


সত াে ষী

সত াে ষী ব ামেকশ ব ীর সিহত আমার থম পিরচয় হইয়ািছল সন তরশ’
একি শ সােল।

িব িবদ ালেয়র পরী া িল শষ কিরয়া সেবমা  বািহর হইয়ািছ। পয়সার িবেশষ
টানাটািন িছল না, িপতৃেদব ব াে  য টাকা রািখয়া িগয়ািছেলন, তাহার সুেদ আমার একক
জীবেনর খরচা কিলকাতার মেস থািকয়া বশ ভ ভােবই চিলয়া যাইত। তাই ি র
কিরয়ািছলাম, কৗমায ত অবল ন কিরয়া সািহত চচায় জীবন অিতবািহত কিরব। থম
যৗবেনর উ ীপনায় মেন হইয়ািছল, একা ভােব বাগেদবীর আরাধনা কিরয়া ব -সািহেত
অিচরাৎ যুগা র আিনয়া ফিলব। এই সময়টােত বাঙালীর স ান অেনক ভাল  দেখ,–
যিদও স- পন ভািঙেতও বশী িবল  হয় না।

িক  ও কথা থাক। ব ামেকেশর সিহত িক কিরয়া পিরচয় হইল এখন তাহাই বিল।
যাঁহারা কিলকাতা শহেরর সিহত ঘিন ভােব পিরিচত, তাঁহােদর মেধ ও অেনেক

হয়েতা জােনন না য এই শহেরর ক েল এমন একিট প ী আেছ, যাহার এক িদেক
দুঃ  ভািটয়া-মােড়ায়ারী স দােয়র বাস, অন  িদেক খালার বি  এবং তৃতীয় িদেক
িতয  চ ু  পীতবণ চীনােদর উপিনেবশ। এই ি েবণী স েমর মধ েল য ‘ব’- ীপিট সৃি
হইয়ােছ, িদেনর কম- কালাহেল তাহােক দিখয়া একবারও মেন হয় না য ইহার কানও
অসাধারণ  বা অ াভািবক িবিশ তা আেছ। িক  স ার পেরই এই প ীেত এক আ য
পিরবতন ঘিটেত আর  কের। আটটা বািজেত না বািজেতই দাকানপাট সম  ব  হইয়া
পাড়াটা এেকবাের িন  হইয়া যায়; এেকবল দূের দূের দু’একটা পান িবিড়র দাকান খালা
থােক মা । স সময় যাহারা এ অ েল চলােফরা কিরেত আর  কের, তাহারা অিধকাংশই
িনঃশে  ছায়ামূিতর মত স রণ কের বং যিদ কানও অ  পিথক অতিকেত এ পেথ
আিসয়া পেড়, স-ও তপেদ যন স ভােব ইহার এলাকা অিত ম কিরয়া যায়।

আিম িক কিরয়া এই পাড়ােত আিসয়া এক মেসর অিধবাসী হইয়া পিড়য়ািছলাম
তাহা িবশদ কিরয়া িলিখেত গেল পঁুিথ বািড়য়া যাইেব। এইটুকু বিলেলই যেথ  হইেব য,
িদেনর বলা পাড়াটা দিখয়া মেন কানও কার সে হ হয় নাই এবং মেসর ি তেল
একটী বশ বড় হাওয়াদার ঘর খুব স ায় পাইয়া বাক ব য় না কিরয়া তাহা অিধকার
কিরয়ািছলাম। পের যখন জািনেত পািরলাম য, এই পাড়ায় মােসর মেধ  দুই িতনটা
মৃতেদহ িতিব ত অব ায় রা ায় পিড়য়া থািকেত দখা যায় এবং নানা কারেণ স ােহ
অ ত একবার কিরয়া পুিলস- র   হইয়া থােক, তখন িক  বাসাটার উপর এমন মমতা
জি য়া িগয়ােছ স, আবার তি ত া তুিলয়া নূতন বাসায় উিঠয়া যাইবার বৃি  নাই।
িবেশষতঃ স ার পর আিম িনেজর লখাপড়ার কােজই িনম  হইয়া থািকতাম, বািড়র
বািহর হইবার কানও উপল  িছল না; তাই ব ি গত ভােব িবপেদ পিড়বার আশ া
কখনও হয় নাই।

আমােদর বাসার উপরতলায় সবসু  পাঁচিট ঘর িছল, েত কিটেত একজন কিরয়া
ভ েলাক থািকেতন। তাঁহারা সকেলই চাকরীজীবী এবং বয় ; শিনবাের শিনবাের বাড়ী
যাইেতন, আবার সামবাের িফিরয়া অিফস যাতায়াত আর  কিরেতন। ইঁহারা অেনকিদন
হইেত এই মেস বাস কিরেতেছন। স িত একজন কাজ হইেত অবসর লয়া বাড়ী চিলয়া
যাওয়ােত তাঁহারই শূন  ঘরটা আিম দখল কিরয়ািছেলন। স ার পর তােসর বা পাশার



আ া বিসত– সই সময় মেসর অিধবাসীেদর ক র ও উে জনা িকছু উ ভাব ধারণ
কিরত। অি নীবাবু পাকা খেলায়াড় িছেলন,–তাঁহার ায়ী িত ী িছেলন ঘনশ ামবাবু।
ঘনশ ামবাবু হািরেয় গেল চঁচােমিচ কিরেতন। তারপর িঠক নয়টার সময় বািমন ঠাকুর
আিসয়া জানাইত য আহার ত; তখন আবার ইঁহারা শা ভােব উিঠয়া আহার সমাধা
কিরয়া য যাহার ঘের ইয়া পিড়েতন। এই প িব াত শািনেত মেসর বিচ হীন
িদন িল কািটেতিছল; আিমও আিসয়া িনিববােদ এই শা  জীবনযা া বরণ কিরয়া
লইয়ািছলাম।

বাসার নীেচর তলার ঘর িল লইয়া বািড়ওয়ালা িনেয থািকেতন। ইিন একজন
হািমওপ াথ ডা ার–নাম অনুকুলবাবু। বশ সরল সদালাপী লাক। বাধ হয় িববাহ কেরন
নাই, কারণ, বািড়েত ী পিরবার কহ িছল না। িতিন মেসর খাওয়া-দাওয়া ও ভাড়ােটেদর
সুখ- া  স ে  ত াবধান কিরেতন। এমন পিরপাটীভােব িতিন সম  কাজ কিরেতন
য, কান িদ   িদয়া কাহারও অনুেযাগ কিরবার অবকাশ থািকত না, মােসর গাড়ায়
বািড়ভাড়া ও খারািক বাবদ পঁিচশ টাকা তাঁহার হােত ফিলয়া িদয়া সকল িবষেয় িনি
হওয়া যাইত।

পাড়ার দির  স দােয়র মেধ  ডা ােরর বশ পসার িছল। সকােল ও িবকােল
তাঁহার বিসবার ঘের রাগীর িভড় লািগয়া থািকত। িতিন ঘের বিসয়া সামান  মূেল  ঔষধ
িবতরণ কিরেতন। রাগীর বািড়েত বাড় একটা যাইেতন না, গেলও িভিজট লইেতন না।
এই জন  পাড়া- িতবাসী সকেলই তাঁহােক অত  খািতর ও া কিরত। আিমও
অ কােলর মেধ  তাঁহার ভাির অনুর  হইয়া পিড়য়ািছলাম। বলা দশটার মেধ  মেসর
অন ান  সকেল অিফেস চিলয়া যাইত, বাসায় আমরা দুইজেন পিড়য়া থািকতাম। ানাহার
ায় একসে ই হইত, তারপর দুপুরেবলাটাও গ - জেব সংবাদপে র আেলাচনায় কািটয়া

যাইত, ডা ার অত  িনরীহ ভালমানুষ লাক হইেলও ভাির চমৎকার কথা বিলেত
পািরেতন। বয়স বছর চি েশর িভতেরই, িব িবদ ালেয়র কানও উপািধও তাঁহার িছল না,
িক  ঘের বিসয়া এত িবিভ  িবষেয়র ান িতিন অজন কিরয়ািছেলন য, তাঁহার কথা
িনেত িনেত িব য় বাধ হইত। িব য় কাশ কিরেল িতিন লি ত হইয়া

বিলেতন–“আর তা কানও কাজ নই, ঘের বেস বেস কবল বই পিড়। আমার যা িকছু
সং হ সব বই থেক।”

এই বাসায় মাস দুই কািটয়া যাইবার পর একিদন বলা আ াজ দশটার সময় আিম
ডা ারবাবুর ঘের বিসয়া তাঁহার খবেরর কাগজখানা উ াইয়া পা াইয়া দিখেতিছলাম।
অি নীবাবু পান িচবাইেত িচবাইেত অিফস চিলয়া গেলন; তারপর ঘনশ ামবাবু বািহর
হইেলন, দাঁেতর ব থার জন  এক পুিরেয় ঔষধ ডা ারবাবুর িনকট হইেত লইয়া িতিনও
অিফস যা া কিরেলন। বািক দুইজনও এেক এেক িন া  হইেলন। সারা িদেনর জন  বাসা
খািল হইয়া গল।

ডা ারবাবুর কােছ তখনও দু’একজন রাগী িছল, তাহারা ঔষধ লইয়া এেক এেক
িবদায় হইেল পর িতিন চশমাটা কপােল তুিলয়া িদয়া িজ াসা কিরেলন–“কাগেজ িকছু খবর
আেছ না িক?

“কাল বকােল আমােদর পাড়ায় খানাত াসী হেয় গেছ।”
ডা ার হািসয়া বিলেলন–“ স তা িনত - নিমি ক ব াপার। কাথায় হল?”
“কােছই–ছি শ ন ের। শখ আবদুল গফুর বেল একটা লােকর বািড়েত।”
ডা ার বিলেলন–“আের লাকটােক য আিম িচিন, ায়ই আমার কােছ ওষুধ িনেত

আেস।–িক জেন  খানাত াসী হেয়েছ, িকছু িলেখেছ?”
“ কােকন। এই পড়ুন না!” বিলয়া আিম ‘ দিনক কালেকতু’ তাঁহার িদেক আগাইয়া



িদলাম।
ডা ার চশমা- জাড়া পুন  নািসকার উপর নামাইয়া পিড়েত লািগেলন।–
“গতকল –অ েল ছি শ নং– ীেট শখ আবদুল গফুর নােম জৈনক চম-ব বসায়ীর

বািড়েত পুিলেসর খানাত াসী হইয়া িগয়ােছ। িক  কানও ব-আইনী মাল পাওয়া যায় নাই।
পুিলেসর অনুমান, এই অ েল কাথাও একিট কােকেনর  আড়ত আেছ, সখান হইেত
সব  কােকন সরবরাহ হয়। এক দল চতুর অপরাধী পুিলেসর চােখ ধুিল িনে প কিরয়া
ব িদন যাবৎ এই আইন-িবহিগত ব বসা চালাইেতেছ। িক  পিরতােপর িবষয়, এই
অপরাধীেদর নতা ক এবং ইহােদর  ভা ার কাথায়, তাহা ব  অনুস ােনও িনণয় করা
যাইেতেছ না।”

ডা ার একটু িচ া কিরয়া কিহেলন–“কথাটা িঠক। আমারও সে হ হয় কােছ-িপেঠ
কাথাও কােকেনর একটা ম  আ া আেছ। দু’একবার তার ইশারা আিম পেয়িছ,–জােনন
তা নানা রকম লাক ওষুধ িনেত আমার কােছ আেস। আর যাই ক ক, য কােকনেখার,
স ডা ােরর কােছ কখনও আ েগাপন করেত পাের না।–িক  ঐ আবদুল গফুর
লাকটােক তা আমার কােকনেখার বেল মেন হয় না। বরং স য পাকা আিফংেখার এ
কথা জার কের বলেত পাির। স িনেজও স কথা গাপন কের না।”

আিম িজ াসা কিরলাম–“আ া, অনুকূলবাবু, এ পাড়ায় য এত খুন হয়, তার কারণ
িক?”

ডা ার বিলেলন–“তার তা খুব সহজ িহসাব রেয়েছ। যারা গাপেন আইন ভ  কের
একটা িবরাট ব বসা চালাে , তােদর সবদাই ভয়–পােছ ধরা পেড়। সুতরাং দব েম যিদ
কউ তােদর কথা জানেত পের যায়, তখন তােক খুন করা ছাড়া অন  উপায় থােক না।
ভেব দখুন, আিম যিদ কােকেনর ব বসা কির আ আপিন যিদ দবাৎ স কথা জানেত
পের যান, তাহেল আপনােক বাঁচেত দওয়ার আমার পে  আর িনরাপদ হেব িক? আপিন
যিদ কথািট পুিলেসর কােছ ফাঁস কের দন, তাহেল আিম তা জেন যাবই, সে  সে
এতবড় একটা ব বসা ভে  যােব। ল  ল  টাকার মাল বােজয়া  হেয় যােব। আিম তা
হেত পাির?” বিলয়া িতিন হািসেত লািগেলন।

আিম বিললাম–“আপিন অপরাধীেদর মন  বশ অনুশীলন কেরেছন দখিছ!”
“হ াঁ। ওিদেক আমার খুব ঝাঁক আেছ!” বিলয়া আড়েমাড়া ভািঙেত ভািঙেত িতিন

উিঠয়া দাঁড়াইেলন।
আিমও উিঠ-উিঠ কিরেতিছ, এমন সময় একিট লাক আিসয়া েবশ কিরল। তাহার

বয়স বাধ কির তইশ-চি শ হইেব, দিখেল িশি ত ভ েলাক বিলয়া মেন হয়। গােয়র
রঙ ফরসা, বশ সু  সুগিঠত চহারা,–মুেখ চােখ বুি র একটা ছাপ আেছ। িক  বাধ হয়,
স িত কানও কে  পিড়য়ােছ; কারণ, বশভূষার কানও য  নাই, চুল িল অিবন ,
গােয়র কািমজটা ময়লা, এমন িক পােয়র জুতােজাড়াও কািলর অভােব ভাব ধারণ
কিরয়ােছ। মুেখ একটা উৎকি ত আ েহর ভাব। আমার িদক হইেত অনুকূ াবুর িদেক
িফিরয়া িজ াসা কিরল–“ নলুম এটা একটা মস–জায়গা খািল আেছ িক?”

ঈষৎ িব েয় আমরা দু’জেনই তাহার িদেক চািহয়ািছলাম, অনুকূলবাবু মাথা নািড়য়া
বিলেলন–“না। মশােয়র িক করা হয়?”

লাকিট া ভােব রাগীর বে র উপর বিসয়া পিড়য়া বিলল–“উপি ত চাকিরর
জন  দরখা  দওয়া আর মাথা গাঁজবার একটা আ ানা খাঁজা হয়। িক  এই হতভাগা
শহের একটা মসও িক খািল পাবার যা নই–সব কানায় কানায় ভিত হেয় আেছ।”

সহানুভূিতর ের অনুকূলবাবু বিলেলন–“সী  নর মাঝখােন মেস-বাসায় জায়গা
পাওয়া বড় মুসিকল। মশােয়র নামিট িক?”



“অতুলচ  িম । কলকাতায় এেস পয  চাকিরর স ােন টা- টা কের ঘুের
বড়াি । দেশ ঘিট-বািট িবি  কের য-ক’টা টাকা এেনিছলুম, তাও ায় শষ হেয় এল–
িট পঁিচশ-ি শ বাকী আেছ। িক  দু’ বলা হােটেল খেল সও আর কি ন বলুন? তাই

একটা ভ েলােকর মস খঁুজিছ– বিশ িদন নয়, মাসখােনেকর মেধ ই একটা হ েন  হেয়
যােব–এই ক’টা িদেনর জন  দু’ বলা দুেটা শাকভাত আর একটু জায়গা পেলই আর আমার
িকছু দরকার নই।”

অনুকূলবাবু বিলেলন–“বড় দুঃিখত হলাম অতুলবাবু, িক  আমার এখােন সব ঘরই
ভিত।”

অতুল একটা িন াস ফিলয়া বিলল–“তেব আর উপায় িক বলুন–আবার ব ই।
দিখ যিদ ওিড়য়ােদর আ ায় একটু জায়গা পাই।–আর তা িকছু নয়, ভয় হয়, রাি ের
ঘুমুেল হয়েতা টাকা েলা চুির কের নেব।–এক গলাস জল খাওয়ােত পােরন?”

ডা ার জল আিনেত গেলন। লাকিটর অসহায় অব া দিখয়া আমার মেন বড় দয়া
হইল। একটু ইত ত কিরয়া বিললাম–“আমার ঘরটা বশ বড় আেছ–দু’জেন থাকেল
অসুিবধা হেব না। তা–আপনার যিদ আপি  না থােক–”

অতুল লাফাইয়া উিঠয়া বিলল–“আপি ? বেল িক মশায়– গ হােত পাব।” তাড়াতািড়
ট াঁক হইেত কতক েলা নাট ও টাকা বািহর কিরয়া বিলল–“কত িদেত হেব? টাকাটা
আগাম িনেয় িনেল ভাল হত না? আমার কােছ আবার–”

তাহার আ হ দিখয়া আিম হািসয়া বিললাম–“থা  , টাকা পের দেবন অখন–
তাড়াতািড় িকছু নই–” ডা ারবাবু জল লইয়া িফিরয়া আিসেলন, তাঁহােক বিললাম–“ইিন
স েট পেড়েছন তাই আপাতত আমার ঘেরই থাকুন–আমার কানও ক  হেব না।”

অতুল কৃত তাগ  গদ ের বিলল–“আমার ওপর ভাির দয়া কেরেছন ইিন! িক
বিশ িদন আিম ক  দব না–ইিতমেধ  যিদ অন  কাথাও জায়গা পেয় যাই, তাহেল
সখােনই উেঠ যাব।” বিলয়া জলপানাে  গলাসটা নামাইয়া রািখল।

ডা ার একটু িবি তভােব আমার িদেক িফিরয়া বিলেলন–“আপনার ঘের? তা– বশ।
আপনার যখন অমত নই, তখন আিম িক বলব? আপনার সুিবধাও হেব–ঘরভাড়াটা
ভাগাভািগ হেয় যােব–”

আিম তাড়াতািড় বিললাম–“ স জন  নয়–উিন িবপেদ পেড়েছন–”
ডা ার হািসয়া বিলেলন–“ স তা বেটই। –তা আপিন আপনার িজিনসপ  িনেয়

আসুন গ, অতুলবাবু। এইখােনই আপাতত থাকুন।”
“আে  হ াঁ। িজিনসপ  সামান ই–একটা িবছানা আর ক াি েসর ব াগ। এক

হােটেলর দােরায়ােনর কােছ রেখ এেসিছ–এখনই িনেয় আসিছ।”
আিম বিললাম–“হ াঁ– ানাহার এখােনই করেবন।”
“তাহেল তা ভালই হয়।”–কৃত  দৃি েত আমার পােন চািহয়া অতুল বািহর হইয়া

গল। স চিলয়া গেল আমরা িকছু ণ নীরব হইয়া রিহলাম। অনুকূলবাবু অন মন ভােব
কাঁচার খঁুেট চশমার কাচ পির ার কিরেত লািগেলন।

আিম িজ াসা কিরলাম–“িক ভাবেছন ডা ারবাবু?”
ডা ার চমক ভািঙয়া বিলেলন–“িকছু না। িবপ েক আ য় দওয়া উিচত, আপিন

ভালই কেরেছন। তেব িক জােনন–‘অ াতকুলশীলস ’–শাে র একটা বচন আেছ–। যা  ,
আশা কির, কানও ঝ াট উপি ত হেব না।” বিলয়া িতিন উিঠয়া পিড়েলন।

অতুল িম  আমার ঘের আিসয়া বাস কিরেত লািগল। অনুকূলবাবুর কােছও একটা
বাড়িত ত েপাষ িছল, িতিন সখানা অতুেলর ব বহােরর জন  উপের পাঠাইয়া িদেলন।

অতুল িদেনর বলায় বড় একটা বাসায় থািকত না। সকােল উিঠয়া চাকিরর স ােন



বািহর হইয়া যাইত, বলা দশটা এগােরাটার সময় িফিরত; আবার ানাহােরর পর বািহর
হইত। িক  যতটুকু সময় স বাসায় থািকত, তাহারই মেধ  বাসার সকেলর সে  বশ
স ীিত জমাইয়া তুিলয়ািছল। স ার পর খলার মজিলেস তাহার ডাক পিড়ত। িক  স
তাস-পাশা খিলেত জািনত না, তাই িকছু ণ সখােন বিসয়া আে  আে  নীেচ নািময়া িগয়া
ডা ােরর সিহত গ - জব কিরত। আমার সে ও তাহার বশ ভাব হইয়া িগয়ািছল।
দু’জেনর একই বয়স, তার উপর একই ঘের ওঠা-বসা; সুতরাং আমােদর সে াধন ‘আপিন’
হইেত ‘তুিম’ ত নািমেত বিশ িবল  হয় নাই।

অতুল আিসবার পর হ াখােনক বশ িন প েব কািটয়া গল। তারপর মেস নানা
রকম িবিচ  ব াপার ঘিটেত আর  কিরল।

স ার পর অতুল ও আিম অনুকূলবাবুর ঘের বিসয়া গ  কিরেতিছলাম। রাগীর
িভড় কিময়া িগয়ািছল; দু’একজন মােঝ মােঝ আিসয়া রােগর িববরণ বিলয়া ঔষধ লইয়া
যাইেতিছল, অনুকূলবাবু আমােদর সে  কথা কিহেত কিহেত ঔষধ িদেতিছেলন ও হাত-
বাে  পয়সা তুিলয়া রািখেতিছেলন। গতরাি েত ায় আমােদর বাসার স ুেখ একটা খুন
হইয়া িগয়ািছল, আজ সকােল রা ার উপর লাস আিব ৃ ত হইয়া একটু উে জনার কারণ
এই য, লাস দিখয়া লাকটােক দির  ণীর ভািটয়া বিলয়া মেন হইেলও তাহার কামেরর
গঁেজর িভতর হইেত একশ’ টাকার দশেকতা নাট পাওয়া িগয়ািছল। ডা ার
বিলেতিছেলন–“এ কােকন ছাড়া আর িকছু নয়। ভেব দখুন, টাকার লােভ যিদ খুন
করত, তাহেল ওর কামেল হাজার টাকার নাত পাওয়া যেতা না–আমার মেন হয়, লাকটা
কােকেনর খির ার িছল; কােকন িকনেত এেস কােকন-ব বসায়ীরেদর স ে  কানও
মারা ক কথা জানেত পাের। হয়েতা তােদর পুিলেসর ভয় দখায়ম blackmail করবার
চ া কের। তার পেরই ব স,–খতম।”

অতুল হািসয়া বিলল–“ ক জােন মশায়, আমার তা ভাির ভয় করেছ। আপনার এ
পাড়ায় আেছ িক কের? আিম যিদ আেগ জানতুম, তাহেল–”

ডা ার হািসয়া বিলেলন–“তাহেল ওিড়য়ােদর আ ােতই যেতন? আমােদর িক
ভয় কের না। আিম তা দশ-বােরা বছর এ পাড়ায় আিছ, িক  কা র কথায় থািক না বেল
কখনও হা ামায় পড়েত হয়িন।”

অতুল িফ  িফ   কিরয়া বিলল–“ডা ারবাবু, আপিন িন য় িকছু জােনন–না?”
হঠাৎ িপছেন খুট কিরয়া একটা শ  িনয়া িফিরয়া দিখ, আমােদর মেসর

অি নীবাবু দরজার ফাঁেক মুখ বাড়াইয়া আমােদর কথা িনেতেছন। তাঁহার মুেখর
অ াভািবক পা ুরতা দিখয়া আিম সিব েয় বিললাম–“িক হেয়েছ অি নীবাবু? আপিন এ
সময় নীেচ য?”

অি নীবাবু থতমত খাইয়া বিলেলন–“না, িকছু না–অমিন। এক পয়সার িবিড়
িকনেত–” বিলেত বিলেত িতিন িসঁিড় িদেয় উপের উিঠয়া গেলন।

আমরা পর র মুখ-তাকাতািক কিরলাম। পৗঢ় গ ীর- কৃিত অি নীবাবুেক আমরা
সকেলই া কিরতাম–িতিন হঠাৎ িনঃশে  নীেচ নািময়া আিসয়া আিড় পািতয়া আমােদর
কথা িনেতিছেলন কন?

রাি েত আহাের বিসয়া জািনেত পািরলাম অি নীবাবু পূেবই খাওয়া-দাওয়া শষ
কিরয়ােছন। আহারাে  অভ াসমত একটু চু ট শষ কিরয়া শয়নঘের েবশ কিরয়া দিখ,
অতুল মেঝর উপর একটা বািলশ ফিলয়া ইয়া আেছ। একটু িবি ত হইলাম, কারণ,
এমন িকছু গরম পেড় নাই য মেঝয় শায়া েয়াজন হইেত পাের। ঘর অ কার িছল,
অতুলও কানও সাড়া িদল না–তাই ভািবলাম, স া  হইয়া ঘুমাইয়া পিড়য়ােছ। আমার
তখনও ঘুেমর কানও আিগদ িছল না, িক  আেলা ািলয়া পিড়েত বা িলিখেত বিসেল



হয়েতা অতুেলর ঘুম ভািঙয়া যাইেব, তাই খািল পােয় ঘেরর মেধ  ঘুিরয়া বড়াইেত
লািগলাম। িকছু ণ এইভােব বড়াইবার পর হঠাৎ মেন হইল, যাই অি নীবাবুেক িজ াসা
কিরয়া আিস, তাঁহার কান অসুখ-িবসুখ কিরয়ােছ িক না। আমার দু’খানা ঘর পেরই
অি নীবাবুর ঘর; িগয়া দিখলাম, তাঁহার দরজা খালা, বািহর হইেত ডাক িদয়া সাড়া পাওয়া
গল না। তখন কৗতুহলী হইয়া ঘের ঢুিকলাম; ােরর পােশই সুইচ িছল, আেলা ািলয়া
দিখলাম ঘের কহ নাই। রা ার ধােরর জানালাটা িদয়া উঁিক মািরয়া দিখলাম, িক
রা ােতও তাঁহােক দিখেত পাইলাম না।

তাই তা! এত রাে  ভ েলাক কাথায় গেলন? অক াৎ মেন হইল–হয়েতা
ডা ােরর িনকট ঔষধ লইেত িগয়ােছন। তাড়াতািড় নীেচ নািময়া গলাম। ডা ােরর দরজা
িভতর হইেত ব । এত রাে  িন য় িতিন ইয়া পিড়য়ােছন। ব  দরজার স ুেখ
অিনি তভােব িকছু ণ দাঁড়াইয়া থািকেয় িফিরয়া আিসেতিছ, এমন সময় ঘেরর িভতর
গলার শ  িনেত পাইলাম। অত  উে িজত চাপা কে  অি নীবাবু কথা কিহেতেছন।

একবার লাভ হইল, কান পািতয়া িন িক কথা। িক  পর েণই স ই া দমন
কিরলাম–হয়েতা অি নীবাবু কানও রােগর কথা বিলেতেছন, আমার শানা উিচত নয়। পা
িটিপয়া িটিপয়া উপের িফিরয়া আিসলাম।

ঘের আিসয়া দিখলাম, অতুল পূববৎ মেঝর উপর ইয়া আেছ, আমােক দিখয়া
ঘাড় তুিলয়া বিলল–“িক অি নীবাবু ঘের নই?”

িবি ত হইয়া বিললাম–“না। তুিম জেগ িছেল?”
“হ াঁ। অি নীবাবু নীেচ ডা ােরর ঘের আেছন।”
“তুিম জানেল িক কের?”
“িক কের জানলুম, যিদ দখেত চাও, এই বািলেশ কান পেত মািটেত শাও।”
“িক হ, মাথা খারাপ হেয় গল নািক?”
“মাথা িঠক আেছ। েয়ই দখ না।”
কৗতুহেলর বশবতী হইয়া অতুেলর মাথার পােশ মাথা রািখয়া ইলাম। িকছু ণ

ি র হইয়া থািকবার পর অ  কথাবাতার শ  কােন আিসেত লািগল। তারপর পির ার
িনেত পাইলাম, অনুকূলবাবু বিলেতেছন–“আপিন বড় উে িজত হেয়েছন। ওটা আপনার

দৃি -িব ম ছাড়া আর িকছু নয়। ঘুেমর ঘাের মােঝ মােঝ অমন হয়। আিম ওষুধ িদি ,
খেয় েয় পড়ুন িগেয়। কাল সকােল উেঠ যিদ আপনার ঐ িব াস থােক, তখন যা হয়
করেবন।”

উ ের অি নীবাবু িক বিলেলন, ধরা গল না। চয়ার টানার শে  বুিঝলাম, দু’জেন
উিঠয়া পিড়েলন।

আিম ভূ-শয া ছািড়য়া উিঠয়া বিসলাম, বিললাম–“ডা ােরর ঘরটা য আমােদর ঘেরর
নীেচই, তা মেন িছল না। িক  িক ব াপার বল তা? অি নীবাবুর হেয়েছ িক?”

অতুল হাই তুিলয়া বিলল,–“ভগবান জােনন। রাত হল, এবার িবছানায় উেঠ েয়
পড়া যাক।”

আিম সি ভােব িজ াসা কিরলাম–“তুিম মািটেত েয়িছেল কন?”
অতুল বলল–“সম  িদন ঘুের ঘুের া  হেয় পেড়িছলাম, মেঝটা বশ ঠা া বাধ

হল, তাই েয় পড়লুম। ঘুমও একটু এেসিছল, এমন সময় ওঁেদর কথাবাতায় চটকা ভেঙ
গল।”

িসঁিড়েত অি নীবাবুর পােয়র শ  িনেত পাইলাম। িতিন িনেজর ঘের ঢুিকেয় সশে
দরজা ব  কিরয়া িদেলন।

ঘিড়েত দিখলাম, রাি  ায় এগােরাটা বােজ। অতুল ইয়া পিড়য়ািছল, মসও



এেকবাের িন িত হইয়া িগয়ািছ। আিম িবছানায় ইয়া অি নীবাবুর কথাই ভািবেত ভািবেত
ঘুমাইয়া পিড়লাম।

সকােল অতুেলর ঠলা খাইয়া ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া বিসলাম। বলা সাতটা
বািজয়ােছ। অতুল বিলল–“ওেহ, ওঠ ওঠ; গিতক ভাল ঠকেছ না।”

“ কন? িক হেয়েছ?”
“অি নীবাবু ঘেরর দরজা খুলেছন না। ডাকাডািকেত সাড়াও পাওয়া যাে  না।”
“িক হেয়েছ তাঁর?”
“তা বলা যায় না। তুিম এস”–বিলয়া স ঘর হইেত তাড়াতািড় বািহর হইয়া গল।
আিমও তাহার প ােত বািহের আিসয়া দিখলাম, অি নীবাবুর দরজার স ুেখ

সকেলই উপি ত আেছন। উৎকি ত জ না ও ার ঠলােঠিল চিলেতেছ। নীেচ হইেত
অনুকূলবাবুও আিসয়ােছন। দুি া ও উৎক া েমই বািড়য়াই চিলল, কারণ, অি নীবাবু
এত বলা পয  কখনও ঘুমান না। তা ছাড়া, যিদ ঘুমাইয়া পিড়য়াই থােকন, তেব এত
হাঁকডােকও জািগেতেছন না কন?

অতুল অনুকূলবাবুর িনকেট িগয়া বিলল–“ দখুন, দরজা ভেঙ ফলা যাক। আমার
তা ভাল বাধ হে  না।”

অনুকূলবাবু বিলেলন–“হ াঁ, হ াঁ, স আর ব  ত! ভ েলাক হয়েতা মূিছত হেয় পেড়
আেছন, নইেল জবাব িদে ন না কন? আর দির নয়, অতুলবাবু, দরজা ভেঙ ফলুন।”

দড় ইি  পু  কােঠর দরজা, তাহার উপর ইেয়  -ল   লাগােনা। িক  অতুল এবং
আরও দুই-িতনজন একসে  সেজাের ধা া িদেতই িবলািত তালা ভািঙয়া ঝ   ঝ   শে
দরজা খুিলয়া গল। তখন মু  ারপেথ য-ব িট সকেলর দৃি েগাচর হইল তাহা দিখয়া
িব েয় ভেয় কাহারও ম েখ কথা ফুিটল না। ি ত হইয়া সকেল দিখলাম, িঠক দরজার
স ুেখই অি নীবাবু উ মুখ হইয়া পিড়য়া আেছন–তাঁহার গলা এক া  হইেত অন  া
পয  কাটা। মাথা ও ঘােড়র নীেচ পু  হইয়া র  জিমেয় যন একটা লাল মখমেলর
গািলচা িবছাইয়া িদয়ােছ। আর, তাঁহার ি  সািরত দি ণ হে  একটা র -মাখােনা
খুর-তখনও যন িজঘাংসাভের হািসেতেছ। িন ল জড়িপ বৎ আমরা িকছু ণ দাঁড়াইয়া
রিহলাম। তারপর অতুল ও ডা ার একসে  ঘের ঢুিকেলন। ডা ার িব লভােব
অি নীবাবুর বীভৎস মৃতেদেহর িত তাকাইয়া থািকয়া কি ত ের কিহেলন,–“িক
ভয়ানক, শষ অি নীবাবু আ হত া করেলন!”

অতুেলর দৃি  িক  মৃতেদেহর িদেক িছল না। তাহার দুই চ ু  তেলায়ােরর ফলার
মত ঘেরর চািরিদেক ইত ত ঘুিরয়া বড়াইেতিছল। স একবার িবছানাটা দিখল, রা ার
ধােরর খালা জানালা িদয়া উঁিক মািরল, তারপর িফিরয়া শা কে  বিলল–“আ হত া নয়,
ডা ারবাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত া। আিম পুিলস ডাকেত চললুম–আপনারা কউ কান
িজিনস ছাঁেবন না।”

অনুকূলবাবু বিলেলন–“বেলন িক, অতুলবাবু–খুন! িক  দরজা িভতর থেক ব
িছল–তা ছাড়া ওটা–” বিলয়া অ ু িল িনেদশ কিরয়া মৃেতর হে  র া  ু রটা দখাইেলন।
অতুল মাথা নািড়য়া বিলল–“তা হা  , তবু এ খুন! আপনারা থাকুন–আিম এখনই পুিলস
ডেক আনিছ।”– স তপেদ িন া  হইয়া গল।

ডা ারবাবু কপােল হাত িদয়া সইখােন বিসয়া পিড়েলন, বিলেলন–“উঃ, শেষ
আমার বাসােত এই ব াপার হল!”

পুিলেশর কােছ মেসর চাকর বামুন হইেত আর  কিরয়া আমােদর সকেলরই
এজাহার হইল। য যাহা জািন, বিললাম। িক  কাহারও জবানব ীেত এমন িকছু কাশ
পাইল না যাহােত অি নীবাবুর মৃতু র কারণ অনুমান করা যাইেত পাের। অি নীবাবু অত



িনিবেরাধ লাক িছেলন, মস ও অিফস ব তীত অন  কাথাও তাঁহার ব ু বা ব কহ িছল
বিলয়াও জানা গল না। িতিন িত শিনবাের বািড় যাইেতন। দশ-বােরা বৎসর এই প
চিলয়া আিসেতেছ, কখনও ব িত ম হয় নাই। িকছুিদন হইেত িতিন ব মূ - রােগ
ভুিগেতিছেলন; এই প গাটাকেয়ক সাধারণ কথাই কাশ পাইল।

ডা ার অনুকূলবাবুও এজাহার িদেলন। িতিন যাহা বিলেলন, তাহােত অি নীবাবুর
মৃতু-রহস  পির ার না হইয়া যন আরও জিটল হইয়া উিঠল। তাঁহার জবানব ী স ূণ
উ ৃ ত কিরেতিছ :

“গত বােরা বৎসর যাবৎ অি নীবাবু আমার বাসায় িছেলন। তাঁর বািড় বধমান
জলায় হিরহরপুর ােম। িতিন সওদাগরী অিফেস কাজ করেতন, একশ’ কুিড় টাকা
আ াজ মাইেন পেতন। এত অ  মািহনায় পিরবার িনেয় কলকাতায় থাকার সুিবধা হয় না,
তাই িতিন একলা মেস থাকেতন। এ মেসর ায় সকেলই তাই কের থােকন।

“অি নীবাবুেক আিম যতদূর জািন, িতিন সরল- কৃিতর কতব িন  লাক িছেলন।
কখনও কা র পাওনা ফেল রাখেতন না, কা র কােছ এক পয়সা ধার িছল না। কান
বদেখয়াল িক নশা িছল বেলও আমার জানা নই; মেসর অন  সকেলই এ িবষেয় সা ী
িদেত পারেবন।

“এই বােরা বছেরর মেধ  তাঁর স ে  অ াভািবক বা সে হজনক িকছু ল
কিরিন। িতিন গত কেয়ক মাস থেক ডােয়িবিটেস ভুগিছেলন, আমারই িচিকৎসাধীন
িছেলন। িক  তাঁর মানিসক রােগর কান ল ণ ইিতপূেব চােখ পেড়িন। কাল হঠাৎ তাঁর
চাল-চলেন একটা অ িকত  ভাব থম ল  করলুম।

“কাল বলা ায় প েন দশটার সময় আিম আমার ডা ারখানায় বেসিছলুম। হঠাৎ
অি নীবাবু এেস বলেলন–‘ডা ারবাবু, আপনার সে  আমার একটা গাপনীয় কথা আেছ।’
একটু আ য হেয় তাঁর মুেখর িদেক চেয় দখলুম; তাঁেক অত  িবচিলত মেন হল।
িজ াসা করলুম–‘িক কথা?’ িতিন এিদক ওিদক চেয় চাপা গলায় বলেলন–‘এখন নয়, আর
এক সময়।’ বেলই তাড়াতািড় অিফেস চেল গেলন।

‘স ার পর আিম, অিজতবাবু আর অতুলবাবু আমার ঘের বেস গ  করিছলুম, হঠাৎ
অিজতবাবু দখেত পেলন দরজার পােশ দাঁিড়েয় অি নীবাবু আমােদর কথা নেছন। তাঁেক
ডাকেতই িতিন কান গিতেক একটা কিফয়ৎ িদেয় তাড়াতািড় চেল গেলন। আমরা সবাই
অবা   হেয় রইলুম, ভাবলুম, িক হল অি নীবাবুর?

“তারপর রাি  দশটার সময় িতিন চােরর মত চুিপ চুিপ আমার কােছ এেস উপি ত
হেলন। মুখ দেখই বুঝলুম, তাঁর মানিসক অব া িতত  নয়। দরজা ব  কের িদেয় িতিন
আেবাল-তােবাল নানারকম বলেত লাগেলন। কখনও বেলন, ঘুিমেয় ঘুিমেয় ভীষণ
িবভীিষকাময়  দেখেছন, কখনও বেলন, একটা ভয়ানক রহস  জানেত পেরেছন।
আিম তােক ঠা া কিরবার চ া করলুম, িক  িতিন ঝাঁেকর মাথায় বেলই চলেলন। শষ
আিম তাঁেক এক পুিরয়া ঘুেমর ওষুধ িদেয় বললুম–‘আজ রাে  েয় পড়ুন িগেয়, কাল
সকােল আপনার কথা নব।’ িতিন ওষুধ িনেয় উপের উেঠ গেলন।

“ সই তাঁর সে  আমার শষ দখা,–তারপর আজ সকােল এই কা ! তাঁর ভাবগিতক
দেখ তাঁর মানিসক কৃিত তা স ে  আমার সে হ হেয়িছল বেট, িক  িতিন য এই
িণক উে জনার বেশ আ ঘাতী হেবন, তা আিম ক নাও করেত পািরিন।”

অনুকূলবাবু নীরব হইেল দােরাগা িজ াসা কিরেলন–“আপিন মেন কেরন, এ
আ হত া?”

অনুকূলবাবু বিলেলন–“তা ছাড়া আর িক হেত পাের? তেব অতুলবাবু বলিছেলন য,
এ আ হত া নয়–অন  িকছু। এ িবষেয় িতিন হয়েতা বিশ জােনন, অতএব িতিনই বলেত



পােরন।”
দােরাগা অতুেলর িদেক িফিরয়া কিহেলন–“আপিনই না অতুলবাবু? এটা য

আ হত া নয়, তা মেন করবার কানও কারণ আেছ?”
“আেছ। িনেজর হােত মানুষ অমন ভয়ানকভােব িনেজর গলা কাটেত পাের না।

আপিন লাস দেখেছন– ভেব দখুন, এ অস ব।”
দােরাগা িকয়ৎকাল িচ া কিরয়া বিলেলন–“হত াকারী ক, আপনার কানও সে হ

হয় িক?”
“না।”
“হত ার কারণ িকছু অনুমান করেত পােরন িক?”
অতুল রা ার িদেকর জানলাটা িনেদশ কিরয়া বিলল–“ঐ জানলাটা হত ার কারণ।”
দােরাগা সচিকত হইয়া বিলেলন–“জানলা হত ার কারণ? আপিন বলেত যান,

হত াকারী ঐ জানলা িদেয় ঘের ঢুেকিছল?”
“না। হত াকারী দরজা িদেয়ই ঘের ঢুেকিছল।”
দােরাগা মৃদু হািসয়া বিলেলন–“আপনার বাধহয় রণ নই য, দরজা িভতর থেক

ব  িছল।”
“ রণ আেছ।”
দােরাগা ঈষৎ পিরহােসর ের বিলেলন–“তেব িক অি নীবাবু আহত হবার পর

দরজা ব  কের িদেয়িছেলন?”
“না, হত াকারী অি নীবাবুেক হত া করবার পর বাইের থেকই দরজা ব  কের

িদেয়িছল।”
“ স িক কের হেত পাের?”
অতুল মুখ িটিপয়া হািসয়া বিলল–“খুব সহেজ, একটু ভেব দখেলই বুঝেত

পারেবন।”
অনুকূলবাবু এত ণ দরজাটার িদেকই তাকাইয়া িছেলন, িতিন বিলয়া উিঠেলন–“িঠক

তা! িঠক তা! দরজা সহেজই বাইের থেক ব  করা যায়, এত ণ আমােদর মাথােতই
ঢােকিন। দেখেছন না দরজায় য ইেয়ল ল   লাগােনা।”

দােরাগা বীণ লাক, িতিন গােল হাত িদেয় ভািবেত ভািবেত লািগেলন,–“ স িঠক।
িক  একটা জায়গায় খ  কা লাগেছ। অি নীবাবু য রাে  দরজা খুেল েয়িছেলন তার িক
কান মাণ আেছ?”

অতুল বিলল–“না, বর  তার উে া মাণই আেছ। আিম জািন, িতিন দরজা ব
কের েয়িছেলন।”

আিম বললাম–“আিমও জািন। আিম তাঁেক দরজা ব  করেত েনিছ।”
দােরাগা বিলেলন–“তেব? অি নীবাবু রাে  উেঠ হত াকারীেক দরজা খুেল

িদেয়িছেলন, এ অনুমানও তা স ব বেল মেন হয় না।”
অতুল বিলল–“না। িক  আপনার বাধহয় রণ নই য, অি নীবাবু গত কেয়কমাস

থেক একটা রােগ ভুগিছেলন।”
“ রােগ ভুগিছেলন? ওঃ! িঠক বেলেছন, িঠক বেলেছন, অতুলবাবু! ও কথাটা আমার

খয়ালই িছল না।” দােরাগা একটু মু ীয়ানাভােব বিলেলন–“আপিন দখিছ বশ
intelligent লাক, পুিলেস ঢুেক পড়ুন না! এ পেথ আপিন উ িত করেত পারেবন। িক
এিদেক ব াপার েমই ঘারােলা হেয় উঠেছ। যিদ সিত ই এটা হত াকা  হয়, তাহেল
হত াকারী য ভয়ানক ঁিশয়ার লাক, তােত সে হ নই। কা র উপর আপনােদর সে হ
হয়?” বিলয়া উপি ত সকেলর মুেখর িদেক চািহেলন।



সকেলই নীরেব মাথা নািড়েলন। অনুকূলবাবু বিলেলন–“ দখুন, এ পাড়ায় ায়ই
একটা-দুেটা খুন হয়; এ খবর অবশ  আপনার কােছ নূতন নয়। পর  িদনই আমােদর
বাসার ায় সামেন একটা খুন হেয় গেছ। এই সব দেখ আমার মেন হয় য, সব েলা
হত াই এক সুেতায় গাঁথা,–একটার িকনারা হেলই অন টার িকনারা হেব। অবশ  যিদ
অি নীবাবুর মৃতু েক হত াকা  বেল মেন নওয়া হয়!”

দােরাগা বিলেলন–“তা হেত পাের। িক  অন  খুেনর িকনারা হবার আশায় বেস
থাকেল বাধহয় অন কাল বেসই থাকেত হেব।”

অতুল বিলল–“দােরাগাবাবু, যিদ এ খুেনর িকনারা করেত চান, তাহেল ঐ জানালাটার
কথা ভাল কের ভেব দেখেবন।”

দােরাগা া ভােব কিহেলন–“সব কথাই আমােদর ভাল কের ভেব দখেত হেব,
অতুলবাবু। এখন আপনােদর েত েকর ঘর আিম খানাত াস করেত চাই।”

তারপর উপের নীেচ সব ঘরই পু ানুপু েপ খানাত াস করা হইল, িক  কাথাও
এমন িকছু পাওয়া গল না যাহার ারা এই মৃতু -রহেস র উপর আেলাকপাত হইেত পাের।
অি নীবাবুর ঘরও যথারীিত অনুস ান করা হইল, িক  দু’একটা অিত সাধারণ পািরবািরক
িচিঠপ  ছাড়া আর িকছুই পাওয়া গল না। ু েরর শূন  খাপটা িবছানার পােশই পিড়য়ািছল।
িতিন িনেজ ৗরকায কিরেতন এ কথা আমরা সকেলই জািনতাম, খাপটা িচিনেতও ক
হইল না। অি নীবাবুর মৃতেদহ পূেবই ানা িরত হইয়ািছল, অতঃপর তাঁহার দরজায় তালা
লাগাইয়া সীলেমাহর কিরয়া দােরাগা বলা দড়টা নাগাদ ান কিরেলন।

অি নীবাবুর বািড়েত ‘তার’ পাঠােনা হইয়ািছল, বকােল তাঁহার পু রা ও অন ান
িনকট-আ ীয়বগ আিসয়া উপি ত হইেলন। তাঁহােদর িবি ত িবমূঢ় শােকর িচে র উপর
যবিনকা টািনয়া িদলাম। আমরা অনা ীয় হইেলও অি নীবাবুর এই শাচনীয় মৃতু েত
েত েকই গভীরভােব আহত হইয়ািছলাম। তা ছাড়া িনেজেদর াণ লইয়াও কম আশ া হয়

নাই। যখােন পােশর ঘের এ প ব াপার ঘিটেত পাের, সখােন আমােদর জীবেনরই বা
িন য়তা িক? মিলন সশ  অবস তার িভতর িদয়া এই িবপদভারা া  দুিদন কািটয়া গল।

রাি কােল শয়েনর পূেব ডা ােরর ঘের িগয়া দিখলাম, িতিন গ ীরমুেখ বিসয়া
আেছন। এই এক িদেনর ঘটনায় তাঁহার শা  িনি  মুেখর উপর কােলা কােলা রখা
পিড়য়া িগয়ােছ। আিম তাঁহার পােশ বিসয়া বিললাম–“বাসার সকেলই তা মস ছেড় চেল
যাবার জাগাড় করেছন।”

ান হািসয়া অনুকূলবাবু বিলেলন–“তাঁেদর তা দাষ দওয়া যায় না, অিজতবাবু! এ
রকম ব াপার যখােন ঘেট, সখােন ক থাকেত চায় বলুন!–িক  একটা কথা আিম
িকছুেতই বুঝেত পারিছ না–এেক খুব বলা যেত পাের িক কের? আর যিদ খুনই হয়,
তাহেল মেসর বাইেরর লােকর ারা তা খুন বলা যেত পাের িক কের? আর যিদ খুনই
হয়, তাহেল মেসর বাইেরর লােকর ারা তা খুব স ব হেত পাের না। থমত,
হত াকারী উপের উঠল িক কের? িসঁিড়র দরজা রাি কােল ব  থােক, এ তা আপনারা
সকেল জােনন। যিদ ধের নওয়া যায় য, লাকটা কানও কৗশেল উপের উেঠিছল–িক
স অি নীবাবুর ু র িদেয় তাঁেক খুন করল িক কের? এ িক কখনও স ব? সুতরাং
বাইেরর লােকর ারা খুন হয়িন এ কথা িনি ত। তা হেল বািক থােকন কারা?–যাঁরা মেস
থােকন। এঁেদর মেধ  অি নীবাবুেক খুন করেত পাের, এমন কউ আেছ িক? অবশ
অতুলবাবু অ িদন হল এেসেছন–তাঁর িবষেয় আমরা িকছু জািন না”

আিম চমিকয়া উিঠয়া বিললাম–“অতুল–?
ডা ারবাবু গলা খােটা কিরয়া বিলেলন–“অতু াবু লাকিটেক আপনার িক রকম মেন

হয়?”



আিম বিললাম–“অতুল? না না, এ কখনও স ব নয়। অতুল িক জন
অি নীবাবুেক–”

ডা ার বিলেলন–“তেবই দখুন, আপনার মুখ থেকই মাণ হেয় যাে  য, মেসর
কউ এ কাজ করেত পােরন না। তাহেল বািক থােক িক?–িতিন আ হত া কেরেছন, এই
কথাটাই িক বািক থেক যাে  না?”

“িক  আ হত া করবারও তা একটা কারণ থাকা চাই।”
“ স কথাও আিম ভেব দেখিছ। আপনার মেন আেছ–িকছুিদন আেগ আিম

বেলিছলুম য এ পাড়ায় একটা কােকেনর  স দায় আেছ।–এই স দােয়র সদার ক
তা কউ জােন না।”

“হ াঁ–মেন আেছ।”
ডা ার ধীের ধীের বিলেলন–“এখন মেন ক ন, অি নীবাবুই যিদ এই স দােয়র

সদার হয়?”
আিম ি ত হইয়া বিললাম–“ স িক? তাও িক কখনও স ব?”
ডা ার বিলেলন–“অিজতবাবু, পৃিথবীেত িকছুই অস ব নয়। বর  কাল রাে

অি নীবাবু আমােক য-সব কথা বেলিছেলন, তােত এই সে হই ঘনীভূত হয়–খুব স ব
িতিন অত  ভয় পেয়িছেলন। অত িধক ভয় পেল মানুষ অ কৃিত  হেয় পড়েত পাের।
ক বলেত পাের, হয়েতা এই অ কৃিত তার ঝাঁেকই আ হত া কেরেছন!– ভেব দখুন, এ
অনুমান িক স ত মেন হয় না?”

এই অিভনব থেয়াির িনয়া আমার মাথা এেকবাের লাইয়া িগয়ািছল, আিম
বিললাম–“িক জািন ডা ারবাবু, আিম তা িকছুই ধারণা করেত পারিছ না। আপিন বরং
আপনার সে েহর কথা পুিলসেক খুেল বলুন।”

ডা ার উিঠয়া দাঁড়াইেলন, বিলেলন–“কাল তাই বলব। এ সমস ার একটা মীমাংসা
না হওয়া পয  যন িকছুেতই শাি  পাি  না।”

দুই িতনটা িদন কান রকেম কািটয়া গল। মেনর আকা  অশাি র উপর িস-আই-
িড িবভােগর িবিবধ কমচারীর িনর র যাতায়ােত ও সওয়াল-জবােব াণ অিত  হইয়া
উিঠয়ািছল। মেসর েত েকই পালাই পালাই কিরেতিছেলন, িক  আবার পালাইেতপ সাহস
হইেতিছল না। িক জািন, তাড়াতািড় বাসা ছািড়েল যিদ পুিলস তাঁহােকই সে হ কিরয়া
বেস।

বাসারই কান ব ি র চািরধাের য সে েহর জাল ধীের ধীের টাইয়া আিসেতেছ,
তাহার ইশারা পাইেতিছলাম। িক  স ব ি  ক, তাহা অনুমান কিরেত পািরেতিছলাম না।
মােঝ মােঝ অ াত আতে  বুকটা ধড়া   কিরয়া উিঠেতিছল–পুিলস আমােকই সে হ কের
না তা?

সিদন সকােল অতুল ও আিম ডা ােরর ঘের বিসয়া সংবাদপ  পাঠ কিরেতিছলাম।
একটা মাঝাির গােছর প ািকং ক  -এ ডা ােরর ঔষধ আিসয়ািছল, িতিন বা  খুিলয়া
স িল সযে  বািহর কিরয়া আলমািরেত সাজাইয়া রািখেতিছেলন। প ািকং কেসর উপর
আেমিরকার ছাপ মারা িছল; ডা ারবাবু দশী ঔষধ ব বহার কিরেতন না, দরকার হইেলই
আেমিরকা িক া জামানী হইেত ঔষধ আনাইয়া লইেতন। ায় মােস মােস তাঁহার এক বা
কিরয়া ঔষধ আিসত।

অতুল খবেরর কাগেজর অ াংশটা নামাইয়া রািখয়া বিলল,–“ডা ারবাবু, আপিন
িবেদশ থেক ওষুধ আনান কন? দশী ওষুধ িক ভাল হয় না?”

অতুল একটা বড় সুগার-অফ-িমে র িশিশ তুিলয়া লইয়া তাহার গােয় লখা িবখ াত
িবে তােদর নাম দিখয়া বিলল,–“এির   এ  হ ােভ  । এরাই বুিঝ সবেচেয় ভাল ওষুধ



তরী কের?”
“হ াঁ।”
“আ া, হািমওপ ািথেত সিত  সিত  রা সাের? আমার তা িব াস হয় না। এক

ফাঁটা জল খেল আবার রাগ সারেব িক?”
ডা ার মৃদু হািসয়া বিলেলন,–“এত লাক য ওষুধ িনেত আেস, তারা িক ছেলেখলা

কের?”
অতুল বিলল,–“হয়েতা রাগ আপিনই সাের, তারা ভােব ওষুেধর েণ সারল।

িব ােসও অেনক সময় কাজ হয় িক না।”
ডা ার ধু একটু হািসেলন, িকছু বিলেলন না। িকয়ৎকাল পের িজ াসা

কিরেলন,–“খবেরর কাগেজ আমােদর বাসার কথা িকছু আেস না িক?”
“আেছ” বিলয়া আিম পিড়য়া নাইলাম,–“হতভাগ  অি নীকুমার চৗধুরীর হত ার

এখনও কান িকনারা হয় নাই। পুিলেসর িস-আই-িড িবভাগ এই হত া রহেস র তদ ভার
হণ কিরয়ােছন। িকছু িকছু তথ ও আিব ৃ ত হইয়ােছ। আশা করা যাইেতেছ, শী ই আসামী

ার হইেব।”
“ছাই হেব। ঐ আশা করা পয ।” ডা ারবাবু মুখ িফরাইয়া বিলয়া উিঠেলন,–“এ

িক! দােরাগাবাবু–”
দােরাগা ঘের েবশ কিরেলন, সে  দুইজন কেন বল। ইিন আমােদর িস পূব-

পিরিচত দােরাগা; কানও কার ভিণতা না কিরয়া এেকবাের অতুেলর স ুেখ িগয়া
বিলেলন,–“আপনার নােম ওয়াের  আেছ। থানায় যেত হেব। গালমাল করেবন না, তােত
কান ফল হেব না। রামধনী িসং, হ া কফ লাগাও।” একজন কেন বল ি  অভ  হে
কড়াৎ কিরয়া হাতকড়া পরাইয়া িদল।

আমরা সভেয় উিঠয়া দাঁড়াইয়ািছলাম। অতুল বিলয়া উিঠল,–“এ িক!”
দােরাগা বিলেলন,–“এই দখুন ওয়াের । অি নীকুমার চৗধুরীেক হত া করার

অপরােধ অতুলচ  িম েক ার করা হল। আপনারা দু’জেন এেক অতুলচ  িম  বেল
সনা  কেরেছন?”

িনঃশে  অিভভূেতর মত আমরা ঘাড় নািড়লাম।
অতুল মৃদু হািসয়া বিলল,–“ শষ পয  আমােকই ধরেলন। আ া, চলুন থানায়।–

অিজত, িকছু ভেবা না–আিম িনেদাষ।”
একটা িঠকা গাড়ী ইিতমেধ  বাড়ীর স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইয়ািছল, অতুলেক তাহােত

তুিলয়া পুিলস সদলবেল চিলয়া গল।
পাং মুেখ ডা ার বিলেলন,–“অতুলবাবুই তাহেল–! িক ভয়ানক! িক ভয়ানক!

মানুেষর মুখ দেখ িকছু বাঝবার উপায় নই।”
আমার মুেখ কথা বািহর হইল না। অতুল হত াকারী! এই কয় িদন তাহার সিহত

এক  বাস কিরয়া তাহার িত আমার মেন একটা ীিতপূণ সৗহােদর সূ পাত হইয়ািছল।
তাহার ভাবিট এত মধুর য, আমার দয় এই অ কালমেধ ই স জয় কিরয়া লইয়ািছল।
সই অতুল খুনী! ক নার অতীত িব েয় ােভ মমপীড়ায় আিম যন িদগ া  হইয়া
গলাম।

ডা ারবাবু বিলেলন,–“এই জেন ই অ াত-কুলশীল লাকেক আ য় দওয়া শাে
বারণ। িক  তখন ক ভেবিছল য লাকটা এতবড় একটা–”

আমার িকছুই ভাল লািগেতিছল না, উিঠয়া িগয়া িনেজর ঘের ার ব  কিরয়া ইয়া
পিড়লাম। ানাহার কিরবারও বৃি  হইল না। ঘেরর ওপােশ অতুেলর িজিনসপ  ছড়ােনা
রিহয়ােছ– সই িদেক চািহয়া আমার চে  জল আিসয়া পিড়ল। অতুলেক য কতখািন



ভালবািসয়ািছ, তাহা বুিঝেত পািরলাম।
অতুল যাইবার সময় বিলয়া িগয়ােছ,– স িনেদাষ। তেব িক পুিলস ভুল কিরল! আিম

িবছানায় উিঠয়া বিসলাম। য রাে  অি নীবাবু হত হন, স রাি র সম  কথা রণ
কিরবার চ া কিরলাম। অতুল মেঝয় বািলেশর উপর কান পািতয়া ডা ােরর সিহত
অি নীবাবুর কথাবাতা িনেতিছল। কন িনেতিছল? িক উে েশ ? তারপর রাি
এগােরাটার সময় আিম ঘুমাইয়া পিড়লাম–এেকবাের সকােল ঘুম ভািঙল। ইিতমেধ  অতুল
যিদ–

িক  অতুল গাড়া হইেতই বিলেতেছ, এ খুন–আ হত া নয়। য য়ং হত াকারী, স
িক এমন কথা বিলয়া িনেজর গলায় ফাঁসী পরাইবার চ া কিরেব? িক া, এমনও তা
হইেত পাের য, িনেজর উপর হইেত সে হ ঝািড়য়া ফিলবার উে েশ ই অতুল এ কথা
বিলেতেছ, যাহােত পুিলস ভােব য, অতুল যখন এত জার িদয়া বিলেতেছ, এ হত া, তখন
স কখনই হত াকারী নেহ।

এই প নানা িচ ায় উ  া  উৎপীিড়ত মন লইয়া আিম িবছানায় পিড়য়া ছটফট
কিরেত লািগলাম, কখনও উিঠয়া ঘের পায়চাির কিরেত লািগলাম। এমনই কিরয়া ি হর
অতীত হইয়া গল।

বলা িতনটা বািজল। হঠাৎ মেন হইল, কানও উকীেলর কােছ িগয়া পরামশ লইয়া
আিস। এ প অব ায় পিড়েল িক করা উিচত িকছুই জানা িছল না, উকীলও কাহােকও িচিন
না। যাহা হউক, একটা উকীল খঁুিজয়া বািহর করা দু র হইেব না বুিঝয়া একটা জামা
গলাইয়া লইয়া তাড়াতািড় বািহর হইবার উপ ম কিরেতিছ, এমন সময় দরজায় ধা া
পিড়ল। ার খুিলয়া দিখ–স ুেখই অতুল!

“অ াঁ–অতুল!” বিলয়া আিম আনে  তাহােক ায় জড়াইয়া ধিরলাম। স দাষী িক
িনেদাষ, এ আে ালন মন হইেত এেকবাের মুিছয়া গল।

 মাথা,  মুখ, অতুল হািসয়া বিলল,–“হ াঁ ভাই, আিম। ব  ভুিগেয়েছ! অেনক
কে  একজন জামীন পাওয়া গল–তাই ছাড়া পলুম, নইেল আজ হাজত বাস করেত হত।
তুিম চেলছ কাথায়?”

একটু অ িতভভােব বিলেলন,–“উকীেলর বাড়ী।”
অতুল সে েহ আমার একটা হাত চািপয়া িদয়া বিলল,–“আমার জেন ? তার আর

দরকার নই ভাই। আপাতত িকছু িদেনর জন  ছাড়া   পাওয়া গেছ।”
আিম ি ধা ঠিলয়া বিলবার চ া কিরলাম,–“অতুল,–তুিম–তুিম–”
“আিম িক? অি নীবাবুেক খুন কেরিছ িকনা?” অতুল মৃদুকে  হািসল–“ স আেলাচনা

পের হেব। এখন িকছু খাওয়া দরকার। মাথাটা ধেরেছ দখিছ। যা হাক, ান করেলই
সের যােব বাধ হয়।”

ডা ারবাবু েবশ কিরেলন। তাঁহােক দিখয়া অতুল বিলল,–“অনুকূলবাবু, ঘষা
দায়ানীর মত আবার আিম িফের এলুম। ইংেরজীেত একটা কথা আেছ না–bad penny,
আমার অব াও ায় সই রকম,–পুিলেসও িনেল না, িফিরেয় িদেল।”

ডা ার একটু গ ীরভােব বিলেলন,–“অতুলবাবু, আপিন িফের এেসেছন, খুব সুেখর
িবষয়। আশা কির, পুিলস আপনােক িনেদাষ বুেঝই ছেড় িদেয়েছ। িক  আমার এখােন
আর–আপনার–‘ বুঝেতই তা পারেছন, পাঁচজনেক িনেয় মস। এমিনেতই সকেল পালাই
পালাই করেছন, তার উপর যিদ আবার–আপিন িকছু মেন করেবন না, আপনার িত
আমার কানও িবে ষ নই–িক –”

অতুল বিলল,–“না না, স িক কথা! আিম এখন দাগী আসামী, আমােক আ য় িদেয়
আপনারা িবপেদ পড়েবন কন? বলা তা যায় না, পুিলস হয়েতা শেষ আপনােকও এিডং



অ ােবিটং চােজ ফলেব।–তা, আজই িক চেল যেত বেলন?”
ডা ার একটু চুপ কিরয়া থািকয়া অিন াভের বিলেলন,–“না, আজ রাতটা থাকুল;

িক  কাল সকােলই–”
অতুল বিলল,–“িন য়। কাল আর আপনােদর িব ত করব না। যখােন হাক একটা

আ ানা খঁুেজ নব,– শষ পয  ওিড়য়া হােটল তা আেছই।” বিলয়া হািসল।
ডা ার তখন থানায় িক হইল িজ াসা কিরেলন। অতুল ভাসাভাসা জবাব িদয়া ান

কিরেত চিলয়া গল। ডা ার আমােক বিলেলন,–“অতুলবাবু মেন মেন ু  হেলন বুঝেত
পারিছ–িক  উপায় িক বলুন? এেক তা মেসর বদনাম হেয় গেছ–তার উপর যিদ
পুিলেসর ারী আসামী রািখ,– সটা িক িনরাপদ হেব, আপিনই বলুন!”

বা িবক এটুকু সাবধানতা ও াথপরতার জন  কাহােকও দাষ দওয়া যায় না।
আিম িবরসভােব ঘাড় নািড়লাম, বিললাম–“তা–আপনার মস, আপিন যা ভাল বুঝেবন
করেবন।”

আিম গামছা কাঁেধ ফিলয়া ানঘেরর উে েশ  ান কিরলাম; ডা ার লি ত
িবমষমুেখ বিসয়া রিহেলন।

ানাহার শষ কিরয়া ঘের িফিরেতিছ, এমন সময় ঘনশ ামবাবু অিফস হইেত
িফিরেলন। স ুেখ অতুলেক দিখয়া িতিন যন ভূত দখার মত চমিকয়া উিঠেলন, পাংশমুেখ
বিলেলন,–“অতুলবাবু আপিন–আপিন–?”

অতুল মৃদু হািসয়া বিলল,–“আিমই বেট ঘনশ ামবাবু। আপনার িক িব াস হে  না?”
ঘনশ ামবাবু বিলেলন,–“িক  আপনােক তা পুিলেশ–” এই পয  বিলয়া একটা

ঢাক িগিলয়া িতিন িনেজর ঘের ঢুিকয়া পিড়েলন।
অতুেলর চ ু  কৗতুেক নািচয়া উিঠল, স মৃদু কে  বিলল,–“বােঘ ছঁুেল আঠােরা ঘা,

পুিলেস ছঁুেল বাধ হয় আটা । ঘনশ ামবাবু আমায় দেখ িবেশষ ভয় পেয়েছন দখিছ।”
সিদন স ােবলা অতুল বিলল,–“ওেহ দখ তা, দরজার তালাটা লাগেছ না।”
দখলাম, িবলাতী তালায় িক গালমাল হইয়ােছ। গৃহ ামীেক খবর িদলাম, িতিন

আিসয়া দিখয়া বিলেলন,–“িবলাতী তালায় ঐ মুি ল; ভাল আেছন তা বশ আেছন, খারাপ
হেল এেকবাের এি নীয়ার ডাকেত হয়। এর চেয় আমােদর দশী ড়েকা ভােলা। যা
হাক, কালই মরামত কিরেয় দব।” বিলয়া িতিন নািময়া গেলন। রাে  শয়েনর পূেব
অতুল বিলল,–“অিজত, মাথা ধরাটা েমই বাড়েছ–িক কির বল তা?”

আিম বিললাম,–“ডা ােরর কাছ থেক এক পুিরয়া ওধুধ িনেয় খাওনা।”
অতুল বিলল,–“ হািমওপ ািথ ওষুধ? তােত সারেব?–আ া চল, দখা যা  – েমা

পাখীর জার।”
আিম বিললাম,–“চল, আমার শরীরটাও ভাল ঠকেছ না।”
ডা ার তখন ার ব  কিরবার উপ ম কিরেতিছেলন, আমােদর দিখয়া

িজ াসুভােব মুেখর িদেক চািহেলন। অতুল বিলল,–“আপনার ওষুেধর ণ পরী া করেত
এলুম। ব  মাথা ধেরেছ-িকছু ব ব া করেত পােরন?”

ডা ার খুশী হইয়া বিলেলন,–“িবল ণ! পাির ব িক! িপি  পেড় মাথা ধেরেছ–বসুন,
এখিন ওষুধ িদি ।” বিলয়া আলমাির হইেত নূতন ঔষুধ পুিরয়া কিরয়া আিনয়া
িদেলন,–“যান, খেয় েয় পড়ুন িগেয়–কাল সকােল আর িকছু থাকেব না।–অিজতবাবু,
আপনার চহারাটাও ভাল ঠকেছ না–উে জনার পর অবসাদ বাধ হে –না? শরীর িঢস-
িঢ   করেছ? বুেঝিছ, আপিনও এক দাগ িনন–শরীর বশ ঝরঝের হেয় যােব।”

ঔষধ লইয়া বািহর হইেতিছ, অতুল বিলল,–“ডা ারবাবু, ব ামেকশ ব ী বেল
কাউেক চেনন?”



ডা ার ঈষৎ চমিকত হইয়া বিলেলন,–“না, ক িতিন?”
অতুল বিলল,–“জািন না। আজ থানায় তার নাম নলুম। িতিন না িক এই হত ার

তদ  করেছন।”
ডা ার মাথা নািড়য়া বিলেলন,–“না আিম তাঁেক িচিন না।”
উপের িনেজেদর ঘের িফিরয়া আিসয়া আিম বিললাম,–“অতুল, এবার সব কথা

আমায় বল।”
“িক ব  ব?”
“তুিম আমার কােছ িকছু লুেকা । িক  স হেব না, সব কথা খুেল বলেত হেব।”
অতুল একটু চুপ কিরয়া রিহল, তারপর ােরর িদেক একবার দৃি পাত কিরয়া

বিলল,–“আ া, বলিছ। এস, আমার িবছানায় বস। তামার কােছ য আর লুিকেয় রাখা
চলেব না, তা বুেঝিছলুম।”

আিম তাহার িবছানায় িগয়া বিসলাম, স-ও দরজা ভজাইয়া িদয়া আমার পােশ
বিসল। ঔষেধর পুিরয়াটা তখনও আমার হােতই িছল, ভাবিছলাম সটা খাইয়া িনি মেন
গ  িনব। মাড়ক খুিলয়া ঔষধ মুেখ িদেত যাইেতিছ, অতুল আমার হাতটা ধিরয়া
বিলল,–“এখন থাক, আমার গ টা েন িনেয় তারপর খেয়া।”

সুইচ তুিলয়া আেলা িনভাইয়া িদয়া অতুল আমার কােনর কােছ মুখ আিনয়া িফ  িফ  
কিরয়া তাহার গ  বিলেত লািগল, আিম ম মুে র মত িনয়া চিললাম। িব েয় আতে
মােঝ মােঝ গােয় গাঁটা িদয়া উিঠেত লািগল।

পেনর িমিনট পের সংে েপ গ  সমা  কিরয়া অতুল বিলল,–“আজ এই পয  থাক,
কাল সব খুেল ব  ব।” রিডয়ম অি ত ঘিড়র িদেক চািহয়া বিলল,–“এখনও সময় আেছ।
রাি  দু’ টার আেগ িকছু ঘটেব না, তুিম বর  ইিতমেধ  একটু ঘুিমেয় নাও, িঠক সমেয়
আিম তামােক তুেল দব।”

রাি  তখন বাধ কির দড়টা হইেব। অ কাের চাখ মিলয়া িবছানায় ইয়ািছলাম।
বেণি য় এত তী  হইয়া উিঠয়ািছেল য, িনঃ ােস- ােসর সে  িবছানার উপর দেহর

উ ান-পতেনর শ   িনেত পািরেতিছলাম। অতুল য িজিনসটা িদয়ািছল, সিট
দৃঢ়মুি েত ডান হােত ধিরয়ািছলাম।

হঠাৎ অ কাের কােনা শ  িনলাম না িক  অতুল আমােক শ কিরয়া গল।
ইশারাটা আেগ হইেতই ি র করা িছল, আিম ঘুম  ব ি র মত জাের জাের িনঃ াস
ফিলেত লািগলাম। বুিঝলাম, সময় উপি ত হইয়ােছ।

তারপর কখন দরজা খুিলল, জািনেত পািরলাম না; সহসা অতুেলর িবছানার উপর
ধ   কিরয়া একটা শ  হইল এবং সে  সে  আেলা িলয়া উিঠল। লাহার ডা া হে  আিম
তড়া   কিরয়া িবছানা হইেত লাফাইয়া উিঠলাম।

দিখলাম, একহােত িরভলবার, অন  হােত আেলার সুইচ ধিরয়া অতুল এবং তাহারই
শয ার পােশ হাঁটু গািড়েয় বিসয়া, মরণাহত বাঘ যমন কিরয়া িশকারীর িদেক িফিরয়া
তাকায়, তমিন িবে ািরত নে  চািহয়া–ডা ার অনুকূলবাবু!

অতুল বিলল,–“বড়ই দুঃেখর িবষয় ডা ারবাবু, আপনার মত পাকা লাক শষকােল
পাশবািলশ খুন করেল!–ব া  ! নড়েবন না! ছুির ফেল িদন। হ াঁ, নড়েছন িক িল কেরিছ।
অিজত, রা ার িদেকর জানলাটা খুেল দাও তা–বাইেরই পুিলস আেছ।–খবরদার–”

ডা ার িবদু ে েগ উিঠয়া দরজা িদয়া পালাইবার চ া কিরল, িক  সে  সে
অতুেলর ব মুি  তাহার চায়ােল হাতুিড়র মত লািগয়া তাহােক ধরাশায়ী কিরল।

মািটেত উিঠয়া বিসয়া ডা ার বিলল,–“ বশ, হার মানলুম। িক  আমার অপরাধ িক
িন!”



“অপরাধ িক একটা, ডা ার, য মুেখ মুেখ বলব। তার কা  িফিরি  পুিলস
অিফেস তরী হেয়েছ– েম কাশ পােব। আপাতত–”

চার পাঁচজন কেন বল সে  কিরয়া দােরাগা ও ই  সেপ র েবশ কিরল।
অতুল বিলল,–“আপাতত, ব ামেকশ ব ী সত াে ষীেক আপিন খুন করবার চ া

কেরেছন, এই অপরােধ পুিলেস সাপদ করিছ। ই  সেপ রবাবু, ইিনই আসামী।”
ই  সেপ র িনঃশে  ডা ােরর হােত হাতকড়া লাগাইেলন। ডা ার িবষা  দৃি েত

চািহয়া বিলল,–“এ ষড়য ! পুিলস আর ঐ ব ামেকশ ব ী িমেল আমােক িমেথ  মাক মায়
ফাঁিসেয়েছ। িক  আিমও দেখ নব। দেশ আইন আদালত আেছ,–আমারও টাকার অভাব
নই।”

ব ামেকশ বিলল,–“তা তা নই-ই। এত কােকন িব ীর টাকা যােব কাথায়!”
িবকৃত মুেখ ডা ার বিলল,–“আিম কােকন িব ী কির তার কানও মাণ আেছ?”
“আেছ ব িক ডা ার! তামার সুগার-অফ-িমে র িশিশেতই তার মাণ আেছ।”
জাঁেকর মুেখ নুন পিড়েল যমন হয়, ডা ার মুহূতমেধ  তমনই কঁুকড়াইয়া গল।

তাহার মুখ িদয়া আর কথা বািহর হইল না, ধু িনিনেমষ চ ু  দু’টা ব ামেকেশর উপর
শি হীন ােধ অি বৃি  কিরেত লািগল।

আমার মেন হইল, এ যন আমার সই সাদািসধা িনিবেরাধ অনুকূলবাবু নেহ, একটা
দুদা  নরঘাতক া ভ তার খাসল ছািড়য়া বািহর হইয়া আিসল। ইহারই সিহত এতিদন
পরম ব ু ভােব কাল কাটাইয়ািছ ভািবয়া িশহিরয়া উিঠলাম।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল,–“িক ওষুধ আমােদর দু’জনেক িদেয়িছেল িঠক বল দিখ
ডা ার? মিফয়ার ঁেড়া–না? ব  ব না? বশ, বােলা না,– কিমক াল পরী ায় ধরা
পেড়ােবই।” একটা চু ট ধরাইয়া িবছানায় আরাম কিরয়া বিসয়া বিলল,–“দােরাগাবাবু,
এবার আমার এ ালা িলখুন।”

ফা  ইনফরেমশন িরেপাট িলিপব  হইেল পর ডা ােরর ঘর খানাত াস কিরয়া
দু’িট বড় বড় বাতেল কােকন বািহর হইল। ডা ার সই য চুপ কিরয়ািছল, আর
বা  িন ি  কের নাই। অতঃপর তাহােক বমাল সেমত থানায় রওনা কিরয়া িদেত ভার
হইয়া গল। তাহােদর চালান কিরয়া িদয়া ব ামেকশ বিলল,–“এখােন তা সব ল ভ  হেয়
আেছ। চল আমার বাসায়– সখােন িগয়া চা খাওয়া যােব।”

হ ািরসন রােডর একটা বািড়র ততলায় উপি ত হইয়া দিখলাম, ােরর পােশ
িপতেলর ফলেক লখা আেছ

**********************************************
েব ামেকশ ব ী
সত াে ষ

**********************************************
ব ামেকশ বিলল,–“ াগতম! মহাশয় দীেনর কুটীের পদাপণ ক ন।”
িজ াসা কিরলাম,–“সত াে ষীটা িক?”
“ওটা আমার পিরচয়। িডেট  িটভ কথাটা নেত ভাল নয়, গােয় া শ টা আরও

খারাপ। তাই িনেজর খতাব িদেয়িছ–সত াে ষী। িঠক হয়িন?”
সম  ততলাটা ব ামেকেশর– িট চার-পাঁচ ঘর আেছ; বশ পির ার-পির ।

িজ াসা কিরলাম,–“একলাই থাক বুিঝ?”
“হ াঁ। স ী কবল ভৃত  পঁুিটরাম।”
আিম একটা িনঃ াস ফিলয়া বিললাম,–“িদিব  বাসািট। কত িদন এখােন আছ?”
“ ায় বছরখােনক,–মােঝ কবল কেয়ক িদেনর জেন  তামােদর বাসায় ান



পিরবতন কেরিছলুম।”
ভৃত  পঁুিটরাম তাড়াতািড় া   ািলয়া চা তয়ার কিরয়া আিনল। গরম পয়ালায়

চুমুক িদয়া ব ামেকশ বিলল,–“আঃ! তামােদর মেস ছ েবেশ ক’িদন ম  কাটল না।
ডা ার িক  শেষর িদেক ধের ফেলিছল।– দাষ অবশ  আমারই!”

“িক রকম?”
“পুিলেসর কােছ জানলার কথাটা বেলই ধরা পেড় গলুম–বুঝেত পারছ না? ঐ

জানলা িদেয়ই অি নীবাবু–”
“না না, গাড়া থেক বল।”
চােয় আর এক চুমুক িদয়া ব ামেকশ বিলল,–“আ া, তাই বলিছ। কতক তা কাল

রাে ই েনছ–বািকটা শান। তামােদর পাড়ায় য মােসর পর মাস মাগত খুন হেয়
চলিছল, তা দেখ পুিলেসর কতৃপ  বশ িব ত হেয় উেঠিছেলন। এক িদেক ব ল
গভনেম , অন িদেক খবেরর কাগজওয়ালারা পুিলসেক িভতের-বাইের খাঁচা িদেয় িদেয়
আরও অিত  কের তুেলিছল। এই রকম যখন অব া, তখন আিম িগেয় পুিলেসর বড়
সােহেবর সে  দখা করলুম, বললুম–‘আিম একজন ব-সরকারী িডেট  িটভ, আমার িব াস
আিম এই সব খুেনর িকনারা করেত পারব।’ অেনক কথাবাতার পর কিমশনার সােহব
আমােক অনুমিত িদেলন; শত হল, িতিন আর আিম ছাড়া এ কথা আর কউ জানেব না।

“তারপর তামােদর বাসায় িগেয় জুটলুম। কানও অনুস ান চালােত গেল
অকু ােনর কােছই base of operations থাকা দরকার, তাই তামােদর মসটা বেছ
িনেয়িছলুম। তখন ক জা  ত যম িবপ  দেলরও base of operations ঐ একই
জায়গায়!

“ডা ারেক গাড়া থেকই ব  বশী ভালমানুষ বেল মেন হয়িছল এবং কােকেনর
ব বসা চালােত গেল হািমওপ াথ ডা ার সেজ বসা য খুব সুিবধাজনক, স-কথাও মেনর
মেধ  উঁিক-ঝঁুিক মারিছল। িক  ডা ারই য নােটর , এ সে হ তখনও হয়িন।

“ডা ারেক থম সে হ হল অি নীকুমার মারা যাবার আেগর িদন। মেন আেছ
বাধহয়, সিদন রা ার উপর একজন ভািটয়ার লাস পাওয়া িগেয়িছল। ডা ার যখন নেল
য, তার ট াঁেকর গঁেজ থেক এক হাজার টাকার নাট বিরেয়েছ, তখন তার মুেখ মুহূেত
জন  এমন একটা ব থ লােভর ছিব ফুেট উঠল য, তা দেখই আমার সম  সে হ
ডা ােরর ওপর িগেয় পড়ল।

“তারপর স ােবলায় অি নীবাবুর আিড় পেত কথা শানার ঘটনা। আসেল
অি নীবাবু আমােদর কথা নেত আেসনিন, িতিন এেসিছেলন ডা ােরর সে  কথা কইেত।
িক  আমরা রেয়িছ দেখ তাড়াতািড় যা হয় একটা কিফয়ৎ িদেয় চেল গেলন।

“অি নীবাবুর ব বহাের আমার মেন আবার ধাঁকা লাগল, মেন হল হয়েতা িতিনই
আসল আসামী। রাি েত মেঝয় কান পেত যা নলুম, তােতও ব াপারটা  হল না।
ধু এইটুকু বুঝলুম য, িতিন ভয় র একটা িকছু দেখেছন। তারপর স-রাে  যখন িতিন

খুন হেলন, তখন আর কানও কথাই বুঝেত বািক রইল না। ডা  যখন সই ভািটয়াটােকই
রা ার ওপর খুন কের, দব েম অি নীবাবু িনেজর জানলা থেক স দৃশ  দেখ
ফেলিছেলন। আর সই কথাই িতিন গাপেন ডা ারেক বলেত িগেয়িছেলন।

“এখন ব াপারটা বশ বুঝেত পারছ? ডা ার কােকেনর ব বসা করত, িক  কাউেক
জানেত িদত না য, স এই কােজর সদার! যিদ কউ দবাৎ জানেত পের যত, তােক
তৎ ণাৎ খুন করত। এইভােব স এতিদন িনেজেক বাঁিচেয় এেসেছ।

“ঐ ভািটয়াটা স বতঃ ডা ােরর দালাল িছল, হয়েতা তারই মারফত বাজাের
কােকন সরবরাহ হত। এটা আমার অনুমান, িঠক না হেতও পাের। স-িদন রাে  স



ডা ােরর কােছ এেসিছল, কানও কারেণ তােদর মেধ  মেনামািলন  হয়। হয়েতা লাকটা
ডা ারেক blackmail করবার চ া কের–পুিলেসর ভয় দখায়। তার পেরই– যই স বািড়
থেক বিরেয়েছ, অমনই ডা ারও িপছন িপছন িগেয় তােক শষ কের দয়।

“অি নীবাবু িনেজর জানলা থেক এই দৃশ  দখেত পেলন এবং ঘার িনবুি তার
বেশ স-কথা ডা ারেকই বলেত গেলন।

“তাঁর িক উে শ  িছল, জািন না। িতিন ডা ােরর কােছ উপকৃত িছেলন, তাই হয়েতা
তােক সাবধান কের িদেত চেয়িছেলন। ফল হল িক  িঠক তার উে া। ডা ােরর চােখ
তাঁর আর বঁেচ থাকবার অিধকার রইল না। সই রাে ই কানও সময় যখন িতিন ঘর
থেক ব বার উপ ম করেলন, অমনই সা াৎ যম তাঁর সামেন এেস দাঁড়াল।

“আমােক ডা ার গাড়ায় সে হ কেরিছল িক না বলেত পাির না, িক  যখন আিম
পুিলসেক বললুম য, ঐ জানলাটাই অি নীকুমােরর মৃতু র কারণ, তখন স বুঝেল আিম
িকছু-িকছু আ াজ কেরিছ, সুতরাং আমারও ইহেলাক ত াগ করবার খাঁিট অিধকার জ ােলা।
িক  ইহেলাক ত াগ করবার জন  আিম এেকবাের ব  িছলুম না। তাই অত  সবধােন
িদন কাটােত লাগলুম।

“তারপর পুিলস এক ম  বাকািম কের ব  ল, আমােক ার করেল। যা হাক,
কিমশনার সােহব এেস আমােক খালাস করেলন, আিম আবার মেস িফের এলুম। ডা ার
তখন ি র বুঝেল য, আিম গােয় া;–িক  স ভাব গাপন কের আমােক রাি র জেন
মেস থাকেত িদেয় ভাির উদরতা দিখেয় িদেল। উদারতার আড়ােল একিটমা  উে শ
িছল– কানও রকেম আমােক খুন করা। কারণ, তার িবষেয় আিম যত কথা জানতুম, এত
আর কউ জানত না।

“ডা ােরর িব ে  তখন পয  িক  সিত কােরর কানও মাণ িছল না। অবশ
তার ঘর খানাত াসী কের কােকন বার কের তােক জেল দওয়া যেত পারত, িক  স
য একটা িন ু র খুনী, এ কথা কানও আদালেত মাণ হত না। তাই আিমও তােক
েলাভন দখােত  করলুম। দরজার তালার পেরক ফেল িদেয় আিমই সটােক খারাপ

কের িদলুম। ডা ার খবর পেয় মেন মেন উ িসত হেয় উ  ল–আমরা রাে  দরজা ব
কের েত পারব না।

“তারপর আমরা যখন ওষুধ িনেত গলুম, তখন স সা াৎ গ হােত পেল।
আমােদর দু’জনেক দু’ পুিরয়া ঁেড়া মিফয়া িদেয় ভাবেল, আমরা তাই খেয় এমন ঘুমই
ঘুমুব য, স িন া মহািন ায় পিরণত হেলও জানেত পারব না।

“তার পেরই ব া  এেস ফাঁেদ পা িদেলন। আর িক?”
আিম বিললাম,–“এখন উঠলুম ভাই। তুিম বাধ হয় উপি ত ওিদেক যা  না?”
“না। তুিম িক বাসায় যা ?”
“হ াঁ।”
“ কন?”
“বাঃ! কন আবার! বাসায় যেত হেব না?”
“আিম বলিছলুম িক, ও বাসা তা তামােক ছাড়েতই হেব, তা আমার এখােন এেল

হত না? এ বাসাটা নহাৎ ম  নয়।”
আিম খািনক চুপ কিরয়া থািকয়া বিললাম,–“ িতদান িদ  বুিঝ?”
ব ামেকশ আমার কাঁেধ হাত রািখয়া বিলল,–“না ভাই, িতদান নয়। মেন হে

তামার সে  এক জায়গায় না থাকেল আর মন িটকেব না। এই ক’িদেনই কমন একটা ব-
অভ াস জে  গেছ।”

“সিত  ব  ছ?”



“সিত  ব  িছ।”
“তেব তুিম থােকা, আিম িজিনসপ েলা িনেয় আিস।”
ব ামেকশ ফু মুেখ বিলল,–“ সই সে  আমার িজিনস েলা আনেত ভুেলা না

যন।”



পেথর কাঁটা
১

ব ামেকশ খবেরর কাগজখানা সযে  পাট কিরয়া টিবেলর এক পােশ রািখয়া িদল।
তারপর চয়াের হলান িদয়া বিসয়া অন মন ভােব জানালার বািহের তাকাইয়া রিহল।

বািহের কুয়াশা-বিজত ফা েনর আকােশ সকালেবলার আেলা ঝলমল কিরেতিছল।
বািড়র ততলার ঘর কয়িট লইয়া আমােদর বাসা, বিসবার ঘরিটর গবা পেথ শহেরর ও
আকােশর একাংশ বশ দখা যায়। নীেচ নেবা ু  নগরীর কমেকালাহল আর  হইয়া
িগয়ােছ। হ ািরসন রােদর উপর গািড়- মাটর- ােমর ছুটাছুিট ও ব তার অ  নাই।
আকােশও এই চা ল  িকয়ৎপিরমােণ িতফিলত হইয়ােছ। চড়াই পািখ েলা অনাবশ ক
িকিচিমিচ কিরেত কিরেত আকােশ উিড়য়া বড়াইেতেছ; তাহােদর অেনক ঊে  একঝাঁক
পায়রা কিলকাতা শহরটােক নীেচ ফিলয়া যন সূযেলাক পির মণ কিরবার আশায় ঊ
হইেত আেরা ঊে  উিঠেতেছ।

বলা ায় আটটা, ভাতী চা ও জলখাবার শষ কিরয়া আমরা দুইজন অলসভােব
সংবাদপে র পৃ া হইেত বিহজগেতর বাতা হণ কিরেতিছলাম।

ব ামেকশ জানালার িদ  হইেত চ ু  িফরাইয়া বিলল–“িকছুিদন থেক কাগেজ
একটা মজার িব াপন ব ে , ল  কেরছ?”

আিম বিললাম–“না। িব াপন আিম পিড় না।”
 তুিলয়া একটু িবি তভােব ব ামেকশ বিলল–“িব াপন পড় না? তেব পড় িক?”

“খবেরর কাগেজ সবাই যা পেড়, তাই পিড়–খবর।”
“অথাৎ মা ু িরয়ার কার আঙুল কেট িগেয় র পাত হেয়েছ আর িজেল কার

একসে  িতনেট ছেল হেয়েছ, এই পড়! ওসব পেড় লাভ কী? সিত কােরর খাঁিট খবর যিদ
পেত চাও, তাহেল িব াপন পড়।”

ব ামেকশ অ ুত লাক, িক  স পিরচয় মশ কাশ পাইেব। বািহর হইেত
তাহােক দিখয়া বা তাহার কথা িনয়া একবারও মেন হয় না য, তাহার মেধ  অসামান
িকছু আেছ।

িক  তাহােক খাঁচা িদয়া, িতবাদ কিরয়া, একটু উে িজত কিরয়া িদেত পািরেল
িভতরকার মানুষিট ক েপর মত বািহর হইয়া আেস। স ভাবত ভাষী, িক
ব িব প কিরয়া একবার তাহােক চটাইয়া িদেত পািরেল তাহার ছুিরর মত শািণত
ঝ ঝেক বুি  সে াচ ও সংযেমর পদা িছঁিড়য়া বািহর হইয়া পেড়, তখন তাহার কথাবাতা
সত ই িনবার ব  হইয়া দাঁড়ায়।

আিম খাঁচা িদবার লাভ সামলাইেত পািরলাম না, বিললাম–“ও, তাই না িক? িক
খবেরর কাগজওয়ালারা তাহেল ভাির শয়তান, সম  কাগজখানা িব াপেন ভের না িদেয়
কতক েলা বােজ খবর ছািপেয় পাতা ন  কের।”

ব ামেকেশর দৃি  খর হইয়া উিঠল। স বিলল–“তােদর দাষ নই। তামার মত
লােকর িচ িবেনাদন না করেত পারেল বচারােদর কাগজ িবি  হয় না, তাই বাধ  হেয় ঐ
সব খবর সৃি  করেত হয়। আসল কােজর খবর থােক িক  িব াপেন। দেশর কাথায় িক
হে , ক িক িফিকর বার কের িদন-দুপুের ডাকািত করেছ, ক চারাই মাল পাচার করবার



নূতন ফি  আঁটেছ–এইসব দরকারী খবর যিদ পেত চাও তা িব াপন পড়েত হেব।
রয়টােরর টিল ােম ওসব পাওয়া যায় না।”

আিম হািসয়া বিললাম–“তা পাওয়া যায় না বেট, িক ,–থাক–। এবার থেক না হয়
িব াপনই পড়ব। িক  তামার মজার িব াপনটা িক িন?”

ব ামেকশ কাগজখানা আমার িদেক ছঁুিড়য়া িদয়া বিলল–“পেড় দখ, দাগ িদেয়
রেখিছ।”

পাতা উ াইেত উ াইেত এক কােণ একিট অিত ু  িতন লাইেনর িব াপন
দৃি েগাচর হইল। লাল পি ল িদয়া দাগ দওয়া িছল বিলয়াই চােখ পিড়ল, নেচৎ খঁুিজয়া
বািহর কিরেত িবেশষ বগ পাইেত হইত।

 

“পেথর কাঁটা”
যিদ কহ পেথর কাঁটা দূর কিরেত চান, শিনবার স া সাড়া পাঁচটার সময় হায়াইটওেয়
ল ল’র দাকােনর দি ণ-পি ম কােণ ল া েপাে  হাত রািখেয় দাঁড়াইয়া থািকেবন।”

 
দুই-িতনবার পিড়য়াও িব াপেনর মাথামু ু  িকছুই বুিঝেত পািরলাম না, িবি ত হইয়া

িজ াসা কিরলাম–“ল া েপাে  হাত রেখ মােড়র মাথায় দাঁড়ােলই পেথর কাঁটা দূর হেয়
যােব! এ িব াপেনর মােন িক? আর পেথর কাঁটাই বা িক ব ?”

ব ামেকশ বিলল–“ সটা এখনও আিব ার করেত পািরিন। িব াপনটা িতন মাস
ধের িফ বার বার হে , পুরেনা কাগজ ঘাঁটেলই দখেত পােব।”

আিম বিললাম–“িক  এ িব াপেনর সাথকতা িক? কানও একটা উে শ  িনেয়ই
তা লােক িব াপন িদেয় থােক? এর তা কান মােনই হয় না!”

ব ামেকশ বিলল–“আপাতত কানও উে শ  দৃি েগাচর হে  না বেট, িক  তাই
বেল উে শ  নই বলা চেল না। অকারেণ কউ গাঁেটর কিড় খরচ কের িব াপন দয় না।
– লখাটা পড়েল একটা িজিনস সবাে  দৃি  আকষণ কের।”

“িক?”
“ য ব ি  িব াপন িদেয়েছ, তার আ েগাপন করবার চ া। থমত দখ,

িব াপেন কানও নাম নই। অেনক অ য় িব াপেন নাম থােক না বেট, িক  খবেরর
কাগেজর অিফেস খাঁজ িনেল নাম-ধাম সব জানেত পারা যায়। স রকম িব াপেন ব -
ন র দওয়া থােক। এেত তা নই। তারপর দখ, য লাক িব াপন দয়, স
জনসাধারেণর সে  কানও একটা কারবার চালােত চায়–এ ে ও তার ব িত ম হয়িন।
িক  মজা এই য, এ লাকিট িনেজ অদৃশ  থেক কারবার চালােত চায়।”

“বুঝেত পারলুম না।”
“আ া, বুিঝেয় বলিছ, শান। িযিন এই িব াপন িদে ন, িতিন জনসাধারণেক

ডেক বলেছন–‘ওেহ, তামরা যিদ পেথর কাঁটা দূর করত চাও তা অমুক সময় অমুক
ােন দাঁিড়েয় থেকা–এমনভােব দাঁিড়েয় থেকা–যােত আিম তামােক িচনেত পাির।’–পেথর

কাঁটা িক পদাথ, স তক এখন দরকার নই, িক  মেন কর তুিম ঐ িজিনসটা চাও।
তামার কতব  িক? িনিদ  ােন িগেয় ল া েপা  ধের দাঁিড়েয় থাকা। মেন কর, তুিম
যথাসময় সখােন িগেয় দাঁিড়েয় রইেল। তারপর িক হল?”

“িক হল?”
“শিনবার বলা পাঁচটার সময় ঐ জায়গায় িক রকম লাক-সমাগম হয় সটা বাধ

হয় তামােক বেল িদেত হব এনা। এিদেক হায়াইটওেয় ন ল, ওিদেক িনউ মােকট,
চািরিদেক গাটা পাঁচ-ছয় িসেনমা হাউস। তুিম ল া েপা  ধের আধঘ া দাঁিড়েয় রইেল



আর লােকর ঠলা খত এলাগেল, িক  য আশায় িগেয়িছেল, তা হল না– কউ তামার
পেথর কাঁটা উ ার করয়া  মেহৗষধ িনেয় হািজর হল না। তুিম িবর  হেয় চেল এেল,
ভাবেল, ব াপারটা আগােগাড়া ভূেয়া। তারপর হঠাৎ পেকেট হাত িদেয় দখেল, একখানা
িচিঠ ক িভেড়র মেধ  তামার পেকেট ফেল িদেয় গেছ।”

“তারপর?”
“তারপর আর িক? চাের-কামাের দখা হল না অথচ িসঁধকািট তরী হবার বে াব

হেয় গল। িব াপনদাতার সে  তামার লনেদেনর স  ািপত হল অথচ িতিন ক, িক
রকম চহারা, তুিম িকছুই জানেত পারেল না।”

আিম িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকেয় বিললাম–“যিদ তামার যুি ধারােক সিত  বেলই
মেন নওয়া যায়, তাহেল িক মাণ হয়?”

“এই মাণ হেয় য, ‘পেথর কাঁটা’র সওদাগরিট িনেজেক অত  সে াপেন রাখেত
চান এবং িযিন িনেজর পিরচয় িদেত এত স ু িচত, িতিন িবনয়ী হেত পােরন, িক  সাধু-
লাক কখনই নন।”

আিম মাথা নািড়য়া বিললাম–“এ তামার অনুমান মা , এেক মাণ বলেত পার না।”
ব ামেকশ উিঠয়া ঘের পায়চাির কিরেত কিরেত কিহল,–“আের, অনুমানই তা

আসল মাণ। যােক তামরা ত  মাণ বেল থােকা, তােক িবে ষণ করেল কতক েলা
অনুমান বয়ার িকছুই থােক না। আইেন য circumstantial evidence বেল একটা
মাণ আেছ, সটা িক? অনুমান ছাড়া আর িকছুই নয়। অথচ তারই জাের কত লাক

যাব ীবন পুিলেপালাও চেল যাে ।”
আিম চুপ কিরয়া রইলাম, মন হইেত সায় িদেত পািরলাম না। অনুমান য ত

মােণর সমক  হইেত পাের, এ কথা সহেজ মািনয়া লওয়া যায় না। অথচ ব ামেকেশর
যুি  খ ন করাও কিঠন কাজ। সুতরাং নীরব থাকাই য় িবেবচনা কিরলাম। জািনতাম,
এই নীরবতায় স আরও অসিহ ু  হইয়া উিঠেব এবং অিচরাৎ আেরা জারােলা যুি  আিনয়া
হািজর কিরেব।

একটা চড়াই পািখ কুটা মুেখ কিরয়া খালা জানালার উপর আিসয়া বিসল এবং ঘাড়
িফরাইয়া িফরাইয়া উ ল ু  চ ু  িদয়া আমােদর পযেব ণ কিরেত লািগল। ব ামেকশ
হঠাৎ দাঁড়াইয়া পিড়য়া অ ু িল িনেদশ কিরয়া বিলল–“আ া, ঐ পািখটা িক চায় বলেত
পার?”

আিম চমিকত হইয়া বিললাম–“িক চায়? ওঃ, বাধহয় বাসা তির করবার একটা
জায়গা খঁুজেছ।”

“িঠক জােনা? কান সে হ নই?”
“ কান সে হ নই।”
দুই হাত প ােত রািখয়া মৃদুহােস  ব ামেকশ বিলল–“িক কের বুঝেল? মাণ িক?”
“ মাণ আর িক! ওর মুেখ কুেটা–”
“কুেটা থাকেলই মাণ হয় য, বাসা বাঁধেত চায়?”
দিখলাম ব ামেকেশর ন ােয়র প াঁেচ পিড়য়া িগয়ািছ।
কিহলাম, “না–তেব–”
“অনুমান। পেথ এস। এত ণ তেব দয়ালা করিছেল কন?”
“ দয়ালা কিরিন। িক  তুিম িক বলেত চাও, চড়াই পািখ স ে  য অনুমান খােট,

মানুেষর বলােতও সই অনুমান খাটেব?”
“ কন নয়?”
“তুিম যিদ কুেটা মুেখ কের একজেনর জানলায় উেঠ বেস থাক, তাহেল িক মাণ



হেব য তুিম বাসা বাঁধেত চাও?”
“না। তাহেল মাণ হেব য, আিম একটা ব  পাগল।”
“ স মােণর দরকার আেছ িক?”
ব ামেকশ হািসেত লািগল। বিলল–“চটােত পারেব না। িক  কথাটা তামায়

মানেতই হেব– ত  মাণ বরং অিব াস করা যেত পাের, িক  যুি স ত অনুমান
এেকবাের অেমাঘ। তার ভুল হবার জা নই।”

আমারও িজদ চিড়য়া িগয়ািছল, বিললাম–“িক  ঐ িব াপন স ে  তুিম য সব উ ট
অনুমান করেল, তা আিম িব াস করেত পারলুম না।”

ব ামেকশ বিলল–“ স তামার মেনর দুবলতা, িব াস করবারও মতা চাই। যা
হাক, তামার মত লােকর পে  ত  মাণই ভাল। কাল শিনবার, িবেকেল কান
কাজও নই। কালই তামার িব াস কিরেয় দেবা।”

“িক ভােব?”
আমােদর িসঁিড়েত পােয়র শ  না গল। ব ামেকশ উৎকণ হইয়া িনয়া

বিলল,–“অপিরিচত ব ি – পৗঢ়– মাটামুিট, নাদুস-নুদুস বলেলও অতু ি  হেব না–হােত লািঠ
আেছ– ক উিন? িন য়ই আমােদর সা াৎ চান, কারণ, ততলায় আমরা ছাড়া আর কউ
থােক না।” বিলয়া মুখ িটিপয়া হািসল।

বািহেরর দরজায় কড়া নিড়য়া উিঠল। ব ামেকশ ডািকয়া বিলল–“ ভতের আসুন–
দরজা খালা আেছ।”

ার ঠিলয়া একিট মধ বয়সী ুলকায় ভ েলাক েবশ কিরেলন। তাঁহার হােত
একিট মাটা মল া বেতর পার মুঠযু  লািঠ, গােয় কােলা আলপাকার গলাব  কাট,
পিরধােন কাঁচােনা থান। গৗরবণ সু , মুেখ দািড় গাঁফ কামােনা, মাথার স ুখভাগ টাক
পিড়য়া পির ার হইয়া িগয়ােছ। ততলার িসঁিড় ভািঙয়া হাঁফাইয়া পিড়য়ািছেলন, তাই ঘের
েবশ কিরয়া থমটা কথা কিহেত পািরেলন না। পেকট হইেত মাল বািহর কিরয়া মুখ

মুিছেত লািগেলন।
ব ামেকশ মৃদু ের আমােক নাইয়া বিলল–“অনুমান! অনুমান!”
আিম নীরেব তাহার ষ হজম কিরলাম। কারণ, এে ে  আগ েকর চহারা স ে

তাহার অনুমান য বেণ বেণ িমিলয়া িগয়ােছ, তাহােত সে হ নাই।
ভ েলাকিট দম লইয়া িজ াসা কিরেলন–“িডেটি ভ ব ামেকশবাবু কার নাম?”
মাথার উপর পাখাটা খুিলয়া িদয়া একখানা চয়ার িনেদশ কিরয়া ব ামেকশ

বিলল–“বসুন! আমারই নাম ব ামেকশ ব ী, িক  ঐ িডেটি ভ কথাটা আিম পছ  কির
না; আিম একজন সত াে ষী। যা হাক, আপিন বড় িবপ  হেয়েছন দখিছ। একিট িজিরেয়
ঠা া হেয় িন , তারপের আপনার ােমােফান িপেনর রহস  নেবা।

ভ েলাকিট চয়াের বিসয়া পিড়য়া ফ ালফ াল কিরয়া ব ামেকেশর মুেখর পােন
তাকাইয়া রিহেলন। আমারও িব েয়র অবিধ িছল না। এই পৗঢ় ভ েলাকিটেক দিখবামা
তাঁহােক ােমােফান-িপন রহেস র সে  সংি  করা িক েপ স ব হইল, তাহা এেকবােরই
আমার মি ে  েবশ কিরল না। ব ামেকেশর অ ুত মতার অেনক দৃ া  দিখয়ািছ,
িক  এটা যন ভাজবািজর মত ঠকল।

ভ েলাক অিতকে  আ স রণ কিরয়া বিলেলন–“আপিন–আপিন জানেলন িক
কের?”

সহােস  ব ামেকশ বিলল–“অনুমান মা । থমত, আপিন পৗঢ়, ি তীয়ত, আপিন
স িতপ , তৃতীয়ত, আপিন স িত ভীষণ িবপেদ পেড়েছন এবং শষ কথা–আমার সাহায
িনেত চান। সুতরাং–” কথাটা অস ূণ রািখেয় ব ামেকশ হাত নািড়য়া বুঝাইয়া িদল য,



ইহার পর তাঁহার আগমেনর হতু আিব ার করা িশ র পে ও সহজসাধ ।
এইখােনই বিলয়া রাখা ভাল য, িকছুিদন হইেত এই কিলকাতা শহের য অ ুত

রহস ময় ব াপার ঘিটেতিছল এবং যাহােক ‘ ােমােফান িপন িমি ’ নাম িদয়া শহেরর দশী-
িবলািত সংবাদপ িল িবরাট ল ুল বাধাইয়া িদয়ািছল; তাহার ফেল কিলকাতাবাসী
লােকর মেন কৗতূহল, উে জনা ও আতে র অবিধ িছল না। সংবাদপে র রামা কর ও
ভীিত দ িববরণ পাঠ কিরবার পর চােয়র দাকােনর জ না উে জনায় এেকবাের দিড়েছঁড়া
হইয়া উিঠয়ািছল এবং গৃহ হইেত পেথ বািহর হইবার পূেব েত ক বাঙালী গৃহে রই গােয়
কাঁটা িদেত আর  কিরয়ািছল।

ব াপারটা এই–মাস দেড়ক পূেব সুকীয়া ীট িনবাসী জয়হির সা াল নামক জৈনক
পৗঢ় ভ েলাক াতঃকােল কণওয়ািল  ীট িদয়া পদ েজ যাইেতিছেলন। রা া পার হইয়া
অন  ফুটপােত যাইবার জন  যমনই পেথ নািময়ােছন, অমনই হঠাৎ মুখ থুবিড়য়া পিড়য়া
গেলন। সকালেবলা রা ায় লাকজেনর অভাব িছল না, সকেল িমিলয়া তাঁহােক ধরাধির
কিরয়া তুিলয়া আিনবার পর দিখল তাঁহার দেহ াণ নাই। হঠাৎ িকেস মৃতু  হইল
অনুস ান কিরেত িগয়া চােখ পিড়ল য, তাঁহার বুেকর উপর একিব ু র  লািগয়া আেছ–
আর কাথাও আঘােতর কানও িচ  নাই। পুিলস অপমৃতু  সে হ কিরয়া লাস হাসপাতােল
পাঠাইয়া িদল। সখােন মরেনা র পরী ায় ডা ার এক অ ুত িরেপাট িদেলন। িতিন
িলিখেলন, মৃতু র কারণ ৎিপে র মেধ  একিট ােমােফােনর িপন িবঁিধয়া আেছ। কমন
কিরয়া এই িপন ৎিপে র মেধ  েবশ কিরল, তাহার কিফয়েত িবেশষ  অ  িচিকৎসক
িলিখেলন, ব ুক অথবা ঐ জাতীয় কানও য  ারা িনি  এই িপন মৃেতর স ুখ িদ
হইেত বে র চম ও মাংস ভদ কিরয়া মম ােন েবশ কিরয়ােছ এবং মৃতু ও ায় সে
সে  হইয়ােছ।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপে  বশ একটু আে ালন হইল এবং মৃতব ি র একিট
সংি  জীবনচিরতও বািহর হইয়া গল। ইহা হত াকা  িক না এবং যিদ তাই হয়, তেব
িক েপ এইহা স িটত হইল, তাহা লইয়া অেনক গেবষণা কািশত হইল। িক  একটা
কথা কহই পির ার কিরয়া বিলেত পািরেলন না–এই হত ার উে শ  িক এবং য হত া
কিরয়ােছ তাহার ইহােত িক াথ! সরকােরর পুিলস য ইহার তদ ভার হণ কিরয়ােছন,
তাহাও কাগেজ কাশ পাইল। চােয়র দাকােনর কাজীরা ফেতায়া িদেলন, ও িকছু নয়,
লাকটার হাটেফল কিরয়ািছল, িক  উপি ত ভাল সংবােদর দুিভ  ঘটায় কাগজওয়ালারা
এই নূতন ফি  বািহর কইয়া িতলেক তাল কিরয়া তুিলয়ােছ।

ইহার িদন আে ক পের শহেরর সকল সংবাদপে  দড়-ইি  টাইেপ য খবর বািহর
হইল, তাহােত কিলকাতার ভ  বাঙালী স দায় উে জনায় খাড়া হইয়া উিঠয়া বিসেলন।
চােয়র বঠেকর ি কাল  ঋিষেদর তৃতীয় নয়ন একবাের িবে ািরত হইয়া খুিলয়া গল।
এত কার জব, আ াজ ও জন িত জ হণ কিরল য, বষাকােল ব ােঙর ছাতাও বাধ
কির এত জ ায় না।

‘ দিনক কালেকতু’ িলিখল–
আবার ােমােফা  িপন
অ ুত রামা কর রহস
কিলকাতার পথঘাট িনরাপদ নয়
“কালেকতুর পাঠকগণ জােনন, কেয়কিদন পূেব জয়হির সা াল পথ িদয়া যাইেত

যাইেত হঠাৎ পিড়য়া িগয়া মৃতু মুেখ পিতত হন। পরী ায় তাঁহার ৎিপ  হইেত একিট
ােমােফান িপন বািহর হয় এবং ডা ার উহাই মৃতু র কারণ বিলয়া িনেদশ কেরন। আমরা

তখিন সে হ কিরয়ািছলাম য, ইহা সাধারণ ব াপার নয়, ইহার িভতর একটা ভীষণ ষড়য



লু ািয়ত আেছ। আমােদর সই সে হ সেত  পিরণত হইয়ােছ, গতকল  অনু প আর
একিট লামহষণ ব াপার ঘিটয়ােছ। কিলকাতার িবখ াত ধনী ব বসায়ী কলাসচ  মৗিলক
কল  অপরাে  ায় সাড়া পাঁচ ঘিটকার সময় মাটের চিড়য়া গেড়র মােঠর িদেক বড়াইেত
িগয়ািছেলন। রড রােডর কােছ িগয়া িতিন মাটর থামাইয়া পদ েজ বড়াইবার জন  যই
গািড় হইেত অবতরণ কিরয়া িকছুদূর িগয়ােছন, অমিন ‘উঃ’ শ  কিরয়া মািটেত পিড়য়া
গেলন। তাঁহার সাফার ও রা ার অন ান  লাক িমিলয়া তাড়াতািড় তাঁহােক আবার গািড়েত
তুিলল, িক  িতিন আর তখন জীিবত নাই। এই আকি ক দুঘটনায় সকেলই হতবুি  হইয়া
পিড়য়ািছল, িক  সৗভাগ েম অ কালমেধ ই পুিলস আিসয়া পিড়ল। কলাসবাবুর গােয়
িসে র পা ািব িছল, পুিলস তাঁহার বুেকর কােছ এক িব ু রে র দাগ দিখয়া অপঘাত-
মৃতু  সে হ কিরয়া তৎ ণাৎ লাস হাসপাতােল পাঠাইয়া দয়। শবব বে দকারী ডা ােরর
িরেপােট কাশ য, কলাসবাবুর ৎিপে  একিট ােমােফান িপন আটকাইয়া আেছ, এই
িপন তাঁহার স ুখিদ  হইেত িনি  হইয়া ৎিপে  েবশ কিরয়ােছ।

“  বুঝা যাইেতেছ য, ইহা আকি ক দুঘটনা নেহ, একদল ূ রকমা নরঘাতক
কিলকাতা শহের আিবভূত হইয়ােছ। ইহারা ক এবং িক উে েশ  শহেরর গণ মান
ব ি িদগেক খুন কিরেত আর  কিরয়ােছ, তাহা অনুমান করা কিঠন। সবােপ া আ য
ইহােদর হত া কিরবার ণালী; কাথা হইেত কা  অে র সাহােয  ইহারা হত া কিরেতেছ,
তাহা গভীর রহেস  আবৃত।

“ কলাসবাবুর অিতশয় দয়বা  অমািয়ক কৃিতর লাক িছেলন, তাঁহার সিহত
কাহারও শ তা থাকা স ব বিলয়া মেন হয় না। মৃতু কােল তাঁহার বয়ঃ ম মা  আটচি শ
বৎসর হইয়ািছল। কলাসবাবু িবপ ীক ও অপু ক িছেলন। তাঁহার একমা  কন াই তাঁহার
স ি র উ রািধকািরণী। আমরা কলাসবাবুর শাকস  কন া ও জামাতােক আমােদর
আ িরক সহানুভূিত জানাইেতিছ।

“পুিলস সেজাের তদ  চালাইয়ােছ। কাশ য, কলাসবাবুর সাফার কালী িসংেক
সে েহর উপর ার করা হইয়ােছ।”

অতঃপর দুই হ া ধিরয়া খবেরর কাগেজ খুব হ চ চিলল। পুিলস সেবেগ অনুস ান
চালাইেত লািগল এবং অনুস ােনর বেগ বাধ কির গল ম হইয়া উিঠল। িক  অপরাধী
ধরা পড়া দূেরর কথা, ােমােফান িপেনর জমাট রহস -অ কােরর িভতের আেলােকর
রি টুকু পয  দখা গল না।

পেনর িদেনর মাথায় আবার ােমােফান িপন দখা িদল। এবার তাহার িশকার
সুবণবিণক স দােয়র একজন ধনাঢ  মহাজন–নাম কৃ দয়াল লাহা। ধমতলা ও ওেয়িলংটন

ীেটর চৗমাথা পার হইেত িগেয় উিন ভূপিতত হইেলন, আর উিঠেলন না। সংবাদপে  য
িবরাট র- র আর  হইল, তাহা বণনার অতীত। পুিলেসর অ মতা স ে ও স াদকীয়
ম ব  তী  ও িন ু র হইয়া উিঠল। কিলকাতার অিধবাসীিদেগর বুেকর উপর ভূেতর ভেয়র
মত একটা িবভীিষকা চািপয়া বিসল। বঠকখানায়, চােয়র দাকােন, রে ারাঁ ও িয়ং েম
অন  সকল কার আেলাচনা এেকবাের ব  হইয়া গল।

তারপর ত অনু েম আরও দুইিট অনু প খুন হইয়া গল। কিলকাতা শহর
িব ল প াঘাত ে র মত অসহায়ভােব পিড়য়া রইল, এই অিচ নীয় িবপৎপােত িক
কিরেব, কমন কিরয়া আ র া কিরেব, িকছুই যন ভািবয়া পাইল না।

বলা বা ল , ব ামেকশ এই ব াপাের গভীরভােব আকৃ  হইয়ািছল। চার ধরা তাহার
পশা এবং এই কােজ স বশ একটু নামও কিরয়ােছ। ‘িডেটি ভ’ শ টার িত তাহার
যতই িবরাগ থাক, ব ত স য একজন ব-সরকারী িডেটকিটভ িভ  আর িকছুই নেহ,
তাহা স মেন মেন ভাল রকমই জািনত। তাই এই অিভনব হত াকা  তাহার সম  মানিসক



শি েক উ ী  কিরয়া তুিলয়ািছল। ইিতমেধ  িবিভ  অকু ান িল আমরা দুইজেন িমিলয়া
দিখয়াও আিসয়ািছলাম। ইহার ফেল ব ামেকশ কানও নূতন ান লাভ কিরয়ািছলন িক না
জািন না; কিরয়া থািকেলও আমােক িকছু বেল নাই। িক  ােমােফান িপন স ে  যটুক
সংবাদ পাইত, তাহাই সযে  নাটবুেক টুিকয়া রািখত। বাধ হয় তাহার মেন মেন ভরসা
িছল য, একিদন এই রহেস র একটা িছ সূ  তাহার হােত আিসয়া পিড়েব।

তাই আজ যখন সত সত ই সূ িট তাহার হােত আিসয়া প িছল, তখন দিখলাম,
বািহের শা  সংযত ভাব ধারণ কিরেলও িভতের িভতের স ভয়ানক উে িজত ও অধীর
হইয়া উিঠয়ােছ।

ভ েলাকিট বিলেলন–“আপনার নাম েন এেসিছলাম, দখিছ ঠিকিন। গাড়ােতই য
আ য মতার পিরচয় িদেলন, তােত ভরসা হে  আপিনই আমােক উ ার করেত
পারেবন। পুিলেসর ারা িকছু হেব না, তােদর কােছ আিম যাইিন, মশায়। দখুন না,
চােখর সামেন িদন-দুপুের পাঁচ-পাঁচটা খুন হেয় গল, পুিলস িকছু করেত পারেল িক?
আিমও তা ায় িগেয়িছলাম আর একটু হেলই!” তাহার ক র কাঁিপেত কাঁিপেত থািময়া
গল, কপােল দিব ু দখা িদল।

ব ামেকশ সা নার ের বিলল–“আপিন িবচিলত হেবন না। পুিলেস না িগয়া য
আমার কােছ এেসেছন, ভালই কেরেছন। এ ব াপাের িকনারা যিদ কউ করেত পাের তা
স পুিলস নয়। আমােক গাড়া থেক সম  খুেল বলুন, অ-দরকারী বেল কানও কথা বাদ
দেবন না। আমার কােছ অ-দরকারী িকছু নই।”

ভ েলাক কতকটা সামলাইয়া লইয়া বিলেত আর  কিরেলন–“আমার নাম
আ েতাষ িম , কােছই নবুতলায় আিম থািক। আঠােরা বছর বয়স থেক সারা জীবন

ব বসা উপলে  ঘুের ঘুেরই বিড়েয়িছ–িবেয় থা করবার অবকাশ পাইিন। তা ছাড়া,
ছেলিপেল নি - গি  আিম ভালবািস না, তাই কানওিদন িবেয় করবার ই াও হয়িন।
আিম গাছােনা লাক, একলা থাকেত ভালবািস। বয়সও কম হয়িন–আসেছ মােঘ একা
বছর পুরেব। ায় বছর দুই হল কাজকম থেক অবসর িনেয়িছ, সারা জীবেনর উপাজন
লাখ দেড়ক টাকা ব াে  জমা আেছ। তারই সুেদ আমার বশ চেল যায়। বািড়ভাড়াও িদেত
হয় না, বািড়খানা িনেজর। সামান  গান-বাজনার শখ আেছ, তাই িনেয় বশ িনঝ ােট
িদন েলা কেট যাি ল।”

ব ামেকশ িজ াসা কিরল–“অবশ  পাষ  কউ আেছ?”
আ বাবু মাথা নািড়য়া বিলেলন–“না। আ ীয় বলেত বড় কউ নই, তাই ও হা ামা

পাহােত হয় না। ধু ল ীছাড়া বখােট ভাইেপা আেছ, সই মােঝ মােঝ টাকার জেন
ালাতন করেত আসত। িক  স ছাঁড়া এেকবাের বেহড মাতাল আর জুয়াড়ী, ওরকম

লাক আিম বরদা  করেত পাির না, মশায়, তাই তােক আর বািড় ঢুকেত িদই না।”
ব ামেকশ  কিরল–“ভাইেপািট কাথায় থােকন?”
আ বাবু বশ একটু পিরতৃি র সিহত বিলেলন–“আপাতত ঘের। রা ায় মাতলািম

করার জন  এবং পুিলেসর সে  মারামাির করার অপরােধ দু’মাস জল হেয়েছ।”
“তারপর বেল যান।”
“িবেনাদ ছাঁড়া–আমার ণধর ভাইেপা, জেল যাবার পর ক’িদন বশ আরােম

িছলাম মশায়, কানও হা ামা িছল না। ব ু -বা ব আমার কউ নই, িক  জেন েন
কানও িদন কারও অিন  কিরিন; সুতরাং আমার য শ  আেছ, এ কথাও ভাবেত পাির
না। িক  হঠাৎ কাল িবনােমেঘ ব ঘাত হল। এমন ব াপার য ঘটেত পাের, এ আমার
ক নার অতীত। ােমােফান িপন রহেস র কথা কাগেজ পেড়িছ বেট, িক  ও আমার
িব াস হত না, ভাবতাম সব গাঁজাখুির। িক  স ভুল আমার ভেঙ গেছ।



“কাল স ােবলা আিম অভ াসমত বড়ােত বিরেয়িছলাম। রাজই যাই।
জাড়াসাঁেকার িদেক একটা গানবাজনার মজিলস আেছ, সখােন স াটা কািটেয় ন’টা সােড়
ন’টার সময় বািড় িফের আিস। হঁেটই যাতায়াত কির, আমার য বয়স, তােত িনয়িমত
হাঁটেল শারীর ভাল থােক। কাল রাি েত আিম বািড় িফরিছ, আমহা  ীট আর হ ািরসন
রােডর চৗমাথার ঘিড়েত তখন িঠক সওয়া ন’টা। রা ায় তখনও গািড়- মাটেরর খুব িভড়।
আিম িকছু ণ ফুটপােত দাঁিড়েয় রইলাম, দুেটা াম পাস কের গল। একটু ফাঁক দেখ
আিম চৗমাথা পার হেত গলাম। রা ার মাঝামািঝ যখন প েছিছ, তখন হঠাৎ বুেক একটা
িবষম ধা া লাগল, সে  সে  বুেকর চামড়ার ওপর কাঁটা ফাঁটার মতন একটা ব থা অনুভব
করলাম, মেন হল, আমার বুক-পেকেটর ঘিড়র ওপর ক যন একটা কা  ঘুিষ মারেল।
উে  পেড়ই যাি লাম, িক  কানও রকেম সামেন িনেয় গািড়- ঘাড়া বাঁিচেয় সামেন
ফুটপােথ উেঠ পড়লাম।

“মাথাটা যন ঘুিলেয় িগেয়িছল, কমন কের বুেক ধা া লাগল, িকছুই ধারণা করেত
পারলাম না। পেকট থেক ঘিড়টা বার করেত িগেয় দিখ, ঘিড় বার হে  না, িকেস আটেক
যাে । সাবধােন পেকেটর কাপড় সিরেয় যখন ঘিড় বার করলাম, তখন দিখ, তার
কাচখানা ঁেড়া হেয় গেছ–আর–আর একটা ােমােফােনর িপন ঘিড়টােক ফঁুেড় মুখ বার
কের আেছ।”

আ বাবু বিলেল বিলেত আবার ঘমা  হইয়া উিঠয়ািছেলন, কপােলর ঘাম মুিছয়া
কি ত হে  পেকট হইেত একিট ঘিড়র বা  বািহর কিরয়া ব ামেকেশর হােত িদেয়
বিলেলন–“এই দখুন সই ঘিড়–”

ব ামেকশ বা  খুিলয়া একটা গান- মটােলর পেকট ঘিড় বািহর কিরল। ঘিড়র কাচ
নাই, িঠক নয়টা কুিড় িমিনেট ব  হইয়া িগয়ােছ এবং তাহার মম ল ভদ কিরয়া একিট
ােমােফান িপেনর অ ভাগ িহং ভােব প াি েক মুখ বািহর কিরয়া আেছ। ব ামেকশ

ঘিড়টা িকছু ণ গভীর মনঃসংেযােগ িনরী ণ কিরয়া আবার বাে  রািখয়া িদল। বা টা
টিবেলর উপর রািখয়া আ বাবুেক বিলল–“তারপর?”

আ বাবু বিলেলন–“তারপর িক কের য বািড় িফের এলাম স আিম জািন আর
ভগবান জােনন। দুি ায় আতে  সম  রাি  চােখর পাতা বুজেত পািরিন। ভােগ  পেকেট
ঘিড়টা িছল, তাই তা াণ বঁেচ গল–নইেল আিমও তা এত েণ হাসপাতােল মড়ার
টিবেল েয় থাকতাম–” আ বাবু িশহিরয়া উিঠেলন–“এক রাি েত আমার দশ বছর
পরমায়ু য় হেয় গেছ। মশায়। াণ িনেয় কাথায় পালাব, িক কের আ র া করব।
সম  রাত এই ধু ভেবিছ। শষ রাে  আপনার নাম মেন পড়ল, েনিছলাম আপনার
আ য মতা, তাই ভার না হেতই ছুেট এেসিছ। ব  গািড়েত চেড় এেসিছ মশায়, হঁেট
আসেত সাহস হয়িন–িক জািন যিদ–”

ব ামেকশ উিঠয়া িগয়া আ বাবুর ে  হাত রািখয়া বিলল–“আপিন িনি  হান;
আিম আপনােক আ াস িদি , আপনার আর কান ভয় নই। কাল আপনার একটা ম
ফাঁড়া গেছ সিত , িক  ভিবষ েত যিদ আমার কথা েন চেলন, তাহেল আপনার ােণর
কান আশ া থাকেব না।”

আ বাবু দুই হােত ব ামেকেশর হাত ধিরয়া বিলেলন–“ ব ামেকশবাবু, আমােক এ
িবপদ থেক র া ক ন, াণ বাঁচান, আিম আপনােক এক হাজার টাকা পুর ার দব।”

ব ামেকশ িনেজর চয়াের িফিরয়া বিসয়া মৃদুহােস  বিলল–“এ তা খুব ভাল কথা।
সবসু  তাহেল িতন হাজার হল–গভনেম ও দু’হাজার টাকা পুর ার ঘাষণা করেছ না?
িক  স পেরর কথা, এখন আমার কেয়কটা ে র উ র িদন। কাল য সময় আপনার
বুেক ধা া লাগল িঠক সই সময় আপিন কানও শ  েনিছেলন?”



“িক রকম শ ?”
“মেন ক ন, মাটেরর টায়ার ফাটার মত শ ।”
আ বাবু িনঃসংশেয় বিলেলন–“না।”
ব ামেকশ িজ াসা কিরল–“আর কান রকম শ ?”
“আিম তা িকছুই মেন করেত পারিছ না।”
“ ভেব দখুন।”
িকয়ৎকাল িচ া কিরয়া আ বাবু বিলেলন–“রা ায় গািড়- ঘাড়া চলেল য শ  হয়,

সই শ ই েনিছলাম। আমার মেন হে  যন– য সময় ধা াটা লােগ, সই সময় সাইে র
ঘি র িকিড়ং িকিড়ং শ  েনিছলাম।”

“ কান রকম অ াভািবক শ  শােননিন?”
“না?”
িকছু ণ নীরব থািকয়া ব ামেকশ অন   কিরল–“আপনার এমন কানও শ

আেছ, য আপনােক খুন করেত পাের?”
“না। অ ত আিম জািন না।”
“আপিন িববাহ কেরনিন, সুতরাং ছেলপুেল নই। ভাইেপাই বাধ হয় আপনার

ওয়ািরস?”
একটু ইত ত কিরয়া আ বাবু বিলেলন–“না।”
“উইল কেরেছন?”
“হ াঁ।”
“কার নােম স ি  উইল কেরেছন?”
আ বাবুর গৗরবণ মুখ ধীের ধীের র াভ হইয়া উিঠেতিছল, িতিন িকছু ণ চুপ

কিরয়া থািকয়া সে াচ-জিড়ত ের বিলেলন–“আমােক আর সব কথা িজ াসা ক ন, ধু
ঐ িট আমায় করেব না। ওটা আমার স ূণ িনজ  কথা– াইেভট–” বিলেত বিলেত
অ িতভভােব থািময়া গেলন।

ব ামেকশ তী দৃি েত আ বাবুর মুেখর িদেক চািহয়া শেষ বিলল–“আ া থাক।
িক  আপনার ভাবী ওয়ািরস–িতিন য-ই হান–আপনার উইেলর কথা জােনন িক?”

“না। আিম আর আমার উিকল ছাড়া আর কউ জােন না।”
“আপনার ওয়ািরেসর সে  আপনার দখা হয়?”
চ ু  অন  িদেক িফরাইয়া আ বাবু বিলেলন–“হয়।”
“আপনার ভাইেপা কতিদন হল জেল গেছ?”
আ বাবু মেন মেন িহসাব কিরয়া বিলেলন–“তা ায় িতন হ া হেব।”
ব ামেকশ িকয়ৎকাল  কুি ত কিরয়া বিসয়া রিহল। অবেশেষ একটা দীঘ াস

ফিলয়া উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল–“আজ তাহেল আপিন আসুন। আপনার িঠকানা আর ঘিড়টা
রেখ যান; যিদ িকছু জানবার দরকার হয়, আপনােক খরব দব।”

আ বাবু শি তভােব বিলেলন–“িক  আমার স ে  তা কান ব ব া করেলন না।
ইিতমেধ  যিদ আবার–”

ব ামেকশ বিলল–“আপনার স ে  ব ব া এই য, পারতপে  বািড় থেক ব েবন
না।”

আ বাবু পা ুর মুেখ বিলেলন–“বািড়েত আিম একলা থািক–যিদ–”
ব ামেকশ বিলল–“না, বািড়েত আপনার কান আশ া নই, সখােন আপিন

িনরাপদ। তেব ইে  হয়, একজন দােরায়ান রাখেত পােরন।”
আ বাবু িজ াসা কিরেলন–“বািড় থেক এেকবাের ব েত পাব না?”



ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল–“একা ই যিদ রা ায় ব েনা দরকার হেয়
পেড়, ফুটপাথ িদেয় যােবন। িক  খবরদার, রা ায় নামেবন না। রা ায় নামেল আপনার
জীবন স ে  আমার কান দািয়  থাকেব না।”

আ বাবু ান কিরেল ব ামেকশ ললাট কুিট-কুিটল কিরয়া বিসয়া রইল। িচ া
কিরবার নূতন সূ  স অেনক পাইয়ােছ, তাহােত সে হ নাই। তাই আিম তাহার িচ ায়
বাধা িদলাম না। ায় আধ ঘ া নীরব থািকবার পর স মুখ তুিলয়া বিলল–“তুিম ভাবছ,
আিম আ বাবুেক পেথ নামেত মানা করলুম কন এবং বািড়েত িনরাপদ, এ কথাই বা
জানলুম িক কের?”

চিকত হইয়া বিললাম–“হ াঁ।”
ব ামেকশ বিলল– ােমােফান-িপন ব াপাের একটা িজিনস িন য় ল  কেরছ–সব

হত াই রা ায় হেয়েছ। ফুটপােথও নয়। রা ায় মাঝখােন। এর কারণ িক হেত পাের, ভেব
দেখছ?”

“না, িক কারণ?”
“এর দুেটা কারণ হেত পাের। থমত, রা ায় খুন করেল ধরা পড়বার স াবনা

কম–যিদও আপাতদৃি েত সটা অস ব বেল মেন হয়। ি তীয়ত, য অ  িদেয় খুন করা
হয়, রা ায় ছাড়া অন  তােক ব বহার করা চেল না।”

আিম কৗতূহলী হইয়া িজ াসা কিরলাম–“এমন িক অ  হেত পাের?”
ব ামেকশ বিলল–“তা যখন জানেত পারব, ােমােফান-িপন রহস  তখন আর রহস

থাকেব না।”
আমার মাথায় একটা আইিডয়া আিসয়ািছল, বিললাম–“আ া, এমন কান ব ুক বা

িপ ল যিদ কউ তির কের, যা িদেয় ােমােফান-িপন ছাঁড়া যায়?”স শংস নে  চািহয়া
ব ামেকশ বিলল–“বুি  খিলেয়ছ বেট, িক  তােত দু’ একটা বাধা আেছ। য ব ি  ব ুক
িক া িপ ল িদেয় খুন করেত চায়, স বেছ বেছ রা ার মাঝখােন খুন করেব কন? স
তা িনজন ানই খঁুজেব। ব ুেকর কথা ছেড় িদই, িপ ল ছঁুড়েল য আওয়াজ হয়, রা ার
গালমােলও স আওয়াজ ঢাকা পেড় না। তা ছাড়া বা েদর গ  আেছ। কথায় আেছ–শে
শ  ঢােক, গ  ঢােক িকেস?”

আিম বিললাম–“মেন কর, যিদ এয়ার-গান হয়?”
ব ামেকশ হািসয়া উিঠল–“এয়ার-গান ঘােড় কের খুন করেত যাওয়ার পিরক নায়

নূতন  আেছ বেট, িক  সুবুি র পিরচয় নই। –না হ না, অত সহজ নয়। এর মেধ
ভাবনার িবষয় হে , অ  যা-ই হাক ছাঁড়বার সময় তার একটা শ  হেবই, স শ  ঢাকা
পেড় িক কের?”

আিম বিললাম–“তুিমই তা এখিন বলিছেল–শে  শ  ঢােক–”
ব ামেকশ হঠাৎ সাজা হইয়া বিসয়া িব ািরত নে  আমার মুেখর িত চািহয়া

রিহল, অ ু ট ের কিহল–“িঠক তা–িঠক তা–”
আিম িবি ত হইয়া বিললাম–“িক হল?”
ব ামেকশ িনেজর দহটােক একটা ঝাঁকািন িদয়া যন িচ ার মাহ ভািঙয়া ফিলল,

বিলল–“িকছু না। এই ােমােফান-িপন রহস  িনেয় যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা
মেনর মেধ  ব মূল হয় য, সব হত া এক সুেতায় গাঁথা। সব েলার মেধ ই একটা অ ুত
িমল আেছ, যিদও তা হঠাৎ চােখ পেড় না।”

“িক রকম?”
ব ামেকশ করাে  গণনা কিরেত কিরেত বিলল–“ থমত দখ, যাঁরা খুন হেয়েছন,

তাঁরা সবাই যৗবেনর সীমা অিত ম কেরিছেলন। আ বাবু–িযিন ঘিড়র কল ােণ বঁেচ



গেছন–িতিনও পৗঢ়। তারপর ি তীয় কথা, তাঁরা সকেলই অথবান লাক িছেলন–হেত
পাের কউ বশী ধনী কউ কম ধনী, িক  গরীব কউ নয়। তৃতীয় কথা, সকেলই পেথর
মাঝখােন হাজার লােকর সামেন খুন হেয়েছন এবং শষ কথা–এইেটই সবেচেয়
িণধানেযাগ –তাঁরা সবাই অপু ক”

আিম বিললাম–“তুিম তাহেল অনুমান কর য–”
ব ামেকশ বিলল–“অনুমান এখনও আিম িকছুই কিরিন। এ েলা হে  আমার

অনুমােনর িভি , ইংরািজেত যােক বেল premise.”
আিম বিললাম–“িক  এই ক’িট premise থেক অপরাধীেদর ধরা–”
আমােক শষ কিরেত না িদয়া ব ামেকশ বিলল–“অপরাধীেদর নয় অিজত,

অপরাধীর। গৗরেব ছাড়া এখােন ব বচন এেকবাের অনাবশ ক। খবেরর কাগজওয়ালারা
‘মাডার  গ াং’ বেল যতই চীৎকার ক ন, গ াং-এর মেধ  কবল একিট লাক আেছন।
িতিনই এই নরেমধযে র হাতা, ঋি ক এবং যজমান। এক কথায়, পর ে র মত ইিন,
একেমবাি তীয় ।”

আিম সে হ কাশ কিরয়া বিললাম,–“এ কথা তুিম িক কের বলেত পােরা? কান
মাণ আেছ?”

ব ামেকশ বিলল–“ মাণ অেনক আেছ, িক  উপি ত একটা িদেলই যেথ  হেব।
এমন অব থ ল েবধ করবার শি  পাঁচজন লােকর কখনও সমান মা ায় থাকেত পাের?
েত কিট িপন অব থভােব ৎিপে র মেধ  িগেয় ঢুেকেছ–একটু উঁচু িক া নীচু হয়িন।

আ বাবুর কথাই ধর, ঘিড়িট না থাকেল ঐ িপন কাথায় িগেয় প ছত বল দিখ? এমন
িটপ িক পাঁচজেনর হয়? এ যন চ িছ পেথ মৎস -চ ু  িব  করার মত,– ৗপদীর য় র
মেন আেছ তা? ভেব দখ, স কাজ একা অজুনই পেরিছল, মহাভারেতর যুেগও এমন
অেমাঘ িনশানা একজন ব দু’জেনর িছল না।” বিলয়া হািসেত হািসেত স উিঠয়া পিড়ল।

আমােদর এই বিসবার ঘেরর পােশ আর একটা ঘর িছল– সটা ব ামেকেশর িনজ ।
এ ঘের স সকল সময় আমােকও ঢুকেত িদত না। ব ত এ ঘরখানা িছল একাধাের তাহার
লাইে ির, ল াবেরটির, িমউিজয়ম ও ীন ম। আ বাবুর ঘিড়টা তুিলয়া সই ঘরটায় েবশ
কিরেত কিরেত ব ামেকশ বিলল–“খাওয়া-দাওয়ার পর িনি  হেয় এটার ত  আহরণ
করা যােব। আপাতত ােনর বলা হেয় গেছ।”

২
 
বকােল ায় সােড় িতনটার সময় ব ামেকশ বািহর হইয়া িগয়ািছল। িক কােজ

িগয়ািছল, জািন না। যখন িফিরল, তখন স া উ ীণ হইয়া িগয়ােছ; আিম তাহার জন
তী া কিরেতিছলাম, চােয়র সর ামও তয়ার িছল, স আিসেতই ভৃত  টিবেলর উপর

চা-জলখাবার িদয়া গল। আমরা িনঃশে  জলেযাগ সমাধা কিরলাম। এমন অভ াস হইয়া
িগয়ািছল, ঐ কাযটা এক  না কিরেল মনঃপূত হইত না।

একটা চু ট ধরাইয়া, চয়াের ঠসান িদয়া বিসয়া ব ামেকশ থম কথা কিহল;
বিলল–“আ বাবু লাকিটেক তামার কমন মেন হয়?”

ইষৎ িবি তভােব বিললাম–“ কন বল দিখ? আমার তা ভাল লাক বেলই মেন
হয়–িনরীহ ভালমানুষ গােছর–”

ব ামেকশ বিলল–“আর নিতক চির ?”
আিম বিললাম–“মাতাল ভাইেপার উপর য রকম চটা, তােত নিতক চির  তা ভাল

বেলই মেন হয়। তার ওপর বয়  লাক। িবেয় কেরনিন, যৗবেন যিদ িকছু উ ৃ লতা
কের থােকন তা অন  কথা; িক  এখন আর ওঁর স সব করবার বয়স নই।”



ব ামেকশ মুচিক হািসয়া বিলল–“বয়স না থাকেত পাের, িক  একিট ীেলাক
আেছ। জাড়াসাঁেকার য গােনর মজিলেস আ বাবু িনত  গানবাজনা কের থােকন, সিট ঐ
ীেলােকর বািড়। ীেলােকর বািড় বলেল বাধ হয় িঠক বলা হয় না, কারণ, বািড়র ভাড়া

আ বাবুই িদেয় থােকন এবং গােনর মজিলস বলেলও বাধ হয় ভুল বলা হয়, যেহতু দু’িট
াণীর বঠকেক কান মেতই মজিলস বলা চেল না।”

“বল িক হ! বুেড়ার ােণ তা রস আেছ দখিছ।”
“ ধু তাই নয়, গত বােরা তর বছর ধের আ বাবু এই নাগিরকািটর ভরণ- পাষণ

কের আসেছন, সুতরাং তাঁর একিন তা স ে  কানও সে হ থাকেত পাের না। আবার
অন  পে ও একিন তার অভাব নই, আ বাবু ছাড়া অন  কানও স ীত-িপপাসুর সখােন
েবশািধকার নই; দরজায় কড়া পাহাড়া।”

উৎসুক হইয়া বিললাম–“তাই না িক? স ীত-িপপাসু সেজ ঢাকবার মতলব
কেরিছেল বুিঝ? নাগিরকািটর দশন পেল? িক রকম দখেত নেত?”

ব ামেকশ বিলল–“একবার চিকেতর ন ায় দখা পেয়িছলুম। িক  পবণনা কের
তামার মত কুমার- চারীর িচ চা ল  ঘটােত চাই না। এক কথায়, অপূব পসী। বয়স
ছাি শ সাতাশ, িক  দেখ মেন হয়, বড় জার উিনশ কুিড়। আ বাবুর িচর শংসা না
কের থাকা যায় না।”

আিম হািসয়া বিললাম–“তা তা দখেতই পাি । িক  তুিম হঠাৎ আ বাবুর 
জীবন স ে  এত কৗতূহলী হেয় উঠেল কন?”

ব ামেকশ বিলল–“অপিরিমত কৗতুহল আমার একটা দুবলতা। তা ছাড়া, আ বাবুর
উইেলর ওয়ািরস স ে  মেন একটা খটকা লেগিছল–”

“ইিনই তাহেল আ বাবুর উ রািধকািরণী?”
“ সই রকমই অনুমান হে । সখােন একিট ভ েলােকর দখা পলুম; িফটফাট

বাবু, বেয়স পঁয়ি শ ছি শ, তেবেগ এেস দােরায়ােনর হােত একখানা িচিঠ ঁেজ িদেয়
তেবেগ চেল গেলন। িক  ও কথা যা  । িবষয়টা মুখেরাচক বেট, িক  লাভজনক নয়।”

ব ামেকশ উিঠয়া ঘরময় পায়চাির কিরেত লািগল।
বুিঝলাম, অবা র আেলাচনায় আকৃ  হইয়া পােছ তাহার মন কৃত অনুস ােনর পথ

হইেত িবি  হইয়া পেড়, পােছ আ বাবুর জীবেনর গাপন ইিতহাস তাঁহার উপি ত িবপদ
ও িবপ ুি র সমস া অেপ া বড় হইয়া উেঠ, এই ভেয় ব ামেকশও আেলাচনাটা আর
বািড়েত িদল না। এমিনভােবই য মানুেষ মন িনেজর অ াতসাের গৗণব েক মুখ ব
অেপ া ধান কিরয়া তুিলয়া শেষ ল  হইয়া পেড়, তাহা আমারও অ াত িছল না।
আিম তাই িজ াসা কিরলাম–“ঘিড়টা থেক িকছু পেল?”

ব ামেকশ আমার স ুেখ দাঁড়াইয়া মৃদুহােস  বিলল–“ঘিড় থেক িতনিট ত  লাভ
কেরিছ। এক– ােমােফান িপনিট সাধারণ এিডস  -মাকা িপন, দুই–তার ওজন দু’ রিত
িতন–আ বাবুর ঘিড়টা এেকবাের গেছ, আর মরামত হেব না।”

আিম বিললাম–“তার মােন দরকারী তথ  িকছুই পাওিন।”
ব ামেকশ চয়ার টািনয়া বিসয়া বিলল–“তা বলেত পাির না। থমত বুঝেত পেরিছ

য, িপন ছাঁড়বার সময় হত াকারী আর হত ব ি র মেধ  ব বধান সাত আট গেজর বিশ
হেব না। একটা ােমােফান িপন এত হা  কা িজিনস য, সাত আট গেজর বিশ দূর থেক
ছঁুড়েল অমন অব থ-ল  হেত পাের না। অথচ হত াকারীর িটপ িক রকম অ া , তা তা
দখছ। েত কবার তীর এেকবাের মম ােন িগেয় ঢুেকেছ।”

আিম িবি ত অিব ােসর সুের বিললাম–“সাত আট গজ দূর থেক মেরেছ, তবু
কউ ধরেত পারেল না?”



ব ামেকশ বিলল–“ সইেটই হেয় দাঁিড়েয়েছ ধান েহিলকা। ভেব দখ, খুন
করবার পর লাকটা হয়েতা দশকেদর মেধ ই িছল, হয়েতা িনেজর হােত তুেল মৃতেদহ
ানা িরত কেরেছ; িক  তবু কউ বুঝেত পারেল না, িক কের স এমনভােব আ েগাপন

করেল?”
আিম অেনক ণ িচ া কিরয়া কিহলাম–“আ া, এমন তা হেত পাের, হত াকারী

পেকেটর িভতর এমন একটা য  িনয়া বড়ায়–যা থেক ােমােফান িপন ছাঁড়া যায়।
তারপর তার িশকােরর সামেন এেস পেকট থেকই য টা ফায়ার কের। পেকেট হাত িদেয়
অেনেকই রা ায় চেল, সুতরাং কা  সে হ হয় না।”

ব ামেকশ বিলল–“তা যিদ হত, তাহেল ফুটপােথর ওপেরই তা কাজ সারেত
পারত। রা ায় নামেত হয় কন? তা ছাড়া, এমন কান য  আমার জানা নই–যা িনঃশে
ছাঁড়া যায় অথচ তার িনি  িল একটা মানুেষর শরীর ফুেটা কের ৎিপে  িগেয়
প ছেত পাের। তােত কতখািন শি র দরকার, ভেব দেখছ?”

আিম িন র হইয়া রিহলাম। ব ামেকশ হাঁটুর উপর কনুই রািখয়া ও করতেল
িচবুক ন  কিরয়া ব ণ চুপ কিরয়া বিসয়া রিহল; শেষ বিলল–“বুঝেত পারিছ, এর
একটা খুব সহজ সমাধান হােতর কােছই রেয়েছ, িক  িকছুেতই ধরেত পারিছ না। যতবার
ধরবার চ া করিছ, পাশ কািটেয় বিরেয় যাে ।”

রাি কােল এ িবষেয় আর কানও কথা হইল না। িন ার পূব পয  ব ামেকশ
অন মন  ও িবমনা হইয়া রিহল। সমস ার য উ রটা হােতর কােছ থািকয়াও তাহার যুি র
ফাঁেদ ধরা িদেতেছ না, তাহারই প ােত তাহার মন য ব ােধর মত ছুিটয়ােছ, তাহা বুিঝয়া
আিমও তাহার একা  অনুধাবেন বাধা িদলাম না।

পরিদন সকােল িচ া া  মুেখই স শয া ছািড়য়া উিঠল এবং তাড়াতািড় মুখহাত
ধুইয়া এক পয়ালা চা গলাধঃকরণ কিরয়া বািহর হইয়া গল। ঘ া িতেনক পের যখন
িফিরল, তখন িজ াসা কিরলাম–“ কাথায় িগছেল?”

ব ামেকশ জুতার িফতা খুিলেত খুিলেত অন মেন বিলল–“উিকেলর বািড়।” তাহােক
উ না দিখয়া আিম আর  কিরলাম না।

অপরাে র িদেক তাহােক িকছু ফু  দিখলাম। সম  দুপুর স িনেজর ঘের ার
ব  কিরয়া কাজ কিরেতিছল; একবার টিলেফােন কাহার সিহত কথা কিহল, িনেত
পাইলাম। ায় সােড় চারেটর দসময় স দরজা খুিলয়া গলা বাড়াইয়া বিলল–“ওেহ, কাল িক
িঠক হেয়িছল, ভুেল গেল? ‘পেথর কাঁটা’র ত  মাণ দবার সময় য উপি ত।”

সত ই ‘পেথর কাঁটা’র কথা এেকবাের ভুিলয়া িগয়ািছলাম। ব ামেকশ হািসয়া
বিলল–“এস, এস, তামার একটু সাজস া কের িদই। এমিন গেল তা চলেব না।”

আিম তাহার ঘের েবশ কিরয়া বিললাম–“চলেব না কন?”
ব ামেকশ একটা কােঠর কবাট-যু  আলমাির খুিলয়া তাহার িভতর হইেত একটা

িটেনর বা  বািহর কিরল। বা  হইেত প, কাঁিচ, ি িরট-গাম ইত ািদ বািছয়া লইয়া
বু শ িদয়া আমার মুেখ ি িরট-গাম লাগাইেত লাগাইেত বিলল–“অিজত বে া য
ব ামেকশ ব ীর ব ু , এ খবর অেনক মহা াই জােনন িকনা, তাই একটু সতকতা।”

িমিনট পেনর পের আমার অ স া শষ কিরয়া যখন ব ামেকশ ছািড়য়া িদল, তখন
আয়নার স ুেখ িদয়া দিখ,–িক সবনাশ! এ তা অিজত বে া নয়, এ য স ূণ আলাদা
লাক। কাট দািড় ও ছঁুেচা্েলা গাঁফ য অিজত বে ার কি নকােলও িছল না। বয়সও
ায় দশ বছর বািড়য়া িগয়ােছ। রং বশ একটু ময়লা। আিম ভীত হইয়া বিললাম–“এই
বেশ রা ায় ব েত হেব। যিদ পুিলেস ধের?”

ব ামেকশ সহােস  বিলল–“মা ভঃ! পুিলেসর বাবার সাধ  নই তামােক িচনেত



পাের। িব াস হয় না, নীেচর তলায় কানও চনা ভ েলােকর সে  কথা কেয় দখ।
িজ াসা কর–অিজতবাবু কাথায় থােকন?”

আিম আরও ভয় পাইয়া বিললাম–“না, না, তার দরকার নই, আিম এমনই যাি ।”
বািহর হইবার অ য় ব ামেকশ বিলল–“িক করেত হেব, তামার তা জানাই আেছ–

ধু ফরবার সময় একটু সাবধােন এস, পছু িনেত পাের।”
“ স স াবনাও আেছ না িক?”
“অস ব নয়। আিম বািড়েতই রইলুম, যত শী  গীর পার, িফের এস।”
পেথ বািহর হইয়া থমটা ভারী অ ি  বাধ হইেত লািগল। েম যখন দিখলাম,

আমােক ছ েবশ কাহারও দৃি  আকষণ কিরেতেছ না তখন অেনকটা িনি  হইলাম, একটু
সাহসও হইল। মােড়র একটা দাকােন আিম িনয়িমত পান খাইতাম, খা া পানওয়ালা
আমােক দিখেলই সলাম কিরত, সখােন িগয়া সদেপ পান চািহলাম। লাকটা
িনিবকারিচে  পান িদয়া পয়সা কুড়াইয়া লইল, আমার পােন ভাল কিরয়া দৃ  পাতও কিরল
না।

পাঁচটা বািজয়া িগয়ািছল, সুতরাং আর িবল  করা যুি যু  নয় বুিঝয়া ােম
চিড়লাম। এ  ােনেড নািময়া বড়াইেত বড়াইেত সে ত ােন উপি ত হইলাম। মেনর
অব া যিদও িঠক অিভসািরকার মত নেহ, তবু বশ একটু কৗতুক ও উে জনা অনুভব
কিরেত লািগলাম।

কৗতুক িক  বিশ ণ ায়ী হইল না। য পেথ জনে াত জলে ােতর মতই ছুিটয়া
চিলয়ােছ, সখােন াণুর মত দাঁড়াইয়া থাকা সহজ ব াপার নেহ, দুই চািরটা কনুই-এর ঁতা
িনিবকারভােব হজম কিরলাম। অকারেণ সঙ-এর মত ল া েপা  ধিরয়া দাঁড়াইয়া থাকায়
অন  িবপদও আেছ। চৗমাথার উপর একটা সােজ  দাঁড়াইয়ািছল, স স ভােব আমার
িদেক দুই িতনবার দৃি  িনে প কিরল, এখনই হয়েতা আিসয়া িজ াসা কিরেব, কন
দাঁড়াইয়া আছ? িক কির, ফুটপােথর ধােরই হায়াইটওেয় ল  স’র দাকােনর একটা কা
কাচ-ঢাকা জানলায় নানািবধ িবলািত পণ  সাজান িছল, সই িদেক মু  দৃি েত তাকাইয়া
রিহলাম। মেন ভািবলাম পাড়ােগঁেয় ভূত মেন কের িত নাই, গাঁটকাটা ভািবয়া হােত
হাতকড়া না পরায়!

ঘিড়েত দিখলাম, পাঁচটা প াশ। কান েম আর দশটা িমিনট কাটাইেত পািরেল
বাঁচা যায়। অধীরভােব অেপ া কিরেত লািগলাম, মনটা িনেজর পা ািবর পেকেটর মেধ
পিড়য়া রিহল। দুই একবার পেকেট হাত িদয়াও দিখলাম, িক  সখােন নূতন িকছুই হােত
ঠিকল না।

অবেশেষ ছয়টা বািজেতই একটা আরােমর িন াস ফিলয়া ল া েপা  পিরত াগ
কিরলাম। পেকট দু’টা ভাল কিরয়া পরী া কিরলাম, িচিঠপ  িকছুই নাই। িনরাশার সে
সে  একটা স-মৎসর আন ও হইেত লািগল, যা  , ব ামেকেশর অনুমান য অ া  নেহ,
তাহার একটা দৃ া  পাওয়া িগয়ােছ। এইবার তাহােক বশ একটু খাঁচা িদেত হইেব।
এই প নানা কথা ভািবেত ভািবেত এ  ােনেডর াম-িডেপােত আিসয়া প িছলাম।

“ছিব িলেবন, বাবু!”
কােনর অত  িনকেট শ  িনয়া চমিকয়া িফিরয়া দিখ, লুি -পরা নীচ ণীর

একজন মুসলমান একখানা খাম আমার হােত ঁিজয়া িদেতেছ। িবি তভােব খুিলেতই
একখানা কুৎিসত ছিব বািহর হইয়া পিড়ল। এ প ছিবর ব বসা কিলকাতার রা াঘােট চেল
জািনতাম; তাই ঘৃণাভের সটা ফরত িদেত িগয়া দিখ লাকটা নাই। স ুেখ, প ােত,
চািরিদেক চ ু  িফরাইলাম; িক  িভেড়র মেধ  লুি -পরা লাকটােক কাথাও দিখেত
পাইলাম না।



অবা   হইয়া িক কিরব ভািবেতিছ, এমন সময় একটা ছা  হািসর শে  চমক
ভািঙয়া দিখলাম, একজন বৃ  গােছর িফিরি  ভ েলাক আমার পােশ আিসয়া
দাঁড়াইয়ােছন। আমার িদেক না তাকাইয়াই িতিন পির ার বাঙলায় একা  পিরিচত কে
বিলেলন–“িচিঠ তা পেয় গছ, দখিছ, এবার বািড় যাও। একটু ঘের যও। এখান থেক
ােম বৗবাজােরর মাড় পয  যও, সখান থেক বােস কের হাওড়ার মাড় পয , তারপর

ট াি েত কের বািড় যােব।”
সাকুলার রােডর াম আিসয়া স ুেখ দাঁড়াইয়ািছল, সােহব তাহােত উিঠয়া বিসেলন।
আিম সম  শহর মাড়াইয়া যখন বািড় িফিরলাম, তখন ব ামেকশ আরাম- কদারার

উপর ল া হইয়া পিড়য়া িসগার টািনেতেছ। আিম তাহার স ুেখ চয়ার টািনয়া বিসয়া
বিললাম–“সােহব কখন এেল?”

ব ামেকশ ধূম উ  গীরণ কিরয়া বিলল–“িমিনট কুিড়।”
আিম বিললাম–“আমার পছু িনেয়িছেল কন?”
ব ামেকশ উিঠয়া বিসয়া বিলল–“ য কারেণ িনেয়িছলুম, তা সফল হল না, এক

িমিনট দির হেয় গল। –তুিম যখন ল া েপা  ধের দাঁিড়েয়িছেল, আিম তখন িঠক
তামার পাঁচ হাত দূের ল  ল’র দাকােনর িভতর জানলার সামেন দাঁিড়েয় িসে র মাজা
পছ  করিছলুম। ‘পেথর কাটা’র ব াপারী বাধ হয় িকছু সে হ কের থাকেব, িবেশষত তুিম
য-রকম ছটফট করিছেল আর দু’িমিনট অ র পেকেট হাত িদি েল, তােত সে হ হবারই
কথা। তাই স তখন িচিঠখানা িদেল না। তুিম চেল যাবার পর আিমও দাকান থেক
বিরেয়িছ, িমিনট দুই-িতন দির হেয়িছল–তাির মেধ  লাকটা কাজ হািসল কের বিরেয়
গল। আিম যখন পৗছলুম, তখন তুিম খাম হােত কের ইেয়র মত দাঁিড়েয় আছ। –িক কের
খাম পেল?”

িক কিরয়া পাইলাম, তাহা িববৃত কিরেল পর ব ামেকশ িজ াসা কিরল–“ লাকটােক
ভাল কের দেখিছেল? িকছু মেন আেছ?”

আিম িচ া কিরয়া বিললাম–“না। ধু মেন হে , তার নােকর পােশ একটা ম
আঁিচল িছল। ব ামেকশ হতাশভােব মাথা নািড়য়া বিলল–“ সটা আসল নয়–নকল। তামার
গাঁফ-দািড়র মত। যাক, এখন িচিঠখানা দিখ, তুিম ইিতমেধ  বাথ েম িগেয় তামার দািড়-
গাঁফ ধুেয় এস।”

মুেখর রামবা ল  বজন কিরয়া ান সািরয়া যখন িফিরলাম, তখন ব ামেকেশর মুখ
দিখয়া এেকবাের অবা   হইয়া গলাম। দুই হাত িপছেন িদয়া স তপেদ ঘের পায়চাির
কিরেতেছ, তাহার মুেখ চােখ এমন একটা দী  উ ােসর িত িব ফুিটয়া উিঠয়ােছ য,
তাহা দিখয়া আমার বুেকর িভতরটা লাফাইয়া উিঠল। আিম সা েহ িজ াসা
কিরলাম–“িচিঠেত িক দখেল? িকছু পেয়ছ না িক?”

ব ামেকশ উ িসত আন েবেগ আমার িপঠ চাপড়াইয়া বিলল–“ ধু একটা কথা
অিজত, একটা ছা  কথা। িক  এখন তামােক িকছু বলব না। হাওড়ার ি জ কখনও
খালা অব ায় দেখছ? আমার মেনর অব া হেয়িছল িঠক সই রকম, দুই িদ   থেক পেথ
এেসেছ, িক  মাঝখানিটেত একটুখািন ফাঁক, একটা পনটুন খালা। আজ সই ফাঁকটুকু
জাড়া লেগ গেছ।”

“িক কের জাড়া লাগল? িচিঠেত িক আেছ?”
“তুিমই পেড় দখ।” বিলয়া ব ামেকশ খালা কাগজখানা আমার হােত িদল।
খােমর মেধ  কুৎিসত ছিবটা ছাড়া আর একখানা কাগজ িছল, তাহা দিখয়ািছলাম,

িক  পিড়বার সুেযাগ হয় নাই। এখন দিখলাম, পির ার অ ের লখা রিহয়ােছ–
“আপনার পেথর কাঁটা ক? তাহার নাম ও িঠকানা িক? আপিন িক চান, পির ার



কিরয়া িলখুন। কােনা কথা লুকাইেবন না। িনেজর নাম া র কিরবার দরকার নাই।
িলিখত প  খােম ভিরয়া আগামী রিববার ১০ই মাচ রাি  বােরাটার সময় িখিদরপুর
র  কােসর পােশর রা া িদয়া পি ম িদেক যাইেবন। একিট লাক বাইিস  চিড়য়া
আপনার স ুখ িদ   হইেত আিসেব, তাহার চােখ মাটর-গ  ল দিখেলই িচিনেত
পািরেবন। তাহােক দিখবামা  আপনার প  হােত লইয়া পােশর িদেক হাত বাড়াইয়া
থািকেবন। বাইিস  আেরাহী আপনার হাত হইেত িচিঠ লইয়া যাইেব। অতঃপর যথাসমেয়
আপিন সংবাদ পাইেবন।

“পদ েজ একাকী আিসেবন। স ী থািকেল দখা পাইেবন না।”
দুই িতনবার সাবধােন পিড়লাম। খুব অসাধরণ বেট এবং যৎপেরানাি  রামাি ক–

তাহােত সে হ নাই। িক  ইহােত ব ামেকেশর অস ৃত আনে র কানও হতু খঁুিজয়া
পাইলাম না। িজ াসা কিরলাম–“িক ব াপার বল দিখ! আিম তা এমন িকছু দখিছ না–”

“িকছু দখেত পেল না?”
“অবশ  তুিম কা লযা অনুমান কেরিছেল, তা বেণ বেণ িমেল গেছ, তােত সে হ

নই। লাকটার আ েগাপন করবার চ ার মেধ  হয়েতা কান বদ মতলব থাকেত পাের।
িক  তা ছাড়া আর তা আিম িকছু দখিছ না।”

“হায় অ ! অতবড় িজিনসটা দখেত পেল না?” ব ামেকশ হঠাৎ থািময়া গল,
বািহের িসঁিড়েত পদশ  হইল। ব ামেকশ ণকাল একা মেন িনয়া বিলল–“আ বাবু।
এসব কথা ওঁেক বলবার দরকার নই–” বিলয়া িচিঠখানা আমার হাত হইেত লইয়া পেকেট
পুিরল। আ বাবু ঘের েবশ কিরেল তাঁহার চহারা দিখয়া এেকবাের ি ত হইয়া গলাম।
মাথার চুল অিবন , জামা-কাপেড়র পািরপাট  নাই, গােলর মাংস ঝুিলয়া িগয়ােছ, চােখর
কােল কািল, যন অ  াৎ কান মমাি ক আঘাত পাইয়া এেকবাের ভািঙয়া পিড়য়ােছন।
কাল সদ  মৃতু র মুখ হইেত র া পাইবার পরও তাঁহােক এত অবস  ি য়মাণ দিখ নাই।
িতিন একখানা চয়াের অত  া ভােব বিসয়া পিড়য়া বিলেলন–“একটা দুঃসংবাদ পেয়
আপনােক খবর িদেত এেসিছ, ব ামেকশবাবু। আমার উিকল িবলাস মি ক পািলেয়েছ।”

ব ামেকশ গ ীর অথচ সদয় কে  কিহল,–“ স পালােব আিম জানতুম। সই সে
আপনার জাড়াসাঁেকার ব ু িটও গেছন, বাধহয় খবর পেয়েছন।”

আ বাবু হতবুি র মত িকছু ণ তাকাইয়া থািকয়া বিলেলন,–“আপিন–আপিন সব
জােনন?”

ব ামেকশ শা  ের কিহল,–“সম । কাল আিম জাড়াসাঁেকায় িগেয়িছলুম, িবলাস
মি কেকও দেখিছ। িবলাস মি েকর সে  ঐ ীেলাকিটর অেনক িদন থেক িভতের
িভতের ষড়য  চলিছল–আপিন িকছুই জানেতন না। আপনার উইল তরী করবার পরই
িবলাস উকীল আপনার উ ারািধকািরণীেক দখেত যান। থমটা বাধ হয় কৗতুহলবেশ
িগেয়িছল, তারপর েম–যা হেয় থােক। ওরা এত িদন সুেযাগ অভােবই িকছু করেত
পারিছল না। আ বাবু, আপিন দুঃিখত হেবন না, এ আপনার ভালই হল,–অসৎ ীেলাক
এবং কপট ব ু র ষড়য  থেক আপিন মুি  পেলন। আর আপনা  জীবেনর কানও ভয়
নই–এখন আপিন িনভেয় রা ার মাঝখান িদেয় হঁেট যেত পােরন।”

আ বাবু শ াব াকুল দৃি  িনে প কিরয়া বিলেলন,–“তার মােন?”
ব ামেকশ বিলল,–“তার মােন, আপিন যা মেন মেন সে হ করেছন অথচ িব াস

করেত পারেছন না, তাই িঠক। ওরাই দু’জেন আপনােক হত া করবার মতলব কেরিছল;
তেব িনেজর হােত নয়। এই কিলকাতা শহেরই একজন লাক আেছ–যােক কউ চেন না,
কউ চােখ দেখিন–অথচ যার িন ু র অ  পাঁচ জন িনরীহ িনরপরাধ লাকেক পৃিথবী থেক
িনঃশে  সিরেয় িদেল। আপনােকও সরােতা, ধু পরমায়ু িছল বেলই আপিন বঁেচ



গেলন।”
আ বাবু ব ণ দুই হােত মুেখ ঢািকয়া বিসয়া রিহেলন, শষ মম দ দীঘ িন াস

ফিলয়া ধীের ধীের বিলেলন,–“বুেড়া বয়েস কৃত পােপর ায়ি  করিছ, কাউেক দাষ
দবার নই!–আটি শ বছর বয়স পয  আিম িন ল  জীবন যাপন কেরিছলাম, তারপর
হঠাৎ পদ লন হেয় গল। একিদন দওঘের তেপাবন দখেত িগেয়িছলাম, সখােন একটু
অপূব সু রী মেয় দেখ এেকবাের আ হারা হেয় গলাম। িববােহ আমার িচরিদন অ িচ,
িক  তােক িববাহ করবার জেন  এেকবাের পাগল হেয় গলাম। শেষ একিদন জানেত
পারলাম, স বশ ার মেয়। িববাহ হল না, িক  উতােক ছাড়েতও পারলাম না। কলকাতায়
এেন বাড়ী ভাড়া কের রাখলাম। সই থেক এই বােরা তর বছর তােক ীর মতই দেখ
এেসিছ। তােক সম  স ি  িলেখ িদেয়িছলুম, স তা আপিন জােনন। ভাবতাম, সপ
আমােক ামীর মত ভালবােস– কানও িদন সে হ হয়িন। বুঝেত পািরিন য, পােপর রে
যার জ , স কখনও সা ী হেত পাের না!–যাক, বুেড়া বয়েস য িশ া পলাম, হয়েতা
পরজে  কােজ লাগেব” িকছু ণ নীরব থািকয়া ভ ের িজ াসা কিরেলন,–“ওরা–তারা
কাথায় িগেয়েছ, আপিন জােনন িক?”

ব ামেকশ বিলল,–“না। আর স জেনও কান লাভ নই। িনয়িত তােদর য পেথ
টেন িনেয় যাে , স পেথ আপিন যেত পারেবন না। আ বাবু, আপনার অপরাধ সমােজর
কােছ হয়েতা িনি ত হেব, িক  আিম আপনােক িচরকাল  করব জানেবন। মেনর িদক
থেক আপিন খাঁিট আেছন, কাদা ঘঁেটও আপিন িনমল থাকেত পেরেছন, এইেটই আপনার
সব চেয় বড় শংসার কথা। এখন আপনার খুবই আঘাত লেগেছ, এ রকম
িব াসঘাতকতায় কার না লােগ? িক  েম বুঝেবন, এর চেয় ই  আপনার আর িকছু
হেত পারত না।”

আ বাবু আেবগপূণ ের কিহেলন,–“ ব ামেকশবাবু, আপিন আমার চেয় বয়েস
অেনক ছাট, িক  আপনার কােছ আিম য সা না পলাম, এ আিম কাথাও ত াশা
কিরিন। িনেজর ল াকর পােপর ফল য ভাগ কের, তােক কউ সহানুভূিত দখায় না,
তাই তার ায়ি  এত ভয় র। আপনার সহানুভূিত পেয় আমার অেধক বাধা হা া হেয়
গেছ। আর বশী িক ব  ব, িচরিদেনর জন  আপনার কােছ ঋণী হেয় রইলাম।”

আ বাবু িবদায় লইবার পর তাহার অ ুত ােজিডর ছায়ায় মনটা আ  হইয়া
রিহল। শয়েনর পূেব ব ামেকশেক একটা  িজ াসা কিরলাম,–“আ বাবুেক খুন করবার
চ ার পছেন য িবলাশ উকীল আর ঐ ীেলাকটা আেছ, এ কথা তুিম কেব জা  ল?”

ব ামেকশ কিড়কাঠ হইেত চ ু  নামাইয়া বিলল,–“কাল িবেকেল।”
“তেব পালাবার আেগ তােদর ধরেল না কন?”
“ধরেল কান লাভ হত না, তােদর অপরাধ কানও আদালেত মাণ হত না।”
“িক  তােদর কাছ থেক আসল হত াকারী ােমােফান িপেনর আসামীর স ান

পাওয়া যেত পারত।”
ব ামেকশ মুখ িটিপয়া হািসয়া বিলল,–“তা যিদ স ব হত, তাহেল আিম িনেজ

তােদর তাড়াবার চ া করতুম না।”
তুিম তােদর তািড়েয়ছ?”
“হ াঁ। আ বাবু দব েম বঁেচ যাওয়ােত তারা উড়ু উড়ু করিছলই, আিম জা সকােল

িবলাস উকীেলর বািড় িগেয় ইশারা ইি েত বুিঝেয় িদলুম য আিম অেনক কথাই জািন, যিদ
এই বলা সের না পেড়ন তা হােত দিড় পড়েব। িবলাস উকীল বুি মান লাক, স ার
গাড়ীেতই বামাল সেমত িন ে শ হেলন।”

“িক  ওেদর তািড়েয় তামার লাভ িক হল?”



ব ামেকশ একটা হাই তুেল উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল,–“লাভ এমন িকছু নয়, কবল
দুে র দমন করা গল। িবলাস উকীল ধু-হােত িন ে শ হবার লাক নন, মে েলর
টাকাকিড় যা তাঁর কােছ িছল, সম ই সে  িনেয়িছেলন এবং এত েণ বাধ কির, বধমােনর
পুিলস তাঁেক হাজেত পুেরেছ–আেগ থাকেতই তারা খবর জানত িক না! যা হাক,
িবলাসচে র দু’ব র সাজা কউ ঠকােত পারেব না। যিদও ফাঁসীই তার উিচত শাি , তবু
তা যখন উপি ত দওয়া যাে  না, তখন দু’ব রই বা ম  িক?”

৩
 
পরিদন াতঃকােল একজন অপিরিচত আগ ক দখা কিরেত আিসল।
সেবমা  চােয়র বািট নামাইয়া রািখয়া খবেরর কাগজখানা খুিলবার যাগাড় কিরেতিছ,

এমন সময় দরজার কড়া নািড়য়া উিঠল।
ব ামেকশ সচিকত হইয়া বিলেল,–“ ক? ভতের আসুন।”
একিট ভ েবশধারী সু  যুবক েবশ কিরল। দািড়েগাঁফ কামােনা, একহারা

িছপিছেপ গড়ন, বয়স ি েশর মেধ ই– চহারা দিখেল মেন হয়, একজন অ া  লট। স ুেখ
আমােদর দিখয়া ি তমুেখ নম ার কিরয়া বিলল,–“িকছু মেন করেবন না, সকালেবলাই
িবর  করেত এলাম। আমার নাম ফু  রায়–আিম একজন বীমা কা ানীর এেজ ।”
বিলয়া অনাহূতভােবই একখানা চয়ার অিধকার কিরয়া বিসল।

ব ামেকশ িবরস ের বিলল,–“আমােদর জীবনবীমা করবার মত পয়সা নই।”
ফু  রায় হািসয়া উিঠল। এক একজন লাক আেছ, যাহােদর মুখ দিখেত বশ

সু , িক  হািসেলই মুেখর চহারা বদলাইয়া যায়। দিখলাম, ফু  রােয়রও তাহাই হইল।
লাকটী বাধ কির অিতির  পানেখার, কারণ, দাঁত েলা পােনর রেস আর  হইয়া আেছ।
সু র মুখ এত সহেজ এমন িবকৃত হইেত পাের দিখয়া আ য বাধ হয়।

ফু  রায় হািসেত হািসেত বিলল,–“আিম বীমা কা ানীর লাক বেট, িক  িঠক
বীমার কােজ আপনােদর কােছ আিসিন। অবশ  আজকাল আমােদর আসেত দখেল আ ীয়-
জনরাও দাের িখল িদেত আর  কেরেছন; নহাৎ দাষ দওয়াও যায় না। িক  আপনারা

িনি ত হেত পােরন, উপি ত আমার কানও দুরিভসি  নই।–আপনারই নাম তা
ব ামেকশবাবু?–িবখ াত িডেট  িটভ? আপনার কােছ একটু াইেভট পরামশ িনেত এেসিছ,
মশায়। যিদ আপি  না থােক–”

ব ামেকশ বজারভােব মুখখানা বাঁকাইয়া বিলল,–“পরামশ িনেত হেল অি ম িকছু
দশনী িদেত হয়।”

ফু  রায় তৎ ণাৎ মািনব াগ হইেত একখানা দশ টাকার নাট বািহর কিরয়া
টিবেলর উপর রািখয়া বিলল,–“আমার কথা অবশ  গাপনীয় িকছু নয়, তবু–” বিলয়া
অথপূণভােব আমার পােন চািহল।

আিম উিঠবার উপ ম কিরেতিছ দিখয়া ব ামেকশ বশ একটু কড়া সুের
বিলল,–“উিন আমার সহকারী এবং ব ু । যা বলেবন, ওঁর সামেনই বলুন।”

ফু  রায় বিলল,–“ বশ তা, বশ তা। উিন যখন আপনার সহকারী, তখন আর
আপি  িকেসর? আপনার নামিট–? মাফ করেবন অিজতবাবু, আপিন য ব ামেকশবাবুর
ব ু , তা আিম বুঝেত পািরিন। আপিন ভাগ বা   লাক মশায়, সবদা এত বড় একজন
িডেট  িটেভর সে  সে  থাকা, কত রকম িবিচ  crime-এর মেমা াটেন সাহায  করা কম
সৗভােগ র কথা নয়। আপনার জীবেনর একটা মুহূতও বাধ হয় dull নয়! আমার এক
এক সময় মেন হয়, এই একেঘেয় বীমার কাজ ছেড় আপনার মত জীবন যাপন করেত
যিদ পারতাম–” বিলয়া পেকট হইেত পােনর িডবা বািহর কিরয়া একটা পান মুেখ িদল।



ব ামেকশ েমই অধীর হইয়া উিঠেতিছল, বিলল,–“এইবার আপনার পরামেশর
িবষয়টা যিদ কাশ কের বেলন,–তাহেল সব িদ   িদেয়ই সুিবেধ হয়।”

ফু  রায় তাড়াতািড় তাহার িদেক িফিরয়া বিলল,–“এই য বিল।–আিম বীমা
কা ানীর এেজ , তা তা আেগই েনেছন। বে র জুেয়ল ইি ওরের  ্ কা ানীর তরফ
থেক আিম কাজ কির। কা ানীর হেয় দশ বােরা লাখ টাকার কাজ আিম কেরিছ, তাই
কা ানী খুশী হেয় আমােক কলকাতা অিফেসর চাজ িদেয় পািঠেয়েছন। গত আট মাস
আিম ািয়ভােব কলকাতােতই আিছ।

“ থম মাস দুই বশ কাজ চািলেয়িছলাম মশাই, িক  হঠাৎ কাথা থেক এক আপদ
এেস জুটল। কা র নাম করবার দরকার নই, িক  অন  বীমা কা ানীর একটা লাক
আমার পছেন লাগল। চুেনাপঁুিটর কারবার আিম কির না, দু’ চার হাজােরর কাজ আমার
অধীন  এেজ রাই কের, িক  বড় বড় খে েরর বলা আিম িনেজ কাজ কির। এই
লাকটা আমার বড় বড় খে র–ভাল ভাল লাইফ–ভাঙােত আর  করেল। আিম যখােন
যাই, আমার পছু পছু স-ও সখােন িগেয় হািজর হয়– কা ানীর নােম নানারকম দুনাম
িদেয় খে র ভড়েক দয়। শেষ এমন অব া দাঁড়ােলা য, বড় বড় লাইফ েলা আমার হাত
থেক বিরেয় যেত লাগল।

“এইভােব চার পাঁচ মাস কাটল। কা ানী থেক তাগাদা আসেত লাগল, িক  িক
করব, কমন কের লাকটার হাত থেক ব বসা বাঁচাব, িকছুই িঠক করেত পারলাম না।
মামলা- মাক মা করাও সহজ নয়–তােত কা ানীর িত হয়। অথচ িছেল জাঁক পছেন
লেগই আেছ। আরও মাসখােনক কেট গল, লাকটােক জ  করবার কানও উপায়ই
ভেব পলাম না।”

ফু  রায় মািনব াগ হইেত সযে  রি ত দু’িট িচরকুট বািহর কিরয়া, ছাট টুকরািট
ব ামেকেশর হােত িদয়া বিলল,–“িদন বােরা চা  আেগ এই িব াপনিট হঠাৎ চােখ
পড়ল। আপনার নজের বাধহয় পেড়িন, পড়বার কথাও নয়। িক  পাঁচ লাইেনর িব াপন
হেল িক হয়, মশাই, পড়বামা  আমার াণটা লািফেয় উঠল! পেথর কাঁটা আর কােক বেল?
ভাবলাম, দিখ তা আমার পেথর কাঁটা উ ার হয় িক না! মেনর তখন এমনই অব া য,

াদ  মাদুলী হেলও বাধ কির আপি  করতাম না।”
গলা বাড়াইয়া দিখলাম, এ সই পেথর কাঁটার িব াপেনর কািটং। ফু  রায়

বিলল, “পড়েলন তা? বশ মজার নয়? যা হাক, আিম তা িনিদ  িদেন অথাৎ গত
শিনবােরর আেগর শিনবার–কদমতলায় ক  ঠাকুেরর মত ল া েপা  ধের িগেয়
দাঁড়ালাম। স অ ি র কথা আর িক বলব। দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় পােয় িঝঁিঝ ধের গল, িক
কা কস  পিরেবদনা– কাথাও কউ নই। িড  টা  টড হেয় িফের আসিছ, হঠাৎ দিখ
পেকেট একখানা িচিঠ!”

ি তীয় কাগজখানা ব ামেকশেক িদয়া বিলল,–“এই দখুন স িচিঠ।”
ব ামেকশ িচিঠখানা খুিলয়া পিড়েত লািগল, আিম উিঠয়া আিসয়া তাহার িপেঠর উপর

ঝঁুিকয়া দিখলাম–িঠক আমার পে রই অনু প, কবল রিববােরর পিরবেত আগামী
সামবার ১১ই মাচা রাি  বােরাটার সময় সা াৎ কিরবার িনেদশ আেছ।

ফু  রায় একটু থািময়া িচিঠখানা পিড়বার অবকাশ িদয়া বিলেত লািগল,–“এেক
তা পেকেট িচিঠ এক িক কের, ভেবই পলাম না, তার ওপর িচিঠ পেড় অজানা আতে
ভতরটা কঁেপ উঠল। আিম িমি  ভালবািস না মসাই, িক  এ িচিঠর যন আগােগাড়াই
িমি । যন িক একটা ভয় র অিভসি  এর মেধ  লুকােনা রেয়েছ। নইেল সব তােতই এত
লুেকাচুির কন? লাকটা ক, িক রকম ভৃিত, িকছুই জািন না, তার চহারাও দিখিন,
অথচ স আমােক রাত দুপুের একটা িনজন রা া িদেয় একলা যেত বেলেছ। ভয় র



সে েহর কথা নয় িক? আপিনই বলুন তা?”–বিলয়া স আমার মুেখর িদেক চািহল।
আিম উ র িদবার পূেবই ব ামেকশ বিলল,–“উিন িক মেন কেরন স 

িন েয়াজন! আপিন কা   িবষেয় পরামশ আন, তাই বলুন।”
ফু  রায় একটু  হইয়া বিলল,–“ সই কথাই তা িজ াসা করিছ। িচিঠর

লখকেক িচিন না অথচ তার ভাবগিতক দেখ সে হ হয়, লাক ভাল নয়। এ রকম
অব ায় িচিঠর উ র িনেয় আমার যাওয়া উিচত হেব িক? আিম িনেজ গত দশ বােরা িদন
ধের ভেব িকছুই িঠক করেত পািরিন; অথচ যেত হেল মােঝ আর একিট িদন বাকী। তাই
িক করব িঠক করেত না পের আপনার পরামশ িনেত এেসিছ।”

ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল,–“ দখুন, আজ আিম আপনােক কানও পরামশ
িদেত পারলুম না। আপিন এই কাগজ দু’খানা রেখ যান, এখনও যেথ  সময় আেছ, কাল
সকােল িবেবচনা কের আিম আপনােক যথাকতব  বেল দব।”

ফু  রায় বিলল,–“িক  কাল সকােল তা আিম আসেত পারব না, আমােক এক
জায়গায় যেত হেব। আজ রাে  সুিবেধ হেব না িক? মেন ক ন, আটটা িক ন’টার সময়
যিদ আিস?”

ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল,–“না, আর রাে  আিম অন  কােজ ব  থা  ব–
আমােকও এক জায়গায় যেত হেব–” বিলয়া ফিলয়াই সচিকেত ফু  রােয়র িদেক
দৃি পাত কিরয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বিলল,–“িক  আপনার ব  হবার কানও কারণ
নই, কাল িবেকেল চারেট সােড় চারেটর সময় এেলও যেথ  সময় থাকেব।”

“ বশ, তাই আসব–” পেকট হইেত আবার িডবা বািহর কিরয়া দুটা পান মুেখ পুিরয়া
িডবাটা আমােদর িদেক বাড়াইয়া িদয়া বিলল,–“পান খান িক? খান না!–আমরা এক একটা
বদ অভ াস িকছুেতই ছাড়েত পাির না; ভাত না খেলও চেল, িক  পােনর অভােব পৃিথবী
অ কার হেয় যায়। আ া–আজ উিঠ তাহেল, নম ার।”

আমরা িতনম ার কিরলাম। ার পয  িগয়া রায় িফিরয়া দাঁড়াইয়া বিলল,–“পুিলেস
এ িবষেয় খবর িদেল কমন হয়? আমার ত মেন হয়, পুিলস যিদ তদ  কের লাকটার
নামধাম িববরণ বর করেত পাের।”

ব ামেকশ হঠাৎ মহা খা া হইয়া বিলল,–“পুিলেসর সাহায  যিদ িনেত চান, তাহেল
আমার কােছ কানও সাহায  ত াশা করেবন না। আিম আজ পয  পুিলেসর সে  কাজ
কিরিন, করবও না।–এই িনেয় যান আপনার টাকা।” বিলয়া টিবেলর উপর নাটখানা
অ ু িল িনেদশ কিরয়া দখাইয়া িদল।”

“না না, আিম আপনার মতামত জানেত চেয়িছলাম মা । তা আপনার যখন মত
নই, আ া, আিস তাহেল–” বিলেত বিলেত ফু  রায় তপেদ বািহর হইয়া গল।

ফু  রায় চিলয়া গেল ব ামেকশও নাটখানা তুিলয়া লইয়া িনেজর লাইে রী ঘের
ঢুিকল, তারপর সশে  দরজা ব  কিরয়া িদল। স মােঝ মােঝ অকারেণ িখটিখেট হইয়া
উেঠ বেট, িক  িকছু ণ একাকী থািকবার পর সভাব আপিনই িতেরািহত হইয়া যায়, তাহা
আিম জািনতাম। তাই মনটা ব  -ক িকত হইয়া থািকেলও অপিঠত সংবাদপ খানা
তুিলয়া লইয়া তাহােত মনঃসংেযােগর চ া কিরলাম।

কেয়ক িমিনট পের িনেত পাইলাম, ব ামেকশ পােশর ঘের কথা কিহেতেছ।
বুিঝলাম কাহােকও টিলেফান কিরেতেছ। দু’ একটা ইংরাজী শ  কােন আিসল; িক
কাহােক টিলেফান কিরেতেছ, ধিরেত পািরলাম না। ায় এক ঘ া ধিরয়া কথাবাতা চিলল,
তারপর দরজা খুিলয়া ব ামেকশ বািহর হইয়া আিসল। চািহয়া দিখলাম, তাহার াভািবক
ফু তা িফিরয়া আিসয়ােছ।

িজ াসা কিরলাম,–“কােক ফান করেল?”



স-কথায় উ র না িদয়া ব ামেকশ বিলল,–“কাল এ  ােনড থেক ফরবার সময়
একজন তামার িপছু িনেয়িছল জােনা?”

আিম চিকত হইয়া বিললাম,–“না! িনেয়িছল না িক?”
ব ামেকশ বিলল,–“িনেয়িছল, তােত কান সে হ নই। িক  লাকটার িক অসীম

দুঃসাহস, আিম ধু তাই ভাবিছ।” বিলয়া িনেজর মেনই মৃদু মৃদু হািসেত লািগল।
আমােক অনুসরণ করার মেধ  এতবড় দুঃসাহিসকতা িক আেছ, তা বুিঝলাম না;

িক  ব ামেকেশর কথা মােঝ মােঝ এমন দু হ হঁয়ািলর মত হইয়া দাঁড়ায় য, তাহার
অথেবােধর চ া প ম মা । অথচ এ িবষেয় তাহােক  করাও বৃথা, সময় উপি ত না
হইেল স িকছুই বিলেব না। তাই আিম আর বাক ব য় না কিরয়া ানািদর জন  উিঠয়া
পিড়লাম।

ি হর ও স ােবলাটা ব ামেকশ িন মার মত বিসয়াই কাটাইয়া িদল। ফু  রায়
স ে  দু’ একটা  কিরলাম, িক  স িনেতই পাইল না, চয়াের চ ু  বুিজয়া পিড়য়া
রহল; শেষ চমিকয়া উিঠয়া বিলল,–“ ফু  রায়? ও, আজ সকােল িযিন এেসিছেলন? না,
তাঁর স ে  এখনও িকছু ভেব দিখিন।”

রাি কােল আহারািদর পর নীরেব বিসয়া ধূমপান চিলেতিছল; ঘিড়েত ঠং কিরয়া
সােড় দশটা বািজেতই ব ামেকশ চহার হইেত লাফাইয়া উিঠয়া বিলল,-“উঠ বীরজায়া বাঁধ
কু ল,–এবার সাজস ার আেয়াজন আর  করা যাক, নইেল অিভসািরকােদর সে ত েল
প ছেত দির হেয় যােব।”

িবি ত হইয়া বিললাম,–“ স আবার িক?”
ব ামেকশ বিলল,–“বাঃ, ‘পেথর কাঁটা’র িনম ণ র া করেত হেব, মেন নই?”
আিম আশ ায় উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিললাম,–“মাফ কর। এই রাে  একলা আিম

সখােন যেত পারব না। যেত হয় তুিম যাও।”
“আিম তা যাবই, তামারও যাওয়া চাই।”
“িক  না গেলই িক নয়? ‘পেথর কাঁটা’র স ে  এত িমেথ  কৗতূহল কন? তার

চেয় যিদ ােমােফােনর িপেনর ব াপার িনেয় মাথা ঘামােত, তাহােল য ঢর কাজ হত”
“হয়েতা হত। িক  ইিতমেধ  একটা কৗতূহল চিরতাথ করেলই বা ম  িক?

ােমােফান িপন তা আর পালাে  না। তা ছাড়া কাল ফু  রায় পরামশ িনেত আসেব,
তােক পরামশ দবার মত িকছু খবর তা চাই।”

“িক  দু’জেন গেল তা হেব না িচিঠেত য মা  একজনেক যেত বেলেছ।”
“তার ব ব া আিম কেরিছ। এখন ওঘের চল, সময় েমই সংে প হেয় আসেছ।”
লাইে রীেত লইয়া িগয়া ব ামেকশ ি হে  আমার মুখস া কিরয়া িদল। দয়ােল

লি ত দীঘ আয়ানাটায় উঁিক মািরয়া দিখলাম, সই গাঁফ এবং কাট দািড় ই জাল
ভােব িফিরয়া পাইয়ািছ, কাথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমােক ছািড়য়া িদয়া ব ামেকশ

িনেজর বশভূষা আর  কিরল; মুেখর কানও পিরবতন কিরল না, দরাজ হইেত কােলা
রেঙর সােহবী পাষাক বািহর কিরয়া পিরধান কিরল, পােয় কােলা রবার- সাল জুতা পিরল।
তারপর আমােক আয়নার স ুেখ পাঁচ ছয় হাত দূের দাঁড় করাইয়া িনেজ আমার িপছেন
িগয়া দাঁড়াইল। িজ াসা কিরল,–“আয়নায় আমােক দখেত পা ?”

“না।”
“ বশ। এখন সামেনর িদেক এিগয়া যাও–এবার দখেল পেল?”
“না।”
“ব া  –কাম ফেত। এখন ধু একিট পাষাক পরেত বাকী আেছ।”
“আবার িক?”



ঘের ঢুিকয়াই ল  কিরয়ািছলাম, ব ামেকেশর টিবেলর উপর দু’িট চীনামািটর ট
রাখা আেছ– হােটেল য প আকৃিতর েট মট   চপ খাইেত দয়, সই প। সই েট
একখানা ব ামেকশ আমার বুেকর উপর উপুড় কিরয়া চািপয়া ধিরয়া চওড়া ন াকড়ার ফািল
িদেয় শ ভােব বাঁিধয়া িদল। বিলল,–“সাবধান, খেস না যায়। ওর ওপর কাট পরেলই আর
িকছু দখা যােব না।”

আিম ঘার িব েয় বিললাম,–“এ সব িক হে ?”
ব ামেকশ হািসয়া বিলল,–“ক ু কী না পরেল চলেব কন। ভয় নই, আিমও

পরিছ।”
ি তীয় টখানা ব ামেকশ িনেজর ওেয় েকােটর িভতের পুিরয়া বাতাম লাগাইয়া

িদল, বাঁিধবার েয়াজন হইল না।
এই েপ িবিচ  সাধন শষ কিরয়া রাি  এগারটা কুিড় িমিনেটর সময় আমরা

বািহর হইলাম। দরাজ হইেত কেয়কটা িজিনস পেকেট পুিরেত পুিরেত ব ামেকশ
বিলল,–“িচিঠ িনেয়ছ? িক সবনাশ, নাও নাও, িশ  িগর একখানা সাদা খােমর মেধ  পুের
নাও–”

িশয়ালদেহর মােড়র উপর একটা খািল ট াি  পাইয়া তাহােত চিড়য়া বিসলাম। পথ
জন-িবরল, দাকান-পাট ায় ব  হইয়া িগয়ােছ। আমােদর ট াি  িনেদশমত   কিরয়া
চৗর ীর িদেক ছুিটয়া চিলল।

কালীঘাট ও িখিদরপুেরর াম-লাইন যখােন িবিভ  হইয়া িগয়ােছ, সই ােন ট াি
হইেত নািমলাম। ট াি -চালক ভাড়া লইয়া হণ বাজাইয়া চিলয়া গল। চািরিদেক দৃি পাত
কিরয়া দিখলা  শ  রাজপেথর উপর কাথাও একিট লাক নাই, চতুিদেক অসংখ
উ ল দীপ যন এই াণহীন িন তােক ভীিত দ কিরয়া তুিলয়ােছ। ঘিড়েত তখনও
বােরাটা বািজেত দশ িমিনট বাকী।

িক কিরেত হইেব, গাড়ীেত বিসয়া পরামশ কিরয়া লইয়ািছলাম। সুতরাং কথা
বিলবার েয়াজন হইল না। আিম আেগ আেগ চিললাম, ব ামেকশ ছায়ার মত আমার
প ােত অদৃশ  হইয়া গল। তাহার কােলা পির দ ও শ হীন জুতা আমার কােছও যন
তাহােক কায়াহীন কিরয়া তুিলল। আমার পােয়র সে  পা িমলাইয়া স আমার িঠক ছয় ইি
প ােত চিলয়ােছ, তবু মেন হইল, যন আিম একাকী। রা ার আেলা অিত িব ৃত পথেক
আেলািকত কিরয়ােছ বেট, িক  স আেলা খুব  ও তী  নেহ। পেথর দুই পােশ াসাদ
থািকেল আেলা িতফিলত হইয়া উ লতর হয়, এখােন তাহা হইেতেছ না। দুই িদেকর
শূন তা যন আেলার অেধক তজ াস কিরয়া লইেতেছ।

এই অব ায় স ুখ হইেত আিসয়া কাহারও সাধ  নাই য বুিঝেত পাের, আিম এক
নিহ, আমার প ােত আর একিট অ কার মূিত িনঃশে  চিলয়ােছ।

পােশর াম-লাইেন ােমর যাতায়াত ব  পূেব ব  হইয়া িগয়ােছ। এ িদেক
রসেকােসর সাদা রিলং একটানা ভােব চিলয়ােছ। আিম রা ার মাঝখান ধিরয়া হাঁিটয়া
চিললাম। দূের প ােত একটা ঘিড়েত ঢং ঢং কিরয়া মধ রাি  ঘািষত হইল। সে  সে
শহেরর অন  ঘিড় েলাও বািজেত আর  কিরল, মধ রাি র তা নানা কার সুিম  শে
ঝ ৃ ত হইয়া উিঠল।

ঘিড়র শ  িমলাইয়া যাইবার পর কােনর কােছ িফ  িফ   কিরয়া ব ামেকশ
বিলল,–“এইবার িচিঠখানা হােত নাও।”

ব ামেকশ য িপছেন আেছ, তাহা ভুিলয়াই িগয়ািছলাম। চমিকয়া পেকট হইেত
খামখানা বািহর কিরয়া হােত লইলাম।

আরও ছয় সাত িমিনট চিললাম। িখিদরপুর পুল প িছেত তখনও ায় অেধক পথ



বাকী আেছ, এমন সময় স ুেখ ব  দূের একটা ীণ আেলাকিব ু দিখয়া সচিকত হইয়া
উিঠলাম। কােনর কােছ শ  হইল,–“আসেছ– তরী থােকা।”

আেলাকিব ু উ লতর হইেত লািগল। িমিনটখােনেকর মেধ  দখা গল, িপচঢালা
কােলা রা ার উপর কৃ তর একটা ব  তেবেগ অ সর হইয়া আিসেতেছ। কেয়ক মুহূত
পেরই বাইিস -আেরাহীর মূিত  হইয়া উিঠল। আিম দাঁড়াইয়া পিড়য়া খামসেমত
হাতখানা পােশর িদেক বাড়াইয়া িদলাম। স ুেখ বাইিসে র গিতও ম র হইল।

-িন ােস অেপ া কিরেত লািগলাম। বাইিস  পঁিচশ গেজর মেধ  আিসল; তখন
দিখেত পাইলাম, কােলা সু টপিরিহত আেরাহী স ুেখ ঝঁুিকয়া মাটর-গ  লর িভতর িদেয়
আমােক িন লক দৃি েত দিখেতেছ।

মধ ম-গিতেত সাই  যন আমােক ল  কিরয়ায় অ সর হইেত লািগল। আমােদর
মেধ  যখন আর দশ গজ মা  ব বধান, তখন কড়াং কড়াং কিরয়া সাইে র ঘি  বািজয়া
উিঠল, সে  সে  বুেক দা ণ ধা া খাইয়া আিম ায় উ াইয়া পিড়য়া গলাম। আমার বুেক
বাঁধা টটা শত খে  ভািঙয়া িগয়ােছ বুিঝেত পািরলাম।

তারপর িনিমেষর মেধ  একটা কা  হইয়া গল। আিম ঢিলয়া পিড়েতই ব ামেকশ
িবদু ে েবগ স ুখিদেক লাফাইয়া পিড়ল। বাইিস -আেরাহী আমার প ােত আর একটা
লােকর জন  এেকবােরই ত িছল না, তবু স পাশ কাটাইয়া পলাইেব চ া কিরল, িক
পািরল না। ব ামেকশ তাহােক এক ঠলায় বাইিস  সেমত ফিলয়া িদয়া বােঘর মত তাহার
ঘােড় লাফাইয়া পিড়ল।

আিম মািট হইেত উিঠয়া ব ামেকেশর সাহায ােথ উপি ত হইয়া দিখলাম, স
িতপে র বুেকর উপর চািপয়া বিসয়ােছ এবং দুই ব মুি েত তাহার দুই কি  ধিরয়া

আেছ। বাইিস খানা একধাের পিড়য়া আেছ।
আিম প িছেতই ব ামেকশ বিলল,–“অিজত, আমার পেকট থেক িসে র দিড় বার

কের এর হাত দুেটা বাঁেধা–খুব জাের।”
িলকিলেক স  রশেমর দিড় ব ামেকেশর পেকট হইেত বািহর কিরয়া ভূপিতত

লাকটার হাত দুটা শ  কিরয়া বাঁিধলাম। ব ামেকশ বিলল,–“ব  , হেয়েছ। অিজত,
ভ েলাকিটেক িচ  ত পারছ না? ইিন আমােদর সকালেবলার ব ু  ফু  রায়! আরও ঘিন
পিরচয় যিদ চাও, ইিনই ােমােফােনর িপন রহেস র মঘনাদ!” বিলয়া তাহার চােখর গ  ল
খুিলয়া লইল।

অতঃপর আমার মেনর অব া িক প হইল, তাহা বণনা করা িন েয়াজন, িক  সই
অব ােত থািকয়াও ফু  রায় িহং  দ পংি  বািহর কিরয়া হািসল,
বিলল,–“ ব ামেকশবাবু, এবার আমার বুেকর উপর থেক নেম বসেত পােরন, আিম পালাব
না।”

ব ামেকশ বিলল,–“অিজত, এর পেকট েলা ভাল কের দেখ নাও তা অ শ  িকছু
আেছ িক না।”

এক পেকট হইেত অেপরা াস ও অন  পেকট হইেত পােনর িডবা বািহর হইল,
আর িকছুই না। িডবা খুিলয়া দিখলা  তাহার মেধ  তখনও গাটা চােরক পান রিহয়ােছ।

ব ামেকশ বুেকর উপর হইেত নািমেল ফু  উিঠয়া বিসল, ব ামেকেশর মুেখর
িদেক িকছু ণ িন লক দৃি েত চািহয়া থািকয়া আে  আে  বিলল,–“ ব ামেকশবাবু, আপিন
আমার চেয় বশী বুি মান। কারণ, আিম আপনার বুি েক অব া কেরিছলাম, িক  আপিন
কেরনিন। শ র শি েক তু  করেত নই, এ িশ া একটু দিরেত পলাম, কােজ
লাগাবার ফুরসত হেব না।” বিলয়া ি ভােব হািসল।

ব ামেকশ িনেজর বুক-পেকট হইেত একটা পুিলস ই  ল বািহর কইয়া সেজাের



তাহােত ফঁু িদল, তারপর আমােক বিলল,–“অিজত, বাইিস খানা তুেল সিরেয় রােখা। িক
সাবধান, ওর ঘি েত হাত িদও না, বড় ভয়ানক িজিনস!”

ফু  রায় হািসল,–“সবই জােন দখিছ, আপিন অসাধারণ লাক। আপনােকই ভয়
িছল, তাই তা আজ এই ফাঁদ পেতিছলাম। ভেবিছলাম, আপিন একা আসেবন, িনভৃেত
সা াৎ হেব। িক  আপিন সব িদক িদেয়ই দাগা িদেলন। ভাল অিভনয় করেত পাির বেল
আমার অহ ার িছল; িক  আপিন আরও উ ে ণীর আিট । আপিন আমার ছ েবশ খুেল
আমার মনটােক উল  কের আজ সকালেবলা দেখ িনেয়িছেলন আর আিম ধু আপনার
মুেখাশটাই দেখিছলাম!–যাক, গলাটা বজায় িকয়া গেছ। একটু জল পাব িক?”

ব ামেকশ বিলল,–“জল এখােন নই, থানায় িগেয় পােবন।” ফু  রায় ি  হািসয়া
বিলল,–“তাও তা বেট, জল এখােন পাওয়া যায় কাথা!” িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া
পােনর িডবাটার িদেক একটা সতৃ  দৃি পাত কিরয়া বিলল,–“একটা পান পেত পাির না
িক? অবশ  আসামীেক পান খাওয়াবার রীিত নই স আিম জািন, িক  পেল তৃ াটা
িনবারণ হত।”

ব ামেকশ আমােক ইি ত কিরল, আিম িডবা হইেত দু’টা পান তাহার মুেখ পুিরয়া
িদলাম। পান িচবাইেত িচবাইেত ফু  রায় বিলল,–“ধন বাদ; বাকী দুেটা আপনারা ই া
কিরেল খেত পােরন।”

ব ামেকশ উৎকণভােব পুিলেসর আগমনশ  িনেতিছল, অন মন ভােব মাথা
নািড়ল। দূের মাটর-বাইেকর ফ   ফ   শ  না গল। ফু  রায় বিলল,–“পুিলস তা এেস
পড়ল। আমােক তাহেল ছাড়েবন না?”

ব ামেকশ বিলল,–“ছাড়ব িক রকম?”
ফু  রায় ঘালােট রকম হািসয়া পুন  িজ াসা কিরল,–“পুিলেস দেববই?”

“ দব বিক!”
“ ব ামেকশবাবু, বুি মান লােকরও ভুল হয়। আপিন আমােক পুিলেস িদেত পারেবন

না–” বিলয়া রা ার উপর ঢিলয়া পিড়ল।
একটা মাটর-বাইক সশে  আিসয়া পােশ থািমল, একজন ইউিনফম-পরা সােহব

তাহার উপর হইেত লাফাইয়া পিড়য়া বিলল,–“What’s up? Dead?”
ফু  রায় িন ভ চ ু  খুিলয়া বিলল,–“এ য খাদ কতা দখিছ! টু ল   সােহব,

আমায় ধরেত পারেল না। ব ামেকশবাবু, পানটা খেল ভাল করেতন, একসে  যাওয়া
যত। আপনার মত লাকেক ফেল যেত সিত ই ক  হে !” হািসবার িন ল চ া কিরয়া
ফু  রায় চ ু  মুিদল। তাহার মুখখানা শ  হইয়া গল।

ইিতমেধ  এক লির পুিলস আিসয়া উপি ত হইয়ািছল। কিমশনার সােহব িনেজ
হাতকিড় লইয়া অ সর হইেতই ব ামেকশ ফু  রােয়র মাথার কাছ হইেত উিঠয়া
দাঁড়াইয়া বিলল,–“হাতকড়ার দরকার নই। আসামী পািলেয়েছ।”

৪
 

আিম আর ব ামেকশ আমােদর িচরাভ  বিসবার ঘরিটেত মুেখামুিখ চয়াের
বিসয়ািছলাম। খালা জানালা িদয়া সকালেবলার আেলা ও বাতাস ঘের ঢুিকেতিছল।
ব ামেকশ একিট বাইিসে র ব   হােত লইয়া নািড়য়া চািড়য়া দিখেতিছল। টিবেলর উপর
একখানা সরকারী খাম খালা অব ায় পিড়য়ািছল।

ব ামেকশ ঘি র মাথাটা খুিলয়া িভতেরর য পািত স শংস নে  িনরী ণ কিরেত
কিরেত বিলল,–“িক অ ুত লাকটার মাথা। এ রকম একটা য  য তরী করা যায়, এ
ক নাও বাধ কির আজ পয  কা র মাথায় আেসিন। এই য পাকােনা ি ং দখছ, এিট



হে  ব ুেকর বা দ,–িক িনদা ণ শি  এই ি ংএর! িক ভয় র অথচ িক সহজ। এই
ছা  ফুেটািট হে  এর নল,– য পথ িদেয় িল বেরায়। আর এই ঘাড়া িটপেল দু’ কাজ
একসে  হয়, ঘি ও বােজ, িলও বিরেয় যায়। ঘি র শে  ি ংএর আওয়াজ চাপা
পেড়। মেন আেছ– সিদন কথা হেয়িছল–শে  শ  ঢােক গ  ঢােক িকেস? এই লাকটা য
কত বড় বুি মান, সইিদন তার ইি ত পেয়িছলুম।”

আিম িজ াসা কিরলাম,–“আ া, পেথর কাঁটা আর ােমােফান িপন য একই লাক,
এ তুিম বুঝেল িক কের?”

ব ামেকশ বিলল,–“ থমটা বুঝেত পািরিন। িক  মশঃ যন িনেজর অ াতসাের
ও দুেটা িমেল এক হেয় গল। দখ, পেথর কাঁটা িক বলেছ? স খুব পির ার কেরই বলেছ
য, যিদ তামার সুখ- া ে র পেথ কানও িতব ক থােক তা স তা দূর কের দেব–
অবশ  কা ন িবিনমেয়। পাির িমেকর কথাটা  উে খ না থাকেলও, এটা য তার
অনাহারী পরিহৈতষা নয়, তা সহেজই বাঝা যায়। তারপর এ িদেক দখ, যারা ােমােফান
িপেনর ঘােয় মেরেছন, তাঁরা সকেলই কা র না কা র সুেখর পেথ কাঁটা হেয়
ব’ চিছেলন। আিম মৃত ব ি েদর আ ীয়- জেনর ওপর কানও ইি ত করেত চাই না,
কারণ য-কথা মাণ করা যােব না, স কথা বেল কানও লাভ নই। িক  এটাও ল  না
কের থাকা যায় না য, মৃত ব ি রা সকেলই অপু ক িছেলন, তাঁেদর উ রািধকারী কানও

ে  ভাে , কানও ে  ভাইেপা, কানও ে  বা জামাই। আ বাবু এবং তাঁর
রি তার উপাখ ান থেক এই ভাইেপা-ভাে -জামাইেদর মেনাভাব কতক বাঝা যায় না িক?

“তেবই দখা যাে , পেথর কাঁটা আর ােমােফান িপন বাইের পৃথক হেলও বশ
ে  অবলীলা েম জাড় লেগ যাে –ভাঙা পাথর বাইর দুেটা অংশ যমন সহেজ জাড়

লেগ যায়। আর একটা িজিনস থম থেকই আমার দৃি  আকষণ কেরিছল–একটার
নােমর সে  অন টার কােজর সাদৃশ । এিদেক ‘পেথর কাঁটা’ নাম িদেয় িব াপন ব ে
আর ওিদেক পেথর ওপর কাঁটার মতই একটা পদাথ িদেয় মানুষেক খুন করা হে । িমলটা
সহেজই চােখ পেড় না িক?”

আিম বিললাম,–“হয়েতা পেড়, িক  আমার পেড়িন।”
ব ামেকশ অধীরভােব ঘাড় নািড়য়া বিলল,–“এ সব তা খুব সহজ অনুমােনর িবষয়।

আ বাবুর কস হােত আসার ায় সে  সে  এ েলা আমার কােছ পির ার হেয় িগেয়িছল।
আসল সমস া দাঁিড়েয়িছল– লাকটা ক? এইখােনই ফু  রােয়র অ ুত িতভার পিরচয়
পাওয়া যায়। ফু  রায়েক যারা টাকা িদেয়েছ খুন করবার জেন , তারাও জানেত পােরিন,
লাকটা ক এবং িক কের স খুন কের। আ েগাপন করবার অসাধারণ মতাই িছল তার
ধান বম। আিম তােক কি নকােলও ধরেত পারতুম িকনা জািন না, যিদ না স আমার

মন বাঝবার জেন  সিদন িনেজ এেস হািজর হত।
“কথাটা একটু বুিঝেয় বিল। তুিম যিদন পেথর কাঁটার িনম ণ র া করেত িগেয়

ল া েপা  ধের দাঁিড়েয়িছেল, সিদন তামার ভাবভ ী দেখ তার সে হ হয়। তবু স
তামােক িচিঠ গিছেয় িদেয় গল, তারপর অলে  তামার অনুসরণ করেল। তুিম যখন এই
বাড়ীেত এেস উঠেল তখন তার আর সে হ রইল না য, তুিম আমারই দূত। আ বাবুর
কস আমার হােত এেসেছ, তা স জানত, কােজই তার দৃঢ় িব াস হল য, আিম অেনক
কথাই জানেত পেরিছ। অন  লাক হেল িক করত বলা যায় না–হয়েতা এ কাজ ছেড়ছুেড়
িদেয় পািলেয় যত; িক  ফু  রােয়র অসীম দুঃসাহস– স আমার মন বুঝেত এল। অথাৎ
আিম কতটা জািন এবং পেথর কাঁটা স ে  িক করেত চাই, তাই জানেত এল। এেত তার
িবপেদর কান আশ া িছল না, কারণ ফু  রায়ই য পেথর কাঁটা এবং ােমােফান-িপন,
তা জানা আমার পে  স ব িছল না এবং জানেলও তা মাণ করেত পারতুম না।– ধু



একিট ভুল ফু  রায় কেরিছল।”
“িক ভুল।”
“ সিদন সকােল আিম য তারই পথ চেয় বেসিছলুম, এটা স বুঝেত পােরিন। স

য খাঁজ-খবর িনেত আসেবই, এ আিম জানতুম।”
“তুিম জানেত! তেব আসবামা  তােক ার করেল না কন?”
“কথাটা নহাৎ ইেয়র মত বলেল, অিজত। তখন তােক ার করেল মানহািনর

মাক মায় খসারতৎ দওয়া ছাড়া আর কানও লাভ হত না। স য খুনী আসামী, তার
মাণ িকছু িছল িক? তােক ধরার একমা  উপায় িছল–যােক বেল in the act, র া

হে ! আর সই চ াই আিম কেরিছলুম। বুেক ট বঁেধ দুজেন য িগেয়িছলুম, স িক
িমিছিমিছ?

“যা হাক, ফু  রায় আমার সে  কথা কেয় বুঝেল য, আিম অেনক কথাই জািন–
ধু বুঝেত পারেল না য তােকও িচনেত পেরিছ। স মেন মেন িঠক করেল য, আমার
বঁেচ থাকার িনরাপদ নয়। তাই স আমােক একরকম িনম ণ কের গল,– যন রাে
রসেকােসর পােশর পথ িদেয় যাই। স জানত, একবার তামােক পািঠেয় ঠেকিছ, এবার
আিম িনেজ যাব। িক  একটা িবষেয় তার খটকা লাগল, আিম যিদ পুিলস সে  িনেয় যাই!
তাই স পুিলেসর স  তুলেল। িক  পুিলেসর নােম আিম এমিন চেট উঠলুম য, ফু
রায় খুশী হেয় তাড়াতািড় চেল গল; আমােক মেন মেন খরেচর খায়ায় িলেখ রাখেল।

“ বচারা ঐ একটা ভুল কের সব মািট কের ফলেল। শষকােল তার অনুতাপও
হেয়িছল। আমার বুি েক অব া করা য তার উিচত হয়িন, এ কথা সিদন স মু কে
ীকার কেরিছল।”

িকছু ণ নীরব থািকয়া ব ামেকশ বিলল,–“ তামার মেন আেছ, থম যিদন
আ বাবু আেসন, সিদন তাঁেক িজ াসা কেরিছলুম, বুেক ধা া লাগবার সময় কানও শ
েনিছেলন িক না? িতিন বেলিছেলন, বাইিসে র ঘি র আওয়াজ েনিছেলন। তখন সটা
াহ  কিরিন। আমার হাওড়া ি েজর ঐখানটাই জাড়া লাগিছল না। তারপর ‘পেথর কাঁটা’র

িচিঠ যখন পড়লুম এক িনিমেষ সব পির ার হেয় গল। তামার ে র উ ের আিম
বেলিছলুম–িচিঠেত একিট কথা পেয়িছ। স কথািট িক জােনা–বাইিস !

“বাইিসে র কথা কন য তখন পয  মাথায় ঢােকিন, এটাই আ য। বা িবক,
এখন ভেব দখেল বাঝা যায় য, বাইিস  ছাড়া আর িকছুই হেত পারত না। এমন সহেজ
অনাড় রভােব খুন করবার আর ি তীয় উপায় নই। তুিম রা া িদেয় যা , সামেন একটা
বাইিস  পড়ল। বাইিস -আেরাহী তামােক সের যাবার জন  ঘি  িদেয়ই পাশ কািটেয় চেল
গল। তুিমও মািটেত পেড় পটেলাৎপাটন করেল। বাইিস -আেরাহীেক কউ সে হ করেত
পাের না। কারণ, স দু’হােত হাে ল ধের আেছ–অ  ছঁুড়েব িক কের? তার িদেক কউ
িফেরও তাকায় না।

“একবার পুিলস ভারী বুি  খিলেয়িছল, তামার মেন থাকেত পাের। ােমােফান
িপেনর শষ িশকার কদার ন ী লালবাজােরর মােড়র উপর মেরিছেলন। িতিন পড়বামা
পুিলস সম  ািফক ব  কের িদেয় েত ক লােকর কাপড়- চাপড় পয  অনুস ান কের
দেখিছল। িক  িকছুই পেল না। আমার িব াস, ফু  রায়ও সখােন িছল এবং তােকও
যথারীিত সাচ করা হেয়িছল। ফু  রায় তখন মেন মেন খুব হেসিছল িন য়। কারণ, তার
বাইিস  ব  এর মাথা খুেল দখবার কথা কানও পুিলস-দােরাগার মাথায় আেসিন।” বিলয়া
ব ামেকশ সে েহ ব  িট িনরী ণ কিরেত লাগল।

টিবেলর উপর হইেত সরকারী ল া খামখানা হাওয়ায় উিড়য়া আমার পােয়র কােছ
পিড়ল। সখােন তুিলয়া টিবেলর উপর রািখয়া িদয়া আিম িজ াসা কিরলাম,–“পুিলস



কিমশনার সােহব িক িলেখেছন?”
ব ামেকশ বিলল,–“অেনক কথা। গাড়ােতই আমােক পুিলস এবং সরকার বাহাদুেরর

পে  থেক ধন বাদ িদেয়েছন; তারপর ফু  রায় আ হত া করােত দুঃখ কাশ কেরেছন;
যিদও এেত তাঁর খুশী হওয়াই উিচত িছল–কারণ, গভেমে র অেনক খরচ এবং মহনত
বঁেচ গল। যা হাক, সরকার বাহাদূেরর কাছ থেক িত ত পুর ার য আিম শী ই
পাব, তােত কানও সে হ নই। কারণ, পুিলস সােহব জািনেয়েছন য, দরখা  করবামা
আমার আিজ ম ুর হেব, তার ব ব া িতিন কেরেছন। ফু  রােয়র লাস কউ সনা
করেত পােরিন, জুেয়ল ইি ওের  কা ানীর লাকরা লাস দেখ বেলেছ য, এ তােদর
ফু  রায় নয়, তােদর ফু  রায় উপি ত কম উপলে  যেশাহের আেছন। সুতরাং বশ
বাঝা যাে  য, ফু  রায় নামটা ছ নাম। িক  তােত িকছু আেস যায় না, আমার কােছ
ও িচরকাল ফু  রায়ই থাকেব। িচিঠর উপসংহাের পুিলস সােহব একটা িনদা ণ কথা
িলেখেছন–এই ঘি িট ফরৎ িদেত হেব। এটা না িক এখন গভনেমে র স ি ।”

আিম হািসয়া বিললাম,–“ওটার ওপর তামার ভারী মায়া পেড় গেছ–না? িকছুেতই
ছাড়েত পারছ না?”

ব ামেকশও হািসয়া ফিলল,–“সিত , দু’হাজার টাকা পুর ােরর বদেল সরকার
বাহাদুর যিদ আমােক এই ঘি টা ব  িশশ কেরন, আিম মােটই দুঃিখত হই না। যা হাক,
ফু  রােয়র একটা ৃিতিচ  তবু আমার কােছ রইল।”

“িক?”
“ভুেল গেল? সই দশ টাকার নাটখানা। সটােক েম বাঁিধেয় রাখেবা ভেবিছ।

তার দাম এখন আমার কােছ একশ’ টাকারও বশী।” বিলয়া ব ামেকশ সযে  দরােজর
মেধ  ব  কিরয়া রািখয়া আিসল।

স িফিরয়া আিসেল আিম তাহােক একটা  কিরলাম,–“আ া ব ামেকশ, সিত
বল, পােনর মেধ  িবষ আেছ তুিম জানেত?”

ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল,–“জানা এবং না জানার মাঝখােন একটা
অিনি ত ান আেছ, সটা স াবনার রাজ ।” িকছু ণ পের আবার বিলয়া উিঠল,–“তুিম িক
মেন কর ফু  রায় যিদ সামান  খুনীর মত ফাঁিস যত তাহেল ভাল হত? আমার তা মেন
হয় না। বরং এমিন ভােব যাওয়াই তার িঠক হেয়েছ, স য কতবড় আিট  িছল, ধরা
পেড়ও হাত পা বাঁধা অব ায় স তা দিখেয় িদেয় গেছ।”

 হইয়া রিহলাম। া ও সহানুভূিত কাথা িদয়া য কাথায় িগয়া প ছেত পাের
তাহা দিখেল িবি ত না হইয়া থাকা যায় না।

“িচিঠ হ ায়।”
ডাক-িপয়ন একখানা রিজি  িচিঠ িদয়া গল। ব ামেকশ খাম খুিলয়া িভতর হইেত

কবল একখানা রঙীন কাগেজর টুকরা বািহর কিরল, তাহার উপর একবার চাখ বুলাইয়া
সহােস  আমার িদেক বাড়াইয়া িদল।

দিখলাম, আ েতাষ িমে র দ খৎ-স িলত একখািন হাজার টাকার চক। 



সীমা -হীরা
১

িকছুিদন যাবৎ ব ামেকেশর হােত কান কাজকম িছল না। এেদেশর লােকর কমন
বদ অভ াস, ছাটখােটা চুির চামাির হইেল ববাক হজম কিরয়া যায়, পুিলেশ পয  খবর
দয় না। হয়েতা তাহারা ভােব সুেখর চেয় ি  ভােলা। নহাত যখন তর িকছু ঘিটয়া
যায় তখন সংবাদটা পুিলশ পয  প ছায় বেট িক  গাঁেটর কিড় খরচ কিরয়া বসরকাির
গােয় া িনযু  কিরবার মেতা উেদ াগ বা আ হ কাহারও দখা যায় না। িকছু িদন হা
তাশ ও পুিলশেক গািলগালাজ কিরয়া অবেশেষ তাহারা া  হয়।

খুন জখম ইত ািদও য আমােদর দেশ হয় না, এমন নেহ। িক  তাহার মেধ  বুি
বা চতুরতার ল ণ লশমা  দখা যায় না; রােগর মাথায় খুন কিরয়া হত াকারী তৎ ণাৎ
ধরা পিড়য়া যায় এবং সরকােরর পুিলশ তাহােক হাজতজাত কিরয়া অিচরাৎ ফাঁিসকাে
ঝুলাইয়া দয়।

সুতরাং সত াে ষী ব ামেকেশর পে  সত  অে ষেণর সুেযাগ য িবরল হইয়া
পিড়েব ইহা িবিচ  নেহ। ব ামেকেশর অবশ  সিদেক ল ই িছল না, স সংবাদপেরর
থম পৃ ায় উ র পি ম কাণ হইেত শষ পৃ ার দি ণ পূব কাণ পয  পু ানুপু েপ

পিড়য়া বািক সময়টুকু িনেজর লাইে ির ঘের ার ব  কিরয়া কাটাইয়া িদেতিছল। আমার
িক  এই একটানা অবকাশ অসহ  হইয়া উিঠয়ািছল। যিদচ অপরাধীর অনুস ান করা
আমার কাজ নেহ, গ  িলিখয়া বাঙািল পাঠেকর িচ িবেনাদন প অৈবতিনক কাযেকই
জীবেনর ত কিরয়ািছ, তবু চার ধরার য একটা অপূব মাদকতা আেছ, তাহা অ ীকার
কিরবার উপায় নাই। নশার ব র মেতা এই উে জনার উপাদান যথাসময় উপি ত না
হইেল মন এেকবাের িবকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব েনর মেতা িব াদ
ঠেক।

তাই সিদন সকালেবলা চা পান কিরেত কিরেত ব ামেকশেক বিললাম, “িক হ
বাংলােদেশর চার ছঁযাচড় েলা িক সব সাধু স াসী হেয় গল না িক?”

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, “না। তার মাণ তা খবেরর কাগেজ রাজ পা ।”
“তা তা পাি । িক  আমােদর কােছ আসেছ ক?”
“আসেব। চাের যখন মাছ আসবার তখিন আেস, তােক জার কের ধের আনা যায়

না। তুিম িকছু অধীর হেয় পেড়ছ দখিছ। ধযং র । আসল কথা আমােদর দেশ
িতভাবান বদমায়শ — প ারাড  হেয় যাে , িক করব; দাষ আমার নয়, দাষ তামােদর

দীনহীনা িপঁচুিট নয়না ব ভাষায় – িতভাবান বদমােয়শ খুব অ ই আেছ। পুিলশ কােটর
িরেপােট যােদর নাম দখেত পাও, তারা চুেনাপঁুিট। যাঁরা গভীর জেলর মাছ – তাঁরা কদািচৎ
চাের এেস ঘাই মােরন। আিম তাঁেদরই খিলেয় তুলেত চাই। জােনা তা য পুকুের
দু’চারেট বড় বড় ই কাতলা আেছ সই পুকুের িছপ ফেলই িশকািরর আন ।”

আিম বিললাম, “ তামার উপমা েলা থেক বজায় আঁশেট গ  ব ে । মন িবদ
যিদ কউ এখােন থাকেতন, িতিন িনভেয় বেল িদেতন য তুিম সত াে ষ  ছেড় শী ই
মােছর ব বসা আর  করেব।”

ব ামেকশ বিলল, “তাহেল মন িবদ মহাশয় িনদা ণ ভুল করেতন। য লাক
মােছর স ে  গেবষণা কের, স জলচর জীেবর কখনও নাম শােনিন – এই হে



আজকালকার নতুন িবিধ। তামরা আধুিনক গ  লখেকর দল এই কথটাই আজকাল মাণ
করছ।”

আিম ু  হইয়া বিললাম, “ভাই, আমরা ঘেরর খেয় বেনর মাষ তাড়াই,
িতদােনর আশা না কের ধু আন  যাগাই, তবু িক তামােদর মন ওেঠ না? এর বিশ

যিদ চাও তাহেল নগদ িকছু ছাড়েত হেব।”
দরজার কড়া নািড়য়া “িচিঠ হ ায়” বিলয়া ডাক িপওন েবশ কিরল। আমােদর

জীবেন ডাক িপওেনর সমাগম এতই অ চুর য, মুহূতমেধ  সািহিত ক দুঃখ দীনতা ভুিলয়া
গলাম। গলা বাড়াইয়া দিখলাম, একখানা ইি ওর করা খাম ব ামেকেশর নােম আিসয়ােছ।

খাম িছঁিড়য়া ব ামেকশ যখন িচিঠ বািহর কিরল তখন কৗতূহল আরও বািড়য়া গল।
 ু কািলেত ছাপা মেনা াম যু  পু  কাগেজ লখা িচিঠ এবং সই সে  িপন িদয়া আঁটা

একিট একশ টাকার নাট। িচিঠখািন ছাট; ব ামেকশ পিড়য়া সহাস  মুেখ আমার হােত
িদয়া বিলল, “এই নাও। তর ব াপার। উ রবে র বিনয়াদী জিমদার গৃেহ রামা কর
রহেস র আিবভাব। সই রহস  উ ািটত করবার জন  জার তাগাদা এেসেছ – প পাঠ
যাওয়া চাই। এমন িক, একশ টাকা অি ম রাহাখরচ পয  এেস হািজর।”

িচিঠর িশেরানামায় কানও এক িবখ াত জিমদাির েটর নাম। জিমদার য়ং িচিঠ
লেখন নাই, তাঁহার সে টাির ইংরািজেত টাইপ কিরয়া যাহা িলিখয়ােছন, তাহার মম এই,

 
ি য় মহাশয়,
কুমার ি িদেব নারায়ণ রায় মহাশয় কতৃক আিদ  হইয়া আিম আপনােক

জানাইেতিছ য, িতিন আপনার নাম িনয়ােছন। একিট িবেশষ জ ির কােয িতিন আপনার
সাহায  ও পরামশ লইেত ই া কেরন। অতএব আপিন অিবলে  এখােন আিসয়া তাঁহার
সিহত সা াৎ কিরেল বািধত হইব। পথ খরেচর জন  ১০০ টাকার নাট এই সে
পাঠাইলাম।

আপিন কান েন আিসেতেছন, তার যােগ জানাইেল শেন গািড় উপি ত
থািকেব।

ইিত –
 
প  হইেত আর কানও তথ  সং হ করা গল না। প  িফরাইয়া িদয়া বিললাম,

“তাই তা হ, ব াপার সত ই তর ঠকেছ। জ ির কাযিট িক – িচিঠর কাগজ বা ছাপার
হরফ থেক িকছু অনুমান করেত পারেল? তামার তা ও সব িবেদ  আেছ।”

“িকছু না। তেব আমােদর দেশর জিমদার বাবুেদর যতদূর জািন, খুব স ব কুমার
ি িদেব নারায়ণ বাহাদুর রাে   দেখেছন য, তাঁর পাষা হািতিট পােশর জিমদার চুির
কের িনেয় গেছ; তাই শি ত হেয় িতিন গােয় া তলব কেরেছন।”

“না না, অতটা নয়। দখছ না এেকবাের গাড়ােতই এত েলা টাকা খরচ কের
ফেলেছ। ভতের িন য় কানও বড় রকম গালমাল আেছ।”

“ঐেট তামােদর ভুল; বড় লাক গী হেল মেন কর ব ািধও বড় রকম হেব। দখা
যায় িক  িঠক তার উে া। বড়েলােকর ফুসকুিড় হেল ডা ার আেস, িক  গরীেবর
এেকবাের নািভ াস না উঠেল ডা ার বেদ র কথা মেনই পেড় না।”

“যা হাক,িক িঠক করেল? যােব না িক?”
ব ামেকশ একটু ভািবয়া বিলল, “হােত যখন কানও কাজ নই, তখন চল দুিদেনর

জেন  ঘুেরই আসা যাক। আর িকছু না হাক, নূতন দশ দখা তা হেব। তুিমও বাধ হয়
ও অ েল কখনও যাওিন।”

যিদচ যাইবার ই া ষাল আনা িছল তবু ীণভােব আপি  কিরলাম, “আমার



যাওয়াটা িক িঠক হেব? তামােক ডেকেছ -”
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, “ দাষ িক? একজেনর বদেল দু’জন গেল কুমার বাহাদুর

বর  খুিশই হেবন। ধন য় যখন অেন র হে , তখন যাওয়াটা তা একটা কতব িবেশষ।
শাে  িলেখেছ – সবদা পেরর পয়সায় তীথ দশন করেব।”

কান শাে  এমন ানগভ নীিত উপেদশ আেছ যিদও রণ কিরেত পািরলাম না,
তবু সহেজই রািজ হইয়া গলাম।

সইিদন স ার গািড়েত যা া কিরলাম। পেথ উে খেযাগ  িকছু ঘিটল না, ধু একিট
অত  িম ক ভ েলােকর সিহত আলাপ হইল। সেক  াশ কামরায় আমরা িতনজন
ছাড়া আর কহ িছল না, একথা সকথার পর ভ েলাকিট িজ াসা কিরেলন, “মশাইেদর
ক ুর যাওয়া হে ?”

তু ের ব ামেকশ মধুর হািসয়া িজ াসা কিরল, “মশাইেয়র ক ুর যাওয়া হেব?”
পালটা ে  িকছু ণ িবমূঢ় হইয়া থািকয়া ভ েলাকিট আমতা আমতা কিরয়া

বিলেলন, “আিম – এই পেরর শেনই নামব।”
ব ামেকশ পূববৎ মধুর ের বিলল, “আমরাও তার পেরর শেন নেম যাব।”
অেহতুক িমথ া বিলবার েয়াজন িছল না, িক  ব ামেকেশর কানও মতলব আেছ

বুিঝয়া আিম িকছু বিললাম না। গািড় থািমেতই ভ েলাক নিময়া গেলন। রাি  হইয়ািছল,
াটফেমর িভেড় িতিন িনেমষমেধ  কাথায় িমলাইয়া গেলন, তাঁহােক আর দিখেত

পাইলাম না।
দুই িতন শন পের জানালার কাচ নামাইয়া বািহের গলা বাড়াইয়ািছ, হঠাৎ

দিখলাম, পােশর একটা ই ার ােশর কামরায় জানালায় মাথা বািহর কিরয়া ভ েলাকিট
আমােদর গািড়র িদেকই তাকাইয়া আেছন। চাখােচািখ হইবামা  িতিন িবদু ে েগ মাথা
টািনয়া লইেলন। আিম উে িজতভােব ব ামেকেশর িদেক িফিরয়া বিললাম, “ওেহ -”

ব ামেকশ বিলল, “জািন। ভ েলাক পােশর গািড়েত উেঠেছন। ব াপার যতটা তু
মেন কেরিছলুম, দখিছ তা নয়। ভােলাই!”

তারপর ায় িত শেনই জানালা িদয়া গলা বাড়াইয়া দিখয়ািছ, িক  স
ভ েলােকর চুেলর িটিক পয  দিখেত পাই নাই।

পরিদন ভার হইেত না হইেত গ ব ােন প িছলাম। শনিট ছাট, সখান হইেত
ায় ছয় সাত মাইল মাটের যাইেত হইেব। একখািন দািম মাটর লইয়া জিমদােরর

একজন কমচাির উপি ত িছেলন, িতিন আমােদর সাদের অভ থনা কিরেলন। আমরা
মাটের বিসলাম। অতঃপর িনজন পথ িদয়া মাটর িনঃশে  ছুিটয়া চিলল।

 
কমচািরিট বীণ এবং িবচ ণ; ব ামেকশ কৗশেল তাঁহােক দু’একিট  কিরেতই

িতিন বিলেলন, “আিম িকছুই জািন না, মশাই! ধু আপনােদর শন থেক িনেয় যাওয়ার
কুম পেয়িছলাম, তাই িনেয় যি ।”

আমরা মুখ তাকাতািক কিরলাম, আর কানও কথা হইল না। পের জিমদারভবেন
প িছয়া দিখলাম, স এক এলািহ কা ! মােঠর মাঝখােন যন ই পুরী বিসয়ােছ। কা
সােবক পাঁচমহল ইমারত – তাহােক িঘিরয়া ায় ি শ চি শ িবঘা জিমর উপর বাগান, হট
হাউস, পু িরণী, টিনস কাট, কাছাির বািড়, অিতিথশালা, পা  অিফস, আরও কত িক!
চািরিদেক ল র পয়াদা গাম া সরকার খাতক জার িভড় লািগয়া িগয়ােছ। আমােদর
মাটর বািড়র স ুেখ থািমেতই জিমদােরর াইেভট সে টাির য়ং আিসয়া আমােদর
সমাদর কিরয়া িভতের লইয়া গেলন। একটা আ  মহল আমােদর জন  িনিদ  হইয়ািছল।
সে টাির বিলেলন, “আপনারা মুখ হাত ধুেয় জলেযাগ কের িনন। তত ণ কুমার



বাহাদুরও আপনােদর সে  দখা করবার জন  তির হেয় যােবন।”
ানািদ সািরয়া বািহর হইেতই চুর াতঃরাশ আিসয়া উপি ত হইল। তাহার

যথারীিত ংস সাধন কিরয়া তৃ মেন ধূমপান কিরেতিছ, এমন সময় সে টাির আিসয়া
বিলেলন, “কুমার বাহাদুর লাইে ির ঘের আপনােদর জেন  অেপ া করেছন। যিদ
আপনােদর অবসর হেয় থােক – আমার সে  আসুন।”

আমরা উিঠয়া তাঁহার অনুসরণ কিরলাম। রাজসকােশ যাইেতিছ, এমিন একটা ভাব
লইয়া লাইে ির ঘের েবশ কিরলাম। ‘কুমার ি িদেব নারায়ণ’ নাম হইেত আর  কিরয়া
সবিবষেয় িবরাট আড় র দিখয়া মেনর মেধ  কুমার বাহাদুর স ে  একটা গ ীর ধারণা
জি য়ািছল, িক  তাঁহার স ুেখ উপি ত হইয়া স ম ঘুিচয়া গল। দিখলাম, আমােদরই
মেতা সাধারণ পা ািব পরা একিট সহস মুখ যুবাপু ষ, গৗরবণ সু  চহারা – ব বহাের
িতলমা  আড় র নাই। আমরা যাইেতই চয়ার হইেত উিঠয়া আেগই হাত তুিলয়া নম ার
কিরেলন। পলেকর জন  একটু ি ধা কিরয়া ব ামেকশেক বিলেলন, “আপিনই
ব ামেকশবাবু? আসুন।”

ব ামেকশ আমােক পিরিচত কিরয়া িদয়া বিলল, “ইিন আমার ব ু , সহকারী এবং
ভিবষ ৎ জীবনী লখক।”

কুমার ি িদব হািসয়া কিহেলন, “আশা কির, আপনার জীবনী লখার েয়াজন
এখনও অেনক দূের। অিজতবাবু এেসেছন, আিম ভাির খুিশ হেয়িছ। কারণ, ধানত ওঁর
লখার িভতর িদেয়ই আপনার নােমর সে  আমােদর পিরচয়।”

উৎফু  হইয়া উিঠলাম। অেন র মুেখ িনেজর লখার অযািচত উে খ য কত মধুর,
তাহা িযিন ছাপার অ েরর কারবার কেরন, িতিনই জােনন। বুিঝলাম, ধনী জিমদার হইেলও
লাকিট অিতশয় সুিশি ত ও বুি মান। লাইে ির ঘেরর চািরিদেক চ ু  িফরাইয়া দিখলাম
দয়াল সংল  আলমাির িল দিশ িবলািত নানা কার পু েক ঠাসা। টিবেলর উপেরও
অেনক িল বই ইত ত ছড়ােনা রিহয়ােছ। লাইে ির ঘরিট য কবল মা  জিমদার গৃেহর
শাভাবধেনর জন  নেহ, রীিতমেতা ব বহােরর জন  – তাহােত সে হ রিহল না।

আরও িকছু ণ িশ তা িবিনমেয়র পর কুমার বাহাদুর বিলেলন, “এবার কােজর কথা
আর  করা যাক।”

সে টািরেক কুম িদেলন, “তুিম এখন যেত পার। ল  রেখা, এ ঘের কউ না
ঢােক।”

সে টাির স পেণ দরজা ব  কিরয়া ান কিরেল কুমার ি িদব চয়াের ঝঁুিকয়া
বিসয়া বিলেলন, “আপনােদর য কােজর জন  এত ক  িদেয় ডেক আিনেয়িছ, স কাজ
যমন তর, তমিন গাপনীয়। তাই সকল কথা কাশ কের বলবার আেগ আপনােদর
িত িত িদেত হেব য, এ কথা ঘুণা েরও তৃতীয় ব ি র কণেগাচর হেব না। এত

সাবধানতার কারণ, এই ব াপােরর সে  আমােদর বংেশর মযাদা জড়ােনা রেয়েছ।”
ব ামেকশ বিলল, “ িত িত দবার কানও দরকার আেছ মেন কিরেন, একজন

মে েলর কথা অন  লাকেক বলা আমােদর ব বসার রীিত নয়। িক  আপিন যখন
িত িত চান, তখন িদেত কানও বাধাও নই। িক ভােব িত িত িদেত হেব বলুন।”

কুমার হািসয়া বিলেলন, “তামা তুলসীর দরকার নই। আপনােদর মুেখর কথাই
যেথ ।”

আিম একটু ি ধায় পিড়লাম, বিললাম, “গ েলও িক কানও কথা কাশ করা
চলেব না?”

কুমার দৃঢ়কে  বিলেলন, “না। এ স ে  কানও আেলাচনাই চলেব না।”
হয়েতা একটা ভােলা গে র মশলা হাত ছাড়া হইয়া গল, এই ভািবয়া মেন মেন



দীঘ াস মাচন কিরলাম। ব ামেকশ বিলল, “আপিন িনভেয় বলুন। আমরা কানও কথা
কাশ করব না।”

কুমার ি িদব িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া, যন িক ভােব কথাটা আর  কিরেবন
তাহাই ভািবয়া লইেলন। তারপর বিলেলন, “আমােদর বংেশ য সব সােবক কােলর হীরা
জহরত আেছ স স ে  বাধ হয়া আপিন িকছু জােনন না – ” ব ামেকশ বিলল, “িকছু
িকছু জািন। আপনােদর বংেশ একিট হীরা আেছ, যার তুল  হীরা বাংলা দেশ আর ি তীয়
নই – তার নাম সীম  হীরা।”

ি িদব সা েহ বিলেলন, “আপিন জােনন? তাহেল এ কথাও জােনন বাধ হয় য
গতমােস কলকাতায় য র  দশনী হেয়িছল, তাহােত ঐ হীরা দখােনা হেয়িছল?”

ব ামেকশ ঘাড় নািড়য়া বিলল, “জািন। িক  দুভাগ বশত স হীরা চােখ দখার
সুেযাগ হয়িন।”

িকয়ৎ ণ নীরব থািকয়া কুমার কিহেলন, “ স সুেযাগ আর কখনও হেব িক না জািন
না। হীরাটা চুির গেছ।”

ব ামেকশ িত িন কিরয়া কিহল, “চুির গেছ!”
শা কে  কুমার বিলেলন, “হঁযা, সই স েকই আপনােক আিনেয়িছ। ঘটনাটা 

থেক বিল নুন। আপিন িন য় জােনন, আমােদর এই জিমদার বংশ অিত াচীন কাল
থেক চেল আসেছ। বােরা ভঁুইয়ারও আেগ পাঠান বাদশােদর আমেল আমােদর আিদ
পূবপু ষ এই জিমদাির অজন কেরন। সাদা কথায় িতিন একজন দুদা  ডাকােতর সদার
িছেলন, িনেজর বা বেল স ি  লাভ কের পের বাদশার কাছ থেক সন  আদায় কেরন।
স বাদশািহ সন  এখনও আমােদর কােছ বতমান আেছ। এখন আমােদর অেনক
অধঃপতন হেয়েছ; িচর ায়ী বে াবে র আেগ আমােদর ‘রাজা’ উপািধ িছল।”

“ঐ ‘সীম  হীরা’ আমােদর পূবপু েষর সময় থেক পু ষানু েম এই বংেশ চেল
আসেছ। একটা বাদ আেছ য, এই হীরা যতিদন আমােদর কােছ থাকেব, ততিদন বংেশর
কানও অিন  হেব না; িক  হীরা কানও রকেম হ া িরত হেলই এক পু েষর মেধ  বংশ
লাপ হেয় যােব।”

একটু থািময়া কুমার আবার বিলেত লািগেলন, “জিমদােরর জ  পু  জিমদািরর
উ রািধকারী হয়, এই হে  আমােদর বংেশর িচরাচিরত লাকাচার। কিন রা কবল
বাবুয়ান বা ভরণেপাষণ পান। এই সূে  দু’বছর আেগ আমার বাবার মৃতু র পর আিম
জিমদাির পেয়িছ। আিম বােপর একমা  স ান, উপি ত আমার এক কাকা আেছন, িতিন
বাবুয়ান প িতন হাজার টাকা মািসক খারেপাষ জিমদাির থেক পেয় থােকন।

এ তা গল গে র ভূিমকা। এবার হীরা চুিরর ঘটনাটা বিল। র  দশনীেত আমার
হীরা একিজিবট করবার িনম ণ যখন এল, তখন আিম িনেজ শাল েন কের সই
হীরা িনেয় কলকাতা গলাম; কলকাতায় প েছ হীরাখানা দশনীর কতৃপে র কােছ জমা
কের দবার পর তেব িনি  হলাম। আপনারা জােনন দশনীেত বেরাদা, হায় াবাদ,
পািতয়ালা ভৃিত রাজবংেশর খানদািন জহরত দিশত হেয়িছল। দশেনর কতা িছেলন
য়ং গভনেম , সুতরাং সখান থেক হীর চুির যাবার কানও ভয় িছল না। তা ছাড়া য
াসেকেস আমার হীরা রাখা হেয়িছল, তার চািব কবল আমারই কােছ িছল।

সাতিদন একিজিবশন চলল। আট িদেনর িদন আমার হীরা িনেয় আিম বািড় িফের
এলাম। বািড় িফের এেস জানেত পারলাম য আমার হীরা চুির গেছ, তার বদেল যা
িফিরেয় এেনিছ, তা দু’শ টাকা দােমর মিক প ।”

কুমার চুপ কিরেলন। ব ামেকশ িজ াসা কিরল, “চুিরটা ধরা পড়বার পর দশনীর
কতৃপ েক িকংবা পুিলশেক খবর দনিন কন?”



কুমার বিলেলন, “খবর িদেয় কানও লাভ হত না, কারণ ক চুির কেরেছ, চুির ধরা
পড়ার সে  সে  তা জানেত পেরিছলাম।”

“ওঃ” – ব ামেকশ তী  দৃি েত ণকাল কুমােরর মুেখর িদেক চািহয়া থািকয়া
বিলল, “তারপর বেল যান।”

কুমার বিলেত লািগেলন, “এ কথা কাউেক বলবার নয়। পােছ জানাজািন হেয়
পািরবািরক কল  বার হেয় পেড়, খবেরর কাগেজ এই িনেয় লখােলিখ  হেয় যায়, এই
ভেয় বািড়র লাকেক পয  একথা জানােত পাির িন। জািন ধু আিম আর আমার বৃ
দওয়ান মহাশয়।”

“কথাটা আরও খালসা কের বলা দরকার। পূেব বেলিছ, আমার এক কাকা আেছন।
িতিন কলকাতায় থােকন, ট থেক মািসক িতন হাজার টাকা খরচা পান। তাঁর নাম
আপনারা িন য় েনেছন, িতিনই িবখ াত িশ ী এবং ব ািনক স র িদিগ নারায়ণ রায়।
তাঁর মেতা আ য মানুষ খুব কম দখা যায়। িবেলেত জ ােল িতিন বাধ হয় অি তীয়
মনীষী বেল পিরিচত হেত পারেতন। যমন তাঁর অসাধারণ বুি ম া, তমনই অগাধ
পাি ত । গত মহাযুে র সময় িতিন া ার অফ প ািরস স ে  িক একটা তথ  আিব ার
কের ইংরাজ গভনেম েক উপহার িদেয়িছেলন – তার ফেল ‘স র’ উপািধ পান। িশে র
িদেকও তাঁর িক অসামান  িতভা, তার পিরচয় স বত আপনােদর অ িব র জানা আেছ।
প ািরেসর িশ  দশনীেত মহােদেবর রমূিত একিজিবট কের িতিন য স ান ও
শংসা লাভ কেরন, তা কা র অিবিদত নই। মােটর পর এমন ব মুখী িতভা সচরাচর
চােখ পেড়না।” বিলয়া কুমার বাহাদুর একটু হািসেলন।

আমরা নিড়য়া চিড়য়া বিসলাম। কুমার বিলেত লািগেলন, “কাকা আমােক কম হ
কেরন না, িক  একিট িবষেয় তাঁর সে  আমার মতেভদ হেয়িছল। ঐ হীরাটা িতিন আমার
কােছ চেয়িছেলন। হীরাটার উপর তাঁর একটা অেহতুক আসি  িছল। তার দােমর জন
নয়, ধু হীরাটােকই িনেজর কােছ রাখবার জেন  িতিন ায় পাগল হেয় উেঠিছেলন।”

আিম িজ াসা কিরলাম, “হীরাটার দাম কত হেব?”
কুমার ঈষৎ হািসয়া বিলেলন, “খুব স ব িতন পয়জার। টাকা িদেয় স িজিনস

কনবার মত লাক ভারতবেষ খুব কমই আেছ। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই
কের দিখিন। গৃহেদবতার মেতাই স হীরাটা অমূল  িছল। স যাক। আমার বাবার কােছও
কাকা ঐ হীরাটা চেয়িছেলন, িক  বাবা দনিন। তারপর বাবা মারা যাবার পর কাকা
আমার কােছ সটা চাইেলন। বলেলন, ‘আমার মাসহারা চাই না, তুিম ধু আমায় হীরাটা
দাও।’ বাবা মৃতু কােল আমােক এ িবষেয় সাবধান কের িদেয়িছেলন, তাই জাড়হাত কের
কাকােক বললাম, ‘কাকা, আপনার আর যা ই া িনন, িক  ও হীরাটা িদেত পারব না।
বাবার শষ আেদশ।’ কাকা আর িকছু বলেলন না, িক  বুঝলাম, িতিন আমার উপর
মমাি ক অস  হেয়েছন। তারপর থেক কাকার সে  আর আমার দখা হয় িন।

তেব প  ব বহার হেয়েছ। যিদন হীরা িনেয় কলকাতা থেক িফের এলাম, তার
পরিদন কাকার কাছ থেক এক িচিঠ এল। চা  িচিঠ, িক  পেড় মাথা ঘুের গল। এই
দখুন স িচিঠ।”

চািব িদয়া সে টািরয়ট টিবেলর দরাজ খুিলয়া কুমার বাহাদুর একখানা িচিঠ বািহর
কিরয়া িদেলন। ছাট ছাট সুছাঁদ অ ের লখা বাঙলা িচিঠ, তাহােত লখা আেছ,

 
কল াণীয় খাকা,
দুঃিখত হেয়া না। তামরা িদেত হাওিন, তাই আিম িনেজর হােতই িনলাম। বংশেলাপ

হেব বেল য কুসং ার আেছ, তােত িব াস কেরা না। ওটা আমােদর পূবপু ষেদর একটা



ফি  মা , যােত িজিনসটা হ া িরত করেত কউ সাহস না কের। আশীবাদ িনও।
ইিত

তামার কাকা
িদিগ নারায়ণ রায়

 
ব ামেকশ িনঃশে  িচিঠ ফরত িদল। কুমার বিলেত লািগেলন, “িচিঠ পেড়ই ছুটলাম

তাষাখানায়। লাহার িস ুক খুেল িহেরর বা  বার কের দখলাম, হীরা িঠক আেছ।
দওয়ান মশায়েক ডাকলাম, িতিন জহরেতর একজন ভােলা জ ির, দেখই বলেলন, জাল
হীরা। িক  চহারায় কাথাও এতটুকু তফাত নই, এেকবাের অিবকল আসল হীরার
জাড়া।”

কুমার দরাজ খুিলয়া একিট ভলেভেটর বা  বািহর কিরেলন। ডালা খুিলেতই
সুপািরর মেতা গালাকার একটা পাথর আেলাকস ােত ঝকমক কিরয়া উিঠল। কুমার
বাহাদুর দুই আঙুেল সটা তুিলয়া ব ামেকেশর হােত িদয়া বিলেলন, “জ ির ছাড়া কা র
সাধ  নই য বােঝ এটা ঝুেটা। আসেল দুশ টাকার বিশ এর দাম নয়।”

অেনক ণ ধিরয়া আমরা সই মূল হীন কাচখ টােক ঘুরাইয়া িফরাইয়া দিখলাম;
তারপর দীঘ িন াস ছািড়য়া ব ামেকশ সটা িফরাইয়া িদল, বিলল, “তাহেল আমার কাজ
হে  সই আসল হীরাটা উ ার করা?”

ি রদৃি েত তাহার িদেক চািহয়া কুমার বিলেলন, “হঁযা। কমন কের হীরা চুির গল,
স িনেয় মাথা ঘামাবার কানও দরকার নই। আিম ধু আমার হীরাটা ফরত চাই। যমন
কের হাক, য উপােয় হাক, আমার ‘সীম  হীরা’ আমােক িফিরেয় এেন িদেত হেব।
খরেচর জেন  ভাবনা করেবন না, যত টাকা লাগ, যিদ িবশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও
িদেত আিম প াৎপদ হব না জানেবন। দু একিট শত, কানও রকেম এ কথা যন
খবেরর কাগেজ না ওেঠ।”

ব ামেকশ তাি ল ভের িজ াসা কিরল, “কেব নাগাদ হীরাটা পেল আপিন খুিশ
হেবন?”

উে জনায় কুমার বাহাদুেরর মুখ উ ী  হইয়া উিঠল। িতিন বিলেলন, “কেব নাগাদ?
তেব িক, তেব িক আপিন হীরাটা উ ার করেত পারেবন বেল মেন হয়?”

ব ামেকশ হািসল, বিলল, “এ অিত তু  ব াপার। আিম এর চেয় ঢর বিশ জিটল
রহস  ত াশা কেরিছলুম। যা হাক, আজ শিনবার; আগামী শিনবােরর মেধ  আপনার হীরা
ফরত পােবন।” বিলয়া স উিঠয়া দাঁড়াইল।

কিলকাতায় িফিরয়া থম িদনটা গালমােল কািটয়া গল।
রাে  দুইজেন কথা হইল। আিম িজ াসা কিরলাম, “ ান অফ ক াে ন িকছু িঠক

করেল?”
ব ামেকশ বিলল, “না। বািড়টা দেখ িকছু সংবাদ সং হ করা যাক, তার পর ান

ি র করা যােব।”
“িহেরটা িক বািড়েতই আেছ মেন হয়?”
“িন য়। য িজিনেসর মােহ খুেড়া মহাশয় শষ বয়েস ভাইেপা’র স ি  চুির

কেরেছন, স িজিনস িতিন এক দে র জন ও কাছ ছাড়া করেবন না। আমােদর ধু জানা
দরকার, কাথায় িতিন সটা রেখেছন। আমার িব াস -”

“ তামার িব াস?”
“যাক, সটা অনুমানমা । িদিগ নারায়ণ খুড়া মহাশেয়র সে  মুেখামুিখ দখা না

হওয়া পয  িকছুই িঠক কের বলা যায় না।”



আিম ণকাল নীরব থািকয়া বিললাম, “আ া ব ামেকশ, এ কােজর নিতক িদকটা
ভেব দেখছ?”

“ কান কােজর?”
“ য উপায় অবল ন কের তুিম িহেরটা উ ার করেত যা ।”
“ ভেব দেখিছ। ডাহা িনছক চুির, ধরা পড়েল জেল যেত হেব। িক  চুির মাে ই

নিতক অপরাধ নয়। চােরর পর বাটপািড় করা মহা পুণ কায।”
“তা যন বুঝলুম, িক  দেশর আইন তা স কথা নেব না।”
“ স ভাবনা আমার নয়। আইেনর যাঁরা র ক, তাঁরা পােরন, আমােক শাি  িদন।”
পরিদন দুপুর বলা ব ামেকশ একাকী বািহর হইয়া গল; যখন িফিরল, তখন স া

উ ীণ হইয়া িগয়ােছ। হাত মুখ ধুইয়া জলেযাগ কিরেত বিসেল িজ াসা কিরলাম, “কাজ
কত দূর হল?”

ব ামেকশ অন মন ভােব কcুিরেত কামড় িদয়া বিলল, “িবেশষ সুিবধা হল না।
বুেড়া একিট হেতল ঘুঘু। আর তার একিট নপািল চাকর আেছ, স বটার চাখ দুেটা িঠক
িশকাির বড়ােলর মেতা। যা হাক, একটা সুরাহা হেয়েছ, বুেড়া একজন সে টাির খঁুজেছ,
দুেটা দরখা  কের িদেয় এেসিছ।”

“সব কথা খুেল বল।”
 
চােয় চুমুক িদয়া বািট নামাইয়া রািখয়া ব ামেকশ বিলল, “কুমার বাহাদুর যা

বেলিছেলন, তা নহাত িমেথ  নয়, খুেড়া মহাশয় অিত পাকা লাক। বািড়টা নানা রকম
ব মূল  িজিনেসর একটা িমউিজয়াম বলেলই হয়; কতা একলা থােকন বেট, িক  অনুগত
এবং িব াসী লাকল েরর অভাব নই। থমত বািড়র ক াউে  ঢাকাই মুি ল, ফটেক
চারেট দােরায়ান অ  শ  িনেয় বেস আেছ, কউ ঢুকেত গেলই হাজার রকম । পাঁিচল
িডিঙেয় য ঢুকেব, তারও উপায় নই, আট হাত উঁুচু পাঁিচল, তার উপর ছঁুচেলা লাহার িশক
বসােনা। যা হাক, কানও রকেম দােরায়ান বাবুেদর খুিশ কের ফটেকর িভতর যিদ ঢুকেল,
বািড়র সদর দরজায় নপািল ভৃত  উজের িসং থাপা বােঘর মেতা থাবা গেড় বেস আেছন,
ভােলারকম কিফয়ত যিদ না িদেত পার, বািড়েত ঢাকবার আশা ঐখােনই ইিত। রাি র
ব ব া আরও চমৎকার। দােরায়ান, চৗিকদার তা আেছই, তার উপর চারেট িবিলিত
ম াি ফ কুকুর ক াউে র মেধ  ছাড়া থােক। সুতরাং িনশীথ সমেয় িনিরিবিল িগেয় য
কােযা ার করেব স পথও ব ।”

“তেব উপায়?
“উপায় হেয়েছ। বুেড়ার একজন সে টাির চাই – িব াপন িদেযেছ। দড় শ’টাকা

মাইেন – বািড়েতই থাকেত হেব। িব ানশাে  বু ৎপি  থাকা চাই এবং শটহ া  টাইিপং
ইত ািদ আরও অেনক রকম সদ েণর আবশ ক। তাই দুেটা দরখা  কের িদেয় এেসিছ,
কাল ই ারিভউ িদেত যেত হেব।”

“দুেটা দরখা  কন?”
“একটা তামার একটা আমার। যিদ একটা ফ ায়, অন টা লেগ যােব।”
পরিদন অথাৎ সামবার সকালেবলা আটটার সময় আমরা স র িদিগ নরায়েণর

ভবেন সে টাির পদ াথী হইয়া উপি ত হইলাম। শহেরর দি েণ অিভজাত প ীেত
তাঁহার বািড়; দােরায়ােনর িভড় ঠিলয়া িভতের েবশ কিরেতই দিখলাম, আমােদর মেতা
আরও কেয়কজন চাকির অিভলাষী হািজর আেছন। একটা ঘেরর মেধ  সকেল িগয়া
বিসলাম এবং ব কটাে  পর েরর মুখাবেলাকন কিরেত লািগলাম। ব ামেকশ ও আিম
য পর রেক িচিন, তাহার আভাসমা  িদলাম না। পূব হইেত সই প ি র কিরয়া



িগয়ািছলাম।
বািড়র কতা িভতেরর কানও একটা ঘের বিসয়া এেক এেক উেমদারিদগেক

ডািকেত িছেলন। মেনর মেধ উৎক া জািগেতিছল, হয়েতা আমােদর ডাক পিড়বার পূেবই
অন  কহ বহাল হইয়া যাইেব। িক  দখা গল, এেক এেক সকেলই িফিরয়া আিসেলন
এবং বাঙিন ি  না কিরয়া  মুেখ ান কিরেলন। শষপয  বািক রিহয়া গলাম আিম
আর ব ামেকশ।

বলা বা ল , ব ামেকশ নাম ভাঁড়াইয়া দরখা  কিরয়ািছল; আমার নতুন নামকরণ
হইয়ািছল িজেত নাথ এবং ব ামেকেশর িনিখেলশ। পােছ ভুিলয়া যাই, তাই িনেজর নামটা
মােঝ মােঝ আবৃি  কিরয়া লইেতিছলাম, এমন সময় ভৃত  আিসয়া জানাইল কতা আমােদর
দুইজনেক একসে  তলব কিরয়ােছন। িকছু িবি ত হইলাম। ব াপার িক? এত ণ তা
এেক এেক ডাক পিড়েতিছল, এখন আবার একসে  কন? যাহা হাক, িবনা বাক ব ােয়
ভৃেত র অনুসরণ কিরয়া গৃহ ামীর স ুখীন হইলাম।

ায় আসবাবশূন  কা  একখানা ঘেরর মাঝখােন বৃহৎ সে টািরেয়ট টিবল এবং
তাহারই স ুেখ দরজার িদেক মুখ কিরয়া হাতকাটা িপরান পিরিহত িবশালকায় স র িদিগ
বিসয়া আেছন। বুলডেগর মুেখ কাঁচাপাকা দািড় গাঁফ গজাইেল য রকম দিখেত হয়, সই
রকম একখানা মুখ – হঠাৎ দিখেল ‘বাপ র’ বিলয়া চঁচাইয়া উিঠেত ই া হয়। হাঁিড়র
মেতা মাথা, তাহার মধ েল টাক পিড়য়া খািনকটা ান চকচেক হইয়া িগয়ােছ। কা
শরীর এবং কা  ম েকর মাঝখােন ীবা বিলয়া কানও পদাথ নাই। দীঘ রামশ বা
দুটা বনমানুেষর মেতা দৃঢ় এবং ভয় র; িক  তাহার াে  আঙুল িল ‘ভারতীয় িচ কলার’
মেতা স  ও সুদৃশ , এেকবাের লতাইয়া না গেলও প াি েক ঈষৎ বাঁিকয়া িগয়ােছ। চ ু
দুইিট ু  এবং সবদাই যন লড়াই কিরবার জন  িত ী খঁুিজেতেছ। মােটর উপর
আরব  উপন ােসর দেত র মেতা এই লাকিটেক দিখবামা  একটা অেহতুক স ম ও
ভীিতর স ার হয়, মেন হয়, ইহার ঐ কুদশন দহটার মেধ  ভােলা ও ম  কিরবার অফুর
শি  িনিহত রিহয়ােছ।

আমরা িবনীতভােব নম ার কিরয়া টিবেলর স ুেখ িগয়া দাঁড়াইলাম। সই ু  চ ু
দুইিট আমার মুখ হইেত ব ামেকেশর মুেখ তেবেগ কেয়কবার যাতায়াত কিরয়া
ব ামেকেশর মুেখর পর ি র হইল। তারপর এই কা  মুেখ এক অ ুত হািস দখা িদল।
বুলডগ হািসেত পাের িক না জািন না; িক  পািরেল বাধ কির ঐ রকমই হািসত। এই
হাস  েম িমলাইয়া গেল জলদগ ীর শ  হইল, “উজের দরজা ব  কের দাও।”

নপািল ভৃত  উজের িসং ােরর িনকেট দাঁড়াইয়ািছল, িনঃশে  বািহর হইেত ার
ব  কিরয়া িদল। কতা তখন টিবেলর উপর হইেত আমােদর দরখা  দুইটা তুিলয়া লইয়া
বিলেলন, “কার নাম িনিখেলশ?”

ব ামেকশ বিলল, “আে  আমার।”
কতা কিহেলন, “ ।ঁ তুিম িনিখেলশ। আর তুিম িজেত নাথ? তামরা দুজন স া

কের দরখা  কেরছ?”
ব ামেকশ বিলল, “আে , আিম ওঁেক িচিন না।”
কতা কিহেলন, “বেট! চেনা না? িক  দরখা  পেড় আমার অন  রকম মেন

হেয়িছল। যা হাক, তুিম এম, এস, িস পাশ কেরছ?”
ব ামেকশ বিলল, “আে  হাঁ।”
“ কান য়ুিনভািসিট থেক?”
“ক ালকাটা য়ুিনভািসিট থেক।”
“ ঁ। টিবেলর উপর হইেত একখানা মাটা বই তুিলয়া লইয়া তাহার পাতা খুিলয়া



কিহেলন, “ কান সােল পাশ কেরছ?”
সভেয় দিখলাম, বইখানা য়ুিনভািসিট কতৃক মুি ত পরীে া ীণ ছা েদর নােমর

তািলকা। আমার কপাল ঘািময়া উিঠল। এই র! এবার বুিঝ সব ফাঁিসয়া যায়।
ব ামেকশ িক  িন  ের কিহল, “আে , এই বছর। মাসখােনক আেগ রজা

বিরেয়েছ।”
হাঁফ ছািড়য়া বাঁিচলাম। যাক, একটা ফাঁড়া তা কািটল, এ বছেরর নােমর তািলকা

এখনও বািহর হয় নাই।
কতা ব থ হইয়া বই রািখয়া িদেলন। তারপর অরও িকছু ণ ব ামেকেশর পর

কেঠার জরা চিলল, িক  বৃ  তাহােক টলাইেত পািরেলন না। শটহ া  পরী ােতও যখন
স সহেজ উ ীণ হইয়া গল, তখন কতা স  হইয়া বিলেলন, “ বশ। তামােক িদেয়
আমার কাজ চলেত পাের। তুিম বেসা।”

ব ামেকশ বিসল। কতা িকয়ৎ কাল কুিট কিরয়া টিবেলর িদেক তাকাইয়া
রিহেলন, তারপর হথাৎ আমার পােন মুখ তুিলয়া বিলেলন, “অিজতবাবু!”

“আে !”
বামা ফাটার মেতা হািসর শে  চমিকয়া উিঠলাম। দিখ, অদম  হািসর তােড় কতার

িবশাল দহ ফািটয়া পিড়বার উপ ম কিরেতেছ। অক াৎ এত আনে র িক কারণ ঘিটল
বুিঝেত না পািরয়া ব ামেকেশর পােন তাকাইয়া দিখ, স ভরৎসনা পূণ দৃি েত আমার
িদেক চািহয়া আেছ, তখন বুিঝেত পািরয়া ল ায় অনুেশাচনায় এেকবাের মািটর সে
িমিশয়া যাইেত ই া হইল। হায় হায়, মুহূেতর অসাবধানতায় সব ন  কিরযা ফিললাম।

৩
 
কতার হািস সহেজ থািমল না, কিড় বরগা কাঁপাইয়া ায় পাঁচ িমিনট ধিরয়া

একািদ েম চিলেত লািগল। তারপর চ ু  মুিছয়া আমার মৃয়মাণ মুেখর িদেক দৃি  কিরয়া
িতিন বিলেলন, “লি ত হেয়া না। আমার কােছ ধরা পড়া তামােদর পে  িকছুমা  ল ার
কথা নয়। িক  বালক হেয় তামরা আমােক ঠকােব মেন কেরিছেল, এেতই আমার ভাির
আেমাদ বাধ হে ।”

আমরা িনবাক হইয়া রিহলাম। কতা ব ামেকেশর মাথার িদেক িকছু ণ চ ু  রািখয়া
বিলেলন, “ ব ামেকশবাবু, তামার কাছ থেক আিম এতটা িনবুি তা ত াশা কিরিন। তুিম
ছেলমানুষ বেট, িক  তামার কেরািটর গঠন থেক বুঝেত পারিছ তামার মাথায় বুি
আেছ।”

ব ামেকেশর মুে র িদেক দৃি  িনব  রািখয়া কতকটা িনজ মেনই বিলেত লািগেলন,
“খুিলর মেধ  অ ত প া  আউ  ন ম াটার আেছ। তেব ন ম াটার থাকেলই ধু হয়
না, কনভলু শেনর উপর সব িনভর কের। … হনু আর চায়াল উঁচু মৃদ  মুখ, বাঁকা নাক,
ঁ। িরতকমা, কূতবুি , এক ঁেয়। ইনটু শন খুব বিশ; িরজিনং পাওয়ার ম  ডেভলপড

নয় িক  এখনও ম ািচেয়ার কের িন। তেব মােটর উপর বুি র বশ শৃ লা আেছ –
বুি মান বলা চেল।”

আমার মেন হইল, জীব  ব ামেকেশর শব ব বে দ হইেতেছ, তাহার মি েক
কািটয়া িচিরয়া ওজন কিরয়া তাহার মূল  িনণয় করা হইেতেছ এবং আিম দাঁড়াইয়া তাহাই
দিখেতিছ।

গত িচ া পিরত াগ কিরয়া কতা বিলেলন, “আমার মাথায় কতখািন মি  আেছ
জােনা? ষাট আউ  – তামার চেয় পাঁচ আউ  বিশ। অথাৎ বনমানুেষ আর সাধারণ
মানুেষ বুি র যতখািন তফাত তামার সে  আমার বুি র তফাত তার চেয়ও বিশ।”



ব ামেকশ িন ল হইয়া বিসয়া হিরল, তাহার মুেখ কানও িবকার দখা গল না।
কতা হা হা কিরয়া হািসয়া উিঠেলন; তারপর হথাৎ গ ীর হইয়া বিলেলন, “ খাকা
তামােক পািঠেয়েছ একটা িজিনস চুির করবার জন । িক  তুিম পারেব বেল মেন হয়?”

এবারও ব ামেকশ কানও উ র কিরল না। তাহার িনিবকার নীরবতা ল  কিরয়া
কতা ষ কিরয়া কিহেলন, “িক হ ব ামেকশবাবু, এেকবাের ঠা া হেয় গেল য। বিল,
এত বড় একটা কাজ হােত িনেয়ছ, পু ত সেজ ঠাকুর চুির করেত ঢুেকছ – তা িক রকম
মেন হে ? পারেব চুির করেত?”

ব ামেকশ শা ের কিহল, “সাত িদেনর মেধ  কুমার বাহাদুেরর িজিনস তাঁেক
িফিরেয় দব কথা িদেয় এেসিছ।”

কতার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ কিরল, ঘন রামশ যুগল কপােলর উপর
যন তাল পাকাইয়া গল। িতিন বিলেলন, “বেট, বেট! তামার সাহস তা কম নয় দখিছ।
িক  িক কের কাজ হািসল করেব িন? এখনই তা তামােদর ঘাড় ধের বািড় থেক বার
কের দব। তারপর?”

ব ামেকশ মৃদু হািসয়া বিলল, “আপনার কথা থেক একটা সংবাদ পাওয়া গল,
হীরাটা বািড়েতই আেছ।”

আর  নে  তাহার পােন চািহয়া কতা বিলেলন, “হঁযা, আেছ। িক  তুিম পারেব
খঁুেজ িনেত? তামার ঘেট স বুি  আেছ িক?”

ব ামেকশ কবল একটু হািসল।
মেন হইল, এইবার বুিঝ ভয় র একটা িকছু ঘিটেব। কতার কপােলর িশরা েলা

ফুিলয়া উঁচু হইয়া উিঠল, দুই চে  অ  িজঘাংসা ল ল কিরেত লািগল। হােতর কােছ
অ শ  িকছু থািকেল ব ামেকেশর একটা িরি  উপি ত হইত সে হ নাই। ভাগ েম
স প িকছু িছল না। তাই, িসংহ যমন কিরয়া কশর নাড়া দয়, তমিন ভােব মাথা
নািড়য়া কতা কিহেলন, “ দখ ব ামেকশবাবু, তুিম মেন কর তামার ভাির বুি , না? তামার
মেতা িডেটকিটভ দুিনয়ায় আর নই? তুিম বাংলােদেশর বািতল? বশ। তামােক তাড়াব
না। এই বািড়র মেধ  যাতায়াত করবার অবাধ অিধকার তামায় িদলাম। যিদ পার, খঁুেজ
বার কর স িজিনস। সাত িদেনর মেধ  িফিরেয় দেব কথা িদেয়ছ না? তামােক সাত বছর
সময় িদলাম, বার কর খঁুেজ। এ া  িব ড ামড।”

কতা উিঠয়া দাঁড়াইয়া গজন ছািড়েলন, “উজের িসং!”
উজের িসং তৎ ণাৎ উপি ত হইল। কতা আমােদর িনেদশ কিরয়া কিহেলন, “এই

বাবু দুিটেক িচেন রােখা। আিম বািড়েত থািক বা না থািক এঁরা এ বািড়েত যখােন ইে
যেত পেরন, বাধা িদও না, বুঝেল? যাও।”

উজের িসং তাহার িনিবকার নপািল মুধ ও তীযক চ ু  আমােদর িদেক একবার
িফরাইয়া “ যা কুম’ বিলয়া ান কিরল।

কতা এবার রঘুবংেশর কুে াদর নামক িসংেহর মেতা হাস  কিরেলন, বিলেলন,
“খঁুিজ খঁুিজ নাির, য পায় তাির – বুঝেল হ ব ামেকশচ ?”

“আে  ধু ব ামেকশ – চ  নই।”
“না থাক। িক  বুেড়া হেয় মের যােব, তবু স িজিনস পােব না, বুঝেল? িদিগন রায়

য িজিনস লুিকেয় রােখ, স িজিনস খঁুেজ বার করা ব ামেকশ ব ীর কম নয়। – ভােলা
কথা, আমার লাহার িস ুক ইত ািদর চািব যখন দরকার হেব, চেয় িনও। তােত অবশ
অেনক দািম িজিনস আেছ, িক  তামার ওপর আমার অিব াস নই। আিম এখন আমার
ু িডওেত চললাম – আমােক আজ আর িবর  কেরা না। – আর একটা িবষেয় তামােদর

সাবধান কের িদই, – আমার বািড়ময় অেনক ব মূল  ছিব আর া ােরর মূিত ছড়ােনা



আেছ, িহের খাঁজার আ েহ স েলা যিদ কানও রকেম ভেঙ ন  কর, তাহেল সই
দে ই কান ধের বার কের দব। য সুেযাগ পেয়ছ, তাও হারােব।”

এই প সুিম  স াষেণ পিরতু  কিরয়া স র িদিগ  ঘর হইেত িন া  হইয়া
গেলন।

দু’জেন মুেখামুিখ িকছু ণ বিসয়া রিহলাম।
বুড়ার সিহত সংঘেষ ব ামেকশও িভতের িভতের বশ কাবু হইয়ািছল, তাই ফ াকােস

গােছর একটু হািসয়া বিলল, “চল, বাসায় ফরা যাক। আজ আর িকছু হেব না।”
অন েক ঠকাইেত িগয়া িনেজ ঠিকয়া অপদ  হওয়ার ল া অ ই আেছ। তাই

পরাজয় ও লা নার ািন বিহয়া নীরেব বাসায় প িছলাম। দু’ পয়ালা কিরয়া চা গলাধঃকরণ
কিরবার পর মন কতকটা চা া হইেল বিললাম, “ ব ামেকশ, আমার বাকািমেতই সব মািট
হল।”

ব ামেকশ বিলল, “ বাকািম অবশ  তামার হেয়েছ, িক  স জন  িত িকছু হয়িন।
বুেড়া আেগ থাকেতই সব জানেতা। মেন আেছ – েনর সই ভ েলাকিট? িযিন পেরর

শেন নেম যােবন বেল পােশর গািড়েত িগেয় উেঠিছেলন? িতিন এরই চর। বুেড়া
আমােদর নািড় ন  সব জােন।”

“খুব বাঁদর বািনেয় ছেড় িদেল যা হাক। এমনটা আর কখনও হয়িন।”
ব ামেকশ চুপ কিরয়া রিহল; তারপর বিলল, “বুেড়ার ঐ মারা ক দুবলতাটুকু িছল

বেলই রে , নইেল হয়েতা হাল ছেড় িদেয় হত।”
আিম সাজা হইয়া বিসয়া বিললাম, “িক রকম? তামার িক এখনও আশা আেছ না

িক?”
“িবল ণ! আশা আেছ ব িক। তেব বুেড়া যিদ সিত ই ঘাড় ধের বার কের িদত

তাহেল িক হত বলা যায় না। যা হাক, বুেড়ার একটা দুবলতার স ান যখন পাওয়া গেছ,
তখন ঐ থেকই কাযিসি  করেত হেব।”

“ কান দুবলতার স ান পেল িন! আিম তা বাবা কাথাও এতটুকু িছ  পলুম না,
এেকবাের িনেরট িনভাঁজ, লাহার মেতা শ ।”

“িক  িছ  আেছ, বশ বড় রকম িছ  এবং সই িছ  পেথই আমরা বািড়েত ঢুেক
পেড়িছ। িক জািন কন, বড় লােকর মেধ ই এই দুবলতা সব চেয় বিশ দখা যা। যার
যত বিশ বুি , বুি র অহ ার তার চতু ণ। ফেল বুি  থেকও কান লাভ হয় না।”

“ হঁয়ািলেত কথা কইেছা। একটু পির ার কের বেলা।”
“বুেড়ার ধান দুবলতা হে  বুি র অহ ার। সটা গাড়ােত বুেঝ িনেয়িছলুম বেলই

সই অহ াের ঘা িদেয় কাজ হািসল কের িনেয়িছ। বািড়েত যখন ঢুকেত পেরিছ, তখন তা
আট আনা কাজ হেয় গেছ। এখন বািক ধু িহেরটা খঁুেজ বার করা।”

“তুিম িক আবার ও বািড়েত মাথা গলােব না িক?”
“আলবত গলাব। বল িক,এত বড় সুেযাগ ছেড় দব?”
এবার গেলই ঐ বটা উজের িসং পেটর মেধ  কুকির পুের দেব। যা হয় কেরা,

আিম আর এর মেধ  নই।”
হািসয়া ব ামেকশ বিলল, “তা িক হয়, তামােকও চাই এক যা ায় পৃথক ফল িক

ভােলা?”
পরিদন একটু সকাল সকাল স র িদিগে র বািড় িগয়া উপি ত হইলাম। িবনা

িটিকেট রেল চিড়েত গেল মেনর অব া য প হয়, সই রকম ভেয় ভেয় বািড়র স ুখীন
হইলাম। িক  দেরায়ানরা কহ বাধা িদল না: উজের িসং আজ আমােদর দিখয়া যন
দিখেত পাইল না। বািড়র মেধ  েবশ কিরয়া ব ামেকশ একটা বয়ারােক িজ সা কিরয়া



জািনেত পািরল য, গৃহ ামী ু িডওেত আেছন।
অতঃপর আমােদর র  অনুস ান আর  হইল। এত বড় বািড়র মেধ  সুপািরর মেতা

একখ  িজিনস খঁুিজয়া বািহর কিরবার দুঃসাহস এক ব ামেকেশরই থািকেত পাের, অন
কহ হইেল কানকােল িন ৎসাহ হইয়া হাল ছািড়যা িদত। খেড়র গাদার মধ  হইেত ছঁুচ
খঁুিজয়া বািহর করাও বাধ কির ইহার তুলনায় সহজ। থমত, মূল বান িজিনসপ  লাক
যখােন রােখ অথাৎ আলমাির িক িস ুেক অনুস ান করা বৃথা। বুড়া অিতশয় ধূত – স
িজিনস সখােন রািখেব না। তেব কাথায় রািখয়ােছ? এডগার এেলন পা’র একটা গ
ব িদন পূেব পিড়য়ািছলাম মেন পিড়ল। তাহােতও এমনই িক একটা দিলল খাঁজাখঁুিজর
ব াপার িছল। শেষ বুিঝ িনতা  কাশ  ান হইেত সটা বািহর হইয়া পিড়ল।

ব ামেকশ িক  অলস ক নায় সময় কাটাইবার লাক নয়। স রীিতমত খানাত াস
 কিরয়া িদল। দয়ােল টাকা মািরয়া কাথাও ফাঁপা আেছ িক না, পরী া কিরয়া

দিখেত লািগল। বড় বড় পু েকর আলমাির খুিলয়া েত কিট বই নামাইয়া পরী া কিরল।
স র িদিগে র বািড়খানা িচ  ও মূিতর একটা কলা-ভবন (গ ালাির) বিলেলই হয়, ঘের ঘের
নানা কার সু র ছিব ও মূিত া ার কা  সাজােনা রিহয়ােছ, অন  আসবাব খুব কম।
সুতরাং মাটামুিট অনুস ান শষ কিরেত দুই ঘ ার বিশ সময় লািগল না। সব
িবফলমেনারথ হইয়া অবেশেষ আমরা গৃহ ামীর ু িডও ঘের িগয়া হানা িদলাম।

দরজায় টাকা মািরেতই িভতর হইেত গ ীর গজন হইল, “এেসা।”

 ৪
 
ঘরটা বশ বড়, তাহার এক িদেকর সম  দয়াল জুিড়য়া ল া একটা টিবল চিলযা

িগযােছ। টিবেলর উপর নানা চহারার ব ািনক য পািত সাজােনা রিহয়ােছ। আমরা
েবশ কিরেতই স র িদিগ  ার িদয়া হািসয়া উিঠেলন, বিলেলন, “িক হ ব ামেকশবাবু,

পরশ মািণক পেল? তামােদর কিব িলেখেছন না, ‘ াপা খঁুেজ খঁুেজ িফের পরশ পাথর’?
তামার দশাও সই াপার মেতা হেব দখিছ, শষ পয  মাথায় বৃহৎ জটা গিজেয়
যােব।”

ব ামেকশ বিলল, “আপনার লাহার িস ুকটা একবার দখব মেন কেরিছ।”
স র িদিগ  বিলেলন, “ বশ বশ। এই নাও চািব, আিমও তামার সে  িগেয়

তামােক সাহায  করেত পারতাম; িক  এই া ার কা টা ঢালাই করেত একটু সময়
লাগেব। যা হাক, অিজতবাবু তামার সাহায  করেত পারেবন। আর যিদ দরকার হয়,
উজের িসং -”

তাঁহার েষাি েত বাধা িদয়া ব ামেকশ িজ াসা কিরল,”ওটা আপিন িক করেছন?”
মৃদুম  হাস  কিরয়া স র িদিগ  বিলেলন, “আমার তির নটরাজ মূিতর নাম েনছ

তা? এটা তারই একটা ছাট া ার কা  তির করিছ। আর একটা আমার টিবেলর
উপর রাখা আেছ, দেখ থাকেব। কাগজ চাপা িহেসেব িজিনসটা ম  নয় – িক বল?”

মেন পিড়ল, স র িদিগে র বিসবার ঘের টিবেলর উপর একিট অিত সু র ছাট
নটরাজ মহােদেবর মূিত দিখয়ািছলাম। ওটা তখনই আমার দৃি  আকষণ কিরয়ািছল, িক
উহাই য স র িদিগে র িনিমত িবখ াত মূিতর িমিনেয়চার, তাহা তখন ক না কির নাই।

আিম িবি ত হইয়া বিললাম, “ঐ মূিতটাই আপিন প ািরেস একিজিবট
কিরেয়িছেলন!”

স র িদিগ  তাি ল ভের বিলেলন, “হঁযা। আসল মূিতটা পাথেরর গড়া – সটা
এখনও লু ভের আেছ।”



ঘর হইেত বািহর হইয়া আিসলাম। লাকটার সবেতামুখী অসামান তা আমােক
অিভভূত কিরয়া ফিলয়ািছল; তাই ব ামেকশ যখন িস ুক খুিলয়া ত  ত  কিরয়া দিখেত
লািগল, আিম চুপ কিরয়া দাঁড়াইয়া রিহলাম। এত বড় একটা িতভার সে  যু  কিরয়া
জেয়র আশা কাথায়?

অনুস ান শষ কিরয়া ব ামেকশ িন াস ছিড়য়া বিলল, “নাঃ, িকছু নই। চল,
বাইেরর ঘের একটু বসা যাক।”

বিসবার ঘের িফিরয়া দিখলাম স র িদিগ  ইিতমেধ  আিসয়া বিসয়ােছন এবং মুেখর
অনুযায়ী একিট ূল চু ট দাঁেত চািপয়া ধূম উ ীরণ কিরেতেছন। আমরা বিসেল িতিন
ব ামেকেশর িত কটা পাত কিরয়া বিলেলন, “ পেল না? আ া, কুছ পেরায়া নই।
একটু িজিরেয় নাও, তারপর আবার খঁুেজা।” ব ামেকশ িনঃশে  চািবর গাছা ফরত িদল;
সটা পেকেট ফিলয়া আমার পােন িফিরয়া স র িদিগ  কিহেলন, “ওেহ অিজতবাবু, তুিম
তা গ  ট  িলেখ থােকা; সুতরাং একজন বড় দেরর আিট ! বেলা দিখ এ পুতুলিট
কমন?” বিলয়া সই নটরজ মূিতিট আমার হােত িদেলন।

ছয় ইি  ল া এবং ইি  িতেনক চওড়া মূিতিট। িক  ঐটুকু পিরসেরর মেধ  িক
অপূব িশ  িতভাই না কাশ পাইয়ােছ! নটরােজর লয় র নৃেত া াদনা যন ঐ ু
মূিতর িত অ  অ  হইেত মিথত হইয়া উিঠেতেছ। িকছু ণ মু ভােব িনরী ণ কিরবার
পর আপিনই মুখ িদয়া বািহর হইল, “চমৎকার! এর তুলনা নই।”

ব ামেকশ িন ৃহভােব িজ াসা কিরল, “এটাও িক আপিন িনেজ মা  কেরেছন?”
একরািশ দূম উ ীণ কিরয়া স র িদিগ  বিলেলন, “হঁযা। আিম ছাড়া আর ক

করেব?”
ব ামেকশ মূিতটা আমার হাত হইেত লইয়া নািড়য়া চািড়য়া দিখেত দিখেত বিলল,

“এ িজিনস বাজাের পাওয়া যায় না বাধ হয়?”
স র িদিগ  বিলেলন, “না। কন বল দিখ? পাওয়া গেল িকনেত না িক?”
“ বাধ হয় িকনতুম। আপিনই এই রকম া ার কা  তির কিরেয় বাজাের িবি

কেরন না কন? আমার িব াস এেত পয়সা আেছ।”
“পয়সার যিদ কখনও অভাব হয় তখন দখা যােব। আপাতত িজিনসটােক বাজাের

িবি  কের খেলা করেত চাই না।”
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল, “এখন তাহেল উিঠ। আবার ও বলা আসব।” বিলয়া

মূিতটা ঠক কিরয়া টিবেলর উপর রািখল।
স র িদিগ  চমিকয়া বিলয়া উিঠেলন, “তুিম তা আ া বকুব হ। এখনই ওিট

ভেঙিছেল!”
তারপর বােঘর মেতা ব ামেকেশর িদেক তাকাইয়া  গজেন বিলেলন, “ তামােদর

একবার সাবধান কের িদেয়িছ, আবার বলিছ, আমার কান ছিব বা মূিত যিদ ভেঙছ,
তাহেল সে  সে  বািড় থেক বার কের দব, আর ঢুকেত দব না। বুেঝেছ?”

ব ামেকশ অনুত ভােব মাজনা চািহেল িতিন ঠা া হইয়া বিলেলন, “এইসব সুকুমার
কলার অয  আিম দখেত পাির না। যা হাক ও বলা তাহেল আবার আসচ? বশ কথা,
উেদ ািগনাং পু ষিসংহ; এবার বািড়র কান িদকটা খঁুজেব মন  কেরছ? বাগান কুিপেয় যিদ
দখেত চাও, তারও বে াব  কের রাখেত পাির।”

িব পবাণ ববাক হজম কিরয়া আমরা বািহের আিসলাম। রা ায় পিড়য়া ব ামেকশ
বিলল, “চল, এত েণ ইি িরয়াল লাইে ির খুেলেছ, একবার ওিদকটা ঘুের যাওয়া যাক।
একটু দরকার আেছ।”

ইি িরয়াল লাইে িরেত িগয়া ব ামেকশ িবলািত িব েকাষ হইেত া ার কাি ং



অংশটা খুব মন িদয়া পিড়ল। তারপর বই িফরাইয়া িদয়া বািহর হইয়া আিসল। ল
কিরলাম, কানও কারেণ স বশ একটু উে িজত হইয়ােছ। বািড় প িছয়া আিম িজ াসা
কিরলাম, “িক হ, া ার কাি ং স ে  এত কৗতূহল কন?”

ব ামেকশ বিলল, “তুিম তা জােনা, সকল িবষেয় কৗতূহল আমার একটা দুব তা।”
“তা তা জািন। িক  িক দখেল?”
“ দখলুম া ার কাি ং খুব সহজ, য কউ করেত পাের। খািনকটা া ার অফ

প ািরস জেল েল যখন সটা দইেয়র মেতা ঘন হেয় আসেব, তখন মািটর বা মােমর
ছাঁেচর মেধ  আে  আে  ঢেল দাও। িমিনট দেশেকর মেধ ই সটা জেম শ  হেয় যােব,
তখন ছাঁচ থেক বার কের িনেলই হেয় গল। ওর মেধ  শ  যা িকছু ঐ ছাঁচটা তির
করা।”

“এই! তা এর জন  এত দুভাবনা কন?”
“দুভাবনা নই। ছাঁেচ া ার অফ প ািরস ঢালবার সময় যিদ একটা সুপুির িক ঐ

জাতীয় কানও শ  িজিনস সই সে  ঢেল দওয়া যায়, তাহেল সটা মূিতর মেধ  রেয়
যােব।”

“অথাৎ?”
কৃপাপূণ দৃি েত আমার পােন চািহয়া ব ামেকশ বিলল, “অথাৎ বুঝ লাক য জান

স ান।”
বকােল আবার স র িদিগে র বািড়েত গলাম। এবারও ত  ত  কিরয়া বািড়খানা

খাঁজা হইল, িক  কানই ফল হইল না। স র িদিগ  মােঝ মােঝ আিসয়া আমােদর ব
িব প কিরয়া যাইেত লািগেলন। অবেশেষ যখন া  হইয়া আমরা বিসবার ঘের আিসয়া
উপিব  হইলাম, তখন িতিন আমােদর ভাির পির ম হইয়ােছ বিলয়া চা ও জলখাবার
আনাইয়া িদয়া আমােদর িত আিতেথ র পরাকা া দখাইয়া িদেলন। আমার ভাির ল া
কিরেত লািগল, িক  ব ামেকশ এেকবাের বহায়া – স অ ানবদেন সম  ভাজ েপয়
উদরসাৎ কিরেত কিরেত অমািয়কভােব স র িদিগে র সিহত গ  কিরেত লািগল।

স র িদিগ  িজ াসা কিরেলন, “আর কত িদন চালােব? এখনও আশ িমটল না?”
ব ামেকশ বিলল, “আজ বুধবার। এখনও দু’িদন সময় আেছ।”
স র িদিগ  অ হাস  কিরেত লািগেলন। ব ামেকশ ে প না কিরয়া টিবেলর

উপর হইেত নটরােজর পুতুলটা তুিলয়া লইয়া িজ াসা কিরল, “এটা কত িদন হল তরী
কেরেছন?”

কুিট কিরয়া স র িদিগ  িচ া কিরেলন, পের বিলেলন, “িদন পেনর কুিড় হেব।
কন?”

“না- অমিন। আ া, আজ উিঠ। কাল আবার আসব। নম ার।” বিলয়া ব ামেকশ
উিঠয়া দাঁড়াইল।

বািড় িফিরেতই চাকর পঁুিটরাম একখানা খাম ব ামেকেশর হােত িদযা বিলল,
“একজন তকমা পরা চাপরািস িদেয় গেছ।”

খােমর িভতর ধু একিট িভিজিটং কাড, তাহার এক িপেঠ ছাপার অ ের লখা
আেছ, কুমার ি িদেব নারায়ণ রায়। অন  িপেঠ পনিসল িদয়া লখা, “এইমা  কিলকাতায়
প িছয়ািছ। কত দূর?”

ব ামেকশ কাডখানা টিবেলর এক পােশ রািখয়া িদয়া আরাম কদারায় বিসয়া
পিড়ল; কিড়কােঠর িদেক চাখ তুিলয়া চুপ কিরয়া রিহল। কুমার বাহাদুর হঠাৎ আিসয়া
পড়ায় স মেন মেন খুিশ হয় নাই বুিঝলাম।  করােত স বিলল, “এক পে র উৎক া
অেনক সময় অন  পে  স ািরত হয়। কুমার বাহাদুেরর আসার ফেল বুেড়া যিদ ভয় পেয়



মতলব বদলায়, তা হেলই সব মািট। আবার নতুন কের কাজ আর  করেত হেব।”
সম  স াটা স একভােব আরাম চয়াের পিড়য়া রিহল। রাে  আমরা দু’জেন

একই ঘের দুইিট পাশাপািশ খােট শয়ন কিরতাম, িবছানায় ইয়া অেনক ণ গ  চিলত।
আজ িক  ব ামেকশ একটা কথাও কিহল না। আিম িকছু ণ এক তরফা কথা কিহয়া
শেষ ঘুমাইয়া পিড়লাম।

ঘুমাইয়া  দিখেতিছলাম য আিম, ব ামেকশ ও স র িদিগ  হীরার মােবল িদয়া
িল খিলেতিছ, মােবল িল ব ামেকশ সম  িজিতয়া লইয়ািছ, স র িদিগ  মািঠেত পা

ছড়াইয়া বিসয়া চাখ রগড়াইয়া কাঁিদেতেছন, এমন সময় চমিকয়া ঘুম ভািঙয়া গল।
চাখ খুিলয়া দিখলাম, ব ামেকশ অ কাের আমার খােটর পােশ বিসয়া আেছ।

আমার িন ােসর শে  বাধহয় বুিঝেত পািরল আিম জািগয়ািছ, বিলল, “ দখ, আমার দৃঢ়
িব াস, িহেরটা বসবার ঘের টিবেলর উপর কানখােন আেছ।”

িজ াসা কিরেলন, “রাি  ক’টা?”
ব ামেকশ বিলল, “আড়াইেট। তুিম একটা িজিনস ল  কেরছ? বুেড়া বসবার ঘের

ঢুেকই থেম টিবেলর িদেক তাকায়।”
আিম পাশ িফিরয়া ইয়া বিললাম, “তাকাক, তুিম এখন চাখ বুেজ েয় পড় গ।”
ব ামেকশ িনজ মেনই বিলেত লািগল, “ টিবেলর িদেক তাকায় কন? িন য়

দরােজর মেধ ? না। যিদ থােক তা টিবেলর উপরই আেছ। িক িক িজিনস আেছ
টিবেলর উপর? হািতর দাঁেতর দায়াতদান, টাইমিপস ঘিড়, গঁেদর িশিশ, কতক েলা বই,
িটং প াড, িসগােরর বা , িপনকুশন, নটরাজ -”

িনেত িনেত আবার ঘুমাইয়া পিড়লাম। রাে  যতবার ঘুম ভািঙল, অনুভব কিরলাম
ব ামেকশ অ কাের ঘরময় পায়চাির কিরয়া বড়াইেতেছ।

সকােল ব ামেকশ কুমার ি িদেব নারায়ণেক একখানা িচিঠ িলিখয়া ডােক পাঠাইয়া
িদল। সংে েপ জানাইল য, িচ ার কানও কারণ নাই, শিনবার কানও সময় দখা হইেব।

তারপর আবার দুইজেন বািহর হইলাম। ব ামেকেশর মুখ দিখয়া বুিঝলাম,
সারারাি  জাগরেণর ফেল স মেন মেন কানও একটা স  কিরয়ােছ।
 ৫

 
স র িদিগ  আজ বিসবার ঘেরই িছেলন, আমােদর দিখয়া সাড় ের স াষণ

কিরেলন, “এই য মািণক জাড়, এেসা এেসা। আজ য ভাির সকাল সকাল? ওের ক
আিছস, বাবুেদর চা িদেয় যা। ব ামেকশবাবুেক আজ বড় কেনা কেনা দখিছ! দুি ায়
রাে  ঘুম হয় িন বুিঝ?”

ব ামেকশ টিবল হইেত নটরােজর মূিতিট হােত লইয়া আে  আে  বিলল, “এই
পুতুলিটেক আিম ভােলােবেস ফেলিছ। কাল সম  রাি  এর কথা ভেবই ঘুেমােত
পািরিন।”

পূণ এক িমিনটকাল দু’জেন পর েরর চােখর িদেক একদৃে  তাকাইয়া রিহেলন।
দুই িত ীর মেধ  িনঃশে  মেন মেন িক যু  হইল বিলেত পাির না, এক িমিনট পের
স র িদিগ  সেকৗতুেক হািসয়া উিঠেলন, বিলেলন, “ ব ামেকশ, তামার মেনর কথা আিম
বুেঝিছ, অত সহেজ এ বুেড়ােক ঠকােত পারেব না। ওটার জেন  রাে  তামার ঘুম হয়িন
বলিছেল, বশ তামােক ওটা আিম দান করলাম।”

ব ামেকেশর হতবুি  মুেখর িদেক ব পূণ কটা  কিরয়া বিলেলন, “ কমন? হল
তা? িক  মূিতটা দািম িজিনস, ভেঙ ন  কেরা না।”



মুহূতমেধ  িনেজেক সামলাইয়া লইয়া ব ামেকশ বিলল, “ধন বাদ।” বিলয়া মূিতিট
মােল মুিড়য়া পেকেট পুিরল।

তারপর যথারীিত ব থ অনুস ান কিরয়া বলা দশটা নাগাদ বাসায় িফিরলাম। চয়াের
বিসয়া পিড়য়া ব ামেকশ বিলল, “নাঃ, ঠেক গলুম।”

আিম িজ াসা কিরলাম, “িক ব াপার বল তা? আিম তা তামােদর কথাবাতা
ভাবভি  িকছুই বুঝেত পারলুম না।”

 
পেকট হইেত পুতুলটা বািহর কিরয়া ব ামেকশ বিলল, “নানা কারেণ আমার ি র

িব াস হেয়িছল য, এই নটরােজর িভতের িহেরটা আেছ। ভেব দখ, এমন সু র
লুেকাবার জায়গা আর হেত পাের িক? িহেরটা চােখর সামেন টিবেলর উপর রেয়েছ, অথচ
কউ দখেত পাে  না। পুতুলটা স র িদিগ  িনেজ ছাঁেচ ঢালাই কেরেছন, সুতরাং
া ােরর সে  সে  িহেরটা ছাঁেচর মেধ  ঢেল দওয়া িকছুমা  শ  কাজ নয়। তােত

স র িদিগে র মন ামনা স ূণ িস  হয়, অথাৎ য িহেরটার িত তাঁর এত ভােলাবাসা,
সটা সবদা কােছ কােছ থােক, অথচ কা র সে হ হয় না। আজ িঠক কের বিরয়িছলুম
য পুতুলটা চুির করব। য িদক থেকই দখ, সম  যুি  অনুমান ঐ পুতুলটার িদেক
িনেদশ করেছ। তাই আমার িনঃসংশয় ধারণা হেয়িছল য, িহেরটা আর কাথাও থাকেত
পাের না। িক  বুেড়ার কােছ ঠেক গলুম। ধু তাই নয়, বুেড়া আমার মেনর ভাব বুেঝ
িব প কের পুতুলটা আমায় দান কের িদেল! কাটা ঘােয় নুেনর িছেট িদেত বুেড়া এক
ন র। মােটর উপর আমার িথেয়ািরটাই ভে  গল। এখন আবার গাড়া থেক 
করেত হেব।”

আিম বিললাম, “িক  সময়ও তা আর নই। মােঝ মা  একিদন।”
ব ামেকশ পুতুলটার নীেচ পি ল িদয়া ু  অ ের িনেজর নােমর আদ রটা

িলিখেত িলিখেত বিলল, “মা  একিদন। বাধ হয় িত া র া হল না। এিদেক কুমার
বাহাদুর এেস হানা িদেয় বেস আেছন। হাঃ, বুেড়া সব িদক িদেয়ই হাস া দ কের িদেল।
লােভর মেধ  দখিছ কবল এই পুতুলটা!” মুেখর একটা ভি  কিরয়া ব ামেকশ মূিতটা
টিবেলর উপর রািখয়া িদল, তারপর বুেক ঘাড় ঁিজয়া নীরেব বিসয়া রিহল।

বকােল িনয়মমেতা স র িদিগে র বািড়েত গলাম। িনলাম কতা এইমা  বািহের
িগয়ােছন। ব ামেকশ তখন নতুন পথ ধিরল, আমােক সিরয়া যাইেত ইি ত কিরয়া উজের
িসং থাপার সিহত ভাব জমাইবার চ া আর  কিরল। আিম একাকী বাগােন বড়াইেত
লািগলাম; ব ামেকশ ও উজের িসং বারা ায় দুই টুেল বিসয়া অমািয়কভােব আলাপ
কিরেতেছ, মােঝ মােঝ চােখ পিড়েত লািগল। ব ামেকশ ই া কিরেল খুব সহেজ মানুেষর
মন ও িব াস জয় কিরয়া লইেত পািরত। িক  উজের িসং থাপার পাহাড়ী দয় গলাইয়া
তাহার পট হইেত কথা বািহর কিরেত পািরেব িক না, এ িবষেয় আমার মেন সে হ
জািগেত লািগল।

ঘ া দুই পের আবার যখন দু’জেন পেথ বািহর হইলাম, তখন ব ামেকশ বিলল,
“িকছু হল না। উজের িসং লাকিট হয় িনেরট বাকা, নয় আমার চেয় বুি মান।”

বাসায় িফিরয়া আিসেল চাকর খবর িদল য একিট লাক দখা কিরেত আিসয়ািছল,
আমােদর আশায় আধ ঘ া অেপ া কিরয়া আবার আিসেব বিলয়া চিলয়া িগয়ােছ।

ব ামেকশ া ভােব বিলল, “কুমার বাহাদুেরর পয়াদা।”
এই ব থ ঘারাঘুির ও অে ষেণ আিম পির া  হইয়া পিড়য়ািছলাম, বিললাম, “আর

কন ব ামেকশ, ছেড় দাও। এ যা া িকছু হল না। কুমার সাহবেকও জবাব িদেয় দাও,
িমেছ তাঁেক সংশেয়র মেধ  রেখ কানও লাভ নই।”



টিবেলর স ুেখ বিসয়া নটরাজ মূিতটা উ াইয়া পা াইয়া দিখেত দিখেত মৃয়মাণ
কে  ব ামেকশ বিলল, “ দিখ, কালেকর িদনটা এখনও হােত আেছ। যিদ কাল সম  িদেন
িকছু না করেত পাির- ”

তাহার মুেখর কথা শষ হইল না। চাখ তুিলয়া দিখ, তাহার মুখ উে জনায় লাল
হইয়া উিঠযােছ, স িন লক িব ািরত দৃি েত নটরাজ মূিতটার িদেক তাকাইয়া আেছ।

িবি ত হইয়া িজ াসা কিরলাম, “িক হল?”
ব ামেকশ কি তহে  মূিতটা আমার চােখর স ুেখ ধিরয়া বিলল, “ দখ দখ –

নই। মেন আেছ, আজ সকােল পনিসল িদেয় পুতুলটার নীেচ একটা ‘ব’ অ র
িলেখিছলুম? স অ রটা নই।”

দিখলাম সিত ই অ রটা নাই। িক  সজন  এত িবচিলত হইবার িক অেছ?
পনিসেলর লখা – মুিছয়া যাইেতও তা পাের।”

ব ামেকশ বিলল, “বুঝেত পারছ না? বুঝেত পারছ না?” হঠাৎ স হা হা কিরয়া
হািসয়া উিঠল, “উঃ, বুেড়া িক ধা াই িদেয়েছ! এেকবাের উ ুক বািনেয় ছেড় িদেয়িছল হ!
যা হাক, বােঘরও ঘাগ আেছ। – পঁুিটরাম।”

ভৃত  পঁুিটরাম আিসেল ব ামেকশ িজ াসা কিরল, “ য লাকিট আজ এেসিছল,
তােক কাথায় বিসেয়িছেল?”

“আে  এই ঘের।”
“তুিম বরাবর এ ঘের িছেল?”
“আে  হাঁ। তেব মােঝ িতিন এক াস জল চাইেলন, তাই – ”
“আ া – যাও।”
ব ামেকশ িকছু ণ িনঃশে  বিসয়া হািসেত লািগল, তারপর উিঠয়া পােশর ঘের

যাইেত যাইেত বিলল, “তুিম েন হয়েতা আ য হেব, িহেরটা আজ সকাল থেক সে
পয  এই টিবেলর উপর রাখা িছল।”

আিম অবাক হইয়া তাকাইয়া রিহলাম। বেল িক? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গল না
িক?

পেশর ঘর হইেত ব ামেকশ ফান কিরেতেছ িনেত পাইলাম – “কুমার ি িদেব ?
হঁযা, আিম ব ামেকশ। কাল বলা দশটা মেধ  পােবন। আপনার শাল ন যন িঠক
থােক। পাবামা  রওনা হেবন। না না, এখােন থাকা বাধ হয় িনরাপদ হেব না। আ া
আ া, ও সব কথা পের হেব। ভুলেবন না সােড় দশটার মেধ  কলকাতা ছাড়া চাই। আ া,
আপনার িকছু কের কাজ নই – শাল েনর বে াব  আিম কের রাখব। কাউেক িকছু
বলেবন না; না আপনার সে টািরেকও নয়, আ া নম ার।”

তারপর হ াটেকাট পিরয়া বাধ কির শাল েনর বে াব  কিরেত বািহর হইল।
‘িফরেত রাত হেব – তুিম েয় পােড়া’ আমােক ধু এইটুকু বিলয়া গল।

রাে  ব ামেকশ কখন িফিরল, জািনেত পাির নাই। সকােল সােড় আটটার সময়
যথারীিত দু’জেন বািহর হইলাম। বািহর হইবার সময় দিখলাম, নটরাজ মূিতটা যথা ােন
নাই। সিদেক ব ামেকেশর দৃি  আকষণ করােত স বিলল, “আেছ। সটােক সিরেয়
রেখিছ।”

স র িদিগ  তাঁহার বিসবার ঘেরই িছেলন, আমােদর দিখয়া বিলেলন, “ তামােদর
দিনক আ মণ আমার গা সওয়া হেয় গেছ। এমন িক, যত ণ তামরা আসিন, একটু
ফাঁকা ফাঁকা ঠকিছল।”

ব ামেকশ িবনীতভােব বিলল, “আপনার উপর অেনক জুলুম কেরিছ, িক  আর
করব না, এই কথািট আজ জানােত এলুম। জয় পরাজয় এক পে র আেছই, স জন  দুঃখ



করা মূঢ়তা। কাল থেক আর আমােদর দখেত পােবন না। আপিন অবশ  জােনন য,
আপনার ভাইেপা এখােন া  হােটেল এেস আেছন – তাঁেক কাল একরকম জািনেয়ই
িদেয়িছ য তাঁর এখােন থেক আর কানও লাভ নই। আজ তাঁেক শষ জবাব িদেয় যাব।”

স র িদিগ  িকছু ণ কুি ত চে  ব ামেকশেক িনরী ণ কিরেলন; েম তাঁহার
মুেখ সই বুলডগ হািস ফুিটয়া উিঠল, বিলেলন, “ তামার সুবুি  হেয়েছ দেখ খুিশ হলাম।
খাকােক বােলা বৃথা চ া কের যন সময় ন  না কের।”

“আ া বলব।” টিবেলর উপর আর একিট নটরাজ মূিত রাখা হইয়ােছ দিখয়া সটা
তুিলয়া লইয়া ব ামেকশ বিলল, “এই য আর একটা তির কেরেছন দখিছ। আপনার
উপহারিট আিম য  কের রেখিছ; ধু সৗ েযর জন  নয়, আপনার ৃিত িচ  িহসােবও
আমার কােছ তার দাম অেনক। িক  যিদ কখনও দবাৎ ভেঙ যায়, আর একটা পাব িক?”

স র িদিগ  স ভােব বিলেলন, “ বশ, যিদ ভেঙ যায়, আর একিট পােব। আমার
বািড়েত ঢুেক তামার িশ কলার িত অনুরাগ জে েছ এটাও কম লাভ নয়।”

গভীর িবনয় সহকাের ব ামেকশ বেলাক, “আে  হঁযা। এত িদন আমার মেনর
ওিদকটা এেকবাের পদা ঢাকা িছল। িক  এই ক’িদন আপনার সংসেগ এেস লিলত কলার
রস পেত আর  কেরিছ, বুেঝিছ, ওর মেধ  িক অমূল  র  লুেকােনা আেছ – ঐ ছিবখানাও
আমার বড় ভােলা লােগ। ওটা িক আপনারই আঁকা?”

স র িদিগে র প ােত দয়ােলর গােয় একটা সু র িনসগ দৃেশ র ছিব টাঙােনা িছল,
ব ামেকশ অ ুিল িনেদশ কিরয়া দখাইল।

মুহূেতর জন  স র িদিগ  ঘাড় িফরাইেলন। সই িণক অবকােশ ব ামেকশ এক
অ ুত হােতর কসরত দখাইল। িটকিটিক যমন কিরয়া িশকার ধের, তমিন ভােব তাহার
একটা হােত টিবেলর উপর হইেত নটরাজ মূিতিট তুিলয়া লইয়া পেকেট পুিরল এবং অন
হাতটা সে  সে  আর একিট নটরাজ মূিত তাহার ােন বসাইয়া িদল। স র িদিগ  যখন
আবার স ুেখ িফিরেলন, তখন ব ামেকশ পূববৎ মু ভােব দয়ােলর ছিবটার িদেক চািহয়া
আেছ।

আমার বুেকর িভতরটা এমন অস ব রকম ধড়ফড় কিরেত লািগল য, স র িদিগ
যখন সহজ কে  বিলেলন, “হঁযা, ওটা আমারই আঁকা,” তখন কথা েলা আমার কােন
অত  অ  ও দূরাগত বিলয়া মেন হইল। ভােগ  স সময় িতিন আমার মুেখর ্িত
দৃি পাত কেরন নাই, নতুবা ব ামেকেশর হােতর কসরত হয় তা আমার মুেখর উে গ
হইেতই ধরা পিড়য়া যাইত।

ব ামেকশ ধীের সুে  উিঠয়া বিলল, “এখন তাহেল আিস। আপনার সংসেগ এেস
আমার লাভই হেয়েছ, এ কথা আিম কখনও ভুলব না। আশা কির, আপিনও আমােদর
ভুলেত পারেবন না। যিদ কখনও দরকার হয়, মেন রাখেবন, আিম একজন সত াে ষী,
সেত র অনুস ান করাই আমার পশা। চল অিজত। আ া, চললুম তেব, নম ার।”

দরজার িনকট হইেত একবার িফিরয়া দিখলাম স র িদিগ  কুিট কিরয়া সে হ
খর দৃি েত আমােদর িদেক চািহয়া আেছন, যন ব ামেকেশর কথার কান একটা অিত

গূঢ় ইি ত বুিঝ বুিঝ কিরয়াও বুিঝেত পািরেতেছন না।
বািড়র বািহের আিসেতই একটা খািল ট াি  পাওয়া গল; তাহােত চািড়য়া বিসয়া

ব ামেকশ কুম িদল, “ া  হােটল।”
আিম তাহার হাত চািপয়া ধিরয়া বিললাম, “ ব ামেকশ, এসব িক কা ?”
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, “এখনও বুঝেত পারছ না, এই আ য। আিম য অনুমান

কেরিছলুম িহেরটা নটরােজর মেধ  আেছ, তা িঠকই আ াজ কেরিছলুম। বুেড়া বুঝেত পের
আমােক ধাঁকা দবার জেন  পুতুলটা আমােক িদেয় িদেয়িছল। তারপর আর একটা িঠক ঐ



রকম মূিত তির কের কাল স ােবলা িগেয় আসলটার সে  বদল কের এেনিছল। যিদ এই
অ  ‘ব’ অ রিট লখা না থাকত, তাহেল আিম জানেতও পারতুম না।” বিলয়া পুতুলটা
উ াইয়া দখাইল। দিখলাম, পি েল লখা অ রিট িবদ মান রিহয়ােছ।

ব ামেকশ বিলল, “কাল যখন এই ‘ব’ অ রিট যথা ােন দখেত পলুম না, তখন
এক িনেমেষ সম  ব াপার আমার কােছ জেলর মত পির ার হেয় গল। আজ থেম
িগেয়ই বুেড়ার টিবল থেক নটরাজিট উলেট দখলুম, আমার সই ‘ব’ মাকা নটরাজ। অন
মূিতটা পেকেটই িছল। ব স! তারপর হাত সাফাই তা দখেতই পেল।”

আিম ােস বিললাম, “তুিম িঠক জােনা, িহেরটা ওর মেধ ই আেছ?”
“হঁযা। িঠক জািন, কান সে হ নই।”
“িক  যিদ না থােক?”
ব ামেকশ িকছু ণ চুপ কিরয়া রিহল, শেষ বিলল, “তাহেল বুঝব, পৃিথবীেত সত

বেল কানও িজিনস নই। শাে র অনুমান খ টা এেকবাের িমথ া।”
া  হােটেল কুমার ি িদেব  একটা আ  সু ট ভাড়া কিরয়া িছেলন, আমরা তাঁহার

বিসবার ঘের পদাপণ কিরেতই িতিন দুই হাত বাড়াইয়া ছুিটয়া আিসেলন, “িক? িক হল,
ব ামেকশবাবু?”

ব ামেকশ িনঃশে  নটরাজ মূিতিট টিবেলর উপর রািখয়া তাহার িদেক অ ুিল
িনেদশ কিরয়া দখাইল।

হতবুি ভােব কুমার বাহাদুর বিলেলন, “এটা তা দখিছ কাকার নটরাজ, িক
আমার সীম  হীরা – ”

“ওর মেধ ই আেছ।”
“ওর মেধ ?”
“হঁযা, ওরই মেধ । িক  আপনার যাবার বে াব  সব িঠক আেছ তা? সােড়

দশটার সময় আপনার শাল ছাড়েব।”
কুমার বাহাদুর অি র হইয়া বিলেলন, “িক  আিম য িকছু বুঝেত পারিছ না। ওর

মেধ  আমার সীম  হীরা আেছ, িক বলেছন?”
“িব াস হে  না? বশ, পরী া কের দখুন।”
একটা পাথেরর কাগজ চাপা তুিলয়া লইয়া ব ামেকশ মূিতটার উপর সেজাের আঘাত

কিরেতই সটা ব  খে  চূণ হইয়া গল।
“এই িনন আপনার সীম  হীরা।” ব ামেকশ হীরাটা তুিলয়া ধিরল, তাহার গােয়

তখনও া ার জুিড়য়া আেছ, িক  বুিঝেত িবল  হইল না য, ওটা সত ই হীরা বেট।
কুমার বাহাদুর ব ামেকেশর হাত হইেত হীরাটা ায় কািড়য়া লইেলন; িকছু ণ

একা  িনিনেমষ দৃি েত হাহার িদেক চািহয়া থািকয়া মেহা ােস বিলয়া উিঠেলন, “হঁযা, এই
আমার সীম  হীরা। এই য এর িভতর থেক নীল আেলা িঠকের ব ে । ব ামেকশবাবু,
আপনােক িক বেল কৃত তা জানাব -”

“িকছু বলেত হেব না, আপাতত যত শী  পােরন বিরেয় পড়ুন। খুেড়ামশাই যিদ
ইিতমেধ  জানেত পােরন, তাহেল আবার হীরা হারােত কত ণ?”

“না না, আিম এখনই ব ি । িক  আপনার -”
কুমার বাহাদুরেক শেন রওনা কিরয়া িদয়া আমরা বাসায় িফিরলাম। আরাম

কদারায় অ  ছড়াইয়া িদয়া ব ামেকশ পরম সাথকতার হািস হািসয়া বিলল, “আিম ধু
ভাবিছ, বুেড়া যখন জানেত পারেব, তখন িক করেব?”

 
িদন কেয়ক পের কুমার বাহাদুেরর িনকট হইেত একখািন ইি ওর করা খাম



আিসল। িচিঠর সে  একখািন চক িপন িদয়া আঁটা। চক-এ অে র িহসাবটা দিখয়া চ ু
ঝলিসয়া গল। প খািন এই প –

 
ি য় ব ামেকশবাবু,
আমার িচর ন কৃত তার িচ প যাহা পাঠাইলাম, জািন আপনার িতভার তাহা

যাগ  নেহ। তবু, আশা কির আপনার অমেনানীত হইেব না। ভিবষ েত আপনার সিহত
সা ােতর ত াশায় রিহলাম। এবার যখন কিলকাতায় যাইব, আপনার মুেখ সম  িববরণ
িনব।

অিজতবাবুেকও আমার ধ যাদ জানাইেবন। িতিন সািহিত ক, সুতরং টাকার কথা
তুিলয়া তাঁহার সার ত সাধনার অমযাদা কিরেত চাই না। [হায় র পাড়াকপােল
সািহিত ক!] িক  যিদ িতিন নাম ধাম বদল কিরয়া এই হীরা হরেণর গ টা িলিখেত পেরন,
তাহা হইেল আমার কানও আপি  নাই জািনেবন। া ও নম ার হণ কিরেবন।

ইিত
িতভামু

ি িদেব নারায়ণ রায়



মাকড়সার রস
১

 
ব ামেকশেক এক রকম জার কিরয়াই বািড় হইেত বািহর কিরয়ািছলাম।
গত একমাস ধিরয়া স একটা জিটল জািলয়ােতর তদে  মেনািনেবশ কিরয়ািছল,

একগাদা দিলল প  লইয়া রাতিদন তাহার িভতর হইেত অপরাধীর অনুস ােন ব াপৃত িছল
এবং রহস  যতই ঘনীভূত হইেতিছল ততই তাহার কথাবাতা কিময়া আিসেতিছল। লাইে রী
ঘের বিসয়া িনর র এই  কাগজপ েলা ঘাঁিটয়া তাহার শরীরও খারাপ হইয়া পিড়েতেছ
দিখেতিছলাম, িক  স-কথার উে খ কিরেল স বিলত,–“নাঃ, বশ তা আিছ–”

সিদন বকােল বিললাম–“আর তামার কথা শানা হেব না, চল একটু বিড়েয় আসা
যাক। িদেনর মেধ  অ ত দু’ঘ াও তা িব াম দরকার।”

“িক –”
“িক  নয়–চল লেকর িদেক। দু’ঘ ায় তামার জািলয়াৎ পািলেয় যােব না।”
“চল–” কাগজপ  সরাইয়া রািখয়া স বািহর হইেল বেট িক  তাহার মনটা সই

অ াত জািলয়ােতর িপছু ছােড় নাই বুিঝেত ক  হইল না।
লেকর ধাের বড়াইেত বড়াইেত হঠাৎ একজন ব  পুরাতন কেলেজর ব ু র সে

দখা হইয়া গল। অেনকিদন তাহােক দিখ নাই; আই. এ. ােশ দু’জেন একসে
পিড়য়ািছলাম, তারপর স মিডেকল কেলেজ েবশ কের। সই অবিধ ছাড়াছািড়। আিম
তাহােক দিখয়া বিললাম–“আের! মাহন য! তুিম কাে েক?”

স আমােক দিখয়া সহেষ বিলল–“অিজত! তাই তা হ! কি ন পের দখা! তারপর
খবর িক?”

িকছু ণ পর েরর িপঠ চাপড়া-চাপিড়র পর ব ামেকেশর সিহত পিরচয় কিরয়া
িদলাম। মাহন বিলল–“আপিনই? বড় খুিশ হলুম। মােঝ মােঝ সে হ হত বেট, আপনার
কীিত- চারক অিজত বে াপাধ ায় হয়েতা আমােদর বাল ব ু  অিজত; িক  িব াস হত
না।”

িজ াসা কিরলাম–“তুিম আজকাল িক করছ?”
মাহন বিলল–“কলকাতােতই া  িটস করিছ।”
তারপর বড়াইেত বড়াইেত নানা কথায় ঘ াখােনক কািটয়া গল। ল  কিরলাম,

সাধারণ কথাবাতার মেধ  মাহন দু’ একবার িক একটা বিলবার জন  মুখ খুিলয়া আবার
থািময়া গল। ব ামেকশও তাহা ল  কিরয়ািছল, তাই এক সময় অ  হািসয়া বিলল–“িক
বলেবন বলুন না।”

মাহন একটু লি ত হইয়া বিলল–“একটা কথা বিল-বিল কেরও বলেত সে াচ
হে । ব াপারটা এত তু  য স িনেয় আপনােক িব ত করা অন ায়। অথচ–”

আিম বিললাম–“তা হাক, বল। আর িকছু না হাক, ব ামেকশেক িকছু েণর জন
জািলয়ােতর হাত থেক িন ৃ িত দওয়া তা হেব।”

“জািলয়াৎ?”
আিম বুঝাইয়া িদলাম। তখন মাহন বিলল–“ও! িক  আমার কথা েন হয়েতা

ব ামেকশবাবু হাসেবন–”
ব ামেকশ বিলল–“হািসর কথা হেল িন য় হাসব, িক  আপনার ভাব দেখ তা মেন

হে  না। বর  বাধ হে  একটা কানও সমস া িকছুিদন থেক আপনােক ভািবত কের
রেখেছ–আপিন তারই উ র খঁুজেছন।”



মাহন সা েহ কিহল–“আপিন িঠক ধেরেছন। িজিনসটা হয়েতা খুবই সহজ–িক
আমার পে  একটা দুেভদ  েহিলকা হেয় দাঁিড়েয়েছ। আিম নহাত বাকা নই–সাধারণ
সহজ-বুি  আেছ বেলই মেন কির; অথচ একজন রােগ প ু চলৎশি রিহত লাক আমােক
ত হ এমনভােব ঠকাে  য নেল আ য হেয় যােবন; ধু আমােক নয়, তার সম

পিরবােরর তী  সতকতা স িত মুহূেত ব থ কের িদে ।”
কথা কিহেত কিহেত আমরা একটা বি েত আিসয়া বিসয়ািছলাম। মাহন

বিলল–“যতদূর স ব সংে েপ ব াপারটা বলিছ– নুন। কােনা একটা বড় মানুেষর বািড়েত
আিম গৃহ-িচিকৎসক। তাঁরা বেনদী বড়মানুষ, কলকাতায় বন কেট বাস; অন ান  িবষয়
স ি  ছাড়াও কলকাতায় একটা বাজার আেছ–তা থেক মািসক হাজার পেনর টাকা আয়।
সুতরাং আিথক অব া িক রকম বুঝেতই পারেছন।

“এই বািড়র িযিন কতা তাঁর নাম ন দুলালবাবু। ইিনই বলেত গেল ও বািড়েত
আমার একমা  গী। বয়স কােল ইিন এত বিশ বদ- খয়ালী কেরিছেলন য প াশ বছর
বয়স হেত না হেতই শরীর এেকবাের ভেঙ পেড়েছ। বােত প ু, আেরা কত রকম ব ািধ য
তাঁর শরীরেক আ য় কের আেছ তা েণ শষ করা যায় না। তাছাড়া প াঘােতর ল ণও

েম দখা িদে । আমােদর ডা াির শাে  একটা কথা আেছ,–মানুেষর মৃতু েত িবি ত
হবার িকছু নই, মানুেষ য বঁেচ থােক এইেটই সবেচেয় আ েযর িবষয়। আমার এই

গীিটেক দখেল সই কথাই সবাে  মেন পেড়।
“এই ন দুলালবাবুর চির  আপনােক িক কের বাঝাব ভেব পাি  না। কটুভাষী,

সি , কুিটল, িহংসাপরায়ণ–এক কথায় এমন ইতর নীচ ভাব আিম আর কখেনা
দিখিন। বািড়েত ী পু  পিরবার সব আেছ িক  কা র সে  স াব নই। তাঁর ই া
যৗবেন য উ ৃ লতা কের বিড়েয়েছন এখেনা তাই কের বড়ান। িক  কৃিত বাদ
সেধেছন, শরীের স সামথ  নই। এই জন  পৃিথবীসু  লােকর ওপর দা ণ রাগ আর
ঈষা– যন তাঁর এই অব ার জন  তারাই দায়ী। সবদা ছল খঁুেজ বড়াে ন িক কের কােক
জ  করেবন।

“শরীেরর শি  নই, বুেকর গালমালও আেছ–তাই ঘর ছেড় ব েত পােরন না,
িনেজর ঘের বেস বেস কবল িব াে র ওপর কদয গালাগাল বষণ করেছন, আর িদে
িদে  কাগেজ অনবরত িলেখ চেলেছন। তাঁর এক খয়াল য িতিন একজন অি তীয়
সািহিত ক; তাই কখেনা লাল কািলেত কখেনা কােলা কািলেত এ ার িলেখ যাে ন।
স াদেকর ওপর ভয় র রাগ, তাঁর িব াস স াদেকরা কবল শ তা কেরই তাঁর লখা
ছােপ না।”

আিম কৗতূহলী হইয়া িজ াসা কিরলাম–“িক লেখন?”
“গ । িক া আ -চিরতও হেত পাের। একবার মা  স- লখার ওপর আিম চাখ

বুিলেয়িছলুম, তারপর আর সিদেক তাকােত পািরিন। স- লখা পড়বার পর গ া ান
করেলও মন পিব  হয় না। আজকালকার যাঁরা ত ন লখক, স-গ  পড়েল তাঁেদরও
বাধ কির দাঁত কপািট লেগ যােব।”

ব ামেকশ ঈষৎ হািসয়া বিলল–“চির িট যন চােখর সামেন দখেত পাি । িক
সমস ািট িক?”

মাহন আমােদর দু’জনেক দুিট িসগােরট িদয়া, একিট িনেজ ধরাইয়া
বিলল–“আপনারা ভাবেছন এমন ণবান লােকর আর কােনা ণ থাকা স ব নয়– কমন?
িক  তা নয়। এঁর আর একিট ম  ণ আেছ, এই শরীেরর ওপর উিন এক অ ুত নশা
কেরন।”

িসগােরেট গাটা দুই টান িদয়া বিলল–“ ব ামেকশবাবু, আপিন তা এই কােজর



কােজর, সমােজর িনকৃ  লাক িনেয়ই আপনােক কারবার করেত হয়, মদ গাঁজা চ ু
কােকন ইত ািদ অেনক রকম নশাই মানুষেক করেত দেখ থাকেবন;–িক  মাকড়সার রস
খেয় কাউেক নশা করেত দেখেছন িক?”

আিম আঁৎকাইয়া উিঠয়া বিললাম–“মাকড়সার রস! স আবার িক?”
মাহন বিলল–“এক জাতীয় মাকড়সার রস আেছ, যার শরীর থেক এই বীভৎস

িবষা  রস িপেষ বার কের নওয়া হয়–”
ব ামেকশ কতকটা আ গতভােব বিলল–“Tarantula Dance! েন আেগ িছল–

এই মাকড়সার কামড় খেয় লােক হরদম নাচত! দা ণ িবষ! বইেয় পেড়িছ বেট িক
এেদেশ কাউেক ব বহার করেত দিখিন।”

মাহন বিলল–“িঠক বেলেছন–ট ারা ু লা; সাউথ আেমিরকার ািনশ স র জািতর
মেধ  এই নশার খুব বিশ চলন আেছ। এই ট ারা ু লার রস একটা তী  িবষ, িক  খুব
মা ায় ব বহার করেল শরীেরর ায়ুম েল একটা বল উে জনা সৃি  কের। বুঝেতই
পারেছন, ভােবর দােষ ায়ুিবক উে জনা না হেল যারা থাকেত পাের না তােদর পে
এই মাকড়সার রস িক রকম লাভনীয় ব । িক  িনয়িমত ব বহার করেল এর ফল
সাংঘািতক হেয় দাঁড়ায়। অ াভািবক প াঘােত মৃতু  অিনবায।

“আমােদর ন দুলালবাবু বাধহয় যৗবনকােল এই চমৎকার নশািট ধেরিছেলন;
তারপর শরীর যখন অকমণ  হেয় পড়ল তখেনা নশা ছাড়েত পারেলন না। আিম যখন গৃহ-
িচিকৎসক হেয় ওঁেদর বািড়েত ঢুকলুম তখেনা উিন কােশ  ঐ নশা চালাে ন, স আজ
বছরখােনেকর কথা। আিম থেমই ওটা ব  কের িদলুম–বললুম, যিদ বাঁচেত চান তাহেল
ওটা ছাড়েত হেব।

“এই িনেয় খুব খািনকটা ধ াধি  হল, িতিনও খােবনই আিমও খেত দব না। শেষ
আিম বললুম–“আপনার বািড়েত ও িজিনস ঢুকেত দব না, দিখ আপিন িক কের খান।”
িতিনও কুিটল হেস বলেলন–“তাই নািক? আ া, আিমও খাব, দিখ তুিম িক কের
আটকাও।” যু  ঘাষণা হেয় গল।

“পিরবােরর আর সকেল আমার পে  িছেলন, সুতরাং সহেজই বািড়র চািরিদেক
কড়া পাহারা বিসেয় দওয়া গল। তাঁর ী ছেলরা পালা কের তাঁেক পাহাড়া িদেত
লাগেলন, যােত কােনা েম স-িবষ তাঁর কােছ প ছেত না পাের। িতিন িনেজ একরকম
চলৎশি হীন, বািড় থেক বিরেয় য স-িজিনস সং হ করেবন স মতা নই। আিম
এইভােব তাঁেক আ  লাবার ব ব া কের িদেয় বশ একটু আ সাদ অনুভব করেত
লাগলুম।

“িক  িকছুেতই িকছু হল না। এত কড়াকিড় সে ও বািড়সু  লােকর নজর এিগেয়
িতিন নশা করেত লাগেলন; কাথা থেক স িজিনস আমদািন কেরেছন কউ ধরেত
পারলুম না।

“ থমটা আমার সে হ হল, হয়েতা বািড়র কউ লুিকেয় তাঁেক সাহায  করেছ। তাই
একিদন আিম িনেজ সম  িদন পাহারায় রইলুম। িক  আ য মশায়, আমার চােখর সামেন
িতন িতনবার সই িবষ খেলন। তাঁর নািড় দেখ বুঝলুম–অথচ কখন খেলন ধরেত
পারলুম না।

“তারপর তাঁর ঘর আঁিতপাঁিত কেরিছ, তাঁর সে  বাইেরর লােকর দখা করা
এেকবাের ব  কের িদেয়িছ, িক  তবু তাঁর মৗতাত ব  করেত পািরিন। এখেনা সমভােব
সই ব াপার চলেছ।

“এখন আমার সমস া হেয় দাঁিড়েয়েছ এই য, লাকটা ঐ মাকড়সার রস পায় কাথা
থেক এবং পেলও সকেলর চােখ ধুেলা িদেয় খায় িক কের!”



মাহন চুপ কিরল। ব ামেকশ িনেত িনেত অন মন  হইয়া পিড়য়ািছল িকনা
বিলেত পাির না, মাহন শষ কিরেতই স উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল–“অিজত, বািড় চল।
একটা কথা হঠাৎ মাথায় এেসেছ, যিদ তা িঠক হয় তাহেল–”

বুিঝলাম সই পুরােনা জািলয়াৎ আবার তাহােক চািপয়া ধিরয়ােছ। মাহন এত ণ য
বিকয়া গল তাহার শেষর িদেকর কথা েলা হয়েতা তাহার কােনও যায় নাই। আিম একটু
অ িতভভােব বিললাম–“ মাহেনর গ টা বাধহয় তুিম ভাল কের শােনিন–”

“িবল ণ! েনিছ বিক। সমস াটা খুব মজার– কৗতূহলও হে –িক  এখন িক
আমার সময় হেব? আিম একটা িবেশষ শ  কােজ–”

মাহন মেন মেন বাধহয় একটু ু  হইল, িক  স ভাব গাপন কিরয়া
বিলল–“তেব কাজ নই–থাক। আপনােক এইসব তু  ব াপাের মাথা ঘামােত অনুেরাধ করা
অবশ  অনুিচত; িক –িক জােনন, এর একটা িন ি  হেল হয়েতা লাকটার াণ বাঁচােত
পারা যত। একিট লাক–যতবড় পািপ ই হাক–িব ু িব ু িবষ খেত আ হত া করেছ
চােখর সামেন দখিছ অথচ িনবারণ করেত পারিছ না, এর চেয় দুঃেখর িবষয় আর িক
হেত পাের?”

ব ামেকশ একটু লি ত হইয়া বিলল–“আিম করব না বিলিন তা। এ ধাঁধার উ র
পেত হেল ঘ া দু’ য়ক ভাবেত হেব; আর, একবার লাকিটেক দখেলও ভাল হয়–িক
আজ বাধহয় তা পের উঠব না। ন দুলালবাবুর মত অসামান  লাকেক িকছুেতই মরেত
দওয়া যেত পাের না। স আিম দেবাও না–আপিন িনি  থাকুন। িক  এখিন আমার
বাসায় িফরেত হে । মেন হে  জািলয়াৎ লাকটােক ধের ফেলিছ। িক  একবার
কাগজ েলা ভাল কের দখা দরকার। –সুতরাং আজেকর রাতটা ন দুলালবাবু িনি  মেন
িবষ পান কের িনন–কাল থেক আিম তাঁেক জ  কের দব।”

মাহন হািসয়া বিলল–“ বশ, কালই হেব। কখন আপনার সুিবধা হেব বলুন–আিম
‘কার’ পািঠেয় দব।”

ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল–“আ া, এক কাজ করা যাক, তােত আপনার
উৎক াও অেনকটা লাঘব হেব। অিজত আজ আপনার সে  িগেয় দেখ েন আসুক;
তারপর ওর মুেখ সব কথা েন আজ রাে ই িক া কাল সকােল আিম আপনার ধাঁধার
উ র িদেয় দব।”

ব ামেকেশর বদেল আিম যাইব, ইহােত মাহেনর মুেখ য িনরাশার ভাব ফুিটয়া
উঠল তাহা কাহােরা চ ু  এড়াইবার নয়। ব ামেকশ তাহা দিখয়া হািসয়া বিলল–“আপনার
বাল ব ু  বেলই বাধহয় অিজেতর ওপর আপনার তমন–ইেয়– নই। িক  হতাশ হেবন না,
সৎসে  পেড় ওর বুি  এখন এমিন ভীষণ তী  হেয় উেঠেছ য তার দু’ একটা দৃ া
নেল আপিন অবাক হেয় যােবন। –হয়েতা ও িনেজই আপনার এই ব াপাের সম  রহস

উ ািটত কের দেব, আমােক দরকারও হেব না।”
এতবড় সুপািরেশও মাহন িব ুমা  উৎসািহত হইল না। ই কাৎলা ধিরবার আশায়

িছপ ফিলয়া যাহারা স াকােল পঁুিটমাছ ধিরয়া গৃেহ ত াবতন কের তাহােদর মত মুখভার
কিরয়া স বিলল–“অিজতই চলুক তাহেল। িক  ও যিদ না পাের–”

“হ াঁ হ াঁ, স আর বলেত! তখন তা আিম আিছই।” ব ামেকশ আমােক আড়ােল
ডািকয়া বিলল–“সব িজিনস ভাল কের ল  কােরা, আর িচিঠপ  িক আেস খাঁজ িনও।”–
এই বিলয়া স ান কিরল।

২
 
ব ামেকশেক অেনক জিটল রহেস র মেমা াটন কিরেত দিখয়ািছ ও তাহােত



সাহায  কিরয়ািছ। তাহার অনুস ান প িতও এতিদন একসে  থািকয়া অেনকটা আয়
হইয়ােছ। তাই মেন মেন ভািবলাম, এই সামান  ব াপােরর িকনারা কিরেত পািরব না?
িবেশষ, আমার িত মাহেনর িব ােসর অভাব দিখয়া িভতের িভতের একটা িজদও
চািপয়ািছল, যমন কিরয়া পাির এ ব াপােরর িন ি  কিরব।

মেন মেন এই প স  আঁিটয়া মাহেনর সিহত লক হইেত বািহর হইলাম। বাস
আেরাহেণ যখন িনিদ  ােনর িনকট উপি ত হইলাম তখন স া উ ীণ হইয়া িগয়ােছ–
রা ার গ াস িলয়া উিঠেতেছ। মাহন পথ দখাইয়া লইয়া চিলল। সাকুলার রাড হইেত
একটা গিল ধিরয়া িকছুদূর অ সর হইবার পর স ুেখ একটা লাহার রিলংযু  বড় বািড়
দখাইয়া মাহন বিলল–“এই বািড়।”

দিখলাম সেকেল ধরেনর পুরাতন বািড়, স ুেখ লাহার ফটেক টুল পািতয়া
দােরায়ান বিসয়া আেছ। মাহনেক দিখয়া সলাম কিরয়া পথ ছািড়য়া িদল, িক  আমার
িত সি  দৃি পাত কিরয়া বিলল–“বাবুিজ, আপেকা িভতর যানা–”

মাহন হািসয়া বিলল–“ভয় নই দােরায়ান, উিন আমার ব ু ।”
“ব ত খুব”–দােরায়ান সিরয়া দাঁড়াইল; আমরা বািড়র স ুখ  অ েন েবশ

কিরলাম। অ ন পার হইয়া বারা ায় উিঠেতই িভতর হইেত একটা িবশ-বাইশ বছেরর
যুবক বািহর হইয়া আিসল–“ ক, ডা ারবাবু? আসুন।” আমার িদেক স  নে  চািহয়া
িজ াসা কিরল–“ইিন–?”

মাহন তাহােক একটু তফােত লইয়া িগয়া িন কে  িক বিলল, যুবকও উ র
িদল–“ বশ তা, বশ তা, উিন আসুন না–”

মাহন তখন পিরচয় করাইয়া িদল–গৃহ ামীর জ া পু , নাম অ ণ। তাহার অনুবতী
হইয়া আমরা বািড়র িভতর েবশ কিরলাম। দুইটা ঘর অিত ম কিরয়া তৃতীয় ঘেরর ব
দরজায় করাঘাত কিরেতই িভতর হইেত একটা কহল-তী  ভাঙা ক র না গল–“ ক?
ক তুিম? এখন আমায় িবর  কেরা না, আিম িলখিছ।”

অ ণ বিলল–“বাবা, ডা ারবাবু এেসেছন। অভয়, দার খাল।” একিট আঠােরা-
উিনশ বছর বয়েসর যুবক– বাধহয় গৃহ ামীর ি তীয় পু – ার খুিলয়া িদল। আমরা সকেল
ঘের েবশ কিরলাম।

অ ণ চুিপচুিপ অভয়েক িজ াসা কিরল–“ খেয়েছন?”
অভয় ানভােব ঘাড় নািড়ল।
ঘের ঢুিকয়াই থেম দৃি  পিড়ল, ঘেরর মধ েল ঘােটর উপর িবছানা পাতা রিহয়ােছ

এবং সই িবছানায় বািলেশ ঠস িদয়া বিসয়া, ডান হােত উি ত কলম ধিরয়া, অিত
শীণকায় ন দুলালবাবু ু  কষািয়ত নে  আমােদর িদেক চািহয়া আেছন। মাথার উপর
উ ল বদু িতক আেলা িলেতিছল, আর একটা টিবল-ল া  ঘােটর ধাের উঁচু িটপাইেয়র
উপর রাখা িছল; তাই লাকিটর সম  অবয়ব ভাল কিরয়া দিখেত পাইলাম। তাঁহার বয়স
বাধ কির প ােশর নীেচই িক  মাথার চুল সম  পািকয়া একটা হীন পাঁ েট বণ ধারণ
কিরয়ােছ। হাড় চওড়া, ধারােলা মুেখ মাংেসর লশমা  নাই, হনুর অি  দু’টা যন চম ভদ
কিরয়া বািহর হইয়াবার উপ ম কিরেতেছ–পাৎলা ি ধা-ভ  নাকটা মুেখর উপর গৃে র মত
ঝুিলয়া পিড়য়ােছ। চাখ দু’টা কােনা অ াভািবক উে জনার ফেল অত  উ ল হইয়া
উিঠয়ােছ। িক  উে জনার অবসােন আবার য তাহারা মৎস চ ু র মত ভাবেলশহীন হইয়া
পিড়েব তাহার আভাসও স-চে  লু ািয়ত আেছ। িনে র ঠাঁট িশিথল হইয়া ঝুিলয়া
পিড়য়ােছ। সব িমিলয়া মুেখর উপর একটা কদাকার ু িধত অসে াষ যন রখায় রখায়
িচি ত হইয়া আেছ।

িকছু ণ এই তাকৃিত লাকিটর িদেক িবি তভােব চািহয়া থািকয়া দিখলাম,



তাঁহার বাঁ হাতটা থািকয়া থািকয়া অকারেণ আনিতত হইয়া উিঠেতেছ, যন সটা
াধীনভােব, দহ হইেত স ূণ িবযু  হইয়া নৃত   কিরয়া িদয়ােছ। মৃত ব ােঙর দহ

তিড়ৎ সং েশ চমকাইয়া উিঠেত যাঁহারা দিখয়ােছ, তাঁহারা এই ায়ু-নৃত  কতকটা আ াজ
কিরেত পািরেবন।

ন দুলালবাবুও িবষদৃি েত আমার িদেক তাকাইয়া িছেলন, সই ভাঙা অথচ তী
ের বিলয়া উিঠেলন–‘ডা ার! এ আবার কােক িনেয় এেসছ এখােন? িক চায় লাকটা?
যেত বল– যেত বল–”

মাহন চােখর একটা ইশারা কিরয়া আমােক জানাইলা য আিম যন গৃহ ামীর
এ প স াষেণ িকছু মেন না কির; তারপর শয ার উপর হইেত িবি  কাগজ েলা সরাইয়া
শয াপাে  রািখয়া রাগীর নািড় হােত লইয়া ি র হইয়া দিখেত লািগল। ন দুলালবাবু মুেখ
একটা িবকৃত হাস  লইয়া একবার আমার পােন একবার ডা ােরর পােন তাকাইেত
লািগেলন। বাঁ হাতটা তমিন নৃত  কিরেত লািগল।

শেষ হাত ছািড়য়া িদয়া মাহন বিলল–“আবার খেয়েছন?”
“ বশ কেরিছ খেয়েছ–কার বাবার িক?”
মাহন অধর দংশন কিরল, তারপর বিলল–“এেত িনেজরই কবল িত করেছন।

আর কা  নয়। িক  স তা আপিন বুঝেবন না, বাঝবার মতাই নই। ঐ িবষ খেয়
খেয় মি ে র দফা রফা কের ফেলেছন।”

ন দুলালবাবু মুেখর একটা পশািচক িবকৃিত কিরয়া বিলেলন–“তাই নািক এয়ার?
মি ে র দফা রফা কের ফেলিছ? িক  তামার ঘেট তা অেনক বুি  আেছ? তেব ধরেত
পারছ না কন? বিল, চািরিদেক তা সপাই বিসেয় িদেয়ছ–কই, ধরেত পারেল না?” বিলয়া
িহ িহ কিরয়া এক অ াব  হািস হািসেত লািগেলন।

মাহন িবর ভােব উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল–“আপনার সে  কথা কওয়াই ঝকমাির। যা
করিছেলন ক ন।”

ন দুলালবাবু পূববৎ িহ-িহ কিরয়া হািসেত হািসেত বিলেলন–“দুেয়া ডা ার, দুেয়া।
আমায় ধরেত পারেল না, িধনতা িধনা পাকা নানা–” সে  সে  দুই হােতর বৃ া  তুিলয়া
নািড়েত লািগেলন।

িনেজর পু েদর স ুেখ এই কদয অসভ তা আমার অসহ  বাধ হইেত লািগল;
মাহেনরও বাধ কির ধেযর ব ন িছঁিড়বার উপ ম কিরেতিছল, স আমােক বিলল–“নাও
অিজত, িক দখেব দেখ েন নাও–আর পারা যায় না।”

হঠাৎ বৃ া ু  আ ালন থামাইয়া ন দুলালবাবু দুই সপ-চ ু  আমার িদেক িফরাইয়া
কটুকে  কিহেলন–“ ক হ তুিম–আমার বািড়েত কা   মতলেব ঢুেকছ?” আিম কান জবাব
িদলাম না, তখন–“চালািক করবার আর জায়গা পাওিন? ওসব ফি  িফিকর এখােন চলেব
না যাদু–বুেঝছ? এইেবলা চটপট সেড় পড়, নইল পুিলস ডাকব। যত ন ার িছঁচেক চােরর
দল।” বিলয়া মাহনেকও িনেজর দৃি র মেধ  সাপটাইয়া লইেলন। স আমােক িক উে েশ
আিনয়ােছ িঠক না বুিঝেলও আমার উপর তাঁহার ঘার সে হ জি য়ািছল।

অ ণ লি তভােব আমার কােন কােন বিলল–“ওঁর কথায় কান দেবন না। ওটা
খেল ওঁর আর ান বুি  থােক না।”

মেন মেন ভািবলাম, িক ভয় র এই িবষ যাহা মানুেষর সম  গাপন দু বৃি েক
এমন উ  কট কিরয়া তােল! য ব ি  জািনয়া িনয়া ইহা খায় তাহার নিতক
অেধাগিতর মা াই বা ক িন পণ কিরেব?

ব ামেকশ বিলয়ািছল সব িদক ভাল কিরয়া ল  কিরেত, তাই যতদূর স ব
তাড়াতািড় ঘেরর চতুিদক ঘুিরয়া ঘুিরয়া দিখয়া লইলাম। ঘরটা বশ বড়, আসবাবপ ও



অিধক নাই–একটা খাট, গাটা দুই িদন চয়ার, একটা আলমাির ও একটা তপায়া টিবল।
এই টিবেলর উপর ল া টা রাখা আেছ এবং তাহাির পােশ কেয়ক িদ া অিলিখত কাগজ
ও অন ান  লখার সর াম রিহয়ােছ। িলিখত কাগজপ েলা অিবন ভােব চািরিদেক
ছড়ােনা। আিম একটা কাগজ তুিলয়া লইয়া কেয়ক ছ  পিড়য়াই িশহিরয়া রািখয়া িদলাম;–
মাহন যাহা বিলয়ািছল তাহা সত । এ লখা পিড়েল ফরাসী ব তাি ক এিমল জালারও
বাধ কির গা িঘ   িঘ   কিরত। ধু তাই নয়, লখার িবেশষ রসােলা ল িলেত লাল
কািলর দাগ িদেয় লখক মহাশয় সইিদেক দৃি  আকষেণর ব ব া কিরয়া িদয়ােছন। ব ত,
এতখািন নাংরা জঘন  মেনর পিরচয় আর কাথাও পাইয়ািছ বিলয়া রণ হইল না।

ন দুলালবাবুর িদেক একটা ঘৃণাপূণ দৃি  িনে প কিরয়া দিখলাম, িতিন আবার
লখায় মন িদয়ােছন। পাকােরর কলম তেবেগ কাগেজর উপর স রণ কিরয়া চিলয়ােছ,
পােশর টিবেল দায়াতদািনেত আর একটা মেট লাল রেঙর পাকােরর ফাউে ন পন রাখা
আেছ, লখা শষ হইেলই বাধ কির দাগ দওয়া আর  হইেব।

হইলও তাই। পাতাটা শষ হইেতই ন দুলালবাবু কােলা কলম রািখয়া লাল কলমটা
তুিলয়া লইেলন। আঁচড় কািটয়া দিখেলন, কািল ফুরাইয়া িগয়ােছ–তখন টিবেলর উপর
হইেত লাল কািলর চ া া িশিশ লইয়া তাহােত কািল ভিরেলন, তারপর গ ীরভােব িনেজর
লখার মিণমু া িল িচি ত কিরেত লািগেলন।

আিম মুখ িফরাইয়া লইয়া ঘেরর অন ান  িজিনস দিখেত লািগলাম। আলমািরটােত
িকছু িছল না, ধু কতক েলা অেধক ঔষেধর িশিশ পিড়য়ািছল। মাহন বিলল, স েলা
তাহারই দ  ঔষধ। ঘের দু’িট জানালা, দু’িট দরজা। একিট দরজা িদয়া আমরা েবশ
কিরয়ািছলাম, অন িট স ে  িজ াসা কিরয়া জািনলাম, ওিদেক ােনর ঘর ইত ািদ আেছ।
স ঘরটাও দিখলাম; িবেশষ িকছু নাই, কেয়কতা কাচা কাপড় তায়ােল তল সাবান মাজন
ইত ািদ রিহয়ােছ।

জানাল দু’টা স ে  অনুস ান কিরয়া জানা গল, বািহেরর সিহত উহােদর কােনা
যাগ নাই, তাছাড়া অিধকাংশ সময়ই ব  থােক। ব ামেকশ থািকেল িক ভােব অনুস ান
কিরত তাহা ক না কিরবার চ া কিরলাম িক  িকছুই ভািবয়া পাইলাম না। দয়ােল টাকা
মািরয়া দিখব িক না ভািবেতিছ–হয়েতা কাথাও  দরজা আেছ–এমন সময় চােখ পিড়ল
দয়ােল একটা তােকর উপর একটা চাঁিদর আরতদািন রিহয়ােছ। সা েহ সটােক পরী া
কিরলাম; তাহার মেধ  খািনকটা তুলা ও খােপ খােপ আতর রিহয়ােছ। চুিপ চুিপ অ ণেক
িজ াসা কিরলাম–“উিন আরত মােখন নািক?”

স অিন তভােব মাথা নািড়য়া বিলল–“িক জািন। বাধহয় না; মাখেল তা গ
পাওয়া যত।”

“এটা কতিদন এঘের আেছ?”
তা বরাবরই আেছ। বাবাই ওটা আিনেত ঘের রেখিছেলন।”
ঘাড় িফরাইয়া দিখলাম, লখা ব  কিরয়া ন দুলালবাবু এই িদেকই তাকাইয়া

আেছন। মন উে িজত হইয়া উিঠল; খািনকটা তুলা আতের িভজাইয়া পেকেট পিরয়া
লইলাম।

তারপর ঘেরর চািরিদেক একবার শষ দৃি পাত কিরয়া বািহর হইয়া আিসলাম।
ন দুলালবাবুর দৃি  আমােক অনুসরণ কিরল; দিখলাম তাঁহার মুেখ সই ষপূণ কদয
হািসটা লািগয়া আেছ।

বািহের আিসয়া আমরা বারা ায় বিসলাম। আিম বিললাম–“এখন আপনােদর
কেয়কটা  কিরেত চাই, কােনা কথা গাপন না কের উ র দেবন।”

অ ণ বিলল–“ বশ, িজ াসা ক ন।”



আিম বিললাম–“আপনারা ওঁেক সবদা নজরব ীেত রেখেছন? ক ক পাহারা
দয়?”

“আিম, অভয় আর মা পালা কের ওঁর কােছ থািক। চাকর-বাকর বা অন  কাউেক
কােছ যেত িদই না।”

“ওঁেক কখনও ও িজিনস খেত দেখেছন?”
“না–মুেখ িদেত দিখিন। তেব খেয়েছন তা জানেত পেরিছ।”
“িজিনসটার চহারা িক রকম কউ দেখেছন?”
“যখন কােশ  খেতন তখন দেখিছলুম–জেলর মত িজিনস, হািমওপ ািথক

িশিশেত থাকত; তাই কেয়ক ফাঁটা সরবৎ িক া অন  িকছুর সে  িমিশেয় খেতন।”
“ স রকম িশিশ ঘের কাথাও নই–িঠক জােনন?”
“িঠক জািন। আমরা ত  ত  কের খঁুেজিছ।”
“তাহেল িন য় বাইের থেক আেস। ক আেন?”
অ ণ মাথা নািড়ল–“জািন না।”
“আপনারা িতনজন ছাড়া আর কউ ও-ঘের ঢােক না? ভাল কের ভেব দখুন।”
“না– কউ না। এক ডা ারবাবু ছাড়া।”
আমার জরা ফুরাইয়া গল–আর িক িজ াসা কিরব? গােল হাত িদয়া ভািবেত

ভািবেত ব ামেকেশর উপেদশ রণ হইল; পুন  আর  কিরলাম–“ওঁর কােছ কােনা
িচিঠপ  আেস?”

“না।”
“ কােনা পােসল িক অন  রকম িকছু?”
এইবার অ ণ বিলল–“হ াঁ–হ ায় একখানা কের রিজি  িচিঠ আেস।”
আিম উৎসােহ লাফাইয়া উিঠলাম–“ কােথেক আেস? ক পাঠায়?”
ল ায় ঘাড় নীচু কিরয়া অ ণ আে  আে  বিলল–“কলকাতা থেকই আেস– রেবকা

লাইট নােম একজন ীেলাক পাঠায়।”
আিম বিললাম–“ ঁ–বুেঝিছ। িচিঠেত িক থােক আপনারা দেখেছন িক?”
“ দেখিছ।” বিলয়া অ ণ মাহেনর পােন তাকাইল।
আিম সা েহ িজ াসা কিরলাম–“িক থােক?”
“সাদা কাগজ।”
“সাদা কাগজ?”
“হ াঁ–খািল কতক েলা সাদা কাগজ খােমর মেধ  পারা থােক–আর িকছু না।”
আিম হতবুি র মত িত িন কিরলাম–“আর িকছু না?”
“না।”
িকছু ণ িনবাক হইয়া তাকাইয়া রিহলাম; শেষ বিললাম–“িঠক জােনন খােমর িভতর

আর িকছু থােক না?”
অ ণ একটু হািসয় বিলল–“িঠক জািন। বাবা িনেজ িপওেনর সামেন রিসদ দ খত

কের িচিঠ নন বেট িক  আেগ আিমই িচিঠ খুিল। তােত সাদা কাগজ ছাড়া আর িকছুই
থােক না।”

“ েত ক বার আপিনই িচিঠ খােলন? কাথায় খােলন?”
“বাবার ঘের। সইখােনই িপওন িচিঠ িনেয় যায় িকনা।”
“িক  এ তা ভাির আ য ব াপার! সাদা কাগজ রিজি  কের পাঠাবার মােন িক?”
মাথা নািড়য়া অ ণ বিলল–“জািন না।”
আেরা িকছু ণ বাকার মত বিসয়া থািকয়া শেষ একটা িন াস ফিলয়া উিঠয়া



পিড়লাম। রিজি  িচিঠর কথা িনয়া মেন আশা হইয়ািছল, য ফি টা বুিঝ ধিরয়া
ফিলয়ািছ–িক  না, ওিদেকর দরজায় এেকবাের তালা লাগােনা। বুিঝলাম, আপাতদৃি েত
ব াপার সামান  ঠিকেলও আমার বুি েত কুলাইেব না। ‘তুলা িনেত নরম িক  ধুিনেত
লেবজান।’ ঐ িবষজজিরতেদহ অকালপ ু বুড়া ল টেক আঁিটয়া ওঠা আমার কম নয়–
এখােন ব ামেকেশর সই শািনত ঝ  ঝেক মি িট দরকার।

মিলন মুেখ, ব ামেকশেক সকল কথা জানাইব বিলয়া বািহর হইেতেছ, একটা কথা
রণ হইল। িজ াসা কিরলাম–“ন দুলালবাবু কাউেক িচিঠপ  লেখন?”

অ ণ বিলল–“না, তেব মােস মােস মািনঅডার কের টাকা পাঠান।”
“কােক পাঠান?”
ল া ান মুেখ অ ণ বিলল–“ঐ ই িদ ীেলাকটােক।”
মাহন ব াখ া কিরয়া বিলল–“ঐ ীেলাকটা আেগ ন দুলালবাবুর–”
“বুেঝিছ। কত টাকা পাঠান?”
“এক শ টাকা। িক  কন পাঠান তা বলেত পাির না।”
মেন মেন ভািবলাম– পনশন। িক  মুেখ স-কথা না বিলয়া একাকী বািহর হইয়া

পিড়লাম। মাহন রিহয়া গল।
৩

 
বাসায় প ছেত রাি  আটটা বািজল।
ব ামেকশ লাইে ির ঘের িছল, াের ধা া িদেতই কবাট খুিলয়া বিলল–“িক খবর?

সমস া-ভ ন হল?”
“না”–আিম ঘের ঢুিকয়া একটা চয়াের বিসয়া পিড়লাম। ইিতপূেব ব ামেকশ একটা

মাটা ল  লইয়া একখ  কাগজ পরী া কিরেতিছল, এখন আবার য টা তুিলয়া লইল।
তারপর আমার িদেক একটা তী  দৃি  হািনয়া বিলল–“ব াপার িক? এত শৗিখন হেয়
উঠেল কেব থেক? আতর মেখছ য?”

“মািখিন। িনেয় এেসিছ।” তাহােক আেদ াপা  সম  িববরণ বণনা কিরয়া নাইলাম,
স-ও বাধ হইল মন িদয়া িনল। উপস াের আিম বিললাম–“আমার ারা তা হল না
ভাই–এখন দখ, তুিম যিদ িকছু পার। তেব আমার মেন হয়, এই আতরটা অ ানালাই  
করেল িকছু পাওয়া যেত পাের–”

“িক পাওয়া যােব–মাকড়সার রস?” ব ামেকশ আমার হাত হইেত তুলাটা লইয়া
তাহার আ াণ হণ কিরয়া বিলল–“আঃ! চমৎকার গ ! খাঁিট অ ু ির আতর।” তুলাটা
হােতর চামড়ার উপর ঘিষেত ঘিষেত বিলল–“হ াঁ–িক বলিছেল? িক পাওয়া যেত পাের?”

একটু একটু ইত ত কিরয়া বিললাম–“হয়েতা ন দুলালবাবু আতর মাখবার ছল
কের–”

ব ামেকশ হািসয়া উিঠল–“এক মাইল দূর থেক যার গ  পাওয়া যায় স িজিনস
কউ লুিকেয় ব বহার করেত পাের? ন দুলালবাবু য আতর মােখন তার কােনা মাণ
পেয়ছ?”

“তা পাইিন বেট–িক –”
“না হ না, ওিদেক নয়, অন িদেক স ান কর। িক কের িজিনসটা ঘেরর মেধ

আেস, িক কের ন দুলালবাবু সকেলর চােখর সামেন সটা মুেখ দন–এইসব কথা ভেব
দখ। রিজে  কের সাদা কাগজ কন আেস? ঐ ীেলাকটােক টাকা পাঠােনা হয় কন?
ভেব দেখছ?”

আিম হতাশভােব বিললাম–“অেনক ভেবিছ, িক  আমার ারা হল না।”



“আেরা ভােবা–ক  না করেল িক ক  পাওয়া যায়?–গভীরভােব ভােবা, একা  িচে
ভােবা, নােছাড়বা া হেয় ভােবা–” বিলয়া স আবার ল টা তুিলয়া লইল।

আিম িজ াসা কিরলাম–“আর তুিম?”
“আিমও ভাবিছ। িক  একা িচে  ভাবা বাধহয় হেয় উঠেব না। আমার জািলয়াৎ–”

বিলয়া স টিবেলর উপর ঝঁুিকয়া পিড়ল।
আিম ঘর হইেত উিঠয়া আিসয়া আমােদর বিসবার ঘের আরাম- কদারায় ল া হইয়া

ইয়া আবার ভািবেত আর  কিরলাম। সত ই তা, িক এমন কিঠন কাজ য আিম পািরব
না। িন য় পািরব।

থমত, রিজি  কিরয়া সাদা কাগজ আিসবার সাথকতা িক? অদৃশ  কািল িদয়া
তাহােত িকছু লখা থােক? যিদ তাই থােক, তাহােত ন দুলালবাবুর িক সুিবধা হয়?
িজিনসটা তা তাঁহার কােছ প িছেত পাের না!

আ া, ধিরয়া লওয়া যাক, িজিনসটা কােনা েম বািহর হইেত ঘেরর িভতর আিসয়া
প িছল, িক  সটা ন দুলালবাবু রােখন কাথায়? হািমওপ ািথক ঔষেধর িশিশও লুকাইয়া
রাখা সহজ কথা নয়। অ হর সতক চ ু  তাহােক িঘিরয়া আেছ, তাহার উপর ত হ
খানাত াসী চিলেতেছ। তেব?

ভািবেত ভািবেত মাথা গরম হইয়া উিঠল, পাঁচটা চু ট পুিড়য়া ভ ীভূত হইয়া গল–
িক  একটা ে রও উ র পাইলাম না। িনরাশ হইয়া ায় হাল ছািড়য়া িদয়ািছ এমন সময়
একটা অপূব আইিডয়া মাথায় ধিরয়া গল। ধড়মড় কিরয়া আরাম কদারায় উিঠয়া
বিসলাম। এও িক স ব! িক া–স ব নয়ই বা কন? িনেত একটু অ াভািবক ঠিকেলও–
এ ছাড়া আর িক হইেত পাের? ব ামেকশ বিলয়ােছ, কােনা িবষেয়র যুি স ত মাণ যিদ
থােক অথচ তাহা আপাতদৃি েত অস ব বিলয়া মেন হয়, তবু তাহা সত  বিলয়া ধিরেত
হইেব। এে ে ও ইহাই তা এ সমাধােনর একমা  সমাধান।

ব ামেকশেক বিলব মেন কিরয়া উিঠয়া যাইেতিছ, ব ামেকশ িনেজই আিসয়া েবশ
কিরল; আমার মুেখর িদেক চািহয়া বিলল–“িক? ভেব বার করেল না িক?”

“ বাধহয় কেরিছ।”
“ বশ বশ। িক বার করেল িন?”
বিলেত িগয়া একটু বাধ-বাধ ঠিকেত লািগল, তবু জার কিরয়া সে াচ সরাইয়া

বিললাম–“ দখ, ন দুলালবাবুর ঘেরর দওয়ােল কতক েলা মাকড়সা দেখিছ, এখন মেন
পিড়ল। আমার িব াস িতিন সই েলােক–”

“ধের ধের খান!”– ব ামেকশ হা হা কিরয়া উ রেব হািসয়া উিঠল, “অিজত, তুিম
এেকবাের একিট–িজিনয়াস! তামার জাড়া নই। দওয়ােলর মাকড়সা ধের ধের খেল
নশা হেব না ভাই, গা-ময় গরেলর ঘা ফুেট ব েব। বুঝেল?”

আিম উ  হইয়া বিললাম–“ বশ, তেব তুিমই বল।”
ব ামেকশ চয়াের বিসয়া টিবেলর উপর পা তুিলয়া িদল। অলসভােব একটা চু ট

ধরাইেত ধরাইেত বিলল–“সাদা কাগজ ডােক কন আেস বুেঝছ?”
“না।”
“ই িদ ীেলাকটােক কন টাকা পাঠােনা হয় বুঝেত পেরছ?”
“না।”
ন দুলালবাবু িদবারাি  অ ীল গ  লেখন কন তাও বুঝেত পারিন?”
“না। তুিম বুেঝছ?”
“ বাধহয় বুেঝিছ,” ব ামেকশ চু েট দীঘ টান িদয়া িনমীিলত নে  কিহল–“িক

একটা িবষেয় িনঃসে হভােব না-জানা পয  ম ব  কাশ করা সমীচীন হেব না।”



“িক িবষেয়?”
ব ামেকশ মুিদতচে  বিলল–“আেগ জানা দরকার ন দুলালবাবুর িজভ কা  

রেঙর।”
মেন হইল ব ামেকশ আমােক পিরহাস কিরেতেছ,  মুেখ বিললাম–“ঠা া হে

বুিঝ?”
“ঠা া!” ব ামেকশ চাখ খুিলয়া আমা  মুেখর ভাব দিখয়া বিলল–“রাগ করেল?

সিত  বলিছ ঠা া নয়। ন দুলালবাবুর িজেভর রেঙর ওপেরই সব িনভর করেছ। যিদ তাঁর
িজেভর রঙ লাল হেয় তাহেল বুঝব আমার অনুমান িঠক, আর যিদ না হয়–। তুিম বাধহয়
ল  করিন?”

আিম রাগ কিরয়া বিললাম–“না, িজভ ল  করবার কথা আমার মেন হয়িন।”
ব ামেকশ সহােস  বিলল–“অথচ ঐেটই আেগ মেন হওয়া উিচত িছল। যা হাক,

এক কাজ কর, ফান কের ন দুলালবাবুর ছেলর কাছ থেক খবর নাও।”
“রিসকতা করিছ মেন করেব না তা?”
ব ামেকশ হাত নািড়য়া কােব র ভাষায় বিলল–“ভয় নাই তার ভয় নাই ওের ভয়

নাই–িকছু নাই তার ভাবনা–”
পােশর ঘের িগয়া ন র খঁুিজয়া ফান কিরলাম। মাহন তখেনা সখােন িছল, স-ই

উ র িদল–“ও কথাটা দরকাির বেল মেন হয়িন, তাই বিলিন। ন দুলালবাবুর িজেভর রঙ
টকটেক লাল। একটু অ াভািবক বেল মেন হয়, কারণ িতিন বিশ পান খান না। কন বল
দিখ?”

ব ামেকশেক ডািকলাম, ব ামেকশ আিসয়া বিলল–“লাল তা? তেব আর িক–হেয়
গেছ।– দিখ।” আমার হাত হইেত ফান লইয়া বিলল–“ডা ারবাবু? ভালই হল। আপনার
ধাঁধার উ র পাওয়া গেছ। হ াঁ, অিজতই ভেব বার কেরেছ–আিম একটু সাহায  কেরিছ
মা । জািলয়াৎ িনেয় ব  িছলুম তাই–হ াঁ, জািলয়াৎেক ধেরিছ।…িবেশষ িকছু করেত হেব
না, কবল ন দুলালবাবুর ঘর থেক লাল কািলর দায়াত আর লাল রেঙর ফাউে ন পনটা
সিরেয় দেবন।…হ াঁ–িঠক ধেরেছন। কাল একবার আসেবন তখন সব কথা বলব…আ া,
নম ার। অিজতেক আপনােদর প  থেক ধন বাদ জানােবা। বেলিছলুম িকনা– য ওর বুি
আজকাল ভীষণ ধারােলা হেয় উেঠেছ?” হািসেত হািসেত ব ামেকশ ফান রািখয়া িদল।

বিসবার ঘের িফিরয়া আিসয়া লি ত মুেখ বিললাম–“কতক-কতক যন বুঝেত
পারিছ’ িক  তুিম সব কথা পির ার কের বল। কমন কের বুঝেল?”

ঘিড়র িদেক একবার দৃি পাত কিরয়া ব ামেকশ বিলল–“খাবার সময় হল, এখিন
পঁুিটরাম ডাকেত আসেব। আ া, চটপট বেল িনি  শােনা।– থম থেকই তুিম ভুল পেথ
যাি েল। দখেত হেব িজিনসটা ঘেরর মেধ  েবশ কের িক কের। তার িনেজর হাত পা
নই, সুতরাং কউ তােক িন য়ই িদেয় আেস। ক স? ঘেরর মেধ  পাঁচজন লাক ঢুকেত
পায়–ডা ার, দুই ছেল, ী এবং আর একজন। থম চারজন িবষ খাওয়ােব না এটা
িনি ত, অতএব এ প ম ব ি র কাজ।”

“প ম ব ি  ক?”
“প ম ব ি  হে –িপওন। স হ ায় একবার সই করবার জেন  ন দুলালবাবুর

ঘের ঢােক। সুতরাং তার মারফেতই িজিনসটা ঘের েবশ কের।”
“িক  খােমর মেধ  তা সাদা কাগজ ছাড়া আর িকছু থােক না।”
“ঐখােনই ফাঁিক। সবাই মেন কের খােমর মেধ  িজিনসটা আেছ, তাই িপওনেক কউ

ল  কের না। লাকটা ঁিশয়ার, স অনায়ােস লাল কািলর দায়াত বদেল িদেয় চেল যায়।
রিজি  কের সাদা কাগজ পাঠাবার উে শ  হে , কােনা েম িপওনেক ন দুলালবাবুর



ঘের ঢাকবার অবকাশ দওয়া।”
“তারপর?”
“তুিম আর একটা ভুল কেরিছেল; ই িদ ীেলাকটােক টাকা পাঠােনা হয়– পনশন

প নয়, ও থা কাথাও চিলত নই–টাকা ওষুেধর দাম, ওই মাগীই িপওেনর হােত
ওষুধ সরবরাহ কের।

“তাহেল দখ, ওষুধ ন দুলালবাবুর হােতর কােছ এেস প ছল, কউ জানেত
পারেল না। িক  অ হর ঘের লাক থােক, িতিন খােবন িক কের? ন দুলালবাবু গ
িলখেত আর  করেলন। সবদাই হােতর কােছ লখার সর াম রেয়েছ, তাই উেঠ িগেয়
খাবারও দরকার নই–খােটর ওপর বেসই স কায স  করা যায়। িতিন কােলা কলম
িদেয় গ  িলখেছন, লাল কলম িদেয় তােত দাগ িদে ন, ফাঁক পেলই কলেমর িনবিট চুেষ
িনে ন। কািল ফুিরেয় গেল আবার ফাউে ন পন ভের িনে ন। িজেভর রঙ লাল কন
এখন বুঝেত পারেছ?”

“িক  লালই য হেব তা বুঝেল িক কের? কােলাও তা হেত পারত?”
“হায় হায়, এটা বুঝেল না! কােলা কািল য বিশ খরচ হয়। ন দুলালবাবু ঐ

অমূল িনিধ িক বিশ খরচ হেত িদেত পােরন? তাই লাল কািলর ব ব া।”
“বুেঝিছ।–এত সহজ–”
“সহজ তা বেটই। িক  য- লােকর মাথা থেক এই সহজ বুি  বিরেয়েছ তার

মাথাটা অবেহলার ব  নয়। এত সহজ বেলই তামরা ধরেত পারিছেল না।”
“তুিম ধরেল িক কের?”
“খুব সহেজ। এই ব াপাের দুেটা িজিনস স ূণ িনরথক বেল মেন হয়–এক,

রিজি  কের সাদা কাগজ আসা; দুই, ন দুলালবাবুর গ  লখা। এই দুেটার সিত কার
কারণ খঁুজেত িগেয়ই আসল কথািট বিরেয় পড়ল।”

পােশর ঘের ঝ   ঝ   কিরয়া টিলেফােনর ঘি  বািজয়া উিঠল, আমরা দু’জেনই
তাড়াতািড় উিঠয়া গলাম। ব ামেকশ ফান ধিরয়া িজ াসা কিরল–“ ক আপিন? ও–
ডা ারবাবু, িক খবর?…ন দুলালবাবু চঁচােমিচ করেছন?…হাত পা ছুড়েছন? তা হাক, তা
হাক, তােত কােনা িত হেব না।…অ াঁ! িক বলেছন? অিজতেক গালাগাল িদে ন? শকার
বকার তুেল?…ভাির অন ায়। ভাির অন ায় িক –যখন তাঁর মুখ ব  করা যাে  না তখন
আর উপায় িক?…অিজত অবশ  ওসব াহ  কের না; অিবিম  শংসা য পৃিথবীেত পাওয়া
যায় না তা স জােন। মধু ও ল–কমেল ক ক…এই জগেতর িনয়ম…আ া নম ার।”



অথমনথ  
ানাহােরর জন  উিঠ-উিঠ কিরেতিছলাম, বলা সােড় দশটা বািজয়া িগয়ািছল-এমন

সময় পােশর ঘের টিলেফােনর ঘি  বািজয়া উিঠল। ব ামেকশ উিঠয়া িগয়া ফান ধিরল।
িনেত পাইলাম, স বিলেতেছ, ‘হ ােলা, ক আপিন? িবধুবাবু? ও..নম ার! নম ার!

িক খবর? অ াঁ। বেলন িক?..আমায় যেত হেব? তা বশ ..কত ন র?….ও আ া…
আধঘ ার মেধ ই িগেয় পৗছুব…’

পা ািবর বাতাম লাগাইেত লাগাইেত ব ামেকশ ঘর হইেত বািহর হইয়া আিসল,
বিলল, ‘চল হ, একটু ঘুের আসা যাক। একটা খুন হেয় গেছ, িবধুবাবু রণ কেরেছন।’

আিম দাঁড়াইয়া িজ াসা কিরলাম, ‘ কান িবধুবাবু? ডপুিট কিমশনার?’
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, ‘হ াঁ-িতিনই। আমার ওপর এত দয়া কন হল, বুঝেত

পারিছ না। িনেজর ই ায় য ডােকন িন, তা তাঁর কথার ভােবই বাঝা গল। বাধহয়
ওপর থেক েড়া এেসেছ।’

পুিলেশর ডপুিট কিমশনার িবধুবাবুর সে  কােজর সুে  আমােদর আলাপ
হইয়ািছল। িতিন বশ মু ি েগােছর লাক িছেলন, দখা হেলই া ািরকভােব
ব ামেকশেক অেনক সদুপেদশ িদেতন; ব ামেকশ য বুি  ও কমদ তায় তাঁহার অেপ া
সবাংেশ ছাট, এই কথািট ঘুরাইয়া িফরাইয়া নানাভােব কাশ কিরবার চ া কিরেতন।
ব ামেকশ অত  িবনীতভােব তাঁহার লকচার িনত ও মেন মেন হািসত। িবধুবাবু িনেজর
ণ গিরমার বণনা কিরেত কিরেত অেনক সময় পুিশেসর অেনক ঢ় খবর কাশ কিরয়া
ফিলেতন। তাই,পুিলস-সং া  কানও খবর েয়াজন হইেলই ব ামেকশ তাঁহার সমীেপ
উপি ত হইয়া একদফা লকচার িনয়া আিসত।  যৗবনকােল বাধ কির িবধুবাবু এেকবাের
িনেবাধ িছেলন না; িবেশষত এই বয়স পয  তাঁহার অসাধারণ ধয ও কেমাৎসাহ
িছল।	  িক  পুিলস-আইেনর কেল পিড়য়া তাঁহার বুি টা য বৎ হইয়া	  পিড়য়ািছল।
সহকমীরা আড়ােল তাঁহােক ‘বু ু বাবু ’ বিলয়া ডািকত।

যা হাক, তাড়াতািড় িকছু জলেযাগ কিরয়া লইয়া আমরা দু’জেন বািহর হইলাম।
বােস যথা ােন পৗিছেত িমিনট কুিড় সময় লািগল। ানটা শহেরর উ রাংেশ, ভ  বা ালী
প ীর ক ল। ন র খঁুিজেত খঁুিজেত চােখ পিড়ল, একিট বািড়র দরজায় দুইজন
লালপাগিড় দাঁড়াইয়া সতকভােব গাঁেফ চাড়া িদেতেছ; বুিঝলাম, এই বািড়টাই ঘটনা ল।

ব ামেকেশর নাম িনয়া কেন বল য় পথ ছািড়য়া িদল; আমরা েবশ কিরলাম।
বািহর	 হইেত দিখেল দাতলা বািড়টা ছাট বিলয়া মেন হয়, িক  িভতের বশ সু সর,
অব াপ  লােকর বািড় বিলয়া মেন হয়। বািড়েত েবশ কিরয়াই স ুেখর খালা দালােন
বড় বড় টেব বাহাের তালগাছ সাজােনা রিহয়ােছ চােখ পিড়ল। একটা কা  কােচর পাে
লাল মাছ খলা কিরেতেছ। দালােনর িতন ধাের বারা াযু  কেয়কিট ঘর। েবশ ােরর
স ুেখ দালােনর অপর াে  উপের উিঠবার দু’মুেখা িসঁিড়। ডানধােরর একটা ঘের অেনক
লাক িগসিগস কিরেতেছ দিখয়া আমরা সই িদেকই গলাম। দিখলাম, ঘেরর মধ েল
টিবেলর স ুেখ ুলকায় প  িবধুবাবু  কুি ত কিরয়া বিসয়া আেছন; বািড়র
চাকেরর এেজহার হইয়া িগয়ােছ—বামুেনর এেজহার হইেতেছ। লাকটা কাঁেদা-কাঁেদা মুেখ



জাড়-হে  দাঁড়াইয়া িবধুবাবুর কড়া কড়া ে র জবাব িদেতেছ ও ধমক খাইয়া চমকাইয়া
চমকাইয়া উিঠেতেছ। কেয়কজন িন তন পুিলস-কমচারী চািরিদক িঘিরয়া দাঁড়াইয়া আেছ।

আমােদর দিখয়া িবধুবাবুর মুখ আরও অ স  হইয়া উিঠল। িতিন বিলেলন,
‘আপনারা এেসেছন, বসুন। িবেশষ িকছু নয় –একটা খুন হেয়েছ, সামন  ব াপার। ক
আসামী, তাও পির ার বাঝা যােচছ। ওয়াের ও ইসু কিরেয় িদেয়িছ। িক  কতার কুম
হল আপনােক ডাকেত—তাই –’ িবধুবাবু সেজাের গলাঝাড়া িদয়া বিলেলন, ‘কতার ই ায়
কম—আপিনও দখুন,যিদও দখবার িকছুই নই।’

কতববােদর অপার মিহমা; দবতা একটু স  হইেলন, বিলেলন, ‘এ বািড়র কতা
করালীবাবু গতরাে  ঘুম  অব ায় খুন হেয়েছন। মৃতু র ধরনটা একটু নুতন গােছর, তাই
সােহেব এেকবাের ঘাবেড় গেছন। িক  আসেল ব াপার খুব সহজ—করালীবাবুর এক
ভাগেন—মিতলাল , স-ই এ কাজ কেরেছ; আর কেরই ফরার হেয়েছ।’

ব ামেকশ িবনীতভােব বিলল, ‘ গাড়া থেকই সম  কথা না বলেল আমার মত
লােকর বুেঝ ওঠা স ব নয়। দয়া কের একটু খালসাভােব বলেবন িক?’

িবধুবাবুর মুেখর মঘ স ূণ কািটয়া গল, িতিন একটু া াির হাস  কিরয়া বিলেলন,
‘একটু বসুন। এই লাকিটর এেজহার শষ কের িনই, তারপর সব কথা আপনােক বুিঝেয়
বলব।’

পাচক া ণটা তখনও দাঁড়াইয়া	  কাঁিপেতিছল, িবধুবাবু তাহােক চ  এক ধমক
িদয়া বিলেলন, ‘সাবধান হেয়	 বুেঝ-সমেঝ কথা বলেব। িমেথ 	 কথা	একিট বেলছ িক সে
সে  হােত হাতকড়া—বুঝেল?

বামুনঠাকুর শীণকে  বিলল, ‘আে ।’
িবধুবাবু তখন অসমা  জরা	  আর  কিরেলন, ‘কাল রাে  তুিম মিতলালবাবুেক

কখন বািড় থেক বিরেয় যেত দেখিছেল?’
‘আে , ঘিড় তা দিখিন— বাধহয়, একটা দুেটা হেব।’
‘িঠক কের বল, একটা না দুেটা?’
‘আে , বােরাটা একটা হেব।’
িবধুবাবু মিক িদয়া উিঠেলন, ‘আবার পাঁচরকম কথা! িঠক বল, বােরাটা, না একটা,

না দুেটা?’
পাচক একটা ঢাক িগিলয়া বিলল, ‘আে , বােরাটা।’
দােরাগা ি হে  জবানব ী িলিখয়া লইেত লািগল।
‘িতিন চােরর মত পা িটেপ িটেপ বিরেয় গেলন?’
‘আে , হ াঁ—িতিন ায় রাজ রাি েরই বািড় থােকন না।’
‘আবার বােজ কথা! যা িজে স করিছ, তার উ র দাও। মিতলালবাবুেক তুিম উপর

থেক নেম আসেত দেখিছেল?’
‘আে  না জুর। িতিন যখন সদর দরজা িদেয় বিরেয় যান, তখন দেখিছলুম।’
‘উপর থেক নামেত দখিন! তুিম তখন কাথায় িছেল?’
‘আে  আিম—আে  আিম—’
‘সিত  বল, তুিম তখন কাথায় িছেল?’
পাচক ভয়-কি ত ের জড়াইয়া জড়াইয়া বিলল, ‘আে  ধমাবতার, আমার দেশর

লােকরা এ বািড়র সামেন মছ কের থােক—তাই রােতর কাজকম শষ হেল তােদর
আ ায় িগেয় একটু বিস।’

‘ওঃ—তুিম তখন আ ায় বেস গাঁজায় দম িদি েল!’



‘আে —’
‘সদর দরজা তাহেল খালা িছল?’
ভেয় পাচকটা কাইয়া	 িগয়ািছল, অ ু ট কে  বিলল, ‘আে  হ াঁ—’
িবধুবাবু িকছু ণ কুিট কিরয়া থািকয়া বিলেলন, ঁ। তাহেল রাে  বািড়েত কারা

আসা—যাওয়া কেরিছল, তুিম আ ায় বেস বেস দেখিছেল?’
‘আে , আর কউ বািড় থেক বািড় থেক বেরানিন।’
‘ ঁ। তুিম কখন বািড় িফরেল?’
‘আে , মিতলালবাবু চেল যাবার আধঘ া পেরই আিম বািড়েত এেস দরজা ব

কের িদলুম। সুকুমারবাবু তার আেগই িফের এেসিছেলন।’
‘অ া! সুকুমারবাবু আবার কাথা থেক িফের এেসিছেলন?’
‘তা জািন না জুর।’
‘িতিন কখন িফেরিছেলন?’
‘মিতবাবু বিরেয় যাবার কুিড়-পঁিচশ িমিনট পের।’
িবধুবাবুর কুিট গভীরতর হইল। িতিন িকছু ণ িচ া কিরেলন, তারপর বিলেলন,

‘তুিম এখন যেত পার। দরকার হেল আবার তামার এেজহার হেব।’
পাচকঠাকুর ভূিম  হইয়া ণাম কিরয়া পলায়ন কিরল। িবধুবাবু তখন ঘর হইেত

অনক  পুিলস—কমচারীেদর সিরয়া যাইেত	  বিলেলন। ঘের কবল আিম আর ব ামেকশ
রিহলাম। িবধুবাবু আমােদর িদেক িফিরয়া বিলেলন, ‘ দখেলন তা, একজনেক জরা কেরই
সব কথা বিরেয় পড়ল। ভাল কের জরা করেত জানেল—যা হাক, আপনােক গাড়া থেক
না বাঝােল আপিন বুঝেত পারেবন না। বািড়র সকেলর জবানব ী িনেয় যসব কথা জানা
গেছ, তাই মাটামুিট আপনােক বলিছ—মন িদেয় নুন।’

ব ামেকশ মাথা হট কিরয়া নীরেব কথা িনেত লািগল। িবধুবাবু বিলেত আর
কিরেলন, ‘এই বািড়র িযিন কতা িছেলন, তার নাম করালীবাবু। িতিন িবপ ীক ও িনঃস ান
িছেলন। বশ অব াপ  লাক, কলকাতায় চার-পাঁচখানা বািড় আেছ, তা ছাড়া ব াে ও
 দু‘িতন লাখ টাকা জমা আেছ।

‘ ী-পু  না থাকেলও তাঁর পুিষ র অভাব নই। িতনিট ভাগেন—মিতলাল, মাখনলাল
আর ফিণভূষণ এবং শ ালীর দুিট ছেল- মেয়—সবসু  এই পাঁচিট লাকেক করালীবাবু
িতপালন করেতন। তারা সবাই এই বািড়েত থােক। তােদর  িতন কুেল কউ নই।

‘যতদুর জানা যায়, করালীবাবু ভয় র িপশ মজােজর লাক িছেলন। বাতব ািধেত
প ু িছেলন, বয়সও ষাট-বাষি  হেয়িছল—তাই িনেজর ঘর থেক বড় একটা ব েতন না।
িক  বািড়সু  লাক তাঁেক বােঘর মতন ভয় করত। তাঁর এক অ ু দ পাগলািম িছল—িতিন
কবলই িনেজর উইল তির করেতন। তাঁর িতনখানা উইল দরাজ থেক বিরেয়েছ।
থমটায় িতিন মাখনেক ওয়ািরস কের যান, ি তীয়টায় ওয়ািরস মিতলাল, এবং সবেশষটায়

তাঁর সম  স ি  সুকুমারেক িদেয় গেছন। শষ উইলটা তির হেয়েছ—পর । সুকুমারই
এখন তাঁর ওয়ািরস।

‘করালীবাবু থেক থেক উইল বদলাবার কারণ িছল এই য, যখন যার ওপর িতিন
চটেতন, তখনই তােক উইল থেক খািরজ কের িদেতন।

‘এই উইেলর ব াপার িনেয় কাল দুপুরেবলা মিতলােলর সে  করালীবাবুর খুব
একেচাট ঝগড়া হেয় যায়। মিতলােলর শরীের অেনক দাষ আেছ— স তাঁেক ‘ঘােটর মড়া’
‘বাহা ু ের বুেড়া’ ইত ািদ গালাগাল িদেয় চেল আেস।

‘তারপর রাি  ায় বােরাটার সময় মিতলাল চুিপচুিপ বািড় থেক পালায়—বামুন



এবং চাকর দু’জেনই তােক পালােত দেখেছ। আজ সকালেবলা দখা গল, করালীবাবু তাঁর
িবছানায় মের পেড় আেছ।

‘িক কের মৃতু  হল, থমটা কউ বুঝেত পােরিন। আিম এেস বার করলুম—তাঁর
ঘােড়, িঠক মডালা আর ফা  ভািটরা‘র মাঝখােন একটা ছঁুচ আমুল ফুিটেয় িদেয় তাঁেক
খুন করা হেয়েছ।’

িবধুবাবু চুপ কিরেল ব ামেকশ মুখ তুিলল, ‘ভাির আ য ব াপার তা! মডালা আর
ফা  সািভ  ভািট া‘র সি েল ছঁুচ ফুিটেয় খুন কেরেছ, এ য এেকবাের Bride of
Lammermoor!’ িকছু ণ িচ া কিরয়া বিলল, ‘মিতলােলর নােম ওয়াের  বার কের
িদেয়েছন? লাকটা কাজকম িকছু কের িক না, খবর পাওয়া গেছ িক?’

িবধুবাবু বিলেলন, ‘িকছু না—িকছু না! থাড াস অবিধ িবেদ , ঘার বয়ােট। মামার
অ  মারত, আর বেল ািগির কের বড়াত।’

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ‘আর মাখনলাল?’
‘িতিনও ায় দাদার মত, তেব অতটা নয়। কােকন, গাঁজা-টাজা খায় বেট, িক

দাদার মত এখনও নাম-কাটা সপাই হেয় ওেঠিন।’
‘আর ফিণভূষণ?’
‘িতিন আবার খাঁড়া। কথায় বেল—কানা খাঁড়া এক ণ বাড়া, িক  এ ছাড়া

বাধহয় অতটা খারাপ নয়। তার কারণ, খাঁড়া বেল বািড় থেক ব েত পাের না। িতন
ভাইেয়র মেধ  এই ফিণভূষণই একটু মানুেষর মতন বাধ হল।’

‘আর সুকুমার?’
‘সুকুমার বশ ভাল ছেল, মিডক াল কেলেজর িফফথ ইয়াের পেড়। তার বান

সত বতীও কেলেজ পেড়। এরা দুই ভাই- বােন বুেড়ার যা িকছু সবা- ষা করত।’
‘এরা সকেলই বাধহয় অিববািহত?’
‘হ া— মেয়িটও।’
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ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, ‘এবার চলুন, বািড়টা একটু ঘুের দথা যাক।

মৃতেদহ বাধহয় এখনও ানা িরত হয়িন।’
‘না।’ একটু অ স ভােবই িবধুবাবু উিঠয়া অ বতী হইয়া চিলেলন, আমরা তাহার

অনুসরণ কিরলাম। উপের উিঠবার িসঁিড় বারা ার দুই িদক হইেত উিঠয়া মােঝ চওড়া
হইয়া ি তেল পৗিছয়ােছ। িসঁিড়র নীেচ একিট ঘেরর দরজা খালা দখা গল, ব ামেকশ
িজ াসা কিরল, ‘ও ঘরিট কার?’

িবধুবাবু বিলেলন, ‘ওটা মিতলােলর ঘর। িবেশষ কারণবশ িতিন নীেচ শায়াই পছ
করেতন। কতা অত  কড়া মজােজর লাক িছেলন, রাি  ন’টার পর কা র বাইের
থাকবার কুম িছল না। এর িঠক ওপেরর ঘেরই কতা েতন।’

‘ও—আর এ ঘরিট?’ বিলয়া ব ামেকশ িসঁিড়র পােশ কােণর ঘরিট িনেদশ কিরল।
‘ওটায় মাখনলাল থােক।’
‘এরা সবাই য-যার ঘের আেছন বাধহয়? অবশ  মিতলাল ছাড়া?’
‘িন য়। আিম কড়া কুম িদেয় িদেয়িছ, আমার িবনা অনুমিতেত কউ যন বািড়র

বাইের না যায়। দােরর কােছ কনে বর মাতােয়ন আেছ।’
ব ামেকশ অ ু ট ের শংসা ও অনুেমাদনসূচক িক একটা বিলল, না গল না।



দাতলায় উিঠয়া স ুেখই একটা ব  দরজা দখাইয়া িবধুবাবু বিলেলন, ‘এই ঘের
করালীবাবু েতন।’

দরজার	 স ুেখ িগয়া হঠ াৎ ব ামেকশ নতজানু হইয়া ঝঁুিকয়া বিলল, ‘এটা িকেসর
দাগ? িবধুবাবু ঝঁুিকয়া একবার দিখেলন, তারপর সাজা হইয়া তাি ল ভের বিলেলন, ‘ও
চােয়র দাগ। ত হ সকােল ঐ মেয়িট—সত বতী—চা তির কের এেন করালীবাবুেক ডাকত
—আজ সকােল সাড়া না পেয় ঘের ঢুেক দখল, িতিন মের পেড় আেছন। সই সময়
বাধহয় পয়ালা থেক চা চলেক পেড়িছল।’

‘ও—িতিনই বুিঝ করালীবাবুর মৃতু র কথা জানেত পােরন?’
‘হ াঁ।’
াের চািব লাগােনা িছল, িবধুবাবু তালা খুিলয়া িদেল আমরা িভতের েবশ কিরলাম।

ঘরিট মাঝাির আয়তেনর, আসবাবপ  বিশ নাই, িক  য কয়িট আেছ, স িল
পিরপাটীভােব সাজােনা। মেঝয় মৃজাপুরীর কােপট পাতা; ঘেরর মাঝখােন কাজকরা টিবল-
েথ ঢাকা ছাট িটপাই; এক কােণ একিট আলনা—তােত কাঁচােনা থান ও জামা গাছােনা

রিহয়ােছ, জুতা িল নীেচ বািণশ করা অব ায় সাির সাির রাখা আছ। ঘেরর বাঁ িদেকর
কােণ একখািন খাট—খােটর উপর চাদর-ঢাকা একটা ব  রিহয়ােছ, দিখেল মেন হয়, যন
কহ পাশ িফিরয়া চাদর মুিড় িদয়া ঘুমাইেতেছ। খােটর পােশ একিট টিবল, তাহার উপর
কেয়কিট ঔষেধর িশিশ ও মজার াস সাির িদয়া সাজােনা রিহয়ােছ। কােচর গলাস ঢাকা
একিট কঁুজা খােটর িশয়ের মেঝর উপর রাখা আেছ। মােটর উপর ঘরিট দিখেল গৃহকতা
িক প গাছােলা লাক িছেলন, তাহা সহেজই অনুমান করা যায়, এবং িবছানায় শয়ন ঐ
চাদর-ঢাকা লাকিট য গত রাি ত এই ঘেরই খুন হইয়ািছল, তাহা ক না করাও দুঃসাধ
হইয়া পােড়। িটপাইেয়র উপর এক পয়ালা অনা ািদত চা তখনও রাখা িছল, ব ামেকশ
থেম সই পয়ালাটাই অেনক ণ ধিরয়া িনরী ণ কিরল। শেষ মৃদু ের কতকটা

িনজমেনই বিলল, ‘ পয়ালার অেধক চা	  চলেক িপিরেচ পেড়েছ, পয়ালাটা অেধক খািল,
িপিরচটা ভরা— কন?’

িবধুবাবু অধীরভােব মুেখর একটা শ  কিরয়া বিলেলন, ‘ স কথা তা আেগই
বেলিছ, মেয়িট—’

ব ামেকশ বিলল, ‘ েনিছ। িক  কন?’
িবধুবাবু এই অথহীন ে র জবাব দওয়া েয়াজন মেন কিরেলন না, িবর মুেখ

জানালার স ুেখ িগয়া দাঁড়াইেলন।
ব ামেকশ স পেণ চােয়র পয়ালাটা তুিলয়া লইল। চােয়র উপর একটা তাভ

ছািল পিড়য়ািছল, চামচ িদয়া চা নািড়য়া স আে  আে  একটু চা মুেখ িদল। তারপর
পয়ালািট যথা ােন রািখয়া িদয়া মুখ মুিছয়া খােটর পােশ িগয়া দাঁড়াইল।

িকছু ণ ি রভােব িবছানার িদেক চািহয়া থািকয়া স িজ াসা কিরল, ‘মৃতেদহ
নাড়াচাড়া হয়িন? িঠক যমনটা িছল তমিন আেছ?’

িবধুবাবু জানালার িদেক তাকাইয়া বিলেলন, ‘হ াঁ।  কবল চাদরটা মাথা পয  ঢাকা
দওয়া হেয়েছ, আর ছঁুচটা বার কের িনেয়িছ।’

ব ামেকশ ধীের ধীের চাদরিট তুিলয়া লইল।  শীণ লাকিট, যন দয়ােলর িদেক
পাশ িফিরয়া ঘুমাইেতেছ। মাথার চুল সব পািকয়া যায় নাই, কপােলর চামড়া কঁুচকাইয়া



কেয়কটা গভীর রখা পিড়য়ােছ। মুেখ মৃতু -য ণার কানও িচ  নাই।
ব ামেকশ লাস না সরাইয়া পু ানুপু েপ পরী া কিরল। ঘােড়র চুল সরাইয়া

দিখল, নােকর কােছ ঝঁুিকয়া অেনক ণ িক িনরী ণ কিরল। তারপর িবধবাবুেক ডািকয়া
বিলল, ‘আপিন িন য় খুব ভােলা কেরই লাস পরী া কেরেছন, তবু  দুেটা িবষেয় আপনার
দৃি  আকষণ করিছ। ঘােড় িতনবার ছঁুচ ফাটােনার দাগ আেছ।’

িবধুবাবু পূেব তাহা ল  কেরন নাই, এখন তাহা দিখয়া বিলেলন, ‘হ াঁ—িক  ও
িবেশষ িকছু নয়। মডালা আর ম দে র সি লটা খঁুেজ পায়িন, তাই কেয়কবার ছঁুচ
ফুিটেয়েছ। ি তীয় িবষয়িট িক?’

‘নাকটা দেখেছন?’
‘নাক?’
‘হ াঁ—নাক।’
িবধুবাবু নাক দিখেলন। আিমও ঝঁুিকয়া দিখলাম, নাসারে র চািরিদেক কেয়কটা

ছাট ছাট কােলা দাগ রিহয়ােছ, শীেতর সময় গােয়র চামড়া ফািটয়া য প দাগ হয়,
সই প।

িবধুবাবু বিলেলন, ‘ বাধহয় সিদ হেয়িছল। ঘন ঘন নাম মুছেল ওরকম দাগ হয় এ
থেক আপিন িক অনুমান করেলন? িবধুবাবুর র িব প-তী ।

‘িকছু না—িকছু না। চলুন, এবার পােশর ঘরটা দখা যাক। ওটা বাধহয় করালীবাবুর
বসবার ঘর িছল।’

পােশর ঘের টিবল, চয়ার, টাইপ রাইটার, বইেয়র আলমাির ইত ািদ িছল—এই
ঘেরই করালীবাবু অিধকাংশ সময় কাটাইেতন। িবধুবাবু টিবেলর দরজা িনেদশ কিরয়া
বিলেলন, ‘এই দরােজ উইল েলা পাওয়া গেছ।’

ব মেকশ এই ঘরটাও ভাল কিরয়া পরী া কিরল, িক  িকছু পাওয়া গল না।
দরােজ অন  কানও কাগজপ  িছল না। ঘেরর অপর িদেক ছাট একিট গাসলখানা—
ব ামেকশ সটােত একবার উঁিক মািরয়া িফিরয়া আিসল, বিলল, ‘এখােন িকছু দখবার
দরকার নই। এবার চলুন সুকুমারবাবুর ঘের—িতিন মৃেতর উ রািধকারী না? ভাল কথা,
ছঁুচটা একবার দিখ।’

িবধুবাবু	 পেকট হইেত একটা খাম বািহর কিরয়া িদেলন। ব ামেকশ তাহার িভতর
হইেত একিট ছঁুচ বািহর কিরয়া দুই আঙুেল তুিলয়া ধিরল। সাধারণ ছঁুচ অেপ া আকাের
একটু বড় ও মাটা—অেনকটা কাঁথা সলাইেয়র ছঁুেচর মত; তাহার া  হইেত একটু সুতা
ঝুিলেতেছ। ব ামেকশ িব ািরত-নয়েন িকছু ণ চািহয়া থািকয়া চাপা- ের কিহল, ‘আ য!
ভাির আ য!

‘িক?’
‘সুেতা। দখেছন, ছঁুেচ সুেতা পরােনা রেয়েছ—কােলা রশেমর সুেতা!’
‘তা তা দখেত পাি । িক  ছঁুেচ সুেতা পরােনা থাকােত আ যটা িক?’
ব ামেকশ এবার িবধুবাবুর মুেখর িদেক তাকাইল, তারপর যন একটু লি তভােব

বিলল, ‘তাও বেট, আ য হবার িক আেছ। ছঁুেচ সুেতা পরােনা তা হেয়ই থােক, তার
জেন ই তা ছঁুেচর সৃি !’ ছঁুচ খােম ভিরয়া িবধুবাবুেক ফরত িদল, বিলল, ‘চলুন, এবার
সুকুমারবাবুেক দখা যাক।’

বারা ার বাঁ িদেকর মাড় ঘুিরয়া কােণর ঘরটা সুকুমারবাবুর। ার ভজােনা িছল,
িবধুবাবু িনঃসংশেয় ার ঠিলয়া িভতের েবশ কিরেলন।

সুকুমার টিবেলর উপর কনুই রািখয়া দু‘হােত মুখ ঢািকয়া বিসয়ািছল, আমরা



ঢুিকেতই তাড়াতািড় উিঠয়া দাঁড়াইল। ঘেরর এক ধাের খাট, অপর ধাের টিবল, চয়ার ও
বইেয়র আলমাির। কেয়কটা তার  দয়ােলর এক ধাের উপির উপির কিরয়া রাখা আেছ।
সুকুমােরর বয়স বাধ কির চি শ-পঁিচশ হইেব; চহারাও বশ ভাল, ব ায়ামপু
বিল েগােছর দহ। িক  বািড়েত এই ভয় র দুঘটনার ফেল মুখ কাইয়া, চাখ বিসয়া
িগয়া চহারা অত  হীন হইয়া পিড়য়ােছ। আমােদর িতনজনেক একসে  েবশ কিরেত
দিখয়া তাহার চােখ একটা ভেয়র ছায়া পিড়ল।

িবধুবাবু বিলেলন, ‘সুকুমারবাবু, ইিন— ব ামেকশ বি —আপনার সে  কথা কইেত
চান।’

সুকুমার গলা সাফ কিরয়া বিলল, ‘বসুন।’
ব ামেকশ টিবেলর স ুেখ বিসল। একখানা বই টিবেলর উপর রাখা িছল, তুিলয়া

লইয়া দিখল— ’র অ ানাটিম। পাতা উ াইেত উ াইেত বিলল, ‘আপিন কাল রাত
বােরাটার সময় কাথা থেক িফেরিছেলন সুকুমারবাবু?’

সুকুমার চমিকয়া উিঠল, তারপর অ ু ট ের বিলল, ‘িসেনমায়  িগেয়িছলুম।’
ব ামেকশ মুখ না তুিলয়া িজ াসা কিরল, ‘ কান িসেনমায়?’
‘িচ া।’
িবধুবাবু একটু ধমেকর সুের বিলেলন, ‘এ আমােক আেগ বলা উিচৎ িছল। বেলনিন

কন?’
সুকুমার আমতা-আমতা কিরয়া বিলল, ‘দরকাির কথা বেল মেন হয়িন, তাই বিলিন

—’
িবধুবাবু গ ীর মুেখ বিলেলন, ‘দরকারী িক অদরকারী, স িবচার আমরা করব।

আপিন য িচ ায় িগেয়িছেলন, তার কান মান আেছ?’
সুকুমার িকছু ণ নতমুেখ িচ া কিরল, তারপর আলনায় টাঙােনা পা ািবর পেকট

হইেত একখ  রঙীন কাগজ আিনয়া দখাইল। কাগজখানা িসেনমা িটিকেটর অধাংশ,
িবধুবাবু সটা ভাল কিরয়া দিখয়া নাটবুেকর মেধ  রািখেলন।

ব ামেকশ বইেয়র পাতা উ াইেত উ াইেত বিলল, ‘সে র ‘ শা’ ত না িগেয়
ন’টার ‘ শা’ ত িগেয়িছেলন—এর কানও কারণ িছল িক?’

সুকুমােরর  মুখ ফ াকােস হইয়া গল, স অনু  ের বিলল, ‘না, কারণ এমন িকছু
—’

ব ামেকশ বিলল, ‘ বিশ রাি  পয  বাইের থাকা করালীবাবু পছ  কেরন না, এ
কথা িন য় জানা িছল?’

সুকুমার উ র িদেত পািরল না, পাং মুেখ দাঁড়াইয়া রিহল।
হঠ াৎ তাহার মুেখর িদেক পূণদৃি েত চািহয়া ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ‘করালীবাবুর

সে  আপনার শষ দখা কখন হেয়িছল?’
একটা ঢাক িগিলয়া সুকুমার কিহল, সে  পাঁচটার সময়।’
‘আপিন তাঁর ঘের িগেয়িছেলন?’
‘হ াঁ।’
‘ কন?’
সুকুমার জার কিরয়া িনেজর ক র সংযত কিরয়া ধীের ধীের বিলল,

‘ মেসামশাইেক উইল স ে  িকছু বলেত িগেয়িছলুম। িতিন মিতদাদােক বি ত কের আমার
নােম সম  স ি  উইল কেরিছেলন; এই িনেয় মিতদা’র সে  দুপুরেবলা তাঁর বচসা হয়।
আিম মেসামশাইেক বলেত িগেয়িছলুম, আিম একা তাঁর স ি  চাই না, িতিন যন
সবাইেক সমান ভাগ কের দন।’



‘তারপর?’
‘আমার কথা েন িতিন আমােক ঘর থেক বিরেয় যেত বলেলন।’
‘আপিনও বাধহয় বিরেয় গেলন?’
‘হ াঁ । সখান থেক আিম ফণীর ঘের িগেয় বসলুম। ফণীর সে  কথা কইেত কইেত

রাত হেয় গল। মনটা খারাপ হেয় িগেয়িছল, তাই ভাবলুম, বােয়াে াপ দেখ আিস; ফণীও
যেত বলেল। তাই রাে  চুিপ চুিপ িগেয়িছলুম, ভেবিছলুম মেসামশাই জানেত পারেবন
না।’

সুকুমােরর কিফয়ত িনয়া িবধুবাবু স ূণ  স  হইয়ােছন, তাহা বশ বুঝা গল।
ব ামেকেশর  মুখ িক  িনিবকার হইয়া রিহল। িবধুবাবু বশ একটু কিঠন ের বিলেলন,
‘আপনার মেনর কথা িক বলুন তা ব ামেকশবাবু? আপিন িক সুকুমারবাবুেক খুনী বেল
সে হ কেরন?’

ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, ‘না না, স িক কথা—চলুন, এবার এঁর ভিগনীর
ঘরটা—’

িবধুবাবু অত  ঢ়ভােব বিলেলন, ‘চলুন।  িক  অযথা একিট মেয়েক উ
করবার কােনা দরকার িছল না, স িকছু জােন না। তােক যা িজে স করবার আিম
িজ াসা কের িনেয়িছ।

ব ামেকশ কুি তভােব বিলল, ‘ স তা িন য়। তবু একবার—’
বারা া যখােনা মাড় িফিরয়ােছ, সই কােণর উপর মেয়িটর ঘর; িবধুবাবু িগয়া

দরজায় টাকা মািরেলন। আধ িমিনট পের সেতর-আঠােরা বছেরর মেয় দরজা খুিলয়া
আমােদর দিখয়া কবােটর পােশ সিরয়া দাড়াইল। আমরা স ু িচত-পেদ ঘের েবশ
কিরলাম। সুকুমারও আমােদর িপছেন িপছেন আিসয়ািছল, স িগয়া া ভােব িবছানায়
বিসয়া পিড়ল।

ঘের ঢুিকবার সময় মেয়িটেক একবার দিখয়া লইয়ািছলাম। তাহার গােয়র রঙ
ময়লা, ল া রাগা গােছর চহারা, কাঁিদয়া কাঁিদয়া চাখ দু’িট লাল হইয়া উিঠয়ােছ, মুখও
ঈষৎ ফুিলয়ােছ; সুতরাং স সু  িক কু , তাহা বুিঝবার উপায় নাই। মাথার চুল । এই
শােক অবস  মেয়িটেক জরা করার িন ু রতার জেন  মেন মেন ব ামেকেশর উপর রাগ
হইেতিছল, িক  তাহার কু ার আড়ােল য এক দৃঢ় স ি ত উে শ  রিহয়ােছ, তাহও
বুিঝেত পািরেতিছলাম। ব ামেকশ মেয়িটেক একট নম ার কিরয়া িবনীতভােব বিলল,
‘আপনােক একটু ক  দব, িকছু মেন করেবন না। এ রকম একটা ভয়ানক দুঘটনা যখন
বািড়েত হেয় যায়, তখন বাঝার ওপর শােকর আঁিটর মত পুিলেসর ছাটখােটা উৎপাতও
সহ  করেত হয়—’

িবধুবাবু ফাঁস কিরয়া উিঠেলন, ‘পুিলেসর নােম বদনাম দেবন না, আপিন পুিলস
নন।’

ব ামেকশ সিদেক কণপাত না কিরয়া বিলল, ‘ বিশ নয়, দু’ একটা সাধারণ 
আপনােক করব। বসুন ।’ বিলয়া ঘেরর একিট মা  চয়ার িনেদশ কিরল।ভ

মেয়িট িবে ষপূণ দৃি েত একবার ব ামেকেশর  িদেক তাকাইল। তারপর চাপা ভাঙা
গরায় বিলল, ‘আপিন িক জানেত চান, বলুন। আিম দাঁিড়েয়ই জবাব িদি ।’

‘বসেবন না? আ া, আিমই তাহেল বিস।’ চয়াের বিসয়া ব ামেকশ একবার ঘেরর
চািরিদেক চািহয়া দিখল। এ ঘরিটও সুকুমােরর ঘেরর মত অত  সাদািসধা—আসবােবর
বা ল  নাই। খাট, চয়ার, বইেয়র আলমাির; বাড়িতর মেধ  একটা দরাজযু  িসং
টিবল।

কিড়কােঠর িদেক অন মন ভােব তাকাইয়া ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ‘আপিনই



রাজ সকােল করালীবাবুেক ডাকেতন?’
মেয়িট নীরেব ঘাড় নািড়ল।
ব ামেকশ বিলল, ‘আজ তাহেল চা িদেত িগেয় আপিন থম	 জানেত পারেলন য

িতিন মারা গেছন?’
মেয়িট আবার ঘাড় নািড়ল।
‘তার আেগ আপিন িকছু জানেতন না?’
িবধুবাবু গলার মেধ  গ  গ   কিরয়া বিলেলন, ‘বােজ , বােজ । এেকবাের

foolish!’
ব ামেকশ যন িনেত পায় নাই, এমিনভােব বিলল, ‘রাি েত করালীবাবুর দরজা

খালা থাকত?’
‘হ াঁ। এ বািড়র কা র দরজা ব  কের শাবার কুম িছল না। মেসামশাই িনেজও

রাি েত দরজা খুেল	 েতন।’
‘বেট! তাহেল—’
িবধুবাবু আর সহ  কিরেত না পািরয়া বিলয়া উিঠেলন, ‘ ঢর হেয়েছ, এবার উঠুন।

যত সব বােজ  কের বচারীেক িবর  করবার দরকার নই। আপিন   একজািমন
করেত জােনন না—’

এত েণ ব ামেকেশর িবনীতভােবর মুেখাশ খিসয়া পিড়ল। খাঁচা-খাওয়া বােঘর মত
স িবধুবাবুর িদেক িফিরয়া তী  অথচ অনু  কে  কিহল, ‘যিদ বার বার িবর  কেরন,
তাহেল কিমশনার সােহবেক জানােত বাধ  হেব য, আপিন আমার অনুস ােন বাধা
িদে ন। আপিন জােনন, এ ধরেণর কস সাধারণ পুিলেসর এলাকায় পেড় না—এটা িস
আই িড’র কস?’

গােল চড় খাইেলও বাধ কির িবধুবাবু এত ি ত হইেতন না। িতিন আর চ ু েত
কটমট কিরয়া িকছু ণ ব ামেকেশর পােন তাকাইয়া রিহেলন। তারপার একটা অেধা ািরত
কথা িগিলয়া ফিলয়া গ  গ   কিরয়া ঘর হইেত বািহর হইয়া গেলন।

ব ামেকশ মেয়িটর িদেক িফিরয়া আবার আর  কিরল, ‘আপিন করালীবাবুর মৃতু র
কথা জানেতন না? ভেব দখুন।’

‘ ভেব দেখিছ, জানতুম না।’ মেয়িটর গলার আওয়ােজ একটু িজেদর আভাস
পাওয়া গল। ব ামেকশ িকছু াণ  কুি ত কিরয়া চুপ কিরয়া রিহল। তারপর বিলল,
‘যাক। এখন আর একটা কথা বলুন তা, করালীবাবু চােয় ক’ চামচ িচিন খেতন?’

মেয়িট এবার অবাক হইয়া চািহয়া রিহল, শেষ বিলল, ‘িচিন? মেসামশাই চােয়
িচিন একটু বিশ খেতন, িতন-চার চামচ িদেত হত—’

ব ুেকর িলর মত  হইল, ‘তেব আজ চােয় আপিন িচিন দনিন কন?’
মেয়িটর মুখ এেকবাের ছাইেয়র মত হইয়া গল, াস-িব ািরত নয়েন স একবার

চািরিদেক চািহল। তারপর অধর দংশন কিরয়া অিতকে  িনেজেক স রণ কিরয়া বিলল,
‘ বাধহয় মেন িছল না, কাল থেক আমার শরীরটা ভাল নই—’

‘কাল কেলেজ িগেয়িছেলন?’
অ  অথচ িবে াহপূণ উ র হইল, ‘হ াঁ।’
অলসভােব চয়ার ছািড়য়া উিঠয়া ব ামেকশ ধীের ধীের বিলল, ‘সব কথা খুেল বলেল

আমােদর অেনক সুিবধা হয়, আপনােদরও হয়েতা সুিবধা হেত পাের।’
মেয়িট ঠাট িটিপয়া দাঁড়াইয়া রিহল, উ র িদল না।
ব ামেকশ আবার বিলল, ‘সব কথা বলেবন িক?’



মেয়িট আে  আে  কািটয়া কািটয়া বিলল, ‘আিম আর িকছু জািন না।’
ব ামেকশ একটা িন াস ফিলল। এত ণ স টিবেলর উপর রি ত একটা

সলাইেয়র বাে র িদেক চািহয়া কথা কিহেতিছল, এবার টিবেলর িনকট িগয়া দাঁড়াইল।
বা টা িনেদশ কিরয়া বিলল, ‘এটা আপনার বাধ হয়?’

‘হ াঁ।’
বা টা ব ামেকশ  খুিলল। বা র মেধ  একটা অসমা  টিবল- থ ও নানা রেঙর

রশমী সুতা তাল পাকােনা িছল। সুতার তালটা  তুিলয়া লইয়া ব ামেকশ িনজমেনই বিলেত
লািগল, ‘লাল, ব নী, নীল, কােলা— —ঁকােলা—’ সুতা রািখয়া িদয়া বা র মেধ  িক খঁুিজল,
পাট-করা টিবল- থটা খুিলয়া দিখল; তারপর মেয়িটর িদেক িফিরয়া বিলল, ‘ছঁুচ কই?’

মেয়িট এেকবাের কাঠ হইয়া িগয়ািছল, তাহার মুখ িদয়া কবল বািহর হইল—‘ছঁুচ?’
ব ামেকশ বিলল—‘হ াঁ—ছঁুচ। ছঁুচ িদেয়ই সলাই কেরন িন য়। স ছঁুচ কাথায়?’
মেয়িট িক বিলেত গল, িক  িকছু বিলেত পািরল না; হঠাৎ িফিরয়া ‘দাদা’ বিলয়া

ছুিটয়া িগয়া সুকুমার যখােন বিসয়ািছল, সইখােন তাহার কােলর উপর মাথা রািখয়া
কাঁিদয়া উিঠল। চাপা কা ার আেবেগ তাহার সম  দহ কাঁিপয়া উিঠেত লািগল।

সুকুমার িব েলর মত তাহার মুখটা তুিলবার চ া কিরেত কিরেত বিলেত লািগল,
‘সত —সত —?’

সত বতী মুখ তুিলল না, কাঁিদেতই লািগল। ব ামেকশ তাহােদর িনকেট িগেয় খুব
নরম সুের বিলল, ‘ভাল করেলন না, আমােক বলেল পারেতন। আিম পুিলস নই— েনেছন
তা। বলেল হয়েতা আপনােদর সুিবধা হত—চল অিজত।’

ঘর হইেত বািহের আিসয়া ব ামেকশ স পেণ ার ভজাইয়া িদল; িকছু ণ 
কুি ত কিরয়া দাঁড়াইয়া থািকয়া হঠাৎ মুখ তুিলয়া বিলল, ‘এবার?—হ াঁ—ফণীবাবু। চল,
বাধহয় ওিদেকর ঘরটা তাঁর।’

করালীবাবুর ঘর পার হইয়া বারা ার অপর াে র মাড় ঘুিরয়া পােশই একটা
দরজা পেড়, ব ামেকশ তাহােত টাকা মািরল।

একিট কুিড়-বাইশ বছর বয়েসর ছাকরা দরজা খুিলয়া িদল। ব ামেকশ িজ াসা
কিরল, ‘আপিনই ফণীবাবু?’

স ঘাড় নািড়য়া বিলল, ‘হ াঁ—আসুন।’
ফণীর চহারা দিখয়াই মেন হয়, তাহার শরীের কাথাও একটা অস িত আেছ; িক

সহসা ধরা যায় না। তাহার দহ বশ পু , িক  মুখখানা হাড় বািহর করা; ব িদেনর িন
বদনা যন অ বয়েসই তাহার মুখখানােক রখা-িচি ত কিরয়া িদয়ােছ। আমরা ঘের েবশ
কিরেতই স আেগ আেগ িগয়া একটা চয়ার িনেদশ কিরয়া বিলল, ‘বসুন।’ তখন তাহার
হাঁটার ভ ী দিখয়া বুিঝলাম, শারীিরক অস িতটা কানখােন। তাহার বাঁ পা’টা অ াভািবক
স —চিলত কথায় যাহােক ‘িছেন-পড়া’ বেল, তাই। ফেল, হাঁিটবার সময় স বশ একটু
খাঁড়াইয়া চেল।

আিম িবছানার এক পােশ বিসলাম, ফণী আমার পােশ বিসল। ব ামেকশ থমটা
যন িক বিলেব ভািবয়া পাইল না, শেষ একটু ইত ত কিরয়া বিলল, ‘এই ব াপাের পুিলস
আপনার দাদা মিতলালবাবুেক সে হ কের, আপিন জােনন বাধ হয়?’

ফণী বিলল, ‘জািন; িক  আিমও জার কের বলেত পাির য, দাদা িনেদাষ। দাদা
ভয়ানক রাগী আর ঝগড়ােট—িক  স মামােক খুন করেব, এ আিম িব াস করেত পাির
না।’

ব ামেকশ বিলল, ‘িবষয় থেক বি ত হবার রােগ িতিন এ কাজ করেত পােরন না
িক?’



ফণী বিলল, ‘ স অজুহাত ধু দাদার নয়, আমােদর িতন ভােয়রই আেছ। তেব ধু
দাদােকই সে হ করেবন কন?’

ব ামেকশ টা এড়াইয়া িগয়া বিলল, ‘আপিন যা জােনন, সব কথাই বাধহয়
পুিলসেক বেলেছন, তেব দু’ একটা কথা জানেত চাই—’

ফণী একটু িবি ত হইয়া বিলল, ‘আপিন িক পুিলেসর লাক নন? আিম ভেবিছলুম,
আপনারা িস আই িড—’

ব ামেকশ সাহােস  মাথা নািড়য়া বিলল, ‘না, আিম একজন সামান  সত াে ষী মা —’
িব ািরত চে  ফণী বিলল, ‘ ব ামেকশবাবু? আপিন সত াে ষী ব ামেকশ ব ী?’
ব ামেকশ ঘাড় নািড়ল, ‘এখন বলুন তা, করালীবাবুর সে  বািড়র আর সকেলর

স টা িক রকম িছল? অথাৎ িতিন কােক বিশ ভালবাসেতন, কােক অপছ  করেতন—
এই সব।’

ফণী িকছু ণ গােল হাত িদয়া চুপ কিরয়া রিহল, তারপর একটু ান হািসয়া বিলল,
‘ দখুন, আিম খাঁড়া মানুষ—ভগবান আমােক মেরেছন—তাই আিম ছেলেবলা থেক কা র
সে  ভাল কের িমশেত পাির না। এই ঘর আর এই বই েলা আমার জীবেনর স ী
(িবছানার পােশ একটা বইেয়র শলফ দখাইল)—মামা য আমােদর পাঁচজেনর মেধ  কােক
বিশ ভালবাসেতন, তা িনভুলভােব বলা আমার পে  স ব নয়। িতিন বড় িতিরি
মজােজর লাক িছেলন, তাঁর মেনর ভাব মুেখর কথায় কাশ পত না। তেব আঁচ-
আ ােজ যতদূর বাঝা যায়, সত বতীেকই মেন মেন ভালবাসেতন।’

‘আর আপনােক?’
‘আমােক—আিম খাঁড়া অকমণ  বেল হয়েতা ভতের ভতের একটু দয়া করেতন—

িক  তার বিশ িকছু—। আিম মৃেতর অমযাদা করিছ না, িবেশষত িতিন আমােদর অ দাতা,
িতিন না আ য় িদেল আিম না খেত পেয় মের যতুম, িক  মামার শরীের কৃত
ভালবাসা বাধহয় িছল না—’

ব ামেকশ বিলল, ‘িতিন সুকুমারবাবুেক সব স ি  িদেয় গেছন, জােনন বাধহয়?’
ফণী একটু হািসল—’ েনিছ। সুকুমারদা সব িদক থেকই যাগ  লাক, িক  ও-

থেক মামার মেনর ভাব িকছু বাঝা যায় না। িতিন আ ায খয়ালী লাক িছেলন; যখনই
কা র ওপর রাগ হত, তখনই টপাটপ টাইপ কের উইল বদেল ফলেতন। বাধহয়, এ
বািড়েত এমন কউ নই—যার নােম একবার মামা উইল তির না কেরেছন।’

ব ামেকশ বিলল, ‘ শষ উইল যখন সুকুমারবাবুর নােম, তখন িতিনই স ি
পােবন।’

ফণী িজ াসা কিরল, ‘আইেন িক তাই বেল? আিম িঠক জািন না।’
‘আইেন তাই বেল।’ ব ামেকশ একটু ইত ত কিরয়া িজ াসা কিরল, ‘এ অব ায়

আপিন িক করেবন, িকছু িঠক কেরেছন িক?’
ফণী চুেলর মেধ  একবার আঙুল চালাইয়া জানালার বািহের তাকাইয়া বিলল, ‘িক

করব, কাথায় যাব, িকছুই জািন না। লখাপড় িশিখিন, উপাজন করবার যাগ তা নই।
সুকুমারদা যিদ আ য় দয়, তেব তার আ েয়ই থাকব—না হয়, রা ার িগেয় দাঁড়ােত হেব।’
 তাহার চােখর কােল জল আিসয়া পিড়য়ােছ দিখয়া আিম তাড়াতািড় অন িদেক মুখ
িফরাইয়া লইলাম।

ব ামেকশ অন মন ভােব বিলল, ‘সুকুমারবাবু কাল রাি  বােরাটার সময় বািড়
িফেরেছন।’

ফণী চমিকয়া িফিরয়া চািহল—‘রাি  বােরাটার সময়! ওঃ—হ াঁ, িতিন বায়ে ােপ
িগেয়িছেলন!’



ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ‘করালীবাবুেক ক’টার সময় খুন করা হেয়েছ, আপিন
আ াজ করেত পােরন? কান রকম শ -ট  েনিছেলন িক?’

‘িকছু না। হয়েতা শষ রাে —’
‘উ —ঁিতিন রাি  বােরাটায় খুন হেয়েছন।’ ব ামেকশ উিঠয়া পিড়ল, ঘিড় দিখয়া

বিলল, ‘উঃ, আড়াইেট বেজ িগেয়েছ—আর না, চল হ অিজত। বশ ি েদ পেয়েছ—
আপনােদরও তা এখনও খাওয়া-দাওয়া িকছুই হয়িন—নম র।’
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এমন সময় নীেচ একটা গ েগাল শানা গল; পর েণই আমােদর ঘেরর দরজা

সেজাের ঠিলয়া একজন লাক উে িজতভােব বিলেত বিলেত ঢুিকল, ‘ফণী, দাদােক
অ াের  কের এেনেছ—’ আমােদর দিখয়াই স থািময়া গল।

ব ামেকশ বিলল, ‘আপিনই মাখনবাবু?’
মাখন ভেয় কঁুচকাইয়া িগয়া ‘আিম—আিম িকছু জািন না।’ বিলয়া সেবেগ ঘর ছািড়য়া

পলায়ন কিরল।
নীেচ নািময়া দিখলাম, বিসবার ঘের ল ুল কা । িবধুবাবু ঘের নাই, থানার

ইনে র তাঁহার ান অিধকার কিরয়ােছন। একটা পাগেলর মত চহারার হাতকড়া-পরা
লাকেক দু’জন কনে বল ধিরয়া আেছ আর স হাউমাউ কিরয়া বিলেতেছ, ‘মামা খুন
হেয়েছন? দাহাই মশাই, আিম িকছু জািন না— য িদিব  গালেত বেলন গালিছ—আিম মাতাল
দাঁতাল লাক—ডািলেমর বািড়েত রাত কািটেয়িছ—ডািলম সা ী আেছ—’

ইনে রবাবুিট সত  সত ই কােজর লাক,এত ণ িন ৃহভােব বিসয়ািছেলন,
আমােদর দিখয়া বিলেলন, ‘আসুন ব ামেকশবাবু, ইিনই মিতলাল—িবধুবাবুর আসামী। যিদ
িকছু িজ াসা করেত চান, করেত পােরন।’

ব ামেকশ বিলল, ‘ কাথায় এেক গ ার করা হল?’
য সাব-ইনে রিট ার কিরয়ািছল, স বিলল, ‘হাড়কাটা গিলর এক ীেলােকর

বািড়েত—’
মিতলাল আবার বিলেত আর  কিরল, ‘ডািলেমর বািড়েত ঘুমুি লুম— কা  শালা

িমেছ কথা বেল—’
ব ামেকশ হাত তুিলয়া তাহােক িনবারণ কিরয়া বিলল, ‘আপিন তা ভার না হেতই

বািড় িফের আেসন, আজ ফেরনিন কন?’
পাগেলর মত আর  চে  চািরিদেক চািহয়া মিতলাল বিলল, ‘ কন? আিম—আিম মদ

খেয়িছলুম—দু’ বাতল ইি  টেনিছলুম—ঘুম ভােঙিন—’
ব ামেকশ ইনে বাবুর িদেক চািহয়া ঘাড় নািড়ল, িতিন বিলেলন,, ‘িনেয় যাও—

হাজেত রােখা—’
মিতলাল চীৎকার কিরেত কিরেত ানা িরত হইেল, ব ামেকশ বিলল, ‘িবধুবাবু

কাথায়?’
‘িতিন িমিনট পেনর হল বািড় গেছন—আবার চারেটর সময় আসেবন।’
‘আ া, তাহেল আমরাও উিঠ, কাল সকাল আবার আসব। ভাল কথা, বািড়র

ঘর েলা সব খানাত াস হেয়েছ?’
‘করালীবাবুর আর মিতলােলর ঘর খানাত াস হেয়েছ, অন  ঘর েলা খানাত াস করা

িবধুবাবুর দরকার মেন কেরনিন।’



‘মিতলােলর ঘর থেক িকছু পাওয়া গেছ?’
‘িকছু না।’
‘উইল েলা দখা হল না, স েলা বাধহয় িবধুবাবু সীল কের রেখ গেছন। থাক,

কাল দখেলই হেব। আ া,চললুম। ইিতমেধ  যিদ নতুন িকছু জানেত পােরন, খবর
দেবন।’

বাসায় িফিরলাম। রাে  করালীবাবুর বািড়র একটা ন া তয়ার কিরয়া ব ামেকশ
আমােক দখাইল, বিলল, ‘করালীবাবুর ঘেরর নীেচ মিতলােলর ঘর; মাখেনর ঘর তার
পােশ। ফণীর ঘেরর নীেচ বঠকখানাঘর অথাৎ যখােন পুিলস আ া গেড়েছ। সত বতীর
ঘেরর নীেচ রা াঘর, আর সুকুমােরর ঘেরর নীেচর ঘের চাকর বামুন শায়।’

আিম িজ াসা কিরলাম, ‘এ া  িক হেব?’
‘িকছু না।’ বিলয়া ব ামেকশ ন াটা মেনািনেবশ সহকাের দিখেত লািগল। আিম

বিললাম, ‘ তামার িক রকম মেন হে ? মিতলাল বাধহয় খুন কেরিন—না?’
‘না— স িবষেয় তুিম িনি  থাকেত পার।’
‘তেব িক?’
‘ সইেট বলাই শ , মিতলালেক বাদ িদেল চারজন বাকী থেক যায়—

ফণী,মাখন,সুকুমার আর সত বতী। এেদর মেধ  য কউ খুন করেত পাের। সকেলর াথ
ায় সমান।’

আিম িবি ত হইয়া বিললাম, ‘সত বতীও?’
‘নয় কন?’
‘িক  মেয়মানুষ হেয়—’
‘ মেয়মানুষ যােক ভালবােস, তার জেন  করেত পাের না, এমন কাজ নই।’
‘িক  তার াথ িক? করালীবাবুর শষ উইেল তার ভাই-ই তা সব পেয়েছ।’
‘বুঝেল না? য লাক ঘ ায় ঘ ায় মত বদলায়, তােক খুন করেল আর তার মত

বদলাবার অবকাশ থােক না।’
ি ত হইয়া গলাম। এিদক হইেত কথাটা ভািবয়া দিখ নাই। বিললাম, ‘তেব িক

তামার মেন হয়—সত বতীই—?’
‘আিম তা বিলিন। সুকুমার হেত পাের, স ূণ বাইেরর লাকও হেত পাের। িক

সত বতী মেয়িট সাধারণ মেয় নয়।’
খািন ন চুজ কিরয়া ভািবেত লািগলাম। গত কেয়ক ঘ ার মেধ  এত কার

খাপছাড়া ও পর র-িবেরাধী মালমশলা আমােদর হ গত হইয়ািছল য, তাহার িভতর
হইেত সুসংল  একটা িকছু বািহর করা ায় অস ব হইয়া পিড়য়ািছল। ব াপারটা এতই
জিটল য, ভািবেত গেল আরও জট পাকাইয়া যায়।

শেষ িজ াসা কিরলাম, ‘মৃতেদহ দেখ তুিম িক বুঝেল?’
‘এই বুঝলাম য,হত া করবার আেগ হত াকারী করালীবাবুেক ােরাফম কেরিছল।’
‘িক কের বুঝেল?’
‘তাঁর ঘােড় হত াকারী িতনবার ছঁুচ ফুিটেয়িছল। ােরাফম না করেল িতিন জেগ

উঠেতন। তাঁর নােক ছাট দাগ দেখিছেল মেন আেছ? স েলা ােরাফেমর িচ ।’
‘িতনবার ছঁুচ ফাটাবার মােন?’
‘মােন, থম দু’বার মম ানটা খঁুেজ পায়িন। িক  সটা তমন জ রী কথা নয়;

জ রী কথা হে  এই য, ছঁুচটা িবঁিধেয় রেখ গল কন? কাজ হেয় গেল বার কের িনেয়
চেল গেলই তা আর কানও মাণ থাকত না।’

‘হয়েতা তাড়াতািড়েত ভুল হেয় িগেয়িছল। িক  আর একটা কথা—রাত বােরাটার



সময় খ্ুন হেয়েছ, তুিম বুঝেল িক কের?’
‘ওটা আমার অনুমান। িক  সত বতী যিদ কখনও সিত  কথা বেল, দখেব, আমার

অনুমানটা িঠক। ডা ােরর িরেপাট থেকও জানা যােব।’
িকছু ণ উ মুেখ বিসয়া থািকয়া ব ামেকশ বিলল, ‘সুকুমােরর টিবেলর ওপর

একখানা বই রাখা িছল— ’র অ ানাটিম। সারা বইেয়র মেধ  কবল একটা পাতায় কেয়ক
লাইন লাল পি ল িদেয় দাগ দওয়া িছল।’

‘ স কয় লাইেনর অথ?’
‘অথ— মডালা এবং থম কেশ র যিদ ছঁুচ িবঁিধেয় দওয়া যায়, তাহেল তৎ ণাৎ

মৃতু  হেব।
আিম লাফাইয়া উিঠলাম—‘বল িক! তাহেল?’
‘িক  আ ায! লাল পি লটা সুকুমােরর টিবেল দখলুম না।’ বিলয়া হঠাৎ উিঠয়া

গভীর িচ া া মুেখ ঘরময় পায়চাির করিত লািগল। আমার মেনর মেধ  অেনক েলা 
গজগজ কিরেতিছল,িক  ব ামেকেশর িচ াসূ  িছ  কিরেত ভরসা হইলা না। জািনতাম,
এই সময়  কিরেলই স খঁকী হইয়া উেঠ।

রাে  শয়ন কিরয়া স একটা  কিরল, ‘তুিম তা একজন সািহিত ক, বল দিখ
thimble-এর বাঙরা িক?’

আিম আ ায হইয়া বিললাম, ‘thimble? যা আঙুেল পের দিজরা সলাই কের?’
‘হ াঁ।’
আিম ভািবেত ভািবেত বিললাম, ‘অ ু িল াণ হেত পাের—িক া—সূচীবম—’
ব ামেকশ বিলল, ‘ওসব চালািক চলেব না, খাঁিট বাঙালা িতশ  বল।’
ীকার কিরেত হইল, বাঙালা িতশ  নাই, অ ত আমার জানা নাই। িজ াসা

কিরলাম, ‘তুিম জােনা?’
‘উঁ । জানেল আর িজ াসা করব কন?’
ব ামেকশ আর কথা কিহল না। আিমও বাঙলা ভাষার অেশষ দেন র কথা িচ া

কিরেত কিরেত কখন ঘুমাইয়া পিড়লাম।
পরিদন সকােল উিঠয়া দিখ, ব ামেকশ বািহর হইয়া িগয়ােছ। একটু রাগ হইল;

িক  বুিঝলাম, আমােক না লইয়া যাওয়ার কানও মতলব আেছ—হয়েতা আিম গেল
অসুিবধা হইত।

যখন িফিরল, তখন বলা ায় এগােরাটা; জামা খুিলয়া পাখাটা চালাইয়া িদয়া
িসগােরট ধরাইল। িজ াসা কিরলাম, ‘িক হল?’

স একেপট ধাঁয়া টািনয়া আে  আে  ছািড়েত ছািড়েত বিলল, ‘উইল েলা দখা
গল। উইেলর সা ী বািড়র বামুন আর চাকর—তােদর িটপসই রেয়েছ।

‘আর?’
‘বািড়র অন  ঘর েলা ভাল কের খানাত াস করেত বললুম। িক  িবধুবাবু গাঁ

ধেরেছন, আিম যা বলব, তার উে া কাজিট করেবন। শষ পয  ভয় দিখেয় এলুম, যিদ
খানাত াস না কেরন, কিমশনার সােহবেক নািলশ করব।’

‘তারপর?’
‘তারপর আর িক! িতিন এখনও মিতলালেক কামেড় পেড় আেছন।’ িকয়ৎকাল চুপ

কিরয়া থািকয়া বিলল, ‘ মেয়টা ভয়ানক শ , এমন মুখ িটেপ রইল, িকছুেতই মুখ খুলেল
না! অথচ এ রহেস র চািবকািঠ তার কােছ। যা হাক, দখা যাক, িবধুবাবু যিদ শষ পয
খানাত াস করা মন  কেরন হয়েতা িকছু পাওয়া যেত পাের।’

‘িক পাওয়া যােব, ত াশা কর?’



‘ ক বলেত পাের? সামান  িজিনস, হয়েতা একটা ডা াির দাকােনর ক াশেমেমা
িক া একটা পি ল, িক া—িক  বৃথা গেবষণা কের লাভ নই। চল, নাইবার বলা হল।’

দুপুরেবলাটা ব ামেকশ আরাম- কদারায় চাখ  বুিজয়া ইয়া কাটাইয়া িদল; মেন
হইল, স যন তী া কিরেতেছ। িতনটা বািজেতই পঁুিটরামচা িদয়া গল, িনঃশে  পান
কিরয়া ব ামেকশ পূববৎ পিড়য়া রিহল।

সােড় চারটা বািজবার পর পােশর ঘের টিলেফান বািজয়া উিঠল। ব ামেকশ ত
উিঠয়া িগয়া ফান ধিরল, ‘ ক আপিন?… ও ইনে রবাবু, িক খবর? …সুকুমারবাবুর ঘর
সাচ হেয়েছ! বশ বশ, িবধুবাবু তাহেল শষ পয …তাঁর ঘের িক পাওয়া গল?…অ াঁ,
সুকুমারবাবুেক অ াের  করা হেয়েছ। তারপর—িকছু পাওয়া গল? ােরাফেমর িশিশ—
আলমািরেত বইেয়র পছেন িছল—আর? উইল! আর একখানা টাইপ—করা উইল? বেলন
িক? কা  তািরেখর?… য রাে  করালীবাবু মারা যান, সইিদন তির— ।ঁ কাথায় িছল?
বাকা্র তলায়! এ উইেল ওয়ািরস ক?…ফণীবাবু!

‘হ াঁ—িঠক বেলেছন, পযায় েম এবার তারই পালা িছল বেট। …সুকুমারবাবুর
বানেক িক ার করা হেয়েছ? …না…ও বুেঝিছ…ঘের আর িকছু পাওয়া যায়িন? এই
ধ ন—একটা লাল পি সল? পানিন? আ ায! সলাইেয়র কানও উপকরণ পানিন? তাই
তা! িবধুবাবু আেছন?… মিতলালেক খালাস করেত গেছন…তবু ভাল, িবধুবাবুর সুমিত
হেয়েছ। সুকুমারবাবুর ঘর ছাড়া আর কা  কা  ঘর সাচ হেয়েছ? আর হয়িন! িক বলেলন,
িবধুবাবু দরকার মেন কেরনিন! িবধুবাবু তা িকছুই দরকার মেন কেরন না। আমার আজ
যাবার দরকার আেছ িক? নুতন উইলখানা দখতুম…ও িনেয় গেছন…আ া—কাল সকােলই
হেব। লাল পি সল আর ঐ সলাইেয়র উপকরণটা যত ণ না পাওয়া যাে —তত ণ—িক
বলেছন? সুকুমােরর িব ে  overwhelming মাণ পাওয়া গেছ? তা বলেত পােরন—
িক  ডা ােরর িরেপাট পাওয়া গেছ? মৃতু র সময় স ে  িক িলেখেছন? আহােরর িতন
ঘ া পের…তার মােন আ াজ রাত বােরাটা…আ া,কাল সকােল িন য় যাব।’

ফান রািখয়া ব ামেকশ িফিরয়া আিসয়া বিসল। তাহার িচ া-কুি ত  ও মূখ
দিখয়া মেন হইল, স স ূণ স  হইেত পাের নাই। িজ াসা কিরলাম, ‘সুকুমারই
তাহেল? তুিম তা গাড়া থেকই সে হ কেরিছেল—না?’

িকছু ণ নীরব থািকয়া ব ামেকশ বিলল, ‘এ ব াপাের যত িকছু মাণ, সবই
সুকুমােরর িদেক িনেদশ করেছ। দখ, করালীবাবুর মৃতু র ধরনটা যন চােখ আঙুল িদেয়
দিখেয় িদে  য, এ ডা ােরর কাজ। যারা ডা াির িকছু জােন না, তারা ওভােব খুন
করেত পাের না। য ছঁুচটা ব বহার করা হেয়েছ, তাও তার বােনর সলােয়র বা  থেক
চুির করা, এমন িক, সুেতাটা পয  এক। সুকুমার বােরাটার সময় বািড় িফরল—িঠক সই
সময় করালীবাবুও মারা গেলন। সুকুমােরর ঘর সাচ কের বিরেয়েছ	 ােরাফেমর িশিশ,
আর একটা টাইপ-করা উইল—করালীবাবুর শষ উইল, যােত িতিন সুকুমারেক বি ত কের
ফণীেক সব  িদেয় গেছন। সুকুমার িনেজর মুেখই ীকার কেরেছ য, সিদন স ােবলা
করালীবাবুর সে  তার ঝগড়া হেয়িছল—সুতরাং িতিন য আবার উইল বদলােবন, তা স
বশ বুঝেত পেরিছল। খুন করার মািট  পয  পির ার পাওয়া যাে ।’

‘তাহেল সুকুমারই য আসামী, তােত আর সে হ নই?’
‘সে েহর অবকাশ কাথায়?’ িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া িজ াসা কিরল, ‘আ া,

সুকুমারেক দেখ তামার িক রকম মেন হল? খুব িনেবাধ বেল মেন হল িক?’
আিম বিললাম,‘না। বর  বশ বুি  আেছ বেলই মেন হল।’



ব ামেকশ ভািবেত ভািবেত বিলল, ‘ সইখােনই ধাঁকা লাগেছ। বুি মান বাকার মত
কাজ কের কন?’

বিলয়াই ব ামেকশ সচিকতভােব সাজা হইয়া বিসল। ােরর কােছ অ  পদ িন
আিমও িনেত পাইয়ািছলাম, ব ামেকশ গলা চড়াইয়া ডািকল, ‘ ক? িভতের আসুন।’

িকছু ণ কান সাড়া পাওয়া গল না, তারপর আে  আে  ার খুিলয়া গল। তখন
ঘার িব েয় দিখলাম, স ুেখ দাড়াঁইয়া আেছ—সত বতী!

সত বতী ঘের েবশ কিরয়া ার ভজাইয়া িদল; িকছুকাল শ  হইয়া দাঁড়াইয়া
রিহল, তারপর হঠাৎ ঝরঝর কিরয়া কাঁিদয়া ফিলয়া ের বিলল, ‘ ব ামেকশবাবু,
আমার দাদােক বাঁচান।’

অ ত ািশত আিবভােব আিম এেকবাের ভ াবাচাকা খাইয়া িগয়ািছলাম। ব ামেকশ
িক  তড়াক কিরয়া সত বতীর স ুেখ দাঁড়াইল। সত বতীর মাথাটা ঘুিরয়া িগয়ািছল, স
অ ভােব একটা হাত বাড়াইয়া িদেতই ব ামেকশ হাত ধিরয়া তাহােক একখানা চয়াের
আিনয়া বসইয়া িদল। আমােক ইি ত কিরেতই পাখাটা চালাইয়া িদলাম।

থম িমিনট দুই-িতন সত বতী চােখ আঁচল িদয়া খুব খািনকটা কাঁিদল, আমার
িনবাক লি ত মুেখ অন  িদেক চাখ িফরাইয়া রিহলাম। আমােদর বিচ পূণ জীবেনও
এমন ব াপার পূেব কখনও ঘেট নাই।

সত বতীেক পূেব আিম একবারই দিখয়ািছলাম; সাধারণ িশ ত বা ালী মেয় হইেত
স য আকাের- কাের একটুও পৃথক, তাহা মেন হয় নাই। সুতরাং ঘার িবপেদর সময়
সম  শ াসে াচ ল ন কিরয়া স য আমােদর কােছ উপি ত হইেত পাের, ইহা যমন
অিচ নীয়, তমনই িব য়কর। িবপদ উপি ত হইেল অিধকাংশ বাঙালীর মেয়ই জড়ব
হইয়া পেড়। তাই এই কৃশা ী কােলা মেয়িট আমার চে  যন সহসা একটা অপূব
অসামান তা লইয়া দখা িদল। তাহার পােয়র মিলন জিরর নাগরা হইেত  অয স ৃত
চুল পয  যন অনন সাধারণ িবিশ তার ভরপুর হইয়া উিঠল।

ভাল কিরয়া চাখ মুিছয়া স যখন মুখ তুিলয়া আবার বিলল, ‘ ব ামেকশবাবু, আমার
দাদােক আপিন বাঁচান,’ তখন দিখলাম, স াণপেণ আ স রণ কিরয়ােছ বেট, িক
তাহার গলার র তখনও কাঁিপেতেছ।

ব ামেকশ আে  আে  বিলল,‘আপনার দাদা অ াের  হেয়েছন, আিম েনিছ—িক
—’

সত বতী ব াকুলভােব বিলয়া উিঠল, ‘দাদা িনেদাষ, িতিন িকছু জােনন না—িবনা
অপরােধ তাঁেক—’ বিলেত বিলেত আবার স কাঁিদয়া ফিলল।

ব ামেকশ িভতের িভতের িবচিলত হইয়ােছ বুিঝলাম, িক  স শা ভােবই বিলল,
‘িক  তাঁর িব ে  য সব মাণ পাওয়া গেছ—’

সত বতী বিলল, ‘ স সব িমেথ  মাণ। দাদা কখনও টাকার লােভ কাউেক খুন
করেত পােরন না। আপিন জােনন না—তাঁর মতন লাক; ব ামেকশবাবু, আমার
মেসামশােয়র টাকা চাই না, আপিন ধু দাদােক এই িবপদ থেক উ ার ক ন, আমার
আপনার পােয় কনা হেয় থাকব।’ তাহার দুই চাখ িদয়া ধারার মত অ  ঝিরয়া পিড়েত
লািগল, িক  স আর তাহা মুিছবার চ া কিরল না— বাধ কির, জািনেতই পািরল না।
ব ামেকশ এবার যখন কথা কিহল, তখন তাহার ক ের একটা অ তপূব গাঢ়তা ল
কিরলাম, স বিলল, ‘আপানার দাদা যিদ সত ই িনেদাষ হন, আিম াণপেণ তাঁেক বাঁচাবার
চ া করব—িক —’

‘দাদা িনেদাষ, আপিন িব াস করেছন না? আিম আপনার পা ছঁুেয় বলিছ, দাদা এ
কাজ করেত পােরন না—একটা মািছেক মারাও তাঁর পে  স ব নয়—’ বিলেত বিলেত স



হঠাৎ নতজানু হইয়া ব ামেকেশর পােয়র উপর হাত রািখল।
‘ও িক করেছন? উেঠ বসুন—উেঠ বসুন?’ বিলয়া ব ামেকশ িনেজই চয়ার ছািড়য়া

উিঠয়া পা সরাইয়া লইল।
‘আপিন আেগ বলুন, দাদােক ছেড় দেবন?’
ব ামেকশ দুই হাত ধিরয়া সত বতীেক জার কিরয়া তুিলয়া চয়াের বসাইয়া িদল,

তারপর তাহার স ুেখ বিসয়া দৃঢ় ের বিলল,‘আপিন ভুল করেছন—সুকুমারবাবুেক ছেড়
দবার মািলক আিম নই—পুিলস। তেব আিম চ া করেত পাির। িক  চ া করেত হেল
সব কথা আমার জানা দরকার। বুেঝেছন না, আমার কাছ থেক যত ণ আপিন কথা
গাপন করেবন, তত ণ কান সাহায ই আিম করেত পারব না।’

চ ু  নত কিরয়া সত বতী বিলল, ‘আিম তা কানও কথা গাপন কিরিন।’
‘করেছন। আপিন সই রাে ই করালীবাবুর ঘের িগেয় তাঁর মৃতু র কথা জানেত

পেরিছেলন, িক  আমােক বেলনিন।’
াস-িব ািরত নে  সত বতী ব ামেকেশর মুেখর পােন তাকাইল, তারপর বুেক মুখ

ঁিজয়া নীরব হইয়া রিহল।
ব ামেকশ নরম সুের বিলল, ‘এখন সব কথা বলেবন িক?’
কাতর চাখ দুিট তুিলয়া সত বতী বিলল, ‘িক  স কথা আিম িক কের বলব? তােত

দাদার ওপেরই সব দাষ িগেয় পড়েব।’
অনুনেয়র কে  ব ামেকশ বিলল, ‘ দখুন,আপনার দাদা যিদ িনেদাষ হন, তাহেল

সিত  কথা বলেল তাঁর কানও অিন  হেব না, আপিন িনভেয় সম  খুেল বলুন, কােনা
কথা গাপন করেবন না।’

সত বতী অেনক ণ মুখ নীচু কিরয়া ভািবল, শেষ ভ  ের বিলল,‘আ া, বলিছ।
আমার য আর উপায় নই—’উদগত অ  আঁচল িদয়া মুিছয়া িনেজেক ঈষৎ শা  কিরয়া
স ধীের ধীের বিলেত আর  কিরল—

‘ সিদন সে েবলা মেসামশােয়র সে  দাদার একটু বচসা হেয়িছল। মেসামশাই
দাদােক সব স ি  উইল কের িদেয়িছেলন, তাই িনেয় মিতদা’র সে  দুপুরেবলা তুমুল
ঝগড়া হেয় িগেয়িছল। কেলজ থেক িফের তাই েন দাদা মেসামশাইেক বলেত
িগেয়িছেলন য, িতিন সব স ি  চান না, স ি  যন সকলেক সমান ভাগ কের দওয়া
হয়। মেসামশাই কানও রকম তক সইেত পারেতন না, িতিন রেগ উেঠ বলেলন, ‘আমার
কথার ওপর কথা! বেরাও এখান থেক— তামােক এক পয়সা দব না।’

‘ মেসামশাই য এ কথায় রাগ করেবন, তা দাদা বুঝেত পােরনিন; িতিন স ঘর
থেক বিরেয় এেস ফণীদা’র ঘের িগেয় বসেলন। ফণীদা খাঁড়া মানুষ, বাইের ব েত
পােরন না—তাই দাদা রাজ সে েবলা তাঁর কােছ বেস খািনক ণ গ  করেতন।
ফণীদা’ ক আপনারা বাধহয় দেখেছন? িতিন ই ু ল-কেলেজ পেড়নিন বেট, িক  বশ ভাল
লখাপড়া জােনন।

তাঁর আলমািরর বই দেখ বুঝেত পারেবন—কত রকম িবষেয় তাঁর দখল আেছ।
অেনক সময় আিম তাঁর কােছ পড়া বেল িনেয়িছ।

‘ মেসামশােয়র সে  বচসা হওয়ােত দাদার মনটা খারাপ হেয় িগেয়িছল,িতিন রাি
আ াজ আটটার সময় আমােক বলেলন, ‘সত , আিম বায়ে াপ দখেত যাি , সােড়
এগারটার সময় িফরব—সদর দরজা খুেল রািখস।’ এই বেল খাওয়া-দাওয়া সের িতিন চুিপ
চুিপ বিরেয় গেলন।

‘আমােদর বামুনঠাকুর রাি র খাওয়া-দাওয়া শষ হেয় যাবার পর বাইের িগেয়
অেনক রাি  পয  িনেজর দেশর লােকর আ ায় গ জব কের, আিম জানতুম—তাই



দাদােক দার খুেল দবার জেন  আিম আর জেগ রইলুম না। রাি  দশটার পর হাঁিড়-
হঁেসল উেঠ গেল আিমও িগেয় েয় পড়লুম।

‘ঘুিমেয় পেড়িছলুম—হঠাৎ এক সময় ঘুম ভে  গল। মেন হল, যন দাদার ঘের
একটা শ  নেত পলুম। মেঝর ওপর একটা ভারী িজিনস— টিবল িক বা  সরােল য
রকম শ  হয়, সই রকম শ । ভাবলুম দাদা বায়ে াপ দেখ িফের এেলন।

‘আবার ঘুমবার চ া করলুম; িক  িক জািন ঘুম এল না— চাখ চয়ই েয় রইলুম।
দাদার ঘের থেক আর কানও সাড়া পলুম না; মেন করলুম িতিন েয় পেড়েছন।

‘এইভােব িমিনট পেনর কেট যাবার পর—বারা ায় একটা খুব মৃদু শ  নেত
পলুম, যন ক পা িটেপ িটেপ যাে । ভারী আ ায মেন হল; দাদা তা অেনক ণ েয়
পেড়েছন, তেব ক বারা ায় িদেয় যাে ? আিম আে  আে  উঠলুম; দরজা একটু ফাঁক
কের দখলুম—দাদা িনঃশে  িনেজর ঘের ঢুেক দরজা ব  কের িদেলন। চাঁেদর আেলা
বারা ায় পেড়িছল, দাদােক  দখেত পলুম।’

ব ামেকশ বিলল, ‘একটা কথা; আপনার দাদার পােয় জুতা িছল?’
‘হ াঁ।’
‘তাঁর হােত িকছু িছল?’
‘না।’
‘িকছু না? একটা কাগজ িক া িশিশ?’
‘িকছু না।’
‘তখন ক’টা বেজিছল; দেখিছেলন িক?’
সত বতী বিলল, ‘ দখবার দরকার হয়িন, তখন শহেরর সব ঘিড়েতই বােরাটা

বাজিছল।’
ব ামেকেশর দৃি  চাপা উে জনায় খর হইয়া উিঠল। স বিলল, ‘তারপর বেল

যান।’
সত বতী বিলল, ‘ দখার দরকার হয়িন, তখন শহেরর সব ঘিড়েতই বােরাটা

বাজিছল।’
ব ামেকেশর দৃি  চাপা উে জনায় খর হইয়া উিঠল। স বিলল, ‘তারপর বেল

যান।’
সত বতী বিলেত লািগল,‘ থমটা আিম  িকছু বুঝেত পারলুম না। দাদা পেনর িমিনট

আেগ িফের এেসেছন—তাঁর ঘের আওয়াজ েন জানেত পেরিছ—তেব আবার িতিন
কাথায় িগেয়িছেলন? হঠ াৎ মেন হেলা হয়েতা মেসামশােয়র শরীর খারাপ হেয়েছ, তাঁর
ঘেরই িগেয়িছেলন। মেসামশাই কখনও কখনও রাি েবলা বােতর বদনায় ক  পেতন—
ঘুম হত না। তখন তাঁেক ওষুঝ খাইেয় ঘুম পাড়ােত হত। আিম চুিপ চুিপ ঘর থেক বিরেয়
মেসামশাইেয়র ঘেরর িদেক গলুম।

‘তাঁর ঘেরর দার রাে  বরাবরই খালা থােক—আিম ঘের ঢুকলুম। ঘর অ কার—
িক  সই অ কােরর মেধ ও িক রকম একটা গ  নােক এল। গ টা য িঠক িক রকম তা
আিম আপনােক বাঝােত পারব না—তী  নয়, অথচ—’

‘িমি  িমি  গ ?’
‘হ াঁ—িঠক বেলেছন, িমি  িমি  গ ।’
‘ ঁ— ােরাফম। তারপর!’
‘ দােরর পােশই সুইচ। আেলা েল দখলুম, মেসামশাই খােট েয় আেছন—িঠক

যন ঘুমাে ন। তাঁর শাবার ভ ী দেখ একবারও মেন হয় না য িতিন—, িক  তবু িক
জািন কন আমার বুেকর ভতরটা ধড়ফড় করেত লাগল। সই গ টা যন একটা িভেজ



ন াকড়ার মতন আমার িনঃ াস ব  করবার উপ ম করেল।
‘িকছু ণ আিম দরজার কােছ দাঁিড়েয় রইলুম। মনেক বাঝাবার চ া করলুম য,

ওটা ওষুেধর গ , মেসামশাই ওষুধ খেয় ঘুিমেয় পেড়েছন।
‘পা কাঁপিছল, তবু স পেণ তাঁর খােটর পােশ দাঁড়ালুম। ঝঁুেক দখলুম—তাঁর িন াস

পড়েছ না। তখন আমার বুেকর মেধ  য িক হে , তা আিম বাঝােত পারব না—মেন হে
এইবার অ ান হেয় পেড় যাব। বাধহয় মাথাটা ঘুেরও উেঠিছল; িনেজেক সামলাবার জেন
আিম মেসামশােয়র বািলেশর ওপর হাত রাখলুম। হাতটা িঠক তাঁর ঘােড়র পােশই
পেড়িছল—একটা কাটার মত িক িজিনস হােত ফুটল। দখলুম,একটা ছঁুচ তাঁর ঘােড় আমূল
বঁধােনা—ছঁুেচ তখনও সুেতা পরােনা রেয়েছ।

‘আিম আর সখােন থাকেত পারলুম না। িক  িক কের য আেলা িনিবেয় িনেজর
ঘের িফের এলুম, তাও জািন না। যখন ভাল কের চতনা িফের এল, তখন িনেজর িবছানায়
বেস ঠ  ঠ  কের কাঁপিছ আর কাঁদিছ।

‘তারপর তা সবই আপিন জােনন। দাদােক আিম সে হ কিরিন, আিম জািন, দাদা
এ কাজ করেত পােরন না, তবু একথা য কাউেক বলা চলেব না, তাও বুঝেত দির হল
না। পরিদন সকালেবলা কােনারকেম চা তির কের িনেয় মেসামশােয়র ঘের গলুম—’

সত বতীর র ীণ হইয়া িমলাইয়া গল। তাহার মুেখর অ াভািবক পা ুরতা,
চােখর আতি ত দৃি  হইেত বুিঝেত পািরলাম, িক অসীম সংশয় ও য ণার িভতর িদয়া
সই ভয় র রাি টা তাহার কািটয়ািছল। ব ামেকেশর মুেখর িদেক চািহয়া দিখলাম, তাহার
চাখ দুেটা ল ল কিরয়া িলেতেছ। স হঠাৎ বিলয়া উিঠল, ‘আপনার মত অসাধারণ
মেয় আিম দিখিন। অন  কউ হেল চঁচােমিচ কের মূছা—িহি িরয়ার ঠলায় বািড় মাথায়
করত—আপিন—’

সত বতী ভা া গলায় বিলল,‘ ধু দাদার জেন —’
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, ‘আপিন এখন তাহেল বািড় িফের যান। কাল

সকােল আিম আপনােদর ওখােন যাব।’
সত বতীও উিঠয়া দাঁড়াইল, শি ত কে  বিলল, ‘িক  আপিন তা িকছু বলেলন না?’
ব ামেকশ কিহল, ‘বলবার িকছু নই। আপনােক আশা িদেয় শেষ যিদ িকছু না

করেত পাির? এর মেধ  িবধুবাবু নামক একিট আ —ইেয় আেছন িকনা, তাই একটু ভয়।
যা হাক, এইটুকু বলেত পাির য, আপিন য সব কথা বলেলন, তা যিদ থেমই বলেতন,
তাহেল হয়েতা কানও গালমাল হত না।’

অ পূণ চােখ সত বতী বিলল, ‘আিম যা বললুম তােত দাদার কানও অিন  হেব
না? সিত  বলেছন? ব ামেকশবাবু, আমার আর কউ নই—’ তাহার র কা ায় বুিজয়া
গল।

ব ামেকশ তাড়াতািড় িগয়া সদর দরজাটা খুিলয়া দাঁড়াইল, একটু হািসবার চ া
কিরয়া বিলল, ‘আপিন আর দির করেবন না—রাত হেয় গেছ। আমােদর এটা ব ােচলর
এ া  বিলশেম —বুঝেলন না—’

সত বতী একটু ব ভােব বািহর হইয়া যাইবার উপ ম কিরল। স চৗকাঠ পার
হইয়ােছ, এমন সময় ব ামেকশ মৃদু ের তাহােক িক বিলল িনেত পাইলাম না। সত বতী
চমিকয়া িফিরয়া চািহল। ণকােলর জেন  তাহার কৃত তা-িনিষ  িমনিতপূণ চাখ দুিট
আিম দিখেত পাইলাম—তারপর স িনঃশে  ছা  একিট নম ার কিরয়া তপেদ িসঁিড়
িদয়া নািময়া গল।

দরজা ভজাইয়া িদয়া ব ামেকশ িফিরয়া আিসয়া বিসল, ঘিড় দিখয়া বিলল,‘সাতটা
বেজ গেছ।’ তারপর মেন মেন িক িহসাব কিরয়া চয়াের হলান িদয়া বিলল, ‘এখনও



ঢর সময় আেছ।’
আিম সা েহ তাহােক চািপয়া ধিরলাম, ‘ ব ামেকশ, িক বুঝেল? আিম তা এমন িকছু

—িক  তামার ভাব দেখ বাধ হয়, যন তুিম ভতেরর কথা বুঝেত পেরছ।’
ব ামেকশ মাথা নািড়ল—‘এখনও সব বুিঝিন।’
আিম বিললাম, ‘যাই বল, সুকুমােরর িব ে  মাণ যতই তর হাক, আমার দৃঢ়

িব াস স খুন কেরিন।’
ব ামেকশ হািসল—‘তেব ক কেরেছ?’
‘তা জািন না—িক  সুকুমার নয়।’
ব ামেকশ আর িকছু বিলল না, িসগােরট ধরাইয়া নীরেব টািনেত লািগল। বুিঝলাম,

এখন িকছু বিলেব না। আিমও বিসয়া এই ব াপাের অ ুত জিটলতার কথা ভািবেত
লািগলাম।

অেন ণ পের ব ামেকশ একটা  কিরল, ‘সত বতীেক সু রী বলা বাধ হয় চেল
না—না?’

আিম চমিকয়া উিঠয়া বিললাম, ‘ কন বল দিখ?’
‘না, অমিন িজ াসা করিছ। সাধারেণ বাধহয় কােলাই বলেব।’
বতমান সমস ার সে  সত বতীর চহারার িক স  আেছ, বুিঝলাম না; িক

ব ামেকেশর মন কা  দুগম পেথ চিলয়ােছ, তাহা অনুমান করা অস ব। আিম িবেবচনা
কিরয়া বিললাম, ‘হ াঁ, লােক তােক কােলাই বলেব, িক  কুৎিসত বাধহয় বলেত পারেব
না।’

ব ামেকশ একটু হািসয়া উিঠয়া পিড়ল, বিলল, ‘অথাৎ তুিম বলেত চাও—‘কােলা? তা
স যতই কােলা হাক, দেখিছ তার কােলা হিরণ চাখ।’— কমন?—ভাল কথা, অি ত,
তামার বয়স কত হল বল দিখ?’

সিব েয় বিললাম, ‘আমার বয়স—’
‘হ াঁ—কত বছর ক’মাস ক’িদন, িঠক িহেসব কের বল।’
ক জােন—হয়েতা আমার বয়েসর িহসােবর মেধ ই করালীবাবুর মৃতু -রহস টা চাপা

পিড়য়া আেছ। ব ামেকেশর অসাধ  কায নাই; আিম মেন মেন গণনা কিরয়া বিললাম,
‘আমার বয়স হল ঊনি শ বছর পাঁচ মাস এগােরা িদন।– কন?’

ব ামেকশ একটা ভারী সি র িন াস ফিলয়া বিলল, ‘যাক তুিম আমার চেয় িতন
মােসর বড়। বাঁচা গল। কথাটা িক  মেন রেখা।’

‘মােন?’
‘মােন িকছুই নই। িক  ও কথা থাক। এই ব াপার িনেয় ভেব ভেব মাথা গরম

হেয় উেঠেছ। চল, আজ নাইট- শা’ ত বায়ে াপ দেখ আিস।’
ব ামেকশ কখনও বায়ে ােপ যায় না, বায়ে াপ িথেয়টার স ভালই বােস না। তাই

িব েয়র অবিধ রিহল না। বিললাম, ‘ তামার আজ হল িক বল দিখ? এেকবাের
খপচুিরয়া  মের গেল না িক?’

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, ‘অস ব নয়। আিম লগনচাঁদা ছেল—ভ াচািয মশাই কু ী
তয়ার কেরই বেলিছেলন, এ ছেল ঘার উ াদ হেব। িক  আর দির নয়। চল, খেয়েদেয়
বিরেয় পড়া যাক। ‘িচ া’য় ক’িদন থেক একটা ভাল িফ  দখাে ।’

আহারািদ কিরয়া বায়ে ােপ উপি ত হইলাম। রাি  সােড় নয়টার িচ - দশন
আর  হইল। ছিবটা িকছু দীঘ— শষ হইেত ায় পৗেন বােরাটা বািজল।

অেনক দূর যাইেত হইেব—বাসও দু’একখানা িছল; আিম একটােত উিঠবার উপ ম
কিরেতিছ, ব ামেকশ বিলল, ‘না না হঁেটই চল না খািনকদূর।’ বিলয়া হনহন কিরয়া



চিলেত আরা  কিরল।
কণওয়ািলস ীট ছািড়য়া স যখন পােশর একটা স  রা া ধিরল, তখন বুিঝলাম

স করালীবাবুর বািড়র িদেক চিলয়ােছ। এত রাে  সখােন িক েয়াজন, তাহা দয়জম
হইল না। যাহা হউক, িবনা আপি েত তাহার সে  চিললাম।

াভািবক অেপ া িকছু বিশ তপেদই আমরা চিলেতিছলাম, তবু করালীবাবুর বািড়
প িছেত অেনকটা সময় লািগল। করালীবাবুর দরজার পােশই একটা গ াস- পা  িছল,
তাহার নীেচ দাঁড়াইয়া ব ামেকশ হােতর আি ন সরাইয়া ঘিড় দিখল। িক  ঘিড় দিখবার
েয়াজন িছল না, িঠক এই সময় অেনক েলা ঘিড় চািরিদক হইেত মধ রাি  ঘাষণা কিরয়া

িদল।
ব ামেকশ উৎফু ভােব আমার িপেঠ একটা চাপড় মািরয়া বিলল, ‘হেয়েছ। চল,

এবার একটা ট াি  ধরা যাক।’
 

৪
 
পরিদন বলা সােড় আটটার সময় আমরা করালীবাবুর বািড়েত উপি ত হইলাম।

কেয়কজন পুিলস-কমচারী ও িবধুবাবু হািজর িছেলন। ব ামেকশেক দিখয়া িবধুবাবু একটু
অ ত হইেলন, িক  স ভাব গাপন কিরয়া গ ীর ের বিলেলন, ‘ ব ামেকশবাবু, আপিন
েনেছন বাধহয় য, সুকুমারেক অ াের  কেরিছ। স-ই আসল আসামী, তা আিম গাড়া
থেকই বুেঝিছলাম—আিম ধু তােক ল ােজ খলাি লুম।’

‘বেলন িক?’ ব ামেকশ মহা িব েয়র ভান কিরয়া এমনভােব িবধুবাবুর প াি েক
দৃি পাত কিরেত লািগল, যন খলাবার য টা সত  সত ই সখােন িবদ মান আেছ।
ইনে র,সাব-ইনে র হািস চািপবার চ ায় উৎকট গা ীয অবল ন কিরয়া অন িদেক
মুখ িফিরইয়া লইল।

িবধুবাবু একটু সি ভােব বিলেলন, ‘আপিন আজ িক মেন কের?’
ব ামেকশ বিলল, ‘িকছু না। নলুম, আর একটা নুতন উইল বিরেয়েছ—তাই সটা

দখেত এলুম।’
উইল ব ামেকশেক দখাইেবন িক না, তাহা িকছু ণ িচ া কিরয়া িবধুবাবু

অিন াভের ফাইল হইেত একটা কাগজ বািহর কিরয়া িদেলন। বিলেলন, ‘ দখেবন, িছঁেড়
ফলেবন না যন। এই উইলটাই হে  সুকুমােরর িব ে  সরা মাণ। করালীবাবুেক খুন
করবার পর এটা সুকুমার চুির কের িনেজর ঘের এেন লুিকেয় রেখিছল— কাথায় রেখিছল
জােনন? তার ঘের য িতনেট া  উপেরা-উপির কের রাখা আেছ, তারই নীেচর া টার
তলায়।’

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, ‘বাঃ, সবই য িমেল যাে  দখিছ! িক  একটা কথা বলুন
তা, সুকুমার উইখানা িছঁেড় ফলেল না কন?’

িবধুবাবু নােকর মেধ  এক কার শ  কিরয়া বিলেলন, ‘ ঁ, স বুি  থাকেল তা।
ভেবিছল, আমরা তার ঘর সাচই করব না।’

‘সুকুমার িকছু বলেল?’
‘িক আর বলেব! সবাই যা বেল থােক, যন ভাির আ য হেয় গেছ, এমিন ভাব

দিখেয় বলেল, ‘আিম িকছু জািন না।’
ব ামেকশ উইলখানা উ াইয়া দিখয়া, সমুিচত ার সিহত তাহার ভাঁজ খুিলয়া

পিড়েত আর  কিরল। আিমও গলা বাড়াইয়া দিখলাম, সাদা এক-তা ফুল া  কাগেজর



উপর ছাপার অ ের লখা রিহয়ােছ—
‘অদ  ইংরাজী ১৯৩৩ খৃ াে র ২২ শ সে র তািরেখ, আিম স ােন সু  শরীের

এই উইল কিরেতিছ য, আমার মৃতু র পর আমার সম  াবর অ াবর স ি  ও নগদ
টাকা আমার কিন  ভািগেনয় মান ফণীভূষণ পাইেব। পূেব য সকল উইল কিরয়ািছলাম,
তাহা অ  ারা নাকচ করা হইল। া র— করালীচরণ বসু।’

উইল পিড়য়া ব ামেকশ লাফাইয়া উিঠল, দিখলাম, তাহার মুখ উে জনায় লাল
হইয়া উিঠয়ােছ। স বিলল, ‘িবধুবাবু, এ িক আ ায ব াপার! উইল য—’ বিলয়া কাগজখানা
িবধুবাবুর স ুেখ পািতয়া ধিরল।

িবধুবাবু িবি তভােব সটা আগােগাড়া পিড়য়া বিলেলন, ‘িক হেয়েছ? আিম তা িকছু
—’

‘ দখেছন না?’ বিলয়া া েরর নীেচটা আঙুল িদয়া দখাইল।
তখন িবধুবাবু চ ু  গালাকৃিত কিরয়া বিলেলন, ‘ওঃ, সা ী—’
‘চুপ!’ ব ামেকশ ঠাঁেট আঙুল িদয়া ঘেরর ভজােনা দরজার িদেক তাকাইল।

িকছু ণ উৎকণভােব িনয়া পা িটিপয়া িটিপয়া িগয়া হঠাৎ কবাট খুিলয়া ফিলল।
মাখনলাল দরজায় কান পািতয়া িনেতিছল, সেবেগ পালইবার চ া কিরল।

ব ামেকশ তাহােক কািমেজর গলা ধিরয়া ঘেরর মেধ  টািনয়া আিনল; জার কিরয়া একটা
চয়াের বসাইয়া িদয়া বিলল, ‘ইনে রবাবু, এেক ধের রাখুন—ছাড়েবন না। আর, কথা
কইেত দেবন না।’

মাখন ভেয় আধমরা হইয়া িগয়ািছল, বিলল, ‘আিম—’
‘চুপ! িবধুবাবু একটা াির পেরায়ানা ম ািজে েটর কাছ থেক আিনেয় িনন।

আসামীর নাম দবার দরকার নই—নামটা পের ভিত কের িনেলই হেব।’ িবধুবাবুর কােনর
কােছ মুখ লইয়া িগয়া খােটা গলায় বিলল, ‘তত ণ এই লাকটােক ল ােজ খলান—আমরা
আসিছ।’

িবধুবাবু বুি ে র মত বিলেলন, ‘িক  আিম িকছুই—’
‘পের হেব। ইিতমেধ  আপিন ওয়াের খানা আিনেয় রাখুন। এস অিজত।’

তপেদ ব ামেকশ উপের উিঠয়া িগয়া ফণীর কবােট টাকা মািরল। ফণী আিসয়া
দরজা খুিলয়া স ুেখ ব ামেকশেক দিখয়া ঈষৎ িব েয়র সিহত বিলল, ‘ ব ামেকশবাবু!’

আমরা ঘের েবশ কিরলাম। ব ামেকেশর ব সম  ভাব আর িছল না, স
সাহস মুেখ বিলল, ‘আপিন েন সুখী হেবন, করালীবাবুর কৃত হত াকারী ক—তা আমরা
জানেত পেরিছ।’

ফণী একটু মিলন হািসয়া বিলল, ‘হ াঁ—সুকুমারদা ার হেয়েছন জািন। িক
এখনও যন িব াস করেত পারিছ না।’

‘িব াস না হবারই তা কথা। তাঁর ঘর থেক আর একটা উইল বিরেয়েছ।– স
উইেলর ওয়ািরস আপিন!’

ফণী বিলল, ‘তাও েনিছ। কথাটা েন অবিধ আমার মনটা যন তেতা হেয় গেছ।
তু  টাকার জেন  মামার অপঘােত ােণ গল।’ একটা িন াস ফিলয়া কিহল, ‘অথমনথ !
িতিন আমার সব স ি  িদেয় গেছন, এেতও আিম খুিশ হেত পারিছ না ব ামেকশবাবু।
নাই িদেতন টাকা—তবু তা িতিন বঁেচ থাকেতন।’

ব ামেকশ বইেয়র শলফটার স ুেখ দাঁড়াইয়া বই লা দিখেত দিখেত
অন মন ভােব বিলল, ‘তা তা বেটই। পু াদিপ ধনভাজাং ভীিতঃ—শ রাচায তা আর
িমেথ  বেলনিন! এটা িক বই? িফিজওলিজ! সুকুমারবাবুর বই দখিছ।’ বইখানা বািহর
কিরয়া ব ামেকশ নামপ টা দিখল।



ফণী একটু হািসয়া বিলল, ‘হ াঁ—সুকুমারদা মােঝ মােঝ আমােক তাঁর ডা াির বই
পড়েত িদেতন। িক আ ায দখুন। এ বািড়েত আিম সুকুমারদােকই সবেচেয় আপনার
লাক মেন করতুম—এমন িক, দাদােদর চেয়ও—অথচ িতিনই—’

ব ামেকশ আরও কতক িল বই খুিলয়া দিখয়া িবি তভােব বিলল, ‘আপিন তা
দখিছ একজন পাকা কীিট! সব বই দাগ িদয়া পেড়েছন।’

ফণী বিলল, ‘হ াঁ। পড়া ছাড়া আর তা কানও অ ামুজেম  নই—স ীও নই। এক
সুকুমারদা রাজ স ােবলা খািনক ণ আমার কােছ এেস বসেতন। আ া, ব ামেকশবাবু,
সত ই িক সুকুমারদা এ কাজ কেরেছন? কান সে হ নই?’

ব ামেকশ চয়াের আিসয়া বিসল, বিলল, ‘অপরাধীর িব ে  য সব মাণ পাওয়া
গেছ, তােত সে েহর িবেশষ ান নই। বসুন—আপনােক সব কথা বলিছ।’

ফণী িবছানায় উপেবশন কিরল, আিম তাহার পােশ বিসলাম। ব ামেকশ বিলল,
‘ দখুন, হত া দু’রকম হয়—এক, রােগর মাথায় হত া, যােক crime of passion বেল; আর
এক, স  কের হত া। রােগর মাথায় য— লাক খুন কের, তােক ধরা কিঠন নয়—
অিধকাংশ সময় স িনেজই ধরা দয়। িক  য লাক ভেব-িচে  িনেজেক যথাস ব
সে হমু  কের খুন কের, তােক ধরাই কিঠন হেয় পেড়। তখন ক আসামী, তার নাম
আমরা জানেত পাির না, পাঁচজন লােকর ওপর সে হ হয়। এ রকম ে  আমরা কা
পেথ চলব? তখন আমােদর একমা  পথ হে —হত ার ণালী থেক হত াকারীর কৃিত
বাঝবার চ া করা।

‘বতমান ে  আমরা একটা অ ুত ব াপার দখেত পাি —হত াকারী লাকটা
একাধাের বাকা এবং চতুর। স অত  বুি মােনর মত খুন কেরেছ অথচ িনেবােধর মত
খুেনর যা-িকছু মাণ িনেজর ঘের িনেয় িগেয় রেখ িদেয়েছ। বলুন দিখ, সত বতী ছঁুচ
িদেয় খুন করবার িক দরকার িছল? বাজাের িক ছঁুচ পাওয়া না? আর উইলখানা য  কের
লুিকেয় রাখবার কানও আবশ কতা িছল িক? িছঁেড় ফলেলই তা সব ন াটা চুেক যত। এ
থেক িক মেন হয়?’

ফণী হােতর উপর িচবুক রািখয়া িনেতিছল, বিলল, ‘িক মেন হয়?’
ব ামেকশ বিলল, ‘ য ব ি  বুি মান, স বাকিমর ভান করেত পাের। সুতরাং

পির ার বাঝা যাে , আসামী য হাক স বুি মান।
‘িক  বুি মান লাকও ভুল কের, বাকা সাজবার চ াও সব সময় সফল হয় না। এ

ে ও আসামী কেয়কটা ছাট ছাট ভুল কেরিছল বেল আিম তােক ধরেত পেরিছ।’
ফণী মৃদু ের িজ াসা কিরল, ‘িক ভুল স কেরিছল?’
‘বলিছ।’ ব ামেকশ পেকট হাটকাইয়া একটা সাদা কাগজ বািহর কিরল—‘িক  তার

আেগ এ বািড়র একটা ন া তির কের দখােত চাই। একটা পি ল আেছ িক? য কানও
পি ল হেলই চলেব।’

ফণীর িবছানায় বািলেশর পােশ একটা বই রাখা িছল, তাহার িভতর হইেত স
একটা লাল পি ল বািহর কিরয়া িদল।

পি লটা লইয়া ব ামেকশ ভাল কিরয়া দিখল, তারপর মৃদু হােস  সটা পেকেট
রািখয়া িদয়া বিলল, ‘থাক, া  আঁকবার দরকার নই—মুেখই বলিছ। অপরাধী  ধানত
িতনিট ভুল কেরিছল। থেম— স ’র অ ানাটিমর এক জায়গায় লাল পি ল িদেয় দাগ
িদেয়িছল; ি তীয়— স বা  টানবার সময় একটু শ  কের ফেলিছল; আর তৃতীয়— স
আইন ভাল জানত না।’

ফণীর মুখ হইেত সম  র  নািময়া িগয়া মুখখানা এেকবাের মড়ার মত হইয়া
িগয়ািছল, স অিত কে  উ ারণ কিরল,‘আইন জানত না?’



ব ামেকশ বিলল, ‘না, আর সই জেন ই তার অতবড় অপরাধটা ব থ হেয় গল।’
 অধর লহন কিরয়া ফণী বিলল, ‘আপিন িক বলেছন, আিম িঠক বুঝেত পারিছ

না।’
ব ামেকশ ধীের ধীের বিলল, ‘সুকুমারবাবুর ঘর থেক য উইলটা বিরেয়েছ—উইল

িহেসেব সটা মূল হীন। তােত সা ীর দ খত নই।’
মেন হইল, ফণী এবার মূিছত হইয়া পিড়য়া যাইেব। অেনক ণ কহ কানও কথা

বিলল না; দৃি হীন  চ ু  মিলয়া ফণী মািটর িদেক তাকাইয়া রিহল। তারপর দুই হােত
মাথার চুল মুিঠ কিরয়া ধিরয়া অধব  ের বিলল, ‘সব বৃথা—সব িমেছ—’ ব ামেকশবাবু,
আমােক একটু সময় িদন, আিম বড় অসু  বাধ করিছ।’

ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নািড়ল, ‘আধ ঘ া সময় আপনােক িদলুম— তির
হেয় িনন।’ ার পয  িগয়া িফিরয়া দাঁড়াইয়া বিলল, ‘িথ লটা অবশ ’ ফেল িদেয়েছন; সটা
সুকুমােরর ঘের রেখ আেসনিন কন বাঝা যাে  না। তাড়াতািড়েত আঙুল থেক খুলেত
ভুেল িগেয়িছেলন—না? তাই হেব। িক  ােরাফম কার হাত িদেয় আনােলন? মাখন?’

ফণী িবছানায় ইয়া পিড়য়া বিলল, ‘আধ ঘ া পের আসেবন—’
ার ভজাইয়া িদয়া আমরা নীেচ নািময়া আিসয়া বিসলাম। মাখন তখনও ইনে র

ও সাব-ইনে েরর মধ বতী হইয়া দা ভুত জগ ােথর মত বিসয়ািছল, ব ামেকশ ভীষণ
ৃকুিট কিরয়া তাহােক  কিরল, ‘তুিম কেব ফণীেক ােরাফম এেন িদেয়ছ?’

মাখন চমকাইয়া উিঠয়া বিলল, ‘আিম িকছু জািন না—’
‘সিত  কথা বল, নইেল ওয়ােরে  তামার নামই লখা হেব।’
মাখন কাঁিদয়া ফিলয়া বিলল, ‘ দাহাই আপনােদর, আিম এ সেবর মেধ  নই। ফণী

বেলিছল রাে  তার ঘুম হয় না, একেফাটা কের ােরাফম খেল ঘুম হেব—তাই—’
‘বুেঝিছ। এেক এবার ছেড় িদেত পােরন, িবধুবাবু।’
মুি  পাইয়া মাখন এেকবাের বািড় ছািড়য়া দৗড় মািরল। ব ামেকশ বিলল,

‘ওয়াের  এেসেছ?’
িবধুবাবু বিলেলন, ‘না, এই এল বেল। িক  কার জেন  ওয়াের ?’
‘করালীবাবুেক য খুন কেরেছ তার জন ।’
িবধুবাবু অিতশয় অ স ভােব মাথা নািড়য়া বিলেলন, ‘ ব ামেকশবাবু, এটা

পিরহােসর সময় নয়। কিমশনার সােহব আপনােক একটু হ কেরন বেল আপিন আমার
ওপর কুম চালাে ন, তাও আিম সহ  কেরিছ। িক  তামাশা সহ  করব না।’

‘তামাশা নয়—এ এেকবাের িনেরট সিত  কথা। নুন তেব—’ বিলয়া ব ামেকশ
সংে েপ সম  কথা িবধুবাবুেক বিলল। িবধুবাবু িকছু ণ িব য়িব ল হইয়া রিহেলন,
তারপর ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া বিলেলন, ‘তাই যিদ হয়, তেব তােক একলা ফেল এেলন িক
বেল? যিদ পালায়?’

‘পালােব না; স িনেজর অপরাধ ীকার করেব। আর সইেটই আমােদর একমা
ভরসা; কারণ, তার অপরাধ আদালেত মাণ করা িবেশষ কিঠন হেব। জুরীেদর আপিন
জােনন তা—তারা ‘ন  িগি ’ বেলই আেছ।’

‘তা তা জািন—িক —’ িবধুবাবুর আবার বিসয়া পিড়েলন।
িঠক আধ ঘ া পের আমরা ফণী ঘের এলাম। িবধুবাবু সব থম দরজা খুিলয়া

গটগ  কিরয়া ঘের ঢুিকয়াই থমিকয়া দাঁড়াইয়া পিড়েলন।
ফণী িবছানয়া ইয়া আেছ, িবছানার পােশ তাহার ডান হাতটা ঝুিলেতেছ; আর িঠক

তাহার নীেচ মেঝর উপর পু  হইয়া র  জিময়ােছ। কি র কাটা ধমনী হইেত তখনও
ফাঁটা ফাঁটা গাঢ় র  ঝিরয়া পিড়েতেছ।



িকছু ণ চািহয়া থািকয়া ব ামেকশ বিলল, ‘এতটা আিম ত াশা কিরিন। িক  এ
ছাড়া তার উপায়ই বা িছল িক?’

ফণীর বুেকর উপর একখানা িচিঠ রাখা িছল; সটা তুিলয়া লইয়া ব ামেকশ পাঠ
কিরল। িচেঠেত এই কয়িট কথা লখা—

‘ ব ামেকশবাবু,
চিললাম। আিম খাঁড়া অকমণ , এখােন আমার অ  জুিটেব না— দিখ ওখােন জােট

িক না।
আিম জািন, মাকা মা কিরয়া আপনারা আমার ফাঁিস িদেত পািরেতন না। িক

আমার বাঁিচয়া কানও লাভ নাই; যখন টাকাই পাইলাম না,তখন িকেসর সুেখ বাঁিচব?
মামােক খুন কিরয়ািছ সজন  আমার াভ নাই; িতিন আমােক ভালবািসেতন না,

খাঁড়া বিলয়া িব প কিরেতন। তেব সুকুমারদার কােছ মা চািহেতিছ। িক  িতিন ছাড়া
দাষ চাপাইবার লাক আর কহ িছল না।

তা ছাড়া, িতিন ফাঁিস গেল আর একটা সুিবধা হইত। িক  য কথা িনেজর
িবকলা তার ল ায় জীবেন কাহােকও বিলেত পাির নাই আজ আর তাহা কাশ কিরব না।

ােরাফম কাথা হইেত পাইয়ািছ তাহা বিলব না; য আিনয়া িদয়ািছল স আমার
অিভসি  জািনত না। তেব পের হয়েতা সে হ কিরয়ািছল।

আপিন আ ায লাক, িথ েলর কথাটাও ভুেলন নাই। সটা সত ই আঙুল হইেত
খুিলেত ভুিলয়া িগয়ািছলাম; ঘের িফিরয়া আিসয়া চােখ পিড়ল। সটা এই ঘেরই আেছ—
খঁুিজয়া লইেবন। সিদন রাি েত সত বতীর ঘর হইেত িথ ল আর ছঁুচ চুির কিরয়ািছলাম—
স তখন রা াঘের িছল।

আপিন ছাড়া আমােক বাধহয় আর কহ ধিরেত পািরত না িক  তবু আপনােক
িবে ষ কিরেত পারেতিছ না। িবদায়। ইিত—

ব দূেরর যা ী
ফণীভূষণ কর
িচিঠখািন িবধুবাবুর হােত িদয়া ব ামেকশ বিলল, ‘এখন সুকুমারবাবুেক ছেড় দবার

বাধহয় আর কানও বাধা নই। তাঁর ভিগনীেকও জানােনা দরকার। িতিন বাধহয় িনেজর
ঘেরই আেছন।–চল অিজত।’

৫
 
স াহখােনক পের আমরা দুইজেন আমােদর বিসবার ঘের অিধি ত িছলাম।

বকালেবলা নীরেব চা—পান চিলেতিছল।
গত কয়িদন অপরাে  ব ামেকশ িনয়িমত বািহের যাইেতিছল। কাথায় যায়, আমােক

বেল নাই, আিমও িজ াসা কির নাই। তাহার কােছ মােঝ মােঝ এমন দু’একটা গাপনীয়
কস আিসত যাহার কথা আমার কােছও কাশ কিরবার তাহার অিধকার িছল না।

আিম িজ াসা কিরলাম, ‘আজও ব েব না িক?’
ঘিড় দিখয়া ব ামেকশ বিলল, ‘ ঁ।’
একটু স ু িচতভােব  কিরলাম, ‘নুতন কস হােত এেসেছ, না?’
‘ কস? হ াঁ—িক  কসটা বড় গাপনীয়।’
আিম আর ও িবষেয় কানও  কিরলাম না, বিললাম, ‘সুকুমােরর ব াপার সব চুেক

গেছ?’
‘হ াঁ— ােবেটর দরখা  কেরেছ।’



আিম বিললাম, ‘আ া ব ামেকশ, িঠক িকভােব ফণী খুন করেল, আমােক বুিঝেয়
বলেতা; এখনও ভাল কের জট ছাড়ােত পারিছ না।’

চােয়র শূণ  পয়ালাটা নামাইয়া রািখয়া ব ামেকশ বিলল, ‘আ া শান, পর পর
ঘটনা েলা যমন ঘেটিছল, বেল যাি —

‘ সিদন দুপুরেবলা করালীবাবুর সে  মিতলােলর ঝগড়া হল। সে েবলা সুকুমার
এেস তাই েন করালীবাবুেক বাঝােত গল। সখান থেক গালাগািল খেয় বিরেয় ফণীর
ঘের ায় সােড় সাতটা পয  কাটােল; তারপর খেয়েদেয় বায়ে াপ দখেত গল। এ পয
কানও গালমাল নই।’

‘না।’
‘রাি  আটটার থেক নয়টার মেধ —অথাৎ সত বতী য সময় রা াঘের িছল, সই

সময় ফণী তার ঘর থেক িথ ল আর ছঁুচ চুির করেল। স বুঝেত পেরিছল, করালীবাবুর
আবার উইল বদলােবন এবং এবার স স ি  পােব। স িঠক করেল, বুেড়ােক আর মত
বদলাবার ফুরসৎ দেব না। বুেড়ােক ফণী িবষচে  দখত; িবকলা  লােকর একটা অ ুত
মানিসক দুবলতা ায়ই দখা যায়—তারা িনেজেদর দিহক িবকৃিত স ে  ব -িব প
সইেত পাের না। ফণী বাধহয় অেনকিদন থেকই করালীবাবুেক খুন করবার মতলব
আঁটিছল। ‘বামুনঠাকুর এেজহার থেক জানা যায়, রাি  আ াজ সােড় এগােরাটার সময়
মিতলাল বািড় থেক বিরেয়িছল। গাঁজােখারেদর সমেয়র ধারণা থােক না, তাই বামুনঠাকুর
একটু সমেয়র গালমাল কের ফেলিছল। গাঁজােখারেদর সমেয়র ধারণা থােক না, তাই
বামুনঠাকুর একটু সমেয়র গালমাল কের ফেলিছল। আিম িহসাব কের দেখিছ , মিতলাল
বািড় থেক বিরেয়িছল িঠক এগােরাটা বেজ পঁিচশ িমিনেট। তার ও- দাষ বরাবরই িছল—
রাে  বািড় থাকত না।

‘ স বিরেয় যাবার পর ফণীও িনেজর ঘর থেক ব ল। মিতলােলর ঘর
করালীবাবুর শাবার ঘেরর িঠক নীেচই, পােছ পােয়র শ  হয়, তাই ফণী এত ণ অেপ া
করিছল। ঘুম  করালীবাবুেক ােরাফম করেত িমিনট পাঁেচক সময় লাগল; তারপর স
তাঁর ঘােড় অপটু হে  ছঁুচ ফাটােল। িতনবার ফাটবার পর তেব ছঁুচ যথা ােন পৗছল।
সুকুমােরর মতন ডা াির ছা  যিদ একাজ করত, তাহেল িতনবার ফাটাবার দরকার হত
না।

‘করালীবাবুেক শষ কের ফণী পােশর ঘেরর দরাজ থেক তাঁর শষ উইল বার
করেল— দখেল, উইল তার নােমই বেট।

‘এখােন একটু সে েহর অবকাশ আেছ। এমনও হেত পাের য, ফণী করালীবাবুেক
ােরাফম কের পােশর ঘের িগেয় উইলটা পড়েল; যখন দখেল উইল তারই নােম, তখন

িফের এেস করালীবাবুেক খুন করেল। স যাই হাক, এই ব াপাের তার দশ-বােরা িমিনট
সময় লাগল।

‘এখন কথা হে , উইলখানা িনেয় স িক করেব? যথা ােন রেখ িদেলও পারত,
িক  তােত সুকুমারেক ভাল কের ফাঁসােনা যায় না। অথচ িনেজেক বাঁচােত হেল একজনেক
ফাঁসােনা চাই—ই।

উইল আর ােরাফেমর িশিশ স সুকুমােরর ঘের লুিকেয় রেখ এল। জানত, এত
বড় কাে র পর সব ঘর খানাত াস হেবই—তখন উইলও ব েব। এক িঢেল দুই পািখ
মরেব—সুকুমার তখন িফরেত পাের না; স িফরেছ—যখন ঘিড়েত ঢং ঢং কের বােরাটা
বাজেছ—

‘আর িকছু বাঝাবার দরকার আেছ িক?’
‘উইেল সা ীর দ খত না থাকার কারণ িক?’



ব ামেকশ ভািবেত ভািবেত বিলল, ‘আমার মেন হয়, খাওয়া-দাওয়ার পর করালীবাবু
উইলটা িলেখিছেলন, তাই আর রাে  িকছু কেরনিন। স বত তাঁর ইে  িছল, পরিদন
সকােল চাকর-বামুনেক িদেয় সিহ দ খত কিরেয় নেবন।’

নীরেব ধুমপান কিরয়া িকছু ণ কািটয়া গল, তারপর িজ াসা কিরলাম, ‘সত বতীর
সে  তারপর আর দখা হেয়িছল? স িক বলেল? খুব ধন বাদ িদেল তা?’

িবমযভােব মাথা নািড়য়া ব ামেকশ বিলল, ‘না। ধু গলায় আঁচল িদেয় প াম
করেল।’

‘চমৎকার মেয় িক —না?’
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল,তজনী তুিলয়া বিলল, ‘তুিম আমার চেয় বয়েস বড়, স

কথাটা মেন আেছ তা?’
‘হ াঁ— কন?’
উ র না িদয়া ব ামেকশ পােশর ঘের েবশ কিরল। িমিনট পাঁেচক পের িবেশষ

সাজ-স া কিরয়া বািহর হইয়া আিসল। আিম বিললাম, ‘ তামার গাপনীয় মে ল তা ভারী
শৗিখন লাক দখিছ, িসে র প ািব পরা িডেকটিটভ না হেল মন ওেঠ না।’

এেস -মাখােনা মােল মুখ মুিছয়া ব ামেকশ বিলল, ‘ ঁ। সত  অে ষণ তা আর
চাি খািন কথা নয়, অেনক তাড়েজাড় দরকার।’

আিম বললাম, ‘সত  অে ষণ তা অেনকিদন থেকই করছ, এত সাজ-স া তা
কখেনা দিখিন।’

ব ামেকশ একটু গ ীর হইয়া বিলল, ‘সত  অে ষণ আিম অ িদন থেকই আর
কেরিছ।’

‘তার মােন?’
‘তার মােন অিত গভীর। চললুম।’ মুচিক হািসয়া ব ামেকশ ােরর িদেক অ সর

হইল।
‘সত —ওঃ।’ আিম লাফাইয়া িগয়া তাহার কাঁধ চািপয়া ধিরলাম—‘সত বতী! এ ক’িদন

ধের ঐ মহা সত িট অে ষণ করা হে  বুিঝ? অ াঁ— ব ামেকশ! শেষ তামার এই দশা।
কিব তাহেল িঠক বেলেছন— েমর ফাঁদ পাতা ভুবেন।’

ব ামেকশ বিলল, ‘খবরদার। তুিম আমার চেয় বয়েস বড়, অথাৎ স েক তার
ভা র। ঠা া-ইয়ািক চলেব না। এবার থেক আিমও তামায় দাদা বেল ডাকব।’

িজ াসা কিরলাম, ‘আমােক এত ভয় কন?’
স বিলল, ‘ লখক জাতটােকই আিম ঘার সে েহর দৃি েত দিখ।’
দীঘিন াস ফিলয়া বিললাম, ‘ বশ, দাদাই হলুম তাহেল।’ ব ামেকেশর ম েক

হ াপণ কিরয়া বিললাম, ‘যাও ভাই, চারেট বােজ, এবার জয়যা ায় বিরেয় পড়। আশীবাদ
কির, সেত র িত যন তামার অিবচিলত ভি  থােক।’

ব ামেকশ বািহর হইয়া গল।



চারাবািল

কুমার ি িদেবর বার ার সিনব  িনম ণ আর উেপ া কিরেত না পািরয়া একিদন
পৗেষর শীত-সুতী  ভােত ব ামেকশ ও আিম তাঁহার জিমদারীেত িগয়া উপি ত
হইয়ািছলাম। ই া িছল িদন সাত-আট সখােন িনঝ ােট কাটাইয়া, ফাঁকা জায়গার িব
হওয়ায় শরীর চা া কিরয়া লইয়া আবার কিলকাতায় িফিরব।

আদর যে র অবিধ িছল না। থম িদনটা ঘ ায় ঘ ায় অপব া  আহার কিরয়া ও
কুমার ি িদেবর সে  গ  কিরয়াই কািটয়া গল। গে র মেধ  অবশ  খুড়া মহাশয় স র
িদিগ ই বিশ ান জুিড়য়া রিহেলন।

রাে  আহারািদর পর শয়নঘেরর দরজা পয  আমােদর পৗছাইয়া িদয়া কুমার
ি িদব বিলেলন, কাল ভােরই িশকাের ব েনা যােব। সব বে াব  কের রেখিছ।

ব ামেকশ সাৎসােহ িজ াসা কিরল, এিদেক িশকার পাওয়া যায় নািক?
ি িদব বিলেলন, যায়। তেব বাঘ-টাঘ নয়। আমার জিমদারীর সীমানায় একটা বড়

জ ল আেছ, তােত হিরণ, েয়ার, খরেগাশ পাওয়া যায়; ময়ূর, বনমুরগীও আেছ। জ লটা
চারাবািলর জিমদার িহমাং  রােয়র স ি । িহমাং  আমার ব ু ; আজ সকােল আিম তােক
িচিঠ িলেখ িশকার করবার অনুমিত আিনেয় িনেয়িছ। কােনা আপি  নই তা?

আমরা দুজেন একসে  বিলয়া উিঠলাম, আপি ।
ব ামেকশ যাগ কিরয়া িদল, তেব বাঘ নই এই যা দুঃেখর কথা।
ি িদব বিলেলন, এেকবাের য নই তা বলেত পারব না; িত বছরই এই সময় দু

একটা বাঘ িছটেক এেস পেড়—তেব বােঘর ভরসা করেবন না। আর বাঘ এেলও িহমাং
আমােদর মারেত দেব না, িনেজই ব াগ করেব।

কুমার হািসেত লািগেলন—জিমদারী দখবার ফুরসৎ পায় না, তার এমিন িশকােরর
নশা। িদন রাত হয় ব ুেকর ঘের, নয় তা জ েল। যােক বেল িশকার-পাগল। িটপও
অসাধারণ-মািটেত দাঁিড়েয় বাঘ মাের।

ব ামেকশ কৗতুহলী হইয়া িজ াসা কিরল, িক নাম বলেলন জিমদারীর- চারাবািল?
অ ুত নাম তা।

হ াঁ, নিছ। ওখােন নািক কাথায় খািনকটা চারাবািল আেছ, িক  কাথায় আেছ,
কউ জােন না। সই থেক চারাবািল নােমর উৎপি । হােতর ঘিড়র িদেক দৃি পাত কিরয়া
বিলেলন, ‘আর দির নয়, েয় পড়ুন। নইেল সকােল উঠেত ক  হেব।’ বিলয়া একটা হাই
তুিলয়া ান কিরেলন।

একই ঘের পাশাপািশ খােট আমােদর শয়েনর ব ব া হইয়ািছল। শরীর বশ একিট
আরামদায়ক াি েত ভিরয়া উিঠেতিছল; সানে  িবছানায় লেপর মেধ  েবশ কিরলাম।

ঘুমাইয়া পিড়েতও বিশ দির হইল না। ঘুমাইয়া  দিখলাম- চারাবািলেত ডুিবয়া
যাইেতিছ; ব ামেকশ দূের দাঁড়াইয়া হািসেতেছ। েম েম গলা পয  ডুিবয়া গল; যতই
বািহর হইবার জন  হাঁকপাক কিরেতিছ, ততই িন ািভমুেখ নািময়া যাইেতিছ। শেষ নাক
পয  বািলেত তলাইয়া গল। িনেমেষর জন  ভয়াবহ মৃতু -য ণার াদ পাইলাম। তারপর
ঘুম ভািঙয়া গল।

দিখলাম, লপটা কখন অসাবধােন নােকর উপর পিড়য়ােছ। অেনক ণ ঘমা
কেলবের িবছানায় বিসয়া রিহলাম, তারপর ঠা া হইয়া আবার শয়ন কিরলাম। িচ ার



সংসগ ঘুেমর মেধ ও িক প িবিচ ভােব স ািরত হয় তাহা দিখয়া হািস পাইল।
ভার হইেত না হইেত িশকাের বািহর হইবার ড়া িড় পিড়য়া গল। কােনামেত

হাফ-প া  ও গরম হাঁস চড়াইয়া লইয়া, কক সহেযােগ ফুট  চা গলাধঃকরণ কিরয়া
মাটের চিড়লাম। মাটের িতনটা শট-গান, অজ  কাতুজ ও এক বেতর বা -ভরা আহায
ব  আেগ হইেতই রাখা হইয়ািছল। কুমার ি িদব ও আমরা দুইজন িপছেনর সীেট

ঠাসাঠািস হইয়া বিসেতই গািড় ছািড়য়া িদল। কুয়াশায় ঢাকা অ  শীতল উষােলােকর
িভতর িদয়া   কিরয়া ছুিটয়া চিললাম।

কুমার ওভারেকেটর কলােরর িভতর হইেত অ ু ট ের বিলেলন, সুেযাদেয়র আেগ না
প ছেল ময়ুর বনেমারগ পাওয়া শ  হেব। এই সময় তারা গােছর ডগায় বেস থােক-
চমৎকার ট ােগট।

েম িদেনর আেলা ফুিটয়া উিঠেত লািগল। পেথর দু’ধাের সমতল ধােনর ত;
কাথাও পাকা ধান শায়াইয়া দওয়া হইয়ােছ, কাথাও সানালী মাথা তুিলয়া দাঁড়াইয়া
আেছ। দূের আকােশর পটমূেল পু  কািলর দােগর মত বনানী দখা গল; আমােদর রা া
তাহার একটা কাণ শ কিরয়া চিলয়া িগয়ােছ। কুমার অ ুিল িনেদশ কিরয়া বিলেলন য
ঐ বেনই িশকার কিরেত চিলয়ািছ।

িমিনট কুিড় পের আমােদর মাটর জ েলর িকনারায় আিসয়া থািমল। আমরা পেকেট
কাতুজ ভিরয়া লইয়া ব ুক ঘােড় মহা উৎসােহ বেনর মেধ  ঢুিকয়া পিড়লাম। কুমার ি িদব
একিদেক গেলন। আিম আর ব ামেকশ এই সে  আর একিদেক চিললাম। ব ুক চালনায়
আমার এই থম হােতখিড়, তাই একলা যাইেত সাহস হইল না। ছাড়াছািড় হইবার পূেব
ি র হইল য বলা নটার সময় বেনর পূব সীমাে  ফাঁকা জায়গায় িতনজেন আবার
পুনিমিলত হইব। সইখােনই াতরােশর ব ব া থািকেব।

কা  বেনর মেধ  বড় বড় গাছ-শাল, ম য়া, স ন, িশমুল, দওদার-মাথার উপর
যন চাঁেদায়া টািনয়া িদয়ােছ; তাহার মেধ  অজ  িশকার। নীেচ হিরণ, খরেগাশ-উপের
হিরয়াল, বনেমারগ, ময়ুর। থম ব ুক ধিরবার উে জনাপূণ আন -আওয়াজ করার সে
সে  বৃ চুড়া হইেত মৃত পািখর পতন-শ , ছররার আঘােত উ ীয়মান কু ু েটর আকােশ
িডগবাজী খাইয়া প  াি -একটা এিপক িলিখয়া ফিলেত ই া কিরেতেছ। কািলদাস
সত ই িলিখয়ােছন, িবধ াি  লে  চেল—স রমান ল েক িব  করা—এ প িবেনাদ আর
কাথায়? িক  যাক—পািখ িশকােরর ব ল বণনা কিরয়া বীণ বাঘ-িশকারীেদর কােছ আর
হাস া দ হইব।

আমােদর থিল েম ভিরয়া উিঠেত লািগল। বলাও অলি েত বািড়য়া চিলয়ািছল।
আিম একবার এক কাতুেজ-দশ ন র-সাতটা হিরয়াল মািরয়া আ াঘার স ম েগ চিড়য়া
িগয়ািছলাম—দৃঢ় িব াস জি য়িছল আমার মত অব থ স ান সকােল অ ুেনরও িছল না।
ব ামেকশ দুইবার মা  ব ুক চালাইয়া—একবার একটা খরেগাশ ও ি তীয়বার একটা ময়ুর
মািরয়াই-থািময়া িগয়ািছল। তাহার চ ু  বৃহ র িশকােরর অনুস ান কিরয়া িফিরেতিছল।
বেন হিরণ আেছ; তা ছাড়া বাঘ না হাক, ভালুেকর আশা স স ূণ ত াগ কিরেত পাের
নাই। তাই কু  ম য়া গােছ তখনও ফল পােক নাই ধু তাহার ভালুক-লু  সই িদেকই
সতক হইয়া িছল।

িক  বলা যতই বািড়েত লািগল, জ েলর বাতােসর েণ পেটর মেধ  অি েদব
ততই খর হইয়া উিঠেত লািগেলন। আমরা তখন জ েলর পূবসীমা ল  কিরয়া চিলেত
আর  কিরলাম।

কুমার ি িদেবর ব ুেকর আওয়াজ দূর হইেত বরাবরই িনেত পাইেতিছলাম, এখন
দিখলাম িতিনও পূবিদেক মাড় লইয়ােছন।



বনভূিমর ঘন সি িব  গাছ েম পাতলা হইয়া আিসেত লািগল। অবেশেষ আমরা
রৗে া ল খালা জায়গায় নীল আকােশর তলায় আিসয়া দাঁড়াইলাম। স ুেখই বালুকার
একটা িব ীণ বলয়- ায় িসিক মাইল চওড়া; দেঘ  কতখািন তাহা আ াজ করা গল না-
বেনর কাল ঘািষয়া অধচ াকাের পিড়য়া আেছ। বালুর উপর সূযিকরণ পিড়য়া চ   চ  
কিরেতেছ; শীেতর ভােত দিখেত খুব চমৎকার লািগল।

এই বালু-বলয় জ লেক পূবিদেক আর অ সর হইেত দয় নাই। কােনা সুদূর
অতীেত হয়েতা ইহা একিট াতি নী িছল, তারপর াকৃিতক িবপযেয়-হয়েতা ভূিমকে -
খাত উঁচু হইয়া জল কাইয়া িগয়া  বালু া ের পিরণত হইয়ােছ।

আমরা বালুর িকনারায় বিসয়া িসগােরট ধরাইলাম।
অ কাল পেরই কুমার ি িদব আিসয়া উপি ত হইেলন। বিলেলন, িদিব  ি েদ

পেয়েছ—না? ঐ য দুেযাধন প েছ গেছ—চলুন।
এত ণ ল  কির নাই, কুমার ি িদেবর ওিড়য়া বাবুিচ মাটর হইেত বাে ট

নামাইয়া ইিতমেধ  হািজর হইয়ািছল। অনিতদূের একটা গােছর তলায় ঘােসর উপর সাদা
তায়ােল িবছাইয়া খাদ ব  সাজাইয়া রািখেত িছল। তাহােক দিখয়া কুলায় ত াশী স ার
পািখর মত আমরা সই িদেক ধািবত হইলাম।

আহার কিরেত কিরেত, ক িক পাইয়ােছ তাহার িহসাব হইল। দখা গল, আমার
এক কাতুেজ সাতটা হিরয়াল সে ও, কুমার বাহাদুরই িজিতয়া আেছন।

আক  আহার ও অনুপান িহসােব থােমা া  হইেত গরম চা িনঃেশষ কিরয়া আবার
িসগােরট ধরােনা গল। কুমার ি িদব গােছর িড়েত ঠসান িদয়া বিসেলন, িসগােরেট
সুদীঘ টান িদয়া অধিনমীিলত চে  কিহেলন, ‘এই য বালুব  দখেছন এ থেকই
জিমদারীর নাম হেয়েছ চারাবািল। এিদকটা সব িহমাং র। ’ বিলয়া পূবিদক িনেদশ কিরয়া
হাত নািড়েলন।

ব ামেকশ বিলল, আিমও তাই আ াজ কেরিছলুম। এই বািলর ফািলটা ল ায়
কতখািন? সম  বনটােকই িঘের আেছ নািক?

কুমার বিলেলন, না। মাইল িতেনক ল া হেব-তারপর আমার মাঠ আর  হেয়েছ।
এরই মেধ  কাথায় এক জায়গায় খািনকটা চারাবািল আেছ—িঠক কানখানটায় আেছ।
কউ জােন না, িক  ভেয় কােনা মানুষ বািলর উপর িদেয় হাঁেট না; এমন িক গ  বাছুর
শয়াল কুকুর পয  এেক এিড়েয় চেল৷ ”

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, বািলেত কাথাও জল নই বাধহয়?
কুমার অিনি তভােব মাথা নািড়েলন, ‘বলেত পাির না। েনিছ ঐিদেক খািনকটা

জায়গায় জল আেছ, তাও সব সময় পাওয়া যায় না।’  বলি◌য়া দি ণ িদেক যখােন বালুর
রখা বাঁিকয়া বেনর আড়ােল অদৃশ  হইয়ােছ সই িদেক আঙুল দখাইেলন।

এই সময় হঠাৎ অিত িনকেট বেনর মেধ  ব ুেকর আওয়াজ িনয়া আমরা চমিকয়া
উিঠয়া বিসলাম। আমরা িতনজেনই এখােন রিহয়ািছ, তেব ক আওয়াজ কিরল--িবি তভােব
পর েরর মুেখর িদেক চািহয়া এই কথা ভািবেতিছ, এমন সময় একজন ব ুকধারী লাক
একটা মৃত খরেগাশ কান ধিরয়া ঝুলাইেত ঝুলাইেত জ ল হইেত বািহর হইয়া আিসল।
তাহার পিরধােন যাধপুরী ীেচস, মাথায় বয়- াউেটর মত খািক টুিপ, চামড়ার কামরবে
সাির সাির কতুজ আঁটা রিহয়ােছ।

কুমার ি িদব উ হাস  কিরয়া বিলেলন, আেরা িহমাং , এস এস।
খরেগাশ মািটেত ফিলয়া িহমাং বাবু আমােদর মেধ  আিসয়া বিসেলন; বিলেলন,

‘অভ থনা আমারই করা উিচত এবং করিছও। িবেশষত এেদর।’ কুমার আমােদর পিরচয়
করাইয়া িদেলন, তারপর হািসয়া িহমাং বাবুেক বিলেলন, তুিম বুিঝ আর লাভ সামলােত



পারেল না? িক া ভয় হল, পােছ তামার সব বাঘ আমরা ব াগ কের ফিল?
িহমাং বাবু বিলেলন, আের বল কন? মহা ফ াসােদ পড়া গেছ। আজই আমার

ি পুরায় যাবার কথা িছল, সখান থেক িশকােরর নম  পেয়িছ। িক  যাওয়া হল না,
দওয়ানজী আটেক িদেলন। বাবার আমেলর লাক, একটু ছুেতা পেলই জুলুম জবরদি
কেরন, িকছু বলেতও পাির না। তাই রাগ কের আজ সকালেবলা ব ুক িনেয় বিরেয়
পড়লুম। দুে ার! িকছু না হাক দুেটা বনপায়রাও তা মারা যােব।

কুমার বিলেলন, হায় হায়- কাথায় বাঘ ভা ুক আর কাথায় বনপায়রা! দুঃখ হবার
কথা বেট-িক  যাওয়া হল না কন?

িহমাং বাবু ইিতমেধ  খাবার বা টা িনেজর িদেক টািনয়া লইয়া তাহার িভতর
অনুস ান কিরেতিছেলন, ফু মুেখ কেয়কটা িডম-িস  ও কাটেলট বািহর কিরয়া চবণ
কিরেত আর  কিরেলন। আিম এই অবসের তাঁহার চহারাখানা ভাল কিরয়া দিখয়া
লইলাম। বয়স আমােদরই সমান হইেব; বশ মজবুত পশীপু  দহ। মুেখ একেজাড়া উ
জামান গাঁফ মুখখানােক অনাবশ ক রকম িহং  কিরয়া তুিলয়ােছ। চােখর দৃি েত পুরাতন
বাঘ-িশকারীর িন ু র সতকতা সবদাই উঁিক ঝঁুিক মািরেতেছ। এক নজর দিখেল মেন হয়
লাকটা ভীষণ দুদা । িক  তবু বতমােন তাঁহােক পরম পিরতৃি র সিহত অধমুিদত নে
কাটেলট িচবাইেত দিখয়া আমার মেন হইল, চহারাটাই তাঁহার সত কার পিরচয় নেহ;
ব ত লাকিট অত  সাদািসধা অনাড় র-মেনর মেধ  কােনা মারপ াঁচ নাই। সাংসািরক
িবষেয় হয়েতা একটু অন মন ; িন ায় জাগরেণ িনর র বাঘ ভালুেকর কথা িচ া কিরয়া
বাধ কির বুি টাও সাংসািরক ব াপােরর অনুপেযাগী হইয়া পিড়য়ােছ।

কাটেলট ও িড  সমাপন াে  চােয়র াে  চুমুক িদয়া িহমাং বাবু বিলেলন, ‘িক
বলেল? যাওয়া হল না কন? নহাত বােজ কারণ; িক  দওয়ানজী ভয়ানক ভািবত হেয়
পেড়েছন, পুিলসেকও খবর দওয়া হেয়েছ। কােজই অিনিদ  কােলর জন  আমােক এখােন
ঘাঁিট আগেল বেস থাকেত হেব।’ তাঁহার ক ের িবরি  ও অসিহ ু তা  হইয়া উিঠল।

হেয়েছ িক?
হেয়েছ আমার মাথা। জান তা, বাবা মারা যাবার পর থেক গত পাঁচ বছর ধের

জােদর সে  অনবরত মামলা মাক মা চলেছ। আদায় তিসলও ভাল হে  না। এই িনেয়
অ হর অশাি  লেগ আেছ,-উিকল মা ার পরামশ, স সব তা তুিম জােনাই। যা হাক,
আমেমা ারনামা িদেয় এক রকম িনি ি  হওয়া িগছল, এমন সময় আবার এক নূতন
ফ াচাং—। মাস-কেয়ক আেগ বিবর জন  একটা মা ার রেখিছলুম, স হঠাৎ পর  িদন
থেক িন ে শ হেয় গেছ; যাবার সময় নািক খানকেয়ক পুরেনা িহেসেবর খাতা িনেয়
গেছ। তাই িনেয় এেকবাের তুলাকালাম কা । থানা পুিলস হ হ র র বেধ গেছ।
দওয়ানজীর িব াস, এটা আমার মামলাবাজ জােদর একটা মারা ক প াঁচ ৷

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, লাকটা এখেনা ধরা পেড়িন?
িবমষভােব ঘাড় নািড়য়া িহমাং বাবু বিলেলন, না। এবং যত ণ না ধরা পড়েছ- হঠাৎ

থািময়া িগয়া িকছু ণ িব ািরত নে  ব ামেকেশর িদেক চািহয়া থািকয়া বিলয়া উিঠেলন,
আের! এটা এত ণ আমার মাথােতই ঢােকিন। আপিন তা একজন িবখ াত িডেটকিটভ,
চার-ডাকােতর সা াৎ যম! ( ব ামেকশ মৃদু ের বিলল, সত াে ষী) তাহেল মশায়, দয়া
কের যিদ দু'একিদেনর মেধ  লাকটােক খঁুেজ বার কের িদেত পােরন—তাহেল আমার
ি পুরার িশকারটা ফ ায় না। কাল-পর র মেধ  িগেয় পড়েত পারেল—”

আমরা সকেল হািসয়া উিঠলাম। কুমার ি িদব বিলেলন, চােরর মন পঁুই আদােড়।
তুিম বুিঝ কবল িশকােরর কথাই ভাবছ?

ব ামেকশ বিলল, আমােক িকছু করেত হেব না, পুিলসই খঁুেজ বার করেব অখন।



এসব জায়গা থেক এেকবাের লাপাট হেয় যাওয়া স ব নয়; কলকাতা হেলও বা কথা িছল
৷

িহমাং বাবু মাথা নািড়য়া বিলেলন, পুিলেসর কম নয়। এই িতন িদেন সম  দশটা
তারা তালপাড় কের ফেলেছ, কাছাকািছ যত রলওেয় শন আেছ সব জায়গায় পাহারা
বিসেয়েছ। িক  এখেনা তা িকছু করেত পারেল না। দাহাই ব ামেকশবাবু, আপিন কসটা
হােত িনন; সামান  ব াপার, আপনার দুঘ াও সময় লাগেব না।

ব ামেকশ তাঁহার আ েহর আিতশয  দিখয়া মৃদুহােস  বিলল, আ া, ঘটনাটা
আগােগাড়া বলুন তা িন।

িহমাং বাবু সা ােত হাত উ াইয়া বিলেলন, আিম িক সব জািন ছাই! তার সে
বাধহয় সাকুেল  পাঁচ িদনও দখা হয়িন। যা হাক, যতটুকু জািন বলিছ নুন। িকছুিদন
আেগ- বাধহয় মাস দুই হেব-একিদন সকালেবলা একটা ন ালাখ াপী গােছর ছাকরা আমার
কােছ এেস হািজর হল। তােক আেগ কখেনা দিখিন, এ অ েলর লাক বেল বাধ হল না।
তার গােয় একটা ছড়া কািমজ, পােয় ছড়া চিটজুতা- রাগা বঁেট দুিভ -পীিড়ত চহারা;
িক  কথাবাতা েন মেন হয় িশি ত। বলেল, চাকিরর অভােব খেত পাে  না, যা হাক
একটা চাকির িদেত হেব। িজ াসা করলুম, িক কাজ করেত পার? পেকট থেক িব-
এসিস’র িডি  বার কের দিখেয় বলেল, য কাজ দেবন। তাই করব। ছাকরার অব া
দেখ আমার একটু দয়া হল, িক  িক কাজ দব? সের ায় তা একটা জায়গাও খািল
নই। ভাবেত ভাবেত মেন পড়ল, আমার মেয় বিবর জেন  একজন মা ার রাখবার কথা
িগি  কেয়কিদন আেগ বেলিছেলন, বিব এই সােত পেড়েছ, সুতরাং তাঁর পড়া েনার িদেক
এবার একটু িবেশষভােব দৃি  দওয়া দরকার।

তােক মা ার বাহাল করলুম, কারণ, অব া যাই হাক, ছাকরা িশি ত ভ স ান।
বািড়েতই বাইেরর একটা ঘের তার থাকবার ব ব া কের িদলুম। ছাকরা কৃত তায়
এেকবাের কঁেদ ফলেল। তখন ক ভেবিছল য-; নাম? নাম যতদূর মেন পড়েছ, হিরনাথ
চৗধুরী--কায় ।

যা হাক, স বািড়েতই রইল। িক  আমার সে  বড় একটা দখা-সা াৎ হত না।
বিবেক দুেবলা পড়াে , এই পয ই জানতুম। হঠাৎ সিদন নলুম, ছাকরা কাউেক না
বেল কেব উধাও হেয়েছ। উধাও হেয়েছ, হেয়েছ-আমার কােনা আপি  িছল না, িক  মাঝ
থেক কতক েলা বােজ পুরেনা িহেসেবর খাতা িনেয় িগেয়ই আমার সবনাশ কের গল।
এখন তােক খঁুেজ বার না করা পয  আমার িন ার নই।

িহমাং বাবু নীরব হইেলন। ব ামেকশ ঘােসর উপর ল া হইয়া ইয়া িনেতিছল,
িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া িজ াসা কিরল, ছাকরা খত কাথায়?

িহমাং বাবু বিলেলন,”আমার বািড়েতই খত। আদর যে র িট িছল না, বিবর
মা ার বেল িগি  তােক িনেজ—

এই সময় িপছেন একটা গােছর মাথায় ফট ফট শ  িনয়া আমরা মাথা তুিলয়া
দিখলাম, একটা কা  বন- মারগ নানা বেণর পু  ঝুলাইয়া এক গাছ হইেত অন  গােছ
উিড়য়া যাইেতেছ। গাছ দুটার মেধ  ব বধান ি শ হােতর বিশ হইেব না। িক  িনিমেষর
মেধ  ব ুেকর ীচ খুিলয়া টাটা ভিরয়া িহমাং বাবু ফায়ার কিরেলন। পািখটা অন  গাছ
পয  প ছেত পািরল না, মধ  পেথই ধপ কিরয়া মািটেত পিড়ল।

আিম সিব েয় বিলয়া উিঠলাম, িক অ ুত িটপ।
ব ামেকশ স শংস নে  চািহয়া বিলল, সিত ই অসাধারণ ৷
কুমার ি িদব বিলেলন,“ও আর িক দখেলন? ওর চেয়ও ঢর বিশ আ য িবেদ

ওর পেট আেছ!-িহমাং , তামার সই শ েভদী পাঁচটা একবার দখাও না।



আেরা না না, এখন ওসব থাক। চল—আর একবার জ েল ঢাকা যাক—
স হে  না-ওটা দখােতই হেব। নাও- চােখ মাল বাঁেধা।
িহমাং বাবু হািসয়া বিলেলন, িক ছেলমানুষী দখুন দিখ। ও একটা বােজ ীক,

আপনারা কতবার দেখেছন—
আমরাও কৗতুহলী হইয়া উিঠয়ািছলাম, বিললাম, তা হাক, আপনােক দখােত হেব।
তখন িহমাং বাবু বিলেলন, ‘আ া- দখাি । িকছুই নয়, চাখ বঁেধ কবল শ  েন

ল েভদ করা। ’ ব ুেক একটা বুেলট ভিরয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপিনই মাল
িদেয় চাখ বঁেধ িদন-িক  দখেবন কান দুেটা যন খালা থােক।

ব ামেকশ মাল িদয়া বশ শ  কিরয়া তাঁহার চাখ বাঁিধয়া িদল। তখন কুমার
ি িদব একটা চােয়র পয়ালা লইয়া তাহার হাতেল খািনকটা সূতা বাঁধেলন। তারপর পা
িটিপয়া িটিপয়া িগয়া-যাহােত িহমাং বাবু বুিঝেত না পােরন িতিন কানিদেক িগয়ােছন- ায়
পাঁচশ হাত দূের একটা গােছর ডােল পয়ালাটা ঝুলাইয়া িদেলন।

ব ামেকশ বিলল, িহমাং বাবু, এবার নুন।
কুমার ি িদব চামচ িদয়া পয়ালাটায় আঘাত কিরেলন, ঠুং কিরয়া শ  হইল।

িহমাং বাবু ব ুক কােল লইয়া যিদক হইেত শ  আিসল সই িদেক ঘুিরয়া বিসেলন।
ব ুকটা একবার তুিলেলন, তারপর বিলেলন, আর একবার বাজাও।

কুমার ি িদব আর একবার শ  কিরয়া ি পেদ সিরয়া আিসেলন। শে র রশ
স ূণ িমলাইয়া যাইবার পূেবই ব ুেকর আওয়াজ হইল; দিখলাম পয়ালাটা চুণ হইয়া
উিড়য়া িগয়ােছ, কবল তাহার ডাঁিটটা ডাল হইেত ঝুিলেতেছ।

মু  হইয়া গলাম। পশাদার বাজীকেরর সাজােনা নাট মে  এরকম খলা দখা যায়
বেট িক  তাহার মেধ  অেনক রকম জুয়াচুির আেছ। এ এেকবাের িনজলা খাঁিট িজিনস।

িহমাং বাবু চােখর মাল খুিলয়া ফিলয়া বিলেলন, হেয়েছ?
আমােদর মু ক  শংসা িনয়া িতিন একটু লি ত হইয়া পিড়েলন। ঘিড়র িদেক

তাকাইয়া উিঠয়া দাঁড়াইেলন, বিলেলন, ও কথা থাক, আপনােদর সুখ ািত আর বিশ ণ
নেল আমার গ েদশ েম িবিলিত ব েনর মত লাল হেয় উঠেব। এখন উঠুন। চলুন,

ইতর াণীেদর িব ে  আর একবার অিভযােন ব েনা যাক।
বলা দড়টার সময়, িশকার- া  চািরজন মাটেরর কােছ িফিরয়া আিসলাম।

হিরনাথ মা ােরর খাতা চুিরর কািহনী চাপা পিড়য়া িগয়ািছল। িহমাং বাবুরও িক জািন
কন, ব ামেকেশর সাহায  লইবার আর িবেশষ আ হ িছল না। বাধহয় এ প তু
ব াপাের সদ  পিরিচত একজন লাকেক খাটাইয়া লইেত িতিন কুি ত হইেতিছেলন; হয়েতা
িতিন ভািবেতিছেলন য পুিলসই শী  এই ব াপাের একটা সমাধান কিরয়া ফিলেব। স
যাহাই হাক, ব ামেকশই স টা পুন াপন কিরল, বিলল, আপনার হিরনাথ মা ােরর
গ টা ভাল কের শানা হল না।

িহমাং বাবু মাটেরর ফুট- বােড পা তুিলয়া িদয়া বিলেলন, আিম যা জািন সবই ায়
বেলিছ, আর িবেশষ িকছু িজানবার আেছ বেল মেন হয় না।

ব ামেকশ আর িকছু বিলল না। কুমার ি িদব বিলেলন, চল িহমাং , তামােক
মাটের বািড় প েছ িদেয় যাই। তুিম বাধ হয় হঁেটই এেসিছ।

িহমাং বাবু বিলেলন, ‘হ াঁ। তেব রা া িদেয় ঘুর পেড় বেল ওিদক িদেয় মােঠ মােঠ
এেসিছ। ওিদক িদেয় মাইলখােনক পেড়। ’ বিলয়া দি ণ িদেক অ ুিল িনেদশ কিরেলন।

কুমার ি িদব বিলেলন, ‘রা া িদেয় অ ত মাইল দুই। চল, তামােক প েছ িদই।’
তারপর হািসয়া বিলেলন, আর যিদ নম  কর তাহেল না হয় দুপুেরর ানাহারটা তামার
বািড়েতই সারা যােব। িক বেলন। আপনারা?



আমােদর কােনা আপি ই িছল না, আেমাদ কিরেত আিসয়ািছ, গৃহ ামী যখােন
লইয়া যাইেবন সখােন যাইেতই রাজী িছলাম। আমরা ঘাড় নািড়য়া স িত জানাইলাম।
িহমাং বাবু বিলয়া উিঠেলন, িন য় িন য়- স। আর বলেত। তামরা তা আজ আমারই
অিতিথ—এত ণ এ াব না করাই আমার অন ায় হেয়েছ। যা হাক, উেঠ পড়ুন গািড়েত,
আর দির নয়; খাওয়া দাওয়া কের। তবু একটু িব াম করেত পােরন। তারপর এেকবাের
বকািলক চা সের বািড় িফরেলই হেব।

ব ামেকশ বিলল, এবং পাির। যিদ, ইিতমেধ  আপনার পলাতক মা ােরর একটা
িঠকানা করা যােব।

‘হ াঁ, সও একটা কথা বেট। আমার দওয়ান হয়েতা তার স ে  আেরা অেনক কথা
বলেত পারেবন। ’ বিলয়া িতিন িনেজ অ বতী হইয়া গািড়েত উিঠেলন।

িহমাং বাবু খুবই সমাদর সহকাের আমােদর আ ান কিরেলন বেট িক  তবু আমার
একটা ীণ সে হ জািগেত লািগল য িতিন মন খুিলয়া খুিশ হইেত পােরন নাই।

দশ িমিনট পের আমােদর সগািড় তাঁহার কা  উদ ােনর লাহার ফটক পার হইয়া
াসােদর স ুেখ দাঁড়াইল। গািড়র শে  একিট ৗঢ় গােছর ব ি  িভতর হইেত বারা ায়

আিসয়া দাঁড়াইেলন; অপর িহমাং বাবুেক গািড় হইেত নািমেত দিখয়া িতিন খড়ম পােয়
তাড়াতািড় নািময়া আিসয়া িবচিলত ের বিলয়া উিঠেলন, বাবা িহমাং , যা ভেবিছলুম তাই।
হিরনাথ মা ার ধু খাতাই চুির কেরিন, সে  সে  তহিবল থেক ছ হাজার টাকাও গেছ।

বলা িতনটা বািজয়া িগয়ািছল। শীেতর অপরা  ইহারই মেধ  িদবােলােকর উ লতা
ান কিরয়া আিনয়ািছল।

‘এবার ভ াচািষ মশােয়র মুেখ ব াপারটা শানা যাক। ’ বিলয়া ব ামেকশ মাটা
তািকয়ার উপর কনুই ভর িদয়া বিসল।

 ভাজেনর পর বঠকখানায় গিদর উপর িব ৃত ফরােসর শয ায় এক একটা
তািকয়া আ য় কিরয়া আমরা চািরজেন গড়াইেতিছলাম। িহমাং বাবুর কন া বিব
ব ামেকেশর কােলর কােছ বিসয়া িনিব  মেন একটা পুতুলেক কাপড় পরাইেতিছল; এই
দুই ঘ ায় তাহােদর মেধ  ভীষণ ব ু  জি য়া িগয়ািছল। দওয়ান কালীগিত ভ াচায
মহাশয় একটু তফােত ফরােসর উপর ম দ  িসধা কিরয়া প াসেন বিসয়ািছেলন- যন
একটু সুিবধা পাইেলই ধ ান  হইয়া পিড়েবন।

ব ত তাঁহােক দিখেল জপতপ ধ ানধারণার কথাই বিশ কিরয়া মেন হয়। আিম তা
থম দশেন তাঁহােক জিমদার বািড়র পুেরািহত বিলয়া ভুল কিরয়ািছলাম। শীণ গৗরবণ
দহ, মুি ত মুখ, গলায় বড় বড় াে র মালা, কপােল আধুিলর মত একিট িসঁ ু েরর
িটকা। মুেখ তপঃকৃশ শাি র ভাব। বষিয়কতার কােনা িচ ই সখােন িবদ মান নাই।
অথচ এক িশকার-পাগল সংসার-উদাসী জিমদােরর বৃহৎ স ি  র ণােব ণ ও পিরচালনা
য এই লাকিটর তী  সতকতার উপর িনভর কিরেতেছ তাহােত সে হ নাই। মান
অিতিথর সংবধনা হইেত আর  কিরয়া জিমদারীর সামান  খঁুিটনািট পয  ইহাির কটা
ইি েত সুিনয়ি ত হইেতেছ।

ব ামেকেশর কথায় িতিন নিড়য়া চিড়য়া বিসেলন। ণকাল মুিদত চে  নীরেব
থািকয়া ধীের ধীের বিলেলন, হিরনাথ লাকটা আপাতদৃি েত এতই সাধারণ আর
অিকি ৎকর য তার স ে  বলেত িগেয় মেন হয় বলবার িকছুই নই। ন ালা-ক াবলা
গােছর একটা ছাঁড়া-অথচ তার পেট য এতখািন শয়তানী লুেকােনা িছল তা কউ
ক নাও করেত পােরিন। আিম মানুষ িচনেত বড় ভুল কির না, এক নজর দেখই ক
কমন লাক বুঝেত পাির। িক  স- ছাঁড়া আমার চােখও ধুেলা িদেয়েছ। একবারও সে হ
কিরিন য এটা তার ছ েবশ, তার মেন কােনা কু-অিভ ায় আেছ।



থম যিদন এল সিদন তার জামাকাপেড়র দুরব া দেখ আিম ভা ার থেক
দু’ জাড়া কাপড় দুেটা গি  দুেটা জামা আর দু’খানা ক ল বার কের িদলুম। একখানা ঘর
িহমাং । বাবাজী তােক আেগই িদেয়িছেলন—ঘরটােত পুরেনা খাতাপ  থাকত, তা ছাড়া
িবেশষ কােনা কােজ লাগত না; সই ঘের ত েপাশ ঢুিকেয় তার শাবার ব ব া কের
দওয়া হল। িঠক হল, বিব দু' বলা ঐ ঘেরই পড়েব। তার খাওয়া-দাওয়া স ে  আিম ি র
কেরিছলুম, অনািদ সরকােরর িক া কােনা আমলার বািড়েত িগেয় খেয় আসেব। আমলারা
সবাই কােছিপেঠই থােক। িক  আমােদর মা-ল ী স ােব মত িদেলন না। িতিন অ র
থেক বেল পাঠােলন য বিবর মা ার বািড়েতই খাওয়া-দাওয়া করেব। সই ব ব াই ধায
হল।

তারপর স বিবেক িনয়িমত পড়ােত লাগল। আিম দুিদন তার পড়ােনা ল
করলুম- দখলুম ভালই পড়াে । তারপর আর তার িদেক মন দবার সুেযাগ পাইিন। মােঝ
মােঝ আমার কােছ এেস বসত-ধম স ে  দু’চার কথা নেত চাইত। এমিনভােব দু’মাস
কেট গল।

গত শিনবার আিম সে র পরই বািড় চেল যাই। আিম য-বািড়েত থািক দেখেছন
বাধ হয়- ফটেক ঢুকেত ডান িদেক য হলেদ বািড়খানা পেড় সইেট। কেয়ক মাস হল
আিম আমার ীেক দেশ পািঠেয় িদেয়িছ। —একলাই থািক। পাক খাই-আমার কােনা
ক  হয় না। শিনবার রাে  আমার পুর রণ করবার কথা িছল—তাই সকাল সকাল িগেয়
উেদ াগ আেয়াজন কের পুেজায় বসলুম! উঠেত অেনক রাত হেয় গল।

পরিদন সকােল এেস নলুম মা ারেক পাওয়া যাে  না। েম বলা বােরাটা বেজ
গাল তখেনা মা ােরর দখা নই। আমার সে হ হল, তার ঘের িগেয় দখলুম রাে  স
িবছানায় শায়িন। তখন, য আলমািরেত জিমদারীর পুরেনা িহেসেবর খাতা থােক সটা
খুেল দখলুম-গত চার বছেরর িহেসেবর খাতা নই।

গত চার বছর থেক অেনক বড় বড় জােদর সে  মামলা মাক মা চলেছ; সে হ
হল এ তােদরই কারসািজ। জিমদারীর িহেসেবর খাতা শ পে র হােত পড়েল তােদর
অেনক সুিবধা হয়; বুঝলুম, হিরনাথ তােদরই চর, মা ার সেজ জিমদারীর জ রী
দিলল চুির করবার জেন  এেস ঢুেকিছল।

পুিলেস খবর পাঠলুম। িক  তখেনা জািন না য িস ুক থেক ছ হাজার টাকাও
লাপাট হেয়েছ।

এ পয  বিলয়া দওয়ানজী থািমেলন, তারপর ঈষৎ কুি তভােব বিলেলন, নানা
কারেণ িকছুিদন থেক তহিবেল টাকার িকছু টানাটািন পেড়েছ। স িত মাক মার খরচ
ইত ািদ বাবদ িকছু টাকার দরকার হেয়িছল, তাই মহাজেনর কাছ থেক ছ হাজার টাকা
হাওলাত িনেয় িস ুেক রাখা হেয়িছল। টাকাটা পুটিল বাঁধা অব ায় িস ুেকর এক কােণ
রাখা িছল। ইিতমেধ  অেনকবার িস ুক খুেলিছ। িক  পুটিল খুেল দখবার কথা একবারও
মেন হয়িন। আজ সদর থেক উিকল টাকা চেয় পািঠেয়েছন। পুটিল খুেল টাকা বার করেত
গলুম; দিখ, নােটর তাড়ার বদেল কতক েলা পুরেনা খবেরর কাগজ রেয়েছ। ”

দওয়ান নীরব হইেলন।
িনেত িনেত ব ামেকশ আবার িচৎ হইয়া ইয়া পিড়য়ািছল, কিড়কােঠ দৃি  িনব

রািখয়া বিলল, তাহেল িস ুেকর তালা িঠকই আেছ? চািব কার কােছ থােক?
দওয়ান বিলেলন, িস ুেকর দুেটা চািব; একটা আমার কােছ থােক, আর একটা

িহমাং । বাবাজীর কােছ। আমার চািব িঠকই আেছ, িক  িহমাং  বাবাজীর চািবটা নিছ।
ক'িদন থেক পাওয়া যাে  না।

িহমাং বাবু মুেখ বিলেলন, আমারই দাষ। চািব আমার কােনাকােল িঠক থােক



না, কাথায় রািখ ভুেল যাই। এবােরও কেয়কিদন থেক চািবটা খঁুেজ পাি লুম না, িক
সজেন  িবেশষ উি  হইিন- ভেবিছলুম কাথাও না কাথাও আেছই—

ঁ—- ব ামেকশ উিঠয়া বিসল, হািসয়া বিবেক িনেজর কােলর উপর বসাইয়া বিলল,
মা-ল ীর মা ারিট জুেটিছল ভাল। িক  তাঁেক খঁুেজ পাওয়া যাে  না। এই আ য। ভাল
কের খাঁজ করা হে  তা?

দওয়ান কালীগিত বিলেলন, যতদূর সাধ  ভাল কেরই খাঁজ করােনা হে । পুিলস
তা আেছই, তার ওপর আিমও লাক লািগেয়িছ। িক  কােনা সংবাদই পাওয়া যাে  না।

বিব পুতুল রািখয়া ব ামেকেশর গলা জড়াইয়া ধিরল, িজ াসা কিরল, আমার
মা ারমশাই কেব িফের আসেবন?

ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল, জািন না। বাধ হয়। আর আসেবন না।
বিবর চাখ ছলছল কিরয়া  উিঠল; তাহা দিখয়া ব ামেকশ িজ াসা কিল, ‘তুিম

মা ারমশাইেক খুব ভালবাস—না?
বিব ঘাড় নীিড়ল—হ াঁ-খুব ভালবািস। িতিন আমােক কত অ  শখােতন। —আ া,

বল তা, সাত-নাম কত হয়?
ব ামেকশ বিলল, ক’ত? চৗষি ?
বিব বিলল, দু ৎ! তুিম িকছু জান না। সাত-নাম তষি ! আ া, তুিম মা কালীর ব

জােনা?
ব ামেকশ হতাশভােব বিলল, না। মা কালীর বও িক তামার মা ারমশায়

িশিখেয়িছেলন নািক?”
হ াঁ- নেব? বিলয়া বিব সুর কিরয়া আর  কিরল—
নমে  কািলকা দবী করল বদনী—
কালীগিত ইষদহােস  তাহােক বাধা িদয়া বিলেলন, বিব, তামার কালী ব আমরা

পের িনব, এখন তুিম বাগােন খলা কর গ যাও।
বিব একটু ু ভােব পুতুল লইয়া ান কিরল। কালীগিত আে  আে  বিলেলন,

লাকটা মা ার িহেসেব ম  িছল না- বশ য  কের পড়াত—অথচ—
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল, বিলল, চলুন, মা ােরর ঘরটা একবার দেখ আসা যাক।
বািড়র স ুখ  ল া বারা ার এক াে  একিট েকা ; াের তালা লাগােনা িছল,

দওয়ানজী কিষ হইেত চািবর  বািহর কিরয়া তালা খুিলয়া িদেলন। আমরা ঘের েবশ
কিরলাম।

ঘরিট আয়তেন ছাট। গাটা-দুই কােঠর কবাটযু  আলমাির; টিবল চয়ার
ত েপােশই এমনভােব ভিরয়া উিঠয়ােছ য মেন হয় পা বাড়াইবার ান নাই। ােরর
িবপরীত িদেক একটা ছাট জােনালা িছল, সটা খুিলয়া িদয়া ব ামেকশ ঘেরর চািরিদেক
একবার চাখ িফরাইল। ত েপােশর উপর িবছানাটা অিবন ভােব পাট করা রিহয়ােছ;
টিবেলর উপর সূ  একপু  ধূলার েলপ পিড়য়ােছ; ঘেরর অ কার একটা কােণ দিড়
টাঙাইয়া কাপড়- চাপড় রািখবার ব ব া। একটা আলমািরর কবাট ঈষৎ উ ু । দওয়ােল
লি ত একখািন কালীঘােটর পেটর কালীমূিত হিরনাথ মা ােরর কালী িতর পিরচয়
িদেতেছ।

ব ামেকশ ত েপােশর নীেচ উঁিক মািরয়া একেজাড়া জুতা টািনয়া বািহর কিরল,
বিলল, তাই তা জুেতােজাড়া য এেকবাের নূতন দখিছ। ও—আপনারাই িকেন িদেয়িছেলন
বুিঝ?

কালীগীিত বিলেলন, হ াঁ।
‘আ য! আ য!’ জুতা রািখয়া িদয়া ব ামেকশ দিড়র আলনাটার িদেক গল।



আলনায় কেয়কটা কাচা আকাচা কাপড় জামা বুিলেতিছল, স িলেক তুিলয়া তুিলয়া দিখল,
তারপর আবার বিলল, ভাির আ য!

িহমাং বাবু কৗতুহলী হইয়া িজ াসা কিরেলন, িক হেয়েছ?
জবাব িদবার জন  মুখ িফরাইয়া ব ামেকশ থািময়া গল, তাহার দৃি  ঘেরর িবপরীত

কােণ একটা কুলুি র উপর িগয়া পিড়ল। স তপেদ িগয়া কুলুি র িভতর হইেত িক
একটা তুিলয়া লইয়া জানালার স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইল, সিব েয় বিলল, মা ার িক চশমা
পরত?

কালীগিত বিলেলন,”ওটা বলেত ভুল হেয় গেছ-পরত বেট। চশমা িক ফেল গেছ।
নািক?

চশমার কােচর িভতর িদয়া একবার দৃি  রণ কিরয়া সহােস  সটা আমার হােত
িদয়া ব ামেকশ বিলল, হ াঁ-আ য নয়?

কালীগীিত ভুকুি ত কিরয়া িকয়ৎকাল িচ া কিরয়া বিলেলন, আ য বেট। কারণ
যার চাখ খারাপ তার পে  চশমা ফেল যাওয়া অ াভািবক। এর িক কারণ হেত পাের
আপনার মেন হয়?

ব ামেকশ বিলল,”অেনক রকম কারণ থাকেত পাের। হয়েতা তার সিত  চাখ
খারাপ িছল। না, আপনােদর ঠকাবার জেন  চশমা পরত ৷

ইত বসের আিম আর কুমার ি িদব চশমাটা পরী া কিরেতিছলাম। ীল েমর
নড়বেড় বা যু  চশমা, কাচ পু । কােচর িভতর িদয়া দিখবার চ া কিরলাম। িক  ধাঁয়া
ছাড়া িকছুই দিখেত পাইলাম না।

কুমার ি িদব বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপনার অনুমান বাধহয় িঠক নয়। চশমাটা
অেনকিদেনর ব বহাের পুরেনা হেয় গেছ আর কােচর শি ও খুব বিশ।

ব ামেকশ বিলল, আমার ভুলও হেত পাের। তেব, মা ার আর কা র পুরেনা চশমা
িনেয় এেসিছল এটাও তা স ব। যা হাক, এবার আলমািরটা দখা যাক ৷

খালা আলমািরটার কবাট উদঘািটত কিরয়া দখা গল, তাহার মেধ  থােক থােক
খেরা-বাঁধােনা ুলকায় িহসােবর খাতা সাজােনা রিহয়ােছ— বাধহয় সবসু  প াশ-
ষাটখানা। ব ামেকশ উপেরর একটা খাতা নামাইয়া দুহােত ওজন কিরয়া বিলল, বশ ভারী
আেছ, সর চােরেকর কম হেব না। েত ক খাতায় বুিঝ এক বছেরর িহেসব আেছ?

কালীগীিত বিলেলন, হ াঁ।
ব ামেকশ খাতার গাড়ার পাতা উ াইয়া দিখল, পাঁচ বছর আেগকার খাত, ইহার

পর হইেত শষ চার বছেরর খাতা চুির িগয়ােছ। আেরা কেয়কখানা খাতা বািহর কিরয়া
ব ামেকশ িহসাব রািখবার ণালী মাটামুিট চাখ বুলাইয়া দিখল। েত কিট খাতা দুই
অংেশ িবভ -অথাৎ একাধাের জাবদা ও পাকা খাতা। এক অংেশ দনি ন খুচরা আয়-
ব েয়র িহসাব িলিখত হইয়ােছ—অন  অংেশ মাট দিনক খরচ তুিলয়া দওয়া হইয়ােছ।
সাধারণত জিমদারী খাতা এ পভােব িলিখত হয় না, িক  এ প লখার সুিবধা এই য অ
পির েম জাবদা ও পাকা খাতা িমলাইয়া দখা যায়।

গাড়া হইেত ব ামেকশ ব াপারটােক খুব হা াভােব লইয়ািছল। অিত সাধারণ
গতানুগিতক চুির ছাড়া ইহার মেধ  আর কােনা বিশ  আেছ তাহা বাধহয় স মেন কের
নাই। িক  ঘর পরী া শষ কিরয়া যখন স বািহের আিসল তখন দিখলাম তাহার চােখর
দৃি  খর হইয়া উিঠয়ােছ। ও দৃি  আিম িচিন। কাথাও স একটা তর িকছুর ইি ত
পাইয়ােছ; হয়েতা যত তু  মেন করা িগয়ািছল ব পার তত তু  নয়। আিমও মেন মেন
একটু উে িজত হইয়া উিঠলাম।

ঘেরর বািহের আিসয়া ব ামেকশ িকছু ণ  কুি ত কিরয়া দাঁড়াইয়া রিহল,



তারপর িহমাং বাবুর িদেক িফিরয়া িজ াসা কিরল, আিম এ ব াপাের তদ  কির আপিন
চান?

মু তকােলর জন  িহমাং বাবু যন একটু ি ধা কিরেলন, তারপর বিলেলন, হ াঁ-চাই
বই িক। এত েলা টাকা, তার একটা িকনারা হওয়া তা দরকার।

ব ামেকশ বিলল, তাহেল আমােদর দু’জনেক এখােন থাকেত হয়।
িহমাং বাবু বিলল, িন য় িন য়। স আর বিশ কথা িক—
ব ামেকশ কুমার ি িদেবর িদেক িফিরয়া বিলল, িক  কুমার বাহাদুর যিদ অনুমিত

দন তেবই আমরা থাকেত পাির। আমরা ওঁর অিতিথ।
কুমার ি িদব ল ায় পিড়েলন। আমােদর ছািড়বার ই া তাঁহার িছল না। িক

ব ামেকেশর ই াটাও িতিন বুিঝেত পািরেতিছেলন। ব ামেকশ িহমাং বাবুর কাজ কিরয়া
িকছু উপাজন কিরেত চায় এ প সে হও হয়েতা তাঁহার মেন জািগয়া থািকেব। তাই িতিন
কুি তভােব বিলেলন, বশ তা, আপনারা থাকেল যিদ িহমাং র উপকার হয়—

ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল, তা বলেত পাির না। হয়েতা িকছুই কের উঠেত
পারেবা না। িহমাং বাবু, আপনার যিদ এ িবষেয় আ হ না থােক তা বলুন-চ ু ল া
করেবন না। আমরা কুমার ি িদেবর বািড়েত বড়ােত এেসিছ, িবষয়িচ াও কলকাতায়
ফেল এেসিছ। তাই, আপিন যিদ আমােদর সাহায  দরকার না মেন কেরন, তাহেল আিম
বর  খুিশই হব।

ব ামেকশ কুমার বাহাদুেরর িভি হীন সে হটার আভাস পাইয়ােছ বুিঝেত পািরয়া
িতিন আেরা লি ত হইয়া উিঠেলন, তাড়াতািড় বিলেলন, না না ব ামেকশবাবু, আপনারা
থাকুন। যতিদন দরকার থাকুন। আপনারা থাকেল িন য় এ ব াপাের িকনারা করেত
পারেবন। আিম রাজ এেস আপনােদর খবর িনেয় যাব ৷

িহমাং বাবু ঘাড় নািড়য়া সমথন কিরেলন। আমােদর থাকাই ি র হইয়া গল।
অতঃপর চােয়র ডাক পিড়ল; আমরা বঠকখানায় িফিরয়া গলাম। ায় নীরেবই চা-পান
সমা  হইল। কুমার ি িদব ঘিড়র িদেক দৃি পাত কিরয়া বিলেলন, সােড় চারেট বােজ।
িহমাং , ‘আিম তাহেল আজ চিল। কাল আবার কােনা সময় আসব।’ বিলয়া উিঠয়া
পিড়েলন।

ক াউে র বািহের মাটর অেপ া কিরেতিছল। আিম এবং ব ামেকশ কুমােরর
সে  ফটক পয  গলাম। কুমার বাহাদুর িনেজর জিমদারীেত আমােদর জন  অেনক
আেমাদ- েমােদর ব ব া কিরয়া রািখয়ািছেলন-পুকুের মাছ ধরা, খােল নৗ িবহার ভৃিত
ব িবধ ব সেনর আেয়াজন হইয়ািছল। স সব ব থ হইয়া যাওয়ায় িতিন একটু ু
হইয়ািছেলন। মাটেরর কােছ প িছয়া িজ াসা কিরেলন, এ কাজটায় আপনার কতিদন
লাগেব?

ব ামেকশ বিলল, িকছুই এখেনা বলেত পারিছ না—আপিন আমােক ঘার অকৃত
মেন করেছন, মেন করাই াভািবক। িক  এখানকার ব াপারটা অত  তর—আেমাদ-
আ ােদর অিছলায় এেক উেপ া করেল অন ায় হেব।

কুমার বাহাদুর সচিকত হইয়া বিলেলন, তাই নািক! িক  আমার তা অতটা মেন হল
না। অবশ  অেনক েলা টাকা গেছ—

টাকা যাওয়াটা নহাৎ অিকি ৎকর ৷
তেব?
ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, আমার িব াস হিরনাথ মা ার বঁেচ

নই।
আমরা দুজেনই চমিকয়া উিঠলাম।



কুমার বিলেলন, স িক?
ব ামেকশ বিলল, তাই মেন হে । আশা কির একথা শানবার পর আমােক সহেজ

মা করেত পারেবন ৷
কুমার উি মুেখ বিলেলন, না না, মার কােনা কথাই উঠেছ না। আপনােক ছেড়

দওয়া আমার কতব । একটা লাক যিদ খুন হেয় থােক—
ব ামেকশ বিলল, খুনই হেয়েছ এমন কথা আিম বলিছ না। তেব স বঁেচ নই।

আমার দৃঢ় িব াস। যা হাক, ও আেলাচনা আরও মাণ না পাওয়া পয  মুলতুিব থাক।
আপিন কাল আসেকন তা? তাহেল আমােদর সুটেকস েলাও সে  কের আনেবন। আ া—
আজ বিরেয় পড়ুন- প ছুেত অ কার হেয় যােব।

কুমােরর মাটর বািহর হইয়া যাইবার পর আমরা বািড়র িদেক িফিরলাম। ফটক
হইেত বািড়র সদর ায় একশত গজ দূের, মেধ র িব ৃত ব বধান নানা জাতীয় ছাট বড়
গাছপালায় পূণ। মােঝ মােঝ লাহার বি  পািতয়া িব ােমর ান করা আেছ।

দওয়ােনর ু  ি তল বািড় দি েণ রািখয়া আমরা বাগােন েবশ কিরলাম।
শীতকােলর দীঘ গাধূিল তখন নািময়া আিসেতেছ। অবস  িদবার শষ রি ম আভা পি েম
জ েলর মাথায় অলে  স ু িচত হইয়া আিসেতেছ।

ব ামেকশ িচি ত নতমুেখ পেকেট হাত পুিরয়া ধীের ধীের চিলয়ািছল; িচ ার ধারা
তাহার কান সিপল পেথ চিলয়ােছ বুিঝবার উপায় িছল না। হিরনাথ মা ােরর ঘের স
এমন িক পাইয়ােছ যাহা হইেত তাহার মৃতু  অনুমান করা যাইেত পাের-এই কথা ভািবেত
ভািবেত আিমও একটু অন মন  হইয়া পিড়লাম। িনঃঝুম পাড়াগাঁেয়র িন র  জীবনযা ার
মাঝখােন এতবড় একটা দুঘটনা ঘিটয়ােছ, অ র হইেত যন হণ কিরেত পািরেতিছলাম
না। িক  তবু িকছুই বলা যায় না— ঢ়ন  েদর উপিরভাগ বশ স ই দখায়।
ব ামেকেশর সে  অেনক রহস ময় ব াপাের সংি  থািকয়া একটু বুিঝেয়িছলাম য, মুখ
দিখয়া মানুষ চনা যমন কিঠন, কবলমা  বিহরাবয়ব দিখয়া কােনা ঘটনার  িনণয়
করাও তমিন দুঃসাধ ।

একটা ইউক ািল াস গােছর তলায় দাঁড়াইয়া ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল, তারপর
উ মুেখ চািহয়া কতকটা আ গতভােবই বিলল, জুেতা পের না যাবার একটা কারণ থাকেত
পাের, জুেতা পের হাঁটেল শ  হয়। য লাক দুপুর রাে  চুিপ চুিপ কের পালাে  তার
পে  খািল পােয় যাওয়াই াভািবক। িক  স জামা পরেব না কন? চশমাটাও ফেল যােব
কন?

আিম বিললাম, চশমা স ে  তুিম বলেত পার, িক  জামা পেরিন একথা জানেল িক
কের?

ব ামেকশ বিলল, েণ দখলুম সব েলা জামা রেয়েছ। কােজই মাণ হল য জামা
পের যায়িন।

আিম বিললাম, তার কত েলা জামা িছল তার িহসাব তুিম পেল কাে েক?
ব ামেকশ বিলল, দওয়ানজীর কাছ থেক। তুিম বাধহয় ল  করিন, ভা ার থেক

মা ারেক দুেটা গি  আর দুেটা জামা দওয়া হেয়িছল। তা ছাড়া স িনেজ একটা ছড়া
কািমজ পের এেসিছল। স েলা সব আলনায় টাঙােনা রেয়েছ।

আিম একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিললাম, তাহেল তুিম অনুমান কর য—
 ব ামেকশ পি ম আকােশর ীণ শিশকলার িদেক তাকাইয়া িছল, হঠাৎ সইিদেক

অ ুিল িনেদশ কিরয়া বিলয়া উিঠল, ওেহ, দেখছ? সেব মা  প  পেড়েছ। স রাে  িক
িতিথ িছল বলেত পােরা?

িতিথ ন ে র সে  কােনা িদনই স ক নাই, নীরেব মাথা নািড়লাম। ব ামেকশ



তী  দৃি েত চাঁদেক পযেব ণ কিরয়া বিলল, বাধহয়-অমাবস া িছল। না, ‘চল পাঁিজ দখা
যাক ৷’ তাহার ক ের একটা নূতন উে জনার আভাস পাইলাম।

চাঁেদর িদেক চািহয়া কিব এবং নব ণয়ীরা উে িজত হইয়া উেঠ জািনতাম; িক
ব ামেকেশর মেধ  কিব  বা েমর বা টুকু পয  না থাকা সে ও স চাঁদ দিখয়া এমন
উতলা হইয়া উিঠল কন বুিঝলাম না। যা হাক, তাহার ব বহার অিধকাংশ সমেয়ই বুিঝেত
পাির না-ওটা অভ াস হইয়া িগয়ােছ। তাই স যখন িফিরয়া বািড়র অিভমুেখ চিলল, তখন
আিমও িনঃশে  তাহার সহগামী হইলাম।

আমরা বাগােনর য অশংটায় আিসয়া প িছয়িছলাম, সখান হইেত বািড়র ব বেধান
প াশ গেজর বিশ হইেব না। িসধা। যাইেল মােঝ কেয়কটা বড় বড় ঝাউেয়র ঝাপ উ ীণ
হইয়া যাইেত হয়। ঝাউেয়র ঝাপ লা বাগােনর িকয়দংশ িঘিরয়া যন পৃথক কিরয়া
রািখয়ােছ।

ঘােসর উপর িদয়া িনঃশ পেদ আমরা ায় ঝাউ ঝােপর কােছ প িছয়ািছ, এমন
সময় িভতর হইেত একটা চাপা কা ার আওয়াজ পাইয়া আমােদর গিত আপনা হইেতই

 হইয়া গল। ব ামেকেশর িদেক চািহয়া দিখলাম, স ঠাঁেটর উপর আঙুল রািখয়া
আমােক নীরব থািকবার সে ত জানাইেতেছ।

কা ার িভতর হইেত একটা ভাঙা গলার আওয়াজ িনেত পাইলাম— বাবু, এই
অনািদ সরকার। আপনােক কােল িপেঠ কের মানুষ কেরেছ—পুরেনা চাকর বেল আমােক
দয়া ক ন। মা-ঠাক ণ ভুল বুেঝেছন। আমার মেয় অপরাধী—িক  আপনার পা ছুেয়
বলিছ, ও মহাপাপ আমরা কিরিন।

িকছু ণ আর কােনা শ  নাই, তারপর িহমাং বাবুর কড়া কিঠন র না গল—
িঠক বলছ? তামরা মােরািন?

ধম জােনন জুর। আপিন মািলক- দবতা, আপনার কােছ যিদ িমেথ  কথা বিল।
তেব যন আমার মাথায় ব াঘাত হয় ৷

আবার িকছু ণ কােনা সাড়াশ  নাই, তারপর িহমাং বাবু বিলেলন, িক  রাধােক
আর এখােন রাখা চলেব না। কালই তােক অন  পাঠাবার ব ব া কর। একথা যিদ
জানাজািন হয়। তখন আিম আর দয়া করেত পারব না— এমিনেতই বািড়েত অশাি র শষ
নই।

অনািদ ব কে  বিলল, আে  হজুর, কালই তােক আিম কাশী পািঠেয় দব; সখােন
তার এক মাসী থােক—

বশ-যিদ খরচ চালােত না পােরা—
ব ামেকশ আমার হাত ধিরয়া টািনয়া লইল। পা িটিপয়া িটিপয়া আমরা সিরয়া

গলাম।
িমিনট পেনেরা পের অন  িদক িদয়া ঘুিরয়া বািড়র স ুেখ উপি ত হইলাম।

বারা ার উপের দাঁড়াইয়া কালীগিতবাবু একজন িন তন কমচারীর সিহত কথা
বিলেতিছেলন, বিব তাঁহার হাত ধিরয়া আ ােরর সুের িক একটা উপেরাধ কিরেতিছল—
তাহার কথার খািনকটা িনেত পাইলাম, ‘একবারিট ডােকা না—’

কালীগীিত একটু িব ত হইয়া বিলেলন, আঃ পাগিল-এখন নয়।
বিব অনুনয় কিরয়া বিলল, না দওয়ানদাদু, একবারিট ডােকা, ঐ ওঁরা নেবন।

বিলয়া আমােদর িনেদশ কিরয়া দখাইল।
কালীগীিত আমােদর দিখয়া অ সর হইয়া আিসেলন, য আমলািট দাঁড়াইয়া িছল

তাহােক চিলয়া যাইেত ইি ত কিরয়া, শা  হােস  িজ াসা কিরেলন, বাগােন বড়াি েলন
বুিঝ?



ব ামেকশ বিলল, হ াঁ- বিব িক বলেছ? কােক ডাকেত হেব?
কালীগিত মুেখর একটা ভ ী কিরয়া বিলেলন, ওর যত পাগলািম। এখন শয়াল-ডাক

ডাকেত হেব।
আিম সিব েয় বিললাম, স িক রকম?
কালীগীিত বিবর িদেক িফিরয়া বিলেলন, এখন কােজর সময়, এখন িবর  করেত

নই। যাও-মা'র কােছ িগেয় একটু পড়েত বেসা গ।
বিব িক  ছািড়বার পা ী নয়, স তাঁহার আঙুল মুিঠ কিরয়া ধিরয়া বিলেত লািগল,

না দাদু, একবারিট—
অগত া কালীগিত চুিপ চুিপ তাহার কােনর কােছ মুখ লইয়া িগয়া বিলেলন, তুিম যখন

ঘুমুেত যােব তখন শানাব- কমন? এখন যাও ল ী িদিদ আমার।
বিশ খুিশ হইয়া বিলল, িন য় িক ! তা না হেল আিম ঘুমুব না।
আ া বশ।
বিব ান কিরেল কালীগীিত বিলেলন, এইমা  থানা থেক খবর িনেয় লাক িফের

এল-মা ােরর কােনা স ানই পাওয়া যায়িন।
‘ও।’ ব ামেকশ একটু থািময়া িজ াসা কিরল, অনািদ বেল কােনা কমচারী আেছ

িক?
আেছ। অনািদ জিমদার বািড়র সরকার।’ বিলয়া কালীগিত উৎসুক নে  তাহার পােন
চািহেলন।

ব ামেকশ যন একটু িচ া কিরয়া বিলল, তােক দেখিছ বেল মেন হে  না। স িক
আমলােদর পাড়ােতই থােক?

কালীগীিত বিলেলন, না। স ব কােলর পুরেনা চাকর। বািড়র িপছন িদেক
আ াবেলর লাগাও কতক েলা ঘর আেছ, সই ঘর েলা িনেয় স থােক ৷

একলা থােক?
না, তার এক িবধবা মেয় আর ী আেছ। মেয়িট কিদন থেক অসুেখ ভুগেছ;

অনািদেক বললুম কিবরাজ ডােকf, তা স রাজী নয়। বলেল, আপিন সের যােব। — কন
বলুন দিখ?

না-িকছু নয়। কােছ িপেঠ কfরা থােক তাই জানেত চাই। অন ান  আমলারা বুিঝ
হাতার বাইের থােক?

হ াঁ, তােদর জেন  একটু দূের বাসা তির কিরয়া দওয়া হেয়েছ—সবসু  সাত-আট
ঘর আমলা আেছ। শহর থেক যাতায়াত করেল সুিবধা হয় না, তাই কতার আমেলই
তােদর জেন  একটা পাড়া বসােনা হেয়িছল ৷

শহর এখান থেক কতদূর?
মাইল পাঁেচক হেব। সামেনর রা াটা িসধা পুব িদেক শহের িগেয়েছ।
এই সময় িহমাং বাবু বািড়র িভতর হইেত আিসয়া সহাস মুেখ বিলেলন, আসুন

ব ামেকশবাবু, আমার অ াগার আপনােদর দখাই।
আমরা সা েহ তাঁহার অনুসরণ কিরলাম। স া উ ীণ হইয়া িগয়ািছল, দওয়ান

আি ক কিরবার সময় উপি ত বিলয়া খড়ম পােয় অন  িদেক ান কিরেলন।
িহমাং বাবু একিট মাঝাির আয়তেনর ঘের আমােদর লইয়া গেলন। ঘেরর মধ েল

টিবেলর উপর উ ল আেলা িলেতিছল। দিখলাম, মেঝায় বাঘ ভালুক ও হিরেণর
চামড়া িবছােনা রিহয়ােছ; দওয়ােলর ধাের ধাের কেয়কিট আলমাির সাজােনা। িহমাং বাবু
এেক এেক আলমাির িল খুিলয়া দখাইেলন, নানািবধ ব ুক িপ ল ও রাইেফেল
আলমাির িল ঠাসা। এই িহং  অ িলর িত লাকিটর অ ুত হ দিখয়া আ য হইয়া



গলাম। েত কিটর ণা ণ- কানিটর ারা কেব কান জ  বধ কিরয়ােছন, কাহার পা া
কতখািন, কান রাইেফেলর িল বামিদেক ঈষৎ ি  হয়-এ সম  তাঁহার নখদপেণ। এই
অ িল িতিন াণাে ও কাহােকও ছঁুইেত দন না; পির ার করা, তল মাখােনা সবই িনেজ
কেরন।

অ  দখা শষ হইেল আমরা সই ঘেরই বিসয়া গ জব আর  কিরলাম। নানা
িবষেয়র কথাবাতা হইল। িবিভ  পািরপাি েকর মেধ  একই মানুষেক এত িবিভ  েপ
দখা যায় য তাহার চির  স ে  একটা অ া  ধারণা কিরয়া লওয়া কিঠন হইয়া পেড়।
িক  কািচৎ ভাবছ েবশী মানুেষর মন অত  অ র ভােব আ পিরচয় িদয়া ফেল। এই
ঘের বিসয়া আয়াসহীন অনাড় র আেলাচনার িভতর িদয়া িহমাং বাবুর িচ িটও যন
তঃ বৃ  হইয়া ধরা িদল। লাকিট য অিতশয় সরল িচ -মনিটও তাঁহার ব ুেকর িলর

মত একা  িসধা পেথ চেল, এ িবষেয় অ ত আমার মেন কােনা সে হ রিহল না।
আমােদর স রমান আেলাচনা নানা পথ ঘুিরয়া কখন অ াতসাের িবষয় স ি

পিরচালনা, দেশর জিমদােরর অব া ইত ািদ সে র মেধ  িগয়া পিড়য়ািছল। িহমাং বাবু
এই সূে  িনেজর স ে  অেনক কথা বিলেলন। জােদর সে  গত কেয়ক বৎসর ধিরয়া
িনয়ত সঙঘেষ তাঁহার মন িত  হইয়া উিঠয়ািছল। জিমদারীর আয় ায় ব  হইয়া িগয়ােছ
অথচ মামলা মাক মায় খরেচর অ  নাই; ফেল, এই কয় বছের ঋেণর মা া ায় লে র
কাঠায় ঠিকয়ােছ। িনেজর িবষয় স ি র স ে  এই সব হ  কথা িতিন অকপেট কাশ
কিরেলন। দিখলাম, জিমদারী সং া  আশাি  তাহােক িবষয় স ি র িত আেরা িবতৃ
কিরয়া তুিলয়ােছ। িবপেদর  অনিভ তাবশত িঠক বুিঝেত পািরেতেছন না, তাই মােঝ
মােঝ অিনিদ  আতে  মন শি ত হইয়া উেঠ; তখন সই শ ােক তাড়াইবার জন  ি য়
ব সন িশকােরর িত আেরা আ েহ ঝঁুিকয়া পেড়ন। তাঁহার মেনর অব া বতমােন এই প।

কথায়বাতায় রাি  সােড় আটটা বািজয়া গল। অতঃপর অ র হইেত আহােরর ডাক
আিসল। এই সময় অনািদ সরকারেক দিখলাম; স আমােদর ডািকেত আিসয়ািছল।
লাকিটর বয়স বছর প াশ হইেব; অত  শীণ কালকঁুজা চহারা। গােলর মাংস চুপিসয়া
অভ েরর কান অতল গ ের অদৃশ  হইয়া িগয়ােছ, ঝাঁকড়া গাঁফ ও াধর ল ন কিরয়া
িচবুেকর কােছ আিসয়া পিড়য়েছ। চােখ একটা অ  উৎকি ত দৃি - যন কােনা দা ণ
দু ৃ িত কিরয়া ধরা পিড়বার ভেয় সবদা সশ  হইয়া আেছ।

ব ামেকশ তাহােক একবার তী দৃি েত আপাদম ক দিখয়া লইল। তারপর আমরা
িতনজেন তাহােক অনুসরণ কিরয়া অ র মহেল েবশ কিরলাম।

আহারািদর পর একজন ভৃত  আমােদর পথ দখাইয়া শয়নকে  লইয়া গল।
ভূত িটর নাম ভুবন- সই িহমাং বাবুর খাস বয়ারা। শয়নকে  ইিজেচয়াের বিসয়া আমরা
িসগােরট ধরাইলাম; ভুবন মশাির ফিলয়া, জেলর কঁুজা হােতর কােছ রািখয়া, ঘেরর এটা
ওটা ঝািড়য়া ঝাড়ন ে  ান কিরেতিছল, ব ামেকশ তাহােক ডািকয়া বিলল, তুিম তা
হিরনাথ মা ারেক ছমাস ধের দেখছ, স িক সব সময় চশমা পের থাকত?

আমরা য চুিরর তদ  কিরেত আিসয়ািছ তাহা ভুবন বাধকির জািনত, তাই কথা
কিহবার সুেযাগ পাইয়া স উৎসুকভােব বিলল, আে  হ াঁ, চি শ ঘ াই তা চশমা পের
থাকেতন। একিদন চশমা না পের ান করেত যাি েলন, হাঁচিট খেয় পেড় গেলন। িবনা
চশমায় িতিন এক-পা চলেত পারেতন না বাবু।

ব ামেকশ বিলল, ঁ। আ া, তার জুেতা ক’ জাড়া িছল বলেত পার?
ভুবন হািসয়া বিলল, জুেতা আবার ক’ জাড়া থাকেব বাবু, এক জাড়া। তাও সরকার

থেক িকিনেয় দওয়া হেয়িছল। য- জাড়া পের িতিন এেসিছেলন স তা এমন ছড়া য
কুকুেরও খায় না। আমরা সই িদনই জুেতা টান মের অ াকুেড় ফেল িদেয়িছলুম।



বেট! আ া, মা ােরর ঘেরর দয়ােল য একিট মা কালীর ছিব টাঙােনা রেয়েছ
সটা িক মা ার সে  কের এেনিছল?

আে  না জুর, মা ারবাবু একিট খড়েক কািঠও সে  কের আেননিন। ও ছিব
দওয়ানজীর কাছ থেক মা ারবাবু একিদন এেন িনেজর ঘের টািঙেয়িছেলন।

‘বুেঝিছ।’ ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, আ া, তুিম এখন যেত
পার।

 ভুবন িজ াসা কিরল, আর িকছু চাই না জুর?
না। ভাল কথা, একটা কাজ করেত পার? বািড়েত পাঁিজ আেছ িন য়, একবার

আনেত পার?
ভুবন বাধকির মেন মেন একটু িবি ত হইল। িক  স জিমদার বািড়র

লফাফাদুর  চাকর, স ভাব কাশ না কিরয়া বিলল, এখিন িক চাই জুর?
এখিন হেল ভাল হয়।
য আে -এেন িদি ।
ভুবন বািহর হইয়া গল। আমরা নীরেব ধূমপান কিরেত লািগলাম। পাঁচ িমিনট

কািটয়া গল।
তারপর, হঠাৎ অিত সি কেট একটানা িবকট একটা আতনাদ িনয়া আমরা ধড়মড়

কিরয়া সাজা হইয়া বিসলাম। িক  তখিন বুিঝলাম, অৈনসিগক িকছু নয়- শয়াল
ডািকেতেছ। পাঁচ-ছয়টা শৃগাল এক  হইয়া িনকেটরই কােনা ান হইেত সি িলত
উ ের যাম ঘাষণা কিরেতেছ। এত িনকট হইেত শ টা আিসল বিলয়া হঠাৎ চমিকয়া
উিঠয়ািছলাম।

এই সময় ভুবন পাঁিজ হােত িফিরয়া আিসল। আিম বিলয়া উিঠলাম, ও িক হ! বািড়র
এত কােছ শয়াল ডাকেছ?

শয়ােলর ডাক তখন থািময়ােছ, ভুবন হািস চািপয়া বিলল, আসল শয়াল নয় জুর।
বিবিদিদ আজ সে  থেক বায়না ধেরিছেলন দওয়ান ঠাকুেরর কােছ শয়াল ডাক
নেবন। তাই িতিনই ডাকেছন।

আিম বিললাম, হ াঁ হ াঁ, আজ সে েবলা বিব বলিছল বেট। িক  আ য মতা তা
দওয়ানজীর! এেকবাের অিবকল শয়ােলর ডাক, িকছু বাঝবার জা নই!

ভুবন বিলল, ‘আে  হ াঁ জুর। দওয়ান ঠাকুর চমৎকার জ -জােনায়ােরর ডাক
ডাকেত পােরন।’  বলি◌য়া পাঁিজ ব ামেকেশর পােশ টিবেলর উপর রািখল।

ব ামেকেশর িদেক চািহয়া দিখলাম, স যন হঠাৎ পাথেরর মূিতেত পিরণত হইয়া
িগয়ােছ; চােখর দৃি  ি র, সবাে র পশী টান হইয়া শ  হইয়া আেছ। আিম সিব েয়
বিলয়া উিঠলাম, িক হ?

ব ামেকেশর চমক ভািঙল। চােখর স ুখ িদয়া হাতটা একবার চালাইয়া বিলল, িকছু
না। —এই য পাঁিজ এেনছ? বশ, তুিম এখন যেত পােরা।

ভুবন ান কিরল। ব ামেকশ পাঁিজটা তুিলয়া লইয়া তাহার পাতা উ াইেত
লািগল। খািনক পের একটা পাতায় আিসয়া তাহার দৃি   হইল। সই পাতাটা পিড়য়া স
পাঁিজ আমার িদেক অ সর কিরয়া িদয়া বিলল, এই দখ।

মেন হইল, তাহার গলার র উে জনায় ঈষৎ কাঁিপয়া গল।
পাঁিজর িনিদ  পাতাটা পিড়লাম। দিখলাম, য-রাে  মা ার িন ে শ হইয়া যায়

স-রাি টা িছল অমাবস া।
পরিদন সকাল সাতটার সময় গাে া ান কিরয়া, াতঃকৃত  সমাপনাে  বািহের

আিসয়া দিখলাম—তখেনা সম  বািড়টা সু । একজন ভৃত  বারা া ঝাঁট িদেতিছল, তাহােক



িজ াসা কিরয়া জানা গল য শীতকােল বলা আটটা সােড় আটটার পূেব কহ শয া ত াগ
কের না। ইহাই এ বািড়র রওয়াজ।

এই দড় ঘ া সময় িক কিরয়া কাটােনা যায়? আকােশ একটু কুয়াশার আভাস িছল;
সূেযর আেলা ভাল কিরয়া ফুেট নাই। আমার মন উসখুিস কিরয়া উিঠল, বিললাম, চল
ব ামেকশ, এখন তা তামার কােনা কাজ হেব না; জ েল িগেয় দু’চারেট পািখ মারা
যাক। তারপর এেদর ঘুম ভাঙেত ভাঙেত িফের আসা যােব।

থম ব ুক চালাইেত িশিখয়া আ েহর মা া িকছু বিশ হইয়ািছল, মেন হইেতিছল
যাহা পাই তাহারই িদেক ল  কিরয়া ব ুক ছঁুিড়য়া িদই। িবেশষত কাল ব ুক দুটা কুমার
বাহাদুর এখােনই রািখয়া িগয়ািছেলন, টাটাও কােটর পেকেট কেয়কটা অবিশ  িছল।

ব ামেকশ েণক িচ া কিরয়া বিলল, চল।
ব ুক কাঁেধ কিরয়া বািহর হইলাম। য চাকরাটা ঝাঁট িদেতিছল তাহােক  করায়

স জ েলর যাইবার রা া দখাইয়া িদল; বিলল, এই পেথ িসধা। যাইেল বািলর পাশ িদয়া
জ েল েবশ কিরেত পািরব। আমরা সবুজ ঘােস ভরা চারণভূিমর উপর িদয়া চিললাম।

কুয়াশার জন  ঘােস িশিশর পেড় নাই, জুতা িভিজল না। চিলেত চিলেত দিখলাম,
স ুেখ এক মাইল দূের বেনর গাছ িল গাঢ় বেণ অাঁকা রিহয়ােছ, তাহার কােলর কােছ
বালু- বলা অধচ াকাের পিড়য়া আেছ—দূর হইেত অ  আেলােক দিখয়া মেন হয় যন
একটা ল া খাল জ েলর পাদমূল ব  কিরয়া পিড়য়া আেছ। আমরা যিদেক চিলয়ািছলাম
সইিদেক উহার দি ণ া টা মশ স ু িচত হইয়া একটা অনু  পােড়র কােছ আিসয়া
শষ হইয়া িগয়ােছ;অতঃপর দি ণ িদেক আর বািল নাই।

িমিনট পেনেরা হাঁটবার পর পূেবা  পােড়র কােছ আিসয়া পৗিছলাম; দিখলাম পাড়
একটা নয়—দুইটা। কােনা কােল হয়েতা বালুর দি ণ িদেক জলেরাধ কিরবার জন  একটা
উঁচু মািটর বাঁধ দওয়া হইয়ািছল-বতমােন সটা ি ধা িভ  হইয়া িগয়ােছ। মাঝখােন আ াজ
পেনেরা হাত চওড়া একটা ণালী একিদেকর সবুজ ঘােস ভরা মােঠর সিহত অপর িদেকর
বালুর চড়ার সংেযাগ াপন কিরয়ােছ।

আমরা িনকটতর িঢিবটার উপর উিঠলাম। স ুেখ নীেচর িদেক চািহয়া দিখলাম
গ া-যমুনা স েমর মত একটা ীণ রখা ঘােসর সীমানা িনেদশ কিরয়া িদেতেছ-তাহার
পেরই অিনি ত ভয়স ু ল বালুর এলাকা আর  হইয়ােছ। ইহার মেধ  িঠক কানখানটায়।
সই ভয়ানক চারাবািল ক বিলেত পাের?

বাঁেধর উপর উিঠয়া য ব িট থেম চােখ পিড়য়ািছল তাহার কথা এখেনা বিল
নাই। সিট একিট অিত জীণ কঁুেড় ঘর। বাঁেধর ভা েনর দি ণ মুখিট আ িলয়া এই কুটীর
পিড় পিড় হইয়া কােনা মেত দাঁড়াইয়া আেছ—উ তা এত কম য পােড়র আড়াল হইেত
তাহার মটকা দখা যায় না। িছটা বড়ার দওয়াল, মািট লিপয়া জলবৃি  িনবারেণর চ া
হইয়ািছল; এখন ায় সব  মািট খিসয়া িগয়া জীণ উঁই-ধরা হাড়-পাঁজর বািহর হইয়া
পিড়য়ােছ। উপেরর দু’চালা খেড়র চালিটও ায় উল -খড় পিচয়া ঝিরয়া পিড়য়ােছ,
কাথায়ও বা গিলত অব ায় বুিলেতেছ। বাধকির চার-পাঁচ বছেরর মেধ  ইহােত কহ বাস
কের নাই।

নর ধাের লাকালয় হইেত ব  দূের এই প িনঃস  একিট কুটীর দিখয়া আমােদর
ভাির িব য় বাধ হইল। ব ামেকশ বিলল, তই তা! চল, ঘরটা দখা যাক।

আমরা িফিরয়া বাঁধ হইেত নািমবার উপ ম কিরেতিছ। এমন সময় আকােশ শই
শই শ  িনয়া চাখ তুিলয়া দিখ একঝাঁক বন-পায়রা মাথার উপর িদয়া উিড়য়া
যাইেতেছ। ব ামেকশ ি হে  ব ুেক টাটা ভিরয়া ফায়ার কিরল। আমার একটু দির
হইয়া গল, যখন ব ুক তুিললাম তখন পায়রার ঝাঁক পা ার বািহের চিলয়া িগয়ােছ।



ব ামেকেশর আওয়ােজ একটা পায়রা িনে  বালুর উপর পিড়য়িছল। সটােক উ ার
কিরবার জন  স ুখ িদয়া নািমেত িগয়া দিখলাম স-পেথ নামা িনরাপদ নয়-পথ এত বিশ
ঢালু য পা হড়কাইয়া পিড়য়া যাইবার স াবনা। ব ামেকশ হািসয়া বিলল, এত তাড়াতািড়
িকেসর হ! মরা পািখ তা আর উেড় পালােব না। চল, ঐ িদক িদেয় ঘুের যাওয়া যাক-কঁুেড়
ঘরটাও দখা হেব ৷

তখন য পেথ উিঠয়িছলাম। সই পেথ নািময়া বাঁেধর ভা েনর মুেখ উপি ত
হইলাম। কুটীেরর মেধ  েবশ কিরয়া দিখলাম, তাহােত স ুেখ ও প ােত দুইিট ার
আেছ, যটা িদয়া েবশ কিরলাম তাহার কবাট নাই, িক  যটা বালুর িদেক সটােত
এখেনা একটা বাখািরর আগাল লািগয়া আেছ।

ঘেরর মেধ  মনুেষ র ব বহােরর উপেযাগী িকছুই নাই। মেঝ বাধহয় পূেব
গাময়িল  িছল, এখন তাহার উপর ঘাস গজাইয়ােছ-পচা খড় চাল হইেত পিড়য়া ানটােক
আকীণ কিরয়া রািখয়ােছ। ঘরিট চওড়ায় ছয় হােতর বিশ হইেব না। িক  দেঘ  দুই
বাঁেধর মধ বতী ানটা সম  জুিড়য়া আেছ। এিদক হইেত বালুর িদেক যাইেত হইেল ঘেরর
িভতর িদয়া যাইেত হয়; অন  পথ নাই।

ব ামেকশ ঘেরর অপির ার মেঝ ভাল কিরয়া পযেব ণ কিরয়া বিলল, স িত এ
ঘের কােনা মানুষ এেসেছ। এখােন খড় েলা চেপ গেছ। দেখছ? ঐ কােণ িকছু একটা
টেন সিরেয়েছ। এ ঘের মানুেষর যাতায়াত আেছ।

মানুেষর যাতায়াত থাকা িকছু িবিচ  নয়। রাখাল বালেকরা এিদেক গ  চরাইেত
আেস, হয়েতা এই ঘেরর মেধ  খলা কিরয়া তাহারা ি হর যাপন কের। তা হেব বিলয়া
আিম অন  ােরর আগল খুিলয়া বািলর িদেক বািহর হইলাম। মনটা পািখর িদেকই পিড়য়া
িছল।

িক  পািখ কাথায়? পািখটা স ুেখই পিড়য়ািছল, ল  কিরয়ািছলাম; অথচ কাথাও
তাহার িচ মা  িবদ মান নাই। আিম আ য হইয়া ব ামেকশেক ডািকয়া বিললাম, ওেহ,
তামার পািখ ক? সিত ই িক মরা পািখ উেড় গল নািক?

ব ামেকশ বািহর হইয়া আিসল। সও চািরিদেক চ ু  িফরাইল, িক  পািখর একটা
পালকও কাথাও দখা গল না। ব ামেকশ আে  আে  বিলল, তই তা।

একটু এিগেয় দখা যাক, হয়েতা আেশপােশ কাথাও আেছ।  বলি◌য়া আিম বালুর
উপর  করেত যাইব ব ামেকেশর একটা হাত িবদু ে েগ আিসয়া আমার কােটর কলার
চািপয়া ধিরল।

থােমা—
িক হল? আিম অবাক হইয়া তাহার মুেখর পােন তাকাইলাম।
বািলর ওপর পা বািড়ও না।
সদ - ছাঁড়া কাতুেজর শূন  খালটা বামেকশ পেকেটই রািখয়ািছল, এখন সটা বািহর

কিরল। স ুখিদেক ায় িবশ হাত দূের বালুর উপর ছুিড়য়া িদয়া বিলল, ভাল কের ল
কর। চাপা উে জনায় তাহার র ায়  হইয়া িগয়ািছল।

লাল রেঙর খালটা পির ার দখা যাইেতিছল, সইিদেক ি র দৃি েত তাকাইয়া
রিহলাম। দিখেত দিখেত আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উিঠল। িক সবনাশ!

কাতুজ খােলর ভারী িদকটা নািময়া িগয়া সটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উিঠল, তারপর
িনঃশে  বালুর মেধ  অদৃশ  হইয়া গল।

এই চারাবািল! এবং ইহােতই আিম গেবেটর মত এখিন পদাপণ কিরেত
যাইেতিছলাম। ব ামেকশ বাধা না িদেল আজ আমার িক হইত ভািবয়া শরীেরর র  ঠা া
হইয়া গল।



ব ামেকেশর চাখ দুেটা উে জনায় ল ল কিরয়া িলেতিছল, তাহার ও াধর
িবভ  হইয়া দাঁত লা ণকােলর জন  দখা গল। স বিলল, দখেল! উঃ, িক ভয়ানক!
িক ভয়ানক!

আিম কি ত ের বিললাম, ব ামেকশ, তুিম আজ আমার াণ বাঁিচেয়ছ।
আমার কথা যন িনেতই পায় নাই এমিনভােব স কবল অ ু ট ের বিলেত

লািগল, িক ভয়ানক! িক ভয়ানক! দিখলাম, তাহার মুেখর রং ফ াকােস হইয়া গেলও
চােখর দৃি  ও চায়ােলর হাড় কিঠন হইয়া উিঠয়ােছ।

অতঃপর ব ামেকশ কুটীেরর চাল হইেত কেয়ক টুকরা বাখাির ভািঙয়া আিনল,
একিট একিট কিরয়া স িল বালুর উপর িনে প কিরেত লািগল। দখা গল, ঘােসর
সীমানার ায় দশ হাত দূর হইেত চারাবািল আর  হইয়ােছ। কাথায় িগয়া শষ হইয়ােছ
তাহা জানা গল না, কারণ যতদূর পয  বাখাির ফলা হইল সব বাখািরই ডুিবয়া গল।
পুরাতন বাঁেধর অধচ াকৃিত বা েব ন এই চারাবািলেকই িঘিরয়া রািখয়ােছ। অতীত যুেগর
কােনা সদাশয় জিমদার হয়েতা জােদর জীবন র ােথই এই বাঁধ করাইয়ািছেলন, তারপর
কাল েম বাঁধও ভািঙয়া িগয়ােছ, তাহার উে শ ও লােক ভুিলয়া িগয়ােছ।

চারাবািলর পিরিধ িনণয় যথাস ব শষ কিরয়া আমরা আবার কুটীেরর িভতর িদয়া
বািহের আিসলাম। ব ামেকশ বিলল, অিজত, আমরা চারাবািলর স ান পেয়িছ, একথা
যন ঘূণা ের কউ জানেত না পাের। বুঝেল?

আিম ঘাড় নািড়লাম। ব ামেকশ তখন কুটীেরর স ুেখ কামের হাত িদয়া দাঁড়াইয়া
বিলল, বাঃ! ঘরিট িক চমৎকার জায়গায় দাঁিড়েয় আেছ দেখছ? িপছেন পেনর হাত দুের
চারাবািল, সামেন িবশ হাত দূের গভীর বন-দু’ধাের বাঁধ। ক এিট তির কেরিছল জানেত
ইে  কের।

কুয়াশা কিটয়া িগয়া বশ রৗ  উিঠয়িছল। আিম বেনর িদেক তাকাইয়া দিখলাম,
গােছর ছায়ার নীেচ িদয়া একজন হাফ-প া  পিরিহত লাক, কাঁেধ ব ুক লইয়া দীঘ
পদে েপ আমােদর িদেক আিসেতেছ। গােছর ছায়ার বািহের আিসেল দিখলাম,
িহমাং বাবু।

িহমাং বাবু দূর হইেত হাঁিকয়া বিলেলন, আপনারা কাথায় িছেলন? আিম জ েলর
মেধ  খঁুেজ বড়াি ।

ব ামেকশ মৃদুকে  বিলল, ‘অিজত, মেন থােক যন- চারাবািল স ে  কােনা কথা
নয়।’ তারপর গলা চড়াইয়া বিলল, আিজেতর পা ায় পেড় পািখ িশকাের বিরেয়
পেড়িছলুম। পািখরা অবশ  বশ অ ত শরীের আেছ, িক  আমস অ াে র িব ে  অিজত
যরকম অিভযান আর  কেরেছ, শীগিগর পুিলেসর হােত পড়েব।

আিম বিললাম, ‘এবার কলকাতায় িগেয়ই একটা ব ুেকর লাইেস  িকিনব।
িহমাং বাবু আমােদর মেধ  আিসয়া দাঁড়াইেলন, ব ুক নামাইয়া বিলেলন, তারপর,

িকছু পেলন?
িকছু না। আপিন এেকবাের রাইেফল িনেয় বিরেয়েছন য! বিলয়া ব ামেকশ তাঁহার

অ িটর িদেক তাকাইল।
িহমাং বাবু বিলেলন, ‘হ াঁ-সকােল উেঠই নলুম জ েল নািক বােঘর ডাক শানা

গেছ। তাই তাড়াতািড় রাইেফল িনেয় বিরেয় পড়লুম; চাকরটা বলেল আপনারা এিদেক
এেসেছন-একটু ভাবনা হল। কারণ, হঠাৎ যিদ বােঘর মুেখ পেড়ন তাহেল আপনােদর
পািখমারা ব ুক আর দশ ন েরর ছররা কােনা কােজই লাগেব না।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, বাঘ এেসেছ কার মুেখ নেলন?
িহমাং বাবু বিলেলন, িঠক য এেসেছই একথা জার কের কউ বলেত পারেছ না।



আমার গয়লাটা বলিছল য গ েলা সম  রাত খাঁয়ােড় ছটফট কেরেছ, তাই তার
আ াজ য হয়েতা তারা বােঘর গ  পেয়েছ। তা ছাড়া, দওয়ানজী বলিছেলন। িতিন নািক
অেনক রাে  বােঘর ডােকর মত একটা আওয়াজ নেত পেয়েছন। যা হাক, চলুন এবার
ফরা যাক। এখেনা চা খাওয়া হয়িন ৷

হােতর ঘিড় দিখয়া ব ামেকশ বিলল, সােড় আটটা। চলুন। আ া, এই পােড়া
ঘরটা এরকম িনজন ােন ক এই ঘর তির কেরিছল? কনই বা কেরিছল? িকছু জােনন
িক?

িহমাং বাবু বিলেলন, জািন বিক। চলুন, যেত যেত বলিছ।
িতনজেন বািড়র িদেক অ সর হইলাম। িহমাং বাবু চিলেত চিলেত বিলেলন, বছর

চার-পাঁচ আেগ-িঠক ক'বছর হল বলেত পারিছ না, তেব বাবা মারা যাবার পর-হঠাৎ
একিদন আমার বািড়েত এক িবরাট তাি ক স াসী এেস হািজর হেলন। ভয় র চহারা,
মাথায় জটার মত চুল, অজ  গাঁফদািড়, পাঁচ হাত ল া এক জায়ান। পরেন ফ একিট
নংিট, চাখ দুেটা লাল টকটক করেছ—আমার িদেক তািকেয় অত  ঢ়ভােব তুইেতাকাির
কের বলেলন য িতিন িকছুিদন আমার আ েয় থেক সাধনা করেত চান।

সাধু-স াসীর উপর আমার িবেশষ ভি  নই-ও সব বুজ িক আমার সহ  হয় না;
িবেশষত ভকধারীেদর ঔ ত । আর ধা আিম বরদা  করেত পাির না। আিম তৎ ণাৎ
তাঁেক দূর কের িদি লুম; িক  দওয়ানজী মাঝ থেক বাঁধা িদেলন। তাঁর বাধহয় তাি ক
ঠাকু েক দেখই খুব ভি  হেয়িছল। িতিন আমােক অেনক কের বাঝােত লাগেলন,
ত বায় অিভস াত ভৃিতর ভয়ও দখােলন। িক  আিম ঐ উল  লাকটােক বািড়েত

থাকেত িদেত িকছুেতই রাজী হলুম না। তখন দওয়ানজী তাি ক ঠাকুেরর সে  মাকািবলা
কের িঠক করেলন য িতিন আমার জিমদারীর মেধ  কাথাও কঁুেড় বঁেধ থাকেবন।—আর
ভা ার থেক তাঁর িনয়িমত িসেধ দওয়া হেব। দওয়ানজীর আ হ দেখ আিম অগত া
রাজী হলুম।

বাবাজী তখন এই জায়গািট পছ  কের কঁুেড় বাঁধেলন। মাস ছেয়ক এখােন িছেলন।
িক  তার মেধ  আমার সে  আর দখা হয়িন। তেব দওয়ানজী ায়ই যাতায়াত করেতন।
শষ পয  তাঁর ভি  এতই বেড় িগেয়িছল য নেত পাই িতিন বাবাজীর কাছ থেক ম
িনেয়িছেলন। অবশ  উিন আেগও শা ই িছেলন। িক  এতটা বাড়াবািড় িছল না।

যা হাক, বাবাজী একিদন হঠাৎ সের পড়েলন। সই থেক ও ঘরটা খািল পেড়
আেছ।

গ  িনেত িনেত বািড় আিসয়া পৗিছলাম। চােয়র সর াম ত িছল। বারা ায়
টিবল পািতয়া তাহার উপের চা, কচুির, পািখর মাংেসর কাটেলট, িডেমর অমেলট ইত ািদ
ব িবধ লাভনীয় আহায ভুবন খানসামা সাজাইয়া রািখেতিছল। আমরা িবনা বাক ব েয়
চয়ার টািনয়া লইয়া উ  আহায ব র সৎকাের বৃ  হইলাম।

সৎকার কায অ দুর অ সর হইয়ােছ, এমন সময় বারা ার স ুেখ মাটর আিসয়া
থািমল। কুমার ি িদব অবতরণ কিরেলন।

মাটেরর প ােত আমােদর সুটেকট কয়টা বাঁধা িছল, স লা নামাইবার কুম িদয়া
কুমার আমােদর মেধ  আিসয়া বিসেলন; ব ামেকেশর িদেক তাকাইয়া িজ াসা কিরেলন,
ক ুর?

ব ামেকশ অিনি তভােব মাথা নািড়য়া বিলল, বিশ দূর নয়। তেব দু'এক িদেনর
মেধ ই একটা হ েন  হেয় যােব আশা কির। আজ একবার শহের যাওয়া দরকার।
পুিলেসর কাছ থেক িকছু খাঁজ খবর িনেত হেব।

কুমার ি িদব বিলেলন, বশ তা, চলুন আমার গািড়েত ঘুের আসা যাক। এখন



ব েল বলা বােরাটার মেধ  ফরা যােব ৷
ব ামেকশ মাথা নািড়ল—আমার একটু সময় লাগেব; সে র আেগ ফরা হেব না।

এেকবাের খাওয়া-দাওয়া কের ব েল বাধহয় ভাল হয় ৷
কুমার বিলেলন, স কথাও ম  নয়। িহমাং , তুিম চল না হ, খুব খািনক হ হ

কের আসা যাক। অেনকিদন শহের যাওয়া হয়িন।
িহমাং বাবু কুি তভােব বিলেলন, না ভাই, আমার আজ আর যাওয়ার সুিবধা হেব

না। একটু কাজ—
ব ামেকশ বিলল, না, আপনার িগেয় কাজ নই। অিজতও থাকুক। আমরা দুজেন

গেলই যেথ  হেব।  বলি◌য়া কুমােরর িদেক তাকাইল। তাহার চাহিনেত বাধহয় কােনা
ইশারা িছল, কারণ কুমার বাহাদুর পুনরায় িক একটা বিলেত িগয়া থািময়া গেলন।

বলা এগােরাটার সময় ব ামেকশ কুমােরর গািড়েত বািহর হইয়া গল। যাইবার
আেগ আমােক বিলয়া গল, চাখ দুেটা বশ ভাল কের খুেল রেখা। আমার অবতমােন যিদ
িকছু ঘেট ল  কের।

তাহােদর গািড় ফিটক পার হইয়া যাইবার পর িহমাং বাবুর মুখ দিখয়া বাধ হইল
িতিন যন পির ােণর আনে  উৎফু  হইয়া উিঠয়ােছন। আমরা তাঁহার বািড়েত আিসয়া
অিধি ত হওয়ােত িতিন য সুখী হইেত পােরন নাই, এই সে হ আবার আমােক পীড়া
িদেত লািগল।

দওয়ান কালীগীিতও উপি ত িছেলন। িতিন অিতশয় বুি মান ব ি ; আমােদর
মুেখর ভাব হইেত মেনর কথা আ াজ কিরয়ািছেলন। িকনা বিলেত পাির না, িক  িতিন
আমােক ডািকয়া লইয়া বারা ায় চয়াের উপেবশন কিরয়া নানা িবষেয় স াষণ কিরেত
লািগেলন। িহমাং বাবুও কথাবাতায় যাগ িদেলন। ব ামেকশ স ে ই আেলাচনা বিশ
হইল। ব ামেকেশর কীিতকলাপ চার কিরেত আিম কানিদনই প াৎপদ নই। স য
কতবড় িডেটকিটভ তাহা ব  উদাহরণ িদয়া বুঝাইয়া িদলাম। তাহার সাহায  পাওয়া য
কতখািন ভােগ র কথা স ইি ত কিরেতও ছািড়লাম না। শেষ বিললাম, হিরনাথ মা ার
য বঁেচ নই একথা আর কউ এত শীগিগর বার করেত পারত না।

দু'জেনই চমিকয়া উিঠেলন— বঁেচ নই।
কথাটা বিলয়া ফলা উিচত হইল। িকনা বুিঝেত পািরলাম না; ব ামেকশ অবশ

বারণ কের নাই, তবু মেন হইল, না বিলেলই বাধহয় ভাল হইত। আিম িনেজেক স রণ
কিরয়া লইয়া রহস পূণ িশরঃস ালন কিরলাম, বিললাম, যথাসময় সব কথা জানেত
পারেবন।

অতঃপর বােরাটা বািজয়া িগয়ােছ দিখয়া আমরা উিঠয়া পিড়লাম। কালীগীিত ও
িহমাং বাবু আমার অিন া ল  কিরয়া আর কােনা  কিরেলন না। িক  হিরনােথর
মৃতু সংবাদ য তাঁহােদর দুজনেকই িবেশষভােব নাড়া িদয়ােছ তাহা বুিঝেত ক  হইল না।

দুপুরেবলাটা বাধ কির িনঃস ভােব ঘের বিসয়াই কাঁটাইেত হইত; কারণ িহমাং বাবু
আহােরর পর একটা জ রী কােজর উে খ কিরয়া অ রমহেল ান কিরয়ািছেলন। িক
বিব আিসয়া আমােক স দান কিরল। স আিসয়া থেমই ব ামেকেশর খাঁজ খবর লইল
এবং সকালেবলা মািনর স ান সেবর জন  আিসেত পাের নাই বিলয়া যেথািচত দুঃখ

াপন কিরল। তারপর আমােক নানা কার িবিচ   িজ াসা কিরয়া ও িনেজেদর
পািরবািরক ব   রহস  · কাশ কিরয়া গ  জমাইয়া তুিলল।

হঠাৎ একসময় বিব বিলল, মা আজ িতনিদন ভাত খানিন।
আিম িজ াসা কিরলাম, তাঁর অসুখ কেরেছ বুিঝ?
মাথা নািড়য়া গভীরমুেখ বিব বিলল, না, বাবার সে  ঝগড়া হেয়েছ।



এিবষেয় তাহােক  কিরয়া আরও িকছু সংবাদ সং হ করা ভে ািচত হইেব িকনা
ভািবেতিছ। এমন সময় খালা জােনালা িদয়া দিখলাম, একটা সবুজ রেঙর িসডান বিডর
মাটর গ ারােজর িদক হইেত িনঃশে  বািহর হইয়া যাইেতেছ। আিম তাড়াতািড় উিঠয়া
জানালার স ুেখ িগয়া দাঁড়াইলাম। গািড়খািন সাবধােন ফটক পার হইয়া শহেরর িদেক
মাড় লইয়া অদৃশ  হইয়া গল! দিখলাম, চালক য়ং িহমাং বাবু। গািড়র অভ ের কহ
আেছ িকনা দখা গল না।

বিব আমার পােশ আিসয়া দাঁড়াইয়ািছল, বিলল, আমােদর নতুন গািড়।
িফিরয়া আিসয়া বিসলাম। িহমাং বাবু িঠক যন চােরর মত মাটর লইয়া বািহর

হইয়া গেলন। কাথায় গেলন? সে  কহ িছল িক? িতিন গাড়া হইেতই আমােদর কােছ
একটা িকছু লুকাইবার চ া কিরেতেছন। আমােদর আগমন তাঁহার কােনা কােজ বাঁধা
িদয়ােছ; তাই িতিন িভতের িভতের অধীর হইয়া পিড়য়ােছন। অথচ বািহের িকছু কিরেত
পািরেতেছন না-এই ধারণা েমই আমার মেন দৃঢ়তর হইেত লািগল। তেব িক িতিন
হিরনােথর অ ধেনর ঢ় রহস  িকছু জােনন? িতিন িক জািনয়া িনয়া কাহােকও আড়াল
কিরবার চ া কিরেতেছন? ভীত-দৃি  কায় অনািদ সরকােরর কথা মেন পিড়ল। স
কাল ভুর পােয় ধিরয়া কাঁিদেতিছল িক জন ? ‘ও মহাপাপ কিরিন।— কান মহাপাপ হইেত
িনেজেক ালন কিরবার চ া কিরেতিছল!

বিব আজ আবার একটা নূতন খবর িদল—িহমাং বাবু ও তাঁহার ীর মেধ  ঝগড়া
চিলেতেছ। ঝগড়া। এতদূর গড়াইয়ােছ য ী িতনিদন আহার কেরন নাই। িক লইয়া
ঝগড়া? হিরনাথ মা ার িক এই কলহ-রহেস র অ রােল লুকাইয়া আেছ!

তুিম ছিব আঁকেত জােনা? বিবর ে  িচ াজাল িছ  হইয়া গল।
অন মন ভােব বিললাম, জািন ৷
ঝামর চুল উড়াইয়া বিব ছুিটয়া গল। কাথায় গল ভািবেতিছ এমন সময় স

একটা খাতা ও পি ল লইয়া িফিরয়া আিসল। খাতা ও পি ল আমার হােত িদয়া বিলল,
একটা ছিব এঁেক দাও না। খু-ব ভাল ছিব।

খাতািট বিবর অে র খাতা। তাহার থম পাতায় পাকা হােত লখা রিহয়ােছ,
মতী বিবরাণী দবী।

িজ াসা কিরলাম, এিক তামার মা ারমশােয়র হােতর লখা?
বিব বিলল, হ াঁ।
খাতার পাতা উ াইেত উ াইেত আ য হইয়া গলাম। বিশর ভাগই উ  গিণেতর

অ ; বিবর হােত লখা যাগ, িবেয়াগ খুব অ ই আেছ। আবার িজ াসা কিরলাম, এসব
অ  ক কেরেছ?

বিব বিলল, মা ারমশাই। িতিন খািল আমার খাতায় অ  করেতন।
দিখলাম, িমথ া নয়। খাতার অিধকাংশ পাতাই মা ােরর কিঠন দীঘ অে র অ ের

পূণ হইয়া আেছ। িক ব াপার িকছুই বুিঝেত পািরলাম না। একিট ছাট মেয়েক গিণেতর
গাড়ার কথা িশখাইেত িগয়া কেলেজর িশি তব  উ  গিণেতর অবতারণার সাথকতা িক?

খাতার পাতা লা উ াইয়া পা াইয়া দিখেত দিখেত এক ােন দৃি  পিড়ল—একটা
পাতার আধখানা কাগজ ক িছিড়য়া লইয়ােছ। একটু অিভিনেবশ সহকাের ল  কিরেত
মেন হইল যন পি ল িদয়া খাতার উপর িকছু িলিখয়া পের কাগজটা িছিড়য়া লওয়া
হইয়ােছ। কারণ, খাতার পেরর পৃ ায় পি েলর চাপ-দাগ অ ভােব ফুিটয়া রিহয়ােছ।
আেলার স ুেখ ধিরয়া নখিচে র মত দাগ িল পিড়বার চ া কিরলাম। িক  পিড়েত
পািরলাম না।

বিব অধীরভােব বিলল, ও িক করছ। ছিব এঁেক দখাও না!



ছেলেবলায় যখন ই ু েল পিড়তাম তখন এই ধরেনর বণহীন িচ  কাগেজর উপর
ফুটাইয়া তুিলবার কৗশল িশিখয়ািছলাম, এখন তাহা মেন পিড়য়া গল।

বিবেক বিললাম, একটা ম ািজক দখেব?
বিব খুব উৎসািহত হইয়া বিলল,”হ াঁ- দখব।
তখন খাতা হইেত এক টুকরা কাগজ িছিড়য়া লইয়া তাহার উপর পি েলর িশষ

ঘিষেত লািগলাম; কাগজটা যখন কােলা হইয়া গল তখন তাহা স পেণ সই অদৃশ  লখার
উপর বুলাইেত লািগলাম। ফেটা ােফর নেগিটভ যমন রাসায়িনক জেল ধৗত কিরেত
কিরেত তাহার িভতর হইেত ছিব পির ু ট হইয়া উিঠেত থােক, আমার মৃদু ঘষেণর ফেলও
তমিন কাগেজর উপর ধীের ধীের অ র ফুিটয়া উিঠেত লািগল। সব িল অ র ফুিটল না,
কবল পি েলর চােপ স িল কাগেজর উপর গভীরভােব দাগ কািটয়ািছল সই িল 
ইয়া উিঠল।

ওঁ ীং.. ীং…
রাি  ১১.৫.অম.পিড়েব
অস ূ ণ  দ◌ুেবাধ অ র লার অথ বুিঝবার চ া কিরলাম িক  িবেশষ িকছু

বুিঝেত পারিলাম না! ওঁ ীং ীং- বাধহয় কােনা ম  হইেব। িক  স যাহাই হাক,
হ া র য হিরনাথ মা ােরর তাহােত সে হ রিহল না। থম পৃ ার লখার সে
িমলাইয়া দিখলাম, অ েরর ছাদ একই কােরর।

বিব ম ািজক দিখয়া িবেশষ পিরতৃ  হয় নাই; স ছিব আঁিকবার জন  পীড়াপীিড়
কিরেত লািগল। তখন তাহার খাতায় কুকুর বাঘ রা স ভৃিত িবিবধ জ র িচ াকষক ছিব
আঁিকয়া তাহােক খুিশ কিরলাম। ম - লখা কাগজটা আিম িছিড়য়া লইয়া িনেজর কােছ
রািখয়া িদলাম।

বলা সােড় িতনটার সময় িহমাং বাবু িফিরয়া আিসেলন। মাটর তমিন িনঃশে
েবশ কিরয়া বািড়র প ােত গ ারােজর িদেক চিলয়া গল। িকছু ণ পের িহমাং বাবুর

গলার আওয়াজ িনেত পাইলাম; িতিন ভুবন বয়ারােক ডািকয়া চােয়র বে াব  কিরবার
কুম িদেতেছন।

ব ামেকশ যখন িফিরল তখন স া হয়-হয়। কুমার গািড় হইেত নািমেলন না;
ব ামেকশেক নামাইয়া িদয়া শরীরটা তমন ভাল ঠিকেতেছ না বিলয়া চিলয়া গেলন।

তখন ব ামেকেশর অনাের আর একবার চা আিসল। চা পান কিরেত কিরেত
কথাবাত আর  হইল। দওয়ানজীও আিসয়া বিসেলন। ব ামেকশেক িজ াসা কিরেলন, িক
হল?

ব ামেকশ চােয় চুমুক িদয়া বিলল, িবেশষ িকছু হল না। পুিলেসর ধারণা হিরনাথ
মা ারেক জারা কউ িনেজর বািড়েত লুিকেয় রেখেছ।

দওয়ানজী বিলেলন, আপনার তা মেন হয় না?
ব ামেকশ বিলল, না। আমার ধারণা অন রকম ৷
আপনার ধারণা হিরনাথ বঁেচ নই?
ব ামেকশ একটু িবি তভােব বিলল, আপিন িক কের বুঝেলন?
ও, অিজত বেলেছ। হ াঁ—আমার তাই ধারণা বেট। তেব আিম ভুলও কের থাকেত

পাির।
িকছু ণ কােনা কথা হইল না। আিম অত  অ ি  অনুভব কিরেত লািগলাম।

ব ামেকেশর মুখ দিখয়া এমন িকছু বাধ হইল না য স আমার উপর চিটয়ােছ; িক  মুখ
দিখয়া সকল সময় তাহার মেনর ভাব বাঝা যায় না। ক জােন, হয়েতা কথাটা ইহােদর
কােছ কাশ কিরয়া অন ায় কিরয়ািছ, ব ামেকশ িনজেন পাইেলই আমার মু  িচবাইেব।



কালীগীিত হঠাৎ বিলেলন,”আমার বাধ হয় আপিন ভুলই কেরেছন ব ামেকশবাবু।
হিরনাথ স বত মেরিন।

ব ামেকশ িকছু ণ কালিগিতর পােন চািহয়া রিহল, তারপর বিলল, ‘আপিন নতুন
িকছু জানেত পেরেছন?

কালীগিত ধীের ধীের মাথা নািড়য়া বিলেলন, না-তােক িঠক জানা বলা চেল না; তেব
আমার দৃঢ় িব াস স ঐ বেনর মেধ  লুিকেয় আেছ।

ব ামেকশ চমিকত হইয়া বিলল, বেনর মেধ ? এই দা ণ শীেত?
হ াঁ। বেনর মেধ  কাপািলেকর ঘর বেল একটা কঁুেড় ঘর আেছ-রাে  বাঘ ভালুেকর

ভেয় স বত সই ঘরটায় লুিকেয় থােক।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল,  কােনা মাণ পেয়েছন িক?
না। তেব আমার ি র িব াস স ঐখােনই আেছ।
ব ামেকশ আর িকছু বিলল না। রাে  শয়ন কিরেত আিসয়া ব ামেকশ বিলল,

চারাবািলর কথাটাও চািরিদেক রা  কের িদেয়ছ তা?
না না-আিম ধু কথায় কথায় বেলিছলুম। য—?
‘বুেঝিছ।’ বিলয়া স চয়াের বিসয়া পিড়য়া হািসেত লািগল। —আিম বিললাম, তুিম

তা ও কথা বলেত বারণ করিন।
তামার মেনর ভাব দখিছ। রিববাবুর গােনর নায়েকর মত—যিদ বারণ কর। তেব

গাঁিহব না। এবং বারণ না কিরেলই তার ের গািহব। যা হাক, আজ দুপুরেবলা িক করেল
বল।

দিখলাম, ব ামেকশ সত সত ই চেট নাই; বাধহয় িভতের িভতের তাহার ই া িছল
য ও কথাটা আিম কাশ কিরয়া ফিল। অ ত তাহার কােজর য কােনা ব াঘাত হয় নাই
তাহা িনঃসে েহ।

আিম তখন ি হের যাহা যাহা জািনেত পািরয়ািছ সব বিললাম; ম - লখা কাগজটাও
দখাইলাম। কাগজটা ব ামেকশ মন িদয়া দিখল, িক  িবেশষ ঔৎসুক  কাশ কিরল না।
বিলল, নুতন িকছুই নয়—এসব আমার জানা কথা। এই লখাটার ি তীয় লাইন স ূণ
করেল হেব—

রাি  ১১টা ৪৫িমঃ গেত অমাবস া পিড়েব। অথাৎ হিরনাথও পাঁিজ দেখিছল।
িহমাং বাবুর বিহগমেনর কথা িনয়া ব ামেকশ মুচিক হািসল, কান ম ব  কিরল

না। আিম তখন বিললাম, দ াখ ব ামেকশ, আমার মেন হয়। িহমাং বাবু আমােদর কােছ
িকছু লুেকাবার চ া করেছন। তুিম ল  কেরছ িক না জািন না, িক  আমােদর
অিতিথ েপ পেয় িতিন খুব খুিশ হনিন।

ব ামেকশ মৃদুভােব আমার িপঠ চাপড়াইয়া বিলল, িঠক ধেরছ। িহমাং বাবু য কত
উঁচু মজােজর লাক তা ওঁেক দেখ ধারণা করা যায় না। সিত  অিজত, ওঁর মতন স দয়
কৃত ভ েলাক খুব কম দখা যায়। যমন কের হাক এ ব াপাের একটা রফা করেতই

হেব।
আমােক িব য় কােশর অবকাশ না িদয়া ব ামেকশ পুন  বিলল, অনািদ

সরকােরর রাধা নােম একিট িবধবা মেয় আেছ েনছ বাধহয়। তােক আজ দখলুম।
আিম বাকার মত তাহার মুেখর িদেক তাকাইয়া রিহলাম, স বিলয়া চিলল, সেতর-

আঠার বছেরর মেয়িট- দখেত ম  নয়। িক  দুভােগ র পীড়েন আর ল ায় এেকবাের
নুেয় পেড়েছ। — দেখ অিজত, যৗবেনর উ াদনার অপরাধেক আমরা বড় কিঠন শাি  িদই,
িবেশষত অপরাধী যিদ ীেলাক হয়। েলাভেনর িবরাট শি েক িহসােবর মেধ  িনই না,
যৗবেনর াভািবক অপিরণামদিশতােকও িহসাব থেক বাদ িদই। ফেল য িবচার কির



সটা সুিবচার নয়। আইেনই grave and sudden provocation বেল একটা সাফাই
আেছ। িক  সমাজ কােনা সাফাই মােন না; আ েনর মত স িনমম, য হাত দেব তার
হাত পুড়েব। আিম সমােজর দাষ িদি  না—সাধারেণর কল ােণ তােক কিঠন হেতই হয়।
িক  য- লাক এই কিঠনতার িভতর থেক পাথর ফািটেয় ক ণার উৎস খুেল দয় তােক

া না কের থাকা যায় না।
ব ামেকশেক কখেনা সমাজত  স ে  লকচার িদেত িন নাই; অনািদ সরকােরর

কন ােক দিখয়া তাহার ভােবর বন া উথিলয়া উিঠল কন তাহাও বাধগম  হইল না। আিম
ফ ালফ াল কিরয়া কবল তাহােক িনরী ণ কিরেত লািগলাম।

ব ামেকশ িকছু ণ দয়ােলর িদেক তাকাইয়া রিহল, তারপর একটা দীঘ
িনঃ াসেমাচন কিরয়া বিলল, আর একটা আ য দখিছ, এসব ব াপাের মেয়রাই মেয়েদর
সবেচেয় িন ু র শাি  দয়। কান দয় ক জােন ৷

অেনক ণ কােনা কথা হইল না; শেষ ব ামেকশ উিঠয়া পােয়র মাজা টািনয়া
খুিলেত খুিলেত বিলল, রাত হল, শায়া যাক। এ ব াপারটা য িকভােব শষ হেব িকছুই
বুঝেত পারিছ না। যা িকছু াতব  সবই জানা হেয় গেছ—অথচ লাকটােক ধরবার উপায়
নই। তারপর গলা নামাইয়া বিলল, ফাঁদ পাতেত হেব, বুেঝছ অিজত, ফাঁদ পাতেত হেব।

আিম বিললাম, যিদ িকছু বলেব িঠক কের থােকা তাহেল একটু  কের বল।
াতব  কােনা কথাই আিম এখেনা বুঝেত পািরিন।

িকছু বােঝািন?
িকছু না।
আ য! আমার মেন যা একটু সংশয় িছল তা আজ শহের িগেয় ঘুেচ গেছ। সম

ঘটনািট বায়ে ােপর ছিবর মত চােখর সামেন দখেত পাি ।
অধর দংশন কিরয়া িজ াসা কিরলাম, শহের সারািদন িক করেল?
ব ামেকশ জামার বাতাম খুিলেত খুিলেত বিলল, মা  দুিট কাজ। ইি শেন অনািদ

সরকােরর মেয়েক দখলুম-তােক দখবার জেন ই সখােন লুিকেয় বেসিছলুম। তারপর
রিজি  অিফেস কেয়কিট দিলেলর স ান করলুম।

এইেতই এত দির হল?
হ াঁ। রিজি  অিফেসর খবর সহেজ পাওয়া যায় না-অেনক তি র করেত হল।
তারপর?
“তারপর িফের এলুম। ’ বিলয়া ব ামেকশ লেপর মেধ  েবশ কিরল।
বুিঝলাম, িকছু বিলেব না। তখন আিমও রাগ কিরয়া ইয়া পিড়লাম, আর কােনা

কথা বিললাম না।
েম ত েবশ হইল। িন ােদবীর ছায়া-ম ীর মাথার মেধ  মঝুম কিরয়া বািজেত

আর  কিরয়ােছ, এমন সময় দরজার কড়া খঁুটু খঁুটু কিরয়া নিড়য়া উিঠল। ত া ছুিটয়া
গল।

ব ামেকেশর বাধ কির তখেনা ঘুম আেস নাই, স িবছানায় উিঠয়া বিসয়া িজ াসা
কিরল, ক?

বািহর হইেত মৃদুকে  আওয়াজ আিসল, ব ামেকশবাবু, একবার দরজা খুলুন।
ব ামেকশ উিঠয়া দরজা খুিলয়া িদল। সিব েয় দিখলাম, দওয়ান কালীগীিত একিট

কােলা রেঙর ক ল গােয় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আেছন।
কালীগীিত বিলেলন, আমার সে  আসুন, একটা িজিনস দখােত চাই। —অিজতবাবু,

জেগ৷ আেছন নািক? আপিনও আসুন।
ব ামেকশ ওভারেকট গােয় িদেত িদেত বিলল, এত রাে ! ব াপার িক?



কালীগীিত উ র িদেলন না। আিমও লিপ পিরত াগ কিরয়া একটা শাল ভাল কিরয়া
গােয় জড়াইয়া লইলাম। তারপর দুইজেন কালীগিতর অনুসরণ কিরয়া বািহর হইলাম।

বািড় হইেত িন া  হইয়া আমরা বাগােনর ফটেকর িদেক চিললাম। অ কার রাি ,
ব পূেব চ া  হইয়ােছ। ছঁুেচর মত তী  অথচ ম র একটা বাতাস যন অলসভােব
ব া াদেনর িছ  অনুস ান কিরয়া িফিরেতেছ। আিম ভািবেত লািগলাম, বৃ  এেহন রাে
আমােদর কাথায় লইয়া চিলল। কতদূর যাইেত হইেব! ব ামেকশই বা এমন িনিবচাের

মা  না কিরয়া চিলয়ােছ কন?
িক  ফটক পয  প ছবার পূেবই বুিঝলাম, আমােদর গ ব ান বিশদূর নয়।

কালীগীিতর বািড়র সদর দরজায় একিট হ ািরেকন ল ন ীণভােব িলেতিছল, সিটেক
তুিলয়া লইয়া তাহার বািত উ াইয়া িদয়া কালীগীিত বািড়র মেধ  েবশ কিরেলন, বিলেলন,
আসুন।

কালীগীিতর বািড়েত বাধহয় চাকর-বািকর কহ থােক না, কারণ বািড়েত েবশ
কিরয়া জনমানেবর সাড়াশ  পাইলাম না। ল েনর িশখা বািড়র অংশমা  আেলািকত কিরল,
তাহােত িনকট  দরজা জানালা ও ঘেরর অন ান  দুএকটা আসবাব ছাড়া আর িকছুই চােখ
পিড়ল না। এক  িসঁিড় ভািঙয়া আমরা দাতলায় উিঠলাম; তারপর আর এক  িসঁিড়।
এই িসঁিড়র শষ ধােপ উিঠয়া কালীগিত ল ন কমাইয়া রািখয়া িদেলন। দিখলাম, আিলসা-
ঘরা খালা ছােদ উপি ত হইয়ািছ।

এিদেক আসুন। বিলয়া কালীগিত আমােদর আিলসার ধাের লইয়া গেলন; তারপর
বািহেরর িদেক হ  সািরত কিরয়া বিলেল, িকছু দখেত পাে ন?

উ ান হইেত অেনক দূর পয  দৃি াহ  হইয়ািছল বেট। িক  গাঢ় অ কার দৃি র
পথেরাধ কিরয়া িদয়ািছল। তাই চািরিদেক অেভদ  তিম া ছাড়া আর িকছুই দখা গল না।
কবল কালীগিতর অ ুিল-িনেদশ অনুসরণ কিরয়া দিখলাম ব দূের একিট মা  আেলােকর
িব ু চ বালশায়ী ম ল েহর মত আরি মভােব িলেতেছ।

ব ামেকশ বিলল, একটা আেলা লেছ। িক া আ নও হেত পাের। কাথায় লেছ?
কালীগিত বিলেলন, জ েলর ধাের য কঁুেড় ঘরটা আেছ তারই মেধ ।
ও-যােত সই কাপািলক মহা ভু িছেলন। তা-িতিন িক আবার িফের এেলন নািক?

ব ামেকেশর ব হািস না গল।
না-আমার িব াস এ হিরনাথ মা ার।
ওঃ!” ব ামেকশ যন চমিকয়া উিঠল—আিজ সে েবলা আপিন বলিছেলন বেট।

িক  আেলা েল স িক করেছ?
বাধহয় শীত সহ  করেত না পের আ ন েলেছ।
ব ামেকশ িকছু ণ চুপ কিরয়া ভািবল, শেষ মৃদু ের বিলল, হেতও পাের-হেতও

পাের। যিদ স বঁেচ থােক-অস ব নয়।
কালীগিত বিলেলন, ব ামেকশবাবু, স বঁেচ আেছ -ঐ আ নই তার মাণ।

মনুষ সমাজ থেক য লুিকেয় বড়াে  স ছাড়া এই রাে  ওখােন আর ক আ ন ালেবা?
তা বেট! ব ামেকশ আবার িকছু ণ িচ াম  হইয়া রিহল, তারপর বিলল, হিরনাথ

মা ার হাক বা না হাক, লাকটােক জানা দরকার অিজত, এখন ওখােন যেত রাজী
আছ?

আিম িশহিরয়া উিঠয়া বিললাম, এখন? িক —কালীগিত বিলেলন, সব িদক িবেবচনা
কের দখুন। এখন গেল যিদ তােক ধরেত পােরন।

তাহেল এখিন যাওয়া উিচত। িক  এই অ কাের কােনা রকম শ  না কের কঁুেড়
ঘেরর কােছ এ েত পারেবন িক? আেলা িনেয় যাওয়া চলেব না, কারণ আেলা দখেলই স



পালােব। আর অ কাের বন-বাদাড় ভেঙ যেত গেলই শ  হেব। িক করেবন, ভাল কের
ভেব দখুন।

িতনজেন িমিলয়া পরামশ কিরলাম। সব িদক ভািবয়া শেষ ি র হইল য আজ রাে
যাওয়া হইেব না; কারণ আসামী যিদ একবার টর পায় তাহা হইেল আর ওঘের আিসেব
না।

ব ামেকশ বিলল, দওয়ানজীর পরামশই িঠক, আজ যাওয়া সমীচীন নয়। আমার
মাথায় একটা মতলব এেসেছ। আসামী যিদ ভড়েক না যায় তাহেল কালও িন য় আসেব।
কাল আিম আর অিজত আেগ থাকেত িগেয় ঐ ঘের লুিকেয় থািকব-বুঝেছন? তারপর স
যমিন আসেব—

কালীগিত বিলেলন, এ াব ম  নয়। অবশ  এর চেয়ও ভাল মতলব যিদ িকছু
থােক তাও ভেব দখা যােব। আজ তাহেল এই পয  থাক।

ছাদ হইেত নািময়া আমরা িনেজেদর ঘের িফিরয়া আিসলাম। দওয়ানজী আমােদর
ার পয  প ছাইয়া িদয়া গেলন। যাইবার সময় ব ামেকেশর মুেখর িদেক তাকাইয়া

বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপিন তাি ক ধেম িব াস কেরন না?
ব ামেকশ বিলল, না, ওসব বুজ িক। আিম যত তাি ক দেখিছ, সব বটা মাতাল

আর ল ট।
কালীগিতর চােখর দৃি  ণকােলর জন  কমন যন ঘালােট হইয়া গল, িতিন মুেখ

একটু ীণ হািস টািনয়া আিনয়া বিলেলন, আ া, আজ তেব েয় পড়ুন। ভাল কথা,
িহমাং  বাবাজীেক আপাতত এসব কথা না বলেলই বাধহয় ভাল হয় ৷

ব ামেকশ ঘাড় নািড়য়া বিলল,”হ াঁ, তাঁেক এখন িকছু বলবার দরকার নই।
কালীগীিত ান কিরেলন। আমরা আবার শয়ন কিরলাম। িকয়ৎকাল পের

ব ামেকশ বিলল, া ণ আমার ওপর মেন মেন ভয় র চেটেছন ৷
আিম বিললাম, যাবার সময় তামার িদেক যরকম ভােব তাকােলন তােত আমারও

তাই মেন হল। তাি কেদর স ে  ওসব কথা বলবার িক দরকার িছল? উিন িনেজ তাি ক-
কােজই ওঁর আঁেত ঘা লেগেছ।

ব ামেকশ বিলল, আিমও কায়মেনাবােক  তাই আশা করিছ।
তাহার কথা িঠক বুিঝেত পািরলাম না। কাহারও ধমিব ােস আঘাত িদয়া কথা কওয়া

তাহার অভ াস নয়, অথচ এে ে  স জািনয়া বুিঝয়াই আঘাত িদয়ােছ। বিললাম, তার
মােন? া ণেক িমিছিমিছ চিটেয় কান লাভ হল নািক?

সটা কাল বুঝেত পারব। এখন ঘুিমেয় পড়। বিলয়া স পাশ িফিরয়া ইল। পরিদন
সকাল হইেত অপরা  পয  ব ামেকশ অলসভােব কাটাইয়া িদল। িহমাং বাবুেক আজ বশ
ফু  দিখলাম-নানা কথাবাতায় হািস তামাসায় িশকােরর গে  আমােদর িচ িবেনাদন

কিরেত লািগেলন। আমরা য একটা তর রহেস র মেমাদঘাটেনর জন  তাঁহার অিতিথ
হইয়ািছ তাহা যন িতিন ভুিলয়াই গেলন; একবারও স সে র উে খ কিরেলন না।

বকােল চা-পান সমা  কিরয়া ব ামেকশ কালীগিতেক একাে  লইয়া িগয়া িফসিফস
কিরয়া িজ াসা কিরল, কালেকর ানই িঠক আেছ তা?

কালীগিত িচ াি তভােব িকছু ণ ব ামেকেশর মুেখর পােন তাকাইয়া থািকয়া
বিলেলন, আপিন িক িবেবচনা কেরন?

ব ামেকশ বিলল, আমার িবেবচনায় যাওয়াই িঠক, এর একটা িন ি  হওয়া
দরকার। আজ রাি  দশটা নাগাদ চ া  হেব, তার আেগই আিম আর অিজত িগেয় ঘেরর
মেধ  লুিকেয় বেস থাকব। যিদ কউ আেস তােক ধরব।

কালীগীিত বিলেলন, যিদ না আেস?



তাহেল বুঝব আমার আেগকার অনুমানই িঠক, হিরনাথ মা ার বঁেচ নই।
আবার িকছু ণ িচ া কিরয়া কালীগিত বিলেলন, বশ, িক  ঘরটা এখন িগেয়

একবার দেখ এেল ভাল হত। চলুন, আপনােদর িনেয় যাই।
ব ামেকশ বিলল, চলুন। ঘরটা বলােবিল দেখ না রাখেল আবার রাে  সখােন

যাবার অসুিবধা হেব।
ঘরটা য আমরা আেগ দিখয়ািছ তাহা ব ামেকশ ভািঙিল না। যথা সময় িতনজন

বেনর ধাের কুটীের উপি ত হইলাম। কালীগীিত আমােদর কুটীেরর িভতের লইয়া গেলন।
দিখলাম, মেঝর উপর এক প ছাই পিড়য়া আেছ। তা ছাড়া ঘেরর আর কােনা পিরবতন
হয় নাই।

কালীগিত িপছেনর কবাট খুিলয়া বালুর িদেক লইয়া গেলন। বালুর উপর তখন
স ার মিলনতা নািময়া আিসেতেছ। ব ামেকশ দিখয়া বিলল, বাঃ। এিদকটা তা বশ,
যন পাঁিচল িদেয় ঘরা।

আিম দখােদিখ বিললাম, চমৎকার!
কালীগিত বিলেলন, আপনারা আজ রাে  এই ঘের থাকেবন বেট। িক  আমার

একটু দুভাবনা হে । নেত পাি , একটা বাঘ নািক স িত জ েল এেসেছ।
আিম বিললাম, তােত িক, আমরা ব ুক িনেয় আসব।
কালীগিত মৃদু হািসয়া মাথা নািড়েলন, বাঘা যিদ আেস, অ কাের ব ুক কােনা

কােজই লাগেব না। যা হাক, আশা কির বােঘর জবটা িমেথ -ব ুক আনবার দরকার হেব
না; তেব সাবধােনর মার নই, আপনােদর সতক কের িদই। যিদ রাে  বােঘর ডাক নেত
পান, ঘেরর মেধ  থাকেবন না, এই িদেক বিরেয় এেস আগিল লািগেয় দেবন, তারপর ঐ
বািলর ওপর িগেয় দাঁড়ােবন। যিদ বা বাঘ ঘের ঢােক বািলর ওপর যেত পারেব না।

ব ামেকশ খুিশ হইয়া বিলল, সই ভাল-ব ুেকর হা ামায় দরকার নই। অিজত
আবার নূতন ব ুক চালােত িশেখেছ, হয়েতা িবনা কারেণই আওয়াজ কের বসেব; ফেল
িশকার আর এিদেক ঘঁষেব না।

তারপর বািড় িফিরয়া আিসলাম। মনটা কুেহিলকায় আ  হইয়া রিহল। স ার পর
িহমাং বাবুর অ াগাের বিসয়া গ জব হইল। এক সময় ব ামেকশ হঠাৎ িজ াসা কিরল,
আ া িহমাং বাবু, মেন ক ন কউ যিদ একটা িনরীহ িনভরশীল লাকেক জেন েন
িনেজর াথিসি র জেন  িনি ত মৃতু র মুেখ পািঠেয় দয় তার শাি  িক?

িহমাং বাবু হািসয়া বিলেলন, মৃতু । A tooth for a tooth, an eye for an eye
ব ামেকশ আমার িদেক িফিরল—আিজত, তুিম িক বল?

আিমও তাই বিল।
ব ামেকশ অেনক ণ উধবমুেখ বিসয়া রিহল। তারপর উিঠয়া িগয়া দরজার বািহের

উঁিক মািরয়া দরজা ভজাইয়া িদয়া িফিরয়া আিসয়া বিসল। মৃদু ের বিলল, িহমাং বাবু,
আজ রাে  আমরা দু’জেন িগেয় কাপািলেকর কঁুেড়ায় লুিকেয় থাকব।

িবি ত িহমাং বাবু বিলেলন, স িক! কন? ব ামেকশ সংে েপ কারণ ব  কিরয়া
শেষ কিহল, িক  আমােদর একলা যেত সাহস হয় না। আপনােকও যেত হেব।

িহমাং বাবু সাৎসােহ বিলেলন, বশ বশ, িন য় যাব।
ব ামেকশ বিলল, িক  আপিন যাে ন একথা যন আকাের ইি েতও কউ না

জানেত পাের। তা হেলই সব ভে  যােব। নুন, আমরা আ াজ সােড় ন’টার সময় বািড়
থেক ব ব; আপিন তার আধঘ া পের ব েবন, কউ যন জানেত না পাের। এমন িক,
আমােদর যাবার কথা। আপিন জােনন স ইি তও দেবন না।

বশ ৷



আর আপনার সবেচেয় ভাল রাইেফলটা সে  নেবন। আমরা ধু হােতই যাব।
রাি  নটার মেধ  আহারািদ শষ কিরয়া আমরা িনেজেদর ঘের েবশ কিরলাম।

সাজেগাজ কিরয়া বািহর হইেত িঠক সােড় ন’টা বািজল।
বাগান পার হইয়া মােঠ পদাপণ কিরয়ািছ। এমন সময় চাপা কে  ক ডািকল,

ব ামেকশবাবু!
পােশ তাকাইয়া দিখলাম, একটা গােছর আড়াল হইেত বািহর হইয়া কালীগীিত

আিসেতেছন। িতিন বাধহয় এত ণ আমােদর জন  তী া কিরেতিছেলন, কােছ আিসয়া
বিলেলন, যাে ন? ব ুক ননিন দখিছ। বশ-মেন রাখেবন, যিদ বােঘর ডাক নেত পান,
বািলর ওপর িগেয় দাঁড়ােবন।

হ াঁ—মেন আেছ ৷
চ  অ  যাইেত িবল  নাই, এখিন বেনর আড়ােল ঢাকা পিড়েব। কালীগীিতর

মৃদুকিথত দুগা দুগা িনয়া আমরা চিলেত আর  কিরলাম।
কুটীের প িছয়া ব ামেকশ পেকট হইেত টচ বািহর কিরল, িনেমেষর জন  একবার

ািলয়া ঘেরর চািরিদক দিখয়া লইল। তারপর িনেজ মািটর উপর উপেবশন কিরয়া বিলল,
বােস।

পােরা। তেব দশলাইেয়র আেলা হাত িদেয় আড়াল কের রেখা।
দুজেন উ েপ দশলাই ািলয়া িসগােরট ধরাইয়া নীরেব টািনেত লািগলাম।
আধঘ া পের বািহের একটু শ  হইল। ব ামেকশ ডািকল, িহমাং বাবু আসুন।
িহমাং বাবু রাইেফল লইয়া আিসয়া বিসেলন। তখন িতনজেন সই কঁুেড় ঘেরর

মেঝায় বিসয়া দীঘ তী া আর  কিরলাম। মােঝ মােঝ মৃদু ের দুএকটা কথা হইেত
লািগল। িহমাং বাবুর কি েত বাঁধা ঘিড়র রিডয়ম-দু িত সমেয়র িনঃশ  স ার াপন
কিরেত লািগল।

বােরাটা বািজয়া পিচশ িমিনেটর সময় একটা িবকট গ ীর শ  িনয়া িতনজেনই
লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উিঠলাম। বন  বােঘর ু ধাতা ডাক আেগ কখেনা িন নাই-বুেকর
িভতরটা পয  কাঁিপয়া উিঠল। িহমাং বাবু চাপা গলায় বিলেলন, বাঘ। তাহার রাইেফেল খঁুটু
কিরয়া শ  হইল, বুিঝলাম িতিন রাইেফেল টাটা ভিরেলন।

বােঘর ডাকটা বেনর িদক হইেত আিসয়ািছল। িহমাং বাবু পা িটিপয়া িটিপয়া খালা
দরজার পােশ িগয়া দাঁড়াইেলন, তাঁহার গাঢ়তর দহেরখা অ কােরর িভতর অ ভােব
উপলি  হইল। আমরা িন ভােব দাঁড়াইয়া রিহলাম।

িহমাং বাবু িফসিফস কিরয়া বিলেলন, িকছু দখেত পাি  না।
শ েভদী- ব ামেকেশর রা যন বাতােস িমলাইয়া গল। িহমাং বাবু িনেত

পাইেলন িক না জািন না, িতিন কুটীেরর বািহের দুই পদ অ সর হইয়া ব ুক তুিলেলন।
এই সময় আবার সই দীঘ িহং  আওয়াজ যন মািট পয  কাঁপাইয়া িদল। এবার

শ  আেরা কােছ আিসয়ােছ, বাধহয় প াশ গেজর মেধ । শে র িত িন িমলাইয়া
যাইেত না। যাইেত িহমাং বাবুর ব ুেকর নল হইেত একটা আ েনর রখা বািহর হইল।
শ  হইল-কড়ৎ!

সে  সে  দূের একটা ভার পতেনর শ । িহমাং বাবু বিলয়া উিঠেলন, পেড়েছ।
ব ামেকশবাবু, টচ বার ক ন।

টচ ব ামেকেশর হােতই িছল, স বাতাম িটিপয়া আেলা িলল; ঘর হইেত বািহর
হইয়া আেগ আেগ যাইেত যাইেত বিলল, আসুন।

আমরা তাহার প ােত চিললাম। িহমাং বাবু বিলেলন, বিশ কােছ যােবন না; যিদ
ধু জখম হেয় থােক—



িক  বাঘ কাথায়? বেনর িঠক িকনারায় একটা কােলা ক ল-ঢাকা িক যন পিড়য়া
রিহয়ােছ। িনকেট িগয়া টেচর পিরপূণ আেলা তাহার উপর ফিলেতই িহমাং বাবু চীৎকার
কিরয়া উিঠেলন, এিক! এ য দওয়ানজী!

দওয়ান কালীগিত কাৎ হইয়া ঘােসর উপর পিড়য়া আেছন। তাঁহার র া  ন  ব
হইেত ক লটা সিরয়া িগয়ােছ। চ ু  উ ু ; মুেখর একটা পাশিবক িবকৃিত তাঁহার
অি মকােলর মেনাভাব ব  কিরেতেছ।

ব ামেকশ কঁুিকয়া তাঁহার বুেকর উপর হাত রািখল, তারপর সাজা হইয়া দাঁড়াইয়া
বিলল, গীতাসু। যিদ তেলাক বেল কােনা রাজ  থােক তাহেল এত েণ হিরনাথ
মা ােরর সে  দওয়ানজীর মুলাকগত হেয়েছ।

তাহার মুেখ বা ক ের মমপীড়ার কােনা আভাসই পাওয়া গল না।
িহসােবর খাত কয়টা িহমাং বাবুর িদেক ঠিলয়া িদয়া ব ামেকশ বিলল, এ েলা ভাল

কের পরী া করেলই বুঝেত পারেবন, এক ল  টাকা দনা কন হেয়েছ।
আমরা িতনজেন বঠকখানার ফরােসর উপর বিসয়ািছলাম। কালীগিতর মৃতু র পর

দুই িদন অতীত হইয়ােছ। তাঁহার লাহার িস ুক ভািঙয়া িহসােবর খাতা চািরটা ও আরও
অেনক দিলল ব ামেকশ বািহর কিরয়ািছল।

িহমাং বাবুর চ ু  হইেত িবভীিষকার ছায়া তখেনা স ূণ িতেরািহত হয় নাই। িতিন
করতেল িচবুক রািখয়া বিসয়ািছেলন, বামেকেশর কথায় মুখ তুিলয়া বিলেলন, এখেনা যন
আিম িকছু বুঝেত পারিছ না-ভাবেত গেলই সব িলেয় যাে ।

ব ামেকশ বিলল, আপনার বতমান মানিসক অব ায় িলেয় যাওয়া আ য নয়।
আিম টুকেরা টুকেরা মাণ থেক এই রহস  কািহনীর য কাঠােমা খাড়া করেত পেরিছ তা
আপনােক বলিছ, নুন। িক  তার আেগ এই রিজি  দিলল েলা িনন।

িক এ েলা? বিলয়া িহমাং বাবু দিলল িল হােত লইেলন।
ব ামেকশ বিলল, আপিন য-মহাজেনর কােছ তমসুক িলেখ টাকা ধার িনেয়িছেলন,

সই মহাজন সই সব তমসুক রিজি  কের কালীগিতেক িবি  কের। এ েলা হে  সই
সব তমসুক আর তার িবি  কবালা।

কালীগিত এইসব তমসুক িকেনিছেলন?
হ াঁ, আপনার টাকায় িকেনিছেলন; যােক বেল মােছর তেল মাছ ভাজা।
িহমাং বাবু উদ া ভােব দয়ােলর পােন তাকাইয়া রিহেলন। ব ামেকশ বিলল,

ও েলা এখন িছেড় ফলেত পােরন, কারণ কালীগীিত আর আপনার কাছ থেক টাকা
আদায় করেত আসেবন না। িতিন ঋেণর দােয় আপনার আ  জিমদারীটাই িনলাম কের
নেবন ভেবিছেলন—আেরা বছর দুই এইভােব চালােত পারেল করেতনও তাই। িক  মাঝ
থেক ঐ ন ালাখ াপা অ -পাগলা মা ারটা এেস সব ভ ুল কের িদেল।

আিম বিললাম, না না, ব ামেকশ, গাড়া থেক বল।
ব ামেকশ ধীরভােব একটা িসগােরট ধরাইয়া বিলল, গাড়া থেকই বলিছ।

িহমাং বাবুর বাবা মারা যাবার পর কালীগিত যখন দখেলন য নূতন জিমদার িবষয়
পিরচালনায় উদাসীন তখন িতিন ভারী সুিবধা পেলন। িহসােবর খাতা িতিন লেখন, তাঁর
মাথার ওপর পরী া করবার কউ নই—সুতরাং িতিন িনভেয় িকছু িকছু টাকা তছ প
করেত আর  করেলন। এইভােব িকছুিদন চলল। িক  নাে  সুখমি -ও বৃি টা মশ
বেড়ই চেল। এিদেক জিমদারীর আয়-ব েয়র একটা বাঁধা িহেসব আেছ, বিশ গরিমল
হেলই ধরা পড়বার স াবনা। িতিন তখন এক ম  চাল চলেলন, বড় বড় জােদর সে
মাক মা বািধেয় িদেলন। খরচ আর বাঁধাবাঁধর মেধ  রইল না; আদালেত ন ায  এবং ন ায়-
বিহভূত দুই রকমই খরচ আেছ, সুতরাং ে  গাঁজািমল দওয়া চেল। কালীগীিতর চুিরর



খুব সুিবধা হল।
থমটা বাধহয় কালীগিত কবল চুির করবার মতলেবই িছেলন, তার বিশ উ াশা

কেরনিন। িক  হঠাৎ একিদন এক তাি ক এেস হািজর হল- এবং আপিন থেমই তার
িবষ-নজের পেড় গেলন। কালীগিত তার কাছ থেক ম  িনেলন; সে  সে  আেরা অেনক
কুম ণা হণ করেলন। আমার িব াস এই কাপািলকই জিমদারী আ সাৎ করবার পরামশ
কালীগিতেক দয়; কারণ িহেসেবর খাতা থেক দখেত পাি , স আসবার পর থেকই
চুিরর মা া বেড় গেছ।

াভািবক লাভ ছাড়াও একটা ধমা তার ভাব কালীগিতর মেধ  িছল। ধমা তা
মানুষেক কত নৃশংস কের তুলেত পাের তার দৃ া  আমােদর দেশ িবরল নয়। কালীগীিত

র েরাচনায় অ দাতার সবনাশ করেত উদ ত হেলন। িতিন য কৗশলিট বার করেলন
সিট যমন সহজ তমিন কাযকর। থেম আপনার টাকা চুির কের তহিবল খািল কের
িদেলন, পের খরেচর টাকা নই। ওই অজুহােত মহাজেনর কাছ থেক টাকা ধার
নওয়ােলন, এবং শেষ মহাজেনর কাছ থেক আপনারই টাকায় সই তমসুক িকেন
িনেলন। কালীগিত িবনা খরেচ আপনার উ মেণ হেয় দাঁড়ােলন। আপিন িকছুই জানেত
পারেলন না।

এইভােব বশ আনে  িদন কাটেছ, হঠাৎ একিদন কাথা থেক হিরনাথ এেস
হািজর হল। আপিন তােক বিবর মা ার রাখেলন। বড় ভালুমানুষ বচারা, দু’চার িদেনর
মেধ  কালীগিতর ভ  হেয় উঠল; কালীগিত তােক তাি ক ধম-মাহা  শখােত লাগেলন।
কালীমূিতর এক পট হিরনাথ তাঁর কাছ থেক এেন িনেজর ঘেরর দওয়ােল ভি ভের
টািঙেয় রাখেল।

িক  ধু ধেম তার পট ভের না- স অ -পাগল। বিবেক স যাগ িবেয়াগ শখায়,
আর িনেজর মেন বিবর খাতায় বড় বড় অ  কেষ। িক  তবু িনেজর কি ত অে  স সুখ
পায় না।

একিদন আলমাির খুেল স িহেসেবর খাতা েলা দখেত পেল। অে র গ  পেল
স আর ি র থাকেত পাের না-মহা আনে  স খাতা েলা পরী া করেত আর  কের
িদেল। যতই িহেসেবর মেধ  ঢুকেত লাগল, ততই দখেল হাজার হাজার টাকার গরিমল।
হিরনাথ ি ত হেয় গল।

িক  এই আিব ােরর কথা স কােক বলেব? আপনার সে  তার বড় একটা দখা
হয় না, উপর  আপনার সে  উপযাচক হেয় দখা করেত স সাহস কের না। এ অব ায়
যা সবেচেয় াভািবক স তাই করেল-কালীগিতেক িগেয় িহেসব গরিমেলর কথা বলেল।

কালীগিত দখেলন--সবনাশ। তাঁর এতিদেনর ধারাবািহক চুির ধরা পেড় যায়। িতিন
তখনকার মত হিরনাথেক াকবােক  বুিঝেয় মেন মেন স  করেলন য, হিরনাথেক
সরােত হেব, এবং এই সে  ঐ খাতা েলা। নইেল তাঁর দু ৃ িতর মাণ থেক যােব।
এতিদন য স েলা কােনা ছুেতায় ন  কের ফেলনিন এই অনুতাপ তাঁেক ভীষণ িন ু র
কের তুলল।

এইখােন এই কািহনীর সবেচেয় ভয়াবহ। আর রামা কর ঘটনার আিবভাব।
হিরনাথেক পৃিথবী থেক সরােত হেব, অথচ ছুির ছারা চালােনা বা িবষ- েয়াগ চলেব না।
তেব উপায়?

য চারাবািল থেক আপনার জিমদারীর নামকরণ হেয়েছ সই চারাবািলর স ান
কালীগীিত জানেতন। স বত তাঁর  কাপািলেকর কাছ থেকই জানেত পেরিছেলন;
কারণ চারাবািলটা কাপািলেকর কঁুেড়র িঠক িপছেনই। আমরাও সিদন সকােল পািখ
মারেত িগেয় অ ত ািশতভােব সই ভয় র চারাবািলর স ান পেয়িছলুম।



কালীগিত মা ারেক সরাবার এক স ূণ নূতন উপায় উ াবন করেলন। চমৎকার
উপায়। হিরনাথ মা ার মরেব। অথচ কউ বুঝেতই পারেব না য স মেরেছ। তাঁর ওপর
সে েহর ছায়াপাত পয  হেব না, বর  খাতা েলা অ ধােনর বশ একটা াভািবক কারণ
পাওয়া যােব।

গত অমাবস ার িদন িতিন হিরনাথেক বলেলন, তুিম যিদ ম িস  হেত চাও তা
আজ রাে  ঐ কঁুেড় ঘের িগেয় ম  সাধনা কর।

হিরনাথ রাজী হল; স বিবর খাতায় ম টা িলেখ কাগজটা িছেড় িনেয় িনেজর কােছ
রাখল।

রাে  সবাই ঘুমুেল হিরনাথ িনেজর ঘর থেক বার হল। স সাধনা করেত যাে ,
তার জামা জুেতা পিরবার দরকার নই, এমন িক স চশমাটাও সে  িনল না—কারণ
অমাবস ার রাে  চশমা থাকা না থাকা সমান।

কালীগিত তােক কুটীর পয  প েছ িদেয় এেলন। আসবার সময় বেল এেলন- যিদ
বােঘর ডাক নেত পাও ভয় পও না, িপছেনর দরজা িদেয় বািলর ওপর িগেয় দাঁিড়ও;
সখােন বাঘ যেত পারেব না।

হিরনাথ জেপ বেসাল। তারপর যথাসমেয় বােঘর ডাক নেত পল। স িক ভয় র
ডাক, তা আমরাও সিদন েনিছ। িহমাং বাবুর মত পাকা িশকারীও বুঝেত পােরনিন য এ
নকল ডাক। কালীগিত জ -জােনায়ােরর ডাক অ ুত নকল করেত পারেতন। থম িদন।
এখােন এেসই আমরা তাঁর শয়াল ডাক েনিছলুম।

বােঘর ডাক েন অভাগা হিরনাথ ছুেট িগেয় বািলর ওপর দাঁড়াল এবং সে  সে
চারাবািলর অতল গ ের তিলেয় গল। একটা চীৎকার হয়েতা স কেরিছল। িক  তাও
অধপেথ চাপা পেড় গল। তার ভয় র মৃতু র কথা-ভাবেল গা িশউের ওেঠ।

একটু চুপ কিরয়া ব ামেকশ আবার বিলেত লািগল, কালীগিত কায সুস  কের
িফের এেস সই রাে ই হিরনােথর ঘর থেক খাতা সিরেয় ফলেলন। তার পরিদন যখন
হিরনাথেক পাওয়া গল না। তখন রিটেয় িদেলন য স খাতা চুির কের পািলেয়েছ।

হিরনােথর অ ধােনর কিফয়ৎ বশ ভালই হেয়িছল। িক  তবু কালীগিত স  হেত
পারেলন না। ক জােন যিদ কউ সে হ কের য, হিরনাথ ধু খাতা িনেয় পালােব কন?
িন য় এর মেধ  কান ঢ় ত  আেছ। তখন িতিন িস ুক থেক ছ'হাজার টাকাও সিরেয়
ফলেলন। এই সমেয় আপনার চািব হািরেয়িছল, সুতরাং সে হটা সহেজই কালীগিতর ঘাড়
থেক নেম গল—সবাই ভাবেল হারােনা চািবর সাহােয  হিরনাথই টাকা চুির কেরেছ।
কালীগিতর ডবল লাভ হল, টাকাও পেলন, আবার হিরনােথর অপরাধও বশ িব াসেযাগ
হেয় উঠল।

তারপর আিম আর অিজত এলুম। এই সমেয় বািড়েত আর একটা ব াপার ঘটিছল
যার সে  হিরনােথর অ ধেনর কােনা স ক নই। ব াপারটা আমােদর সমােজর একটা
িচর ন ােজিড—িবধবার পদ লন, নূতন িকছু নয়। অনািদ সরকােরর িবধবা মেয় রাধা
একিট মৃত স ান সব কের। তারা অেনক য  কের কথাটা লুিকেয় রেখিছল, িক  শেষ
আপনার ী জানেত পােরন। িতিন তৎ ণাৎ আপনােক এেস বেলন য, এসব অনাচার এ
বািড়েত চলেব না, ওেদর আজই িবেদয় কের দাও- কমন, িঠক িক না?

শেষর িদেক িহমাং বাবু িব ািরত নে  ব ামেকেশর িদেক তাকাইয়া িছেলন,
এখন একবার ঘাড় নািড়য়া নীরেব জানালার বািহের চািহয়া রিহেলন।

ব ামেকশ বিলেত লািগল, িক  আপনার মেন দয়া হল; আপিন ঐ অভাগী মেয়টােক
কলে র বাঝা মাথায় চািপেয় তািড়েয় িদেত পারেলন না। এই িনেয় আপনার ীর সে
একটু মেনামািলন ও হেয়িছল। যা হাক, আপিন যখন বুঝেলন য ওরা ণহত ার অপরােধ



অপরাধী নয়, তখন রাধােক চুিপ চুিপ তার মাসীর কােছ পািঠেয় দবার ব ব া করেলন।
পােছ আপনার আমলা বা চাকর-বািকরেদর মেধ ও জানাজািন হয়, এই জেন  িনেজ গািড়
চািলেয় তােক শেন প েছ িদেয় এেলন।

অনািদ সরকােরর ভাগ  ভাল য আপনার মত মিনব পেয়েছ; অন  কােনা মািলক
এতটা করত বেল আমার মেন হয় না।

স যাহােক, এই ব াপােরর সে  হিরনােথর অ ধােনর ঘটনা জিড়েয় িগেয় সম টা
আমার কােছ অত  জিটল হেয় উেঠিছল। তারপর অিত কে  জট ছাড়ালুম; রাধােক
দখবার জেন  শেন িগেয় লুিকেয় বেস রইলুম। তার চহারা দেখই বুঝলুম এ
ব াপােরর সে  তার কােনা স  নই—তার ােজিড অন  রকম। তখন আর সে হ রইল
না য কালীগীিতই হিরনাথেক খুন কেরেছন। লাকিট কতবড় নৃশংস আর িবেবকহীন তার
ল  মাণ পলুম রিজি  অিফেস। িক  তাঁেক ধরবার উপায় নই; য খাতা েলা থেক

তাঁর চুির-অপরাধ মাণ হেত পারত স েলা িতিন আেগই সিরেয়েছন। হয়েতা পুিড়েয়
ফেলেছন, নয়েতা হিরনােথর সে  ঐ চারাবািলেতই ফেল িদেয়েছন।

কালীগীিত থমটা বশ িনি ই িছেলন। িক  যখন অিজেতর মুেখ নেলন য
হিরনােথর মৃতু র কথা আিম বুঝেত পেরিছ তখন িতিন ভয় পেয় গেলন। থেম িতিন
আমােক বাঝাবার চ া করেলন য হিরনাথ মেরিন, মাণ প িনেজই কঁুেড় ঘের আ ন

েল রেখ এেস দুপুর রাে  আমােদর দখােলন। আিম তখন এমন ভাব দখােত লাগলুম
যন তাঁর কথা সিত  হেলও হেত পাের। আমরা িঠক করলুম রাে  িগেয় কঁুেড় ঘের পাহারা
দব। িতিন রাজী হেলন বেট। িক  কাউেক একথা বলেত বারণ কের িদেলন।

আমােদর মারবার ফি  থেম কালীগীিতর িছল না; তাঁর থম চ া িছল আমােদর
বাঝান। য হিরনাথ বঁেচ আেছ। িক  যখন দখেলন য আমরা হিরনােথর জেন  কঁুেড়
ঘের িগেয় বেস থাকেত চাই, তখন তাঁর ভয় হল য, এইবার তাঁর সব কল- কৗশল ধরা
পেড় যােব। কারণ হিরনাথ য কঁুেড় ঘের আসেতই পাের না, একথা তাঁর চেয় বিশ ক
জােন? তখন িতিন আমােদর চারাবািলেত পাঠাবার স  করেলন। আিমও এই সুেযাগই
খঁুজিছলুম; আমােদর খুন করবার ইে াটা যােত তাঁর পে  সহজ হয়। স চ ারও িট
কিরিন। তাি ক এবং ত -ধমেক গালাগািল দবার আর কােনা উে শ  িছল না।

পরিদন িবেকেল িতিন আমােদর িনেয় কঁুেড় ঘর দখােত গেলন। সখােন িগেয়
কথা েল বলেলন, রাে  যিদ আমরা বােঘর ডাক নেত পাই তাহেল যন বািলর ওপর
িগেয় দাঁড়াই।

এই হল সিদন সে  পয  যা ঘেটিছল তার িববরণ। তারপর যা যা ঘেটেছ সবই
আপিন জােনন।

ব ামেকশ চুপ কিরল। অেনক ণ কােনা কথা হইল না। তারপর িহমাং বাবু
বিলেলন, আমােক স-রাে  রাইেফল িনেয় যেত কন বেলিছেলন ব ামেকশবাবু?

ব ামেকশ কােনা উ র িদল না। িহমাং বাবু আবার  কিরেলন, আপিন জানেতন
আিম বােঘর ডাক েন শ েভদী িল ছুড়ব?

মৃদু হািসয়া ব ামেকশ মাথা নািড়ল, বিলল, স  িন েয়াজন। িহমাং বাবু,
আপিন ু  হেবন না। মৃতু ই িছল কালীগীিতর একমা  শাি । িতিন য ফাঁিস-কােঠ না
ঝুেল ব ুেকর িলেত মেরেছন এটা তাঁর ভাগ —আপিন িনিম  মা । মেন আেছ, সিদন
রাে  আপিনই বেলিছেলন— a tooth for a tooth, an eye for an eye?

এই সময় বািহেরর বারা ার স ুেখ মাটর আিসয়া থািমল। পর েণই
বা সম ভােব কুমার ি িদব েবশ কিরেলন, তাঁহার হােত একখানা খবেরর কাগজ। িতিন
বিলেলন, িহমাং , এসব িক কা ! দওয়ান কালীগীিত ব ুেকর িলেত মারা গেছন?



বিলয়া কাগজখানা বাড়াইয়া িদয়া বিলেত লািগেলন, আিম িকছুই জানতাম না; ইন ু েয় ায়
পেড়িছলুম তাই ক'িদন আসেত পািরিন। আজ কাগজ পেড় দিখ এই ব াপার। ছুটেত
ছুটেত এলুম। বামােকশবাবু, িক হেয়েছ বলুন দিখ।

ব ামেকশ উ র িদবার আেগ কাগজখানা হােত লইয়া পিড়েত আর  কিরল।
তাহােত লখা িছল—

চারাবািল নামক উ রবে র িস  জিমদারী হইেত একিট শাচনীয় মৃতু -সংবাদ
পাওয়া িগয়ােছ। চারাবািলর জিমদার কেয়কজন ব ু র সিহত রাি কােল িনকটবতী জ েল
বাঘ িশকার কিরেত িগয়ািছেলন। বােঘর ডাক িনেত পাইয়া জিমদার িহমাং বাবু ব ুক
ফায়ার কেরন। িক  মৃতেদেহর িনকট িগয়া দিখেলন য বােঘর পিরবেত জিমদারীর
পুরাতন দওয়ান কালীগীিত ভ াচায িলর আঘােত মিরয়া পিড়য়া আেছন।

বৃ  দওয়ান এই গভীর রাে  জ েলর মেধ  কন িগয়ািছেলন এ রহস  কহ ভদ
কিরেত পািরেতেছ না।

জিমদার িহমাং বাবু দওয়ােনর মৃতু েত বড়ই মিমাহত হইয়ােছন, পুিলস-তদ  ারা
বুিঝেত পারা িগয়ােছ য এই দুঘটনার জন  িহমাং বাবু কান অংেশ দায়ী নেহন-িতিন
যেথািচত সাবধানতা অবল ন কিরয়া িল ছঁুিড়য়ািছেলন।

কাগজখানা রািখয়া িদয়া ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল। আলস  ভাি য়া কুমার ি িদবেক
বিলল, চলুন, এবার আপনার রােজ  ফরা যাক, এখানকার কাজ আমার শষ হেয়েছ। পেথ
যেত যেত কালীগিতর শাচনীয় মৃতু র কািহনী আপনােক শানাব।



অি বাণ

১
 

খবেরর কাগজখানা হতাশ হ -স ালেন আমার কােলর উপর ফিলয়া িদয়া
ব ামেকশ বিলল, নাঃ- কাথাও িকছু নই, এেকবাের ফাঁকা। এর চেয় কাগজওয়ালারা সাদা
কাগজ বর করেলই পাের। তােত ছাপার খরচটা অ ত বঁেচ যায়৷

আিম খাঁচা িদয়া বিললাম, িব াপেনও িকছু পেল না? বল িক? তামার মেত তা
দুিনয়ার যত িকছু খবর সব ঐ িব াপন- ে র মেধ ই ঠাসা আেছ।

িবমষ মুেখ চু ট ধরাইয়া ব ামেকশ বিলল, না, িব াপেনও িকছু নই। একটা লাক
িবধবা িবেয় করেত চায় বেল িব াপন িদেয়েছ। কুমারী ছেড় িবধবা িবেয় করবার জেন ই
গাঁ ধেরেছ। কন, িঠক বাঝা গল না। িন য় কানও বদ মতলব আেছ।

তা তা বেটই। আর িকছু?
আর একটা বীমা কা ািন মহা ঘটা কের িব াপন িদেয়েছ য, তারা ামী- ীর

জীবন একসে  বীমা করেব, এবং জাড়ার মেধ  একটােক কানও রকেম পটল তালােত
পারেলই অন  জন টাকা পােব। এইসব বীমা কা ািন এমন কের তুেলেছ য, মেরও সুখ
নই।

কন, এর মেধ ও বদ মতলব আেছ নািক?
বীমা কা ািনর িনেজর াথ না থাকেত পাের, িক  অেন র মেন দুবুি  জািগেয়

তালাও সৎকায নয়।
অথাৎ? মােন হল িক?
ব ামেকশ উ র িদল না, দয়ভারা া  একিট দীঘ াস মাচন কিরয়া টিবেলর

উপর পা তুিলয়া িদল, তারপর কিড়কােঠর িদেক অনুেযাগপূণ দৃি েত তাকাইয়া নীরেব ধূম
উদিগরণ কিরেত লািগল।

শীতকাল; বড়িদেনর ছুিট চিলেতিছল। কিলকাতার লাক বািহের িগয়া ও বািহেরর
লাক কিলকাতায় আিসয়া মহা সমােরােহ ছুিট উদযাপন কিরেতিছল। কেয়ক বছর
আেগকার কথা, তখন ব ামেকেশর িববাহ হয় নাই।

আমরা দুইজেন িচর ন অভ াসমত সকােল উিঠয়া এক  চা-পান ও সংবাদপে র
ব বে দ কিরেতিছলাম। গত িতন মাস এেকবাের বকারভােব বিসয়া থািকয়া ব ামেকেশর
ধেযর লৗহ-শৃ লও বাধ কির িছিড়বার উপ ম কিরয়ািছল। িদেনর পর িদন
সংবাদপে র িন াণ ও বিচ হীন পৃ া হইেত অপদাথ খবর সং হ কিরয়া সময় আর
কািটেত চািহেতিছল না। আমার িনেজর মেনর অব া য প শাচনীয় হইয়া উিঠয়ািছল,
তাহা হইেতই বুিঝেতিছলাম, ব ামেকেশর মি ে র ু ধা ই ন অভােব িক প উ  ও দুবাহ
হইয়া উিঠয়ােছ। িক  তবু সমেবদনা কাশ কিরয়া তাহােক শা  কিরবার চ া কির নাই;
বর  এই অনীি ত ন েমর জন  যন স-ই মূলতঃ দায়ী, এমিনভােব তাহােক ব -িবদু প
কিরয়ািছ।

আজ ভােত তাহার এই হতাশাপূণ ভাব দিখয়া আমার একটু অনুেশাচনা হইল।
মি ে র খারাক সহসা ব  হইয়া গেল সু  বলবান মি ে র িক প দুদশা হয়, তাহা তা
জািনই, উপর  আবার ব ু র খাঁচা খাইেত হইেল ব াপারটা িনতা ই িন ণ হইয়া পেড়।



আিম আর তাহােক  না কিরয়া অনুত  িচে  খবেরর কাগজখানা খুিললাম। এই
সমেয় চািরিদেক সভা সিমিত ও অিধেবশেনর ধুম পিড়য়া যায়, এবােরও তাহার ব িত ম
হয় নাই। সংবাদ-ব বসায়ীরা সরসতর সংবােদর অভােব এইসব সভার মামুিল িববরণ
ছািপয়া পৃ া পূণ কিরয়ােছ। তাহার ফাঁেক ফাঁেক িসেনমা ও িথেয়টার-সাকােসর িব াপন
সিচ  ও িবিচ েপ আেমাদ- লালুপ পাঠেকর দৃি  আকষেণর চ া কিরেতেছ।

দিখলাম, কিলকাতােতই গাটা পাঁেচক বড় বড় সভা চিলেতেছ। তা ছাড়া িদ ীেত
িনিখল ভারতীয় িব ান-সভার অিধেবশন বিসয়ােছ। ভারেতর নানা িদগেদশ হইেত অেনক
হামরা- চামরা ব ািনক পি ত একেজাট হইয়ােছন এবং বাক ধুেম বাধ কির িদ ীর
আকাশ িবষা  কিরয়া তুিলয়ােছন। সংবাদপে র মারফত যতটুকু ধুম চািরিদেক ছড়াইয়া
পিড়য়ােছ তাহারই ঠলায় মি  কাটের কুল পিড়বার উপ ম হইয়ােছ।

আিম সময় সময় ভািব, আমােদর দেশর ব ািনকরা কাজ না কিরয়া এত
বাগিব ার কেরন কন? দিখেত পাই, িযিন যত বড় ব ািনক, িতিন তার চতু ণ বা ী।
বিশ িকছু নয়, ীম এি ন বা এেরাে েনর মত একটা য ও যিদ ইহারা আিব ার কিরেত
পািরেতন, তাহা হইেলও তাঁহােদর বাচালতা ধয ধিরয়া িনতাম। িক  ও সব দূের থাক,
মশা মািরবার একটা িবষও তাঁহারা আিব ার কিরেত পােরন নাই। বুজ িক আর কাহােক
বেল!

িন ৎসুিকভােব িব ান-কংে েসর িববরণ পিড়েত পিড়েত একটা নাম দৃি  আকষণ
কিরল। ইিন কিলকাতার একজন খ াতনামা েফসর ও িব ান-গেবষক-নাম দবকুমার
সরকার। িব ান-সভায় ইিন সুদীঘ ব ৃ তা িদয়ােছন। অবশ  ইিন ছাড়া অন  কানও বাঙালী
য ব ৃ তা দন নাই, এমন নয়, অেনেকই িদয়ােছন; িক  িবেশষ কিরয়া দবকুমারবাবুর
নামটা চােখ পিড়বার কারণ, কিলকাতায় িতিন আমােদর িতেবশী, আমােদর বাসায়
কেয়কখানা বািড়র পের গিলর মুেখ তাঁহার বাসা। তাঁহার সে  আমােদর সা াৎ আলাপ
িছল না, িক  তাঁহার পু  হাবুেলর স েক আমরা তাঁহার সিহত নপথ  হইেতই ঘিন
হইয়া পিড়য়িছলাম।

দবকুমারবাবুর ছেল হাবুল িকছুিদন হইেত ব ামেকেশর ভ  হইয়া পিড়য়িছল।
ছাকরার বয়স আঠােরা-উিনশ, কেলেজর ি তীয় িক া তৃতীয় বািষক ণীেত পিড়ত।
ভালমানুষ ছেল, আমােদর স ুেখ বিশ কথা বিলেত পািরত না, তদগতভােব ব ামেকেশর
মুেখর পােন চািহয়া থািকত। ব ামেকশ মৃদু হািসয়া এই অ ু টবাক ভে র পূজা হণ
কিরত; কখনও চা খাইবার িনম ণ কিরত। হাবুল এেকবাের কৃতাথ হইয়া যাইত।

এই হাবুেলর িপতা িক প ব ৃ তা িদয়ােছন, জািনবার জন  একটু কৗতুহল হইল।
পিড়য়া দিখলাম, দশী ব ািনকেদর অভাব অসুিবধার স ে  ভ েলাক যাহা বিলয়ােছন,
তাহা নহাত িমথ া নয়। ব ামেকশেক পিড়য়া নাইেল তাহার মনটা িবষয়া ের স ািরত
হইয়া হয়েতা একটু ফু  হইেত পাের, তাই বিললাম, ওেহ, হাবুেলর বাবা দবকুমারবাবু
ব ৃ তা িদেয়েছন, শােনা।

ব ামেকশ কিড়কাঠ হইেত চ ু  নামাইল না, িবেশষ ঔৎসুক ও কাশ কিরল না।
আিম, পিড়েত আর  কিরলাম—

এ কথা সত  য, ান-িব ােনর সাহায  ব তীত কানও জািত বড় হইেত পাের
নাই। অেনেকর ধারণা এই প য, ভারতবাসী ব ািনক গেবষণায় পরাভূখ এবং তাহােদর
উ াবনী শি  নাই—এই জন ই ভারত পরিনভর ও পরাধীন হইয়া আেছ। এই ধারণা য
স ূণ মা ক, ভারেতর গিরমাময় অতীত তাহার মাণ। নব -িব ােনর যাহা বীজম ,
তাহা য ভারেতই থম আিব ৃ ত হইয়ািছল ও পের কাশীপুে র বীেজর ন ায় বায়ুতািড়ত
হইয়া দূর-দূরা ের ছড়াইয়া পিড়য়ােছ, তাহা সুধীসমােজ উে খ করা বা ল মা । গিণত,



জ ািতষ, িনদান, াপত -এই চতু ে র উপর আধুিনক িব ান ও তৎ সূত সভ তা
িতি ত, অথচ ঐ চািরিট িব ােনরই জ ভূিম ভারতবষ।

িক  এ কথা অ ীকার কিরবার উপায় নাই য, বতমােন আমােদর এই অসামান
উ াবনী িতভা িনে জ ও ি য়মাণ হইয়া পিড়য়ােছ। ইহার কারণ িক? আমরা িক মানিসক
বেল পূবােপ া হীন হইয়া পিড়য়ািছ? না।—তাহা নেহ। আমােদর িতভা অ-ফল সূ হইবার
অন  কারণ আেছ।

পুরাকােল আচায ও ঋিষগণ-যাঁহােদর বতমানকােল আমরা savant বিলয়া থািক-
রাজ-অনু েহর আওতায় বিসয়া সাধনা কিরেতন। অথিচ া তাঁহােদর িছল না, অেথর
েয়াজন হইেল রাজা স অথ যাগাইেতন; সাধনার সাফেল র জন  যাহা িকছু েয়াজন

হইত, রাজেকােষর অসীম ঐ য তৎ ণাৎ তাহা যাগাইয়া িদত। আচাযগণ অভাবমু  হইয়া
কু াহীন-িচে  সাধনা কিরেতন এবং অি েম িসি  লাভ কিরেতন।

িক  বতমান ভারতীয় ব ািনেকর অব া িক প? রাজা ব ািনক-গেবষণার
পিরেপাষক নেহন-ধনী ব ি রাও ান-িব ােনর সােরর জন  অথব য় কিরেত কুি ত।
কেয়কিট িব িবদ ালেয়র পিরিমত আেয়াজেনর উপর িনভর কিরয়া উ ৃ বৃি র সাহােয
আমােদর সাধনায় বৃ  হইেত হয়; ফেল আমােদর িসি ও তদুপযু  হইয়া থােক। মুিষক
যমন াণপণ চ া কিরয়াও হ ীেক পৃে  বহন কিরেত পাের না, আমরাও তমনই বড়
বড় আিবি য়ায় সফল হইেত পাির না; ু ধা ীণ মি  বৃহে র ধারণা কিরেত পাের না।

তবু আিম গব কিরয়া বিলেত পাির, যিদ আমরা অেথর অভােব পীিড়ত না হইয়া
অকু -িচে  সাধনা কিরেত পািরতাম, তাহা হইেল আমরা জগেতর কানও জািতর িনকেটই
নূ ন হইয়া থািকতাম না। িক  হায়! অথ নাই-কমলার কৃপার অভােব আমােদর বাণীর
সাধনা ব থ হইয়া যাইেতেছ। তবু, এই দন -িনিজত অব ােতও আমরা যাহা কিরয়ািছ, তাহ
িন ার িবষয় নেহ- াঘার িবষয়। আমােদর ু  ু  ল াবেরটিরেত য সকল আিবি য়া
মােঝ মােঝ অতিকেত আিবভূত হইয়া আিব তােক িব েয় অিভভূত কিরয়া ফিলেতেছ, ক
তাহার সংবাদ রােখ। আিব ারক িনেজর গাপন আিব ার সযে  বুেক লুকাইয়া নীরেব
আরও অিধক ােনর স ােন ঘুিরেতেছ; িক  স একাকী, তাহােক সাহায  কিরবার কহ
নাই; বর  সবদাই ভয়, অন  কহ তাহার আিব ার-কিণকার স ান পাইেল তৎ ণাৎ তাহা
আ সাৎ কিরেব। লালুপ, পর গৃ ু চােরর দল চািরিদেক ঘুিরয়া বড়াইেতেছ।

তই বিলেতিছ—অথ চাই, সহানুভূিত চাই, গেবষণা কিরবার অবাধ অফুর  উপকরণ
চাই, সাধনায় িসি লাভ কিরেল িন েক যেশালােভর িনি  স াবনা চাই। অথ চাই—

থােমা ৷
েফসর মহাশেয়র ভাষািট বশ গাল-ভরা, তাই শ বােহ গা ভাসাইয়া পিড়য়া

চিলয়ািছলাম। হঠাৎ ব ামেকশ বিলয়া উিঠল, থােমা।
িক হল?
চাই—চাই-চাই। আর আ ালন ভাল লােগ না। িবেষর সে  খাঁজ নই, কুেলাপনা

চ র।
আিম বিললাম, ঐ তা মজা। মানুষ িনেজর অ মতার একটা-না-একটা সাফাই

সবদাই তির কের রােখ। আমােদর দেশর আচাযরাও য তার ব িত ম নয়,
দবকুমারবাবুর লকচার পড়েলই তা বাঝা যায়।”

ব ামেকেশর মুেখর িবরি  ও অবসাদ ভদ কিরয়া একটা ব -বি ম হািস ফুিটয়া
উিঠল। স বিলল, হাবুল ছাকরা দখেত হাবােগাবা ভালমানুষ হেলও ভতের ভতের বশ
বুি মান। তার বাবা হেয় দবকুমারবাবু এমন ইেয়র মত আিদ-অ হীন ব ৃ তা িদেয় বড়ান
কন, এই আ য।



আিম বিললাম, বুি মান ছেলর বাবা হেলই বুি মান হেত হেব, এমন কানও কথা
নই। দবকুমারবাবুেক তুিম দেখছ?

িঠক বলেত পাির না। তাঁেক দখবার দুিনবার আকা া কখনও ােণ জােগিন। তেব
েনিছ, িতিন ি তীয় পে  িববাহ কেরেছন। িনবুি তার এর চেয় বড় মাণ আর িক

থাকেত পাের? বিলয়া ব ামেকশ া ভােব চ ু  মুিদল।
ঘিড়েত সােড় আটটা বািজল। বিসয়া বিসয়া আর িক কিরব ভািবয়া না পাইয়া শেষ

পুটরামেক আর এক দফা চা ফরমাস িদব মেন কিরেতিছ, এমন সময় ব ামেকশ হঠাৎ
সাজা উিঠয়া বিসয়া বিলল, িসঁিড়েত কার পােয়র শ  শানা যাে ।

িকছু ণ উৎকণ হইয়া থািকয়া আবার ঠসান িদয়া বিসয়া িবরস ের বিলল, হাবুল।
তার আবার িক হল? বডড তাড়াতািড় আসেছ।

মু ত পেরই হাবুল সেজাের দরজা ঠিলয়া ঘের ঢুিকয়া পিড়ল। তাহার চুল উে া
খুে া, চাখ দুটা যন ভেয় ও অভাবনীয় আকি ক দুঘটনার আঘােত িঠকরাইয়া বািহর
হইয়া আিসেতেছ। এমিনেতই তাহার চহারাখানা খুব সুদশন নয়, একটু মাটােসাটা ধরেনর
গড়ন, মুখ গালাকার, িচবুক ও গে  নবজাত দািড়র অ কার ছায়া-তাহার উপর এই
পাগেলর মত আিবভাব; আিম ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিললাম, িক হ হাবুল! িক
হেয়েছ?

হাবুেলর পাগেলর মত দৃি  িক  ব ামেকেশর উপর িনব  িছল; আমার  বাধ
কির স িনেতই পাইল না, টিলেত টিলেত ব ামেকেশর স ুেখ িগয়া দাঁড়াইল, বিলল,
ব ামেকশদা, স নাশ হেয়েছ। আমার বান রখা হঠাৎ মের গেছ। বিলয়া হাউ হাউ
কিরয়া কাঁিদয়া উিঠল।
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ব ামেকশ হাবুলেক হাত ধিরয়া একটা চয়াের বসাইয়া িদল। িকছু ণ তাহােক শা
করা গল না, স অসহায়ভােব কাঁিদেতই লািগল। বচারার বয়স বিশ নয়, বালক বিলেলই
হয়; তাহার উপর অক াৎ এই দা ণ ঘটনায় এেকবাের উদ া  অিভভূত হইয়া
পিড়য়ািছল।

হাবুেলর য বান আেছ, এ খবর আমরা জািনতাম না; তাহার পিরবািরক খঁুিটনািট
জািনবার কৗতুহল কানও িদন হয় নাই। ধু এইটুকু িনয়ািছলাম য, হাবুেলর মাতার
মৃতু র পর দবকুমারবাবু আবার িববাহ কিরয়ািছেলন। িবমাতািট সপ ী-পু েক খুব েহর
দৃি েত দেখন না, ইহাও অাঁেচ-আ ােজ বুিঝেয়িছলাম।

িমিনট পাঁেচক পের অেপ াকৃত সুি র হইয়া হাবুল ব াপারটা খুিলয়া বিলল।
দবকুমারবাবু কেয়ক িদন হইল িদ ী িগয়ােছন; বািড়েত হাবুল, তাহার অনূঢ়া ছাট বান
রখা ও তাহােদর সৎমা আেছন। আজ সকােল উিঠয়া হাবুল যথারীিত িনেজর ত-তলার
িনভৃত ঘের পিড়েত বিসয়ািছল; আটটা বািজয়া যাইবার পর নীেচ হঠাৎ সৎমার কে  ভীষণ
চীৎকার িনয়া তাড়াতািড় নািময়া আিসল; দিখল, সৎমা রা াঘেরর স ুেখ দাঁড়াইয়া
উ ের লাপ বিকেতেছন। তাঁহার লােপর কানও অথ বুিঝেত না পািরয়া হাবুল
রা াঘের েবশ কিরয়া দিখল, তাহার বান রখা উনােনর স ুেখ হাঁটু গািড়য়া বিসয়া
আেছ। িক হইয়ােছ জািনবার জন  হাবুল তাঁহােক  কিরল, িক  রখা উ র িদল না।
তখন তাহার গােয় হাত িদয়া নাড়া িদেতই হাবুল বুিঝল, রখা নাই, তাহার গা বরেফর মত
ঠা া, হাত-পা মশ শ  হইয়া আিসেতেছ।



এই পয  বিলয়া হাবুল আবার কাঁিদয়া উিঠয়া বিলল, আিম এখন িক করব,
ব ামেকশদা? বাবা বািড় নই, তাই আপনার কােছ ছুেট এলুম। রখা মের িগেয়েছ-উঃ! িক
কের এমন হল, ব ামেকশদা?

হাবুেলর এই শাক-িব ল ব াকুলতা দিখয়া আমার চ ু ও সজল হইয়া উিঠল।
ব ামেকশ হাবুেলর িপেঠ হাত িদয়া বিলল, হাবুল, তুিম পু ষমানুষ, িবপেদ অধীর হেয়া না।
িক হেয়িছল রখার, বল দিখ-বুেকর ব ােমা িছল িক?

তা তা জািন না।
কত বয়স?
ষাল বছর, আমার চেয় দু’বছেরর ছাট।
স িত কানও অসুখ-িবসুখ হেয়িছল? বিরেবির বা ঐ রকম িকছু?
না।
ব ামেকশ ণকাল িচ া কিরল, তারপর বিলল, চল তামার বািড়েত। িনেজর চােখ

না দখেল িকছুই ধারণা করা যাে  না। তামার বাবােক ‘তার’ করা দরকার, িতিন এেস
পড়ুন। িক  স দুঘ া পের করেলও চলেব। আপাতত একজন ডা ার চাই। তামার
বািড়র কােছই ডা ার  থােকন না? বশ—এস অিজত।

কেয়ক িমিনট পের দবকুমারবাবুর বািড়র স ুেখ উপি ত হইলাম। বািড়খানার
স ুখভাগ স ীণ যন দুই িদেকর বািড়র চােপ চ া া হইয়া উ িদেক উিঠয়া িগয়ােছ।
নীেচর তলায় কবল একিট বিসবার ঘর, তা ছাড়া িভতরিদেক কলঘর, রা াঘর ইত ািদ
আেছ। আমরা াের উপি ত হইয়া দাঁড়াইেতই অ র হইেত একটা তী  ীকে র ছদ-
িবরামহীন আওয়াজ কেন আিসল। ক ের উে গ ও আশ ার িচ  পূণমা ায় থািকেলও
শােকর ল ণ িবেশষ পাওয়া গল না। বুিঝলাম, িবমাতা িবলাপ কিরেতেছন।

একটা বৃ  গােছর ভূত  িকংকতব িবমূেঢ়র মত বািহের দাঁড়াইয়া িছল। ব ামেকশ
তাহােক বিলল, তুিম এ বািড়র চাকর? যাও, ঐ বািড় থেক ডা ারবাবুেক ডেক িনেয় এস।

চাকরটা িকছু একটা কিরবার সুেযাগ পাইয়া ‘ য আে ’ বিলয়া ত ান কিরল।
তখন হাবুলেক অ বতী কিরয়া আমরা িভতের েবশ কিরলাম।

যাঁহার ক র বািহর হইেত িনেত পাইয়ািছলাম, িতিন উপের উিঠবার িসঁিড়র
স ুেখ দাঁড়াইয়া একাকী অনগল বিকয়া চিলয়ািছেলন, আমােদর পদশে  তাঁহার চমক
ভািঙল; িতিন উ িকতভােব আমােদর পােন চািহেলন। দুইজন অপিরিচত লাকেক হাবুেলর
সে  দিখয়া িতিন মাথার উপর আঁচলটা টািনয়া িদয়া ি পেদ উপের উিঠয়া গেলন।
আিম মু েতর জন  তাঁহার মুখখানা দিখেত পাইয়ািছলাম। আমার মেন হইল, তাঁহার আর
চােখর িভতর একটা াস-িমি ত িবরি র ছায়া দখা িদয়াই অ েলর আড়ােল ঢাকা
পিড়য়া গল।

হাবুল অফুট ের বিলল, আমার মা—
ব ামেকশ বিলল, বুেঝিছ। রা াঘর কানটা?
হাবুল অ ুিল িনেদেশ দখাইয়া িদল। অ -পিরসর চতুে াণ উঠান িঘিরয়া ছাট ছাট

কেয়কিট ক ; তাহার মেধ  যিট অেপ াকৃত বড়, সইিট রা াঘর। পােশ একিট জেলর
কল, তাহা হইেত ীণ ধারায় জল পিড়য়া ােরর স ুখভাগ িপি ল কিরয়া রািখয়ােছ।

জুতা খুিলয়া আমার রা ঘের েবশ কিরলাম। ঘরটা ায় অ কার, আেলা- েবেশর
কানও পথ নাই। হাবুল দরজার পােশ হাত বাড়াইয়া সুইচ িটিপেতই একটা ধাঁয়ােট
বদু িতক বা  িলয়া উিঠল। তখন ঘেরর অভ রভাগ ভাল কিরয়া দিখেত পাইলাম।

ােরর অপর িদেক দয়ােল সংল  পাশাপািশ দুিট কয়লার উনান, তাহােত ভাঙা
পাথুের কয়লা পীকৃত রিহয়ােছ; িক  আ ন নাই। এই অি হীন চু ীর স ুেখ নতজানু



হইয়া একিট মেয় বিসয়া আেছ- যন বদী াে  উপাসনারত একিট ীমূিত। মেয়িটর দহ
স ুখিদেক কঁুিকয়া আেছ, মাথাও বুেকর উপর নািময়া পিড়য়ােছ; হাত দুিট লি ত দিখয়া
মেন হয় না য, স মৃত। ব ামেকশ স পেণ িগয়া তাহার নািড় িটিপল।

তাহার মুখ দিখয়াই বুিঝয়ািছ, নািড় নাই। ব ামেকশ হাত ছািড়য়া িদেয় ধীের ধীের
মেয়িটর িচবুক ধিরয়া মুখ তুিলল। াণহীন দেহ মৃতু কািঠন  দখা িদেত আর  কিরয়ােছ।
—মুখ অ  একটু উিঠল।

মেয়িট বশ সু , হাবুেলর মত নয়। রং ফসা, মুেখর গড়ন ধারােলা, নীেচর ঠাঁট
অিভমািননীর মত ভাবতই ঈষৎ ু িরত। ষােলা বছর বয়েসর অনুযায়ী দহ- সৗ বও বশ
পূণতা লাভ কিরয়ােছ। মাথার দীঘ চুল িল বাধ হয় ােনর পূেব িবনুিন খুিলয়া িপেঠ
ছাড়াইয়া িদয়ািছল, সই ভােবই ছড়ােনা আেছ। পিরধােন একিট অধ-মিলন গ া-যমুনা ডুের;
অল ােরর মেধ  হােত িতিনগািছ কিরয়া সানার চুিড়, কােন িমনা-করা হা া ঝুমকা, গলায়
একিট স  হার।

ব ামেকশ িনকট হইেত তাহােক ভাল কিরয়া চািহয়া থািকয়া স আবার িনকেট
িফিরয়া আিসল; তাহার বিসবার ভ ী ইত ািদ সম ভােব দিখবার জন  কেয়ক পা সিরয়া
িগয়া দাঁড়াইল।

খািনক ণ একা  দৃি েত মেয়িটর পােন চািহয়া থািকয়া স আবার িনকেট িফিরয়া
আিসল; মেয়িটর ডান হাতখািন তুিলয়া করতল পরী া কিরয়া দিখল। করতেল কয়লার
কািল লািগয়া আেছ- স িনেজর হােত উনােন কয়লা িদয়ােছ, সহেজই অনুমান করা যায়।
অ ুিল িল ঈষৎ কুি ত, তজনী ও অ ুে র অ ভাব পর র সংল  হইয়া আেছ।
ব ামেকশ অ ুিল দুিট সাবধােন পৃথক কিরেতই একিট ু  িজিনস খিসয়া মািটেত পিড়ল।
ব ামেকশ সিট মািট হইেত তুিলয়া িনেজর করতেল রািখয়া আেলার িদেক পরী া কিরল।
আিমও ঝঁুিকয়া দিখলাম—একিট দশলাইকািঠর অিত ু  দ াবেশষ, দশলাইেয়র কািঠ
িলয়া িলয়া আঙুল পয  প িছেল যটুকু বািক থােক, সইটুকু।

গভীর মনঃসংেযােগ কািঠটা িকছু ণ িনরী ণ কিরয়া ব ামেকশ সটা ফিলয়া িদল,
তারপর মেয়িটর বাঁ হাত তুিলয়া দিখল। বাঁ হাতিট মুি ব  িছল, মুিঠ খুিলেতই একিট
দশলাইেয়র বা  দখা গল। ব ামেকশ বা িট খুিলয়া দিখল, কেয়কিট কািঠ রিহয়ােছ।
ভািবেত ভািবেত বিলল, ঁ। আিমও তাই ত াশা কেরিছলুম। দশলাই েল উনুেন আ ন
িদেত যাি ল, এমন সময় মৃতু  হেয়েছ।

অতঃপর ব ামেকশ মৃতেদহ ছািড়য়া ঘেরর চািরিদেক দৃি  িফরাইল; মেঝর উপর
িস  পদিচ  কাইয়া অ  দাগ হইয়ািছল, স িল ভাল কিরয়া পরী া কিরল। শেষ
ঘাড় নািড়য়া বিলল, না, মৃতু কােল ঘের আর কউ িছল না। পের একজন ীেলাক ঘের
ঢুেকিছেলন, তারপর হাবুল ঢুেকিছল।

এই সময় বািহের শ  না গল। ব ামেকশ বিলল, বাধ হয় ডা ার  এেলন।
হাবুল, তাঁেক িনেয় এস ৷

হাবুল বািহের গল। আিম এই অবসের ব ামেকশেক িজ াসা কিরলাম, ব ামেকশ,
িকছু বুঝেল?

ব ামেকশ  কুি ত কিরয়া মাথা নািড়ল, িকছু না। কবল এইটুকু বাঝা যাে  য,
মেয়িট মৃতু র আেগর মু ত পয  জানত না য, মৃতু  এত িনকট।

ডা ার েক লইয়া হাবুল িফিরয়া আিসল। ডা ার  বয়  লাক; কিলকাতার
একজন নামজাদা িচিকৎসক। িক  অত  ঢ় ও কটুভাষী বিলয়া তাঁহার দুনাম িছল।
মজাজ সবদাই স েম চিড়য়া থািকত; এমন িক মুমূষ রাগীর ঘেরও িতিন এমন ব বহার
কিরেতন য, িতিন না হইয়া অন  কানও ডা ার হইেল তাঁহার পশা চলা কিঠন হইয়া



পিড়ত। একমা  িচিকৎসা-শাে  অসাধারণ িতভার বেল িতিন পসার- িতপি  বজায়
রািখয়ািছেলন; এছাড়া তাঁহার মেধ  অন  কানও ণ আজ পয  কহ দিখেত পায় নাই।

ডা ার ে র চহারা হইেতও তাঁহার চিরে র আভাস পাওয়া যাইত। িনকষ কৃ
গােয়র রং, ঘাড়ার মত ল া কদাকার মুেখ র বণ দুটা চ ু র দৃি  দুিবনীত আ িরতায়
যন মানুষেক মানুষ বিলয়াই গণ  কের না। অধেরাে র গঠেনও ঐ সাবজনীন অব া ফুিটয়া
উিঠেতেছ। িতিন যখন ঘের আিসয়া ঢুিকেলন, তখন মেন হইল, মূিতমান দ  কাট-
প া ালুন ও জুতা সু  ঘেরর মেধ  আিসয়া দাঁড়াইল।

হাবুল নীরেব অ ুিল িনেদশ কিরয়া ভিগনীর দহ দখাইয়া িদল। ডা ার  ভাব-
ককশ ের িজ াসা কিরেলন, িক হেয়েছ? মারা গেছ?

ব ামেকশ বিলল, আপিনই দখুন।
ডা ার  ব ামেকেশর িদেক দ -কষায় ন  তুিলয়া বিলেলন, আপিন ক?
আিম পািরবািরক ব ু ।
ও!— ব ামেকশেক স ূণ উেপ া কিরয়া ডা ার  হাবুলেক িজ াসা কিরেলন,

এিট ক— দবকুমারবাবুর মেয়?
হাবুল ঘাড় নািড়ল।
ডা ার ে র উি ত- ললােট ঈষৎ কৗতুহল কাশ পাইল। িতিন মৃতেদেহর

পােন তাকাইয়া বিলেলন, এরই নাম রখা?
হাবুল আবার ঘাড় নািড়ল।
িক হেয়িছল?
িকছু না-হঠাৎ—
ডা ার  তখন হাঁটু গািড়য়া রখার পােশ বিসেলন; মু েতর জন  একবার নািড়েত

হাত িদেলন, একবার চােখর পাতা টািনয়া চ ু -তারকা দিখেলন। তারপর উিঠয়া দাঁড়াইয়া
বিলেলন, মারা গেছ। ায় দুঘ া আেগ মৃতু  হেয়েছ। Rigor mortis set in কেরেছ।
কথা িল িতিন এমন পিরতৃি র সিহত বলেলন— যন অত  সুসংবাদ িনবামা  াতারা
খুিশ হইয়া উিঠেব।

ব ামেকশ  কিরল, িকেস মৃতু  হেয়েছ, বলেত পােরন িক?
সটা অটি  না কের বলা অস ব। আিম চললুম-আমার িভিজট বি শ টাকা বািড়েত

পািঠেয় িদও। আর, পুিলেস খবর দওয়া দরকার, মৃতু  সে হজনক। বিলয়া ডা ার 
ান কিরেলন।

 

৩
 

রা াঘর হইেত বাহের আিসয়া ব ামেকশ বিলল, পুিলেশ খবর পাঠােনাই উিচত,
নইেল আরও অেনক হা ামা হেত পাের। আমােদর থানার দােরাগা বীেরনবাবুর সে  আমার
আলাপ আেছ, আিম তাঁেক খবর িদি ।

এক টুকরা কাগেজ তাড়াতািড় কেয়ক ছ  িলিখয়া ব ামেকশ চাকেরর হােত িদয়া
থানায় পাঠাইয়া িদল। তারপর বিলল, মৃতেদহ এখন নাড়াচাড়া কের কাজ নই, পুিলস
এেস যা হয় করেব। দরজায় িশকল তুিলয়া িদয়া কিহল, হাবুল, একবার রখার ঘরটা
দখেত গেল ভাল হত।

ভারী গলায় ‘আসুন’ বিলয়া হাবুল আমািদগেক উপের লইয়া চিলল। থম খািনকটা
কা াকািট কিরবার পর স কমন যন আ ে র মত হইয়া পিড়য়িছল; য যাহা



বিলেতিছল, কেলর পুতুেলর মত তাঁহাই পালন কিরেতিছল।
ি তেল গাটা িতেনক ঘর, তাহার সবেশেষরিট রখার; বাকী দুইিট বাধ কির

দবকুমারবাবু ও তাঁহার গৃিহণীর শয়নক । রখার ঘের েবশ কিরয়া দিখলাম, ঘরিট
আয়তেন ু  হইেলও পিরপাটীভােব গাছােনা। আসবাব বিশ নাই, য কয়িট আেছ, বশ
পির ার-পির । এক ধাের একখািন ছাট খােটর উপর িবছানা; অপর িদেক জানালার
ধাের িলিখবার টিবল। পােশ ু  সলেফ দুই সাির বা ালা বই সাজােনা। দয়ােল
ােকেটর উপর একটা আয়না, তাহার পদমূেল িচ ণী, চুেলর িফতা, কাঁটা ইত ািদ

রিহয়ােছ। ঘরিটর সব  গৃহকেম সুিনপুণা ও িশি তা মেয়র হােতর িচ  যন অাঁকা
রিহয়ােছ।

ব ামেকশ ঘেরর এটা-ওটা নািড়য়া একবার চািরিদেক ঘুিরয়া বড়াইল, চুেলর িফতা
ও কাঁটা লইয়া পরী া কিরল; তারপর জানালার ধাের িগয়া দাঁড়াইল। জানালাটা িঠক গিলর
উপেরই; গিলর অপর িদেক একটু পােশ ডা ার ে র কা  বািড় ও ডা ারখানা। বািড়র
খালা ছাদ জানালা িদয়া  দখা যায়। ব ামেকশ িকছু ণ বািহেরর িদেক তাকাইয়া
রিহল; তারপর িফিরয়া টিবেলর দরাজ ধিরয়া টািনল।

দরােজ চািব িছল না, টান িদেতই খুিলয়া গল। দিখলাম, তাহােত িবেশষ িকছু
নাই; দু একটা খাতা, িচিঠ লখার প াড, গ েব র িশিশ, ছঁুচ-সূতা ইত ািদ রিহয়ােছ। একটা
িশিশ তুিলয়া লইয়া ব ামেকশ দিখল, িভতের কেয়কটা সাদা ট াবলেয়ড রিহয়ােছ।
ব ামেকশ বিলল, অ াসিপিরন। রখা িক অ াসিপিরন খত?

হাবুল বিলল, হ াঁ-মােঝ মােঝ তার মাথা ধরত—
িশিশ রািখয়া িদয়া আবার ব ামেকশ িচি ভােব ঘরময় পির মণ কিরল, শেষ

িবছানার স ুেখ আিসয়া ি র হইয়া দাঁড়াইল। িবছানায় শয়েনর িচ  িবদ মান, লপটা
এেলােমেলাভােব পােয়র িদেক পিড়য়া আেছ, মাথার বািলশ মাথার চােপর দাগ। িকছু েণর
জন  শান- বরােগ র মত একটা ভাব মনেক িবষ  কিরয়া িদল-এই তা মানুেষর জীবন-
যাহার শয়েনর দাগ এখনও মুখ  ভূিমলাইয়া যায় নাই, স ভােত উিঠয়াই কান অনে র
পেথ যা া কিরয়ােছ তাহার িঠকানা নাই।

ব ামেকশ অন মন ভােব মাথার বািলশটা তুিলল; এক খ  িফকা সবুজ রেঙর
কাগজ বািলেশর তলায় চাপা িছল, বািলশ সরাইেতই সটা কাশ হইয়া পিড়ল। ব ামেকশ
সচিকেত কাগজখানা তুিলয়া লইয়া উ াইয়া পা াইয়া দিখল, ভাঁজকরা িচিঠর কাগজ। স
একবার একটু ইত ত কিরল, তারপর িচিঠর ভাঁজ খুিলয়া পিড়েত আর  কিরল।

আিমও গলা বাড়াইয়া িচিঠখািন পিড়লাম। মেয়লী ছাঁেদর অ ের তাহােত লখা িছল
—

ন দা,
আমােদর িবেয়র স  ভেঙ গল। তামার বাবা দশ হাজার টাকা চান, অত টকা

বাবা িদেত পারেবন না।
আর কাউেক আিম িবেয় করেত পারব না, এ বাধ হয় তুিম জােনা। িক  এ

বািড়েত থাকাও আর অসহ  হেয় উেঠেছ। আমােক একটু িবষ িদেত পার? তামােদর
ডা ারখানায় তা অেনক রকম িবষ পাওয়া যায়। িদও; যিদ না দাও, অন  য- কানও
উপােয় আিম মরব। তুিম তা জােনা, আমার কথার নড়াচড় হয় না। ইিত—
তামার রখা

িচিঠখানা পিড়য়া ব ামেকশ নীরেব হাবুেলর হােত িদল। হাবুল পিড়য়া আবার ঝরঝর
কিরয়া কাঁিদয়া ফিলল, অ  উ  গিলত কে  বিলল, আিম জানতুম এই হেব, রখা
আ হত া করেব—



িন  ক?
িন দা ডা ার 'র ছেল। রখার সে  ওর িবেয়র স ও হেয়িছল। ন দা বড়

ভাল, িক  ঐ চামারটা দশ হাজার টাকা চেয় বাবােক রািগেয় িদেল—
ব ামেকশ িনেজর মুেখর উপর িদয়া একবার হাত চালাইয়া বিলল, “িক —; যাক।

তারপর হাবুেলর হাত ধিরয়া িবছানায় বসাইয়া ি ের তাহােক সা না িদেত লািগল।
হাবুল ের বিলল, ব ামেকশদা, িনেজর বলেত আমার ঐ বানিট ছাড়া আর কউ িছল
না। মা নই-বাবাও আমােদর কথা ভাববার সময় পান না— বিলয়া স মুেখ কাপড় িদয়া
ফঁুপাইেত লািগল।

যা হাক, ব ামেকেশর ি  সা নাবােক  িকছু ণ পের স অেনকটা শা  হইল।
তখন ব ামেকশ বিলল, চল, এখনই পুিলস আসেব। তার আেগ তামার মােক িকছু
িজ াসা করবার আেছ।

হাবুেলর িবমাতা িনেজর ঘের িছেলন। হাবুল িগয়া ব ামেকেশর আেবদন জানাইল,
িতিন আড়েঘামটা টািনয়া ােরর পােশ আিসয়া দাঁড়াইেলন। ইিতপূেব তাঁহােক এক নজর
মা  দিখয়ািছলাম, এখন আরও ভাল কিরয়া দিখলাম।

তাঁহার বয়স বাধ হয় সাতাশ-আটাশ বছর; রাগা ল া ধরেনর চহারা, রং বশ
ফসা, মুেখর গড়নও সু র। িক  তবু তাঁহােক দিখয়া সু রী বলা তা দূেরর কথা,
চলনসই বিলেতও ি ধা হয়। চােখর দৃি েত একটা ায়ী খরতা যুগেলর মেধ  দুইিট
ছদেরখা টািনয়া িদয়ােছ; পাৎলা সুগিঠত ঠাঁট এমনভােব ঈষৎ বাঁকা হইয়া আেছ, যন
সবদাই অেন র দাষ- িট দিখয়া ষ কিরেতেছ। তাঁহার অসে াষ-িচি ত মুখ দিখয়া
আমার মেন হইল, িববােহর পর হইেত ইিন এক িদেনর জন ও সুখী হন নাই। মানিসক
উদারতার অভােব সপ ী-স ানেদর কখনও েহর দৃি েত দেখন নাই, িনেজরও স ান
হয় নাই; তাই তাঁহার হহীন িচ  ম ভূিমর মত উষর ও  রিহয়া িগয়ােছ।

আর একটা িজিনস ল  কিরলাম—তাঁহার বাধহয় িচবাই আেছ। িতিন য প
ভ ীেত ােরর পােশ আিসয়া দাঁড়াইেলন, তাহােত মেন হইল, িতিন িনেজেক ও িনেজর
ঘরিটেক সব কার অ ি  হইেত র া কিরবার চ া কিরেতেছন। পােছ আমরা তাঁহার ঘের
পদাপণ কিরয়া ঘেরর িন লুষ পিব তা ন  কিরয়া িদই, িতিন ার আ িলয়া দাঁড়াইয়ােছন।

আমরা অবশ  ঘের েবশ কিরবার চ া কিরলাম না, বািহের দাঁড়াইয়া রিহলাম।
ব ামেকশ  কিরল, আজ সকােল রখার সে  আপনার দখা হেয়িছল?
তু ের মিহলািট একগ া কথা বিলয়া গেলন। দিখলাম, অন ান  নারীসুলভ

সদ েণর মেধ  বাচালতাও বাদ যায় নাই-একবার কথা কিহবার অবকাশ পাইেল আর
থািমেত পােরন। না। ব ামেকেশর া র ে র উ ের িতিন তাঁহার মেনর ও সংসােরর
অিধকাংশ কথাই বিলয়া ফিলেলন। আজ সকােল িঝ আেস নাই দিখয়া িতিন রখােক
রা াঘর িনকাইয়া উনােন আ ন িদেত বিলয়ািছেলন। অবশ  সপ ী-স নেদর িতিন কখনও
আঙুল নািড়য়াও সংসােরর কানও কাজ কিরেত বেলন না-িনেজর গিতর যতিদন আেছ,
িনেজই সব কেরন। িক  তবু সংসােরর ঊনকুিট- চৗষি  কাজ তা আর একা মানুেষর ারা
স ব নয়, তাই িতিন রখােক উনান ধরাইেত বিলয়া য়ং িনেজর শয়নকে র জ াল মু
কিরয়া ান কিরেত িগয়ািছেলন। ান সািরয়া উপের চিলয়া আিসয়ািছেলন, রা াঘের িক
হইেতেছ না হইেতেছ, দেখন নাই। তারপর কাপড় ছািড়য়া চুল মুিছয়া দশবার ই -ম  জপ
কিরয়া নীেচ িগয়া দেখন—ঐ কা । সপ ী-স ানেদর কানও কথায় িতিন থােকন না,
অথচ এমনই তাঁহার দুৈদব য, যত ঝ াট তাঁহােকই পাহাইেত হয়। এখন য ব াপার
ঘিটয়ােছ, তাহােত সকেল হয়েতা তাঁহােকই দৃিষেব, িবেশষত কতা িফিরয়া আিসয়া য িক
মহামারী কা  বাধাইেবন, তাহা ক না করাও দু র। এেক তা িতিন কতার চ ু ঃশূল, িতিন



মিরেলই কতা বাঁেচন।
বাক ে াত িকি ৎ শিমত হইেল ব ামেকশ ধীের ধীের িজ াসা কিরল, আজ

সকােল আপিন রখােক িক কানও ঢ় কথা বেলিছেলন?
এবার মিহলািট একবাের ঝাঁিকয়া উিঠেলন, ঢ় কথা আমার মুখ িদেয় বেরায় না

তমন ভ েলােকর মেয় আিম নই। এ বািড়েত ঢুেক অবিধ সতীন- পা সতীন-িঝ িনেয় ঘর
করিছ, িক  কউ বলুক দিখ য, একটা কড়া কথা আমার মুখ িদেয় বিরেয়েছ। তেব
আজ সকােল রখােক উনুন ধরােত পাঠালুম, স রা াঘর থেক িফের এেস বলেল,
দশলাই খঁুেজ পাি  না। —বেল ঘের ঢুেক ােকেটর উপর থেক দশলাই িনেল। আিম
তখন মেঝ মুছিছলুম, বললুম, বািস কাপড় ঘের ঢুকেল? এতবড় মেয় হেয়ছ, এটুকু ঁস
নই? দশলাইেয়র দরকার িছল, দাকান থেক একটা আিনেয় িনেলই পারেত৷ এইটুকু
বেলিছ, এ ছাড়া আর একিট কথাও আমার মুখ িদেয় বেরায়িন। এেত যিদ অপরাধ হেয়
থােক তা ঘাট মানিছ।

ব ামেকশ শা ভােব বিলল, অপরােধর কথা নয়; িক  দশলাই িনেত রখা আপনার
ঘের এল কন? আপনার ঘেরই িক দশলাই থােক?

গৃিহণী বিলেলন, ‘হ াঁ। রাি ের আিম অ কাের ঘুমেত পাির না, তেলর ল া  েল
ই—তাই ঘের দশলাই রাখেত হয়। ঐ ােকেটর উপর ল া  আর দশলাই থােক।

সবাই জােন, রখাও জানত৷ ৷
ঘেরর মেধ  উঁিক মািরয়া দিখলাম, খােটর িশয়েরর িদেক দয়ােল একিট ু

কােঠর ােকট, তাহার উপর ছাট একিট ল া  রিহয়ােছ। ঘেরর অন ান  অংশও এই
সুেযােগ দিখয়া লইলাম। পির তার আিতশেয  ঘেরর আসবাবপ  যন আড়  হইয়া
আেছ। এমন িক দয়ােল লি ত মা কালীর ছিবখািনও যন ঘেরর িচতা-ভে র ভেয়
স ভােব িজভ বািহর কিরয়া আেছন।

িচ াকুি ত ললােট ব ামেকশ বিলল, ও—তাহেল এই সময় রখােক আপিন শষ
দেখন? তারপর আর তােক জীিবত দেখনিন?

না—বিলয়া গৃিহণী বাধ কির আবার এক  ব ৃ তা  কিরেত যাইেতিছেলন,
এমন সময় নীেচ হইেত চাকর জানাইল য, দােরাগাবাবু আিসয়ােছন।

আমরা নীেচ নািময়া গলাম।
দােরাগা বীেরনবাবুর সিহত ব ামেকেশর ঘিন তা িছল, দু’জেনই দুজেনর কদর

বুিঝেতন। বীেরনবাবু মধ বয়  লাক, পু  মজবুত চহারা-িবচ ণ ও চতুর কমচারী
বিলয়া তাঁহার সুনাম িছল। িবেশষত তাঁহার মেধ  পুিলস-সুলভ আ িরতা বা অেন র
কৃিত  লঘু কিরয়া দিখবার বৃি  িছল না বিলয়া ব ামেকশ তাঁহােক যেথ  া কিরত।
কেয়কটা জিটল ব াপাের ব ামেকশেক তাঁহার সাহায  লইেতও দিখয়ািছ। শহেরর
িন ে ণীর গাঁটেকাটা ও ােদর চালচলন স ে  তাঁহার অগাধ অিভ তা িছল।

ব ামেকেশর সিহত মুেখামুিখ হইেতই বীেরনবাবু বিলেলন, িক খবর, ব ামেকশবাবু!
তর িকছু না িক?

ব ামেকশ বিলল, আপিন িনেজই তার িবচার ক ন। বিলয়া তাঁহােক িভতের লইয়া
চিলল।
 

৪
 

মৃতেদহ ব বে েদর জন  রওনা কিরয়া িদয়া, দবকুমারবাবুেক ‘তারা’ পাঠাইয়া এই



শাচনীয় ব াপােরর যথাস ব সুব ব া কিরেত বলা দুটা বািজয়া গল। বাসায় িফিরয়া
আমরা যখন আহারািদ স  কিরয়া উিঠলাম, তখন শীেতর বলা পিড়য়া আিসেতেছ।

ব ামেকশ িবমনা ও নীরব হইয়া রিহল। আিমও মেনর মেধ  অনুতােপর মত একটা
অ া  অনুভব কিরেত লািগলাম। মি ে র য খারােকর জন  আমরা ব াকুল হইয়া
উিঠয়িছলাম, তাহা এমন িনমমভােব দখা িদেব, ক ভািবয়ািছল? বচারা হাবুেলর কথা বার
বার মেন পিড়য়া মনটা ব থা-পীিড়ত হইয়া উিঠেত লািগল।

েম স া হইয়া গল, ব ামেকশ দৃি হীন চে  জানালার বািহের তাকাইয়া নীরব
হইয়াই রিহল। তখন আিম িজ াসা কিরলাম, ‘আ হত া তাহেল? িক বল?

ব ামেকশ চমিকয়া উিঠল, “অ াঁ! ও— রখার কথা বলছ? তামার িক মেন হয়?
যিদও মন স ূণ সংশয়মু  িছল না, তবু বিললাম, আ হত া ছাড়া আর িক হেত পাের?
িচিঠ থেক তা ওর অিভ ায় বশ বাঝাই যাে ।

তা যাে । িক উপােয় আ হত া কেরেছ, তুিম মেন করা?
িবষ খেয়। স কথাও তা িচিঠেত—
আেছ। িক  িবষ পাবার আেগই িবষ খেয় আ হত া িক কের হেত পাের, আিম

ভেব পাি  না। িচিঠেত রখা িবষ চেয়িছল, িক  িচিঠ যখন যথা ােন প ছায়িন লিখকার
বািলেশর তলােতই থেক িগেয়িছল, তখন িবষ এল কাে েক?

আিম বিললাম, িচিঠেত আেছ, স িবষ না পেল অন  য কানও উপােয়—
িক  িচিঠ পাঠাবার আেগই স অন  উপায় অবল ন করেব, এটা তুিম স ব মেন

করা?
আিম িন র হইলাম। িকয়ৎকাল পের ব ামেকশ বিলল, তা ছাড়া উনুন ালেত

ালেত কউ আ হত া কের না। রখার মৃতু  এেসিছল। অক াৎ-িনেমঘ আকাশ থেক
িবদু েতর মত। এত ি  এমন অেমাঘ এই মৃতু বাণ য, স একটু নড়বার অবকাশ পায়িন,
দশলাইেয়র কািঠ হােতই পুেড় ছাই হেয় গেছ ৷

িক কের এমন মৃতু  স ব হল?
সইেটই বুঝেত পারিছ না। জািন তা িবেষর মেধ  এক হাইে াসােয়িনক অ ািসড

ছাড়া এত ভয় র শি  আর কা র নই। িক — ব ামেকেশর অসমা  কথা িচ ার মেধ
িনবাণ লাভ কিরল।

আিম একটু স ু িচতভােব বিললাম, আিম ডা াির স ে  িকছু জািন না, িক  হঠাৎ
হাটেফল কের মৃতু  স ব নয় িক?

ব ামেকশ ভািবেত ভািবেত বিলল, “ঐ স াবনাটাই দেখিছ মশ বল হেয়
উঠেছ। রখা মাথাধরার জেন  অ াসিপিরন খত, হয়েতা ভতের ভতের দয  দুবল হেয়
পেড়িছল—িক  না, কাথায় যন বেধ যাে , হাটেফেলর স াবনাটা িনি তভােব হণ
করেত পারিছ না, যিদও যুি - মাণ সব ঐ িদেকই িনেদশ করেছ। ব ামেকশ
অ িতভভােব হািসল—বুি র সে  মেনর আেপাস করেত পারিছ না; কবলই মেন হে ,
মৃতু টা সহজ নয়, সাধারণ নয়, কাথায় এর একটা ম  গলদ আেছ। িক  যাক, এখন
িমেথ  মাথা গরম কের লাভ নই। কাল ডা ােরর িরেপাট পেলই সব বাঝা যােব।

ঘর অ কার হইয়া িগয়ািছল, ব ামেকশ উিঠয়া আেলা ািলল। এই সময় বিহ াের
আে  আে  টাকা মারার শ  হইল। িসঁিড়েত পদশ  শানা যায় নাই, ব ামেকশ
িবি তভােব  তুিলয়া বিলল, ক? ভতের এস!

একিট অপিরিচত যুবক িনঃশে  েবশ কিরল। া পূণ বিল  দহ, সু  চহারা-
িক   িববণ মুেখ ােজিডর ছায়া পিড়য়ােছ। পােয় রবার- সাল জুতা িছল বিলয়া তাহার
পদ িন িনেত পাই নাই। স কেয়ক পা অ সর হইয়া অিনি তভােব দাঁড়াইয়া বিলল,



আমার নাম ম থনাথ —
ব ামেকশ ি দৃি েত তাহার। আপাদম ক দিখয়া লইয়া বিলল, আপিনই ন

বাবু? আসুন। —বিলয়া একটা চয়ার দখাইয়া িদল।
চয়াের বিসয়া পিড়য়া যুবক থািময়া থািময়া বিলল, আপিন আমােক চেনন?
ব ামেকশ টিবেলর স ুেখ বিসয়া বিলল, স িত আপনার নাম জানবার সুেযাগ

হেয়েছ। আপিন রখার মৃতু  স ে  িকছু জানেত চান?
যুবেকর ক র ঈষৎ কাঁিপয়া গল, স বিলল, হ াঁ। িক কের তার মৃতু  হল,

ব ামেকশবাবু?
তা এখনও জানা যায়িন ৷  
অ াভািবক উ ল চ ু  ব ামেকেশর মুেখর উপর রািখয়া ম থ বিলল, আপনার িক

সে হ স আ হত া কেরেছ?
স ব নয়।
তেব িক কউ তােক—
এখনও জার কের িকছু বলা যায় না।
দুই হােত মুখ ঢািকয়া ম থ িকছু ণ বিসয়া রিহল, তারপর মুখ তুিলয়া অ ের

বিলল, আপনারা হয়েতা েনেছন, রখার সে  আমার—
েনিছ।

ম থ এত ণ জার কিরয়া সংযম র া কিরেতিছল, এবার ভািঙয়া পিড়ল, অব
কে  বিলেত লািগল, ছেলেবলা থেক ভালবাসতুম; যখন রখার ছ’বছর বয়স, আিম ওেদর
বািড়েত খলা করেত যতুম, তখন থেক। তারপর যখন িবেয়র স  হল, তখন বাবা
এমন এক শত িদেলন য, িবেয় ভেঙ গল। তবু আিম িঠক কেরিছলুম, বাবার মেতর
িব ে  িবেয় করব। এই িনেয় বাবার সে  তুমুল ঝগড়া হেয় গল। বাবা বলেলন বািড়
থেক দূর কের দেবন। তবু আিম—

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, বাবার সে  আপনার কখন ঝগড়া হেয়িছল?
কাল দুপুরেবলা। আিম বেলিছলুম, রখােক ছাড়া আর কাউেক িবেয় করব না। তখন

ক জানত য রখা—িক  কন এমন হল, ব ামেকশবাবু? রখােক ােণ মের কার িক
লাভ হল?

ব ামেকশ একটা পি ল লইয়া টিবেলর উপর িহিজিবিজ কািটেতিছল, মুখ না
তুিলয়া বিলল, আপনার বাবার িকছু লাভ হেত পাের।

ম থ। চমিকয়া দাঁড়াইয়া উিঠল, বাবা! না না-এ আপিন িক বলেছন? বাবা—
াস-িব ািরত নে  শূেন র পােন িকছু ণ তাকাইয়া থািকয়া, ম থ আর কানও

কথা না বিলয়া িলত পেদ ঘর হইেত বািহর হইয়া গল।
ব ামেকেশর িদেক িফিরয়া দিখলাম, স গাঢ় মনঃসংেযােগ টিবেলর উপর

িহিজিবিজ কািটেতেছ।
 

৫
 
পরিদন সকালেবলাটা ডা ােরর িরেপােটর তী ায় কািটয়া গল। িক  িরেপাট আিসল
না। ব ামেকশ ফান কিরয়া থানার খবর লইল, িক  সখােন কানও খবর পাওয়া গল
না।

বকােল বলা আ াজ সােড় চারটার সময় দবকুমারবাবু আিসেলন। আলাপ না



থািকেলও তাঁহার সিহত মুখেচনা িছল; আমরা খািতর কিরয়া তাঁহােক বসাইলাম। িতিন
হাবুেলর টিল াম পাইবামা  িদ ী ছািড়য়া রওনা হইয়ািছেলন, আজ ি হের আিসয়া
প িছয়ােছন।

তাঁহার বয়স চি শ িক একচি শ বৎসর; িক  চহারা দিখয়া আরও বষীয়ান মেন
হয়। মাটােসাটা দহ, মাথায় টাক, চােখ পু  কােচর চশমা। িতিন ভাবত একটু
অন মন  কৃিতর লাক বিলয়া মেন হয়-অথাৎ বািহেরর জগেতর চেয় অ েলােকই বিশ
বাস কেরন। তাঁহার গলাব  কাট ও গাল চশমা-পিরিহত পঁচেকর ন ায় চহারা
কিলকাতার ছা মহেল কাহারও অপিরিচত িছল না, িতেবশী বিলয়া আিমও পূেব
কেয়কবার দিখয়ািছ। িক  এখন দিখলাম, তাঁহার চহারা কমন যন কাইয়া উিঠয়ােছ।
চােখর কােল গভীর কািলর দাগ, গােলর মাংস চুপিসয়া িগয়ােছ, পূেবর সই পিরপু  ভাব
আর নাই।

চশমার কােচর িভতর িদয়া আমার পােন দৃি  রণ কিরয়া িতিন বিলেলন, আপিনই
ব ামেকশবাবু?

আিম ব ামেকশেক দখাইয়া িদলাম। িতিন ব ামেকেশর িদেক িফিরয়া বিলেলন, ও!
—বিলয়া হােতর লািঠটা টিবেলর উপর রািখেলন।

ব ামেকশ অ ু ট ের মামুিল দুএকটা সহানুভুিতর কথা বিলল; দবকুমারবাবু বাধ
হয় তাহা িনেত পাইেলন না। তাঁহার ীণদৃি  চ ু  একবার ঘেরর চািরিদক পির মণ
কিরল, তারপর িতিন াি িশিথল ের বিলেলন, কাল বলা দশটায় িদ ী থেক বিরেয়
আজ আড়াইটার সময় এেস প েছিছ। ায় ি শ ঘ া েন—

আমরা চুপ কিরয়া রিহলাম; দিহক াি র পিরচয় তাঁহার িত অে  ফুিটয়া
উিঠেতিছল। দবকুমার অতঃপর ব ামেকেশর িদেক চ ু  িফরাইয়া বিলেলন, হাবুেলর মুেখ
আপনার কথা েনিছ-িবপেদর সময় সাহায  কেরেছন, আপনােক অেশষ ধন বাদ ৷

ব ামেকশ বিলল, স িক কথা, যিদ একটু সাহায  করেত পের থািক, স তা
িতেবশীর কতব  ৷

তা বেট; িক  আপিন কােজর লাক— তারপর হঠাৎ িজ াসা কিরেলন, িক হেয়িছল
মেয়টার? িকছু বুঝেত পেরেছন িক? বািড়েত ভাল কের কউ িকছু বলেত পারেল না।

ব ামেকশ তখন যতখািন দিখয়ািছল ও বুিঝয়ািছল, দবকুমারবাবুেক িববৃত কিরল।
িনেত িনেত দবকুমারবাবু অন মন ভােব পেকট হইেত িসগার বািহর কিরেলন, িসগার

মুেখ ধিরয়া তারপর আবার িক মেন কিরয়া সিট টিবেলর উপর রািখয়া িদেলন। আিম
তাঁহার মুেখর িদেক তাকাইয়ািছলাম, দিখলাম, ব ামেকেশর কথা িনেত িনেত িতিন এত
ত য় হইয়া িগয়ােছন য, ায়িবক উে জনার বেশ তাঁহার অি র হাত দুটা য িক
কিরেতেছ, স িদেক ল  নাই।

একবার িতিন চশমা খুিলয়া বড় বড় চাখ দু’টা িন লকভােব ায় দু’িমিনট আমার
মুেখর উপর িনব  কিরয়া রািখেলন; তারপর আবার চশমা পিরয়া চ ু  মুিদত কিরয়া
রিহেলন।

ব ামেকেশর িববরণ শষ হইেল দবকুমারবাবু অেনক ণ নীরব হইয়া থািকয়া হঠাৎ
বিলয়া উিঠেলন, “ ঁ, ঐ ডা ার টা আমার বািড়েত ঢুেকিছল! চামার! চ াল! টাকার জন
ও পাের না, এমন কাজ নই। একটা জীব  িপশাচ! উে জনার বেশ িতিন লািঠটা মুিঠ
কিরয়া ধিরয়া এেকবাের উিঠয়া দাঁড়াইেলন; তাঁহার মুখ হঠাৎ ভীষণ িহং ভাব ধারণ কিরল।

কেয়ক মুহূত পেরই িক  আবার তাঁহার মুখ াভািবক অব া া  হইল। আমােদর
চােখ িব েয়র িচ  দিখয়া বাধ হয় মেন মেন একটু অ িতভ হইেলন। গলা ঝািড়য়া
বিলেলন, আিম যাই। ব ামেকশবাবু, আর একবার আপনােক ধন বাদ জানাি । বিলয়া



ােরর িদেক অ সর হইেলন।
ার পয  িগয়া িতিন থমিকয়া দাঁড়াইেলন,  কুি ত কিরয়া িক িচ া কিরেলন;

তারপর িফিরয়া বিলেলন, আমার পয়সা থাকেল এ ব াপােরর অনুস ােন আপনােক িনযু
করতুম। িক  আিম গরীব-আমার পয়সা নই। ব ামেকশ িক একটা বিলেত চািহেল িতিন
লািঠ নািড়য়া তাহােক বাধা িদয়া বিলেলন, িবনা পাির িমেক আিম কা র সাহায  হণ
করেত পারব না। পুিলস অনুস ান করেছ, তারাই যা পাের ক ক। আর, অনুস ান
করবার আেছই বা িক? হাজার অনুস ান করেলও আমার মেয় তা আর আিম িফিরেয়
পাব না। বিলয়া কানও কার অিভবাদন না কিরয়া ান কিরেলন।

এই অ ুত মনুষ িট চিলয়া যাইবার পর দীঘকাল আমরা হতবাক হইয়া বিসয়া
রিহলাম। শেষ সুদীঘ িন াস ছািড়য়া ব ামেকশ বিলল, একটা ম সংেশাধন হল। আমরা
ধারণা হেয়িছল, দবকুমারবাবু থম পে র ছেলেমেয়েদর ভালবােসন না- সটা ভুল।
অ ত মেয়েক িতিন খুব বিশ ভালবােসন ৷

িসগারটা দবকুমারবাবু ফিলয়া িগয়ািছেলন, সটার িদেক দৃি পাত কিরয়া ব ামেকশ
বিলল, আ ষ অন মন  লাক। বিলয়া ধীের ধীের পায়চাির কিরেত লািগল।

আিম বিললাম, ডা ার 'র ওপর ভয় র রাগ দখলুম।
ব ামেকশ উ র িদল না।
স ার পর দােরাগা বীেরনবাবু য়ং ডা ােরর িরেপাট লইয়া আিসেলন। বিলেলন,

িরেপাট বড় disappointing, বারবার পরী া কেরও মৃতু র কারণ ধরেত পারা যায়িন ৷
িরেপাট পিড়য়া দিখলাম, ডা ার িলিখয়ােছন, দেহর কাথাও তিচ  নাই;

শরীেরর অভ েরও কানও িবষ পাওয়া যায় নাই। দয  সবল ও াভািবক, সুতরাং
দযে র ি য়া ব  হওয়ার জন  মৃতু  হয় নাই। যতদূর বুঝেত পারা যায়, অক াৎ
ায়ুম লীর প াঘাত হওয়ায় মৃতু  ঘিটয়ােছ। িক  িক কিরয়া ায়ুম লীর প াঘাত ঘিটল,

তাহা বিলেত ডা ার অ ম। এ প অ ুত ল ণহীন মৃতু  িতিন পূেব কখনও দেখন নাই।
ব ামেকশ কাগজখানা হােত লইয়া, কুি ত কিরয়া িচি তমুেখ বিসয়া রিহল।

বীেরনবাবু বিলেলন, এ কস অবশ  কেরানােরর কােট যােব; সখােন ‘অ াত কারেণ মৃতু
রায় ব েব। তারপর আমরা—অথাৎ পুিলস-ইে  করেল অনুস ান চালােত পাির, আবার
না-ও চালােত পাির। ব ামেকশবাবু, আপিন িক বেলন? এই িরেপােটর পর অনুস ান
করেল কানও ফল হেব িক?

ব ামেকশ বিলল, ফল হেব িক না বলেত পাির না; িক  অনুস ান চালােনা উিচত।
বীেরনবাবু উৎসুকভােব বিলেলন, কন বলুন দিখ? আপিন িক কাউেক সে হ

কেরন?
িঠক য কানও ব ি িবেশষেক সে হ কির, তা নয়। তেব আমার দৃঢ় িব াস, এর

মেধ  গালমাল আেছ ৷
বীেরনবাবু ঘাড় নািড়য়া বিলেলন, আমারও তাই মেন হয়। আ া, দবকুমারবাবুর

ীেক আপনার িক রকম মেন হল?
ব ামেকশ িকছু ণ নীরব হইয়া রিহল। তারপর ধীের ধীের বিলল, দখুন, আমার

মেন হয়, ও-পেথ গেল হেব না। এ মৃতু -রহেস র জট ছাড়ােত হেল সব থম জানেত
হেব।—িক উপােয় মৃতু  হেয়িছল। এটা যত ণ না জানেত পারেছন, তত ণ এেক ওেক
সে হ কের কানও ফল হেব না। অবশ  এ কথাও রণ রাখেত হেব য, মেয়িটর মৃতু র
সময় তাঁর সৎমা আর সেহাদর ভাই ছাড়া বািড়েত আর কউ িছল না। িক  তাই বেল
আসল িজিনসিটেক দৃি র বাইের যেত িদেল চলেব না।

িক  ডা ার য-কথা বলেত পারেছ না—ডা ার কবল শব পরী া কেরেছন,



আমরা শব ছাড়া আরও অেনক িকছু দেখিছ। সুতরাং ডা ার যা পােরনিন। আমরাও তা
পারব না, এমন কানও কথা নই ৷

ি ধাপূণ ের বীেরনবাবু বিলেলন, তা বেট—িক ; যা হাক, আপিন তা
দবকুমারবাবুর প  থেক গাড়া থেকই আেছন, শষ পয  িন য় থাকেবন-দুজেন
পরামশ কের চলা যােব।

মৃদু হািসয়া ব ামেকশ বিলল, উ । এই খািনক আেগ দবকুমারবাবু এেসিছেলন—
িতিন আমােক বরখা  কের গেছন।

িবি ত বীেরনবাবু বিলেলন, স িক?
হ াঁ। আমার অৈবতিনক সাহায  িতিন চান না।—আর টাকা িদেয় আমােক িনেয়াগ

করেত িতিন অ ম।
বেট। িতিন অ ম িকেস? িতিন তা মাটা মাইেনর চাকির কেরন, সাত আটশ' টাকা

মাইেন পান েনিছ।
তা হেব।
বীেরনবাবুর ললাট মঘা  হইেয়াউিঠল, িতিন বিরলন, , দবকুমারবাবুর আিথক

অব া স ে  খাঁজ িনেত হে । িক  আপনার সাহায  ত াখ ান করবার িক কারণ
থাকেত পাের? িতিন কাউেক আড়াল করবার চ া করেছন না তা?

আিম হািসয়া ফিললাম! দবকুমারবাবু অপরাধীেক আড়াল কিরবার জন  কৗশেল
ব ামেকেশর সাহায  ত াখ ান কিরয়ােছন এ কথা িনেত যমন অ ুত, তমিনই হাস কর।

বীেরনবাবু ঈষৎ তী ের বিলেলন, হাসেছন য?
আিম অ ত হইয়া বিলাম, আপিন দবকুমারবাবুেক দেখেছন?
না।
তােক দখেলই বুঝেবন, কন হাসিছ।
অতঃপর বীেরনবাবু উিঠেলন। িবদায়কােল ব ামেকশেক বিলেলন, আিম এ ব াপােরর

তল পয  অনুস ান কের দখব, যিদ িকনারা করেত পাির। —আপিন িক  ছাড়া পােবন
না। দবকুমারবাবু আপনােক বরখা  কেরেছন বেট, িক  দরকার হেল আিম আপনার
কােছ আসব মেন রাখেবন।

ব ামেকশ খুিশ হইয়া বিলল, স তা খুব ভাল কথা। আমার যতদূর সাধ  আপনােক
সাহায  করব। হাবুেলর স েক এ ব াপাের আমার একটা ব ি গত আকষণও রেয়েছ।

বীেরনবাবু বিলেলন, বশ বশ। আ া, উপি ত কান পেথ চলেল ভাল হয়, িকছু
ইি ত িদেত পােরন িক? যা হাক একটা সূ  ধের কাজ আর  করেত হেব তা।

ব ামেকশ, ঈষৎ িচ া কিরয়া বিলল, ডা ার 'র িদক থেক কাজ আর  ক ন;
এ গালক-ধাঁধার সিত কার পথ হয়েতা ঐ িদেকই আেছ।

বীেরনবাবু চিকতভােব চািহেলন, ও-আ া—
িতিন নতম েক ভািবেত ভািবেত ান কিরেলন।

 

৬
 

ইহার পর পাঁচ ছয় িদন একটানা ঘটনাহীনভােব কািটয়া গল। ব ামেকশ আবার
যন িঝমাইয়া পিড়ল। সকােল কাগজ পড়া এবং বকােল টিবেলর উপর পা তুিলয়া
দৃি হীন চ ু  শূেন  মিলয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কাজ রিহল না।

বীেরনবাবুও এ কয়িদেনর মেধ  দখা িদেলন না, তাই তাঁহার তদ  কতদূর অ সর
হইল, জািনেত পািরলাম না। আগ েকর মেধ  কবল হাবুল একবার কিরয়া আিসত। স



আিসেল ব ামেকশ িনেজর অবসাদ ঝািড়য়া ফিলয়া নানািবধ আেলাচনায় তাহােক ফু
কিরবার চ া কিরত। িক  হাবুেলর মেন যন একটা িবমষ অবস তা ায়ীভােব আ য়
হণ কিরয়ািছল। স নরাশ পূণ দীি হীন চােখ চািহয়া নীরেব বিসয়া থািকত, তারপর

আে  আে  উিঠয়া চিলয়া যাইত।
বািড়েত িক হইেতেছ না হইেতেছ, িজ াসা কিরেলও স ভাল প জবাব িদেত

পািরত না। িবমাতার রসনা নরম না হইয়া আরও তী  হইয়া উিঠয়ােছ, তাহার কথার
ভ ীেত ইহার আভাস পাইতাম। শষিদন স িন াস ফিলয়া বিলল, বাবা আজ রাে  পাটনা
যাে ন; সখােন য়ুিনভািসিটেত লকচার িদেত হেব। বুিঝলাম, শােকর উপর অহিনিশ
কথার কচকিচ সহ  কিরেত না পািরয়া িতিন পলায়ন কিরেতেছন। এই িনিলি ভাব
ব ািনেকর পািরবািরক অশাি র কথা ভািবয়া দুঃখ হইল।

সিদন হাবুল ান কিরবার পর বীেরনবাবু আিসেলন। তাঁহার মুখ দিখয়া বুিঝলাম,
িবেশষ সুিবধা কিরেত পােরন নাই। যা হাক, ব ামেকশ তাঁহােক সেমাদর কিরয়া বসাইল।

আমােদর বকািলক চােয়র সময় হইয়ািছল, অিচরাৎ চা আিসয়া প িছল। তখন
ব ামেকশ বীেরনবাবুেক িজ াসা কিরল, তারপর-খবর িকছু আেছ?

পয়ালায় চুমুক িদয়া িবমষভােব বীেরনবাবু বিলেলন, কানও িদেকই িকছু সুিবধা
হে  না। যিদেক হাত বাড়াি  িকছু ধরেত ছঁুেত পারিছ না, মাণ পাওয়া তা দূেরর কথা,
একটা সে েহর ইশারা পয  পাওয়া যাে  না। অথচ, আমার দৃঢ় ধারণা জে েছ য, এর
ভতর একটা গভীর রহস  লুেকােনা রেয়েছ; যতই িতপেদ ব থ হি , ততই এ িব াস দৃঢ়
হে ।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, মৃতু র কারণ স ে  নূতন িকছু জানেত পেরেছন?
বীেরবাবু বিলেলন, আিম ডা ার সােহেবর সে  দখা কেরিছলুম। িতিন অবশ

িরেপােটর বাইের যেত রাজী নন, তবু মেন হল, তাঁর একটা িথেয়াির আেছ। িতিন মেন
কেরন, কানও অ াত িবেষর বা  নােক যাওয়ার ফেলই মৃতু  হেয়েছ। িতিন খুব অ
আবছায়াভােব কথাটা বলেলন বেট, তবু মেন হল, তাঁর ঐ িব াস।

ব ামেকশ একটু ভািবয়া বিলল, উনুন ধরাবার সময় মৃতু  হেয়িছল, এ কথা
ডা ারেক বেলিছেলন বুিঝ?

হ াঁ।
আরও িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া ব ামেকশ বিলল, যাক। আর এ িদেক? ডা ার

 স ে  খাঁজ িনেয়িছেলন?
হ াঁ। যতদূর জানেত পারলুম, লাকটা িনজলা পাষ  আর অথাপশাচ। কেয়কজন

ধনু ােরর রাগীর উপর িনেজর আিব ৃ ত ইনেজকশান পরী া করেত িগেয় তােদর সাবাড়
কেরেছ, এ জবও েনিছ। িক  দুঃেখর িবষয়, বতমান ব াপাের তােক খুেনর আসামী করা
যায় না। দবকুমারবাবুর মেয়র সে  ওর ছেলর স  হেয়িছল, এ খবরও িঠক। লাকটা
দশ হাজার টাকা। বরপণ দািব কেরিছল। দবকুমারবাবুর অত টাকা দবার মতা নই,
কােজই তাঁেক স  ভেঙ িদেত হল। ডা ার ’র ছেলটা িক  ভ েলাক। বােপর সে
এই িনেয় তার ভীষণ ঝগড়া বেধ িগেয়িছল। ইিতমেধ  এ বািড়েত এই কা - মেয়িট হঠাৎ
মারা গল। তারপর ছাকরািট নলুম বািড় ছেড় কাথায় চেল গেছ; তার িব াস, তার
বাপাই কারা ের মেয়িটর মৃতু র কারণ।

ম থ য িপতৃগৃহ ত াগ কিরয়া চিলয়া িগয়ােছ, এ সংবাদ নূতন বেট, িক  আর সব
কথাই আমরা পূব হইেত জিনতাম। তাই পুরাতন কথা িনেত িনেত ব ামেকশ একটু
অন মন  হইয়া পিড়য়িছল। বীেরনবাবু থািমেল স  কিরল, দবকুমারবাবুর আিথক
অব া স ে  অনুস ান করেবন বেলিছেলন, কেরিছেলন না িক?



কেরিছলুম। তাঁর আিথক অব া ভাল নয়। ধারকাজ নই বেট, িক  মেয়র িবেয়েত
দশ-বােরা হাজার টাকা খরচ করা তাঁর অসাধ । লাকিট বাধ হয় বিহসাবী, সাংসািরক
বুি  কম। কেলজ থেক বতমােন িতিন আটশ টাকা মাইেন পান। িক  নেল আ য
হেবন, এই আটশ টাকার অিধকাংশই যায় তার বীমা কা ািনর পেট। প াশ হাজার
টাকার লাইফ ইি ওের  কিরেয়েছন, তাও এত বিশ বয়েস য ি িময়াম িদেয় হােত বড়
িকছু থােক না।

ব ামেকশ িবি তভােব বিলল, প াশ হাজার টাকার লাইফ ইি ওের ! িনেজর নােম
কেরেছন?

ধু িনেজর নােম নয়—জেয়  পিলিস, িনেজর আর ী নােম। মা  এক বছর হল
পিলিস িনেয়েছন। ি তীয় পে র ী-িতিন মারা গেল পােছ িবধবােক পেথ দাঁড়ােত হয়,
এই জেন ই বাধ হয়। দুজেন একসে  বীমা কিরেয়েছন। এ টাকায় উ রািধকারীেদর দািব
থাকেব না।

ব ামেকশ বিলল, “ ঁ। আর িকছু?
বীেরনবাবু বিলেলন, আর িক? দবকুমারবাবুর ছেল হাবুেলর িপছেনও লাক

লািগেয়িছলুম-যিদ িকছু জানেত পারা যায়। স ছাকরা কমন যন পাগলােট ধরেনর,
কেলেজ বড় একটা যায় না, রা ায় ঘুের বড়ায়, কখনও পােক চুপ কের বেস থােক।
আপনার কােছও রাজ একবার কের আেস, জানেত পেরিছ।

এই সময় হঠাৎ ল  কিরলাম, ব ামেকেশর স শিথল  আর নাই, স যন অ ের-
বািহের জা ত হইয়া উিঠয়ােছ। অেনক িদন পের তাহার চােখ সই চাপা উে জনার খর
দৃি  দিখেত পাইলাম। িকছু না বুিঝয়াও আমার র  চ ল হইয়া উিঠল।

ব ামেকশ িক  বািহের কানও উে জনা কাশ কিরল না, পূববৎ িবরস ের বিলল,
হাবুলেক বাদ িদেত পােরন। উঠেছন না িক? থানােতই থাকেবন তা? আ া যিদ দরকার
হয়, ফােন খবর নব।

বীেরনবাবু একটু অবাক হইয়া গাে া ান কিরেলন। িতিন ান কিরবার পর
ব ামেকশ িকছু ণ িপছেন হাত িদয়া ঘরময় পায়চাির কিরল; দিখলাম, তাহার চােখ সই-
পুরাতন আেলা িলেতেছ। বীেরনবাবুেক স হঠাৎ এমনভােব িবদায় িদল কন, িজ াসা
কিরেত যাইেতিছ। এমন সময় স চয়ােরর িপঠ হইেত শালখানা তুিলয়া লইয়া বিলল, চল,
একটু বিড়েয় আসা যাক। ব  ঘের বেস মাথাটা গরম বাধ হে ।

দুজেন বািহর হইলাম। অকারেণ বািড়র বািহর হইেত ব ামেকেশর একটা ম াগত
িবমুখতা িছল; কাজ না থািকেল স ঘেরর কােণ চুপ কিরয়া বিসয়া থািকেত ভালবািসত।
আিমও তাহার স েদােষ কুেনা হইয়া পিড়য়িছলাম, একাকী কাথাও যাইবার অভ াসও
ছািড়য়া িগয়ািছল। তাই আজ তাহার উ  মি  ফাঁকা জায়গায় িব  বাতাস কামনা
কিরেতেছ দিখয়া খুিশ হইয়া উিঠলাম।

পেথ চিলেত চিলেত িক  খুিশর ভাব বিশ ণ ায়ী হইল না। জনস ু ল পেথ
ব ামেকশ এমনই বাহ ানহীন উদ া ভােব চিলেত লািগল য, ভয় হইল এখনই হয়েতা
একটা কা  বািধয়া যাইেব। আিম তাহােক সামলাইয়া লইয়া চিলবার চ া কিরলাম, িক
স অ শিমত বেগ ইহােক উহােক ধা া িদয়া, একবার এক বৃ  ভ েলােকর পা মাড়াইয়া
িদয়া কেয়ক মু ত পের পু কহ া এক ত ণীেক ঠলা িদয়া দৃকপাত না কিরয়া জগ ােথর
অ িতহত রেথর মত অ সর হইয়া চিলল। বা িবক, এতটা আ িব ৃত তাহােক আর
কখনও দিখ নাই। তাহার মন য অক াৎ িশকােরর স ান পাইয়া বােহ ি েয়র সিহত
সংেযাগ হারাইয়া ছুিটয়ােছ, তাহা আিম বুিঝেতিছলাম বেট, িক  তাহার মন  স ে
স ূণ উদাসীন পথচারী তাহা বুিঝেব কন?



ভৎসনা- কুিটর াত িপছেন ফিলয়া কান েম কেলজ ায়ার পয  আিসয়া
পৗিছলাম। হাস -আলাপরত ছা েদর আবতমান জনতায় ানিট ঘূিণচে র মত পাক
খাইেতেছ। আিম আর ি ধা না কিরয়া ব ামেকেশর হাত শ  কিরয়া ধিরয়া িভতের ঢুিকয়া
পিড়লাম। এখােন আর যাহাই হউক, বৃ  এবং ত ণীেক িবমিদত কিরবার স াবনা নাই;
সুতরাং অিশ তা যিদ িকছু ঘিটয়া যায়, ফাঁড়াটা সহেজই কািটয়া যাইেব। আমােদর দেশর
ছা রা ভাবত কলহি য় নয়।

পুকুরেক ক  কিরয়া দুইিট জন বাহ িবপরীত মুেখ ঘুিরেতেছ; আমরা একিট
বােহ িমিশয়া গলাম, সংঘােতর স াবনা অেনকটা কিময়া গল। ব ামেকশ তখনও
ানকাল স ে  স ূণ অেচতন, তাহার ললাট একা িচ ার সে াচেন কুিটব ু র; কাঁেধর

শাল মােঝ মােঝ িলত হইয়া পিড়েতেছ, িক  সিদেক তাহার ে প নাই।
আিম ভািবেত লািগলাম, বীেরনবাবুর কথার মেধ  এমন িক িছল, যাহা ব ামেকেশর

িনি য় মনেক অক াৎ পা াব মেলর এি েনর মত সি য় কিরয়া তুিলয়ােছ? তেব িক
রখার মৃতু -সমস ার সমাধান আস ?

সমাধান য কত আস , তখনও তাঁহা বুিঝেত পাির নাই। আধা ঘ া। এইভােব
পির মণ কিরবার পর ব ামেকেশর বাহ - চতনা ধীের ধীের িফিরয়া আিসল; স সহজ
দৃি েত আমার পােন তাকাইল। বিলল, আজ দবকুমারবাবু পাটনা যােবন-না?

আিম ঘাড় নািড়লাম।
তাঁেক যেত দওয়া হেব না- ব ামেকশ স ুখিদেক তাকাইয়া কথা অসমা  রািখয়াই

ি াচরেণ অ সর হইয়া গল! দিখলাম, এক কােণ একখািন বি  িঘিরয়া অেনক ছেল
জেড়া হইয়ােছ এবং উে িজতভােব কথা বিলেতেছ। িভেড়র বািহের যাহারা িছল, তাহারা
গলা বাড়াইয়া দিখবার চ া কিরেতেছ। তাঁহােদর ভাব দিখয়া মেন হইল অসাধারণ িকছু
ঘিটয়ােছ।

সখােন উপি ত হইয়া ব ামেকশ একিট ছেলেক িজ াসা কিরল, িক হেয়েছ?
ছেলিট বিলল, িঠক বুঝেত পারিছ না। বাধ হয়, কউ হঠাৎ বে  বেস বেস মারা

গেছ।
ব ামেকশ িভড় ঠিলয়া িভতের ঢুিকল, আিমও তাহার প ােত রিহলাম। বি র

স ুেখ উপি ত হইয়া দিখলাম, একিট ছাকরা ঠসান িদয়া বিসয়া আেছ- যন বিসয়া
বিসয়া ঘুমাইয়া পিড়য়ােছ। মাথা বুেকর উপর ঝঁুিকয়া পিড়য়ােছ, পা স ুখিদেক সািরত।
অধেরা  হইেত একিট িসগােরট ঝুিলেতেছ-িসগােরেট অি সংেযাগ হয় নাই। মুি ব  বাঁ
হােতর মেধ  একিট দশলাইেয়র বা ।

একিট মিডক াল ছা  নািড় ধিরয়া দিখেতিছল, বিলল, নািড় নই-মারা গেছ।
স া হইয়া আিসেতিছল, িভেড়র মেধ  ভাল দখা যাইেতিছল না। ব ামেকশ িচবুক

ধিরয়া মৃেতর আনিমত মুখ তুিলয়াই যন িবদু দাহেতর মত ছািড়য়া িদল!
আমারও বুেক হাতুিড়র মত একটা বল আঘাত লািগল; দিখলাম—আমােদর

হাবুল।
 

৭
 

পুিলস আিসয়া পৗছেত িবল  হইল না। আমরা দবকুমারবাবুর িঠকানা পুিলসেক
জানাইয়া বািহর হইয়া আিসলাম।

তখন রা ায় গ াস িলয়ােছ। তপেদ বাসার িদেক িফিরেত িফিরেত ব ামেকশ



কেয়কবার যন ভয়াত াস-সংহত ের বিলল, উঃ! িনয়িতর িক িনমম িতেশাধ! িক
িনদা ণ পিরহাস।

আমার মাথার িভতর বুি বৃি  যন ি ত িন ল হইয়া িগয়ািছল; তবু অসীম
অনুেশাচনার সে  কবল এই কথাটাই মেন হইেত লািগলা-পরেলাক যিদ থােক, তেব যাহার
মৃতু েত হাবুল এত কাতর হইয়ািছল সই পরম হা দ ভিগনীর সিহত তাহার এত েণ
িমলন হইয়ােছ।

বাসায় প িছয়া ব ামেকশ িনেজর লাইে ির-ঘের িগয়া ার  কিরয়া িদল।
িনেত পাইলাম, স টিলেফােন কথা বিলেতেছ।

ায় এক ঘ া পের স ঘর হইেত বািহর হইয়া আিসয়া া ের পুটরামেক চা
তয়ার কিরেত বিলল, তারপর বুেক ঘাড় িজয়া একখানা চয়াের বিসয়া পিড়ল। য
ােজিডর শষ অে  যবিনকা পিড়েত আর দির নাই, তাহার স ে  বৃথা  কিরয়া আিম

আর তাহােক িবর  কিরলাম না।
রাি  সােড় আটটার সময় বীেরনবাবু আিসেলন। ব ামেকশ িজ াসা কিরল,

“ওয়াের  এেনেছন?
বীেরনবাবু ঘাড় নািড়েলন। তখন আবার আমরা বািহর হইলাম। দবকুমারবাবুর

বাসায় আিসেত িতন চার িমিনট লািগল। দিখলাম, বািড় িন , উপেরর ঘর িলর জানালায়
আেলা নাই, কবল নীেচ বিসবার ঘের বািত িলেতেছ।

বীেরনবাবু কড়া নািড়েলন, িক  িভতর হইেত সাড়া আিসল না। তখন িতিন ার
ঠিলেলন, ভজােনা ার খুিলয়া গল। আমরা িভতের েবশ কিরলাম।

বািহেরর ু  ঘরিটেত ত েপাশ পাতা, তাহার উপর দবকুমারবাবু িন লভােব
বিসয়া আেছন। আমরা েবশ কিরেল িতিন র বণ চ ু  তুিলয়া আমােদর পােন চািহেলন।
িকছু ণ চািহয়া থািকবার পর তাঁহার মুেখ একটা িত  হািস দখা িদল, িতিন মাথা নািড়য়া
অ ু ট ের বিলেলন, সকিল গরল ভল—

বীেরনবাবু অ সর হইয়া বিলেলন, দবকুমারবাবু, আপনার নােম ওয়াের  আেছ।
দবকুমারবাবুর যন চমক ভাি ল, িতিন দােরাগাবাবুর পির েদর িত দৃি পাত

কিরয়া বিলেলন, আপনারা এেসেছন-ভালই হল। আিম িনেজই থানায় যাি লুম— দুই হাত
বাড়াইয়া িদয়া বিলেলন, হাতকড়া লাগান ৷

বীেরনবাবু বিলেলন, তার দরকার নই। কান অপরােধ আপনােক ার করা হল
নুন— বিলয়া অিভেযাগ পিড়য়া নাইবার উপ ম কিরেলন।

দবকুমারবাবু িক  ইিতমেধ  আবার অন মন  হইয়া পিড়েলন; পেকেট হাত িদয়া
িতিন যন িক খঁুজেত খঁুজেত িনজ মেন বিলেলন, িনয়িত! নইেল হাবুলও ঐ বা  থেকই
দশলােয়র কািঠ বার করেত গল কন? িক ভেবিছলুম, িক হল! ভেবিছলুম, রখার ভাল
িবেয় দব, িনেজর একটা বড় ল াবেরটির করব, হাবুলেক িবেলত পাঠাব— পেকট হইেত
িসগার বািহর কিরয়া িতিন মুেখ ধিরেলন।

ব ামেকশ িনেজর দশলাই ািলয়া তাঁহার িসগাের অি  সংেযাগ কিরয়া িদল।
তারপর বিলল, দবকুমারবাবু, আপনার দশলাইটা আমােদর িদেত হেব।

দবকুমারবাবুর চােখ আবার সেচতন দৃি  িফিরয়া আিসল, িতিন বিলেলন,
ব ামেকশবাবু? আপিনও এেসেছন? ভয় নই-আিম আ হত া করব না। ছেলেক মেরিছ।
— মেয়েক মেরিছ, আিম খুনী আসামীর মত ফাঁিসকােঠ ঝুলেত চাই—

ব ামেকশ বিলল, দশলাইেয়র বা টা তেব িদন।
        পেকট হইেত বা  বািহর কিরয়া দবকুমার স ুেখ ফিরয়া িদেলন, বিলেলন, িনন
িক  সাবধান, বড় ভয়ানক িজিনস। েত কিট কািঠ এক-একিট মৃতু বাণ। একবার িলেল



আর রে  নই— ব ামেকশ দশলাইেয়র বা টা বীেরনবাবুর হােত িদল, িতিন স পেণ
সটা পেকেট রািখেলন। দবকুমারবাবু বিলয়া চিলেলন, িক অ ুত আিব ারই কেরিছলুম;
পলেকর মেধ  মৃতু  হেব, িক  কাথাও এতটুকু িচ  থাকেব না। আধুিনক যু -নীিতর
আমূল পিরবতন হেয় যত! িবষ নয়-এ মহামারী। িক  সকিল গরল ভল— িতিন বুকভাঙা
গভীর িন াস ত াগ কিরেলন।

বীেরনবাবু মৃদু ের বিলেলন, দবকুমারবাবু, এবার যাবার সময় হেয়েছ।
চলুন।—িতিন তৎ ণাৎ উিঠয়া দাঁড়াইেলন।
ব ামেকশ একটু কুি ত ের িজ াসা কিরল, “আপনার ী িক বািড়েতই আেছন?
ী!—- দবকুমারবাবুর চাখ পাগেলর চােখর মত ঘালা হইয়া গল। িতিন হা হা

কিরয়া অ হাস  কিরয়া উিঠেলন, বিলেলন, ী! আমার ফাঁিসর পর ইি ওেরে র সব টাকা
সই পােব! কৃিতর পিরহাস নয়? চলুন।

একটা ট াি  ডাকা হইল। ব ামেকশ হাত ধিরয়া দবকুমারবাবুেক তাহােত তুিলয়া
িদল; বীেরনবাবু তাঁহার পােশ বিসেলন। দুইজন কনে বল ইিতমেধ  কাথা হইেত আিবভূত
হইয়ািছল, তাহারাও ট াি েত চািপয়া বিসল।

দবকুমারবাবু গািড়র িভতর হইেত বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপিন আমার রখার
মৃতু র িকনারা করেত চেয়িছেলন-আপনােক ধন বাদ—

আমরা ফুটপােথ দাঁড়াইয়া রিহলাম, ট াি  চিলয়া গল।
িদন দুই ব ামেকশ এ িবষেয় কানও কথা কিহল না। তাহার মেনর অব া বুিঝয়া

আিমও পীড়াপীিড় কিরলাম না।
তৃতীয় িদন বকােল স িনেজই বিলেত আর  কিরল; এেলােমেলাভােব কতকটা যন

িনজ মেনই বিলেত লািগল
ইংেরজীেত একটা কথা আেছ— Vengeance coming home to roost

দবকুমােরর হেয়িছল তাই! িনেজর ীেক িতিন মারেত চেয়িছেলন, িক  এমনই অদৃে র
খলা, দু’বার িতিন তাঁর অেমাঘ অি বাণ িনে প করেলন, দু'বারই স অি বাণ লাগল িগেয়
তাঁর াণািধক ি য় পু -কন ার বুেক।

দবকুমার অ ত ািশতভােব এক আিব ার কের ফেলিছেলন। িক  টাকার অভােব
স আিব ােরর স বহার করেত পারিছেলন না। এ এমনই আিব ার য, তার পেট
নওয়া চেল না; কারণ, সাধারণ ব বসায়-জগেত এর ব বহার নই। িক  ঘূণা ের এর
ফরমুলা জানেত পারেল জাপান জামানী া  ভৃিত যুে াদ ত রাজ েলালুপ জািত িনেজেদর
কারখানায় এই াণঘাতী িবষ তির করেত আর  কের দেব। আিব তা িকছুই করেত
পারেবন না, এতবড় আিব ার থেক তাঁর এক কপদক লাভ হেব না।

সুতরাং আিব ােরর কথা দবকুমারবাবু চেপ গেলন। থেম টাকা চাই, কারণ এ
িবষ িক কের ব বহার করা যেত পাের, স িবষেয় আরও অেনক এ েপিরেম  করা
দরকার। িক  টাকা কাথায়? এত বড় এ েপিরেম  গাপেন চালােত গেল িনেজর
ল াবেরটির চাই-তােত অেনক টাকার দরকার। িক  টাকা আেস কাথা থেক?

এ িদেক বািড়েত দবকুমারবাবুর ী তাঁর জীবন দুবাহ কের তুেলিছেলন। মানিসক
পির ম যারা কের, তারা চায় সাংসািরক ব াপাের শাি , অথচ তাঁর জীবেন ঐ িজিনসিটর
একা  অভাব হেয় উেঠিছল। এক িচবায়ু  মুখরা হহীনা ীর িনত  সাহচয তাঁেক
পাগেলর মত কের তুেলিছল। এটা অনুমােন বুঝেত পাির; দবকুমারবাবু ভাবত িন ু র
কৃিতর লাক নন, শাি েত িনেজর ব ািনক িচ ায় ম  হেয় থাকেত পারেল িতিন আর

িকছু চান না। তাঁর মনিট য খুব হ বণ, তাঁর ছেলেমেয়েদর িত ভালবাসা দেখই
আ াজ করা যায়। ি তীয় পে র ীও চ া করেল এই মেহর অংশ পেত পারেতন; িক



ভাবেদােষ িতিন তা পেলন। না; বর  দবকুমারবাবু তাঁেক িবষবৎ ঘৃণা করেত আর
করেলন।

িনেজর ীেক হত া করবার ই া মানুেষর াভািবক নয়; যখন এ বৃি  তার হয়
তখন বুঝেত হেব-সেহ র সীমা অিত ম কেরেছ। দবকুমারবাবুরাও সেহ র সীমা অিত া
হেয়িছল। তারপর িতিন যখন এই ভয় র িবষ আিব ার করেলন, তখন বাধ হয়, থেমই
তাঁর মেন হল ীর কথা। িতিন মেন মেন আ ন িনেয় খলা আর  করেলন।

তারপর তাঁর সংশেয়র সমাধান কের বীমা কা ািনর যু জীবন পিলিসর িব াপন
চােখ পড়ল- ামী- ী একসে  বীমা করেত পাের, একজন মরেল অন  জন টাকা পােব।
এমন সুেযাগ িতিন আর কাথায় পােবন? যিদ এইভােব জীবনবীমা কের তাঁর আিব ৃ ত িবষ
িদেয় ীেক মারেত পােরন—এক িঢেল দুই পািখ মরেব; িতিন তাঁর বাি ত টাকা পােবন,
ীও মরেব: এমনভােব য কউ বুঝেত পারেব না, িক কের মৃতু  হল।

দবকুমারবাবু এেকবাের প াশ হাজার টাকার জীবনবীমা করেলন, তারপর অসীম
ধয সহকাের অেপ া করেত লাগেলন। তাড়াতািড় করেল চলেব না, বীমা কা ািনর
সে হ হেত পাের। এইভােব এক বছর কেট গল। িতিন মেন মেন ি র করেলন, এই
বড়িদেনর ছুিটেত তাঁর মৃতু বাণ িনে প করেবন।

তাঁর আিব ৃ ত িবেষর কৃিত অেনকটা িবে ারক বা েদর মত; এমিনেত স অিত
িনরীহ, িক  একবার আ েনর সং েশ এেল তার ভয় র শি  বা প ধের বিরেয়
আেস। স-বা  কা র নােক কণামা  গেলও আর রে  নই, তৎ ণাৎ মৃতু  হেব।

দবকুমারবাবু তাঁর ীর উপর এই িবষ েয়াগ করবার এক চমৎকার উপায় বার
করেলন। ব ািনক মাথা ছাড়া এমন বুি  বেরায় না। িতিন কতক িল দশলাইেয়র কািঠর
বা েদর সে  এই িবষ মািখেয় িদেলন। িক উপােয় মাখােলন, বলেত পাির না, িক  ফল
দাঁড়ােলা—িযিন সই কািঠ ালেবন, তাঁেকই মরেত হেব। এইভােব িবষা  দশলাইেয়র
কািঠ তির কের িতিন িদ ীেত িব ান-সভার অিধেবশেন যাগ দবার জেন  ত হেত
লাগেলন। েম িদ ীেত যাবার সময় উপি ত হল; তখন িতিন সময় বুেঝ তাঁর ীর
দশলাইেয়র বা েত একিট কািঠ রেখ িদেয় িদ ীেত যা া করেলন। িতিন জানেতন, তাঁর
ী রাজ রাি েত শাবার আেগ ঐ দশলাই িদেয় ল া  ােলন-এ দশলাইেয়র বা

অন  ব বহার হয় না। আজ হাক, কাল হাক, গৃিহণী সই কািঠিট ালােবন।
দবকুমারবাবু থাকেবন তখন নাশ মাইল দূের—এ য তাঁর কাজ, এ কথা কউ মেনও
আনেত পারেব না।

সবই িঠক হেয়িছল, িক  রাম উে া বুঝেলন। ীর বদেল রখা উনুন ধরােত িগেয়
সই কািঠিট ালােল।

িদ ী থেক দবকুমারবাবু িফের এেলন। এই িবপযেয় তাঁর মন ীর িব ে  আরও
িবিষেয় উঠল। তাঁর িজদ চেড় গল, মেয় যখন িগেয়েছ, তখন ওেকও িতিন শষ কের
ছাড়েবন। কেয়কিদন কেট গল, তারপর আবার িতিন ীর দশলাইেয়র বাে  একিট কািঠ
রেখ পাটনা যাবার জন  তির হেলন।

িক  এবার আর তাঁেক যেত হল না। হাবুল িসগােরট খত; বাধহয়, তার
দশলাইেয়র বা টা খািল হেয় িগেয়িছল, তাই স সৎমার ঘেরর দশলাইেয়র বা  থেক
কেয়কিট কািঠ িনেজর বাে  পুের িনেয় বড়ােত চেল গল। তারপর—

িক ভয় র সবনাশী কালকূট য দবকুমারবাবু িব ানসাগর ম ন কের তুেলিছেলন
তাঁর জীবেন—সকিল গরল ভল।

ব ামেকশ একটা িন াস ফিলয়া চুপ কিরল।
িকয়ৎকাল পের আিম তাঁহােক িজ াসা কিরলাম, আ া, দবকুমারবাবু য অপরাধী,



এটা তুিম থম বুঝেল কখন?
ব ামেকশ বিলল, য মু েত নলুম য, দবকুমারবাবু প াশ হাজার টাকার

জীবনবীমা কিরেয়েছন, সই মু েত। তার আেগ রখােক হত া করবার একটা সে াষজনক
উে শ ই পাওয়া যাি ল না। ক তােক মের লাভবান হল, কার ােথ স ব াঘাত িদি ল-
এ কথাটার ভাল রকম জবাব পাওয়া যাি ল না। রখা য হত াকারীর ল  নয়, তা তা
আমরা জানতুম না।

িক  আর একিদক থেক একিট ছা  সূ  হােত এেসিছল। রখার দহ-পরী ায়
যখন িবষ পাওয়া গল না, তখন কবল একটা স াবনাই হণেযাগ  রইল—অথাৎ য-িবেষ
তার মৃতু  হেয়েছ, স-িবষ ব ািনকেদর অপিরিচত। মােন, নূতন আিব ার। মেন আেছ—
িদ ীেত দবকুমারবাবুর ব ৃ তা? আমরা তখন সটা অ েমর বাহাে াট বেল উিড়েয়
িদেয়িছলুম। ক জানত, িতিন সত ই এক অ ুত আিব ার কের বেস আেছন; আর, তারই
চাপা ইি ত তাঁর ব ৃ তায় ফুেট ব ে !

স যাকেগ, কথা দাঁড়ােলা—এই নূতন আিব ার কাথা থেক এল? দুজন ব ািনক
হােতর কােছ রেয়েছ-এক, ডা ার , ি তীয় দবকুমারবাবু। এঁেদর দুজেনর মেধ
একজন এই অ াত িবেষর আিব তা। িক  ডা ার র উপর সে হটা বিশ হয়, কারণ
িতিন ডা ার, িবষ িনেয় নাড়াচাড়া তাঁরই বিশ। তা ছাড়া দবকুমারবাবু িবেষর আিব তা
হেল িতিন িক িনেজর মেয়র উপর স িবষ েয়াগ করেবন?

কােজই সব সে হ পড়ল িগেয় ডা ার 'র উপর। িক  তবু আমার মন খঁুতখঁুত
করেত লাগল। ডা ার  লাকটা অিত পািজ, িক  তাই বেল স এত সামান  কারেণ
একিট মেয়েক খুন করেব? আর, যিদই বা স তা করেত চায়, রখার নাগাল পােব িক
কের? কান উপােয় আর একজেনর বািড়েত িবষ পাঠােব? রখার সে  ম থর ছােদর
উপর থেক দখােদিখ িচিঠ- ফলােফিল চলত; িক  র সে  তা স রকম িকছু িছল না।

কানও িবষা  বা ই য মৃতু র কারণ, এ িচ াটা গাড়া থেক আমার মাথায়
ধাঁয়ার মত ঘুের বড়াি ল। মেন কের দখ, রখার এক হােত পাড়া দশলাইেয়র কািঠ,
আর এক হােত বা  িছল; অথাৎ দশলাই ালার পরই মৃতু  হেয়েছ। সংেযাগটা স ূণ
আকি ক হেত পাের, আবার কায কারণ স ও থাকেত পাের। দবকুমারবাবু, িক  বড়
চালািক কেরিছেলন, বাে  একিট ব িবষা  কািঠ দনিন-যােত বাে র অন ান  কািঠ
পরী া কের কানও হিদস পাওয়া না যায়। আিম স বা টা এেনিছলুম, পরী াও
কেরিছলুম, িক  িকছু পাইিন। হাবুেলর বলােতও বাে  একিট িবষা  কিঠই িছল, িক
এমনই দুৈদব য, সইেটই হাবুল পেকেট কের িনেয় এল-আর থেমই ালােল।

অিজত, তুিম তা লখক, দবকুমারবাবুর এই ব াপােরর মেধ  একটা কা  পক
দখেত পাে  না? মানুষ যিদন থম অন েক হত া করবার অ  আিব ার কেরিছল,
সিদন স িনেজরই মৃতু বাণ িনমাণ কেরিছল; আর আজ সারা পৃিথবী জুেড় গাপেন গাপেন
এই য িহংসার কুিটল িবষ তির হে , এও মানুষ জাতটােক একিদন িনঃেশেষ ংস কের
ফলেব- ার ধ ান-উ ূত দেত র মত স ােকও রয়াৎ করেব না। মেন হয় না িক?

ঘর অ কার হইয়া িগয়ািছল, ব ামেকশেক ভাল দখা যাইেতিছল না। আমার মেন
হইল, তাহার শষ কথা েলা কবল জ না নয়-ভিবষ দবাণী।



উপসংহার

১
হাইেকােট দবকুমারবাবুর মামলা শষ হইয়া িগয়ািছল।
মাঘ মােসর মাঝামািঝ। শীেতর েকাপ অে  অে  কিমেত আর  কিরয়ােছ। মােঝ

মােঝ দি ণা বাতাস গােয় লািগয়া অদূর বসে র বাতা জানাইয়া িদেলও, সকালেবণায়
সানালী রৗ টুকু এখনও বশ িমঠা লােগ।

সিদন সকােল আিম একাকী জানালার ধাের বিসয়া রৗ  সবন কিরেত কিরেত
সংবাদপে র পাতা উ াইেত িছলাম। ব ামেকশ াতরাশ শষ কিরয়াই িক একটা কােজ
বািহর হইয়া িগয়ািছল; বিলয়া িগয়ািছল, িফিরেত দশটা বািজেব।

খবেরর কাগেজ দবকুমারবাবুর মাক মার শষ িকি র িববরণ বািহর হইয়ািছল।
কাগেজ িববরণ পড়বার আমার কানও দরকার িছল না, কারণ আিম ও ব ামেকশ
মাক মার সময় বরাবরই এজলােস হািজর িছলাম। তাই অলসভােব কাগেজর পাতা
উ াইেত উ াইেত ভািবেত িছলাম- দবকুমারবাবুর অস ব িজেদর কথা। িতিন একটু নরম
হইেল হয়েতা এতবড় খুেনর মাক মা চাপা পিড়য়া যাইত; কারণ উ  রাজনীিত িপনাল
কােডর শাসন মািনয়া চেল না। িক  সই য িতিন িজদ ধিরয়া বিসেলন আিব ােরর
ফরমুলা কাহােকও বিলেবন না- স-িজদ হইেত কহ তাঁহােক টলাইেত পািরল না। দশলাই
কািঠ িবে ষণ কিরয়াও িবেষর মূল উপাদান ধরা গল না। অগত া আইেনর নািটকা
যথারীিত অিভনীত হইয়া এই শাচনীয় ব াপােরর শষ অে  যবিনকা পিড়য়া গল।

িচ া ও কাগজ পড়ার মেধ  মনটা আনােগানা কিরেতিছল, এমন সময় পােশর ঘের
টিলেফান বািজয়া উিঠল। উিঠয়া িগয়া ফান ধিরলাম। দােরাগা বীেরনবাবু থানা হইেত
ফান কিরেতেছন, তাঁহার ক ের একটা উে িজত ব তার আভাস পাইলাম।

ব ামেকশবাবু আেছন?
িতিন বিরেয়েছন। কানও জ রী দরকার িক?
হাঁ-িতিন কখন িফরেবন?
দশটার সময় ৷
আ া, আিমও দশটার সময় িগেয় প ছুব। একটা খারাপ খবর আেছ।
খবরটা িক িজ াসা কিরবার পূেবই বীেরনবাবু ফান কািটয়া িদেলন।
িফিরয়া িগয়া বিসলাম। ঘিড়েত দিখলাম বলা নটা। মন ছটফট কিরেত লািগল, তবু

সংবাদপ টা তুিলয়া যথাস ব ধীরভােব দশটা বাজার তী া কিরেত লািগলাম।
িক  দশটা পয  অেপ া কিরেত হইল না, সােড় ন’টার পরই ব ামেকশ িফিরল।
বীেরনবাবু ফান কিরয়ােছন িনয়া সচিকতভােব বিলল, “তই নািক! আবার িক হল?
আিম নীরেব মাথা নািড়লাম। ব ামেকশ তখন পুটরামেক ডািকয়া চােয়র জল

চড়াইেত বিলল; কারণ, বীেরনবাবুেক অভ থনা কিরেত হইেল চােয়র আেয়াজন চাই; চা
স ে  তাঁহার এমন একটা অকু  উদারতা আেছ য তু  সময় অসমেয়র িচ া উহােক
স ু িচত কিরেত পাের না।

চােয়র কুম িদয়া ব ামেকশ চয়াের হলান িদয়া বিসয়া িসগােরট বািহর কিরল;
একটা িসগােরট ঠাঁেট ধিরয়া পেকট হইেত দশলাই বািহর কিরেত কিরেত বিলল,



বীেরনবাবু যখন বেলেছন খারাপ খবর, তার মােন তর িকছু। হয়েতা—
ব ামেকশ হঠাৎ থািময়া গল। আিম মুখ তুিলয়া দিখলাম স িব য়-িবমূঢ়ভােব

হ ধৃত দশলােয়র বা টার িদেক তাকাইয়া আেছ।
ব ামেকশ মুখ হইেত অ- িলত িসগােরট নামাইয়া ধীের ধীের বিলল, এ তা বড়

আ য ব াপার দখিছ! এ দশলােয়র বা  আমার পেকেট কাথা থেক এল?
কান দশলােয়র বা ?
ব ামেকশ ব টা আমার িদেক িফরাইল। দিখয়া িকছু বুিঝেত পািরলাম না, সাধারণ

দশলােয়র বা  যমন হইয়া থােক উহাও তমিন, কান বিশ  নাই।
আিম অবাক হইয়া তাকাইয়া আিছ দিখয়া ব ামেকশ পূববৎ ধীর ের বিলল, দখেত

পা  বাধহয়, বা টার ওপর য লেবল মারা আেছ তােত একজন সত া হী কুডুল কাঁেধ
কের তালগাছ কাটেত যাে । অথচ আমােদর বাসায়—

আিম তাড়াতািড় বিললাম, বুেঝিছ, ঘাড়া মাকা ছাড়া অন  দশলাই আেস না।
িঠক। সুতরাং আিম যখন বিরেয়িছলুম। তখন আমার পেকেট ভাবতই ঘাড়া মাকা

দশলাই িছল। িফের এেস দখিছ সটা সত া হীেত পিরণত হেয়েছ। এখন  হে ,
আজকািলকার এই রাজ-সাধনার যুেগও এতটা পিরবতন স ব হয় িক কের? তারপর গলা
চড়াইয়া ডািকল, পুটরাম!

পুটরাম আিসল।
এবার বাজার থেক কান মাকা দশলাই এেনছ?
আে , ঘাড়া মাকা।
কত এেনছ?
আে , এক বাি ল।
সত া হী মাকা আেনািন?
“আে , না।
বশ, যাও।
পুটরাম ান কিরল।
ব ামেকশ কুি ত কিরয়া দশলােয়র বা টার িদেক তাকাইয়া রিহল; ভািবেত

ভািবেত বিলল, মেন পড়েছ, ােম যেত যেত িসগােরট ধিরেয়িছলুম, তখন পােশর
ভ েলাক দশলাইটা চেয় িনেয়িছেলন। িতিন িসগােরট ধিরেয় সটা ফরৎ িদেলন, আিম না
দেখই পেকেট ফললুম;-অিজত!

িক?
উিঠয়া দাঁড়াইয়া স বিলল, অিজত, সই লাকটাই দশলােয়র বা  বদেল িনেয়েছ।

দিখলাম, তাহার মুখ হঠাৎ কমন ফ াকােস হইয়া িগয়ােছ।
আিম িজ াসা কিরলাম, লাকটা ক? তার চহারা মেন আেছ?
ব ামেকশ মাথা নািড়ল, না, ভাল কের দিখিন। যতদূর মেন পড়েছ মাথায় মি ক াপ

িছল, আর চােখ কােলা চশমা— ব ামেকশ িকছু ণ িন  হইয়া রিহল, তারপর ঘিড়র
িদেক তাকাইয়া বিলল, বীেরনবাবুকখন আসেবন বেলেছন?

দশটায়।
তাহেল িতিন এেলন বেল। অিজত, বীেরনবাবু আজ কন আসেছন জােনা?
না— কন?
আমার মেন হয়-আমার সে হ হয়—
এই সময় িসঁিড়েত বীেরনবাবুর ভারী পােয়র শ  শানা গল, ব ামেকশ কথাটা শষ

কিরল।



বীেরনবাবু আিসয়া গভীর মুেখ উপেবশন কিরেলন। ব ামেকশ তাঁহােক িসগােরট
িদয়া বিলল, িনেজর দশলাই িদেয় ধরান। দবকুমারবাবুর দশলােয়র বা  কেব চুির গল?

‘পর ”-বিলয়াই বীেরনবাবু িব ািরত নে  চািহেলন—আপিন জানেলন কাে েক?
একথা তা চাপা আেছ, বাইের ব েত দওয়া হয়িন ৷

য়ং চার। আমােক খবর পািঠেয়েছ।—বিলয়া ব ামেকশ ােম দশলাই বদেলর
ব াপারটা িববৃত কিরল।

বীেরনবাবু গভীর মেনােযাগ িদয়া িনেলন, তারপর দশলােয়র বা টা উ াইয়া
পা াইয়া দিখয়া স পেণ সরাইয়া রািখয়া বিলেলন, এর মেধ  একটা মারা ক কািঠ আেছ-
বাপ! লাকটা ক আপনার িকছু সে হ হয় না?

না। তেব যই হাক, আমােক য মারেত চায়, তােত সে হ নই।
িক  কন? এত লাক থাকেত আপনােকই বা মারেত চাইেব কন?
আিম বিললাম, হয়েতা স মেন কের ব ামেকশেক মারেত পারেল তােক ধরা কিঠন

হেব তাই আেগভােগই ব ামেকশেক সরােত চায়।
ব ামেকশ মাথা নািড়ল—আমার তা মেন হয় না। পুিলেসর অসংখ  কমচারী রেয়েছন

যাঁরা বুি েত কমদ তায় আমার চেয় কােনা অংশ কম নয়। বীেরনবাবুর কথাই ধর না।
চােরর যিদ সই উে শ ই থাকত তাহেল স আমােক না মের বীেরনবাবুেক মারবার চ া
করত।

শংসাটা িকছু মারা ক জাতীয় হইেলও দিখলাম বীেরনবাবু মেন মেন খুিশ
হইয়ােছন। িতিন বিলেলন, না-না—তেব-অন  িক কারণ থাকেত পাের?

ব ামেকশ ভািবেত ভািবেত বিলল, সইেটই িঠক ধরেত পারিছ না। যতদূর মেন
পড়েছ আমার ব ি গত শ  কউ নই।

বীেরনবাবু ঈষৎ িবি তভােব বিলয়া উিঠেলন, বেলন িক মশায়! আপিন এতিদন ধের
চার-ছাঁচড় বদমােয়েসর িপছেন লেগ আেছন, আর আপনার শ  নই! আমােদর পশাই
তা শ  তির করা।

এই সময় পঁুিটরাম চা লইয়া আিসল। একটা পয়ালা বীেরনবাবুর িদেক আগাইয়া
িদয়া ব ামেকশ মৃদুহােস  বিলল, তা বেট। িক  আমার অিধকাংশ শ ই বঁেচ নই। যা
হাক, এবার বলুন তা িক কের িজিনসটা চুির গল?

বীেরনবাবু চােয় এক চুমুক িদয়া বিলেলন, িঠক িক কের চুির গল তা বলা কিঠন।
আপিন তা জােনন দশলােয়র বা টা দবকুমারবাবুর মাক মায় একিজিবট িছল, কােজই
সটা পুিলেসর ত াবধান থেক কােটর এলাকায় িগেয় পেড়িছল। পর  মাক মা শষ
হেয়েছ, তারপর থেক আর সটা পাওয়া যাে  না।

তারপর?
তারপর আর িক! সে েহর ওপর কেয়কজন আদিল আর িন াতন কমচারীেক

অ াের  করা হেয়েছ। িক  ঐ পয , আর িকছু হে  না। এই িনেয় ভতের ভতের মহা
হৈচ পেড় গেছ, খাদ গভনেমে র পয  টনক নেড়েছ। এখন আপিন একমা  ভরসা!

আমােক িক করেত হেব?
খাস ইি য়া গভনেম  থেক কুম এেসেছ, চার ধরা পড়ুক বা না পাডুক,

দশলােয়র বা  উ ার করা চাই। এর ওপর নািক আ জািতক শাি  িনভর করেছ।
বুঝলুম। িক  আমােক য আপিন এ কােজ ডাকেছন-এেত কতৃপে র মত আেছ

িক?
আেছ। আপনােক তাহেল সব কথা বিল। দশলােয়র বা  লাপাট হওয়ার সে  সে

কসটা িস আই িড পুিলেসর হােত যায়। িক  আজ িতন িদন ধের অনুস ান কেরও তারা



কানও হিদস বার করেত পােরিন। এিদেক ত হ িতন-চার বার গভনেমে র কড়া তাগাদ
আসেছ। তাই শষ পয  বড়সােহব আপনার সাহায  তলব কেরেছন। তাঁর িব াস এ
ব াপাের সমাধান যিদ কউ করেত পাের তা স আপিন ৷ ”

ব ামেকশ উিঠয়া একবার ঘরময় পায়চাির কিরল, তারপর বিলল, তাহেল আর
কানও কথা নই। িক -আিম একবার কিমশনার সােহেবর সে  দখা করেত চাই ৷

আপিন যখন যােবন তখনই তাঁর সে  দখা হেব।
বশ- একটু িচ া কিরয়া ব ামেকশ বিলল, আজ আর নয়, কাল তাঁর সে  দখা

করব। আজেকর িদনটা আমােক ভাবেত িদেত হেব।
বীেরনবাবু বিলেলন, িক  যতই দির হেব—
স আিম বুেঝিছ, িক  তাড়াতািড় যােহাক একটা িকছু করেলই তা হেব না। একটা

অজানা লাকেক ধরেত হেব, অথচ এমন সূ  কাথাও নই। যা ধের তার কােছ প ছুেত
পারা যায়। একটু িবেবচনা কের প া ি র করেত হেব না?

তা বেট—
ইিতমেধ  য লাক িলেক ার করা হেয়েছ তােদর কাছ থেক যিদ কানও

ীকােরাি  আদায় করেত পােরন তার চ া ক ন। যিদ—
বীেরনবাবু গ ীর মুেখ একটু হািসেলন— িতন িদন ধের অনবরত স চ া হে ,

কােনা ফল হয়িন। আপিন যিদ চ া কের দখেত চান, দখেত পােরন।
পারব মেন হয় না। তারা হয়েতা িনেদাষ। যাক, তাহেল ঐ কথা রইল, কাল আিম

সােহেবর সে  দখা করব; তারপর যােহাক একটা িকছু করা যােব। এ ব াপাের আমার
িনেজর যেথ  াথ রেয়েছ, কারণ চার মহাশয় থেম আমার ওপেরই কৃপা-দৃি পাত
কেরেছন ৷

অতঃপর আেরা িকছু ণ বিসয়া বীেরনবাবু গাে া ান কিরেলন। িতিন ান কিরেল
ব ামেকশ উিঠয়া িগয়া দশলােয়র বা টা িনেজর লাইে ির। ঘের রািখয়া আিসল। তারপর
িপছেন হাত রািখয়া গভীর কুি ত মুেখ ঘের পায়চাির কিরেত লািগল।

এগােরাটা বািজয়া গেল পঁুিটরাম আিসয়া ােনর তাগাদ িদয়া গল, িক  তাহার কথা
ব ামেকেশর কােন প িছল না। স অন মন ভােব একটা ‘ ঁ’ িদয়া পূববৎ ঘরময় ঘুিরয়া
বড়াইেত লািগল।

এই সময় ডাকিপওন আিসল। একখানা খাম ব ামেকেশর হােত িদয়া বিলল, দখুন
তা এটা আপনার িচিঠ িকনা ৷

ব ামেকশ খােমর িশেরানামা দিখয়া বিলল, হ াঁ, আমারই। কন বল দিখ?
িপওন কিহল, নীেচর মেস এক ভ েলাক বলিছেলন এটা তাঁর িচিঠ।
স িক! ব মেকশ ব ী আেরা আেছ নািক?
িতিন বলেলন, তাঁর নাম ব ামেকশ বাস।
ব ামেকশ িচিঠখানা আেরা ভাল কিরয়া দিখয়া বিলল, ও- তা হেতও পাের

বাগবাজােরর মাহর দখিছ।—কলকাতা থেকই িচিঠ আসেছ। িক  আমােক কলকাতা
থেক খােম িচিঠ ক িলখেব? যা হাক, খুেল দখেলই বাঝা যােব। যিদ আমার না হয়—
িক  নীেচর মেস ব ামেকশ নােম আর একজন আেছন এ খবর তা জানতুম না।

িপওন ান কিরল। বামেকশ কাগজ-কাটা ছুির িদয়া খাম কািটয়া িচিঠ বািহর
কিরল, তাহার উপর চাখ বুলাইয়া আমার িদেক বাড়াইয়া িদয়া বিলল, আমার নয়।
কাকনদ —অ ুত নাম—কখনও েনিছ বেল মেন হয় না।

িচিঠেত লখা িছল—
স ান পুরঃসর িনেবদন,



ব ামেকশবাবু,
অেনকিদন আপনার সিহত দখা হয় নাই, িক  তবু আপনার কথা ভুিলেত পাির

নাই। আবার সা ােতর জন  উ ুখ হইয়া আিছ। িচিনেত পািরেবন তা? িক জািন,
অেনকিদন পের দখা, হয়েতা অধমেক না িচিনেতও পােরন।

আপনার কােছ আিম অেশষভােব ঋণী, আপনার কােছ আমার জীবন িব ীত হইয়া
আেছ। িক  কেমর জন  ব কাল ানা ের িছলাম বিলয়া স-ঋেণর কণামা  পিরেশাধ
কিরেত পাির নাই। এখন িফিরয়া আিসয়ািছ, সাধ মত চ া কিরব।

আমার কৃত তাপূণ ীিতনম ার হণ কিরেবন। ইিত—
আপনার ণমু

েকাকনদ 
 

িচিঠখানা পিড়য়া আিম বিললাম, এ িচিঠ আমােদর পড়া উিচত হয়িন। অবশ
গাপনীয় িকছু নই, তবু এমন আ িরক কথা আেছ যা অেন র পড়া অপরাধ।

ব ামেকশ বিলল, তা তা বুঝিছ। িমক িমকার িচিঠ চুির কের পড়ার মত এ
িচিঠখানা পড়েলও মনটা লি ত হেয় ওেঠ। িক  উপায় িক বল। িচিঠ আমার িকনা যাচাই
করা চাই তা। কাকনদ  বেল কাউেক আিম িচিন না, আর িচনেলও তার কানও মহৎ
উপকার কেরিছ বেল রণ হে  না।

তাহেল যার িচিঠ তােক পািঠেয় দওয়া উিচত৷ ৷
হাঁ। পঁুিটরামেক ডািক।
িক  পঁুিটরাম আিসবার পূেবই িচিঠর মািলক িনেজ আিসয়া উপি ত হইেলন। নীেচর

মেসর সকল অিধবাসীর সে ই আমােদর মুখ চনািচিন িছল, ইহােক িক  পূেব দিখ নাই।
লাকিট বঁেট-খােটা দাহারা, বাধ কির মধ বয় -িক  তাঁহার মুখ দিখয়া বয়স অনুমান
কিরবার উপায় নাই। কপাল হইেত গলা পয  মুখখানা পুিড়য়া, চামড়া কঁুচুকাইয়া এমন
একটা অ াভািবক আকার ধারণ কিরয়ােছ য পূেব তাঁহার চহারা িক প িছল তাহা
অনুমান করাও অস ব। হঠাৎ মেন হয় যন িতিন একটা িবকট মুেখাশ পিরয়া আেছন।
মুেখ গাঁফ দািড় নাই, এমন িক চােখর প ব পয  িচরিদেনর জন  ন  হইয়া িগয়ােছ।
চােখর দৃি েত মৎস চ ু র ন ায় অনাবৃত িন লক ভাব দিখয়া সহসা চমিকয়া উিঠেত হয়।

ভ েলাক ঘের েবশ কিরয়াই আমােদর চােখ ধাঁধা লাগাইয়া িদয়ািছেলন, তাই
তাঁহার সহজ সাধারণ ক র িনয়া যন পকথার রাজ  হইেত িফিরয়া আিসলাম। িতিন
ােরর িনকট হইেত ঈষৎ কুি ত ের বিলেলন, আমার নাম ব ামেকশ বসু। একখানা িচিঠ

—
ব ামেকশ তাড়াতািড় বিলয়া উিঠল, আসুন। িচিঠখানা আপনােক পািঠেয় িদি লুম।

আপিন এেসেছন-ভালই হল। বসুন। িকছু মেন করেবন না, িনেজর মেন কের খাম
খুেলিছলুম। এই িনন।

প টা হােত লইয়া ভ েলাক ধীের ধীের পাঠ কিরেলন, তারপর বিলেলন, কাকনদ
! ক আমার তা—’ ব ামেকেশর িদেক চাখ তুিলয়া বিলেলন, আপনার িচিঠ নয়?

আপিন পেড়েছন িন য় ৷
অ তভােব ব ামেকশ বিলল, পেড়িছ, িনেজর মেন কের—িক  পেড় দখলুম।

আমার নয়। িপওন বেলিছল বেট। িক  খােমর ওপর ‘ বাস' কথাটা এমনভােব লখা
হেয়েছ য ব ী বেল ভুল হয়। জােনন বাধহয়, আমার নাম ব ামেকশ ব ী?

জািন বিক। আপিন এ মেসর গৗরব; এখােন এেসই আপনার নাম েনিছ। িক
িচিঠটা আমার িক না িঠক বুঝেত পারিছ না। কাকনদ  নামটা চনা- চনা মেন হে



বেট, তবু—, যা হাক, আপিন যখন বলেছন আপনার নয়। তখন আমারই হেব।
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, মহৎ লােকর পে  উপকার কের ভুেল যাওয়াই তা

াভািবক।
না না, তা নয়—অেনক িদেনর কথা, তাই হঠাৎ মেন পড়েছ না। পের হয়েতা

পড়েব। —আ া, নম ার। বিলয়া িতিন ােনাদ ত হইেলন।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল, আপিন এ মেস কত িদন এেসেছন?
বিশ িদন নয়। এই তা িদন পাঁচ-সাত ৷
‘ও’- ব ামেকশ হািসল, যা হাক, তবু এতিদেন একজন িমেত পাওয়া গল। আ া,

নম ার। সময় পেল মােঝ মােঝ আসেবন, গ -স  করা যােব।
ভ েলাক আনি তভােব স িত জানাইয়া ান কিরেলন। ব ামেকশ একবার ঘিড়র

িদেক তাকাইয়া জামার বাতাম খুিলেত খুিলেত বিলল, অেনক বলা হেয় গল, চল নেয়
খেয় নওয়া যাক; তারপর দশলাই চুিরর মামলা স ে  িনি  হেয় ভাবা যােব। অেনক
ভাববার কথা আেছ; য-বেন িশকার নই সই বন থেক বাঘ মের আনেত হেব। আ া,
আমােদর এই দুন র ব ামেকশবাবুটেক আেগ কাথাও দেখছ বেল বাধ হে  িক?

আিম দৃঢ় ের বিললাম, না, ও-মুখ কদাচ দিখিন। তুিম দেখিছ নািক?
ব ামেকশ ঈষৎ িচ া কিরয়া বিলল, উ ।ঁ িক  ওঁর চলার ভ ীটা যন পিরিচত,

কাথাও দেখিছ। স িত নয়-অেনক িদন। যাকেগ, এখন আর বােজ িচ া নয়। বিলয়া
মাথায় তল ঘিষেত ঘিষেত ােনর উে েশ  ান কিরল।
 

২
 

িচরিদনই ল  কিরয়ািছ, িচ া কিরবার একটা বড় রকম খারাক পাইেল ব ামেকশ
কমন যন িন ল সমািহত হইয়া যায়। তখন তাহার সিহত কথা কিহেত যাওয়া াণা কর
হইয়া উেঠ; হয় কথা িনেত পায় না, নয়েতা এমন তিরয়া হইয়া উেঠ য হাতাহািত না
কিরয়া আর উপায়া র থােক না, িক  আজ ি হের আহারািদর পর স যখন বািহেরর
ঘের আিসয়া বিসল এবং িসগােরেটর পর িসগােরট পুড়াইয়া ছাই কিরয়া ফিলেত লািগল,
তখন তাহার ভাবগিতক দিখয়া বুিঝলাম- কানও কারেণ তাহার একা  িচ ার পেথ িব
হইয়ােছ, চ া কিরয়াও স মনেক ঐকাি ক িচ ায় িনেয়ািজত কিরেত পািরেতেছ না।
তারপর স যখন চয়ার ছািড়য়া উিঠয়া এ-ঘর ও-ঘর ছটফট কিরয়া বড়াইেত লািগল,
তখন আিম িজ াসা কিরলাম, ‘আজ িক হল তামার। অমন িফেজট করছ, কন?

ব ামেকশ লি তভােব চয়াের বিসয়া পিড়য়া বিলল, িক জািন আজ িকছুেতই মন
বসােত পারিছ না, কবলই বােজ কথা মেন আসেছ—

আিম বিলয়াম, তর কাজ যখন হােত রেয়েছ তখন বােজ িচ ায় সময় ন  করা
উিচত নয়।

ঈষৎ িবর ভােব ব ামেকশ বিলল, আিম িক ইে  কের বােজ িচ া করিছ? আজ
সকােলর ঐ িচিঠখানা—

কান িচিঠ?
আের ঐ য কাকনদ । ঘুের িফের কবল ঐ কথাই মেন আসেছ।
আিম িবি তভােব বিললাম, ও িচিঠেত এমন িক আেছ—
িকছুই নই। তবু মেন হে  িচিঠখানা যিদ আমােকই িলেখ থােক— যিদ—
িঠক বুঝলুম না। িচিঠর লখকেক তুিম চেনা না, আর একজন লাক স-িচিঠ



িনেজর বেল দািব করেছন, তবু িচিঠ তামার হেব িক কের?
তা বেট-িক  িচিঠর কথা েলা তামার মেন আেছ?
খুব গদগদভােব কৃত তা াপন ছাড়া তােত তা আর িকছু িছল না। এ িনেয় এত

দুভাবনা কান?
িঠক বেলিছ— হঠাৎ উিঠয়া দাঁড়াইয়া স বিলল, মি েক বােজ িচ া করবার য়

দওয়া িকছু নয়, েম একটা বদ-অভ ােস দাঁিড়েয় যায়। নাঃ—এখন কবল দশলােয়র
বা  ধ ান ান করব। আিম লাইে িরেত চললুম, চা তির হেল ডেকা। বিলয়া লাইে ির
ঘের ঢুিকয়া, যন বােজ িচ ােক বািহের রািখবার জন ই দৃঢ়ভােব দরজা ব  কিরয়া িদল।

তারপর িবকাল কািটয়া গল; রাি  হইল। িক  ব ামেকেশর সই অি র িবি
মেনর অব া দূর হইল না। বুিঝলাম, স এখনও িকছু ি র কিরেত পাের নাই।

গভীর রাে , লপ মুিড় িদয়া ঘুমাইেতিছলাম, হঠাৎ ব ামেকেশর ঠলা খাইয়া জািগয়া
উিঠলাম। বিললাম, িক হেয়েছ?

ব ামেকশ বিলল, ওেহ, একটা মতলব মাথায় এেসেছ।
মাথার উপর লপ চাপা িদয়া বিললাম, এত রাে  মতলব?
ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, শােনা। য লাক দশলাই চুির কেরেছ, সই আমােক

মারবার চ া করেছ — কমন? এখন মেন করা, আিম যিদ সিত ই—
আিম ঘুমাইয়া পিড়লাম।
সকােল াতরাশ কিরেত কিরেত বিললাম, কাল রাে  তুিম িক সব বলিছেল, শষ

পয  িনিন।
ব ামেকশ গভীর মুেখ কাগজ দিখেত দিখেত বিলল, তা নেব কন? কাল রাে

আমার মৃতু -সংবাদ তামােক িদলুম, তুিম নাক ডািকেয় ঘুমুেত লাগেল। এমন না হেল ব ু !
আিম আৎকাইয়া উিঠলাম, মৃতু -সংবাদ! মােন?
মােন শী ই আমার মৃতু  হেব। িক  তার আেগ একবার কিমশনার সােহেবর সে

দখা করা দরকার। ঘিড়র িদেক তাকাইয়া স বিলল, এখন সওয়া আটটা। ন’টার সময়
ব েলই হেব।

িক আেবাল-তােবাল বকছ বুঝেত পারিছ না।
ব ামেকশ মৃদু হািসয়া কাগেজ মন িদল। বুিঝলাম, কাল গভীর রাে  উে জনার

ঝাঁেক যাহা বিলয়া ফিলয়ািছল এখন আর তাহা সহেজ বিলেব না। িন য় কানও অ ূত
ফি  বািহর কিরয়ােছ; জািনবার জন  মনটা ছটফট কিরেত লািগল। রাে  তাহার কথা শষ
হইবার আেগই ঘুমাইয়া পিড়য়া ভাল কির নাই।

িমিনট পাঁেচক নীরেব কািটল। ব ামেকশেক খাঁচা িদয়া কথাটা বািহর করা যাইেত
পাের িক না ভািবেতিছ, হঠাৎ স কাগজ হইেত মুখ তুিলয়া বিলল, এক লাখ টাকা িদেয়
এক বা  দশলাই িকনেব?

স আবার িক?
একজন ভ েলাক িবি  করেত চান। এই দ াখা। বিলয়া স সংবাদপ  আমার হােত

িদল। দিখলাম ি তীয় পৃ ার মাঝখােন ােকট িদয়া ঘরা এই িব াপন বািহর হইয়ােছ—
এক বা  িদয়াশলাই িবি  আেছ। দাম-এক ল  টাকা। বাে  কুিড়িট কািঠ আেছ;

েত কিটর মূল  পাঁচ হাজার। খুচরা য় করা যাইেত পাের। য়াথী িনজ নাম িঠকানা িদয়া
কাগেজ িব াপন িদন। এই অমূল  ব  মা  সাতিদন বাজাের থািকেব, তারপর িবেদেশ
র ািন হইেব। তাগণ তৎপর হৗন।

আিম যত ণ এই িব য়কর িব াপন পিড়েতিছলাম তত ণ ব ামেকশ বািহের
যাইবার জন  ত হইেতিছল। আিম হতভ  মুখ তাহার পােন তুিলেতই স বিলল, অিত



িবচ ণ লাক। দশলােয়র বা  চুির কের এখন আবার সইেটই গভনেম েক িবি
করেত চান। গভনেম  না িকনেল, জাপান িক া ইটািলেক িবি  করেবন। এ ভয়ও
দিখেয়েছন। —চল।

কাথায়?
খবেরর কাগেজর অিফেস িগেয় খাঁজ নওয়া যাক িকছু পাওয়া যায় িক না। যিদও

স স াবনা কম।
ত জুতা জামা পিরয়া ব ামেকেশর সিহত বািহর হইলাম।

‘কালেকতু’ অিফেস িগয়া কাযাধ  মহাশেয়র সা াৎ পাইেত িবল  হইল না।
ব ামেকেশর  িনয়া িতিন বিলেলন, িব াপন িবভাগ আমার খাস এলাকায় নয়, তবু এ
িব াপনটা স ে  আিম জািন। ইি ওর-করা খামখানা আমার হােতই এেসিছল। মেনও
আেছ, তার কারণ এমন আ য িব াপন আমরা কখনও পাইিন।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, তাহেল িব াপনদাতা লাকিটেক আপিন দেখনিন?
না। বললুম তা, ডােক িব াপনটা এেসিছল। খােমর মেধ  কুিড় টাকার নাট আর

িব াপেনর খসড়া িছল। রেকর নাম িছল না। খুবই আ য হেয়িছলুম; িক  তখন
আমােদর কােজর সময়, তাই িব াপন িবভােগর ম ােনজারেক ডেক খসড়া তাঁর িজ া
কের িদই, তারপর ভুেল িগেয়িছ। ব াপার িক বলুন তা? দশলােয়র বা  দেখ সে হ
হে , তর িকছু িক?

ব ামেকশ সহােস  বিলল, আপনােদর কােন পৗছুবার মত এখনও িকছু হয়িন।
আ া, রক স ে  কানও খবরই িদেত পােরন না? তার িঠকনা?

কাযাধ  মাথা নািড়েলন, খােমর মেধ  নাট আর িব াপন ছাড়া আর িকছু িছল না।
ইি ওর-করা খােম িব াপন এেসিছল বলেছন। খােমর ওপেরও রেকর নাম

িঠকানা িছল না?
কাযাধ  সচিকতভােব বিলেলন, ওটা তা খয়াল কিরিন। িন য় িছল। অ ত থাকা

উিচত। যতদূর জািন রেকর নাম-িঠকানা না থাকেল পা -অিফেস রিজি  িচিঠ নয়
না—

টিবেলর পােশ একটা কা  ওেয় - পপার-বাে ট িছল, অধ  মহাশয় হঠাৎ
উিঠয়া তাহার মেধ  হাতড়াইেত আর  কিরেলন। িকছু ণ পের িবজয়গেব সাজা হইয়া
দাঁড়াইয়া বিলেলন, পেয়িছ-এই, এই িনন।

সাধারণ সরকারী রিজি  খাম, তাহার কােণ রেকর নাম ও িঠকানা রিহয়ােছ—
 

িব ক িসংহ
১৮/১, সীতারাম ঘােষর ীট, কিলকাতা

 
িঠকনা টুিকয়া লইয়া ব ামেকশ বিলল, আমােদর পাড়ােতই দখিছ। —এখন তাহেল

উঠলুম, অকারেণ বেস থেক আপনার কােজর িত করব না-ব  ধন বাদ৷
অধ  বিলেলন, ধন বােদর দরকার নই; যিদ নতুন খবর িকছু থােক, আেগ যন

পাই। জােনন তা, দবকুমারবাবুর কস আমরাই আেগ ছেপিছলুম।
আ া, তাই হেব বিলয়া আমরা িবদায় লইলাম। ‘কালেকতু’ অিফস হইেত আমরা

সাজা সীতারাম ঘােষর ীেট িফিরলাম। ১৮/১ ন র বািড়খানা ি তল ও ু , রিলং-এর
উপর লপ তাষক কাইেতেছ, িভতর হইেত কেয়কিট ছেলেমেয়র পড়ার ন
আিসেতেছ।

ব ামেকশ বিলল, ভুল িঠকানা। যা হাক, যখন এেসিছ তখন খাঁজ িনেয় যাওয়া
যাক।



ডাকাডািক কিরেত একজন চাকর বািহর হইয়া আিসল—কােক চান বাবু?
বাবু বািড় আেছন?
না।
এ বািড়েত ক থােক?
দােরাগীবাবু থােকন।
দােরাগাবাবু? নাম িক?
বীেরনবাবু!
ব ামেকশ িকছু ণ চাকিরটার মুেখর পােন, হাঁ কিরয়া তাকাইয়া রিহল, তারপর

হঠাৎ হািসয়া উিঠয়া বিলল, ও-বুেঝিছ। তামার বাবু বািড় এেল বােলা ব ামেকশবাবু দখা
করেত এেসিছেলন। —বিলয়া হািসেত হািসেত িফিরয়া চিলল।

আিম বিললাম, তুিম বড় খুিশ হেয়ছ দখিছ।
ব ামেকশ বিলল, খুিশ হওয়া ছাড়া উপায় িক! লাকিট এমন চ  রিসক য

মহা তাপাি ত ি িটশ গভনেমে র সে  তাঁর রিসকতা করেত বাঁেধ না। এমন লাক যিদ
আমার সে  একটু তামাসা কেরন তাহেল আমার খুিশ না হওয়াই তা ধৃ তা!—তুিম এখন
বাসায় যাও, আিম অন  কােজ চললুম। িফের এেস তামার সে  পরামশ হেব।

হ ািরসন রােড আিসয়া পিড়য়িছলাম, ব ামেকশ লাফাইয়া একটা চল  ােম উিঠয়া
পিড়ল।
 

৩
 

সিদন দুপুরেবলা ব ামেকশ আমােক তাঁহার ান কাশ কিরয়া বিলল।
ান িনয়া িবেশষ আশা দ বাধ হইল না; এ যন অ াত পুকুের মােছর আশায়

িছপ ফলা, চাের মাছ আিসেব িকনা কানও ি রতা নাই।
আমার ম ব  িনয়া ব ামেকশ বিলল, স তা বেটই, অ কাের িঢ়ল ফলিছ, লাগেব

িকনা জািন না। যিদ না লােগ তখন অন  উপায় বার করেত হেব।
িজ াসা কিরলাম, কিমশনার সােহেবর মত আেছ?
আেছ ৷
আমােক িকছু করেত হেব?

ফ মুখ বুেজ থাকেত হেব, আর িকছু নয়। আিম এখনই বিরেয় যাব; কারণ
মরেত হেল আজই মরেত হয়, একটা দশলাইেয়র বা  আর ক’িদন চেল? তুিম ইে
করেল কাল সকােল রামপুের িগেয় অ াত ব ি র লাস দশন করেত পার।

ইিতমেধ  এখােন যিদ কউ তামার খাঁজ কের, তােক িক বলব?
বলেব, আিম গাপনীয় কােজ কলকাতার বাইের িগেয়িছ, কেব িফরব িঠক নই।
বীেরনবাবু আজ িবেকেল আসেত পােরন, তাঁেকও ঐ কথাই বলব?
িকয়ৎকাল কুি ত কিরয়া থািকয়া ব ামেকশ বিলল, “হাঁ, তাঁেকও ঐ কথাই

বলেব। মাট কথা, এ স ে  কানও কথাই কইেব না।
বশ-মেন মেন একটু িবি ত হইলাম। বীেরনবাবু পুিলেসর লাক, িবেশষত এ

ব াপাের িতিনই এক কার ভার া  কমচারী; তবু তাঁহার িনকট হইেতও গাপন কিরেত
হইেব কন?

আমার অনু ািরত  যন বুিঝেত পািরয়াই ব ামেকশ বিলল, বীেরনবাবুেক না
বলার কানও িবেশষ কারণ নই, মামুিল সতকতা। বতমােন তুিম আিম আর কিমশনার



সােহব ছাড়া এ ােনর কথা আর কউ জােন না, অবশ  কাল আরও কউ কউ জানেত
পারেব। িক  যত ণ পারা যায় কথাটা চেপ রাখাই বা নীয়। চাণক  পি ত বেলেছন,
ম ি ই হে  কূটনীিতর মুখব ; অতএব তুিম দৃঢ়ভােব মুখ ব  কের থাকেব।

ব ামেকশ ান কিরবার আধঘ া পের বীেরনবাবু ফান কিরেলন।
ব ামেকশবাবু কাথায়?
িতিন কলকাতার বাইের গেছন।
কাথায় গেছন?
জািন না।
কখন িফরেবন?
িকছুই িঠক নই। িতন চার িদন দির হেত পাের।
িতন চার িদন। আজ সকােল আপনারা আমার বাসায় িগেয়িছেলন কন?
ন াকা সািজয়া বিললাম, তা জািন না।
তােরর অপর াে  বীেরনবাবু একটা অসে াষ-সূচক শ  কিরেলন, আপিন য

িকছুই জােনন না দখিছ। ব ামেকশবাবু কান কােজ গেছন তাও জােনন না?
বীেরনবাবু সশে  তার কািটয়া িদেলন।

েম চািরটা বািজল। পুটরামেক চা তয়ার কিরবার কুম িদয়া, এবার িক কিরব
ভািবেতিছ, এমন সময় াের মৃদু টাকা পিড়ল।

উিঠয়া ার খুিলয়া দিখলাম, আমােদর পূবিদেনর দ ানন ব ামেকশবাবু। তাঁহার
হােত একিট সংবাদপ ।

িতিন বিলেলন, ব ামেকশবাবু বিরেয়েছন নািক?
হাঁ। আসুন।
তাঁহার িবেশষ কানও েয়াজন িছল না, পূবিদেনর আম ণ রণ কিরয়া গ জব

কিরেত আিসয়ািছেলন। আিমও একলা বকালটা িক কিরয়া কাটাইিব ভািবয়া পাইেতিছলাম
না, বাসজা মহাশয়েক পাইয়া আনি ত হইলাম।

বাসজা আসন পির হ কিরয়া বিলেলন, আজ কাগেজ একটা মজার িব াপন
বিরেয়েছ, সইেট আপনােদর দখােত এেনিছলুম। হয়েতা আপনােদর চােখ পেড়িন—
কাগজটা খুিলয়া আমার িদেক বাড়াইয়া িদয়া বিলেলন, দেখেছন িক?

সই িব াপন। বড় ি ধায় পিড়লাম। িমথ া কথা িব াসেযাগ  কিরয়া বিলেত পাির
না, বিলেত গেলই ধরা পিড়য়া যাই। অথচ ব ামেকশ চাণক -বাক  উ ৃ ত কিরয়া মুখ ব
রািখেত উপেদশ িদয়া িগয়ােছ। এই প স টাপ  অব ায় পিড়য়া িক বিলব ভািবেতিছ,
এমন সময় বাসজা মৃদুকে  হািসয়া উিঠেলন, পেড়েছন, অথচ ব ামেকশবাবু কানও কথা
কাশ করেত মানা কের গেছন—না?

আিম চুপ কিরয়া রিহলাম।
িতিন বিলেলন, স িত দশলােয়র কািঠ িনেয় একটা মহা গ েগাল বেধ গেছ।

এই সিদন দবকুমারবাবুর মাক মা শষ হল, তােতও দশলাই; আবার দখিছ
দশলাইেয়র বাে র িব াপন—মূল  এক ল  টাকা। সাধারণ লােকর মেধ  ভাবতই
সে হ হয়, দুেটা মেধ  কানও যাগ আেছ।  বলি◌য়া স  চে  আমার পােন চািহেলন।

আিম এবারও নীরব হইয়া রিহলাম! কথা কিহেত সাহস হইল না, িক জািন আবার
হয়েতা বফাঁস িকছু বিলয়া ফিলব।

িতিন বিলেলন, যাক ও কথা, আপিন হয়েতা মেন করেবন। আিম আপনােদর
গাপনীয় কথা বার করবার চ া করিছ। বিলয়া অন  স  উ াপন কিরেলন। আিম হাঁফ
ছািড়য়া বাঁিচলাম।



পঁুিটরাম চা িদয়া গল। চােয়র সে  ি েকট, রাজনীিত, সািহত , নানািবধ আেলাচনা
হইল। দিখলাম লাকিট বশ িম ক ও সদালাপী—অেনক িবষেয় খবর রােখন।

এক সময় িজ াসা কিরলাম, আ া, আপনার িক করা হয়? িকছু মেন করেবন না,
আমােদর দেশ টা অিশ  নয়।

িতিন একটু চুপ কিরয়া বিলেলন, সরকারী চাকির কির।
সরকারী চাকির?
হাঁ। তেব সাধারণ চাকেরর মত দশটা চারেট অিফস করেত হয় না। চাকিরটা একটু

িবিচ  রকেমর ৷
ও—িক করেত হয়? টা ভ রীিতস ত নয় বুিঝেতিছলাম, তেব কৗতুহল দমন

কিরেত পািরলাম না।
িতিন ধের ধীের বিলেলন, রাজ  শাসন করবার জেন  গভনেম েক কােশ  ছাড়াও

অেনক কাজ করেত হয়, অেনক খবর রাখেত হয়; িনেজর চাকরেদর ওপর নজর রাখেত
হয়। আমার কাজ অেনকটা ঐ ধরেনর।

িবি তকে  বিললাম, ‘িস আই িড পুিলস?
িতিন মৃদু হািসেলন,“পুিলেসর ওপরও পুিলস থাকেত পাের তা। আপনােদর এই

বাসািট িদিব  িনিরিবিল, মেসর মেধ  থেকও মেসর ঝােমলা ভাগ করেত হয় না।
কতিদন এখােন আেছন?

কথা পা াইয়া লইেলন দিখয়া আিমও আর িকছু িজ াসা কিরেত পািরলাম না;
বিললাম, আিম আিছ বছর আে ক, ব ামেকশ তার আেগ থেক আেছ ৷

তারপর আেরা িকছু ণ সাধারণভােব কথাবাতা হইল। তাঁহার মুেখর এ প অব া
িক কিরয়া হইল িজ াসা করায় িতিন বিলেলন, কেয়ক বছর আেগ ল াবেরটিরেত কাজ
কিরেত কিরেত হঠাৎ অ ািসেডর িশিশ ভািঙয়া মুেখ পিড়য়া যায়। সই অবিধ মুেখর অব া
এই প হইয়া িগয়ােছ।

অতঃপর িতিন উিঠেলন। ােরর িদেক যাইেত যাইেত হঠাৎ িফিরয়া িজ াসা
কিরেলন, দােরাগা বীেরনবাবুর সে  আপনােদর জানােশানা আেছ। কমন লাক বলেত
পােরন?

কমন লাক? তাঁর সে  আমােদর কােজর সূে  আলাপ। তাঁর চির  স ে  তা
িকছু জািন না।

তাঁেক খুব লাভী বেল মেন হয় িক?
মাফ করেবন ব ামেকশবাবু, তাঁর স ে  আিম িকছুই বলেত পাির না।
ও-আ া। আজ চললুম।
িতিন ান কিরেলন। িক  তাঁহার কথা েলা আমার মেন কাঁটার মত িবিধয়া

রিহল। বীেরনবাবুর চির  স ে  ইিন অনুসি ৎসু কন? বীেরনবাবু িক লাভী? পুিলেসর
কমচারী সাধারণত অথগৃধু হয় িনয়ািছ। তেব বীেরনবাবু স ে  কখনও কােনা কানায়ুষাও
িন নাই। তেব এ ে র তাৎপয িক? এবং গভনেমে র এই গাপন ভৃত িট কান

মতলেব আমােক এই  কিরেলন?
পরিদন সকােল শয াত াগ কিরয়াই খবেরর কাগজ খুিললাম। যাহা ত াশা

কিরয়ািছলাম তাহা বািহর হইয়ােছ। িব াপন পৃ ার েতই রিহয়ােছ—
গতকল  বকােল সােড় পাঁচটার সময় রামপুর শেনর ওেয়িটং েম এক

অ াত ভ েলাক যুবেকর লাস পাওয়া িগয়ােছ। মৃতেদেহ কাথাও তিচ  নাই। মৃতু র
কারণ এখনও অ াত। মৃেতর বয়স আ াজ ি শ বৎসর, সু  চহারা, গাঁফ দািড়
কামােনা। পিরধােন বাদামী রংেয়র গরম পা ািব ও সাদা শাল িছল। যুবক কিলকাতা হইেত



৪-৫৩ িমঃ লাকাল েন রামপুের আিসয়ািছল; পেকেট িটিকট পাওয়া িগয়ােছ। যিদ কহ
লাস সনা  কিরেত পােরন, রামপুর হাসপাতােল অনুস ান ক ন।

তাড়াতািড় মুখ-হাত ধুইয়া িকছু জলেযাগ কিরয়া রামপুেরর উে েশ  বািহর
হইলাম। ি তেল নািময়া একতলার িসঁিড়েত পদাপণ কিরেত যাইব, িপছু ডাক পিড়ল,
অিজতবাবু, স াল না হেত কাথায় চেলেছন?

দিখলাম, ব ামেকশবাবু িনেজর ঘেরর দরজায় দাঁড়াইয়া আেছন। আজ আর িমথ া
কথা বিলেত বািধল না, বশ সড়ৎ কিরয়া বািহর হইয়া আিসল—যাি  ডায়ম  হারবাের-
এক ব ু র বািড়। ব ামেকশ কেব িফরেব িকছু তা িঠক নই, দুিদন ঘুের আিস ৷

তা বশ। আজেকর খবেরর কাগজ পেড়েছন?
‘কালেকতু’ খানা বগেল কিরয়া লইয়ািছলাম, বিললাম, না, গািড়েত পড়েত পড়েত

যাব। বিলয়া নািময়া গলাম।
রা ায় নািময়া িশয়ালদেহর িদেক িকছুদূর হাঁিটয়া গলাম, তারপর সখান হইেত াম

ধিরয়া হাওড়া অিভমুেখ রওনা হইলাম। নূতন িমথ া কথা বিলেত আর  কিরেল একটু
অসুিবধা এই হয় য ধরা পিড়বার ল াট সবদা মেন জাগা ক থােক। মশ পিরপ
হইয়া উিঠেল বাধকির ও দুবলতা কািটয়া যায়।

যা হাক, হাওড়ায় েন চািপয়া বলা সােড় ন’টা আ াজ রামপুর পৗিছলাম।
হাসপাতােলর স ুেখ একিট ভ েলাক দাঁড়াইয়া িছেলন, তাঁহােক লােসর কথা িজ াসা
করায় িতিন তী  দৃি েত আমার আপাদম ক িনরী ণ কিরয়া অদূের একিট ছাট কুঠরী
িনেদশ কিরয়া িদেলন। কুঠরীিট মূল হাসপাতাল হইেত পৃথক, স ুেখ একজন পুিলস হরী
দাঁড়াইয়া আেছ।

কাচ ও তার িনিমত ু  ঘরিটর স ুেখ িগয়া আমার অিভ ায় ব  কিরলাম;
িভতের েবশ কিরেত িবেশষ বগ পাইেত হইল না। দিখলাম, ঘেরর মাঝখােন শােনর
মত ল া বদীর উপের ব ামেকশ ইয়া আেছ—তাহার পা হইেত গলা পয  একটা কাপড়
িদয়া ঢাকা। মুখখানা মৃতু র কািঠেন  ি র।

আিম তাহার পােশ দাঁড়াইয়া মৃদু ের বিললাম, আবুেহােসন জােগা।
ব ামেকশ চ ু  খুিলল। কত ণ। এইভােব অব ান করছ?
ায় দুঘ া। একটা িসগােরট পেল বড় ভাল হত।

অস ব। মৃত ব ি  িপি  খেত পাের েনিছ, িক  িসগােরট খাওয়া এেকবাের
িনিষ ।

িঠক জােনা? মনুসংিহতায় কানও িবধান নই?
না। তারপর, ক'জন লাক দখেত এল?
মা  িতনজন। ানীয় লাক, িনতা ই লাফার ােশর ৷
তেব?
এখনও হতাশ হবার কানও কারণ নই। আজ সারািদন আেছ।—কালেকও অ ত

সকালেবলাটা পাওয়া যােব ৷
দুিদন ধের এইখােন পেড় থাকেব? মেন কর যিদ িব াপনটা তাঁর চােখ না পেড়?
চােখ পড়েত বাধ । িতিন এখন অনবরত িব াপন অে ষণ করেছন।
তা বেট! যা হাঁেক, এখন আিম িক করব বল দিখ।
তুিম এই ঘেরর কাছাকািছ কাথাও লুিকেয় বেস থােক, যারা আসেছ তােদর ওপের

ল  রােখা। অবশ  পুিলস নজর রেখেছ; িযিন এই হতভাগ েক পিরদশন করেত আসেছন
তাঁরই িপছেন চর লাগেছ। িক  অিধক  ন দাষায়। তুিম যিদ কােনা চনা লাক
দখেত পাও, তখিন এেস আমােক খবর দেব। আমার মুশিকল হেয়েছ চাখ খুলেত পারিছ



না, কােজই যাঁরা এখােন পােয়র ধুেলা িদে ন তাঁেদর মুখ দশন করা হে  না। মড়া যিদ
িমটিমট কের তাকােত আর  কের তাহেল িবষম হ চ পেড় যােব িকনা ৷

বশ। আিম কাছাকািছ রইলুম। পুিলস আবার হা ামা করেব না তা?
ােরর হরীেক চুিপ চুিপ িনেজর পিরচয় িদেয় যও, তাহেল আর হা ামা হেব না।

িতিন একিট বণেচারা আম; দখেত পুিলস কেন বল বেট। িক  আসেল একজন িস আই
িড দােরাগা।

বািহের আিসয়া ছ েবশী হরীেক আ পিরচয় িদলাম; িতিন অদূের একটা মিতর
ঝাড় দখাইয়া িদেলন। মিতর ঝাড়িট এমন জায়গায় অবি ত য তাহার আড়ােল লুকাইয়া
বিসেল ব ামেকেশর কুঠরীর ার পির ার দখা যায়, অথচ বািহর হইেত ঝােপর িভতের
িকছু আেছ িকনা বাঝা যায় না।

ঝােপর মেধ  িগয়া বিসলাম। চািরিদক ঘরা থািকেলও মাথার উপর খালা; িদব
আরােম রাদ পাহাইেত পাহাইেত িসগােরট ধরাইলাম।

েম বলা যত বািড়েত লািগল, দশন-অিভলাষী লােকর সংখ াও একিট দুইিট
কিরয়া বািড়য়া চিলল। উৎসুকভােব তাঁহােদর পযেব ণ কিরেত লািগলাম। সকেলই
অপিরিচত, চহারা দিখয়া বাধ হইল, অিধকাংশই বকার লাক একটা নূতন ধরেনর মজা
পাইয়ােছ।

েম এগােরাটা বািজল, মাথার উপর সূযেদব খর হইয়া উিঠেত লািগেলন।
র ◌ াপারটা মাথায় চাপা িদয়া বিসয়া রিহলাম। একটা নরােশ র ভাব ধীের ধীের মেনর মেধ
বল হইয়া উিঠেত লািগল। য-ব ি  দশলাই চুির কিরয়ােছ, স রামপুের একজন

অ াত ব ি র লাস দিখেত আিসেব কন? আর, যিদ বা আেস, এত েলা লােকর মেধ
তাহােক দশলাই- চার বিলয়া িচিনয়া লওয়া যাইেব িক েপ? সত , সকেলর িপছেনই পুিলস
লািগেব, িক  তাঁহােতই বা িক সুিবধা হইেত পাের? মেন হইল, ব ামেকশ বৃথা প ম
কিরয়া মিরেতেছ।

ব ামেকেশর ঘেরর িদেক চািহয়া এই সব কথা ভািবেতিছলাম, হঠাৎ চমক ভািঙয়া
গল। একিট লাক তপেদ আিসয়া কুঠরীেত েবশ কিরল; বাধহয় পাঁচ সেক । পেরই
আবার বািহর হইয়া আিসল- হরীর ে  একবার মাথা নািড়য়া তপেদ চিলয়া গল।

লাকিট আমােদর মেসর নূতন ব ামেকশবাবু। তাঁহােক দিখয়া এতই ি ত হইয়া
িগয়ািছলাম য িতিন চিলয়া যাইবার পরও িকয়ৎকাল িব য়িবমূঢ়ভােব বিসয়া রিহলাম
তারপর ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া সই ঘেরর অিভমুেখ ছুিটলাম।

ব ামেকশ বাধকির আমার পদশ  িনয়া আবার মড়ার মত পিড়য়া িছল, আিম
তাহার কােছ িগয়া উে িজত ের বিললাম, ওেহ, ক এেসিছেলন জােনা? তামার িমেত-
মেসর সই নূতন ব ামেকশবাবু।

ব ামেকশ সটান উিঠয়া বিসয়া আমার পােন িব ািরত নে  তাকাইল। তারপর
বদী হইেত লাফাইয়া নীেচ নািময়া বিলল, িঠক দেখছ? কানও ভুল নই?

কানও ভুল নই ৷
যাঃ, এত েণ হয়েতা পালাল ৷
ব ামেকেশর গােয় জামা কাপড় িছল বেট। িক  জুতা পােয় িছল না, সই

অব ােতই স বািহেরর িদেক ছুিটল। হাসপাতােলর স ুেখ য ভ েলাকিটেক আিম
দাঁড়াইয়া থািকেত দিখয়ািছলাম, িতিনও তখনও সখােন িছেলন; ব ামেকশ তাঁহােক
িজ াসা কিরল, কাথায় গল? এখিন য- লাকটা এেসিছল?

ভ েলাক অত  িবচিলত হইয়া বিলেলন, সই নািক?
হ াঁ-তােকই ার করেত হেব।



ভ েলাক মাথায় হাত িদয়া বিলেলন, স পািলেয়েছ।
পািলেয়েছ?
স কলকাতা থেক ট াি েত এেসিছল, আবার ট াি েত চেড় পািলেয়েছ। আমােদর

মাটর-বাইেকর বে াব  করা হয়িন, তাই—
দাঁেত দাঁত ঘিষয়া ব ামেকশ বিলল, এর জবাবিদিহ। আপিন করেবন। —এস

অিজত, যিদ একটা ট াি  পাওয়া যায়-হয়েতা এখনও—
িক  ট াি  পাওয়া গল না। অগত া বােস চিড়য়াই কিলকাতা যা া কিরলাম।
পেথ িজ াসা কিরলাম, উিনই তাহেল?
ব ামেকশ ঘাড় নািড়ল, ঁ।
িক  বুঝেল িক কের?
স অেনক কথা-পের বলব!
আ া, উিন অত তাড়াতািড় পালােলন কন? তুিম যিদ মের িগেয়ই থােকা—
উিন িশকারী বরাল, ঘেরর মেধ  পা িদেয়ই বুেঝিছেলন য ফাঁেদ পা িদেয়েছন। তাই

চাটপট সের পড়েলন।”
সােড় বােরাটার সময় মেস প িছয়া ি তেল উিঠয়া দিখলাম িসঁিড়র মুেখ মেসর

ম ােনজার দাঁড়াইয়া আেছন। ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ব ামেকশবাবু এেসিছেলন?
ম ােনজার সিব েয় ন পেদ ব ামেকশেক িনরী ণ কিরয়া বিলেলন, দু ন র

ব ামেকশবাবু? িতিন তা এই খািনক ণ হল চেল গেলন। বািড় থেক জ রী খবর
পেয়েছন, তাই তাড়াতািড় চেল যেত হল। িতিনও আপনার খাঁজ করিছেলন। আপনােক
নম ার জািনেয় গেছন। বেল গেছন, আপিন যন দুঃখ না কেরন, শীগিগর আবার দখা
হেব ৷
 

৪
 

িশ তার এই বল ধা া সামলাইয়া লইয়া ব ামেকশ বিলল, তাঁর ঘর কানটা?
ঐ য পাঁচ ন র ঘর।
পাঁচ ন র ঘেরর াের তালা লাগােনা িছল, ব ামেকশ িজ াসা কিরল, এর চািব

কাথায়?
ম ােনজার বিলেলন, আমার কােছ একটা চািব আেছ, িক —
খুলুন।
চািবর থােলা পেকট হইেত বািহর কিরেত কিরেত ম ােনজার উৎকি ত ের

বিলেলন, িক-িক হেয়েছ ব ামেকশবাবু?
িবেশষ িকছু নয়; য ভ েলাকিট এই ঘের িছেলন িতিন একজন দাগী আসামী।
ম ােনজার তাড়াতািড় ার খুিলয়া িদেলন। ঘের েবশ কিরয়া ব ামেকশ একবার

চতুিদেক দৃি পাত কিরয়া বিলল, িতিন তা িকছুই িনেয় যানিন দখিছ। বা  িবছানা সবই
রেয়েছ ৷

ম ােনজার বিলেলন, িতিন কবল ছাট হ া ব াগ আর জেলর কঁুেজা িনেয় গেছন—
আর সবই রেখ গেছন। বলেলন, দুচার িদেনর মেধ  িফরেবন, আিমও ভাবলুম—

ব ামেকশ বিলল, িঠক কথা। আপিন এবার থানার দােরাগা বীেরনবাবুর কােছ খবর
পাঠান—তাঁেক জানান য চােরর স ান পাওয়া গেছ, িতিন যন শীগিগর আেসন। —
আমরা তত েণ এই ঘরটা একবার দেখ িনই।



ম ােনজার ান কিরেল ব ামেকশ ঘেরর আসবাবপে র মেধ  অনুস ান আর
কিরল। এই মেসর ায় সব ঘর িলই বড় বড়, েত কিটেত দু' বা িতনজন কিরয়া
ভ েলাক থািকেতন। কবল এই পাঁচ ন র ঘরিট িছল ছাট, একজেনর বিশ থাকা চিলত
না। ভাড়াও িকছু বিশ পিড়ত, তাই ঘরটা অিধকাংশ সময় খািল পিড়য়া থািকত। িযিন মেস
থািকয়াও াত  ও িনভৃতত র া কিরেত ই ু ক তাঁহার পে  ঘরিট চমৎকার।

ঘের গাটা দুই া  ও িবছানা ছাড়া আর িবেশষ িকছু িছল না। ব ামেকশ িবছানাটা
পযেব ণ কিরয়া বিলল, শীেতর সময়, অথচ লপ তাষক বািলশ িকছুই িনেয় যানিন।
অথাৎ-বুেঝছ?

না। িক?
অন  আর একেসট বে াব  আেছ ৷
ব ামেকশ িবছানা উ াইয়া পা াইয়া দিখল, িক  িকছু পাওয়া গল না। আিম

িজ াসা কিরলাম, তুিম িক আশা করিছ দশলােয়র বা টা িতিন এই ঘের রেখ গেছন?
না।—তাহেল িতিন িফের এেলন কন? আিম খঁুজিছ। তার বতমান িঠকানা; যিদ

কাথাও িকছু পাই যা- থেক তাঁর কৃত নামধােমর িকছু ইশারা পাওয়া যায়। তাঁর
সিত কােরর নাম য ব ামেকশ বসু নয় এটা বাধ হয় তুিমও এত েণ বুঝেত পেরেছ।

মােন—িক বেল—হাঁ, পেরিছ বিক। িক  ‘ ব ামেকশ’ ছ নাম হণ করবার উে শ
িক?

িবছানার উপর বিসয়া ব ামেকশ ঘেরর এিদক-ওিদক চািহেত চািহেত বিলল, উে শ
িতিহংসা সাধন। অিজত, িতিহংসার মন টা বড় আ য। তুিম গ - লখক, সুতরাং

মন  স ে  সবই জােনা। তামােক বলাই বা ল  য নপথ  থেক িতিহংসা সাধন কের
মানুষ সুখ পায় না; েত কিট আঘােতর সে  স জািনেয় িদেত চায় য স িতিহংসা
িনে । শ  যিদ জানেত না পাের কাথা থেক আঘাত আসেছ, তাহেল িতিহংসার অেধক
আন ই ব থ হেয় যায়। ইিন তাই এেকবাের আমার বুেকর ওপর এেস চেপ বেসিছেলন।
এটা যিদ সুসভ  িবংশ শতা ী না হেয় র-যুগ হত, তাহেল এত ছল চতুরীর দরকার হত
না, উিন এেকবাের পাথেরর মু র িনেয় আমার মাথায় বিসেয় িদেতন। িক  এখন সটা
চেল না, ফাঁিস যাবার ভয় রেয়েছ। মাট কথা, িতিহংসার প িতটা বদেলেছ বেট। িক
মন টা বদলায়িন। আজ য উিন আমার মৃত মুখখানা দখবার জেন  রামপুের 
ছুেটিছেলন, সও ওই একই মেনাভােবর ারা পিরচািলত হেয় ৷  ব ামেকশ খামেখয়ালী 
গােছর হািসল—িচিঠখানার কথা মেন আেছ তা, সটা আমারই উে েশ  লখা এবং উিন 
িনেজই িলেখিছেলন। তার বাহা কৃত তার আড়ােল লুিকেয় িছল অিত ু র ইি ত। িতিন
যতদূর স ব পির ার ভােবই িলেখ জািনেয়িছেলন য িতিন ভােলনিন—ঋণ পিরেশাধ
করবার জন  ব  হেয় আেছন। আমরা অবশ  তখন িচিঠর মােন ভুল বুেঝিছলাম, তবু-
আমার মেন একটা খটকা লেগিছল। তামার বাধহয় মেন আেছ।

সই িচিঠেত িলিখত কথা েলা যন এখন নূতন চে  দিখেত পাইলাম। বিললাম,
মেন আেছ। িক  তখন ক জানত—; আ া, লাকটা তামার কানও পুরেনা শ -না?

তােত িকছুমা  সে হ নই।
লাকটা ক তা িকছু বুঝেত পারিছ না?
বাধহয় একটু একটু পারিছ। িক  এখন ও কথা যাক, আেগ তাঁর বা েলা দিখ।
একটা বাে র চািব খালাই িছল, তাহােত দিনক ব বহাযকাপড়- চাপড় ছাড়া আর

িকছু িছল না। অন টার তালা লইয়া ব ামেকশ দু’একবার নাড়াচাড়া কিরয়া একটু চাপ
িদেতই সটাও খুিলয়া গল। িভতের কেয়কটা গরম কাট পা ািব ইত ািদ রিহয়ােছ। স লা
বািহর কিরয়া তলায় অনুস ান কিরেত এক িশিশ ি িরট-গাম ও িকছু িবনুিনকরা প চুল



বািহর হইয়া পিড়ল। স িল তুিলয়া ধিরয়া ব ামেকশ বিলল, ঁ, মুেখ যার অ ািসড ছাপ
মের িদেয়েছ তােক মােঝ মােঝ গাঁফ দািড় পের ছ েবশ ধারণ করেত হয় বিক। এই সব
পের স বত ইিন ােম আমার দশলাই বদেল িনেয়িছেলন।

প ইত ািদ সরাইয়া রািখয়া ব ামেকশ আবার কেয়কটা িজিনস দুই হােত বাে র
িভতর হইেত বািহর কিরল, বিলল, িক  এ েলা িক?

মামজামার মত খািনকটা কাপেড় িক কতক লা জড়ােনা রিহয়ােছ। ব ামেকশ
সাবধােন স লা মেঝর উপর রািখয়া মাড়ক খুিলল। একিট আধা আউে র খািল িশিশ,
কেয়কখ  সীলেমাহর কিরবার লাল রংেয়র গালা ও অধ-দ  একিট মামবািত রিহয়ােছ।

ব ামেকশ িশিশর িছিপ খুিলয়া আ াণ হণ কিরল, মামবািত ও গালা খুব
মেনােযােগর সিহত দিখল, শেষ, মামজমাটা তুিলয়া লইয়া পরী া কিরল। দিখলাম
সাধারণ মামজামা নয়, খুব ভাল জাতীয় ওয়াটার ফ কাপড়—ঈষৎ নীলাভ এবং -
আয়তেন একটা মােলর মত। বতমােন তাহার একটা কােণর ায় িসিক ভাগ কাপড়
নাই-মেন হয় কানও কারেণ িছিড়য়া লওয়া হইয়ােছ।

ব ামেকশ ধীের ধীের বিলল, িশিশ, গালা, মামবািত এবং ওয়াটার েফর এক
সমােবশ। মােন বুঝেত পারেল?

না-িক মােন?
ওয়াটার ফ থেকও িকছু আ াজ করেত পারেল না?
হতাশভােব বিললাম, িকছু না। তুিম িক বুঝেল?
সবই বুেঝিছ, ধু ভ েলােকর বতমান িঠকানা ছাড়া। —চল, এখানকার কাজ

আমােদর শষ হেয়েছ ৷
এই সময় ম ােনজারবাবু িফিরয়া আিসেলন, বিলেলন, দােরাগাবাবুেক খবর িদেয়িছ,

িতিন এলন বেল।
বশ। —আ া ম ােনজারবাবু, আমার এই িমেতিট যখন চেল গেলন তখন আপিন

িন য় তাঁর সে  সদর পয  িগেয়িছেলন।
আে  হ াঁ, িগেয়িছলুম।
ট াি র ন রটা আপনার চােখ পেড়িন?
মাথা নািড়য়া ম ােনজার বিলেলন, আে  না। নীল রেঙর পুরেনা ট াি — াইভার

একজন িশখ—এইটুকুই ল  কেরিছলুম।
একটু চুপ কিরয়া থািকয়া ব ামেকশ বিলল, স সময় দােরর কােছ আর কউ িছল?
ম ােনজার ভািবয়া বিলেলন, ভ েলাক কউ িছেলন বেল তা মেন পড়েছ না, তেব

আপনােদর চাকর পঁুিটরাম দাওয়ায় বেসিছল। আপনারা বাসায় িছেলন না, তাই স বাধহয়
একটু—

িন াস ফিলয়া ব ামেকশ বিলল, পুটরাম থাকা না-থাকা সমান। স তা আর
ইংিরিজ জােন না, কােজই ট াি র ন র চােখ দখেলও পড়েত পারেব না। —চল অিজত,
দড়টা বাজল, পটও ব ােপা  করেছ। ম ােনজারবাবু, এেবলা দুিট ভাত আমােদর িদেত
হেব। অবশ  যিদ অসুিবধা না হয়।

ম ােনজার সানে  বিলেলন, িবল ণ! অসুিবেধ িকেসর! ব ামেকশবাবুর—মােন,
দুন র ব ামেকশবাবুর-ভাত হাঁিড়েতই আেছ, িতিন তা খানিন। আপনারা ান ক নেগ,
আিম ভাত পািঠেয় িদি ।

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, ম  ব ব া নয়। দুন র ব ামেকশবাবুর বাড়া ভাত এক
ন র ব ামেকশবাবু খােবন। দুিনয়ােত এই ব াপার তা হরদম চলেছ—িক বল অিজত?
এখন দুন র ব ামেকশবাবু কাথায় বেস কার ভাত খাে ন সইেট জানেত পারেল বড়



খুিশ হতুম।
আহার তখেনা শষ হয় নাই, বীেরনবাবু আিসয়া উপি ত হইেলন। কানও রকেম

আ  গলাধঃকরণ কিরয়া বািহেরর ঘের েবশ কিরেতই বীেরনবাবু উিঠয়া -ব াকুল নে
ব ামেকেশর পােন তাকাইেলন। তাহার সম  দহ একটা জীব  িজ াসার িচে র আকার
ধারণ কিরল।

ব ামেকশ বিলল, আপনার এখেনা খাওয়া হয়িন দখিছ।
না। খাবার জেন  বািড় যাি লুম। এমন সময় আপনার ডাক পলুম। —িক হল

ব ামেকশবাবু? ধেরেছন তােক?
বলিছ। িক  তার আেগ আপনােক িকছু খাবার আিনেয় িদই।
খাবার দরকার নই। তেব যিদ এক পয়াল চা—?
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, বশ। এবং সই সে  দুেটা িনিষ  িডম। —পঁুিটরাম।
পঁুিটরাম কুম লইয়া ান কিরেল পর, ব ামেকশ বীেরনবাবুেক সম  ঘটনা

কাশ কিরয়া বিলল। তাঁহােক না বিলয়া এত কাজ করা হইয়ােছ, ইহােত বীেরনবাবু একটু
আহত হইেলন। ব ামেকশ তাঁহােক যথা স ব িম  কিরয়া সা ানা িদল, তথািপ িতিন ু
ের বিলেলন, আিম যিদ জানতুম তাহেল স এমন হাত-ফসেক পালােত পারত না। এখন

তােক ধরা কিঠন হেব।
এত েণ স হয়েতা কলকাতা থেক ব  দূের চেল গেছ।
ব ামেকশ মেঝর িদেক তাকাইয়া থািকয়া বিলল, আমার িক  মেন হয় স

কলকাতােতই আেছ। কারণ স মাকা-মারা লাক, ওরকম মুখ িনেয় মানুষ বিশ দূর
পালােত পাের না। কলকাতা শহরই তার পে  সবেচেয় িনরাপদ ৷

বীেরনবাবু বিলেলন, তাহেল এখন কতব  িক? তার চহারার বণনা িদেয় ই াহার
জাির করা ছাড়া আর তা কােনা পথ দখিছ না।

ব ামেকশ ভািবেত ভািবেত বিলল, ওটা তা হােতই আেছ। িক  তার আেগ-যিদ
ট াি র ন রটা পাওয়া যত—

ইিতমেধ  পঁুিটরাম চা ইত ািদ আিনয়া বীেরনবাবুর স ুেখ রািখেতিছল, ব ামেকশ
তাহার িদেক িফিরয়া বিলল, পঁুিটরাম, তামার ইংেরজী শখা দরকার, আজই একখানা প ারী
সরকােরর ফা বুক িকেন আনেব। অিজত আজ থেক তামােক ইংেরিজ শখােব।

অবা র কথায় বীেরনবাবু িবি তভােব ব ামেকেশর িদেক চািহেলন, ব ামেকশ
বিলল, ও যিদ ইংিরিজ জানত তাহেল আজ কানও হা ামাই হত না। পঁুিটরােমর ােরর
কােছ অবি িত ও ট াি  দশেনর কথা বিলয়া ব ামেকশ িবমষভােব মাথা নািড়ল।

পঁুিটরাম মুেখর স ুেখ মুি  তুিলয়া সস েম একটু কািশল—
আে —
িক?
আে , টি র ন র আিম দেখিছ।
তা দেখছ-িক  পড়েত তা পােরিন।
আে , পড়েত পেরিছ। চােরর িপেঠ দুেটা শূন , তারপর আবার একটা চার।
আমরা িতনজেন অবাক হইয়া তাহার মুেখর পােন তাকাইয়া রিহলাম। শেষ

ব ামেকশ বিলল, তুই ইংিরিজ পড়েত জিনস?
আে  না।
তেব?
বাংলােত লখা িছল বাবু, সই জেন ই তা চােখ পড়ল ৷
আমরা চ ু  গালাকৃিত কিরয়া রিহলাম। তারপর ব ামেকশ হা হা কিরয়া হািসয়া



উিঠল—বুেঝিছ। পঁুিটরােমর িপঠ চাপড়াইয়া িদয়া বিলল, ব ত আ া! পঁুিটরাম, আজ থেক
- তামার মাইেন এক টাকা বািড়েয় িদলুম।

পুিটরাম সহেষ এবং সলে  বিলল, আে , বাইেরর দাওয়ায় বেসিছলুম, টি েত
বাংলা ল র দেখ এেকবাের অবাক হেয় গলুম। তাইেতা ল রটা মেন আেছ জুর।

বীেরনবাবু বিলয়া উিঠেলন, িক  ব াপারটা িক? ট াি েত বাংলা ন র এল
কাে েক?

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, বাংলা নয়-ইংিরিজ ন রই িছল। িক  আমােদর ভাগ েম
সটা বাংলা হেয় পেড়িছল। বুঝেলন না? আসেল ন রটা ৮০০৮, পঁুিটরাম তােক পেড়েছ।
৪০০৪।

‘ওঃ— বীেরনবাবুর চ ু য় ও অধেরা  িকছু ণ বতুলাকার হইয়া রিহল।
অবেশেষ ব ামেকশ বিলল, তাহেল আর দির কের লাভ িক? বীেরনবাবু, এ তা

আপনার কাজ।  ন◌ীল রংেয়র গািড়, চালক িশখ, ন র ৮০০৮-খঁুেজ বার করেত বিশ ক
হেব না। আপিন তাহেল বিরেয় পড়ুন, খবরটা যত শী  পাওয়া যায় ততই ভাল।

আিম এখিন যাি — বীেরনবাবু উিঠয়া এক চুমুেক চা িনঃেশষ কিরয়া বিলেলন,
সে র আেগই আশা কির খবর িনেয় আসেত পারব।

ধু খবর নয়, এেকবাের গািড় াইভার সব িনেয় হািজর হেবন। ইিতমেধ  আিম
কিমশনার সােহবেক টিলেফান যােগ খবরটা জািনেয় িদই। িতিন িন য় ব  হেয়
পেড়েছন।

গমেনাদ ত বীেরনবাবু িজ াসা কিরেলন, আসামীর নাম বা পূব পিরচয় স ে
আপিন কানও খবর িদেত পােরন না?

িনভুল খবর এখন িদেত পাির। িকনা জািন না, তবু— এক টুকরা কাগেজ একটা
ন র িলিখয়া তাঁহার হােত িদয়া ব ামেকশ বিলল, আিলপুর জেল এই কেয়দীর ইিতহাস
খুেল হয়েতা িকছু পিরচয় পােবন।

বীেরনবাবু বিলেলন, লাকটা তাহেল দাগী?
আমার তা তাই মেন হয়। কাল সকােল তার খাঁজ কের ন রটা বার কেরিছলুম,

িক  তার জেলর ইিতহাস পড়বার ফুরসত হয়িন। আপিন সরকারী লাক, এ কাজটা
সহেজই পারেবন-অিফেসর মারফত। কমন?

িন য়।
বীেরনবাবু কাগজটা সাবধােন ভাঁজ কিরয়া পেকেট রািখয়া ান কিরেলন।

 

৫
 

সিদন স ার া ােল দুজেন বীেরনবাবুর তী া কিরেতিছলাম। ব ামেকশ তাহার
িরভলবারটা তল ও ন াকড়া িদয়া পির ার কিরেতিছল।

আিম বিললাম, বীেরনবাবু তা এখেনা এেলন না।
এইবার আসেবন। ব ামেকশ একবার ঘিড়র িদেক চাখ তুিলল।
আিম িজ াসা কিরলাম, আ  ব ামেকশ, লাকটার আসল নাম িক? তুিম িন য়

জােনা?
আিম তা বেলিছ, এখনও িঠক জািন না।
তবু আ াজ তা কেরছ।
তা কেরিছ।



ক লাকটা? আমার চনা িন য়—না?
ধু চনা নয়, তামার একজন পুরেনা ব ু ।

িক রকম?
ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, সই িচিঠখানােত কাকনদ  নাম

িছল মেন আেছ বাধ হয়। তা থেক িকছু অনুমান করেত পার না?
িক অনুমান করব। কাকনদ  তা ছ নাম।
সই জন ই তা তােত আেরা বিশ কের ইি ত পাওয়া যােব। মানুেষর সিত কার

নামকরণ হয় স ূণ খয়ােলর বেশ, অিধকাংশ েলই কানা ছেলর নাম হয় প েলাচন।
যমন তামার নাম অিজত, আমার নাম ব ামেকশ—আমােদর বণনা িহসােব নাম-দুেটা
কানও সাথকতা নই। িক  মানুষ যখন ভেব িচে  ছ নাম হণ কের তখন তার মেধ
অেনকখািন ইি ত পুের দবার চ া কের। কাকাদ শ টা তামােক িকছু মেন কিরেয়
িদে  না? কানও একটা শ গত সাদৃশ ?

আিম ভািবয়া বিললাম, িক জািন, আিম তা এক কােকন ছাড়া আর িকছুর সে ই
সাদৃশ  পাি  না।

ব ামেকশ হািসল, বিলল, কাকনেদর সে  কােকেনর সাদৃশ  মােটই কাব নুেমািদত
নয়, তাই তামার মন উঠেছ না- কমন? িক -ঐ বীেরনবাবু আসেছন, সে  আর একজন।
অিজত, আেলাটা েল দাও, অ কার হেয় গেছ।

বীেরনবাবু েবশ কিরেলন; তাঁহার সে  একিট দীঘকৃিত িশখ। িশেখর মুেখ চুর
গাঁফ-দািড়- ি  বাঁিধয়া তাহােদর উ লতা িকি ৎ সংযত করা হইয়ােছ। মাথায় বণী।
ব ামেকশ উভয়েক আদর কিরয়া বসাইল।

কালব য় না কিরয়া ব ামেকশ িশখেক  আর  কিরল। িশখ বিলল, আজ
সকােলর আেরাহীেক তাহার বশ মেন আেছ। িতিন বলা আ াজ সােড় দশটার সময়
তাহার ট াি  ভাড়া কিরয়া ীরামপুের যান; সখােন হাসপাতােলর অনিতদূের গািড় রািখয়া
িতিন হাসপাতােল েবশ কেরন। অ ণ পেরই আবার লৗিটয়া আিসয়া ত কিলকাতায়
িফিরেয় আিসেত আেদশ কেরন। কিলকাতায় প ঁিছয়া িতিন এই বাসায় নােমন, তারপর
সামান  িকছু সামান লইয়া আবার গািড়েত আেরাহণ কেরন। এখান হইেত বউবাজােরর
কাছাকািছ একটা ােন িগয়া িতিন শষবার নািময়া যান। িতিন ভাড়া চুকাইয়া িদয়া উপর
দুই টাকা বখিশশ িদয়ােছন; ইহা হইেত িশেখর ধারণা জি য়ােছ স লাকিট অিতশয় সাধু
ব ি ।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, িতিন শষবার নেম িগেয় িক করেলন?
িশখ বিলল, তাহার যতদূর মেন পেড় িতিন একজন ঝাঁকামুেটর মাথায় তাঁহার বগ

ও জেলর সারািহ চড়াইয়া িদয়া ান কিরয়ািছেলন; কানিদেক িগয়ািছেলন তাহা স ল
কের নাই।

ব ামেকশ বিলল, তুিম তামার গািড় এেনছ। সই বাবুটেক যখােন নািমেয়
িদেয়িছেল আমােদর িঠক সইখােন প েছ িদেত পারেব?

িশখ জানাইল য ব-শক পিরেব।
তখন আমরা দুইজেন তাড়াতািড় তয়ার হইয়া নীেচ নািমলাম। নীল রংেয়র গািড়

বািড়র স ুেখ দাঁড়াইয়া িছল, ৮০০৮ ন র গািড়ই বেট। আমরা িতনজেন তাহােত উিঠয়া
বিসলাম। িশখ গািড় চালাইয়া লইয়া চিলল।

রাি  হইয়ািছল। গািড়র অ কােরর মেধ  বিসয়া বীেরনবাবু হঠাৎ বিলেলন, আপনার
কেয়দীর খাঁজ নওয়া হেয়িছল। ইিন িতিনই বেট। মাস ছেয়ক হল জল থেক
বিরেয়েছন।



ব ামেকশ বিলল, যাক, তাহেল আর সে হ নই। মুখ পুেড়িছল িক কের?
ইিন িশি ত ভ েলাক আর িব ানিবৎ বেল এঁেক জল-হাসপাতােলর ল াবেরটিরেত

কাজ করেত দওয়া হেয়িছল। বছর দুই আেগ একটা নাইি ক অ ািসেডর িশিশ ভেঙ িগেয়
মুেখর ওপর পেড়। বাঁচবার আশা িছল না। িক  শষ পয  বঁেচ গেলন।

আর কানও কথা হইল না। িমিনট পেনেরা পের আমােদর গািড় এমন একটা পাড়ায়
িগয়া দাঁড়াইল য আিম িবি ত হইয়া বিলয়া উিঠলাম, ব ামেকশ, এ িক! এ য আমােদর
—। ব িদেনর পুরাতন কথা মেন পিড়য়া গল। এই পাড়ারই একটা মেস ব ামেকেশর
সিহত আমার থম পিরচয় হইয়ািছল। (‘সত াে ষী' গ  ব )

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, আমার অেনক আেগই বাঝা উিচত িছল। চালকেক িজ াসা
কিরল, এইখােনই িতিন িগেয়িছেলন?

চালক বিলল, হাঁ।
একটু িচ া কিরয়া ব ামেকশ বিলল, আ া, এবার আমােদর িফিরেয় িনেয় চল।
বীেরনবাবু বিলয়া উিঠেলন, স িক, নামেবন না?
দরকার নই। আমােদর িশকার কাথায় আেছ আিম জািন।
তাহেল তােক এখিন ার করা দরকার ৷
বামেকশ বীেরনবাবুর িদেক িফিরয়া বিলল, ধু ার করেলই হেব? দশলােয়র

বা টা চাই না?
না না-ত চাই ব িক। তাহেল িক করেত চান?
আেগ দশলােয়র বা টা স ে  িনি  হেয় তারপর তােক ধরেত চাই। চলুন, িক

করেত হেব বাসায় িগেয় বলব। আমরা আবার িফিরয়া চিলাম।
রাি  আটটার সময় আিম, ব ামেকশ ও বীেরনবাবু একটা অ কার গিলর মােড়

এক ভাড়ােট গািড়র মেধ  লুকাইয়া বিসলাম। এইখােন একটা গািড়র া  আেছ—তাই,
আমােদর গািড়টা কাহারও দৃি  আকষণ কিরল না।

স ুেখ ায় প াশ গজ দূের আমােদর সই পুরাতন মস। বািড়খানা এ কয়
বৎসের িকছুমা  বদলায় নাই, যমন িছল তমনই আেছ। কবল ি তেলর মাসটা উিঠয়া
িগয়ােছ; উপেরর সাির সাির জানালা িলেত কাথাও আেলা নাই।

িমিনট কুিড়-পঁিচশ অেপ া কিরবার পর আিম বিললাম, আমরা ধরনা িদি , িক
উিন যিদ আজ রাে  না বেরান?

ব ামেকশ বিলল, ব েবন ব িক। রাে  আহার করেত হেব তা।
আেরা কুিড় িমিনট কািটয়া গল। ব ামেকশ গািড়র খড়খাঁিড়র িভতর চ ু  িনব

কিরয়ািছল, সহসা চাপা গলায় বিলল, এইবার! ব ে ন িতিন।
আমরাও খড়খাঁিড়েত চাখ লাগাইয়া দিখলাম, একজন লাক আপাদম ক র ◌ াপার

মুিড় িদয়া সই বািড়র দরজা হইেত বািহর হইয়া আিসল, তারপর একবার ি -দৃি েত
রা ার দুইিদেক তাকাইয়া তপেদ দূেরর অ কাের িমলাইয়া গল।

রা ায় লাক চলাচল িছল না বিলেলই হয়। স অদৃশ  হইয়া গেল আমরা গািড়
হইেত নািময়া বািড়র স ুখীন হইলাম।

স ুেখর দরজায় তালা ব । ব ামেকশ মৃদু ের বিলল, এিদেক এস।
পােশর য-দরজা িদয়া উপের উিঠবার িসঁিড় আর  হইয়ােছ, স দরজাটা খালা িছল;

আমরা তাহার িভতের েবশ কিরলাম। এইখােন স  একফািল বারা া, ◌াতহােত একিট
দরজা নীেচর ঘর িলেক উপেরর িসঁিড়র সিহত সংযু  কিরয়ােছ। ব ামেকশ পেকট হইেত
একটা টচ বািহর কিরয়া দরজাটা দিখল; ব কাল অব ব ত থাকায় দরজা কীটদ  ও
কমেজার হইয়া পিড়য়ােছ। ব ামেকশ জাের চাপ িদেতই ড়ক ভািঙয়া ার খুিলয়া গল।



আমরা ঘের েবশ কিরলাম।
ভাঙা দরজা াভািবক েপ ভজাইয়া িদয়া ব ামেকশ টেচর আেলা চািরিদেক

িফরাইল। ঘরটা দীঘকাল অব ব ত, মেঝায় পু  হইয়া ধূলা পিড়য়েছ, কােণ বুিল ও
মাকড়সার জাল। ব ামেকশ বিলল, এটা নয়, ওিদেক চল।

ঘেরর একটা ার িভতেরর িদেক িগয়ািছল, সটা িদয়া আমরা অন  একটা ঘের
উপি ত হইলাম। এ ঘরটা আমােদর পিরিচত, ব বার। এখােন বিসয়া আ া িদয়ািছ।
টেচর আেলায় দিখলাম ঘরিট স িত পির ৃ ত হইয়ােছ, একপােশ একিট ত েপােশর
উপর িবছানা পাতা, মধ েল একিট টিবল ও চয়ার। ব ামেকশ ঘরটার চািরপােশ আেলা
ফিলয়া দিখয়া লইয়া বিলল, ঁ, এই ঘরটা। বীেরনবাবু, এবার আসুন অ কাের বেস
গৃহ ামীর তী া করা যাক ৷

বীেরনবাবু িফসিফস কিরয়া বিলেলন, দশলােয়র বা টা এই বলা—
সজেন  ভাবনা নই। িরভলবার আর হাতকড়া পেকেট আেছ তা?
আেছ।
বশ। মেন রাখেবন, লাকিট খুব শা -িশ  নয়।
আিম এবং বীেরনবাবু ত েপােশর উপর বিসলাম, ব ামেকশ চয়ারটা দখল কিরল।

অ কার ঘেরর মেধ  িনঃশে  তী া আর  হইল।
বিশ ণ অেপ া কিরেত হইল না। আধঘ া তখনও অতীত হয় নাই, বািহেরর

দরজায় খু   কিরয়া শ  হইল। আমরা খাড়া হইয়া বিসলাম; িন াস আপনা হইেত ব
হইয়া গল।

অিত মৃদু পদে প অ কাের অ সর হইয়া আিসেতেছ। তারপর সহসা ঘেরর আেলা
দপ কিরয়া িলয়া উিঠল।

ব ামেকশ সহজ ের বিলল, আসেত আ া হাক অনুকুলবাবু। আমরা আপনার
পুরেনা ব ু , তাই অনুমিত না িনেয় ঘের ঢুেক পেড়িছ। িকছু মেন করেবন না।

অনুকুল ডা ার-অথাৎ দু’ন র ব ামেকশবাবু-সুইেচ হাত িদয়া দাঁড়াইয়ািছেলন।
িকছু ণ িতিন কথা কিহেলন না। তাঁহার প হীন চ ু  দুিট এেক এেক আমােদর
িতনজনেক পিরদশন কিরল। তারপর তাঁহার িববণ িবকৃত মুেখ একটা ভয় র হািস দখা
িদল; িতিন দাঁেতর িভতর হইেত বিলেলন, ব মেকশবাবু য! সে  পুিলস দখিছ। িক চাই?
কােকন?

ব মেকশ মাথা নািড়য়া হািসল—না না, অত দামী িজিনস চেয় আপনােক িবপদ
করব না। আমরা অিত সামান  িজিনস চাই-একটা দশলােয়র বা ।

অনুকুলবাবুর অনাবৃত চ ু  দুটা ব ামেকেশর মুেখর উপর ি র হইয়া রিহল। িতিন
ধীের ধীের বিলেলন, দশলােয়র বা । তার মােন?

মােন, য—বা  থেক একিট কািঠ স িত ােম যেত যেত আপিন আমায়
উপহার িদেয়িছেলন, তার বািক কািঠ িল আমার চাই। আপিন তােদর য মূল  ধায
কেরেছন অত টাকা তা আিম িদেত পারব না, তেব আশা আেছ ব ু ােন স িল আপিন
িবনামূেল ই আমায় দেবন।

আপিন িক বলেছন আিম বুঝেত পারিছ না।
পারেছন বিক। িক  হাতটা আপিন সুইচ থেক সিরেয় িনন। ঘর হঠাৎ অ কার

হেয় গেল আমােদর চেয় আপনারই িবপদ হেব বিশ। আপিন বাধ হয় ল  কেরনিন,
দুিট িরভলবার আপনার বুেকর িদেক ি র ল  কের আেছ।

অনুকুলবাবু সুইচ ছািড়য়া িদেলন। তাঁহার মুেখ পাশিবক াধ এত েণ উল  মূিত
ধিরয়া দখা িদল। িতিন চীৎকার কিরয়া উিঠেলন, “(ছািপবার যাগ  নয়) আমার জীবনটা



তুই ন  কের িদেয়িছস! তা... অনুকুলবাবুর ঠাঁেটর কােণ ফনা গাঁজাইয়া উিঠল।
ব ামেকশ দুঃিখতভােব মাথা নািড়য়া বিলল, ডা ার, জলখানায় থেক তামার

ভাষাটা বড় ইেয় হেয় গেছ দখিছ। দেব না। তাহেল দশলােয়র বা টা?
না— দব না। আিম জািন না কাথায় দশলােয়র বা  আেছ। তার সাধ  হয় খঁুেজ

ন,— কাথাকার।
িন াস ফিলয়া ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল—খঁুেজই িনই। তাহেল। --বীেরনবাবু,

আপিন সতক থাকেবন।
ব ামেকশ ত েপােশর িশয়ের িগয়া দাঁড়াইল। গলাস-ঢাকা জেলর কঁুেজাটা সখােন

রাখা িছল, সটা দুহােত তুিলয়া লইয়া স মেঝর উপর আছাড় মািরল। কঁুজা সশে
ভািঙয়া িগয়া চািরিদেক জলে াত বািহত হইয়া গল।

কঁুজার ভ াংশ িল মধ  হইেত নীল কাপেড় মাড়া িশিশর মত একটা িজিনস তুিলয়া
লইয়া ব ামেকশ আেলার স ুেখ আিসয়া পরী া কিরল, বিলল, ওয়াটার ফ, িশিশ,
সীলেমাহর, সব িঠক আেছ--িশিশটা ভােঙিন দখিছ—বীেরনবাবু, দশলাই পাওয়া গেছ—
এবার চারেক ার করেত পােরন।
 

৬
 

ব ামেকশ িন াস ফিলয়া বিলল, এই কািহনীর মরাল হে -ভাগ ং ফলিত সব  ন
িবদ া ন চ পৗ ষং। পঁুিটরাম যিদ দাওয়ায় বেস না থাকত এবং ট াি র ন রটা ৮০০৮ না
হত, তাহেল আমরা অনুকুলবাবুেক পতুম কাথায়?

িজ াসা কিরলাম, তা তা বুঝলুম, িক  দশলাই- চার য অনুকুলবাবু এ সে হ
তামার িক কের হল?

ব ামেকশ বিলল, আমার সত াে ষী জীবেন যত িল ভয় র শ  তির কেরিছ, তার
মেধ  কবল িতনজন বঁেচ আেছ। থম- পেশায়ারী আমীর খাঁ, য মেয়-চুিরর ব বসােক
সূ  লিলতকলায় পিরণত কেরিছল। িবচাের িপনাল কােডর কেয়ক ধারায় তার বােরা বছর
জলা হয়। ি তীয়-পিলিটক াল দালাল কু লাল সরকার, য সরকারী অথৈনিতক  সংবাদ
চুির কের শয়ার মােকেট িবি  করত। বছর দুই আেগ তার সাত বছর ঘেরর ব ব া
হেয়েছ। তৃতীয়—আমােদর অনুকুল ডা ার। ইিন কােকেনর ব বসা এবং আমােক খুন
করবার চ ার অপরােধ দশ বছর জেল যান। িহেসব কের দখিছ, বতমােন কবল
অনুকুলবাবুরই জল থেক ব বার সময় হেয়েছ। সুতরাং অনুকুলবাবু ছাড়া আর ক হেত
পাের?

তা বেট। িক  এই দ ানন ভ েলাকিটই য অনুকুলবাবু এ সে হ তামার
হেয়িছল?

না। ওঁর হাঁটার ভ ীটা পিরিচত মেন হেয়িছল বেট। িক  ওঁেক সে হ কিরিন।
তারপর সই কাকনদ র িচিঠখানা— সটাও মেন ধাঁকা ধিরেয় িদেয়িছল। কাকনদ
নামটা এতই অ াভািবক য ছ নাম বেল সে হ হয়, উপর  আবার ‘ ’। তুিম বাধহয়
ল  কেরছ, আমােদর দেশর লাক ছ নাম ব বহার করেত হেলই শেষ একটা ‘ ’
বিসেয় দয়। তাই, দুন র ব ামেকশবাবু যখন িচিঠখানা িনেজর বেল ভােব দািব
করেত না পেরও িনেয় চেল গেলন, তখন আমার মনটা খঁুতখঁুত করেত লাগল। কাকনদ
শ টা কােকেনর কথাই মেন কিরেয় দয়-তুিম িঠক ধেরিছেল। িক  তখন দুন র



ব ামেকশবাবুর ওপর কানও সে হ হয়িন, তাই মেনর সংশয় জার কের সিরেয়
িদেয়িছলুম। তারপর রামপুর হাসপাতােল তুিম বলেল, উিন আমােক দখেত এেসেছন
তখন িনেমেষর মেধ  সংশেয়র সব অ কার কেট গল। বুঝলুম উিনই অনুকুলবাবু এবং
দশলাই- চার।

উিন ব ামেকশ নাম হণ কের এ বাসায় উেঠিছেলন কন?
আেগই বেলিছ। িতিহংসা বৃি  বড় অ ুত িজিনস। ঐ িচিঠখানা আমােক িদেয়

আিম বুঝেত পাির িক না দখবার জেন  উিন এত কা  কেরিছেলন; আর ঐ বৃি র ারা
তািড়ত হেয়ই রামপুের আমার মৃত মুখ দখেত িগেয়িছেলন। উিন জানেতন, ওঁর মুেখর
চহারা এমন বদেল গেছ য আমরা ওঁেক িচনেত পারব না।

িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া  কিরলাম, আ া, জেলর কঁুেজার মেধ  দশলােয়র
কািঠ লুিকেয় রেখেছন, এটা ধরেল িক কের?

ব ামেকশ কিহল, ওইখােন অনুকুলবাবুর িতভার পিরচয় পাওয়া যায়। দশলােয়র
কািঠ জেলর মেধ  লুিকেয় রাখা হেব এ কউ ক নাই করেত পাের না। কােজই, যিদ
কানও কারেণ তাঁর ঘর খানাত াস হয়, জেলর কঁুেজার মেধ  কউ তা খঁুজেত যােব না।
আমার সে হ হল যখন নলুম, িতিন একিট হ া ব াগ আর জেলর কঁুেজ িনেয় চেল
গেছন। হ া ব াগ না হয় বুঝলুম, িক  জেলর কঁুেজ িনেয় গেলন কন? শীতকােল য-
লাক লপ িবছানা িনেয় গল না, স জেলর কঁুেজ িনেয় যােব িক জেন ? জেলর কঁুেজা িক
এতই দরকারী? তারপর তাঁর বা  থেক যখন গালা ওয়াটার ফ ইত ািদ ব ল, তখন
আর িকছুই বুঝেত বািক রইল না। কািঠ িল িতিন িশিশেত পুের ওয়াটার ফ কাপেড়
জিড়েয় সীলেমাহর কের তােক জেলর মেধ  ফেল িদেয়িছেলন, যােত জেলর মেধ  থেকও
ন  না হয়। অনুকুলবাবুর বুি  িছল অসামান , িক  িবপথগামী হেয় সব ন  হেয় গল!

পঁূিটরাম চােয়র শূন  বািট লা সং হ কিরেত আিসয়ািছল, তাহার িদেক চািহয়া
ব ামেকশ বিলল, পঁুিটরাম, ফা বুক এেনছ?

লি তভােব পঁুিটরাম বিলল, আে  হ াঁ।
বশ। অিজত, আজ থেকই তাহেল পঁুিটরােমর হায়ার এডুেকশন আর  হাক।

কারণ েত ক বারই য ৮০০৮ ন র ট াি েত আসামী পালােব এমন তা কােনা কথাই
নই ৷



র ম

ু

খী নীলা
টিবেলর উপর পা তুিলয়া ব ামেকশ পা নাচাইেতিছল। খালা সংবাদপ টা তাহার

কােলর উপর িব ৃত। াবেণর কমহীন ভােত দুজেন বাসায় বিসয়া আিছ; গত চারিদন
িঠক এইভােব কািটয়ােছ। আিজকারও এই ধারা ািব ধূসর িদনটা এইভােব কািটেব, ভািবেত
ভািবেত িবমষ হইয়া পিড়েতিছলাম।

ব ামেকশ কাগেজ ম ; তাহার পা ামত নািচয়া চিলয়ােছ। আিম নীরেব িসগােরট
টািনয়া চিলয়ািছ; কাহারও মুেখ কথা নাই। কথা বলার অভ াস যন েম ছুিটয়া যাইেতেছ।

িক  চুপ কিরয়া দুজেন কাঁহাতক বিসয়া থাকা যায়? অবেশেষ যা হাক একটা িকছু
বিলবার উে েশ ই বিললাম, খবর িকছু আেছ?

ব ামেকশ চাখ না তুিলয়া বিলল, খবর তর-দুজন দাগী আসামী স িত
মুি লাভ কেরেছ৷

একটু আশাি ত হইয়া িজ াসা কিরলাম, ক তাঁরা?
একজন হে ন। শরৎচে র চির হীন—িতিন মুি লাভ কেরেছন িবিচ া নামক টিক

হাউেস; আর একজেনর নাম যুত রমানাথ িনেয়াগী-ইিন মুি লাভ কেরেছন আিলপুর জল
থেক। দশ িদেনর পুরেনা খবর, তাই আজ ‘কালেকতু’ দয়া কের জািনেয়েছন।  বিলয়া স 
ু -হতাশ ভ ীেত কাগজখানা ফিলয়া িদয়া উিঠয়া দাঁড়াইল।

বুিঝলাম সংবােদর অ াচুেয বচারা িভতের িভতের ধয হারাইয়ােছ। অবশ
আমােদর পে  ন েমর অব াই াভািবক; িক  তাই বিলয়া এই বষার িদেন তাজা মুিড়-
চালভাজার মত সংবাদপে  দু একটা গরম গরম খবর থািকেব না-ইহাই বা কমন কথা।
বকােরর দল তেব বাঁিচয়া থািকেব িকেসর আশায়?

তবু, ‘নাই মামার চেয় কানা মামা ভাল।’ বিললাম, শরৎচে র চির হীনেক তা
িচিন, িক  রমানাথ িনেয়াগী মহাশেয়র সে  পিরচয় নই। িতিন ক?

ব ামেকশ ঘরময় পায়চাির কিরল, জােনালা িদয়া বািহের বৃি -ঝা া আকােশর পােন
তাকাইয়া রিহল, তারপর বিলল, িনেয়াগী মহাশয় িনতা  অপিরিচত নয়। কেয়ক বছর আেগ
তাঁর নাম খবেরর কাগেজ খুব বড় বড় অ েরই ছাপা হেয়িছল। িক  সাধারণ পাঠেকর

ৃিত এত  য দশ বছর আেগর কথা মেন থােক না।
তা িঠক। িক  আমার ে র উ র তা পলুম না। ক িতিন?
িতিন একজন চার। িছচেক চার নয়, ঘিটবািট চুির কেরন না। তাঁর নজর িকছু

উঁচু-‘মাির তা গ ার লুিট তা ভা ার। ’ বুি ও যমন অসাধারণ সাহসও তমিন অসীম। ’-
- ব ামেকশ স- খদ দীঘ াস ফিলল, আজকাল আর এরকম লাক পাওয়া যায় না।

বিললাম, দেশর দুভাগ  সে হ নই। িক  তাঁর নাম বড় বড় অ ের খবেরর
কাগেজ উেঠিছল। কন?

কারণ শষ পয  িতিন ধরা পেড় িগেয়িছেলন এবং কাশ  আদালেত তাঁর িবচার
হেয়িছল।  টিবেলর উপর িসগােরেটর িটন রাখা িছল, একটা িসগােরট তুিলয়া লইয়া 
ব ামেকশ য  সহকাের ধরাইল; তারপর আবার চয়াের বিসয়া পিড়য়া বিলল, দশ বছর
হেয় গল। িক  এখনও ঘটনা েলা বশ মেন আেছ। তখন আিম সেবমা  এ কাজ আর
কেরিছ।-- তামার সে  দখা হবারও আেগ—

দিখলাম, ঔদাস ভের বিলেত আর  কিরয়া স িনেজই িনেজর ৃিতকথায় আকৃ



হইয়া পিড়য়ােছ। বষার িদেন যখন অন  কানও মুখেরাচক খাদ  হােতর কােছ নাই, তখন
ৃিতকথাই চলুক-এই ভািবয়া আিম বিললাম, গ টা বল িন।

ব ামেকশ বিলল, গ  িকছু নই। তেব ব াপারটা আমার কােছ একটা কারেণ
রহস ময় হেয় আেছ। পুিলস খেটিছল খুব এবং বাহাদুিরও দিখেয়িছল অেনক। িক
আসল িজিনসিট উ ার করেত পােরিন।

আসল িজিনসিট িক?
তেব বিল শান। স সময় কলকাতা শহের হঠাৎ জহরত চুিরর খুব ধুম পেড়

িগেয়িছল; আজ জহরলাল হীরালােলর দাকােন চুির হে , কাল দ  কা ািনর দাকােন
চুির হে -এই রকম ব াপার। িদন পেনেরার মেধ  পাঁচখানা বড় বড় দাকান থেক ায়
িতন চার ল  টাকার হীরা জহরত লাপাট হেয় গল। পুিলস সেজাের তদ  লািগেয় িদেল।

তারপর একিদন মহারাজ রেম  িসংেহর বািড়েত চুির হল। মহারাজ রেম  িসংেহর
পিরচয় িদেয় তামায় অপমান করব না, বাঙালীর মেধ  তাঁর নাম জােন না। এমন লাক
কমই আেছ। যমন ধনী তমিন ধািমক। তাঁর মত স দয় দয়ালু লাক আজকালকার িদেন
বড় একটা দখা যায় না। স িত িতিন একটু িবপেদ জিড়েয় পেড়েছন—িক  স থাক।
ভাল ভাল জহরত। সং হ করা তাঁর একটা শখ িছল; বািড়েত দাতলার একটা ঘের তাঁর
সংগৃহীত জহরত িল কােচর শা- কেস সাজান থাকত। সতকতার অভাব িছল না; সপাই
সা ী চৗিকদার অ হর পাহারা িদত। িক  তবু একিদন রাি েবলা চার ঢুেক দুজন
চৗিকদারেক অ ান কের তাঁর কেয়কটা দামী জহরত িনেয় পালাল।

মহারােজর সং েহ একটা র মুখী নীলা িছল, সটা তাঁর অত  ি য়। নীলাটােক
মহারাজ িনেজর ভাগ ল ী মেন করেতন; সবদা আঙুেল পের থাকেতন। িক  িকছুিদন
আেগ সটা আংিটেত আলগা হেয় িগেয়িছল বেল খুেল রেখিছেলন। বাধহয় ইে  িছল,
স াকরা ডািকেয় মরামত কের আবার আঙুেল পরেবন। চার সই নীলাটাও িনেয়
িগেয়িছল।

নীলা স ে  তুিম িকছু জান িক না বলেত পাির না। নীলা িজিনসটা হীের, তেব নীল
হীের। অন ান  হীেরর মত িক  কবল ওজেনর ওপরই এর দাম হয় না; অিধকাংশ সময়-
অ ত আমােদর দেশ-নীলার দাম ধায হয়। এর দবশি র ওপর। নীলা হে  শিন েহর
পাথর। এমন অেনক শানা গেছ য পয়ম  নীলা ধারণ কের কউ কািটপিত হেয় গেছ,
আবার কউ বা রাজা থেক ফিকর হেয় গেছ। নীলার ভাব কখনও ভ কখনও বা ঘার
অ ভ।

একই নীলা য সকেলর কােছ সমান ফল দেব তার কানও মােন নই। একজেনর
পে  য নীলা মহা ভকর, অেন র পে  সই নীলাই সবেনেশ হেত পাের। তাই নীলার
দাম তার ওজেনর ওপর নয়। িবেশষত র মুখী নীলার। পাঁচ রিত ওজেনর একিট নীলার
জেন  আিম একজন মােড়ায়ারীেক এগােরা হাজার টাকা িদেত দেখিছ। লাকটা যুে র
বাজাের িচিন আর লাহার ব বসা কের ডুেব িগেয়িছল, তারপর-; িক  স গ  আর একিদন
বলব। আিম কুসং ারা  গাঁড়া িহ ু নই, ভূত- ত মারণ-উচাটন িব াস কির না। িক
র মুখী নীলার অেলৗিকক শি র উপর আমার অটল িব াস।

স যাক, যা বলিছলুম। মহারাজ রেম  িসংেহর নীলা চুির যাওয়ােত িতিন মহা হ চ
বািধেয় িদেলন। তাঁর ায় পাঁচশ ি শ হাজার টাকার মিণ-মুে া চুির িগেয়িছল। িক  তাঁর
কােছ নীলাটা যাওয়াই সবেচেয় মমাি ক। িতিন ঘাষণা কের িদেলন য চার ধরা পড়ুক
আর না পাডুক, তাঁর নীলা য িফিরেয় এেন িদেত পারেব, তােক িতিন দু'হাজার টাকা
পুর ার দেবন। পুিলস তা যথাসাধ  করিছলই, এখন আরও উেঠ পেড় লেগ গল।
পুিলেসর সবেচেয় বড় গােয় া িনমলবাবু তদে র ভার হণ করেলন।



িনমলবাবুর নাম বাধ হয় তুিম শানিন, সিত ই িবচ ণ লাক। তাঁর সে  আমার
সামান  পিরচয় িছল, এখন িতিন িরটায়ার কেরেছন। যা হাক, িনমলবাবু তদ  হােত নবার
সাত িদেনর মেধ ই জহরত- চার ধরা পড়ল। চার আর কউ নয়-এই রমানাথ িনেয়াগী।
তার বািড় খানাত াস কের সম  চারাই মাল ব ল, কবল সই র মুখী নীলাটা পাওয়া
গল না।

তারপর যথাসমেয় িবচার শষ হেয় রমানাথ বােরা বছেরর জেন  জেল গল। িক
নীলার স ান তখনও শষ হল না। রমানাথ কানও ীকােরাি  করেল না, শষ পয  মুখ
িটেপ রইল। ওিদেক মহারাজ রেম  িসংহ পুিলেসর িপছেন লেগ রইেলন। পুর ােরর
লােভ পুিলস অনুস ান চািলেয় চলল।

রমানাথ জেল যাবার মাস িতেনক পের িনমলবাবু খবর পেলন য নীলাটা
রমনােথর কােছই আেছ, কেয়কজন কেয়দী নািক দেখেছ। জেল পুিলেসর চর কেয়দীর
ছ েবেশ থােক তা তা জান, তারাই খবর িদেয়েছ। খবর পেয় িনমলবাবু হঠাৎ একিদন
রমানােথর ‘ সেল’ িগেয় খানাত াস করেলন, িক  িকছুই পাওয়া গল না। রমানাথ তখন
আিলপুর জেল িছল, কাথায় য নীলাটা সিরেয় ফলেল কউ খঁুেজ বার করেত পারেল না।

সই থেক নীলাটা এেকবাের লাপাট হেয় গেছ। পুিলস অেনক চ া কেরিছল।
িক  শষ পয  হতাশ হেয় হল ছেড় িদেয়েছ—

ব ামেকশ িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া বিসয়া রিহল; তারপর কতকটা যন িনজ মেনই
বিলল, ম  বেলম নয়। এলােচর মত একটা নীল রেঙর পাথর-একজন জেলর কেয়দী
সটা কাথায় লুিকেয় রাখেল! কসটা যিদ আমার হােত আসত চ া কের দখতুম।
দু'হাজার টাকা পুর ারও িছল—

ব ামেকেশর অধ গেতাি  ব াহত কিরয়া িসঁিড়র উপর পদশ  শানা গল। আিম
সাজা হইয়া উিঠয়া বিসয়া বিললাম, লাক আসেছ। ব ামেকশ, বাধ হয় মে ল।

ব ামেকশ কান পািতয়া িনয়া বিলল, বুেড়া লাক, দামী জুেতা-এই িবষােতও মচমচ
করেছ; স বত গািড়েমাটের ঘুের বড়ান, সুতরাং বড় মানুষ। একটু খঁুিড়েয় চেলন। —হঠাৎ
উে িজত ের বিলয়া উিঠল, অিজত, তাও িক স ব? জািনলা িদেয় গলা বািড়েয় দখ তা
কা  একখানা রালস রেয়স সামেন দাঁিড়েয় আেছ িকনা-আেছ। িঠক ধেরিছ। তাহেল। িক

আ য যাগােযাগ, অিজত! যাঁর কথা হি ল। সই মহারাজ রেম  িসংহ আসেছন- কন
আসেছন জান?

আিম সাৎসােহ বিলয়াম, জািন, খবেরর কাগেজ পেড়িছ। তাঁর সে টাির হিরপদ
রি ত স িত খুন হেয়েছ-- সই িবষেয় হয়েতা—

াের টাকা পিড়ল।
ার খুিলয়া ব ামেকশ আসুন মহারাজ বিলয়া য লাকিটেক সস েম আ ান কিরল,

সামিয়ক কাগজ-পে  তাঁহার অেনক ছিব দিখয়া থািকেলও আসল মানুষিটেক এই থম
চা ু ষ কিরলাম। সে  লাকল েরর আড় র নাই—অত  সাদািসধা ধরেনর মানুষ; ঈষৎ

 ীণ চহারা-পােয়র একটা দাষ থাকােত একটু খাঁড়াইয়া চেলন। বয়স বাধ কির ষাট
পার হইয়া িগয়ােছ; িক  বাধেক র লালচম তাঁহার মুখখািনেক কুৎিসত কিরেত পাের নাই-
বরং একিট ি  স তা মুেখর জরাজিনত িবকারেক মিহমাি ত কিরয়া তুিলয়ােছ।

মহারাজ একটু হািসয়া ব ামেকেশর মুেখর পােন চািহেলন, তাঁহার দৃি েত ঈষৎ
িব য়ও কাশ পাই। বিলেলন, আপনার ভাব দেখ মেন হে , আপিন আমার তী া
করিছেলন। আিম আসব সটা িক আেগ থাকেত অনুমান কের রেখিছেলন নািক?

ব ামেকশও হািসল।
এত বড় সৗভাগ  আিম ক না করেতও পািরিন। িক  আপনার সে টািরর মৃতু র



কান িকনারাই যখন পুিলস করেত পারল না, তখন আশা হেয়িছল হয়েতা মহারাজ রণ
করেবন। িক  আসুন, আেগ বসুন।

মহারাজ চয়াের উপেবশন কিরয়া ধীের ধীের বিলেলন, হ াঁ, আজ পাঁচ িদন হেয়
গল, পুিলস তা িকছুই করেত পারেল না; তাই ভাবলুম দিখ যিদ আপিন িকছু করেত
পােরন। হিরপদর ওপর আমার একটা মায়া জে  িগেয়িছল—তা ছাড়া তার মৃতু র ধরণটাও
এমন ভয় র— মহারাজ একটু থািমেলন—অবশ  স সাধু লাক িছল না; িক  আপনারা
তা জােনন, ঐরকম লাকেক সৎপেথ আনবার চ া করা আমার একটা খয়াল। আর, সব
িদক িদেয় দখেত গেল হিরপদ নহাত ম  লাক িছল না। কাজকম খুবই ভাল করত;
আর কৃত তাও য তার অ ের িছল। স মাণও আিম অেনকবার পেয়িছ।

ব ামেকশ বিলল, মাপ করেবন, হিরপদবাবু সাধু লাক িছেলন না, এ খবর তা
জানতুম না। িতিন কান দু ায কেরিছেলন?

মহারাজ বিলেলন, সাধারেণ যােক দাগী আসামী বেল, স িছল তাই। অেনকবার
জলা খেটিছল। শষবার জল থেক বিরেয় যখন আমার কােছ—

ব ামেকশ বিলল, দয়া কের সব কথা গাড়া থেক বলুন। খবেরর কাগেজর িববরণ
আিম পেড়িছ বেট, িক  তা এত অস ূণ য, িকছুই ধারণা করা যায় না। আপিন মেন
ক ন, আমরা িকছুই জািন না। সব কথা আপনার মুেখ ভােব নেল ব াপারটা
বাঝবার সুিবধা হেব।

মহারাজ বিলেলন, বশ, তাই বলিছ।
তারপর গলাটা ঝািড়য়া লইয়া আে  আে  বিলেত আর  কিরেলন, আ াজ মাস

ছেয়েকর কথা হেব; ফা ন মােসর মাঝামািঝ হিরপদ থম আমার সে  দখা করেত এল।
আেগর িদন জল থেক বিরেয়েছ, আমার কােছ কান কথাই গাপন করেল না। বলেল,
আিম যিদ তােক সৎপেথ চলাবার একটা সুেযাগ িদই, তাহেল স আর িবপেথ যােব না।
তােক দেখ তার কথা েন দয়া হল। বয়স বিশ নয়, চি েশর নীেচই, িক  এির মেধ
বার চােরক জল খেটেছ। শষবাের চুির, জািলয়ািত, নাম ভাঁিড়েয় পেরর দ খেত টাকা
নওয়া ইত ািদ কেয়কটা তর অপরােধ ল া ময়াদ খেটেছ। দখলুম, অনুতাপও
হেয়েছ। িজ াসা করলুম, িক কাজ করেত পার? বলেল, লখাপড়া বিশ শখবার অবকাশ
পাইিন, উিনশ বছর থেক মাগত জলই খাটিছ। তবু িনেজর চ ায় সটহ া  টাইিপং
িশেখিছ; যিদ দয়া কের আপিন িনেজর কােছ রােখন, াণ িদেয় আপনার কাজ করব।

হিরপদেক থম দেখই তার ওপর আমার একটা মায়া জে িছল; িক জািন কন, ঐ
জাতীয় লােকর আেবদন আিম অবেহলা করেত পাির না। তাই যিদও আমার সটহ া
টাইিপে র দরকার িছল না, তবু প াশ টাকা মাইেন িদেয় তােক িনেজর কােছ রাখলুম।
তার আ ীয়- জন কউ িছল না। কােছই একখানা ছাট বাসা ভাড়া কের থাকেত লািগল।

িকছুিদেনর মেধ ই দখলুম, লাকিট অসাধারণ কমপটু আর বুি মান; য কাজ তার
িনেজর নয়। তাও এমন সুচা ভােব কের রােখ য কা র িকছু বলবার থােক না। এমন
িক, ভিবষ েত আমার িক দরকার হেব তা আেগ থাকেত আ াজ কের তির কের রােখ।
মাস দুই যেত না যেতই স আমার কােছ এেকবাের অপিরহায হেয় উঠল। হিরপদ না
হেল কান কাজই চেল না।

এই সময় আমার াচীন সে টাির অিবনাশবাবু মারা গেলন। আিম তাঁর জায়গায়
হিরপদেক িনযু  করলুম। এই িনেয় আমার আমলােদর মেধ  একটু মন কষাকিষও
হেয়িছল--িক  আিম স সব াহ  কিরিন। সবেচেয় উপযু  লাক বুেঝই হিরপদেক
সে টািরর পদ িদেয়িছলুম।

তারপর গত চার মাস ধের হিরপদ খুব দ তার সে ই সে টািরর কাজ কের



এেসেছ, কখনও কান িট হয়িন। িন তন কমচারীরা মােঝ মােঝ আমার কােছ তার নােম
নািলশ করত, িক  স সব িনতা ই বােজ নািলশ। হিরপদীর নােম কল  পেড়িছল বেট-
জেলর দাগ সহেজ মােছ না-িক  শষ পয  তার চির  য এেকবাের বদেল িগেয়িছল,
তােত সে হ নই। আমার মেন হয় অভােবর তাড়নায় স অসৎপেথ িগেয়িছল, তাই অভাব
দূর হবার সে  সে  তার দু বৃি ও কেট িগেয়িছল। আমােদর জলখানা খঁুজেল এই
ধরেনর কত লাক য বেরায় তার সংখ া নই।

স যা হাক, হঠাৎ গত ম লবাের য ব াপার ঘটল তা এেকবাের অভাবনীয়।
খবেরর কাগেজ অ িব র িববরণ আপনারা পেড়েছন, তােত যাগ করবার আমার িবেশষ
িকছু নই। সকালেবলা খবর পলুম হিরপদ খুন হেয়েছ। পুিলেস খবর পািঠেয় িনেজ গলুম
তার বাসায়। দখলুম, শাবার ঘেরর মেঝায় স মের পেড় আেছ; রে  চািরিদক ভেস
যাে । হত াকারী তার গলাটা এমন ভয় রভােব কেটেছ য ভাবেতও আত  হয়। গলার
নলী কেট িচের এেকবাের িছ িভ  কের িদেয়েছ। আপনারা অেনক হত াকা  িন য়
দেখেছন, িক  এমন পাশিবক নৃশংসতা। কখনও দেখেছন বেল বাধ হয় না।

এই পয  বিলয়া মহারাজা যন সই ভয় র দৃশ টা পুনরায় ত  কিরয়া িশহিরয়া
চ ু  মুিদেলন।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, তার দেহ আর কাথাও আঘাত িছল না?
মহারাজ বিলেলন, িছল। তার বুেক ছুিরর একটা আঘাত িছল। ডা ার বেলন, ঐ

আঘাতই মৃতু র কারণ। গলার আঘাত েলা তার পেরর। অথাৎ, হত াকারী থেম তার বুেক
ছুির মের তােক মমাি ক আহত কের, তারপর তার গলা ঐ ভােব িছ িভ  কেরেছ। িক
ভয় র িন ু রতা, ভাবুন তা? আিম ধু ভািব, িক উ  আে ােশর বেশ মানুষ তার মনুষ
িবসজন িদেয় এমন িহং  জ েত পিরণত হয় ৷

িকছু ণ আর কানও কথা হইল না। মহারাজ বাধ কির মনুষ  নামক অ ুত জীেবর
অমানুিষক দু ৃ িত কিরবার অফুর  শি র কথাই ভািবেত লািগেলন। ব ামেকশ ঘাড় হঁট
কিরয়া িচ াম  হইয়া রিহল।

সহসা ব ামেকেশর অধ-মুিদত চােখর িদেক আমার নজর পিড়ল। সে  সে
আিমও উে িজত হইয়া উিঠলাম— সই দৃি ! ব বার দিখয়ািছ, ভুল হইবার নয়।

ব ামেকশ কাথাও একটা সূ  পাইয়ােছ।
মহারাজ অবেশেষ মৗনভ  কিরয়া বিলেলন, “আিম যা জািন আপনােক বললুম।

এখন আমার ইে , পুিলস যা পাের ক ক, সই সে  আপিনও আমার প  থেক কাজ
ক ন। এতবড় একটা নৃশংস হত াকারী যিদ ধরা না পেড়, তাহেল সমােজর পে  িবেশষ
আশ ার কথা-আপনার কান আপি  নই তা?

ব ামেকশ বিলল, িকছু না। পুিলেসর সে  আমার ঝগড়া নই, বর  িবেশষ ণয়
আেছ। আপি  িকেসর?—আ া, হিরপদ শষবার কবছর জল খেটিছল আপিন জােনন?

মহারাজ বিলেলন, ‘হিরপদীর মুেখই েনিছলুম, আইেনর কেয়ক ধারা িমিলেয় তার
চৗ  বছর। জল হেয়িছল; িক  জেল শা িশ  ভােব থাকেল িকছু সাজা মাপ হেয় থােক,
তাই তােক এগােরা বছেরর বিশ খাটেত হয়িন ৷

ব ামেকশ ফু ভােব বিলল, বশ চমৎকার! হিরপদ স ে  আপিন আর িকছু
বলেত পােরন না?

মহারাজ বিলেলন, আপিন িঠক কান ধরেনর কথা জানেত চান বলুন, দিখ যিদ
বলেত পাির।

ব ামেকশ বিলল, মৃতু র দু-চার িদন আেগ তার আচার-ব বহাের এমন িকছু ল
কেরিছেলন। িক, যা িঠক াভািবক নয়?



মহারাজ বিলেলন, হ াঁ, ল  কেরিছলুম। মৃতু র িতন-চার িদন আেগ একিদন
সকালেবলা হিরপদ আমার কােছ বেস কাজ করেত করেত হঠাৎ অত  অসু  হেয় পেড়।
তার ভাব দেখ আমার মেন হেয়িছল য, কান কারেণ স ভাির ভয় পেয়েছ।

স সময় আর কউ আপনার কােছ িছল না?
মহারাজ একটু ভািবয়া বিলেলন, স সময় কতক িল িভ াথীর আেবদন আিম

দখিছলুম। যতদূর মেন পেড়, একজন িভ াথী তখন সখােন উপি ত িছল।
তার সামেনই অসু  হেয় পেড়?
হ াঁ।
একটু নীরব থািকয়া ব ামেকশ বিলল, যাক। আর িকছু? অন  সমেয়র কান িবেশষ

ঘটনা রণ করেত পােরন না?
মহারাজ ায় পাঁচ িমিনট গােল হাত িদয়া বিসয়া িচ া কিরেলন, তারপর বিলেলন,

একটা সামান  কথা মেন পড়েছ। িনতা ই অবা র ঘটনা, তবু বলিছ আপনার যিদ সাহায
হয়। আপিন বাধ হয় জােনন না, কেয়ক বছর আেগ আমার বািড় থেক একটা দামী নীলা
চুির যায়—

‘জািন বিক ৷
জােনন? তাহেল এও িন য় জােনন য, সই নীলাটা িফের পাবার জেন  আিম

দু'হাজার টাকা পুর ার ঘাষণা কেরিছলুম?
তাও জািন। তেব স ঘাষণা এখনও বলবৎ আেছ িকনা জািন না।
মহারাজ বিলেলন, িঠক ঐ ই হিরপদ কেরিছল। তখন স আমার টাইিপ , সেব

মা  কােজ ঢুেকেছ। একিদন হঠাৎ িজ াসা করেল, মহারাজ, আপনার য নীলাটা চুির
িগেয়িছল, সটা এখন িফের পেল িক আপিন দু'হাজার টাকা পুর ার দেবন? তার ে
িকছু আ য হেয়িছলাম; কারণ এতিদন পের নীলা িফের পাবার আর কানও আশাই িছল
না, পুিলস আেগই হল ছেড় িদেয়িছল।

আপিন হিরপদীর ে র িক উ র িদেয়িছেলন?
বেলিছলুম, যিদ নীলা িফের পাই িন য়ই দব।
ব ামেকশ তাড়াক কিরয়া উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, মহারাজ, আিম যিদ আজ ঐ 

কির, তাহেল িক সই উ রই দেবন?
মহারাজ িকছু ণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থািকয়া বিলেলন, হ াঁ, িন য়। িক —
ব ামেকশ আবার বিসয়া পিড়য়া বিলল, আপিন হিরপদীর হত াকারীর নাম জানেত

চান?
মহারােজর হতবুি  ভাব আরও বিধত হইল, িতিন বিলেলন, ‘আিম তা িকছুই বুঝেত

পারিছ না। আপিন হিরপদীর হত াকারীর নাম জােনন নািক?
জািন, তেব তার িব ে  মাণ সং হ করা আমার কাজ নয়— স কাজ পুিলস

ক ক। আিম ধু তার নাম বেল দব; তারপর তার বািড় ত াস কের মাণ বার করা
বাধ হয় শ  হেব না।

অিভভূত কে  মহারাজ বিলেলন, িক  এ য ভি বািজর মত মেন হে । সিত ই
আপিন তার নাম জােনন? িক কের জানেলন?

আপাতত অনুমান মা । তেব অনুমান িমেথ  হেব না। হত াকারীর নাম হে —
রমানাথ িনেয়াগী ৷

রমানাথ িনেয়াগী! িক -িক  নামটা পিরিচত মেন হে ।
হবারই তা কথা। বছর দেশক আেগ ইিনই আপনার নীলা চুির কের জেল

িগেয়িছেলন। স িত জল থেক বিরেয়েছন।



মেন পেড়েছ। িক  স হিরপদেক খুন করেল কন? হিরপদর সে  তার িক স ?
স  আেছ-পুরেনা কেয়কটা নিথ ঘাঁটেলই সটা ব েব। িক  মহারাজ, বলা ায়

এগারটা বােজ, আর আপনােক ধের রাখব না। িবেকেল চারেটর সময় যিদ দয়া কের
আবার পােয়র ধুেলা দন তাহেল সব জানেত পারেবন। আর হয়েতা নীলাটাও িফের পেত
পােরন। আিম ইিতমেধ ই সব ব ব া কের রাখব।
 
 

২
হতভ  মহারাজেক িবদায় িদেয় ব ামেকশ িনেজও বািহর হইবার জন  ত হইেত

লািগল, িজ াসা কিরলাম, এত বলায় তুিম আবার কাথায় চলেল?
স বিলল, ব েত হেব। জেলর িকছু পুরেনা কাগজপ  দখা দরকার। তাছাড়া

অন  কাজও আেছ। কখন িফরব িকছু িঠক নই। যিদ সময় পাই, হােটেল খেয় নব।  
বিলয়া ছাতা ও বষািত লইয়া িবরামহীন বৃি র মেধ  বািহর হইয়া পিড়ল।

যখন িফিরয়া আিসল, তখন বলা িতনটা। জামা, জুতা খুিলেত খুিলেত বিলল, বজায়
ি েদ পেয়েছ, িকছু খাওয়া হয়িন। ান কের িনই। পঁুিটরাম, চাটু কের িকছু খাওয়ার
ব ব া কর। —আজ ম ািটিন—িঠক চারেটর সময় অিভনয় আর  হেব।

িবি তভােব বিললাম, স িক! িকেসর অিভনয়?
ব ামেকশ বিলল, “ভয় নই-এই ঘেরই অিভনয় হেব। অিজত, দশেকর জেন  আরও

গাটকেয়ক চয়ার এ ঘের আিনয়া রাখা।  বিলয়া ান-ঘের ঢুিকয়া পিড়ল।
ানাে  আহার কিরেত বিসেল বিললাম, সম  িদন িক করেল বল।
ব ামেকশ অেনকখািন আমেলট মুেখ পুিরয়া িদয়া তৃি র সিহত িচবাইেত িচবাইেত

বিলল, জল িডপাটেমে র অিফেস আমার এক ব ু  আেছন, থেম তাঁর কােছ গলুম।
সখােন পুরেনা রকড বার কের দখা গল য, আমার অনুমান ভুল হয়িন।

তামার অনুমানটা িক?
ে  কণপাত না কিরয়া ব ামেকশ বিলেত লািগল, সখানকার কাজ শষ কের

বু বাবু-থুিড়-িবধুবাবুর কােছ গলুম। হিরপদার খুনটা তাঁরই এলাকায় পেড়। কেসর
ইনচাজ হে ন ই েপ র পূণবাবু। পূণবাবুেক ব াপারটা বুিঝেয় এবং িবধুবাবুর পদ েয়
যেথািচত তল েয়াগ কের শষ পয  কেযা ার হল।

িক  কাযটা িক তাই য আিম এখনও জািন না।
কাযটা হে  থমত রমানাথ িনেয়াগীর িঠকানা বার করা এবং ি তীয়ত তােক

ার কের তার বাসা খানাত াস করা। িঠকানা সহেজই ব ল, িক  খানাত ােস িবেশষ
ফল হল না। অবশ  রমনােথর ঘর থেক একটা ভীষণাকৃিত ছারা বিরেয়েছ; তােত
মানুেষর র  পাওয়া যায় িক না পরী ার জেন  পাঠান হেয়েছ। িক  য িজিনস পাব আশা
কেরিছলুম তা পলুম না। লাকটার লুিকেয় রাখবার মতা অসামান ।

িক িজিনস?
মহারােজর নীলাটা?
তারপর? এখন িক করেব?
এখন অিভনয় করব। রমনােথর কুসং াের ঘা িদেয় দখব। যিদ িকছু ফল পাই-ঐ

বাধ হয় মহারাজ এেলন। বািক অিভেনতারাও এেস পড়ল বেল। বিলয়া ঘিড়র িদেক
তাকাইল।

আর কারা আসেব?
রমানাথ এবং তার র ীরা।



তারা এখােন আসেব?
হ াঁ, িবধুবাবুর সে  সই রকম ব ব াই হেয়েছ। —পঁুিটরাম, খাবােরর বাসন েলা

সিরেয় িনেয় যাও।
আর িকছু িজ াসা কিরবার অবসর পাইলাম না, মহারাজ আিসয়া েবশ কিরেলন।

ঘিড়েত ঠং ঠং কিরয়া চিরটা বািজল! দিখলাম, মহারাজ রােজ ািচত িশ তা র া
কিরয়ােছন।

মহারাজেক সমাদর কিরয়া বসাইেত না বসাইেত আরও কেয়কজেনর পদশ  না
গল। পরী েণই িবধুবাবু, পূণবাবু ও আরও দুইজন সাব-ই েপ েরর সে  রমানাথ েবশ
কিরল।

রমানােথর চহারায় এমন কান িবেশষ  নাই যাহা দৃি  আকষণ কের; চুির িবদ ায়
পারদশী হইেত হইেল বাধহয় চহারািট িনতা  চলনসই হওয়া দরকার। রমানােথর মাথায়
ছাট কিরয়া চুল ছাঁটা, কপাল অপিরসর, িচবুক ছুচােলা- চােখ সতক চ লতা। তাহার গােয়
ব  বৎসেরর পুরাতন (স বত জেল যাইবার আেগকার) চামড়ার বাতাম আটা পাঁচ িমশািল
রেঙর ািটং কাট ও পােয় অ ত ািশত একেজাড়া রবােরর বুট জুতা দিখয়া সহসা
হাস রেসর উে ক হয়। ইিন য একজন সাংঘািতক ব ি  স সে হ কাহারও মেন উদয়
হয় না।

ব ামেকশ আ ুিল িনেদেশ তাহােক দখাইয়া বিলল, মহারাজ, লাকিটেক িচনেত
পােরন িক?

মহারাজ বিলেলন, হ াঁ, এখন িচনেত পারিছ। এই লাকটাই সিদন িভে  চাইেত
িগেয়িছল।

বশ। এখন তাহেল আপনারা সকেল আসন হণ ক ন। িবধুবাবু, মহারােজর সে  
িন য় পিরচয় আেছ। আসুন, আপিন মহারােজর পােশ বসুন। রমানাথ, তুিম এইখােন বস।  
বিলয়া ব ামেকশ রমানাথেক টিবেলর ধাের একটা চয়ার িনেদশ কিরয়া িদল।

রমানাথ বাঙিন ি  না কিরয়া উপেবশন কিরল। দুই জন সাব-ই েপ র তাহার দুই
পােশ বিসেলন। িবধুবাবু অ েভদী গা ীয অবল ন কিরয়া কটমট কিরয়া চািরিদেক
তাকাইেত লািগেলন। এই স ূণ আইন-িবগিহত ব াপার ঘিটেত িদয়া িতিন য িভতের
িভতের অিতশয় অ ি  বাধ কিরেতেছন তাহা তাঁহার ভাবভ ীেত কাশ পাইেত লািগল।

সকেল উপিব  হইেল ব ামেকশ টিবেলর স ুেখ বিসল। বিলল, আজ আিম
আপনােদর একটা গ  বলব। অিজেতর গে র মত কা িনক গ  নয়-সত  ঘটনা। যতদূর
স ব িনভুল ভােবই বলবার চ া করব; যিদ কাথাও ভুল হয়, রমানাথ সংেশাধন কের
িদেত পারেব। রমানাথ ছাড়া আর একজন। এ কািহনী জানত, িক  আজ স বঁেচ নই।

এইটুকু ভূিমকা কিরয়া বামেকশ তাহার গ  আর  কিরল। রমানােথর মুখ িক
িনিবকার হইয়া রিহল। স মুখ তুিলল না, একটা কথা বিলল না, িনিল ভােব আ ুল িদয়া
টিবেলর উপর দাগ কািটেত লািগল।

রমানাথ জেল যাবার পর থেকই গ  আর  করিছ। রমানাথ জেল গল, িক
মহারােজর নীলাটা স কাছছাড়া করেল না, সে  কের িনেয় গল। িক কৗশেল সকেলর
সতক দৃি  এিড়েয় িনেয় গল-তা আিম জািন না, জানবার চ াও কিরিন। রমানাথ ইে
করেল বলেত পাের।

পলেকর জন  রমনাথ ব ামেকেশর মুেখর িদেক চাখ তুিলয়াই আবার িনিব  মেন
টিবেল দাগ কািটেত লািগল।

ব ামেকশ বিলেত লািগল, রমানাথ অেনক ভাল ভাল দামী জহরত চুির কেরিছল;
িক  তার মেধ  থেক কবল মহারােজর র মুখী নীলাটাই য কন সে  রেখিছল তা



অনুমান করাই দু র। স বত পাথরটার একটা সে াহন শি , িছল; িজিনসটা দখেতও
চমৎকার-গাঢ় নীল রেঙর একটা হীরা, তার ভতর থেক রে র মত লাল রঙ ফুেট
ব ে । রমানাথ সটােক সে  নবার লাভ সামলােত পােরিন। পাথরটা খুব পয়ম
একথাও স বত রমানাথ েনিছল। দুিনয়িত যখন মানুেষর স  নয়, তখন মানুষ তােক
ব ু  বেলই ভুল কের।

যা হাক, রমানাথ আিলপুর জেল রইল। িকছুিদন পের পুিলস জানেত পারল য,
নীলাটা তার কােছই আেছ। যথাসমেয় রমানােথর সল খানাত াস হল। রমানােথর সেল
আর একজন কেয়দী িছল, তােকও সাচ করা হল। িক  নীলা পাওয়া গল না। কাথায়
গল নীলাটা?

রমানােথর সেল য ি তীয় কেয়দী িছল তার নাম হিরপদ রি ত। হিরপদ পুরেনা
ঘাগী আসামী, ছেলেবলা থেক জল খেটেছ।—তার অেনক ণ িছল। যাঁরা জেলর
কেয়দী িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট কেরেছন তাঁরাই জােনন, এক জাতীয় কেয়দী আেছ যারা িনেজেদর
গলার মেধ  পেকট তির কের। ব াপারটা নেত খুবই আ য িক  িমেথ  নয়। কেয়দীরা
টাকাকিড় জেল িনেয় যেত পাের না; অথচ তােদর মেধ  বিশর ভাগই নশােখার। তাই,
ওয়াডারেদর ঘুষ িদেয় বাইের থেক মাদক ব  আনাবার জেন  টাকার দরকার হয়। গলায়
পেকট তির করবার ফি  এই েয়াজন থেকই উৎপ  হেয়েছ; যারা কাঁচা বয়স থেক
জেল আেছ তােদর মেধ ই এ িজিনসটা বিশ দখা যায়। বীণ পুিলস কমচারী মা ই
এসব কথা জােনন।

হিরপদ ছেলেবলা থেক জল খাটেছ, স িনেজর গলায় পেকট তির কেরিছল।
রমানাথ যখন তার সেল িগেয় রইল। তখন দুজেনর মেধ  বশ ভাব হেয় গল। েম
হিরপদীর পেকেটর কথা রমানাথ জানেত পারল।

তারপর একিদন হঠাৎ পুিলস জেল হানা িদল। সেলর মেধ  নীলা লুেকাবার জায়গা
নই; রমানাথ নীলাটা হিরপদেক িদেয় বলেল, তুিম এখন গলার মেধ  লুিকেয় রাখা।
হিরপদেক স নীলাটা আেগই দিখেয়িছল এবং হিরপদরও সটার উপর দা ণ লাভ
জে িছল। স নীলাটা িনেয়ই টপ কের িগেল ফলল; তার ক নালীর মেধ  নীলাটা িগেয়
রইল। বলা বা ল , পুিলস এেস যখন ত াস করল। তখন িকছুই পল না।

এই ঘটনার পরিদনই হিরপদ হঠাৎ অন  জেল চালান হেয় গল, জেলর রকেড
তার উে খ আেছ। হিরপদীর ভাির সুিবধা হল। স িব াসঘাতকতা করল—যাবার আেগ
নীলাটা রমানাথেক িফিরেয় িদেয় গল না। রমানাথ িকছু বলেত পারল না- চােরর মা'র
কা া কউ নেত পায় না- স মন মের রেয় গল। মেন মেন তখন থেকই বাধ কির
ভীষণ িতিহংসার স  অটেত লািগল৷

এই সময় ল  কিরলাম, রমানােথর মুেখর কান িবকার ঘেট নাই বেট, িক  রাগ
ও গলার িশরা দপদপা কিরেতেছ, দুই চ ু  র াভ হইয়া উিঠয়ােছ।

ব ামেকশ বিলয়া চিলল, তারপর এেক এেক দশিট বছর কেট গেছ। ছ'মাস আেগ
হিরপদ জল থেক মুি  পল। মুি  পেয়ই স মহারােজর কােছ এল। তার ইে  িছল
মহারােজর সে  পিরিচত হেয় েম নীলাটা তাঁেক ফরত দেব। িবনামূেল  নয়—দু'হাজার
টাকা পুর ােরর কথা স জানত৷ ও নীলা অন  িবি  করেত গেলই ধরা পেড় যেত
হেব, তাই স- চ াও স করল না।

িক  থম থেকই মহারাজ তার িত এমন সদয় ব বহার করেলন য, স ভাির
ল ায় পেড় গল। তবু স একবার নীলার কথা মহারােজর কােছ তুেলিছল। িক  শষ
পয  নীলার বদেল মহারােজর কাছ থেক টাকা আদায় করেত তার িবেবেক বেধ গল।
মহারােজর দয়ার েণ হিরপদীর মত লােকর মেনও য কৃত তার স ার হেয়িছল, এটা



বড় কম কথা নয়।
েম হিরপদীর িদন ঘিনেয় আসেত লাগল। দশিদন আেগ রমনাথ জল থেক মুি

পেয় ব ল। হিরপদ কাথায় তা স জানত না, িক  এমিন দেবর খলা য, চারিদন
যেত না। যেতই মহারােজর বািড়েত রমানাথ তার দখা পেয় গল। রমানাথেক দখার
ফেলই হিরপদ অসু  হেয় পেড়িছল, হঠাৎ অসু  হেয় পড়বার তার আর কানও কারণ িছল
না।

য িতিহংসার আ ন দশ বছর ধের রমনােথর বুেক িধক িধক লিছল, তা
এেকবাের দুবার হেয় উঠল। হিরপদর বািড়র স ান স সহেজই বার করল। তারপর
সিদন রাে  িগেয়—

এ পয  ব ামেকশ সকেলর িদেক িফিরয়া গ  বিলেতিছল, এখন িবদু েতর মত
রমানােথর িদেক িফিরল। রমানাথাও ম মু  সেপর মত িন লক চে  ব ামেকেশর পােন
তাকাইয়া িছল; ব ামেকশ তাহার িদেক অ ুিল িনেদশ কিরয়া চাপা তী  ের বিলল,
রমানাথ, স-রাে  হিরপদর গলা িছেড় তার ক নালীর ভতর থেক তুিম নীলা বার কের
িনেয়িছেল। স নীলা কাথায়?

রমানাথ ব ামেকেশর চ ু  হইেত চ ু  সরাইেত পািরল না। স একবার িজ া ারা
অধর লহন কিরল, একবার চয়ার ছািড়য়া উিঠয়া দাঁড়াইবার চ া কিরল, তারপর যন
অসীম বেল িনেজেক ব ামেকেশর সে াহন দৃি র নাগপাশ হইেত মু  কিরয়া লইয়া িবকৃত
কে  বিলয়া উিঠল, আিম, আিম জািন না-হিরপদেক আিম খুন কিরিন-হিরপদ কার নাম
জািন না। নীলা আমার কােছ দই—বিলয়া আর  িবে াহী চে  চািহয়া স দুই হাত বুেকর
উপর চািপয়া ধিরল।

ব ামেকেশর অ ুিল তখনও তাহার িদেক িনেদশ কিরয়া িছল। আমােদর মেন হইেত
লািগল যন একটা মম াসী নাটেকর অিভনয় দিখেতিছ, দুইটা বল ই াশি  পর েরর
সিহত মরণা ক যু  কিরেতেছ; শষ পয  ক জয়ী হইেব তাহা দিখবার একা  আ েহ
আমরা িচ ািপেতর মত বিসয়া রিহলাম।

ব ামেকেশর ক ের একটা ভয় র দববাণীর সুর ঘনাইয়া আিসল; স রমানােথর
িদেক ঈষৎ কঁুিকয়া পূববৎ তী  অনু  ের বিলল, রমানাথ, তুিম জােনা না কী ভয়ানক
অিভশ  ওই র মুখী নীলা! তাই ওর মাহ কাটােত পারছ না। ভেব দ াখ, যতিদন তুিম ঐ
নীলা চুির না কেরিছেল, ততিদন তামােক কউ ধরেত পােরিন-নীলা চুির কেরই তুিম জেল
গেল। তারপর হিরপদর পিরণামটাও একবার ভেব দ াখ। স গলার মেধ  নীলা লুিকেয়
রেখিছল, তার গলার কী অব া হেয়িছল তা তামার চেয় বিশ আর কউ জােন না।
এখনও যিদ িনেজর ই  চাও, ঐ সবনাশা। নীলা ফরত দাও। নীলা নয়-ও কউেট সােপর
িবষ। যিদ হােত স নীলা পর, তামার হােত হাতকড়া পড়েব; যিদ গলায় পর, ঐ নীলা
ফাঁিসর দিড় হেয় তামার গলা চেপ ধরেব।

অব  একটা শ  কিরয়া রমানাথ উিঠয়া দাঁড়াইল। তাহার মেনর িভতর িক প
বল আেবেগর সৃি  হইয়ািছল, তাহা আমরাও সম ক বুিঝেত পাির নাই। পাগেলর মত স

একবার চািরিদেক তাকাইয়া, তারপর িনেজর কােটর চামড়ার বাতামটা সেজাের িছঁেড়
দূের ফিলয়া িদয়া চীৎকার কিরয়া উিঠল, চাই না-চাই না! এই নাও নীলা, আমােক বাঁচাও!
বিলয়া একটা দীঘ িশহিরত িন াস ফিলয়া অ ান হইয়া মািটেত পিড়য়া গল।

ব ামেকশ কপাল হইেত ঘাম মুিছল। দিখলাম তাহার হাত কাঁপেতেছ-ই াশি র
যুে  স জয়ী হইয়ােছ বেট, িক  অবলীলা েম নয়।

রমানােথর িনি  বাতামটা ঘেরর কােণ িগয়া পিড়য়ািছল, সটা তুিলয়া লইয়া
তাহার খালস ছাড়ােতই ছাড়ােতই ব ামেকশ িলত ের বিলল, মহারাজ, এই িনন



আপনার র মুখী নীলা।



ব ামেকশ ও বরদা
বিশ িদেনর কথা নয়, ভূতাে ষী বরদাবাবুর সিহত সত াে ষী ব ামেকেশর একবার

সা াৎকার ঘিটয়ািছল। ব ামেকেশর মনটা ভাবত বিহিবমুখ, ঘেরর কােণ মাকড়সার মত
জাল পািতয়া বিসয়া থািকেতই স ভালবােস। িক  সবার স পা া িতনশ’ মাইেলর পািড়
জমাইয়া সকলেক চমিকত কিরয়া িদয়ািছল।

ব ামেকেশর এক বাল ব ু  বহার েদেশ িড.এসিপ'র কাজ কিরেতন। িকছুিদন
পূেব িতিন মুে ের বদিল হইয়ািছেলন এবং সখান হইেত ব ামেকশেক িনয়িমত প াঘাত
কিরেত আর  কিরয়ািছেলন। তাঁহার সাদর িনম েণর অ রােল বাধ হয় কােনা গরজ

 িছল; নেচৎ পুিলেসর িড.এস.িপ. িবনা েয়াজেন পুরাতন অধিব ৃত ব ু  ঝালাইবার
জন  ব  হইয়া উিঠেবন। ইহা ক না কিরেতও মনটা নারাজ হইয়া উেঠ।

ভা  মােসর শষােশিষ; আকােশর মঘ লা অপব েয়র াচুেয ফ াকােস হইয়া
আিসয়ােছ, এমন সময় একিদন ব ামেকশ পুিলস-ব ু র প  পাইয়া এক রকম মিরয়া
হইয়াই বিলয়া উিঠল, চল, মুে র ঘুের আসা যাক।

আিম পা বাড়াইয়াই িছলাম। পূজার া ােল শরেতর বাতােস এমন একটা িকছু
আেছ যাহা ঘরবাসী বাঙালীেক পি েমর িদেক ও বাসী বাঙালীেক ঘেরর িদেক িনর র
ঠিলেত থােক। সানে  বিললাম, চল।

যথাসমেয় মুে র শেন উতিরয়া দিখলাম িড.এস.িপ. সােহব উপি ত আেছন।
ভ েলােকর নাম শশা বাবু; আমােদরই সমবয়  হইেবন, ি েশর কাঠা এখেনা পার হয়
নাই; তবু ইহাির মেধ  মুেখ ও চালচলেন একটা বয়  ভািরি  ভাব আিসয়া পিড়য়ােছ। মেন
হয়, অেপ াকৃত অ  বয়েস অিধক দািয়  ঘােড় পিড়য়া তাঁহােক বীণ কিরয়া তুিলয়ােছ।
িতিন আমােদর সে  লইয়া ক ার মেধ  তাঁহার সরকারী কায়াটাের আিনয়া তুিলেলন।

মুে র শহের “ ক া” নােম য ানটা পিরিচত তাহার ক া  এখন আর িকছু নাই;
তেব এককােল উহা মীরকািশেমর দুধষ দুগ িছল বেট। ায় িসিক মাইল পিরিমত বৃ াকৃিত
ান াকার ও গড়খাই িদয়া ঘরা-পি ম িদেক গ া। বািহের যাইবার িতনিট মা
তারণ ার আেছ। বতমােন এই ক ার মেধ  আদালত ও সরকারী উ  কমচারীেদর
বাস ান, জলখানা, িব ীণ খলার মাঠ ছাড়া সাধারণ ভ েলােকর বাসগৃহও দুচািরিট আেছ।
শহর বাজার ও কৃত লাকালয় ইহার বািহের; ক াটা যন রাজপু ষ ও স া  লােকর
জন  একটু ত  অিভজাত প ী।

শশা বাবুর বাসায় প িছয়া চা ও াতরােশর সহেযােগ তাঁহার সিহত আলাপ হইল।
আমােদর আদর অভ থনা খুবই কিরেলন; িক  দিখলাম লাকিট ভাির চতুর, কথাবাতায়
অিতশয় পটু। নানা অবা র আেলাচনার িভতর িদয়া পুরাতন ব ু ে র ৃিতর উে খ কিরেত
কিরেত মুে ের িক িক দশনীয় িজিনস আেছ তাহার িফিরি  িদেত িদেত কখন য
অ াতসাের তাঁহার মূল ব েব  প িছয়ােছন তাহা ভাল কিরয়া ল  না কিরেল ঠাহর করা
যায় না। অত  কােজর লাক তাহােত সে হ নাই, বােক র মুি য়ানার ারা কােজর কথািট
এমনভােব উ াপন কিরেত পােরন য কাহােরা াভ বা অসে ােষর কারণ থােক না।

ব ত আমরা তাঁহার বাসায় প িছবার আধঘ ার মেধ  িতিন য কােজর কথাটা
পািড়য়া ফিলয়ােছন তাহা আিম থমটা ধিরেতই পাির নাই; িক  ব ামেকেশর চােখ
কৗতুেকর একটু আভাস দিখয়া সেচতন হইয়া উিঠলাম। শশা বাবু তখন বিলেতিছেলন,



ধু ঐিতহািসক ভ প বা গরম জেলর বণ দিখেয়ই তামােদর িনরাশ করব না,
অতীি য় ব াপার যিদ দখেত চাও দখােত পাির। স িত শহের একিট রহস ময় ভূেতর
আিবভব হেয়েছ—তাঁেক িনেয় িকছু িব ত আিছ।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ভূেতর পছন িবরত থাকাও িক তামােদর একটা কতব
শশা বাবু হািসয়া বিলেলন, আের না না। িক  ব াপারটা এমন দাঁিড়েয়েছ—। হেয়েছ িক,
মাস ছেয়ক আেগ এই ক ার মেধ ই একিট ভ েলােকর ভারী রহস ময়ভােব মৃতু  হয়।
এখেনা স-মৃতু র িকনারা হয়িন, িক  এির মেধ  তাঁর তা া তাঁর পুরেনা বািড়েত হানা
িদেত আর  কেরেছ।

ব ামেকশ শূন  চােয়র পয়ালা নামাইয়া রািখল; দিখলাম তাহার চােখর িভতর
গভীর কৗতুক ীড়া কিরেতেছ। স সযে  মাল িদয়া মুখ মুিছল, তারপর একিট
িসগােরট ধরাইয়া ধীের ধীের বিলল, শশা , তামার কথা বলবার ভ ীিট আেগকার মতই
চমৎকার আেছ দখিছ, এবং সদ -ব বহাের আেরা পিরমািজত হেয়েছ। এখেনা এক ঘ া
হয়িন মুে ের পা িদেয়িছ, িক  এির মেধ  তামার কথা েন ানীয় ব াপাের আকৃ  হেয়
পেড়িছ। —ঘটনাটা িক, খুেল বল।

সয়ােন সয়ােন কালাকুিল। শশা বাবু ব ামেকেশর ইি তটা বুিঝেলন এবং বাধ
কির মেন মেন একটু অ িতভ হইেলন। িক  তাঁহার মুখ দিখয়া িকছুই ধরা গল না।
সহজভােব বিলেলন, আর এক পয়ালা চা? নেব না? পান নাও। িনন অিজতবাবু। আ া—
ঘটনাটা বিল তাহেল; যিদও এমন িকছু রামা কর কািহনী নয়। ছ'মাস আেগকার ঘটনা—

শশা বাবু জদা ও পান মুেখ িদয়া বিলেত আর  কিরেলন— এই ক ার মেধ ই
দি ণ ফটেকর িদেক একিট বািড় আেছ। বািড়িট ছাট হেলও দাতলা, চািরিদেক একটু
ফাঁকা জায়গা আেছ। ক ার মেধ  সব বািড়ই বশ ফাঁকা—শহেরর মত ঘঁষােঘিষ ঠাসাঠািস
নই; েত ক বািড়রই ক াউ  আেছ। এই বািড়িটর মািলক ানীয় একজন ‘রইস-িতিন
বািড়িট ভাড়া িদেয় থােকন।

গত পেনেরা বছর ধের এই বািড়েত িযিন বাস করিছেলন তাঁর নাম—- বকু  দাস।
লাকিটর বয়স হেয়িছল—জািতেত ণকার। বাজাের একিট সানা পার দাকান িছল; িক
দাকানটা নামমা । তাঁর আসল কারবার িছল জহরেতর। িহসােবর খাতাপ  থেক দখা
যায়, মৃতু কােল তাঁর কােছ একা খানা হীরা মু  চুিন পা া িছল—যার দাম ায় আড়াই ল
টাকা।

এই সব দামী মিণ-মু  িতিন বািড়েতই রাখেতন- দাকােন রাখেতন না। অথচ আ য
এই য তাঁর বািড়েত একটা লাহার িস ুক পয  িছল না। কাথায় িতিন তাঁর মূল বান
মিণ-মু া রাখেতন কউ জােন না। খির ার এেল তােক িতিন বািড়েত িনেয় আসেতন,
তারপর খিরদারেক বাইেরর ঘের বিসেয় িনেজ ওপের িগেয় শাবার ঘর থেক েয়াজন
মত িজিনস। এেন দখােতন।

হীের জহরেতর বহর দেখই বুঝেত পারছ লাকিট বড় মানুষ। িক  তাঁর চাল-চলন
দেখ কউ তা সে হ করেত পারত না। িনতা  িনরীহ গােছর আধাবয়সী লাক, দবি েজ
অসাধারণ ভি , গলায় তুলসীকিঠ-সবদাই জাড়হ  হেয় থাকেতন। িক  কান সৎকােযর
জন  চাঁদা চাইেত গেল এত বিশ িবমষ এবং কাতর হেয় পড়েতন য শহেরর ছেলরা
তাঁর কােছ চাঁদা আদােয়র চ া ছেড়ই িদেয়িছল। তাঁর নামটাও এই সূে  একটু িবকৃত
হেয় পিরহাস েল ‘ব য় কু ’ আকার ধারণ কেরিছল। শহরসু  বাঙালী তাঁেক ব য় কু
জ রী বেলই উে খ করত।

বা িবক লাকিট অসাধারণ কৃপণ িছেলন। মােস স র টাকা তাঁর খরচ িছল, তার
মেধ  চি শ টাকা বািড়ভাড়া; বািক ি শ টাকায় িনেজর, একিট মেয়র আর এক হাবাকালা



চাকেরর াসা াদন চািলেয় িনেতন; আিম তাঁর দনি ন খরেচর খাতা দেখিছ, কখনও
স েরর কাঠা পেরায়িন। আ য নয়?—আিম ভািব, লাকিট যখন এতবড় কৃপণই িছেলন
তখন এত বিশ। ভাড়া িদেয় ক ার মেধ  থাকবার কারণ িক? ক ার বাইের থাকেল তা
ঢর কম ভাড়ায় থাকেত পারেতন।

ব ামেকশ ডক- চয়াের ল া হইয়া অদূেরর পাষাণ-িনিমত দুগ- তারেণর পােন
তাকাইয়া িনেতিছল; বিলল, ক ার িভতরটা বাইেরর চাইেত িন য় বিশ িনরাপদ, চার-
বদমােসর আনােগানা কম। সুতরাং যার কােছ আড়াই ল  টাকার জহরত আেছ স তা
িনরাপদ ান দেখই বািড় নেব। বকু বাবু ব য়-কু  িছেলন বেট। িক  অসাবধানী লাক
বাধ হয় িছেলন না।

শশা বাবু বিলেলন, “আিমও তাই আ াজ কেরিছলুম। িক  ক ার মেধ  থেকও
বকু বাবু য চােরর শানদৃি  এড়ােত পােরনিন। সই গ ই বলিছ। স বত তাঁর বািড়েত
চুির করবার স  অেনকিদন থেকই চলিছল। মুে র জায়গািট ছাট বেট, তাই বেল তােক
তু  মেন কােরা না।

ব ামেকশ বিলল, না না, স িক কথা!
এখােন এমন দু' চারিট মহাপু ষ আেছন যাঁেদর সমক  চৗকশ চার দাগাবাজ

খুেন তামােদর কলকাতােতও পােব না। বলব িক তামােক, গভনেম েক পয  ভািবেয়
তুেলেছ হ। এখােন মীরকািশেমর আমেলর অেনক িদশী ব ুেকর কারখানা আেছ জান
তা? িক  স-সব কথা পের হেব, আেগ বকু  জ রীর গ টাই বিল।

এইভােব সামান  অবা র কথার িভতর িদয়া শশা বাবু পুিলেসর তথা িনেজর িবিবধ
তর দািয়ে র একটা গৃঢ় ইি ত িদয়া আবার বিলেত আর  কিরেলন—

গত ছাি েশ এি ল-অথাৎ বাংলার ১২ই বশাখ- বকু বাবু আটটার সময় তাঁর
দাকান থেক বািড় িফের এেলন। িনতা ই সহজ মানুষ, মেন আস  দুঘটনার পূবাভাস
পয  নই। আহারািদ কের রাি  আ াজ ন’টার সময় িতিন দাতলার ঘের েত গেলন।
তাঁর মেয় নীেচর তলায় ঠাকুরঘের েতা, সও বাপেক খাইেয় দাইেয় ঠাকুরঘের িগেয় দার
ব  কের িদেল। হাবাকাল চাকিরটা রাে  দাকান পাহারা িদত, মািলক বািড় ফরবার পরই
স চেল গল। তারপর বািড়েত িক ঘেটেছ, কউ িকছু জােন না।

সকালেবলা যখন দখা গল য বকু বাবুঘেরর দার খুলেছন না, তখন দার ভেঙ
ফলা হল। পুিলস ঘের ঢুেক দখেল বকু বাবুর মৃতেদহ দয়ােল ঠস িদেয় বেস আেছ।
কাথাও তাঁর গােয় আঘাত-িচ  নই, আততায়ী গলা িটেপ তাঁেক মেরেছ; তারপর তাঁর
সম  জহরত িনেয় খালা জানলা িদেয় ান কেরেছ।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, আততায়ী তাহেল জানলা িদেয়ই ঘের ঢুেকিছল?
শশা বাবু বিলেলন, তই তা মেন হয়। ঘেরর একিট মা  দরজা ব  িছল, সুতরাং

জানলা ছাড়া ঢাকবার আর পথ কাথায়! আমার িব াস, বকু বাবু রাে  জানলা খুেল
েয়িছেলন; ী কাল- সা-রাি টা গরমও িছল খুব। জানলার গরাদ নই, কােজই মই

লািগেয় চােররা সহেজই ঘের ঢুকেত পেরিছল।
বকু বাবুর হীরা জহরত সবই চুির িগেয়িছল?
সম । আড়াই ল  টাকার জহরত এেকবাের লাপাট। একিটও পাওয়া যায়িন।

এমন িক তাঁর কােঠর হাত-বাে  য টাকা-পয়সা িছল তাও চােরর ফেল যায়িন-সম
িনের িগেয়িছল।

কােঠর হাত-বাে  বকু বাবু হীরা জহরত রাখেতন?
তাছাড়া রাখবার জায়গা ক? অবশ  হাত-বাে ই য রাখেতন তার কােনা মাণ

নই। তাঁর শাবার ঘের কা  ঢাকবারই কুম িছল না, মেয় পয  জানত না িতিন



কাথায় িক রােখন। িক  আেগই বেলিছ, তাঁর একটা লাহার িস ুক পয  িছল না; অথচ
হীরা মু া যা-িকছু সব শাবার ঘেরই রাখেতন। সুতরাং হাত-বাে ই স েলা থাকত, ধের
িনেত হেব।

ঘের আর কােনা বা -প াঁটরা বা ঐ ধরেনর িকছু িছল না?
িকছু না। নেল আ য হেব, ঘের একটা মাদুর, একটা বািলশ, ঐ হাত-বা টা,

পােনর বাটা আর জেলর কলসী ছাড়া িকছু িছল না। দয়ােল একটা ছিব পয  না।
ব ামেকশ বিলল, পােনর বাটা! সটা ভাল কের দেখিছেল তা?
শশা বাবু ু ভােব ঈষৎ হািসেলন—ওেহ, তামরা আমােদর যতটা গাধা মেন কর,

সিত ই আমরা ততটা গাধা নাই। ঘেরর সব িজিনসই অিতপিত কের ত াস করা হেয়িছল।
পােনর বাটার মেধ  িছল একদলা চুন, খািনকটা কের খেয়র সুপুির লব —আর পােনর
পাতা। বাটাটা িপতেলর তির, তােত চুন খেয়র সুপুিরর জন  আলাদা খুবির কাটা িছল।
বকু বাবু খুব বিশ পান খেতন, অেন র সাজা পান পছ  হত না বেল িনেজ সেজ
খেতন। —আর িকছু জানেত চাও তার স ে ?

ব ামেকশ হািসেত হািসেত বিলল, না না, ওই যেথ । তামােদর ধয আর
অধ বসায় স ে  তা কােনা  নই; সকেলই একবােক  ীকার কের। সই সে  যিদ
একটু বুি -িক  স যাক। মাট কথা দাঁড়াল এই য বকু বাবুেক খুন কের তাঁর আড়াই
ল  টাকার জহরত িনেয় চার িক া চােররা চ ট িদেয়েছ। তারপর ছমাস কেট গেছ।
িক  তামরা কােনা িকনারা করেত পােরািন। জহরত েলা বাজাের চালাবার চ া হে  িক
না- স খবর পেয়ছ?

এখেনা জহরত বাজাের আেসিন। এেল আমরা খবর পতুম। চািরিদেক গােয় া
আেছ।

বশ। তারপর?
তারপর আর িক-ঐ পয । বকু বাবুর মেয়র অব া বড়ই শাচনীয় হেয় পেড়েছ।

িতিন নগদ টাকা িকছুই রেখ যেত পােরনিন; কাথাও একিট পয়সা পয  িছল না।
দাকােনর সানা- পা িবি  কের যা সামান  িকছু টাকা পেয়েছ সইটুকুই স ল। বাঙালী
ভ ঘেরর মেয়, িবেদেশ পয়সার অভােব পেরর গল হ হেয় রেয়েছ দখেলও ক  হয়।

কার গল হ হেয় আেছ?
ানীয় একজন বীণ উিকল-নাম তারাশ রবাবু। িতিনই িনেজর বািড়েত রেখেছন।

লাকিট উিকল হেলও ভাল বলেত হেব। বকু বাবুর সে  ণয়ও িছল, িত রিববাের
দুপুরেবলা দু’জেন দাবা খলেতন—

ঁ। মেয়িট িবধবা?
না, সধবা। তেব িবধবা বলেলও িবেশষ িত হয় না। কম বয়েস িবেয় হেয়িছল,

ামীটা অ  বয়েস বয়ােট হেয় যায়। মাতাল দু ির -িথেয়টার যা া কের বড়াত, তারপর
হঠাৎ নািক এক সাকাস পািটর সে  দশ ছেড় চেল যায়। সই থেক িন ে শ। তাই
মেয়েক বকু বাবু িনেজর কােছই রেখিছেলন।

মেয়িটর বয়স কত?
তইশ-চি শ হেব।
চির  কমন?
যতদূর জািন, ভাল। চহারাও ভাল থাকার অনুকুল-অথাৎ জলার প ী বলেলই হয়।

ামী বচারােক নহাৎ দাষ দওয়া যায় না—
বুেঝিছ। দেশ আ ীয়- জন কউ নই?
না-থাকারই মেধ । নব ীেপ খুড়তুেতা ভােয়রা আেছ, বকু বাবুর মৃতু র খবর পেয়



কেয়কজন ছুেট এেসিছল। িক  যখন দখেল এক ফাঁটাও রস নই, সব চাের িনেয়
গেছ, তখন য-যার খেস পড়ল।

ব ামেকশ অেনক ণ চুপ কিরয়া বিসয়া রিহল; তারপর একটা িন াস ফিলয়া
বিলল, ব াপারটার মেধ  অেনকখািন অিভনব  রেয়েছ। িক  এত বিশ দির হেয় গেছ য
আর িকছু করেত পারা যােব বেল মেন হয় না। তাছাড়া আিম িবেদশী, দুিদেনর জন
এেসিছ, তামােদর কােজ হ ে প করেত চাই না। তুিমও বাধ হয় তা পছ  করেব না।

শশা বাবু বিলেলন, “না না, হ ে প করেত যােব কন? আিম অিফিসয়ািল
তামােক িকছু বলিছ না; তেব তুিমও এই কােজর কাজী, যিদ দেখ েন তামার মেন
কােনা আইিডয়া আেস তাহেল আমােক ব ি গতভােব সাহায  করেত পার। তুিম বড়ােত
এেসছ, তামার ওপর কােনা দািয়  চািপেয় তামােক িব ত করেত আিম চাই না।

শশা বাবুর মেনর ভাবটা অ াত রিহল না। সাহায  লইেত িতিন পুরাদ র রাজী,
িক  অিফিসয়ািল কাহােরা কৃিত  ীকার কিরয়া যেশর ভাগ িদেত নারাজ।

ব ামেকশও হািসল, বিলল, বশ, তাই হেব। দািয়  না িনেয়ই তামােক সাহায
করব। —ভাল কথা, ভূেতর উপ েবর কথা িক বলিছেল?

শশা বাবু বিলেলন, বকু বাবু মারা যাবার িকছুিদন পেরই ঐ বািড়েত আর একজন
বাঙালী ভাড়ােট এেসেছন, িতিন আসার পর থেকই বািড়েত ভূেতর উপ ব আর  হেয়েছ।
সব কথা অবশ  িব াস করা যায় না, িক  য সব ব াপার ঘটেছ তােত রামা  হয়।
পেনেরা হাত ল া। একিট তা া রাে  ঘেরর জােনালা িদেয় উিক মাের। বািড়র লাক
ছাড়াও আেরা কউ কউ দেখেছ।

বল িক?
হাঁ।—এখােন বরদাবাবু বেল এক ভ েলাক আেছন-আেরা! নাম করেত না করেতই

এেস পেড়েছন য! অেনকিদন বাঁচেবন। শেলনবাবুও আেছন।— বশ বশ। আসুন।
ব ামেকশ, বরদাবাবু হে ন ভূেতর একজন িবেশষ । ভুতুেড় ব াপার ওঁর মুেখই শােনা।

 
াথিমক নম ারািদর পর নবাগত দুইজন আসন হণ কিরেলন। বরদাবাবুর

চহারািট গালগাল বঁেট-খােটা, রং ফরসা, দািড় গাঁফ কামােনা; সব িমলাইয়া নিনতাল
আলুর কথা রণ করাইয়া দয়। তাঁহার স ী শেলনবাবু ইহার িবপরীত; ল া একহারা
গঠন, অথচ ীণ বলা চেল না। কথায় বাতায় উভেয়র পিরচয় জািনেত পািরলাম। বরদাবাবু
এখানকার বািস া, পতৃক িকছু জিমজমা ও কেয়কখানা বািড়র উপ  ভাগ কেরন এবং
অবসরকােল ততে র চচা কিরয়া থােকন। শেলনবাবু ধনী ব ি - াে র জন  মুে ের
আিসয়ািছেলন; িক  ানিট তাঁহার াে র সিহত এমন খাপ খাইয়া িগয়ােছ য বািড়
িকিনয়া এখােন ায়ীভােব বাস কিরেত মন  কিরয়ােছন। বয়স উভেয়রই চি েশর নীেচ।

আমােদর পিরচয়ও তাঁহািদগেক িদলাম-িক  দখা গল ব ামেকেশর নাম পয
তাঁহারা শােনন নাই। খ ািত এমনই িজিনস!

যা হাক, পিরচয় আদান- দােনর পর বরদাবাবু বিলেলন, “ব য়কু  জ রীর গ
নিছেলন বুিঝ? বড়ই শাচনীয় ব াপার-অপঘাত মৃতু । আমার িব াস গয়ায় িপ  না িদেল

তাঁর আ ার সদগিত হেব না।
ব ামেকশ একটু নিড়য়া চিড়য়া বিসল। তাহার িদেক তী  দৃি পাত কিরয়া বরদাবাবু

বিলেলন, আপিন িতেযািন িব াস কেরন না?
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, অিব াসও কির না। িতেযািন আমার িহেসেবর বাইের।
বরদাবাবু বিলেলন, আপিন িহেসেবর বাইের রাখেত চাইেলও তারা য থাকেত চায়

না। ঐখােনই তা মুশিকল। শেলনবাবু, আপিনও তা আেগ ভূত িব াস করেতন না,



বুজ িক বেল হেস উিড়েয় িদেতন। িক  এখন?
বরদাবাবুর স ী বিলেলন, এখন গাঁড়া ভ  বলেলও অতু ি  হয় না। বা িবক

ব ামেকশবাবু, আেগ আিমও আপনার মত িছলুম, ভূত- ত িনেয় মাথা ঘামাতুম না। িক
এখােন এেস বরদাবাবুর সে  আলাপ হবার পর যতই এ িবষেয় আেলাচনা করিছ ততই
আমার ধারণা হে  য ভুতেক বাদ িদেয় এ সংসাের চলা এরকম অস ব।

ব ামেকশ বিলল, িক জািন!! আমােদর তা এখন পয  বশ চেল যাে । আর
দখুন, এমিনেতই মানুেষর জীবনযা াটা এত জিটল হেয় উেঠেছ য তার ওপর আবার—

শশা বাবু বাধা িদয়া বিলেলন, ও সব যাক। বরদাবাবু, আপিন ব ামেকশেক
বকু বাবুর ভূতুেড় কািহনীটা িনেয় িদন।

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, সই ভাল। ত  আেলাচনার চেয় গ  শানা ঢর বিশ।
আরােমর।

বরদাবাবুর মুেখ তৃি র একটা িঝিলক খিলয়া গল। জগেত গ  বিলবার লাক
অেনক আেছ-িক  অনুরাগী াতা সকেলর ভােগ  জােট না। অিধকাংশই অিব াসী ও
িছ াে ষী, গ  শানার চেয় তক কিরেতই অিধক ভালবােস। তাই ব ামেকশ যখন ত
ছািড়য়া গ  িনেতই স ত হইল। তখন বরদাবাবু যন অ ত ািশেতর আিবভােব উৎফু
হইয়া উিঠেলন। বুিঝলাম, িশ  এবং ধযবান াতা লাভ করা তাঁহার ভােগ  বড় একটা
ঘিটয়া উেঠ না।

শশা বাবুর কাটা হইেত একিট িসগােরট লইয়া তাহােত অি সংেযাগপূবক বরদাবাবু
ধীের ধীের বিলেত আর  কিরেলন। সকেলর গ  বিলবার ভ ী এক নয়; বরদাবাবুর ভ ীিট
বশ িচ াকষক। ড়া িড় তাড়াতািড় নাই-ধীরম র তােল চিলয়ােছ; ঘটনার বা েল  গ
ক িকত নয়, অথচ এ প িনপুণভােব ঘটনা িল িবন  য াতার মনেক ধীের ধীের
শৃ িলত কিরয়া ফেল। চােখর দৃি  ও মুেখর ভি মা এমনভােব গে র সিহত স ত
কিরয়া চেল য সব িমশাইয়া একিট অখ  রস ব র আ াদ পাইেতিছ বিলয়া ম হয়।

বকু বাবুর মৃতু র কথা আপনারা েনেছন। অপঘাত মৃতু ; পরেলােকর জন  ত
হবার অবকাশ িতিন পানিন। আমােদর মেধ  একটা সং ার আেছ য, মানুেষর আ া সহসা
অতিকতভােব দহ থেক িবি  হেল তার দহািভমান দূর হয় না-অথাৎ স বুঝেতই পাের
না। তার দহ নই। আবার কখেনা কখেনা বুঝেত পারেলও সংসােরর মাহ ভুলেত পাের
না, ঘুের িফের তার জীিবতকােলর কমে ে  আনােগানা করেত থােক।

এসব িথেয়াির আপনােদর িব াস করেত বলিছ না। িক  য অেলৗিকক কািহনী
আপনােদর শানােত যাি -এ ছাড়া তার আর কােনা সে াষজনক ব াখ া পাওয়া যায় না।
ঘটনা য সত  স িবষেয় কােনা  নই। আিম আষােঢ় গ  বিল এই রকম একটা
অপবাদ আেছ; িক  এে ে  অিত বড় অিব াসীেকও ীকার করেত হেয়েছ য আিম
একিব ু বািড়েয় বলিছ না। িক বেলন। শেলনবাবু?

শেলনবাবু বিলেলন, হ াঁ। অমূল বাবুেকও ীকার করেত হেয়েছ য ঘটনা িমেথ
নয়।

বরদাবাবু বিলেত লািগেলন, সুতরাং কারণ যাই হাক, ঘটনাটা িনঃসংশয়। বকু বাবু
মারা যাবার পর কেয়ক হ া তাঁর বািড়খানা পুিলেসর কবেল রইল; ইিতমেধ  বকু বাবুর
মেয়েক তারাশ রবাবু িনেজর বািড়েত আ য় িদেলন। এ কয়িদেনর মেধ  িকছু ঘেটিছল িক
না বলেত পাির না, পিলেসর য দু’জন কনে বল সখােন পাহারা দবার জন  মাতােয়ন
হেয়িছল তারা স বত সে র পর দু ঘিট ভািঙ চিড়েয় এমন িন া িদত য ভূত- েতর মত
অশরীরী জীেবর গিতিবিধ ল  করবার মত অব া তােদর থাকত না। যা হাক, পুিলস
সখান থেক থানা তুেল নবার পরই একজন নবাগত ভাড়ােট বািড়েত এেলন। ভ েলােকর



নাম কলাসচ  মি ক- রাগজীণ বৃ - াে র অে ষেণ মুে ের এেস ক ায় একখানা বািড়
খািল হেয়েছ দেখ খাঁজখবর না িনেয়ই বািড় দখল কের বসেলন-বািড়র মািলকও খুেনর
ইিতহাস তাঁেক জানাবার জন  িবেশষ ব তা কাশ করেলন না।

কেয়কিদন িন প েবই কেট গল। দাতলায় একিট মা  শাবার ঘর- য-ঘের
বকু বাবু মারা িগেয়িছেলন- সই ঘরিটেতই কলাসবাবু েত লাগেলন। নীেচর তলায় তাঁর
চাকর বামুন সরকার রইল। কলাসবাবুর অব া বশ ভাল, পাড়া গেয় জিমদার। একমা
ছেলর সে  ঝগড়া চলেছ, ীও জীিবত নই-তই কবল চাকর বামুেনর ওপর িনভর কেরই
হাওয়া বদলােত এেসেছন।

ছয় সাত িদন কেট যাবার পর একিদন ভূেতর আিবভাব হল। রাি  নাটার সময়
ওষুধ খেয় িতিন িন ার আেয়াজন করেছন, এমন সময় নজর পড়ল জানালার িদেক।
ী কাল, জানালা খালাই িছল— দখেলন, কদাকার একখানা মুখ ঘেরর মেধ  উিক মারেছ।
কলাসবাবু চীৎকার কের উঠেলন, চাকর-বাকর নীেচ থেক ছুেট এল। িক  মুখখানা তখন
অদৃশ  হেয় গেছ।

তারপর আেরা দুই রাি  ওই ব াপার হল। থম রাি র ব াপারটা  কলাসবাবুর
মানিসক াি  বেল সকেল উিড়েয় দবার চ া কেরিছল। িক  এখন আর তা স ব হল
না। খবরটা চািরিদেক ছিড়েয় পড়ল। আমােদর সে  তখেনা কলাসবাবুর আলাপ হয়িন,
িক  আমরাও জানেত পারলুম।

ভূত- ত স ে  আমার একটা ব ািনক কৗতুহল আেছ। নই বেল তােক উিড়েয়
িদেত পাির না, আবার চাখ বুেজ তােক মেন িনেতও পাির না। তাই, অন  সকেল যখন
ঘটনাটােক পিরহােসর একিট সরস উপাদান মেন কের উ িসত হেয় উঠেলন, আিম তখন
ভাবলুম— দিখই না; অ াকৃত িবষয় বেল িমেথ ই হেত হেব এমন িক মােন আেছ?

একিদন আিম এবং আেরা কেয়কজন ব ু  কলাসবাবুর সে  দখা করেত গলুম।
িতিন রােগ প ু-হােটর ব ারাম-নীেচ নামা ডা ােরর িনেষধ; তাঁর শাবার ঘেরই আমােদর
ডেক পাঠােলন। িখটিখেট ভােবর লাক হেলও তাঁর বাহ  আদব-কায়দা বশ দুর ,
আমােদর ভালভােবই অভ থনা করেলন। তাঁর কাছ থেক ভৗিতক ব াপােরর সিঠক িববরণ
পাওয়া গল।

িতিন বলেলন-গিত পেনেরা িদেনর মেধ  চারবার িতমূিতর আিবেভাব হেয়েছ।
চারবারই স জানালার সামেন এেস ঘেরর মেধ  উিক মেরেছ—তারপর িমিলেয় গেছ।
তার আসার সমেয়র িকছু িঠক নই; কখেনা দুপুর রাে  এেসেছ, কখেনা শষ রাে
এেসেছ, আবার কখেনা বা সে র সমেয়ও দখা িদেয়েছ। মূিতটা সু  নয়, চােখ একটা
লু  ু িধত ভাব। যন ঘের ঢুকেত চায়, িক  মানুষ আেছ দেখ সা ােত িফের চেল
যাে ।

কলাসবাবুর গ  েন আমরা ি র করলুম, চে  এই ঘটনা ত  করেত হেব।
কলাসবাবুও আমােদর সা েহ আম ণ করেলন। পরিদন থেক আমরা ত হ তাঁর বািড়েত
পাহারা আর  করলুম। সে  থেক রাি  দশটা-কখেনা বা এগােরাটা বেজ যায়। িক

িতেয়ািনর দখা নই। যিদ বা কদািচৎ আেস, আমরা চেল যাবার পর আেস; আমরা
দখেত পাই না।

িদন দেশক আনােগানা করবার পর আমার ব ু রা এেক এেক খেস পড়েত লাগেলন;
শেলনবাবুও ভে াদ ম হেয় যাওয়া ছেড় িদেলন। আিম কবল একলা লেগ রইলুম।
সে র পর যাই; কলাসবাবুর সে  বেস গ - জব কির, তারপর সােড়-দশটা এগােরাটা
নাগাদ িফের আিস।

এইভােব আেরা এক হ া কেট গল। আিমও মশ হতাশ হেয় পড়েত লাগলুম। এ



িক রকম তা া য কলাসবাবু ছাড়া আর কউ দখেত পায় না। কলাসবাবুর ওপর
নানা রকম সে হ হেত লাগল।

তারপর একিদন হঠাৎ আমার দীঘ অধ বসােয়র পুর ার পলুম। কলাসবাবুর ওপের
সে হও ঘুেচ গল।

ব ামেকশ এত ণ একমেন িনেতিছল, বিলল, আপিন দখেলন?
গভীর ের বরদাবাবু বিলেলন, হ াঁ-আিম দখলুম।
ব ামেকশ চয়াের হলান িদয়া বিসল৷ —তই তা! তারপর িকয়াৎকাল যন িচ া

কিরয়া বিলল, বকু বাবুেক িচনেত পারেলন?
বরদাবাবু মাথা নািড়েলন— তা িঠক বলেত পাির না। —একখানা মুখ, খুব  নয়।

তবু মানুেষর মত তােত সে হ নই। কেয়ক মু েতর জেন  আবছায়া ছিবর মত ফুেট
উেঠই িমিলেয় গল।

ব ামেকশ বিলল, ভাির আ য! ত ভােব ভুত দখা সকেলর ভােগ  ঘেট ওেঠ না;
অিধকাংশ েলই ভৗিতক ঘটনা িবে ষণ কের দখা যায়-হয় শানা কথা, নয় তা র ুেত
সপ ম।

ব ামেকেশর কথার মেধ  অিব ােসর য  ইি ত িছল তাহা বাধ কির
শেলনবাবুেক িব  কিরল; িতিন বিলেলন, ধু বরদাবাবু নয়, তারপর আেরা অেনেক
দেখেছন।

ব ামেকশ বিলল, আপিনও দেখেছন নািক?
শেলনবাবু বিলেলন, ‘হ াঁ, আিমও দেখিছ। হয়েতা বরদাবাবুর মত অত ভােব

দিখিন, তবু দেখিছ। বরদাবাবু দখবার পর আমরা কেয়কজন আবার যেত আর
কেরিছলুম। একিদন আিম িনেমেষর জন  দেখ ফললুম।

বরদাবাবু বিলেলন, সিদন শেলনবাবু উে িজত হেয় একটু ভুল কের ফেলিছেলন
বেলই ভাল কের দখেত পানিন। আমরা কেয়কজন-আিম, অমূল  আর ডা ার শচী রায়-
কলাসবাবুর সে  কথা কইিছলুম; তাঁেক বািড় ছেড় দবার পরামশ িদেত িদেত একটু
অন মন  হেয় পেড়িছলুম, িক  শেলনবাবু িশকারীর মত জানালার িদেক তািকেয় বেস
িছেলন। হঠাৎ উিন ‘ঐ ঐ—’ কের চঁিচেয় উঠেলন। আমরা ধড়মড় কের িফের চাইলুম,
িক  তখন আর িকছু দখা গল না। শেলনবাবু দেখিছেলন, একটা কুয়াসার মত বা
যন মশ আকার পির হ করেছ। িক  সটা স ূণ েপ materialise করবার আেগই
উিন চঁিচেয় উঠেলন, তাই সব ন  হেয় গল।

শেলনবাবু বিলেলন, ‘তবু, কলাসবাবুও িন য় দখেত পেয়িছেলন। মেন নই,
িতিন অ ান হেয় পড়েলন?

বরদাবাবু বিলেলন, হ াঁ, এেক তাঁর হাট দুবল—; ভােগ  শচী ডা ার উপি ত িছল,
তাই তখিন ইনেজকশন িদেয় তাঁর ান িফিরেয় আনেল। নইেল হয়েতা আর একটা

ােজিড ঘেট যত।
অতঃপর ায় পাঁচ িমিনট আমরা সকেল নীরেব বিসয়া রিহলাম। ত দশীর কথা,

অিব াস কিরবার উপায় নই। অ ত দুইিট িবিশ  ভ স ানেক চূড়া  িমথ াবাদী বিলয়া
ধিরয়া না লইেল িব াস কিরেত হয়। আবার গ টা এতই অ াকৃত য সহসা মািনয়া
লইেতও মন সের না।

অবেশেষ ব ামেকশ বিলল, তাহেল আপনােদর মেত বকু বাবুর তা াই তাঁর
শাবার ঘেরর জােনালার কােছ দখা িদে ন?

বরদাবাবু বিলেলন, তাছাড়া আর িক হেত পাের?
বকু বাবুর মেয়র এ িবষেয় মতামত িক?



তাঁর মতামত িঠক বাঝা যায় না। গয়ায় িপ  দবার কথা বেলিছলুম, তা িকছুই 
করেলন না। িবেশষত তারাশ রবাবু তা এসব কথা কােনই তােলন না-ব -িব প কের 
উিড়েয় দন।  বরদাবাবু একিট াভপূণ দীঘ াস ফিলেলন।

ব ামেকশ বিলল, বকু বাবুর খুেনর একটা িকনারা হেল হয়েতা তাঁর আ ার
সদগিত হত। আিম তত  স ে  িকছু জািন না; তবু মেন হয়, পরেলাক যিদ থােক,
তেব িতেযািনর পে  িতিহংসা বৃি টা অ াভািবক নয়।

বরদাবাবু বিলেলন, তা তা নয়ই। িতেযািনর কবল দহ নই, আ া তা অটুট
আেছ। গীতায়- ননং িছ ি  শ ািণ—

বাধা িদয়া ব ামেকশ বিলল, আ া, বকু বাবুর মেয়র সে  আমার একবার দখা
কিরেয় িদেত পােরন? তাঁেক দু-একটা  িজ াসা করতুম।

বরদাবাবু ভািবয়া বিলেলন, চ া করেত পাির। আপিন িডেটকিটভ নেল হয়েতা
তারাশ রবাবু আপি  করেবন না। আজ বার লাইে িরেত আিম তাঁর সে  দখা করব; যিদ
িতিন রাজী হন, ওেবলা এেস আপনােক িনেয় যাব। তাহেল তাই কথা রইল।

অতঃপর বরদাবাবু উিঠ-উিঠ কিরেতেছন দিখয়া আিম িজ াসা কিরলাম, আ া,
আমরা ভূত দখেত পাই না?

বরদাবাবু বিলেলন, একিদেনই য দখেত পােবন এমন কথা বিল না; তেব
দৃঢ় িত  হেয় লেগ থাকেত পারেল িন য় দখেবন। চলুন না, আজই তারাশ রবাবুর
বািড় হেয় আপনােদর কলাসবাবুর বািড় িনেয় যাই। িক বেলন ব ামেকশবাবু?

বশ কথা। ওটা দখবার আমারও িবেশষ আ হ আেছ। আপনােদর দেশ এেসিছ,
একটা নুতন অিভ তা স য় কের িনেয় যেত চাই।

তাহেল এখন উিঠ। দশটা বােজ। ওেবলা পাঁচটা নাগাদ আবার আসব।
বরদাবাবু ও শেলনবাবু ান কিরবার পর শশা বাবু িজ াসা কিরেলন, িক মেন

হল? আ য নয়?
ব ামেকশ বিলল, তামার খুেনর গ  আর বরদাবাবুর ভূেতর গ -দুেটার মেধ

কানটা বিশ আজ িব বুঝেত পারিছ না।
আমার খুেনর গে  আজ িব কানখানটা পেল?
ছ'মােসর মেধ  য খুেনর িকনারা হয় না। তােক আজ িব ছাড়া আর িক বলব?

বকু বাবু খুন হেয়িছেলন এ িবষেয় কান সে হ নই তা? হাটেফল কের মারা যানিন?
িক য বল—; ডা ােরর পা -মেটম িরেপাট রেয়েছ, গলা িটেপ দম ব  কের

তাঁেক মারা হেয়েছ। গলায় sub-cutaneous abrasions—
অথচ আততায়ীর কােনা িচ  নই, একটা আঙুেলর দাগ পয  না। আজ িব আর

কােক বেল? বরদাবাবুর তা তবু একটা ত দৃশ  ভূত আেছ, তামার তাও নই। —
ব ামেকশ উিঠয়া আলস  ভািঙেত ভািঙেত বিলল, ‘অিজত, ওেঠা- ান কের নওয়া যাক।
েন ঘুম হয়িন; দুপুরেবলা িদিব  একিট িন া না িদেল শরীর ধাত  হেব না। ’

 
অপরাে  বরদাবাবু আিসেলন। তারাশ রবাবু রাজী হইয়ােছন; যিদও একিট

শাকস া া ভ মিহলার উপর এইসব অযথা উৎপাত িতিন অত  অপছ  কেরন।
বরদাবাবুর সে  দুইজেন বািহর হইলাম। শশা বাবু যাইেত পািরেলন না, হঠাৎ িক

কারেণ উপরওয়ালার িনকট তাঁহার ডাক পিড়য়ােছ।
পেথ যাইেত যাইেত বরদাবাবু জানাইেলন য, তারাশ রবাবু লাক নহাৎ ম  নয়,

তাঁহার মত আইন  তী বুি  উিকলও জুলায় আর ি তীয় নাই; িক  মুখ বড় খারাপ।
হািকমরা পয  তাঁহার কটু-িত  ভাষােক ভয় কিরয়া চেলন। হয়েতা িতিন আমােদর খুব



সাদর সংবধনা কিরেতন না; িক  তাহা যন আমরা গােয় না মািখ।
তু ের ব ামেকশ একটু হািসল। যখােন কােযা ার কিরেত হইেব সখােন তাহার

গােয় গ ােরর চামড়া- কহই তাহােক অপমান কিরেত পাের না। সংসগ েণ আমার কও
বশ পু  হইয়া আিসেতিছল।

ক ার দি ণ দুয়ার পার হইয়া বলুনবাজার নামক পাড়ায় উপি ত হইলাম।
ধানত বাঙালী পাড়া, তাহার মধ েল তারাশ রবাবুর কা  ইমারৎ। তারাশ রবাবু য

তী বুি  উিকল তাহােত আর সে হ রিহল না।
তাঁহার বঠকখানায় উপনীত হইয়া দিখলাম ত েপােশ ফরাস পাতা এবং তাহার

উপর তািকয়া ঠস িদয়া বিসয়া গৃহ ামী তা কুট সবন কিরেতেছন। শীণ দীঘাকৃিত লাক,
দেহ মাংেসর বা ল  নাই বরং অভাব; িক  মুেখর গঠন ও চােখর দৃি  অিতশয় ধারােলা।
বয়স ষােটর কাছাকািছ; পিরধােন থান ও  িপরান। আমােদর আিসেত দিখয়া িতিন
গড়গড়ার নল হােত উিঠয়া বিসেলন, বিলেলন, এস বরদা। এঁরাই বুিঝ কলকাতার
িডেটকিটভ?

ইহার ক র ও কথা বিলবার ভ ীেত এমন একটা িকছু আেছ যাহা াতার মেন
অ ি  ও অ ে র সৃি  কের। স বত বড় উিকেলর ইহা একটা ল ণ; িব  পে র
সা ী এই ক র িনয়া য রীিতমত িবচিলত হইয়া পেড় তাহা অনুমান কিরেত ক  হইল
না।

বরদাবাবু স ু িচতভােব ব ামেকেশর পিরচয় িদেলন। ব ামেকশ িবনীতভােব নম ার
কিরয়া বিলল, “আিম একজন সত াে ষী। ”

তারাশ রবাবুর বাম র া  ঈষৎ উি ত হইল, বিলেলন, “সত াে ষী? সটা িক?”
ব ামেকশ কিহল, সত  অে ষণ করাই আমার পশা-আপনার যমন ওকালিত।
তারাশ রবাবুর অধেরা  ষ-হােস  ব  হইয়া উিঠল; িতিন বিলেলন, ও-আজকাল

িডেটকিটভ কথাটার বুিঝ আর ফ াশন নই? তা আপিন িক অে ষণ কের থােকন?
সত ।
তা তা আেগই েনিছ। কান ধরেনর সত ?
ব ামেকশ ধীের ধীের বিলল, এই ধ ন, বকু বাবু আপনার কােছ কত টাকা জমা

রেখ গেছন- এই ধরেনর সত  জানেত পারেলও আপাতত আমার কাজ চেল যােব।
িনেমেষর মেধ  ষ-িব েপর সম  িচ  তারাশ রবাবুর মুখ হইেত মুিছয়া গল।

িতিন িব িরত ি র নে  ব ামেকেশর মুেখর পােন চািহয়া রিহেলন। তারপের মহািব েয়
বিলেলন, বকু  আমার কােছ টাকা রেখ গেছ, একথা। আপিন জানেলন িক কের?

ব ামেকশ বিলল, আিম সত াে ষী।
এক িমিনট কাল তারাশ রবাবু িন  হইয়া রিহেলন। তারপর যখন কথা কিহেলন

তখন তাঁহার ক র এেকবাের বদলাইয়া িগয়ােছ; স ম- শংসা িমি ত কে  কিহেলন,
ভাির আ য! এরকম মতা আিম আজ পয  কা র দিখিন। —বসুন, দাঁিড়েয় রইেলন
কন?— বােসা বরদা। বিল, ব ামেকশবাবুরও িক তামার মত পাষা ভূত-টুত আেছ নািক?

আমরা চৗিকেত উপেবশন কিরেল তারাশ রবাবু কেয়কবার গড়গড়ার িনেল ঘন ঘন
টান িদয়া মুখ তুিলেলন, ব ামেকেশর মুেখর পােন চািহয়া বিলেলন, অবশ  আ ােজ িঢ়ল
ফেলেছন, এখন বুঝেত পারিছ। িক  আ াজটা পেলন কাথায়? অনুমান করেত হেলও
িকছু মাল-মশলা চাই তা।

ব ামেকশ সহােস  বিলল, িকছু মাল-মশলা তা িছল। বকু বাবুর মত ধনী ব বসায়ী
নগদ টাকা িকছু রেখ যােবন না, এটা িক িব াসেযাগ ? অথচ ব াে  তাঁর টাকা িছল না।
স বত ব া -জাতীয় িত ানেক িতিন সে েহর চে  দখেতন। তেব কাথায় টাকা



রাখেতন? িন য় কােনা িব াসী ব ু র কােছ। বকু বাবু িত রিববাের দুপুরেবলা আপনার
সে  দাবা খলেত আসেতন। িতিন মারা যাবার পর তাঁর মেয়েক আপিন িনেজর আ েয়
রেখেছন; সুতরাং বুঝেত হেব, আপিনই তাঁর সবেচেয় িব াসী এবং িব াসভাজন ব ু ।

তারাশ রবাবু বিলেলন, আপিন িঠক ধেরেছন। ব াে র ওপর বকুে র িব াস িছল
না। তার নগদ টাকা। যা-িকছু সব আমার কােছই থাকত এবং এখেনা আেছ। টাকা বড়
কম নয়, ায় সেতর হাজার। িক  এ টাকার কথা আিম কাশ কিরিন; তার মৃতু র পর
কথাটা জানাজািন হয় আমার ই া িছল না। িক  ব ামেকশবাবু যখন ধের ফেলেছন তখন
ীকার না কের উপায় নই। তবু আিম চাই, যন বাইের কথাটা কাশ না হয়। আপনারা

িতনজন জানেলন; আর কউ যন জানেত না পাের। বুঝেল বরদা?
বরদাবাবু ি ধা- িতিবি ত মুেখ ঘাড় নািড়েলন।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল, কথাটা গাপন রাখবার কােনা িবেশষ কারণ আেছ িক?
তারাশ রবাবু পুনরায় বারকেয়ক তামাক টািনয়া বিলেলন, আেছ। আপনারা ভাবেত

পােরন আিম ব ু র গি ত টাকা আ সাৎ করবার চ া করিছ, িক  তােত আমার িকছু
আেস যায় না। কথাটা চেপ রাখবার অন  কারণ আেছ।

সই কারণিট জানেত পাির না িক?
তারাশ রবাবু িকছু ণ কুি ত কিরয়া িচ া কিরেলন; তারপর অ েরর িদেকর

পদা ঢাকা দরজার িত একবার কােটা পাত কিরয়া খােটা গলায় বিলেলন, আপনারা বাধ
হয় জােনন না, বকুে র একটা বকােট ল ীছাড়া জামাই আেছ। মেয়টােক নয় না,
স াকিস পািটর সে  ঘুের বড়ায়। উপি ত স কাথায় আেছ জািন না, িক  স যিদ কান
গিতেক খবর পায় য তার ীর হােত অেনক টাকা এেসেছ তাহেল মেয়টােক জার কের
িনেয় যােব। দুিদেন টাকা েলা উিড়েয় আবার সের পড়েব। আিম তা হেত িদেত চাই না-
বুঝেলন?

তারাশ রবাবু বিলেত লািগেলন, বকুে র যথাসব  তা চাের িনেয় গেছ, বািক
আেছ কবল এই হাজার কেয়ক টাকা। এখন জামাই বাবাজী এেস যিদ এ েলােক ফঁুেক
িদেয় যান, তাহেল অভািগনী মেয়টা দাঁড়ােব কাথায়? সারা জীবন ওর চলেব িক কের?
আিম তা আর িচরিদন বঁেচ থাকব না।

ব ামেকশ গােল হাত িদয়া িনেতিছল, বিলল, িঠক কথা। তাঁেক গাটকেয়ক কথা
আিম িজ াসা করেত চাই। িতিন বািড়েতই আেছন তা? যিদ অসুিবধা না হয়—

বশ। তােক জরা কের কান লাভ হেব বেল মেন হয় না। িক  আপিন যখন চান,
এইখােনই তােক িনেয় আসিছ। বিলয়া তারাশ রবাবু অ ের েবশ কিরেলন।

িতিন ান কিরেল আিম চ ু  এবং র সাহােয  ব ামেকশেক  কিরলাম-
তু ের স ীণ হািসল। বরদাবাবুর স ুেখ খালাখুিল বাক ালাপ হয়েতা স পছ

কিরেব না, তাই ভােব িকছু িজ াসা কিরেত পািরলাম না। মেনর মেধ   জািগেত
লািগল—তারাশ রবাবু লাকিট িক রকম?

পাঁচ িমিনট পের িতিন িফিরয়া আিসেলন; তাঁহার প ােত একিট যুবতী িনঃশে
দরজার কােছ আিসয়া দাঁড়াইল। মাথায় একটু আধ- ঘামটা, মুখ দিখবার পে  কােনা
িতব ক নাই; পিরধােন অিত সাধারণ সধবার সাজ। চহারা এেকবাের জলার প ী না

হইেলও সু  বলা চেল না। তবু চহারার সবােপ া বড় দাষ বাধ কির মুেখর পিরপূণ
ভাবহীনতা। এমন ভাবেলশশূন  মুখ চীন-জাপােনর বািহের দখা যায় িক না সে হ।
মুখাবয়েবর এই াণহীনতাই েপর অভাবেক অিধক  কিরয়া তুিলয়ােছ। যত ণ স
আমােদর স ুেখ রিহল, একবারও তাহার মুেখর একিট পশী কি ত হইল না, চ ু
পলেকর জন  মািট হইেত উিঠল না, ব নাহীন িন াণ কে  বামেকেশর ে র সংি



উ র িদয়া য চািলেতর মত পদার আড়ােল অদৃশ  হইয়া গল।
যা হাক, স আিসয়া দাঁড়াইেতই বামেকশ সই িদেক িফিরয়া ি দৃি েত তাহার

আপাদম ক দিখয়া লইল; তারপর সহজ ের  কিরল, আপনার বাবার মৃতু েত আপিন
য এেকবাের িনঃ  হনিন তা বাধ হয় জােনন?

হ াঁ
তারাশ রবাবু িন য় আপনােক বেলেছন য আপনার সেতর হাজার টাকা তাঁর কােছ

জমা আেছ?
হ াঁ।

ব ামেকশ যন একটু দিময়া গল। একটু ভািবয়া আবার আর  কিরল, আপনার ামী
কতিদন িন ে শ হেয়েছন?

আট বছর।
এই আট বছেরর মেধ  আপিন তাঁেক দেখনিন?
না।
তাঁর িচিঠপ ও পানিন?
না।
িতিন এখন কাথায় আেছন জােনন না?
না।
আপিন পতৃক টাকা পেয়েছন জানাজািন হেল িতিন িফের এেস আপনােক িনেয়

যেত চাইেবন-এ স াবনা আেছ িক?
িকছু ণ নীরব। তারপর—
হ াঁ
আপিন তাঁর কােছ যেত চান না?
না।
ল  কিরলাম তারাশ রবাবু িন ঢ় হাস  কিরেলন।
ব ামেকশ আবার অন  পথ ধিরল।
আপনার রবািড় কাথায়?
যেশাের।

র বািড়েত ক আেছ?
কউ না।

র-শা িড়
মারা গেছন।
আপনার িবেয় হেয়িছল। কাথা থেক?
নব ীপ থেক।
নব ীেপ আপনার খুড়তুত জাঠতুত ভােয়রা আেছ, তােদর সংসাের িগেয় থােকন না

কন?
উ র নাই।
তােদর আপিন িব াস কেরন না?
না।
তারাশ রবাবুেকই সবেচেয় বড় ব ু  মেন কেরন?
হাঁ।
ব ামেকশ কুিট কিরয়া িকছু ণ দয়ােলর িদেক তাকাইয়া রিহল, তারপর আবার

অন  স  আর  কিরল—



আপনার বাবার মৃতু র পর গয়ায় িপ  দবার াব বরদাবাবু কেরিছেলন। রাজী
হনিন কন?

িন র।
ওসব আপিন িব াস কেরন না?
তথািপ উ র নাই।
যাক। এখন বলুন দিখ, য-রাে  আপনার বাবা মারা যান, স-রাে  আপিন কােনা

শ  েনিছেলন?
না।
হীরা জহরত তাঁর শাবার ঘের থাকত?
হাঁ
কাথায় থাকত?
জািন না।
আ াজ করেতও পােরন না?
না।
তাঁর সে  কােনা লােকর শ তা িছল?
জািন না।
আপনার বাবা আপনার সে  ব বসার কথা কখেনা কইেতন না?
না।
রাে  আপনার শাবার ব ব া িছল নীেচর তলায়। কান ঘের েতন?
বাবার ঘেরর নীেচর ঘের।
তাঁর মৃতু র রাে  আপনার িন ার কােনা ব াঘাত হয়িন?
না।
দীঘ াস ছািড়য়া ব ামেকশ বিলল, আ া, আপিন এখন যেত পােরন।
অতঃপর তারাশ রবাবুর বািড়েত আমােদর েয়াজন শষ হইয়া গল। আমরা

উিঠলাম। িবদায়কােল তারাশ রবাবু সদয়কে  ব ামেকশেক বিলেলন, আমার কথা য
আপিন যাচাই কের িনেয়েছন এেত আিম খুিশই হেয়িছ। আপিন ঁিশয়ার লাক; হয়েতা
বকুে র খুেনর িকনারা করেত পারেবন। যিদ কখেনা সাহায  দরকার হয় আমার কােছ
আসেবন। আর মেন রাখেবন, গি ত টাকার কথা যন চাউর না হয়। চাউর করেল বাধ
হেয় আমােক িমথ া কথা বলেত হেব।

রা ায় বািহর হইয়া ক ার িদেক িফিরয়া চিললাম। িদবােলাক তখন মুিদত হইয়া
আিসেতেছ; পি ম আকাশ িস ুর িচি ত আরিশর মত ঝকঝক কিরেতেছ। তাহার
মাঝখােন বাঁকা চাঁেদর রখা- যন সাধন-রাত পসীর হািসর িতিব  পিড়য়ােছ!

ব ামেকেশর িক  সিদেক দৃি  নাই, স বুেক ঘাড় িজয়া চিলয়ােছ। পাঁচ িমিনট
নীরেব চিলবার পর আিম তাহােক চুিপ চুিপ িজ াসা কিরলাম, ব ামেকশ, তারাশ রবাবুেক
িক রকম বুঝেল?

ব ামেকশ আকােশর িদেক চাখ তুিলয়া হঠাৎ হািসয়া উিঠল; বিলল, ভাির িবচ ণ
লাক।

 
ক ায় েবশ কিরয়া বাঁহািত য রা াটা গ ার িদেক িগয়ােছ, তাহাির শষ াে

কলাসবাবুর বািড়। ানিট বশ িনজন। অনু  াচীর- ঘরা বাগােনর চািরিদেক কেয়কিট
ঝাউ ও দবদা  গাছ, মাঝখােন ু  ি তল বািড়। বকু বাবুেক য ব ি  খুন কিরয়ািছল,
বািড়িটর অবি িত দিখয়া মেন হয় ধরা পিড়বার ভেয় তাহােক িবেশষ দুি া  হইেত



হয় নাই।
বরদাবাবু আমােদর লইয়া এেকবাের উপরতলায় কলাসবাবুর শয়নকে  উপি ত

হইেলন। ঘরিট স ূণ িনরাভরণ; মধ েল একিট লাহার খাট িবরাজ কিরেতেছ এবং সই
খােটর উপর িপেঠ বািলশ িদয়া কলাসবাবু বিসয়া আেছন।

একজন ভৃত  কেয়কটা চয়ার আিনয়া ঘেরর আেলা ািলয়া িদয়া ান কিরল। ছাদ
হইেত ঝুলােনা করািসন ল াে র আেলায় ায়া কার ঘেরর ধূসর অবস তা িকয়ৎ
পিরমােণ দূর হইল। মুে ের তখেনা িবদু ৎ-িবভার আিবভাব হয় নাই।

কলাসবাবুর চহারা দিখয়া িতিন  এ িবষেয় সংশয় থােক না। তাঁহার রং বশ
িফসাচ িক  রােগর ভােব মােমর মত একটা অধ-  পা ুরতা মুেখর বণেক যন
িন াণ কিরয়া িদয়ােছ। মুেখ সামান  ছাঁটা দািড় আেছ, তাহােত মুেখর শীণতা যন আেরা
পির ু ট। চােখর দৃি েত অশা  অনুেযাগ উঁিকঝুিক মািরেতেছ, ক রও দীঘ রাগেভােগর
ফেল একটা অ স  তী তা লাভ কিরয়ােছ।

পিরচয় আদান- দান শষ হইেল আমরা উপেবশন কিরলাম; ব ামেকশ জানালার
কােছ িগয়া দাঁড়াইল। ঘেরর ঐ একিটমা  জানালা-পি মমুখী; নীেচ বাগান। দবদা
গােছর ফাঁেক ফাঁেক দূের গ ার াত- রখা দখা যায়। এিদেক আর লাকালয় নাই,
বাগােনর পাঁচল পার হইয়াই গ ার চড়া আর  হইয়ােছ।

ব ামেকশ বািহেরর িদেক উঁিক মািরয়া বিলল, জানালাটা মািট থেক ায় পেনর
হাত উঁচু। আ য বেট। তারপর ঘেরর চািরপােশ কৗতুহলী দৃি  হািনেত হািনেত চয়াের
আিসয়া বিসল।

িকছু ণ কলাসবাবুর সে  ভৗিতক ব াপার স ে  আেলাচনা হইল; নূতন িকছুই
কাশ পাইল না। িক  দিখলাম কলাসবাবু লাকিট অসাধারণ এক ঁেয়। ভৗিতক কা

িতিন অিব াস কেরন না; িবল ণ ভয় পাইয়ােছন তাহাও তাঁহার কথার ভােব কাশ
পাইল। িক  তবু কােনা েমই এই হানাবািড় পিরত াগ কিরেবন না। ডা ার তাঁহার
দযে র অব া িবেবচনা কিরয়া এবািড় ত াগ কিরবার উপেদশ িদেতেছন, তাঁহার

সহচেররাও ভীত হইয়া িমনিত কিরেতেছ, িক  িতিন  িশ র মত অেহতুক িজদ ধিরয়া
এই বািড় কামড়াইয়া পিড়য়া আেছন। িকছুেতই এেখান হইেত নিড়েবন না।

হঠাৎ কলাসবাবু একটা আ য কথা বিলয়া আমােদর চমিকত কিরয়া িদেলন।
তাঁহার ভাবিস  িখটিখেট ের বিলেলন, সবাই আমােক এবািড় ছেড় িদেত বলেছ। আেরা
বাপু, বািড় ছাড়েল িক হেব-আিম যখােন যাব, সখােনই য এই ব াপার হেব। এসব
অেলৗিকক কা  কান ঘটেছ তা তা আর কউ জােন না; স কবল আিম জািন। আপনারা
ভাবেছন, কাথাকার কান বকু বাবুর তা া এখােন আনােগানা করেছ। মােটই তা নয়-
এর ভতর অন  কথা আেছ।

উৎসুকভােব িজ াসা কিরলাম, িক রকম?
বকু - ফকু  সব বােজ কথা—এ হে  িপশাচ। আমার ণধর পুে র কীিত।
স িক!
কলাসবাবুর মােমর মত গে  ঈষৎ র  স ার হইল, িতিন সাজা হইয়া বিসয়া

উে িজত কে  বিলেলন, হ াঁ, ল ীছাড়া এেকবাের উ ে  গেছ। ভ েলােকর ছেল,
জিমদােরর একমা  বংশধর-িপশাচিস  হেত চায়! েনেছন কখেনা? হতভাগােক আিম
ত াজ পু  কেরিছ, তাই আমার ওপর িরষ। তার একটা মহাপাষ   জুেটেছ, েনিছ,

শােন বেস বেস মড়ার খুিলেত কের মদ খায়। একিদন আমার ভ াসেন চড়াও হেয়িছল;
আিম দেরায়ান িদেয় চাবেক বার কের িদেয়িছলুম। তাই দুজেন িমেল ষড় কের আমার
িপছেন িপশাচ লিলেয় িদেয়েছ।



িক —
কুলা ার স ান-তার মতলবটা বুঝেত পারেছন না? আমার বুেকর ব ােমা আেছ,

িপশাচ দেখ আিম যিদ হাটেফল কের মির-ব স! মািণক আমার িন েক িতিস  েক
িনেয় িবষয় ভাগ করেবন।

কলাসবাবু িত কে  হািসেলন; তারপর সহসা জানালার িদেক তাকাইয়া িব ািরত
চে  বিলয়া উিঠেলন, ঐ—ঐ—

আমরা জানালার িদেক িপছন িফিরয়া কলাসবাবুর কথা িনেতিছলাম, িবদু ে েগ
জানালার িদেক িফিরলাম। যাহা দিখলাম—তাহােত বুেকর র  িহম হইয়া যাওয়া িবিচ
নয়। বািহের তখন অ কার হইয়া িগয়ােছ; ঘেরর অনু ল করািসন ল াে র আেলােক
দিখলাম, জানালার কােলা েম আটা একটা বীভৎস মুখ। অি সার মুেখর বণ পা ুপীত,
অধেরাে র ফাঁেক কেয়কটা পীতবণ দাঁত বািহর হইয়া আেছ; কািলমা- বি ত চ ু েকাটর
হইেত দুইটা ু িধত িহং ৷ চােখর পশািচক দৃি  যন ঘেরর অভ রটােক াস কিরবার
চ া কিরেতেছ।

মু েতর জন  িন ল প াহত হইয়া গলাম। তারপর ব ামেকশ দুই লােফ জানালার
স ুখীন হইল। িক  সই ভয় র মুখ তখন অদৃশ  হইয়ােছ।

আিমও ছুিটয়া বামেকেশর পােশ িগয়া দাঁড়াইলাম। বািহেরর অ কাের দৃি  রণ
কিরয়া মেন হইল যন দবদা  গােছর ঘন ছায়ার িভতর িদয়া একটা শীণ অিত দীঘ মূিত
শূেন  িমলাইয়া গল।

ব ামেকশ দশলাই ািলয়া জানালার বািহের ধিরল। গলা বাড়াইয়া দিখলাম নীেচ
মই বা ত াতীয় আেরাহণী িকছুই নাই। এমন িক, মানুষ দাঁড়াইেত পাের এমন কািণশ
পয  দয়ােল নাই।

ব ামেকেশর কািঠ িনঃেশষ হইয়া িনিবয়া গল। স ধীের ধীের িফিরয়া আিসয়া
চয়াের বিসল।

বরদাবাবু বিসয়ািছেলন, উেঠন নাই। এখন ব ামেকেশর িদেক িফিরয়া কিহেলন,
দখেলন?  

দখলুম।
বরদাবাবু গভীরভােব একটু হািসেলন, তাঁহার চােখ গাপন িবজয়গব  হইয়া

উিঠল। িজ াসা কিরেলন, িক রকম মেন হল?
কলাসবাবু জবাব িদেলন। িতিন বািলেশ ঠস িদয়া ায় ইয়া পিড়য়ািছেলন,

হতাশািমি ত ের বিলয়া উিঠেলন, িক আর মেন হেব —এ িপশাচ। আমােক না িনেয়
ছাড়েব না। ব ামেকশবাবু, আমার যাবার সময় ঘিনেয় এেসেছ। িপশােচর হাত থেক কউ
কখেনা উ ার পেয়েছ েনেছন িক?

তাঁহার ভয়িবশীণ মুেখর পােন চািহয়া আমার মেন হইল, সিত ই ইহার সময় আস
হইয়ােছ, দুবল দযে র উপর এ প ায়িবক ধা া সহ  কিরেত পিরেবন না।

ব ামেকশ শা ের বিলল, দখুন, ভয়টাই মানুেষর সবেচেয় বড় শ - ত-িপশাচ
নয়। আিম বিল, বািড়টা না হয় ছেড়ই িদন না।

বরদাবাবু বিলেলন, আিমও তাই বিল। আমার িব াস, এ বািড়েত দাষ লেগেছ-
িপশাচ-িটশাচ নয়। বকু বাবুর অপঘাত মৃতু র পর থেক—

ব ামেকশ বিলল, িপেশাচই হাক আর বকু বাবুই হান— মাট কথা, কলাসবাবুর
শরীেরর য রকম অব া তােত হঠাৎ ভয় পাওয়া ওঁর পে  া কর নয়। অতএব এ বািড়
ছাড়াই কতব ।

আিম বািড় ছাড়ব না।



কলাসবাবুর মুেখ একটা অ  এক েয়িম দখা িদেল— কান বািড় ছাড়ব? িক
কেরিছ। আিম য অপরাধীর মত পািলেয় বড়াব? আমার িনেজর ছেল যিদ আমার মৃতু
চায়- বশ, আিম মরব। িপতৃহত ার পাপেক য কুস ােনর ভয় নই, তার বাপ হেয় আিম
বঁেচ থাকেত চাই না।

অিভমান ও িজেদর িব ে  তক করা বৃথা। রাি  হইয়ািছল। আমরা উিঠলাম।
পরিদন ােত আবার আিসবার আ াস িদয়া নীেচ নািময়া গলাম।

পেথ কােনা কথা হইল না। বরদাবাবু দু-একবার কথা বিলবার উেদ াগ কিরেলন।
িক  ব ামেকশ তাহা িনেত পাইল না। বরদাবাবু আমােদর বািড় পয  প ছাইয়া িদয়া
গেলন।

শশা বাবু ইিতমেধ  বািড় িফিরয়ািছেলন, আমরা বিসবার ঘের েবশ করেতই
বলেলন, িক হ, িক হ’ল?

ব ামেকশ একটা আরাম- কদারায় ইয়া পিড়য়া উ মুেখ বিলল, েতর আিবভাব
হল।

তাহার পর দীঘিন াস ছািড়য়া কতকটা যন আ গতভােবই বিলল, িক  বরদাবাবুর
ত এবং কলাসবাবুর িপশাচ িমেল ব াপারটা েমই বড় জিটল কের তুেলেছ।

পরিদন রিববার িছল। াতঃকােল উিঠয়া ব ামেকশ শশা বাবুেক বিলল, চল,
কলাসবাবুর বািড়টা ঘুের আসা যাক।

শশা বাবু বিলেলন, আবার ভূত দখেত চাও নািক? িক  িদেনর বলা িগেয় লাভ
িক? রাি  ছাড়া তা অশরীরীর দশন পাওয়া যায় না।

িক  যা অশরীরী নয়—অথাৎ ব —তার তা দশন পাওয়া যেত পাের।
বশ, চল।
সাতটা বািজেত না বািজেত উি  ােন পৗিছলাম। কলাসবাবুর বািড় তখেনা

স ূণ জােগ নাই। একটা চাকর িন ালুভােব নীেচর বারা া ঝাঁট িদেতেছ; উপের গৃহ ামীর
কে  দরজা জানালা ব । ব ামেকশ বিলল, িত নই। বাগানটা তত ণ ঘুের িফের দিখ
এস।

িশিশর ভজা ঘােস সম  বাগানিট আ ীণ। সানালী রৗে  দওদােরর চুনট-করা
পাতা জিরর মত ঝলমল কিরেতেছ। চািরিদেক শারদ ােতর অপূব পির তা। আমরা
ইত ত ঘুিরয়া বড়াইেত লািগলাম।

বাগানিট পিরসের িবঘা চােরেকর কম হইেব না। িক  ফুলবাগান বিলয়া িকছু নাই।
এখােন সখােন গাটা-কতক দাপািট ও করবীর ঝাড় িনতা  অনাদৃতভােব ফুল ফুটাইয়া
রিহয়ােছ। মালী নাই, বাধকির বকু বাবুর আমেলও িছল না। আগাছার জ ল বৃি  পাইেল
স বত বািড়র চাকেররাই কািটয়া ফিলয়া দয়।

তাহার পিরচয় বাগােনর পি মিদেক এক াে  পাইলাম। দয়ােলর কাণ ঘািষয়া
আবজনা জমা হইয়া আেছ। উনােনর ছাঁই, কাঠ-কুটা, ছড়া কাগজ, বািড়র জ াল-সম ই
এইখােন ফলা হয়। ব কােলর সি ত জ াল রৗে  বৃি েত জমাট বাঁিধয়া ানটােক ীত
কিরয়া তুিলয়ােছ।

এই আবজনার গাদার উপর উিঠয়া ব ামেকশ অনুসি ৎসুভােব এিদক-ওিদক
তাকাইেত লািগল। জুতা িদয়া ছাই-মািট সরাইয়া দিখেত লািগল। একবার একটা পুরােনা
িটেনর কৗটা তুিলয়া লইয়া ভাল কিরয়া পরী া কিরয়া আবার ফিলয়া িদল। শশা বাবু
তাহার রকম দিখয়া বিলেলন, িক হ, ছাইগাদার মেধ  িক খঁুজছ?

ব ামেকশ ছাইগাদা হইেত চাখ না তুিলয়াই বিলল, আমােদর াচীন কিব বেলেছন
— যখােন দিখেব ছাই উড়াইয়া দখ। তাই, পাইেল পাইেত পার-এটা িক?



একটা িচড়ধরা পিরত া  ল েনর িচমিন পিড়য়ািছল; সটা তুিলয়া লইয়া ব ামেকশ
তাহার খােলর িভতর দিখেত লািগল। তারপর স পেণ তাহার িভতর আঙুল ঢুকাইয়া
একখ  জীণ কাগজ বািহর কিরয়া আিনল। স বত বায়ুতািড়ত হইয়া কাগেজর টুকরাটা
িচমিনর মেধ  আ য় লইয়ািছল; তারপর দীঘকাল সইখােন রিহয়া িগয়ােছ। ব ামেকশ
িচমিন ফিলয়া িদয়া কাগজখানা িনিব িচে  দিখেত লািগল। আিমও উৎসুক হইয়া তাহার
পােশ িগয়া দাঁড়াইলাম।

কাগজখানা একটা ছাপা ই হােরর অধাংশ; তাহােত কেয়কটা অ  জ
জােনায়ােরর ছিব রিহয়ােছ মেন হইল। জল-বৃি েত কাগেজর রং িববণ হইয়া িগয়ােছ,
ছাপার কািলও এমন অ  হইয়া পিড়য়ােছ য পােঠা ার দুঃসাধ ।

শশা বাবু িজ াসা কিরেলন, “িক দখিছ হ? ওেত িক আেছ?
িকছু না। ব ামেকশ কাগজখানা উ াইয়া তারপর চােখর কােছ আিনয়া ভাল কিরয়া 

দিখয়া বিলল, হােতর লখা রেয়েছ। —দ াখ তা পড়েত পার িকনা।  বিলয়া কাগজ আমার 
হােত িদল।

অেনক ণ ধিরয়া পরী া কিরলাম। হােতর লখা য আেছ তাহা থমটা ধরাই যায়
না। কািলর িচ  িব ুমা  নাই, কবল মােঝ মােঝ কলেমর অাঁচেড়র দাগ দিখয়া দুএকটা
শ  অনুমান করা যায়—
িবপেদ…..হােত টাক…
বাবা… নেচৎ…. মরীয়া
…. তামার াথী...

ব ামেকশেক আমার পাঠ জানাইলাম। স বিলল, হ াঁ, আমারও তাই মেন হে ।
কাগজটা থাক। বিলয়া ভাঁজ কিরয়া পেকেট রািখল।

আিম বিললাম, ‘ লখক বাধ হয় খুব িশি ত নয়-বানান ভুল কেরেছ। ‘ াথী’
িলেখেছ।

ব ামেকশ বিলল, শ টা ‘ াথী’ নাও হেত পাের।
শশা বাবু ঈষৎ অধীরকে  বিলেলন, চল চল, আ াকুড় ঘঁেট লাভ নই। এত েণ

বাধহয় কলাসবাবু উেঠেছন।
ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, ঐ য তাঁর ভৗিতক জানালা খালা দখিছ। চল।

 
বািড়র িনকট  হইয়া দিখলাম, জানালা িদয়া কলাসবাবু মুখ বাড়াইয়া আেছন। শীণ

ফ াকােস মুখ- াতঃকাল না হইয়া রাি  হইেল তাঁহােক সহসা ঐ জানালার স ুেখ দিখয়া
ত বিলয়া িব াস কিরেত কাহােরা সংশয় হইত না।

িতিন আমােদর উপের আ ান কিরেলন। ব ামেকশ একবার জানালার নীেচর মািটর
উপর ি দৃি  বুলাইয়া লইল। সবুজ ঘােসর পু  গািলচা বািড়র দয়াল পয  িগয়া
ঠিকয়ােছ; তাহার উপর কােনা কার িচ  নাই।

উপের কলাসবাবুর ঘের েবশ কিরয়া দিখলাম ঘের চােয়র সর াম ত। চা
যিদও আমােদর একদফা হইয়া িগয়ািছল, তবু ি তীয়বার সবন কিরেত আপি  হইল না।

চােয়র সিহত নানািবধ আেলাচনা চিলেত লািগল। ানীয় জল-হাওয়ার িমক
অধঃপতন, ডা ারেদর িচিকৎসা- ণালীর িমক উ গিত, টাটকা ঔষেধর ণ, মরণ-
উচাটন, ভূেতর রাজা ইত ািদ কােনা স ই বাদ পিড়ল না। ব ামেকশ তাহার মাঝখােন
একবার িজ াসা কিরল, রাে  আপিন জানালা ব  কের ে ন তা?

কলাসবাবু বিলেলন, ‘হ াঁ—িতিন দখা িদেত আর  করা অবিধ জানালা দরজা ব
কেরই েত হে -যিদও সটা ডা ােরর বারণ। ডা ার চান আিম অপব া  বায়ু সবন



কির।—িক  আমার য হেয়েছ উভয় স ট। িক কির বলুন?
জানালা ব  কের কান ফল পেয়েছন িক?
বড় বিশ নয়। তেব দশনটা পাওয়া যায় না, এই পয । িন িত রাে  যখন িতিন

আেসন, জানালায় সেজাের ঝাঁকািন িদেয় যান-একলা েত পাির না; রাে  একজন চাকর
ঘেরর — মেঝয় িবছানা পেত শায়।

চা সমাপন াে  ব ামেকশ উিঠয়া বিলল, এইবার আিম ঘরটা ভাল কের দখব!
শশা , িকছু মেন কােরা না; তামােদর-অথাৎ পুিলেসর-কমদ তা স ে  আিম কটা া
করিছ না; িক  মুনীনা  মিত মঃ। যিদ তামােদর িকছু বাদ পেড় থােক। তাই আর
একবার দেখ িনি ।

শশা বাবু একটা বাঁকা-সুের বিলেলন, তা বশ-নাও। িক  এতিদন পের যিদ
বকু বাবুর হত াকারীর কােনা িচ  বার করেত পার, তাহেল বুঝব তুিম যাদুকর।

ব ামেকশ হািসল, তাই বুেঝা। িক  স যাক। বকু বাবুর মৃতু র িদন এ ঘের কান
আসবাবই িছল না?

বেলিছ তা মািটেত-পাতা িবছানা, জেলর ঘাড়া আর পােনর বাটা ছাড়া আর িকছুই
িছল না। —হ াঁ, একটা তামার কনখুি ও পাওয়া িগেয়িছল।

বশ। আপনারা তাহেল গ  ক ন কলাসবাবু, আিম আপনােদর কান িব  করব
না। কবল ঘরময় ঘুের বড়াবা মা ।

অতঃপর ব ামেকশ ঘেরর চািরিদেক পির মণ কিরেত আর  কিরল। কখেনা
উ মুেখ ছােদর িদেক তাকাইয়া, কখেনা হঁট মুেখ মেঝর উপর দৃি  িনব  কিরয়া
িচ া া  মুেখ িনঃশে  ঘুিরেত লািগল। একবার জানালার স ুেখ দাঁড়াইয়া কাঠ শািস
ভৃিত ভাল কিরয়া পরী া কিরল; দরজার ড়কা ও িছটািকন লগাইয়া দাঁড়াইয়া দিখল।

তারপর আবার পির মণ  কিরল।
কলাস ও শশা বাবু স- কৗতুহেল তাহার গিতিবিধ পরী া কিরেত লািগেলন। আিম

তখন জার কিরয়া কথাবাতা আর  কিরলাম। কারণ ব ামেকেশর মন যতই বিহিনরেপ
হাক, িতন জাড়া কুতূহলী চ ু  অনু ণ তাহার অনুসরণ কিরেত থািকেল স য িবি িচ
ও আ সেচতন হইয়া পিড়েব তাহােত সে হ নাই। তাই, যােহাক একটা কথা আর
কিরয়া িদয়া ইহােদর দুইজেনর মেনােযাগ আকষণ কিরয়া লইবার চ া কিরলাম। তবু, নানা
অসংল  চাচার মেধ ও আমােদর মন ও চ ু  তাহার িদেকই পিড়য়া রিহল।

পেনেরা িমিনট এইভােব কািটল। তারপর শশা বাবুর একটা পুিলস-ঘিটত কািহনী
িনেত িনেত অলি েত অন মন  হইয়া পিড়য়ািছলাম, ব ামেকেশর িদেক নজর িছল না;

হঠাৎ ছা  একটা হািসর শে  সচিকেত ঘাড় িফরাইলাম। দিখলাম, ব ামেকশ দি ণ
িদেকর দয়ােলর খুব কােছ দাঁড়াইয়া দয়ােলর িদেক তাকাইয়া আেছ ও মৃদু মৃদু
হািসেতেছ।

শশা বাবু বিলেলন, িক হল আবার! হাসছ য?
ব ামেকশ বিলল, যাদু। দেখ যাও। এটা িন য় তামরা আেগ দ াখিন। বিলয়া

দয়ােলর িদেক অ ুিল িনেদশ কিরল।
আমরা সা েহ উিঠয়া গলাম। থমটা চুনকাম করা দয়ােলর গােয় িকছুই দৃি েগাচর

হইল না। তারপর ভাল কিরয়া ল  কিরয়া দিখলাম, মেঝ হইেত আ াজ পাঁচ ফুট উে
সাদা। চুেনর উপর পির ার অ ুে র ছাপ অি ত রিহয়ােছ। যন কাঁচা চুেনর উপর আঙুল
িটিপয়া কহ িচ িট রািখয়া িগয়ােছ।

শশা বাবু কুিট সহকাের িচ িট দিখয়া বিলেলন, একটা বুেড়া-আঙুেলর ছাপ
দখিছ। এর অথ িক?



ব ামেকশ বিলল, অথ-মুনীনা  মিত মঃ। হত াকারীর এই পিরচয় িচ িট তামরা
দখেত পাওিন।

িব েয়  তুিলয়া শশা বাবু বিলেলন, ‘হত াকারীর! এ আঙুেলর দাগ য হত াকারীর
তা তুিম িক কের বুঝেল? আমরা আেগ ওটা ল  কিরিন বেট। িক  তাই বেল ওটা
হত াকারীর আঙুেলর দাগ য কন হেব-তাও তা বুঝেত পারিছ না। য রাজিমি  ঘর
চুনকাম কেরিছল তার হেত পাের; অন  য- কােনা লােকর হেত পাের।

এেকবাের অস ব নয়। তেব কথা হে , রাজিমি  দয়ােল িনেজর আঙুেলর িটপ
রেখ যােব কন?

তা যিদ বল, হত াকারীই বা রেখ যােব কন?
ব ামেকশ তী দৃি েত একবার শশা বাবুর িদেক তাকাইল; তারপর বিলল, তাও

তা বেট। তাহেল তামার মেত ওটা িকছুই নয়?
আিম বলেত চাই, ওটা য খুব জ রী তার কান মাণ পাওয়া যাে  না।
ু  িন াস ফিলয়া ব ামেকশ বিলল, তামার যুি  অকাট । মােণর অভােব কান

িজিনসেকই জ রী বেল ীকার করা যেত পাের না। —পেকেট ছুির আেছ? িক া
কানখুি ?

ছুির আেছ। কন?
অ স  মুেখ শশা বাবু ছুির বািহর কিরয়া িদেলন। ব ামেকেশর আিব াের িতিন

সুখী হইেত পােরন নাই, তাই বাধ হয় সটােক তু  কিরবার চ া কিরেতিছেলন। িক
তবু তাঁহার মেনাভাব নহাৎ অেযৗি ক বিলয়া বাধ হইল না। দয়ােলর গােয় একটা
আঙুেলর িচ -কেব কাহার ারা অি ত হইয়ােছ িকছুই জানা নাই—হত াকাে র রহস -
সমাধােন ইহার মূল  িক? এবং যিদ উহা হত াকারীরই হয় তাহা হইেলই বা লাভ িক হইেব?
ক হত াকারী তাহাই যখন জানা নাই তখন এই আঙুেলর িটপ কান কােজ লািগেব তাহা
আিমও বুিঝেত পািরলাম না।

ব ামেকশ িক  ছুির িদয়া িচ িটর চািরধাের দাগ কািটেত আর  কিরল। অিত
স পেণ চুন-বািল আলগা কিরয়া ছুিরর নখ িদয়া একটু চাড় িদেতই িটপ-িচ  সেমত
খািনকটা া ার বািহর হইয়া আিসল। ব ামেকশ সিট সযে  মােল জড়াইয়া পেকেট
রািখয়া কলাসবাবুেক বিলল—আপনার ঘেরর দয়াল কু  কের িদলাম। দয়া কের একটু
চুন িদেয় গতটা ভরাট কিরেয় নেবন। তারপর শশা বাবুেক বিলল, চল শশা , এখানকার
কাজ আপাতত আমােদর শষ হেয়েছ। এিদেক দখিছ নটা বােজ; কলাসবাবুেক আর ক
দওয়া উিচত নয়। —ভাল কথা, কলাসবাবু, আপিন বািড় থেক িনয়িমত িচিঠপ  পান
তা?

কলাসবাবু বিলেলন, আমােক িচিঠ দেব ক? একমা  ছেল-তার েণর কথা তা
েনেছন; িচিঠ দবার মত আ ীয় আমার কউ নই।

ফু ের ব ামেকশ বিলল, বড়ই দুঃেখর িবষয়। আ া, আজ তাহেল চললুম; মােঝ
মােঝ আপনােক িবর  করেত আসব। আর দখুন, এটার কথা কাউেক বেল দরকার নই।
বিলয়া দয়ােলর িছে র িদেক িনেদশ কিরল।

কলাসবাবুঘাড় নািড়য়া স িত জানাইেলন।
রা ায় বািহর হইয়া পিড়লাম। রৗ  তখন কড়া হইেত আর  কিরয়ােছ। তপেদ

বাসার িদেক চিললাম।
হঠাৎ শশা বাবু িজ াসা কিরেলন, ব ামেকশ, ওই আঙুেলর দাগটা স ে  তামার

সিত কার ধারণা িক?
ব ামেকশ বিলল, আমার ধারণা তা বেলিছ, ওটা হত াকারীর আঙুেলর দাগ।



অধীরভােব শশা বাবু বিলেলন, িক  এ য তামার জবরদি । হত াকারী ক তার
নামগ ও জানা নই।—অথচ তুিম বেল বসেল ওটা হত াকারীর। একটা স ত কারণ দখান
চাই তা।

িক রকম স ত কারণ তুিম দখেত চাও?
শশা বাবুর কে র িবরি  আর চাপা রিহল না, িতিন বিলয়া উিঠেলন, আিম িকছুই

দখেত চাই না। আমার মেন হয় তুিম িনছক ছেলমানুষী করছ। অবশ  তামার দাষ নই;
তুিম ভাবছ বাংলা দেশ য থায় অনুস ান চেল এেদেশও বুিঝ তাই চলেব। সটা তামার
ভুল। ও ধরেনর িডেটকিটভিগিরেত এখােন কান কাজ হেব না।

ব ামেকশ বিলল, ভাই, আমার িডেটকিটভ িবেদ  কােজ লাগাবার জন  তা আিম
তামার কােছ আিসিন, বরং ওটােক একটু িব াম দবার জন ই এেসিছ। তুিম যিদ মেন কর
এ ব াপাের আমার হ ে প করবার দরকার নই তাহেল তা আিম িন ৃ িত পেয় বঁেচ
যাই।

শশা বাবু সামলাইয়া লইয়া বিলেলন, না, আিম তা বলিছ না। আমার বলার উে শ ,
ওপেথ চলেল কি ন কােলও িকছু করেত পারেব না-এ ব াপার অত সহজ নয়।

তা তা দখেতই পাি ।
ছ'মাস ধের আমরা য-ব াপােরর একটা হিদস বার করেত পারলুম না, তুিম একটা

আঙুেলর িটপ দেখই যিদ মেন কর তার সমাধান কের ফেলিছ, তাহেল বুঝেত হেব এ
কেসর  তুিম এখেনা িঠক ধরেত পােরািন। আঙুেলর দাগ িক া আ াকুেড় কুিড়েয়
পাওয়া ছড়া কাগেজ দুেটা হােতর অ র-এসব িদেয় লামহষণ উপন াস লখা চেল,
পুিলেসর কাজ চেল না। তাই বলিছ, ওসব আঙুেলর িটপা-িফপ ছেড়—

থােমা।
পাশ িদয়া একখানা িফটন গািড় যাইেতিছল, তাহার আেরাহী আমােদর দিখয়া গািড়

থামাইেলন; গলা বাড়াইয়া িজ াসা কিরেলন, িক ব ামেকশবাবু, ক ুর?
তারাশ রবাবু গ া ান কিরয়া বািড় িফিরেতেছন; কপােল গ ামৃি কার ছাপ, গােয়

নামাবলী, মুেখ একটা ব -হাস ।
ব ামেকশ তাঁহার ে  ভালমানুেষর মত িত  কিরল—িকেসর?
িকেসর আবার— বকুে র খুেনর। িকছু পেলন?
ব ামেকশ বিলল, এ িবষেয় আমােক  করেছন কন? আমার তা িকছু জানবার

কথা নয়। বরং শশা েক িজ াসা ক ন।
তারাশ রবাবু বাম  ঈষৎ তুিলয়া বিলেলন, িক  েনিছলুম যন, আপিনই নূতন

কের এ কেসর তদ  করবার ভার পেয়েছন! তা স যা হাক, শশা বাবু, খবর িক? নূতন
িকছু আিব ার হল?

শশা বাবু নীরসকে  বিলেলন, আিব ার হেলও পুিলেসর গাপন কথা সাধারেণ
কাশ করবার আমার অিধকার নই। আর, ওটা আপিন ভুল েনেছন।— ব ামেকশ আমার

ব ু , মুে ের বড়ােত এেসেছ, তদে র সে  তার কান সং ব নই।
পুিলেসর সিহত উিকেলর ণয় এ জগেত বড়ই দুলভ। দিখলাম, তারাশ রবাবু ও

শশা বাবুর মেধ  ভালবাসা নাই। তারাশ রবাবু ক ের অেনকখািন মধু ঢািলয়া িদয়া
বিলেলন, বশ বশ। তাহেল িকছুই পােরনিন। আপনােদর ারা য এর বিশ হেব না তা
আেগই আ াজ কেরিছলুম। —হাঁেকা।

তারাশ রবাবুর িফটন বািহর হইয়া গল। শশা বাবু কটমেট চে  সইিদেক
তাকাইয়া অ ু ট ের যাহা বিলেলন তাহা ি য়স াষণ নয়। িভতের িভতের সকেলরই
মজাজ  হইয়া উিঠয়ািছল। পেথ আর কান কথা হইল না, নীরেব িতনজেন বাসায়



িগয়া পৗিছলাম।
 

দুপুরেবলাটা ব ামেকশ অলসভােব কাটাইয়া িদল। একবার ছড়া কাগজখানা ও
আঙুেলর িটপ বািহর কিরয়া অবেহলাভের দিখল; আবার সরাইয়া রািখয়া িদল। তাহার
মেনর ি য়া িঠক বুিঝলাম না; িক  বাধ হইল, এই হত ার ব াপাের। এতাবৎকাল স
যটুকু আকষণ অনুভব কিরেতিছল তাহাও যন িনিবয়া িগয়ােছ।

অপরাে  বরদাবাবু আিসেলন। বিলেলন, এখােন আমােদর বাঙালীেদর একটা াব
আেছ, চলুন আজ। আপনােদর সখােন িনেয় যাই।

চলুন।
দুইিদন এখােন আিসয়ািছ িক  এখেনা ানীয় ব  ব  িকছুই দিখ নাই; তাই

বরদাবাবু আমােদর ক হািরণীর ঘাট, পীর-িশানফার কবর ইত ািদ কেয়কটা ান ঘুরাইয়া
দখাইেলন। তারপর সূয  হইেল তাঁহােদর ােব লইয়া চিলেলন।

ক ার বািহের াব। পেথ যাইেত দিখলাম-একটা মােঠর মাঝখােন কা  তাঁবু
পিড়য়ােছ; তাহার চািরিদেক মানুেষর িভড়-তাঁবুর িভতর হইেত উ ল আেলা এবং ইংরািজ
বাদ যে র আওয়াজ আিসেতেছ। িজ াসা কিরলাম, ওটা িক?

একটা সাকাস পািট এেসেছ।
ব ামেকশ বিলল, এখােন সাকাস পািটও আেস নািক?
বরদাবাবু বিলেলন, আেস বিক। িবল ণ দুপয়সা রাজগার কের িনেয় যায়। এই

তা গত বছর একদল এেসিছল—না, গত বছর নয়, তার আেগর বছর।
এরা কতিদন হল এেসেছ?
কাল শিনবার িছল, কাল থেক এরা খলা দখােত  কেরেছ। স ত শহেরর

আেমাদ- েমােদর অভাব স ে  বরদাবাবু অিভেযাগ কিরেলন। মুি েময় বাঙালীর মেধ
িচর ন দলাদিল, তাই িথেয়টােরর একটা সেখর দল থাকা সে ও অিভনয় বড় একটা
ঘিটয়া ওেঠ না; বািহর হইেত এক-আধটা কািণভােলর দল যাহা আেস তাঁহাই ভরসা। িনয়া
খুব বিশ িবি ত হইলাম না। বাঙালীর বা ব জীবেন য জাঁকজমক ও বিচে র অস াব,
তাহা স িথেয়টােরর রাজা বা সনাপিত সািজয়া িমটাইয়া লইেত চায়। তাই যখােন দুইজন
বাঙালী আেছ সইখােনই িথেয়টার াব থািকেত বাধ  এবং যখােন িথেয়টার াব আেছ
সখােন দলাদিল অবশ াবী। আেমাদ- েমােদর জন  চালািন মােলর উপর িনভর কিরেত
হইেব ইহার আর িবিচ  িক?

িনেত িনেত ােব আিসয়া প িছলাম।
ােবর েবশপথিট স ীণ হইেলও িভতের বশ সু সর। খািনকটা খালা জায়গার

উপর কেয়কখািন ঘর। আমরা েবশ কিরয়া দিখলাম, একিট ঘের ফরাস পাতা, তাহার
উপর বিসয়া কেয়কজন সভ  ি জ খিলেতেছন; িত হাত খলা শষ হওয়ার সে  সে
তাঁহারা সমােলাচনায় মুখর হইয়া উিঠেতেছন, আবার খলা আর  হইবামা  সকেল গভীর
ও বাক হইয়া পিড়েতেছন। ীড়াচে র বািহের তাঁহােদর িচ  কান অব ােতই
স ািরত হইেতেছ না; আমরা দুইজন আগ ক আিসলাম তাহা কহ ল ই কিরেলন না।
ঘেরর এক কােণ দুইিট সভ  দাবার ছক লইয়া তুরীয় সমািধর অব ায় উ ীণ হইয়ােছন,
সুতরাং বািজ শষ না হওয়া পয  তাঁহােদর কেঠার তপস া অ রার ঝাঁক আিসয়াও ভািঙেত
পিরেব না।

পােশর ঘর হইেত কেয়কজন উে িজত সেভ ার গলার আওয়াজ আিসেতিছল,
বরদাবাবু আমােদর সই ঘের লইয়া গেলন। দিখলাম, একিট টিবল ব ন কিরয়া
কেয়কজন যুবক বিসয়া আেছন—ত েধ  আমােদর পূবপিরিচত শেলনবাবুও বতমান।



তাঁহােক বািক সকেল স রখীর মত িঘিরয়া ফিলয়ােছন এবং ভূতেযািন স ে  নানািবধ
সুতী  ও সে হমূলক বাক জােল িব  কিরয়া ায় ধরাশায়ী কিরবার উপ ম কিরয়ােছন।

বরদাবাবুেক দিখয়া শেলনবাবুর চােখ পির ােণর আশা ফুিটয়া উিঠল, িতিন হাত
বাড়াইয়া বিলেলন, আসুন বরদাবাবু, এঁরা আমােক এেকবাের—; এই য, ব ামেকশবাবু,
আপনারাও এেসেছন। আসেত আ া হাক।

নবাগত দুইজনেক দিখয়া তক ব  হইল। বরদাবাবু আমােদর পিরচয় িদয়া, আমরা
উপিব  হইেল িজ াসা কিরেলন, তামরা এত উে িজত হেয় উেঠিছেল কন? িক হেয়েছ?

শেলনবাবু বিলেলন, ওঁরা আমার ভূত দখার কথা িব াস করেছন না, বলেছন ওটা
আমারই মি সূত একটা বায়বীয় মূিত।

পৃ ীশবাবু নামক একিট ভ েলাক বিলেলন, আমরা বলেত চাই, বরদার আষােঢ় গ
েন েন ওঁর মেনর অব া এমন হেয়েছ য উিন ঝােপ ঝােপ বাঘ দখেছন। ব ত
যটােক উিন ভূত মেন করেছন সটা হয়েতা একটা বাদুড় িক া ঐ জাতীয় িকছু।

শেলনবাবু বিলেলন, আিম ীকার করিছ য আিম ভােব িকছু দিখিন। তবু
বাদুড় য নয় একথা আিম হলফ িনেয় বলেত পাির। আর বরদাবাবুর গ  েন আিম
চােখর দৃি শি  হািরেয় ফেলিছ। এ অপবাদ যিদ দন—

বরদাবাবু আমােদর িদেক িনেদশ কিরয়া গভীর ের কিহেলন, এঁরা দু’জন কাল
সকােল এখােন এেসেছন। এঁেদরও আিম গ  িনেয় বশীভূত কের ফেলিছ বেল সে হ
হয় িক?

একজন িত ী বিলেলন, না, তা হয় না। তেব সময় পেল—
বরদাবাবু বিলেলন, ওঁরা কাল রাে  দেখেছন।
সকেল িকছু ণ িন  হইয়া গেলন। তারপর পৃ ীশবাবু ব ামেকশেক িজ াসা

কিরেলন, সিত  দেখেছন?
ব ামেকশ ীকার কিরল, হ াঁ।
িক দেখেছন?
একটা মুখ।
িত ীপ  পর র দৃি  িবিনময় কিরেত লািগেলন। তখন ব ামেকশ য অব ায়

ঐ মুখ দিখয়ািছল তাহা বণনা কিরয়া বিলল। িনয়া সকেল নীরব হইয়া রিহেলন।
বরদাবাবু ও শেলনবাবুর মুেখ িবজয়ীর গেবা াস ফুিটয়া উিঠল।

অমূল বাবু এত ণ চুপ কিরয়া বিসয়ািছেলন, তেক যাগ দন নাই। তাঁহার মুখম েল
অিন পীিড়ত ত য় এবং অব  অিব ােসর  চিলেতিছল। যাহা িব াস কিরেত চািহ
না, তাহাই অনেন পায় হইয়া িব াস কিরেত হইেল মানুেষর মেনর অব া য প হয় তাঁহার
মেনর অব াও সই প- কান কাের এই অনীি ত িব ােসর মূল ছদন কিরেত পািরেল
িতিন বাঁেচন। এইবার িতিন কথা কিহেলন, িব তার ষ ক  হইেত যথাস ব অপসািরত
কিরয়া বিলেলন, তা যন হল, অেনেকই যখন দেখেছন বলেছন।—তখন না হয়। ঘটনাটা
সিত  বেলই মেন নয়া গল। িক  কন? বকু  জ রী যিদ ভুতই হেয় থােক তাহেল
কলাসবাবুেক িবর  কের তার িক লাভ হে ? এই কথাটা আমায় কউ বুিঝেয় িদেত
পার?

বরদাবাবু বিলেলন, িতেযািনর উে শ  সব সময় বাঝা যায় না। তেব আমার মেন
হয় বকু বাবু িকছু বলেত চান।

অমূল বাবু িবর ভােব বিলেলন, বলেত চান তা বলেছন না কন?
সুেযাগ পাে ন না। তাঁেক দেখই আমরা এত স  হেয় উঠিছ য তাঁেক চেল

যেত হে । তাছাড়া, তা ার মূিত পির হ করবার মতা থাকেলও কথা কইবার মতা



সব  থােক না। একটা াজম নামক য-ব টা মূিত- হেণর উপাদান—
পি ত  ফিলও না বরদা। Spiritualism-এর বই েলা য ঝাড়া মুখ  কের রেখছ

তা আমরা জািন। িক  তামার বকু বাবু যিদ কথাই না বলেত পারেবন তেব িনরীহ
একিট ভ েলাকেক নাহক ালাতন করেছন কন?

মুেখ কথা বলেত না পারেলও তাঁেক কথা বলাবার উপায় আেছ।
িক উপায়?
ও- সই তপায়া টিবল? স তা জুির।
িক কের জানেল? কখেনা পরী া কের দেখছ?
অমূল বাবুেক নীরব হইেত হইল। তখন বরদাবাবু আমােদর িদেক িফিরয়া বিলেলন,

দখুন, আমার দৃঢ় িব াস বকু বাবুর িকছু ব ব  আেছ; হয়েতা িতিন হত াকারীর নাম
বলেত চান। আমােদর উিচত তাঁেক সাহায  করা। টিবল চেল তাঁেক ডাকেল িতিন তাঁর
ব ব  কাশ করেত পােরন। টিবল চািলেয় দখেবন?

ভূত নামােনা কখনও দিখ নাই; ভাির আ হ হইল। বিললাম, বশ তা, ক ন না।
এখিন করেবন?

বরদবাবু বিলেলন, দাষ িক? এইখােনই করা যাক-িক বল তামরা? ভূত যিদ নােম,
তামােদর সকেলরই সে হ ভ ন হেব।

সকেলই সাৎসােহ রাজী হইেলন। একিট ছাট িটপাই তৎ ণাৎ আনােনা হইল।
বরদাবাবু বিলেলন য, বিশ লাক থািকেল চ  হইেব না, তাই পাঁচজনেক বািছয়া লওয়া
হইল। বরদাবাবু, ব ামেকশ, শেলনবাবু, অমূল বাবুও আিম রিহলাম। বািক সকেল পােশর
ঘের িগয়া বিসেলন।

আেলা কমাইয়া িদয়া আমরা পাঁচজন িটপাইেয়র চািরিদেক চয়ার টািনয়া বিসলাম।
িক কিরেত হইেব বরদাবাবু সংে েপ বুঝাইয়া িদেলন। তখন িটপাইেয়র উপর আলেগােছ
হাত রািখয়া পর র আঙুেল আঙুল ঠকাইয়া মুিদত চে  বকু বাবুর ধ ান  কিরয়া
িদলাম। ঘেরর মেধ  আবছায়া অ কার ও অখ  নীরবতা িবরাজ কিরেত লািগল।

পাঁচ িমিনট এইভােব কািটল। ভূেতর দখা নাই। মেন আেবাল-তােবাল িচ া আিসেত
লািগল; জার কিরয়া মনেক বকু বাবুর ধ ােন জুিড়য়া িদেত লািগলাম। এই প টানাটািনেত
বশ অধীর হইয়া উিঠয়ািছ, এমন সময় মেন হইল িটপাইটা যন একটু নিড়ল। হঠাৎ দেহ
কাঁটা িদয়া উিঠল। ি র হইয়া বিসয়া রিহলাম, আঙুেলর ায়ু লা িনরিতশয় সেচতন হইয়া
রিহল।

আবার িটপাই একটু নিড়ল, যন ধীের ধীের আমার হােতর নীেচ ঘুিরয়া যাইেতেছ।
বরদবাবুর গভীর র িনলাম— বকু বাবু এেসেছন িক? যিদ এেস থােকন একবার টাকা
িদন।

িকছু ণ কান সাড়া নাই। তারপর িটপাইেয়র একটা পায়া ধীের ধীের শূেন  উিঠয়া
িঠক কিরয়া মািটেত পিড়ল।

বরদাবাবু গভীর অথচ অনু  ের কিহেলন, আিবভাব হেয়েছ!
ায়ুর উে জনা আেরা বািড়য়া গল; কান ঝাঁ ঝাঁ কিরেত লািগল। চ ু  মিলয়া িক

একটা িব েয়র ধা া অনুভব কিরলাম। িক দিখব আশা কিরয়ািছলাম জািন না, িক
দিখলাম যমন পাঁচজন আধা অ কাের বিসয়ািছলাম। তমিন বিসয়া আিছ, কাথাও কান
পিরবতন হয় নাই। ইিতমেধ  য একটা তর রকম অব া র ঘিটয়ােছ’—এই ঘের
আমােদরই আেশপােশ কাথাও অশরীরী আ া আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ—তাহা বুিঝবার উপায়
নাই।

বরদাবাবু িন ের আমােদর বিলেলন, আিমই  কির।—িক বেলন?



আমরা িশরঃস ালেন স িত জানাইলাম। তখন িতিন ধীর গভীরকে  িতেযািনেক
 কিরেত আর  কিরেলন—

আপিন িক চান?
কােনা উ র নাই। িটপাই অচল হইয়া রিহল।
আপিন বারবার দখা িদে ন কন?
মেন হইল িটপাই একটু নিড়ল। িক  অেনক ণ অেপ া কিরয়াও  িকছু

বুিঝেত পারা গল না।
আপনার িকছু ব ব  আেছ?
এবার িটপাইেয়র পায়া ত উিঠেত লািগল। কেয়কবার ঠক ঠক শ  হইল-অথ

িকছু বাধগম  হইল না।
বরদাবাবু কিহেলন, যিদ হাঁ বলেত চান একবার টাকা িদন, যিদ না বলেত চান

দু’বার টাকা িদন।
একবার টাকা পিড়ল।
দিখলাম, পরেলােকর সিহত ভাব িবিনমেয়র ণালী খুব সরল নয়।‘হ াঁ, বা ‘না

কােনা েম বাঝােনা যায়; িক  িব ািরতভােব মেনর কথা কাশ করা আশীরীরীর পে
বড় কিঠন। িক  তবু মানুেষর বুি  ারা স বাধাও িকয়ৎপিরমােণ উ ি ত হইয়ােছ—
সংখ ার ারা অ র বুঝাইবার রীিত আেছ। বরদাবাবু সই রীিত অবল ন কিরেলন;

িতেযািনেক ল  কিরয়া বিলেলন, আপিন যা বলেত চান, অ র েণ েণ টাকা িদন,
তাহেল আমরা বুঝেত পারব।

তখন টিল ােফ কথা আর  হইল। িটপাইেয়র পায়া িঠক কিরয়া কেয়কবার নেড়,
আবার  হয়; আবার নেড়-আবার  হয়। এইভােব দীঘকাল ধিরয়া য কথা িল অিত
কে  বািহর হইয়া আিসল তাহা এই—

বািড়— ছেড়—যাও—নেচৎ—অম ল—
িটপাইেয়র শষ শ  থািময়া যাইবার পর আমরা িকছু ণ ভয় ি তবৎ বিসয়া

রিহলাম। তারপর বরদাবাবু গলাটা একবার ঝািড়য়া লইয়া বিলেলন, আপনার বািড় যােত
ছেড় দওয়া হয় আমরা তার চ া করব। আর িকছু বলেত চান িক?

িটপাই ি র।
আমার হঠাৎ একটা কথা মেন হইল, বরদাবাবুেক চুিপ চুিপ বিললাম, হত াকারী ক

িজ াসা ক ন।
বরদাবাবু িজ াসা কিরেলন। খািনক ণ কান উ র আিসল না; তারপর পায়া

উিঠেত আর  কিরলা।
তা—রা—তা—রা—তা—রা—      
হঠাৎ িটপাই কেয়কবার সেজাের নিড়য়া উিঠয়া থািময়া গল। বরদাবাবু কি ত ের

 কিরেলন, িক বলেলন, বুঝেত পারলুম না। তারা-িক? কা র নাম?
িটপাইেয় সাড়া নাই।
আবার  কিরেলন, আপিন িক আেছন?
কােনা উ র আিসল না, িটপাই জড় ব েত পিরণত হইয়ােছ।
তখন বরদাবাবু দীঘ াস ছািড়য়া বিলেলন, চেল গেছন।
ব ামেকশ হাত বাড়াইয়া আেলাটা উ ল কিরয়া িদল; তারপর সকেলর হােতর িদেক

তী  দৃি েত তাকাইয়া নহাৎ অরিসেকর মত বিলল, মাফ করেবন, এখন কউ িটপাই
থেক হাত তুলেবন না। আপনােদর হাত আিম পরী া কের দখেত চাই।

বরদাবাবু ঈষৎ হািসেলন—আমরা কউ হােত আঠা লািগেয় রেখিছ। িকনা দখেত



চান? বশ- দখুন।
ব ামেকেশর ব বহাের আিম বড় লি ত হইয়া পিড়লাম। এমন খালাখুিলভােব

এত িল ভ েলাকেক ব ক মেন করা িনতা ই িশ তা-িবগিহত। তাহার মেন একটা
বল সংশয় জািগয়ােছ সত -িক  তাই বিলয়া এমন কেঠারভােব সত  পরী া কিরবার

তাহার কান অিধকার নাই। সকেলই হয়েতা মেন মেন ু  হইেলন; িক  ব ামেকশ
িনল ভােব েত েকর হাত পরী া কিরেত আর  কিরয়া িদল। এমন িক আমােকও বাদ
িদল না।

িক  কাহােরা হােতই িকছু পাওয়া গল না। ব ামেকশ তখন দুই করতেল গ
রািখয়া িটপাইেয়র উপর কনুই াপনপূবক শূন দৃি েত আেলার িদেক তাকাইয়া রিহল।

বরদবাবু খাঁচা িদয়া বিলেলন, িকছু পেলন না?
ব ামেকশ বিলল, আ য! এ যন ক না করাও যায় না।
বরদাবাবু স ের বিলেলন “There are more things—”
অমূল বাবুর িব তা এেকবাের লু  হইয়া িগয়ািছল, িতিন অসংযতকে  

কিরেলন, “িক —“তারা ‘তারা কথার মােন কউ বুঝেত পারেল?
সকেল মুখ চাওয়া-চাওিয় কিরেলন। আমার মাথায় হঠাৎ িবদু েতর মত খিলয়া গল-

তারাশ র। আিম ঐ নামটাই উ ারণ কিরেত যাইেতিছলাম, ব ামেকশ আমার মুেখ থাবা
িদয়া বিলল, ও আেলাচনা না হওয়াই ভাল।

বরদাবাবু বিলেলন, হ াঁ, আমরা যা জানেত পেরিছ তা আমােদর মেনই থাক। সকেল
তাঁহার কথায় গভীর উি মুেখ সায় িদেলন।

ব ামেকশ বিলল, আজেকর অিভ তা বড় অ ুত—এখেনা যন িব াস করেত পারিছ
না। িক  না কেরও উপায় নই। বরদাবাবু, এজন  আপনােক ধন বাদ। বিলয়া ব ামেকশ
উিঠয়া দাঁড়াইল।

বািড় িফিরবার পেথ বরদাবাবুর সিহত শেলনবাবু এবং অমূল বাবু আমােদর সাথী
হইেলন। তাঁহােদর বাসা ক ার মেধ ।

আমােদর বাসা িনকটবতী হইেল শেলনবাবু বিলেলন, একলা বাসায় থািক, আজ
রাে  দখিছ ভাল ঘুম হেব না।

বরদাবাবু বিলেলন, আপনার আর ভয় িক? ভয় কলাসবাবুর। —আ া, ওঁেক বািড়
ছাড়াবার িক করা যায় বলুন তা?

ব ামেকশ বিলল, ওঁেক ও-বািড় ছাড়ােতই হেব। আপনারা তা চ া করেছনই,
আিমও করব। কলাসবাবু অবুঝ লাক, তবু ওঁর ভালর জন ই আমােদর করেত হেব। —
িক  বািড় প েছ যাওয়া গেছ, আর আপনারা ক  করেবন না! নম ার।

িতনজেন ভিনিশ াপন কিরয়া িফিরয়া চিলেলন। অমূল বাবুর ক র িনেত
পাইলাম— শেলনবাবু, আপিন বরং আজেকর রাতটা আমার বাসােতই থাকেবন চলুন।
আপিনও একলা থােকন, আমার বাসােতও উপি ত আিম ছাড়া আর কউ নই—

বুিঝলাম টিবল চালার ব াপার সকেলর মেনর উপেরই আতে র ছায়া ফিলয়ােছ।
 

শশা বাবু বাধহয় মেন মেন ব ামেকশ স ে  হতাশ হইয়া পিড়য়ািছেলন; তাই
সিদন কলাসবাবুর বািড় হইেত িফিরয়া আসার পর হইেত হত ার স  আর ব ামেকেশর
স ুেখ উ ািপত কেরন নাই। তাছাড়া হঠাৎ তাঁহার অিফেস কােজর চাপ পিড়য়ািছল, পূজার
ছুিটর া ােল অবকােশরও অভাব ঘিটয়ািছল।

অতঃপর দুই িতনিদন আমরা শহের ও শহেরর বািহের য  ত  পির মণ কিরয়া
কাটাইয়া িদলাম। ানিট অিত াচীন, জরাসে র আমল হইেত াইেভর সময় পয  ব



িক দ ী ও ইিতবৃ  তাহােক ক  কিরয়া জমা হইয়ােছ। পুরাবৃে র িদেক যাঁহােদর ঝাঁক
আেছ তাঁহােদর কােছ ানিট পরম লাভনীয়।

এই সব দিখেত দিখেত ব ামেকশ যন হত াকাে র কথা ভুিলয়াই িগয়ািছল। ধু
ত হ স াকােল স কলাসবাবুর বাসায় িগয়া জুিটত এবং নানাভােব তাঁহােক বািড়

ছািড়বার জন  েরািচত কিরত। তাহার সুেকৗশল বাক -িবন ােসর ফলও ফিলয়িছল,
কলাসবাবু িনমরাজী হইয়া আিসয়ািছেলন।

শেষ স াহখােনক পের িতিন স ত হইয়া গেলন। ক ার বািহের একখানা ভাল
বািড় পাওয়া িগয়ািছল, আগামী রিববাের িতিন সখােন উিঠয়া যাইেবন ি র হইল।

রিববার ভােত চা খাইেত খাইেত ব ামেকশ বিলল, শশা , এবার আমােদর তলিপ
তুলেত হেব। অেনকিদন হেয় গল।

শশা বাবু বিলেলন, এির মেধ ! আর দুিদন থেক যাও না। কলকাতায় তামার
কােনা জ রী কাজ নই তা। তাঁহার কথা িল িশ তাস ত হইেলও ক র িন ৎসুক
হইয়া রিহল।

ব ামেকশ উ ের বিলল, তা হয়েতা নই। িক  তবু কােজর ত াশায় দাকান
সািজেয় বেস থাকেত হেব তা।

তা বেট। কেব যােব মেন করছ?
আজই। তামার এখােন ক'িদন ভাির আনে  কাটল-অেনকিদন মেন থাকেব।
আজই? তা- তামােদর যােত সুিবধা হয়— শশা রাবু িকয়ৎকাল বািহেরর িদেক

তাকাইয়া রিহেলন, তারপর একটু িবরস ের কিহেলন, স ব াপারটার িকছুই হল না। জিটল
ব াপার তােত সে হ নই; তবু ভেবিছলুম, তামার য রকম নাম-ডাক হয়েতা িকছু করেত
পারেব।

কান ব াপােরর কথা বলছ?
বকু বাবর খুেনর ব াপার। কথাটা ভুেলই গেল নািক?
ও-না ভুিলিন। িক  তােত জানবার িকছু নই।
িকছু নই! তার মােন? তুিম সব জেন ফেলিছ নািক?
তা-একরকম জেনিছ ব িক।
স িক! তামার কথা তা িঠক বুঝেত পারিছ না। শশা বাবু ঘুিরয়া বিসেলন।
ব ামেকশ ঈষৎ িব েয়র সিহত বিলল, কান- বকু বাবুর মৃতু  স ে  যা িকছু

জানবার িছল তা তা অেনকিদন আেগই জানেত পেরিছ—তা িনেয় এখন মাথা ঘামাবার
েয়াজন িক?

শশা বাবু ি তভােব তাকাইয়া রিহেলন—িক -অেনকিদন আেগই জানেত পেরছ—
িক বলছ তুিম? বকু বাবুর হত াকারী ক তা জানেত পেরছ?

স তা গত রিববারই জানা গেছ।
তেব-তােব-এতিদন আমায় বলিন কন?
ব ামেকশ একটু হািসল—ভাই, তামার ভাবগিতক দেখ আমার মেন হেয়িছল য

পুিলস আমার সাহায  িনেত চায় না; বাংলােদেশ আমরা য- থায় কাজ কির স- থা
তামােদর কােছ এেকবাের হাস কর, আঙুেলর িটপ এবং ছড়া কাগেজর িত তামােদর
অ ার অ  নই। তাই আর আিম উপযাচক হেয় িকছু বলেত চাইিন। লামহষণ উপন াস
মেন কের তামরা সম  পুিলস-স দায় যিদ একসে  অ হাস   কের দাও—তাহেল
আমার পে  সটা িক রকম সাংঘািতক হেয় উঠেব একবার ভেব দ ােখা।

শশা বাবু ঢাক িগিলেলন—িক -আমােক তা ব ি গতভােব বলেত পারেত। আিম
তা তামার ব ু ! স যাক, এখন িক জানেত পেরছ িন। বিলয়া িতিন ব ামেকেশর



স ুেখ চয়ার টািনয়া বিসেলন।
ব ামেকশ চুপ কিরয়া রিহল।
ক খুন কেরেছ? তােক আমরা িচিন?
ব ামেকশ মৃদু হািসল।
তাহার উ র উপর হাত রািখয়া ায় অনুনেয়র কে  শশা বাবু বিলেলন, সিত  বল

ব ামেকশ, ক কেরেছ?
ভূত।
শশা বাবু িবমূঢ় হইয়া গেলন, িকছু ণ ফ ালফ াল কিরয়া তাকাইয়া থািকয়া

বিলেলন, ঠা া করছ নািক! ভুেত খুন কেরেছ?
অথাৎ-হ াঁ, তাই বেট।
অধীর ের শশা বাবু বিলেলন, যা বলেত চাও পির ার কের বল ব ামেকশ। যিদ

তামার সিত  সিত  িব াস হেয় থােক য ভুেত খুন কেরেছ—তাহেল— িতিন হতাশভােব
হাত উ ােলন।

ব ামেকশ হািসয়া ফিলল। তারপর উিঠয়া বারা ায় একবার পায়চাির কিরয়া বিলল,
সব কথা তামােক পির ারভােব বাঝােত হেল আজ আমার যাওয়া হয় না।—রাি টা
থাকেত হয়। আসামীেক তামার হােত সমপণ না কের িদেল তুিম বুঝেব না। আজ
কলাসবাবু বািড় বদল করেবন; সুতরাং আশা করা যায় আজ রাে ই আসামী ধরা পড়েব।
একটু থািময়া বিলল, আর িকছু নয়, বকু বাবুর মেয়র জন ই দুঃখ হয়। —যাক, এখন িক
করেত হেব বিল শােনা।

আি ন মাস, িদন ছাট হইেত আর  কিরয়ােছ। ছ’টার মেধ  স া হয় এবং নয়টা
বািজেত না বািজেত ক ার অিধবািসবৃ  িন ালু হইয়া শয া আ য় কের। গত
কেয়কিদেনই তাহা ল  কিরয়ািছলাম।

স-রাে  নটা বািজবার িকছু পূেব আমরা িতনজেন বািহর হইলাম। ব ামেকশ একটা
টচ সে  লইল, শশা বাবু একেজাড়া হাতকড়া পেকেট পুিরয়া লইেলন।

পথ িনজন; আকােশ মেঘর স ার হইয়া অধচ েক ঢািকয়া িদয়ােছ। রা ার ধাের
ব দূর ব বধােন য িন ভ করািসন-বািত ল া েপাে র মাথায় িলেতিছল তাহা রাি র
ঘনকৃ  অ কারেক ঘালােট কিরয়া িদয়ােছ মা । পেথ জনমানেবর সে  সা াৎ হইল না।

কলাসবাবুর পিরত  বাসার স ুেখ িগয়া যখন পৗিছলাম তখন সরকারী
খাজনাখানা হইেত নয়টার ঘ া বািজেতেছ। শশা বাবু এিদক ওিদক তাকাইয়া মৃদু িশস
িদেলন; অ কােরর িভতর হইেত একটা লাক বািহর হইয়া আিসল—তাহােক দিখেত
পাইলাম না, অ  পদশে  বুিঝলাম। ব ামেকশ তাহােক চুিপ চুিপ িক বিলল, স আবার
অ িহত হইয়া গল।

আমরা স পেণ বািড়েত েবশ কিরলাম। শূন  বািড়, দরজা জানালা সব খালা—
কাথাও একটা আেলা িলেতেছ না। াণহীন শেবর মত বািড়খানা যন িন  হইয়া
আেছ।

পা িটিপয়া িটিপয়া উপের উিঠয়া গলাম। কলাসবাবুর ঘেরর স ুেখ ব ামেকশ
একবার দাঁড়াইল, তারপর ঘের েবশ কিরয়া টচ িলয়া ঘেরর চািরিদেক িফরাইল। ঘর
শূন -খাট িবছানা যাহা িছল কলাসবাবুর সে  সম ই ানা িরত হইয়ােছ। খালা জানালা—
পেথ গ ার ঠা া বাতাস িনরাভরণ ঘের েবশ কিরেতেছ।

দরজা ভজাইয়া ব ামেকশ টচ িনবাইয়া িদল। তারপর মেঝয় উপেবশন কিরয়া
অনু  কে  বিলল, বােসা তামরা। কত ণ তী া করেত হেব িকছু িঠক নই, হয়েতা
রাি  িতনেট পয  এইভােব বেস থাকেত হেব। —অিজত, আিম টচ লেলই তুিম িগেয়



জানালা আগেল দাঁড়ােব; আর শশা , তুিম পুিলেসর কতব  করেব—অথাৎ তেক াণপেণ
চেপ ধরেব।

অতঃপর অ কাের বিসয়া আমােদর পাহারা আর  হইল। চুপচাপ িতনজেন বিসয়া
আিছ, নড়ন-চড়ন নাই; নিড়েল বা একটু শ  কিরেল ব ামেকশ িবরি  কাশ কিরেতেছ।
িসগােরেট অি সংেযাগ কিরয়া য সমেয়র অে ি  কিরব তাহারও উপায় নাই, গ  পাইেল
িশকার ভড়কাইয়া যাইেব। বিসয়া বিসয়া আর এক রাি র দীঘ তী া মেন পিড়ল,
চারাবািলর ভাঙা কঁুেড় ঘের অজানার উে েশ  সই সংশয়পূণ জাগরণ। আিজকার রাি ও
িক তমিন অভাবনীয় পিরসমাি র িদেক অ সর হইয়া চিলয়ােছ?

খাজনাখানার ঘিড় দুইবার হর জানাইল—এগােরাটা বািজয়া গল। িতিন কখন
আিসেবন তাহার ি রতা নাই; এিদেক চােখর পাতা ভারী হইয়া আিসেতেছ।

এই তা কিলর স া-ভািবেত ভািবেত একটা অদম  হাই তুিলবার জন  হাঁ কিরয়ািছ,
হঠাৎ ব ামেকশ সাঁড়ািশর মত আঙুল িদয়া আমার উ  চািপয়া ধিরল। হাই অধপেথ হঁচকা
লািগয়া থািময়া গল।

জানালার কােছ শ । চােখ িকছুই দিখলাম না, কবল একটা অ  অিত লঘু শ
বেণি য়ােক শ কিরয়া গল। তারপর আর কােনা সাড়া নাই। িন াস রাধ কিরয়া
িনেত চ া কিরলাম, বািহের িকছুই িনেত পাইলাম না- ধু িনেজর বুেকর মেধ  দু ু িভর

মত একটা আওয়াজ েম বলতর হইয়া উিঠেত লািগল।
সহসা আমােদর খুব কােছ, ঘেরর মেঝর উপর পা ঘিষয়া চলার মত খসখস শ

িনয়া চমিকয়া উিঠলাম। একজন ঘের েবশ কিরয়ােছ, আমােদর দুই হাত অ ের আিসয়া
দাঁড়াইয়ােছ।—অথচ তাহােক দিখেত পাইেতিছ না। স িক আমােদর অি  জািনেত
পািরয়ােছ? ক স? এবার িক কিরেব? আমার ম দে র িভতর িদয়া একটা ঠা া িশহরণ
বিহয়া গল।

ভােতর সূযরি  যমন িছ পেথ ব ার ঘেরর মেধ  েবশ কের, তমিন সূ
আেলার রখা ঘেরর মধ েল জ লাভ কিরয়া আমােদর স ুেখর দয়াল শ কিরল। অিত

ীণ আেলা িক  তাহােতই মেন হইল যন ঘর উ ল হইয়া উিঠয়ােছ। দিখলাম একটা
দীঘাকৃিত কােলা মূিত আমােদর িদেক িপছন িফিরয়া দাঁড়াইয়া আেছ এবং তাঁহারই হ ি ত
ু  টেচর আেলা যন দয়ােলর গােয় িক অে ষণ কিরেতেছ।

কৃ  মূিতটা েম দয়ােলর িদেক অ সর হইয়া গল; অত  অিভিনেবশ সহকাের
দয়ােলর সাদা চুনকাম পরী া কিরেত লািগল। তাহার গলা িদয়া একটা অব  আওয়াজ
বািহর হইল, যন যাহা খুিজেতিছল। তাহা স পাইয়ােছ।

এই সময় ব ামেকেশর হােতর টচ িলয়া উিঠল। তী  আেলােক ণকােলর জন
চ ু  ধাঁিধয়া গল। তারপর আিম ছুিটয়া িগয়া জানালার স ুেখ দাঁড়াইলাম।

আগ কও তিড়ৎেবেগ িফিরয়া চােখর স ুেখ হাত তুিলয়া ধিরয়ািছল, তাহার
মুখখানা থেম দিখেত পাইলাম না। তারপর মু তমেধ  অেনক লা ঘটনা ায় একসে
ঘিটয়া গল। আগ ক বােঘর মত আমার ঘােড় লাফাইয়া পিড়ল, শশা বাবু তাহার ঘােড়
লাফাইয়া পিড়েলন এবং সে  সে  িতনজেন জাপটা-জাপিট কিরয়া ভূিমসাৎ হইলাম।

ঝুেটাপুিট ধ াধি  িক  থািমল না। শশা বাবু, আগ কেক কুি িগেরর মত মািটেত
িচৎ কিরয়া ফিলবার চ া কিরেলন; আগ ক তাঁহার ে  সেজাের কামড়াইয়া িদয়া এক
লােফ উিঠয়া দাঁড়াইল। শশা বাবু, িক  ছািড়বার পা  নন, িতিন তাহার পা জড়াইয়া
ধিরেলন। আগ ক তাঁহােক ঝািড়য়া ফিলেত পািরল না; তদাব ায় টািনেত টািনেত
জানালার িদেক অ সর হইল। এই সময় টেচর আেলায় তাহার িবকৃত বীভৎস রং-করা
মুখখানা দিখেত পাইলাম। তা াই বেট।



ব ামেকশ শা  সহজ সুের বিলল, শেলনবাবু, জানালা িদেয় পালাবার চ া করেল
কবল দুঃখই পােবন। আপনার রণ-পা ওখােন নই, তার বদেল জমাদার ভানু তাপ িসং
সদলবেল জানালার নীেচ অেপ া করেছন।  তারপর গলা চড়াইয়া হািকল, জমাদারসােহব, 
উপর আইেয়।

সই িবকট মুখ আবার ঘেরর িদেক িফিরল। শেলনবাবু! আমােদর িনরীহ
শেলনবাবু-এই! িব েয় মনটা যন অসাড় হইয়া গল।

শেলনবাবুর িবকৃত মুেখর পশািচক ু িধত চ ু  দুটা ব ামেকেশর িদেক েণক
িব ািরত হইয়া রিহল, দাঁত লা একবার িহং  াপেদর মত বািহর কিরেলন, যন িক
বিলবার চ া কিরেলন; িক  মুখ িদয়া একটা গাঙািনর মত শ  বািহর হইল মা ।
তারপর সহসা িশিথল দেহ িতিন সইখােনই বিসয়া পিড়েলন।

শশা বাবু তাঁহার পা ছািড়য়া উিঠয়া দাঁড়াইেল ব ামেকশ বিলল, শশা ,
শেলনবাবুেক তুিম চেনা বেট িক  ওঁর সব পিরচয় বাধহয় জান না। কাঁধ িদেয় র
পড়েছ দখিছ; ও িকছু নয়, িটনচার আেয়ািডন লাগােলই সের যােব। তাছাড়া, পুিলেসর
অিধকার যখন হণ কেরছ তখন তার আনুষি ক ফলেভাগ করেত হেব বই িক। স যাক,
শেলনবাবুর আসল পিরচয়টা িদই।

উিন হে ন সাকােসর একজন নামজাদা িজমনাি ক খেলায়াড় এবং বকু বাবুর
িন ি  জামাতা। সুতরাং উিন যিদ তামার ঘােড় কামেড় িদেয়ই থােকন তাহেল তুিম
সটােক জামাইবাবুর রিসকতা বেল ধের িনেত পার।

শশা বাবু িক  রিসকতা বিলয়া মেন কিরেলন না; গলার মেধ  একটা নািত-উ
গজন কিরয়া জামাইবাবুর েকাে  হাতকড়া পরাইেলন এবং জমাদার ভানু তাপ িসং সই
সমেয় তাহার িবরাট গালপা া ও চৗেগাঁফা লইয়া ঘেরর মেধ  আিসয়া স ালুট কিরয়া
দাঁড়াইল।

ব ামেকশ হােতর ঘিড় দিখয়া বিলল, সেতেরা িমিনট রেয়েছ মা । অতএব চটপট
আমার কিফয়ৎ দািখল কের শন অিভমুেখ যা া করব।

বকু বাবুর হত কারীর অ ােরে র ফেল শহের িবরাট উে জনা সৃি  হইয়ািছল,
বলাই বা ল । ব ামেকশই য এই অঘটন স ব কিরয়ােছ তাহাও িক জািন কমন কিরয়া
চািরিদেক রা  হইয়া িগয়ািছল। শশা বাবু ীিত ও সে ােষর ভাব চ া কিরয়াও আর
রািখেত পািরেতিছেলন না। তাই আমরা আর অযথা িবল  না কিরয়া কিলকাতায় িফিরয়া
যাওয়াই মন  কিরয়ািছলাম।

কলাশবাবু তাঁর পূবতন বাসায় িফিরয়া আিসয়ািছেলন। তাঁহার শয়নকে  িবদােয়র
পূেব আমরা সমেবত হইয়ািছলাম। শশা বাবু, বরদাবাবু, অমূল বাবু উপি ত িছেলন;
কলাসবাবু শয ায় অধশয়ান থািকয়া মুেখ অনভ  স তা আিনবার চ া কিরেতিছেলন।
পুে র উপর িমথ া সে হ কিরয়া িতিন য অনুত  হইয়ােছন তাহা ই তীয়মান
হইেতিছল।

িতিন হঠাৎ বিলয়া উিঠেলন, এখন বুঝেত পারিছ। ভূত নয় িপশাচ নয়— শেলনবাবু।
উঃ- লাকটা িক ধিড়বাজ! মেন আেছ—একবার এই ঘের বেস ‘ঐ—ঐ’ কের চঁিচেয়
উেঠিছল? আগােগাড়া ধা াবািজ। িকছুই দেখিন- ধু আমােদর চােখ ধুেলা দবার চ া। স
িনেজই য ভুত এটা যােত আমরা কান মেতই না বুঝেত পাির। যা হাক, ব ামেকশবাবু,
এবার কিফয়ৎ পশ ক ন-আপিন বুঝেলন িক কের?

সকেল উৎসুক নে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহেলন। ব ামেকশ একটু হািসয়া
আর  কিরল, বারদাবাবু, আপিন িকছু মেন করেবন না, িতেযািন স ে  আমার মনটা
গাড়া থেকই নাি ক হেয় িছল। ভূত িপশাচ আেছ িকনা এ  আিম তুলিছ না; িক



িযিন কলাসবাবুেক দখা িদে ন িতিন য ভূত- ত নন-জলজ া  মানুষ-এ সে হ আমার
েতই হেয়িছল। আিম নহাৎ ব তাি ক মানুষ, িনেরট ব  িনেয়ই আমায় কারবার

করেত হয়; তাই অতীি য় িজিনসেক আিম সচরাচর িহেসেবর বাইের রািখ।
এখন মেন ক ন, যিদ ঐ ভূতটা সিত ই মানুষ হয়, তেব স ক এবং কন এমন

কাজ করেছ—এ টা তঃই মেন আেস। একটা লাক খামকা ভুত সেজ বািড়র লাকেক
ভয় দখাে  কন? এর একমা  উ র, স বািড়র লাকেক বািড়ছাড়া করেত চায়। ভেব
দখুন, এ ছাড়া আর অন  কান সদু র থাকেত পাের না।

বশ। এখন  উঠেছ- কন বািড়ছাড়া করেত চায়? িন য় তার কান াথ আেছ।
িক স াথ?

আপনারা সকেলই জােনন, বকু বাবুর মৃতু র পর তাঁর মূল বান হীরা জহরত িকছুই
পাওয়া যায়িন। পুিলস সে হ কের য িতিন একটা কােঠর হাতবাে  তাঁর অমূল  স ি
রাখেতন এবং তাঁর হত াকারী স েলা িনেয় িগেয়েছ। আিম িক  এটা এত সহেজ িব াস
করেত পািরিন। ব য়কু  বকু বাবুর চির  যতদূর বুঝেত পেরিছ। তােত মেন হয় িতিন
মূল বান হীের-মুে া কােঠর বাে  ফেল রাখবার লাক িছেলন না। কাথায় য িতিন
স েলােক রাখেতন। তাই কউ জােন না। অথচ এই ঘেরই স েলা থাকত। — -
কাথায় থাকত?

িক  এ টা এখন চাপা থাক। এই ভৗিতক উৎপােতর একমা  যুি স ত কারণ
এই হেত পাের য, বকু বাবুর হত াকারী তাঁর জহরত েলা িনেয় যাবার সুেযাগ পায়িন,
অথচ কাথায় স েলা আেছ তা স জােন। তাই স এ বািড়র নূতন বািস ােদর তাড়াবার
চ া করেছ; যােত স িন প েব। িজিনস েলা সরােত পাের।

সুতরাং বুঝেত পারা যাে  য ভুতই বকু বাবুর হত াকারী। ‘ বকু বাবুর মেয়েক
 কের আমার দুেটা িবষেয় খটকা লেগিছল। থম, িতিন স-রাে  কান শ  নেত

পানিন। এটা আমার অস ব বেল মেন হেয়িছল। িতিন এই ঘেরর নীেচর ঘেরই েতন,
অথচ তাঁর বাপেক গলা িটেপ মারবার সময় য ভীষণ ধ াধি  হেয়িছল তার শ  িকছুই
নেত পানিন। আততায়ী বকু বাবুর গলা িটেপ কাথায় িতিন হীের জহরত রােখন স-

খবর বার কের িনেয়িছল--অথাৎ তাঁেদর মেধ  বাক -িবিনময় হেয়িছল। হয়েতা বকু বাবু
চীৎকারও কেরিছেলন—অথচ তাঁর মেয় িকছুই নেত পানিন। এ িক স ব?

ি তীয় কথা, বােপর আ ার সদগিতর জন  িতিন গয়ায় িপ  িদেত অিন ু ক। আসল
কথা িতিন জােনন তাঁর বাপ িতেযািন া  হয়িন, তাই িতিন িনি  আেছন। কৃতপে

িতেযািন য ক তাও স বত িতিন জােনন। নেচৎ একজন অ িশি ত ীেলাক
জেন েন বােপর পারেলৗিকক ি য়া করেব না-এ িব াসেযাগ  নয়।

বকু বাবুর মেয় স ে  অেনক েলা স াবনার অবকাশ রেয়েছ—সব েলা তিলেয়
দখার দরকার নই। তার মেধ  ধান এই য, িতিন জােনন ক হত া কেরেছ এবং তােক
আড়াল করবার চ া করেছন। ীেলােকর এমন ক আ ীয় থাকেত পাের য বােপর
চেয়ও ি য়? উ র িন েয়াজন। বকু বাবুর মেয় য সুচির া স খবর আিম থম িদনই
পেয়িছলুম। সুতরাং ামী ছাড়া আর কউ হেত পাের না।

বকু বাবুর জামাই য হত াকারী তার আর একটা ইি ত গাড়া িড় পেয়িছলুম।
তা াটা পেনেরা হাত ল া, দাতলার জানালা িদেয় অবলীলা েম উিক মাের। সহজ

মানুেষর পে  এটা িক কের স ব হয়? মইও ব বহার কের না-মই ঘােড় কের অত শী
অ ধান স ব নয়। তেব? এর উ র-রণ-পা। নাম েনেছন িন য়। দুেটা ল া লািঠ, তার
ওপর চেড় সকােল ডাকােতরা িবশ-ি শ াশ দূের ডাকািত কের আবার রাতারািত িফের
আসত। বতমান কােল সাকােস রণ-পা চেড় অেনক খেলায়াড় খলা দখায়। রীিতমত



অভ াস না থাকেল কউ রণ-পা চেড় ঘুের বড়ােত পাের না। কােজই হত াকারী য সাকাস-
স িকত লাক হেত পাের। এ অনুমান িনতা  অ ে য় নয়। বকু বাবুর বখােট জামাই
সাকিস েলর সে  ঘুের বড়ায়, িন য় ভাল খেলায়াড়-সুতরাং অনুমানটা আপনা থেকই
দৃঢ় হেয় ওেঠ।

িক  সবাই জােন জামাই দেশ নই—আট বছর িন ে শ। স হঠাৎ এেস জুটল
কাথা থেক?

সিদন এই বািড়র আঁ াকুেড় ঘুের বড়ােত বড়ােত একটা কাগেজর টুকেরা কুিড়েয়
পেয়িছলুম। অেনকিদেনর জীণ একটা সাকােসর ই াহার, তােত আবার িসংেহর ছিব
তখেনা স ূণ মুেছ যায়িন। তার উে া িপেঠ হােতর অ ের কেয়কটা বাংলা শ  লখা
িছল। মেন হয় যন কউ িচিঠর কাগেজর অভােব এই ইে হােরর িপেঠ িচিঠ িলেখেছ।
িচিঠর কথা েলা সংল , তবু তা থেক একটা অথ উ ার করা যায় য ামী অথাভােব পেড়
ীর কােছ টাকা চাইেছ। অিজত, তুিম য শ টা ‘ াধী’ পেড়িছেল সটা কৃতপে  ‘ ামী’।

বাঝা যাে , ামী সুদূর বাস থেক অথাভােব মরীয়া হেয় ীেক িচিঠ িলেখিছল।
বলা ‘বা ল , অথ সাহায  স পায়িন। বকু বাবু একটা ল ীছাড়া প ীত াগী জামাইেক
টাকা দেবন একথা িব াস  নয়।

এই গল বছরখােনক আেগকার ঘটনা। দু’বছেরর মেধ  এ শহের কােনা সাকাস
পািট আেসিন; অতএব বুঝেত হেব য বাস থেকই ামী এই িচিঠ িলেখিছেলন এবং
তখেনা িতিন সাকােসর দেল িছেলন—সাদা কাগেজর অভােব ইে হােরর িপেঠ িচিঠ
িলেখিছেলন।

কেয়কমাস পের ামী একদা মুে ের এেস হািজর হেলন। ইিতমেধ  কাথা থেক
টাকা যাগাড় কেরিছেলন জািন না; িতিন এেস া াে ষী ভ েলােকর মত বাস করেত
লাগেলন। মুে ের কউ তাঁেক চেন না।—তাঁর বািড় যেশাের আর িবেয় হেয়িছল নব ীেপ।
—তাই বকু বাবুর জামাই বেল ধরা পড়বার ভয় তাঁর িছল না।

বকু বাবু বাধ হয় জামাইেয়র আগমনবাতা শষ পয  জানেতই পােরনিন, িতিন
বশ িনি  িছেলন। জামাইিট িক  আড়ােল থেক র স ে  সম  খাঁজখবর িনেয়
তির হেলন; র যখন ায় িকছু দেবন না। তখন জার কেরই তাঁর উ রািধকারী
হবার স  করেলন।

তারপর সই রাে  িতিন রণ-পােয় চেড় রবািড় গেলন, জানালা িদেয় এেকবাের
রমশােয়র শাবার ঘের অবতীণ হেলন। এই আকি ক আিবভােব র বড়ই িব ত

হেয় পড়েলন, জামাই িক  নােছাড়বা া। কথায় বেল জামাতা দশম হ। বাবাজী থেম
েরর গলা িটেপ তাঁর হীরা জহরেতর ান জেন িনেলন, তারপর তাঁেক িনপাত কের

ফলেলন। িতিন বঁেচ থাকেল অেনক ঝ াট, তাই তাঁেক শষ কের ফলবার জেন ই তির
হেয় এেসিছেলন।

িক  িনি ভােব হীরা জহরত েলা আ সাৎ করবার ফুরসৎ হল না। ইিতমেধ
নীেচ ীর ঘুম ভে  িগেয়িছল, িতিন এেস দার ঠলােঠিল করিছেলন।

তাড়াতািড় জামাইবাবু একিটমা  জহরত বার কের িনেয় স-রাি র মত ান
করেলন। বািক েলা যথা ােনই রেয় গল।

বকু বাবু জহরত িল রাখেতন বড় অ ুত জায়গায় অথাৎ ঘেরর দয়ােল। দয়ােলর
চুন-সুরিক খঁুেড় সামান  গত কের, তােতই মিণটা রেখ, আবার চুন িদেয় গত ভরাট কের
িদেতন। তাঁর পােনর বাটায় যেথ  চুন থাকত, কান হা ামা িছল না। বার করবার েয়াজন
হেল কানখুি র সাহােয  চুন খঁুেড় বার কের িনেতন।

জামাইবাবু একিট জহরত দয়াল থেক বার কের িনেয় যাবার আেগ গতটা



তাড়াতািড় চুন িদেয় ভিত কের িদেলন। িক  তাড়াতািড়েত কাজ ভাল হয় না, তাঁর
বৃ া ু ে র ছাপ চুেনর ওপর অাঁকা রেয় গল।

বকু বাবু তাঁর মিণ-মু া কাথায় রােখন, এ টা থেম আমােকও ভািবেয়
তুেলিছল। তারপর সিদন এঘের পায়চাির করেত করেত যখন ঐ আঙুেলর িটপ চােখ
পড়ল, তখন এক মু েত সম  বুঝেত পারলুম। এই ঘেরর দয়ােল য ত  চুেনর েলেপর
আড়ােল আড়াই ল  টাকার জহরত লুেকােনা কােছ। এমনভােব লুেকােনা আেছ য খুব
ভাল কের দয়ােল পরী া না করেল কউ ধরেত পারেব না। শশা , তামােক মহনৎ
কের এই প াশিট জহরত বার করেত হেব। আমার আর সময় নই, নইেল আিমই বার
কের িদতুম। তবু পি ল িদেয় দয়ােল ঢারা িদেয় রেখিছ, তামার কােনা ক  হেব না।

যাক। তাহেল আমরা জানেত পারলুম য, জামাই বকু বাবুেক খুন কের একটা
জহরত িনেয় গেছ। এবং অন েলা হ গত করবার চ া করেছ। িক  জামাই লাকটা
ক? িন য় স এই শহেরই থােক এবং স বত আমােদর পিরিচত। তার আঙুেলর ছাপ
আমরা পেয়িছ বেট। িক  কবলমা  আঙুেলর ছাপ দেখ শহরসু  লােকর িভতর থেক
একজনেক খঁুেজ বার করা যায় না। তেব উপায়?

সিদন াে ট টিবেল সুেযাগ পলুম। টিবেল ভূেতর আিবভাব হল। আিম বুঝলুম
আমােদরই মেধ  একজন টিবল নাড়েছন এবং িতিন হত াকারী; ভূেতর কথা েলাই তার

 মাণ। একটা ছুেতা কের আিম আপনােদর সকেলর হাত পরী া কের দখলুম।
শেলনবাবুর সে  আঙুেলর দাগ িমেল গল।

সুতরাং শেলনবাবুই য হত াকারী তােত আর সে হ রইল না। আপনােদরও
বাধহয় আর সে হ নই। বরদাবাবুর িশষ  হেয় শেলনবাবুর কাজ হািসল করবার খুব
সুিবধা হেয়িছল। লাকিট বাইের বশ িনরীহ আর িম ভাষী, িক  িভতের িভতের বােঘর
মত ু র আর িন ু র। দয়ামায়ার ান ওর দেয় নই।

ব ামেকশ চুপ কিরল। সকেল িকছু ণ িনবাক হইয়া রিহেলন। তারপর অমূল বাবু
কা  একটা িন াস ফিলয়া বিলয়া উিঠেলন, আঃ-বাঁচলুম। ব ামেকশবাবু, আর িকছু না
হাক বরদার ভূেতর হাত থেক আপিন আমােদর উ ার কেরেছন। য রকম কের তুেলিছল
—আর একটু হেল আিমও ভুেত িব াসী হেয় উেঠিছলাম আর িক; আপিন বরদার ভূেতর
রাজা, আপনােক অজ  ধন বাদ।

সকেল হািসেলন। বরদাবাবু িবড়িবড় কিরয়া গলার মেধ  িক বিলেলন; িনয়া
অমূল বাবু বিলেলন, ওটা িক বলেল? সং ৃ ত বুিল আওেড়া  মেন হল।

বরদাবাবু বিলেলন, ‘ মৗি কং ন গেজ গেজ। একটা হািতর মাথায় গজমু া পাওয়া
গল না। বেল গজমু া নই একথা িস  হয় না।

অমূল বাবু বিলেলন, গেজর মাথায় িক আেছ কখেনা ত াস কিরিন, িক  তামার
মাথায় যা আেছ তা আমরা সবাই জািন।

ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, সেতেরা িমিনট উ ীণ হেয় গেছ। এবার তাহেল
উঠলুম-নম ার। তারাশ রবাবুর কােছ আেগই িবদায় িনেয় এেসিছ—মহা াণ লাক। তাঁেক
আবার আমার াপূণ নম ার জানােবন। এস অিজত।



িচ েচার

কােচর পয়ালায় ডািলেমর রস লইয়া সত বতী ব ামেকেশর চয়ােরর পােশ আিসয়া
দাঁড়াইল। বিলল, নাও, এটুকু খেয় ফল।

ঘিড়র িদেক তাকাইয়া দিখলাম বলা িঠক চািরটা। সত বতীর সমেয়র নড়াচড় হয়
না। ব ামেকশ আরাম- কদারায় বিসয়া বই পিড়েতিছল, িকছু ণ িবরাগপূণ চে  পয়ালার
পােন চািহয়া রিহল, তারপর বিলল, রাজ রাজ ডািলেমর রস খাব কন?

সত বতী বিলল, ডা ােরর কুম।
ব ামেকশ কুিটকুিটল মুখভ ী কিরয়া বিলল, ডা ােরর িনকুিচ কেরেছ। ও খেত

আমার ভাল লােগ না। িক হেব খেয়?
সত বতী বিলল, গােয় র  হেব। ল ীিট, খেয় ফল।
ব ামেকশ চিকেত একবার সত বতীর মুেখর পােন দৃি পাত কিরল,  কিরল,

আজ রাি ের িক খেত দেব?
সত বতী বিলল, মুগীর সু য়া আর টা ।
ব ামেকেশর কুিট গভীর হইল, ,ঁ সু য়া। —আর মুগীটা খােব ক?
সত বতী মুখ িটিপয়া বিলল, ঠাকুরেপা।
আিম তাড়াতািড় বিললাম, ধু ঠাকুরেপা নয়, তামার অধি নীও ভাগ পােবন।
ব ামেকশ আমার পােন একবার চাখ পাকাইয়া তাকাইল, তারপর িবকৃত মুেখ

ডািলেমর রসটুকু খাইয়া ফিলল।
কেয়কিদন হইল ব ামেকশেক লইয়া সাঁওতাল পরগণার একিট শহের হাওয়া

বদলাইেত আিসয়ািছ। কিলকাতায় ব ামেকশ হঠাৎ কিঠন রােগ আ া  হইয়া শয াশায়ী
হইয়ািছল; দুই মাস যেম-মানুেষ টানাটািনর পর তাহােক বাঁচাইয়া তুিলয়ািছ। রাগীর সবা
কিরয়া সত বতী। কািঠর মত রাগ হইয়া িগয়ািছল, আমার অব াও কািহল হইয়ািছল। তাই
ডা ােরর পরামেশ পৗেষর গাড়ার িদেক সাঁওতাল পরগণার াণ দ জলহাওয়ার স ােন
বািহর হইয়া পিড়য়িছলাম। এখােন আিসয়া ফলও মে র মত হইয়ােছ। আমার ও সত বতীর
শরীর তা চা া হইয়া উিঠয়ােছই, ব ামেকেশর শরীেরও ত র স ার হইেতেছ এবং
অস ব রকম ু ধাবৃি  হইয়ােছ। দীঘ রাগেভােগর পর তাহার ভাব অবুঝ বালেকর ন ায়
হইয়া িগয়ােছ; স িদবারা  খাই-খাই কিরেতেছ। আমরা দুজেন অিত কে  তাহােক
সামলাইয়া রািখয়ািছ।

এখােন আিসয়া অবিধ মা  দুইজন ভ েলােকর সিহত পিরচয় হইয়ােছ। এক,
অধ াপক আিদনাথ সাম; তাঁহার বািড়র নীেচর তলাটা আমরা ভাড়া লইয়ািছ। ি তীয়,
এখানকার ানীয় ডা ার অি নী ঘটক। রাগী সে  লইয়া আিসয়ািছ, তাই সবাে
ডা ােরর সিহত পিরচয় কিরয়া রাখা েয়াজন মেন হইয়ােছ।

শহের আরও অেনক িল বাঙালী আেছন। িক  কাহারও সিহত এখনও আলােপর
সুেযাগ হয় নাই। এ কয়িদন বািড়র বািহর হইেত পাির নাই, নূতন ােন আিসয়া গাছগাছ
কিরয়া বিসেতই িদন কািটয়া িগয়ােছ। আজ থম সুেযাগ হইয়ােছ; শহেরর একিট গণ মান
বাঙালীর বািড়েত চা-পােনর িনম ণ আেছ। আমরা যিদও এখােন আিসয়া িনেজেদর জািহর
কিরেত চািহ নাই, তবু কাঁঠালী চাঁপার সুগে র মত ব ামেকেশর আগমন-বাতাদ শহের রা
হইয়া িগয়ােছ এবং তাহার ফেল চােয়র িনম ণ আিসয়ােছ।



ব ামেকশেক এত শী  চােয়র পািটেত লইয়া যাইবার ই া আমােদর িছল না; িক
দীঘকাল ঘের ব  থািকয়া স অিত  হইয়া উিঠয়ােছ; ডা ারও ছাড়প  িদয়ােছন। সুতরাং
যাওয়াই ি র হইয়ােছ।

আরাম- কদারায় বিসয়া বই পিড়েত পিড়েত ব ামেকশ উসখুস কিরেতিছল এবং
বারবার ঘিড়র পােন তাকাইেতিছল। আিম জানালার কােছ দাঁড়াইয়া অলসভােব িসগােরট
টািনেতিছলাম; সাঁওতাল পরগণার মেনারম াকৃিতক দৃশ  আমার দৃি  আকষণ কিরয়া
লইয়ািছল। এখােন তার সিহত শ ামলতার, াচুেযর সিহত ির তার িনিবড় িমলন
ঘিটয়ােছ; মানুেষর সং শ এখানকার ক রময় মািটেক গিলত পি ল কিরয়া তুিলেত পাের
নাই।

ব ামেকশ হঠাৎ  কিরল, িরকশা কখন আসেত বেলছ?
বিললাম, সােড় চারেট।
ব ামেকশ আর একবার ঘিড়র পােন তাকাইয়া পু েকর িদেক চাখ নামাইল।

বুিঝলাম মুিড় কাঁটার ম র আবতন তাহােক অধীর কিরয়া তুিলয়ােছ। হািসয়া বললাম, রাই
ধয ব  ধযং—।

ব ামেকশ িখঁচাইয়া উিঠল, ল া কের না! আমােক দিখেয় দিখেয় িসগােরট খা ।
অধদ  িসগােরট জানালার বািহের ফিলয়া িদলাম। ব ামেকশ এখনও িসগােরট

খাইবার অনুমিত পায় নাই; সত বতী কিঠন িদব  িদয়ােছ।—তাহার অনুমিত না পাইয়া
িসগােরট খাইেল মাথা খাইেব, মরা মুখ দিখেবা। আিমও ব ামেকেশর স ুেখ িসগােরট
খাইতাম না; িত াব  নশােখারেক লাভ দখােনার মত পাপ আর নাই। িক  মােঝ
মােঝ ভুল হইয়া যাইত।
 

িঠক সােড় চািরটায় সময় বািড়র সদের দুিট সাইেকল-িরকশা আিসয়া দাঁড়াইল।
আমরা ত িছলাম; সত বতীও ইিতমেধ  সাজেপাশাক কিরয়া লইয়ািছল। আমরা বািহর
হইলাম।

আমােদর বািড়র একতলার সিহত দাতলার কানও যাগ িছল না, সদেরর খালা
বারা ার ওপাশ হইেত উপেরর িসঁিড় উিঠয়া িগয়ািছল। বািড়র স ুেখ খািনকটা মু  ান,
তারপর ফটক। বািড় হইেত বািহর হইয়া দিখলাম আমােদর গৃহ ামী অধ াপক সাম
িবর গভীর মুেখ ফটেকর কােছ দাঁড়াইয়া আেছন।

অধ াপক সােমর বয়স বাধ কির চি েশর কাছাকািছ, িক  তাঁহােক দিখয়া ি েশর
বিশ বয়স মেন হয় না; তাঁহার আচার-ব বহােরও ৗঢ়ে র ছাপ নাই। সব কােজই চটপেট
উৎসাহশীল। িক  তাঁহার জীবেন একিট কাঁটা িছল, সিট তাঁর ী! দা ত  জীবেন িতিন
সুখী হইেত পােরন নাই।

ােফসর সাম বািহের যাইবার উপেযাগী সাজেগাজ কিরয়া দাঁড়াইয়া আেছন,
আমােদর দিখয়া ক ণ হািসেলন। িতিন চােয়র িনম েণ যাইেবন জািনতাম, তাই িজ াসা
কিরলাম, দাঁিড়েয় য! যােবন না?

ােফসর সাম একবার িনেজর বািড়র ি তেলর িদেক দৃি  িনে প কিরয়া বিলেলন,
যাব। িক  িগ ীর এখনও সাধন শষ হয়িন। আপনারা এেগান।

আমরা িরকশােত চিড়য়া বিসলাম। ব ামেকশ ও সত বতী একটােত বিসল, অন টােত
আিম একা। ঘি  বাজাইয়া মনুষ -চািলত ি চ -যান ছািড়য়া িদল। ব ামেকেশর মুেখ হািস
ফুিটল। সত বতী সযে  তাহার গােয় শাল জড়াইয়া িদল। অতিকেত ঠা া লািগয়া না যায়।

কাঁকর-ঢাকা উঁচু-নীচু রা া িদয়া দুই িদক দিখেত দিখেত চিলয়ািছ। রা ার দু’ধাের
ঘরবািড়র িভড় নাই, এখােন একটা ওখােন একটা। শহরিট যন হাত-পা ছড়াইয়া অসমতল



পাহাড়তিলর উপর অ  এলাইয়া িদয়ােছ, গাদাগািদ ঠসােঠিস নাই। আয়তেন িব ৃত
হইেলও নগেরর জনসংখ া খুব বিশ নয়। িক  সমৃি  আেছ। আেশপােশ কেয়কিট অে র
খিন এখানকার সমৃি র ধান সূ । আদালত আেছ, ব া  আেছ। এখানকার অিধবাসীেদর
মেধ  যাঁরা গণ মান  তাঁরা ায় সকেলই বাঙালী।

িযিন আমােদর িনম ণ কিরয়ােছন তাঁহার নাম মহীধর চৗধুরী। অধ াপক সােমর
কােছ িনয়ািছ ভ েলাক চুর িব শালী; বয়েস বীণ হইেলও সবদাই নানা কার জুগ
লইয়া আেছন; অথব েয় মু হ । তাঁহার েযাজনায় চড়ুইভািত, িশকার, খলাধূলা লািগয়াই
আেছ।

িমিনট দশ পেনেরার মেধ  তাঁহার বাসভবেনর স ুেখ উপি ত হইলাম। ায় দশ
িবঘা জিম পাথেরর পাঁিচল িদয়া ঘরা, হঠাৎ দুগ বিলয়া ম হয়। িভতের রকমাির গাছপালা,
মরসুমী ফুেলর কয়াির, উঁচু-নীচু পাথুের জিমর উপর কাথাও লাল-মােছর বাঁধােনা সেরাবর,
কাথাও িনভৃত বতসকু , কাথাও বা কৃি ম ীড়াৈশল। সাজােনা বাগান দিখয়া সহসা
বনানীর িব ম উপি ত হয়। মহীধরবাবু য ধনবান তাহা তাঁহার বাগান দিখয়া বুিঝেত ক
হয় না।

িনমি তেদর বিসবার ান হইয়ােছ, শীেতর বকালী রৗ  ানিটেক আত  কিরয়া
রািখয়ােছ। সু র দাতলা বািড়িট যন এই দৃেশ র প াৎপট রচনা কিরয়ােছ। আমরা
উপি ত হইেল মহীধরবাবু সাদের আমােদর অভ থনা কিরেলন। ভ েলােকর দহায়তন
িবপুল, গৗরবণ দহ, মাথায় সাদা চুল ছাট কিরয়া ছাঁটা, দািড়- গাঁফ কামােনা গাল দুিট
চালতার মত, মুেখ ফুিটফাটা হািস। দিখেলই মেন হয় অমািয়ক ও সরল কৃিত লাক।

কুিড়-একুশ, সু  গৗরা ী হাস মুখী; ভাসা-ভাসা চাখ দুিটেত বুি  ও কৗতুেকর
খলা। মহীধরবাবু িবপ ীক, এই মেয়িট তাঁহার জীবেনর একমা  স ল এবং
উ রািধকািরণী।

রজনী মু তমেধ  সত বতীর সিহত ভাব কিরয়া ফিলল এবং তাহােক লইয়া দূেরর
একটা সাফােত বসাইয়া গ  জুিড়য়া িদল। আমরাও বিসলাম। অিতিথরা এখনও সকেল
আিসয়া উপি ত হন নাই, কবল ডা ার অি নী ঘটক ও আর একিট ভ েলাক
আিসয়ােছন। ডা ার ঘটক আমােদর পিরিচত, পূেবই বিলয়ািছ; অন  ভ েলাকিটর সিহত
আলাপ হইল। এর নাম নকুেলশ সরকার; শহেরর একজন মধ ম ণীর ব বসাদার, তা
ছাড়া ফেটা ািফর দাকান আেছ। ফেটা ািফ কেরন শেখর জন , উপর  এই সূে  িকছু-
িকি ৎ উপাজন হয়। শহের অন  ফেটা াফার নাই।

সাধারণভােব কথাবাতা হইেত লািগল। মহীধরবাবু এক সময় ডা ার ঘটকেক ল
কিরয়া বিলেলন, ওেহ ঘাটক, তুিম অ ািদেনও ব ামেকশবাবুেক চা া কের তুলেত পারেল
না! তুিম দখিছ নােমও ঘাটক কােজও ঘাটক— এেকবাের ঘাড়ার ডা ার! বিলয়া িনেজর
রিসকতায় হা-হা কিরয়া হািসেত লািগেলন।

নকুেলশবাবু ফাড়ন িদয়া বিলেলন, ঘাড়ার ডা ার না হেয় উপায় আেছ? এেক
অি নী তায় ঘাটক।

ডা ার ইহােদর চেয় বয়েস অেনক ছাট, স একটু হািসয়া রিসকতা হজম কিরল।
ডা ারেক লইয়া অেনেকই র -রিসকতা কের দিখলাম, িক  তাহার িচিকৎসা-িবদ া স ে
সকেলই াশীল। শহের আরও কেয়কজন বীণ িচিকৎসক আেছন, িক  এই তু ণ
সৎ ভাব ডা ারিট মা  িতন বৎসেরর মেধ  বশ পসার জমাইয়া তুিলয়ােছ।

েম অন ান  অিতিথরা আিসেত আর  কিরেলন। থেম আিসেলন স ীক সপু
উষানাথ ঘাষ। ইিন একজন ডপুিট, এখানকার সরকারী মালখানার ভার া  কমচারী।
ল া-চওড়া চহারা, খসখেস কােলা রঙ, চােখ কােলা কােচর চশমা। বয়স আ াজ পঁয়ি শ,



গভীরভােব থািময়া থািময়া কথা বেলন, গভীরভােব হােসন। তাঁহার ীর চহারা , মুেখ
উৎক ার ভাব, থািকয়া থািকয়া ামীর মুেখর পােন উি  চে  দৃি পাত কেরন। ছেলিট
বছর পাঁেচেকর; তাহােক দিখয়াও মেন হয় যন সবদা শি ত স ু িচত হইয়া আেছ।
উষানাথবাবু স বত িনেজর পিরবারবগেক কিঠন শাসেন রােখন, তাঁহার স ুেখ কহ মাথা
তুিলয়া কথা বিলেত পাের না।

মহীধরবাবু আমােদর সে  পিরচয় কিরয়া িদেল িতিন গভীর মুেখ গলার মেধ  দুই
চািরিট শ  উ ারণ কিরেলন; বাধ হয় তাহা লৗিকক স াষণ, িক  আমরা িকছু িনেত
পাইলাম না। তাঁহার চ ু  দুইিট কােলা কােচর অ রােল অদৃশ  হইয়া রিহল। একটু অ ি
বাধ কিরেত লািগলাম। যাহার চাখ দিখেত পাইেতিছ না। এমন লােকর সে  কথা
কিহয়া সুখ নাই।

তারপর আিসেলন পুিলেসর িড.এস.িপ, পু র পাে । ইিন বাঙালী নন, িক
পির ার বাংলা বেলন; বাঙালীর সিহত মলােমশা কিরেতও ভালবােসন। লাকিট সুপু ষ,
পুিলেসর সাজ- পাশােক িদব  মানাইয়ােছ। ব ামেকেশর হাত ধিরয়া মৃদুহােস  বিলেলন,
আপিন এেসেছন, িক  এমিন আমােদর দুভাগ  একিট জিটল রহস  িদেয় য আপনােক
সংবধনা করব তার উপায় নই। আমােদর এলাকায় রহস  িজিনসটার একা  অভাব। সব
খালাখুিল। চুির-বাটপািড় য হয় না তা নয়, িক  তােত বুি  খলাবার অবকাশ নই।

ব ামেকশও হািসয়া বিলল, সটা আমার পে  ভালই। জিটল রহস  এবং আরও
অেনক লাভনীয় ব  থেক আিম উপি ত বি ত। ডা ােরর বারণ৷

এই সময় আর একজন অিতিথ দখা িদেলন। ইিন ানীয় ব াে র ম ােনজার
অমেরশ রাহা। কৃশ ব ি হীন চহারা, তাই বাধ কির মুেখ কাট দািড় রািখয়া
চহারায় একটু বিশ  িদবার চ া কিরয়ােছন। বয়স যৗবন ও ৗঢ়ে র মাঝামািঝ একটা
অিনিদ  ােন।

মহীধরবাবু বিলেলন, অমেরশবাবু, আপিন ব ামেকশবাবুেক দখবার জেন  ব
হেয়িছেলন—এই িনন।

অমেরশবাবু নম ার কিরয়া সহােস  বিলেলন, কীিতমান পু ষেক দখবার ই া কার
না হয়? আপনারাও কম ব  হনিন, ধু আমােক দাষ িদেল চলেব কন?

মহীধরবাবু বিলেলন, িক  আজ আসেত বড় দির কেরেছন। সকেলই এেস গেছন,
কবল ােফসর সাম বািক। তা তাঁর না হয় একটা ওজুহাত আেছ। মেয়েদর সাজস া
করেত একটু দির হয়। আপনার স ওজুহাতও নই। ব া  তা সােড় িতনেটর সময় ব
হেয় গেছ।

অমেরশ রাহা বিলেলন, তাড়াতািড় আসব ভেবিছলাম। িক  বড়িদন এেস পড়ল,
এখন কােজর চাপ একটু বিশ। বছর ফুিরেয় আসেছ। নূতন বছর পড়ার সে  সে ই তা
আপনারা ব া  থেক টাকা আনেত আর  করেবন। তার ব ব া কের রাখেত হেব তা।

ইিতমেধ  কেয়কজন ভৃত  বািড়র িভতর হইেত বড় বড় েত কিরয়া নানািবধ খাদ -
পানীয় আিনয়া টিবল িলর উপর রািখেতিছল; চা, কক, সে শ, পাঁপরভাজা, ডালমুট
ইত ািদ। রজনী উিঠয়া িগয়া খাবােরর ট িল পিরেবশন কিরেত লািগল। কহ কহ
িনেজই িগয়া ট তুিলয়া লইয়া আহার আর  কিরেলন। সে  সে  হািস গ  আলাপ-
আেলাচনা চিলল।

রজনী িম াে র একিট ট লইয়া ব ামেকেশর স ুেখ দাঁড়াইল, হািসমুেখ বিলল,
ব ামেকশবাবু, একটু জলেযাগ।

ব ামেকশ আড়েচােখ একবার সত বতীর িদেক তাকাইল, দিখল সত বতী দূর
হইেত একদৃি  তাহার পােন চািহয়া আেছ। ব ামেকশ ঘাড় চুলকাইয়া বিলল, আমােক মাপ



করেত হেব। এসব আমার চলেব না।
মহীধরবাবু ঘুিরয়া িফিরয়া খাওয়া তদারক কিরেতিছেলন, বিলেলন, স িক কথা!

এেকবােরই চলেব না? একটু িকছু—? ওেহ, ডা ার, তামার রাগীর িক িকছুই খাবার কুম
নই?

ডা ার টিবেলর িনকট দাঁড়াইয়া এক মুিঠ ডালমুট মুেখ ফিলয়া িচবাইেতিছল,
বিলল, না খেলই ভাল।

ব ামেকশ ি  হািসয়া বিলল, নেলন তা! আমােক ধু এক পয়ালা চা িদন।
ভাবেবন না, আবার আমরা আসব; আজেকর আসাটা মুখব  মা ।

মহীধরবাবু খুিশ হইয়া বিলেলন, আমার বািড়েত রাজ স ােবলা কউ না কউ
পােয়র ধুেলা দন। আপনারাও যিদ মােঝ মােঝ আেসন সা - বঠক জমেব ভাল।

এত েণ অধ াপক সাম স ীক আিসয়া প িছেলন। সােমর একটু ল া-ল া
ভাব। ব ত ল া না হওয়াই আ য। সাম-প ী মালতী দবীর বণনা আমরা এখনও িদই
নাই, িক  আর না িদেল নয়। বয়েস িতিন ামীর ায় সমক ; কােলা মাটা শরীর,
থলথেল গড়ন, ভাঁটার মত চ ু  সবদাই গিবতভােব ঘুিরেতেছ; মুখ  দিখয়া কহ মু
হইেব স স াবনা নাই। উপর  িতিন সাজ- পাশাক কিরয়া থািকেত ভালবােসন। আজ
য প সবিল ার ভূিষতা হইয়া চােয়র জলসায় আিসয়ােছন তাহােত ই পুরীর অ রােদরও
চমক লিগবার কথা। পিরধােন ডগডেগ লাল মা াজী িসে র শািড়, তার উপর সবাে  হীরা-
জহরেতর গহনা। তাঁহার পােশ সােমর কুি ত ি য়মাণ মূিত দিখয়া আমােদরই ল া
কিরেত লািগল।

রজনী তাড়াতািড় িগয়া তাঁহােদর অভ থনা কিরল, িক  মালতী দবীর মুেখ হািস
ফুিটল না। িতিন ব চে  রজনীর মুখ হইেত ামীর মুখ পয  দৃি র একিট কশাঘাত
কিরয়া চয়াের িগয়া বিসেলন।

খাওয়া এবং গ  চিলেত লািগল। ব ামেকশ মুেখ শহীেদর ন ায় ভাবব না ফুটাইয়া
চুমুক িদয়া িদয়া চা খাইেতছ; আিম নকুেলশবাবুর সিহত আলাপ কিরেত কিরেত পানাহার
কিরেতিছ; উষানাথবাবু গভীরমুেখ পুর র পাে র কথা িনেত িনেত ঘাড় নািড়েতেছন;
তাঁহার ছেলিট লু ভােব খাবােরর টিবেলর িদেক অ সর হইয়া শি ত-মুেখ আবার িফিরয়া
আিসেতেছ; তাহার মা খাবােরর একিট ট হােত ধিরয়া পয য় েম ছেল ও ামীর িদেক
উি  দৃি পাত কিরেতেছন।

এই সময় বাক ালােপর িমিলত কল েরর মেধ  মহীধর বাবুর ঈষদু  ক  শানা
গল, িম ার পাে  খািনক আেগ বলিছেলন য আমােদর এলাকায় জিটল রহেস র একা
অভাব। একথা কতদূর সত  আপনারাই িবচার ক ন। কাল রাে  আমার বািড়েত চার
ঢুেকিছল।

র ন নীরব হইল; সকেলর দৃি  িগয়া পিড়ল মহীধরবাবুর উপর। িতিন
হাস িবকিশত মুেখ দাঁড়াইয়া আেছন, যন সংবাদটা ভাির কৗতুক দ।

অমেরশবাবু িজ াসা কিরেলন, িকছু চুির গেছ নািক?
মহীধরবাবু বিলেলন, সইেটই জিটল রহস । িয়ং েমর দয়াল থেক একটা

বাঁধােনা ফেটা াফ চুির গেছ। রাে  িকছু জানেত পািরিন, সকালেবলা দখলাম ছিব নই—
আর একটা জানালা খালা রেয়েছ ৷

পুর র পাে  তাঁহার পােশ আিসয়া দাঁড়াইেলন, বিলেলন, ছিব! কান ছিব?
একটা প-ফেটা াফ। মাসখােনক আেগ আমরা িপকিনেক িগেয়িছলাম, সই সময়

নকুেলশবাবু তুেলিছেলন।
পাে  বিলেলন, হঁ। আর িকছু চুির কেরিন? ঘের দামী িজিনস িকছু িছল?



মহীধরবাবু বিলেলন, কেয়কটা েপার ফুলদানী িছল; তা ছাড়া পােশর ঘের অেনক
েপার বাসন িছল। চার এসব িকছু না িনেয় ফ একিট ফেটা িনেয় পালাল। বলুন দিখ

জিটল রহস  িক না?
পাে  তাি ল াভের হািসয়া বিলেলন, “জিটল রহস  মেন করেত চান মেন করেত

পােরন। আমার তা মেন হয় কান জংলী সাঁওতাল জােনালা খালা পেয় ঢুেকিছল, তারপর
ছিবর সানালী েমর লােভ ছিবটা িনেয় গেছ।

মহীধর বাবু বামেকেশর িদেক িফিরয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপনার িক মেন
হয়?

ব ামেকশ এত ণ ইহােদর সাঁওয়াল জবাব িনেতিছল বেট, িক  তাহার চ ু
অলসভােব চািরিদেক ঘুিরেতিছল, স এখন একটু সেচতন হইয়া বিলল, িম ার পাে
িঠকই ধেরেছন মেন হয় ৷ নকুেলশবাবু, আপিন ছিব তুেলিছেলন?

নকুেলশবাবু বিলেলন, হ াঁ। ছিবখানা ভাল হেয়িছল। িতন কিপ ছেপিছলাম। তার
মেধ  এক কিপ মহীধরবাবু িনেয়িছেলন—

উষানাথবাবু গলা ঝাড়া িদয়া বিলেলন, আিমও একখানা িকেনিছলাম।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল, আপনার ছিবখানা আেছ তা?
উষানাথবাবু বিলেলন, িক জািন। অ ালবােম রেখিছলাম, তারপর আর দিখিন। আেছ

িন য় ৷
আর তৃতীয় ছিবিট ক িনেয়িছেলন নকুেলশবাবু?

ােফসর সাম।
আমরা সকেল সােমর পােন তাকাইলাম। িতিন এত ণ িনজীবভােব ীর পােশ

বিসয়ািছেলন, িনেজর নাম উ ািরত হইেত িনয়া চমিকয়া উিঠেলন; তাঁহার মুখ ধীের ধীের
লাল হইয়া উিঠেত লািগল। সাম-গৃিহণীর িক  কান কার ভাবা র দখা গল না; িতিন
কি পাথেরর ব ি ণী মূিতর ন ায় অটল হইয়া বিসয়া রিহেলন।

ব ামেকশ বিলল, আপনার ছিবটা িন য় আেছ!
সাম উ মুেখ বিলেলন, অ া-তা- বাধ হয়-িঠক বলেত পাির না—
তাঁহার ভাব দিখয়া একটু িবি ত হইলাম। এমন িকছু তর িবষয় নয়, িতিন

এমন অস ত হইয়া পিড়েলন কন?
তাঁহােক স টাব া হইেত উ ার কিরেলন অমেরশবাবু, হািসয়া বিলেলন, তা িগেয়

থােক যাক গ, আর একখানা নেবন ৷ নকুেলশবাবু, আমারও িক  একখানা চাই। আিমও
েপ িছলাম।

নকুেলশবাবু মাথা চুলকাইয়া বিলেলন, ও ছিবটা আর পাওয়া যােব না। নেগিটভও
খঁুেজ পাি  না।  

স িক! কাথায় গল নেগিটভ?
দিখলাম, ব ামেকশ তী  দৃি েত নকুেলশবাবুর পােন চািহয়া আেছ। িতিন বিলেলন,

আমার ু িডওেত অন ান  নেগিটেভর সে  িছল। আিম িদন দুেয়েকর জেন  কলকাতা
িগেয়িছলাম, ু িডও ব  িছল; িফের এেস আর সটা খঁুেজ পাি  না।

পাে  বিলেলন, ভাল কের খঁুেজ দখেবন। িন য়ই কাথাও আেছ, যােব কাথায়।
এ স  লইয়া আর কানও কথা হইল না। এিদেক স ার ছায়া ধীের ধীের

ঘনাইয়া, আিসেতিছল। আমরা গাে া ােনর উেদ াগ কিরলাম, কারণ সূয ে র পর
ব ামেকশেক বািহের রাখা িনরাপদ নয়।

এই সময় দিখলাম একিট তাকৃিত লাক কখন আিসয়া মহীধরবাবুর পােশ
দাঁড়াইয়ােছ এবং িন ের তাঁহার সিহত কথা কিহেতেছ। লাকিট য িনমি ত অিতিথ নয়



তাহা তাহার বশবাস দিখয়াই অনুমান করা যায়। দীঘ ক ালসার দেহ আধ-ময়লা ধুিত ও
সুিতর কািমজ, চ ু  এবং গ ল কাটর িব , যন মূিতমান দুিভ । তবু লাকিট য
ভ ে ণীর তাহা বাঝা যায়।

মহীধরবাবু আমার অনিতদূের উপিব  িছেলন, তাই তাঁহােদর কথাবাতা কােন
আিসল। মহীধর বাবু একটু অ স  ের বিলেলন, আবার িক চাই বাপু? এই তা পর
তামােক টাকা িদেয়িছ।

লাকিট ব -িব ল ের বিলল, আে , আিম টাকা চাই না। আপনার একটা ছিব
এঁেকিছ, তাই দখােত এেনিছলাম।

আমার ছিব।
লাকিটর হােত এক তা পাকােনা কাগজ িছল, স তাহা বুিলয়া মহী রবাবুর চােখর

সামেন ধিরল।
মহীধরবাবু সিব েয় ছিবর পােন চািহয়া রিহেলন। আমারও কৗতুহল হইয়ািছল,

উিঠয়া িগয়া মহীধরবাবুর চয়ােরর িপছেন দাঁড়াইলাম।
ছিব দিখয়া অবাক হইয়া গলাম। সাদা কাগেজর উপর য়েনর অাঁকা ছিব,

মহীধরবাবুর বুক পয  িতকৃিত; পাকা হােতর িনঃসংশয় কেয়কিট রখায় মহীধরবাবুর
অিবকল চহারা ফুিটয়া উিঠয়ােছ।

আমার দখােদিখ রজনীও আিসয়া িপতার িপছেন দাঁড়াইল এবং ছিব দিখয়া সহেষ
বিলয়া উিঠল, বাঃ। িক সু র ছিব?

তখন আরও কেয়কজন আিসয়া জুিটেলন। ছিবখানা হােত হােত ঘুিরেত লািগল এবং:
সকেলর মুেখই শংসা িরত হইয়া উিঠল। দুিভ পীিড়ত িচ কর অদূের দাঁড়াইয়া
গদগদ মুেখ দুই হাত ঘিষেত লািগল।

মহীধরবাবু তাহােক বিলেলন, তুিম তা খাসা ছিব আঁকেত পার। তামার নাম িক?
িচ কর বিলল, আে , আমার নাম ফা নী পাল।
মহীধরবাবু পেকট হইেত একিট দশ টাকার নাট বািহর কিরয়া স  ের বিলেলন,

বশ বশ। ছিবখািন আিম িনলাম। এই নাও তামার পুর ার।
ফা নী পাল কাঁকড়ার মত হাত বাড়াইয়া তৎ ণাৎ নাট পেকট  কিরল। পুর র

পাে  ললাট কুি ত কিরয়া ছিবখানা দিখেতিছেলন, হঠাৎ মুখ তুিলয়া ফা নীেক 
কিরেলন, তুিম ওঁর ছিব আঁকেল িক কের? ফেটা থেক?

ফা নী বিলল, আে , না। ওঁেক পর িদন একবার দেখিছলাম—তাই—
একবার দেখিছেল তােতই ছিব এঁেক ফলেল?
ফা নী আমতা-আমতা কিরয়া বিলল, আে , আিম পাির। আপিন যিদ কুম দন।

আপনার ছিব এঁেক দব।
পাে  েণক নীরব থািকয়া বিলেলন, আ া, বশ। তুিম যিদ আমার ছিব এঁেক

আনেত পার, আিমও তামােক দশ টাকা িবকিশস দব।
ফা নী পাল সিবনেয় সকলেক নম ার কিরয়া চিলয়া গল। পাে  ব ামেকেশর

িদেক চািহয়া বিলেলন, দখা যাক। আিম ওঁেদর িপকিনক েপ িছলাম না।
ব ামেকশ অনুেমাদনসূচক ঘাড় নািড়ল। অতঃপর সভা ভ  হইল। মহীধরবাবুর

মাটর আমােদর বািড় প ছাইয়া িদল। সাম-দ িতও আমােদর সে  িফিরেলন।
 

রাি  আ াজ আটটার সময় আমরা িতনজন বিসবার ঘের দারতাড়া ব  কিরয়া
বিসয়ািছলাম। নশ আহােরর এখনও িবল  আেছ, ব ামেকশ আরাম- ক ারায় বিসয়া
বলবধক ডা াির মদ  চুমুক িদয়া পান িকেরেতেছ; সত বতী তাহার পােশ একটা চয়াের



র ◌ াপার মুিড় িদয়া বিসয়ােছ। আিম স ুেখ বিসয়া মােঝ মােঝ পেকট হইেত িসগােরেটর
িডবা বািহর কিরেতিছ, আবার রািখয়া িদেতিছ। ব ামেকেশর গ না খাইবার আর ই া
নাই। চােয়র জলসার আেলাচনাই হইেতেছ।

আিম বিললাম, আমরা িশ -সািহেত র কত আদর কির ফা নী পাল তার ল
দৃ া । লাকটা সিত কার ণী, অথচ পেটর দােয় িভে  কের বড়াে ।

ব ামেকশ একটু অন মন  িছল, বিলল, পেটর দােয় িভে  করেছ তুিম জানেল িক
কের? বিললাম, ওর চহারা আর কাপড়- চাপড় দেখ পেটর অব া আ াজ করা শ
নয়।

ব ামেকশ একটু হািসল, শ  নয় বেলই তুিম ভুল আ াজ কেরছ। তুিম সািহিত ক,
িশ ীর িত তামার সহানুভুিত াভািবক। িক  ফা নী পােলর শারীিরক দুগিতর কারণ
অ াভাব নয়। আসেল খােদ র চেয় পানীেয়র িত তার টান বিশ।

অথাৎ মাতাল? তুিম িক কের বুঝেল?
থমত, তার ঠাঁট দেখ। মাতােলর ঠাঁট যিদ ল  কর, দখেব বিশ  আেছ;

একটু িভেজ িভেজ, একটু িশিথল-িঠক বাঝােত পারব না, িক  দখেল বুঝেত পাির।
ি তীয়ত, ফা নী যিদ ু ধাত হয় তাহেল খাদ ব েলার িত লালুপ দৃি পাত করত,
টিবেলর উপর তখনও চুর খাবার িছল। িক  ফা নী সিদেক একবার িফেরও তাকাল
না। তৃতীয়ত, আমার পাশ িদেয় যখন চেল গল তখন তার গােয় মেদর গ  পলাম। খুব

 নয়, তবু মেদর গ । বিলয়া ব ামেকশ িনেজর বলবধক ঔষধিট তুিলয়া লইয়া এক
চুমুক পান কিরল।

সত বতী বিলল, যাক গ, মাতােলর কথা নেত ভাল লােগ না। িক  ছিব চুিরর এ
িক ব াপার গা? আিম তা িকছু বুঝেতই পারলাম না। িমিছিমিছ। ছিব চুির করেব কন?

ব ামেকশ কতকটা আপন মেনই বিলল, হয়েতা পাে সােহব িঠকই ধেরেছন। িক
—। যিদ তা না হয় তাহেল ভাববার কথা। ...িপকিনেক প ছিব তালা হেয়িছল। আজ
চােয়র পািটেত যাঁরা এেসিছেলন তাঁরা সকেলই িপকিনেক িছেলন—পাে  ছাড়া। ...ছিবর
িতনিট কিপ ছাপা হেয়িছল; তার মেধ  একটা চুির গেছ, বািক দুেটা আেছ িকনা জানা
যায়িন- নেগিটভটাও পাওয়া যাে  না? একটু চুপ কিরয়া থািকয়া হঠাৎ ছােদর িদেক অ ুিল
িনেদশ কিরয়া বিলল, ইিন ছিবর কথায় এমন ঘাবেড় গেলন কন বাঝা গল না।

িকছু ণ নীরেব কািটবার পর আিম বিললাম, কউ যিদ একটা িবেশষ উে শ  িনেয়
ছিবটা সিরেয় থােক। তেব স উে শ টা িক হেত পাের?

ব ামেকশ বিলল, উে শ  িক একটা অিজত? ক কান মতলেব িফরেছ তা িক এত
সহেজ ধরা যায়? গহনা কমেণা গিতঃ। সিদন একটা মািকন পি কায় দেখিছলাম, ওেদর
িচিড়য়াখানােত এক বানর-দ িত আেছ। পু ষ বাঁদরটা এমিন িহংসুেট, কানও পু ষ-
দশক খাঁচার কােছ এেলই বৗেক টেন িনেয় িগেয় লুিকেয় রােখ।

সত বতী িখলিখল কিরয়া হািসয়া উিঠল, বিলল, তামার যত সব আষােঢ় গ ।
বাঁদেরর কখনও এত বুি  হয়?

ব ামেকশ বিলল, এটা বুি  নয়, দয়ােবগ; সরল ভাষায় যৗন ঈষা। মানুেষর
মেধ ও য ও-ব িট আেছ। আশা কির তা অ ীকার করেব না। পু েষর মেধ  তা আেছই,
মেয়েদর মেধ  আরও বিশ আেছ। আিম যিদ মহীধরবাবুর মেয় রজনীর সে  বিশ
মাখামািখ কির তামার ভাল লাগেব না।

সত বতী র ◌ াপােরর একটা া  ঠাঁেটর উপর ধিরয়া নত চে  চুপ কিরয়া রিহল।
আিম বিললাম, িক  এই ঈষার সে  ছিব চুিরর স টা িক?

যখােন ী-পু েষর অবাধ মলােমশা আেছ সখােনই এ ধরেনর ঈষা থাকেত



পাের। বিলয়া ব ামেকশ উধবমুেখ ছােদর পােন চািহয়া রিহল।
বিললাম, মািটভ খুব জারােলা মেন হে  না। িক  এ ছাড়া অন  কানও উে শ

থাকেত পাের না িক?
পাের। িচ কর ফা ুনী পাল চুির কের থাকেত পাের। একটা মানুষেক একবার মা

দেখ স ছিব আঁকেত পাের, তার এই দািব স বত িমেথ । ফেটা দেখ ছিব সহেজই আঁকা
যায়। ফা নী সকেলর চােখ চমক লািগেয় িদেয় বিশ টাকা রাজগার করবার চ া করেছ
িকনা ক জােন!

ঁ। আর িকছু?
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, ফেটা াফার নকুেলশবাবু য়ং ছিব চুির কের থাকেত

পােরন।  
নকুেলশবাবুর াথ িক?
তাঁর ছিব আরও িবি  হেব এই াথ৷ বিলয়া ব ামেকশ মুচিক মুচিক হািসেত

লািগল।
এটা স ব বেল তামার মেন হয়?
ব বসাদােরর পে  অস ব িকছুই নয়। আেমিরকায় ফসেলর দাম বাড়াবার জন

ফসল পুিড়েয় দয়।
আ া। আর কউ?
ঐ দেলর মেধ  হয়েতা এমন কউ আেছ য িনি ভােব িনেজর অি  মুেছ

ফলেত চায়—
মােন—দাগী আসামী?
এই সময় ঘেরর ব  াের মৃদু টাকা পিড়ল। আিম িগয়া ার খুিলয়া িদলাম।

অধ াপক সাম গরম িসং-গাউন পিরয়া দাঁড়াইয়া আেছন। তাঁহােক াগত কিরলাম।
আমরা আসা অবিধ িতিন ায় ত হ এই সময় একবার নািময়া আেসন। িকছু ণ গ জব
হয়; তারপর আহােরর সময় হইেল িতিন চিলয়া যান। তাঁহার গৃিহণী িদেনর বলা দু একবার
আিসয়ােছন বেট, িক  সত বতীর সে  িবেশষ ঘিন তা কিরবার আ হ তাঁহার দখা যায়
নাই। সত বতীও মিহলািটর িত গভীর আকষণ অনুভব কের নাই।

সাম আিসয়া বিসেলন। তাঁহােক একিট িসগােরট িদয়া িনেজ একটা ধরাইলাম।
ব ামেকেশর সা ােত ধূমপান কিরবার এই একটা সুেযাগ; স িখচাইেত পিরেব না।

সাম িজ াসা কিরেলন, আজ পািট কমন লাগল?
ব ামেকশ বিলল, বশ লাগল। সকেলই বশ কিষতিচ  ভ েলাক বেল মেন হল।
সাম িসগােরেট একটা টান িদয়া বিলেলন, বাইের থেক সাধারণত তাই মেন হয়।

িক  সকথা আপনার চেয় বিশ ক জােন? িমেসস ব ী, আজ যাঁেদর সে  আলাপ হল
তাঁেদর মেধ  সবেচেয় কােক ভাল লাগল বলুন।

সত বতী িনঃসংশেয় বিলল, রজনীেক। ভাির সু র ভাব, আমার বড় ভাল লেগেছ।
সােমর মুেখ একটু অ ণাভা ফুিটয়া উিঠল। সত বতী সিদেক ল  না কিরয়া

বিলয়া চিলল, যমন িমি  চহারা তমিন িমি  কথা; আর ভাির বুি মতী। —আ া,
মহীধরবাবু এখনও মেয়র িবেয় কান িদে ন না? ওঁর তা টাকার অভাব নই।

ােরর িনকট হইেত একিট তী  তী  ক র িনয়া আমরা চমিকয়া উিঠলাম—
িবধবা! িবধবা! িবধবােক কান িহ ুর ছেল িবেয় করেব? মালতী দবী কখন ােরর

কােছ আিসয়া দাঁড়াইয়ােছন জািনেত পাির নাই। সংবাদিট যমন অ ত ািশত, সংবাদ-দা ীর
আিবভাবও তমিন িব য়কর। হতভ  হইয়া তাকাইয়া রিহলাম। মালতী দবী ঈষিত
নয়েন আমােদর এেক এেক িনরী ণ কিরয়া আবার বিলেলন, িব াস হে  না? উিন



জােনন, ওঁেক িজে স ক ন। এখােন সবাই জােন। অিত বড় বহায়া না হেল িবধবা মেয়
আইবুেড়া সেজ বড়ায় না। িক  দু’কান কাটার িক ল া আেছ? অত য ছলা-কলা ওসব
পু ষ ধরবার ফাঁদ।

মালতী দবী যমন আচি েত আিসয়ািছেলন তমিন অক াৎ চিলয়া গেলন।
িসঁিড়েত তাঁর দুম দুম পােয়র শ  শানা গল।

আমােদর মেধ  সবেচেয় বিশ অিভভূত হইয়ািছেলন অধ াপক সাম। িতিন ল ায়
মাথা তুিলেত পািরেতিছেলন না। িকছু ণ নীরেব কািটয়া গল। শেষ িতিন িবড়ি ত মুখ
তুিলয়া দীনকে  বিলেলন, আমােক আপনারা মাপ ক ন। মােঝ মােঝ ইে  হয় কাথাও
পািলেয় যাই— তাঁর র বুিজয়া গল।

ব ামেকশ শা ের  কিরল, রাজনী সিত ই িবধবা?
সাম ধীের ধীের বিলেলন, হ াঁ। চৗ  বছর বয়েস িবধবা হয়। মহীধর বাবু

িব িবদ ালেয়র একিট কৃতী ছাে র সে  মেয়র িবেয় িদেয়িছেলন। িবেয়র দু'িদন পের
েন চেড় স িবেলত যা া কের; মহীধরবাবুই জামাইেক িবেলত পািঠেয়িছেলন। িক  স

িবেলত পয  প ছল না; পেথই িবমান দুঘটনা হেয় মারা গল। রজনীেক কুমারী বলা
চেল।

িকছু ণ সবাই চুপচাপ। আিম সামেক আর একিট িসগােরট িদলাম এবং দশলাই
ালাইয়া ধিরলাম। িসগােরট ধরাইয়া সাম বিলেলন, আপনারা আমার পািরবািরক পিরি িত

বুঝেত পেরেছন। আমার জীবেনর ইিতহাসও অেনকটা মহীধরবাবুর জামাইেয়র মত।
গরীেবর ছেল িছলাম এবং ভাল ছা  িছলাম। িবেয় কের েরর টাকায় িবেলত যাই। িক
উপসংহারটা স ূণ অন  রকেমর হল। আিম িবদ ালাভ কের িফের এলাম এবং কেলেজর
অধ াপক হলাম। িক  বিশিদন িটকেত পারলাম না। কাজ ছেড় িদেয় আজ সাত বছর
এখােন বাস করিছ। অ -বে র অভাব নই; আমার ীর অেনক টাকা।

কথা িলেত অ েরর িত তা ফুিটয়া উিঠল। আিম একটু ইত ত কিরয়া িজ াসা
কিরলাম, কাজ ছেড় িদেলন কন?

সাম উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলেলন, ল ায়। ী- াধীনতার যুেগ ীেক ঘের ব  কের
রাখা যায় না—অথচ—। মােঝ মােঝ ভািব, িবমান দুঘটনাটা যিদ রজনীর ামীর না হেয়
আমার হত সব িদক িদেয়ই সুরাহা হত।

সাম ােরর িদেক অ সর হইেলন। ব ামেকশ িপছন হইেত বিলল, ােফসর
সাম, যিদ িকছু মেন না কেরন একটা  কির। য প ছিবটা িকেনিছেলন সটা
কাথায়?

সাম িফিরয়া দাঁড়াইয়া বিলেলন, সটা আমার ী কুিচ কুিচ কের িছঁেড় ফেল
িদেয়েছন। তােত আিম আর রজনী পাশাপািশ দাঁিড়েয়িছলাম।

সাম ধীরপেদ ান কিরেলন। রাে  আহাের বিসয়া বিশ কথাবাতা হইল না।
হঠাৎ এক সময় সত বতী বিলয়া উিঠল, য যাই বলুক, রজনী ভাির ভাল মেয়। কম বয়েস
িবধবা হেয়েছ, বাপ যিদ সািজেয় িজেয় রাখেত চান তােত দাষ িক?

ব ামেকশ একবার সত বতীর পােন তাকাইল, তারপর িনিল  ের বিলল, আজ
পািটেত একটা সামান  ঘটনা ল  করলাম, তামােদর বাধ হয় চােখ পেড়িন। মহীধর বাবু
তখন ছিব চুিরর গ  আর  কেরেছন, সকেলর দৃি  তাঁর িদেক। দখলাম ডা ার ঘটক
একটু দূের দাঁিড়েয় িছল, রজনী চুিপ চুিপ তার কােছ িগেয় তার পেকেট একটা িচিঠর মতন
ভাঁজ-করা কাগজ ফেল িদেল। দু'জেনর মেধ  একটা চিকত চাউিন খেল গল। তারপর
রজনী সখান থেক সের এল। আমার বাধ হয় আিম ছাড়া এ দৃশ  আর কউ ল
কেরিন। মালতী দবীও না।
 



িদন পাঁচ ছয় কািটয়া িগয়ােছ।
ব ামেকেশর শরীর এই কয়িদেন আরও সািরয়ােছ। তাহার আহােযর বরা  বৃি

পাইয়ােছ; সত বতী তাহােক িদেন দুইটা িসগােরট খাইবার অনুমিত িদয়ােছ। আিম িনত
েভাজেনর ফেল িদন িদন খাদার খাসী হইয়া উিঠেতিছ, সত বতীর গােয়ও গি

লািগয়ােছ। এখন আমরা ত হ বকােল ব ামেকশেক লইয়া রা ায় রা ায় পদচারণ কির,
কারণ হওয়া বদেলর ইহা একটা অপিরহায অ । সকেলই খুিশ।

একিদন আমরা পথ- মেণ বািহর হইয়ািছ, অধ াপক সাম আিসয়া আমােদর সে
যাগ িদেলন, বিলেলন, চলুন, আজ আিমও আপনােদর সহযা ী।

সত বতী একটু উৎকি ত হইয়া বিলল, িমেসস সাম িক—?
সাম ফু  ের বিলেলন, তাঁর সিদ হেয়েছ। েয় আেছন।
সাম িম ক লাক, কবল ী সে  থািকেল একটু িনজীব হইয়া পেড়ন। আমরা

নানা কথার আেলাচনা কিরেত কিরেত পেথ পেথ ঘুিরয়া বড়াইেত লািগলাম।
ছিব চুিরর স  আপনা হইেতই উিঠয়া পিড়ল। ব ামেকশ বিলল, আ া বলুন

দিখ, ঐ ছিবখানা কাগেজ বা পি কায় ছাপােনার কানও াব হেয়িছল িক?
সাম চিকেত একবার ব ামেকেশর পােন চািহেলন, তারপর  কুি ত কিরয়া

ভািবেত ভািবেত বিলেলন, ক, আিম তা িকছু জািন না। তেব নকুেলশবাবু মােঝ কলকাতা
িগেয়িছেলন বেট। িক  আমােদর না জািনেয় িতিন ছিব ছাপেত দেবন িক? মেন হয় না।
িবেশষত ডপুিট উষানাথবাবু জানেত পারেল ভাির অস  হেবন।

উষানাথবাবু অস  হেবন কন?
উিন একটু অ ুত গােছর লাক। বাইের বশ া াির, িক  িভতের িভতের ভী

কৃিত।
িবেশষত ইংেরজ মিনবেক যেমর মত ভয় কেরন। সােহবরা বাধ হয়। চান না য

একজন হািকম সাধারণ লােকর সে  ফেটা তালােব, তাই উষানাথবাবুর ফেটা তালােত
ঘার আপি । মেন আেছ, িপকিনেকর সময় িতিন থমটা ফেটার, দেল থাকেত চানিন,
অেনক বেল-কেয় রাজী করােত হেয়িছল। এ ছিব যিদ কাগেজ ছাপা হয় নকুেলশবাবুর
কপােল দুঃখ আেছ।

ব ামেকেশর মুখ দিখয়া বুিঝলাম স মেন মেন উে িজত হইয়া উিঠয়ােছ। স
িজ াসা কিরল, উষানাথবাবুিক সব সমেয়ই কােলা চশমা পের থােকন?

সাম বিলেলন, “হ াঁ। উিন বছর দেড়ক হল এখােন বদিল হেয় এেসেছন, তার
মেধ  আিম ওঁেক কখনও িবনা চশমায় দিখিন। হয়েতা চােখর কানও দুবলতা আেছ;
আেলা সহ  করেত পােরন না।  

ব ামেকশ উষানাথবাবু স ে  আর কানও  কিরল না। হঠাৎ বিলল, ফেটা াফার
নকুেলশ সরকার লাকিট কমন?

সাম বিলল, চতুর ব বসাদার, ঘেট বুি  আেছ। মহীধরবাবুেক খাসােমাদ কের
চেলন, েনিছ। তাঁর কােছ টাকা ধার িনেয়েছন।

তই নািক! কত টাকা?
তা িঠক জািন না। তেব মাটা টাকা।
এই সময় সামেন ফ  ফ   শ  িনয়া দিখলাম একিট মাটর-বাইক আিসেতেছ।

আরও কােছ আিসেল চনা গল, আেরাহী িড.এস.িপ. পুর র পাে । িতিনও আমােদর
িচিনয়ািছেলন, মাটর-বাইক থামাইয়া সহাস মুেখ অিভবাদন কিরেলন। কুশল  আদান-
দােনর পর ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ফা নী পাল আপনার ছিব এঁেকেছ?

পাে  চ ু  িব ািরত কিরয়া বিলেলন, তা ব ব াপার মশাই, পর িদনই ছিব িনেয়



হািজর। এেকবাের ব  ছিব এঁেকেছ। অথচ আমার ফেটা তার হােত যাবার কানই
স াবনা নই। সিত  ণী লাক; দশ টাকা খসােত হল।

ব ামেকশ সহেস  বিলল, কাথায় থােক স?
পাে  বিলেলন, আর বলেবন না। অতবড় ণী। িক  এেকবাের হতভাগা। পাঁড়

নশােখার—মদ গাঁজা িল কােকন িকছুই বাদ যায় না। মাসখােনক এখােন এেসেছ।
এখােন এেস যখােন সখােন পেড় থাকত, কানও িদন কা র বারা ায়, কানও িদন
কা র খেড়র গাদায় রাত কাটাত। মহীধরবাবু, দয়া কের িনেজর বাগােন থাকেত িদেয়েছন।
ওঁর বাগােনর কােণ একটা মেট ঘর আেছ, দুিদন থেক সখােনই আেছ।

হতভাগ  এবং চির হীন িশ ীর য-দশা হয় ফা নীরও তাঁহাই হইয়ােছ। তবু
িকছুিদেনর জন ও স একটা আ য় পাইয়ােছ জািনয়া মনটা আ  হইল।

পাে  আবার গািড়েত াট িদবার উপ ম কিরেল সাম বিলেলন, আপিন এিদেক
চেলেছন। কাথায়?

পাে  বিলেলন, মহীধরবাবুর বািড়র িদেকই যাি । নকুেলশবাবুর মুেখ নলাম িতিন
হঠাৎ অসু  হেয় পেড়েছন। তাই বািড় যাবার পেথ তাঁর খবর িনেয় যাব।

িক অসুখ?
সামান  সিদকািশ। িক  ওঁর হাঁপািনর ধাত৷ ৷
সাম বিলেলন, তই তা, আমারও দখেত যাওয়া উিচত। মহীধর বাবু আমােক বড়ই

হ কেরন।
পাে  বিলেলন, বশ তা, আমার গািড়র িপছেনর সীেট উেঠ বসুন না, একসে ই

যাওয়া যাক। ফরবার সময় আপনােক নািমেয় িদেয় যাব।
তাহেল তা ভালই হয়। বিলয়া সাম মাটর-বাইেকর িপছেন গিদ-অাঁটা আসনিটেত

বিসয়া পাে র কামর জড়াইয়া লইেলন।
ব ামেকশ বিলল, আ া, মহীধর বাবুেক বেল দেবন। আমরা কাল িবেকেল যাব ৷
আ া! নম ার।
মাটর-বাইক দুইজন আেরাহী লইয়া চিলয়া গল। আমরাও বািড়র িদেক িফিরলাম।

ল  কিরলাম ব ামেকশ আপন মেন মুখ িটিপয়া িটিপয়া হািসেতেছ।
বািড় িফিরয়া চা পান কিরেত বিসলাম। ব ামেকশ একটু অন মন  হইয়া রিহল।

দরজা খালা িছল; িসঁিড়র উপর ভারী পােয়র আওয়াজ শানা গল। ব ামেকশ চিকত হইয়া
খােটা গলায় বিলল, অধ াপক সাম কাথায় গেছন এ ে র যিদ জবাব দবার দরকার
হয়, বেলা িতিন িম ার পাে র বািড়েত গেছন।

কথাটা ভাল কিরয়া দয় ম কিরবার পূেবই ে র উ র িদবার েয়াজন উপি ত
হইল। মালতী দবী ােরর কােছ আিসয়া দাঁড়াইেলন। সিদেত তাঁহার মুখখানা আরও ভারী
হইয়া উিঠয়ােছ, চ ু  র াভ; িতিন ঘেরর চািরিদেক অনুসি ৎসু দৃি  রণ কিরেলন।
সত বতী উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, আসুন িমেসস সাম।

মালতী দবী ধরা-ধরা গলায় বিলেলন, না, আমার শরীর ভাল নয়। উিন আপনােদর
সে  বিরেয়িছেলন, কাথায় গেলন?

ব ামেকশ ােরর কােছ আিসয়া সহজ সুের বিলল, রা ায় পাে  সােহেবর সে  দখা
হেয়িছল, িতিন ােফসর সামেক িনেজর বািড়েত িনেয় গেলন।

মালতী দবী িব য়ভের বিলেলন, পুিলেসর পাে ? ওঁর সে  তাঁর িক দরকার?
ব ামেকশ সরলভােব বিলল, তা তা িকছু নলাম না। পাে  বলেলন, চলুন আমার

বািড়েত চা খােবন। হয়েতা কানও কােজর কথা আেছ ৷
মালতী দবী আমােদর িতনজেনর মুখ ভাল কিরয়া দিখেলন, একটা ভার িন াস



ফিলেলন, তারপর আর কানও কথা না বিলয়া উপের চিলয়া গেলন। আমরা িফিরয়া
আিসয়া বিসলাম।

ব ামেকশ আমােদর পােন চািহয়া একটু লি তভােব হািসল, বিলল, ডাহা িমেথ
কথা বলেত হল। িক  উপায় িক? বািড়েত দা ত -দা া হওয়াটা িক ভাল?”

ত বতী বাঁকা সুের বিলল, তামােদর সহানুভূিত কবল পু েষর িদেক। িমেসস সাম
য সে হ কেরন। স নহাত িমেছ নয়।

ামীর ভালবাসা না পেল তামরা িহংেসয় চৗিচর হেয় যাও, িক  ামীর ভালবাসা
িক কের রাখেত হয় তা জািন না। —যাক, অিজত, তামােক একটা কাজ করেত হেব ভাই;
বাইেরর বারা ায় পাহারা িদেত হেব। সাম িফরেলই তাঁেক চিতেয় দওয়া দরকার, নেল
িমেথ  কথা যিদ ধরা পেড় যায় তাহেল সাম তা যােবই, সই সে  আমােদরও অেশষ
দুগিত হেব।

আমার কানই আপি  িছল না। বািহেরর বারা ায় একটা চয়ার পিড়য়া থািকত,
তাহােত বিসয়া মেনর সুেখ িসগােরট টািনেত লািগলাম। বািহের একটু ঠা া বিশ, িক
আেলায়ান গােয় থািকেল ক  হয় না।

সাম িফিরেলন ায় ঘ াখােনক পের। পাে র মাটর ফ ু  ফ ু  শে  ফটেকর
বািহের দাঁড়াইল, সামেক নামাইয়া িদয়া চিলয়া গল। িতিন বারা ায় উিঠেল আিম বিললাম,
েন যান। কথা আেছ ৷

বিসবার ঘের ব ামেকশ একলা িছল। সােমর মুখ দিখলাম, গভীর ও কিঠন।
ব ামেকশ বিলল, মহীধরবাবু কমন আেছন?

সাম সংে েপ বিলেলন, ভালই।
ওখােন আর কউ িছল নািক?
ধু ডা ার ঘটক।
ব ামেকশ তখন মালতী-সংবাদ সামেক নাইল। সােমর গভীর মুেখ একটু হািস

ফুিটল। িতিন বিলেলন, ধন বাদ।
 

পরিদন ভােত াতরােশর সময় ল  কিরলাম দা ত  কলহ কবল বািড়র
উপরতলায় আব  নাই, নীেচর তলায় নািময়া আিসয়ােছ। সত বতীর মুখ ভারী, ব ামেকেশর
অধের বি ম কিঠনতা। দা ত  কলহ বাধ কির সিদকািশর মতই ছাঁয়ােচ রাগ।

িক কিরয়া দা ত  কলেহর উৎপি  হয়, কমন কিরয়া তাহার িনবৃি  হয়, এসব ঢ়
রহস  িকছু জািন না। িক  িজিনসটা নূতন নয়, ইিতপূেব দিখয়ািছ। ঋিষ- াে র ন ায় মহা
ধুমধােমর সিহত আর  হইয়া অিচরাৎ ভােতর মঘ-ড রবৎ শূেন  িমলাইয়া যাইেব
তাহােত সে হ নাই।

আহার শষ হইেল ব ামেকশ বিলল, অিজত, চল আজ সকালেবলা একটু ব েনা
যাক ৷

বিললাম, বশ, চল। সত বতী তির হেয় িনক।
সত বতী িবরসমুেখ বিলল, আমার বািড়েত কাজ আেছ। সকাল িবকাল টা টা কের

বড়ােল চেল না।
ব ামেকশ উিঠয়া শালটা গােয় জড়াইেত জড়াইেত বিলল, আমরা দুজেন যাব এই

াবই আিম কেরিছলাম। চল, িমেছ বািড়েত বেস থেক লাভ নই।
সত বতী ব ামেকেশর পােয়র িদেক একটা কটা পাত কিরয়া তী  ের বিলল, যার

রাগা শরীর তার মাজা পােয় িদেয় বাইের যাওয়া উিচত। বিলয়া ঘর হইেত বািহর হইয়া
গল।



আিম হািস চািপেত না পািরয়া বারা ায় িগয়া দাঁড়াইলাম। কেয়ক িমিনট পের
ব ামেকশ বািহর হইয়া আিসল। তাহার ললােট গভীর কুিট, িক  পােয় মাজা।

রা ায় বািহর হইলাম। ব ামেকেশর য কানও িবেশষ গ ব  ান আেছ তাহা
বুিঝেত পাির নাই! ভািবয়িছলাম হাওয়া বদলাকারীর াভািবক পির জন ৃহা তাহােক
চািপয়া ধিরয়ােছ। িক  িকছু দূর যাইবার পর একটা খািল িরকশা দিখয়া স তাহােত
উিঠয়া বিসল। আিমও উিঠলাম। ব ামেকশ বিলল, ডপুিট উষানাথবাবুক মাকাম চেলা।
িরকশা চিলেত আর  কিরেল আিম বিললাম, হঠাৎ উষানাথবাবু? ব ামেকশ বিলল, আজ
রিববার, িতিন বািড় থাকেবন। তাঁেক দুএকটা কথা িজে স করবার আেছ।

আধ মাইল পথ চিলবার পর আিম বিললাম, ব ামেকশ, তুিম ছিব চুিরর ব াপার িনেয়
মাথা ঘােমা  মেন হে । সিত ই িক ওেত তর িকছু আেছ?

স বিলল, সইেটই আিব ােরর চ া করিছ।
আরও আধ মাইল পথ উ ীণ হইয়া উষানাথবাবুর বািড়েত প ছান গল। হািকম

পাড়ায় বািড়, পাঁিচল িদয়া ঘরা। ফটেকর কােছ িরকশাওয়ালােক অেপ া কিরেত বিলয়া
আমরা িভতের েবশ কিরলাম।

থেমই চমক লািগল, বািড়র সদের কেয়কজন পুিলেসর লাক দাঁড়াইয়া আেছ।
তারপর দিখলাম িড.এস.িপ, পুর র পাে র মাটর-বাইক রিহয়ােছ।

উষানাথ ও পাে  সদর বারা ায় িছেলন। আমােদর দিখয়া পাে  সিব েয় বিলেলন,
এিক, আপনারা!

ব ামেকশ বিলল, আজ রিববার, তাই বড়ােত এেসিছলাম।
উষানাথ িহমশীতল হািসয়া বিলেলন, আসুন। কাল রাে  বািড়েত চুির হেয় গেছ।
তই নািক? িক চুির গেছ?
পাে  বিলেলন, সটা এখনও জানা যায়িন। রাে  এঁরা দাতলায় শান, নীেচ কউ

থােক না। ঘর ব  থােক। কাল রাে  আিপস-ঘের চার ঢুেক আলমাির খালবার চ া
কেরিছল। একটা পার-চািব তালায় ঢুিকেয়িছল, িক  সটা বর করেত পােরিন।

বেট। আলমািরেত িক িছল?
উষানাথবাবু বিলেলন, সরকারী দিললপ  িছল, আর আমার ীর গয়নার বা  িছল।

ি েলর আলমাির। লাহার িস ুক বলেত পােরন।
উষানাথবাবুর চােখ কােলা চশমা, চাখ দখা যাইেতেছ না। িক  তৎসে ও তাঁহার

মুখ দিখয়া মেন হয়, িতিন ভয় পাইয়ােছন। ব ামেকশ বিলল, তাহেল চার িকছু িনেয়
যেত পােরিন?

পাে  বিলেলন, সটা আলমাির না খালা পয  বাঝা যাে  না। একটা চািবওয়ালা
ডাকেত পািঠেয়িছ।

ঁ। চার ঘের ঢুকল িক কের?
কােচর জানালার একটা কাচ ভেঙ হাত ঢুিকেয় িছিটিকিন খুেলেছ। আসুন না

দখেবন।
উষানাথবাবুর আিপস-ঘের েবশ কিরলাম। মাঝাির আয়তেনর ঘর, একটা টিবল,

কেয়কটা চয়ার, ি েলর আলমাির, দওয়ােল ভারত-স ােটর ছিব— এছাড়া আর িকছু
নাই। ব ামেকশ কাচ-ভাঙা জানালা পরী া কিরল; আলমািরর চািব ঘুরাইবার চ া কিরল,
িক  চািব ঘুিরল না। এই চািবটা ছাড়া চার িনেজর আগমেনর আর কানও িনদশন রািখয়া
যায় নাই। আিপস-ঘেরর পােশই িয়ং- ম, মােঝ দরজা। আমরা সখােন িগয়া বিসলাম।
আলমািরটা খালা না হওয়া, পয  িকছু চুির িগয়ােছ িকনা জানা যাইেব না। উষানাথবাবু
চােয়র াব কিরেলন, আমরা মাথা নািড়য়া ত াখ ান কিরলাম।



িয়ং- মিট মামুিলভােব সাজােনা গাছােনা। এখােনও দওয়ােল ভারত-স ােটর
ছিব। এক কােণ একিট রিডও য । চয়ার িলর পােশ ছাট ছাট নীচু টিবল; তাঁহােদর
কানটার উপর িপতেলর ফুলদানী, কানটার উপর ছিবর অ ালবাম; দামী িজিনস িকছু নাই।

ব ামেকশ বিলল, চার বাধ হয় এ ঘের ঢােকিন ৷
উষানাথবাবু বিলেলন, এ ঘের চুির করবার মত িকছু নই। বিলয়াই িতিন লাফাইয়া

উিঠেলন। চােখর কােলা চশমা েণেকর জন  তুিলয়া কােণর রিডও-য টার িদেক চািহয়া
রিহেলন, তারপর চশমা নামাইয়া বিলয়া উিঠেলন, আমার পরী! পরী কাথায় গল!

আমরা সম ের বিললাম, পরী!
উষানাথবাবু রিডওর কােছ িগয়া এিদক-ওিদক দিখেত দিখেত বিলেলন, ‘একটা

েপালী িগলিট-করা ছা  পরী—ম ািজে ট সােহেবর ী আমােক উপহার িদেয়িছেলন—
সটা রিডওর ওপর রাখা থাকত। িন য় চাের িনেয় গেছ।’ আমরাও উিঠয়া িগয়া
দিখলাম। রিডও যে র উপর আধুিলর মত একটা ান স ূণ শূন । পরী ঐ ােন
অব ান কিরেতন সে হ নাই।

ব ামেকশ বিলল, চার হয়েতা নয়িন। আপনার ছেল খলা করবার জেন  িনেয়
থাকেত পাের। একবার খাঁজ কের দখুন না।

উষানাথবাবু -কু ন কিরয়া বিলেলন, খাকা সভ  ছেল, স কখনও কানও
িজিনেস হাত দয় না। যা হাক, আিম খাঁজ িনি ।

িতিন উপের উিঠয়া গেলন। ব ামেকশ পাে েক িজ াসা কিরল, কাউেক সে হ
কেরন নািক?

পাে  বিলেলন, সে হ-না, স রকম িকছু নয়। তেব একটা আরদািল বলেছ, কাল
রাি  আ াজ সােড় সাতটার সময় একটা পাগলােট গােছর লাক ডপুিটবাবুর সে  দখা
করেত এেসিছল। ডপুিটবাবু দখা কেরনিন, আরদািল বাইের থেকই তােক হাঁিকেয়
িদেয়েছ। আরদািল লাকটার য-রকম বণনা িদেল তােত তা মেন হয়—

ফা নী পাল?
হ াঁ। একজন সাব-ই েপ রেক খাঁজ িনেত পািঠেয়িছ।
ঊষানাথবাবু উপর হইেত নািময়া আিসয়া জানাইেলন তাঁহার ী-পু  পরীর কানও

খবরই রােখন না। িন য় চার আর িকছু না পাইয়া রৗপ েম পরীেক লইয়া িগয়ােছ।
ব ামেকশ  কঁুচকাইয়া বিসয়া িছল, মুখ তুিলয়া বিলল, ভাল কথা, সই ছিবটা

আেছ িকনা দেখিছেলন িক?
কান ছিব?
সই য একটা প-ফেটার কথা মহীধরবাবুর বািড়েত হেয়িছল?
ও-না, দখা হয়িন। ঐ য আপনার পােশ অ ালবাম রেয়েছ, দখুন না ওেতই আেছ।
ব ামেকশ অ ালবাম লইয়া পাতা উ াইয়া দিখেত লািগল। তাহােত উষানাথবাবুর

িপতা মাতা, ভাই ভিগনী, ী পু  সকেলর ছিব আেছ, এমন িক মহীধরবাবু ও রজনীর
ছিবও আেছ, কবল উি  প-ফেটাখািন নাই!

ব ামেকশ বিলল, ক, দখিছ না তা?
নই। উষানাথবাবু উিঠয়া আিসয়া িনেজ অ ালবাম দিখেলন, িক  ফেটা পাওয়া গল

না। িতিন তখন বিলেলন, িক জািন কাথায় গল। িক  এটা এমন িকছু দামী িজিনস নয়।
আলমাির থেক যিদ দিললপ  িকংবা গয়নার বা  চুির িগয়া থােক—

ব ামেকশ গাে াখান কিরয়া বিলল, আপিন িচ া করেবন না, চার িকছুই চুির
করেত পােরিন। গয়নার বা  িনরাপেদ আেছ, এমন িক, আপনার পরীও একটু খঁুজেলই
পাওয়া যােব। আজ তাহেল আমরা উিঠ। িম ার পাে , চােরর যিদ স ান পান আমােক



বি ত করেবন না।
পাে  হািসয়া ঘাড় নািড়েলন। আমরা বািহের আিসলাম; উষানাথবাবুও সে  সে

আিসেলন। ব ামেকশ উষানাথবাবুেক ইশারা কিরয়া বারা ার এক কােণ লইয়া িগয়া
চুিপচুিপ িকছু ণ কথা বিলল। তারপর িফিরয়া আিসয়া বিলল, চল।

িরকশাওয়ালা অেপ া কিরেতিছল, আমরা িফিরয়া চিললাম। ব ামেকশ িচ াম
হইয়া রিহল, তারপর এক সময় বিলল, অিজত, উষানাথবাবু এক সময় চােখর চশমা
তুেলিছেলন, তখন িকছু ল  কেরিছেল?

ক না। িক ল  করব?
উষানাথবাবুর বাঁ চাখটা পাথেরর ৷
তই নািক? কােলা চশমার এই অথ?
হাঁ। বছর িতেনক আেগ ওঁর চােখর ভতের ফাড়া হয়, অ  কের চাখটা বাদ িদেত

হেয়িছল। ওঁর সবদা ভয় সােহবরা জানেত পারেলই ওঁর চাকির যােব।
আ া ভীতু লাক তা! এই কথাই বুিঝ আড়ােল িগেয় হি ল?
হাঁ।
এই তেথ র  কতখািন তাহা িনণয় কিরেত পািরলাম না। উষানাথবাবু যিদ

কানাই হন তাহােত পৃিথবীর িক িতবৃি ?
িরকশা েম বািড়র িনকটবতী হইেত লািগল। ব ামেকশ বিলল, অিজত, যাবার

সময় তুিম  কেরিছেল, ছিব চুিরর ব াপার তর িক না। স ে র উ র এখন
দওয়া যেত পাের। ব াপার তর।

সিত ? িক কের বুঝেল?
ব ামেকশ উ র িদল না, একটু মুচিক হািসল।

 
অপরাে  আমরা মহীধরবাবুর বািড়েত যাইবার জন  ত হইলাম। সত বতী বিলল,

ঠাকুরেপা, টচ িনেয় যও। িফরেত রাত করেব িন য়।
আিম টচ পেকেট লইয়া বিললাম, তুিম এেবলাও তাহেল ব  না?
সত বতী বিলল, না। ওপরতলায় একটা মানুষ অসু  হেয় পেড় আেছ, কথা কইবার

লাক নই। তার কােছ দুদ  বেস দুেটা কথা কইেলও তার মনটা ভাল থাকেব।
বিললাম, মালতী দবীর িত তামার সহানুভুিত য েম বেড়ই যাে ।
কন বাড়েব না? িন য় বাড়েব।
আর রজনীর িত সহানুভূিত বাধ কির সই অনুপােত কেম যাে ?
মােটই না, একটুও কেমিন। রজনীর দাষ িক? যত নে র গাড়া এই পু ষ

জাতটা।
তজন কিরয়া বিললাম, দখ, জাত তুেল কথা বলেল ভাল হেব না বলিছ।
সত বতী নাক িসটকাইয়া রা াঘেরর িদেক ান কিরল। মহীধর বাবুর বািড়েত

যখন পৗিছলাম তখন সূয  হয় নাই বেট, িক  বাগােনর মেধ  ঘার- ঘার হইয়া
আিসয়ােছ। খালা ফটেক লাক নাই। রাে ও বাধ হয়। ফটক খালা থােক, িকংবা গ
ছাগেলর গিতেরাধ কিরবার জন  আগড় লাগােনা থােক। মানুেষর যাতায়ােত বাধা নাই।

বািড়র সদর দরজা খালা; িক  বািড়েত কহ আেছ বিলয়া মেন হইল না। দুই-িতন
বার ষা- িনবৎ গলা খাঁকাির িদবার পর একিট বৃ েগােছর চাকর বািহর হইয়া আিসল।
বিলল, কতাবাবু ওপের েয় আেছন। িদিদমিণ বাগােন বড়াে ন। আপনারা বসুন, আিম
ডেক আনিছ।

ব ামেকশ বিলল, দরকার নই - আমরাই দখিছ।



বাগােন নািময়া ব ামেকশ বাগােনর একটা কাণ ল  কিরয়া চিলল। গাছপালা
ঝাপঝােড় বিশদূর পয  দখা যায় না, িক  ঘােস ঢাকা স ীণ পথ িল মাকড়সার জােলর
মত চািরিদেক িব ৃত হইয়া িগয়ােছ। বুিঝলাম ব ামেকশ ফা নী পােলর আ ানার স ােন
চিলয়ােছ।

বাগােনর কােণ আিসয়া পৗিছলাম। একটা মািটর ঘর, মাথায় টািলর ছাউিন; স বত
মালীেদর য পািত রািখবার ান। পােশই একটা কা  ইদারা।

ঘেরর ার খালা রিহয়ােছ, িক  িভতের অ কার। আিম টেচর আেলা িভতের
ফিললাম। অ কাের খেড়র িবছানার উপর কহ ইয়ািছল, আেলা পিড়েতই উিঠয়া বািহের
আিসল। দিখলাম ফা নী পাল।

আজ ফা নীর মন ভাল নয়, ক ের ঔদাসীন -ভরা অিভমান। আমােদর দিখয়া
বিলল, আপনারাও িক পুিলেসর লাক, আমার ঘর খানাত াস করেত এেসেছন? আসুন-
দখুন, াণ ভের খানাত াস ক ন। িকছু পােবন না। আিম গরীব বেট, িক  চার নই ৷

ব ামেকশ বিলল, আমরা খানাত াস করেত আিসিন। আপনােক ধু একটা কথা
িজে স করেত চাই। কাল রাে  আপিন উষনাথবাবুর বািড়েত কন িগেয়িছেলন?

ফা নী িত ের বিলল, তাঁর একটা ছিব এঁেকিছলাম, তাই দখােত িগেয়িছলাম।
দােরায়ান দখা করেত িদেল না, তািড়েয় িদেল। বশ কথা, ভাল কথা। িক  সজন  পুিলস
লিলেয় দবার িক দরকার?

ব ামেকশ বিলল, ভাির অন ায়। আিম পুিলসেক বেল দব, তারা আপনােক আর
িবর  করেব না।

ধন বাদ বিলয়া ফা নী আবার কাটের েবশ কিরল। আমরা িফিরয়া আিসলাম।
িদেনর আেলা ায় িনঃেশষ হইয়া আিসয়ােছ। আমরা বাগােন ইত ত ঘুিরয়া বড়াইেত
লািগলাম, িক  রজনীেক দিখেত পাইলাম না।

বাগােনর অন  াে  বড় বড় পাথেরর চ াঙড় িদয়া একটা উ  ীড়াৈশল রিচত
হইয়ািছল। তাহােক িঘিরয়া সবুজ শ াওলার ব নী। ীড়াৈশলিট আকাের চারেকাণা, দিখেত
অেনকটা িপরািমেডর মত। আমরা তাহার পাশ িদয়া যাইেত যাইেত থমিকয়া দাঁড়াইয়া
পিড়লাম। িপরািমেডর অপর পার হইেত আেবেগা ত ক র কােন আিসল, ছিব ছিব ছিব।
িক হেব ছিব! চাই না ছিব।

আে ! কউ নেত পােব।
ক র দুইিট পিরিচত; থমিট ডা ার ঘটেকর, ি তীয়িট রজনীর। ডা ার ঘটকেক

আমরা শা  সংযতবাক মানুষ বিলয়াই জািন; তাহার ক  হইেত য এমন আত উ তা
বািহর হইেত পাের তাহা ক না করাও দু র। রজনীর ক েরও একটা শীৎকার আেছ,
িক  তাহা অ াভািবক নয়।

ডা ার ঘটক আবার যখন কথা কিহল তখন তাহার র অেপ াকৃত  হইয়ােছ
বেট, িক  আেবেগর উ াদনা িকছুমা  কেম নাই। স বিলল, আিম তামােক চাই-
তামােক। দুেধর বদেল জল খেয় মানুষ বাঁচেত পাের না।

রজনী বিলল, আর আিম! আিম িক চাই না? িক  উপায় য নই।
ডা ার বিলল, উপায় আেছ, তামােক বলিছ।
রজনী বিলল, িক  বাবা—
ডা ার বিলল, তুিম নাবািলকা নাও। তামার বাবা তামােক আটকােত পােরন না।
রজনী বিলল, তা জািন। িক । — শান ল ীিট শান, বাবার শরীর খারাপ যাে ,

িতিন সের উঠুন।—তারপর
ডা ার বিলল, না। আজই আিম জানেত চাই তুিম রাজী আছ িক না।



একটু নীরবতা। তারপর রজনী বিলল, আ া, আজই বলব, িক  এখন নয়।
আমােক একটু সময় দাও। আজ রাি  সােড় দশটার সময় তুিম এস, আিম এখােন থাকেবা;
তখন কথা হেব। এখন হয়েতা বািড়েত কউ এেসেছ, আমােক না দখেল—

ব ামেকশ িনঃশে  আমার হাত ধিরয়া টািনয়া লইল।
দুজেন পা িটিপয়া িফিরয়া আিসেতিছ, হঠাৎ চােখ পিড়ল িপরািমেডর অন  পাশ

হইেত আর একটা লাক আমােদরই মত স পেণ দূের চিলয়া যাইেতেছ। একবার মেন
হইল বুিঝ ডা ার ঘটক; িক  ভাল কিরয়া িচিনবার আেগই লাকিট অ কাের অদৃশ  হইয়া
গল।

িপরািমড হইেত অেনকখািন ঘুিরয়া দূের আিসয়া ব ামেকশ বিলল, চল, বািড় ফরা
যাক। আজ আর দখা কের কাজ নই ৷

রা ায় বািহর হইলাম। অ কার হইয়া িগয়ােছ, আকােশ চ  নাই, পেথর পােশ
কেরািসেনর আেলা িল দূের দূের িমটিমট কিরয়া িলেতেছ। আিম মােঝ মােঝ টচ ািলয়া
পথ িনণয় কিরেত কিরেত চিললাম।

ব ামেকশ িচ ায় ম  হইয়া আেছ। িবে ােহা ুখ যুবক-যুবতীর িনয়িত কান কুিটল
পেথ চিলয়ােছ- বাধ কির তাঁহাই িনধারেণর চ া কিরেতেছ। আিম তাহার ধ ানভ  কিরলাম
না। বািড়র কাছাকািছ প িছয়া ব ামেকশ হঠাৎ  কিরল, অন  লাকিটেক িচনেত
পারেল?

বিললাম, না। ক িতিন?
ব ামেকশ বিলল, িতিন হে ন আমােদর গৃহ ামী অধ াপক আিদনাথ সাম।
তাই নািক! ব ামেকশ, ব াপারটা আমার পে  িকছু জিটল হেয় উেঠেছ। ছিব চুির,

পরী চুির, নশােখার িচ কর, কানা হািকম, অৈবধ ণয়, অধ াপেকর আিড়পাতা—িকছু
বুঝেত পারিছ না।

না পারবারই কথা। রবী নােথর গান মেন আেছ—জিড়েয় গেছ স  মাটা দুেটা
তাের, জীবন-বীণা িঠক সুের তাই বােজ না র?—আিমও স - মাটা তােরর জট ছাড়ােত
পারিছ না।

আ া, এই য ডা ার আর রজনীর ব াপার, এেত আমােদর িকছু করা উিচত নয়
িক?

ব ামেকশ দৃঢ় ের বিলল, িকছু নয়। আমরা ি েকট খলার দশক, হাততািল িদেত
পাির, দুেয়া িদেত পাির, িক  খলার মােঠ নেম খলায় বাগড়া দওয়া আমােদর পে  ঘার
বয়াদিপ ৷

বািড় িফিরয়া দিখলাম সত বতী একািকনী পশেমর গি  বুিনেতেছ। বিললাম,
তামার গীর খবর িক?

সত বতী উ র িদল না, সলাইেয়র উপর ঝঁুিকয়া ত কাঁটা চালাইেত লািগল।
িজ াসা কিরলাম, িক, মুেখ কথা নই য! মালতী দবীেক দখেত িগেয়িছেল তা?

িগেয়িছলাম—স বতী মুখ তুিলল না, িক  তাহার মুখ ধীের ধীের লাল হইয়া উঠেত
ব ামেকশ অদূের দাঁড়াইয়া ল  কিরেতিছল, হঠাৎ হা হা কিরয়া হািসয়া িনেজর
শয়নকে  েবশ কিরল। সত বতী সূচীিব বৎ চমিকয়া উিঠল, শয়নকে র ােরর িদেক
একটা ু  কটা পাত কিরল, তারপর আবার স ুেখ ঝুিকয়া ত কাঁটা চালাইেত লািগল।

আিম তাহার পােশ বিসয়া বিললাম, িক ব াপার খুেল বল দিখ।
িকছু না। চা খােব তা? জল চড়ােত বেল এেসিছ। দিখ- বিলয়া স উিঠবার উপ ম

কিরল।
আিম বাধা িদয়া বিললাম, আহা, িক হেয়েছ আেগ বল না! চা পের হেব।



আমার যাওয়াই ভুল হেয়িছল। এমন পচা নাংরা মন-আমােক বেল িকনা-িক  স
আিম বলেত পারব না। যার অমন মন তার মুেখ নুেড়া েল িদেত হয়।

শয়নক  হইেত আর এক ধমক হািসর আওয়াজ আিসল। সত বতী চিলয়া গল।
ব াপার বুিঝেত বািক রিহল না। রােগ আমার মুখও উ  হইয়া উিঠল। সি মনা
ীেলােকর সে হ পা পা ী িবচার কের না জািন, িক  সত বতীেক য ীেলাক এ প

পি ল দাষােরাপ কিরেত পাের, তােক িল কিরয়া মারা উিচত। বামেকশ হাসুক, আমার
গা ির ির কিরয়া িলেত লািগল।

রাে  শয়ন কিরেত িগয়া ঘুম আিসল না; সারািদেনর নানা ঘটনায় মাথা গরম হইয়া
উিঠয়ােছ। ঘিড়েত দিখলাম দশটা; িডেস র মােস রাি  দশটা এখােন গভীর রাি ।
ব ামেকশ ও সত বতী অেনক ণ ইয়া পিড়য়ােছ।

িবছানায় ইয়া ঘুম না আিসেল আমার িসগােরেটর িপপাসা জািগয়া ওেঠ, সুতরাং
শয াত াগ কিরয়া উিঠেত হইল। গােয় আেলায়ান িদয়া িসগােরট ধরাইলাম। িক  ব  ঘের
ধূমপান কিরেল ঘেরর বাতাস ধাঁয়ায় দূিষত হইয়া উিঠেব; আিম একটা জানলা ঈষৎ খুিলয়া
তাহার সামেন দাঁড়াইয়া িসগােরট টািনেত লািগলাম।

জানালাটা সদেরর িদেক। সামেন ফটক, তাহার পরপাের রা া, রা ার ধাের
িমউিনিসপ ািলিটর আেলাক ; আেলাক  না বিলয়া ধূম  বিলেলই ভাল হয়। দীেপর
তল শষ হইয়া আিসেতেছ।

িমিনট দুই িতন জানালার কােছ দাঁড়াইয়া আিছ, বািহের একটা অ  খস খাস শে
চিকত হইয়া উিঠলাম। ক যন বারা া হইেত নািমেতেছ। জানালার ফাঁক িদয়া দিখলাম
একিট ছায়ামূিত ফটক পার হইয়া বািহের চিলয়া গল। আেলাক ে র পাশ িদয়া যাইবার
সময় তাহােক িচিনেত পািরলাম-কােলা কাট-প া -পরা অধ াপক সাম।

িবদু ৎ চমেকর মত বুিঝেত পািরলাম। এত রাে  িতিন কাথায় যাইেতেছন। আজ
রাি  সােড় দশটার সময় মহীধরবাবুর বাগােন ডা ার ঘটক এবং রজনীর িমিলত হইবার
কথা; সে ত- েল সাম অনা ত উপি ত থািকেবন। িক  কন? িক তাঁহার অিভ ায়?

িব য়ািব  হইয়া মেন মেন এই কথা ভািবেতিছ, সহসা অিধক িব েয়র কারণ
ঘিটল। আবার খিস খিস শ  িনেত পাইলাম। এবার বািহর হইয়া আিসল মালতী দবী।
তাঁহােক িচিনেত ক  হইল না। একটা চাপা কািশর শ ; তারপর সাম য পেথ িগয়ািছেলন
িতিনও সই পেথ অদৃশ  হইয়া গেলন।

পিরি িত ই বাঝা গল। ামী অিভসাের যাইেতেছন, আর ী অসু  শরীর
লইয়া এই শীতজজর রাে  তাঁহার প া াবন কিরয়ােছন। বাধ হয় ামীেক হােত হােত
ধিরেত চান। উঃ, িক দুবহ ইহােদর জীবন! মহীন ামী এবং িব াসহীন প ীর দা ত
জীবন িক ভয় র। এর চেয় ডাইেভাস ভাল।

বতমান ে  আমার িকছু করা উিচত িকনা ভািবেত লািগলাম। ব ামেকশেক
জাগাইয়া সংবাদটা িদব? না, কাজ নাই, স ঘুমাইেতেছ ঘুমাক। বরং আমার ঘুম য প
চিটয়া িগয়ােছ, দুঘ ার মেধ  আিসেব বিলয়া মেন হয় না। সুতরাং আিম জানালার কােছ
বিসয়া পাহারা িদব। দখা যাক কাথাকার জল কাথায় গড়ায়।

আবার িসগােরট ধরাইলাম। পাঁচ িমিনট, দশ িমিনট। দীপ ে র আেলা ধাঁয়ায় দম
ব  হইয়া মিরয়া গল। একিট মূিত ফটক িদয়া েবশ কিরল। ন ে র আেলায় মালতী
দবীর ভারী মাটা চহারা িচিনেত পািরলাম। িতিন পদশ  গাপেনর চ া কিরেলন না।
তাঁহার ক  হইেত একটা অব  আওয়াজ বািহর হইল, তাহা চাপা কািশ িকংবা চাপা
কা া বুিঝেত পািরলাম না। িতিন উপের চিলয়া গেলন।

এত শী  মতী িফিরয়া আিসেলন, িক  মােনর দখা নাই। অনুমান কিরলাম



মতী বিশ দূর ামীেক অনুসরণ কিরেত পােরন নাই, অ কাের হারাইয়া ফিলয়ােছন।
তারপর এিদক ওিদক িন ল অে ষণ কিরয়া গৃেহ িফিরয়ােছন।

সাম িফিরেলন সােড় এগারটার সময়। বাদুেড়র মত িনঃশ  স াের বািড়র মেধ
িমলাইয়া গেলন।
 

সকােল ব ামেকশেক রাি র ঘটনা বিললাম। স চুপ কিরয়া িনল, কানও ম ব
কিরল না।

একজন কনে বল একটা িচিঠ িদয়া গল। িড.এস.িপ, পাে র িচিঠ, আেগর িদন
স া ছ’টার তািরখ। িচিঠেত মা  কেয়ক ছ  লখা িছল

ি য় ব ামেকশবাবু,
ডপুিট সােহেবর আলমাির খুিলয়া দখা গল িকছু চুির যায় নাই। আপিন

বিলয়ািছেলন পরীেক খঁুিজয়া পাওয়া যাইেব, িক  পরী এখনও িন ে শ। চােররও কান
স ান পাওয়া যায় নাই। আপিন জািনেত চািহয়ািছেলন। তাই িলিখলাম। ইিত—

পুর র পাে
 

ব ামেকশ িচিঠখানা পেকেট রািখয়া বিলল, পাে  লাকিট সিত কার স ন ৷
এই সময় িযিন সেবেগ আিসয়া উপি ত হইেলন িতিন ফেটা াফার নকুেলশ

সরকার। মহীধর বাবুর পািটর পর রা ায় নকুেলশবাবুর সিহত দু’একবার দখা হইয়ািছল।
িতিন অত  উে িজতভােব বিলেলন, এিদক িদেয় যাি লাম, ভাবলাম খবরটা িদেয় যাই।
শােননিন িন য়ই? ফা নী পাল- সই য ছিব আঁকত— স মহীধরবাবুর বাগােন কুেয়ায় ডুেব
মেরেছ।

িকছু ণ ি ত হইয়া রিহলাম। তারপর ব ামেকশ বিলল, কখন এ ব াপার হল?
নকুেলশ বিলেলন, বাধ হয় কাল রাি ের, িঠক জািন না। মাতাল দাঁতাল লাক,

অ কাের তাল সামলােত পােরিন, পেড়েছ কুেয়ায়। আজ সকােল আিম মহীধরবাবুর খবর
িনেত িগেয়িছলাম, দিখ মালীরা কুেয়া থেক লাস তুলেছ।

আমরা নীরেব পর র পর েরর মুেখর পােন চািহলাম। কাল রাে  মহীধরবাবুর
বাগােন ব  িবিচ  ব াপার ঘিটয়ােছ।

আ া, আজ তাহেল উিঠ; আমােক আবার ক ােমরা িনেয় িফের যেত হেব—। বিলয়া
নকুেলশবাবু উিঠবার উপ ম কিরেলন।

বসুন বসুন, চা খেয় যান ৷
নকুেলশ চােয়র আম ণ উেপ া কিরেত পািরেলন না, বিসেলন। অিচরাৎ চা আিসয়া

পিড়ল। দু’চার কথার পর ব ামেকশ  কিরল, সই প-ফেটার নেগিটভখানা
খঁুেজিছেলন িক?

কান নেগিটভ? ও-হ াঁ, অেনক খঁুেজিছ মশাই, পাওয়া গল না। —আমার
লাকসােনর বরাত; থাকেল আরও পাঁচখানা িবি  হত।

আ া, সই ফেটােত ক ক িছল বলুন দিখ?
ক ক িছল? িপকিনেক িগেয়িছলাম ধ ন—আিম, মহীধরবাবু, তাঁর মেয় রজনী,

ডা ার ঘটক, স ীক ােফসর সাম, সপিরবাের ডপুিট উষানাথবাবু আর ব াে র
ম ােনজার অমেরশ রাহা। সকেলই ফেটােত িছেলন। ফেটাখানা ভাির উৎের িগেয়িছল- প-
ফেটা অত ভাল খুব একটা হয় না। আ া, চিল তাহেল। আর একিদন আিসব।

নকুেলশবাবু ান কিরেলন। দুজেন িকছু ণ বিসয়া রিহলাম। ফা নীর কথা ভািবয়া
মনটা ভারী হইয়া উিঠল। স নশােখার ল ীছাড়া িছল, িক  ভগবান তাহােক িতভা
িদয়ািছেলন।



এমনভােব অপঘাত মৃতু ই যিদ তাহার িনয়িত, তেব তাহােক িতভা িদবার িক
েয়াজন িছল?

ব ামেকশ একটা িন াস ফিলয়া উিঠয়া দাঁড়াইল; বিলল, এ স াবনা আমার মেনই
আেসিন। চল, ব েনা যাক।

কাথায় যােব?
ব াে  যাব। িকছু টাকা বর করেত হেব।
এখােন আিসয়া ানীয় ব াে  িকছু টাকা জমা রাখা হইয়ািছল, সংসার-খরেচর

েয়াজন অনুসাের বািহর করা হইত।
আমরা সদর বারা ায় বািহর হইয়ািছ, দিখলাম অধ াপক সাম িসং-গাউন

পিরিহত অব ায় নািময়া আিসেতেছন। তাঁহার মুেখ উি  গা ীয। ব ামেকশ স াষণ
কিরল, িক খবর?

সাম বিলেলন, খবর ভাল নয়। ীর অসুখ খুব বেড়েছ। বাধহয় িনউেমািনয়া। র
বেড়েছ; মােঝ মােঝ ভুল বকেছন মেন হল।

আ য নয়। কাল রাে  সিদর উপর ঠা া লািগয়ােছ। িক  সাম বাধ হয় তাহা
জােনন না। ব ামেকশ বিলল, ডা ার ঘটকেক খবর িদেয়েছন?

ডা ার ঘটেকর নােম সােমর মুখ অ কার হইল। িতিন বিলেলন, ঘটকেক ডাকব
না। আিম অন  ডা ার ডাকেত পািঠেয়িছ।

ব ামেকশ তী  চে  তাঁহােক িনরী ণ কিরয়া বিলল, কান? ডা ার ঘটেকর ওপর
িক আপনার িব াস নই? আিম যখন থম এেসিছলাম তখন িক  আপিন ঘটকেকই
সুপািরশ কেরিছেলন।

সাম ও াধর দৃঢ়ব  কিরয়া নীরব রিহেলন।
ব ামেকশ তখন বিলল, স যাক! এই মা  খবর পলাম ফা নী পাল কাল রাে

মহীধরবাবুর কুেয়ায় ডুেব মারা গেছ।
সাম িবেশষ ঔৎসুক  কাশ কিরেলন না, বিলেলন, তাই নািক। হয়েতা আ হত া

কেরেছ। আিট রা একটু অব বি তিচ  হয়—
ব ামেকশ ব ুেকর িলর মত  কিরল, ােফসর সাম, কাল রাি  এগােরাটার

সময় আপিন কাথায় িছেলন?
সাম চমিকয়া উিঠেলন, তাঁহার মুখ পাং  হইয়া গল। িতিন িলত ের বিলেলন,

আিম-আিম! ক বলেল আিম কাথাও িগেয়িছলাম? আিম তা—
হাত তুিলয়া ব ামেকশ বিলল, িমেছ কথা বেল লাভ নই। ােফসর সাম, আপনার

ীর য আজ বাড়াবািড় হেয়েছ তার জেন  আপিন দায়ী। িতিন কাল আপনার পছেন
পছেন রা ায় বিরেয়িছেলন। এই রােগ যিদ তাঁর মৃতু  হয়—

ভয়-িব ািরত চে  চািহয়া সাম বিলেলন, আমার ী- ব ামেকশবাবু, িব াস ক ন,
আিম জািন না—

ব ামেকশ তজনী তুিলয়া ভয় র গভীর ের বিলল, িক  আমরা জািন। আিম
আপনার ভাকা ী, তাই সতক কের িদি । আপিন সাবধােন থাকেবন। এস অিজত।

সাম ে র মত দাঁড়াইয়া রিহেলন, আমরা বািহর হইয়া পিড়লাম। রা ায় িকছু দূর
িগয়া ব ামেকশ বিলল, ‘ সামেক খুব ভয় পাইেয় িদেয়িছ।’ তারপর ঘিড় দিখয়া বিলল,
ব া  খুলেত এখনও দির আেছ। চল, ঘটেকর িডসেপ ািরেত একবার টু মের যাই।

বাজােরর িদেক ডা ােরর ঔষধালয়। আমরা ডা ােরর ঘের েবশ কিরেত যাইব,
িনলাম স একজনেক বিলেতেছ, দখুন, আপনার ছেলর টাইফেয়ড হেয়েছ; ল া কস,

সারােত সময় লাগেব! আিম এখন ল া কস হােত িনেত পারব না। আপিন বরং



ধরবাবুর কােছ যান—িতিন বীণ ডা ার—
আমরা েবশ কিরলাম, অন  লাকিট চিলয়া গল। ডা ার সানে  আমােদর

অভ থনা কিরল। বিলল, আসুন আসুন। রাগী যখন সশরীের ডা ােরর বািড়েত আেস তখন
বুঝেত হেব রাগ সেরেছ। মহীধরবাবু সিদন আমােক ঘাড়ার ডা ার বেলিছেলন। এখন
আপিনই বলুন, আিম মানুেষর ডা ার িকংবা আপিন ঘাড়া!—বিলয়া উ কে  হািসল।
ডা ােরর মন আজ ভাির ফু ; চােখ আনে র জ ািত।

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, আপিন মানুেষর ডা ার এই কথা ীকার কের নওয়াই
আমার পে  স ানজনক। মহীধরবাবু কমন আেছন?

ডা ার বিলল, অেনকটা ভাল। ায় সের উেঠেছন।
ব ামেকশ বিলল, “ফা নী পাল মারা গেছ েনেছন িক?
ডা ার চিকত হইয়া বিলল, সই িচ কর। িক হেয়িছল তার?
কাল রাে  জেল ডুেব মারা গেছ।— ব ামেকশ যতটুকু জািনত সংে েপ ডা ার

িকছু ণ িবমনা হইয়া রিহল, তারপর বিলল, আমার যাওয়া উিচত। মহীধরবাবুর দুবল শরীর
—। যাই, একবার চট কের ঘুের আিস। ডা ার উিঠয়া দাঁড়াইল।

ব ামেকশ সহসা িজ াসা কিরল, আপিন কলকাতা যাে ন কেব?
ডা ােরর মুেখর ভাব সহসা পিরবিতত হইল; স িকছু ণ ি রদৃি েত ব ামেকেশর

চােখর মেধ  চািহয়া বিলল, আিম কলকাতা যাি  ক বলেল আপনােক?
ব ামেকশ কবল মৃদু হািসল। ডা ার তখন বিলল, হ াঁ, শীগিগরই একবার যাবার

ইে  আেছ। আ া, চললাম। যিদ সময় পাই ওেবলা আপনােদর বািড়েত যাব ৷
ডা ার ু  মাটের চিড়য়া চিলয়া গল। আমরা ব াে র িদেক চিললাম। পেথ

িজ াসা কিরলাম, ডা ার কলকাতা যাে  জানেল িক কের? তুিম িক আজকাল অ যামী
হেয়ছ নািক?

ব ামেকশ বিলল, না। িক  একজন ডা ার যখন বেল ল া কস হােত নব না,
অন  ডা ােরর কােছ যাও, তখন আ াজ করা যেত পাের য স বাইের যােব ৷

িক  কলকাতায়ই যােব তার িন য়তা িক?
ওটা ডা ােরর ফু তা থেক অনুমান করলাম।

 
ডা ােরর ঔষধালয় হইেত অনিতদূের ব া । আমরা িগয়া দিখলাম ব াে র ার

খুিলয়ােছ। ােরর দুই পােশ ব ুক-িকিরচধারী দুইজন সা ী পাহারা িদেতেছ।
বড় একিট ঘর দুই ভােগ িবভ , মােঝ কাঠ ও কােচর অনু  বড়া। বড়ার গােয়

সাির সাির জানালা। এই জােনালা িদয়া জনসাধারেণর সে  ব াে র কমচারীেদর লন- দন
হইয়া থােক।

ব ামেকশ একিট জানালার বািহের দাঁড়াইয়া চক িলিখেতেছ, দিখলাম বড়ার
িভতর িদেক ম ােনজার অমেরশ রাহা দাঁড়াইয়া একজন করানীর সে  কথা কিহেতেছন।
অমেরশবাবুও আমােদর দিখেত পাইয়ািছেলন, িতিন ি তমুেখ বািহের আিসেলন। বিলেলন,
নম ার। ভােগ  আপনােদর দেখ ফললাম নইেল তা টাকা িনেয়ই চেল যেতন।

অমেরশবাবুেক চােয়র পািটর পর আর দিখ নাই। িতিন সজন  লি ত; -কাট
দািড়েত হাত বুলাইেত বুলাইেত বিলেলন, রাজই মেন কির আপনােদর বািড়েত যাব, িক
একটা না একটা কাজ পেড় যায়। ব াে র চাকির মােন অ হেরর গালািম।

ব ামেকশ বিলল, এমন গালািমেত সুখ আেছ। হরদম টাকা িনেয় নাড়াচাড়া
করেছন।

অমেরশবাবু ক ণ মুখভ ী কিরয়া বিলেলন, সুখ আর ক ব ামেকশবাবু। িচিনর



বলদ িচিনর বাঝা বেয় মের, িক  িদেনর শেষ খায় সই ঘাস জল ৷
ব ামেকশ চেকর বদেল টাকা পেকট  কিরেল অমেরশবাবু বিলেলন, চলুন, আজ

যখন পেয়িছ আপনােক সহেজ ছাড়ব না। আমার আিপস-ঘের বেস খািনক গ -স  করা
যাক। আপনার িতভার য পিরচয় অিজতবাবুর লখা থেক পাওয়া যায়, তােত আপনােক
পেল আর ছাড়েত ইে  কের না। আমােদর দেশ িতভাবান মানুেষর বড়ই অভাব।

ভ েলাক ধু য ব ামেকেশর িত াশীল তাঁহাই নয়, সািহত -রিসকও বেট।
সিদন তাঁহার সিহত অিধক আলাপ কির নাই বিলয়া অনুত  হইলাম।

িতিন আমােদর িভতের লইয়া গেলন। তাঁহার একিট িনজ  আিপস-ঘর আেছ,
তাহার ার পয  িগয়া িতিন বিলেলন, না, এখােন নয়। চলুন, ওপের যাই। এখােন
গ েগাল, কােজর েড়া িড়। ওপের বশ িনিরিবিল হেব।

আিপস-ঘেরর দরজা খালা িছল; িভতের দৃি  িনে প কিরয়া দিখলাম, মামুিল
টিবল চয়ার খাতপ , কেয়কটা বড় বড় লাহার িস ুক ছাড়া আর িকছু নাই।

কােছই িসঁিড়। উপের উিঠেত উিঠেত ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ওপরতলাটা বুিঝ
আপনার কায়াটার?

হাঁ। ব াে রও সুিবেধ।
ী-পু  পিরবার সব এখােনই থােকন?
ী-পু  পিরবার আমার নই ব ামেকশবাবু। ভগবান সুমিত িদেয়িছেলন, িবেয়

কিরিন। একলা-মানুষ, তাই ভ ভােব চেল যায়। িবেয় করেল হািড়র হাল হত।
উপরতলািট একজন লােকর পে  বশ সুপিরসর। িতন চারিট ঘর, সামেন উ ু

ছাদ। অমেরশবাবু আমােদর বিসবার ঘের লইয়া িগয়া বসাইেলন। অনাড় র পির  ঘর;
দওয়ােল ছিব নাই, মেঝয় গািলচা নাই। এক পােশ একিট জািজম-ঢাকা চৗিক, দুই-িতনিট
আরাম- কদারা, একিট বইেয়র আলমাির। িনতা ই মামুিল ব াপার, িক  বশ তৃি দায়ক।
গৃহ ামী য গাছােলা ভােবর লাক তাহা বাঝা যায়।

বসুন, চা তির করেত বিল। বিলয়া িতিন ান কিরেলন।
বইেয়র আলমািরটা আমােক আকষণ কিরেতিছল, উিঠয়া িগয়া বই িল দিখলাম।

অিধকাংশ বই গ  উপন াস, চলি কা আেছ, স িয়তা আেছ। আমার রিচত ব ামেকেশর
উপন াস িলও আেছ দিখয়া পুলিকত হইলাম।

ব ামেকশও আিসয়া জুিটল। স একখানা বই টািনয়া লইয়া পাতা খুিলল; দিখলাম
বইখানা বাংলা ভাষায় নয়, ভারতবেষরই অন  কানও েদেশর িলিপ। অেনকটা িহ ীর
মতন, িক  িঠক িহ ী নয়।

এই সময় অমেরশবাবু িফিরয়া আিসেলন। ব ামেকশ বিলল, আপিন জরাটী ভাষাও
জােনন।

অমেরশবাবু মুেখ চটকার শ  কিরয়া বিলেলন, জািন আর ক? একসময় শখবার
চ া কেরিছলাম। িক  ও আমার ারা হল না। বাঙালীর ছেল মাতৃভাষা িশখেতই গলদঘম
হয়, তার ওপর ইংিরিজ আেছ। উপর  যিদ একটা তৃতীয় ভাষা িশখেত হয় তাহেল আর
বাঙালীর শি েত কুেলায় না। অথচ িশখেত পারেল আমার উপকার হত। ব াে র কােজ
জরাটী ভাষা জানা থাকেল অেনক সুিবধা হয়।

আমরা আবার আিসয়া বিসলাম। দুই-চািরিট একথা সকথার পর ব ামেকশ বিলল,
ফা নী পাল মারা গেছ েনেছন বাধ হয়?

অমেরশবাবু চয়ার হইের ায় লাফাইয়া উিঠেলন, অ াঁ। ফা নী পাল মারা গেছ!
কেব— কাথায়-িক কের মারা গল?

ব ামেকশ ফা ু নীর মৃতু -িববরণ বিলল। িনয়া অমেরশবাবু দুঃিখতভােব মাথা



নািড়য়া বিলেলন, আহা বচারা! বড় দুঃেখ পেড়িছল। কাল আমার কােছ এেসিছল।
এবার আমােদর িবি ত হইবার পালা। ব ামেকশ বিলয়া উিঠল, কাল এেসিছল?

কখন?
অমেরশবাবু বিলেলন, সকালেবলা। কাল রিববার িছল, ব া  ব ; সেব চােয়র

পয়ালািট িনেয় বেসিছ, ফা নী এেস হািজর, আমার ছিব এঁেকেছ তাই দখােত এেসিছল—
ও—
চাকর িতন পয়ালা চা িদয়া গল। তকমা-আঁটা চাকর, বুিঝলাম ব াে র িপওন;

অবসরকােল বািড়র কাজও কের। ভাবগিতক দিখয়া মেন হইল অমেরশবাবু টাকা-পয়সার
ব াপাের িবল ণ িহসাবী।

ব ামেকশ চােয়র পয়ালায় চামচ ঘুরাইেত ঘুরাইেত বিলল, ছিবখানা িকনেলন নািক?
অমেরশবাবু িবমষ মুখভ ী কিরয়া বিলেলন, িকনেত হল। পাঁচ টাকা িদেত গলাম

িকছুেতই িনেল না, দশ টাকা আদায় কের ছাড়ল। এমন জানেল—
ব ামেকশ চােয় একটা চুমুক িদয়া বিলল, মৃত িচ কেরর শষ ছিব দখবার ইে

হে ।
দখুন না। ভালই এঁেকেছ বাধ হয়। আিম অবশ  ছিবর িকছু বুিঝ না— বইেয়র

আলমািরর নীেচর দরাজ হইেত একখ  পু  চতুে াণ কাগজ আিনয়া িতিন আমােদর
স ুেখ ধিরেলন।

ফা নী ভাল ছিব আঁিকয়ােছ; অমেরশবাবুর িবেশষ হীন চহারা উ ল হইয়া ফুিটয়া
উিঠয়ােছ। ব ামেকশ িচ িবদ ার একজন জ রী, স কুি ত কিরয়া ছিবিট দিখেত
লািগল।

অমেরশবাবু আেগ বশ ফু মুেখ কথাবাতা বিলেতিছেলন, িক  ফা নীর মৃতু -
সংবাদ িনবার পর কমন যন মুষড়াইয়া পিড়য়ােছন। ায় নীরেবই চা-পান শষ হইল।
পয়ালা রািখয়া অমেরশবাবু ি িমত ের বিলেলন, ফা নীর কথায় মেন পড়ল, সিদন
চােয়র পািটেত েনিছলাম িপকিনেকর ফেটাখানা চুির গেছ। মেন আেছ? তার কানও
হিদস পাওয়া গল িকনা ক জােন।

ব ামেকশ ম  হইয়া ছিব দিখেতিছল, উ র িদল না। আিমও িকছু বলা উিচত।
িকনা বুিঝেত না পািরয়া বাকার মত অমেরশবাবুর পােন চািহয়া রিহলাম। অমেরশবাবু
তখন িনেজই বিলেলন, সামান  ব াপার, তাই ও িনেয় বাধ হয়। কউ মাথা ঘামায়িন ৷

ব ামেকশ ছিব নামাইয়া রািখয়া একটা িন াস ফিলল, চমৎকার ছিব। লাকটা যিদ
বঁেচ থাকত, আিমও ওেক িদেয় ছিব আঁিকেয় িনতাম। অমেরশবাবু, ছিবখানা য  কের
রাখেবন। আজ ফা নী পােলর নাম কউ জােন না, িক  একিদন আসেব যিদন ওর আঁকা
ছিব সানার দের িবি  হেব।

অমেরশবাবু একটু ফু  হইয়া বিলেলন, তাই নািক! তাহেল দশটা টাকা জেল
পেড়িন? ছিবটা বাঁিধেয় দওয়ােল টাঙােনা চলেব?

িন য়।
অতঃপর আমরা গাে া ান কিরলাম। অমেরশবাবু বিলেলন, আবার দখা হেব। বছর

শষ হেত চলল, আমােক আবার নববেষর ছুিটেত কলকাতায় িগেয় হড আিপেসর
কতাঁেদর সে  দখা কের আসেত হেব। এবার নববেষ দুিদন ছুিট।

দুিদন ছুিট কন?
এবার একি েশ িডেস র রিববার পেড়েছ। শিনবার যিদ অেধক িদন ধেরন, তাহেল

আড়াই িদন ছুিট পাওয়া যােব। আপনারা এখনও িকছুিদন আেছন তা?
২রা জানুয়াির পয  আিছ বাধ হয়।



আ া, নম ার।
আমরা বািহর হইলাম। ব াে র িভতর িদয়া নািমেত হইল না, বািড়র িপছন িদেক

একটা িখড়িক-িসঁিড় িছল, সই পেথ নািময়া রা ায় আিসলাম। বাজােরর মধ  িদয়া যাইেত
যাইেত হঠাৎ মেন পিড়য়া গল িসগােরট ফুরাইয়ােছ। বিললাম, এস, এক িটন িসগােরট
িকনেত হেব।

ব ামেকশ অন মন  িছল, চমিকয়া উিঠল। বিলল, আেরা তাই তা! আমােকও
একটা িজিনস িকনেত হেব।

একটা বড় মিনহারীর দাকােন ঢুিকলাম। আিম একিদেক িসগােরট িকিনেত গলাম,
ব ামেকশ অন িদেক গল। আিম িসগােরট িকিনেত িকিনেত আড়েচােখ দিখলাম ব ামেকশ
একটা দামী এেসে র িশিশ িকিনয়া পেকেট পুিরল।

মেন মেন হািসলাম। ইহারা কন য ঝগড়া কের, কনই বা ভাব কের িকছু বুিঝ
না। দা ত -জীবন আমার কােছ একটা হাস কর েহিলকা।

সিদন দুপুরেবলা আহারািদর পর একটু িব াম কিরবার জন  িবছানায় ল া
হইয়ািছলাম, ঘুম ভািঙয়া দিখ বলা সােড় িতনটা।

ব ামেকেশর ঘর হইেত মৃদু জ নার শ  আিসেতিছল; উঁিক মািরয়া দিখলাম
ব ামেকশ চয়াের বিসয়ােছ এবং সত বতী তাহার িপছেন দাঁড়াইয়া দুই হােত তাহার গলা
জড়াইয়া কােন কােন িক সব বিলেতেছ। দুজেনর মুেখই হািস।

সিরয়া আিসয়া উ কে  বিললাম, ওেহ কেপাত-কেপাতী, তামােদর কুজন- ন
শষ হেত যিদ দির থােক তাহেল না হয় আিমই চােয়র ব ব া কির।

সত বতী সলজভােব মুেখর খািনকটা আচেলর আড়াল িদয়া বািহর হইয়া আিসল
এবং রা াঘেরর িদেক চিলয়া গল। খািনক পের ব ামেকশ ল  িসগােরট হইেত ধাঁয়া
ছািড়েত ছািড়েত বািহর হইল। অবাক হইয়া বিললাম, ব াপার িক! ইি েনর মত ধাঁয়া ছাড়ছ
য ৷

ব ামেকশ একগাল হািসয়া বিলল, পারিমশন পেয় গিছ। আজ থেক যত ইে ।
বুিঝলাম দা ত -জীবেন কবল ম থািকেলই চেল না, কুটবুি রও েয়াজন।

 
চা পান কিরয়া উপরতলায় রািগণীর সংবাদ সইেত গলাম। সামািজক কতব  পালন

না অধ াপক সােমর মুখ িচ া া । মালতী দবীর অব া খুবই খারাপ, তেব এেকবাের
হাল ছািড়য়া িদবার মত নয়। দুটা ফুসফুসই আ া  হইয়ােছ, অি েজন দওয়া হইেতেছ।
র খুব বিশ, রািগণী মােঝ মােঝ ভুল বিকেতেছন। একজন নাসেক সবার জন  িনেয়াগ

করা হইয়ােছ।
খাত সিলল। সহানুভূিত জানাইয়া িফিরয়া আিসলাম।

নীেচ নািময়া আিসবার িকছু ণ পের ডা ার ঘটক আিসল।
এেবলা ডা ােরর ভাবভ ী অন  কার। একটু সতক, একটু সি , একটু

অ ঃ িব । ব ামেকেশর পােন মােঝ মােঝ এমনভােব তাকাইেতেছ যন ব ামেকশ স ে
তাহার মেন কানও সংশয় উপি ত হইয়ােছ।

কথাবাতা সাধারণভােবই হইল। ডা ার সকােল মহীধর বাবুর বািড়েত িগয়া ফা নীর
লাস দিখয়ািছল, সই কথা বিলল। ব ামেকশ িজ াসা কিরল, িক দখেলন? মৃতু র কারণ
জানা গল?

ডা ার একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, আটি  না হওয়া পয  জার কের িকছু
বলা যায় না।

ব ামেকশ বিলল, তবু আপিন ডা ার, আপিন িক িকছুই বুঝেত পারেলন না?



ইত ত কিরয়া ডা ারা বিলল, না।
ব ামেকশ তখন বিলল, ও কথা যাক। মহীধরবাবু কমন আেছন? কাল িবেকেল

আমরা তাঁেক দখেত িগেয়িছলাম; িক  ডাকাডািক কেরও কা র সাড়া পাওয়া গল না,
তাই িফের এলাম।

ডা ার সতকভােব  কিরল, ক’টার সময় িগেয়িছেলন?
আ াজ পাঁচটার সময় ৷
ডা ার একটু ভািবয়া বিলল, িক জািন। আিমও িবেকলেবলা িগেয়িছলাম, িক

পাঁচটার আেগ িফের এেসিছলাম। মহীধর বাবু ভালই আেছন। তেব আজেক বািড়েত এই
ব াপার হল—একটা শক পেয়েছন।

ব ামেকশ বিলল, আর রজনী দবী! িতিন কমন আেছন?
ডা ােরর মুেখর উপর িদয়া একটা র াভা খিলয়া গল। িক  স ধীের ধীের

বিলল, রজনী দবী ভালই আেছন। তাঁর অসুখ কেরেছ এমন কথা তা িনিন। আ া, আজ
উিঠ।

ডা ার উিঠল। আমরাও উিঠলাম। ার পয  আিসয়া ব ামেকশ বিলল, আপনার
কলকাতা যাওয়া তাহেল ি র?

ডা ার িফিরয়া দাঁড়াইল, তাহার চাখ দুটা সহসা িলয়া উিঠল। স দাঁেত দাঁত
চািপয়া বিলল, ব ামেকশবাবু, আপিন এখােন শরীর সারােত এেসেছন, গােয় ািগির করেত
নয়। যা আপনার এলাকার বাইের তা িনেয় মাথা ঘামােবন না। বিলয়া গাঁট গাঢ় কিরয়া
বািহর হইয়া গল।

আমরা িফিরয়া আিসয়া বিসলাম। ব ামেকশ িসগােরট ধরাইেত ধরাইেত বিলল,
ডা ার ঘটক এমিনেত খুব ভালমানুষ, িক  ল ােজ পা পড়েল এেকবাের কউেট সাপ।

বাইের মাটর-বাইেকর ফট ফট শ  আিসয়া থািমল। ব ামেকশ লাফাইয়া উিঠয়া
বিলল, আেরা পাে  সােহব এেসেছন। ভালই হল।

পাে  েবশ কিরেলন। া  হািসয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপনার কথা ফেল
গল। পরী উ ার কেরিছ।

ব ামেকশ তাঁহােক চয়ার িদয়া বিলল, বসুন। কাথা থেক পরী উ ার করেলন?
মহীধরবাবুর কুেয়া থেক। ফা নীর লাস ব বার পর কুেয়ায় ডুবুির নািমেয়িছলাম।

উষানাথবাবুর পরী বিরেয়েছ।
ব ামেকশ িকছু ণ চ ু  কুি ত কিরয়া থািকয়া বিলল, আর িকছু?
আর িকছু না।
পা -মেটম িরেপাট পেয়েছন?
পেয়িছ। ফা নী জেল ডুেব মেরিন, মৃতু র পর তােক জেল ফেল দওয়া হেয়িছল।
ঁ। অথাৎ কাল রাে  তােক কউ খুন কেরেছ। তারপর মৃতেদহটা কুেয়ায় ফেল

িদেয়েছ। আ হত া নয়।
তই তা মেন হে । িক  ফা নীর মতন একটা অপদাথ লাকেক খুন কের কার িক

লাভ?
লাভ িন য় আেছ, নইেল খুন করেব কন? অপদাথ লাক যিদ কানও সাংঘািতক

কথা জানেত পাের তাহেল তার বঁেচ থাকা কা র কা র পে  িবপ নক হেয় উঠেত
পাের। ফা নী অপদাথ িছল বেট, িক  িনেবাধ িছল না।

পাে  িবরস মুেখ বিলেলন, তা বেট। িক  ভাবিছ, পরটা কুেয়ার মেধ  এল িক
কের? তেব িক ফা নীই পরী চুির কেরিছল? খুনীর সে  ফা নীর িক পরী িনেয় মারামাির
কাড়াকািড় হেয়িছল? তারপর খুনী ফা নীেক ঠেল কুেয়ায় ফেল িদেয়েছ?—িক  পরীটা



তা এমন িকছু দামী িজিনস নয়।
ব ামেকশ বিলল, ভাল কথা, ফা নীর গােয় িক কানও আঘাত-িচ  পাওয়া গেছ?
না। িক  তার পেট অেনকখািন আিফম পাওয়া গেছ। মেদর সে  আিফম মশান

িছল।
ব ামেকশ বিলল, বুেঝিছ। দখুন, িক কের ফা ু নীর মৃতু  হল সটা বড় কথা নয়,

কন মৃতু  হল সইেটই আসল কথা।
পাে  উৎসুক চে  চািহয়া বিলেলন, এ িবষেয় আপিন িক িকছু বুেঝেছন

ব ামেকশবাবু?
ব ামেকশ মৃদু হািসয়া বিলল, বাধ হয় িকছু িকছু বুেঝিছ। আপনােক আমার অেনক

কথা বলবার আেছ। িক  আপনার শানবার সময় হেব িক?
পাে  ব ামেকেশর হাত ধিরয়া ােরর িদেক টািনয়া লইয়া চিলেলন। বিলেলন, সময়

হেব। িকনা দখাি । চলুন আমার বািড়েত, এেকবাের রাি র খাওয়া-দাওয়া সের
িফরেবন।

পাে  ব ামেকশেক লইয়া চিলয়া গেলন। আিম আর সত বতী রাি  সােড় নয়টা
পয  তাস লইয়া গালামেচার খিললাম। ব ামেকশ িফিরেল িজ াসা কিরলাম, িক হল
এত ণ ধের?

ব ামেকশ গীয় হাস  কিরয়া বিলল, আঃ, মুিগটা যা রঁেধিছল?
ধমক িদয়া বিললাম, কথা চাপা িদও না। পাঁচ ঘ া ধের িক কথা হল?
ব ামেকশ িজভ কািটল, পুিলেসর কথা িক বলেত আেছ? তেব এমন কানও

কথা হয়িন যা তুিম জান না।
হত াকারী ক?
পাঁচকিড় দ। বিলয়া বামেকশ সুট কিরয়া শয়নকে  ঢুিকয়া পিড়ল।

 
বড়িদন আিসয়া চিলয়া িগয়ােছ; নববষ সমাগত ায়। এখােন বড়িদন ও নববেষর

উৎসেব িবেশষ হ চ হয় না, সােহব- মােমরা ইি  খাইয়া একটু নাচানািচ কের এই
পয ।

এ কয়িদেন নূতন কানও পিরি িতর উ ব হয় নাই। মালতী দবীর রাগ ভালর
িদেকই আিসেতিছল; িক  িতিন একটু সংিবৎ পাইয়া দিখেলন ঘের যুবতী নাস রিহয়ােছ।
আমিন তাঁহার ষ  িরপু বল হইয়া উিঠল, িতিন গালাগািল িদয়া নাসেক তাড়াইয়া িদেলন।
ফেল অব া আবার যায়—যায় হইয়া উিঠয়ােছ, অধ াপক সাম এক িহমিসম খাইেতেছন।

শিনবার ৩০ শ িডেস র সকালেবলা ব ামেকশ বিলল, চল, আজ একটু রাঁেদ
ব েনা যাক।

িরকশা চিড়য়া বািহর হইলাম।
থেম উপি ত হইলাম নকুেলশবাবুর ফেটা ািফর দাকােন। নীেচ দাকান,

উপরতলায় নকুেলশবাবুর বাস ান। িতিন উপের িছেলন, আমােদর দিখয়া যন একটু
িব ত হইয়া পিড়েলন। মেন হইল িতিন বাঁধাছাদা কিরেতিছেলন; কা  হািসয়া বিলেলন,
আসুন।-ছিব তালােবন নািক?

ব ামেকশ বিলল, এখন নয়। এিদক িদেয় যাি লাম, ভাবলাম আপনার দাকানটা
দেখ যাই ৷

নকুেলশবাবু বিলেলন, বশ বশ। আিম িক  ভাল ছিব তুিল। এখানকার ক -িব
সকেলই আমােক িদেয় ছিব তুিলেয়েছন। এই দখুন না।

ঘেরর দয়ােল অেনক িল ছিব টাঙােনা রিহয়ােছ; ত েধ  চনা লাক মহীধরবাবু



এবং অধ াপক সাম। ব ামেকশ দিখয়া বুিলল, বাঃ, বশ ছিব। আপিন দখিছ। একজন
সিত কােরর িশ ী।

নকুেলশবাবু খুিশ হইয়া বিলেলন, হঁ হঁ। ওের লালু, পােশর দাকান থেক দু
পয়ালা চা িনেয় আয়।

চােয়র দরকার নই, আমরা খেয়- দােয় বিরেয়িছ। আপিন কাথাও যােবন মেন
হে ।

নকুেলশবাবু বিলেলন, হ াঁ, দু িদেনর জন  একবার কলকাতা যাব। বৗ- ছেল
কলকাতায় আেছ তােদর আনেত যাি ।

আ া, আপিন গাছগাছ ক ন।
িরকশােত চিড়য়া ব ামেকশ বিলল, শেন চল।
আিম িজ াসা কিরলাম, ব াপার িক? সবাই জাট বঁেধ কলকাতা যাে !
ব ামেকশ বিলল, এই সময় কলকাতার একটা িনদা ণ আকষণ আেছ।
রলওেয় শেন উপি ত হইলাম। া  লাইেনর া ীয় শন, বিশ বড় নয়।

এখান হইেত বড় জংশন ায় পঁিচশ মাইল দূের, সখােন নািময়া মন লাইেনর গািড়
ধিরেত হয়। রল ছাড়া জংশেন যাইবার মাটর-রা াও আেছ; সােহব সুবা এবং যাহােদর
মাটর আেছ তাহারা সই পেথ যায়।

ব ামেকশ িক  শেন নািমল না, িরকশাওয়ালােক ইশারা কিরেতই স গািড়
ঘুরাইয়া বািহের লইয়া চিলল। িজ াসা কিরলাম, িক হল, নামেল না?

ব ামেকশ বিলল, তুিম বাধ হয় ল  করিন, িটিকট-ঘেরর সামেন দাঁিড়েয় ডা ার
ঘটক িটিকট িকনিছেলন।

তাই নািক?
আিম ব ামেকশেক আরও কেয়কটা  কিরলাম, িক  স যন িনেত পায় নাই

এমিন ভান কিরয়া উ র িদল না।
বাজােরর িভতর িদয়া যাইেত যাইেত বড় মিনহারীর দাকানটার সামেন একটা

মাটর দাঁড়াইয়া আেছ দিখলাম। ব ামেকশ িরকশা থামাইয়া নািমল, আিমও নািমলাম।
িজ াসা কিরলাম, আবার িক মতলব? আরও এেস  চাই নািক?

স হািসয়া বিলল, আের না না—
তেব িক কশৈতল? তরল আলতা?
এসই না।
দাকােন েবশ কিরয়া দিখলাম ডপুিট উষানাথবাবু রিহয়ােছন। িতিন একটা

চামড়ার সুটেকস িকিনেতেছন। আমার মুখ িদয়া আপিনই বািহর হইয়া গল, আপিনও িক
কলকাতা যাে ন নািক?

উষানাথবাবু চমিকত হইয়া বিলেলন, আিম! নাঃ, আিম জাির অিফসার, আমার িক
শন ছাড়বার জা আেছ? ক বলেল আিম কলকাতা যাি ? তাঁহার র কড়া হইয়া

উিঠল।
ব ামেকশ সা নার সুের বিলল, কউ বেলিন। আপিন সুটেকস িকনেছন দেখ

অিজত ভেবিছল—। যাক, আপনার পরী পেয়েছন তা?
হ াঁ, পেয়িছ।
উষানাথবাবু অস ভােব মুখ িফরাইয়া লইয়া দাকানদােরর সিহত কথা কিহেত

লািগেলন।
আমরা িফিরয়া িগয়া িরকশােত চিড়লাম। বিললাম, িক হল? জুর হঠাৎ চটেলন

কন?



ব ামেকশ বিলল, িক জািন। ওঁর হয়েতা মেন মেন কলকাতা যাবার ইে , িক
কতেব র দােয় শন ছাড়েত পারেছন না, তাই মজাজ গরম। িকংবা—

িরকশাওয়ালা িজ াসা কিরল, আিভ িকধর যান হ ায়?
ব ামেকশ বিলল, িড.এস.িপ. পাে  সােহব।
পাে  সােহেবর বািড়েতই আিপস। িতিন আমােদর াগত কিরেলন। ব ামেকশ 

কিরল, সব িঠক?
পাে  বিলেলন, সব িঠক।

ন কখন?
রাি  সােড় দশটায়। সওয়া এগারটায় জংশন প ছেব।
কলকাতার ন কখন?
পৗেন বারটায় ৷
আর পি েমর মল?
এগারটা পঁয়ি শ।
ব ামেকশ বিলল, বশ। তাহেল ওেবলা আ াজ পাঁচটার সময় আিম মহীধর বাবুর

বািড়েত যাব। আপিন সােড় পাঁচটার সময় যােবন। মহীধরবাবু যিদ আমার অনুেরাধ না
রােখন, পুিলেসর অনুেরাধ িন য় অ াহ  করেত পারেবন না।

গ ীর হািসয়া পাে  বিলেলন, আমারও তাই িব াস।
ইহােদর টিল ােফ কথাবাতা দয় ম হইল না। িক   কিরয়া লাভ নাই; জািন

 কিরেলই ব ামেকশ িজভ কািটয়া বিলেব-পুিলেসর কথা।
পাে র আিপস হইেত ব াে  গলাম। িকছু টাকা বািহর কিরবার িছল।
ব াে  খুব িভড়; আগামী দুই িদন ব  থািকেব। তবু েণেকর জন  অমেরশবাবুর

সে  দখা হইল। িতিন বিলেলন, এই বলা যা দরকার টাকা বার কের িনন। কাল পর
ব া  ব  থাকেব।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, আপিন িফরেছন কেব?
পর  রাে ই িফরব।
কােজর সময়, একজন করানী তাঁহােক ডািকয়া লইয়া গল। আমরা টাকা বািহর

কিরয়া িফিরেতিছ, দিখলাম ডা ার ঘটক ব াে  েবশ কিরল। স আমােদর দিখেত
পাইয়ািছল, িক  যন দিখেত পায় নাই এমিনভােব িগয়া একটা জানালার স ুেখ দাঁড়াইল।

ব ামেকশ আমার িদেক চািহয়া সহাস  চ ু য় ঈষৎ কুি ত কিরল। তারপর
িরকশােত চিড়য়া বিসয়া বিলল, ঘর চেলা।
 

বিসবার ঘের িছেলন। দিখলাম তাঁহার চহারা খারাপ হইয়া িগয়ােছ। মুেখর ফুিট-
ফাটা হািসিট ি য়মাণ, চালতার মতন গাল দুইিট বুিলয়া পিড়য়ােছ।

বিলেলন, আসুন আসুন। অেনক িদন বাঁচেবন ব ামেকশবাবু, এইমা  আপনার কথা
ভাবিছলাম। শরীর বশ সের উেঠেছ দখিছ। বাঃ, বশ বশ ৷

ব ামেকশ বিলল, িক  আপনার শরীর তা ভাল দখিছ না।
মহীধরবাবু বিলেলন, হেয়িছল একটু শরীর খারাপ—এখন ভালই। িক  একটা বড়

ভাবনার কারণ হেয়েছ ব ামেকশবাবু।
িক হেয়েছ?
রাজনী কাল রাে  কলকাতা চেল গেছ ৷
স িক! একলা গেছন? আপনােক না বেল?
না না, স সব িকছু নয়। বািড়র পুেরােনা চাকর রামদীনেক তার সে  িদেয়িছ।



তেব ভাবনাটা িকেসর?
মহীধরবাবুর মেন ছল চাতুরী নাই। সাজাসুিজ বিলেত আর  কিরেলন, নুন, বিল

তাহেল। কলকাতায় রজনীর এক মাসী থােকন, িতিনই ওেক মানুষ কেরেছন। কাল িবেকেল
ওর মেসার এক ‘তার’ এল। িতিন রজনীেক ডেক পািঠেয়েছন—মাসীর ভাির অসুখ।

রজনীেক রাি েরর গািড়েত পািঠেয় িদলাম। ও এমন ায়ই যাতায়াত কের, পাঁচ ছাঁ
ঘ ার রা া ব তা নয়। রজনী আজ সকােল কলকাতায় প েছ গেছ, তার পেয়িছ।

এ পয  কানও গালমাল নই। তারপর নুন। আজ সকােল দুখানা িচিঠ পলাম;
তার মেধ  একখানা রজনীর মাসীর হােতর লখা—কালেকর তািরখ। িতিন িনতা  মামুিল
িচিঠ িলেখেছন, অসুখ-িবসুেখর কানও কথাই নই।

মহীধরবাবু শি ত চে  ব ামেকেশর পােন চািহেলন। ব ামেকশ বিলল, এমনও তা
হেত পাের িচিঠ লখবার পর িতিন হঠাৎ অসু  হেয় পেড়েছন।

মহীধরবাবু বিলেলন, তা এেকবাের অস ব নয়। িক  অন  িচিঠখানার কথা এখনও
বিলিন। বনামী িচিঠ। এই পেড় দখুন।

িতিন একিট খাম ব ামেকশেক িদেলন। খােমর উপর ডাকঘেরর ছাপ দিখয়া বাঝা
যায় এই শহেরই ডােক দওয়া হইয়ােছ। ব ামেকশ িচিঠ বািহর কিরয়া পিড়ল। সাদা এক
ত া কাগেজর উপর মা  কেয়কিট কথা লখা িছল

আপনার চােখর আড়ােল একজন ভ েবশী দু  লাক আপনার কন ার সিহত অৈবধ
ণেয় িল  হইয়ােছ। ইহারা যিদ ইেলাপ কের, কেল ািরর একেশষ হইেব। সাবধান!

ডা ার ঘটকেক িব াস কিরেবন না।
ব ামেকশ িচিঠ পিড়য়া ফরত িদল। মহীধরবাবু কি ত ের বিলেলন, ক িলেখেছ

জািন না। িক এ যিদ সিত  হয়—
ব ামেকশ শা ভােব বিলল, ডা ার ঘটকেক আপিন জােনন। স এমন কাজ করেব

বেল আপনার মেন হয়?
মহীধরবাবু ইত ত কিরয়া বিলেলন, ডা ারেক তা ভাল ছেল বেলই জািন; যখন

তখন আেস আমার বািড়েত। তেব পিরিচ  অ কার। আ া, স িক আেছ এখােন?
ব ামেকশ বিলল, আেছ। আজ সকােলই তােক দেখিছ।
মহীধরবাবু ি র িন াস ফিলয়া বিলেলন, আেছ? যাক, তাহেল বাধ হয় কউ

িমেথ  বনামী িচিঠ িদেয়েছ।
ব ামেকশ বিলল, ডা ার িক  আজ রাে  কলকাতা যাে ।
মহীধর বাবু আবার ব াকুল হইয়া বিলেলন, অ াঁ-যাে !! তেব—?
ব ামেকশ দৃঢ় ের বিলল, মহীধরবাবু, আপিন িনি  থাকুন, কানও কেল াির

হেব না। আপিন িমেথ  ভয় করেছন ৷
মহীধর বাবু ব ামেকেশর হাত ধিরয়া বিলেলন, সিত  বলেছন? িক  আপিন িক কের

জানেলন-আপিন তা—
ব ামেকশ বিলল, আিম এমন অেনক কথা জািন যা আপিন জােনন না। আমােক

িব াস ক ন, আিম আপনােক িমেথ  আ াস িদি  না। রজনী দবী দুিদন পেরই িফের
আসেবন। িতিন এমন কানও কাজ করেবন না যােত আপনার মাথা হঁট হয়।

মহীধরবাবু গদগদ ের বিলেলন, ব স, তা হেলই হল। ধন বাদ ব ামেকশবাবু।
আপনার কথায় য কত দূর িনি  হলাম তা বলেত পাির না। বুেড়া হেয়িছ—ভগবান
একবার দাগা িদেয়েছন।—তাই একটুেতই ভয় হয় ৷

ব ামেকশ বিলল, ওকথা ভুেল যান। আিম এেসিছ আপনার কােছ একটা অনুেরাধ
িনেয় ৷



মহীধর বাবু ব  হইয়া বিলেলন, বলুন বলুন।
আপনার মাটরখানা আজ রাে  একবার িদেত হেব। জংশেন যাব। একটু জ রী

কাজ আেছ।
এ আর বিশ কথা িক? কখন চাই বলুন?
রাি  নটার সময় ৷
বশ, িঠক নাটার সময় আমার গািড় আপনার বািড়র সামেন হািজর থাকেব। আর

িকছু?
আর িকছু না।
এই সময় পাে  আিসয়া উপি ত হইেলন। সকেল িমিলয়া চা ও চুর জলখাবার

ংস কিরয়া বািড় িফিরলাম।
িঠক নাটার সময় মহীধরবাবুর আট িসিল ার গািড় আমােদর বািড়র সামেন আিসয়া

থািমল। আিম, ব ামেকশ ও পাে  সােহব তাহােত চািপয়া বিসলাম। গািড় ছািড়য়া িদল।
একিট কােলা রেঙর পুিলস ভ ান আেগ হইেতই দাঁড়াইয়ািছল, সিট আমােদর িপছু লইল।

শহেরর সীমানা অিত ম কিরয়া আমােদর মাটর জংশেনর দীঘ গৃহহীন পথ ধিরল।
দুই পােশ কবল বড় বড় গাছ; আমােদর গািড় তাহার িভতর আেলার সুড়  রচনা কিরয়া
ছুিটয়া চিলয়ােছ।

পেথ বিশ কথা হইল না। িতনজেন পাশাপািশ বিসয়া একটার পর একটা িসগােরট
টািনয়া চিলয়ািছ। একবার ব ামেকশ বিলল, আপনার আসামী ফা  ােসর িটিকট িকনেব।

হাঁ। আমারও তাই মেন হয়। য ােসই উঠুক, ই েপ র দুেব পােশর কামরায়
থাকেব।

পুিলস মহেল আসল কথা ক ক জােন?
আিম আর দুেব। পােছ আেগ থাকেত বিশ হ চ হয় তাই চুিপসােড় মহীধরবাবুর

গািড় িনেত হল। িপছেনর ভ ােন যারা আেছ তারাও জােন না িক জেন  কাথায় যাি ।
পুিলেসর থানা থেক যত কথা বেরায় এত আর কাথাও থেক নয়। ঘুষেখার পুিলস তা
আেছই। তা ছাড়া পুিলেসর পেট কথা থােক না।

পুর র পাে  িনমলচির  পু ষ, তাই জািত স ে ও িতিন সত বাদী।
দশটার সময় জংশেন পৗিছলাম। লাল সবুজ অসংখ  আকাশ- দীেপ শন ঝলমল

কিরেতেছ।
পুিলেসর ভ ােন দুইজন সাব-ই েপ র ও কেয়কিট কনে বল িছল। পাে  তাহােদর

শেনর িভতের বািহের নানা ােন সি িব  কিরেলন; তারপর শন-মা ােরর সে
দখা কিরেলন। বিলেলন, আমার একটা লগ আসবার কথা আেছ। এেলই খবর দেবন।
আমরা ওেয়িটং েম আিছ।

আমরা িতনজেন ফা  াস ওেয়িটং েম িগয়া বিসলাম। পাে  ঘন ঘন হাতঘিড়
দিখেত লািগেলন।

িঠক সােড় দশটার সময় শন-মা ার খবর িদেলন, লগ এেসেছ। সব ভাল। ফা
াস।

এখনও পঁয়তাি শ িমিনট।
িক  পঁয়তাি শ িমিনট সময় যত দীঘই হাক, াকৃিতক িনয়েম শষ হইেত বাধ ।

গািড় আসার ঘ া বািজল। আমরা াটফেম িগয়া দাঁড়াইলাম। আমােদর সকেলর গােয়
ওভারেকাট এবং মাথায় পশেমর টুিপ, সুতরাং সহসা দিখয়া কহ য িচিনয়া ফিলেব স
স াবনা নাই।

তারপর ব  তীি ত গািড় আিসয়া দাঁড়াইল।



পাে  সােহব নাটেকর র ম  ভালই িনবাচন কিরয়ািছেলন। আেয়াজেনরও িকছু
িট রােখন নাই; িক  তবু নাটক জিমেত পাইল না, পেটাে ালেনর সে  সে  যবিনকা

পিড়য়া গল।
গািড়র থম ণীর কামরা যখােন থােম আমরা সইখােন দাঁড়াইয়ািছলাম। িঠক

আমােদর সামেন থম ণীর কামরা দখা গল। জানালা িলর কােঠর কবাট ব , তাই
অভ রভাগ দখা গল না। অ কাল-মেধ  দরজা খুিলয়া গল। একজন কুিল ছুিটয়া িগয়া
িভতের েবশ কিরল এবং দুইিট বড় বড় চামড়ার সুটেকস নামাইয়া রািখল।

কামরায় একিট মা  যা ী িছেলন, িতিন এবার বািহর হইয়া আিসেলন। কাটপ া -
পরা অপিরিচত ভ েলাক, গাঁফ-দািড় কামােনা, চােখ িফকা নীল চশমা। িতিন সুটেকস দুিট
কুিলর মাথায় তুিলবার ব ব া কিরেতেছন, পাে  এবং ব ামেকশ তাঁহার দুই পােশ িগয়া
দাঁড়াইল। ব ামেকশ একটু দুঃিখত ের বিলল, অমেরশবাবু, আপনার যাওয়া হল না। িফের
যেত হেব।

অমেরশবাবু! ব াে র ম ােনজার অমেরশ রাহা! গাঁফ-দািড় কামােনা মুখ দিখয়া
এেকবাের িচিনেত পাির নাই।

অমেরশ রাহা একবার দি েণ একবার বােম ঘাড় িফরাইেলন, তারপর ি হে
পেকট হইেত িপ ল বািহর কিরয়া িনেজর কপােল ঠকাইয়া ঘাড়া টািনেলন। চড়াৎ কিরয়া
শ  হইল।

মু তমেধ  অমেরশ রাহার ভূপিতত দহ িঘিরয়া লাক জিময়া গল। পাে  ইসল
বাজাইেলন; সে  সে  পুিলেসর ব  লাক আিসয়া ানটা িঘিরয়া ফিলল। পাে  কড়া সুের
বিলেলন, ই েপ র দুেব, সুটেকস দুেটা আপনার িজ ায়।

একজন লাক িভড় ঠিলয়া েবশ কিরল। িচিনলাম, ডা ার ঘটক। স বিলল, িক
হেয়েছ? এ ক?

পাে  বিলেলন, অমেরশ রাহা। দখুন তা বঁেচ আেছ িক না।
ডা ার ঘটক নত হইয়া দহ পরী া কিরল, তারপর উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, মারা

গেছ।
িভেড়র িভতর হইেত দ বাদ সহেযােগ একটা িব য়-কুতুহলী র শানা গল,

অমেরশ রাহা মারা গেছ।—অ াঁ! িক হেয়িছল? তার দািড় কাথায়—অ াঁ—
ফেটা াফার নকুেলশ সরকার।
ডা ার ঘটক ও নকুেলশবাবুেক ল  কিরয়া ব ামেকশ বিলল, আপনােদর গািড়ও

এেস পেড়েছ। এখন বলবার সময় নই, িফের এেস নেবন।
 

ব ামেকশ বিলল, একটা সাংঘািতক ভুল কেরিছলুম। অমেরশ রাহা ব াে র
ম ােনজার, তার য িপ েলর লাইেস  থাকেত পাের একথা মেনই আেসিন।

সত বতী বিলল, না, গাড়া থেক বল।
২রা জানুয়াির। কিলকাতায় িফিরয়া চিলয়ািছ। িড.এস.িপ. পাে , মহীধর বাবু ও

রজনী শেন আিসয়া আমােদর গািড়েত তুিলয়া িদয়া িগয়ােছন। এত েণ আমরা িনি
মেন এক  হইেত পািরয়ািছ।

ব ামেকশ বিলল, দুেটা িজিনস জট পািকেয় িগেয়িছল—এক, ছিব চুির; ি তীয়,
ডা ার আর রজনীর  ণয়। ওেদর ণয়  হেলও তােত িনে র িকছু িছল না। ওরা
কলকাতায় িগেয় রিজি  কের িবেয় কেরেছ। স বত রজনীর মাসী আর মেসা জােনন,
আর কউ জােন না; মহীধর বাবুও না। িতিন যতিদন বঁেচ থাকেবন, ততিদন কউ জানেব
না। মহীধর বাবু সেকেল লাক নয়, তবু িবধবা-িববাহ স ে  সােবক সং ার ত াগ করেত



পােরনিন। তাই ওরা লুিকেয় িবেয় কের সব িদক র া কেরেছ।
িজ াসা কিরলাম, খবরটা িক ডা ােরর কােছ পেল?
ব ামেকশ বিলল, উ । ডা ারেক ঘাঁটাইিন, ও য রকম েখ িছল, িকছু বলেত

গেলই কামেড় িদত। আিম রজনীেক আড়ােল বেলিছলাম, সব জািন। স িজে স কেরিছল,
ব ামেকশীবাবু, আমরা িক অন ায় কেরিছ? আিম বেলিছলাম-না। তামরা য িবে ােহর
ঝাঁেক মহীধর বাবুেক দুঃখ দাওিন, এেতই তামােদর গৗরব। উ  িবে ােহ বিশ কাজ হয়
না, কবল িব  শি েক জািগেয় তালা হয়। িবে ােহর সে  সিহ ু তা চাই। তামরা সুখী
হেব।

সত বতী বিলল, তারপর বল।
ব ামেকশ বিলেত আর  কিরল, ছিব চুিরর ব াপারটােক যিদ হা া ভােব নাও

তাহেল তার অেনক রকম ব াখ া হেত পাের। িক  যিদ তর ব াপার মেন কর, তাহেল
তার একিটমা  ব াখ া হয়-ঐ েপর মেধ  এমন একজন আেছ য িনেজর চহারা
লাকচ ু র আড়ােল রাখেত চায়।

িক  িক উে েশ ?—একটা উে শ  এই হেত পাের য ঐ দেল একজন দাগী আসামী
আেছ য িনেজর ছিবর চার চায় না। াবটা িক  টকসই নয়। ঐ েপ যারা আেছ
তারা কউ লুিকেয় বড়ায় না, তােদর সকেলই চেন। সুতরাং ছিব চুির করার কানও মােন
হয় না।

দাগী আসামীর স াবনা ত াগ করেত হে । িক  যিদ ঐ দেল এমন কউ থােক য
ভিবষ েত দাগী আসামী হবার জেন  ত হে , অথাৎ একটা তর অপরাধ কের কেট
পড়বার চ ায় আেছ, তাহেল স িনেজর ছিব লাপাট করবার চ া করেব। অিজত, তুিম
তা লখক, ধু ভাষার ারা একটা লােকর এমন ব  বণনা িদেত পার যােত তােক
দখেলই চনা যায়?—পারেব না; িবেশষত তার চহারা যিদ মামুিল হয় তাহেল এেকবােরই
পারেব না। িক  একটা ফেটা াফ মু তমেধ  তার চহারাখানা আমােদর চােখর সামেন
তুেল ধরেত পাের। তাই দাগী আসামীেদর ফেটা পুিলেসর ফাইেল রাখা থােক।

তাহেল পাওয়া গল, ঐ দেলর একটা লাক তর অপরাধ কের ডুব মারবার ফি
আটেছ। এখন  এই-সংকি ত অপরাধটা িক এবং লাকটা ক?

েপর লাক িলেক এেক এেক ধরা যাক। —মহীধরবাবু ডুব মারেবন না; তাঁর
িবপুল স ি  আেছ, চহারাখানাও ডুব মারবার অনুকুল নয়। ডা ার ঘটক রজনীেক িনেয়
উধাও হেত পাের। িক  রজনী সাবািলকা, তােক িনেয় পালােনা আইন-ঘিটত অপরাধ নয়।
তেব ছিব চুির করেত যােব কন? অধ াপক সামেকও বাদ িদেত পার। সাম যিদ িশকল
কেট ওড়বার স  করেতন তা হেলও ফ ঐ ছিবটা চুির করার কানও মােন হত না।
সােমর আরও ছিব আেছ; নকুেলশবাবুর ঘের তাঁর ফেটা টাঙােনা আেছ আমরা দেখিছ।
তারপর ধর নকুেলশবাবু; িতিন িপকিনেকর দেল িছেলন। িতিন মহীধরবাবুর কােছ মাটা
টাকা ধার কেরিছেলন, সুতরাং তাঁর পে  গা-ঢাকা দওয়া অ াভািবক নয়। িক  িতিন
ফেটা তুেলিছেলন, ফেটােত তাঁর চহারা িছল না। অতএব তাঁর পে  ফেটা চুির করেত
যাওয়া বাকািম।

বািক রেয় গেলন ডপুিট উষানাথবাবু এবং ব া -ম ােনজার অমেরশ রাহা। একজন
সরকারী মালখানার মািলক, অন জন ব াে র কতা। দখা যাে , ফরার হেয় যিদ কা র
লাভ থােক তা এঁেদর দুজেনর। দুজেনর হােতই িব র পেরর টাকা; দুজেনই িচিনর বলদ।

থেম উষনাথবাবুেক ধর। তাঁর ী-পু  আেছ; চহারাখানাও এমন য ফেটা না
থাকেলও তাঁেক সনা  করা চেল। িতিন চােখ কােলা চশমা পেরন, চশমা খুলেল দখা
যায়। তাঁর একটা চাখ কানা। বিশিদন পুিলেসর স ানী চ ু  এিড়েয় থাকা তাঁর পে



স ব নয়। তাছাড়া, তাঁর চির ও এমন একটা দুঃসাহিসক কাজ করার িতকূল।
বািক রইেলন অমেরশ রাহা। এটা অবশ  নিত মাণ। িক  তারপর তাঁেক ভাল

কের ল  করেল দখেব িতিন ছাড়া আর কউ হেত পােরন না। তাঁর চহারা িনতা
সাধারণ, তাঁর মত ল  ল  বিশ হীন লাক পৃিথবীেত ঘুের বড়াে । িতিন মুেখ

কাট দািড় রেখেছন। এ রকম দািড় রাখার সুিবেধ, দািড় কািমেয় ফলেলই চহারা
বদেল যায়, তখন চনা লাক আর িচনেত পাের না। নকল দািড় পরার চেয় তাই আসল
দািড় কািমেয় ফলা ছ েবশ িহেসেব ঢর বিশ িনরাপদ এবং িনভরেযাগ ।

অমেরশবাবু অিববািহত িছেলন। িতিন মাইেন ভালই পেতন, তবু তাঁর মেন
দািরে র াভ িছল; টাকার িত দুদম আকাঙ া জে িছল। আমার মেন হয় িতিন
অেনকিদন ধের এই কু-মতলব আটিছেলন। তাঁর আলমািরেত জরাটী বই দেখিছেল মেন
আেছ? িতিন চ া কের জরাটী ভাষা িশেখিছেলন; হয়েতা সংক  িছল টাকা িনেয় বা াই
অ েল িগেয় বসেবন। বাঙালীেদর সে  জরাটীেদর চহারার একটা ধাতুগত ঐক  আেছ,
ভাষাটাও র  থাকেল কউ তাঁেক সে হ করেত পারেব না।

সবিদক ভেব আঁটঘাট বঁেধ িতিন তির হেয়িছেলন। তারপর যখন স েক কােজ
পিরণত করবার সময় হল তখন হঠাৎ কতক েলা অ ত ািশত বাধা উপি ত হল।
িপকিনেকর দেল িগেয় তাঁেক ছিব তালােত হল। িতিন অিন াভের ছিব তুিলেয়িছেলন
সে হ নই, িক  না তালােত লােকর মেন সে হ জাগেত পাের। ভাবেলন, ছিব চুির
কের সামেল নেবন।

যা হাক, িতিন মহীধর বাবুর বািড় থেক ছিব চুির করেলন। পরিদন চােয়র পািটেত
আমরা উপি ত িছলাম; সখােন য সব আেলাচনা হল তােত অমেরশবাবু বুঝেলন িতিন
একটা ভুল কেরেছন। ফ ছিবখানা চুির করা িঠক হয়িন। তাই পেরর বার যখন িতিন
ঊষানাথবাবুর বািড়েত চুির করেত গেলন তখন আর িকছু না পেয় পরী চুির কের
আনেলন। আলমািরেত চািব ঢুিকেয় এমন একটা পিরি িতর সৃি  করেলন যােত মেন হয়
ছিব চুির করাটা চােরর মূল উে শ  নয়। অধ াপক সােমর ছিবটা চুির করার দরকার
হয়িন। আমার িব াস িতিন কানও উপােয় জানেত পেরিছেলন য, মালতী দবী ছিবটা
আেগই িছেড় ফেল িদেয়েছন। িকংবা এমনও হেত পাের য, িতিন ছিব চুির করেত
িগেয়িছেলন। িক  ছিব তার আেগই ন  করা হেয়িছল। হয়েতা িতিন ছড়া ছিবর
টুকেরা েলা পেয়িছেলন।

আমার আিবভােব অমেরশবাবু শি ত হনিন। তাঁর মূল অপরাধ তখনও ভিবষ েতর
গেভ; িতিন টাকা িনেয় উধাও হবার পর সবাই জানেত পারেব, তখন আিম জানেলও িত
নই। িক  ফা নী পােলর তমূিত যখন এেস দাঁড়াল, তখন অমেরশবাবু মাথায় হাত
িদেয় বসেলন। তাঁর সম  ান ভে  যাবার উপ ম হল। ফা নী থাকেত ফেটা চুির কের
িক লাভ? স ৃিত থেক ছিব এঁেক ফেটার অভাব পূরণ কের দেব।

িক  পরকীয়া- ীিতর মত বআইনী কাজ করার একটা তী  উে জনা আেছ।
অমেরশবাবু তার াদ পেয়িছেলন। িতিন এতদূর এিগেয় আর প ছুেত পারিছেলন না।
তাই ফা নী যিদন তাঁর ছিব এঁেক দখােত এল সিদন িতিন িঠক করেলন ফা নীর বঁেচ
থাকা চলেব না। সই রাে  িতিন মেদর বাতেল বশ খািনকটা আিফম িমিশেয় িনেয়
ফা নীর কঁুেড় ঘের গেলন। ফা নীেক নশার িজিনস খাওয়ােনা শ  হল না। তারপর স
যখন অ ান হেয় পড়ল তখন তােক তুেল কুেয়ায় ফেল িদেলন। আেগর রাে  চুির-করা
পরীটা িতিন সে  এেনিছেলন, সটাও কুেয়ার মেধ  গল; যােত পুিলস ফা নীেকই চার
বেল মেন কের। এই ব াপার ঘেটিছল স বত রাি  এগােরাটার পর, যখন বাগােনর অন
কােণ আর একিট ম ণা-সভা শষ হেয় গেছ।



পা -মেটম িরেপাট থেক মেন হয় ফা ু নী জেল পড়বার আেগই মের িগেয়িছল।
িক  অমেরশবাবুর বাধ হয়। ইে  িছল স বঁেচ থাকেত থাকেতই তােক জেল ফেল
দন, যােত মাণ হয় স নশার ঝাঁক অপঘােত জেল ডুেব মেরেছ।

যা হাক, অমেরশবাবু িন ক হেলন। য ছিবটা িতিন আমােদর দিখেয়িছেলন,
রওনা দবার আেগ সটা পুিড়েয় ফলেলই িনি , আর তাঁেক সনা  করবার কানও িচ
থাকেব না।

আিম যখন িনঃসংশেয় বুঝেত পারলাম। এ অমেরশবাবুর কাজ, তখন পাে
সােহবেক সব কথা বললাম। ভাির বুি মান লাক, চট কের ব াপার বুেঝ িনেলন। সই
থেক এক িমিনেটর জেন ও অমেরশবাবু পুিলেসর চােখর আড়াল হেত পােরনিন।

ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল।
আিম বিললাম, আ া, অমেরশ রাহা য িঠক ঐ িদনই পালােব, এটা বুঝেল িক

কের? অন  য কানও িদন পালােত পারত।
ব ামেকশ বিলল, একটা কানও ছুিটর আেগ পালােনার সুিবেধ আেছ, দুিদন সময়

পাওয়া যায়। দুিদন পের ব া  খুলেল যখন চুির ধরা পড়েব, চার তখন অেনক দূের।
অবশ  বড়িদেনর ছুিটেতও পালােত পারত; িক  তার িদক থেক নববেষর ছুিটেতই
পালােনার দরকার িছল। অমেরশ রাহা য-ব াে র ম ােনজার িছল সটা কলকাতার একটা
বড় ব াে র া  অিফস। েত ক মােসর শেষ এখােন হড আিপস থেক মাটা টাকা
আসত; কারণ পেরর মােসর আরে ই ব াে র টাকায় টান পড়েব। সাধারণ লাক ছাড়াও
এখােন কেয়কটা খিন আেছ, তােত অেনক কমী কাজ কের, মােসর পয়লা তােদর মাইেন
িদেত হয়। এবার সই মাটা টাকাটা ব াে  এেসিছল বড়িদেনর ছুিটর পর। বড়িদেনর ছুিটর
আেগ পালােল অমেরশ রাহা বিশ টাকা িনেয় যেত পারত না। তার দুিট সুটেকশ থেক
এক লাখ আিশ হাজার টাকার নাট পাওয়া গেছ।

ব ামেকশ ল া হইয়া ইল, বিলল, আর কানও  আেছ?
দািড় কামােলা কখন? েন?
হ াঁ। সইজেন ই ফা  ােসর িটিকট িকেনিছল। ফা  ােস সহযা ীর স াবনা

কম ৷
সত বতী বিলল, মহীধর বাবুেক বনামী িচিঠ ক িদেয়িছল?
ব ামেকশ বিলল, ােফসর সাম। িক  বচারার িত অিবচার কােরা না। লাকিট

িশি ত এবং স ন, এক ভয় রী ীেলােকর হােত পেড় তাঁর জীবনটা ন  হেত বেসেছ।
সাম সংসােরর ালায় অিত  হেয় রজনীর িত আকৃ  হেয়িছেলন। িক  সিদেকও িকছু
হল না, ডা ার ঘটেকর বল িত ি তায় িতিন হের গেলন। তাই ঈষার ালায়—।
ঈষার মতন এমন নীচ বৃি  আর নই। কাম াধ লাভ-ষড়িরপুর মেধ  সবেচেয় অধম
হে  মাৎসয। একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, মালতী দবীর অসুেখর খুবই বাড়াবািড়
যাে । কা র মৃতু -কামনা করেত নই, িক  মালতী দবী যিদ িসঁেথয় িসঁদুর িনেয় এই
বলা গােরাহণ কেরন তাহেল অ ত আিম অসুখী হব না।

আিমও মেন মেন সায় িদলাম।
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ব ামেকেশর শরীর সারাইবার জন  সাঁওতাল পরগণার য শহের হাওয়া বদলাইেত

িগয়ািছলাম, বছর না ঘুিরেতই য আবার সখােন যাইেত হইেব, তাহা ভািব নাই। এবার
িক  াে র অে ষেণ নয়, পুর র পাে  মহাশয় য নূতন িশকােরর স ান িদয়ািছেলন
তাঁহারই অে ষেণ ব ামেকশ ও আিম বািহর হইয়ািছলাম।

থমবার যখন এ শহের যাই, তখন এখানকার অেনক িল বাঙালীর সিহত পিরচয়
হইয়ািছল, িক  শহেরর বািহেরও য একিট ধনী বাঙালী পিরবার বাস কেরন, তাহা কহ
বেল নাই। এই পিরবারিটেক লইয়া এই িবিচ  কািহনী। সুতরাং তাহার কথাই সবাে
বিলব। সব কথা অবশ  একসে  জািনেত পাির নাই, ছাড়া-ছাড়া ভােব কেয়কজেনর মুেখ
িনলাম। পাঠেকর সুিবধার জন  আরে ই স িলেক ধারাবািহকভােব সাজাইয়া িদলাম।

শহেরর দি ণ িদেক অথাৎ জংশন হইেত িবপরীত মুেখ ায় ছয় মাইল পয
একিট রা া িগয়ােছ। রা ািট ব  পুরাতন; বাদশাহী আমেলর। বড় বড় চৗকাশ পাথর িদয়া
আ ািদত; পাথেরর ফাঁেক ফাঁেক ঘাস ও আগাছা জি য়ােছ, িক  তবু রা ার উপর িদয়া
মাটর চালােনা যায়। দুই পােশর িশলাককশ ব ু রতােক ি ধা িভ  কিরয়া পথ এখনও
িনেজর কিঠন অি  বজায় রািখয়ােছ।

এই পেথর সিপল গিত যখােন িগয়া শষ হইয়ােছ সখােন পাশাপািশ দুিট ু
িগিরচূড়া। কািলদােসর বণনা মেন পেড় ‘মেধ  শ ামঃ ন ইব। ভুবঃ।” বিশ উঁচু নয়, িক
দুিট চুড়ার মাঝখােন খাঁজ পিড়য়ােছ। উপমা কািলদাসস  বাদ িদেলও দৃশ িট লাভনীয়।

চুড়া দুিট িনরাভরণ নয়। একিটর মাথায় াচীন কােলর এক দুেগর ভ াবেশষ;
অন িটর শীেষ আধুিনক কােলর চুনকাম করা বািড়। বািড় এবং দুেগর মািলক রামিকেশার
িসংহ সপিরবাের এই ােন বাস কেরন।

এইখােন াচীন দুগ ও তাহার আধুিনক মািলেকর িকছু পিরচয় আবশ ক। নবাব
আিলবদীর আমেল জানকীরাম নামক জৈনক দি ণ রাঢ়ী কায়  নবােবর িবেশষ ি য়পা
হইয়া উিঠয়ািছেলন। ইিন রাজা জানকীরাম খতাব পাইয়া িকছুকাল সুবা িবহার শাসন
কিরয়ািছেলন এবং ভুত ধনস ি  অজন কিরয়ািছেলন। িক  দেশ তখন াি কাল
আর  হইয়ােছ; ঔর েজেবর মৃতু র পর মাগল বাদশাহী ভাি য়া পিড়েতেছ; দুদম মারাঠা
বগী বার ার বাঙলা িবহাের হানা িদয়া চািরিদক ছারখার কিরয়া িদেতেছ; ইংেরজ বিণক
বািণেজ র খালস ছািড়য়া রাজদে র িদেক হাত বাড়াইেতেছ। দশেজাড়া অশাি ; রাজা
জা ধনী দির  কাহারও িচে  সুখ নাই। রাজা জানকীরাম কুশা বুি  লাক িছেলন; িতিন

এই দুগম িগির-স েটর মেধ  একিট ু  দুগ তয়ার করাইয়া তাঁহার িবপুল ধনস ি
এবং পিরবারবগেক এইখােন রািখেলন।



তারপর রা িব েবর বল াবেন অেনক িকছুই ভািসয়া গল। িক  জানকীরােমর
এই িনভৃত দুগ িনরাপেদ রিহল। তাঁহার বংশধরগণ পু ষানু েম এখােন বাস কিরেত
লািগল।

পলাশীর যুে র পর আরও একশত বছর কািটয়া গল।
কা ানীর শাসেন দশ অেনকটা ঠা া হইয়ােছ। জানকীরােমর দুেগ তাঁহার অধ ন

চতুথ ও প ম পু ষ িবদ মান-রাজারাম ও তৎপু  জয়রাম। রাজারাম বয়  ব ি , পু
জয়রাম যুবক। িপতৃপু েষর সি ত অথ ও পািরপাি ক জিমদারীর আয় হইেত ে
সংসারযা া চিলেতেছ। সি ত অথ এই কয় পু েষ াস া  না হইয়া আরও বািড়য়ােছ।
জানকীরােমর বংশধরেদর ভাব িছল টাকা হােত আিসেলই তাহা েণ পা িরত কিরয়া
রাখা; এইভােব রািশ রািশ মাহর আসরিফ তজস সি ত হইয়া িছল ! কাহারও কানও
কার বদেখয়াল িছল না। এই জ েলর মেধ  িবলাস-ব সেনর অবকাশ কাথায়?

হঠাৎ দেশ আ ন িলয়া উিঠল। িসপাহী িবে ােহর আ ন কবল নগর িলর
মেধ ই আব  রিহল না। দাবানেলর মত বেন জ েলও সািরত হইল।

রাজারাম সংসােরর কতা, িতিন উি  হইেলন। চািরিদেক লুঠতরাজ; কাথাও
ইংেরজ দেলর িসপাহীরা লুঠ কিরেতেছ, কাথাও িবে াহী িসপাহীরা লুঠ কিরেতেছ।
রাজারাম খবর পাইেলন একদল িসপাহী এইিদেক আিসেতেছ। িতিন স ি  র ার জন

ত হইেলন।
িক  স ি  র া কিরেবন কী উপােয়? শতবেষর পুরাতন দুগিট সুিশি ত

আে য়া ধারী শ র আ মণ রাধ কিরেত সমথনয়। দুেগর জীণ তারণ ার একিট গালার
আঘােতই উিড়য়া যাইেব। দুেগ একিট বড় কামান আেছ বেট, িক  দীঘকাল অব বহােরর
ফেল উহা মিরচা পিড়য়া অকমণ  হইয়ােছ, উহার গাড়ার িদেকর লৗহকপাট এমন জাম
হইয়া িগয়ােছ য খালা যায় না। তাছাড়া য-কয়িট গাদা ব ুক আেছ, তাহার ারা জ েল
হিরণ িশকার বা চার তাড়ােনা চিলেত পাের, লু ন- লালুপ িসপাহীর দলেক ঠকাইয়া রাখা
এেকবােরই অস ব।

রাজারাম উপযু  পুে র সিহত পরামশ কিরয়া পিরবার  নারী ও িশ েদর
ানা িরত কিরবার ব ব া কিরেলন। দুগ হইেত কেয়ক াশ দূের ঘন জ েলর মেধ

একিট সাঁওতাল প ী িছল, ী পু -বধু ও দুই িতনিট নািত-নািতনীেক সইখােন পঠাইয়া
িদেলন। দুেগর সম  ভৃত  ও কমচারী সই সে  গল; কবল পু  জয়রাম সহ রাজারাম
দুেগ রিহেলন। িবদায়কােল রাজারাম গৃিহণীর অ েল কেয়কিট মাহর বাঁিধয়া িদেলন। বিশ
মাহর িদেত সাহস হইল না, িক জািন বিশ সানার লােভ পিরচেররাই যিদ বইমািন
কের। তারপর তাহারা ান কিরেল িপতাপু  িমিলয়া সি ত সানা লুকাইেত বৃ
হইেলন।

িতন িদন পের িফির ী নায়েকর অধীেন একদল িসপাহী আিসয়া উপি ত হইল।
রাজারােমর বাধ হয় ই া িছল, সানা দানা লুকাইয়া রািখয়া িনেজও পু েক লইয়া দুগ
হইেত অ িহঁত হইেবন; িক  তাঁহারা পলাইেত পািরেলন না। িসপাহীরা অতিকেত উপি ত
হইয়া িনিববােদ দুেগ েবশ কিরল।

তারপর দুেগর মেধ  িক হইল কহ জােন না। দুই িদন পের িসপাহীরা চিলয়া গল।
রাজারাম জয়রামেক িক  ইহেলােক আর কহ দিখল না। শূন  দুগ পিড়য়া রিহল।

েম দশ শা  হইল। কেয়ক মাস পের রাজারােমর পিরবার ও অনুচরগণ িফিরয়া
আিসয়া দিখল দুেগর পাথর িল ছাড়া আর িকছুই নাই; তুিলয়া লইয়া যাইবার মত যাহা
িকছু িছল িসপাহীরা লইয়া িগয়ােছ। দুেগর ােন ােন, এমন িক ঘেরর মেঝয় িসপাহীরা
পাথর তুিলয়া গত খঁুিড়য়ােছ; বাধকির ভূ- ািথত ধনরে র স ান কিরয়ােছ। িকছু



পাইয়ােছ িকনা অনুমান করা যায় না, কারণ রাজারাম কাথায় ধনর  লুকাইয়া
রািখয়ািছেলন তাহা কবল িতিন এবং জয়রাম জািনেতন। হয়েতা িসপাহীরা সব িকছুই
লুিটয়া লইয়া িগয়ােছ; হয়েতা িকছুই পায় নাই, তাই িপতাপু েক হত া কিরয়া চিলয়া
িগয়ােছ।

অসহায়া দুইিট নারী কেয়কিট িশ েক লইয়া িকছুকাল দুেগ রিহল, িক  য দুগ
একিদন গৃহ িছল তাহা এখন শান হইয়া উিঠয়ােছ। েম ভৃত  ও কমচারীরা এেক এেক
খিসয়া পিড়েত লািগল; কারণ সংসারযা া িনবােহর জন  ধু গৃহই যেথ  নয়, অ বে রও
েয়াজন। অবেশেষ একিদন দুইিট িবধবা িশ িলর হাত ধিরয়া দুগ হইেত বািহর হইয়া

পিড়ল। তাহারা কাথায় িগয়া আ য় পাইল তাহার কানও ইিতহাস নাই। স বত বাংলা
দেশ কানও দূর আ ীেয়র ঘের আ য় পাইল। পিরত  দুগ শৃগােলর বাসভূিম হইল।

অতঃপর ায় ষাট বছর এই বংেশর ইিতহাস অ কাের আ । িবংশ শতা ীর
ি তীয় দশেক বংেশর দুইিট যুবক আবার মাথা তুিলেলন। রামিবেনাদ ও রামিকেশার িসংহ
দুই ভাই। দািরে র মেধ  তাঁহারা মানুষ হইয়ািছেলন, িক  বংেশর ঐিতহ  ভােলন নাই।
দুই ভাই ব বসা আর  কিরেলন, এতিদন পের কমলা আবার তাঁহােদর িত মুখ তুিলয়া
চািহেলন। থেম ঘৃেতর, পের লাহার কারবার কিরয়া তাঁহারা ল  ল  টাকা উপাজন
কিরেলন।

বড় ভাই রামিবেনাদ। িক  বিশিদন বাঁিচেলন না। যৗবন কােলই হঠাৎ
রহস ময়ভােব তাঁহার মৃতু  হইল। রামিকেশার একাই ব বসা চালাইেলন এবং আরও অথ
অজন কিরেলন।

িদন কািটেত লািগল। রামিকেশার িববাহ কিরেলন, তাঁহার পু কন া জি ল। তারপর
িবংশ শতা ীর তৃতীয় দশেকর শেষ রামিকেশার াচীন কােলর পতৃক স ি  পুনরায়

য় কিরয়া দুেগর পােশর ি তীয় চূড়ায় নূতন গৃহ িনমাণ করাইেলন, আেশপােশ ব
জিমদারী িকিনেলন এবং সপিরবাের শল-গৃেহ বাস কিরেত লািগেলন। দুগিটেকও পূব
গৗরেবর ৃিতিচ প অ -িব র মরামত করােনা হইল; িক  তাহা আেগর মতই
অব ব ত পিড়য়া রিহল।

২
 
      পাথেরর পািট বসােনা সােবক পথিট িগিরচূড়ার পদমূেল আিসয়া শষ হয় নাই
িকছুদূর চড়াই উিঠয়ােছ। যখােন চড়াই আর  হইয়ােছ, সখােন পাথেরর ধাের একিট বৃহৎ
কৃপ। কুেপর সরসতায় পু  হইয়া কেয়কিট বড় বড় গাছ তাহার চািরপােশ বু হরচনা
কিরয়ােছ।
      এখান হইেত রা া ায় প াশ গজ চড়াই উিঠয়া দউিড়র স ুেখ শষ হইয়ােছ।
তারপর পাথর-বাঁধােনা িসঁিড় সপিজ ার মত দুই ভাগ হইয়া দুই িদেক িগয়ােছ; একিট
িগয়ােছ দুেগর তারণ ার পয , অন িট রামিকেশােরর বাসভবেন উপনীত হইয়ােছ।
      দউিড়েত মাটর রািখবার একিট ল া ঘর এবং চালেকর বােসর জন  ছাট ছাট দুিট
কুঠুির। এখােন রামিকেশােরর সােবক মাটর ও তাহার সােবক চালক বুলািকলাল থােক।
      এখান হইেত িসঁিড়র য ধাপ িল রামিকেশােরর বািড়র িদেক উিঠয়ােছ, স িল
এেকবাের খাড়া ওেঠ নাই, একটু ঘুিরয়া পাহােড়র অ  বিড়য়া উিঠয়ােছ। চওড়া িসঁিড় িল
বািড়র সদর পয  প িছয়ােছ।



      পাহােড়র মাথার উপর জিম চৗরস কিরয়া তাহার মাঝখােন বৃহৎ বািড়। বািড় িঘিরয়া
ফল-ফুেলর বাগান, বাগান িঘিরয়া ফিণ-মনসার বড়া। এখােন দাঁড়াইেল পােশই শত হ
দূের সেবা  িশখের ধূ বণ দুগ দখা যায়, উ রিদেক ছয় মাইল দূের শহরিট অ ভােব
চােখ পেড়। দি েণ চড়াইেয়র মূলেদশ হইেত জ ল আর  হইয়ােছ; যতদূর দৃি  যায়
িনিবড় ত ে ণী। এ জ লিটও রামিকেশােরর স ি । শাল স ন আবলুস কাঠ হইেত
িব র আয় হয়।
      রামিকেশার যখন থম এই গৃেহ অিধি ত হইেলন, তখন তাঁহার বয়স চি েশর
নীেচই; শরীরও বশ মজবুত এবং নীেরাগ। তথািপ অথপাজেনর জন  দৗড়ােদৗিড়র আর
েয়াজন নাই বিলয়াই বাধ কির িতিন ায় এই অ াতবাস বরণ কিরয়া লইেলন।

তাঁহার সে  আিসেলন তাঁহার ী, দুইিট পু , একিট কন া, ব  চাকর-বাকর এবং বীণ
নােয়ব চাঁদেমাহন দ ।
      েম রামিকেশােরর আর একিট পু  ও কন া জি ল। তারপর তাঁহার ী গত
হইেলন। পাঁচিট পু -কন ার লালন-পালেনর ভার রামিকেশােরর উপর পিড়ল।
      পু -কন ারা বড় হইয়া উিঠেত লািগল। রামিকেশার িক  পািরবািরক জীবেন সুখী
হইেত পািরেলন না। বড় হইয়া ওঠার সে  সে  পু -কন া িলর ভাব কিটত হইয়া
উিঠেত লািগল। এই বন  ােন সকল সংসগ হইেত িবি  হইয়া থাকার ফেল হয়েতা
তাহেদর চির  িবকৃত হইয়ািছল। বড় ছেল বংশীধর দুদা  াধী, রাগ হইেল তাহার আর
কা ান থােক না। স ানীয় ু েল ম াি ক পাশ কিরয়া বহরমপুর কেলেজ পিড়েত গল।
িক  কেয়ক মাস পেরই সখােন িক একটা অিত গিহত দু ম করার ফেল তাহােক কেলজ
ছািড়েত হইল। কেলেজর কতৃপ  তাহার দু ৃ িতর প কাশ কিরেলন না; কেলেজর
একজন অধ াপক িছেলন রামিকেশােরর বাল ব ু , িতিন ব াপারটােক চাপা িদেলন। এমন িক
রামিকেশারও কৃত ব াপার জািনেত পািরেলন না। িতিন জািনেত পািরেল হয়েতা অনথ
ঘিটত।
      বংশীধর আবার বািড়েত আিসয়া বিসল। বাপেক বিলল, স আর লখাপড়া কিরেব
না, এখন হইেত জিমদারী দখা না কিরেব। রামিকেশার িবর  হইয়া বকাবিক কিরেলন,
িক  ছেলর ই ার িব ে  জার কিরেলন না। বংশীধর জিমদারী ত াবধান কিরেত
লািগল। নােয়ব চাঁদেমাহন দ  হােত ধিরয়া তাহােক কাজ িশখাইেলন।
      যথাসমেয় রামিকেশার বংশীধেরর িববাহ িদেলন। িক  িববােহর কেয়ক মাস পেরই
বধূর অপঘাত মৃতু  হইল। বংশীধর গৃেহ িছল না, জিমদারী পিরদশেন িগয়ািছল। একিদন
সকােল বধুেক গৃেহ পাওয়া গল না। অেনক খাঁজাখঁুিজর পর দুই চুড়ার মধ বতী খাঁেজর
মেধ  তাহার মৃতেদহ পাওয়া গল ! বধু বাধ কির রাে  কানও কারেণ িনেজর ঘর হইেত
বািহর হইয়া খােদর িকনারায় িগয়ািছল, তারপর পা ফ াইয়া নীেচ পিড়য়ােছ। মৃতু
রহস জনক। বংশীধর িফিরয়া আিসয়া বধূর মৃতু র সংবােদ এেকবাের ফািটয়া পিড়ল; উ

ােধ ভাই বান কাহােকও স দাষােরাপ কিরেত িবরত হইল না। ইহার পর হইেত
তাহার ভীষণ কৃিত যন ভীষণতর হইয়া উিঠল।



      রামিকেশােরর ি তীয় পু  মুরলীধর; বংশীধেরর চেয় বছর দেড়েকর ছাট।
িগরিগিটর মত রাগা হাড়-বািহর করা চহারা, ধুতািমভরা ছুচােলা মুখ; চাখ এমন
সাংঘািতক ট ারা য, কখন কান িদেক তাকাইয়া আেছ বুিঝেত পারা যায় না। তার উপর
ম দে র নু তা শীণ দহটােক ধনুেকর মত বাঁকাইয়া িদয়ােছ। মুরলীধর জ াবিধ
িবকলা । তাহার চির ও বংশীধেরর িবপরীত; স রাগী নয়, িমটিমেট শয়তান। িকেশার
বয়েস দুই ভােয় একবার ঝগড়া হইয়ািছল, বংশী মুরলীর গােল একিট চড় মািরয়ািছল।
মুরলীর গােয় জার নাই। স তখন চড় হজম কিরয়ািছল; িক  কেয়কিদন পের বংশী হঠাৎ
এমন ভদবিম আর  কিরল য যায়—যায় অব া। এ ব াপাের মুরলীর য কানও হাত
আেছ তাহা ধরা গল না; িক  তদবিধ বংশী আর কানও িদন তাহার গােয় হাত তুিলেত
সাহস কের নাই। তজন গজন কিরয়াই া  হইয়ােছ।
      মুরলীধর লখাপড়া শেখ নাই, তার উপর ওই চহারা; বাপ তাহার িববাহ িদেলন না।
স আপন মেন থােক এবং িদবারা  পান-সুপাির িচবায়। তাহার একিট খাস চাকর আেছ,
নাম গণপৎ। গণপৎ মুরলীধেররই সমবয় ; বঁেট িনেরট চহারা, গাল মুখ, চ ু  দুিটও
গাল, যুগল অধচ াকৃিত। তাহার মুখ দিখয়া মেন হয় স সবদাই িশ সুলভ িব েয়
আিব  হইয়া আেছ। অথচ তাহার মত দু  খুব কম দখা যায়। এমন দু ম নাই যাহা
গণপেতর অসাধ ; নারীহরণ হইেত গৃহদাহ পয , ভুর আেদশ পাইেল স সব িকছুই
কিরেত পাের। ভু-ভৃেত র অিবে দ  স । শানা যায়, ইহারা দুইজেন িমিলয়া অেনক
দু ৃ িত কিরয়ােছ, িক  কখনও ধরা পেড় নাই।
      রামিকেশােরর তৃতীয় স ানিট কন া, নাম হিরি য়া। স মুরলীধর অেপ া বছর
চােরেকর ছাট; দিখেত িনেত ভালই, কানও শারীিরক িবকলতা নাই। িক  তাহার
চােখর দৃি  যন িবষমাখােনা। মনও ঈষার িবেষ ভরা। হিরি য়া িনেজর ভাই- বানেদর
দুচে  দিখেত পািরত না। সকেলর িছ াে ষণ, পান হইেত চুম খিসেল তী  অসে াষ
এবং তদুপেযাগী বচন-িবন াস, এই িছল হিরি য়ার ভাব। বংশীধেরর িববােহর পর যখন
নববধূ ঘের আিসল, তখন হিরি য়ার ঈষার ালা ি ণ বািড়য়া গল। বধুিট ভালমানুষ ও
ভী  ভাব; হিরি য়া পেদ পেদ তাহার খুৎ ধিরয়া তাহােক অপদ  কিরয়া বাক বােণ জজর
কিরয়া তুিলল।
      তারপর অক াৎ বধুর মৃতু  হইল। এই দুেযাগ কািটয়া যাইবার কেয়ক মাস পের
রামিকেশার কন ার িববাহ িদেলন। র-ঘর কিরেত পিরেব না বুিঝয়া িতিন দিখয়া িনয়া
একিট গরীব ছেলর সে  তাহার িববাহ িদেলন। ছেলিটর নাম মিণলাল; লখাপড়ায় ভাল,
িব. এস-িস. পাস কিরয়ােছ; া বান, শা  কৃিত, িববােহর পর মিণলাল র গৃেহ
আিসয়া অিধি ত হইল।
      হিরি য়া ও মিণলােলর দা ত  জীবন সুেখর হইল িকনা বািহর হইেত বাঝা গল
না। মিণলাল এেকই চাপা কৃিতর যুবক, তার উপর দির  ঘরজামাই; আ-সুেখর কারণ
ঘিটেলও স নীরব রিহল। হিরি য়াও িনেজর ামীেক অেন র কােছ লঘু কিরল না। বরং
তাহার াতারা মিণলালেক লইয়া ঠা া-তামাসা কিরেল স ফাঁস কিরয়া উিঠত।



      একিট িবষেয় নবদ িতর মেধ  কাশ  ঐক  িছল। মিণলাল িববােহর পর েরর
িবেশষ অনুর  হইয়া পিড়য়ািছল। শ ালকেদর সিহত তাহার স ক িছল স ূণ িনিল ,
কাহারও িত অনুরাগ িবরাগ িছল না; িক  েরর িত য তাহার অসীম া-ভি
আেছ তাহা তাহার িত বােক  ও আচরেণ কাশ পাইত। হিরি য়াও িপতােক ভালবািসত;
িপতােক ছাড়া আর কাহােকও বাধ হয় স অ েরর সিহত ভালবািসত না। ভালবািসবার
শি  হিরি য়ার খুব বিশ িছল না।
      হিরি য়ার পর দুিট ভাই বান; িকেশার বয়  গদাধর এবং সবকিন া তুলসী। গদাধর
একটু হাবলা গােছর, বয়েসর অনুযায়ী বুি  পিরণত হয় নাই। কাছ কাঁচার িঠক থােক না,
অকারেণ িহ িহ কিরয়া হােস। লখাপড়ায় তাহারও মন নাই; লিত লইয়া বেন পািখ িশকার
কিরয়া বড়ােনা তাহার একমা  কাজ।
      এই কােজ ছাট বান তুলসী তাহার িনত  সি নী। তুলসীর বুি  িক  গদাধেরর মত
নয়, বরং বয়েসর অনুপােত একটু বিশ। িছপিছেপ শরীর, সু  পাৎলা মুখ, অত  চ ল
কৃিত। দুপুরেবলা জ েলর মেধ  পািখর বাসা বা খরেগােশর গত খঁুিজয়া বড়ােনা এবং

সকল িবষেয় গদাধেরর অিভভাবকতা করা তাহার কাজ। বািড়েত ক কাথায় িক কিরেতেছ
িকছুই তুলসীর চ ু  এড়ায় না। স কখন কাথায় থােক তাহাও িনণয় করা কাহারও সাধ
নয়। তবু সব ভাইেবােনর মেধ  তুলসীেকই বাধ হয় অেপ াকৃত সহজ ও কৃিত  বলা
চেল।
      রামিকেশােরর সংসাের পু কন া ছাড়া আর একিট পাষ  িছল যাহার পিরচয়
আবশ ক। ছেলিটর নাম রমাপিত। দুঃ  জািত দিখয়া রামিকেশার তাহােক আ য়
িদয়ািছেলন। রমাপিত ম াি ক পাস; স গদাধর ও তুলসীেক পড়াইেব এই উে েশ ই
রামিকেশার তাহােক গৃেহ রািখয়ািছেলন। রমাপিতর চ ার িট িছল না, িক  ছা ছা ীর
সিহত মা ােরর সা াৎকার বড় একটা ঘিটয়া উিঠত না। রমাপিত মুখেচারা ও লাজুক
ভােবর ছেল, ছা ছা ী তাহােক অ াহ  কিরত; বািড়র অন  সকেল তাহার অিকি ৎকর

অি  ল ই কিরত না। এমিনভােব দু' বলা দুমুিঠ অ  ও আ েয়র জন  রমাপিত বািড়র
এক কােণ পিড়য়া থািকত।
      নােয়ব চাঁদেমাহন দে র উে খ পূেবই হইয়ােছ। িতিন রামিকেশার অেপ া পাঁচ-ছয়
বছেরর বড়; রামিকেশােরর কম-জীবেনর আর  হইেত তাঁহার সে  আেছন। বংশীধর
জিমদারী পিরচালনার ভার িনজ হে  হণ কিরবার পর তাঁহার এক কার ছুিট হইয়ািছল।
িক  িতিন কাজকেমর িদেক সতকদৃি  রািখেতন; আয় ব য় িহসাব িনকাশ সম ই তাঁহার
অনুেমাদেনর অেপ া রািখত। লাকিট অিতশয় ঁিশয়ার ও িবষয় ; দীঘকাল এক
থািকয়া বািড়র একজন হইয়া িগয়ািছেলন।
      রামিকেশার পািরবািরক জীবেন সুখী হইেত পােরন নাই সত , িক  েহর বেশ এবং
বেয়াধেম মানুেষর সহনশীলতা বৃি  পায়। যৗবনকােল তাঁহার কৃিত দুজয় ও অসিহ ু
িছল, এখন অেনকটা নরম হইয়ােছ। পূেব পু ষকারেকই চূড়া  বিলয়া মািনেতন, এখন
অদৃ েক এেকবাের অ ীকার কেরন না। ধমকেমর িত অিধক আসি  না থািকেলও



ঠাকুরেদবতার িত অ া দশন কেরন না। তাঁহার ী িছেলন গাঁড়া ব ব বংেশর
মেয়, হয়েতা তাঁহার ভাব রামিকেশােরর জীবেন স ূণ ব থ হয় নাই। অ ত
পু কন ােদর নামকরেণর মেধ  স ভােবর ছাপ রিহয়া িগয়ােছ।
      তবু, কদািচৎ কানও কারেণ ধযু িত ঘিটেল তাঁহার চ  অ ঃ কৃিত বািহর হইয়া
আিসত, কলসীর মেধ  আব  দেত র মত কিঠন িহং  াধ কাশ হইয়া উিঠত। তখন
তাঁহার স ুেখ কহ দাঁড়াইেত পািরত না, এমন িক বংশীধর পয  ভেয় িপছাইয়া যাইত।
তাঁহার াধ িক  বিশ ণ ায়ী হইত না, দিপ কিরয়া িলয়া আবার দপ কিরয়া িনিভয়া
যাইত।
 

৩
 
      হিরি য়ার িববােহর আট-নয় মাস পের শীেতর শেষ একদল বেদ- বেদনী আিসয়া
কুয়ার সি কেট আ ানা গািড়ল। তাঁহােদর সে  একপাল গাধা কুকুর মুরগী সাপ ভৃিত
জ জােনায়ার। তাহারা রাে  ধুিন ািলয়া মদ পান কিরয়া মেয়-মদ নাচগান ে াড় কের,
িদেনর বলা জ েল কাঠ কােট, ফাঁদ পািতয়া বনেমারগ খরেগাশ ধের, কুেপর জল যেথ া
ব বহার কের। বেদ জািতর নীিত ান কানও কােলই খুব খর নয়।
      রামিকেশার থমটা িকছু বেলন না, িক  েম উত  হইয়া উিঠেলন। সবেচেয়
আশ ার কথা, গদাধর ও তুলসী আহার িন া ত াগ কিরয়া বেদর তাঁবু িলর আেশপােশ
ঘুিরয়া বড়াইেত লািগল, অেনক শাসন কিরয়াও তাঁহােদর িবিন  কৗতুহল দমন করা গল
না। বািড়র বয়  লােকরা অবশ  কােশ  বেদ-প ীেক পিরহার কিরয়া চিলল; িক  রাি র
অ কাের বািড়র চাকর-বাকর এবং মািলকেদর মেধ  কহ কহ য সখােন পদাপণ কিরত
তাহা অনুমান করা যাইেত পাের। বেদনী যুবতীেদর প যত না থাক মািহনী শি  আেছ।
      হা াখােনক এইভােব কািটবার পর একিদন কেয়কজন বেদ- বেদনী এেকবাের
রামিকেশােরর সদের আিসয়া উপি ত হইল এবং িশলািজৎ, িক রী মৃেগর নািভ, সােপর
িবষ, গ কিম  সাবান ভৃিতর পসরা খুিলয়া বিসল। বংশীধর উপি ত িছল, স মার-মার
কিরয়া তাহােদর তাড়াইয়া িদল। রামিকেশার কুম িদেলন, আজই যন তাহারা এলাকা
ছািড়য়া চিলয়া যায়।
      বেদরা এই আেদশ পালন কিরলা বেট, িক  পুরাপুির নয়। স ার সময় তাহারা
ডরাডা া তুিলয়া দুই িতন শত গজ দূের জ েলর িকনারায় িগয়া আবার আ ানা গািড়ল।
পরিদন সকােল বংশীধর তাহা দিখয়া এেকবাের অি শমা হইয়া উিঠল। ব ুক লইয়া স
তাঁবুেত উপি ত হইল, সে  কেয়কজন চাকর। বংশীধেরর কুম পাইয়া চাকেররা বেদেদর
িপটাইেত আর  কিরল, বংশীধর ব ুেকর ফাঁকা আওয়াজ কিরল। এবার বেদরা সত ই
এলাকা ছািড়য়া পলায়ন কিরল।
      আপদ দূর হইল বেট, িক  নােয়ব চাঁদেমাহন মাথা নািড়য়া বিলেলন, কাজটা বাধহয়
ভাল হল না। ব াটারা ভাির শয়তান, হয়েতা অিন  করবার চ া করেব।



      বংশীধর উ তভােব বিলল, “িক অিন  করেত পাের ওরা?
      চাঁদেমাহন বিলেলন, তা িক বলা যায়। হয়েতা কুেয়ায় িবষ ফেল িদেয় যােব, নয়েতা
জ েল আ ন লািগেয় দেব--
      িকছুিদন সকেল সতক রিহেলন, িক  কানও িবপদাপদ ঘিটল না। বেদরা কানও
কার অিন  কিরবার চ া কের নাই, িক া কিরেলও তাঁহা ফল সূ হয় নাই।

      মাসখােনক পের রামিকেশার পিরবারবগেক লইয়া জ েলর মেধ  বনেভাজেন গেলন।
ইহা তাঁহার একিট বাৎসিরক অনু ান। বেনর মেধ  চাঁেদায়া টাঙােনা হয়; ভূেত রা পাঠ
কািটয়া র ন কের; ছেলরা ব ুক লইয়া জ েলর মেধ  প প ীর স ােন ঘুিরয়া বড়ায়।
কত চাঁেদায়ার তেল বিসয়া চাঁদেমাহেনর সে  দুচার বািজ দাবা খেলন। তারপর অপরাে
সকেল গৃেহ িফিরয়া আেসন।
      সকালেবলা দলবল লইয়া রামিকেশার উি  ােন উপি ত হইেলন। ঘন শালবেনর
মেধ  একিট ান পির ৃ ত হইয়ােছ; মািটর উপর শতরি  পাতা, মাথার উপর চ াতপ।
পাচক উনান িলেতেছ, চাকর-বাকর রা ার উেদ াগ কিরেতেছ। মাটর চালক বুলািকলাল
একরাশ িসি র পাতা লইয়া হামানিদ ায় কুিটেত বিসয়ােছ, বকােল ভােঙর সরবৎ হইেব।
আকােশ ণাভ রৗ , শালবেনর ছায়ায় ি  হইয়া বাতাস মৃদুম  বািহত হইেতেছ।
কাথাও কানও দুলি েণর িচ মা  নাই।
      দুই বৃ  চ াতপতেল বিসয়া দাবার ছক পািতেলন; আর সকেল বেনর মেধ  এিদক
ওিদক অদৃশ  হইয়া গল। বংশীধর ব ুক কাঁেধ ফিলয়া এক িদেক গল, মুরলীধর
িনত স ী গণপৎেক লইয়া অন  িদেক িশকার স ােন গল। দু’জেনই ভাল ব ুক চালাইেত
পাের। গদাধর ও তুলসী একসে  বািহর হইল; মা ার রমাপিত দূের দূের থািকয়া
তাহােদর অনুসরণ কিরল। কারণ ঘন জ েলর মেধ  বালকবািলকােদর পথ হারােনা অস ব
নয়। রামিকেশার বিলয়া িদয়ািছেলন, ওেদর চােখ চােখ রেখা।
      জামাই মিণলাল একখানা বই লইয়া আ ানা হইেত িকছু দূের একটা গােছর আড়ােল
িগয়া বিসল। রামিকেশার তাহােক ত  স ে  একিট ইংেরিজ বই িদয়ািছেলন, তাহাঁই স
মেনােযােগর সিহত দাগ িদয়া পিড়েতিছল। তাহার িশকােরর শখ নাই।
      বািক রিহল কবল হিরি য়া। স িকছু ণ রা ার আেয়াজেনর আেশপােশ ঘুিরয়া
বড়াইল, একবার ামীর গাছতলার িদেক গল, তারপর একািকনী বেনর মেধ  েবশ
কিরল। আজ একিদেনর জন  সকেল াধীন হইয়ােছ; একই বািড়েত এত েলা লাক
একসে  থািকয়া যন পর েরর সাি েধ  হাঁপাইয়া উিঠয়ািছল, তাই বেনর মেধ  ছাড়া
পাইয়া একটু িনঃস তা উপেভাগ কিরয়া লইেতেছ।
      বলা বািড়েত লািগল। দুই বৃ  খলায় ম  হইয়া িগয়ােছন, জ েলর অভ র হইেত
থািকয়া থািকয়া ব ুেকর আওয়াজ ভািসয়া আিসেতেছ, র েনর সুগ  বাতাস আেমািদত
কিরয়া তুিলয়ােছ। গােছর পাতার ফাঁেক ফাঁেক িগিরচুড়ার চুনকাম করা বািড় এবং ভাঙা দুগ
দখা যাইতােছ। বিশ দূর নয়, বড় জার আধ মাইল। ভাঙা দুেগর ছায়া মােঝর খাদ ল ন
কিরয়া সাদা বািড়র উপর পিড়য়ােছ।



      হঠাৎ একটা তী  একটানা চীৎকার অলস বনমমরেক িছ িভ  কিরয়া িদল। দাবা
খেলায়াড় দুইজন চমিকয়া চাখ তুিলেলন। গােছর তলায় মিণলাল বই ফিলয়া উিঠয়া
দাঁড়াইল। দখা গল, তুলসী শালবেনর আেলাছায়ার িভতর িদয়া উধব ােস ছুিটয়া
আিসেতেছ এবং তার ের চীৎকার কিরেতেছ।
      তুলসী চাঁেদায়া পয  প ছবার পূেবই মিণলাল তাহােক ধিরয়া ফিলল, তাহার কাঁেধ
একটা বল ঝাঁকািন িদয়া বিলল, এই তুলসী ! িক হেয়েছ ! চঁচাি স কন?
      তুলসী পাগেলর মত ঘালােট চাখ তুিলয়া েণক চািহয়া রিহল, তারপর আেগর
মতই চীৎকার কিরয়া বিলল, িদিদ ! গাছতলায় পেড় আেছ- বাধহয় মের গেছ! শীগিগর
এেসা-বাবা, জঠামশাই, শীগিগর এেসা।
      তুলসী যিদক হইেত আিসয়ািছল। আবার সই িদেক ছুিটয়া চিলল; মিণলালও তাহার
সে  সে  ছুিটল। দুই বৃ  আলুথালুভােব তাঁহােদর অনুসরণ কিরেলন।
      ায়-দুইশত গজ দূের ঘন গােছর ঝাপ; তুলসী ঝােপর কােছ আিসয়া একটা গােছর
নীেচ অ ুিল িনেদশ কিরল। হিরি য়া বাস ী রেঙর শািড় পিরয়া আিসয়ািছল, দখা গল স
ছায়াঘন গােছর তলায় পিড়য়া আেছ, আর, ক একটা লাক তাহার শরীেরর উপর ঝুিকয়া
িনরী ণ কিরেতেছ।
      পদশ  িনয়া রমাপিত উিঠয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ ভেয় শীণ, স িলত ের
বিলল, সাপ ! সােপ কামেড়েছ।
      মিণলাল তাহােক ঠিলয়া দূের সরাইয়া িদল, তারপর দুই বা  ারা হিরি য়ােক
তুিলয়া লইল। হিরি য়ার তখন ান নাই। বাঁ পােয়র গাড়ািলর উপর সােপর দাঁেতর দাগ;
পাশাপািশ দুিট র বণ িচ ।
 

৪
 
      হিরি য়া বাঁিচল না, বািড়েত লইয়া যাইেত যাইেত পেথই তাহার মৃতু  হইল।
      জ েল ইিতপূেব কহ িবষধর সাপ দেখ নাই। এবারও সাপ চােখ দখা গল না
বেট, িক  সােপর অি  স ে  সে হ রিহল না; এবং ইহা য বেদেদর কাজ, তাহারাই
িতিহংসা চিরতাথকিরবার উে েশ  জ েল সাপ িক া সােপর িডম ছািড়য়া িদয়া িগয়ােছ,

তাহাও এক কার তঃিস  হইয়া পিড়ল। িক  বেদর দল তখন ব দূের চিলয়া িগয়ােছ,
তাহােদর স ান পাওয়া গল না।
      হিরি য়ার মৃতু র পর িকছুিদন রামিকেশােরর বািড়র উপর অিভশােপর মত একটা
থমথেম ছায়া চািপয়া রিহল। রামিকেশার তাঁহার সকল স ানেদর মেধ  হিরি য়ােকই
বাধহয় সবেচেয় বিশ ভালবািসেতন; িতিন দা ণ আঘাত পাইেলন। মিণলাল অিতশয়
স ৃতচির  যুবক, িক  সও এই আকি ক িবপযেয় কমন যন উদ া  িদশহারা হইয়া
গল। অ ত ািশত ভূিমকে  তাহার নবগিঠত জীবেনর িভি  এেকবাের িসয়া িগয়ািছল।
      আর একজন এই অনথপােত তরভােব অিভভূত হইয়ািছল, স তুলসী। তুলসী য



তাহার িদিদেক খুব বিশ ভালবািসত তা নয়, বরং দুই বােনর মেধ  িখিটিমিট লািগয়াই
থািকত। হিরি য়া সুেযাগ পাইেলই তুলসীেক শাসন কিরত, ঘের ব  কিরয়া রািখত। তবু,
হিরি য়ার মৃতু  চােখর সামেন দিখয়া তুলসী কমন যন বুি  হইয়া পিড়য়ািছল।
সিদন বেনর মেধ  বড়াইেত বড়াইেত স অদূের গাছতলায় হলুদবণ শািড় দিখয়া সই
িদেক িগয়ািছল; তারপর িদিদেক ঐভােব পিড়য়া থািকেত দিখয়া ভীতভােব ডাকাডািক
কিরয়ািছল। হিরি য়া কবল একবার চাখ মিলয়া চািহয়ািছল, কথা বিলবার চ া
কিরয়ািছল।
      সই হইেত তুলসীর ধ  লািগয়া িগয়ািছল। ভূত ে র মত শি ত চ ু  মিলয়া স
বািড়ময় ঘুিরয়া বড়াইত; কহ িকছু িজ াসা কিরেল ফ াল ফ াল কিরয়া চািহয়া থািকত।
তাহার অপিরণত ায়ুম লীর উপর য কিঠন আঘাত লািগয়ািছল তাহােত সে হ নাই।
      বংশীধর এবং মুরলীধরও ধা া পাইয়ািছল। িক  এতটা নয়। বংশীধর ম হইয়া
িগয়ািছল; মেন মেন স হয়েতা হিরি য়ার মৃতু র জন  িনেজেক দাষী কিরেতিছল; বেদেদর
উপর অতটা জুলুম না কিরেল বাধ হয় এ ব াপার ঘিটত না। মুরলীধেরর বাহ  চালচলেন
কানও পিরবতন দখা যায় নাই বেট। িক  সও ক েপর মত িনেজেক িনেজর মেধ
টাইয়া লইয়ািছল। দুই াতার মেধ  কবল একিট িবষেয় ঐক  হইয়ািছল, দুইজেনই

মিণলালেক িবষচে  দিখেত আর  কিরয়ািছল। যন হিরি য়ার মৃতু র জন  মিণলালই
দায়ী।
      হিরি য়ার মৃতু র একমাস পের মিণলাল রামিকেশােরর কােছ িগয়া িবদায় চািহল। এ
সংসােরর সিহত তাহার স ক ঘুিচয়া িগয়ােছ, এই কথার উে খ কিরয়া স সজল চে
বিলল, আপনার হ কখনও ভুলব না। িক  এ পিরবাের আর তা আমার ান নই।
      রামিকেশােরর চ ু ও সজল হইল। িতিন বিলেলন, কান ান নই? য গেছ স তা
গেছই, আবার তামােকও হারােবা? তা হেব না। তুিম থােকা। যিদ ভগবান কেরন আবার
হয়েতা স ক হেব।
      বংশীধর ও মুরলীধর উপি ত িছল। বংশীধর মুখ কােলা কিরয়া উিঠয়া গল;
মুরলীধেরর ঠাঁেট অসে াষ বাঁকা হইয়া উিঠল। ইি তটা কাহারও বুিঝেত বািক রিহল না।
      মিণলাল রিহয়া গল। পূবােপ াও িন ৃহ এবং িনিল ভােব ভূতপূব গৃেহ বাস
কিরেত লািগল।
      অতঃপর বছর দুই িন প েব কািটয়া িগয়ােছ। রামিকেশােরর সংসার আবার
াভািবক অব ায় িফিরয়া আিসয়ােছ। কবল তুলসী পূেবর মত িঠক কৃিত  হইল না।

তাহার মেন এমন তর ধা া লািগয়ািছল, যাহার ফেল তাহার দিহক ও মানিসক বৃি
িন  হইয়া িগয়ািছল। দশ বছর বয়েস তাহার দহ-মন য প অপিরণত িছল, তর বছের
পা িদয়াও তমিন অপিরণত আেছ। মাট কথা, যৗবেনাদগেমর াভািবক বয়েস উপনীত
হইয়াও স বািলকাই রিহয়া িগয়ােছ।
      উপর  তাহার মেন আর একিট পিরবতন ঘিটয়ােছ। য-মা ােরর িত পূেব তাহার
অবেহলার অ  িছল না, অেহতুকভােব স সই মা ােরর অনুর  হইয়া পিড়য়ােছ। ইহােত



মা ার রমাপিত যতটা আনি ত হইয়ােছ, তাহার অিধক সে াচ ও অশাি  অনুভব
কিরেতেছ। কারণ অবেহলায় যাহারা অভ , একটু সমাদর পাইেল তাহারা িব ত হইয়া
ওেঠ।
      যােহাক, রামিকেশােরর সংসার-য  আবার সচল হইয়ােছ এমন সময় বািড়েত
একজন অিতিথ আিসেলন। ইিন রামিকেশােরর যৗবনকােলর ব ু । আসেল রামিকেশােরর
দাদা রামিবেনােদর সিহত তাঁহার গাঢ় ব ু  িছল। রামিবেনােদর অকালমৃতু র পর
রামিকেশােরর সিহত তাঁহার সখ -ব ন িশিথল হইয়ািছল বেট, িক  ীিতর সূ  এেকবাের
িছ  হয় নাই। ইিন কেলেজর অধ াপক িছেলন, স িত অবসর লইয়ােছন। নাম ঈশানচ
মজুমদার। কেয়ক বছর আেগ বংশীধর যখন কেলেজ দু ৃ িত করার ফেল িবতািড়ত
হইেতিছল, তখন ইিনই তাহােক র া কিরয়ািছেলন।
      অধ াপক ঈশানচে র চহারা তপঃকৃশ স াসীর ন ায় শীণ কৃিত ঈষৎ িত র
সা । অবসর হণ কিরবার পর তাঁহার া  ভাি য়ািছল, অেথরও বাধকির অনটন
ঘিটয়ািছল। িতিন পূব ঘিন তা রণ কিরয়া রামিকেশারেক প  িলিখেলন; তামােদর
অেনকিদন দিখ নাই, কেব আিছ কেব নাই, ওখানকার জলহাওয়া নািক ভাল, ইত ািদ।
রামিকেশার উ ের অধ াপক মহাশয়েক সাদর আম ণ জানাইয়া প  িলিখেলন, এখানকার
া  খুবই ভাল, তুিম এস, দু’এক মাস থািকেলই শরীর সািরয়া যাইেব।

      যথাসমেয় ঈশানচ  আিসেলন এবং বািড়েত অিধি ত হইেলন। বংশীধর িকছু জািনত
না, স খাস-আবাদী ধান কাটাইেত িগয়ািছল; বািড় িফিরয়া ঈশানচে র সে  তাহার
মুেখামুিখ দখা হইয়া গল। বংশীধর ভূত দখার মত চমিকয়া উিঠল; তাহার মুখ সাদা
হইয়া িগয়া আবার ধীের ধীের লাল হইয়া উিঠল। স ঈশানচে র কােছ আিসয়া চাপা গলায়
বিলল, আপিন এখােন?
      ঈশানচ  িকছু ণ একদৃি  া ন িশেষ র পােন চািহয়া থািকয়া ের বিলেলন,
এেসিছ। তামার আপি  আেছ নািক?
      বংশীধর তাঁহার হাত ধিরয়া টািনয়া বিলল, েন যান। একটা কথা আেছ।
      আড়ােল িগয়া িশেষ র মেধ  িক কথা হইল, তাহা কহ জািনল না। িক
বাক িবিনময় য আন দায়ক হয় নাই। তাহা মাণ হইল যখন ঈশানচ  রামিকেশারেক
িগয়া বিলেলন য, িতিন আজই চিলয়া যাইেত চান। রামিকেশার তাঁহার অেনক সাধ সাধনা
কিরেলন; শষ পয  রফা হইল অধ াপক মহাশয় দুেগ িগয়া থািকেবন। দুেগর দু’একিট ঘর
বােসাপেযাগী আেছ; অধ াপক মহাশেয়র িনজনবােস আপি  নাই। তাঁহার খাদ  দুেগ
প ছাইয়া দওয়া হইেব।
      সিদন স ায় ঈশানচ েক দুেগ িতি ত কিরয়া রামিকেশার িফিরয়া আিসেলন এবং
বংশীধরেক ডািকয়া পাঠাইেলন। িপতাপুে  সওয়াল জবাব চিলল। হঠাৎ রামিকেশার খেড়র
আ েনর মত িলয়া উিঠেলন এবং উ কে  পু েক ভৎসনা কিরেলন। বংশীধর িক
চঁচােমিচ কিরল না, আর  চে  িন ল াধ ভিরয়া িতর ার িনল।
      যাহােক, ঈশানচ  দুেগ বাস কিরেত লািগেলন। রাে  িতিন একাকী থােকন। িক



িদেনর বলা বংশীধর ও মুরলীধর ছাড়া বািড়র আর সকেলই দুেগ যাতায়াত কের।
মুরলীধর অধ াপক মহাশেয়র উপর মমাি ক চিটয়ািছল, কারণ িতিন দুগ অিধকার কিরয়া
তাহার গাপন কিলকু িট কািড়য়া লইয়ািছেলন।
      অতঃপর একপ  িনঝ ােট কািটয়া গল। একিদন স ার সময় রামিকেশার
ঈশানচে র সিহত দখা কিরেত যাইেতিছেলন, দউিড় পয  নািময়া দুেগর িসঁিড় ধিরেবন,
দিখেত পাইেলন কুয়ার কােছ ত ে র িভতর হইেত ধঁূয়া বািহর হইেতেছ। কৗতুহলী
হইয়া িতিন সইিদেক গেলন। দিখেলন, বৃ তেল এক সাধু ধুিন ািলয়া বিসয়া আেছন।
      সাধুর অ  িবভূিতভূিষত, মাথায় জটা, মুেখ কাঁচা-পাকা দািড়- গাঁফ। রামিকেশার এবং
সাধুবাবা অেনক ণ ি র নে  পর র িনরী ণ কিরেলন। তারপর সাধুবাবার ক  হইেত
খল খল হাস  িনগত হইল।
      রামিকেশােরর দুেগ যাওয়া হইল না। িতিন িফিরয়া আিসয়া শয ায় শয়ন কিরেলন।
িকছু ণ পের তাঁহার তাড়স িদয়া র আিসল। েরর ঘাের িতিন উ কে  লাপ বিকেত
লািগেলন।
      ডা ার আিসল। লাপ ব  হইল, রও ছািড়ল। রামিকেশার েম সু  হইেলন।
িক  দখা গল তাঁহার দয়  তরভােব জখম ইয়ােছ। পূেব তাঁহার দয  বশ
মজবুত আরও একপ  কািটল। ঈশানচ  পূববৎ দুেগ রিহেলন। সাধুবাবােক বৃ মূল
হইেত কহ তাড়াইবার চ া কিরল না। ঘরেপাড়া গ  িসঁদুের মঘ দিখেল ডরায়,
বেদেদর লইয়া য ব াপার ঘিটয়া িগয়ােছ তাহার পুনিরভনয় বা নীয় নয়।
 

উ রখ
 

১
একিদন কািতক মােসর সকালেবলা ব ামেকশ ও আিম আমােদর হ ািরসন রােডর

বাসায় িড  সহেযােগ চা-পান শষ কিরয়া খবেরর কাগজ লইয়া বিসয়ািছলাম। সত বতী
বািড়র িভতর গৃহকেম িনযু  িছল। পঁুিটরাম বাজাের িগয়ািছল।

ব ামেকেশর িববােহর পর আিম অন  বাসা লইবার াব কিরয়ািছলাম; কারণ
নবদ িতর জীবন িনিব  করা ব ু র কাজ। িক  ব ামেকশ ও সত বতী আমােক যাইেত
দয় নাই। সই অবিধ এই চার বছর আমরা একসে  বাস কিরেতিছ। ব ামেকশেক পাইয়া
আমার াতার অভাব দূর হইয়ািছল; সত বতীেক পাইয়ািছ একাধাের ভিগনী ও
াতৃবধু েপ। উপর  স িত াতু পু  লােভর স াবনা আস  হইয়ােছ। আশাতীত সুখ

ও শাি র মেধ  জীবেনর িদন লা কািটয়া যাইেতেছ।
ভাগ কিরয়া খবেরর কাগজ পাঠ চিলেতিছল। সামেনর পাতা আিম লইয়ািছলাম,

ব ামেকশ। লইয়ািছল িভতেরর পাতা। সংবাদপে র সদের মাটা অ ের যসব খবর ছাপা
হয়, তাহার িত ব ামেকেশর আসি  নাই, সদেরর চেয় অিলগিলেতই তাহার মেনর
যাতায়াত বিশ।

হঠাৎ কাগজ হইেত মুখ তুিলয়া ব ামেকশ বিলল, ঈশানচ  মজুমদােরর নাম



জােনা?
িচ া কিরয়া বিললাম, নামটা চনা- চনা মেন হে । ক িতিন?
ব ামেকশ বিলল, ইিতহােসর অধ াপক িছেলন। বহরমপুের আিম িকছুিদন তাঁর ছা

িছলাম। ভ েলাক মারা গেছন।
বিললাম, তা তুিম যখন তাঁর ছা , তখন তাঁর মরবার বয়স হেয়িছল বলেত হেব।
তা হয়েতা হেয়িছল। িক  তাঁর াভািবক মৃতু  হয়িন। সপাঘােত মারা গেছন।
ও।
গতবছর আমরা যখােন া  পুন ার করেত িগেয়িছলাম, িতিন এবছর সখােন

িগেয়িছেলন। সখােনই মৃতু  হেয়েছ।
সাওঁতাল পরগণার সই পাহাড়- ঘরা শহরিট ! সখােন কয় হ া বড় আনে  িছলাম,

যাহােদর ৃিত ঝাপসা হইয়া আিসেতিছল, তাহােদর কথা মেন পিড়য়া গল। মহীধর বাবু,
পু র পাে , ডা ার ঘটক, রজনী—

বিহ ােরর কড়া নিড়য়া উিঠল। ার খুিলয়া দিখলাম, ডাকিপওন। একখানা খােমর
িচিঠ, ব ামেকেশর নােম। আমােদর িচিঠপ  বড় একটা আেস না। ব ামেকশেক িচিঠ িদয়া
উৎসুকভােব তাহার পােন চািহয়া রিহলাম।

িচিঠ পিড়য়া স সহােস  মুখ তুিলল, বিলল, কার িচিঠ বল দিখ?
বিললাম, তা িক কের িজানব? আমার তা রিডও-চ ু  নই।
িড. এস. িপ, পুর র পাে র িচিঠ।
সিব েয় বিললাম, বল িক ! এইমা  য তাঁর কথা ভাবিছলাম।
ব ামেকশ ঘাড় নািড়য়া বিলল, আিমও।. ধু তাই নয়, অধ াপক মজুমদােরর স ও

আেছ।
আ য!
ব ামেকশ বিলল, এরকম আ য ব াপার মােঝ মােঝ ঘেট। অেনকিদন যার কথা

ভািবিন তােক হঠাৎ মেন পেড় গল, তারপর স সশরীের এেস হািজর হল। -পি েতরা
বেলন, ‘কইনিসেড ’-সমাপতন। িক  এর রহস  আরও গভীর। কাথাও একটা যাগসূ
আেছ, আমরা দখেত পাই না—?

স যাক। পাে  িলেখেছন িক?
পেড় দ ােখা।
িচিঠ পিড়লাম। পাে  যাহা িলিখয়ােছন তাহার সারমম এই—
স িত এখােন একিট রহস ময় ব াপার ঘিটয়ােছ। শহর হইেত িকছু দূের পাহােড়র

উপর এক সমৃ  পিরবার বাস কেরন; গৃহ ামীর এক বৃ  ব ু  ঈশান মজুমদার বায়ু
পিরবতেনর জন  আিসয়ািছেলন। িতিন হঠাৎ মারা িগয়ােছন। মৃতু র কারণ সপাঘাত বিলয়াই
কাশ, িক  এ িবষেয় শব-ব বে দক ডা ার এবং পুিলেসর মেন সে হ হইয়ােছ। ...
ব ামেকশবাবু রহস  ভালবােসন; তার উপর এখন শীতকাল, এখানকার জলবায়ু অিত
মেনারম। িতিন যিদ সবা েব আিসয়া িকছু িদেনর জন  দীেনর গরীবখানায় আিতথ  হণ
কেরন, তাহা হইেল রথ- দখা কলা- বচা দুই-ই হইেব।

িচিঠ পড়া শষ হইেল ব ামেকশ বিলল, িক বল?
বিললাম, ম  িক। এখােন তামার কাজকমও তা িকছু দখিছ না। িক  সত বতী—
ব ামেকশ বিলল, ওেক এ অব ায় কাথাও িনেয় যাওয়া চেল না—
তা বেট। িক  ও যিদ যেত চায়? িক া যিদ তামােক না ছাড়েত চায়? এ সময়

মেয়েদর মন বড় অবুঝ হেয় পেড়, কখন িক চায় বাঝা যায় না- িভতর িদেক পােয়র শ
িনয়া থািময়া গলাম।



সত বতী েবশ কিরল। অব ােবেশ তাহার মুখখািন কাইয়া িগয়ােছ, দহাকৃিত
িডম-ভরা ক মােছর মত। স আিসয়া একটা চয়াের থাপ কিরয়া বিসয়া পিড়ল। আমরা
নীরব রিহলাম। সত বতী তখন াি ভের বিলল, আমােক দাদার কােছ পািঠেয় দাও।
এখােন আর ভাল লাগেছ না।

ব ামেকেশর সিহত আমার চােখ চােখ বাত িবিনময় হইয়া গল। স বিলল, ভাল
লাগেছ না ! ভাল লাগেছ না কন?

সত বতী উ াপহীন ের বিলল, তামােদর আর সহ  হে  না। দখিছ আর রাগ
হে ।

ইহা িন য় এই সমেয়র একটা ল ণ, নেচৎ আমােদর দিখয়া রাগ হইবার কানও
কারণ নাই। ব ামেকশ একটা ব িথত িন াস ফিলয়া বিলল, যাও তাহেল, আটকাব না।
অিজত তামােক সুকুমােরর ওখােন প েছ িদেয় আসুক। —আর আমরাও না হয় এই ফাঁেক
কাথাও ঘুের আিস।

টিল াম পাইয়া পু র পাে  মহাশয় শেন উপি ত িছেলন, আমােদর নামাইয়া
লইেলন। তাঁহার বাসায় প িছয়া অপব া  খাদ ব  িনঃেশষ কিরেত কিরেত পিরিচত
ব ি েদর খাঁজখবর লইলাম। সকেলই পূববৎ আেছন। কবল মালতী দবী আর ইহেলােক
নাই; ােফসর সাম বািড় িবি  কিরয়া চিলয়া িগয়ােছন।

অতঃপর কােজর কথা আর  হইল। পুর র পাে  অধ াপক ঈশানচ  মজুমদােরর
মৃতু র হাল বয়ান কিরেলন। সই সে  রামিকেশােরর পািরবািরক সং াও অেনকখািন জানা
গল।

অধ াপক মজুমদােরর মৃতু র িববরণ এই প —িতিন মাসখােনক দুেগ অব ান
কিরেতিছেলন, শরীর বশ সািরয়ািছল। কেয়কিদন আেগ িতিন রাি র আহার স  কিরয়া
অভ াসমত দুেগর া েণ পায়চাির কিরেলন; স সময় মা ার রমাপিত তাঁহার সে  িছল।
আ াজ সােড় নয়টার সময় রমাপিত বািড়েত িফিরয়া গল; অধ াপক মহাশয় একাকী
রিহেলন। তারপর রাি কােল দুেগ িক ঘিটল কহ জােন না। পরিদন াতঃকােলই রমাপিত
আবার দুেগ গল। িগয়া দিখল, অধ াপক মহাশয় তাঁহার শয়নঘেরর ােরর কােছ মিরয়া
পিড়য়া আেছন। তাঁহার পােয়র গাড়ািলেত সপাঘােতর িচ , মাথার িপছন িদেক ঘােড়র
কােছ একটা কালিশরার দাগ এবং ডান হােতর মুিঠর মেধ  একিট বাদশাহী আমেলর
চকচেক মাহর।

সপাঘােতর িচ  থেম কাহারও চােখ পেড় নাই। রামিকেশার সে হ কিরেলন,
রাে  কানও দুব  আিসয়া ঈশানবাবুেক মািরয়া িগয়ােছ; ম েকর আঘাত-িচ  এই অনুমান
সমথন কিরল। িতিন পুিলেস খবর পাঠাইেলন।

িক  পুিলস আিসয়া পৗছবার পূেবই সপদংশেনর দাগ আিব ৃ ত হইল। তখন আর
উপায় নাই। পুিলস আিসয়া শব-ব বে েদর জন  লাস চালান িদল।

শব-ব বে েদর ফেল মৃেতর রে  সােপর িবষ পাওয়া িগয়ােছ, গাখুরা সােপর িবষ।
সুতরাং সপাঘাতই য মৃতু র কারণ তাঁহােত সে হ নাই। িক  তবু পুর র পাে  িনঃসংশয়
হইেত পােরন নাই। তাঁহার িব াস ইহার মেধ  একটা কারচুিপ আেছ।

সব িনয়া ব ামেকশ বিলল, সােপর িবেষ মৃতু  হেয়েছ একথা যখন অ ীকার করা
যায় না, তখন সে হ িকেসর?

পাে  বিলেলন, সে েহর অেনক েলা ছাট কারণ আেছ। কােনাটাই ত ভােব খুব
জারােলা নয় বেট, িক  সব েলা িমিলেয় একটা িকছু পাওয়া যায়। থমত দখুন,
ঈশানবাবু মারা গেছন সপাঘােত। তেব তাঁর মাথায় চাট লাগল িক কের?

ব ামেকশ বিলল, এমন হেত পাের, সােপ কামড়াবার পর িতিন ভয় পেয় পেড় যান,



মাথায় চাট লেগ অ ান হেয় পেড়ন। তারপর অ ান অব ােতই তাঁর মৃতু  হয়। স ব
নয় িক?

অস ব নয়। িক  আরও কথা আেছ। সাপ এল কাে েক? আিম ত ত  কের
খাঁজ কিরেয়িছ, কাথাও িবষা  সােপর িচ  মা  পাওয়া যায়িন।

িক  আপিন য বলেলন, দু’বছর আেগ রামিকেশারবাবুর মেয়ও সপাঘােত মারা
িগেয়িছল।

তােক সােপ কামেড়িছল জ েল। সখােন সাপ থাকেতও পাের। িক  দুেগ সাপ
উঠল িক কের? পাহােড়র গা বেয় ওঠা অস ব। িসঁিড় বেয় উঠেতও পাের, িক  ওঠবার
কানও কারণ নই। দুেগ ইঁদুর, ব াং িকছু নই, তেব িকেসর লােভ সাপ িসঁিড় ভেঙ
ওপের উঠেব?

তাহেল—
তেব যিদ কউ সাপ িনেয় িগেয় দুেগ ছেড় িদেয় থােক, তাহেল হেত পাের।
ব ামেকশ িচ া কিরেত কিরেত বিলল, ,ঁ আর িকছু?
পাে  বিলেলন, আর, ভেব দখুন, অধ াপক মহাশেয়র মুিঠর মেধ  একিট ণমু া

িছল। সিট এল কাে েক?
হয়েতা তাঁর িনেজর িজিনস।
অধ াপক মহাশেয়র আিথক অব ার য পিরচয় সং হ কেরিছ, তােত িতিন মাহর

হােত িনেয় সবদা ঘুের বড়ােতন বেল মেন হয় না।
তেব-িক অনুমান কেরন?
িকছুই অনুমান করেত পারিছ না; তােতই তা সে হ আরও বেড় যাে । মেন হে

এটা মামুিল সপাঘাত নয়, এর মেধ  রহস  আেছ।
িকয়ৎকাল নীরব থািকয়া ব ামেকশ বিলল, ঈশানবাবুর আ ীয় পিরজন কউ নই?
পাে  বিলেলন, এক িববািহতা মেয় আেছ। জামাই নপােল ডা াির কের। খবর

পলাম, মেয়-জামাইেয়র সে  অধ াপক মহাশেয়র স াব িছল না।
ব ামেকশ নীরেব বিসয়া ভািবেত লািগল। পাঁচ িমিনট কািটবার পর পাে  আবার

কিহেলন, যসব কথা নেলন স েলােক িঠক মাণ বলা চেল না তা মািন, িক  অবেহলা
করাও যায় না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আেছ। রামিকেশারবাবুর বংশটা ভাল নয়।

ব ামেকশ চিকত হইয়া বিলল, স িক রকম?
পাে  বিলেলন, বংেশর একটা মানুষও সহজ নয়, াভািবক নয়। রামিকেশারবাবুেক

আপাতদৃি েত ভালমানুষ বেল মেন হয়, িক  সটা পাষ-মানা বােঘর িনরীহতা; সহজাত
নয়, মিক। তাঁর অতীত জীবেন বাধ হয় কানও রহস  আেছ, নেল যৗবন পার না
হেতই িতিন এই জ েল অ াতবাস  করেলন কন তা বাঝা যায় না। তারপর, বড়
ছেল বংশীধর একিট আ  কাঠেগাঁয়ার; স যভােব জিমদারী শাসন কের, তােত মেন হয়
স চি স খাঁর ভায়রাভাই। েনিছ জিমদারীেত দু’একটা খুন-জখমও কেরেছ, িক  সা ী-
সাবুদ নই—

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, বয়স কত বংশীধেরর? িবেয় হেয়েছ?
বয়স ছাি শ-সাতাশ। িবেয় হেয়িছল, িক  দু’মাস যেত না যেতই বৗেয়র অপঘাত

মৃতু  হয়। দখা যাে , এ বংেশ মােঝ মােঝ অপঘাত মৃতু  লেগই আেছ।
এরও িক সপাঘাত?
না। দুপুর রাে  ওপর থেক খােদ লািফেয় পেড়িছল িক া কউ ঠেল ফেল

িদেয়িছল।
চমৎকার বংশিট তা ! তারপর বলুন।



মজ ছেল মুরলীধর আর একিট ণধর। ট ারা এবং কঁুেজা; বাপ িবেয় দনিন।
বাপেক লুিকেয় লা ািম কের। একটা মজা দেখিছ, দুই ছেলই বাপেক যেমর মতন ভয়
কের। বাপ যিদ গা- বচাির ভালমানুষ হেতন, তাহেল ছেলরা তাঁেক অত বিশ ভয় করত
না।

ঁ-তারপর?
মুরলীধেরর পের এক মেয় িছল, হিরি য়া। স সপাঘােত মারা গেছ। তার চির

স ে  িবেশষ িকছু জািন না। তেব জামাইিট সহজ মানুষ।
জামাই !
পাে  জামাই মিণলােলর কথা বিলেলন। তারপর গদাধর ও তুলসীর পিরচয় িদয়া

িববরণ শষ কিরেলন, গদাধরটা ন ালা-ক াবলা; তার যটুকু বুি  সটুকু দু ু -বুি । আর
তুলসী-তুলসী মেয়টা য কী তা আিম বুেঝ উঠেত পািরিন। িনেবাধ নয়, ন াকােবাকা নয়,
ইচেড় পাকাও নয়; তবু যন কমন একরকম।

ব ামেকশ ধীের-সুে  একিট িসগােরেট অি সংেযাগ কিরয়া বিলল, আপিন যভােব
চির িলেক সমী ণ কেরেছন, তােত মেন হয় আপনার িব াস। এেদর মেধ  কউ পেরা
বা ত ভােব ঈশানবাবুর মৃতু র জন  দায়ী।

পাে  একটু হািসয়া বিলেলন, আমার সে হ তাই, িক  সে হটা এখনও িব ােসর
পযােয় প ছয়িন। বৃ  অধ াপকেক মের কার িক ই িসি  হল সটা বুঝেত পারিছ না। যা
হাক, আপনার ম ব  এখন মুলতুিব থাক। আজ িবেকলেবলা দুেগ যাওয়া যােব; সখােন
সেরজিমন তজিবজ কের আপনার যা মেন হয় বলেবন।

পাে  অিফেসর কাজ দিখেত চিলয়া গেলন। ব ামেকশ আমােক িজ াসা কিরল,
িক মেন হল?

বিললাম, সবই যন ধাঁয়া- ধাঁয়া।
ব ামেকশ বিলল, ধাঁয়া যখন দখা যাে , তখন আ ন আেছ। শাে  বেল, পবেত

বি মান ধূমাৎ।  
বকােল পুিলেসর মাটর চিড়য়া িতনজেন বািহর হইলাম। ছয় মাইল পাথুের পথ

অিত ম কিরেত আধা ঘ া লািগল।
কুয়ার িনকট অবিধ প িছয়া দখা গল সখােন আর একিট মাটর দাঁড়াইয়া আেছ।

আমরাও এখােন গািড় হইেত নািমলাম; পাে  বিলেলন, ডা ার ঘটেকর গািড়। আবার
কা র অসুখ নািক?

 কিরয়া জানা গল, আমােদর পিরিচত ডা ার অি নী ঘটক এ বািড়র গৃহ-
িচিকৎসক। বািড়র িদেক অ সর হইেতিছ, দৃি  পিড়ল কুয়ার ওপাের ত  হইেত
মৃদুম  ধাঁয়া বািহর হইেতেছ।

ব ামেকশ বিলল, ওটা িক? ওখােন ধাঁয়া িকেসর?
পাে  বিলেলন, একটা সাধু ওখােন আ া গেড়েছ।
সাধু ! এই জ েলর মেধ  সাধু ! এখােন তা িভ া পাবার কানও আশা নই।
তা নই। িক  রামিকেশারবাবুর বািড় থেক বাধ হয় বাবাজীর িসেধ আেস।
ও। কতিদন আেছন এখােন বাবাজী?
িঠক জািন না। তেব অধ াপক মহাশেয়র মৃতু র আেগ থেকই আেছন।
তাই নািক? চলুন, একবার সাধু দশন করা যাক।
একিট গােছর তলায় ধূিন িলয়া কৗপীনধারী বাবাজী বিসয়া আেছন। আমরা কােছ

িগয়া দাঁড়াইেল িতিন জবার  চ ু  মিলয়া চািহেলন, িকছু ণ অপলকেনে  আমােদর পােন
চািহয়া রিহেলন। তারপর সমাকুল মুেখ একিট িবিচ  নীরব হািস ফুিটয়া উিঠল। িতিন



আবার চ ু  মুিদত কিরেলন।
িকছু ণ অিনি তভােব দাঁড়াইয়া থািকয়া চিলয়া আিসলাম। পেথঘােট যসব

িভ াজীবী সাধু-স াসী দখা যায় ইিন িঠক সই জাতীয় নন। কাথায় যন একটা তফাৎ
আেছ। িক  তাহা আধ াি ক আিভজাত  িকনা বুিঝেত পািরলাম না।

পাে  বিলেলন, এবার কাথায় যােবন? আেগ রামিকেশারবাবুর সে  দখা করেবন,
না। দুগ দখেবন?

ব ামেকশ বিলল, দুগটাই আেগ দখা যাক।
দউিড়র পাশ িদয়া দুেগর িসঁিড় ধিরব, মাটর চালক বুলািকলাল তাহার কাটর

হইেত বািহের আিসয়া িড. এস. িপ. সােহবেক সলাম কিরয়া দাঁড়াইল। পাে  বিলেলন,
বুলািকলাল, ডা ার এেসেছ কন? কা র িক অসুখ?

বুলািকলাল বিলল, না। জুর, ডা ার সােহব এেসেছ, উিকল সােহবও এেসেছন। িক
জািন িক ফত-  হে ।

উিকল? িহমাং বাবু?
জী জুর। একসে  এেসেছন। এ ালা দব?
থাক, আমরা িনেজরাই যাব।
বুলািকলাল তখন হাত জাড় কিরয়া বিলল, জুর, ঠা াই তির করিছ। যিদ কুম

হয়—
ঠা াই-ভাঙ? বশ তা, তুিম তির কর, আমরা দুগ দেখ এখনই িফের আসিছ।
জী সরকার।
বুেড়া বুলািকলাল খাসা ভাঙ তির কের। ঐ িনেয়ই আেছ।
পঁচা রিট িসঁিড় ভাি য়া দুগেতারেণ উপনীত হইলাম। তারেণর কবাট নাই, ব

পূেবই অ িহত হইয়ােছ। িক  পাথেরর িখলান এখনও অটুট আেছ। গতগিতর বাধা নাই।
তারণপেথ েবশ কিরয়া সবাে  য ব িট আমােদর দৃি  আকষণ কিরল। তাহা

একিট কামান। থম দিখয়া মেন হয় তাল গােছর একটা িড় মুখ উঁচু কিরয়া মািটেত
পিড়য়া আেছ। দুই শতা ীর রৗ বৃি  অনাবৃত কামােনর দশ হাত দীঘ দহিটেক মিরচা
ধরাইয়া শ াবৃত কিরয়া তুিলয়ােছ। ায় িনেরট লৗহ িট জগ ল ভাির, ব কাল কহ
তাহােক নড়াচাড়া কের নাই। তাহার িভতেরর গালা ছঁুিড়বার িছ িট বিশ ফাঁদােলা নয়,
কানও েম একিট ছাবড়া- ছাড়ােনা নািরেকল তাহােত েবশ কিরেত পাের। তাহাও
বতমােন ধূলামািটেক ভরাট হইয়া িগয়ােছ; মুেখর িদকটায় এক  সজীব ঘাস মাথা বািহর
কিরয়া আেছ। অতীেতর সা ী িয় ু  দুগিটর তারণমুেখ ভূপিতত কামানিটেক দিখয়া
কমন যন মায়া হয়; মেন হয় যৗবেন স বলদৃ  যা া িছল, জরার বেশ ধরাশায়ী হইয়া
স উ মুেখ মৃতু র িদন িনেতেছ।

কামান ছাড়া অতীতকােলর অ াবর ব  দুগমেধ  আর িকছু নাই। াকার- ঘরা
দুগভুিম আয়তেন দুই িবঘার বিশ নয়; সম টাই পাথেরর পািট িদয়া বাঁধােনা। চ াকার
াকােরর গােয় ছাট ছাট কুঠুির; বাধ হয় পূবকােল এ িলেত দুগর ক িসপাহীরা

থািকত। এ িলর অব া ভ ায়; কাথাও পাথর ভাি য়া পিড়য়ােছ, কাথাও ােরর স ুেখ
কাঁটাগাছ জি য়ােছ। এই চে র মাঝখােন নািভর ন ায় দুেগর ধান ভবন। নািভ ও নিমর
মেধ  িব ৃত া েণর অবকাশ।

গৃহিট চতুে াণ এবং বািহর হইেত দিখেল মজবুত বিলয়া মেন হয়। পাঁচ ছয়িট ছাট
বড় ঘর লইয়া গৃহ; মামুিলভােব মরামত করা সে ও সব ঘর িল বােসর উপেযাগী নয়।
কানও ঘেরর দয়ােল ফাটল ধিরয়ােছ, কানও ঘেরর ছাদ ফুেটা হইয়া আকাশ দখা যায়।
কবল িপছন িদেকর একিট ছাট ঘর ভাল অব ায় আেছ। যিদও চুন সুরিক খিসয়া ুল



পাথেরর গাঁথুিন কট হইয়া পিড়য়ােছ। তবু ঘরিটেক বােসাপেযাগী কিরবার জন  তাহার
েবশ-পেথ নূতন চৗকাঠ ও কবাট লাগােনা হইয়ােছ।

আমরা অন ান  ঘর িল দিখয়া এই ঘেরর স ুেখ উপি ত হইলাম। পাে  চৗকােঠর
িদেক আ ুল দখাইয়া বিলেলন, অধ াপক মহাশেয়র লাস ঐখােন পেড় িছল।

ব ামেকশ িকছু ণ সইিদেক তাকাইয়া থািকয়া বিলল, সােপ কামড়বার পর িতিন
যিদ চৗকােঠ মাথা ঠুেক পেড় িগেয় থােকন, তাহেল মাথায় চাট লাগা অস ব নয়।

পাে  বিলেলন, না, অস ব নয়। িক  সারা বািড়টা। আপিন দেখেছন; ভা া বেট।
িক  কাথাও এমন আবজনা নই। যখােন সাপ লুিকেয় থাকেত পাের। অধ াপক মহাশয়
বাস করেত আসার সময় এখােন ভাল কের কাবিলক অ ািসেডর জল ছড়ােনা হেয়িছল,
তারপরও িতিন বঁেচ থাকাকােল বার দুই ছড়ােনা হেয়েছ—

অধ াপক মহাশয় আসবার আেগ এখােন কউ বাস করত না?
পাে  মুখ িটিপয়া বিলেলন, কউ কবুল কের না। িক  মুরলীধর—
ঁ-বুেঝিছ। বিলয়া ব ামেকশ ঘেরর মেধ  েবশ কিরল।

ঘরিট ল ায় চওড়ায় আ াজ চৗ  ফুট। মেঝ শান বাঁধােনা। একপােশ একিট
ত েপাশ এবং একিট আরাম- কদারা ছাড়া ঘের অন  কানও আসবাব নাই। অধ াপক
মহাশেয়র ব বহােরর জন  য-সকল তজস িছল তাহা ানা িরত হইয়ােছ।

এই ঘের একিট িবেশষ  ল  কিরলাম যাহা অন  কানও ঘের নাই। িতনিট
দয়ােল মেঝ হইেত ায় এক হাত উে  সাির সাির লাহার গজাল ঠাকা রিহয়ােছ,
গজাল িল দয়াল হইেত দড় হাত বািহর হইয়া আেছ। স িল আেগ বাধ হয় শাবেলর
মত ুল িছল, এখন মিরচা ধিরয়া য প ভ ুর আকৃিত ধারণ কিরয়ােছ তাহােত মেন হয়
স িল জানকীরােমর সমসামিয়ক।

ব ামেকশ বিলল, দয়ােল গাঁজ। কন?
পাে  বিলেলন, এ ঘরটা বাধহয় সকােল দুেগর দ র িক া খাজনাখানা িছল।

গাঁেজর ওপর ত া পেত িদেল বশ তাক হয়, তােকর ওপর নানান িজিনসপ , বই খাতা,
এমন িক টাকার িস ুক রাখা চলত। এখনও িবহােরর অেনক সােবক বািড়েত এইরকম
গাঁজ দখা যায়৷।

ব ামেকশ ঘেরর মেঝ ও দয়ােলর উপর চাখ বুলাইয়া দিখেত লািগল। এক সময়
বিলল, অধ াপক মহাশয় িন য় বা -িবছানা এেনিছেলন। স েলা কাথায়?

স েলা আমােদর অথাৎ পুিলেসর িজ ায় আেছ।
বা র মেধ  িক আেছ দেখেছন?
গাটািকেয়ক জামা কাপড় আর খান-িতন-চার বই খাতা। একটা ন াকড়ায় বাঁধা

িতনেট দশ টাকার নাট আর িকছু খুচেরা টাকা পয়সা িছল।
আর তাঁর মুিঠর মেধ  য মাহর পাওয়া িগেয়িছল সটা?
সটাও আমােদর িজ ায় আেছ। এ মামলার একটা িন ি  হেল সব িজিনস তাঁর

ওয়ািরসেক ফরত িদেত হেব।
ব ামেকশ আরও িকছু ণ ঘর পরী া কিরল, িক  উে খেযাগ  িকছু পাওয়া গল

না। তখন স িন াস ছািড়য়া বিলল, চলুন। এখানকার দখা শষ হেয়েছ।
দুগ া েণ আিসয়া আমরা তারেণর িদেক অ সর হইয়ািছ, একিট ছাকরা তারণ

িদয়া েবশ কিরল। মা ার রমাপিতেক এই থম দিখলাম। িছপিছেপ গড়ন, ময়লা রঙ,
চােখমুেখ বুি র ছাপ; িক  স ু িচত ভাব। বয়স উিনশ-কুিড়। তাহােক দিখয়া পাে
বিলেলন, িক মা ার, িক খবর?

রমাপিত একটু অ িতভ হািসয়া বিলল, বািড়েত ডা ারবাবু আর উিকলবাবু



এেসেছন। তাঁেদর িনেয় কতার ঘের িক সব কােজর কথা হে । বড়রা সবাই সখােন
আেছন। িক  গদাই আর তুলসীেক দখেত পলাম না, তাই ভাবলাম হয়েতা তারা এখােন
এেসেছ।

না, তােদর তা এখােন দিখিন।
পাে  আমােদর সিহত রমাপিতর পিরচয় করাইয়া িদেলন, এঁরা আমার ব ু , এখােন

বড়ােত এেসেছন।
রমাপিত একদৃি  ব ামেকেশর পােন চািহয়া থািকয়া সংহত ের বিলল, আপিন িক-

সত াে ষী ব ামেকশবাবু?
ব ামেকশ হািসয়া উিঠল, ঁ! িক  িচনেলন িক কের; আমার ছিব তা কাথাও

বেরায়িন।
রমাপিত স  হইয়া উিঠল, িলত ের বিলল, আিম-না, ছিব দিখিন-িক  দেখ

মেন হল-আপনার বই পেড়িছ।--কিদন ধের মেন হি ল-আপিন যিদ আসেতন তাহেল
িন য় এই ব াপােরর মীমাংসা হত- স থতামত খাইয়া চুপ কিরল।

ব ামেকশ সদয় হািসয়া বিলল, আসুন, আপনার সে  খািনক গ  করা যাক।
িনকেটই কামান পিড়য়িছল, ব ামেকশ মাল িদয়া ধূলা ঝািড়য়া তাহার উপর বিসল,

পােশর ান িনেদশ কিরয়া বিলল, ‘বসুন।’ রমাপিত সসে ােচ তাহার পােশ বিসল।
ব ামেকশ বিলল, আপিন বলেলন আিম এেল এ ব াপােরর মীমাংসা হেব। ঈশানবাবু

তা সােপর কামেড় মারা গেছন। এর মীমাংসা কী হেব?
রমাপিত উ র িদল না, শি ত নতমুেখ অ ু  িদয়া অ ুে র নখ খঁুিটেত লািগল।

ব ামেকশ তাহার আপাদম ক তী দৃি েত দিখয়া লইয়া সহজ ের বিলল, যাক ও কথা।
ঈশানবাবু য-রাে  মারা যান স-রাে  ায় সােড় ন’টা পয  আপিন তাঁর সে  িছেলন। িক
কথা হি ল?

রমাপিত এবার সতকভােব উ র িদল, বিলল, উিন আমােক হ করেতন। আিম
ওঁর কােছ এেল আমার সে  নানারকম গ  করেতন। স-রাে —

সা-রাে  কান গ  বলিছেলন?
এই দুেগর ইিতহাস বলিছেলন।
দুেগর ইিতহাস! তাই নািক ! িক ইিতহাস নেলন বলুন তা, আমরাও িন।
আিম আর পাে  িগয়া কামােনর উপর বিসলাম। রমাপিত য গ  িনয়ািছল। তাহা

বিলল। রাজা জানকীরাম হইেত আর  কিরয়া িসপাহী িবে ােহর সময় রাজারাম ও জয়রাম
পয  কািহনী বিলয়া গল।

িনয়া ব ামেকশ বিলল, ঁ, সিত  ইিতহাস বেলই মেন হয়। িক  এ ইিতহাস তা
পাঠ পু েক পাওয়া যায় না। ঈশানবাবু জানেলন িক কের?

রমাপিত বিলল, উিন সব জানেতন। কতার এক ভাই িছেলন, কম বয়েস মারা যান,
তাঁর নাম িছল রামিবেনাদ িসংহ, অধ াপক মশায় তাঁর ােণর ব ু  িছেলন। তাঁর মুেখ উিন
এসব কথা েনিছেলন; রামিবেনাদবাবুর মৃতু  পয  বংেশর সব ইিতহাস এর জানা িছল।
একটা খাতায় সব িলেখ রেখিছেলন।

খাতায় িলেখ রেখিছেলন? কাথায় খাতা? এখন খাতা কাথায় তা জািন না। িক
আিম দেখিছ। বাধহয় ওঁর তরে র মেধ  আেছ।

ব ামেকশ পাে র পােন তাকাইল। পাে  ঘাড় নািড়য়া বিলেলন, পি েল লখা
একটা খাতা আেছ, িক  তােত িক লখা আেছ তা জািন না। বাংলায় লখা।

দখেত হেব; যা হাক ব ামেকশ রমাপিতর িদেক িফিরয়া বিলল, “আপনার কােছ
অেনক খবর পাওয়া গল। —আ া, পরিদন সকােল সবার আেগ আপিন আবার দুেগ



এেসিছেলন কন, বলুন তা?’
রমাপিত বিলল, উিন আমােক ডেকিছেলন। বেলিছেলন, আজ এই পয  থাক, কাল

ভারেবলা এেসা, বািক গ টা বলব !
বািক গ টা মােন—?
তা িকছু খুেল বেলনিন। তেব আমার মেন হেয়িছল য িসপাহী যুে র পর থেক

বতমান কাল পয  এ বংেশর ইিতহাস আমােক শানােবন।
িক  কন? আপনােক এ ইিতহাস শানাবার কানও উে শ  িছল িক?
তা জািন না; তাঁর যখন যা মেন আসত আমােক বলেতন, আমারও ভাল লাগত।

তাই নতাম। মাগল-পাঠান আমেলর অেনক গ  বলেতন। একিদন বেলিছেলন, য-বংেশ
একবার াতৃহত ার িবষ েবশ কেরেছ স-বংেশর আর র া নই; যতবড় বংশই হাক
তার ংস অিনবায। এই হে  ইিতহােসর সা ।

আমরা পর র মুেখর পােন চািহলাম। পাে র ললাট কুিট-ব ু র হইয়া উিঠল।
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, সে  হেয় আসেছ। চলুন, এবার ওিদেক যাওয়া যাক।

খােদর ওপাের বািড়র আড়ােল সূয তখন ঢাকা পিড়য়ােছ।
 

২
 

দউিড় পয  নািময়া আিসয়া দিখলাম, বুলািকলাল দুইিট বৃহৎ পাে  ভােঙর সরবৎ।
লইয়া ঢালাঢািল কিরেতেছ; গদাধর এবং তুলসী পরম আ হভের দাঁড়াইয়া ি য়া
দিখেতেছ।

আমােদর আগমেন গদাধর িবরাট হাঁ কিরয়া তাকাইয়া রিহল; তুলসী সংশয়-স ু ল
চ ু  আমােদর উপর াপন কিরয়া কাণােচ ভােব সিরয়া িগয়া মা ার রমাপিতর হাত
চািপয়া ধিরল। রমাপিত িতর ােরর সুের বিলল, কাথায় িছেল তামরা? আিম চািরিদেক
তামােদর খঁুেজ বড়াি ।

তুলসী জবাব িদল না, অপলক দৃি েত আমােদর পােন চািহয়া রিহল। গদাধেরর গলা
হইেত একিট ঘড়ঘড় হািসর শ  বািহর হইল। স বিলল, সাধুবাবা গাঁজা খাি ল তাই
দখিছলাম।

রমাপিত ধমক িদয়া বিলল, সাধুর কােছ যেত তামােদর মানা করা হয়িন?
গদাধর বিলল, কােছ তা যাইিন, দূর থেক দাঁিড়েয় দখিছলাম।
আ া, হেয়েছ —এবার বািড় চল।
রমাপিত তাহােদর লইয়া বািড়র িদেক চিলল। িনেত পাইলাম, কেয়ক ধাপ উিঠবার

পর তুলসী ব কে  বিলেতেছ, মা ারমশাই, ওরা সব কারা?
বুলািকলাল গলাস ভিরয়া আমােদর হােত িদল। দিধ গালমিরচ শসার বীিচ এবং

আরও ব িবধ বকাল সহেযােগ ত উৎকৃ  ভােঙর সরবৎ; এমন সরবৎ ভারেতর উ র-
পি মা ল ছাড়া আর কাথাও ত হয় না। পাে  তািরফ কিরয়া বিলেলন, বাঃ, চমৎকার
হেয়েছ। িক  বুলািকলাল, তুিম এত ভাঙ তির কেরছ কার জেন ? আমরা আসব তা তা
জানেত না।

বুলািকলাল বিলল, জুর, আিম আিছ, সাধুবাবাও এক ঘিট চড়ান—
সাধুবাবার দখিছ িকছুেতই অ িচ নই। আর—
আর-গণপৎ এক ঘিট িনেয় যায়৷।
গণপৎ—মুরলীধেরর খাস চাকর? িনেজর জেন  িনেয় যায়, না মািলেকর জেন ?



তা জািন না জুর।
আ া বুলািকলাল, তুিম তা এ বািড়র পুেরােনা চাকর, বািড়েত ক কান নশা কের

বলেত পােরা?
বুলািকলাল একটু চুপ কিরয়া বিলল, বড়কতা সে র পর আিফম খান। আর কা র

কথা জািন না ধমাবতার।
বাঝা গল, জািনেলও বুলািকলাল বিলেব না। আমরা সরবৎ শষ কিরয়া, আর এক

 তািরফ কিরয়া বািড়র িসঁিড় ধিরলাম।
এিদেকও িসঁিড়র সংখ া স র-আিশ। উপের উিঠয়া দখা গল, সূয অ  িগয়ােছ,

িক  এখনও বশ আেলা আেছ। বািড়র সদের রমাপিত উপি ত িছল, স বিলল, কতার
সে  দখা করেবন? আসুন।

রমাপিত আমােদর য ঘরিটেত লইয়া গল সিট বািড়র বঠকখানা।
টিবল চয়ার ছাড়াও আর একিট ফরাস-ঢাকা বড় ত েপাশ আেছ। ত েপােশর

মধ েল রামিকেশারবাবু আসীন; তাঁহার এক পােশ নােয়ব চাঁদেমাহন, অপর পােশ জামাই
মিণলাল। দুই ছেল বংশীধর ও মুরলীধর ত েপােশর দুই কােণ বিসয়ােছ। ডা ার ঘটক
এবং উিকল িহমাং বাবু ত েপােশর িকনারায় চয়ার টািনয়া উপিব  আেছন। পি ম
িদেকর খালা জানালা িদয়া ঘের আেলা আিসেতেছ; তবু ঘেরর িভতরটা ঘার ঘার হইয়া
আিসয়ােছ।

ঘের েবশ কিরেত কিরেত িনেত পাইলাম, মুরলীধর পঁচােলা সুের বিলেতেছ, যার
ধন। তার ধন নয়, নেপায় মাের দ! মিণলালেক দুগ দওয়া হেব কন? আিম িক ভেস
এেসিছ? দুগ আিম নব।

বংশীধর অমিন বিলয়া উিঠল, তুিম নেব কন? আমার দািব আেগ, দুগ আিম নব।
আিম ওটা মরামত কিরেয় ওখােন বাস করব।

রামিকেশার বা েদর মত ফািটয়া পিড়েলন, খবরদার ! আমার মুেখর ওপর য কথা
বলেব জুিতেয় তার মুখ িছেড় দব। আমার স ি  আিম যােক ইে  িদেয় যাব।
মিণলালেক আিম সব  িদেয় যাব, তামােদর তােত িক ! বয়াদব কাথাকার।

মিণলাল শা ের বিলল, আিম তা িকছুই চাইিন—।
মুরলীধর মুেখর একটা ভ ী কিরয়া বিলল, না িকছুই চাওিন, িক  ভতের ভতের

বাবােক বশ কেরছ। িম  িমেট ডান—
রামিকেশার আবার ফািটয়া পিড়বার উপ ম কিরেতিছেলন, ডা ার ঘটক হাত

তুিলয়া বিলল, রামিকেশারবাবু, আপিন বড় বিশ উে িজত হেয় উেঠেছন, আপনার শরীেরর
পে  ওটা ভাল নয়। আজ বরং কথাবাতা ব  থাক, আর একিদন হেব।

রামিকেশারবাবু ঈষৎ সংযত হইয়া বিলেলন, না ডা ার, এ ব াপার টািঙেয় রাখা
চলেব না। আজ আিছ কাল নই, আিম সব হা ামা চুিকেয় রাখেত চাই। িহমাং বাবু, আিম
আমার স ি র িক রকম ব ব া করেত চাই আপিন েনেছন; আর বিশ আেলাচনার
দরকার নই। আপিন দিললপ  তির করেত আর  কের িদন। যত শীগিগর দিলল
রিজি  হেয় যায় ততই ভাল।

বশ, তাই হেব। আজ তাহেল ওঠা যাক।
িহমাং বাবু গাে া ান কিরেলন। এত েণ সকেলর নজর পিড়ল য আমরা িতনজন

ন যেযৗ ন তে ৗ ভােব ােরর িনকেট দাঁড়াইয়া আিছ। রামিকেশার  তুিলয়া বিলেলন, ক?
পাে  আগাইয়া িগয়া বিলেলন, আিম। আমার দুিট কলকাতার ব ু  বড়ােত এেসেছন, 

তাঁেদর দুগ দখােত এেনিছলাম।  বিলয়া বামেকেশর ও আমার নােমাে খ কিরেলন।
রামিকেশার সেমাদর সহকাের বিলেলন, আসুন, আসুন। বসেত আ া হাক। িক



িতিন ব ামেকেশর নাম পূেব িনয়ােছন বিলয়া মেন হইল না।
বংশীধর ও মুরলীধর উিঠয়া গল। ডা ার ঘটক আমােদর দিখয়া একটু িবি ত ও

অ িতভ হইল, তারপর হাত তুিলয়া নম ার কিরল। ডা ােরর সে  দু'একটা কথা হইবার
পর স উিকল িহমাং বাবুেক লইয়া ান কিরল। ঘেরর মেধ  রিহয়া গলাম আমরা
িতনজন এবং ও-পে  রামিকেশারবাবু, নােয়ব চাঁদেমাহন এবং জামাই মিণলাল।

রামিকেশার হািকেলন, ওের ক আিছস, আেলা িদেয় যা, চা তির কর।
চাঁদেমাহন বিলেলন, আিম দখিছ— িতিন উিঠয়া গেলন। চাঁদেমাহেনর চহারা কােলা

এবং িচমেশ িক  চােখর দৃি েত ধূততা ভরা। িতিন যাইবার সময় ব ামেকেশর িত
একিট দীঘ-গভীর অপা দৃি  িনে প কিরয়া।

দুই চািরিট সৗজন মূলক বাক ালাপ হইল। বািহেরর লােকর সিহত রামিকেশােরর
ব বহার বশ িম  ও অমািয়ক। তারপর ব ামেকশ বিলল, নলাম ঈশানবাবু এখােন এেস
সপাঘােত মারা গেছন। আিম তাঁেক িচনতাম, একসময় তাঁর ছা  িছলাম।

তাই নািক ! রামিকেশার চিকত চে  ব ামেকেশর পােন চািহেলন, আমার বড়
ছেলও—। িক বেল, ঈশান আমার ােণর ব ু  িছল, ছেলেবলার ব ু । স আমার বািড়েত
এেস অপঘােত মারা গল, এ ল া আিম জীবেন ভুলব না। তাঁহার কথার ভােব মেন হইল,
সপাঘােত মৃতু  স ে  য সে হ আেছ তাহা িতিন জােনন না।

ব ামেকশ সহানুভূিত দখাইয়া বিলল, বড়ই দুঃেখর িবষয়। িতিন আপনার দাদারও
ব ু  িছেলন?

রামিকেশার েণক নীরব থািকয়া যন একটু বিশ ঝাঁক িদয়া বিলেলন, হ াঁ। িক
দাদা ায় ি শ বছর হল মারা গেছন।

ও-তাহেল বতমােন আপনার সে ই তাঁর ঘিন তা িছল। —আ া, িতিন এবার
এখােন আসার আেগ এ বািড়র ক ক তাঁেক িচনেতন? আপিন িচনেতন। আর—?”

আর আমার নােয়ব চাঁদেমাহন িচনেতন।
আপনার াইভার তা পুেরােনা লাক, স িচনত না?
হ াঁ, বুলািকলাল িচনত।
আর, আপনার বড় ছেলও বাধহয় তাঁর ছা  িছেলন?
গলাটা পির ার কিরয়া রামিকেশার বিলেলন, হ াঁ।
এই বাক ালাপ যখন চিলেতিছল তখন জামাই মিণলালেক ল  কিরলাম। ভাজনরত

মানুেষর পােতর কােছ বিসয়া পাষা িবড়াল যমন একবার পােতর িদেক একবার মুেখর
িদেক পযায় েম চ ু  স ালন কের, মিণলাল তমিন কথা বলার পযয় েম ব ামেকশ ও
রামিকেশােরর িদেক দৃি  িফরাইেতেছ। তাহার মুেখর ভাব আধা-অ কাের ভাল ধরা গল
না, িক  স য একা মেন বাক ালাপ িনেতেছ তাহােত সে হ নাই।

ব ামেকশ বিলল, ঈশানবাবুর মুিঠেত একিট মাহর পাওয়া িগেয়িছল। সিট কাথা
থেক এল বলেত পােরন?

রামিকেশার মাথা নািড়য়া বিলেলন, না। ভাির আ য ব াপার। ঈশােনর আিথক
অব া তমন ভাল িছল না। অ ত মাহর িনেয় বড়াবার মত িছল না।

দুেগ কাথাও কুিড়েয় পাওয়া স ব নয় িক?
রামিকেশার িবেবচনা কিরয়া বিলেলন, স ব। কারণ আমার পূবপু ষেদর অেনক

সানা-দানা ঐ দুেগ সি ত িছল। িসপাহীরা যখন লুঠ করেত আেস তখন এক-আধটা
মাহর এিদেক ওিদেক িছটেক পড়া িবিচ  নয়। তা যিদ হয় তাহেল ও মাহর আমার
স ি ।

ব ামেকশ বিলল, আপনার স ি  হেল ঈশানবাবু মাহরিট আপনােক ফরত



িদেতন না িক? আিম যতদূর জািন, পেরর স ি  আ সাৎ করবার লাক িতিন িছেলন না।
তা িঠক। িক  অভােব মানুেষর ভাব ন  হয়। তা ছাড়া, মাহরটা কুিড়েয় পাবার

সমেয়ই হয়েতা তােক সােপ কামেড়িছল। বচারা সময় পায়িন।
এই সময় একজন ভৃত  কেরািসেনর ল া  আিনয়া টিবেলর উপর রািখল, অন

একজন ভৃত  চা এবং জলখাবােরর  লইয়া আমােদর স ুেখ ধরল। আমরা সিবনেয়
জলখাবার ত াখ ান কিরয়া চােয়র পয়ালা তুিলয়া লইলাম।

চােয় চুমুক িদয়া ব ামেকশ বিলল, এখােন িবদু ৎ বািতর ব ব া নই। ঈশানবাবুও
িন য় রাে  কেরািসেনর ল ন ব াবহার করেতন?

রামিকেশার বিলেলন, হ াঁ। তেব মৃতু র হ াখােনক আেগ স একবার আমার কাছ
থেক একটা ইেলকি ক টচ চেয় িনেয় িগেয়িছল। তার মৃতু র পর আর সব িজিনসই
পাওয়া গল কবল ঐ টচটা পাওয়া যায়িন।

তাই নািক ! কাথায় গল টাচটা?
এত েণ মিণলাল কথা কিহল, গভীর মুেখ বিলল, আমার িব াস ঐ ঘটনার পরিদন

সকালেবলা গালমােল কউ টচটা সিরেয়েছ।
পাে   কিরেলন, ক সরােত পাের? কা র ওপর সে হ হয়?
মিণলাল উ র িদবার জন  মুখ খুিলয়ািছল, রামিকেশার মাঝখােন বিলয়া উিঠেলন, না

না, মিণ, ও তামার ভুল ধারণা। রমাপিত নয়িন, িনেল ীকার করত।
মিণলাল আর কথা কিহল না, ঠাঁট চািপয়া বিসয়া রিহল। বুিঝলাম, টচ হারােনার

স  পূেব আেলািচত হইয়ােছ এবং মিণলােলর সে হ মা ার রমাপিতর উপর। একটা
ু  পিরবািরক মতা র ও অ া ে র ইি ত পাওয়া গল।

অতঃপর চা শষ কিরয়া আমরা উিঠলাম। ব ামেকশ বিলল, এই সূে  আপনার সে
পিরচেয়র সৗভাগ  হল। বড় সু র জায়গায় বািড় কেরেছন। এখােন একবার এেল আর
িফের যেত ইে  কের না।

রামিকেশার আনি ত হইয়া বিলেলন, বশ তা, দুিদন না হয় থেক যান না। দুিদন
পের িক  াণ পালাই-পালাই করেব। আমােদর অেভ াস হেয় গেছ তাই থাকেত পাির।

ব ামেকশ বিলল, আপনার িনম ণ মেন রাখব। িক  যিদ আিস, ঐ দুেগ থাকেত
িদেত হেব। ু িধত পাষােণর মত আপনার দুগটা আমােক চেপ ধেরেছ।

রামিকেশার িবরসমুেখ বিলেলন, দুেগ আর কাউেক থাকেত িদেত সাহস হয় না। যা
হাক, যিদ সিত ই আেসন তখন দখা যােব।

ােরর িদেক অ সর হইয়ািছ, কােলা পদার আড়ােল ল েল দুেটা চাখ দিখয়া
চমিকয়া উিঠলাম। তুলসী এত ণ পদার কােছ দাঁড়াইয়া আমােদর কথা িনেতিছল, এখন
সরীসৃেপর মত সিরয়া গল।

রাে  আহারািদর পর পাে িজর বাসার খালা ছােদ িতনিট আরাম- কদারায় আমরা
িতনজেন অ  এলাইয়া িদয়ািছলাম। অ কাের ধূমপান চিলেতিছল। এখােন কীিতক মােসর
এই সময়িট বড় মধুর; িদেন একটু মালােয়ম গরম, রাে  মালােয়ম ঠা া।

পাে  বিলেলন, এবার বলুন িক মেন হল।
ব ামেকশ িসগােরেট দু িতনটা টান িদয়া বিলল, আপিন িঠক ধেরেছন, গলদ আেছ।

িক  ওখােন িগেয় যত ণ না চেপ বসা যাে  তত ণ গলদ ধরা যােব না।
আপিন তা আজ তার গৗরচি ক কের এেসেছন। িক  িনতা ই িক দরকার—?
দরকার। এতদূর থেক সুিবধা হেব না। ওেদর সে  ভাল কের িমশেত হেব তেব

ওেদর পেটর কথা জানা যােব। আজ ল  করলাম, কউ মন খুেল কথা কইেছ না,
সকেলই িকছু-না-িকছু চেপ যাে ।



ঁ। তাহেল আপনার িব াস হেয়েছ য ঈশানবাবুর মৃতু টা াভািবক সপিঘােত মৃতু
নয়?

অতটা বলবার এখনও সময় হয়িন। এইটুকু বলেত পাির, আপাতদৃি েত যা দখা
যাে  তা সিত  নয়, ভতের একটা ঢ় এবং চমক দ রহস  রেয়েছ। মাহর কাথা থেক
এল? টচটা কাথায় গল? রমাপিত য-গ  শানােল তা িক সিত ? সবাই দুগটা চায় কন?
মিণলালেক কতা ছাড়া কউ দখেত পাের না কন?

আিম বিললাম, মিণলালও রমাপিতেক দখেত পাের না।
ব ামেকশ বিলল, ওটা াভািবক। ওরা দু’জেনই রামিকেশারবাবুর আি ত।

রমাপিতও বাধহয় মিণলালেক দখেত পাের না। বািড়র কউ কাউেক দখেত পাের না।
সটা আমােদর পে  সুিবেধ। দ াবিশ  িসগােরট ফিলয়া িদয়া স বিলল, আ া পাে িজ,
বংশীধর কতদূর লখাপড়া কেরেছ জােনন?

পাে  বিলেলন, ম াি ক পাশ কেরেছ জািন। তারপর বহরমপুের পড়েত িগেয়িছল,
িক  মাস কেয়ক পেরই পড়া না ব  কের ঘের িফের আেস।

গালমাল ঠকেছ। বহরমপুের ঈশানবাবুর সে  বংশীধেরর জানা- শানা হেয়িছল—
তারপর বংশীধর হঠাৎ লখাপড়া ছেড় িদেল কন?

পাে  বিলেলন, খাঁজ িনেত পাির। বিশ িদেনর কথা নয়, যিদ গালমাল থােক
কেলেজর সের ায় হিদস পাওয়া যােব।

খবর নেবন তা। —আর মুরলীধেরর িবেদ  কতদূর?
ওটা আকাট মুখখু।
ঁ, বংশটাই চাষােড় হেয় গেছ। তেব রামিকেশারবাবুর ব বহাের একটা সােবক

ভ তা আেছ।
িক  বাল ব ু র মৃতু েত খুব বিশ শাক পেয়েছন বেল মেন হল না; বরং মাহরিট

বাগাবার মতলব!
ব ামেকশ হািসয়া উিঠল, এ জগেত হায় সই বিশ চায় আেছ যার ভুির ভুির। —

কাল সকােল ঈশানবাবুর িজিনসপ েলা পরী া করেত হেব, খাতাটা পড়েত হেব। তােত
হয়েতা িকছু পাওয়া যেত পাের।

তারপর?
তারপর দুেগ িগেয় গ াঁট হেয় বসব। আপিন ব ব া ক ন।
ভাল। িক  একটা কথা ওেদর দওয়া খাবার খাওয়া চলেব না। িক জািন কার মেন

িক আেছ—
হাঁ, িঠক বেলেছন। আপনার ইকিমক কুকার আেছ?
আেছ।
ব স, তাহেলই চলেব।
িকছু ণ নীরেব কািটল। ব ামেকশ আর একটা িসগােরট ধরাইয়া বিলল, অিজত,

রামিকেশারবাবুেক দেখ িকছু মেন হল?
িক মেন হেব?
আিজ তাঁেক দেখই মেন হল, আেগ কাথায় দেখিছ। তামার মেন হল না?
ক না !
আমার িক  এক নজর দেখই মেন হল চনা লাক। িক  কেব কাথায় দেখিছ

মেন করেত পারিছ না।
পাে  একটা হাই চািপয়া বিলেলন, রামিকেশারবাবুেক আপনার দখার স াবনা কম;

গত পাঁচ বছেরর মেধ  িতিন লাকালেয় পা বািড়েয়েছন। িকনা সে হ। আপিন হয়েতা ওই



ধরেনর চহারা অন  কাথাও দেখ থাকেবন।
একটু চুপ কিরয়া থািকয়া ব ামেকশ বিলল, তাই হেব বাধ হয়।
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পরিদন াতরােশর সময় পাে  বিলেলন, দুেগ িগেয় থাকার স  িঠক আেছ?
ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, আপিন ব ব া ক ন। বড় জার দু-িতন িদন থাকব, বিশ

নয়।
পাে  বিলেলন, আমার িক  মন চাইেছ না, িক জািন যিদ সিত ই সাপ থােক।
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, থাকেলও আমােদর িকছু করেত পারেব না। আমরা সােপর

রাজা।
বশ, আিম তাহেল রামিকেশারবাবুর সে  দখা কের সব িঠকঠাক কের আিস। —

আ া, দুেগর বদেল যিদ রামিকেশারবাবুর বািড়েত থােকন তােত িত িক?
অত ঘঁষােঘঁিষ সুিবধা হেব না, পিরে ি ত পাব না। দুগই ভাল।
ভাল। আিম অিফেস বেল যাি , আমার মুনশী আতাউ ােক খবর িদেল স

ঈশানবাবুর িজিনসপ  আপনােদর দখােব। দাম ঘেরর চািব তার কােছ।
পাে িজ মাটর-বাইেক চিড়য়া ান কিরেলন। ঘিড়েত মা  নটা বািজয়ােছ,

পাে িজর অিফস তাঁহার বািড়েতই; সুতরাং ঈশানবাবুর মালপ  পরী ার তাড়া নাই। আমরা
িসগােরট ধরাইয়া সংবাদপে র পাতা উ াইয়া গিড়মিস কিরেতিছ, এমন সময় একিট ছাট
মাটর আিসয়া াের দাঁড়াইল। ব ামেকশ জানালা িদয়া দিখয়া বিলল, ডা ার ঘটক।
ভালই হল।

ডা ার ঘটেকর একটু অনুত  ভাব। আমরা য তাহার কথা ফাঁস কিরয়া িদই
নাই এবং ভিবষ েত িদব না। তাহা স বুিঝয়ােছ। বিলল, কাল আপনােদর সে  ভাল কের
কথা বলবার সুেযাগ পলাম না, তাই—

ব ামেকশ পরম সমাদেরর সিহত তাহােক বসাইয়া বিলল, আপিন না এেল আমরাই
যতম। কমন আেছন বলুন। পুেরােনা ব ু রা সব কমন? মহীধরবাবু?

ডা ার বিলল, সবাই ভাল আেছন।
ব ামেকশ চ ু  িমটিমট কিরয়া মৃদুহােস  বিলল, আর রজনী দবী?
ডা ােরর কান দুিট র াভ হইল, তারপর স হািসয়া ফিলল। বিলল, ভাল আেছ

রজনী। আপনারা এেসেছন েন জানেত চাইল িমেসস ব ী এেসেছন িক না।
‘সত বতী এবার আেসিন। স—’ ব ামেকশ আমার পােন তাকাইল।
আিম সত বতীর অব া জানাইয়া বিললাম, সত বতী আমােদর কলকাতা থেক

তািড়েয় িদেয়েছ। আমরাও িত া কেরিছ, একটা সুখবর না পাওয়া পয  ওমুেখ হব না।
ডা ার হািসয়া ব ামেকশেক অিভন ন জানাইল, িক  তাহার মুেখ হািস ভাল ফুিটল

না। ু িধত ব ি  অন েক আহার কিরেত দিখেল হািসেত পাের, িক  স হািস আনে র
নয়।

ব ামেকশ তাহার মুেখর ভাব দিখয়া মেনর ভাব বুিঝল, িপঠ চাপড়াইয়া বিলল, ব ু ,
মেন াভ রাখেবন না। আপিন যা পেয়েছন তা কম লােকর ভােগই জােট। একসে
দা ত -জীবেনর মাধুয আর পরকীয়া ীিতর তী  াদ উপেভাগ কের িনে ন।

আিম যাগ কিরয়া িদলাম, ভেব দখুন, শলী বেলেছন, হ পবন, শীত যিদ আেস
বস  রেহ িক কভু দূের। ফুেলর মরসুম শষ হাক, ফল আপিন আসেব।



এবার ডা ােরর মুেখ সত কার হািস ফুিটল। আরও িকছু ণ হািস-তামাসার পর
ব ামেকশ বিলল, ডা ার ঘটক, কাল রামিকেশারবাবুর বািড়েত িবষয়-ঘিটত আেলাচনা
খািনকটা েনিছলাম, বািকটা শানবার কৗতুহল আেছ। যিদ বাধা না থােক আপিন বলুন।

ডা ার বিলল, বাধা িক? রামিকেশারবাবু তা লুিকেয় িকছু করেছন না। মাসখােনক
আেগ ওঁর া  হঠাৎ ভে  পেড়; দযে র অব া খুবই খারাপ হেয়িছল। এখন অেনকটা
সামেলেছন; িক  ওঁর ভয় হেয়েছ হঠাৎ যিদ মারা যান তাহেল বড় ছেলরা মামলা-
মাক মায় স ি  ন  করেব। হয়েতা নাবালক ছেলেমেয়েদর বি ত করবার চ া
করেব। তাই বঁেচ থাকেত থাকেতই উিন স ি  ভাগ-বাঁেটায়ারা কের িদেত চান। স ি
সমান চার ভাগ হেব; দুভাগ বড় দুই ছেল পােব, বািক দুভাগ রামিকেশােরর অিধকাের
থাকেব। তারপর ওঁর মৃতু  হেল গদাই আর তুলসী ওয়ািরসান সূে  ওঁর স ি  পােব, বড়
দুই ছেল আর িকছু পােব না।

ব ামেকশ িচ া কিরেত কিরেত বিলল, বুেঝিছ। দুগ িনেয় িক ঝগড়া হি ল?
দুগটা রামিকেশারবাবু িনেজর দখেল রেখেছন। অথচ দুই ছেলরই লাভ দুেগর

ওপর।
মিণলালেক দুগ দবার কথা উঠল কন?
ব াপার হে  এই—রামিকেশারবাবু ি র কেরেছন তুলসীর সে  মিণলােলর িবেয়

দেবন। মিণলাল ওঁর বড় মেয়েক িবেয় কেরিছল, স- মেয় মারা গেছ, জােনন বাধ হয়।
কাল কথায় কথায় রামিকেশারবাবু বেলিছেলন, তাঁর মৃতু র পর বসতবািড়টা পােব গদাই,
আর মিণলাল পােব দুগ। মিণলাল মােনই তুলসী, মিণলালেক আলাদা িকছু দওয়া হে  না।
তাইেতই বংশী আর মুরলী ঝগড়া  কের িদেল৷।

ঁ। িক  তুলসীর িবেয়র তা এখনও দির আেছ। ওর কতই বা বয়স হেব।
আধুিনক মেত িবেয়র বয়স না হেলও নহাৎ ছাট নয়, বছর তার- চা  হেব।

রামিকেশারবাবু বাধহয় শীগিগরই ওেদর িবেয় দেবন। যিদ হঠাৎ মারা যান, নাবালক
ছেলেমেয়েদর একজন িনভরেযাগ  অিভভাবক চাই তা ! বড় দুই ছেলর ওপর ওঁর
িকছুমা  আ া নই।

যটুকু দেখিছ তােত আ া থাকার কথা নয়। মিণলাল মানুষিট কমন?
মাথা-ঠা া লাক। রামিকেশারবাবু তাই ওর ওপেরই ভরসা রােখন বিশ। তেব

যভােব রবািড় কামেড় পেড় আেছ তােত মেন হয় চ ু ল া কম।
ব ামেকশ িকছু ণ শূেন  চািহয়া থািকয়া হঠাৎ বিলল, ডা ার ঘটক, আপিন গী

স ে  একটু সাবধান থাকেবন।
ডা ার চিকত হইয়া বিলল, গী ! কান গী?
রামিকেশারবাবু। তাঁর দয  যিদ দিলল রিজি  হবার আেগই হঠাৎ থেম যায়

তাহেল কা র সুিবধা হেত পাের।
ডা ার চাখ বড় বড় কিরয়া চািহয়া রিহল।
বলা দশটা নাগাদ ডা ার িবদায় লইেল আমরা মুনশী আতাউ ােক খবর

পাঠাইলাম।
আতাউ া লাকিট অিতশয় কতাদুর  ৗঢ় মুসলমান, বাধহয় খানদানী ব ি । কৃশ

দেহ িছেটর আচকান, দািড়েত মেহিদর রঙ, চােখ সুমা, মুেখ পান; তাহার চা  জবােনর
সে  মুখ হইেত ফুিলে র ন ায় পােনর কুিচ িছটকাইয়া পিড়ত। লাকিট স ন।

আমােদর অিভ ায় জািনেত পািরয়া মুনশী আতাউ া দুইজন আরদািলর সাহােয
ঈশানবাবুর িবছানা ও তার  আিনয়া আমােদর িখদমেত পশ কিরেলন। িবছানাটা
নামমা । রঙ-ওঠা সতরি েত জড়ােনা জীণ বাঁিদেপাতার তাষক ও তলিচেট বািলশ। তবু



ব ামেকশ উহা ভাল কিরয়া পরী া কিরল। তাষকিট ঝািড়য়া এবং বািলশিট িটিপয়া টুিপয়া
দিখল, িক  তাঁহােদর মেধ   ধাতব পদােথর অি  ধরা পিড়ল না।

িবছানা ানা িরত কিরবার কুম িদয়া ব ামেকশ বিলল, মু  শিজ, একটা মাহর
িছল সটা দখেত পাওয়া যােব িক?

বশক, জনাব। আপনার যিদ মরিজ হয় তাই আিম মাহর সে  এেনিছ।
আতাউ া আচুকােনর পেকট হইেত একিট কােঠর কাটা বািহর কিরেলন। কাটার

গােয় নানা কার সাে িতক অ র ও িচ  অি ত রিহয়ােছ। িভতের তুলার মাড়েকর মেধ
মাহর।

পাকা সানার মাহর; আকাের আয়তেন বতমান কােলর চাঁিদর টাকার মত।
ব ামেকশ উ াইয়া পা াইয়া দিখয়া বিলল, এেত উদুেত িক লখা রেয়েছ পড়েত পােরন?

আতাউ া ঈষৎ আহত-কে  বিলেলন, উদু নয় জনাব, ফারসী। আসরিফেত উদু
লখার রওয়াজ িছল না। যিদ ফরমাস কেরন পেড় িদেত পাির, ফারসী আমার খাস জবান।

ব ামেকশ অ ত হইয়া বিলল, তাই নািক ! তাহেল পেড় বলুন দিখ কেবকার
মাহর।

আতাউ া চশমা আিটয়া মাহেরর লখা পিড়েলন, বিলেলন, তািরখ নই। লখা
আেছ। এই মাহর নবাব আিলবিদ খাঁর আমেল ছাপা হেয়িছল।

ব ামেকশ বিলল, তাহেল জানকীরােমর কােলর মাহর, পেরর নয়। —আ
মুনশীিজ, আপনােক ব ত ব ত ধন বাদ, আপিন অিফেস যান, যিদ আবার দরকার হয়
আপনােক খবর পাঠাব।

‘ মেহরবািন’ বিলয়া আতাউ া ান কিরেলন।
ব ামেকশ তখন অধ াপক মহাশেয়র তার িট টািনয়া লইয়া বিসল। চটা-ওঠা িটেনর

তার িটর মেধ  িক  এমন িকছুই পাওয়া গল না যাহা তাঁহার মৃতু র কারণ-িনেদেশ
সাহায  কিরেত পাের। ব ািদ িনত ব বহায িজিনস িল দিখেল মেন হয় অধ াপক মহাশয়
অ িব  িছেলন িক া অিতশয় িমতব য়ী িছেলন। দুইখািন পুরাতন মলাট- ছড়া বই; একিট
শ ামশা ী-স ািদত কৗিটলীয় অথশা , অন িট শয়র-ই-মুতী িরেনর ইংেরিজ অনুবাদ।
ইিতহােসর গ ীর মেধ  অধ াপক মহাশেয়র ােনর পিরিধ কতখািন িব ৃত িছল, এই বই
দুখািন হইেত তাহার ইি ত পাওয়া যায়।

বই দুখািনর সে  একখািন চামড়া-বাঁধােনা াচীন খাতা। খাতাখািন বাধ হয় ি শ
বছেরর পুরাতন; মলাটা ঢলঢেল হইয়া িগয়ােছ, িববণ পাতা িলও খিসয়া আিসেতেছ। এই
খাতায় অত  অেগাছালভােব, কাথাও পি ল িদয়া দু’চার পাতা, কাথাও কািল িদয়া দু’চার
ছ  লখা রিহয়ােছ। হ া র সুছাঁদ নয়, িক  একই হােতর লখা। যাহােদর লখাপড়া
লইয়া কাজ কিরেত হয় তাহারা এই প একখািন সবাংবহা খাতা হােতর কােছ রােখ; যখন
যাহা ই া ইহােত টুিকয়া রাখা যায়।

খাতাখািন সযে  লইয়া আমরা টিবেল বিসলাম ! ব ামেকশ একিট একিট কিরয়া
পাতা উ াইেত লািগল।

থম দুই-িতনিট পাতা খািল। তারপর একিট পাতায় লখা আেছ
 
 
ইিতহােসর অিধ া ী দবতা
যিদ মানুেষর ভাষায় কথা বিলেত
পািরেতন তেব িতিন মহরেমর
বাজনার ছে  বিলেতন



ধনানাজয় ম! ধনানজয় ম!
 
 

ব ামেকশ  তুিলয়া বিলল, মহরেমর বাজনার মত শানাে  বেট, িক  মােন িক?
বিললাম, মেন হে , ধন উপাজন করাহ, ধন উপাজন ক হ। তামার ঈশানবাবু

দখিছ িসিনক িছেলন।
ব ামেকশ লখাটােক আরও িকছু ণ দিখয়া পাতা উ াইল। পরপৃ ায় কবল

কেয়কিট তািরখ নাট করা হইয়ােছ। ঐিতহািসক তািরখ; কেব িহজির অ  আর
হইয়ািছল, শশা  দেবর মৃতু র তািরখ িক, এইসব। বাধ হয় ছা েদর ইিতহাস পড়াইবার
জন  নাট কিরয়ািছেলন। এমিন আরও কেয়ক পৃ ায় তািরখ লখা আেছ, স িলর উে খ
কিরবার েয়াজন নাই।

ইহার পর আরও কেয়ক পাতা শূন । তারপর সহসা এক দীঘ রচনা  হইয়ােছ।
তাহার আর টা এই প—

রামিবেনােদর কােছ তাহার বংেশর ইিতহাস িনলাম। িসপাহী-যুে র সময় লুেঠরাগণ
বাধ হয় সি ত ধনর  লইয়া যাইেত পাের নাই; অ ত রামিবেনােদর তাঁহাই িব াস। স
দুগ দিখয়া আিসয়ােছ। তাহার উ াশা, যিদ কানও িদন ধনী হয় তখন ঐ দুগ িকিনয়া
তথায় িগয়া বাস কিরেব।

অতঃপর জানকীরাম হইেত আর  কিরয়া রাজারাম জয়রাম পয  রমাপিতর মুেখ।
যমন িনয়ািছলাম িঠক তমিন লখা আেছ, একচুল এিদক ওিদক নাই। পাঠ শষ হইেল
আিম বিললাম, যাক, একটা িবষেয় িনি  হওয়া গল, রমাপিত িমেথ  গ  বেলিন।

ব ামেকশ বিলল, গ টা রমাপিত িঠকই বেলিছল সে হ নই। িক  গ টা
ঈশানবাবুর মৃতু র রাে  েনিছল তার মাণ িক? দুিদন আেগও েন থাকেত পাের।

তা—বেট। তাহেল—?
তাহেল িকছু না। আিম বলেত চাই য, ও স াবনাটােকও বাদ দওয়া যায় না।

অথাৎ রমাপিত স-রাে  এই গ ই েনিছল এবং পরিদন ভারেবলা গে র বািকটা
শানবার জেন  ঈশানবাবুর কােছ িগেয়িছল তার কানও মাণ নই।

আবার িকছু ণ পাতা উ াইবার পর এমন একিট পৃ ায় আিসয়া পৗিছলাম, যখােন
তী  কাতেরাি র মত কেয়কিট শ  লখা রিহয়ােছ
 
 
—রামিবেনাদ বাঁিচয়া নাই। আমার
একমা  আকৃি ম ব ু  চিলয়া িগয়ােছ।
স িক ভয় র মৃতু  ! দুঃ ে র মত
স-দৃশ  আমার চােখ লািগয়া আেছ।

 
 

ব ামেকশ লখাটার উপর িকছু ণ দৃি  ািপত রািখয়া বিলল, ভয় র মৃতু ।
াভািবক মৃতু  বেল মেন হয় না। খাঁজ করা দরকার। আমার মুেখ িজ াসার িচ  দিখয়া

মৃদুকে  আবৃি  কিরল, যখােন দিখেব ছাই উড়াইয়া দখ ভাই, পাইেল পাইেত পার
লুকােনা রতন।

খাতার সামেনর িদেকর লখা এইখােনই শষ। মেন হয় রামিবেনােদর মৃতু র পর
খাতািট দীঘকাল অব ব ত পিড়য়া িছল, হয়েতা হারাইয়া িগয়ািছল। তারপর আবার যখন



লখা আর  হইয়ােছ, তখন খাতার উ া িপঠ হইেত।
থম লখািট কািল-কলেমর লখা; পীতবণ কাগেজ কািল চুপিসয়া িগয়ােছ। পাতার

মাথার িদেক লখা হইয়ােছ—
 
 
রামিকেশােরর বড় ছেল বংশীধর কেলেজ পিড়েত আিসয়ােছ।
অেনকিদন পের উহােদর সে  আবার সংেযাগ ঘিটল। সই
রামিবেনােদর মৃতু র পর আর খাঁজ লই নাই।
পাতার নীেচর িদেক লখা আেছ-বংশীধর এক মারা ক
কেল াির কিরয়ােছ। তাহােক বাঁচাইবার চ া কিরেতিছ।
হাজার হাক রামিবেনােদর াতু পু ।
 
 

ব ামেকশ বিলল, বংশীধেরর কেল ািরর হিদস বাধ হয় দু’চার িদেনর মেধ ই
পাওয়া যােব। িক  এ িক?

দখা গল বািক পাতা িলেত য লখা আেছ তাহার সব িলই লাল-নীল পি েল
লখা। ব ামেকশ পাতা িল কেয়কবার ওলট-পালট কিরয়া বিলল, “অিজত, তরে র তলায়
দখ তা লাল-নীল পি ল আেছ িক না।

বিশ খঁুজেত হইল না, একিট দুমুেখা লাল-নীল পি ল পাওয়া গল।
ব ামেকশ বিলল, যাক, বাঝা গল। এর পর যা িকছু লখা আেছ ঈশানবাবু দুেগ

আসার পর িলেখেছন। এ িল তাঁর জীবেনর শষ অধ ায়।
থম লখািট এই প

 
 
দুেগ ক  দিখেত পাইলাম না।
ভাির আ য ! দুেগর সানাদানা কাথায় রি ত হইত?
কাশ  কে  রি ত হইত িব াস হয় না।

িন য় কাথাও ক  আেছ। িক  কাথায়? িসপাহীরা
কে র স ান পাইয়া থািকেল ক  আর 

থািকত না, তাহার ারা ভাি য়া রািখয়া যাইত, তখন
উহা সকেলরই দৃি েগাচর হইত। তেবই কে র
স ান িসপাহীরা পায় নাই।
 
 

ব ামেকশ বিলল, অধ াপক মহাশেয়র যুি টা খুব িবচারসহ নয়। িসপাহীরা চেল
যাবার পর রাজারােমর পিরবারবগ িফের এেসিছল। তারা হয়েতা ভাঙা তাষাখানা মরামত
কিরেয়িছল, তাই এখন ধরা যাে  না।

পাতা উ াইয়া ব ামেকশ পিড়ল—
 
 



কহ আমােক ভয় দখাইয়া দুগ হইেত তাড়াইবার চ া
কিরেতেছ। বংশীধর? আিম িক  সহেজ দুগ ছািড়ব
না ! ধনানজয় ম! ধনানাজয় ম!
 
 

িজ াসা কিরলাম, আবার মহরেমর বাজনা কন?
ব ামেকশ বিলল, মাহেরর গ  পেয় বাধ হয় তাঁর ায়ুম লী উে িজত হেয়িছল।
অতঃপর কেয়ক পৃ া পের খাতার শষ লখা। আমরা অবাক হইয়া চািহয়া রিহলাম।

বাংলা ভাষায় লখা নয়, উদু িকংবা ফারসীেত লখা িতনিট পংি । তাহার নীেচ বাংলা
অ ের কবল দুইিট শ - মাহনলাল ক?

ব ামেকশ িন াস ফিলয়া বিলল, সিত ই তা, মাহনলাল ক? এ ে র সদু র
দওয়া আমােদর কম নয়। ডােকা মুনশী আতাউ ােক।

আতাউ া আিসয়া িলিপর পােঠা ার করেলন। বিলেলন, জনবা, মৃত ব ি  ভাল
ফরাসী জানেতন মেন হে । তেব একটু সেকেল ধরেনর। িতিন িলেখেছন, যিদ আিম বা
জয়রাম বাঁিচয়া না থািক আমােদর তামাম ধনস ি  সানাদানা মাহনলােলর িজ ায়
গি ত রিহল।

মাহনলােলর িজ ায়—!
জী জনাব, তাই লখা আেছ।
ঁ। আ া, মুনশীিজ, আপিন এবার িজিনসপ  সব িনেয় যান। কবল এই খাতাটা

আমার কােছ রইল।
দু’জেন িসগােরট ধরাইয়া আরাম- কদারার কােল অ  ছড়াইয়া িদলাম। নীরেব

একটা িসগােরট শষ কিরয়া তাহারই িচতাি  হইেত ি তীয় িসগােরট ধরাইয়া বিললাম,
খাতা পেড় িক মেন হে ?

ব ামেকশ কদারায় দুই হাতেল তবলা বাজাইেত বিলল, মেন হে , ধনানজয় ম।
ধনানাজয় ম।

ঠা া নয়, িক বুঝেল বল না।
পির ারভােব িকছুই বুিঝিন এখনও। তেব ঈশানবাবুেক যিদ সিত ই কউ হত া কের

থােক তাহেল হত ার মািটভ দখেত পাি ।
িক মািটভ?
সই িচর ন মািটভ-টাকা।
আ া, ফারসী ভাষায় ঐ কথা েলা িলেখ রাখার তাৎপয িক?
ওটা উিন িনেজ লেখনিন। অথাৎ হ া র ওঁরা, িক  রচনা ওঁর নয়, রাজারােমর।

উিন লখািট দুেগ কাথাও পেয়িছেলন, তারপর খাতায় টুেক রেখিছেলন।
তারপর?
তারপর মারা গেলন।

 

৪
 

পাে িজ িফিরেলন বলা বােরাটার পর। হলেমট খুিলয়া ফিলয়া কপােলর ঘাম
মুিছয়া বিলেলন, “কাজ হল বেট িক  বুেড়া গাড়ায় গালমাল কেরিছল।

ব ামেকশ বিলল, গালমাল িকেসর?



পাে  বিলেলন, বলা হেয় গেছ, খেত বেস সব বলব। আপিন িকছু পেলন?
খেত বেস বলব।
আহাের বিসয়া ব ামেকশ বিলল, আপিন আেগ বলুন। কাল তা রামিকেশারবাবু

িনমরাজী িছেলন, আজ হঠাৎ বঁেক বসেলন কন?
পাে  বিলেলন, কাল আমরা চেল আসবার পর কউ ওঁেক বেলেছ য আপিন

একজন িবখ াত িডেটকিটভ। তােতই উিন ঘাবেড় গেছন।
এেত ঘাবড়াবার িক আেছ? ওঁর মেন যিদ পাপ না থােক—
সই কথাই শষ পয  আমােক বলেত হল। বললাম, হলই বা ব ামেকশবাবু

িডেটকিটভ, আপনার ভয়টা িকেসর? আপিন িক িকছু লুেকাবার চ া কেরেছন?তখন বুেড়া
তাড়াতািড় রাজী হেয় গল।

আিম বললাম, রামিকেশারবাবু তাহেল সিত ই িকছু লুেকাবার চ া কেরেছন।
পাে  বিলেলন, আমার তাই সে হ হল। িক  ঈশানবাবুর মৃতু ঘিটত কােনা কথা

নয়। অন  িকছু। যা হাক, আিম িঠক কের এেসিছ, আজই ওরা দুগটােক আপনােদর বােসর
উপেযাগী কের রাখেব। আপনারা ইে  করেল আজ িবেকেল যেত পােরন। িক া কাল
সকােল যেত পােরন।

আিজ িবেকেলই যাব।
তাই হেব। িক  আিম আর একটা ব ব া কেরিছ। আমার খাস আরদািল সীতারাম

আপনােদর সে  থাকেব।
না না, িক দরকার?
দরকার আেছ। সীতারাম লাল পাগিড় পের যােব না, সাধারণ চাকর সেজ যােব।

লাকটা খুব কঁুিশয়ার; তাছাড়া, ওর একটা ম  িবেদ  আেছ, ও সােপর রাজা। ও সে
থাকেল অেনক সুিবেধ হেব। ভেব দখুন, আপনােদর জল তালা কাপড় কাচা বাসন
মাজার জেন ও একজন লাক দরকার। ওেদর লাক না নওয়াই ভাল।

ব ামেকশ স ত হইল। পাে  তখন বিলেলন, এবার আপনার হাল িবয়ান ক ন।
ব ামেকশ সিব াের ঈশানবাবুর খাতার রহস  উদঘািটত কিরল। িনয়া পাে

বিলেলন, ঁ, মাহনলাল লাকটা ক িছল আমারও জানেত ইে  হে , িক  একেশা বছর
পের আর তার িঠকানা বার করা স ব হেব না। এিদেক হােলর খবর ঈশানবাবু িলখেছন,
তাঁেক কউ ভয় দিখেয় দুগ থেক তাড়াবার চ া করেছ। তাঁর সে হ বংশীধেরর ওপর।
িক  সিত  কথাটা িক? ভয়ই বা দখােলা কী ভােব?

ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল, এ সব ে র উ র এখন পাওয়া যােব না। দখা
যাক, দুেগ িগেয় যিদ দুেগর রহস  ভদ করা যায়।

অপরাে  পুিলস ভ ােন চিড়য়া শল-দুেগ উপি ত হইলাম। আমরা িতনজন এবং
সীতারাম। পাে িজ আমােদর ঘর-বসিত কিরয়া িদয়া িফিরয়া যাইেবন, সীতারাম থািকেব।
সীতারােমর বয়স পঁয়ি শ, িলকিলেক ল া গড়ন, তামােট ফসা রঙ, িশকারী িবড়ােলর মত
গাঁফভ তাহার চহারার মাহা  এই য, স ভাল কাপড়েচাপড় পিরেল তাহােক ভ েলাক
বিলয়া মেন হয়, আবার নংিট পিরয়া থািকেল বাসন-মাজা ভূত  মেন কিরেত িতলমা  ি ধা
হয় না। উপি ত তাহার পিরধােন হাঁটু পয  কাপড় কাঁেধ গামছা। অথাৎ, মাটা কােজর
চাকর।

আমােদর সে  লটবহার কম িছল না, িবছানা বা , চাল ডাল আনাজ ভৃিত রসদ,
ইকিমক কুকার এবং আরও কত িক। সীতারাম এবং বুলািকলাল মালপ  দুেগ ঢালাই
কিরেত আর  কিরল। পাে  বিলেলন, চলুন, গৃহ ামীর সে  দখা কের আসেবন।

গৃহ ামী বৃিড়র সদর বারা ায় উপিব  িছেলন, সে  জামাই মিণলাল, আমােদর



স াষণ জানাইেলন; আমরা খাবার ব ব া িনেজরাই কিরয়ািছ বিলয়া অনুেযাগ কিরেলন;
শ ের মানুষ পাহােড় জ েল মন বসাইেত পািরব না বিলয়া রিসকতা কিরেলন। িক  তাঁহার
চ ু  সতক ও সাবধান হইয়া রিহল।

িম ালােপর সময় ল  কিরলাম, বািড়র অন ান  অিধবাসীরা আমােদর ভাগমেন
বশ চ ল হইয়া উিঠয়ােছ। বংশীধর এবং মুরলীধর িচেলর মত চ াকাের আমােদর
চািরিদেক পির মণ কিরেতেছ, িক  কােছ আিসেতেছ না। রমাপিত একবার বািড়র িভতর
হইেত গলা বাড়াইয়া আমােদর দিখয়া িনঃশে  সিরয়া গল। নােয়ব চাঁদেমাহন বারা ার
অন  াে  থেলা ইঁহঁেকায় তামাক টািনেত টািনেত ব  দৃি শলাকায় আমােদর িব
কিরেতেছন। তুলসী একটা জুই ঝােড়র আড়াল হইেত কৗতুহলী কাঠিবড়ালীর মত
আমােদর িনরী ণ কিরয়া ছুিটয়া চিলয়া গল; িকছু ণ পের দিখলাম একটা থােমর আড়াল
হইেত স উঁিক মািরেতেছ।

ব ামেকশ য একজন খ াতনামা গােয় া এবং কানও গভীর অিভসি  লইয়া দুেগ
বাস কিরেত আিসয়ােছ তাহা ইহারা জািনেত পািরয়ােছ এবং তদনুযায়ী উে িজত হইয়া
উিঠয়ােছ। কবল গদাধেরর জড়বুি  বাধ হয় এতবড় ধা ােতও সি য় হইয়া ওেঠ নাই;
তাহােক দিখলাম না।

আমরা গাে া ান কিরেল রামিকেশারবাবু বিলেলন, ধু থাকার জেন ই এেসেছন
মেন করেবন না যন। আপনারা আমার অিতিথ, যখন যা দরকার হেব খবর পাঠােবন।

িন য়, িন য়। আমরা গমেনাদ ত হইলাম। গৃহ ামী ইশারা কিরেলন, মিণলাল
আমােদর সে  চিলল; উে শ  দুগ পয  আমােদর আগাইয়া িদয়া আিসেব।

িসঁিড় িদয়া নামা ওঠার সময় মিণলােলর সে  দুই-চািরটা কথা হইল। ব ামেকশ
বিলল, আিম য িডেটকিটভ একথা রামিকেশারবাবু জানেলন িক কের?

মিণলাল বিলল, আিম বেলিছলাম। আপনার নাম আমার জানা িছল; এর লখা বই
পেড়িছ। েন কত খুব উে িজত হেয় উেঠিছেলন। তারপর আপনারা দুেগ এেস থাকেত
চান েন ঘাবেড় গেলন।

কন?
এই সিদন একটা দুঘটনা হেয় গল—
তাই আপনােদর ভয় আমােদরও সােপ খােব। ভােলা কথা, আপনার ীও না।

সপাঘােত মারা িগেয়িছেলন?
আে  হ াঁ।
এ অ েল দখিছ খুব সাপ আেছ।
আেছ িন য়। িক  আিম কখনও চােখ দিখিন।
দউিড় পয  নািময়া আমরা দুেগর িসঁিড় ধিরলাম। হঠাৎ মিণলাল িজ াসা কিরল,

িকছু মেন করেবন না, আপনারা পুিলেসর লাক, তাই জানেত কৗতুহল হে —ঈশানবাবু
িঠক সােপর কামেড়ই মারা িগেয়িছেলন তা?

ব ামেকশ ও পাে র মেধ  একটা চিকত দৃি  িবিনময় হইল। ব ামেকশ বিলল, কন
বলুন দিখ? এ িবষেয় সে হ আেছ নািক?

মিণলাল ইত ত কিরয়া বিলল, না—তেব-িকছুই তা বলা যায় না—
পাে  বিলেলন, সাপ ছাড়া আর িক হেত পাের?
মিণলাল বিলল, সটা আিমও বুঝেত পারিছ না। ঈশানবাবুর পােয় সােপর দাঁেতর

দাগ আিম িনেজর চােখ দেখিছ। িঠক যমন আমার ীর পােয় িছল। মিণলাল একটা
িন াস ফিলল।

দুেগর তারেণ আিসয়া পৗিছলাম। মিণলাল বিলল, এবার আিম িফের যাব। কতার



শরীর ভাল নয়, তাঁেক বিশ ণ একলা রাখেত সাহস হয় না। কাল সকােলই আবার
আসব।

মিণলাল নম ার কিরয়া নািময়া গল। সূয অ  িগয়ািছল। রামিকেশারবাবুর বািড়র
মাথার উপর া ি তীয়ার কৃশা ী চ কলা মুচিক হািসয়া বািড়র আড়ােল লুকাইয়া পিড়ল।
আমরাও তারণ িদয়া দুেগর অ েন েবশ কিরলাম। ব ামেকশ বিলল, আজ সকােল
ডা ার ঘটকেক তার গী স ে  সাবধান কের িদেয়িছলাম; এখন দখিছ তার কানও
দরকার িছল না। স ি  হ া েরর দিলল রিজি  না হওয়া পয  জামাই মিণলাল যে র
মত রেক আগেল থাকেব।

পাে  একটু হািসেলন, হ াঁ—ঈশানবাবুর মৃতু  স ে  এেদর খটকা লেগেছ দখিছ।
িক  এখন িকছু বলা হেব না।

না।
আমরা া ণ অিত ম কিরয়া বািড়র িদেক চিললাম। পাে িজর হােত একিট

মুষলাকৃিত ল া টচ িছল; সিটর বদু িতক আেলা যমন দূর সারী, েয়াজন হইেল
সিটেক মারা ক হরণ েপও ব বহার করা চেল। পাে  টচ ািলয়া তাহার আেলা
স ুেখ িনে প কিরেলন, বিলেলন, এটা আপনােদর কােছ রেখ যাব, দরকার হেত পাের।
চলুন, দিখ আপনােদর থাকার িক ব ব া হেয়েছ।

দখা গল সই গজল-ক িকত ঘরিটেতই থাকার বে াব  হইয়ােছ। দুইিট লাহার
খাট, টিবল চয়ার ভৃিত আসবাব দওয়ােলর িনরাভরণ দন  অেনকটা চাপা িদয়ােছ।
সীতারাম ইিতমেধ  ল ন ািলয়ােছ, িবছানা পািতয়ােছ, ইকিম   কুকাের রা া চড়াইয়ােছ
এবং াভ িলয়া চােয়র জল গরম কিরেতেছ। তাহার কমতৎপরতা দিখয়া চমৎকৃত
হইলাম।

অিচরাৎ ধূমায়মান চা আিসয়া উপি ত হইল। চােয় চুমুক িদয়া পাে  বিলেলন,
সীতারাম, কমন দখেল?

সীতারাম বিলল, িক া ঘুের িফের দেখ িনেয়িছ জুর। এখােন সাপ নই।
িনঃসংশয় উি । পাে  িন াস ছািড়য়া বিলেলন, যাক, িনি  হওয়া গল।
আর িকছু?
আর, িসঁিড় ছাড়া িক ায় ঢাকবার অন  রা া নই। দয়ােলর বাইের খাড়া পাহাড়।
ব ামেকশ পাে র িদেক িফিরয়া বিলেলন, এর মােন বুঝেত পারেছন?
িক?
যিদ কানও আততায়ী দুেগ ঢুকেত চায় তােক িসঁিড় িদেয় আসেত হেব। অথাৎ,

দউিড়র পাশ িদেয় আসেত হেব। বুলািকলাল তােক দেখ ফলেত পাের।
ঁ, িঠক বেলেছন। বুলািকলালেক জরা করেত হেব। িক  আজ দির হেয় গেছ,

আজ আর নয়। —সীতারাম, তামােক বিশ বলবার দরকার নই। এেদর দখা না করেব,
আর চাখ কান খুেল রাখেব।

জী জুর।
পাে িজ উিঠেলন।
কাল কানও সমেয় আসব। আপনারা সাবধােন থাকেবন।
পাে িজেক দুগেতারণ পয  প ছাইয়া িদলাম। বামেকশ টচ িলয়া িসঁিড়র উপর

আেলা ফিলল, পাে িজ নািময়া গেলন। িকছুকাল পের নীেচ হইেত শ  পাইলাম পুিলস
ভ ান চিলয়া গল। ওিদেক রামিকেশারবাবুর বািড়েত তখন িমটিমিট আেলা িলয়ােছ।

আমরা আবার া েণ আিসয়া দাঁড়াইলাম। আকােশ তারা ফুিটয়ােছ, জ েলর িদক
হইেত িম  বাতাস িদেতেছ। সীতারাম যন আমােদর মেনর অকিথত অিভলাষ জািনেত



পািরয়া দুিট চয়ার আিনয়া অ েন রািখয়ােছ। আমরা তৃি র িন াস ফিলয়া উপেবশন
কিরলাম।

এই ন িব  অ কাের বিসয়া আমার মন নানা িবিচ  ক নায় পূণ হইয়া উিঠল।
আমরা যন পকথার রােজ  উপি ত হইয়ািছ। সই য রাজপু  কাঁটালপু  িক জািন
িকেসর স ােন বািহর হইয়া ঘুম  রাজকুমারীর মায়াপুরীেত উপনীত হইয়ািছল, আমােদর
অব া যন সই প। অবশ  ঘুম  রাজকুমারী নাই, িক  সােপর মাথায় মিণ আেছ িকনা
ক বিলেত পাের? কান অদৃশ  রা স-রা সীরা তাহােক পাহারা িদেতেছ তাহাই বা ক
জােন? ি র অভ ের মু ার ন ায় কান অপ প রহস  এই াচীন দুেগর অি প রতেল
লু ািয়ত আেছ?

ব ামেকশ ফস কিরয়া দশলাই িলয়া আমার রামাি ক জাল ভািঙয়া িদল।
িসগােরট ধরাইয়া বিলল,“ঈশানবাবু িঠক ধেরিছেলন, দুেগ িন য় কাথাও  তাষাখানা
আেছ।

বিললাম, িক  কাথায়? এতবড় দুেগর মািট খঁুেড় তার স ান বার করা িক সহজ?
সহজ নয়। িক  আমার িব াস ঈশানবাবু স ান পেয়িছেলন; তাঁর মুিঠর মেধ

মাহেরর আর কানও মােন হয় না।
কথাটা মেনর মেধ  নাড়াচাড়া কিরয়া শেষ বিললাম, তা যিদ হয় তাহেল বুঝেত হেব

সখােন আরও অেনক মাহর আেছ।
স ব। এবং তার চেয়ও বড় কথা, ঈশানবাবু যখন খঁুেজ বার করেত পেরেছন

তখন আমরাও পারব।
ব ামেকশ উিঠয়া অ কাের পায়চাির কিরেত লািগল। িকছু ণ পায়চাির কিরবার পর

স হঠাৎ 'উ' বিলয়া পিড়য়া যাইেত যাইেত কান েম সামলাইয়া লইল। আিম লাফাইয়া
উিঠলাম—িক হল !

িকছু নয়, সামান  হাঁচট খেয়িছ। টচটা তাহার হােতই িছল, স তাহা ািলয়া
মািটেত আেলা ফিলল।

িদেনর আেলােত যাহা চােখ পেড় নাই, এখন তাহা সহেজ চােখ পিড়ল। একটা
চৗকশ পাথর স িত কহ খঁুিড়য়া তুিলয়ািছল, আবার অপটু হে  যথা েন বসাইয়া িদবার
চ া কিরয়ােছ। পাথরটা সমানভােব বেস নাই, একিদেকর কানা একটু উঁচু হইয়া আেছ।
ব ামেকশ অ কাের ওই উঁচু কানায় পা লািগয়া হাঁচট খাইয়ািছল।

আলগা পাথরটা দিখয়া উে িজত হইয়া উিঠলাম,— ব ামেকশ ! পাথেরর তলায়
তাষাখানার গত নই তা?

ব ামেকশ মাথা নািড়ল, উ , পাথরটা বড় জার চৗ  ইি  চৗকশ। ওর তলায় যিদ
গত থােকও, তা িদেয় মানুষ ঢুকেত পারেব না।

তবু—
না হ, যা ভািবছ তা নয়। খালা উেঠােন তাষাখানার ার হেত পাের না। যা

হাক, কাল সকােল পাথর তুিলেয় দখেত হেব।
ব ামেকশ টচ ঘুরাইয়া চািরিদেক আেলা ফিলল, িক  অন  কাথাও পাথেরর পািট

নড়াচাড়া হইয়ােছ বিলয়া মেন হইল না। অদূের কামানটা পিড়য়া আেছ, তাহার নীেচ অেনক
ধূলামিট জিময়া কামানেক মেঝর সে  জাম কিরয়া িদয়ােছ; সখােনও আলগা মািট বা
পাথর চােখ পিড়ল না।

এই সময় সীতারাম আিসয়া জানাইল, আহার ত। হােতর ঘিড়েত দিখলাম পৗেন
দশটা। কখন য িনঃসােড় সময় কািটয়া িগয়ােছ জািনেত পাির নাই।

ঘের িগয়া আহাের বিসলাম। ইকিম   কুকাের রাঁধা িখচুিড় এবং মাংস য এমন



অমৃততুল  হইেত পাের তাহা জানা িছল না। তার উপর সীতারাম অমেলট ভািজয়ােছ।
েভাজন হইয়া গল।

আমােদর ভাজন শষ হইেল সীতারাম বারা ায় িনেজর আহার সািরয়া লইল।
ােরর কােছ আিসয়া বিলল, জুর, যিদ কুম হয়, একটু এিদক ওিদক ঘুের আিস।

ব ামেকশ বিলল, বশ তা। তুিম শােব কাথায়?
সীতারাম বিলল, সজেন  ভাবেবন না জুর। আিম দােরর বাইের িবছানা পেত

েয় থািকব।
সীতারাম চিলয়া গল। আমরা আেলা কমাইয়া িদয়া িবছানায় ল া হইলাম। ার

খালাই রিহল; কারণ ঘের জানালা নাই, ার ব  কিরেল দম ব  হইবার স াবনা।
ইয়া ইয়া বাধহয় ত া আিসয়া িগয়ািছল, ব ামেকেশর গলার আওয়ােজ সেচতন

হইয়া উিঠলাম, দ ােখা, ঐ গজাল েলা আমার ভাল ঠকেছ না।
গজাল ! কান গজাল?
দয়ােল এত গজাল কন? পাে িজ একটা কিফয়ত িদেলন বেট, িক  সে হ

হে ।
এত রাে  গজালেক সে হ করার কানও মােন হয় না। ঘিড়েত দিখলাম।

এগােরাটা বািজয়া িগয়ােছ। সীতারাম এখনও এিদক ওিদক দিখয়া িফিরয়া আেস নাই।
আিজ ঘুমাও, কাল গজােলর কথা ভব।  বিলয়া আিম পাশ িফিরয়া ইলাম।
গভীর ঘুমাইয়া পিড়য়িছলাম। হঠাৎ মাথার িশয়ের বামা ফাটার মত শে  ধড়মড়

কিরয়া উিঠয়া বিসলাম। মু েতর জন  কাথায় আিছ ঠাহর কিরেত পািরলাম না।
ানকােলর ান িফিরয়া আিসেল দিকলাম ব ামেকশ ােরর বািহের টেচর আেলা

ফিলয়ােছ, সখােন কতক েলা ভাঙা হাঁিড় কলসীর মত খালামকুিচ পিড়য়া আেছ। তারপর
ব ামেকশ ল  টচ হােত লইয়া তীরেবেগ ঘর হইেত বািহর হইয়া গল। অিজত, এেসা—

আিমও আলুথালুভােব উিঠয়া তাহার অনুসরণ কিরলাম; স কাহারও প া াবন
কিরেতেছ িক া িবপেদর  হইেত পলায়ন কিরেতেছ তাহা বুিঝেত পািরলাম না। তাহার
হােতর আেলাটা যিদেক যাইেতেছ, আিমও সইিদেক ছুিটলাম।

তারেণর মুেখ প িছয়া ব ামেকশ িসঁিড়র উপর আেলা ফিলল। আিম তাহার কােছ
প িছয়া দিখলাম, িসঁিড় িদয়া একটা লাক ছুিটেত ছুিটেত উপের আিসেতেছ। কােছ
আিসেল িচিনলাম-সীতারাম।

সীতারাম বিলল, জী জুর, আিম ওপের আসিছলাম, হঠাৎ একটা লােকর সে
ট র লেগ গল। আিম তােক ধরবার চ া করলাম, িক  লাকটা হাত ছািড়েয় পালাল।

তােক িচনেত পারেল?
জী না, অ কাের তার মুখ দখেত পাইিন। িক  ট র লাগবার সময় তার মুখ িদেয়

একটা বুরা জবান বিরেয় িগেয়িছল, তা েন মেন হল লাকটা ছাট জােতর িহ ু ানী। —
িক  কী হেয়েছ জুর?

তা এখনও িঠক জািন না। দখেব এস।
িফিরয়া গলাম। ঘেরর স ুেখ ভাঙা হাঁিড়র টুকেরা লা পিড়য়া িছল, ব ামেকশ

বিলল, ঐ দ ােখ। আিম জেগিছলাম, বাইের খুব হালকা পােয়র আওয়াজ নেত পলাম।
ভাবলাম, তুিম বুিঝ িফের এেল। তারপরই দুম কের শ —

সীতারাম ভাঙা সরার মত একটা টুকেরা তুিলয়া আ াণ হণ কিরল। বিলল, জুর,
চ  কের খােটর উপর উেঠ বসুন।

কন? িক ব াপার?
সাপ। কউ সরা-ঢাকা হাঁিড়েত সাপ এেন এইখােন হাঁিড় আছেড় ভে েছ। আমােক



টচ িদন, আিম খঁুেজ দখিছ। সাপ কােছই কাথাও আেছ।
আমরা িবল  না কিরয়া খােটর উপর উিঠয়া বিসলাম, কারণ অ কার রাে  সােপর

সে  বীর  চেল না। সীতারাম টচ লইয়া বািহের খঁুিজয়া দিখেত লািগল।
ল নটা উ াইয়া িদয়া ব ামেকশ বিলল, ঈশানবাবুেক িকেসর ভয় দিখেয় তাড়াবার

চ া হেয়িছল এখন বুঝেত পারিছ।
িক  লাকটা ক?
তা এখন বলা শ । বুলািকলাল হেত পাের, গণপৎ হেত পাের, এমন িক সি িস

ঠাকুরও হেত পােরন।
এই সময় সীতারােমর আকি ক অ হাস  িনেত পাইলাম। সীতারাম গলা চড়াইয়া

ডািকল, জুর, এিদেক দখেবন আসুন। কানও ভয় নই।
স পেণ নািময়া সীতারােমর কােছ গলাম। বািড়র একটা কাণ আ য় কিরয়া বাদামী

রেঙর সাপ কু লী পািকয়া িকলিবল কিরেতেছ। সাপটা আহত, তাই পলাইেত পািরেতেছ
না, তী  আেলার তলায় তাল পাকাইেতেছ।

সীতারাম হািসয়া বিলল, ঢামনা সাপ, জুর, িবষ নই। মেন হে  কউ আমােদর
সে  িদললািগ করেছ।

ব ামেকশ বিলল, িদললািগই বেট। িক  এখন সাপিটােক িনেয় িক করা যােব?
 আিম ব ব া করিছ। সীতারাম খাবার ঢাকা িদবার িছ যু  িপতেলর ঢাকিন আিনয়া

সাপটেক চাপা িদল, বিলল, আজ এমিন থাক, কাল দখা যােব।
আমরা ঘের িফিরয়া আিসলাম। সীতারাম ােরর স ুেখ িনেজর িবছানা পািতেত বৃ

হইল। রাি  িঠক ি হর।
ব ামেকশ বিলল, সীতারাম, তুিম এত রাি  পয  কাথায় িছেল, িক করিছেল,

এবার বল দিখ।
সীতারাম বিলল, জুর, এখান থেক নেম দউিড়েত গলাম। িগেয় দিখ,

বুলািকলাল ভািঙ খেয় িনেজর কুঠুিরর মেধ  ঘুমুে । তার কাছ থেক িকছু খবর বার
করবার ইে  িছল, সে েবলা তার সে  দাি  কের রেখিছলাম। ঠলাঠুিল িদলাম। িক
বুলািকলাল জাগল না। িক কির, ভাবলাম, যাই সাধুবাবার দশন কের আিস।

সাধুবাবা জেগ িছেলন, আমােক দেখ খুিশ হেলন। আমােক অেনক সওয়াল
করেলন; আপনারা ক, িক জেন  এেসেছন, এইসব জানেত চাইেলন। আিম বললাম,
আপনারা হাওয়া বদল করেত এেসেছন।

ব ামেকশ বিলল, বশ বশ। আর িক কথা হল?
সীতারাম বিলল, অেনক আেজ-বােজ কথা হল জুর। আিম ঘুিরেয় িফিরেয়

এেকবাের ােফসার সােহেবর মৃতু র কথা তুললাম, তােত সাধুবাবা ভীষণ চেট উঠেলন।
দখলাম বািড়র মািলক আর নােয়ববাবুর ওপর ভাির রাগ। বার বার বলেত লাগেলন, ওেদর
সবনাশ হেব, ওেদর সবনাশ হেব।

তাই নািক ! ভাির অকৃত  সাধু দখিছ। তারপর?
তারপর সাধুবাবা এক িছিলম গাঁজা চড়ােলন। আমােক সাদ িদেলন।
তুিম গাঁজা খেল?
জী জুর। সাধুবাবার সাদ তা ফেল দওয়া যায় না।
তা বেট। তারপর?
তারপর সাধুবাবা ক ল িবিছেয় েয় পড়েলন। আিমও চেল এলাম। ফরবার সময়

িসঁিড়েত ঐ লাকটার সে  ধা া লািগল।
ব ামেকশ বিলল, আ া, একটা কথা বল তা সীতারাম। তুিম যখন িফের আসিছেল



তখন বুলািকলালেক দেখিছেল?
সীতারাম বিলল, না। জুর, চােখ দিখিন। িক  দউিড়র পাশ িদেয় আসবার সময়

কুঠুির থেক তার নাকড়াকার ঘড়ঘড় আওয়াজ েনিছলাম।
ব ামেকশ বিলল, যাক, তাহেল দখা যাে , সােপর হাঁিড় িনেয় িযিন এেসিছেলন

িতিন আর যই হান, বুলািকলাল িক া সাধুবাবা নন। আশা কির, িতিন আজ আর
ি তীয়বার এিদেক আসেবন না-এবার ঘুিমেয় পড়।

সকােল উিঠয়া দখা গল ঢাকিন-চাপা সাপটা রাে  মিরয়া িগয়ােছ; বাধহয় হাঁিড়
ভাঙার সময় তর আঘাত পাইয়ািছল। সীতারাম সটােক লািঠর ডগায় তুিলয়া
দুগ াকােরর বািহের ফিলয়া িদল। আমরাও াকাের উিঠয়া একটা চ  িদলাম। দখা গল,
াকার এেকবাের অটুট নয় বেট িক  তারণ ার ছাড়া দুেগ েবশ কিরবার অন  কানও
চারাপথ নাই। াকােরর নীেচই অগাধ গভীরতা।

বলা আ াজ আটটার সময় সীতারামেক দুেগ রািখয়া ব ামেকশ ও আিম
রামিকেশারবাবুর বািড়েত গলাম। রমাপিত সদর বারা ায় আমােদর অভ থনা কিরল। —
আসুন। কতা এখিন ব ে ন, শহের যােবন।

তাই নািক! আমরা ইত ত কিরেতিছ এমন সময় রামিকেশারবাবু বািহর হইয়া
আিসেলন। পরেন গরেদর পা ািব, গলায় কাঁচােনা চাদর; আমােদর দিখয়া বিলেলন ‘এই
য !—নতুন জায়গা কমন লাগেছ? রাে  বশ আরােম িছেলন? কানও রকম অসুিবেধ
হয়িন?

ব ামেকশ বিলল, কান অসুিবেধ হয়িন, ভাির আরােম রাত কেটেছ। আপিন
ব ে ন?

হ াঁ, একবার উিকেলর বািড় যাব, িকছু দিললপ র রিজি  করােত হেব। তা—
আপনারা এেসেছন, আিম না হয় একটু দির কেরই যাব—

ব ামেকশ বিলল, না না, আপিন কােজ ব ে ন বিরেয় পড়ুন। আমরা এমিন
বড়ােত এেসিছ, কানও দরকার নই।

তা-আ া। রমাপিত, এঁেদর চা-টা দাও। আমােদর িফরেত িবেকল হেব।
রামিকেশার বািহর হইয়া পিড়েলন; জামাই মিণলাল এক ব া কাগজপ  লইয়া সে

গল। আমােদর পাশ িদয়া যাইবার সময় মিণলাল সহাস মুেখ নম ার কিরল।
ব ামেকশ রমাপিতেক বিলল, চােয়র দরকার নই, আমরা চা খেয় বিরেয়িছ।

আজই বুিঝ স ি  বাঁেটায়ারার দিলল রিজি  হেব?
আে  হ াঁ।
যাক, একটা দুভাবনা িমটল। —আ া, বলুন দিখ—
রমাপিত হাতেজাড় কিরয়া বিলল, আমােক ‘আপিন’ বলেবন না, ‘তুিম’ বলুন।
ব ামেকশ হািসয়া বিলল, বশ, তামার সে  আমার অেনক কথা আেছ, িক  স

পের হেব। এখন বল দিখ গণপৎ কাথায়?
রমাপিত একটু িবি ত হইয়া বিলল, গণপৎ-মুরলীদার চাকর? বািড়েতই আেছ

িন য়। আজ সকােল তােক দিখিন। ডেক আনব?
এই সময় মুরলীধর বারা ায় আিসয়া আমােদর দিখয়া থিতমত খাইয়া দাঁড়াইল।

তাহার ট ারা চাখ আরও ট ারা হইয়া গল।
ব ামেকশ বিলল, আপিনই মুরলীধরবাবু? নম ার। আপনার চাকর গণপৎেক

একবার ডেক দেবন? তার সে  একটু দরকার আেছ।
মুরলীধেরর মুখ ভয় ও িবে ােহর িম েণ অপ প ভাব ধারণ কিরল। স চরা

গলায় বিলল, গণপেতর সে  িক দরকার?



তােক দু একটা কথা িজে স করব।
স-তােক ছুিট িদেয়িছ। স বািড় গেছ।
তাই নািক ! কেব ছুিট িদেয়েছন?
কাল—কাল দুপুের। মুরলীধর আর ে া েরর অেপ া না কিরয়া ত বািড়র মেধ

ঢুিকয়া পিড়ল।
আমরা পর র মুেখর পােন চািহলাম। রমাপিতর মুেখ একটা  উে জনার ভাব

দখা গল। স ব ামেকেশর কােছ সিরয়া আিসয়া খােটা গলায় বিলল, কাল দুপুের— !
িক  কাল সে র পরও আিম গণপৎেক বািড়েত দেখিছ—

ঘাড় নািড়য়া ব ামেকশ বিলল, খুব স ব। কারণ, রাত বােরাটা পয  গণপৎ বািড়
যায়িন। িক  স যাক। নােয়ব চাঁদেমাহনবাবু বািড়েত আেছন িন য়। আমরা তাঁর সে
একবার দখা করেত চাই।

রমাপিত বিলল, িতিন িনেজর ঘের আেছন—
বশ, সখােনই আমােদর িনেয় চল।
বািড়র এক কােণ চাঁদেমাহেনর ঘর। আমরা ােরর কােছ উপি ত হইয়া দিখলাম,

িতিন দয়ােলর িদেক মুখ কিরয়া বিসয়া সাির সাির কিলকায় তামাক সািজয়া রািখেতেছন।
বাধ কির সারািদেনর কাজ সকােলই সািরয়া লইেতেছন। বামেকশ হাত নািড়য়া
রমাপিতেক িবদায় কিরল। আমরা ঘের েবশ কিরলাম, ব ামেকশ দরজা ভজাইয়া িদল।

আমােদর অতিকত আিবভােব চাঁদেমাহন ভােব উিঠয়া দাঁড়াইেলন, তাঁহার চতুর
চােখ চিকত ভেয়র ছায়া পিড়ল। িতিন বিলয়া উিঠেলন, ক? —ও-আপনারা— !

ব ামেকশ ত েপােশর কােণ বিসয়া বিলল, চাঁদেমাহনবাবু, আপনােক কেয়কটা
কথা িজে স করেত চাই। তাহার ক র খুব মালােয়ম নাইল না।

ােসর থম ধা া সামলাইয়া লইয়া চাঁদেমাহন গামছায় হাত মুিছেত মুিছেত
বিলেলন, িক কথা?

অেনক িদেনর পুেরােনা কথা। রামিবেনােদর মৃতু  হয় িক কের?
চাঁদেমাহেনর মুখ শীণ হইয়া গল, িতিন েণক নীরব থািকয়া অধ ু ট ের

বিলেলন, আিম িকছু বলেত পাির না—আিম এ বািড়র নােয়ব—
ব ামেকশ গভীর ের বিলল, ‘চাঁদেমাহনবাবু, আপিন আমার নাম জােনন; আমার

কােছ কানও কথা লুেকাবার চ া করেল তার ফল ভাল হয় না। রামিবেনােদর মৃতু র সময়
আপিন উপি ত িছেলন তার মাণ আেছ। িক কের তাঁর মৃতু  হল সব কথা খুেল বলুন।

একপােশ আিসয়া বিসেলন, ের বিলেলন, আপিন যখন জার করেছন তখন না
বেল আমার উপায় নই। আিম যতটুকু জািন বলিছ।

িভজা গামছায় মুখ মুিছয়া িতিন বিলেত আর  কিরেলন—
১৯১১ সােলর শীতকােল আমরা মুে ের িছলাম। রামিবেনাদ আর রামিকেশােরর

তখন িঘেয়র ব বসা িছল, কলকাতায় িঘ চালান িদত। ম  িঘেয়র আড়ৎ িছল। আিম িছলাম
কমচারী, আড়েত বসতাম। ওরা দুই ভাই যাওয়া আসা করত।

হঠাৎ একিদন মুে ের গ দখা িদল। মানুষ মের উড়কুড় উেঠ যেত লাগল, যারা
বঁেচ রইল। তারা ঘর- দর ফেল পালােত লাগল। শহর শূন  হেয় গল। রামিবেনাদ আর 
রামিকেশার তখন মুে ের, তারা বড় মুশিকেল  পড়ল। আড়েত ষাট-স র হাজার টাকার 
মাল রেয়েছ, ফেল পালােনা যায় না; হয়েতা সব চাের িনেয় যােব। আমরা িতনজেন
পরামশ কের ি র করলাম, গ ার বুেক নৗেকা ভাড়া কের থািকব, আর পালা কের রাজ
একজন এেস আড়ৎ তদারক কের যাব। তারপর কপােল যা আেছ তাই হেব। একটা
সুিবেধ িছল, আড়ৎ গ া থেক বিশ দূের নয়।



রামিবেনােদর এক ছেলেবলার ব ু  মুে ের ু ল মা াির করত—ঈশান মজুমদার।
ঈশান সিদন সপাঘােত মারা গেছ। সও নৗেকায় এেস জুটল। মািঝ মা া নই, ধু
আমরা চারজন- নৗেকাটা বশ বড় িছল; নৗেকােতই রা াবা া, নৗেকােতই থাকা। গ ার
মাঝখােন চড়া পেড়িছল, কখনও সখােন িগেয় রাত কাটাতাম। শহেরর সে  স ক িছল
কবল িদেন একবার িগেয় আড়ৎ দেখ আসা।

এইভােব দশ বােরা িদন কেট গল। তারপর একিদন রামিবেনাদেক েগ ধরল।
শহের িগেয়িছল র িনেয় িফের এল। আমরা চড়ায় িগেয় নৗেকা লাগালাম, রামিবেনাদেক
চড়ায় নামালাম। এেক তা েগর কানও িচিকৎসা নই, তার ওপর মাঝ-গ ায় কাথায়
ওষুধ, কাথায় ডা ার। রামিবেনাদ পেরর িদনই মারা গল।

ব ামেকশ  কিরল, তারপর আপনারা িক করেলন?
চাঁদেমাহন বিলেলন, আর থাকেত সাহস হল না। আড়েতর মায়া ত াগ কের নৗেকা

ভািসেয় ভাগলপুের পািলেয় এলাম।
রামিবেনােদর দহ সৎকার কেরিছেলন?
চাঁদেমাহন গামছায় মুখ মুিছয়া বিলেলন, দাহ করবার উপকরণ িছল না; দহ গ ার

জেল ভািসেয় দওয়া হেয়িছল।
চল, এবার ফরা যাক। এখানকার কাজ আপাতত শষ হেয়েছ।
িসঁিড়র িদেক যাইেত যাইেত আিম িজ াসা কিরলাম, িক মেন হল? চাঁদেমাহন সিত

কথা বেলেছ?
একটু িমেথ  বেলেছ। িক  তােত িত নই।
একািকনী খলায় এমন ম  হইয়া িগয়ােছ য আমােদর ল ই কিরল না। ব ামেকশ

কােছ িগয়া দাঁড়াইেত স িব ািরত চ ু  তুিলয়া চািহল। ব ামেকশ একটু সেমহ হািসয়া
বিলল, তামার নাম তুলসী, না? িক িমি  তামার মুখখািন।

তুলসী তমিন অপলক চে  চািহয়া রিহল। ব ামেকশ বিলল, আমরা দুেগ আিছ,
তুিম আসনা কন? এেসা— অেনক গ  বলব।

তুলসী তমিন তাকাইয়া রিহল, উ র িদল না। আমরা চিলয়া আিসলাম।
 

৫
 

দুেগ িফিরয়া িকছু ণ িসঁিড় ওঠা-নামার াি  দূর কিরলাম। ব ামেকশ িসগােরট
ধরাইয়া বিলল, রামিকেশারবাবু দিলল রিজি  করেত গেলন। যিদ হেয় যায়, তাহেল
ওেদর বািড়েত একটা নাড়াচাড়া তালাপাড়া হেব; বংশী আর মুরলীধর হয়েতা শহের িগেয়
বািড়-ভাড়া কের থাকেত চাইেব। তার আেগই এ ব াপােরর একটা হ েন  হেয় যাওয়া
দরকার।

 কিরলাম, ব ামেকশ, িকছু বুঝছ? আিম তা যতই দখিছ, ততই জট পািকেয়
যাে ।

ব ামেকশ বিলল, একটা আবছায়া চলি ে র ছিব মেনর পদায় ফুেট উঠেছ। ছিবটা
ছাট নয়; অেনক মানুষ অেনক ঘটনা অেনক সংঘাত জিড়েয় তার প। একশ বছর আেগ
এই নাটেকর অিভনয়  হেয়িছল, এখনও শষ হয়িন। —ভাল কথা, কাল রাে র আলগা
পাথরটার কথা মেন িছল না। চল, দিখ িগেয় তার তলায় গত আেছ িক না।

চল।
পাথরটার উপর অ -অ  চুন সুরিক জমাট হইয়া আেছ, আেশপােশর পাথর িলর



মত মসৃণ নয়। ব ামেকশ দিখয়া বিলল, মেন হে  পাথরটােক তুেল আবার উে া কের
বসােনা হেয়েছ। এেসা, তুেল দখা যাক।

আমরা আঙুল িদয়া তুিলবার চ া কিরলাম, িক  পাথর উিঠল না। তখন
সীতারামেক ডাকা হইল। সীতারাম কিরতকমা লাক, স একটা খুি  আিনয়া চাড়া িদয়া
পাথর তুিলয়া ফিলল।

পাথেরর নীেচ গতটত িকছু নাই, ভরাট চুন সুরিক। ব ামেকশ পাথেরর উ া িপঠ
পরী া কিরয়া বিলল, ওেহ, এই দ ােখা, উদু-ফারসী লখা রেয়েছ!

দিখলাম পাথেরর উপর কেয়ক পংি  িবজাতীয় িলিপ খাদাই করা রিহয়ােছ।
খাদাই খুব গভীর নয়, উপর  লখার উপর ধূলাবািল জিময়া ায় অল ণীয় হইয়া
পিড়য়ােছ। ব ামেকশ হঠাৎ বিলল, আমার মেন হে —। দাঁড়াও, ঈশানবাবুর খাতাটা িনেয়
আিস।

ঈশানবাবুর খাতা ব ামেকশ িনেজর কােছ রািখয়ািছল। স তাহা আিনয়া য-পাতায়
ফারসী লখা িছল, তাহার সিহত পাথেরর উৎকীণ লখাটা িমলাইয়া দিখেত লািগল। আিমও
দিখলাম। অথেবাধ হইল না বেট, িক  দুিট লখার টান য একই রকম তাহা সহেজই
চােখ পেড়।

ব ামেকশ বিলল, হেয়েছ। এবার চল।
পাথরিট আবার যথা ােন সি েবিশত কিরয়া আমরা ঘের আিসয়া বিসলাম।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ব াপার বুঝেল?
তুিম পির ার কের বল।
একশ বছর আেগর কথা রণ কর। িসপাহীরা আসেছ েন রাজারাম তাঁর

পিরবারবগেক সিরেয় িদেলন, দুেগ রইেলন কবল িতিন আর জয়রাম। তারপর বাপেবটায়
সম  ধনর  লুিকেয় ফলেলন।

িক  সানাদানা লুিকেয় রাখার পর রাজারােমর ভয় হল, িসপাহীেদর হােত তাঁরা যিদ
মারা পেড়ন, তাহেল তাঁেদর ী-পিরবার স ি  উ ার করেব িক কের? িতিন পাথেরর
উপর সে ত-িলিপ িলখেলন; এমন ভাষায় িলখেলন যা সকেলর আয়  নয়। তারপর
ধুেলাকাদা িদেয় লখাটা অ  কের িদেলন, যােত সহেজ িসপাহীেদর নজের না পেড়।

িসপাহীরা এেস িকছুই খঁুেজ পল না। রােগ তারা বাপেবটােক হত া কের চেল গল।
তারপর রাজারােমর পিরবারবগ যখন িফের এল, তারাও খঁুেজ পল না। রাজারাম কাথায়
তাঁর ধনর  লুিকেয় রেখ গেছন। পাথেরর পািটেত খাদাই করা ফারসী সে ত-িলিপ
কা র চােখ পড়ল না।

বিললাম, তাহেল তামার িব াস, রাজারােমর ধনর  এখনও দুেগ লুেকােনা আেছ।
তাই মেন হয়। তেব িসপাহীরা যিদ রাজারাম আর জয়রামেক য ণা িদেয় ােনর

স ান বার কের িনেয় থােক তাহেল িকছুই নই।
তারপর বল।
তারপর একশ বছর পের এেলন অধ াপক ঈশান মজুমদার। ইিতহােসর পি ত

ফারসী-জানা লাক; তার ওপর ব ু  রামিবেনােদর কােছ দুেগর ইিতবৃ  েনিছেলন। িতিন
স ান করেত আর  করেলন; কােশ  নয়, গাপেন। তাঁর এই  অনুস ান কতদূর
এিগেয়িছল জািন না, িক  একটা িজিনস িতিন পেয়িছেলন-ঐ পাথের খাদাই করা সে ত-
িলিপ। িতিন সযে  তার নকল খাতায় টুেক রেখিছেলন, আর পাথরটােক উে
বিসেয়িছেলন, যােত আর কউ না দখেত পায়। তারপর-তারপর য কী হল সইেটই
আমােদর আিব ার করেত হেব।

ব ামেকশ খােটর উপর িচৎ হইয়া ইয়া উে  চািহয়া রিহল। আিমও আপন মেন



এেলােমেলা িচ া কিরেত লািগলাম। পাে িজ এেবলা বাধহয় আিসেলন না। ...কিলকাতায়
সত বতীর খবর িক. ব ামেকশ হঠাৎ তুলসীর সিহত এমন সে েহ কথা বিলল কন?
মেয়টার চৗ  বছর বয়স, দিখেল মেন হয় দশ বছেররিট...

ােরর কােছ ছায়া পিড়ল। ঘাড় িফরাইয়া দিখ, তুলসী আর গদাধর। তুলসীর চােখ
শ া ও আ হ, বাধহয় একা আিসেত সাহস কের নাই, তাই গদাধরেক সে  আিনয়ােছ।
গদাধেরর িক  লশমা  শ া-সে াচ নাই; তাহার হােত লাটু, মুেখ কান-এঁেটা-করা হািস।
আমােক দিখয়া হাস  সহকাের বিলল, হ হ জামাইবাবুর সে  তুলসীর িবেয় হেব- হ হ
হ—

তুলসী িবদু ে েগ িফিরয়া তাহার গােল একিট চড় বসাইয়া িদল। গদাধর েণক গাল
ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রিহল, তারপর গভীরমুেখ লাটুেত লি  পাকাইেত পাকাইেত ান
কিরল। বুিঝলাম ছাট বােনর হােত চড়-চাপড় খাইেত স অভ ।

তুলসীেক ব ামেকশ আদর কিরয়া ঘেরর মেধ  আ ান কিরল, তুলসী িক  আিসেত
চায় না, ােরর খঁুিট ধিরয়া দাঁড়াইয়া রিহল। ব ামেকশ তখন তাহােক হাত ধিরয়া আিনয়া
খােটর উপর বসাইয়া িদল।

তবু তুলসীর ভয় ভােঙ না, ব াধশি ত হিরণীর মত তার ভাবভ ী। ব ামেকশ নরম
সুের সমবয়ে র মত তাহার সিহত গ  কিরেত আর  কিরল। দুটা হািস তামাসার কথা,
মেয়েদর খলাধুলা পুতুেলর িবেয় ভৃিত মজার কািহনী,— িনেত িনেত তুলসীর ভয়
ভািঙল। থেম দু একবার ঁ না, তারপর সহজভােব কথা বিলেত আর  কিরল।

িমিনট পনেরার মেধ  তুলসীর সে  আমােদর সহজ ব ু ে র স ক ািপত হইল।
দিখলাম তাহার মন সরল, বুি  সেতজ; কবল তাহার ায়ু সু  নয়; সামান  কারেণ
ায়িবক িতি য়া সহজতর মা া ছাড়াইয়া যায়। ব ামেকশ তাহার চির  িঠক ধিরয়ািছল।

তাই সেমহ ব বহাের তাহােক আকষণ কিরয়া লইয়ােছ।
তুলসীর সিহত আমােদর য সকল কথা হইল, তাহা আগােগাড়া পুনরাবৃি  কিরবার

েয়াজন নাই, তাহােদর পিরবার স ে  এমন অেনক কথা জানা গল যাহা পূেবই িলিপব
হইয়ােছ। বািক িল িলিপব  কিরেতিছ।

ব ামেকশ বিলল, এখােন এেস িযিন িছেলন, তামার বাবার ব ু  ঈশানবাবু, তাঁর
সে  তামার ভাব হেয়িছল?

তুলসী বিলল, হ াঁ। িতিন আমােক কত গ  বলেতন। রাি ের তাঁর ঘুম হত না; আিম
অেনক বার দুপুর রাি ের এেস তাঁর কােছ গ  েনিছ।

তাই নািক ! িতিন য-রাি ের মারা যান স-রাি ের তুিম কাথায় িছেল?
স-রাি ের আমােক ঘের ব  কের রেখিছল।
ঘের ব  কের রেখিছল ! স িক !
হ াঁ। আিম যখন-তখন যখােন- সখােন ঘুের বড়াই িকনা, তাই ওরা সুিবেধ পেলই

আমােক ব  কের রােখ।
ওরা কারা?
সবাই। বাবা বড়দা মজদা জামাইবাবু—
স-রাি ের ক তামােক ঘের ব  কের রেখিছল?
বাবা।
ঁ। আর কাল রাে  বুিঝ মজদা তামােক ঘের ব  কের রেখিছল?

হ াঁ। তুিম িক কের জানেল?
আিম সব জানেত পাির। আ া, আর একটা কথা বল দিখ। তামার বড়দার িবেয়

হেয়িছল, বৗিদিদেক মেন আেছ?



কন থাকেব না? বৗিদিদ খুব সু র িছল। িদিদ তােক ভাির িহংেস করত।
তাই নািক ! তা তামার বৗিদিদ আ হত া করল কন?
তা জািন না। স-রাি ের িদিদ আমােক ঘের ব  কের রেখিছল।
ও—
ব ামেকশ আমার সিহত একটা দৃি  িবিনময় কিরল। িকছু ণ অন  কথার পর

ব ামেকশ বিলল, আ া তুলসী, বল দিখ বািড়র মেধ  তুিম কােক সবেচেয় বিশ
ভালবােসা?

তুলসী িনঃসে ােচ অলি ত মুেখ বিলল, মা ার মশাইেক। উিনও আমােক খুব
ভালবােসন।

আর মিণলালেক তুিম ভালবােসা না?
তুলসীর চাখ দুটা যন দপ কিরয়া িলয়া উিঠল—না। ও কন মা ার মশাইেক

িহংেস কের ! ও কন মা ার মশাইেয়র নােম বাবার কােছ লাগায়? ও যিদ আমােক িবেয়
কের আিম ওেক পাহাড় থেক ঠেল ফেল দব? বিলয়া তুলসী ছুিটয়া ঘর হইেত বািহর
হইয়া গল।

আমরা দুই ব ু  পর র মুেখর পােন চািহয়া রিহলাম। শেষ ব ামেকশ একটা
িনঃ াস ফিলয়া বিলল, বচাির।

আধা ঘ া পের ােনর জন  উিঠ-উিঠ কিরেতিছ, রমাপিত আিসয়া াের উিক মািরল,
কুি ত ের বিলল, তুলসী এিদেক এেসিছল না িক?

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, এই খািনক ণ হল চেল গেছ। এস- বােসা।
রমাপিত স ু িচতভােব আিসয়া বিসল।
ব ামেকশ বিলল, রমাপিত, থম যিদন আমরা এখােন আিস, তুিম বেলিছেল এবার

ঈশানবাবুর মৃতু -সমস ার সমাধান হেব। অথাৎ, তুিম মেন কর ঈশানবাবুর মৃতু র একটা
সমস া আেছ। কমন?

রমাপিত চুপ কিরয়া রিহল। ব ামেকশ বিলল, ধের নওয়া যাক ঈশানবাবুর মৃতু টা
রহস ময়, কউ তােক খুন কেরেছ। এখন আিম তামােক কেয়কটা  করব, তুিম তার
সাজাসুিজ উ র দাও। সে াচ কােরা না। মেন কর তুিম আদালেত হলফ িনেয় সা ী
িদ ।

রমাপিত ীণ ের বিলল,বলুন।
ব ামেকশ বিলল, বািড়র সকলেকই তুিম ভাল কের চেনা। বল দিখ, ওেদর মেধ

এমন ক মানুষ আেছ য খুন করেত পাের?
রমাপিত সভেয় িকয়াৎকাল। নীরব থািকয়া কি ত কে  বিলল, আমার বলা উিচত

নয়, আিম ওঁেদর আি ত। িক  অব ায় পড়েল বাধহয় সবাই মানুষ খুন করেত পােরন।
সবাই? রামিকেশারবাবু?
হ াঁ।
বংশীধর?
হ াঁ।
মুরলীধর?
হ াঁ। ওঁেদর কৃিত বড় উ
নােয়ব চাঁদেমাহন?
বাধহয় না। তেব কতার কুম পেল লাক লািগেয় খুন করােত পােরন।
মিণলাল?
রমাপিতর মুখ অ কার হইল, স দাঁেত দাঁত চািপয়া বিলল, িনেজর হােত মানুষ খুন



করবার সাহস ওঁর নই। উিন কবল চুকিল খেয় মানুেষর অিন  করেত পােরন।
আর তুিম? তুিম মানুষ খুন করেত পার না?
আিম—
আ , যাক। —তুিম টচ চুির কেরিছেল?
রমাপিত িত মুেখ বিলল, আমার বদনাম হেয়েছ জািন। ক বদনাম িদেয়েছ তাও

জািন। িক  আপিনই বলুন, যিদ চুিরই করেত হয়, একটা সামান  টচ চুির করব।
অথাৎ চুির করিন। —যাক, মিণলােলর সে  তুলসীর িবেয় িঠক হেয় আেছ তুিম

জােনা?
রমাপিতর মুখ কিঠন হইয়া উিঠল। িক  স সংযতভােব বিলল, জািন। কতার তাই

ইে ।
আর কা র ইে  নয়?
না।
তামারও ইে  নয়?
রমাপিত উিঠয়া দাঁড়াইল,—আিম একটা গল হ, আমার ইে -অিনে য় কী আেস

যায়। িক  এ িবেয় যিদ হয়, একটা িব  কা  হেব। বিলয়া আমােদর অনুমিতর অেপ া
না কিরয়া ঘর হইেত বািহর হইয়া গল।

ব ামেকশ িকছু ণ ােরর িদেক চািহয়া থািকয়া বিলল, ছাকরার সাহস আেছ!
বকােল সীতারাম চা লইয়া আিসেল ব ামেকশ তাহােক বিলল, সীতারাম, তামােক

একটা কাজ করেত হেব। বছর দুই আেগ একদল বেদ এেস এখােন তাঁবু ফেল িছল।
তামােক বুলািকলােলর কােছ খবর িনেত হেব, বািড়র ক ক বেদর তাঁবুেত যাতায়াত
করত—এ িবষেয় যত খবর পাও যাগাড় করেব।

সীতারাম বিলল, জী জুর। বুলািকলাল এখন বাবুেদর িনেয় শহের গেছ, িফের এেল
খাঁজ নব।

সীতারাম ান কিরেল বিললাম, বেদ স ে  কৗতুহল কন?
ব ামেকশ বিলল, িবষ ! সােপর িবষ কাে েক এল খাঁজ িনেত হেব না?
এই সময় পাে িজ উপি ত হইেলন। তাঁহার কাঁধ হইেত চামড়ার িফতায়

বাইনাকুলার বুিলেতেছ। ব ামেকশ বিলল, এিক; দূরবীন িক হেব?
পাে িজ বিলেলন, আিনলাম। আপনার জেন , যিদ কােজ লােগ। —সকেল আসেত

পািরিন, কােজ আটেক পেড়িছলাম। তাই এেবলা সকাল-সকাল বিরেয় পড়লাম। রা ায়
আসেত আসেত দিখ রামিকেশারবাবুও শহর থেক িফরেছন। তাঁেদর ইি ন িবগেড়েছ,
বুলািকলাল ইল ধের বেস আেছ, রামিকেশারবাবু গািড়র মেধ  বেস আেছন, আর জামাই
মিণলাল গািড় ঠলেছ।

তারপর?
দিড় িদেয় বঁেধ গািড় টেন িনেয় এলাম।
ওঁেদর আদালেতর কাজকম চুেক গল?
না, একটু বািক আেছ, কাল আবার যােবন। —তারপর, নতুন খবর িকছু আেছ

নািক?
অেনক নতুন খবর আেছ।
খবর িনেত িনেত পাে িজ উে িজত হইয়া উিঠেলন। িববৃিত শষ হইেল

বিলেলন, আর সে হ নই। ঈশানবাবু তাষাখানা খঁুেজ বার কেরিছেলন, তাই তাঁেক কউ
খুন কেরেছ। এখন  হে , ক খুন করেত পাের?

ব ামেকশ বিলল, রামিকেশারবাবু থেক সি িস ঠাকুর পয  সবাই খুন করেত



পাের। িক  এটাই একমা   নয়। আরও  আেছ।
যমন?
যমন, িবষ এল কাে েক। সােপর িবষ তা যখােন সখােন পাওয়া যায় না।

তারপর ধ ন, সােপর িবষ শরীের ঢ়াকবার জেন  এমন একটা য  চাই যটা িঠক সােপর
দাঁেতর মত দাগ রেখ যায়।

হাইেপাডারিমক িসির —
ইনেজকশেনর ছঁুেচর দাগ খুব ছাট হয়, দু’চার িমিনেটর মেধ ই িমিলেয় যায়।

আপিন ঈশানবাবুর পােয় দাগ দেখেছন, ইনেজকশােনর দাগ বেল মেন হয় িক?
উ ঁ। তাছাড়া, দুেটা দাগ পাশাপািশ—
ওটা িকছু নয়। যখােন গী অ ান হেয় পেড়েছ সখােন পাশাপািশ দু’বার ছুচ

ফাটােনা শ  িক?
তা বেট। —আর িক ?
আর, ঈশানবাবু যিদ  তাষাখানা খঁুেজ বার কের থােকন তেব স তাষাখানা

কাথায়?
এই দুেগর মেধ ই িন য় আেছ।
ধু দুেগর মেধ ই নয়, এই বািড়র মেধ ই আেছ। মুরলীধর য সােপর ভয় দিখেয়

আমােদর তাড়াবার চ া করেছ, তার কারণ িক?
পাে িজ তী  চে  চািহেলন, মুরলীধর?
ব ামেকশ বিলল, তার অন  উে শ  থাকেত পাের। মাট কথা, ঈশানবাবু আসবার

আেগ তাষাখানার স ান কউ জানত না। তারপর ঈশানবাবু ছাড়া আর একজন জানেত
পেরেছ এবং ঈশানবাবুেক খুন কেরেছ। তেব আমার িব াস, মাল সরােত পােরিন।

িক কের বুঝেলন?
দখুন, আমরা দুেগ আিছ, এটা কা র পছ  নয়। এর অথ িক?
বুেঝিছ। তাহেল আেগ তাষাখানা খঁুেজ বার করা দরকার। কাথায় তাষাখানা

থাকেত পাের; আপিন িকছু ভেব দেখেছন িক?
ব ামেকশ একটু হািসল, বিলল, কাল থেক একটা সে হ আমার মেনর মেধ  ঘুরেছ

—
আিম বিললাম, গজাল?
এই সময় সীতারাম চােয়র পা িল সরাইয়া লইেত আিসল। ব ামেকশ তাহার

িদেক চািহয়া বিলল, বুলািকলাল িফের এেসেছ।
সীতারাম মাথা ঝঁুকাইয়া পা িল লইয়া চিলয়া গল। পাে  িজ াসা কিরেলন, ওেক

কাথাও পাঠােলন নািক?
হ াঁ, বুলািকলােলর কােছ িকছু দরকার আেছ।
যাক। এবার আপনার সে েহর কথা বলুন।
ব ামেকশ বিলল, ঐ গজাল েলা। কবল সে হ হে  ওেদর কাশ  েয়াজনটাই

একমা  েয়াজন নয়, যােক বেল ধাঁকার টািট, ওরা হে  তাই।
পাে  গজাল িলেক িনরী ণ কিরেত কিরেত বিলেলন, ।ঁ তা িক করা যেত পাের।
আমার ইে  ওেদর একটু নেড়েচেড় দখা। আপিন এেসেছন, আপনার সামেনই যা

িকছু করা ভাল। যিদ তাষাখানা বেরায়, আমরা িতনজেন জািনব, আর কাউেক আপাতত
জানেত দওয়া হেব না। —অিজত, দরজা ব  কর।

দরজা ব  কিরেল ঘর অ কার হইল। তখন ল ন ািলয়া এবং টেচর আেলা
ফিলয়া আমরা অনুস ান আর  কিরলাম। সবসু  পনেরািট গজাল। আমরা েত কিট



টািনয়া ঠিলয়া উঁচু িদেক আকষণ কিরয়া দিখেত লািগলাম। গজাল িল মিরচা-ধরা িক
বে র মত দৃঢ়, একচুলও নিড়ল না।

হঠাৎ পাে  বিলয়া উিঠেলন, এই য ! নড়েছ-একটু একটু নড়েছ— ! আমরা ছুিটয়া
তাঁহার পােশ িগয়া দাঁড়াইলাম। দরজার সামেন য দয়াল, তাহার মাঝখােন একটা গজাল।
পাে  গজাল ধিরয়া িভতর িদেক ঠলা িদেতেছন; নিড়েতেছ িকনা আমরা বুিঝেত পািরলাম
না। পাে  বিলেলন, আমার একার কম নয়। ব ামেকশবাবু, আপিনও ঠলুন।

ব ামেকশ হাঁটু গািড়য়া দুই হােত পাথের ঠলা িদেত  কিরল। চতুে াণ পাথর
ধীের ধীের িপছন িদেক সিরেত লািগল। তাহার নীেচ অ কার গত দখা গল।

আিম টেচর আেলা ফিললাম। গতিট ল া-চওড়ায় দুই হাত, িভতের এক  স
িসঁিড় নািময়া িগয়ােছ।

পাে  মহা উে িজতভােব কপােলর ঘাম মুিছয়া বিলেলন, শাবাশ ! পাওয়া গেছ
তাষাখানা। — ব ামেকশবাবু, আপিন আিব তা, আপিন আেগ ঢুকুন।

টচ লইয়া ব ামেকশ আেগ নািমল, তারপর পাে িজ, সবেশেষ ল ন লইয়া আিম।
ঘরিট উপেরর ঘেরর মতই শ । একিট দওয়ােলর গা ঘিষয়া সাির সাির মািটর

কু া। কু ার মুখ ছাট ছাট হাঁিড়, হাঁিড়র মুখ সারা িদয়া ঢাকা। ঘেরর অন  কােণ একিট
বড় উনান, তাহার সিহত একিট হাপেরর নল সংযু  রিহয়ােছ। হাপেরর চামড়া অবশ
কাইয়া ঝিরয়া িগয়ােছ, িক  কাঠােমা দিখয়া হাপর বিলয়া চনা যায়। ঘের আর িকছু

নাই।
আমােদর ঘন ঘন িন াস পিড়েতিছল, পট মাটা কু া িলেত না জািন কান রাজার

স ি  রিহয়ােছ। িক  আেগ ঘেরর অন ান  ান দখা দরকার। এিদক-ওিদক আেলা
ফিলেত একেকােণ একটা চকচেক িজিনস চােখ পিড়ল। ছুিটয়া কােছ িগয়া দিখ-একিট
ছাট বদু িতক টচ। তুিলয়া লইয়া ালাইবার চ া কিরলাম, িক  টচ ালাই িছল, িলয়া
িলয়া সল ফুরাইয়া িনিভয়া িগয়ােছ।

ব ামেকশ বিলল, ঈশানবাবু য এ ঘেরর স ান পেয়িছেলন, তার অকাট  মাণ।
তখন আমরা হাঁিড় িল খুিলয়া দিখলাম। সব হাঁিড়ই শূন , কবল একটা হাঁিড়র

তলায় নুেনর মত খািনকটা ড়া পিড়য়া আেছ। ব ামেকশ একখামচা তুিলয়া লইয়া পরী া
কিরল, তারপর মােল বাঁিধয়া পেকেট রািখল। বিলল, নুন হেত পাের, চুন হেত পাের,
অন  িকছুও হেত পাের।

অতঃপর কু া িল এেক এেক পরী া করা হইল। িক  হায় সাত রাজার ধন িমিলল
না। সব কু া খািল, কাথাও একটা কপদক পয  নাই।

আমরা ফ াল ফ াল চে  পর েরর পােন চািহলাম। তারপর ঘরিটেত আঁিতপাঁিত
করা হইল, িক  িকছু িমিলল না।

উপের িফিরয়া আিসয়া থেম ার টািনয়া ব  করা হইল। তারপর ঘেরর দরজা
খুিললাম। বািহের অ কার হইয়া িগয়ােছ; সীতারাম ােরর বািহের ঘারাঘুির কিরেতেছ।
ব ামেকশ াি ের বিলল, সীতারাম, আর একদফা চা তির কর।

চয়ার লইয়া িতনজেন বািহের বিসলাম। পাে  দিময়া িগয়ািছেলন, বিলেলন, িক হল
বলুন দিখ? মাল গল কাথায়?

ব ামেকশ বিলল, িতনেট স াবনা রেয়েছ। এক, িসপাহীরা সব লুেট িনেয় িগেয়েছ।
দুই, ঈশানবাবুেক য খুন কেরেছ, স সই রাে ই মাল সিরেয়েছ। িতন, রাজারাম অন
কাথাও মাল লুিকেয়েছন।

কান স াবনাটা আপনার বিশ মেন লােগ?
ব ামেকশ হাত নািড়য়া ‘বলাকা’ কিবতার শষ পংি  আবৃি  কিরল, হথা নয়, অন



কাথা, অন  কাথা, অন  কানখােন।
চা পান কিরেত কিরেত ব ামেকশ সীতারামেক িজ াসা কিরল, বুলািকলােলর দখা

পেল?
সীতারাম বিলল, জী। গািড়র ইি ন মরামত করিছল, দু-চারেট কথা হল।
িক বলেল স?
জুর, বুলািকলাল একটা আ  বু । সে  হেলই ভাঙ খেয় বদম ঘুেমায়, রাি েরর

কানও খবরই রােখ না। তেব িদেনর বলা বািড়র সকেলই বেদর তাঁবুেত যাতায়াত
করত। এমনিক, বুলািকেলালও দু-চারবার িগেয়িছল।

বুলািকলাল িগেয়িছল কন?
হাত দখােত। বেদনীরা নািক ভাল হাত দখেত জােন, ভূত-ভিবষ ৎ সব বেল িদেত

পাের। বুলািকলালেক বেলেছ ও শীগিগর লাট সােহেবর মাটর াইভার হেব।
বািড়র আর ক ক যেতা?
মািলক, মািলেকর দুই বড় ছেল, জামাইবাবু, নােয়ববাবু, সবাই যেতা। আর ছাট

ছেলেমেয় দুেটা সবদাই ওখােন ঘারাঘুির করত।
ঁ, আর িকছু? ‘আর িকছু নয় জুর।

রাি  হইেতেছ দিখয়া পাে িজ উিঠেলন। ব ামেকশ তাঁহােক মােল বাঁধা পঁুটুিল
িদয়া বিলল, এটার কিমক াল অ ানািলিসস কিরেয় দখেবন। আমরা এ পয  যতটুকু খবর
সং হ কেরিছ। তােত িনরাশ হবার িকছু নই। অ ত ঈশানবাবুেক য হত া করা হেয়েছ,
এ িবষেয় আিম িনঃসে হ, বািক খবর েম পাওয়া যােব।

পাে িজ মােলর পঁুটুিল পেকেট রািখেত িগয়া বিলেলন, আের, ডােক আপনার
একটা িচিঠ এেসিছল, সটা এত ণ িদেতই ভুেল গিছ। এই িনন। —আ া, কাল আবার
আসব।

পাে িজেক িসঁিড় পয  প ছাইয়া িদয়া িফিরয়া আিসয়া বিসলাম। ব ামেকশ িচিঠ
খুিলয়া পিড়ল, িজ াসা কিরলাম, সত বতীর িচিঠ নািক?

না, সুকুমােরর িচিঠ।
িক খবর?
নতুন খবর িকছু নই। তেব সব ভাল।

 

৬
 

রাি টা িন প েব কািটয়া গল। পরিদন সকােল ব ামেকশ ঈশানবাবুর খাতা লইয়া
বিসল। কখনও খাতাটা পিড়েতেছ, কখনও উ পােন চাখ তুিলয়া িনঃশে  ঠাঁট নািড়েতেছ,
কথাবাতা বিলেতেছ না।

বাইনাকুলার কাল পাে িজ রািখয়া িগয়ািছেলন, সটা লইয়া নাড়াচাড়া কিরেত কিরেত
বিললাম, িকেসর গেবষণা হে ?

ব ামেকশ সংে েপ বিলল, মাহনলাল।
মাহনলােলর নােম আজ, কন জািন না, ব িদন পূেব পিঠত পলাশীর যু  মেন

পিড়য়া গল। বিললাম, আবার আবার সই কামান গজন.কাঁপাইয়া গ াজল—
ব ামেকশ ভৎসনা-ভরা চ ু  তুিলয়া আমার পােন চািহল। আিম বিললাম, দাঁড়াের

দাঁড়াের িফের দাঁড়াের যবন, গিজল মাহনলাল িনকট শমন।
ব ামেকেশর চােখর ভৎসনা েম িহং  ভাব ধারণ কিরেতেছ দিখয়া আিম ঘর



ছািড়য়া চিলয়া আিসলাম। কহ যিদ বীররসা ক কাব  সহ  কিরেত না পাের, তাহার উপর
জুলুম করা উিচত নয়।

বািহের েণা ল হম  ভাত। দূরবীনটা হােতই িছল, আিম সটা লইয়া াকাের
উিঠলাম। চািরিদেকর দৃশ  অিত মেনারম। দূেরর পবতচূড়া কােছ আিসয়ােছ, বনানীর মাথার
উপর আেলার ঢউ খিলেতেছ। ঘুিরয়া ঘুিরয়া দিখেত দিখেত রামিকেশারবাবুর বািড়র
স ুেখ আিসয়া পৗিছলাম। বািড়র খঁুিটনািট সম  দিখেত পাইেতিছ। রামিকেশার শহের
যাইবার জন  বািহর হইেলন, সে  দুই পু  এবং জামাই। তাঁহারা িসঁিড় িদয়া নািময়া
গেলন; িকছু ণ পের মাটর চিলয়া গল। ...বািড়েত রিহল মা ার রমাপিত, গদাধর আর
তুলসী।

ঘের িফিরয়া দিখলাম ব ামেকশ তখনও জলপানরত মুরগীর মেতা একবার কােলর
িদেক কঁুিকয়া খাতা পিড়েতেছ, আবার উঁচু িদেক মুখ তুিলয়া আপন মেন িবজ িবজ
কিরেতেছ। বিললাম, ওেহ, রামিকেশারবাবুরা শহের চেল গেলন।

ব ামেকশ আমার কথায় কণপাত না কিরয়া মুরগীর মত জল পান কিরেত লািগল।
তারপর হঠাৎ বিলল, মাহনলাল ম  বীর িছল—না?

সই রকম তা নেত পাই।
ব ামেকশ আর কথা কিহল না। তাহার ভাবগিতক দিখয়া মেন হইল, স আজ

খাতা ছািড়য়া উিঠেব না। সকালেবলাটা িনি য়ভােব কািটয়া যাইেব ভািবয়া বিললাম, চল না,
সাধু-দশন করা যাক। িতিন হয়েতা হাত নেত জােনন।

অন মন ভােব চাখ তুিলয়া ব ামেকশ বিলল, এখন নয়, ওেবলা দখা যােব।
দুপুরেবলা শয ায় ইয়া ত া  অব ায় খািনকটা সময় কািটয়া গল।

রামিকেশারবাবু িঠক বিলয়িছেলন; এই িনজেন দুিদন বাস কিরেল াণ পালাই-পালাই কের।
পৗেন িতনটা পয  িবছানায় এপািশ-ওপাশ কিরয়া আর পারা গল না, উিঠয়া

পিড়লাম। দিখ, ব ামেকশ ঘের নাই। বািহের আিসয়া দিখলাম, স াকােরর উপর উিঠয়া
পায়চাির কিরেতেছ। রৗ  তমন কড়া নয় বেট, িক  এ সময় াকােরর উপর বায়ু
সবেনর অথ দয় ম হইল না। তবু হয়েতা নূতন িকছু আিব ার কিরয়ােছ ভািবয়া আিমও
সই িদেক, চিললাম।

আমােক দিখয়া স যন িনেজর মেনর িভতর হইেত উিঠয়া আিসল, য বৎ বিলল,
একটা তুরপুন চাই।

তুরপুন! দিখলাম, তাহার চােখ অধীর িব া  দৃি । এ-দৃি  আমার অপিরিচত নয়,
স িকছু পাইয়ােছ। বিললাম, িক পেল?

ব ামেকশ এবার স ূণ সেচতন হইয়া আমােক দিখেত পাইল, ঈষৎ লি তভােব
বিলল, না না, িকছু না। তুিম িদিব  ঘুমুি েল, ভাবলাম এখােন এেস দূরবীেনর সাহােয
িনসগ- শাভা িনরী ণ কির। তা দখবার িকছু নই। —এই নাও, তুিম দ ােখা।

াকােরর আিলসার উপর দুরবীনটা রাখা িছল, সটা আমােক ধরাইয়া িদয়া
ব ামেকশ নািময়া গল। আিম একটু অবাক হইলাম। ব ামেকেশর আজ এ কী ভাব !

চািরিদেক দৃি  িফরাইলাম। আত  বাতােস বিহঃ কৃিত িঝম িঝম কিরেতেছ। দূরবীন
চােখ িদলাম; দূরবীন এিদক-ওিদক ঘুিরয়া রামিকেশারবাবুর বািড়র উপর ি র হইল।

দূরবীন িদয়া দখার সিহত আিড় পাতার একটা সাদৃশ  আেছ; এ যন চাখ িদয়া
আিড় পাতা। রামিকেশারবাবুর বািড়টা দূরবীেনর িভতর িদয়া আমার দশ হােতর মেধ
আিসয়া িগয়ােছ; বািড়র সবই আিম দিখেত পাইেতিছ, অথচ আমােক কহ দিখেত
পাইেতেছ না।

বািড়র সদের কহ নাই, িক  দরজা খালা। দূরবীন উপের উিঠল। হাঁটু পয



আিলসা- ঘরা ছাদ, িসঁিড় িপছন িদেক। রমাপিত আিলসার উপর গােল হাত িদয়া বিসয়া
আেছ, তাহার পােশর ভাগ দিখেত পাইেতিছ। ছােদ আর কহ নাই; রমাপিত কপাল
কঁুচকাইয়া িক যন ভািবেতেছ।

রমাপিত চমিকয়া মুখ তুিলল। িসঁিড় িদয়া তুলসী উিঠয়া আিসল, তাহার মুেখেচােখ
গাপনতার উে জনা। লঘু তপেদ রমাপিতর কােছ আিসয়া স আচেলর িভতর হইেত
ডান হাত বািহর কিরয়া দখাইল। হােত িক একটা রিহয়ােছ, কােলা রেঙর পি ল িক া
ফাউে ন পন।

দূরবীেনর িভতর িদয়া দিখেতিছ, িক  িকছু িনেত পাইেতিছ না; যন স-কােলর
িনবাক চলি । রমাপিত উে িজত হইয়া িক বিলেতেছ, হাত নািড়েতেছ। তুলসী তাহার
গলা জড়াইয়া অনুনয় কিরেতেছ, কােলা িজিনসটা তাহার হােত ধরাইয়া িদবার চ া
কিরেতেছ।

এই সময় র মে  আরও কেয়কিট অিভেনতার আিবভাব হইল। রামিকেশারবাবু
িসঁিড় িদয়া উিঠয়া আিসেলন, তাঁহার িপছেন বংশীধর ও মুরলীধর; সবেশেষ মিণলাল।

সকেলই ু ; রমাপিত দাঁড়াইয়া উিঠয়া কাঠ হইয়া রিহল। বংশীধর িবকৃত মুখভ ী
কিরয়া তুলসীেক তাড়না কিরল এবং কােলা িজিনসটা তাহার হাত হইেত কিড়য়া লইল।
তুলসী িকছু ণ সেতজ তক কিরল, তারপর কাঁেদা-কাঁেদা মুেখ নািময়া গল। তখন
রমাপিতেক িঘিরয়া বািক কয়জন তজন-গজন কিরেত লািগেলন, কবল মিণলাল কটমেট
চে  চািহয়া অধেরা  স  কিরয়া রািখল।

বংশীধর সহসা রমাপিতর গােল একটা চড় মািরল। রামিকেশার বাধা িদেলন,
তারপর আেদেশর ভ ীেত িসঁিড়র িদেক অ ুিল িনেদশ কিরেলন। সকেল িসঁিড় িদয়া নািময়া
গল।

এই িবিচ  দৃেশ র অথ িক, সংলােপর অভােব তাহা িনধারণ করা অস ব। আিম
আরও দশ িমিনট অেপ া কিরলাম, িক  নাটকীয় ব াপার আর িকছু দিখেত পাইলাম না;
যাহা িকছু ঘিটল। বািড়র মেধ  আমার চ ু র অ রােল ঘিটল।

নািময়া আিসয়া ব ামেকশেক বিললাম। স গভীর মেনােযােগর সিহত িনয়া বিলল,
রামিকেশারবাবুরা তাহেল সদর থেক িফের এেসেছন। —তুলসীর হােত িজিনসটা িচনেত
পারেল না?

মেন হল ফাউে ন পন।
দখা যাক, হয়েতা শীগিগরই খবর পাওয়া যােব। রমাপিত আসেত পাের।
রমাপিত আিসল না, আিসল তুলসী। ঝেড়র আেগ  পাতার মত স যন উিড়েত

উিড়েত আিসয়া আমােদর ঘেরর চৗকােঠ আটকাইয়া গল। তাহার মূিত পাগিলনীর মত, দুই
চ ু  রাঙা িটকটক কিরেতেছ। স খােটর উপর ব ামেকশেক উপিব  দিখয়া ছুিটয়া আিসয়া
তাহার কােলর উপর আছড়াইয়া পিড়ল, চীৎকার কিরয়া কাঁিদয়া উিঠল, আমার মা ার
মশাইেক তািড়েয় িদেয়েছ।

তািড়েয় িদেয়েছ?
তুলসীর কা া থামােনা সহজ হইল না। যা হাক, ব ামেকেশর সে হ সা নায় কা া

েম ফাঁপািনেত নািমল, তখন কৃত তথ  জানা গল।
জামাইবাবুর দুইিট ফাউে ন পন আেছ; একিট তাঁহার িনেজর, অন িট িতিন

িববােহর সময় যৗতুক পাইয়ািছেলন. জামাইবাবু দুইিট কলম লইয়া িক কিরেবন? তাই আজ
তুলসী জামাইবাবুর অনুপি িতেত তাঁহার দরাজ হইেত কলম লইয়া মা ার মশাইেক িদেত
িগয়ািছল-মা ার মশােয়র একিটও কলম নাই-মা ার মশাই িক  লইেত চান নাই, রাগ
কিরয়া কলম যথা ােন রািখয়া আিসেত কুম িদয়ািছেলন, এমন সময় বািড়র সকেল



আিসয়া উপি ত হইল এবং মা ার মশাইেক চার বিলয়া ধিরল...তুলসী এত বিলল মা ার
মশাই চুির কেরন নাই িক  কহ িনল না। শষ পয  মারধর কিরয়া মা ার মশাইেক
বািড় হইেত তাড়াইয়া িদয়ােছ।

আিম দূরবীেনর িভতর িদয়া য দৃশ  দিখয়ািছলাম তাহার সিহত তুলসীর কািহনীর
কাথাও গরিমল নাই। আমরা দুইজেন িমিলয়া তুলসীেক েবাধ িদেত লািগলাম, মা ার
আবার িফিরয়া আিসেব, কানও ভাবনা নাই; েয়াজন হইেল আমরা িগয়া তুলসীর বাবােক
বিলব।

ােরর কােছ গলা খাঁকািরর শ  িনয়া চিকেত িফিরয়া দিখ, জামাই মিণলাল
দাঁড়াইয়া আেছ। তুলসী তাঁহােক দিখয়া তীেরর মত তাহার পাশ কাটাইয়া অদৃশ  হইল।

ব ামেকশ বিলল, আসুন মিণবাবু।
মিণলাল ঘের েবশ কিরয়া বিলল, কতা পািঠেয়িছেলন তুলসীর খাঁজ নবার জেন ।

ও ভাির দুর , আপনােদর বিশ িবর  কের না তা?
ব ামেকশ বিলল, মােটই িবর  কের না। ওর মা ারেক নািক তািড়েয় দওয়া

হেয়েছ, তাই বলেত এেসিছল।
মিণলাল একটু অ ত হইয়া পিড়ল, বিলল, হ াঁ, রমাপিতেক কতা িবেদয় কের

িদেলন। আমরা কউ বািড়েত িছলাম না, পচাচািব িদেয় আমার দরাজ খুেল একটা কলম
চুির কেরিছল। দামী কলম—

ব ামেকশ হাত বাড়াইয়া বিলল, য কলামটা আপনার বুক পেকেট রেয়েছ ঐেট িক?
হ াঁ।
মিণলাল কলম ব ামেকেশর হােত িদল।
পাকােরর কলম, দামী িজিনস। ব ামেকশ কলম ভালবােস, স তাহার মাথার ক াপ

খুিলয়া দিখল, িপছন খুিলয়া কািল ভিরবার য  দিখল; তারপর কলম িফরাইয়া িদয়া
বিলল, ভাল কলম। চুির করেত হেল এই রকম কলমই চুির করা উিচত। বািড়েত আর
কার ফাউে ন পন আেছ?

মিণলাল বিলল, আর কা র নই। বািড়েত পড়ােলখার িবেশষ রওয়াজ নই। কবল
কতা দায়াত কলেম লেখন।

ঁ। তুলসী বলেছ ও িনেজই আপনার দরাজ থেক কলম বার কেরিছল—
মিণলাল দুঃিখতভােব বিলল, তুলসী িমেথ  কথা বলেছ। রমাপিতর ও দাষ বরাবরই

আেছ। এই সিদন একটা ইেলকি ক টচ—
আিম বিলেত গলাম, ইেলকি ক টচ তা—
িক  আিম কথা শষ কিরবার পূেব ব ামেকশ বিলয়া উিঠল, ইেলকি ক টচ একটা

তু  িজিনস। রমাপিত হাজার হাক বুি মান লাক, স িক একটা টচ চুির কের িনেজর
ভিবষ ৎ ন  করেব?

মিণলাল িকছু ণ ব ামেকেশর পােন চািহয়া থািকয়া বিলল, আপনার কথায় আমার
ধাঁকা লাগেছ, িক জািন যিদ স টচ না চুির কের থােক। িক  আজ আমার কলমটা—।
তেব িক তুলসী সিত ই—

আিম জার িদয়া বিললাম, হ াঁ, তুলসী সিত  কথা বেলেছ। আিম—
ব ামেকশ আবার মুেখ থাবা িদয়া বিলল, মিণলালবাবু, আপনােদর পািরবািরক

ব াপাের আমােদর মাথা গলােনা উিচত নয়। আমরা দুিদেনর জেন  বড়ােত এেসিছ, িক
দরকার আমােদর ওসব কথায়! আপনারা যা ভাল বুেঝেছন কেরেছন।

তাহেলও-কা র নােম িমেথ  বদনাম দওয়া ভাল নয়—? বিলেত বিলেত মিণলাল
ােরর িদেক পা বাড়াইল।



ব ামেকশ বিলল, আজ। আপনােদর সদেরর কাজ হেয় গল?
হ াঁ, সকাল সকাল কাজ হেয় গল। কবল দ খৎ করা বািক িছল।
যাক, এখন তাহেল িনি ।
আে  হ াঁ।
মিণলাল ান কিরেল ব ামেকশ দরজায় উঁিক মািরয়া আিসয়া বিলল, আর একটু

হেলই িদেয়িছেল সব ফাঁিসেয়।
স িক ! কী ফাঁিসেয় িদেয়িছলাম !
থেম তুিম বলেত যাি েল য হারােনা টচ পাওয়া গেছ।

হ াঁ।
তারপর বলেত যাি েল য দূরবীন িদেয় ছােদর দৃশ  দেখিছ!
হ াঁ, তােত কী িত হত?
মিণলালেক কানও কথা বলা মােনই বািড়র সকলেক বলা। গদভচমাবৃত য

িসংহিটেক আমরা খঁুজিছ। স জানেত পারত য আমরা তাষাখানার স ান পেয়িছ এবং
দূরবীন িদেয় ওেদর ওপর অ হর নজর রেখিছ। িশকার ভড়েক যত না?

এ কথাটা ভািবয়া দিখ নাই।
এই সময় সীতারাম চা লইয়া আিসল। িকছু ণ পের পাে িজ আিসেলন। িতিন

আমােদর জন  অেনক তাজা খাদ ব  আিনয়ােছন। সীতারাম স লা মাটর হইেত আিনেত
গল। আমরা চা পান কিরেত কিরেত সংবােদর আদান- দান কিরলাম।

আমােদর সংবাদ িনয়া পাে িজ বিলেলন, জাল থেক মাছ বিরেয় যাে । আজ
রমাপিত িগেয়েছ, কাল বংশীধর আর মুরলীধর যােব। তাড়াতািড় জাল িটেয় ফলা
দরকার। —হ াঁ, বংশীধর কেলজ হাে েল য কুকীিত কেরিছল তার খবর পাওয়া গেছ।

িক কুকীিত কেরিছল?
একিট ছেলর সে  ওর ঝগড়া হয়, তারপর িমটমাট হেয় যায়। বংশীধর িক  মেন

মেন রাগ পুেষ রেখিছল; দােলর িদন িসি র সে  ছেলটােক ধুতেরার িবিচ খাইেয়
িদেয়িছল। ছেলটা মেরই যত, অিত কে  বঁেচ গল।

ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, ঁ। তাহেল িবষ েয়ােগর অভ াস
বংশীধেরর আেছ।

তা আেছ। ধু গাঁয়ার নয়, রাগ পুেষ রােখ।
পাঁচটা বািজল। ব ামেকশ বিলল, চলুন, আজ স াসী ঠাকুেরর সে  একটু আলাপ

কের আসা যাক।
 

১০
 

দউিড় পয  নািমবার পর দিখলাম বািড়র িদেকর িসঁিড় িদয়া বংশীধর গটগাট
কিরয়া নািময়া আিসেতেছ। আমােদর দিখেত পাইয়া তাহার সেতজ গিতভ ী কমন যন
এেলােমেলা হইয়া গল; িক  স থািমল না, যন শহেরর রা া ধিরেব এমিনভােব আমােদর
িপছেন রািখয়া আগাইয়া গল।

ব ামেকশ চুিপ চুিপ বিলল, বংশীধর সাধুবাবার কােছ যাি ল, আমােদর দেখ
ভড়েক িগেয় অন  পথ ধেরেছ।

বংশীধর তখনও বিশ দূর যায় নাই, পাে িজ হাঁক িদেলন, বংশীধর বাবু।
বংশীধর িফিরয়া  নত কিরয়া দাঁড়াইয়া রিহল। আমরা কােছ গলাম, পাে িজ



কৗতুেকর সুের বিলেলন, কাথায় চেলেছন হনাহিনেয়?
বংশীধর  সংি  জবাব িদল, বড়ােত যাি ।
পাে িজ হািসয়া বিলেলন, এই তা শহর বিড়েয় এেলন। আরও বড়ােবন?
বংশীধেরর রােগর িশরা উঁচু হইয়া উিঠল, স উ ত ের বিলল, হ াঁ, বড়ােবা।

আপিন পুিলস হেত পােরন, িক  আমার বড়ােনা কেত পােরন না।
পাে িজরও মুখ কিঠন হইল। িতিন কড়া সুের বিলেলন, হ াঁ, পাির। কেলজ হাে েল

আপিন একজনেক িবষ খাইেয়িছেলন, স মামলার এখনও িন ি  হয়িন। ফৗজদাির
মামলার তামািদ হয় না। আপনােক ার করেত পাির।

ভেয় বংশীধেরর মুখ নীল হইয়া গল। উ তা এত ত আতে  পিরবিতত হইেত
পাের চােখ না দিখেল িব াস হয় না। স জালাব  প র ন ায় ি চে  এিদক ওিদক
চািহল, তারপের য পেথ আিসয়ািছল সই িসঁিড় িদয়া পলেকর মেধ  বািড়র িদেক অদৃশ
হইয়া গল।

পাে িজ মৃদুকে  হািসেলন।
বংশীধেরর িব ম বাঝা গেছ। —চলুন।
সাধুবাবার িনকট উপি ত হইলাম। চািরিদেকর ঝাঁকড়া গাছ ানিটেক ায় অ কার

কিরয়া তুিলয়ােছ। ল  ধুিনর স ুেখ বাবাজী বিসয়া আেছন। আমােদর দিখয়া নীরব
অথচ ইি তপূণ হােস  তাঁহার মুখ ভিরয়া উিঠল, িতিন হােতর ইশারায় আমােদর বিসেত
বিলেলন।

পাে িজ তাঁহার সিহত কথা আর  কিরেলন। বলা বা ল , িহ ীেতই কথাবাতা হইল।
পাে িজর গােয় পুিলেসর খািক কািমজ িছল, সাধুবাবা তাঁহার সিহত সমিধক আ েহ কথা
বিলেত লািগেলন।

িকছু ণ সাধারণভােব কথা হইল। স াস জীবেনর মাহা  এবং গাহ  জীবেনর
পি লতা স ে  আমরা সকেলই একমত হইলাম।  বাবাজী বুিল হইেত গাঁজা বািহর
কিরয়া সািজবার উপ ম কিরেলন।

পাে িজ িজ াসা কিরেলন, এখােন গাঁজা কাথায় পান। বাবা?
বাবাজী উে  কটা পাত কিরয়া বিলেলন, পরমাৎমা িমিলেয় দন বটা।
িচমটা িদয়া ধুিন হইেত একখ  অ ার তুিলয়া বাবাজী কিলকার মাথায় রািখেলন।

এই সমেয় তাঁহার িচমটািট ভাল কিরয়া ল  কিরলাম। সাধুরা য িনভেয় বেন-বাদােড় বাস
কেরন তাহা িনতা  িনর ভােব নয়। িচমটা ভালভােব ব বহার কিরেত জািনেল ইহার ারা
বাধ কির বাঘ মারা যায়। আবার তাহার সূচা তী  া  দুিটর সাহােয  ু  অ র খ ও
য তুিলয়া লওয়া যায় তাহা তা চে ই দিখলাম। সাধুরা এই একিট মা  লৗহা  িদয়া
নানা কায সাধন কিরয়া থােকন।

যা হাক, বাবাজী গাঁজার কিলকায় দম িদেলন। তাঁহার ীবা এবং রােগর িশরা-
উপিশরা ফুিলয়া উিঠল। দীঘ একিমিনটব াপী দম িদয়া বাবাজী িনঃেশিষত কিলকািট উপুড়
কিরয়া িদেলন।

তারপর ধাঁয়া ছািড়বার পালা। এ কাযিট বাবাজী ায় িতন িমিনট ধিরয়া কিরেলন;
দািড়- গাঁেফর িভতর হইেত ম  ম  ধূম বািহর হইয়া বাতাসেক সুরিভত কিরয়া তুিলল।

বাবাজী বিলেলন, বম! বম শ র!
এই সময় পােয়র শে  িপছন িফিরয়া দিখলাম, একিট লাক আিসেতেছ। লাকিট

আমােদর দিখেত পাইয়া থমিকয়া দাঁড়াইয়া পিড়ল। তখন িচিনলাম, রামিকেশারবাবু! িতিন
আমােদর িচিনেত পািরয়া িলত ের বিলেলন, ও-আপনারা—?

ব ামেকশ বিলল, আসুন।



রামিকেশার ঈষৎ িনরাশ কে  বিলেলন, না, আপনারা সাধুজীর সে  কথা বলেছন
বলুন। আিম কবল দশন করেত এেসিছলাম। জাড়হে  সাধুেক ণাম কিরয়া িতিন ান
কিরেলন।

সাধুর িদেক িফিরয়া দিখলাম তাঁহার মুেখ সই িবিচ  হািস। হািসিটেক িবে ষণ
কিরেল কতখািন আধ াি কতা এবং কতখািন ন ািম পাওয়া যায় তাহা বলা শ । স বত
সমান সমান।

এইবার ব ামেকশ বিলল, সাধুবাবা, আপিন তা অেনকিদন এখােন আেছন। সিদন
একিট লাক এখােন সপিঘােত মারা গেছ, জােনন িক?

সাধু বিলেলন, জানতা হ ায়। হম ক া নািহ জনতা!
ব ামেকশ বিলল, আ া, স রাে  কউ দুেগ িগেয়িছল িক না। আপিন দেখিছেলন?
হ াঁ, দখা।
বাবাজীর মুেখ আবার সই আধ াি ক ন ািমভরা হািস দখা গল। ব ামেকশ সা েহ

আবার তাঁহােক  কিরেত যাইেতিছল, আবার িপছন িদেক পােয়র শ  হইল। আমরা ঘাড়
িফরাইলাম, বাবাজীও খর চে  সই িদেক চািহেলন। িক  আগ ক কহ আিসল না;
হয়েতা আমােদর উপি িত জািনেত পািরয়া দূর হইেতই িফিরয়া গল।

ব ামেকশ আবার বাবাজীেক  কিরেত উদ ত হইেল িতিন ঠাঁেটর উপর আঙুল
রািখয়া পির ার বাঙলায় বিলেলন, এখন নয়। রাত বােরাটার সময় এস, তখন বলব।

আিম অবাক হইয়া চািহলাম। ব ামেকশ িক  চট কিরয়া উিঠয়া পিড়ল, বিলল,
আ া বাবা, তাই আিসব। ওঠ অিজত।

বৃ -বািটকার বািহের আিসয়া দিখলাম রাি  হইয়া িগয়ােছ। বামেকশ ও পাে িজ
চািরিদেক অনুসি ৎসু দৃি  রণ কিরেলন, িক  সে হভাজন কাহােকও দখা গল না।

পাে িজ বিলেলন, “আিম আজ এখান থেকই িফির। রাত বােরাটা পয  থাকেত
পারেল হত। িক  উপায় নই। কাল সকােলই আসব।

পাে িজ চিলয়া গেলন। দুেগ িফিরেত িফিরেত  কিরলাম, সাধুবাবা বাঙালী?
ব ামেকশ বিলল, সা াৎ বাঙালী।
দুেগ িফিরয়া ঘিড় দিখলাম, সাতটা বািজয়ােছ। মু  আকােশর তেল চয়ার পািতয়া

বিসলাম।
সাধুবাবা িন য় িকছু জােন। কী জােন? স রাে  ঈশানবাবুর হত াকারীেক দুেগ

েবশ কিরেত দিখয়িছল? বৃ -বািটকা হইেত দুেগ উিঠবার িসঁিড় দখা যায় না; িবেশষত
অ কার রাে । তেব িক সাধুবাবা গভীর রাে  িসঁিড়র আেশপােশ ঘুিরয়া বড়ায়?...তাহার
িচমটা িক  সামান  অ  নয়-ঐ িচমটার আগায় িবষ মাখাইয়া যিদ—

ব ামেকশেক িজ াসা কিরলাম; স কবল গলার মেধ  চাপা কািশর মত শ
কিরল।

রাি  দশটার মেধ  আহার সমাধা কিরয়া আমরা আবার বািহের িগয়া বিসলাম।
এখনও দুঘ া জািগয়া থািকেত হইেব। সীতারাম আহার স  কিরয়া আড়ােল গল; বাধ
কির দু একটা িবিড় টানেব। ল নটা ঘেরর কােণ কমােনা আেছ।

ঘিড়র কাঁটা এগােরাটার িদেক চিলয়ােছ। মেনর উে জনা সে ও মাগত হাই
উিঠেতেছ—

ব ামেকশবাবু!
চাপা গলার শে  চমিকয়া জড়তা কািটয়া গল। দিখলাম, অদূের ছায়ার মত একিট

মূিত দাঁড়াইয়া আেছ। ব ামেকশ উিঠয়া বিলল, রমাপিত ! এস।
রমাপিতেক লইয়া আমরা ঘেরর মেধ  গলাম। ব ামেকশ আেলা বাড়াইয়া িদয়া



তাহার আপাদম ক িনরী ণ কিরল, “এেবলা িকছু খাওয়া হয়িন দখিছ। —সীতারাম !
সীতারাম পাঁচ িমিনেটর মেধ  কেয়কটা িডম ভািজয়া আিনয়া রমাপিতর স ুেখ

রািখল। রমাপিত ি ি  না কিরয়া খাইেত আর  কিরল। তাহার মুখ , চাখ বিসয়া
িগয়ােছ; গােয়র হাফ-শাট ােন ােন িছিড়য়া িগয়ােছ, পােয় জুতা নাই। খাইেত খাইেত
বিলল, সব েনেছন তাহেল? কার কােছ নেলন?

তুলসীর কােছ। এত ণ কাথায় িছেল?
জ েল। তারপর দুেগর িপছেন।
বিশ মারধর কেরেছ নািক?
রমাপিত িপেঠর কািমজ তুিলয়া দখাইল, দাগড়া দাগড়া লাল দাগ ফুিটয়া আেছ।

ব ামেকেশর মুখ শ  হইয়া উিঠল।
বংশীধর?
রমাপিত ঘাড় নািড়ল।
শহের চেল গেল না কন?
রমাপিত উ র িদল না, নীরেব খাইেত লািগল।
এখােন থেক আর তামার লাভ িক?
রমাপিত আ ু ট ের বিলল, তুলসী—
তুলসীেক তুিম ভালবােসা?
রমাপিত একটু চুপ কিরয়া রিহল, তারপর আে  আে  বিলল, ওেক সবাই য ণা

দয়, ঘের ব  কের রােখ, কউ ভালবােস না। আিম না থাকেল ও মের যােব।
আহার শষ হইেল ব ামেকশ তাহােক িনেজর িবছানা দখাইয়া বিলল, শাও।
রমাপিত া  িন াস ফিলয়া শয়ন কিরল। ব ামেকশ দীঘকাল তাহার পােন চািহয়া

থািকয়া হঠাৎ  কিরেত আর  কিরল, রমাপিত, ঈশানবাবুেক ক খুন কেরেছ তুিম
জােনা?

না, ক খুন কেরেছ জািন না। তেব খুন কেরেছ।
হিরি য়ােক ক খুন কেরিছল জােনা?
না, িদিদ বলবার চ া কেরিছল—িক  বলেত পােরিন।
বংশীধেরর বৗ কান পাহাড় থেক লািফেয় পেড়িছল জােনা?
একটু চুপ কিরয়া থািকয়া রমাপিত-বিলল, জািন না, িক  সে হ হেয়িছল। িদিদ

তােক দখেত পারত না, িদিদর মনটা বড় কুচুেট িছল। বাধ হয় মুেখাশ পের তােক ভূেতর
ভয় দিখেয়িছল—

মুেখাশ?
িদিদর একটা জাপানী মুেখাশ িছল। ঐ ঘটনার পরিদন মুেখাশটা জ েলর িকনারায়

কুিড়েয় পলাম; বাধ হয়। হাওয়ায় উেড় িগেয় পেড়িছল। আিম সটা এেন িদিদেক
দখলাম, িদিদ। আমার হাত থেক কেড় িনেয় িছেড় ফলেল।

বংশীধর মুেখােশর কথা জােন?
আিম িকছু বিলিন।
সাধুবাবােক িন য় দেখিছ। িক মেন হয়?
আমার ভি  হয় না। িক  কতা খুব মান  কেরন। বািড় থেক িসেধ যায়।
ঈশানবাবু কানিদন সাধুবাবা স ে  তামােক িকছু বেলিছেলন
না। দশন করেতও যানিন। উিন সাধু-স াসীর ওপর চটা িছেলন।
ব ামেকশ ঘিড় দিখয়া বিলল, বােরাটা বােজ। রমাপিত, তুিম ঘুেমাও আমরা একটু

ব ি ।



চ ু  িব ািরত কিরয়া রমাপিত বিলল, কাথায়?
বিশ দূর নয়, শীগিগরই িফরব। এস অিজত।
বড় টচটা লইয়া আমরা বািহর হইলাম।
রামিকেশারবাবুর বািড় িন দীপ। দউিড়র পাশ িদয়া যাইেত যাইেত িনলাম

বুলািকলাল সগজেন নাক ডাকাইেতেছ।
বৃ -বািটকায় গাঢ় অ কার, কবল ভ া ািদত ধুিন হইেত িন  ভা বািহর

হইেতেছ। সাধুবাবা ধুিনর পােশ ইয়া আেছন; শয়েনর ভ ীটা িঠক াভািবক নয়।
ব ামেকশ তাঁহার মুেখর উপর তী  আেলা ফিলল, বাবাজী। িক  জািগেলন না।

ব ামেকশ তখন তাঁহার গােয় হাত িদয়া নাড়া িদল এবং সশে  িন াস টািনয়া বিলল, অ াঁ
—!

টেচর আেলা বাবাজীর সবা  লহন কিরয়া পােয়র উপর ি র হইল। দখা গল
গাড়ািলর উপিরভােগ সােপর দাঁেতর দুিট দাগ।
 

৮
 

ব ামেকশ বিলল, যাক, এতিদেন রামিবেনাদ সিত  সিত  দহর া করেলন।
রামিবেনাদ !
তুিম য আকাশ থেক পড়েল। বুঝেত পারিন? ধন  তুিম।
ধুিনেত ই ন িনে প কিরয়া বি মান কিরয়া তালা হইয়ােছ। বাবাজীর শব তাহার

পােশ শ  হইয়া পিড়য়া আেছ। আমরা দুইজেন িকছুদূের মুেখামুিখ উপু হইয়া বিসয়া
িসগােরট টািনেতিছ।

ব ামেকশ বিলল, মেন আেছ, থম রামিকেশারবাবুেক দেখ চনা- চনা মেন
হেয়িছল? আসেল তার িকছু ণ আেগ বাবাজীেক দেখিছলাম। দুই ভােয়র চহারায় সাদৃশ
আেছ; তখন ধরেত পািরিন। ি তীয়বার রামিকেশারেক দেখ বুঝলাম।

িক  রামিবেনাদ য েগ মারা িগেয়িছল?
রামিবেনােদর গ হেয়িছল, িক  স মরবার আেগই বািক সকেল তােক চড়ায়

ফেল পািলেয়িছল। চাঁদেমাহেনর কথা থেক আিম তা বুঝেত পেরিছলাম। তারপর
রামিবেনাদ বঁেচ গল। এ যন কতকটা ভাওয়াল স াসীর মামলার মত।

এতিদন কাথায় িছল?
তা জািন না। বাধ হয় থমটা বরাগ  এেসিছল, সাধু-স াসীর দেল িমেশ ঘুের

বড়াি ল। তারপর হঠাৎ রামিকেশােরর স ান পেয় এখােন এেস হািজর হেয়িছল। িক
ওকথা যাক, এখন মড়া আগলাবার ব ব া করা দরকার। অিজত, আিম এখােন আিছ, তুিম
টচ িনেয় যাও, সীতারামেক ডেক িনেয় এস। আর যিদ পােরা, বুলািকলােলর ঘুম ভািঙেয়
তােকও ডেক আেনা। ওরা দু’জেন মড়া পাহারা িদক।

বিললাম, তুিম একলা এখােন থাকেব? সিট হে  না। থাকেত হয় দু’জেন থািকব,
যেত হয় দু’জেন যাব।

ভয় হে  আমােকও সােপ ছাবলােব ! এ তমন সাপ নয় হ, জাগা মানুষেক
ছাবলায় না। যা হাক, বলিছ। যখন, চল দুজেনই যাই।

দউিড়েত আিসয়া ব ামেকশ বিলল, দাঁড়াও, বুলািকলালেক জাগােনা যাক।
অেনক ঠলােঠিলর পর বুলািকলােলর ঘুম ভািঙল। তাহােক বাবাজীর মৃতু সংবাদ

িদয়া ব ামেকশ বিলল, আজ সাধুবাবা ভািঙ খেয়িছেলন?



জী, এক ঘিট খেয়িছেলন।
আর ক ক ভািঙ খেয়িছল?
আর বািড় থেক চাকর এেস এক ঘিট িনেয় িগেয়িছল।
বশ, এখন যাও, বাবাজীেক পাহারা দাও িগেয়। আিম সীতারামেক পািঠেয় িদি ।
বুলািকলাল িঝমাইেত িঝমাইেত চিলয়া গল। মেন হইল, ঘুম ভািঙেলও তাহার

নশার ঘার কােট নাই।
দুেগ িফিরয়া দিখলাম সীতারাম জািগয়া বিসয়া আেছ। খবর িনয়া স কবল

একবার চ ু  িব ািরত কিরল, তারপর িনঃশে  নািময়া গল।
ঘেরর মেধ  রমাপিত ঘুমাইয়া পিড়য়ােছ। তাহােক জাগাইলাম না, বািহের আিসয়া

বিসলাম। রাি  সােড় বােরাটা।
ব ামেকশ বিলল, আজ আর ঘুমােনা চলেব না। অ ত একজনেক জেগ থাকেত

হেব। অিজত, তুিম না হয় ঘ া দুই ঘুিমেয় নাও, তারপর তামােক তুেল িদেয় আিম
ঘুমেবা।

উিঠেত মন সিরেতিছল না, মি  উে িজত হইয়ািছল।  কিরলাম, ব ামেকশ,
বাবাজীেক মারেল ক?

ঈশানবাবুেক য মেরেছ স।
স ক?
তুিমই বল না। আ াজ করেত পােরা না?
এই কথাটাই মাথায় ঘুিরেতিছল। আে  আে  বিললাম, বাবাজী যিদ রামিবেনাদ হন

তাহেল ক তাঁেক মারেত পাের? এক আেছন রামিকেশারবাবু—
িতিন ভাইেক খুন করেবন?
িতিন মুমূষ ভাইেক ফেল পািলেয়িছেলন। সই ভাই িফের এেসেছ, হয়েতা স ি র

বখরা দািব কেরেছ—
বশ, ধরা যাক রামিকেশার ভাইেক খুন কেরেছন। িক  ঈশানবাবুেক খুন করেলন

কন?
ঈশানবাবু রামিবেনােদর ােণর ব ু  িছেলন, স াসীেক দেখ িচনেত পেরিছেলন।

হয়েতা রামিকেশারেক শািসেয়িছেলন, ভালয় ভালয় স ি র ভাগ না িদেল সব ফাঁস কের
দেবন। স াসীেক রামিবেনাদ বেল সনা  করেত পাের দুজন-চাঁদেমাহন আর ঈশানবাবু।
চাঁদেমাহন মািলেকর মুেঠার মেধ , ঈশানবাবুেক সরােত পারেল সব গাল িমেট যায়—

ব ামেকশ হঠাৎ আমার িপেঠ চাপড় মািরয়া বিলল, অিজত ! ব াপার িক হ? তুিম য
ধারাবািহক যুি স ত কথা বলেত আর  কেরছ ! তেব িক এতিদেন সিত ই বােধাদয় হল
! িক  আর নয়, েয় পড় িগয়। িঠক িতনেটর সময় তামােক তুেল দব।

আিম গমেনাদ ত হইেল স খােটা গলায় কতকটা িনজ মেনই বিলল, রমাপিত
ঘুেমাে —না মটকা মের পেড় আেছ?—যাক, িত নই, আিম জেগ আিছ।

বলা আটটা আ াজ পাে িজ আিসেলন। বাবাজীর মৃতু সংবাদ নীেচই পাইয়ািছেলন,
বািক খবরও পাইেলন। ব ামেকশ বিলল, আপিন লাস িনেয় িফের যান। আবার আসেবন  
িক — আর নুন—

ব ামেকশ তাঁহােক একটু দূের লইয়া িগয়া মৃদু ের িকছু ণ কথা বিলল। পাে িজ
বিলেলন, বশ, আিম দশটার মেধ ই িফরব। রমাপিতেক ঘর থেক ব েত দেবন না।

িতিন চিলয়া গেলন।
সােড় ন’টার সময় আিম আর ব ামেকশ রামিকেশারবাবুর বািড়েত গলাম।

বঠকখানায় ত েপােশর উপর রামিকেশার বিসয়া িছেলন, পােশ মিণলাল। বংশীধর ও



মুরলীধর ত েপােশর সামেন পায়চাির কিরেতিছল, আমােদর দিখয়া িনেমেষর মেধ
কাথায় অ িহত হইল। বাধ হয় পািরবািরক ম ণা-সভা বিসয়ািছল, আমােদর আিবভােব
ছ ভ  হইয়া গল।

রামিকেশােরর গাল বিসয়া িগয়ােছ, চ ু  কাটরগত। িক  িতিন বািহের অিবচিলত
আেছন। ীণ হািসয়া বিলেলন, আসুন-বসুন।

ত েপােশর ধাের চয়ার টািনয়া বিসলাম। রামিকেশার একবার গলা ঝাড়া িদয়া
াভািবক কে  বিলেলন, স াসী ঠাকুরেকও সােপ কামেড়েছ। েম দখিছ এখােন বাস

করা অস ব হেয় উঠল। বংশী আর মুরলী দু'একিদেনর মেধ  চেল যাে , আমরা বাকী
ক'জন এখােনই থাকব ভেবিছলাম। িক  সােপর উৎপাত যিদ এভােব বাড়েতই থােক—

ব ামেকশ বিলল, শীতকােল সােপর উৎপাত-আ য!
রামিকেশার বিলেলন, তার ওপর বািড়েত কাল রাে  আর এক উৎপাত। এ বািড়েত

আজ পয  চার ঢােকিন—
মিণলাল বিলল, এ মামুিল চার নয়।
ব ামেকশ বিলল, িক হেয়িছল?
রামিকেশার বিলেলন, আমার শরীর খারাপ হেয় অবিধ মিণলাল রাে  আমার ঘের

শায়। কাল রাে  আ াজ বােরাটার সময়—। মিণলাল, তুিমই বল। আমার যখন ঘুম ভাঙল
চার তখন পািলেয়েছ।

মিণলাল বিলল, আমার খুব সজাগ ঘুম। কাল গভীর রাে  হঠাৎ ঘুম ভেঙ গল,
মেন হল দরজার বাইের পােয়র শ । এ বািড়র িনয়ম রাে  কউ দাের িখল িদেয় শায়
না, এমন িক সদর দরজাও ভজােনা থােক। আমার মেন হল আমােদর ঘেরর দার কউ
স পেণ ঠেল খালবার চ া করেছ। আমার খাট দরজা থেক দূের; আিম িনঃশে
উঠলাম, পা িটেপ িটেপ দােরর কােছ গালাম।। ঘের আেলা থােক না, অ কাের দখলাম
দােরর কপাট আে  আে  খুেল যাে । এই সময় আিম একটা বাকািম কের ফললাম।
আর একটু অেপ া করেলই চার ঘের ঢুকেতা, তখন তােক ধরেত পারতাম। তা না কের
আিম দরজা টেন খুলেত গলাম। চার সতক িছল, স দুড় দুড় কের পালাল।

রামিকেশার বিলেলন, এই সময় আমার ঘুম ভেঙ গল।
ব ামেকশ বিলল, যােক চার মেন করেছন স তুলসী নয় তা? তুলসীর েনিছ।

রাে  ঘুের বড়ােনার অেভ াস আেছ।
রামিকেশােরর মুেখর ভাব কড়া হইল, িতিন বিলেলন, না, তুলসী নয়। তােক আিম

কাল রাে  ঘের ব  কের রেখিছলাম।
ব ামেকশ মিণলালেক িজ াসা কিরল, চারেক আপিন িচনেত পােরনিন?
না। িক —
আপনার িব াস চনা লাক?
হ াঁ।
রামিকেশার বিলেলন, লুেকাছাপার দরকার নই। আপনারা তা জােনন রমাপিতেক

কাল আিম তািড়েয় িদেয়িছ। মিণলােলর িব াস সই কান মতলেব এেসিছল।
ব ামেকশ বিলল, িঠক ক’টার সময় এই ব াপার ঘেটিছল বলেত পােরন। িক?
রামিকেশার বিলেলন, িঠক পৗেন বােরাটার সময়। আমার বািলেশর তলায় ঘিড়

থােক, আিম দেখিছ।
ব ামেকশ আমার পােন সে তপূণ দৃি পাত কিরল, আিম মুখ িটিপয়া রিহলাম।

রমাপিত য পৗেন বােরাটার সময় ব ামেকেশর খােট ইয়া িছল তাহা বিললাম না।
রামিকেশার িবষ  গভীর ের বিলেলন, আজ সকােল আর একটা কথা জানা গল।



রমাপিত তার িজিনসপ  িনেয় যায়িন, তার ঘেরই পেড় িছল। আজ সকােল ঘর ত াস
করালাম। তার িটেনর ভাঙা তার  থেক এই িজিনসটা পাওয়া গল। পেকট হইেত একিট
সানার কাঁটা বািহর কিরয়া িতিন ব ামেকেশর হােত িদেলন।

মেয়র য-ধরেনর লাহার দুভাঁজ কাঁটা িদয়া চুল বাঁেধন সই ধরেনর সানার কাঁটা।
আকাের একটু বড় ও ুল, দুই া  ছঁুেচর মত তী । সিটেক নািড়য়া চািড়য়া ব ামেকশ
স চে  রামিকেশােরর পােন চািহল; িতিন বিলেলন, আমার বড় মেয় হিরি য়ার চুেলর
কাঁটা। তার মৃতু র পর হািরেয় িগেয়িছল।

কাঁটা ফরৎ িদয়া ব ামেকশ পূণদৃি েত রামিকেশােরর পােন চািহয়া বিলল,
রামিকেশারবাবু, এবার সাজাসুিজ বাঝাপড়ার সময় হেয়েছ।

রামিকেশার যন হতবুি  হইয়া গেলন, বাঝাপড়া !
হ াঁ। আপনার দাদা রামিবেনাদবাবুর মৃতু র জন  দায়ী ক সটা পির ার হওয়া

দরকার।
রামিকেশােরর মুখ ফ াকােস হইয়া গল। িতিন কথা বিলবার জন  মুখ খুিলেলন,

িক  মুখ িদয়া কথা বািহর হইল না। তারপর অিতকে  িনেজেক আয়  কিরেত কিরেত
অধ  ের বিলেলন, আমার দাদা— ! কার কথা বলেছন আপিন?

ব ামেকশ বিলল, কার কথা বলিছ তা আপিন জােনন। িমেথ  অিভনয় কের লাভ
নই। সপাঘাত য সিত কার সপাঘাত নয় তাও আমরা জািন। আপনার দাদােক কাল রাে
খুন করা হেয়েছ।

মিণলাল বিলয়া উিঠল, খুন করা হেয়েছ!
হ াঁ। আপিন জােনন িক, স াসীঠাকুর হে ন আপনার েরর দাদা, রামিবেনাদ

িসংহ।
রামিকেশার এত েণ অেনকটা সামলাইয়ােছন, িতিন তী ের বিলেলন, িমেথ  কথা

! আমার দাদা অেনকিদন আেগ েগ মারা গেছন। এসব রামাি ক গ  কাথা থেক
তির কের আনেলন? স াসী আমার দাদা মাণ করেত পােরন। সা ী আেছ?

ব ামেকশ বিলল, একজন সা ী িছেলন ঈশানবাবু, তাঁেকও খুন করা হেয়েছ।
রামিকেশার এবার ােধ ফািটয়া পিড়েলন, উ ের বিলেলন, িমেথ  কথা ! িমেথ  !

এসব পুিলেসর কারসািজ। যান আপনারা আমার বািড় থেক, এই দে  দুগ থেক বিরেয়
যান। আমার এলাকায় পুিলেসর চেরর জায়গা নই।

এই সময় বািহের জানালায় মুরলীধেরর ভয়াত মুখ দখা গল—বাবা ! পুিলস বািড়
ঘরাও কেরেছ। ’ বিলয়াই স অপসৃত হইল।

চমিকয়া ােরর িদেক িফিরয়া দিখ পােয়র বুট হইেত মাথার হলেমট পয  পুিলস
পাষাক-পরা পাে িজ ঘের েবশ কিরেতেছন, তাঁহার িপছেন ব াগ হােত ডাঃ ঘটক !

পাে  বিলেলন, ত াসী পেরায়ানা আেছ, আপনার বািড় খানাত াস করব। ওয়াের
দখেত চান?

রামিকেশার ভীত পাং মুেখ চািহয়া রিহেলন, তারপর ভাঙা গলায় বিলেলন, এর
মােন?

পাে  বিলেলন, “আপনার এলাকায় দুেটা খুন হেয়েছ। পুিলেসর িব াস অপরাধী
এবং অপরােধর মাণ এই বািড়েতই আেছ। আমরা সাচ কের দখেত চাই।

রামিকেশার আরও িকছু ণ চািহয়া থািকয়া, বশ, যা ইে  ক ন—বিলয়া তািকয়ার
উপর এলাইয়া পিড়েলন।

ডা ার!
ডা ার ঘটক ত িছল, দুই িমিনেটর মেধ  রামিকেশারেক ইনেজকশন িদল।



তারপর নািড় িটিপয়া বিলল, ভয় নই।
ইিতমেধ  আিম জানালা িদয়া উঁিক মািরয়া দিখলাম, বািহের পুিলস িগসিগস

কিরেতেছ; িসঁিড়র মুেখ অেনক লা কনে বল দাঁড়াইয়া যাতায়ােতর পথ ব  কিরয়া
িদয়ােছ।

ই েপ র দুেব ঘের আিসয়া স ালুট কিরয়া দাঁড়াইল, সকেল িনেজর নিজের ঘের
আেছ ব েত মানা কের িদেয়িছ।

পাে  বিলেলন, “ বশ। দুজন ব-সরকারী সা ী চাই। অিজতবাবু, ব ামেকশবাবু,
আপনার সা ী থাকুন। পুিলস কানও ব-আইনী কাজ কের িক না আপনারা ল
রাখেবন।

মিণলাল এত ণ আমােদর কােছ দাঁড়াইয়া িছল, বিলল, আিমও িক িনেজর ঘের
িগেয় থািকব?

পাে  তাহার িদেক িফিরয়া বিলেলন, মিণলালবাবু! না চলুন, আপনার ঘরটাই আেগ
দখা যাক।

আসুন।
পাে , দুেব, ব ামেকশ ও আিম মিণলােলর অনুসরণ কিরয়া তাহার ঘের েবশ

কিরলাম। ঘরিট বশ বড়, একপােশ খাট, তাছাড়া আলমাির দরাজ ভৃিত আসবাব আেছ।
মিণলাল বিলল, িক দখেবন দখুন।
ব ামেকশ বিলল, বিশ িকছু দখবার নই। আপনার দুেটা ফাউে ন পন আেছ,

সই দুেটা দখেলই চলেব।
মিণলােলর মুখ হইেত ণকােলর জন  যন একটা মুেখাশ সিরয়া গল। সই য

ব ামেকশ বিলয়ািছল, গদভচমাবৃত িসংহ, মেন হইল সই িহং  াপদটা িনরীহ চমাবরণ
ছািড়য়া বািহর হইল; একটা ভয় র মুখ পালেকর জন  দিখেত পাইলাম। তারপর মিণলাল
িগয়া দরাজ খুিলল; দরাজ হইেত পাকােরর কলমিট বািহর কিরয়া তহে  তাহার
দুিদেকর ঢাকিন খুিলয়া ফিলল; কলামটােক ছারার মত মুিঠেত ধিরয়া ব ামেকেশর পােন
চাখ তুিলল। স-চে  য কী ভীষণ িহংসা ও াধ িছল তাহা বণনা করা যায় না। মিণলাল
দ  িন া  কিরয়া বিলল, এই য কলম। নেব? এস, নেব এস।

আমরা জড়মূিতর মত দাঁড়াইয়া রিহলাম। পাে  কামর হইেত িরভলবার বািহর
কিরেলন। মিণলাল হােয়নার মত হািসল। তারপর িনেজর বামহােতর কি জর উপর
কলেমর িনব িবঁিধয়া অ ু  ারা কািলভরা িপচকািরটা িটিপয়া ধিরল।

ব ামেকশ রামিকেশারবাবুেক বিলল, দুধ কলা খাইেয় কালসাপ পুেষিছেলন। ভােগ
পুিলেসর এই চরটা িছল তাই বঁেচ গেলন। িক  এবার আমরা চললাম, আপনার
আিতেথ  আর আমােদর িচ নই। কবল সােপর িবেষর িশিশটা িনেয় যাি ।

রামিকেশার িব ল ব াকুল চে  চািরিদেক চািহেত লািগেলন। ব ামেকশ ার পয
িগয়া িফিরয়া দাঁড়াইল, বিলল, আর একটা কথা বেল যাই। আপনার পূবপু েষরা অেনক
সানা লুিকেয় রেখ িগেয়িছেলন। স সানা কাথায় আেছ আিম জািন। িক  য-িজিনস
আমার নয় তা আিম ছঁুেতও চাই না। আপনার পতৃক স ি  আপিন ভাগ ক ন। —চলুন
পাে িজ। এস অিজত।

অপরাে  পাে িজর বাসায় আরাম- ক ারায় অধশয়ান হইয়া ব ামেকশ গ
বিলেতিছল। াতা িছলাম। আিম, পাে িজ এবং রমাপিত।

খুব সংে েপ বলিছ। যিদ িকছু বাদ পেড় যায়,  কােরা।
পাে  বিলেলন, একটা কথা আেগ বেল িনই। সই য সাদা েড়া পরী া করেত

িদেয়িছেলন, কিমে র িরেপাট এেসেছ। এই দখুন।



িরেপাট পিড়য়া ব ামেকশ কুি ত কিরল— Sodium Tetra Borate—Borax,
মােন সাধু সাহাগা কান কােজ লােগ? এক তা জািন, সনায় সাহাগা। আর কানও কােজ
লােগ নািক?

পাে  বিলল, িঠক জািন না। সকােল হয়েতা ওষুধ-িবষুধ তিরর কােজ লাগত।
িরেপাট িফরাইয়া িদয়া ব ামেকশ বিলল, যাক। এবার শােনা। মিণলাল বাইের বশ

ভাল মানুষিট িছল, িক  তার ভাব রা েসর মত; যমন িন ু র তমিন লাভী। িবেয়র পর
স মেন মেন িঠক করল েরর গাটা স ি টাই াস করেব। শালােদর কাছ থেক স
সদাব বহার পায়িন, ীেকও ভালবােসিন। কবল রেক নরম ব বহাের বশ কেরিছল।

মিণলােলর থম সুেযাগ হল যখন একদল বেদ এেস ওখােন তাঁবু ফলল। স
গাপেন তােদর কাছ থেক সােপর িবষ সং হ করল।

ীেক স থেমই কন খুন করল। আপাতদৃি েত তা ধরা যায় না। হয়েতা দুবল
মু েত ীর কােছ িনেজর মতলব ব  কের ফেলিছল, িক া হয়েতা হিরি য়াই কলেম
সােপর িবষ ভরার ি য়া দেখ ফেলিছল। মাট কথা, থেমই হিরি য়ােক সরােনা
দরকার হেয়িছল। িক  তােত একটা ম  অসুিবেধ, েরর সে  স কই ঘুেচ যায়।
মিণলাল িক  রেক এমন বশ কেরিছল য তার িব াস িছল রামিকেশার তার সে
স ক চুিকেয় দেবন না। তুলসীর িদেক তার নজর িছল।

যা হাক, হিরি য়ার মৃতু র পর কানও গ েগাল হল না, তুলসীর সে  কথা পাকা
হেয় রইল। মিণলাল ধয ধের অেপ া করেত লাগল, স কটা একবার পাকা হেয় গেলই
শালা িলেক এেক এেক সরােব। দু’বছর কেট গল, তুলসী ায় িবেয়র যাগ  হেয়
এেসেছ, এমন সময় এেলন ঈশানবাবু; তার িকছুিদন পের এেস জুটেলন সাধুবাবা। এঁেদর
দু'জেনর মেধ  অবশ  কানও সংেযাগ িছল না; দুজেন শষ পয  জানেত পােরনিন য
ব ু র এত কােছ আেছন।

রামিকেশারবাবু ভাইেক মৃতু র মুেখ ফেল পািলেয়েছন এ ািন তাঁর মেন িছল।
স াসীেক িচনেত পের তাঁর দয়য  খারাপ হেয় গল, যায়-যায় অব া। একটু সামেল
উেঠ িতিন ভাইেক বলেলন, যা হবার হেয়েছ, িক  এখন সিত  কাশ হেল আমার বড়
কল  হেব। তুিম কানও তীথ ােন িগেয় মঠ তির কের থােকা, যত খরচ লােগ আিম
দব। রামিবেনাদ িক  ভাইেক বােগ পেয়েছন, িতিন নড়েলন না; গাছতলায় বেস ভাইেক
অিভস াত িদেত লাগেলন।

এটা আমার অনুমান। িক  রামিকেশার যিদ কখনও সিত  কথা বেলন, দখেব
অনুমান িমেথ  নয়। মিণলাল িক  েরর অসুেখ বড় মুশিকেল পেড় গল; র যিদ হঠাৎ
পটল তােল তার সব ান ভে  যােব, শালারা তদে ই তােক তািড়েয় দেব। স রেক
ম ণা িদেত লাগল, বড় দুই ছেলেক পৃথক কের িদেত। তােত মিণলােলর লাভ,
রামিকেশার যিদ হাটেফল কের মেরও যান, নাবালকেদর অিভভাবক েপ অেধক স ি
তার িক ায় আসেব।

তারপর তুলসীেক স িবেয় করেব, আর গদাধর সপাঘােত মরেব।
মিণলালেক রামিকেশার অগাধ িব াস করেতন, তাছাড়া তাঁর িনেজরই ভয় িছল তাঁর

মৃতু র পর বড় দুই ছেল নাবালক ভাইেবানেক বি ত করেব। িতিন রাজী হেলন; উিকেলর
সে  আলাপ-আেলাচনা চলেত লািগল।

ওিদেক দুেগ আর একিট ঘটনা ঘটিছল; ঈশানবাবু ধেনর স ােন লেগিছেলন।
থেম িতিন পািটেত খাদাই করা ফারসী লখাটা পেলন। লখাটা িতিন সযে  খাতায়

টুেক রাখেলন এবং অনুস ান চালােত লাগেলন। তারপর িনেজর শাবার ঘের গজাল
নাড়েত নাড়েত দখেলন, একটা পাথর আলগা। বুঝেত বািক রইল না য ঐ পাথেরর



তলায় দুেগর তাষাখানা আেছ।
িক  পাথরটা জগ ল ভারী; ঈশানবাবু  বৃ । পাথর সিরেয় তাষাখানায় ঢুকেবন 

িক কের  ঈশানবাবুর মেন পাপ িছল, অভােব তাঁর ভাব ন  হেয়িছল। িতিন 
রামিকেশারেক খবর িদেলন না, একজন সহকারী খঁুজেত লাগেলন।

দুজন পূণবয়  লাক তাঁর কােছ িনত  যাতায়াত করত, রমাপিত আর মিণলাল।
ঈশানবাবু মিণলালেক বেছ িনেলন। কারণ মিণলাল ষ া বিশ। আর স শালােদর ওপর
খুিশ নয় তাও ঈশানবাবু বুেঝিছেলন।

বাধ হয় আধাআিধ বখরা িঠক হেয়িছল। মিণলাল িক  মেন মেন িঠক করেল
সবটাই স নেব, েরর িজিনস পেরর হােত যােব কন? িনিদ  রাে  দুজেন পাথর
সিরেয় তাষাখানায় নামেলন।

হাঁিড়কলসী েলা ত াস করবার আেগই ঈশানবাবু মেঝর ওপর একটা মাহর
কুিড়েয় পেলন। মিণলােলর ধারণা হল হাঁিড়কলসীেত মাহর ভরা আেছ। স আর দির
করল না, হােতর টচ িদেয় ঈশানবাবুর ঘােড় মারল এক ঘা। ঈশানবাবু অ ান হেয় পেড়
গেলন। তারপর তাঁর পােয় কলেমর খাঁচা দওয়া শ  হল না।

িক  খুনীর মেন সবদাই একটা রা জেগ থােক। মিণলাল ঈশানবাবুর দহ ওপের
িনেয় এল। এই সময় আমার মেন হয়, বাইের থেক কানও ব াঘাত এেসিছল। মুরলীধর
ঈশানবাবুেক তাড়াবার জেন  ভয় দখাি লই, হয়েতা সই সময় ইট-পাটেকল ফেলিছল।
মিণলাল ভয় পেয় ার ব  কের িদল। হাঁিড় েলা দখা হল না; টচটাও তাষাখানায়
রেয় গল।

তাষাখানায় য সানাদানা িকছু নই একথা বাধ হয় মিণলাল শষ পয  জানেত
পােরিন। ঈশানবাবুর মৃতু র হা ামা জুেড়ােত না জুেড়ােত আমরা িগেয় বসলাম; স আর
খাঁজ িনেত পারল না। িক  তার ধেযর অভাব িছল না; স অেপ া করেত লাগল, আর

রেক ভজােত লাগল দুগটা যােত তুলসীর ভােগ পেড়।
আমরা ফ হওয়া বদলােত যাইিন, এ সে হ তার মেন গাড়া থেকই ধাঁয়াি ল,

িক  িকছু করবার িছল না। তারপর কাল িবেকল থেক এমন কেয়কটা ঘটনা ঘটল য
মিণলাল ভয় পেয় গল। তুলসী তার কলম চুির কের রমাপিতেক িদেত গল। কলেম
তখন িবষ িছল িকনা বলা যায় না, িক  কলম স ে  তার দুবলতা াভািবক। রমাপিতেক
স দখেত পারত। না-ভাবী প ীর মা দেক কই বা দখেত পাের? এই ছুেতা কের
স রমাপিতেক তাড়ােলা। যা হাক, এ পয  িবেশষ িত হয়িন, িক  সে েবলা আর এক
ব াপার ঘটল। আমরা যখন সাধুবাবার কােছ বেস তাঁর ল া ল া কথা নিছ, ‘হ ম ক া নািহ
জনতা’ ইত ািদ— সই সময় মিণলাল বাবাজীর কােছ আসিছল; দূর থেক তাঁর আ ালন
েন ভাবল, বাবাজী িন য় তােক ঈশানবাবুর মৃতু র রাে  দুেগ যেত দেখিছেলন, সই

কথা িতিন দুপুর রাে  আমােদর কােছ ফাঁস কের দেবন।
মিণলাল দখল, সবনাশ ! তার খুেনর সা ী আেছ। বাবাজী য ঈশানবাবুর মৃতু

স ে  িকছুই জােনন না, তা স ভাবেত পারল না; িঠক করল রাত বােরাটার আেগই
বাবাজীেক সাবাড় করেব।

আমরা চেল আসার পর বাবাজী এক ঘিট িসি  চড়ােলন। তারপর বাধ হয়।
মিণলাল িগেয় আর এক ঘিট খাইেয় এল। বাবাজী িনভেয় খেলন, কারণ মিণলােলর ওপর
তাঁর সে হ নই। তারপর িতিন নশায় বুদ হেয় ঘুিমেয় পড়েলন; এবং যথাসমেয় মিণলাল
এেস তাঁেক মহাসুষুি র দেশ পািঠেয় িদেল৷

আিম বিললাম, আ া, স াসী ঠাকুর যিদ িকছু জানেতন না, তেব আমােদর রাত
দুপুের ডেকিছেলন কন?



ব ামেকশ বিলল, ডেকিছেলন তাঁর িনেজর কািহনী শানাবার জেন , িনেজর আসল
পিরচয় দবার জেন ।

আর একটা কথা। কাল রাে  য রামিকেশারবাবুর ঘের চার ঢুেকিছল স চারটা
ক?

কা িনক চার। মিণলাল সাধুবাবােক খুন কের িফের আসবার সময় ঘের ঢুকেত
িগেয় হাঁচিট খেয়িছল, তােত রামিকেশারবাবুর ঘুম ভেঙ যায়। তাই চােরর আিবভাব।
রামিকেশারবাবু আিফম খান, আিফম- খােরর ঘুম সহেজ ভােঙ না, তাই মিণলাল িনি
িছল; িক  ঘুম যখন ভাঙল তখন মিণলাল চট কের একটা গ  বািনেয় ফলল। তােত
রমাপিতর ওপর একটা নতুন সে হ জাগােনা হল, িনেজর ওপর থেক সে হ সরােনা
হল। রমাপিতর তার েত হিরি য়ার সানার কাঁটা লুিকেয় রেখও ঐ একই উে শ  িস
হল। যা শ  পের পের। যিদ কানও িবষেয় কা র ওপর সে হ হয় রমাপিতর ওপর
সে হ হেব।

ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল।  কিরলাম, মিণলাল য আসামী এটা বুঝেল কখন?
ব ামেকশ ধাঁয়া ছািড়য়া বিলল, অ টা কী তাই থেম ধরেত পারিছলাম না। তুলসী

থম যখন ফাউে ন পেনর উে খ করল, তখন সে হ হল। তারপর মিণলাল যখন
ফাউে ন পন আমার হােত িদেল তখন এক মু েত সব পির ার হেয় গল। মিণলাল
িনেজই বলেল বািড়েত আর কা র ফাউে ন পন নই। কমন সহজ অ  দখ? সবদা
পেকেট বাহার িদেয় বড়াও, কউ সে হ করেব না।

িকছু ণ নীরেব কািটবার পর পাে িজ বিলেলন,“ ধেনর রহস টা িক  এখনও
চাপাই আেছ।

ব ামেকশ মুচিক হািসল।
বািড়র সদের একটা মাটর আিসয়া থািমল এবং হন বাজাইল। জানালা িদয়া

দিখলাম, মাটর হইেত নািমেলন রামিকেশারবাবু ও ডা ার ঘটক।
ঘের েবশ কিরয়া রামিকেশার জাড়হে  বিলেলন, আমােক আপনারা মা ক ন। 

বুি র দােষ আিম সব ভুল বুেঝিছলাম। রমাপিত, তােকই আিম সবেচেয় বিশ ক  
িদেয়িছ। বাবা  তুই আমার সে  িফের চল।

রমাপিত সলেজ তাঁহােক ণাম কিরলা।
 

৯
 

রামিকেশারবাবুেক খািতর কিরয়া বসােনা হইল। পাে িজ বাধ কির চােয়র কুম
িদবার জন  বািহের গেলন।

ডা ার ঘটক হািসয়া বিলল, আমার গীর পে  বিশ উে জনা িক  ভাল নয়।
উিন জার করেলন বেলই সে  িনেয় এেসিছ, নইেল ওঁর উিচত িবছানায় েয় থাকা।
        রামিকেশার গাঢ় ের বিলেলন, আর উে জনা ! আিজ সকাল থেক আমার ওপর
িদেয় যা গেছ তােতও যখন বঁেচ আিছ তখন আর ভয় নই ডা ার।

ব ামেকশ বিলল, সিত ই আর ভয় নই। এেক তা সব িবপদ কেট গেছ, তার
ওপর ডা ার পেয়েছন। ডা ার ঘটক য কত ভাল ডা ার তা আিম জািন িকনা। িক
একটা কথা বলুন। স াসীেক দাদা বলেত িক আপিন এখনও রাজী নন?

রামিকেশার ল ায় নতমুখ হইেলন।



ব ামেকশবাবু, িনেজর ল ােত িনেজই মের আিছ, আপিন আর ল া দেবন না।
দাদােক হােত পােয় ধেরিছলাম, দাদা সংসারী হেত রাজী হনিন। বেলিছলাম, আিম হির াের
,মি র কের িদি । সখােন সবােয়ৎ হেয় রাজার হােল থাকুন। দাদা নেলন না। নেল
হয়েতা অপঘাত মৃতু  হত না। িতিন িন াস ফিলেলন।

পাে িজ িফিরয়া আিসেলন, তাঁহার হােত আমােদর পূবদৃ  মাহরিট। সিট
রামিকেশারেক িদয়া বিলেলন, আপনার িজিনস আপিন রাখুন।

রামিকেশার সা েহ মাহরিট লইয়া দিখেলন, কপােল ঠকাইয়া বিলেলন, আমার
িপতৃপু েষর স ি । তাঁরা সবই রেখ িগেয়িছেলন, আমােদর কপােলর দােষ এতিদন
পাইিন। ব ামেকশবাবু, সিত ই িক স ান পেয়েছন?

পেয়িছ বেলই আমার িব াস। তেব চােখ দিখিন।
তাহেল—তাহেল— ! রামিকেশারবাবু ঢাক িগিলেলন।
ব ামেকশ মৃদু হািসল।
আপনার এলাকার মেধ ই আেছ। খঁুেজ িনন না।
খাঁজবার িক িট কেরিছ, ব ামেকশবাবু? ক া িকেন অবিধ তার আগাপা লা ত

ত  কেরিছ। পাইিন; হতাশ হেয় ভেবিছ িসপাহীরা লুেটপুেট িনেয় গেছ। আপিন যিদ
জােনন, বলুন। আিম আপনােক বি ত করব না, আপিনও বখরা পােবন। এঁেদর সািলশ
মানিছ, পাে িজ আর ডা ার ঘটক যা ন ায  িবেবচনা করেবন তাই দব। আপিন আমার
অেশষ উপকার কেরেছন, যিদ অেধক বখরাও চান—

ব ামেকশ নীরস ের বিলল, বখরা চাই না। িক  দুেটা শত আেছ।
শত! কী শত?
থম শত, রমাপিতর সে  তুলসীর িবেয় িদেত হেব। ি তীয় শত, িবেয়র যৗতুক

িহেসেব আপনার দুগ রমাপিতেক লখাপড়া কের িদেত হেব।
ব ামেকশ য িভতের িভতের ঘটকািল কিরেতেছ তাহা সে হ কির নাই। সকেল

উ িকত হইয়া উিঠলাম। রমাপিত লি ত মুেখ সিরয়া গল।
রামিকেশার কেয়ক িমিনট হঁট মুেখ িচ া কিরয়া মুখ তুিলেলন। বিলেলন, তাই

হেব। রমাপিতেক আমার অপছ  নয়। ওেক িচিন, ও ভাল ছেল। অন  কাথাও িবেয় িদেল
আবার হয়েতা একটা ভূত-বাঁদর জুটেব। তার দরকার নই।

আর দুগ?
দুগ লখাপড়া কের দব। আপিন চান পতৃক সানাদানা তুলসী আর রমাপিত পােব,

এই তা? বশ তাই হেব।
কথার নড়াচড় হেব না?
রামিকেশার একটু কড়া সুের বিলেলন, আিম রাজা জানকীরােমর স ান। কথার

নড়াচড় কখনও কিরিন।
বশ। আজ তা সে  হেয় গেছ। কাল সকােল আমরা যাব।
পরিদন ভােত আমরা আবার দুেগ উপি ত হইলাম। আমরা চারজন-আিম,

ব ামেকশ, পাে িজ ও সীতারাম। অন  প  হইেত কবল রামিকেশার ও রমাপিত।
বুলািকলালেক কুম দওয়া হইয়ািছল দুেগ যন আর কহনা আেস। স দউিড়েত পাহারা
িদেতিছল।

ব ামেকশ বিলল, আপনারা অেনক বছর ধের খঁুেজ খঁুেজ যা পানিন ঈশানবাবু
দুহা ায় তা খঁুেজ বার কেরিছেলন। তার কারণ িতিন ত িবৎ িছেলন, কাথায় খঁুজেত
হয় জানেতন। থেম িতিন পেলন একটা িশলািলিপ, তােত লখা িছল, যিদ আিম বা
জয়রাম বাঁিচয়া না থািক আমােদর তামাম ধনস ি  সানাদানা মাহনলােলর িজ ায়



গি ত রিহল। এ িলিপ রাজারােমর লখা। িক  মাহনলাল ক? ঈশানবাবু বুঝেত পারেলন
না। বুঝেত পারেল মেন হয় কান গ েগালই হত না, িতিন চুির করবার বৃথা চ া না কের
সরাসিরর রামিকেশারেক খবর িদেতন।

তারপর ঈশানবাবু পেলন  তাষাখানার স ান; ভাবেলন সব সানােদানা
সইখােনই আেছ। আমরা জািন তাষাখানায় একিট গিড়েয় পড়া মাহর ছাড়া আর িকছুই
িছল না; বািক সব িকছু রাজারাম সিরেয় ফেলিছেলন। এইখােন বেল রািখ, িসপাহীরা
তাষাখানা খঁুেজ পায়িন; পেল হাঁিড়কলসী েলা আ  থাকত না।

স যাক।  হে , মাহনলাল ক, যার িজ ায় রাজারাম তামাম ধনস ি  গি ত
রেখ িগেয়িছেলন? একটু ভেব দখেলই বাঝা যায় মাহনলাল মানুষ হেত পাের না। দুেগ
স সময় রাজারাম আর জয়রাম ছাড়া আর কউ িছল না; রাজারাম সকলেক িবেদয় কের
িদেয়িছেলন। তেব কার িজ ায় সানাদানা গি ত রাখেলন? মাহনলাল কমন জীব?

আিমও থমটা িকছু ধরেত পারিছলাম না। তারপর অিজত হঠাৎ একিদন পলাশীর
যু  আবৃি  করল—আবার আবার সই কামান গজন-গিজল মাহনলাল...। কামান—
মাহনলাল। সকােল বড় বড় বীেরর নােম কামােনর নামকরণ হত। িবদু েতর মত মাথায়
খেল গল মাহনলাল ক ! কার িজ ায় সানাদানা আেছ। ঐ য মাহনলাল।  ব ামেকশ 
অ ুিল িদয়া ভূিমশয়ান কামনিট দখাইল।

আমরা সকেলই উে িজত হইয়ািছলাম; রামিকেশার অি র হইয়া বিলেলন, অ াঁ !
তাহেল কামােনর নীেচ সানা পাঁতা আেছ।

কামােনর নীেচ নয়। সকােল সকেলই মািটেত সানা পুেত রাখত; রাজারাম অমন
কাঁচা কাজ কেরনিন। িতিন কামােনর নেলর মেধ  সানা ঢেল িদেয় কামােনর মুখ ব  কের
িদেয়িছেলন। ঐ য দখেছন কামােনর মুখ থেক কেনা ঘােসর গাছা গলা বািড়েয় আেছ,
একেশা বছর আেগ িসপাহীরাও অমিন কেনা ঘাস দেখিছল; তারা ভাবেতও পােরিন য
ভাঙা অকমণ  কামােনর পেটর মেধ  সানা জমাট হেয় আেছ।

রামিকেশার অধীর কে  বিলেলন, তেব আর দির কন? আসুন, মািট খঁুেড় মাহর
বর করা যাক।

ব ামেকশ বিলল, মাহর? মাহর কাথায়? মাহর আর নই। রামিকেশারবাবু।
রাজারাম এমন বুি  খিলেয়িছেলন য িসপাহীরা স ান পেলও সানা তুেল িনেয় যেত
পারত না।

মােন-মেন-িকছু বুঝেত পারিছ না।
ব ামেকশ বিলল, পাে িজ, তাষাখানায় একটা উনন আর হাপর দেখিছেলন মেন

আেছ? সাহাগাও একটা হাঁিড়েত িছল। বুঝেত পারেলন? রাজারাম তাঁর সম  মাহর
গিলেয় ঐ কামােনর মুেখ ঢেল িদেয়িছেলন। ওর ভতের আেছ জমাট সানার একটা খাম।

তাহেল--তাহেল-
ওর মুখ থেক মািট খঁুেড় সানা দখেত পােবন হয়েতা। িক  বার করেত পারেবন

না।
তেব উপায়?
উপায় পের করেবন। কলকাতা থেক আকিস-অ ািসিটিলন আিনেয় কামান কাটেত

হেব; িতন ইি  পু  লাহা ছিন বাটািল িদেয় কাটা যােব না। আপাতত মািট খঁুেড় দখা
যেত পাের আমার অনুমান সিত  িক না-সীতারাম।

সীতারােমর হােত লাহার তুরপুন ভৃিত য পািত িছল। আেদশ পাইয়া স
ঘাড়সওয়ােরর মত কামােনর িপেঠ চিড়য়া বিসল। আমরা নীেচ কামােনর মুেখর কােছ
সমেবত হইলাম। সীতারাম মহা উৎসােহ মািট খঁুিড়েত লািগল।



ায় এক ফুট কািটবার পর সীতারাম বিলল, জুর, আর কাটা যাে  না। শ
লাগেছ!

পাে িজ বিলেলন, লাগাও তুরপুন !
সীতারাম তখন কামােনর মুেখর মেধ  তুরপুন ঢুকাইয়া পাক িদেত আর  কিরল।

দু’চারবার ঘুরাইবার পর চাকলা চাকলা সানার ফািল িছটকাইয়া বািহের আিসয়া পিড়েত
লািগল। আমরা সকেল উে জনায় িদশাহারা হইয়া কবল অথহীন চীৎকার কিরেত
লািগলাম।

ব ামেকশ হাত তুিলয়া বিলল, ব স, সীতারাম, এবার ব  কর। আমার অনুমান য
িমথ া নয়। তার মাণ পাওয়া গেছ। রামিকেশারবাবু, দুেগর মুেখ মজবুত দরজা বসান,
পাহারা বসান; যতিদন না সব সানা বেরায় ততিদন আপনারা সপিরবাের এেস এখােন
বাস ক ন। এত সানা আলগা ফেল রাখেবন না।

সিদন বাসায় িফিরেত বলা একটা বািজয়া গল। িফিরয়া আিসয়া িনলাম
ব ামেকেশর নােম ‘তার’ আিসয়ােছ। আমােদর মুখ কাইয়া গল। হঠাৎ ‘তা’র কন?
কাহার ‘তার’?--সত বতী ভাল আেছ তা !

তােরর খাম িছঁিড়েত ব ামেকেশর হাত একটু কাঁিপয়া গল। আিম অদূের দাঁড়াইয়া
অপলকচে  তাহার পােন চািহয়া রিহলাম।

‘তার’ পিড়েত পিড়েত তাহার মুখখানা কমন এক রকম হইয়া গল; তারপর স মুখ
তুিলল। গলা ঝাড়া িদয়া বিলল, ওিদেকও সানা।

সানা!
হ াঁ ছেল হেয়েছ।
ছয় মাস পের বশােখর গাড়ার িদেক কলকাতা শহের গরম পিড়-পিড় কিরেতিছল।

একিদন সকালেবলা আিম এবং ব ামেকশ ভাগাভািগ কিরয়া খবেরর কাগজ পিড়েতিছ,
সত বতী একবািট দুধ ও ছেল লইয়া মেঝয় বিসয়ােছ, দুধ খাওয়ােনা উপলে  মাতাপুে
ম যু  চিলেতিছল, এমন সময় সদর দরজায় খটখট শ  হইল। সত বতী ছেল লইয়া
পলাইবার উপ ম কিরল। আিম ার খুিলয়া দিখ রমাপিত ও তুলসী। রমাপিতর হােত
একিট চৗকশ বা , গােয় িসে র পা ািব, মুেখ সলজ হািস।

তুলসীেক দিখয়া আর চনা যায় না। এই কয় মােস স রীিতমত একটা যুবতী
হইয়া উিঠয়ােছ। অ হায়ণ মােস তাহােদর িববাহ উপলে  আমরা িনমি ত হইয়ািছলাম,
িক  যাইেত পাির নাই। ছয় মাস পের তাহেদর দিখলাম।

তুলসী ঘের আিসয়াই এেকবাের ঝড় বহাইয়া িদল। সত বতীর সিহত পিরচয়
করাইয়া িদবার সে  সে  স তাহার কাল থেক খাকােক তুিলয়া লইয়া তাহােক চু ন
কিরেত কিরেত ঘরময় ছুটাছুিট কিরল; তারপর তাহােক রমাপিতর কােল ফিলয়া িদয়া
সত বতীর আঁচল ধিরয়া টািনেত টািনেত পােশর ঘের লইয়া গল। তাহােদর কলকাকিল ও
হািসয়া শ  পদ ভদ কিরয়া আমােদর কােন আিসেত লািগল।

তুলসীর চির  যন পাথেরর তলায় চাপা িছল, এখন মুি  পাইয়ােছ। িনবােরর
ভ । ঘর ঠা া হইেল ব ামেকশ রমাপিতেক িজ াসা কিরল, বা  িকেসর? ােমােফান

নািক?
না। আমরা আপনার জেন  একটা িজিনস তির কিরেয় এেনিছ,-বিলয়া রমাপিত বা

খুিলয়া য িজিনসিট বািহর কিরল। আমরা তাহার পােন মু েনে  চািহয়া রিহলাম।
আগােগাড়া সানায় গড়া দুেগর একিট মেডল। ওজন ায় দুই সর, অপূব কা কায।
আসল দুেগর সিহত কাথাও এক িতল তফাত নাই; এমন িক কামানিট পয  যথা ােন
রিহয়ােছ।



আমরা চমৎকৃত ের বিললাম, বাঃ !
তারপর খাওয়া-দাওয়া গ গাছা র তামাসায় বলা কািটয়া গল। রামিকেশারবাবুেদর

খবর জানা গল, কতার শরীর ভালই যাইেতেছ, বংশীধর িনেজর জিমদারীেত বািড় তয়াির
কিরয়ােছ; মুরলীধর শহের বািড় িকিনয়া বাস কিরেতেছ; গদাধর তুলসী ও রমাপিতেক
লইয়া কতা শলগৃেহই আেছন; চাঁদেমাহন আবার জিমদারী দখা না কিরেতেছন। দুগিটেক
স ূণ েপ সং ার করােনা হইেতেছ। তুলসী ও রমাপিত সখােন বাস কিরেব।

অপরাে  তাহারা িবদায় লইল। িবদায়কােল ব ামেকশ বিলল, তুলসী, তামার
মা ার কমন?

মা ােরর িদেক কপট-কুিটল কটা পাত কিরয়া তুলসী বিলল, িবি ির।
ব ামেকশ বিলল, ।ঁ একিদন আমার কােল বেস মা ােরর জেন  কঁেদিছেল মেন

আেছ?
এবার তুলসীর ল া হইল। মুেখ আচল চাপা িদয়া স বিলল, ধৎ !



িচিড়য়াখানা

এক
 
ি তীয় মহাযুে র অব বিহত পেরর ঘটনা। ী কাল। ব ামেকেশর শ ালক সুকুমার

সত বতীেক ও খাকােক লইয়া দািজিলং িগয়ােছ। ব ামেকশ ও আিম হ ািরসন রােডর
বাসায় পিড়য়া িচংিড়েপাড়া হইেতিছ।

ব ামেকেশর কাজকেম ম া যাইেতিছল। ইহা তাহার পে  এমন িকছু নূতন কথা
নয়; িক  এবার ন েমর দঘ  ও িনরবি তা এতই বিশ য আমােদর অি র কিরয়া
তুিলয়ািছল। উপর  খাকা ও সত বতী গৃেহ নাই। মিরয়া হইয়া আমরা শষ পয  দাবা
খিলেত আর  কিরয়ািছলাম।

আিম মাটামুিট দাবা খিলেত জািনতাম, ব ামেকশেক িশখাইয়ািছলাম। থম থম
স সহেজই হািরয়া যাইত; েম তাহােক মাত করা কিঠন হইল। অবেশেষ একিদন আিসল
যিদন স বেড়র িকি েত আমােক মাত কিরয়া িদল।

পু াৎ িশষ াৎ পরাজেয় গৗরেবর হািন হয় না জািন। িক  যাহােক মা  কেয়কিদন
আেগ হােত ধিরয়া দাবার চাল িদেত িশখাইয়ািছ, তাহার কােছ হািরয়া গেল িনেজর
বুি বৃি র উপর সে হ হয়। আমার িচে  আর সুখ রিহল না।

তার উপর এবার গরমও পিড়য়ােছ চ । সই য চ  মােসর মাঝামািঝ একিদন
গলদঘম হইয়া সকােল ঘুম ভািঙয়ািছল, তারপর এই দড় মাস ধিরয়া গরম উ েরা র
বািড়য়াই চিলয়ােছ। মােঝ দু-এক পশলা বৃি  য হয় নাই এমন নয়, িক  তাহা হিবষা
কৃ বে ব তােপর মা া বিধত কিরয়ািছল। িদবারা  ফ ান চালাইয়াও িন ৃ িত িছল না, মেন
হইেতিছল। সারা গােয় রসেগা ার রস মািখয়া বিসয়া আিছ।

দহমেনর এই প িনরাশাজনক অব া লইয়া একিদন পূবাঁে  ত েপােশর উপর
দাবার ছক পািতয়া বিসয়ািছলাম। ব ামেকশ আমােক গজ-চ  কিরবার ব ব া ায় পাকা
কিরয়া িনেয়েছ, আিম অিতমা ায় িবচিলত হইয়া অনগল ঘমত াগ করেতিছ, এমন সময়
বাধা পিড়ল।

দরজায় খঁুটু খঁুটু কড়া নাড়ার শ । ডাকিপয়ন নয়, তাহার কড়া নাড়ার ভ ীেত একটা
বপেরায়া উ তা আেছ। তেব ক? আমরা ব  আ েহ পর র মুেখর পােন চািহলাম।
এতিদন পের সত ই িক নূতন রহেস র ভাগমন হইল।

ব ামেকশ টপ কিরয়া পা ািবটা গলাইয়া লইয়া ত িগয়া ার খুিলল। আিম
ইিতমেধ  িনরাবরণ দেহ একটা উড়ািন চাদর জড়াইয়া ভ  হইয়া বিসলাম।

ােরর বািহের দাঁড়াইয়া আেছন মধ বয়  একিট ভ েলাক। আকৃিত মধ ম, একটু
িনেরট গােছর, চাঁচা- ছালা ধারােলা মুখ, চােখ মহীন ধূমল কােচর চশমা। পিরধােন
মরাল-  প া ু লুন ও িসে র হাতকটা কািমজ। পােয় মাজা নাই, কবল িবনিন-করা
চামড়ার ীসান স া াল। িছমছাম চহারা।

মািজত কে  বিলেলন,—‘ ব ামেকশবাবু—?’
ব ামেকশ বিলল,—আিমই। —আসুন!
স ভ েলাকিটেক আিনয়া চয়াের বসাইল, মাথার উপর পাখাটা জার কিরয়া িদল।

ভ েলাক একিট কাড বািহর কিরয়া ব ামেকশেক িদেলন।



কােড ছাপা িছল
 
িনশানাথ সন
গালাপ কেলানী
মাহনপুর, ২৪ পরগনা
িব. এ. আর
 
কােডর অন  িপেঠ টিল ােমর িঠকানা ‘ গালাপ’ এবং ফান ন র। ব ামেকশ কাড

হইেত চাখ তুিলয়া বিলল,—‘ গালাপ কেলানী। নামটা নতুন ধরেনর মেন হে ।’
িনশানাথবাবুর মুেখ একটু হািসর ভাব দখা িদল, িতিন বিলেলন,—‘ গালাপ কেলানী

আমার ফুেলর বাগান। আিম ফুেলর ব বসা কির। শাকসবিজও আেছ, ডয়াির ফামও আেছ।
নাম িদেয়িছ গালাপ কেলানী।’

ব ামেকশ তাঁহােক তী  চে  িনরী ণ কিরয়া বিলল,—ও। - মাহনপুর কলকাতা
থেক কত দূর?

িনশানাথ বিলেলন,—িশয়ালদা থেক ঘ াখােনেকর পথ-তেব রলওেয় লাইেনর ওপর
পেড় না। শন থেক মাইল দুই দূের।

িনশানাথবাবুর কথা বিলবার ভ ীিট রাহীন, যন আলস ভের কথা বিলেতেছন।
িক  এই ম রতা য সত ই আলস  বা অবেহলা নয়, বরং তাঁহার সাবধানী মেনর বাহ
আবরণ মা , তাহা তাঁহার সজাগ সতক মুখ দিখয়া বাঝা যায়। মেন হয় দীঘকাল বাক-
সংযেমর ফেল িতিন এই প বাচনভ ীেত অভ  হইয়ােছন।

ব ামেকেশর বাক ণালীও অিতিথর ভােব একটু িচ া-ম র হইয়া িগয়ািছল, স
ধীের ধীের বিলল,—‘আপিন বলেছন ব বসা কেরন। আপনােক িক  ব বসাদার বেল মেন
হয় না, এমন িক িবিলিত সওদাগির অিফেসর ব বসাদারও নয়। আপিন কতিদন এই ব বসা
করেছন?’

িনিশনাথ বলেলন-দশ বছেরর িকছু বিশ। —আমােক আপনার কী মেন হয়, বলুন
দিখ?

মেন হয় আপিন িসিভিলয়ান িছেলন। জজ িক া ম ািজে ট।
ধাঁয়ােট চশমার আড়ােল িনশানাথবাবুর চাখ দুিট একবার চ ল হইয়া উিঠল। িক

িতিন শা -ম র কেঠই বিলেলন,—িক কের আ াজ করেলন জািন না। আিম সিত ই
বা াই েদেশর িবচার িবভােগ িছলাম, সশন জজ পয  হেয়িছলাম। তারপর অবসর
িনেয় এই দশ বছর ফুেলর চাষ করিছ।

ব ামেকশ বিলল,—মাফ করেবন, আপনার এখন বয়স কত?
সাতা  চলেছ।
তার মােন সাতচি শ বছর বয়েস িরটায়ার কেরেছন। যতদূর জািন সরকারী চাকিরর

ময়াদ প া  বছর পয ।
িনশানাথবাবু একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলেলন,—আমার াড়- সার আেছ। দশ

বছর আেগ তার সূ পাত হয়। ডা ােররা বলেলন মি ে র কাজ ব  করেত হেব, নইেল
বাঁচব না। কাজ থেক অবসর িনলাম। তারপর বাংলা দেশ এেস ফুেলর ফসল ফলাি ।
ভাবনা-িচ া িকছু নই, িক  রে র চাপ বয়েসর সে  সে  বেড়ই যাে ।

ব ামেকশ বিলল,—ভাবনা-িচ া িকছু নই বলেছন। িক  স িত আপনার ভাবনার
িবেশষ কারণ ঘেটেছ। নইেল আমার কােছ আসেতন না।

িনশানাথ হািসেলন; অধর াে   দ েরখা অ  দখা গল। বিলেলন, —হ াঁ—!
এটা অবশ  অনুমান করা শ  নয়। িকছুিদন থেক আমার কেলানীেত একটা ব াপার ঘটেছ



—’ িতিন থািময়া িগয়া আমার িদেক চাখ িফরাইেলন,—‘আপিন অিজতবাবু?’
ব ামেকশ বিলল,—হ াঁ, উিন আমার সহকারী। আমার কােছ যা বলেবন ওঁর কােছ

তা গাপন থাকেব না।
িনশানাথ বিলেলন,—না না, আমার কথা গাপনীয় নয়। উিন সািহিত ক, তাই ওঁর

কােছ একটা কথা জানবার িছল। অিজতবাবু, blackmail শে র বাংলা িতশ  িক?
আকি ক ে  অ িতভ হইয়া পিড়লাম। বাংলা ভাষা লইয়া অেনকিদন নাড়াচাড়া

কিরেতিছ, জািনেত বাকী নাই য ব ভারতী আধুিনক পা া  সভ তার সিহত তাল রািখয়া
চিলেত পােরন নাই; অিধকাংশ ে ই িবেদশী ভাবেক িবেদশী শ  ারা কাশ কিরেত
হয়। আিম আমতা-আমতা কিরয়া বিললাম,—Blackmail- কথা ফাঁস কের দবার ভয়
দিখেয় টাকা আদায় করা। যতদূর জািন এককথায় এর বাংলা িতশ  নই।’

িনশানাথবাবু একটু অব ার ের বিলেলন,—‘আিমও তাই ভেবিছলাম। যা হাক,
ওটা অবা র কথা। এবার ঘটনাটা সংে েপ বিল নুন।’

ব ামেকশ বিলল,—সংে েপ বলবার দরকার নই, িব ািরত কেরই বলুন। তােত
আমােদর বাঝবার সুিবেধ হেব।

িনশানাথ বিলেলন,—আমার গালাপ কেলানীেত যারা আমার অধীেন কাজ কের,
মালীেদর বাদ িদেল তারা সকেলই ভ ে ণীর মানুষ, িক  সকেলই িবিচ  ধরেনর লাক।
কাউেকই িঠক সহজ সাধারণ মানুষ বলা যায় না। াভািবক পেথ জীিবকা অজন তােদর
পে  স ব নয়, তাই তারা আমার কােছ এেস জুেটেছ। আিম তােদর থাকবার জায়গা
িদেয়িছ, খেত পরেত িদই, মােস মােস িকছু হাতখরচ িদই। এই শেত তারা কেলানীর কাজ
কের। অেনকটা মেঠর মত ব ব া। খুব আরােমর জীবন না হেত পাের, িক  না খেয়
মরবার ভয় নই।

ব ামেকশ বিলল,—আর একটু পির ার কের বলুন। এেদর পে  াভািবক পেথ
জীবন িনবাহ স ব নয় কন?

িনশানাথ বিলেলন,—এেদর মেধ  একদল আেছ যারা শরীেরর কানও না কানও
খঁুেতর জেন  াভািবকভােব জীবনযা া িনবাহ করেত পাের না। যমন, পানুেগাপাল। বশ
া বান ছেল, অথচ স কােন ভাল নেত পায় না, কথা বলাও তার পে  ক কর।

অ ােডানেয়েডর দাষ আেছ। লখাপড়া শেখিন। তােক আিম গাশালার ভার িদেয়িছ, স
গ - মাষ িনেয় আেছ।

আর অন  দল?
অন  দেলর অতীত জীবেন দাগ আেছ। যমন ধ ন, ভূজ ধরবাবু। এমন তী বুি

লাক কম দখা যায়। ডা ার িছেলন, সাজািরেত অসাধারণ হাত িছল; এমন িক াি ক
সাজাির পয  জানেতন। িক  িতিন এমন একিট দুৈনিতক কাজ কেরিছেলন য তাঁর
ডা ািরর লাইেস  কেড় নওয়া হয়। িতিন এখন কেলানীর ডা ারখানার ক াউ ার হেয়
আেছন।

বুেঝিছ। তারপর বলুন।
ব ামেকশ অিতিথর স ুেখ িসগােরেটর িটন খুিলয়া ধিরল, িক  িতিন সিবনেয়

ত াখ ান কিরয়া বিলেলন,—‘ াড়- সার বাড়ার পর ছেড় িদেয়িছ।’ তারপর িতিন ধীের
অ িরত কে  বিলেত  কিরেলন,—‘কেলানীর দনি ন জীবনযা ায় কানও নূতন
নই, িদেনর পর িদন একই কােজর পুনরািভনয় হয়। ফুল ফােট, শাকসবিজ গজায়, মুরিগ
িডম পােড়, দুধ থেক িঘ মাখন তির হয়। কেলানীর একটা ঘাড়া-টানা ভ ান আেছ, তােত
বাঝাই হেয় রাজ সকােল মাল শেন যায়। সখান থেক েন কলকাতায় আেস।
মু িনিসপাল মােকেট আমােদর দুেটা ল আেছ, একটােত ফুল িবি  হয়, অন টােত



শাকসবিজ। এই ব বসা থেক যা আয় হয় তােত ভালভােবই চেল যায়।
এইভােব চলিছল, হঠাৎ মাস ছেয়ক আেগ একটা ব াপার ঘটল। রাে  িনেজর ঘের

ঘুমি লাম, জানালার কাচ ভাঙার ঝনঝিন শে  ঘুম ভেঙ গল। উেঠ আেলা েল দিখ
মেঝর ওপর পেড় আেছ— মাটেরর একিট ািকং াগ।

আিম বিলয়া উিঠলাম,— িকং াগ!
িনশানাথ বিলেলন,—হ াঁ। বাইের থেক কউ ওটা ছুেড় মের জানালার কাচ

ভেঙেছ। শীেতর অ কার রাি , ক এই দু ায কেরেছ জানা গল না। ভাবলাম, বাইেরর
কানও দু  লাক িনরথক ব ািত কেরেছ। গালাপ কেলানীর ক াউে র মেধ  আসা-
যাওয়ার কানও অসুিবধা নই, গ -ছাগল আটকাবার জেন  ফটেক আগড় আেছ বেট, িক
মানুেষর যাতায়ােতর পে  সটা তর বাধা নয়।

এই ঘটনার পর দশ-বােরা িদন িন প েব কেট গল। তারপর একিদন সকালেবলা
সদর দরজা খুেল দিখ দরজার বাইের একটা ভাঙা কারবুেরটার পেড় রেয়েছ। তার দু'হ া
পের এল একটা মাটর হন। তারপর ছড়া মাটেরর টায়ার। এইভােব চেলেছ।

ব ামেকশ বিলল,—মেন হে  টুকেরা টুকেরা ভােব কউ আপনােক একখািন মাটর
উপহার দবার চ া করেছ। এর মােন িক বুঝেত পেরেছন?

এত েণ িনশানাথবাবুর মুেখ একটু ি ধার ভাব ল  কিরলাম। িতিন েণক নীরব
থািকয়া বিলেলন,—পাগেলর রিসকতা হেত পাের। —িক  আমার এ অনুমান আমার িনেজর
কােছও সে াষজনক নয়। তাই আপনার কােছ এেসিছ।

ব ামেকশ িকয়াৎকাল উ মুখ হইয়া ঘুর  পাখার িদেক চািহয়া রিহল, তারপর 
কিরল,— শষবার মাটেরর ভ াংশ কেব পেয়েছন?

কাল সকােল। তেব এবার ভ াংশ নয়, একিট আ  ছেলেখলার মাটর।
বাঃ! লাকিট সিত ই রিসক মেন হে । এ ব াপার অবশ  কেলানীর সবাই জােন?
জােন। এটা একটা হািসর ব াপার হেয় দাঁিড়েয়েছ।
আ া, আপনার মাটর আেছ?
না। আমােদর কাথাও যাতায়াত নই, মলােমশা নই,—সামািজক জীবন কেলানীর

মেধ ই আব । তাই ইে  কেরই মাটর রািখিন।
কেলানীেত এমন কউ আেছ যার কানকােল মাটেরর সে  স ক িছল?
িনশানাথবাবুর অধর া  সি ত ব ভের একটু সািরত হইল,—আমােদর কাচম ান

মুি ল িচ  আেগ মাটর াইভার িছল, বারবার র ◌ াশ াইিভং-এর জন  তার লাইেস
কেড় িনেয়েছ।

িক নাম বলেলন, মুি ল িমঞা?
তার নাম নূ ি ন িক া ঐ রকম িকছু। সকেল ওেক মুি ল িমঞা বেল! মুি ল

শ টা ওর কথার মা া।
ও—আর কউ?
আর আমার ভাইেপা িবজেয়র একটা মাটর-বাইক িছল, কখনও চলত, কখনও চলত

না। গত বছর িবজয় সটা িবি  কের িদেয়েছ।
আপনার ভাইেপা। িতিনও কেলানীেত থােকন?
হ াঁ। মু িনিসপাল মােকেটর ফুেলর ল সই দেখ। আমার ছেলপুেল নই,

িবজয়েকই আমার ী পনেরা বছর বয়স থেক িনেজর ছেলর মত মানুষ কেরেছন।
ব ামেকশ আবার ফ ােনর িদেক চাখ তুিলয়া বিসয়া রিহল। তারপর বিলল,—িম ার

সন, আপনার জীবেন কখনও-দশ বছর আেগ হাক িবশ বছর আেগ হাক—এমন কানও
লােকর সং েশ এেসিছেলন িক যার মাটর ব বসার সে  স ক আেছ? ধ ন, মাটেরর



দালাল িক া ঐরকম িকছু? মাটর মকািনক—?
এবার িনশানাথবাবু অেনক ণ চুপ কিরয়া রিহেলন। তারপর যখন কথা কিহেলন

তখন তাঁহার ক র আরও চাপা নাইল। বিলেলন,—বােরা বছর আেগ আিম যখন সশন
জজ িছলাম, তখন লাল িসং নােম একজন পা াবী খুেনর দােয় অিভযু  হেয় আমার
এজলােস এেসিছল। তার একটা ছাট মাটর মরামেতর কারখানা িছল।

তারপর?
‘লাল িসং ভয়ানক ঝগড়ােট বদরাগী লাক িছল, তার কারখানার একটা িমি েক

মাটেরর ানার িদেয় িন ু রভােব খুন কেরিছল। িবচাের আিম তােক ফাঁিসর কুম িদই।’
একটু হািসয়া বিলেলন,—‘ কুম েন লাল িসং আমােক জুেতা ছুেড় মেরিছল।’

তারপর?
তারপর আমার রােয়র িব ে  হাইেকােট আপীল হল। আপীেল আমার রায় বহাল

রইল বেট, িক  ফাঁিস মকুব হেয় চৗ  বছর জল হল।
চৗ  বছর জল! তার মােন লাল িসং এখনও জেল আেছ।
িনশানাথবাবু বিলেলন,— জেলর কেয়দীরা শা িশ  হেয় থাকেল তােদর ময়াদ িকছু

মাফ হয়। লাল িসং হয়েতা বিরেয়েছ।
খাঁজ িনেয়েছন? জল-িবভােগর দ ের খাঁজ িনেলই জানা যেত পাের।
আিম খাঁজ িনইিন।
িনশানাথবাবু উিঠেলন। বিলেলন,—আর আপনােদর সময় ন  করব না, আজ উিঠ।

আমার যা বলবার িছল সবই বেলিছ। দখেবন যিদ িকছু হিদস পান। ক এমন অনথক
উৎপাত করেছ। জানা দরকার।

ব ামেকশও দাঁড়াইয়া উিঠয়া বিলল,—অনথক উৎপাত নাও হেত পাের।
িনশানাথ বিলেলন,—তাহেল উৎপােতর অথ িক সটা আরও বিশ জানা দরকার।
প া ু লুেনর পেকট হইেত এক গাছা নাট লইয়া কেয়কটা গিণয়া টিবেলর উপর

রািখেলন,—আপনার পাির িমক প াশ টাকা আগাম িদেয় গলাম। যিদ আরও লােগ পের
দব। —আ া৷

িনশানাথবাবু ােরর িদেক চিলেলন। ব ামেকশ বিলল,—ধন বাদ।
ার পয  িগয়া িনশানাথবাবু ি ধাভের িফিরয়া দাঁড়াইেলন। বিলেলন,—আর একটা

কথা মেন পড়ল। সামান  কাজ, ভাবিছ স কাজ। আপনােক করেত বলা উিচত হেব িকনা।
ব ামেকশ বিলল,—বলুন না।
িনশানাথ কেয়ক পা িফিরয়া আিসয়া বিলেলন,—একিট ীেলােকর স ান করেত

হেব। িসেনমার অিভেন ী িছল, নাম সুনয়না। বছর দুই আেগ কেয়কটা বােজ ছিবেত ছাট
পাট কেরিছল, তারপর হঠাৎ উধাও হেয় যায়। যিদ তার স ান পান ভালই, নেচৎ তার
স ে  যত িকছু খবর সং হ করা যায় সং হ করেত হেব। আর যিদ স ব হয়, তার
একটা ফেটা াফ যাগাড় করেত হেব।

ব ামেকশ বিলল,—যখন িসেনমার অিভেন ী িছল তখন ফেটা যাগাড় করা শ
হেব না। দু'এক িদেনর মেধ ই আিম আপনােক খবর দব।

ধন বাদ।
িনশানাথবাবু ান কিরেল ব ামেকশ থেমই পা ািবটা খুিলয়া ফিলল, তারপর

নাট িল টিবল হইেত তুিলয়া গিণয়া দিখল। তাহার মুেখ সেকৗতুক হািস ফুিটয়া উিঠল।
নাট িল দরােজর মেধ  রািখেত রািখেত স বিলল—িনশানাথবাবু কতাদুর  িসিভিলয়ান
হেত পােরন। িক  িতিন িবষয়ী লাক নন।

আিম উড়ািনর খালস ছািড়েয় দাবার ঘঁুিট িল কৗেটায় তুিলয়া রািখেতিচরাম, 



কিরলাম,— কান?
িসগােরট ধরাইয়া ব ামেকশ ত েপােশ আিসয়া বিসল, বিলল—প াশ টাকা িদলাম

বেল ষাট টাকার নাট রেখ গেছন। লাকিট বুি মান, িক  টাকাকিড় স ে  িঢ়েল
কৃিতর।

আিম বিললাম,—আ া ব ামেকশ, উিন য িসিভিলয়ান িছেলন, তুিম এত সহেজ
বুঝেল িক কের?

স বিলল,— বাঝা সহজ বেলই সহেজ বুঝলাম। উিন য- বেশ এেসিছেলন, সাধারণ
বাঙালী ভ েলাক ও- বেশ বড়ায় না, িনেজর পিরচয় দবার জন  কাডও বর কের না।
ওটা িবেশষ ধরেনর িশ াদী ার ল ণ। ওঁর কথা বলার ভ ীেতও একটা হািকমী ম রতা
আেছ। —িক  ও িকছু নয়, আসল কথা হে  উিন িক জেন  আমার কােছ এেসিছেলন।

তার মােন?
উিন দুেটা সমস া িনেয় এেসিছেলন; এক হে  মাটেরর ভ াংশ লাভ; আর ি তীয়,

িচ ািভেন ী সুনয়না। — কানটা ধান?
আমার তা মেন হল মাটেরর ব াপারটাই ধান--- তামার িক অন রকম মেন হে ?
বুঝেত পারিছ না। িনশানাথবাবু চাপা ভােবর লাক, হয়েতা আমার কােছও ওঁর

কৃত উে েগর কারণ কাশ করেত চান না।
কথাটা ভািবয়া দিখয়া বিললাম,—িক  য-বয়েস মানুষ িচ ািভেন ীর প া াবন

কের ওঁর স বয়স নয়।
তার চেয় বড় কথা, ওঁর মেনাবৃি  স রকম নয়; নইেল বুেড়া ল ট আমােদর

দেশ দু াপ  নয়। ওঁর পিরমািজত বাচনভ ী থেক মেনাবৃি র যটুকু ইি ত পলাম
তােত মেন হয় উিন মনুষ  জািতেক ার চােখ দেখন না। ঘৃণাও কেরন না; একটু িত
কৗতুকিমি ত অব ার ভাব। উে র সে  তঁতুল মশােল যা হয় তাই।

উে  ও তঁতুেলর কথায় মেন পিড়য়া গল। আজ পঁুিটরামেক উ  দুইিট উপকরণ
সহেযােগ অ ল রাঁিধবার ফরমাশ িদয়ািছ। আিম ানাহােরর জন  উিঠয়া পিড়লাম। বিললাম,
—‘তুিম এখন িক করেব?’

স বিলল,— মাটেরর ব াপাের িচ া ছাড়া িকছু করবার নই। আপাতত পলাতক
অিভেন ী সুনয়নার প া াবন করাই ধান কাজ।

ব ামেকশ িকছু ণ নীরেব িসগােরট টািনল, ভািবেত ভািবেত বিলল,—Blackmaid
কথাটা স ে  িনশানাথবাবুর এত কৗতুহল কন? বাংলা ভাষায় blackmail-এর িতশ
আেছ িকনা তা জেন ওঁর িক লাভ?

আিম মাথায় তল ঘিষেত ঘিষেত বিললাম,—আমার িব াস ওটা অবেচতন মেনর
ি য়া। হয়েতা লাল িসং জল থেক বিরেয়েছ, স-ই মাটেরর টুকেরা পািঠেয় ওঁেক ভয়
দখাবার চ া করেছ।

লাল িসং যিদ জল থেক বিরেয়ই থােক, স িনশানাথবাবুেক blackmail করবার
চ া করেব। ক? উিন তা ব-আইনী িকছু কেরনিন; আসামীেক ফাঁিসর কুম দওয়া ব-
আইনী কাজ নয়। তেব লাল িসং িতেশাধ নবার চ া করেত পাের। হয়েতা এই বােরা
বছর ধের স রাগ পুেষ রেখেছ। িক  িনশানাথবাবুর ভাব দেখ তা মেন হয় না। িতিন
যিদ লাল িসংেক সে হ করেতন তাহেল অ ত খাঁজ িনেতন স জল থেক বিরেয়েছ িক
না।

ব ামেকশ িসগােরেটর দ াবেশষ ফিলয়া িদয়া ত েপােশর উপর িচৎ হইয়া ইল।
িনজ মেনই বিলল,—িনশানাথবাবুর ৃিতশি  বাধ হয় খুব খর।

এটা জানেল িক কের?



িতিন হািকম-জীবেন িন য় হাজার হাজার ফৗজদারী মাক মার িবচার কেরেছন।
সব আসামীর নাম মেন রাখা স ব নয়। িক  িতিন লাল িসংেয়র নাম িঠক মেন কের
রেখেছন।

লাল িসং তাঁেক জুেতা ছুেড় মেরিছল, হয়েতা সই কারেণই নামটা মেন আেছ।
‘তা হেত পাের’ বিলয়া স আবার িসগােরট ধরাইবার উপ ম কিরল।
আিম বিললাম,—না না, আর িসগােরট নয়, ওেঠ এবার। বলা একটা বােজ৷

 

দুই
 
বকােল ব ামেকশ বিলল,— তামােদর ল িত  সািহিত েকরা তা আজকাল

িসেনমার দেল িভেড় পেড়েছন। তা তামার চনােশানা কউ ওিদেক আেছন নািক?
অব াগিতেক সািহিত ক মহেল আমার িবেশষ মলােমশা নাই। যাঁহারা উ লাট

সািহিত ক তাঁহারা আমােক কলেক দন না, কারণ আিম গােয় া কািহনী িলিখ; আর
যাঁহারা সািহত -খ ািত অজন কিরবার পর িশং ভািঙয়া বাছুেরর দেল ঢুিকয়া পিড়য়ােছন
তাঁহােদর সিহত ঘিন তা কিরবার আ হ আমার নাই। কবল িচ -নাট কার ই ু রােয়র
সিহত স াব িছল। িতিন িসেনমার সিহত সংি  থািকয়াও সহজ মানুেষর মত বাক ালাপ ও
আচার-ব বহার কিরেতন।

ব ামেকশেক ই ু রােয়র নােমাে খ কিরেল স বিলল,— বশ তা। ওঁর বাধ হয়
টিলেফান আেছ, দখ না। যিদ সুনয়নার খবর পাও।

ডায়েরকটির ঘাঁিটয়া ই ুবাবুর ফান ন র ◌বািহর কিরলাম। িতিন বািড়েতই িছেলন,
আমার  িনয়া বিলেলন,—সুনয়না! ক, নামটা চনা- চনা মেন হে  না তা। আিম
অবশ  ওেদর বড় খবর রািখ না—

বিললাম,—ওেদর খবর রােখ এমন কা র খবর িদেত পােরন?
ই ুবাবু ভািবয়া বিলেলন,—এক কাজ ক ন। রেমন মি কেক চেনন?
না। ক িতিন? িসেনমার লাক?
িসেনমার লাক নয়। িক  িসেনমার এনসাইে ািপিডয়া, িচ িশে র ে  এমন

লাক নই যার নািড়ন  জােনন না। িঠকানা িদি , তাঁর সে  িগেয় দখা ক ন। অিত
অমািয়ক লাক, তার িশ তায় মু  হেবন।’ বিলয়া রেমন মি েকর িঠকানা িদেলন।

স ার পর ব ামেকশ ও আিম মি ক মহাশেয়র িঠকানায় উপি ত হইলাম। িতিন
সাজেগাজ কিরয়া বািহর হইেতিছেলন, আমােদর লইয়া বঠকখানায় বসাইেলন। দিখলাম,
রেমনবাবু ধনী ও িবনয়ী, তাঁহার বয়স চি েশর আেশপােশ, পু  দীঘ আকৃিত; মুখখািন
পঁেপ ফেলর ন ায় চায়ােলর িদেক ভাির, মাথার িদেক স ীণ; গাঁফেজাড়া সূ  ও
য লািলত; পিরধােন শৗিখন দশী বশ— কাঁচান। কাঁিচ ধুিতর উপর িগেল-করা 
পা ািব; পােয় বািনশ পা ।

ব ামেকেশর নাম িনয়া এবং আমরা ই ুবাবুর িনেদেশ আিসয়ািছ জািনেত পািরয়া
রেমনবাবু যন গ হােত পাইেলন। তৎ ণাৎ বরফ দওয়া ঘােলর সরবৎ ও সে শ
আিসয়া উপি ত হইল।

আদর-আপ ায়েনর ফাঁেক ব ামেকশ কােজর কথা পািড়ল, বিলল,—আপিন নলাম
চলি ে র িব েকাষ, িসেনমা জগেত এমন মানুষ নই। যার নািড়র খবর জােনন না।

রেমনবাবু সল  িবনেয় বিলেলন,—ওটা আমার একটা নশা। িকছু িনেয় থাকা চাই
তা। তা িবেশষ কা র কথা জানেত চান নািক?



হ াঁ, সুনয়না নােম একিট মেয় বছর দুই আেগ—
রেমনবাবু চিকত চে  চািহেলন,—সুনয়না। মােন- নত কালী?
নত কালী!
সুনয়নার আসন নাম নৃত কালী। তার স ে  কানও নতুন খবর পাওয়া গেছ নািক?
ব ামেকশ বিলল,—সুনয়নার কথা আমরা িকছুই জািন না—নামটা ছাড়া। আপনার

কােছ খবর পাব এই আশায় এেসিছ।
রেমনবাবু বিলেলন,—ও-আিম ভেবিছলাম। আপিন পুিলেসর প  থেক—। যা

হাক, নত কালীর অেনক খবরই আিম জািন, কবল ল াজা মুেড়ার খবর পাইিন।
সটা িক রকম?
নত কালী কাথা থেক এেসিছল জািন না, আবার কাথায় লাপাট হেয় গল তাও

জািন না।
ভাির রহস ময় ব াপার দখিছ। এর মেধ  পুিলেসর গ ও আেছ!—আপিন যা যা

জােনন দয়া কের বলুন।
রেমনবাবু আমােদর িসগােরট িদেলন এবং দশলাই ািলয়া ধরাইয়া িদেলন।

তারপর বিলেত আর  কিরেলন,—ঘটনাচে  নত কালীর িসেনমালীলা াবনা থেকই
তােক দখবার সুেযাগ আমার হেয়িছল; আর যবিনকা পতন পয  সই লীলার খবর য
রেখিছলাম তার কারণ মুরাির আমার ব ু  িছল। মুরাির দ র নাম বাধ হয় আপনারা
জােনন না। তার কথা পের আসেব।

আজ থেক আ াজ আড়াই বছর আেগ একিদন সকােলর িদেক আিম গৗরা
ু িডওর মািলক গৗরহিরবাবুর অিফেস বেস আ া িদি লাম। একিট নতুন মেয় দখা

করেত এল। গৗরহিরবাবু তখন ‘িবষবৃ ’ ধেরেছন, ধান ভূিমকায় অ াকটর-অ াকে স
নওয়া হেয় গেছ, কবল মাইনর পােটর লাক বািক।

সই নত কালীেক থম দখলাম। চহারা এমন িকছু আহা-মাির নয়; তেব বয়স
কম, চটক আেছ। গৗরহিরবাবু াই িনেত রাজী হেলন।

াই িনেত িগেয় গৗরহিরবাবুর তাক লেগ গল। ভেবিছেলন িঝ চাকরানীর পাট
দেবন, িক  অিভনয় দখার পর বলেলন, তুিম কু নি নীর পাট কর। নত কালী িক
রাজী হল না, বলেল, িবধবার পাট করেব না। গৗরহিরবাবু তখন তােক কমলমিণর পাট
িদেলন। নত কালী নাম িসেনমায় চেল না, তার নতুন নাম হল সুনয়না।

ব ামেকশ  কিরল,—িবধবার পাট করেব না কন
রেমনবাবু বিলেলন,—কম বয়সী অিভেন ীরা িবধবার পাট করেত চায় না। তেব

নত কালী অন  ওজর তুেলিছল; বেলিছল, স সধবা, গার  ঘেরর বৗ, টাকার জেন
িসেনমায় নেমেছ, িক  িবধবা সেজ ামীর অকল াণ করেত পারেব না। যােক বেল নাচেত
নেম ঘামটা।

আ য বেট! তারপর?
গৗরহিরবাবু তােক মাইেন িদেয় রেখ িদেলন। িটং চলল। তারপর যথা সময় ছিব

ব ল। ছিব অবশ  দাঁড়াল না, িক  কমলমিণর অিভনয় দেখ সবাই মু  হেয় গল।
সবেচেয় আ য তার মক-আপ। স িনেজ িনেজর মক-আপ করত; এত চমৎকার মক-
আপ কেরিছল য পদায় তােক দেখ নত কালী বেল চনাই গল না।

তাই নািক; আর অন  য সব ছিবেত কাজ কেরিছল—?
অন  আর একটা ছিবেতই স কাজ কেরিছল, তারক গা ু িলর ‘ ণলতায়’। শ ামা

িঝ’র পাট কেরিছল। স কী অপূব অিভনয়! আর শ ামা িঝঁেক দেখ কার সাধ  বেল স-ই
িবষবৃে র কমলমিণ। এেকবাের আলাদা মানুষ!—এখন মেন হয় নত কালীর আসল



চহারাও হয়েতা আসল চহারা নয়, মক-আপ।
তার আসল চহারার ফেটা বাধ হয় নই?
না। থাকেল পুিলেসর কােজ লাগত।
ঁ। তারপর বলুন।

রেমনবাবু আর একবার আমােদর িসগােরট পিরেবশন কিরয়া আর  কিরেলন—
এই তা গল সুনয়নার িসেনমা-জীবেনর ইিতহাস। ভতের ভতের, আর একটা

ব াপার ঘটেত  কেরিছল। সুনয়না িসেনমায় ঢাকবার মাস দুই পের ু িডওেতই
মুরািরর সে  তার দখা হল। মুরািরেক আপনারা িচনেবন না, িক  দ -দাস কা ািনর
নাম িন য় েনেছন-িবখ াত জহরেতর কারবার; মুরাির হল িগেয় দ েদর বািড়র ছেল।
অগাধ বড়মানুষ।

মুরাির আমার ব ু  িছল, এক গলােসর ইয়ার বলেত পােরন। আমােদর মেধ , যােক
ীেদাষ বেল তা একটু আেছ, ওটা তমন দােষর নয়। মুরািররও িছল। পােল-পাবেণ

একটু-আধটু আেমাদ করা, বাঁধাবাঁিধ িকছু নয়। িক  মুরাির সুনয়নােক দেখ এেকবাের ঘাড়
মুচেড় পড়ল। সুনয়না এমন িকছু পরী-অ রী নয়, িক  যার সে  যার মেজ মন! মুরাির
সকাল-িবেকল গৗরা  ু িডওেত ধনা িদেয় পড়ল।

মুরািরর বয়স হেয়িছল আমারই মতন। এ বয়েস স য এমন ছেলমানুষী আর
করেব তা ভািবিন। সুনয়না িক  সহেজ ধরা দবার মেয় নয়। তার বািড় কাথায় কউ
জানত না, ােম বােস আসত, ােম বােস িফের যত; কানও িদন ু িডওর গািড় ব বহার
কেরিন। মুরাির অেনক চ া কেরও খঁুেজ বার করেত পােরিন তার বাসা কাথায়।

মুরাির আমােক মেনর কথা বলত। আিম তােক বাঝাতাম, সুনয়না ভ ঘেরর বৗ,
ভয়ানক পিত তা; ওিদেক তািকও না। মুরাির িক  বুঝত না। তােক তখন কােল ধেরেছ,
স বুঝেব কন?

মাস ছয়-সাত কেট গল। সুনয়ন মুরািরেক আমল িদে  না, মুরািরও জাঁেকর মত
লেগ আেছ। এইভােবই চলেছ।

ণলতায় সুনয়নার কাজ শষ হেয় গল। স ু িডও থেক দু’মােসর মাইেন আগাম
িনেয় িকছুিদেনর ছুিটেত যােব কা ীর বড়ােত, এমন সময় একিদন মুরাির এেস আমােক
বলেল, সব িঠক হেয় গেছ। আ য হলাম, আবার হলাম না। ীজািতর চির , বুঝেতই
পারেছন। সুনয়না য অন  মতলেব ধরা দবার ভান করেছ তা তখন জানব িক কের?

দ -দাস কা ািনর বাগবাজােরর দাকানটা মুরাির দখত। দাকােনর পছনিদেক
একটা সাজােনা ঘর িছল। সটা িছল মুরািরর আড়-ঘর, অেনক সময় সখােনই রাত
কাটােতা।

পরিদন সকােল হ হ কা । মুরাির তার আ া-ঘের মের পেড় আেছ। আর
দাকােনর শা- কস থেক িবশ হাজার টাকার হীেরর গয়না গােয়ব হেয় গেছ।

পুিলস এল, লাস পরী ার জেন  চালান িদেল। িক  ক মুরািরেক মেরেছ তার
হিদস পেল না। স-রাে  মুরািরর ঘের ক এেসিছল তা বাধ হয় আিম ছাড়া আর কউ
জানত না। মুরাির আর কাউেক বেলিন।

আিম বড় মুি েল পেড় গলাম। খুেনর মামলায় জিড়েয় পড়বার ইে  মােটই িছল
না, অথচ না বলেলও নয়। শষ পয  কতেব র খািতের পুিলসেক িগেয় বললাম।

পুিলস অ কাের হাঁ কের বেস িছল, এখন তুেড় ত াস  কের িদেল। সুনয়নার
নােম ওয়াের  ব ল। িক  কাথায় সুনয়না! স কাপুেরর মত উেব গেছ। তার য সব
ফেটা াফ িছল তা থেক সনা  করা অস ব। তার আসল চহারা ু িডওর সকলকারই
চনা িছল, িক  এই ব াপােরর পর আর কউ সুনয়নােক চােখ দেখিন।



তাই বেলিছলাম সুনয়নার ল াজা-মুেড়া দুই-ই আমােদর চােখর আড়ােল রেয় গেছ।
স কাথা থেক এেসিছল, কার মেয় কার বৗ কউ জােন না; আবার ভাজবািজর মত
কাথায় িমিলেয় গল তাও কউ জােন না।

রেমনবাবু চুপ কিরেলন। ব ামেকশও িকছু ণ িচ াম  হইয়া রিহল, তারপর বিলল,
—মুরািরবাবুর মৃতু র কারণ জানা িগেয়িছল?

রেমনবাবু বিলেলন,—তার পেট িবষ পাওয়া িগেয়িছল।
কান িবষ জােনন?
ঐ য িক বেল-নামটা মেন পড়েছ না—তামােকর িবষ।
তামােকর িবষ! িনেকািটন?
হ াঁ হ াঁ, িনেকািটন। তামাক থেক য এমন দুদা  িবষ তির হয় তা ক জানত?—

আসুন। বিলয়া িসগােরেটর িটন খুিলয়া ধিরেলন।
ব ামেকশ হাস মুেখ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল,—ধন বাদ, আর না। আপনার অেনক

সময় ন  করলাম। আপিন কাথাও ব ি েলন—
স িক কথা! ব েনা তা রাজই আেছ, আপনােদর মেতা স নেদর স  পাওয়া িক

সহজ কথা —আিম যাি লাম একিট মেয়র গান নেত। নতুন এেসেছ, খাসা গায়। তা
এখনও তা রাত বিশ হয়িন, চলুন না। আপনারাও দুেটা ঠুংির েন আসেবন।

ব ামেকশ মুচিক হািসয়া বিলল,—আিম তা গােনর িকছুই বুিঝ না, আমার যাওয়া
বৃথা; আর অিজত পদ ছাড়া কানও গান পছ ই কের না। সুতরাং আজ থাক। আপনােক
অসংখ  ধন বাদ। আবার যিদ খবেরর দরকার হয়, আপনার শরণাপ  হব।

একশ’বার। —যখনই দরকার হেব তলব করেবন।
আ া, আিস তেব। নম ার।
নম ার। নম ার।

 

িতন
 
পরিদন সকােল ঘুম ভািঙয়া িনেত পাইলাম, পােশর ঘের ব ামেকশ কাহােক ফান

কিরেতেছ। দুই চািরটা ছাড়াছাড়া কথা িনয়া বুিঝলাম স িনশানাথবাবুেক সুনয়নার কািহনী
নাইেতেছ।

িনশানাথবাবুর আগমেনর পর হইেত আমােদর তাপদ  কমহীন জীবেন নূতন
সজীবতার স ার হইয়ািছল। তাই ব ামেকশ যখন টিলেফােনর সংলাপ শষ কিরয়া আমার
ঘের আিসয়া চুিকল এবং বিলল,—ওেহ ওেঠ, মাহনপুর যেত হেব—তখন িতলমা  আলস
না কিরয়া সটান উিঠয়া বিসলাম।

কখন যেত হেব?
এখিন। রেমনবাবুেকও িনেয় যেত হেব। িনশানাথবাবুর কথার ভােব মেন হল তাঁর

সে হ ভূতপূব অিভেন ী সুনয়না দবী কাছাকািছ কাথাও িবরাজ করেছন। তাঁর সে হ
যিদ সিত  হয়, রেমনবাবু িগেয় আসামীেক সনা  করেত পােরন।

আটটার মেধ ই রেমনবাবুর বািড়েত পৗিছলাম। িতিন লুি  ও হাতকটা গি  পিরয়া
বঠকখানায় ‘আন বাজার’ পিড়েতিছেলন, আমােদর সহেষ াগত কিরেলন।

ব ামেকেশর াব িনয়া িতিন উ াসভের উিঠয়া দাঁড়াইেলন, বিলেলন—যাব না?
আলবৎ যাব। আপনারা দয়া কের পাঁচ িমিনট বসুন, আিম তির হেয় িনি । বিলয়া িতিন
অ েরর িদেক অ ধান কিরেলন।



পাঁচ িমিনেটর মেধ  িতিন তয়ার হইয়া বািহর হইয়া আিসেলন। এেকবাের িফ  ফাট
বাবু; যমনিট কাল স ায় দিখয়ািছলাম।

িশয়ালদা শেন প িছয়া িতিন আমােদর িটিকট িকিনেত িদেলন না, িনেজই
িতনখানা থম ণীর িটিকট িকিনয়া েন অিধি ত হইেলন। দিখলাম আমােদর চেয়
তাঁরই ব তা ও উৎসাহ বিশ।

ঘ াখােনক পের উি  শেন প ছান গল। লাকজন বিশ নাই; বািহের আিসয়া
দিখলাম, পােনর দাকােনর সামেন দাঁড়াইয়া একিট লাক পান িচবাইেত িচবাইেত
দাকািনর সিহত রসালাপ কিরেতেছ। ব ামেকশ িনকেট িগয়া িজ াসা কিরল,— গালাপ
কেলানী কান িদেক বলেত পােরন?

লাকিট এক চ ু  মুিদত কিরয়া আমােদর ভাল কিরয়া দিখয়া লইল, তারপর এেড়া
গলায় বিলল,—িচিড়য়াখানা দখেত যােবন?

িচিড়য়াখানা!
ঐ যার নাম িচিড়য়াখানা তারই নাম গালাপ কেলানী। আজব জায়গা-আজব

মানুষ িল। অমন িচিড়য়াখানা আিলপুেরও নই। তা-যাবার আর ক  িক? ঐ য
িচিড়য়াখানার রথ রেয়েছ ওেত চেড় বসুন, গড়গড় কের চেল যােবন।

এত ণ ল  কির নাই, শন- া েণর এক পােশ একিট জীণকায় ঘাড়ার গািড়
দাঁড়াইয়া আেছ। মেয়েদর ু ল-কেলেজর গািড়র মত ল া ধরেনর গািড়। তাহার গােয়
এককােল সানার জেল গালাপ কেলানী লখা িছল, িক  এখন তাহা ায় অেবাধ  হইয়া
পিড়য়ােছ। গািড়েত লাকজন কহ আেছ বিলয়া বাধ হইল না, কবল ঘাড়াটা একক
দাঁড়াইয়া পা ছুিড়য়া মািছ তাড়াইেতেছ।

কােছ িগয়া দিখলাম গািড়র িপছেনর পা-দােন বিসয়া একিট লাক িনিব মেন িবিড়
টািনেতেছ। লাকিট মুসলমান, বয়স হইয়ােছ। দািড়র াচুয নাই, মুখময় ডুেমা ডুেম েণর
ন ায় মাংস উঁচু হইয়া আেছ, চাখ দুিটেত ঘালােট অিভ তা; পরেন ময়লা পায়জামার উপর
ফতুয়া। আমােদর দিখয়া স িবিড় ফিলয়া উিঠয়া বিলল,—কলকাতা হেত আসেতেছন?

হ াঁ। গালাপ কেলানী যাব।
আেসন। আপনােগাের লইয়া যাইবার কথা বাবু কইেছন। িক  মুি ল হইেছ—
বুিঝলাম ইিনই মুি ল িমঞা। ব ামেকশ বিলল,—মুি ল িকেসর?
মুি ল বিলল,—রিসকবাবুরাও এই টেরেন আওেনর কথা। তা িতিন আইেলন না।

পেরর টরােনর জন  সবুর করিত হইব। তা বাবু মশায়রা গািড়র মেধ  বেসন।
িজ াসা কিরলাম,—রিসকবাবুিট ক?
মুি ল বিলল,—কেলানীর বাবু, রাজ দুেবলা রেল আেয়ন যােয়ন, আজ িক কারেণ

দির হইেছ। বেসন না, পেরর গািড় এখনই আইব।
মুি ল গািড়র ার খুিলয়া িদল। িভতের মানুষ বিসবার ান িতন চািরিট আেছ, িক

অিধকাংশ ান পীকৃত শূন  চ াঙািরর ারা পূণ। অনুমান করা যায় ত হ ােত এইসব
চ াঙািরেত গালাপ কেলানী হইেত ফুল শাকসবিজ শেন আেস এবং কিলকাতার
অিভমুেখ রওনা হইয়া যায়; ওিদেক কিলকাতা হইেত পূবিদেনর শূন  চ াঙাির িল িফিরয়া
আেস। কমী মানুষ িলরও যাতায়াত এই ভ ােনর সাহােয ই সািধত হয়।

রৗে র তাপ বািড়েতিছল। বািহের দাঁড়াইয়া থাকার চেয় গািড়র ছায়া রােল েবশ
করাই য় িবেবচনা কিরয়া আমরা গািড়েত উিঠয়া বিসলাম।

মুি ল িমঞা গাি ক লাক, মানুষ পাইেল গ  কিরেত ভালবােস। স বিলল,—বাবু
মশায়রা দুই-চািরিদন হথায় থাকেবন তা?

ব ামেকশ বিলল,—আজই িফরব। —তুিম মুি ল িমঞা?



মুি ল মুখ মচুকাইয়া বিলল,—নাম তা কতা সয়দ নু ি ন। িক  মুি ল হেছ
বাবুরা আদর করা মুি ল িমঞা ডােকন।

এ আর মুি ল িক?—কতিদন আেছা গালাপ কেলানীেত?
আ াজ সাত আট বছর হেত চলল। তখন বা ম ঠাকুর ছাড়া আর কানও কতই

দখা দন নাই। আিম পুরান লাক।
ঁ। তামার গািড় আর ঘাড়াও তা বশ পুরান মেন হে ।

মুি ল আে প কিরয়া বিলল,—আর কন কন কতা। ঘাড়াডার মরবার বয়স
হইেছ, নহাৎ আদত পেড় গেছ তাই গািড় টােন। বড়িবিবের কতবার কইিছ, ও দুেটা গািড়
ঘাড়াের বািতল করা নূতন মটর-ভ ান খিরদ কর। তা মুি ল হেছ, বড়িবিব কয় টাকা
নাই। ”

বড়িবিব ক? িনশানাথবাবুর ী?
হ। ভাির ল ীম র মইয়া।
িতিনই বুিঝ কেলানী দখােশানা কেরন?
দখা না কতাবাবুও কের। িক  টাকাকিড় িহসাব-িনকাশ বড়িবিবর হােত।
তা বড়িবিব টাকা নাই বেল কন?  িকেলানীর ব বসা িক ভাল চেল না?
মুি ল িমঞার ঘালােট চােখ একটা গভীর অথপূণ ইি ত ফুিটয়া উিঠল। স বিলল,

—‘চেল তা ভালই। এত ফুল ফল িঘ মাখন আ া যায় কাথায়? তেব িক জােনন কতা,
লােভর ড় িপঁপড়া খাইয়া যায়।’ ইি তপূণ চে  আমােদর িতনজনেক এেক এেক িনরী ণ
কিরল।

মুি ল িমঞার িনকট হইেত ব ামেকশ হয়েতা আরও আভ রীণ তথ  সং হ
কিরত, িক  এই সময় দি ণ হইেত একিট ন আিসয়া শেন থািমল। এবং অ কাল
পের একিট ি চারী ভ েলাক আিসয়া গািড়র কােছ দাঁড়াইেলন। ইিন বাধ হয় রিসকবাবু।

ভ েলােকর বয়স আ াজ পঁয়ি শ, িক  আকৃিত ান ও । বৃষকাে র মত দেহ
লং েথর পা ািব অত  বমানানভােব ঝুিলয়া আেছ, গাল-বসা খাপরা-ওঠা মুখ, জাড়া
ভু র িনেচ চাখদুিট ঘন-সি িব , মুেখ খঁুৎখঁুেত অতৃ  ভাব। গািড়র মেধ  আমােদর বিসয়া
থািকেত দিখয়া তাঁহার মুখ আরও খঁুৎখঁুেত হইয়া উিঠল। িতিন বিলেলন,—আপনারা—?

ব ামেকশ িনেজর পিরচয় িদয়া বিলল,—িনশানাথবাবু আমােদর ডেক পািঠেয়েছন—।
রিসকবাবুর ঘন-সি িব  চােখ একটা ণ ায়ী আশ া পালেকর জন  চমিকয়া

উিঠল; মেন হইল িতিন ব ামেকেশর নাম জােনন। তারপর িতিন চাটু কিরয়া গািড়েত উিঠয়া
বিলেলন,—মুি ল, গািড় হাঁকাও। দির হেয় গেছ।

মুি ল ইিতমেধ  সামেন উিঠয়া বিসয়ািছল, ঘাড়ার িনতে  দু’চার ঘা খজুর ছিড়
বসাইয়া গািড় ছািড়য়া িদল।

রিসকবাবু তখন আ -পিরচয় িদেলন। তাঁহার নাম রিসকলাল দ, গালাপ কেলানীর
বািস া, হগ সােহেবর বাজাের তিরতরকািরর দাকােনর ইন-চাজ।

এই সময় তাঁহার ডান হােতর িদেক দৃি  পিড়েত চমিকয়া উিঠলাম। হােতর অ ু
ছাড়া বািক আঙুল লা নাই, ক যন ভাজািলর এক কােপ কািটয়া লইয়ােছ।

ব ামেকশও হাত ল  কিরয়ািছল, স শা ের বিলল,—আপিন িক আেগ কানও
কল-কারখানায় কাজ করেতন?

রিসকবাবু হাতখািন পেকেটর মেধ  লুকাইেলন, ানকে  বিলেলন,—কটন িমেলর
কারখানায় িমি  িছলাম, ভাল মাইেন পতাম। তারপর করাত- মিসেন আঙুল েলা গল;
িকছু খসারৎ পলাম বেট, নােকর বদেল ন ন! িক  আর কাজ জুটল না। বছর দুই থেক
িনশানাথবাবুর িপঁজরােপােল আিছ। ” তাঁহার মুখ আরও শীণ ি  হইয়া উিঠল।



আমরা নীরব রিহলাম। গািড় ু  শহেরর স ীণ গ ী পার হইয়া খালা মােঠর রা া
ধিরল।

ভািবেত লািগলাম, গালাপ কেলানীর দিখ অেনক িল নাম! কহ বেল িচিড়য়াখানা,
কহ বেল িপজরােপাল। না জািন সখানকার অন  লাক িল কমন! য দুইিট নমুনা
দিখলাম তাহােত মেন হয় িচিড়য়াখানা ও িপজরােপাল দুিট নামই সাথক।
 

চার
 
রা ািট ভাল; পাশ িদয়া টিলেফােনর খঁুিট চিলয়ােছ। যুে র সময় মািকন পিথকৃৎ

এই পথ ও টিলেফােনর সংেযাগ িনেজেদর েয়াজেন তয়ার কিরয়ািছল, যুে র শেষ
ফিলয়া চিলয়া িগয়ােছ।

পেথর শেষ আরও যুে র ৃিতিচ  চােখ পিড়ল; একটা ােন অগিণত সামিরক
মাটর গািড়। পাশাপািশ ণীব ভােব গািড় িল সাজােনা; সবাে  মিরচা ধিরয়ােছ, রঙ
চিটয়া িগয়ােছ, িক  তাহােদর ণীিবন াস ভ  হয় নাই। হঠাৎ দিখেল মেন হয় এ যন
যাি ক সভ তার গার ান।

এই সমািধে  যখােন শষ হইয়ােছ সখান হইেত গালাপ কেলানীর সীমানা
আর । আ াজ পনেরা-কুিড় িবঘা জিম কাঁটা-তার িদেয় ঘড়া, কাঁটা তােরর ধাের ধাের
ি িশরা ফিণমনসার ঝাড়। িভতের বাগান, বাগােনর ফাঁেক ফাঁেক লাল টািল ছাওয়া ছাট
ছাট কুিঠ। মালীরা রবােরর নেল কিরয়া বাগােন জল িদেতেছ। চািরিদেকর ঝলসােনা
পিরেবেশর মাঝখােন গালাপ কেলানী যন একিট শ ামল ওেয়িসস।

েম কেলানীর ফটেকর স ুেখ উপি ত হইলাম। ফটেক ার নাই, কবল আগড়
লাগাইবার ব ব া আেছ। দুইিদেকর  হইেত মাধবীলতা উিঠয়া মাথার উপর তারণমাল
রচনা কিরয়ােছ। গািড় ফটেকর িভতর েবশ কিরল।

ফটেক েবশ কিরয়া স ুেখই একিট বািড়। টািলর ছাদ, বাংেলা ধরেনর বািড়;
িনশানাথবাবু এখােন থােকন। আমরা গািড়র মেধ  বিসয়া দিখলাম বািড়র সদর দরজার
পােশ দাঁড়াইয়া একিট মিহলা ঝািরেত কিরয়া গােছ জল িদেতেছন। গািড়র শে  িতিন মুখ
িফরাইয়া চািহেলন; েণেকর জন  একিট সু রী যুবতীর মুখ দিখেত পাইলাম। তারপর
িতিন ঝাির রািখয়া ত বািড়র মেধ  েবশ কিরেলন।

আমরা িতনজেনই যুবতীেক দিখয়ািছলাম। ব ামেকশ ব চে  একবার রেমনবাবুর
পােন চািহল। রেমনবাবু অধেরা  স ু িচত কিরয়া অিনি তভােব মাথা নািড়েলন, কথা
বিলেলন না। ল  কিরয়ািছলাম, কিলকাতার বািহের পা িদয়া রেমনবাবু কমন যন িনবাক
হইয়া িগয়ািছেলন। কিলকাতার যাঁহারা খাস বািস া তাঁহার কিলকাতার বািহের পদাপণ
কিরেল ডাঙায় তালা মােছর মত একটু অ া  অনুভব কেরন।

গািড় আিসয়া ােরর স ুেখ থািমেল আমরা এেক এেক অবতরণ কিরলাম।
িনশানাথবাবু ােরর কােছ আিসয়া আমােদর স াষণ কিরেলন। পিরধােন িঢলা পায়জামা ও
িলেনেনর কুতা। হািসমুেখ বিলেলন,—‘আসুন! রা ু ের খুব ক  হেয়েছ িন য়।’—এই পয
বিলয়া রিসক দ’র িত তাঁহার দৃি  পিড়ল। রিসক দ আমােদর সে  গািড় হইেত
নািময়ািছল এবং অলি েত িনেজর কুিঠর িদেক চিলয়া যাইেতিছল। তাহােক দিখয়া
িনশানাথবাবুর মুেখর হািস িমলাইয়া গল, িতিন বিলেলন,—‘রিসক, তামার িহেসব এেনছ?’

রিসক যন কঁুচুকাইয়া গল, ঠাঁট চািটয়া বিলল,—আে , আজ হেয় উঠল না। কাল-
পর র মেধ ই—



িনশানাথবাবু আর িকছু বিলেলন না, আমােদর লইয়া বিসবার ঘের েবশ কিরেলন।
বিসবার ঘরিট মাঝাির আয়তেনর; আসবােবর জাঁকজমক নাই। িক  পািরপাট

আেছ। মাঝখােন একিট িনচু গাল টিবল, তাহােক িঘিরয়া কেয়কটা গি যু  চয়ার।
দয়ােলর গােয় বইেয়র আলমাির। এক কােণ িটপাইেয়র উপর টিলেফান, তাহার পােশ
রাল টপ টিবল। বািহেরর িদেকর দয়ােল দুিট জানালা, উপি ত রৗে র ঝাঁঝ িনবারেণর
জন  গাঢ় সবুজ রেঙর পদাথ িদয়া ঢাকা।

রেমনবাবুর পিরচয় িদয়া আমরা উপিব  হইলাম। িনশানাথবাবু বিলেলন,—‘ তেত
পুেড় এেসেছন, একটু িজিরেয় িনন। তারপর বাগান দখাব। এখােন যাঁরা আেছন তাঁেদর
সে ও পিরচয় হেব।’ িতিন সুইচ িটিপয়া বদু িতক পাখা চালাইয়া িদেলন।

ব ামেকশ উে  দৃি পাত কিরয়া বিলল,—আপনার িবদু েতর ব ব া আেছ দখিছ।
িনশানাথবাবু বিলেলন,—হ াঁ, আমার িনেজর ডায়নােমা আেছ। বাগােন জল দবার

জেন  কুেয়া থেক জল পা  করেত হয়। তাছাড়া আেলা-বাতাসও পাওয়া যায়৷।
আিমও ছােদর িদেক দৃি  তুিলয়া দিখলাম টািলর িনেচ সমতল কিরয়া ত া বসােনা,

ত া ভদ কিরয়া মাটা লাহার ডা া বািহর হইয়া আেছ, ডা ার বাঁকা ক হইেত পাখা
ঝুিলেতেছ। অনু প আর একটা ডা ার াে  আেলার বা ।

পাখা চালু হইেল তাহার উপর হইেত কেয়কিট  ঘােসর টুকরা ঝিরয়া টিবেলর
উপর পড়ল। িনশানাথ বলেলন,—‘চড়ুই পািখ। কবলই পাখার ওপর বাসা বাঁধবার চ া
করেছ। াি  নই, নরাশ  নই, যতবার ভেঙ দওয়া হে  ততবার বাঁধেছ।’ িতিন ঘােসর
টুকরা িল কুড়াইয়া জানালার বািহের ফিলয়া িদয়া আিসেলন।

ব ামেকশ হািসয়া বিলল,—ভাির একওঁেয় পািখ।
িনশানাথবাবুর মুেখ একটু অ রসা  হািস দখা িদল, িতিন বিলেলন,—এই

এক ঁেয়িম যিদ মানুেষর থাকত!
ব ামেকশ বিলল,—মানুেষর বুি  বিশ, তাই এক েয়িম কম।
িনশানাথ বিলেলন,—তাই িক? আমার তা মেন হয় মানুেষর চির  দুবল, তাই

এক ঁেয়িম কম।
ব ামেকশ তাঁহার পােন হাস -কুি ত চােখ চািহয়া থািকয়া বিলল,—আপিন দখিছ

মানুষ জাতটােক া কেরন না।
িনশানাথ েণক নীরব থািকয়া হা া সুের বিলেলন,—বতমান সভ তা িক া

হারােনার সভ তা নয়? যারা িনেজর ওপর া হািরেয়েছ তারা আর কােক া করেব?
ব ামেকশ উ র িদবার জন  মুখ খুিলয়ািছল এমন সময় িভতর িদেকর পদ নিড়য়া

উিঠল। য মিহলািটেক পূেব গােছ জল িদেত দিখয়ািছলাম িতিন বািহর হইয়া আিসেলন;
তাঁহার হােত একিট র উপর কেয়কিট সরবেতর গলাস।

মিহলািটেক দূর হইেত দিখয়া যতটা অ বয়  মেন হইয়ািছল আসেল ততটা নয়।
তেব বয়স ি শ বছেরর বিশও নয়। সুগিঠত া পূণ দহ, সু  মুখ, টকটেক রঙ;
যৗবেনর অপর াে  আিসয়াও দহ যৗবেনর লািলত  হারায় নাই। সবার উপর একিট
সংযত আিভজােত র ভাব।

িতিন ক তাহা জািন না, তবু আমরা িতনজেনই সস েম উিঠয়া দাঁড়াইলাম।
িনশানাথবাবু নীরস কে  পিরচয় িদেলন, —আমার ী-দময় ী।

িনশানাথবাবুর ী!
ত িছলাম না। ভাবতই ধারণা জি য়িছল িনশানাথবাবুর ী বয়  মিহলা; ি তীয়

পে র কথা এেকবােরই মেন আেস নাই। আমােদর মুেখর বাকােট িব য় বাধ কির
অসভ তাই কাশ কিরল। তারপর আমরা নম ার কিরলাম। দময় ী দবী সরবেতর 



টিবেল নামাইয়া রািখয়া বুেকর কােছ দুই হাত যু  কিরয়া িতনম ার কিরেলন। িনশানাথ
বিলেলন,—এঁরা আজ এখােনই খাওয়া-দাওয়া করেবন।

দময় ী দবী একটু হািসয়া ঘাড় ঝঁুকাইেলন, তারপর ধীরপেদ ঘর হইেত বািহর
হইয়া গেলন।

আমরা আবার উপেবশন কিরলাম। িনশানাথ আমােদর হােত সরবেতর গলাস িদয়া
কথা েল বিলেলন,—এখােন চাকর-বাকর নই, িনেজেদর কাজ আমরা িনেজরাই কির।

ব ামেকশ ঈষৎ উৎকি ত ের বিলল,— স তা খুব ভাল কথা। িক  আমরা এেস
িমেসস সেনর কাজ বািড়েয় িদলাম না তা? আমােদর জেন  আবার নতুন কের রা াবা া—

িনশানাথ বিলেলন,—আপনােদর আসার খবর আেগই িদেয়িছ, কানও অসুিবধা হেব
না। মুকুল বেল একিট মেয় আেছ, রা ার ভার তারই; আমার ী সাহায  কেরন। এখােন
আলাদা রা াবা ার ব ব া নই; একটা রা াঘর আেছ, সকেলর রা া একসে  হয়।

ব ামেকশ বিলল,—আপনার এখানকার ব ব া দেখ সিত কার আ ম বেল মেন হয়।
িনশানাথবাবু কবল একটু অ রসা  হািসেলন। ব ামেকশ সরবেত চুমুক িদয়া

বিলল,—বাঃ, চমৎকার ঠা া সরবৎ, িক  বরফ দওয়া নয়। ি িজেডয়ার আেছ!
িনশানাথ বিলেলন,—তা আেছ। —এবার মাটেরর টুকেরা েলা আপনােক দখাই।

ি িজেডয়ােরর অি  যমন চট কের বেল িদেলন আমার অ াত উপহারদাতার নামটাও
তমিন বেল িদন তেব বুঝব।

ব ামেকশ মৃদু হািসয়া বিলল,—িনশানাথবাবু, পৃিথবীর সব রহস  যিদ আপনার
ি িজেডয়ােরর মত য়ংিস  হত তাহেল আমার মত যারা বুি জীবী তােদর অ  জুটত না।
—ভাল কথা, কাল আপিন আমােক প াশ টাকা না িদেয় ষাট টাকা িদেয় এেসিছেলন।

িনশানাথবাবু একটু অ ত হইয়া বিলেলন,—তই নািক? ভােগ  কম টাকা িদইিন।
তা ও টাকা আপনার কােছই থাক, পের না হয় িহেসব দেবন।

িহসাব দওয়া িক  ঘিটয়া ওেঠ নাই।
িনশানাথ রাল টপ টিবল খুিলয়া কেয়কটা মাটেরর ভাঙা টুকরা আমােদর স ুেখ

রািখেলন। ািকং াগ, ছড়া রবােরর মাটর-হিন, িটেনর লাল রঙ-করা খলনা মাটর,
সবই রিহয়ােছ; ব ামেকশ স িলেক দিখল, িক  িবেশষ ঔৎসুক  কাশ কিরল না।
কবল খলনা মাটরিটেক স পেণ ধিরয়া ঘুরাইয়া িফরাইয়া িনরী ণ কিরল। বিলল,—এেত
কা র আঙুেলর িটপ দখিছ না, এেকবাের ঝাড়া মাছা।

িনশানাথ বিলেলন,—আঙুেলর ছাপ আিমও খঁুেজিছলাম। িক  িকছু পাইিন। আমার
উপহারদাতা খুব সাবধানী লাক।

ব ামেকশ বিলল,— ঁ। মাটেরর টুকেরা েলা অবশ  দাতা মহাশয় পােশর মাটর-
ভাগাড় থেক সং হ কেরেছন। এ থেক একটা কথা আ াজ করা যায়৷।

কী আ াজ করা যায়?
দাতা মহাশয় কােছিপেঠর লাক। এখােন আেশপােশ কানও বসিত আেছ নািক?
না। মাইলখােনক আরও এিগেয় গেল মাহনপুর াম পাওয়া যায়। আমার মালীরা

সখান থেকই কাজ করেত আেস।
মাহনপুের ভ ে ণীর কউ থােক?
দু এক ঘর থাকেত পাের, িক  বিশর ভাগই চাষাভুেষা! তােদর কাউেক আিম

িচিনও না। অবশ  মালীেদর ছাড়া।
সুতরাং সিদক থেক উপহার পাবার কানও স াবনা নই, কারণ িযিন উপহার

পাঠাে ন িতিন ভ ে ণীর লাক। চলুন এবার আপনারা, কেলানী পিরদশন করা যাক।
কেলানী পিরদশেনর কৃত উে শ  য কেলানীর মানুষ িলেক, িবেশষ নারী িলেক
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চ ু ষ করা, একথা আমরা সকেল মেন মেন জািনেলও মুেখ কহই তাহা কাশ কিরল না।
িনশানাথবাবু আমােদর জন  িতনিট ছাতা সং হ কিরয়া রািখয়ািছেলন, আমরা ছাতা মাথায়
িদয়া বািহর হইলাম। িতিন িনেজ একিট সালা-হ াট পিরয়া লইেলন। কােলা কােচর চশমা
তাঁহার চােখই িছল।

এইখােন, উদ ান
পির ম আর  কিরবার
আেগ, গালাপ কেলানীর
একিট ন া পাঠকেদর
স ুেখ াপন কিরেত
চাই। ন া থািকেল দীঘ
বণনার েয়াজন হইেব
না। —
-------------------------
-------------------------

---
১। িনশানাথ গৃহ; ২।
িবজেয়র ঘর; ৩।
বনল ীর ঘর; ৪।
ভুজ ধেরর ঘর ও
ঔষধালয়; ৫। জদােসর

ঘর; ৬। রিসেকর ঘর; ৭। কৃপা; ৮। আ াবল ও মুি েলর ঘর; ৯। গাশালা ও পানুর ঘর;
১০। মুকুল ও নপােলর ঘর; ১১। ভাজনক  ও পাকশালা; ১২। অব ব ত হট-হাউস; ১৩।
সামিরক মাটেরর সমািধে ।

----------------------------------------------
বািড় হইেত বািহর হইয়া আমরা বাঁ িদেকর পথ ধিরলাম। সুরিক-ঢাকা পথ স ীণ

িক  পির , বাঁিকয়া বাঁিকয়া কেলানীর সম  গৃহ িলেক সংযু  কিরয়া রািখয়ােছ।
থেমই পিড়ল ফটেকর পােশ ল া টানা একটা ঘর। মাথার উপর টািলর ফাঁেক

ফাঁেক কাচ বসােনা, দওয়ােলও বড় বড় কােচর জানালা! িক  ঘরিট অনাদৃত, কাচ িল
অিধকাংশই ভািঙয়া িগয়ােছ; অে র চ ু র মত ভাঙা ফাকেরর িভতর িদয়া কবল অ কার
দখা যায়।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—এটা িক?
িনশানাথ বিলেলন,—হট-হাউস কেরিছলাম, এখন পেড় আেছ। বিশ শীত বা গরম

পড়েল কিচ চারাগাছ এেন রাখা হয়।
পাশ িদয়া যাইবার সময় ভাঙা দরজা িদয়া উঁিক মািরয়া দিখলাম, িভতের কেয়কটা

ধূিলধূসর বি  পিড়য়া আেছ। মেঝর উপর কতক িল মািটভরা চ াঙাির রিহয়ােছ, তাহােত
নবা ু িরত গােছর চারা।

এখান হইেত স ুেখর সীমানার সমা রাল খািনক দূর অ সর হইবার পর গাহােলর
কােছ উপি ত হইলাম। চঁচািরর বড়া িদয়া ঘরা অেনকখািন জিম, তাহার িপছন িদেক



ল া খেড়র চালা; চালার মেধ  অেনক িল গ -বাছুর বাঁধা রিহয়ােছ। খালা বাথােন খেড়র
আিটঁ ডাঁই করা।

গাহােলর িঠক গােয় একিট ু  টািল-ছাওয়া কুিঠ। আমরা গাহােলর স ুেখ
উপি ত হইেল একিট ল া-চওড়া যুবক কুিঠর িভতর হইেত তাড়াতািড় বািহর হইয়া
আিসল। গােয় গি , হাঁটু পয  কাপড়; দাঁত বািহর কিরয়া হািসেত হািসেত আমােদর কােছ
আিসয়া দাঁড়াইল।

যুবেকর দহ বশ বিল  িক  মুখখািন বাকােট ধরেনর। আমােদর কােছ আিসয়া
স দুই কােনর িভতর হইেত খািনকটা তুলা বািহর কিরয়া ফিলল এবং আমােদর পােন
চািহয়া হাবলার মত হািসেত লািগল। হািস িক  স ূণ নীরব হািস, গলা হইেত কানও
আওয়াজ বািহর হইেত িনলাম না।

িনশানাথ বিলেলন,—এর নাম পানু। গা-পালন কের তাই ওেক পানুেগাপাল বলা
হয়। কােন কম শােন।

পানুেগাপাল পূববৎ হািসেত লািগল, স িনশানাথবাবুর কথা িনেত পাইয়ােছ বিলয়া
মেন হইল না। িনশানাথবাবু একটু গলা চড়াইয়া বিলেলন,—পানুেগাপাল, তামার গ -
বাছুেরর খবর িক? সব ভাল তা?

তু ের পানুেগাপােলর ক  হইেত ছাগেলর মত কি ত িমিহ আওয়াজ বািহর
হইল। চমিকয়া তাহার মুেখর পােন চািহয়া দিখলাম স াণপেণ কথা বিলবার চ া
কিরেতেছ, িক  মুখ িদয়া কথা বািহর হইেতেছ না। িনশানাথবাবু হাত তুিলয়া তাহােক
িনর  কিরেলন, খােটা গলায় বিলেলন,—‘পানু য এেকবাের কথা বলেত পাের না তা নয়,
িক  একটু উে িজত হেলই কথা আটেক যায়। ছেলটা ভাল, িক  ভগবান মেরেছন।’

অতঃপর আমরা আবার অ সর হইলাম, পানুেগাপাল দাঁড়াইয়া রিহল। িকছু দূর িগয়া
ঘাড় িফরাইয়া দিখলাম পানুেগাপাল আবার কােন তুলা িজেতেছ।

িজ াসা কিরলাম,—পানুেগাপাল কােন তুেলা গাঁেজ কন?
িনশানাথ বিলেলন,—কােন পঁুজ হয়।
িকছুদূর চিলবার পর বাঁ িদেক রা ার একটা শাখা িগয়ােছ দিখলাম; রা ািট

িনশানাথবাবুর বািড়র িপছন িদক িদয়া িগয়ােছ, মােঝ পাতা—বাহার াটন গােছ ভরা
জিমর ব বধান। এই রা ার মাঝামািঝ একিট ল ােট গােছর বািড়। িনশানাথবাবু সই িদেক
মাড় লইয়া বিলেলন,—‘চলুন, আমােদর রা াঘর খাবারঘর দখেবন।’

পূেব িনয়ািছ মুকুল নােম একিট মেয় কেলানীর রা াবা া কের। অনুমান কিরলাম
মুকুলেক দখাইবার জন ই িনশানাথবাবু আমােদর এিদেক লইয়া যাইেতেছন।

ভাজনালেয় উপি ত হইয়া দখা গল, একিট ল া ঘরেক িতন ভাগ করা হইয়ােছ;
একপােশ রা াঘর, মাঝখােন আহােরর ঘর এবং অপর পােশ ানািদর ব ব া। রা াঘর
হইেত ছ াকেছাঁক শ  আিসেতিছল, িনশানাথবাবু স িদেক চিলেলন।

আমােদর সাড়া পাইয়া দময় ী দবী রা াঘেরর াের আিসয়া দাঁড়াইেলন; কামের
আঁচল জড়ােনা, হােত খুি । তাঁহােক এই নূতন পিরেবেশর মেধ  দিখয়া মেন হইল, আেগ
যাঁহােক দিখয়ািছলাম ইিন স-মানুষ নন, স ূণ আলাদা মানুষ। থেম দূর হইেত দিখয়া
একরকম মেন হইয়ািছল, তারপর সরবেতর  হােত তাঁহার অন প আকৃিত
দিখয়ািছলাম, এখন আবার আর এক প। িক  িতনিট পই ীিতকর।

দময় ী দবী একটু উৎকি তভােব ামীর মুেখর পােন চািহেলন। িনশানাথ বিলেলন,
—তুিম রা া করছ? মুকুল কাথায়?

দময় ী দবী বিলেলন,—মুকুেলর বড় মাথা ধেরেছ, স রা া করেত পারেব না। েয়
আেছ।



িনশানাথ কুি ত কিরয়া বিলেলন,—তাহেল বনল ীেক ডেক পাঠাওিন কন? স
তামােক যাগান িদেত পারত।

দময় ী বিলেলন,—দরকার নই, আিম একলাই সামেল নব।
িনশানােথর কুি ত হইয়া রিহল, িতিন আর িকছু না বিলয়া িফিরেলন। এই সময়

ানঘেরর িভতর হইেত একিট যুবক তায়ােল িদয়া মাথা মুছেত মুিছেত বািহর হইয়া
আিসল,—‘কািকমা, শীগিগর শীগিগর—এখিন কলকাতা যেত হেব—’ এই পয  বিলবার
পর স তায়ােল হইেত মুখ বািহর কিরয়া আমােদর দিখয়া থািময়া গল।

দময় ী বিলেলন,—‘আসন, পেত বােসা, ভাত িদি । সব রা া িক  হয়িন
এখনও।’ িতিন রা াঘেরর মেধ  অদৃশ  হইেলন।

আমােদর স ুেখ যুবক মানিস  ন েদেহ িবেশষ অ ত হইয়া পিড়য়ািছল, স
তায়ােল গােয় জড়াইয়া আসন পািতেত বৃ  হইল। তাহার বয়স আ াজ ছাি শ-সাতাশ,
বলবান সুদশন চহারা। িনশানাথ অ স ভােব তাঁহােক িনরী ণ কিরয়া বিলেলন,—িবজয়,
তুিম এখনও কােজ যাওিন?

িবজয় কাচুমাচু হইয়া বিলল,—আজ দির হেয় গেছ কাকা। —িহেসবটা তির
করিছলাম—

িনশানাথ িজ াসা কিরেলন,—িহেসব কতদূর?
আর দু'িতন িদন লাগেব।
ও াধর দৃঢ়ব  কিরয়া িনশানাথ ােরর িদেক চিলেলন, আমরা অনুবতী হইলাম।

িহসাব লইয়া গালাপ কেলানীেত একটা গালেযাগ পাকাইয়া উিঠেতেছ মেন হইল।
ােরর িনকট হইেত িপছন িফিরয়া দিখ, িবজয় িব য়- কৗতুহলী চে  আমােদর

পােন তাকাইয়া আেছ। আমার সিহত চাখােচািখ হইেত স ঘাড় িনচু কিরল।
বািহের আিসয়া ব ামেকশ িনশানাথবাবুেক িজ াসা কিরল,—আপনার ভাইেপা?

উিনই বুিঝ ফুেলর দাকান দেখন?
হ াঁ।

 

পাঁচ
 
যিদক িদয়া আিসয়ািছলাম সই িদক িদয়াই িফিরয়া চিললাম। মাড় পয  প িছবার

আেগই দখা গল স ুেখর রা া িদয়া একিট যুবতী এক ঝাঁক পািতহাস তাড়াইয়া লইয়া
যাইেতেছ।

যুবতী আমােদর দিখেত পায় নাই। তাহার মাথার কাপড় খালা, পরেন মাটা
তাঁেতর লুি -ডুের শািড়, দেহ ভরা যৗবন। অন মন ভােব যাইেত যাইেত আমােদর িদেক
চাখ িফরাইয়া যুবতী ল ায় যন িশহিরয়া উিঠল। ি হে  মাথার উপর ঘামটা টািনয়া
িদয়া স তাড়াতািড় হাঁস িলেক িপছেন ফিলয়া চিলয়া গল। কেলানীর িপছন িদেক কা
ই ারার পােশ কেয়কটা ঘর রিহয়ােছ, সইখােন অদৃশ  হইয়া গল।

িনশানাথ বিলেলন,—মুি েলর বৗ। কেলানীর হাঁস-মুরগীর ইন-চাজ।
মেন আবার একটা িব েয়র ধা া লািগল। এখােন িক ভু-ভৃত  সকেলরই ি তীয়

প ? ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—ওিদেক কাথায় গল?
িনশানাথ বিলেলন,—ওিদকটা আ াবল। মুি লও ওখােনই থােক।
ব ামেকশ বিলল,—ভ ঘেরর মেয় বেল মেন হয়।
ওেদর মেধ  ক ভ , ক অভ  বলা শ । জােতর কড়াকিড় নই িকনা।



িক  পদার কড়াকিড় আেছ।
আেছ, তেব খুব বিশ নয়। আমােদর দেখ নজর িবিব এখন আর ল া কের না।

আপনারা নতুন লাক, তাই বাধহয় ল া পেয়েছ।
নজর িবিব! নামটা যন সুনয়নার কাছ ঘঁিষয়া যায়! চিকেত মাথায় আিসল, য

ীেলাক খুন কিরয়া আ েগাপন কিরেত চায়, মুসলমান অ ঃপুেরর চেয় আ েগাপেনর
কৃ তর ান স কাথায় পাইেব? আিম রেমনবাবুর িদেক সিরয়া িগয়া চুিপচুিপ িজ াসা

কিরলাম,— কমন দখেলন?
রেমনবাবু ি ধাভের মাথা চুলকাইয়া বিলেলন,—উ ,ঁ নত কালী নয় —িক —িকছু

বলা যায় না—
বুিঝলাম, রেমনবাবু নত কালীর মক-আপ কিরবার অসামান  মতার কথা

ভািবেতেছন। িক  মুি ল িমঞার বৗ িদবারা  মক-আপ কিরয়া থােক ইহাই বা িক
কিরয়া স ব?

ইিতমেধ  আমরা আর একিট বািড়র স ুখীন হইেতিছলাম। ভাজনালয় য রা ার
উপর তাহার িপছেন সমা রাল একিট রা া িগয়ােছ, এই রা ার মাঝামািঝ ােন একিট
কুিঠ। ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—এখােন ক থােক?

িনশানাথ বিলেলন,—এখােন থােকন েফসার নপাল  আর তাঁর মেয় মুকুল।
ব ামেকশ বিলল,— নপাল -নামটা চনা- চনা ঠকেছ। বছর িতন-চার আেগ এর

নাম কাগেজ দেখিছ মেন হে ।
িনশানাথ বিলেলন,—অস ব নয়। নপালবাবু এক কেলেজ কিমি র অধ াপক

িছেলন। িতিন রাে  িগেয় ল াবেরটিরেত কাজ করেতন। একিদন ল াবেরটিরেত িবরাট
িবে ারণ হল, নপালবাবু তর আহত হেলন। কতৃপ  সে হ করেলন নপালীবাবু
লুিকেয় লুিকেয় বামা তির করিছেলন। চাকির তা গলই, পুিলেসর নজরব ী হেয়
রইেলন। যুে র পর পুিলেসর ভদৃি  থেক মুি  পেলন বেট। িক  চাকির আর জুটল
না। িবে ারেণর ফেল তাঁর চহারা এবং চির  দুই-ই দাগী হেয় িগেয়েছ।

সিত ই িক উিন বামা তির করিছেলন? উিন িনেজ িক বেলন?
িনশানাথ মুখ িটিপয়া হািসেলন,—উিন বেলন গােছর সার তির করিছেলন।
আমরা হািসয়া উিঠলাম। িনশানাথ বিলয়া চিলেলন,—‘এখােন এেসও সার তির করা

ছােড়নিন। বািড়েত ল াবেরটির কেরেছন, অথাৎ গ াস-িসিল ার, বুনেসন বানার, ট -িটউব,
রটট ইত ািদ যাগাড় কেরেছন। একবার খািনকটা সার তির কের আমােক িদেলন,
বলেলন, পঁেপ গােছর গাড়ায় িদেল ইয়া ইয়া পঁেপ। ফলেব। আমার ইে  িছল না, িক
উিন নেলন না—

শষ পয  িক হল?
পােপ গাছ িল সব মের গল।

 
নপালবাবুর কুিঠেত েবশ কিরলাম। বািহেরর ঘের ত েপােশর উপর একিট অধ-

উল  বৃ  থাবা গািড়য়া বিসয়া আেছন, তাঁহার স ুেখ দাবার ছক। ছেকর উপর কেয়কিট
ঘুিট সাজােনা রিহয়ােছ, বৃ  একা  দৃি েত সইিদেক চািহয়া আেছন। সই য ইংেরিজ
খবেরর কাগেজ দাবা খলার ধাঁধা বািহর হয়, সাদা ঘুিট থেম চাল িদেব এবং িতন চােল
মাত কিরেব, বাধহয় সই জাতীয় ধাঁধার সমাধান কিরেতেছন। আমরা ােরর বািহের
আিসয়া দাঁড়াইলাম; িক  িতিন জািনেত পািরেলন না।

িনশানাথবাবু আমােদর িদেক চািহয়া একটু হািসেলন। বুিঝলাম ইিনই বামা
অধ াপক নপাল ।



নপালবাবু বয়েস িনশানােথর সমসামিয়ক, িক  ার মত চহারা। গােয়র রঙ
তামােট কােলা, মুেখর একটা পাশ পুিড়য়া ঝামার মত ককশ ও সি  হইয়া িগয়ােছ,
বাধকির বামা িবে ারেণর িচ । তাঁহার মুখখানা াভািবক অব ায় হয়েতা এতটা ভয়াবহ
িছল না, িক  এখন দিখেল বুক র র কিরয়া ওেঠ।

িনশানাথ ডািকেলন,—িক হে  েফসর?
নপালবাবু দাবার ছক হইেত চাখ তুিলেলন, তখন তাঁহার চাখ দিখয়া আরও ভয়

পাইয়া গলাম। চাখ দুেটা আকাের হাঁেসর িডেমর মত এবং মিণর চািরপােশ র  যন
জমাট হইয়া আেছ। দৃি  বােঘর মত উ ।

িতিন হঁেড় গলায় বিলেলন,—িনশানাথ! এস। সে  কারা?
দিখলাম নপালবাবু আ য়দাতার সে  সমকে র মত কথা বেলন, এমন িক

ক ের একটু মু িবয়ানাও কাশ পায়।
আমরা ঘের েবশ কিরলাম। নপালবাবু িশ তার িনদশন প হাঁটু দুিটর উপর

কবল একটু কাপড় টািনয়া িদেলন। িনশানাথ বিলেলন,—এঁরা কলকাতা থেক বাগান
দখেত এেসেছন।

নপালবাবুর গলায় অব াসূচক একিট শ  হইল, িতিন বিলেলন,—বাগােন দখবার
িক আেছ তামার? আমার সার যিদ লাগােত তাহেল বেট দখবার মত হত।

িনশানাথ বিলেলন,— তামার সার লাগােল আমার বাগান ম ভূিম হেয় যত।
নপালবাবু। গরম ের বিলেলন,— দখ িনশানাথ, তুিম যা বাঝা না তা িনেয় তক

কােরা না। সেয়ল কিম র কী জােনা তুিম? পঁেপগাছ েলা মের গল তার কারণ সােরর
মা া বিশ হেয়িছল—‘ তামার মালী েলা সব উ ুক।’ বিলয়া একটা আধােপাড়া িবমা চু ট
ত েপাশ হইেত তুিলয়া লইয়া ব -দে  কামড়াইয়া ধিরেলন।

িনশানাথ বিলেলন,— স যাক, এখন নতুন গেবষণা িক হে ?
নপালবাবু চু ট ধরাইেত ধরাইেত বিলেলন,—তামাক িনেয় experiment আর

কেরিছ।
এবার িক মানুষ মারেব?
নপালবাবু চাখ পাকাইয়া তাকাইেলন,—মানুষ মারব! িনশানাথ, তামার বুি টা

এেকবাের সেকেল, ান-িব ােনর ধার িদেয় যায় না। িব ােনর কৗশেল িবষও অমৃত
হয়, বুেঝছ?

ঠাঁেটর কােণ গাপন হািস লইয়া িনশানাথ বিলেলন,—তামাক থেক যখন অমৃত
ব েব তখন তামােক িক  থম চেখ দখেত হেব। —এখন যাই, বলা বাড়েছ, এঁেদর
বাকী বাগানটা দিখেয় বািড় িফরব। হ াঁ, ভাল কথা, মুকুেলর নািক ভাির মাথা ধেরেছ?

নপালবাবু উ র িদবার পূেব ঘনঘন চু ট টািনয়া ঘের বাতাস কটু কিরয়া তুিলেলন,
শেষ চািহয়া বিলেলন,—‘মুকুেলর মাথা! িক জািন, ধেরেছ বাধহয়।’ অবেহলাভের এই তু
স  শষ কিরয়া বিলেলন,—‘অৈব ািনক লা-ম ান হেলও তামােদর জানা উিচত য,

নতুন ওষুধ থেম ইত র াণীর ওপর পরী া কের দখেত হয়, যমন ইঁদুর, িগিনিপগ।
তােদর ওপর যখন ফল ভাল হয় তখন মানুেষর ওপর পরী া করেত হয়।’

িক  মানুেষর ওপর ফল যিদ মারা ক হয়?
এমন মানুেষর ওপর পরী া করেত হয় যারা মরেলও িত নই। অেনক অপদাথ

লাক আেছ যারা ম' লই পৃিথবীর ম ল।
‘তা আেছ।’ অথপূণভােব এই কথা বিলয়া িনশানাথ ােরর িদেক চিলেলন। িক

ব ামেকেশর বাধহয় এত শী  যাইবার ই া িছল না, স নপালবাবুেক িজ াসা কিরল,—
আপিন বুিঝ ভাল দাবা খেলন?



এত েণ নপালবাবু ব ামেকশেক ভাল কিরয়া ল  কিরেলন, ব া চে  চািহয়া
বিলেলন,—আপিন জােনন দাবা খলেত?

ব ামেকশ সিবনেয় বিলল,—সামান  জািন।
নপালবাবু ছেকর উপর ঘঁুিট সাজাইেত সাজাইেত বিলেলন,—আসুন, তাহেল এক

দান খলা যাক।
িনশানাথ বিলেলন,—আের না না, এখন দাবায় বসেল দুঘ ােতও খলা শষ হেব

না।
নপালবাবু বিলেলন,—দশ িমিনেটও শষ হেয় যেত পাের। —আসুন।
ব ামেকশ আমােদর িদেক একবার চােখর ইশারা কিরয়া খলায় বিসয়া গল।

মুহূতমেধ  দুজেনর আর বাহ ান রিহল না। িনশানাথ খােটা গলায় বিলেলন,—‘ নপাল
খলার লাক পায় না, আজ একজনেক পাকেড়েছ, সহেজ ছাড়েব না,—চলুন, আমরাই ঘুের
আিস।’ .

বািহর হইলাম। আমরা য-উে েশ  ঘুিরয়া বড়াইেতিছ। তাহােত ব ামেকেশর
উপি িত অত াবশ ক নয়, রেমনবাবুর উপি িতই আসল।

বািড়র বািহের আিসয়া িপছন িদেক জানালা খালার শে  আমরা িতনজেনই িপছু
িফিরয়া চািহলাম। বািড়র পােশর িদেক একটা জানালা খুিলয়া িগয়ােছ এবং একিট উিনশ-
কুিড় বছেরর মেয়  উৎক গভরা চে  আমােদর িদেক চািহয়া আেছ। আমরা িফিরেতই
স ত জানালা ব  কিরয়া িদল।

এক নজর দিখয়া মেন হইল মেয়িট দিখেত ভাল; রঙ ফরসা, কাঁকড়া চুল, মুেখর
গড়ন একটু কিঠন গােছর। রেমনবাবু াণুর মত দাঁড়াইয়া একদৃি  ব  জানালার িদেক
তাকাইয়া িছেলন, বিলেলন,—ও ক?

িনশানাথ বিলেলন,—মুকুল— নপালবাবুর মেয়।
রেমনবাবু গভীর িন াস টািনয়া আবার সশে  ত াগ কিরেলন,—ওেক আেগ

দেখিছ।-িসেনমার ু িডওেত দেখিছ—
িনশানাথ িকছু ণ অেপ া কিরয়া শেষ মৃদু ের বিলেলন,—িক  ও সুনয়না নয়?
রেমনবাবু ধীের ধীের মাথা নািড়েলন,—না- বাধ হয়—সুনয়না নয়।

 

ছয়
 
রা া িদয়া চিলেত চিলেত িনশানাথবাবুেক  কিরলাম,—আ া, নপালবাবুরা

কতিদন হল હএখােন এেসেছন?
িনশানাথ বিলেলন,— ায় দু’বছর আেগ। এক-আধ মাস কম হেত পাের।
মেন মেন নাট কিরলাম, সুনয়না ায় ঐ সময় কিলকাতা হইেত িন ে শ

হইয়ািছল। িজ াসা কিরলাম,—িঠক িঠক সময়টা মেন নই?
িনশানাথ িচ া কিরয়া বিলেলন,—দু’বছর আেগ, বাধহয় সটা জুলাই মাস। মেন

আেছ, আমার ী লখাপড়া ছেড় দবার দু-িতন িদন পেরই ওরা এেসিছল।
আপনার ী- লখাপড়া—
আমার ীর মােঝ লখাপড়া আর িবিলিত আদবাকায়দা শখাবার শখ হেয়িছল। মাস

আে ক-দশ িনয়িমত কলকাতা যাতায়াত কেরিছেলন, একটা, িবিলিত মেয়- ু েল ভিত
হেয়িছেলন। িক  শষ পয  পাষােলা না। উিন ু ল ছেড় িদেয় বািড় এেস বসবার দু-িতন



িদন পের নপালবাবু মুকুলেক িনেয় উপি ত হেলন।
সংবাদিট হজম কিরয়া পূব- সে  িফিরয়া গলাম,— নপালীবাবু কেলানীর কান কাজ

কেরন?
িনশানাথ অ িত  হািসেলন,— ব ািনক গেবষণা কেরন, দাবা খেলন, আর সব

কােজ আমার খঁুত ধেরন।
আপনার খঁুত ধেরন?
হ াঁ, আিম য-ভােব কেলানীর কাজ চালাই ওঁর পছ  হয় না। ওঁর িব াস, ওঁর হােত

পিরচালনার ভার িদেল ঢ়র ভাল চালােত পােরন।
উিন তাহেল কানও কাজই কেরন না?
একটু নীরব থািকয়া িনশানাথ বিলেলন,—মুকুল খুব কােজর মেয়।
মুকুল কােজর মেয় হইেত পাের; িপতার ন ম স িনেজর পির ম িদয়া পুরাইয়া

দয়। িক  আমরা আিসব িনয়া তাহার মাথা ধিরল কন? এবং জানালা িদয়া লুকাইয়া
আমােদর পযেব ণ কিরবারই বা তাৎপয িক?

মােড়র কােছ আিসয়া পৗিছলাম। সামেন িপছেন রা া চিলয়া িগয়ােছ, রা ার ধাের
দূের দূের কেয়কিট কুিঠ (ন া পশ )। কুিঠ িলর ব বধান ল পূণ কিরয়া রািখয়ােছ গালাপ
ও অন ান  ফুেলর গাছ। চুর জলিস ন সে ও ফুলগাছ িল মুহ মান।

মােড়র উপর দাঁড়াইয়া িনশানাথ িপছেনর কুিঠর িদেক আঙুল দখাইয়া বিলেলন,—
সবেশেষর কুিঠেত রিসক থােক। তার এিদেকর কুিঠ জদােসর। ঐ য জদাস বারা ায়
বেস িক করেছ।

িতিন সইিদেক আগাইয়া গেলন,—িক হ জদাস, িক হে ?
কুিঠর বারা ায় একিট বীণ ব ি  মািটেত বিসয়া একটা হামানিদ া দুই পােয়

ধিরয়া িকছু কুিটেতিছেলন। বঁেট গালগাল লাকিট, মাথায় পাকা চুেলর বাবির, গলায় কি ,
কপােল হিরচ েনর িতলক। িনশানােথর গলা িনয়া িতিন সস েম উিঠয়া দাঁড়াইেলন এবং
হাস মুেখ বিলেলন,—একটা গ  িগেয়েছ, তার জেন  জালাপ তির করিছ—িনেমর পাতা,
িতেলর খাল আর এি র িবিচ৷

বশ বশ। যিদ পােরা েফসার েক একটু খাইেয় িদও, উপকার হেব। বিলয়া
িনশানাথ িফিরয়া চিলেলন।

ব ব জদাস িমটিমিট হািসেত হািসেত দাঁড়াইয়া রিহেলন। তাঁহার চ ু  দুিট িক
ব েবািচত ভাবােবেশ ঢুলু ঢুলু নয়, বশ সজাগ এবং সতক। দুইজন আগ কেক দিখয়া
তাঁহার চে  য িজ াসা জািগয়া উিঠল। তাহা িতিন মুেখ কাশ কিরেলন না। িনশানাথও
পিরচয় িদেলন না।

িফিরয়া চিলেত চিলেত িনশানাথ বিলেলন,— জদাস িচরকাল ব ব িছল না। ও
ব ব হেয় গ -বাছুর েলার ভারী সুখ হেয়েছ। বড় য  কের, গা-বিদ র কাজও িশেখেছ।
গা- সবা ব েবর ধম িকনা৷

িনশানাথবাবুর কথার মেধ  একটু েষর িছটা িছল।  কিরলাম,—উিন ব ব
হওয়ার আেগ কী িছেলন?

িনশানাথ বিলেলন,—জজ- সের ার করািন। ওেক অেনকিদন থেক জািন। মাইেন
বিশ পত না িক  গান-বাজনা ফুিতর িদেক ঝাঁক িছল। সের ার করািনরা উপির
টাকাটা িসেকটা িনেয়ই থােক। িক  জদাস একবার একটা তর দু ায কের বসল। ঘুষ
িনেয় দ র থেক একটা জ রী দিলল সিরেয় ফলল৷

তারপর?
তারপর ধরা পেড় গল। ঘটনাচে  আিমই ওেক ধের ফললাম। আদালেত মামলা



উঠল, আমােক সা ী িদেত হল। ছ’বছেরর জেন  জদাস ঘর গল। ইিতমেধ  আিম
চাকির ছেড় কেলানী িনেয় পেড়িছ, জল থেক বিরেয় জদাস সটান এখােন এেস
উপি ত। দখলাম, এেকবাের বদেল গেছ; জেলর লাপিস খেয় খাঁিট ব ব হেয় উেঠেছ।
আিম সা ী িদেয় জেল পািঠেয়িছলাম। সজেন  আমার ওপর রাগ নই। বরং কৃত তায়
গদগদ। সই থেক আেছ।

বিললাম,—বৃ  বশ া তপি নী।
িনশানাথ একটু নীরব থািকয়া বিলেলন,—িঠক তাও নয়। ওর মেনর একটা পিরবতন

হেয়েছ। আধ াি ক উ িতর কথা বলিছ না। তেব ল  কেরিছ ও িমেথ  কথা বেল না।
কথা বিলেত বিলেত আমরা আর একটা কুিঠর স ুেখ আিসয়া প িছয়ািছলাম,

িনেত পাইলাম কুিঠর িভতর হইেত মৃদু সতােরর আওয়াজ আিসেতেছ। আমার স
দৃি র উ ের িনশানাথ বিলেলন,—ডা ার ভুজ াধর। ওর সতােরর শখ আেছ।

রেমনবাবু একা  মেন িনয়া বিলেলন,—খাসা হাত। গৗড়-সারঙ বাজাে ন।
ডা ার ভূজ ধর বাধহয় জানালা িদয়া আমােদর দিখেত পাইয়ািছেলন, সতােরর

বাজনা থািময়া গল। িতিন বারা ায় আিসয়া দাঁড়াইেলন, বিলেলন,—এিক িম ার সন,
রা ু ের দাঁিড়েয় কন? রাদ লািগেয় াড়- সার বাড়ােত চান?

ডা ার ভুজ াধেরর বয়স আ াজ চি শ, দৃঢ় শরীর, ধারােলা মুখ। মুেখর ভাব একটু
ব -বি ম; যন বুি র ধার িসধা পেথ যাইেত না পাইয়া িব েপর বাঁকা পথ ধিরয়ােছ।

িনশানাথ বিলেলন,—এেদর বাগান দখাি ।
ডা ার বিলেলন,—বাগান দখাবার এই সময় বেট। িতনজেনরই সিদগিম হেব তখন

হ াপা সামলােত হেব এই নাম-কাটা ডা ারেক।
না, আমরা এখিন িফরব। কবল বনল ীেক একবার দেখ যাব।
ডা ার বাঁকা হািসয়া বিলেলন,— কান বলুন দিখ? বনল ী বুিঝ আপনার বাগােনর

একিট দশনীয় ব , তাই এেদর দখােত চান?
িনশানাথ সংে েপ বিলেলন,— সজেন  নয়, অন  দরকার আেছ।
ও—তাই বলুন—তা ওেক ওর ঘেরই পােবন বাধহয়। এত রা ু ের স ব েব না,

ননীর অ  গেল যেত পাের।
ডা ার, তুিম বনল ীেক দখেত পার না কন বল দিখ?
ডা ার একটু জার কিরয়া হািসেলন,—আপনারা সকেলই তােক দখেত পােরন,

আিম দখেত না পারেলও তার িত নই। — স। যাক, আপনার আবার র দান করবার
সময় হল।

এখেনা দরকার বাধ করিছ না। বিলয়া িনশানাথ চিলেত আর  কিরেলন।
 

সাত
 
িজ াসা কিরলাম,—র দােনর কথা িক বলেলন ডা ার?
িনশানাথ বিলেলন,— াড়- সােরর জেন  আিম ওষুধ-িবষুধ িবেশষ খাই না, চাপ

বাড়েল ডা ার এেস িসির  িদেয় খািনকটা র  বার কের দয়। সই কথা বলিছলাম। ায়
মাসখােনক র  বার করা হয়িন।

এই সময় ব ামেকশ িপছন হইেত আিসয়া আমােদর সে  যাগ িদল। িনশানাথ
অবাক হইয়া বিলেলন,—এ িক! এির মেধ  খলা শষ হেয় গল?

ব ামেকেশর মুখ িবমষ। স বিলল,— নপালবাবু লাকিট অিত ধূত এবং ধিড়বাজ।



কী হেয়েছ?
কান িদক িদেয় আ মণ করেছ িকছু বুঝেতই িদল না। তারপর যখন বুঝলাম তখন

উপায়। নই। মাত হেয় গলাম।
আমরা হািসলাম। ব ামেকশ বিলল,—হািস নয়। নপালাবাবুেক দেখ মেন হয়

হাৎকা, িক  আসেল একিট িব ু ।
আমরা আবার হািসলাম। ব ামেকশ তখন এই অ িচকর স  পা াইবার জন

বিলল,—িপছেনর কুিঠর বারা ায় যাঁেক দাঁিড়েয় থাকেত দখলাম উিন ক?
উিন ভুতপূব ডা ার ভুজ ধর দাস।
উিন এখােন কি ন আেছন?
ায় বছর চােরক হেত চলল।

বরাবর এইখােনই আেছন?
হ াঁ। মােঝ মােঝ দু’চার িদেনর জেন  ডুব মােরন, আবার িফের আেসন।
কাথায় যান?
তা জািন না। কখনও িজেগ স কিরিন, উিনও বেলনিন।
এত েণ আমরা বনল ীর কুিঠর সামেন উপি ত হইলাম। ইহার পর কেলানীর

স ুখভােগ কবল একিট কুিঠ, সিট িবজেয়র (ন া পশ )। আমােদর উদ ান পির ম ায়
স ূণ হইয়া আিসয়ােছ।

িনশানাথবাবু বারা ার িদেক পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া পিড়েলন। িভতর হইেত একিট
মেয় বািহর হইয়া আিসেতেছ; তাহার বাম বা র উপর কাঁচােনা শািড় এবং গামছা, মাথার
চুল খালা। সহসা আমােদর দিখয়া স জড়সড়ভােব দাঁড়াইল এবং ডান কাঁেধর উপর
কাপড় টািনয়া িদল। দিখেল বুিঝেত িবল  হয় না য স ান কিরেত যাইেতেছ।

িনশানাথবাবু একটু অ িতভ হইয়া সই কথাই বিলেলন,—বনল ী, তুিম ান করেত
যা । আজ এত দির য?

বনল ী মুখ নীচু কিরয়া বিলল,—অেনক সলাই বািক পেড় িগিছল কাকাবাবু। আজ
সব শষ করলুম।

িনশানাথ আমােদর বিলেলন,—বনল ী হে  আমােদর দািজখানার পিরচািলকা,
কেলানীর সব কাপড়-জামা ওই সলাই কের। —আ া, আমরা যাি  বনল ী। তামােক
ধু বলেত এেসিছলাম, মুকুেলর মাথা ধেরেছ স রাঁধেত পারেব না, দময় ী একা রা া

িনেয় িহমিসম খাে ন। তুিম সাহায  করেল ভাল হত।
‘ওমা, এত ণ জানেত পািরিন!' বনল ী কানও িদেক ে প না কিরয়া ত

আমােদর সামেন িদয়া বািহর হইয়া রা াঘেরর িদেক চিলয়া গল।
বনল ী চিলয়া গল। িক  আমার মেন একিট রশ রািখয়া গল। প ী ােমর শীতল

ত ায়া, পুকুরঘােটর টলমল জল-তাহােক দিখেল এই সব মেন পিড়য়া যায়। স পসী
নয়, িক  তাহােক দিখেত ভাল লােগ; মুখখািনেত একিট কিচ ি তা আেছ। বয়স উিনশ-
কুিড়, িনেটাল া -মসৃণ দহ, িক  দেহ যৗবেনর উ তা নাই। িনতা  ঘেরায়া আটেপৗের
গৃহ ঘেরর মেয়।

বনল ী দৃি -বিহভূত হইয়া গেল ব ামেকশ বিলল,—রেমনবাবু, িক বেলন?
রেমনবাবু একিট দীঘিন াস ত াগ কিরেলন। িনশানাথ বিলেলন,—িমেছ আপনােদর

ক  িদলাম। আমারই ভুল, সুনয়না এখােন নই।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—এখােন আর কানও মিহলা নই?
না। চলুন এবার ফরা যাক। খাবার তির হেত এখনও বাধহয় দির আেছ। তির

হেলই দময় ী খবর পাঠােব।



িসধা পেথ িনশানাথবাবুর বািড়েত িফিরয়া পাখার তলায় বিসলাম। রেমনবাবু হঠাৎ
বিলেলন,—আ া, নত কালী-মােন সুনয়না য এখােন আেছ। এ সে হ আপনার হল িক
কের? কউ িক আপনােক খবর িদেয়িছল?

িনশানাথ ের বিলেলন,—এ ে র উ র িদেত পারব না। It is not my
secret. অন  িকছু জানেত চান তা বলুন।

ব ামেকশ বিলল,—একটা অবা র  করিছ িকছু মেন করেবন না। কউ িক
আপনােক blackmail করেছ?

িনশানাথ দৃঢ় ের বিলেলন,—না।
তারপর সাধারণ গ জেব ায় এক ঘ া কািটয়া গল। পেটর মেধ  একটু ু ধার

কামড় অনৃুভব কিরেতিছ এমন সময় িভতর িদেকর দরজার স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইল
বনল ী। ােনর পর বশ পিরবতন কিরয়ােছ, িপেঠ িভজা চুল ছড়ােনা। বিলল,—কাকাবাবু,
খাবার দওয়া হেয়েছ।

িনশানাথ উিঠয়া বিলেলন,— কাথায়?
বনল ী বিলল,—এই পােশর ঘের। আপনারা আবার ক  কের অতদূের যােবন, তাই

আমরা খাবার িনেয় এেসিছ।
িনশানাথ আমােদর বিলেলন,—চলুন। ওরাই যখন ক  কেরেছ তখন আমােদর আর

ক  করেত হল না। —িক  আর সকেলর িক ব ব া হেব?
বনল ী বিলল,— গাঁসাইদ রা াঘেরর ভার িনেয়েছন। —আসুন।
পােশর ঘের টিবেলর উপর আহােরর আেয়াজন। তেব ছুির-কাঁটা নাই, ধু চামচ।

আমরা বিসয়া গলাম। রা ার পদ অেনক িল: িঘ-ভাত, সানামুেগর ডাল, ইঁচেড়র ডালনা,
িচংিড়মােছর কাটেলট, কিচ আেমর ঝাল, পায়স ও ছানার বরিফ। উদৱ পূণ কিরয়া আহার
কিরলাম। দময় ী দবী ও বনল ীর িনপুণ পিরচযায় ভাজনপব পরম পিরতৃি র সিহত
স  হইল; ল  কিরলাম, দময় ী দবী অিত সুদ া গৃিহণী, তাঁহার চােখর ইি েত
বনল ী যে র মত কাজ কিরয়া গল।

আহারাে  আবার বািহেরর ঘের আিসয়া বিসলাম। পান ও িসগােরট লইয়া বনল ী
আিসল, টিবেলর উপর রািখয়া আমােদর িত  কৗতুহেলর দৃি  িনে প কিরয়া
চিলয়া গল।

‘ তামরা এবার খেয় নাও’ বিলয়া িনশানাথও িভতের গেলন।
বনল ীেক এত ণ দিখয়া তাহার চির  স ে  যন একটা ধারণা কিরেত

পািরয়ািছ। স ভাবতই মু - াণ extrovert কৃিতর মেয়, িক  কানও কারেণ
িনেজেক চািপয়া রািখয়ােছ, কাহারও কােছ আপন কৃত ভাব কাশ কিরেতেছ না।

িকছুকাল ধিরয়া ধূমপান চিলল। িনশানাথ িভতের বািহের যাতায়াত কিরেত
লািগেলন। শেষ বিলেলন,—আপনােদর িফের যাবার তাড়া নই তা?

ব ামেকশ বিলল,—তাড়া থাকেলও অসমথ। িমেসস সন য-রকম খাইেয়েছন,
নড়বার মতা নই। আপিন িক বেলন, রেমনবাবু?

রেমনবাবু একিট উদগার তুিলয়া বিলেলন,—খাওয়ার পর নড়াচড়া আমার র
বারণ।

িনশানাথ হািসেলন,—তেব আসুন, ওঘের িবছানা পািতেয় রেখিছ, একটু গিড়েয়
িনন।

একিট বড় ঘর। তাহার মেঝয় িতনজেনর উপেযাগী িবছানা পাতা হইয়ােছ। ঘেরর
দয়াল ঘঁিষয়া একিট একােন খাট; খােটর পােশ টুেলর উপর টিবল-ফ ান। অনুমান
কিরলাম িনশানাথবাবুর এিট শয়নক । ঘেরর জানালা িল ব , তাই ঘরিট ি  ছায়া ।



আমরা িবছানায় বিসলাম। িনশানাথবাবু টিবল-ফ ানিট মেঝায় নামাইয়া চালাইয়া িদেলন।
বিলেলন,—এ ঘেরর সীিলং-ফ ানটা সারােত িদেয়িছ। তাই টিবল-ফ ান চালােত হে । ক
হেব না তা?

ব ামেকশ বিলল,—িকছু ক  হেব না। আপিন এবার একটু িব াম ক ন িগেয়।
িনশানাথ বিলেলন,—িদেনর বলা শায়া আমার অভ াস নই।
তাহেল বসুন, খািনক গ  করা যাক।
িনশানাথ বিসেলন। রেমনবাবু িক  পা ািব খুিলয়া ল া হইেলন। ভ  লাক,

র আেদশ অমান  কেরন না। আমরা িতনজেন বিসয়া িন ের আলাপ কিরেত
লািগলাম।

ব ামেকশ বিলল,—বনল ী িক চেল গেছ?
িনশানাথ বিলেলন,—হ াঁ, এই চেল গল। কন বলুন দিখ?
ওর ইিতহাস নেত চাই। ও যখন গালাপ কেলানীেত আ য় পেয়েছ তখন ওর

িন য় কান দাগ আেছ।'
তা আেছ। ইিতহাস খুবই সাধারণ। ও পাড়াগাঁেয়র মেয়, এক ল ট ওেক ভুিলেয়

কলকাতায় িনেয় আেস, তারপর িকছুিদন পের ফেল পালায়। গাঁেয় িফের যাবার মুখ নই,
কলকাতায় খেত পাি ল না। শষ পয  কেলানীেত আ য় পেয়েছ।

কতিদন আেছ?
বছর দেড়ক।
ওর গ  সিত  িকনা যাচাই কেরিছেলন?
না। ও িনেজর ােমর নাম িকছুেতই বলল না।
ঁ। গালাপ কেলানীর স ান ও পল িক কের? এটা তা সরকারী অনাথ আ ম

নয়।
িনশানাথ একটু মুখ গভীর কিরেলন, বিলেলন,—ও িনেজ আেসিন, িবজয় একিদন

ওেক িনেয় এল। কলকাতায় হগ মােকেটর কােছ একটা রে ারা আেছ, িবজয় রাজ
িবেকেল সখােন চা খায়। একিদন দখল একিট মেয় কােণর টিবেল একলা বেস বেস
কাঁদেছ। বনল ীর তখন হােত একিট পয়সা নই, দুিদন খেত পায়িন, ফ চা খেয়
আেছ। ওর কািহনী েন িবজয় ওেক িনেয় এল।

ওর চাল-চলন আপনার কমন মেন হয়?
‘ওর কানও দাষ আিম কখনও দিখিন। যিদ ওর পদ লন হেয় থােক। স ওর

চিরে র দাষ নয়, অদৃে র দাষ।’ এই বিলয়া িনশানাথ হঠাৎ উিঠয়া পিড়েলন। ‘এবার
িব াম ক ন’ বিলয়া ার ভজাইয়া িদয়া ান কিরেলন।

তাঁহার এই হঠাৎ উিঠয়া যাওয়া কমন যন বখা া লািগল। পােছ ব ামেকেশর
ে র উ ের আরও িকছু বিলেত হয় তাই িক তাড়াতািড় উিঠয়া গেলন?

আমরা শয়ন কিরলাম। মাথার কােছ ন িন কিরয়া পাখা ঘুিরেতেছ। পােশ
রেমনবাবু ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন; তাঁহার নাক ডািকেতেছ না, চুিপ চুিপ জ না কিরেতেছ।
এত ণ ল  কির নাই, একিট চটক-দ িত কান অদৃশ  িছ পেথ ঘের েবশ কিরয়া
ছােদর একিট লাহার আংটায় বাসা বাঁিধেতেছ। চােরর মত কুটা মুেখ কিরয়া আিসেতেছ,
কুটা রািখয়া আবার চিলয়া যাইেতেছ। তাঁহােদর পাখার মৃদু শ  হইেতেছ-ফরর ফরর—

িচৎ হইয়া ইয়া তাঁহােদর িনভৃত গৃহ-িনমাণ দিখেত দিখেত চ ু  মুিদয়া আিসল।
 

আট



 
বকােল আবার বািহেরর ঘের সমেবত হইলাম। দময় ী দবী চােয়র বদেল শীতল

ঘােলর সরবৎ পিরেবশন কিরয়া গেলন। িনশানাথ বিলেলন,— রাদ একটু পডুক, তারপর
ব েবন। সােড় পাঁচটার সময় মুি ল গািড় িনেয় শেন যায়, সই গািড়েত গেলই হেব।
সে  সে  ন পােবন।

সরবৎ পান কিরেত কিরেত আর এক দফা কেলানীর অিধবািসবৃে র সিহত দখা
হইয়া গল। থেম আিসেলন েফসর নপাল , সে  কন া মুকুল। মুকুল অ েরর
িদেক চিলয়া যাইেতিছল, িনশানাথ িজ াসা কিরেলন,—এেবলা তামার মাথা কমন?

মুকুল েণেকর জন  দাঁড়াইয়া বিলল,—‘ সের গেছ’—বিলয়া যন একা  স া ভােব
িভতের ঢুিকয়া পিড়ল। তাহার গলার র ভাঙা-ভঙা, একটু খসখেস; সিদ-কািশেত রয
িবপ  হইেল যমন আওয়াজ বািহর হয়। অেনকটা সই রকম।

এেবলা তাহােক ভাল কিরয়া দিখবার সুেযাগ পাইলাম। স যিদ এত বিশ সাধন
না কিরত তাহা হইেল বাধহয় তাহােক আরও ভাল দখাইত। িক  মুেখ পাউডার ও ঠাঁেট
রে র মত লাল রঙ লাগাইয়া স যন তাহার সহজ লাবণ েক ঢাকা িদয়ােছ। তার উপর
চােখর দৃি েত একটা  কিঠনতা। অ  বয়েস বারবার আঘাত পাইয়া যাহারা বািড়য়া
উিঠয়ােছ তাহােদর চােখমুেখ এই প অকাল কিঠনতা বাধহয় াভািবক।

এিদেক নপালবাবুও যন জাপানী মুেখাশ িদয়া মুেখর অেধকটা ঢািকয়া রািখয়ােছন।
ব ামেকশেক দিখয়া তাঁহার চােখ কুিটল কৗতুক নৃত  কিরয়া উিঠল। িতিন বিলেলন,—কী,
এেবলা আর এক দান হেব নািক?

ব ামেকশ বিলল,—মাফ করেবন।
নপালবাবু অ হাস  কিরয়া বিলেলন,—ভয় িক? না হয় আবার মাত হেবন। ভাল

খেলায়ােড়র সে  খলেল খলা িশখেত পারেবন। কথায় বেল, িলখেত িলখেত সের, আর—
ভাগ েম বাদবাক  শষ হইেত পাইল না, ব ব জদাসেক েবশ কিরেত

দিখয়া নপালবাবু তাঁহার িদেক িফিরেলন—িক হ জদাস, তুিম নািক গ েক ওষুধ
খাওয়ােত আর  কেরছ? গা-িচিকৎসার কী জান তুিম?

জদাস মাথা চুলকাইয়া বিলেলন,—আে —
ব ম হেয় গা-হত া করেত চাও! িনশানাথ, তামারই বা কমন আে ল? হাজার

বার বেলিছ। একটা গা-বিদ  যাগাড় কর, তা নয়, দুেটা হতুেড়র হােত গর েলােক ছেড়
িদেয়ছ।

িনশানাথবাবু িবর  হইয়ােছন বুিঝলাম, িক  িতিন নীরব রিহেলন।
নপালবাবু বিলেলন,—যার কম তাের সােজ। আমার হােত ছেড় দাও, দখেব দুিদেন

গ েলার চহারা িফিরেয় দব। আিম ধু কিম  নই, বােয়া- কিম , বুঝেল? চল
বা ম, তামার গ  দিখ।

জদাস কাতর চে  িনশানােথর পােন চািহেলন। িনশানাথ এবার একটু কড়া সুের
বিলেলন,— নপাল, গ  যত ইে  দখ, িক  ওষুধ খাওয়ােত যও না।

নপালবাবু অধীর উেপ াভের বিলেলন,—তুিম িকছু বােঝ না, কবল সদাির কর।
আিম গ র িচিকৎসা করব। দিখেয় দব—

ছুিরর মত তী  কে  িনশানাথ বিলেলন,— নপাল, আমার কুম িডিঙেয় যিদ এ
কাজ কর, তামােক কেলানী ছাড়েত হেব।

নপালবাবু িফিরয়া দাঁড়াইেলন, তাঁহার হাঁেসর িডেমর মত চাখ হইেত র  ফািটয়া
পিড়বার উপ ম কিরল। িতিন িবকৃত কে  চীৎকার কিরয়া উিঠেলন,—আমােক অপমান
করছ তুিম-আমােক? এত বড় সাহস! ভেবছ আিম িকছু জািন না?—ভািঙব নািক হােট
হাঁিড়।



িনশানাথ শ  হইয়া উিঠয়া দাঁড়াইেলন। দিখলাম তাঁহার রেগর িশরা ফুিলয়া দপ
দপ কিরেতেছ। িতিন ের বিলেলন,— নপাল, তুিম যাও—এই দে  এখান থেক িবেদয়
হও—

নপালবাবু িহং  মুখিবকৃিত কিরয়া আবার গজন কিরেত যাইেতিছেলন, এমন সময়
িভতর িদক হইেত মুকুল ছুিটয়া আিসয়া তাঁহার মুখ চািপয়া ধিরল। বাবা! িক করছ তুিম!
চল, এ ু িন চল-বিলয়া নপালবাবুেক টািনয়া ঘর হইেত বািহর হইয়া গল। মুকুেলর ধমক
খাইয়া নপালবাবু িনিববােদ তাহার সে  গেলন।

পিরণতবয়  দুই ভ েলােকর মেধ  সামান  সূে  এই উ  কলহ, আমরা যন হতভ
হইয়া িগয়ািছলাম। এত েণ ল  কিরলাম। জদাস বগিতক দিখয়া িনঃসােড় সিরয়া
পিড়য়ােছন এবং ডা ার ভুজ ধর কখন িনঃশে  আিসয়া ােরর কােছ দাঁড়াইয়া আেছন।
িনশানাথবাবু িশিথল দেহ বিসয়া পিড়েল িতিন সশে  একিট িন াস ত াগ কিরয়া
দুঃিখতভােব মাথািট নািড়েত নািড়েত আিসয়া িনশানােথর পােশর চয়াের বিসেলন।
বিলেলন,— বিশ উে জনা আপনার শরীেরর পে  ভাল নয় িমঃ সন। যিদ মাথার একটা
ছা  িশরা’জখম হয় তাহেল র কান িত নই-িক - দিখ আপনার নািড়।

িনশানাথ বিলেলন,—দরকার নই, আিম িঠক আিছ।
ডা ার আর একিট িন াস ফিলয়া আমােদর িদেক িফিরেলন, এেক এেক আমােদর

িনরী ণ কিরয়া বিলেলন,—এেদর সকােল দেখিছ, িক  পিরচয় পাইিন।
িনশানাথ বিলেলন,—ঐরা বাগান দখেত এেসেছন।
ডা ার মুেখর একেপেশ বাঁকা হািসেলন,—তা মাটর রহেস র কানও িকনারা হল?
আমরা চমিকয়া চািহলাম। িনশানাথ কুিট কিরয়া বিলেলন,—ওঁরা িক জেন

এেসেছন তুিম জােনা?
‘জািন না। িক  আ াজ করা িক এতই শ ? এই কাঠ-ফাটা গরেম কউ বাগান

দখেত আেস না। তেব অন  কী উে েশ  আসেত পাের? কেলানীেত স িত একটা
রহস ময় ব াপার ঘটেছ। অতএব দুই আর দুেয় চার।’ বিলয়া ব ামেকেশর িদেক সহাস
দৃি  িফরাইেলন,—আপিন ব ামেকশবাবু। কমন, িঠক ধেরিছ। িকনা?

ব ামেকশ অলস কে  বিলল,—িঠকই ধেরেছন। এখন আপনােক যিদ দু-একটা 
কির উ র দেবন। িক?

িন য় দব। িক  আমার ক  আপিন বাধহয় সবই েনেছন।
সব িনিন।
বশ,  ক ন।
ব ামেকশ সরবেতর গলােস ছাট একিট চুমুক িদয়া বিলল,—আপিন িববািহত?
ডা ার ে র জন  ত িছেলন না, িতিন অবাক হইয়া চািহেলন। তারপর ঘাড়

নািড়য়া বিলেলন,—হ াঁ, িববািহত।
আপনার ী কাথায়?
িবলেত।
িবেলােত?
ডা ার তাঁহার দা ত -জীবেনর ইিতহাস হািসমুেখ কাশ কিরেলন,—ডা াির পড়া

উপলে  িতন বছর িবেলেত িছলাম, একিট তাি নীেক িববাহ কেরিছলাম। িক  িতিন
বিশ িদন কালা আদিমেক সহ  করেত পারেলন না, একিদন আমােক ত াগ কের চেল
গেলন। আিমও দেশর ছেল দেশ িফের এলাম। তারপর থেক দখা সা াৎ হয়িন।

টিবেলর উপর হইেত িসগােরেটর িটন লইয়া িতিন িনিবকার মুেখ িসগােরট
ধরাইেলন। তাঁহার কথার ভাব-ভ ীেত একটা মািজত িনল তা আেছ, যাহা একসে



আকষণ এবং িবকষণ কের। ব ামেকশ বিলল,—আর একটা  করব। — য অপরােধর
জেন  আপনার ডা ািরর লাইেস  খািরজ করা হেয়িছল। স অপরাধটা িক?

ডা ার ি তমুেখ ধাঁয়ার একিট সুদশনচ  ছািড়য়া বিলেলন,—একিট কুমারীেক
লাকল ার হাত থেক বাঁচবার চ া করিছলাম। িক  ধরা পেড় গলাম। য়াংিস
ব িব ািন।
 

নয়
 
মুি ল িমঞার ভ ােন চিড়য়া আমরা শন যা া কিরলাম। িনশানাথবাবু

ি য়মাণভােব আমােদর িবদায় িদেলন। নপাল র সে  ওই ব াপার ঘিটয়া যাওয়ার পর
িতিন যন ক েপর মত িনেজেক সংহরণ কিরয়া লইয়ািছেলন।

ডা ার ভুজ ধর আমােদর সে  গািড়েত উিঠয়া বিসেলন, বিলেলন,—চলুন,
খািনকদূর আপনােদর প েছ িদেয় আিস।

আপনার সব ে র জবাব আিম িদেয়িছ, িক  আমার গাড়ার ে র জবাব আপিন
িদেলন না।

ব ামেকশ বিলল,— কান ?
মাটর রহেস র িকনারা হল িক না।
ব ামেকশ বিলল,—না। িকছুই ধরা- ছাঁয়া যাে  না। এ িবষেয় আপনার কানও

ধারণা আেছ না িক?
ধারণা একটা আেছ ব িক। িক  বলেত সাহস হে  না। আমার ধারণা যিদ ভুল

হয়, িমেথ  অপবাদ দওয়া হেব।
তবু বলুন না িন।
আমার িব াস এ ওই ন াপলা বুেড়ার কাজ। ও িনশানাথবাবুেক ভয় দখাবার চ া

করেছ। লাকটা বাইের যমন দাি ক, ভতের তমিন পঁচােলা।
িক  িনশানাথবাবুেক ভয় দিখেয় ওঁর লাভ িক?
তেব বিল নুন। নপালবাবুর ইে  উিনই গালাপ কেলানীর হতাকতা হেয় বেসন।

িক  িনশানাথবাবু তা দেবন কন? তাই উিন িনশানাথবাবুর িব ে  ায়ুযু  লািগেয়েছন,
যােক বেল war of nerves. িনশানাথবাবুর এেক রে র চাপ বিশ, তার ওপর যিদ
ায়ুপীড়ায় অকমণ  হেয় পেড়ন, তখন নপালবাবুই কতা হেবন।

িক  িনিশনাথবাবুর ী রেয়েছন, ভাইেপা রেয়েছন। তাঁরা থাকেত নপালবাবু কতা
হেবন কের?

অস ব মেন হয় বেট, িক -অস ব নয়।
কন?
িমেসস সন নপালবাবুেক ভাির ভি  কেরন।
কথাটা ভুজ ধরবাবু এমন একটু ষ িদয়া বিলেলন য, ব ামেকশ চ   কিরয়া

বিলল,—তাই নািক! ভি র িক িবেশষ কানও কারণ আেছ?
ভুজ ধরবাবু একেপেশ হািস হািসয়া বিলেলন,— ব ামেকশবাবু, আপিন বুি মান

লাক, আিমও এেকবাের িনেবাধ নই, বিশ কথা বািড়েয় লাভ িক? হয়েতা আমার ধারণা
আগােগাড়াই ভুল। আপিন আমার মতামত জানেত চেয়িছেলন, আমার যা ধারণা আিম
বললাম। এর বিশ বলা আমার পে  া কর নয়—আ া, এবার আিম িফরব। ওের
মুি ল, তার পি রাজ একবার থামা!



ব ামেকশ বিলল,—একটা কথা। মুকুলও িক বােপর দেল?
ডা ার একটু ইত ত কিরয়া বিলেলন,—তা িঠক বলেত পাির না। তেব মুকুেলরও

াথ আেছ।
গািড় থািময়ািছল, ডা ার নািময়া পিড়েলন। মুচিক হািসয়া বিলেলন,—‘আ া,

নম ার। আবার দখা হেব িন য়।’ বিলয়া িপছন িফিরয়া চিলেত আর  কিরেলন।
আমােদর গািড় আবার অ সর হইল। ব ামেকশ ম হইয়া রিহল।
ডা ার ভুজ াধেরর আচরণ একটু রহস ময়। িতিন নপালীবাবুর িব ে  অেনক

কথা বিলেলন, িক  মুকুল বা দময় ী দবী স ে   এড়াইয়া গেলন কন?...কী
উে েশ  িতিন আমােদর সে  এতদূর আিসয়ািছেলন?...তাঁহার িথওির িক সত  , নপালবাবু
মাটেরর টুকেরা উপহার িদেতেছন। ...সুনয়না তা এখােন নাই। িক া আেছ, রেমনবাবু
িচিনেত পােরন নাই। ... মাটেরর টুকেরা উপহােরর সিহত সুনয়নার অ াতবােসর িক
কানও স  আেছ?

শেন প িছয়া িটিকট িকিনেত িগয়া জানা গল ন আেগর শেন আটকাইয়া
িগয়ােছ, কত েণ আিসেব িঠক নাই। ব ামেকশ িফিরয়া আিসয়া ভ ােনর পা-দােন বিসল,
িনেজ একিট িসগােরট ধরাইল এবং মুি ল িমঞােক একিট িসগােরট িদয়া তাহার সিহত
গ  জুিড়য়া িদল।

কি ন হল িবয়া কেরছ িমঞা?
মুি ল িসগােরটেক গাঁজার কিলকার মত ধিরয়া তাহেত এক টান িদয়া বিলন—’ কান

িবয়া?’
তুিম িক অেনক িল িবেয় কেরছ নািক?
অেনক িল আর ক কতা। কবল দুইিট।
তা শেষরিটেক কেব িবেয় করেল?
দ াড় বছর হল।
কাথায় িবেয় করেল? দ ােশ?
কলকা ায় িবয়া করিছ কতা। গফুর শখ চামড়াওয়ালা-কানপুেরর লাক, কলকা ায়

জুতার দাকান আেছ—তার িবিবর বুন হয়।
তেব তা বড় ঘের িবেয় কেরছ।
হ। িক  মুি ল হেছ, উয়ারা সব পি মা খা া-বাংলা বুেঝ না; অেনক কে  নজর

জােনের বাংলায় তািলম িদয়া লইিছ।
বশ বশ। তা তামার আেগর বৗিট মারা গেছ বুিঝ?
মারা আর গল ক? বাঁজা মিনিষ  িছল, মানুষটা ম  িছল না। িক  নতুন বৗটাের

যখন ঘের আনলাম, কতাবাবু কইেলন, দুটা বৗ লয়া কেলানীেত থাকা চলব না। িক করা!
িদলাম পুরান বৗটাের তালাক িদয়া।

এই সময় ড়মুড় শে  ন আিসয়া পিড়ল। মুি ল িমঞার সিহত রসালাপ অসমা
রািখয়া আমরা ন ধিরলাম।

েন উিঠয়া ব ামেকশ আর কথা বিলল না, অন মন ভােব বািহেরর িদেক তাকাইয়া
বিসয়া রিহল। িক  রেমনবাবু, গািড় যতই কিলকাতার িনকটবতী হইেত লািগল, ততই
উৎফু  হইয়া উিঠেলন। আমরা দুজেন নানা গ  কিরেত কিরেত চিললাম। একবার
সুনয়নার কথা উিঠল। িতিন বিলেলন,—আদালেত হলফ িনেয় যিদ বলেত হয়, তেব বলব
সুনয়না ওখােন নই। িক  তবুও মেনর খুৎখুতুিন যাে  না।

আিম বিললাম,—িক  সুনয়না ছ েবেশ ওখােন আেছ এটাই বা িক কের হয়?
রাতিদন মক-আপ কের থাকা িক স ব?



রেমনবাবু বিলেলন,—সুনয়না ছ েবেশ কেলানীেত আেছ একথা আিমও বলিছ না।
ওখােন াভািবক বেশই আেছ। িক  স ছ েবশ ধারণ কের িসেনমা করেত িগেয়িছল,
আিম তােক ছ েবেশ দেখিছ, এটা তা স ব?

এই সময় ব ামেকশ বিলল,—ঝড় আসেছ!
উৎসুকভােব বািহেরর িদেক তাকাইলাম। িক  কাথায় ঝড়! আকােশ মেঘর

িচ মা  নাই। সিব েয় ব ামেকেশর িদেক িফিরয়া দিখ স চাখ বুিজয়া বিসয়া আেছ।
বিললাম,—ঝেড়র  দখিছ নািক?

স চাখ খুিলয়া বিলল,—এ ঝড় স ঝড় নয়— গালাপ কেলানীেত ঝড় আসেছ।
অেনক উ াপ জমা হেয়েছ, এবার একটা িকছু ঘটেব।

িক ঘটেব?
‘তা যিদ জানতাম তাহেল তার িতকার করেত পারতাম।’ বিলয়া স আবার চাখ

বুিজল।
িশয়ালদা শেন যখন প িছলাম তখন রা ার আেলা িলয়ােছ। রেমনবাবুর সিহত

ছাড়াছািড় হইবার পূেব ব ামেকশ বিলল,—আপনােক আর একটু ক  দব। সুনয়নার দুেটা
ি ল-ফেটা যাগাড় করেত হেব। একটা কমলমিণর ভূিমকায়, একটা শ ামা-িঝ’র।

রেমনবাবু বিলেলন,—কালই পােবন।
 

দশ
 
পরিদন সকােল সংবাদপ  পাঠ শষ হইেল ব ামেকশ িনেজর ভােগর কাগজ সযে

পাট কিরেত কিরেত বিলল,—কাল চারিট ীেলাকেক আমরা দেখিছ। তার মেধ  কানিটেক
সবেচেয় সু রী বেল মেন হয়?

ীেলােকর প লইয়া আেলাচনা করা ব ামেকেশর ভাব নয়; িক  হয়েতা তাহার
কানও উে শ  আেছ তাই বললাম—দময় ী দবীেকই সবেচেয় সু রী বলেত হয়—

িক —
চিকত হইয়া বিললাম,—িক  িক?
‘ তামার মেন িক  আেছ।’ ব ামেকশ সহসা আমার িদেক তজনী তুিলয়া বিলল,—

কাল রাে  কােক  দেখছ?
এবার সিত ই ঘাবড়াইয়া গলাম,— ! ক না—
িমেছ কথা বােলা না। কােক  দেখিছ?
তখন বিলেত হইল।  দখার উপর যিদও কাহারও হাত নাই, তবু লি তভােবই

বিললাম,—বনল ীেক।
িক  দখেল?
দখলাম, স যন হাতছািন িদেয় আমায় ডাকেছ, আর হাসেছ। —িক  একটা আ য

দখলাম, তার দাঁত েলা যন িঠক তার দাঁেতর মত নয়। যতদূর মেন পেড় তার
সিত কােরর দাঁত বশ পািট- মলােনা। িক  ে  দখলাম, কমন যন এবেড়া খবেড়া—

ব ামেকশ অবাক হইয়া আমার মুেখর পােন চািহয়া রিহল, তারপর বিলল— তামার
ে ও দাঁত আেছ!

তার মােন? তুিমও  দেখিছ নািক? কােক?
স হািসয়া বিলল,—সত বতীেক। িক  তার দাঁত িনেজর মত নয়, অন রকম। তােক

িজেগ স করলাম, তামার দাঁত অমন কন? সত বতী জাের হেস উঠল, আর তার



দাঁতা েলা ঝরঝর কের পেড় গল।
আিমও জাের হািসয়া উিঠলাম, বিললাম,—এসব মনঃসমী েণর ব াপার। চল,

িগরী েশখর বসুেক ধরা যাক, িতিন হয়েতা -ম েলর ব াখ া করেত পারেবন।
এই সময় ােরর কড়া নিড়ল। ব ামেকশ ার খুিলয়া িদেল ঘের েবশ কিরল

িবজয়। ঠাঁট চািটয়া বিলল,—আিম িনশানাথবাবুর ভাইেপা—
ব ামেকশ বিলল,—পিরচয় িদেত হেব না, িবজয়বাবু, কাল আপনােক দেখিছ। তা

িক খবর?
িবজয় বিলল,—কাকা িচিঠ িদেয়েছন। আমােক বলেলন িচিঠখানা প েছ িদেত।
স পেকট হইেত একটা খাম বািহর কিরয়া ব ামেকশেক িদল। িবজেয়র ভাবগিতক

দিখয়া মেন হয় তাহার মন খুব সু  নয়। স মাল িদয়া গলার ঘাম মুিছল, একটা িকছু
বিলবার জন  মুখ খুিলল, তারপর িকছু না বিলয়াই ােনাদ ত হইল।

ব ামেকশ িচিঠ পেকেট রািখয়া বিলল,—বসুন।
িবজয় ণকাল ন যেযৗ হইয়া রিহল, তারপর চয়াের বিসল। অ িতভ হািসয়া

বিলল,—কাল আিমও আপনােক দেখিছলাম, িক  তখন পিরচয় জানতাম না—
পিরচয় কার কােছ জানেলন?
কাল সে র পর কেলানীেত িফের িগেয় জানেত পারলাম। কাকা আপনােক কানও

দরকাের ডেকিছেলন বুিঝ?
ব ামেকশ মৃদু হািসয়া বিলল,—একথা আপনার কাকােক িজেগ স করেলন না কন?
িবজেয়র মুখ উ  হইয়া উিঠল। স বিলল,—কাকা সব কথা আমােদর বেলন না।

তেব ঐ মাটেরর টুকেরা িনেয় িতিন উি  হেয়েছন তাই বাধহয়—
মাটেরর টুকেরা স ে  আপনার িক ধারণা?
আমার তা মেন হয় এেকবাের ছেলমানুষী। মাইলখােনক দূের াম আেছ, ােমর

ছাঁড়ারা ায়ই ঐ মাটর েলার মেধ  এেস খলা কের। আমার িব াস তারাই ব ািত কের
মাটেরর টুকেরা কেলানীেত ফেল যায়।

ব ামেকশ বিলল,— ঁ, আ া ওকথা যাক। েফসর নপাল র খবর িক?
িবজেয়র  কুি ত হইল। স বিলল,—কাল িফের িগেয় নলাম নপালবাবু

কাকােক অপমান কেরেছ। কাকা তাই সহ  করেলন, আিম থাকেল—
নপালবাবু কেলানীেত আেছন এখনও?
িবজয় অ কার মুেখ বিলল,—হ াঁ। মুকুল এেস কািকমার হােত পােয় ধেরেছ। কািকম

ভালমানুষ, গেল গেছন, কাকােক িগেয় বেলেছন। কাকা কািকমার কথা ঠলেত পােরন না
—

তাহেল নপালবাবু রেয় গেলন। লাকিট ভাল নয়, গেলই বাধহয় ভাল হত।
আ া! বলুন দিখ, ওঁর মেয়িট কমন?

িবজয়ী থমিকয়া গল। একবার িব ািরত চে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া তকে
বিলল,—মুকুল! বােপর মত নয়—ভালই—তেব। —আ া, আজ উিঠ, দির হেয় গল—
দাকােনা যেত হেব। নম ার।

িবজয় িরতপেদ ান কিরেল ব ামেকশ িকছু ণ  তুিলয়া ােরর পােন চািহয়া
রিহল, তারপর িফিরয়া আিসয়া ত েপােশ বিসল। ভািবেত ভািবেত বিলল,—িবজয় সুনয়নার
ব াপার বাধহয় জােন না, িক  মুকুেলর কথায় অমন ভড়েক পালাল কন?

আিম বিললাম,—কাল ডা ার ভুজ ধরও মুকুল স ে  খালসা কথা বলেলন না—
ঁ। এখন িনশানাথবাবু িক িলেখেছন দখা যাক। িক  িতিন িচিঠ িলখেলন কন?

টিলেফান করেলই পারেতন।



খাম িছিড়য়া িচিঠ পিড়েত পিড়েত ব ামেকেশর মুেখর ভাব ফ ালেফেল হইয়া গল।
স বিলল,—ও-এই জন  িচিঠ!

িজ াসা কিরলাম,—িক িলেখেছন িনশানাথবাবু?
'পেড় দখ’ বিলয়া স আমার হােত িচিঠ িদল। ইংেরিজ িচিঠ, মা  কেয়ক ছ —
 
ি য় ব ামেকশবাবু,
আপনােক য কােয িনযু  কিরয়ািছলাম স কােয আর অ সর হইবার েয়াজন

নাই। আপনােক য টাকা িদয়ািছ আপনার পাির িমক েপ আশা কির তাই যেথ  হইেব।
ইিত—

ভবদীয়
িনশানাথ সন
 
িচিঠ হইেত মুখ তুিলয়া িনরাশ কে  বিললাম,—িনশানাথবাবু হঠাৎ মত বদলােলন

কন?
ব ামেকশ বিলল,—পােছ এই  তুিল তাই িতিন টিলেফান কেরনিন, িচিঠেত সব

চুিকেয় িদেয়েছন।
িক  কন?
বাধহয় তাঁর ভয় হেয়েছ কঁেচা খঁুড়েত সাপ বিরেয় পড়েব। িনশানাথবাবুর জীবেন

একটা  রহস  আেছ। নেল না, কাল রােগর মাথায় নপাল  বলেলন—ভাঙব নািক
হােট হাঁিড়?

তাহেল নপালীবাবু ওঁর  রহস  জােনন?
জােনন বেলই মেন হয়। এবং হােট হাঁিড় ভাঙার ভয় দিখেয় ওঁেক blackmail

করেছন।
িক —কাল িনশানাথবাবু তা বশ জার িদেয়ই বলেলন, কউ তাঁেক blackmail

করেছ না।
ঁ— বিলয়া বামেকশ িসগােরট খাইল এবং ধূমপান করেত করেত িচ া  ইয়া

সকালেবলাটা মন খারােপর মেধ  িদয়া কািটয়া গল। একটা িবিচ  রহেস র সং েশ
আিসয়ািছলাম, অেনক লা িবিচ  কৃিতর মানুেষর মানিসক ঘাত- িতঘােত একটা নাটকীয়
সং া চােখর স ুেখ গিড়য়া উিঠেতিছল, নাটেকর থম অ  শষ হইবার পূেবই ক যন
আমােদর াগৃহ হইেত ঠিলয়া বািহর কিরয়া িদল।

বকােল িদবািন া সািরয়া দিখলাম, ব ামেকশ একাে  বিসয়া গভীর মেনােযােগর
সিহত িকছু িলিখেতেছ। আিম তাহার িপছন হইেত উঁিক মািরয়া দিখলাম, ডােয়িরর মত
একটা ছাট খাতায় ু িদ ু িদ অ ের িলিখেতেছ। বিললাম,—এত িলখছ িক?

লখা শষ কিরয়া ব ামেকশ মুখ তুিলল,— গালাপ কেলানীর পা -পা ীেদর চির -
িচ  তির কেরিছ। খুব সংি  িচ -যােক বেল। thumbnail portrait.

অবাক হইয়া বিললাম,—িক  গালাপ কেলানীর সে  তামার তা স  ঘুেচ গেছ।
এখন চির -িচ  এঁেক লাভ িক?

ব ামেকশ বিলল,—লাভ নই। কবল িনরাস  কৗতুহল। এখন অবধান কর। যিদ
িকছু বলবার থােক। পের বােলা।

স খাতা লইয়া পিড়েত আর  কিরল—
িনশানাথ সন: বয়স ৫৭। বা াই েদেশ জজ িছেলন, কাজ ছািড়য়া িদয়া

কিলকাতার উপকে  গালাপ বাগান কিরয়ােছন। চাপা কৃিতর লাক। জীবেন কানও 
রহস  আেছ। সুনয়না নােম জৈনকা িচ ািভেন ী স ে  জািনেত চান। স িত কহ তাঁহােক



মাটেরর টুকেরা উপহার িদেতেছ। ( কন?)
দময় ী সন: বয়স আ াজ ৩০। এখনও সু রী। বাধহয় িনশানােথর ি তীয় প ।

িনপুণা গৃিহণী। কেলানীর সম  টাকা ও িহসাব তাঁহার হােত। আচার-আচরণ স ম
উৎপাদক। দুই বছর আেগ িবদ ািশ ার জন  িনয়িমত কিলকাতা যাতায়াত কিরেতন।

িবজয়; বয়স ২৬-২৭। িনশানােথর পািলত াতু পু । ফুেলর দাকােনর ইন-চাজ।
দাকােনর িহসাব িদেত িবল  কিরেতেছ। আেবগ বণ নাভাস কৃিত। কাকােক ভালবােস,
স বত কিকমােকও। নপালবাবুেক দিখেত পাের না। মুকুল স ে  মেন জট পাকােনা
আেছ—একটা  রহেস র ইি ত পাওয়া যায়।

পানুেগাপাল: বয়স ২৪-২৫। কান ও যয  িবকল। লখাপড়া জােন না। িনশানােথর
একা  অনুগত। চির  িবেশষ হীন।

নপাল : বয়স ৫৬-৫৭। কুিটল ও কটুভাষী। চ  দাি ক। রসায়েনর অধ াপক
িছেলন। এখনও এ েপিরেম  কেরন, ফেল িক  িবপরীত হয়। িনশানাথেক ঈষা কেরন,
বাধহয় িনশানােথর জীবেনর কানও ল াকর কথা জােনন। দময় ী দবী তাঁহােক
ভি  কেরন। (ভেয় ভি ?)

মুকুল: বয়স ১৯-২০। সু রী িক  ক র াভািবক নয়, কৃি ম বিলয়া মেন হয়।
জ পাউডােরর সাহােয  মুখস া কিরেত অভ । বতমান অব ার জন  মেন াভ আেছ

িক  িপতার মত হঠকারী নয়। ায় দুই বছর িপতার সিহত কেলানীেত বাস কিরেতেছ।
জদাস: বয়স ৬০। িনশানােথর সের ার করািন িছল, চুিরর জন  িনশানাথ তাহার

িব ে  সা ী িদয়া তাহােক জেল পাঠাইয়ািছেলন। জল হইেত বািহর হইয়া জদাস
কেলানীেত আ য় লইয়ােছ। স নািক এখন সদা সত  কথা বেল। লাকিটেক দিখয়া চতুর
ব ি  বিলয়া মেন হয়।

ভুজ ধর দাস . বয়স ৩৯-৪০। অত  বুি মান, অব ার শাচনীয় অবনিত সে ও
মেনর ফুিত ন  হয় নাই। ধম ান বল নয়, ল াকর দুৈনিতক কেম ধরা পিড়য়াও ল া
নাই। বনল ীর িত তী  িবে ষ। ( কন?) ভাল সতার বাজাইেত পােরন। চার বছর
কেলানীেত আেছন।

বনল ী: বয়স ২২-২৩। িস  যৗবন ; যৗন আেবদন আেছ-(অিজত তাহােক 
দিখয়ােছ) িক  তাহােক দিখয়া মেন হয় না স কুলত ািগনী। চ লা নয়, গলভা নয়।
কমকুশলা; একটু াম  ভাব আেছ। দড় বছর আেগ িবজয় তাহােক কেলানীেত আিনয়ােছ।

মুি ল িমঞা: বয়স ৫০। নশােখার ( বাধহয় আিফম) িক  ঁিশয়ার লাক।
কেলানীর সব খবর রােখ। তাহার িব াস কিলকাতার দাকােন চুির হইেতেছ। দড় বছর
আেগ নূতন িবিব িববাহ কিরয়া ঘের আিনয়ােছ, পুরাতন িবিবেক তালাক িদয়ােছ।

নজর িবিব: বয়স ২০-২১। পি েমর মেয়, আেগ বাংলা জািনত না, িববােহর পর
িশিখয়ােছ। ভ ঘেরর মেয় বিলয়া মেন হয়। কেলানীর অিধবাসীেদর ল া কের না, িক
বািহেরর লাক দিখেল ঘামটা টােন।

রিসক দ; বয়স ৩৫। িনেজর বতমান অব ায় তু  নয়। দাকােনর িহসাব লইয়া
িনশানােথর সিহত গ েগাল চিলেতেছ। চহারা , চির  বিশ হীন। (কােলা ঘাড়া?)

খাতা ব  কিরয়া ব ামেকশ বিলল,— কমন?
ব ামেকশ আমােক বনল ী স েক খাঁচা িদয়ােছ, আিমও তাহােক খাঁচা িদবার

লাভ সংবরণ কিরেত পািরলাম না,—িঠক আেছ। কবল একটা কথা বাদ গেছ। নপালবাবু
ভাল দাবা খেলন উে খ করা উিচত িছল।

ব ামেকশ আমােক একবার ভাল কিরয়া িনরী ণ কিরল, তারপর হািসয়া বিলল,—
আ া, শাধ- বাধ।



স ার সময় রেমনবাবুর চাকর আিসয়া একিট খাম িদয়া গল। খােমর মেধ  দুইিট
ফেটা। ফেটা দুইিট আমরা পরম আ েহর সিহত দশন কিরলাম। কমলমিণ সত ই
বি মচে র কমলমিণ, লাবেণ  মাধুেয ঝলমল কিরেতেছ। আর শ ামা িঝ সত ই জবরদ
শ ামা িঝ। দুইিট আকৃিতর মেধ  কাথাও সাদৃশ  নাই। এবং গালাপ কেলানীর কানও
মিহলার সে  ছিব দুইিটর িতলমা  িমল নাই।
 

এগােরা
 
পরিদন সকােল ঘুম ভািঙল টিলেফােনর শে ।
টিলেফােনর সিহত যাঁহারা ঘিন ভােব পিরিচত তাঁহারা জােনন, টিলেফােনর িকিড়ং

িকিড়ং শ  কখনও কখনও ভয় র ভিবতব তার আভাস বহন কিরয়া আেন। যন তােরর
অপর াে  য-ব ি  টিলেফান ধিরয়ােছ, তাহার অব  দয়ােবগ িবদু েতর মাধ েম
সং ািমত হয়।

িবছানায় উিঠয়া বিসয়া উৎকণ হইয়া িনলাম, িক  িকছু বুিঝেত পািরলাম না। দুই-
িতন িমিনট পের ব ামেকশ টিলেফান রািখয়া আমার ঘের েবশ কিরল। তাহার মুেখ-
চােখ একটা অনভ  ধাঁধা-লাগার আভাস; স বিলল,—ঝড় এেস গেছ।

ঝড়!
িনশানাথবাবু মারা গেছন। চল, এখিন ব েত হেব।
আমার মাথায় যন অতিকেত লািঠর ঘা পিড়ল! িকছু ণ হতভ  থািকয়া শেষ

ীণকে  বিললাম,—িনশানাথবাবু মারা গেছন! িক হেয়িছল?
সটা এখনও বাঝা যায়িন। াভািবক মৃতু  হেত পাের, আবার নাও হেত পাের।
িক  এ য িব াস হে  না। আিজ মারা গেলন?
কাল রাে । ঘুম  অব ায় হয়েতা রে র চাপ বেড়িছল, হাটেফল কের মারা

গেছন।
ক ফান কেরিছল?
িবজয়। ওর সে হ হেয়েছ াভািবক মৃতু  নয়। ভয় পেয়েছ মেন হল। —নাও,

চটপট উেঠ পড়। েন গেল দির হেব, ট াি েত যাব।
ট াি েত যখন গালাপ কেলানীর ফটেকর স ুেখ পৗিছলাম, তখনও আটটা বােজ

নাই, িক  খর সূেযর তাপ কড়া হইেত আর  কিরয়ােছ। ট াি র ভাড়া চুকাইয়া িদয়া
আমরা িভতের েবশ কিরলাম।

বাগান িনঝুম; মালীরা কাজ কিরেতেছ না। কুিঠ িলও যন শূন । চািরিদেক চািহয়া
দিখলাম কাথাও জনমানব নাই।

আমরা িনশানাথবাবুর বািড়র স খীন হইেল িবজয় বািহর হইয়া আিসল। তাহার চুল
এেলােমেলা, গােয় একটা চাদর, পা খািল, চাখ জবাফুেলর মত লাল। ভাঙা গলায় বিলল,—
আসুন।

বিসবার ঘের েবশ কিরয়া ব ামেকশ বিলল,—চলুন, আেগ একবার দিখ, তারপর
সব কথা িনব।

িবজয় আমােদর পােশর ঘের লইয়া গল; য-ঘের সিদন দুপুরেবলা আমরা শয়ন
কিরয়ািছলাম সই ঘর। জানালা খালা রিহয়ােছ। ঘেরর একপােশ খাট, খােটর উপর সাদা
চাদর-ঢাকা মৃতেদহ।

আমরা খােটর পােশ িগয়া দাঁড়াইলাম। ব ামেকশ স পেণ চাদর তুিলয়া লইল।



িনশানাথবাবু যন ঘুমাইয়া আেছন। তাঁহার পিরধােন কবল িসে র িঢ়লা পায়জামা, গােয়
জামা নাই। তাঁহার মুেখর ভাব একটু ফুেলা ফুেলা, যন মুেখ অিধক র  স ার হইয়ােছ।
এ ছাড়া মৃতু র কানও িচ  শরীের িবদ মান নাই।

নীরেব িকছু ণ মৃতেদহ পযেব ণ কিরয়া ব ামেকশ হঠাৎ অ ু িল িনেদশ কিরয়া
বিলয়া উিঠল,—এ িক? পােয় মাজা!

এত ণ ল  কির নাই—িনশানােথর পােয়র চেটা পায়জামার কাপেড় ায় ঢাকা
িছল—এখন দিখলাম সত ই তাঁহার পােয় মাজা। ব ামেকশ ঝঁুিকয়া দিখয়া বিলল,—গরম
মাজা! উিন িক মাজা পােয় িদেয় েতন?

িবজয় আ ে র মত দাঁড়াইয়া িছল, মাথা নািড়য়া বিলল,—না।
অতঃপর ব ামেকশ মৃতেদেহর উপর আবার চাদর ঢাকা িদয়া বিলল,—চলুন, দখা

হেয়েছ। ডা ার ডাকেত পািঠেয়েছন িক? ডা ােরর সািটিফেকট তা দরকার হেব।
িবজয় বিলল,—মুি ল গািড় িনেয় শহের গেছ, ডা ার নেগন পাল এখানকার বড়

ডা ার—। িক বুঝেলন, ব ামেকশবাবু?
ও কথা পের হেব। —আপনার কািকম কাথায়?
কািকমা অ ান হেয় আেছন।
িবজয় আমােদর পােশর ঘেরর ােরর কােছ লইয়া গল। পদা সরাইয়া দিখলাম, ও

ঘরিটও শয়নক । খােটর উপর দময় ী দবী িব ভােব পিড়য়া আেছন, ডা ার ভুজ ধর
পােশ বিসয়া তাঁহার ষা কিরেতেছন; মাথায় মুেখ জল িদেতেছন, নােকর কােছ
অ ােমািনয়ার িশিশ ধিরেতেছন।

আমােদর দিখেত পাইয়া ভুজ ধরবাবু লঘুপেদ আমােদর কােছ আিসয়া দাঁড়াইেলন।
তাঁহার মুখ িবষ গ ীর; ভাবিস  বপেরায়া চটুলতা সামিয়কভােব অ িমত হইয়ােছ। িতিন
খােটা গলায় বিলেলন,—এখনও ান হয়িন, তেব বাধহয় শীগিগরই হেব।

িফস িফস কিরয়া কথা হইেত লািগল। বামেকশ িজ াসা কিরল,—কত ণ অ ান
হেয় আেছেন?

ভুজ ধরবাবু বিলেলন,— ায় িতন ঘ া। উিনই থেম জানেত পােরন। ঘুম ভাঙার
পর বাধহয় ামীর ঘের িগেয়িছেলন, দেখ চীৎকার কের অ ান হেয় পেড়ন। এখনও ান
হয়িন।

আপনার িক মেন হয়? াভািবক মৃতু ?
ডা ার একবার চাখ বড় কিরয়া ব ামেকেশর পােন চািহেলন, তারপর ধীের ধীের

মাথা নািড়য়া বিলেলন,—এ িবষেয় আমার িকছু বলবার অিধকার নই। পাকা ডা ার আসুন,
িতিন যা হয় বলেবন। বিলয়া ভুজ ধরবাবু আবার দময় ী দবীর খােটর পােশ িগয়া
বিসেলন।

আমরা বািহেরর ঘের িফিরয়া গলাম। ইিতমেধ  ব ব জদাস বািহেরর ঘের
আিসয়া ােরর কােছ দাঁড়াইয়ািছেলন, আমােদর দিখয়া নত হইয়া নম ার কিরেলন। তাঁহার
মুেখ শাকাহত ব াকুলতার সিহত তী  উৎক ার িচ  মুি ত রিহয়ােছ। িতিন ভ ের
বিলেলন,—এ িক হল আমােদর! এতিদন পবেতর আড়ােল িছলাম, এখন কাথায় যাব?

আমরা উপেবশন কিরলাম। ব ামেকশ বিলল,— কাথাও যাবার দরকার হেব না
বাধহয়। কেলানী যমন চলেছ তমিন চলেব। —বসুন।

জদাস বিসেলন না, ি ধা  মুেখ জানালায় িপিঠ িদয়া দাঁড়াইেলন। ব ামেকশ 
কিরল,—কাল িনশানাথবাবুেক আপিন শষ কখন দেখিছেলন?

িবেকলেবলা। তখন তা বশ ভালই িছেলন।
াড- সােরর কথা িকছু বেলিছেলন?



িক ু  না।
বািহের মুি েলর গািড় আিসয়া থািমল। িবজয় বািহের িগয়া ডা ার নেগ  পালেক

লইয়া িফিরয়া আিসল। ডা ার পােলর হােত ব াগ, পেকেট থ' াপ, লাকিট বীণ িক
বশ চটপেট। মৃদু কে  আে েপর বাঁধা বুিল আবৃি  কিরেত কিরেত িবজেয়র সে  পােশর
ঘের েবশ কিরেলন। তাঁহার কথার ভ াংশ কােন আিসল,—সব রােগর ওষুধ আেছ, মৃতু
রােগর ওষুধ নই…

িতিন পােশর ঘের অ িহত হইেল ব ামেকশ জদাসেক িজ াসা কিরল,—ডা ার
পাল ায়ই আেসন বুিঝ?

জদাস বিলেলন,—মােস দু মােস একবার আেসন। কেলানীর বাঁধা ডা ার। অবশ
ভুজ ধরবাবুই এখানকার কাজ চালান। নহাৎ দরকার হেল এঁেক ডাকা হয়।

পেনেরা িমিনট পের ডা ার পাল বািহের আিসেলন। মুেখ একটু লৗিকক িবষ তা।
তাঁহার িপছেন িবজয় ও ভুজ ধরবাবুও আিসেলন। ডা ার পাল ব ামেকেশর িত একিট
চিকত দৃি  িনে প কিরেলন, মেন হইল িতিন িবজেয়র কােছ ব ামেকেশর পিরচয়
িনয়ােছন। তারপর চয়াের বিসয়া ব াগ হইেত িশেরানামা ছাপা কাগেজর প াড় বািহর

কিরয়া িলিখবার উপ ম কিরেলন।
ব ামেকশ তাঁহার িদেক ঝুিকয়া বিলল,—মাফ করেবন, আপিন িক ডথ সািটিফেকট

িলখেছন?
ডা ার পাল  তুিলয়া চািহেলন, বিলেলন,—হ াঁ।
ব ামেকশ বিলল,—আপিন তাহেল মেন কেরন াভািবক মৃতু ?
ডা ার পাল ঠাঁেটর কাণ তুিলয়া একটু হািসেলন, বিলেলন,— াভািবক মৃতু  বেল

িকছু নই, সব মৃতু ই অ াভািবক। শরীেরর অব া যখন অ াভািবক হয়, তখনই মৃতু  হেত
পাের।

ব ামেকশ বিলল,—তা িঠক। িক  শরীেরর অ াভািবক অব া আপনা থেক ঘটেত
পাের, আবার বাইের থেক ঘটােনা যেত পাের।

ডা ার পােলর  আর একটু উপের উিঠল। িতিন বিলেলন,—আপিন ব ামেকশবাবু,
না? আপিন কী বলেত চান আিম বুেঝিছ। িক  আিম িনশানাথবাবুর দহ ভাল কের পরী া
কেরিছ, কাথাও আঘােতর িচ  নই। মৃতু র সময় কাল রাি  দশটা থেক এগােরাটার
মেধ । আমার িবচাের কাল রাে  ঘুম  অব ায় ওঁর মাথার িশরা িছেড় যায়, তারপর ঘুম
অব ােতই মৃতু  হেয়েছ। যারা াড- সােরর গী তােদর মৃতু  সাধারণত এইভােবই হেয়
থােক।

ব ামেকশ বিলল,—িক  ওঁর পােয় মাজা িছল ল  কেরেছন বাধহয়। এই দা ণ
ীে  িতিন মাজা পের েয়িছেলন একথা িক িব াসেযাগ ?

ডা ার পােলর মুেখ একটু ি ধার ভাব দখা গল। িতিন বিলেলন,—ওটা যিদও
ডা াির িনদােনর এলাকায় পেড় না, তবু ভাববার কথা। িনশানাথবাবু এই গরেম মাজা
পােয় িদেয় েয়িছেলন িব াস হয় না। িক  আর কউ তাঁেক ঘুম  অব ায় মাজা পিরেয়
িদেয়েছ তাই বা িক কের িব াস করা যায়? কউ স- চ া করেল িতিন জেগ উঠেতন না?
আপনার িক মেন হয়?

ব ামেকশ বিলল,—আেগ একটা কথা বলুন। াড- সােরর গী পােয় মাজা
পরেল াড- সার বেড় যাবার স াবনা আেছ িক?”

ডা ার পাল বিলেলন,—তা আেছ। িক  মাথার িশরা িছেড় মারা যােবই এমন কথা
জার িদেয় বলা যায় না। িবেশষ ে  মারা যেত পাের।

ব ামেকশ বিলল,—ডা ারবাবু, আপিন াভািবক মৃতু র সািটিফেকট দেবন না।



িনশানাথবাবুর শরীেরর মেধ  কী ঘেটেছ বাইের থেক হয়েতা সব বাঝা যাে  না। পা -
মেটম হওয়া উিচত৷।

ডা ার তী  চে  িকছু ণ ব ামেকশেক িনরী ণ কিরেলন, তারপর কলেমর মাথা
ব  কিরেত কিরেত বিলেলন,—আপিন ধাঁকা লািগেয় িদেলন। ‘ বশ, তাই ভােলা, িত তা
আর িকছু হেব না।’ ব াগ হােত উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলেলন,—আিম চললাম। থানায় খবর
পাঠাব, আর আটি র ব ব া করব।

ডা ারেক িবদায় িদয়া িবজয় িফিরয়া আিসল, া ভােব একটা চয়াের বিসয়া
দুহােত মুখ ঢািকল।

ভুজ বাবু তখনও িভতর িদেকর ােরর কােছ দাঁড়াইয়া িছেলন, সদয় কে  বিলেলন,
—িবজয়বাবু, আপিন িনেজর কুিঠেত িগেয় েয় থাকুন। আিম না হয় একটা সেডিটভ
িদি । এ সময় ভেঙ পড়েল তা চলেব না।

িবজয় হােতর িভতর হইেত মুখ তুিলল না, ের বিলল,—আিম িঠক আিছ।
ভুজ ধরবাবুর মুেখ একটু ু  অসে াষ ফুিটয়া উিঠল। িতিন বিলেলন,—

িনশানাথবাবুও ঐ কথা বলেতন। শরীের রাগ পুেষ রেখিছেলন, ওষুধ খেতন না। আিম
র  বার করবার জন  পীড়াপীিড় করেল বলেতন, দরকার নই, আিম িঠক আিছ। তার ফল
দখেছন তা?

ব ামেকশ চট কিরয়া তাঁহার িদেক ঘাড় িফরাইল,—তাহেল আপিনও িব াস কেরন
এটা াভািবক মৃতু ?

ভুজ ধরবাবু বিলেলন,—আমার িব ােসর কানও মূল  নই। আপনােদর সে হ
হেয়েছ পরী া কিরেয় দখুন। িক  িকছু পাওয়া যােব না।

পাওয়া যােব না িক কের জানেলন?
ভুজ ধরবাবু একটু মিলন হািসেলন। ‘আিমও ডা ার িছলাম একিদন।’ বিলয়া ধীের

ধীের িভতর িদেক ান কিরেলন।
ব ামেকশ িবজেয়র িদেক িফিরয়া বিলল,—ভুজ ধরবাবু িঠক বেলেছন, আপনার

িব াম দরকার—
িবজয় কাতর মুখ তুিলয়া বিলল,‘—আিম এখন েয় থাকেত পারব না,

ব ামেকশবাবু। কাকা—’ তাহার ক েরাধ হইয়া গল।
তা বেট। আ া, তাহেল বলুন কাল থেক িক িক ঘেটেছ। কাল সকেল আপিন

আমােক িচিঠ িদেয় দাকােন গেলন। ভাল কথা, আপনার কাকা আমােক িক িলেখিছেলন।
আপিন জােনন?

না। িক িলেখিছেলন?
িলেখিছেলন আমার সাহায  আর তাঁর দরকার নই। িক  ওকথা যাক। আপিন

কলকাতা থেক িফরেলন কখন?
পাঁচটার গািড়েত।
কাকার সে  দখা হেয়িছল?
কাকা বাগােন বড়াে ন দেখিছলাম। কথা হয়িন।
শষ তাঁেক কখন দেখিছেলন?
সই শষ, আর দিখিন। সে র পর আিম এখােন আসিছলাম। কাকার সে  কথা

বলবার জেন  িক  বাইের থেক নেত পলাম রিসকাবাবুর সে  কাকার বাচসা হে —
রিসকবাবু? িযিন শাকসবিজর দাকান দেখন? তাঁর সে  কী িনেয় বাচসা হি ল?
সব কথা নেত পাইিন। কবল কাকা বলিছেলন নেত পলাম— তামােক পুিলেস

দব। আিম আর ভতের এলাম না, িফের গলাম।



ঁ। রাে  খাবার সময় কাকার সে  দখা হয়িন?
না। আিম—সকাল সকাল খেয় আবার আটটার েন কলকাতায় িগেয়িছলাম।
আবার কলকাতায় িগেয়িছেলন? ব ামেকশ ি র নে  িবজেয়র পােন চািহয়া রিহল।
িবজেয়র  মুখ যন আরও ি  হইয়া উিঠল। স একটু িবে ােহর সুের বিলল,—

হ াঁ। আমার দরকার িছল।
কী দরকার িছল এ  ব ামেকশ কিরল না। শা ের বিলল,—কখন িফরেলন?
বােরাটার পর। িনেজর কুিঠেত িগেয় েয় পেড়িছলাম। আজ সকােল মুকুল এেস—
মুকুল?
মুকুল ভারেবলা এিদক িদেয় যাি ল, কািকমার চীৎকার নেত পেয় ছুেট এেস

দখল কািকমা অ ান হেয় মািটেত পেড় আেছন আর কাকা মারা গেছন। তখন মুকুল
দৗেড় িগেয় আমােক তুলল।

িকছু ণ নীরেব কািটল। ব ামেকশ অন মন ভােব িসগােরট মুেখ িদেত িগয়া থািময়া
গল, িসগােরট আবার কাটায় রািখেত রািখেত বিলল,—রিসকবাবু কাথায়?

িবজয় বিলল,—রিসকবাবুেক আজ সকাল থেক পাওয়া যাে  না। তাঁর কুিঠ খািল
পেড় আেছ।

তাই নািক?
এই সময় জদাস কথা বিলেলন। িতিন এত ণ জানালায় ঠস িদয়া নীরেব সম

িনেতিছেলন, এখন গলা খাঁকাির িদয়া বিলেলন,—রিসকবাবু বাধহয় কাল রাে ই চেল
গেছন। ওঁর কুিঠ আমার পােশই রাে  ওঁর ঘের আেলা লেত দিখিন।

িবজয় বিলল,—তা হেব। হয়েতা কাকার সে  বকবিকর পর—
ব ামেকশ বিলল,—হয়েতা িফের আসেবন। কেলানীর আর সবাই যথা ােন আেছ

তা? নপালবাবু—
আর সকেলই আেছ।
আবার িকছু ণ নীরেব কািটল। তারপর ব ামেকশ বিলল,—িবজয়বাবু, এবার বলুন

দিখ, িনশানাথবাবুর মৃতু  য াভািবক নয় এ সে হ আপনার হল কন?
িবজয় বিলল,— থেম ওঁর পােয় মাজা দেখ। কাকা শীতকােলও মাজা পরেতন না,

মাজা তাঁর িছলইনা। ি তীয়ত, আিম ঘের ঢুেক দখলাম জানালা ব  রেয়েছ।
ব  রেয়েছ?
হ াঁ, িছিটিকিন লাগােনা। কাকা কখনই রাে  জানালা ব  কের শানিন। তেব ক

জানালা ব  করেল?
তা বেট। —িবজয়বাবু, আপনােক একটা ঘেরর কথা িজেগ স করিছ, িকছু মেন

করেবন না। আপনার কাকার জীবেন িক কানও গাপন কথা িছল?
িবজেয়র চােখর মেধ  যন ভেয়র ছায়া পিড়ল, স অ  ের বিলল,— গাপন

কথা! না, আিম িকছু জািন না।
ব ামেকশ বিলল,—না জানা আ য নয়। হয়েতা তাঁর যৗবনকােল িকছু ঘেটিছল।

িক  কানও িদন সে হও িক হয়িন?
‘না।’ বিলয়া িবজয় া ভােব দুহােত মুখ ঢািকল।
এই সময় দিখলাম। ব ব জদাস কখন িনঃসােড় ঘর হইেত অ িহঁত হইয়ােছন।

আমােদর মেনােযাগ িবজেয়র িদেক আকৃ  িছল বিলয়াই বাধহয় তাঁহার িন মণ ল  কির
নাই।

িভতর িদেকর ারা িদয়া ভুজ ধরবাবু আিসয়া আমােদর মেধ  দাঁড়াইেলন, খােটা
গলায় বিলেলন,—িমেসস সেনর ান হেয়েছ।



িবজয় ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া গমেনাদ ত হইল। ভুজ ধরবাবু তাহােক েণেকর জন
আটকাইেলন, বিলেলন,— পা -মেটেমর কথা এখন িমেসস সনেক না বলাই ভাল।

িবজয় চিলয়া গল। কেয়ক সেক  পেরই দময় ী দবীর ঘর হইেত মমাি ক
কা ার আওয়াজ আিসল।

কািকমা—৷
বাবা িবজয়—।
ভুজ ধরবাবু একটা অেধা িসত িন াস চািপয়া যা-পেথ আিসয়ািছেলন সই পেথ

িফিরয়া গেলন। আমরা নপথ  হইেত দুইিট শাকাত মানুেষর িবলাপ িনেত লািগলাম।
 

বােরা
 
হােতর ঘিড় দিখয়া ব ামেকশ বিলল, সােড় ন’টা। এখনও পুিলস আসেত অেনক

দির। চল একটু ঘুের আসা যাক।
কাথায় ঘুরেব?
কেলানীর মেধ ই এিদক ওিদক। এস।
দুজেন বািহর হইলাম। দময় ী দবীর কা াকািটর শ  এখনও থােম নাই। িবজয়

কািকমার কােছই আেছ। ভুজ ধরবাবুরাও বাধহয় উপি ত আেছন।
আমরা সদর দরজা িদয়া বািহর হইলাম। বাঁ-হািত পথ ধিরয়ািছ, কেয়ক পা। যাইবার

পর একটা দৃশ  দিখয়া থমিকয়া গলাম। বািড়র এ-পােশ কেয়কটা কািমনী ফুেলর ঝাড়
বািড়র দুিট জানালােক আংিশকভােব আড়াল, কিরয়া রািখয়ােছ। দুিট জানালার আেগরিট
িনশানাথবাবুর ঘেরর জানালা, িপছনিট দময় ী দবীর ঘেরর। দিকলাম, দময় ী দবীর
জানালার িঠক নীেচ একিট ীেলাক স ুখিদেক ঝঁুিকয়া একা  ভ ীেত দাঁড়াইয়া আেছ।
আমােদর দিখয়া স চিকেত মুখ তুিলল এবং সরীসৃেপর মত ঝাপঝােড়র িভতর িদয়া
বািড়র িপছেন অদৃশ  হইল।

মুি েলর বৗ নজর িবিব।
ব ামেকশ কুি ত কিরয়া চািহয়া িছল। বিললাম,— দখেল?
ব ামেকশ আবার চিলেত আর  কিরয়া বিলল,—জানালায় আিড় পেত নিছল।
িক মতলেব?
িনছক কৗতুহল হেত পাের। মেয়মানুষ তা! িনশানাথবাবু মারা গেছন। অথচ ওরা

িবেশষ কানও খবর পায়িন। সরাসির িজে স করবারও সাহস নই। তাই হয়েতা—
আমার মনঃপূত হইল না। মেয়রা কৗতুহেলর বেশ আিড় পািতয়া থােক। িক

এে ে  িক ধুই কৗতুহল?
গাহােলর স ুখ িদয়া যাইবার সময় দিখলাম পানুেগাপাল িনেজর কুিঠর পঠায়

বিসয়া হতাশা-ভরা চে  আকােশর িদেক চািহয়া আেছ। আমােদর দিখয়া স উিঠয়া
দাঁড়াইল, দু হােত িনেজর চুেলর মুিঠ ধিরয়া িকছু বিলেত চািহল। তাহার ঠাঁট কাঁিপয়া
উিঠল, িক  গলা িদেয় আওয়াজ বািহর হইল না। তারপর স আবার বিসয়া পিড়ল। এই
অসহায় মানুষিট িনশানাথবাবুর মৃতু েত কতখািন কাতর হইয়ােছ একিট কথা না বিলয়াও
তাহা কাশ কিরল।

আমরা দাঁড়াইলাম না, আগাইয়া চিললাম। সামেনর একটা মাড় ছািড়য়া ি তীয় মাড়
ঘুিরয়া নপালবাবুর গৃেহর স ুেখ উপি ত হইলাম।

নপালবাবু অেধাল  অব ায় ত েপােশ বিসয়া একটা বাঁধােনা খাতায় িকছু



িলিখেতিছেলন, আমােদর দিখয়া ত খাতা ব  কিরয়া ফিলেলন। চাখ পাকাইয়া
আমােদর িদেক িকছু ণ চািহয়া থািকয়া অ স  ের বিলেলন,—আপনারা!

ব ামেকশ ঘের েবশ কিরয়া ত েপােশর পােশ বিসল, দুঃিখত মুেখ িমথ া কথা
বিলল,—িনশানাথবাবু িচিঠ িলেখ নম  কেরিছেলন। আজ এেস দিখ—এই ব াপার।

নপালবাবু সতক চে  তাহােক িনরী ণ কিরয়া গলার মেধ  একটা শ  কিরেলন
এবং অধদ  িসগার ধরাইেত বৃ  হইেলন।

ব ামেকশ বিলল,—আমরা তা এেকবাের ঘাবেড় গিছ। িনশানাথবাবু এমন হঠাৎ
মারা যােবন ভাবেতই পািরিন।

নপালবাবু ধাঁয়া ছািড়য়া বিলেলন,— াডে সােরর গী ঐভােবই মের। িনশানাথ বড়
এক ঁেয় িছল, কা র কথা নেতা না। কতবার বেলিছ—

আপনার সে  তা তাঁর খুবই স াব িছল?
নপালবাবু একটু দাম লইয়া বিলেলন,—হ াঁ, স াব িছল বিক। তেব ওর

এক ঁেয়িমর জেন  মােঝ মােঝ কথা কাটাকািট হত।
কথা কাটাকািটর কথায় মেন পড়ল। সিদন আমােদর সামেন আপিন ওঁেক

বেলিছেলন, ভাঙব নািক হাঁেট হাঁিড়! তা থেক আমার মেন হেয়িছল, আপিন ওঁর জীবেনর
কানও কথা জােনন।

নপালবাবুর এবার আর একটু ভাব-পিরবতন হইল, িতিন সৗ দ সূচক হািসেলন।
বিলেলন,— কথা! আের না, ও আপনার ক না। রােগর মাথায় যা মুেখ এেসিছল
বেলিছলাম, ওর কানও মােন হয় না। —তা আপনারা এেসেছন, আজ তা এখােন খাওয়া-
দাওয়ার কান ব ব াই নই, হেব বেলও মেন হয় না। মুকুল—আমার মেয় অসু  হেয়
পেড়েছ।

ব ামেকশ বিলল,—হবারই কথা। উিনই তা থম জানেত পােরন। খুবই শক
লেগেছ। —আ া নপালবাবু, িকছু মেন করেবন না, একটা  কির। আপনার মেয়র
সে  িক িবজয়বাবুর কানও রকম—

নপালবাবুর সুর আবার কড়া হইয়া উিঠল,— কানও রকম কী?
কানও রকম ঘিন তা—?
‘কা র সে  ঘিন তা করবার মেয় আমার নয়। তেব- থম এখােন আসার

কেয়কমাস পের িবজেয়র সে  মুকুেলর িবেয়র কথা তুেলিছলাম। িবজয় থমটা রাজী িছল,
তারপর উলেট গল।’ িকছু ণ ম হইয়া থািকয়া বিলেলন,—িবজয়টা ঘার িনল ।

ব ামেকশ স ু িচতভােব  কিরল,—িবজয়বাবুর িক চিরে র দাষ আেছ?
নপালবাবু বিলেলন,— দাষ ছাড়া আর িক। ভােবর দাষ। ভাল মেয় ছেড় যারা

ন -কুলটার পছেন ঘুের বড়ায় তােদর িক স ির  বলব?
িবজয়-মুকুলঘিটত রহস িট পির ার হইবার উপ ম কিরেতিছল, িক  বাধা পিড়ল।

ভুজ াধর বাবু েবশ কিরয়া বিলেলন,—মুকুল এখন কমন আেছ?
নপালবাবু বিলেলন,— যমন িছল তমিন। নিতেয় পেড়েছ মেয়টা। তুিম একবার

দখেব?
চলুন। কাথায় স?
‘ েয় আেছ।’ বিলয়া নপালবাবু ত েপাশ হইেত উিঠেলন।
ব ামেকশ বিলল,—আ া, আমরাও তাহেল উিঠ!
নপালবাবু উ র িদেলন না, ভুজ ধরবাবুেক লইয়া িভতের েবশ কিরেলন।
খাতাটা ত েপােশর উপর পিড়য়া িছল। ব ামেকশ টপ কিরয়া সটা তুিলয়া লইয়া

ত পাতা উ াইল, তারপর খাতা যথা ােন রািখয়া িদয়া বিলল,—চল।



বািহের রা ায় আিসয়া িজ াসা কিরলাম,—খাতায় কী দখেল?
ব ামেকশ বিলল,—িবেশষ িকছু নয়। কেলানীর সকেলর নােমর িফিরি । তার মেধ

পানুেগাপাল আর বনল ীর নােমর পােশ ড ারা।
তার মােন?
নপালবাবু বাধহয় কালেনিমর ল াভাগ  কের িদেয়েছন। ওঁর ধারণা হেয়েছ

উিনই এবার কেলানীর শূন  িসংহাসেন বসেবন। পানুেগাপাল আর বনল ীেক কেলানী
থেক তাড়ােবন, তাই তােদর নােম ঢ ারা পেড়েছ। িক  ওকথা যাক, মুকুল আর িবজেয়র
ব াপার বুঝেল?

খুব ভােব বুিঝিন। কী ব ােপার?
নপালবাবুরা কেলানীেত আসার পর মুকুেলর সে  িবজেয়র মাখামািখ হেয়িছল,

িবেয়র স  হেয়িছল। তারপর এল বনল ী। বনল ীেক দেখ িবজয় তার িদেক ঝঁুকল,
মুকুেলর সে  িবেয় ভেঙ িদেল।

ও—তাই ন -কুলটার কথা। িক  িবজয়ও তা বনল ীর ইিতহাস জােন। ম
হেলও িবেয় হেব িক কের?

িবজয় যিদ জেন েন িবেয় করেত চায় ক বাধা দেব?
িনশানাথবাবু িন য় বাধা িদেয়িছেলন।
স ব। িতিন বনল ীেক হ করেতন। িক  তার সে  ভাইেপার িবেয় িদেত

বাধহয় ত িছেলন না। —বড় জিটল ব াপার অিজত, যত দখিছ ততই বিশ জিটল মেন
হে । িনশানাথবাবুর মৃতু েত অেনেকরই সুিবধা হেব।

িনশানাথবাবুর মৃতু  াভািবক নয়। এ িবষেয় তুিম িনঃসংশয়?
িনঃসংশয়। তাঁর াড- সার তাঁেক পাহােড়র িকনারায় এেন দাঁড় কিরেয়িছল,

তারপর িপছন থেক কউ ঠলা িদেয়েছ।
িনশানাথবাবুর বািড়েত িফিরয়া আিসেল িবজয় বিলল,—কািকমােক ভুজ ধরবাবু,

মরিফয়া ইনেজকশন িদেয়েছন। কািকমা ঘুিমেয় পেড়েছন।
ব ামেকশ বিলল,—ভাল। ঘুম ভাঙেল অেনকটা শা  হেবন। ইিতমেধ  মৃতেদহ

ানা িরত করা যােব।
 

তেরা
 
এগােরাটার সময় পুিলস ভ ান আিসল। তাঁহােত কেয়কজন কনে বল ও ানীয়

থানার দােরাগা েমাদ বরাট।
েমাদ বরােটর বয়স বিশ নয়। কােলা রঙ, কাটােলা মুখ, শাল াং  দহ। পুিলেসর

ছাঁেচ পিড়য়াও তাহার মনটা এখনও শ  হইয়া ওেঠ নাই; মুেখ একটু ছেলমানুষী ভাব
এখনও লািগয়া আেছ। করেজােড় ব ামেকশেক নম ার কিরয়া তদগত মুেখ বিলল,—
আপিনই ব ামেকশবাবু?

বুিঝলাম পুিলেসর লাক হইেলও স ব ামেকেশর ভ । ব ামেকশ হািসমুেখ
তাহােক একটু তফােত লইয়া িগয়া িনশানাথবাবুর মৃতু র সে হজনক হাল বয়ান কিরল।
েমাদ বরাট একা মেন িনল। তারপর ব ামেকশ তাঁহােক লইয়া মৃেতর কে  েবশ

কিরল। িবজয় ও আিম সে  গলাম।
ঘের েবশ কিরয়া বরাট ােরর কােছ দাঁড়াইয়া পিড়ল এবং চািরিদেক চ ু  িফরাইয়া

দিখেত লািগল। এই সময় মেঝর উপর একটা লঘু গালক বাতােস গড়াইেত গড়াইেত



যাইেতেছ দিখয়া বরাট নত হইয়া সটা কুড়াইয়া লইল। খড়, কনা ঘাস, শেণর সুেতা
িমি ত একিট । বরাট বিলল,—এটা িক? কােখেক এল?

ব ামেকশ বিলল,—‘চড়াই পািখর বাসা। ঐ দখুন, ওখান থেক খেস পেড়েছ।’
বিলয়া উে  পাখা ঝুলাইবার আংটার িদেক দখাইল। দখা গল চড়াই পািখরা িনিবকার,
শূন  আংটায় আবার বাসা বাঁধেত আর  কিরয়া িদয়ােছ।

খেড়র গালাটা ফিলয়া িদয়া বরাট মৃতেদেহর কােছ িগয়া দাঁড়াইল এবং চাদর
সরাইয়া মৃতেদেহর উপর চাখ বুলাইল। ব ামেকশ বিলল,—পােয় মাজা দখেছন? ঐেটই
সে েহর মূল কারণ। আিম মৃতেদহ ছঁুইিন, পুিলেসর আেগ মৃতেদহ শ করা অনুিচত
হত। িক  মাজার তলায় কী আঁেছ, পােয় কানও িচ  আেছ িক না জানা দরকার।

বশ তা, এখনই দখা যেত পাের বিলয়া বরাট মাজা খুিলয়া লইল। ব ামেকশ
ঝঁুিকয়া পােয়র গাছ পযেব ণ কিরল। আপাতদৃি েত অ াভািবক িকছু দখা যায় না, িক
ভাল কিরয়া ল  কিরেল দখা যায় পােয়র গােছর কােছ অ  দাগ রিহয়ােছ; মাজার উপর
ইল াি ক গাটার পিরেল য-রকম দাগ হয়। সই রকম।

দাগ দিখয়া ব ামেকেশর চাখ ল ল কিরয়া িলয়া উিঠয়ািছল; স বরাটেক
বিলল,— দখেলন?

বরাট বিলল,—হ াঁ। বাঁধেনর দাগ মেন হয়। িক  এ থেক কী অনুমান করা যেত
পাের?

ব ামেকশ বিলল,—অ ত এটুকু অনুমান করা যেত পাের য, িনশানাথবাবু মৃতু র
পূেব িনেজ মাজা পােরনিন, আর কউ পিরেয়েছ।

বরাট বিলল,—িক  কন? এর থেক িক মেন হয়? আপিন বুঝেত পেরেছন?
বাধহয় পেরিছ। িক  যত ণ সব পরী া না হে  তত ণ িকছু না বলাই ভাল।

আপিন মৃতেদহ িনেয় যান। ডা ারেক িবেশষভােব ল  করেত বলেবন গােয় কাথাও
হাইেপাডারিমক িসিরে র িচ  আেছ িক না।

বশ।
আমরা আবার বািহেরর ঘের িফিরয়া আিসলাম। বরাট কনে বলেদর ডািকয়া

মৃতেদহ ভ ােন তুিলবার কুম িদল। িবজয় এত ণ কানও মেত িনেজেক শ  কিরয়া
রািখয়ািছল, এখন মুেখ হাত চাপা িদয়া কাঁিদেত লািগল।

ব ামেকশ কামল ের বিলল,—আপনার আজ আর সে  িগেয় কাজ নই, আমরা
যাি । আপিন বরং কাল সকােল যােবন। —িক বেলন, ই েপ র িবরাট?

বরাট বিলল,— সই ভাল। কাল সকােলর আেগ িরেপাট পাওয়া যােব না। আিম
সকােল ওঁেক িনেয় আপনার বাসায় যাব।

বশ। চলুন তাহেল। আপনার ভ ােন আমােদর জায়গা হেব তা?
হেব। আসুন।
ব ামেকশ িবজেয়র িপেঠ হাত রািখয়া মৃদু ের আ াস িদল, তারপর আমরা ােরর

িদেক পা বাড়াইলাম। এই সময় িভতেরর দরজার স ুেখ বনল ী আিসয়া দাঁড়াইল। তাহার
মুখ  হীন, পরেনর ময়লা শািড়র আিচেল কািল ও হলুেদর ছাপ। আমােদর সিহত
চাখােচািখ হইেত স বিলল,—রা া হেয়েছ। আপনারা খেয় যােবন না?

ব ামেকশ বিলয়া উিঠল—রা া! ক রাঁধেল?
বনল ী চাখ নামাইয়া স ু িচত ের বিলল,—আিম।
তাহার আঁচেল কািল ও হলুেদর দাগ, অনভ  র নি য়ার িচ । যাক, তবু

কেলানীর একজন মাথা ঠা া রািখয়ােছ, যত মমাি ক ঘটনাই ঘটুক এত েলা লােকর
আহার চাই তাহা স ভােল নাই। দিখলাম, িবজয় মুখ তুিলয়া একদৃি  বনল ীর পােন



চািহয়া আেছ, যন তাহােক এই নূতন দিখল।
ব ামেকশ বিলল,—‘আমরা এখন িফের যাি । খাওয়া থাক। এমিনেতই আপনােদর

কে র শষ নই, আমরা আর হা ামা বাড়ব না। আপিন বরং এেদর ব ব া ক ন।’ বিলয়া
িবজেয়র িদেক ইি ত কিরল।

বনল ী িবজেয়র কােছ আিসয়া দাঁড়াইল, ভারী গলায় বিলল,—চলুন, ান কের
নেবন।

আমরা বািহর হইলাম।
পুিলস ভ ান একিট শবেদহ ও কেয়কিট জীব  মানুষ লইয়া কিলকাতার অিভমুেখ

চিলল। পেথ বিশ কথা হইল না। এক সময় ব ামেকশ বিলল,—রিসক দ নােম একিট
লাক কেলানীেত থাকত, কাল থেক স িন ে শ। খুব স ব দাকােনর টাকা চুির
কেরেছ। তার খাঁজ নেবন। তার হােতর আঙুল কাটা। খঁুেজ বার করা কিঠন হেব না।

বরাট নাটবুেক িলিখয়া লইল।
ঘ াখােনক পের বাসার স ুেখ আমােদর নামাইয়া িদয়া পুিলস ভ ান চিলয়া গল।
সম  িদন মনটা িব া  হইয়া রিহল। িনশানাথবাবুর ছায়ামূিত মেনর মেধ  ঘুিরয়া

বড়াইেত লািগল।
িবকালেবলা িতনটার সময় দিখলাম ব ামেকশ ছাতা লইয়া বািহর হইেতেছ।

িজ াসা কিরলাম,— কাথায়?
স বিলল,—একটু খাঁজ-খবর িনেত ব ি ।
কার খাঁজ-খবর?
কা র ওপর আমার প পাত নই, কেলানীর অিধবাসীেদর যার খবর পাব যাগাড়

করব। আপাতত দিখ ডা ার ভুজ ধর আর লাল িসং স ে  িকছু সং হ করেত পাির
িকনা।

লাল িসংেক ভােলািন?
কাউেক ভুিলিন। বিলয়া ব ামেকশ িন া  হইল।
স বািহর হইবার আধা ঘ া পের টিলেফান আিসল। িবজয় কেলানী হইেত

টিলেফান কিরেতেছ। ওিদেকর খবর ভালই, দময় ী দবী এখনও জােগন নাই। অন
খবেরর মেধ  জদাস গাঁসাইেক পাওয়া যাইেতেছ না, ি হের আহােরর পূেবই িতিন
অ ধান কিরয়ােছন।

অিভনব সংবাদ। থম রিসক দ, তারপর ব ব বাবাজী! ইিনও িক কেলানীর টাকা
হাত সাফাই কিরেতিছেলন?

ব ামেকশ িফিরেল সংবাদ িদব বিলয়া টিলেফান ছািড়য়া িদলাম।
স ার া ােল ঝেড়র সে  বৃি  নািমল। যন অেনকিদন একজুরী ভাগ কিরবার

পর ঘাম িদয়া র ছািড়ল। ব ামেকশ রৗে র জন  ছাতা লইয়া বািহর হইয়ােছ, বৃি েতও
ছাতা কােজ আিসেব।

রাি  সােড় আটটার সময় ব ামেকশ িফিরল। জামা িভিজয়া গাবর হইয়ােছ,
ছাতাটার অব া ঝােড়া কােকর মত; সই অব ায় চয়াের বিসয়া পরম তৃি র একিট
িন াস ফিলল। তারপর গলা চড়াইয়া হাঁিকল,—পুটরাম, চা িনেয় এস।

তাহােক িবজেয়র বাতা নাইলাম। স িকছু ণ অন মেন রিহল, শেষ বিলল,—এেক
এেক িনিভেছ দউিট। এইভােব যিদ চলেত থােক তাহেল শষ পয  মুি ল িমঞা ছাড়া
আর কউ থাকেব না। িক  বাবাজী এত দিরেত পালােলন কন? পা -মেটেমর নাম
েন ঘাবেড় গেছন?

িজ াসা কিরলাম,—তারপর তামার িক হল? ভুজ ধরবাবুর খবর পেল?



নতুন খবর বড় িকছু নই। িতিন যা যা বেলিছেলন সবই সিত । চীেনপিটেত তাঁর
িডসেপ াির। আর নািসং হাম িছল। অেনক রাজগার করেতন! তারপরই দুমিত হল।

আর লাল িসং?
ব ামেকশ িভজা জামা খুিলয়া মািটেত ফিলল,—লাল িসং বছর দুই আেগ জেল

মারা গেছ। তার ীেক িচিঠ দওয়া হেয়িছল। িক  িচিঠ িফের এেসেছ। ীর পা া কউ
জােন না।

বািহের বৃি  চিলেতেছ; চািরিদক ঠা া হইয়া িগয়ােছ। পঁুিটরাম চা আিনয়া িদল।
ব ামেকশ চােয় একিট ু  চুমুক িদয়া বিলল,—এই বৃি টা যিদ কাল রাি ের হত তাহেল
িনশানাথবাবুর মাজা পরার একটা মােন পাওয়া যত, মেন হত উিন িনেজই মাজা
পেরেছন। অ ত স াবনাটা বাদ দওয়া যত না। ভািগ স কাল বৃি  হয়িন।
 

চৗ
 
পরিদন সকালেবলা বরাট ও িবজয় আিসল। িবজেয়র পা খািল, অেশােচর বশ।

া ভােব চয়াের বিসল।
ব ামেকশ বরােটর িদেক হাত বাড়াইয়া বিলল,— ক, পা -মেটম িরেপাট দিখ।
বাতাম-অ াটা পেকট খুিলেত খুিলেত বরাট বিলল,—পির ার িরেপাট; সে হজনক

িকছুই পাওয়া যায়িন। রে  কানও িবষ বা ওষুেধর িচ  পয  নই। মাথার মেধ
হমােরজ হেয় মারা গেছন।

হাইেপাডারিমক িসিরে র দাগ নই?
কনুইেয়র কােছ িশেরর ওপর ছুচ ফাটােনার কেয়কটা দাগ আেছ িক  স েলা

দু'িতন মােসর পুরােনা।
আর পােয়র দাগ?
ডা ার বেলন ও—দােগর সে  মৃতু র কানও স  নই।
বরাট িরেপাট বািহর কিরয়া িদল। ব ামেকশ পু ানুপু েপ তাহা পিড়ল। িন াস

ফিলয়া িরেপাট বরাটেক ফরত িদয়া বিলল,— দেহ িকছু পাওয়া যােব আমার মেন করাই
অন ায় হেয়িছল।

বরাট বিলল,—তাহেল িক সাজাসুিজ াড- সার থেক মৃতু  বেলই ধরেত হেব?
কখনই না। হত াকারী াড়- সােরর সুেযাগ িনেয়েছ, তাই হত ার কানও িচ

পাওয়া যাে  না।
িক —িকভােব সুেযাগ িনেয়েছ বুঝেত পারিছ না। আমােক যিদ তদ  চালােত হয়

তাহেল ধরা- ছাঁয়া যায় এমন একটা িকছু চাই তা। আপিন কাল বেলিছেলন মাজা পরার
কারণ বুঝেত পেরেছন। কী বুঝেত পেরেছন আমায় বলুন।

িবজয় এত ণ আ ুল িদয়া কপােলর দুই পাশ িটিপয়া িনজীবভােব বিসয়ািছল, এখন
চাখ তুিলয়া ব ামেকেশর পােন চািহল। ব ামেকশও তাহার পােন চািহয়া একটু যন
ইত ত কিরল। তারপর বিলল,—সব মাণ আপনােদর চােখর সামেন রেয়েছ। িকছু
অনুমান করেত পারেছন না?

বরাট বিলল,—না, আপিন বলুন!
চড়াই পািখর বাসা মেঝায় পেড়িছল, তা থেক িকছু ধরেত পারেলন না?
না।
ব ামেকশ আবার একটু ইত ত কিরল। বড় বীভৎস মৃতু  বিলয়া স িবজেয়র িদেক



সসে ােচ দৃি পাত কিরল।
িবজয় চাপা গলায় বিলল,—তবু আপিন বলুন।
ব ামেকশ তখন ধীের ধীের বিলল,—আপনােদর বলিছ, িক  কথাটা যন চাপা

থােক। —িনশানাথবাবুর পােয় দিড় বঁেধ কিড়কােঠর আংটা থেক ঝুিলেয় িদেয়িছল। াড-
সার িছলই, তার ওপর শরীেরর সম  র  নেম িগেয় মাথায় চাপ িদেয়িছল। মাথার

িশরা িছেড় পাঁচ িমিনেটর মেধ  মৃতু  হল। তারপর তাঁেক নািমেয় িবছানায় ইেয় িদেল।
িক  আমােদর ভাগ বেশ মাজা খুেল িনেয় যেত ভুেল গল। চতুর অপরাধীরাও ভুল কের,
নইেল তােদর ধরবার উপায় থাকত না।

আমরা ি ত হতবাক হইয়া রিহলাম। িবজেয়র গলা িদয়া একটা িবকৃত আওয়াজ
বািহর হইল। দিখলাম, তাহার মুখ ছাইবণ হইয়া িগয়ােছ।

বরাট থম কথা কিহল,—কী ভয়ানক! এখন বুঝেত পারিছ, পােছ পােয় দিড়র দাগ
হয় তাই মাজা পিরেয়িছল। আংটায় দিড় পরাবার সময় চড়াই পািখর বাসা খেস পেড়িছল—
ঘের একটা টুল আেছ, তােত উেঠ আংটায় দিড় পরাবার কানই অসুিবধা নই। িক
ব ামেকশবাবু, একটা কথা এত ব াপােরও িনশানাথবাবুর ঘুম ভাঙল না?

ব ামেকশ বিলল,—িনশানাথবাবু বাধহয় জেগই িছেলন। রাি  দশটা থেক
এগােরাটার মেধ  এই ব াপার হেয়িছল। কাল ডা ার পাল তাই বেলিছেলন, িরেপাট থেকও
তাই পাওয়া যাে ।

তেব?
জানা লাক িনশানাথবাবুেক খুন কেরেছ এটা তা বাঝাই যাে । আিম ভেবিছলাম

হত াকারী ইনেজকশন িদেয় থেম তাঁেক অ ান কের তারপর ঝুিলেয় িদেয়েছ। আজকাল
এমন অেনক ইনেজকশন বিরেয়েছ যােত দু িমিনেটর মেধ  অ ান হেয় যায়। অথচ রে র
মেধ  ওষুেধর কানও িচ  থােক না- যমন Sodium Pentiothal. িক  শরীের যখন ছঁুচ
ফাটােনার দাগ পাওয়া যায়িন তখন বুঝেত হেব সােবক থা অনুসােরই িনশানাথবাবুেক
অ ান করা হেয়িছল।

অথ াৎ
অথাৎ স া  ব াগ। ঘােড়র উপর মালােয়ম হােত এক ঘা িদেলই অ ান হেয় যােব,

অথচ ঘােড় দাগ থাকেব না।
িকছু ণ সকেল নীরব রিহলাম। তারপর িবজয় পাং  মুখ তুিলয়া বিলল,—িক  ক?

কন?
তাহার ে র মমথ বুিঝয়া ব ামেকশ মাথা নািড়ল—তা এখনও জািন না। আর

একটা কথা বুঝেত পারিছ না, িমেসস সন রাি  দশটা থেক এগােরাটার মেধ  িন য়
পােশর ঘের িছেলন। িতিন িকছু জানেত পারেলন না?

িবজয় িনেজর অ াতসাের উিঠয়া দাঁড়াইল, িলতকে  বিলল,—কািকমা! না না,
িতিন িকছু জােনন না-িতিন িন য় ঘুিমেয় পেড়িছেলন—

আমরা অবাক হইয়া তাহার পােন চািহয়া আিছ দিখয়া স আবার বিসয়া পিড়ল।
ব ামেকশ বিলল,—ওকথা যাক। যথা-সমেয় সব ে রই জবাব পাওয়া যােব। আপাতত
একটা কথা বলুন তা, িনশানাথবাবুর উ রািধকারী ক?

িবজয় উদ া ভােব বিলল,—আিম আর কািকম-সমান ভাগ।
ব ামেকশ ও বরােটর মেধ  একবার দৃি  িবিনময় হইল। বরাট উিঠবার উপ ম

কিরয়া বিলল,—আজ তাহেল ওঠা যাক। িবজয়বাবুর এখনও অেনক কাজ, মৃতেদহ সৎকার
করেত হেব—

সকেল উিঠলাম। ব ামেকশ বিলল,—ওেবলা আমরা একবার কেলানীেত যাব। ভাল



কথা, রিসক দ’র খবর পাওয়া গল?
বরাট বিলল,—আিম লাক লািগেয়িছ। এখনও কানও খবর পাওয়া যায়িন।
ব ামেকশ িবজয়েক িজ াসা কিরল,— জদাস বাবাজী িফের আেসিন?
িবজয় মাথা নািড়ল।
ব ামেকশ বিলল,—ই েপ র বরাট, আপনার একজন খে র বাড়ল। জদােসরও

খাঁজ নেবন।
বরাট িলিখয়া লইেত লইেত বিলল,—ওিদেক যখন যােবন থানায় একবার আসেবন

নািক?
যাব।
তাহারা ান কিরেল ব ামেকশ ায় আধা ঘ া ঘাড় ঁিজয়া চয়াের বিসয়া রিহল।

আিম দুটা িসগােরট শষ কিরবার পর নীরবতার মৗন উৎপীড়ন আর সহ  কিরেত না
পািরয়া বিললাম,—িবজয়েক কী মেন হয়? অিভনয় করেছ নািক?

ব ামেকশ ঘাড় তুিলয়া বিলল,—এ যিদ ওর অিভনয় হয়, তাহেল ওর মত অিভেনতা
বাংলা দেশ নই।

তাহেল কাকার মৃতু েত সিত  শাক পেয়েছ। কািকমােকও ভালবােস মেন হল।
ঁ। এবং সজেন ই ওর ভয় হেয়েছ।

িকছু ণ কািটবার পর আবার  কিরলাম,—আ া, মাটেরর টুকেরা পাঠােনার
সে  িনশানাথবাবুর মৃতু র িক কানও স  আেছ?

ব ামেকশ বিলল, থাকেতও পাের, না থাকেতও পাের।
লাল িসং তা দু' বছর আেগ মের গেছ। িনশানাথবাবুেক তেব মাটেরর টুকেরা

পাঠাি ল ক?
তা জািন না। িক  একটা ভুল কােরা না। মাটেরর টুকেরা েলা য িনশানাথবাবুর

উে েশ ই পাঠােনা হি ল তার কানও মাণ নই। িতিন িনেজ তাই মেন কেরিছেলন বেট,
িক  তা না হেতও পাের।

তেব কার উে েশ  পাঠােনা হি ল?
ব ামেকশ উ র িদল না। দুই-িতন িমিনট অেপ া কিরয়া যখন দিখলাম উ র

িদেব না, তখন অন   কিরলাম,—সুনয়না-উপাখ ােনর সে  িনশানাথবাবুর মৃতু র
যাগােযাগ আেছ নািক?

ব ামেকশ বিলল, থাকেলও িকছু দখেত পাি  না। মুরাির দ েক মেরিছল সুনয়না
িনেকািটন িবষ খাইেয়। িনশানাথবাবুেক মেরেছ পু ষ।

পু ষ?
হ াঁ। িনশানাথবাবু ল া-চওড়া লাক িছেলন না, তবু তাঁেক দিড় িদেয় কিড়কাঠ থেক

ঝঁুিলেয় দওয়া একজন ীেলােকর কম নয়।
তা বেট। িক  মািটভ িক হেত পাের?
ব ামেকশ উিঠয়া আলস  ভািঙল।
‘আমােক িনশানাথবাবু ডেকিছেলন, এইেটই হয়েতা সবেচেয় বড় মািটভ!’ বিলয়া

স িসগােরট ধরাইয়া ানঘেরর িদেক চিলয়া গল।
 

পেনেরা
 
সায়াে  মাহনপুেরর শেন যখন পৗিছলাম তখনও ীে র বলা অেনকখািন



বািক আেছ। শেনর া েণ বািহর হইয়া দিখ িকেলানীর গািড় দাঁড়াইয়া আেছ, মুি ল
িমঞা পা-দােন বিসয়া িবিড় টািনেতেছ।

মুি লেক এ কয়িদন দিখ নাই, স যন আর একটু বুেড়া হইয়া িগয়ােছ, আরও
িঝমাইয়া পিড়য়ােছ। সলাম কিরয়া বিলল,—িবজয়বাবু আপনােগার জন  গািড় পাঠাইেছন।

ব ামেকশ বিলল,—ওরা ঘাট থেক িফেরেছ তাহেল?
মুি ল বিলল,—হ-িফরেছন।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—নতুন খবর িকছু আেছ নািক?
মুি ল িন াস ফিলয়া বিলল,—আর নূতন খবর কী কতা। সব তা শষ হইয়া

িগেছ।
তা বেট। চল—িক  একবার থানা হেয় যেত হেব।
চেলন। —কতাবাবুর নািক ময়না তদ  হেছ?
হ াঁ। তুিম খবর পেল কাে েক?
ন ন কােন আইল। তা ময়না তদে  কী জানা গল? সহজ মৃতু  নয়?
ব ামেকশ টা পাশ কাটাইয়া গল। বিলল,— স কথা ডা ার জােনন। মুি ল

িমঞা, তুিম তা আিফম খেয় িঝেমাও, তুিম এত খবর পাও িক কের?
মুি েলর মুেখ একটু ীণ হািস দখা িদল, স বিলল—আিম িঝমাইেল িক হব

কতা, আমার িবিব জানাডার চারটা চাখ চারটা কান। তার চাখ কান এড়ায়া িকছু হবার
যা নাই। আিম সব খবর পাই। একটা িকছু য ঘটেবা তা আেগই বুঝিছলাম।

িক কের বুঝেল?
মুি ল একটু চুপ কিরয়া থািকয়া হঠাৎ আে পভের হ স ালন কিরয়া বিলল,—

মইয়া মানুষ লইয়া লটখট।  র◌ােতর আঁধাের এ উয়ার ঘের যায়, ও ইয়ার ঘের যায়-ই
সব ন ািমেত িক ভাল হয় কতা? হয় না।

িবি ত ের ব ামেকশ বিলল,— ক কার ঘের যায়?
কথাটা বিলয়া ফিলয়া মুি ল একটু িব ত হইয়া পিড়য়ািছল, বিলল,—কাের বাদ িদমু

কতা? মইয়া লাক লাই দু  হয় বিশ, মরেদর সবনােশর জন ই তা খাদা উয়ােদর
বানাইেছন।

মােন...তুিম বলেত চাও রাে  কেলানীর মেয়রা লুিকেয় পু ষেদর ঘের যায়। ক
কার ঘের যায় বলেত পাৱ?

তা কমেন কব কতা? অাঁধাের িক কােরা মুখ দখা যায়। তেব িভতর িভতর ন ািম
চলেছ। এখন কতাবাবু নাই, বড়িবিবও সাদািস া মইয়া, এখন তা হ  বাড়াবািড় হব।

ব ামেকশ বিলল,— মেয়রা কারা তা না হয় বলেত পারেল না, িক  কার ঘের যায়
সটা তা বলেত পার।

মুি ল একটু অধীর ের বিলল,—িক মুি ল, সটা আ াজ করা লন না। মইয়া
লাক জায়ান মরেদর ঘের যাইব না তা িক বুড়ার ঘের যাইব?

মুি ল িমঞার জীবন-দশেন মার-প াচ নাই। মেন মেন িহসাব কিরলাম, জায়ান
মরেদর মেধ  আেছ িবজয়, রিসক, পানুেগাপাল। ডা ার ভুজ াধরেকও ধরা যাইেত পাের।

ব ামেকশ আর  কিরল না, গািড়েত উিঠয়া বিসয়া বিলল,—চল, এবার যাওয়া
যাক। থানা কতদূর?

কােছই, রা ায় পেড় মুি ল চালেকর আসেন উিঠয়া গািড় হাঁকাইয়া িদল। থানায়
উপি ত হইেল েমাদ বরাট আমােদর খািতর কিরয়া িনেজর কুঠুিরেত বসাইল এবং
িসগােরেটর িটন খুিলয়া ধিরল। ব ামেকশ িসগােরট ধরাইয়া মৃদুহােস  বিলল,—
িনশানাথবাবুেক কউ খুন কেরেছ এ ত য় আপনার হেয়েছ?



বরাট বিলল,—আমার হেয়েছ, িক  কতারা তােনানানা করেছন। তাঁরা বেলন, পা -
মেটম িরেপােট যখন িকছু পাওয়া যায়িন তখন ঘাঁটাঘাঁিট কের কাজ িক! আিম িক  ছাড়িছ
না, লেগ থাকব। —আপনার িক কাউেক সে হ হয়?

ব ামেকশ বিলল,—‘সে হ এখনও কা র ওপর পেড়িন। িক  এই ঘটনার একটা
পটভূিমকা আেছ, সটা আপনার জানা দরকার। বিল নুন।’ বিলয়া সুনয়না ও মাটেরর
টুকেরা সং া  সম  কথা িববৃত কিরল।

িনয়া িবরাট উে িজত হইয়া উিঠল, বিলল,— ঘারােলা ব াপার দখিছ। —আমােক
কী করেত হেব বলুন।

ব ামেকশ বিলল,—আপাতত দুেটা কাজ করা দরকার। এক, কেলানীর সকেলর
হােতর িটপ িনেত হেব—

তােত কী লাভ?
ওটা থাকা ভাল। কখন িক কােজ লাগেব বলা যায় না।
বরাট একটু ইত ত কিরয়া বিলল,—কাজটা িঠক আইনস ত হেব িকনা বলেত পাির

না, তবু আিম করব। ি তীয় কাজ কী?
ি তীয় কাজ, আমরা কেলানীেত যাি , আপিনও চলুন। আপনার সামেন আিম

কেলানীর েত কেক  করব, আপিন নেবন এবং দরকার হেল নাট করেবন।
‘কী ধরেনর  করেবন?
আমার ে র উে শ  হেব, স-রাে  দশটা থেক এগােরাটার মেধ  ক কাথায়

িছল, কার অ ািলবাই আেছ। কার নই, এই িনণয় করা।
বশ, চলুন তাহেল বিরেয় পড়া যাক, কাজ সের িফরেত হেব।
িটপ লইবার সর ামসহ একজন হড কনে বল আমােদর সে  চিলল।
স া হয়-হয় এমন সময় কেলানীেত পৗিছলাম। গত রাি র বষণ এখােনও মািট

িভজাইয়া িদয়া িগয়ােছ। বািড়র স ুেখ দাঁড়াইয়া ভুজ ধরবাবু িবজেয়র সিহত কথা
বিলেতিছেলন। িবজেয়র মুেখ এখনও শানৈবরােগ র ছায়া লািগয়া আেছ। ভুজ ধরবাবুর
মুখ িক  ফু , তাঁহার মুেখ অমর সা  একেপেশ হািস আবার িফিরয়া আিসয়ােছ।

আমােদর সে  েমাদ বরাট ও কনে বলেক দিখয়া িবজেয়র চােখ  জািগয়া
উিঠল। ভুজ ধরবাবু বিলেলন,—আসুন। িবজয়বাবুেক মাহমুদগর শানাি —কা। তব ক -
িনিলনীদলগত-জলমিততরলং-”

তাঁহার লঘুতা সমেয়ািচত নয়; মেন হইল িবজেয়র মন ফু  কিরবার জন  িতিন
আিধক  দখাইেতেছন।

বরাট পুিলসী গা ীেযর সিহত বিলল,—আপনােদর সকেলর হােতর িটপ িদেত হেব।
িবজেয়র চােখর  আরও তী  হইয়া উিঠল, ভুজ ধরবাবুও চিকতভােব

চািহেলন। ব ামেকশ ব াখ াি েল বিলল,—কেলানী থেক য-ভােব এেক এেক লাক খেস
পড়েছ, বািক িল কতিদন িটেক থাকেব বলা যায় না। তাই সতকতা।

িবজয় বুিঝল,—‘ বশ তা-িনন।’ তাহার চােখর দৃি  নীরেব  কিরেত লািগল,—
কন? নতুন িকছু পাওয়া গেছ িক?

ব ামেকশ বিলল,—আশা কির কা র আপি  হেব না। কারণ িযিন আপি  করেবন।
ভাবতই তাঁর উপর সে হ হেব। ভুজ ধরবাবু, আপনার আপি  নই তা?

িব ুমা  না। আসুন— বিলয়া িতিন অ ু  বাড়াইয়া িদেলন। বরাট কনে বলেক
ইি ত কিরল, কনে বল অ ুে র ছাপ তুিলেত বৃ  হইল। ভুজ ধরববাবু বাঁকা হািসেত
হািসেত বিলেলন,— দখিছ আিম ভুল কেরিছলাম। আঙুেলর ছাপ যখন নওয়া হে  তখন
লাস পরী ায় িকছু পাওয়া গেছ।



তাঁহার এই অধ- ে র জবাব কহ িদল না। কাগেজর উপর তাঁহার ও িবজেয়র নাম
ও ছাপ িলিখত হইেল ভুজ ধরবাবু বিলেলন,-“আর কার কার ছাপ িনেত হেব বলুন, আিম
কনে বলেক সে  িনেয় যাি ।

বরাট বিলল,—সকেলর ছাপই িনেত হেব। মেয় পু ষ কউ বাদ যােব না।
িমেসস সেনরও?
হ াঁ িমেসস সেনরও?
বশ-আও িসপাহী।
ব ামেকশ বিলল,—আর একটা কথা। িটপ নবার সময় সকলেক বেল দেবন যন

আধ ঘ া পের এই বািড়েত আেসন। দু’চারেট  করব।
ভুজ ধরবাবু কনে বলেক লইয়া চিলয়া গেলন। আমরা বিসবার ঘের েবশ

কিরলাম। িবজয় আেলা ািলয়া িদল। ব ামেকশ বিলল,—এ ঘরটা হাক ওেয়িটং ম—
যাঁরা সা ী িদেত আসেবন তাঁরা এ ঘের বসেবন। আর পােশর ঘের আমরা বসব,
েত কেক আলাদা ডেক  করা হেব। িক বেলন ই েপ র িবরাট?

বরাট বিলল,— সই িঠক হেব।
ব ামেকশ বিলল,—তাহেল িবজয়বাবু, ও ঘের একটা টিবল আর গাটকেয়ক চয়ার

আিনেয় িদন। আর িকছুর দরকার হেব না।
িবজয় চয়ার টিবেলর ব ব া কিরেত গল। পেনেরা িমিনট পের ভুজ ধরবাবু

কনে বলসহ িফিরয়া আিসেলন, বিলেলন—‘এই িনন; িটপ সই হেয় গেছ। ন াপলা একটু
গালমাল করবার তােল িছল। িক  শষ পয  ভয় পেয় গল  —সকলেক বেল িদেয়িছ,
আধ ঘ ার মেধ  আসেব। আিমও আসিছ হাত-মুখ ধুেয়।’ বিলয়া িতিন ান কিরেলন।
 

ষাল
 
িনশানাথ য-কে  শয়ন কিরেতন সই কে  টিবল পাতা হইয়ােছ। টিবেলর দুই

পােশ দুইিট চয়াের ব ামেকশ ও িবরাট, মােঝ একিট খািল চয়ার। আিম ােরর কােছ টুল
লইয়া বিসয়ািছ, দুই ঘেরর িদেকই আমার দৃি  আেছ। মাথার উপর উ ল িবদু ৎবািত
িলেতেছ।

থেম দময় ী দবীেক ডাকা হইল। িবজয় তাঁহার হাত ধিরয়া িভতেরর ঘর হইেত
লইয়া আিসল, িতিন শূন  চয়ারিটেত বিসেলন। িবধবার বশ, দেহ অল ার নাই, মাথায়
িসঁদুর নাই, সু র মুখখািনেত মােমর মত ঈষদ  পা ুরতা। িতিন নতেনে  ি র হইয়া
রিহেলন।

িবজয় চয়ােরর িপছেন দাঁড়াইয়া তাঁহার দুই কাঁেধর উপর হাত রািখল, বিলল,—আিম
যিদ এখােন থািক আপনােদর আপি  হেব িক?

ব ামেকশ একটু অিন াভের বিলল,—‘থাকুন।’ তারপর কামলকে  দময় ী
দবীেক দুই-চািরিট সহানুভুিতর কথা বিলয়া শেষ বিলল,—আমরা আপনােক বিশ ক  দব
না, ধু দু’চারেট  করব যার আপিন ছাড়া আর কউ উ র িদেত পারেব না—
আপনােদর িবেয় হেয়িছল কতিদন আেগ?

দময় ী দবীর নত চ ু  ব ামেকেশর মুখ পয  উিঠয়া আবার নািময়া পিড়ল। ক ণ
িমনিতভরা দৃি , তবু যন তাহার মেধ  একটা সংক  রিহয়ােছ। অিত মৃদু ের বিলেলন,—
দশ বছর আেগ।

অতঃপর িন প সওয়াল জবাব হইল। দময় ী দবী আর ি তীয়বার চ ু  তুিলেলন



না, িন ের সকল ে র উ র িদেলন।
ব ামেকশ: আপনােদর যখন িবেয় হয় িনশানাথবাবু তখন চাকিরেত িছেলন?
দময় ী; না, তার পের।
ব ামেকশ; িক  কেলানী তির হবার আেগ?
দময় ী: হ াঁ।
ব ামেকশ: তাহেল িবেয়র সময় িনশানাথবাবুর বয়স িছল সাতচি শ বছর?
দময় ী: হ াঁ।
ব ামেকশ; মাফ করেবন, আপনার এখন বয়স কত?
দময় ী: উনি শ।
ব ামেকশ: িবজয়বাবু কেব থেক আপনােদর কােছ আেছন?
িবজয় এই ে র জবাব িদল, বিলল,—আমার দশ বছর বয়েস মা-বাবা মারা যান,

সই থেক আিম কাকার কােছ আিছ।
ব ামেকশ: আপনার এখন বয়স কত?
িবজয়: পাঁচশ।
ল  কিরলাম িবজেয়র চায়ােলর হাড় কিঠন হইয়া উিঠয়ােছ, তাহার হাত দুটাও

দময় ী দবীর কাঁেধর উপর আড় ভােব শ  হইয়া আেছ। স যন িভতের িভতের অত
উে িজত হইয়া উিঠয়ােছ এবং াণপেণ চািপবার চ া কিরেতেছ। ব ামেকশ িন য় তাহা
ল  কিরয়ািছল। িক  স িনিল ভােব আবার  কিরল।

ব ামেকশ: বছর দুই আেগ আপিন কলকাতার একিট মেয় ু েল ভিত হেয়িছেলন।
িক নাম ু লিটর?

দময় ী: স  মাথা গালস ু ল।
ব ামেকশ: হঠাৎ ু েল ভিত হবার িক কারণ?
দময় ী; ইংেরিজ শখবার ইে  হেয়িছল।
ব ামেকশ: মাস আে ক পের ছেড় িদেয়িছেলন?
দময় ী: হ াঁ, আর ভােলা লাগল না।
বরাট এত ণ খাতা পি ল লইয়া মােঝ মােঝ নাট কিরেতিছল। ব ামেকশ আবার

আর  কিরল—
ব ামেকশ; পর  রাে  আপিন খাওয়া সের রা াঘর থেক কখন িফের এেসিছেলন?
দময় ী: ায় দশটা।
ব ামেকশ: িনশানাথবাবু তখন কাথায় িছেলন?
দময় ী: (একটু নীরব থািকয়া) েয় পেড়িছেলন।
ব ামেকশ: ঘর অ কার িছল?
দময় ী: হ াঁ।
ব ামেকশ: জানালা খালা িছল?
দময় ী: বাধহয় িছল। ল  কিরিন।
ব ামেকশ: সদর দরজা তখন িন য় ব  হেয় িগেয়িছল?
দময় ী: (িবলে ) হ াঁ।
ব ামেকশ: আপিন বািড়েত এেলন িক কের?
দময় ী; িপছেনর দরজা িদেয়।
ব ামেকশ; স-রাে —তারপর আপিন িক করেলন?
দময় ী: েয় পড়লাম।
ব ামেকশ; িনশানাথবাবু তখন ঘুেমাি েলন? অথাৎ বঁেচ িছেলন?



দময় ী: (িবলে ) হ াঁ।
ব ামেকশ: আপিন তাঁর গােয় হাত িদেয় দেখনিন? িক কের বুঝেলন?
দময় ী; িন াস পড়িছল।
ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া হঠাৎ বিলল,—“সুনয়না নােমর কানও মেয়েক

আপিন চেনন?
দময় ী: না।
ব ামেকশ: িকছুিদন থেক আপনার বািড়েত কউ মাটেরর টুকেরা ফেল িদেয় যায়

—এ িবষেয় িকছু জােনন?
দময় ী; যা সকেল জােন তাই জািন।
ব ামেকশ: আপনার জীবেন কানও কথা আেছ?
দময় ী; না।
ব ামেকশ; িনশানাথবাবুর জীবেন কানও কথা িছল?
দময় ী: জািন না।
ব ামেকশ একটু হািসয়া বিলল,—উপি ত আর কানও  নই। িবজয়বাবু, এবার

ওঁেক িনেয় যান।
িবজয় সশে  একিট িন াস ফিলল, তারপর দময় ী দবীর হাত ধিরয়া তুিলয়া

পােশর ঘের লইয়া গল। দিখলাম তাঁহার পা কাঁিপেতেছ। তাঁহার বতমান মানিসক অব ায়
তী  ে র আঘাত না কিরেলই বাধহয় ভাল হইত।

ইিতমেধ  বিসবার ঘের জনসমাগম হইেতিছল, আিম ােরর কােছ বিসয়া
দিখেতিছলাম। থেম আিসল পানুেগাপাল, ঘেরর এক কােণ িগয়া যথাস ব অদৃশ  হইয়া
বিসল। তারপর আিসেলন সকন া নপালবাবু; তাঁহারা সামেনর চয়াের বিসেলন;
নপালবাবুর পাড়া মুেখর িদকটা আমার িদেক রিহয়ােছ তাই তাঁহার মুখভাব দিখেত
পাইলাম না, িক  মুকুেলর মুেখ শি ত উে গ। স একবার এিদক ওিদক চািহল, তারপর
িন কে  িপতােক িকছু বিলল।

সবেশেষ আিসল বনল ী। তাহার মুখ , যন চুপিসয়া িগয়ােছ; রা ার কাজ
স বত তাহােকই চালাইেত হইেতেছ। তাহােক দিখয়া মুকুল গভীর িবতৃ াভের কুিট
কিরয়া মুখ িফরাইয়া লইল। বনল ী একবার একটু ি ধা কিরল, তারপর ধীরপেদ খালা
জানালার স ুেখ িগয়া দাঁড়াইল, গরােদর উপর হাত রািখয়া বািহেরর অ কােরর িদেক
চািহয়া রিহল।

এিদেক িবজয় িফিরয়া আিসয়া দময় ী দবীর পিরত  চয়াের বিসয়ািছল, চাদের
কপােলর ঘাম মুিছয়া বিলল,—এবার আমার এেজহারও না হয় সের িনন।

ব ামেকশ বিলল,— বশ তা। আপনােক সামান ই িজ াসা করবার আেছ।
ল  কিরলাম, দময় ী দবীেক জরা করার সময় িবজয় যতটা তট  হইয়ািছল,

তাহার তুলনায় এখন অেনকটা সু । িক  ব ামেকেশর থম ে ই স থতমত খাইয়া
গল।

ব ামেকশ: িকছুিদন আেগ নপালবাবুর মেয় মুকুেলর সে  আপনার িবেয়র স
হেয়িছল। আপিন থেম রাজী িছেলন। তারপর হঠাৎ মত বদলােলন কন?

িবজয়: আিম-আমার-ওটা আমার ব ি গত কথা। ওর সে  কাকার মৃতু র কানও
স ক নই।

ব ামেকশ তাহােক একিট নািতদীঘ ন পােত অিভিষ  কিরয়া অন   কিরল।
বিলল,—পর  িবেকলেবলা আপিন কলকাতা থেক িফের এেস রাে  আবার কলকাতা
িগেয়িছেলন কন?



িবজয়: আমার দরকার িছল।
ব ামেকশ: কী দরকার বলেত চান না?
িবজয়: এটাও আমার ব ি গত কথা।
ব ামেকশ: িবজয়বাবু, আপনার ব ি গত কথা জানবার কৗতুহল আমার নই।

আপনার কাকার মৃতু  স ে  অনুস ান করবার জেন  আপিন আমােদর ডেকেছন। এখন
আপিনই যিদ আমােদর কােছ কথা গাপন কেরন তাহেল আমােদর অনুস ান কের লাভ
িক?

িবজয়; আিম বলিছ। এর সে  কাকার মৃতু র কানও স  নই।
ব ামেকশ; স িবচার আমােদর হােত ছেড় িদেল ভাল হয় না?
দিখলাম িবজেয়র মেনর মেধ  একটা  চিলেতেছ। তারপর স পরাভব ীকার

কিরল। অ স  ের বিলল,— বশ নুন। পর  িবেকেল কলকাতা থেক িফের এেস
একটা িচিঠ পলাম। বনামী িচিঠ। তােত লখা িছল—আপিন ডুেব ডুেব জল খাে ন। যিদ
িবপেদ পড়েত না চান আজ রাি  দশটার সময় হগ সােহেবর বাজাের চােয়র দাকােন
থাকেবন, একজেনর স ে  অেনক কথা জানেত পারেবন। —এই িচিঠ পেয় িগেয়িছলাম।
িক  য িচিঠ িলেখিছল। স এল না। এগােরাটা পয  অেপ া কের িফের এলাম।

ব ামেকশ িচিঠ আপনার কােছ আেছ?
িবজয়; না, িছঁেড় ফেল িদেয়িছ।
ব ামেকশ: আপিন য পর  রাে  কলকাতায় িগেয়িছেলন তার কানও সা ী আেছ?
িবজয়; না, সা ী রেখ যাইিন, চুিপ চুিপ িগেয়িছলাম।
ব ামেকশ; শেন গেলন। িকেস-পােয় হঁেট?
িবজয়; না, কেলানীর একটা সাইেকল আেছ, তাইেত।
ব ামেকশ: যাক। —আপিন ডুেব ডুেব জল খাে ন, তার মােন িক?
িবজয়: জািন না।
ব ামেকশ: বনামী িচিঠেত িছল, একজেনর স ে  অেনক কথা জানেত পারেবন।

এই একজনিট ক? কা র নাম িছল না?
িবজয়: ( ঢাক িগিলয়া) নাম িছল না। একজনিট ক তা জািন না।
ব ামেকশ: তেব গেলন কন?
িবজয়: ক বনামী িচিঠ িলেখেছ দখবার জেন ।
ব ামেকশ: ও। —িকছু মেন করেবন না, আপিন য- দাকান দখা না কেরন। তার

টাকার িহেসব িক গরিমল হেয়েছ?
িবজয়: (একটু উ তভােব) হ াঁ হেয়েছ। আমার কাকার টাকা আমার টাকা। আিম

িনেয়িছ।
ব ামেকশ: কত টাকা?
িবজয়: িহেসব কের িনইিন। দুিতন হাজার হেব।
ব ামেকশ; টাকা িনেয় িক করেলন?
িবজয়: টাকা িনেয় মানুষ কী কের? মেন ক ন রস খেল উিড়েয়িছ।
ব ামেকশ িতযক হািসল, বিলল,— রস খেল ওড়নিন। যা হাক, আর িকছু জানবার

নই—আিজত, বনল ীেক আসেত বল। আর যিদ ভুজ ধরবাবু এেস থােকন তাঁেকও।
ভুজ ধরবাবু আিসয়ােছন। িকনা দিখ নাই। আিম উিঠয়া বািহেরর ঘের গলাম।

সকেল উ িকত হইয়া চািহল। দিখলাম, ভুজ ধরবাবু আিসয়ােছন, ােরর বািহের দাঁড়াইয়া
আেছন। তাঁহার মুেখর ভাব ালু, আমােক িফক কিরয়া হািসয়া মৃদুকে  বিলেলন,
—‘দ িচ কৗমুদী।’



অবাক হইয়া বিললাম,— স আবার িক?
ভুজ ধরবাবুর ালুতা কািটয়া গল, িতিন বিলেলন, —ওটা মাহমুদগেরর

অ াি েডাট। —আমার ডাক পেড়েছ? চলুন।
আসুন বিলয়া আিম বনল ীর িদেক িফিরয়ািছ। এমন সময় একটা ব াপার ঘিটল।

বনল ী জানালার গরাদ ধিরয়া দাঁড়াইয়া িছল, হঠাৎ চীৎকার কিরয়া মািটেত পিড়য়া গল।
আিম ছুিটয়া গলাম, পােশর ঘর হইেত ব ামেকশ, বরাট ও িবজয় বািহর হইয়া আিসল।

বনল ীর কপােলর ডানিদেক কািটয়া িগয়া র  পিড়েতেছ। ব ামেকশ তাহােক
তুিলেত িগয়া ঘাড় তুিলয়া চািহল।

ডা ার, আপিন আসুন। মুছা িগেয়েছ।
ভুজ ধরবাবু আিসয়া পরী া কিরেলন। তাঁহার মুেখ িবরি  ফুিটয়া উিঠল। বিলেলন,

—সামান  জখম, মুছা যাবার মত নয়।
িক  জখম হল িক কের?
তা িক কের িজানব? বাধহয় জানালার বাইের থেক কউ ইট পাটেকল ছঁুেড়িছল,

তাই লেগেছ।
বরাট পেকট হইেত টচ লইয়া ত বািহর হইয়া গল। ব ামেকশ ভুজ ধরবাবুেক

িজ াসা কিরল,—এখন এেক িনেয় িক করা যায়?
ভুজ ধরবাবু একটা মুখভ ী কিরেলন, তারপর বনল ীেক দুই বা র ারা তুিলয়া

লইয়া বিলেলন,—আিম ওেক ওর কুিঠেত িনেয় যাি , িবছানায় ইেয় মুেখ জেলর ঝাপটা
িদেলই ান হেব। যখানটা কেট গেছ সখােন িটথ ার আেয়ািডন িদেয় বঁেধ িদেলই
চলেব। আপনারা কাজ চালান, আিম পাঁচ িমিনেটর মেধ  আসিছ।

িবজয় এত ণ যন মাহা  হইয়া িছল, বিলল—চলুন, আিমও আপনার সে  যাই।
আসুন বিলয়া ভুজ ধরবাবু বনল ীেক লইয়া অ সর হইেলন। ার িদয়া বািহর

হইেত হইেত িতিন িবজয়েক বিলেতেছন িনেত পাইলাম—আপিন বরং এক কাজ ক ন,
আমার কুিঠ থেক িট ার আেয়ািডেনর িশিশ আর ব াে জ িনেয় আসুন—

ব ামেকশ আর পােশর ঘের িফিরয়া না িগয়া এই ঘেরই বিসল, বিলল,—িক িবপি !
অিজত, তুিম তা উপি ত িছেল, িক হেয়িছল বল দিখ?

যাহা যাহা ঘিটয়ািছল বিললাম, দ িচ কৗমুদীও বাদ িদলাম না। িনয়া ব ামেকশ
 কুি ত কিরয়া রিহল।

বরাট িফিরয়া আিসয়া বিলল,—কাউেক দখেত পলাম না। জানালার বাইের মানুেষর
পােয়র দাগ রেয়েছ িক  কাঁচা দাগ বেল মেন হল না। ইট পাটেকল অবশ  অেনক পেড়
রেয়েছ।

যখােন বনল ী অ ান হইয়া পিড়য়িছল। সখােন একটা বাঁকা কােলা িজিনস
আেলায় িচকিমক কিরেতিছল। ব ামেকশ উিঠয়া িগয়া সটা তুিলয়া লইল, আেলায় ধিরয়া
বিলল,—ভাঙা কােচর চুিড়। বাধহয় বনল ী পেড় যাবার সময় চুিড় ভেঙেছ।

ছুিড়র টুকেরা বরাটেক িদয়া ব ামেকশ আবার আিসয়া বিলল, নপারবাবুেক ল
কিরয়া বিলল,—আপনারা বাধহয় জােনন, পুিলেসর সে হ িনশানাথবাবুর মৃতু  াভািবক
নয়। তাই একটু খাঁজ খবর িনেত হে । — নপালবাবু, য-রাে  িনশানাথবাবু মারা যান
স-রাে  দশটা থেক এগােরাটার মেধ  আপিন কাথায় িছেলন?

সাজাসুিজ , ে র অ িনিহত সে হিটও খুব অ  নয়। নপালবাবুর গলার
িশর উঁচু হইয়া উিঠল, িক  িতিন বরােটর িদেক ব  দৃি পাত কিরয়া ক -সংযত কে
বিলেলন,—দাবা খলিছলাম।

এই সময় ঘেরর কােণ পানুেগাপােলর উপর চাখ পিড়ল। স কােনর তুলা খুিলয়া



ফিলয়া ঘাড় বাঁকাইয়া একা ভােব িনবার চ া কিরেতেছ।
ব ামেকশ: দাবা খলিছেলন? কার সে ?
নপাল: মুকুেলর সে ।
ব ামেকশ: উিন দাবা খলেত জােনন?
নপাল: জােন িকনা একবার খেল দখুন না!
ব ামেকশ; না না, তার দরকার নই। তা আপনারা যখন খলিছেলন, সখােন কউ

উপি ত িছল?
নপাল: কউ না। িনশানাথ য সই সময় মারা যােব তা জানতাম না, জানেল সা ী

যাগাড় কের রাখতাম।
ব ামেকশ: স-রে  আপনারা এিদেক আেসনিন?
নপাল: এিদেক আসব িক জেন ? গরেম রাে  ঘুম আেস না। তাই দাবা খলিছলাম।
ব ামেকশ: তাহেল- স-রাে  এ বািড়েত কউ এেসিছল। িকনা তা আপনারা বলেত

পােরন না?
নপাল: না।
এই সময় ঘেরর কােণ পানুেগাপাল হঠাৎ উিঠয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ লাল হইয়া

উিঠয়ােছ, চাখ দুটা ল ল কিরেতেছ। স াণপেণ একটা িকছু বিলবার চ া কিরল;
িক  মুখ িদয়া শ  বািহর হইল না। ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—আপিন িক িকছু বলেবন?
পানু সেবেগ ঘাড় নািড়য়া আবার কথা বিলবার চ া কিরল; িক  এবারও কৃতকায হইল
না। নপালবাবু মুখ িবকৃত কিরয়া বিলেলন,—‘যত সব হাবা কালার কা ।’ ােরর কােছ
একটা শ  িনয়া ঘাড় িফরাইয়া দিখলাম ভুজ ধরবাবু িফিরয়া আিসয়ােছন এবং তী চে
পানুেগাপালেক দিখেতেছন। িতিন অ সর হইয়া আিসয়া বিলেলন,—পানু। বাধহয় িকছু
বলবার চ া করিছল। িক  ও এখন উে িজত হেয়েছ, িকছু বলেত পারেব না। পের ঠা া
হেল হয়েতা—

ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—ওিদেকর খবর িক?
বনল ীর ান হেয়েছ। কপাল স কের িদেয়িছ।
িবজয়বাবু কাথায়?
িতিন বনল ীর কােছ আেছন।
ভুজ ধরবাবুর অধর া  একটু সািরত হইল।
নপালবাবু উিঠয়া দাঁড়াইেলন, ককশা ের বিলেলন,—আপনােদর জরা আশা কির

শষ হেয়েছ। আমরা এবার যেত পাির?
ব ামেকশ: একটু দাঁড়ান। (মুকুলেক) আপিন কখনও িসেনমায় অিভনয় কেরেছন?
মুকুেলর মুখ কাইয়া গল, স - চােখ চািরিদেক চািহয়া িলত ের বিলল,—

আিম-না, আিম কখনও িসেনমায় অিভনয় কিরিন।
নপালবাবু। গজন কিরয়া উিঠেলন,—িমেথ  কথা! ক বেল আমার মেয় িসেনমা

কের! যত সব িমথু ক ছাটেলােকর দল।
ব ামেকশ শা ের বিলল,—আপনার মেয়েক িসেনমা ু িডওেত যাতায়াত করেত

দেখেছ এমন সা ীর অভাব নই।
নপাল আবার গজন ছািড়েত উদ ত হইয়ািছেলন, মুকুল িপতােক থামাইয়া িদয়া

বিলল,—‘িসেনমা ু িডওেত আিম কেয়কবার িগেয়িছ সিত , িক  অিভনয় কিরিন। চল
বাবা।’ বিলয়া মুকুল ঘর হইেত বািহর হইয়া গল। নপালবাবু বােঘর মত এিদক ওিদক
চািহেত চািহেত তাহার প া তী হইেলন।

ব ামেকশ বিলল,—রেমনবাবু িঠকই ধেরিছেলন। যাক, ভূজ ধরবাবু, আপনােকও



একিট মা   করব। স-রাে  দশটা থেক এগােরাটার মেধ  আপিন কাথায় িছেলন?
ভুজ ধরবাবু একেপেশ হািস হািসয়া বিলেলন,— স-রাে  খাওয়া-দাওয়ার পর আিম

িনেজর ঘের আেলা িনিভেয় বেস অেনক ণ সতার বািজেয়িছলাম। সা ী সাবুদ আেছ িকনা
জািন না।

ব ামেকশ িকছু ণ নীরেব নতমুেখ বিসয়া রিহল, তারপর উিঠয়া বরাটেক বিলল, —
বলুন বনল ীেক দেখ আিস।
 

সেতর
 
বরাট, ব ামেকশ ও আিম বনল ীর কুিঠেত উপি ত হইলাম। িভতের েবশ

কিরবার সময় পােশর খালা জানালা িদয়া একিট িনভৃত দৃশ  চােখ পিড়ল। ঘরিট বাধহয়
বনল ীর শয়নঘর; আেলা িলেতিছল, কনল ী শয ায় ইয়া আেছ, আর িবজয় শয ার
পােশ বিসয়া মৃদু ের তাহার সিহত বাক ালাপ কিরেতেছ।

আমােদর পদশে  িবজয় বািহর হইয়া আিসল। বিলল,—বনল ী এখনও বড় দুবল।
মাথার চাট তর নয়, িক  ায়ুেত শক লেগেছ। তােক এখন জরা করা িঠক হেব
িক?

ব ামেকশ ি ের বিলল,— জরা করব না, আপিন িনি  থাকুন। আমরা ধু
তােক দখেত এেসিছ, দেখই চেল যাব।

তা—আসুন।
ব ামেকশ ঘিন ভােব িবজেয়র কাঁেধ হাত রািখয়া বিলল,—আপনােক িক  আর

একিট কাজ করেত হেব িবজয়বাবু। একাজ আপিন ছাড়া আর কা র ারা হেব না।
িক করেত হেব বলুন।
পানুেগাপাল িকছু জােন, আপনার কাকার মৃতু র রাে  বাধহয় িকছু দেখিছল! িক

স উে িজত হেয়েছ, িকছু বলেত পারেছ না। আপিন তােক ঠা া কের কথাটা বার কের
িনেত পােরন? আমরা পারব না, আমােদর দখেলই স আবার উে িজত হেয় উঠেব।

িবজয় উৎসুক হইয়া বিলল,—‘আ া, দিখ চ া কের।’ বিলয়া স চিলয়া গল।
আমরা বনল ীর ঘের েবশ কিরলাম। লাহার স  খােটর উপর িবছানা। বনল ী

খােটর ধাের উিঠয়া বিসয়ােছ, তাহার কপােল পিট বাঁধা। আমােদর দিখয়া উিঠবার উপ ম
কিরল।

ব ামেকশ বিলল,—উঠেবন না, উঠেবন না, আপিন েয় থাকুন।
বনল ী লি তমুেখ ীণকে  বিলল,— কাথায় য বসেত দব আপনােদর!
ব ামেকশ বিলল,— স ভাবনা ভাবেত হেব না আপনােক। আপিন েয় পড়ুন তা

আেগ।
বনল ী িটসুিট হইয়া ইল। ব ামেকশ তখন খােটর পােশ বিসল, আমরা দুজেন

খােটর পােয়র কােছ দাঁড়াইলাম। ু  িনরাভরণ ঘর; লাহার খাটিট ছাড়া বিলেত গেল
আর িকছুই নাই।

ব ামেকশ হা া গ  করার ভ ীেত বিলল,—কী হেয়িছল বলুন দিখ? বাইের থেক
কউ িঢল ছঁুেড়িছল?

বনল ী দুবল কে  বিলল,—িকছু জািন না। জানালার গরদ ধের দাঁিড়েয় িছলুম,
তারপর আর িকছু মেন নই। ান হল ডা ারবাবুর িট ার আেয়ািডেনর লুিনেত।

কপােল ছাড়া আর কাথাও লেগেছ নািক?



বনল ী ডান হাত তুিলয়া দখাইল,—হােত কােচর চুিড় িছল, ভেঙ গেছ। হােত
একটু অাঁচড় লেগেছ। বাধহয় হাতটা মাথার কােছ িছল, একসে  লেগেছ—

‘তা হেত পাের।’ ব ামেকশ হাত পরী া কিরয়া বিলল,— থেম বাধহয় ইট
আপনার হােত লেগিছল, তাই মাথায় বিশ চাট লােগিন। আ া, ক ইট ছঁুড়েত পাের?
কেলানীেত এমন কউ আেছ িক, য আপনার িত স  নয়?

বনল ী ব িথত ের বিলল,—মুকুল আর নপালবাবু আমােক—পছ  কেরন না। তা
ছাড়া-তা ছাড়া—

তা ছাড়া ভুজ ধরবাবুও আপনার ওপর স  নন।
বনল ী চুপ কিরয়া রিহল।
ব ামেকশ বিলল,—ভুজ ধরবাবু হয়েতা আপনােক দখেত পােরন না, িক  সজন

ওঁর কতেব  িট হয় না।
বনল ীর অধের একটু িত  হািস ফুিটয়া উিঠল, স বিলল,—না, তা হয় না। আমার

কপােল খুব িট ার আেয়ািডন ঢেলেছন।
ব ামেকশ হািসল,—যাক। — জদাস বাবাজী আর রিসকবাবুর সে  আপনার কানও

রকম অস াব—
বনল ী বিলল,—ি জদাস ঠাকুর খুব ভাল লাক িছেলন, আমােক হ করেতন।

কন য কাউেক িকছু না বেল চেল গেলন—
আর রিসকবাবু?
রিসকবাবুেক আিম দেখিছ, এই পয । কখনও কথা হয়িন। —িতিন িম েক লাক

িছেলন না, িনেজর কাজ িনেয় থাকেতন।
ওকথা যাক। আপিন এখন বশ সু  বাধ করেছন তা?
কনল ী একটু হািসল,—হ াঁ।
ব ামেকশ বিলল,—তাহেল বাঁধা বুিলটা আউেড় িনই। স-রে  দশটা এগােরাটার

মেধ  আপিন কাথায় িছেলন?
বনল ীর চােখ অ কার জিময়া উিঠল। অিত অ ু ট ের স বিলল,—ককাবাবুর

মৃতু  তাহেল—?
ব ামেকশ বিলল,—তাই মেন হে ।
বনল ী ণকাল চাখ বুিজয়া রিহল, তারপর বিলল,— স-রাে  রা াঘর থেক

খাওয়া-দাওয়া সের িফের আসার পর আিম অেনক ণ কেল সলাই কেরিছলুম।
বািহেরর ঘের একিট পােয়-চালােনা সলাইেয়র মিশন দিখয়ািছ; পূেব িনশানাথবাবু

বনল ীেক দিজখানার পিরচািরকা বিলয়া উে খ কিরয়ািছেলন মেন পিড়ল।
ব ামেকশ নরম সুের বিলল,—আপিন তা কেলানীর সকেলর জাম-কাপড় সলাই

কেরন। অেনক কাজ জমা হেয় িগেয়িছল বুিঝ?
‘না, কাজ বিশ জমা হয়িন। কাকাবাবুর জেন  িসে র একটা িসং গাউন তির

করিছলুম।’ বনল ীর চ ু  সহসা জেল ভিরয়া উিঠল।
ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল,—আ া বলুন দিখ, আপিন স-রাে

যখন সলাইেয়র কল চালাি েলন, তখন ভুজ ধরবাবুেক সতার বাজােত েনিছেলন? ওঁর
কুিঠ তা আপনার পােশই?

বনল ী েচাখ মুিছয়া মাথা নািড়ল,—না, আিম িকছু িনিন। কেনর কােছ কল
চলিছল, নব িক কের? তাহার যন একটু রাগ-রাগ ভাব।

ব ামেকশ মুখ িটিপয়া হািসল,— ধু য ভুজ ধরবাবু আপনােক দখেত পােরন না
তা নয়, আপিনও তাঁেক দখেত পােরন না। ভুজ ধরবাবু স-রf  িনেজর ঘের বেস



সতার বাজাি েলন, অ ত তাই বলেলন। আপিন যিদ না েন থােকন, তাহেল বলেত হেব
উিন িমেথ  কথা বেলেছন।

এবার বনল ীর মুেখর ভাব স ূণ পিরবিতত হইল। ল া ও অনুতাপভরা মুেখ স
ব ামেকেশর হাত ধিরয়া আেবগভরা কে  বিলয়া উিঠল,—না! উিন সতার বাজাি েলন।
আিম কল চালাবার ফাঁেক ফাঁেক েনিছলাম!

ব মােকশ তাহার হাতিট দুই হােতর মেধ  লইয়া বিলল—তেব য আেগ বলেলন
শােননিন!

বনল ীর অধর ু িরত হইল, অনুতােপর সিহত অিভমান িমি ত হইল। স বিলল,
—উিন আমার সে  যরকম ব াভার কেরন—

িক  কান ও রকম ব বহার কেরন? কানও কারণ আেছ িক?
বনল ী হাত ছাড়াইয়া লইয়া একবার কপােলর উপর আ ুল বুলাইয়া অধ ূ ট ের

বিলল,— স আপনার েন কাজ নই।
িক  আমার য জানা দরকার।
বনল ী চুপ কিরয়া রিহল। ব ামেকশ আবার অনুেরাধ কিরল। তখন বনল ী

ল াজিড়ত কে  বিলেত আর  কিরল—
আমার কথা বাধহয় েনেছন, িনেজর দােষ ইহকাল পরকাল ন  কেরিছ।

কাকাবাবু আ য় িদেয়িছেলন। তাই-নইেল—
আিম এখােন আ য় পাবার পর ডা ারবাবু আমার সে  খুব সদয় ব াভার

কেরিছেলন। উিন খুব িম েক, ওঁেক আমার খুব ভাল লাগত। উিন চমৎকার সতার
বাজােত পােরন। আমার ছেলেবলা থেক গান-বাজনার িদেক ঝাঁক, িক  িকছু িশখেত
পািরিন। একিদন ওঁর কােছ িগেয় বললুম, আিম সতার িশখব, আমােক শখােবন?—

তারপর?
বনল ীর চাখ ঝাপসা হইয়া গল,—উিন য াব করেলন তােত ছুেট পািলেয়

এলুম...আিম জীবেন একবার ভুল কেরিছ। তাই উিন মেন কেরন। আিম— তাহার র
বুিজয়া গল।

ব ামেকশ গভীর মুেখ িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল,—ভুজ বাবু তা খাসা
মানুষ। একথা কউ জােন?

বনল ী িজভ কািটল,—আিম কাউেক িকছু বিলিন। একথা িক বলবার? বলেল কউ
িব াস করত না... য- মেয়র একবার বদনাম হেয়েছ—

বািহের পােয়র শ  হইল। বনল ী চমিকয়া ের িফস িফ  কিরয়া বিলল,—উিন
—িবজয়বাবু আসেছন! ওঁেক যন িকছু বলেবন না। উিন রাগী মানুষ—

ভয় নই বিলয়া ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল। ােরর কােছ িবজেয়র সে  দখা হইল।
ব ামেকশ বিলল,—িক হল? পানুেগাপােলর কাছ থেক িকছু বার করেত পারেলন?

িবজয় িবষ  িবরি র সিহত বিলল,—িকছু না। পানুটা ইিডয়ট: হয়েতা ওর িকছুই
বলবার নই, যখন বলেত পারেব তখন দখা যােব অিত তু  কথা। আপনােদর কানই
কােজ লাগেব না।

তা হেত পাের। তবু চ া কের দখেত িত নই। কােজর কথাও বিরেয় পড়েত
পাের।

কাল সকােল আর একবার চ া কের দখব।
আ া। আিজ চিল তাহেল।
আসুন। দরকার হেল কাল টিলেফান করব।
িবজয় রিহয়া গল, আমরা বািহের আিসলাম। কুিঠ হইেত নািমবার ানিট অ কার।



বরাট টচ িলল।
পােশর য জােনালা িদয়া বনল ীর শয়নঘর দখা যায়, তাহার নীেচ একটা কােলা

কাপড়-ঢাকা মূিত লুকাইয়া িছল, টেচর ভা সিদেক পিড়েতই ত-মূিতর মত একটা ছায়া
স   কিরয়া সিরয়া গল, তারপর গাছপালার মেধ  অদৃশ  হইল। ব ামেকশ িবদু ে েগ
বরােটর হাত হইেত টচ কািড়য়া লইয়া ছুিটয়া চিলয়া গল। আমরা বাকার মত ণকাল
দাঁড়াইয়া রিহলাম, তারপর অ কাের হাঁচট খাইেত খাইেত তাহার অনুসরণ কিরলাম।

িকছুদূর যাইবার পর দখা গল ব ামেকশ িফিরয়া আিসেতেছ। জাের জাের িন াস
ফিলেত ফিলেত বিলল,—ধরেত পারলাম না। নপালবাবুর কুিঠর িপছন পয  িগেয় হঠাৎ
িমিলেয় গল।

বরাট বিলল,— লাকটা ক আ াজ করেত পারেলন?
উঁ । তেব মেয়মানুষ। দৗড়বার সময় মেন হল বাতােস গালাপী আতেরর গ

পলাম। একবার চুিড় িক া চািবর আওয়াজও যন কােন এল।
মেয়মানুষ- ক হেত পাের?
মুকুল হেত পাের, মুি েলর িবিব হেত পাের, আবার দময় ী দবীও হেত পােরন।

—চলুন, সােড় ন’টা বেজ গেছ।
বরাট শন পয  আমােদর পৗছাইয়া িদেত আিসল- ন তখনও আেস নাই।

াটফেম দাঁড়াইয়া ব ামেকশ বিলল,—আপনােক আর একটা কাজ করেত হব ◌  
ইন◌্সেপ র বরাট, আপিন মেন করেবন না। আিম আপনার ওপর সদাির করিছ। এ কােজ
আমরা সহেযাগী। আপনার পছেন পুিলেসর অফুর  এি য়ার রেয়েছ, আপিন য-কাজটা
পাঁচ িমিনেট করেত পারেবন। আিম করেত গেল সটা পাঁচ িদন লাগেব। তাই আপনােক
অনুেরাধ করিছ।—

বরাট হািসয়া বিলল,-“িক কাজ করেত হেব বলুন না।
ব ামেকশ বিলল,— চর লাগােত হেব। কেলানী থেক ক কখন কলকাতায় যাে

তার খবর আমার দরকার। যই খবর পােবন সে  সে  আমােক টিলেফান করেবন।
তাই হেব। কেলানীেত আর শেন লাক রাখব। —বনল ীর ভাঙা চুিড়টা আমায়

িদেয়িছেলন, সটা িনেয় কী করা যােব?
ওটা ফেল িদেত পােরন। ভেবিছলাম পরী া করােত হেব, িক  তার দরকার নই।
আর িকছু?
আপাতত আর িকছু নয়। —আজ যা দখেলন নেলন তা থেক িক মেন হল?

কাউেক সে হ হে ?
দময় ীেক সবেচেয় বিশ সে হ হে ।
িক  এ ীেলােকর কাজ নয়।
ীেলােকর সহকারী থাকেত পাের তা।
ব ামেকশ চিকেত বরােটর পােন চাখ তুিলল।
সহকারী ক হেত পাের?
সটা বলা শ । য- কউ হেত পাের। িবজয় হেত বাধা িক? ও যভােব কাকীমােক

আগেল বড়াে  দখলাম—
হ াঁ-ভাববার কথা বেট। ওিদেক নপালবাবুর সে ও দময় ী দবীর একটা 

সংেযাগ রেয়েছ।
আ া, দময় ীর ভাব-চির  স ে  িকছু জানা গেছ?
দুনাম িকছু িনিন, বরং ভালই েনিছ।
আপনার গািড় এেস পেড়েছ। হ াঁ, রিসক দ’র সবিজ- দাকােনর িহেসব-প  দখবার



ব ব া কেরিছ। যিদ সিত ই চুির কের থােক, ওর নােম ওয়াের  বর করব।
েনর শূন  কামরায় ব ামেকশ একটা বি েত িচৎ হইয়া আেলার িদেক চািহয়া

অেনক ণ া  হইয়া রিহল। তারপর হঠাৎ উিঠয়া বিসয়া িসগােরট ধরাইেত ধরাইেত
বিলল,—িচিড়য়াখানাই বেট।

উৎসুকভােব িজ াসা কিরলাম,—হঠাৎ একথা কন?
ব ামেকশ ধাঁয়া ছািড়য়া বিলল,—িচিড়য়াখানা ছাড়া আর িক? নাম-কাটা ডা ার

সং ৃ ত াক আওড়ায়, মুখেপাড়া েফসর রাত দুপুের মেয়র সে  দাবা খেল, কতােক
দার-ব  বািড়েত ঢুেক কউ খুন কের যায়। িক  পােশর ঘের গৃিহণী িকছু জানেত পােরন
না, কতার ভাইেপা খুেড়ার তহিবল ভাে  সগেব সকথা চার কের, বা ম ফরারী হয়,
গােড়ায়ােনর বৗ আিড় পােত—। িচিড়য়াখানা আর কােক বেল?

িজ াসা কিরলাম,—আজেকর অনুস ােন িকছু পেল?
এইটুকু পলাম য সবাই িমেথ  কথা বলেছ। িনজলা িমেথ  বলেছ না। সিত -িমেথ

িমিশেয় এমনভােব বলেছ য কানটা সিত  কানটা িমেথ  ধরা যায় না।
বনল ীও িমেথ  বলেছ?
অ ত বলবার তােল িছল। নহাৎ িবেবেকর দংশেন সিত  কথা বেল ফলল।
আ া, অ ািলবাই স ে  িক মেন হল?
কা র অ ািলবাই পাকা নয়। িবজয় বলেছ, িঠক য-সময় খুন হয় স-সময় স

কলকাতায় িছল, অথচ তার কােনাও সা ী- মাণ নই, বনামী িচিঠখানা পয  িছঁেড় ফেল
িদেয়েছ। নপালবাবু মেয়র সে  দাবা খলিছেলন, কউ তাঁেদর খলেত দেখিন। ডা ার
অ কাের সতার বাজাি েলন, একজন কােন েনেছ িক  চােখ দেখিন। বনল ী কেল
সলাই করিছল, সা ী নই। দময় ীর কথা ছেড়ই দাও। এর নাম িক অ ািলবাই?

ব ামেকশ খািনক ণ বািহেরর অপসৃয়মান আেলা-আঁধােরর পােন চািহয়া রিহল,
তাহার ললােট িচ ার কুিট। স বিলল,—বনল ী একবার আমার হাত ধেরিছল, ল
কেরিছেল?

বিললাম,—ল  আবার কিরিন! তুিমও দুহােত তার হাত ধের কত আদর করেল
দখলাম।

ব ামেকশ িফক হািসল,—আদর কিরিন, সহানুভূিত জানাি লাম। —িক  আ য
বনল ীর বাঁ হােতর তজনীর ডগায় কড়া পেড়েছ।

বিললাম,—এ আর আ য িক? যারা সলাই কের তােদর আঙুেল কড়া পেড়ই থােক।
ব ামেকশ িচ া া  মুেখ িসগােরেট একটা সুখ-টান িদয়া সটা বািহের ফিলয়া

িদল। তারপর আবার ল া হইয়া ইল।
স-রাে  বাসায় িফিরেত সােড় এগােরাটা বািজল। আর কানও কথা হইল না,

তাড়াতািড় আহার সািরয়া ইয়া পিড়লাম।
 

আঠােরা
 
ঘুম ভািঙল। মাথার মেধ  ঝন ঝন শে । তখনও ভাল কিরয়া ভার হয় নাই, মেন

হইল কােনর কােছ কাঁসর-ঘ া বািজয়া উিঠল। কেয়কিদন আেগ ঘুেমর মেধ  এমিন আত
আ ান আিসয়ািছল।

আজ আর িবছানায় থািকেত পািরলাম না। তাড়াতািড় পােশর ঘের িগয়া দিখলাম।
ব ামেকশ ইিতমেধ  আিসয়া টিলেফান ধিরয়ােছ। আিম ত েপােশর পােশ বিসয়া



একতরফা সংলাপ িনলাম-হ ােলা..িবজয়বাবুকী? মারা গেছ। কখন?...িক হেয়িছল...আিম
যেত পাির, িক  এখন িগেয় লাভ িক?...আপিন বরং ই েপ র িবরাটেক ফান ক ন,
িতিন ব ব া করেবন...হ াঁ, পা -মেটম হওয়া চাই, আর ওষুেধর িশিশটা পরী া হওয়া
চাই..আ া—

টিলেফান রািখয়া ব ামেকশ একটা আরাম- চয়াের বিসল। আমার ঠাঁেটর কােছ য
টা ধড়ফড় কিরেতিছল। তাহা বািহর হইয়া আিসল,— ক? ক গল?

ব ামেকেশর চােখ-মুেখ যন দুঃ ে র জড়তা লািগয়া িছল, স মুেখর উপর হাত
চালাইয়া তাহা সরাইয়া িদবার চ া কিরল। বিলল,—পানুেগাপাল। িকছু ণ আেগ তার
মৃতেদহ পাওয়া গেছ। বাধহয় কােন ওষুধ িদেয়িছল; ওষুেধর িশিশটা িছিপেখালা অব ায়
পাওয়া গেছ। ওষুেধ িবষ মশােনা িছল, িবেষর ালায় স ঘর থেক ছুেট বিরেয় আেস,
বারা া থেক নীেচ পেড় যায়। সইখােনই মৃতু  হেয়েছ। —আমার দাষ। আমার ভাবা
উিচত িছল, পানু যিদ সিত ই কানও তর কথা জানেত পের থােক, তাহেল তার
ােণর আশ া আেছ। কন সাবধান হইিন! কন তােক সে  িনেয় আিসিন। িক  কাল

িবজয় বলেল, ওটা একটা ইিডয়ট, হয়েতা িকছুই বলবার নই। আমার মনও সই কথায়
িভেজ গল—

ব ামেকশ হঠাৎ চুপ কিরল। তাহার তী  আ ািনর মেধ  আবার কান নূতন
সংশয় মাথা তুিলয়ােছ, স মুেখর উপর একটা হাত ঢাকা িদয়া নীরব হইয়া রিহল।

তারপর সকাল হইল; পঁুিটরাম চা িদয়া গল। ব ামেকশ িক  চা শ কিরল না,
একটা িসগােরট পয  ধরাইল না, মাহ ে র মত মুেখর উপর হাত চাপা িদয়া আরাম-
চয়াের পিড়য়া রিহল।

আমার মনটা িবকল হইয়া িগয়ািছল। পানুেগাপাল ছেলটা কৃিতর কৃপণতায় অসু
দহ লাইয়া জি য়িছল, িক  স িনেবাধ িছল না। তাহার দয় িছল, দেয় কৃত তা িছল।
িনশানাথবাবু তাহােক ভালবািসেতন, আমারও তাঁহােক ভাল লািগয়া িগয়ািছল। তাহার এই
য ণাময় মৃতু র সংবাদ কাঁটার মত মেনর মেধ  িবঁিধয়া রিহল।

বলা বােরাটার সময় ব ামেকশ িনঃশে  উিঠয়া ানাহার কিরল, তারপর পাখা
চালাইয়া শয ায় শয়ন কিরল। স য িদবািন া িদবার জন  শয়ন কিরল না তাহা বুিঝলাম।
পানুেগাপােলর মৃতু র জন  স িনেজেক দাষী মেন কিরেতেছ, একা  িনভৃেত িনেজর সে
বাঝাপড়া কিরেত চায়। এবং য অদৃশ  নরঘাতক পর-পর দুইিট মানুষেক িনঃশে  পৃিথবী
হইেত সরাইয়া িদল তাহার ছ েবশ অপসািরত কিরয়া তাহােক ফাঁিসকােঠ লাটুকাইবার প া
আিব ার কিরেত চায়।

অপরাে  দুইজেন নীরেব বিসয়া চা-পান কিরলাম। ব ামেকেশর মুখখানা শাণ
দওয়া ু েরর মত িহং  এবং কিঠন হইয়া রিহল।

স ার সময় পা -মেটম িরেপাট লইয়া েমাদ বরাট আিসল। ব ামেকেশর হােত
িরেপাট িদয়া বিলল,—িনেকািটন িবেষ মৃতু  হেয়েছ। ওষুেধর িশিশেতও িনেকািটন পাওয়া
গেছ।

ব ামেকশ বরােটর স ুেখ িসগােরেটর িটন রািখয়া পঁুিটরামেক আর এক দফা চােয়র
কুম িদল; িরেপাট পিড়য়া কানও ম ব  না কিরয়া আমার হােত িদল।

রাি  দশটা হইেত এগােরাটার মেধ  মৃতু  হইয়ােছ। পানুর কােনর মেধ  ত িছল,
রাে  শয়েনর পূেব িশিশর ঔষেধ তুলা িভজাইয়া কােন িদয়ািছল। ইহা তাহার াত িহক
কম। িক  কাল কহ অলি েত তাহার ঔষেধ িবষ িমশাইয়া িদয়া িগয়ািছল। িবষ রে র
সিহত িমিশবার অ কাল মেধ  মৃতু  হইয়ােছ। তাহার দেহ কানও আঘােতর িচ  পাওয়া
যায় নাই। — পা -মেটম িরেপাট ও বরােটর মুেখর কথা হইেত এই তথ িল কাশ



পাইল।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—মৃতেদহ ক থম আিব ার কের?
বরাট বিলল,— নপালবাবুর মেয় মুকুল।
ব ামেকশ িকছু ণ বরােটর পােন চািহয়া রিহল, তারপর বিলল,—এবােরও মুকুল!
বরাট বিলল,—যা নলাম, ভার রাে  উেঠ বাগােন ঘুের বড়ােনা মেয়টার অভ াস।
ঁ।—আপিন খাঁজ-খবর িনেয়িছেলন?

সকলেকই সওয়াল কেরিছলাম। িক  কােজর কথা িকছু পলাম না।
পানু য-ওষুধ কােন িদত সটা িক ভুজ ধরবাবুর দওয়া ওষুধ?
হ াঁ। ওষুেধ িছল ফ ি সািরন আর বািরক পাউডার। ভুজ ধরবাবু বলেলন, িতিন

মােস এক িশিশ পানুেক তির কের িদেতন, পানু তাই কােন িদত। কাল রাি  দশটার আেগ
কানও সময় হত াকারী এেস তার িশিশেত িনেকািটন িমিশেয় িদেয় িগেয়িছল। স বত পানু
তখন খেত িগেয়িছল।

ক কখন খেত িগেয়িছল। খবর িনেয়েছন?
সকেল একসে  খেত যায়িন, কউ আেগ কউ পের। পানু খেত িগেয়িছল আ াজ

পৗেন দশটার সময়, অথাৎ আমরা চেল আসবার পরই।
কাল রা া কেরিছল ক?
দময় ী আর মুকুল। দুজেনই সারা ণ রা াঘের িছল।
িকছু ণ চুপচাপ। পঁুিটরাম চা ও জলখাবার িদয়া গল।
ব ামেকশ বিলল,—িনেকািটন। অিজত, ল  কেরছ, ি তীয়বার িনেকািটেনর

আিবভাব হল।
বিললাম,—হ াঁ। তার মােন-সুনয়না
বরাট বিলল,—িক  সুনয়না বা অন  কানও ীেলাক িনশানাথবাবুেক কিড়কাঠ থেক

ঝুিলেয় িদেত পাের এ াব আমরা আেগই খািরজ কেরিছ। ধের িনেত হেব সুনয়নার
একজন সহকমী আেছ।

ব ামেকশ বিলল,—সহকমী িক া সহকিমণী। একজন ীেলােকর পে  য কাজ
অস ব, দু’জন ীেলাক িমেল স কাজ সহেজই করেত পাের। িক  আসল কথা িনেকািটন।
এ িবষ এল কাে েক? ই েপ র বরাট, আপিন িনেকািটন স ে  িকছু জােনন?

বরাট বিলল,—ওটা ভয় র িবষ এই জািন। আপনার মুেখ সুনয়নার কথা শানবার
পর খাঁজখবর িনেয়িছলাম, দখলাম ওষুেধর দাকােন ও-মাল পাওয়া যায় না; কাথাও
পাওয়া যায় িকনা সে হ। এক যিদ কানও বড় ফ া িরেত তির হয় তা বলেত পাির না।

এক হেত পাের য-ব ি  িবষ ব বহার কেরেছ স িনেজ একজন কিম  িকংবা
কানও কিম েক িদেয় িবষ তির কিরেয়েছ।

তা হেত পাের। কিম  তা একজন হােতর কােছই রেয়েছ।— নপাল ।
যিদ নপাল  হয়, সুনয়নার সে  তার স  িক?
বাপ- বিট হেত বাধা িক?
আিম বিললাম,— নপালবাবুর সে  দময় ী দবীরও যাগােযাগ আেছ—তাঁরা দুজেন

হেত পােরন।
ব ামেকশ ি  হািসয়া বিলল,—দময় ী দবী আর িবজয় হেত পাের, িবজয় আর

বনল ী হেত পাের, বনল ী আর দময় ী হেত পাের, দময় ী আর ভুজ বাবু হেত পাের,
বনল ী আর জদাস হেত পাের, এমন িক মুি ল িমঞা আর নজর িবিব হেত পাের।
স াবনা অেনক েলা রেয়েছ, িক  কবল স াবনার কথা গেবষণা কের কানও লাভ হেব
না। পাকাপািক জানেত হেব।



বরাট জলেযাগ শষ কিরয়া মুখ মুিছেত মুিছেত বিলল,— বশ তা, পাকাপািক জানার
একটা উপায় বলুন না। পুিলেসর িদক থেক আর কানও বাধা নই, পানুেক য খুন করা
হেয়েছ—আমার কতারা তা ীকার করেবন; সুতরাং পুিলেসর যা-িকছু কতব  সবই আিম
করেত পাির। এখন িক করেত হেব বলুন।

ব ামেকশ বিলল, — ক, কেলানীর সকেলর কুিঠ খানাত াস কের দখেত পােরন,
িক  িনেকািটন পােবন না। আমার মেন হয়, িটন-মািফক কােজ কানও ফল হেব না।
বরং আপাতত িকছুিদন বেস থাকা ভাল।

চুপচাপ হাত িটেয় বেস থাকব?
এেকবাের হাত েটাবার দরকার নই। জদাস আর রিসেকর ত াস যমন চলেছ

চলুক। রিসেকর দাকােনর খাতপ  পরী া ক ন। আর কেলানীেত চর বসান। ক
কখন বাইের যাে  সটা জানা িবেশষ দরকার।

বরাট গাে া ান কিরয়া বিলল,—আজ থেকই লাক লাগােবা িঠক কেরিছলাম। িক
পানুর ব াপাের সব গালমাল হেয় গেছ। কাল থেক হেব। —কেলানীেত আর কা র হঠাৎ
মৃতু র যাগ নই তা?

ব ামেকশ িকছু ণ চাখ বুিজয়া রিহল, তারপর বিলল,— বাধহয় না। থাকেলও
আমরা ঠকােত পারব না।
 

উিনশ
 
দুইিদন গালাপ কেলানীর িদক থেক কানও সাড়াশ  আিসল না; েমাদ বরাটও

খবর িদল না। মৃতু -ছায়া  কেলানীর কথা যন সকেল ভুিলয়া িগয়ােছ। ব ামেকশ
টিলেফােনর িদেক চাখ রািখয়া অতৃ  তা ার মত ঘুিরয়া বড়াইেত লািগল। দু'একবার
আমরা দাবার ছক সাজাইয়া বিসলাম। িক  ব ামেকশ অন মন  হইয়া রিহল, খলা জিমল
না।

তৃতীয় িদন িবকালেবলা চা-পােনর পর ব ামেকশ বিলল,—আিম একটু ব ব।
আমারও মন চ ল হইয়া উিঠল, বিললাম,— কাথায় যােব?
স  মাথার ু েল খাঁজ-খবর নওয়া দরকার। তুিম িক  বািড়েতই থাকেব। যিদ

টিলেফান আেস।
ব ামেকশ চিলয়া গল। তারপর দুঘ া কিড়কাঠ িনয়া কাটাইয়া িদলাম। ছটা

বািজেত পাঁচ িমিনেট টিলেফান বািজল। বুেকর িভতরটা ছাৎ কিরয়া উিঠল।
বরাট টিলেফান কিরেতেছ। বিলল,— বিরেয়েছন?—তাঁেক বেল দেবন।

ভুজ ধরবাবু কাট-প া  পের পৗেন ছ’টার েন কলকাতা গেছন। —আর একটা খবর
আেছ, রিসক দ’র খতাপ  পরী া কের দখা গেছ িতন হাজার টাকার গরিমল। রিসেকর
নােম ওয়াের  বার কেরিছ।

কেলানীর খবর কী?
নতুন খবর িকছু নই।
বরাট টিলেফান ছািড়য়া িদবার পর মনটা আরও অি র হইয়া উিঠল। বুজ ধরবাবু

কিলকাতায় আিসেতেছন এ সংবােদর  কতখািন িকছুই জািন না। ব ামেকশ কখন
িফিরেব?

ব ামেকশ িফিরল সওয়া ছ’টার সময়। ভুজ ধরবাবুর সংবাদ িদেতই তাহার মুখ
উ ল হইয়া উিঠল, স হােতর ঘিড় দিখয়া বিলল,—‘ ন এেস প ছেত এখনও আধা



ঘ া। অেনক সময় আেছ।’ বিলয়া িনেজর শয়নকে  িগয়া ার ব  কিরয়া িদল।
আিম ােরর িনকট হইেত বিললাম,—রিসক দ দাকােনর িতন হাজার টাকা

মেরেছ।
ওপার হইেত আওয়াজ আিসল,— বশ বশ।
পাঁচ িমিনট পের ঘর হইেত বািহর হইয়া আিসল একিট আধাবয়সী িফির ী।

পিরধােন ময়লা িজেনর প া ু লুন ও রঙচটা আলপাকার কাট, মাথায় তল-িচেট নাইট
ক াপ, ছাঁটা গাঁেফর িভতর হইেত আধ- পাড়া একটা চু ট বািহর হইয়া আেছ।

বিললাম,—এ িক গায়াি  িপ  সেজ কাথায় চলেল?
সােহব কড়া সুের বিলল—“None of your business, young man.” বিলয়া পা

ঘিষয়া বািহর হইয়া গল।
তারপর সােড় দশটার আেগ আর তাহার দখা পাইলাম না। এেকবাের ান সািরয়া

গরম চােয়র পয়ালা হােত বািহেরর ঘের আিসয়া বিসল।
আিম বিললাম,— কাট-প া ু লুেনর আর একটা মহৎ ণ, পরেলই মজাজ। স েম

চেড় যায়। আশা কির মাথা ঠা া হেয়েছ।
ব ামেকশ বিলল,— কাট-প া ু লুেনর আর একটা মহৎ ণ, বিশ ছ েবশ দরকার

হয় না। —তুিম বাধহয় খুবই উৎসুক হেয় উেঠছ?
তা উেঠিছ। এবার তামার দয়ভার লাঘব কর।
কানটা আেগ বলব? ভুজ ধরবাবুর বৃ া ?
ব ামেকশ চােয় চুমুক িদয়া বিলল,—বুঝেতই পেরছ িফির ী সেজ িশয়ালদা

শেন িগেয়িছলাম। উে শ  িছল ভুজ ধরবাবু কাথায় যান দখা। শেন তাঁেক
আিব ার কের তাঁর িপছু িনলাম। তখন সে  ঘিনেয় এেসেছ। তাঁেক অনুসরণ করা শ
হল না। িতিন ােম চড়েলন, আিমও ােম চড়লাম। মৗলািলর মােড় এেস িতিন নামেলন,
আিমও নামলাম। তারপর ধমতলা িদেয় িকছুদূর িগেয় িতিন একটা গিলর মেধ  ঢুেক
পড়েলন। গিলর পর গিল, তস  গিল। দখলাম িফির ী পাড়ায় এেস প েছিছ। ভালই হল।
পাড়ার সে  আমার ছ েবশ খাপ খেয় গল। কাট-প া ু লুেনর ওই মাহা , য পাড়ােতই
যাও বমানান হয় না।

তারপর?
একটা এেদাঁপড়া বািড়র দরজার পােশ দুেটা ীেলাক দয়ােল ঠস িদেয় দাঁিড়েয়িছল।

ভুজ ধরবাবু িগেয় তােদর সে  খােটা গলায় কথা বলেলন, তারপর বািড়র মেধ  ঢুেক
গেলন। ীেলাক দুেটা দাঁিড়েয় রইল।

িজ াসা কিরলাম,—তােদর িক রকম মেন হল?
ব ামেকেশর মুেখ িবতৃ া ফুিটয়া উিঠল, স বিলল

 
দবতা ঘুমােল তাঁহােদর িদন
দবতা জািগেল তােদর রািত
ধরার নরক িসংহদুয়াের
ালায় তাহারা স াবািত?

 
তারপর বল।
আিম বড় মুি েল পেড় গলাম। ভুজ ধরবাবুর চির  আমরা যতটা জানেত পেরিছ।

তােত আ য হবার িকছু িছল না। িক  এই এঁেদাপড়া বািড়টাই তাঁর একমা  গ ব ল
িকনা তা না জেন তাঁেক ছেড় দওয়া যায় না। আিম বািড়র সামেন িদেয় একবার হঁেট



গলাম, দেখ িনলাম বািড়র ন র উিনশ। তারপর একটা অ কার কােণ লুিকেয় অেপ া
করেত লাগলাম। মেয় দুেটা দরজার পােশ দাঁিড়েয় িসগােরট টানেত লাগল।

ায় চি শ িমিনট পের ভুজ ধরবাবু ব েলন। আেশপােশ দৃকপাত না কের য-
পেথ এেসিছেলন। সই পেথ িফের চলেলন। আিম চললাম। তারপর সটান শয়ালদা

শেন তাঁেক নটা প া র গািড়েত তুেল িদেয় আসিছ।
চােয়র পয়ালা এক চুমুেক শষ কিরয়া ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল। আিম বিললাম,

তাহেল ভুজ ধরবাবুর কাযকলাপ থেক িকছু ধরা গল না?
ব ামেকশ িকছু ণ কুি ত কিরয়া রিহল, তারপর বিলল,— কমন যন ধাঁকা

লাগল। ভুজ ধরবাবু যখন দরজা থেক ব েলন তখন তাঁর পেকট থেক িক একটা
িজিনস মািটেত পড়ল। িছিনৎ কের শ  হল। িতিন দশলাই েল সটা মািট থেক
কুিড়েয় িনেলন। দখলাম একটা চািবর িরঙ, তােত গাটা িতেনক বড়-বড় চািব রেয়েছ।

এেত ধাঁকা লাগাবার িক আেছ?
হয়েতা িকছু নই, তবু ধাঁকা লাগেছ।
িকছু ণ নীরেব কািটবার পর বিললাম,—ওিদেক কী হল? স  মাথা ু ল?
ব ামেকশ বিলল,—দময় ী দবী মাস আে ক ু েল যাতায়াত কেরিছেলন। রাজ

যেতন না, ইংেরিজ শখার িদেকও খুব বিশ চাড় িছল না। ু েল দু িতনিট পা াবী মেয়
পড়ত, তােদর সে  গ  করেতন—

পা াবী মেয়েদর সে ?
হ াঁ। দময় ী দবী পা াবী ভাষা জােনন।
এই সমেয় টিলেফান বািজল। ব ামেকশ টপ কিরয়া ফান তুিলয়া লইল,—

হ ােলা...ই েপ র িবরাট! এত রাে  কী খবর?..রিসক দ ধরা পেড়েছ! কাথায় িছল...অ াঁ।
িশয়ালদার কােছ ‘ব  িবলাসী’ হােটেল! সে  টাকাকিড় িকছু িছল?...মা  ি শ টাকা ...আজ
তােক আপনােদর লক-আেপ রাখুন, কাল সকােলই আিম িগেয় হািজর হব। ...আর িক! হ াঁ
দখুন, একটা িঠকানা িদি , আপনার একজন লাক পািঠেয় সখানকার হালচাল সব সং হ
করেত হেব...১৯ ন র িমজ লন...হ াঁ, ানটা খুব পিব  নয়...িক  সখােন িগেয় আলাপ
জমাবার মতন লাক আপনােদর িবভােগ িন য় আেছ...হাঃ হাঃ হাঃ...আ া, কাল সকােলই
যাি ..নম ার।

ফান রািখয়া ব ামেকশ বিলল,—চল, আজ খেয়- দােয় েয় পড়া যাক, কাল ভাের
উঠেত হেব।
 

কুিড়
 
গালাপ কেলানীর ঘটনাবলী ধাবমান মাটেরর মত হঠাৎ বানচাল হইয়া রা ার

মাঝখােন দাঁড়াইয়া পিড়য়ািছল, িতন িদন পের মরামত হইয়া আবার চ  বেগ ছুিটেত
আর  কিরল।

পরিদন সকােল আ াজ সােড় আটটার সময় মাহনপুেরর শেন অবতীণ হইলাম।
আকােশ শষরাি  হইেত মঘ জিমেতিছল, সূয ছাই-ঢাকা আ েনর মত কবল অ দাহ
িবকীণ কিরেতিছেলন। আমরা পদ েজ থানার িদেক চিললাম।

থানার কাছাকািছ প িছয়ািছ। এমন সময় নপালবাবু বন  বরােহর ন ায় থানার ফটক
িদয়া বািহর হইয়া আিসেলন। আমােদর িদেক মাড় ঘুিরয়া ছুিটয়া আিসেত আিসেত হঠাৎ
আমােদর দিখয়া থমিকয়া দাঁড়াইয়া পিড়েলন, তারপর আবার ঘাঁৎ ঘাঁৎ কিরয়া ছুিটয়া



চিলেলন।
ব ামেকশ ডািকল,— নপালবাবু, নুন- নুন।
নপালবাবু যুযুৎসু ভ ীেত ঘুিরয়া দাঁড়াইয়া চ ু  ঘূিণত কিরেত লািগেলন। বামেকশ

তাঁহার কােছ িগয়া বিলল,—এ িক, আপিন থানায় িগেয়িছেলন। কী হেয়েছ?
নপালবাবু ফািটয়া পিড়েলন,—ঝকমাির হেয়েছ! পুিলসেক সাহায  করেত িগেয়িছলাম,

আমার ঘাট হেয়েছ। পুিলেসর খুের দ বৎ।’ বিলয়া আবার উ ামুেখ চিলেত আর
কিরেলন।

ব ামেকশ আবার িগয়া তাঁহােক ধিরয়া ফিলল,—িক  ব াপারটা িক? পুিলসেক কান
িবষেয় সাহায  করেত িগেয়িছেলন?

উে  হাত তুিলয়া নািড়েত নািড়েত নপালবাবু বিলেলন,—না না, আর না, যেথ
হেয়েছ। কান শালা আর পুিলেসর কােজ মাথা গলায়। আমার দুবুি  হেয়িছল, তাই—!

ব ামেকশ বিলল,—িক  আমােক বলেত দাষ িক? আিম তা আর পুিলস নই।
নপালবাবু, িক  বাগ মািনেত চান না। অেনক কে  িপেঠ অেনক হাত বুলাইয়া

ব ামেকশ তাঁহােক কতকটা ঠা া কিরল। একটা গােছর তলায় দাঁড়াইয়া কথা হইল।
নপালবাবু বিলেলন,—কেলানীেত দুেটা খুন হেয় গল, পুিলস চুপ কের বেস থাকেত পাের
িক  আিম চুপ কের থািক িক কের? আমার তা একটা দািয়  আেছ! আিম জািন ক খুন
কেরেছ, তাই পুিলসেক বলেত িগেয়িছলাম। তা পুিলস উে  আমার ওপরই চাপ িদেত
লাগল। ভাল র ভাল- যন আিমই খুন কেরিছ।

ব ামেকশ বিলল,—আপিন জােনন ক খুন কেরেছ?
এর আর জানাজািন িক? িকেলানীর সবাই জােন, িক  মুখ ফুেট বলবার সাহস

কা র নই।
ক খুন কেরেছ?
িবজয়! িবজয়! আর ক খুন করেব? খুড়ীর সে  ষড় কের আেগ খুেড়ােক সিরেয়েছ,

তারপর পানুেক সিরেয়েছ। পানুটাও দেল িছল িকনা।
িক -পানু িকেস মারা গেছ আপিন জােনন?
িনেকািটন। আিম সব খবর রািখ।
িক  িবজয় িনেকািটন পােব কাথায়? িনেকািটন িক বাজাের পাওয়া যায়?
বাজাের িসগােরট তা পাওয়া যায়। যার ঘেট এতটুকু বুি  আেছ স এক প ােকট

িসগােরট থেক এত িনেকািটন বার করেত পাের য কেলানী সু  লাকেক তা িদেয় সাবাড়
করা যায়৷।

তাই নািক? িনেকািটন তির করা এত সহজ?
সহজ নয় তা কী! একটা বকয  যাগাড় করেত পারেলই হল।
এই পয  বিলয়া নপালবাবু হঠাৎ সচিকত হইয়া উিঠেলন, তারপর আর বাক ব য়

না কিরয়া শেনর িদেক পা চালাইেলন।
আমরাও সে  চিললাম! ব ামেকশ বিলল,—আপিন ব ািনক, আপনার কথাই িঠক।

আিম জানতাম না িনেকািটন তির করা এত সাজা। —তা আপিন এিদেক কাথায়
চেলেছন? কেলানীেত িফরেবন না?

‘কলকাতা যাি  একটা বাসা িঠক করেত-কেলানীেত ভ রেলাক থােক না—’ বিলয়া
িতিন হনহন কিরয়া চিলয়া গেলন।

আমরা থানার িদেক িফিরলাম। ব ামেকেশর ঠাঁেটর কােণ একটা িবিচ  হািস খলা
কিরেত লািগল।

থানায় েমাদ বরােটর ঘের আসন হণ কিরয়া ব ামেকশ বিলল,—রা ায় নপাল



র সে  দখা হল।
বরাট বিলল,—আর বলেবন না, লাকটা ব  পাগল। সকাল থেক আমার হাড়

ািলেয় খেয়েছ। ওর িব াস িবজয় খুন কেরেছ, িক  সা ী মাণ িকছু নই, ধু
আে াশ। আিম বললাম, আপিন যিদ িবজেয়র নােম পুিলেস ডােয়ির করেত চান আমার
আপি  নই, িক  পের যিদ িবজয় মানহািনর মামলা কের তখন আপিন িক করেবন? এই
েন নপাল  উেঠ পালাল। আসল কথা িবজয় ওেক নািটস িদেয়েছ; বেলেছ চুপিট

কের কেলানীেত থাকেত পােরন তা থাকুন, নইেল রা া দখুন, সদাির করা এখােন চলেব
না। তাই এত রাগ।

ব ামেকশ বিলল,—আমারও তাই আ াজ হেয়িছল। —যাক, এবার আপনার
রিসকেক বার ক ন।

রিসক আনীত হইল। হাজেত রাি বােসর ফেল তাহার চহারার বৃি  হয় নাই।
খঁুতখঁুেত মুেখ িনপীিড়ত এক ঁেয়িমর ভাব। আমােদর দিখয়া একবার ঢাক িগিলল, ক ার
হাড় সেবেগ নিড়য়া উিঠল।

িক  তাহােক জরা কিরয়া ব ামেকশ কানও কথাই বািহর কিরেত পািরল না।
ব ত রিসক ায় সারা ণই িনবাক হইয়া রিহল। স চুির কিরয়ােছ িক না এ ে র জবাব
নাই, টাকা লইয়া কী কিরল। এ িবষেয়ও িন র। কবল একবার স কথা কিহল, তাহাও
ায় অ াতসাের।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল,— য-রাে  িনশানাথবাবু মারা যান সিদন সে েবলা তাঁর
সে  আপনার ঝগড়া হেয়িছল?

রিসক চাখ মিলয়া িকছু ণ চািহয়া রিহল, বিলল,—িনশানাথবাবু মারা গেছন?
ব ামেকশ বিলল,—হ াঁ। পানুেগাপালও মারা গেছ। আপিন জােনন না?
রিসক কবল মাথা নািড়ল।
তারপর ব ামেকশ আরও  কিরল। িক  উ র পাইল না। শেষ বিলল,— দখুন,

আপিন চুিরর টাকা ন  কেরনিন, কাথাও লুিকেয় রেখেছন। আপিন যিদ আমােদর জািনেয়
দন কাথায় টাকা রেখেছন তাহেল আিম িবজয়বাবুেক বেল আপনার িব ে  মামলা
তুিলেয় নব, আপনােক জেল যেত হেব না। — কাথায় কার কােছ টাকা রেখেছন বলেবন
িক?

রিসক পূববৎ িনবাক হইয়া রিহল। আরও িকছু ণ চ ার পর ব ামেকশ হাল
ছািড়য়া িদল। বিলল,—আপিন ভাল করেলন না। আপিন য—কথা লুেকাবার চ া করেছন
তা আমরা শষ পয  জানেত পারবই। মাঝ থেক আপিন পাঁচ বছর জল খাটেবন।

রিসেকর ক ার হাড় আর একবার নিড়য়া উিঠল, স যন িকছু বিলবার জন  মুখ
খুিলল। তারপর আবার দৃঢ়ভােব ও াধর স  কিরল।

রিসকেক ানা িরত কিরবার পর ব ামেকশ ের বিলল,—এিদেক তা িকছু হল
না-িক  আর দির নয়, সব যন জুিড়েয় যাে । একটা ান আমার মাথায় এেসেছ—

বরাট বিলল,—কী ান?
ান িক  শানা হইল না। এই সময় একিট বকােট ছাকরা গােছর চহারা দরজা

িদয়া মু  বাড়াইয়া বিলল,— জদাস বা মেক পাকেড়িছ স ার।
বরাট বিলল,—িবকাশ! এস। কাথায় পাকড়ােল বা মেক?
িবকাশ ঘের েবশ কিরয়া দ িবকাশ কিরল,—নব ীেপর এক আখড়ায় বেস খ িন

বাজাি ল। কানও গালমাল কেরিন। যই বললাম, আমার সে  িফের যেত হেব, আমিন
সুসসুড় কের চেল এল।

বাঃ বশ। এই ঘেরই পািঠেয় দাও তােক।



জদাস ব ব ঘের েবশ কিরেলন। গােয় নামাবলী, মুেখ কেয়ক িদেনর অে ৗিরত
দািড়- গাঁফ মুখখািনেক ধুতরা-ফুেলর মত ক কাকীণ কিরয়া তুিলয়ােছ, চােখ লি ত
অ ত ভাব। িতিন িবনয়াবনত হইয়া জাড়হে  আমােদর নম ার কিরেলন।

বরাট ব ামেকশেক চােখর ইশারা কিরল, ব ামেকশ জদােসর িদেক মুচিক হািসয়া
বিলল,—বসুন।

জদাস যন আরও লি ত হইয়া একিট টুেলর উপর বিসেলন। ব ামেকশ বিলল,
—আপিন হঠাৎ ডুব মেরিছেলন কন বলুন তা? যতদূর জািন কেলানীর টাকাকিড় িকছু
আপনার কােছ িছল না।

জদাস বিলেলন,—আে  না।
তেব পালােলন কন?
জদাস, কচুমাচু মুেখ চুপ কিরয়া রিহেলন। তাহার মুেখর পােন চািহয়া চািহয়া

আমার হঠাৎ মেন পিড়য়া গল, িনশানাথ বিলয়ািছেলন জদাস িমথ া কথা বেল না। ইহাও
িক স ব? পােছ সত  কথা বিলেত হয় এই ভেয় িতিন পলায়ন কিরয়ািছেলন। িক  কী
এমন মারা ক সত  কথা?

ব ামেকশ বিলল,—আ া, ওকথা পের হেব। এখন বলুন দিখ, িনশানাথবাবুর মৃতু
স ে  িকছু জােনন?

জদাস বিলেলন,—না, িকছু জািন না।
কাউেক সে হ কেরন?
আে  না।
‘তেব—’ ব ামেকশ থািময়া িগয়া বিলল,—িনশানাথবাবুর মৃতু র রাে  আপিন

কেলানীেতই িছেলন তা?
আে  কেলানীেতই িছলাম।
ল  কিরলাম জদাস এত েণ যন বশ  হইয়ােছন, কচুমাচু ভাব আর

নাই। ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—রাে  খাওয়া-দাওয়ার পর কাথায় িছেলন, িক
করিছেলন?

জদাস বিলেলন,—আিম আর ডা ারবাবু একসে  খাওয়া-দাওয়া সের িফের এলাম,
উিন িনেজর কুিঠেত িগেয় সতার বাজােত লাগেলন, আিম িনেজর দাওয়ায় েয় তাঁর বাজনা
নলাম!

ব ামেকশ িকছু ণ চািহয়া থািকয়া বিলল,—ও।-ভুজ ধরবাবু সতার বাজাি েলন?
আে  হ াঁ, মালেকােষর আলাপ করিছেলন।
কত ণ আলাপ কেরিছেলন?
তা ায় সােড় এগােরাটা পয । চমৎকার হাত ওঁর।
ঁ। একটানা আলাপ কেরিছেলন? একবারও থােমনিন?

“আে  না, একবারও থােমনিন। ”
পাঁচ িমিনেটর জেন ও নয়।
আে  না। সতােরর কান মাচুড়াববার জন  দু’একবার থেমিছেলন, তা স পাঁচ-

দশ সেকে র জন , তার বিশ নয়।
িক  আপিন তাঁেক বাজােত দেখনিন?
দখব িক কের? উিন অ কাের বেস বাজাি েলন। িক  আিম ওঁর আলাপ িচিন,

উিন ছাড়া আর কউ নয়।
বামেকশ িকছু ণ িবফল হইয়া রিহল, তারপর িন াস ফিলয়া অন  স  আর

কিরল—



আপিন কেলানীেত আসবার আেগ থেকই িনশানাথবাবুেক িচনেতন?
আবার জদােসর মুখ কাইল। িতিন উসখুিস কিরয়া বিলেলন,—আে  হ াঁ।
আপিন ওঁর সের ায় কাজ করেতন, উিন সা ী িদেয় আপনােক জেল

পািঠেয়িছেলন?
আে  হ াঁ, আিম চুির কেরিছলাম।
িবজয় তখন িনশানাথবাবুর কােছ থাকত?
আে  হ াঁ।
দময় ী দবীর তখন িবেয় হেয়িছল?
জদােসর মুখ কাঁেদা-কাঁেদা হইয়া উিঠল, িতিন ঘাড় হঁট কিরয়া রিহেলন।
ব ামেকশ বিলল,—উ র িদে ন না য? দময় ী দবীেক তখন থেকই চেনন

তা?
জদাস অ ভােব ‘হ াঁ’ বিলেলন।
ব ামেকশ বিলল,—তার মােন িনশানাথ আর দময় ীর িবেয় তার আেগই হেয়িছল—

কমন?
জদাস এবার ব াকুল ের বিলয়া উিঠেলন,—‘এই জেন ই আিম পািলেয়িছলাম।

আিম জানতাম আপনারা এই কথা তুলেবন। দাহাই ব ামেকশবাবু, আমােক ও 
করেবন না। আিম সাত বছ। ওঁেদর অ  খেয়িছ। আমােক িনমকহারািম করেত বলেবন
না।’ বিলয়া িতিন কাতরভােব হাত জাড় কিরেলন।

ব ামেকশ সাজা হইয়া বিসল, তাহার চােখর দৃি  িব েয় খর হইয়া উিঠল। স
বিলল,—এ সব কী ব াপার?

জদাস ভ ের বিলেলন,—আিম জীবেন অেনক িমেথ  কথা বেলিছ, আর িমেথ
কথা বলব না। জল থেক বিরেয় আিম ব ব হেয়িছ, কি  িনেয়িছ; িক  ধু কি
িনেলই তা হয় না, ােণ ভি  কাথায়, ম কাথায়? তাই িত া কেরিছ। জীবেন আর
িমেথ  কথা বলব না, তােত যিদ ঠাকুেরর কৃপা হয়। —আপনারা আমায় দয়া ক ন, ওঁেদর
কথা িজেগ স করেবন না। ওঁরা আমার মা বাপ।

ব ামেকশ ধীর ের বিলল,—আপনার কথা েন এইটুকু বুঝলাম য আপিন িমেথ
কথা বেলন না, িক  িনশানাথ স ে  সিত  কথা বলেতও আপনার সে াচ হে । িমেথ
কথা না বলা খুবই শংসার কথা, িক  সিত  কথা গাপন করায় কানও পূণ  নই। ভেব
দখুন, সিত  কথা না জানেল আমরা িনশানাথবাবুর খুেনর িকনারা করব িক কের? আপিন
িক চান না য িনশানাথবাবুর খুেনর িকনারা হয়?

জদাস নতমুেখ রিহেলন। তারপর আমরা সকেল িমিলয়া িনব  কিরেল িতিন
অসহায়ভােব বিলেলন,—িক জানেত চান বলুন।

ব ামেকশ বিলল,—িনশানাথ ও দময় ীর িবেয়র ব াপাের িকছু গালমাল আেছ। কী
গালমাল?

ওঁেদর িবেয় হয়িন।
বাকার মত সকেল চািহয়া রিহলাম।
ব ামেকশ থেম সামলাইয়া লইল। তারপর ধীের ধীের একিট একিট  কিরয়া

জদাস বাবাজীর িনকট হইেত য কািহনী উ ার কিরল। তাহা এই--
 
িনশানাথবাবু পুণায় জজ িছেলন, জদাস িছেলন তাঁর সের ার করািন। লাল িসং

নােম একজন পা াবী খুেনর অপরােধ দায়রা- সাপদ হইয়া িনশানাথবাবুর আদালেত
িবচারাথ আেস। দময় ী এই লাল িসং-এর ী।



িনশানােথর কােট যখন দায়রা মাক মা চিলেতেছ তখন দময় ী িনশানােথর
বাংেলােত আিসয়া সকাল-স া বিসয়া থািকত, কা াকািট কিরত। িনশানাথ তাহােক
তাড়াইয়া িদেতন, স আবার আিসত। বিলত, আিম অনাথা, আমার ামীর সাজা হইেল
আিম কাথায় যাইব?

দময় ীর বয়স তখন উিনশ-কুিড়; অপ প সু রী। িবজেয়র বয়স তখন তেরা-
চা , স দময় ীর অিতশয় অনুগত হইয়া পিড়ল। কাকার কােছ দময় ীর জন  দরবার
কিরত। িনশানাথ িক  য় িদেতন না। িবজয় য দময় ীেক চুিপ চুিপ খাইেত িদেতেছ
এবং রাে  বাংেলােত লুকাইয়া রািখেতেছ তাহা িতিন জািনেত পািরেতন না।

লাল িসং-এর ফাঁিসর কুম হইয়া যাইবার পর িনশানাথ জািনেত পািরেলন। খুব
খািনকটা বকাবিক কিরেলন এবং দময় ীেক অনাথ আ েম পাঠাইবার ব ব া কিরেলন।
দময় ী, িক  তাঁহার পা জড়াইয়া ধিরয়া কাঁিদেত লািগল, বালক িবজয়ও চীৎকার কিরয়া
কাঁিদেত লািগল। িন পায় হইয়া িনশানাথ দময় ীেক বাংেলায় থািকেত িদেলন। বািড়র
চাকর-বাকেরর কােছ জদাস এই সকল সংবাদ পাইয়ািছেলন।

হাইেকােটর আপীেল লাল িসং-এর ফাঁিসর কুম রদ হইয়া যাবজীবন কারাবাস
হইল। দময় ী িনশানােথর আ েয় রিহয়া গল। হািকম- কুম মহেল এই লইয়া একটু
কানাঘুষ হইল। িক  িনশানােথর চির -খ ািত এতই মজবুত িছল য, কােশ  কহ তাঁহােক
অপবাদ িদেত সাহস কিরল না।

ইহার দু'এক মাস পের জদােসর চুির ধরা পিড়ল; িনশানাথ সা ী িদয়া তাঁহােক
জেল পাঠাইেলন। তারপর কেয়ক বৎসর কী হইল জদাস তাহা জােনন না।

জদাস জল হইেত বািহর হইয়া িনেলন িনশানাথ কম হইেত অবসর লইয়ােছন,
িতিন িনশানােথর স ান লইেত লািগেলন। জেল থাকাকােল জদােসর মিতগিত পিরবিতত
হইয়ািছল, িতিন ব ব হইয়ািছেলন। স ান কিরেত কিরেত িতিন গালাপ কেলানীেত
আিসয়া উপি ত হইেলন।

এখােন আিসয়া জদাস দিখেলন িনশানাথ ও দময় ী ামী- ী েপ বাস
কিরেতেছন। িনশানাথ তাঁহােক কেলানীেত থািকেত িদেলন, িক  সাবধান কিরয়া িদেলন,
দময় ীঘিটত কানও কথা যন কাশ না পায়। দময় ী ও িবজয় পূেব জদাসেক এক-
আধবার দিখয়ািছল, এতিদন পের তাঁহােক িচিনেত পািরল না! তদবিধ জদাস কেলানীেত
আেছন। িনশানাথ ও দময় ীর মত মানুষ সংসাের দখা যায় না। তাঁহারা যিদ কানও পাপ
কিরয়া থােকন। ভগবান তাহার িবচার কিরেবন।

ব ামেকশ সুদীঘ িন াস ফিলয়া বিলল,—ই েপ র বরাট, চলুন। একবার
কেলানীেত যাওয়া যাক। অ কার অেনকটা পির ার হেয় আসেছ।

জদাস ক ণ ের বিলেলন,—আমার এখন কী হেব?
ব ামেকশ বিলল,—আপিনও কেলানীেত চলুন। যমন িছেলন তমিন থাকেবন।

 

একুশ
 
েমাদ বরােটর ঘর হইেত যখন বািহের আিসলাম বলা তখন ায় বােরাটা। পােশর

ঘের থানার কেয়কজন কমচারী খাতা-প  লইয়া কাজ কিরেতিছল, বরাট বািহের আিসেল
হড- াক উিঠয়া আিসয়া িন ের বরাটেক িকছু বিলল।

বরাট ব ামেকশেক বিলল,—একটু অসুিবধা হেয়েছ। আমােক এখিন আর একটা
কােজ ব েত হেব। তা আপনার না হয় এেগান, আিম িবেকেলর িদেক কেলানীেত হািজর



হব।
ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল,—তার চেয় এক কাজ করা যাক, সে র সময়

সকেল একসে  গেলই চলেব। আপিন কােজ যান, সে  ছ’টার সময় শেন ওেয়িটং
েম আমােদর খাঁজ করেবন।

বরাট বিলল,— বশ, সই ভাল।
জদাস বিলেলন,—িক  আিম—
ব ামেকশ বিলল,—আপিন এখন কেলানীেত িফের যেত পােরন, িক  য-সব কথা

হল তা কাউেক বলবার দরকার নই।
য আে ।
জদাস কেলানীর রা া ধিরেলন, আমরা শেন িফিরয়া চিললাম। চিলেত চিলেত

ব ামেকশ বিলল,—আমােদর চােখ ঠুিল আঁটা িছল। দময় ী নামটা চিলত বাংলা নাম নয়
এটাও চােখ পেড়িন। অমন রঙ এবং প য বাঙালীর ঘের চােখ পেড় না। এ কথাও
একবার ভেব দিখিন। দময় ী এবং িনশানােথর বয়েসর পাথক  থেক কবল ি তীয়
প ই আ াজ করলাম, অন  স াবনা য থাকেত পাের তা ভাবলাম না। দময় ী ু েল
িগেয় পা াবী মেয়েদর সে  গ  কেরন এ থেকও িকছু সে হ হল না। অথচ সে হ
হওয়া উিচত িছল। িনশানাথবাবু বা াই েদেশ সাতচি শ বছর বয়েস একিট উিনশ-কুিড়
বছেরর বাঙালী ত ণীেক িবেয় করেলন এটা এক কথায় মেন নবার মত নয়। —অিজত,
মাথার মেধ  ধূসর পদাথ েমই ফ াকােস হেয় আসেছ, এবার অবসর নওয়া উিচত।
সত াে ষণ ছেড় ছাগল চরােনা িক া অনু প কানও কাজ করার সময় উপি ত হেয়েছ।

তাহার াভ দিখয়া হািস আিসল। বিললাম,—ছাগল না হয় পের চিরও, আপাতত
এ ব াপােরর তা একটা িন ি  হওয়া দরকার। দময় ী িনশানাথবাবুর ী নয় এ থেক
কী বুঝেল?

ু  ব ামেকশ িক  উ র িদল না। শেন ওেয়িটং েম তালা লাগােনা িছল,
তালা খালাইয়া িভতের িগয়া বিসলাম। একটা কুিলেক িদয়া বাজার হইেত িকছু িহেঙর
কচুির ও িম া  আনাইয়া িপ  র া করা গল।

আকােশ মঘ। আরও ঘন হইয়ােছ, মােঝ মােঝ চড়বড় কিরয়া দু’চার ফাঁটা ছাগল-
তাড়ােনা বৃি  ঝিরয়া পিড়েতেছ। স া নাগাদ বশ চািপয়া বৃি  নািমেব মেন হইল।

দুইিট দীঘবা  আরাম- কদারায় আমরা ল া হইলাম। বািহের থািকয়া থািকয়া ন
আিসেতেছ যাইেতেছ। আিম মােঝ মােঝ িঝমাইয়া পিড়েতিছ, মেনর মেধ  সূ  িচ ার ধারা
বিহেতেছ-দময় ী দবী িনশানােথর ী নয়, লাল িসং-এর ী.মানিসক অব ার িক প
িববতেনর ফেল একজন স ির  স া  ব ি  এ প কম কিরেত পােরন?.দময় ী
কৃতপে  িক প ীেলাক? িরণী? কুহিকনী? িক  তাঁহােক দিখয়া তাহা মেন হয় না…

সােড় পাঁচটার সময় পুিলস ভ ান লইয়া বরাট আিসল। আকােশর তখন এমন অব া
হইয়ােছ য, মেন হয়। রাি  হইেত আর দির নাই। মঘ লা িভজা ভাট-ক েলর মত
আকাশ আবৃত কিরয়া িদেনর আেলা মুিছয়া িদয়ােছ।

বরাট বিলল,—িবকাশেক আপনার উিনশ ন র িমজ লেন পািঠেয় িদলাম। কাল খবর
পাওয়া যােব।

ব ামেকশ বিলল,—িবকাশ! ও- বশ বশ। ছাকরা িক আপনােদর দেলর লাক,
অথাৎ পুিলেস কাজ কের?

বরাট বিলল,—কাজ কের বেট। িক  ইউিনফম পরেত হয় না। ভারী খিলফা ছেল।
চলুন, এবার যাওয়া যাক৷

শেনর েল এক পয়ালা কিরয়া চা গলাধঃকরণ কিরয়া আমরা বািহর হইেতিছ,



একটা ন কিলকাতার িদক হইেত আিসল। দিখলাম নপালবাবু গািড় হইেত নািমেলন,
হনহন কিরয়া বািহর হইয়া গেলন। আমােদর দিখেত পাইেলন না।

ব ামেকশ বিলল,—উিন এিগেয় যান। আমরা আধা ঘ া পের ব ব।
আমরা আবার ওেয়িটং েম িগয়া বিসলাম। একথা- সকথায় আধা ঘ া কাটাইয়া

মাটর ভ ােন চিড়য়া বািহর হইয়া পিড়লাম।
কেলানীর ফটক পয  প ছবার পূেবই ব ামেকশ বিলল,—এখােনই গািড় থামােত

বলুন, গািড় ভতের িনেয় িগেয় কাজ নই। অনথক সকলেক সচিকত কের তালা হেব।
গািড় থািমল, আমরা নািময়া পিড়লাম। অ কার আরও গাঢ় হইয়ােছ। আমরা

কেলানীর ফটেকর স ুেখ উপি ত হইয়া দিখলাম িনশানাথবাবুর ঘেরর পােশর জােনালা
িদয়া আেলা আিসেতেছ।

ব ামেকশ সদর দরজার কড়া নািড়ল। িবজয় দরজা খুিলয়া িদল এবং আমােদর
দিখয়া চমিকয়া বিলয়া উিঠল,—আপনারা।

িভতের দময় ী চয়াের বিসয়া আেছন দখা গল। ব ামেকশ গভীর মুেখ বিলল,—
িদময় ী দবীেক িকছু িজ াসা করবার আেছ।

আমােদর ঘের েবশ কিরেত দিখয়া দময় ী ভােব উিঠয়া দাঁড়াইেলন, তাঁহার
মুখ িববণ হইয়া গল। ব ামেকশ বিলল,—উঠেবন না। িবজয়বাবু, আপিনও বসুন।

দময় ী ধের ধীের আবার বিসয়া পিড়েলন। িবজয় চােখ শি ত সে হ ভিরযা
তাঁহার চয়ােরর িপছেন িগয়া দাঁড়াইল।

আমরা উপিব  হইলাম! ব ামেকশ িজ াসা কিরল,—বািড়েত আর কউ নই?
িবজয় নীরেব মাথা নািড়ল। ব ামেকশ যন তাহা ল  না কিরয়াই িনেজর ডান

হােতর নখ িল িনরী ণ কিরেত কিরেত বিলল,—িদময় ী দবী, সিদন আপনােক যখন
 কেরিছলাম। তখন সব কথা আপিন বেলনিন। এখন বলেবন িক?

দময় ী ভয়াতা চাখ তুিলেলন,—িক কথা?
ব ামেকশ িনিল ভােব বিলল,— সিদন আপিন বেলিছেলন দশ বছর আেগ

আপনােদর িবেয় হেয়িছল, িক  আমরা জানেত পেরিছ িবেয় হওয়া স ব িছল না।
িনশানাথবাবু আপনার ামী নন—

মৃতু শরাহেতর মত দময় ী কাঁিদয়া উিঠেলন,—না না, উিনই আমার ামী-উিনই
আমার ামী—? বিলয়া িনেজর কােলর উপর ঝুিকয়া পিড়য়া মুখ ঢািকেলন।

িবজয় গিজয়া উিঠল,— ব ামেকশবাবু!
িবজয়েক স ূণ উেপ া কিরয়া ব ামেকশ বিলয়া চিলল,—আপনার ব ি গত

জীবেনর গাপনীয় কথায় আমােদর দরকার িছল না। অন  সময় হয়েতা চুপ কের থাকতাম,
িক  এখন তা চুপ কের থাকবার উপায় নই। সব কথাই জানেত হেব—

িবজয় িবকৃত ের বিলল,—আর কী কথা জানেত চান আপিন?
ব ামেকশ চিকেত িবজেয়র পােন চাখ তুিলয়া করােতর মত অমসৃণ কে  বিলল,—

আপনােকও অেনক কিফয়ৎ িদেত হেব, িবজয়বাবু; অেনক িমেছ কথা বেলেছন আপিন।
িক  স পেরর কথা। এখন দময় ী দবীর কাছ থেক জানেত চাই, য-রাে
িনশানাথবাবুর মৃতু  হয় স-রে  কী ঘেটিছল?

দময় ী মিরয়া মিরয়া কাঁিদেত লািগেলন। িবজয় তাঁহার পােশ নতজানু হইয়া
বা  ের ডািকেত লািগল,—কািকমা-কিকমা-!

ায় দশ িমিনট পের দময় ী অেনকটা শা  হইেলন, অ ািবত মুখ তুিলয়া আঁচেল
চাখ মুিছেলন। ব ামেকশ ের বিলল,—সত  কথা গাপন করার অেনক িবপদ। হয়েতা
এই সত  গাপেনর ফেলই পানুেগাপাল বচারা মারা গেছ। এর পর আর িমেথ  কথা বেল



ব াপারটােক আরও জিটল কের তুলেবন না।
দময় ী ভ ের বিলেলন,—আিম িমেথ  কথা বিলিন, স-রাি র কথা যা জািন সব

ব ামেকশ বিলল,— দখুন, কী ভয় রভােব িনশানাথবাবুর মৃতু  হেয়িছল তা িবজয়বাবু
জােনন। আপিন পােশর ঘের থেকও িকছু জানেত পােরনিন, এ অস ব। হয় আপিন দশটা
থেক এগােরাটার মেধ  বািড়েত িছেলন না, িকংবা আপনার চােখর সামেন িনশানাথবাবুর
মৃতু  হেয়েছ।

পূণ এক িমিনট ঘর িন  হইয়া রিহল। তারপর িবজয় ব ের বিলল,—কািকমা,
আর লুিকেয় রেখ লাভ িক। আমােক যা বেলছ। এঁেদরও তা বল। হয় তা—

আরও খািনক ণ মুক থািকয়া দময় ী অিত অ  ের বিলেলন,—আিম বািড়েত
িছলাম না।

কাথায় িগেয়িছেলন? িক জেন  িগেয়িছেলন?
অতঃপর দময় ী িলত ের এেলােমেলাভােব তাঁহার বািহের যাওয়ার ইিতহাস

বিলেলন। দীঘ আট মােসর ইিতহাস; তাঁহার ভাষায় বিলেল অনাবশ ক জিটল ও জবড়াজং
হইয়া পিড়েব। সংে েপ তাহা এই প—

 
আট নয় মাস পূেব দময় ী ডােক একিট িচিঠ পাইেলন। লাল িসং-এর িচিঠ। লাল

িসং িলিখয়ােছ- জল হইেত বািহর হইয়া আিম তামােদর স ান পাইয়ািছ। ছ েবেশ গালাপ
কেলানী দিখয়া আিসয়ািছ, তামােদর সব কীিত জািনেত পািরয়ািছ। আিম ভীষণ িতিহংসা
লইেত পািরতাম। িক  তাহা লইব না। আমার টাকা চাই। কাল রাি  দশটা হইেত
এগােরাটার মেধ  কেলানীর ফটেকর পােশ য কােচর ঘর আেছ। সই ঘের বি র উপর
৫০০ টাকা রািখয়া আিসেব। কাহােকও িকছু বিলেব না, বিলেল তামােদর দু’জনেকই খুন
কিরব। এর পর আিম তামােক িচিঠ িলিখব না। ( জেল বাংলা িশিখয়ািছ িক  িলিখেত চাই
না), টাকার দরকার হইেল মাটেরর একিট ভাঙা অংশ বািড়র কােছ ফিলয়া িদয়া যাইব।
তুিম সই রাে  িনিদ  সমেয় ৫০০ টাকা কােচর ঘের রািখয়া আিসেব। —

িচিঠ পাইয়া দময় ী ভেয় িদশাহারা হইয়া গেলন। িক  িনশানাথেক িকছু বিলেলন
না। রাে  ৫০০ টাকার নাট কােচর ঘের রািখয়া আিসেলন। কেলানীর টাকাকিড় দময় ীর
হােতই থািকত। কহ জািনেত পািরল না।

তারপর মােসর পর মাস শাষণ চিলেত লািগল। মােস দুই-িতন বার মাটেরর
ভ াংশ আেস, দময় ী কােচর ঘের টাকা রািখয়া আেসন। কেলানীর আয় িছল মােস ায়
আড়াই হাজার িতন হাজার, িক  এই সময় হইেত আয় কিমেত লািগল। তাহার উপর
এইভােব দড় হাজার টাকা বািহর হইয়া যায়। আেগ অেনক টাকা উ ৃ ি  হইত, এখন টােয়
টােয় খরচ চিলেত লািগল।

িনশানাথ টাকার িহসাব রািখেতন না, িক  িতিনও ল  কিরেলন। িতিন দময় ীেক
 কিরেলন, দময় ী িমথ া বিলয়া তাঁহােক াক িদেলন; আয় কিময়া যাওয়ার কথা

বিলেলন, খরচ বাড়ার কথা বিলেলন না।
এইভােব আট মাস কািটয়ােছ। িনশানােথর মৃতু র িদন সকােল দময় ী আবার

একখািন িচিঠ পাইেলন। লাল িসং িলিখয়ােছ-আিম এখান হইেত চিলয়া যাইেতিছ, যাইবার
আেগ তামার সে  দখা কিরয়া যাইেত চাই। তুিম রাি  দশটার সময় কােচর ঘের আিসয়া
আমার জন  অেপ া কিরেব। যিদ এগােরাটার মেধ  না যাইেত পাির। তখন িফিরয়া যাইও।
আিম তামােক মা কিরয়ািছ িক  কাহােকও িকছু বিলেল িক া আমােক ধিরবার চ া
কিরেল খুন কিরব।

স-রাে  আহােরর পর বািড়েত িফিরয়া আিসয়া দময় ী দিখেলন, িনশানাথ আেলা



িনভাইয়া ইয়া পিড়য়ােছন। দময় ী িনঃশে  িপছেনর দরজা িদয়া বািহর হইয়া গেলন।
িক  লাল িসং আিসল না। দময় ী এগােরাটা পয  কােচর ঘের অেপ া কিরয়া িফিরয়া
আিসেলন। দিখেলন িনশানাথ পূববৎ ঘুমাইেতেছন। তখন িতিনও িনেজর ঘের িগয়া শয়ন
কিরেলন।

পরিদন াতঃকােল উিঠয়া িনশানােথর গােয় হাত িদয়া দময় ী দিখেলন িনশানাথ
বাঁিচয়া নাই। িতিন চীৎকার কিরয়া অ ান হইয়া পিড়েলন।

ব ামেকশ নত মুেখ সম  িনল, তারপর িবজেয়র িদেক চাখ তুিলয়া বিলল,—
িবজয়বাবু, আপিন এ কািহনী কেব জানেত পারেলন?

িবজয় বিলল,—িতন-চার িদন আেগ। আিম আেগ জানেত পারেল—
ব ামেকশ কড়া সুের বিলল,—অন  কথাটা অথাৎ আপনার কাকার সে  দময় ী

দবীর কৃত স েকর কথা। আপিন গাড়া থেকই জােনন। কানও সময় কাউেক একথা
বেলেছন?

িবজয় চমিকয়া উিঠল, তাহার মুখ ধীের ধীের র াভ হইয়া উিঠল। স বিলল,—না,
কাউেক না।

ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বরাটেক বিলল,—চলুন, এবার যাওয়া যাক।
ার পয  িগয়া স িফিরয়া দাঁড়াইয়া বিলল,—একটা খবর িদেয় যাই। লাল িসং

দু’বছর আেগ জেল মারা গেছ।
 

বাইশ
 
পুিলস ভ ােন িফিরয়া যাইেত যাইেত ব ামেকশ বিলল,—দময় ী দবীর কথা সিত

বেলই মেন হয় িনশানাথবাবুর সে হ হেয়িছল। কউ দময় ীেক blackmail করেছ; তাই
যিদন িতিন আমােদর সে  দখা করেত যান সিদন িনতা  অ াসি কভােব কথাটা
উ ারণ কেরিছেলন। কথাটা তাঁর মেনর মেধ  িছল তাই মুখ িদেয় বিরেয় এেসিছল।

বরাট বিলল,—এখন কথা হে , ক blackmail করেছ? িন য় এমন লাক য
দময় ীর কথা জােন।

ব ামেকশ বিলল, blackmail আমােদর ানত িতনজন এই কথা
জােনblackmail িবজয়, জদাস বাবাজী আর নপালবাবু। নপালবাবু জানেল মুকুল
জানেব। সব িমিলেয় চারজন; আরও কউ কউ থাকেত পাের, যােদর আমরা নাম জািন
না। আর িকছু না হাক হত ার একটা  পির ার মািটভ পাওয়া গল।

িজ াসা কিরলাম, blackmail  পির ার মািটভটা িক?
ব ামেকশ বিলল,blackmail ধরা যাক নপালবাবু blackmail করিছেলন। আট

মাস ধের িতিন বশ িকছু দাহন কেরেছন, আরও অেনক িদন প ন ভাগ করবার ইে
আেছ, এমন সময় দখেলন িনশানাথবাবুর সে হ হেয়েছ, িতিন আমােক ডেক এেনেছন।
নপালবাবুর ভয় হল এমন লােভর ব বসাটা বুিঝ ফঁেস যায়। ধু তাই নয়, িতিন যিদ ধরা
পেড়ন তাহেল ইিতপূেব তাঁর কন ার সাহােয  য হত াকা িট ঘিটেয়েছন তাও কাশ হেয়
পড়েব, তাঁর কন ািটও য িচ ািভেন ী সুনয়না ওরেফ নৃত কালী তাও আর গাপন থাকেব
না। রেমন মি কেক আমােদর সে  দেখ তাঁর এ রকম সে হ হওয়া াভািবক। িতিন
তখন কী করেবন? িনশানাথেক মারেত গেল সব সমস ার মূেল কুঠারাঘাত করা হয়,
িনভেয় blackmail চালােনা যায়। িক  িনশানােথর মৃতু টা াভািবক হওয়া চাই। সুতরাং
িনশানাথ যথাস ব াভািবকভােব মারা গেলন। িক  তবু খুঁত রেয় গল। পুিলেসর



যাতায়াত  হল। তার ওপর পানুেগাপালটা িকছু দেখ ফেলিছল। অতএব তােকও
সরােনা দরকার হল। মাটামুিট এই মািটভ।

বরাট বিলল,—তাহেল কতব  িক?
ব ামেকশ বিলল,—একটা ান আমার মাথায় ঘুরেছ, িক  স িবষেয় পের ব ব া

হেব। আজ রাে ই একটা কাজ করা দরকার, আবার আমােদর কেলানীেত িফের যেত
হেব। লুিকেয় লুিকেয় কেলানীর লাক িলর ওপর নজর রাখেত হেব।

কী উে শ ?
আজ মৈঘেমদুরম রং-অিভসােরর উপযু  রাি । দখেত হেব কউ কা র ঘের

যায় িকনা। আপিন রাজী?
িন য় রাজী। িক  আেগ চলুন আমার বাসায় খাওয়া-দাওয়া করেবন।
বরােটর বাসায় আহার শষ কিরয়া আমরা যখন বািহর হইলাম রাি  তখন সওয়া

ন’টা। একটু আেগ যাওয়া ভাল, পালা শষ হইবার পর াগৃেহ রাত জািগয়া বিসয়া
থাকার মােন হয় না। বরাট আমােদর জন  দুইটা িবষািত যাগাড় কিরয়া লইল।

কেলানী হইেত আধ মাইল দূের গািড় থামােনা হইল। াইভারেক এইখােন গািড়
রািখেত বিলয়া আমরা পদ েজ অ সর হইলাম; আকাশ তমিন থমথেম হইয়া আেছ,
ত ািশত বৃি  নােম নাই। মােঝ মােঝ িবদু ৎ চমকাইেতেছ বেট, িক  তাহা অব ি তা

বধূর মুচিক হািসর মত লি ত; তাহার িপছেন   ডাকও নাই।
কেলানীেত েবশ কিরয়া দিখলাম একিটও কুিঠেত আেলা িলেতেছ না, কবল

ভাজনগৃেহ আেলা। সকেলই আহার কিরেত িগয়ােছ। ব ামেকশ চুিপ চুিপ আমােদর িনেদশ
িদল,—অিজত, তুিম িবজেয়র কুিঠর আনােচ কানােচ ঝাপঝােড়র মেধ  লুিকেয় বােসা,
িবজয় ছাড়া আর কউ আেস িকনা ল  করেব। —ই েপ র িবরাট, আপিন দময় ীর
িখড়িক দরজার ওপর নজর রাখেবন।

আর আপিন?
আিম নপালবাবুর সদর আর অ র দুিদেকই চাখ রাখব। একটা করবীর ঝাড়

দেখ রেখিছ, সখান থেক দুিদেকই দৃি  রাখা চলেব।
বরাট ও বামেকেশর িবষািত-পরা মূিত অ কাের িমলাইয়া গল। আিম িবজেয়র

কুিঠর এক কােণ একটা ঝােপর মেধ  আ া গািড়লাম।
পনেরা-কুিড় িমিনেটর মেধ  ভাজনকারীরা এেক এেক িফিরেত আর  কিরল। থেম

ডা ার ভুজ াধেরর ঘের আেলা িলয়া উিঠল। তারপর িবজেয়র পােয়র শ  িনলাম; স
িনেজর কুিঠেত েবশ কিরয়া আেলা িলল। বনল ীর ঘর অ কার, স বাধহয় এখনও
রা াঘের আেছ।

বিসয়া বিসয়া দময় ী ও িনশানােথর িচ াই মেন আিসল; য-ক ালটুকু পাইয়ািছলাম
তাহােত ক নার র -মাংস সংেযাগ কিরয়া মানুেষর মত কিরয়া তুিলবার চ া কিরলাম। —
দময় ী বাধহয় লাল িসং-এর মত দুদা  িন ু র ামীেক ভালবািসত না, িক  ামী খুেনর
অপরােধ অিভযু  হইেল অিশি ত রমণীর াভািবক কতব েবােধ িবচারেকর ক ণা-িভ া
কিরেত িগয়ািছল; তারপর িবজয় ও িনশানােথর িত আকৃ  হইয়া পিড়য়ািছল, দা ত
জীবেনর য- কামলতা পায় নাই তাহার আশায় লু  হইয়ািছল। িনশানাথও মশ িনেজর
িবেবকবুি র িব ে  এই সু রী অনাথার মায়াজােল আব  হইয়ািছেলন। তাঁহার অ ের
ঘাত- িতঘাত আর  হইয়ািছল, িবচারেকর আসেন অিধি ত হইয়া িতিন নীিত লঙঘন
কিরেত পােরন নাই। চাকির ছািড়য়া িদয়া এই একা  অপিরিচত ােন আিসয়া দময় ীর
সিহত বাস কিরেতিছেলন। ... দাষ কাহার, ক কাহােক অিধক লু  কিরয়ািছল, এ ে র
অবতারণা এখন িনরথক; িক  এ জগেত কমফেলর হাত এড়ােনা যায় না, িবনামূেল  িকছু



পাওয়া যায় না। িনশানাথ কিঠন মূল  িদয়ােছন, দময় ীও ল া ভয় ও শােকর মা ল িদয়া
জীবেনর ঋণ পিরেশাধ কিরেতেছন। য িছ াে ষী শ  তাহােদর দুবলতার িছ পেথ েবশ
কিরয়া কৃিমকীেটর ন ায় আ পুি  কিরেত চায় স িনিম  মা । আবার তাহােকও একিদন
মা ল িদেত হইেব—

িবজেয়র ঘের আেলা িনিভয়া গল; পােশর কুিঠেত বনল ীর আেলা িলল। িকছু ণ
পের বনল ীর ওপােশর কুিঠেত ভুজ ধরবাবুর সতার বািজয়া উিঠল! কী সুর িঠক জািন
না, িক  ত তাহার ছ  তাল, অসি  তাহার ভ ী; যন বিহঃ কৃিতর রসালতায় নূতন
উ ীপনা েয়াগ কিরবার য়াস পাইেতেছ, িবরহী ি য়তমােক আ ান কিরেতেছ—

 
কাজর িচহর রয়নী িবশালা,

তছুপর অিভসার ক  নববালা—
 
দশ িমিনট পের সতার থািমল, ভুজ ধরবাবু আেলা িনভাইেলন। কেয়ক িমিনট পের

বনল ীর আেলাও িনিভয়া গল। সব কুিঠ িল অ কার।
আপন আপিন িনভৃত কে  ইহারা িক কিরেতেছ-কী ভািবেতেছ? এই কেলানীর

িতিমরাবৃত বুেক কান মানুষিটর মেনর মেধ  কান িচ ার ি য়া চিলেতেছ? বনল ী এখন
তাহার স ীণ িবছানায় ইয়া িক ভািবেতেছ? কাহার কথা ভািবেতেছ?—যিদ অ যামী
হাইতাম..

অলস ও অসংল  িচ ায় বাধ কির ঘ াখােনক কািটয়া গল। হঠাৎ সচিকত হইয়া
উিঠলাম পােয়র শ । ত অথচ সতক। আিম য ঝােপ লুকাইয়া িছলাম তাহার পাশ িদয়া
িবজেয়র কুিঠর িদেক যাইেতেছ। অ কাের িকছুই দিখেত পাইলাম না।

যখােন লুকাইয়া আিছ সখান হইেত িবজেয়র সদর দরজা দশ-বােরা হাত দূের।
িনেত পাইলাম খুট খুট শে  দরজায় টাকা পিড়ল; তারপর ার খালার শ  পাইলাম।

তারপর িন ।
এই সময় আকােশর অব ি তা বধু একবার মুচিক হািসল। আর আধ িমিনট আেগ

হািসেল িবজেয়র নশ অিতিথেক দিখেত পাইতাম।
পাঁচ িমিনট—দশ িমিনট। কুিঠর আরও কােছ গেল হয়েতা িকছু িনেত পাইতাম,

িক  সাহসী হইল না। অ কাের হাঁচট িক া আছাড় খাইেল িনেজই ধরা পিড়য়া যাইব।
ার খালার মৃদু শ ! আবার আমার পাশ িদয়া অদৃশ চারী চিলয়া যাইেতেছ।

আকাশ-বধু হািসল না। কাহােকও দখা গল না, কবল একটা চাপা কা ার িনগৃহীত
আওয়াজ কােন আিসল। ক?—কা ার শ  হইেত িচিনেত পািরলাম না, িক  যই হাক স
ীেলাক!

তারপর আরও এক ঘ া হাত পা শ  কিরয়া বিসয়া রিহলাম। িক  আর কাহারও
সাড়াশ  পাওয়া গল না। আর কত ণ বিসয়া থািকেত হইেব ভািবেতিছ, কােনর কােছ
ব ামেকেশর িফসিফ  গলা িনলাম—চেল এস। যা দখবার দখা হেয়েছ।

ফটেকর বািহের আিসয়া দিখলাম ছায়ামূিতর মত বরাট দাঁড়াইয়া আেছ। িতনজেন
িফিরয়া চিললাম।

ব ামেকশ বিলল,— ক িক দখেল বল। —অিজত, তুিম?
আিম যাহা িনয়ািছলাম বিললাম। ব ামেকশ িনেজর িরেপাট িদল,—আিম একজনেক

নপালবাবুর িখড়িক িদেয় ব েত েনিছ। নপালবাবু নয়, কারণ পােয়র শ  হা া।
পনেরা-কুিড় িমিনট পের তােক আবার িফের আসেত েনিছ। —ই েপ র িবরাট, আপিন?

বরাট বিলল,—আিম দময় ীর বািড় থেক কাউেক ব েত িনিন। িক  অন  িকছু



দেখিছ!
কী?
বনল ীেক তার ঘর থেক ব েত দেখিছ। আিম িছলাম দময় ীর বািড়র িপছেনর

কােণ; বনল ীর ঘেরর আেলা দখেত পাি লাম। তারপর আেলা িনেভ গল, আিম সই
িদেকই তািকেয় রইলাম। একবার একটু িবদু ৎ চমকােলা। দখলাম বনল ী িনেজর কুিঠ
থেক ব ে ।

কান িদেক গল?
তা জািন না। আর িবদু ৎ চমকায়িন।
িকছু ণ নীরেব চিলবার পর ব ামেকশ একটা িন াস ফিলয়া বিলল,—মুি ল

িমঞার বৗ িমথ া বেলিন। এখন কথা হে , িবজেয়র ঘের য িগেয়িছল স ক? মুকুল, না
বনল ী? যিদ বনল ী িবজেয়র ঘের িগেয় থােক। তেব মুকুল কাথায় িগেয়িছল?
 

তইশ
 
শষ রাি র িদেক কলকাতায় িফিরয়া পরিদন সকােল ঘুম ভািঙেত দির হইল।

শয াত াগ কিরয়া দিখলাম আকাশ জলভারা া  হইয়া আেছ, আজও মঘ কােট নাই।
বিসবার ঘের িগয়া দিখ ত েপােশর উপর ব ামেকশ ও আর একজন চােয়র পয়ালা
লইয়া বিসয়ােছ। আমার আগমেন লাকিট ঘাড় িফরাইয়া দ  বািহর কিরল। দিখলাম-
িবকাশ।

আিমও ত েপােশ িগয়া বিসলাম। িবকােশর মুখখানা বকােট ধরেনর িক  তাহার
দাঁত-িখঁচােনা হািসেত একটা আপন-করা ভাব আেছ। তাহার বাচনভ ীও অত  িসধা ও
ব িন । স বিলল,—উিনশ ন ের িগেয় জান কয়লা হেয় িগেয়েছ স ার।

ব ামেকশ বিলল,—কী দখেলন নেলন বলুন।
িবকাশ সে ােভ বিলল,—িক আর দখব নব স ার, এেকবাের লঝঝড় মাল,

নাইনটীন-িফফটীন মেডল—
ব ামেকশ তাড়াতািড় বিলল,—হ াঁ হ াঁ। বুেঝিছ। ওখােন িক িক খবর পেলন। তাই

বলুন।
িবকাশ বিলল,—খবর িকসসু নই। ও বািড়েত দুেটা ব াপচা ই ীেলাক থােক
‘দুেটা।’ বামেকেশর র উে িজত হইয়া উিঠল।
আে । বািড়েত িতনেট ঘর আেছ, িক  ই ীেলাক থােক দুেটাই।
িঠক দেখেছন, দুেটার বিশ নই?
িবকােশর আ স ােন আঘাত লািগল,—দুেটার জায়গায় যিদ আড়াইেট বেরায় স ার,

আমার কান কেট নেবন। অমন ভুল িবকাশ দ  করেব না।
না না, আপিন িঠকই দেখেছন। িক  তৃতীয় ঘের িক কউ থােক না, ঘরটা খালা

পেড় থােক?
খালা পেড় থাকেব কন স ার, বািড়ওয়ালা ও-ঘরটা িনেজর দখেল রেখেছ। মােঝ

মােঝ আেস, তখন থােক৷
‘ও—’ ব ামেকশ আবার িনে জ হইয়া পিড়ল। তারপর িবকাশ আরও কেয়কটা

খুচরা খবর িদল, িক  তাহা িনতা  অ াসি ক এবং ছাপার অেযাগ  বিলয়া উহ  রািখলাম।
িবকাশ চিলয়া যাইবার পর ায় পনেরা িমিনট ব ামেকশ চুপ কিরয়া বিসয়া রিহল,

তারপর লাফাইয়া উিঠয়া বিলল,—ব স, ান িঠক কের ফেলিছ। অিজত, তুিম নীেচর



ডা ারখানা থেক িকছু ব াে জ, িকছু তুেলা আর একিশিশ িট ার আেয়ািডন িকেন আেনা
দিখ।

অবাক হইয়া বিললাম,—িক হেব ওসব?
দরকার আেছ। যাও, আিম ইিতমেধ  কেলানীেত টিলেফান কির। ‘হ াঁ, গাটা দুই

বশ পু  খাম মিনহারী দাকান থেক িকেন এেনা।’ বিলয়া স টিলেফান তুিলয়া লইল।
আিম জামা পিরেত পিরেত িনলাম স বিলেতেছ—হ ােলা... ক, িবজয়বাবু? একবার

নপালবাবুেক ফােন ডেক দেবন? িবেশষ দরকার …
সওদা কিরয়া িফিরয়া দিখলাম ব ামেকশ টিলেফােন বাক ালাপ শষ কিরয়ােছ,

টিবেল ঝঁুিকয়া বিসয়া দুইিট ফেটা াফ দিখেতেছ।
ফেটা াফ দুইিট সুনয়নার, রেমনবাবু যাহা িদয়ািছেলন। আমােক দিখয়া স বিলল,—

এবার মন িদেয় শােনা।—
দুিট খােম ফেটা দুইিট পুিরয়া সযে  আঠা জুিড়েত জুিড়েত ব ামেকশ বিলল,—আিম

িকছুিদন থেক একটা দুদা  ােক ধরবার চ া করিছ। া কাল রাে  বাদুড়বাগােনর
মােড় আমােক ছুির মের পািলেয়েছ। আঘাত তর নয়, িক  া আমােক ছাড়েব না,
আবার চ া করেব। আিম তােক আেগ ধরব, িক া স আমােক আেগ মারেব, তা বলা যায়
না। যিদ স আমােক মাের তাহেল গালাপ কেলানীর রহস টা রহস ই থেক যােব। তাই
আিম এক উপায় বার কেরিছ। এই দুিট খােম দুিট ফেটা রেখ যাি । একিট খাম
নপালবাবুেক দব, অন িট ভুজ ধরবাবুেক। আিম যিদ দু’চার িদেনর মেধ  ার ছুিরেত
মারা যাই তাহেল তাঁরা খাম খুেল দখেবন আিম কােক কেলানীর হত া স েক সে হ
কির। আর যিদ ােক ধরেত পাির তখন আমার অপঘাত-মৃতু র স াবনা অেনক কেম
যােব; তখন আিম খাম দুিট ওঁেদর কাছ থেক ফরত নব এবং গালাপ কেলানীর
অনুস ান যমন চালাি । তমিন চালােত থাকব। বুঝেত পারেল?

বিললাম,—িকছু িকছু বুেঝিছ। িক  এই অিভনেয়র ফল িক হেব?
ব ামেকশ বিলল,—ফল িকছুই হেব িক না এখনও জািন না। মা ফেলষু। নপালবাবু

বােরাটার আেগই আসেছন। তুিম এই বলা আমার হােত ব াে জটা বঁেধ দাও। আর,
তামােক িক করেত হেব শােনা।

আিম তাহার বাঁ হােতর গে  ব াে জ বাঁিধেত আর  কিরলাম; িট ার আেয়ািডেন
তুলা িভজাইয়া বশ মাটা কিরয়া তাগার মত পিট বাঁিধলাম; কিমেজর আি েন ব াে জ
ঢাকা িদয়া একফািল ন াকড়া িদয়া হাতটা গলা হইেত ঝুলাইয়া িদলাম। এই সে  ব ামেকশ
আমার কতব  স ে  আমােক উপেদশ িদল—

বলা এগােরাটার সময় ােরর কড়া নিড়ল। আিম ােরর কােছ িগয়া সশ কে
বিললাম,— ক? আেগ নাম বল তেব দার খুলব।

ওপার হইেত আওয়াজ আিসল,—আিম নপাল ।
স পেণ ার একটু খুিললাম; নপালবাবু েবশ কিরেল আবার ড়কা লাগাইয়া

িদলাম।
নপালবাবুর মুখ ভয় ও সংশেয় িববণ হইয়া গল, িতিন বিলয়া উিঠেলন,—এ িক!

মতলব িক আপনােদর?'
ব ামেকশ ত েপােশর উপর বািলেস িপিঠ িদয়া অধশয়ান িছল। ীণকে  বিলল,—

ভয় নই, নপালবাবু। এিদেক আসুন, সব বলিছ।
নপালবাবু ি ধাজিড়ত পেদ ব ামেকেশর পােশ িগয়া দাঁড়াইেলন। ব ামেকশ

ফ াকােস হািস হািসয়া বিলল,—বসুন। টিলেফােন সব কথা বিলিন, পােছ জানাজািন হয়।
আমােক ারা ছুির মেরেছ- কা িনক ার নােম অজ  িমথ া কথা বিলয়া শেষ কিহল,



—আপিনই কেলানীর মেধ  একমা  লাক, যার বুি র িত আমার া আেছ। যিদ আমার
ভালম  িকছু হয়, তাই এই খামখানা আপনার কােছ রেখ যাি । আমার মৃতু -সংবাদ যিদ
পান, তখন খামখানা খুেল দখেবন, কার ওপর আমার সে হ বুঝেত পারেবন। তারপর
যিদ অনুস ান চালান, অপরাধীেক ধরা শ  হেব না। আিম পুিলসেক আমার সে হ
জািনেয় যেত পারতাম, িক  পুিলেসর ওপর আমার িব াস নই। ওরা সব ভ ুল কের
ফলেব।

িনেত িনেত নপালবাবুর সংশয় শ া কািটয়া িগয়ািছল, মুেখ সদ  ফু তা
ফুিটয়া উিঠয়ািছল। িতিন খামখানা সযে  পেকেট রািখয়া বিলেলন,—ভাবেবন না, যিদ
আপিন মারা যান, আিম আিছ। পুিলসেক দিখেয় দব ব ািনক থায় অনুস ান কােক
বেল।

দখা গল ইিতপূেব িতিন য িবজয়েক আসামী বিলয়া সাব  কিরয়ািছেলন, তাহা
আর তাঁহার মেন নাই। বাধহয় িবজেয়র সিহত একটা বাঝাপড়া হইয়া িগয়ােছ। ব ামেকশ
বিলল,—িক  একটা কথা, আমার মৃতু -সংবাদ না পাওয়া পয  খাম খুলেবন না। াটােক
যিদ জেল পুরেত পাির, তাহেল আর আমার াণহািনর ভয় থাকেব না; তখন িক
খামখািন যমন আেছ তমিন অব ায় আমােক ফরত িদেত হেব।

নপালবাবু একটু দুঃিখতভােব শত ীকার কিরয়া লইেলন। িতিন ান কিরেল
ব ামেকশ উিঠয়া বিসল, বিলল,—অিজত, পঁুিটরামেক বেল দাও এ বলা িকছু খাব না।

খােব না কন?
ি েদ নই। বিলয়া স একটু হািসল।
আিম বলা একটা নাগাদ আহারািদ শষ কিরয়া আিসেল ব ামেকশ বিলল,—এবার

তুিম টিলেফান কর।
আিম কেলানীেত টিলেফান কিরলাম। িবজয় ফান ধিরল। বিললাম,—

ভুজ ধরবাবুেক একবারিট ডেক দেবন?
ভুজ ধরবাবু আিসেল বিললাম,— ব ামেকশ অসু , আপনার সে  একবার দখা

করেত চায়। আপিন আসেত পারেবন?
মু তকাল নীরব থািকয়া িতিন বিলেলন,—িন য়। কখন আসব বলুন।
চারেটর সময় এেলই চলেব। িক  কাউেক কানও কথা বলেবন না। গাপনীয়

ব াপার।
আ া।
চারেটর িকছু আেগই ভুজ ধরবাবু আিসেলন। ােরর স ুেখ আেগর মতই অিভনয়

হইল। ভুজ ধরবাবু চমিকত হইেলন, তারপর ব ামেকেশর আ ােন তাহার পােশ িগয়া
বিসেলন।

সম  িদেনর অনাহাের ব ামেকেশর মুখ । স ভুজ ধরবাবুেক া কািহনী
নাইল। ভুজ ধরবাবু তাহার নািড় দিখেলন, বিলেলন,—একটু দুবল হেয়েছন। ও িকছু

নয়।
ব ামেকশ কন সম  িদন উপবাস কিরয়া আেছ বুিঝলাম। ডা ােরর চােখ ধরা

পিড়েত চায় না।
ভুজ ধরবাবু বিলেলন,—‘যাক, আসল কথাটা িক বলুন।’ আজ তাঁহার আচার

আচরেণ চপলতা নাই; একটু গ ীর।
ব ামেকশ আসল কথা বিলল। ভুজ ধর সম  িনয়া এবং খামখািন একটু

সি ভােব পেকেট রািখয়া বিলেলন,—এ সব িদেক আমার মাথা খােল না। যা হাক, যিদ
আপনার ভালম  িকছু ঘেট-আশা কির স রকম িকছু ঘটেব না।—তখন যথাসাধ  চ া



করব। আপিন বাধহয় এখনও িনঃসে হ হেত পােরনিন, তাই ঝেড় কাশেছন না। কমন?
ব ামেকশ বিলল,—হ াঁ। িনঃসে হ হেত পারেল আপনােক ক  িদতাম না, সটান

পুিলসেক বলতাম-ঐ তামার আসামী।
আরও িকছু ণ কথাবাতার পর চা ও িসগােরট সবন কিরয়া ভুজ ধরবাবু িবদায়

লইেলন।
ব ামেকশ এবার গা ঝাড়া িদয়া উিঠয়া বিসল, বিলল,—ম ায় ভুখা ঁ। —পঁুিটরাম?

 

চি শ
 
ভুজ ধরবাবু চিলয়া যাইবার ঘ াখােনক পের বৃি  আর  হইল। থেম িরমিঝম

তারপর ঝেমাঝম। দীঘ আেয়াজেনর পর বশ জুত কিরয়া বৃি  আর  হইয়ােছ, শী
থািমেব বিলয়া বাধ হয় না।

ব ামেকেশর ভাবভ ী হইেত অনুমান হইল, তাহার উেদ াগ আেয়াজনও চরম
পিরণিতর মুেখামুিখ আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ। স ছটফট কিরয়া বড়াইেতেছ, মাগত িসগােরট
টািনেতেছ। এ সব ল ণ আিম িচিন। জাল িটইয়া আিসেতেছ।

মেঘর অ রপেথ িদন শষ হইয়া রাি  আিস। আটটার সময় ব ামেকশ েমাদ
বরাটেক ফান কিরল; অেনক ণ ধিরয়া ফােনর মেধ  জ জ কিরল। তাহার সংলােপর
িছ াংশ হইেত এইটুকু ধু বুিঝলাম য, গালাপ কেলানীর উপর কড়া পাহারা রাখা দরকার,
কহ না পালায়।

রাে  ঘুেমর মেধ ও অনুভব কিরলাম, ব ামেকশ জািগয়া আেছ এবং বািড়ময়
পায়চাির কিরয়া বড়াইেতেছ।

সম  রাি  বৃি  হইল। সকােল দিখলাম, মঘ েলা ফ াকােস হইয়া িগয়ােছ; বৃি র
তজ কিময়ােছ িক  থােম নাই। এগােরাটার সময় বৃি  ব  হইয়া পাঙাস সূযােলাক দখা
িদল।

ব ামেকশ ছাতা লইয়া িট িট বািহর হইেতেছ দিখয়া বিললাম,—এ িক! চলেল
কাথায়?

উ র না িদয়া স বািহর হইয়া গল। িফিরল িবকাল সােড় িতনটার সময়। িজ াসা
কিরলাম,—আজও িক একাদশী?

স বিলল,-“উ ,ঁ কােফ সাজাহােন িখচুিড় আর ইিলশ মােছর িডম িদেয় িদিব  চব-
চাষ  হেয়েছ।

যিদ নপাল  িক া ভূজ  ডা ার দেখ ফলত।
স স াবনা কম। তাঁরা কউ কেলানী থেক ব বার চ া করেল ার হেতন।
যাক, ওিদেক তাহেল পাকা বে াব  কেরছ। এিদেকর খবর িক, িগছেল কাথায়?
থমত কেপােরশন অিফস। ১৯ নং িমজা লন বািড়িটর মািলক ক িজানবার

কৗতুহল হেয়িছল।
মািলক ক—ভুজ ধরবাবু?
ব ামেকশ মাথা নািড়ল,—না, একজন ীেলাক।
আর কাথায় িগছেল?
রেমনবাবুর কােছ। সুনয়নার আরও দুেটা ফেটা যাগাড় কেরিছ।
আর িক করেল?
আর, একবার চীেনপিটেত িগেয়িছলাম দাঁেতর স ােন।



দাঁেতর স ােন?
হ াঁ। চীেনরা খুব ভাল দাঁেতর ডা ার হয় জােনা? বিলয়া উ েরর অেপ া না কিরয়া

স ান-ঘেরর িদেক চিলয়া গল! আিম বিসয়া ভািবেত লািগলাম—নাটেকর প ম অে
যবিনকা পিড়েত আর দির নাই, অথচ নাটেকর নায়ক-নািয়কােক িচিনেত পািরেতিছ না
কন?

কাগজ রািখয়া বিলল,—আটটা বাজল। এস, এবার আমােক কাটা সিনক সািজেয়
দাও। কেলানীেত যেত হেব।

একলা যােব?
না, তুিমও যােব। া ধরা পেড়েছ। িক  তবু সাবধােনর মার নই। একজন স ী

থাকা দরকার।
া কেব ধরা পড়ল?

কাল রাি ের।
আিজ কেলানীেত যাওয়ার উে শ  িক?
ছিবর খাম ফরত িনেত হেব। আজ এ ার িক ও ার।
তাহার ব াে জ বাঁিধয়া িদলাম। বািহর হইবার পূেব স েমাদ বরাটেক ফান

কিরল। আিম একটা মাটা লািঠ হােত লইলাম।
মাহনপুেরর শেন বরাট উপি ত িছল। ব ামেকেশর পস া দিখয়া মুচিক

মুচিক হািসেত লািগল।
ব ামেকশ বিলল,—হাসেছন িক, ভক না হেল িভক পাওয়া যায় না। আমার ার

নাম জােনন তা? স নদাস িমরজাপুরী। যিদ দরকার হয়, মেন রাখেবন। আজ কাগেজ ঐ
নামটা পেয়িছ, কাল রাে  বলগািছয়া পুিলস তােক ধেরেছ।

বাঃ! জুতসই একটা াও পেয় গেছন।
অমন একটা-আধটা ার খবর ায় রাজই কাগেজ থােক!
কেলানীেত উপি ত হইলাম। ফটেকর কােছ পুিলেসর থানা বিসয়ােছ, তাছাড়া তােরর

বড়া িঘিরয়া কেয়কজন পাহারাওয়ালা রাঁদ িদেতেছ। বশ একটা থমথেম ভাব।
ফটেকর বািহের গািড় রািখয়া আমরা েবশ কিরলাম। থেমই চােখ পিড়ল,

িনশানাথবাবুর বারা ায় িবজয় ও ভুজ ধরবাবু বিসয়া আেছন। ভুজ ধরবাবু খবেরর কাগজ
পিড়েতিছেলন, আমােদর দিখয়া কাগজ মুিড়য়া রািখেলন। িবজয় কুিট কিরয়া চািহল।
আমরা িনকট  হইেল স ের বিলয়া উিঠল,—এর মােন িক, ব ামেকশবাবু?
অপরাধীেক ধরবার মতা নই, মাঝ থেক কেলানীর ওপর চৗিক বিসেয় িদেয়েছন। পর
থেক আমরা কেলানীর সীমানার মেধ  ব ী হেয় আিছ।

ব ামেকশ তাহার তা গােয় মািখল না, হািসমুেখ বিলল,—বােঘ ছুেল আঠােরা ঘা।
যখােন খুন হেয়েছ। সখােন একটু-আধটু অসুিবেধ হেব বিক। দখুন না। আমার অব া।

ভুজ ধরবাবু বিলেলন,—আজ তা আপিন চা া হেয় উেঠেছন। া িক ধরা পেড়েছ?
হ াঁ, স নদাস ধরা পেড়েছ।
স নদাস! নামটা যন কাথায় দেখিছ। —ও-আজেকর কাগেজ আেছ। তা-এই

স নদাসই আপনার দুজনদাস?
হ াঁ, পুিলস কাল রাে  তােক ধেরেছ! তাই অেনকটা িনভেয় ব েত পেরিছ।
তাহেল—? ভুজ ধরবাবু স  দৃি পাত কিরেলন।
ব ামেকশ বিলল,—হ াঁ। আসুন, আপনার সে  কাজ আেছ।
ভুজ ধরবাবুেক লইয়া আমরা তাঁহার কুিঠর িদেক চিললাম।
ব ামেকশ বিলল,—খামখানা ফরত িনেত এেসিছ।



ভুজ ধরবাবু বিলেলন,—বাঁচােলন মশাই, ঘাড় থেক বাঝা নামল। ভয় হেয়িছল শষ
পয  বুিঝ আমােকই গােয় ািগির করেত হেব। —একটু দাঁড়ান।

িনেজর কুিঠেত েবশ কিরয়া িতিন িমিনটখােনক পের খাম হােত বািহর হইয়া
আিসেলন। ব ামেকশ খাম লইয়া বিলল,— খােলনিন তা?

না, খুিলিন। লাভ য এেকবাের হয়িন তা বলেত পাির না। িক  সামেল িনলাম।
হাজার হাক, কথা িদেয়িছ। —আ া ব ামেকশবাবু, সিত  িক িকছু জানেত পেরেছন?

এইটুকু জানেত পেরিছ য ীেলাকঘিটত ব াপার।
তাই নািক? কৗতুহলী চে  ব ামেকশেক িনরী ণ কিরেত কিরেত িতিন ম েকর

প াৎভাগ চুলকাইেত লািগেলন।
‘ধন বাদ। —আবার বাধহয় ওেবলা আসব।’ বিলয়া ব ামেকশ নপালবাবুর কুিঠর

িদেক পা বাড়াইল।
ওিদেক কাথায় যাে ন? ভুজ ধরবাবু  কিরেলন।
ব ামেকশ মুখ িটিপয়া হািসয়া বিলল,— নপালবাবুর সে  িকছু গাপনীয় কথা আেছ।
ভুজ ধরবাবুর চােখ িবদু ৎ খিলয়া গল। িক  িতিন িকছু বিলেলন না, মুেখ অধ

হাস  লইয়া ম েকর প াৎভােগ হাত বুলাইেত লািগেলন।
নপালবাবু িনেজর ঘের বিসয়া দাবার ধাঁধা ভািঙেতিছেলন, ব ামেকশেক দিখয়া

এমন কেঠার দৃি েত চািহয়া রিহেলন য মেন হইল, জীব  ব ামেকশেক চােখর সামেন
দিখয়া িতিন মােটই স  হন নাই। তারপর যখন স খামিট ফরত চািহল তখন িতিন
িনঃশে  খাম আিনয়া ব ামেকেশর সামেন ফিলয়া িদয়া আবার দাবার ধাঁধায় মন িদেলন।

আমরা সুড়সুিড় কিরয়া বািহর হইয়া আিসলাম। নপালবাবু আেগ হইেতই পুিলেসর
উপর খ হ  িছেলন, তাহার উপর ব ামেকেশর ব বহাের য মমাি ক চুিটয়ােছ তাহােত
সে হ রইল না।
 

পাঁিচশ
 
কেলানী হইেত আমরা িসধা থানায় িফিরলাম। বরােটর ঘের বিসয়া ব ামেকশ খাম

দুিট সযে  পেকট হইেত বািহর কিরল। বিলল,—এইবার মাণ।
খাম দুিটর উপের িকছু লখা িছল না, দিখেতও স ূণ এক কার। তবু কানও

দুল  িচ  দিখয়া স একিট খাম বািছয়া লইল; খােমর আঠা লাগােনা ানটা ভাল কিরয়া
দিখয়া বিলল,— খালা হয়িন বেলই মেন হে ।

অতঃপর খাম কািটয়া স িভতর হইেত অিত সাবধােন ফেটা বািহর কিরল; ঝকঝেক
পািলশ করা কাগেজর উপর শ ামা-িঝ’র ভূিমকায় সুনয়নার ছিব। বরাট এবং আিম ঝঁুিকয়া
পিড়য়া ছিবিট পু ানুপু েপ দিখলাম, তারপর িবরাট িন াস ছািড়য়া বিলল,— ক, িকছু
তা দখিছ না।

ছিবিট খােম পুিরয়া ব ামেকশ সরাইয়া রািখল। ি তীয় খামিট লইয়া আেগর মতই
সমী ার পর খাম খুিলেত খুিলেত বিলল,—এিটও মেন হে  গায়ািলনী মাকণ দুে র মত
হ ারা অ ৃ ।

খােমর িভতর হইেত ছিব বািহর কিরয়া স আলেগােছ ছিবর দুই পাশ ধিরয়া তুিলয়া
ধিরল। তারপর লাফাইয়া উিঠয়া বিলল,—আেছ-আেছ? বাঘ ফাঁেদ পা িদেয়েছ।

বরাট ছিবখানা ব ামেকেশর হাত হইেত ায় কািড়য়া লইয়া একা চে  িররী ণ
কিরল, তারপর ি ধাভের বিলল,—আেছ। িক —



ব ামেকেশর মুেখ চােখ উে জনা ফািটয়া পিড়েতিছল, স একটু শা  হইবার চ া
কিরয়া বিলল,—আপনার ‘িক ’র জবাব আিম িদেত পারব না, িক  আমার িব াস বাঘ এবং
বািঘনীেক এক জায়গােতই পাওয়া যােব। —চলুন আর দির নয়, খাতাপ  িনেয় িনন।
আপনােদর িবেশষ েদর অিফস বাধহয় কলকাতায়?

হ াঁ।চলুন।
িবেশষ  মহাশেয়র ম ব  লইয়া আমরা যখন বািহর হইলাম তখন বলা দুটা

বািজয়া িগয়ােছ। ু ধাতৃ ার কথা কাহারও মেন িছল না; ব ামেকশ বরােটর িপঠ চাপড়াইয়া
বিলল,—আসুন, আমােদর বাসােতই শাক-ভাত খােবন।

বরাট বিলল,—িক -ও কাজটা য এখনও বাকী—?
ব ামেকশ বিলল,—ও কাজটা পের হেব। আেগ খাওয়া, তারপর খানাত াস—তারপর

আবার গালাপ কেলানী। গালাপ কেলানীর িবেয়াগাদ  নাটেক আজই যবিনকা পতন হেব।
গালাপ কেলানীেত িনশানাথবাবুর বিহঃকে  সভা বিসয়ািছল। ঘেরর মেধ  িছলাম

আমরা িতনজন এবং দময় ী দবী ছাড়া কেলানীর সকেল। রিসক দ’ কও হাজত হইেত
আনা হইয়ািছল। দময় ী দবীর বল মাথা ধিরয়ািছল বিলয়া তাঁহােক সভার অিধেবশন
হইেত িন ৃ িত দওয়া হইয়ািছল। দুইজন সশ  পুিলস কমচারী ােরর কােছ পাহারা
িদেতিছল।

রাি  ায় আটটা। মাথার উপর উ ল আেলা িলেতিছল। সামেনর দয়ােল
িনশানাথবাবুর একিট িবশদীকৃত ফেটা াফ টাঙােনা হইয়ািছল। িনশানােথর ঠাঁেটর কােণ
একটু নব ি ক হািস, িতিন যন হািকেমর উ  আসেন বিসয়া িনরাস ভােব িবচার-সভার
কাযিবিধ পিরচালনা কিরেতেছন।

ব ামেকেশর মুেখ আত  চাপা উে জনা। স এেক এেক সকেলর মুেখর উপর চাখ
বুলাইয়া ধীরকে  বিলল,—আপনারা েন সুখী হেবন িনশানাথবাবু এবং পানুেগাপালেক কারা
হত া কেরিছল তা আমরা জানেত পেরিছ।

কহ কথা কিহল না। নপালবাবু ফস কিরয়া দশলাই ালাইয়া িনবািপত চু ট
ধরাইেলন। ব ামেকশ বিলল,— ধু য জানেত পেরিছ তা নয়, অকাট  মাণও পেয়িছ।
অপরাধীরা এই ঘেরই আেছ। অ দাতা িনশানাথবাবুেক যারা বীভৎসভােব হত া কেরেছ,
অসহায় িনরীহ পানুেগাপালেক যারা িবষ িদেয় িন ু রভােব মেরেছ, আইন তােদর মা
করেব না। তােদর াণদ  িনি ত। তাই আিম আ ান করিছ, মনুষ ে র কণামা  যিদ
অপরাধীেদর ােণ থােক তারা অপরাধ ীকার ক ক।

এবারও সকেল নীরব। ভুজ ধরবাবুর মুেখর মেধ  যন সুপাির-লবে র মত একটা
িকছু িছল, িতিন সটা এ গাল হইেত ও গােল লইেলন। িবজয় একদৃি  ব ামেকেশর পােন
চািহয়া রিহল।

মুকুলেক দিখয়া মেন হয়, স যন পাথেরর মূিতেত পিরণত হইয়ােছ। আজ তাহার
মুেখ জ পাউডার নাই; র হীন সু র মুেখ অজািনেতর িবভীিষকা।

ঘেরর অন  কােণ বনল ী চুপ কিরয়া বিসয়া আেছ, িক  তাহার মুেখ বল
উে েগর ব না নাই। স কােলর উপর হাত রািখয়া আঙুল লা লইয়া খলা কিরেতেছ,
যন অদৃশ  কাঁটা িদয়া অদৃশ  পশেমর জামা বুিনেতেছ।

আধ িমিনট পের ব ামেকশ বিলল,— বশ, তাহেল আিমই বলিছ। — নপালবাবু,
আপিন িনশানাথবাবুর স ে  একটা কথা জােনন। আিম যখন জানেত চেয়িছলাম।
তখন আপিন অ ীকার কেরিছেলন কন?

নপালবাবুর চােখর মেধ  চিকত আশ ার ছায়া পিড়ল, িতিন িলত ের বিলেলন,—
আিম-আিম—



ব ামেকশ বিলল,—‘যাক, কন অ ীকার কেরিছেলন তার কিফয়ৎ দরকার নই।
িক  কার কােছ এই কথা েনিছেলন? ক আপনােক বেলিছল?—আপনার মেয়
মুকুল?’ ব ামেকেশর তজনী মুকুেলর িদেক িনিদ  হইল।

নপালবাবু ঘার শ  কিরয়া গলা পির ার কিরেলন। বিলেলন,—হ াঁ-মােন—মুকুল
জানেত পেরিছল—

ব ামেকশ বিলল,—কার কােছ জানেত পেরিছল?—আপনার কােছ? ব ামেকেশর
তজনী িদগদশন যে র কাঁটার মত িবজেয়র িদেক িফিরল।

িবজেয়র মুখ সাদা হইয়া গল, স মুখ তুিলেত পািরল না। অেধামুেখ বিলল,—হ াঁ—
আিম বেলিছলাম। িক —

ব ামেকশ তী   কিরল,—আর কাউেক বেলিছেলন?
িবজেয়র কপােল িব ু িব ু ঘাম ফুিটয়া উিঠল। স ব াকুল চাখ তুিলয়া চািরিদেক

চািহল, তারপর আবার অেধাবাদন হইল। উ র িদল না।
ব ামেকশ বিলল,—যাক, আর একটা কথা বলুন। আপিন দাকান থেক য টাকা

সিরেয়িছেলন স টাকা কার কােছ রেখেছন?
িবজয় হঁট মুেখ িন র রিহল।
‘বলেবন না?’ ব ামেকশ ঘেরর অন িদেক যখােন রিসক দ বৃষকাে র মত শ

হইয়া বিসয়ািছল। সইিদেক িফিরল,—রিসকবাবু, আপিনও দাকােনর টাকা চুির কের
একজেনর কােছ রেখিছেলন, তার নাম বলেবন না?

রিসেকর কে র হাড় একবার লাফাইয়া উিঠল, িক  স নীরব রিহল; আঙুলকাটা
হাতটা একবার চােখর উপর বুলাইল।

ব ামেকেশর অধের  ব  ফুিটয়া উিঠল। স বিলল,—ধন  আপনারা! ধন
আপনােদর একিন া! িক  একটা কথা বাধহয় আপনারা জােনন না। িবজয়বাবু, আপিন
যার কােছ টাকা জমা রাখেছন, রিসকবাবুও িঠক তার কােছই টাকা গি ত রাখিছেলন।
এবং দু’জেনই আশা কেরিছেলন য, একিদন ভ মু েত বামাল সেমত গালাপ কেলানী
থেক অদৃশ  হেয় কাথাও এক িনভৃত ােন রামাে র ন ন-কানন রচনা করেবন।
বিলহাির!

রিসক এবং িবজয় দু’জেনই একদৃি  একজেনর িদেক তাকাইয়া একসে  উিঠয়া
দাঁড়াইল। ব ামেকশ হাত তুিলয়া বিলল,—বসুন, বসুন, আিম যা জানেত চাই তা জানেত
পেরিছ, আর আপনােদর িকছু বলবার দরকার নই। —ই েপ র িবরাট, আপনােক একটা
কাজ করেত হেব। আপিন বনল ী দবীর বাঁ হােতর আঙুল েলা একবার পরী া কের
দখুন।

বরাট উিঠয়া িগয়া বনল ীর স ুেখ দাঁড়াইল। বনল ী েণক ফ াল ফ াল কিরয়া
তাকাইয়া থািকয়া বাঁ হাতখানা স ুেখ বাড়াইয়া ধিরল।

ভুজ ধরবাবু এইবার কথা কিহেলন। একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বিলেলন,—কী ধরেনর
অিভনয় হে  িঠক বুঝেত পারিছ না-নাটক, না হসন, না কিমক অেপরা!

ব ামেকশ উ র িদবার পূেবই বরাট বিলল,—এঁর তজনীর আগায় কড়া পেড়েছ, মেন
হয় ইিন তােরর য  বাজােত জােনন।

বরাট ােন িফিরয়া আিসয়া বিসল। ভুজ ধরবাবু অ ু ট ের বিলেলন,—তাহেল
কিমক অেপরা!

ব ামেকশ ভুজ ধরবাবুেক িহম-কিঠন দৃি  ারা িব  কিরয়া বিলল,—এটা কিমক
অেপরা নয় তা আপিন ভাল কেরই জােনন; আপিন িনপুণ য ী, সুদ  অিভেনতা। —িক
আপাতত আট ছেড় বষিয়ক সে  আসা যাক। ভুজ ধরবাবু, ১৯ ন র িমজ লেনর



বািড়টা বাধহয় আপনার, কারণ আপিন ভাড়া আদায় কেরন। কমন?
ভুজ াধর ি র দৃি েত চািহয়া রিহেলন। তাঁহার গলার একটা িশর দপদপ কিরেত

লািগল। ব ামেকশ পুন  বিলল,—িক  কেপােরেশর খাতায় দখলাম বািড়টা মতী
নৃত কালী দােসর নােম রেয়েছ। নৃত কালী দাস িক আপনার ীর নাম?

ভুজ ধরবাবুর মুেখর উপর িদয়া যন একটা রামা কর নাটেকর অিভনয় হইয়া
গল; মানুেষর অ ের যত কার আেবগ উৎপ  হইেত পাের, সব িল ত পর রায়
তাঁহার মুেখ িতফিলত হইল। তারপর িতিন আ  হইেলন। সহজ ের বিলেলন,—হ াঁ,
নৃত কালী আমার ীর নাম, ১৯ ন র বািড়টা আমার ীর নােম।

িক -িকেয়কিদন আেগ আপিন বেলিছেলন, িবেলেত থাকা কােল আপিন এক ইংেরজ
মিহলােক িবেয় কেরিছেলন।

হ াঁ। তাঁরই েদশী নাম নৃত কালী-িবিলিত নাম িছল িনটা।
ও। —িনটা-নৃত কালী-সুনয়না, আপনার ীর দখিছ অেনক নাম। তা-িতিন এখন

িবলেত আেছন?
হ াঁ। —যিদ না জামান বামায় মারা িগেয় থােকন।
ব ামেকশ দুঃিখতভােব মাথা নািড়য়া বিলল,—িতিন মারা যানিন। িতিন িবিলিত মেয়

নন, খাঁিট দশী মেয়; যিদও আপনােদর িবেয় িবেলেতই হেয়িছল। আপনার ী এই দেশই
আেছন, এমনিক এই ঘেরই আেছন।

ভাির আ য কথা!
ভুজ ধরবাবু, আর অিভনয় কের লাভ িক? আপনারা দু’জেনই উঁচুদেরর আিট ,

আপনােদর অিভনেয় এতটুকু খঁুত নই। িক  অিভনয় যতই উ াে র হাক, শাক িদেয়
মাছ ঢাকা যায় না। অসতক মু েত আপিন ফাঁেদ পা িদেয় ফেলেছন।

ফাঁেদ পা িদেয় ফেলিছ। বুঝলাম না।
আপিন বুি মান, িক  ভয় পেয় একটু িনবুি তা কের ফেলেছন। খামটা আপনার

খালা উিচত হয়িন। খােমর মেধ  য ছিবটা িছল, সটা আপিন িনেজ দেখেছন, ীেকও
দিখেয়েছন, ছিবর ওপর আপনােদর আঙুেলর ছাপ পাওয়া গেছ। নৃত কালী ওরেফ সুনয়না
ওরেফ বনল ী য আপনার সহধিমণী এবং সহকিমণী তােত িব ুমা  সে হ নই।

ভুজ াধর চিকত িব ািরত চে  বনল ীর পােন চািহেলন, বনল ীও িব েয় তাঁহার
দৃি  িফরাইয়া িদল। ভুজ ধর মৃদুকে  হািসয়া উিঠেলন।

ব ামেকশ বিলল,—আপনার হািসর অথ সুনয়নার সে  বনল ীর চহারার একটুও
িমল নই, এই তা? িক  য-কথাটা সকেল ভুেল গেছ। আিম তা ভুিলিন, ডা ার দাস।
আপিন িবেলেত িগেয় াি ক সাজাির িশেখিছেলন। এবং বনল ীর মুেখর ওপর িশ ীর
হােতর য অে াপচার হেয়েছ একটু ভাল কের পরী া করেলই তা ধরা পড়েব। এবং তাঁর
সব দাঁত িলও য িনজ  নয়, তাও বিশ পরী ার অেপ া রােখ না।

বনল ীর মুখ-ভােবর কানও পিরবতন হইল না, িব য়িবমূঢ় ফ ালেফেল মুখ লইয়া
স এিদক ওিদক চািহেত লািগল। ভুজ ধর কেয়ক মুহূত নতেনে  চািহয়া যখন চাখ
তুিলেলন, তখন মেন হইল অপিরসীম াি েত তাঁহার মন ভিরয়া িগয়ােছ। তবু িতিন শা
েরই বিলেলন,—যিদ ধের নওয়া যায় য বনল ী আমার ী, তােত কী মাণ হয়? আিম

িনশানাথবাবুেক খুন কেরিছ। মাণ হয় িক? য-সময় িনশানাথবাবুর মৃতু  হয়, স-সময়
আিম িনেজর বারা ায় বেস সতার বাজাি লাম। তার সা ী আেছ।

ব ামেকশ বিলল,—আপিন য অ ািলবাই তির কেরিছেলন, তা সিত ই অ ুত, িক
ধােপ িটকেলা না। স রাে  রা াঘর থেক িফের এেস আপিন িমিনট পাঁেচক সতার
বািজেয়িছেলন বেট, িক  বাকী সময়টা বািজেয়িছেলন। আপনার ী। বনল ী দবী



অ ীকার করেলও িতিন সতার বাজােত জােনন, তাঁর আঙুেল কড়া আেছ।
এটা িক মাণ? না জাড়াতািড় দওয়া একটা িথওির!
বশ, এটা িথওির। আপিন িনশানাথবাবুেক খুন কেরেছন এটা যিদ আদালেত মাণ

নাও হয়, তবু আপনােদর িন ৃ িত নই ডা ার। আপনার ১৯ ন র িমজ লেনর বািড় আজ
িবেকেল পুিলস খানাত াস কেরেছ; আপনার ব  ঘরিটেত িক িক আেছ আমরা জানেত
পেরিছ। আেছ একিট অপােরিটং টিবল এবং একিট ি েলর আলমাির। আলমািরও আমরা
খুেল দেখিছ। তার মেধ  পাওয়া গেছ।-অপােরশেনর অ শ , আপনােদর িবেয়র
সািটিফেকট, আ াজ িবশ হাজার টাকার নাট, তামাক থেক িনেকািটন চালাই করবার
য পািত, আর—

আর—
মেন করেত পারেছন না? আলমািরর চারা-কুঠুিরর মেধ  য হীেরর নকেলসিট

রেখিছেলন তার কথা ভুেল গেছন? মুরাির দ র মৃতু র সময় ওই নকেলসটা দাকান
থেক লাপাট হেয় যায়। —িনশানাথ এবং পানুেক খুন করার অপরােধ যিদ বা িন ৃ িত পান,
মুরাির দ েক িবষ খাওয়াবার দায় থেক উ ার পােবন িক কের?

ভুজ ধরবাবু উিঠয়া দাঁড়াইেলন। বরাট িরভলবার বািহর কিরল। িক  িরভলবার
দরকার হইল না। ভুজ াধর বনল ীর কােছ িগয়া দাঁড়াইেলন। তারপর য অিভনয় হইল।
তাহা বাংলা দেশর ম ািভনয় নয়, হিলউেডর িসেনমা। বনল ী উিঠয়া ভুজ াধেরর
ক াল  হইল। ভুজ াধর তাহােক িবপুল আেবেগ জড়াইয়া লইয়া তাহার উ ু  অধের দীঘ
চু ন কিরেলন। তারপর তাহার মুখখািন দুই হােতর মেধ  লইয়া হ িরত ের বিলেলন,
—চল, এবার যাওয়া যাক।

মৃতু  আিসল অক াৎ ব পােতর মত। দুজেনর মুেখর মেধ  কাচ িচবােনার মত
একটা শ  হইল; দুজেন একসে  পিড়য়া গল। যখােন দয়ােলর গােয় িনশানােথর ছিব
বুিলেতিছল, তাহারই পদমূেল ভু-লুি ত হইল।

আমরা ছুিটয়া িগয়া যখন তাহােদর পােশ উপি ত হইলাম, তখন তাঁহােদর দেহ
াণ নাই, কবল মুেখর কােছ একটু মৃদু বাদাম- তেলর গ  লািগয়া আেছ।

িবজয় দাঁড়াইয়া দুঃ ভরা চােখ চািহয়া িছল। তাহার চায়ােলর হাড় রাম েনর
ভ ীেত ধীের ধীের নিড়েতিছল। মুকুল তাহার পােশ আিসয়া দাঁড়াইল, চাপা গলায় বিলল,—
এস—চেল এস এখান থেক—

িবজয় দাঁড়াইয়া রিহল, বাধহয় িনেত পাইল না। মুকুল তখন তাহার হাত ধিরয়া
টািনয়া িভতের লইয়া গল।
 

ছি শ
 
পরিদন সকালেবলা হ ািরসন রােডর বাসায় বিসয়া ব ামেকশ গভীর মনঃসংেযােগ

িহসাব কিষেতিছল। িহসাব শষ হইেল স একিট দীঘ াস ছািড়য়া বিলল,—জমা ষাট টাকা,
খরচ উনষাট টাকা সােড় ছয় আনা। িনশানাথবাবু খরচ বাবদ য ষাট টাকা িদেয়িছেলন, তা
থেক সােড় নয় আনা বঁেচেছ। —যেথ , িক বল?

আিম নীরেব ধূমপান কিরেত লািগলাম। ব ামেকশ বিলল,—সত াে ষেণর ব বসা য
রকম লােভর ব বসা হেয় দাঁড়াে  তােত শষ পয  আমােকও গালাপ কেলানীেত ঢুেক
পড়েত হেব দখিছ।

বিললাম,—ছাগল চরােনার াবটা ভুেলা না।



স বিলল,—খুব মেন কিরেয় িদেয়ছ। ছাগেলর ব বসায় পয়সা আেছ। একটা ছাগেলর
ফাম খালা যাক, নাম দওয়া যােব-ছাগল কেলানী। কমন হেব?

চমৎকার। িক  আিম ওর মেধ  নই।
নই কন? িবদ াসাগর মশাই থেক রবী নাথ পয  য-কাজ করেত পােরন, স-

কাজ তুিম পারেব না! তামার এত মর িকেসর?
িবপ নক স  এড়াইয়া িগয়া বিললাম,— ব ামেকশ, কাল সম  রাত কবল 

দেখিছ।
স চিকত হইয়া বিলল,—িক  দখেল?
দখলাম বনল ী দাঁত বার কের হাসেছ। যতবার দখলাম, ঐ এক ।
ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল,—অিজত, মেন আেছ আর একবার

বনল ীেক  দেখিছেল। আিম সত বতীেক  দেখিছলাম, িক  আসেল একই কথা।
মন ে র িন ঢ় কথা। বনল ীর দাঁত য বাঁধােনা তা আমােদর চমচে  ধরা পেড়িন বেট,
িক  আমােদর অবেচতন মন জানেত পেরিছল—তাই বারবার  দিখেয় আমােদর
জানাবার চ া কেরিছল। এখন আমরা জািন বনল ীর ওপর পািটর দু’পােশর দুিট দাঁত
বাঁধােনা, তােত তার মুেখর গড়ন হািস সব বদেল গেছ। সিদন ভুজ ধর “দ া িচ
কৗমুদী’ বেলিছেলন তার ইি ত তখন দয় ম হয়িন।

দ িচর মেধ  ইি ত িছল নািক?
তা এখনও বােঝািন? সিদন সকেলর সা ী নওয়া হি ল। বাইেরর ঘের বনল ী

জানালার কােছ দাঁিড়েয় অেপ া করিছল। যই তার সা ী দবার ডাক পড়ল িঠক সই
সময় ভুজ ধরবাবু ঘের ঢুকেলন। বনল ীেক এক নজর দেখই বুঝেলন স তাড়াতািড়েত
দাঁত পের আসেত ভুেল গেছ। যারা বাঁধােনা দাঁত পের, তােদর এরকম ভুল মােঝ মােঝ
হয়। ভুজ ধরবাবু দখেলন,—সবনাশ। বনল ী যিদ িবরল—দ  অব ায় আমার সামেন
আেস, তখিন আমার সে হ হেব! িতিন ইশারা িদেলন-দ া িচ কৗমুদী। বনল ী সে
সে  িনেজর ভুল বুঝেত পারল এবং তৎ ণাৎ িনেজর কপােল চুিড়-সু  হাত ঠুেক িদেল।
কােচর চুিড় ভেঙ কপাল কেট গল, বনল ী অ ান হেয় পড়ল। বনল ীেক তুেল িনেয়
ভুজ ধর তার কুিঠেত চলেলন। িবজয় যখন তার স  িনেল তখন িতিন তােক বলেলন—
ডা ারখানা থেক িট ার আেয়ািডন ইত ািদ িনেয় আসেত। যত েণ িবজয় িট ার
আেয়ািডন িনেয় বনল ীর ঘের িগেয় প ছল, তত ণ বনল ী দাঁত পের িনেয়েছ।

াের টাকা পিড়ল।
ই েপ র বরাট এবং িবজয়। িবজেয়র ভাবভ ী িভজা িবড়ােলর মত। বরাট চয়াের

বিসয়া দুই পা স ুেখ ছড়াইয়া িদয়া বিলল,— ব ামেকশবাবু, চা খাওয়ান। কাল সম  রাত
ঘুমুেত পািরিন। তার ওপর সকাল হেত না হেত িবজয়বাবু এেস উপি ত, উিনও ঘুেমানিন।

পঁুিটরামেক চােয়র কুম দওয়া হইল। বরাট বিলল,—ব াপারটা সবই জািন, তবু
মেন হে  মােঝ মােঝ ফাঁক রেয়েছ। আপিন বলুন-আমরা নব।

ব ামেকশ বিলল,—িবজয়বাবু, আপিনও নেবন? গ টা আপনার পে  খুব
গৗরবজনক নয়।

িবজয় ি য়মাণ ের বিলল,— নব।
বশ, তাহেল বলিছ।
অিতিথেদর িসগােরেটর িটন বাড়াইয়া িদয়া ব ামেকশ আর  কিরল,—যা বলব তােক

আপনারা গ  বেলই মেন করেবন, কারণ তার মেধ  খািনকটা অনুমান, খািনকটা ক না
আেছ। গে র নায়ক নািয়কা অবশ  ভুজ াধর ডা ার আর নৃত কালী।

ভুজ ধর আর নৃত কালী ামী- ী। বাঘ আর বািঘনী যমন পর রেক ভালবােস,



িক  বেনর অন  জ েদর ভালবােস না, ওরাও িছল তমিন সমাজিবেরাধী, জ দু
অপরাধী। পর েরর মেধ  ওরা িনেজেদর  আদেশর স ান পেয়িছল। ওেদর ভালবাসা
িছল যমন গাঢ় তমিন তী । বাঘ আর বািঘনীর ভালবাসা।

ল েনর একিট রিজি  অিফেস ওেদর িবেয় হয়। ডা ার তখন াি ক সাজাির
িশখেত িবেলত িগেয়িছল, নৃত কালী বাধহয় িগেয়িছল কানও নৃত  স দােয়র সে ।
দুজেনর দখা হল, রতেন রতন িচেন িনেল। ওেদর েমর মূল িভি  বাধহয় ওেদর
অিভনয় এবং স ীেতর িতভা। দুজেনই অসামান  আিট ; সতাের এমন হাত পািকেয়িছল
য বাজনা েন ধরা যত না ক বাজাে , বড় বড় সমজদােররা ধরেত পারত না।

দুজেন িমেল ওরা কত নীিতগিহত কাজ কেরিছল তার িহেসব আমার জানা নই—
ি েলর আলমািরেত য ডােয়ির েলা পাওয়া গেছ স েলা ভাল কের পড়েল হয়েতা স ান
পাওয়া যােব-িক  ডা ােরর বধ এবং অৈবধ ডা াির থেক বশ আয় হি ল; অ ত
উিনশ ন র বািড়টা কনবার মত টাকা তারা সং হ কেরিছল।

িক  ও-ধাতুর লাক অে  স  থােক না, অপরাধ করার িদেক ওেদর একটা
অেহতুক বণতা আেছ। বছর চােরক আেগ ডা ার ধরা পড়ল, তার নাম কাটা গল।
ডা ার কলকাতার পিরিচত পিরেবশ থেক ডুব মের গালাপ কেলানীেত িগেয় বাসা
বাঁধল। িনেজর সিত কার পিরচয় গাপন করল না। কেলানীেত একজন ডা ার থাকেল
ভাল হয়, তা হাক নাম-কাটা। িনশানাথবাবু তােক রেখ িদেলন।

নৃত কালী কলকাতায় রেয় গল। কাথায় থাকত জািন না, স বত ১৯ ন ের। বািড়র
ভাড়া আদায় করত, তােতই চালাত। ডা ার মােস একবার দু’বার যত; হয়েতা অৈবধ
অপােরশন করত।

নৃত কালী সতীসা ী একিন  ীেলাক িছল। িক  িনেজর প- যৗবন ছলাকলার
ফাঁদ পেত িশকার ধরা স ে  তার মেন কানও সে াচ িছল না। ডা ােররও অগাধ
িব াস িছল ীর ওপর, স জানত নৃত কালী িচরিদেনর জন  তারই, কখনও আর কা র
হেত পাের না।

বছর আড়াই আেগ ওরা মতলব করল নৃত কালী িসেনমায় যাগ দেব। িসেনমায়
টাকা আেছ, টাকাওয়ালা লাকও আেছ। নৃত কালী িসেনমায় ঢুকাল। তার অিভনয় দেখ
সকেল মু । নৃত কালী যিদ িসেধ পেথ চলত, তাহেল িসেনমা থেক অেনক পয়সা
রাজগার করেত পারত। িক  অৈবধ উপােয় টাকা মারবার একটা সুেযাগ যখন হােতর
কােছ এেস গল তখন নৃত কালী লাভ সামলােত পারল না।

মুরাির দ  অিত সাধারণ ল ট, িক  স জহরেতর দাকােনর মািলক। ডা ার আর
নৃত কালী মতলব িঠক করল। ডা ার িনেকািটন তির করল। তারপর িনিদ  রাে  মুরাির
দ র মৃতু  হল; তার দাকান থেক হীেরর নকেলস অদৃশ  হেয় গল।

থমটা পুিলস জানেত পােরিন স রাে  মুরািরর ঘের ক এেসিছল। তারপর
রেমনবাবু ফাঁস কের িদেলন। নৃত কালীর নােম ওয়াের  ব ল।

‘নৃত কালীর আসল চহারার ফেটা াফ িছল না বেট, িক  িসেনমা ু িডওর সকেলই
তােক দেখিছল। কাথায় কার চােখ পেড় যােব িঠক নই, নৃত কালীর বাইের ব েনা ব
হল। িক  এভােব তা সারা জীবন চেল না। ডা ার নৃত কালীর মুেখর ওপর াি ক
অপােরশন করল। িক  ধু সাজাির যেথ  নয়, দাঁত দেখ অেনক সময় মানুষ চনা যায়।
নৃত কালীর দুেটা দাঁত তুিলেয় ফেল নকল দাঁত পিরেয় দওয়া হল। তার মুেখর চহারা
এেকবাের বদেল গল। তখন কার সাধ  তােক চেন।

তারপর ওরা িঠক করল নৃত কালীরও কেলানীেত থাকা দরকার। ামী- ীর এক
জায়গায় থাকা হেব, তাছাড়া টাপ গলবার মত মাছও এখােন আেছ।



চােয়র দাকােন িবজয়বাবুর সে  নৃত কালীর দখা হল; তার ক ণ কািহনী েন
িবজয়বাবু গেল গেলন। িকছুিদেনর মেধ  নৃত কালী কেলানীেত িগেয় বসল। ডা ােরর সে
নৃত কালীর পিরচয় আেছ। কউ জানল না, পের যখন পিরচয় হল তখন পিরচয় ঝগড়ায়
দাঁড়াল। সকেল জানল ডা ােরর সে  নৃত কালীর আদায়-কাচকলায়।

িনশানাথ এবং দময় ীর জীবেন কথা িছল। থেম স কথা জানেতন িবজয়বাবু
আর জদাস বাবাজী। িক  নপালবাবু তাঁর মেয় মুকুলেক িনেয় কেলানীেত আসবার পর
িবজয়বাবু মুকুেলর িত আকৃ  হেয় পেড়িছেলন। আেবেগর মুেখ িতিন একিদন পািরবািরক
রহস  মুকুেলর কােছ কাশ কের ফেলেলন।—িবজয়বাবু, যিদ ভুল কের থািক, আমােক
সংেশাধন কের দেবন।

িবজয় নতমুেখ িনবাক রিহল।
ব ামেকশ আবার বিলেত লািগল—
মুকুল ভাল মেয়। বাপ যতিদন চাকির করেতন স সুেখ ে  জীবন কািটেয়েছ,

তারপর হঠাৎ ভাগ -িবপযয় হল; কিচ বয়েস তােক অ -িচ া করেত হল। স িসেনমায়
কাজ যাগাড় করবার চ া করল, িক  হল না। তার গলার আওয়াজ বাধহয় ‘মাইেক’
ভাল আেস না। িত  মন িনেয় শষ পয  স কেলানীেত এল এবং বােরায়ারী রাঁধুনীর
কাজ করেত লাগল।

তারপর জীবেন এল ণ-বস , িবজয়বাবুর ভালবাসা পেয় তার জীবেনর রঙ বদেল
গল। িবেয়র কথাবাতা অেনক দূর এিগেয়েছ, হঠাৎ আবার ভাগ -িবপযয় হল। বনল ীেক
দেখ িবজয়বাবু মুকুেলর ভালবাসা ভুেল গেলন। বনল ী মুকুেলর মত পসী নয়, িক
তার একটা দুিনবার চৗ ক শি  িছল। িবজয়বাবু সই চু েকর আকষেণ পেড় গেলন।
মুকুেলর সে  িবেয়র স  ভেঙ িদেলন।

ােণর ালায় মুকুল িনশানাথবাবুর কথা বাপেক বলল। নপালবাবুর উ াশা
িছল িতিন কেলানীর কণধার হেবন, িতিন তড়পােত লাগেলন। িক  হাজার হেলও অ ের
িতিন ভ েলাক, blackmail-এর িচ া তাঁর মেনও এল না।

এিদেক িবজয়বাবু বনল ীর েম হাবুডুবু খাি েলন। তার অতীত জীবেনর কল -
কািহনী জেনও তােক িবেয় করবার জন  ব পিরকর হেলন। িনশানাথ িক  বঁেক
দাঁড়ােলন, কুলত ািগনীর সে  িতিন ভাইেপার িবেয় দেবন না। বংেশ একটা কেল ািরই
যেথ ।

কাকার কুম িডিঙেয় িবেয় করবার সাহস িবজয়বাবুর িছল না, কাকা যিদ তািড়েয়
দন তাহেল না খেয় মরেত হেব। দুই িমক িমকা িমেল পরামশ হল; দাকান থেক
িকছু িকছু টাকা সিরেয় িবজয়বাবু বনল ীর কােছ জমা করেবন, তারপর যেথ  টাকা
জমেল দু’জেন কেলানী ছেড় চেল যােবন। ওিদেক রিসক দ’র সে  বনল ী িঠক অনু প
ব ব া কেরিছল। রিসক কপদকহীন যুবক, সও বনল ীেক দেখ মেজিছল; বনল ীর
কল  িছল বেলই বাধহয় তার িদেক হাত বাড়ােত সাহস কেরিছল। বনল ীও তােক
িনরাশ কেরিন, ভরসা িদেয়িছল িকছু টাকা জমােত পারেলই দুজেন পািলেয় িগেয় কাথাও
বাসা বাঁধেব। এইভােব রিসক এবং িবজয়বাবুর টাকা ১৯ ন র িমজ লেনর লাহার
আলমািরেত জমা হি ল।

তারপর একিদন িবজয়বাবু বনল ীর কােছও পািরবািরক কথািট বেল ফলেলন।
ভাব বণ কৃিতর ঐ এক িবপদ, যখন আেবগ উপি ত হয় তখন অিতবড় কথাও চেপ
রাখেত পােরন না।

কথা জানেত পের বনল ী সই রাে ই ডা ারেক িগেয় বলল; আনে
ডা ােরর বুক নেচ উঠল। অিত যে  দুজেন ফাঁদ পাতল। িনশানাথেক মিক িদেত গেল



িবপরীত ফল ফলেত পাের, িক  দময় ী ীেলাক, কলে র ভয় তাঁরই বিশ। সুতরাং িতিন
blackmail-এর উপযু  পা ী।

দময় ী দবীর শাষণ  হল; আট মাস ধের চলেত লািগল। িক  শেষর িদেক
িনশানাথবাবুর সে হ হল, িতিন আমার কােছ এেলন।

সুনয়না কেলানীেত আেছ। এ সে হ িনশানােথর কমন কের হেয়িছল তা আিম
জািন না, অনুমান করাও কিঠন। মানুেষর জীবেন অতিকেত অভািবত ঘটনা ঘেট, তমিন
কানও ঘটনার ফেল হয়েতা িনশানােথর সে হ হেয়িছল। িক  এ িবষেয় গেবষণা িন ল।

িনশানােথর িনম ণ পেয় আমরা রেমন মি কেক সে  িনেয় কেলানীেত গলাম।
রেমনবাবুেক ডা ার িচনত না িক  সুনয়না িচনত; ু িডওেত অেনকবার দেখেছ, মুরাির
দ র ব ু । তাই রেমনবাবুেক দেখ সুনয়না ভয় পেয় গল। বুঝেত বািক রইল না,
সুনয়নার খাঁেজই আমরা কেলানীেত এেসিছ।

দাস-দ িত বড় ি ধায় পড়ল। এ অব ায় কী করা যেত পাের? বনল ী যিদ
িকেলানী ছেড় পালায় তাহেল খুঁিচেয় সে হ জাগােনা হেব, পুিলস বনল ীেক খঁুজেত
আর  করেব। বনল ী যিদ ধরা পেড়, তার মুেখ অপােরশেনর সূ  িচ  িবেশষে র চােখ
ধরা পেড় যােব, বনল ীই য সুনয়না তা আর গাপন থাকেব না। তেব উপায়?

িনশানাথবাবু যত নে র গাড়া, িতিনই ব ামেকশ ব ীেক ডেক এেনেছন। তাঁর যিদ
হঠাৎ মৃতু  হয় তাহেল সুনয়নার ত াস ব  হেয় যােব, িন েক দময় ী দবীর িধর
শাষণ করা চলেব।

িক  িনশানাথবাবুর মৃতু  াভািবক মৃতু  বেল িতপ  হওয়া চাই। তাঁর াড- সার
আেছ, াড- সােরর গী বিশর ভাগই হঠাৎ মের-হাটেফল হয়। িক া মাথার িশরা িছেড়
যায়। সুতরাং কাজটা সাবধােন করেত পারেল কা র সে হ হবার কথা নয়।

ভুজ ধর ডা ার খুব সহেজই িনশানাথেক মারেত পারত। স ায়ই িনশানােথর
র - মা ণ কের িদত। এখন র - মা ণ ছুেতায় যিদ একটু হাওয়া তাঁর ধমনীেত ঢুিকেয়
িদেত পারত, তাহেল িতন িমিনেটর মেধ  তাঁর মৃতু  হত। অ াে নািলন ইনেজকশন িদেলও
একই ফল হত; তাঁর পােয় দিড় বঁেধ কিড়কােঠ ঝালাবার দরকার হত না। িক  তােত
একটা িবপদ িছল। ইনেজকশন িদেল চামড়ার ওপর দাগ থাক না থাক, িশরার ওপর দাগ
থেক যায়, পা -মেটম পরী ায় ধরা পেড়। িনশানােথর গােয় ইনেজকশেনর িচ  পাওয়া
গেল থেমই সে হ হত। ডা ার ভুজ াধেরর ওপর। সুতরাং ভুজ ধর স রা া িদেয়
গল না; অত  ূল থায় িনশানাথবাবুেক মারেল।

ব ব া খুব ভাল কেরিছল। বনামী িচিঠ পেয় িবজয়বাবু কলকাতায় এেলন। ওিদেক
লাল িসং-এর িচিঠ পেয় রাি  দশটার সময় দময় ী িপছেনর দরজা িদেয় কাচ-ঘের চেল
গেলন। রা া সাফ, ডা ার সতার বাজাি ল, বনল ীর হােত সতার িদেয় িনশানােথর
ঘের ঢুকাল। স বত িনশানাথ তখন জেগ িছেলন। ডা ার আেলা েলই জানালা ব
কের িদেল।

দুেটা ভুল ডা ার কেরিছল। কাজ শষ কের জানালাটা খুেল িদেত ভুেল িগেয়িছল,
আর তাড়াতািড়েত মাজা জাড়া খুেল িনেয় যায়িন। এ দুেটা ভুল যিদ স না করত তাহেল
িনশানাথবাবুর মৃতু  অ াভািবক বেল কা র সে হ হত না।

পানুেগাপাল িকছু দেখিছল। কী দেখিছল তা িচরিদেনর জেন  অ াত থেক যােব।
আমার িব াস স বাইের থেক ডা ারেক জানালা ব  করেত দেখিছল। িনশানােথর
মৃতু টা যত ণ াভািবক মৃতু  মেন হেয়িছল তত ণ স িকছু বেলিন, িক  যখন বুঝেত
পারল মৃতু  াভািবক নয়। তখন স উে িজত হেয় যা দেখিছল তা বলবার চ া করল।
িক  তার কপাল খারাপ, স িকছু বলেত পারল না। ডা ার বুঝেল পানু িকছু দেখেছ। স



আর দির করল না, পানুর অবতমােন তার কােনর ওষুেধ িনেকািটন িমিশেয় রেখ এল।
তারপর যা যা ঘেটেছ সবই আপনােদর জানা, নতুন কের বলবার িকছু নই। —কাল

ডা ার আর বনল ীর আ হত া আপনােদর হয়েতা আকি ক মেন হেয়িছল। আসেল ওরা
তির হেয় এেসিছল।

বরাট বিলল,—িক  সােয়নাইেডর অ া ুল কখন মুেখ িদেল জানেত পািরিন।
ব ামেকশ বিলল,—দুেটা সােয়নাইেডর অ া ৃল ডা ােরর মুেখ িছল, মুেখ কেরই

এেসিছল। আিম ল  কেরিছলাম তার কথা মােঝ মােঝ জিড়েয় যাে , িক  তখন কৃত
তাৎপয বুিঝিন। তারপর ডা ার যখন দখল। আর িন ার নই, তখন স উেঠ বনল ীেক
চুেমা খল। এ ধু ণয়ীেদর িবদায় চু ন নয়, মৃতু চু ন। চুমু খাবার সময় ডা ার একটা
অ া ুল ীর মুেখ িদেয়িছল।

দীঘ নীরবতা ভ  কিরয়া ব ামেকশই আবার কথা কিহল,—যাক, এবার আপনারা দু
একটা খবর িদন। রিসেকর িক ব ব া হল?

বরাট বিলল, রিসেকর ওপর থেক িবজয়বাবু অিভেযাগ তুেল িনেয়েছন। তােক ছেড়
িদেয়িচ।

ভাল। িবজয়বাবু, পর  রাে  আ াজ এগােরাটার সময় য- মেয়িট আপনার ঘের
িগেয়িছল স ক? মুকুল?

িবজয় চমিকয়া মুখ তুিলল, ল ালাি ত মুেখ বিলল,—হ াঁ।
তাহেল বনল ী িগেয়িছল ামীর কােছ। ডা ার সতার বািজেয় তােক ডেকিছল।

মুকুল আপনার কােছ িগেয়িছল কন? আপিন ওেদর কেলানী থেক চেল যাবার কুম
িদেয়িছেলন, তাই স আপনার কৃপা িভ া করেত িগেয়িছল?

িবজয় অেধাবদেন রিহল।
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল, বিলল,—িবজয়বাবু, আশা কির আপিন মুকুলেক িবেয়

করেবন। স আপনােক ভালবােস। এত ভালবাসা উেপ ার ব  নয়।
িবজয় মৗন রিহল, িক  তাহার মুেখর ভাব দিখয়া বুিঝলাম, মৗনং স িতল ণম।

মুকুেলর সে  হয়েতা ইিতমেধ ই পুনিমলন হইয়া িগয়ােছ।
িবদায়কােল িবজয় আমতা-আমতা কিরয়া বিলল,— ব ামেকশবাবু, আপিন আমােদর

য উপকার কেরেছন তা শাধ দবার নয়। িক  কািকমা বেলেছন। আপনােক আমােদর
কাছ থেক একটা উপহার িনেত হেব।

ব ামেকশ  তুিলয়া বিলল,—িক উপহার?
িবজয় বিলল,—কাকার পাঁচ হাজার টাকার জীবনবীমা িছল, দুচার িদেনর মেধ ই

কািকমা স টাকা পােবন। ওটা আপনােক িনেত হেব।
ব ামেকশ আমার পােন কটা পাত কিরয়া হািসল। বিলল,— বশ, নব। আপনার

কািকমােক আমার াপূণ ধন বাদ জানােবন।
 কিরলাম,—ছাগল কেলানীর াব িক তাহেল মুলতুিব রইল?

ব ামেকশ বিলল,—তা বলা যায় না। এই মূলধন িদেয়ই ছাগল কেলানীর প ন হেত
পাের। িবজয়বাবু ত থাকেবন, গালাপ কেলানীর পােশ হয়েতা শীগিগর ছাগল কেলানীর
আিবভাব হেব।



আিদম িরপু
ি তীয় মহাযুে র সময় হইেত বাংলা দেশ , িবেশষত কিলকাতা শহের , মানুেষর

জীবেনর মূল  খুবই কিময়া িগয়ােছ। প ােশর ম ের আমরা জীবনমৃতু েক পােয়র ভৃত
কিরয়া ফিলয়িছলাম। তারপর িজ া সােহেবর স ুখ সমর যখন আর  হইল , তখন আমরা
মৃতু  দবতােক এেকবাের ভালবািসয়া ফিললাম। জািত িহসােব আমরা য িটিকয়া আিছ , স
কবল মৃতু র সে  সুেখ ে  ঘর কিরেত পাির বিলয়াই। বাঘ ও সােপর সে  আমরা
আবহমানকাল বাস কিরেতিছ , আমােদর মাের ক?

স ুখ সমেরর থম অনেলাদগার শিমত হইয়ােছ; িক  তেল তেল অ ার
িলেতেছ , এখােন ওখােন হঠাৎ দপ কিরয়া িলয়া আবার ভে র অ রােল লুকাইেতেছ।

কিলকাতার সাধারণ জীবনযা ায় িক  কানও েভদ দখা যায় না। রা ায় াম-বাস
তমিন চিলেতেছ , মানুেষর কমতৎপরতার িবরাম নাই। দুই স দােয়র সীমা  ে  মােঝ
মােঝ হ হ দুমদাম শ  ওেঠ , চিকেত দাকানপাট ব  হইয়া যায় , রা ায় দুই চািরটা
র া  মৃতেদহ পিড়য়া থােক। সুরাবিদ সােহেবর পুিলস আিসয়া িহ ু েদর শাসন কের ,
মৃতেদেহর সংখ া দুই চািরটা বািড়য়া যায়। কাথা হইেত মাটর ভ ান আিসয়া
মৃতেদহ িলেক কুড়াইয়া লইয়া অ ধান কের। তারপর আবার নগরীর জীবনযা া পূববৎ
চিলেত থােক।

ব ামেকশ ও আিম কিলকাতােতই িছলাম। আমােদর হ ািরসন রােডর বাসাটা যিদও
িঠক সমর সীমানার উপর পেড় না , তবু যথাসাধ  সাবধােন িছলাম। ভাগ েম কেয়ক মাস
আেগ ব ামেকেশর শ ালক সুকুমার খাকােক ও সত বতীেক লইয়া পি েম বড়াইেত
িগয়ািছল , তাই স ুখ সমর যখন আর  হইল তখন ব ামেকশ তার কিরয়া তাহােদর
কিলকাতায় িফিরেত বারণ কিরয়া িদল। তদবিধ তাহারা পাটনায় আেছ। ইিতমেধ
সত বতীর বল প াঘােত আমরা বার দুই পাটনা ঘুিরয়া আিসয়ািছ; কারণ আমরা য
বাঁিচয়া আিছ , তাহা মােঝ মােঝ চে  না দিখয়া সত বতী িব াস কিরেত চােহ নাই।

যােহাক , খাকা ও সত বতী িনরাপেদ আেছ , ইহােতই আমরা অেনকটা িনি
িছলাম। রা িব েবর সময় িনেজর াণ র ার চেয় ি য়জেনর িনরাপ াই অিধক বা নীয়
হইয়া ওেঠ।

যিদেনর ঘটনা লইয়া এই কািহনীর সূ পাত সিদনটা িছল দুগাপূজা এবং
কালীপূজার মাঝামািঝ একটা িদন। দুগাপূজা অন ান  বােরর মত যথারীিত ধুমধােমর সিহত
স  হইয়ােছ এবং কালীপূজাও যথািবিধ স  হইেব সে হ নাই। আমরা দু’জেন
সকালেবলা খবেরর কাগজ লইয়া বিসয়ািছলাম , এমন সময় বাঁটুল সদর আিসল। তাহােক
সলামী িদলাম। বাঁটুল এই এলাকার ার সদর; বঁেট িনেটাল চহারা , তলা  ললােট
িসঁদুেরর ফাঁটা। স ুখ সমর আর  হইবার পর হইেত বাঁটুেলর তাপ বািড়য়ােছ , পাড়ার
স নেদর ার হাত হইেত র া কিরবার ওজুহােত স সকেলর িনকট সলামী আদায়
কের। সলামী না িদেল হয়েতা কানিদন বাঁটুেলর হােতই াণটা যাইেব এই ভেয় সকেলই
সলামী িদত।

সলামীর জুলুম সে ও ব ামেকেশর সিহত বাঁটুেলর িবেশষ স াব জিগেয়িছল।
আদায়তিসল উপলে  বাঁটুল আিসয়া উপি ত হইেল ব ামেকশ তাহােক চা িসগােরট িদত ,
তাহার সিহত গ  জমাইত; শ প  ও িম পে র কূটনীিত স ে  অেনক খবর পাওয়া



যাইত। বাঁটুল এই ফাঁেক ব বসা বািণেজ র স  তুিলত। যুে র পর মািকন সিনেকরা
অেনক আে য়া  জেলর দের িবি  কিরয়া চিলয়া িগয়ািছল , বাঁটুল সই অ  িকছু সং হ
কিরয়া রািখয়ািছল , এখন স তাহা আমােদর িবি  কিরবার চ া কিরত। বিলত , ‘একটা
রাইেফল িকেন ঘের রাখুন কতা। আমরা তা আর সব সময় সব িদেক নজর রাখেত পাির
না। ডামােডােলর সময় হােত হািতয়ার থাকা ভাল।’

আিম বিলতাম , না , বাঁটুল , রাইেফল দরকার নই। অত বড় িজিনস লুিকেয় রাখা
যােব না , কান িদন পুিলস খবর পােব আর হােত দিড় িদেয় বঁেধ িনেয় যােব। তার চেয়
একটা িপ ল িক িরভলবার যিদ যাগাড় করেত পার–’

বাঁটুল বিলত , ‘িপ ল যাগাড় করাই শ  বাবু। আ া , চ া কের দখব—’
বাঁটুল মােস একবার আিসত।
সিদন যথারীিত সলামী লইয়া বাঁটুল আমােদর অভয় দানপূবক ান কিরেল

আমরা িকছু ণ ি য়মাণাভােব সামিয়ক পিরি িতর পযােলাচনা কিরলাম। এভােব আর
কতিদন চিলেব? মাথার উপর খাঁড়া ঝুলাইয়া কতকাল বিসয়া থাকা যায়? াধীনতা হয়েতা
আিসেতেছ , িক  তাহা ভাগ কিরবার জন  বাঁিচয়া থািকব িক? স ুখ সমের যিদ বা াণ
বাঁে  ◌্ , কাঁকর ও তঁতুল িবিচর ড়া খাইয়া কত িদন বাঁিচব? ব ামেকেশর হােত কাজকম
কানও কােলই বিশ থােক না , এখন এেকবাের ব  হইয়ােছ। যখােন কাশ  হত ার
পাইকাির কারবার চিলেতেছ , সখােন ব ামেকেশর রহস েভদী বুি  কাহার কােজ লািগেব?

আিম বিললাম , ‘ভারতীের ছেড় ধর এইিবলা ল ীর উপাসনা।’
‘অথাৎ?’
‘অথাৎ রাত দুপুের ছারা বগেল িনেয় বেরাও , যিদ দু’চারেট কালাবাজােরর

মে লেক সাবাড়। করেত পার , তাহেল আর ভাবেত হেব না। য সময়-কাল পেড়েছ ,
বাঁটুল সেদারই আমােদর আদশ হওয়া উিচত।’

ব ামেকশ িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল , ‘কথাটা ম  বেলািন , যুগধমই ধম।
িক  িক জােনা , ও িজিনসটা রে  থাকা চাই। খুনই বল আর কালাবাজারই বল ,
পূবপু ষেদর রে র জার না থাকেল হয় না। আমার বাবা িছেলন ু ল মা ার , ু েল অ
শখােতন আর বািড়েত সাংখ  পড়েতন। মা িছেলন। ব ব বংেশর মেয় , ন েগাপাল
িনেয়ই থাকেতন। সুতরাং ওসব আমার কম নয়।’

ব ামেকেশর বাল  ইিতহাস আমার জানা িছল। তাহার যখন সেতেরা বছর বয়স।
তখন তাহার িপতার য া হয় , মাতাও সই রােগ মারা যান। আ ীয় জন কহ উঁিক
মােরন নাই। তারপর ব ামেকশ জলপািনর জাের িব িবদ া সমু  পার হইয়ােছ, িনেজর
চ ায় নূতন জীবন-পথ গিড়য়া তুিলয়ােছ। আ ীয় জন এখনও হয়েতা আেছন , িক
ব ামেকশ তাঁহােদর খাঁজ রােখ না।

িকছু ণ িবমনাভােব কািটয়া গল। আজ সত বতীর একখানা িচিঠ আিসেত পাের ,
মেন মেন তাহারই তী া কিরেতিছ।

খ   খ   খ   খ   কড়া নিড়য়া উিঠল। আিম উিঠয়া িগয়া ার খুিললাম।
ডাকিপওন নয়। তৎপিরবেত িযিন ােরর বাইের দাঁড়াইয়া আেছন , বশবাস দিখয়া

তাঁহােক ীেলাকই বিলেত হয়। িক  স কী ীেলাক! পাঁচ হাত ল া , তদনুপােত চওড়া ,
শাল াং  আকৃিত; পািলশ করা আবলুশ কােঠর মত গােয়র রঙ; ঘেটা ী , িনিবড়িনতি নী ,

 একেজাড়া গাঁফ আেছ; বয়স প ােশর ওপাের। িতিন আমার িদেক চািহয়া হাস
কিরেলন; মেন হইল। হারেমািনয়ােমর ঢাকনা খুিলয়া গল।

িতিন রামায়ণ মহাভারত হইেত িবিনগতা কানও অিত-মানবী। িকনা ভািবেতিছ।
হারেমািনয়াম হইেত খােদর গভীর আওয়াজ বািহর হইল , ‘আপিন িক ব ামেকশবাবু?’



আিম অিত ত মাথা নািড়য়া অ ীকার কিরলাম। ব ামেকেশর সিহত মিহলািটর িক
েয়াজন জািন না , িক  আিম য ব ামেকশ নই তাহা অকপেট ব  করাই সমীচীন।
ব ামেকশ ঘেরর িভতর হইেত মিহলািটেক দিখেত পায় নাই, আমার অব া দিখয়া উিঠয়া
আিসল। সও অভ াগতেক দিখয়া েণেকর জন  থতমত খাইয়া গল , তারপর সৎসাহস
দখাইয়া বিলল , ‘আিম ব ামেকশ।’

মিহলািট আবার হারেমািনয়ােমর ঢাকনা খুিলেলন , বিলেলন , নম ার। আমার নাম
িমস। ননীবালা রায়। আপনার সে  আমার একটু দরকার আেছ।’

‘আসুন।’
খ   খ   জুতার শ  কিরয়া িমসা ননীবালা রায় ঘের েবশ কিরেলন; ব ামেকশ

তাঁহােক চয়াের বসাইল। আিম ভািবেত লািগলাম , এ প আকৃিত লইয়া ইিন কখনই ঘেরর
ঘরণী হইেত পােরন না , ামীপু  ঘরক া গৃহ লী ইহার জন  নয়। িবেশষ নােমর অে
‘িমস’ খতাবিট দা ত  সৗভােগ র িবপরীত সা  িদেতেছ। তেব ইিন িক? জনানা
ফাটেকর জমাদারণী? উ  ঁ, অতটা নয়। িশ িয় ী? বাধ হয় না। লিড ডা ার? হইেতও
পাের—

পর েণই ননীবালা িনেজর পিরচয় িদেলন। দিখলাম বিশ ভুল কির নাই। িতিন
বিলেলন , ‘আিম পাটনা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ধা ী িছলাম , এখন িরটায়ার কের
কলকাতায় আিছ। একজেনর কােছ আপনার নাম নলাম , িঠকানাও পলাম। তাই এেসিছ।’

ব ামেকশ গ ীরমুেখ বিলল , ‘িক দরকার বলুন।’
িমস ননীবালার চহারা য প জবরদ , আচার আচরণ িক  স প নয়। তাঁহার

হােত একটা কােলা রেঙর হ া ব াগ িছল , িতিন সটা খুিলবার উপ ম কিরয়া বিলেলন ,
‘আিম গরীব মানুষ , ব ামেকশবাবু। টাকাকিড় বিশ আপনােক িদেত পারব না—’

ব ামেকশ বিলল , ‘টাকাকিড়র কথা পের হেব। িক দরকার আেগ বলুন।’
ননীবালা ব াগ ব  কিরেলন , তারপর সহসা কি ত ের বিলয়া উিঠেলন , ‘আমার

ছেলর বড় িবপদ , তােক আপিন রে  ক ন , ব ামেকশবাবু।’
ব ামেকশ িকছু ণ তাঁহার পােন চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘আপনার— ছেল!’
ননীবালা একটু অ ত হইেলন , বিলেলন , ‘আমার ছেল-মােন-আিম মানুষ কেরিছ।

অনািদবাবু তােক পুিষ পুকুর িনেয়েছন—‘
ব ামেকশ বিলল , ‘বড় পাঁচােলা ব াপার দখিছ। আপিন গাড়া থেক সব কথা

বলুন।’ ননীবালা তখন িনেজর কািহনী বিলেত আর  কিরেলন। তাঁহার গ  বলার শলী
ভাল নয় , কখনও দশ বছর িপছইয়া কখনও িবশ বছর আগাইয়া ব  অবা র সে র
অবতারণা কিরয়া যাহা বিলেলন , তাহার জট ছাড়াইেল এই প দাঁড়ায়–

বাইশ তইশ বছর আেগ িমসা ননীবালা রায় পাটনা হাসপাতােলর ধা ী িছেলন।
একিদন একিট যুবতী হাসপাতােল ভিত হইল; অব া খুবই খারাপ , ধুিরিসর সিহত নানা
উপসা , তার উপর পূণগভণ। য পু ষিট তাহােক আিনয়ািছল , স ভিত কিরয়া িদয়াই
অদৃশ  হইল।

যুবতী িহ ু নয় , বাধ হয় আিদম জাতীয় দশী ী ান। দুই িদন পের স একিট পু
সব কিরয়া মারা গল। পু ষটা সই য উধাও হইয়ািছল , আর িফিরয়া আিসল না।

এই প অব ায় িশ র লালন-পালেনর ব ব া রাজ সরকার কেরন। িক  এে ে
ননীবালা িশ িটর ভার লাইেলন। ননীবালা অিববািহতা , স ানািদ নাই , িশ িট বড় হইয়া
তাঁহার পুে র ান অিধকার কিরেব এই আশায় িতিন িশ েক পু বৎ পালন কিরেত
লািগেলন। িশ র নাম হইল ভাত রায়।

ভােতর বয়স তখন িতন-চার, তখন ননীবালা হঠাৎ একিট ইি ওর িচিঠ পাইেলন।



িচিঠর সে  দুই শত টাকার নাট। িচিঠেত লখা আেছ, আিম জািনেত পািরয়ািছ আমার
ছেল তামার কােছ আেছ। তাহােক পালন কিরও। উপি ত িকছু টাকা পাঠাইলাম, সুিবধা
হইেল আরও পাঠাইব।–িচিঠেত নাম দ খত নাই।

তারপর ভােতর বােপর আর কানও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লাকটা স বত
মিরয়া িগয়ািছল। ননীবালা িবেশষ দুঃিখত হইেলন না। বাপ কানও িদন আিসয়া ছেলেক
লইয়া যাইেব এ আশ া তাঁহার িছল। িতিন িনি  হইেলন।

ভাত বড় হইয়া উিঠেত লািগল। ননীবালা িনেজর িডউিট লইয়া থােকন, ছেলর
দখা না ভাল কিরেত পােরন না; ভাত পাড়ার িহ ু ানী ছেলেদর সে  রা ায় খলা
কিরয়া বড়ায়। তাহার লখাপড়া হইল না।

পাড়ায় এক মুসলমান দ রীর দাকান িছল। ভােতর যখন ষাল-সেতরা বছর
বয়স, তখন স দ রীর দাকােন কাজ কিরেত আর  কিরল। ভাত লখাপড়া শেখ নাই
বেট, িক  বয়ােট উ ল হইয়া গল না। মন িদয়া িনেজর কাজ কিরত, ধা ীমাতােক
গভীর ভি া কিরত।

এইভােব িতন চার বছর কািটল। ি তীয় মহাযুে র শেষর িদেক অনািদ হালদার
নােম এক ভ েলাক পাটনায় আিসেলন। অনািদবাবু ধনী ব বসাদার। তাঁহার ব বসােয়র ব
খাতা বিহ বাঁধাইবার েয়াজন হইয়ািছল, িতিন দ রীেক ডািকয়া পাঠাইেলন। দ ৱী
ভাতেক তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া িদল। অেনক খাতা প , দ রীর দাকােন সব বহন

কিরয়া লইয়া যাওয়া সুিবধাজনক নয়। ভাত িনেজর য পািত লইয়া অনািদবাবুর বাসায়
আিসল এবং কেয়ক িদন ধিরয়া তাঁহার খাতা বিহর মলাট বাঁিধয়া িদল।

অনািদবাবু অকৃতদার িছেলন। ভাতেক দিখয়া বাধ হয় তাঁহার ভাল লািগয়া
িগয়ািছল, িতিন একিদন ননীবালার বাসায় আিসয়া াব কিরেলন িতিন ভাতেক
পাষ পু  হণ কিরেত চান।

এতবড় ধনী ব ি র পাষ পু  হওয়া ভােগ র কথা; িক  ননীবালা এক কথায়
ভাতেক ছািড়য়া িদেত রাজী হইেলন না। ভাতও মােক ছািড়েত চািহল না। তখন রফা

হইল, ভােতর সে  ননীবালাও অনািদবাবুর সংসাের থািকেবন, নারীবিজত সংসাের
ননীবালাই সংসার পিরচালনা কিরেবন।

ননীবালা হাসপাতােলর চাকির হইেত অবসর লাইেলন। অনািদ হালদারও কমজীবন
হইেত ায় অবসর লইয়ািছেলন, িতনজেন কিলকাতায় আিসেলন। স আজ ায় দড় বছর
আেগকার কথা। সই অবিধ তাঁহারা ব বাজােরর একিট ভাড়ােট বািড়র ি তেল বাস
কিরেতেছন। যুে র বাজাের ভাল বাসা পাওয়া যায় না। িক  অনািদবাবু তাঁহার বাসার
পােশই একিট পুরাতন বািড় িকিনয়ােছন এবং তাহা ভাি য়া নূতন বািড় তির করাইেতেছন।
বািড় তির হইেলই তাঁহার নূতন বািড়েত উিঠয়া যাইেবন।

অনািদবাবুর এক বড় ভাই িছেলন, িতিন কিলকাতায় সােবক বািড়েত বাস কিরেতন।
ভােয়র সিহত অনািদবাবুর স াব িছল না, কানও স কই িছল না। ভাই ায় দশ বছর
পূেব মারা িগয়ােছন, িক  তাঁহার দুই পু  আেছ—িনমাই ও িনতাই। অনািদবাবু কিলকাতায়
আিসয়া বাসা লাইেল তাহারা কাথা হইেত স ান পাইল এবং তাঁহার কােছ যাতায়াত 
কিরল।

ননীবালার মেত িনমাই ও িনতাই পাকা শয়তান, িমটিমেট ডান, ছেল খাওয়ার
রা স। কাকা পাষ পু  লইেল কাকার অতুল স ি  বহাত হইয়া যাইেব, তাই তাহারা
কাকােক বশ কিরয়া দ ক হণ নাকচ করাইেত চায়। অনািদবাবু াতু পু েদর মতলব
বুিঝয়া িকছুিদন আেমাদ অনুভব কিরয়ািছেলন, িক  েম িতিন উ  হইয়া উিঠেলন।
মাস কেয়ক আেগ িতিন ভাইেপােদর বিলয়া িদেলন তাহারা যন তাঁহার গৃেহ পদাপণ না



কের।
িনমাই ও িনতাই কাকার বাসায় আসা ব  কিরল বেট , িক  আশা ছািড়ল না।

অনািদবাবু ভাতেক একিট বইেয়র দাকান কিরয়া িদয়ািছেলন; কেলজ ীেটর এক কােণ
ছা  একিট দাকান। ভাত লখাপড়া শেখ নাই বেট , িক  স বই ভালবােস; এই
দাকানিট তাহার াণ। স ত হ দাকােনা যায় , িনেজর হােত বই িবি  কের। িনতাই ও
িনমাই তাহার দাকােন যাতায়াত আর  কিরল। বই িকিনত না , কবল চ ু  মিলয়া
ভােতর পােন চািহয়া থািকত; তারপর নীরেব দাকান হইেত বািহর হইয়া যাইত।

তাহােদর চােখর দৃি  বােঘর দৃি র মত ভয়ানক। তাহারা মুেখ িকছু বিলত না , িক
তাহােদর মেনর অিভ ায় ভােতর জািনেত বাকী থািকত না। ভাত ভালমানুষ ছেল , স
ভয় পাইয়া ননীবালােক আিসয়া বিলল; ননীবালা অনািদবাবুেক বিলেলন। অনািদবাবু এক
খা িনেয়াগ কিরেলন , যত ণ দাকান খালা থািকেব তত ণ খা কুকীির লইয়া দাকান

পাহারা িদেব।
াতু পু  যুগেলর দাকােন আসা ব  হইল। িক  তবু ভাত ও ননীবালার ভয়

দূর হইল। না। সবদাই যন দু’ জাড়া অদৃশ  চ ু  তাঁহােদর উপর ল  রািখয়েছ , তাঁহােদর
গিতিবিধ অনুসরণ কিরেতেছ।

তা ছাড়া আর একটা ব াপার লইয়া বািড়েত অশাি  দখা িদয়ােছ। একিট মেয়েক
দিখয়া ভােতর ভাল লািগয়ািছল; মেয়িট পূবব  হইেত উ া  একিট পিরবােরর মেয় ,
খুব ভাল গান বাজনা জােন , দিখেত সু রী। কান এক সভায় ভাত মেয়িটেক গান
গািহেত িনয়ািছল এবং তাহার কথা ননীবালােক বিলয়ািছল। অনািদবাবু ভােতর জন
পা ী খঁুিজেতিছেলন , ননীবালার মুেখ এই মেয়িটর কথা িনয়া বিলেলন , িতিন িনেজ মেয়
দিখয়া আিসেবন এবং পছ  হইেল িববাহ িদেবন।

অনািদবাবু মেয় দিখয়া আিসেলন এবং বিলেলন , এ মেয়র সে  ভােতর িববাহ
হইেত পাের না। িতিন কানও কারণ দশন কিরেলন না , িক  ননীবালার িব াস এ
ব াপাের িনমাই ও িনতাইেয়র হাত আেছ। স যাই হাক , ইহার পর হইেত িভতের িভতের
যন একটা নূতন গ েগাল  হইয়ােছ। ননীবালা ভীত হইয়া উিঠয়ােছন। বতমান
ডামােডােলর সময় ভােতর যিদ কানও দুঘটনা হয়? যিদ া ছুির মাের? িনমাই ও
িনতাইেয়র অসাধ  কাজ নাই। এখন ব ামেকশবাবু কানও কাের ভােতর জীবনর া
ক ন।

ব ামেকশ চাখ বুিজয়া ননীবালার অসংব  বাক ব ল উপাখ ান িনেতিছল ,
উপাখ ান শষ হইেল চাখ মিলল। িবরি  চািপয়া যথাস ব িশ ভােব বিলল , ‘িমস রায় , এ
ধরেনর ব াপাের। আিম িক করেত পাির? আপনার সে হ যিদ সিত ও হয় , আিম তা
আপনার ছেলর পছেন সশ  হরীর মত ঘুের বড়ােত পাির না। আমার মেন হয় এ
অব ায় পুিলেসর কােছ যাওয়াই ভােলা।’

ননীবালা বিলেলন , ‘পুিলেসর কথা অনািদবাবুেক বেলিছলুম , িতিন ভীষণ রেগ
উঠেলন; বলেলন-এ িনেয় ঘাঁটাঘাঁিটর দরকার নই , তামােদর যিদ এতাই ােণর ভয় হেয়
থােক। পাটনায় িফের যাও।’

ব ামেকশ বিলল , ‘তাহেল আর িক করা যেত পাের আপিনই বলুন।’
ননীবালার র কােদা-কাঁেদা হইয়া উিঠল , ‘আিম িক বলব , ব ামেকশবাবু। আপিন

একটা উপায় ক ন। ভাত ছাড়া আমার আর কউ নই-আিম অবলা ীেলাক–’ বিলয়া
আচল িদয়া চাখ মুিছেত লািগেলন।

ননীবালার চহারা দিখয়া যিদও কহই তাঁহােক অবলা বিলয়া সে হ কিরেব না ,
তবু তাঁহার দয়িট য অসহায়া রমণীর দয় তাহা ীকার কিরেত হয়। পািলত পু েক



িতিন গেভর স ােনর মতাই ভালবােসন এবং তাহার অম ল আশ া কিরয়া অিতমা ায়
ভীত হইয়া পিড়য়ােছন। আশ া হয়েতা অমূলক , িক  তবু তাহা উেপ া করা যায় না।

িকছু ণ িবরাগপূণ চে  ননীবালার অ -িবসজন িনরী ণ কিরয়া ব ামেকশ হঠাৎ
ের বিলল , ‘ভাইেপা দুেটা থােক কাথায়?
ননীবালা আচল হইেত আশাি ত চাখ বািহর কিরেলন , ‘তারা নবুতলায় থােক।

আপিন িক–?’
‘িঠকানা িক? কত ন র?’
‘তা তা আিম জািন না , ভাত জােন। আপিন িক তােদর কােছ যােবন,

ব ামেকশবাবু? যিদ আপিন ওেদর খুব কের ধমেক দন তাহেল ওরা ভয় পােব—’
‘আিম তােদর ধমকােত গেল তারাই হয়েতা উে  আমােক ধমেক দেব। আিম

তােদর একবার দখব। দখেল আ াজ করেত পারব তােদর মেন িকছু আেছ িকনা।
তােদর িঠকানা ভাত জােন? ভােতর িঠকানা , অথাৎ আপনােদর বািড়র িঠকানা িক?’

‘বািড়র ন র ১৭২/২ , বৗবাজার ীট। িক  সখােন-বািড়েত আপিন না গেলই
ভাল হয়। অনািদবাবু—‘

‘অনািদবাবু পছ  না করেত পােরন। বশ , তাহেল। ভােতর দাকােনর িঠকানা
বলুন।’

‘ ভােতর দাকান–িঠকানা জািন না–িক  নাম জীবন- ভাত। ওই য গালদীিঘর
কােছ , দােরর ওপর ম  সাইনেবাড টাঙােনা আেছ—‘

ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল , া   ের বিলল , ‘বুেঝিছ। আপিন এখন আসুন
তাহেল। যিদ িকছু খবর থােক জানেত পারেবন।’

ননীবালা বাধ কির একটু ু  হইয়াই ান কিরেলন। ব ামেকশ একবার
কিড়কােঠর িদেক চাখ তুিলয়া বিলল , ‘জগেতর মােঝ কত িবিচ  তুিম হ , তুিম
িবিচ িপণী।’

সিদন সায়ংকােল ব ামেকশ একিট শারদীয়া পি কা লইয়া নাড়াচাড়া কিরেতিছল ,
হঠাৎ পি কা ফিলয়া বিলল , ‘চল , একটু বিড়েয় আসা যাক।’

স ুখ সমর আর  হইবার পর হইেত আমরা স ার পর বািড়র বািহর হওয়া ব
কিরয়ািছলাম , নহাৎ দােয় না ঠিকেল বািহর হইতাম না। িজ াসা কিরলাম , ‘ কাথায়
বড়ােত যােব?’

স বিলল , ‘জীবন- ভােতর স ােন।’
দু’িট মাটা লািঠ যাগাড় কিরয়া রািখয়িছলাম , হােত লইয়া দু’জেন বািহর হইলাম।

ননীবালার উপর ব ামেকেশর মন যতাই অ স  হাক তাঁহার কািহনী িভতের িভতের
তাহােক আকষণ কিরয়ােছ।

গালদীিঘ আমােদর বাসা হইেত বিশ দূর নয় , সখােন প িছয়া ফুটপােথর উপর
এক পাক িদেতই ম  সাইনেবাড চােখ পিড়ল। দাকানিট িক  সাইনেবােডর অনুপােত
ছাটই বিলেত হইেব , সাইনেবােডর তলায় ায় চাপা পিড়য়া িগয়ােছ। রা ার ধাের একিট
ঘর , তাহার িপছেন একিট কুঠুির। সদের ােরর পােশ বঁেট এবং বি মচ ু  খা দ ায়মান।

দাকােন েবশ কিরলাম; খা একবার িতযক ন পাত কিরল , িকছু বিলল না ,
দিখলাম ঘেরর দয়াল িল কিড়কাঠ পয  বই িদয়া ঠাসা; তাহােত ঘেরর আয়তন আরও
স ীণ হইয়ােছ। তােকর উপর একই বই দশ বােরাটা কিরয়া পাশাপািশ সাজােনা। িবিভ
কাশেকর বই , িনেজর কাশন বাধ হয় িকছু নাই। আমার বইও দুই িতনখানা রিহয়ােছ।

িক  দাকানদারেক ঘের দিখেত পাইলাম না , কাউ াের কহ নাই।
কাউ ােরর িপছেন কুঠুিরর দরজা ঈষৎ ফাঁক হইয়া আেছ। ফাঁক িদয়া যতটুকু দখা



যায় দিখলাম, তাহার মেধ  একিট ছাট ত েপাশ পাতা রিহয়ােছ এবং ত েপােশর উপর
বিসয়া একিট যুবক হঁট মুেখ বইেয়র মলাট বাঁধেতেছ। মাথার উপর আবরণহীন বদু িতক
বালব , চািরিদেক কাগজ িপজেবাড লইেয়র মালসা কাগজ কািটবার ভীষণদশন ছারা
ভৃিত ছড়ােনা। তাহার মেধ  বিসয়া যুবক ত য়িচে  মলাট বাঁিধেতেছ।

ব ামেকশ একটু জাের গলা খাঁকাির িদল। যুবক ঘাড় তুিলল , ছড়া ন াকড়ায়
আঙুেলর লই মুছেত মুছেত আিসয়া কাউ ােরর িপছেন দাঁড়াইল; কানও  কিরল না ,
িজ াসু নে  আমােদর পােন চািহয়া রিহল।

এইবার তাহােক ভাল কিরয়া দিখলাম। বাংলা দেশর শত সহ  সাধারণ যুবক
হইেত তাহার চহারায় িবেশষ কান পাথক  নাই। দেহর দঘ  আ াজ সােড় পাঁচ ফুট ,
গােয়র রঙ তামােট ময়লা; মুখ ও দেহর কাঠােমা একটু শীণ। ঠাঁেটর উপর গাঁেফর রখা
এখনও পু  হয় নাই; দাঁত িল দিখেত ভাল িক  তাহােদর গঠন যন একটু বন  ধরেনর ,
হয়েতা আিদম মাতৃরে র িনদশন। চােখর দৃি েত সামান  একটু অন মন তার আভাস ,
িক  ইহা মেনর অিভব ি  নয় , চােখর একটা িবেশষ গঠনভ ী। মাথার চুল ঈষৎ  ও
ঝাঁকড়া , চুেলর য  নাই। পিরধােন গলার বাতামেখালা িটলা আি েনর পা ািব। সব িমিলয়া
য িচ িট তয়াির হইয়ােছ তাহা িনতা  মামুলী এবং িবেশষ হীন।

ব ামেকশ বিলল , ‘আপিন জীবন- ভােতর মািলক ভাত কুমার রায়?’
যুবক বিলল , ‘আমার নাম ভাত হালদার।’
‘ও-হাঁ-িঠক কথা। আপিন যখন অনািদবাবুর—’ ব ামেকশ একটু ইত ত কিরল।
‘পুিষ পু ু র।’ ভাত িনিল কে  ব ামেকেশর অসমা  কথা পূরণ কিরয়া িদল ,

তারপর ব ামেকশেক  কিরল , ‘আপিন ক?’
‘আমাৰ নাম ব ামেকশ ব ী।’
ভাত এত েণ একটু সজীব হইয়া ব ামেকশেক িনরী ণ কিরল , তারপর আমার

িদেক দৃি  িফরাইল।
‘আপিন তাহেল অিজতবাবু?’
ব ামেকশেক স ূণ উেপ া কিরয়া ভাত আমার স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইল , সস ম

আ েহ বিলল , নম ার। আিম আপনার কােছ একবার যাব।’
‘আমার কােছ?’
‘হ াঁ। আমার একটু দরকার আেছ। আপনার িঠকানা–?’
িঠকানা িদয়া বিললাম , ‘আসেবন। িক  আমার সে  কী দরকার থাকেত পাের ভেব

পাি  না।ʼ
‘ স কথা তখন বলব।–তা এখন িক চাই বলুন। আমার কােছ নতুন বই ছাড়াও

ভােলা ভােলা পুরেনা বই আেছ; পুরেনা বই বাঁিধেয় িবি  কির। স সব বই অন  দাকােন
পােবন না।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আপাতত আপনার কােছ িনমাই আর িনতাইেয়র িঠকানা িনেত
এেসিছ।’

ভাত ব ামেকেশর িদেক িফিরল, কেয়কবার চ ু  িমিটিমিট কিরয়া যন এই নূতন
স  দয় ম কিরয়া লইল; তারপর বিলল , ‘িনমাই িনতাইেয়র িঠকানা? তারা থােক–’
ভাত িঠকানা িদল , মধুবড়াল লেনর একটা ন র। িক  আমরা কন িনতাই ও িনমাইেয়র

িঠকানা চাই স িবষেয় কানও কৗতুহল কাশ কিরল না।
‘ধন বাদ।’
‘আসুন। আিম িক  একিদন যাব।’
‘আসেবন।’



দাকান হইেত বািহর হইলাম। তখনও বশ বলা আেছ; শীেতর স া নািরেকল
ছাবড়ার আ েনর মত ধীের ধীের েল , সহেজ নেভ না। ব ামেকশ বিলল , ‘চল , িনমাই
িনতাইেক দেখ যাই। কােছই তা।’ িকছু ণ চিলবার পর বিলল , ‘ ভাত িনেজই বই বাঁেধ ,
পুরেনা িবেদ  ছাড়েত পােরিন। ছেলটা কমন যন মদামারা-িকছুেতই চাড় নই।’

বিললাম , ‘আমার সে  কী দরকার ক জােন?’
ব ামেকশ চাখ বাঁকাইয়া আমার পােন চািহল , বিলল , ‘তা এখনও বােঝািন?

তামার বই ছাপেত চায়। বাধ হয় ািথতযশা কান লখক ওেক বই দনিন। এখন তুিম
ভরসা।’

বিললাম , ‘ িথতযশা নয়- িথতযশা।’
স মুখ িটিপয়া হািসল; বুিঝলাম ভুলটা ই াকৃত। বিললাম , যােহাক , তবু ওর বই

ছাপার িদেক ঝাঁক আেছ। লখাপড়া না জানেলও সািহেত র কদর বােঝ। সটা কম কথা
নয়।’

ব ামেকশ খািনক চুপ কিরয়া রিহল , তারপর যন িবমনাভােব বিলল , ‘প াঁচা কয়
প াঁচানী , খাসা তার চ াঁচািন।’

আজকাল ব ামেকশ আচমকা এমন অসংল  কথা বেল য তাহার কানও মােন হয়
না।

মধু বড়ােলর গিলেত উপি ত হইলাম। গিলিট আজকার নয় , বাধ কির জব চানেকর
সমসামিয়ক। দু’ পােশর বািড় িল ই ক-দ র , পর েরর গােয় ঠস িদয়া কানও েম
খাড়া আেছ।

একিট বািড়র দরজার মাথায় ন র দিখয়া বুিঝলাম। এই বািড়। জীণ বেট। িক
বাঁধােনা-দাঁত চুেল-কলাপ- দওয়া বৃে র মত বািহেরর ঠাট বজায় রািখবার চ া আেছ।
সদর দরজা একটু ফাঁক হইয়া িছল , তাহার িভতর িদয়া স  গিলর মত একটা ান দখা
গল। লাকজন কহ নাই।

আমােক অনুসরণ কিরেত ইি ত কিরয়া ব ামেকশ িভতের েবশ কিরল। সুড়ে র
মত পথিট যখােন িগয়া শষ হইয়ােছ সখােন ডান িদেক একিট ঘেরর দরজা। আমরা
দরজার সামেন িগয়া দাঁড়াইয়া পিড়লাম।

আবছায়া একিট ঘর। তাহােত অসংখ  আসবাব ঠাসা , আলমাির টিবল চয়ার সাফা
ত েপাশ , নিড়বার ঠাঁই নাই। সম  আসবাব পুরেনা , একিটরও বয়স প ােশর কম নয়;
দিখেল মেন হয় ঘরিট পুরাতন আসবােবর দাম। তাহার মাঝখােন রঙ-চটা জািজম-পাতা
ত েপােশর উপর বিসয়া দুইিট মানুষ ব ুক পির ার কিরেতেছ। দুনলা ছররা ব ুক ,
কঁুদার গােয় নানা কার িচ িবিচ  আঁকা দিখয়া মেন হয় ব ুকিটও সােবক আমেলর।
একজন তাহার যে  তল লাগাইেতেছ , অন  ব ি  নেলর িভতর গজ চালাইয়া পির ার
কিরেতেছ।

মানুষ দু’িটর চহারা একরকম , বয়স একরকম , ভাবভ ী একরকম; একজেনর বণনা
কিরেল দু’জেনর বণনা করা হইয়া যায়। বয়স ি েশর আেশ পােশ , দাহারা ভারী গড়েনর
নাডুেগাপাল চহারা , মেট মেট রঙ , চােখর চািরপােশ চিবর ব নী মুেখ একটা মা লীয়
ভাব আিনয়া িদয়ােছ , মাথার চুল ছাট এবং সমান কিরয়া ছাঁটা। পিরধােন লুি  ও ফতুয়া।
তফাত য জুলাই তা নয় , িক  যৎসামান । ইহরাই য িনমাই িনতাই তাহােত িতলমা
সে হ রিহল না।

আমরা ার পয  প িছেতই তাহারা একসে  চাখ তুিলয়া চািহল। দুই জাড়া
ভয় র চােখর দৃি  আমােদর যন ধা া িদয়া িপছেন ঠিলয়া িদল। তারপর যুগপৎ 
হইল , ‘িক চাই?’



কড়া সুর , িশ তার লশমা  তাহােত নাই। আিম অসহায়ভােব ব ামেকেশর মুেখর
পােন চািহলাম। ব ামেকশ সহজ সৗজেন র সিহত বিলল , ‘এটা িক অনািদ হালদােরর
বািড়?’

ণকােলর জন  দুই ভাই যন িবমূঢ় হইয়া গল। পর েরর িত স  দৃি পাত
কিরয়া সম ের বিলয়া উিঠল , ‘না।’

ব ামেকশ আবার  কিরল , ‘অনািদবাবু এখােন থােকন না?’
কড়া উ র—‘না।’
ব ামেকশ যন লি ত হইয়া বিলল , ‘ দখিছ ভুল িঠকানা পেয়িছ। এ বািড়েত িক

অনািদবাবুর কানও আ ীয় থােকন? আপনারা িক–’
দুই ভাই আবার দৃি  িবিনময় কিরল। একজন বিলল , ‘ স খবের কী দরকার?’
‘দরকার এই য , আপনারা যিদ তাঁর আ ীয় হন তাহেল তাঁর িঠকানা িদেত

পারেবন।’
উ র হইল , ‘এখােন িকছু হেব না। যেত পােরন।’
ব ামেকশ িকছু ণ ি র নে  তাঁহােদর পােন চািহয়া রিহল , তারপর একটু বাঁকা

সুের বিলল , ‘আপনােদর ব ুক আেছ দখিছ। আশা কির লাইেস  আেছ।’
আমরা িফিরয়া চিললাম। দুই াতার িনিনেমষ দৃি  আমােদর অনুসরণ কিরল।
বািহের আিসয়া হাফ ছািড়লাম—’িক অসভ  লাক দুেটা।’
বাসার িদেক িফিরয়া চিলেত চিলেত ব ামেকশ বিলল , ‘অসভ  নয় , সাবধানী। এখােন

এক জােতর লাক আেছ তারা কলকাতার পুরেনা বািস া; আেগ বড় মানুষ িছল , এখন
অব া পেড় গেছ; িনেজেদর উপাজেনর মতা নই , পূবপু েষরা যা রেখ িগেয়িছল। তাই
আঁকেড় বঁেচ আেছ। পচা বািড় ভাঙা আসবাব ছড়া কাঁথা িনেয় সােবক চাল বজায় রাখবার
চ া করেছ। তােদর সাবধানতার অ  নই; বাইেরর লােকর সে  মেশ না , পােশ ছড়া
কাঁথাখািন কউ ফাঁিক িদেয় নয়। দু-চারিট সােবক ব ু  ও আ ীয় ছাড়া কা র সে  ওরা
স ক রােখ না; কউ যিদ যেচ আলাপ করেত যায় , তােক সে হ কের , ভােব বুিঝ
কানও কু-মতলব আেছ। তাই অপিরিচত লােকর িত ওেদর ব বহার ভাবতাই ঢ়।
ওরা একসে  ভী  এবং কটুভাষী, লাভী এবং সংযমী। ওরা অ ুত জীব।’

িজ াসা কিরলাম , ‘এ দু’িট ভাইেক কমন দখেল?’
ব ামেকশ বিলল , ননীবালা দবী িমথ া বেলনিন। এক জাড়া বড়াল; তেব কেনা

বড়াল নয় , িভেজ বড়াল।’
িজ াসা কিরলাম , ‘ওেদর ারা ভােতর অিন  হেত পাের তামার মেন হয়?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ঘেরর বড়াল বেন গেল বন- বড়াল হয়। ােথ ঘা লাগেল ওরাও

িনজ মূিত ধারণ করেত পাের।’
স া ঘন হইয়া আিসেতেছ , রা ার আেলা িলয়ােছ। আমরা ত বাসার িদেক

অ সর হইলাম।
পরিদন সকালেবলা ব ামেকশ সংবাদপ  পাঠ শষ কিরয়া িকছু ণ ছটফট কিরয়া

বড়াইল , তারপর বিলল , ‘ নই কাজ তা খ ভাজ। চল , অনািদ হালদারেক দশন কের
আসা যাক। ভাইেপােদর দশন পলাম , আর খুেড়ােক দশন করলাম না , সটা ভাল দখায়
না।’

বিললাম , ‘ভাইেপােদর কােছ তা খুেড়ার িঠকনা চেয়িছল। খুেড়ার কােছ িক চাইেব?’
ব ামেকশ হািসল , ‘একটা িকছু মাথায় এেসই যােব।’
বলা সােড় নটা নাগাদ বািহর হইলাম। বৗবাজােরর ন েরর ধারা কানিদক হইেত

কানিদেক িগয়ােছ জানা িছল না , ন র দিখেত দিখেত িশয়ালদেহর িদেক চিলয়ািছ।



িকছুদূর চিলবার পর ফুটপােথ বাঁটুল সদােরর সে  দখা হইয়া গল। ব ামেকশ 
কিরল , ‘িক বাঁটুল , এ পাড়াটাও িক তামার এলাকা?’

বাঁটুল তলা  মুেখ কবল হািসল , তারপর পা া  কিরল , ‘আপনারা এ পাড়ায়
এেলন য কতা? িকছু দরকার আেছ নািক?’

ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ। —১৭২/২ ন রটা কানিদেক বলেত পার?’
বাঁটুেলর চােখ চিকত সতকতা দখা িদল। তারপর স সামলাইয়া লইয়া বিলল ,

‘১৭২/২ ন র? ওই য নতুন বািড়টা তির হে  , ওর পােশই।’
আমরা আবার চিলেত আর  কিরলাম। িকছুদূর িগয়া িফিরয়া দিখ বাঁটুল তখনও

ফুটপােথ দাঁড়াইয়া একদৃি  তাকাইয়া আেছ , আমােক িফিরেত দিখয়া স উ া মুেখ চিলেত
আর  কিরল।

আিম বিললাম , ‘ওেহ , ব ামেকশ , বাঁটুল–’
স বিলল , ‘ল  কেরিছ। বাধ হয়। ওেদর চেন।’
আরও খািনকদূর অ সর হইবার পর নূতন বািড়র স ুখীন হইলাম। চািরিদেক ভারা

বাঁধা , িম ীরা গাঁথুিনর কাজ কিরেতেছ। একতলার ছাদ ঢালা হইয়া িগয়ােছ , দাতলার
দয়াল গাঁথা হইেতেছ। স ুেখ কন াকটেরর নাম লখা কা  সাইনেবাড। কন াকটেরর
নাম দ  িসং। স বত িশখ।

বািড় পার হইয়া একিট স ীণ ইট-বাঁধােনা গিল , গিলর ওপাের ১৭২/২ ন র বািড়।
দাতলা বািড় , সদর দরজার পােশ স  এক ফািল দাওয়া; তাহার উপের তাঁহারই অনু প
রিলং- ঘরা ব ালকিন। নীেচর দাওয়ায় বিসয়া এক জীণকায় পািলতেকশ বৃ  থেলা অঁকায়
তামাক টািনেতেছন। আমােদর দিখয়া িতিন হাঁকা হইেত ও াধর িবমু  না কিরয়াই চাখ
বাঁকাইয়া চািহেলন।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘এটা িক অনািদ হালদােরর বাসা?’
বৃ  ঁকার িছ  হইেত অধর িবি  কিরয়া িখঁচাইয়া উিঠেলন , ‘ ক অনািদ হালদার

আিম িক জািন! এ আমার বাসা-নীেচর তলায় আিম থািক।’
ব ামেকশ িবনীত ের বিলল , ‘আর ওপরতলায়?’
বৃ  পূববৎ িখঁচাইয়া বিলেলন , ‘আিম িক জািন! খঁুেজ নাও গ। অনািদ হালদার! যত

সব–’ বৃ  আবার ঁকায় অধেরা  জুিড়য়া িদেলন।
বৃ  হঠাৎ এমন তিরয়া হইয়া উিঠেলন কন বাঝা গল না। আমরা আর বাক ব য়

না। কিরয়া িভতের েবশ কিরলাম। ল ােট গােছর একিট ঘর , তাহার একপােশ একিট
দরজা , বাধ হয় নীেচর তলার েবশ ার; অন  িদেক এক  িসঁিড় উপের উিঠয়া িগয়ােছ।

আমরা িসঁিড় িদয়া উপের উিঠব। িকনা ইত ত কিরেতিছ , এমন সময় িসঁিড়েত দুম
দুম শ  িনয়া চাখ তুিলয়া দিখ , ইয়া-ল া-চওড়া এক সদারজী বাঁেকর মাড় ঘুিরয়া
নািময়া আিসেতেছন। অনািদ হালদােরর বাসা স ে  অেনকটা িনি  হওয়া গল , কারণ
ইিন িন য় কন াকটর দ  িসং। তাঁহার পিরধােন মখমলী ক ডুরেয়র পাৎলুন ও
গ াবারিডেনর কাট , দািড় িবনুিন করা , মাথায় কান-চাপা পাগিড়। দুই বা  মু েরর মত
ঘুরাইেত ঘুরাইেত িতিন নািমেতেছন , চ ু  দু’িটও ঘুিরেতেছ। আরও কােছ আিসেল তাঁহার
দািড়- গাঁেফ অব  বাক িলও আমােদর কণেগাচর হইল। বাক িল বাঙলা নয় , িক
তাহার ভাবাথ বুিঝেত ক  হইল–’বাংগালী আমার টাকা দেব না! দেখ নব কত বড়
অনািদ হালদার , গলা িটেপ টাকা আদায় করব। আিমও পা াবী , আমার সে  লাের-লাপপা
চলেব না—’ সদারজী সেবেগ িন া  হইেলন।

ব ামেকশ আমার পােন চািহয়া একটু হািসল , িন ের বিলল , ‘অনািদবাবু দখিছ
জনি য় লাক নয়। এস , দখা যাক।’



িসঁিড়র উধ াে  একিট দরজা , িভতর িদেক অগলব । ব ামেকশ কড়া নািড়ল।
অ কাল পের দরজা একটু ফাঁক হইল , ফাঁেকর িভতর িদয়া একিট মুখ বািহর হইয়া

আিসল। ভাটুিক মােছর মত মুখ , রাঙা রাঙা চাখ , চােখর নীেচর পাতা িশিথল হইয়া
ঝুিলয়া পিড়য়ােছ। িশিথল অধেরর ফাঁেক নীেচর পািটর দাঁত িল দখা যাইেতেছ।

রাি কােল এ প অব ায় এই মুখখািন দিখেল িক কিরতাম বলা যায় না , িক
এখন একবার চমিকয়া ি র হইলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘অনািদবাবু-?’

মুখিটেত হািস ফুিটল , চায়ােলর অসংখ  দাঁত আরও কিটত হইল। ভাঙা ভাঙা
গলায় ভ ু িক মাছ বিলল , ‘না , আিম অনািদবাবু নই , আিম ক বাবু। আপনারাও পাওনাদার
নািক?’

‘না , অনািদবাবুর সে  আমােদর একটু কাজ আেছ।’
এই সময় ভটিক মােছর প ােত আর একিট ত ক র শানা গল,–’ ক বাব্ু ,

স ন স ন—’
ক বাবুর মু  অপসৃত হইল , তৎপিরবেত ােরর স ুেখ একিট যুবকেক দখা গল।

িডগিডেগ রাগা চহারা , ল া ভঁূচােলা িচবুক , মাথার কড়া কাঁকড়া চুল িল মাথার দুই পােশ
যন পাখা মিলয়া আেছ। মুেখ একটা চটপেট ভাব।

‘িক চান আপনারা?’
‘অনািদবাবুর সে  দখা করেত চাই।’
‘িকছু দরকার আেছ িক? অনািদবাবু িবনা দরকাের কা র সে  দখা কেরন না।’
‘দরকার আেছ ব িক! পােশ য বািড়টা তির হে  সটা বাধ হয় তাঁরই। ওই বািড়

স ে  িকছু জািনবার আেছ। আপিন-?’
‘আিম অনািদবাবুর সে টাির। আপনারা একটু বসুন , আিম খবর িদি । এই য ,

ভতের বসুন।’
আমরা িসঁিড় হইেত উিঠয়া ঘের েবশ কিরলাম। যুবক চিলয়া গল।
ঘরিট িনরাভরণ , কবল একিট কেঠা বি  আেছ। আমরা বি েত বিসয়া

চািরিদেক চািহলাম। িসঁিড়র দরজা ছাড়া ঘের আরও িটিতেনক দরজা আেছ , একিট িদয়া
সদেরর ব ালকিন দখা যাইেতেছ , অন  দুইিট িভতর িদেক িগয়ােছ।

িকছু ণ অেপ া কিরবার পর দিখলাম িভতর িদেকর একিট দরজা একটু ফাঁক
কিরয়া একিট ীেলাক উঁিক মািরল। িচিনেত ক  হইল না-ননীবালা দবী। িতিন বাধ হয়
রা া কিরেতিছেলন, বািহের লাক আসার সাড়া পাইয়া খুি  হােত তদারক কিরেত
আিসয়ােছন। আমােদর দিখয়া িতিন সভেয় চ ু  িব ািরত কিরেলন। ব ামেকশ িনেজর
ঠাঁেটর উপর আঙুল রািখয়া তাঁহােক অভয় িদল। ননীবালা ধীের ধীের সিরয়া গেলন।

অন  দরজা িদয়া যুবক বািহর হইয়া আিসল।
‘আসুন।’
যুবেকর অনুগামী হইয়া আমরা িভতের েবশ কিরলাম। একিট ঘেরর দরজা ঠিলয়া

যুবক বিলল , ‘এই ঘের অনািদবাবু আেছন , আপনারা িভতের যান।’
ঘের ঢুিকয়া থমটা িকছু ঠাহর হইল না। ঘের আেলা কম , আসবাব িকছু নাই ,

কবল এক কােণ গিদর উপর ফরাস পাতা। ফরােসর উপর তািকয়া ঠস িদয়া বিসয়া
একিট লাক আমােদর িদেক তাকাইয়া আেছ। আধা অ কাের মেন হইল একটা ময়াল সাপ
কু লী পাকাইয়া অিনেমষ চে  িশকারেক ল  কিরেতেছ।

চ ু  অভ  হইেল বুিঝলাম , ইিনই অনািদ হালদার বেট; ভাইেপােদর সে  চহারার
সাদৃশ  খুবই । বয়স আ াজ প াশ; বঁেট মজবুত চহারা , চােখ ম মি ত মা লীয়
ব তা। গােয় ব িন রেঙর বাল ােপাশ জড়ােনা।



আমরা ােরর কােছ দাঁড়াইয়া রিহলাম। অনািদবাবু ি িমত নে  চািহয়া রিহেলন।
িকছু ণ এইভােব কািটবার পর ব ামেকশ িনেজই কথা কিহল , ‘আমরা একটু কােজ
এেসিছ। ইিন অিজত কুমার বে াপাধ ায় , পূবব  থেক স িত এেসেছন , কলকাতায় বািড়
িকেন বাস করেত চান।’

অনািদবাবু এবার কথা বিলেলন। আমােদর বিসেত বিলেলন না , ভাব-  ের
ব ামেকশেক  কিরেলন , ‘তুিম ক?’

ব ামেকেশর চ ু  খর হইয়া উিঠল , িক  স সহজভােব বিলল , ‘আিম এঁর
এেজ । জানেত পারলাম আপিন পােশই বািড় তির করাে ন , ভাবলাম হয়েতা িবি
করেত পােরন। তাই—’

অনািদবাবু বিলেলন, ‘আিম িনেজ বাস করব বেল বািড় তির করাি , িবি  করবার
জেন  নয়।’

ব ামেকশ বিলল , ‘তা তা বেটই। তেব আপিন ব বসাদার লাক , ভেবিছলাম লাভ
পেল ছেড় িদেত পােরন।’

‘আিম দালােলর মারফেত ব বসা কির না।’
‘ বশ তা , আপিন অিজতবাবুর সে  কথা বলুন , আিম সের যাি ।’
‘না , কা র সে  বািড়র আেলাচনা করেত চাই না। আিম বািড় িবি  করব না।

তামরা যেত পােরা।’
অতঃপর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। এই অত  অিশ  লাকটার স  আমার

অসহ  বাধ হইেতিছল , িক  ব ামেকশ িনিবকার মুেখ বিলল , ‘িকছু মেন করেবন না ,
বািড়টা তির করােত আপনার কত খরচ হেব বলেত বাধা আেছ িক?’

অনািদবাবুর  র আরও ককশ হইয়া উিঠল , ‘বাধা আেছ।–ন াপা! ন াপা! িবেদয়
কর , এেদর িবেদয় কর—’

সে টাির যুবেকর নাম বাধ কির ন াপা , স ােরর বািহেরই দাঁড়াইয়া িছল , মু
বাড়াইয়া রাি ত ের বিলল , ‘আসুন , চেল আসুন–’

মানিসক গলা-ধা া খাইয়া আমরা বািহের আিসলাম। যুবক িসঁিড়র মুখ পয
আমােদর আগাইয়া িদল , একটু লি ত কে  বিলল , ‘িকছু মেন করেবন না , কতার আজ
মজাজ ভাল নই।’

ব ামেকশ তাি লু ভের বিলল , ‘িকছু না। —এস অিজত।’
রা ায় বািহর হইয়া আিসলাম। ব ামেকশ মুেখ যতাই তাি ল  দখাক , িভতের

িভতের উ  হইয়া উিঠয়ােছ তাহা তাহার মুখ দিখেলই বাঝা যায়। িকছু ণ নীরেব
চিলবার পর স আমার িদেক চািহয়া ি  হািসল , বিলল , ‘দুরকম ছাটেলাক আেছ-অসভ
ছাটেলাক আর বজাত ছাটেলাক। যারা বজাত ছাটেলাক তারা ধু পেরর অিন  কের;
আর অসভ  ছাটেলাক িনেজর অিন  কের।’

িজ াসা কিরলাম , ‘অনািদ হালদার কান ণীর ছাটেলাক?’
‘অসভ  এবং ব াত দুইই–।’
সিদন দুপুরেবলা আহারািদর পর একটু িদবািন া িদব। িকনা ভািবেতিছ, ােরর

কড়া নিড়য়া উিঠল। ার খুিলয়া দিখ ননীবালা দবী।
ননীবালা শি ত মুখ লইয়া ঘের েবশ কিরেলন। ব ামেকশ ইিজেচয়াের

িঝমাইেতিছল , উিঠয়া বিসল। ননীবালা বিলেলন , ‘আজ আপনােদর ও-বািড়েত দেখ আমার
বুেকর র  িকেয় গছল , অনািদবাবু যিদ জানেত পােরন য আিম-’

ব ামেকশ বিলল , ‘বসুন। অনািদবাবুর িজানবার কানও স াবনা নই। আমরা
িগেয়িছলাম তাঁর নতুন বািড়র খির ার সেজ। স যাক , আপিন এখন একটা কথা বলুন



তা , অনািদ হালদার িক রকম লাক? সাজা  কথা বলেবন , লুেকাছাপার দরকার
নই।’

ননীবালা িকছু ণ ড াবেডেব চােখ ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহেলন, তারপর
বাঁধ-ভা া বন ার মত শে র াত তাঁহার মুখ িদয়া বািহর হইয়া আিসল,–’িক বলব
আপনােক , ব ামেকশবাবু-চামার! চামার! চােখর চামড়া নই, মুেখর রাশ নই। একটা িমি
কথা ওর মুখ িদেয় বেরায় না , একটা পয়সা ওর ট াক থেক বেরায় না। টাকার আি ল ,
িক  আঙুল িদেয় জল গেল না। এিদেক উন থেক চুন খসেল আর রে  নই , দাঁেত ফেল
িচেবােব। আেগ একটা বামুন িছল , আিম আসবার পর সটােক ছািড়েয় িদেয়েছ; এই দড়
বছর হাঁিড় ঠেল ঠেল আমার গতের আর িকছু নই। িক কু েণ য ভাতেক ওর
পুিষ পুভুর হেত িদেয়িছলুম! যিদ উপায় থাকত হত াড়া িমিনেসর মুেখ নুেড়া েল িদেয়
পাটনায় িফের যৗতুম।’ এই পয  বিলয়া ননীবালা রণ া  যা ার মত হাঁপাইেত
লািগেলন।

ব ামেকশ বিলল , ‘কতকটা এইরকমই আ াজ কেরিছলাম। ভােতর সে  ওর
ব বহার কমন?’

ননীবালা একটু থমিকয়া বিলেলন , ‘ ভাতেক বিশ ঘটায় না। তাছাড়া ভাত
বািড়েত থােকই বা কত ণ। সকাল আটটায় দাকােন বিরেয় যায় , দুপুরেবলা আধঘ ার
জন  একবারিট খেত আেস , তারপর বািড় ফের এেকবাের রাত নটায়। বুেড়ার সে  ায়
দখাই হয় না।’

‘বুেড়া দাকােনর িহেসবপ  দখেত চায় না?’
‘না , িহেসব চাইবার িক মুখ আেছ , দাকান য ভােতর নােম। বুেড়া থম থম

খুব ভালমানুষী দিখেয়িছল। ভাতেক িজে স করল—কী কাজ করেব? ভাত বলল—
বইেয়র দাকান করব। বুেড়া অমিন পাঁচ হাজার টাকা িদেয় দাকান কের িদেল।’

‘ ঁ। ন াপা ক? বুেড়ার সে টাির?’
ননীবালা মুখ বাঁকাইয়া বিলেলন , ‘ সে টাির না। আরও িকছু-বাজার সরকার।

ফাড়ফড় কের ইংিরিজ বলেত পাের তাই বুেড় ওেক রেখেছ। বুেড়া িনেজ একবণ ইংিরিজ
জােন না , ব বসার কথাবাতা ওেক িদেয় করায় , িচিঠপ  লখায়। তাছাড়া বাজার করায় ,
হাত-পা টপায়। সব কের ন াপা।’

‘ভাির কােজর লাক দখিছ।’
‘ভাির ধূতু লাক , িনেজর কাজ িছেয় িনে । দু’পাতা ইংেরিজ পেড়েছ িকনা।’
বুিঝলাম , ভাত ইংেরিজ জােন না , ন াপা ইংিরিজ জােন তাই ননীবালা তাহার িত

স  নয়।
ব ামেকশ বিলল , ‘আর ক বাবু? িতিন ক?’
‘িতিন ক তা কউ জােন না। বুেড়ার আ ীয় কুটু  নয় , জাত আলাদা। আমরা

আসবার আেগ থাকেত আেছ। মাতাল , মদ খায়।’
‘তাই নািক? িনেজর পয়সাকিড় আেছ বুিঝ?’
‘িকছু নই। বুেড়া জুেতা জামা দয়। তেব পের।’
‘তেব ম  পায় কাথা থেক?’
‘মেদর পয়সাও বুেড়া দয়।’
‘আ য! এিদেক বলেছন আঙুল িদেয় জল গেল না–’
‘িক জািন , ব ামেকশবাব্ু , আিম িকছু বুঝেত পাির না। মেন হয়। বুেড়া ভয় কের।

ক বাবু মােঝ মােঝ মদ খেয় মজাজ দখায় , বুেড়া িক  িকছু বেল না।’
‘বেট।’ ব ামেকশ িচ া  হইয়া পিড়বার উপ ম কিরল।



ননীবালা তখন সা েহ বিলেলন , িক  ওিদেকর িক হল , ব ামেকশবাবু? িনমাই
িনতাইেক দখেত িগছেলন নািক?’

ব ামেকশ বিলল , ‘িগেয়িছলাম। ওরা লাক ভাল নয়। খুেড়া আর ভাইেপােদর এ
বেল আমায় দ াখ ও বেল আমায় দ াখ। উে র ঝাড় , ঝােড় মূেল তেতা।’

ননীবালা ভীিতকে  বিলেলন , ‘তেব িক হেব? ওরা যিদ ভাতেক–।’
ব ামেকশ ধীর ের বিলল , ‘ওরা ভাতেক ভালবােস না , তার অিন  িচ াও করেত

পাের। িক  আজকালকার এই অরাজকতার িদেনও একটা মানুষেক খুন করা সহজ কথা
নয় , নহাৎ মাথায় খুন না চাপেল কউ খুন কের না। িনমাই আর িনতাইেক দেখ মেন হয়
ওরা সাবধানী লাক , খুন কের ফাঁিসর দিড় গলায় জড়ােব এমন লাক তারা নয়। আর
একটা কথা ভেব দখুন। অনািদ হালদার যিদ পুিষ পুকুর নবার জেন  ব পিরকর হেয়
থােক তাহেল একটা পুিষ পু ু রেক মের লাভ িক? একটা গেল অনািদ হালদার আর একটা
পুিষ পু ু র িনেত পাের , িনেজর স ি  উইল কের িবিলেয় িদেত পাের। এ অব ায় খুন-
খারাপ করেত যাওয়া তা ঘার বাকািম। বরং–’

ননীবালা িব ািরত চে   কিরেলন , ‘বরং কী?’
ব ামেকশ বিলল , ‘বরং অনািদবাবুর ভালম  িকছু হেল অেনক সমস ার সমাধান

হয়।’
ননীবালা িকছু ণ নীরেব িচ া কিরেলন , মেন হইল। এই স াবনার কথা িতিন পূেব

িচ া কেরন নাই। তারপর িতিন উৎসুক মুখ তুিলয়া বিলেলন , ‘তাহেল ভােতর কানও
ভয় নই?

‘আপিন িনি  হেত পােরন , এ ধরেনর বাকািম িনমাই িনতাই করেব না। তবু
সাবধােনর মার নই। আিম একটা ান িঠক কেরিছ , এমনভােব ওেদর কড়েক দব য
ইে  থাকেলও িকছু করেত সাহস করেব না।

‘িক-িক ান িঠক কেরেছন , ব ামেকশবাবু?’
‘ স আপনার েন িক হেব। আপিন আজ বািড় যান। যিদ িবেশষ খবর িকছু থােক

আমােক জানােবন।’
ননীবালা তখন গদগদ মুেখ ব ামেকশেক চুর ধন বাদ জানাইয়া ান কিরেলন।

অনািদ হালদােরর ি হের িদবািন া িদবার অভ াস আেছ, সই ফাঁেক ননীবালা বািড় হইেত
বািহর হইয়ােছন; বুড়া যিদ জািগয়া উিঠয়া দেখ িতিন বিহগমন কিরয়ািছেলন তাহা হইেল
কিফয়েতর ঠলায় ননীবালােক অ কার দিখেত হইেব।

অতঃপর আিম ব ামেকশেক িজ াসা কিরলাম , কী ান িঠক কেরছ? আমােক তা
িকছু বলিন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘বািড়েত পা কাড আেছ?’
‘আেছ।’
‘ বশ , পা কাড নাও , একখানা িচিঠ লখ। হিরঃ শরণং িলখেত হেব না ,

সে াধেনরও দরকার নই। লখ–’আিম তামােদর উপর নজর রািখয়ািছ।’–ব াস , আর িকছু
না। এবার িনমাই িকংবা িনতাই হালদােরর িঠকানা িলেখ িচিঠখানা পািঠেয় দাও।’

কেয়কিদন কািটয়া িগয়ােছ।
ননীবালা আর আেসন নাই। ভাত ঘিটত ব াপার অ ু েরই কাইয়া িগয়ােছ মেন

হয়। কবল বাঁটুল সদেরর সে  একবার দখা হইয়ািছল। বাঁটুল আিসয়ািছল একিট
িরভলবার আমােদর গছাইবার জন । উিচত মূেল  পাইেল হয়েতা িকিনতাম , িক  ছয়শত
টাকা িদয়া ফ াসাদ িকিনবার শখ আমােদর িছল না। ব ামেকশ বাঁটুলেক িসগােরট িদয়া
অন  কথা পািড়য়ািছল।



‘১৭২/২ বৗবাজার ীেটর কাউেক চেনা নািক বাঁটুল?’
‘আে  িচিন।’
‘অনািদ হালদারেক জােনা?’
‘আে ।’
‘ সও িক তামার–মােন–খাতক নািক?’
বাঁটুল একটু হািসয়ািছল , অধদ  িসগােরটিট িনভাইয়া সযে  পেকেট রািখয়া একটু

গ ীর ের বিলয়ািছল , ‘অনািদ হালদার আেগ চাঁদা িদত , কেয়ক মাস থেক ব  কের
িদেয়েছ; এখন যিদ ওর ভাল-ম  িকছু হয়। আমােদর দায়- দাষ নই।–িক  আপনারা
ওেক িচনেলন িক কের? আেগ থাকেত জানা শানা আেছ নািক?’

না , স িত পিরচয় হেয়েছ।’
বাঁটুল অতঃপর আর কৗতুহল কাশ কের নাই , কবল অ াসি কভােব একিট

বাদ-বাক  আমােদর নাইয়া িদয়া ধীের ধীের ান কিরয়ািছল—’জেল বাস কের
কুমীেরর সে  িববাদ করেল ভাল হয় না কতা।’
 

কালীপূজার িদন আিসয়া পিড়ল। সকাল হইেতই চািরিদেক দুমদাম শ  শানা
যাইেতেছ। স িল উৎসেবর বােদ াদ ম িকংবা স ুখ সমেরর রণদামামা তাহা িনঃসংশেয়
ঠাহর কিরেত না পািরয়া আমরা বািড়েতই রিহলাম।

স ার পর দীপমালায় নগর শািভত হইল। রা ায় রা ায় গিলেত গিলেত বািজ
পাড়ােনা আর  হইল; তুবিড় আতস বািজ ফানুস রঙমশাল , সে  সে  চীেন পটুক দাদমা।
পেথ পেথ অসংখ  মানুষ নগর পিরদশেন বািহর হইয়ােছ; কহ পদ েজ , কহ গািড়
মাটের। মাথার উপর সা দািয়ক দা ার খাঁড়া ঝুিলেতেছ , িক  ক তাহা াহ  কের! হেস
নাও দুিদন বুইেতা নয়।

আমরা বািড়র বািহর হইলাম না , জােনালা িদয়া উৎসব শাভা িনরী ণ কিরলাম।
এজন  যিদ কহ আমােদর কাপু ষ বিলয়া িব প কেরন। আপি  কিরব না , িক  বিলর
ছাগিশ র ন ায় গলায় ফুেলর মালা পিরয়া িনেবিধ আনে  নৃত  কিরেত আমােদর ঘার
আপি ।

রাি  গভীর হইেত লািগল। মধ -রাে  কালীপূজা , উৎসব পুরাদেম চিলয়ােছ। আমরা
যিদও শি র উপাসক নই , বুি র উপাসক , তবু মা কালীেক অস  কিরবার অিভ ায়
আমােদর িছল না। রাে  পলা  সহেযােগ মহা সাদ ভ ণ কিরয়া শয়ন কিরলাম।

রাি  শষ হইবার পূেবই য ভাত ঘিটত ব াপার সােপর মত আবার মাথা তুিলেব
তাহা তখনও জািনতাম না।

এেকবাের ঘুম ভািঙল। রাি  সােড় িতনটার সময়। চািরিদক িন  , জােনালা িদয়া
বশ ঠা া আিসেতেছ। আিম পােয়র তলা হইেত চাদরটা গােয় জুত কিরয়া জড়াইয়া আর
এক ঘুম িদবার ব ব া কিরেতিছ এমন সময় উৎকট শে  ঘুেমর নশা ছুিটয়া গল।

ক দু াড় শে  দরজা ঠঙাইেতেছ। শয ায় উিঠয়া বিসয়া ভািবলাম , স ুখ সমেরর
সীমানা আমােদর দরজা পয  প িছয়ােছ , আজ আর র া নাই। মাটা লািঠটা ঘেরর কােণ
দ ায়মান িছল , সটা দৃঢ়মুি েত ধিরয়া শয়নক  হইেত বািহর হইলাম। যিদ মিরেতই হয়
লিড়য়া মিরব।

ওিদেক ব ামেকশও লািঠ হােত িনেজর ঘর হইেত বািহর হইয়ািছল। সদর দরজা



মজবুত বেট। িক  আর বিশ ণ নয় , এখনই ভািঙয়া পিড়েব। আমরা দরজার দু’পােশ
লািঠ বাগাইয়া দাঁড়াইলাম।

দু াড় শ  েণেকর জন  একবার থািমল , সই অবকােশ একিট ব  ক র
িনেত পাইলাম-ও ব ামেকশবাবু-একবারিট দরজা খুলুন–’

আমরা িব ািরত চে  পর েরর পােন চািহলাম। পু েষর গলা , কমন যন চনা-
চনা। ব ামেকশ  কিরল , ‘ ক তুিম? নাম বল।’

উ র হইল—’আিম–আিম ক  দাস–শীগিগর দরজা খুলুন–’
ক  দাস! সহসা রণ হইল না , তারপর মেন পিড়য়া গল। অনািদ হালদােরর

বািড়র ক বাবু!
ব ামেকশ বিলল , ‘এত রাে  কী চান? সে  ক আেছ?’
‘সে  কউ নই , আিম একা–।’
মা  একটা লাক এত শ  কিরেতিছল। সে হ দূর হইল না। ব ামেকশ আবার

 কিরল ‘এত রাে  কী দরকার?
‘অনািদ হালদারেক ক খুন কেরেছ। দয়া কের দরজা খুলুন। আমার বড় িবপদ।’
হতভ  হইয়া আবার দৃি  িবিনময় কিরলাম। অনািদ হালদার—!
ব ামেকশ আর ি ধা কিরল না , ার খুিলয়া িদল। ক বাবু টিলেত টিলেত ঘের

েবশ কিরেলন। ক বাবুর চহারা আলুথাল্ু , ভটুিক মােছর মত মুেখ ব াকুলতা। তদুপির
মুখ িদয়া তী  মেদর গ  বািহর হইেতেছ। িতিন থিপ কিরয়া একিট চয়াের বিসয়া পিড়য়া
হাঁফাইেত হাঁফাইেত বিলেলন , ‘অনািদেক কউ িল কের মেরেছ। সিত  বলিছ আিম িকছু
জািন না। আিম বািড়েত িছলাম না-’

ব ামেকশ হাত তুিলয়া বিলল , ‘ওকথা পের হেব। আেগ আমার একটা কথার জবাব
িদন আমােক আপিন িচনেলন িক কের? িঠকানা পেলন কাে েক?’

ক বাবু িকছু ণ জবুথবু হইয়া বিসয়া রিহেলন , তাঁহার ভাবভ ীেত একটু িভজা-
িবড়াল ভাব কাশ পাইল। অবেশেষ িতিন জিড়ত ের বিলেলন , ‘ সিদন আপনারা
আমােদর বাসায় িগছেলন , আপনােদর দেখ আমার সে হ হেয়িছল। তাই আপনারা যখন ,
িফের চলেলন তখন আিম আপনােদর িপছু িনেয়িছলাম। এখােন এেস নীেচর হােটেল
আপনার পিরচয় পলাম।’

ব ামেকশ িকছু ণ ি র নে  তাঁহােক িনরী ণ কিরয়া বিলল , ‘ ঁ, আপিন দখিছ
ভাির ঁিশয়ার লাক। অনািদ হালদােরর কাঁেধ চেপ থােকন কন?’

ক বাবু বিলেলন , ‘আিম অনািদর ছেলেবলার ব ু –দুরব ায় পেড়িছ—তাই–’
‘তাই অনািদ হালদার আপনােক খেত পরেত িদি ল , এমন িক মেদর পয়সা পয

যাগাি ল। খুব গাঢ় ব ু  বলেত হেব। —যাক , এবার আজেকর ঘটনা বলুন। গাড়া থেক
বলুন।’

ক বাবু অপালক চে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহেলন , তারপর ঈষৎ ক ণ
ের বিলেলন , ‘আপিন দখিছ সবই জােনন। িক  সিত  বলিছ আিম অনািদেক খুন কিরিন।

আজ িবেকলেবলা-মােন কাল িবেকলেবলা অনািদর সে  আমার ঝগড়া হেয়িছল। আিম
বেলিছলুম , আজ কালীপুেজা্ ◌্ , আজ আমােক প াশ টাকা িদেত হেব। এই িনেয় তুমুল
ঝগড়া। অনািদ আমােক দশটা টাকা িদেয় বেলিছল–এই িনেয় বিরেয় যাও , আর আমার
বািড়েত মাথা গিলও না।’

‘ ক ক আপনােদর ঝগড়া েনিছল?’
‘বািড়েত ননীবালা আর ন াপা িছল। নীেচর তলার ষ ীবাবুও ঝগড়া েনিছল।

বারা ায় বেস তামাক খাি ল , আিম নেম আসেত আমােক িনেয় িনেয় বলল-মাথার



ওপর িদনরাত -িন ে র যু  চেলেছ—কেব য পাপ িবেদয় হেব জািন না।’
‘তারপর বলুন।’
‘তারপর রাি  আ াজ একটার সময় আিম িফের এলাম। এেস দিখ–’
‘রাি  একটা পয  কাথায় িছেলন?’
‘আপনার কােছ লুেকাব না , িড়র দাকােন বেস মদ খেয়িছলাম—জুয়ার আ ায়

জুয়া খেল িতিরশ টাকা িজেতিছলাম—তারপর একটু এিদক ওিদক—‘
‘ ঁ। বাসায় িফের কী দখেলন?’
‘বাসায় িফের থেমই দিখ নীেচর তলায় ষ ীবাবুইেকা হােত িসঁিড়র ঘের পায়চাির

করেছ। আমােক দেখ বেল উঠল-ধে র কল বাতােস নেড়। িকছু বুঝেত পারলাম না।
িসঁিড় িদেয় ওপের উেঠ দিখ-িসঁিড়র দরজা ভাঙা!

‘ঘের ঢুেক দখলাম বি র ওপর ভাত আর ন াপা বেস আেছ , ননীবালা দয়ােল
ঠস িদেয় মেঝায় বেসেছ। আমােক দেখ িতনজেন চাখ মেল তািকেয় রইল , যন আেগ
কখনও দেখিন। আিম তা অবাক। বললাম-এিক , তামরা বেস আছ কন? কা র মুেখ
কথা নই। তারপর ন াপা হঠাৎ লািফেয় উেঠ আমার িদেক আঙুল দিখেয় বেল উঠল—
ক বাব্ু , এ আপনার কাজ। আপিন কতােক খুন কেরেছন।

‘খুন! আমার তা মাথা ঘুের গল। িজে স করলাম- ক? কাথায়? কন? কউ উ র
িদল না। শেষ ভাত বলল-ঐ ব ালকিনেত িগেয় দখুন।

‘রা ার ধােরর ব ালকিনেত উঁিক মারলাম। অনািদ পেড় আেছ , র ারি  কা । বুেক
ব ুেকর িল লেগেছ। দেখ আমার িভিম যাওয়ার মত অব া , মেঝায় বেস পড়লাম।
মাথার মেধ  সব িলেয় যেত লাগল।

‘তারপর কত ণ কেট গল জািন না। ওরা িতনজেন চাপা গলায় কথা কইেছ , িক
করা উিচত। তাই িনেয় তক করেছ। ওেদর কথা থেক বুঝেত পারলাম , সে র পর ওরা
কউ বািড় িছল না , এক অনািদ বািড়েত িছল। রাি  বােরাটা নাগাদ ওরা িফের এেস
দরজায় ধা া িদেয় সাড়া পল না। অেনক ণ ধা াধাি র পর ওেদর ভয় হল , হয়েতা িকছু
ঘেটেছ। ওরা তখন দরজা ভেঙ বাসায় ঢুেক দখল ব ালকিনেত অনািদ মের পেড় আেছ।

‘আমার মাথাটা একটু পির ার হেল আিম বললাম- তামরা আমােক দাষ িদ  কন-
আিম অনািদেক খুন করব কন? অনািদ আমার অ দাতা ব ু —। ন াপা লািফেয় উেঠ বলল
—ন াকািম করেবন না। আিম যাি  পুিলেস খবর িদেত। এই বেল স িসঁিড় িদেয় নেম
গল।

‘আমার ভয় হল। পুিলস এেস আমােকই ধরেব। ওরা সা ী দেব আমার সে
অনািদর ঝগড়া হেয়িছল। আিম আর সখােন থাকেত পারলাম না , উেঠ পািলেয় এলাম।
কাথায় যাব। িকছুই জািন না; রা ায় নেম আপনার কথা মেন পড়ল।’—

িকছু ণ কথা হইল না , ক বাবু যন িবমাইয়া পিড়েলন। িক  ল  কিরলাম
িবমােনার মেধ  তাঁহার অধিনমীিলত চ ু  দু’িট বারবার ব ামেকেশর মুেখর উপর যাতায়াত
কিরেতেছ।

ব ামেকশ হঠাৎ বিলল , ‘আপিন তাহেল অনািদ হালদারেক খুন কেরনিন।’
ক বাবু চমিকয়া চ ু  িব ািরত কিরেলন , ‘অ াঁ! না , ব ামেকশবাব্ু , আিম খুন

কিরিন। আপিনই ভেব দখুন , অন িদেক খুন কের আমার লাভ িক?’
ব ামেকশ বিলল , ‘অনািদ হালদার আপনােক বািড় থেক তািড়েয় িদেয়িছল।’
ক বাবু বিলেলন , ‘ স ওর মুেখর কথা , রােগর মুেখ বেলিছল। আমােক সিত  সিত

তািড়েয় দবার সাহস অনািদর িছল না।’
‘সাহস িছল না! অথাৎ আপিন অনািদ হালদােরর জীবেনর কানও তর কথা



জােনন।’
ক বাবু িকছু ণ নীরব রিহেলন , তারপর ধীের ধীের বিলেলন , ‘অনািদর সব

কথা আিম জািন , তােক আিম ফাঁিসকােঠ লটকােত পারতাম। িক  ওকথা এখন থাক ,
যিদ দরকার হয় পের কলাব , ব ামেকশবাবু। এখন আমােক পুিলেসর হাত থেক বাঁচাবার
একটা ব ব া ক ন।’

ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল , ‘আপনােক যিদ বাঁচােত হয় তাহেল ক সিত
খুন কেরেছ সটা জানা দরকার। ঘটনা েল যেত হেব।’

ক বাবু শি ত হইেলন , িলত ের বিলেলন , ‘আমােকও যেত হেব?’
‘তা যেত হেব বিক। আপিন না গেল আিম কান সূে  যাব?’
‘িক  , সখােন পুিলস বাধহয় এত ণ এেস পেড়েছ—’
ব ামেকশ কড়া সুের বিলল , ‘আপিন যিদ খুন না কের থােকন আপনার ভয়টা

িকেসর?–অিজত , তির হেয় নাও , আমরা িতনজেনই যাব।’
ক বাবু িব লভােব বিসয়া রিহেলন , আমরা বশবাস পিরধান কিরয়া তয়ার

হইলাম। বিসবার ঘের িফিরয়া আইেল ক বাবু চয়ার হইেত কে  উিঠয়া দাঁড়াইয়া
বিলেলন, ‘ ব ামেকশবাব্ু , আপনার বািড়েত একটু- হ হ , মদ পাওয়া যােব? একটু ইি
িক া াি  , হােত পােয় যন বল পাি  না।’

ব ামেকশ িবর  হইয়া বিলল , ‘আিম বািড়েত মদ রািখ না। আসুন।’
অনািদ হালদােরর বাসায় যখন প িছলাম , তখন রাি  সােড় চারটা। কিলকাতা শহর

দুপুর রাি  পয  মাতামািত কিরয়া শষ রাি র গভীর ঘুম ঘুমাইেতেছ।
নীেচর তলায় সদর দরজা খালা। িসঁিড়র ঘের কহ নাই। ষ ীবাবু বাধ কির া

হইয়া ইেত িগয়ােছন। িসঁিড় িদয়া উপের উিঠয়া দিখলাম , দরজার ড়ক ভাঙা; কবাট
ভােঙ নাই , ভু  িডয়া একিদেক িছটকাইয়া পিডয়ােছ। আমরা ব ামেকশেক অে  লইয়া
ঘের েবশ কিরলাম।

আমরা েবশ কিরেতই ঘের ঘান একটা ল ূল পিড়য়া গল। ঘের িক  মা
িতনিট লাক িছল; ননীবালা , ভাত ও ন াপা। তাহারা একসে  ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া
দাঁড়াইল। ন াপা বিলয়া উিঠল , ‘ ক? ক? িক চাই? বিলয়াই আমােদর প ােত ক বাবুেক
দিখয়া থািময়া গল। ননীবালা থলথেল মুেখ কা  হ াঁ কিরয়া িনেজর অ াতসােরই
উ কে  গেতাি  কিরেলন , ‘অ াঁ , ব ামেকশবাবু।’ িতিন আমােদর দিখয়া িবেশষ
আ ািদত হইয়ােছন মেন হইল না। ভাত বুি হীেনর মত চািহয়া রিহল।

ব ামেকশ ঘেরর চািরিদেক একবার দৃি  বুলাইয়া ননীবালার উে েশ বিলল,
‘ ক বাবু আমােক ডেক এেনেছন। পুিলস এখনও আেসিন?’

ননীবালা মাথা নািড়েলন। ব ামেকশ ন াপার িদেক চ ু  িফরাইেল স িব লভােব
বিলয়া উিঠল , ‘আপিন– ব ামেকশবাব্ু , মােন–’

ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ। ইিন আমার ব ু  অিজত বে াপাধ ায়। সিদন আমরা
এেসিছলাম মেন আেছ বাধহয়। আপিন পুিলস ডাকেত িগেয়িছেলন না? কী হ’ল?’

ন াপা কমন যন িবমূঢ় হইয়া পিড়য়ািছল , চমিকয়া উিঠয়া বিলল , ‘পুিলস-হ াঁ , থানায়
িগেয়িছলাম। থানায় কউ িছল না , একটা জমাদার টিবেলর ওপর পা তুেল িদেয়
ঘুেমাি ল। আমার কথা েন রেগ উঠল , বলেল , যাও যাও , একটা িহ ু মেরেছ তার
আবার এত হ- চ িকেসর। লাশ রা ায় ফেল দাওেগ। আিম চেল আসিছলাম , তখন
আমােক ডেক বলেল—িঠকানা রেখ যাও , সকালেবলা দােরাগা সােহব এেল জানােবা।
আিম অনািদবাবুর নাম আর িঠকানা িদেয় চেল এলাম।’

িবেশেষ পুিলেসর অব াপূণ িনিল তা এবং া ের অিতির  কতব েবাধ



স ে  কানও নূতন  িছল না; ব ত অভ াসিবেশই আশা কিরয়িছলাম য , পুিলস সংবাদ
পাইবামা  ছুিটয়া আিসেব। ব ামেকশ  কুি ত কিরয়া িকছু ণ দাঁড়াইয়া রিহল , তারপর
মুখ তুিলয়া বিলল , ‘ ক বাবুেক আপনারা অনািদবাবুর হত াকারী বেল সে হ কেরন। আিম
তাঁর প  থেক এই ব াপােরর তদ  করেত চাই। কা র আপি  আেছ?’

কহ উ র িদল না , ব ামেকেশর চ ু  এড়াইয়া এিদক ওিদক চািহেত লািগল। তখন
ব ামেকশ বিলল , ‘লাশ ব ালকিনেত আেছ , আপনারা কউ ছঁুেয়েছন িক?’

সকেল মাথা নািড়য়া অ ীকার কিরল।
আমরা তখন ব ালকিনেত েবশ কিরলাম। দয়ােলর গােয় বদু িতক বািত

িলেতিছল, তাহার িনিনেমষ আেলােত দিখলাম অনািদ হালদােরর মৃতেদহ কাত হইয়া
মেঝর উপর পিড়য়া আেছ , মুখ রা ার িদেক। গােয় শাদা রেঙর গরম গি  , তাহার উপর
বালােপাশ। বুেকর উপর হইেত বালােপাশ সিরয়া িগেয়েছ , গি েত একিট িছ ; সই
িছ পেথ গাঢ় র  িনগত হইয়া মািটেত গড়াইয়া পিড়য়ােছ। মৃেতর মুেখর উপর পশািচক
হািসর মত একটা িবকৃিত জমাট বিধয়া িগয়ােছ।

ব ামেকশ নত হইয়া িপেঠর িদক হইেত বালােপাশ সরাইয়া িদল। দিখলাম।
এিদেকও গি র উপর একিট সুেগাল িছ । এিদেক র  বিশ গড়ায় নাই , কবল িছে র
চািরিদেক িভিজয়া উিঠয়ােছ। ব ুেকর িল দহ ভদ কিরয়া বািহর হইয়া িগয়ােছ।

মৃতেদহ ছািড়য়া ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল, অন মন ভােব বািহের রা ার িদেক
তাকাইয়া রিহল। আিম কে   কিরলাম , ‘িক মেন হে ?’

ব ামেকশ অন মেন বিলল, ‘এই লাকটাই সিদন আমার সে  অসভ তা কেরিছল,
আ য নয়?…মৃতেদহ শ  হেত আর  কেরেছ….. বাধহয় অনািদ হালদার রিলং-এর ধাের
দাঁিড়েয় রা ায় বািজ পাড়ােনা দখিছল–’ ব ামেকশ রা ার পরপাের বড় বািড়টার িদেক
তাকাইল , ‘িক  িলটা গল কাথায়? শরীেরর মেধ  নই , শরীর ফুেড় বিরেয় গেছ—‘

ব ামেকেশর অনুমান যিদ সত  হয় তাহা হইেল িলটা ব ালকিনর দয়ােল িবঁিধয়া
থািকবার কথা। িক  ব ালকিনর দয়াল ছাদ মেঝ কাথাও িল বা িলর দাগ দিখেত
পাইলাম না। ব ুেকর িল ভদ কিরয়া বািহর হইবার সময় কখনও কখনও তরছা পেথ
বািহর হয়; িক া অনািদ হালদার হয়েতা তরছাভােব দাঁড়াইয়া িছল , িল ব ালকিনর পােশর
ফাঁক িদয়া বািহের। চিলয়া িগয়ােছ। িক  লাশ যভােব পিড়য়া আেছ , তাহােত মেন হয় ,
অনািদ হালদার রা ার িদেক সুমুখ কিরয়া দাঁড়াইয়া িছল , বুেক িল খাইয়া সইখােনই
বিসয়া পিড়য়ােছ , তারপর পােশর িদেক ঢিলয়া পিড়য়ােছ।

সামেন রা ার ওপাের ওই বািড়টা। মােঝ ৭০/৮০ ফুেটর ব বধান। হয়েতা ওই
বািড়র ি তল বা ি তেলর কানও জানালা হইেত িল আিসয়ােছ।

ব ালকিনেত িলর কানও িচ  না পাইয়া ব ামেকশ আর একবার নত হইয়া
মৃতেদহ পরী া কিরল। বালােপাশ সরাইয়া লইেল দিখলাম , িন াে  ধুিতর কিষ আলগা
হইয়া িগয়ােছ , কামের ঘু  িসর মত একিট মাটা কােলা সুতা দখা যাইেতেছ। ঘু  িসেত
ফাঁস লাগােনা একিট চািব। ব ামেকশ চািবিট নাড়াচাড়া কিরয়া দিখল , তারপর স পেণ
খুিলয়া লইয়া মৃতেদেহর উপর আবার বাল ােপাশ ঢাকা িদয়া বিলল , ‘চল , দখা হেয়েছ।’

বািহের তখনও রাি র অ কার কােট নাই। রা া িদয়া শাকসি  বাঝাই লির চিলেত
আর  কিরয়ােছ। কিলকাতা শহেরর িবরাট ু ধা িমটাইবার আেয়াজন চিলেতেছ।

ঘের িফিরয়া দিখলাম , য চািরজন লাক ঘেরর মেধ  িছল তাহারা আেগর মতাই
দাঁড়াইয়া আেছ , কহ নেড় নাই। ব ামেকশ হােতর চািব দখাইয়া বিলল , ‘মৃতেদেহর
কামের িছল। কাথাকার চািব?’

এেক এেক চািরজেনর মুখ দিখলাম। সকেলই একদৃি  চািবর পােন চািহয়া আেছ ,



কবল ন াপার মুেখ ভেয়র ছায়া। অবেশেষ ননীবালা বিলেলন , ‘অনািদবাবুর শাবার ঘের
লাহার আলমাির আেছ , তারই চািব।’

‘ লাহার আলমািরেত িক আেছ? টাকাকিড়?’
 

সকেলই মাথা নািড়ল , কহ জােন না। ননীবালা বিলেলন , ‘িক কের জানব।
অনািদবাবুিক কাউেক আলমাির ছঁুেত িদত? কােছ গেলই খ াঁক খ াঁক কের উঠত—’
ভােতর চােখর িদেক চািহয়া ননীবালা থািময়া গেলন।

ন াপা অধর লহন কিরয়া বিলল , ‘আলমািরেত টাকাকিড় বাধহয় থাকত না; কত
ব াে  টুটক রাখেতন।’

ব ামেকশ চািব পেকেট রািখয়া বিলল , ‘আলমািরেত িক আেছ। পের দখা যােব।
এখন আপনােদর কেয়কটা  করেত চাই।–বািড়েত ঢাকবার ব বার রা া কটা?

সকেল ভাঙা ােরর িদেক িনেদশ কিরল , ‘মা  ওই একটা।’
‘অন  দরজা নই?’
না।
ব ামেকশ বি র একপােশ বিসয়া বিলল , ‘ বশ। তার মােন অনািদবাবুর যখন মৃতু

হয়। তখন বািড়েত কহ িছল না , বাইের থেক িল এেসেছ। ভাতবাব্ু , আপিন বলুন
দিখ , আপিন কখন বািড় থেক বিরেয়িছেলন?’

ভাত মািটর িদেক দৃি  িনব  রািখয়া িকছু ণ তাহার অেগাছােলা চুেল হাত
বুলাইল , তারপর চাখ তুিলয়া বিলল , ‘আিম মােক িনেয় বিরেয়িছলাম আ াজ সােড়
আটটার সময়।’

‘ও , আপনারা দু’জেন একসে  বিরেয়িছেলন?’
‘হ াঁ, মা িসেনমা দখেত িগেয়িছেলন।’
‘তাই নািক?’ বিলয়া ব ামেকশ ননীবালার পােন চািহল।
ননীবালা বিলেলন , ‘আমার তা আর িসেনমা দখা হেয় ওেঠ না , নামােস ছাঁ মােস

একবার। কাল ঐ য িক বেল শয়ালদার কােছ িসেনমা আেছ সখােন ‘জয় মা কালী’
দখাি ল , তাই দখেত িগছালুম। এ বািড়র রাি েরর খাওয়া-দাওয়া আটটার মেধ ই চুেক
যায় , তাই রাি েরর শােত িগেয়িছলুম। ভাত বলল—’

েপ তাঁহােক থামাইয়া িদয়া বিলল , আপনার যখন বিরেয়িছেলন তখন বািড়েত ক
ক িছল?’

ভাত বিলল , ‘ কবল অনািদবাবু িছেলন। নৃেপনবাবু আটটার পরই বিরেয়
িগেয়িছেলন।’ ব ামেকশ ন াপার িদেক িফিরল , িক  কাথায় ন াপা। স এত ণ িভতর
িদেকর একটা দরজার পােশ দাঁড়াইয়া িছল , কখন অলি েত অ িহত হইয়ােছ।

ব ামেকশ সিব েয় ননীবালার িদেক িফিরয়া হাত উ াইয়া  কিরল , ননীবালা
অ ু িল িনেদশ কিরয়া নীরেব দখাইয়া িদেলন-ন াপা ওই ারা িদয়াই অ িহত হইয়ােছ।
ব ামেকশ তখন িবড়াল-পদে েপ সই িদেক চিলল; আিমও তাহার অনুসরণ কিরলাম।

খািনকটা স  গিলর মত , তারপর একটা ঘর। আেলা িলেতেছ। আমরা উঁিক
মািরয়া দিখলাম , ঘেরর এক কােণ একটা টিবেলর দরাজ খুিলয়া ন াপা িভতের হাত
ঢুকাইয়া িদয়ােছ এবং অত  ব ভােব িকছু খঁুজেতেছ। আমােদর ােরর কােছ দিখয়া স
তিড়ে েগ খাড়া হইল এবং দরাজ ব  কিরয়া িদল।



আমরা েবশ কিরলাম। ব ামেকশ অ স  ের বিলল , ‘এটা আপনার ঘর?’
ন াপা িকছু ণ বাকার মত চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘হ াঁ , আমার ঘর।’
‘আপিন না বেল চেল এেলন কন? িক করেছন?’
ন াপা পাং মুেখ হািসবার চ া কিরয়া বিলল , ‘িকছু না-এই-একটা িসগােরট খাব

বেল ঘের এেসিছলাম–তা খঁুেজ পাি  না-?
খঁুিজয়া না পাওয়ার কথা নয় , িসগােরেটর প ােকট টিবেলর এক কােণ রাখা

রিহয়ােছ। ব ামেকশ বিলল , ‘ওটা িক? িসগােরেটর প ােকট বেলই মেন হে ।’
ন াপা যন অিতকাইয়া উিঠল–’অ াঁ–! ও-হাঁ- দশলাই- দশলাই খঁুেজ পাি  না-’
ব ামেকশ একবার তাহেক ভাল কিরয়া দিখয়া লইয়া িনেজর পেকট হইেত

দশলাই বািহর কিরয়া িদেল–’এই িনন।’ ন াপা কি ত হে  দশলাই ািলয়া িসগােরট
ধরাইল।

আিম ঘেরর চািরিদেক একবার তাকাইলাম। ু  ঘর , আসবােবর মেধ  ত েপােশর
উপর িবছানা , একিট দরাজযু  টিবল ও তৎসংল  চয়ার। ঘের একিট গরাদ লাগােনা
জানালা আেছ।

জানালাটা খালা রিহয়ােছ। ব ামেকশ তাহার সামেন িগয়া দাঁড়াইল , আিমও গলাম।
আকাশ ফরসা হইয়া আিসেতেছ। জােনালা িদয়া অধ-সমা  নূতন বািড়টা দখা গল।
মাঝখােন গভীর খােদর মত গিল িগয়ােছ।

‘নৃেপনবাব্ু , আপনার বািড় কাথায়?’
ব ামেকেশর এই আকি ক ে  নৃেপন ায় লাফাইয়া উিঠল। স টিবেলর

িকনারায় ঠস িদয়া িসগােরেট ল া টান িদেতিছল , িব ািরত চে  চািহয়া বিলল , ‘বািড়-?’
‘হ াঁ , দশ। িনবাস কাথায়? কান জলায়?’
নৃেপন ভ াবাচাকা খাইয়া বিলল , ‘িনবাস? চি শ পরগণা , ডায়ম হারবার লাইেনর

খজুরহােট।’
ব ামেকশ জানালার িদক হইেত িফিরয়া নৃেপেনর পােন চািহয়া রিহল , বিলল ,

‘ খজুরহাট! আপিন খজুরহােটর রেমশ মি কেক চেনন?’
নৃেপন দ াবেশষ িসগােরট ফিলয়া যন ধূম  ের বিলল , ‘িচিন। আমােদর

পাড়ায় থােকন।’
‘ খজুরহােট আপনার ক আেছন?’
‘খুেড়া।’
‘বাপ নই?
‘না।’
‘ভাল কথা , আপনার পুেরা নামটা কী?
‘নূেপন দ ।’
ব ামেকশ নৃেপেনর কােছ আিসয়া দাঁড়াইল , একটু ঘিন তার সুের বিলল , ‘নৃেপনবাব্ু ,

আপনােক দেখ কােজর লাক বেল মেন হয়। আপিন কতিদন অনািদবাবুর সে টািরর
কাজ করেছন?’

নৃেপন একটু ভািবয়া বিলল , ‘ ায় চার বছর।’
‘চার বছর? এতিদন িটেক িছেলন?’
নৃেপন চুপ কিরয়া রিহল।
‘অনািদবাবুর কউ শ  িছল। িকনা। আপিন িন য় জােনন?
নৃেপন অসহায় মুখ তুিলল , ‘কার নাম করব? যার সে  কতার পিরচয় িছল তার

সে ই শ তা িছল। ঝগড়া করা িছল ওঁর ভাব।’



‘বািড়র সকেলর সে ই ঝগড়া চলত?
‘সকলেকই উিন গালম  করেতন। িক  আমরা ওঁর অধীন , আমােদর চুপ কের

থাকেত হত। কবল ক বাবু মােঝ মােঝ–’
‘ ভাতেক অনািদবাবু গালম  করেতন?
‘িঠক গালম  নয় , সুিবেধ পেলই খাঁচা িদেতন। ভাতবাবু িক  গােয় মাখেতন

না।’
‘আ া , ওকথা থাক। বলুন দিখ কাল রাে  আপিন কখন বািড় থেক

বিরেয়িছেলন?’
‘আটটার পরই বিরেয়িছলাম।’
‘িফরেলন। কখন?’
‘আ াজ একটায়। িফের দখলাম , ননীবালা দবী আর ভাতবাবু দার ঠলােঠিল

করেছন।’
‘আপিন আটটা থেক একটা পয  কাথায় িছেলন?’
‘িসেনমা দখেত িগেয়িছলাম।’
‘আপিনও ‘জয় মা কালী দখেত িগেয়িছেলন?’
‘না , আিম একটা ইংিরিজ ছিব দখেত িগছলাম।’
‘ও! অত রাে  িফরেলন িক কের?’
‘ হঁেট।’
ল  করলাম ব ামেকেশর ে র উ র িদেত িদেত নৃেপন অেনকটা ধাত

হইয়ােছ , আেগর মত ভীত িবচিলত ভাব আর নাই। ব ামেকশ বিলল , ‘চলুন , এবার ওঘের
যাওয়া যাক।’

িতনজেন ওঘের িফিরয়া িগয়া দিখলাম , ক বাবু এবং ভাত বি র দুই কােণ
উপিব । ক বাবু হাই তুিলেতেছন এবং আড়চে  ভাতেক িনরী ণ কিরেতেছন। ভাত
করতেল িচবুক রািখয়া িচ াম । ননীবালা মেঝায় পা ছড়াইয়া দয়ােল ঠস িদয়া িঝমাইয়া
পিড়য়ােছন। আমােদর দিখয়া সকেল িসধা হইেলন। ভাত বি  ছািড়য়া উিঠয়া অ ু ট ের
বিলল , ‘বসুন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘বসব না। ভার হেয় এল , এবার বািড় িফরেত হেব। এখিন
হয়েতা পুিলস এেস পড়েব। আমােদর দখেল পুিলেসর মজাজ খারাপ হেয় যেত পাের।
আপনােদর একটা কথা বেল রািখ মেন রাখেবন। কা র ঘােড় দাষ চাপাবার চ া করেবন
না , তােত িনেজরই অিন  হেব, পুিলস হয়েতা সকলেকই ধের িনেয় িগেয় হাজেত পুরেব।’

সকেল চুপ কিরয়া রিহল।
‘ ভাতবাব্ু , এবার আপনার কথা বলুন। কাল আপিন আপনার মােক িসেনমায় প েছ

িদেয়িছেলন , িনেজ িসেনমা দেখনিন?’
ভাত বিলল , ‘না। আিম িটিকট িকেন মােক িসেনমায় বিসেয় িদেয় িনেজর দাকােন

িগেয়িছলাম।’
‘ও। রাি  সােড় আটটার পর দাকােন গেলন?’
‘হাঁ। দয়ািলর রাে  দাকান আেলা িদেয় সািজেয়িছলাম।’
‘তারপর?
‘তারপর পীেন বােরাটার সময় দাকান ব  কের আবার িসেনমায় গলাম , সখান

থেক মােক িনেয় িফের এলাম।’
মুছলমা াজ নটা থেক পােন বােরাটা পয  আপিন দাকানই িছেলন। দাকােন

আর কউ িছল?’



‘ ং িছল , দােরর সামেন পাহারা িদি ল।’
‘ ং-মােন খা দেরায়ান। খে র কউ আেসনিন?’
‘না।’
‘সারা ণ দাকােন বেস িক করেলন?’
‘িকছু না। িপছেন কুঠিরেত বেস বই বাঁধলাম।’
‘আ া , ওকথা যাক।–অনািদবাবুর সে  আপনার স াব িছল?’
ভাত ু  চাখ তুিলল , ‘না। উিন আমােক পুিষ পুতুর িনেয়িছেলন , থম থম

ভাল ব বহার করেতন। তারপর– মশ—’
‘ মশ ওঁর মন বদেল গল? আ া , উিন আপনােক পুষ পু ু র িনেয়িছেলন কন?’
‘তা জািন না।’
‘ থম থম ভাল ব বহার করেতন , তারপর মন- মজাজ বদেল গল; এর কানও

কারণ হেয়িছল িক?’
‘হয়েতা হেয়িছল। আিম ানত কানও দাষ কিরিন।’
ভাত া ভােব আবার বি েত বিসল। ব ামেকশ তাহােক সদয়-চে  িনরী ণ

কিরয়া বিলল , ‘আপিন বরং িকছু ণ েয় থাকুন িগেয়। পুিলস একবার এেস পড়েল আর
িব াম পােবন িক না সে হ।’

ভাত িক  কবল মাথা নািড়ল। ব ামেকশ তখন ননীবালার িদেক িফিরয়া বিলল ,
‘আপনার সে ও তা অনািদবাবুর স াব িছল না।’

ননীবালা যুগপৎ মুখ এবং গা-চ ু  ব ািদত কিরয়া ায় কাঁেদা-কাঁেদা হইয়া উিঠেলন ,
‘আপনােক তা সবই বেলিছ , ব ামেকশবাবু। আিম িছলুম। বুেড়ার চ ু শূল। ভাতেক বুেড়া
ভালবাসত , িক  আমােক দু’চে  দখেত পারত না। রাতিদন ছুেতা খঁুেজ বড়ােতা; একটা
িকছু পেলই  কের িদত দাঁেতর বাি । এমন নীচ অ ঃকরণ–’ ননীবালা থািময়া
গেলন। অনািদ হালদার মিরয়ােছ বেট , িক  তাহার মৃতেদহ অদূেরই পিড়য়া আেছ , এই
কথা সহসা রণ কিরয়াই বাধ কির আ সংবরণ কিরেলন। অিধক  অনািদবাবুর সিহত
তাঁহার অস ােবর স  অ কাশ থাকাই বা নীয় , তাহা িকি ৎ িবলে  উপলি  কিরেলন।

ক বাবুও সই ইি ত কিরেলন , হঁ  িক তালার মত একটা হািসর শ  কিরয়া
বিলেলন , ‘তাহেল ধু আমার সে ই অনািদর ঝগড়া িছল না!’

ভাত একবার ঘাড় িফরাইয়া তাহার িদেক তাকাইল। ব ামেকশ বিলল , ‘ও কথার
কানও মােন হয় না। দখা যাে  সকেলর সে ই অনািদ হালদােরর ঝগড়া িছল; তােত
িকছু মাণ হয় না। খুন করেত হেল যমন খুন করার ইে  থাকা চাই , তমিন খুন করার
সুেযাগও দরকার।’ ব ামেকশ ননীবালার িদেক িফিরয়া বিলল , ‘কাল িসেনমা কমন
দখেলন?’

ননীবালা আবার হা কিরয়া চািহেলন।
‘অ াঁ–িসেনমা–!’
‘ছিবটা শষ পয  দেখিছেলন?’
এত েণ ননীবালা বাধহয় ে র মমথ অনুধান কিরেলন , বিলেলন , ‘ওমা , তা

আবার দিখিন! গাড়া থেক শষ অবিধ দেখিছ , ছিব শষ হেয়েছ। তেব বাইের এেসিছ।
আিমও বাইের এেস দাঁড়ালাম , আর ভাত এল। ওর সে  বাসায় চেল এলুম। এেস দিখ
—’

ব ামেকশ িন াস ফিলয়া বিলল , ‘জািন। এবার চলুন , অনািদ হালদােরর শাবার
ঘের যাওয়া যাক। লাহার আলমািরটা দখা দরকার।’

আমরা ছয়জন একেজাট হইয়া অনািদ হালদােরর শয়নকে র িদেক চিললাম।



কেয়কিদন আেগ য ঘের অনািদ হালদােরর সিহত দখা হইয়ািছল , তাহারই পােশর ঘর।
নৃেপন ােরর পােশ সুইচ িটিপয়া আেলা িলয়া িদল।

ঘরিট আকাের কাের নৃেপেনর ঘেরর মতই , তেব বািড়র অন  াে । একিট
গরাদযু  জানালা খালা রিহয়ােছ। ঘের একিট খাট এবং তাহার িশয়ের একিট ীেলর
আলমাির ছাড়া আর িকছু নাই।

আমরা সকেল ঘের েবশ কিরেল ঘের ানাভাব ঘিটল। ব ামেকশ বিলল ,
‘আপনােদর সকলেক এ-ঘের দরকার নই। ক বাব্ু , আপিন বরং ও-ঘের থাকুন িগেয়।
িসঁিড়র দরজা ভাঙা , এখুিন হয়েতা পুিলস এেস পড়েব।’

আলমািরর িভতর িক আেছ , তাহা জািনবার কৗতুহল অন ান  সকেলর মত
ক বাবুরও িন য় িছল , িক  িতিন বিলেলন , ‘কুছ পেরায়া নই , আিমই মড়া আগলােবা।
িক  , এই সময় অ ত এক পয়ালা গরম চা পাওয়া যত।’ বিলয়া িতিন স ৃহভােব হাত
ঘিষেত লািগেলন।

ব ামেকশ বিলল , চা হেল ম  হত না , স ননীবালার িদেক স  দৃি  িফরাইল।
ননীবালা অিন াভের বিলেলন , ‘চা আিম করেত পাির। িক  দুধ নই য।’
ব ামেকশ বিলল , ‘দুেধর বদেল লবুর রস চলেত পাের।’
ক বাবু গাঢ় ের বিলেলন , ‘আদা! আদা! আদার রস িদেয় চা খান , শরীর চা া

হেব।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আদার রসও চলেব।’
ননীবালা ও কা বাবু ান কিরেল নৃেপন একটু ইত ত কিরয়া বিলল , ‘আমােক

দরকার হেব িক?’
ব ামেকশ বিলল , ‘আপনােকই দরকার। ভাতবাবু বরং িনেজর ঘের িগেয় িব াম

করেত পােরন।’
ভাত একবার যন ি ধা কিরল , তারপর কানও কথা না বিলয়া ধীের ধীের ান

কিরল। ঘের রিহলাম আমরা দু’জন ও নৃেপন।
ঘের িবেশষ ব  িকছু নাই। খােটর উপর িবছানা পাতা; পির ার িবছানা , গত রাে

ব ব ত হয় নাই। দয়ােল আলনায় একিট কাচা ধুিত পাকােনা রিহয়ােছ। এক কােণ
গলাস-ঢাকা জেলর কঁুজা। ব ামেকশ এিদেক ওিদেক দৃি  বুলাইয়া পেকট হইেত চািব
বািহর কিরল।

আলমািরটা নূতন। বািনশ করা কােঠর মত রঙ , ল া স  আকৃিত , অত  মজবুত।
ব ামেকশ চািব ঘুরাইয়া জাড়া কবাট খুিলয়া ফিলল। আিম এবং নৃেপন সা েহ িভতের
উঁিক মািরলাম।

িভতের চািরিট থাক। সেবিচ থােকর এক া  হইেত অন  া  পয  এক সাির
বই; মােঝ মােঝ ভাঙা দাঁেতর মত ফাঁক পিড়য়ােছ। কেয়কিট বইেয়র িপেঠ সানার জেল
নাম লখা,

অিধকাংশই বটতলার বই , িক  বাঁধাই ভাল। হয়েতা ভাত বাঁিধয়া িদয়ােছ।
ব ামেকশ নৃেপনেক িজ াসা কিরল , ‘অনািদ হালদার িক খুব বই পড়ত?’
নৃেপন ের বিলল , ‘ কান িদন পড়েত দিখিন।’
‘বািড়েত আর কউ বই পেড়?’
‘ ভাতবাবু পেড়ন। আিমও পেল পিড়। িক  কতার আলমািরেত য বই আেছ , তা

আিম কখনও চােখ দিখিন।’
‘অথচ বইেয়র সািরেত ফাঁক দেখ মেন হে  কেয়কখানা বই বার করা হেয়েছ।

কাথায় গল বই েলা?’



নৃেপন ঘেরর এিদক-ওিদক দৃি পাত কিরয়া বিলল , ‘তা তা বলেত পাির না। এ-ঘের
দখিছ না। ভাতবাবুেক িজে স করব?

ব ামেকশ বিলল , ‘এখন থাক , এমন িকছু জ রী কথা নয়।–আ া , বাইের অনািদ
হালদােরর কাথায় বিশ যাতায়াত িছল?’

নৃেপন বিলল , ‘কত বািড় থেক বড় একটা ব েতন না। যখন ব েতন , হয়
সিলিসটােরর সে  দখা করেত যেতন , নয়েতা ব াে  যেতন। এ ছাড়া আর বড় কাথাও
যাতায়াত িছল না।’

ব ামেকশ ি তীয় থােকর িত দৃি  নামাইল।
ি তীয় থােক অেনক িল িশিশী- বাতল রিহয়ােছ। িশিশ িল পেট  ঔষেধর ,

বাতল িল িবলািত মেদ র। একিট বাতেলর মদ  ায় তলায় িগয়া ঠিকয়ােছ , অন িল
সীল করা।

ব ামেকশ বিলল , ‘অনািদ হালদার মদ খত?’
নৃেপন বিলল , ‘মাতাল িছেলন না। তেব খেতন। মােঝ মেধ  গ  পেয়িছ।’
ঔষেধর িশিশ িল পরী া কিরয়া দখা গল অিধকাংশই টিনক জাতীয় ঔষ  ◌্ ,

অতীত যৗবনেক পুন ার কিরবার িবলািত মুি েযাগ। ব ামেকশ  কিরল , ‘সে র পর
বড়ােত ব েনার অেভ াস অনািদ হালদােরর িছল না?’

নৃেপন বিলল , ‘খুব বিশ নয় , মােস দু’-িতন িদন ব েতন।’
‘বাঃ! অনািদ হালদােরর গাটা চির িট বশ  হেয় উঠেছ। খাসা চির !’

ব ামেকশ আলমািরর তৃতীয় থােক মন িদল।
তৃতীয় থােক অেনক িল মাটা মাটা খাতা এবং কেয়কিট ফাইল। খাতা িল

কাডেবাড িদয়া মজবুত কিরয়া বাঁধােনা। খুিলয়া দখা গল ব বসা সং া  িহসােবর খাতা।
ব বসােয়র রীিত কৃিত জািনেত হইেল খাতা িল ভাল কিরয়া অধ য়ন করা েয়াজন; িক
তাহার সময় নাই। ব ামেকশ নৃেপনেক িজ াসা কিরল , ‘অনািদ হালদার িকেসর ব বসা
করত। আপিন জােনন?’

নৃেপন বিলল , ‘আেগ িক ব বসা করেতন জািন না , উিন িনেজর কথা কাউেক
বলেতন না। তেব যুে র গাড়ার িদেক জাপানী মাল িকেনিছেলন। কটন িমেল যসব
কলক জা লােগ , তাই। স ায় িকেনিছেলন–’

‘তারপর কালাবাজােরর দের িবি  কেরিছেলন। বুেঝিছ।’ ব ামেকশ একখানা ফাইল
তুিলয়া লইয়া মলাট খুিলয়া ধিরল।

ফাইেল নানা জাতীয় দিললপ  রিহয়ােছ। নূতন বািড়র ই র দ ােবজ ,
সিলিসটােরর িচিঠ , বািড়ভাড়ার রিসদ , ইত ািদ। কাগজপে র উপর লঘুভােব চাখ বুলাইেত
বুলাইেত ব ামেকশ পাতা উ াইেত লািগল , তারপর এক জায়গায় আিসয়া থািমল। একিট

লটানা কাগেজ কেয়ক ছ  লখা , নীেচ াে র উপর দ খত।
কাগজখানা ব ামেকশ ফাইল হইেত বািহর কিরয়া লইল , মুেখর কােছ তুিলয়া

মেনােযাগ সহকাের পিড়েত লািগল। আিম গলা বাড়াইয়া দিখলাম , একিট হ া েনট। অনািদ
হালদার হাতিচিঠর উপর দয়ালহির মজুমদার নামক এক ব ি েক পাঁচ হাজার টাকা ধার
িদয়ােছ।

ব ামেকশ হ া েনট হইেত মুখ তুিলয়া বিলল , ‘দয়ালহির মজুমদার ক?’
নৃেপন িকছু ণ চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘দয়ালহির-ও , মেন পেড়েছ–একটু কােছ

সিরয়া আিসয়া খােটা গলায় বিলল , ‘দয়ালহিরবাবুর মেয়েক ভাতবাবু িবেয় করেত
চেয়িছেলন , তারপর কত◌া  ম ◌ য় দেখ অপছ  কেরন–’

‘ মেয় বুিঝ কুি ৎ?’



‘আমরা কউ দিখিন।’
‘িক  পাঁচ হাজার টাকা ধার দওয়ার মােন িক?’
‘জািন না; হয়েতা ওই জেন ই–’
‘ওই জেন  কী?’
‘হয়েতা , যােক টাকা ধার িদেয়েছন , তার মেয়র সে  কত◌া  প◌ভাতবাবুর িবেয়

িদেত চানিন।’
‘হেত পাের। অনািদ হালদার িক তজািরিতর কারবার করত?’
‘না। তাঁেক কখনও টাকা ধার িদেত দিখিন।’
‘হ া েনােট তািরখ দখিছ ১১/৯/১৯৪৬ , অথাৎ মাসখােনক আেগকার। অনািদ

হালদার মেয় দখেত িগেয়িছল কেব?’
‘ ায় ওই সময়। তািরখ মেন নই।’
‘দয়ালহির মজুমদার স ে  আপিন িকছু জােনন?
‘িকছু না। বাইের েনিছ মেয়িট নািক খুব ভাল গাইেত পাের , এির মেধ  খুব নাম

কেরেছ। ওরা পূববে র লাক , স িত কলকাতায় এেসেছ।’
‘তাই নািক! অিজত , দয়ালহির মজুমদােরর িঠকানাটা মেন কের রাখ তা—’ হাতিচিঠ

দিখয়া পিড়ল–’১৩/৩ , রামতনু লন , শ ামবাজার।’
মেন মেন িঠকানাটা কেয়কবার আবৃি  কিরয়া লইলাম। ব ামেকশ আলমািরর

িন তম থাকিট তদারক কিরেত আর  কিরল।
নীেচর থােক কবল একিট কােঠর হাত-বা  আেছ , আর িকছু নাই। হাত-বাে র

গায় চািব লাগােনা। ব ামেকশ চািব ঘুরাইয়া ডালা তুিলল। িভতের একেগাছা দশ টাকার
নাট , িকছু খুচরা টাকা-পয়সা এবং একিট চক বিহ।

ব ামেকশ নাট িল গিণয়া দিখল। দুইশত ষাট টাকা। চক বিহখািন বশ পু  ,
একশত চেকর বিহ; তাহার মেধ  অেধেকর অিধক খরচ হইয়ােছ। ব ামেকশ ব ব ত
চেকর অধাংশ িল উ াইয়া দিখেত দিখেত  কিরল , ‘ভারত ব া  ছাড়া আর কানও
ব াে  অনািদ হালদার টাকা রাখত?’

নৃেপন বিলল , ‘িতিন কান ব াে  টাকা রাখেতন তা আিম জািন না।’
‘আ য! নতুন বািড় তির হে  , কন াকটরেক টাকা িদত িক কের?’
‘ক াশ িদেতন। আিম জািন , কারণ আিম রিসেদর খসড়া তির কের কন কটরেক

িদেয় সই কিরেয় িনতাম। যিদন টাকা দবার কথা , সিদন বলা ন’টার সময় কত বিরেয়
যেতন , এগারটার সময় িফের আসেতন। তারপর কন াকটরেক টাকা িদেতন।’

‘অথাৎ ব া  থেক টাকা আনেত যেতন?’
‘আমার তাই মেন হয়।’
‘ ঁ। বািড়র দ ন কন াকটরেক কত টাকা দওয়া হেয়েছ , আপিন জােনন?’
নৃেপন মেন মেন িহসাব কিরয়া বিলল , ‘ ায় ি শ হাজার টাকা দওয়া হেয়েছ।

রিসদ েলা বাধহয় ফাইেল আেছ। যিদ জানেত চান–’
ব ামেকশ চক বিহ রািখয়া অধ- াগত বিলল , ‘ভাির আ য!-না , চুলেচরা িহেসব

দরকার নই। চল অিজত , এ ঘের ব  যা িকছু দখা হেয়েছ।’ বিলয়া সযে  আলমাির
ব  কিরল।

এই সময় ননীবালা একিট বড় থালার উপর চার পয়ালা চা লইয়া ঘের েবশ
কিরেলন , ‘এই িনন। — ভাত িনেজর ঘের েয় আেছ; তার চা িদেয় এেসিছ।’

নৃেপন আেলা িনভাইয়া িদল। জানালা িদয়া দখা গল বািহের বশ পির ার হইয়া
িগয়ােছ।



আমরা িতনজেন চােয়র পয়ালা হােত লইয়া বািহেরর ঘের আিসলাম , ক বাবুর
চােয়র পয়ালা থালার উপর লইয়া ননীবালা আমােদর সে  আিসেলন।

বে র উপর ল া হইয়া ইয়া ক বাবু ঘুমাইেতেছন। ঘঘর শে  তাঁহার নাক
ডািকেতেছ।

ব ালকিনেত উঁিক মািরয়া দিখলাম , অনািদ হালদােরর মৃত মুেখর উপর সকােলর
আেলা পিড়য়ােছ। মািছরা গ  পাইয়া আিসয়া জুিটয়ােছ।

চা শষ কিরয়া পয়ালা নামাইয়া রািখয়ািছ , এমন সময় িসঁিড়েত পােয়র সমেবত শ
শানা গল। এত েণ বুিঝ পুিলস আিসেতেছ।

িক  আমার অনুমান ভুল , পুিলেসর এখনও ঘুম ভােঙ নাই। যাঁহারা েবশ কিরেলন
তাঁহারা সংখ ায় িতনজন; একিট অপিরিচত ৗঢ় ভ েলাক , সে  িনমাই ও িনতাই। ভাগােড়
মড়া পিড়েল ব  দূের থািকয়াও যমন শকুিনর টনক নেড় , িনমাই ও িনতাই তমিন
খু তােতর মহা ােনর গ  পাইয়ােছ।

পােয়র শে  ক বাবুর ঘুম ভািঙয়া িগয়ািছল , িতিন চাখ রাগড়াইয়া উিঠয়া বিসেলন।
িভতর িদক হইেত েভাতও েবশ কিরল।

থেম দুই প  িনবিকভােব দৃি  িবিনময় কিরলাম। িনমাই ও িনতাই ৗঢ়
ভ েলােকর দুই পােশ দাঁড়াইয়া িছল , তাহােদর চ ু  এেক এেক আমােদর পযেব ণ কিরয়া
ব ামেকশ পয  িময়া গল। দৃি  সি  হইয়া উিঠল। বাধহয় তাহার কামে েক
িচিনেত পািরয়ােছ।

থেম ব ামেকশ কথা বিলল , ‘আপনারা িক চান?’
িনমাই ও িনতাই অমিন ৗঢ় ভ েলােকর দুই কােন ফুসফুস কিরয়া কথা বিলল।

ৗঢ় ভ েলােকর অে ৗিরত মুেখ কাঁচা-পাকা দািড়েগাঁফ ক িকত হইয়ািছল;
অসমেয় ঘুম ভাঙােনার ফেল মজাজও বাধকির স  িছল না। িতিন িকছু ণ িবরাগপূণ
চে  ব ামেকশেক িনরী ণ কিরয়া িবকৃত ের বিলেলন , ‘আপিন ক?’

ব ামেকশ বিলল , ‘পািরবািরক ব ু  বলেত পােরন। আমার নাম ব ামেকশ ব ী।’
িতনজেনর চােখই চিকত সতকতা দখা িদল। ৗঢ় ভ েলাক একটু দাম লইয়া

 কিরেলন , ‘িডেটকিটভ?’
ব ামেকশ বিলল , ‘সত াে ষী।’
ৗঢ় ভ েলাক গলার মেধ  অব াসূচক শ  কিরেলন , তারপর ভােতর িদেক

চািহয়া বিলেলন , ‘আমরা খবর পেয়িছ অনািদ হালদার মশােয়র মৃতু  হেয়েছ। এরা দুই ভাই
িনমাই এবং িনতাই হালদার তাঁর াতু পু  এবং উ রািধকারী। এঁরা মৃেতর স ি  দখল
িনেত এেসেছন। এ বািড় আপনােদর ছেড় িদেত হেব।’

ভাত িকছু ণ অবুেঝর মত চািহয়া থািকয়া ব ামেকেশর িদেক দৃি  িফরাইল।
ব ামেকশ বিলল , ‘তাই নািক? বািড় ছেড় িদেত হেব! িক  আপিন ক তা তা জানা গল
না।’

ৗঢ় ভ েলাক বিলেলন , ‘আিম এেদর উিকল কািমনীকা  মু ফী।’
ব ামেকশ বিলল , ‘উিকল। তাহেল আপনার জানা উিচত য অনািদ হালদােরর

ভাইেপারা তাঁর উ রািধকারী নয়। িতিন পাষ পু  িনেয়িছেলন।’
উিকল কািমনীকা  নােকর মেধ  একিট শ  কিরেলন , ব ামেকশেক িনরিতশয়

অব ার সিহত িনরী ণ কিরয়া বিলেলন , ‘আপিন যখন পািরবািরক ব ু  আপনার জানা
উিচত য অনািদ হালদার মশায় পাষ পু  ননিন। মুেখর কথায় পাষ পু  নওয়া যায় না।
দিলল রিজি  করেত হয় , যাগয  করেত হয়। অনািদ হালদার মশায় এসব িকছুই
কেরনিন। —আপনােদর এক বে  এেখান থেক বিরেয় যেত হেব , একটা কুটা িনেয়



যেত পােবন না। এখােন যা-িকছু আেছ সম  আমার মে লেদর স ি ।’
ব ামেকশ ণকােলর জন  যন হতভ  হইয়া ভােতর পােন তাকাইল; তারপর স

সামলাইয়া লইল। মুেখ একটা বি ম হািস আিনয়া বিলল , ‘বেট? ভেবেছন মিক িদেয়
অনািদ হালদােরর স ি টা দখল করেবন। অত সহেজ স ি  দখল করা যায় , না
উিকলবাবু। পাষ পু  নয়া য আইনস ত নয় সটা আদালেত মাণ করেত হেব ,
সাকেসশন সািটিফেকট িনেত হেব , তেব দখল পােবন। বুেঝেছন?’

উিকলবাবু বিলেলন , ‘আপনারা যিদ এই দে  বািড় ছেড় না যান , আিম পুিলস
ডাকব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘পুিলস ডাকবার দরকার নই , পুিলস িনেজই এল বেল। —ভাল
কথা , অনািদবাবু য মারা গেছন এটা আপনারা এত শীগিগর জানেলন িক কের? এখনও
দুঘ া হয়িন–’

হঠাৎ িনমাই িনতাইেয়র মেধ  একজন বিলয়া উিঠল , দুঘ া। কাকা মারা গেছন
রাি র এগােরাটার সময়–’ বিলয়াই অধপেথ থািময়া গল।

ব ামেকশ মধুর ের বিলল , ‘এগােরাটার সময় মারা গেছন। আপিন জানেলন িক
কের? মৃতু কােল আপিন উপি ত িছেলন বুিঝ? হােত ব ুক িছল?’

িনমাই িনতাই এেকবাের নীল হইয়া গল। উিকলবাবু িনমাই (িক া িনতাই)- ক ধমক
িদয়া বিলেলন , ‘ তামরা চুপ কের থােক , িবলাকওয়া আিম করব। আপনারা তাহেল দখল
ছাড়েবন। না। আ া , আদালত থেকই ব ব া হেব।’ বিলয়া িতিন মে লেদর বা  ধিরয়া
িসিড়র িদেক িফিরেলন।

ব ামেকশ বিলল , চলেলন? আর একটু সবুর করেবন না? পুিলস এেস ভাইেপােদর
বয়ান িন য় নেত চাইেব। আপনারা কাল রাি  এগােরাটার সময় কাথায় িছেলন–’

ব ামেকেশর কথা শষ হইবার পূেবই াতু পু যুগল উিকলেক িপছেন ফিলয়া
তপেদ িসঁিড় িদয়া অ িহঁত হইল। উিকল কািমনীকা  মু কী ব ামেকেশর িত একিট

গরল-ভরা দৃি  িনে প কিরয়া তাহােদর অনুগমন কিরেলন।
তাহােদর পদশ  নীেচ িমলাইয়া যাইবার পর ব ামেকশ ভােতর িদেক িফিরয়া 

কিরল, ‘আপিন য আইনত অনািদবাবুর পাষ পু ু র নন একথা আেগ আমােক বেলনিন
কন?’

ভাত ু  মুেখ দাঁড়াইয়া ঘাড় চুলকাইেত লািগল। এইবার ননীবালা দবী স ুেখ
অ সর হইয়া আিসেলন। এত ণ ল  কির নাই , তাঁহার মুখ কাইয়া যন চুপিসয়া
িগয়ােছ , চােখ ডাবড ােব ব াকুলত। িতিন বিলয়া উিঠেলন , ‘ ব ামেকশবাব্ু , ওরা যা বেল
গল তা িক সিত ? ভাত অনািদবাবুর পুিষ পু ু র নয়?

ব ামেকশ বিলল , ‘ সই কথাই তা জানেত চাইিছ?— ভাতবাবু–?’
ভাত ঠাঁট চািটয়া অ ের বিলল , ‘আিম-আইন জািন না। থেম কলকাতায়

আসবার পর অনািদবাবু আমােক িনেয় সিলিসটােরর অিফেস িগেয়িছেলন। সখােন
েনিছলাম সুি  িদেত হেল দিলল রিজ  করেত হয় , হাম-য  করেত হয়। িক  স

সব িকছু হয়িন।’
‘তাহেল আপিন জানেতন য আপিন অনািদবাবুর স ি র উ রািধকারী নন?’
‘হ াঁ, জানতাম। িক  ভেবিছলাম–’
‘ ভেবিছেলন মৃতু র আেগ অনািদবাবু দিলল রিজি  কের আপনােক পুিষ পুতুর

কের যােবন?’
‘হ াঁ।’
িকছু ণ নীরব। তারপর ননীবালা দীঘকি ত িন াস ফিলয়া বিলেলন , ‘তাহেল—



তাহেল- ভাত িকছুই পােব না। সব ওই িনমাই িনতাই পােব!’ ননীবালার িবপুল দহ যন
সহসা িশিথল হইয়া গল , িতিন মেঝায় বিসয়া পিড়েলন।

ভাত তুিরেত িগয়া ননীবালার পােশ বিসল , গাঢ়  ের বিলল , ‘তুিম ভািবছ কন
মা! দাকান তা আেছ। তােতই আমােদর দু’জেনর চেল যােব।’

ননীবালা ভােতর গলা জড়াইয়া ধিরয়া কাঁিদয়া উিঠেলন। যােহাক , তবু অনািদ
হালদােরর মৃতু র পর একজনেক কাঁিদেত দখা গল।

ব ামেকশ চ ু  কুি ত কিরয়া তাহেদর িনরী ণ কিরল , তারপর ঘেরর চািরিদেক
দৃি  িফরাইয়া হঠাৎ  কিরল , ‘নৃেপনবাবু কাথায়?’

এত ণ নৃেপেনর িদেক কাহারও নজর িছল না , স আবার িনঃসােড় অদৃশ
হইয়ােছ।

ব ামেকশ আমােক চােখর ইশারা কিরল। আিম নৃেপেনর ঘেরর িদেক পা
বাড়াইয়ািছ। এমন সময় স িনেজই িফিরয়া আিসল। বিলল , ‘এই য আিম।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ কাথায় িগেয়িছেলন?’
‘আিম—একবার ছােদ িগেয়িছলাম।’ নৃেপেনর মুখ দিখয়া মেন হয় স কানও

কারেণ িনি  হইয়ােছ।
ব ামেকশ বিলল , ‘ছােদ! তিতলার ছােদ?’
না , দাতলােতই ছাদ আেছ।’
‘তাই নািক? চলুন তা , দিখ কমন ছাদ।’
য গিল িদয়া নৃেপেনর ঘের যাইবার রা া তাহারই শষ াে  একিট ার; ােরর

ওপাের ছাদ। আিলসা িদয়া ঘরা দাবার ছেকর মত একটু ান। িপছন িদেক অন  একিট
বািড়র দয়াল , পােশ গিলর পরপাের অনািদ হালদােরর নূতন বািড়।

ছােদ দাঁড়াইয়া নুতন বািড়র কাঠােমা  দখা যায় , এমন িক দীঘলেফর অভ াস
থািকেল এ-বািড় হইেত ও-বািড়েত উ ীণ হওয়া যায়। নূতন বািড়র দয়াল দাতলার ছাদ
পয  উিঠয়ােছ , সবে  ভারা বাঁধা।

আিলসার ধাের ঘুিরয়া দিখেত দিখেত ব ামেকশ বিলল, ‘ছােদর দরজা রাি ের
খালা থােক?’

নৃেপন বিলল , ‘ খালা থাকবার কথা নয় , কত রাজ রাে  েত যাবার আেগ িনেজর
হােত দরজা ব  করেতন।’

‘কাল রাে  ব  িছল?’
‘তা জািন না।’
‘আপিন খািনক আেগ যখন এেসিছেলন তখন খালা িছল , না , ব  িছল?’
নৃেপন আকােশর িদেক তাকাইয়া গলা চুলকাইয়, শেষ বিলল, ‘িক জািন, মেন

করেত পারিছ না। মনটা অন িদেক িছল—’
‘ ঁ।’
আমরা ঘের িফিরয়া গলাম। ননীবালা দবী তখনও সবহারা ভ ীেত মেঝায় পা

ছড়াইয়া বিসয়া আেছন , ভাত মৃদুকে  তাঁহােক সা না িদেতেছ। ক বাবু িবলি ত চােয়র
পয়ালািট িনঃেশষ কিরয়া নামাইয়া রািখেতেছন।

ব ামেকশ বিলল , ‘পুিলেসর এখনও দখা নই। আমরা এবার যাই। —এস অিজত ,
যাবার আেগ চািবটা যথা ােন রেখ দওয়া দরকার , নইেল পুিলস এেস হা ামা করেত
পাের।’

ব ালকিনেত গলাম। মািছরা দহটােক ছিকয়া ধিরয়ােছ। ব ামেকশ নত হইয়া
চািবটা মৃেতর কামের ঘুনিসেত পরাইয়া িদেত িদেত বিলল , ‘ওেহ অিজত , দ ােখা।’



আিম ঝঁুিকয়া দিখলাম কামেরর সুতার কােছ একটা দাগ , আধুিলর মত আয়তেনর
লালেচ একটা দাগ , িজ াসা কিরলাম , ‘িকেসর দাগ?’

ব ামেকশ দােগর উপর আঙুল বুলাইয়া-বিলল , রে র দাগ মেন হয়। িক  র
নয়। জড়ুল।’

মৃতেদহ ঢাকা িদয়া আমরা িফিরয়া আিসলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘আমরা চললাম।
পুিলস এেস যা-যা  করেব। তার উ র দেবন , বিশ িকছু বলেত যােবন না। আিম য
আলমাির খুেল দেখিছ তা বলবার দরকার নই। িনমাই িনতাই যিদ আেস তােদর বািড়
ঢুকেত দেবন। না।– ক বাব্ু , ওেবলা একবার আমােদর বাসায় যােবন।’

ক বাবু ঘাড় কত কিরয়া স িত জানাইেলন। আমরা নীেচ নািময়া চিললাম। সূয
উিঠয়ােছ , শহেরর সারেগাল  হইয়া িগয়ােছ।

নীেচ নািময়া আিসয়া দিখলাম িসঁিড়র ঘের বৃ  ষ ীবাবু থেলা ঁকা হােত িবচরণ
কিরেতেছন , আমােদর দিখয়া বি ম কটা পাত কিরেলন। থমিদন য উ মূিত
দিখয়ািছলাম এখন আর তাহা নাই , বরং বশ একটু সা হ কৗতুহেলর ব না তাঁহার
তাবড়ােনা মুখখািনেক াণব  কিরয়া তুিলয়ােছ।

ব ামেকশ থমিকয়া দাঁড়াইয়া  কিরল , ‘আপনার নাম ষ ীবাবু?
িতিন সতকভােব ব ামেকশেক িনরী ণ কিরয়া শেষ বিলেলন , ‘হ াঁ। আপিন-

আপনারা-?
ব ামেকশ আ -পিরচয় িদল না , সংে েপ বিলল , ‘আর বলেবন না মশায়। অনািদ

হলদােরর কােছ টাকা পাওনা িছল , তা দখিছ টাকাটা ডুবল। লাকটা মারা গেছ েনেছন
বাধহয়।’

ষ ীবাবুর সি  সতকতা দূর হইল। িতিন পরম তৃ মুেখ বিলেলন , ‘ েনিছ। কাল
রাি র থেকই নিছ।–িকেস মারা গল? শেষা   িতিন গলা বাড়াইয়া ায়
ব ামেকেশর কােন কােন কিরেলন।

ব ামেকশ বিলল , ‘ শােননিন? কউ তােক খুন কেরেছ। —আপিন তা কাল অেনক
রাি  পয  বারা ায় বেস িছেলন নলাম–’

মুেখ িবরি সূচক চুমকুিড় িদেয় ষ ীবাবু বিলেলন, ‘িক কির, পাড়ার ছাঁড়া েলা িঠক
বািড়র সামেনই বািজ পাড়ােত  করল। ওই দখুন না , কত তুবিড়র খাল পেড়
রেয়েছ। ধু িক তুবিড়! চীেন পটকা দাদমার আওয়ােজ কান ঝালাপালা। ভাবলাম ঘুম তা
আর হেব না , বািজ পাড়ােনাই দিখ।–তা িক কের খুন হল? ছারা-ছুির মেরেছ নিক?’

ব ামেকশ টা এড়াইয়া িগয়া বিলল , তাহেল আপিন সে র পর থেক দুপুর রাি
পয  বারা ায় বেস িছেলন। স সমেয় কউ অনািদ হালদােরর কােছ এেসিছল?’

‘ কউ না। এেকবাের রাত বােরাটার পর ওই ছেলটা আর তার মা এল , এেসই ার
ঠ াঙােত  করল। তারপর এল ন াপা। তারপর ক  দাস।’

‘ইিতমেধ  আর কউ আেসিন?’
‘বািড়েত কউ ঢােকিন। তেব-অনািদ হালদােরর একটা ভাইেপােক একবার ওিদেক

ফুটপােথর হােটেলর সামেন ঘুর-ঘুর করেত দেখিছ।’
‘তাই নািক? তারপর?’
‘তারপর আর দিখিন। অ ত এ বািড়েত ঢােকিন।’
‘কাঁটার সময় তােক দেখিছেলন?’
‘তা িক খয়াল কেরিছ। তেব গাড়ার িদেক তখনও হােটেলর দাতলায় বাবুরা

জানলার ধাের বেস পাশা খলিছল। দশটা িক সােড় দশটা হেব।–আ া , ক মেরেছ িকছু
জানা গেছ নািক?’



ব ামেকশ িকছু ণ হঁট মুেখ িচ া কিরল , তারপর হঠাৎ  কিরল , ‘অনািদ
হালদােরর সে  আপনার স াব িছল?’

ষ ীবাবু চমিকয়া উিঠেলন , ‘অ াঁ! স াব , মােন , অস াবও িছল না।’
‘আপিন কাল রাে  ওপের যানিন?’
‘আিম! আিম ওপের যাব! বশ লাক তা আপিন? মতলব িক আপনার? ষ ীবাবু

মশ তিরয়া হইয়া উিঠবার উেদ াগ কিরেলন।
‘অনািদ হালদারেক ক খুন কেরেছ আপিন জােনন না?’
‘আিম িক জািন! য খুন কেরেছ। স জােন , আিম িক জািন। আপিন তা সাংঘািতক

লাক মশাই! আিম বুেড়া মানুষ , কা র সােতও নই পাঁেচও নই , আমােক ফাঁসােত চান?’
ব ামেকশ হািসয়া ফিলল , ‘আিম আপনােক ফাঁসােত চাই না , আপিন িনেজই

িনেজেক ফাঁসাে ন। অনািদ হালদােরর মৃতু েত এত খুিশ হেয়েছন য চেপ রাখেত
পারেছন না। —চল অিজত , ওই হােটলটােত িগেয় আর এক পয়ালা চা খাওয়া যাক।’

ষ ীবাব্ু , থ হইয়া রিহেলন , আমরা ফুটপােথ নািময়া আিসলাম। রা ার ওপাের
হােটেলর মাথার উপর ম  পিরচয়-ফলক কা  পা িনবাস। কা  বাধহয় হােটেলর
মািলেকর নাম। নীেচর তলায় রে ারাঁয় চা-িপয়াসীর দল বিসয়া িগয়ােছ , ি তেল জানালার
সাির , কেয়কটা খালা। ব ামেকশ পথ পার হইবার জন  পা বাড়াইয়া হঠাৎ থািময়া গল ,
বিলল , ‘দাঁড়াও , গিলর মেধ টা একবার দেখ যাই।’

‘গিলর মেধ  কী দখেবা?’
‘এসই না।’
অনািদ হালদােরর বাসা ও নুতন বািড়র মাঝখান িদয়া গিলেত েবশ কিরলাম।

এেকই গিলিট অত  অ শ  , তার উপর নূতন বািড়র িলত িবি  ইটসুরিক এবং ভারা
বাঁধার খঁুিট িমিলয়া তাহােক আরও দুগম কিরয়া তুিলয়ােছ। ব ামেকশ মািটর িদেক নজর
রািখয়া ধীের ধীের অ সর হইল।

গিলিট কানা গিল , বিশ দূর যায় নাই। তাহার শষ পয  িগয়া ব ামেকশ িফিরল ,
আবার মািটেত দৃি  িনব  রািখয়া চিলেত লািগল। তারপর অনািদ হালদােরর বাসার পােশ
প িছয়া হঠাৎ অবনত হইয়া একটা িকছু তুিলয়া লইল।

িজ াসা কিরলাম , ‘িক পেল?’
স মুিঠ খুিলয়া দখাইল , একিট চকচেক নূতন চািব। বিললাম , চািব! কাথাকার

চািব?’
ব ামেকশ একবার উেধ জানালার িদেক চািহল , চািবিট পেকেট রািখয়া বিলল , ‘হলফ

িনেয় বলেত পাির না , তেব সে হ হয় অনািদ হালদােরর আলমািরর চািব।’
‘িক –’
‘আ াজ কেরিছলাম গিলর মেধ  িকছু পাওয়া যােব। এখন চল , চা খাওয়া যাক।’
‘িক  , আলমািরর চািব তা—’
‘অনািদ হালদােরর কামের আেছ। তা আেছ। িক  আর একটা চািব থাকেত বাধা

িক?’
‘িক  , গিলেত চািব এল িক কের?’
‘জািনলা িদেয়।–এস।’ ব ামেকশ আমার হাত ধিরয়া টািনয়া লইয়া চিলল।

 



কা  পা িনবােস েবশ কিরয়া একিট টিবেল বিসলাম। ভৃত  চা ও িব ু ট িদয়া
গল। ভৃত েক  কিরয়া জানা গল হােটেলর মািলক কা  গা ামী পােশই একিট
ঘের আেছন। চা িব ু ট সমা  কিরয়া আমরা িনিদ  ঘের ঢুিকলাম।

ঘরিট কা বাবুর অিফস; মাঝখােন টিবল ও কেয়কিট চয়ার। কা বাবু
মধ বয়  ব ি  , চহারা গালগাল , মুি ত মুখ; ব েবািচত শা  ভাব। িতিন গত রাি র
বািস ফাউল কাটেলট সহেযােগ চা খাইেতিছেলন , আমােদর আকি ক আিবভােব একটু
িব ত হইয়া পিড়েলন।

ব ামেকশ সিবনেয় বিলল , ‘মাফ করেবন , আপিনই িক হােটেলর মািলক কা
গা ামী মশায়?’

গা ামী মহাশেয়র মুখ ফাউল কাটেলেট ভরা িছল , িতিন এক চুমুক চা খাইয়া
কানও মেত তাহা গলাধঃকরণ কিরেলন , বিলেলন , ‘আসুন। আপনারা-?’

ব ামেকশ বিলল , ‘একটু দরকাের এেসিছ। সামেনর বািড়েত কাল রাে  খুন হেয়
গেছ েনেছন বাধহয়?’

‘খুন!’ কা বাবু ফাউল কাটেলেটর ট পােশ সরাইয়া িদেলন , ‘ ক খুন হেয়েছ?’
‘১৭২/২ ন র বািড়েত থাকত-অনািদ হালদার।’

কা বাবু চাখ কপােল তুিলয়া বিলেলন , ‘অনািদ হালদার খুন হেয়েছ! বেলন িক?’
‘তােক আপিন িচনেতন?’
‘িচনতাম বিক। সামেনর বািড়র দাতলায় থাকত , নতুন বািড় তুলিছল। ায় আমার

হােটেল এেস িচপ কাটেলট খত।–কাল রাি েরও য তােক দেখিছ।’
‘তাই নািক! কাথায় দখেলন?’
‘ওর ব ালকিনেত দাঁিড়েয় রা ায় বািজ পাড়ােনা দখিছল। যখনই জানলা িদেয়

বাইেরর িদেক তািকেয়িছ তখনই দেখিছ ব ালকিনেত দাঁিড়েয় আেছ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘কখন কাথা থেক িক দখেলন সব কথা। দয়া কের বলুন।

আিম অনািদ হালদােরর খুেনর তদ  করিছ। আমার নাম ব ামেকশ ব ী।’
কা বাবু িব য়া ুত চে  তাহার পােন চািহয়া থািকয়া বিলেলন , ‘আপিন

ব ামেকশবাবু! িক সৗভাগ ।’ িতিন ভূত  ডািকয়া আমােদর জন  চা ও ফাউল কাটেলট
কুম িদেলন। আমর এইমা  চা িব ু ট খাইয়ািছ বিলয়াও পির াণ পাওয়া গল না।

তারপর কা বাবু বিলেলন , ‘আমার হােটেলর দাতলায় দুেটা ঘর িনেয় আিম
থািক , বািক িতনেট ঘের কেয়কজন ভ েলাক মস কের আেছন। সবসু  এগারজন। তার
মেধ  িতনজন কালীপুেজার ছুিটেত দেশ গেছন , বািক আটজন বাসােতই আেছন। কাল
সে র পর ১ ন র আর ৩ ন র ঘেরর বাবুরা ঘের তালা িদেয় শহের আেলা দখেত
ব েলন। ২ ন র ঘেরর যািমনীবাবুরা িতনজন বাসােতই রইেলন। ওঁেদর খুব পাশা খলার
শখ। আিমও খিল। কাল সে  সাতটার পর ওঁরা আমােক ডাকেলন , আমরা চারজন
যািমনীবাবুর ত েপােশ পাশা খলেত বসলাম। যািমনীবাবুর ত েপাশ িঠক রা ার ধাের
জানলার সামেন। সখােন বেস খলেত খলেত যখনই বাইেরর িদেক চাখ গেছ তখনই
দেখিছ। অনািদ হালদার ব ালকিনেত দাঁিড়েয় বািজ পাড়ােনা দখেছ। আমরা িতন দান
খেলিছলাম , ায় সােড় দশটা পয  খলা চেলিছল।’

‘তারপর আর অনািদ হালদারেক দেখনিন?’
‘না , তারপর আমরা খেয়েদেয় েয় পড়লাম , অনািদ হালদারেক আর দিখিন।’
‘ য বাবুরা আেলা দখেত বিরেয়িছেলন তাঁরা কখন িফরেলন?’
‘তাঁেদর মেধ  দু’জন িফেরিছেলন রাত বােরাটার সময় , বািক বাবুরা এখনও

ফেরনিন।’



‘এখনও আেলা দখেছন।’
কা বাবু অধেরা  কুি ত কিরয়া একিট ু  িন াস ত াগ কিরেলন; মনুষ  জািতর

ধাতুগত দুবলতা স ে  বাধকির নীরেব খদ কাশ কিরেলন।
ব ামেকশ িকছু ণ অন মন ভােব কাটেলট িচবাইল , তারপর বিলল , ‘ দখুন , অনািদ

হালদােরর লাশ পাওয়া গেছ। ওই ব ালকিনেতই , বুেক ব ুেকর িল লেগ িপঠ ফুেড়
বিরেয় গেছ। তা থেক আ াজ করা যেত পাের য আপনার হােটল থেক কউ ব ুক
ছঁুেড় অনািদ হালদারেক মেরেছ—’

কা বাবু আবার চ ু  কপােল তুিলেলন–’আমার হােটল থেক! স িক কথা! ক
মারেব?’

ব ামেকশ বিলল , ‘এটা আ াজ মা । আপিন বলেছন সে  সাতটা থেক আপনারা
চারজন ছাড়া দাতলায় আর কউ িছল না। এ িবষেয় িনঃসে হ?’

কা বাবু বিলেলন , ‘ মেসর বািস া আর কউ িছল না। এ িবষেয় আিম
িনঃসে হ। তেব–দাঁড়ান। একটা চাকর দাতলার কাজকম কের , স বলেত পারেব। হিরশ!
ওের ক আিছস হিরশেক ডেক দ।’

িকছু ণ পের হিরশ আিসল , িছেটর ফতুয়া পরা আধ-বয়সী লাক। কা বাবু
বিলেলন , ‘কাল সে  থেক তুই কাথায় িছিল?’

হিরশ বিলল , ‘আে  , ওপেরই তা িছলুম। বাব্ু , সারা ণ িসঁিড়র গাড়ায় বেসিছলুম।
আপনারা শতরি  খলেত বসেলন–’

‘কত ণ পয  িছিল?’
‘আে , রাত দুপুের ধী বাবু আর মািনকবাবু িফরেলন, তখন আিম িসঁিড়র পােশর

ক ল পেত েয় পড়লুম। কাথাও তা যাইিন বাবু।’
কা বাবু ব ামেকেশর িদেক তাকাইেলন, ব ামেকশ হিরশেক  কিরল, ‘বাবুরা

পাশা খলেত আর  করবার পর থেক রাি  বােরাটা পয  তুিম সারা ণ িসঁিড়র কােছ
বেসিছেল , একবারও কাথাও যাওিন?’

হিরশ বিলল , ‘একবারিট পাঁচ িমিনেটর জেন  নীেচ গছলুম যািমনীরাবুর জেন  দা া
আনেত।’

কা বাবু বিলেলন , ‘হ াঁ হ াঁ , যািমনীবাবু ওেক একবার দা া আনেত পািঠেয়িছেলন
বেট।’

‘ স কখন? ক’টার সময়?’
‘আে  , রাি র তখন নটা হেব।’
‘ছ। রাি  নটা থেক দুপুর রাি  পয  দাতলায় কউ আেসিন?
‘ দাতলায় কউ আেসিন বাবু। দশটা নাগাদ ততলার ভাড়ােট বাবু এেসিছেলন , িক

িতিন দাতলায় দাঁড়ানিন , সটান ততলায় উেঠ গছেলন।’
ব ামেকশ চ ু  িব ািরত কিরয়া কা বাবুর পােন চািহল। িতিন বিলেলন , ‘ওেহা ,

ততলার ভাড়ােটর কথা বলা হয়িন। তিতলায় একটা ছাট ঘর আেছ , িচেলেকাঠা বলেত
পােরন। এক ভ েলাক ভাড়া িনেয়েছন। ঘের পাকাপািক থােকন না , খাওয়া-দাওয়া কেরন।
না। তেব রাজ সকাল-িবেকল আেসন , ঘেরর মেধ  দার ব  কের িক কেরন জািন না ,
তারপর আবার তালা লািগেয় চেল যান। একটু অ ুত ধরেনর লাক।’

‘নাম িক ভ েলােকর?’
‘নাম? দাঁড়ান বলিছ– কা বাবু একখানা বাঁধােনা খাতা খুিলয়া দিখেলন— িনত ান

ঘাষাল।’
‘িনত ান  ঘাষাল।’ ব ামেকশ একবার আড়েচােখ আমার পােন চািহল-‘ রাজ



দু’ বলা যখন আেসন তখন কলকাতার লাক বেলই মেন হে । কতিদন আেছন। এখােন?’
‘ ায় ছ’ মাস। িনয়িমত ভাড়া দন , কানও হা ামা নই।’
‘িক রকম চহারা বলুন তা?’
‘ মাটােসাটা গালগাল।’
ব ামেকশ আবার আমার পােন কটা পাত কুিরয়া মুচিক হািসল—’ চনা- চনা ঠকেছ

—‘ ‘হিরশেক বিলল , ‘িনত ান বাবু দশটা নাগাদ এেসিছেলন? তামার সে  কানও কথা
হেয়িছল?’

হিরশ বিলল , ‘আেজ  না , উিন কথাবাতা বেলন না। ব াগ হােত সটান ততলায়
উেঠ গেলন।’

‘ব াগ!’
‘আেজ । উিন যখনই আেসন সে  চামড়ার ব াগ থােক।’
‘তাই নািক! কত বড় ব াগ?’
‘আে  , ল া গােছর ব াগ; সানাই বাঁশী রাখার ব ােগর মত।’
‘ ািরওেনট রাখার ব ােগর মত? ভ েলাক ততলার ঘের িনিরিবিল বাঁশী বাজােনা

অেভ াস করেত আেসন নািক?’
‘আে  , কানও িদন বাজােত িনিন।’
ব ামেকশ িকছু ণ গভীর িচ াম  হইয়া রিহল। তারপর মুখ তুিলয়া  কিরল ,

‘কাল রাে  উিন কখন িফের গেলন?’
‘ঘ াখােনক পেরই। খুব ব সম ভােব ত তর কের িসঁিড় িদেয় নেম গেলন।’
‘ও!— আ া , তুিম এবার যেত পােরা।’। হিরশ শূন  পয়ালা ট ভৃিত লইয়া

ান কিরেল ব ামেকশ কা বাবুেক বিলল , ‘ওপরতলা েলা একবার দখেত ই া
হে । আপি  আেছ িক?’

‘িবল ণ , আপি  িকেসর? আসুন।’ ক বাবু আমােদর উপরতলায় লইয়া চিলেলন।
ি তেল পাশাপািশ পাঁচিট বড় বড় ঘর , সামেন টানা বারা া। িসঁিড় িদয়া উিঠয়াই

থম দু’িট ঘর কা বাবুর। াের তালা লাগােনা িছল। ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘আপিন
িক একলা থােকন?’

কা বাবু বিলেলন , ‘আপাতত একলা। ীেক ছেলপুেল িনেয় বােপর বািড় পািঠেয়
িদেয়িছ। যা িদনকাল।’

‘ বশ কেরেছন।’
এক ন র ঘের তালা লাগােনা , বাবুরা এখনও ফেরন নাই। দু’ ন র ঘের িতনিট

ৗঢ় ভ েলাক রিহয়ােছন। একজন মেঝায় বিসয়া জুতা পািলশ কিরেতেছন , ি তীয় ব ি
দািড় কামাইেতেছন , তৃতীয় ব ি  খালা জানালার ধাের িবছানায় কা  হইয়া খবেরর কাগজ
পিড়েতেছন। জােনালা িদয়া রা ার ওপাের অনািদ হালদােরর বাসা সাজাসুিজ দখা
যাইেতেছ। ব ালকিনর িভতর দৃি  রণ কিরবার চ া কিরলাম , িক  ঢালাই লাহার ঘন
রিলং-এর িভতর িদয়া িকছু দখা গল না।

িতন ন র ঘের ধী বাবু ও মািনকবাবু সেবমা  িবছানায় উিঠয়া বিসয়ােছন এবং
তুিড় িদয়া হাই তুিলেতেছন। কা বাবু সহােস  বিলেলন , ‘কী , ঘুম ভাঙল?’

দু’জেন বা  উেধ তুিলয়া আড়েমাড়া ভািঙেলন।
চিলল। একই িসঁিড় ি তেল িগয়ােছ , তাহা িদয়া উপের উিঠেত লািগল। কা বাবু ও

আিম িপছেন রিহলাম।
ি তেল একিট ঘর , বািক ছাদ খালা! ঘেরর দরজায় তালা লাগােনা।
ব ামেকশ কা বাবুেক িজ াসা কিরল , ‘আপনার কােছ চািব আেছ নািক?’



‘না। তেব—’ িতিন পেকট হইেত চািবর একটা গাছা বািহর কিরয়া বিলেলন ,
‘ দখুন। যিদ কান চািব লােগ। ভাড়ােটর অবতমােন তার ঘর খালা বাধহয় উিচত নয় ,
িক  বতমান অব ায়–’

চািবর গাছা লইয়া ব ামেকশ কেয়কটা চািব লাগাইয়া দিখল। স া তালা , বিশ
চ া কিরেত হইল না , খুট কিরয়া খুিলয়া গল।

আমরা ঘের েবশ কিরলাম।। ঘেরর একিটমা  জানালা রা ার িদেক খালা
রিহয়ােছ। আসবােবর মেধ  একিট উল  ত েপাশ ও একিট লাহার চয়ার। আর িকছু
নাই।

ব ামেকশ কানও িদেক দৃকপাত না কিরয়া থেমই জানালার স ুেখ িগয়া
দাঁড়াইল। নীেচ শ  রা ার উপর মানুষ ও যানবাহেনর াত বিহয়া চিলয়ােছ। ওপাের
অন ান  বািড়র সািরর মেধ  অনািদ হালদােরর ব ালকিন।

ব ামেকশ সই িদেক চািহয়া কতকটা আপন মেনই বিলল , ‘কাল রাি  আ াজ
এগােরাটার সময়…রা ায় ছেলরা বািজ পাড়াে …চািরিদেক দুমদাম শ -অনািদ হালদার
ব ালকিনেত দাঁিড়েয় বািজ পাড়ােনা দখেছ.. সই সময় জানলা থেক তােক িল করা িক
খুব শ ? িলর আওয়াজ শানা গেলও বামা ফাটার আওয়াজ বেলই মেন হেব।’

কা বাবু বলেলন , তা বেট। িক  হােটেল এত লােকর চােখ ধুেলা িদেয় বলুক
আনা িক সহজ?

‘আপনার ভাড়ােট হােত ব াগ িনেয় হােটেল আেস। ব ােগর মেধ  একটা িপ ল িক া
িরভলবার সহেজই আনা যায়।’

‘িক  রাইেফল িক া ব ুক আনা যায় িক? আমােক মাফ করেবন , আিম অৈ ত
বংেশর স ান , গালা িল ব ুক িপ েলর ব াপার িকছুই বুিঝ না। তবু মেন হয় , িপ ল
িকংবা িরভলবার িদেয় এতদূর থেক মানুষ মারা সহজ কাজ নয়।’

উ ের ব ামেকশ কবল গলার মেধ  একটা শ  কিরল। তারপর িনরাভরণ ঘেরর
চািরিদেক একবার দৃি  িফরাইয়া বিলল , চলুন , যাওয়া যাক , আপনােক অেনক ক  িদলাম—
বিলেত বিলেত থািময়া গল। দিখলাম তাহার দৃি  দয়ােলর একটা ােন আটকাইয়া
িগয়ােছ।

জানালার িঠক উ া িপেঠ দয়ােলর ছােদর কােছ খািনকটা চুন বািল খিসয়া িগয়ােছ।
তাহার নীেচ মেঝর উপর খিসয়া-পড়া চুন বািল পিড়য়া আেছ। ব ামেকশ িরেত িগয়া চুন
বািল পরী া কিরল , বিলল , ‘নতুন খেসেছ মেন হে । কা বাব্ু , এ ঘর রাজ ঝটপট
দওয়া হয়?’

কা বাবু বিলেলন , ‘না। ঘর খালা থােক না—’
ব ামেকশ দু’ পা সিরয়া আিসয়া উধমুেখ চািহয়া রিহল।
‘ দয়ােলর এই চুন-বািল কেব খেসেছ আপিন বলেত পােরন না?’
‘না। এইটুকু বলেত পাির ছ। মাস আেগ যখন ঘর ভাড়া িদেয়িছলাম তখন া ার

িঠক িছল। ‘
‘ ঁ। অিজত , চৗিকটা ধরেতা , একবার দিখ–’
দু’জেন চৗিক ধিরয়া দয়ােল ঘিষয়া রািখলাম; তাহার উপর লাহার চয়ার রািখয়া

ব ামেকশ তদুপির আেরাহণ কিরল। সখান হইেত হাত বাড়াইয়া দয়ােলর ত ানটার
নাগাল পাওয়া যায়। ব ামেকশ আঙুল িদয়া ানটা হাতড়াইল , তারপর একিট ু  ব
হােত লইয়া নািময়া আিসল। পি েলর ক ােপর মত ল ােট আকৃিতর একিট ধাতব পদা  ◌্ ,
তাহার গােয় রাইেফেলর পচােনা রখািচ ।

রাইেফেলর টাটা। ব ামেকশ সিট ঘুরাইয়া দিখেত দিখেত বিলল , ‘এ ব  এখােন



এল িক কের? কেব এল?—ঘেরর মেধ  কউ রাইেফল ছুেড়িছল? িক া–’ ব ামেকশ
জানালার িদেক চািহল, ‘অনািদ হালদার যিদ ব ালকিন থেক জানালা ল  কের রাইেফল
ছঁুেড় থােক তাহেল িলটা দয়ােলর ওই জায়গায় লাগা স ব। অথবা–’

বাসায় িফিরেত দির হইল। রাি  সােড় িতনটা হইেত বলা সােড় আটটা পয
কান িদক িদয়া কািটয়া িগয়ােছ জািনেত পাির নাই।

িফিরয়া আিসয়াই ব ামেকশ খবেরর কাগজ লইয়া বিসয়া গল। আিম কেয়কবার
অনািদ- স  আেলাচনার চ া কিরলাম , িক  স গােয় মািখল না। একবার অন মন ভােব
চাখ তুিলয়া  কিরল , ‘আকােশর গােয় নািক টক টক গ ?

আিম রাগ কিরয়া িন র হইলাম। কু েণ খাকােক একখািন আেবাল-তােবাল
িকিনয়া িদয়ািছলাম। ব ামেকশ বইখািন মুখ  কিরয়া রািখয়ােছ এবং সমেয় অসমেয় আবৃি
কিরয়া নাইেতেছ।

গত রাে  িন ায় ঘাটিত পিড়য়ািছল , দুপুরেবলা তাহা পূরণ কিরয়া লইলাম।
বকােলর চা পান কিরেত বিসয়া ব ামেকশ িনেজই কথা পািড়ল , ‘ ক বাবুর এখনও দখা
নই। মেন হে  সবাই গা এিলেয় িদেয়েছ।’

বিললাম , ‘ ক বাবুর যখন গলায় কাঁটা িবঁেধিছল , তখন ছুেট এেসিছল। এখন
বাধহয় কাঁটা বিরেয় গেছ তাই গা-ঢাকা িদেয়েছ।’

‘তাই হেব। িক  ওরা যিদ না আেস , আিমই বা িক করেত পাির। কসটা বশ
রহস ময়–’

‘ ক খুন কেরেছ এখনও বুঝেত পারিন?’
‘উ । িক  যই ক ক , খুব ভেবিচে  আটঘিট বঁেধ কেরেছ। কালীপুেজার রাি র ,

চতুিদেক বামা ফাটার শ  , তার মেধ  একিট ব ুেকর আওয়াজ। ান কের খুন না করেল
এমন যাগােযাগ হয় না।’

‘ ক এমন ান করেত পাের?’
‘ ক না করেত পাের। সকেলরই াথ রেয়েছ , সকেলরই সুেযাগ রেয়েছ।’
‘সকেল কারা?’
‘এেক এেক ধর। থেম ধর িনমাই িনতাই। খুেড়া পুিষ পু ু র িনেলই খুেড়ার স ি

বহাত হেয় যায় , অতএব খুেড়ােক পুিষ পুতুর নবার আেগই সরােনা দরকার। িনমাই
িনতাইেয়র মেধ  একজন কা  হােটেলর চুেড়ায় আ া গাড়ল , ব ুক িনেয় ওৎ পেত
রইল। কালীপুেজর রাে  দশটা থেক এগােরাটার মেধ  ব ুেকর িল ছুিটল। খুেড়া
কুেপাকাৎ। কাম ফেত।’

‘তাহেল ভাইেপারাই খুন কেরেছ , অন  কা র ওপর সে েহর কারণ নই।’
‘কারণ যেথ  আেছ। কা  হােটেলর ততলার ঘের রাইেফেলর িল এল কাথ’।

থেক? ওই ঘর থেক ব ুক ছাঁড়া হেয়িছল এটা একটা অনুমান বেট , িক  অিনবায
অনুমান নয়। ভেব দখ , অনািদ হালদার ব ালকিনেত যখানটায় দাঁিড়েয়িছল , িঠক তার
পছেনই দরজা। িপছন থেক িড় মের এেস কউ যিদ তােক িল কের , তাহেল িলটা
তার শরীর কঁুেড় কা  হােটেলর ততলার ঘেরর জানলা িদেয় ঘের ঢুকেব এবং দয়ােল
আটেক যােব।’

‘স ব বেট। িক  গাড়ােতই তা গলদ। অনািদ হালদােরর বাসায় স ছাড়া আর
কউ িছল না , দরজা িভতর িদক থেক ব  িছল। তাছাড়া আর একটা কথা , িলটা অনািদ
হালদােরর বুেকর িদক িদেয় ঢুেক িপেঠর িদক িদেয় বিরেয়িছল, না িপেঠর িদক িদেয় ঢুেক
বুেকর িদক িদেয় বিরেয়িছল?’

‘ সটা পা -মেটম না হওয়া পয  জানা যােব না। িক  যিদক িদেয়ই িল ঢুকুক ,



ব ালকিনেত িলটা পাওয়া যায়িন। তা থেক অনুমান করা অন ায় হেব না য , বাসার িভতর
িদক থেকই অনািদ হালদারেক িল করা হেয়েছ।’

‘আ া , তেকর খািতের মেন নওয়া যাক য , বাসার িভতর থেকই কউ িল
চািলেয়েছ। িক  লাকটা ক?’

‘ সইেটই আসল । দখা যাক কার াথ আেছ। ক  দােসর কানও াথ
আপাতদৃি েত চােখ পেড় না। িক  লাকটা অত  ধূত এবং পািজ , হয়েতা দাষ কাটাবার
জেন ই শষ রাে  আমার কােছ ছুেট এেসিছল। সুতরাং তােকও বাদ দওয়া যায় না।
ি তীয় হল ননীবালা দবী। ‘

‘ননীবালা?’
‘ননীবালা দবীিট জবরদ  মিহলা। পািলত পুে র িত তাঁর হ খাঁিট মাতৃে েহর

চেয় কানও অংেশ কম নয়। িতিন জানেতন না য ভােতর পাষ পু  হেণর ব াপাের
আইনঘিটত খঁুত আেছ। সুতরাং িতিন ভাবেত পােরন য অনািদ হালদারেক সরােত
পারেলই ভাত স ি  পােব। এবং তােক মারবার চ া আর কউ করেব না। তামার
মেন আেছ িকনা জািন না , ননীবালা যিদন ি তীয়বার আমার সে  দখা করেত
এেসিছেলন , সিদন আিম বেলিছলাম , অনািদ হালদােরর মৃতু েত অেনেকর সুিবেধ হেত
পাের। হয়েতা সই কথাটাই ননীবালার ােণ গেথ িগেয়িছল।’

‘িক – মেয়মানুষ ব ুক চালােব?’
‘ কান চালােব না? ব ুক চালােনার মেধ  শ টা কানখােন? হারেমািনয়াম যমন

িটপেলই সুকুর , ক ক তমিন িটপেলই িল বাঝায়। ওর চেয় কুমেড়া- ছচিক রাঁধা ঢর
বিশ কিঠন কাজ।’

‘িক  ননীবালা তা ‘জয় মা কালী দখিছেলন।’
‘িতিন ‘জয় মা কালী’ দখেত িগেয়িছেলন , িক  সারা ণ াগৃেহ িছেলন , তার

মাণ ক? তাঁর সে  পিরিচত কউ িছল না , হয়েতা ছিব আর  হবার পর িতিন অ কার
াগৃহ থেক বিরেয়িছেলন , তারপর কাজকম সের আবার িগেয় বেসিছেলন।’
‘িতিন ব ুক কাথায় পেলন?’
‘হায় মুখ! বাঁটুল সদােরর মত গ াগ ◌া  গ◌ু া যখােন চারাই ব ুক পাচার

করবার জেন  ছুেটাছুিট কের বড়াে  , সখােন ব ুেকর অভাব? পাঁচ টাকা খরচ করেল
ব ুক ভাড়া পাওয়া যায়।’

‘ ঁ। তারপর?’
‘তারপর ভাত। ভাত অবশ  জানত য স অনািদ হালদােরর পুিষ পু ু র নয় , িক

তার অন  উে শ  থাকেত পাের। তার িনজ  দাকান আেছ , অনািদ হালদার মের গেলও
তার মাটা ভাত-কাপেড়র অভাব হেব না। স ভাবেত পাের অনািদ হালদােরর মৃতু র পর
তার ভাইেপারা আর তার কানও অিন  করবার চ া করেব না। ভাইেপােদর হাত থেক
িনেজর াণ বাঁচাবার জেন ই হয়েতা স অনািদ হালদারেক মেরেছ।’

‘এটা খুব জারােলা মািটভ তুিম মেন করা?’
‘খুব জারােলা মািটভ না হেত পাের , িক  িতল কুিড়েয় তাল হয়। ভাত একিট

মেয়েক িবেয় করেত চেয়িছল , অনািদ হালদার স স  ভেঙ দয়। এটাও সামান
মািটভ নয়।’

আিম হািসলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘ হেসা না। তামার কােছ যা তু  , অেন র কােছ
তা পবত মাণ হেত পাের। কখনও েম পড়িন , ম িক ব  জান না। েমর জেন
মানুষ খুন করেত পাের, ফাঁিস যেত পাের, সব  খায়ােত পাের—‘

‘আ া , আ া , মেন িনলাম ভাতও খুন করেত পাের।’



‘তেব একটা কথা আেছ। ভাত সারা ণ তার দাকােন িছল , দাকােনর দরজায়
খা দেরায়ান িছল। তার এই অ ািলবাই যিদ পাকা হয়—‘

‘পাকা হওয়াই স ব। ভাত এমন িমেথ  কথা বলেব না। যা সহেজই ধরা যায়।
তারপর বল। ‘

‘তারপর ন াপা।’ ব ামেকশ পেকট হইেত কুড়াইয়া পাওয়া চািবিট বািহর কিরয়া
নািড়য়া চািড়য়া দিখেত লািগল , ‘দুেটা খবর িন য়ভােব জানা দরকার : এটা অনািদ
হালদােরর চািব িকনা এবং এটা গিলেত ক ফেলিছল।’

বিললাম , ন াপার ওপরই তামার সে হ , কমন? মেন করা যাক , এটা অনািদ
হালদােরর আলমািরর চািব এবং ন াপা এটা গিলেত ফেলিছল। তােত কী মাণ হয়?’

‘ মাণ হয়েতা িকছুই হয় না , িক  ন াপার ওপর সে হ হয়। আলমািরেত হয়েতা
অেনক নগদ টাকা িছল–’

এ আবার এক নূতন স াবনা।  কিরলাম , ‘দাঁড়ােলা িক? আসামী ক? িনমাই
িনতাই? ক বাবু? ননীবালা? ভাত? ন াপা? না আর কউ?’

‘আর একজন হেত পাের।’
‘আবার ক?’
‘বাঁটুল সদার।’
‘বাঁটুল! স কন অনািদ হালদারেক খুব করেব?’
‘ াণর ার ওজুহােত চাঁদা আদায় করা বাঁটুেলর পশা। অনািদ হালদার চাঁদা দওয়া

ব  কেরিছল। তার দখােদিখ যিদ অন  সকেল চাঁদা দওয়া ব  কের? তাই অনািদ
হালদারেক শাি  দওয়া দরকার , তার পিরণাম দেখ আর সকেল শােয় া থাকেব।’

পঁুিটরাম আিসয়া চােয়র পয়ালা তুিলয়া লইয়া গল। ব ামেকশ িসগােরট ধরাইেত
ধরাইেত বিলল , ‘বাঁিশ বেন ডাম কানা। রািধেক চ াবলী কের রেখ কের ফিল।’

দুইজেন নীরেব ধূমপান কিরেত লািগলাম। ঘিড়েত যখন সওয়া চারেট , তখন ােরর
কড়া নিড়য়া উিঠল।

ার খুিলয়া দিখলাম ক বাবু। শষ পয  ক বাবু আিসয়ােছন। িক  এ ক বাবু
সকালেবলার ভয়িবমূঢ় মদ িব ল ক বাবু নয় , চটপেট াট ক বাবু। গােয় ধাপদূর
জামাকাপড় , দ র মুেখ আ স  মৃদুম  হািস। মানুষটা যন আগােগাড়া বদলাইয়া
িগয়ােছ।

িতিন ব ামেকেশর স ুেখর চয়াের উপিব  হইেলন। ব ামেকশ চািবিট হােত
তুিলয়া ধিরয়া িনিব  মেন িনরী ণ কিরেতিছল , চাখ তুিলয়া বিলল , ‘খবর িক? পুিলস
এেসিছল?’

ক বাবু চািবিট দিখেলন, িক  তাঁহার মুেখ- চােখ কানও িতি য়াই কাশ পাইল
না। ে র উ ের িতিন মুেখ চটকার শ  কিরয়া বিলেলন, ‘এগােরাটার সময় এেসিছল।
কী রামরাজে  বাস করিছ আমরা।‘

চািব পেকেট রািখয়া ব ামেকশ বিলল, ‘তারপর িক হল?’
‘িক আর হেব। দােরাগী সকলেক মিক িদেল, অনািদর আলমািরটা খুেল দখেল,

একেগাছা নাট িছল পেকেট পুরেল, তারপর লাশ তুেল িনেয় চেল গল।‘
ব ামেকশ িকছু ণ ম হইয়া বিসয়া থািকয়া বিলল, ‘আপনােদর কাউেক িকছু

িজে স করেল না?’
‘কাল রাে  ক কাথায় িছলাম িজে স কেরিছল, আর িকছু নয়। একছ  িলেখও

িনেল না। দুম দুম কের এল, দুম দুম কের চেল গল।‘
ব ামেকশ িন াস ফিলয়া বিলল, ‘যাক, অনািদ হালদােরর বশ সদগিত হল। ক



মেরেছ তা জানা যােব না, পা -মেটম িরেপাট পাওয়া যােব িকনা সে হ। ভালই হল,
আপনােদর ভুগেত হেব না।‘

ক বাবু বিলেলন, ‘ভাল যােদর হবার তােদর হল, আমার আর িক ভাল হল,
ব ামেকশবাবু? আমােক বিশিদন ওখােন িটকেত হেব না।’

‘ কন?’
‘ননীবালা পছেন লেগেছ, আমােক তাড়ােত চায়। এখন তা আর অনািদ নই,

মাগীর িব ম বেড়েছ। দখুন না, ব বার সময় বললাম, এক পয়ালা চা কের দেব? তা
মুখ-ঝামটা িদেয় উঠল, চা-টা এখন হেব না, দাকােন িগেয় চা খাওেগ।‘

েণক নীরব থািকয়া ব ামেকশ বিলল, ‘তাহেল আপিন এখন িক করেবন মেন
কেরেছন?’

‘িকছু একটা ব ব া করেত হেব। কাজকম তা আর এ-বয়েস পাষােব না।’ বিলয়া
ক বাবু দুই সাির দাঁত বািহর কিরয়া হািসেলন।

ব ামেকশ বিলল, ‘আপনার বয়স এমন কী বিশ হেয়েছ।–কাজ করবার বয়স
যায়িন।’

‘কাজ করার অেভ াস ছেড় গেছ, ব ামেকশবাবু। হ া হ া, আ া, আজ উিঠ
তাহেল।‘ বিলয়া িতিন গাে া ান কিরেলন।

‘বসুন, বসুন, চা খেয় যান।‘
ক বাবু আবার বিসয়া পড়েলন। ব ামেকশ পঁুিটরামেক ডািকয়া চা ও জলখাবার

আিনেত ক বাবু মুেখ বিলেলন, “আপিন ভ েলাক, তাই দরদ বুঝেলন। সবাই িক
বােঝ? দুিনয়া াথপর, গলা িটেপ না ধরেল কউ িকছু দয় না। অনািদ য আমােক
এেকবাের ডুিবেয় িদেয় গেছ—‘ িতিন ব ামেকেশর পােন আড়নয়েন চািহেলন, ‘চা খুবই
ভাল িজিনস, তেব িক জােনন, আমার একটা বদঅেভ াস হেয় গেছ, িবেকলেবলার িদেক
ধু চােয় আর মৗতাত জেম না।‘ বিলয়া হ া হ া কিরয়া হািসেলন।

ইি তটা ব ামেকশ এড়াইয়া গল। বিলল, ‘পুিলস ছাড়া আর কউ এেসিছল নািক?
িনমাই িনতাই?’

ক বাবু বিলেলন, ‘িনমাই িনতাই আর আেসিন। তেব দ  িসং এেস খািনকটা
চঁচােমিচ কের গল।’

‘ দ  িসং, কন াকটর—‘
‘হ াঁ। পুিলস চেল যাবার পরই স এেস হািজর। চঁচােত লাগল, আিম প াশ হাজার

টাকার কাজ কেরিছ, মােট ি শ হাজার পেয়িছ, আজ অনািদ হালদার দশ হাজার টাকা
দেব বেলিছল, স মের গেছ, এখন ক দেব টাকা। আিম বললাম, বাপু, ক টাকা দেব
তা আমরা িক জািন। অনািদর ওয়ািরেশর কােছ যাও, থানায় যাও, আদালেত যাও, এখান
থেক িবেদয় হও। যেত িক চায়? অেনক কে  িবেদয় করলাম।’

ব ামেকশ ভািবেত ভািবেত বিলল , ‘অনািদ হালদার কন াকটরেক আজ দশ হাজার
টাকা দেব বেলিছল.কাল িছল ব া -হিলেড , তার মােন পর  ব া  থেক টাকা এেন
রেখিছল , অথাৎ–‘

ক বাবু বিলেলন , ‘ব া  থেক?’
‘হ াঁ , ব া  থেক ছাড়া অত টকা কাথা থেক আসেব?’
ক বাবু সুর পা াইয়া বিলেলন , ‘তা তা বেটই। আিম ওসব িকছু জািন না। আদার

ব াপারী, হ া হ া—‘
ব ামেকশ তখন বিলল , ‘ওকথা থাক। আপিন ওেদর ঘেরর লাক , নািড়র খবর

রােখন , ক খুন কেরেছ আ াজ করেত পােরন না?’



ক বাবু িকয়াৎেকাল নতেনে  থািকয়া চাখ তুিলেলন , ‘আপনােক ধ কথা বলব ,
বািড়র কউ এ-কাজ কেরিন।’

‘কা র ওপর আপনার সে হ হয় না?’
‘সে হ সকেলর ওপেরই হয় , িক  িব াস হয় না। এ ওই ভাইেপা দুেটার কাজ।

ভেব দখুন , বািড়র লােকর অন িদেক মের লাভ িক? সকেলই িছল অনািদর অ দাস।
এখন এমন অব া দাঁিড়েয়েছ য , দুিদন বােদ হাঁিড় চড়েব না।’

‘হাঁিড় চড়েব না কন? নৃেপন মাইেনর চাকর িছল , স অন  চাকির খঁুেজ নেব।
আর ভাত? তার তা দাকান রেয়েছ।’

‘ দাকান থাকেব িক? ভাইেপারা মাক মা কের কেড় নেব।’
‘যিদ কেড়ও নয় , তবু ওেদর অ াভাব হেব না। ভাত আর িকছু না পা ক ,

দ রীর কাজ কের িনেজর পট চালােত পারেব।’
‘দ রীর কাজ।’ ক বাবু চিকেত চাখ তুিলয়া ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহেলন।
‘আপিন জােনন না? ভাত দ রীর কাজ জােন , ছেলেবলায় দ রীর দাকােন কাজ

িশেখেছ।’
পঁুিটরাম চা ও জলখাবার লইয়া আিসল। ক বাবু জলখাবােরর রকিব তুিলয়া লইয়া

আহাের মন িদেলন , িক  তাঁহার চ ু  দু’িট অ িনিব  হইয়া রিহল। একবার ধু অ ু ট
ের বিলেলন , ‘িক আ য! আিম জানতাম না।’

ব ামেকশ বিলল , ‘না-জানা আর আ য কী! দ রীর কাজ এমন িকছু মহৎ কাজ নয়
য কউ ঢাক পটােব।’

ক বাবু একবার ধূত চ ু  তুিলয়া বিলেলন , ‘তা বেট।’
পানাহার শষ হইেল ব ামেকশ তাঁহােক িসগােরট িদয়া বিলল , ‘আজ সকােল আপিন

বেলিছেলন , অনািদ হালদােরর সব কথা। আপিন জােনন , ইে  করেল তাঁেক ফাঁিসকােঠ
লটকােত পােরন—‘

ক বাবু িরেত উিঠয়া দাঁড়াইেলন , ‘ কথা! না না , আিম অনািদর কথা
কেখেক িজানব? মেদর মুেখ িক বেলিছলাম তার িক কানও মেন হয়? আ া , আজ
চললাম , অসংখ  ধন বাদ।’ িতিন ােরর িদেক অ সর হইেলন।

ব ামেকশ হািসয়া উিঠল , ‘ নুন , ক বাবু-িতিন ােরর কােছ িফিরয়া দাঁড়াইেলন ,
‘ কথা না বলেত চান না বলেবন , আমার বিশ আ হ নই। িক  আজ রাি ের এখােন
খাওয়া-দাওয়া করেত তা দাষ নই। ওখােন হয়েতা আজ। আপনার খাওয়া-দাওয়ার
অসুিবেধ হেব—‘

ক বাবু সা েহ দুই পা অ সর হইয়া আিসেলন , ‘খাওয়া-দাওয়া—!’
‘হাঁ। আপনার খািতের আজ না-হয় একটু তরল পদােথর ব ব া করা যােব।’
‘সিত  বলেছন। আপনারও। তাহেল অেভ াস আেছ। মাদ িদিদমিণ না জানেত পাের ,

কমন? হ া হ া। ক’টার সময় আসব বলুন।’
‘সে র পরই আসেবন। আমােক বাধহয় একবার ব েত হেব। িক  আপিন

িনি  থাকুন , যিদ িফরেত দির হয় চাকির আপনােক বসােব।’
‘ বশ বশ , আিম স ার পরই আিসব।’ ং ািবকট হাস  কিরেত কিরেত িতিন

ান কিরেলন।
ব ামেকশ আমার িত চাখ নাচাইয়া বিলল , ‘সাদা চােখ ক  দাস িকছু বলেব না।

—অিজত , তুিম িড় বািড় যাও , একিট পাঁট বাতল িকেন িনেয় এস। নািসক ইি  হেলই
চলেব। এিদেক আিম পঁুিটরামেক তািলম িদেয় রাখিছ।’

পাঁচটার সময় দুইজেন বািহর হইলাম।



পঁুিটরামেক তািলম দওয়া হইয়ােছ। বিসবার ঘের টিবেলর উপর বাতল কক- ু  ও
কােচর গলাস রাখা হইয়ােছ। বািহেরর াের কড়া নািড়েল পঁুিটরাম আিসয়া ার খুিলয়া
িদেব এবং ভ  িক মােছর মত মুখ দিখেল বিলেব—’আসুন বাব্ু , কতারা বিরেয়েছন , এখুিন
িফরেবন।’ ভ  িক মাছেক টিবেলর িনকট বসাইয়া পঁুিটরাম িডম ভািজয়া আিনয়া িদেব
এবং িনেজ গা-ঢাকা িদেব। তারপর—‘

ফুটপােথ নািময়া িজ াসা কিরলাম , ‘ কাথায় চেলিছ আমরা?’
ব ামেকশ হািসয়া বিলল , ‘ কানও িনিদ  গ ব ান নই। ক  দাস এেস বাতল

সাবাড় করেব তারপর আমরা িফরব।’
‘তা বুেঝিছ। িক  তত ণ করব কী?’
‘তত ণ চল গালদীিঘেত বায়ু সবন করা যাক।’
গালদীিঘেত িগয়া পাক খাইেত লািগলাম। বিশ কথাবাতা হইল না; ব ামেকশ

একবার বিলল , ‘ ক  দাস গিলেত চািব ফেলিন।’
এক সময় চােখ পিড়ল য়ুিনভারিসিট ইনি টু েট অেনক লাক েবশ কিরেতেছ ,

বাধহয় কানও অনু ান আেছ। ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া া  হইয়া পিড়য়ািছলাম,
ব ামেকশেক বিললাম, ‘চল না , দখা যাক ওখােন িক হে ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘চল। স বত কানও িবখ াত লােকর মৃতু  উপলে  উৎসবসভা
বেসেছ।’

য়ুিনভারিসিট ইনি টু েট েবশ কিরেত িগয়া ই ুবাবুর সিহত দখা হইয়া গল।
িতিন িসেনমার লাক , তার উপর স ীত  , অনু ােন যাগ িদেত আিসয়ােছন। ব ামেকেশর
অনুমান িমথ া নয় , িসেনমার এক িদকপােলর মৃতু বাসের তাঁহার সহধমীরা নৃত  গীত ারা
শাক কাশ কিরেতেছন। ই ুবাবুর সিহত ব ামেকেশর পিরচয় করাইয়া িদলাম। িতিন
আমােদর লইয়া িগয়া সামেনর িদেকর একটা সািরেত বসাইয়া িদেলন , িনেজও পােশ
বিসেলন।

মে র উপর কেয়কটা পদায়- দখা মুখ চােখ পিড়ল , অন  মুখও আেছ। সভাপিত
একজন পিলতেকশ িচ ািভেনতা।

ম  লাক িলর মেধ  একিট মেয়র মুখ িবেশষ কিরয়া আমার দৃি  আকষণ
কিরল। অপিরিচত মুখ; সু র নয় , িক  িচ াকষক। ত ী নয় , পূণা ী , রঙ ফসা বলা চেল ,
একরাশ চুল ঘােড়র কােছ কু িলত হইয়া লুটাইেতেছ। যাহােক যৗন আেবদন বলা হয় ,
যুবতীর তাহা চুর পিরমােণ আেছ। একিট ষ  গােছর যুবক তাহার গা ঘািষয়া বিসয়া
আেছ এবং মােঝ মােঝ তাহার কােন কােন কথা বিলেতেছ।

য গানটা চিলেতিছল তাহা শষ হইল। সভাপিত একিট িচরকুট হােত উিঠয়া
দাঁড়াইয়া বিলেলন , ‘এবার কুমারী িশউলী মজুমদার গাইেবন— কাথা যাও িফের চাও দূেরর
পিথক।’

য যুবতীেক আিম ল  কিরয়ািছলাম তাঁহারই নাম িশউলী মজুমদার। স সংযত
ম রপেদ স ুেখ আিসয়া উপেবশন কিরল , ষ া যুবক বাঁেয়াতবলা লইয়া বিসল। গান
আর  হইল।

গলািট িম  , িনেটাল , কুহক-কিলত। চাখ বুিজয়া িনেত লািগলাম। তারপর
ব ামেকেশর কনুইেয়র ঁতা খাইয়া চমক ভািঙল। ব ামেকশ কােন কােন বিলল , ‘ওেহ বাঁ
িদেক তািকেয় দখ।’

বাঁ িদেক স পেণ চ ু  িফরাইলাম। কেয়কখানা চয়ার বােদ থম সািরেত ভাত
বিসয়া আেছ। ত য় সমািহত মুেখর ভাব , একা  দৃি  গািয়কার উপর িবন । ভাত
বাধহয় আমােদর দিখেত পায় নাই , পাইেল এতটা একা  হইেত পািরত না। ব ামেকেশর



িদেক ঘাড় িফরাইয়া দিখলাম মুেখ একটু বাঁকা হািস লইয়া স গান িনেতেছ।
আমার মাথার মধ  িদয়া িবদু ৎ চমিকয়া গল। িশউলী মজুমদার , যাহােক ভাত

িববাহ কিরেত চািহয়ািছল , এ িক সই?…
িশউলী মজুমদােরর গান শষ হইল। তারপর আরও কেয়কজন গািহেলন। ল

কিরলাম , িশউলী মজুমদােরর গান শষ হইবার পর ভাত অলি েত উিঠয়া গল।
সভা শষ হইবার পূেব আমরাও উিঠলাম। ই ুবাবু আমােদর সে  ার পয

আিসেলন।
ব ামেকশ তাঁহােক িজ াসা কিরল , ‘ওই িশউলী মজুমদার নােম মেয়িট-খাসা গায়।

ও িক িসেনমার মেয়?’
ই ুবাবু বিলেলন , ‘না , এখনও ঢােকিন। তেব গদান  যখন জুেটেছ তখন আর

দির নই।‘
‘গদান ?’
‘ওই য তবলা বাজাি ল। লাকটা িসেনমার দালাল। ভ ঘেরর মেয়েদর গান

বাজনা শখােনা ওর পশা , িক  জুৎসই মেয় পেল িসেনমায় টেন িনেয় যায়।’
‘তাই নািক! ওরা সিত  নাম গদান ?’
‘নাম জগদান । িসেনমায় সবাই গদান  বেল। অেনক মেয়র মাথা খেয়েছ।’
‘িশউলীর বােপর নাম আপিন জােনন?’
‘নামিট যন েনিছলাম , হ াঁ , দয়ালহির মজুমদার। স িত পূবব  থেক এেসেছ।’
বাসায় িফিরলাম সাতটার সময়।
দরজা ভজােনা িছল , েবশ কিরয়া দিখলাম ক বাবু ত েপােশর উপর হাঁটু

গািড়য়া বিসয়ােছন , ডান হােতর তজনীেক ব ুেক পিরণত কিরয়া ঘেরর কােণ ল  ি র
কিরেতেছন। মেদর বাতলটা শূন  উদের এক পােশ পিড়য়া আেছ। ক বাবু আমােদর
েবশ জািনেত পিরেলন না , ঘেরর উধ কাণ তাক কিরয়া ব ুক ছঁুিড়েলন- ডুম—িফস।’

আওয়াজটা অবশ  িতিন মুেখই উ ারণ কিরেলন।
ব ামেকশ  কিরল , ‘ ক বাব্ু , িক হে ?’
ক বাবু বিলেলন , ‘চুপ , পািখ উেড় যােব। — ডুম—িফস।’
ব ামেকশ হা হা কিরয়া হািসয়া উিঠল , ‘ও , পািখ িশকার করেছন। তা কটা পািখ

মারেলন?’
ক বাবু ব ুক নামাইয়া সহজভােব বিলেলন , ‘িতনেট হেতল ঘুঘু মেরিছ।’ তাঁহার

িশিথল মুখম েল একটু তৃি র হািস খিলয়া গল।
ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ বশ। িক  ডুম-িফ  কন? ড়ুম না হয় বুঝলাম , িফস

কী?’
ক বাবু বিলেলন , ‘িফস বুঝেলন না? ডুম কের ব ুেকর আওয়াজ হল , আর িফস

কের পািখর াণ বিরেয় গল।’
ক বাবু শয়ন কিরেলন। দিখলাম িতিন ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন।
ঘ া দেড়ক পের তাঁহার ঘুম ভাঙাইলাম , তারপর আহার শষ কিরয়া আবার

ত েপােশ আিসয়া বিসলাম। ক বাবুর অব া এখন অেনকটা ধাত , প ী িশকােরর
আ হ আর নাই।

ক বাবুেক িসগােরট িদয়া ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল , ধাঁয়া ছািড়েত ছািড়েত
বিলল , ‘ ক বাব্ু , আপনােক দেখ মেন হয় বয়সকােল আপিন ভাির জায়ান িছেলন।’

ক বাবু মাথািট নািড়েত নািড়েত বিলেলন , ‘কী শরীর য িছল ব ামেকশবাব্ু , না
দখেল িব াস হয় না। ইয়া ছািত , ইয়া হােতর িল; একটা আ  পাঁঠা একলা খেয়



ফলেত পারতাম। লােক ডাকেতা-ভীম ক ।’
‘িন য় খুব মারামাির করেতন? অেনক সােয়ব ঠিঙেয়েছন?’ ‘সােয়ব িক বলেছন ,

জাহাজী গারা পয  ঠিঙেয়িছ। ব াটারা মদ খাবার জেন  জাহাজ থেক নামত। গিলখঁুিজেত
ঘুের বড়াত। আিম ওৎ পেত থাকতাম , কাউেক একলা পেল দু’ চার ঘা িদেয়ই ল া। হ া
হ াঁ।’

‘আপিন দখিছ আমার মেনর মতন মানুষ।–আ া , কখনও মানুষ খুন কেরেছন?’
ব ামেকশ অ র ভােব তাঁহার পাশ ঘািষয়া বিসল।

‘মানুষ খুন–!’ ক বাবু ঈষৎ সি ভােব তাকাইেলন।
‘আেরা মশাই , ভয় িকেসর? ইয়ার ব ু র কােছ বলেত দাষ িক? এই তা আিম

িতনেট মানুষ খুন কেরিছ। অিজত জােন , ওেক িজে স ক ন।’
ক বাবু আ ত হইেলম–িঠক িনেজর হােত খুন কিরিন , তেব দেল িছলাম। ওই

‘অনািদটা—‘
‘অনািদ হালদােরর সে  বুিঝ আপনার অেনক িদেনর পিরচয়?’
‘ই ু ল থেক। অনািদটা িছল পেগয়া শয়তান। িক  গােয় জার িছল না , তাই

আমােক দেল টানত। আিম ই ু েল ভাল ছেল িছলাম মশাই , ওই অনািদর পা ায় পেড়
িবগেড় গলাম।’

‘তারপর?’
‘একটা ডপুিটর ছেল সাইেকল চেড় ই ু েল আসত। একিদন আিম আর অনািদ

সাইেকল িনেয় সটকা   িদলাম , চারাবাজাের িদলাম বেচ। িক  ডপুিটর ছেলর সাইেকল ,
পুিলস লাগল। ধরা পেড় গলাম। হডমা ার দু’জনেক রাি েকট কের িদেল।’

‘ঐ তা। হডমা ার েলা বড় পািজ হয়। —তারপর িক হল?’
‘তারপর আর িক! নাম কাটা সপাই! বছর দুই পের থম মহাযু  আর  হল। আর

আমােদর পায় ক? এেকবাের মেসাপেটিময়া। বাসরা…কু   এল-আমারা–ভাির ফুিতেত
কেটিছল কটা বছর।’

‘ সই সময় বুিঝ রাইেফল চালােত িশেখিছেলন?’
‘হ াঁ। অব থ িটপ িছল। কু  -এ  -আমরায় যখন আটকা পেড়িছলাম তখন আমােদর

রসেদ টান পেড়িছল , ঘাড়ার মাংস খেত হেয়িছল। তখন আিম রাইেফল িদেয় উড়  পািখ
িশকার করতাম। ক াে ন আমার নাম িদেয়িছল—উইিলয়াম ট  ! স একিদন িছল।’
িন াস ফিলয়া বিলেলন , ‘যুে র পর দেশ িফের এলাম। আবার পুনমুিষক…তার িকছুিদন
পের অনািদ এক কা  কের বসল। বােপর সে  ঝগড়া কের ব াপেক ঠিঙেয় বািড় ছেড়
পালাল। এমন ঠিঙেয়িছল য বাপটা পেরর িদনই টঁেস গল। বািড়র লােকরা অবশ
ব াপারটা চাপাচুিপ িদেয় িদল িক  অনািদ সই য পালাল , পাঁচ বছর আর তার দখা নই।

‘পাঁচ বছর পের একিদন গভীর রাে  অনািদ চুিপচুিপ আমার কােছ এেস হািজর।
বলেল-ব বসা করিব তা চল আমার সে  , খুব লােভর ব বসা। আিম িজে স করলাম-
িকেসর ব বসা? কাথায় যেত হেব? স বলেল- বহােরর একটা ছা  শহের। মােরায়াড়ীর
সে  ব বসা। একলা স ব বসা হয় না। তাই তােক িনেত এেসিছ। রাতারািত বরাত িফের
যােব। যািব তা চল। —আমার তখন সময়টা খারাপ যাে  , রাজী হেয় গলাম।

‘ বহােরর নগণ  একটা জায়গা , নাম লালিনয়া। সামেন িদেয় রেলর লাইন গেছ।
িপছন িদেক পাহাড় আর জ ল। আমরা ইি শােন নেম শহের গলাম না , িদেনর বলায়
জ েলর মেধ  লুিকেয় রইলাম। সখােন অনািদ আসল কথা খুেল বলল—শহেরর একটের
জ েলর গা ঘঁেষ এক মােরায়াড়ীর গিদ আেছ , বুেড়া মােরায়াড়ীটা রাি ের একলা থােক।
বুেড়ার অেনক টাকা , গিদেত ডাকািত করেত হেব।



‘দুপুর রাে  মােরায়াড়ীর গিদেত গলাম। আমার হােত লাহার ডা া; অনািদর হােত
ইেলকি ক টচ, কামের ভাজািল। মােরায়াড়ীটা চারাই মােলর কারবার করত, রাে
চােররা তার কােছ আসত। অনািদ দরজায় টাকা িদেতই স দরজা খুেল িদেল , আিম
লাগালাম তার মাথায় এক ডা া। বুেড়াটা অ ান হেয় পেড় গল।

‘গিদ লুঠ করলাম। বিশ িকছু পাওয়া গল না , হাজার িতেনক নগদ আর িকছু
সানার গয়না। তাই িনেয় ব ি  , মােরায়াড়ীটা দারেগাড়ায় পেড়িছল , হঠাৎ অনািদর ঠ াং
জিড়েয় ধরল। অেনক ধ াধি  কেরও অনািদ ঠ াং ছাড়ােত পারল না , মােরায়াড়ী
মরণকামেড় কামেড় ধেরেছ। তখন স কামর থেক ভাজিল বার কের মারল বুেড়ার ঘােড়
এক কাপ। বুেড়াটা ক াঁক কের মের গল।

‘র মাখা ভাজািল সইখােন ফেল আমরা পালালাম। শষরাে  ইি শােন িগেয়
ন ধরলাম; লুেঠর মাল অনািদর কােছ িছল; স বলল-তুই এক গািড়েত ওঠ , আিম অন

গািড়েত উিঠ। দু’জেন এক কামরায় উঠেল কউ সে হ করেত পাের। উেঠ পড় , উেঠ পড় ,
পেরর শেন আবার দখা হেব। আিম একটা কামরায় উেঠ পড়লাম, অনািদ পােশর
কামরায়।

‘ব াস , সই য অনািদ লাপাট হল , িবশ বছেরর মেধ  আর তার িটিক দখেত
পলাম না- বইমান! িব াসঘাতক।’

পুরাতন টাকার শােক ক বাবু ফঁুিসেত লািগেলন। ব ামেকশ তাঁহােক আর একিট
িসগােরট িদয়া বিলল , ‘অনািদ হালদার বইমান িছল তাই তা তার আজ এই দুরব া। িক
আপিন য বেলিছেলন। ইে  করেল অনািদেক ফাঁিসকােঠ লটকােত পােরন। তার মােন
িক? তােক ফাঁসােত গেল আপিন িনেজও য ফঁেস যেতন।’

ক বাবু বিলেলন , ‘মােরায়াড়ী-খুেনর ব াপাের খুব হ চ হেয়িছল , কাগেজ লখােলিখ
হেয়িছল। পুিলস েভাজািলর গােয় অনািদর আঙুেলর ছাপ পেয়িছল। িক  অনািদেক তা
তারা চেন না , তােক ধরেব িক কের? একমা  আিম জানতাম। আিম যিদ পুিলসেক একিট
বনামী িচিঠ ছাড়তাম-লালিনয়ার খুনীর নাম অনািদ হালদার , স অমুক িঠকানায় থােক ,
আঙুেলর ছাপ িমিলেয় নাও—তাহেল কী হত?’

ব ামেকশ বিলল , ‘বুেঝিছ। তারপর আবার কেব অনািদ হালদারেক পেলন?’
ক বাব্ু , দ পংি  কাষমু  কিরেলন—’বছর দুই আেগ , এই কলকাতা শহের।

ফুটপাথ িদেয় যাি লাম , দিখ অনািদ বৗবাজােরর বাসায় ঢুেকেছ। আর যােব কাথায়?
খাঁজখবর িনেয় জানলাম অনািদ পয়সা কেরেছ , দুেধ-ভােত আেছ। একবার ভাবলাম , িদই
পুিলসেক বনামী িচিঠ। িক  আমার সময়টা তখন খারাপ যাে -একিদন িগেয় দখা
করলাম। অনািদ ভূত দখার মত আঁৎেক উঠল। আিম বললাম-আজ থেক আমােকও দুেধ-
ভােত রাখেত হেব , নইেল লালিনয়ার মােরায়াড়ীেক ক খুন কেরেছ পুিলস জানেত পারেব।
খুেনর মামলা তামািদ হয় না।’

রাত হইয়া িগয়ািছল , ক বাবু আমােদর ত েপােশই রাি  কাটাইেলন।
পরিদন সকােল ঘুম ভািঙেত দির হইল। তাড়াতািড় বিসবার ঘের িগয়া দিখ ,

ব ামেকশ বিসয়া িচিঠ িলিখেতেছ , ক বাবু নাই। িজ াসা কিরলাম , ‘িশকারী কাথায়?’
ব ামেকশ সহাস  চাখ তুিলয়া বিলল , ‘রাত না পায়ােত কখন উেঠ পািলেয়েছ।’
কাল রাে  মেদর মুেখ য-সব কথা কাশ পাইয়ােছ আজ সকােল তাহা রণ

কিরয়াই বাধহয় ক  দাস সিরয়ােছ।
ত েপােশ বিসলাম–’সাত সকেল কােক িচিঠ িলখেত বসেল?’
ব ামেকশ িচিঠখানা আমার িদেক বাড়াইয়া িদয়া আর একখানা িচিঠ িলিখেত আর

কিরল! িচিঠ পিড়য়া দিখলাম–



ভাই রেমশ , এতিদন পের আমােক িক তামার মেন আেছ। একসে  বহরমপুের
পেড়িছ। েফসােররা আমােক bomb-case বেল ডাকেতন। মেন পড়েছ?

নৃেপন দ  নােম একজেনর মুেখ খবর পলাম , তুিম তামার ােমই আছ। নৃেপনেক
তুিম চেনা , তামার পাড়ার ছেল। তার স ে  িকছু জানেত চাই।

কলকাতায় তামার আসা যাওয়া িন য় আেছ। একবার এেস না। আমার বাসায়।
িঠকানা িদলাম।

কেব আসেছ? ভালবাসা িনও।
ইিত
তামার পুরেনা ব ু
ব ামেকশ ব ী
ি তীয় প খািন িনমাই-িনতাইেক লখা–
িনমাইবাব্ু , িনতাইবাব্ু , কা  পা িনবােসর ততলার ঘেরর কথা জািনেত

পািরয়ািছ। আমার সে  অিবলে  আিসয়া দখা ক ন , নেচৎ খবরিট পুিলস জািনেত
পািরেব।

ব ামেকশ ব ী
আমােক বিলল , ‘চল , আজ সকােলই ব েত হেব।’
‘ কাথায়?’
‘দয়ালহির মজুমদােরর বাসার িঠকানা মেন আেছ তা?
‘১৩/৩ , রামতনু লন , শ ামবাজার।’
আধা ঘ া পের আমরা বািহর হইলাম। শ ামবাজাের িগয়া রামতনু লন খঁুিজয়া

বািহর কিরেত সময় লািগল। দেঘ  ও ে  গিলিট ু  , দুই ধােরর দুইিট বড় রা ার মেধ
যাগসাধন কিরয়ােছ। আমরা একিদক হইেত ন র দিখেত দিখেত অ সর হইলাম।

গিলর ায় মাঝামািঝ প িছয়ািছ হঠাৎ ও- াে র একটা বািড় হইেত একজন লাক
বািহর হইয়া আিসল , ঝেড়র মত আমােদর িদেক অ সর হইল। িচিনলাম ভাত। স
আমােদর পাশ িদয়া চিলয়া গল , আমােদর দিখেত পাইল না। উ খু  চুল , আর  মুখ-
চাখ; আ েনর হ ার মত স আমােদর পাশ িদয়া বিহয়া গল।

আমরা  তুিলয়া পর র দৃি  িবিনময় কিরলাম , তারপর য ার িদয়া ভাত
বািহর হইয়ািছল সই িদেক চিললাম। ন র খঁুিজবার আর েয়াজন নাই। ব ামেকশ
মৃদু েন বিলল , ‘অনািদ হালদার স  ভেঙ িদেয়িছল…এখন স নই , তাই ভাত
আবার এেসিছল…িক  সুিবেধ হল না।’

১৩/৩ ন র বািড়র দরজা ব । আমরা েণক দাঁড়াইয়া ইত ত কিরেতিছ , বািড়র
িভতর হইেত মেয়লী গলার গান আর  হইল। িম  িনেটাল কুহক-কিলত ক র , সে
তবলার স ত।

ব ামেকশ াের ধা া িদল। িভতের গান ব  হইল। একিট ৗঢ় ব ি  ার
খুলেলন। একেজাড়া কিঠন চ ু  আমােদর আপাদম ক পিরদশন কিরল।

‘িক চাই?’ লাকিটর আকৃিত যমন বউড় বাঁেশর মত পাকােনা , ক রও তমিন 
। একটু পূববে র টান আেছ।

ব ামেকশ বিলল , ‘আপনার নাম িক দয়ালহির মজুমদার?’
‘হাঁ। িক দরকার?’ িভতের েবশ কিরবার আ ান আিসল না , বরং গৃহ ামী দুই

কবাট ধিরয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইেলন।
ব ামেকশ বিলল , ‘অনািদ হালদার মারা গেছ , েনেছন বাধহয়। তার স ে  িকছু

জানেত চাই—‘



‘ ক অনািদ হালদার! আিম জািন না।’ দয়ালহিরবাবুর  র উ  হইয়া উিঠল।
‘জােনন না? তার আলমািরেত আপনার হ া েনট পাওয়া গেছ। আপিন পাঁচ হাজার

টাকা ধার িনেয়েছন।’
‘ ক বেল আিম ধার িনেয়িছ! িমথ া কথা। কা র এক পয়সা আিম ধাির না।’
‘হ া েনেট আপনার দ খত আিম িনেজর চােখ দেখিছ।’
‘জাল দ খত।’ দড়াম শে  দরজা ব  হইয়া গল।
আমরা িকছু ণ ব  দরজার স ুেখ দাঁড়াইয়া রিহলাম , তারপর িফিরয়া চিললাম।

িপছেন গান ও স ত আবার আর  হইল। ভরবী একতালা।
ামরা ার িদেক চিলেত চিলেত ব ামেকশ ি  হািসয়া বিলল, ‘দয়ালহির মজুমদার

লাকিট সামান  লাক নয়। অনািদ হালদার মেরেছ েন ভাবেছ পাঁচ হাজার টাকা হজম
করেব। হ া েনেট য দ খত কেরেছ সটা হয়েতা ওর আসল দ খত নয় , বঁিকেয় চুিরেয়
দ খত কেরেছ , মামলা যিদ আদালেত যায়। তখন অ ীকার করেব। িক  সটা আসল কথা
নয়;  হে  , অনািদ হালদার ওেক পাঁচ হাজার টাকা ধার িদেল কন?’

বিললাম , ‘অনািদ হালদােরর তজারািতর ব বসা িছল হয়েতা।’
‘তাই বেল িবনা জািমেন ধু হােত পাঁচ হাজার টাকা ধার দেব! অনািদ হালদার িক

এতাই কাঁচা ছেল িছল? বানের স ীত গায় িশলা জেল ভেস যায় দিখেলও না হয়
ত য়।’

‘তেব িক হেত পাের?’
‘জািন না। িক  জানেত হেব।–আমার িক সে হ হয় জােনা?’
‘কী? বিলবার জন  মুখ খুিলয়া ব ামেকশ থািময়া গল। তারপর আকােশর পােন

চাখ তুিলয়া বিলল , ‘দাঁেড় দাঁেড় ম।’
অতঃপর আিম আর  কিরলাম না।
সিদন বকােল আবার আমরা বািহর হইলাম। এবার গ ব ান ভােতর দাকান।
দাকােনর কাছাকািছ প িছয়ািছ , দিখ আর পাঁচজন লােকর মেধ  বাঁটুল সদার

আমােদর আেগ আেগ চিলয়ােছ। ভােতর দাকােনর সামেন আিসয়া বাঁটুেলর গিত াস
হইল , মেন হইল স দাকােন েবশ করেব। িক  েবশ কিরবার পূেব স একবার ঘাড়
িফরাইয়া িপছন িদেক চািহল। আমার সে  চাখােচািখ হইয়া গল। অমিন বাঁটুল আবার
িসধা পেথ চিলেত আর  করল।

আিম আড়েচােখ ব ামেকেশর পােন তাকাইলাম। তাহার  কুি ত , চায়ােলর হাড়
শ  হইয়া উিঠয়ােছ। আিম মৃদু ের বিললাম , ‘বাঁটুল িক এবার ভাতেক খে র পাকড়ােত
চায় নািক?’

ব ামেকশ গলার মেধ  ধু আওয়াজ কিরল।
দাকােন েবশ কিরলাম।
খির ার নাই , কবল ভাত কাউ াের কনুই রািখয়া কপােল হাত িদয়া বিসয়া আেছ ,

তাহার মুখ ভাল দখা যাইেতেছ না। আমােদর পদশে  স চাখ তুিলল। চাখ দুইিট
জবাফুেলর মত লাল। ণকাল অেচনা চােখ চািহয়া থািকয়া স ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া
দাঁড়াইল। বিলল , ‘আসুন।’

আমরা কাউ ােরর সামেন িগয়া দাঁড়াইলাম। পু কালেয়র রািশ রািশ বই আমার মেন
মাহ িব ার কের , আিম চািরিদেক ঘাড় িফরাইয়া দিখেত লািগলাম। ব ামেকেশর ওসব
বালাই নাই। স বিলল , ‘সামান  একটা কােজ এেসিছলাম। দখুন তা , এই চািবটা িচনেত
পােরন?’

ভাত ব ামেকেশর হাত হইেত চািব লইয়া ঘুরাইয়া িফরাইয়া দিখল। বিলল , না।



কাথাকার চািব?’
ব ামেকশ বিলল , ‘তা আিম জািন না। আপনােদর বাসার পােশ গিলেত কুিড়েয়

পেয়িছলাম।’
‘িক জািন , আিম কখনও দেখিছ বেল মেন হে  না। নতুন চািব দখিছ। হয়েতা

রা ার কানও লােকর পেকট থেক পেড় িগেয়িছল।’
ভাত চািব ফরত িদল। ব ামেকশ তাহ পেকেট রািখয়া বিলল , ‘ ক বাবুর খবর

িক? িতিন আজ সকালেবলা আপনার বাসায় িফের িগেয়িছেলন।’
ভাত ীণ হািসল—’হ াঁ। কাল রাে  কাথায় িগেয়িছেলন।’
কাথায় িগেয়িছেলন ব ামেকশ তাহা বিলল না , িজ াসা কিরল , ‘ ক বাবু তাহেল

আপনার ে ই রইেলন?’
‘তাই তা মেন হে । িক করা যায়? গলাধা া তা দয়া যায় না।’
‘তা বেট। নৃেপনবাবু কাথায়? চেল গেছন?’
‘না , এখনও যায়িন। তার দু’মােসর মাইেন বািক.গরীব মানুষ…ভাবিছ। তােক রেখ

দব। দাকােন একজন লাক রাখেল ভাল হয় , ওেকই রেখ দব ভাবিছ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ম  িক। আ া , িনমাই িনতাই বাধহয় আর আেসিন? আলমাির

িক পুিলেসর প  থেক সীল কের িদেয় গেছ?’
‘না , পুিলস আর আেসিন। তেব অনািদবাবুর কামের য চািব িছল সটা তারা িনেয়

গেছ। আলমািরর বাধহয় ঐ একটাই চািব িছল।’
‘তা হেব। আ া , আর একটা কথা িজ াসা কির। দয়ালহির মজুমদার নােম

একজনেক অনািদ হালদার পাঁচ হাজার টাকা ধার িদেয়িছল। আপিন জােনন?’
ভাত িকছু ণ অিব াস-ভরা িব ল চে  চািহয়া রিহল–’পাঁচ হাজার টাকা! আপিন

িঠক জােনন?’
‘অনািদ হালদােরর আলমািরেত আিম হ া েনট দেখিছ। তােত দয়ালহির মজুমদােরর

সই আেছ।’
ভােতর শীণ মুখ যন আরও  া  হইয়া উিঠল , স অধ ু ট ের বিলল ,

‘আিম জানতাম না। কখনও িনিন।’ স টুেলর উপর বিসেত িগয়া ান  হইয়া পিড়য়া
যাইবার উপ ম কিরল। ব ামেকশ হাত বাড়াইয়া টপ কিরয়া তাহােক ধিরয়া ফিলল।

‘ ভাতবাবু! আপনার র হেয়েছ-গা গরম।’
‘ র। না-ও িকছু নয়। ঠা া লেগেছ—‘
‘হয়েতা বুেক ঠা া বেসেছ। আপিন দাকােন এেলন কন? যান , বািড় িগেয় েয়

থাকুন। ডা ার দাকান—’
‘ডা ার’ ভাত স  হইয়া উিঠল–’না না , ওসব হা ামায় দরকার নই। আপিনই

সের যােব।’
‘আমার কথা নুন , কােছই আমার চনা একজন ডা ার আেছন , তাঁর কােছ চলুন।

রাগেক অবেহলা করা ভাল নয়। আসুন।’
 

ভাত আরও কেয়কবার আপি  কিরয়া শেষ রাজী হইল। দাকােন তালা লাগাইয়া
বািহর হইবার সময় ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘আপনার খা দেরায়ানিটেক দখিছ না।
তােক িক ছািড়েয় িদেয়েছন?’



ভাত বিলল , ‘হ াঁ। অেনকিদন দেশ যায়িন , কাজ ছেড় িদেয় চেল গল। আমারও
আর পাহারাওলার দরকার নই-–‘ বিলয়া িফক হািসল।

দুই িতন িমিনেট ডা ার তালুকদােরর ডা ারখানায় প িছলাম। িতিন ডা ারখানায়
উপি ত িছেলন; ব ামেকশ তাঁহােক আড়ােল লইয়া িগয়া কথাবাতা বিলল। তারপর িতিন
ভাতেক ঘের লইয়া িগয়া টিবেলর উপর শায়াইয়া পরী া আর  কিরেলন। আমরা

সিরয়া আিসলাম।
পরী ার শেষ ডা ার আিসয়া বিলেলন , ‘বুেক িপেঠ িকছু পলাম না। তেব ায়ুেত

তর শক লেগেছ। একটা ওষুধ িদি  , এক িশিশ খেলই িঠক হেয় যােব।’
ডা ার সি পশন িলিখেত গেলন , ব ামেকশও তাঁহার সে  গল। িকছু ণ পের

ঔষেধর িশিশ হােত িফিরয়া আিসয়া বিলল , চলুন। ডা ােরর াপ  আিম চুিকেয় িদেয়িছ।’
ভাত িব ত হইয়া বিলল , ‘ স িক , আপিন কন িদেলন? আমার কােছ টাকা রেয়েছ

—‘
‘আ া , স দখা যােব। এখন চলুন , আপনােক বাসায় প েছ িদেয় আিস।’
ভােতর চ ু  সজল হইয়া উিঠল—’আপিন আমার জেন  এত ক  করেছন—’
ব ামেকশ একটু হািসয়া বিলল , ‘সংসাের থাকেত গেল পর েরর জেন  একটু ক

করেত হয়। আসুন।’
ভাড়ােট গািড়েত ভাতেক লইয়া আমরা তাহার বাসার উে েশ  চিললাম।

ব ামেকেশর এই পরিহত েতর অ রােল কানও অিভসি  আেছ িকনা , এই টা বার
বার মেনর মেধ  খাঁচা িদেত লািগল।

বাসায় প িছেল ননীবালা দবী ভােতর েরর সংবাদ িনয়া ব াকুল হইয়া
পিড়েলন এবং তাহােক লইয়া িগয়া িবছানায় শায়াইয়া িদেলন। িতিন অিভ  ধা ী। ঔষধ-
পথ  স ে  তাঁহােক িকছু বিলেত হইল না। আমরা িবদায় লইলাম।

বািহেরর ঘের আিসয়া ব ামেকশ দাঁড়াইয়া পিড়ল। ভাবগিতক দিখয়া মেন হইল ,
তাহার যাইবার ই া নাই। আিম  তুিলয়া  কিরলাম , উ ের স বাম চ ু  কুি ত
কিরল।

িসঁিড়েত পােয়র শ । নৃেপন েবশ কিরল; আমােদর দিখয়া থমিকয়া দাঁড়াইল ,
‘আপনারা?’

ব ামেকশ বিলল , ‘ ভাতবাবুর শরীর খারাপ হেয়িছল , তাই তাঁেক প েছ িদেত
এেসিছ।’

‘ ভাতবাবুর শরীর খারাপ’ নৃেপন িভতর িদেক পা বাড়াইল।
‘একটা কথা , ব ামেকশ চািব বািহর কিরয়া তাহার স ুেখ ধিরল , ‘এ চািবটা িচনেত

পােরন?’
নৃেপেনর চােখর চাহিন এত ণ সহজ ও িসধা িছল , মু েত তাহা চারা চাহিনেত

পিরণত হইল। একবার ঢাক িগিলয়া স যয  সংযত কিরয়া লইল , তারপর বিলল ,
‘চািব? কার চািব আিম িক কের িচিনব? মাফ করেবন , ভাতবাবুর র’–কথা শষ না
কিরয়াই স ভােতর ঘেরর িদেক চিলয়া গল।

েণক দাঁড়াইয়া থািকয়া ব ামেকশ আমার কােন কােন বিলল, ‘অিজত, তুিম দাঁড়াও,
আিম এখিন আসিছ।’ স লঘুপেদ অনািদ হালদােরর ঘেরর িদেক চিলয়া গল।

একলা দাঁড়াইয়া আিছ; ভািবেতিছ কহ যিদ আিসয়া পেড় এবং ব ামেকশ স ে
সওয়াল আর  কের , তখন িক বিলব! িক  িমিনটখােনক পের ব ামেকশ িফিরয়া আিসল ,
বিলল , ‘চল, এবার যাওয়া যাক।’

নীেচ দাওয়ায় বিসয়া ষ ীবাবু ঁকা চুিষেতিছেলন , আমােদর পােন ক  মট কিরয়া



তাকাইেলন রা ায় আেলা িলয়ােছ। আমরা ত বাসার িদেক পা চালাইলাম। চিলেত
চিলেত ব ামেকশ। বিলল , ‘অনািদ হালদােরর আলমািরর চািবই বেট এবং ক গিলেত
ফেলিছল , স িবষেয়ও কান সে হ নই।’

হা াখােনক কািটয়া গল। কানও িদক হইেত আর কানও সাড়া শ  নাই িনমাই-
িনতাইেক ব ামেকশ অিবলে  আিসয়া দখা কিরেত বিলয়ািছল , তাহারাও িন ু প। আবার
যন সব িঝমাইয়া পিড়য়ােছ। ইি শন হইেত ন ছািড়য়া গেল যমন হয় , এ যন
অেনকটা সইরকম অব া।

তারপর ন আিসল। একটার পর একটা ন আিসেত লািগল। শষ পয  এত
ন আিসল য িন াস ফিলবার সময় রিহল না।

সকালেবলা ডােক দু’িট িচিঠ আিসল। একিট িচিঠ সত বতীর। স দীঘকাল আমােদর
না। দিখয়া আমােদর বাঁিচয়া থাকা স ে  সি হান হইয়া উিঠয়ােছ , অিবলে  দশন চায়।
ি তীয় িচিঠখািন খজুরহােটর রেমশ মি েকর। িতিন িলিখয়ােছন—

ভাই ব ামেকশ , তুিম তাহেল আমােক ভালিন? তামার িচিঠ পেয় কী আন  য
হল বলেত পাির না। সই পুরেনা ভুেল যাওয়া কেলজ-জীবেনর কথা আবার মেন পেড়
যাে ।

ভাই, আিম তামার সে  িন য় দখা করেত যতাম, িক  িকছুিদন থেক বােত
শয াশায়ী হেয় আিছ , নড়বার মতা নই। তামার কীিতকলাপ বইেয় পেড়িছ , তুিম
কলকাতায় থােকা তাও জািন। িক  িঠকানা জানা িছল না বেল এতিদন যেত পািরিন।
এবার সের উেঠই যাব।

তুিম যার কথা জানেত চেয়ছ তার স ে  অেনক কথাই জািন , দখা হেল সব
বলব। ভাির ণী লাক। একবার জল খেটেছ। ওর ধান এবং সবে  ণ হে  , য-
কানও তালার চািব একবার দখেল অিবকল নকল চািব তির করেত পাের। ণধর ছেল ,
খুেড়া বািড় থেক তািড়েয় িদেয়েছ। খুেড়ার িস ুেকর চািব তির কেরিছল , মােঝ মােঝ
পাশ দশ টাকা সরােতা। খুেড়া তািড়েয় দবার পর কলকাতায় িগেয় চাকির করত ,
সখােনও ক াশ-বা র চািব তির কেরিছল। ধরা পেড় জেল গল। স আজ চার পাঁচ
বছেরর কথা। তুিম কান সূে  তার স েক এেসছ জািন না , িক  সাবধােন থেকা।

তামােক দখার জেন  মন ছ  ফটু করেছ। আজ এই পয । ভালবাসা িনও। ইিত-
তামার রেমশ।

ব ামেকশ বিলল , ‘ ণী লাক তােত সে হ িক। এমন ণী লাক পৃিথবীেত অ ই
আেছ। যােহাক , ন াপার কায-প িত এবার বশ বাঝা যাে । অনািদ হালদার আলমািরর
চািব কামের রাখত , দখার সুিবেধ িছল না। কানও সময় ন াপী একবার চািবটা দেখ
ফেলিছল , স চািব তির করল। আলমািরেত মাল আেছ স জানত , সুেযােগর অেপ া
করেত লাগল। তারপর কালীপুেজার রাে — বিলয়া ব ামেকশ থািমল।

‘কালীপুেজার রাে  কী?’
ব ামেকশ উ র িদবার পূেবই ােরর কড়া নিড়য়া উিঠল। ার খুিলয়া দিখ , অপূব

দৃশ । উিকল কািমনীকা  মু কী দুই পােশ দুই মে ল লইয়া দাঁড়াইয়া আেছন।
কািমনীকা র মুেখ সুধািবগিলত হািস। িনমাই ও িনতাইেক দিখয়া মানুষ বিলয়া চনা যায়
না , সত  সত ই দু’িট িভজা িবড়াল। খািল পা , গােয় গরেদর দােছাট , মুেখ অে ৗিরত দািড় ,
অেশৗেচর বশ।

িতনজেন ঘের েবশ কিরেলন। ব ামেকশ আরাম- কদারা হইেত একবার ঘাড়
িফরাইয়া দিখল , তাহার মুেখর তাি ল -ভাব েম ব হােস  পিরণত হইল। স বিলল ,
‘আপনারা শষ পয  এেলন তাহেল?—বসুন।’



িতনজেন ত েপােশর িকনারায় বিসেলন। কািমনীকা  বিলেলন , ‘একটু দির হেয়
গল। আপিন িচিঠেত য-রকম ভয় দিখেয় িদেয়িছেলন , ওরা একলা আসেত সাহস কেরিন ,
আমার কােছ ছুেট িগেয়িছল। তা আিম হলাম িগেয় উিকল , একটু খাঁজ-খবর না িনেয় তা
আসেত পাির না। তাই—‘

‘ কাথায় খাঁজ-খবর িনেলন? কা  পা িনবােস? সখােন বুিঝ সুিবেধ হল না?
সা ী ভাঙােত পারেলন না? কা বাবু সেত র অপলাপ করেত রাজী হেলন না?’

কািমনীকা বাবু আহত ের বিলেলন , ‘িছ িছ , এ আপিন িক বলেছন , ব ামেকশবাবু!
সা ী ভাঙােনা আমার পশা নয় , মে েলর প  থেক সত  আিব ার করাই আমার কাজ।’

‘সত  আিব ার করবার জেন  কা  হােটেল যাবার দরকার িছল না, মে ল
দুিটেক িজে স করেলই জানেত পারেতন।’

‘ওরা ছেলমানুষ , তার ওপর অেশৗচ চলেছ। যােহাক , আপিন িক জানেত চান বলুন ,
কানও কথাই ওরা আপনার কােছ লুেকােব না। ওেদর বয়ান নেল আপিন বুঝেত
পারেবন য , ওরা স ূণিনেদয।’

ব ামেকশ িনতাই ও িনমাইেক পযািয় েম িনরী ণ কিরয়া বিলল , ‘এেদর মেধ
কা  হােটেল যাতায়াত করেতন ক?’

কািমনীকা  বিলেলন , ‘ওরা দু’জেনই যত। তেব ওেদর চহারা অেনকটা একরকম ,
তাই বাধহয় হােটেলর লােকরা বুঝেত পােরিন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ ।ঁ কা  হােটেলর ততলার ঘর ভাড়া নবার উে শ  িক?’
কািমনীকা  বিলেলন , ‘তাহেল গাড়া থেকই সব খুেল বিল–’
ব ামেকশ বিলল , ‘ওঁেদর কথা ওঁরা িনেজর মুেখ বলেলই ভাল হত না?’
‘ হঁ হঁ , স তা িঠক কথা। তেব িক জােনন , ওরা ছেলমানুষ , তার ওপর

ব াপারস াপার দেখ খুবই নাভাস হেয় পেড়েছ। হয়েতা বলেত িগেয় গালমাল কের
ফলেব-আপিন সে হ করেবন ওরা িমেছ কথা বলেছ—’

িন াস ফিলয়া ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ আপিনই বলুন তাহেল। বুঝেত পারিছ
আপনার বলা আর ওেদর বলায় কানও তফাৎ হেব না। িমেছ সময় ন  কের লাভ িক?’

ছেলমানুষ দু’িট বা  িন ি  কিরল না , কািমনীকা  তােদর জবানীেত কািহনী িববৃত
কিরেলন। মাটামুিট কািহনীিট এই—

বছর দুই আেগ অনািদ হালদার মহাশয় যখন কিলকাতায় বসবাস আর  কেরন
তখন িনমাই িনতাই খবর পাইয়া কাকার কােছ ছুিটয়া আেস। তাহারা িপতৃহীন , কাকাই
তাঁহােদর একমা  অিভভাবক , কাকােক তাহারা সােবক বািড়েত লইয়া যাইবার জন  িনব
কের।

অনািদ হালদার অিতশয় স ন এবং ভােলা মানুষ িছেলন , ভাইেপােদর িত তাঁহার
মেহর সীমা িছল না। িক  একদল দু  লাক তাঁহার ভালমানুষীর সুেযাগ লইয়া ঘােড়
চািপয়া বিসয়ািছল , তাঁহার কােন কুম ণা িদেত লািগল , ভাইেপােদর উপর তাঁহার মন িব প
কিরয়া তুিলল। িতিন িনতাই-িনমাইেয়র সে  স ক িবি  কিরয়া িদেলন।

িনমাই িনতাই ন ায়তঃ ধমতঃ অনািদবাবুর উ রািধকারী। তাঁহােদর ভয় হইল , এই
দু  লাক েলা কাকােক ঠকাইয়া সম  স ি  আ সাৎ কিরেব , হয়েতা তাঁহােক খুন
কিরেতও পাের। িনমাই িনতাই তখন িনেজেদর মেধ  পরামশ কিরয়া কা  হােটেল ঘর
ভাড়া কিরল। এবং জােনালা িদয়া অনািদবাবুর বাসার উপর নজর রািখেত লািগল। তাঁহােদর
বািড়েত একটাশ পুরেনা আমেলর দূরবীন আেছ , সই দূরবীন চােখ লাগাইয়া অনািদবাবুর
বাসার িভতরকার কাযকলাপ পযেব ণ কিরবার চ া কিরত। এই দখুন সই দূরবীন।

—িনমাইিনতাইেয়র একজন চাদেরর িভতর হইেত দূরবীন বািহর কিরয়া দখাইল।



চামড়ার খােপর মেধ  চােঙর মত দূরবীন , টািনেল ল া হয়; ব ামেকশ নািড়য়া চািড়য়া
ফরত িদল। কািমনীকা  আবার আর  কিরেলন। —

িনমাই িনতাই পালা কিরয়া হােটেল যাইত এবং চােখ দূরবীন লাগাইয়া জানালার
কােছ বিসয়া থািকত। অবশ  ইহা িনতা াই ছেলমানুষী কা । কািমনীকা  িকছু জািনেতন
না , জািনেল এমন হাস কর ব াপার ঘিটেত িদেতন না। যােহাক , এইভােব কেয়কমাস
কািটবার পর কালীপূজার রাি  আিসয়া উপি ত হইল।

রাি  দশটা আ াজ িনমাই হােটেল িগয়া দূরবীন লাগাইয়া বিসল। অনািদবাবু
ব ালকিনেত দাঁড়াইয়া বািজ পাড়ােনা দিখেতিছেলন। এগােরাটার সময় এক ব াপার ঘিটল।
অনািদবাবু হঠাৎ িপছেনর দরজার িদেক িফিরেলন , যন িপছেন কাহারও সাড়া পাইয়ােছন।
সে  সে  ব ুেকর আওয়াজ হইল এবং ব ুেকর িল িনমাইেয়র কােনর পাশ িদয়া চিলয়া
গল। ওিদেক ব ালকিনেত অনািদবাবু ধরাশায়ী হইেলন। িক  ঘেরর অ কার হইেত ক
িল চালাইয়ােছ িনমাই তাহা দিখেত পাইল না।

িনমাই ব াপার বুিঝেত পািরল। ব ুেকর িল অনািদবাবুর শরীর ভদ কিরয়া আর
একটু হইেল িনমাইেকও বধ কিরত; ভাগ েম িলটা তাহার রগ ঘািষয়া চিলয়া িগয়ােছ।
স তৎ ণাৎ বািড় িফিরয়া গল এবং দুই ভাইেয় পরামশ কিরয়া সই রাে ই কািমনীকা র
কােছ উপি ত হইল। তারপর যাহা যাহা ঘিটয়ােছ ব ামেকশবাবু তাহা ভালভােবই জােনন।

ইহাই সত  পিরি িত , ইহােত িব ুমা  িমথ া নাই। ব ামেকশবাবু িবেবচক ব ি  ,
িতিন িন য় বুিঝয়ােছন য পূজ পাদ খু তাতেক বধ করা কানও ভ েলােকর ছেলর পে
স ব নয়। অতএব িতিন যন পুিলেস খবর না দন। পুিলস-িবেশষত বতমানকােলর
পুিলস-যিদ এমন একটা ছুতা পায় তাহা হইেল িনতাই-িনমাইেক না ানাবুদ কিরয়া ছািড়েব ,
িনরাপরােধর িত জুলুম কিরেব। ইহা কদাচ বা নীয় নয়। এেকই তা অিবচার অত াচাের
দশ ছাইয়া িগয়ােছ।

কািমনীকা  শষ কিরেল ব ামেকশ আড়েমাড়া ভািঙয়া হাই তুিলল , অলসকে
বিলল , ‘এঁরা succession certificate-এর জন  দরখা  কেরেছন িন য়? তার িক হল?’

কািমনীকা  বিলেলন , ‘দরখা  করা হেয়েছ। তেব আদালেতর ব াপার , সময়
লাগেব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আমার িব াস ভাত কানও আপি  তুলেব না। তেব বইেয়র
দাকানটা তার িনেজর নােম; আপনারা যিদ সিদেক হাত বাড়ন তাহেল স লড়েব।’

‘না না , অনািদবাবু যা দান কের গেছন তার ওপর ওেদর লাভ নই। —তাহেল
ব ামেকশবাব্ু , আপিন কা  হােটেলর কথাটা কাশ করেবন না। আশা করেত পাির
িক?’

‘এ িবষেয় আিম িবেবচনা কের দখব। িনমাইবাবু িনতাইবাবু যিদ িনেদাষ হন তাহেল
িনভেয় থাকেত পােরন। আ া , আজ আসুন তাহেল।’

িতনজেন গাে া ান কিরয়া পর র দৃি  িবিনময় কিরেলন , চােখ চােখ কথা হইল।
তারপর কািমনীকা  একটু আমতা আমতা কিরয়া বিলেলন , ‘আজ আমরা আপনার অেনক
সময় ন  করলাম। িতপূরণ প সামান  িকছু— বিলয়া পেকট হইেত পাঁচিট একশত
টাকার নাট বািহর কিরয়া বাড়াইয়া ধিরেলন।

ব ামেকেশর অধর ব -বি ম হইয়া উিঠল—’আমার সমেয়র দাম অত বিশ নয়।
তাছাড়া , আিম ঘুষ িনই না।’

কািমনীকা  তাড়াতািড় বিলেলন , ‘না না , স িক কথা। আপিন অনািদবাবুর মৃতু
স ে  তদ  করেছন , তার তা একটা খরচ আেছ। স খরচ এেদরই দবার কথা। আ া ,
আর আপনার সময় ন  করব না। নম ার।’ নাট িল টিবেল রািখয়া িতিন মে ল সহ



ি েবেগ িন া  হইেলন।
ব ামেকশ নাট িল উ াইয়া পা াইয়া পেকেট রািখেত রািখেত বিলল , ‘ঘুষ িক

কের িদেত হয় িশখলাম।’ তারপর  বাঁকাইয়া আমার পােন চািহল—’ কমন গ  নেল?’
বিললাম , ‘আমার তা নহাৎ অস ব মেন হল না।’
‘এরকম গ  তুিম িলখেত পােরা? সাহস আেছ?’
‘এমন অেনক সত  ঘটনা আেছ যা গে র আকাের লখা যায় না , িলখেল

িব াসেযাগ  হয় না। তবু যা সত  তা সত ই। Truth is stranger than fiction.’
তক বশ জিময়া উিঠবার উপ ম কিরেতেছ এমন সময় াের আবার অিতিথ

সমাগম হইল। দরজা ভজােনা িছল; একজন দরজার ফাঁেক মু  িব  করাইয়া বিলল,
‘আসেত পাির স ার?’ বিলয়া দাঁত িখঁচাইয়া হািসল।

অবাক হইয়া দিখলাম , িবকাশ দ ! বছরখােনক আেগ িচিড়য়াখানা সে  তাহার
সিহত পিরচয় ঘিটয়ািছল। তাহার হািসিট অটুট আেছ। িক  বশভূষা দিখয়া মেন হয় ধন-
ভােগ  ভাঙন ধিরয়ােছ।

ব ামেকশ সমাদর কিরয়া িবকাশেক বসাইল , হািসয়া বিলল , ‘তারপর , খবর িক?’
িবকাশ বিলল , ‘খবর ভাল নয়। স ার। চাকির গেছ , এখন ফ া ফ া কের বড়াি ।’
ব ামেকেশর মুখ গভীর হইল–’চাকির গল কান অপরােধ?’
িবকাশ বিলল , ‘অপরাধ করেল তা ফাঁিস যতম স ার। অপরাধ কিরিন। তাই চাকির

গেছ।’
‘ ঁ। তা এখন িক করেছন?’
‘কােজর চ ায় ঘুের বড়াি । আপনার হােত যিদ িকছু থােক তাই খবর িনেত

এলাম।’
ব ামেকশ একটু ভািবয়া বিলল , ‘কাজ-? আ া , কােজর কথা পের হেব , আজ বলা

হেয় গেছ , এখােনই খাওয়া-দাওয়া ক ন।’
িবকােশর মুেখ কৃত তার একিট ি  হািস ফুিটয়া উিঠল—’না স ার , আমােক

দুপুরেবলা বাসায় িফরেত হেব। যিদ িকছু কাজ থােক , ওেবলা আবার আসব।’
িবকােশর মুখ দিখয়া মেন হইল তাহার বাসায় কানও অভু  ি য়জন তাহার পথ

চািহয়া আেছ।
ব ামেকশ আবার একটু ভািবয়া বিলল , ‘আমার হােত একটা কাজ আেছ স কােজ

আপনার মতন কঁুিশয়ার লাক চাই। একিট লােকর হাঁিড়র খবর যাগাড় করেত হেব?
িবকাশ পেকট হইেত ডােয়িরর মত একটা খাতা ও পি ল বািহর কিরল—‘নাম?’
ব ামেকশ বিলল , ‘িশউলী মজুমদােরর নাম েনেছন?’
‘িশউলী মজুমদার? গান গায়?’
‘হ াঁ। তার বােপর নাম দয়ালহির মজুমদার , িঠকানা ১৩/৩ , রামতনু লন ,

শ ামবাজার। এেদর বািড়র সব খবর সং হ করেত হেব।’
িলিখয়া লইয়া িবকাশ বিলল , ‘কেব খবর চান?’
ব ামেকশ বিলল , ‘একিদেনর কাজ নয়। অেনকিদন ধের একটু একটু কের খবর

যাগাড় করেত হেব। অতীেতর খবর , বতমােনর খবর , বািড়েত কারা আেস যায় , কী কথা
বেল সব খবর চাই। অনািদ হালদার আর ভাত-এই দুেটা নাম মেন রাখেবন। যখনই িকছু
খবর পােবন আমােক এেস জানােবন।’

‘ বশ , আজ তাহেল উিঠ।’ খাতা পি ল পেকেট পুিরয়া িবকাশ উিঠয়া দাঁড়াইল।
ব ামেকশ একিট একশত টাকার নাট তাহার হােত িদয়া বিলল , ‘আজ একেশা

টাকা রাখুন। কাজ হেয় গেল আরও পােবন।’



নাট হােত লইয়া িবকাশ িকছু ণ অপলক চে  সইিদেক চািহয়া রিহল , তারপর
চাখ তুিলয়া বিলল , ‘ ব ামেকশবাব্ু , পেট ভাত না থাকেল মুখ দেখ ধরা যায়-না? আপিন
িঠক ধেরেছন?’ খপ কিরয়া ব ামেকেশর পােয়র ধূলা লইয়া িবকাশ তপেদ ান কিরল।

ব ামেকশ ার ব  কিরয়া িদয়া খামেখয়ালী গােছর হািসল–’িকছু টাকার সদগিত
হল। চল , আর দির নয় , নেয় খেয় নওয়া যাক। নেল এখিন হয়েতা আবার নতুন
অিতিথ এেস হািজর হেব।’

অপরাে  পঁুিটরাম যখন চা লইয়া আিসল তখন ল  কিরলাম , তাহার মুখখানা শীণ
ও ক নাি । িজ াসা কিরলাম , ‘িক র , িক হেয়েছ?’

পঁুিটরাম বিলল , ‘আবার অ েলর ব থা ধেরেছ বাবু।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আিম ওষুধ িদি  , তুই েয় থাকেগ যা। এ বলা আর তােক

রাঁধেত হেব না।’
িকছুিদন হইেত পঁুিটরামেক অ শূেল ধিরয়ােছ; িব  কাঁকর এবং তঁতুল িবিচর ড়া

তাহার সহ  হইেতেছ না। ব ামেকশ তাহােক যায়ােনর জল িদয়া িফিরয়া আিসেল বিললাম ,
নীেচ খবর পাঠাই , মেসই আজ আমােদর খাওয়ার ব ব া হাক।’

ব ামেকশ একটু ভািবয়া বিলল , ‘না , চল আজ কানও হােটেল খেয় আিস। আজ
পাঁচেশা টাকা হােত এেসেছ , ববরস  ধন য়ং হওয়া দরকার।’

আিম তাহার এই লঘুতায় সায় িদেত পািরলাম না , বিললাম , ‘ ব ামেকশ , িকছু মেন
কেরা না। ওই পাঁচেশা টাকা য ঘুষ যখন বুঝেত পেরছ তখন ও টাকা নওয়া িক তামার
উিচত হেয়েছ?’

ব ামেকশ বিলল , ‘এ ে র উ ের অেনক যুি তেকর অবতারণা করেত পাির।
িক  তা করব না। টাকা আমার চাই তাই িনেয়িছ , ঘেরর খেয় বেনর মাষ তাড়ােত পারব
না।’

‘িক  ধেরা-যিদ শষ পয  জানা যায় য , িনমাই িনতাই খুন কেরেছ , তখন িক
করেব? ঘুষ খেয় কথাটা চেপ যােব?’

‘না , চেপ যাব না , ওেদরই ধিরেয় দব। অবশ  যিদ পুিলস ধরেত চায়। মেন রেখা ,
অনািদ হালদােরর খুেনর তদ  করবার জন ই ওরা আমােক টাকা িদেয়েছ , ঘুষ বেল
দয়িন।’

‘তা যিদ হয় তাহেল ত  কথা।’
‘ তামার ভয় নই , ঘুষ খেয় আিম অধম করব না। অধম করার মতলব যিদ থাকত

তাহেল পাঁচেশা টাকা িনেয় স  হতাম না , রীিতমত আেখেরর র  কের িনতাম।’ বিলয়া
ব ামেকশ হািসল।

চা শষ কিরয়া িসগােরট ধরাইলাম। এ বলা বাধহয় আর অিতিথ অভ াগেতর
ভাগমন হইেব না ভািবেতিছ , ভাত আিসয়া উপি ত। তাহার হােত একিট বৗচুকা ,
চহারা দিখয়া বাঝা যায় , স িত রাগ হইেত উিঠয়ােছ , চােখর মেধ  দুবলতার িচ
এখনও লু  হয় নাই। ব ামেকশ বিলল , ‘আসুন। এখন শরীর কমন?’

লিজত হািসয়া ভাত বিলল , ‘ সের গেছ। সিদন অেনক ক  িদলাম। আপনােদর।’
‘িকছু না। হােত ওটা িক?’
‘একটু িমি । ভীম নােগর দাকােনর সামেন িদেয় যাি লাম , ভাবলাম িকছু িনেয়

যাই।’
বাঁ  কা খুিলেল দখা গল , িমি  অ  নয় , ায় কুিড় পঁিচশ টাকার কড়া পােকর

সে শ। সিদন ব ামেকশ তাহার উপকার কিরয়ািছল , ডা ার গািড়-ভাড়া ভৃিতর খরচ
লয় নাই , তাই ভাত অত  িশ ভােব তাহা ত াপণ কিরেত চায়। ব ামেকশ উ িসত



হইয়া বিলল , ‘আের আের , এ য গীয় ব াপার। অিজত , আজ কার মুখ দেখ উেঠিছলাম
বল তা?’

বিললাম , যতদূর মেন পেড় তুিম আমার মুখ দেখিছেল এবং আিম তামার মুখ
দেখিছলাম।’

‘তেবই বােঝ , আমােদর মুখ দুেটা সামান  নয়। যােহাক , খাবার েলা সিরেয় রাখা
ভাল , বাইের ফেল রাখা িকছু নয়।’ ব ামেকশ সে শ িল িভতের রািখয়া আিসয়া বিলল ,
‘ ভাতবাব্ু , চা খােবন নািক?’

‘আে  না , আিম চ খেয় এেসিছ।’ স ঘেরর এিদক ওিদক চািহয়া বিলল , ‘এখােন
কবল আপনারা দু’জেন থােকন বুিঝ?’।

ব ামেকশ বিলল , ‘উপি ত দু’জেনই আিছ। আমার ী এবং ছেল এখন পাটনায়।’
ভােতর চাখ দুইিট যন নৃত  কিরয়া উিঠল—’পাটনায়!’
ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ , যা হা ামা চেলেছ , তােদর বাইের রেখিছ। আপিন বুিঝ

পাটনা এখনও ভুলেত পােরনিন।’
‘পাটনা ভুলব!’ ভােতর র গাঢ় হইয়া উিঠল—’জে  অি  পাটনােতই কািটেয়িছ।

কত ব ু  আেছ সখােন। ইশাক সােহব আেছন।’
‘ইশাক সােহব?’
‘আমার ও াদ। তাঁর দাকােন চাকির করতাম , িতিন হােত ধের আমােক দ রীর

কাজ িশিখেয়িছেলন। এমন ভাল লাক হয় না , দবতুল  লাক। এখন বুেড়া হেয়েছন. ক
তাঁর দাকােন কাজ করেছ ক জােন…হয়েতা িতিন একই কাজ কেরেছন।’ ভাত িন াস
ফিলল।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘পাটনায় কান পাড়ায় থােকন িতিন?’
‘িসিটেত থােকন। সখােন সকেলই তাঁেক চেন। আমার আর ওিদেক যাওয়া হয়িন ,

সই য পাটনা থেক এেসিছ , আর যাইিন। ব ামেকশবাব্ু , আপিন িন য় মােঝ মােঝ
পাটনা যান? এবার যখন যােবন ইশাক সােহবেক দেখ আসেবন? কমন আেছন িতিন-বড়
দখেত ইে  কের।’

‘িন য় দখা করব। তারপর এিদেকর খবর িক? ক বাবু কমন আেছন?’
ভাত বিলল , ‘ ক বাবু চেল গেছন।’

চেল গেছন?’
‘হ াঁ। আমার বাসায় ওঁর পাষাল না। মা’র সে  িদনরাত িখিটিমিট লাগত। তারপর

একিদন িনেজই চেল গেলন।’
‘যাক , আপনার ঘাড় থেক একটা বাঝা নামল। আর নৃেপনবাবু? িতিন িক আপনার

দাকােন কাজ করেছন?’
‘হ াঁ।’
‘িক কাজ কেরন?’
‘বইেয়র দকােন অেনক ছুেটাছুিটর কাজ আেছ। অন  দাকান থেক বই আনেত

হয় , িভ িপ পাঠাবার জেন  পা  অিফেস যেত হয়। এসব কাজ আেগ আমােকই করেত
হত। এখন নৃেপনবাবু কেরন।’

‘ভাল।’
ভাত এত ণ বামেকেশর সে  কথা বিলেতিছল , মােঝ মােঝ আমার িদেক

তাকাইেতিছল; এখন স আমার িদেক িফিরয়া বিসয়া বিলল , ‘অিজতবাব্ু , আিম আপনার
কােছ আসব বেলিছলাম মেন আেছ বাধহয়। এইসব গ েগােল আসেত পািরিন। আপনার
কােছ আমার একিট অনুেরাধ আেছ।’



‘িক অনুেরাধ বলুন।’
‘আপনার একখািন উপন াস আমােক িদেত হেব। আিম গরীব কাশক , নতুন

দাকান কেরিছ। তবু অন  কাশেকর কাছ থেক আপিন যা পান আিমও তাই দব।’
নূতন কাশকেক বই দওয়ায় িবপদ আেছ , কখন লালবািত ািলেব বলা যায় না।

একবার এক অবিচীনেক বই িদয়া ঠিকয়ািছ। আিম ইত ত কিরয়া বিললাম , ‘তা , এখন তা
আমার হােত িকছু নই-’

ব ামেকশ বিলল , ‘ কন , য উপন াসটা ধেরছ সটা িদেত পােরা। ভাতবাব্ু , আপিন
ভাবেবন না , অিজেতর বই আপিন পােবন।’

ভাত উৎসািহত হইয়া বিলল , ‘যখন আপনার বই শষ হেব তখন দেবন। এখন
আমার দাকান ভাল চলেছ না , পেরর বই কিমশেন িবি  কের কতটুকুই বা লাভ থােক।
আপনােদর আশীবাদ পেল আিম দাকান বড় কের তুলব।; াণপেণ খাটব , িকছঁুেতই ন
হেত দব না।’

ব ামেকশ বিলল , ‘এই তা চাই। আপনােদর বয়েস কােজ উৎসাহ থাকা চাই। তেব
উ িত করেত পারেবন।’

ভাত গদগদ মুেখ পেকট হইেত মিনব াগ বািহর কিরয়া তাহা হইেত দুইিট নাট
লইয়া আমার স ুেখ রািখল। দিখলাম দুইশত টাকা। সত ই আজ কাহার মুখ দিখয়া
উিঠয়ািছলাম!

ভাত বিলল , ‘অি ম ণামী িদলাম। বই লখা শষ হেলই বািক টাকা িদেয় যাব।’
স উিঠয়া দাঁড়াইল।

বিললাম , ‘রিসদ িনেয় যান।’
স বিলল , ‘না , না , এখন রিসদ থাক , সব টাকা িদেয় রিসদ নব। আজ যাই , সে

হেয় গল , এখনও দাকান খালা হয়িন।’
ভাত ান কিরেল আমরা িকছু ণ িব য়-পুলিকত নে  পর র চািহয়া

রিহলাম। তারপর নাট দু’িট সে েহ পেকেট রািখয়া বিললাম , ‘কা েখানা িক! এ য
াবেণর ধারার মত মাগত একেশা টাকার নাট বৃি  হে !’

ব ামেকশ বিলল , ‘ ।ঁ এত সুখ সইেল হয়।’
এই সময় ারেদেশ বাঁটুেলর আিবভাব হইল। তাহার আবার চাঁদা আদােয়র সময়

হইয়ােছ। স ভি ভাের আমােদর ণাম কিরয়া িবলল , ‘চাঁদিটা িনেত এলাম কতা।’
ব ামেকশ আমার িদেক চািহয়া হািসয়া উিঠল। তাহার হািসর অথ; জীবন-ব বসােয়

ধু আমদািন নয় , র ািনও আেছ।
বাঁটুলেক বসাইয়া ব ামেকশ টাকা আিনেত গল। কািমনীকা র দওয়া নাট িল

হইেত একিট আিনয়া বাঁটুলেক িদল–’ভাঙিন আেছ বাঁটুল?’
‘আে  , আেছ।’
বাঁটুল কামর হইেত গেজ বািহর কিরল। বশ পিরপু  গেজ; তাহােত খুচরা

রজািগ হইেত নানা অে র নাট পয  রিহয়ােছ। কেয়কিট একশত টাকার নাটও চােখ
পিড়ল। বাঁটুল িহসাব কিরয়া ভাঙিন ফরত িদল , তারপর গেজ। আবার কামের বাঁিধল।
বাঁটুেলর ব বসা য লােভর ব বসা তাহােত সে হ নাই।

ব ামেকশ বাঁটুলেক িসগােরট িদল—’বাঁটুল , অনািদ হালদার মারা গেছ েনছ
বাধহয়?’

বাঁটুল চাখ তুিলল না , সযে  িসগােরট ধরাইেত ধরাইেত বিলল , ‘আে  , েনিছ।’
‘ কউ তােক িল কের মেরেছ।’
‘আে  , হ াঁ। তাই তা জব।’



‘তুিম তা অেনক খবর-টাবর রােখা , ক মেরেছ আ াজ করেত পােরা না?’
‘কলকাতায় লাখ লাখ লাক আেছ , কত , তার মেধ  ক মেরেছ িক কের আ াজ

করব। তেব এ কথাও বলেত হয় , উিন চুলেক ঘা করেলন। আমার চাঁদা ব  না করেল
বেঘাের াণটা যত না। আিম রে  করতাম।’

‘বেটই তা! জেল বাস কের কুমীেরর সে  িববাদ করা িক উিচত! অনািদ হালদােরর
দুবুি  হেয়িছল। স যাক। বাঁটুল , তামরা রাইেফল ভাড়া দাও?’

‘আে  , িদই।’
‘িক রকম শেত ভাড়া দাও?’
‘আে  , ভাড়া একিদেনর জেন  কুে  পাঁিচশ টাকা; রাইেফল আর দু’িট টাটা

পােবন। তেব ভাড়া নবার সময় িতনেশা টাকা জমা িদেত হয়, রাইেফল ফরত িদেল ভাড়া
কেট িনেয় টাকা ফরত িদই। আপনােদর চাই নািক কতা?’

‘না , উপি ত দরকার নই , দরটা জেন রাখলাম। আ া বাঁটুল , য-রাে  অনািদ
হালদার খুন হয় স-রাে  কাউেক রাইেফল ভাড়া িদেয়িছেল?’

বাঁটুল উিঠয়া দাঁড়াইল , ‘আে  কতা , স কথা বলেত পারব না। একজন খে েরর
কথা আর একজনেক বলেল বইমানী হয় , আমােদর ব বসা চেল না। আ া , আজ আিস।
পা াম হই।’

বাঁটুল চিলয়া গল , তখন স া হয় হয়। ব ামেকশ আরাম- ক ারায় ল া হইয়া
বাধকির িঝমাইয়া পিড়ল। আমার মনটা এিদক ওিদক ঘুিরয়া দুইশত টাকার কােছ িফিরয়া
িফিরয়া আিসেত লািগল। টাকা যখন লইয়ািছ তখন উপন াসটা তাড়াতািড় শষ কিরেত
হইেব। অথচ তাড়া ড়া কিরয়া আমার লখা হয় না; মনটা যখন িনি  িন র  হয় তখনই
কলম চেল। উপন ােসর কথাই ভািবেত লািগলাম; তাহার মেধ  িনমাই িনতাই ভাত বাঁটুল
সকেলই মােঝ মােঝ উিকঝুিক মািরেত লািগল।

ঘ া দুই পের পেট ু ধার উদয় হইেল বিললাম , ‘চল , এবার ব েনা যাক।
হােটেলর খরচ আজ না হয়। আিমই দব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘সাধু সাধু।’
আমােদর বাসার অনিতদূের একিট হােটল আেছ। দাতলার উপর হােটল , স

িসঁিড় িদয়া উিঠেত হয়; িসঁিড়র মাথায় ূলকায় ম ােনজার টিবেলর উপর ক াশ-বা  লইয়া
বিসয়া থােকন। আেশপােশ ছাট ছাট কুঠুিরেত টিবল পাতা। িবেশষ জাঁকজমক নাই , িক
রা া ভাল।

হােটেল উপি ত হইেল ম ােনজার বিলেলন , ‘পাঁচ ন র।’ অমিন একজন ভৃত
আিসয়া আমােদর পাঁচ ন র কুঠুিরর িদেক লইয়া চিলল। একিট গিলর দুই পােশ সাির সাির
কুঠুির; যাইেত যাইেত একিট কুঠুিরর স ুেখ িগয়া পা আপিন থািময়া গল। আিম
ব ামেকেশর গা িটিপলাম। পদার ফাঁক িদয়া দখা যাইেতেছ , ক বাবু একাকী বিসয়া
আহার কিরেতেছন। তাঁহার গােয় িসে র পা ািবর উপর পাট করা শাল , মুেখ ধনগেবর
গা ীয। তাঁহার সামেন তব াবৃত টিবেলর উপর অেনক িল েট রাজিসক খাদ ব
সাজােনা; একিট েট আ  রা  মুরিগ উ ানপাদ অব ায় িবরাজ কিরেতেছ। পােশ
একিট বাতল।

ক বাবু পানাহাের ম  , দরজার বািহের আমােদর ল  কিরেলন না। আমরা পােশর
েকাে  িগয়া বিসলাম।

ভৃত েক অডার িদেল স খাবার লইয়া আিসল; আমরা খাইেত আর  কিরলাম। িক
ল  কিরলাম ব ামেকেশর া ন স তা আর নাই , স যন ভাল ভাল খাদ িল
উপেভাগ কিরেতেছ না।



আধা ঘ া পের ভাজন শষ কিরয়া কািটর হইেত িনগত হইলাম! ম ােনজােরর
টিবেলর স ুেখ দাঁড়াইয়া ক বাবু হােটেলর ঋণ শাধ কিরেতেছন। রাজকীয় ভ ীেত
পেকট হইেত একশত টাকার নাট লইয়া টিবেলর উপর ফিলয়া িদেলন।

এই লইয়া আজ চারবার একশত টাকার নাট দিখলাম। দশটা স বত রাতারািত
বড়মানুষ হইয়া উিঠয়ােছ , ইংেরজ িবদায় লইবার পূেবই আমােদর কপাল িফিরয়ােছ।
াধীনতা লােভর আর দির নাই।

ম ােনজার ভাঙিন ফরত িদেলন , ক বাবু তাহা অব াভের পেকেট ফিলয়া িপছন
িফিরেলন। আমরা িপছেনই িছলাম।

চাখােচািখ হইল। ক বাবুর চায়াল বুিলয়া পিড়ল। তারপর িতিন পাকিশাট খাইয়া
ঝিটিত িসঁিড় িদয়া নািময়া গেলন।

আমরা যখন হােটেলর াপ  চুকাইয়া পেথ নািমলাম ক বাবু তখন অদৃশ
হইয়ােছন।

বাসার িদেক চিলেত চিলেত বিললাম , আজেকর িদনটা ঘটনাব ল বলা চেল , এমন
িক টাকাব ল বলেলও অতু ি  হয় না। এ যন চািরিদেক একেশা টাকার নােটর হিরর লুট
হে ।’

ব ামেকশ উ র িদল না।
আরও খািনক দূর চিলবার পর বিললাম , ‘কী ভাবছ এত?’
ব ামেকশ বিলল , ‘চল অিজত , পাটনা যাই। সকােল একটা ন আেছ।’
আিম ফুটপােথর মাঝখােন দাঁড়াইয়া পিড়লাম–’পাটনা যােব! আর এিদেক?’
‘এিদেক আর িকছু করবার নই।’
‘তার মােন অনািদ হালদারেক ক খুন কেরেছ তা বুঝেত পেরছ।’
‘ বাধহয় পেরিছ। িক  তােক ধরবার উপায় নই।’
আবার চিলেত আর  কিরলাম—’ ক খুন কেরেছ?’
ব ামেকশ আকােশর িদেক চাখ তুিলল; বুিঝলাম আেবাল-তােবাল আবৃি  কিরবার

উেদ াগ কিরেতেছ। বিললাম , ‘বলেত না চাও বােলা না। িক  িবকাশ দ েক খবর সং হ
করবার জেন  টাকা িদেয়ছ তার িক হেব?’

‘িবকাশ ও াদ ছেল , জানাবার মত খবর থাকেল স িঠক আমােক জানােব।’
‘িক  আসল খবর যখন জানেতই পেরছ তখন আর খবের দরকার িক?’
‘দরকার হয়েতা নই , িক  অিধক  ন দাষায়। সু রী যুবতীরা সাধন কেরন

কন? ব ল পের থাকেলই পােরন। থােকন না। তার কারণ , অিধক  ন দাষায়।’
‘তুিম িক সু রী যুবতী?’
‘না , আিম সু র যুবক। আমার জেন  আমার বউেয়র মন কমন করেছ। সুতরাং

আর দির নয়। কাল সকােলই-পাটনা।’
আমােদর পাটনা যা ার পর হইেত াধীনতা িদবস পয  এই কয় মাস আমােদর

জীবেনর ধারাবািহকতা অেনকটা ন  হইয়া িগয়ািছল। নানা িবিচ  ঘটনার মেধ  পিড়য়া
অনািদ হালদার ঘিটত ব াপােরর খই হারাইয়া িগয়ািছল। এই কািহনীেত স সকল অবা র
ঘটনার পু ানুপু  িববৃিত অনাবশ ক , কবল সংে েপ এই আট-নয় মাস িক কিরয়া
কািটল তাহার আ াজ িদয়া িনিদ  িবষেয় িফিরয়া যাইব।

পাটনায় প িছয়া দশ-বােরা িদন বশ িন প েব। কািটল; তারপর একিদন পুর র
পাে র সে  দখা হইয়া গল। পাে িজ বছরখােনক হইল বদিল হইয়া পাটনায়
আিসয়ােছন। সই য দুগরহস  স েক তাঁহার সং েশ আিসয়ািছলাম , তারপর দখা হয়
নাই। পাে িজ খুিশ হইেলন , আমরাও কম খুিশ হইলাম না। পাে িজ মৃতু -রহেস র অ দূত।



আমােদর সিহত দখা হইবার দু। একিদন পেরই একিট রহস ময় মৃতু  আিসয়া উপি ত
হইল এবং শষ পয  ব ামেকশেকই স রহস  ভদ কিরেত হইল। একিদন স কািহনী
বিলবার ই া রিহল।

ধু য আমােদর ু  জীবেন িবিচ  ঘটনার সমােবশ হইেতিছল তাঁহা নয় , সারা
ভারতবেষর জীবেন এক মহা সি ণ ত অ সর হইয়া আিসেতিছল। াধীনতা
আিসেতেছ , র া  দেহ িব ত চরেণ দুল  বাধা ভদ কিরয়া আিসেতেছ। াধীনতা
যখন আিসেব হয়েতা মুমূষ র হীন দেহ আিসয়া উপি ত হইেব। তাহােক বাঁচাইয়া তুিলেত
েত ক ভারতবাসীেক দয়র  িনঙড়াইয়া িদেত হইেব। তবু াধীনতা আিসেতেছ; াথ-

িন ু র িবেদশী শাসেকর খেড়গ ি খি ত হইয়াও হয়েতা বাঁিচয়া থািকেব। আশা আশ ায়
ক মান সই িদন িলর কথা রণ হইেল আজও গােয় কাঁটা দয়।

একিদন বকােল ময়দােন বড়াইেত বড়াইেত কেশােরর এক ব ু র সে  দখা
হইয়া গল। পিরধােন শরওয়ানী পায়জামা সে ও িচিনেত পািরলাম— ু েল যাহার সিহত
ােণর ব ু  িছল সই ফজলুর রহমান। দু’জেন ায় একসে ই পর রেক িচিনেত

পািরলাম এবং সেবেগ অিল নব  হইলাম।
‘ফজলু!’
‘অিজত!’
িকছু ণ পের বা ব ন হইেত মু  হইয়া আিম দুই পা িপছাইয়া আিসলাম , ফজলুর

িদেক গলা বাড়াইয়া িদয়া বিললাম , ‘ ন ফজল্ু , ছুির বার করা। এই গলা বািড়েয় রেয়িছ।’
ফজলু িনেজর হােতর মাটা লািঠটা আমার হােত ধরাইয়া িদয়া বিলল, ‘এই ন লািঠ,

বিসেয় দ আমার মাথায়। তােদর অসাধ  কাজ নই।’
তারপর আমরা ঘােসর উপর বিসলাম , ব ামেকেশর সিহত ফজলুর পিরচয় করাইয়া

িদলাম। ফজলু এখন পাটনা হাইেকােট ওকালিত কিরেতেছ , চ  পািক ানী। সুতরাং তুমুল
তক বািধয়া উিঠল , কহই কাহােকও রয়াৎ কিরলাম না। শেষ ফজলু বিলল ,
‘ ব ামেকশবাব্ু , অিজেতর সে  তক করা বৃথা , ওর ঘেট িকছু নই। িক  আপিন তা
বুি জীবী মানুষ , আপিন বলুন দিখ দাষ কার–িহ ুর , না , মুসলমােনর?’

ব ামেকশ বিলল , ‘এক ভ  আর ছার , দাষ ণ কিব কার।’
সিদন বড়াইয়া িফিরেত দির হইয়া গল। তারপর আরও কেয়কিদন ফজলুর

সিহত দখা হইয়ািছল। স িনম ণ কিরয়া আমােদর খাওয়াইয়ািছল। তারপর–
উ  িহংসার িপশাচ-নৃত  আবার  হইয়া গল। থেম নায়াখািল , তারপর

িবহার। এ লইয়া বাক-িব ােরর েয়াজন নাই। ফজলু এই িহংসা-যে  াণ িদল। স
সত িন  সাহসী পু ষ িছল , যাহা িব াস কিরত তাহা গলা ছািড়য়া চার কিরত; তাই
বাধহয় তাহােক াণ িদেত হইল। িকছুিদন পের বাতাস একটু ঠা া হইেল আমরা পাটনা
িসিটেত ইশাক সােহেবর খাঁজ লাইেত িগয়ািছলাম। িতিনও িগয়ােছন; কবল তাঁহার
দাকানটা অধদ  অব ায় পিড়য়া আেছ। এক ভ  আর ছার , দাষ ণ কিব কর।

িক  যাক। এবার ব ি গত ু তর সে  িফিরয়া যাই। ইিতমেধ  কিলকাতা হইেত
িবকাশ দ র িচিঠ আিসয়ািছল; িবকাশ িলিখয়ািছল–

‘ ণাম শতেকািট , পঁুিটরােমর কােছ আপনার িঠকানা যাগাড় কের িচিঠ িলখিছ।
আশা কির আপিন শী ই িফরেবন।

আিম এখন মা াির করিছ। দয়ালহির মজুমদােরর একটা আট-নয় বছেরর
অকালপ  ছেল আেছ , তােক পড়াই। মাইেন পাঁচ টাকা , সকাল িবেকল পড়ােত যাই।
ছেলটা হাড় বজাত; এমন ইচেড় পাকা িমটুিমেট শয়তান আিমও আজ পয  দিখিন।
বািড়েত ক িক করেছ , কাথায় িক ঘটেছ , সব খবর স রােখ।



দয়ালহির মজুমদার ঢাকার লাক; সখােন বীমার দালািল এবং আরও িক িক করত।
বছরখােনক আেগ রাজৈনিতক গ েগােলর আঁচ পেয় আেগ ভােগই কলকাতা পািলেয়
এেসিছল। মেয় এবং ছেল ছাড়া আর কউ নই। লাকটা সি  এবং ধিড়বাজ।

মেয় িশউলী শা  এবং ভালমানুষ গােছর। বাইের থেক মেন হয় িবেদ াধরী , িক
আসেল তা নয়। ভাল গাইেত পাের , রাতিদন গান বাজনা িনেয় আেছ। ােমােফােন গান
িদেয়েছ , তা ছাড়া টাকা িনেয় সভাসিমিতেত গাইেত যায়। িশউলীর উপাজন থেক বাধহয়
সংসার চেল। বুেড়াটা িকছু কাজকম কের না।

আপিন অনািদ হালদার আর ভাত-এই দুেটা নাম মেন রাখেত বেলিছেলন। অনািদ
হালদােরর খবর পাইিন , ভােতর খবর পেয়িছ। কেয়ক মাস আেগ ভােতর সে
িশউলীর িবেয়র স  হেয়িছল , তারপর স  ভেঙ যায়। কান ভেঙ যায় তা জানেত
পািরিন , তেব সে হ হয় কানও কথা আেছ। িবেয় ভেঙ যাবার আেগ ভাত ঘন ঘন
আসত , িবেয় ভেঙ যাবার পরও একবার এেসিছল। দয়ালহির মজুমদার তােক অপমান
কের তািড়েয় দয়।

উপি ত বািড়েত একজন লােকর খুব যাতায়াত আেছ , তার নাম জগদান
অিধকারী। িশউলীেক গান শখাবার ছুেতা কের আেস। লাকটার মতলব ভাল নয়। গান
শখােনা ছাড়া অন ভােব ঘিন তা করেত চায়।

আপাতত এই পয । নতুন খবর পেল জানােবা। আপিন কেব িফরেবন? আমার
িঠকানা নীেচ িদলাম।

ণামাে  িবকাশ দ ।’
িবকােশর িচিঠেত নূতন কথা িবেশষ িকছু নাই। আমােদর জানা কথাই পিরকীণ

হইয়ােছ।
এিদেক পাটনায় আমােদর অেনকিদন হইয়া গল। কিলকাতায় িফিরবার উপ ম

কিরেতিছ। এমন সময় িদ ী হইেত ব ামেকেশর নােম ‘তারা আিসল। সদর ব ভভাই
প ােটল তাহার সিহত দখা কিরেত চান।

সদার ব বভাই িক কিরয়া ব ামেকেশর নাম জািনেলন , কন তাহার সা াৎ চান ,
িকছুই জানা গল না। রাজৈনিতক আকােশ তখন ঘনঘটা , অ কােরর ফাঁেক ফাঁেক
ব িবদু ৎ। ব ামেকশ আমােক পাটনায় ফিলয়া একাকী িদ ী চিলয়া গল।

িদ ী িগয়া ব ামেকশ িক কিরয়ািছল তাহা পুেরাপুির জানা আমার পে  স ব হয়
নাই। স িফিরয়া আিসবার পর ইশারা ইি েত যাহা জািনেত পািরয়ািছলাম। তাহা কাশ
করার এ ান নয়। দশ তখনও িনেজর হােত আেস নাই , ইহারই মেধ   ঘরেভদীরা
ষড়য  আর  কিরয়া িদয়ািছল , ক দেশর শ  ক িম  িন য়ভােব জানার েয়াজন
হইয়ািছল।

ব ামেকশ চিলয়া গেল আিম একলা পিড়য়া গলাম। দূের রণবাদ  িনয়া আ াবেল
বাঁধা লড়েয়- ঘাড়ার য অব া হয় আমার অব াও কতকটা সই রকম দাঁড়াইল। এইভােব
পাটনায় যখন আর মন িটিকল না। তখন কিলকাতায় িফিরয়া আিসলাম।

িক  কিলকাতার বাসা শূন । ভািবয়ািছলাম , িনিরিবিলেত উপন ােস মন বসাইেত
পািরব , িক  মন বিসেত চািহল না। ভােতর িনকট হইেত টাকা লইয়ািছ , একটা িকছু করা
দরকার , এই স টাই মেনর মেধ  পাক খাইেত লািগল।

একিদন ভােতর দাকােন গলাম। আমােক দিখয়া স গলা উচু কিরয়া বিলল ,
‘পাটনা থেক কেব িফরেলন? আিম মােঝ আপনােদর বাসায় িগেয়িছলাম। ইশাক সােহেবর
খবর িনেয়িছেলন?’

ইশাক সােহেবর খবর বিললাম। ভাত িকছু ণ অচল হইয়া বিসয়া রিহল , তারপর



কাঁচার খঁুেট চাখ মুিছেত লািগল। আিম সা না িদবার চ া কিরলাম না , আবার দখা
হইেব বিলয়া চিলয়া আিসলাম।

পরিদন ভােতর িচিঠ লইয়া নৃেপন আিসল। িচিঠেত দু’ ছ  লখা—
মাননীেয়ষু , কাল কানও কথা হইল না , সজন  লি ত। ব ামেকশবাবুিক

িফিরয়ােছন?
উপন ােসর কথা রণ করাইয়া িদেতিছ। আশা কির অ সর হইেতেছ। ইিত

িনেবদক ভাত রায়।
নৃেপনেক বিললাম , ‘ ব ামেকশ এখনও ফেরিন।–আপিন এখনও ভাতবাবুর

দাকােনই কাজ করেছন?’
‘আে  হ াঁ।’
‘আেছন কাথায়?’
‘পুরােনা বাসােতই আিছ। ভাতবাবু থাকেত িদেয়েছন।’
‘ননীবালা দবীর সে  বশ বিনবনাও হে ?’
‘আে  হ াঁ , উিন আমােক খুব হ কেরন।’
‘ওিদেকর খবর িক? িনমাই িনতাই?’
‘ওরা আদালেতর কুম পেয়েছ। আমােদর বাসায় অনািদবাবুর যসব িজিনস িছল

সব তুেল িনেয় গেছ। আলমািরও িনেয় গেছ।’
‘পুিলেসর িদক থেক কানও সাড়াশ  পেয়েছন?’
‘িকছু না।’
‘ ক বাবুর খবর িক?’।
‘জািন না। সই য বাসা ছেড় চেল িগেয়িছেলন তারপর আর দিখিন।’
নৃেপন চিলয়া গল।
উপন াস লইয়া বিসলাম। িক  মন িবি  , তাহােক কলেমর ডগায় িফরাইয়া

আিনেত পািরলাম না। আরও কেয়কিদন ছটফট কিরয়া পাটনায় িফিরয়া গলাম।
ব ামেকশ িদ ী হইেত িফের নাই। গাটা দুই অত  সংি  পা কাড আিসয়ােছ ,

ভাল আিছ , ভাবনা কিরও না। কেব িফিরব ি রতা নাই।
এিদেক াধীনতা িদবস অ সর হইয়া আিসেতেছ। সম  দশ অভাবনীয় স াবনার

আশায় যন িদশাহারা হইয়া িগয়ােছ।
আগ  মােসর দশ তািরেখ হঠাৎ ব ামেকশ িফিরয়া আিসল।
রাগ হইয়া িগয়ােছ , িক   মুেখ িবজয়ীর হািস। বিলল , ‘আর না , চল , কলকাতায়

ফরা যাক। পঁুিটরামেক একখানা পা কাড িলেখ দাও।’
ই া িছল সত বতী ও খাকােক লইয়া একসে  কিলকাতায় িফিরব , সত বতীও

এতিদন বািহের বািহের থািকয়া ঘের িফিরবার জন  দিড়ােছড়া হইয়ািছল , িক  তাহা স ব
হইল না। পাটনায় দীঘকাল থাকার ফেল বশ একিট সংসার গিড়য়া উিঠয়ািছল , তাহা
িটাইয়া লইবার ভার এক সুকুমােরর ঘােড় চাপাইয়া চিলয়া যাইেত পািরলাম না। কথা

হইল হ াখােনক পের সুকুমার সু ু  ইয়া িফিরেব , আমরা আেগ িগয়া বাসাটা সাজাইয়া
ছইয়া সত বতীর উপেযাগী কিরয়া রািখব।

১৩ আগ  তু েষ আিম ও ব ামেকশ কিলকাতায় প িছলাম।
তখনও সুেযাদয় হয় নাই। বাসার স ুেখ ট াি  হইেত নািময়া দিখ আমােদর সদর

দরজার সামেন িভড় জিময়ােছ। িভেড়র মেধ  পঁুিটরামেক দখা গল। ব াপার িক। আমরা
িভড় ঠিলয়া িভতের েবশ কিরলাম। একিট মৃতেদহ ফুটপােথ পিড়য়া আেছ , িপেঠর বাঁ
িদেক রে র দাগ কাইয়া জমাট বাঁিধয়া িগয়ােছ। দৃি হীন চ ু  িব ািরত হইয়া খালা।



িচিনেত ক  হইল না , ক বাবু।
এখনও পুিলস আিসয়া প েছ নাই। আমরা িভেড়র বািহের আিসলাম , পঁুিটরামেক

ডািকয়া লইয়া উপের চিললাম। ব ামেকেশর মুখ লাহার মত শ  হইয়া উিঠয়ােছ , চােখ
চাপা আ ন।

িনেজেদর বিসবার ঘের িগয়া দু’জেন উপিব  হইলাম। ক বাবুর হঠাৎ ভােগ া িত
য এই প পিরণিত লাভ কিরেব তাহা ক ভািবয়িছল। আিম বিললাম , ‘আমার ধারণা
হেয়িছল কলকাতায় স ুখ-সমর ব  হেয়েছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘এটা স ুখ-সমর নয় , ক  দাসেক িপছন থেক ছুির মেরেছ।
পঁুিটরাম , তুই িচনেত পারিল?’

পঁুিটরাম বিলল , ‘আে  িচেনিছ , উিন সই ভটুিকমাছবাবু। কাল সে েবলা
এেসিছেলন , আপনার কথা িজে স করেলন।’

‘কাল সে েবলা এেসিছল?’
‘আে । আিম বললাম , িচিঠ পেয়িছ , বাবুরা কাল সকােল আসেবন। তখন িতিন

চেল গেলন। ‘
‘ ঁ। আ া পঁুিটরাম , তুই চা তির কর িগেয়।’
ব ামেকশ আরাম- ক ারায় পা ছড়াইয়া কিড়কােঠর িদেক কুিট কিরয়া রিহল।

আিম জানালায় িগয়া উঁিক মািরয়া দিখলাম ফুটপােথ পুিলেসর আিবভাব হইয়ােছ , িভড়
সিরয়া িগয়ােছ। ক বাবুেক একটা মাটর ভ ােন তুিলবার চ া হইেতেছ। পুিলস ক রাবুর
নাম ধাম জািনেত পািরল িকনা বাঝা গল না। তাহারা লাশ লইয়া চিলয়া গল।

চা আিসল। ব ামেকশ চােয় চুমুক িদয়া বিলল , ‘লাশ দেখ মেন হয় শষরাি র
িদেক-রাি  িতনেট-চারেটর সময় , ক  দাস খুন হেয়েছ। থম যিদন ক বাবু আমার
কােছ আেস সও রাি  িতনেট-চারেটর সময়। িক  তখন একটা কারণ িছল , আজ
এতরাে  িক জেন  আসিছল?’

বিললাম , ‘ তামার কােছই আসিছল তার মাণ িক? মাতাল দাঁতাল মানুষ-হয়েতা এই
িদক িদেয় যাি ল , া ছুির মেরেছ—’

না , এতবড় সমাপতন স ব নয় , ক  দাস আমার কােছই আসিছল। কাল
সে েবলা এেসিছল , আিম নই েন িফের িগেয়িছল। তারপর রাে  এমন িকছু ঘটল য
স সকাল পয  অেপ া করেত পারল না– ব ামেকশ হঠাৎ উিঠয়া বিসয়া বিলল ,
‘ ভেবিছলাম অনািদ হালদােরর ব াপারটা ভুেল যাব , িক  এরা ভুলেত িদেল না।’

‘অনািদ হালদােরর সে  ক বাবুর মৃতু র স  আেছ নািক?’
ব ামেকশ আমার িত একিট কৃপাপূণ দৃি  িনে প কিরল , তারপর আরাম-

কদারায় ল া হইল।
বলা আটটা নাগাদ িবকাশ দ  আিসল। তাহার আর সই অ ঃশূন  চুিপসােনা ভাব

নাই; আমােদর দিখয়া দাঁত িখঁচাইয়া বিলল , ‘এই য আপনারা এেস গেছন স ার। আিম
পাটনায় িচিঠ িলখেত যাি লাম , ভাবলাম একবার দেখ যাই। িকছু নতুন খবর আেছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘বসুন , খবর নব। িনেজর কথা আেগ বলুন। আট-নয় মাস
বাইের িছলাম , আপনার অসুিবেধ হয়িন তা?’

িবকাশ বিলল , ‘অসুিবেধ হেয়িছল স ার। িক  স িকছু নয়। এখন সামেল িনেয়িছ।
িতন মাইল ঘাস িকেনিছ , তােতই চেল যাে ।’

‘িতন মাইল ঘাস!’
‘আে  হ াঁ স ার।’
িবকাশ িতন মাইল ঘােসর রহস  কাশ কিরল। রল লাইেনর দু’ধাের য ঘাস



জ ায় , রেলর কতৃপ  নািক তাহা িত বৎসর জমা িদয়া থােকন। িবকাশ িতন মাইল ঘাস
জমা লইয়ােছ এবং গায়ালােদর সই ঘাস িব য় কিরেতেছ। িবকােশর কান ক  নাই ,
গায়ালারা অি ম পয়সা িদয়া গ  মাষ চরায়; িবকােশর িকছু লাভ থােক।

িবকাশ বিলল , ‘তাছাড়া চাকিরটা বাধহয় এবার িফের পাব স ার।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ বশ , এবার িক নতুন খবর আেছ বলুন। আপনার ছা েক

আজ সকােল পড়ােত যানিন?’
িবকাশ বিলল , ‘পড়াব কােক স ার? পািখ উেড়েছ।’
‘ স িক?’
‘ সই খবরই তা িদেত এলাম। গাড়ার িদক থেক বলব , না শেষর িদক থেক?’
‘ গাড়ার িদক থেক বলুন।’
আপনােক য সব খবর িদেয়িছলাম তারপর আর নতুন খবর িকছু পাওয়া যাি ল

না। িটেম- ত তালায় চলিছল , তবু লেগ রইলাম। বেস না থািক বগার খািট। মাসখােন
আেগ জানেত পারলাম দয়ালহির মজুমদােরর নােম একজন পাঁচ হাজার টাকার মামলা ঠুেক
িদেয়েছ। দয়ালহির বুেড়ার ভাবগিতক দেখ মেন হল স কেট পড়বার মতলেব আেছ।
িদন কেয়ক পের হঠাৎ একিদন ভাত এেস উপি ত। ভাতেক আেগ দিখিন , এই থম
দখলাম। বুেড়া তােক ঢুকেতই িদি ল না , তারপর ঘের এেন বসােলা। দার ব  কের
কথাবাতা হল , আিম জানলায় কান লািগেয় নলাম। ভাত বলেছ , আিম আপনােক পাঁচ
হাজার টাকা িদি  , দাকান বাঁধা রেখ যখান থেক হাক পাঁচ হাজার টাকা যাগাড় করব ,
আপিন হ া েনােটর টাকা শাধ কের িদন। বুেড়া পাঁচ হাজার টাকার বদেল ভােতর সে
মেয়র িবেয় িদেত রাজী হল।

‘এিদেক গদান র সে —ভাল কথা , জগদান  অিধকারীর ডাক-নাম গদান -
িশউলীর ভতের ভতের িকছু চলিছল। গদান  স ে  যা জানেত পেরিছ , মেয় ধরা ওর
পশা , বটা দালাল। স যােহাক , হ াখােনক পের ভাত একটা ছা  অ াটািচ- কস হােত
িনেয় এল; বুঝলাম টাকা এেনেছ। তারপর জানালায় কান লািগেয় নলাম , বুেড়া বলেছ ,
তুিম ভাল ছেল , অনািদ হালদার তামার নােম িমেছ কথা বেলিছল। আিম তামার সে
িশউলীর িবেয় দব। িক  াবণ মােস আর িবেয়র িদন নই , অ াণ মােস িবেয় হেব।
ভাত খুিশ হেয় চেল গল।

‘তারপর িক ব াপার হল জািন না , গত ৭ই আগ  পড়ােত িগেয় নলাম গদান
িশউলীেক িনেয় উধাও হেয়েছ। বুেড়ার সািজশ িছল। িকনা বলেত পাির না , আমার িব াস
বুেড়ই নােটর । যােহাক , সিদন সে েবলা ভাত এল। খুব খািনকটা চঁচােমিচ হল।
ভাত টাকা ফরত চাইল , বুেড়া হাত উে  বলল , টাকা কাথায় পাব , িশউলী আর গদান

টাকা িনেয় পািলেয়েছ। ভাত রােগ ধুকেত ধুকেত িফের গল। বচারার জাতও গল
পটও ভরল না।

‘কাল সকালেবলা পড়ােত িগেয় দিখ বািড়র দরজা খালা , বািড়েত কউ নই। বুেড়া
ছেলটােক িনেয় কেট পেড়েছ।’

গ  শষ কিরয়া িবকাশ একটা িবিড় ধরাইয়া ফিলল , বিলল , ‘এসব খবর আপনার
কােজ লাগেব িকনা জািন না। স ার , িক  এর বিশ আর িকছু যাগাড় করা গল না।’

‘সব খবর কােজর খবর?– ব ামেকশ িকছু ণ চাখ বুিজয়া রিহল , তারপর চাখ
খুিলয়া বিলল , ‘গদান  িশউলীেক িনেয় কাথায় গেছ আপিন জােনন না বাধহয়?’

‘না। যিদ বেলন খঁুেজ বার করেত পাির।’
ব ামেকশ একটু মৗন থািকয়া বিলল , ‘আর একটা কাজ আপনােক করেত হেব।’
এই সময় দরজায় টাকা পিড়ল।



ার খুিলয়া দিখ ভাত। তাহার চুল উ খু  , মুখ শীণ , চখভরা াি । তাহােক
দিখয়া ব ামেকশ বিলল , ‘আসুন , ভাতবাব্ু , আমরা িফেরিছ। খবর পেলন কাে েক?’

ভাত চয়াের বিসল। িবকাশেক স ল ই কিরল না; িবকাশও ত েপােশর এক
কােণ এমনভােব িটসুিট হইয়া বিসল য ায় অদৃশ  হইয়া গল। ভাত বিলল , ‘খবর
পাইিন , দখেত এলাম। যিদ এেস থােকন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ। ক বাবু মারা গেছন। আপিন শােননিন বাধহয়।’
ভাত িকছু ণ িনিল  চে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহল , যন ক বাবুর মরা-

বাঁচা স ে  তাহার িতলমা  কৗতুহল নাই।
‘না , িনিন। িক হেয়িছল?’
‘কাল রাে  কউ তােক ছুির মেরিছল।’
উদাসীনকে  ভাত বিলল , ‘ও–’
ব ামেকশ বিলল , ‘যাক ওকথা। দয়ালহিরবাবুর নােম িনমাই িনতাই পাঁচ হাজার

টাকার হ া েনােটর উপর নািলশ কেরেছ জােনন িন য়।’
ভােতর মুখ িবতৃ ায় ভিরয়া উিঠল। স বিলল , ‘জািন। িক  ওকথাও যেত িদন ,

ব ামেকশবাবু। মানুেষর অ-মনুষ  দেখ দেখ আমার মন িবিষেয় গেছ। আিম আপনােক
জানােত এেসিছলাম য , আর আমার এখােন মন িটকেছ না , আিম শীগিগরই চেল যাব।’

‘ স িক , কাথায় যােবন?’
‘তা এখনও িঠক কিরিন। পাটনায় িফের যেত পাির। যখােনই যাই দু’ মুেঠা জুেট

যােব। কলকাতায় আর নয়।’
‘িক –আপনার দাকান?’
‘ দাকান িবি  কের দব–’ ভােতর মুখ ি  হইয়া উিঠল , স আমার িদেক িফিরয়া

বিলল , ‘অিজতবাব্ু , আপনার জানােশানা কউ আেছ , য বইেয়র দাকান িকনেত পাের?
বিশ দাম আিম চাই না। িতন হাজার-আড়াই হাজার পেলও আিম িবি  কের দব।’

ভািবেত লািগলাম , জানােশানার মেধ  এমন ক আেছ য , বইেয়র দাকান িকিনেত
পাের! হঠাৎ ব ামেকশ এক অ ুত কথা বিলয়া বিসল , ‘আমরা িকনেত পাির। আিম আর
অিজত িকছুিদন থেক পরামশ করিছ একটা বইেয়র দাকান খুলব। অিজত িনেজ লখক ,
ও চালােত পারেব। আপনার দাকানটা যিদ পাওয়া যায় তাহেল তা ভােলাই হয়।’

ভােতর মুেখ একটু সজীবতা দখা িদল , স বিলল , ‘আপনারা নেবন? তার চেয়
ভােলা আর িক হেত পাের? আপনার িনেল দাকান িবি  কেরও আমার দুঃখ হেব না।
তাহেল–’

ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘কত টাকার বই আেছ আপনার দাকােন?’
ভাত বিলল , ‘িহেসব না দেখ িকছু বলেত পাির না , িক  চার হাজার টাকার কম

হেব না।’
‘ বশ , কাল সকােল িগেয় আমরা আপনার িহেসবপ  দখব। দাকােনর ওপর

মটেগজ নই তা।’
‘আে  না।’
‘তাহেল কথা রইল , কাল আমরা আপনার কাগজপ  দখব , ক িমিলেয় নব। যা

ন ায  দাম তাই আপিন পােবন। িক  একটা কথা। ১৫ই আগ  সকােল আমােদর দখল
িদেত হেব। াধীনতার থম ভােত ব বসা আর  করেত চাই।’

‘তাই হেব। যখন দখল চাইেবন তখনই দব। আজ উিঠ , িহেসেবর কাগজপ  িঠক
কের রাখেত হেব।’

‘আ া। ভাল কথা , নৃেপনবাবু এখনও আেছন?’



‘আেছন। তাঁেক অবশ  বেল িদেয়িছ য আিম দাকান রাখব না। িতিন অন  চাকির
খঁুজেছন , পেলই চেল যােবন।–আপনারা িক তাঁেক রাখেবন?’

‘রাখেতও পাির। তােক একবার এখােন পািঠেয় দেবন।’
‘ দাকােন িগেয়ই পািঠেয় দব। আ া , নম ার।’
ভাত ােরর বািহের যাইবামা  ব ামেকশ এক লাফ িদয়া িবকাশেক ধিরল , ত-

 কে  তাহার কােন কােন কথা বিলয়া তাহার হােত কেয়কটা নািট িজয়া িদল। আিম
কবল তাহার িকাল নেত পাইলাম মেন থােক যন কাল হিৰ বােটা পয  একিট আপনার
নই।’

িবকাশ একবার দৃঢ়ভােব ঘাড় নািড়ল , তারপর জ া-মু  তীেরর মত সাঁ কিরয়া বািহর
হইয়া গল।

ঘর খািল হইয়া গেল িজ াসা কিরলাম , ‘কা কারখানা িক?’
ব ামেকশ িসগােরট ধরাইয়া চয়াের অ  সািরত কিরল , ধাঁয়া ছািড়য়া বিলল ,

‘একটা ম  সুেযাগ হােত এেসেছ , অিজত , এ সুেযাগ ছাড়া উিচত নয়।’
‘ কান সুেযােগর কথা বলছ?’
ব ামেকশ বিলল , ‘এই ধের বইেয়র দাকানটা। যিদ পাওয়া যায় , ছাড়া উিচত িক?

বইেয়র ব বসা খুব লােভর ব বসা; তুিমও মেনর মত একটা কাজ পােব। ধু বই িলেখ
আজকাল িকছু হয় না। দখছ তা , তামােদর মেধ  যাঁরা বুি মান সািহিত ক তাঁরা িট িট
ব বসােয় ঢুেক পেড়েছন এবং বশ দুেধ-ভােত আেছন।’

কথাটা সত । বইেয়র ব বসায় পয়সা আেছ , িবেশষত যিদ ু ল-পাঠ  পু েকর বাজার
কাণ-ঠাসা করা যায়। তবু মৗিখক আপি  তুিলয়া বিললাম , িক  এই দুঃসমেয় হঠাৎ
এত েলা টাকা বার করা িক ভাল?’

স বিলল , দু’জেন ভাগাভািগ কের িদেল গােয় লাগেব না। তুিম হেব খািটেয়
অংশীদার , আর আিম-ঘুম  অংশীদার।’

আধা ঘ া পের নৃেপন আিসল। বিলল , ‘ ভাতবাবু পাঠােলন। আপিন আমায়
ডেকেছন?’

‘হ াঁ , বসুন। ঐ চয়াের।’ ব ামেকশ কিঠন চে  িকয়ৎকাল তাহােক িনরী ণ কিরয়া
বিলল , ‘আপনার সব কীিতই আিম জানেত পেরিছ। রেমশ মি ক। আমার ব ু ।’

ন াপা চমিকয়া কা মূিতেত পিরণত হইল। ব ামেকশ বিলল , ‘অনািদ হালদােরর
আলমািরর চািব আপিন তির কেরিছেলন। আলমািরেত অেনক টাকা িছল , স টাকা কাথায়
গল? আিম যিদ পুিলসেক খবর িদই তারা জানেত চাইেব। আপিন কী উ র দেবন?

ন াপা অধর লহন কিরল। ব ামেকশ বিলল , ‘আিম কথাটা পুিলেসর কােন না
তুলেত পাির , যিদ আপিন আমার একটা কাজ কেরন।’

ন াপার ক  হইেত ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বািহর হইল , ‘িক কাজ?’
‘আর একটা চািব তির কের িদেত হেব।’
কিব হমচ  িলিখয়ািছেলন , পাহায় আগ  িনিশ একি শা বাসের। তারপর

কতকাল কািটয়া িগয়ােছ , থম পৗর য়ং ভুতার সই িদনিটেক রণ কিরয়া রােখ।
এমন কহ বাঁিচয়া নাই। আবার আর একিট আগ  িনিশ পাহাইল। এবারও পব ঘের
ঘের , এবারও বাসােড় বািস া বওয়া বশ া কের সার। কবল পটভূিমকা আরও িব ৃত
হইয়ােছ , আসমু  িহমাচল ভারতবেষ ছড়াইয়া পিড়য়ােছ।

সকােল ঘুম ভািঙয়া িচ া কিরেত বিসলাম। এই য ভারতবষ াধীন হইল ইহােত
আমার কৃিত  কতটুকু? একটা পতাকা নািড়য়াও তা সাহায  কির নাই। ( ব ামেকশ
িদ ীেত িগয়া সাত মাস ধিরয়া িকছু কাজ কিরয়ােছ। ) আমার মত শত সহ  মানুষ আেছ



যাহারা িকছুই কের নাই , অথচ তাহারা াধীনতার ফল উপেভাগ কিরেব। একজন নীকার
দিড় টােন , দশজন নদী পার হয়। ইহাই যিদ সংসােরর রীিত , তেব কম ও কমফেলর
যাগােযাগ কাথায়?

ব ামেকশেক আমার আধ াি ক সমস ার কথা বিললাম। স বিলল , ‘ াধীনতা পেরর
চ ায় পেয়িছ , িক  িনেজর চ ায় তােক সাথক কের তুলেত হেব। কাজ এখনও শষ
হয়িন।’

বলা সােড় ন’টার সময় ব ামেকশ বিলল , ‘চল , এবার ব েনা যাক। ভােতর
বাসা হেয় তার দাকােন যাব।’

িজ াসা কিরলাম , ‘ ভােতর বাসায় কী দরকার?’
মৃদু হািসয়া ব ামেকশ বিলল , ‘ননীবালা দবীেক বড় দখেত ইে  হে ।’
বৗবাজােরর বাসার িন তেল অিনবায ষ ীবাবু ঁকা-হােত িবরাজমান। আমােদর

দিখয়া চিকতভােব ঁকা হইেত মুখ সরাইেলন। ব ামেকশ িম ের িজ াসা কিরল ,
‘ওপরতলার সে  এখন আর কানও গ েগাল নই তা?’

ষ ীবাবু উে গপূণ চে  চািহয়া বিলেলন , ‘না-হ াঁ-না , গ েগাল আমার কানও কােলই
িছল না , আিম বুেড়া মানুষ , কা র সােতও নই , পাঁেচও নই-’

ব ামেকশ হািসল , আমরা িসঁিড় িদয়া উপের উিঠয়া গলাম।
িসঁিড়র দরজা খুিলয়া িদল একিট দাসী। অপিরিচত দু’জন লাক দিখয়া স সিরয়া

গল , আমরা েবশ কিরলাম। য ঘরিটেত পূেব একিট কেঠা বি  ছাড়া আর িকছুই িছল
না , সই ঘরিটেক কেয়কিট আরাম দ চয়ার িদয়া সাজােনা হইয়ােছ , দয়ােল রিব বমির
ছিব। ননীবালা দবী বৃহৎ একিট চয়াের বিসয়া চােখ চশমা আিটয়া একিট খ াত
ইংেরিজ সা ািহক পি কা দিখেতেছন; তাঁহার হােত পি ল।

ননীবালা দবীর বশভূষা দিখয়া তাক লািগয়া যায়। চকচেক পােটর শািড়র উপর
লতা-পাত কাটা াউজ , দুই বা েত মাটা মাটা তাগা ও চুিড়; সানার হইেত পাের , িগলিট
হওয়াও অস ব নয়। মুেখ গৃিহণী-সুলভ গা ীয। ননীবালা য অনািদ হালদােরর রা  াস
হইেত মু  হইয়া িনজ মূিত ধারণ কিরয়ােছন তাহােত সে হ নাই।

ননীবালা আমােদর দিখয়া একটু থাতমত হইেলন , তারপর হারেমািনয়ােমর ঢাকিন
খুিলয়া স াষণ কিরেলন , ‘আসুন আসুন। কমন আেছন?—ওের িচিনবাস , দু’ পয়ালা চা
িনেয় আয়। ব ামেকশবাব্ু , একটু িমি মুখ-?’

‘না না , ওসব িকছু দরকার নই। আমরা ভাতবাবুর খাঁেজ এেসিছলাম।’
‘ ভাত! স তা আটটার সময় দাকােন চেল গেছ। —একটু বসেবন না?’
চয়াের িনত  ঠকাইয়া বিসলাম। ধু িঝ নয় , িচিনবাস নামধারী ভৃত ও আেছ ,

স বত রাঁধুনীও িনযু  হইয়ােছ। ে র মহাদশা না পিড়েল হঠাৎ এতটা বাড়-বাড়  দখা
যায় না।

ব ামেকশ বিলল , ‘ওটা িক করেছন?’
ননীবালা বিলেলন , ‘ সওয়াড পাজল ভাঙিছ। জােনন , আিম ফা  াইজ পেয়িছ ,

একুশ হাজার টাকা।’ তাঁহার কে  হারেমািনয়ােমর স সুর িগটিকির খিলয়া গল।
গয়না লা। তেব িগলিটর নয়। আমরাও িকছুিদন সওয়ােডর ধাঁধা ভািঙবার চ া

কিরেতিছলাম; িক  আমােদর ভাঙা কপাল , ধাঁধা ভািঙেত পাির নাই।
অিভন ন জানাইয়া ব ামেকশ বিলল , ‘আজ তাহেল উিঠ। নৃেপনবাবুও িক দাকােন

গেছন?’
ননীবালা অ স  ের বিলেলন , না। কাল থেক ওর িক হেয়েছ , ঘের দার ব

কের আেছ। কী য করেছ ওই জােন , খাওয়া-দাওয়ার সময় নই , দাকােন যাওয়া নই-



ওেক িদেয় আর দখিছ আমােদর চলেব না।’
আমরা িবদায় লইলাম। পেথ যাইেত যাইেত ব ামেকশ বিলল , ‘ ভাত য দাকান

িবি  কের িদে  এ খবর বাধহয় ননীবালা জােনন না।’
দাকােনর স ুেখ উপি ত হইয়া ব ামেকশ একবার এিদক ওিদক চািহল তারপর

বিলল , ‘তুিম দাকােন যাও , আিম আসিছ। জুেতায় একটা পেরক উেঠেছ।’
দাকােনর সামনা-সামিন রা ার অপর পাের গালদীিঘর দয়াল ঘঁিষয়া এক ছাকরা

জুতা মরামত করার সর াম লইয়া বিসয়ািছল, ব ামেকশ তাহার কােছ িগয়া জুতা মরামত
করাইেত লািগল। আিম দাকােন েবশ কিরলাম।

ভাত িহসােবর খাতাপ  লইয়া নাড়াচাড়া কিরেতিছল , বিলল , ‘এই য!
ব ামেকশবাবু এেলন না?’

‘আসেছ। আপনার িহেসব তির?’
‘হাঁ। এই দখুন না।’
আিম িহসােব দিখেত বিসলাম। িকছু ণ পের ব ামেকশ আিসয়া যাগ িদল; িহসাব

পরী া শষ কিরেত বলা দুপুর হইয়া গল। আমরা উিঠলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘আমরা
িতন হাজার টাকাই দব। কাল সকাল আটটার সময় চক পােবন এবং সে  সে  দখল
িদেত হেব।’

‘ য আে ।’
সিদন অপরাে  ব ামেকশ বিলল , ‘ই ুবাবুেক টিলেফান কর না , গদান র

সা িতক খবর যিদ িকছু পাওয়া যায়।’
বিললাম , ‘গদান  তা পািলেয়েছ , তােক ই ুবাবু কাথায় পােবন?’
ব ামেকশ বিলল , ‘গদান  িশউলীেক িনেয় পািলেয়েছ , িক  ফরারী হয়িন। িশউলী

সাবািলকা , স যিদ কা র সে  বােপর বািড় ছেড় চেল িগেয় থােক , তােত ফৗজদাির হয়
না। গদান  খুব স ব তােক িনেজর বাসায় তুেলেছ।’

‘আ া , দিখ—‘
 

ই ুবাবুেক ফান কিরলাম। িতিন আমার  িনয়া বিলেলন , ‘গদান র খবর জািন
বিক। তােক িনেয় িসেনমা-মহল এখন সরগরম। সিদন আপনােদর বেলিছলাম। িকনা।
গদান  িশউলীেক িনেয় ভেগেছ , তারপর তােক রিজি  অিফেস িবেয় কেরেছ। এই িনেয়
গদান র িতনবার হল।’

‘িতনবার। িতনবার কী?
‘িতনবার িবেয়।’
‘বেলন িক , আরও দুেটা বউ আেছ?’
‘এখন আর নই। থম িবউটা দখেত খুব সু রী িছল , িক  িসেনমায় সুিবেধ হল

না; ক ােমরায় তার চহারা ভাল এল না। স হঠাৎ একিদন হাট ফল কের মারা গল।
তারপর গদান  আর একটা মেয়েক ফুসেল এেন িবেয় করল। এ মেয়টা অিভনয় ভালই
করত। িক  personality িছল না , দখা গল তােক িদেয় িহেরাইেনর পাট চলেব না।
সটাও বিশিদন িটকল না।’

‘িক সবনাশ! আপনার িক মেন হয় গদান  বৗ দুেটােক-অ াঁ!’
‘ভগবান জােনন। িশউলীর অবশ  মাইেকর গলা ভাল। এই যা ভরসা।’



ব ামেকশেক বাতা নাইলাম। স আপন মেন মৃদু মৃদু হািসেত লািগল , তারপর
বিলল , ‘গদানে র বংশপিরচয় জানেত ইে  কের। এক পু েষ এতটা হয় না।’

েম স া হইল। নগর দীপাবলীেত সি ত হইয়া আর একিট দীপাি তা রাি েক
রণ করাইয়া িদল। ঘের ঘের দাকােন দাকােন রিডওর জলদম  র অন  সব শ েক

ডুবাইয়া িদল। সকেলরই কান পিড়য়া আেছ িদ ীর পােন। আর কেয়ক ঘ ার মেধ  সখােন
াধীনতার উে াধন হইেব।

সাতটার সময় চিকেতর ন ায় নৃেপন আিসল , ােরর িনকট হইেত ব ামেকেশর হােত
একিট চকচেক চািব িদয়া আলাদীেনর িজেনর মত অদৃশ  হইল।

দশটার সময় আমরা আহার শষ কিরলাম।
সােড় এগারটার সময় ব ামেকশ পঁুিটরামেক বিলল , ‘আমরা এখিন ব ব , কখন

িফরব িঠক নই। তুই জেগ থািকস। আর একটা আংটায় কাঠকয়লা িদেয় আ ন করবার
যাগাড় কের রািখস। আমরা িফের এেল আ ন ালিব।’

পঁুিটরাম ‘ য আে ’ বিলয়া ান কিরেল আিম িজ াসা কিরলাম , কাঠকয়লার
আ ন িক হেব?’

স বিলল , ‘অতীতেক ভ ীভূত কের ফলেত হেব।’
মধ রাি র িকছু আেগ আমরা বািহর হইলাম। ঘের ঘের শ  বািজেতেছ—
গালদীিঘর চাির পােশর দাকান িল িক  ব । দাকানদােররা বাধকির িনজ িনজ

ঘের িগয়া রিডও য  আঁকড়াইয়া বিসয়া আেছন। এত রাে  এিদেকর রা া িলও জনিবরল
হইয়া’ আিসয়ােছ।

একিট ল া েপাে র ছায়াতেল একজন লাক দাঁড়াইয়া িবিড় টািনেতিছল, আমরা
িনকটবতী হইেল বািহর হইয়া আিসল। দিখলাম িবকাশ।

ব ামেকশ বিলল , ‘িকছু খবর আেছ নািক?’
িবকাশ বিলল , ‘না। ভাতবাবু সােড় ন’টার সময় দাকান ব  কের চেল গেছন।’
‘হােত িকছু িছল?’
‘না।‘
‘তারপর আর কউ আেসিন?’
‘না।‘
‘আ া , আসুন তাহেল।’
িতনজেন রা া পার হইয়া ভােতর দাকােনর স ুেখ উপি ত হইলাম। ব ামেকশ

চািব িদয়া ােরর তালা খুিলল; বশ অনায়ােস তালা খুিলয়া গল। তারপর চািব িবকােশর
হােত িদয়া ব ামেকশ বিলল , ‘আমরা দু’জেন ভতের যাি  , আপিন তালা ব  কের িদন।
কত শ অেপ া করেত হেব বলা যায় না। আপিন যমন িছেলন তমিন থাকেবন। যিদ
কউ দার খুেল ভতের ঢােক , আপনার িকছু করবার দরকার নই।’

‘আ া , স ার।’
আমরা অ কার দাকােন েবশ কিরলাম। ব ামেকেশর পেকেট বদু িতক টচ িছল ,

স তাহা িলয়া ঘেরর চািরিদেক িফরাইল। সাির সাির বই লা যন দাঁত বািহর কিরয়া
নীরেব: হািসল। আমরা িপছেনর কুঠুিরেত েবশ কিরয়া ত েপােশর িকনারায় বিসলাম ,
মােঝর দরজা একপাট খালা রিহল। ব ামেকশ বিলল , ‘এ ঘের বই নই , এ ঘের বাধহয়
আসেব না।’

আিম বললাম , ‘ ব ামেকশ র পুের আমরা ভােতর দাকােন িক করিছ জানেত
পাির িক?’

ব ামেকশ আমার কােন কােন বিলল , ‘ ড় ড় ড় িড়েয় হামা , খাপ পেতেছন



গা মামা।’
বইেয়র দাকােনর একটা গ  আেছ , নূতন বইেয়র গ । এই গ  সাধারণত টর

পাওয়া যায় না , িক  গভীর রাে  দাকােনর মেধ  ব  থািকেল ধীের ধীের অনুভব হয়।
একটু ঝাঁজােলা , নাক সুড় সুড় কের , হাঁিচ আেস।

তার উপর িনেজেদর িন ােসর কাবন-ডায়কসাইড আেছ। ঘ াখােনক তী
কিরবার পর অনুভব কিরলাম , ঘেরর বাতাস ভারী হইয়া আিসেতেছ। গরেম াণ আনচান
কিরয়া উিঠল। বিললাম , ‘ ব ামেকশ—‘

ব ামেকশ ব মুি েত আমার হাত চািপয়া ধিরল , তাহার গলা হইেত চাপা শীৎকার
বািহর  হইল ‘স,    –।’

আর একিট শ  কােন আিসল , কহ চািব িদয়া ােরর তালা খুিলেতেছ। দরজা একটু
ফাঁক হইল , বািহেরর আেলা আ াভ পদার মত ধীের ধীের সািরত হইল। একিট ছায়ামূিত
েবশ কিরয়া ার ব  কিরয়া িদল। আমরা ােস কুঠুিরর িভতর হইেত দিখেত

লািগলাম।
হঠাৎ দাকানঘেরর মাঝখােন দপ কিরয়া টেচর আেলা িলয়া উিঠল। আেলার দৃি

ঊ  িদেক , সাচ-লাইেটর মত দয়ােলর উপর িদেক পিড়য়ােছ। টেচর িপছেন মানুষিটেক
দখা গল না।

টচ হােত লইয়া মানুষিট কাউ ােরর উপর লাফাইয়া উিঠল। আমরা পা িটিপয়া
িটিপয়া কুঠুিরর ােরর িনকট হইেত উঁিক মািরলাম। টেচর আেলা বইেয়র সেবা  তােকর
উপর পিড়য়ােছ। মানুষিট হাত বাড়াইয়া একিট বই বািহর কিরয়া লইল; আকাের আয়তেন
অেনকটা ‘িচলি কা’র মত। তারপর আর একিট বই বািহর কিরল , তারপর আর একিট।
এমিনভােব পাঁচখািন বই লইয়া মানুষিট লাফাইয়া নীেচ নািমল; কাউ ােরর উপর ল  টচ
রািখয়া একিট বাজার-করা থিলেত বই িল ভিরেত লািগল।

থিলেত বই িল ভরা হইয়ােছ , এমন সময় ব ামেকশ িগয়া মানুষিটর কাঁেধ হাত
রািখল , বিলল , ‘থিলটা আমায় িদন।’

মানুষিটর গলায় করােতর মত ত িন াস টানার শ  হইল। তারপর ব ামেকশ
তাহার মুেখর উপর িনেজর টেচর আেলা ফিলল।

মুখখানা ভেয় ও িব েয় িবকৃত হইেলও চনা শ  নয় , ভােতর মুখ। তাহার
চােখর শাদা অংশই অিধক দখা যাইেতেছ। স িমিনটখােনক চািহয়া থািকয়া অিভভূত ের
বিলল , ‘ ব ামেকশবাবু!’

‘হ াঁ , আিম আর অিজত। থিলটা িদন।’
ভাত একটু ইত ত কিরল , তারপর থিল ব ামেকেশর হােত িদল। ব ামেকশ

থিলটা আমার হােত িদয়া বিলল , ‘অিজত , এটা রাখা। বই েলা ভাির দামী।– ভাতবাব্ু ,
এবার চলুন।’

ভাত আরও িকছু ণ চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘ কাথায় যেত হেব? থানায়?’
ব ামেকশ বিলল , ‘না , আপাতত আমার বাসায়। আেগ বই েলার ব ব া করেত

হেব।’
িতনজেন দাকােনর বািহের আিসলাম। ব ামেকেশর ইি েত ভাত াের তালা

লাগাইল। িফিরয়া দিখ িবকাশ অলি েত আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ। ব ামেকশ বিলল ,
‘িবকাশবাব্ু , অসংখ  ধন বাদ। এবার আপনার ছুিট। কাল সকােল একবার বাসায় আসেবন।’

‘ য আে  , স ার–’ িবকাশ অ িহত হইল। আিম ও ব ামেকশ ভাতেক মাঝখােন
লইয়া বাসার িদেক চিললাম।

িতনজেন আিসয়া আমােদর বিসবার ঘের উপিব  হইয়ািছ। ভাত ও আিম দুইিট



চয়াের বিসয়ািছ , ব ামেকশ ত েপােশর উপর বইেয়র থিলিট লইয়া বিসয়ােছ। রাি  ায়
দুইটা; বািহের নগর- ন শা  হইয়ােছ।

ব ামেকেশর মুখ গভীর , একটু িবষ । স চাখ তুিলয়া একবার ভােতর পােন
ভৎসনাপূণ দৃি  িনে প কিরল; ভােতর মুেখ িক  অপরােধর ািন নাই , ধরা পড়বার
সময় য চিকত ভয় ও িব য় তাহােক অিভভূত কিরয়ািছল , তাহা িতেরািহত হইয়ােছ। স
এখন স ূণ েপ আ , সকল কার স াবনার জন  ত।

ব ামেকশ এেক এেক বই িল থিল হইেত বািহর কিরল। বােড বাঁধাই বাদামী
রেঙর বই িল , বািহর হইেত দৃি -আকষক নয়। িক  ব ামেকশ যখন তাহােদর পাতা
মিলয়া ধিরল , তখন উে জনায় হঠাৎ দম আটকাইবার উপ ম হইল। েত ক বইেয়র
েত কিট পাতা এক একিট একশত টাকার নাট।

ব ামেকশ বই িল এেক এেক পযেব ণ কিরয়া পােশ রািখল , ভাতেক িজ াসা
কিরল,  ‘সবস◌ু  কত আেছ বই েলােত?’

ভাত বিলল , ‘ ায় দু’ লাখ। িকছু আিম খরচ কেরিছ।’
‘দয়ালহির মজুমদারেক য টাকা িদেয়েছন তা ছাড়া আর িকছু খরচ হেয়েছ?’
ভােতর চােখর দৃি  চিকত হইল; ব ামেকশ এত কথা কাথা হইেত জািনল এই

টাই যন তাহার চ ু  হইেত উঁিক মািরল। িক  স কানও  না কিরয়া বিলল ,
‘আরও িকছু খরচ হেয়েছ , সব িমিলেয় চাঁদ পেনেরা হাজার।’

ব ামেকশ তখন বই িলর উপর হাত রািখয়া শা কে  বিলল , ‘ ভাতবাব্ু ,
এই েলার জেন ই িক আপিন অনািদ হালদারেক খুন কেরিছেলন?’

ভাত দৃঢ়ভােব মাথা নািড়ল , ‘না , ব ামেকশবাবু।’
‘তেব িক জেন  একাজ করেলন বলেবন িক?’
ভাত একবার যন বিলবার জন  মুখ খুিলল , তারপর িকছু না বিলয়া মুখ ব

কিরল।
ব ামেকশ বিলল , ‘আপিন যিদ না বেলন , আিমই বলিছ।–িশউলীর সে  আপনার

িবেয়র স  ভেঙ িদেয় অনািদ হালদার িনেজ তােক িবেয় করেত চেয়িছল। এইজেন –
কমন?’

ভাত িকছু ণ বুেক ঘাড় িজয়া যখন মুখ তুিলল , তখন তাহার রেগর িশরা েলা
উচু হইয়া উিঠয়ােছ। তাহার দাঁেতর গড়েন য িহং তা আেগ ল  কিরয়ািছলাম , কথা
বিলবার সময় তাহা  হইয়া উিঠল; স অব  ের বিলল , ‘হ াঁ। অনািদ হালদার
িশউলীর বাপেক পাঁচ হাজার টাকা িদেয় রাজী কিরেয়িছল–’ এই পয  বিলয়া স থািময়া
গল , নীরেব বিসয়া যন অ েরর আ েন ফুিলেত লািগল।

ব ামেকশ বিলল , ‘িঠকই আ াজ কেরিছলাম তাহেল।–িক  আপিন ক বাবুেক
মারেত গেলন কন?’

াধ ভুিলয়া ভাত সিব েয় ব ামেকেশর পােন চাখ তুিলল। বিলল , ‘ স িক!
ক বাবুর কথা আিম তা িকছু জািন না।’

ব ামেকশ সে হ-ক িকত দৃি েত ভাতেক িব  কিরল—’আপিন ক  দাসেক খুন
কেরনিন?’

ভাত বিলল , ‘না , ব ামেকশবাবু। ক বাবু গত আট মােস আমার কাছ থেক আট
হাজার টাকা িনেয়েছ। তার মরার খবর পেয় আিম খুিশ হেয়িছলাম; িক  আিম তােক খুন
কিরিন। িব াস ক ন , আিম যিদ খুন করতাম , আজ আপনার কােছ অ ীকার করতাম না।’

ব ামেকেশর মুখখানা ধীের ধীের ফু  হইয়া উিঠেত লািগল , য িবষ তা কুয়াশার
মত তাহার মনেক আ  কিরয়া রািখয়ািছল , তাহা যন কািটয়া গল। স বিলল , ‘িক  ,



ক  দাসেক তাহেল খুন করেল ক?’
‘তা জািন না। তেব—‘ ভাত ইত ত কিরল।
‘তেব? ভাত একটু স ু িচতভােব বিলল , ‘দশ-বােরা িদন আেগ বাঁটুল সদার আমার

কােছ এেসিছল। বাঁটুলেক আপনারা বাধহয় চেনন না।–’
‘খুব িচিন। এমন িক আপনার সে  তার কী স  তাও জািন। তারপর বলুন।’
‘বাঁটুল আমােক ক বাবুর কথা িজে স করেত লাগল; ক বাবু ক , অনািদবাবুর

মৃতু  স ে  কী জােন , এই সব। আিম বাঁটুলেক সব কথাই বললাম। তারপর—‘
ব ামেকশ হািসয়া উিঠল , বিলল , ‘যাক , এবার বুেঝিছ। আপনােক াকেমল কের

ক  দােসর টাকার ি েদ মেটিন , স িগেয়িছল বাঁটুলেক াকেমল করেত। অিতেলােভ
তাঁতী ন ।’— ব ামেকশ হাঁক িদল , ‘পঁুিটরাম!’

পঁুিটরাম িভতর িদেকর ােরর কােছ আিসয়া দাঁড়াইল। ব ামেকশ বিলল, ‘পঁুিটরাম,
িতন পয়ালা চা হেব?’

পঁুিটরাম বিলল , ‘আে  , দুধ নই বাবু।’
ব ামেকশ বিলল , ‘কুছ পেরায়া নই , আদা িদেয় চা তির কর। আর কয়লার আংটা

িঠক কের রেখছ?’
‘আে ।’
‘ বশ , এবার তােত আ ন িদেত পার।’
পঁুিটরাম ান কিরেল ব ামেকশ বিলল , ‘ ভাতবাব্ু , আপনার মা-ননীবালা দবী

বাধহয় িকছু জােনন না?’
‘আে  না।’ ভাত িকছু ণ িব য়-স মভরা চােখ ব ামেকেশর পােন চািহয়া

থািকয়া বিলল , ‘আপিন িক সবই জানেত পেরেছন , ব ামেকশবাবু?’
ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল , ‘ বাধহয় পেরিছ। তেব বলা যায় না ,

িকছু ভুলচুক থাকেত পাের। যমন ক  দােসর মৃতু টা আপনার ঘােড় চািপেয়িছলাম।
আমার বাঝা উিচত িছল , ছুির আপনার অ  নয়।’

আিম বিললাম , ‘ ব ামেকশ , িক কের সব বুঝেল বল না , আিম তা এখনও িকছু
বুিঝিন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ , বলিছ। অনািদ হালদারেক ক খুন কেরেছ , তা আিম পাটনা
যাবার আেগই বুঝেত পেরিছলাম। িক  তখন ভেবিছলাম অনািদ হালদােরর মৃতু  স ে
কা রই যখন কানও গরজ নই , তখন আমারই বা িকেসর মাথা ব থা। িক  িফের এেস
যখন দখলাম। ক  দাসও খুন হেয়েছ , তখন আর চুপ কের থাকেত পারলাম না। য
লাক মানুষ খুন কের িনেজর জীবেনর সম  সমস ার সমাধান করেত চায় , তােক শাসন
করা দরকার। যােহাক , এখন দখিছ। আিম ভুল কেরিছলাম , ভাতবাবু ক  দাসেক খুন
কেরনিন। আিম একটা কেঠার কতেব র হাত থেক মুি  পলাম।–এবার গ টা শােনা।
ভাতবাব্ু , যিদ কাথাও ভুলচুক হয়। আপিন বেল দেবন।’

ব ামেকশ অনািদ হালদােরর কািহনী বিলেত আর  কিরল। িব েয়র সিহত অনুভব
কিরলাম , আজকার পিরি িত স ূণ নূতন। ব ামেকশ হত াকারীেক ব ু র মত ঘের বসাইয়া
হত ার কািহনী নাইেতেছ , এ প ঘটনা পূেব কখনও ঘেট নাই।

-‘অনািদ হালদার গত যুে র সময় কালাবাজাের অেনক টাকা রাজগার কেরিছল।
বাধহয় আড়াই লাখ িক িতন লাখ। ভাতবাব্ু , আপিন ক’খানা বই বঁেধিছেলন?’

ভাত বিলল , ‘ছ’খানা। েত কটােত চারেশা নাট িছল।’
‘অথাৎ দু’ লাখ চি শ হাজার।– বশ , ধরা যাক অনািদ হালদার প েন িতন লাখ

কােলা টাকা রাজগার কেরিছল।  উঠল , এ টাকা স রাখেব কাথায়? ব াে  রাখা চলেব



না , তাহেল ইনকাম ট াে র ডালকু ারা এেস টুিট িটেপ ধরেব। অনািদ হালদার এক
মতলব বার করল।

‘অনািদ হালদার যমন পািজ িছল , তমিন িছল তার কুচুেট বুি । আজ পয
ইনকাম ট াে র পয়াদােক ফাঁিক দবার অেনক ফি -িফিকর বিরেয়েছ , সব আমার জানা
নই। িক  অনািদ হালদার য ফি  বার করল , সটাও ম  নয়; থেম স টাকা েলা
একেশা টাকার নােট পিরণত করল। সব এক জায়গায় করল না; িকছু কলকাতায় , িকছু
িদ ীেত , িকছু পাটনায়; যােত কা র মেন সে হ না হয়।

‘পাটনায় যাবার হয়েতা অন  কানও উে শ ও িছল। যােহাক , সখােন স দ রীর
খাঁজ িনল; ভাতবাবু তার বাসায় এেলন বই বাঁধেত। িবেদেশ বাঙালীর ছেল
ভাতবাবুেক দেখ অনািদ হালদােরর পছ  হল। এই ধরেনর দ রী স খঁুজিছল , স
ভাতবাবুেক আসল কথা বলল; এও বলল য , স তাঁেক পুিষ পু ু র িনেত চায়। পুিষ পু ু র
নবার কারণ , এত বড় কথা জানবার পর ভাতবাবু চােখর আড়াল না হেয় যান।

‘ ভাতবাবু বই বঁেধ িদেলন। পুিষ পু ু র নবার াব পাকাপািক হল। অনািদ
হালদার ভাতেক আর ননীবালা দবীেক িনেয় কলকাতায় এল। নােটর বই েলা অন ান
বইেয়র সে  আলমািরেত উঠল। ীেলর আলমাির , তার একমা  চািব থােক অনািদ
হালদােরর কামের। সুতরাং কউ য আলমাির খুলেব , স স াবনা নই। যিদ-বা কানও
উপােয় কউ আলমাির খােল , স কী দখেব? কতক েলা বই রেয়েছ , মহাভারত , রামায়ণ
ইত ািদ। টাকাকিড় সামান ই আেছ। বই খুেল বইেয়র পাতা পরী া করার কথা কা র মেন
আসেব না। এছাড়া বাইেরর লােকর চােখ ধুেলা দবার জেন  ব াে ও কেয়ক হাজার টাকা
রইল।

‘অনািদ হালদােরর কলকাতার বাসায় আরও দু’জন লাক িছল- ক  দাস আর
নৃেপন। নৃেপন িছল তার সে টাির। অনািদ হালদার ভাল লখাপড়া জানত না , তাই
ব বসার কাজ চালাবার জেন  নৃেপনেক রেখিছল। আর ক  দাস জার কের তার ঘােড়
চেপ বেসিছল। ক  দাস িছল অনািদ হালদােরর ছেলেবলার ব ু , অনািদর অেনক
কুকীিতর খবর জানত, িনেজও তার অেনক কুকীিতর স ী িছল।

‘অনািদ হালদার সেতেরা-আঠােরা বছর বয়েস িনেজর ব াপেক এমন হার কেরিছল
য , পরিদনই বাপটা মের গল। িপতৃহত ার বীজ িছল অনািদর রে । জীবজগেত বাপ আর
ছেলর স ক হে  আিদম শ তার স ক; সই আিদম পাশিবকতার বীজ িছল অনািদ
হালদােরর রে । বাপেক খুন কের স িন ে শ হল। আ ীয় জেনরা অবশ  কেল ািরর
ভেয় ব াপারটা চাপা িদেয় িদেল।

‘অেনকিদন পের অনািদর সে  ক  দােসর আবার দখা; দু’জেন িমেল এক
মােরায়াড়ীর ঘের ডাকািত করেত গল। অনািদ মােরায়াড়ীেক খুন কের টাকাকিড় িনেয়
ফরারী হল , ক  দাস লুেটর বাখরা িকছুই পল না।

‘এবার কুিড় বছর পের অনািদর সে  আবার ক  দােসর কথা। অনািদ তখন
বৗবাজােরর বাসা িনেয় বেসেছ; ক  দাস তােক বলল , তুিম খুন কেরছ , যিদ আমােক
ভরণেপাষণ না কর , তামােক পুিলেস ধিরেয় দব। িন পায় হেয় অনািদ ক  দাসেক
ভরণেপাষণ করেত িলাগল।

‘এিদেক অনািদ হালদােরর দুই ভাইেপা িনমাই আর িনতাই খবর পেয়িছল য , খুেড়া
অেনক টাকার মািলক হেয় কলকাতায় এেস বেসেছ। তারা অনািদর কােছ যাতায়াত 
করল। অনািদ ভাির ধূত , স তােদর মতলব বুেঝ িকছুিদন তােদর ল ােজ খলােলা , তারপর
একিদন তািড়েয় িদেল। িনমাই িনতাই দখল , খুেড়ার স ি  বহাত হেয় যায় , তারা
খুেড়ার ভাবী পুিষ পু ু রেক ভয় দিখেয় তাড়াবার চ া করল। িক  তােতও কানও ফল হল



না। খাঁ দেরায়ান দেখ তারা ভাতবাবুর দাকােন যাওয়া ব  করল।
‘িক  এত টাকার লাভ তারা ছাড়েত পারিছল না। কানও িদেক িকছু না পেয়

তারা অনািদ হালদােরর বাসার সামেন হােটেল ঘর ভাড়া করল , অ হর বািড়র ওপর
নজর রাখেত িলাগল। এেত অবশ  কানও লাভ িছল না , িক  মানুষ যখন কানও িদেকই
রা া খঁুেজ না পায় , তখন যা হাক একটা কেরই মনেক ঠা া। রােখ। িনমাই িনতাই পালা
কের হােটেল আসত , আর চােখ দূরবীন লািগেয় জানালায় বেস থাকত। অিজত , তামার
মেন আেছ বাধহয় , ননীবালা যিদন থম এেসিছেলন , িতিন বেলিছেলন , সবদাই যন
অদৃশ  চ ু  তাঁেদর ল  করেছ। স অদৃশ  চ ু  িনমাই-িনতাইেয়র।

‘যােহাক , িদন কাটেছ। অনািদ হালদার জিম িকেন বািড় ফেদেছ। ভাতবাবুেক স
পুিষ পুকুর নবার আ াস িদেয় এেনিছল , থমটা তাঁর সে  ভাল ব বহারই করল। তাঁেক
পাঁচ হাজার টাকা িদেয় দাকান কের িদেল; অ াটনীর কােছ িগেয় পুিষ পুতুর নবার িবিধ-
িবধান জেন এল। িক  বাঁধা-বাঁিধর মেধ  পড়বার খুব বিশ আ হ তার িছল না , স
পাকাপািক লখাপড়া করেত দির করেত লাগল। ভাতবাবু দাকান িনেয় িনি  আেছন ,
ননীবালা দবী জােনন না য পুিষ পু ু র িনেত হেল লখাপড়ার দরকার। তাই এ িনেয় কউ
উ বাচ  করল না।

‘তারপর এক ব াপার ঘটল। ভাতবাবু িশউলী মজুমদারেক দেখ এবং তার গান
েন মু ধ  হল ◌ন। িতিন িশউলীেদর বািড়েত যাতায়াত  করেলন। দয়ালহির মজুমদার

ঘুঘু লাক, স খাঁজ-খবর িনেয় জানেত পারল য ভাতবাবু বড়েলােকর পুিষ পুতুর;
ভাতবাবুর সে  মেয়র িবেয় িদেত তার আপি  হল না। দয়ালহির মজুমদােরর চালচুেলা
নই, স ভাবল ফাঁকতােল যিদ মেয়র িবেয়টা হেয় যায়, ম  িক!

‘ ভাতবাবু ননীবালা দবীেক িশউলীর কথা বলেলন। ননীবালা অনািদ হালদারেক
বলেলন। ভাতবাবুর িবেয় িদেত অনািদ হালদােরর আপি  িছল না, স বলল, মেয় দেখ
যিদ পছ  হয় তা িবেয় দব।

‘তখন পয  অনািদ হালদােরর মেন কানও বদ-মতলব িছল না, নহাৎ বরকতা
সেজই স মেয় দখেত িগেয়িছল। িক  িশউলীেক দেখ স মাথা িঠক রাখেত পারল না।
মানুেষর চিরে  যতরকম দাষ থাকেত পাের, কানটাই অনািদ হালদােরর বাদ িছল না। স
িঠক করল, িশউলীেক িনেজ িবেয় করেব।

‘বাসায় িফের এেস স বলল, মেয় পছ  হয়িন। তারপর তেল তেল িনেজ ঘটকািল
আর  করল। দয়ালহির মজুমদার দখল, দাঁও মারবার এই সুেযাগ; স ঝাপ বুেঝ কাপ
মারল। অনািদ হালদারেক বলল, তুিম বুেড়া, তামার সে  মেয়র িবেয় দব কন? তেব
যিদ তুিম দশ হাজার টাকা দাও—

‘এইভােব িকছুিদন দর-কষাকিষ চলল, তারপর রফা হল, অনািদ হালদার পাঁচ
হাজার টাকা হ া েনেটর ওপর ধার দেব। িবেয়র পর হ া েনাট িছেড় ফলা হেব।

িবেয়র ব ব া পাকা কের িনেয় অনািদ হালদার ভাবেত বসল, িক কের ভাতবাবুেক
তাড়ােনা যায়। পুিষ পু ু র নবার আ হ কানওকােলই তার বিশ িছল না, এখন তা তার
পে  ভাতবাবুেক বািড়েত রাখাই অস ব। ভাতবাবুর িত তার ব বহার ঢ় হেয় উঠল।
িক  হঠাৎ স তাঁেক তািড়েয় িদেতও পারল না। ভাতবাবু বইবাঁধােনা নােটর কথা যিদ
পুিলেসর কােছ ফাঁস কের দন, অনািদ হালদারেক ইনকাম ট া  ফাঁিক দওয়ার অপরােধ
জেল যেত হেব।

‘ ভাতবাবু িভতেরর কথা িকছুই জানেতন না। স  ভেঙ যাওয়ােত িতিন খুবই
মুষেড় পড়েলন, তারপর িঠক করেলন অনািদবাবুর অমেতই িশউলীেক িবেয় করেবন, যা
হবার হেব। িতিন দয়ালহিরর বাসায় গেলন। দয়ালহির তাঁেক অপমান কের তািড়েয় িদেল



এবং জািনেয় িদেল য, অনািদ হালদােরর সে  িশউলীর িবেয় িঠক হেয়েছ।’
এই পয  বিলয়া ব ামেকশ থািমল। িটন হইেত িসগােরট বািহর কিরেত কিরেত

বিলল, ‘এই হে  অনািদ হালদােরর মৃতু র পটভূিমকা। এর মেধ  খািনকটা অনুমান আেছ,
িক  ভুল বাধহয় নই। ভাতবাবুিক বেলন?’

ভাত বিলল, ‘ভুল নই। অ ত যতটুকু আমার ােনর মেধ , তােত ভুল নই।’
পুটরাম চা লইয়া েবশ কিরল।

িতনজেন নীরেব বিসয়া আদা-গ ী চা সবন কিরলাম। রাি  শষ হইয়া আিসেতেছ।
ব ামেকশ িসগােরট ধরাইয়া আবার বিলেত আর  কিরল, ননীবালা দবী যখন থম

আমার কােছ এেলন তখন সম  ব াপারটা আিম উে া িদক থেক দখলাম। ভাতবাবুর
জীবেনর কানও আশ া আেছ িকনা এইেটই হল । ননীবালা যা বলেলন তা থেক
ভেয়র কারণ আিম িকছু দখেত পলাম না। তবু বলা যায় না। িদনকাল খারাপ, নরহত া
স ে  মানুেষর মন থেক অেনক ি ধা সে াচ সের গেছ; একটা আিদম ববরতার
মেনাভাব আমােদর চেপ ধেরেছ। আিম তদারক করেত ব লাম।

‘ ভাতবাবুেক দখলাম; িনমাই িনতাই , অনািদ হালদার , নৃেপন , ক  দাস ,
সকলেকই দখলাম। ননীবালা আবার এেলন , তাঁেক বললাম , ভাতবাবুেক মের কা র
কানও লাভ নই , বরং অনািদ হালদারেক মের লাভ আেছ। তারপর কালীপুেজার রাে
সিত ই অনািদ হালদার খুন হল।

‘ শষ রাে  ক  দাস এেস আমােক িনেয় গল। সকেলর িব াস ক  দাসই খুন
কেরেছ। আিম িগেয় সব দেখ েন বুঝলাম , এ রােগর মাথায় খুন নয় , ান কের খুন; ক
দাস যিদ খুন করত তাহেল খুন করবার আেগই অনািদ হালদােরর সে  ঝগড়া করত না।
তাছাড়া , যত ঝগড়াই হাক , য-হংস ণিড  সব কের তােক খুন করেব। এমন আহা ক
ক  দাস নয়।

‘তেব একটা কথা আেছ। ক  দাস যিদ অনািদ হালদারেক খুন কের একসে  মাটা
টাকা হাতেত পাের তাহেল স খুন করেব। িক  এ যুি  বািড়র অন  লাক িলর স ে ও
খােট। এ যুি  মেন িনেল ীকার করেত হয় য অনািদ হালদােরর বািড়েত অেনক নগদ
টাকা িছল।

সবদা তার কামের থাকত। আিম যখন আলমাির খুললাম তখন তােত মা  শ
আড়াই টাকা পাওয়া গল। তেব িক এই সামান  টাকা রাখবার জেন  অনািদ হালদার

ীেলর আলমাির িকেনিছল?
‘আলমািরেত টাকা পাওয়া গল না বেট িক  দখা গল বইেয়র থাকা থেক

কেয়কটা বই অদৃশ  হেয়েছ। বািক বই েলা রামায়ণ মহাভারত জাতীয়।  : ীেলর
আলমািরেত এই জাতীয় িনতা  সাধারণ বই রাখার মােন িক?

‘আলমািরেত ব াে র চক বই িছল , তা থেক জানা গল য ব া  থেক য-পিরমাণ
টাকা বার করা হেয়েছ তার চেয় বিশ টাকা অনািদ হালদার তার নতুন বািড়র কন াকটর

দ  িসংেক িদেয়েছ। বািক টাকা এল কাথা থেক? অনািদ হালদার িন য় কােলা টাকা
রাজগার কেরিছল এবং তা আলমািরেত রেখিছল। বতমােন টাকা যখন আলমািরেত নই
তখন হত াকারীই তা সিরেয়েছ।

‘হত ার মািটভ পাওয়া গল। িক  হত াকারী লাকটা ক? এবং কমন কের স
বািড়েত দু  মৃতু র সময় অনািদ হালদার বািড়েত একলা িছল এবং বািড়র দরজা িভতর
থেক ব  ‘অনািদ হালদার িল খেয়িছল সদেরর ব ালকিনেত দাঁিড়েয়। কা  হােটেলর
জানলা থেক তােক সহেজই িল কের মারা যায়। িক  তার আলমাির থেক টাকা সরােনা
যায় না। সুতরাং কা  হােটল থেক মের কানও লাভ নই।



‘িনমাই িনতাই যখন উিকল িনেয় হািজর হল এবং দািব করল য তারাই অনািদ
হালদােরর ওয়ািরশ , ভাতবাবু আইনত পুিষ পু ু র নয় , তখন আর একটা মািটভ পাওয়া
গল। অনািদ হালদার পাকাপািক পুিষ  নবার আেগ যিদ তােক সরােনা যায় তাহেল সব
স ি  ভাইেপােদর আশােব। অনািদ হালদার িন য় উইল কেরিন। এ দেশর অিশি ত ও
অধিশি ত লােকরা উইল কের না।

‘িনমাই িনতাইেয়র পে  খুেড়ার গ াযা ার ব ব া করা নহাৎ অিব াস  নয়। এখন
দখা যাক তােদর কাযকলাপ। হত ার ছমাস আেগ তারা কা  হােটেলর ঘর ভাড়া
িনেয়িছল এবং িনয়িমত সখােন যাতায়াত করত। হােটেলর চাকরেদর সে  তােদর মুখ
চনােচিন হেয়িছল। যারা খুেড়ােক খুন করেত উদ ত হেয়েছ তােদর পে  এতটা খালাখুিল
ভাব িক াভািবক? আেগই বেলিছ , এ ান কের খুন; খুনী িঠক কেরিছল , কালীপুেজার
রাে  খুন করেব , বািজ পাড়ােনার শে  যােত ব ুেকর আওয়াজ চাপা পেড় যায়! তাই যিদ
হয় তেব ছ। মাস আেগ থেক ঘর ভাড়া নবার অথ িক? তাছাড়া কালীপুেজার রাে  খুেড়া
য ব ালকিনেত এেস দাঁড়ােব তার িন য়তা িক? এ রকম অিনি েতর ওপর িনভর কের
কউ ান কের না। আবার িলটা অনািদ হালদােরর শরীর ভদ কের িগেয়িছল , অথচ
সটা ব ালকিনেত পাওয়া গল না। এও ভাববার কথা।

‘সুতরাং কা  হােটেলর জানলা থেক িনমাই িনতাই খুেড়ােক মেরিছল এ াব
টকসই নয়। যই মা ক বািড়র ভতর থেক মেরেছ। দখা যাক , বািড়র ভতর থেক
মারা স ব িকনা।

‘সদর দরজা ব  িছল। িক  বািড়র িপছন িদেক ছােদ যাবার দরজাটা খালা থাকত ,
অনািদ হালদার রাে  েত যাবার আেগ িনেজর হােত সটা ব  করত। তাছাড়া দরজার
িছটুিকিন খুব শ  িছল না , দু’ চারবার দরজায় নাড়া িদেল িছটুিকিন খুেল পড়ত। মেন করা
যাক , সিদন রাি  আ াজ এগােরাটার সময় একজন চুিপচুিপ এেস অনািদ হালদােরর নতুন
বািড়েত ঢুকল। নতুন বািড়র একতলার ছাদ পয  তির হেয়েছ , চািরিদেক ভারা বাঁধা।
হত াকারী ছােদ উঠল; দুই বািড়র মাঝখােন স  গিল আেছ , হত াকারী ভারা থেক একটা
ল া ত া িনেয় দুই বািড়র মাঝখােন পুল বাঁধল , তারপর সই পুল িদেয় পুরেনা বািড়েত
পিরেয় এল। ছােদর দরজা খালা থাকবার কথা , কারণ অনািদ হালদার তখনও েত
যায়িন।
 

‘ দখা যাে  , একজন চটপেট লােকর পে  বািড়েত ঢাকা কিঠন কাজ নয়। িক
ক সই চ পেট লাকিট? িনমাই িনতাই নয় , কারণ আলমািরেত অেনক কােলা টাকা আেছ
একথা তােদর জানবার কথা নয়; একথা কবল বািড়র লাকই জানেত পাের িক া আ াজ
করেত পাের।

‘বািড়েত চারজন লাক আেছ-ননীবালা , ক  দাস , নৃেপন আর ভাতবাবু। এেদর
মেধ ই কউ অনািদ হালদারেক খুন কেরেছ। যিদ বল , িনমাই িনতাই বািড়েত ঢুেক খুন
কেরেছ এবং আলমাির থেক মাল িনেয় সাটুেকেছ , তাহেল  ওেঠ , তারা সাত-সকােল
এেস বািড় দখল করেত চেয়িছল কন? চুপ কের বেস থাকাই তা তােদর পে
াভািবক। যথাসমেয় আদালেতর মারফত দখল তারা পতই। তারা খুন কেরিন বেলই

তাড়াতািড় এেস বাসার দখল িনেত চেয়িছল , যােত আলমািরর িজিনসপ  এরা সিরেয়
ফলেত না পাের।



‘যােহাক , রইল বািড়র চারজন। এরা সকেলই অবশ  বাইের িছল , িক  কা র পাকা
অ ািলবাই নই। ননীবালা দবীেক বাদ দওয়া যেত পাের , কারণ িতিন মাটা মানুষ , তাঁেক
চ পেটও বলা চেল না। ত ার ওপর িদেয় গিল পার হওয়া তাঁর সাধ  নয়।

‘বািক রইল ক  দাস ভাতবাবু আর নৃেপন। গাড়ার িদেক নৃেপেনর ওপেরই
সবেচেয় বিশ সে হ হয় , চালচলন খুবই সে হজনক। আলমািরেত য অেনক টাকা
আেছ। এটা তার পে  জানা সবেচেয় বিশ স ব , কারণ স অনািদ হালদােরর সে টাির ,
টাকাকিড়র িহেসব রােখ। িক  যখন জানেত পারলাম। স আলমািরর চািব তির কেরিছল
তখন তােকও বাদ িদেত হল। অনািদ হালদারেক খুন করবার মতলব যিদ তার থাকত।
তেব স চািব তির করেত যােব কন? অনািদ হালদােরর কামেরই তা চািব রেয়েছ।

‘ ভেব দখা। নৃেপেনর ভাবটা িছচেক চােরর মত। স চািব তির কেরিছল ,
মতলব িছল অনািদ হালদার যখন বািড় থাকেব না। তখন আলমাির খুেল দুচার টাকা
সরােব। িক  সরাবার সুেযাগ বাধহয় তার হয়িন। চািবটা তার টিবেলর দরােজ
রেখিছল। স-রাে  িসেনমা থেক িফের এেস যখন দখল অনািদ হালদার খুন হেয়েছ
তখন স চািবর কথা সাফ ভুেল গল। তারপর আিম অনািদ হালদােরর কামর থেক চািব
িনেয় সবাইেক দখলাম , তখন নৃেপেনর মেন পেড় গল। সবনাশ! পুিলস এেস যিদ তার
দরােজ চািব পায় তাহেল তােকই খুনী বেল ধরেব। স কানও মেত চািবটােক িবেদয়
করবার চ া করেত লাগল এবং শষ পয  এক ফাঁেক চািবটা জািনলা িদেয় গিলেত ফেল
িদেল।

‘চািবটা আিম সকালেবলা গিলেত কুিড়েয় পেয়িছলাম। তখনই বুেঝিছলাম নৃেপন খুন
কেরিন। তারপর আমার ব ু  রেমশ মি েকর িচিঠ পেয় সব পির ার হেয় গল। নৃেপন
িছঁচেক চার , মানুষ খুন করবার সাহস তার নই।

‘বািক রইল ক  দাস আর ভাতবাবু।
‘ সিদন সে েবলা ক  দাস এখােন এল। রাে  তােক মদ খাইেয় অনািদ

হালদােরর পুরেনা ইিতহাস জেন িনলাম। ক  দাসও সিদন আমার কােছ একটা কথা
জানেত পেরিছল। আিম তােক কথায় কথায় বেলিছলাম য ভাতবাবু দ রীর কাজ
জােনন। কথাটা স আেগ জানত না।

‘যােহাক , তারপর কেয়কিদন কেট গল। দখলাম নৃেপন আর ক  দাস পুরেনা
বাসােতই রেয়েছ। তারা যিদ টাকা মের থােক তাহেল পুরেনা বাসা কামেড় পেড় আেছ
কন? তােদর চেল যাবার যেথ  ওজুহাত রেয়েছ , অনািদ হালদার মের যাবার পর ওেদর
বািড়েত থাকার আর কানও ছুেতা নই। টাকা েলাই বা রাখল কাথায়? ব াে  িন য়
রাখেব না , অন  কানও লােকর হােতও দেব না। তেব?

‘কলকাতায় ওেদর অন  কানও আ ানা নই , যখােন টাকা লুিকেয় রাখেত পাের।
িক  ভাতবাবুর একটা আ ানা আেছ- দাকান। িতিন যিদ খুন কের টাকা সিরেয় থােকন
তাহেল টাকা লুিকেয় রাখার কানও অসুিবধা নই।

‘ দাকান-বইেয়র দাকান। িবদু ৎ চমেকর মত সম  ব াপারটা আমার মাথার মেধ
ল ল কের উঠল , ভাতবাবু পাটনায় িহেসেবর খাতা বাঁেধনিন , বঁেধিছেলন একেশা

টাকার নাট-অনািদ হালদার তাঁর বাঁধােনা বই েলােক রামায়ণ মহাভারেতর সে  িমিশেয়
আলমািরেত রেখিছল- ভাতবাবু অনািদ হালদারেক মারবার পর তার কামর থেক চািব
িনেয় আলমাির থেক নােটর বই েলা বার কের িনেজর দাকােন এেনিছেলন- দাকােনর
হাজারখানা বইেয়র মেধ  নােটর বই েলা কােশ  সাজােনা আেছ-বাইের থেক বই দেখ
কউ সে হ করেত পারেব না

‘আগােগাড়া াটা চােখর সামেন ভেস উঠল।



‘িক –
‘ ভাতবাবু টাকার লােভ এমন কাজ করেবন? ভাতবাবুর চির  যতখািন

বুেঝিছলাম তােত তাঁেক অথেলাভী বেল মেন হয়িন। উপর  অনািদ হালদােরর মৃতু েত
ভাতবাবুর িতর স াবনাই বিশ; স বঁেচ থাকেল তাঁেক পুিষ পু ু র নেব , সম  স ি

পাবার স াবনা। নগদ টাকার লােভ সই স াবনা িতিন ন  করেবন?
‘তেব িক টাকাটা গৗণ , তার চেয় বড় কারণ িকছু িছল? অনািদ হালদার িশউলীর

সে  ভাতবাবুর িবেয় ভেঙ িদেয়িছল; িক  সটা িক এতবড় অপরাধ য তােক খুন
করেত হেব? এ ে র উ র দিরেত পেয়িছলাম। দয়ালহির মজুমদােরর বাসা থেক
ফরবার সময় হঠাৎ আসল কথাটা মাথায় খেল িগেয়িছল।

‘অনািদ হালদার এমন কাজ কেরিছল যােত িনতা  িনরীহ লােকরও মাথায় খুন
চেপ যায়। স দয়ালহিরেক পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ িদেয় িনেজ িশউলীেক িবেয় করেত
চেয়িছল। ভাতবাবুর রে  আ ন ধের গল। আ ন ধরা িবিচ  নয় , আ েনর ফুলিক
তাঁর রে র মেধ ই িছল।

‘আবার একটা বরেফর মত ঠা া কূট বুি  তাঁর িছল , সটাও িতিন উ রািধকার সূে
পেয়েছন। িতিন অনািদ হালদারেক ধেন ােণ মারবার ান িঠক করেলন। বাঁটুল সদারেক
িতিন আেগ থাকেতই িচনেতন , রাইেফল ভাড়া করা কিঠন হল না। কালীপুেজার রাে  বুেড়া
পাঠােক বিল দবার ব ব া হল।

‘ স-রাে  ভাতবাবু ননীবালা দবীেক িসেনমায় প েছ িদেয় দাকােন গেলন।
দাকান আেলা িদেয় সািজেয় সােড় দশটার সময় আবার ব েলন , এবার একটা কাপেড়র
থিল পেকেট িনেলন। দাকান খালাই রইল , খা দেরায়ান দরজায় পাহারায় রইল।

‘বাসার কােছ এেস ভাতবাবু দখেলন বাসার সামেন বািজ পাড়ােনা হে । কউ
তাঁেক ল  করল না , িতিন নতুন বািড়র মেধ  ঢুেক পড়েলন। নতুন বািড়র মেধ  বাঁটুল
সদর রাইেফল িনেয় অেপ া করিছল। বাঁটুল অনািদ হালদােরর ওপর স  িছল না ,
সুতরাং তার এ ব াপাের উৎসাহ থাকাই াভািবক।

‘ছােদর ওপর ত া ফেল ভাতবাবু বাসায় ঢুকেলন। ছােদর দরজা স বত খালাই
িছল; না থাকেলও িত নই , িতিন দু’চারবার দরজায় নাড়া িদেয় িছটুিকিন খুেল ফলেলন।
ব ালকিনেত দাঁিড়েয় অনািদ হালদার বািজ পাড়ােনা দখিছল , িপছন িদেক শ  েন স
িফের দাঁড়াল। ভাতবাবু সে  সে  িল করেলন। িলটা অনািদ হালদােরর শরীর ভদ
কের রা ার ওপাের কা  হােটেলর জানলা িদেয় ঢুেক দয়ােল আটকােলা। হাই
ভলিসিট িমিলটাির রাইেফল , তার িল যিদ িনমাই িক া িনতাইেক সামেন পেতা তােকও
ফুেটা কের যত।|

‘তারপর ভাতবাবু মৃেতর কামর থেক চািব িনেয় আলমাির খুলেলন। নােটর
বই েলা থিলেত পুের , চািব আবার যথা ােন রেখ য পেথ এেসিছেলন সই পেথ িফের
গেলন। বাঁটুল অেপ া করিছল , রাইেফল িনেয় অদৃশ  হল। ভাতবাবু দাকােন িফের
িগেয় বই েলা উঁচু একটা তােক সািজেয় রেখ িদেলন। তারপর যথাসমেয় িসেনমায় িগেয়
মা’ ক সে  িনেয় বাসায় িফরেলন।

‘ খা দেরায়ানটা জানত য ভাতবাবু স-রে  সারা ণ দাকােন িছেলন না। আিম
যখন খা খাঁজ িনলাম তখন স কাজ ছেড় িদেয় দেশ চেল গেছ।

‘ সিদন আিম আর অিজত ভাতবাবুর দাকােন যাি লাম , দখলাম বাঁটুল আমােদর
আেগ আেগ যাে । স ভাতবাবুর দাকােন ঢুকেত িগেয় িপছেন আমােদর দেখ দাকােন
ঢুকল না , সাজা চেল গল। আমরা দাকােন িগেয় দখলাম ভাতবাবুর র হেয়েছ ,
তাড়েসর র। তাঁেক িনেয় আমার জানা এক ডা ােরর কােছ গলাম। ডা ার



ভাতবাবুেক পরী া করেলন এবং পরী ার ফল আমােক আড়ােল জানােলন। তখন আর
সে হ রইল না।

‘ ভাতবাবু য অনািদ হালদারেক খুন কেরেছন একথা আমার আেগ আর একজন
বুঝেত পেরিছল- স ক  দাস। সােপর হাঁিচ বেদয় চেন , ক  দাস জানত য অনািদ
হালদােরর আলমািরেত কােলা টাকা আেছ; তাই স যখন আমার মুেখ নল য ভাতবাবু
দ রীর কাজ জােনন তখন চ  কের সম  ব াপারটা আ াজ কের িনেল। স ভাতবাবুেক
শাষণ করেত আর  করল। অিজত , তামার মেন আেছ িক , একিদন মাগত একেশা
টাকার নাট দেখ দেখ আমােদর চাখ িঠকের িগেয়িছল? এমন িক রাে  হােটেল খেত
িগেয়ও িন ার িছল না , সখােন ক  দাস একেশা টাকার নাট বার করল। সই নাট িলর
বিশর ভাগই এেসিছল অনািদ হালদােরর বাঁধােনা নােটর বই থেক।

যােহাক , পাটনা যাবার আেগ অনািদ হালদার ঘিটত ব াপার মন থেক একরকম মুেছ
ফেলই চেল গলাম। কবল িবকাশ দ েক বেল গলাম দয়ালহির মজুমদার স ে  খবর
সং হ করেত।

‘তারপর পাটনা থেক িফের এেস দিখ-এক নতুন পিরি িত। ক  দাস খুন
হেয়েছ। ক  দাস ভাতবাবুেক দাহন করিছল , তাই িব াস হল িতিনই তােক খুন
করেছন। তখন আবার আসামীেক ধরবার জেন  ত হলাম। িক  ধু অপরাধীেক
ধরেলই চলেব না , টাকা েলাও উ ার করা চাই।

‘টাকা েলা সহেজ উ ার করবার জেন  একটু চাতুরীর আ য় িনেত হল , নইেল সারা
দাকান হাতেড় নােটর বই েলা বার করা ক কর হত। হয়েতা ভাতবাবু ত াশী করেত
িদেতন না , পুিলস ডাকেত হত; আমার হাত থেক সব বিরেয় যত। তাই ভাতবাবু যখন
দাকান িবি  করার কথা বলেলন তখন ভাির সুিবেধ হেয় গল। আিম বললাম , আমরা
দাকান িকনব। সে  সে  িবকাশেক পাঠালাম নজর রাখবার জেন  , ভাতবাবু দাকান
থেক কানও িজিনস সরান িকনা।

‘ দাকান কনার ব ব া পাকা হল , াধীনতা িদবেসর সকােল দখল িদেত হেব।
জানতাম দখল দবার আেগ কানও সময় বই েলা ভাতবাবু সরােবন। িবকাশ খবর
িদেল , িদেনর বলা িতিন িকছু সরানিন। রাে  আমরা দাকােন ঢুেক তী া কের রইলাম।
ন াপা চািব তির কের িদেয়িছল—’

হঠাৎ বািহর হইেত িবপুল শ তর  আমােদর কণপাটেহ আঘাত কিরল- রিডও
যে র ঘুম ভাঙার আওয়াজ। আমরা চমিকয়া জানালার িদেক তাকাইলাম। বািহের িদেনর
আেলা ফুিটেত আর  কিরয়ােছ।

ব ামেকশ নিড়য়া চিড়য়া বিসল।
পঁুিটরাম!
পঁুিটরাম দরজা িদয়া মু  বাড়াইল।
‘আ েনর আংটা িনেয় এস।’
আিম বিললাম , অেনক ণ ধের আংটার কথা নিছ , িক  আংটা িক হেব এখনও

জানেত পািরিন।– হাম- টাম করেব নািক?’
‘ ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ , হাম করব। এই নাট েলা আ েন আ িত দব?
‘মােন?’
‘মােন নাট েলা পুিড়েয় ফলব।’
আতনাদ কিরয়া উিঠলাম–’অ াঁ! দু’ লাখ টাকা পুিড়েয় ফলেব!’
‘হ াঁ। এই নাট েলা কােলা টাকা , অিভশ  টাকা; এর ন ায  মািলক কউ নই।

আজেকর পুণ  িদেন দশমাতৃকার চরেণ এই হেব আমােদর অ িল।’



‘িক –িক  , পুিড়েয় ফলেল দশমাতৃকা পােবন িক? তার চেয় যিদ ওই টাকা
আমােদর নতুন গভনেম েক দওয়া যায়—’

‘একই কথা , অিজত। পুিড়েয় ফলেলও রা েকই দওয়া হেব। ভেব দখ ,
নাট েলা তা সিত কােরর টাকা নয় , গভনেমে র হ া েনাট মা । হ া েনাট পুিড়েয়
ফলেল গভনেম েক আর টাকা শাধ িদেত হেব না , দু’ লাখ টাকা তার লাভ হেব। িক
এখন যিদ নাট েলা ফরত িদেত যাও , অেনক হা ামা বাধেব। গভনেম  জানেত চাইেব
কাথা থেক টাকা এল , তখন কঁেচা খঁুড়েত সাপ বিরেয় পড়েব। তার দরকার িক! এই
ভাল , আ েন যা আ িত দব তা দবতার কােছ প ছেব। — ভাতবাব্ু , আপিন িক বেলন?’

ভাত বুি - ে র মত ফ ালফ াল চে  চািহয়া বিসয়া িছল , কে  আ স রণ কিরয়া
বিলল , ‘আমার িকছু বলবার নই , আপিন যা ভাল বােঝন তাই ক ন।’

পঁুিটরাম গানগেন আ েনর আংটা আিনয়া ব ামেকেশর স ুেখ রািখল। ব ামেকশ
তাঁহােক বিলল , ‘তুই এবার ঘুেমােগ যা।’

পঁুিটরাম চিলয়া গল। ব ামেকশ আমােদর মুেখর পােন চািহয়া হািসল। তারপর
বইেয়র পাতা িছঁিড়য়া আ েন ফিলেত লািগল। ম ের বিলল , ‘ াহা , াহা , াহা—‘

আিম আর বিসয়া দিখেত পািরলাম না , উিঠয়া িগয়া জানালার স ুেখ দাঁড়াইলাম।
ব ামেকশ আমার ব ু  , তাহােক আিম ভালবািস , া কির; িক  আজ তাহার চিরে র
একটা নূতন িদক দিখেত পাইলাম। স যাহা কিরল। আিম তাহা পািরতাম না , িনেজর
হােত দুই ল  টাকা পুড়াইয়া ফিলেত পািরতাম না।

‘ াহা , াহা–’
ঘ াখােনক পের ব ামেকশ ও ভাত আমার পােশ আিসয়া দাঁড়াইল। সূয উিঠয়ােছ ,

চািরিদেক ম লবাদ  বািজেতেছ। িপছন িফিরয়া দিখলাম আংটার চািরপােশ কাগজ- পাড়া
ছাই পীভূত হইয়ােছ। কােলা টাকার কােলা ছাই।

িতনজেন জানালার ধাের িকয়াৎকাল দাঁড়াইয়া রিহলাম। ভাত থেম কথা কিহল ,
কি ত ের বিলল , ‘ ব ামেকশবাব্ু , আিম-আমার স ে -আপিন যিদ আমােক খুেনর
অপরােধ ধিরেয় দন। আিম অ ীকার করব না।’

না। সব সভ  দেশই থা আেছ পব িদেন ব ীরা মুি  পায় , আপিনও মুি
পেলন। আপনার দাকান আমরা িকনব বেলিছলাম , যিদ আপিন িবি  কের চেল যেত
চান আমরা দাকান নব। িক া যিদ আমােদর কােছ দাকােনর অধাংশ িবি  কের
অংশীদার কের িনেত চান তােতও আপি  নই।’

ভাত ঝরঝর কিরয়া কাঁিদয়া ফিলল। শেষ চাখ মুিছেত মুিছেত বিলল ,
‘ ব ামেকশবাব্ু , এ আমার ক নার অতীত।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আমরা য কােল বাস করিছ সটাই য ক নার অতীত। আমরা
বঁেচ থেক ভারেতর াধীনতা দেখ যাব এ িক কউ ক না কেরিছল? িক  ওকথা যাক।
আপিন াণদ  থেক মুি  পেলন বেট। িক  এেকবাের মুি  পােবন না। িকছু দ
আপনােক ভাগ করেত হেব। এ সংসাের কমফল এেকবাের এড়ােনা যায় না।’

ভাত বিলল , ‘িক দ  বলুন , আপিন য দ  দেবন। আিম মাথা পেত নব।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আপনােক িনেজর পিরচয় জানেত হেব।’
ভাত চ ু  িব ািরত কিরল–’িনেজর পিরচয়।’

‘হ াঁ। িনেজর পিরচয় আপিন জােনন িক?-িপতৃনাম?’
ভাত মাথা নািড়য়া বিলল , ‘না। মা’র কােছ েনিছ , হাসপাতােল আমার জ

হেয়িছল। আর িকছু জািন না।’
‘আিম জািন। আপনার িপতৃনাম , অনািদ হালদার।’



ভােতর উপর এই সংবােদর িতি য়া বণনা কিরবার চ া কিরব না, কারণ আিম
িনেজই হতভ  হইয়া িগয়ািছলাম। অবেশেষ আ সংবরণ কিরয়া বিললাম , ‘ ব ামেকশ। এ
কী বলছ তুিম! এর কানও মাণ আেছ?’

ব ামেকশ বিলল , ‘আেছ বিক। ভাতবাবুর গােয়ই মাণ আেছ।’
‘গােয়!’
‘হ াঁ। ভাতবাবুর কামের একটা আধুিলর মত লাল জডুল আেছ। ভাতবাব্ু ,

জডুলটা দখেত পাির িক?’
যে র মত ভাত কািমজ তুিলল। ডান িদেক কাপেড়র কিষর কােছ জড়ুল দখা

গল। ব ামেকশ আমােক বিলল , ‘িঠক এইরকম আর কাথায় দেখিছ মেন আেছ
বাধহয়।’

মেন িছল। মৃত অনািদ হালদােরর কামের চািব পরাইবার সময় ব ামেকশ
দখাইয়ািছল। িক  িব য় ঘুিচল না , অিভভূতভােব িজ াসা কিরলাম, িক  তুিম জানেল িক
কের য ভাতবাবুর কামের জডুল আেছ?

‘ ভাতবাবুেক যিদন ডা ার তালুকদােরর কােছ িনেয় যাই সিদন ডা ারেক ওঁর
কামরটা দখেত বেলিছলাম।’

তবু মন ি ধা া  হইয়া রিহল। বিললাম , িক  , এেক িক মাণ বলা চেল?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ মাণ না বলেত চাও বেলা না , িক  যুি স ত অনুমান, legitimate
inference বলেতই হেব। অনািদ হালদার খামকা পাটনায় িগেয়িছল। কন? দ রীর
সহকারীেক পুিষ পুতুর িনেত গল কন? ভাতবাবুেক পাঁচ হাজার টাকা িদেয় দাকান কের
দবার িক দরকার িছল? সব িমিলেয় দেখা , সে হ থাকেব না।’

ভাত টিলেত টিলেত িগয়া আরাম- কদারায় ইয়া পিড়ল , অেনক ণ দুই হােত মুখ
ঢািকয়া পিড়য়া রিহল।

আিম ভািবেত লািগলাম , সম ই িঠক-িঠক িমিলয়া যাইেতেছ বেট। অনািদ হালদার
জািনত ভাত তাহার ছেল , ননীবালা তাহােক িতপালন কিরয়ােছন। কালাবাজাের অেনক
টাকা রাজগার কিরয়া স গাপেন ছেলেক দিখেত িগয়ািছল। যখন দিখল ছেল দ রীর
কাজ কের তখনই হয়েতা নাট েলােক বই বাঁধাইয়া রািখবার আইিডয়া তাহার মাথায় আেস
ছেলেক ছেল বিলয়া ীকার করার চেয় পাষ পু  নওয়াই অনািদ হালদােরর কুিটল
বুি েত বিশ সমীচীন মেন হইয়ািছল। …তাহার দুর  বৃি  মাঝখােন পিড়য়া সম  ছারখার
না কিরয়া িদেল ভােতর জ  রহস  হয়েতা িচরিদন অ াত থািকয়া যাইত।—

ভাত মড়ার মত মুখ তুিলয়া উিঠয়া বিসল , ভ ের বিলল , ‘ ব ামেকশবাব্ু , এর
চেয় আমার ফাঁিস িদেলন না কন? রে র এ কলে র চেয় স য ঢর ভাল িছল।’

ব ামেকশ তাহার কাঁেধ হাত রািখয়া দৃঢ় ের বিলল , ‘সাহস আনুন , ভাতবাবু।
রে র কল  কার নই? ভুেল যােবন না য মানুষ জাতটার দেহ প র র  রেয়েছ। মানুষ
দীঘ তপস ার ফেল তার রে র বাঁদরািম কতকটা কািটেয় উেঠেছ; সভ  হেয়েছ , ভ
হেয়েছ , মানুষ হেয়েছ! চ া করেল রে র ভাব জয় করা অসাধ  কাজ নয়। অতীত ভুেল
যান , অতীেতর ব ন িছঁেড় গেছ। আজ নতুন ভারতবেষর নতুন মানুষ আপিন , অ ের
বািহের আপিন াধীন।’

ভাত অ ভােব হাত বাড়াইয়া ব ামেকেশর পদ শ কিরল–’আশীবাদ ক ন।’



বি -পত
‘পাটনায় প িছয়া দশ-বােরা িদন বশ িন প েব। কািটল। তারপর একিদন পুর র

পাে র সিহত দখা হইয়া গল। পাে িজ বছরখােনক হইল বদিল হইয়া পাটনায়
আিসয়ােছন। সই য দুগরহস  স েক তাঁহার সং েশ আিসয়ািছলাম , তারপর আর দখা
হয় নাই। পাে িজ খুিশ হইেলন , আমরাও কম খুিশ হইলাম না। পাে িজ মৃতু -রহেস র
অ দূত , আমােদর সিহত দখা হইবার দু’ একিদন পেরই একিট রহস ময় মৃতু  আিসয়া
উপি ত হইল এবং—’

আিদম িরপুেত য মৃতু -রহেস র উে খ কিরয়ািছলাম তাঁহাই এখন সিব াের িলিপব
কিরেতিছ।–-

একিদন স ার পর পাে িজর বাসায় আ া বিসয়ািছল। বািহেরর লাক কহ িছল
না , কবল ব ামেকশ , পাে িজ ও আিম। চা , কাবুলী মটেরর ঘুগিন , মেনেরার লাড়ু এবং
গয়ার তামাক—এই চতুবেগর সহেযােগ পুরাতন ৃিতকথার রাম ন চিলেতিছল। ভূত
মােঝ মােঝ আিসয়া গড়গড়ার কিলকা বদলাইয়া িদয়া যাইেতিছল।

পাে িজর সিহত সা াৎ হইবার পর হইেত ায় রাজই আমােদর আডডা জিমেতেছ ,
কখনও আমােদর বাসায় , কখনও পাে িজর বাসায়। আজ পাে িজর বাসায় আডডা
জিময়ােছ। িতিন আগামীকল  আমােদর নশ ভাজেনর িনম ণ কিরয়ােছন , মুগীর কা ীরী
কামা খাওয়াইেবন। আমােদর কমহীন পাটনা বাস মধুময় হইয়া উিঠয়ােছ।

নাই। মহাযুে র িচতা িনিভেলও আকাশ বাতাস িচতাভে  আ  , তদুপির
াধীনতার সব য ণা। আমােদর ৃিত- রাম ন ঐিতহািসক রীিতেত বতমান কােল নািময়া

আিসল। পাে িজ সা িতক কেয়কিট লামহষণ সত ঘটনা আমােদর নাইেলন। অবেশেষ
বিলেলন,–

‘এই মহাযুে র সময় থেক পৃিথবীেত ঠগ- জাে ার-খুন-বদমােয়েসর সংখ া বেড়
গেছ , সে  সে  পুিলেসরও কাজ বেড়েছ। আেগ য-সব অপরাধ আমরা ক না করতাম
না সইসব অপরাধ িনত -িনয়ত ঘটেছ। িবেদশী িসপাহীরা এেস নানা রকম িবজাতীয়
ব ািত িশিখেয় গেছ। কত রকম নশার িজিনস , কত রকম িবষ য দেশ ঢুেকেছ তার
িঠক-িঠকানা নই। এই সিদন পাটনার এক অিত সাধারণ িছচেক চােরর কাছ থেক এক
িশিশ ওষুধ ব ল , পরী া কের দখা গল সটা একটা সাংঘািতক িবষ , দি ণ
আেমিরকায় তার জ ান।’

ব ামেকশ গড়গড়ার নল মুেখর িনকট হইেত সরাইয়া অলস কে  িজ াসা কিরল ,
‘কী িবষ? িকউরাির?’

‘হ াঁ। আপিন নাম জােনন দখিছ। এমন সাংঘািতক িবষ য রে র সে  এক িব ু
িমশেল ভৎ ণাৎ মৃতু । য িশিশটা পাওয়া গেছ তা িদেয় সম  পাটনা শহরটােক শষ
কের দওয়া যােব। ভেব দখুন এই রকম কত িশিশ আমদািন হেয়েছ।’

ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘ও িবষটা কাথাও ব বহার হেয়েছ তার মাণ পেয়েছন
নািক?’

পাে িজ বিলেলন , ‘ ব ামেকশবাব্ু , আমােদর দেশ কাথায় কােক িবষ খাইেয় মারা
হে  সব খবর িক পুিলেসর কােন প ছয়? মড়া পাড়াবার জন  একটা ডা ােরর
সািটিফেকট পয  দরকার হয় না। নহাৎ যারা গণ মান  লাক তােদর িবষ খাওয়ােল



হয়েতা হ- চ হয়। তা  আ ীয়- জেনর চাপা িদেয় দয়। অথচ আমার িব াস এ দেশ
িবষ খাইেয় মারার সংখ া খুব কম নয়।’

ব ামেকশ িনিব  মেন িকছু ণ গড়গড়া টািনয়া বিলল , ‘আ া , আপনারা য এই সব
িবষ আর মাদক ব  উ ার কেরন কাথায় যায় বলুন তা?’

পাে িজ বিলেলন , ‘ কাথায় আর যােব? িকছুিদন আমােদর কােছ থােক , তারপর হড
অিফেস পািঠেয় দওয়া হয় , তাঁরা ব ব া কেরন। িক  স কতটুকু? বিশর ভাগই তা
চারাবাজাের চািরেয় আেছ। যার দরকার স িকেন ব বহার করেছ।’ পাে িজ একটা িন াস
ফিলেলন-‘যু  আর রা িব ব সভ  মানুষেক অসভ  কের তােল। তখন িবেবক বুি র
মুেখাশ পেড় খেস , কাঁচা- খেকা জােনায়ারিট বিরেয় আেস। কী ঠুনেক আমােদর সভ তা!
আসেল আমরা ববর।’

ব ামেকশ কথাটা যন একটু তলাইয়া দিখয়া বিলল , ‘আসেল আমরা ববরই বেট।
িক  যখন সভ তা থেক ববরতায় িফের যাই তখন সভ তার একটা ণ সে  িনেয় যাই।
মুেখাশ অত সহেজ খেস না পাে িজ , কাঁচা- খেকা জ িটেক খঁুেজ বার করেত সময় লােগ।
বাইের শা  িশ  িনরীহ জীব আর িভতের তী ু  নখ দ –এইেটই সবেচেয় ভয়াবহ।’

ঘিড়েত আটটা বািজল। শীেতর রাি  , িক  আমােদর গৃেহ িফিরবার িবেশষ তাড়া
িছল না। তাই পাে িজ যখন আর এক িকি  চােয়র াব কিরেলন তখন আমরা আপি
কিরলাম না। এই সময় ভূত  েবশ কিরয়া বিলল , ই েপ র চৗধুরী এেসেছন।’

পাে িজ বিলেলন , ‘ ক রিতকা ? িনেয় এস।–আর চার পয়ালা চা তির কর।’
ভৃত  চিলয়া গল। েণক পের পুিলেসর পাশাক পরা একিট যুবক েবশ কিরল।

দীঘ দৃঢ় আকৃিত , টকটেক রঙ , কাটােলা মুখ , নীল চাখ , হঠাৎ সােহব বিলয়া ভম হয়। বয়স
ি েশর কাছাকািছ। স আিসয়া স ালুেটর ভ ীেত ডান হাতটা একবার তুিলয়া পাে িজর
পােশ আিসয়া দাঁড়াইল।

পাে িজ বিলেলন , ‘িক খবর , রিতকা ?’
রিতকা  বিলল , ‘ জুর , একটা নম  িচিঠ আেছ।’ বিলয়া ওভারেকেটর পেকট

হইেত একিট খাম বািহর করল। রিতকা র ভাষা উ র ভারেতর িব  িহ ী ভাষা ,
িবহােরর ভজাল িহি  নয়।

পাে িজ ি তমুেখ বিলেলন , ‘িকেসর নম য়? তামার িবেয় নািক?’
রিতকা  ক ণ মুখভ ী কিরয়া বিলল , ‘আমার িবেয় ক দেব জুর? দীপনারায়ণ

িসং নম  কেরেছন।’
পাে িজ খামখানা খুিলেত খুিলেত বিলেলন , ‘িক  দীপনারায়ণ িসং-এর নম  িচিঠ

তুিম িনেয় এেল য?’
রিতকা  কৗতুক েল মুখ কাঁচুমাচু কিরয়া বিলল, িক কির স ার, বড়মানুষ কুটু ,

কানিদন িমিন ার হেয় যােবন , তাই খািতর রাখেত হয়। মােঝ মােঝ যাই সলাম
বাজােত। আজ িগেয়িছলাম , তা পুিলস অিফসারেদর নম  িচিঠ েলা আমােকই িবিল
করেত িদেলন।’

পাে িজ খাম হইেত সানালী জেল ছাপা তকতেক কাড বািহর কিরয়া পিড়েলন ,
বিলেলন , ‘ ঁ, তর ব াপার দখিছ। রীিতমত িডনার।–িক  উপল টা িক?’

রিতকা  বিলল , ‘অেনকিদন রাগেভাগ কের সের উেঠেছন তাই ব ু বা বেদর
খাওয়াে ন। শহেরর গণ মান  সকলেকই নম  কেরেছন।’

পাে িজ কাডাখানা আবার খােম পুিরেত পুিরেত বিলেলন , ‘কাল রাি ের নম ।
িক  আিম তা যেত পারব না , রিতকা ।’

‘ কান স ার , কাল িক আপিন ইনসােপকশেন ব ে ন?’



‘না। আমার এই ব ু দু’িট কলকাতা থেক এেসেছন , কাল রাি ের ওঁেদর খেত
বেলিছ।’

ব ামেকশ মৃদুকে  বিলল , ‘মুগীর কা ীরী কামা।’
রিতকা  চিকত হােস  আমােদর পােন চািহল। এত ণ স থািকয়া থািকয়া আমােদর

পােন দৃি  িনে প কিরেতিছল; আমরা তাহার অপিরিচত অথচ পাে িজর সিহত বিসয়া
গড়গড়া টািনেতিছ দিখয়া বাধহয় কৗতুহলী হইয়ািছল, িক  কৗতুহল কাশ কের নাই।
এখন হািসমুেখ ডান হাতখানা কপােলর কােছ লইয়া িগয়া স ালুট কিরল। তারপর
পাে িজেক বিলল , ‘ জুর , কা ীরী কামার খবর আেগ জানেল আিমও কাল এেস আপনার
বািড়েত আ া গাড়তাম। িক  এখন আর উপায় নই। আ া , আজ চিল।’

পাে িজ বিলেলন , ‘ বােসা , চা খেয় যাও।’
রিতকা  বিলল , ‘চা আর একিদন হেব জুর। আর , যিদ কা ীরী কামা খাওয়ান

তাহেল তা কথাই নই। িক  আজ আর বসেত পারব না। এখনও দু’িতনখানা িচিঠ িবিল
করেত বািক আেছ। তাছাড়া দীপনারায়ণিজেক িগেয় িরেপাট িদেত হেব। িনম ণাপে  আর
এস িভ িপ লখা আেছ দেখেছন তা।’

‘আ া , তাহেল এস।’
রিতকা  ি তমুেখ আমােদর সকলেক একসে  স ালুট কিরয়া চিলয়া গল।
ব ামেকশ বিলয়া উিঠল , ‘বাঃ , খাসা চহারা ছাকরার! যন রাজপুতুর!’
পাে িজ কিহেলন , ‘ নহাৎ িমেথ  বেলনিন। ওর পূবপু েষরা তাপগেড়র ম

তালুকদার িছল। ায় রাজারাজড়ার সািমল। এখন অব া এেকবাের পেড় গেছ , তাই
রিতকা েক চাকির িনেত হেয়েছ। ভাির বুি মান ছেল; িনেজর চ ায় লখাপড়া িশেখেছ ,
িব. এস-িস পাস কেরেছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আজকাল বড় ঘেরর ছেলরা পুিলেস ঢুকেছ এটা সুল ণ বলেত
হেব।’ মুসিল। িকছু ণ অন ান  স  আেলাচনার পর ব ামেকশ িজ াসা কিরল ,
দীপনারায়ণ িসং ক?’

পাে িজ বিলেলন , ‘দীপনারায়ণ িসং-এর নাম শােননিন? িবহােরর একজন চ
জিমদার , সািলয়ানা আয় দশ লাখ টাকা , তার ওপর তজারািতর কারবার আেছ। লাকিট
িক  ভাল। রাজৈনিতক আে ালেন টাকা িদেয় সাহায  কেরিছেলন। এখন বয়স হেয়েছ ,
প ােশর কাছাকািছ—’ গড়গড়ায় কেয়কিট টান িদয়া বিলেলন, ‘বুেড়া বয়েস একিট ভুল
কের ফেলেছন ত ণী ভাযা হণ কেরেছন।’

‘সােবক গৃিহণী িবদ মান?’
‘না , অতটা নয়। সােবক গৃিহণী বছর কেয়ক হল গত হেয়েছন , তারপর ত ণী

ভাষািট এেসেছন। ভ েলাকেক িবেশষ দাষ দওয়া যায় না , ছেলপুেল নই , এক ভাইেপা
আেছ জিমদারীর শিরক , িক  সটা ঘার অপদাথ। এই রাজ-ঐ য ভাগ করবার একটা
লাক চাই তা।

‘তাহেল দীপনারায়ণ িসং আবার িবেয় কের ভুলটা কী কেরেছন? বংশর া তা
হেব।’

িবংশ র া এখনও হয়িন। িক  সটা আসল কথা নয়। আসল কথা দীপনারায়ণ িসং
েপ মু  হেয় জােতর বাইের িবেয় কেরেছন। িসিভল ম ােরজ।’

‘ত ণীিট বুিঝ সু রী?’
‘সু রী এবং িবদুষী। কলািনপুণা , নাচেত গাইেত জােনন , ছিব আঁকেত জােনন , তার

ওপর এলাহাবাদ িব িবদ ালেয়র তজি নী ছা ী , িব. এ- ত ফা  াস ফা ।’
‘দীপনারায়ণ িসং দখিছ ভাগ বান এবং গিতশীলও বেট।’



‘আেগ এতটা গিতশীল িছেলন না। এতিদন ওঁর বািড়েত মেয়েদর পদা িছল।
এখন এেকবাের পদ ফাঁক।’

‘ভালই তা। তােত দাষটা িক?’
‘ দাষ নই। িক  অনভ ােসর ফাঁটা , কপাল চড় চড় কের। িবহােরর লাক এখনও

মন থেক পদ থা ত াগ করেত পােরিন , তাই মেয়েদর একটু াধীনতা দখেলই
কানাঘুেষা কের , চাখ ঠারাঠাির কের–’’

অতঃপর আমােদর আেলাচনা ী- াধীনতার পথ ধিরয়া রাজনীিতর ে  উপনীত
হইল। ঘিড়র কাঁটাও মশ ন’টার িদেক যাইেতেছ। রাে  বািড় িফিরেত বিশ দির কিরেল
সত বতী হা ামা কের। তাই আমরা অিন াভের উিঠবার উপ ম কিরলাম।

পাে িজ বিলেলন , চলুন , আপনােদর মাটের কের প েছ িদেয় আিস।।’ পাে িজর
আেগ মাটর সাইেকল িছল , এখন একিট ছাট মাটর িকিনয়ােছন।

আমরা উিঠয়া দাঁড়াইয়ািছ , এমন সময় ঘেরর কােণ টিলেফান বািজয়া উিঠল।
পাে িজ িগয়া ফান ধিরেলন— ‘হ ােলা…হ াঁ , আিম পুর র পাে .দীপনারায়ণ িসং কথা
বলেত চান?… নমে  নমে … আপনার পািটেত যাবার খুবই ইে  িছল, িক …ব ু েদরও
িনেয় যাব?…তা-ওঁরা এখনও এখােনই আেছন , ওঁেদর িজেগ স কের বলিছ-?’

টিলেফােনর মুেখ হাত চাপা িদয়া পাে িজ আমােদর িদেক িফিরেলন , ‘দীপনারায়ণ
িসং আপনােদরও পািটেত িনেয় যেত বলেছন। িক বেলন?’

ব ামেকশ একবার আমার িদেক তাকাইল , বিলল , ‘ম  িক! একটা নূতন  হেব।
আপনার কা ীরী কামা না হয়। আপাতত ধামাচাপা রইল।’

পাে িজ হািসয়া টিলেফােনর মেধ  বিলেলন , ‘ বশ , ওঁরা যােবন…ওঁেদর কাড আমার
কােছই পািঠেয় দেবন…আ া , কাল আবার দখা হেব। নমে ।’

পাে িজ টিলেফান রািখয়া বিলেলন , ‘চলুন , এবার আপনােদর প েছ িদেয় আিস।’
পরিদন স া আ াজ সাতটার সময় পাে িজ আিসয়া আমােদর মাটের তুিলয়া

দীপনারায়ণ িসং-এর বািড়েত লইয়া গেলন।
দীপনারায়ণ িসং-এর বািড় শহেরর াচীন অংেশ। সােবক কােলর িবরাট ি তল

বািড় , জলখানার মত উচু াচীর িদয়া ঘরা। আমরা উপি ত হইয়া দিখলাম বািড় ও
বাগােন জাপানী ফানুেসর ঝাড় িলেতেছ , অিত মৃদু শা াই বািজেতেছ , ব  অিতিথর
সমাগম হইয়ােছ। একতলার বড় হল-ঘরিটেতই সমাগম বিশ , আেশপােশর ঘর িলেতও
অিতিথরা বিসয়ােছন। কানও ঘের ি েজর আ া বিসয়ােছ , কানও ঘের বয়  হািকম

ণীর অিতিথরা িনেজেদর মেধ  একটু ত  গ ী রচনা কিরয়া গ জব কিরেতেছন।
তকমা আটা ভূেত রা চা , কিফ ও বলব র পানীয় লইয়া ঘারাঘুির কিরেতেছ।

হল-ঘরিট বৃহৎ , িবলািত থায় ােন ােন সাফা- সট িদয়া সি ত। েত ক
সাফা- সেট একিট দল বিসয়ােছ। ঘেরর মধ েল সদর দরজার স ুেখ একিট পালে র
মত আসন। তাহার উপর তািকয়া ঠস িদয়া বিসয়া আেছন একিট মধ বয়  ব ি  , ইিনই
গৃহ ামী দীপনারায়ণ িসং। গােয় ল া গরম কাট , গলায় পশেমর গলাব । চহারা ভাল ,
প াশ বছর বয়েস এমন িকছু িবর হইয়া পেড়ন নাই , িক  মুেখর পা ুর শীণত হইেত
অনুমান করা যায় দীঘ রাগ- ভাগ কিরয়া স িত আেরােগ র পেথ পদাপণ কিরয়ােছন।
পরম সমাদের দুই হােত আমােদর করমদন কিরেলন।

পাে িজ বিলেলন , ‘আপনার রাগমুি র জন  অিভন ন জানাই।’
দীপনারায়ণ শীণ মুেখ িম  হািসেলন , ‘ব ৎ ধন বাদ। বাঁচবার আশা িছল না পাে িজ ,

নহাৎ ডা ার পািলত িছেলন তাই এ যা া বঁেচ গিছ।’ বিলয়া ঘেরর কােণর িদেক অ ুিল
িনেদশ কিরেলন।



ঘেরর কােণ একিট সাফায় কাট-প া  পরা এক ভ েলাক একাকী বিসয়া িছেলন;
দাহারা গড়ন , বশভুষার িবেশষ পািরপাট  নাই , বয়স আ াজ প াশ। অ ুিল িনেদশ ল
কিরয়া িতিন আমােদর কােছ আিসয়া দাঁড়াইেলন। পিরচয় হইল। দীপনারায়ণ িসং বিলেলন ,
‘এঁরই েণ আমার পুনজ  হেয়েছ।’

ডা ার পািলত যন একটু অ ত হইয়া পিড়েলন। িতিন গভীর কৃিতর লাক ,
একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলেলন , ‘ডা ােরর যা কতব  তার বিশ তা িকছুই কিরিন।–
তাছাড়া , িচিকৎসা আিম করেলও শহেরর বড় বড় ডা ার সকেলই দেখেছন। ি িদববাবু—’

পাে িজ  কিরেলন , ‘ রাগটা িক হেয়িছল?’
ডা ার পািলত িবলািত িনদানশা  স ত রােগর য সকল ল ণ বিলেলন তাহা

হইেত অনুমান কিরলাম , নানা জাতীয় দু  বীজাণু িলভােরর সে  ষড়য  কিরয়া র া তা
ঘটাইয়ািছল এবং দিপ েক জখম কিরবার তােল িছল , ইনেজকশন ভৃিত আসুিরক
িচিকৎসার ারা তাহােদর বেশ আিনেত হইয়ােছ। এখন অবশ  রাগীর অব া খুবই ভাল ,
তবু তাঁহার িত সতক দৃি  রািখেত হইয়ােছ।

এই সময় িপছন িদেক নাক ঝাড়ার মত একটা শ  িনয়া চমিকয়া িফিরয়া দিখ ,
একিট যুবক আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ এবং নােকর মেধ  শ  কিরয়া বাধকির উেপ া াপন
কিরেতেছ। যুবেকর চহারা কৃকলােসর মত , অে  ফ াশন-দূর  িবলািত সাজেপাশাক , মুেখ
ব  দ । দীপনারায়ণ পিরচয় করাইয়া িদেলন-ইিন ডা ার জগ াথ সাদ , একজন নবীন
িবহারী ডা ার।’ ডা ার অবে াভের আমােদর িদেক ঘাড় নািড়েলন এবং য কয়িট কথা
বিলেলন তাহা হইেত ই বাঝা গল য , বীণ ডা ারেদর িত তাঁহার অ ার অ
নাই , িবেশষত যিদ তাঁহারা বাঙালী ডা ার হন। দীপনারায়ণ িসং-এর িচিকৎসার ভার
কেয়কজন বুড়া বাঙালী ডা ারেক না িদয়া তাঁহার হােত অপণ কিরেল িতিন পাঁচ িদেন রাগ
আরাম কিরয়া িদেতন। তাঁহার কথা িনয়া দীপনারায়ণ িসং মুখ বাঁকাইয়া মৃদু মৃদু হািসেত
লািগেলন। ডা ার পািলত িবর  হইয়া আবার পূব ােন িগয়া বিসেলন। ডা ার জগ াথ
আরও িকছু ণ ব ৃ তা িদয়া , অদূের পানীয়বাহী একজন ভৃত েক দিখয়া হষাধবিন কিরেত
কিরেত সইিদেক ধািবত হইেলন।

দীপনারায়ণ িসং ল া ও াভ িমি ত ের বিলেলন , ‘এরাই হে  নতুন যুেগর
িবহারী। এেদর কােছ েণর আদর নই , সা দািয়কতার ধুয়া তুেল এরা ধু িনেজর সুিবধা
কের িনেত চায়। আজ িবহাের বাঙালীর কদর কেম যাে  , এরাই তার জেন  দায়ী।’

ব ামেকশ বিলল , ‘হয়েতা বাঙালীরও দাষ আেছ।’
দীপনারায়ণ বিলেলন , ‘হয়েতা আেছ। িক  পিরহাস এই য , এরা যখন রােগ পেড় ,

যখন াণ িনেয় টানাটািন পেড় যায় , তখন এরাই ছুেট যায় বাঙালী ডা ােরর কােছ।’
এই অ ীিতকর ােদিশক স  উিঠয়া পড়ায় আমরা একটু অ িতভ হইয়া

পিড়েতিছলাম , িক  পাে িজ তাহা সরল কিরয়া িদেলন , দুই চািরটা অন  কথা বিলয়া
আমােদর লইয়া িগয়া যখােন ডা ার পািলত বিসয়া িছেলন। সইখােন বসাইেলন।

আমরা উপিব  হইেল ডা ার পািলত একটু অ  হািসয়া বিলেলন , ‘ ঘাড়া জগ াথ
আর িক িক বলল?’

পাে িজ হািসয়া উিঠেলন , ‘ওর নাম বুিঝ ঘাড়া জগ াথ? খাসা নাম , ভাির লগ- স
হেয়েছ। িক  ওেদর কথায় আপিন কান দেবন না ডা ার। ওেদর কথা ক াহ  কের?’

পািলত বিলেলন , ‘কান না িদেয় উপায় িক? ওরা য দল বঁেধ চার কায কের
বড়াে । যারা বুি মান তারা হয়েতা াহ  কের না , িক  সাধারণ লােক ওেদর কথাই
শােন।’

আমােদর আেলাচনা হয়েতা আর িকছু ণ চিলত িক  হঠাৎ পােশর িদেক একটা



অ ুত ধরেনর হািসর শে  তাহােত বাধা পিড়ল। ঘাড় িফরাইয়া দিখ , অদূের অন  একিট
সাফা- সেট িতনিট লাক আিসয়া বিসয়ােছ; তাহােদর মেধ  য ব ি  উ কে  হাস
কিরেতেছ তাহার দহায়তন এতাই িবপুল য স একই সম  সাফািট জুিড়য়া বিসয়ােছ।
বুেঢ়ার  গজ  যুবক , িচবুক হইেত িনত  পয  থের থের চিবর তর  নািময়ােছ। তাহার
ক  হইেত য িবিচ  হাস িন িনগত হইেতেছ তাহা য একই কােল একই মানুেষর ক
হইেত বািহর হইেত পাের তাহা ত  না কিরেল িব াস করা কিঠন। একসে  যিদ গাটা
দেশক শৃগাল া য়া কিরয়া ডািকয়া ওেঠ এবং সই সে  কেয়কটা পেচায় পাওয়া
আতুেড় ছেল কা া জুিড়য়া দয় তাহ হইেল বাধহয় এই শ -সং ােমর িকছুটা আ াজ
পাওয়া যায়।

অন  লাক দু’িট নীরেব বিসয়া মুচিক হািসেতিছল। আ য এই য মাটা যুবকিট য-
পিরমােণ মাটা , তাহার স ী দু’িট িঠক সই পিরমােণ রাগা। ইহােদর িতনজেনর দেহর
মদ মাংস সমানভােব বাঁিটয়া িদেল বাধকির িতনিট পু  সাধারণ মানুষ পাওয়া যায়।

বলা বা ল  হািসর এই অ েরােল ঘরসু  লােকর সচিকত দৃি  সইিদেক
িফিরয়ািছল। একিট রশমী পাগিড়-পরা কৃশকায় বৃ  কাথা হইেত আিবভূত হইয়া ত
সইিদেক অ সর হইেলন।

ব ামেকশ ডা ার পািলতেক চুিপ চুিপ িজ াসা কিরল , ‘গজক পিট ক?’
ডা ার পািলত মুখ িটিপয়া বিলেলন , ‘দীপনারায়ণবাবুর ভাইেপা দবনারায়ণ। একিট

আ —’ কথাটা ডা ার শষ কিরেলন না , িক  তাঁহার অনু ািরত িবেশষ িট ই বাঝা
গল। ইহােকই উে শ  কিরয়া কাল পাে িজ বিলয়ািছেলন- ঘার অপদাথ। ধু অপদাথই
নয় , বুি সুি ও শরীেরর অনু প। পাগিড়-পরা বৃ িট আিসয়া রাগা যুবক দু’িটেক কােন
কােন িকছু বিলেলন , মেন হইল িতিন তাঁহােদর মৃদু ভৎসনা কিরেলন। রাগা লাক দু’িটও
যন অত  অনুত  হইয়ােছ এইভােব িভজা িবড়ােলর মত চ ু  নত কিরয়া রিহল।
গজক েপর হািস তখনও থােম নাই , তেব ম ীভূত হইয়া আিসয়ােছ। বৃ  তাহার িপছেন
িগয়া দাঁড়াইেলন এবং কােনর কােছ নত হইয়া িকছু বিলেলন। হঠাৎ ককষা গািড়র মত
গজক েপর হািস হঁচকা িদয়া থািময়া গল।

ব ামেকশ পূববৎ ডা ার পািলতেক িজ াসা কিরল , ‘ রাগ লাক দু’িট ক?’
পািলত বিলেলন , ‘ওই যিটর কাঁকড়া চুল কাঁকড়া গাঁফ ও হে  দবনারায়েণর

িবদূষক , মােন ইয়ার। নাম বণী সাদ। অন িটর নাম লীলাধর বংশী-দীপনারায়ণবাবুর
েটর অ ািসসট া  ম ােনজার এবং দবনারায়েণর অ ািসসট া  িবদূষক।’

‘আর বৃ িট?’
‘বৃ িট লীলাধেরর বাবা গ াধর বংশী , েটর বড় কতা , অথাৎ ম ােনজার। গভীর

জেলর মাছ।’
গভীর জেলর মাছিট একবার চ ু  তুিলয়া আমােদর পােন চািহেলন এবং ম মধুর

হােস  আমােদর অিভিসি ত কিরয়া অন  ান কিরেলন। দবনারায়ণ িনজ ঝকমেক
শাকি েনর গলাব  কােটর পেকট হইেত একিট সুবৃহৎ পােনর িডবা বািহর কিরয়া
কেয়কটা পান গােল পুিরয়া  গ ীর মুেখ িচবাইেত লািগল। এই লাকটাই িকছু ণ পূেব
হ েগাল কিরয়া হািসেতিছল। তাহা আর বাঝা যায় না।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘হািসর কারণটা কী িকছু বুঝেত পারেলন?’
পািলত বিলেলন , ‘ বাধহয় িবদূষেকরা রেসর কথা িকছু বেলিছল তাই এত হািস।’
একজন ভৃত  পার থালায় সানালী তবক মাড়া পান ও িসগােরট লইয়া উপি ত

হইল। আমরা িসগােরট ধরাইলাম। ব ামেকশ এিদেক ওিদেক চািহয়া পাে িজেক বিলল ,
‘ই েপ র রিতকা েক দখিছ না।’



পাে িজ বিলেলন , ‘হয়েতা অন  ঘের আেছ। িক া হয়েতা থানায় আটেক গেছ।
আসেব। িন য়। আপনারা বসুন , আিম একবার কিমশনার সােহেবর সে  দুেটা কথা বেল
আিস।’

পাে িজ উিঠয়া গেলন। আমরা িতনজেন বিসয়া িসগােরট টািনেত টািনেত ঘেরর
ইত ত িবি  অিতিথ িলেক দশন কিরেত লািগলাম। অিতিথেদর মেধ  পু েষর সংখ াই
বিশ , দু’ একিট ীেলাক আেছন।

এই সময় ঘেরর অন  াে র একিট ারা িদয়া এক মিহলা েবশ কিরেলন। ঘের
বশ উ ল আেলা িছল , এখন মেন হইল কবলমা  এই মিহলািটর আিবভােব ঘরিট
উ লতর হইয়া উিঠল। িতিন কান রেঙর শািড় পিরয়ােছন , কী কী গহনা পিরয়ােছন িকছুই
চােখ পিড়ল না , কবল দিখলাম , আেলােকর একিট স রমাণ উৎস ধীের ধীের আমােদর
িদেক অ সর হইয়া আিসেতেছ। ঘেরর মেধ  যাঁহারা িছেলন সকেলই সচিকত হইয়া
উিঠেলন , কহ কহ উিঠয়া দাঁড়াইয়া নম ার কিরেলন। মিহলািট হািসমুেখ লীলািয়ত
ভি মায় সকলেক অভ থনা কিরেত কিরেত আমােদর িদেকই আিসেত লািগেলন।

ডা ার পািলত অ াশ- র উপর িসগােরট ঘিসয়া িনভাইেলন , মৃদু ের বিলেলন ,
‘িমেসস দীপনারায়ণ–শকু লা।’

পসী বেট। বয়স চি শ-পঁিচেশর কম হইেব না , িক  সবাে  পিরপূণ যৗবেনর
মেদৗ ত লাবণ  যন ফািটয়া , পিড়েতেছ। আমােদর দেশর উ র-পি মা েল এই প
লাবণ বতী। ত কা নবণ রমণী হয়েতা দুই চািরিট দখা যায় , িক  এিদেক বিশ দখা যায়
না। শকু লা নামিটও যন েপর সে  ছ  র া কিরয়ােছ। শকু লা–অ র কন া
শকু লা-যাহােক দিখয়া দু  ভুিলয়ািছেলন। দীপনারায়ণ িসং ৗঢ় বয়েস কান অসবণ
িববাহ কিরয়ােছন তাহা বুিঝেত ক  হইল না।

শকু লা আমােদর স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইেলন , আমরা সস ােম গাে া ান কিরলাম।
ডা ার পািলত পিরচয় করাইয়া িদেলন। শকু লা অিত িম  ের দুই চািরিট সাদর
স াষেণর কথা বিলেলন , তাহােত তাঁহার গৃিহণীসুলভ সৗজন  এবং ত ণীসুলভ শালীনতা
দুইই কাশ পাইল। তারপর িতিন অন িদেক িফিরেলন।

এই সময় ল  কিরলাম শকু লা একা নয় , তাঁহার িপছেন আর একিট যুবতী
রিহয়ােছন। সূেযর ভায় যমন কতারা ঢাকা পিড়য়া যায় , এত ণ এই যুবতী তমিন
ঢাকা পিড়য়া িছেলন; এখন দিখলাম তাঁহার কােল একিট বছর দেড়েকর ছেল। ব ত
এই ছেলিট হঠাৎ ট াঁ , কিরয়া কাঁিদয়া উিঠয়াই যুবতীর িত আমােদর দৃি  আকষণ কিরল।
যুবতী শকু লার চেয় বাধহয় দু’ এক বছেরর ছাটই হইেবন; সু  গৗরা ী , মাটােসাটা
িটলাঢালা গড়ন , মহাঘ ব  ও গহনার ভাের যন নিড়েত পািরেতেছন না। তাঁহার বশবােসর
মেধ  াচুয আেছ। িক  িনপুণতা নাই। তাছাড়া মেন হয় কাশ ভােব পাঁচজন পু েষর
সে  মলােমশা কিরেত িতিন অভ  নন , পদার ঘার এখনও কােট নাই।

িশ  কাঁিদয়া উিঠেতই শকু লা িপছু িফিরয়া চািহেলন। তাঁহার মুেখ একটু
অ স তার ছায়া পিড়ল , িতিন বিলেলন , ‘চাঁদনী , খাকােক এখােন এেনছ কন? যাও , ওেক
নােসর কােছ রেখ এস।‘

ভুভ  কুকুর ভুর ধমক খাইয়া যভােব তাকায়, যুবতীও সইভােব শকু লার
মুেখর পােন চািহেলন , তারপর ন ভােব ঘাড় হলাইয়া িশ েক লইয়া য পেথ
আিসয়ািছেলন। সই পেথ িফিরয়া চিলেলন।

দীপনারায়ণ দূর হইেত ীেক আ ান কিরেলন— ‘শকু লা? কেয়কজন
হামরােচামরা অিতিথ আিসয়ােছন।’

শকু লা সই িদেক গেলন। পােশর িদেক কটা পাত কিরয়া দিখলাম , দবনারায়ণ



কালা ব ােঙর মত ড াবেডেব চাখ মিলয়া শকু লার পােন চািহয়া আেছ।
আমরা আবার িসগােরট ধরাইলাম। ব ামেকশ  কিরল , ‘ি তীয় মিহলািট ক?’
ডা ার পািলত অন মন ভােব বিলেলন , ‘ দবনারায়েণর ী। ছেলিটও

দবনারায়েণর।’
ল  কিরলাম ডা ার পািলেতর কপােল একটু কুিটর িচ । তাঁহার চ ু ও

শকু লােক অনুসরণ করেতেছ।
সােড় আটটার সময় আহােরর আ ান আিসল।
অন  একিট হল-ঘের টিবল পািতয়া আহােরর ব ব া। রাজকীয় আেয়াজন।

কিলকাতার কান িবলািত হােটল হইেত পাচক ও পািরেবশক আিসয়ােছ। আহার শষ
কিরয়া উিঠেত প েন দশটা বািজল।

বািহেরর হল-ঘের আিসয়া পান িসগােরট সবেন য বান হইলাম। ডা ার পািলত
একিট পিরতৃ  উদগীর তুিলয়া বিলেলন , ‘ম  হল না। —আ া , আজ চিল , রাি ের বাধহয়
একবার গী দখেত ব েত হেব। আবার কাল সকােলই দীপনারায়ণবাবুেক ইনেজকশন
িদেত আিসব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘এখনও ইনেজকশন চলেছ নািক?’
পািলত বিলেলন , ‘হ াঁ , এখনও হ ায় একটা কের িলভার িদি । আর গাটা দুই

িদেয় ব  কের দব। আ া-নম ার। আপনারা তা এখনও আেছন , দখা হেব িন য়–
িতিন ােনর জন  পা বাড়াইয়ােছন এমন সময় দিখলাম সদর দরজা িদয়া

ই েপ র রিতকা  চৗধুরী েবশ কিরেতেছ। তাহার পিরধােন পুিলেসর বশ , কবল
মাথায় টুিপ নাই। একটু ব সম  ভাব। ােরর কােছ দাঁড়াইয়া স একবার ঘেরর
চািরিদেক চ ু  িফরাইল , তারপর ডা ার পািলতেক দিখেত পাইয়া ত আমােদর কােছ
আিসয়া দাঁড়াইল।

‘ডা ার পািলত , একটা খারাপ খবর আেছ। আপনার িডসেপনসািরেত চুির হেয়েছ।’
‘চুির!’
রিতকা  বিলল , ‘হ াঁ। আ াজ ন’টার সময় আিম থানা থেক বিরেয় এখােন

আসিছলাম , পেথ নজর পড়ল িডসেপনসািরর দরজা খালা রেয়েছ। কােছ িগেয় দিখ
দরজার তালা ভাঙা। ভতের িগেয় দখলাম। আপনার টিবেলর দরাজ খালা , চার দরাজ
ভেঙ টাকাকিড় িনেয়। আিম একজন কনে বলেক বিসেয় এেসিছ। আপিন যান। দরােজ
িক টাকা িছল?’

পািলত হতবুি  ইয়া বলেলন , ‘টাকা। রাে  বিশ টাকা তা থােক না , বড় জার
দু’চার টাকা িছল।

‘তবু আপিন যান। টাকা ছাড়া যিদ আর িকছু চুির িগেয় থােক আপিন বুঝেত
পারেবন।’

‘আিম এখিন যাি ।’
‘আর , টাকা ছাড়া যিদ অন  িকছু চুির িগেয় থােক আজ রাে ই থানায় এ ালা পািঠেয়

দেবন।‘
শকু লা ও পাে িজ দূের দাঁড়াইয়া বাক ালাপ কিরেতিছেলন , আমােদর মেধ  চা ল

ল  কিরয়া কােছ আিসয়া দাঁড়াইেলন। পাে িজ  কিরেলন , ‘িক হেয়েছ?’
ডা ার পািলত দাঁড়াইেলন না , তাড়াতািড় চিলয়া গেলন। রিতকা  চুিরর কথা

বিলল। তারপর শকু লার িদেক িফিরয়া বিলল , ‘আমার বড় দির হেয় গল- খেত পােবা
তা?’

শকু লা একটু হািসয়া বিলেলন , ‘পােবন। আসুন আমার সে ।’



গৃহ ামী পূেবই িব ােমর জন  ান কিরয়ািছেলন , আমরা শকু লার িনকট িবদায়
লইয়া গৃেহ িফিরলাম।

পরিদন সকাল আ াজ ন’টার সময় একখানা মাটর আিসয়া আমােদর বাসার
থািমল। ব ামেকশ খবেরর কাগজ হইেত মুখ তুিলয়া  কুি ত কিরল , ‘পাে িজ—এত
সকােল।’

পরী েণই পাে িজ আমােদর বিসবার ঘের েবশ কিরেলন। পিরধােন পুিলস
ইউিনফম , মুখ গভীর। ব ামেকেশর স  দৃি র উ ের বিলেলন , ‘দীপনারায়ণ িসং মারা
গেছন।’

আমরা ফ ালফ াল কিরয়া চািহয়া রিহলাম , কথাটা িঠক যন দয় ম হইল না।
‘মারা গেছন।’
‘এইমা  রিতকা  টিলেফান কেরিছল। সকালেবলা ডা ার পািলত এেসিছেলন।

দীপনারায়ণ িসংেক ইনেজকশন িদেত। ইনেজকশন দবার সে  সে  মৃতু  হেয়েছ। আিম
সখােনই যাি । আপনারা যােবন?’

ব ামেকশ ি ি  না কিরয়া আেলায়ানাখানা কাঁেধ ফিলল। আিমও উিঠলাম।
‘চলুন।’
মাটের যাইেত যাইেত কাল রাি র দৃশ িল মেন পিড়েত লািগল। দীপনারায়ণ

িসংেক একবারই দিখয়ািছ , িক  তাঁহােক ভাল লািগয়ািছল; িশ  সহাস  ভ েলাক , রাগ
হইেত সািরয়া উিঠেতিছেলন। হঠাৎ কী হইল?’ আর শকু লা–

শকু লা িবধবা হইয়ােছন.অ র হইেত যন এই িন ু র সত  ীকার কিরেত
পািরেতিছ না।

গ ব  ােন প িছলাম। ফটেকর কােছ গাটা িতেনক মাটর দাঁড়াইয়া আেছ।
পাে িজ গািড় থামাইয়া অবতরণ কিরেলন। দউিড় পার হইয়া আমরা বািড়র সদর দরজায়
উপি ত হইলাম। বাগােন কহ নাই , চািরিদক যন থমথম কিরেতেছ।

সদর দরজার স ুেখ ই েপ র রিতকা  গ ীর মুেখ পাে িজেক স ালুট কিরল।
আমােদর দিখয়া তাহার  ঈষৎ উি ত হইল , িক  স িকছু না বিলয়া সকলেক সে
লইয়া িভতের েবশ কিরল।

হল-ঘেরর ােরর স ুেখ পালে র মত আসনিট পূববৎ রিহয়ােছ , তাহার উপর
দীপনারায়ণ িসং-এর মৃতেদহ। মৃতেদেহর পােশ বিসয়া ডা ার পািলত এক দৃি  মৃেতর
মুেখর পােন চািহয়া আেছন। ঘের আর কহ নাই , কবল আসবাব িল গত রাি র মতাই
সাজােনা রিহয়ােছ।

আমরা পা িটিপয়া িটিপয়া পালে র পােশ িগয়া দাঁড়াইলাম। দীপনারায়ণ িসংেক কাল
রাে  যমন দিখয়িছলাম , আজ মৃতু র েশ তাঁহার আকৃিতর কানও পিরবতন হয় নাই।
চ ু  মুিদত , মুেখর ায়ু পশী িশিথল; যন ঘুমাইয়া পিড়য়ােছন।

ডা ার পািলত এমন ত য় হইয়া মৃেতর মুেখর পােন চািহয়া িছেলন য আমােদর
আগমন বাধহয় জািনেত পােরন নাই। পাে িজর লঘু ক েশ তাঁহার চমক ভািঙল। িতিন
উিঠয়া দাঁড়াইয়া এেক এেক আমােদর মুেখর পােন চািহেলন , তারপর বিলেলন , ‘ পা -
মেটম হওয়া দরকার। আর-এই িশিশটা রাখুন।’ তাঁহার হােতর কােছ একিট রবােরর

পার দওয়া ু  বাদামী রেঙর িশিশ িছল , সিট পাে িজেক িদেলন। পাে িজ িশিশ
চােখর সামেন তুিলয়া ধিরয়া দিখেলন তখনও তাহেত ায় আধ িশিশ তরল পদাথ
রিহয়ােছ। িতিন িশিশিট রিতকাে র হােত িদয়া শা কে  ডা ারেক বিলেলন , ‘আসুন ,
ওিদেক িগেয় বসা যাক।’

ডা ার পািলত তাঁহার হ া ব াগিট পালে র উপর হইেত তুিলয়া লইেলন। আমরা



সকেল অদূের একিট সাফা- সেট িগয়া বিসলাম। রিতকা  দাঁড়াইয়া রিহল। পাে িজ
িজ াসা কিরেলন। ‘বািড়র আর সকেল কাথায়?’

রিতকা  বিলল , ‘তােদর সব ওপের পািঠেয় িদেয়িছ। িমস মা া শকু লা দবীর
কােছ আেছন।’

‘িমস মা া ক? লিড ডা ার?’
পািলত বিলেলন , ‘হ াঁ। িতিনও এ বািড়র বাঁধা ডা ার। শকু লার অব া দেখ তাঁেক

টিলেফান কের আিনেয় িনেয়িছ।’
‘ বশ কেরেছন। দবনারায়েণর খবর িক?’
‘ দবনারায়ণটা ইিডয়ট- ছেলমানুেষর মত হাউ হাউ কের কাঁদেছ। দওয়ান গ াধর

বংশী তার কােছ আেছ। বচারী চাঁদনীরই িবপদ , িনেজ কাঁদেছ , একবার ামীর কােছ ছুেট
আসেছ , একবার শকু লার কােছ ছুেট যাে ।’ িতিন িন াস ফিলেলন।

পাে িজ িকছু ণ চুপ কিরয়া রিহেলন , তারপর বিলেলন , ‘ডা ার পািলত , এবার
গাড়া থেক সব কথা বলুন।’

ডা ার তাঁহার ব াগিট কােলর উপর হইেত নামাইয়া রািখয়া বিলেলন , ‘বলবার বিশ
িকছু নই। আ াজ আটটার সময় আিম এেস দখলাম দীপনারায়ণবাবু ওই পালে  বেস
অেপ া করেছন। আমােক দেখ হেস বলেলন—এই শীেত আপিন এত শীগিগর আসেবন
ভািবিন , চা খান। আিম বললাম— আ া , আেগ ইনেজকশনটা িদই। চাঁদনী উপি ত িছেলন ,
শকু লা আজ উপি ত িছেলন না। আিম দীপনারায়ণবাবুর নািড় দখলাম , নািড় বশ ভাল।
তখন িসিরে  িলভার এ া  ভের তাঁর বা েত ইনেজকশন িদলাম। ইন ামা ু লার
ইনেজকশন , হা ামা িকছু নই , িক  দীপনারায়ণবাবু আে  আে  েয় পড়েলন। দখলাম
তাঁর চােখর পাতা ভারী হেয় বুেজ আসেছ; িতিন কথা বলার চ া করেলন। িক  বলেত
পারেলন না। আিম তখনই তাঁেক এে নািলন িদলাম , তারপর আিটিফিসয়াল রসিপিরশন
িদেত লাগলাম। িক  কানও ফল হল না , িতন-চার িমিনেটর মেধ  তাঁর ফুসফুেসর ি য়া
ব  হেয় গল।’

ডা ার একবার িনেজর বুেকর উপর আঙুল বুলাইয়া নীরব রিহেলন। িতিন বীণ
ডা ার , আকি ক মৃতু  তাঁহার কােছ নূতন নয়। িক  িতিন য িভতের িভতের কত বড়
ধা া খাইয়ােছন তাহা তাঁহার কিঠন সংযম ভদ কিরয়া ফুিটয়া উিঠল।

পাে িজ বিলেলন , ‘মৃতু র কারণ কী তা আপিন বুঝেত পােরনিন?’
ডা ার বিলেলন , ‘ল ণ দেখ মেন হেয়িছল–এনািফেলকিটক শক। িক  এখন

দখিছ তা নয়।‘
‘তেব কী হেত পাের?’
‘িঠক বুঝেত পারিছ না। হয়েতা কানও িবষ।’
পাে িজ ব ামেকেশর িদেক দৃি  িফরাইেলন, ব ামেকশ বিলল, ‘িকউরাির িবষ হেত

পাের িক?’
ডা ার চ ু  িব ািরত কিরয়া িকছু ণ চািহয়া রিহেলন , তারপর কতকটা িনজ মেনই

বিলেলন , ‘িকউরাির। হেত পাের। তেব পা -মেটম না হওয়া পয  িন য় বলা যায় না।’
‘যিদ িকউরাির িবেষ মৃতু  হেয় থােক পা -মেটেম িকউরাির পাওয়া যােব?’
‘যােব। িকডনীেত পাওয়া যােব।’

 



ব ামেকশ বিলল , ‘ডা ারবাব্ু , আপিন য িশিশটা এখিন পাে িজেক িদেলন ওটা
িক?’

ডা ার বিলেলন , ‘ওটা িলভার এ াে র ভায়াল। ওেত দশ িশিশ ওষুধ থােক ,
ভায়ােলর মুখ রবার িদেয় সীল করা থােক। িসিরে র ছঁুচ রবাের ঢুিকেয় ভায়াল থেক
দরকার মেতা ওষুধ বর কের নওয়া যায়। আজ আিম ওই ভয়াল থেকই ওষুধ বর কের
ইনেজকশন িদেয়িছলাম।’

ব ামেকশ বিলল, ‘ইনেজকশন দয়ার সে  সে  যখন মৃতু  হেয়েছ তখন অনুমান
করা যেত পাের য ইনেজকশনই মৃতু র কারণ। তাহেল ওই ভায়ােল িবষ আেছ?’

ডা ার বিলেলন , ‘তাছাড়া আর িক হেত পাের? অথচ-কাল সে েবলা ওই ভায়াল
থেকই একজন গীেক ইনেজকশন িদেয়িছ , স িদিব  বঁেচ আেছ।’

‘ভায়ালটা আপনার ব ােগর মেধ ই থােক?’
‘হ াঁ। ফুিরেয় গেল একটা নতুন ভায়াল রািখ।’
‘আ া , বলুন দিখ , কাল রাি ের আপনার ব াগ কাথায় িছল?’
‘িডসেপনসািরেত িছল।’
‘রাি ের যখন কল আেস তখন িক কেরন , িডসেপনসাির থেক ব াগ িনেয় গী

দখেত যান?’
‘না , আমার বািড়েত আর একটা ব াগ থােক , রাি ের কল এেল সটা িনেয় ব ই।’
‘বুেঝিছ। কাল রাি ের যখন আপনার িডসেপনসািরেত চার ঢুেকিছল তখন এ

ব াগটা সখােনই িছল?’
‘হ াঁ।’ ডা ার চিকত হইয়া উিঠেলন— ‘কাল রাি  আ াজ সাতটার সময় আিম গী

দেখ িডসেপনসািরেত িফের আিস। তখন আর বািড় ফরবার সময় িছল না , ব াগ রেখ
ক াউ ারেক ব  করেত বেল সটান এখােন চেল এেসিছলাম।’

‘ও’— ব ামেকশ একটু িচ া কিরল , ‘ক াউ ার কখন িডসেপনসাির ব  কের চেল
িগেয়িছল আপিন জােনন?’

‘জািন বিক। কাল রাে  চুিরর খবর পেয় এখান থেক িফের িগেয় আিম
ক াউ ারেক ডেক পািঠেয়িছলাম। স বলল , সাতটার পরই স ডা ারখানা ব  কের
িনেজর বািড় চেল িগেয়িছল।’

‘ভাল কথা , িডসেপনসাির থেক আর িকছু চুির িগেয়িছল। িকনা জানেত পেরেছন?’
‘আর িকছু চুির যায়িন। ধু টিবেলর দরাজ থেক কেয়কটা টাকা আর িসিক

আধুিল িগেয়িছল।’
ব ামেকশ পাে িজর িদক হইেত রিতকাে র িদেক চ ু  িফরাইয়া শা  কে  বিলল ,

‘তাহেল চুিরর আসল উে শ  বাঝা গল।’
রিতকা  এত ণ চ ু  কুি ত কিরয়া ব ামেকেশর সওয়াল জবাব িনেতিছল। য

 পুিলেসর করা উিচত তাহা একজন বািহেরর লাক কিরেতেছ ইহা বাধহয় তাহার ভাল
লােগ নাই। িক  ব ামেকশ পাে িজর ব ু  , তাই স নীরব িছল। এখন স একটু নীরস
ের বিলল , ‘কী বাঝা গল?’

ব ামেকশ বিলল , ‘বুঝেত পারেলন না? চার টাকা চুির করেত আেসিন। স িলভার
এ াে র ভায়ালটা বদেল িদেয় গেছ।’

পাে িজ বিলেলন , ‘বদেল িদেয় গেছ?’
‘িক া ডা ারবাবুর ভায়ােল কেয়ক ফাঁটা তরল িকউরাির িসিরে র সাহােয  ঢুিকেয়

িদেয় গেছ। ফল একই। চার জানত আজ সকালেবলা দীপনারায়ণ িসংেক ইনেজকশন
দওয়া হেব।–এবার ব াপারটা বুেঝেছন?’



িকছু ণ সকেল  হইয়া রিহলাম। তারপর পাে িজ বিলেলন , ‘আজ সকােল
ইনেজকশন দওয়া হেব ক ক জানত?’

ডা ার বিলেলন , ‘বািড়র সকেলই জানত রিববার সকােল ইনেজকশন দওয়া হয় ,
আিম থেম ওঁেক ইনেজকশন িদেয় তারপর গী দখেত ব ই।’

ব ামেকশ বিলল , ‘কাল রাি ের আিমও জানেত পেরিছলাম , ডা ারবাবু বেলিছেলন।
সুতরাং ওিদক থেক কাউেক ধরা যােব না।’

ই েপ র রীিতকা  কথা বিলল , িপছন হইেত পাে িজর চয়ােরর উপর কুিকয়া
বিলল , ‘স ার, আিম থেম ভেবিছলাম হয়েতা অপঘাত মৃতু  , ডা ার পািলত ভুল কের
অন  ওষুধ ইনেজকশন িদেয়েছন। িক  এখন মেন হে –। আিম এ কেসর চাজ িনেত
চাই।’

পাে িজ বিলেলন , ‘িন য় , তামারই তা এলাকা। তুিম চাজ নাও। এখিন লাশ
পা -মেটেমর জন  পাঠাও। আর ওই ওষুেধর ভায়ালটা পরী ার জেন  ল াবেরটিরেত
পািঠেয় দাও। এ ব াপােরর িন ি  হওয়া চাই।’

রিতকাে র মুখ কিঠন হইয়া উিঠল , ‘আপিন িনি  থাকুন স ার , িন ি  আিম
করব? দীপনারায়ণবাবু আমার মু ি  িছেলন , কুটু  িছেলন , তাঁেক য খুন কেরেছ। স
আমার হােত ছাড়া পােব না।‘

তাহার কথা লা একটু নাটুেক ধরেনর হইেলও িভতের খাঁিট দয়ােবগ িছল। স
স ালুট কিরয়া চিলয়া যাইেতিছল, পাে িজ বিলেলন, রিতকা , আমার ব ু  ব ামেকশ
ব ীেক তুিম বাধহয় চেনা না। উিন িবখ াত ব ি  , আমােদর লাইেনর লাক। উিনও
তামােক সাহায  করেবন।’

রিতকা  ব ামেকেশর পােন চািহল। ব ামেকশ স ে  তাহার মেন খািনকটা
িব েয়র ভাব িছল , এখন সত  পিরচয় পাইয়া স সুখী হইেত পাের নাই তাহা ই
তীয়মান হইল। স ধীের ধীের বিলল , ‘আপিন িবখ াত ব ামেকশ ব ী? আপনার

কেয়কিট কািহনী আিম পেড়িছ , িহ ীেত অনুবাদ হেয়েছ। তা আপিন যিদ অনুস ােনর ভার
নন–’

ব ামেকশ তাড়াতািড় বিলল , ‘না না , তদ  আপিন করেবন। আমার পরামশ যিদ
দরকার হয় আিম সাধ মত সাহায  করব—এর বিশ িকছু নয়।’

রিতকা  বিলল , ‘ধন বাদ। আপনার সাহায  পাওয়া তা ভােগ র কথা।–আ া স ার ,
আিম এবার যাই , লােশর ব ব া করেত হেব।’ স ালুট কিরয়া রিতকা  চিলয়া গল।

আমরাও উিঠলাম। এখােন বিসয়া থািকয়া আর লাভ নাই। ডা ার পািলত ইত ত
কিরয়া বিলেলন , ‘আিম শকু লােক একবার দেখ যাই। অবশ  , তার কােছ িমস মা া
আেছন—’

এই সময় বািড়র িভতর িদক হইেত একিট মিহলা েবশ কিরেলন। দীঘা ী , আঁট-
সাঁট শািড় পরা, চােখ চশমা, বয়স চি েশর কাছাকািছ, ভাবভ ীেত চিরে র দৃঢ়তা
পির ু ট। তাঁহােক দিখয়া ডা ার পািলত সই িদেক অ সর হইয়া গেলন। দুইজেন িন
ের কথা হইেত লািগল।

ব ামেকশ পাে িজর পােন চািহয়া  তুিলল , পাে িজ কে  বিলেলন , ‘িমস
মা া।’

িমস মা া িকছু ণ কথা বিলয়া আবার িভতর িদেক চিলয়া গেলন , ডা ার পািলত
আমােদর কােছ িফিরয়া আিসেলন। দিখলাম তাঁহার কপােল গভীর কুিট।

পাে িজ বিলেলন , ‘নতুন খবর িকছু আেছ নািক?’
ডা ার বিলেলন , ‘খবর আেছ , িক  নতুন নয়। কাল রাে ই সে হ কেরিছলাম।’



‘িক সে হ কেরিছেলন?’
েণক নীরব থািকয়া ডা ার বিলেলন , ‘শকু লা অ ঃস া।’

বািড় হইেত বািহর হইয়া ফটেকর িদেক যাইেত যাইেত গত রাি র কথা মেন
পিড়ল। ডা ার পািলেতর উি  অনুসি ৎসু চ ু  শকু লােক অনুসরণ কিরয়ািছল। িতিন
অিভ  ডা ার , অেন র কােছ যাহা ল ণীয় নয় , িতিন তাহা ল  কিরয়ািছেলন। িক
তাঁহার চােখ উে গ ও সংশেয়র ছায়া দিখলাম কন? িকেসর উে গ?

ফটেকর বািহের আিসয়া ডা ার িনেজর মাটের উিঠবার উপ ম করেলন , তারপর
িক ভািবয়া আমােদর কােছ িফিরয়া আিসয়া পাে িজেক বিলেলন, ‘আমার হােতই
দীপনারায়ণবাবুর মৃতু  হেয়েছ। আমােক যিদ আপনারা অ াের  করেত চান আমার িকছু
বলবার নই। এখন আিম গী দখেত চললাম। যখনই তলব করেবন থানায় হািজর হব।’

পাে িজ িকছু বিলেলন না , কবল একটু হািসেলন। ডা ার নড় কিরয়া মাটের
উিঠেলন এবং মাটর হাঁকাইয়া ান কিরেলন।

পাে িজ হােতর ঘিড় দিখয়া বিলেলন , ‘এখনও সােড় দশটা বােজিন। চলুন আমার
বাসায়।’

আমরা মাটের উিঠেত যাইেতিছ এমন সময় আর একিট মাটর আিসয়া থািমল।
পুরােনা হাড়-নড়বেড় মিরস গািড় , তাহা হইেত অবতরণ কিরল নবীন ডা ার জগ াথ
সাদ। আমােদর দিখয়া স নাক-ঝাড়ার শ  কিরল , তারপর পাে িজর িদেক ভূভ

কিরয়া বিলল , ‘সকালেবলা আপিন এখােন?’
জগ াথেক দিখয়া পাে িজর মুখ গ ীর হইয়িছল , িতিন পালটা  কিরেলন ,

‘আপিন এখােন?’
জগ াথ হা া সুের বিলল , ‘এিদক িদেয় গী দখেত যাি লাম , ভাবলাম

দীপনারায়ণিজেক দেখ যাই। কমন আেছন িতিন?’
পাে িজ িহম-কিঠন কে  বিলেলন , ‘ কমন আেছন িতিন তা আপিন ভালভােবই

জােনন। ন াকািম করবার দরকার িক?’
েণেকর জন  জগ াথ ডা ার থিতমত খাইয়া গল , তারপর অসেভর মত দাঁত

বািহর কিরয়া বিলল , ‘তাহেল যা েনিছ তা সিত -পা ালাল পািলত দীপবাবুেক ইনেজকশন
িদেয় মেরেছ।’

পাে িজ অিত কে  ধয র া কিরয়া ধীর ের কিহেলন , ‘দীপনারায়ণবাবু মারা
গেছন। কী কের মারা গেছন তা আপনার জািনবার দরকার নই , আপিন এ বািড়র
ডা ার নন। এ বািড় এখন পুিলেসর দখেল , আপিন ই েপ র রিতকা  চৗধুরীর অনুমিত
না িনেয় িভতের ঢাকবার চ া করেবন না।’

জগ াথ একবার আমােদর িদেক ধৃ  ন পাত কিরল , বিলল , ‘আপিনও দখিছ
বাঙালীেদর দেল িভেড়েছন। তা িভড়ুন , িক  অসুেখ পড়েল বাঙালী ডা ােরর কােছ যােবন
না। দীপবাবুর দৃ া টা মেন রাখেবন।’

পাে িজ উ র িদবার আেগই জগ াথ িনেজর মাটের িগয়া উিঠল এবং ঝড়ঝড় শ
কিরেত কিরেত ান কিরল।

পাে িজেক আেগ কখনও রািগেত দিখ নাই , এখন দিখলাম তাঁহার গৗরবণ মুখ
রােগ র াভ হইয়া উিঠয়ােছ। িতিন গলার মেধ  একটা অব  শ  কিরয়া গািড়েত
উিঠেলন। আমরাও উিঠলাম।

িমিনট িদেশেকর মেধ  পাে িজর বাসায় প ছােনা গল। পাে িজ চােয়র কুম
িদেলন , কারণ পি েমর শীেত চা-পােনর কানও িনধািরত সময় নাই। তারপর আমরা
বিসবার ঘের িগয়া অিধি ত হইলাম। পাে িজ  কিরেলন , ‘কী মেন হল?’



ব ামেকশ বিলল , ‘খুনই বেট , আকি ক দুঘটনা নয়। িযিন এই কাযিট কেরেছন
িতিন অিত কৗশলী ব ি । এখন  হে  , দীপনারায়ণ িসংেক খুন কের কার লাভ?

পাে িজ বিলেলন , ‘লাভ একমা  দবনারায়েণর। দীপনারায়ণ অপু ক মারা গেছন ,
সুতরাং সব স ি ই এখন তার।’

ব ামেকশ বিলল , ‘অপু ক িকনা এখনও িঠক বলা যায় না , শকু লা দবীর ছেল
হেত পাের। িক  দবনারায়ণ হয়েতা খবরটা জানত না।’

পাে িজ বিলেলন , ‘না জানাই স ব। মৃতু র পূেব কবল দীপনারায়ণ িসং বাধহয়
খবরটা জানেত পেরিছেলন।’

ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল , ‘িতিন জানেত পারেল িক চুপ কের থাকেতন?
যােহাক , ধরা যাক িতিন জানেতন না , শকু লা ামীেক বেলনিন। তাহেল কথাটা দাঁড়াে
কী? দবনারায়ণ সম  স ি র লােভ খুেড়ােক খুন কিরেয়েছ। িনেজর হােত এ কাজ
কেরিন , করবার মত বুি  তার নই।’

পাে িজ বিলেলন , ‘কাল রাি  সওয়া সাতটার সময় আমরা যখন দীপনারায়েণর
বািড়েত িগেয়িছ তখন দবনারায়ণ বািড়েতই িছল।’

ব ামেকশ বিলল , ‘অত বড় হািতর শরীর িনেয় স িনেজ ডা ারখানায় যায়িন
িন য়। িক  অন  কউ যেত পাের , কতার ই ায় কম। তার মাসােহবরা

চা আিসল। ব ামেকশ পয়ালায় একিট ু  চুমুক িদয়া িসগােরট ধরাইল , কতকটা
মানিসক জ নার সুের বিলল , ‘িক  দবনারায়ণ যিদ খুেড়ার গ াযা া না কিরেয় থােক ,
তাহেল আর ক করেত পাের? কার লাভ?’

পাে িজ বিলেলন , ‘আর কা র লাভ আেছ বেল তা মেন হয় না। তেব ওই ব াটা
ঘাড়া জগ ােথর অসাধ  কাজ নই। বাঙালী ডা ারেদর অপদ  করবার জেন । ওরা সব
পাের।’

ব ামেকশ হািসল , ‘ ঘাড়া জগ ােথর ওপর আপিন ভীষণ চেট গেছন। ওরা সব
কঁুেচা-প াঁচা , খুন করার সাহস ওেদর নই। য খুন কেরেছ তার চির  অন  রকম; স মহা
দুঃসাহসী অথচ কুটবুি  , িশি ত অথচ নৃশংস; িব ান জােন , ডা াির িবেদ ও আেছ—’

পাে িজ বিলেলন , ‘ ঘাড়া জগ ােথর সে  আপনার বণনা খাসা িমেল যাে ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ ঘাড়া জগ ােথর মািটভ খুব জারােলা নয়। অবশ  তার যিদ

অন  কানও মািটভ থােক তাহেল আলাদা কথা। আ া , একটা কথা িজেগ স কির িকছু
মেন করেবন না। শকু লা দবী সু রী এবং আধুিনকা , পাটনা শহের তাঁর অনুরাগী
এডমায়ারার িন য় আেছ?’

পাে িজ বিলেলন , ‘তা আেছ। েনিছ রাজ সে েবলা দু’চারজন পয়সাওয়ালা
আধুিনক ছাকরা দীপনারায়েণর বািড়েত আ া জমােতা। ি জ খলা , চা- কক খাওয়া , হািস
গ  গান–এই সব চলত। ঘাড়া জগ াথ বড়মানুেষর সে  িমশেত ভালবােস , সও ওেদর
দেল থাকত। তেব মাস ছেয়ক আেগ দীপনারায়ণ যখন অসুেখ পড়েলন তখন ওেদর আ া
ভেঙ গল। দু’এক জন মােঝ মােঝ খাঁজ-খবর িনেত যত। নমদাশ র—’

‘নমদাশ র ক?’
‘বড়মানুেষর অকালকু া  ছেল। এলাহাবােদর লাক। িবহাের জিমদারী আেছ। ধু

অকালকু া  নয়–পািজ। পুিলেসর খাতায় নাম আেছ। একবার িশকার করেত িগেয় একটা
দহািত মেয়েক িনেয় লাপাট হেয়িছল। ব াপার খুব ঘারােলা হেয় উেঠিছল , তারপর
মেয়র বাপেক টাকাকিড় িদেয় মাক মা ফাঁিসেয় িদেল–’

‘নমদাশ র দীপনারায়ণ িসং-এর বািড়েত যাতায়াত করত?’
‘হ াঁ , নমদাশ র বাইের খুব চা  কতা-দুর  লাক , চহারা ভাল , িমি  কথা। িক



আসেল পািজর পাঝাড়া।’–পাে িজ মুেখর অ িচ-সূচক একটা ভ ী কিরেলন— ‘ ী- াধীনতা
খুবই বা নীয় ব  , অসুিবধা এই য ভ েবশী লু ােদর ঠিকেয় রাখা যায় না।’

‘ ঁ। শকু লা দবী িক এেদর সে  খুব ঘিন তা করেতন?’
‘তা করেতন। িক  তাঁর সিত কার বদনাম কখনও িনিন। যারা অিত উচুেত নাগাল

পত না তারা িনেজেদর মেধ  হািস-ম ার করত , িটটিকির িদত—এই পয ।’
‘ওটা আমােদর ভাব— া াফল অিত িব াদ ও অমরেস পিরপূণ।’ ব ামেকশ

চােয়র পয়ালা িনঃেশষ কিরয়া উিঠয়া দাঁড়াইল–’এখন তাহেল ওঠা যাক। আপিন িক আর
ওিদেক যােবন?’

‘িবেকলেবলা যাব। আপনারাও যিদ আেসন–’
‘িন য় যাব। বািড়র লাক িলেক একটু নেড়- চেড় দখা দরকার।’
বকাল চারিট বািজবার পূেবই পাে িজ গািড় লইয়া উপি ত হইেলন। বিলেলন ,

চলুন , একবার থানা হেয় যাব। হয়েতা পা -মেটম িরেপাট এেসেছ।’
িতনজেন থানায় উপি ত হইলাম। শহেরর মাঝখােন থানা। রিতকা  উপি ত িছল ,

আমােদর সস েম লইয়া িগয়া িনেজর অিফস ঘের বসাইল। বিলল , ‘এইমা  পা -মেটম
িরেপাট পলাম , িকউরাির পাওয়া গেছ। মৃতু র কারণ স ে  কানও সে হ নই।’

পাে িজ িরেপােটর উপর একবার চাখ বুলাইয়া বিলেলন , ‘আর ওষুধ পরী ার
িরেপাট?’

‘ সটা এখনও আেসিন। আিম জ রী তাগাদা িদেয় এেসিছ। বাধহয় আজ রাে ই
পাওয়া যােব। ওষুেধর িরেপাট না পাওয়া পয  ভালভােব তদ  আর  করা যাে  না। তেব
লাক লািগেয়িছ, িকউরাির িনেয় কউ চারাকারবার কের িকনা খবর িনেত।‘

পাে িজ ঘাড় নািড়য়া বিলেলন , ‘িঠক কেরছ। য চারটার কােছ িকউরািরর িশিশ
পাওয়া িগেয়িছল। স তা এখন জেলই আেছ। তােক দম িদেল হয়েতা খবর পাওয়া যেত
পাের কারা িকউরািরর চারাকারবার কের।‘

‘আে  হ াঁ। খবর িনেয়িছ স কেয়দীেটা এখন পাটনা জেল নই , ব ার জেল
আেছ। তার সে  মুলাকােতর ব ব া করিছ। ইিতেধ  ডা ার পািলেতর ক াউ ারেক জরা
কেরিছ।’

‘িকছু পেল?’
‘িকছু না।–ওিদেক দীপনারায়ণিজর বািড়র সকলেক বািড়েতই থাকেত বেলিছ।

বাইেরর লােকর বািড়েত যাওয়া ব  কের িদেয়িছ , কবল ম ােনজার গ াধর আর তার
ছেল লীলাধর ছাড়া।’

পাে িজ বিলেলন , ‘আমরা এখন সখােনই যাি । তুিম আসেব নািক?’
রিতকা  একটু ইত ত কিরয়া বিলল , ‘আপনারা এেগান , আিম একটা জ রী কাজ

সের যাি ।’ তারপর হািসয়া ব ামেকশেক বিলল,–’আপিন িকছু ঠাহর করেত পারেলন?’
ব ামেকশ বিলল , ‘উ । িক  মেন হে  বািড়র কাউেকই সে হ থেক বাদ দওয়া

যায় না।‘
রিতকা  বিলল , ‘ ধু বািড়র লাক নয় েটর কমচারীেদরও বাদ দওয়া যায় না।

সকলেকই অনুবী ণ যে র তলায় ফেল পরী া-িনরী া করেত হেব।’
ব ামেকশ মৃদু ের বিলল , ‘ডা ার পািলতেক আপনার কমন মেন হয়?’
রিতকা  চিকেত ব ামেকেশর পােন চািহল , ‘ডা ার পািলত! িক  িতিন-যিদ তাঁর

কানও মািটভ থাকত , িতিন িনেজর হােত একাজ করেতন িক?’
ব ামেকশ মুচিক হািসল , ‘িতিন িনেজর হােত একাজ কেরেছন বেলই তাঁর ওপর

সে হ কম হেব।—’



মাটের িফিরয়া িগয়া বিসলাম। ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ‘ডা ার পািলেতর
িড  পনসাির িক কােছই?’

পাে িজ বিলেলন , ‘এই তা খািনক দূর , রা ােতই পড়েব। যােবন নািক সখােন?’
‘চলুন , আসল অকু লটা দেখ যাওয়া যাক।’
দুিতন িমিনেটর মেধ  ডা ার পািলেতর ডা ারখানায় প িছলাম। এিটও বড় রা ার

উপর , চািরিদেক দাকানপাট , বসতবািড় নই। শীেতর রাে  আটটার মেধ  দাকানপাট ব
হইয়া যায় , তখন চােরর তালা ভািঙয়া িভতের েবশ কিরবার কানই অসুিবধা নাই।

ডা ারখানািট িনতা াই মামুলী। সামেন িপছেন দু’িট ঘর , সামেনর ঘের গী আিসয়া
বেস , িভতেরর ঘের ডা ার বেসন। ক াউ ার িভতেরর ঘেরই ঔষধ তয়ার কের।

ক াউ ার ও ডা ার উপি ত িছেলন , বািহেরর ঘের কেয়কিট গীও বিসয়ািছল।
আমরা িগয়া দিখলাম , িভতেরর ঘের ডা ার একিট গীেক ল া স  টিবেলর উপর
শায়াইয়া তাহার পট িটিপেতেছন। ঘাড় িফরাইয়া আমােদর দিখয়া একটু হািসেলন , ‘কী ,
অ াের  করেত এেসেছন নািক?’

পাে িজ বিলেলন , ‘না না , দখেত এলাম।’
‘বসুন।’
আমরা ডা ােরর টিবল িঘিরয়া বিসলাম। ডা ার গীর পরী া শষ কিরয়া

টিবেল আিসয়া বিসেলন , ব ব াপ  িলিখয়া ক াউ ারেক িদেলন। ইিতমেধ  আমরা
ক াউ ারিটেক দিখলাম। রাগা গাল-বসা িবহারী ছাকরা , নাম যিদও খুবলাল , িক
গােয়র রঙ খুব কােলা। ইউিনফম পরা পাে িজেক দিখয়া তাহার মুেখর কৃ তা আরও গাঢ়
হইয়ােছ।

ডা ার বিলেলন , ‘িক দখেবন বলুন।’
পাে িজ ব ামেকেশর িদেক চািহেলন , ব ামেকশ বিলল , ‘ য তালা ভেঙ চার

ঢুেকিছল সটা কাথায়?’
ডা ার বিলেলন , ‘খুবলাল , তালা িনেয় এস।’
খুবলাল ঘেরর এক াে  িশিশ- বাতল-ভরা শলেফর স ুেখ দাঁড়াইয়া ঔষধ তয়ার

কিরেতিছল , আমরা তাহার প াদভাগ দিখেত পাইেতিছলাম। িক  মুখ দিখেত না
পাইেলও স য উৎকণ হইয়া আমােদর কথা িনেতেছ তাহা তাহার দেহর ভ ী হইেত
ধরা যাইেতিছল। ডা ােরর আেদেশ স আিসয়া কি ত-হে  তালাটা টিবেলর উপর
রািখয়া আবার িফিরয়া িগয়া ঔষধ তয়ার কিরেত লািগল।

তালাটা স া এবং মামুলী , তাহােত একটা লাহার িশক চুকাইয়া মাচড় িদেল
তৎ ণাৎ ভািঙয়া যাইেব , বিশ গােয়র জােরর দরকার নাই। হইয়ােছও তাই , তালার
িক েজাটা িছঁিড়য়া বািহর হইয়া িগয়ােছ। ব ামেকশ তালা ঘুরাইয়া িফরাইয়া দিখল , তারপর
রািখয়া িদল।

‘আপনার দরােজর চািবও তা ভেঙেছ।’
‘ দরাজ ভাঙবার দরকার হয়িন , ওটা খালাই থােক। চািব অেনকিদন হািরেয় গেছ।’
পািলত দরাজ খুিলয়া দখাইেলন , তাহােত দুই চািরটা কাগজপ  ছাড়া িকছুই নাই।

পািলত বিলেলন , ‘ চার পালােল বুি  বােড়। সাবধান হেয়িছ , আজ থেক একজন লাক
রাি ের এখােন শােব। পুরেনা ওষুধ েলা সব ফেল িদেয় নতুন ওষুধ আিনেয়িছ। বলা তা
যায় না।’

পাে িজ অনুেমাদনসূচক ঘাড় নািড়েলন। ব ামেকশ বিলল , ‘আপনার খুবলালেক দু’
একটা  করেত পাির?’

ডা ার বিলেলন , ‘ক ন না। ওর অবশ  একবার হেয় গেছ , ই েপ র চৗধুরী এক



দফা জরা কেরেছন। খুবলাল!’
খুবলাল িনকেট আিসয়া দাঁড়াইল। অধর লহন কিরয়া ভাঙা গলায় বিলল , ‘ জুর ,

আমার কানও কসুর নই।’
ব ামেকশ আ ােসর সুের বিলল , ‘তুিম ভয় পা  কন? যিদ দাষ না কের থােকা

ভয় িকেসর? কউ তামার অিন  করেব না।’
খুবলাল বিলল , ‘িজ , আিম গরীব মানুষেব ামেকশ বিলল , ‘তুিম কত টাকা মাইেন

পাও?’ খুবলাল ডা ােরর িদেক চারা চাহিন িনে প কিরয়া বিলল , ‘িজ , ষাট টাকা। আর
দশ টাকা ভাতা।’

‘উপির িকছু নই?
খুবলাল সভেয় চ ু  িব ািরত কিরল , ‘িজ-না।’
‘ তামার বািড়েত ক ক আেছ?’
‘ ী আর একটা বা া।’
‘কত টাকা বািড়ভাড়া দাও?’
‘সােড় বােরা টাকা।’
‘স র টাকায় তামার চেল?’
খুবলাল আবার ডা ােরর পােন দৃি  িনে প কিরল–’ পট চেল যায় জুর।

ডা ারবাবু বেলেছন জানুয়াির মাস থেক পাঁচ টাকা বািড়েয় দেবন।’
ব ামেকশ ডা ােরর পােন চািহল , ডা ার ঘাড় নািড়েলন। ব ামেকশ তখন বিলল ,

‘আ া , ও-কথা থাক। কাল রাে  কাঁটার সময় তুিম ডা ারখানা ব  কেরিছেল?’
‘িজ , ঘিড় দিখিন। ডা ারবাবু গী দেখ িফের এেলন , ব াগ রেখ তখিন বিরেয়

গেলন। তখন বাধহয় সাতটা। তার পাঁচ-দশ িমিনট পের আিমও ডা ারখানা ব  কের
বািড় Ç।।?

‘তখন এখােন কানও গী িছল?
না জুর ‘
‘আ া , কাল রাে  দরােজ কত টাকা পয়সা িছল তুিম জােনা?’
খুবলােলর মুেখ আবার আশ ার ছায়া পিড়ল। স বিলল , ‘ িনিন জুর , বাধহয় িতন

টাকা কেয়ক আনা িছল। ডা ারবাবুর অনুপি িতেত কেয়কটা পুরেনা সি পশন িনেয়
গী এেসিছল , তােদর ওষুধ িদেয়িছলাম আর পয়সা িনেয় দরােজ রেখিছলাম।’

‘ দার বশ ভাল কের ব  কেরিছেল?’
‘িজ , হাঁ।’
‘রাে  চািব তামার কােছ থােক?’
‘িজ , হাঁ। সকােল আিম আেগ এেস ডা ারখানা খুিল।’
‘তুিম ডা ার জগ াথ সাদেক চেনা?’
খুবলাল থতমত খাইয়া গল , শেষ ীণকে  বিলল , ‘িজ।’
ব ামেকশ িকছু ণ  তুিলয়া তাহার পােন চািহয়া রিহল , ‘জগ ােথর সে  তামার

ঘিন তা িছল?’
কুল হইয়া বিলল, ‘িজ , না। আিম গরীব মানুষ , িতিন ডা ার। তেব—তেব—’

‘তেব িক?’
‘িতিন িকছুিদন আেগ আমােক তাঁর বাসায় ডেক পািঠেয়িছেলন–’
‘তারপর?’
‘িতিন-িতিন আমােক এখানকার চাকির ছেড় িদেত বলেলন।’
ডা ার িবি তভােব বিলেলন , ‘এটা তা নতুন নিছ। —তুিম আমােক বলিন কন?’



খুবলাল অপরাধীর মত চুপ কিরয়া রিহল।
ব ামেকশ বিলল , ‘তা তুিম চাকির ছাড়েল না কন? জগ াথ ডা ার তামােক অন

চাকির িদত।’ ,
খুবলাল বিলল , ‘িতিন আমােক অন  চাকির দেবন বেলনিন , খািল এ চাকির ছেড়

দবার কথা বেলিছেলন। আিম রাজী হলাম না , তখন আমােক ধমক-চমক করেলন , বলেলন
—চাকির না ছাড়েল িবপেদ পড়েব।’

‘তবু তুিম চাকির ছাড়েল না?’
খুবলাল ছলছল চে  অব  ের বিলল , ‘ জুর , ডা ার পািলত আমার মা-বাপ ,

উিন যতিদন আমায় রাখেবন ততিদন আিম ওঁেক ছাড়ব না। ওঁর মত দয়ালু লাক—’
খুবলাল চাখ মুিছেত লািগল। ব ামেকশ সদয় কে  বিলল , ‘আ া , এবার তুিম যাও , কাজ
কর িগেয়।’

আমরা উিঠলাম। ডা ার পািলত আমােদর সে  মাটর পয  আিসেলন , বিলেত
বিলেত আিসেলন , ‘খুবলাল ছেলটা ভাল। তেব-মােঝ মােঝ দু’চার পয়সা চুির কের , দুেটা
িভটািমেনর বিড় িক দুপুিরয়া কুইিনন পেকেট পুের বািড় িনেয় যায়; ওটা ধতব  নয় , সব
ক াউ ারই কের। এসব তর ব াপাের ও আেছ বেল মেন হয় না।’

ব ামেকশ গািড়েত বিসয়া হঠাৎ গলা বাড়াইয়া বিলল , ‘ডা ারবাব্ু , শকু লা দবী
ক’মাস অ ঃস া?’

ডা ার পািলত পূণদৃি েত ব ামেকেশর পােন চািহয়া বিলেলন , ‘িতন মাস।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আপিন খুবই আ য হেয়েছন।’
‘আ য হবারই কথা।’–বিলয়া িতিন িফিরয়া চিলেলন।
ডা ারখানা হইেত দীপনারায়ণ িসং-এর বািড় মাটের পাঁচ িমিনেটর রা া। এই পাঁচ

িমিনট আমােদর মেধ  একিটও কথা হইল না। সকেলই অ িনিব  হইয়া রিহলাম।
ফটেকর বািহের গািড় থামাইয়া অবতরণ কিরলাম। দউিড়েত টুেলর উপর একটা

কনে বল বিসয়া িছল , তড়াক কিরয়া উিঠয়া পাে িজেক স ালুট কিরল।
ব ামেকশ বিলল , ‘আসুন , ক াউে র বাইেরটা ঘুের দখা যাক।’ পূেব বিলয়ািছ

বািড়র চািরিদেক জলখানার মত উচু পাঁচল। আমরা পাঁিচেল ধার ঘিষয়া একবার দি ণ
কিরলাম। সামেনর িদেক সদর রা া; দুই পােশ ও িপছেন আম-কাঁঠােলর বাগান। এই
অ েল আম-কাঁঠােলর বাগানই বিশ এবং সব বাগানই দীপনারায়েণর স ি । পূবকােল
এিদেক বাধহয় লাকবসিত িছল , িক  দীপনারায়েণর পূবপু েষরা সম  পাড়াটা েম
েম আ সাৎ কিরয়া ফেলর বাগােন পিরণত কিরয়ােছন। পাড়ায় এখন একমা  বািড়

দীপনারায়েণর বািড়। তবু আধুিনক িব ানস ত সুখ-সুিবধার িট নাই; ইেলকি ক ও
টিলেফােনর তার পাঁিচল িডঙাইয়া বািড়েত েবশ কিরয়ােছ। এমন িক একিট ডাক-বা
লাল কুতা-পরা িসপাহীর মত পাঁিচেলর এক কােণ দাঁড়াইয়া পাহারা িদেতেছ। িচিঠপ
ডােক িদেত হইেল বিশ দূের যাইেত হইেব না।

াচীর দি ণ কিরয়া ব ামেকশ কী দিখল জািন না; ব  ব  িকছুই নাই। পােশ
ও িপছেন আম-কাঁঠােলর গাছ দয়াল পয  িভড় কিরয়া আিসয়ােছ, দয়াল ঘঁিষয়া মােঠর
উপর একিট পােয়-হাঁটা স  রা া। ডাক-বাে র িদক হইেত পােশর িদেক যাইেল একিট
িখড়িক দরজা পেড় , বাধকির চাকর-বািকরেদর যাতায়ােতর পথ। এিট ছাড়া পােশর বা
িপছেনর দয়ােল যাতায়ােতর অন  পথ নাই।

িখড়িক দরজা খালা িছল , আমরা সই পেথই িভতের েবশ কিরলাম। ব ামেকশ
েবশ কিরবার সময় দরজািটেক একবার ভাল কিরয়া দিখয়া লইল। সেকল ধরেনর

খবকায় মজবুত কবাট , কবােটর পু  ত ার উপর মাটা মাটা পেরক িদয়া ল বসােনা;



িক  তা সে ও কবাট দু’িট নড়বেড় হইয়া িগয়ােছ। কাবােটর মাথার কােছ িশকল
বুিলেতেছ , বাধহয় রাি কােল িশকল লাগাইয়া ার ব  করা হয়।

িখড়িক দরজা স ে  ব ামেকেশর অনুসি ৎসা একটু আ য মেন হইল; তাহার মন
কান পেথ চিলয়ােছ িঠক ধিরেত পািরেতিছ না। যােহাক , িভতের েবশ কিরয়া পােশই
পাঁিচেলর লাগীও একসাির ঘর চােখ পিড়ল। ঘর িল দ রখানা , জিমদারীর করািনরা
এখােন বিসয়া সের ার কাজকম কের। আমােদর দিখেত পাইয়া একিট লাক সখান
হইেত বািহর হইয়া আিসেলন। লাকিটেক কাল রাে  দিখয়ািছ , মাথায় পাগিড়-বাঁধা
ম ােনজার গ াধর বংশী।

িতিন িরেত অ সর হইয়া আিসেলন , িখড়িক দরজার কােছ দাঁড়াইয়া আলাপ হইল।
পাে িজ বিলেলন , ‘জায়গাটা ঘুের িফের দখাি ।’

ম ােনজােরর অিভ  চােখ  জািগয়া উিঠেলও িতিন মুেখ বিলেলন , ‘ বশ তা ,
বশ তা , আসুন না। আিম দখাি ।’

ব ামেকশ িখড়িক দরজার িদেক আঙুল দখাইয়া িজ াসা কিরল , ‘আ া , এ
দরজাটা িক সব সমেয়ই খালা থােক?’

ম ােনজার একটু অ ত হইয়া পিড়েলন , ঘাড় চুলকাইয়া বিলেলন , ‘এঁ—িঠক বলেত
পারিছ না , বাধহয় রাে  ব  থােক। কন বলুন দিখ?’

ব ামেকশ বিলল , ‘িনছক কৗতুহল।’
 

এই সময় একজন ভৃত েক বািড়র িপছন িদেক দখা গল। ম ােনজার হাত তুিলয়া
তাহােক ডািকেলন। ভূত  আিসেল বিলেলন , ‘িবষুণ , রাে  িখড়িক দরজা ব  থােক?’

িবষুণও ঘাড় চুলকাইল , ‘তা তা িঠক জািন না জুর। বাধহয় িশকল তালা থােক।
চৗিকদার বলেত পারেব।’

‘ডাক চৗিকদারেক।’ িবষুণ চৗিকদারেক ডািকেত গল।
ব ামেকশ  কিরল , ‘রাে  চৗিকদার বািড় পাহারা দয়?’
ম ােনজার বিলেলন , ‘আে  হ াঁ। দউিড়েত দােরায়ান থােক , আর দু’জন চৗিকদার

পালা কের পাহারা দয়।’
অ ণ মেধ  িবষুণ একিট চৗিকদারেক আিনয়া উপি ত কিরল। চৗিকদার দিখেত

তালপাতার সপাই , িক  িবপুল গাঁফ ও গালেপা ার ারা ক ালসার মুেখ চৗিকদার সুলভ
ভীষণতা আেরাপ কিরবার চ া আেছ , চাখ দু’িট রাি জাগরণ িক া গি কার সােদ
করমচার মত লাল। ম ােনজার তাহােক  কিরেলন , ‘গজাধর িসং , রাে  িখড়িকর দরজা
খালা থােক , না ব  থােক?’

গজাধর ভাঙা গলায় বিলল , ‘ধমি তার , কখনও খালা থােক , কখনও িজি র
লাগােনা থােক।’

ব ামেকশ বিলল , ‘তালা লাগােনা থােক না?’
গজাধর বিলল , ‘না। জুর , অেনকিদন আেগ তালা িছল , এখন ভুৎলা িগয়া। িক

তােত ভেয়র িকছু নই , আমরা দুভাই এমন পাহার িদই য , একটা চুহা পয  হাতায়
ঢুকেত পাের না।’

‘বেট! িক ভােব পাহারা দাও?’
‘রাি  দশটা থেক পাহারা  হয় জুর। দশটা থেক দুেটা পয  একজন পাহারা



িদই , আর দুেটা থেক ছটা পয  আর একজন। দউিড়েত ঘ া বােজ আর আমরা উেঠ
একবার চ র িদই , আবার ঘ া বােজ আবার চ র িদই। এইভােব সারা রাত চ র লাগাই ,
ধমাবতার।’

‘তাহেল ঘ া বাজার মাঝখােন কউ যিদ িভতর থেক বাইের যায়। িক া বাইের
থেক িভতর ◌  আস ◌ তামরা জানেত পার না?’

‘বাইের থেক ক আসেব জুর , কার ঘােড় দশটা মাথা?’
‘বুেঝিছ। তুিম এখন যেত পার।’
গজাধর ান কিরেল ম ােনজার গ াধর বংশী সাফাইেয়র সুের বিলেলন , ‘এ

বািড়েত খুব কড়া পাহারার দরকার হয় না; চার-ছ াচােড়রা জােন। এখােন দােরায়ান
চৗিকদার আেছ , ধরা পড়েল আর রে  নই। তাই তারা এিদেক আেস না। আিম আঠােরা
বছর এই এে েট আিছ , কখেনা একটা কুেটা চুির যায়িন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আিম চুিরর কথা ভাবিছলাম না। যােহাক , আসুন এবার ওিদকটা
দখা যাক।’

অতঃপর গ াধর বংশী আমােদর লইয়া চািরিদক ঘুিরয়া দখাইেলন। দখােনার
ফাঁেক ফাঁেক মৃত ভুর উে েশ শাক কাশ কিরেলন;  না কিরয়া মৃতু র কারণ
জািনবার চ া কিরেলন। িক  আমরা তাঁহার কৗতুহেলর য় িদলাম না , গভীর
মনঃসংেযােগ সেরজিমেন তদারক কিরলাম।

বািড়র সামেনর িদেক ফুেলর বাগান , িপছেন শাকস ীর ত। বািড়িট ি তল এবং
চক- মলােনা , ায় সাত-আট কাঠা জিমর উপর িতি ত। বািড়র দুই পােশ ি তেল উিঠবার
দুইিট লাহার পাকােনা িসঁিড় আেছ। এই পেথ মথর ঝাড়ুদার উপরতলা পির ার রােখ ,
কারণ পাটনায় এখনও েনর িত া হয় নাই।

পিরদশন শষ কিরয়া সদের িফিরয়া আিসয়া দিখলাম ইিতমেধ  ই েপ র রিতকা
আিসয়া উপি ত হইয়ােছ। ব ামেকেশর পােন একটু হািসয়া  কিরল , ‘বাগােন কী
দখিছেলন? িকছু পেলন নািক?’

ব ামেকশ বিলল , ‘িবেশষ িকছু না। কবল এইটুকু জানা গল য রাি ের বািড়র য-
কউ িখড়িকর দরজা খুেল বাইেরর লাকেক িভতের আনেত পাের।’

রিতকা  িকছু ণ চািহয়া রিহল , ‘িক –বতমান ব াপােরর সে  তার কানও স ক
আছ ◌  কি◌?’

‘থাকেতও পাের আবার নাও থাকেত পাের। চলুন , এবার বািড়র লাক িলর সে
আলাপ করা যাক—’

বািড়েত েবশ কিরবার উপ ম কিরেতিছ , ফ  ফটু শে  ঘাড় িফরাইয়া দিখ
ফটেকর িদক হইেত একিট মাটর বাইক আিসেতেছ। আ ঢ় ব ি িট অপিরিচত; চহারাটা
সু  , বয়সী। আ াজ পয়ি শ। পিরধােন সাদা ােনেলর প া  , গাঢ় নীল রেঙর গরম
ি েকট কাট , গলায় লাল পশেমর মাফলার , মাথায় রঙচটা ি েকট ক াপ। পুরাদ র
খেলায়ােড়র সাজ , দিখেল মেন হয়। এই মা  ি েকেটর মাঠ হইেত িফিরেতেছন।

কিরেলন। পাে িজ ও রিতকাে র ললােট গভীর কুিট দিখয়া অনুমান কিরলাম ,
ইিন যতবড় খেলায়াড়ই হান , পুিলেসর িতভাজন নন। পরী েণই পাে িজর স াষণ
িনয়া বুিঝেত বািক রিহল না য এই ব ি ই কুখ াত নারীহরণকারী নমদাশ র।

পাে িজ বিলেলন , নমদাশ রবাব্ু , আপনার এখােন কী দরকার?’
নমদাশ র সিবনেয় নম ার কিরয়া বিলল, ‘ি েকেটর মােঠ খবর পলাম

দীপনারায়ণবাবু হঠাৎ মারা গেছন। নলাম নািক াভািবক মৃতু  নয়। েন আর থাকেত
পারলাম না। ছুেট এলাম। কী হেয়িছল , িমঃ পাে ?’



পাে িজ নীরস কে  বিলেলন , ‘মাফ করেবন , এ িবষেয় আপনার সে  কান
আেলাচনা হেত পাের না। িক  আপনার িক দরকার তা তা বলেলন না?’

নমদাশ র মুখখািনেক িবষ  কিরয়া বিলল , ‘দরকার আর িক , ব ু র িবপেদ আপেদ
খাঁজ-খবর িনেত হয়। শকু লা য কী দা ণ শাক পেয়েছন তা তা বুঝেতই পারিছ।
কাল রাে  তাঁেক দেখিছলাম আনে র িতমূিত! তখন ক ভেবিছল য—তাঁর সে
একবার দখা হেব িক?’

‘ দখা করেত চান কন?’
‘তাঁেক সহানুভূিত জানােনা , দুেটা স নার কথা বলা , এছাড়া আর িক? আপনারা

িন য় জােনন শকু লার সে  আমার যেথ  ঘিন তা আেছ।’ শকু লার নােমাে েখর সে
সে  নমদাশ েরর চােখ য িঝিলক খিলয়া যাইেত লািগল তাহা কাহারও দৃি  এড়াইল
না।

পাে িজ চাপা িবরি র ের বিলেলন , ‘মাফ করেবন , শকু লা দবীর সে  কা র
দখা সা াৎ হেব না , এখন ওসব লৗিককতার সময় নয়।–রিতকা  , ফটেকর
কনে বলেক বেল দাও , আমােদর অনুমিত না িনেয় যন কাউেক ভতের আসেত না
দয়।’

পাে িজর ইি তটা এতাই  য নমদাশ েরর চােখ আর এক ধরেনর িঝিলক
খিলয়া গল , কুিটল ােধর িঝিলক। িক  স িবনীতভােবই বিলল , ‘ বশ , আপনারাই
তাহেল শকু লােক আমার সমেবদনা জািনেয় দেবন। আ া , আজ চিল। নমে ।’

নমদাশ েরর মাটর বাইক ফ  ফ   কিরয়া চিলয়া গল। রিতকা  তাহার িবলীয়মান
পৃে র িদেক িবরাগপূণ নে  চািহয়া গলার মেধ  বিলল— ‘িমটিমেট শয়তান!’ তারপর
ফটেকর কনে বলেক কুম িদেত গল।

ব ামেকশ ম ােনজারেক িজ াসা কিরল , ‘কাল রাে  নমদাশ রবাবু কখন নম
খেত এেসিছেলন। আপিন ল  কেরিছেলন িক?’

ম ােনজার বিলেলন , ‘উিন কখন এেসিছেলন তা িঠক বলেত পাির না , িক  সােড়
ছাঁটার সময় এেস দখলাম , উিন শকু লা দবীর সে  বেস গ  করেছন। তখনও অন
কানও অিতিথ আেসনিন।’

‘মাফ করেবন , আপিন কাথায় থােকন?’
ম ােনজার স ুেখ রা ার ওপাের আঙুল দখাইয়া বিলেলন , ‘ওই আমবাগােনর মেধ

একটা বািড় আেছ , এে েটর বািড় , আিম তােতই থািক।’
‘আে  না। এ ত ােট আর বািড় নই।’
‘আ া , আজ সকােল মৃতু র পূেব দীপনারায়ণবাবুেক আপিন দেখিছেলন িক?’
ম ােনজার গ াধর বংশী ু ভােব মাথা নািড়েলন— ‘আে  না , ডা ারবাবু আমার

আেগই এেসিছেলন। রিববাের সের া ব  থােক , আিম একটু দির কের আিস। এেস
দিখ সব শষ হেয় গেছ।’

রিতকা  িফিরয়া আিসেল আমরা সকেল িমিলয়া বািড়েত েবশ কিরলাম। হল-ঘেরর
মেধ  ছায়া কার , মানুষ কহ নাই। আমরা পাঁচজেন েবশ কিরয়া পর র মুেখর পােন
চািহলাম।

ব ামেকশ বিলল , ‘ম ােনজারবাব্ু , আপনােক আমরা অেনক ণ আটেক রেখিছ।
আপনার িন য় অন  কাজ আেছ—’

ম ােনজার মাথা নািড়য়া বিলেলন , ‘আমার আজ কানই কাজ নই। আজ রিববার ,
সের া ব । নহাৎ অভ াসিবেশই এেসিছলাম।’

বাঝা গল। িতিন আমােদর স  ছািড়েবন না। িতিন গভীর মনঃসংেযােগ আমােদর



কথা িনেতেছন এবং তাহার তাৎপয অনুধাবেনর চ া কিরেতেছন। তাঁহার চ ু  দু’িট
মধুস য়ী মেরর মত আমােদর মুেখর উপর পির মণ কিরেতেছ। িক  িতিন িনেজ
বাক ব য় কিরেতেছন না। গভীর জেলর মাছ।

পাে িজ ব ামেকেশর পােন একিট কটা  িনে প কিরয়া বিলেলন , ‘ভাল কথা
বংশীিজ , আপনার সের ায় টাকাকিড়র িহেসব সব িঠক আেছ তা? হয়েতা আমােদর
পরী া কের দখবার দরকার হেত পাের।’

বংশীিজ তৎ ণাৎ বিলেলন , ‘সব িহেসব িঠক আেছ , আপনারা যখন ইে  দখেত
পােরন।’ তারপর একটু ইত ত কিরয়া বিলেলন , ‘ কবল একটা িহেসেবর চুি  হয়িন—’

‘ কান িহেসব?’
ম ােনজার বিলেলন , ‘আট-দশ িদন আেগ দীপনারায়ণিজ আমােক ডেক কুম

িদেয়িছেলন। ভা ার পািলতেক বােরা হাজার টাকা িদেত। টাকাটা ডা ারবাবুেক দওয়া
হেয়েছ িক  রিসদ নওয়া হয়িন।’

‘রিসদ নওয়া হয়িন কন?’
‘ডা ারবাবু টাকাটা ধার িহসােবই চেয়িছেলন, িক  দীপনারায়ণিজ িঠক কেরিছেলন

টাকাটা ডা ারবাবুেক পুর ার দেবন , তাই রিসদ িনেত মানা কেরিছেলন।’
‘ও—’ ব ামেকশ িকছু ণ  কুি ত কিরয়া নীরব রিহল , তারপর রিতকা েক

বিলল , ‘এবার তাহেল বািড়র সকলেক িকছু িজ াসাবাদ করা যাক। তাঁরা কাথায়?
রিতকা  বিলল , ‘তাঁরা সবাই উপিরতলায়। শাবার ঘর সব ওপের। আপনারা বসুন ,

আিম এেক এেক ওঁেদর ডেক িনেয় আিস। কােক আেগ ডাকব-শকু লা দবীেক?’
ব ামেকশ বিলল , ‘শকু লা দবীেক ক  দবার দরকার নই , আমরাই ওপের

যাি । দুচারেট মামুলী কথা িজ াসা করা ব তা নয়। দবনারায়ণবাবুও বাধহয় ওপের
আেছন?’

‘হ াঁ। চাঁদনী দবীও আেছন।’
‘তেব চলুন।’ পােশর একিট ছাট ঘর হইেত উপের উিঠবার িসঁিড়। আমরা িসঁিড়

িদয়া উপের উিঠয়া গলাম।
িসঁিড়র উপের একিট ঘর , তাহার দুইিদেক দুইিট দরজা। উপরতলািট দুই ভােগ

িবভ । আমরা উপের উিঠেল রিতকা  বিলল , ‘ কানিদেক যােবন? এিদকটা
দবনারায়ণবাবুর মহল , ওিদকটা দীপনারায়ণবাবুর।’

ব ামেকশ কানিদেক যাইেব ইত ত কিরেতেছ এমন সময় দবনারায়েণর িদেকর
ারা িদয়া চাঁদনী বািহর হইয়া আিসল। তাহার হােত এক বািট দু  ◌্ , কাঁিদয়া কাঁিদয়া েচাখ

মুখ ফুিলয়া উিঠয়ােছ। আমােদর দিখয়া স সসে ােচ দাঁড়াইয়া পিড়ল , ভাব বশত মাথার
কাপড় টািনেত গল , তারপর বািড়র সা িতক কায়দা রণ কিরয়া থািময়া গল।
আমােদর মেধ  ম ােনজার গ াধর বংশীেক দিখেত পাইয়া তাঁহােক ল  কিরয়া জিড়ত ের
বিলল , ‘চািচিজ আজ সারািদন এক ফাঁটা জল মুেখ দনিন.তাই যাি । আর একবার চ া
করেত যিদ একটু দুধ খাওয়ােত পাির। চাচািজ তা গেছন , উিনও যিদ না খেয় াণটা
দন িক হেব বলুন দিখ? বিলয়া ঝরঝর কিরয়া কাঁিদয়া ফিলল।

আমরা থাতমত খাইয়া গলাম। এই একা  ঘেরায়া সবার মূিতিটেক দিখবার জন
কহই যন ত িছলাম না। গ াধর বংশী িবচিলতভােব গলা ঝাড়া িদয়া বিলেলন , ‘যাও
বিট , ওঁেক আেগ িকছু খাওয়াবার চ া কর। িকছু না খেল িক কের চলেব।’

চাঁদনী দুধ লইয়া চাখ মুিছেত মুছেত চিলয়া গল। ব ামেকশ বিলল , চলুন ,
দবনারায়ণবাবুর কােছ আেগ যাওয়া যাক।’

আমরা দবনারায়েণর মহেল েবশ কিরলাম, ম ােনজার আমােদর পথ দখাইয়া



লইয়া চিলেলন।
ঘেরর পর ঘর , সব িলই দশী িবেদশী আসবােব ঠাসা; িক  িকছুরই তমন িছির-

ছাঁদ নাই , সবই এেলােমেলা িবশৃ ল। অবেশেষ বািড়র শষ াে  একিট পদণ ঢাকা
দরজার স ুখীন হইলাম।

ঘেরর িভতর ক আেছ তখনও দিখ নাই , আমােদর সমেবত পদশে  আকৃ  হইয়া
একিট লাক পদাথ সরাইয়া উঁিক মািরল , তারপর িচিকেত অ িহঁত হইয়া গল। আমরা
ঘের েবশ কিরলাম। ঘরিট বশ বড় , িতনিদেক জােনালা। মেঝর অেধক জুিড়য়া পু
গিদর উপর ফরাস পাতা , তাহার উপর কেয়কটা মাটা মাটা তািকয়া। দবনারায়ণ
মাঝখােন তািকয়া পিরবৃত হইয়া বিসয়া আেছ , তাহার পােশ একটু িপছেন কাঁকড়া-চুল
কাঁকড়া- গাঁফ িবদূষক বণী সাদ। আমােদর দিখয়া বণী সাদ উিঠয়া দাঁড়াইল।

ম ােনজার দবনারায়ণেক ল  কিরয়া বিলেলন , ‘এঁরা আপনার সে  দখা করেত
এেসেছন।’ দবনারায়ণ কানও কথা না বিলয়া িকংকতব িবমূঢ় ব ােঙর মত চািহয়া রিহল।

ম ােনজার আমােদর বিসেত বিলেলন। আিম ও ব ামেকশ িবছানার পােশ বিসলাম।
আর সকেল দাঁড়াইয়া রিহেলন।

ব ামেকশ এিদক ওিদক চািহয়া বিলল , ‘ঘের আর একজন িছেলন-িযিন পদাথ ফাঁক
কের উঁিক মেরিছেলন–িতিন কাথায় গেলন?’

বণী সাদ অত  অ ত হইয়া পিড়ল , ‘িতিন-মােন লীলাধর’–ম ােনজােরর িদেক
একিট ি  িচিকত চাহিন হািনয়া স কথা শষ কিরল–’ স পােশর ঘের গেছ।’

ব ামেকশ ভাল মানুেষর মত িজ াসা কিরল , ‘পােশর ঘের কী আেছ?’
বণী সাদ বিলল , ‘মােন– গাসলখানা।’
ব ামেকশ িফক কিরয়া হািসল , ‘বুেঝিছ। গাসলখানার লাগাও পাকােনা লাহার

িসঁিড় আেছ , লীলাধরবাবু সই িদক িদেয় বািড় গেছন। কমন?
বণী সাদ উ র িদল না , িনত  চুলকাইেত চুলকাইেত ম ােনজােরর িদেক আড়

চােখ চািহেত লািগল।
লীলাধর য ম ােনজার গ াধর বংশীর পু  এবং দবনারায়েণর সহকারী িবদূষক

তাহা আমরা কাল রাে  জািনেত পািরয়ািছলাম। দিখলাম , গ াধর বংশীর মুখ কােলা হইয়া
উিঠয়ােছ। িক  িতিন উদগত দয়ােবগ যথাসাধ  সংযত কিরয়া বণী সাদেক 
কিরেলন , ‘ তামরা এখােন িক করিছ?’

িনত  ছািড়য়া বণী সাদ এক হাত তুিলয়া বগল চুলকাইেত আর  কিরল , বিলল ,
আে া- ছাট-মািলেকর মন খারাপ হেয়েছ তাই আমরা ওঁেক একটু—’

মন খারােপর উে েখ দবনারায়েণর বাধহয় খুড়ার মৃতু র কথা মেন পিড়য়া গল ,
স হঠাৎ চীৎকার কিরয়া কাঁিদয়া উিঠল। আকাশ-পাতাল হ াঁ কিরয়া হািতর মত লাকটা
কাঁিদেত লািগল।

কাল দবনারায়েণর হািস িনয়ািছলাম , আজ কা া িনলাম। আওয়াজ ায় একই
রকম , যন এক পাল শয়াল ডািকেতেছ।

পাঁচ িমিনট চিলবার পর হঠাৎ কা া আপিনই থািময়া গল। দবনারায়ণ মােল চাখ
মুিছয়া পােনর ডাবা হইেত এক খামচা পান মুেখ পুিরয়া িচবাইেত লািগল। ব ামেকশ
এত ণ িনিবকারভােব দয়ােল টাঙােনা রিব বামার ছিব দিখেতিছল , কা া থািমেল সহজ
ের বিলল , ‘ দবনারায়ণবাব্ু , আপিন মদ খান?

দবনারায়ণবাবু বিলল , ‘নাঃ। আিম ভাঙ , খাই।’
‘তেব তািকয়ার তলায় ওটা িক? বিলয়া ব ামেকশ অ ুিল িনেদশ কিরল।
বণী সাদ ইিতমেধ  তরছাভােব গাসলখানার ােরর িদেক যাইেতিছল , এখন সুট



কিরয়া অ িহঁত হইল। আিম িনিদ  তািকয়া উ াইয়া দিখলাম , তলায় একিট িছিপ-আটা
বাতল রিহয়ােছ; বাতেলর মেধ  তবণ তরল ব ।

দবনারায়ণ বাকােট মুেখ বাতেলর িদেক একবার দৃি  িফরাইয়া বিলল , ‘ও তা
তািড়। লীলাধর আর বণী সাদ খাি ল।’

বাতেল তািড়! এই থম দিখলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘ও—আপনার মন ফু
করবার জন  ওঁরা তািড় খাি েলন। তা স যাক। বলুন তা , আপিন ভাঙা ছাড়া আর িক িক
নশা কেরন?’

দবনারায়ণ খািনকটা জ  মুেখ িদয়া বিলল , ‘আর িকছু না।’
‘ কােকন?’
‘বুকিন? নাঃ।’
‘গাঁজা?
‘নাঃ। গাজািধর গাঁজা খায়।’
‘আ া , যেত িদন। —আপনার বাধহয় অেনক ব ু  আেছ?’
‘ব ু -আেছ। লােখা লােখা ব ু  আেছ।’
‘তাই নািক? তােদর দু’চারেট নাম ক ন তা।’
‘নাম? লীলাধর।– বণী সাদ-গজািধর িসং–’
‘ কান গজাধর িসং?’
‘ চৗিকদার। খুব ভাল ভাঙ খঁুটেত পাের।’
‘আর ক?’
‘আর বি লাল। রাজ আমার পা িটেপ দয়।’
দবনারায়েণর ব ু রা কান ণীর লাক তাহা বুিঝেত বািক রিহল না।
ব ামেকশ বিলল , ‘বুঝলাম। ডা ার পািলেতর সে  আপনার ব ু  নই?
দবনারায়েণর িবপুল শরীর একবার ঝাঁকািন িদয়া উিঠল; স িব লকে  বিলল ,

‘ডা ার পািলত। ওেক আিম রাখব না , তািড়েয় দব। চাচােক ও খুন কেরেছ।’
ব ামেকশ িকছু ণ  কঁুচকাইয়া মুিদত চে  বিসয়া রিহল , তারপর চাখ খুিলয়া

বিলল , ‘আপনার কাকার মৃতু র পর আপিন ষাল আনা স ি র মািলক হেয়েছন। এখন িক
করেবন?’

‘িক করব?— দবনারায়ণ যন পূেব একথা িচ াই কের নাই এমিনভােব ইিত-উিত
তাকাইেত লািগল। আিম িবি ত হইয়া ভািবলাম , দবনারায়ণ িক সত ই এতবড় গেবট?

ব ামেকশ উিঠয়া পিড়ল , বিলল , চলুন , এর কােছ আর িকছু জানবার নই।’
দরজার িদেক িফিরেতই দিখলাম, চাঁদনী কখন পদার পােশ আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ,

তাহার মুেখ উে গ ও আশ ার ব না। আমােদর দৃি  তাহার উপর পািড়েতই স চিকেত
সিরয়া গল।

আমরা পর র দৃি  িবিনময় কিরলাম। রিতকা  পাে িজেক িন ের  কিরল ,
‘চাঁদনী দবীেক সওয়াল করা হেব নািক?’

পাে িজ ব ামেকেশর িদেক চািহেলন। ব ামেকশ একটু ভািবয়া বিলল , ‘পের দখা
যােব। এখন চলুন , শকু লা দবীর মহেল।’

দবনারায়েণর মহল হইেত শকু লার মহেল যাইবার পেথ ম ােনজার গ াধর বংশী
হঠাৎ আমােদর িনকট িবদায় লইেলন। পু  লীলাধর স েক তাঁহার মন বাধহয় িবি
হইয়ািছল , নিহেল এত সহেজ আমােদর ছািড়য়া যাইেতন না। বিলেলন , ‘আমার স া
আিহেকর সময় হল , আিম এবার যাই। আপনারা কাজ ক ন।’

িতিন িসঁিড় িদয়া নািময়া গেলন। আমরা শকু লা দবীর মহেল েবশ কিরলাম।



স ার অ কার ঘনীভূত হইেত আর  কিরয়ােছ , রিতকা  সুইচ িটিপয়া আেলা িলেত
িলেত আমােদর আেগ আেগ চিলল।

থেম একিট মাঝাির গােছর ঘর। দশী থায় চৗিকর উপর ফরােসর িবছানা ,
কেয়কিট গিদ- মাড়া নীচু কদারা , ঘেরর কােণ উঁচু িটপাইেয়র মাথায় পার পাে  ফুল
সাজােনা। দয়ােল যািমনী রােয়র আঁকা একিট ছিব। এখােন বািড়র লােকরা বিসয়া গ -
জেব স া কাটাইেত পাের , আবার অ র  ব ু বা ব আিসেলও বসােনা যায়।

ঘের কহ নাই। আমরা এ-ঘর উ ীণ হইয়া পােশর ঘের েবশ কিরলাম। এিট বশ
বড় ঘর , দু’িট পাল  দু’পােশর দয়ােল সংল  হইয়া আেছ। একিট বড় ওআডেিরাব
রিহয়ােছ , একিট আয়না-দার টিবেল কেয়কিট ওষুেধর িশিশ। মেন হয়। এিট
দীপনারায়েণর শয়নক  িছল। বতমােন শয া দু’িটর উপর সুজিন ঢাকা রিহয়ােছ। এ
ঘরিটও শূন । ব ামেকশ মৃদুকে  বিলল,–’এিট বাধ হে  দীপনারায়ণবাবুর শাবার ঘর
িছল। দুেটা খাট কন?

রিতকা  একটু ইত ত কিরয়া বিলল-দীপনারায়ণিজর অসুেখর যখন খুব বাড়াবািড়
যাি ল তখন একজন নাস রাে  থাকত।’

‘িঠক িঠক , আমার বাঝা উিচত িছল।’
অতঃপর আমরা তৃতীয় কে  েবশ কিরলাম এবং চািরিদেক চািহয়া চমৎকৃত হইয়া

গলাম। এ ঘরিট আরও বড় এবং নীলাভ িনওন-লাইট ারা আেলািকত। িপছেনর িদেকর
দয়ােল সম-ব বধােন িতনিট জানালা , জানালার ব বধান েল সুিচি ত মহাঘ িমশরী গািলচা
বুিলেতেছ। ঘেরর এক পােশ একিট অগিন এবং তাহার আেশপােশ দয়ােল টাঙােনা
নানািবধ বাদ য । ঘেরর অপর পােশ ছিব আঁকার িবিবধ সর াম , দয়ােলর গােয় আঁকা
একিট শ  তলিচ । মেঝর উপর পু  মখমেলর আ রণ িবছােনা , তাহার মাঝখােন

 িনতি নী রাজকন ার মত একিট তানপুরা ইয়া আেছ। বুিঝেত িবল  হয় না। কলা-
কুশলী শকু লার এিট িশ িনেকতন। দিখেল চাখ জুড়াইয়া যায়। একই বািড়র দুই অংেশ

িচৈনপুণ  ও সৗ য- বােধর কতখািন তফাৎ , চােখ না দিখেল িব াস হয় না।
ব ামেকেশর দৃি  থেমই দয়ােল আকা তলিচ িটর িত আকৃ  হইয়ািছল। স

কানও িদেক না চািহয়া ছিবর স ুেখ িগয়া দাঁড়াইল। ছিবিটর খাড়াই িতন ফুট , পাশাপািশ
পাঁচ ফুট। িবষয়ব  নূতন নয় , ব লধািরণী শকু লা ত আলবােল জল- সচন কিরেতেছ
এবং দু  িপছেনর একিট বৃ কাে র আড়াল হইেত চুির কিরয়া শকু লােক দিখেতেছন।
ছিবখািনর অ ন- শলী ভাল , শকু লার হাত পা খ াংরা কািটর মত নয় , দু েক দিখয়াও
যা াদেলর দুঃশাসন বিলয়া ভম হয় না। িচে র বাতাবরণ পুরাতন , িক  মানুষ দু’িট
সবকােলর। ছিব দিখয়া মন তৃ  হয়।

ব ামেকেশর িদেক চাখ িফরাইয়া দিখলাম। স ত য় হইয়া ছিব দিখেতেছ।
তাহার দখােদিখ রিতকা  ও পাে িজ আমােদর পােশ আিসয়া দাঁড়াইেলন। ব ামেকশ
তখন তাঁহােদর িদেক িফিরয়া উৎসাহ ভের বিলল , ‘চমৎকার ছিব। ক এঁেকেছ?’

পাে িজ রিতকাে র িদেক চািহেলন , রিতকা  ি ধাভের বিলল , ‘ বাধহয় শকু লা
দবীর আঁকা। িঠক বলেত পাির না।’

ব ামেকশ আবার ছিবর িদেক িফিরয়া বিলল , ‘তাই হেব। একােলর শকু লা
সকােলর শকু লার ছিব এঁেকেছন। দেখিছ অিজত , তেপাবনকন া শকু লার মুেখ কী শা
সরলতা , দু ে র চােখ কী মাহা  অনুরাগ , সহকার ত িলর কী সজীব শ ামলতা।
সব িমিলেয় সংসার ও আ েমর একিট অপূব সম য় হেয়েছ। —যিদ স ব হত ছিবিট তুেল
িনেয় যতাম।’

একটু অবাক হইলাম। ব ামেকেশর মেন িশ রস বাধ থািকেত পাের। িক  তাহা



কানও কােলই উ িসত হইয়া উিঠেত দিখ নাই। আিম চ ু  িব ািরত কিরয়া তাহার পােন
তাকাইয়া আিছ দিখয়া স সামলাইয়া লইল; ছিবর িদক হইেত মুখ িফরাইয়া ঘেরর
চািরিদেক চাখ কুলাইল। শকু লা দবীর বতমান অব া রণ কিরয়া একটু ব িথত ের
বিলল , ‘এটা দখিছ শকু লা দবীর গান-বাজনা ছিব-আঁকার ঘর.সাজােনা বাগান…ভুেল
থাকার উপকরণ—’ একটা িন াস ফিলয়া বিলল , চলুন।’

অতঃপর আমরা আরও একটা শূন  ঘর এবং একটা বারা া পার হইয়া শকু লার
শয়নকে র স ুেখ উপি ত হইলাম। দরজা ভজােনা িছল , রিতকা  টাকা িদেল একিট
মধ বয়  দাসী ার খুিলয়া িদল। রিতকা  ঘেরর িভতর গলা বাড়াইয়া কুি ত ের বিলল ,
‘আমরা পুিলেসর প  থেক িকছু িজ াসা করেত এেসিছ।’

িকছু ণ পের ঘেরর িভতর হইেত অ ু ট আওয়াজ আিসল— ‘আসুন।’
আমরা সসে ােচ ঘের েবশ কিরলাম। রিতকা  দাসীেক মাথা নািড়য়া ইি ত

কিরল , দাসী বািহের গল।
শকু লা দবীর শয়নকে র বণনা িদব না। অনবদ  িচর সিহত অপিরিমত অথবল

সংযু  হইেল যাহা সৃি  হয় এ ঘরিট তাহাই। শকু লা পালে র উপর বিসয়া িছেলন ,
আমরা েবশ কিরেল একিট ীম রেঙর কা ীরী শাল গােয় জড়াইয়া লইেলন। কবল
তাঁহার মুখখািন খালা রিহল। মােমর মত আ াভ বণ , চােখর কােল কািল পিড়য়ােছ।
চুল িল িশিথল ও অিবন । যন িহম-ি  করা শফািল।

‘বসুন-শকু লা াি -িবনীত চ ু  দু’িট একবার আমােদর পােন তুিলেলন।
ঘের কেয়কিট চামড়ার গিদ- মাড়া নীচু চৗিক িছল , আিম ও ব ামেকশ দু’িট চৗিক

খােটর কােছ টািনয়া লইয়া বিসলাম। রিতকা  ও পাে িজ খােটর বাজু ধিরয়া দাঁড়াইয়া
রিহেলন।

ব ামেকশ পাে িজর িদেক দৃি  তুিলয়া নীরেব অনুমিত চািহল , পাে িজ একটু ঘাড়
নািড়েলন। ব ামেকশ তখন অত  মালােময় ের শকু লােক বিলল , ‘আপনােক এ সমেয়
িবর  করেত এেসিছ , আমােদর মা করেবন। মানুেষর জীবেন কখন য কী দুৈদব ঘটেব
কউ জােন না , তাই আেগ থাকেত ত থাকবার উপায় নই। আপনার ামীেক আিম
একবার মা  দেখিছ , িক  িতিন য িক রকম স ন িছেলন তা জানেত বািক নই। তাঁর
মৃতু র জেন  য দায়ী স িন ৃ িত পােব না। এ আ াস আপনােক আমরা িদি ।’ শকু লা
উ র িদেলন না , কাতর চাখ দু’িট তুিলয়া নীরেব ব ামেকশেক ধন বাদ জানাইেলন।

ব ামেকশ বিলল , ‘আপনােক দুএকটা  করব। নহাত েয়াজন বেলই করব ,
আপনােক উত  করা আমােদর উে শ  নয়।–িক  আসল  করার আেগ একটা
অবা র কথা জেন িনই , ও ঘেরর দয়ােল দু -শকু লার ছিবিট িক আপনার আঁকা?’

শকু লার চােখ চিকত িব য় ফুিটয়া উিঠল , িতিন কবল ঘাড় হলাইয়া জানাইেলন-
হ াঁ , ছিব তাঁহারই রচনা।

ব ামেকশ বিলল , ‘চমৎকার ছিব , আপনার সিত কার িশ িতভা আেছ। িক  ওকথা
যাক। দীপনারায়ণবাবু উইল কের গেছন। িকনা। আপিন জােনন?’

এবার শকু লা অবুেঝর মত চ ু  তুিলয়া িকছু ণ চািহয়া রিহেলন , তারপর ি িমত
ের বিলেলন , ‘এসব আিম িকছু জািন না। উিন আমার কােছ িবষয় স ি র কথা কখনও

বলেতন না!’
‘আপনার িনজ  কানও স ি  আেছ িক?’
‘তাও জািন না। তেব–’
‘তেব িক?’
‘িবেয়র পর আমার ামী আমার নােম পাঁচ লাখ টাকা ব াে  জমা কের িদেয়িছেলন।’



‘তাই নািক! স টাকা এখন কাথায়?’
‘ব াে ই আেছ। আিম কানও িদন স টাকায় হাত িদইিন।’
ব ামেকশ িকছু ণ চুপ কিরয়া ভািবল।
‘তাহেল এই পাঁচ লাখ টাকা আপনার িনজ  ীধন। তারপর যিদ আপনার পু স ান

জ ায় তাহেল স এজমািল স ি র অেধক ভাগ পােব।’
শকু লা চাখ তুিলেলন না , নতেনে  রিহেলন। মেন হইল তাঁহার মুখখানা আরও

পা ুর র হীন হইয়া িগয়ােছ।
ব ামেকশ বিলল , ‘ভাল কথা , আপিন য স ান-স ব একথা আপনার ামী

জানেতন?’
নতনয়না শকু লার ঠাঁট দু’িট একটু নিড়ল , ‘জানেতন। কাল রাে  তাঁেক

বেলিছলাম।’
‘কাল রাে । খাওয়া-দাওয়ার আেগ , না পের?’
‘পের। উিন তখন েয় পেড়িছেলন।’
‘খবর েন উিন িন য় খুব খুিশ হেয়িছেলন।’
‘খুব খুিশ হেয়িছেলন , আনে  আ হারা হেয় পেড়িছেলন–’
এই পয  বিলয়া শকু লার ভাব হঠাৎ পিরবিতত হইল। এত ণ িতিন া

ি য়মাণাভােব কথা বিলেতিছেলন , এখন ভয়াত িব লতায় এেক এেক আমােদর মুেখর
পােন চািহেলন , তারপর একিট অব  কাতেরাি  কিরয়া মুিছত হইয়া পিড়েলন।

আমরা ণকােলর জন  িবমূঢ় হইয়া গলাম। এত ণ ল  কির নাই , ােরর কােছ
চাঁদনী কখন আিসয়া দাঁড়াইয়ািছল। এখন স ছুিটয়া আিসয়া শকু লার মাথা কােল লইয়া
বিসল , আমােদর িদেক ু  দৃি পাত কিরয়া বিলল , ‘আপনারা িক রকম মানুষ , মের
ফলেত চান ওঁেক? যান , শীগিগর যান এ ঘর থেক। শরীের একটু দয়ামায়া িক নই।
আপনােদর? এখুিন িমস মা ােক খবর পাঠান।’

আমরা পালাইবার পথ পাইলাম না। নীেচ নািমেত নািমেত িনেত পাইলাম চাঁদনী
উ কে  দাসীেক ডািকেতেছ— ‘ সামিরয়া , কাথায় গিল তুই-শীগিগর জল আন—’

নীেচ নািময়া পাে িজ থেমই িমস মা ােক টিলেফান কিরেলন— ‘শীগিগর চেল
আসুন , আপিন না। আসা পয  আমরা এখােন অেপ া করিছ।’

তারপর আমরা হল-ঘের বিসয়া অেপ া কিরেত লািগলাম। রাি  হইয়া িগয়ােছ ,
ঘিড়েত সাতটা বািজয়া গল।

পাে িজ িবলেলন , ‘রিতকা  , দেখ এস শকু লা দবীর ান হল িকনা।’
রিতকা  চিলয়া গল। ব ামেকশ িবমষ মুেখ বিসয়ািছল , চাখ তুিলয়া বিলল ,

‘পাে িজ , িমস মা ােক এখন িকছুিদন শকু লা দবীর কােছ রাখা দরকার , তার ব ব া
ক ন। িতিন সবদা শকু লার কােছ থাকেবন , একদ ও তাঁর কাছ-ছাড়া হেবন না।’

‘ বশ।’
ম ােনজার গ াধর এই সময় িফিরয়া আিসেলন এবং শকু লার মুছার কথা িনয়া

উে গ কাশ কিরেলন। পাে িজ বিলেলন , ‘িমস মা ােক এখােন িকছুিদন রাখার ব ব া
ক ন। শকু লা দবী অ ঃস া্ ◌্ , তার ওপর এই দুৈদব। ওঁর কােছ অ হর ডা ার
থাকা দরকার।’

ম ােনজােরর মুখখানা কমন একরকম হইয়া গল। তারপর িতিন সামলাইয়া লইয়া
বিলেলন , ‘িন য় িন য়।’

িমস মা া আিসেলন , হােত ওষুেধর ব াগ। তাঁহােক সংে েপ সব কথা বলা হইেল
িতিন বিলেলন , ‘ বশ , আিম থাকব। আমার িকছু িজিনসপ  আিনেয় িনেলই হেব।’



িতিন তপেদ উপের চিলয়া গেলন।
দশ িমিনট পের রিতকা  নািময়া আিসয়া বিলল , ‘ ান হেয়েছ। ডা ার মা া

বলেলন ভেয়র কানও কারণ নই।’
পাে িজ গাে া ান কিরেলন।
‘আমরা এখন উঠলাম। রিতকা  , তুিম এখানকার কাজ সের একবার আমার বাসায়

যও।’ আমােদর িদেক িফিরয়া বিলেলন , চলুন , আমার ওখােন চা খােবন।’
মাটের যাইেত যাইেত শকু লার শয়নকে র দৃশ টাই চােখর সামেন ভািসেত

লািগল। মেন হইল যন একিট মম শী নাটেকর িনগূঢ় দৃশ ািভনয় ত  কিরলাম।
শকু লা যিদ মূিছত হইয়া না পিড়েতন এবং চাঁদনী আিসয়া যিদ রাসভ  না কিরত–

শকু লা হঠাৎ মূিছত হইেলন কন? অবশ  এ প অব ায় য- কানও মু েত মুছাঁ
যাওয়া িবিচ  নয় , তবু শােকর াবল ই িক তাহার একমা  কারণ?

ব ামেকেশর িদেক চািহয়া দিখলাম। স িচ ার অতেল তলাইয়া িগয়ােছ। িজ াসা
কিরলাম, ‘শকু লার মূছার কথা ভািবছ নািক?’

স সেচতন হইয়া বিলল , ‘মুছা! না–আিম ভাবিছলাম ডাক-বা র কথা।’
অবাক হইয়া বিললাম , ‘ডাক- বা র কথা ভাবিছেল?’
স বিলল , ‘হ াঁ , দীপনারায়েণর বািড়র কােণ য ডাক-বা  আেছ তারই কথা। ভাির

লাগৈস জায়গায় সটা আেছ। দখেল মেন হয় লাল কুতা-পরা গালগাল একিট সপাই
রা ার কােণ দাঁিড়েয় পাহারা িদে । িক  আসেল তা নয়।’

‘আসেল তেব িক?’
‘আসেল রািধকার দূতী।’
‘বুঝলাম না। ব াসকুট ছেড় িসেধ কথা বল।’
ব ামেকশ িক  িসধা কথা বিলল না , মুেখ একটা একেপেশ হািস আিনয়া কতকটা

িনজ মেনই বিলল, ‘অিভসােরর আইিডয়ািট ভাির িমি , অবশ  যিদ অিভসািরকা পর ী হয়।
িনেজর ী অিভসার করেল বাধহয় তত িমি  লােগ না।’

‘অথাৎ?’
‘অথাৎ ‘রিতসুখসাের গতমিভসাের মদনমেনাহরেবশম।’
‘িক আেবাল-তােবাল বকছ!’
ব ামেকশ গ ীর মুেখ বিলল , ‘আেবাল-তােবাল নয় , এটা গীতেগািব । যিদ আেবাল-

তােবাল নেত চাও শানােত পাির , ছ  একই। বাবুরাম সাপুেড় কাথা যাস বাপুের—’
পাে িজ মাটর চালাইেত চালাইেত হািসয়া উিঠেলন। আিম হতাশ হইয়া। আপাতত

আমার কৗতুহল স রণ কিরলাম।
পাে িজর বাসায় প িছয়া দখা গল চা ত। তার সে  গরম গরম ব িন ,

পেকৗিড় , ডােলর ঝালবড়া। ব ামেকশ ি ি  না কিরয়া বিসয়া গল। আমরাও যাগ
িদলাম।

বশ খািনকটা রসদ আ সাৎ কিরবার পর ব ামেকশ তৃ ের বিলল , ‘এত ণ
বুঝেত পািরিন , আমার অ রা া এই িজিনস িলর পথ চেয় িছল।’

পাে িজ হািসয়া বিলেলন , ‘এখন তা পথ চাওয়া শষ হল , এবার বলুন িক দখেলন
নেলন।’

ব ামেকশ চােয়র পয়ালায় ল া একিট চুমুক িদয়া সযে  পয়ালা নামাইয়া রািখল ,
গড়গড়ার নেল কেয়কটা বুিনয়ািদ টান িদল , তারপর িচ া-ম র কে  বিলল , ‘ দখলাম
নলাম অেনক িকছু , িক  এখনও শষ দখা যাে  না।’

পাে িজ বিলেলন , ‘তবু? ব ামেকশ বিলল , ‘দুেটা মািটভ পাওয়া যাে । এক-টাকা ,



দুই— রগরল। কানিদেকর পা া ভারী এখনও বুঝেত পারিছ না। হেত পাের , দুেটা
মািটভ জড়াজিড় হেয় গেছ।’

আিম বিললাম , ‘ মািটভ যমনই হাক , লাকটা ক?’
ব ামেকশ একটু অধীরভােব বিলল , ‘তা িক কের বলব? য-ব ি  ওষুেধর সে  িবষ

িমিশেয়িছল স ভাড়ােট লাক হেত পাের। য তােক িনেয়াগ কেরিছল তােকই আমরা
খঁুজিছ।’

পাে িজ বিলেলন , ‘আমরা যােদর িচিন তােদর মেধ  এমন ক আেছ য িনেয়াগ
করেত পাের। এক আেছ দবনারায়ণ। িক  স িক–’

ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ , থেম দবনারায়ণেক ধ ন। দবারায়ণেক দখেল মেন
হয় িনেরট আহা ক; িক  এটা তার ছ েবশ হেত পাের। সই হয়েতা লাক লািগেয়
খুেড়ােক মেরেছ। তার আ াবহ মাসােহেবর অভাব নই , লীলাধর বংশী বা বণী সাদ
য- কউ পুর ােরর আ াস পেল খুন করেব। এখােন মািটভ হল , স ি র একািধপত ।’

আিম বিললাম , ‘িক —’
ব ামেকশ হাত তুিলয়া আমােক িনবারণ কিরল–’তারপর ধরা যাক-চাঁদনী।’
‘চাঁদনী!’
‘হ াঁ , চাঁদনী। শকু লার িত তার এত দরদ াভািবক মেন হয় না , যন একটু

বাড়াবািড়। স হয়েতা মেন মেন তাঁেক িহংেস কের , তাঁর াধান  খব করেত চায়।
দীপনারায়েণর মৃতু র পর শকু লা আর সংসােরর ক ী থাকেবন না , ক ী হেব চাঁদনী।
দবনারায়ণ যিদ সিত  সিত ই ন ালা-ক াবলা হয় , স চাঁদনীর মুেঠার মেধ  থাকেব , চাঁদনী
হেব িবপুল স ি র এক  অধী রী–‘

‘িক –’
ব ামেকশ আবার হাত তুিলয়া আমােক িনবৃ  কিরল।
‘তারপর ধ ন-ম ােনজার গ াধর বংশী। ডা ার পািলেতর মেত ইিন গভীর জেলর

মাছ। সটা এমন িকছু আ য নয় , গভীর জেলর মাছ না হেল এতবড় েটর ম ােনজার
হওয়া যায় না। িক  উিন যিদ কুমীর হন তেবই ভাবনার কথা। ভেব দখুন। দীপনারায়ণ
িসং বুি মান লাক িছেলন , িবষয় স ি র ওপর নজর রাখেতন। িতিন বঁেচ থাকেত পুকুর
চুির স ব নয় , অ স  চুির হয়েতা চেল। িক  িতিন যিদ মারা যান তাহেল সম  স ি
অশােব দবানারায়ণেক। তখন দুহােত চুির করা চলেব। সুতরাং ম ােনজার গ াধর বংশীরও
মািটভ ীকার করেত হেব।’

ব ামেকশ িকছু ণ গড়গড়া টািনল , আমরা নীরব রিহলাম। তারপর স গড়গড়ার
নল আমার হােত িদয়া বিলল, ‘সবেশেষ ধ ন—শকু লা দবী।‘

এইটুকু বিলয়া স চুপ কিরল। আমরা তী  কিরয়া রিহলাম। স একবার নিড়য়া
চিড়য়া বিসল, তারপর ধীের ধীের বিলেত আর  কিরল, ‘ কানও মিহলার চির  িনেয়
আেলাচনা করা ভ েলােকর কাজ নয় , িক  যখােন একটা খুন হেয় গেছ , সখােন
আেলাচনা না কেরও উপায়। নই। শকু লা দবী িতন মাস অ ঃ া, অথচ িতন মাস
আেগ দীপনারায়ণ িসং শয াগত িছেলন , স সমেয় তাঁর দীঘ রােগর একটা াইিসস
যাি ল। …শকু লা আজ আমােদর বলেলন , কাল রাে  িতিন ামীেক স ান স াবনার
কথা বেলিছেলন , েন দীপনারায়ণ িসং আনে  আ হারা হেয় পেড়িছেলন। … কথাটা
বাধহয় সিত  নয়।’

 কিরলাম , ‘সিত  নয় কন?’
ব ামেকশ বিলল , ‘দীপনারায়ণ িসং যিদ আনে  আ হারা হেয়ই পেড়িছেলন তেব

এই মহা আনে র সংবাদ কাউেক িদেলন না কন? রাে  না হাক , সকালেবলা ডা ার



পািলতেক তা বলেত পারেতন , ভসংবাদ পাকা িকনা িজানবার জন  িমস মা ােক ডাকেত
পারেতন। …শকু লা ামীেক বেলনিন , কারণ ামীেক বলবার মত কথা নয়। দীপনারায়ণ
িসং জানেত পারেল শকু লােক খুন করেতন , নেচৎ বািড় থেক দূর কের িদেতন। তাই
জানাজািন হবার আেগই দীপনারায়ণ িসংেক সরােনা দরকার হেয়িছল।’

বিললাম , িক  ধেরা , ডা ার পািলত যিদ ভুল কের থােকন?’
ব ামেকশ  ের বিলল , ‘ডা ার পািলত এবং িমস মা া দু’জেনই যিদ ভুল কের

থােকন , যিদ শকু লা িন ল  হন , তাহেল দীপনারায়ণেক খুন করার তাঁর কানও মািটভ
নই। িক  ডা ার পািলত বা িমস মা া দািয় হীন ছেলমানুষ নয় , তাঁরা ভুল কেরনিন।
ইে  কেরও িমেছ কথাও বেলনিন , য িমেছ কথা সে  সে  ধরা পেড় যােব তমন িমেথ
কথা বলবার লাক ওঁরা নন।‘

বিললাম , ‘আিম ওকথা বলিছ না। শকু লা য অ ঃ া স িবষেয় সে হ নই।
িক  দীপনারায়ণ য–’

‘তুিম যা বলেত চাও আিম বুেঝিছ। িক  স িদেকও বািড়সু  লাক সা ী আেছ ,
ডা ার পািলত িমেছ কথা বেল পার পােবন না।’ ব ামেকশ আমার হাত হইেত গড়গড়ার
নল লইয়। আবার টািনেত লািগল।

আিম বিললাম , ‘ বশ , তেকর খািতের মেন নওয়া যাক য শকু লার একিট দু
আেছ। িক  স লাকটা ক?’

ব ামেকশ একটু চিকতভােব আমার পােন চািহল , অধব  ের বিলল , ‘শকু লার
দু ! বশ বেলছ। —ওই দু েকই আমরা খঁুজিছ। ডা ার পািলেতর ব ােগ য ওষুেধর
বদেল িবষ রেখ িগেয়িছল স ওই দু  ছাড়া আর ক হেত পাের?’

‘দু িট তেব ক?’
‘ সটা শকু লার িচর ওপর িনভর কের। িতিন মািজত িচর আধুিনক মিহলা ,

সুতরাং দু ও আধুিনক িশি ত লাক হওয়া স ব। নমদাশ র বা তােদর দেলর কউ
হেত পাের। আবার এমন লাক হেত পাের যার কাশ ভােব ও বািড়েত যাতায়াত নই।’

পাে িজ িকছু ণ গােল হাত িদয়া িচ া কিরেলন , বিলেলন , ‘িক া মেন ক ন , যিদ
এমন কউ হয় য শকু লােক িবপেদ ফেল সের পেড়েছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘দু েদর পে  সটা খুবই াভািবক। তখন শকু লােক অন
চ া করেত হেব , অথাৎ অন  সহকারী যাগাড় করেত হেব।’

‘ স-রকম সহকারী িতিন পােবন কাথায়?’
‘ কন সহকারীর অভাব িকেসর? য়ং গ াধর বংশী রেয়েছন , তস  পু  লীলাধর

আেছ , বণী সাদ আেছ , উপযু  দি ণা পেল সকেলই রাজী হেব। এমন িক ডা ার
পািলত আর িমস মা ােকও বাদ দওয়া যায় না। িঠক বাছেত গাঁ উেজাড়।’ আমরা িনবাক
হইয়া রিহলাম। িকছু ণ ব ামেকেশর গড়গড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কানও শ  নাই।
তারপর স স ূণ অ াসি কভােব বিলল , ‘ দয়ােল আঁকা ছিবটার কথা বার বার মেন
পড়েছ। মেন হে  , ওটা ধু ছিব নয় , ওর মেধ  িশ ীর অ রতম কথািট লুিকেয় আেছ।
ছিবিট িদেনর আেলায় আর একবার ভাল কের দখেত হেব।’

ভৃত  আিসয়া জানাইল , ই েপ র চৗধুরী আিসয়ােছন।
রিতকা  ঘের েবশ কিরয়া বিলল , ‘এই মা  কিমক াল অ ানািলিসেসর িরেপাট

িদেয় গল। ওষুেধ িবষ পাওয়া যায়িন।’
আমরা হয় কিরয়া চািহয়া রিহলাম। িলভােরর ভায়ােল িকউরাির পাওয়া যাইেব এ

িবষেয় আমরা এতাই িনি  িছলাম য কথাটা হঠাৎ বাধগম  হইল না।
‘িবষ পাওয়া যায়িন?’



‘না। এই দখুন িরেপাট।’ রিতকা  ব ামেকেশর হােত এক টুকরা কাগজ িদল।
িরেপােট কান িবেষর নামগ  নাই , িনতা  সহজ াভািবক িলভােরর আরক।

ব ামেকশ কুি তচে  পাে িজ ও রিতকাে র িদেক দৃি  িনে প কিরল।
‘ভাির আ য।’
রিতকা  একবার গলা ঝাড়া িদয়া বিলল , ‘ ব ামেকশবাব্ু , এ থেক আপনার িক মেন

হয়?’
ব ামেকশ বিলল , ‘আেগ আপিন বলুন আপনার িক মেন হয়?’
বাধ হইল রিতকা  মেন মেন খুিশ হইয়ােছ। স একিট চয়ােরর িকনারায় বিসল ,

িকছু ণ একা ভােব একিদেক চািহয়া রিহল, তারপর ধীের ধীের বিলল, ‘দীপনারায়ণিজ
িকউরাির িবেষ মারা গেছন তােত সে হ নই। পা -মেটেম িবষ পাওয়া গেছ। তাঁর
শরীের িবষ েবশ করল। িক কের? ইনেজকশন ছাড়া অন  উপােয় েবশ করেত পাের
না। অথচ য ভায়াল থেক ইনেজকশন দওয়া হেয়িছল তােত িবষ পাওয়া গল না–’
রীিতকা  একটু ইত ত কিরল–’এ থেক একমা  অনুমান করা যায় , ডা ার পািলত য
ভায়াল থেক ইনেজকশন িদেয়িছেলন স ভায়াল আমােদর দনিন , অন  ভায়াল
িদেয়িছেলন।’

পাে িজ বিলেলন , ‘িক  কন? তােত ওঁর লাভ িক?’
রিতকা  একটু উি ভােব বিলল , ‘লাভ এই হেত পাের য , আমরা মেন করব

ইনেজকশেনর জন  মৃতু  হয়িন।’
‘ডা ার ছাড়া আর কউ হেত পাের না িক? দীপনারায়েণর মৃতু র পর ঘের অেনক

লাক এেসিছল , গালমােলর মেধ  হয়েতা কউ ভায়ালটা সিরেয়েছ।’
‘অস ব নয় , িক –’

 

ব ামেকশ আে  আে  বিলল , ‘আপিন মেন কেরন ডা ার পািলতাই কৃত
অপরাধী?

রিতকা  একটু চুপ কিরয়া রিহল , তারপর বিলল , ‘আজ থানায় আপিন ডা ার
পািলত স ে  য ইি ত করেলন সটা আমার মাথায় ঘুরিছল , তারপর অ ানািলিসেসর
িরেপাট পেয় মেন হল ডা ার পািলত যিদ িনেদাষ হন তেব িসধা পেথ চলেছন না কন?
এ অব ায় তাঁর ওপর সে হ হওয়া াভািবক। অবশ  দীপনারায়ণিজর মৃতু েত ওঁর
ব ি গত কানও লাভ নই। িক  যােদর লাভ আেছ তারা ওঁেক টাকা খাইেয় িনেজেদর
কাজ উ ার কিরেয় িনেত পাের। হয়েতা ওঁেক প াশ হাজার িক এক লাখ টাকা খাইেয়েছ।
টাকার জেন  মানুষ িক না কের।’

ব ামেকশ ধীের ধীের ঘাড় নািড়ল , ‘িঠক কথা , টাকার জেন  মানুষ িক না কের।
ডা ার পািলত যিদ টাকা খেয় একাজ কের থােকন তাহেল ধু ডা ার পািলতেক ধরেলই
চলেব না , য টাকা খাইেয়েছ তােকও ধরেত হেব। ক তাঁেক টাকা খাইেয়েছ আপিন িকছু
আ াজ কেরেছন?’

আপাতদৃি েত মেন হয় দবানারায়ণ ছাড়া আর ক হেত পাের।’
‘আপাতত তাই মেন হয় বেট , িক  মাণ ক? মাণ িকছু পাওয়া গেছ িক?’
‘ মাণ এখনও িকছু পাওয়া যায়িন।’
রিতকা  পাে িজর িদেক তাকাইয়া বিলল , ‘আজ রাি  একটার েন আিম ব ার



যাি । কেয়দীেটােক জরা কের যিদ জানেত পারা যায় য ডা ার পািলত িকউরাির
িকেনেছন—’

পাে িজ বিলেলন , ‘তাহেল অেনকটা সুরাহা হেত পাের। তুিম িফরেব। কেব?’
‘কাল সে  নাগাদ িফরেত পারব বাধহয়।–সাব-ই েপ র িতওয়ারীেক থানার চােজ

রেখ যাি ।’
‘ বশ।–এিদেকর িক ব ব া করেল?’
‘দীপনারায়ণিজর বািড়েত একজন হড কনে বেলর অধীেন চারজন কনে বল

বিসেয় যাি  , তারা চি শ ঘ া পাহারায় থাকেব। আপিন তা িমস মা ােক শকু লা দবীর
কােছ রাে  থাকেত বেল এেসেছন।’

পাে িজ বিলেলন , ‘হ াঁ , িমস মা া এখন িকছুিদন শকু লার কােছই থাকেবন। তুিম
তা েনিছ শকু লা অ ঃ া।’

িকছু ণ নীরব থািকয়া রিতকা  ঈষৎ গাঢ় ের বিলল , ‘ েনিছ। দীপনারায়ণিজ
স ােনর জেন  বড় ব াকুল হেয়িছেলন। িতিন দেখ যেত পেলন না।’

ঘিড়েত ঠং ঠং কিরয়া আটটা বািজল। রিতকা  উিঠয়া পিড়ল , ‘যাই , আমােক আবার
তির হেত হেব। আপনারা এিদেক একটু নজর রাখেবন।’ হািসমুেখ স ালুট কিরয়া
রিতকা  চিলয়া গল।

দিখলাম রিতকাে র ব বহার এেবলা অেনকটা সহজ ও াভািবক হইয়ােছ। স
থমটা একটু আড়  হইয়ািছল। তাহার এলাকার মেধ  ব ামেকেশর আিবভাব মেন মেন

পছ  কের নাই; এখন বাধহয় স বুিঝয়ােছ ব ামেকশ তাহার কৃিতে  ভাগ বসাইেত চায়
না , তাই িনি  হইয়ােছ।

ব ামেকশ িকছু ণ চ ু  মুিদয়া বিসয়া রিহল , তারপর বিলল , ‘সব গালমাল হেয়
যাে । ডা ার পািলেতর ব বহাের স িত পাওয়া যাে  না। িতিনই থম বেলিছেলন ,
মৃতু র কারণ িকউরাির এবং তাঁর ইনেজকশেনর ফেলই মৃতু  হেয়েছ। তেব আবার িতিন
ওষুেধর ভয়াল বদেল িদেলন কন? ব ামেকশ আবার চ ু  মুিদত কিরল।

বািহের মাটেরর শ  , হইল। ভূত  আিসয়া বিলল , ডা ার পািলত আিসয়ােছন।
ব ামেকেশর চ   কিরয়া সমািধভ  হইল , স মৃদুকে  পাে িজেক বিলল , ‘ডা ারেক এসব
বেল কাজ নই।’

ডা ার পািলত আিসেল পাে িজ তাঁহােক সমুিচত িশ তা সহকাের বসাইেলন।
ডা ার া ভােব বিলেলন, ‘ ােণ শাি  নই, পাে িজ। িডসেপনসাির ব  করবার

পর ভাবলাম খাঁজ িনেয় যাই যিদ িকছু খবর থােক।’
পাে িজ ব ামেকেশর পােন কটা পাত কিরেলন। ব ামেকশ বিলল , ‘খবর তা

আমরাও খঁুেজ বড়াি  , ডা ারবাব্ু , িক  পাি  ক? আপিন শকু লা দবী স ে  য-সব
কথা বেলিছেলন তা যিদ সত  হয়—’

ডা ােরর মুখ একটু অ স  হইল , ‘সিত  িকনা অন  য- েকানও ডা ার
শকু লােক পরী া করেলই জানেত পারেবন।’

ব ামেকশ তাড়াতািড় বিলল , ‘না না , সকথা আিম বলিছ না , সকথা শকু লা
িনেজই ীকার কেরেছন। আমরা ভাবিছ দীপনারায়ণ িসং স সমেয় মরণাপ  িছেলন–’

ডা ার বিলেলন , ‘তারও যেথ  মাণ আেছ। িতন মাস আেগ দীপনারায়ণ িসং-এর
অব া খুবই খারাপ হেয়িছল , শহেরর অেনক ডা ার তাঁেক দেখিছেলন , তাঁরা বলেত
পারেবন। তাছাড়া একজন নাস তখন অ হর তাঁর কােছ থাকত। স বলেত পারেব।’

‘তাই নািক! িক নাম নােসর?’
‘িমস ল া াট। মিডেকল কেলেজর কােছ থােক।’



ব ামেকশ পাে িজেক িজ াসা কিরল , ‘আপিন চেনন?’
পাে িজ বিলেলন , ‘িচিন না , িক  বাসাটা দেখিছ।’
ব ামেকশ িকছু ণ বিসয়া বিসয়া িক ভািবল , তারপর ডা ার পািলেতর িদেক

িফিরয়া বিলল , ‘ডা ারবাব্ু , এবার আপনােক একটা ব ি গত  কির , িকছু মেন করেবন
না। আপিন দীপনারায়ণ িসং-এর ট থেক বােরা হাজার টাকা ধার িনেয়েছন কন?

ডা ার পািলত আকাশ হইেত পিড়েলন , চ ু  কপােল তুিলয়া কিহেলন , ‘টাকা ধার
িনেয়িছ।! স িক , ক বলেল আপনােক?’

‘ম ােনজার গ াধর বংশীর মুেখ নলাম। তেব িক একথা সিত  নয়?’
‘সৈবব িমেথ । বােরা হাজার টাকা! গ াধর বংশী তা দখিছ সাংঘািতক লাক।

দীপনারায়ণবাবু মারা গেছন এই ফাঁেক বােরা হাজার টাকা হজম করেত চায়। দাঁড়ান
ব াটােক আিম দখাি  , এখিন িগেয় টুিট িটেপ ধরব। আমার নােম িমেথ  অপবাদ দেব ,
এত বড় আ ধা।’

ডা ার পািলত উিঠবার উপ ম কিরেতই ব ামেকশ বিলল, ‘বসুন, বসুন,
ম ােনজােরর সে  বাঝাপড়া পের করেবন।–িক  িকছু সিত  যিদ না থােক একথা উঠেলা
িক কের?’

ডা ার একটু িচ া কিরয়া বিলেলন , ‘িক কের উঠেলা তা বুঝেত পেরিছ। হা  দুই
আেগ একিদন সকােল দীপনারায়ণবাবুেক ইনেজকশন িদেত গিছ , িতিন আমার মাটর
দেখ বলেলন-ডা ার , তামার গািড়টা ঝড়ঝেড় হেয় গেছ , ওটা বদেল ফ ােলা। আিম
বললাম , আজকাল নতুন গািড় িকনেত গেল দশ-বােরা হাজার টাকা খরচ , অত টাকা আিম
কাথায় পাব! আিম এক পয়সা বাঁচােত পািরিন , যা রাজগার কির সব খেয় ফিল। শূেন
িতিন আর িকছু বলেলন না , একটু হাসেলন। আমার িব াস িতিন ওই টাকাটা আমায়
দেবন িঠক কেরিছেলন , হয়েতা ম ােনজারেক বেলও িছেলন। তারপর িতিন যখন হঠাৎ
মারা গেলন তখন ম ােনজােরর মাথায় বুি  খেল গল , বােরা হাজার টাকা পেকট  করার
এই সুেযাগ। দাঁড়ান না। আিম ওর ভুতুিড় বার কের ছেড় দব , আমার সে  চালািক।’

ডা ার পািলত শা িশ  গভীর কৃিতর মানুষ , িক  দিখলাম। িতিন চিটয়া আ ন
হইয়া িগয়ােছন। তাঁহােক আর বিশ ণ ধিরয়া রাখা গল না; িতিন উিঠয়া পিড়েলন এবং
আজ রাে ই একটা হ েন  কিরেবন বিলয়া ান কিরেলন। ব ামেকশ কান পািতয়া
িনল , ডা ার পািলেতর মাটর চিলয়া গল। তখন স লাফাইয়া উিঠয়া পাে িজেক বিলল ,

চলুন , এখিন িমস ল া ােটর সে  দখা করেত হেব।’
িবি ত পাে িজ বিলেলন , ‘এখন-এই রাে !’
ব ামেকশ বিলল , ‘ যেত হেল আজ রাে ই যেত হয়। ডা ার পািলত য-রকম

তাড়াতািড় চেল গেলন , িমস ল া াটেক তািলম িদেত গেলন। িকনা বুঝেত পারিছ না।
চলুন।’

পাে িজ বিলেলন , ‘চলুন।’
িমস ল া াট ই -ভারতীয় মিহলা। বয়স হইয়ােছ। তাঁহার চহারায় ই  ভাবই বল ,

চাখ কটা , রঙ ফসণ। িক  মনিট বাধহয় ভারতীয়। িডনােরর পর পান খাইয়া ঠাঁট দু’িট
লাল কিরয়া বিসয়া রিডও িনেতিছেলন , আমােদর পিরচয় পাইয়া সমাদর সহকাের িয়ং

েম বসাইেলন। ছা  বািড়র ছা  িয়ং ম , বশ িছমছাম। মানুষিটও িছমছাম। ডা ার
পািলত এিদেক আিসয়ািছেলন বিলয়া মেন হইল না।

িমস ল া াট হািসয়া বিলেলন , ‘এত রাে  আপনােদর িক িদেয় অিতিথ সৎকার
করব? পান খান।’ বিলয়া পােনর বাটা আমােদর সামেন খুিলয়া ধিরেলন। আমরা পান
লইলাম। পাে িজ বিলেলন , ‘আপনার রাে  কাথাও যাবার নই তা?’



িমস ল া াট বিলেলন , ‘না , আজ আিম ী আিছ।’
পাে িজ বিলেলন , ‘আমরা আপনার কাছ থেক একটা কথা জানেত এেসিছ।

দীপনারায়ণ িসং মারা গেছন েনেছন িক?’
িমস ল া ােটর মুখ গভীর হইল , ‘ েনিছ। ড র পািলেতর হােত এরকম ব াপার

ঘটেব ক না করাও যায় না।’
‘আপিন কার কােছ নেলন?’
‘ড র জগ াথ সােদর কােছ। তারপর অন  ড রেদর মুেখও নলাম। স স াড।

বলুন আিম িক করেত পাির।’
পাে িজ তখন আমােদর াতব  িবয়ষিট া ল কিরয়া বিলেলন। িমস ল া াট গভীর

মেনােযােগর সিহত িনয়া দৃঢ়ভােব মাথা নািড়েলন , ‘ইমপিসবল। আিম দড় মাস িম ার
দীপনারায়েণর ষা কেরিছলাম , তার মেধ  কখনও দশ িমিনেটর জেন ও গীেক চােখর
আড়াল কিরিন।’

‘আপিন একাই তাঁর ষা করেতন?’
‘না , আমার একজন সহকািরণী িছেলন-িমস দ র। িতিন িদেনর বলা থাকেতন , আর

রাি েত আিম। আমােদর অনুপি িত কােল কাউেক গীর কােছ যেত দওয়া হত না ,
এমন িক িঝ চাকরেক পয  না।’

‘ ঁ। কেব থেক কেব পয  আপনারা ষা কেরিছেলন?’
‘এক িমিনট , আমার ডােয়ির আপনােক দখাি ।’
িমস ল া াট পােশর ঘর হইেত ডােয়ির আিনয়া পাে িজর হােত িদেলন। ডােয়িরেত

িদেনর পর িদন িমস ল া ােটর কমসূচী িলিপব  হইয়ােছ। য দড় মাস দীপনারায়ণ িসং-
এর জীবন লইয়া যেম মানুেষ টানাটািন চিলয়ািছল তাহার ি রণ রিহয়ােছ।

রাগীর অব ার বণনা পিড়য়া সে হ থােক না য ওই দড় মাস অব া অত
স টাপ  িছল। তাঁহার জীবন-শি  এতাই াস হইয়ািছল য িবছানায় উিঠয়া বিসবার শি
তাঁহার িছল না। তািরখ িমলাইয়া দখা গল , িমস ল া ােটর ষার কাল চার মাস আেগ
আর  হইয়া আজ হইেত আড়াই মাস আেগ শষ হইয়ােছ। তার পেরও দীপনারায়ণ িসং
অসু  িছেলন। িক  জীবেনর আশ া তখন আর িছল না।

ডােয়ির িমস ল া াটেক ফরত িদয়া এবং তাঁহােক আ িরক ধন বাদ জানাইয়া আমরা
িবদায় লইলাম।

রাি  সােড় ন’টা বািজয়া িগয়ােছ। বাজােরর দাকানপাট ব । আজ বািড় িফিরয়া
সত বতীর কােছ বকুিন খাইেত হইেব ভািবেত ভািবেত বািড় িফিরলাম। পাে িজ আমােদর
নামাইয়া িদয়া গেলন।

পরিদন সকােল িন াভ  হইেল জানা গল , রাে  বৃি  হইয়া িগয়ােছ , আকাশ
কুয়াশায় আ ; সূযেদব ক ল মুিড় িদয়া ওইয়া আেছ। সুতরাং আমােদরও শয াত াগ
কিরয়া লাভ নাই।

সােড় আটটার সময় সত বতী চা িদেত আিসয়া বিলল , ‘আজ আবার অমাবস া। আজ
কউ বািড়র বার হেত পােব না।’

এমন িদেন ক বািহর হইেত চায়? িক  পাে িজ নেলন না , িঠক নাটার সময়
পুিলস- বেশ সি ত হইয়া উপি ত হইেলন। আমরা কি ত কেলবের লেপর িভতর
হইেত িনগত হইলাম। পাে িজ আমােদর অব া দিখয়া হািসেলন। বিলেলন , ‘কাল রাে
একটা ব াপার ঘেটেছ।’

িক ব াপার ঘিটয়ােছ ব ামেকশ জািনেত চািহল , পাে িজ সংে েপ ঘটনা বিলেলন—
কাল রাি  বােরাটা হইেত আকােশ কুয়াশা জিমেত আর  কিরয়ািছল , তারপর



িটপিটপ বৃি   হয়। পাে িজর দিরেত ঘুমােনা অভ াস; রাি  ায় দড়টার সময় িতিন
শয়েনর উপ ম কিরেতিছেলন এমন সময় টিলেফান বািজয়া উিঠল। দীপনারায়েণর বািড়
হইেত টিলেফান , য জমাদারেক রিতকা  চারজন কনে বল সে  পাহারায় রািখয়ািছল।
স টিলেফান কিরেতেছ। জমাদার জানাইল-িকছু ণ আেগ দুইজন লাক িখড়িকর দরজা
িদয়া হাতায় েবশ কিরবার চ া কিরয়ািছল; িক  িসপাহীরা সতক িছল , তাই েবশ
কিরেত িগয়া িসপাহীেদর দিখয়া পলায়ন কিরয়ােছ। একজন িসপাহী দূর হইেত তাহােদর
উপর টেচর আেলা ফিলয়ািছল , দু’জেনই কাট-প া  পরা ভ ে ণীর লাক , িক  তাহােদর
সনা  করা যায় নাই। মেন হয় তাহারা মাটর বাইেক চিড়য়া আিসয়ািছল, কারণ িকছু ণ
পের দূের মাটর বাইেকর ফ   ফ   শ  না িগয়ািছল।

পাে িজ রাে  আর িকছু কেরন নাই , জমাদারেক সতকভােব পাহারা িদবার উপেদশ
িদয়া টিলেফান ছািড়য়া িদয়ািছেলন। তারপর আজ সকােল খাঁজ লইয়া জািনয়ােছন য
রাে  আর কানও উপ ব হয় নাই।

ব ািমকেশ  তুিলয়া িকছু ণ পাে িজর পােন চািহয়া রিহল। আিম বিললাম ,
নমদাশ র।’

ব ামেকশ আমার িদেক ঘাড় িফরাইয়া বিলল , ‘আিম ভাবিছ। অন  লাকটা ক?
নমদাশ রই যিদ দু  হয় তাহেল স িক একজন বয়স েক সে  িনেয় শকু লার কুে
যােব?—পাে িজ , আপনার িক মেন হয়?’

পাে িজ বিলেলন , ‘িকছু বুঝেত পারিছ না। আিম দুেটা ওয়াের  িনেয় এেসিছ ,
ওয়ােরে  আসামীর নাম নই , দরকার হেল বিসেয় দওয়া যােব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘তাহেল চলুন , নমদাশ েরর বািড়েত হানা দওয়া যাক। হঠাৎ
আমােদর দখেল ঘাবেড় িগেয় সিত  কথা বেল ফলেত পাের।’

পাঁচ িমিনেটর মেধ  আমরা তির হইয়া বািহর হইলাম। সত বতী িকছু বিলল না ,
কবল কটমট কিরয়া তাকাইল।

মাটের উঠেত িগয়া দিখলাম িভতের একজন পু কায় সাব-ই েপ র বিসয়া আেছ।
পাে িজ পিরচয় করাইয়া িদেলন–সাব-ই েপ র িতওয়ারী।

িতওয়ারীর চহারা সােবক আমেলর দােরাগার মত। স পাকা-ধরা দাঁত বািহর
কিরয়া স ালুট কিরল। বুিঝলাম রিতকা  তাহােকই থানার চােজ রািখয়া িগয়ােছ।

এিদেক আকােশর অ বা  মশ অপসৃত হইেত আর  কিরয়ািছল , সদ -জা ত
সূযেদব শািণত খড়গ িদয়া তাহােক খ  খ  কিরয়া ফিলেতিছেলন। এত ণ যাহা ভারী
মেঘর মত আকােশর বুেক চািপয়া িছল তাহা ধুমকু লীর মত িমলাইয়া যাইেত লািগল।
আমরা নমদাশ েরর বািড়েত প িছেত প িছেত কাঁচা সানালী রৗে  চািরিদক ঝলমল
কিরয়া উিঠল।

নমদাশ েরর বািড় শহেরর নূতন অংেশ। ঢালাই লাহার রিলং িদয়া ঘরা , সামেন
টিনস কাট। আমরা বািহের মাটর রািখয়া যথাস ব িনঃশে  েবশ কিরলাম। ভাবগিতক
দিখয়া মেন হইল এখনও এ বািড়র ভাল কিরয়া ঘুম ভােঙ নাই। স ুেখর বারা ায় পা
ছড়াইয়া বিসয়া একটা িন ালু চাকর কেয়ক জাড়া জুতা বু শ কিরেতেছ। আমােদর
দিখয়া িকছু ণ মুখ-ব াদান কিরয়া রিহল।

ব ামেকশ তাহার কােছ িগয়া টপ কিরয়া এক জাড়া জুতা তুিলয়া লইল এবং
উ াইয়া দিখল। চাকরেক  কিরল , ‘এ জুেতা কার?’

চাকিরটা হাঁ-করা অব ায় বিলল , ‘মািলেকর।’
ব ামেকশ জুতা জাড়ার তলেদশ আমােদর দখাইল। তলায় কাদা লািগয়া আেছ।

রাি  বােরাটার পর য এই জুতা ব বহার হইয়ােছ তাহােত সে হ নাই।



এই সময় বািড়র িভতর হইেত একজন উ ে ণীর উিদপরা বয়ারা বািহর হইয়া
আিসল। সও দু’জন পুিলস অিফসারেক দিখয়া থতমত খাইয়া গল। পাে িজ কড়া সুের
তাহােক বিলেলন , নমদাশ রবাবু কাথায়?’

বয়ারা ভেয় পাইয়া বিলল, ‘আে , িতিন বািড়েতই আেছন।‘
‘িনেয় চল আমােদর তাঁর কােছ।’
বয়ারা একবার একটু ইত ত কিরল , তারপর পথ দখাইয়া আমােদর লইয়া চিলল।

বািড়র অভ র যতদূর দিখলাম সু িচর সিহত সি ত। বয়ারা আমােদর একিট দরজার
স ুেখ আিনয়া পদ সরাইয়া দাঁড়াইল। আমরা ঘেরর মেধ  েবশ কিরলাম।

ঘেরর জানালা দরজা ব  , বদু িতক আেলা িলেতেছ। ঘরিটেক িশকােরর ঘর বলা
চেল। মেঝায় বাঘ ও হিরেণর চামড়া ছড়ােনা , দয়ােল বাঘ ও হিরেণর মু । একিট কােচর
আলমািরেত রাইেফল ব ুক িপ ল ভৃিত সাজােনা রিহয়ােছ। ঘেরর মাঝখােন একিট গাল
টিবল , তাহােক িঘিরয়া কেয়কিট গিদ- মাড়া আরাম- কদারা।

আমরা েবশ কিরয়া দিখলাম , দু’িট লাক মুেখামুিখ দু’িট কদারায় বিসয়া আেছ;
তাহােদর হােত কােচর গলােস রঙীন তরল পদাথ। পােশর টিবেল সাডা ও ইি র
বাতল। সুতরাং গলােসর তরল পদাথ য কী ব  তাহা অনুমান করা কিঠন নয়। বাধহয়
মধ  রাে  য সামযাগ আর  হইয়ািছল। তাহা এখনও চিলেতেছ।

আমােদর িদেক মুখ কিরয়া য লাকিট বিসয়া িছল স ঘাড়া জগ াথ। ঘালােট
চােখ আমােদর দিখেত পাইয়া তাহার সম  শরীর িবদু ৎপৃে র মত ঝাঁকািন িদয়া উিঠল;
হােতর গলাস হইেত তরল পদাথ চলাকাইয়া পিড়ল। তখন নমদাশ র ঘাড় িফরাইয়া
দিখল। তাহার আর  মুেখ কুিট দখা িদল। স ঢ় ের বিলল , ‘িক চাই?

মেদর িবিচ  ভাব; পেট মদ পিড়েল মানুেষর চির  বদলাইয়া যায়। কহ কাঁে  ◌্ ,
কহ গান গায় , কহ বা যুযুৎসু হইয়া ওেঠ। নমদাশ েরর িবনীত বশংবদ ভাব আর নাই ,
স উ  স িধত চে  আমােদর পােন চািহয়া রিহল।

পাে িজ তাহােদর কােছ িগয়া দাঁড়াইেলন , তাঁহার ক ের পুিলসী কেঠারতা ফুিটয়া
উিঠল , ‘আপনােদর দু’জেনর নােম ওয়াের  আেছ।’

নমদাশ র মেদর গলাস হােত উিঠয়া দাঁড়াইল , উ ত িব েয় বিলল , ‘ওয়াের !
আমার নােম? িকেসর ওয়াের ?’

পাে িজ বিলেলন , ‘আপনারা দু’জেন কাল রাি  একটার সময় দীপনারায়ণ িসং-এর
বািড়েত সপাস কেরিছেলন।’

‘ মাণ আেছ?’
পাে িজ অিবচিলত কে  বিলেলন , ‘আেছ। পুিলেসর লােক আপনােক দেখেছ।’
নমদাশ েরর র –রাঙা চােখ কুিটল ব ািত খিলয়া গল , স ঠাঁেটর একটা

তরছা ভ ী কিরয়া বিলল , ‘যিদ বিল শকু লা আমােক ডেকিছল তাহেলও িক স াস
হেব?

‘ সকথা আদালেত বলেবন।–সাব-ই েপ র িতওয়ারী–’ পাে িজ িতওয়ারীেক ইি ত
কিরেলন, িতওয়ারী পেকট হইেত দুই জাড়া হাতকড়া বািহর কিরল।

হাতকড়া দিখয়া ঘাড়া জগ াথ হাউমাউ কিরয়া উিঠল। এত ণ স চুপিট কিরয়া
িছল , নাক ঝাড়ার শ  পয  কের নাই। এখন মেদর গলাস টিবেল রািখয়া দুহােত
পাে িজর হাত চািপয়া ধিরল , ব  িমনিতর কে  বিলল , ‘পাে িজ , দাহাই আপনার , হােত
হাতকড়া পরােবন না। আমরা সিত কােরর দাষ িকছু কিরিন , আপনােক সব কথা বলিছ-না
না , নমদাশ র , তুিম চুপ কর , গাঁয়াতুিম কােরা না—এসব ক া জাির হেয় পড়েল শহের
আর মুখ দখােনা যােব না। পাে িজ , আমার বয়ান নুন–’



পাে িজ বিলেলন , ‘আপিন যিদ সিত  কথা বেলন নেত রাজী আিছ।’
‘সিত  কথা বলব , কানও কথা লুেকাব না।’
‘ বশ , েন যিদ মেন হয় আপনােদর কানও ম  অিভ ায় িছল না , তাহেল

অ াের  নাও করেত পাির। —নমদাশ রবাব্ু , আপিন যান , অেনক মদ খেয়েছন , িবছানায়
েয় থাকুন িগেয়। দরকার হেল ডাকব।’

এত েণ নমদাশ েররও কতকটা কঁুিশ হইয়ািছল; স আমােদর িদেক একিট ব থ
ােধর ল  দৃি  িনে প কিরয়া মেদর বাতলটা তুিলয়া লইয়া ান কিরল।

আমরা তখন উপেবশন কিরলাম। ঘাড়া জগ াথ কাঁৎ কাৎ কিরয়া গলােসর বািক
মদ গলাধঃকরণ কিরয়া য ঘটনা িববৃত কিরল। তাহার মমথ এই প–

নমদাশ েরর সে  ঘাড়া জগ ােথর ব ু  খুব গাঢ় নয়; তেব নমদাশ েরর বািড়েত
আিসেল িবনা পয়সায় িবলািত ম  পাওয়া যায় , তাই জগ াথ তাহার সিহত একটা বািহ ক
সৗ দ  রািখয়ােছ। কাল রাে  জগ াথ আরও কেয়কজন ব ু র সে  এখােন আিসয়ািছল ,
তারপর এখােনই আহারািদ স  কের। অন ান  ব ু রা ান কিরেল জগ াথ ও
নমদাশ র এই ঘের আিসয়া মদ  পান কিরেত আর  কের। নমদাশ রেক কাল স াকােল
পুিলস শকু লার সিহত সা াৎ কিরেত দয় নাই , সজন  তাহার মেন গভীর াভ িছল;
মদ খাইেত খাইেত এই স ই আেলাচনা হয়। েম রাি  ি হর হইল , বৃি  পিড়েত
আর  কিরল। হঠাৎ নমদাশ র বিলল , আজ রাে  যমন কিরয়া হাক শকু লার সিহত
দখা কিরেব। জগ াথ তাহােক িনবৃ  কিরবার চ া কিরয়ািছল , িক  স িনল না। তখন
দুইজেন মাটর বাইেক চিড়য়া বািহর হইল , জগ াথ মাটর বাইেকর িপছেনর আসেন
বিসল। দীপনারায়েণর বািড়র কাছাকািছ প িছয়া তাহারা আমবাগােনর মেধ  মাটর বাইক
লুকাইয়া রািখল , তারপর িখড়িকর দরজা িদয়া িভতের েবশ কিরল। িক  পুিলস পাহারায়
িছল , িখড়িকর দরজা পার হইেত না হইেত তাহারা বদু িতক টেচর আেলা ফিলয়া আগ ক
দু’িটেক দিখেত পাইল। দু’জেন তখন আর কালিবল  না কিরয়া পলায়ন কিরল এবং
মাটর বাইেক চািপয়া িফিরয়া আিসল। তারপর হইেত বতমান কাল পয  তাহারা এখােন
বিসয়া মদ  পান কিরয়ােছ। তাহােদর কানও ব-আইনী অিভসি  িছল না , মেদর ঝাঁেক
একটা িনবুি তার কাজ কিরয়া ফিলয়ােছ। এখন এই সব িবেবচনা কিরয়া পাে িজ িনজ
েণ তাহেদর মা ক ন।

ঘাড়া জগ ােথর অনুনয়া  িববৃিত শষ হইবার পর পাে িজ ব ামেকেশর িদেক
ভূভ  কিরেলন। ব ামেকশ  কিরল , ‘শকু লা দবীর সে  নমদাশ রবাবুর স টা িঠক
কান ধরেনর?

জগ াথ স  হইয়া বিলল , ‘ দখুন , ওসব কথা আমােক িজ াসা কিরেবন না।
মােন–’

‘মােন-আপিন বলেবন না?’
জগ াথ আরও স  হইয়া উিঠল , ‘না না , বলব না কন? তেব ওসব কথায় আিম

থািক না—আিম একজন রসেপ বল ডা ার-কাজ িক আমার পেরর হাঁিড়েত কািঠ িদেয়।’
‘বেট! আপিন পেরর হাঁিড়েত কািঠ দন না! কবল ডা ার পািলেতর ক াউ ার

খুবলালেক চাকির ছেড় দবার জন  ভয় দিখেয়িছেলন।’
খুবলােলর উে েখ ঘাড়া জগ াথ একবাের কঁেচা হইয়া গল–’আিম-মােন আিম—’
ব ামেকশ বিলল , ‘ওকথা যাক। শকু লার সে  নমদাশ েরর ঘিন তা কতদূর

গিড়েয়েছ তা আপিন জােনন না?’
‘সিত  বলিছ নাটঘেটর কথা আিম িকছু জািন না।’
‘কাল রাে  নমদাশ র িকছু বেলিন?’



নমদাশ র ভাির িমেথ বাদী। ও মেন কের দুিনয়ার সব মেয় ওর েম হাবুডুবু
খাে । ওর কথা িব াস করা যায় না।’

‘অথাৎ বেলিছল। কী বেলিছল?’
‘বেলিছল শকু লার সে  অেনক িদন ধের ওর ম চলেছ। এলাহাবােদ ওরা এক

কেলেজ পড়ত , তখন থেক ম।’
ব ামেকশ ধীের ধীের উিঠয়া দাঁড়াইল , নীরসকে  বিলল , ‘হ!ঁ আজ আপিন ছাড়া

পেলন। িক  পের হয়েতা আদালেত সা ী িদেত হেব। শহর ছেড় পালাবার চ া করেবন
না , তাহেলই হােত হাতকড়া পড়েব। চলুন , পাে িজ।’
 

দীপনারায়ণ িসং-এর বািড়েত প িছয়া পাে িজ িতওয়ারীেক বিলেলন , ‘তুিম এবার
থানায় িফের যাও , তামােক এখােন আর দরকার নই।’ িতওয়ারী ান কিরেল িতিন
ব ামেকশেক  কিরেলন , ‘অতঃ িকম?

ব ামেকশ মুচিক হািসয়া বিলল , ‘আসুন , সের ার িদেক যাওয়া যাক। মেন হল
যন। ম ােনজার গ াধর বংশী দূর থেক আমােদর দখেত পেয় সুট কের দ রখানায় ঢুেক
পড়েলন।’

ফিটক অিত ম কিরয়া আমরা সের ার িদেক চিললাম। পেথ জমাদােরর সে  দখা
হইল; স পাে িজেক স ালুট কিরয়া জানাইল , সব িঠক আেছ।

সের ার ঘর িল কাল আমরা বািহর হইেত দিখয়ািছলাম। এক সািরেত িট
িতেনক ঘর; েত ক ঘের ত েপােশর উপর জািজম পাতা। কেয়কজন করািন বিসয়া
কাজ কিরেতেছ। ম ােনজার গ াধর যখন দিখেলন আমােদর এড়াইেত পািরেকন না , তখন
িতিন সের া হইেত বািহর হইয়া আিসেলন। তাঁহার হােত এক তাড়া বিহগামী িচিঠ।
আমােদর যন এই মা  দিখেত পাইয়ােছন এমিনভােব মুেখ একিট সেচ  হািস আিনয়া
বিলেলন , ‘এই য!’

ব ামেকশ িচিঠ িল ল  কিরয়া বিলল , ‘ দওয়ানিজ , আপনার সের া থেক রাজ
কত িচিঠ ডােক যায়?’

দওয়ানিজ িচিঠ িল একজন িপওেনর হােত িদেলন , িপওন স িল লইয়া িখড়িকর
দরজা িদয়া বািহর হইয়া গল; বািড়র কােণ য ডাক-বা  আেছ তাহােতই ফিলেত গল
সে হ নাই। দওয়ানিজ বিলেলন , ‘তা কুিড়-পঁিচশখানা যায়। অেনক লাকেক িচিঠ িদেত
হয়–উিকল মা ার খাতক জা—’

ব ামেকশ বিললবািড়র কােণ য ডাক-বা টা আেছ তােতই সব িচিঠপ  ফলা
হয়?’

গ াধর বিলেলন , ‘আে  হ াঁ! ও ডাক-বা টা আমরা ডাক িবভােগর সে  লখােলিখ
কের ওখােন বিসেয়িছ। হােতর কােছ একটা ডাক-বা  থাকেল সুিবধা হয়।’

‘তা তা বেটই। কবার ি য়াের  হয়?’
‘একবার ভার সাতটায় , একবার িবেকল চারেটয়। িক  কন বলুন দিখ? ডাক-

বাে র সে  আপনােদর তদে র কানও স ক আেছ নিক?’
‘থাকেতও পাের। দওয়ানিজ , আমােদর ভাষায় এক বেয়ৎ আেছ- যখােন দিখেব

ছাঁই , উড়াইয়া দখ তাই , পাইেল পাইেত পার লুকােনা রতন। িক  যাক ওকথা। এিদেকর
খবর িক?’



গ াধর হাত উ াইয়া বিলেলন , ‘খবর আিম তা িকছুই জািন না। এমন িক
মািলেকর মৃতু র কৃত কারণ পয  এখনও জানেত পািরিন। সিত ই িক ইনেজকশেন িবষ
িছল?’

ব ামেকশ বিলল , ‘ডা ােররা তা তাই বেলেছন। ভাল কথা , ডা ার পািলেতর সে
আপনার দখা হেয়িছল?’

গ াধর বংশীর মুখখািন হঠাৎ যন চুপিসয়া গল , চ ু  দু’িট কাটেরর মেধ  অ িহত
হইল। িতিন েণক নীরব থািকয়া ঈষৎ িলত ের বিলেলন , ‘ দখা হেয়িছল। িতিন টাকা
নওয়ার কথা অ ীকার করেছন।’

‘আপিন িক িনেজর হােত টাকা িদেয়িছেলন?’
গ াধর আবার িকছু ণ চুপ কিরয়া রিহেলন , শেষ বিলেলন , ‘না , অ ািসট া

ম ােনজার টাকা িদেয়িছল।’
‘অ ািসসট া  ম ােনজার মােন—আপনার ছেল লীলাধর বংশী?’
গ াধর বুিজয়া যাওয়া ক র পির ার কিরয়া বিলেলন , ‘হ াঁ। মুশিকল হেয়েছ , রিসদ

নওয়া হয়িন। ডা ার পািলত য এ রকম করেবন–’
‘সিত ই তা-ভাবাও যায় না।–তা লীলাধরবাবু এখন কাথায়?’
‘ স- স রবািড় িগেয়েছ।’
‘তাই নািক! কাল সে  পয  এখােন িছেলন , দবনারায়েণর ঘের বেস তািড়

খাি েলন , আজ এেকবাের রবািড়।’
গ াধর অ  জিড়ত ের বিলেলন , ‘তার ীর অসুখ. হঠাৎ খবর পেয় চেল

গেছ।’
‘ ঁ- ব ামেকেশর চােখ দু -বুি  নািচয়া উিঠল , স তখন িচ া-ম র ভ ীেত বিলল ,

‘টাকা তা কম নয়-বােরা হাজার। েটর এত েলা টাকা মারা যােব , দওয়ানিজ , আপনার
উিচত পুিলেস এে লা দওয়া। রিসদ না িদেলও টাকা য ডা ার পািলত িনেয়েছন তা
পুিলস। অনুস ান কের বার করেত পারেব।–িক বেলন পাে িজ?’

পাে িজ দৃঢ় ের বিলেলন , ‘িন য়। ম ােনজার সােহব বলুন , আমরা এখিন তদ
আর  করিছ। দ েরর সম  কাগজপ  আমরা পরী া কের দখব; যিদ কাথাও গরিমল
থােক ধরা পড়েবই। ডা ার পািলত এবং লীলাধরেকও জরা করব , তাঁেদর ত াসী নব–’

ব ামেকশ ও পাে িজ িমিলয়া ম ােনজার সােহবেক কান অতট পােতর িকনারায়
ঠিলয়া লইয়া যাইেতেছন তাহা অনুমান করা তাঁহার মত গভীর জেলর মােছর পে  কিঠন
নয়। িতিন উদাসভােব মাথা নািড়য়া বিলেলন , ‘না , ডা ার পািলত যখন অ ীকার করেছন
তখন আিমই ও-টাকা পুিরেয় দব। আমার লাকসােনর বরাত , গ া িদেত িদেতই জ
কেট গল।’ বিলয়া গভীর দীঘ াস মাচন কিরেলন।

ব ামেকশ মুখ িটিপয়া হািসল। পাে িজ গলার মেধ  একটা আওয়াজ কিরেলন , িক
আওয়াজটা সহানুভূিতসূচক নয়।

দওয়ানিজেক সের ায় রািখয়া আমরা বািড়র সদের উপি ত হইলাম। বািহেরর
হল-ঘের একজন িসপাহী পাহারায় িছল; তাহােক িজ াসা কিরয়া জানা গল , বািড়র সবাই
উপিরতলায় আেছ। আমরা িসঁিড় িদয়া উপের উিঠলাম।

িসঁিড়র মাথায় দাঁড়াইয়া আেছ চাঁদনী; চ ু  দু’িট র বণ , মাথার চুল এেলােমেলা।
তাহার চহারা যিদ ভাবতাই িম  এবং নরম না হইত। তাহা হইেল বিলতাম , রণরি নী
মূিত। স আমােদর দিখবামা  কানও কার ভূিমকা না কিরয়া আর  কিরল , ‘আপনারা
নািক চািচিজর কােছ আমার যাওয়া বারণ কের িদেয়েছন! কী ভেবেছন আপনারা? আিম
চািচিজেক িবষ খাওয়াব?’



অতিকত আ মেণ আমরা িবমূঢ় হইয়া পিড়লাম। ব ামেকশ অসহায়ভােব পাে িজর
পােন চািহল , পাে িজ মাথা চুলকাইয়া অ তভােব বিলেলন , ‘ দখুন , ধু আপনােকই বারণ
করা হয়িন , ওঁর কােছ এখন কা রই যাওয়া বা নীয় নয়। আর দু’চার িদেনর মেধ ই
আমােদর কাজ শষ হেয় যােব , তখন আবার আপনারা ওঁর কােছ যেত পারেবন।’

চাঁদনী আেবগভের বিলল , ‘িক  কন? আিম ওঁর। যমন সবা করেত পারব। আর
কউ িক তমন পারেব? তেব কন আমােক ওঁর কােছ যেত দওয়া হেব না? উিন অসু ,
এতবড় শাক পেয়েছন–’

চাঁদনীর চাখ িদয়া দরদীর ধারায় জল পিড়েত লািগল। এবার পাে িজ অসহায়ভােব
ব ামেকেশর পােন চািহেলন।

ব ামেকশ এত েণ সামলাইয়া লইয়ােছ , স শা কে  বিলল , ‘আপিন বাধহয়
জােনন না , শকু লা দবী অ ঃস া। তার ওপর এতবড় আঘাত পেয়েছন। ওঁর শারীিরক
অব া খুবই খারাপ , তাই িমস মা ােক ওঁর কােছ রাখা হেয়েছ। আপনারা ওঁর িনেজর
লাক , আপনারা ওঁর কােছ বিশ যাওয়া-আসা করেল ওঁর মন আরও িবি  হেব , তােত
ওঁর শরীেরর অিন  হেত পাের। তাই ওঁর কাছ থেক িকছুিদন আপনােদর দূের থাকাই
ভাল।’

ব ামেকশ কথা বিলেত আর  করার সে  সে  চাঁদনী সে ািহেতর ন ায় ি র চ ু
হইয়া িগয়ািছল। ব ামেকশ থািমেল স ত াহেতর মত অ ু ট ের বিলল , ‘অ ঃস া—/
তারপর তমনই মাহা ভােব িনেজর মহেলর িদেক িফিরল।

ব ামেকশ বিলল , ‘ নুন। আপনােক একটা কথা িজ াসা করবার আেছ–চাঁদনী
িফিরয়া দাঁড়াইল— ‘দীপনারায়ণবাবুেক যখন ইনেজকশন দওয়া হয় তখন আপিন উপি ত
িছেলন?

টা চাঁদনী পুরা িনেত পাইল িকনা বলা যায় না , অ ভােব বিলল, ‘িছলাম।’
‘ সখােন আর কউ িছল?’
‘জািন না। ল  কিরিন।’
‘মন িদেয় আমার  নুন। ডা ারবাবুিক িক করেলন মেন করবার চ া ক ন।’
‘ডা ারবাবু ইনেজকশন িদেতই চাচািজ এিলেয় পড়েলন। তখন ডা ারবাবু

তাড়াতািড় আর একটা ইনেজকশন িদেলন। আিম ছুেট গলাম চািচিজেক খবর িদেত। িফের
এেস দিখ সব শষ হেয় গেছ।’

‘িফের এেস সখােন আর কাউেক দেখিছেলন?’
‘মেন নই। বাধহয় দওয়ানিজ িছেলন , আর কাউেক ল  কিরিন।’–চাঁদনী আর

ে র অেপ া না কিরয়া িনেজর মহেল চিলয়া গল।
ব ামেকশ মািটর িদেক তাকাইয়া িকছু ণ দাঁড়াইয়া রিহল , শেষ মুখ তুিলয়া বিলল ,

চলুন , এবার শকু লা দবীর ঘের যাওয়া যাক।।’
আেগ আেগ ব ামেকশ , িপছেন আমরা চিললাম। বিসবার ঘর শূন  , আসবাব িলর

উপর সূ  ধূলার আ রণ পিড়য়ােছ। পেরর ঘরিটও তাই। তৃতীয় কে  ◌্ , অথাৎ শকু লার
গানবাজনার ঘেরর স ুেখ আিসয়া ব ামেকশ বিলল , ‘দাঁড়ান , ছিবটা আর একবার দেখ
িনই।’

ব ামেকশ ঘের েবশ কিরল। আমরা ােরর কােছ দাঁড়াইয়া রিহলাম , ছিব দিখবার
িবেশষ আ হ আমােদর িছল না।

য দয়ােল দু  শকু লার পূবরাগ িচ িট আঁকা িছল ব ামেকশ সইিদেক অদৃশ
হইয়া গল। পাঁচ িমিনট আর তাহার দখা নাই। আিম দরজা িদয়া গলা বাড়াইয়া দিখলাম
স ম -সমািহত হইয়া ছিব দিখেতেছ। আিম একটু ষ কিরয়া বিললাম , ‘িক হ ,



এেকবাের ত য় হেয় গেল য! কী দখছ এত?’
ব ামেকশ ধীের ধীের িফিরল। দিখলাম তাহার চােখর দৃি  কমন একরকম হইয়া

িগয়ােছ , যন একটা অিভভূত িব য়াহত ভাব। স আমার কথার উ র িদল না , মখমেলর
িবছানায় আিসয়া বিসল , উি ত হাঁটু দুটােক বা  িদয়া জড়াইয়া শূন  পােন চািহয়া রিহল।

তাহার ভাবভ ী দিখয়া পাে িজ ও আিম ঘের েবশ কিরলাম। পাে িজ , ঈষৎ
উি ভােব বিলেলন , ‘ ব ামেকশবাব্ু , িক হেয়েছ? ছিবেত িক দখেলন?’ ব ামেকশ এবারও
উ র িদল না; পেকট হইেত িসগােরট বািহর কিরয়া অিত যে  ধরাইল , তারপর সুদীঘ টান
িদয়া আে  আে  ধাঁয়া ছািড়েত লািগল।

আিম পাে িজর সিহত দৃি  িবিনময় কিরলাম , তারপর দু’জেন একসে  িগয়া ছিবর
স ুেখ দাঁড়াইলাম। ছিব কাল যমন দিখয়ািছলাম , আজ িদেনর আেলায় তাহার কানও
তফাৎ দিখলাম না। শকু লা তমিন ত -আলবােল জল সচন কিরেতেছন , দু  তমিন
গােছর আড়াল হইেত উঁিক মািরেতেছন। তেব ব ামেকশ হঠাৎ এমন বাবা হইয়া গল
কন?

আমরা িফিরয়া িগয়া ব ামেকেশর স ুেখ বিসলাম এবং একদৃি  তাহার পােন চািহয়া
অেপ া কিরয়া রিহলাম। স িসগােরট স ূণ শষ কিরয়া জােনালা গলাইয়া ফিলয়া িদল ,
তারপর পাে িজর হাত ধিরয়া গাঢ় ের বিলল , ‘একিট অনুেরাধ রাখেত হেব।’

‘িক অনুেরাধ?’
‘আিম একা শকু লার ঘের িগেয় তাঁেক জরা করব , সখােন আর কউ থাকেব না।’
‘ বশ তা। িক  কী পেলন?’
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল , ‘সব পেয়িছ। আপনারাও তা ছিব দখেলন , িকছু

পেলন না?’
পাে িজ ু ভােব মাথা নািড়য়া বিলেলন , ‘ ক আর পলাম। কাল রাে ও ছিব

দেখিছ , আজও দখলাম , িক  রহেস র চািব তা পলাম না।’
ব ামেকশ বিলল , ‘কাল রাে  িনওন-লাইেটর নীল আেলােত দেখিছেলন , িক  আজ

িদেনর আেলায় দেখেছন। আজ দখেত না পাওয়ার কানও কারণ নই। যােহাক ,
আপনারা সামেনর ঘের িগেয় বসুন , আিম আধঘ ার মেধ  আসিছ।’

ব ামেকশ িগয়া শকু লার াের টাকা িদল , ার খুিলয়া িমস মা া বািহের
আিসেলন। ব ামেকশ িন ের তাঁহােক িকছু বিলল , িতিন ঘাড় নািড়য়া আমােদর কােছ
চিলয়া আিসেলন। ব ামেকশ শকু লার ঘের েবশ কিরয়া ার ব  কিরয়া িদল।

আমরা িতনজেন সামেনর ঘের িগয়া বিসলাম। িমস মা া উৎসুক চােখ আমােদর
পােন চািহেলন। আমরা আর কী বিলব , িনেজরাই িকছু জািন না , মুখ িফরাইয়া যািমনী
রােয়র ছিব দিখেত লািগলাম।

পঁিচশ িমিনট পের ব ামেকশ আিসল। তাহার মুেখ চােখ কিঠন াি  , যন বুি র
যুে  তিব ত হইয়া অিত কে  জয়ী হইয়ােছ। স িমস মা ার পােশ বিসয়া িন  কে
তাঁহােক িনেদশ িদল। িনেদেশর মমিথ; আজ রাি  সওয়া দশটা পয  এক লহমার জন
িতিন শকু লােক চােখর আড়াল কিরেবন না , বা অন  কাহারও সিহত জানাি েক কথা
বিলেত িদেবন। না। সওয়া দশটার পর িমস মা ার ছুিট , িতিন তখন িনেজর বাসায় িফিরয়া
যাইেবন। িমস মা া িনেদশ িনয়া পাে িজর িত স  দৃি  িনে প কিরেলন , তু ের
পাে িজ ঘাড় হলাইয়া সায় িদেলন। িমস মা া তখন শকু লার ঘের চিলয়া গেলন।

ব ামেকশ পযায় েম আমার ও পাে িজর মুেখর পােন চািহয়া  হািসল , ‘চলুন ,
এবার যাওয়া যাক।‘

পাে িজ বিলেলন , ‘িক —’



ব ামেকশ হাত তুিলয়া বিলল , ‘এখােন নয়। বািড় যেত যেত সব বলব।’
সিদন স ার া ােল বািড় হইেত বািহর হইবার পূেব জলেযাগ কিরেত কিরেত

ব ামেকশ আড় চােখ সত বতীর পােন চািহয়া বিলল , ‘আজ আমােদর িফরেত একটু দির
হেব।’

সত বতী মুখ ভার কিরয়া বিলল , ‘তা তা হেবই। আজ অমাবস া , তার ওপর আিম
ব েত মানা কেরিছ , আজ দির হেব না তা কেব হেব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আজ অমাবস া নািক! আের , খুব লাগৈস হেয়েছ তা।’
সত বতী বিলল , ‘হেয়েছ বুিঝ? ভাল।’ ব ামেকশ বিলল ‘অিজত কিব মানুষ , ওেক

িজেগ স কর , অিভসার করবার জেন  অমাবস ার রাি ই শ ।’
‘তা সারা রাি  ধেরই িক অিভসার চলেব?’
‘আেরা না না , বােরাটা-একটার মেধ ই িফরব।’
সত বতী চিকত উে গ ভের চািহল , ‘বােরাটা-একটা?’
ব ামেকশ উিঠয়া মুখ মুিছেত মুিছেত লঘু ের বিলল , ‘তুিম ভেবা না। িফের এেস

তামােক দু -শকু লার উপাখ ান শানাব। —চল , অিজত।’
সত বতী শি ত মুেখ দাঁড়াইয়া রিহল , আমরা বািহর হইলাম।
আমরা পাে িজর বাসায় না িগয়া সটান দীপনারায়েণর বািড়েত গলাম; সই পই

কথা িছল। পাে িজ বািহেরর হল-ঘের গিদ- মাড়া চয়াের বিসয়া দুই পা স ুখ িদেক
সািরত কিরয়া িদয়ািছেলন , আমােদর দিখয়া খাড়া হইয়া বিসেলন। ব ামেকশ িজ াসা

কিরল , ‘রিতকা  ব ার থেক এখনও ফেরনিন?’
পাে িজ বিলেলন , না। থানায় খবর দওয়া আেছ। িফেরই এখােন আসেব।’

 

‘অতঃপর আমরা িতনজেন বিসয়া নীরেব িসগােরট টািনেত লািগলাম। অ কার
হইেল পাে িজ উিঠয়া একটা আেলা ািলয়া িদেলন, তাহােত ঘেরর িকয়ংদশ আেলািকত
হইল মা । …ম ােনজার গ াধর বংশী একবার বািহর হইেত উঁিক মািরয়া িনঃসােড় অপসৃত
হইেলন। চাঁদনী নীেচ নািময়া আিসয়া আমােদর দিখয়া চুিপ চুিপ আবার উপের উিঠয়া
গল। িকছু ণ পের একটা চাকর আিসয়া িতন পয়ালা চা িদয়া গল। আমরা চা পান
কিরলাম। …বািড়টা যন ভূতুেড় বািড়; শ  নাই , ঘেরর আনােচ কানােচ অ  ছায়ামূিত
ঘুিরয়া বড়াইেতেছ। আমরা িতনিট তী মান তা ার মত বিসয়া আিছ; কন বিসয়া
আিছ তাহা গভীর রহেস  আবৃত।

প েন আটটার সময় রিতকা  আিসল। পিরধােন আগােগাড়া পুিলস বশ , চােখ
চাপা উে জনা। স পাে িজেক স ালুট কিরয়া তাঁহার পােশর চয়ােরর িকনারায় বিসল ,
পাে িজর িদেক ঝুিকয়া বিলল , ‘ মাণ পেয়িছ-ডা ার পািলেতর কাজ।’

পাে িজ তী  নাে  রিতকাে র পােন চািহয়া রিহেলন , বিলেলন , ‘ মাণ পেয়ছ?
িক মাণ—’

রিতকা  বিলল , কেয়দীেটা ীকার কেরেছ। থেম িকছুই বলেত চায় না , অেনক
জরা করার পর ীকার করল য , পািলত তার কােছ িকউরাির িকেনেছ।’

‘তাই নািক?’ পাে িজ যন আ -সমিহত হইয়া পিড়েলন।
রিতকা  উৎসুকভােব বিলল , ‘তাহেল এবার বাধহয় পািলতেক অ াের  করা যেত



পাের? ‘দাঁড়াও , অত তাড়াতািড় নয়। একটা িছচেক চােরর সা ীর ওপর ডা ার পািলেতর
মত লাকেক অ াের  করা িনরাপদ নয়। এিদেক আমরাও িকছু খবর সং হ কেরিছ-?
বিলয়া পাে িজ ব ামেকেশর পােন অথপূণ দৃি েত চািহেলন। রিতকা  উ িকত হইয়া
ব ামেকেশর পােন চােখ িফরাইল , ‘িক খবর?’

বলিছ— ব ামেকশ একবার সতকভােব বৃহৎ কে র চািরিদেক দৃি  রণ কিরল ,
তারপর চয়ার টািনয়া রিতকাে র কােছ ঘিষয়া বিসল। আবছায়া আেলায় চািরিট মাথা
একি ত হইল। চুিপ চুিপ কথা হইেত লািগল।

ব ামেকশ বিলল , ‘আজ সকালেবলা শকু লা দবীেক জরা কেরিছলাম। থমটা
িতিন চােখ ধুেলা দবার চ া কেরিছেলন; িক  শষ পয  ভেঙ পড়েলন। িতিন ীকার
কেরেছন য অপরাধীেক িতিন চেনন , অপরাধী তাঁর— - ণয়ী। …’ ব ামেকশ চুপ
কিরল। রিতকা  িনিনেমষ চে  তাহার পােন চািহয়া রিহল।

ব ামেকশ একটা িন াস ফিলল , ‘িক  মুশিকল হেয়েছ , িকছুেতই অপরাধীর নাম
বলেছন না।’

রিতকা  বিলয়া উিঠল , ‘নাম বলেছন না।’
ব ামেকশ মাথা নািড়ল , ‘না। শকু লা ীেলাক , তাঁর ল া সে াচ আেছ , কলে র

ভয় আেছ , তাই তাঁেক িবেশষ দাষ দওয়া যায় না। অেনক চ া কেরও অপরাধীর নাম
তাঁর মুখ থেক বার করেত পারলাম না।’

রিতকা  সাজা হইয়া বিসল , েণক িচ া কিরয়া বিলল , ‘আিম একবার চ া কের
দখব? আিম যিদ একলা িগেয় তাঁেক জরা কির , িতিন হয়েতা নামটা বলেত পােরন।’

পাে িজ মাথা নািড়য়া বিলেলন , ‘এখন আর হেব না , িতিন মুখ ফুেট িকছু বলেবন
না। তেব অন  একটা উপায় হেয়েছ–’

‘িক উপায় হেয়েছ? রিতকা  পাে িজর িদক হইেত ব ামেকেশর িদেক চ ু
িফরাইল।

ব ামেকশ গলা আরও খােটা কিরয়া বিলল , ‘অেনক াধবি র পর শকু লা রাজী
হেয়েছন , িচিঠ িলেখ পাে িজেক অপরাধীর নাম জানােবন। ব ব া হেয়েছ , এখােন য-সব
পুিলস মাতােয়ন আেছ তােদর সিরেয় নওয়া হেব। শকু লার কােছ থাকেবন ধু িমস
মা া। আর কাউেক তাঁর কােছ যেত দওয়া হেব না। রাি  সওয়া দশটার মেধ  িমস মা া
শকু লােক একলা রেখ িনেজর বাসায় িফের যােকন। তখন শকু লা িচিঠ িলেখ িনেজর
হােত ডাক-বাে  ফেল আসেবন। লাকাল িচিঠ , কাল বলা দশটা—এগােরাটার সময়
আমরা স িচিঠ পাব।’

িকছু ণ কানও কথা হইল না , চারিট মু  একি ত হইয়া রিহল। শেষ রিতকা
বিলল , ‘তাহেল আপনােদর মেত ডা ার পািলত অপরাধী নয়?’

ব ামেকশ বিলল , ‘ডা ার পািলতও হেত পাের , এখনও িকছু বলা যায় না। আবার
নমদাশ রও হেত পাের। কাল িন য় জানা যােব।’ বিলয়া সকালেবলা নমদাশ েরর
বািড়েত যাহা যাহা ঘিটয়ািছল তাহা িববৃত কিরল।

িনয়া রিতকা  চুপ কিরয়া রিহল। পাে িজ হােতর ঘিড় দিখয়া বিলেলন , ‘আজ
তাহেল ওঠা যাক। ব ামেকশবাব্ু , আপনারাও চলুন আমার বাসায়। রিতকা  , তুিমও চল ,
সবাই িমেল কসটা আেলাচনা করা যােব। তুিম আজ সারািদন িছেল না , ইিতমেধ  অেনক
ব াপার ঘেটেছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আমরা িক  আজ সকাল সকাল বািড় িফরব। িগয়ী ভীষণ রেগ
আেছন।’

আমরা বািহের আিসলাম। রিতকা  জমাদারেক ডািকয়া পাহারা তুিলয়া লইেত



বিলল।
বি  ও পতে র কািহনী শষ হইয়া আিসেতেছ। ভািবয়া দিখেত গেল , এ কািহনীর

শষ নাই , সারা সংসার জুিড়য়া আবহমান কাল এই কািহনীর পুনরাবৃি  চিলেতেছ। কখনও
পত  িতল িতল কিরয়া পুিড়য়া মের , কখনও মু তমেধ  ভ ীভূত হইয়া যায়।

বা মান বি  ও পতে র খলা শষ হইয়া যাইবার পর আিম ব ামেকশেক িজ াসা
কিরয়ািছলাম , ‘আ া ব ামেকশ , এখােন পত  ক? বিহ ই বা ক?’

ব ামেকশ বিলয়ািছল , ‘দু’জেনই বি  , দু’জেনই পত ।’
িক  থাক। পেরর কথা আেগ বিলয়া রাসভ  কিরব না। স-রাে  আটটা বািজেতই

ব ামেকশ ও আিম পাে িজর বািড় হইেত বািহর হইলাম; পাে িজ ও রিতকা  বিসয়া কস
স ে  আেলাচনা কিরেত লািগেলন। ব ার হইেত রিতকা  কেয়দীর য জবানব ী িলিখয়া
আিনয়ািছল। তাহারই আেলাচনা।

বািহের ঘুটফুেট অ কার। রা ার ধাের আেলা দু’ একটা আেছ বেট। িক  তাহা
রাি র িতিমর হিরবার পে  যেথ  নয়। পাটনার পথঘাট ভাল িচিন না , এই অমাবস ার
রাে  চ া কিরয়া কানও িনিদ  গ ব  ােন প িছেত পািরব এ আশা সুদূরপরাহত।
আমরা মেন মেন একটা িদক আ াজ কিরয়া লইয়া হাচট খাইেত খাইেত চিললাম। মেনর
এমন অেগাছােলা অব া য একটা বদু িতক টচ আিনবার কাথাও মেন িছল না। ভাগ েম
িকছুদূর যাইেত না যাইেত ঠুনঠুন ঝুনঝুন আওয়াজ িনেত পাইলাম। একটা ধাঁয়ােট আেলা
ম র গিতেত আমােদর িদেক অ সর হইয়া আিসেতেছ। কােছ আিসেল একিট এ ার
আকৃিত অ ভােব প পির হ কিরল। ব ামেকশ হাত তুিলয়া হাঁিকল-‘দাঁড়া। ভাড়া
যািব?’

এ া দাঁড়াইল। আপাদম ক ক েল মাড়া এ াওয়ালার ক র িনেত পাইলাম , না
বাব্ু , আমার ঘাড়া থেক আেছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ বিশ দূর নয় , দীপনারায়ণ িসং-এর বািড়। যািব তা চল , বকিশস
পািব।’

এ াওয়ালা বিলল , ‘আসুন বাব্ু , আমার আ াবল ওই িদেকই।’
আমরা একার দুই পােশ পা ঝুলাইয়া বিসলাম। এ াওয়ালা চাবুক ঘুরাইয়া মুেখ

টকাস টকাস শ  কিরল। ঘাড়া ঝন ঝন শ  কিরয়া চিলেত আর  কিরল।
দশ িমিনট পের ব ামেকশ এ া থামাইেত বিলল। আিম এ া হইেত নািময়া ধাঁয়ােট

আেলায় ঠাহর কিরয়া দিখলাম , দীপনারায়ণ িসং-এর বািড়র কােণ ডাক-বাে র িনকেট
উপি ত হইয়ািছ। ব ামেকশ এ াওয়ালােক ভাড়া ও িবকিশস িদল।

‘সালাম বাবুিজ।’
অ কার-সমুে  ভাসমান ধাঁয়ােট আেলার একটা বু ুদ ঝুনঝুন শ  কিরেত কিরেত

দূের িমশাইয়া গল। আমরা য িতিমের িছলাম। সই িতিমের িনমিজত হইলাম।
‘এবার কী? দশলাই ালব?’
ব ামেকশ উ র িদবার পূেবই চােখর উপর তী  আেলা িলয়া উিঠল; হাত িদয়া

চাখ আড়াল কিরলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘ ক-সাব-ই েপ র িতওয়ারী?
‘িজ।’ িতওয়ারী টেচর আেলা মািটর িদেক নামাইয়া আমােদর কােছ আিসয়া

দাঁড়াইল। মািট হইেত উি ত আেলার ীণ িতভাস আমােদর িতনজেনর মুেখ পিড়ল।
সকেলর.গােয় কােলা পাশাক , িতওয়ারীর কােলা কােটর িপ েলর বাতাম িল িচকিমক
কিরেতেছ।

‘আপনার সে  ক’জন আেছ?’
‘দু’জন।’ বিলয়া িতওয়ারী আেলা একটু িপছন িদেক িফরাইল। দুইিট িলকিলেক



ত কৃিত পুিলস জমাদার তাহার িপছেন দাঁড়াইয়া আেছ।
ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ , দু’জনই যেথ ! িক করেত হেব ওেদর বেল িদেয়েছন?’
‘িজ।’
‘তাহেল এবার এেক এেক গােছ ওঠা যাক। অিজত , তুিম সামেনর গাছটােত ওেঠ।

চুপিট কের গােছর ডােল বেস থাকেব , িসগােরট খােব না। বাঁশীর আওয়াজ যত ণ না
নেত পাও তত ণ গাছ থেক নামেব না। —িতওয়ারীিজ , টচটা আমােক িদন।’

টচ লইয়া ব ামেকশ একটা আম গােছর উপর আেলা ফিলল। ডাক-বা  হইেত
পাঁচ-ছয় হাত দূের বশ বড় আম গাছ , িড়র  হইেত মাটা ডাল বািহর হইয়ােছ। গােছ
িপপেড়র বাসা আেছ িকনা জ না কিরেত কিরেত আিম গােছ উিঠয়া পিড়লাম।

‘ব স , আর উচুেত উেঠ না।’ আিম দুইটা ডােলর সি েল সাবধােন বিসলাম। গােছ
চিড়য়া লাফালািফ করার বয়স অেনক িদন চিলয়া িগয়ােছ , একটু ভয়-ভয় কিরেত লািগল।

ব ামেকশ বিলল , ‘আ া। সব কথা মেন আেছ তা?’
‘আেছ। বাঁশী নেলই িবরিহণী রাধার মত ছুটব।’
ব ামেকশ তখন অন  িতনজনেক লইয়া পাঁিচেলর সমা রােল িভতর িদেক চিলল।

দুই িতনটা গাছ বাদ িদয়া আর একটা গােছ একজন জমাদার উিঠল। তারপর তাহারা
আরও দূের চিলয়া গল , ক কান গােছ উিঠল।’ দিখেত পাইলাম না। ঘন প া রাল
হইেত কবল স রমান বদু িতক টেচর ভা চােখর সামেন খলা কিরেত লািগল।

তারপর বদু িতক টচও িনিভয়া গল।
হােতর ঘিড় চােখর কােছ আিনয়া রিডয়াম-িনেদশ ল  কিরলাম-নাটা বািজয়া দশ

িমিনট। অ ত এক ঘ ার আেগ িকছু ঘিটেব বিলয়া মেন হয় না।
বিসয়া আিছ। ভােগ  বাতাস নাই , শীেতর দাঁত তাই মমি ক কামড় িদেত পািরেতেছ

না। তবু থািকয়া থািকয়া হাড়-পাঁজরা কাঁিপয়া উিঠেতেছ , দাঁেত দাঁেত ঠাকাঠুিক হইয়া
যাইেতেছ।

আমবাগান স ূণ িনঃশ  নয়। গােছর পাতা েলা যন উসখুিস কিরেতেছ , িফসিফস
কিরয়া কথা বিলেতেছ , অ কাের বণ শি  তী  হইয়ােছ তাই িনেত পাইেতিছ। একবার
মাথার উপর একটা পািখ- বাধহয় প াঁচা-চ াঁ চ াঁ শ  কিরয়া উিড়য়া গল , স বত গােছর
মেধ  আমােক দিখেত পাইয়ােছ। চিকেত চাখ তুিলয়া দিখ গাছপালার ফাঁক িদয়া দুই
চািরিট তারা দখা যাইেতেছ।

বিসয়া আিছ। প েন দশটা বািজল। সহসা সম  ইি য় সজাগ হইয়া উিঠল। চােখ
িকছু দিখলাম না , কােনও কানও শ  আিসল না , কবল অনুভব কিরলাম , আমার গােছর
পাশ িদয়া ক যন িভতর িদেক চিলয়া গল। ক চিলয়া গল! পাে িজ! িক া–!

একটা িভজা-ভজা বাতাস আিসয়া মুেখ লািগল। ঊে  চািহয়া দিখলাম , তারা িল
িন ভ হইয়া আবার উ ল হইল। বাধহয় কাল রাি র মত আকােশ কুয়াশা জিমেত
আর  কিরয়ােছ।

হ াঁ , কুয়াশাই বেট। তারা িলেক আর দখা যাইেতেছ না। গােছর পাতায় কুয়াশা
জিময়া জল হইয়া নীেচ টাপাইেতেছ—চািরিদক হইেত মৃদু শ  উিঠল-টপ টপ টপ টপ!

বল ই া হইল। ধূমপান কির। দাঁেত দাঁত চািপয়া ই া দমন কিরলাম…
ঘিড়েত সওয়া দশটা। আিম গােছর ডােলর উপর খাড়া হইয়া বিসলাম।

দীপনারায়েণর হাতার িভতর যন একটা ন িন শানা গল। তারপর একটা মাটর
হাতা হইেত বািহর হইয়া িবপরীত িদেক চিলয়া গল। গািড়র হডলাইেটর ছটা কুয়াশার
গােয় েণক তাল পাকাইল , তারপর আবার অ কার।

বাধহয় িমস মা া িনেজর বাসায় িফিরয়া গেলন।



এইবার! দশ িমিনট ায়ু- পশী শ  কিরয়া বিসয়া রিহলাম , িকছুই ঘিটল না।
তারপর হঠাৎ—িখড়িকর দরজার িদেক দপ কিরয়া আেলা িলয়া উিঠল। এবং ায় সে
সে  ত পর রায় িতন-চারবার িপ েলর আওয়াজ হইল। িপ েলর আওয়ােজর জন

ত িছলাম না , আিম মু তকাল িন ল িন  হইয়া গলাম।
চমক ভািঙল পুিলস ইসেলর তী  শে । আিম গােছর ডাল হইেত নীেচ লাফাইয়া

পিড়লাম। মািট কত দূের তাহা ঠাহর কিরেত পাির নাই , সারা গােয় বল ঝাঁকািন লািগল।
উিঠয়া দাঁড়াইয়া দিখলাম িখড়িকর কােছ গাটা িঠেকই বিলয়া উিঠয়ােছ। আিম সই িদেক
ছুিটলাম।

ছুিটেত ছুিটেত আর একবার িপ েলর আওয়াজ িনেত পাইলাম। তারপর পােয়
িশকড় লািগয়া আছাড় খাইলাম। উিঠয়া আবার ছুিটলাম। হাত-পা অ ত আেছ িকনা অনুভব
কিরবার সময় নাই। যখােন আর সকেলই দাঁড়াইয়ািছল ড়মুড় কিরয়া সখােন উপি ত
হইলাম।

িখড়িক দরজার কােছ একটা ান িঘিরয়া পাঁচজন দাঁড়াইয়া রিহয়ােছ। পাে িজর
হােত িরভলবার , িতওয়ারী ও দুইজন জমাদােরর হােত টচ, ব ামেকশ কামের হাত িদয়া
দাঁড়াইয়া। িতনিট টেচর আেলা একই ােন পিড়য়ােছ। পাঁচ জাড়া চ ু ও সই ােন িনব ।

দুইিট মৃতেদহ মািটেত পিড়য়া রিহয়ােছ; একজন ীেলাক , অন িট পু ষ। ীেলাকিট
শকু লা , আর পু ষ–রিতকা ।

রিতকাে র নীল চ ু  দুটা িব য় িব ািরত; ডান হােতর কােছ একটা িপ ল পিড়য়া
আেছ , বাঁ হােতর আঙুল লা একটা সাদা রেঙর খাম আঁকড়াইয়া আেছ। শকু লার মুখ ভাল
দখা যাইেতেছ না। গােয় কােলা রেঙর শাল জড়ােনা। বুেকর কােছ থােলা থােলা র -
করবীর মত কাঁচা র ।

ব ামেকশ নত হইয়া রিতকাে র আঙুেলর িভতর হইেত খামটা বািহর কিরয়া লইয়া
িনেজর পেকেট পুিরল।

পাে িজর বািড়েত নশ ভাজেনর িনম ণ। অিতিথর সংখ া বািড়য়ােছ; ডা ার
পািলত , িমস মা া , ব ামেকশ ও আিম। টিবল িঘিরয়া খাইেত বিসয়ািছ। আহায েব র
মেধ  ধান–মুগীর কা ীরী কামা।

ব ামেকশ এক টুকরা মাংস মুেখ িদয়া অধ-িনমীিলত চে  আ াদ হণ কিরল ,
তারপর

পাে িজ হািসমুেখ  তুিলেলন , ‘কী চুির করেবন?’
‘আপনার বাবুিচেক।’
পাে িজ হািসেত লািগেলন , বিলেলন , ‘অস ব।’
‘অস ব কন?’
পাে িজ বিলেলন , ‘আমার বাবুিচ আিম িনেজই।’
‘অ াঁ—এই অমৃত আপিন রেধেছন। তেব আর আপনার পুিলেসর চাকির করার িক

দরকার? একিট হােটল খুেল বসুন , িতন িদেন লাল হেয় যােবন।’
িকছু ণ হাস -পিরহাস চিলবার পর িমস মা া বিলেলন , ‘ ব ামেকশবাব্ু , আমােক

িক  আপনারা ফাঁিক িদেয়েছন। স হেব না , সব কথা আগােগাড়া বলেত হেব। িক কের িক
হল সব বলুন , আিম নব।’

ডা ার পািলত বিলেলন , ‘আিমও নব। এ ক’িদন আিম আসামী। িকনা। এই
ভাবনােতই আধমরা হেয় িছলাম। এবার বলুন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘এখন মুখ চলেছ। খাওয়ার পর বলব।’
আক  আহার কিরয়া আমরা বািহের আিসয়া বিসলাম। ব ামেকশ গড়গড়ার নল



হােত লইল , ডা ার পািলত একিট মাটা চু ট ধরাইেলন।
িমস মা া জ  মুেখ িদয়া হািসমুেখ বিলেলন , ‘এবার আর  ক ন।’
ব ামেকশ গড়গড়ার িনেল কেয়কিট ম -ম র টান িদয়া ধীের ধীের বিলেত আর

কিরল।
‘এই ঘেরই রিতকা েক থম দেখিছলাম। পাে িজেক নম  করেত এেসিছল।

সু র চহারা , নীল চাখ। দীপনারায়ণ িসং-এর উে েশ  হা া ব  কের বেলিছল-বড় মানুষ
কুটু । তখন জানতাম না। ওই হা া ব ে র আড়ােল কতখািন িরষ লুিকেয় আেছ। তখন
িকছুই জানতাম না , তাই ‘কুটু ’ কথাটাও কােন খাঁচা িদেয় যায়িন। এখন অবশ  জানেত
পেরিছ শকু লা আর রিতকাে র মেধ  একটা দূর স ক িছল; দু’জেনরই বািড়
তাপগেড় , দু’জেনই পেড়-যাওয়া ঘরানা ঘেরর ছেল মেয় , দু’জেন বাল  ণয়ী।

‘রিতকা  স-রাে  আমার পিরচয় জানেত পােরিন , পাে িজ কবল বেলিছেলন,–
আমার কলকাতার ব ু । তােত তার মেন কানও সে হ হয়িন। যিদ স-রে  স জানেত
পারত য অধেমর নাম ব ামেকশ ব ী তাহেল স িক করত বলা যায় না , হয়েতা ান
বদেল ফলত। িক  তার পে  মুশিকল হেয়িছল। এই য , প ছুবার আর সময় িছল না ,
এেকবাের িশের সং াি  এেস পেড়িছল।

‘শকু লা আর রিতকা র - ণেয়র অতীত ইিতহাস যত দূর আ াজ করা যায়
তা এই। ওেদর িবেয়র পেথ সামািজক বাধা িছল , তাই ওেদর দুর  বৃি  সমােজর চােখ
ধুেলা িদেয় - ণেয় িল  হেয়িছল; ওেদর উ  অসংযত মন আধুিনক রাচােরর সুেযাগ
িনেয়িছল পূণ মা ায়। িক  তবু সবই চুিপ চুিপ। নিতক ল া না থাক , লাকল ার ভয়
িছল; তার উপর ‘ চাির িপিরিত লাখ ণ র ’। লুিকেয় ম করার মেধ  একটা তী  মাধুয
আেছ।

‘তারপর একিদন দীপনারায়ণ শকু লােক দেখ তার প- যৗবেনর ফাঁেদ পেড়
গেলন। শকু লা দীপনারায়েণর িবপুল ঐ য দখল , স লাভ সামলােত পারল না। তাঁেক
িবেয় করল। িক  রিতকা েকও ছাড়ল না। রিতকা র িবেয়েত মত িছল িকনা আমরা জািন
না। হয়েতা পুেরাপুির িছল না , িক  শকু লােক ত াগ করাও তার অসাধ । শকু লা িবেয়র
পর যখন পাটনায় এল তখন রিতকা ও যাগাড়য  কের পাটনায় এেস বসল , বাধহয়
মাহা  দীপনারায়ণ সাহায  কেরিছেলন। ফেল িভতের িভতের আবার রিতকা র আর
শকু লার আেগর স  বজায় রইল। িবেয়টা হেয় রইল ধাঁকার টািট।’

‘কুটু  িহসােব রিতকা  দীপনারায়েণর বািড়েত যাতায়াত করত , িক  কােশ
শকু লার সে  বিশ ঘিন তা দখাত না। তােদর সিত কােরর দখা সা াৎ হত সকেলর
চােখর আড়ােল। শকু লা িচিঠ িলেখ গভীর রাে  িনেজর হােত ডাক-বাে  ফেল আসত;
রিতকা  িনিদ  রাে  আসত , িখড়িকর দরজা িদেয় হাতায় ঢুকত , তারপর লাহার িসঁিড়
িদেয় ওপের উেঠ যত। শকু লা দার খুেল তী া কের থাকত–

‘এইভােব চলিছল , হঠাৎ কৃিতেদবী বাদ সাধেলন। দীপনারায়ােণর যখন তর
অসুখ িঠক সই সময় শকু লা জানেত পারল স অ ঃস া। এখন উপায়? অন  সকেলর
চােখ যিদ বা ধুেলা দওয়া যায় , দীপনারায়েণর চােখ ধুেলা দওয়া যায় না। দু’জেন িমেল
পরামশ করল তাড়াতািড় দীপনারায়ণেক সরােত হেব; নইেল মান-ই ত রাজ-ঐ য িকছুই
থাকেব না , গােল চুন কািল মেখ ভ সমাজ থেক িবদায় িনেত হেব।

‘মৃতু  ঘটাবার এই চা  ফি টা রিতকাে র মাথা থেক বিরেয়িছল সে হ নই।
দব যাগােযাগও িছল; এক িশিশ িকউরাির একটা িছচেক চােরর কােছ পাওয়া িগেয়িছল।
সটা যখন রিতকা র হােত এল , রিতকা  থেমই খািনকটা িকউরাির সিরেয় ফলল।
তারপর যথাসময়-রিতকা  িনেজই ডা ারবাবুর িডসেপনসািরর তালা ভেঙ িলভােরর



ভায়াল বদেল রেখ এল , তারপর িনম ণ-বািড়েত িগেয় খবর িদেল। সকেলই ভাবেল
িছচেক চােরর কাজ।

‘ সই রাে ই রিতকা  আমার নাম জানেত পারল। অনুবােদর কল ােণ িহ ী িশি ত
সমােজ আমার নামটা অপিরিচত নয়। রিতকা  ঘাবেড় গল। িক  তখন আর উপায় নই ,
হাত থেক তীর বিরেয় গেছ।

‘পরিদন সকােল ডা ারবাবু ইনেজকশন িদেলন , দীপনারায়েণর মৃতু  হল। রিতকা
ভেবিছল , িকউরাির িবেষর কথা কা র মেন আসেব না , সবাই ভাবেব িলভার
ইনেজকশেনর শেক মৃতু  হেয়েছ। ডা ারবাবুও থেম তাই ভেবিছেলন , িক  যখন
িকউরািরর কথা উঠল। তখন তাঁর খটকা লািগল। িতিন বলেলন,–হেতও পাের।

‘রিতকা  আেগ থাকেত ঘাবেড় িছল , এখন স আরও ঘাবেড় িগেয় একটা ভুল কের
ফলেল। এই বাধহয় তার একমা  ভুল। স ভাবল , দীপনারায়েণর শরীের িন য়
িকউরাির পাওয়া যােব; এখন যিদ িলভােরর ভায়ােল িকউরাির না পাওয়া যায় তাহেল
আমােদর সে হ হেব ডা ার পািলতাই ভায়াল বদেল িদেয়েছন। রিতকাে র কােছ একটা
িনিবষ িলভােরর ভায়াল িছল , যটা স ডা ার পািলেতর ব াগ থেক বদেল িনেয়িছল। স
অ ানািলিসেসর জেন  সই িনিবষ ভায়ালটা পািঠেয় িদেল।

‘যখন জানা গল ভায়ােল িবষ নই তখন ভাির ধাঁকা লাগল। শরীের িবষ পাওয়া
গেছ অথচ ওষুেধ িবষ পাওয়া গল না , এ িক রকম? দীপনারায়েণর মৃতু র পর কবল
িতনজেনর হােত ভায়ালটা িগেয়িছল-ডা ার পািলত , পাে িজ আর রিতকা । পাে িজ আর
রীিতকা  পুিলেসর লাক; সুতরাং ডা ারবাবুরই কাজ , িতিন এই রকম একটা গালেমেল
পিরি িতর সৃি  কের পুিলেসর মাথা িলেয় িদেত চান। িক  ডা ার পািলেতর মািটভ
িক?

‘ইিতমেধ  দুেটা মািটভ পাওয়া িগেয়িছল-টাকা আর - ম। - েমর সে হটা
ডা ার পািলতাই আমােদর মেন ধিরেয় িদেয়িছেলন। যিদ - মই আসল মািটভ হয়।
তাহেল  ওেঠ , শকু লার দু  ক? আর যিদ টাকা মািটভ হয় তাহেল িতনজেনর
ওপর সে হ- দবনারায়ণ , চাঁদনী আর গ াধর বংশী। শকু লাও কল  এড়াবার জেন
লাক লািগেয় ামীেক খুন করেত পাের। এেদর মেধ  য- কউ ডা ার পািলতেক মাটা
টাকা খাইেয় িনেজর কাজ হািসল কের থাকেত পাের। একুেন সে হভাজেনর সংখ া খুব
কম হল না; দবনারায়ণ থেক নমদাশ র , ঘাড়া জগ াথ সকেলরই িকছু না িকছু াথ
আেছ।

‘রিতকা  িক  উেঠ-পেড় লেগিছল দাষটা ডা ার পািলেতর ঘােড় চাপােব। স
ব াের িগেয় কেয়দীর কাছ থেক জবানব ী িলিখেয় িনেয় এল। আমরা জািন এ-ধরেনর
কেয়দীেক মিক িদেয় বা লাভ দিখেয় পুিলস য- কানও জবানব ী আদায় করেত পাের।
তাই আমরা কুল িলর মতলব বেল মন মেন হাসলাম। রিফকাই য অপরাধী তা আমরা
তখন জানেত পেরিছ।

‘অন িদেক ছাটখােটা দু’ একটা ব াপার ঘটিছল। িপতা-পু  গ াধর আর লীলাধর
িমেল বােরা হাজার টাকা হজম করবার তােল িছল। ওিদেক নমদাশ র দীপনারায়েণর
মৃতু েত উ িসত হেয় উেঠিছল , ভেবিছল শকু লার দেয়র শূন  িসংহাসন সই এবার
দখল করেব। স জানত না য শকু লার দয়-িসংহাসন কানওকােলই শূন  হয়িন।

‘হঠাৎ সব সমস ার সমাধান হেয় গল , শকু লার দু  ক তা জানেত পারলাম।
শকু লা দয়ােল একটা ছিব এঁেকিছল। সকােল শকু লার পূবরােগর ছিব। থম য-রাে
ছিবটা দিখ স-রে  িকছু বুঝেত পািরিন , নীল আেলায় ছিবর নীল-রঙ চাপা পেড়
িগেয়িছল। পরিদন িদেনর আেলায় যখন ছিবটা দখলাম এক মু েত সব পির ার হেয়



গল। যন কুয়াশায় মুি  ঝাপসা হেয় িছল , হঠাৎ কুয়াশ খঁুেড় সূব বিরেয় এল। ছিবেত
দু ে র চােখর মিণ নীল।

‘ ম বড় মারা ক িজিনস। েমর ভাব হে  িনেজেক কাশ করা , ব  করা ,
সকলেক ডেক জানােনা-আিম ওেক ভালবািস। অৈবধ ম তাই আরও মারা ক! যখােন
পাঁচজেনর কােছ ম ব  করবার উপায় নই। সখােন মেনর কথা িবিচ  ছ েবেশ
আ কাশ কের।‘শকু লা ছিব এঁেক িনেজর মেক ব  করেত চেয়িছল। ছিবেত
দু ে র চহারা মােটই রিতকাে র মত নয় , িক  তার চােখর মিণ নীল। ‘বুঝ লাক য
জান স ান!’ অিজত আর পাে িজও ছিব দেখিছেলন , িক  তাঁরা নীলেচােখর ইশারা ধরেত
পােরনিন।

‘এই ব াপােরর সে  সংি  যত লাক আেছ তােদর মেধ  কবল রিতকা রই নীল
চাখ। সুতরাং রিতকা াই শকু লার  িমক। মািটভ এবং সুেযাগ , বুি  এবং
কমতৎপরতা সব িদক িদেয়ই স ছাড়া আর কউ দীপনারায়েণর মৃতু র জেন  দায়ী নয়।

‘িক  তােক ধরব িক কের? ধু নীল- চােখর মাণ যেথ  নয়। একমা  উপায় ,
যিদ ওরা িনভৃেত পর র দখা কের , যিদ ওেদর এমন অব ায় ধরেত পাির য অ ীকার
করবার পথ না থােক।

‘ফাঁদ পাতলাম। আিম একা শকু লার সে  দখা কের  ভাষায় বললাম- তামার
দু  ক তা আিম জানেত পেরিছ এবং স িক কের দীপনারায়ণেক খুন কেরেছ তাও
মাণ িদেত পাির। িক  আিম পুিলস নয়; তুিম যিদ আমােক এক লাখ টাকা দাও। তাহেল

আিম তামােদর পুিলেস ধিরেয় দব না। আর যিদ না দাও পুিলেস সব কথা জানেত
পারেব। িবচাের তামােদর দু’জেনরই ফাঁিস হেব। শকু লা িকছঁুেতই ীকার কের না। িক
দখলাম ভয় পেয়েছ। তখন বললাম- তামােক আজেকর িদনটা ভেব দখবার সময়
িদলাম। যিদ এক লাখ টাকা িদেয় আমার মুখ ব ু  করেত রাজী থােক , তাহেল আজ রাে
আমার নােম একটা িচিঠ িলেখ , িনেজর হােত ডাক-বাে  িদেয় আসেব। িচিঠেত ফ
একিট কথা লখা থাকেব-হাঁ। রাি  দশটার পর িমস মা ােক এখান থেক সিরেয় নবার
ব ব া আিম করব , রাে  হাতায় পুিলস পুহারাও থাকেব না। যিদ কাল তামার িচিঠ না
পাই , আমার সম  সা - মাণ পাে িজর হােত সমপণ করব।

‘ভয়-ি ণ শকু লােক রেখ আিম চেল এলাম , িমস মা া তার ভার িনেলন। এখন
ধু নজর রাখেত হেব শকু লা আড়ােল রিতকাে র সে  কথা বলবার সুেযাগ না পায়।

তারপর আিম পাে িজর সে  পরামশ কের বািক ব ব া িঠক করলাম। রাে  রিতকা
ব ার থেক িফরেল তােক এক নতুন গ  শানালাম , তারপর তােক সে  িনেয় পাে িজর
এখােন এলাম।

‘আিম আর অিজত সকাল সকাল এখান থেক বিরেয় দীপনারায়েণর বািড়র পােশ
আমবাগােন গলাম; িতওয়ারী দু’জন লাক িনেয় উপি ত িছল , সবাই আম গােছ উেঠ
লুিকেয় রইলাম। এিদেক পাে িজ রাি  সােড় নটা পয  রিতকা েক আটেক রেখ ছেড়
িদেলন , আর িনেজ এেস আমােদর সে  যাগ িদেলন। অ কাের গােছর ডােল বেস
িশকােরর তী  আর  হল।

‘আিম িছলাম। িখড়িকর দরজার কােছই একটা গােছ। পাে িজ এেস আমার পােশর
গােছ উেঠিছেলন। িনঃশ  অ কাের ছয়িট াণী বেস আিছ। দশটা বাজল। আকােশ কুয়াশা
জমেত আর  কেরিছল; গােছর পাতা থেক টপ টপ শে  জল পড়েত লাগল। তারপর
িমস। মা া মাটের বািড় চেল গেলন।

‘রিতকা  কখন এেসিছল। আমরা জানেত পািরিন। স বাধ হয় একটু দির কের
এেসিছল; পাে িজর কাছ থেক ছাড়া পেয় স িনেজর বাসায় িগেয়িছল , সখান থেক



িপ ল িনেয় আমবাগােন এেসিছল।
‘রিতকাে র চির  আমরা একটু ভুল বুেঝিছলাম— যখােনই দখা যায় দু’জন বা

পাঁচজন একেজাট হেয় কাজ করেছ সখােনই একজন সদর থােক , বািক সকেল তার
সহকারী। বতমান ে  আমরা ভেবিছলাম শকু লাই নােটর  , রিতকা  সহকারী।
আসেল িক  িঠক তার উে া। রিতকাে র মনটা িছল িহং  াপেদর মত , িনেজর
েয়াজেনর সামেন কানও বাধাই স মানত না। স যখন নল য শকু লা িচিঠ িলেখ

অপরাধীর নাম কাশ কের িদেত রাজী হেয়েছ তখনই স ি র করল শকু লােক শষ
করেব। তার কােছ িনেজর ােণর চেয় ম বড় নয়।

‘আমরা ভেবিছলাম রিতকা  শকু লােক বাঝােত আসেব য শকু লা যিদ
অপরাধীর নাম কাশ না কের তাহেল কউ তােদর ধরেত পারেব না , শাি  িদেতও পারেব
না। আমােদর ান িছল , য-সময় ওরা এই সব কথা বলাবিল করেব। িঠক সই সময়
ওেদর ধরব।

‘রিতকা  িক  স—ধার িদেয় গল না। স মেন মেন স  কেরিছল অিনে র জড়
রাখেব না , সমুেল িনমূল কের দেব।

শকু লা কখন িচিঠ হােত িনেয় িখড়িক দরজা িদেয় ব ল আমরা জানেত পািরিন,
চািরিদেকর টপ টপ শে র মেধ  তার পােয়র আওয়াজ ডুেব িগেয়িছল। িক  রিতকা
বাধহয় দােরর পােশই ওৎ পেত িছল , স িঠক নেত পেয়িছল। হঠাৎ আমােদর চােখর
সামেন দপ কের টচ েল উঠল , সই আেলােত শকু লার ভয়াতা মুখ দখেত পলাম।
ওেদর মেধ  কথা হল না , কবল কেয়কবার িপ েলর আওয়াজ হল। শকু লা মািটেত
লুিটেয় পড়ল।

‘আমার কােছ পুিলস ইসল িছল , আিম সটা সেজাের বািজেয় গাছ থেক লািফেয়
পড়লাম। পাে িজও গাছ থেক লািফেয় নামেলন। তাঁর বাঁ হােত টচ , ডান হােত িরভলবার।

‘রিতকা  িনেজর টচ িনিভেয় িদেয়িছল। পাে িজর টেচর আেলা যখন তার গােয়
পড়ল তখন স িপ ল পেকেট রেখ হাঁটু গেড় শকু লার হাত থেক িচিঠখানা িনে ।
আহত বােঘর মত স িফের তাকাল , তারপর িবদু ৎেবেগ পেকট থেক িপ ল বার করল।

‘িক  িপ ল ফায়ার করবার অবকাশ তার হল না; পাে িজর িরভলবাের একবার
আওয়াজ হল—’

ব ামেকশ থািমেল ঘর িকছু ণ িন  হইয়া রিহল। ডা ার পািলেতর চু ট িনিভয়া
িগয়ািছল , িতিন সটা আবার ধরাইেলন। িমস মা া একটা কি ত িন াস ফিলেলন।

‘শকু লা ভাল মেয় িছল না। িক —’
ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ। স সে াহন ম  জানত।–চাঁদনী এখনও িব াস কের না য

শকু লা দাষী। —’
আিম বিললাম , ‘ওেদর জীিবত ধরেত পারেলই বাধহয় ভাল হত–’
পাে িজ মাথা নািড়েলন , ‘না , এই ভাল।’



রে র দাগ
াধীনতা াি র পর থম বস ঋতু আিসয়ােছ। দি ণ হইেত িবরিবর বাতাস িদেত

আর  কিরয়ােছ , কিলকাতা শহেরর এখােন-ওখােন য দুই চািরটা শ ের গাছ আেছ
তাহােদর অে ও আরি ম নব-িকশলেয়র রামা  ফুিটয়ােছ। িনয়ািছ। এই সময়
মনুষ েদেহর ি িলেতও নূতন কিরয়া রসস ার হয়।

ব ামেকশ ত েপােশর উপর কা  হইয়া ইয়া কিবতার বই পিড়েতিছল। আিম
ভািবেতিছলাম , ওের কিব স া হেয় এল। আজকাল বস কােলর সমাগম হইেলই মনটা
কমন উদাস হইয়া যায়। বয়স বািড়েতেছ।

স ার মুেখ সত বতী আমােদর বিসবার ঘের েবশ কিরল। দিখলাম। স চুল
বাঁিধয়ােছ , খাঁপায় বলফুেলর মালা জড়াইয়ােছ , পরেন বাস ী রেঙর হা া শািড়। অেনক
িদন তাহােক সাজেগাজ কিরেত দিখ নাই। স ত েপােশর পােশ বিসয়া হািস-হািস মুেখ
ব ামেকশেক বিলল , ‘কী রাতিদন বই মুেখ কের পেড় আছ। চল না কাথাও বিড়েয় আিস
িগেয়।’

ব ামেকশ সাড়া িদল না। আিম  কিরলাম , ‘ কাথায় বড়ােত যােব? গেড়র
মােঠ?’

সত বতী বিলল , ‘না না , কলকাতার বাইের। এই ধেরা-কা ীর-িক া–’
ব ামেকশ বই মুিড়য়া আে -আে  উিঠয়া বিসল , িথেয়টারী ভ ীেত ডান হাত

সািরত কিরয়া িব  ম া া া ছে  আবৃি  কিরল–
‘ই া সম ক ভমণ গমেন

িক  পােথয় নাি
পােয় িশকিল মন উডুউডু

এিক দেবর শাি ।’
সিব েয়  কিরলাম , ‘এটা কােথেক পেল?’
‘ ঁ ঁ-বলব কন?’ ব ামেকশ আবার কাত হইয়া বই খুিলল।
হােত কাজ না থািকেল লােক জ াঠার গ াযা া কের , ব ামেকশ বাংলা সািহেত র

পুরােনা কিবেদর লইয়া পিড়য়িছল; ভারতচ  হইেত আর  কিরয়া সম  কিবেক এেক
এেক শষ কিরেতিছল। ভয় দখাইয়ািছল , অিত আধুিনক কিবেদরও স ছািড়েব না। আিম
স  হইয়া উিঠয়িছলাম , কান িদন হয়েতা িনেজই কিবতা িলিখেত  কিরয়া িদেব।
আজকাল ছ  ও িমেলর বালাই ঘুিচয়া যাওয়ায় কিবতা লখার আর কানও অ রায় নই।
িক  সত াে ষী ব ামেকশ কিবতা িলিখেল তাহা য িক প মারা ক ব  দাঁড়াইেব
ভািবেতও শরীর ক িকত হয়। সই য খাকােক একখানা আেবাল তােবালাঁ িকিনয়া
িদয়ািছলাম , ব ামেকেশর কািব ক রণার মূল সইখােন। তারপর বইেয়র দাকােনর
অংশীদার হইয়া গােদর উপর িবষেফাঁড়া হইয়ােছ।

সত বতী ব ামেকেশর পােয়র বৃ া ু ে  একিট মাচড় িদয়া বিলল , ‘ওঠ না। আবার
েল কন?’

ব ামেকশ ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া বিসয়া বিলল, ‘কা ীর যেত কত খরচ জান?’
‘কত?’



‘অ ত এক হাজার টাকা। অত টাকা পাব কাথায়?’
সত বতী রাগ কিরয়া উিঠয়া দাঁড়াইল , বিলল , ‘জািন না। আিম ওসব। যােব িক না

বল।’
‘বললাম তা টাকা নই।’
এই সময় বিহ াের টাকা পিড়ল। বশ একিট উপেভাগ  দা ত  কলেহর সূ পাত

হইেতিছল , বাধা পিড়য়া গল। সত বতী ব ামেকশেক কাপ-কটাে  আধােপাড়া কিরয়া
িদয়া িভতেরর িদেক চিলয়া গল।

ঘেরর আেলা ািলয়া ার খুিললাম। য লাকিট ােরর বািহের দাঁড়াইয়া আেছ ,
তাহােক দিখয়া সহসা িকেশারবয়  মেন হয়। বিশ ল া নয় , িছপিছেপ পাতলা গড়ন ,
গৗরবণ সু  মুেখ অ  গাঁেফর রখা। বশবাস পিরপািট , পােয় হিরেণর চামড়ার জুতা
হইেত গােয়  মলমেলর পা ািব সম াই অনবদ ।

‘কােক চান?’
‘সত াে ষী ব ামেকশবাবুেক।’
‘আসুন।’ ার ছািড়য়া সিরয়া দাঁড়াইলাম।
লাকিট ঘের েবশ কিরয়া উ ল বদু িতক আেলার স ুেখ দাঁড়াইেল তাহার

চহারাখানা ভাল কিরয়া দিখলাম। যতটা িকেশার মেন কিরয়ািছলাম ততটা নয়; বণেচারা
আম। চােখর দৃি েত দুিনয়াদািরর ছাপ পিড়য়ােছ , চােখর কােল সূ  কািলর আচড় , মুেখর
বাহ  সৗকুমােযর অ রােল হােড় পাক ধিরয়ােছ। তবু বয়স বাধ কির পিচেশর বিশ নয়।

ব ামেকশ ত েপােশর পােশ বিসয়া আগ কেক িনরী ণ কিরেতিছল , উিঠয়া
আিসয়া চয়াের বিসল। সামেনর চয়ােরর িদেক ইি ত কিরয়া বিলল , ‘বসুন। কী দরকার
আমার সে ?’

লাকিট তৎ ণাৎ উ র িদল না , চয়াের বিসয়া িকছু ণ অিভিনেবশ সহকাের
পযেব ণ কিরয়া শেষ বিলল , ‘আপনােক িদেয় আমার কাজ চলেব।’

ব ামেকশ  তুিলল , ‘তাই নািক! কাজটা কী?
যুবক পােশর পেকট হইেত এক তাড়া নাট বািহর কিরল , ব ামেকেশর স ুেখ

অবেহলাভের স িল ফিলয়া িদয়া বিলল , ‘আমার যিদ হঠাৎ মৃতু  হয় , আপিন আমার
মৃতু র কারণ অনুস ান করেবন। এই কাজ। পের আপনার পাির িমক দওয়া স ব হেব
না , তাই আগাম িদেয় যাি । এক হাজার টাকা েন িনন।’

ব ামেকশ িকছু ণ কুি ত চে  যুবেকর পােন চািহয়া রিহল , তারপর নােটর তাড়া
িনয়া দিখল। একশত টাকার দশ কতা নাট। নাট িলেক টিবেলর এক পােশ রািখয়া
ব ামেকশ। অলসভােব একবার আমার পােন চাখ তুিলল; তাহার চােখর মেধ  একটু
হািসর িঝিলক খিলয়া গল। তারপর স যুবেকর মুেখর উপর গভীর দৃি  াপন কিরয়া
বিলল , ‘আপনােক কেয়কটা  করেত চাই। আপনার কাজ নব। িকনা তা িনভর করেব
আপনার উ েরর ওপর।’

যুবক সানার িসগােরট কস খুিলয়া ব ামেকেশর স ুেখ ধিরল , ব ামেকশ মাথা
নািড়য়া ত াখ ান কিরল। যুবক তখন িনেজ িসগােরট ধরাইয়া ধাঁয়া ছািড়েত ছািড়েত
বিলল , ‘  ক ন। িক  সব ে র উ র না িদেতও পাির।’

ব ামেকশ একটু নীরব রিহল , তারপর অলসকে   কিরল , ‘আপনার নাম কী?’
যুবেকর মুেখ চিকত হািস খিলয়া গল। হািসিট বশ িচ াকষক। স বিলল , ‘নামটা

এখনও বলা হয়িন। আমার নাম সত কাম দাস।’
‘সত কাম?’
‘হ াঁ! আপিন যমন সত াে ষী , আিম তমিন সত কাম।’



‘এ-নাম আেগ িনিন। সত কাম ছ নাম নয় তা?’
‘না , আসল নাম।’
‘ ঁ। আপিন কাথায় থােকন? িঠকানা িক?’
‘কলকাতায় থািক।। ৩৩/৩৪ আমহা  ীট।’
‘কী কাজ কেরন।’
‘কাজ? িবেশষ িকছু কির না। দাস- চৗধুরী কা ািনর সুিচ া এে িরয়েমর নাম

েনেছন?’
‘ েনিছ। ধমতলা ীেটর বড় মিনহারী দাকান।’
‘আিম সুিচ া এে িরয়েমর অংশীদার।’
‘অংশীদার।–অন  অংশীদার ক?’
সত কাম একবার দাম লইয়া বিলল , ‘আমার বাবা–ঊষাপিত দাস।’
ব ামেকশ স  নে  চািহয়া রিহল। সত কাম তখন েণেকর জন  ইত ত কিরয়া
তাঁর পাটনার হন। এখন দাদামশাই মারা গেছন , তাঁর অংশ আমােক িদেয় গেছন।

আমার মা দাদামশােয়র একমা  স ান। আিমও মােয়র একমা  স ান।’
‘বুেঝিছ।’ ব ামেকশ ণকাল যন অন মন  হইয়া রিহল , তারপর িনিল  কে

িজ াসা কিরল , ‘আপিন মদ খান?’
িকছুমা  অ ত না হইয়া সত কাম বিলল , ‘খাই। গ  পেলন বুিঝ?’
‘আপনার বয়স কত?’
‘জ -তািরখ জানেত চান? ৭ই জুলাই , ১৯২৭।’ সত কাম ব বি ম হািসল।
‘কতিদন মদ খাে ন?’
‘ চৗ  বছর বয়েস মদ ধেরিছ।’। সত কাম িনঃেশিষত িসগােরেটর া  হইেত নূতন

িসগােরট ধরাইল।
‘সব সময় মদ খান?’
‘যখন ইে  হয় তখনই খাই।’ বিলয়া স পেকট হইেত চার আউে র একিট া  ক

বািহর কিরয়া দখাইল।
ব ামেকশ িকছু ণ গােল হাত িদয়া বিসয়া রিহল। আিমও িনবিকভােব এই একুশ

বছেরর ছাকরােক দিখেত লািগলাম। যাহারা সবাং ল াং পিরত জ  ি ভুবন িবজয়ী হইেত
চায় , তাহারা বাধকির খুব অ  বয়স হইেতই সাধনা আর  কের।

ব ামেকশ মুখ তুিলয়া পূববৎ িনিবকার ের বিলল , ‘আপনার আনুষি ক দাষও
আেছ?’

সত কাম মুচিক হািসল , ‘ দাষ কন বলেছন , ব ামেকশবাবু? এমন সবজনীন কাজ
িক দােষর হেত পাের?’

আমার গা ির-ির কিরয়া উিঠল। ব ামেকশ িক  িনিবকার মুেখই বিলল , ‘দাশিনক
আেলাচনা থাক। ভ ঘেরর মেয়েদর উপেরও নজর িদেয়েছন?’

‘তা িদেয়িছ।’ সত কােমর ক ের বশ একটু তৃি র আভাস পাওয়া গল।
‘কত মেয়র সবনাশ কেরেছন?’
‘িহসাব রািখিন , ব ামেকশবাবু।’ বিলয়া সত কাম িনল  হািসল।
ব ামেকশ মুেখর একটা অ িচসূচক ভ ী কিরল , ‘আপিন বলেছন। হঠাৎ আপনার

মৃতু  হেত পাের। কউ আপনােক খুন করেব , এই িক আপনার আশ া?’
‘হ াঁ।’
‘ ক খুন করেত পাের? য- মেয়েদর অিন  কেরেছন তােদরই আ ীয় জন? কাউেক

সে হ



কেরন?’
‘সে হ কির। িক  কা র নাম করব না।’
‘ াণ বাঁচাবার চ াও করেবন না?’
সত কাম মুেখর একটা িবমষ ভ ী কিরয়া উিঠবার উপ ম কিরল, ‘ চ া কের লাভ

নই, ব ামেকশবাবু। আ া আজ উিঠ , আর বাধহয় আপনার কান  নই। রাি ের
আমার একটা অ াপেয় েম  আেছ।’

এই অ াপেয় েম  য ব বসায়ঘিটত নয় তাহা তাহার বাঁকা হািস হইেত মাণ
হইল।

স ােরর কােছ প িছেল ব ামেকশ িপছন হইেত িজ াসা কিরল , ‘আপনােক যিদ
কউ খুন কের আিম জানব কী কের?’

সত কাম িফিরয়া দাঁড়াইয়া বিলল , ‘খবেরর কাগেজ পােবন। তা ছাড়া আপিন খাঁজ
খবর িনেত পােরন। বিশ িদন বাধ হয় অেপ া করেত হেব না।’

সত কাম ান কিরেল আিম দরজা ব  কিরয়া ত েপােশ আিসয়া বিসলাম।
সত বতী। হািস-ভরা মুেখ পুনঃ েবশ কিরল। মেন হইল স দরজার আড়ােলই িছল। ‘এক
হাজার টাকার জেন  ভাবিছেলা , পেল তা এক হাজার টাকা।’ ব ামেকশ িবরস মুেখ
নাট িল সত বতীর িদেক বাড়াইয়া িদয়া বিলল , ‘িপপীিলকা খায় িচিন , িচিন যাগান
িচ ামিণ। আর িক , এবার কা ীর যা ার উেদ াগ আেয়াজন  কের দাও।’ আমােক
বিলল , ‘ কমন দখেল ছাকরােক?’

বিললাম , ‘এত কম বয়েস এমন দু-কানকাটা বহায়া আেগ দিখিন।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আিমও না। িক  আ য , িনেজর াণ বাঁচােত চায় না , মরার পর

অনুস ান করােত চায়!’
পরিদন সকালেবলা সত বতী বিলল , ‘কা ীর য যােব , লপ িবছানা ক?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ কন , গত বছর পাটনায় তা িছল।’
সত বতী বিলল , ‘ স তা সব দাদার। আমােদর িক িকছু আেছ! নহাত কলকাতার

শীত , তাই চেল যায়। কা ীর যেত হেল অ ত দুেটা িবিলিত ক ল চাই। আর আমার
জেন  একটা বীভার- কাট।’

‘ ঁ। চল অিজত , ব েনা যাক।’
 কিরলাম , ‘ কাথায় যােব?’

স বিলল , ‘চল , সুিচ া এে িরয়েম যাই। রথ দখা কলা বচা দুইই হেব।’
বিললাম , ‘সত বতীও চলুক না , িনেজ পছ  কের কনাকাটা করেত পারেব।’
ব ামেকশ সত বতীর পােন তাকাইল , সত বতী ক ণ ের বিলল , ‘ যেত তা ইে

করেছ , িক  যাই কী কের? খাকার ই ু েলর গািড় আসেব য।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ তামার যাবার দরকার নই। আিম তামার িজিনস পছ  কের

িনেয় আসব। দেখা , অপছ  হেব না।’
সত বতী ব ামেকেশর পােন সহাস  কটা পাত কিরেয় িভতের চিলয়া গল,

ব ামেকেশর পছে র উপর তাহার য অটল িব াস আেছ তাহাই জানাইয়া গল।
সত বতীর শৗিখন িজিনেসর কনাকাটা অবশ  িচরকাল আিমই কিরয়া থািক। িক  এখন
বস কাল পিড়য়ােছ , ফা ন মাস চিলেতেছ–

দু’জেন বািহর হইলাম। সােড় ন’টার সময় ধমতলা ীেট প িছয়া দিখলাম
এে িরয়েম ার খুিলয়ােছ , কা  কা  আ  কােচর জানালা হইেত পদ সিরয়া িগয়ােছ।
িভতের েবশ কিরলাম। িবশাল ঘর , মােজিয়ক মেঝর উপর ইত ত নানা শৗিখন পেণ র
শা- কস সাজােনা রিহয়ােছ। দুই চািরজন াহক ইিতমেধ ই আিসয়া উপি ত হইয়ােছন ,



তাঁহারা অিধকাংশই উ িব  ণীর মিহলা। কমচারীরা িনজ িনজ ােন দাঁড়াইয়া তােদর
মন যাগাইেতেছ। একিট ৗঢ়ােগােছর ভ েলাক ঘেরর এ- া  হইেত ও- া  পদচারণ
কিরেত কিরেত সব  নজর রািখয়ােছন।

‘আসেত আ া হাক। কী চাই বলুন?’
ব ামেকশ ঘেরর এিদক ওিদক তাকাইয়া কুি ত ের বিলল , ‘সামান  িজিনস– গাটা

দুই িবিলিত ক ল। পাওয়া যােব িক?’
‘িন য়। আসুন আমার সে ।’ ভ েলাক আমােদর একিদেক লইয়া চিলেলন , ‘আর

িকছু?’
‘আর একটা মেয়েদর বীভার- কাট।’
‘পােবন। এই য িলফট—ওপের ক ল বীভার- কাট দুইই পােবন।’
ঘেরর কােণ একিট ছাট িলফট ওঠা-নামা কিরেতেছ , আমরা তাহার সামেন িগয়া

দাঁড়াইেতই িপছন হইেত ক বিলল , ‘আিম এঁেদর দখিছ।’
পিরিচত ক ের িপছু িফিরয়া দিখলাম–সত কাম। িসে র সু ট পরা িছমছাম

চহারা , এত ণ স বাধহয় এই ঘেরই িছল , িবজাতীয় পাশােকর জন  ল  কির নাই।
ৗঢ় ভ েলাকিট তাহােক দিখয়া বিলেলন , ‘ও-আ া। তুিম এঁেদর ওপের িনেয় যাও , এঁরা

িবিলিত ক ল আর বীভার- কাট িকনেবন।’ বিলয়া আমােদর িদেক একটু হািসয়া অন
চিলয়া গল।

ব ামেকশ চিকেত একবার সত কেমর িদেক একবার ৗঢ় ভ েলােকর িদেক চািহয়া
মৃদুকে  বিলল , ‘ইিন আপনার—’

সত কাম মুখ িটিপয়া হািসল , ‘পাটনার।’
‘অথাৎ–বাবা?’
সত কাম ঘাড় নািড়য়া সায় িদল। এত ণ ৗঢ় ভ েলাকেক দিখয়াও ল  কির

নাই , এখন ভাল কিরয়া দিখলাম। িতিন অদূের দাঁড়াইয়া অন  একজন াহেকর সে  কথা
বিলেতিছেলন এবং মােঝ মােঝ অ ভােব আমােদর িদেক দৃি  িফরাইেতিছেলন।
শ ামবণ দীঘাকৃিত চওড়া কাঠােমার মানুষ , িচবুেকর হাড় দৃঢ়। বয়স আ াজ পায়তাি শ ,
রােগর চুেল ঈষৎ পাক ধিরয়ােছ। দাকানদািরর লৗিকক িশ তা সে ও মুেখ একটা
তপঃকৃশ তার ভাব। দাকানদািরর অবকােশ ভ েলােকর মজাজ বাধ কির একটু
কড়া।

এই সময় িলফট নািময়া আিসল , আমরা খাঁচার মেধ  ঢুিকয়া ি তেল উপি ত
হইলাম।

সত কাম ব ামেকেশর িদেক চটুল ভূভ ী কিরয়া বিলল , ‘সিত  িকছু িকনেবন? না
সেরজিমন তদারেক বিরেয়েছন?’

‘সিত  িকনব।’
উপিরতলািট নীেচর মত সাজান নয় , অেনকটা দােমর মত। তবু এখােনও

িটকেয়ক তা ঘুিরয়া বড়াইেতেছ। সত কাম আমােদর য-িদেক লইয়া গল স-িদকটা
গরম কাপড়- চাপেড়র িবভাগ। সত কেমর ইি েত কমচারী অেনক রকম িবিলিত ক ল
বািহর কিরয়া দখাইল। এ-সব ব াপাের ব ামেকশ িচটা ও িচিনর েভদ বােঝ না , আিমই
দুইিট ক ল বািছয়া লইলাম। দাম িবল ণ চড়া, িক  িজিনস ভাল।

অতঃপর বীভার- কাট। নানা রেঙর–নানা মােপর কাট–সব িলই অি মূল । আমরা
স িল লইয়া নাড়াচাড়া কিরেতিছ দিখয়া সত কাম বিলল , ‘মােপর কথা ভাবেছন? বীভার-
কাট একটু িঢেলঢালা হেলও িত হয় না। যটা পছ  হয় আপনার িনেয় যান , যিদ নহাত
বমানান হয় বদেল দব।’



একিট গাঢ় ব িন রেঙর কাট আমার পছ  হইল , িক  দােমর িটিকট দিখয়া
ইত ত কিরেত লািগলাম। সত কাম অব া বুিঝয়া বিলল , ‘দােমর জেন  ভাবেবন না। ওটা
সাধারণ খির ােরর জেন । আপনারা খিরদ দােম পােবন। —আসুন।’

আমােদর ক ািশয়ােরর কােছ লইয়া িগয়া সত কাম বিলল , ‘এই িজিনস েলা খিরদ
দের দওয়া হে । ক াশেমেমা কেট িদন।’

‘ য আ া।’ বিলয়া বৃ  ক ািশয়ার ক াশেমেমা িলিখয়া িদল। দিখলাম িটিকেটর
দােমর চেয় ায় প াশ টাকা কম হইয়ােছ। মন খুিশ হইয়া উিঠল; গত রাে  সত কাম
স ে  য ধারণা জি য়ািছল তাহাও বশ খািনকটা পিরবিতত হইল। নাঃ , আর যাই হাক ,
ছাকরা এেকবাের চুষুি  চামার নয়।

এই সময় উপিরতলায় একিট ত ণীর আিবভাব হইল। বরবিণনী যুবতী , সাজ
পাশােক লীলা-লািলেত র পিরচয় আেছ। সত কাম একবার ঘাড় িফরাইয়া ত ণীেক দিখল;
তাহার মুেখর চহারা বদলাইয়া গল। স এক চ ু  কুি ত কিরয়া আমােদর বিলল ,
‘আপনােদর বাধহয় আর িকছু কনার নই? আিম তাহেল—নতুন াহক এেসেছ–আ া
নম ার।’

মধুগে  আকৃ  মৗমািছর মত সত কাম িসধা যুবতীর িদেক উিড়য়া গল। আমরা
িজিনসপ  প াক করাইয়া যখন নীেচ নািমবার উপ ম কিরেতিছ , দিখলাম সত কাম
যুবতীেক স ূণ ম মু  কিরয়া ফিলয়ােছ, যুবতী সত কােমর বচানামৃত পান কিরেত
কিরেত তাহার সে  সে  ঘুিরেতেছ।

বাসায় িফিরয়া সত বতীেক আমােদর খিরদ দখাইলাম। সত বতী খুবই আ ািদত
হইল এবং িনবাচন- নপুেণ র সম  শংসা িনিবচাের ব ামেকশেক অপণ কিরল।
বস কােলর এমনই शिशभ!

আিম যখন িজিনস িলর মূল  ােসর কথা বিললাম তখন সত বতী িবগিলত হইয়া
বিলল , ‘অ াঁ–সিত । ভারী ভাল ছেল তা সত কাম।’

ব ামেকশ ঊ িদেক িসগােরেটর ধাঁয়া ছািড়য়া বিলল , ‘ভারী ভাল ছেল! সানার
চাঁদ ছেল! যিদ কউ ওেক খুন না কের , দাকান শী  িগরই লােট উঠেব।’

স ােবলা ব ামেকশ আমােক লইয়া বড়াইেত বািহর হইল। এবার গিত আমহা
ীেটর িদেক। ৩৩/৩৪ ন র বািড়র স ুেখ যখন প িছলাম তখন ঘার ঘার হইয়া

আিসয়ােছ। েদােষর এই সময়িটেত কিলকাতার ফুটপােথও ণকােলর জন  লাক-চলাচল
কিময়া যায় , বাধ কির রা ার আেলা লার তী  কের। আমরা উি  বািড়র স ুেখ
িগয়া দাঁড়াইলাম। বিশ পিথক নাই, কবল গােয় চাদর-জড়ােনা একিট লাক ফুটপােথ
ঘারােফরা করেতিছল, আমােদর দিখয়া একটু দূের সিরয়া গল।

৩৩/৩৪ ন র বািড় এেকবাের ফুটপােথর উপর নয়। থেম একিট ছাট লাহার
ফটক , ফটক হইেত গিলর মত স  ইট-বাঁধােনা রা া কুিড়-পঁিচশ ফুট। িগয়া বািড়র সদের
ঠিকয়েছ। দাতলা বািড় , স ুখ হইেত খুব বড় মেন হয় না। সদর দরজার দুই পােশ দুইিট
জানালা , জানালার মাথার উপর দাতলায় দুইিট গালাকৃিত ব ালকিন। বািড়র িভতের
এখনও আেলা েল নাই। ফুটপােথ দাঁড়াইয়া মেন হইল একিট ীেলাক দাতলার একিট
ব ালকিনেত বিসয়া বই পিড়েতেছ িকংবা সলাই কিরেতেছ। ব ালকিনর ঢালাই লাহার
রিলেঙর িভতর িদয়া অ ভােব দখা গল।

‘ ব ামেকশবাবু!’
ছন হইেত অতিকত আ ােন দু’জেনই িফিরলাম। গােয় চাদর-জড়ােনা য লাকিটেক

ঘারােফরা কিরেত দিখয়িছলাম , স আমােদর িপছেন আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ। পু কায় যুবক,
মাথায় চুল ছাট কিরয়া ছাঁটা , মুখখানা যন চনা- চনা মেন হইল। ব ামেকশ বিলল , ‘ ক?’



যুবক বিলল , ‘আমােক িচনেত পারেলন না। স ার? সিদন সর তী পুেজার চাঁদা
িনেত িগেয়িছলাম। আমার নাম ন  ঘাষ , আপনার পাড়ােতই থািক।’

ব ামেকশ বিলল , ‘মেন পেড়েছ। তা তুিম ও-পাড়ার ছেল , ভর সে েবলা এখােন
ঘারাঘুির করছ , কন?’

‘আে –ন  ঘােষর একটা হাত চাদেরর িভতর হইেত বািহর হইয়া আিসয়া আবার
তৎ ণাৎ চাদেরর মেধ  লুকাইল। তবু দিখয়া ফিললাম , হােত একিট িভি পাল। অথাৎ
দড় হেত খঁেট। ব িট আকাের ু  হইেলও বলবান ব ি র হােত মারা ক অ ।
ব ামেকশ সি  নে  ন  ঘাষেক িনরী ণ কিরয়া বিলল , ‘কী মতলব বল দিখ?’

‘মতলব-আে  ন  একটু কােছ ঘঁিষয়া িন ের বিলল , ‘আপনােক বলিছ স ার , এ-
বািড়েত একটা ছাঁড়া থােক , তােক ঠ াঙাব।’

‘তাই নািক! ঠ াঙােব কন?’
‘কারণ আেছ স ার। িক  আপনারা এখােন কী করেছন? এ-বািড়র কাউেক চেনন

নািক?’
‘সত কামেক িচিন। তােকই ঠ াঙােত চাও- কমন?’
‘আে —’ ন  একটু িবচিলত হইয়া পিড়ল , ‘আপনার সে  িক ওর খুব ঘিন তা

আেছ নািক?’
‘ঘিন তা নই। িক  জানেত চাই ওেক কন ঠ াঙােত চাও। ও িক তামার কানও

অিন  কেরেছ?’
‘অিন – স অেনক কথা স ার। যিদ নেত চান , আমার সে  আসুন; কােছই

ভুেত েরর আখড়া , সখােন সব নেবন।’
‘ভূেত েরর আখড়া! ‘
‘আে  আমােদর ব ায়াম সিমিত। কােছই গিলর মেধ । চলুন।’
‘চল।’
ইিতমেধ  রা ার আেলা িলয়ােছ। আমরা ন েক অনুসরণ কিরয়া একিট গিলর

মেধ  েবশ কিরলাম , িকছু দূর িগয়া একিট পাঁচলেঘরা উঠােনর মত ােন প িছলাম।
উঠােনর পােশ গাটা দুই নানাধরা জীণ ঘের আেলা িলেতেছ। উঠান ায় অ কার ,
সখােন কেয়কজন কপিনপরা যুবক ডন- বঠক িদেতেছ , মু র ঘুরাইেতেছ এবং আরও নানা
কাের দহয েক মজবুত কিরেতেছ। ন  পাশ কাটাইয়া আমােদর ঘের লইয়া গল।

ঘেরর মেঝায় সতরি  পাতা; একিট অিতকায় ব ি  বিসয়া আেছন। ন  পিরচয়
করাইয়া িদল , ইিন ব ায়াম সিমিতর ও াদ , নাম ভূেত র বাগ। সাথকনামা ব ি  , কারণ
তাঁহার গােয়র রঙ ভূেতর মতন এবং মুখখানা বােঘর মতন; উপর  দহায়তন হািতর
মতন। মাথায় একগািছও চুল নাই , বয়স ষােটর কাছাকািছ। ইিন বাধহয় যৗবনকােল া
িছেলন অথবা কুি িগর িছেলন , বেয়াগেত ব ায়াম সিমিত খুিলয়া বিসয়ােছন।

ন  বিলল , ‘ভুেত রদা , ব ামেকশবাবু ম  িডেটকিটভ , সত কামেক চেনন।’
ভুেত র ব ামেকেশর িদেক বাঘা চাখ িফরাইয়া বিলেলন , ‘আপিন পুিলেসর লাক?

ঐ ছাঁড়ার মু ি ?’
ব ামেকশ সিবনেয় জানাইল , স পুিলেসর লাক নয় , সত কােমর সিহত তাহার

আলাপও মা  একিদেনর। সত কামেক হার কিরবার েয়াজন কন হইয়ােছ তাঁহাই ধু
জািনেত চায় , অন  কানও দুরিভসি  নাই। ভুেত র একটু নরম হইয়া বিলেলন , ‘ ছাঁড়া
পেগয়া পািজ। পাড়ার কেয়কজন ভ েলাক আমােদর কােছ নািলশ কেরেছন। ছাঁড়া
মেয়েদর িবর  কের। এটা ভদরেলােকর পাড়া , এ-পাড়ায় ও-সব চলেব না।’

এই সময় আরও কেয়কজন গলদঘম ম বীর ঘের েবশ কিরল এবং আমােদর



িঘিরয়া বিসয় কটমট চে  আমােদর িনরী ণ কিরেত লািগল। ই বাঝা গল ,
সত কামেক ঠ াঙইবার স  একজেনর নয় , সম  ব ায়াম সিমিতর অনুেমাদন ইহার
প ােত আেছ। িনেজেদর িনরাপ া স ে  শি ত হইয়া উিঠলাম। গিতক সুিবধার নয় ,
সত কােমর ফাঁড়াটা আমােদর উপর িদয়া বুিঝ যায়।

ব ামেকশ িক  সামলাইয়া লইল। শা ের বিলল , ‘পাড়ার কানও লাক যিদ
ব ািত কের তােক শাসন করা পাড়ার লােকরই কাজ , এ-কাজ অন  কাউেক িদেয় হয়
না। আপনারা সত কামেক শােয় া করেত চান তােত আমার কানই আপি  নই। তােক
যতটুকু জািন দু’ ঘা িপেঠ পড়েল তার উপকারই হেব। ধু একটা কথা , খুেনাখুিন করেবন
না। আর , কাজটা সাবধােন করেবন , যােত ধরা না পেড়ন।’
 

ন  এক মুখ হািসয়া বিলল , ‘ সইজেনই তা কাজটা আিম হােত িনেয়িছ স ার। দু-
চার ঘা িদেয় কেট পড়ব। আিম এ-পাড়ার ছেল নই , িচনেত পারেলও সনা  করেত
পারেব না।’

ব ামেকশ হািসয়া গাে া ান কিরল , ‘তব্ু , যিদ কানও গ েগাল বােধ আমােক খবর
িদও। আজ তাহেল উিঠ। নম ার , ভূেত রবাবু।’

বড় রা ায় আমােদর প ছাইয়া িদয়া ন  আখড়ায় িফিরয়া গল। ব ামেকশ িন াস
ছািড়য়া বিলল , ‘বাপ , এেকবাের বােঘর হায় গলা বািড়েয়িছলাম!’

আিম বিললাম , ‘িক  সত কামেক মারধর করার উৎসাহ দওয়া িক তামার উিচত?
তুিম ওর টাকা িনেয়ছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘দু-চার ঘা খেয় যিদ ওর াণটা বঁেচ যায় সটা িক ভাল নয়?’
যিদও আিম কানও িদন অিফস-কাছাির কির নাই , তবু কন জািন না। রিববার

সকােল ঘুম ভািঙেত িবল  হয়। পূবপু েষরা চাকুের িছেলন , রে র মেধ  বাধ হয়
দাসে র দাগ রিহয়া িগয়ােছ।

পরিদনটা রিববার িছল , বলা সােড় সাতটার সময় চাখ মুিছেত মুিছেত বািহেরর
ঘের আিসয়া দিখ ব ামেকশ দুহােত খবেরর কাগজটা খুিলয়া ধিরয়া একদৃি  তাকাইয়া
আেছ। আমার আগমেন স চ ু  িফরাইল না , সংবাদপ টােকই যন সে াধন কিরয়া বিলল ,
‘িনশার পন সম তার এ বারতা র দূত!’

তাহার ভাবগিতক ভাল ঠিকল না , িজ াসা কিরলাম , ‘কী হেয়েছ?’
স কাগজ নামাইয়া রািখয়া বিলল , ‘সত কাম কাল রাে  মারা গেছ।’
‘অ াঁ! িকেস মারা গল?’
‘তা জািন না।– তির হেয় নাও , আধা ঘ ার মেধ  ব েত হেব।’
আিম কাগজখানা তুিলয়া লইলাম। মধ  পৃ ার তলার িদেক পাঁচ লাইেনর খবর—
–অদ  শষ রাে  ধমতলার িস  সুিচ া এে িরয়েমর মািলক সত কাম দােসর

সে হজনক অব ায় মৃতু  ঘিটয়ােছ। পুিলস তদে র ভার লইয়ােছ।
সত কাম তেব িঠকই বুিঝয়ািছল , মৃতু র পূবাভাস পাইয়ািছল। িক  এত শী !

থেমই রণ হইল , কাল স ার সময় ন  ঘাষ চাদেরর মেধ  খেট লুকাইয়া বািড়র
সামেন ঘারাঘুির কিরেতিছল–

বলা সােড় আটটার সময় ব ামেকশ ও আিম আমহা  ীেট উপি ত হইলাম।
ফটেকর বািহের ফুটপােথর উপর একজন কনে বল দাঁড়াইয়া আেছ; একটু খঁুতখঁুত কিরয়া



আমােদর িভতের যাইবার অনুমিত িদল।
ইট-বাঁধােনা রা া িদয়া সদের উপি ত হইলাম। সদর দরজা খালা রিহয়ােছ , িক

সখােন কহ নাই। বািড়র িভতর হইেত কা াকািটর আওয়াজও পাওয়া যাইেতেছ না।
ব ামেকশ দরজার স ুেখ প িছয়া থমিকয়া দাঁড়াইয়া পিড়ল , নীরেব মািটর িদেক অ ুিল
িনেদশ কিরল। দিখলাম দরজার িঠক সামেন ইট-বাঁধােনা রা া যখােন শষ হইয়ােছ
সখােন খািনকটা রে র দাগ। কাঁচা র  নয় , িবঘাত মাণ ােনর র  কাইয়া চাপড়া
বাঁিধয়া িগয়ােছ।

আমরা একবার দৃি  িবিনময় কিরলাম; ব ামেকশ ঘাড় নািড়ল। তারপর আমরা র -
িল  ানটােক পাশ কাটাইয়া িভতের েবশ কিরলাম।

একিট চওড়া বারা া , তাহার দুই পােশ দুইিট দরজা। একিট দরজায় তালা লাগােনা ,
অন িট খালা; খালা দরজা িদয়া মাঝাির। আয়তেনর অিফস-ঘর দখা যাইেতেছ। ঘেরর
মাঝখােন একিট বড় টিবল , টিবেলর স ুেখ ঊষাপিতবাবু একাকী বিসয়া আেছন।

ঊষাপিতবাবু টিবেলর উপর দুই কনুই রািখয়া দুই করতেলর মেধ  িচবুক আব
কিরয়া বিসয়া মু  আমরা েবশ করেল দুিখাভরা চাখ তুিলয়া চািহলন ,  িন াণ ের
বলেলন, ‘কী চাই?’

ব ামেকশ টিবেলর পােশ িগয়া দাঁড়াইল , সহানুভূিতপূণ ের বিলল , ‘এ-সময়
আপনােক িবর  করেত এলাম , মাফ করেবন। আমার নাম ব ামেকশ ব ী—’

ঊষাপিতবাবু ঈষৎ সজাগ হইয়া পযায় েম আমােদর িদেক চাখ িফরাইেলন ,
তারপর বিলেলন , ‘আপনােদর আেগ কাথায় দেখিছ। বাধহয় সুিচ ায়।–কী নাম বলেলন?’

‘ ব ামেকশ ব ী। ইিন অিজত বে াপাধ ায়।–কাল আমরা আপনার দাকােন
িগেয়িছলাম—’

ঊষাপিতবাবু আমােদর নাম পূেব িনয়ােছন বিলয়া মেন হইল না , িক  খে েরর
িত দাকানদােরর াভািবক িশ তা বাধ হয় তাঁহার অি ম াগত , তাই কানও কার

অধীরতা কাশ না কিরয়া বিলেলন , ‘িকছু দরকার আেছ িক? আিম আজ একটু–বািড়েত
একটা দুঘটনা হেয় গেছ—’

ব ামেকশ বিলল , ‘জািন। সই জেন ই এেসিছ। সত কামবাবু–’
‘আপিন সত কামেক িচনেতন?’
‘মা  পর  িদন তাঁর সে  দখা হেয়েছ। িতিন আমার কােছ একটা াব িনেয়

এেসিছেলন–’
‘কী াব?’
‘িতিন াব কেরিছেলন য , হঠাৎ যিদ তাঁর মৃতু  হয় তাহেল আিম তাঁর মৃতু  স ে

অনুস ান করব।’
ঊষাপিতবাবু এবার খাড়া হইয়া বিসেলন , িকছু ণ িনিনেমষ চে  চািহয়া থািকয়া

যন বল দয়ােবগ দমন কিরয়া লইেলন , তারপর সংযত ের বিলেলন , ‘আপনারা বসুন।
—সত কাম তাহেল বুঝেত পেরিছল। িক  মাফ করেবন , আপনার কােছ সত কাম কন
িগেয়িছল বুঝেত পারিছ না। আপিন—আপনার পিরচয়-মােন আপিন িক পুিলেসর লাক?
িক  পুিলস তা কাল রাে ই এেসিছল , তারা—’

‘না , আিম পুিলেসর লাক নই। আিম সত াে ষী। বসরকারী িডেটকিটভ বলেত
পােরন।’

‘ও—’ ঊষাপিতবাবু অেনক ণ চুপ কিরয়া রিহেলন , তারপর বিলেলন , ‘সত কাম
কােক সে হ কের , আপনােক বেলিছল িক?’

‘না, কা র নাম কেরনিন।–এখন আপিন যিদ অনুমিত কেরন। আিম অনুস ান



করেত পাির।‘
‘িক –পুিলস তা অনুস ােনর ভার িনেয়েছ , তার চেয় বিশ আপিন কী করেত

পারেবন?’
‘িকছু করেত পারব। িকনা তা এখনও জািন না। তেব চ া করেত পাির।’
এত বড় শােকর মেধ ও ঊষাপিতবাবু য িবষয়বুি  হারান নাই। তাই তাহার পিরচয়

এবার পাইলাম।
িতিন বিলেলন , ‘আপিন াইেভট িডেটকিটভ , আপনােক কত পাির িমক িদেত

হেব?’
ব ামেকশ বিলল , ‘িকছুই িদেত হেব না। আমার পাির িমক সত কামবাবু িদেয়

গেছন।’
ঊষাপিতবাবু খর চে  ব ামেকেশর পােন চািহেলন , তারপর চাখ নামাইয়া

বিলেলন , ‘ও। তা আপিন অনুস ান করেত চান ক ন। িক  কানও লাভ নই ,
ব ামেকশবাবু।’

‘লাভ নই কন?’
‘সত কাম তা আর িফের আসেব না , ধু জল ঘালা কের লাভ কী?’
ব ামেকশ িকছু ণ ি র নে  ঊষাপিতবাবুর পােন চািহয়া থািকয়া ধীর ের বিলল ,

‘আপনার মেনর ভাব আিম বুেঝিছ। আপিন িনি  থাকুন , জল ঘালা হেত আিম দব না।
আমার উে শ  ধু সত  আিব ার করা।’

ঊষাপিতবাবু একিট া  িন াস ফিলেলন , ‘ বশ। আমােক কী করেত হেব বলুন।’
ব ামেকশ বিলল , ‘কাল কখন কীভােব সত কামবাবুর মৃতু  হেয়িছল আিম িকছুই

জািন না। আপিন বলেত পারেবন িক?’
ঊষাপিতবাবুর মুখখানা যন আরও ি  হইয়া উিঠল , িতিন বুেকর উপর একবার

হাত বুলাইয়া বিলেলন , ‘আিমই বিল—আর ক বলেব? কাল রাি  একটার সময় আিম
িনেজর ঘের ঘুেমাি লাম , হঠাৎ একটা আওয়াজ েন ঘুম ভেঙ গল। দুম কের একটা
আওয়াজ। মেন হল যন সদেরর িদক থেক এল–’

‘মাফ করেবন , আপনার শাবার ঘর কাথায়?’
ঊষাপিতবাবু ছােদর িদেক অ ুিল িনেদশ কিরয়া বিলেলন , ‘এর ওপেরর ঘর। আিম

একই ই , পােশর ঘের ী শান।’
‘আর সত কামবাবু কান ঘের েতন?’
‘সত কাম নীেচ ত। ঐ য বারা ার ওপাের ঘেরর দাের তালা লাগােনা রেয়েছ

ওটা তার শাবার ঘর িছল। আমার ীর শাবার ঘর ওর ওপের।’
‘সত কামবাবু নীেচ েতন কন?’
ঊষাপিতবাবু উ র িদেলন না , উদাসচে  বািহেরর জানালার িদেক তাকাইয়া

রিহেলন। তাঁহার ভাবভ ী হইেত ই বাঝা গল য , রাি কােল িনিবে  বিহগমন ও
ত াবতেনর সুিবধার জন ই সত কাম নীেচর ঘের শয়ন কিরত। তাহার রাে  বািড়

িফিরবার সমেয়রও িঠক িছল না।
এই সময় িভতর িদেকর দরজার পদ সরাইয়া একিট মেয় হােত সরবেতর গলাস

লইয়া েবশ কিরল এবং আমােদর দিখয়া থমিকয়া গল , অিনি ত ের একবার ‘মামা-?
বিলয়া ন যেযৗ ন তে ৗ হইয়া রিহল। মেয়িটর বয়স সেতেরা-আঠােরা, সু রী নয় িক
পুর  গড়ন, চটক আেছ। বতমােন তাহার মুেখ- চােখ শ ার কােলা ছায়া পিড়য়ােছ।

ঊষাপিতবাবু তাহার িদেক মুখ িফরাইয়া বিলেলন , ‘দরকার নই।’ মেয়িট চিলয়া
গল।



ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘আপনার বািড়েত ক ক থােক?’
ঊষাপিতবাবু বিলেলন , ‘আমরা ছাড়া আমার দুই ভাগেন ভাগনী থােক।
‘এিট আপনার ভাগনী?
‘হ াঁ।’
‘কতিদন এরা আপনার কােছ আেছ?’
‘বছরখােনক আেগ ওেদর বাপ মারা যায়। মা আেগই িগেয়িছল। সই থেক আিম

ওেদর িতপালন করিছ। বািড়েত আমরা ক’জন ছাড়া আর কউ নই।’
‘চাকর-বাকর?’
‘পুরেনা চাকর সহেদব বািড়েতই থােক। স ছাড়া িঝ আর বামনী আেছ , তারা রাে

থােক না।’
‘বুেঝিছ। তারপর কাল রাি র ঘটনা বলুন।’
ঊষাপিতবাবু চােখর উপর িদয়া একবার করতল চালাইয়া বিলেলন , ‘হ াঁ। আওয়াজ

েন আিম ব ালকিনর দরজা খুেল বাইের িগেয় দাঁড়ালাম। নীেচ অ কার , িকছু দখেত
পলাম না। তারপরই সদর দরজার কাছ থেক সহেদব চীৎকার কের উঠল…ছুটেত ছুটেত
নীেচ নেম এলাম , দিখ সহেদব দরজা খুেলেছ , আর–সত কাম দরজার সামেন পেড় আেছ।
াণ নই , িপেঠর িদক থেক িল ঢুেকেছ।’

‘ িল! ব ুেকর িল?’
‘হ াঁ। সত কাম রাজই দির কের বািড় িফরত। সহেদব বরা ায় েয় থাকত ,

দরজায় টাকা পড়েল উেঠ দার খুেল িদত। কাল স টাকা েন দার খালবার আেগই
কউ িপছন িদক থেক সত কামেক িল কেরেছ।’

‘ িল। আিম ভেবিছলাম—’ ব ামেকশ থািময়া বিলল , ‘তারপর বলুন।’
ঊষাপিতবাবু একটা চাপা িন াস ফিলেলন , ‘তারপর আর কী? পুিলেস টিলেফান

করলাম।’
ব ামেকশ িকছু ণ নতমুেখ িচ া কিরল , তারপর মুখ তুিলয়া বিলল , ‘সত কামবাবুর

ঘের তালা ক লািগেয়েছ?’
ঊষাপিত বিলেলন , ‘সত কাম যখনই বািড় ব ত , িনেজর ঘের তালা িদেয় যত।

কালও বাধহয় তালা িদেয়ই বিরেয়িছল , তারপর–’
‘বুেঝিছ। ঘেরর চািব তাহেল পুিলেসর কােছ?
‘খুব স ব।’
‘পুিলস ঘর খুেল দেখিন?
‘না।’
‘যাক , আপনার কােছ আর িবেশষ িকছু জানবার নই। এবার বািড়র অন  সকলেক

দু’ একটা কথা িজ াসা করেত চাই।’
‘কােক ডাকব বলুন।’
‘সহেদব বািড়েত আেছ?’
‘আেছ িন য়। ডাকিছ।’
আিসয়া বিসেলন।
সহেদব েবশ কিরল। জরাজীণ বৃ  , শরীের কবল হাড় ক’খানা আেছ। মাথায়

ঝাঁকড়া পাকা চুল ,  পাকা , এমন িক চােখর মিণ পয  ফ াকােস হইয়া িগয়ােছ। লালচম
িশিথলেপশী মুেখ হাবলার মত ভাব।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘ তামার নাম সহেদব? তুিম কত বছর এ-বািড়েত কাজ
করছ?’



সহেদব উ র িদল না , ফ ালফ াল কিরয়া একবার আমােদর িদেক একবার
ঊষাপিতবাবুর িদেক তাকাইেত লািগল। ঊষাপিতবাবু বিলেলন , ‘ও আমার েরর সময়
থেক এ-বািড়েত আেছ– ায় পঁয়ি শ বছর।’

ব ামেকশ সহেদবেক বিলল , ‘তুিম কাল রাে –‘
ব ামেকশ কথা শষ কিরবার আেগই সহেদব হাত জাড় কিরয়া বিলল , ‘আিম িকছু

জািনেন বাবু।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আমার কথাটা েন উ র দাও। কাল রাে  সত কামবাবু যখন

দাের টাকা িদেয়িছেলন তখন তুিম জেগ িছেল?’
সহেদব পূববৎ জাড়হে  বিলল , ‘আিম িকছু জািনেন বাবু।’
ব ামেকশ তী  দৃি েত তাহােক িব  কিরয়া বিলল , ‘মেন করবার চ া কর। স-

সময় দু   কের একটা আওয়াজ েনিছেল?’
‘আিম িক ু  জািনেন বাবু।’
অতঃপর ব ামেকশ যত  কিরল সহেদব তাহার একিটমা  উ র িদল-আিম িকছু

জািনেন বাবু। এই সবা ীন অ তা কতখািন সত  অনুমান করা কিঠন; মাট কথা সহেদব
িকছু জািনেলও বিলেব না। ব ামেকশ িবর  হইয়া বিলল , ‘তুিম যেত পার। ঊষাপিতবাব্ু ,
এবার আপনার ভাগনীেক ডেক পাঠান।’

ঊষাপিতবাবু সহেদবেক বিলেলন , ‘চুমিকেক ডেক দ।’
সহেদব চিলয়া গল। িকছু ণ পের চুমিক েবশ কিরল , চ াকৃত দৃঢ়তার সিহত

টিবেলর পােশ আিসয়া দাঁড়াইল। দিখলাম তাহার মুেখ আশ ার ছায়া আরও গাঢ় হইয়ােছ ,
আমােদর িদেক চাখ তুিলয়াই আবার নত কিরল।

ব ামেকশ সহজ সুের বিলল , ‘ তামার মামার কােছ নলাম তুিম বছরখােনক হল
এ-বািড়েত এেসছ। আেগ কাথায় থাকেত?

চুমিক ধরা-ধরা গলায় বিলল , ‘মািনকতলায়।’
‘ লখাপড়া কের?’
‘কেলেজ পিড়।’
‘আর তামার ভাই?’
‘দাদাও কেলেজ পেড়।’
‘আ া , কাল রাি ের তুিম কখন জানেত পারেল?’
চুমিক একটু দাম লইয়া আে  আে  বিলল , ‘আিম ঘুেমাি লুম। দাদা এেস দাের

ধা া িদেয় ডাকেত লাগল , তখন ঘুম ভাঙল।’
‘ও—তুিম রাি ের ঘেরর দরজা ব  কের শাও?’
চুমিক যন থতমত খাইয়া গল , বিলল , ‘হ াঁ।’
‘ তামার শাবার ঘর নীেচ না ওপের?’
নীেচ িপছন িদেক। আমার ঘেরর পােশ দাদার ঘর।’
‘তাহেল ব ুেকর আওয়াজ তুিম নেত পাওিন?’
‘না।’
‘ঘুম ভাঙার পর তুিম কী করেল?’
‘দাদা আর আিম এই ঘের এলুম। মামা পুিলসেক ফান কেরিছেলন।’
‘আর তামার মামীমা?’
‘তাঁেক তখন দিখিন। এখান থেক ওপের িগেয় দখলুম। িতিন িনেজর ঘেরর

মেঝায় অ ান হেয় পেড় আেছন।’ চুমিকর চাখ জেল ভিরয়া উিঠল।
ব ামেকশ সদয় কে  বিলল , ‘আ া , তুিম এখন যাও। তামার দাদােক পািঠেয়



িদও।’
চুমিক ঘেরর বািহের যাইেত না যাইেত তাহার দাদা ঘের েবশ কিরল; মেন হইল

স ােরর বািহের অেপ া কিরয়া িছল। ভাই বােনর চহারায় খািনকটা সাদৃশ  আেছ।
িক  ছেলিটর চােখর দৃি  একটু অ ুত ধরেনর। প াঁচার চােখর মত তাহার চােখও
একটা িনিনেমষ আচ ল একা তা। স অত  সংযতভােব টিবেলর পােশ আিসয়া
দাঁড়াইল এবং িন েলক চে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহল।

সওয়াল জবাব আর  হইল।
‘ তামার নাম কী?’
‘শীতাং  দ ।’
‘বয়স কত?’
‘কুিড়।’
‘কাল রাে  তুিম জেগ িছেল?’
‘হাঁ।’
‘কী করিছেল?’
‘পড়িছলাম।’
‘কী পড়িছেল? পরী ার পড়া?’
‘না। গািকর ‘ লায়ার ডপথস পড়িছলাম। রাে  পড়া আমার অভ াস।’
‘ও…িব ুেকর আওয়াজ নেত পেয়িছেল?’
‘ পেয়িছলাম। িক  ব ুেকর আওয়াজ বেল বুঝেত পািরিন।’
‘তারপর?’
সহেদেবর চীৎকার েন িগেয় দখলাম।’
‘তারপর িফের এেস তামার বানেক জাগােল?’
‘হ াঁ।’
ব ামেকশ িকছু ণ িচবুেকর তলায় করতল রািখয়া বিসয়া রিহল। দিখলাম

ঊষাপিতবাবুও িনিল ভােব বিসয়া আেছন , ে া েরর সব কথা তাঁহার কােন যাইেতেছ
িকনা সে হ। মেনর অ কার অতেল িতিন ডুিবয়া িগয়ােছন।

ব ামেকশ আবার সওয়াল আর  কিরল।
‘তুিম রাে  শাবার সময় দরজা ব  কের শাও?’
না , খালা থােক।’
‘চুমিকর দার ব  থােক?’
‘হ াঁ।। ও মেয় , তাই।’
‘যাক।–কাল রাে  সকেল েয় পড়বার পর তুিম বািড়র বাইের িগেয়িছেল?’
‘না।’
‘সদর দরজা ছাড়া বািড় থেক ব বার অন  কানও রা া আেছ?’
‘আেছ। িখড়িকর দরজা।’
‘না। ব েল আিম জানেত পারতাম। িখড়িকর দরজা আমার ঘেরর পােশই। দার

খুলেল ক াঁচ-কাঁচ শ  হয়। তাছাড়া রাে  িখড়িকর দরজায় তালা লাগােনা থােক।’
‘তাই নািক! তার চািব কার কােছ থােক?’
‘সহেদেবর কােছ।’
‘ ঁ। সত কামবাবু রাে  দির কের বািড় িফরেতন তুিম জান?’
‘জািন।’
‘ রাজ জানেত পারেত কখন িতিন বািড় ফেরন?’



‘ রাজ নয় , মােঝ মােঝ পারতাম।’
‘আ া , তুিম এখন যেত পার।’
শীতাং  আরও িকছু ণ বামেকেশর পােন িন লক চািহয়া থািকয়া ধীের ধীের

চিলয়া গল।
ব ামেকশ ঊষাপিতবাবুর িদেক িফিরয়া ঈষৎ স ু িচত ের বিলল , ‘ঊষাপিতবাব্ু ,

এবার আপনার ীর সে  একবার দখা হেত পাের িক?’
ঊষাপিতবাবু চমিকয়া উিঠেলন , ‘আমার ী! িক  িতিন—তাঁর অব া—’
‘তাঁর অব া আিম বুঝেত পারিছ। তাঁেক এখােন আসেত হেব না , আিমই তাঁর ঘের

িগেয়
‘দু’-একটা কথা—’
ব ামেকেশর কথা শষ হইল না , একিট মিহলা অধীর হে  পদ সরাইয়া ঘের েবশ

কিরেলন। িতিন য ঊষাপিতবাবুর ী , তাহােত সে হ রিহল না। ব ামেকশেক ল  কিরয়া
িতিন তী  ের বিলেলন , ‘ কন আপিন আমার ামীেক এমনভােব িবর  করেছন? কী চান
আপিন? কন এখােন এেসেছন?’

আমরা তাড়াতািড় উিঠয়া দাঁড়াইলাম। মিহলািটর বয়স বাধকির চি েশর কাছাকািছ
িক  চহারা দিখয়া আরও কম বয়স মেন হয়। রঙ ফরসা , মুেখ সৗ েযর িচ  এেকবাের
লু  হয় নাই। বতমােন-তাঁহার মুেখ পু েশাক অেপ া াধই অিধক ফুিটয়ােছ। ব ামেকশ
অত  মালােয়ম সুের বিলল , ‘আমােক মাফ করেবন , নহাত কতেব র দােয় আপনােদর
িবর  করেত এেসিছ–’

মিহলািট বিলেলন , ‘ ক ডেকেছ। আপনােক? এখােন আপনার কানও কতব  নই।
যান আপিন , আমােদর িবর  করেবন না।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আপিন িক চান না য সত কামবাবুর মৃতু র একটা িকনারা হয়?’
‘না , চাই না। যা হবার হেয়েছ। আপিন যান , আমােদর রহাই িদন।’
‘আ া , আিম যাি ।’
আমরা ঊষাপিতবাবুর পােন চািহলাম। িতিন িব য়াহতভােব ীর পােন চািহয়া

আেছন , যন িনেজর চ ু কণেক িব াস কিরেত পািরেতেছন না। মিহলািটও একবার ামীর
িত দৃি  িফরাইেলন , তারপর তপেদ ঘর হইেত বািহর হইয়া গেলন।

আমরা সদর দরজার বািহের আিসয়া দাঁড়াইলাম। ঊষাপিতবাবুও আমােদর িপছন
িপছন আিসয়ািছেলন , তাঁহার মুেখর িব য়াহত ভাব স ূণ কােট নাই। িতিন ার ব
কিরয়া িদবার উপ ম কিরয়া বিলেলন , ‘আমােদর মানিসক অব া বুেঝ মা করেবন।
নম ার।’

দরজা ায় ব  হইয়া আিসয়ােছ , এমন সময় ব ামেকশ বিলল , ‘ওটা কী?’
আিসবার সময় চােখ পেড় নাই, কবােটর
উচুেত একিট সানালী চাকিত চকচক কিরেতেছ। ঊষাপিতবাবু ার ব  কিরেত

িগয়া থািময়া গেলন। চাকিতটা আয়তেন চাঁিদর টাকার চেয় িকছু বড়। ব ামেকশ নত
হইয়া সটা দিখল , আঙুল িদয়া সটা পরী া কিরল। বিলল , ‘রাংতার চাকিত , গদ িদেয়
কবােট জাড়া রেয়েছ।’ স সাজা হইয়া ঊষাপিতবাবুেক িজ াসা কিরল , ‘এটা কী?’

ঊষাপিতবাবু ি ধাভের বিলেলন , ‘কী জািন , আেগ ল  কেরিছ বেল মেন হে  না।’
ব ামেকশ বিলল , ‘স িত কউ সঁেটেছ। বািড়েত ছাট ছেলিপেল থাকেল বাঝা

যত। িক –আপিন একবার খাঁজ নেবন?’
ঊষাপিতবাবু সহেদবেক ডািকেলন , স যথারীিত বিলল , ‘আিম িকছু জািনেন

বাবু।’চুমিকও িকছু বিলেত পািরল না। শীতাং  বিলল , ‘আিম কাল সে র সময় যখন বািড়



এেসিছ তখন ওটা িছল না।’
আমার মাথায় নানা িচ া আিসেত লািগল। সত কামেক য খুন কিরয়ােছ স িক

িনেজর পিরচেয়র ইি ত এইভােব রািখয়া িগয়ােছ? হরতেনর ট া! লামহষণ উপন ােস
এই ধরেনর িজিনস দখা যায় বেট। িক –

কানও হিদস পাওয়া গল না। আমরা চিলয়া আিসলাম।
রা ায় বািহর হইয়া ব ামেকশ হােতর ঘিড় দিখয়া বিলল , ‘এখনও দশটা বােজিন।

চল, থানাটা ঘুের যাওয়া যাক।’
থানার িদেক চিলেত চিলেত ব ামেকশ এক সময় িজ াসা কিরল , ‘বািড়র লােকর

এেজহার নেল। কী মেন হল?’
এই কথাটাই আমার মেনর মেধ  ঘুরপাক খাইেতিছল। বিললাম , ‘কাউেকই খুব বিশ

শাকাত মেন হল না।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ বাদ আেছ , অ  শােক কাতর , বিশ শােক পাথর।’
বিললাম , ‘ বাদ থাকেত পাের , িক  ঊষাপিতবাবু এবং তাঁর ীর আচরণ খুব

াভািবক নয়। সত কাম ভাল ছেল িছল না , িনেজর উ লতায় বাপমা’ ক অিত া কের
তুেলিছল , সবই সি যু হেত পাের। তবু ছেল তা। একমা  ছেল। আমার িব াস এই
পিরবােরর মেধ  কাথাও একটা ম  গলদ আেছ।’

‘অবশ । সত কামই তা একটা ম  গলদ। স যাক , দরজায় রাংতার চাকিতর অথ
িকছু বুঝেল?’

‘না। তুিম বুেঝিছ?’
‘স ূণ আকি ক হেত পাের। িক  তা যিদ না হয়—’
থানায় প িছয়া দিখলাম , দােরাগা ভবানীবাবু আমােদর পিরিচত লাক। বয়  ব ি ;

শ- ব  টিবেলর উপর খুিলয়া রািখয়া কাজ কিরেতেছন। আমােদর দিখয়া খুব খুিশ
হইয়ােছন মেন হইল না। তবু যেথািচত িশ তা দখাইয়া শেষ খােটা গলায় বিলেলন ,
‘আপিন আবার এর মেধ  কন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘পেকচে  জিড়েয় পেড়িছ।’
ভবানীবাবু পূববৎ িন ের বিলেলন , ‘ ছাঁড়া পাকা শয়তান িছল। য তােক খুন

কেরেছ স সংসােরর উপকার কেরেছ। এমন লাকেক মেডল দওয়া উিচত।’
ব ামেকশ বিলল , ‘তা বেট। আপনারা যা করেছন ক ন , আিম তার মেধ  নাক

গলােত চাই না। আিম ধু জানেত চাই–’
ভবানীবাবু তাহােক দৃি -িশলাকায় িব  কিরয়া বিলেলন , ‘সত াে ষণ? কী জানেত

চান বলুন।’
‘ পা -মেটম িরেপাট এখনও বাধহয় আেসিন?’
‘না। সে  নাগাদ পাওয়া যেত পাের।’
‘সে ার পর আিম আপনােক ফান করব-ব ুেকর িলেতই মৃতু  হেয়েছ?’
‘বড় ব ুক নয় , িপ ল িক া িরভলবার। িলটা িপেঠর বা িদেক ঢুেকেছ , সামেন

িক  বেরায়িন। শরীেরর িভতেরই আেছ। িপেঠ য ফুেটা হেয়েছ সটা খুব ছাট , তাই মেন
হয় িপ ল িক া িরভলবার।’

‘িপেঠর িদেক ফুেটা হেয়েছ , তার মােন য িল কেরেছ স সত কেমর িপছেন িছল।’
‘হ াঁ। হয়েতা ফটেকর িভতর িদেক ঝাপঝােড়র মেধ  লুিকেয় বেস িছল , যই

সত কাম সদর দরজার সামেন িগেয় দাঁিড়েয়েছ অমিন িল কেরেছ , তারপর ফটক িদেয়
বিরেয় গেছ।’

‘ ঁ। এ-পাড়ায় একটা ব ায়াম সিমিত আেছ আপিন জােনন? ‘জািন। তােদর কাজ



নয়। তারা দু-চার ঘা হার িদেত পাের , খুন করেব না , সবাই ভ েলােকর ছেল।’
 

ভ েলােকর ছেল খুন কের না , পুিলেসর মুেখ একথা নুতন বেট। িক  ব ামেকশ
সিদক িদয়া গল না , বিলল ‘ভ েলােকর ছেলর কথায় মেন পড়ল। সত কেমর এক
িপসতুেতা ভাই বািড়েত থােক , তােক দেখেছন?’

ভবানীবাবু একটু হািসেলন , ‘ দেখিছ। পুিলেস তার নাম আেছ।’
‘তাই নািক! কী কেরেছ। স?’
‘ ছেলটা ভালই িছল , তারপর গত দা ার সময় ওর বাপেক মুসলমােনরা খুন কের।

সই থেক ওর ভাব বদেল গেছ। আমােদর সে হ ও কম- স-কম গাটা িতেনক খুন
কেরেছ। অবশ  পাকা মাণ িকছু নই।’

‘ওর চােখর চাউিন দেখ আমারও সই রকম সে হ হেয়িছল। আপনার িক মেন
হয় এ-ব াপাের তার হাত আেছ?’

‘িকছুই বলা যায় না , ব ামেকশবাবু। সত কেমর মত পাঁঠা যখােন আেছ সখােন
সবই স ব। তেব যতদূর জানেত পারলাম যখন খুন হয় তখন স বািড়র মেধ  িছল।
সহেদেবর চীৎকার েন ওর মামা আর ও একসে  সদর দরজায় প েচিছল। সত কামেক
িপছন থেক য িল কেরেছ তার পে  সটা স ব নয়।’

ব ামেকশ  কিরল , ‘ছােতর ওপর থেক িল করা িক স ব?’
ভবানীবাবু বিলেলন , ‘ছােতর ওপর িল করেল িলটা শরীেরর ওপর িদক থেক

নীেচর িদেক যত। িলটা গেছ। িপছন িদক থেক সামেনর িদেক। সুতরাং—’
এই সময় টিলেফান বািজল। ভবানীবাবু টিলেফােনর মেধ  দু’চার কথা বিলয়া

আমােদর কিহেলন , ‘আমােক এখিন ব েত হেব। জার তলব–’
‘আমরাও উিঠ।’ ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল , ‘ভাল কথা , মৃতু কােল সত কেমর

সে  কী কী িজিনস িছল–’
‘ঐ য পােশর ঘের রেয়েছ , দখুন না িগেয়।’ বিলয়া ভবানীবাবু কামের ক

বাঁিধেত লািগেলন।
পােশর ঘের একিট টিবেলর উপর কেয়কিট িজিনস রাখা রিহয়ােছ। সানার

িসগােরট- কসিট দিখয়াই িচিনেত পািরলাম। তাছাড়া ইি র ািসক , চামড়ার মিনব াগ ,
একিট ছাট বদু িতক টচ ভৃিত রিহয়ােছ। ব ামেকশ স িলর উপর একবার চাখ
বুলাইয়া িফিরয়া আিসল। ভবানীবাবু এত েণ ক  বাঁধা শষ কিরয়ােছন , দরাজ হইেত
িপ ল লইয়া কামেরর খােপ পুিরেতেছন। বিলেলন , ‘ দখেলন? আর িকছু দখবার নই
তা? আ া , চিল।’

ভবানীবাবু চিলয়া গেলন। তাঁহার ভাবগিতক দিখয়া মেন হইল , িতিন আসামীেক
ধিরবার কানও চ াই কিরেবন না। শষ পয  সত কেমর মৃতু -রহস  অমীমাংিসত থািকয়া
যাইেব।

আমরাও বািহর হইলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘এতদূর যখন এেসিছ , চল বােগর
আখড়া দেখ যাই।’

‘এখন িক কা র দখা পােব?’
‘ দখাই যাক না। আর কউ না থাক বাগ মশাই িন য় হায় আেছন।’
বাঘ িক  হায় নাই। িগয়া দিখলাম দরজায় তালা লাগােনা। একজন ভৃত  ণীর



লাক দাওয়ায় বিসয়া িবিড় টািনেতিছল , স বিলল , ‘ভূতু সদারেক খঁুজেতেছন? আে  িতিন
আজ সকােলর গািড়েত কাশী গেছন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘বল িক! এেকবাের কাশী!-তুিম ক?’
লাকিট বিলল , ‘আে  আিম তনার চাকর। ঘর ঝাঁট িদ , কাপড় কািচ , কলসীেত

জল ভির। আজ সকােল ঘর ঝাঁট িদেত এেস দখনু সদার খবেরর কাগজ পড়েতেছন।
কলসীেত জল ভের িনেয় এনু , সদর সেজা েজ তির। কইেলন , আিম কাশী চ ু  ,
সে েবলা ছেলরা এেল কেয় িদও।’

বুিঝেত বাকী রিহল না , ভূেত র বাগ খবেরর কাগেজর সংবাদ পিড়য়ােছন এবং
িবল  না। কিরয়া অ িহত হইয়ােছন।

বাসায় িফিরলাম ায় সওয়া এগােরাটায়। দিখ ব  দরজার সামেন ন  ঘাষ
তী মাণভােব পায়চাির কিরেতেছ। তাহার মুখ  , চােখ শি ত অ । ব ামেকশ
ােরর কড়া নািড়য়া ি তমুেখ ন েক িজ াসা কিরল , ‘কী খবর?’

‘আে  স ার…’ বিলয়া ন  ঠাঁট চািটেত লািগল।
পঁুিটরাম আিসয়া দরজা খুিলয়া িদল, আমরা ন েক লইয়া িভতের আিসয়া বিসলাম।

ন  আরও দু’চার বার ঠাঁট চািটয়া বিলল , ‘সত কেমর খবর েনেছন?’
ব ামেকশ িসগােরট ধরাইেত ধরাইেত বিলল , ‘ েনিছ। তুিম কাথায় নেল?’
ন  বিলল , ‘সকালেবলায় ও-পাড়ায় এক ব ু র বািড়েত িগেয়িছলাম , খবর পলাম

কাল রাি ের কউ সত কামেক িল কের মেরেছ। আিম িক  িকছু জািন না। স ার। কাল
সে েবলা সই য আপনার আখড়া থেক চেল এেলন , তারপর আিম আরও ওিদেক
যাইিন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ বাস , তামােক দু-চারেট কথা িজে স কির। ও-পাড়ায় তামার
জানােশানার মেধ  কা র িপ ল িক া িরভলবার আেছ?’

‘না স ার। থাকেলও আিম জািন না।’
‘ তামােদর আখড়ায় কা র নই?’
‘জািন না। তেব একটা লাক ভূেত েরর কােছ চারাই িপ ল িবি  করেত

এেসিছল।’
‘ চারাই িপ ল?’
‘হ াঁ স ার। েনিছ। যুে র পর অেনক চারাই িপ ল িকনেত পাওয়া যত।’
‘ভুেত র িকেনিছল?’
‘তা জািন না। আমােদর সামেন কেনিন।’
‘আ া , ও-কথা যাক।–সত কাম ভ ঘেরর মেয়েদর িপছেন লাগত। কীভােব িপছেন

লগত বলেত পার?’
ন  িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া রিহল , তারপর বিলল , ‘স ার , সত কাম জাদুম  জানত ,

দুেটা কথা বেলই মেয় েলােক বশ কের ফলত। তারপর িনেজর দাকােন িনেয় যত ,
ভাল ভাল িজিনস উপহার িদত , হােটেল িনেয় িগেয় খাওয়াত—’ কুি তভােব স চুপ
কিরল।

‘বুেঝিছ। মেয়রাও নহাত িনেদাষ নয়।’ গ ীর মুেখ িকছু ণ িসগােরট টািনয়া
ব ামেকশ বিলল , ‘ ী- াধীনতাও িবনামূেল  পাওয়া যায় না। যাক , কান কান ভ েলােকর
মেয়র সে  সত কেমর ঘিন তা হেয়িছল , তুিম বলেত পার?

ন  আরও কুি ত হইয়া পিড়ল , ‘সকেলর কথা জািন না। স ার , তেব ৭৩ ন েরর
অিখলবাবু আমােদর ব ায়াম সিমিতেত নািলশ কেরিছেলন , তাঁর মেয় শাভনা–। তারপর
রােম রবাবুর নাতনী– সও িকছু িদন সত কেমর ফাঁেদ পেড়িছল , ভীষণ কেল াির হবার



যাগাড় হেয়িছল। যােহাক , তার িবেয় হেয় গেছ—’
‘আর কউ?’
‘আর–ভবানীবাবুর মেয় সিললা–’
‘ কান ভবানীবাবু?’
‘ও-পাড়ার থানার দােরাগা ভবানীবাবু। িতিন মেয়েক ঘের ব  কের রেখিছেলন।

তারপর এখন মামার বািড় পািঠেয় িদেয়েছন।’
ব ামেকেশর সিহত আমার একবার চিকত দৃি -িবিনময় হইল। স উিঠয়া দাঁড়াইয়া

আড়েমাড়া ভািঙল , ন েক বিলল , ‘আ া ন  , তুিম আজ এস। অন  সময় তামার সে
আবার কথা হেব। ভাল কথা , তামােদর ও াদ পািলেয়েছ। তুিম এখন িকছুিদন আর
ওিদেক যও না।’

ন  আবার ঠাঁট চািটয়া বিলল , ‘আ া স ার।’
সম  িদন ব ামেকশ অন মন  হইয়া রিহল। বকােল সত বতী দু-একবার কা ীর

যা ার স  আেলাচনা কিরবার চ া কিরল , িক  ব ামেকশ িনেত পাইল না , ইিজ-
চয়াের ইয়া কিড়কােঠর পােন তাকাইয়া রিহল।

আিম বিললাম , ‘তাড়া িকেসর? এ-ব াপােরর আেগ িন ি  হাক।’
সত বতী বিলল , ‘িন ি  হেত বিশ দির নই। মুখ দেখ বুঝেত পারিছ না।’
ব ামেকশ সত বতীর কথা িনেত পাইল িকনা বলা যায় না , আপন মেন ‘রাংতার

চাকিত বিলয়া দীঘ াস ফিলল।
সত বতী আমার পােন অথপূণ ঘাড় নািড়য়া মুচিক হািসল।
স ার পর থানায় ফান কিরবার কথা। আিম রণ করাইয়া িদেল ব ামেকশ বিলল ,

‘তুিমই ফান করা অিজত।’
থানার ন র বািহর কিরয়া ফান কিরলাম। ভবানীবাবু উপি ত িছেলন, বিলেলন,

‘এইমা  িরেপাট এেসেছ , মৃতু র সময় রাি  বারটা থেক দুেটার মেধ । িলটা .৪৫
িরভলবােরর , বাঁ িদেক ািপউলার নীেচ িদেয় ঢুেক দয  ভদ কের ডান িদেকর তৃতীয়
প ের আটেকেছ। িলর গিত নীেচর িদক থেক একটু ওপর িদেক , পােশর িদক থেক
মােঝর িদেক। —অন  কানও আঘােতর িচ  নই। —আর িক! পেটর মেধ  খািনকটা মদ
পাওয়া গেছ।’

ব ামেকশেক বিললাম। স িকছু ণ অবাক হইয়া আমার পােন চািহয়া রিহল , ‘ িলর
গিত-কী বলেল?’

‘নীেচর িদক থেক একটু ওপর িদেক , পােশর িদক থেক মােঝর িদেক। অথাৎ য
িল কেরেছ স রা ার বাঁিদেক ঝােপর মেধ  বেসিছল , বেস বেসই িল কেরেছ।’

ব ামেকশ আরও িকছু ণ তাকাইয়া রিহল , ‘উবু হেয় বেস িল কেরেছ! কন?’
‘তা জািন না। আমার সে  পরামশ কের িল কেরিন।’
ধীের বিলল , ‘ব াপারটা ভেব দখা। তামােদর ধারণা আততায়ী আেগ থেক

ফটেকর িভতর িদক লুিকেয় িছল, সত কাম ফটক িদেয় ঢুেক কুিড়-পঁিচশ ফুট রা া পার
হেয় সদর দরজার সামেন এেস কড়া নাড়ল , তখন আততায়ী তােক িল করল। আমার

 হে – কন? সত কাম যই ফটক িদেয় ঢুকল আততায়ী তখনই তােক িল করল না
কন। তােতই তা তার সুিবেধ , িল কেরই চটু কের ফটক িদেয় বিরেয় যেত পারত।
িল ল  হবার ভয়ও থাকত না।’

‘ ে র উ র কী–তুিমই বল।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ ে র উ র স বত এই য , আততায়ী ওিদক থেক িল

কেরিন। িক  তার চেয়ও ভাবনার কথা , রাংতার চাকিতটা ক লািগেয়িছল , কখন



লািগেয়িছল , এবং কন লািগেয়িছল।’
িজ াসা কিরলাম , ‘ওটা তাহেল আকি ক নয়?’
‘যতাই ভাবিছ ততাই মেন হে  ওটা আকি ক নয় , তার একটা গূঢ় অথ আেছ।

সই অথ জানেত পারেলই সমস ার সমাধান হেব।’
আিম বিসয়া ভািবেত লািগলাম রাংতার চাকিতর তাৎপয  কী? যিদ ধরা যায়

আততায়ী ওটা লাগাইয়ািছল। তেব তাহার উে শ  কী িছল? যিদ আততায়ী না লাগাইয়া
থােক। তেব ক লাগাইল? বািড়র কহ যিদ না হয় তেব ক? সত কাম িক? িক  কন?

ব ামেকশ হঠাৎ ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া বিসল , ‘অিজত , সত কােমর সে  কী কী
িজিনস িছল–থানায় টিবেলর ওপর দেখিছেল–মেন আেছ?’

বিললাম , ‘িসগােরট- কস িছল , ির ওয়াচ িছল , মিনবাগ িছল , মেদর া  ক িছল
আর-একটা ইেলকি ক টচ িছল।’

ব ামেকশ আবার আে  আে  ইয়া পিড়ল , ইেলকি ক টচ–! কলকাতায় পথ
চলাবার জেন  ইেলকি ক টচ দরকার হয় না।’

‘না। িক  ফটক থেক সদর দরজা পয  যেত হেল দরকার হয়।’
ব ামেকশ একটু হািসল , ‘তাহেল সত কাম টেচর আেলায় আততায়ীেক দখেত

পায়িন কন?’
সহসা এ- ে র উ র যাগাইল না। িকছু ণ কািটয়া গল , তারপর ব ামেকশ

অ াসি কভােব বিলল , ‘কাল সকােল শীতাং র সে  িনভৃেত কথা বলা দরকার।’
আিম উ িকতভােব তাহার িদেক তাকাইয়া রিহলাম , িক  স আর িকছু বিলল না;

বাধ কির কিড়কাঠ িনেত লািগল। িক  ল  কিরলাম , তাহার মুেখর িবরস অন মন তা
আর নাই , যন স িভতের িভতের উে িজত হইয়া উিঠয়ােছ।

পরিদন সকােল ঘুম ভািঙয়া উিঠয়া দিখ ব ামেকশ কাহােক ফান কিরেতেছ। আিম
চােয়র পয়ালা লইয়া বািহেরর ঘের আিসয়া বিসেল সও আিসয়া বিসল। তাহার মুখ
গ ীর।

িজ াসা কিরলাম , ‘কােক ফান করিছেল?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ঊষাপিতবাবুেক।’
‘হঠাৎ ঊষাপিতবাবুেক?’
‘শীতাং েক পািঠেয় িদেত বললাম।’
‘ও।–ওেদর বািড়র খবর কী?’
‘খবর-পুিলস কাল সে েবলা লাশ ফরত িদেয়িছল–ওঁরা শষ রাে  শান থেক

িফেরেছন।’ েণক চুপ কিরয়া থািকয়া ব ামেকশ বিলল , ‘কাল যিদ পুিলস খানাত ািস
করত। তাহেল িরভলভারটা বাধ হয় বািড়েতই পাওয়া যত। এখন আর পাওয়া যােব না।’

‘তার মােন বািড়র লােকর কাজ।’
ব ামেকশ উ র িদল না।
আধ ঘ া পের শীতাং  আিসল। ব ামেকশ বিলল , ‘এস- বাস। কাল তামার মামার

সামেন সব কথা িজ াসা করেত পািরিন।’
শীতাং  ব ামেকেশর সামেনর চয়াের বিসল এবং অপলক নে  তাহার পােন

চািহয়া রিহল।
ব ামেকশ আর  কিরল , ‘কাল থানায় খবর পলুম তুিম নািক দা ার সময় গাটা

দুি ন খুন কেরছ। কথাটা সিত ?’
শীতাং  উ র িদল না , িক  ভয় পাইয়ােছ বিলয়াও মেন হইল না; িনভীক একা

চােখ চািহয়া রিহল।



ব ামেকশ বিলল , ‘আমােক ে  বলেত পার , আিম পুিলেসর লাক নই।’
শীতাং র গলাটা যন ফুিলয়া উিঠল , স চাপা গলায় বিলল , ‘হ াঁ। ওরা আমার

বাবােক–’
ব ামেকশ হাত তুিলয়া বিলল , ‘জািন। কী িদেয় খুন কেরিছেল?’
‘ ছারা িদেয়।’
‘তুিম কখনও িরভলভার ব বহার কেরছ?’
‘না।’
‘সত কেমর িরভলভার িছল?’
‘জািন না। বাধহয় িছল না।’
‘বািড়েত কানও আে য়া  িছল িকনা জান?’
‘জািন না।’
‘সত কেমর সে  তামার স াব িছল?’
‘না। দু’জেন দু’জনেক এিড়েয় চলতাম।’
‘সত কাম ল ট িছল তুিম জানেত?
‘জানতাম।’
‘ তামার বাবােক তুিম ভালবাসেত। তামার বান চুমিকেকও িন য় ভালবাস?’
শীতাং  উ র িদল না , কবল চািহয়া রিহল। ব ামেকশ হঠাৎ  কিরল ,

‘সত কামেক খুন করবার ইে  তামার কানিদন হেয়িছল?’
শীতাং  এবারও উ র িদল না , িক  তাহার নীরবতার অথ ই বাঝা গল।

ব ামেকশ মৃদু হািসয়া বিলল বলেত হেব না , আিম বুেঝিছ। সত কামেক তুিম বাধহয়
শািসেয় িদেয়িছেল?’

শীতাং  সহজভােব বিলল , ‘হ াঁ। তােক বেল িদেয়িছলাম , বািড়েত বচাল দখেলই
খুন করব।’

ব ামেকশ অেনক ণ তাহার পােন চািহয়া রিহল; তী  চে  নয় , যন একটু
অন মন ভােব। তারপর বিলল , ‘ স-রাে  সহেদেবর চীৎকার েন তুিম সদের িগেয় িক
দখেল?’

‘ দখলাম সত কাম দরজার বাইের মুখ থুবেড় পেড় আেছ।’
‘কী কের দখেল? সখােন আেলা িছল?’
‘সত কেমর হােত একটা ল  টচ িছল , তারই আেলােত দখলাম। তারপর মামা

এেস সদেরর আেলা েল িদেলন।’
ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল। দুই-িতনটা ল া টান িদয়া বিলল , ‘ও-কথা যাক।

সত কামেক িনেয় তামার মামা আর মামীর মেধ  খুবই অশাি  িছল বাধহয়?’
‘অশাি –?’
‘হ াঁ। ঝগড়া বকবিক–এ-রকম অব ায় যা হেয় থােক।’
শীতাং  একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল , ‘না , ঝগড়া বকািবিক হত না।’
‘এেকবােরই না?’
‘না। মামা আর মামীমার মেধ  কথা নই।’
ব ামেকশ  তুিলল , ‘কথা নই! তার মােন?’
‘মামা মামীমার সে -কথা বেলন না , মামীমাও মামার সে  কথা বেলন না।’
‘ স িক , কেব থেক?’
‘আিম যেব থেক দখিছ। আেগ যখন মািনকতলায় িছলাম , ায়ই মামার বািড়

আসতাম। তখনও মামা-মামীমােক কথা বলেত িনিন।’



‘ তামার মামীম কমন মানুষ? ঝগড়ােট?’
‘ মােটই না। খুব ভাল মানুষ।’
ব ামেকশ আর  কিরল না , চাখ বুিজয়া যন ধ ান  হইয়া পিড়ল। আমার মেন

পিড়য়া গল , কাল সকালেবলা ঊষাপিতবাবুর ী সহসা ঘের েবশ কিরেল িতিন িব য়াহত
চে  তাহার পােন চািহয়া িছেলন। তখন তাঁহার সই চাহিনর অথ বুিঝেত পাির নাই। …
ামী- ীর দীঘ মনা র িক পুে র মৃতু েত জাড়া লািগয়ােছ?

শীতাং  চিলয়া যাইবার পরও ব ামেকশ অেনক ণ চ ু  মুিদয়া বিসয়া রিহল ,
তারপর িন াস ফিলয়া চাখ মিলল , ‘বড় ািজক ব াপার। —শীতাং েক কমন মেন
হল?’

‘মেন হল সিত  কথা বলেছ।’
‘ ছেলটা বুি মান–ভারী বুি মান।’ বিলয়া স আবার ধ ান  হইয়া পিড়ল।
আধা ঘ া পের তাহার ধ ান ভািঙল; বিহ ােরর কড়া নাড়ার শে । আিম উিঠয়া িগয়া

ার খুিললাম। দিখ-ঊষাপিতবাবু।
ব ামেকেশর আ ােন ঊষাপিতবাবু চয়াের আিসয়া বিসেলন। া  অবস  মূিত ,

চ ু  দু’িট ঈষৎ র াভ; শরীর যন ভািঙয়া পিড়বার উপ ম কিরেতেছ।
ব ামেকশ িসগােরেটর কীটা তাঁহার িদেক বাড়াইয়া িদল। দুইজেন িকছু ণ

অনুসি ৎসু চে  পর েরর িত চািহয়া রিহেলন , তারপর ঊষাপিতবাবু বিলেলন , ‘থাক ,
আিম এখিন উিঠব। আপনার ফান পাবার পর থানায় িগেয়িছলাম , তা ওরা তা কানও
খবরই রােখ না। তাই ভাবলাম দিখ যিদ আপিন কানও খবর পেয় থােকন।’

ঊষাপিতবাবুর কথায় য   িছল ব ামেকশ সরাসির তাহার উ র িদল না ,
বিলল , ‘একিদেনর কাজ নয় , সময় লাগেব। আপনার ওপর িদেয় খুবই ধকল যাে  , আপিন
আজ বািড় থেক না ব েলই পারেতন। আপনার ীেকও দখা শানা করা দরকার।’

ঊষাপিতবাবুর মুখ ল  কিরলাম , ীর সে  তাঁহার মুেখর কানও ভাবা র হইল
না; ীর সিহত তাঁহার য দীঘকােলর িব েয়াগ তাহার িচ মা  দখা গল না। বিলেলন ,
‘আমার ীর জেন ই ভাবনা। িতিন এেকবাের ভেঙ পেড়েছন। ‘ একটু থািময়া বিলেলন ,
‘ভাবিছ িকছুিদেনর জেন  ওঁেক িনেয় বাইের ঘুের এেল কমন হয়। কলকাতার বাইের গেল
হয়েত ওঁর মনটা—’

‘তা িঠক। কাথায় যােবন িকছু িঠক কেরেছন?’
‘না। কলকাতা ছেড় যখােন হাক গেলই বাধহয় কাজ হেব। কাশী বৃ াবন আ া

িদ ী–। িক  পুিলস আপি  করেব না তা?’
‘পুিলসেক বেল যােবন। আমার বাধ হয় আপি  করেব না।’
‘যিদ আপি  না কের , কাল পর র মেধ ই বিরেয় পড়ব। কলকাতা যন িবষবৎ

মেন হে । —আ া নম ার।’ বিলয়া ঊষাপিতবাবু উিঠয়া দাঁড়াইেলন।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘আপনার দাকান িক ব  রাখেবন?’
‘ দাকান-সুিচ া? না , ব  রাখব কন? দাকােনর পুরেনা খাজাি  ধন য়বাবু

আেছন। িব াসী লাক; িতিন চালােকন। আমার ভাগেন শীতুেকও ভাবিছ দাকােন ঢুিকেয়
নব , পড়া েনা কের আর কী হেব , দাকানটাই দখুক! আর তা আমার কউ নই। ‘
িন াস ফিলয়া িতিন ােরর পােন চিলেলন।

‘আপিন িক এখন দাকােনর িদেক যাে ন?’
‘না , দাকােন এখন আর যাব না। ধন য়বাবুেক ফান কের জািনেয় িদেয়িছ।’
‘আসুন তাহেল—নম ার।’
ঊষাপিতবাবু ান কিরেলন। ব ামেকশ পর পর িতনটা িসগােরট িনঃেশেষ



ভ ীভূত কিরয়া উিঠয়া দাঁড়াইল , ‘আিম একবার ব ি । তুিম বািড়েতই থাক।’
‘ কাথায় যা ?’
‘সুিচ া এে িরয়েম। খাজাি  ধন য়বাবুর সে  আলাপ করা দরকার।’
ব ামেকশ যখন িফিরল তখন দড়টা বািজয়া িগয়ােছ। আিম ান সািরয়া অেপ া

কিরেতিছ , সত বতী অি রভােব িভতর-বািহর কিরেতেছ। ব ামেকশ পা ািবটা খুিলয়া
ফিলল , পাখা চালাইয়া িদয়া ত েপােশর উপর ল া হইল। বস কাল হইেলও দুপুরেবলার
রৗ  বশ কড়া।

বিললাম , ‘খাজাি  মশােয়র সে  আলাপ বশ জেম উেঠিছল দখিছ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ ঁ। লাকিট ক জান? পর  সুিচ ার দাতলায় য ক ািশয়ার

আমােদর ক ালেমেমা কেটিছল সই।’
‘তাই নািক? তা কী পেল তার কাছ থেক?’
‘ পলাম—’ ব ামেকশ ঘুর  পাখার পােন চািহয়া হািসল , ‘একটা ীিত-উপহার।’
‘ ীিত-উপহার!’
‘হ াঁ। কুিড় পঁিচশ বছর আেগ িবেয়র সময় ীিত-উপহার ছাপার খুব চলন িছল ,

এখন কেম গেছ। ঘুিড়র কাগেজর মত িপতিপেত কাগেজর মােল লাল কািলেত ছাপা
কিবতা , মাথার ওপর ডানা- মেল- দওয়া জাপিতর ছিব। দেখিছ িন য়।’

‘ দেখিছ। খাজাি  মশায় এই ীিত-উপহার তামােক িদেয়েছন?’
‘হাঁ! ওই য পা ািবর পেকেট রেয়েছ , বার কের দখ না।’
‘িক –কার িবেয়র ীিত-উপহার?’
‘পেড়ই দখ না।’
পা ািবর পেকট হইেত ীিত-উপহার বািহর কিরলাম। িপতিপেত কাগেজ লাল

কািলেত ছাপা কিবতা , উপের মু প  জাপিত , এবং তাহােক িঘিরয়া রামধনুর আকাের
লখা আেছ–কুমারী সুিচ ার সে  ঊষাপিতর ভ পিরণয়। তারপর কিবতা। এ-কিবতা
পিড়য়া মােন বুিঝেত পাের এমন িদ  গজ পি ত পৃিথবীেত নাই। সবেশেষ কাব -রচিয়তার
নাম , ধন য় ম ল ও সুিচ া এে িরয়েমর কিমবৃ ।

বিললাম , এই কিবতার ঐিতহািসক মূল  থাকেত পাের। এ ছাড়া আর িকছু পেল
না?’

‘আর িকছুর দরকার নই। এই ীিত-উপহােরর মেধ  সব িকছু আেছ।’
‘িক আেছ? আিম তা িকছু দখিছ না।’
‘হায় অ ! ভাল কের দখ।’
কিবতা আবার পিড়লাম। পিড়েত খুবই ক  হইল , তবু পিড়লাম। তারপর বিললাম ,

‘এ-কিবতার মেধ  যিদ কানও ইশারা ইি ত থােক তার মােন বাঝা আমার ক  নয়।
সুিচ া িন য় ঊষাপিতবাবুর ীর নাম , তার সে  ঊষাপিতবাবুর িবেয় হওয়ােত ধন য় ম ল
এবং সুিচ া এে িরয়েমর কিমবৃ  খুব আ ািদত হেয়িছেলন , এইটুকুই আ াজ করিছ।’

‘কিবতা নয় , তািরখ-তািরখ! িবেয়র তািরখটা দখ।’
নীেচর িদেক বাঁ কােণ লখা িছল:
কিলকাতা , ১৩ই ফ য়াির , ১৯২৭।
বিললাম , ‘তািরখ দখলাম , িক  অ ানমসী দূর হল না।’
ব ামেকশ উিঠয়া বিসল , সত কাম তার জ -তািরখ বেলিছল , মেন আেছ?’
‘বেলিছল মেন আেছ , িক  তািরখটা মেন নই।’
‘আমার মেন আেছ।’
অধীর হইয়া উিঠলাম , ‘এ-সব সন-তািরেখর মােন কী? সত কেমর খুেনর সে ই বা



তার স ক কী?
‘ঘিন  স ক আেছ , ভেব দখ।’
‘ ভেব দখেত পাির না। তুিম যিদ বুেঝ থাক ক খুন কেরেছ। প াপি  বল।’
‘তুিম বুঝেত পারিছ না?’
না। ক খুন কেরেছ সত কামেক?’
‘ঊষাপিতবাবু।’
‘বাপ ছেলেক খুন কেরেছ?’
‘করেলও অন ায় হত না , িক  সত কম ঊষাপিতবাবুর ছেল নয়।’
মাথা লাইয়া গল , িকছু ণ জবুথবু হইয়া রিহলাম। তারপর সত বতী িভতেরর

দরজা হইেত গলা বাড়াইয়া বিলল , ‘হ াঁগা , আজ িক তামােদর উেপাস?’
অপরাে  চারেটর সময় আবার ঊষাপিতবাবু আিসেলন। এবারও অনাহূত

আিসয়ােছন। সকালেবলার া  িবষ তা আর নাই , চে  সতক তী তা। িতিন আিসয়া
ব ামেকেশর স ুেখ বিসেলন , িকছু ণ শনদৃি েত তাহােক িব  কিরয়া বিলেলন , ‘আপিন
ধন য়বাবুর সে  দখা করেত িগেয়িছেলন?’

‘ ব ামেকশ শা ের বিলল , ‘হ াঁ , িগেয়িছলাম।’
‘কী জানেত িগেয়িছেলন?’
‘যা জানেত িগেয়িছলাম তা জানেত পেরিছ।’
‘কী জানেত িগেয়িছেলন?’
‘সবই জানেত পেরিছ , ঊষাপিতবাবু। এমন িক দাের আট রাংতার চাকিতর ত ও

অজানা নই।’
ঊষাপিতবাবুর ে র তী তা যন ধা া খাইয়া থািময়া গল। িতিন আবার খািনক ণ

ব ামেকেশর মুেখর পােন চািহয়া রিহেলন , তারপর সংবৃত ের বিলেলন , ‘যা জানেত
পেরেছন তা আদালেত মাণ করেত পারেবন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘আপনার িবেয়র তািরখ আর সত কেমর জে র তািরখ ছাড়া আর
িকছু মাণ করা যােব িকনা সে হ। িক  আিম িকছুই মাণ করেত চাইিন , ঊষাপিতবাবু।
আিম ধু জানেত চেয়িছলাম। সত কাম আমােক বেলিছল তাঁর মৃতু  স ে  অনুস ান
করেত , আসামীেক পুিলেস ধিরেয় দবার কানও দািয়  আমার নই।’

ঊষাপিতবাবু ি রেনে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহেলন, ধীের ধীের তাঁহার
মুখভােবর পিরবতন হইল। এত ণ িতিন য যু  কিরবার জন  উদ ত হইয়ািছেলন , এখন
সহসা অ  নামাইেলন। অিব াস-িমি ত ের বিলেলন , ‘আপিন যা জানেত পেরেছন
পুিলসেক তা বলেবন না?’

ব ামেকশ বিলল , ‘না , পুিলস আমার সাহায  চায় না , আিম কন গােয় পেড় তােদর
সাহায  করেত যাব?’

ঊষাপিতবাবু পেকট হইেত মাল বািহর কিরয়া দুই হােত মাল িদয়া মুখ
ঢািকেলন। তাঁহার শরীর দুই িতনবার অব  আেবেগ ঝাঁকািন িদয়া উিঠল। তারপর িতিন
যখন মুখ খুলেলন , তখন দিখলাম তাঁহার মুেখর চহারা এেকবাের বদলাইয়া িগয়ােছ।
দীঘকাল রাগেভােগর পর মরণাপ  রাগী থম আেরােগ র আ াস পাইেল তাহার মুেখ য
ভাব ফুিটয়া ওেঠ ঊষাপিতবাবুর মুেখও সই ভাব ফুিটয়া উিঠয়ােছ। িতিন আরও িকছু ণ
নীরেব বিসয়া িনেজেক সামলাইয়া লইেলন , তারপর ভাঙা ভাঙা ের বিলেলন ,
‘ ব ামেকশবাব্ু , সত কােমর মৃতু  কন দরকার হেয়িছল। আপিন নেবন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘ নব। আপিন সব কথা বলুন।’
ঊষাপিতবাবু একবার কাতর চে  আমার পােন চািহেলন। তাঁহার চাহিনর অথ:



ব ামেকেশর কােছ িতিন িনেজর মম কথা বিলেত রাজী থািকেলও আর কাহারও স ুেখ
বিলেত অিন ু ক। ব ামেকশ তাঁহার মেনাভাব বুিঝয়া আমােক বিলল , ‘অিজত , তুিম একবার
হাওড়া শেন যাও , এনেকায়াির অিফস থেক জেন এস কা ীর যাওয়ার ব ব া কী
রকম। কা ীের গ েগাল চলেছ , আেগ থাকেত খবরাখবর িনেয় রাখা ভাল।’

মেন মেন একটু িনরাশ হইলাম , তারপর জামা কাপড় বদলাইয়া বািহর হইয়া
পিড়লাম।

হাওড়া শেনর কাজ সািরয়া যখন িফিরলাম। তখন স া হয়-হয়। সদর দরজা
ভজােনা িছল , েবশ কিরয়া দিখলাম ঊষাপিতবাবু চিলয়া িগয়ােছন , ছায়া  ঘেরর অপর
াে  জানালার সামেন চয়ার টািনয়া সত বতী ও ব ামেকশ ঘঁষােঘঁিধ বিসয়া আেছ।

জানালা িদয়া ফুরফুের দি ণা বাতাস আিসেতেছ। আমােক দিখয়া সত বতী একটু সিরয়া
বিসল।

আিম কােছ আিসয়া বিললাম , ‘ বশ তা কেপাত-কেপাতীর মত বেস মলয় মা ত
সবন করছ।– খাকা কাথায়?’

সত বতী একটু লি ত হইয়া বিলল , ‘পঁুিটরাম খাকােক পােক বড়ােত িনেয় গেছ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ দখ অিজত , কিবেদর কথা িমেছ নয়। তাঁরা য বস ঋতুর

সমাগেম েপ ওেঠন , তার যেথ  কারণ আেছ। মলয় মা েত যুবক যুবতীরাই বিশ
ঘােয়ল হয় বেট িক  বয়  ব ি রাও বাদ পেড়ন না। আমার িব াস , এটা যিদ বস কাল
না হত তাহেল ঊষাপিতবাবু সত কামেক খুন করেতন িকনা সে হ।’

বিললাম , ‘বল িক! বস কােলর এমন মারা ক শি র কথা কিবরা তা িকছু
লেখনিন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘প  না িলখেলও ইশারায় বেলেছন। শি মাে ই মারা ক; য
আ ন আেলা দয় সই আ নই পুিড়েয় ছারখার কের িদেত পাের।–িক  যাক , কা ীেরর
খবর কী বল।’

বিললাম , ‘কা ীের লড়াই বেধেছ , সাধারণ লাকেক যেত িদে  না। যেত হেল
ভারত সরকােরর পারিমট চাই।’

আিম একটা চয়ার আিনয়া ব ামেকেশর অন  পােশ বিসলাম। ব ামেকশ বিলল ,
‘পারিমট যাগাড় করা শ  হেব না। ভারত সরকােরর সে  এখন আমার গভীর ণয় ,
অ ত যতিদন ব ভভাই প ােটল বঁেচ আেছন। িক  কথা হে  , সবাই িমেল কা ীর
যাওয়া িক িঠক হেব? খাকা সেবমা  ু েল ঢুেকেছ , গরেমর ছুিটরও দির আেছ। ওেক
ু ল কামাই কিরেয় িনেয় যাওয়া আমার উিচত মেন হে  না।’

সত বতী বিলল , ‘ খাকা যােব কন? খাকা বািড়েত থাকেব। ঠাকুরেপা , তুিম খাকার
দখা না করেত পারেব না?

আিম িকছু ণ সত বতীর পােন চািহয়া থািকয়া বিললাম , ‘ও—এই মতলব। তামরা
দু’িটেত হংস-িমথুেনর মত কা ীের উেড় যােব , আর আিম খাকােক িনেয় বাসায় পেড়–
থাকব। ভাই ব ামেকশ , তুিম িঠক বেলছ , বস ঋতু বড় মারা ক ঋতু। িক  কুছ পেরায়া
নই। যাও তামরা টা টা কের বড়াও গ , আিম খাকােক িনেয় মেনর আনে  থাকব।
সিত  কথা বলেত িক , কা ীর যাবার ইে  আমার একটুও িছল না। বাংলােদশই আমার ভূ-
গ-জননী জ ভূিম  গাদিপ গরীয়সী।’ বিলয়া একটা িসগােরট ধরাইয়া ফিললাম।

সত বতী ঠাঁেটর উপর আঁচল চাপা িদয়া হািস গাপন কিরল। ব ামেকশ মৃদু েন
কিবতা আবৃি  কিরল , ‘ যৗবন মধুর কাল , আও িবনািশেব কাল , কােল িপও ম-মধু
কিরয়া যতন। —একটা িসগােরট দাও।’

িসগােরট িদয়া বিললাম , ‘কিবতা পেড় পেড় তামার চির  খারাপ হেয় গেছ। িক



ও-কথা এখন থাক , ঊষাপিত য িনেজর চিরতামৃত িনেয় গেলন তা বলেত বাধা আেছ
িক?’

ব ামেকশ বিলল , ‘িকছুমা  না। তামার জেন ই অেপ া কেরিছলাম। তামােদর
দু’জনেকই শানােত চাই। বড় মমাি ক কািহনী।’

িসগােরট ধরাইয়া ব ামেকশ বিলেত আর  কিরল—
‘সত কাম আমার কােছ এেসিছল এক আ য াব িনেয়—আমার যিদ হঠাৎ মৃতু

হয় আপিন অনুস ান করেবন। স জানত ক তােক খুন করেত চায় , িক  তার নাম
আমােক বলল না। তখনই আমার মেন  জাগল–নাম বলেত চায় না কন? এখন জানেত
পেরিছ , নাম না বলার তর কারণ িছল , পািরবািরক ক া বিরেয় পড়ত। স য
জারজ , তার মা য কলি নী , এ-কথা স কাশ করেত পােরিন; িনেজর মুেখ িনেজর
কল -কথা কটা লাক কাশ করেত পাের? সবাই তা আর সত যুেগর সত কাম নয়।

‘তবু একটা ইি ত স আমােক িদেয় িগেয়িছল—তার জ -তািরখ। িক  এমনভােব
িদেয়িছল য , একবারও সে হ হয়িন তার জ -তািরেখর মেধ ই তাঁর মৃতু -রহেস র চািব
আেছ। স জানত , আিম যিদ অনুস ান আর  কির তাহেল জ -তািরখটা আমার কােজ
লাগেব। সত কাম িবেবকহীন ল ট িছল , িক  তার বুি র অভাব িছল না।

‘এবার গাড়া থেক গ টা বিল। সত কেমর জে র আেগ থেক স-গে র সূ পাত।
ঊষাপিতবাবুর মুেখই এ-গে র বিশর ভাগ েনিছ , তবু গ টা য সিত  তােত সে হ নই।
িতিন িনেজেক রয়াত কেরনিন , িনেজর দাষ দুবলতা অকপেট ব  কেরেছন।

‘িবংশ শতা ীর ি তীয় দশেক রমাকা  চৗধুরী সুিচ া এে িরয়েমর িত া কেরন।
রমাকা  চৗধুরীর একমা  মেয়র নাম সুিচ া , মেয়র নােমই দাকােনর নাম। চৗধুরী
মশায় ভারী চতুর ব বসাদার িছেলন , দু-চার বছেরর মেধ ই তাঁর দাকান ফঁেপ উঠল।
ধমতলায় নতুন বািড় তির হল , জমজমাট ব াপার। চৗধুরী মশােয়র সুিচ া এে িরয়ম
িবলািত দাকােনর সে  ট া িদেত লাগল।

‘ঊষাপিত দাস ১৯২৫ সেন সামান  শপ-অ ািসসট াে র চাকির িনেয় সুিচ া
এে িরয়েম ঢােকন। তখন তাঁর বয়স একুশ বাইশ; গরীেবর ঘেরর বাপ-মা-মরা ছেল ,
লখাপড়া বিশ শেখনিন। িক  চহারা ভাল , বুি সুি  আেছ। দু-চার িদেনর মেধ ই িতিন
দাকােনর মাল িবি  করার কায়দাকানুন িশেখ িনেলন , খে রেক কী কের খুিশ রাখেত হয়
তার কৗশল আয়  কের ফলেলন। সহকমীেদর মেধ  িতিন খুব জনি য় হেয় উঠেলন।

েম য়ং কতার সুনজর পড়ল তাঁর ওপর। দু-চার টাকা কের মাইেন বাড়েত লাগল।
‘দু-বছর কেট গল। তারপর হঠাৎ একিদন ঊষাপিতবাবুর চরম ভােগ াদয় হল।

রমাকা  চৗধুরী তাঁেক িনেজর অিফস-ঘের ডেক বলেলন , ‘ তামার সে  আমার মেয়র
িবেয় িদেত চাই।’ এ- াব ঊষাপিতর ক নার অতীত , িতিন যন চাঁদ হােত পেলন। সই
য পকথা আেছ , পেথর িভিখিরর সে  রাজকেন র িবেয় , এ যন তাই। সুিচ ােক
ঊষাপিত আেগ অেনকবার দেখেছন , সুিচ া ায়ই দাকােন আসেতন। ভারী িমি  নরম
চহারা। ঊষাপিতর মন রামাে র গে  ভের উঠল।

‘মাসখােনেকর মেধ  িবেয় হেয় গল। খুব ধুমধাম হল। ঊষাপিতর সহকমীরা ীিত-
উপহার ছেপ ব ু েক অিভন ন জানােলন। ঊষাপিতবাবু এতিদন তাঁর িববািহতা বােনর
বািড়েত থাকেতন , এখন রবািড়েত তাঁর থাকার ব ব া হল। রবািড় অথাৎ আমহা

ীেটর বািড়। রমাকা  চৗধুরী বড়মানুষ , তায় িবপ ীক; িতিন মেয়েক কাছ-ছাড়া করেত
চান না।

‘ টােপর মেধ  বঁড়িশ আেছ। ঊষাপিত তা টর পেলন ফুলশয ার রাে । পকথার
-ইমারত ভেঙ পড়ল; বুঝেত পারেলন সুিচ া এে িরয়েমর কতা কন দীনদির



কমচারীর সে  মেয়র িবেয় িদেয়েছন। ফুেলর িবছানায় শয়ন করা হল না , ঊষাপিতবাবু
সারা রাি  একটা চয়াের বেস কািটেয় িদেলন। সকালেবলা রেক িগেয় বলেলন-আপনার
উে শ  িস  হেয়েছ , এবার আমােক িবদায় িদন।

‘রম াকা  চৗধুরী ঘােড়ল ব বসাদার , িতিন বাধহয় ত িছেলন; মালােয়ম সুের
জামাইেক বাঝােত আর  করেলন-সুিচ া ছেলমানুষ , মা-মরা মেয়; তার ওপর আজকাল
দেশ য হাওয়া বইেত  কেরেছ তােত মেয়েদর সামেল রাখাই দায়। সুিচ া খুবই ভাল
মেয় , কবল বতমান আবহাওয়ার দােষ একটু ভুল কের ফেলেছ। আজকাল ঘের ঘের
এই ব াপার হে  , ঠগ বাছেত গাঁ উেজাড় , িক  বাইেরর লাক িক জানেত পাের? সবাই
বৗ িনেয় মেনর সুখ ঘরক া কের। এ িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট করেত গেল িনেজর মুেখই চুন-কািল
পড়েব। অতএব—

‘ঊষাপিত িক  কথায় ভুলেলন না , বলেলন , ‘আমায় মাপ ক ন , আিম গরীব বেট।
িক  স  বংেশর ছেল। আিম পারব না।’

‘কথায় িচেড় িভজল না দেখ রমাকা  চৗধুরী া  ছাড়েলন। দরাজ থেক
ই া ির কাগেজ লখা দিলল বার কের বলেলন , ‘আজ থেক সুিচ া এে িরয়েমর তুিম
আট আনা অংশীদার। এই দখ দিলল। আিম মের গেল আমার যা িকছু সব তামরাই
পােব , আমার তা আর কউ নই। িক  আজ থেক তুিম আমার পাটনার হেল। দাকােন
আমার কুম যমন চেল তামার কুমও তমিন চলেব।’

‘ঊষাপিতর মাথা ঘুের গল। রাজকন ািট দাগী বেট। িক  হােত হােত অেধক
রাজ । মাট কথা ঊষাপিত শষ পয  রাজী হেয় গেলন , সদ  সদ  অত টাকার লাভ
সামলােত পারেলন না। িতিন রবািড়েত থাকেত রাজী হেলন। িক  ীর সে  তাঁর কান
স ক রইল না। সই য ফুলশয ার রাে  দু-চারেট কথা হেয়িছল , তারপর থেক কথা
ব ; শাবার ব ব াও আলাদা। বাইেরর লােক অবশ  িকছু জানল না , ধাঁকার টািট বজায়
রইল।

‘রমাকা  য বেলিছেলন সুিচ া ভাল মেয় , স-কথা নহাত িমেথ  নয়। থম
মহাযুে র পর বাঁধন ভাঙার একটা ঢউ এেসিছল , উ িব  সমােজর অবাধ মলা- মশা
সমােজর সকল ের ছিড়েয় পেড়িছল। সুিচ া আেলার নশায় িব া  হেয় একটু বিশ
মাতামিত কেরিছেলন। অিভভািবকার অভােব গ ীর বাইের য পা িদে ন তা বুঝেত
পােরনিন। িক  চ  ধা া খেয় তাঁর ঁশ হল। িবেয়র পর িতিন বাইের যাওয়া ব  কের
িদেলন , শা  সংযতভােব বািড়েত রইেলন। রমাকাে র বািড়েত লাক কম , আ ীয় জন
কউ নই , কবল রমাকা  , সুিচ া আর ঊষাপিত। ায়ী চাকেরর মেধ  সহেদব , আর বাকী
িব -চাকর েকা। সহেদব চাকিরটার বুি সুি  বিশ নই , িক  অটল তার ভু-পিরবােরর
িত ভি । তাই ঘেরর কথা বাইের চাউর হেত পল না।

‘িবেয়র মাস দেড়ক পের রমাকা  মেয়েক িনেয় িবেলত গেলন। ওজুহাত
দখােলন , মেয়র শরীর খারাপ , তাই িচিকৎসার জেন  িবেলেত িনেয় যাে ন। ঊষাপিত
দাকােনর সবময় কতা হেয় কাজ চালােত লাগেলন।

‘ ায় এক বছর পের রমাকা  িবেলত থেক িফরেলন। সুিচ ার কােল ছেল।
ছেল দেখ বাঝা যায় না। তার বয়স দু-মাস িক পাঁচ মাস…

‘তারপর আমহা  ীেটর বািড়েত ঊষাপিতবাবুর নীরস াণহীন জীবনযা া আর
হল। ীর সে  স  নই , েরর সে  কােজর স । দাকানিটেক ঊষাপিত াণ িদেয়
ভালবাসেলন। তবু দুেধর াদ িক ঘােল মেট? অ েরর মেধ  ু িধত যৗবন হাহাকার
করেত লাগল। ওিদেক সুিচ া স ু িচত হেয় িনেজেক িনেজর মেধ  সংহরণ কের িনেয়েছন।
মােঝ মােঝ ঊষাপিত তাঁেক দখেত পান , মেন হয় সুিচ া যন কেঠার তপি নী। তাঁর মনটা



কামল হেয় আেস , িতিন জার কের িনেজেক শ  রােখন।
‘একিট একিট কের বছর কাটেত থােক। সত কাম বড় হেয় উঠেত লাগল। ল ট

বােপর উ ৃ ল র  তার শরীের , তার যত বয়স বাড়েত লাগল রে র দাগও তত ফুেট
উঠেত লাগল। সব রকম রে র দাগ মুেছ যায় , এ-রে র দাগ কখনও মােছ না। সত কাম
কা র শাসন মােন না , িনেজর যা ইে  তাই কের; িক  ভয়ানক ধূত স , কুিটল তার
বুি । দাদামশায়েক স এমন বশ কেরেছ য সব জেন েনও িতিন িকছু বলেত পােরন
না। সুিচ া শাসন করবার ব থ চ া কের হাল ছেড় িদেয়েছন। ঊষাপিত সত কেমর
কানও কথায় থােকন না , সব সময় িনেজেক আলাদা কের রােখন… ীর কানীন পু েক
কানও পু ষই েহর চে  দখেত পাের না। সত কােমর ভাব চির  যিদ ভাল হত
তাহেল ঊষাপিত হয়েতা তােক সহ  করেত পারেতন , িক  এখন তাঁর মন এেকবাের
িবিষেয় গল। সুিচ ার সে  ঊষাপিতর একটা ব বহািরকশ সংেযােগর যিদ বা কানও
স াবনা থাকত তা এেকবাের লু  হেয় গল। ঊষাপিত আর সুিচ ার মাঝখােন সত কাম
ফিণ-মনসার কাঁটা- বড়ার মত দাঁিড়েয় রইল।

‘সত কােমর যখন উিনশ বছর বয়স , তখন রমাকা  মারা গেলন , সত কামেক
িনেজর অংশ উইল কের িদেয় গেলন। এই সময় সত কাম িনেজর জ -রহস  জানেত
পারল। িবেলেত তার জ  হেয়িছল , সুতরাং বাথ-সািটিফেকট িছল। দাদামশােয়র
কাগজপে র মেধ  সই বাথ-সািটিফেকট বাধহয় স পেয়িছল , তারপর পািরবািরক
পিরি িত দেখ আসল ব াপার বুেঝ িনেয়িছল। স বাইের ভারী কতাদুর  ছেল , িক
িভতের িভতের ভীষণ কুিটল আর িহংসুক। ঊষাপিত আর সুিচ ার িত তার ব বহার িহং
হেয় উঠল। একিদন স িনেজর মােক ই বলল , ‘তুিম আমােক শাসন করেত আস
কান ল ায়! আিম সব জািন।’ ঊষাপিতেক বলল , ‘আপিন আমার বাপ নন , আপনােক
খািতর করব িকেসর জেন ?’

‘বািড়েত ঊষাপিত আর সুিচ ার জীবন দুবহ হেয় উঠল। ওিদেক দাকােন িগেয়
সত কাম আর-একরকম খলা দখােত আর  করল। স এখন দাকােনর অংশীদার ,
ঊষাপিতর সে  তার অিধকার সমান। স িনেজর অিধকার পুেরাদ র জাির করেত 
করল। সুিচ ার মত শৗিখন দাকােন পু েষর চেয় মেয় খে েররই িভড় বিশ; সত কাম
তােদর মেধ  থেক কমবয়সী সু র মেয় বেছ িনত, তােদর সে  ভাব করত, দাকােনর
দামী িজিনস স ায় তােদর িবি  করত , হােটেল িনেয় িগেয় তােদর খাওয়াত। দাকােনর
তহিবল থেক যখন যত টাকা ইে  বার কের দু-হােত ওড়াত। মদ , ঘাড়েদৗড় , বড় বড়
ােব িগেয় জুয়া খলা তার িনত ৈনিমি ক ব বসা হেয় উঠল।

‘রমাকা র মৃতু র পর বছরখােনক যেত না যেতই দখা গল দাকােনর অব া
খারাপ হেয় আসেছ , আর বিশ িদন এভােব চলেব না। ঊষাপিতবাবু বাধা িদেত গেল
সত কাম বেল , ‘আমার টাকা আিম ওড়াি  , আপনার কী?’ উপর  দাকােনর একটা বদনাম
রেট গল , মেয়েদর ও- দাকােন যাওয়া িনরাপদ নয়। খে র কেম যেত লাগল। িব া
ঊষাপিতবাবু কী করেবন ভেব পেলন না।

‘পিরি িত যখন অত  ভয়াবহ হেয় উেঠেছ , তখন একিট ব াপার ঘটল। একিদন
স ার পর কী একটা কােজ ঊষাপিত বািড়েত এেসেছন , ওপের িনেজর ঘের ঢুকেত িগেয়
নেত পেলন পােশর ঘর থেক একটা অব  কাতরািন আসেছ। পােশর ঘরটা তাঁর ীর

ঘর। পা িটেপ িটেপ ঊষাপিত দােরর কােছ গেলন। দখেলন , তাঁর ী একলা মেঝয়
মাথা কুটেছন। আর বলেছন , ‘এখেনা িক আমার ায়ি  শষ হয়িন? আর য আিম পাির
না?’

‘ঊষাপিত চুিপ চুিপ নীেচ নেম গেলন। সহেদবেক িজে স কের জানেত পারেলন ,



স ার আেগ পাড়ার একিট বষীয়সী ভ মিহলা এেসিছেলন , িতিন সুিচ ােক যাে তাই
অপমান কের গেছন। মিহলািটর মেয়েক নািক সত কাম িসেনমা দখাে  আর িবিলিত
হােটেল িনেয় িগেয় খাওয়াে ।

‘ সই িদন ঊষাপিত সংক  করেলন , সত কামেক সরােত হেব। তােক খুন না করেল
কানও িদক িদেয়ই িন ার নই। এভােব বঁেচ থাকার কানও মােন হয় না।

‘ঊষাপিত তির হেলন। তাঁর একটা সুিবেধ িছল , সত কাম যিদ খুন হয় তাঁেক কউ
সে হ করেব না। বাইের সবাই জােন সত কাম তাঁর ছেল , বাপ ছেলেক খুন কেরেছ। এ-
কথা কউ িব াস করেব না। সত কেমর অেনক শ  , সে হটা তােদর উপর পড়েব। তবু
এমনভােব কাজ করা দরকার , যােত কানও মেতই তাঁর পােন দৃি  আকৃ  না হয়।

‘ঊষাপিত একিট চমৎকার মতলব বার করেলন। একজন চনা ার কাছ থেক
একিট িরভলভার যাগাড় করেলন। ছেলেবলায় িকছুিদন িতিন স াসবাদীেদর দেল
িমেশিছেলন , িরভলভার চালােনার অভ াস িছল; িতিন কেয়কবার বলঘিরয়ার একটা আম-
বাগােন িগেয় অভ াসটা ঝািলেয় িনেলন। তারপর সুেযােগর অেপ া করেত লাগেলন।

‘সত কাম ঝানু ছেল , স ঊষাপিতর মতলব বুঝেত পারল; িক  িনেজেক বাঁচাবার
কানও উপায় খঁুেজ পল না। পুিলেসর কােছ গেল িনেজর জ -রহস  ফাঁস হেয় যায়।
শষ পয  স হতাশ হেয় আমার কােছ এেসিছল। ঊষাপিতবাবু অবশ  স-খবর জানেতন
না।

‘ য-রাে  সত কাম খুন হয় , স-রাি টা িছল শিনবার। শিনবাের সত কাম অন
রাি র চেয় দির কের বািড় ফের , সুতরাং শিনবারই শ । ঊষাপিতবাবু একিট রাংতার
চাকিত তির কের রেখিছেলন; রাি  সােড় দশটার সময় যখন সহেদব রা াঘের খেত
িগেয়েছ , তখন িতিন চুিপ চুিপ নেম এেস সিট দরজার কপােট জুেড় িদেয় আবার িনঃশে
উপের উেঠ গেলন। সদর দরজা যমন ব  িছল তমিন ব  রইল , বািহের য রাংতার
চাকিত সাঁটা হেয়েছ তা কউ জানেত পারল না। েকা িঝ আর রাঁধুিন তার অেনক আেগই
বািড় চেল গেছ।

‘সহেদব খাওয়া-দাওয়া শষ কের িখড়িকর দরজায় তালা লাগাল , তারপর সদর
বারা ায় িগেয় িবছানা পেত ল। ওপের ঊষাপিতবাবু িনেজর ঘের আেলা িনিভেয় অেপ া
কের রইেলন, সামেনর িদেকর ব ালকিনর দরজা খুেল রাখেলন।

‘দু-ঘ া অেপ া করার পর ফটেকর কােছ শ  হল , সত কাম আসেছ। ঊষাপিত
ব ালকিনেত বিরেয় এেস ঘাপিট মের রইেলন। ফিটক থেক সদর দরজা পয  রা া
অ কার , সত কাম টচ েল দখেত দখেত এিগেয় আসেছ। সদর দরজায় টাকা মের
হঠাৎ তার নজের পড়ল দরজার নীেচর িদেক টাকার মত একটা চাকিত টেচর আেলায়
চকচক করেছ। স সামেনর িদেক ঝুেক সটা দখেত গল। অমিন ঊষাপিতবাবু ব ালকিন
থেক ঝঁুেক িল করেলন। িরভলভােরর িল সত কােমর িপঠ ফুেটা কের বুেকর হােড়
িগেয় আটকাল। সত কাম সইখােনই মুখ থুবেড় পড়ল , হােতর ল  টচটা লেতই রইল।

‘এই হল সত কেমর মৃতু র কৃত ইিতহাস। ঊষাপিতবাবু এমন কৗশল কেরিছেলন
য , লাশ পরী া কের মেন হেব িপছন িদক থেক কউ তােক িল কেরেছ , ওপর িদক
থেক িল করা হেয়েছ তা িকছুেতই বাঝা যােব না। রাংতার চাকিতটা যিদ না থাকত
আিমও বুঝেত পারতাম না।’

ব ামেকশ চুপ কিরল। আমরাও অেনক ণ নীরব রিহলাম। তারপর একটা দীঘ
িন াস ফিলয়া সত বতী বিলল , ‘তুিম থম কখন ঊষাপিতবাবুেক সে হ করেল?’

ব ামেকশ বিলল , ‘ গাড়া থেকই আমার সে হ হেয়িছল , বািড়র লােকর কাজ। যিদ
বাইেরর লােকর কাজ হেব , তাহেল সত কাম হত াকারীর নাম বলেব না কন? তখনই



আমার মেন হেয়িছল। এই সংকি ত হত ার িপছেন এক অিত হ  পািরবািরক কল -
কািহনী লুিকেয় আেছ।

‘তারপর জানেত পারলাম, ঊষাপিত আর সুিচ ার দা ত  জীবন াভািবক নয়।
দীঘকাল ধের তাঁেদর মেধ  বাক ালাপ ব  , শাবার ঘরও আলাদা। মেন খটকা লাগল।
খাজাি  মশােয়র সে  আলাপ জমালাম। লাকিট ঊষাপিতবাবুর দরদী ব ু ; িতিনই একুশ
বছর আেগ ব ু র িবেয়েত ীিত-উপহার িলেখিছেলন। ীিত-উপহারিট খাজাি  মশাই খুব
য  কের রেখ িদেয়িছেলন , কারণ এিট তাঁর থম এবং একমা  কিব-কীিত। আিম যখন
ীিত-উপহারিট হােত পলাম , তখন আর কানও সংশয় রইল না। সত কেমর জ -তািরখ

মেন িছল-৭ই জুলাই , ১৯২৭)। আর িবেয়র তািরখ ১৩ই ফ য়াির , ১৯২৭। অথাৎ িবেয়র
পর পাঁচ পাস পূণ হবার আেগই ছেল হেয়েছ। ধূত রমাকা  কন দির  কমচারীর সে
মেয়র িবেয় িদেয়িছেলন বুঝেত ক  হয় না।

‘সত কাম ঊষাপিতর ছেল নয় , সুতরাং তােক খুন করার পে  ঊষাপিতর কানও
বাধা নই। িক  িতিন খুন করেলন কী কের? যখন জানেত পারলাম মৃতু কােল সত কােমর
হােত ল  টচ িছল , তখন এক মু েত রাংতার চাকিতর উে শ  পির ার হেয় গল।
সত কেমর টেচর আেলা দােরর ওপর পেড়িছল , রাংতার চাকিতটা চকমক কের উেঠিছল ,
সত কাম সামেন ঝঁুেক দখেত িগেয়িছল ওটা িক চকমক করেছ। ব স—!’

আবার িকছু ণ নীরবতা। আিম ব ামেকশেক িসগােরট িদয়া িনেজ একটা লইলাম ,
দু’জেন টািনেত লািগলাম। ঘর স ূণ অ কার হইয়া িগয়ােছ , দিখনা বাতাস চুিপ চুিপ
আমােদর িঘিরয়া খলা কিরেতেছ।

হঠাৎ ব ামেকশ বিলল , ‘আজ ঊষাপিতবাবু যাবার সময় আমার হাত ধের বলেলন ,
‘ ব ামেকশবাব্ু , আিম আর আমার ী জীবেন বড় দুঃখ পেয়িছ , একুশ বছর ধের শােন
বাস কেরিছ। আজ আমরা অতীতেক ভুেল িগেয় নতুন কের জীবন আর  করেত চাই ,
একটু সুখী হেত চাই। আপিন আর জল ঘালা করেবন না।’ আিম ঊষাপিতবাবুেক কথা
িদেয়িছ , জল ঘালা করব না। কাজটা হয়েতা আইনস ত হে  না। িক  আইেনর চেয়ও
বড় িজিনস আেছ–ন ায়ধম। তামােদর কী মেন হয়? আিম অন ায় কেরিছ?’

সত বতী ও আিম সম ের বিললাম , ‘না।’



মিণম ন

িস  মিণকার রসময় সরকােরর বািড় হইেত একিট ব মূল  জেড়ায়ার নকেলস
চুির িগয়ােছ। সকালেবলা খবেরর কাগজ পিড়বার সময় িবলি ত সংবােদর ে  খবরটা
দিখয়ািছলাম। বলা আ াজ আটটার সময় টিলেফান আিসল।

অপিরিচত ব  ক র , ‘হ ােলা। ব ামেকশবাবু?’
বিললাম , ‘না , আিম অিজত। আপিন ক?’
টিলেফান বিলল , ‘আমার নাম রসময় সরকার। ব ামেকশবাবুেক একবার ডেক

দেবন?’
নাম িনয়া বুিঝেত বািক রিহল না য , চার ধিরবার জন  ব ামেকেশর ডাক

আিসয়ােছ। বিললাম , ‘ স বাথ েম িগেয়েছ , ব েত দির হেব। কাগেজ দখলাম। আপনার
দাকান থেক নকেলস চুির গেছ।’

উ র হইল , ‘ দাকান থেক নয় , বািড় থেক।–আপিন অিজত বে াপাধ ায় ,
ব ামেকশবাবুর ব ু ?’

বিললাম , হ াঁ। ব ামেকশেক যা বলেত চান , আমােক বলেত পােরন।’
েণক নীরব থািকয়া রসময় বিলেলন , ‘ দখুন , য নকেলসটা চুির গেছ , তার দাম

সাতা  হাজার টাকা। সে হ হে  বািড়র একটা চাকর চুির কেরেছ , িক  কানও মাণ
পাওয়া যাে  না। পুিলেস অবশ  খবর িদেয়িছ , িক  আিম ব ামেকশবাবুেক চাই। িতিন
ছাড়া নকেলস কউ উ ার করেত পারেব না।’

বিললাম , ‘ বশ তা , আপিন আসুন না। আপিন আসেত আসেত ব ামেকশও বাথ ম
থেক ব েব।’

রসময় একটু কাতরভােব বিলেলন, ‘ দখুন, আিম বেতা গী, বিশ নড়াচড়া করেত
পাির না। তার চেয় যিদ আপনারা আেসন তা বড় ভাল হয়।’

যাহারা িবপেদ পেড় তাহারাই ব ামেকেশর কােছ আেস , স আেগ কাহারও কােছ
যায় না। আিম বিললাম , ‘ বশ , ব ামেকশেক বলব।’

রসমেয়র িমনিত আরও িনব পূণ হইয়া উিঠল , ‘না না , বলাবিল নয় , িন য়
আসেবন। আিম গািড় পািঠেয় িদি  , আপনােদর কানও অসুিবধা হেব না।’

‘ বশ।’
‘ধন বাদ , ধন বাদ। এখিন গািড় পাঠাি ।’
িমিনট কেয়ক পর একিট ক ািডলাক গািড় আিসয়া াের দাঁড়াইল। ব ামেকশ

বাথ ম হইেত বািহর হইেল সকল কথা বিললাম এবং জােনালা িদয়া গািড় দখাইলাম।
দিখয়া িনয়া স আপি  কিরল না। আমরা ক ািডলােক চিড়য়া যা া কিরলাম।

কিলকাতা শহেরর িবিভ  অ েল রসময় সরকােরর গাটা পাঁেচক সানােদানা হীরা-
জহরেতর দাকান আেছ , িক  তাঁর বসতবািড় বৗবাজাের। অ কাল মেধ  গািড় তাঁহার
াের িগয়া দাঁড়াইল।

রসময় সরকােরর বািড়িট সােবক ধরেনর , এেকবাের ফুটপােথর িকনারা হইেত
িতনতলা উিঠয়া িগয়ােছ। মাঝখােন উপিরতলায় উিঠবার ারমু  িসঁিড় , দুই পােশ দাকােনর
সাির। গৃহ ামী উপেরর দুইতলা লইয়া থােকন।

িসঁিড়র দরজা িভতর হইেত ব  িছল , গািড় িগয়া থািমেতই ার খুিলয়া একিট যুবক



বািহর হইয়া আিসল। শৗিখন সুদশন চহারা , বয়স সাতাশ আটাশ! নম ার কিরয়া বিলল ,
‘আমার নাম মিণময় সরকার। বাবা ওপের আপনােদর জন  অেপ া করেছন। আসুন।’ .

আমরা িসঁিড় িদয়া উপের উিঠেত লািগলাম। ি তেল আেছ রা াঘর , ভাঁড়ার ঘর ,
চাকরেদর থািকবার ান এবং ত েপাশাপাতা একিট বিসবার ঘর। আমরা ি তল ছাড়াইয়া
ি তেল উিঠয়া গলাম। এই ি তেল গৃহ ামী সপিরবাের বাস কেরন।

তৃতীয় তেল উিঠেল গৃহ ামীর িব ব ার পিরচয় পাওয়া যায়। িবলািত তালা লাগােনা
ভারী দরজায় রশমী পদা, মেঝয় পু  গািলচা; ইং মিট দামী আসবাব িদয়া সাজােনা,
গিদ- মাড়া দয়ােল পারিসক ছিব-আঁকা ট ােপি  ইত ািদ। উপি ত ঘরিট একটু অিবন ।
মিণময় আমােদর ঘের লইয়া িগয়া বিলল , ‘বাবা , ব ামেকশবাবু এেসেছন।’

দিখলাম রসময় সরকার একিট চয়াের বিসয়া ডান পা স ুখিদেক সািরত কিরয়া
িদয়ােছন এবং একিট িববািহতা যুবতী তাঁহার পােয়র কােছ বিসয়া তাঁহার আ ুেল সঁক
িদেতেছ। রসময়বাবুর বয়স অনুমান প াশ , ভারী গড়েনর শরীর , মাংসল মুখ এখনও বশ
দৃঢ় আেছ। আমােদর দিখয়া িতিন তাড়াতািড় উঠবার চ া কিরয়া আবার বিসয়া পিড়েলন ,
আমার ও ব ামেকেশর পােন পযায় েম চ ু  িফরাইয়া দুই করতল যু  কিরয়া
ব ামেকশেক বিলেলন , ‘আসুন ব ামেকশবাবু। আিম সব িদক িদেয়ই বড় কাবু হেয়
পেড়িছ। আপিন-আপনারা এেসেছন , আিম বাঁচলাম। বসুন , বসুন অিজতবাবু।’

আমােদর মেধ  ক ব ামেকশ তাহা  না কিরয়াও িতিন বুিঝয়ােছন। রসময়
সরকার িবষয়বুি স  ব ি  তাহােত সে হ নাই।

আমরা সাফায় পাশাপািশ বিসলাম। ব ামেকশ বিলল , ‘পােয় বাত ধেরেছ দখিছ।
বাত রাগটা মারা ক নয় , িক  বড় ক দায়ক।’

রসময় বিলেলন , ‘আর বলেবন না। আমার শরীর বশ ভালই , িক  এই বােত
আমােক প ু কের ফেলেছ। ছেলেবলায় ফুটবল খলতাম , ডান পােয়র বুেড়া আঙুলটা
ভেঙ িগেয়িছল। এখন এমন দাঁিড়েয়েছ , আকােশর এক কােণ মােলর মত একিট টুকেরা
মঘ উঠেল বুেড়া আঙুেল িচিড়ক মারেত থােক।–িক  স যাক , বৗমা এঁেদর জেন  চা িনেয়
এস।’

বধূিট এত ণ হঁট মুেখ বিসয়া েরর পােয় সঁক িদেতিছল। সু রী মেয় , িক
তাঁহার মুেখ পািরবািরক িবপেদর ছায়া পিড়য়ােছ। স উিঠবার উপ ম কিরেতই ব ামেকশ
বিলল , ‘না না , চােয়র দরকার নই , আিম চা খেয় বিরেয়িছ। উিন েরর পদেসবা
করেছন ক ন।’

রসময় একটু হািসেলন , বধূ আবার বিসয়া পিড়ল। রসময় বিলেলন , ‘আ া , তেব
থাক। মিণ , িসগােরট িনেয় এস।’

মিণময় এত ণ একটা চয়ােরর িপছেন দাঁড়াইয়া িছল , স চিলয়া গেল রসময় বধূর
পােন সে হ দৃি  িনে প কিরয়া বিলেলন , ‘বড় ল ী বৗমা আমার। িগ ী ছাট ছেলেক
িনেয় তীথদশেন বিরেয়েছন , এখন ওর হােতই সংসার। অবশ  ওেক িদেয় পেদেসবা আিম
করাই না , িক  চাকরটা–’

এই বিলয়া রসময় থািময়া গেলন, তারপর গলার র পা াইয়া বিলেলন, ‘বােজ
কথা থাক , কােজর কথা বিল। আপিন অনু হ কের এেসেছন , আপনার অমূল  সময় ন
করব না। ব ামেকশবাব্ু , কাল রাে  আমার বািড়েত অঘটন ঘেট গেছ , যা কখনও হয়িন
তাই হেয়েছ। একটা হীেরর নকেলস—’

ব ামেকশ বিলল , ‘সব গাড়া থেক বলুন। সংে প করেবন না। মেন ক ন আিম
িকছু জািন না।’

মিণময় একিট ৫৫৫ মাকা িসগােরেটর িটন ঢাকিন ঘুরাইয়া খুিলেত খুিলেত ঘের



েবশ কিরল , িটন আমােদর স ুেখ রািখয়া জানালার স ুেখ িগয়া দাঁড়াইল। আমরা
িসগােরট ধরাইলাম।

রসময় বিলেত আর  কিরেলন—
‘কলকাতা শহের আমার পাঁচটা জুেয়লািরর দাকান আেছ। বড় কারবার , বছের ায়

ি শ ল  টাকার কনা- বচা। অেনক িব াসী বীণ কমচারী আেছন। আমার যখন শরীর
ভাল থােক। আিম দখােশানা কির। দু’বছর থেক মিণও যাতায়াত  কেরেছ।

‘কলকাতার বাইের, ভারতবেষর সব  আমােদর কাজ কারবার আেছ। বা াই
মা াজ নয়ািদ ী, যখােন যত বড় জ রী , সকেলর সে  আমােদর লন- দন। কখনও
আমােদর কাছ থেক তারা হীের জহরত কেন , কখনও আমরা তােদর কাছ থেক িকিন।
জ রী ছাড়া সাধারণ খির ার তা আেছই। রাজারাজড়া থেক ছােপাষা গৃহ , সবই
আমােদর খে র।

‘মাসখােনক আেগ িদ ী থেক রামদাস চাকসী নােম একজন বড় জ রী আমার
কােছ এল। রাজ ােনর কান রাজবািড়েত মেয়র িবেয় , দশ লাখ টাকার গয়নার ফরমাশ
পেয়েছ। িক  সব গয়না স িনেজ গড়েত পারেব না , আমােক িদেয় একটা হীেরর
নকেলস গিড়েয় িনেত চায়। িডজাইন দেখ , হীের বাছাই কের দাম কষা হল। সাতা
হাজার টাকা। এক মােসর মেধ  গয়না গেড় িদ ীেত রামদােসর কােছ প েছ িদেত হেব।

‘গয়না তির হল। আমার ইে  িছল আিম িনেজই িগেয় গয়নাটা িদ ীেত প েছ
িদেয় আসব , িক  গত ম লবার থেক আমার বােতর ব থা চাগাড় িদল। কী উপায়! অত
দামী গয়না। কমচারীেদর হােত পাঠােত সাহস হয় না। শষ পয  িঠক হল মিণময় যােব
আমার বদেল। আজ ওরা যাবার কথা।

‘আিম এ ক’িদন বািড় থেক ব েত পািরিন , মিণই কাজকম দখেছ। নকেলসটা
তির হবার পর বড় দাকােনর িস ুেক রাখা িছল , কাল িবেকলেবলা মিণ সটা বািড়েত
িনেয় এল।

‘এখন আমার বািড়র কথা বিল। আমার ী ছাট ছেল িহর য়েক িনেয় তীথ করেত
বিরেয়েছন , অথাৎ দি ণাত  বড়ােত গেছন। বািড়েত আিছ আিম , মিণময় আর বৗমা।
দাতলায় থােক দু’জন চাকর, বামুন, াইভার, আর আমার খাস চাকর ভালা। এই ক’জন
িনেয় বতমােন আমার সংসার।

‘কাল িবেকেল মিণ যখন িনকেলস িনেয় বািড় এল, আিম তখন এই চয়াের বেস
িছলাম, আমার খাস চাকর ভালা পােয় মািলশ কের িদি ল। মিণ নকেলেসর ক   আমার
হােত িদেয় বলল , ‘এই নাও বাবা।’

‘আিম ভালােক ছুিট িদলাম , স চেল গল। তখন আিম কস খুেল গয়নাটা পরী া
করলাম। সব িঠক আেছ। তারপর বৗমােক ডেক বললাম , ‘ বৗমা , কাপড় িদেয় এটােক
বশ ভাল কের সলাই কের দাও।’ বৗমা এক টুকেরা কাপড় এেন এখােন বেস বেস ছঁুচ-
সুেতা িদেয় সলাই কের িদেলন।’

ব ামেকশ এত ণ মেনােযাগ িদয়া িনেতিছল , এখন মুখ তুিলয়া বিলল , ‘মাফ
করেবন , গয়নার বা টা আকাের আয়তেন কত বড়?’

রসময়বাবু ি ধাভের এিদক ওিদক চািহয়া বিলেলন , ‘কত বড়? মােটই বড় নয়। এই
ধ ন—’

িপতা ইত ত কিরেতেছন দিখয়া মিণময় বইেয়র শলফ হইেত একিট বই আিনয়া
ব ামেকেশর হােত িদল , বিলল , ‘এই সাইেজর বা ।’

রসময় বিলেলন , ‘হ াঁ , িঠক ওই সাইেজর। অবশ  বা টা কুিমেরর চামড়ার , তার
ভতের মখমেলর খাঁজ-কাটা ঘর।’



বইখানা ষালেপজী াউন সাইেজর , পৃ া-সংখ া আ াজ িতনশত। ব ামেকশ
বইখানা মিণময়েক িফরাইয়া িদয়া বিলল , ‘বুেঝিছ , তারপর বলুন।’

রসময় আবার বিলেত আর  কিরেলন—
‘তারপর মিণ চা খেয় ােব চেল গল। আিম গয়নার কসটা হােত কের আবার

অিফস-ঘের গলাম। পােশই আমার অিফস-ঘর। বািড়েত বেস কাজকম করার দরকার হেল
ওখােন বেসই কির। একটা সে টািরেয়টু টিবল আেছ , তার দরােজ  দরকারী কাগজপ
থােক। আিম গয়নার কস দরােজ রেখ িদলাম। বািড়েত একটা লাহার িস ুক আেছ
বেট , িক  িগ ী তার চািব িনেয় চেল গেছন।

‘আমার অন ায় হেয়িছল , অত বিশ দামী িজিনস খালা– দরােজ রাখা উিচত হয়িন।
িক  আমার বািড়র য-রকম ব ব া , তােত আশ ার কানও কারণ িছল না। চাকর-বািকর
দাতলায় থােক , ডেক না পাঠােল ওপের আেস না; অন  লােকরও যাতায়াত নই। তাই
এখান থেক গয়না চুির যেত পাের। এ-স াবনা মেনই আেসিন।

‘রাি  আ াজ ন’টার সময় আিম খাওয়া-দাওয়া সের িনলাম। আমােদর খাওয়ার
ব ব া অবশ  দাতলায় , িক  এই বােতর ব থাটা হেয় অবিধ বৗমা ওপেরই আমার খাবার
এেন দন। খাওয়া সের আিম একটা বই িনেয় বসলাম , বৗমাও খেয় িনেলন। মিণর াব
থেক িফরেত ায়ই দির হয় , তাই তার খাবার বৗমা শাবার ঘের ঢাকা িদেয় রাখেলন।

‘দশটার সময় আিম ভালােক ডাকবার জেন  ঘি  বাজালাম , তারপর েত গলাম।
আমার বেতা শরীর , শাবার পর হাত-পা িটেপ না িদেল ঘুম আেস না। ভালাই রাজ
িটেপ দয় , তারপর আিম ঘুিমেয় পড়েল চেল যায়।

‘ ভালা খুব কােজর চাকর। বছর দেড়ক আমার কােছ আেছ; জুেতা বু শ করা ,
কাপড়-জামা িগেল করা , ফাই-ফরমাশ খাটা , হাত-পা টপা , সব কাজ ও কের। কাল বৗমা
সদর দার খুেল িদেলন , ভালা এেস আমার হাত-পা িটেপ িদেত লাগল। আিম েম ঘুিমেয়
পড়লাম। তারপর স কখন চেল গেছ জানেত পািরিন।

‘হঠাৎ ঘুম ভাঙল মিণর ডােক। ও আমার িবছানার ওপর ঝুেক ডাকেছ , ‘বাবা! বাবা?
আিম ধড়মিড়েয় উেঠ বললাম , ‘কী র? মিণ বলল , ‘ নকেলসটা কাথায় রেখেছন?’ আিম
বললাম , ‘ টিবেলর দরােজ। কন?’ ও বলল , ‘কই , সখােন তা নই।’

‘আিম ছুেট িগেয় দরাজ খুললাম। নকেলেসর বা  নই। সব দরাজ হাঁটকালাম।
কাথাও নই। মেনর অব া বুঝেতই পারেছন। মিণেক িজে স করলাম , ‘তুই এত রাে
কী কের জানিল?’ স বলল–’

ব ামেকশ হাত তুিলয়া রসময়েক িনবারণ কিরল , মিণমেয়র িদেক চািহয়া 
কিরল , ‘রাি  তখন ক’টা?’

মিণময় অত  স ু িচত হইয়া বিলল , ‘ ায় বারটা। বারটা বাজেত পাঁচ িমিনট িক
দশ িমিনট হেব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘রাত বারটার সময় কানও কারেণ আপনার সে হ হেয়িছল য ,
নকেলস চুির গেছ। কী কের সে হ হল সব কথা খুেল বলুন।’

মিণময় যন আরও স ু িচত হইয়া পিড়ল , িপতার িত একিট  কটা পাত
কিরয়া ঈষৎ িলত ের বিলেত আর  কিরল , ‘কাল আমার াব থেক িফরেত একটু
বিশ দির হেয় িগেয়িছল। ােব ি জ- াইভ চলেছ , আিম-’

ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘ কাথায় াব? নাম কী?’
‘ ােবর নাম- খলাধুেলা। খুব কােছই , আমােদর বািড় থেক পাঁচ িমিনেটর রা া। সব

রকম ঘেরায়া খলার ব ব া আেছ , তাস পাশা িপংপং িবিলয়াড। কাল ি জ- াইভ শষ হেত
রাত হেয় গল–’



‘আপিন হঁেট ােব যান?’
‘আেজ  হ াঁ , খুব কােছ , তাই হঁেটই যাই। কাল যখন াব থেক ব লাম তখন

পােন বারটা। রাত িনযুিত। আমােদর বািড়র সদর দরজার িঠক সামেন একটা ল া েপা
আেছ। আিম যখন বািড়র ায় ি শ-চি শ গেজর মেধ  এেসিছ তখন দখলাম , আেশপােশর
দাকান সব ব  হেয় গেছ , িক  একটা লাক িঠক আমােদর দােরর সামেন দাঁিড়েয়
আেছ। লাকটা বাধ হয় আমার পােয়র শ  নেত পেয়িছল , ঘাড় িফিরেয় তাকাল ,
তারপর চ  কের বািড়েত ঢুেক পড়ল।

‘দূর থেক দেখ মেন হল , ভালা চাকর। কােছ এেস দখলাম দরজা ভজােনা
রেয়েছ। অন িদন আিম দশটা সােড় দশটার মেধ  বািড় িফির , িক  সদর দরজা তার
আেগই ব  হেয় যায়। আজ খালা রেয়েছ। আমার খটকা লাগল। সদর দরজায় ড়েকা
লািগেয় ওপের উেঠ গলাম। দাতলায় চাকেররা ঘুেমাে  , কা র সাড়া শ  নই।

‘ তাতলায় উঠেতই ী এেস দরজা খুেল িদেলন। আপিন বাধ হয় ল  কেরেছন ,
ততলার দরজায় িবলািত গা-তালা লাগােনা; িভতর থেক ব  কের িদেল িবনা চািবেত
বাইের থেক খালা যায় না। আিম ীেক বললাম , বািড়র সামেন একটা লাক দাঁিড়েয়
িছল। উিন বলেলন , উিনও দেখেছন—’

‘উিনও দেখেছন?’ ব ামেকশ বধূর পােন চাখ িফরাইল।
বধূ ল া পাইল , তাহার মুখ উ  হইয়া উিঠল। রসময় তাহােক উৎসাহ িদয়া

বিলেলন , ‘ল া কী বামা? যা দেখছ ব ামেকশেক বল।’
বধূ তখন লজ-ি িমত কে  থািময়া থািময়া বিলল , ‘কাল রাি ের—আিম—ওঁর াব

থেক িফরেত দির হি ল—আিম জানালার কােছ দাঁিড়েয় িছলুম। অেনক ণ দাঁিড়েয়
থাকার পর—হঠাৎ দখলুম , িঠক আমােদর দরজার সামেন ফুটপােথর ওপর ক একজন
দাঁিড়েয় রেয়েছ। আিম বুেক দখবার চ া করলুম , িক  ভাল দখেত পলুম না। তারপেরই
লাকটা অদৃশ  হেয় গল। মেন হল দরজায় ঢুেক পড়ল। সই সময় দখেত পলুম উিন
আসেছন , লাকটা যন ওঁেক দেখই ভতের ঢুেক পড়ল। তারপর আিম িগেয় ততলার
দরজা খুেল িদলুম। উিন এেলন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ লাকটােক িচনেত পেরিছেলন?’
বধূ মাথা নািড়ল , ‘না , ওপর থেক তার মুখ দখা যাি ল না। তেব মেন হেয়িছল ,

চাকরেদর মেধ ই কউ হেব।’
‘ ঁ, ব ামেকশ মিণময়েক বিলল , ‘তারপর কী হল?’
মিণময় বিলল , ‘ ীর কথা েন সে হ আরও বেড় গল। নকেলসটা িবেকলেবলা

এেনিছ , সটা বাবা িন য় টিবেলর দরােজ রেখেছন , কারণ িস ুেকর চািব িনেয় মা চেল
গেছন। আিম চুিপ চুিপ বাবার অিফস-ঘের গলাম। আেলা েল দরাজ েলা খুেল
দখলাম। নকেলেসর কস নই। আরও যখােন যখােন রাখা স ব সব জায়গায়
খঁুজলাম। কাথাও নই। ভীষণ ভয় হল। তখন বাবােক ডেক তুললাম।’

মিণময় চুপ কিরেল ব ামেকশ িনিব  মেন আর একিট িসগােরট ধরাইল , তারপর
স  চে  রসমেয়র পােন চািহল। রসময় আবার কািহনীর সূ  তুিলয়া লইেলন–

‘যখন িনঃসংশেয় বুঝলাম নকেলস চুির গেছ তখন সব সে হ পড়ল ভালার
ওপর। ভেব দখুন , আমার ততলার সদর দরজায় ইেয়ল লক লাগােনা; ভতর থেক
বাইের যাওয়া সহজ , িক  বাইের থেক ভতের আসা সহজ নয়। রাি  দশটার পর
চাকরীেদর মেধ  একমা  ভালাই ভতের িছল। আিম ঘুিমেয় পেড়িছলাম , ভালা কখন উেঠ
গেছ জািন না। হয়েতা স প েন বারটার সময় উেঠ গেছ , দরাজ থেক নকেলস িনেয়
চুিপ চুিপ বিরেয় িসঁিড় িদেয় িনেচ নেম গেছ। িনেচ হয়েতা তার ষােড়র লাক িছল-‘



ব ামেকশ মিণময়েক িজ াসা কিরল , ‘আপিন একটা লাকই দেখিছেলন?’
মিণময় বিলল , ‘হ াঁ। ি তীয় জন াণী সখােন িছল না।’
ব ামেকশ বধূর িদেক িফিরয়া বিলল , ‘আপিন?’
বধূ বিলল , ‘আিমও একজনেকই দেখিছলুম। আিম সারা ণ িনেচর িদেকই তািকেয়

িছলুম , আর কউ থাকেল দখেত পতুম।’
ব ামেকশ িকয়াৎকাল িসগােরট টািনল , শেষ রসময়েক বিলল , ‘তারপর আপিন কী

করেলন?’
রসময় বিলেলন , তখন বারটা বেজ গেছ। বাপ- বটীয় পরামশ কের থানায়

টিলেফান করলাম। মিণ িনেচ নেম িগেয় সদর দরজার কােছ দাঁিড়েয় রইল , যােত বািড়
থেক কউ ব েত না পাের। থানার বড় দােরাগা অমেরশবাবুর সে  আমার পিরচয় আেছ ,
িবিশ  ভ েলাক। ভাগ েম িতিন থানায় উপি ত িছেলন , ফান পেয় ত ু িন িতন-চারজন
লাক িনেয় এেস পড়েলন।

‘ থেম দাতলার ঘর েলা খানাত াশ হল। চাকেররা সকেলই ঘুেমাি ল ভালাও
িছল। পুিলস ত ত  কের ত াশ করল , িক  নকেলস পাওয়া গল না।

‘অমেরশবাবু তখন ততলা খানাত াশ করেলন। বলা যায় না , চার হয়েতা নকেলস
চুির কের এখােনই কাথাও লুিকেয় রেখেছ। পের তাক বুেঝ সরােব। িক  এখােনও
নকেলস পাওয়া গল না।

‘অমেরশবাবু তারপর ভালােক জরা আর  করেলন। ভালা ীকার করল , স িনেচ
নেম িগেয়িছল। স বলল , আ াজ এগারটার সময় আিম ঘুিমেয় পেড়িছ দেখ স
দাতলায় নেম যায়। অন  চাকেররা তখন ঘুিমেয় পেড়িছল। ভালাও েয় পড়ল , িক  তার
ঘুম এল না। তখন স খালা হাওয়ার খাঁেজ িনেচ িগেয় ফুটপােথ দাঁড়াল। মিণময় য াব
থেক ফেরিন তা স জানত না। স ফুটপােথ িগেয় দাঁড়াবার সে  সে  দখেত পল মিণ
আসেছ। তখন স তাড়াতািড় িফের এেস আবার েয় পড়ল কারণ রাি ের চাকর-বাকেরর
বাইের যাওয়ার কড়া বারণ আেছ। এই তার বয়ান। নকেলেসর কথা স জােন না।

‘অমেরশবাবুর জরায় আরও জানা গল , ভালার দুই ভাই কলকাতায় থােক ,
মছুয়াবাজাের তােদর বাসা। ভােয়েদর সে  ভালার িবেশষ দহরম-মহরম নই , তেব হােত
কাজ না থাকেল মােঝ মােঝ তােদর বাসায় দখা করেত যায়।

‘অমেরশবাবু যত ণ ভালােক সওয়াল জবাব করিছেলন তত ণ তাঁর স ীরা রা ার
দু’ পােশ ত াশ করিছল; আেনাচ কানাচ ডা িবন সব খঁুেজ দখিছল। মিণও তােদর সে
িছল। িক  িকছুই পাওয়া গল না। এইসব ব াপাের ভার হেয় গল , অমেরশবাবু দাতলায়
একজন লাক রেখ চেল গেলন। ভালােক বেল গেলন , এ-বািড় থেক ব বার চ া
করেলই ার করা হেব।

‘তারপর–তারপর যত বলা বাড়েত লাগল ততাই আমার মন অি র হেয় উঠল।
অমেরশবাবু কােজর লাক , চ ার িট করেবন না। িক  আিম আর ি র থাকেত পারলাম
না ব ামেকশবাবু। আপনােক ফান করলাম। আপিন আমার নকেলস উ ার কের িদন।
আপিন ছাড়া এ-কাজ আর কউ পারেব না।’

ব ামেকশ একটু হািসল , ‘আমার ওপর আপনার এত িব াস , আশা কির িব ােসর
মযাদা রাখেত পারব! — ভালা চাকর তা বািড়েতই আেছ?’

‘হ াঁ , দাতলার ঘের আেছ।’
‘তােক একবার ডেক পাঠােল দু-চারেট  কের দখতাম।’
‘ বশ তা।’ রসময় পুে র িদেক চািহেলন।
মিণময় চিলয়া গল এবং িকছু ণ পের ভালােক লইয়া িফিরয়া আিসল।



ভালা চাকেরর চহারা সাধারণ ভৃত  ণীর লােকর চহারা হইেত পৃথক নয়।
একজাতীয় মুখ আেছ যাহা বয়স বাড়ার সে  সে  শীণ ও অি সার হইয়া পেড় , উচু নাক
ও ছুচেলা িচবুক াধান  লাভ কের। ভালার মুখ সই জাতীয়। দহও বউড় বাঁেশর মত
পাকােনা; বয়স চি েশর কাছাকািছ। তাহার চােখর দৃি েত ভেয়র িচ  নাই , িক  সংযত
সতকতা আেছ।

ব ামেকশ তাহােক আপাদম ক িনরী ণ কিরয়া বিলল , ‘ তামােক দু-একটা 
করেত চাই।’

ভালা সহজভােব বিলল , ‘আে ।’
‘নাম কী?’
‘ ভালানাথ দাস।’
‘ দশ কাথায়?
‘ মিদনীপুর জলায়।’
‘কলকাতায় কতিদন আছ?’
‘তা পনর বছর হেব।’
‘ তামার দুই ভাই কলকাতায় থােক?’
‘আেজাব হ াঁ , মেছাবাজাের বাসা িনেয় একসে  থােক।’
‘তুিম ভােয়েদর সে  থাক না?’
‘আে  , আিম যখােন চাকির কির সখােনই থািক।’
‘ভােয়েদর সে  বিনবনাও আেছ?’
‘আে  , ব-বিনবনাও নই। তেব দাদারা লখাপড়া জানা লাক। আিম মুখখু
‘ তামার দাদারা কী কাজ কের?’
‘বড়দা পা -অিফেস কাজ কের , মজদা কেপােরশেনর জমাদার।’
‘তুিম িবেয় করিন?’
‘কেরিছলাম , বৗ মের গেছ।’
‘এ-বািড়েত কতিদন কাজ করিছ?’
‘ দড় বছর।’
‘তার আেগ কাথায় কাজ কেরছ?’
‘অেনক জায়গায় কাজ কেরিছ।’
‘কী কাজ?
‘আেজির , পা- টপ চাকেরর কাজ। অন  কাজ করবার িবেদ  আমার নই।’
িবদ া না থাক , বুি  যেথ  আেছ স-িবষেয় সে হ নাই। য-বুি  িনেজেক 

কিরয়া রািখেত পাের , সই বুি । ব ামেকশ আবার আর  কিরল , ‘সকেল সে হ কেরন
তুিমই হীেরর নকেলস চুির কেরছ।’

‘কাল যখন মিণময়বাবু নকেলেসর বা  এেন রসময়বাবুেক দন , তখন তুিম তাঁর
পােয় মািলশ কের িদি েল।’

‘একটা বা  এেন িদেয়িছেলন। বাে  কী আেছ আিম জানতাম না।’
‘িকছু আ াজ করেত পারিন? রসময়বাবু যখন বা  খালবার আেগ তামােক চেল

যেত বলেলন তখনও িকছু আ াজ করিন?’
‘আে  না।’
ব ামেকশ েণক কুিট কিরয়া নীরব রিহল , তারপর সহসা চ ু  তুিলয়া বিলল ,

‘কাল সে র পর তুিম বািড় থেক বিরেয়িছেল?’
এত েণ ভালার চােখ একটু উে েগর িচ  দখা িদল , িক  স সহজ সুেরই



বিলল , ‘আে  , বিরেয়িছলাম। একটা গামছা কনবার িছল , তাই বৗিদিদর কােছ ছুিট িনেয়
বিরেয়িছলাম।’

ব ামেকশ বধূর িদেক চািহল , বধূ ঘাড় হলাইয়া সায় িদল। রসময়বাবুর মুখ দিখয়া
মেন হইল , িতিন এ-খবর জািনেতন না। মিণময়ও জািনত না , কারণ স তৎপূেবই ােব
চিলয়া িগয়ািছল। িক  ব ামেকশ জািনল কী কিরয়া? অ কাের িঢল ছঁুিড়য়ােছ?

স ভালােক িজ াসা কিরল , ‘কত ণ বাইের িছেল?’
‘ঘ াখােনক।’
‘গামছা িকনেত এক ঘ া লাগল?’
‘আে  , গামছা িকেন খািনক এিদক ওিদক ঘুের বিড়েয়িছলাম।’
‘কা র সে  দখা করিন?’
‘আে  , না।’
‘ তামার ব ু বা ব কউ নই?
‘ চনােশানা দু-চারজন আেছ , ব ু  নই।’
‘যাক।–কাল রাে  খাওয়া-দাওয়ার পর তুিম রসময়বাবুর পা িটেপ িদেয়িছেল?’
‘আে । রাজ িটেপ িদই।’
‘কাল ক’টা অবিধ পা িটেপ িদেয়িছেল?’
‘ঘিড় দিখিন। আ াজ এগারটা হেব।’
‘তুিম যখন দাতলায় নেম গেল , অন  চাকেররা জেগ িছল?’
‘আে  না , ঘুিমেয় পেড়িছল।’
‘ কউ জেগ িছল না?’
‘ কউ না।’
‘ভারী আ য। যােহাক , তুিম তারপর কী করেল? েয় পড়েল?’
‘আে  হ াঁ।’
‘তেব রাত বারটার সময় রা ায় বিরেয়িছেল কন?’
‘অেনক ণ েয় েয় ঘুম এল না , তখন িনেচ নেম গলাম। ভেবিছলাম , খালা

জায়গায় খািনক দাঁড়ােল ঘুম আসেব।’
‘কত ণ ফুটপােথ দাঁিড়েয় িছেল?
‘দু-িতন িমিনেটর বিশ নয়। দাদাবাবু য কলাব থেক ফেরনিন তা জানতাম না।

দখলাম। িতিন আসেছন , তাই তাড়াতািড় চেল এলাম।’
‘িসঁিড়র দরজা ব  কেরিছেল?’
‘আে  , দাদাবাবু আসেছন , তাই ব  কিরিন।’
ব ামেকশ আর একবার ভালার আপাদম ক িনরী ণ কিরল , বাধ কির মেন মেন

তাহার ি রবুি র শংসা কিরল , তারপর ের বিলল , ‘আ া , তুিম এখন যেত পার।’
ভালা চিলয়া গল। সদর দরজা ব  করার আওয়াজ আিসেল রসময় িজ াসুেনে

ব ামেকেশর পােন চািহেলন , ‘কী মেন হল?’
ব ামেকশ িবমষভােব বিলল , ‘ভারী ঁিশয়ার লাক। তেব কাল সে েবলা য

বিরেয়িছল , তা ীকার কেরেছ।’
‘তােত কী মাণ হয়?’
‘ মাণ িকছুই হয় না। তেব ওর যিদ কউ ষােড়র লাক থােক , চুিরর আেগ তার

সে  িন য় দশৃ ল। নইেল নকেলসটা লাপাট হেয় গল কী কের?’
‘তা বেট।’
ভালা স ে  আর বিশ আেলাচনা হইেত পাইল না , াের টাকা পড়ায় মিণময়



চিলয়া গল। এবং অিবলে  পুিলস দােরাগার পাশাক-পরা এক ভ েলাকেক লইয়া উপি ত
হইল। ল া চওড়া চহারা , ব ি বান পু ষ। দােরাগা অমেরশবাবু সে হ নাই।

রসময় উিঠবার উপ ম কিরয়া সিবনেয় বিলেলন , ‘এ কী অমেরশবাব্ু , কী খবর!
আপিন আবার এেলন য!’

ভােয়েদর বাসা খানাত াশ করেত। িক –’ এই সময় আমােদর উপর নজর পড়ায়
িতিন থািময়া গেলন।

রসময়বাবু অ িতভভােব পিরচয় করাইয়া িদেলন , ‘ই েপ র ম ল , ইিন—
ইেয়েব ামেকশ ব ী। বাধ হয় নাম েনেছন।’

অমেরশবাবু খাড়া হইয়া বিসেলন , িব েয়াৎফু  ের বিলেলন , ‘িবল ণ! ব ামেকশ
ব ীর নাম ক না েনেছ? আপিনই! আপনার নাম েমাদ বরােটর কােছও েনিছ , মশাই।
েমাদেক মেন আেছ? গালাপ কেলানীর ব াপাের তদ  কেরিছল। েমাদ আমার ব ু ।’

ব ামেকশ হািসয়া বিলল , ‘ েমাদীবাবুেক খুব মেন আেছ। ভারী বুি মান লাক।’
অমেরশবাবু বিলেলন , ‘ স আপনার পরম ভ । তার আেছ আপনার অ ূত মতার

গ  েনিছ।–তা আপিনও এই নকেলস চুিরর ব াপাের আেছন নািক? বশ বশ , আপনােক
পাওয়া তা ভােগ র কথা; েমােদর মুেখ েনিছ আপনার খ ািতর লাভ নই , কবল
সত াে ষণ কেরই আপিন স । হা হা।’

ব ামেকশ মুখ িটিপয়া হািসল , ই েপ র ম ল , যার যা আেছ স তা চায় না , এই
কৃিতর িনয়ম। এ-ব াপাের খ ািত যিদ িকছু াপ  হয় আপিনই পােবন। আিম মজুির
পেলই স  হব।’

রসময়বাবু গাঢ় ের বিলেলন , ‘মজুির বলেবন না , ব ামেকশবাব্ু , স ান-দি ণা। যিদ
আমার নকেলস িফের পাই , আপনার স ান রাখেত আিম িট করব না।’

‘ স যাক , ব ামেকশ আমেরশবাবুর িদেক িফিরল , ‘আপিন ভালার ভােয়েদর বাসা
সাচ কেরেছন , িক  িকছু পেলন না?’

অমেরশবাবু বিলেলন , ‘িকছু পলাম না। ওর ভােয়রা কােজ বিরেয়িছল। দুই বৗ
ঘের িছল। িক  অিতপিত কের খঁুেজও িকছু পাওয়া পাওয়া গল না।’

ব ামেকশ িকছু ণ তাঁহার পােন চািহয়া বিলল , ‘তাহেল আপনার সে হ ভালা তার
ভােয়েদর সে  ষড় কের একাজ কেরেছ।’

নইেল নকেলসটা লাপাট হেয় গল কী কের?
‘মিণময়বাবু এবং তাঁর ী িক  অন  লাক দেখনিন।’
‘ওঁরা যখন ভালােক দেখেছন , তার আেগই হয়েতা ষাঁেড়র লাক মাল িনেয় সের

পেড়েছ।’
‘মিণময়বাবুর ী অেনক ণ ধের জানালায় দাঁিড়েয় রা ার িদেক তািকেয় িছেলন।

ষােড়র লাক এেল উিন তােক দখেত পেতন না িক?’
দুইজেন িকছু ণ পর েরর পােন চািহয়া রিহেলন , তারপর অমেরশবাবু ি ধাভের

 কিরেলন , ‘আপনার িক মেন হয় ভালার কাজ নয়?’
‘এখন িকছু মেন হে  না। ত ত াশ যা করবার সবই আপিন কেরেছন , িকছুই

বাকী রােখনিন। এখন ধু ভেব দখেত হেব।’ স উিঠয়া দাঁড়াইল , ‘এখন উিঠ। যিদ ভেব
িকছু পাওয়া যায় আপনােদর জানাব।’

বাসায় িফিরয়া িজ াসা কিরলাম , ‘ তামার সে হটা কার ওপর?’
ব ামেকশ পা ািব খুিলেত খুিলেত বিলল , ‘িতনজেনর ওপর।’
চমিকয়া বিললাম , ‘িতনজন করা?’
‘ ভালা , মিণময় এবং মিণমেয়র ী–’ বিলয়া ব ামেকশ ান কিরেত চিলয়া গল।



বিসয়া ভািবেত লািগলাম। সুেযােগর িদক িদয়া িতনজনেকই সে হ করা যায়।
রসমেয়র দরাজ হইেত নকেলস সরােনা িতনজেনর পে ই স ব। আর মািটভ?
বড়মানুেষর ছেলেদর সবদাই টাকার দরকার। মিণময় ােব িগয়া তাস-পাশা খেল , িন য়
বািজ রািখয়া খেল। হয়েতা অেনক টাকা দনা হইয়ােছ , ভেয় বােপর কােছ বিলেত
পািরেতেছ না।–’

আর মিণমেয়র ী? মেয়িট দিখেত শা  িশ  , িক  তাহার মুেখর উে েগর ব না
 রিহয়ােছ। গহনার িত ীজািতর লাভ অব া িবেশেষ দুিনবার হইয়া উিঠেত পাের।
িক  য-ই চুির ক ক , চারাই মাল বমালুম সরাইয়া ফিলল কী কিরয়া? সিদন

দুপুরেবলা ব ামেকশ আরাম- কদারায় ল া হইয়া সারা ণ কিড়কােঠর শাভা িনরী ণ
কিরল , কথাবাতা বিলল না। আপারাি ক চা পােনর পর হঠাৎ বিলল , ‘চল , একবার ঘুের
আসা যাক।’

‘ কাথায় ঘুরেব?’
‘রসময়বাবুর বািড়র সামেন ফুটপােথ! জায়গাটা ভাল কের দখা হয়িন।’
পদ েজ আমােদর বাসা হইেত রসময়বাবুর বািড়র সামেন ফুটপােথ প িছেত কুিড়

িমিনট লািগল। কাছাকািছ িগয়া ব ামেকশ এিদক ওিদক চািহেত লািগল। বািড়র দরজার
দুই পােশ দাকান িল খালা রিহয়ােছ। একিট হািমওপ ািথ ওষুেধর দাকান , একিট ঘিড়র
দাকান , দুইিট ব ালয়। সব দাকােনই খির ােরর যাতায়াত। ফুটপােথ পথচারীর িভড়।

রসমেয়র বািড়র ততলায় গাটা চােরক জানালা; উহােদরই একটা হইেত মিণমেয়র
বৗ পেথর পােন চািহয়া িছল। চাখ নামাইয়া দিখলাম , ব ামেকশ হঠাৎ থািময়া িগয়ােছ
এবং একদৃে  রসমেয়র সদর দরজার িদেক চািহয়া আেছ। তাহার দৃি  অনুসরণ কিরয়া
দিখলাম , দরজা খুিলয়া মিণময় বািহর হইয়া আিসল। তাহার পিরধােন ধুিত , গি  , হােত
একখানা খােমর িচিঠ। স দরজার বািহের আিসয়াই পােশ দয়ােল-গাঁথা পা -বে  িচিঠ
ফিলয়া িদয়া আবার িফিরয়া যাইবার উপ ম কিরল।

‘এই য মিণময়বাবু! কােক িচিঠ িলখেলন?’
ব ামেকেশর ক ের মিণময় চমিকয়া চািহল। আমােদর দিখয়া সিবনেয় বিলল , ‘এ

কী , আপনারা! িকছু খবর আেছ নািক?’
ব ামেকশ বিলল , ‘আমার খবর পের দব। আপিন কােক িচিঠ িলখেলন?’
মিণময় একটু িবষ  ের বিলল , ‘মােক খবরটা িদলাম। তাড়াতািড় িফের আসেত

িলখলাম , িক  আজ আর িচিঠখানা যােব না , ডাক বিরেয় গেছ। সই কাল ভােরর
ি য়ােরে  যােব।–িক  আপিন িন য় িকছু ভাল খবর পেয়েছন। সিত  বলুন না।’

ব ামেকশ বিলল , ‘বািড় থেক যখন বিরেয়িছলাম তখনও িকছু খবর পাইিন , িক
এখন পেয়িছ।’

‘কী খবর? নকেলেসর স ান পেয়েছন?’
‘ পেয়িছ। সব কথা পের বলব , এখন আমােক একটা জ রী কােজ যেত হেব।’
‘একবারিট ওপের আসেবন না? বাবা আপনার কাছ থেক খবর পাবার জেন  অি র

হেয় রেয়েছন।’
েণক িচ া কিরয়া ব ামেকশ বিলল , ‘না , জ রী কাজটা আেগ সারেত হেব।

অিজত , তুিম বর  ওপের যাও। রসময়বাবুেক আমার প  থেক বেল িদও , কাল সকােল
িতিন নকেলস িফের পােবন।’ বিলয়া স হনহন কিরয়া চিলয়া গল।

আিম মিণমেয়র সে  উপের গলাম। রসময়বাবু িবল ণ। হতাশ হইয়া
পিড়য়ািছেলন , ব ামেকেশর বাত িনয়া বার বার উে গভের আমােক িজ াসা কিরেত
লািগেলন , ‘সিত  পাব তা? িঠক পাব তা?’



আিম বিললাম, ‘ ব ামেকশেক কখনও িমেথ  আ াস িদেত িনিন। স যখন বেলেছ
পােবন। তখন িন য় পােবন।’ অতঃপর চা, কক ও ৫৫৫ ন র িসগােরট সবন কিরয়া
ক ািডল ােক চিড়য়া গৃেহ ফিরলাম।

স া উ ীণ হইয়া িগয়ািছল, িক  ব ামেকশ তখনও ফের নাই। আরও ঘ াখােনক
পের িফিরল। িজ াসা কিরলাম, ‘িগেয়িছেল কাথায়?’

স বিলল, ‘থানায়। দােরাগা অমেরশবাবুর সে  দরকার িছল।’
‘কী দরকার?’
‘ভীষণ দরকার। তুিম তাড়াতািড় খেয় েয় পড়, কাল সকাল সকাল উঠেত হেব।’
আমার কৗতুহল চিরতাথ কিরবার ই া তাহার নাই দিখয়া আিম উিঠয়া পিড়লাম।

আহাের বিসেল সত বতী আমার মুখ ল  কিরয়া বিলল, ‘মুখ গামড়া কন?’
বিললাম, ‘ তামার পিতেদবতািট একিট ক প।’
সত বতী মুখ িটিপয়া হিসল, ‘এত জ  থাকেত ক প কন?’
‘ক প কথা কয় না।’
ব াপার বুিঝয়া সত বতীর মুখ সহানুভূিতেত পূণ হইয়া উিঠল, স বিলল, ‘সিত  বাপু।

কী রাগ য হয়। আ া, আমােদর না হয় বুি  একটু কম। তাই বেল কৗতুহল তা কম
নয়।’

তাড়াতািড় খাওয়া সািরয়া ইয়া পিড়লাম। ঘুম ভািঙল রাি েশেষ, ব ামেকশ ঠলা
িদয়া ঘুম ভাঙাইয়া িদল, ‘অিজত, ওঠ ওঠ, এখিন ব েত হেব।’

চা ত িছল, তাড়াতািড় গলাধঃকরণ কিরয়া ব ামেকেশর সিহত বািহর হইলাম।
রা ার আেলা তখনও নেভ নাই, ঘুম  নগরেক সহ চ ু  মিলয়া পাহারা িদেতেছ।

কাথায় চিলয়ািছ তখনও জািন না; িকছুদূর অ সর হইবার পর বুিঝলাম,
রসময়বাবুর বািড়র িদেক যাইেতিছ। িজ াসা কিরলাম, ‘ শষরাে  রসময়বাবুর সে  কী
দরকার?’

স বিলল, ‘রসময়বাবুর সে  দরকার নই।’
‘তেব? শষরাে  ব বার দরকার িছল কী?’
‘িছল। জানই তা, ও ােদর মার শষরাে ?’
‘ সাজা কথা বলেব, না কবল হঁয়ািল করেব?’
ব ামেকশ মুচিক হািসয়া বিলয়া, ‘রসময়বাবুর বািড়র দয়ােল য ডাক-বা  আেছ,

তার থম ি য়ােরে র সময় হে  পাঁচটা। আজ যখন ডাক-বা  খালা হেব তখন সখােন
উপি ত থাকেত চাই।’

মাথার মেধ  দপদপ কিরয়া কেয়কটা বািত িলয়া উিঠল, িক  অ কার স ূণ দূর
হইল না। বিললাম, তাহেল—?’

ব ামেকশ হাত তুিলয়া বিলল, ‘ ধয মােনা, সখা, ধয মােনা।’
কেয়কটা গিলখঁুিজর িভতর িদয়া চিলবার পর রসময়বাবুর বািড়র স ুখীন হইলাম।

গিল যখােন বড় রা ায় িমিলয়ােছ সখােন দুটা লাক ভােব দাঁড়াইয়া আেছ।
ব ামেকশ তাহােদর সিহত িফসিফস কিরয়া কথা বিলল। তারপর আমরাও গিলর মুেখ

 হইয়া দাঁড়াইলাম।
হাতঘিড়েত দিখলাম, পাঁচটা বািজেত দশ িমিনট। এখনও রা ায় লাক চলাচল

আর  হয় নাই, মােঝ মােঝ সি - বাঝাই াক গ ীর শে  চিলয়া যাইেতেছ।
রসময়বাবুর বািড়র অভ র অ কার, স ুখ  ল া েপা  ব  সদর-দরজার উপর আেলা
ফিলয়ােছ। দরজার পােশ দয়ােল-গাঁথা ডাক- বা র লাল রঙ অসংখ  ই াহাের চাপা
পিড়য়া িগয়ােছ। ওটা য ডাক-বা , তাহা সহেজ নজের পেড় না।



একিট একিট কিরয়া িমিনট কািটেতেছ। স রমাণ িমিনট িলর লঘু পদ িন িনেজর
ব - েন িনেত পাইেতিছ। …পাঁচটা বািজল; শরীেরর ায়ুেপশী শ  হইয়া উিঠল।

লাকটা কখন িনঃশে  ডাক-বাে র সামেন আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ। যন ভৗিতক
আিবভাব। গােয় খািক পাশাক , কাঁেধ দুটা বড় বড় ঝালা! ঝালা দুটা ফুটপােথ নামাইয়া
স পেকট হইেত চািবর গাছা বািহর কিরল , তারপর ডাক-বাে র তালা খুিলেত বৃ
হইল।

ব ামেকশ হাত নািড়য়া ইশারা কিরল , আমরা িশকারীর মত অ সর হইলাম। গিলর
মুখ হইেত বািহর হইয়া দিখলাম, রা ার দুই িদক হইেত আরও দুই জাড়া লাক
আমােদরই মত ডাক-বাে র িদেক অ সর হইেতেছ। িনঃসে েহ পুিলেসর লাক , িক
গােয় ইউিনফম নাই।

লাকটা ডাক-বাে র কবাট খুিলয়ােছ , আমরা িগয়া তাহােক িঘিরয়া ধিরলাম। স
খালা কবাট িপঠ িদয়া আড়াল কিরয়া িলত ের বিলল , ‘ ক , কী চাই?’

ব ামেকশ কড়া সুের বিলল , ‘ তামার নাম ভূতনাথ দাস। তুিম ভালার বড় ভাই!’
ভূতনাথ দােসর মুখখানা ভেয় শীণ-িবকৃত হইয়া গল , চ ু  দুটা িঠকরাইয়া বািহর

হইবার উপ ম কিরল। স থারথার কি ত কে  বিলল , ‘ ক- ক আপনারা?’
অমেরশবাবু ার িদয়া বিলেলন , ‘আমরা পুিলস।’
অমেরশবাবু য দেলর মেধ  আেছন তাহা থম ল  কিরলাম। িতিন সামেন আিসয়া

দৃঢ়ভােব ভূতনােথর কাঁেধ হাত রািখেলন। অনুভব কিরলাম , একটু নাটকীয় ভ ীেত
ভূতনাথেক ভয় পাওয়াইবার চ া হইেতেছ। চ া ফল সূ হইল। ভূতনাথ এেকবাের
িদশহারা হইয়া গল , হঠাৎ উ  তার ের কাঁিদয়া উিঠল , ‘ওের ভালা , তুই আমার এ কী
সবনাশ করিল র! আমার চাকির যােব-আিম য জেল যাব র।’

স থািমেতই অমেরশবাবু তাহার কাঁেধ একটা ঝাঁকািন িদয়া বিলেলন , ‘ কাথায়
রেখছ চারাই মাল , বর কর।’

ভূতনাথ অমেরশবাবুর পােয়র উপর উপুড় হইয়া পিড়ল , ‘ জুর , ও পাপ িজিনস।
আিম ছঁুইিন। ডাক- বা র মেধ ই আেছ।’

ণকাল  হইয়া রিহলাম। পর  মধ রাি  হইেত আজ সকাল পয  নকেলস
রসময়বাবুর বািড়র দয়ােল-গাঁথা ডাক-বাে র মেধ ই আেছ।

অমেরশবাবু বিলেলন , ‘ বর কর।’
ভূতনাথ উিঠয়া ডাক-বাে র িদেক িফিরল। ডাক-বাে  অেনক িচিঠ জমা হইয়ািছল ,

তাহার হাত ঢুকাইয়া বাে র িপছন িদেকর কাণ হইেত একিট পােসল বািহর কিরয়া
আিনল। সাদা কাপেড় সলাই করা াউন ষালেপজী বইেয়র মত আকার আয়তন। ভূতনাথ
সিট অমেরশবাবুর হােত িদয়া কাতর ের বিলল , ‘এই িনন বাবু। ধম জােন এর ভতর কী
আেছ , আিম চােখ দিখিন।’

এই সময় রসমেয়র সদর দরজা খুিলয়া গল! লািঠেত ভর িদয়া রসময় এবং তাঁহার
িপছেন মিণময় ও বধূ। সকেলর সদ -যুম-ভাঙা চােখ সিব য় উে গ। রসময় বিলেলন ,
‘অমেরশবাবু! ব ামেকশবাবু? কী হেয়েছ? আমার নকেলস–?’

ব ামেকশ অমেরশবাবুর হাত হইেত প ােকট লইয়া রসমেয়র হােত িদল, ‘এই িনন
আপনার নকেলস। খুেল দখুন।’

বলা আ াজ সােড় ন’টার সময় আমরা দু’জেন আমােদর বিসবার ঘের চৗিকর
উপর মুেখামুিখ উপিব  িছলাম। সত বতীেক আর এক  চােয়র ফরমাশ দওয়া
হইয়ােছ। নকেলস-পেবর অে ি ি য়া চিলেতেছ।

ব ামেকশ বিলল , ‘অনথক হয়রািন। ডাক-বা টা দােরর পােশই আেছ। এটা যিদ



থেম নজের পড়ত তাহেল পাঁচ িমিনেটর মেধ  সব িন ি  হেয় যত। কলকাতা শহের
দয়ােল-গাঁথা অসংখ  ডাক-বা  আেছ , িক  হঠাৎ চােখ পেড় না। ডাক-বাে র রাঙা গােয়
ই াহােরর কাগজ জুেড় তােক ায় অদৃশ  কের তুেলেছ। যারা জােন তােদর কানও
অসুিবধা নই। িক  যারা জােন না তােদর পে  খঁুেজ বার করা মুশিকল।

‘ থম যখন নকেলস চুিরর বয়ান নলাম , তখন িতনজেনর ওপর সে হ হল।
ভালা , মিণময় এবং মিণমেয়র ী , এেদর মেধ  একজন চার। িকংবা এমনও হেত পাের
য , এই িতনজেনর মেধ  দু’জন ষড় কের চুির কেরেছ। মিণময় এবং ভালার মেধ  ষড়
থাকেত পাের , আবার ামী- ীর মেধ  ষড় থাকেত পাের। ভালা এবং মিণমেয়র ীর মেধ
সাজশ থাকার স াবনাটা বাদ দওয়া যায়।

‘িক  চুির য-ই ক ক , চারাই মাল গল কাথায়? চুির জানাজািন হবার একঘ ার
মেধ  পুিলস এেস বািড়র দাতলা ততলা খানাত াশ কেরিছল , িক  বািড়েত মাল পাওয়া
গল না। একমা  ভালাই দুপুর রাে  রা ায় নেমিছল। িক  স বািড়র সামেনই দাঁিড়েয়
িছল , দূের যায়িন। অন  কানও লােকর সে  তার দখাও হয়িন। ভালা যিদ চুির কের
থােক , তেব স নকেলস িনেয় করল। কী? মিণময় এবং তার ীর স ে  ওই একই -
তারা গয়নাটা কাথায় লুিকেয় রাখল?

‘িতনজেনর ওপর সে হ হেলও ধান সে হভাজন ব ি  অবশ  ভালা। মিণময়
যখন নকেলস এেন বাবােক িদল তখন স উপি ত িছল। কেসর মেধ  দামী গয়না আেছ
তা অনুমান করা তার পে  শ  নয়। সে র সময় স গামছা কনার ছুেতা কের বাইের
িগেয়িছল; এইেটই তার সবেচেয় সে হজনক কাজ। স যিদ বাইেরর লােকর সে  সাজশ
কের চুিরর মতলব কের থােক। তেব সহকারীেক খবর িদেত যাওয়া তার পে  াভািবক।
িক  স গয়না। চুির কের সহকারীেক িদল কী কের?

‘তারপর ধর মিণমেয়র কথা। মেন কর , মিণময় আর তার ীর মেধ  সাজশ িছল।
মেন কর , রাি  এগারটার সময় মিণময় াব থেক বািড় এেসিছল , বােপর দরাজ থেক
গয়না চুির কের আবার বিরেয় িগেয়িছল; তারপর গয়নাটা কাথাও লুিকেয় রেখ প েন
বারটার সময় বািড় িফের এেসিছল। অস ব নয়; িক  তা যিদ হয় , তাহেল ভালা িক
জানেত পারত না? জানেত পারেল স িক চুপ কের থাকত?

এই সময় সত বতী চা লইয়া েবশ কিরল এবং আমােদর সামেন পয়ালা রািখয়া
হািস-হািস মুেখ বিলল , ‘এই য , ক েপর মুেখ বুিল ফুেটেছ দখিছ।’

ব ামেকশ কটমট কিরয়া চািহল। িক  সত বতী তাহার রাষদৃি  স ূণ অ াহ
কিরয়া বিলল , ‘বলছ বল , এখন আমার হাত জাড়া। পের িক  আবার বলেত হেব।’ বিলয়া
স চিলয়া গল।

আমরা িকছু ণ নীরেব বিসয়া চা পান কিরলাম। ক েপর উপমাটা ব ামেকেশর
পছ  হয় নাই , তাহা বুিঝেত ক  হইল না। মেন আেমাদ অনুভব কিরলাম। এবার সুিবধা
পাইেলই তাহােক ক প বিলব।

যােহাক , িকছু ণ পের স আবার বিলেত আর  কিরল , ‘মিণময় আর বৗেয়র ওপর
য সে হ হেয়িছল , সটা ফ সুেযােগর কথা ভেব। মািটেভর কথা তখনও ভািবিন।
মিণমেয়র মাটা টাকার দরকার হেত পাের , তার বৗেয়র গয়নার িত লাভ থাকেত পাের;
িক  ওেদর পািরবািরক জীবন যতটা দখলাম তােত চুির করার দরকার আেছ বেল মেন
হয় না। রসময়বাবু হময় িপতা , হময় র। ছেল এবং পু বধূেক তাঁর অেদয় িকছুই
নই। যা চাইেলই পাওয়া যায় তা কউ চুির কের না।

‘ ভালার কথা িক  স ূণ আলাদা। সুেযাগ এবং মািটভ , দুই-ই তার পুেরামা ায়
আেছ। লাকটা ভারী ধূত আর ি রবুি । হয়েতা চাকিরেত ঢুেক অবিধ স চুিরর মতলব



আঁটিছল এবং মেন মেন ান িঠক কের রেখিছল। কাল িবকালেবলা ম  দাঁও মারবার
সুেযাগ জুেট গল। বািড়েত দামী গয়না এেসেছ , িক  িগ ী িস ুেকর চািব িনেয় তীথ
করেত চেল গেছন।

‘ ভালার সাজশ িছল তার বড় ভাই ভূতনােথর সে । ভেব দখ , কমন যাগােযাগ।
ভূতনাথ পা -অিফেস কাজ কের; তার কাজ হে  রা ার ধােরর ডাক-বা  থেক িচিঠ
িনেয় ঝালায় ভের পা -অিফেস প েছ দওয়া। হালিফল বৗবাজার এলাকায় তার কাজ;
সকাল িবেকল দুপুের িতনবার এেস স ডাক-বা  পির ার কের িনেয় যায়।

‘ ভালা গামছা কনার ছুেতা কের ভূতনােথর কােছ গল। তােক বেল এল ,
সকালেবলা ডাক পির ার করেত িগেয় স ওই ডাক-বা টার মেধ  একটা প ােকট পােব ,
সটা যন স িনেয় না যায় , ডাক-বা েতই রেখ দয়। তারপর পুিলেসর হা ামা কেট
যাবার পর সটা বািড় িনেয় যােব। সাধারণ ডাক-বাে  প ােকট কউ ফেল না , তাই
প ােকট িচনেত কানও ক  নই। িবেশষত এই প ােকেট স বত িঠকানা লখা থাকেব না।

‘ভূতনাথ লাকটা ভালমানুষ গােছর। িক  স লােভ পেড় গল। লােভ পাপ , পােপ
মৃতু । চাকির তা যােবই , স বত ঘর বাসও হেব।

‘কাল িবেকল পয  আিম অ কাের হাতড়াি লাম। তারপর যই দখলাম মিণময়
ডাক-বাে  িচিঠ ফলেছ অমিন সব পির ার হেয় গল। ভালা বেলিছল তার এক ভাই
পা -অিফেস চাকির কের। ক চার , কী চুির কেরেছ , চারাই মাল কাথায় আেছ , িকছু
অজানা রইল না। ভালা িসঁিড় িদেয় নেম টুক কের প ােকটটা ডাক-বাে  ফেল আবার
উপের উেঠ িগেয়িছল। হয়েতা দরজার সামেন িমিনটখােনক দাঁিড়েয়িছল হাঁফ নবার জেন ।
মিণময় য াব থেক ফেরিন এবং মিণমেয়র বৗ য জানালায় দাঁিড়েয় ামীর পথ চেয়
আেছ তা স জানত না।

‘আিম যখন ব াপার বুঝেত পারলাম , তখন সটান অমেরশবাবুর কােছ গলাম।
ভালার দাদা ভূতনাথ কী কাজ কের , পা -অিফেস খবর িনেয় জানা গল। তখন বাকী
রইল। ধু আসামীেদর ফাঁদ পেত ধরা এবং ীকােরাি  আদায় করা।’

দরজায় ঠ   ঠ   শ  িনয়া ার খুিললাম। মিণময় দাঁড়াইয়া আেছ। হািসমুেখ বিলল ,
‘বাবা পাঠােলন।’

ব ামেকশ িভতর হইেত বিলল , ‘আসুন মিণময়বাবু।’
মিণময় িভতের আিসয়া বিসল , পেকট হইেত একিট ছা  নীল মখমেলর কাঁটা

লইয়া ব ামেকেশর স ুেখ রািখল , ‘বাবা এিট আপনার জেন  পাঠােলন। িতিন িনেজই
আসেতন , িক  তাঁর পা—’

ব ামেকশ বিলল , ‘না না , উপযু  ছেল থাকেত িতিন বুেড়ামানুষ আসেবন কন?
তা– নকেলস পেয় িতিন খুিশ হেয়েছন?’

মিণময় হািসয়া ঘাড় নািড়ল , ‘ স আর বলেত! িতিন আমােক বলেত বেলেছন , এই
সামান  িজিনসটা আপনার িতভার উপযু  নয় , তবু আপনােক িনেত হেব।’

‘কী সামান  িজিনস?’ ব ামেকশ কাঁটা লইয়া খুিলল; একটা মটেরর মত হীরা
ঝকঝক কিরয়া উিঠল। হীরার আংিট? ব ামেকশ আংিটটা সস ম চে  িনরী ণ কিরয়া
বিলল , ‘ধন বাদ। আপনার বাবােক বলেবন আংিট আিম িনলাম। এটােক দেখ মেন হে ।
আিম এর উপযু  নই। চলেলন না িক? চা খেয় যােবন না?’

মিণময় বিলল , ‘আজ একটু তাড়া আেছ। দুপুেরর েন িদ ী যেত হেব। িফের
এেস আর একিদন আসব , তখন চা খাব।’

মিণময় চিলয়া গল। ায় সে  সে  িভতর িদক হইেত সত বতী েবশ কিরল।
বাধ হয়। পদার আড়ােল িছল। লিলতকে  বিলল , ‘ দিখ দিখ , কী পেল?’



ব ামেকশ আংিটর কাঁটা লুকাইয়া ফিলবার তােল িছল , আিম কািড়য়া লইয়া
সত বতীেক িদলাম। বিললাম , ‘এই নাও। এটা ব ামেকেশর িতভার উপযু  নয় , এবং
ব ামেকশ এর উপযু  নয়। সুতরাং এটা তামার।’

ব ামেকশ বিলল , ‘আেরা আের , এ কী?’
আংিট দিখয়া সত বতীর চ ু  আনে  িব ািরত হইল , ‘ও মা , হীেরর আংিট , ভীষণ

দামী আংিট! হীেরটারই দাম হাজার খােনক।’ আংিট িনেজর আঙুেল পিরয়া সত বতী
ঘুরাইয়া িফরাইয়া দিখল , ‘ কমন মািনেয়েছ বল দিখ!-ঐ যাঃ , মােছর ঝাল চিড়েয় এেসিছ ,
এত েণ বাধহয় পুেড় ঝুেড় শষ হেয় গল।’ সত বতী আংিট পিরয়া চিকেত অ িহত
হইল।

ব ামেকশ ত েপােশ এলাইয়া পিড়য়া গভীর িন াস মাচন কিরল , বিলল , ‘গহনা
কমেণা গিতঃ।

বিললাম , িঠক কথা। এবং গহনার গিত গৃিহণীর িদেক।’



অম

ৃ

েতর মৃত
ু

ােমর নাম বাঘমাির। রল-লাইেনর ধােরই াম , িক  াম হইেত শেন যাইেত
হইেল মাইলখােনক হাঁিটেত হয়। মাঝখােন ঘন জ ল। ােমর লাক শন যাইবার সময়
বড় একটা জ েলর িভতর িদয়া যায় না , রল-লাইেনর তােরর বড়া। টপকাইয়া লাইেনর
ধার িদয়া যায়।

শেনর নাম সা ালেগালা। বশ বড় শন , শন িঘিরয়া একিট গ  গিড়য়া
উিঠয়ােছ। অ লটা ধান - ধান। এখান হইেত ধান-চাল র ািন হয়। গাটা দুই চােলর
কলও আেছ।

যুে র সময় একদল মািকন সন  সা ালেগালা ও বাঘমািরর মধ ি ত জ েলর মেধ
িকছুকাল িছল; তাহারা খািল গােয় প া  পিরয়া ঘুিরয়া বড়াইত , চাষীেদর সে  বিসয়া ডাবা-
ঁকায় তামাক খাইত। তারপর যুে র শেষ তাহারা েদেশ িফিরয়া গল , রািখয়া গল িকছু

অৈবধ স ানস িত এবং িকছু ু ায়তন অ শ ।
ব ামেকশ ও আিম য-কম উপলে  সা ালেগালায় িগয়া িকছুকাল িছলাম তাহার

সিহত উ  অ শে র স ক আেছ , তাহার িবশদ উে খ যথাসমেয় কিরব। উপি ত য
কািহনী িলিখেতিছ। তাহার ঘটনােক  িছল বাঘমাির াম , এবং যাহােদর মুেখ কািহনীর
গাড়ার িদকটা িনয়ািছলাম। তাহারা এই ােমরই ছেল। বাকবা ল  বজেনর জন
তাঁহােদর মুেখর কথা িল সংহত আকাের িলিখেতিছ।

বাঘমাির ােম য কয়িট কাঠাবািড় আেছ ত েধ  সদান  সুেরর বািড়টা সবেচেয়
পুরাতন। িটিতেনক ঘর , সামেন শান-বাঁধােনা চাতাল , িপছেন পাঁিচল— ঘরা উঠান। বািড়র
িঠক িপছন হইেত জ ল আর  হইয়ােছ।

সদান  সুর বয়  ব ি  , িক  তাঁহার ািত- গা ী ী-পু  কহ নাই , একলাই
পতৃক িভটায় থােকন। তাঁহার একিট িববািহতা ভিগনী আেছ বেট , ামী রেলর চাকির
কের , িক  তাহারা

স ক খুব গাঢ় নয় , কাহারও সিহত অস াব না থািকেলও বিশ মাখামািখও নাই।
বিশর ভাগ িদন সকালেবলা উিঠয়া িতিন শেনর গে  চিলয়া যান , স ার সময় ােম
িফিরয়া আেসন। িতিন কী কাজ কেরন। স স ে  কাহারও মেন খুব  ধারণা নাই।
কহ বেল ধান-চােলর দালািল কেরন; কহ বেল ব কী কারবার আেছ। মােটর উপর
লাকিট অত  সংবৃতম  ও িমতব য়ী , ইহার অিধক তাঁহার িবষেয় বড় কহ িকছু জােন
না।

একিদন চ  মােসর ভারেবলা সদান  বািড় হইেত বািহর হইেলন; একিট মাঝাির
আয়তেনর া  ও একিট ক াি েসর ব াগ বািহের রািখয়া দরজায় তালা লাগাইেলন।
তারপর ব াগ ও া  দুই হােত ঝুলাইয়া যা া কিরেলন।

বািড়র সামেন মােঠর মেতা খািনকটা খালা জায়গা। সদান  মাঠ পার হইয়া রল-
লাইেনর িদেক চিলয়ােছন , ােমর বৃ  হী  মাড়েলর সে  দখা হইয়া গল। হী  বিলল ,
‘কী গা ক া , সকালেবলা বা -প াটরা িলেয় কাথায় চেলেছন?’

সদান  থািমেলন , ‘িদন কেয়েকর জন  বাইের যাি ।’
হী  বিলল , ‘অ। িতি ধ  করেত চলেলন নািক?’
সদান  ধু হািসেলন। হী  বিলল , ইিরর মেধ  িতি ধ ? বয়স কত হল ক া?’



‘পঁয়তাি শ।।’ সদান  আবার চিলেলন।
‘িদন ছ’সােতর মেধ ই িফরব।’
সদান  চিলয়া গেলন।
তাঁহার আকি ক তীথযা া লইয়া ােম একটু আেলাচনা হইল। তাঁহার ােণ য

ধমকেমর িত আসি  আেছ। এ সে হ কাহারও িছল না। গত দশ বৎসেরর মেধ  এক
রাি র জন ও িতিন বািহের থােকন নাই। সকেল আ াজ কিরল নীরব-কমা সদান  সুর
কানও মতলেব বািহের িগয়ােছন।

ইহার িদন িতন চার পের সদানে র বািড়র সামেনর মােঠ ােমর ছেল- ছাকরারা
বিসয়া জটলা কিরেতিছল। ােম পঁিচশ-ি শ ঘের ভ ে ণীর লাক বাস কের; স ার পর
ত ণ-বয়ে রা এই মােঠ আিসয়া বেস , গ  জব কের , কহ গান গায় , কহ িবিড়-
িসগােরট টােন। শীত এবং বষাকাল ছাড়া এই ানটাই তাঁহােদর আ াঘর।

আজ অমৃত নামধারী জৈনক যুবকেক সকেল িমিলয়া পাইেতিছল। অমৃত গাঁেয়র
একিট ভ েলােকর অনাথ ভািগেনয় , একটু আধ-পাগলা গােছর ছেল। রাগা তালপাতার
সপাইেয়র মত চহারা , তড়বড় কিরয়া কথা বেল , িনেজর সাহস ও বুি ম া মােণর জন
সবদাই সেচ । তাই সুেযাগ পাইেল সকেলই তাঁহােক লইয়া একটু র -তামাশা কের।

সকােলর িদেক একটা ব াপার ঘিটয়ািছল।–নাদু নামক এক যুবেকর স িত িববাহ
হইয়ােছ; তাহার বৗেয়র নাম পািপয়া। বৗিট সকালেবলা কলসী লইয়া পুকুের জল আিনেত
যাইেতিছল , ঘােট অন  মেয়রাও িছল। অমৃত পুকুরপােড় বিসয়া খালামকুিচ িদয়া জেলর
উপর ব াঙ-লাফােনা খিলেতিছল; নাদুর বৗেক দিখয়া তাহার িক মেন হইল , স পািপয়ার
র অনুসরণ কিরয়া ডািকয়া উিঠল—’িপউ িপউ-িপয়া িপয়া পািপয়া—’

মেয়রা হািসয়া উিঠল। বৗিট অপমান বাধ কিরয়া তখনই গৃেহ িফিরয়া গল এবং
ামীেক জানাইল। নাদু অি শম  হইয়া লািঠ হােত ছুিটয়া আিসল। তাহােক , দিখয়া অমৃত

পুকুরপােড়র একটা নািরেকল গােছ উিঠয়া পিড়ল। তারপর গাঁেয়র মাত র ব ি রা আিসয়া
শাি র া কিরেলন। অমৃেতর মেন য কু-অিভ ায় িছল না। তাহা সকেলই জািনত , গাঁয়ার-
গািব  নাদুও বুিঝল। ব াপার বিশদূর গড়াইেত পাইল না।

িক  অমৃত তাহার সমবয় েদর ষ-িব প হইেত িন ার পাইল না। স ার সময়
স মােঠর আড়ায় উপি ত হইেলই সকেল তাহােক ছাঁিকয়া ধিরলা।

পটল বিলল , ‘হ াঁের অমত , তুই এতবড় বীর , নাদুর সে  লেড় যেত পারিল না?
নারেকল গােছ উঠিল।’

অমৃত বিলল , ‘িআহঃ , আিম তা ডাব পড়েত উেঠিছলাম। নেদােক আিম ডরাই না ,
ওর হােত যিদ লািঠ না থাকত। অ ায়সা লি  মারতাম য বাছাধনেক িবছানায় পেড় কা-
কাঁ করেত হত!’

গাপাল বিলল , ‘শাবাশ! বািড় িগেয় মামার কােছ খুব ঠঙািন খেয়িছিল তা?’
অমৃত হাত মুখ নািড়য়া বিলল , ‘মামা মােরিন , মামা আমােক ভালবােস। ধু মামী

কান মেল িদেয় বেলিছল—তুই একটা গা-ভূত।’
সকেল িহ-িহ কিরয়া হািসল। পটল বিলল িছিছ , তুই এমন কাপু ষ! মেয়মানুেষর

হােতর কানমলা খিল?’
অমৃত বিলল , ‘মামী জন , তাই বঁেচ গল , নইেল দেখ িনতাম। আমার সে

চালািক নয়।’
দা   বিলল, ’আ া অ  রা , তুই তা মানুষেক ভয় কিরস না। সিত  বল দিখ , ভূত

দখেল িক কিরস?’
একজন িন ের বিলল , ‘কাপেড়- চাপেড়–’



অমৃত চাখ পাকাইয়া বিলল , ‘ভূত আিম দেখিছ। িক  মােটই ভয় পাইিন।’।
সকেল কলরব কিরয়া উিঠল , ‘ভূত দেখিছস? কেব দখিল? কাথায় দখিল?’
অমৃত সগেব জ েলর িদেক শীণ বা  সািরত কিরয়া বিলল , ‘ঐখােন।’
‘কেব দেখিছস? কী দেখিছস?’
অমৃত গ ীর ের বিলল , ‘ ঘাড়া-ভূত দেখিছ।’
দু’একজন হািসল। গাপাল বিলল , ‘তুই গা-ভূত িকনা , তাই ঘাড়া-ভূত দেখিছস।

কেব দখিল?’
‘পর  রাি ের।’ অমৃত পর  রাে র ঘটনা বিলল, ‘আমােদর কেল বাছুরটা দিড়

খুেল গায়ালঘর থেক পািলেয়িছল। মামা বলেল , যা আমরা , জ েলর ধাের দেখ আয়।
রাি র তখন দশটা; িক  আমার তা ভয়-ডর নই , গলাম জ েল। এিদক ওিদক খঁুজলাম ,
িক  কাথায় বাছুর। চাঁেদর আেলায় জ েলর ভতরটা িহিল-িবিল দখাে –হঠাৎ দিখ
একটা ঘাড়া। খুেরর শ  েন ভেবিছলাম বুিঝ বাছুরটা; ঘাড় িফিরেয় দিখ একটা ঘাড়া
বেনর ভতর িদেয় সাঁ কের চেল গল। কােলা কুচকুেচ ঘাড়া , নাক িদেয় আ ন ব ে ।
আিম রামনাম করেত করেত িফের এলাম। রামনাম জপেল ভূত আর িকছু বলেত পাের
না।’

দা  িজ াসা কিরল , ‘ কান িদক থেক কান িদেক গল ঘাড়া-ভূত?’
‘গােয়র িদক থেক ইি শােনর িদেক।’
‘ ঘাড়ার িপেঠ সওয়ার িছল?’
‘অত দিখিন।’
সকেল িকছু ণ চুপ কিরয়া রিহল। ভূেতর গ  বানাইয়া বিলেত পাের এত

ক নাশি  অমৃেতর নাই। িন য় স জ া  ঘাড়া দিখয়ািছল। িক  জ েল ঘাড়া আিসল
কাথা হইেত? ােম কাহারও ঘাড়া নাই। যুে র সময় য মািকন সন  জ েল িছল
তাহেদর সে ও ঘাড়া িছল না। ইি শেনর গে  দুই-চািরটা ছ াকড়া-গািড়র ঘাড়া আেছ
বেট। িক  ছ াকড়া-গািড়র ঘাড়া রাি েবলা জ েল ছুটাছুিট কিরেব কন? তেব িক অমৃত
পলাতক বাছুরটােকই ঘাড়া বিলয়া ভুল কিরয়ািছল?

অবেশেষ পটল বিলল , ‘বুেঝিছ , তুই বাছুর দেখ ঘাড়া-ভূত ভেবিছিল।’
অমৃত সেজাের মাথা ঝাঁকাইয়া বিলল , ‘না না , ঘাড়া। জলজ া  ঘাড়া-ভূত আিম

দেখিছ।’
‘তুই বলেত চাস ঘাড়া-ভূত দেখও তার দাঁত-কপািট লােগিন?’
‘দাঁত-কপািট লাগেব কন? আিম রামনাম কেরিছলাম।’
‘রামনাম কেরিছিল বশ কেরিছিল। িক  ভয় পেয়িছিল বেলই না। রামনাম

কেরিছিল?’
‘ মােটই না , মােটই না’-অমৃত আ ালন কিরেত লািগল , ‘ ক বেল আিম ভয়

পেয়িছলাম! ভয় পাবার ছেল আিম নয়।’
দা  বিলল , ‘দ াখ আমরা , বিশ বড়াই কিরাসিন। তুই এখন জ েল যেত পািরস?’
‘ কান পারব না’ অমৃত ঈষৎ শি তভােব জ েলর িদেক তাকাইল। ইিতমেধ  স া

উ ীণ হইয়া চাঁেদর আেলা ফুিটয়ােছ , জ েলর গাছ লা ঘনকৃ  ছায়া রচনা কিরয়ােছ; অমৃত
একটু মুিড় িদয়া বিলল , ইে  করেলই যেত পাির , িক  বাব কন? এখন তা আর বাছুর
হারায়িন।’

গাপাল বিলল , ‘বাছুর না হয় হারায়িন। িক  তুই ল মারিছস িকনা বুঝব িক
কের?’

অমৃত লাফাইয়া উিঠল , ‘ ল মারিছ! আিম ল মারিছ! দ াখ গাপালা , তুই আমােক



িচিনস না—’
‘ বশ তা , িচিনেয় দ। যা দিখ একলা জ েলর মেধ । তেব বুঝব তুই বাহাদুর।’
অমৃত আর পািরল না , সদেপ বিলল , ‘যাি —এ ু িন যাি । আিম িক ভয় কির

নািক?’ স জ েলর িদেক পা বাড়াইল।
পটল তাহােক ডািকয়া বিলল , ‘ শান , এই খিড় ন। বিশ দূর তােক যেত হেব না ,

সদান দার বািড়র িপছেন য বড় িশমুলগাছটা আেছ তার গােয় খিড় িদেয় ঢারা মের
আসিব। তেব বুঝব তুই সিত  িগেয়িছিল।’

খিড় লইয়া ঈষৎ কি ত কে  অমৃত বিলল , ‘ তারা এখােন থািকিব তা?’
‘থাকব।’
অমৃত জ েলর িদেক পা বাড়াইল। যতাই অ সর হইল ততাই তাহার গিতেবগ াস

হইেত লািগল। তবু শষ পয  স সদান  সুেরর বািড়র আড়ােল অদৃশ  হইয়া গল।
মােঠ উপিব  ছাকরার দল পা ুর জ াৎসার িভতর িদয়া নীরেব জ েলর িদেক

চািহয়া রিহল। একজন িবিড় ধরাইল। একজন হািসল , ‘আমরা হয়েতা সদান দার বািড়র
পােশ ঘাপিট মের বেস আেছ।’

িকছু ণ কািটয়া গল। সকেলর দৃি  জ েলর িদেক।
হঠাৎ জ ল হইেত চড়াৎ কিরয়া একটা শ  আিসল। কেনা গােছর ডাল ভাি েল

য প শ  হয়। অেনকটা সই প। সকেল চিকত হইয়া পর েরর পােন চািহল।
আরও িকছু ণ কািটয়া গল। িক  অমৃত িফিরয়া আিসল না। অমৃত যখােন

িগয়ােছ , ছাকরােদর দল হইেত সই িশমুলগাছ বড়েজার প াশ-ষাট গজ। তেব স
িফিরেত এত দির কিরেতেছ কন!

আরও িতন-চার িমিনট অেপ া কিরবার পর পটল উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল , ‘চল দিখ
িগেয়। এত দির করেছ কন অ  রা!

সকেল দল বাঁিধয়া য-পেথ অমৃত িগয়ািছল সই পেথ চিলল। একজন রহস  কিরয়া
বিলল , ‘আমরা ঘাড়া-ভূেতর িপেঠ চেড় পালাল নািক?’

আমরা িক  পালায় নাই। সদান  সুেরর বািড়র িখড়িক হইেত িবশ-পাঁচশ গজ দূের
িশমুলগাছ। সখােন জ াৎ া-িব  অ কাের সাদা রেঙর িক একটা পিড়য়া আেছ। সকেল
কােছ িগয়া দিখল-অমৃত।

একজন দশলাই ািলল। অমৃত িচৎ হইয়া পিড়য়া আেছ , তাহার বুেকর জামা রে
িভিজয়া উিঠয়ােছ।

অমৃত ভূেতর ভেয় মের নাই , ব ু েকর িলেত তাহার মৃতু  হইয়ােছ।
ব ামেকশ আমােক লইয়া সা ালেগালায় আিসয়ািছল একটা সরকারী তদ

উপলে । সরকােরর বতনভুক পুিলস-কমচারীরা ব ামেকশেক মেহর চােখ দেখন না
বেট , িক  মি মহেল তাহার খািতর আেছ। পুিলেসর জবাব দওয়া কস মােঝ মােঝ তাহার
ঘােড় আিসয়া পেড়।

গত মহাযুে র সময় অেনক িবেদশী সন  আিসয়া এেদেশর নানা ােন ঘাঁিট গািড়য়া
বিসয়ািছল; তারপর যুে র শেষ িবেদশীরা চিলয়া গল , দেশ েদশী শাসনত  বিতত
হইল। াধীনতার র - ান শষ কিরয়া দশ যখন মাথা তুিলল তখন দিখল েদর
উপিরভ  শা  হইয়ােছ বেট , িক  তলেদেশ িহংসুক ন কুল ঘুিরয়া বড়াইেতেছ। িবেদশী
সন দেলর ফিলয়া-যাওয়া অ শ  হইয়া দাঁড়াইয়ােছ এই ন কুেলর নখদ । রেলর
দুঘটনা , আকি ক বামা িবে ারণ , সশ  ডাকািত-নূতন শাসনত েক উদব  কিরয়া
তুিলল।

পুিলস তদে  দু’চারজন দুব  ধরা পিড়েলও , বামা িপ ল ভৃিত আে য়া  কাথা



হইেত সরবরাহ হইেতেছ তাহার হিদস িমিলল না। িবেদশী িসপাহীরা যখােন ঘাঁিট ,
গািড়য়ািছল , অ িল য তাহার কােছিপেঠই সি ত হইয়ােছ তাহা অনুমান করা শ  নয়;
িক  আসল সমস া দাঁড়াইয়ািছল অ -সরবরাহকারী লাক লােক ধরা। যাহারা অৈবধ
আে য়াে র কালাবাজার চালাইেতেছ তাহােদর ধিরেত না পািরেল এ উৎপােতর মুেলাে দ
হইেব না।

সরকারী দ েরর সিহত পরামশ কিরয়া ব ামেকশ থেম স ালেগালায় আিসয়ােছ।
ানিট ছাট , কান অব ােতই তাহােক শহর বলা চেল না। শেনর কােছ রাল-

কমচারীেদর একসাির কায়াটার। একটা পাকা রা া শনেক শ কিরয়া দুই িদেক
মাড় ঘুিরয়া িগয়ােছ এবং কুি  পাঁচশ িবঘা জিমেক ব ন কিরয়া ধিরয়ােছ; এই ানটুকুর
মেধ  কেয়কটা বড় বড় আড়ত , পুিলস থানা , পা -অিফস , কা-অপােরিটভ ব া  , সরকারী
িব াি  গৃহ ইত ািদ আেছ। য দু’িট চাল-কেলর উে খ পূেব কিরয়ািছ স দু’িট এই রা া-
ঘরা ােনর দুই াে  অবি ত। ানীয়– লাক অিধকাংশ বাঙালী হইেলও , মােড়ায়ারী ও
িহ ু ানী যেথ  আেছ।

আমরা সরকারী িব াি েহ আ া গািড়য়ািছলাম। ব ামেকেশর এখােন আ পিরচয়
িদবার ই া িছল না , এ ধরেনর তদে  যতটা  থাকা যায় ততাই সুিবধা; িক  আিসয়া
দিখলাম ব ামেকেশর পিরচয় ও আগমেনর উে শ  কাহারও অিবিদত নাই। ানীয়
পুিলেসর দােরাগ’ সুখময় সাম  পুিলস িবভাগ হইেত ব ামেকশ স ে  পূব হইেতই
ওয়ািকবহাল িছেলন , তাঁহার কৃপায় ব ামেকেশর খ ািত িদেক িদেক ব া  হইয়ােছ।

দােরাগা সুখময়বাবুর মুখ ভাির িম  , িক  মি িট দু বুি েত ভরা। িতিন কােশ
ব ামেকশেক সাহায  কিরেতিছেলন এবং অ কােশ  যত ভােব স ব বাগড়া িদেতিছেলন
পুিলস যখােন ব থ হইয়ােছ , একজন বািহেরর লাক আিসয়া সখােন কৃতকায হইেব , ইহা
বাধ হয় তাঁহার মনঃপুত হয় নাই।

যােহাক , বাধািব  সে ও ব ামেকশ কাজ আর  কিরল। পিরচয় গাপন রাখা স ব
নয়। দিখয়া কাশ ভােবই অনুস ান  কিরল। খালাখুিল থানায় িগয়া দােরাগা
সুখময়বাবুর িনকট হইেত ানীয় ধান ধান ব ি র নােমর তািলকা সং হ কিরল।

শেন িগয়া মা ার , মালবাব্ু , িটিকট-বাব্ু , চকার ভৃিতর সিহত ভাব জমাইল; কা-
অপােরিটভ ব াে  িগয়া ম ােনজােরর িনকট হইেত ানীয় িব বান ব ি েদর খাঁজখবর
লইল। সকেলই জািনেত পািরয়ািছল ব ামেকশ িক জন  আিসয়ােছ , তাই সকেল সহেযািগতা
কিরেলও িবেশষ কানও ফল হইল না।

চার পাঁচ িদন বৃথা ঘারাঘুিরর পর ব ামেকশ এক মতলব বািহর কিরল। ানীয় য-
কয়জন বিধ ু  লাকেক সে হ করা যাইেত পাের তাহােদর বনামী িচিঠ িলিখল। িচিঠর মম
: আিম তামার গাপন কাযকলাপ জািনেত পািরয়ািছ , শী ই দখা হইেব। —িচিঠ িল আিম
দুই-িতন শন দূের জংশেন িগয়া ডােক িদয়া আিসলাম।

চার ফিলয়া বিসয়া আিছ , িক  মােছর দখা নাই। এইভােব আরও দুই িতন িদন
কািটয়া গল। িন মার মেতা িদন রাে  ঘুমাইয়া ও সকাল স া ভমণ কিরয়া াে র বশ
উ িত হইেত লািগল। িক  কােজর সুরাহা হইল না।

তারপর একিদন সকালেবলা বাঘমাির াম হইেত িতনিট ছেল আিসয়া উপি ত
হইল।

বলা আ াজ আটটার সময় গরম িজলাপী সহেযােগ গরম দু  সবন কিরয়া
অভ রভােগ বশ একিট তৃি কর পিরপূণতা অনুভব কিরেতিছ , এমন সময় ােরর কােছ
কেয়কিট মু  উঁিকঝঁুিক মািরেতেছ দিখয়া ব ামেকশ বািহের আিসল , ‘িক চাই?’

িব াি েহ পাশাপািশ দু’িট ঘর , সামেন ঢাকা বারা া। িতনিট যুবক বারা ায় উিঠয়া



ইত ত কিরেতিছল , ব ামেকশেক দিখয়া যুগপৎ দ িবকাশ কিরল। একজন সস েম
িজ াসা কিরল , ‘আপিনই ব ামেকশবাবু?’

ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ।’
যুবকেদর দ িবকাশ কণচু ী হইয়া উিঠল। একজন বিলল , ‘আমরা বাঘমাির াম

থেক আসিছ।’
‘বাঘমাির াম! স কাথায়?’
‘আে  , বিশ দূর নয় , এখান থেক মাইলখােনক।’
‘আসুন’—বিলয়া ব ামেকশ তাহােদর ঘের লইয়া আিসল। িব াি েহর বাঁধা বরা

আসবাব-একিট চয়ার , একিট টিবল , একিট আরাম- কদারা , দু’িট খাট , মেঝয় নািরেকল-
ছাবড়ার চাটাই পাতা। যুবেকরা দু’জন মেঝায় বিসল , একজন টিবেল উিঠয়া বিসল।
ব ামেকশ আরাম- কদারায় অধশয়ান হইয়া বিলল , ‘কী ব াপার বলুন দিখ?

য ছাকরা অ ণী হইয়া কথা বিলেতিছল তাহার নাম পটল। অন  দু’জেনর নাম দা
ও গাপাল। পটল বিলল , ‘আপিন শােননিন! আমােদর ােম একটা ভীষণ হত াকা  হেয়
গেছ।’

‘বেলন িক! কেব? ব ামেকশ আরাম- ক ারায় উিঠয়া বিসল।
দা  ও গাপাল একসে  বিলয়া উিঠল , ‘পর  সে র পর।’
পটল বিলল , ‘পুিলেস ত ু িন খবর দওয়া হেয়িছল। কাল সকালেবলা নাটার সময়

দােরাগা সুখময় সাম  িগেয়িছল। লাশ িনেয় চেল এেসিছল , তারপর আর কানও খবর
নই। আজ আমরা আপনার কােছ আসবার আেগ থানায় িগেয়িছলাম , সুখময় দােরাগা
আমােদর হাঁিকেয় িদেল। লাশ নািক সদের পাঠােনা হেয়েছ , হাসপাতােল চরা-ফাঁড়া হেব।
আপিন এসব িকছুই জােনন না? তেব য েনিছলাম। আপিন পুিলসেক সাহায  করবার
জন  এখােন এেসেছন।’

ব ামেকশ ের বিলল , ‘দােরাগাবাবু বাধ হয় এ খবর আমােক দওয়া দরকার
মেন কেরনিন। স যাক। ক কােক খুন কেরেছ? কী িদেয় খুন কেরেছ?’

পটল বিলল , ‘ব ুক িদেয়। খুন হেয়েছ আমােদর এক ব ু —অমৃত। ক খুন কেরেছ
তা কউ জােন না। ব ামেকশবাব্ু , আমরার মৃতু র জন  আমরাও খািনকটা দায়ী , ঠা া-
তামাশা করেত িগেয় এই সবনাশ হেয়েছ। তাই আমরা আপনার কােছ এেসিছ। সুখময়
দােরাগার ারা িকছু হেব না , আপিন দয়া কের খঁুেজ বার ক ন ক খুন কেরেছ। আমরা
আপনার কােছ িচরঋণী। হেয় থাকব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ব ুক িদেয় খুন হেয়েছ। আ য!—সব কথা খুেল বলুন।’
অতঃপর পটল , দা  ও গাপাল িমিলয়া কখনও একসে  কখনও পযায় েম য

কািহনী বিলল তাহা পূেব িববৃত হইয়ােছ। অমৃেতর মৃতু েত তাহারা খুব কাতর হইয়ােছ
এমন মেন হইল না , িক  অমৃেতর রহস ময় মৃতু  তাঁহােদর উে িজত কিরয়া তুিলয়ােছ।
এবং ব ামেকশেক হােতর কােছ পাইয়া এই উে জনা নাটকীয় প ধারণ কিরয়ােছ।

অমৃেতর মৃতু -ি রণ শষ হইেত আ াজ দুঘ া লািগল; ব ামেকশ মােঝ মােঝ 
কিরয়া অ  ান পির ার কিরয়া লইল। শেষ বিলল , ‘ঘটনা রহস ময় বেট , তার ওপর
ব ুক।–িক  ধু গ  নেল কাজ হেব না , জায়গাটা দখেত হেব।’

িতনজেনই উৎসািহত হইয়া উিঠল। পটল বিলল , ‘ বশ তা , এখুিন চলুন না ,
ব ামেকশবাবু। আপিন আমােদর ােম যােবন স তা ভােগ র কথা।’

ব ামেকশ হােতর ঘিড় দিখয়া বিলল , ‘এ- বলা থাক। দুিদন যখন কেট গেছ তখন
একেবলায় িবেশষ িত হেব না। আমরা ও- বলা পাঁচটা নাগাদ যাব।’

‘ বশ , আমরা এেস আপনােক িনেয় যাব।’



তাহারা চিলয়া গল।
িকছু ণ পের দােরাগা সুখময়বাবু আিসেলন। চয়াের িনেজর সুিবপুল বপুখািন

ঠািসয়া িদয়া বিলেলন , ‘বাঘমািরর ছাঁড়া েলা এেসিছল তা? আমার কােছও িগেয়িছল।
বাঙালীর ছেল , একটা জুগ পেয়েছ , আর িক রে  আেছ! আপিন ওেদর আমল দেবন
না মশাই , আপনার াণ অিত া কের তুলেব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘না না , আমল দব কন? আপিন তা ওেদর আেগ থাকেতই
চেনন , কমন ছেল ওরা?’

সুখময়বাবু বিলেলন , ‘পাড়াগাঁেয়র বকােট িন মা ছেল আর িক। বােপর দুিবেঘ ধান-
জিম আেছ , িক িতনেট নারেকল গাছ আেছ , বাস , ঘের বেস-বেস বােপর অ  ংস
করেছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ য ছেলটা মারা গেছ সও তা ওেদরই দেলরই ছেল।’
‘হ াঁ , স িছল আবার এককািট বাড়া। মামার ভােত িছল , িবকািম কের বড়ােতা।’
‘ব ু েকর িলেত মেরেছ নলাম।’
‘তাই মেন হয় , তেব তদ  না হওয়া পয  িকছুই বলা যায় না।’
‘ ঁ। ক মেরেছ িকছু সে হ কেরন?’
‘িক কের সে হ করব বলুন দিখ? কউ িকছু দেখিন , সবাই একেজাট হেয় মােঠ

আ া িদি ল। তেব একটা ব াপােরর জেন  একজেনর ওপর সে হ হে । সিদন
সকালেবলা অমৃত নাদুর বঁেক অপমান কেরিছল। নাদু একেরাখা গাঁয়ার মানুষ , লািঠ িনেয়
অমৃতেক মারেত ছুেটিছল। সে েবলা মােঠর আ ােতও স িছল না। তােক একবার
থানায় আিনেয় ভােলা কের নেড়- চেড় দখেত হেব। —িক  এসব বােজ কথা এখন থাক।
একটা জ রী খবর আপনােক িদেত এলাম।’ সহসা গলা খােটা কিরয়া বিলেলন , ‘যমুনাদাস
গ ারােমর নাম জােনন তা , এখানকার ম ।বড় আড়তদার। স একটা বনামী িচিঠ
পেয়েছ।’

ব ামেকশ গাঢ় ঔৎসুক  দখাইয়া বিলল , ‘ বনামী িচিঠ! িক আেছ তােত?’
সুখময়বাবু বিলেলন , ‘যমুনাদাস চুিপচুিপ আমােক িচিঠ দিখেয় গেছ। খােমর িচিঠ ,

তােত ফ লখা আেছ; আিম সব জানেত পেরিছ , শীগিগরই দখা হেব।’
‘তাই নািক! তাহেল তা যমুনাদােসর ওপর নজর রাখেত হয়।’
‘ স-কথা আর বলেত! আিম একজন লাক লািগেয় িদেয়িছ। যমুনাদােসর পছেন।

স অ হর যমুনাদােসর ওপর নজর রেখেছ।’
‘ভােলা , ভােলা! আপিন পাকা লাক , িঠক কাজই কেরেছন। এবার হয়েতা একটা

সুরাহা হেব।’
সুখময়বাবুর মুেখ একটু িবনীত আ স তা খিলয়া গল , ‘ হ- হ—এই কাজ কের

চুল পেক গল , ব ামেকশবাবু। তা স যাক। এখন আপনার িক খবর বলুন। িকছু
পেলন?’

ব ামেকশ হতাশ ের বিলল , ‘ ক আর পলাম! যতদূর চাই , নাই নাই স-পিথক
নাই।’

সুখময়বাবু উ ৃ িতটা ধিরেত পািরেলন না , িক  যন বুিঝয়ােছন এমিনভােব হা- হ
কিরেলন। িতিন চয়াের এেকবাের জাম হইয়া বিসয়ািছেলন , এখন টানা- হঁচড়া কিরয়া
িনেজেক চয়ােরর বা মু  কিরেলন। বিলেলন , ‘আজ উিঠ , থানায় অেনক কাজ পেড়
আেছ।’

ব ামেকশও উিঠয়া দাঁড়াইল , ‘ভােলা কথা , অমৃেতর পা -মেটম িরেপাট পেয়েছন
নািক?’ সুখময়বাবু একটু  তুিলয়া বিলেলন , ‘এখনও পাইিন। কাল পর  পাব বাধ হয়।



কন বলুন দিখ?
‘ পেল এবার আমােক দখােবন।’
সুখময়বাবু একটু গভীর হইয়া বিলেলন , ‘ দখেত চান , দখাব। িক  ব ামেকশবাব্ু ,

আপিন ই-কাতলা ধরেত এেসেছন , আপিন যিদ চুেনাপুিটর িদেক নজর দন তাহেল
আমরা বাঁিচ িক কের?’

‘না না , নজর িদইিন। িনতা াই অেহতুক কৗতুহল। কথায় বেল- নই কাজ তা খই
ভাজ।’

সুখময়বাবুর মুেখ আবার হািস ফুিটল , িতিন ােরর িদেক যাইেত যাইেত থম
আমােক ল  কিরেলন; বিলেলন , ‘এই য অিজতবাব্ু , কমন আেছন? গ -ট  লখা
হে ? আপনার আজ িব গ েলা পড়েত ম  লােগ না- হা- হ। তেব রবাট েকর মেতা
নয়। আ া , আিস।’

িতিন িতবিহভূত হইয়া গেল ব ামেকশ আমার িদেক িফিরয়া চাখ িটিপল; বিলল ,
‘ হ হ’

বকালেবলা ছেলরা আিসয়া আমােদর ােম লইয়া গল। রল-লাইেনর ধার িদয়া
যখন ােমর িনকট উপি ত হইলাম তখন ােমর সম  পু ষ অিধবাসী আমােদর অভ থনা
কিরবার জন  লাইেনর ধাের আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ , ছেল-বুড়া কহ বাদ যায় নাই। সকেলর
চােখিব ািরত কৗতুহল। ব ামেকশ ব ী কীদৃশ জীব তাহার চে  দিখেত চায়।

িমিছল কিরয়া আমরা ােম েবশ কিরলাম। পটল অ বতী হইয়া আমােদর একিট
বািড়েত লইয়া গল। কাঁচা-পাকা বািড় , সামেনর িদেক দু’িট পাকা-ঘর , িপছেন খেড়র চাল।
মৃত অমৃেতর মামার বািড়।

অমৃেতর মামা বলরামবাবু বািড়র সামেনর চাতােল টিবল- চয়ার পািতয়া চােয়র
আেয়াজন কিরয়ািছেলন , জাড়হে  আমােদর সংবধনা কিরেলন। লাকিটেক ভােলামানুষ
বিলয়া মেন হয় , কথাবলার ভ ীেত স ু িচত জড়তা। িতিন ভািগনার মৃতু েত খুব বিশ
শাকািভভূত না হইেলও একটু যন িদশাহারা হইয়া পিড়য়ােছন।

চােয়র সর াম দিখয়া ব ামেকশ বিলল , ‘এসব আবার কন?’
বলরামবাবু অ িতভভােব জড়াইয়া জড়াইয়া বিলেলন , ‘একটু চা-সামান —’
পটল বিলল , ‘ ব ামেকশবাব্ু , আপিন আমােদর ােমর পােয়র ধুেলা িদেয়েছন

আমােদর ভািগ । চা খেতই হেব।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আ া , স পের হেব , আেগ জ লটা দেখ আিস।’
‘চলুন।’
পটল আবার আমােদর লইয়া চিলল। আরও কেয়কজন ছাকরা সে  চিলল।

বলরামবাবুর বািড়র স ুখ িদয়া য কাঁচা-রা ািট িগয়ােছ তাঁহাই ােমর ধান রা া। এই
রা া একিট অসমতল িশলাক রপূণ আগাছািভরা মােঠর িকনারায় আিসয়া শষ হইয়ােছ।
মােঠর পরপাের একিটমা  পাকা বািড়; সদান  সুেরর বািড়। তাহার িপছেন জ েলর
গাছপালা। আমরা মােঠ অবতরণ কিরলাম। ব ামেকশ িজ াসা কিরল , ‘এই মােঠ বেস
তামরা সিদন গ  করিছেল?’

‘আে  হ াঁ।’
‘িঠক কান জায়গায় বেসিছেল?’
‘এই য–’ আরও িকছুদূর িগয়া পটল দখাইয়া বিলল , ‘এইখােন।’
ানিট অেপ াকৃত পির  , আগাছা নাই। ব ামেকশ বিলল , ‘এখান থেক অমৃত

যা-পেথ জ েলর িদেক িগেয়িছল। সই পেথ িনেয় চল।’
‘আসুন।’



সদান  সুেরর দরজায় তালা ঝুিলেতেছ , জানালা িল ব । আমরা বািড়র পাশ িদয়া
িপছ= িদেক চিললাম। িপছেন পাঁচল- ঘরা উঠান , পাঁিচল ায় এক মানুষ উঁচু , তাহার গােয়
একিট িখড়িক-দরজা। জ েলর গাছপালা িখড়িক-দরজা পয  িভড় কিরয়া আিসয়ােছ।

বািড় অিত ম কিরয়া জ েল েবশ কিরলাম। জ েল পাতা-ঝরা আর  হইয়ােছ ,
গাছ িল প িবরল , মািটেত য়ংিবশীণ পীতপে র আ রণ। বািড়র িখড়িক হইেত পাঁিচশ-
ি শ গজ দূের একটা কা  িশমুলগাছ , ে র মেতা ূল িড় দশ-বােরা হাত উঁচুেত
উিঠয়া শাখা- শাখা  িবভ  হইয়া িগয়ােছ। পটল আমােদর িশমুলতলায় লইয়া িগয়া একটা
ান িনেদশ কিরয়া’ বিলল , ‘এইখােন অমৃত মের পেড় িছল।’

ানিট ঝরা-পাতা ও িশমুল-ফুেল আকীণ , অপঘাত মৃতু র কানও িচ  নাই। তবু
ব ামেকশ। ানিট ভােলা কিরয়া খঁুিজয়া দিখল। কিঠন মািটর উপর কানও দাগ নাই ,
কবল কনা পাতার িনেচ একখ  খিড় পাওয়া গল। ব ামেকশ খিড়িট তুিলয়া ধিরয়া
বিলল , ‘এই খিড় িদেয় অমৃত গােছর গােয় ঢরা কাটেত এেসিছল। িক  গােছর গােয় খিড়র
দাগ নই। সুতরাং–’

পটল বিলল , ‘আে  হ াঁ , দাগ কাটবার আেগই–’
এখােন ব  আর িকছু িছল না। আমরা িফিরয়া চিললাম। িফিরবার পেথ

ব ামেকশ। বিলল , ‘সদান  সুেরর িখড়িকর দরজা ব  আেছ িকনা একবার দেখ যাই।’
িখড়িকর দরজা ঠিলয়া দখা গল িভতর হইেত ড়কা লাগােনা। াচীন দরজার

ত ায় িছ  আেছ , তাহােত চাখ লাগাইয়া দিখলাম , উঠােনর মাঝখােন একিট তুলসী-ম  ,
বাকী উঠান সুি য় ভরা। একটা পয়ারাগাছ একেকােণ পাঁিচেলর পােশ দাঁড়াইয়া আেছ , আর
িকছু চােখ পিড়ল না।

অতঃপর ব ামেকশ পাঁিচেলর ধার িদয়া িফিরয়া চিলল। তাহার দৃি  মািটর িদেক।
পাঁিচেলর কাণ পয  আিসয়া স হঠাৎ আঙুল দখাইয়া বিলল , ‘ও িক?’

অনাবৃত  মািটর উপর পির ার অধচ াকৃিত িচ ; তাহার আেশপােশ আরও
কেয়কটা অ  আকাবাঁকা িচ  রিহয়ােছ। ব ামেকশ ঝুিকয়া িচ টা পরী া কিরল ,
আমরাও দিখলাম। তারপর স ঘাড় তুিলয়া দিখল পাঁিচেলর পরপাের পয়ারাগােছর
ডালপালা দখা যাইেতেছ।

বিললাম , ‘িক দখিছ? িকেসর িচ  ও েলা?’
ব ামেকশ পটেলর িদেক চািহয়া বিলল , ‘িক মেন হয়?’
পটেলর মুখ কাইয়া িগয়ােছ; স ও  লহন কিরয়া বিলল , ‘ ঘাড়ার খুেরর দাগ মেন

হে ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘ ঁ , ঘাড়া-ভূেতর খুেরর দাগ। অমৃত তাহেল িমেছকথা বেলিন।’
িফিরয়া চিললাম। ব ামেকেশর ভূ সংশয়ভের কুি ত হইয়া রিহল। তাহার মেন

ধাঁকা লািগয়ােছ , ঘাড়ার খুেরর তাৎপয স পির ার বুিঝেত পাের নাই। চিলেত চিলেত
মা  দুএকটা কথা হইল। ব ামেকশ  কিরল , ‘সদান  সুর কতিদন হল বাইের
গেছন?’

পটল বিলল , ‘সাত-আট িদন হল।’
‘কেব িফরেবন বেল যানিন?’
‘না।’
‘ কাথায় গেছন তাও কউ জােন না?’
‘না।’
বলরামবাবুর বািড়েত প িছয়া চয়াের বিসলাম। দশেকর িভড় কিময়া িগয়ােছ , তবু

দু’চারজন অিত-উৎসাহী ব ি  ব ামেকশেক দিখবার আশায় আনােচ কানােচ ঘুিরয়া



বড়াইেতেছ। বলরামবাবু আমােদর চা ও জলখাবার আিনয়া িদেলন। পটল দা  গাপাল
ভৃিত ছাকরা কােছ দাঁড়াইয়া আমােদর ত াবধান কিরেত লািগল।

চা পান কিরেত কিরেত ব ামেকশ বলরামবাবুেক সওয়াল আর  কিরল
‘অমৃত আপনার আপন ভাগেন িছল?
‘আে  হ াঁ।’
‘ওর মা-বাপ কউ িছল না?’
‘না। আমার বান অমতেক কােল িনেয় িবধবা হেয়িছল। আমার কােছ থাকত।

তারপর সও মারা গল। অমতর বয়স তখন পাঁচ বছর।’
‘আপনার িনেজর ছেল।পুেল নই?
‘একিট মেয় আেছ। তার িবেয় হেয় গেছ।’
‘অমৃেতর কত বয়স হেয়িছল?’
‘একুশ।’
‘তার িবেয় দনিন?’
না। বুি সুি  তমন িছল না , ন ালা াপা িছল , তাই িবেয় িদইিন।’
‘কাজকম িকছু করত?
‘মােঝ মােঝ করত , িক  বিশিদন চাকির রাখেত পারত না। সা ালেগালার বড়

আড়তদার ভগবতীবাবুর গিদেত ঢুিকেয় িদেয়িছলাম , িকছুিদন কাজ কেরিছল। তারপর
বি দাস মােড়ায়ারীর চােলর কেল মাসখােনক িছল , তা বি দাসও রাখল না। িকছুিদন থেক
িব  মি েকর চােলর কেল ঘারাঘুির করিছল , িক  কাজ পায়িন।’

ব ামেকশ িকয়ৎকাল নীরেব নািরেকল-লাড়ু িচবাইল , তারপর এক ঢাক চা খাইয়া
হঠাৎ  কিরল, ‘ ােম কা র ঘাড়া আেছ?’

বলরামবাবু চ ু  িব ািরত কিরেলন,– ছাকরারাও মুখ তাকাতািক কিরেত লািগল।
শেষ বলরামবাবু বিলেলন, ‘গাঁেয় তা কা র ঘাড়া নই।’

‘কা র ব ুেকর লাইেস  আেছ?’
‘আে  না।’
নাদু নােম এক ছাকরার কথা েনিছ , তার ভােলা নাম জািন না। তােক পেল

দুএকটা  করতাম।’
বলরামবাবু ছাকরােদর পােন তাকাইেলন , তাহারা আর একবার মুখ চাওয়া-চাওিয়

কিরল; তারপর পটল িবলল , ‘নাদু কাল বৗেক িনেয় রবািড় চেল গেছ।’
‘ রবািড় কাথায়?’
কেলাসপুের। েন যেত হয় , সা ালেগালা থেক িতন-চার শন দূের।’
ব ামেকশ ভািবেত ভািবেত চােয়র পয়ালা শষ কিরল। নাদু হয়েতা িনরপরাধ , িক

স পলাইেব কন? ভয় পাইয়ােছ? আ য নয়; এ প একটা খুেনর ব াপাের সংি  হইয়া
পিড়েল ক না শি ত হয়?

এই সমেয় একিট ছাকরা বিলয়া উিঠল , ‘ওই সদান দা আসেছ?’
সকেল একসে  ঘাড় িফরাইলাম। রা া িদয়া একিট ভ েলাক আিসেতেছন। চহারা

াম  হইেলও সাজ- পাশাক াম  নয়; গােয় আিদর পা ািব এবং গরেদর চাদর , পােয়
কােলা বািনশ অ ালবাট , হােত একিট ক াি েসর ব াগ।

একিট ছাকরা চুিপচুিপ অন  এক ছাকরােক বিলল , ‘সদান দার জামাকাপেড়র
বাহার দেখিছস! িন য় কলকাতায় গিছল।’

সদান বাবু সামনা-সামিন আিসেল পটল হাঁক িদয়া বিলল, ‘সদান দা, গাঁেয়র খবর
েনেছন?’



সদান বাবু দাঁড়াইেলন , আমােক এবং ব ামেকশেক ল  কিরেলন , তারপর
বিলেলন , ‘কী খবর?’

পটল বিলল , ‘আমরা মারা গেছ।’
সদান বাবুর চােখ অকপট িব য় ফুিটয়া উিঠল , ‘মারা গেছ! কী হেয়িছল?’
পটল বিলল , ‘হয়িন িকছু। ব ুেকর িলেত মারা গেছ। ক মেরেছ। কউ জােন

না।’
সদান বাবুর মুখখানা ধীের ধীের পাথেরর মত িন ল হইয়া গল , িতিন িন লক

নেৱ চািহয়া রিহেলন। পটল বিলল , ‘আপিন এই এেলন , এখন বািড় যান। পের সব
নেবন।’

সদান বাবু েণক ি ধা কিরেলন , তারপর ধীের ধীের বািড়র িদেক ান
কিরেলন।

িতিন দৃি বিহভূত হইয়া যাইবার পর ব ামেকশ পটলেক িজ াসা কিরল,
‘সদান বাবু যখন াম থেক িগেয়িছেলন তখন তাঁর হােত ক াি েসর ব াগ আর ীেলর
া  িছল না?’

পটল বিলল , ‘িঠক তা , হী  মাড়ল তাই বেলিছল বেট। সদান দা তার  কাথায়
রেখ এেলন!’

এ ে র সদু র কাহারও জানা িছল না। ব ামেকশ এিদক ওিদক চািহয়া উিঠয়া
দাঁড়াইল; বিলল , ‘সে  হেয় এল , আজ উিঠ। সদান বাবুর সে  দু’ একটা কথা বলেত
পারেল ভােলা হত। িক  িতিন এইমা  িফেরেছন–’

ব ামেকেশর কথা শষ হইেত পাইল না , িবরাট িবে ারেণর শে  আমরা
ণকােলর জন  হতচিকত হইয়া গলাম। তারপর ব ামেকশ একলােফ রা ায় নািময়া

সদান  সুেরর বািড়র িদেক দৗড়াইেত আর  কিরল। আমরা তাহার িপছেন ছুিটলাম।
শ টা ওই িদক হইেতই আিসয়ােছ।

সদান  সুেরর বািড়র স ুেখ প িছয়া দিখলাম, বািড়র সদর দরজার কবাট
সামেনর চাতােলর উপর ভাি য়া পিড়য়ােছ , সদান  সুর র া  দেহ তাহার মেধ  পিড়য়া
আেছন। খািনকটা কটুগ  ধূম স ার বাতাস লািগয়া ইত ত ছড়াইয়া পিড়েতেছ।

ব ামেকশ ও আিম চাতােলর উপর উিঠলাম , আর যাহারা আমােদর িপছেন
আিসয়ািছল। তাহার চাতােলর িকনারায় দাঁড়াইয়া িনঃশে  চ ু  গাল কিরয়া দিখেত
লািগল।

সদান  সুর য বাঁিচয়া নাই তাহা একবার দিখয়াই বাঝা যায়। তাহার শরীর
অেপ াকৃত অ ত বেট; ডান হােত তালা ও বাঁ হােত চািব দৃঢ়ভােব ধরা রিহয়ােছ; িক
মাথাটা ায় ধড় হইেত িবি  হইয়া উ া িদেক ঘুিরয়া িগয়ােছ , র  ও মগজ মাখামািখ
হইয়া চুণ খুিল হইেত গড়াইয়া পিড়েতেছ; মুেখর একপাশটা নাই। বীভৎস দৃশ । িতন িমিনট
আেগ য- লাকটােক জলজ া  দিখয়ািছ , তাহােক এই অব ায় দিখেল ায়ুিবক ােস
শরীর কাঁিপয়া ওেঠ , হাত-পা ঠা া হইয়া যায়।

ামবাসীেদর এত ণ বাকেরাধ হইয়া িগয়ািছল। পটল থম ক র িফিরয়া পাইল;
কি ত ের বিলল , ‘ ব ামেকশবাব্ু , এসব কী হে  আমােদর ােম।’

ব ামেকশ ভাঙা দরজার িনকট হইেত ঢালাই লাহার একটা টুকরা কুড়াইয়া লইয়া
পরী া কিরেতিছল , পটেলর কথা বাধ হয় নেত পাইল না। লাহার টুকরা ফিলয়া িদয়া
বিলল , ‘হ া -ি েনড! ক াি েসর ব াগটা কাথায় গল?’

ব াগটা িছ িভ  অব ায় একপােশ িছটকাইয়া পিড়য়া িছল। ব ামেকশ িগয়া সটার
অভ রভােগ পরী া কিরল। নূতন ও পুরাতন কেয়কটা জামাকাপড় রিহয়ােছ। একটা নূতন



টাইম-পীস ঘিড় িবে ারেণর ধা ায় চ া া হইয়া িগয়ােছ , একটা কশৈতেলর বাতল
ভািঙয়া কাপড়- চাপড় িভিজয়া িগয়ােছ। আর িকছু নাই।

ব ামেকশ বিলল , ‘অিজত , তুিম বাইের থােকা , আিম চ  কের বািড়র িভতরটা দেখ
আিস।’

ধু য দরজার কবাট ভািঙয়া পিড়য়ািছল তাঁহাই নয় , দরজার উপেরর িখলান
খািনকটা উিড়য়া িগয়ািছল , কেয়কটা ইট িবপ নকভােব ঝুিলয়া িছল। ব ামেকশ যখন
লঘুপেদ এই র  পার হইয়া িভতের েবশ কিরল। তখন আিম আর ি র থািকেত
পািরলাম না। এই অিভশ  বািড়র মেধ  কাথায় কান ভয়াবহ মৃতু  ওৎ পািতয়া আেছ ক
জােন!– ব ামেকেশর যিদ িকছু ঘেট , সত বতীর সামেন িগয়া দাঁড়াইব কান মুেখ?

‘দাঁড়াও , আিমও আসিছ—বিলয়া আিম াণ হােত কিরয়া বািড়েত ঢুিকয়া পিড়লাম।
ব ামেকশ ঘাড় িফরাইয়া একটু হািসল; বিলল , ‘ভােয়র িকছু নই। িবপদ যা িছল তা

সদান  সুেরর ওপর িদেয়ই কেট িগেয়েছ।’
এিদেক স া হইয়া আিসেতেছ , বািড়র িভতের আেলা অিত অ । বিললাম , ‘িক

দখেব চটপট দেখ নাও। িদেনর আেলা ফুিরেয় আসেছ।’
বািড়র সামেনর িদেক দু’িট ঘর , িপছেন রা াঘর। কানও ঘেরই লাভনীয় িকছু নাই।

য ঘেরর দরজা ভািঙয়ািছল স-ঘের কবল একিট কামর-ভাঙা ত েপাশ আেছ; পােশর
ঘের আর একিট ত েপােশর উপর বািলশ-িবছানা দিখয়া বাঝা যায় ইহা গৃহ ামীর
শয়নক । একটা খালা দওয়াল-আলমািরেত কেয়কটা ময়লা জামাকাপড় ছাড়া আর িকছুই
নাই।

রা াঘরও তৈথবচ। খানকেয়ক থালা-বািট , ঘিট-কলসী , হাঁিড়কুিড়। উনুনটা
অপির ার , তাহার গেভ ছাই জিময়া আেছ। সব দিখয়া িনয়া বিললাম , সদান  সুেরর
অব া ভােলা িছল না মেন হয়।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ ।ঁ ওই দরজাটা দেখিছ? বিলয়া ােরর িদেক অ ুিল িনেদশ
কিরল। কােছ িগয়া দিখলাম। রা াঘেরর এই দরজা িদয়া উঠােন যাইবার পথ। দরজা
ভজােনা রিহয়ােছ , টান িদেতই খুিলয়া গল। বিললাম , ‘এিক? দরজা খালা িছল।’

ব ামেকশ বিলল , ‘সদান  সুর খুেল রেখ যানিন। ড়েকা লািগেয় িগেয়িছেলন।
ভােলা কের দ ােখা।’
 

ভােলা কিরয়া দিখলাম, ােরর পােশ ড়েকা ঝুিলেতেছ, িক  তাহার দঘ  বড়েজার
হাতখােনক। বিললাম , ‘এিক , এতটুকু ড়েকা।’

ব ামেকশ বিলল , ‘বুঝেত পারেল না? ড়েকাটা মাণ মােপরই িছল এবং লাগােনা
িছল। তারপর কউ বাইের থেক দরজার ফাঁক িদেয় করাত ঢুিকেয় ওটােক কেটেছ ,
তারপর ঘের ঢুেকেছ। ওই দ ােখা ড়েকর বাকী অংশটা।’ ব ামেকশ দখাইল , উনােনর
পােশ ালানী কােঠর সে  ড়েকর বাকী অংশটা পিড়য়া আেছ।

ব াপার কতক আ াজ কিরেত পািরেলও সম  পিরি িত ধাঁয়ােট হইয়া রিহল।
সদান  সুেরর কানও শ  তাঁহার অনুপি িতকােল ড়েকা কািটয়া বািড়েত েবশ
কিরয়ািছল। তারপর? আজ বামা ফািটল িক কিরয়া? ক বামা ফাটাইল?

খালা দরজা িদয়া আমরা উঠােন নািমলাম। পাঁচলা- ঘরা উঠােনর একেকােণ কুয়া ,
অন  কােণ পয়ারাগাছ। ব ামেকশ িসধা পয়ারাগােছর কােছ িগয়া মািট দিখল। মািটেত
য অ  দাগ রিহয়ােছ তাহা হইেত আিম িকছু অনুমান কিরেত পািরলাম না , িক
ব ামেকশ ঘাড় নািড়য়া বিলল , ‘ ঁ, যা সে হ কেরিছলাম। তাই। িযিন এেসিছেলন িতিন
এইখােনই পাঁিচল টপেকিছেলন।’



বিললাম , ‘তাই নািক! িক  পাঁচল টপকাবার কী দরকার িছল? করাত িদেয় িখড়িক-
দােরর ড়েক কাটল না কন?’

ব ামেকশ বিলল, ‘িখড়িকর ড়েকা করাত িদেয় কাটেল িখড়িক-দরজা খালা থাকত,
কা র চােখ পড়েত পারত। তােত আগ ক মহাশেয়র অসুিবধা িছল। আিম গাড়ােতই ভুল
বুেঝিছলাম , নইেল সদান  সুর মরেতন না।’

‘কী ভুল বুেঝিছেল?’
‘আিম সে হ কেরিছলাম , যাঁেক ধরেত এখােন এেসিছ িতিন সদান  সুর। িক  তা

নয়।–চল , এখন যাওয়া যাক। বাঘমাির ােম আর িকছু দখবার নই।’
রা াঘেরর িভতর িদয়া আবার সদের িফিরয়া আিসলাম। ইিতমেধ  ােমর সম

লাক আিসয়া জেড়া হইয়ােছ এবং চাতােলর িনেচ ঘনসি িব  হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃি
মৃতেদেহর পােন চািহয়া আেছ। মৃতু  স ে  মানুেষর কৗতুহেলর অ  নাই।

িভেড়র মধ  হইেত পটল বিলয়া উিঠল , ‘ ব ামেকশবাব্ু , বািড়র মেধ  কী দখেলন?
কাউেক পেলন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘না। পুিলেস খবর পািঠেয়ছ?
পটল বিলল , ‘না। আপিন আেছন তাই—’
ব ামেকশ বিলল , ‘আিম কউ নয় , পুিলসেক খবর িদেত হেব। আ া , তামােদর

যেত হেব। না; আমরা তা যাি  , সুখময়বাবুেক খবর িদেয় যাব।’
‘আপনারা যাে ন?’
‘হ াঁ। যত ণ পুিলস না আেস তত ণ তামরা কেয়কজন। এখােন থেক।’
‘পুিলস িক আজ রাে  আসেব?
‘আসেব।’
আমরা আবার রল-লাইেনর ধার িদয়া চিলয়ািছ। স া উ ীণ হইয়া চাঁেদর আেলা

ফুিট-ফুিট কিরেতেছ। একটা মালগািড় দীঘ দহভার টািনয়া হাঁফাইেত হাঁফাইেত চিলয়া
গল।।

আিম বিললাম , ‘ ব ামেকশ , তুিম এ-ব াপােরর িকছু িকছু বুেঝিছ মেন হে । আিম
িক  িকছুই বুঝেত পািরিন।’

ঘিন  স  আেছ এটা িন য় বুঝেত পেরছ?’
‘স  আেছ নািক? কী স ?’
ব ামেকশ একটা িন াস ফিলয়া বিলল , ‘অমৃত বচারা বেঘাের মারা গল। স-

রাে  যিদ স জ েল না যত তাহেল মরত না। য তােক মেরেছ স তােক মারেত
আেসিন।’

‘তেব কােক মারেত এেসিছল?’
‘সদান  সুরেক।’
‘িক –সদান  সুর তা তখন বািড় িছেলন না।’
‘িছেলন না বেলই আততায়ী এেসিছল তাঁেক মারেত।’
‘ব  বিশ রহস ময় শানাে । অেনকটা কািলদােসর হঁয়ািলর মত- নই তাই খা

তুিম , থাকেল কাথায় পেত!-িক  যাক , আজ বামা ফাটল িক কের?’
ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল , ধাঁয়া ছািড়য়া বিলল , ‘বুিব- াপ কােক বেল জােনা?’
বিললাম , ‘কথাটা েনিছ। ফাঁদ পাতা?’
‘হ াঁ। সদান  সুরেক একজন মারেত চেয়িছল। স যখন জানেত পারল সদান

সুর বাইের গেছন , তখন একিদন সে র পর এেস পাঁিচল িডিঙেয় উেঠােন ঢুকাল , দরজার
ড়েক করাত িদেয় কেট বািড়েত ঢুকল , তারপর ব  সদর-দরজার মাথায় এমনভােব



একটা বামা সািজেয় রেখ গল য , দরজা খুলেলই বামা ফাটেব। আজ সদান  সুর
িফের এেস দরজা খুলেলন , অমিন বামা ফাটল। এবার বুঝেত পেরছ?’

‘বুেঝিছ। িক  লাকটা ক?’
‘এখনও নাম জািন না। িক  িতিন অ শে র চারাকারবার কেরন এবং কােলা

ঘাড়ার িপেঠ চেড় রাি েবলা যু যা া কেরন। লাকিটর নামধাম িজানবার জেন  আমার
মনটাও বড় ব  হেয়েছ।’

সা ালেগালায় প িছয়া দিখলাম িদেনর কম- কালাহল শা  হইয়ােছ , বিশর ভাগ
দাকানপাট ব । থানা খালা আেছ , সুখময়বাবু টিবেল বিসয়া কাগজপ  দিখেতেছন।
আমােদর পদশে  িতিন চাখ তুিলেলন , ‘কী খবর?’

ব ামেকশ বিলল , ‘খবর তর। বাঘমািরেত আর একটা খুন হেয়েছ।’
‘খুন!’ সুখময়বাবু চয়ার ছািড়য়া উিঠয়া দাঁড়াইেলন।
‘হ াঁ। সদান  সুরেক আপিন চেনন?’
সুখময়বাবু কুিট কিরয়া মাথা নািড়েলন , ‘হয়েতা দেখিছ , মেন পড়েছ না। সদান

সুর খুন হেয়েছ? িক  আপিন সকেলর আেগ এ-খবর পেলন কাথা থেক?’
‘আিম বাঘমািরেত িছলাম।’
সুখময়বাবুর মুখ হইেত েণেকর জন  িম তার মুেখাশ খিসয়া পড়ল, িতিন ঢ়চে

চািহয়া বিলেলন , ‘আপিন বাঘমািরেত িগেয়িছেলন। আিম মানা করা সে ও িগেয়িছেলন।’
ব ামেকেশর দৃি ও খর হইয়া উিঠল , ‘আপিন আমােক মানা করবার ক?’
সুখময়বাবু কড়া সুের বিলেলন , ‘আিম এ এলাকার বড় দােরাগা , পুিলেসর কতা।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আপিন পুিলেসর হত কতা িবধাতা হেত পােরন , িক  আমােক

কুম দবার মািলক আপিন নন। ই েপ র সাম  , আিম সরকােরর কােজ এখােন এেসিছ।
আপনার ওপর কুম আেছ সবরকেম আমােক সাহায  করেবন। িক  সাহায  করা দূেরর
কথা , আপিন পেদ পেদ বাগড়া দবার চ া করেছন। আিম আপনােক সাবধান কের িদি  ,
ফর যিদ আপনার এতটুকু বচাল দিখ , আপনােক এ-এলাকা ছাড়েত হেব। এমন িক
চাকির ছাড়াও িবিচ  নয়।’

সুখময়বাবু বাধ কির ব ামেকশেক গােবচারী মেন কিরয়া এতটা দাপট
দখাইয়ািছেলন , এখন তাহােক িনজমূিত ধারণ কিরেত দিখয়া এেকবাের কঁেচা হইয়া
গেলন। তাঁহার িম তার মুেখাশ পালেকর মেধ  আবার মুেখ িফিরয়া আিসল। িতিন ক ের
বশংবদ দীনতা ঢািলয়া িদয়া বিলেলন , ‘আিম িক- য বলিছ তার িঠক নই! আমােক মাপ
ক ন , ব ামেকশবাবু। আজ িবেকল থেক পেট একটা ব থা ধেরেছ , তাই মাথার িঠক
নই। আপনােক কুম করব আিম! িছ-িছ , কী বেলন। আপিন! আিম আপনার কুেমর
গালাম। হা- হ। —ত সদান  সুর খুন হেয়েছ?’

ব ামেকেশর তখনও মজাজ ঠা া হয় নাই; স বিলল , ‘অমৃেতর মৃতু র খবর পেয়
আপিন স-রে  তদ  করেত যানিন , পরিদন সকালেবলা িগেয়িছেলন। এ খবরটা আপনার
ওপরওয়ালার কােন প ছুেল িতিন িক করেবন তা বাধ হয় আপনার জানা আেছ?’

সুখময়বাবু কাকুিতপূণ ের বিলেলন , ‘িক বলব ব ামেকশবাব্ু , সিদনও কিলেকর
ব থা ধেরিছল , হা- হ , এেকবাের পেড় ফেলিছল। নইেল খুেনর খবর পেয় যাব না , এ
িক স ব! তা যাকেগ ও-কথা। এখন এই সদান  সুর—। আিম এখিন ব ি । এই
জমাদার , জলিদ ইধার আও! হামারা ঘাড়াপর িজন চড়ােন বােলা। তুম িভ তয়ার হা
লও। ভারী খুন য়া হ ায়। আিভ যানা পেড়গা।’

অতঃপর সুখময়বাবু রণসােজ সি ত হইয়া অ ােরাহেণ যা া কিরবার উপ ম
কিরেতেছন দিখয়া আমরা চিলয়া আিসলাম। পাড়াগাঁেয় পুিলসেক তদ  উপলে  পথহীন



মােঠ-ঘােট ঘুিরয়া বড়াইেত হয় , তাই বাধ কির তাহােদর ঘাড়ার ব ব া।
পরিদন সকালেবলা াতরােশর পর ব ামেকশ বিলল , ‘চল , শেন বিড়েয় আসা

যাক।’ সকাল সাতটায় একটা ন চিলয়া িগয়ােছ , আর একটা ন আিসেব ঘ া দুই
পের। শেন িভড় নাই , েবশ াের িটিকট- চাকার নাই। শনমা ার হিরিবলাসবাবু
ছাড়া আর সকেলই বাধ কির এই অবকােশ িনজ িনজ কায়াটাের চা খাইেত িগয়ােছ।

হিরিবলাসবাবুর সিহত আমােদর পিরচয় হইয়ািছল। অত  গভীর কৃিতর লাক ,
অজীণ-জীণ শরীর। ওজন কিরয়া কথা বেলন , একিট কথা বিলবার আেগ পাঁচবার
অ প াৎ িবেবচনা কেরন। আমােদর সিহত পিরচয় হইেলও অিধক বাক -িবিনময় হয়
নাই। আমরা আিসয়া যখন শূন  াটফেমর উপর অলসভােব পায়চাির কিরেত লািগলাম ,
তখন িতিন অিফস-ঘর হইেত চশমার উপর িদয়া আমােদর ল  কিরেলন , িক  উ বাচ
কিরেলন না।

ব ামেকশ অবশ  াটফেম পায়চাির কিরবার জন  আেস নাই , সংবাদ সং েহর
উে েশ  আিসয়ািছল; িক  স হিরিবলাসবাবুর কােছ গল না। তাঁহার িনকট হইেত সংবাদ
সং হ করা এবং খিনর গভ হইেত মিণমািণক  আহরণ সমান মসােপ । তার চেয় অন
কহ যিদ আিসয়া পেড়–

বিশ ণ অেপ া কিরেত হইল না , িটিকট- চাকার মেনােতাষ বাধ হয় িনেজর
কায়াটার হইেত আমােদর দিখেত পাইয়ািছল , মুখ মুিছেত মুিছেত আিসয়া উপি ত হইল।
ভাির তাখড় ছেল , কথাবাতায় চটপেট। বিলল , ‘কী কা  , দাদা! আপনার চােখর সামেন
এই ব াপার হল—অ াঁ।‘

ব ামেকশ বিলল , ‘খবর প েছ গেছ দখিছ!’
মেনােতাষ বিলল , ‘খবর প ছেব না! কাল রাে  দশটা সতেরার প ােস ার তখনও

ইন হয়িন , খবর এেস হািজর। তা কী দখেলন , দাদা! দুম কের আপনার চােখর সামেন
বামা ফাটল?’

ব ামেকশ বিলল , ‘িঠক চােখর সামেন বামা ফােটিন , তেব কােনর সামেন বেট।
আপিন সদান  সুরেক িচনেতন?

‘িচনতাম না! চারেট িতপা র গািড় থেক নামেলন , আমােক িটিকট িদেয় ব াগ হােত
কের বিরেয় যাি েলন , আিম েধালাম–িক দাদা , কলকাতা গছেলন দখিছ , কমন
বড়ােলন। চড়ােলন? উিন হেস বলেলন-কলকাতা িক বড়াবার জায়গা , সখােন িগেয়
চড়ালাম। এই বেল হাসেত হাসেত চেল গেলন। তখন ক জানেতা আধঘ াও কািটেব
না।’

আপিন তাঁেক দেখিছেলন?’
মেনােতাষ বিলল , ‘ দিখিন? আমার চাখ এিড়েয় এ-ইি শন থেক িক কা র

ব বার জা আেছ , দাদা। িদন আে ক-দশ আেগকার কথা; সকালেবলা আমােক িটিকট
দিখেয় ইি শােন ঢুকেলন , সাতটা িতেনর ডাউন প ােস াের চেল গেলন।’

‘কলকাতার িটিকট িছল?’
‘অ াঁ-তা তা িঠক মেন পড়েছ না , দাদা। তেব কলকাতা ছাড়া আর িক হেত পাের।’
‘কলকাতার িদেক অন  শন হেত পাের।– স যাক। তাঁর সে  কী কী মাল িছল

বলুন তা।’
‘ মাল ‘—মেনােতাষ একটু মাথা চুলকাইয়া বিলল , ‘যতদূর মেন পড়েছ , এক হােত

ক াি েসর ব াগ , অন  হােত ীল- া  িছল। কন বলুন তা?’
‘ ীল- া টা সদান বাবু িফিরেয় আেননিন। তার মােন কাথাও রেখ এেসিছেলন।

যাক , আপিন তা দখিছ লাকিটেক ভােলাভােবই িচনেতন। কমন মানুষ িছেলন িতিন?’



‘ঐিট বলেত পারব না , দাদা। পরিচ  অ কার। তেব কথাবাতায় ভােলা িছেলন।
কা র সােত-পাঁেচ থাকেতন না , িনেজর ধা ায় ঘুরেতন। মাসখােনক আেগ আমােদর
মা ারমশােয়র কােছ খুব যাতায়াত িছল।’—বিলয়া শনমা ােরর ঘেরর িদেক আঙুল
দখাইল।

‘তাই নািক! িকেসর জেন  যাতায়াত?’
‘তা জািনেন , দাদা। দু’জেন মুেখামুিখ বেস কী জ- জ ফু  -ফু   করেতন ওঁরাই

জােনন।
আপিন মা ারমশাইেক েধান না।’
‘ ঁ, তাই কির।’
হরিবলাশবাবুর ঘেরর সামেন িগেয় দাঁড়াইলাম। ব ামেকশ বিলল, ‘মা ারমশাই,

আসেত পাির?’
হিরিবলাসবাবু এমনভােব  তুিলয়া চািহেলন যন আমােদর িচিনেতই পােরন নাই।

তারপর , কােজ িব  করার জন  িবর  হইয়ােছন এমিনভােব হােতর কলম রািখয়া বিলেলন ,
‘আসুন।’

আমরা ঘের িগয়া বিসলাম। ব  খাতাপে  ভারা া  কা  টিবেলর ওপাের িতিন ,
এপাের আমরা। ব ামেকশ বিলল , ‘সদান  সুর মারা গেছন েনেছন বাধ হয়?’

হিরিবলাসবাবু টােক অত  সি ভােব পরী া কিরয়া বিলেলন , ‘ েনিছ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘তাঁর সে  আপনার জানােশানা িছল?’
যন এই কথার উ েরর উপর জীবন-মরণ িনভর কিরেতেছ এমিনভােব গভীর

িবেবচনার পর হিরিবলাসবাবু বিলেলন , ‘সামান  জানােশানা িছল।’
ব ামেকশ ঈষৎ অধীর কে  বিলল , ‘ দখুন , আপিন মেন করেবন না , নাহক

কৗতুহেলর বেশই আপনােক  করিছ। অত  ভয়াবহভােব সদান বাবুর মৃতু  হেয়েছ ,
আিম পুিলেসর প  থেক তারই তদ  করেত এেসিছ। —এখন বলুন , কান সূে
সদান বাবুর সে  আপনার পিরচয় হেয়িছল।’

হিরিবলাসবাবুর চা সােনা মুখ যন আরও চুপিসয়া গল। িতিন দু’চার বার গলা-
ঝাড়া িদয়া অত  ি ধাসকুল কে  বিলেত আর  কিরেলন,–’সদান  সুেরর ভিগনীপিত
াণেক  পাল রেলর লাইন-ই েপ র , তাঁর সে  আমার আেগ থাকেত পিরচয় আেছ।

মািসকেয়ক হল াণেক বাবু এ-লাইেন এেসেছন; রামিডিহ জংশেন তাঁর হড- কায়াটার।
িলেত চেড় রেলর লাইন পিরদশন কের বড়ােনা তাঁর কাজ। কােজর উপলে

সা ালেগালা িদেয় িতিন ায় যাতায়াত কেরন , আমার সে  দখা হয়। একিদন
াণেক বাবু এেসেছন , আিম তাঁর সে  াটফেম দাঁিড়েয় কথা কইিছ , এমন সময়

সদান বাবু াটফেম এেলন। াণেক বাবু পিরচয় কিরেয় িদেলন; বলেলন-আমার স ী।
সই থেক আিম সদান বাবুেক িচিন।’

িনেত িনেত ব ামেকেশর দৃি  খর হইয়া উিঠয়িছল; স বিলল , ‘কতিদন আেগর
কথা?’

‘দু-িতন মাস হেব।’
‘ াণেক বাবু ায়ই এ-লাইেন যাতায়াত কেরন! শষ কেব এেসিছেলন?’
‘চার-পাঁচ িদন আেগ। শেন বিশ ণ িছেলন না , িলেত চেড় লাইন দখেত চেল

গেলন।’
‘শালা-ভিগনীপিতর মেধ  বশ স াব িছল?’
‘ ভতের িক িছল জািন না , বাইের স াব িছল।’
‘যাক। তারপর থেক সদান  সুর আপনার কােছ যাতায়াত করেতন? কী উপলে



যাতায়তা করেতন?’
হরিবলাসবাবু আবার িকছু ণ নীরেব িচ া ম ন কিরয়া বিলেলন, ‘সদান বাবু

দালাল িছেলন, ছাটখাট িজিনেসর দালািল করেতন। আমার িড  পপিসয়া আেছ দেখ িতিন
আমােক কিবরাজী িচিকৎসা করাবার জন  ভজি েলন। দু’এক িশিশ গিছেয়িছেলন; হ ুকী
আর িবটনুন। তােত িকছু হল না।’

হির হির , শেষ , হরীতকী আর িবটলুন! ব ামেকশ তবু  কিরল , ‘এ ছাড়া
সদান  সুেরর সে  আপনার আর কানও স  িছল না?’

‘না।’
িন াস ছািড়য়া ব ামেকশ উিঠয়া পিড়ল , ‘আপনােক অনথক ক  িদলাম।

াণেক বাবু এখন রামিডিহ জংশেনই আেছন?’
‘হ াঁ।’
‘নম ার।–চল , অিজত।’

শেনর বািহের আিসয়া বিললাম , ‘এবার কী?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ওেবলা রামিডিহেত িগেয় াণেক  পাল মহাশয়েক দশন কের

আসেত হেব। িতিন শ ালেকর মৃতু -সংবাদ যিদ বা এখনও না পেয় থােকন , িবেকল নাগাদ
িন য় পােবন।–হিরিবলাসবাবুেক কমন মেন হল?’

বিললাম , ‘আকার-সদৃশী া। যমন ঘুণ-ধরা চহারা , তমিন মরেচ-ধরা বুি । শূন
িস ুেক ডবল তালা। তুিম যিদ সে হ কের থােকা য উিন লুিকেয় লুিকেয় গালা-বা েদর
কালাবাজার করেছন , তাহেল ও-সে হ ত াগ করেত পার। হিরিবলাসবাবুর একমা  গালা
হে  হরীতকী-খ  , আর বা দ-িবটলুন।’

ব ামেকশ হািসল; বিলল , ‘চল , বাজারটা ঘুের আসা যাক।’
‘বাজাের কী দরকার?’
‘এসই না।’
গে র কমব তা আর  হইয়া িগয়ােছ। েত ক আড়ােতর সামেন মু ােন ব

গ র গািড়র ঠলােঠিল , দুই-চািরটা ঘাড়ায়-টানা খালা াক-জাতীয় গািড়ও আেছ। েত ক
গালা হইেত ‘রােম রাম দুইেয় দুই শ  উিঠেতেছ। ডাই-করা কাঁচা-মাল পাঁচেসির বাটখারায়
ওজন হইেতেছ।

একিট গালায় এক বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া কাজকম তদারক কিরেতিছেলন ,
ব ামেকশ িগয়া তাহােক িজ াসা কিরল , ‘এটা নফার কু ু  মশােয়র গালা না?’

ছাকরা বাধ হয় ব ামেকেশর মুখ িচিনত , সস ােম বিলল , ‘আে  হ াঁ। আিম তাঁর
ভাইেপা।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ বশ বশ। কু ুমশাই কাথায়?’
ছাকরা বিলল , ‘আে  , কাকা এখােন নই , বাইের গেছন। িকছু দরকার আেছ িক?’
‘দরকার এমন িকছু নয়। কাথায় গেছন?’
‘আে  , তা িকছু বেল যানিন।’
‘তাই নািক! কেব গেছন?’
‘গত ম লবার িবেকলেবলা।’
ব ামেকশ আড়েচােখ আমার পােন চািহল। আমার মেন পিড়য়া গল , গত সামবাের

আিম রামিডিহ শেন িগয়া বনামী িচিঠ ডােক িদয়া আিসয়ািছলাম। াভািবক িনয়েম িচিঠ
ম লবাের এখােন প িছয়ােছ। নফর কু ুর নােমও একিট বনামী িচিঠ িছল। তেব িক িচিঠ
পাইয়া পািখ উিড়য়ােছ? নফর কু ুই আমােদর অিচন পািখ? িক  স যাই হাক , ভাইেপা
ছাকরা িকছু জােন বিলয়া মেন হয় না; সরলভােব সব কথার উ র িদেতেছ।



ব ামেকশ বিলল , ‘িতিন কেব িফরেবন তাও বাধ হয় জানা নই?’
‘আে  না , িকছু বেল যানিন।’
ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল , ‘আ া , যিদন নফরবাবু চেল যান সিদন

সকােল িক কানও িচিঠপ  পেয়িছেলন?’
ছাকরা বিলল , ‘িচিঠ রাজই দু’চারখানা আেস , সিদনও এেসিছল।’
‘ ঁ।’

েনাদ ত হইয়া ব ামেকশ আবার ঘুিরয়া দাঁড়াইল , ‘ তামােদর কাটা ঘাড়া আেছ?’
ছাকরা অবাক হইয়া চািহল , ‘ ঘাড়া!’
‘হ াঁ হ াঁ , ঘাড়া। ওই য াক টােন।’ ব ামেকশ আ ুল িদয়া পােশর গালা দখাইল।
যুবক বুিঝয়া বিলল , ‘ও-না , আমােদর ঘাড়া-টানা াক নই , গ র গািড়েত চেল

যায়।’ এই সময় এক ইউিনফম-পরা কনে বল আিসয়া জাড়পােয় দাঁড়াইয়া ব ামেকশেক
স ালুট কিরল, ‘ জুর, দােরাগাসােহব সলাম িদয়া হ ায়।’

ব ামেকশ কুি ত কিরয়া চািহল; বিলল , ‘চল , যাি ।’
কােছই থানা। সই িদেক যাইেত যাইেত ব ামেকশ বিলল , ‘সুখময় দােরাগা িক

রকম িফেচল দেখছ? হােটর মাঝখােন কনে বল পািঠেয়েছ , যােত কা র জানেত বািক না
থােক য পুিলেসর সে  আমার ভাির দহরম মহরম।’

‘ ঁ। িক  তলব িকেসর জেন ?’
‘ বাধ হয় অমৃেতর পা -মেটম িরেপাট এেসেছ।’
থানায় পদাপণ কিরেতই সুখময় দােরাগা মুেখ মধুর রেসর ফায়ারা ছুটাইয়া িদেলন ,

‘আসুন , আসুন ব ামেকশবাব্ু , আসুন অিজতবাব্ু , বসুন বসুন। ব ামেকশবাব্ু , আপিন এই
চয়ারটােত বসুন। আিম আপনার কােছই যাি লাম , হঠাৎ নজের পড়ল আপনারা এিদেক
আসেছন। হ- হ , এই িনন অমৃেতর পা -মেটম িরেপাট। বুি  বেট আপনার; িঠক
ধেরিছেলন , ব ু েকর িলেতই মেরেছ।’ বিলয়া ডা ােরর িরেপাট ব ামেকেশর হােত
িদেলন।

িবিচ  জীব এই সুখময়বাবু। এই প চির  আমরা সকেলই দিখয়ািছ এবং মেন
মেন সিহংস তািরফ কিরয়ািছ। িক  ভালবািসেত পাির নাই। ইহারা কবল পুিলস-িবভােগ
নয় , জীবেনর সম  ে ই ছড়াইয়া আেছন।

িরেপাট পিড়য়া ব ামেকশ বিলল , ‘ িলটা শরীেরর মেধ ই পাওয়া িগেয়েছ দখিছ।
কাথায় সটা?’

‘এই য!’ একটা ন র-আঁটা িটেনর কাটা হইেত মাষকলাইেয়র মত একিট সীসার
টুকরা লইয়া সুখময়বাবু তাহার হােত িদেলন।

করতেল িলিট রািখয়া ব ামেকশ িকছু ণ সিটেক সমী ণ কিরল , তারপর
সুখময়বাবুেক িজ াসা কিরল , ‘এ থেক িকছু বুঝেলন?’

সুখময়বাবু বিলেলন , ‘আে  , িল দেখ বাঝা যাে  িপ ল িকংবা িরভলবােরর
িল। এ ছাড়া বাঝবার আর িকছু আেছ িক?’

ব ামেকশ বিলল , ‘আেছ বিক। িল থেক বাঝা যাে –.৩৮ অেটাম ািটক থেক
িল বিরেয়েছ , য .৩৮ অেটাম ািটক যুে র সময় মািকন সন  ব বহার করত। অথাৎ–’
ব ামেকশ থািমল।

সুখময়বাবু বিলেলন , ‘অথাৎ অমৃতেক য খুন কেরেছ এবং আপিন যােক খঁুজেত
এেসেছন তােদর মেধ  যাগােযাগ আেছ , এমন িক তারা একই লাক হেত পাের। কমন?’

ব ামেকশ িলিট তাঁহােক ফরত িদয়া বিলল , ‘এ িবষেয় আমার িকছু না বলাই
ভােলা। আপনার কাজ অমৃেতর হত াকারীেক ধরা , স-কাজ আপিন করেবন। আমার কাজ



অন ।’
‘তা তা বেটই , তা তা বেটই। হ াঁ ভােলা কথা , সদান  সুেরর লাশ হাসপাতােল

পািঠেয় িদেয়িছ , িরেপাট এেলই আপনােক দখাব।’
‘আমােক সদান  সুেরর িরেপাট দখােনার দরকার নই। এটাও আপনারই কস ,

আিম হ ে প করেত চাই না। আিম ই-কাতলা ধরেত এেসিছ , চুনাপুিটেত আমার
দরকার িক বলুন।’

সুখময়বাবুর চ ু  দু’িট ধূত কৗতুেক ভিরয়া উিঠল , িতিন বিলেলন , ‘ স-কথা একেশা
বার। িক  ব ামেকশবাব্ু , আপনার জােল যখন ই-কাতলা উঠেব তখন আমার চুনাপুিটও
সই জােলই উঠেব; আমােক আলাদা জাল ফলেত হেব না। হ হ হ হ। চলেলন নািক?
আ া , নম ার।’

বািহের আিসলাম। ব ামেকশ আমার পােন চািহয়া হািসয়া ফিলল। লাকটার
দু বুি র শষ নাই , অথচ তাহার কাযকলােপ না হািসয়াও থাকা যায় না। ব ামেকশ বিলল ,
‘এখনও রাদ চেড়িন , চেলা চােলর কল দুেটা দেখ যাই।’

রা া িদয়া ঘুিরয়া িব নাথ রাইস িমল-এর স ুেখ উপি ত হইেত পাঁচ িমিনট
লািগল। বশ বড় চােলর কল , পাঁচ-ছয় িবঘা জিমর উপর সািরত; কাঁটা-তােরর বড়া িদয়া
ঘরা। িখারি ত ফটক িদয়া েবশ কিরেল থেমই সামেন কা  শান-বাঁধােনা চাতাল
চােখ পেড়। চাতােলর ওপাের একিট পুকুর , বাঁ পােশ ইি ন-ঘর ও ধান-ভানার কেরােগেটর
ছাউিন; ডান পােশ দাম , দ র ও মািলেকর থািকবার জন  একসাির ক । সকালেবলা
কাজ চালু আেছ, সধান-ভানার ছাউনী হইেত ছ   ছ   ছ  ছ   শ  আিসেতেছ। কুিল-
মজুেররা কােজ ব , গ র গািড় ও ঘাড়ার াক হইেত ব া ওঠা-নমা হইেতেছ।

চাল কেলর মািলেকর নাম িব নাথ মি ক। থানা হইেত তাঁহার নাম সং হ কিরেলও
এবং বনামী িচিঠ পাঠাইেলও চা ু ষ পিরচয় এখনও হয় নাই। আমরা খ ার মারফত
এ ালা পাঠাইয়া িমল-এ েবশ কিরলাম। দ ের উপি ত হইয়া দিখলাম িব নাথবাবু
সখােন নাই , একজন মু রী গােছর লাক গিদেত বিসয়া খাতপ  িলিখেতেছ।

‘কী চান?’
‘িব নাথবাবু আেছন? আমরা পুিলেসর প  থেক আসিছ।’
লাকিট তট  হইয়া উিঠল , ‘আসুন আসুন , বসেত আ া হাক। কত িমল-এর কাজ

তদারক করেত গেছন , এখিন আসেবন। তাঁেক খবর পাঠাব িক?’
ঘেরর অেধক মেঝ জুিড়য়া গিদর িবছানা , আমরা গিদর উপর উপেবশন কিরলাম।

সত  কথা বিলেত িক , আধুিনক চয়ার- সাফার চেয় সােবক গি -ফরাশ ঢর বিশ
আরােমর। ◌্ , ব ামেকশ একিট সুপু  তািকয়া কােলর কােছ টািনয়া লইয়া বিলল , ‘না না ,
তাঁেক ডেক পাঠােনার দরকার নই। সামান  দু-চারেট কথা িজে স করার আেছ , তা স
আপিনই বলেত পারেবন। আপিন বুিঝ িমল-এর িহেসব রােখন?’

লাকিট সিবনেয় হ ঘষণ কিরয়া বিলল , ‘আে  , আিম িমল-এর নােয়ব-সরকার।
অধীেনর নাম নীলক  অিধকারী। আপিন িক ব ামেকশ ব ী মশাই?’

ব ামেকশ হািসয়া ঘাড় নািড়ল। নীলক  অিধকারী ভি -তদগত চে  তাহার পােন
চািহয়া রিহল। এমন লাক আেছ পুিলেসর নাম িনেল যাহােদর দয় িবগিলত হয়।
উপর  তাহারা যিদ ব ামেকশ ব ীর নাম িনেত পায় তাহা হইেল তাঁহােদর দয়ােবগ
বাঁধ-ভাঙা বন ার মত দু’কুল ছাপাইয়া বািহত হইেত থােক , তখন আর তাহােদর ঠকাইয়া
রাখা যায় না। নীলক  অিধকারী সই জাতীয় লাক। তাহার মুখ দিখয়া বুিঝলাম ,
ব ামেকশেক আেদয় তাহার িকছুই নাই; ে র উ র স িদেবই , এমন িক ,  না
কিরেলও স উ র িদেব।



ব ামেকশ বিলল , ‘আপনােক দেখ কােজর লাক মেন হে । িমল-এর সব কাজ
আপিনই দেখন?’

নীলক  সহেষ হ ঘষণ কিরল , ‘আে  , কতাও দেখন। উিন যখন থােকন না।
তখন আমার ওপেরই সব ভার পেড়।’

‘কতা-মােন িব নাথবাবু-এখােন থােকন না?’
‘আে  , এখােনই থােকন। তেব িমল-এর কাজকম যখন কম থােক তখন দু’চার

িদেনর জন  কলকাতা যান। কলকাতায় কতার ফ ািমিল থােকন।’
‘বুেঝিছ। তা কতা কতিদন কলকাতা যানিন?’
‘মাসখােনক হেব। এখন কােজর চাপ বিশ—’
‘আ া , ও-কথা থাক। অমৃত নােম বাঘমাির ােমর একিট ছাকরা স িত মারা

গেছ তােক আপিন িচনেতন?’
নীলক  উৎসুক ের বিলল , ‘িচনতাম বিক। অমৃত ায়ই কতার কােছ চাকিরর

জন  দরবার করেত আসত। িক
‘সদান  সুরেকও আপিন িচনেতন?
নীলক  সংহত ের বিলল , ‘সদান বাবু কাল রাে  বামা ফেট মারা গেছন , আজ

সকােল খবর পেয়িছ। সদান বাবুেক ভােলারকম িচনতাম। আমােদর এখােন তাঁর খুব
যাতায়াত िछ ल। ‘

‘কী উপলে  যাতায়াত িছল?’
‘উপল -কতার সে  ঘিন তা িছল। মােঝ মােঝ গিদেত এেস বসেতন , তামাক

খেতন , কতার সে  দুদ  বেস গ গাছা করেতন। এর বিশ উপল  িকছু িছল না। তেব
—’ বিলয়া নীলক  থািমল।

‘অথাৎ মাসােয়িব করেতন। তেব িক?’
‘িদন দেশক আেগ িতিন কতার কাছ থেক িকছু টাকা ধার কেরিছেলন।’
‘তাই নািক! কত টাকা?’
‘পাঁচেশা।’
‘হ া েনাট িলেখ টাকা ধার িনেয়িছেলন?’
‘আে  না। কত সদান বাবুেক িব াস করেতন , বিহখাতায় সদান বাবুর নােম

পাঁচেশা টাকা ক  িলেখ টাকা দওয়া হেয়িছল। টাকাটা বাধহয় ডুবল।’ বিলয়া নীলক
দুঃিখতভােব মাথা নািড়ল।

ব ামেকশ গােল হাত িদয়া ভািবেত লািগল। িক ভািবল জািন না , িক  খািনক পের
বািহর হইেত ঘাড়ার িচিহ-িচিহ শ  িনয়া তাহার চমক ভািঙল। স মুখ তুিলয়া বিলল ,
‘ভােলা কথা , অেনক েলা ঘাড়া দখলাম। সব েলাই িক আপনােদর?

নীলক  সাৎসােহ বিলল , ‘আে  , সব আমােদর। কতার খুব ঘাড়ার শখ। নটা
ঘাড়া আেছ।’

‘তাই নািক! এত েলা ঘাড়া িক কের? াক টােন?’
‘ াক তা টােনই। তা ছাড়া কতা িনেজ ঘাড়ায় চড়েত ভালবােসন। উিন কমবয়েস

জিক িছেলন। িকনা—‘
‘নীলক !—‘
শ টা আমােদর িপছন িদক হইেত চাবুেকর মত আিসয়া নীলকে র মুেখ পিড়ল।

নীলক  ভীতমুেখ চুপ কিরল , আমরা একসে  িপছেন ঘাড় িফরাইলাম।
ােরর স ুেখ একিট লাক দাঁড়াইয়া আেছ। বয়স আ াজ চি শ , ীণ-খব চহারা ,

অি সার মুেখ বড় বড় চাখ , হাফ-প া  ও হাফ-শাট পরা শরীের িবকলতা িকছু না



থািকেলও , জ ার হাড়-দু’িট ধনুেকর মেতা বাঁকা। ইিনই য িমল-এর মািলক ভূতপূব জিক
িব নাথ মি ক তাহা িনঃসংশেয় বুিঝেত পািরলাম।

িব নাথ মি ক নীলকে র িদেকই চািহয়া িছেলন , পলেকর জন ও আমােদর িদেক
চ ু  িফরান নাই। এখন িতিন ঘেরর মেধ  দুই পা অ সর হইয়া আেগর মতাই শািণত কে
নীলক েক বিলেলন , ‘ইি শােন মাল চালান যাে  , তুিম তদারক কেরা িগেয়।’

নীলক  কশাহত ঘাড়ার মত ছুিটয়া ঘর হইেত বািহর হইয়া গল।
এইবার িব নাথ মি ক আমােদর িদেক চ ু  িফরাইেলন। তাঁহার মুখ হইেত মািলক-

সুলভ কেঠারতা অপগত হইয়া একটু হািসর আভাস দখা িদল। িতিন সহজ সুের বিলেলন ,
‘নীলক  বড় বিশ কথা কয়। আিম আেগ জিক িছলাম , সই খবর আপনােদর শানাি ল
বুিঝ?’

ব ামেকশ একটু অ ত হইয়া বিলল , ‘ ঘাড়ার কথা থেক জিকর কথা উেঠ
পড়ল।’

িব নাথবাবু মুেখ সহাস  ভ ী কিরেলন , ‘িনেজর ল াকর অতীেতর কথা সবাই চাপা
িদেত চায় , আমার িক  ল া নই। ববং দুঃখ আেছ , যিদ জিকর কাজ ছেড় না িদতাম ,
এতিদেন হয়েতা খীম িসং িক খােদ হেয় দাঁড়াতাম। িক  ও-কথা যাক। আপিন
ব ামেকশবাবু—না? সদান  সুেরর মৃতু  স ে  খাঁজখবর িনেত এেসেছন? আসুন , আমার
বসবার ঘের যাওয়া যাক।’

িব  মি েকর খাস কামরািট আধুিনক থায় টিবল চয়ার িদয়া সাজােনা , বশ
িফটফাট। আমরা উপেবশন কিরেল িতিন টিবেলর দরাজ হইেত িসগােরেটর িটন বািহর
কিরয়া িদেলন।

িব  মি েকর চহারািট অিকি ৎকর বেট , িক  তাঁহার আচার-ব বহাের বশ একিট
আ ত য়শীল ব ি ে র পিরচয় পাওয়া যায় , চাখ দু’িটর অ রােল সজাগ শি শালী
মি ে র ি য়া চিলেতেছ তাহাও বুিঝেত ক  হয় না। আমােদর িসগােরেট অি সংেযাগ
কিরয়া িতিন িনেজ িসগােরট ধরাইেলন। টিবেলর সামেনর িদেক বিসয়া বিলেলন ,
‘ ব ামেকশবাব্ু , আপিন িক জেন  সা ালেগালায় এেসেছন তা আিম জািন। বাধহয়
এখানকার সকেলই জােন। এখন বলুন আিম িকভােব আপনােক সাহায  করেত পাির।
অবশ  নীলকে র কােছ আমার স ে  সব কথাই েনেছন। যিদ আমােকই গালাবা েদর
আসামী বেল সে হ কেরন তাহেল আমার িমল খঁুেজ দখেত পােরন , আমার কানও
আপি  নই।’

ব ামেকশ হািসয়া বিলল , ‘ খাঁজাখঁুিজর কথা পের হেব। এখন আমার একিট
ব ি গত কৗতুহল চিরতাথক ন। জিকর কাজ ছেড় চােলর কল করেলন কন? যতদূর
জািন জিকর কােজ পয়সা আেছ।’

িব বাবু বিলেলন , ‘পয়সা অবশ  আেছ িক  বড় কড়াকিড়র জীবন , ব ামেকশবাবু।
কখন ওজন বেড় যােব এই ভেয় আধ- পটা খেয় জীবন কাটােত হয়। আরও অেনক
বায়না া আেছ। আমার পাষাল না। িকছু টাকা জিমেয়িছলাম , তাই িদেয় যুে র আেগ এই
িমল খুেল বসলাম। তা , বলেত নই , ম  চলেছ না।’

ব ামেকশ বিলল , ‘িক  ঘাড়ার মাহ ছাড়েত পারেলন না। এখােনও অেনক িল
ঘাড়া পুেষেছন দখলাম।’

িব বাবু ঈষৎ গাঢ় ের বিলেলন , ‘হ াঁ। আিম ঘাড়া ভালবািস। অমন বুি মান
ভুভ  জােনায়ার আর নই। মানুেষর কৃত ব ু  যিদ কউ থােক স কুকুর নয় , ঘাড়া।’

‘তা বেট।’ ব ামেকশ িচ া কিরেত কিরেত বিলল , ‘আমারও কুকুেরর চেয় ঘাড়া
ভাল লােগ। কত রেঙর ঘাড়াই আেছ; লাল সাদা কােলা। তেব এেদেশ লাল ঘাড়াই বিশ



দখা যায় , সাদা কােলা তত বিশ নয়। এই দখুন না , সা ালেগালােতই কত ঘাড়া চােখ
পড়ল , িক  সাদা বা কােলা ঘাড়া একটাও দখলাম না।’

িব বাবু বিলেলন , ‘আপিন িঠক বেলেছন। সাদা ঘাড়া এখােন একটাও নই। তেব
একটা কােলা ঘাড়া আেছ। বি দাস মােড়ায়ারীর।’

‘বি দাস- স ক?’
‘এখােন আর-একটা চােলর কল আেছ , তার মািলক বি দাস িগরধরলাল। তার

কেয়কটা ঘাড়া আেছ , তােদর মেধ  একটা ঘাড়া কােলা।’
ব ামেকশ িসগােরেটর শষাংশ অ াশ- েত ঘিসয়া িনভাইয়া িদল। ঘাড়া স ে

তাহার কৗতুহল িনবৃ  হইয়ােছ এমিন িন ৎসুক ের বিলল , ‘কােলা ঘাড়া আেছ তাহেল।
—যাক , এবার কােজর কথা বিল। আপনার কমচারীর কােছ িকছু খবর পেয়িছ , স-সব
কথা আবার িজে স কের সময় ন  করব না। সদান  সুেরর মৃতু -সংবাদ আপিন
পেয়েছন। ঘটনা েম আিম তখন বাঘমাির ােম িছলাম। ভয়াবহ মৃতু ।’

িব বাবু বিলেলন , ‘ েনিছ বামা ফেট মৃতু  হেয়েছ। আপিন দেখিছেলন?’
ব ামেকশ সংে েপ মৃতু র িববরণ িদয়া বিলল , ‘এখন ধু সদান  সুেরর মৃতু র

িকনারা নয় , বামারও িকনারা করেত হেব। আপিন বুি মান লাক , এিবষেয় আমােক যেথ
সাহায  করেত পােরন।’

‘িকভােব সাহায  করেত পাির বলুন।’
‘আপিন এখােন অেনক িদন আেছন , এখানকার ঘাঁৎেঘাঁৎ জানা আেছ। মািকন

িসপাহীর দল যখন এখােন িছল , তখন আপিনও িছেলন। আপিন বলেত পােরন। কারা
মািকন িসপাহীেদর ছাউিনেত যাতায়াত করত?’

িব বাবু িকছু ণ নতেনে  িচ া কিরয়া বিলেলন , ‘মািকন িসপাহীেদর ছাউিনেত
কা র যাতায়াত িছল। িকনা আিম বলেত পাির না , িক  তােদর সব  যাতায়াত িছল। ভাির
িম ক লাক িছল তারা , আমার িমল-এও অেনকবার এেসেছ।’

‘ ঁ। তারা আপনার কােছ অ শ  িবি  করবার চ া কেরিছল িক?’
িব বাবু একটু গভীর হািসেলন , ‘কেরিছল। একজন সােজ  একটা িপ ল িবি

করবার চ া কেরিছল। আিম িকিনিন।’
‘আপিন কেননিন , আর কউ িকেনিছল।  হে  , লাকটা ক। আপিন িকছু

আ াজ করেত পােরন?’
‘িকছু না। আ াজ করেত পারেল অেনক আেগই আপনােদর খবর িদতাম ,

ব ামেকশবাবু।’
ব ামেকশ আর একটা িসগােরট ধরাইয়া িকছু ণ নীরেব টািনল , ‘আ া , আর একটা

কথা। সা ালেগালা ছাট জায়গা , এখােন মারণা েলা যিদ কউ লুিকেয় রাখেত চায়
তাহেল কাথায় লুিকেয় রাখেব আপিন অনুমান করেত পােরন?’

িব বাবু আবার িকছু ণ চ ু  নত কিরয়া িচ া কিরেলন , শেষ বিলেলন , ‘আপনার
িব াস মারণা েলা সা ালেগালােতই আেছ। িক  তা নাও হেত পাের।’

‘মেন ক ন। সা ালেগালােতই আেছ।’
‘ বশ , মেন করলাম। িক  অ েলার আয়তন কতখািন , কাঁটা ব ুক কটা বামা ,

এসব তা িকছুই জািন না। িক কের আনুমান করব? আমার মেন হয় পুিলস যিদ
সা ালেগালার সম  বািড় , সম  গালা আর চােলর কল একসে  খানাত াশ কের তাহেল
হয়েতা অ েলা ব েত পাের।’

ব ামেকশ মাথা নািড়ল , ‘তা িক স ব! আর যিদ স ব হত তাহেলও একটা কথা
ভেব দখুন। য-ব ি  এই কাজ করেছ স িনেবিধ নয় , স িক এমন জায়গায় মাল রাখেব



যখােন পুিলস সহেজই খঁুেজ বার করেত পাের? আমার তা মেন হয় না। লাকিট যিদ এত
িনেবাধ হত তাহেল অেনক আেগই ধরা পেড় যত।’

িব বাবু উৎসুক ের বিলেলন , ‘তাহেল আপনার কী মেন হয়? কাথায় লুিকেয়
রাখেত পাের?’

ব ামেকশ খািনক চুপ কিরয়া থািকয়া ধীের ধীের বিলল , ‘এমন জায়গায় রেখেছ
যখােন কা র যেত মানা নই , অথচ কউ যায় না , যখােন দবাৎ মাল পাওয়া গেলও
মাণ করা যােব না ক রেখেছ?’

িব বাবু চ ু  িব ািরত কিরয়া বিলেলন , ‘অথাৎ—?’
ব ামেকশ িপছেনর খালা জানলা িদয়া অ ু িল িনেদশ কিরল , ‘অথাৎ ওই জ ল।

ওখােন ঝাপঝােড়র মেধ  কেয়কটা িপ ল আর হ া -ি েনড পুেত রাখা খুব শ  কাজ নয় ,
িক  খঁুেজ বার করা অস ব। যিদ বা খঁুেজ বার করেলন , ক পুেতেছ িক কের মাণ
করেবন?’

িব বাবু উৎসাহভের বিলয়া উিঠেলন , ‘িঠক , িঠক। জ েলর কথাটা আমার মাথায়
আেসিন। িন য় জ েল কাথাও পাঁতা আেছ।’

ব ামেকশ বিলল , ‘অবশ  আমার ভুলও হেত পাের। িক  ভুল হেয়েছ িকনা সটা
পরী া কের দখা দরকার।’

িব বাবু বিলেলন , ‘না ব ামেকশবাব্ু , আপিন িঠকই ধেরেছন। আমার িব াস আর
দির না কের জ লটা খঁুেজ দখা দরকার।’

ব ামেকশ বিলল , ‘তাই করেত হেব। তেব জ ল তা একটুখািন জায়গা নয় , খঁুজেত
সময় লাগেব। অেনক লাকও লাগেব। আজ আর হেব না , কাল—’

এই পয  বিলয়া ব ামেকশ থািময়া গল। এত ণ স অসতকভােব কথা
বিলেতিছল , এখন যন রাশ টািনয়া িনেজেক সংযত কিরল; িব বাবুর পােন তী ভােব

ণকাল চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘িব নাথবাব্ু , আজ। আপনােক িব াস কের এমন কথা িকছু
বললাম। যা বাইেরর লােকর কােছ ব ব  নয়। আপিন িব াসেযাগ  লাক বেলই বেলিছ।
আশা কির আমার িব ােসর মযাদা রাখেবন।’

িব নাথবাবু বিলেলন , ‘আপিন িনি  থাকুন , আমার মুখ থেক কােনা কথা ব েব
না। উঠেছন নািক?’

ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ , আজ উিঠ। একবার ঐ মােড়ায়ারী-িক নাম?-বি দােসর িমল-
এ যাব। দিখ যিদ ওর কােছ িকছু খবর পাওয়া যায়। িবেকেল আবার রামিডিহ যেত হেব ,
সখােন সদান  সুেরর ভিগনীপিত থােকন। —আ া , সদান বাবু য আপনার কােছ
পাঁচেশা টাকা ধার িনেয়িছেলন , িক জেন  ধার চান িকছু বেলিছেলন িক?’

িব বাবু বিলেলন , ‘তাঁর ইে  িছল এখােন কিবরাজী ওষুেধর একটা দাকান খালা।
িক  তাঁর মূলধন িছল না , আমার কােছ ধার চেয়িছেলন। লাকিট গরীব হেলও স ন
িছেলন , আিম টাকা িদেয়িছলাম। িতিন বঁেচ থাকেল িন য় টাকা শাধ িদেতন , িক –!
যাকেগ , ও-কটা টাকার জেন  আমার দুঃখ নই। আিম ধু ভাবিছ , সদান বাবুর মেতা
িনরীহ লাকেক ক খুন করল? কন খুন করল? তেব িক তাঁর একটা  জীবন িছল?
বাইের থেক যা দখা যত সটা তাঁর কৃত প নয়?’

ব ামেকশ বিলল , ‘হয়েতা তাই। এখেনা িঠক বাঝা যাে  না। আজ িবেকেল তাঁর
ভিগনীপিতর সে  দখা হেল হয়েতা তাঁর কৃত চির  বাঝা যােব। আ া , আজ চিল ,
আবার দখা হেব।’

ার পয  আিসয়া ব ামেকশ িফিরয়া গল , িব বাবুর পােশ দাঁড়াইয়া কে  বিলল ,
‘একটা কথা িজেগ স করা হয়িন। আপিন িক স িত কােনা বনামী িচিঠ পেয়েছন?’



িব বাবু চিকেত মুখ তুিলেলন , ‘ পেয়িছ। আপিন িক কের জানেলন?’
ব ামেকশ বিলল , ‘আরও দু’একজন পেয়েছ , তাই মেন হল হয়েতা আপিনও

পেয়েছন। কী আেছ বনামী িচিঠেত? ভয় দখােনা?’
‘এই— য দখুন না-বিলয়া িব বাবু দরাজ হইেত আমােদরই লখা িচিঠ বািহর

কিরয়া িদেলন।’
ব ামেকশ মেনােযাগ িদয়া িচিঠ পিড়ল , তারপর িচিঠ ফরত িদয়া বিলল , ‘ ঁ। ক

িলেখেছ িকছু আ াজ করেত পােরন না?’
িব বাবু বিলেলন , ‘িকছু না। আমার জীবেন এমন কানও কথা নই। যা ভািঙেয়

কউ লাভ করেত পাের?’
‘আপনার শ  কউ আেছ?–
‘অেনক। ব বসাদােরর সবাই শ ।’
‘তাহেল তারাই কউ হয়েতা িনছক mischief করবার জেন  িচিঠ িদেয়েছ।–চিল

এবার। আপনােক অেশষ ধন বাদ।’
িব বাবু হািসয়া বিলেলন , ‘আমার িমল তাহেল সাচ করেছন না?’
ব ামেকশও হািসল , ‘অনথক প ম কের লাভ িক , িব নাথবাবু?’
‘আর জ ল?’
‘ সটাও আজ নয়-জ ল আপাদম ক খঁুজেত অেনক কাঠ-খিড় চাই। এস অিজত ,

রাদ েমই কড়া হে । বি দাস মােড়ায়ারীর সে  দুেটা কথা বেল চ পট আ ানায়
িফরেত হেব।’

বি দাস মােড়ায়ারীর সে  আলাপ কিরয়া িক  সুখ হইল না।
মােড়ায়ারীেদর মেধ  ধানত দুই ণীর চহারা দখা যায়; এক , পািতহােসর মত

মাটা আর বঁেট; দুই , বেকর মত স  আর ল া। বি দােসর আকৃিত ি তীয় ণীর।
তাঁহার চােলর কলিট আকাের কাের িব বাবুর িমল-এর অনু প; সই ধান কাইবার
মেঝ , সই পুকুর , সই ইি ন-ঘর , সই ফটেকর সামেন খ দােরায়ান। পৃিথবীর সম
চাল কেলর মেধ  বাধ কির আকৃিতগত াতৃস  আেছ।

বি দােসর বয়স পয়ি শ হইেত চি েশর মেধ । িনেজর গিদেত বিসয়া খবেরর
কাগজ হইেত তিজ-ম ার হাল জািনেতিছেলন , আমােদর দিখয়া এবং পিরচয় িনয়া
তাঁহার চ ু  দুইিট অিতমা ায় চ ল হইয়া উিঠল। িতিন গলা উচু কিরয়া ঘেরর আনােচ-
কানােচ চিকত ি  ন পাত কিরেত লািগেলন , িক  আমােদর সে  পলেকর তেরও দৃি
িবিনময় কিরেলন না। ব ামেকেশর ে র উ ের িতিন যাহা বিলেলন তাহাও িনতা
সংি  এবং নিতবাচক। পুরা সওয়াল জবাব উ ৃ ত করার েয়াজন নাই , নমুনা প
কেয়কিটর উে খ কিরেলই যেথ  হইেব।–

‘আপিন অমৃতেক িচনেতন?’
‘ নিহ।’
সদান  সুরেক িচনেতন?’
‘ নিহ।’
‘ বনামী িচিঠ পেয়েছন?’
‘ নিহ।’
‘আপনার কেলা রেঙর ঘাড়া আেছ?’
‘ নিহ।’
আরও িকছু ণ ে া েরর পর ব ামেকশ উিঠয়া পিড়ল , কিঠন দৃি েত বি দাসেক

িব  কিরয়া বিলল , ‘আজ চললাম , িক  আবার আসব। এবার ওয়াের  িনেয় আসব ,



আপনার িমল সাচ করব।’
বি দাস এককথার মানুষ , দুরকম কথা বেলন না। বিলেলন , ‘ নিহ , নিহ।’
উ  হইয়া চিলয়া আিসলাম। ফটেকর বািহের পা িদয়ািছ , একিট শীণকায় বাঙালী

আিসয়া আমােদর ধিরয়া ফিলল; পােনর রেস আর  দ  িন া  কিরয়া বিলল , ‘আপিন
ব ামেকশবাবু? বি দাসেক সওয়াল করিছেলন?’

ব ামেকশ  তুিলয়া বিলল , ‘আপিন জানেলন িক কের? ঘের তা কউ িছল না।’
র দ  আরও কট কিরয়া লাকিট বিলল , ‘আিম আড়াল থেক সব েনিছ।

বি দাস আগােগাড়া িমেছ কথা বেলেছ। স অমৃতেক িচনত , সদান  সুরেক িচনত , বনামী
িচিঠ পেয়েছ , ওর কােলা রেঙর একটা ঘাড়া আেছ। ভাির ধূত মােড়ায়ারী , পেটেপেট
শয়তািন।’

ব ামেকশ লাকিটেক িকছু ণ শা চে  িনরী ণ কিরয়া বিলল , ‘আপিন ক?’
‘আমার নাম রাখাল দাস। মােড়ায়ারীর গিদেত কাজ কির।’
‘আপনার চাকির যাবার ভয় নই?’
‘চাকির িগেয়েছ। বি দাস লুিটস িদেয়েছ , এই মােসর শেষই চাকির খালাস।’
‘ নািটস িদেয়েছ কন?’
‘মুলুক থেক ওর জাতভাই এেসেছ , তােকই আমার জায়গায় বসােব। বাঙালী রাখেব

না।’ আমরা চিলেত আর  কিরলাম। লাকটা আমােদর িপছন িপছন আিসেত লািগল , ‘মেন
রাখেবন ব ামেকশবাব্ু , পািজর পা-ঝাড়া ওই বি দাস। ওর অসািধ  ক  নই। জাল জু ু ির
কালাবাজার–‘

ব ামেকশ িপছন িফিরয়া চািহল না , হাত নািড়য়া তাহােক িবদায় কিরল।
িব াি েহ িফিরয়া ব ামেকশ আরাম- কদারায় ল া হইল , ঊে  চািহয়া বাধকির

ভগবােনর উে েশ বিলল , ‘কত অজানাের জানাইেল তুিম?
আিম জামা খুিলয়া িবছানার পােশ বিসলাম; বিললাম, ব ামেকশ, অেনক লােকর

সে ই তােতা মুলাকাৎ করেল। িকছু বুঝেল?’
স বিলল , ‘বুেঝিছ। সবই। িক  লাকিটেক যত ণ িনঃসংশেয় িচনেত না পারিছ

তত ণ বাঝাবুিঝর কানও মােন হয় না।’
‘কােলা ঘাড়ার ব াপারটা িক? বি দােসর যিদ কােলা ঘাড়া থােকই তােত কী?’
ব ামেকশ কতক িনজ মেন বিলল , ‘খা  কা লাগেছ। বি দােসর কােলা ঘাড়া-খ  কা

লাগেছ!’
‘ তামার ধারণা হত াকারী কােলা ঘাড়ায় চেড় সদান  সুরেক খুন করেত িগেয়িছল।

িক  কন? ঘাড়ায় চেড় িগেয় লাভ িক?’
‘লাভ আেছ , িক  লাকসানও আেছ। তাই ভাবিছ—। যাক।’ স আমার িদেক ঘাড়

িফরাইয়া বিলল , ‘িব নাথ মি কেক কমন দখেল?’
বিললাম , ‘িজিক িছেলন , কুকুেরর চেয় ঘাড়া ভালবােসন; এ থেক ভােলাম  িকছু

বুঝলাম না। িক  ওঁেক হাঁিড়র খবর দওয়া িক উিচত হেয়েছ? মেন কেরা , জ ল সাচ
করার কথাটা যিদ বিরেয় যায়! আসামী সাবধান হেব না?’

ব ামেকশ একটু িবমনাভােব বিলল , ‘ ঁ। িক  আিম তাঁেক চিতেয় িদেয়িছ , আমার
িব াস িতিন কাউেক বলেবন না।’

‘িক  যিদ মুখ ফসেক বিরেয় যায়!’
‘তাহেল ভাবনার কথা বেট।–যাক , নীলক  অিধকারীেকও বশ সরল কৃিতর লাক

বেল মেন হয়। ভাির ভুভ  , কী বেলা?’
‘হ াঁ। িক  রাখাল দাস?’



‘ও একটা খঁুেচা। বি দাস তািড়েয় িদেয়েছ , তাই গােয়র ঝাল মটােত এেসিছল।’
‘িক  ওর কথা েলা িক িমেথ ?’
‘না , সব সিত ।’
দুপুরেবলা আহারািদর পর একটু িব াম কিরয়া লইলাম। ব ামেকেশর মুখখানা

সারা ণ িচি ত ও উি  হইয়া রিহল। উে েগর হতুটা িক  িঠক ধিরেত পািরলাম না।
বলা সােড় চারেটর সময় রামিডিহ যাইবার জন  ত হইয়া বািহর হইলাম।

প েন-পাঁচটায় গািড় , পাঁচটা বািজয়া দশ িমিনেট রামিডিহ প িছেব। াণেক  পােলর সিহত
সদালাপ কিরয়া িফিরেত বিশ রাত হইেব না।

িটিকট িকিনয়া াটফেম েবশ কিরলাম। ফটেক মেনােতাষ িটিকট চক কিরয়া
িমটিমিট হািসল , ‘িফরেছন কখন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘নটা-দশটা হেব।’
াটফেম িকছু যা ী সমাগম হইয়ােছ। ন আিসেত িমিনট পাঁেচক দির আেছ।

এিদক ওিদক দৃি  িফরাইেত চােখ পিড়ল ীণা  শনমা ার হিরিবলাসবাবুর অিফেসর
সামেন পীনা  দােরাগা সুখময়বাবু তাঁহার সিহত সতকভােব কথা বিলেতেছন। সুখময়বাবু
আমােদর দিখেত পাইয়া হাত নািড়েলন এবং অ ণ পেরই আিসয়া হািজর হইেলন।
তাঁহার চােখ অনুসি ৎসার িঝিলক।

‘ কাথাও যাে ন নািক?’
‘রামিডিহ যাব , একটু কাজ আেছ। আপিন?’
সুখময়বাবু বিলেলন , ‘আিম কাথাও যাব না। একজনেক এিগেয় িনেত এেসিছ। এই

েনই িতিন আসেছন। হা- হ।’ বিলয়া  নাচাইেলন।
ব ামেকশ একটু িবি ত ের বিলল , ‘ ক িতিন?’
সুখময়বাবু বিলেলন , ‘তাঁর নাম নফর কু ু। তাঁর কেয়ক ব া চাল রেল চালান

যাি ল , একটা ব া েনর ঝাঁকািনেত ফেট িগেয় ভতর থেক দু’ সর আিফম বিরেয়েছ।
নফর কু ুও ধরা পেড়েছন। এই েন িতিন আসেছন।’ বিলয়া  নাচাইেত নাচাইেত

শনমা ােরর ঘেরর িদেক ান কিরেলন।
ব ামেকশ ললাট কুি ত কিরয়া চৗকা-পাথর-ঢাকা াটফেমর িদেক চািহয়া রিহল।

আিম বিললাম , ‘ওেহ , বি দাস মােড়ায়ারীও এেসেছন।’
ব ামেকশ চিকেত চাখ তুিলল। মাল দােমর িদক হইেত বেকর মত পা ফিলয়া

শৈনঃ শৈনঃ বি দাস আিসেতেছন। তাঁহার ভাবভ ী হইেত ই বাঝা যায় িতিন
আমােদর দিখেত পাইয়ােছন। িক  িতিন আমােদর িদেক চ ু  িফরাইেলন না , ধীর ম র
পেদ াটফম হইেত বািহর হইয়া গেলন।

ব ামেকেশর ভূ-কু ন আরও গভীর হইল।
িমিনটখােনক পের আিম বিললাম , ‘ওেহ , িব বাবুও উপি ত। কী ব াপার বেল দিখ?
যাধপুরী ি েচস পরা িব বাবু ফটক িদয়া েবশ কিরেলন , আমােদর দিখেত পাইয়া

ি তমুেখ আগাইয়া আিসেলন।
নম ার। কাথাও যাে ন?’
‘রামিডিহ যাি ।’
‘ওেহা-সদান  সুেরর ভিগনীপিত।’
‘হ াঁ। দশটার মেধ ই িফরব। আপিন?’
‘একটা চালান আসবার কথা আেছ , তারই খাঁজ িনেত এেসিছ। দিখ যিদ এেস

থােক।’ অি সার মুেখ একটু হািসয়া িতিন মাল-অিফেসর িদেক চিলয়া গেলন।
ইিতমেধ  েনর ধাঁয়া দখা িদয়ািছল। অিবলে  প ােস ার গািড় আিসয়া পিড়ল।



গািড়েত উিঠবার আেগ ল  কিরলাম , একিট তৃতীয় ণীর কামরা হইেত পুিলস-পিরবৃত
একিট মধ বয়  ব ি  অবতরণ কিরেলন। অনুমান কিরলাম ইিন আিফম-িবলাসী নফর
কু ু। মেন পাপ িছল বিলয়াই বাধহয় বনামী িচিঠ পাইয়া গা-ঢাকা িদয়ািছেলন।

দুই িতন িমিনট পের গািড় ছািড়য়া িদল। ব ামেকেশর মুেখ সংশেয়র কুিট গাঢ়তার
হইয়ােছ , যন স হঠাৎ কিঠন সমস ার স ুখীন হইয়া মানি র কিরেত পািরেতেছ না।
িজ াসা কিরলাম , ‘হল িক? ঠকায় পেড়িছ মেন হে ।’

স উ র িদবার আেগই ঘ াঁচ কিরয়া গািড় থািময়া গল। জােনালা িদয়া গলা বাড়াইয়া
দিখলাম িড া  িসগনাল না পাইয়া গািড় থািময়ােছ। তােরর বড়ার ওপাের বাঘমাির াম
দখা যাইেতেছ।

যন সম  সমস ার সমাধান হইয়ােছ এমিনভােব লাফাইয়া উিঠয়া ব ামেকশ বিলল ,
‘ভােলাই হল। অিজত , আিম এখােন নেম যাি  , তুিম একই রামিডিহ যাও।
াণেক বাবুেক সব কথা িজেগ স করেব। সদান বাবু তাঁর কােছ তার  রেখ

িগেয়িছেলন। িকনা এ-কথাটা জানেত ভুেলা না।–আ া।’
গািড় িসিট মািরয়া আবার িট িট চিলেত আর  কিরয়ািছল , ব ামেকশ নািময়া

পিড়ল। আিম হতবুি  হইয়া জানালার বািহের চািহয়া রিহলাম। স তােরর বড়া পার হইয়া
আমার উে েশ একবার হাত নািড়ল , তারপর বাঘমাির ােমর িদেক চিলল।

ইিতপূেব ব ামেকশ কখনও আমােক এমনভােব ফিলয়া পালায় নাই। মাথায় আকাশ
ভািঙয়া পিড়ল। াণেক বাবুেক কী জরা কিরব? ব ামেকশ যখন জরা কের তখন তাহার
েয়াগৈনপুণ  উপেভাগ কিরেত পাির , িক  িনেজ এ-কাজ কখনও কির নাই। শেষ িক

ধা ােমা কিরয়া বিসব! ব ামেকশ আমােক এিক আতা ের ফিলয়া গল!
প ােস ার গািড় দুলিক চােল চিলয়ােছ; দু’িতন মাইল অ র ছাট ছাট শন , তবু

অিবলে  গািড় রামিডিহ প িছেব। সুতরাং এইেবলা মাথা ঠা া কিরয়া ভািবয়া লওয়া
দরকার। থেমই ভািবেত হইেব , াণেক বাবুেক ব ামেকশ জরা কিরেত চায় কন?
াণেক বাবু সদান  সুেরর ভিগনীপিত , স বত াণেক বাবুর ী সদান বাবুর

উ রািধকািরণী , কারণ সদান বাবুর িনকট আ ীয় আর কহ নাই। …সদান বাবু
কিলকাতা যাইবার পেথ িক ভিগনীপিতর কােছ লাহার তার  রািখয়া িগয়ািছেলন? তরে
িক কানও মহামূল  ব  িছল? াণেক বাবু কমসূে  এই পথ িদয়া িল চিড়য়া যাতায়াত
কিরেতন; তাঁহার পে  িল হইেত নািময়া বাঘমাির ােম উপি ত হওয়া মােটই শ  নয়।
তেব িক বামেকেশর সে হ াণেক বাবুই শ ালকেক সংহার কিরয়ােছন?…

রামিডিহ জংশেন প িছয়া াণেক  পােলর িঠকানা পাইেত িবল  হইল না।
শেনর সি কেট তােরর বড়া িদয়া ঘরা কেয়কিট ছাট ছাট কুিঠ , তাহারই একটােত

াণেক বাবু বাস কেরন। কুিঠর সামেন ছা  বাগান; প া ু লুন ও হাত-কটা গি  পরা
একিট পু কায় ব ি  মু  িদ ইয়া বাগােনর পিরচয করেতিছেলন , আমােক দিখয়া
ফ ালকাল চে  চািহয়া রিহেলন।

িজ াসা কিরলাম , ‘আপিনই িক াণেক  পাল?’
তাঁহার হাত হইেত খুরিপ পিড়য়া গল। িতিন িকছু ণ হ াঁ কিরয়া থািকয়া িব লভােব

স িতসূচক ঘাড় নািড়েলন। বিললাম , ‘আিম পুিলেসর প  থেক আসিছ। খবর পেয়েছন।
বাধহয় আপনার শালা সদান  সুর মারা গেছন।’

এই ে  ভ েলাক এমন ি ত হইয়া গেলন য , মেন হইল তাঁহার প া ু লুন।
এখিন খিসয়া পিড়েব। তারপর িতিন চমিকয়া উিঠয়া ‘সুশীলা! সুশীলা? বিলয়া ডািকেত
ডািকেত বািড়র মেধ  ঢুিকয়া পিড়েলন।

আিমও কম ি ত হই নাই। মেন-মেন যাহােক দুদি  শ ালক-হ া বিলয়া আঁচ



কিরয়ািছ , তাঁহার এই প আচার-আচরণ! পুিলেসর নাম িনয়াই িশিথলা  হইয়া পিড়েলন!
িকংবা-এটা একটা ভান মা । ঘাগী অপরাধীরা পুিলেসর চােখ ধূলা িদবার জন  নানা কার
ছলচাতুির অবল ন কের- াণেক বাবু িক তাহাই কিরেতেছন? সুশীলাই বা ক? তাঁহার ী?

পাঁচ িমিনট কািটয়া গল , বািড়র িভতর হইেত সাড়াশ  নাই। অতঃপর িক কিরব ,
ডাকাডািক কিরব িক িফিরয়া যাইব , এইসব ভািবেতিছ , এমন সময় ােরর কােছ
াণেক বাবুেক দখা গল। িতিন যন কতকটা ধাত  হইয়ােছন , প া ু লুন যথা ােন আেছ

বেট , িক  হাত-কটা গি র উপর বুশ– কািট চড়াইয়ােছন। মুেখ মুমূষ হািস আিনয়া
বিলেলন , ‘আসুন।’

সামেনর বিসবার ঘের েবশ কিরলাম।। ঘরিট ছাট , কেয়কিট স া বেতর চয়ার
ও টিবল িদয়া সাজােনা , অ ের যাইবার দরজায় পদাণ; িবিলিত অনুকৃিতর মেধ ও একটু
পির তা আেছ। আিম অ ের যাইবার দরজার িদেক িপছন কিরয়া বিসলাম , াণেক বাবু
আমার মুেখামুিখ বিসেলন।

 কিরলাম , ‘আপনার শালা সদান বাবুর মৃতু -সংবাদ পেয়েছন তাহেল?’
াণেক  চমিকয়া বিলেলন , ‘অ াঁ-হাঁ।’

‘কখন খবর পেলন?’
‘অ াঁ-সকালেবলা।’
‘কার মুেখ খবর পেলন?’
‘অ াঁ -স ালেগালা থেক হিরিবলাসবাবু টিলেফান কেরিছেলন।’
‘মাফ করেবন , আপনার ী , মােন সদান বাবুর ভ ী িক এখােন আেছন?’
দিখলাম আমার ে র উ র িদবার আেগ াণেক বাবুর চ ু  দু’িট আমার মুখ

ছািড়য়া আমার িপছন িদেক চিলয়া গল এবং তৎ ণাৎ িফিরয়া আিসল।
‘হ াঁ–আেছন।’
আিম িপছেন ঘাড় িফরাইলাম। অ েরর পদা একটু ফাঁক হইয়া িছল , চিকেত

যথা ােন সি িব  হইল। বুিঝেত বািক রিহল না , পদার আড়ােল আেছন প ী সুশীলা এবং
নপথ  হইেত াণেক বাবুেক পিরচািলত কিরেতেছন।

‘আপনার ী িন য় খুব শাক পেয়েছন?’
আবার াণেক বাবুর চিকতচ ু  িপছন িদেক িগয়া িফিরয়া আিসল।
‘হ াঁ , হ াঁ , িন য় , খুব শাক পেয়েছন।’
‘আপনার ী সদান বাবুর উ রািধকািরণী?
‘তা–তা তা জািন না। মােন–’
‘সদান বাবুর সে  আপনার স াব িছল?’
‘হ াঁ , হ াঁ , খুব স াব িছল।’
‘যাওয়া-আসা িছল?’
‘তা িছল বিক! মােন–’
তাঁহার চ ু  আবার পদার পােন ধািবত হইল , ‘অ া-মােন— বিশ যাওয়া-আসা িছল না।

কােলভে —’
‘ শষ কেব দখা হেয়েছ?’
‘ শষ? অ াঁ–িঠক মেন পড়েছ না–’
‘দশ-বােরা িদন আেগ িতিন আপনার বাসায় আেসনিন?’
াণেক বাবুর চ ু  দু’িট ভয়াত হইয়া উিঠল , ‘ ক না তা! ‘

‘িতিন কলকাতা যাবার আেগ আপনার কােছ একটা ীেলর া  রেখ যানিন?
াণেক বাবুর দহ কাঁিপয়া উিঠল , ‘না , না , ীেলর া -না না , ক আিম তা িকছু



—’
আিম কড়া সুের বিললাম , আপিন এত নাভাস হেয় পেড়েছন কন?
‘নাভাস! না না।–’
পদা সরাইয়া াণেক বাবুর ী েবশ কিরেলন। ামীর চয়ােরর িপছেন দাঁড়াইয়া

দৃঢ় ের বিলেলন, ‘আমার ামী নাভাস কৃিতর মানুষ, অেচনা লাক দখেল আরও নাভাস
হেয় পেড়ন। আপিন িক জানেত চান আমােক বলুন।’

মিহলােক দিখলাম। বয়স আ াজ পঁয়ি শ, দৃঢ়গিঠত দহ, চায়ােলর হাড় মজবুত,
চােখর দৃি  খর। মুখম েল াতৃেশােকর কানও িচ ই নাই। িতিন য অিত জবরদ
মিহলা তাহা বুিঝেত িতলাধ িবল  হইল না। আিম উিঠয়া পিড়লাম , ‘আমার যা জানবার িছল
জেনিছ , আর িকছু জানবার নই। নম ার।’ মতী সুশীলােক জরা করা আমার কম নয়।

শেন িগয়া জািনেত পািরলাম , ন’টার আেগ িফিরবার ন নাই। দীঘ আড়াই ঘ া
কাটাইবার জন  শেনর েল চা খাইলাম , অসংখ  িসগােরট পাড়াইয়া াটফেম
পাদচারণ কিরলাম , এবং স ীক াণেক বাবুর কথা িচ া কিরলাম।

াণেক  পাল নাভাস কৃিতর মানুষ হইেত পােরন; িক  িতিন য আমােক দিখয়া
এত বিশ নাভাস হইয়া পিড়য়ািছেলন তাহা কবল ধাতুগত ায়ুিবক দুবলতা নয় , অন
কারণও আেছ। কী স কারণ? াণেক  প ীর ইশারায় আমার কােছ অেনক লা িমথ াকথা
বিলয়ািছেলন। কী স িমথ াকথা? সদান  সুেরর সিহত বিশ স ীিত না থাক , সদান
সুর তাঁহার বািড়েত যাতায়াত কিরেতন। দশ-বােরা িদন আেগ কিলকাতায় যাইবার মুেখ
িতিন ীেলর া িট িন য় ভিগনীপিতর গৃেহ রািখয়া িগয়ািছেলন। াে  িন য় কানও
মূল বান ব  িছল। কী মূল বান ব  িছল? টাকাকিড়? গহনা? বামাবা দ? আ াজ করা
শ । িক  মতী সুশীলা বাে  কী আেছ জািনবার কৗতুহল সংবরণ কিরেত পােরন নাই ,
হয়েতা তালা ভািঙয়ািছেলন। তাঁহার মত জবরদ  মিহলার পে  িকছুই অস ব নয়। িক
তারপর? তারপর হয়েতা াে  এমন িকছু পাওয়া গল য সদান  সুরেক খুন করা
েয়াজন হইল। হয়েতা াে  হ া -ি েনড িছল , সই হ া -ি েনড িদয়াই সদান েক–

িক  না। মতী সুশীলা যত দুধষ মিহলাই হান , িনেজর জ াতােক খুন
কিরেবন? আর াণেক  পােলর পে  এ প দুঃসাহিসক কােয িল  হওয়া এেকবােরই
অস ব। …িক  শনমা ার হিরিবলাসবাবু ব ু েক অ ভ সংবাদটা সাত-তাড়াতািড় িদেত
গেলন কন? ব ু সুলভ সহানুভূিত?…

সােড় ন’টার সময় সা ালেগালায় িফিরলাম। আকােশ চাঁদ আেছ , শহর-বাজার িনযুিত
হইয়া িগয়ােছ। ভািবয়িছলাম িব াি  গৃেহ আিসয়া দিখব ব ামেকশ িফিরয়ােছ। িক  তাহার
দখা নাই। কাথায় গল স?

িব াি গৃেহর চাকরটা র ন শষ কিরয়া বারা ায় বিসয়া ঢুিলেতিছল , তাহােক খাবার
ঢাকা িদয়া গৃেহ িফিরয়া যাইেত বিললাম। স চিলয়া গল।

কেরািসেনর বািত কমাইয়া িদয়া িবছানায় অ  সািরত কিরলাম। িপছেনর জােনালা
িদয়া চাঁেদর আেলা আিসেতেছ। … কাথায় গল ব ামেকশ? বলা নাই কহা নাই ন হইেত
নািময়া চিলয়া গল। বাঘামাির ােম তার কী কাজ? এত ণ সখােন কী কিরেতেছ?

ঘুমাইয়া পিড়য়িছলাম; ঘুম ভািঙল। কােনর কােছ ব ামেকেশর িফসিফস গলার শে  ,
‘অিজত , ওেঠ , একটা িজিনস দখেব এস।’

ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া বিসলাম , ‘কী-?’
‘চুপ! আে !’ ব ামেকশ হাত ধিরয়া আমােক িবছানা হইেত নামাইল , তারপর

িপছেনর জানালার িদেক টািনয়া লইয়া গল; বািহেরর িদেক আঙুল দখাইয়া বিলল ,
‘ দখছ?’



ঘুেমর ঘার তখনও ভােলা কিরয়া কােট নাই , ব ামেকেশর ভাবভ ী দিখয়া মেন
হইয়ািছল না জািন কী দিখব! িক  যাহা দিখলাম তাহােত বাকার মত চািহয়া রিহলাম।
জানালা হইেত পেনেরা-কুিড় হাত দূের ঝাপঝাড় আগাছার মাঝখােন খািনকটা মু  ান ,
সইখােন ছয়-সাতটা কৃ বণ জ  অধবৃ াকাের বিসয়া ঘাড় উচু কিরয়া চাঁেদর পােন চািহয়া
আেছ। থম দশেন মেন হইল কৃ কায় কেয়কটা কুকুর। বিললাম , ‘কােলা কুকুর।’ িক
পরী েণই যখন তাহারা সম ের া- য়া কিরয়া উিঠল , তখন আর সংশয় রিহল না।
ানীয় শৃগােলর দল চ ােলােক স ীত-সভা আ ান কিরয়ােছ।

আমার মুেখর ভাব দিখয়া ব ামেকশ হা- হা শে  অ হাস  কিরয়া উিঠল। শৃগােলর
দল চমিকয়া পলায়ন কিরল। আিম বিললাম , ‘এর মােন? দুপুর রাে  আমােক শয়াল
দখাবার কী দরকার িছল?’

ব ামেকশ বিলল , ‘আেগ কখনও চাঁেদর আেলায় শয়াল দেখছ?’
‘চাঁেদর আেলায় শয়াল দখেল কী হয়?’
‘পুণ  হয় , অ ান িতিমর নাশ হয়! আমার মেন যটুকু সংশয় িছল তা এবার দূর

হেয়েছ। চেলা এখন খাওয়া যাক , পট চুঁই-চুঁই করেছ।’
আেলা বাড়াইয়া িদয়া টিবেল খাইেত বিসলাম। ল  কিরলাম , ব ামেকশ

ু ধাতভােব অ াস মুেখ পুিরেতেছ বেট , িক  তাহার মুখ হেযাৎফু । িজ াসা কিরলাম ,
‘এত ফুিত িকেসর? দুপুর রাত পয  িছেল কাথায়? বাঘমািরেত?

স বিলল , ‘বাঘমািরর কাজ ন’টার মেধ ই শষ হেয় িগেয়িছল। তারপর–’
‘বাঘমািরেত কী কাজ িছল?’
‘পটল , দা  আর গাপােলর সে  কাজ িছল।’
‘ ঁ, কী কাজ িছল বলেব না। যাক , তারপর?’
‘তারপর সা ালেগালায় িফের এেস সুখময় দােরাগার কােছ গলাম। সখােন

একঘ া কাটল। তারপর গলাম শেন। হিরিবলাসবাবু িছেলন না , তাঁেক িবছানা থেক
ধের িনেয় এলাম। ল া টিলেফান করেত হল। এখানকার থানায় পাঁচিট ব লাক নই।
কাল সকােল বাইের থেক দশজন আসেব। সব ব ব া কের িফের এলাম।’

িজ াসা কিরলাম , ‘ াণেক  পােলর কথা জািনবার দরকার নই তাহেল?’
‘আেছ বিক। িক হল সখােন?’
সব কথা মািছমারা ভােব বয়ান কিরলাম। স মন িদয়া িনল , িক  িবেশষ আ হ

দখাইল না। আহারাে  মুখ ধুইেত ধুইেত বিলল , ‘ জাড়ার একটা যিদ হয় গেবট , অন টা
হয় িবছু। কৃিতর এই িবধান।’

অতঃপর িসগােরট ধরােনা হইেল বিললাম , ‘ তামার পেকেট ওটা িক?’
ব ামেকশ একটু চিকত হইল , একটু লি ত হইল। বিলল , ‘ব ুক-মােন , িপ ল।’
‘ কাথায় পেল?’
‘থানায়। সুখময় দােরাগার িপ ল।’
‘ ঁ। কানও কথাই প  কের বলেত চাও না। বশ , তাহেল এবার েয় পড়া যাক।’
‘তুিম েয় পড় , আমােক রাতটা জেগই কাটােত হেব।’
‘ কন?’
‘যাঁর হােত হ া -ি েনড আেছ িতিন যিদ ভয় পেয় থােকন তাহেল সাবধান থাকা

ভােলা।’
‘তেব আিমও জেগ থািক।’
রাি টা জািগয়া কািটল। সুেখর িবষয় কানও উৎপাত হয় নাই। শষরাে  চা পান

কিরেত কিরেত ব ামেকশ মুেখর ব ন একটু আলগা কিরল , আমােদর অিচন পািখর নাম



জািনেত পািরলাম।
সকাল সাতটার সময় দুইজেন বািহর হইলাম। ব ামেকশ গােয় একটা উড়ািনচাদর

জড়াইয়া লইল , যাহােত পেকেটর িপ লটা দৃি  আকষণ না কের।
গ - গালার কমতৎপরতা এখনও পুরাদেম আর  হয় নাই , দুই-চািরটা গ র গািড়

ও ঘাড়ার াক চিলেত  কিরয়ােছ। আমরা বি দাস মােড়ায়ারীর িমল-এ েবশ
কিরলাম।

বি দাস দাওয়ায় উবু হইয়া বিসয়া দাঁতন কিরেতিছেলন , পােশ জলভরা ঘিট।
আমােদর থমটা দিখেত পান নাই , এেকবাের কােছ প িছেল দিখেত পাইয়া তাঁহার চ ু
দু’িট খাঁচার পািখর মত ঝটুপট কিরয়া এিদক ওিদক ছুটাছুিট কিরেত লািগল , হাত হইেত
দাঁতন পিড়য়া গল।

ব ামেকশ বিলল , ‘ শঠিজ , আপনােক একবার আমােদর সে  যেত হেব।’
বি দাস উবু অব া হইেত অেধািখত হইয়া আবার বিসয়া পিড়েলন , ‘ক া—ক া!’
ব ামেকশ বিলল , ‘আমরা এক জায়গায় খানাত াশ করেত যাি  , আপিন এখানকার

গণ মান  লাক , আপনােক সা ী মানেত চাই।’
‘ নিহ , নিহ–বিলেত বিলেত িতিন জলভরা ঘিটটা তুিলয়া লইয়া তপেদ িবেশষ

একিট ােনর উে েশ ান কিরেলন।
আমরা আবার বািহর হইলাম। িব নাথ মি েকর িমল-এ প িছেত পাঁচ িমিনট

লািগল।
ফটেকর কােছ নােয়ব-সরকার নীলক  অিধকারীর সে  দখা হইল। নীলক

ভি ভের যু কর কপােল ঠকাইয়া বিলল , ‘এত সকেল?’
ব ামেকশ বিলল , ‘আপনার কত কাথায়?’
‘িনেজর ঘের আেছন। চা খাে ন।’
‘চলুন , তাঁর সে  দখা কের আিস।’
‘আসুন।’
িব নাথ মি ক িনেজর ঘের টিবেল বিসয়া পাউ িট , মাখন ও অধিস  িড

সহেযােগ াতরাশ স  কিরেতিছেলন , আমােদর দিখয়া তাঁহার চায়ােলর চবণি য়া ব
হইল। গলা হইেত অ াভািবক র িনগত হইল , ‘ ব ামেকশবাবু!’

ব ামেকশ বিলল , ‘সকালেবলাই আসেত হল। িক  তাড়া নই , আপিন খাওয়া শষ
কের িনন।’

িব বাবু িডেমর ট সরাইয়া িদয়া জিড়ত ের বিলেলন , ‘িক দরকার?’ দিখলাম
তাঁহার অি সার মুখখানা ধীের ধীের িববণ হইয়া যাইেতেছ।

ব ামেকশ বিলল , ‘কাল ভেবিছলাম। আপনার িমল খানাত াশ কের কানও লাভ
নই। িক  আজ মেন হে  লাভ থাকেতও পাের।’

িব বাবুর রােগর িশরা ফুিলয়া উচু হইয়া উিঠল , মেন হইল িতিন িবে ারেকর মত
ফািটয়া পিড়েবন। িক  িতিন অিত যে  িনেজেক সংবরণ কিরেলন , তাঁহার ঠাঁেট হািসর
মত একটা ভি মা দখা িদল। িতিন বিলেলন , ‘হঠাৎ মত বদেল ফলেলন কন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘কারণ ঘেটেছ। কাল িবেকেল আিম রামিডিহ যাইিন , আপনােদর
ওই জ েল িশমুলগােছর কােছ লুিকেয় িছলাম। আমার সে  গাঁেয়র িতনিট ছেল িছল।
আমরা কাল রাে  যা দেখিছ তার ফেল মত বদলােত হেয়েছ , িব নাথবাবু।’

িব নাথবাবুর চাখদুটা একবার িলয়া উিঠয়াই িনিভয়া গল। িতিন কি তহে
একটা িসগােরট ধরাইেলন , অলসভােব বুক-পেকট হইেত একটা চািবর িরঙ বািহর কিরয়া
আঙুেল ঘুরাইেত ঘুরাইেত বিলেলন , ‘আিম যিদ আমার িমল খানাত াশ করেত না িদই?’



 

ব ামেকশ বিলল , ‘আপনার ইে র ওপর িকছুই িনভর করেছ না। আিম ত াশী
পেরায়ানা এেনিছ।’

‘ ক , দিখ পেরায়ানা।’ ব ামেকশ পেকেট হাত িদল , িব বাবু িবদু ৎেবেগ চািব িদয়া
দরাজ খুিলবার উপ ম কিরেলন। ব ামেকশ পেকট হইেত হাত বািহর কিরল , হােত
িপ ল। স বিলল , ‘ দরাজ খুলেবন না।’

কাণ-ঠাসা বনিবড়ােলর মত িব  মি ক ঘাড় িফরাইেলন; ব ামেকেশর হােত িপ ল
দিখয়া িতিন দরাজ খালার চ া ত াগ কিরেলন , তাঁহার মুখ িদয়া শীৎকােরর মত একটা
তজন- াস বািহর হইল।

ব ামেকশ বিলল , ‘অিজত , বাঁশী বাজাও।’
পুিলেসর বাঁশী পেকেট লইয়া আিম ত িছলাম , এখন সেবেগ তাহােত ফুৎকার

িদলাম। িমিনটখােনেকর মেধ  দােরাগা সুখময় সাম  ও তাঁহার অনুচরবেগ ঘর ভিরয়া
গল। ব ামেকশ বিলল , ‘ই েপ র সাম  , িব নাথ মি কেক অ াের  ক ন , হােত
হাতকড়া পরান। ওঁর হােত চািব আেছ , চািব িদেয় দরাজ খুলুন। সাবধােন খুলেবন ,
অ েলা দরােজর মেধ ই আেছ।’

িব নাথ মি কেক সহেজ ার করা গল না , িতিন বনিবড়ােলর মতাই আঁচড়াইয়া
কামড়াইয়া লড়াই কিরেলন। অবেশেষ পাঁচ-ছয় জন িমিলয়া তাঁহােক চািপয়া ধিরয়া হােত
হাতকড়া পরাইল। তারপর টিবেলর দরাজ খুিলয়া দখা গল তাহােত ছাি শিট .৩৮
অেটাম ািটক , অসংখ  কাতুজ এবং চৗ িট হ া -ি েনড আেছ। কালাবাজাের এ িলর দাম
অ ত িবশ হাজার টাকা।

িব নাথ মি ক পুিলস পিরবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া িন ল ােধ ফুিলেতিছেলন , হঠাৎ
উ কে  বিলয়া উিঠেলন , ‘ বশ , আিম চারা-হািতয়ােরর কারবার কির। িক  অমৃতেক আর
সদান  সুরেক খুন কেরিছ। তার কােনা মাণ আেছ?’

ব ামেকশ শা কে  বিলল , ‘ মাণ আেছ িকনা স-িবচার আদালত করেবন। িক
মািটভ যেথ  িছল। আর আপিন য-িপ ল িদেয় অমৃতেক মেরিছেলন স-িপ লটা এর
মেধ ই আেছ। িলটা অমৃেতর শরীেরর মেধ  পাওয়া গেছ। Ballistic পরী ায় সটা
মাণ করা শ  হেব না।’

িব নাথ মি েকর চাখদুটা ঘালা হইয়া গল , িতিন হাতকড়াসু  দুই হাত িদয়া
িনেজর কপােল সেজাের আঘাত কিরয়া এলাইয়া পিড়েলন।

সিদন বলা তৃতীয় হের মধ া - ভাজন স  কিরয়া আমরা িব াি গৃেহর দুইিট
খােট ল মান হইয়ািছলাম। পটল , দা  ও গাপাল বারংবার ব ামেকেশর পদধূিল হণ
কিরয়া ান কিরয়ােছ। দােরাগা সুখময় সাম  আসামীেক সদের চালান িদয়া পীকৃত
হাঁেসর িডেমর বড়া খাইেত খাইেত থানার অন ান  কমচারীেদর িনকট ইহাই িতপ
কিরবার চ া কিরেতেছন য , আসামীর ােরর ব াপাের তাঁহার কৃিত ও কম নয়। গে র
কমতৎপরতা ণকােলর জন  ম ীভূত হইেলও আবার পুরাদেম চালু হইয়ােছ : রােম রাম
দুেয় দুই। অমৃত এবং সদান  সুর নামক দু’িট অখ াত ব ি র অকালমৃতু  ঘিটয়ােছ বেট ,
িক  তাহােত জীবেনর িনত ে াত ব াহত হয় নাই। এবং তাঁহােদর আততায়ী ফাঁিসকাে
ঝুিলেলও ব াহত হইেব না। রােম রাম দুেয় দুই। …রাম নাম সত  হ ায়। …

ব ামেকশ ঊ িদেক চািহয়া একটা িন াস ফিলল; বিলল , ‘সদান  সুেরর মৃতু েত
আমার দুঃখ নই। িক  অমৃত ছেলটা নহাত অকারেণই মারা গল।’

আিম একটা নূতন িসগােরট ধরাইয়া বিললাম , ‘ গাড়া থেক বেলা।’
ব ামেকশ বিলল , ‘এ কািহনীর গাড়া হে  সদান  সুর। িতিন না থাকেল আমরা



চারাকারবারী আসামীেক ধরেত পারতাম না। তাঁেক িদেয়ই কািহনী  করা যেত পাের।
সদান  সুেরর চির  যতটুকু বুেঝিছ , িতিন িছেলন কৃপণ এবং সংবৃিতম । িনেজর

হাঁিড়র খবর কাউেক িদেত ভালবাসেতন না। অব াও িছল অত  সাধারণ। বােনর িবেয়
িদেয়িছেলন , িক  িনেজ িবেয় কেরনিন। পতৃক িভেট এবং দু’চার িবেঘ জিম;
সা ালেগালার বাজাের দু’চার মণ ধান-চােলর দালািল; কিবরাজী ওষুধ িবি  কের দু’চার
পয়সা লাভ;—এই িছল তাঁর অবল ন। একলা মানুষ , তাই কানও রকেম চেল যত।

িক  তাঁর মেন ভাগকৃ া িছল। কৃপেণর গাঁেটর পয়সা খরচা কের ভাগভৃতৃ া
মটােত চায় না বেট , তাই বেল তােদর ভাগকৃ া নই। এ-কথা কউ বলেব না।
সদান বাবুর সাধ িছল , সাধ  িছল না। হয়েতা িতিন তাঁর ু  রাজগার থেক দু’চার পয়সা
বাঁচােতন , িক  তা িনেয় ফুিত করার মত চির  তাঁর নয়। এইভােব জীবন কাটিছল। বয়স
বাড়েছ , শি -সামথ  ফুিরেয় আসেছ। হয়েতা এমিন বুভু ু  অব ােতই তাঁর জীবন শষ
হত। হঠাৎ পয়তাি শ বছর বয়েস একটা ম  সুেযাগ জুেট গল।

িব নাথ মি েকর কােছ সদান বাবুর যাতায়াত িছল। িব নাথ মি েকর দরােজ
কিবরাজী মাদেকর িশিশ পাওয়া গেছ , িন য় সদান বাবু যাগান িদেতন। এই সূে ই
ঘিন তা। তারপর হঠাৎ একিদন সদান বাবু িব  মি েকর জীবেনর গাপনতম কথািট
জানেত পারেলন। িব  মি ক চারা-অ শে র কারবারী। িক কের জানেত পারেলন বলা
যায় না , স বত িতিন স ান পেয়িছেলন কাথায় িব  মি ক। তার অ শ  লুিকেয় রােখ।
িশমুলগাছটা তাঁর বািড় থেক বিশ দূের নয় , হয়েতা হঠাৎ িব  মি কেক সখােন দেখ
ফেলিছেলন।

সদান বাবু ান থেক বামা-ব ুক চুির করেত পারেতন , িক  িতিন স-পথ
িদেয় গেলন না। বামা-ব ুক িক কের কালাবাজাের চালােত হয় , পাড়া গেয় মানুষ
সদান  সুর তা জানেতন না। িতিন অন  রা া ধরেলন। িব  মি কেক বলেলন , টাকা দাও ,
নইেল সব ফাঁস কের দব। অথাৎ সাজাসুিজ াকেমল।

িব  মি ক িন পায়। পাঁচেশা টাকা বার করেত হল। সই টাকা িনেয় সদান বাবু
বািড় িফের এেলন। ফুিতর বয়স শষ হেয় আসেছ , আর দির করা চেল না। িতিন ি র
করেলন কলকাতা যােবন।

িক  িতিন ভাির িহেসবী লাক , সব টাকা িনেয় কলকাতা যাওয়া তাঁর মেনামত নয়।
অথচ বাঘমািরর শূন বািড়েত টাকা রেখ গেলও ভয় আেছ , চার এেস সব  িনেয় যেত
পাের। িতিন একিট কাজ করেলন।

আিম তামােক য বলিছ অিধকাংশই আ াজ , িক  এেলােমেলা আ াজ নয়।
সদান  সুর একিট ীেলর াে  বিশর ভাগ টাকা রাখেলন , সি ত যা িছল তা রাখেলন ,
হয়েতা সােবক কােলর িকছু গয়নাগীিট িছল তাও রাখেলন। তারপর একহােত ীল- া
এবং অন হােত িনেজর ব বহােরর ক াি স-ব াগ িনেয় যা া করেলন। রামিডিহ শেন তাঁর
বান-ভিগনীপিত আেছ , তােদর িজ ায় া  রেখ কলকাতায় যােবন ফুিত করেত।

সদান  সুর তা চেল গেলন , এিদেক ফাঁপের পেড়েছ িব  মি ক। এতিদন স
বশ িন প েবই ব বসা চালাি ল , এখন দখল। স িবষম ফাঁেদ ধরা পেড়েছ। সদান
সুর যতিদন বঁেচ থাকেব ততিদন তার উ ার নই , সদান  সুর তােক শাষণ করেব। স
িঠক করল সদান  সুরেক সরােত হেব; তার মাথায় বুি  আেছ , হােত আেছ মারা ক অ !
সদান েক সরােনা শ  কাজ নয়।

সদান  ভিগনীপিতর বাসায় তার  রেখ কলকাতায় িগেয় বাধহয় ফূিতই করেছন,
এিদেক িব  মি ক একিদন সে র পর ঘাড়ায় চেড় জ েল ঢুকল , িশমুলগাছ থেক একিট
হ া -ি েনড িনেয় সদান র বািড়েত বুিব- াপ পেত এল। সদান  কলকাতা থেক যই



বািড়েত ঢুকেত যােবন অমিন বামা ফাটেব।
িক  সদান  সুর কলকাতা থেক িফের আসবার আেগই িকছু িকছু ব াপার ঘটেত

আর  কেরিছল। িব  মি েকর যখনই অ -শ  িবি  করবার দরকার হত তখনই স
ঘাড়ায় চেড় জ েল যত। একিদন রাি  দশটার সময় অমৃত বাছুর খঁুজেত এেস
ঘাড়াটােক দেখ ফলল। স ভাবল ঘাড়া-ভূত। তারপর যখন স ব ু েদর খাঁচায় আবার
জ েল ঢুকল তখন ধু ঘাড়া নয় , িশমুলতলায় ঘাড়ার সওয়ােরর সে ও তার দখা হেয়
গল।

িব  মি ক সিদন বাধহয় সদান  সুেরর বুিব- াপ পেত িফের যাি ল। দু’জেনই
দু’জনেক চেন; অমৃত চাকিরর জন  িব  মি েকর কােছ দরবার করিছল। িব  মি ক
দখল , এর পর যখন বুিব- াপ ফাটেব তখন অমৃত সা ী দেব য , স িব  মি কেক
রাি ের সদান  সুেরর বািড়র িপছেন দেখেছ; হয়েতা িব  মি ক যখন সদান  সুেরর
পাঁিচল টপেক ব ি ল তখন দেখেছ। অতএব অমৃেতর বঁেচ থাকা িনরাপদ নয়। িব
মি েকর কােছ অেটাম ািটক িপ ল িছল , স অমৃতেক খুন কের ঘাড়ার িপেঠ অদৃশ  হেয়
গল।

আিম যখন থম অকু েল এেস তদ  আর  করলাম তখন সবেচেয় আ য মেন
হল- ঘাড়া। অমৃত ঘাড়া-ভূত দেখিছল , আিম দখলাম জলজ া  ঘাড়ার খুেরর দাগ।
একটা ঘাড়া এই মামলার সে  জিড়ত আেছ। তখনও আমরা আসামীেক িচিন না , িক  স
যই হাক , ঘাড়ায় চেড় জ েল আেস। কন?

ঘাড়ায় চেড় শীগিগর যাতায়াত করা যায় , িক  আবার সহেজই লােকর দৃি
আকষণ কের। য- লাক দু ায করেত বিরেয়েছ স দৃি  আকষণ করেত চায় না; তেব এ-
ব ি  ঘাড়ায় চেড় জ েল আেস কন? িন য় কানও িবেশষ সুিবেধ আেছ। কী সুিবেধ?
সদান  সুেরর পাঁচল টপকােনা? ঘাড়ার িপঠ থেক পাঁিচল টপকােনার সুিবেধ হয় , ওিদেক
নামবার জেন  পয়ারাগাছ আেছ। িক  ধু িক এই? না , অন  িকছুও আেছ? এ ে র
উ র পেয়িছলাম কাল রাে । িক  স পেরর কথা।

যথাসমেয় সদান  সুর িফের এেলন। তার টা িতিন িফিরেয় আেননিন , বাধহয়
ইে  িছল বািড়েত দুিদন িব াম কের ভিগনীপিতর বাসা থেক তার  িনেয় আসেবন।
িক  তাঁর ই া! পূণ হল না। িনেজর বািড়েত ঢুকেত িগেয় ায় আমােদর চােখর সামেন
িতিন মারা গেলন।

সদান  সুেরর মৃতু র পর িকছুই বুঝেত বািক রইল না। আিম যােক ধরেত এেসিছ
সই মেরেছ অমৃত আর সদান  সুরেক। যারা আে য়া  কেন তারা বাইেরর লাক ,
হত াকারী বাইেরর লাক নয়; অমৃত আর সদান  সুেরর চনা লাক। অমৃত তােক দেখ
ফেলিছল এবং সদান  সুর তােক দাহন করেত  কেরিছল। কবল দুেটা কথা তখনও
অ াত িছল- লাকটা ক? এবং কােলা ঘাড়ায় চেড় আেস কন?

অমৃত বেলিছল , কােলা ঘাড়া-ভূত , নাক িদেয় আ ন ব ে । সবটাই তার উ
ক না হেত পাের। আবার খািনকটা সিত  হেত পাের। সুতরাং কােলা ঘাড়ার খাঁজ নওয়া
দরকার।

খাঁজ িনেয় জানা গল সা ালেগালায় কবল একিট কােলা ঘাড়া আেছ , তার মািলক
বি দাস মােড়ায়ারী। তেব িক বি দাস-ই আমার আসামী? বি দাস লাকিট পাঁকাল মােছর
মত িপছল; িতিন ধান-চােল চুর কাঁকর মশােত পােরন , ািতর িত তাঁর অসীম
প পাত থাকেত পাের; িক  িতিন দু-দুেটা মানুষেক খুন করেত পােরন এত সাহস নই।
তাছাড়া তাঁেক ঘাড়সওয়ার েপ ক না করা আমার পে  এেকবােরই অস ব।

আিম বনামী িচিঠ পাঠােনার ফেল একটা কাজ হেয়িছল , সে হভাজনেদর দল থেক



জনকতক লাকেক বাদ দওয়া িগেয়িছল। যমুনাদাস গ ারাম বনামী িচিঠ পুিলসেক
দিখেয়িছল , সুতরাং স নয়। নফর কু ুর ওপর থেম সে হ হেয়িছল , িক  দখা গল
তার ঘাড়া নই। পেরর ঘাড়া ধার কের কউ খুন করেত যায় না। াণেক  পালেক
অবশ  আিম গাড়া থেক বাদ িদেয়িছলাম। িলেত চেড় বাঘমাির ােমর কাছাকািছ যাওয়া
যায় বেট , িক  িলেত কুিল থােক , তােদর চাখ এিড়েয় খুন করার সুিবেধ নই। আমার
ধু জানবার কৗতুহল িছল , সদান  সুেরর াে  কী আেছ।

যােহাক, সে হভাজেনর দলেক ছাঁটাই কের মা  িতনজন দাঁড়াল—বি দাস
মােড়ায়ারী, িব  মি ক। আর সুখময় দােরাগা। সুখময় দােরাগােক বাদ িদেত পািরিন; তার
একটা ঘাড়া আেছ , যিদও সটা কােলা নয়। এবং তার পে  এইজাতীয় কারবার চালােনা
যত সহজ এমন আর কা র পে  নয়। দীেপর িনেচই অ কার বিশ।

অবিশ  যখন জানেত পারলাম িব  মি ক একসময় জিক িছল , তখন সব সে হই
তার ওপর িগেয় পড়ল। উপর  জানা গল , িব  মি ক সদান  সুরেক পাঁচেশা টাকা ধার
িদেয়েছ। আসেল ওটা ধার নয়-ঘুষ। সদান  সুেরর মত িনঃ  লাকেক কানও ব বসাদার
ধু হােত ধরা দেব না।

আিম িব  মি েকর জেন  টাপ ফললাম , আমার মেনর ােণর কথা সব তােক বেল
ফললাম। জ েল য অ েলা লুিকেয় রাখা স ব এ-িচ া আমার গাড়া থেকই িছল।
আিম ভেবিছলাম িশমুলগােছর কাছাকািছ কাথাও মািটেত পাঁতা আেছ। িব  মি ক। যখন
নল আমরা জ ল খানাত াশ করবার মতলব কেরিছ , তখন স দুি ায় পেড় গল।

অ েলা অবশ  খুবই য  কের লুিকেয় রাখা হেয়েছ; িক  বলা যায় না , পুিলস খঁুেজ বার
করেত পাের। তখন িব  মি কেক অবশ  ধরা যােব না , িক  অেনক টাকার মাল বােজয়া
হেয় যােব। িব  মি ক লােভ পেড় গল।

কাল িবেকেল আিম যখন রামিডিহ যাবার জেন  েন চড়লাম। তখন িব  মি ক
এেস দেখ গল। আিম সিত  যাি । িকনা। আমার অবশ  রামিডিহ পয  যাবার ান িছল
না , ি র কেরিছলাম। পেরর শেন নেম বাঘমািরেত িফের আসব। িক  দব অনুকুল ,
িঠক বাঘমাির ােমর গােয় ন থেম গল।

ােম িগেয় পটল , দা  আর গাপালেক যাগাড় করলাম; তােদর িনেয় জ েল
গলাম। সারা জ ল ত াশ করা অস ব; িক  সদান  সুেরর পাঁিচেলর পােশ যখােন
ঘাড়ার খুেরর দাগ পাওয়া িগেয়িছল। সখান থেক িশমুলগােছর গাড়া পয  খঁুেজ
দখলাম , যিদ কাথাও সদ - খাঁড়া মািট দখেত পাই। িক  সরকম িকছুই চােখ পড়ল না।

এখন িক করা যায়! সূয ে র বিশ দির নই। জ েল বেস িসগােরট টানেত টানেত
মতলব িঠক কের িনলাম। পটলেদর বললাম , চেলা , সা ালেগালার িদেক যাওয়া যাক।’

জ েলর িভতর িদেয় সা ালেগালার িকনারায় প ছলাম। এখােন জ ল ায় দড়েশা
গজ চওড়া; এক াে  শন , অন াে  কা-অপােরিটভ ব া  , মাঝামািঝ িব  মি েকর
িমল। িমল-এর এটা িপছন িদক, কাঁটা-তােরর বড়ায় ছাট িখড়িকর ফটক আেছ। আিম
পটলেদর আমার ান বুিঝেয় িদলাম। তারা জ েলর িকনারায় সম-ব বধােন গােছ উেঠ
লুিকেয় থাকেব। এবং ল  করেব ঘাড়ায় চেড় িকংবা পােয় হঁেট কউ জ েল ঢােক।
িকনা। লাকটােক চনবার চ া করেব , িক  কানও অব ােতই ধরবার চ া করেব না।

পটল উঠল িব  মি েকর িমল-এর সরাসির একটা গােছ দা  গল শেনর িদেক ,
আর গাপাল ব াে র িদেক। আকােশ আজও চাঁদ আেছ; রাত হেলও , এেদর চাখ এিড়েয়
কউ জ েল ঢুকেত পারেব না।

ওেদর গােছ তুেল িদেয় আিম িফের চললাম। িশমুলগােছর কােছ। ওই গাছটা আমার
মেন ঘার সে হ জািগেয় তুেলিছল। অমৃেতর মৃতু  হয় ঐ গােছর তলায়। এ-রহেস র



চািবকািঠ যিদ জ েলর মেধ  থােক। তেব িন য় ঐ িশমুলগােছর কাছাকািছ কাথাও আেছ।
যখন িশমুলতলায় িফের এলাম তখন সে  পিরেয় গেছ , চাঁেদর আেলা ফুেটেছ।

িশমুলগাছ থেক িবশ-পঁিচশ হাত দূের একটা ঝাঁকড়া গােছর গাছ িছল , আিম তােত উেঠ
পড়লাম। এইখােন বেস বাঘ-িশকারীর মত অেপ া করব। আমার সে  অ  নই , আিম
এেসিছ ধু ব া -মশাইেক দখেত। িতিন আসেবন িকনা জািন না , িক  যিদ আেসন , নটর
আেগই আসেবন।

িশমুলগােছর সব পাতাই ায় ঝের গেছ , গােছর তলায় ছায়া নই। চাঁদ যত উচুেত
উঠেছ। আেলা তত পির ার হে । হঠাৎ কােছর একটা গাছ থেক কািকল ডেক উঠল।
িবিচ  পিরি িত। আিম বেস আিছ। একটা নৃশংস নরহ ােক দখব বেল , আর— কািকল
ডাকেছ! আজব দুিনয়া!

বশ খািনক ণ কেট গল। চােখর কােছ হাত এেন ঘিড় দখলাম , প েন আটটা।
সে  সে  দূর থেক একটা আওয়াজ কােন এল , কেনা পাতার ওপর পােয়র মচমচ শ ।
ঘাড় িফিরেয় দিখ , ঘন ছায়ার িভতর থেক ধীর-ম র গমেন একটা ঘাড়া বিরেয় আসেছ।
কােলা ঘাড়া। তার িপেঠ বেস আেছ কােলা- পাশাক পরা একটা মানুষ। মানুষটার মুখ
দখেত পাি । না , িক  স জািকর মত সামেন ঝুেক বেসেছ আর সতকভােব এিদক-
ওিদক তাকাে ।

ঘাড়াটা সাজা িগেয় িশমুলগােছর িবরাট িড়র গা ঘঁেষ দাঁড়াল , পাথেরর মূিতর মত
দাঁিড়েয় রইল। তারপর যা দখলাম তা এেকবাের সাকােসর খলা। ঘাড়ার সওয়ার টপ
কের ঘাড়ার িপেঠ উেঠ দাঁড়াল। তারপর হাত বািড়েয় িশমুলগােছর িড়েত একটা
ফাকেরর মেধ  হাত ঢুিকেয় িদেল। মািট থেক দশ হাত উঁচুেত যখােন ডালপালা
বিরেয়েছ সখােন একটা খােপর মত ফুেটা আেছ। অিচন পািখর বাসা!

ঘাড়ার িপেঠ আসামী কন জ েল আেস এখন বুঝেত পারিছ? অ েলা মািটেত
পাঁতা নই , আেছ গােছর ফাকেরর মেধ  , মািট থেক দশ হাত উচুেত। িশমুলগােছর গােয়
শ -শ  মাটা মাটা কাঁটা থােক; িশমুলগােছ মানুষ ওেঠ না , এমন িক কাঠেবরািল পয
ওেঠ না। এমন িনরাপদ ান আর নই। অবশ  মই লািগেয় ওঠা যায়। িক  ক মই
লাগেব? আর িযিন জােনন িতিন যিদ মই ঘােড় কের জ েল আেসন তাহেল লােকর দৃি
আকষণ করেব। তার চেয় ঘাড়া ঢ়র িনরাপদ; িবেশষত যিদ জিকর হােতর িশি ত ঘাড়া
হয়।

যােহাক , ঘাড়সওয়ােরর বাঁ হােত একটা থিল আেছ; স খােপর মেধ  ডান হাত
ঢুিকেয় একিট একিট কের অ িল বার করেছ আর থিলেত রাখেছ। এত েণ
ঘাড়সওয়ারেক িচনেত পেরিছ-িব  মি ক। মুখ িচনেত না পারেলও , ঐ রাগা বঁেট শরীর
আর ধনুেকর মত বাঁকা ঠ াং ভুল হবার নয়। আিম িঠকই আ াজ কেরিছলাম। িক  একটা
ধাঁকা তখনও কােটিন; িব  মি ক কােলা ঘাড়া পল কােথেক? স ভির ইঁিশয়ার লাক ,
তার যিদ কােলা ঘাড়া থাকত স কখনই আমার কােছ িমেথ কথা বলত না। আসেল আিম
যখন তােক কােলা ঘাড়া স ে   কেরিছলাম তখন স আমার ে র তাৎপয বুঝেত
পােরিন। এ-মামলার সে  কােলা ঘাড়ার য কানও স  আেছ তা স ক না করেতই
পােরিন। আিম কােলা ঘাড়ার রহস  বুঝলাম কাল দুপুর-রাে  , বাসায় িফের এেস।

স যাক , িব  মি ক থিল ভের িনেয় ঘাড়ার িপেঠ নেম বিসল , তারপর ম ম র
চােল িফের চলল। স জ েলর ছায়ায় অদৃশ  হেয় যাবার পর আিম গাছ থেক থেক
নামলাম। ঘিড়েত তখন সওয়া আটটা। আিম আবার পটলেদর উে েশ িফের চললাম।
আমার ান িঠকই ফেলেছ; পুিলস কাল জ ল ত াশ করেব , তাই আজ িব  মি ক
অ েলা জ ল থেক সিরেয়েছ। এখন  হে  , অ েলােক স রাখেব কাথায়? কারণ ,



কবল মানুঘটােক ধরেল চলেব না , অ েলাও চাই। ব ত , অ েলা না পেল মানুষটােক
ধের কানও লাভ নই।

আিম যখন জ েলর িকনারায় প ছলাম তখনও পটেলরা গাছ থেক নােমিন ,
আমােক দেখ নেম এল। িতনজেনই ভীষণ উে িজত; তারা ঘাড়সওয়ারেক জ েল ঢুকেত
দেখেছ এবং িচনেত পেরেছ। িব  মি ক তার রাইস িমল-এর িখড়িক-ফটক িদেয় ঘাড়ার
িপেঠ চেড় বিরেয় এল , পটেলর গােছর ায় পাশ িদেয় জ েল ঢুকাল। চি শ িমিনট পের
আবার িফের ফিটক িদেয় িমল-এ চেল গল।

আিম িজেগ স করলাম , ‘িঠক দেখিছ িনেজর ফটেক ঢুেকেছ? অন  কাথাও যায়িন?’
পটল বলল , ‘আে  না , অন  কাথাও যায়িন।’
আিম িনি  হলাম। অ েলা িব  মি ক িমেলই রাখেব , অ ত যতিদন না পুিলস

জ ল-ত াশ শষ কের। আিম সকালেবলা তােক বেলিছলাম িমল খানাত াশ করব না ,
আমার কথায় স িব াস কেরেছ। আমােক িব  মি ক বাধ হয় খুবই সরল কৃিতর লাক
বেল মেন কেরিছল।

আিম তখন পটল , দা  আর গাপােলর িপঠ ঠুেক িদেয় বললাম , ‘ তামােদর জেন
অমৃেতর মৃতু র িকনারা করেত পারলাম। িক  আজ আর বিশ কৗতুহল কাশ কােরা না;
কাল সকাল ন’টার সময় এেসা , তখন সব জানেত পারেব। িক  সাবধান , কাউেক একিট
কথা বলেব না।’

তারা ােম িফের গল। আিম থানায় গলাম। সুখময় দােরাগার কােছ িপ লটা
যাগাড় কের শেন গলাম। শন থেক কাজকম সের যখন িফের এলাম তখন রাত
দুপুর , তুিম নাক ডািকেয় ঘুেমা ।

তামােক জাগালাম না , িপছেনর জানালার কােছ িগেয় দাঁড়ালাম। দিখ , জানালার
বাইের কেয়কটা জ  বেস আেছ। থমটা আিমও ভেবিছলাম কােলা কুকুর , তারপর ল
কের দখলাম , কুকুর নয়— শয়াল। ব স , সে  সে  কােলা ঘাড়ার রহস  ভদ হেয় গল।
বুঝেত পারেল না? অত  সহজ , এমন িক , হাস কর। কন য কথাটা মাথায় আেসিন জািন
না।— শয়ােলর গােয়র রঙ কােলা নয় , পাটিকেল। অথচ আমরা দখলাম কােলা। ঘাড়াটাও
কােলা িছল না , িছল গাঢ় বাদামী রেঙর; ইংেরিজেত যােক বেল চ নাট। চাঁেদর আেলায়
সব গাঢ় রঙই দূর থেক কােলা দখায়। তাই অমৃত কােলা ঘাড়া-ভূত দেখিছল , আিমও
কােলা ঘাড়া দেখিছলাম। এই হল কােলা ঘাড়ার রহস । রহস  না বেল যিদ পিরহাস
বলেত চাও তােতও আপি  নই।

রাে  খেত বেস তুিম স ীক াণেক  পােলর উপাখ ান বলেল। ওেদর গলদ
কাথায় বুঝেত বিশ ক  হয় না। াণেক  পাল িনেজর কােজ বশ দ  , িক  ঘের
জািরজুির চেল না , ীর কােছ কঁেছা। সদান  সুর বােনর কােছ তার  রেখ িগেয়িছেলন
িঠকই। তার  গাড়ায় ভা া হয়িন; িক  যখন তাঁর মৃতু -সংবাদ এল , তখন ভিগনী সুশীলা
আর ি ধা করেলন না , তরে র তালা ভাঙেলন এবং যা পেলন আ সাৎ করেলন। হয়েতা
দাদার িবষয়স ি  সবই িতিন শষ পয  পােবন , িক  আইেনর কথা িকছু বলা যায় না।
হােত যা পাওয়া গেছ তা হজম করাই বুি মােনর কাজ। এই হে  ভিগনী
সুশীলার মন । াণেক  পাল িক  পু ষমানুষ, -দীঘ ান আেছ, তাই তামােক
দেখ িতিন বজায় নাভাস হেয় পেড়িছেলন।–

তারপর আর িক? এবার বদব ােসর িব াম। এই ভারেতর মহামানেবর সাগরতীের
িব  মি েকর মত আরও কত মহাজন নীরেব তপস া করেছন ক তার খবর রােখ।’

ব ামেকশ কা  হাই তুিলয়া পাশ িফিরল; বিলল , ‘জািগ পাহাল িবভাবরী।
এইেবলা একটুকু ঘুিমেয় নাও , আজ রাে ই কলকাতা িফরব। হ হ।’



শল রহস
সহ াি  হােটল

মহাবেল র—পুণা
৩রা জানুআির

ভাই অিজত,
বা াই এেস অবিধ তামােদর িচিঠ িদেত পািরিন। আমার পে  িচিঠ লখা িক রকম

ক কর কাজ তা তামরা জােনা। বাঙালীর ছেল িচিঠ িলখেত শেখ িবেয়র পর। িক  আিম
িবেয়র পর দুিদেনর জেন ও বৗ ছেড় রইলাম না, িচিঠ িলখেত িশখব কাে েক? তুিম
সািহিত ক মানুষ , িবেয় না কেরও ল া িচিঠ িলখেত পার। িক  তামার ক নাশি  আিম
কাথায় পাব ভাই। কাঠেখা া মানুষ , ফ সত  িনেয় কারবার কির।

তবু আজ তামােক এই ল া িচিঠ িলখেত বেসিছ। কন িলখেত বেসিছ তা িচিঠ শষ
পয  পড়েলই বুঝেত পারেব। মহাবেল র নামক শলপুরীর সহ াি  হােটেল রাি  দশটার
পর মামবািত েল এই িচিঠ িলখিছ। বাইের শীতজজর অ কার; আিম ঘেরর দার-
জানালা ব  কের িলখিছ , তবু শীত আর অ কারেক ঠিকেয় রাখা যাে  না। মামবািতর
িশখািট থেক থেক নেড় উঠেছ; দয়ােলর গােয় িনঃশ  ছায়া পা িটেপ িটেপ আনােগানা
করেছ। ভৗিতক পািরেবশ। আিম অিত াকৃতেক সারা জীবন দূের সিরেয় রাখেত চেয়িছ ,
িক –

অেনক িদন আেগ একবার মুে ের িগেয় বরদাবাবু নামক একিট ভূত  ব ি র সে
পিরচয় হেয়িছল মেন আেছ? আিম তাঁেক বেলিছলাম—ভূত ত থােক থাক , আিম তােদর
িহেসেবর বাইের রাখেত চাই। এখােন এেস িক  মুশিকেল পেড় গিছ , ওেদর আর
িহেসেবর বাইের রাখা যাে  না।

িক  থাক। গ  বলার আট জানা নই বেলই বাধ হয়। পেরর কথা আেগ বেল
ফললাম। এবার গাড়া থেক  কির।–

য-কােজ বা াই এেসিছলাম। স কাজটা শষ করেত িদন চােরক লািগল।
ভেবিছলাম কাজ সেরই িফরব , িক  ফরা হল না। কমসূে  একজন উ  পুিলস
কমচারীর সে  ঘিন তা হেয়েছ , মারাঠী ভ েলাক , নাম িব ু  িবনায়ক আে । িতিন
বলেলন , ‘বে  এেসেছন , পুণা না দেখই িফের যােবন?’

 করলাম , ‘পুণায় দখবার কী আেছ?’
িতিন বলেলন , ‘পুণা িশবাজী মহারােজর পীঠ ান , সখােন দখবার িজিনেসর অভাব?

িসংহগড় , শিনবার দুগ, ভবানী মি র—
ভাবলাম এিদেক আর কখনও আসব িক না ক জােন , এ সুেযাগ ছাড়া উিচত নয়।

বললাম , ‘ বশ , যাব।’
আে র মাটের চেড় ব লাম। বা াই থেক পুণা যাবার পাকা মাটর-রা া আেছ ,

সহ াি র িগিরস েটর িভতর িদেয় পাক খেয় খেয় িগেয়েছ। এখানকার নসিগক দৃশ
বণনা করা আমার কম নয়। এক পােশ উ ু  িশখর , অন  পােশ অতল শ খােদর কােল
সবুজ উপত কা। তুিম যিদ দখেত , একটা চ ূকাব  িলেখ ফলেত।

পুণায় আে র বািড়েত উঠলাম। সােহবী কা কারখানা , আদর যে র সীমা নই।



আমােক আে  য এত খািতর করেছন তার িপছেন আে র াভািবক স দয়ত তা
আেছই , বাধ হয়। বা াই ােদিশক সরকােরর ইশারাও আেছ। স যাক। পুণায় বা াই-
এর চেয় বিশ ঠা া; কারণ বা াই শহর সমুে র সমতেল , আর পুণা সমু  থেক ায়
দু’হাজার ফুট উচুেত। পুণার ঠা ায় িক  বশ একিট চনমেন ভাব আেছ; শরীর-মনেক চা া
কের তােল , জড়ভরত কের ফেল না।

পুণায় িতন িদন থেক দশনীয় যা-িকছু আেছ সব দখলাম। তারপর আে  বলেলন ,
‘পুণায় এেস মহাবেল র না দেখ চেল যােবন?

আিম বললাম , ‘মহাবেল র! স কােক বেল?’
আে  হেস বলেলন , ‘একটা জায়গার নাম। বে  েদেশর সরা িহল- শন।

আপনােদর যমন দািজিলং আমােদর তমিন মহাবেল র। পুণা থেক আরও দু’হাজার ফুট
উঁচু। গরেমর সময় বে র সবাই মহাবেল র যায়।’

‘িক  শীতকােল তা যায় না। এখন ঠা া কমন?’
‘এেকবাের হাম ওেয়দার। চলুন চলুন , মজা পােবন।’
অতএব মহাবেল ের এেসিছ এবং বশ মজা টর পাি ।
পুণা থেক মহাবেল র বাহা র মাইল; মাটের আসেত হয়। আমরা পুণা থেক

ব লাম দুপুরেবলা খাওয়া-দাওয়ার পর , মহাবেল ের প ছুলাম আ াজ চারেটর সময়।
প েছ দিখ শহর। শূন  , দু’চারজন ায়ী বািস া ছাড়া সবাই পািলেয়েছ। সিত ই হাম
ওেয়দার; িদেনর বলায় িহ িহ ক  , রাে  িহ িহ ক । ভািগ স আে  আমার জেন  একটা
মাটা ওভারেকট এেনিছেলন , নইেল শীত ভাঙেতা না।

শহেরর বণনা দব না , মেন কর দািজিলেঙর ছাট ভাই। আে  আমােক িনেয়
সহ াি  হােটেল উঠেলন। হােটেল একিটও অিতিথ নই , কবল হােটেলর মািলক দু’িতন
জন চাকর িনেয় বাস করেছন।

হােটেলর মািলক জােত পাসী , নাম সারাব হামািজ। আে র পুরেনা ব ু । বয়
লাক , মাটােসাটা , টকটেক রঙ। িবষয়বুি  িন য় আেছ , নইেল হােটল চালােনা যায় না;
িক  ভাির অমািয়ক কৃিত। আে  আমার সে  পিরচয় কিরেয় িদেলন; িতিন তী  দৃি েত
আমার িদেক একবার তািকেয় খুব সমাদর কের িনেজর বসবার ঘের িনেয় গেলন।
অিবলে  কিফ এেস পড়ল , তার সে  নানারকম প াি । ভাল কথা , তুিম বাধ হয় জান না ,
গাঁড়া পাসীরা ধূমপান কের না , িক  মদ খায়। মদ না খেল তােদর ধমিব ােস আঘাত
লােগ।

কিফ-পব শষ না হেত হেত সূয  হেয় গল। অতঃপর আে  আমােক হােটেল
রেখ মাটর িনেয় ব েলন; এখােন তাঁর ক একজন আ ীয় আেছ তার সে  দখা কের
ঘ াখােনেকর মেধ  িফরেবন। িতিন চেল যাবার পর হামিজ মৃদু হেস বলেলন , ‘আপিন
বা ালী। েন আ য হেবন , মাস দেড়ক আেগ পয  এই হােটেলর মািলক িছেলন
একজন বাঙালী।’

আ য হলাম। বললাম , ‘বেলন িক! বাঙালী এতদূের এেস হােটল খুেল বেসিছল।’
হামিজ বলেলন , ‘হ াঁ। তেব একলা নয়। তাঁর একজন জরাতী অংশীদার িছল।’
এই সময় একটা চাকর এেস অেবাধ  ভাষায় তাঁেক িক বলল , িতিন আমােক িজেগ স

করেলন , ‘আপিন িক- ান করেবন? যিদ কেরন , গরম জল তির আেছ।’
বললাম , রে  ক ন , এই শীেত ান! এেকবাের বা াই িগেয় মান করব।’ চাকর

চুেল গল। তখন আিম হামিজেক  করলাম , ‘আ া , আপিন তা বে র লাক? তাহেল
এই শীেত এখােন রেয়েছন কন? এখােন তা কাজকম এখন িকছু নই।’

হামিজ বলেলন , ‘কাজকম আেছ বিক। মাচ মাস থেক হােটল খুলেব , অিতিথরা



আসেত  করেব। তার আেগই বািড়টােক সািজেয় িছেয় িফ  ফাট কের তুলেত হেব।
তাছাড়া বািড়র িপছন িদেক গালােপর বাগান কেরিছ। চলুন না দখেবন। এখনও িদেনর
আেলা আেছ।’

বািড়র িপছন িদেক িগেয় বাগান দখলাম। বাগান এখনও তির হয়িন , তেব
মাসখােনেকর মেধ  ফুল ফুটেত আর  করেব। হামিজর ভাির বাগােনর শখ।

এইখােন সহ াি  হােটেলর একটা বণনা িদেয় রািখ। চুনকাম করা পাথেরর দাতলা
বািড় , সবসু  বােরা- চৗ টা বড় বড় ঘর আেছ। সামেন িদেয় গ মিট ঢাকা রা া িগেয়েছ;
িপছন িদেক গালাপ বাগােনর জিম , ল ায় চওড়ায় কাঠা চােরক হেব। তারপরই গভীর খাদ;
ধু গভীর নয় , খাড়া নেম িগেয়েছ। পাথেরর মাটা আলেসর উপর ঝঁুেক উঁিক মারেল দখা

যায় , অেনক িনেচ ঘন ঝাপঝােড়র িভতর িদেয় একটা স  ঝরনার ধারা বেয় গেছ।
আমরা বাগান দেখ িফরিছ এমন সময় খােদর িনেচ থেক একটা গভীর আওয়াজ

উেঠ এল। অেনকটা মােষর ডােকর মত। িনেচ তখন ঘুটঘুেট অ কার , ওপের একটু
আেলা আেছ; আিম িজেগ স করলাম , ‘ও িকেসর আওয়াজ?’

হামিজ বলেলন , ‘বােঘর ডাক। আসুন , ভতের যাওয়া যাক।’ ঘের িবদু ৎবািত
লেছ; চাকর একটা গানগেন কয়লার আংটা মেঝর উপর রেখ গেছ। আমরা আংটার

কােছ চয়ার টেন বসলাম। ঠা  আঙুল েলােক আ েনর িদেক ছিড়েয় িদেয় বললাম ,
‘এিদেক বড় বাঘ আেছ?’

হামিজ বলেলন , ‘আেছ। তাছাড়া িচতা আেছ , হােয়না আেছ , নকেড় আেছ। য
বাঘটার ডাক আজ নেলন সটা মানুেষর রে র াদ পেয়েছ িকনা , তাই এ ত াট ছেড়
যেত পারেছ না।’

‘মানুষেখেকা বাঘ! কত মানুষ খেয়েছ?’
‘আিম একটার কথাই জািন। ভাির লামহষণ কা ! নেবন?’
এই সময় আে  িফের এেলন , লামহষণ কা  চাপা পেড় গল। আে  বলেলন ,

তাঁর আ ীয় ছাড়েছন না , আজ রাে  তাঁেক সখােনই ভাজন এবং শয়ন করেত হেব।
িকছু ণ গ স  কের িতিন উঠেলন , আমােক বলেলন , ‘কাল সকাল ন’টার মেধ  আিম
আসব! আপিন কফা  খেয় তির হেয় থাকেবন , দু’জেন ব বা। এখােন অেনক
দখবার জায়গা আেছ; বে  পেয়  , আথাস সীট , তাপগড় দুগ–’

িতিন চেল গেলন। আমরা আরও খািনক ণ বেস এটা- সটা গ  করলাম। এখােন
এখন শাকসি -দুধ-িডমা-মুগী খুব স া , আবার গরেমর সময় দাম চড়েব।

কথায় কথায় হামিজ বলেলন , ‘আপনার ভূেতর ভয় নই তা?’
আিম হেস উঠলাম। িতিন বলেলন , ‘কা র কা র থােক। একলা ঘের ঘুেমােত

পাের না। তাহেল আপনার শাবার ব ব া যিদ দাতলায় কির আপনার অসুিবধা হেব না?’
বললাম , ‘িব ুমা  না। আপিন কাথায় শান?’
িতিন বলেলন , ‘আিম িনেচয় ই। আমার বসবার ঘেরর পােশ শাবার ঘর।

আপনােক ওপের িদি । তার কারণ , এখন সব ঘেরর িবছানাপ  তুেল দােম রাখা
হেয়েছ। অিতিথ তা নই। কবল দাতলার একটা ঘর সাজােনা আেছ। তােত হােটেলর
ভূতপূব মািলক স ীক থাকেতন। ঘরটা যমন িছল তমিন আেছ।’

বললাম , ‘ বশ তা , সই ঘেরই শাব।’
হামিজ চাকরেক ডেক কুম িদেলন , চাকর চেল গল , তারপর আটটা বাজেল

আমরা খেত বসলাম। এির মেধ  মেন হল যন কত রাত হেয় গেছ , চারিদক িনযুিত।
বািড়েত যিদ ডাকাত পেড় , মা বলেতও নই , বাপ বলেতও নই। গ  শানার এই উপযু
সময়। বললাম , ‘আপনার লামহষণ কা  ক বলেলন না?’



হামিজ বলেলন , ‘হ াঁ হ াঁ , ভাির রামা কর ব াপার। এই বািড়েতই ঘেটিছল
আেগকার দুই মািলেকর মেধ । বিল নুন।’

হামিজ বলেত আর  করেলন। খাওয়া এবং গ  একসে  চলেত লািগল। হামিজ
বশ রািসেয় রিসেয় গ  বলেত পােরন , তাড়া েড়া নই। তাঁর মাতৃভাষা অবশ  জরাতী ,
িক  ইংেরিজেতই বরাবর কথাবাতা চলিছল। গ টাও ইংেরিজেতই বলেলন। আিম তামার
জেন  বাংলায় সংি  অনুবাদ কের িদলাম।–

বছর ছেয়ক আেগ মােনক ভাই মহতা নােম একজন জরাতী আর িবজয় িব াস
নােম একজন বাঙালী মহাবেল ের এই সহ াি  হােটল খুেলিছল। দু’জেন সমান অংশীদার;
মহতার টাকা আর িবজয় িব ােসর মহনত। এই িনেয় হােটল আর  হয়।

মােনক মহতার অেনক কাজ-করবার , স মহাবেল ের থাকত না; তেব মােঝ মােঝ
আসত। িবজয় িব াসই হােটেলর সেবসবা িছেলন। িক  আসেল হােটেলর দখােশানা
করেতন িবজয় িব ােসর ী হমবতী। িবজয় িব াস কবল ঘের বেস িসগােরট টানেতন।
আর িহেসবা-িনেকশ করেতন।

মােনক মহতা লাকটা িছল চ  পািজ। অবশ  তখন তার স ে  কউ িকছু জানত
না , তােক ভাল কের কউ চােখ দেখিন। পের সব জানা গল। তার িতনেট বৗ িছল ,
একটা গায়ায় , একটা বে েত , আর একটা আেমদাবােদ। এই িতন জায়গায় বিশর ভাগ
সময় স থাকত। যত রকম ব-আইনী দু ায করাই িছল তার পশা। বা াই েদেশ
মদ পান িনিষ  , লাকিট বুটুেলিগং করত। িবেদশ থেক লুিকেয় সানা আমদািন করত।
অেনকবার তার মাল বােজয়া  হেয়েছ। িক  লাকটােক কউ ধরেত পােরিন।

িবজয় িব ােসর সে  মােনক মহতার জটপাট িক কের হল বলা যায় না। িবজয়
িব াস লাকিট ও রকম িছেলন না। যতদূর জানা যায় , িবজয় িব াস আেগ থেকই হােটল
চালােনার কাজ জানেতন; হয়েতা পুণায় িক া বা াই-এ িকংবা আেমদাবােদ ছাটখােটা
হােটল চালােতন। তারপর িতিন মােনক মহতার নজের পেড় যান। মােনক মহতা য
ধরেনর ব বসা কের তােত কখনও হােত অেঢল পয়সা , কখনও ভাঁেড় মা ভবানী। স বাধ
হয় মতলব কেরিছল হােটল িকেন িকছু টাকা আলাদা কের রাখেব , যােত স টকােল হােত
একটা র  থােক। িবজয় িব াস তার কৃত চির  জানেতন না , সরল মেনই তার
অংশীদার হেয়িছেলন।

িবজয় িব াস আর তাঁর ীর ম ােনজেমে  সহ াি  হােটল অ কােলর মেধ ই বশ
জাঁিকেয় উঠল। মহাবেল ের হােটেলর মর ম হে  আড়াই মাস , টেন ু েন িতন মাস।
িক  এই কয় মােসর মেধ ই হােটেলর আয় হয় চি শ থেক প াশ হাজার টাকা; খরচ-
খরচা বাদ িদেয় িবশ পাঁিচশ হাজার টাকা লাভ থােক; মােনক মহতা মর েমর শেষ এেস
কখনও িনেজর ভােগর টাকা িনেয় যত , কখনও বা টাকা ব াে ই জমা থাকত।

সারাব হামিজ িত বছরই গরেমর সময় মহাবেল ের আসেতন এবং সহ াি
হােটেল উঠেতন। হােটলিট তাঁর খুব পছ । মেন মেন ইে  িছল এই রকম একিট
হােটল পেল িনেজ চালােকন। িতিন পয়সাওয়ালা লাক , জীিবকার জন  কাজ করবার
দরকার নই। িক  ব বসা করার বৃি  পাসীেদর ম াগত।

গত বছর ম মােস হামিজ যথারীিত এেসেছন। পুরেনা খেদর িহেসেব হােটেল তাঁর
খুব খািতর , য়ং হমবতী তাঁর সুখ- া ে র ত াবধান করেতন। হামিজও হমবতীর
িনপুণ গৃহ ালীর জেন  তাঁেক খুব স ান করেতন। একিদন হমবতী িবমষভােব হামিজেক
বলেলন , ‘ শঠিজ , আসেছ। বছর আপিন যখন আসেবন তখন আমােদর আর দখেত পােবন
না।’

হামিজ আ য হেয় বলেলন , ‘ স িক , দখেত পাব না কন?’



হমবতী বলেলন , ‘ হােটল িবি  করার কথা হে । িযিন আমােদর পাটনার িতিন
হােটল রাখেবন না। আমরাও চেল যাব। আমার ামীর এত ঠা া সহ  হে  না , আমরা
দেশ িফের যাব।’

‘আপনারা নািক হােটল িবি  করেছন?’
িবজয় িব ােসর বয়স আ াজ পায়তাি শ , ীর চেয় অেনক বড়। একটু কািহল

গােছর চহারা; আপাদম ক গরম জামাকাপড় পের , গলায় গলাব  জিড়েয় বেস িসগােরট
টানিছেলন , হামিজেক খািতর কের বসেলন। বলেলন , ‘হ াঁ শঠিজ! আপিন িকনেবন?’

হামিজ বলেলন , ‘ভাল দীর পেল িকনেত পাির। আপনার পাটনার কাথায়?’ িব াস
বলেলন , ‘আমার পাটনার এখন িবেদেশ আেছন , তাই আমােক আমেমা ারনামা িদেয়েছন।
এই দখুন।’ িতিন দরাজ থেক পাওয়ার অফ অ াটিনবার কের দখােলন।

তারপর দর-কষাকিষ আর  হল; িবজয় িব াস হাঁকেলন দড় লাখ , হামিজ বলেলন ,
প াশ হাজার। শষ পয  চুরািশ হাজাের রফা হল। িক  াবর স ি  কনা তা দু’চার
িদেনর কাজ নয়; দিলল দ ােবজ তদারক করা , উিকল , অ াটিনর সে  পরামশ করা ,
রিজি  অিফেস খাঁজ খবর নওয়া; এইসব করেত কেয়ক মাস কেট গল। নেভ র
মােসর মাঝামািঝ হামিজ আর িবজয় িব াস পুণায় গেলন; রিজ ােরর সামেন হামিজ
নগদ টাকা িদেয় রিজি  করােলন। কথা হল , পয়লা িডেস র িতিন হােটেলর দখল
নেবন। তারপর হামিজ বা াই গেলন , িবজয় িব াস মহাবেল ের িফের এেলন।

হােটেল তখন অিতিথ নই , একটা চাকরানী ছাড়া চাকিরেবাকরও িবেদয় হেয়েছ।
তাই এরপর যসব ঘটনা ঘেটিছল , তা কবল হমবতীর জবানব ী থেকই জানা যায়।
মােনক মহতা িন য় িনেজ আড়ােল থাকবার মতলব কেরই িবজয় িব াসেক মা ারনামা
িদেয়িছল। যিদন কবালা রিজি  হল , তার পরিদন রাি  ন’টার সময় স সহ াি  হােটেল
এেস হািজর। পের পুিলেশর তদে  জানা িগেয়িছল মােনক মহতা মহাবেল েরর বাইের
দু’মাইল দূের মাটর রেখ পােয় হঁেট মহাবেল ের ঢুেকিছল।

স যখন প ছল তখন িবজয় িব াস আর হমবতী রাি র খাওয়া-দাওয়া সের
অিফস-ঘের বেস িনেজেদর ভিবষ ৎ স ে  জ না-ক না করিছেলন। চাকরানীটা েত
িগেয়িছল। তখন বশ শীত পেড় গেছ। মােনক মহতার গােয় মাটা ওভারেকাট , মাথায়
পশেমর মি -ক াপ। তার ব বহার বরাবরই খুব িমি । স এেস বলল , ‘ হমােবন , আিম
আজ রাে  এখােনই থািকব , আর খাব। সামান  িকছু হেলই চলেব।’

হমবতী খাবােরর ব ব া করেত রা াঘের চেল গেলন , চাকরানীেক আর জাগােলন
না। মােনক মহতা আর িবজয় িব াস কাজকেমর কথা  করেলন। অিফস-ঘের একটা
মজবুত লাহার িস ুক িছল , হােটল িবি র টাকা এবং ব াে র জমা টাকা , সব এই
িস ুেকই রাখা হেয়িছল। িবজয় িব াস জানেতন দু’এক িদেনর মেধ ই মহতা টাকা িনেত
আসেব।

হমবতী রা াঘের িগেয় ভ েল ভাজাভুিজ তির করেত লাগেলন , িক  তাঁর
কান পেড় রইল অিফস-ঘেরর িদেক। রা াঘর অিফস-ঘর থেক বিশ দূর নয় , তার ওপর
িন  রাি । িকছু ণ পের িতিন নেত পেলন , ওঁরা দু’জন অিফস-ঘর থেক বিরেয়
কথা বলেত বলেত হােটেলর িপছন িদেকর জিমেত চেল গেলন। হমবতীর একটু আ য
লাগল; কারণ তাঁর ামী শীত-কাতুের মানুষ , এত শীেত খালা হাওয়ায় যাওয়া তাঁর
ভাবিব । িক  হমবতীর মেন কানও আশ াই িছল না , িতিন রা াঘর থেক ব েলন

না , যমন রা া করিছেলন করেত লাগেলন।
তারপর হােটেলর িপছন িদক থেক একটা চাপা চীৎকােরর শ  েন িতিন

এেকবাের কাঠ হেয় গেলন। তাঁর ামীর গলার চীৎকার। ণকাল ি ত অব ায় থেক



িতিন ছুেট গেলন হােটেলর িপছন িদেক। িপছেনর জিমেত যাবার একটা দরজা আেছ ,
হমবতী দরজার কােছ প েচেছন , এমন সময় মােনক মহতা। ওিদক থেক ঝেড়র মত
এেস ঢুকল। হম তীেক সেজাের এক পােশ সিরেয় িদেয় সদেরর িদেক চেল গল।

‘িক হল! িক হল!’ বেল হমবতী িপছেনর জিমেত ছুেট গেলন। সখােন কউ নই।
হমবতী তখন ামীর খাঁেজ অিফস-ঘেরর িদেক ছুটেলন। সখােন দখেলন লাহার
িস ুেকর কবাট খালা রেয়েছ , তার িভতর থেক নােটর বাি ল সব অ িহত হেয়েছ। ায়
দড় লাখ টাকার নাট।

এত েণ হমবতী কৃত ব াপার বুঝেত পারেলন; মােনক মহতা তাঁর ামীেক ঠেল
খােদর মেধ  ফেল িদেয়েছ আর সম  টাকা িনেয় পািলেয়েছ! িতিন চীৎকার কের অ ান
হেয় পড়েলন।–

ভাই অিজত , আজ এইখােনই থামেত হল। ঘেরর মেধ  অশরীরীর উৎপাত আর
হেয়েছ। কাল বািক িচিঠ শষ করব।

৪ঠা জানুয়াির। কাল িচিঠ শষ করেত পািরিন , আজ রাি  দশটার পর মামবািত
িলেয় আবার আর  কেরিছ। হামিজ খেত বেস গ  বলিছেলন। গ  শষ হবার আেগই

খাওয়া শষ হল , আমরা বসবার ঘের উেঠ গলাম। চাকর কিফ িদেয় গল।
হামিজ আবার বলেত  করেলন। আিম আজ আরও সংে েপ তার পুনরাবৃি

করিছ।–
হমাবতীর যখন ান হল তখন দশটা বেজ গেছ , ইেলকি ক বািত িনেভ িগেয়

চািরিদক অ কার ◌্ , হমবতী চাকরানীেক জাগােলন , িক  স রাে  বাইের থেক কানও
সাহায ই পাওয়া গল না। পুিলস এল পরিদন সকােল।

পুিলেসর অনুস ােন বাঝা গল হমবতীর অনুমান িঠক। হােটেলর িপছেন খােদর
ধাের মানুেষর ধ াধি র িচ  রেয়েছ। দুচার িদন অনুস ান চালাবার পর আরও অেনক
খবর ব ল। মােনক মহতা ডুব মেরেছ। স পািক ান থেক িতন ল  টাকার সানা
আমদািন কেরিছল , কা মেসর কােছ ধরা পেড় যায়। মােনক মহতা ধরা না পড়েলও
এেকবাের িনঃ  হেয় পেড়িছল। তাই অংশীদারেক খুন কের স ায় দড় লাখ টাকা
হািতেয়েছ।

এিদেক খােদর তলা থেক িবজয় িব ােসর লাশ উ ার করা দরকার। িক  এমন
দুগম এই খাদ  য , সখােন প ছুেনা অিত ক কর ব াপার। উপর  স িত একেজাড়া বাঘ
এেস খােদর মেধ  আডা গেড়েছ। গভীর রাে  তােদর হকার শানা যায়। যােহাক ,
কেয়কজন পাহাড়ীেক িনেয় িতনিদন পের পুিলস খােদ নেম দখল িবজয় িব ােসর দেহর
িবেশষ িকছু অবিশ  নই; কেয়কটা হাড়েগাড় আর র মাখা কাপড়জামা , গলাব  ইত ািদ
িনেয় তারা িফের এল। পুিলেসর মেন আর কানও সংশয় রইল না , মােনক মহতার নােম

ারী পেরায়ানা এবং িলয়া জাির করল।
েম ১লা িডেস র এেস পড়ল। িনঃ  িবধবার অব া বুঝেতই পারেছ। হামিজ

দয়ালু। লাক , হমবতীেক িকছু টাকা িদেলন। হমবতী চােখর জল মুছেত মুছেত
মহাবেল র থেক িচরিবদায় িনেলন।

তারপর মাসখােনক কেট গেছ। পুিলস এখনও মােনক মহতার স ান পায়িন।
বাঘ আর বািঘনী। িক  এখনও খােদর তলায় ঘুের বড়াে । মানুেষর রে র াদ তারা
পেয়েছ , এ ান ছেড় যেত পারেছ না।

হামিজর গ  েন মনটা একটু খারাপ হল। বাঙালীর স ান সুদূর িবেদেশ এেস
িকছু অথ স য় কেরিছেলন , তা কপােল সইল না। হমবতীর অব া আরও শাচনীয়।
মােনক মহতােক পুিলস ধরেত পারেব িকনা ক জােন; ভারতবেষর িবশাল জনসমু  থেক



একিট পঁুিটমাছেক ধরা সহজ নয়।
এই সব ভাবিছ। এমন সময় ইেলকি ক বািত িনেভ গল। বললাম , ‘এ িক?’
হামিজ বলেলন , ‘দশটা বেজেছ। এখােন রাি  দশটার সময় ইেলকি ক ব  হেয়

যায় , আবার শষ রাে  িকছু েণর জেন  েল!-চলুন , আপনােক আপনার শাবার ঘের
প েছ িদই।‘

হািমিজর একটা ল া গদার মত ইেলকি ক টচ আেছ , সটা হােত িনেয় িতিন
আমােক পথ দিখেয় িনেয় চলেলন। দাতলায় এক সাির ঘর , সামেন টানা বারা া। সব
ঘেরর দরজায় তালা ঝুলেছ , কবল কােণর ঘেরর দরজা খালা। চাকর ঘের মামবািত

েল রেখ গেছ। (ভাল কথা , এেদেশ মামবািতেক মমবািত বেল; ভাির কিব পূণ নাম ,
নয়?)

বশ বড় ঘর; সামেন বারা া , পােশ ব ালকিন। ঘেরর দু’পােশ দু’ টা খাট রেয়েছ;
একটােত িবছানা পাতা , অন টা উল  পেড় আেছ। ঘেরর মাঝখােন একটা বড় টিবল আর
দু’ টা চয়ার , দয়ােলর গােয় ঠকােনা ওয়াডেরাব। টিবেলর উপর একিট অ ালাম
টাইমপীস। এক বাি ল মামবািত , দশলাই , একটা থােমা াে  গরম কিফ; রাে  যিদ
ত া পায় , খাব। হামিজ অিতিথ সৎকােরর িট রােখনিন।

হামিজ বলেলন , ‘এই ঘের িবজয় িব াস ীেক িনেয় থাকেতন। হমবতী চেল
যাবার পর ঘরটা যমন িছল তমিন আেছ। আপনার কানও অসুিবেধ হেব না তা?’

বললাম , অসুিবেধ িকেসর। খুব আরােম থাকব। আপিন যান , এবার েয় পড়ুন
িগেয়। এখােন বাধ হয় সকাল সকাল ঘুিমেয় পড়াই রওয়াজ।’

হামিজ হেস বলেলন , ‘শীতকােল তাই বেট। িক  সকাল আটটা ন’টার আেগ কউ
িবছানা ছােড় না। আপিন যিদ আেগ উঠেত চান , ঘিড়েত অ ালাম িদেয় রাখেবন। এই টচটা
রাখুন , রাে  যিদ দরকার হয়।’

‘ধন বাদ।’
হামিজ নেম গেলন। আিম দরজা ব  কের িদলাম। মামবািতর আেলায় ঘরটা

অবছায়া দখাে । আিম টচটা িলেয় ঘরময় একবার ঘুের বড়ালাম। আমার সুটেকস
চাকর ওয়াডেরােবর পােশ রেখ গেছ। ওয়াডেরাব খুেল দখলাম সটা খািল। এেস -
কপুর-ন াপথিলন মশা একটা গ  নােক এল। হমবতী এই ওয়াডেরােবই িনেজর কাপড়-
চাপড় রাখেতন। ঘেরর িপছন িদেক একটা স  দরজা রেয়েছ , খুেল দখলাম গাসলখানা।
আবার ব  কের িদলাম। তারপর চয়াের এেস বেস িসগােরট ধরলাম।

ঘেরর দরজা-জােনালা সবই ব  , তবু যন একটা বরফজমােনা ঠা া হাওয়া ঘেরর
মেধ  ঘুের বড়াে । বিশ ণ বেস থাকা চলেব না; তাড়াতািড় িসগােরট শষ কের ঘিড়েত
অ ালাম িদলাম , সােড় সাতটার সময় ঘুম ভাঙেলই যেথ । আে  আসেবন নাটার সময়।

িটাচটা বািলেশর পােশ িনেয় মামবািত িনিভেয় িবছানায় ঢুকলাম। িবছানায় দুেটা
মাটা মাটা গিদ , গাটা চােরক িবিলিত ক ল; এেকবাের রাজশয া। মশ ক েলর মেধ
শরীর গরম হেত লাগল। কখন ঘুিমেয় পড়লাম।

আ য এই য , থম রাে  ঘুেমাবার আেগ পয  অিত াকৃত কানও ইশারা-ইি ত
পাইিন।

ঘুম ভাঙল ঝনঝিন অ ালােমর শে । ধড়মড় কের িবছানায় উেঠ বসলাম।। ঘর
অ কার; কাথায় আিছ মেন করেত কেয়ক সেক  কেট গল। তারপর মেন পড়ল।
িক –এত শীগিগর সােড় সাতটা বেজ গল! ক জানালার শািস িদেয় িদেনর আেলা দখা
যাে  না। তা!

টচ েল ঘিড়র উপর আেলা ফললাম। চােখ ঘুেমর জড়তা রেয়েছ , মেন হল



ঘিড়েত দুেটা বেজেছ। িক  অ ালাম ঝনঝন শে  বেজ চেলেছ।
িক রকম হল! আিম ক ল ছেড় উঠলাম , টিবেলর কােছ িগেয় ঘিড়র উপর আেলা

ফেল দখলাম-সিত  দুেটা। তেব অ ালাম বাজল িক কের? অ ালােমর কাঁটা ঘারােত িক
ভুল কেরিছ?

ঘিড়টা হােত তুেল িনেতই বাজনা থেম গল। দখলাম অ ালােমর কাঁটা িঠকই সােড়
সাতটার উপর আেছ।

হয়েতা ঘিড়টােত গলদ আেছ , অসমেয় অ ালাম বােজ। আিম ঘিড় রেখ আবার
িবছানায় ঢুকলাম। অেনক ণ ঘুম এল না। তারপর আবার কখন ঘুিমেয় পেড়িছ।

এই হল থম রাি র ঘটনা।
পরিদন সকােল কফা  খেত বেস হামিজেক িজেগ স করলাম , ‘আপনার

টাইমপীেস িক অসমেয় অ ালাম বােজ?’
িতিন ভু  তুেল বেলন , ‘ ক না! কন বলুন তা?’
বললাম। িতিন েন উি  মুেখ একটু চুপ কের রইেলন; তারপর বলেলন , ‘হয়েতা

স িত খারাপ হেয়েছ। আমার অন  একটা অ ালাম ঘিড় আেছ , সটা আজ রাে  আপনােক
দব।’

আিম আপি  করেত যাি লাম , এমন সময় চাকর একিট িচিঠ এেন আমার হােত
িদল।

আে র িচিঠ। িতিন িলেখেছন , কাল রাে  হঠাৎ পা িপছেল িগেয় তাঁর পােয়র গাছ
মাচুেক গেছ , নড়ার মতা নই; আমরা যিদ দয়া কের আিস।

িচিঠ হামিজেক দখলাম। িতিন মুেখ চুকচুক শ  কের বেলন , ‘চলুন , দেখ আিস।’
িজেগ স করলাম , ‘কতদূর?’
‘মাইল দুই হেব। বাজােরর মেধ । এখােন মহারা  ব াে র একটা া  আেছ ,

আে র আ ীয় তার ম ােনজার। ব াে র উপরতলায় থােকন।’
কফা  সের ব লাম। হামিজর একিট ছাটখােটা া াড মাটর আেছ ,

তাইেত চেড় গলাম; ব াে র বািড়টা দাতলা , বািড়র পাশ থেক খালা িসঁিড় ওপের
উেঠেছ। আমরা ওপের উেঠ গলাম।

আে  বািলেশর ওপর ব াে জ-বাঁধা পা তুেল িদেয় খােট েয় আেছন , আমােদর
দেখ দুহাত বািড়েয় বলেলন , ‘কী কা  দখুন দিখ! কাথায় আপনােক িনেয় ঘুের বেড়াব ,
তা নয় এেকবাের শয াশায়ী।’

আমার খােটর পােশ চয়ার বসলাম, ‘িক হেয়িছল?’
আে  বলেলন , ‘রাে  ঘুম ভেঙ নলাম , দরজায় ক খুটুখুটু কের টাকা মারেছ।

িবছানা ছেড় উঠলাম , িক  দার খুেল দিখ কউ নই। আবার দার ব  কের িফরিছ , পা
মুচেড় পেড় গলাম। বাঁ পা-টা ন হেয় গল।’

‘আর কাথাও লােগিন তা?’
‘না , আর কাথাও লােগিন। িক –’ আে  একটু চুপ কের থেক বলেলন , ‘আ য!

আিম িই াইন , পােয় কাপড়ও জিড়েয় যায়িন। িঠক মেন হল কউ আমােক িপছন থেক
ঠেল িদেল।’

আমার িক মেন হল , িজেগ স করলাম , ‘রাি  তখন কটা?’
‘িঠক দুেটা।’
এ িবষেয় আর কথা হল না , গৃহ ামী এেস পড়েলন। ব াে র ম ােনজার হেলও

অন ারাও দশপাে  বশ ফুিতবাজ লাক। আজকাল ব াে র কাজকম নই বলেলই হয়।
িতিন আমােদর সে  আ া জমােলন। আে র পা ভাঙা িনেয় খািনকটা ঠা া-তামাশা হল ,



গরম গরম িচেড়ভাজা আর পট ােটা-িচপস িদেয় আর এক  কিফ হল। তারপর আমরা
উঠলাম। আে  কাতরভােব বলেলন , ‘ ভেবিছলাম িম ার ব ীেক মহাবেল র ঘুিরেয়
দেখাব , তা আর হল না। দুিতন িদন মািটেত পা রাখেতই পারব না।’

হামিজ বলেলন , ‘তােত িক হেয়েছ , আিম ওঁেক মহাবেল র দিখেয় দব। আমার
তা এখন ছুিট।’

কাল আবার আসব বেল আমরা চেল এলাম। দুপুরেবলা লা  খেয় হামিজর সে
ব লাম। কাছাকািছ। কেয়কটা দশনীয় ান আেছ। একিট দ আেছ , তােত মাটর-িল
চেড় বড়ালাম। মহাবেল েরর মধু িবখ াত , কেয়কিট মধুর কারখানা দখলাম; মৗমািছ মধু
তির করেছ আর মানুষ তাই িবি  কের পয়সা রাজগার করেছ। মৗমািছেদর খেত িদেত
হয় না , মজুির িদেত হয় না , একিট ফুেলর বাগান থাকেলই হল।

িক  যাক , বােজ কথা িলেখ িচিঠ বড় করব না। এখনও আসল কথা সবই বািক।
হামিজর কাছ থেক একটা িচিঠর প াড় যাগাড় কেরিছ , তা ায় ফুিরেয় এল।

স রাে  দশটা বাজবার পাঁচ িমিনট আেগ েত গলাম। চাকর সব িঠকঠাক কের
রেখ িগেয়েছ। দখলাম পুরেনা ঘিড়র বদেল একটা নতুন অ ালাম ঘিড় রেখ গেছ। আিম
এেত আর দম িদলাম না , অ ালােমর চািবটা এঁেট ব  কের িদলাম। অ ালােমর দরকার
নই , যখন ঘুম ভাঙেব তখন উঠব।

আেলা নভার আেগই েয় পড়লাম।
এত ণ ল  কিরিন , েয় েয় দখিছ। একটা চামিচেক ঘের ঢুেকেছ। দরজা-

জানালা সব ব  , তাই পালােত পােরছ না , িনঃশ  পাখায় ঘেরর এ কাণ থেক ও কােণ
যাে  , আবার িফের আসেছ। দরজা খুেল তােক তাড়ােনা যায়। িকনা ভাবিছ , এমন সময়
ইেলকি ক বািত িনেভ গল। আর উপায় নই। জ টা সারারাি  পালাবার রা া খঁুেজ উেড়
বড়ােব , হয়েতা া  হেয় ঘেরর কােণ পেড় থাকেব।–

অ কাের েয় েয় ভাবিছ , ঘুম আসেছ না। কাল রাি  দুেটার সময় আমার ঘের
অকারেণ অ ালাম ঘিড় বাজল , আর িঠক সই সময় দু’মাইল দূের আে র পা মচুকােলা ,
দুেটা ঘটনার মেধ  নসিগক স ক িকছুই নই। সমাপতন ছাড়া আর িক হেত পাের?
অথচ , আে র পা যিদ না মাচকােতা , িতিন আজ এই ঘের অন  খােট েতন। —চামিচেকটা
িক এখনও উেড় বড়াে ? আমার গােয় এেস পড়েব না তা! পেড় পড়ুক। ইতর াণীেক
আমার ভয় নই। সত বতী।

ঘুিমেয় পেড়িছলাম , ক ােনর কােছ কড় কড় শে  কাড়ানাকাড়া বেজ উঠল। ক েলর
মেধ  লািফেয় উঠলাম। নতুন ঘিড়র অ ালাম বাজেছ। এর আওয়াজ আরও উ । িক
অ ালাম বাজার তা কথা নয় , আিম দম িদইিন , চািব ব  কের িদেয়িছ। তেব?

টচ েল িবছানা থেক উঠলাম। ঘিড়েত দুেটা বেজেছ। (অ ালােমর চািব যমন ব
িছল তমিন ব  , তবু বাজনা বেজ চেলেছ। )

ঘিড় হােত তুেল িনেতই বাজনা থেম গল। যমন ঘিড় তমিন ঘিড় , অত  সহজ
এবং ভািবক।

অিজত , তুিম জােনা , আিম রহস  ভালবািস না; রহস  দখেলই আমার মন তােক
ভেঙ চুের তার অ িনিহত সত িট আিব ার করেত লেগ যায়। িক  এ কী রকম রহস ?
অেলৗিকক ঘটনার িত আমার বুি  ভাবতাই িবমুখ , যা মাণ কথা যায় না তা িব াস
করেত আমার িবেবেক বােধ। িক  এ কী? চ ু  কণ িদেয় যােক ত  করিছ তার সে
ঐিহক িকছুরই কানও সং ব নই। অমূলক কারণহীন ঘটনা চােখর সামেন ঘেট যাে ।

এর মূল পয  অনুস ান কের দখেত হেব। মামবািত াললাম। তামােক আেগ
িলেখিছ ঘের দুেটা চয়ার আেছ। তার মেধ  একটা সাধারণ খাড়া চয়ার , অন টা দালনা



চয়ার। আিম গােয় একটা ক ল জিড়েয় িনেয় দালনা চয়াের বসলাম, িসগােরট ধিরেয়
মৃদু মৃদু দাল খেত লাগলাম।

দােরর িদেক মুখ কের বেসিছ। ডান পােশ টিবল , বাঁ পােশ দয়ােল লাগােনা
ওয়াডেরািব , িপছেন আমার খাট। আিম িসগােরট টানেত টানেত দুলিছ আর ভাবিছ।
চামিচেকটা কাথায় িছল জািন না , বািত লেত দেখ আবার উড়েত আর  কেরেছ; আমার
মাথা িঘের চ র িদে । পাখার শ  নই , কবল এক টুকেরা জমাট অ কার শূেন
ঘুরপাক খাে ।

িসগােরট শষ কের চাখ বুেজ আিছ , ভাবিছ কী হেত পাের? দু’ টা ঘিড়েতই বতালা
অ ালাম বােজ? তেব িক হামিজ আমার সে  practical joke করেছন। আিম কাল ভূেতর
কথায় হেসিছলাম , তাই িতিন আমােক ভয় দখাে ন। তা যিদ হয় তাহেল ঘিড়টার
য পািত খুেল পরী া করেলই ধরা যােব। িক  হামিজ বয়  ব ি  , এমন বাঁদুের রিসকতা
করেবন?

কত ণ চাখ বুেজ বেস দাল খাি লাম বলেত পাির না , িমিনট পনেরার বিশ নয়;
চাখ খুেল চমেক গলাম। দালনা চয়ারটা দুলেত দুলেত ঘুের গেছ; আিম দরজার িদেক
মুখ কের বেসিছলাম , এখন ওয়াডেরােবর িদেক মুখ কের বেস আিছ। ধু তাই নয় ,
ওয়াডেরােবর খুব থােছ এেস পেড়িছ।

চয়ার ঘুের যাওয়ার একটা াভািবক ব াখ া থাকেত পাের। িক  রাত দু’ টা  সময়
একলা ঘের এরকম ব াপার ঘটেল ায়ুম েল ধা া লােগ। আমারও লেগিছল। তার ওপর
ঘিড়টা আবার িপছন িদক থেক ঝন ঝন শে  বেজ উঠল। আিম লািফেয় উেঠ ঘিড়টা ব
করেত গলাম , মামবািত িনেভ গল।

বােঝ ব াপার। আমার ায়ু যিদ দুবল হত , তাহেল িক করতাম বলা যায় না। িক
আিম দহটােক শ  কের ায়ুর উৎক া , দমন করলাম। আমার গােয়র ক েলর বাতাস
লেগ হয়েতা মামবািত িনেভেছ। আিম আবার মামবািত াললাম। ঘিড়টা হােত িনেতই
তার বাজনা থেম গল।

িক  ঘিড়েক আর িব াস নই। আিম সটােক হােত িনেয় ওয়াডেরােবর কােছ
গলাম। ওয়াডেরােব আমার কাপড়- চাপড় রেখিছ , তার মেধ  ঘিড় চাপা িদেয় রাখব।
তারপর ঘিড় যত বােজ বাজুক।

ওয়াডেরােবর কপাট খুলেতই স -কপুর-ন াপথিলন মশা গ টা নােক এল। আিম
ঘিড়টােক আমার জামা-কাপেড়র তলায় েজ িদেয় কপাট ব  কের িদলাম।

আড়াইেট বেজেছ , এখনও অেধক রাত বািক। আিম আবার ক ল মুিড় িদেয় েয়
পড়লাম।

মি  গরম হেয়েছ; ত া আসেছ , আবার ছুেট যাে । ঘিড়টা ওআডেরােবর মেধ
বাজেছ িকনা নেত পাি  না। তারপর েম বাধ হয় ঘুম এেস িগেয়িছল। —

িবকট চীৎকার কের জেগ উঠলাম। ক েলর মেধ  আমার পেটর কােছ একটা িকছু
িকলিবল করেছ। িটকিটিক িকংবা ব াঙ িকংবা চামিচেক। একটােন ক ল সিরেয় িবছানা
থেক লািফেয় নামলাম; টচ াললাম , মামবািত াললাম। িবছানায় কানও জ -জােনায়ার
নই। চামিচেকটাও কাথায় অদৃশ  হেয়েছ। হাতঘিড়েত দখলাম রাি  সােড় িতনেট।

বািক রাি টা টিবেলর সামেনর খাড়া চয়াের বেস কািটেয় িদলাম। আর ঘেমাবার
চ া বৃথা।

িচিঠ ভীষণ ল া হেয় যাে । ভৗিতক অিভ তার ি রণ দয়া আমার উে শ  নয়।
এবার চটপট শষ করব।

পাঁচটার সময় ইেলকি ক আেলা েল উঠেলা।



আিম ওয়াডেরাব খুেল ঘিড় বার করলাম। ঘিড়র সে  একটা বাদামী কাগেজর
িচলেত বিরেয় এল। তােত বাংলা হরেফ একটা িঠকানা লখা আেছ। কলকাতার দি ণ
সীমানার একটা িঠকানা। িঠকানাটা নকল কের পাঠালাম , তামার দরকার হেব।

আমার াউট-ছুির িদেয় ঘিড়টা খুললাম ◌্ , য পািতর কানও গ েগাল নই। সহজ
ঘিড়।

আিম সত াে ষী। সত েক ীকার করেত আিম বাধ  , তা স লৗিকক সত ই হাক ,
আর অেলৗিকক সত ই হাক। কায়াহীনেক সে াধন কের বললাম , ‘তুিম কী চাও?’

উ র এেলা না, কবল টিবলটা নেড় উঠল। আিম টিবেলর ওপর হাত রেখ
বেসিছলাম।

বললাম, ‘তুিম িক চীও আিম তামার মৃতু র তদ  কির?’
এবার টিবল তা নড়লই, আিম য চয়াের বেসিছলাম তার িপছেন পায়াদুেটা উঁচু

হেয় উঠল; আিম ায় টিবেলর ওপর মািড় খেয় পড়লাম।
বললাম, ‘বুেঝিছ। িক  পুিলস তা তদ  করেছই! আিম করেল কী সুিবেধ হেব?

আিম কাথায় তদ  করব?’
ঘিড়িট চড়াং কের একবার বেজই থেম গল! িঠকানা লখা বাদামী কাগেজর

িচলেতটা টিবেলর একপােশ রাখা িছল, সটা যন হাওয়া লেগ আমার সামেন সের এল।
আমার মাথায় একটু আইিডয়া এল; মােনক মহতা িক বাংলােদেশ িগেয় লুিকেয়

আেছ ? আ য নয়। একলা লুিকেয় আেছ? িকংবা–
বললাম, ‘ ঁ, আ া, চ া করব।‘
এই সময় ইেলি ক বািত িনেভ গল; দখলাম জানালায় শািস িদেয় িদেনর আেলা

দখা যাে ।
হামািজেক িকছু বললাম না। ন’টার সময় দুজেন আে েক দখেত গলাম। মাটের

যেত যেত হামািজেক িজেগ স করলাম, ‘ হমাবতীর চহারা কমন?’
হামিজ আমার িদেক মুখ িফিরেয় একটু হাসেলন, বলেলন, ‘ভাল চহারা। রঙ খুব

ফরাসা নয়, িক  ভাির চটকদার চহারা।‘
‘বয়স?’
‘হয়েত ি েশর িকছু বিশ; িক  দীঘেযৗবনা, শরীেরর বাঁধুিন িছেল হয়িন।’—
আে র পা কালেকর চেয় ভাল, িক  এখনও হাঁটেত পােরন না। গৃহ ামী অন রাও

দশপাে র সে ও দখা হল । তাঁেক কেয়কটা  করলাম।–
‘অপিন িবজয় িব াসেক িচনেতন?’
‘িচনতাম বিক! সহ াি  হােটেলর সব টাকাই আমার ব াে  িছল!’
‘কত টাকা?’
‘সীজেনর শেষ ায় পঁয়তাি শ হাজার দাঁিড়েয়িছল।’
‘িবজয় িব ােসর িনেজর আলাদা কানও অ াকাউ  িছল?’
‘িছল। আ াজ দু’হাজার টাকা। িক  মৃতু র কেয়কিদন আেগ িতিন ায় সব টাকা

বার কের িনেয়িছেলন। শখােনক টাকা পেড় আেছ।’
‘তাঁর ী যাবার আেগ স টাকা বার কের ননিন?’
‘ ী যত ণ কাট থেক ওয়ািরশ সাব  না হে ন, তত ণ তা তাঁেক টাকা িদেত

পাির না।’
‘ হম তী এখন কাথায়? তাঁর িঠকানা জােনন?’
‘না।’
‘আর কউ জােন?’



হামিজ বলেলন, ‘ বাধ হয় না। যাবার সময় িতিন িনেজই জানেতন না কাথায়
যােবন।’

আিম আে েক িজেগ স করলাম, ‘আপিন িন য় এ মামলার খবর রােখন। মােনক
মহতার কানও স ান পাওয়া গেছ?’

িতিন বলেলন, ‘না। স ান পাওয়া গেল আিম জানেত পারতাম।’
‘মােনক মহতার ফেটা াফ আেছ?’
‘একটা প-ফেটা াফ িছল। সহ াি  হােটল যখন আর  হয় তখন মােনক মহতা,

িবজয় িব াস আর হমবতী একসে  ছিব তুিলেয়িছল। িক  সটা পাওয়া যায়িন।’
হােটেল িফের এেস দুপুরেবলা খুব ঘুেমালাম । রাে  তামােক িচিঠ িলখেত

বেসিছলাম, িক  বার বার বাধা পেয় শষ করেত পািরিন। িবেদহা া আমার এই িচিঠ
লখােত স  নয় , অথচ স কী চায় বাঝােত পারেছ না। যােহাক , আজ িচিঠ শষ করব।

এতখািন ভিণতার কারণ বাধ হয় বুঝেত পেরছ। তামােক একটা কাজ করেত
হেব। কলকাতার দি ণ াে র য িঠকানা িদলাম তুিম সখােন যােব। যিদ সখােন
হমবতী িব ােসর দখা না পাও তাহেল িকছু করবার নই। িক  যিদ দখা পাও , তাহেল
তাঁেক কেয়কটা  করেব; মােনক মহতার সে  তাঁেদর য প-ফেটা তালা হেয়িছল
সটা কাথায়? মােনক মহতার সে  হমবতীর বিশ ঘিন তা িছল। িকনা জািনবার চ া
করেব। কেব কাথায় িব াসেদর সে  মহতার পিরচয় হেয়িছল? হমবতীর আিথক অব া
এখন কমন? বািড়েত ক ক আেছ—সব খবর নেব। য ই তামার মেন আসুক
িজেগ স করেব। তারপর সব কথা পু ানুপু ভােব আমােক িলেখ জানােব; কানও কথা
তু  বেল বাদ দেব না। যিদ সে হজনক িকছু চােখ পেড় টিল াম কের আমােক
জানােব।

তামার িচিঠর অেপ ায় থাকব। এখােন এই দা ণ শীেত বিশিদন থাকার ইে
নই , িক  এ ব াপােরর িন ি  না হওয়া পয  যেতও পারিছ না।

আশা কির খাকা ও সত বতী ভাল আেছ এবং তুিম ইন ু েয় া ঝেড় ফেল আবার
চা া হেয় উেঠছ।

ভালবাসা িনও।
– তামার ব ামেকশ
 

কিলকাতা
৮ই জানুআির

ভাই ব ামেকশ
তামার িচিঠ আজ সকােল পেয়িছ , এবং রাে  বেস জবাব িলখিছ। হায় নাি ক ,

তুিম শেষ ভূেতর খ ের পেড় গেল। সত বতী জানেত চাইেছ , ভূত বেট তা? প ী নয়?
ওিদেকর প ীরা নািক ভাির জাঁহাবাজ হয়।

যাক , বােজ কথা িলেখ পঁুিথ বাড়ব না। তামার িনেদশ অনুযায়ী আজ বলা িতনেট
নাগাদ বাসা থেক ব ি  , িবকাশ দ  এল। আিম কাথায় যাি  েন স বলল , ‘আেরা
সবনাশ , স য ধা াড়া গািব পুর। পথ িচেন যেত পারেবন?

কলাম , তুিম চল না।’ িবকাশ রাজী হল। তােক সব বললাম না , মাটামুিট একটা
আ াজ িদলাম।

দু’জেন চললাম। সিত  ধা াড়া গািব পুর। ােম বােস কলকাতার দি ণ সীমানা
ছািড়েয় যখােন িগেয় প ছুলাম সখােন কবল একিট ল া রা া চেল িগেয়েছ। রা ায়
দু’িতন শা গজ অ র একটা বািড়। শষ পয  বলা আ াজ সােড় চারেটর সময় িনিদ



িঠকানায় উপি ত হলাম। রা া থেক খািনক িপিছেয় ছাট একতলা বািড়; চািরিদেক খালা
মাঠ। িবকাশেক বললাম , ‘তুিম রা ার ধাের গাছতলায় বেস িবিড় খাও। আিম এখিন িফরেত
পাির , আবার ঘ াখােনক দির হেত পাের।’

বািড়র সদর দরজা ব  , আিম িগেয় কড়া নাড়লাম। একটা চাকর এেস দরজা খুেল
দাঁড়াল। বলল , ‘কােক চান?’

বললাম , ‘ মতী হমবতী িব ােসর সে  দখা করেত চাই।’
‘আপনার নাম?’
‘অিজত বে াপাধ ায়।’
‘কী দরকার? ‘ সটা মতী িব াসেকই বলব। তুিম তাঁেক বেলা মহাবেল র থেক

িচিঠ পেয় এেসিছ।’
‘আে । একটু দাঁড়ান।’ বেল চাকিরটা দরজা ব  কের িদল।
দশ িমিনট দাঁিড়েয় আিছ; সাড়াশ  নই। তারপর দরজা খুলল। চাকিরটা বলল ,

‘আসুন।’
বািড়েত ঢুেকই ঘর। আসবাবপ  বিশ িকছু নই , দু’ টা চয়ার , একটা টিবল।

চাকর বলল , ‘আে  বসুন। িগ ী ঠাক ন চান করেছন , এখিন আসেবন।’
একটা চয়াের বসলাম। বেস আিছ তা বেসই আিছ। চাকরটা এিদক-ওিদক ঘুরঘুর

করেছ , বাধহয় আমােক িব াস করেত পারেছ না। আজকাল কলকাতার যা ব াপার
দাঁিড়েয়েছ , অেচনা লাকেক বািড়েত ঢুকেত িদেত ভয় হয়। চার-ডাকাত- া যা-িকছু হেত
পাের।

বেস বেস ভাবলাম , িগ ী ঠাক েনর ান যত ণ না শষ হে  তত ণ চাকিরটােক
িনেয়ই একটু নাড়াচাড়া কির। বললাম , ‘তুিম কতিদন এখােন কাজ করছ?’

চাকরটা অ েরর দােরর সামেন দাঁিড়েয় বলল , ‘আে  , এই তা একমাসও এখনও
হয়িন।’

দখলাম লাকিটর কথায় একটু পূববে র টান আেছ।
‘ তামার দশ কাথায়?’
‘ফিরদপুর জলায়–বেল স চৗকােঠর ওপর উবু হেয় বসল। আধবয়সী লাক ,

মাথায় কদমছাঁট চুল , গােয় একটা ছড়া ময়লা রেঙর সােয়টার।
‘িকতিদন কলকাতায় আছ?’
‘তা িতন বছর হেত চলল।’
‘এখােন-মােন এই বািড়েত-ক’জন মানুষ থােক?’
‘িগ ী ঠাক ন একলা থােকন।’
‘ ীেলাক-একলা থােকন। পু ষ কউ নই?
‘আে  না। আিম বুেড়ামানুষ , দখা না কির।’
‘এখােন কা র যাওয়া-আসা আেছ?’
‘আে  না , আপিনই পরথম এেলন।’
এই সময় হমবতীেক দােরর কােছ দখা গল। চাকরটা উেঠ দাঁড়াল , আিমও

দাঁড়ালাম। ইিতমেধ  ঘেরর মেধ  িদেনর আেলা কেম িগেয়িছল , িতিন চাকরেক বলেলন ,
‘মেহশ , আেলা েল িনেয় এস।’

চাকর চেল গল। অ  আেলােতও মিহলািটেক দখার অসুিবধা িছল না। দীঘল
চহারা , সু  মুখ , পাসীেদর চােখ খুব ফরসা না লাগেলও আমার চােখ বশ ফরসা। মুেখ
একিট িচ াকষক সৗকুমায আেছ। যৗবেনর চৗকাঠ পার হেত িগেয় থমেক দাঁিড়েয়
পেড়েছন। পরেন সাদা থান , গােয় একিটও অল ার নই। কিব  করিছ না , িক  তাঁর



সদ াত চহারািট দেখ বৃি েভজা স ার রজনীগ ার কথা মেন পেড় যায়।
আিম হাতেজাড় কের নম ার করলাম; িতিন িতনম ার কের বলেলন। ‘আপিন

মহাবেল র থেক আসেছন?’
আিম বললাম , ‘না , আমার ব ু  ব ামেকশ ব ী মহাবেল ের আেছন , তাঁর িচিঠ পেয়

আপনার সে  দখা করেত এেসিছ।’
‘তেব িক মােনক মহতা ধরা পেড়েছ?’ তাঁর ক ের আ হ ফুেট উঠল।
বললাম , ‘না , এখনও ধরা পেড়িন।’
হমবতী আে  আে  চয়াের বসেলন , িনরাশ ের বলেলন , ‘বসুন। আমার কােছ

এেসেছন কন?’
আিম বসলাম , বললাম , ‘আমার ব ু  ব ামেকশ ব ী–’
িতিন বলেলন , ‘ ব ামেকশ ব ী ক? পুিলেসর লাক?’
‘না। ব ামেকশ ব ীর নাম শােননিন’—এই বেল তামার পিরচয় িদলাম। তাঁর মুখ

িন ৎসুক হেয় রইল। দখা যাে  তুিম িনেজেক যতটা িবখ াত মেন কর , ততটা িবখ াত
নও। সব েন হমবতী বলেলন , ‘আিম জানতুম না। সারা জীবন িবেদেশ কেটেছ-’

এই সময় মেহশ চাকর একটা ল ন এেন টিবেলর ওপর রেখ চেল গল। বলা
বা ল  , বািড়েত বদু িতক সংেযাগ নই।

ল েনর আেলায় হমবতীর মুখ আরও ভােব দখলাম। ব িথত আশাহত মুখ
াি ভের থমথম করেছ , দু’একগািছ িভেজ চুল কপােল গােল জুেড় রেয়েছ। আমার মন

লি ত হেয় উঠল; এই শাক-িনিষ া মিহলােক বিশ ক  দওয়া উিচত নয় , তাড়াতািড়
েলা শষ কের চেল যাওয়াই কতব । বললাম , ‘আমােক মাফ করেবন। মােনক

মহতােক ধরবার উে েশ ই ব ামেকশ আপনােক কেয়কটা  কের পািঠেয়েছ।–মােনক
মহতার সে  আপনােদর থম পিরচয় কেব হয়?’

হমবতী বলেলন , ছয় বছর আেগ। আমােদর তখন আেমদাবােদ ছা  একিট হােটল
িছল। িক কু েণই য তার সে  দখা হেয়িছল।’

‘মােনক মহতার সে  আপনার বশ ঘিন  পিরচয় হেয়িছল?’
‘আমার সে  তার সবসাকুেল  পাঁচ-ছয় বােরর বিশ দখা হয়িন। বছেরর মেধ

একবার িক দুবার আসত; চুিপচুিপ আসত , িনেজর ভােগর টাকা িনেয় চুিপচুিপ যত।’
‘তাঁর এই চুিপচুিপ আসা-যাওয়া দেখ তার চির  স ে  আপনােদর কান সে হ

হয়িন?’
‘না। আমরা ভাবতাম তার ভাবই ওই রকম , িনেজেক জািহর করেত চায় না।’
‘তার কানও ফেটা াফ আেছ িক?’
‘একটা প-ফেটা িছল , সহ াি  হােটেলর অিফেস টাঙােনা থাকত। স রাে  আিম

মুছা ভেঙ দখলুম দয়ােল ছিবটা নই।’
‘ স রাে  হােটেলর লাহার িস ুেক কত টাকা িছল?’
‘িঠক জািন না। আ াজ দড় লাখ!’
অতঃপর আর িক  করব ভেব পলাম না। আিম উিঠ-উিঠ করিছ , হমবতী

আমােক  করেলন , ‘আিম এখােন আিছ আপনার ব ু  জানেলন িক কের? আিম তা
কাউেক জানাইিন।’

উ র িদেত িগেয় থেম গলাম। মিহলািটর বতমান মানিসক অব ায় ভূতে েতর
অবতারণা না করাই ভাল। বললাম , ‘তা জািন না , ব ামেকশ িকছু লেখিন। আপিন উপি ত
এখােনই আেছন তা?’

হমবতী বলেলন , ‘ বাধ হয় আিছ। আমার ামীর এক ব ু  তাঁর এই বািড়েত দয়া



কের থাকেত িদেয়েছন। —আসুন , নম ার।’
বাইের এেস দখলাম অ কার হেয় গেছ। রা ার ধাের গােছর তলায় িবিড়র মুেখ

আ ন লেছ , তাই দেখ িবকােশর কােছ গলাম। তারপর দু’জেন িফের চললাম।
ভাগ েম খািনক দূর যাবার পর একটা ট াি  পাওয়া গল।

ট াি েত যেত যেত িবকাশ বলল , ‘কাজ হল?’
এই কথা আিমও ভাবিছলাম। হমবতীর দখা পেয়িছ বেট , তাঁেক ও কেরিছ;

িক  কাজ হল িক? মােনক মহতা এখন কাথায় তার িকছুমা  ইি ত পাওয়া গল িক?
বললাম , ‘কতকটা হল।’

িবকাশ খািনক চুপ কের থেক বলল , ‘আপিন যখন ব ামেকশবাবুেক িচিঠ িলখেবন ,
তখন তাঁেক জানােবন য , শাবার ঘের দুেটা খাট আেছ।’

অবাক হেয় বললাম , ‘তুিম জানেল িক কের?’
িবকাশ বলল , ‘আপিন যখন মিহলািটর সে  কথা বলিছেলন। আিম তখন বািড়র সব

জানালা িদেয় উঁিক মের দেখিছ।’
‘তাই নািক! আর িক দখেল?’
‘যা িকছু দখলাম , শাবার ঘেরই দখলাম। অন  ঘের িকছু নই।’
‘কী দখেল?’
‘একটা মাঝাির গােছর লাহার িস ুক আেছ। আিম যখন কােচর ভতর িদেয় উঁিক

মারলাম, তখন চাকরটা িস ুেকর হাত ধের ঘারাবার চ া করিছল।’
‘চাকিরটা! িঠক দেখছ?’
‘আে  হ াঁ। স যখন সদর দরজা খুেলিছল তখন আিম তােক দেখিছলাম। স ছাড়া

বািড়েত অন  পু ষ নই।’—
তারপর লেকর কাছাকািছ এেস ট াি  ছেড় িদলাম। িবকাশ িনেজর রা া ধরল ,

আিম বাসায় িফের এলাম। রাে  বেস িচিঠ িলখিছ , কাল সকােল ডােক দব।
তুিম কমন আছ? সত বতী আর খাকা ভাল আেছ। আিম আবার চা া হেয় উেঠিছ।
– তামার অিজত
আিম অিজত বে াপাধ ায়। এই কািহনীর শষাংশ িলিখেতিছ। ব ামেকেশর নােম

সহ াি  হােটেলর িঠকানায় িচিঠ িলিখয়া ডােক িদয়ািছলাম ৯ তািরেখর সকােল। ১২
তািরেখর িবকালেবলা অনুমান িতনটার সময় ব ামেকশ আিসয়া উপি ত। সিব েয়
বিললাম , ‘এিক! আমার িচিঠ পেয়িছেল?’

‘িচিঠ পেয়ই এলাম। েন এেসিছ। —তুিম চটপট তির হেয় নাও , এখুিন ব েত
হেব।’–বিলয়া ব ামেকশ িভতর িদেক চিলয়া গল।

আধঘ ার মেধ  বািড় হইেত বািহর হইলাম। রা ায় বািড়র সামেন পুিলেসর ভ ান
দাঁড়াইয়া আেছ , তাহােত একজন ই েপ র ও কেয়কজন কনে বল। আমরাও ভ ােন
উিঠয়া বিসলাম।

কেয়কিদন আেগ য সময় হমবতীর িনজন গৃেহর স ুেখ উপি ত হইয়ািছলাম , ায়
সই সময় আবার িগয়া প িছলাম। আজ িক  ভৃত  মেহশ দরজা খুিলয়া িদেত আিসল না।
দরজা খালাই িছল। আমরা সদলবেল েবশ কিরলাম।

বািড়েত কহ নাই; হমবতী নাই , মেহশ নাই। কবল আসবাব িল পিড়য়া আেছ;
বািহেরর ঘের চয়ার- টিবল , শয়নকে  দু’িট খাট ও লাহার িস ুক , রা াঘের হাঁিড়
কলসী। লাহার িস ুেকর কপাট খালা, তাহার অভ র শূন । ব ামেকশ ক ণ হািসয়া
ই েপ েরর পােন চািহল,–‘িচিড়য়া উেড়েছ।’–

স রাে  নশ ভাজন স  কিরয়া ব ামেকশ ও আিম ত েপােশর উপর গােয়



আেলায়ান জড়াইয়া বিসয়ািছলাম। সত বতী খাকােক ঘুম পাড়াইয়া আিসয়া ব ামেকেশর গা
ঘঁিষয়া বিসল। একটা শীেতর হাওয়া উিঠয়ােছ , হাওয়ার জার েমই বািড়েতেছ। আমােদর
ঘেরর দরজা জােনালা সব ব  , তবু কান অদৃশ  িছ পেথ খঁুেচর মত বাতাস েবশ কিরয়া
গােয় িবঁিধেতেছ।

বিললাম , ‘মহাবেল েরর শীত তুিম খািনকটা সে  এেনছ দখিছ। আশা কির িবজয়
িব ােসর তিটেকও সে  আেনািন।’

সত বতী ব ামেকেশর কােছ আর একটু ঘঁিষয়া বিসল। ব ামেকশ আমার পােন
একিট সেকৗতুক দৃি  হািনয়া বিলল , ‘ ত স ে  তামার ভুল ধারণা এখনও যায়িন।’

বিললাম , ‘ ত স ে  আমার ভুল ধারণা থাকা িবিচ  নয় , কারণ েতর সে
আিম কখনও রাি বাস কিরিন। আ া ব ামেকশ , সিত ই তুিম ভুত িব াস করা?’

‘যা ত  কেরিছ তা িব াস করা-না-করার কানও ই ওেঠ না। তুিম ব ামেকশ
ব ীর অি ে  িব াস কর?’

‘ ব ামেকশ ব ীর অি ে  িব াস কির। কারণ তােক চােখর সামেন দখেত পাি ।
িক  ভূত তা চােখ দিখিন , িব াস কির িক কের?’

‘আিম তামােক িব াস করেত বলিছ না। িক  আিম যিদ িব াস কির , তুিম আপি
করেব কন?’

িকছু ণ নীরেব ধূমপান কিরলাম। ‘আ া , ওকথা যাক। িব ােস িমলায় কৃ  , তেক
ব  দূর। িক  তামার ভূেতর এত চ া সে ও কাযিসি  হল না।’

‘ ক বেল কাযিসি  হয়িন? ভূত চেয়িছল ম  একটা ধাঁকার টািট ভেঙ িদেত। তা
স িদেয়েছ।’

‘তার মােন?’
‘মােন িক এখনও িকছুই বােঝািন?’
‘ কন বুঝব না? থেম অবশ  আিম হমবতীর চির  ভুল বুেঝিছলাম। িক  এখন

বুেঝিছ হমবতী আর মােনক মহতা িমেল িবজয় িব াসেক খুন কেরিছল। হমবতী একিট
সাংঘািতক মেয়মানুষ।’

‘ হমবতীর চির  িঠকই বুেঝছ। িক  ভুতেক এখনও চেনািন। ভূেতর রহস  আরও
সাংঘািতক।’

সত বতী ব ামেকেশর আরও কােছ সিরয়া গল , হঠাৎ কাঁিপয়া উিঠয়া বিলল , ‘আমার
শীত করেছ।’

‘শীত করেছ , না ভয় করেছ।’ ব ামেকশ হািসয়া িনেজর আেলায়ােনর অেধকটা
তাহার গােয় জড়াইয়া িদল।

বিললাম , ‘এস এস বঁধু এস , আধা আঁচের বেসা। বুেড়া বয়েস ল া কের না!’
ব ামেকশ বিলল , ‘ তামােক আবার ল া িক! তুিম তা অেবাধ িশ ।’
সত বতী সায় িদয়া বিলল , ‘নয়েতা িক! যার িবেয় হয়িন স তা দুেধর ছেল।’
বিললাম , ‘আ া আ া , এখন ভূেতর কথা হাক। আিম িকছুই বুিঝিন , তুিম সব

খালসা কের বল।’
ব ামেকশ বিলল , ‘আেগ তামােক দু’ একটা  কির। মােনক মহতা িবজয়

িব াসেক খুন করবার জেন  খােদর ধাের িনেয় গল কন? িবজয় িব াস বা গল কন?’
িচ া কিরয়া বিললাম , ‘জািন না।’
‘ি তীয় । িবজয় িব ােসর নােম ব াে  হাজার দুই টাকা িছল। হােটল িবি

হবার আেগই স টাকা বার কের িনেয়িছল কন?’
‘জািন না।’



‘তৃতীয় । তুিম যখন হমবতীর সে  দখা করেত িগেয়িছেল , তখন শীেতর সে
হয়-হয়। চাকর যখন বলল হমবতী ান করেছন , তখন তামার খাটকা লাগল না?’

না। মােন- খয়াল কিরিন।’
‘চতুথ । চাকরটােক সে হ হয়িন?’
‘না। চাকরটােক সে হ করার কানও কারণ হয়িন। স পূববে র লাক , মা

কেয়কিদন হমবতীর চাকিরেত ঢুেকিছল। অবশ  একথা যিদ সিত ই হয় য স লাহার
িস ুক খালবার চ া করিছল—‘

‘অিজত , তামার সরলতা সিত ই মম শী। চাকরটা িস ুক খালবার উেদ াগ
কেরিছল বেট , িক  চুির করবার জেন  নয়। —মহাবেল ের দু’জন লাক খুন করবার
ষড়য  কেরিছল , তার মেধ  একজন হে  হমবতী। অন  লাকিট ক?’

‘মােনক মহতা ছাড়া আর ক হেত পাের?’
ব ামেকশ কুিটল হািসয়া বিলল , ‘ঐখােনই ধা া- চ  ধা া! হমবতী ষড়য

কেরিছল তার ামীর সে  , মােনক মহতার সে  নয়। হমবতীর আর য দাষই থাক , স
পিত তা নারী , তােত সে হ নই।’

হতবুি  হইয়া বিললাম , ‘কী বলছ তুিম’
ব ামেকশ বিলল , ‘যা বলিছ মন িদেয় শােনা।– হামিজ যখন আমােক গ টা বলেলন

তখন আমার মেন িবেশষ দাগ কােটিন। তবু একটা খটকা লেগিছল; মােনক মহতা িবজয়
িব াসেক খুন করবার জেন  খােদর ধাের িনেয় গল কন? িবজয় শীত-কাতুের লাক িছল ,
স-ই বা গল কন?

‘তারপর ভূেতর উৎপাত  হল। দােয় পেড় অনুস ান  করলাম। খটকা েম
সে েহ পিরণত হেত লাগল। তারপর ওয়াডেরােবর মেধ  পলাম একটুকেরা বাদামী
কাগেজ একটা িঠকানা; বাংলা অ ের লখা কলকাতার উপকে র একটা িঠকানা। আমার
মেনর অ কার একটু একটু কের দূর হেত লাগল।

‘ তামােক ল া িচিঠ িলখলাম। তারপর তামার উ র যখন পলাম তখন আর
কানও সংশয় রইল না। আে  সােহবেক সব কথা বললাম। িতিন তখনও ঠ াং িনেয় পেড়
আেছন , িক  তখনই কলকাতার পুিলসেক টিল াম করেলন এবং আমার েন আসার
ব ব া কের

‘ হমবতী আর িবজয় িব াসেক ধরা গল না বেট , িক  েতর উে শ  িস
হেয়েছ , আসল অপরাধী কারা তা জানা গেছ। বলা বা ল  , য তটা নােছাড়বা া হেয়
আমােক ধেরিছল। স মােনক মহতা।’

সত বতী বিলল , ‘সিত  িক হেয়িছল বল না গা!’
ব ামেকশ বিলল , ‘সিত  িক হেয়িছল তা জােন কবল হমবতী আর িবজয় িব াস।

আিম মাটামুিট যা আ াজ কেরিছ , তাই তামােদর বলিছ।’
িসগােরট ধরাইয়া ব ামেকশ বিলেত আর  কিরল।–’মােনক মহতা িছল নামকটা

বদমাশ , আর িবজয় িব াস িছল িভেজ বড়াল। একদা িক কিরয়া িমলন হল দাঁেহ।
দু’জেন িমেল হােটল খুলল। মহতার টাকা , িব াসেদর মহনত।

‘ ী-পু েষ হােটল চালাে  , হােটল বশ জাঁিকেয় উঠল। িত বছর ি শ চি শ
হাজার টাকা লাভ হয়। মহতা মােঝ মােঝ এেস িনেজর ভােগর টাকা িনেয় যায়। িবজয়
িব াস িনেজর ভােগর টাকা মহাবেল েরর ব াে  বিশ রােখ না , বাধ হয় ীর নােম অন
কাথাও রােখ। হয়েতা কলকাতারই কানও ব াে  হমবতীর নােম প াশ-ষাট হাজার টাকা
জমা আেছ , ওরা দু’জেন ছাড়া আর কউ তার স ান জােন না।

‘এইভােব বশ চলিছল , গত বছর মােনক মহতা িবপেদ পেড় গল। তার ব-আইনী



সানার চালান ধরা পেড় গল। তােক পুিলস জড়ােত পারল না বেট , িক  অত সানা মারা
যাওয়ায় স এেকবাের সব া  হেয়িছল। তখন তার একমা  মূলধন- হােটল; মােনক
মহতা িঠক করল স হােটল িবি  করেব। তার নগদ টাকা চাই।

‘এখন  হে  , হােটল িবি র টাকা ক পােব। একলা মহতা পােব , না , িবজয়
িব ােসরও বখরা আেছ? ওেদর পাটনারিশেপর দিলল আিম দিখিন। অনুমান করা যেত
পাের য মােনক মহতা যখন হােটল কনার টাকা িদেয়িছল , তখন হােটল িবি র
টাকাটাও পুেরাপুির তারই াপ । আমার িব াস , মহতা সব টাকাই দািব কেরিছল।

‘ হমবতী আর িবজয় িব াস িঠক করল। সব টাকা ওরাই নেব। ওেদর পূব
ইিতহাস িকছু জানা যায় না , িক  ওেদর কৃিত য ভাবতাই অপরাধ বণ তােত আর
সে হ নই। দু’জেন িমেল পরামশ করল। মােনক মহতা পুিলেসর নজরলাগা দাগী লাক ,
তার ঘােড় অপরােধর ভার চািপেয় দওয়া সহজ। ামী- ী িমেল িনপুণভােব ান গেড়
তুলল।

‘কলকাতার উপকে  তখন িক ভােব ওরা বাসা িঠক কেরিছল , আিম জািন না।
হয়েতা কলকাতার কানও পিরিচত লােকর মারফত বাসা িঠক কেরিছল। হমবতী বাসার
িঠকানা কাগেজ িলেখ ওয়াডেরােবর মেধ  ওঁেজ রেখিছল , পােছ িঠকানা ভুেল যায়। পের
অবশ  িঠকানা তােদর মুখ  হেয় িগেয়িছল , তাই হমবতী যাবার সময় বাদামী কাগেজর
টুকেরাটা ওয়াডেরােবই ফেল যায়। কােঠর ওয়াডেরােব বাদামী কাগেজর টুকেরাটা বাধহয়
চােখ পেড়িন। ঐ একিট মারা ক ভুল হমবতী কেরিছল।

‘যােহাক , িনিদ  রাে  মােনক মহতা চুিপচুিপ এেস হািজর। হােটেল একিটও
অিতিথ নই। চাকরানীটােক হমবতী িন য় ঘুেমর ওষুধ খাইেয়িছল। হােটেল িছল কবল
হমবতী আর িবজয় িব াস।

‘মােনক মহতােক ওরা হােটেলর অিফস-ঘেরই খুন কেরিছল। এমনভােব খুন
কেরিছল যােত র পাত না হয়। তারপর ছ েবশ ধারেণর পালা। িবজয় িব াস মােনক
মহতার গা থেক জামা কাপড় খুেল িনেজ পিরল , িনেজর জামা কাপড় গলাব  মােনক
মহতােক পিরেয় িদল। তারপর দু’জেন লাশ িনেয় িগেয় খােদর মেধ  ফেল িদল। িকছুিদন
থেক এক ব া -দ িত এেস খােদ বাসা িনেয়িছল , সুতরাং লােশর য িকছুই থাকেব না তা
িব াস-দ িত জানত। ব া -দ িতর কথা িবেবচনা কেরই তারা ান কেরিছল।

‘আসল কাজ শষ হেল িবজয় িব াস সম  টাকাকিড় িনেয় বিরেয় পড়ল। িনষুিত
শীেতর রাি  , কউ তােক দখল না। মােনক মহতা শহেরর বাইের রা ার ধাের মাটর
রেখ এেসিছল , সই মাটের চেড় িবজয় িব াস উধাও হেয় গল।

‘ হমবতী ঘাঁিট আগেল রইল। বুেকর পটা আেছ। ওই মেয়মানুষিটর। তারপর যা যা
ঘেটিছল সবই কাশ  ব াপার। একমা  সা ী হমবতী , স যা বলল পুিলস তাই িব াস
করল। িব াস না করার কানও িছল না , মােনক মহতার চির  পুিলস জানত।

‘কেয়কিদন পের সহ াি  হােটল হামিজর হােত তুেল িদেয় শাকস া িবধবা
হমবতী মহাবেল র থেক চেল গল। ইিতমেধ  িবজয় িব াস কলকাতার বাসায় এেস
আ া গেড়িছল , হমবতীও এেস জুটল।

‘িক  তারা ভাির ঁিশয়ার লাক , এেকবাের িনি  হয়িন , সাবধােন িছল; তাই
মহাবেল েরর িচিঠ পেয় অিজত যখন দখা করেত গল। তখন হমবতী চমেক উঠল
বেট। িক  ঘাবড়ােলা না। হমবতীর তখন বাধ হয় িবধবার সাজ িছল না , স িবধবা
সাজেত গল। চাকর অিজতেক বাইেরর ঘের বসাল। অিজত যিদ এত সরল না হত ,
তাহেল ওর খটকা লাগত; শীেতর স ােবলা মেয়রা গা ধুেত পাের , চুল িভিজেয় ান কের
না।



‘যােহাক , হমবতী যখন এল তখন তার সদ াত চহারা দেখ অিজত মু  হেয়
গল। স হম তীেক আমার নাম বলল; হমবতীর ব াপার বুঝেত িতলাধ দির হল না।
অিজত আমার নামটােক যতখািন অখ াত মেন কের , ততখািন অখ াত নয়। আমার নাম ,
অিজেতর কল ােণই নামটা সকেলর জানা হেয় গেছ। িক  স যাক। িবকাশ ওিদেক
জােনালা িদেয় শাবার ঘের দুেটা খাট আর লাহার িস ুক দেখ িনেয়িছল। অিজেতর
িচিঠেত ওটাই িছল সবেচেয় জ রী কথা। িচিঠ পেড় িকছুই আর জানেত বািক রইল না।

‘িক  ওেদর ধরা গল না। স রাে  অিজত িপছন িফরবার সে  সে ই বাধ হয়
হমবতী লাহার িস ুক থেক টাকাকিড় িনেয় অদৃশ  হেয়িছল। এখন তারা কাথায় , কান
ছ েবেশ ঘুের বড়াে  ক বলেত পাের। হয়েতা তারা কানও িদনই ধরা পড়েব না ,
হয়েতা ধরা পড়েব। না পড়ার স াবনাই বিশ। পঁয়ি শ কািট নর-নারীর বাসভূিম এই
ভারতবষ—’

িকছু ণ িতনজেন চুপ কিরয়া বিসয়া রিহলাম। বািহের য হাওয়া উিঠয়ািছল তাহা
থািময়া িগয়ােছ। ঘিড়েত দশটা বািজল।

রআিম বিললাম , ‘সব সমস ার তা সমাধান হল , িক  একটা কথা বুঝলুম না। িবজয়
িব াস ও বািড়েত থাকেতা না কন? কাথায় থাকত? চাকরাটা ওেদর স ে  িক িকছুই
সে হ কেরিন?’

ব ামেকশ গভীর িন াস ফিলয়া বিলল , ‘হা ভগবান , তাও বােঝািন? চাকরটাই
িবজয় িব াস।’



অিচন পািখ
ব ামেকশ ও আিম গত ফা ুন মােস বীেরনবাবুর কন ার িববাহ উপলে  দু’িদেনর

জন  কিলকাতার বািহের িগয়ািছলাম। শহরিট াচীন এবং নাংরা। কিলকাতা হইেত মা
িতন ঘ ার পথ। ন বদল কিরেত না হইেল আরও কম সমেয় যাওয়া যাইত।

িবেরনবাবুর সিহত আমােদর দীঘকাল ঘিন তা। িতিন কিলকাতায় পুিলশ কমচারী
িছেলন। ব বার ব  সূে  তাঁহার সং েশ আিসয়ািছ। অিতশয় স ন ব ি । বছর দুই
আেগ অবসর লইয়া এই শহের বা িভটায় বাস কিরেতেছন। কন ার িববােহ আমােদর
সিনব  িনম ণ জানাইয়ািছেলন। ব ামেকেশরও হােত কাজ িছল না। তাই িববােহর িদন
পূবাে  আমরা বীেরনবাবুর গৃেহ অবতীণ হইলাম।

িবেয়-বািড়েত যথািবিহত কমতৎপরতা ও হ হ চিলেতেছ, সানাই বািজেতেছ।
বীেরনবাবু ছুিটয়া আিসয়া আমােদর স ধনা কিরেলন এবং একিট ঘের লইয়া িগয়া
বসাইেলন। ঘেরর মেঝায় ফরাস পাতা; বরযা ীেদর জন  যথারীিত সাজােনা। িক  বর ও
বরযা ীরা ানীয় ব ি , তাহারা স ার পর আিসেব। উপি ত ঘরিট খািল রিহয়ােছ।

আমরা তািকয়া ঠস িদয়া বিসলাম। চা জলখাবার আিসল। বীেরনবাবু আমােদর সে
আলাপ কিরেত কিরেত একটু উসখুস কিরেত লািগেলন। তাহা দিখয়া ব ামেকশ বিলল,
আপিন কন াকাতা, আজেকর িদেন আপিন বেস আ া মারেল চলেব িক কের? যান,
কাজকম ক ন িগেয়।

বীেরনবাবু একটু অ িতভভােব এিদক ওিদক চািহেতেছন এমন সময় ঘেরর বািহের
ক র শানা গল, কই হ বীেরন, মেয়র িবেয়র িক ব ব া করেল দখেত এলাম।

এই য দাদা! বীেরনবাবু তাড়াতািড় িগয়া একিট বৃ  ভ েলাকেক ঘেরর মেধ  লইয়া
আিসেলন--‘ভালই হল আপিন এেস পেড়েছন। এঁরা আমার দুই ব ু , কলকাতা থেক
এেসেছন। নাম জােনন িন য়, আমােদরই দেলর লাক। ইিন হেলন নামধন  ব ামেকশ
ব ী, আর উিন সুেলখক অিজত বে াপাধ ায়।’

নাম েনিছ বিক। বিলয়া ভ েলাক আমােদর িত তী ায়ত দৃি পাত কিরেলন।
বীেরনবাবু বিলেলন, ইিন হে ন নীলমিণ মজুমদার। পুিলেসর নামজাদা অিফসার

িছেলন, এখন িরটায়ার কেরেছন।
আমরাও ভ েলাকেক দিখলাম। গৗরবণ ল া চহারা; বয়স বাধ কির ষােটর উে

িক  শরীর বশ দৃঢ় আেছ; িপেঠর িশরদাঁড়া তাঁহার হােতর লািঠর মতই শ  এবং ঋজু।
মুখ দিখয়া মেন হয় জবরদ  রাশভারী লাক। গলার র গভীর।

ব ামেকশ বিলল, বসেত আ া হাক।
নীলমিণ মজুমদার লািঠসু  হাত তুিলয়া নম ার কিরেলন এবং আমােদর মুেখামুিখ

হইয়া উপিব  হইেলন। বীেরনবাবু বিলেলন, নীলমিণদা, আপনারা তাহেল গ স  ক ন,
আিম একটু—

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, হ াঁ, আপিন ান ক ন। কবল চাকরেক বেল দেবন যন
তামাক িদেয় যায়। গড়গড়া দুেটা িন মার মত হাত-পা িটেয় বেস আেছ।

বীেরনবাবু ান কিরেল ব ামেকশ নীলমিণবাবুেক িজ াসা কিরল, আপনারও িক
আিদ িনবাস এই শহের?

নীলমিণবাবু মাথা নািড়য়া বিলেলন, না। আিদ িনবাস িছল পূববে । িক  স-সব



গেছ! িরটায়ার কের বুেড়া বয়েস কাথায় যাব, তাই এখােনই আিছ।
ব ামেকশ বিলল, এখােন আপনার আ ীয়- জন আেছন বুিঝ?
নীলমিণমাবু বিলেলন, আ ীয়- জন আমার কউ নই। িববাহ কিরিন, সারা জীবন

কবল কাজই কেরিছ। পুিলেসর কােজ একটা মাহ আেছ; আিম আমার কােজ সম
মন াণ ঢেল িদেয়িছলাম। তারপর যখন িরটায়ার করলাম, তখন এই শহেরই রেয় গলাম।
এই শহরটার সে  আমার একটা নািড়র যাগ আেছ; থম যখন সাব-ই েপ র হেয়
পুিলেস ঢুেকিছলাম, তখন এই শহেরই পাে ড হেয়িছলাম। আবার িরটায়ার করলাম। এই
শহর থেকই।

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, শহরটার ওপর মায়া পেড় গেছ আর িক। কতিদন
িরটায়ার কেরেছন?

সাত বছর।
এই সময় ভৃত  আিসয়া দুই িছিলম তামাক দুিট গড়গড়ার মাথার উপর বসাইয়া িদয়া

চিলয়া গল।
নীলমিণবাবু একিট গড়গড়ার নল হােত লইেলন, অন িট লইল ব ামেকশ। িকছু ণ

নীরেব: ধূমপান চিলল। উৎকৃ  তামাক; ধূম-গে  ঘর আেমািদত হইয়া উিঠল।
ব ামেকশেক থেম দিখয়া এবং তাহার পিরচয় পাইয়া অেনেকই তাহােক পরম

কৗতুহেলর সিহত িনরী ণ কিরয়া থােক। নীলমিণবাবুও তামাক টািনেত টািনেত তাহােক
িনরী ণ কিরেতিছেলন, িক  তাঁহার িনরী েণর মেধ  একটু িবেশষ  িছল। ভ -সুলভ
পুলক-িব লতা এেকবােরই িছল না; বরং িতিন যন চ ু  িদয়া ব ামেকশেক তৗল
কিরেতিছেলন, ব ামেকেশর খ ািত ও ব ি ে র মেধ  কতটা সাম স  আেছ তাহাই ওজন
কিরবার চ া কিরেতিছেলন। নীলমিণবাবু বুি জীবী পুিলশ কমচারী িছেলন, চে  দিখয়া
মানুেষর চির  িনণয় করা তাঁহার কাজ িছল; পেরর মুেখ ঝাল খাইবার লাক িতিন নন।
তাই ব ামেকশেক িতিন িনেজর বুি র িনকেষ যাচাই কিরয়া লইেত চান।

অবেশেষ গড়গড়ার নলিট মুখ হইেত সরাইয়া িতিন যখন কথা বিলেলন, তখন
তাঁহার কথার মেধ ও এই  অনুসি ৎসা ব ভােব কাশ পাইল। িতিন বিলেলন,
ব ামেকশবাবু, আপনােক িনেয় লখা রহস  কািহনী িল সবই আিম পেড়িছ। ল  কেরিছ,
সব সমস াই আপিন সমাধান কেরেছন। তাই জানেত ইে  হয়, আপিন িক কখেনা কােনা
রহেস র মেমাদঘাটেন অকৃতকায হনিন? কখেনা িক ভুল কেরনিন?

ব ামেকশ গড়গড়ার নল আমার হােত িদয়া সিবনেয় হািসল। বিলল, কখেনা ভুল
কিরিন এত বড় কথা বলার ধা আমার নই। নীলমিণবাবু, আিম সত াে ষী। ভুল- াি
অেনক কেরিছ; এমনও অেনকবার হেয়েছ য অপরাধীেক ধরেত পািরিন। িক  সেত র
স ান পাইিন এমন বাধ হয় কখেনা হয়িন। অবশ  বলেত পােরন। আিম কটা রহস ই বা
পেয়িছ। আমার চেয় হাজার ণ বিশ রহস  ঘটনা িনেয় কাজ কেরেছন আপিন। আপিন
যতিদন চাকিরেত িছেলন ত হ দুচারেট ছাট-বড় কস িনেয় নাড়াচাড়া করেত হেয়েছ।
আমােক যিদ তাই করেত হত, আমারও অসংখ  কস অমীমাংিসত থেক যত সে হ
নই।

ব ামেকেশর উ র িনয়া নীলমিণবাবু মেন মেন স  হইয়ােছন মেন হইল। িতিন
যখন আবার কথা বলেলন তখন তাঁহার ক ের একটু ঘিন তার সুর িনত হইল। িতিন
বিলেলন, দখুন ব ামেকশবাবু, পুিলেসর কােজ অেনক ঝােমলা। চুেনাপুিটর কারবারই
বিশ, ই-কাৎলা কদািচৎ মেল। আবার মজা জােনন, ওই চুেনাপুিট েলােকই ধরেত াণ
বিরেয় যায়, ই-কাৎলা ধরা খুব শ  নয়।

ব ামেকশ বিলল, তা বেট। ডা ােররা বেলন শ  রােগর ওষুধ আেছ, সিদ-কািশ



সারােনাই কিঠন। তা-আপনার চাের য-কািট ই-কাৎলা এেসেছ তােদর সকলেকই আপিন
খিলেয় ডাঙায় তুেলেছন িন য়।

নীলমিণবাবু িকছু ণ উ র িদেলন না। কুি ত কিরয়া হােতর নলিট লইয়া
নাড়াচাড়া কিরেত লািগেলন। তারপর ব ামেকেশর িদেক একিট সুতী  কটা  হািনয়া
বিলেলন, সব মাছই ডাঙায় তুেলিছ ব ামেকশবাবু, কবল একিট বােদ। আমার পুিলস-
জীবেনর শষ বড় কস। এই শহেরই ব াপারটা ঘেটিছল। িক  িকনারা করেত পারলাম
না।

ব ামেকশ  কিরল, আসামী ক তা জানেত পেরিছেলন, িক  মাণ পেলন না?
নীলমিণবাবু ঈষৎ ি ধাভের বিলেলন, একটা লাকেক পাকা রকম সে হ কেরিছলাম,

িক  িকছুেতই তার অ ািলবাই ভাঙেত পারলাম না। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল য
সব ওলট-পালট হেয় গল। সিত কার আসামী য ক স স ে  ধাঁকা আর কাটল না।

‘ ঁ’ বিলয়া ব ামেকশ আমার হাত হইেত নল লইল এবং তািকয়ায় ঠস িদয়া
টািনেত লািগল। নীলমিণবাবু ব ামেকেশর উপর চ ু  ি র রািখয়া গড়গড়ায় একিট ল া টান
িদেলন, তারপর নল রািখয়া িদয়া বিলেলন, আপিন গ টা নেবন?

ব ামেকশ উিঠয়া বিসল, বিলল, বশ তা, বলুন না। ভাির চমক দ গ  হেব মেন
হে ।

চমক দ। িকনা। আপিন িবচার করেবন। আিম যা-যা জািন সব আপনােক বলিছ।
হয়েতা আপিন আসামীেক সনা  করেত পারেবন। বিলয়া নীলমিণবাবু একটু হািসেলন।

ইহা ধু গ  নাইবার াব নয়, ইহার অ রােল একিট চ ােল  রিহয়ােছ।
নীলমিণবাবু যন ব ামেকশেক যুে  আ ান কিরয়া বিলেতেছন—এস দিখ, তামার
কত বুি  মাণ কর।

ব ামেকশ িক  রণা ান গােয় মািখল না, হািসয়া বিলল, আের না না, আপনার মত
অিভ  পুিলস কমচারী যার িকনারা করেত পােরিন, আমার ারা িক তা হেব? তেব গ
শানার কৗতুহল আেছ। আপিন বলুন।

আমরা নীলমিণবাবুর কােছ সিরয়া আিসয়া বিসলাম। িতিন পেকট হইেত একটা
কাটা বািহর কিরয়া এক িচমিট জদা মুেখ িদেলন। পান নয়, ধু জদাঁ। ইহাই বাধ হয়
তাঁহার আসল নশা।

িতিন গলা ঝাড়া িদয়া গ  আর  কিরবার উপ ম কিরেতেছন, বীেরনবাবু ঘের
েবশ কিরয়া বিলেলন, আর এক দফা চা হেব নািক? মধ া  ভাজেনর এখেনা িব র
দির। িবেয়-বািড়র ব াপার—

ব ামেকশ বিলল, আসুক চা। এবং সই সে  আর এক  তামাক।
স ুেখ চােয়র পয়ালা এবং বাঁ হােত গড়গড়ার নল লইয়া আমরা বিসলাম। নীলমিণ

মজুমদার তাঁহার াভািবক গভীর গলায় গ  বিলেত আর  কিরেলন। —
িরটায়ার কিরবার বছর িতেনক আেগ নীলমিণবাবু এই জলার সদর থানার কতা

হইয়া আেসন। তাঁহার িতনিট ধান ণ িছল; য-বুি  থািকেল তদ কেম কৃতকায হওয়া
যায় স-বুি  তাঁহার চুর পিরমােণ িছল; িতিন অিতশয় কমঠ িছেলন; এবং িতিন ঘুষ
লইেতন না। শহরটা পুিলস সের ায় দাগী শহর বিলয়া পিরিচত িছল; খুন-জখম এবং
আরও নানা কার অৈবধ ি য়াকলাপ এখােন লািগয়া থািকত। নীলমিণবাবু পূব হইেত এ
শহেরর সিহত পিরিচত িছেলন, শহেরর ধাত জািনেতন। িতিন আিসয়া দৃঢ় হে  শাসেনর
ভার তুিলয়া লইেলন।

বছর দেড়ক কািটয়া গল। নীলমিণবাবুর সতক শাসেন শহর অেনকটা শা -িশ
ভােব আেছ। নীলমিণবাবুর অভ াস িছল হ ায় দু’একবার কাহােকও িকছু না বিলয়া গভীর



রাে  সাইেকেল চিড়য়া বািহর হইয়া পিড়েতন। শহেরর একটা অংশ িছল িবেশষভােব
অপরাধ বণ; তাহারই অ কার অিলগিলেত িতিন ঘুিরয়া বড়াইেতন; পাহারাওয়ালারা
িনয়িমত রাঁদ িদেতেছ িকনা ল  কিরেতন। তাঁহার সাইেকেল আেলা থািকত না; সে
থািকত িপ ল এবং একিট বদু িতক টচ। েয়াজন হইেল টচ ািলেতন।

য-রাি র ঘটনাটা লইয়া এই কািহনীর আর  স-রাে  নীলমিণবাবু সাইেকল চিড়য়া
যথারীিত বািহর হইয়ােছন। িনষুিত রাত, কাথাও জনমানব নাই, রা ার আেলা েলা দূের
দূের িমটিমট কিরয়া িলেতেছ। ভ  পাড়া যখােন অভ  পাড়ার সে  িমিশয়ােছ সইখােন
আম-কাঁঠােলর বাগান- ঘরা কেয়কটা পুরাতন বািড় আেছ। বািড় িল জীণ, আম-কাঁঠােলর
গাছ িল বষীয়ান। পূেব বাধ হয় এই ান ভ প ীর অ ভু  িছল, এখন ভ প ী ঘৃণাভের
দূের সিরয়া িগয়ােছ; িয় ু  বািড় িল দুই পে র মাঝখােন সীমানা র া কিরেতেছ। এখােন
যাহারা বাস কের তাহােদর সামািজক অব াও ি শ ু র মত গ ও মেতর মধ বতী।

ম র গিতেত সাইেকল চালাইয়া এই পড়ার িভতর িদয়া যাইেত যাইেত নীলমিণবাবু
দখেলন, স ুেখ ায় প াশ গজ দূের কেয়কজন লাক একিট মাচার মত ব  কাঁেধ লইয়া
একিট বািড়র ফটক হইেত বািহর হইয়া আিসেতেছ। তাহেদর ভাবভ ী সে হজনক।

নীলমিণবাবু জাের সাইেকল চালাইেলন; কাছাকািছ আিসয়া বদু িতক টচ ািলয়া
লাক লার মুেখ ফিলেলন, উ কে  কুম িদেলন, দাঁড়াও।

চারজন লাক িছল; তাহার একসে  কাঁধ হইেত মাচা ফিলয়া পলায়ন কিরল,
মুহূতমেধ  অ কাের অদৃশ  হইয়া গল। িক  অদৃশ  হইবার পূেব একজেনর মুখ
নীলমিণবাবু অ ভােব দিখেত পাইয়ািছেলন; স ওই বািড়র মািলক সুের র ঘাষ।

পলাতেকরা িবিভ  িদেক িগয়ােছ, নীলমিণবাবু তাহােদর ধিরবার চ া কিরেলন না।
িতিন মাচার িনকট িগয়া সাইেকল হইেত নািমেলন, এবং মাচার উপর টেচর আেলা
ফিলেলন।

মাচা নয়, মড়া বিহবার চািল। তাহােত বাঁধা-ছাঁদা অব ায় পিড়য়া আেছ একিট
ীেলােকর দহ। া বতী সধবা যুবতী, দেহ কাথাও আঘােতর িচ  নাই; িক  মৃত।

নীলমিণবাবু ইসল বাজাইেলন। একজন পাহারাওয়ালা কনে বল কােছিপেঠ িছল,
দৗড়াইেত দৗড়াইেত আিসল। িতেবশীরাও ঘুম ভািঙয়া িনজ িনজ গৃহ হইেত বািহর
হইল।

িতেবশীরা সকেলই মৃতেদহ সনা  কিরল; সুের েরর ী হািস। বািড়েত অন  কহ
থােক না, কবল সুের র ও তাহার ী হািস।

নীলমিণবাবু কনে বলেক থানায় রওনা কিরয়া িদেলন, তারপর দুজন িতেবশীেক
লইয়া বািড় অনুস ান কিরেলন। বািড়িট একতলা হইেলও আকাের ছাট নয়, ছয়খািন ঘর।
িক  অিধকাংশ ঘরই ব বহার হয় না। দুইিট ঘের ব বহােরর িচ  পাওয়া যায়; ত েধ
একিট শয়েনর ঘর। এই ঘরিট বশ বড়, তাহার দুই পােশ দুইিট খাট। দুইিট খােটই
িবছানা পাতা; একিটেত কহ শয়ন কের নাই, অপরিট দিখয়া মেন হয় ব ব ত হইয়ােছ।
িক  বািড়েত কহ নাই।

বাগােনও কহ নাই; বড় বড় আম-কাঁঠােলর গাছ লা সাির িদয়া দাঁড়াইয়া আেছ।
নীলমিণবাবু িতেবশীেদর িজ াসা কিরেলন, মেয়িটর অসুখ কেরিছল িকনা আপনারা
জােনন?

একজন িতেবশী বিলল, অসুখ কেরিন। আজই িবেকলেবলা ফটেকর কােছ দাঁিড়েয়
িবেনাদবাবুর সে  কথা বলিছল

তাই নািক! িবেনাদবাবু ক?
িবেনাদ সরকার, সানা েপার দাকান আেছ।



ফটেকর কােছ িফিরয়া আিসয়া নীলমিণবাবু দিখেলন, থানা হইেত দুইজন সাব-
ই েপ র ও কেয়কজন জমাদার কনে বল ভৃিত আিসয়া উপি ত হইয়ােছ। িতিন অ
কথায় ব াপার বুঝাইয়া িদয়া একজন সাব-ই েপ েরর সে  মৃতেদহ হাসপাতােল রওনা
কিরয়া িদেলন, চারজন কনে বল চািল বিহয়া লইয়া গল।

িতেবশীরা তখনও কহ চিলয়া যায় নাই, িনেজেদর মেধ  িফসিফস কিরয়া জ না
কিরেতিছল। নীলমিণবাবু িজ াসা কিরেলন, মেয়িটর ামীর পুেরা নাম িক?

একজন বিলল, সুের র ঘাষ।
স কাথায়?
িতেবশীরা িকছু বিলেত চায় না; শেষ একজন অিন াভের বিলল, সুের র সে র

পর খেয়- দেয় বিরেয় যায়, রাি  একটা- দড়টার আেগ বািড় ফের না।
কাথায় যায়?
েনিছ কালীিক র দােসর দাকােন তােসর আ া বেস, সখােন যায়৷

কালীিক র দােসর দাকান কাথায়?
িতেবশীরা িঠকানা িদল। নীলমিণবাবু তখন জমাদারেক অকু েল বসাইয়া সাব-

ই েপ রেক সে  লইয়া কালীিক র দােসর দাকােনর উে েশ  চিলেলন। িতেবশীেদর
বিলয়া গেলন, কাল সকােল আসব, আপনােদর এেজহার নব।

কালীিক েরর দাকান সুের েরর বািড় হইেত আধ মাইল দূের, শহেরর িনকৃ  অংশ
পার হইয়া যখােন বাজার-হাট আর  হইয়ােছ সইখােন। লাহা-ল েড়র দাকান।
বাজােরর এই অংশিটর নাম লাহাপিট।

িনষুিত বাজােরর িভতর িদয়া নীলমিণবাবু কালীিক েরর দাকােনর স ুেখ উপি ত
হইেলন। দাকােনর সামেন রা ার পােশ ভারী ভারী লাহার ছড় াকাের পিড়য়া আেছ।
িক  দাকােনর ার ব । নীলমিণবাবু িনঃশ  পেদ এিদক-ওিদক ঘুিরয়া দিখেলন, পােশর
একিট জানালার ফুটা িদয়া শীণ আেলাকরি  বািহের আিসেতেছ। িতিন স পেণ জানালার
কােছ িগয়া ফুটার মেধ  চ ু  িনিব  কিরেলন।

ত েপােশর উপর ফরাস পাতা; চারজন লাক বিসয়া িনিব মেন তাস খিলেতেছ।
তাহােদর মাঝখােন ফরােসর উপর িকছু টাকা ও নাট জমা হইয়ােছ। বািজ রািখয়া খলা
চিলেতেছ। িতিন তােসর খলা।

সাব-ই েপ র সাইেকল লইয়া রা ায় দাঁড়াইয়া িছল। নীলমিণবাবু হাত নািড়য়া
তাহােক ইশারা কিরেলন, স সাইেকল রা ায় শায়াইয়া িদয়া ােরর সামেন িগয়া দাঁড়াইল।
নীলমিণবাবু তখন জানালায় টাকা িদেলন।

চারজন খেলায়াড় একসে  জানালার িদেক ঘাড় িফরাইল, চারেজাড়া চাখ শি ত
উৎক ায় চািহয়া রিহল; তারপর একজন এক খামচায় স ুেখর টাকাকিড় তুিলয়া লইয়া
পেকেট পুিরল।

নীলমিণবাবু কড়া সুের বিলেলন, দার খাল।
চারজন মুখ তাকাতািক কিরল, তারপর একজন গলা উঁচু কিরয়া বিলল, ক?
নীলমিণবাবু বিলেলন, পুিলস। দার খাল।
আবার খেলায়াড়েদর মেধ  মুখ তাকাতািক। তারপর একজন, বাধ হয় দাকােনর

মািলক কালীিক র দাস, উিঠয়া গল। নীলমিণবাবু জানালা হইেত সিরয়া ােরর স ুেখ
দাঁড়াইেলন। ার খুিলল। রাগা অি সার লাকটা দুইজন ইউিনফম পরা পুিলস কমচারীেক
দিখয়া এক পা িপছাইয়া গল, ক! িক চাই?

নীলমিণবাবু বিলেলন, তুিম কালীিক র দাস?
হাঁ। িক চাই?



এখােন আর ক ক আেছ?
কালীিক র ঢাক িগিলয়া বিলল, আমার িতনজন ব ু  আেছ।

 নীলমিণবাবু আর বাক ব য় কিরেলন না, ই েপ রেক সে  লইয়া দাকােন েবশ
কিরেলন। পােশ অিফস-ঘেরর দরজা; অিফস-ঘের িগয়া িতিন দিখেলন, িতনজন
খেলায়াড়। তখনও ফরােসর উপর বিসয়া আেছ, একজন তাস ভাঁিজেতেছ। িতিন িকছু ণ
দাঁড়াইয়া সকলেক িনরী ণ কিরেলন। সকেলরই বয়স পঁয়ি শ হইেত চি েশর মেধ ,
চহারায় কানও বিশ  নাই। কবল এক ব ি , য-ব ি  তাস ভাঁিজেতিছল, হােড়-মােস
মজবুত গােছর লাক। দিখয়া মেন হয় এই লাকটাই পােলর গাদা।

নীলমিণবাবু  কিরেলন, সুের র ঘাষ কর নাম?
মজবুত লাকিট ভু  তুিলয়া চািহল, তারপর তাস রািখয়া উিঠয়া দাঁড়াইল, আিম

সুের র ঘাষ। িক দরকার? তার র শা  ও সংযত।
নীলমিণবাবু এেক এেক চারজেনর িদেক চ ু  িফরাইয়া বিলেলন, তামরা দুপুর রাে

মড়া িনেয় ঘােট পাড়ােত যাি েল। ভেবিছেল একবার পুিড়েয় ফলেত পারেল আর কােনা
ভয় নই।

চারজেনর মুেখই অকৃি ম িব য় ফুিটয়া উিঠল। সুের র বিলল, মড়া! িক বলেছন।
কার মড়া?

নীলমিণবাবু বিলেলন, ন াকািম কের পর পােব না। আিম দেখিছ তামােক। য-
চারজন মড়া িনেয় যাি ল, তুিম তােদর একজন।

সুের র বিলল, কেবকার কথা বলেছন?
আজেকর কথা বলিছ। আজ রাি  বােরাটার কথা।
বােজ কথা বলেছন। আজ রাি  সােড় আটটার সময় আমরা এখােন তাস খলেত

বেসিছ, এক িমিনেটর জেন  কউ বাইের যাইিন।
বেট! সারা ণ তাস খেলছ! জুয়া?
িতনজেন ঘাড় চুলকাইেত লািগল। সুের র িক  িতলমা  অ িতভ না হইয়া বিলল,

হ াঁ, জুয়া খলিছলাম। আমরা চার ব ু  িমেল মােঝ মােঝ খিল।
নীলমিণবাবু দিখেলন। এখােন ইহােদর কাবু করা যাইেব না, থানায় লইয়া যাইেত

হইেব। বিলেলন, আপাতত জুয়া খলার অপরােধ আিম তামােদর অ াের  করিছ। থানায়
চল।

অতঃপর িকছু ণ কথা-কাটাকািট চিলল, শষ পয  তাহারা থানায় যাইেত রাজী
হইল। নীলমিণবাবু বিলেলন, যিদ জািমন যাগাড় করেত পার, আজ রাি েরই ছেড় দব।

রা ায় িকছুদূর যাইবার পর সুের র বিলল, মড়ার কথা কী বলিছেলন? কার মড়া?
নীলমিণবাবু বিলেলন, তামার ীর।
সুের র রা ার মাঝখােন দাঁড়াইয়া পিড়ল, অ াঁ! আমার ী! িক বলেছন আপিন?
বলিছ, তামার ী খুন হেয়েছ।
না না! এসব িক রকম কথা! আিম িব াস কির না। হািস!—না, আিম বািড় চললাম।
বািড় িগেয় কান লাভ নই। মৃতেদহ হাসপাতােল চালান দওয়া হেয়েছ।
থানায় প িছয়া নীলমিণবাবু চারজনেক হাজেত পুিরেলন। তারপর অিফেস বিসয়া

এেক এেক তাহােদর জরা আর  কিরেলন। থেম ডািকেলন সুের রেক। স টিবেলর
পােশর একিট চয়াের উপিব  হইেল িজ াসা কিরেলন, তুিম িক কাজ কর?

সুের র বিলল, অেনক রকম ব বসা আেছ। পাইিকির ব বসা। আিম পয়সাওয়ালা
লাক, পঁুচেক দাকানদার নই।



বািড়টা তামার?
হাঁ।
িকতিদন িকেনছ?
পাঁচ-ছয় বছর হেব। উিনশ হাজার টাকায় িকেনিছলাম।
নীলমিণবাবুেক টাকার কথা নাইয়া লাভ হইল না, িতিন অটলভােব  কিরয়া

চিলেলন, কতিদন আেগ িবেয় কেরিছেল?
সাত বছর আেগ।

রবািড় কাথায়?
এই শহের।

েরর নাম িক
িদনমিণ হালদার।
স এখন কাথায়?
জািন না। স বত জেল।
জেল?
হ াঁ। জলা আমার েরর ঘর-বািড়।
ঁ। েরর সে  তামার স াব আেছ?

মুখ দখােদিখ নই।
নীলমিণবাবু িকছু ণ চ ু  কুি ত কিরয়া রিহেলন। শেষ বিলেলন, বৗেয়র সে

তামার স াব িছল?
একটু ি ধা কিরয়া সুের র বিলল, িবেয়র সাত বছর পের যতটা স াব থাকা স ব

ততটা িছল।
ছেল-িপেল নই?
না। বৗ বাঁজা।
নীলমিণবাবু আঙুল তুিলয়া বিলেলন, আজ রাি  বােরাটার সময় তুিম আর তামার

ব ু রা িমেল তামার ীর মৃতেদহ বািড় থেক বার কের িনেয় যাি েল, আিম টেচর আেলা
ফেল তামােক দেখিছ।

সুের র িন াপ কে  বিলল, আপিন ভুল দেখেছন। রাি  বােরাটার সময় আিম
আর আমার ব ু রা কালীিক েরর দাকােন বেস তাস খলিছলাম।

ঁ। তামার ীর ভাব-চির  কমন িছল?
মেয়মানুেষর ভাব-চিরে র কথা ক বলেত পাের? তেব পাড়া-পড়াশীরা বদনাম

িদত।
িক বদনাম িদত?
আিম রাি  কের বািড় িফির। কেয়ক মাস থেক ক একজন নািক বাগােন এেস

হািসর সে  দখা করত।
ীেক এ িবষেয় িকছু িজেগ স কেরিছেল?

কেরিছলাম। স বেলিছল সব িমেথ  কথা।
আর িকছু?
আর িক! একবার হািসর আলমাির খুেল তার মেধ  এমন কেয়কটা গয়না দেখিছলাম

যা আিম তােক িদইিন।
কাথা থেক গয়না এল বৗেয়র কােছ খাঁজ িনেয়িছেল?
িক হেব খাঁজ িনেয়? মেয়মানুষ যিদ ন  হেত চায় কউ তােক আটকােত পাের না।
িক  খুন করেত পাের।



আিম হািসেক খুন কিরিন।
নীলমিণবাবু আরও অেনক ণ নানাভােব জরা কিরেলন, িক  সুের রেক টলাইেত

পািরেলন না। বরং তাহার ঠাঁট-কাটা বািদত দিখয়া মেন হয় স সত  কথা বিলেতেছ।
সুের রেক হাজেত ফরৎ পাঠাইয়া নীলমিণবাবু কালীিক রেক ডািকয়া আিনেলন।

কালীিক রীেরর হাড়-বািহর-করা শরীেরর মেধ  লৗহ-কিঠন একিট মন িছল, নীলমিণ
অেনক চ া কিরয়াও তাহা বাঁকাইেত পািরেলন না। চার ব ু  রাি  সােড় আটটার সময়
তাহার দাকােন তাস খিলেত বিসয়ািছল, নীলমিণবাবু আসা পয  এক মু েতর জন ও
কহ বািহের যায় নাই, এ কথার নড়চড় হইল না।

অন ান  িবষেয় িক  কালীিক র সাজাসুিজ উ র িদল। সুের র তাহার আজীবেনর
ব ু , তাহার ঘেরর খবর সবই কালীিক র জােন। সুের েরর অব া আেগ ভাল িছল না,
যুে র বাজাের স পয়সা কিরয়ােছ। হািসেক স িববাহ কিরয়ািছল গরীব অব ায়। হািসর
ব াপটা িছল একাধাের চার এবং বাকা; চুির কিরয়া ধরা পিড়য়া যাইত এবং জেল যাইত।
হািসর মােয়রও বদনাম িছল। বি েত বাস কিরেল ভ েলােকর মেয়রও চালচলন খারাপ
হইয়া যায়; যমন দিখেব তমিন তা িশিখেব। হািসর বাপ যখন জেল থািকত তখন নািক
হািসর মােয়র ঘের লাক আিসত। সুের র যখন হািসেক িববাহ কিরেত উদ ত হয়, তখন
ব ু রা সকেলই মানা কিরয়ািছল; িক  সুের র কাহারও কথা িনল না। তারপর যুে র
বাজাের সুের র টাকা কিরয়ােছ, বািড় িকিনয়ােছ; িক  ামী- ীর মেধ  তমন বিনবনাও
নাই। সুের র বািড়েত বিশ থােক না, বািহের বািহের িদন কটায়। িক  তাই বিলয়া স
ীেক খুন কিরয়ােছ একথা এেকবােরই সত  নয়। সুের র তমন লাকই নয়। স ভ

স ান; জীবেনর আরে  অেনক দুঃখ-ক  পাইয়া বি েত থািকয়া বড় হইয়ােছ বেট, িক
তার মনটা খুব উঁচু।

কালিক েরর ব ু - শি  শষ িহইেল নীলমিণবাবু িজে স কিরেলন, সুের েরর
র িদনমিণ হালদার এখন কাথায়?

কালীিক র বিলল, “বছর দুই আেগ িদনু হালদার জল থেক বিরেয় এখােন
এেসিছল। হািসর মা তখন মের গেছ। িদনু হালদার দু'িতন িদন মেয়-জামাইেয়র কােছ
িছল। একিদন সুের েরর সে  ঝগড়া হেয় গল। িদনু হালদার কাথায় চেল গল। তারপর
থেক আর তােক দিখিন। বয়স হেয়িছল, জল খেট শরীরও ভেঙ পেড়িছল। হয়েতা মের
গেছ।

অতঃপর নীলমিণবাবু কালীিক রেক ফরৎ পাঠাইয়া দবু ম লেক আনাইেলন। দবু
ম ল কয়লা ও ালািন কােঠর ব বসা কের; িব বান ব ি । সুের েরর বাল ব ু , সুেখ-
দুঃেখ িনত -সহচর। সুের েরর ীেক খুন কিরয়া তাহারা পাড়াইেত লইয়া যাইেতিছল
একথা সৈবব িমথ া। তাহারা তাস খিলেতিছল। ব ু -প ীর চির  স ে  মতামত কাশ
কিরেত স অ ম; তেব হািস সদ বংেশর মেয় িছল না একথা যথাথ।

দবু ম লেক নীলমিণবাবু ভািঙেত পািরেলন না, নূতন কানও তথ ও আিব ৃ ত হইল
না। িতিন অবেশেষ বিলেলন, শান ঘােট তামার কােঠর আড়ৎ আেছ?

দবু ম ল থতমত খাইয়া বিলল, আেছ। শহের দুেটা আড়ৎ আেছ, আর শােন
একটা।

নীলমিণবাবু কুি ত চে  িকছু ণ তাহার পােন চািহয়া থািকয়া বিলেলন, এবার সিত
কথা বলেব?

দবু ম ল বিলল, সিত  কথাই বলিছ।
চতুথ ব ি র নাম িবলাস দ । িঠকাদারেদর কাজ কের, িবলিডং কন া র; অিতশয়

িম ভাষী ও রিসক। নীলমিণবাবুেক একিট অ ীল রিসকতা নাইয়া ঘাড় িনচু কিরয়া িজভ



কািটল। তাঁস খলার ব াপার স ে  িক  তাহার মেন লশমা  সংশয় নাই। নীলমিণবাবু
দিখেলন িবলাস দ  য ণীর লাক, স অজ  িমথ া কথা বিলেব িক  কােজর কথা
একিটও বিলেব না। িতিন হতাশ হইয়া বিলেলন, তুিম িঠকাদার, তামার অেনক বাঁশ
আেছ?

িবলাস দ  বিলল, বাঁশ! আেছ বিক, এ ার বাঁশ আেছ। ভারা বাঁধবার জেন  দরকার
হয় িকনা।

নীলমিণবাবু বিলেলন, ঁ, মড়ার চািল বাঁধবার জেন ও দরকার হয়।
ব ু  চতু েয়র জরা শষ কিরেত রাত কাবার হইয়া গল।
পরিদন িক  তাহেদর আর হাজেত আটকাইয়া রাখা গল না। তাহেদর উিকল

জািমন িদয়া তাহেদর খালাস কিরয়া লইয়া গেলন। নীলমিণবাবুর মেন অ া  িব াস
জি য়িছল য, সুের র ঘাষ ীেক খুন কিরয়ােছ এবং বািক িতনজন এই ব াপাের িল
আেছ। িক  মাণ নাই; িতিন যাহা চােখ দিখয়ােছন তাহার কান সমথক নাই; তাঁহার
সা  উিকেলর জরায় উিড়য়া যাইেব। তাই বতমােন িতিন তাহােদর নােম খুেনর অিভেযাগ
আিনেত পািরেলন না। কবল জুয়া খলার অিভেযােগই তাঁহােক স  থািকেত হইল।

িতিন িক  খুেনর তদে  িবরিত িদেলন না। িতিন দুইজন সহকারী লইয়া সুের েরর
িতেবশীেদর সে  দখা কিরেলন, তাহেদর বয়ন িনেলন। শেষ বলা ায়, একটার

সময় সুের েরর বািড়েত গেলন। ফটেক একজন কনে বল পাহারায় িছল, স বিলল,
সুের র বলা এগােরাটা নাগাদ িফিরয়া আিসয়ােছ এবং বািড়েত আেছ।

নীলমিণবাবু গৃেহ েবশ কিরয়া দিখেলন, সুের র শয়নকে র একটা খােট ইয়া
ঘুমাইেতেছ। পুিলেসর জুতার শে  স র বণ চ ু  মিলয়া উিঠয়া বিসল, জিড়ত ের
বিলল, আবার কী চাই?

নীলমিণবাবু বিলেলন, আমরা বািড় ত াশ করেত এেসিছ।
ক ন ত াশ। যা ইে  ক ন।  বলি◌য়া স আবার শয়েনর উপ ম কিরল। তাহার

বাধ হয় বলা পয  ঘুমােনা অভ াস, তার উপর কাল সারা রাি  জাগরেণ িগয়ােছ, আজ
বাধ হয় সারা িদন ঘুমাইেব। িক - ীর মৃতু েত তাহার মেন িক একটুও দাগ পেড় নাই?
খুন ক ক বা না ক ক, এমন িনি  ভােব ঘুমাইেতেছ িক কিরয়া!

যােহাক, নীলমিণবাবু তাহােক ঘুমাইেত িদেলন না। বিলেলন, তামার ীর গয়না েলা
দখেত চাই।

সুের র িবর  মুেখ উিঠয়া একটা দয়াল-আলমািরর কপাট খুিলল, তাহার একটা
তােক কাপড়- চাপেড়র পছন হইেত এক থাবা সানার গহনা বািহর কিরল। আটেপৗের
গহনা িকছু আেছ, তাছাড়া তালা গহনা। নীলমিণবাবু বিলেলন, এর মেধ  কান গয়না তুিম
দাওিন?

সুের র একটা আংিট, এক জাড়া কােনর দুল, একটা চুেলর কাঁটা বািছয়া তাঁহার
হােত িদল। এ গহনা িল নূতন, ব ব ত হয় নাই।

নীলমিণবাবু স িল িনেজর পেকেট রািখয়া বিলেলন, এ েলা আিম রাখিছ। পের
ফরৎ দব৷

তারপর তাহার সম  বািড় ও বাগান ত  ত  কিরেলন, িক  এমন িকছুই পাওয়া
গল না। যাহা হইেত হািসর মৃতু র কান হিদস পাওয়া যায়।

বকােল সােড় িতনটার সময় নীলমিণবাবু সুের েরর বািড়র তদ  শষ কিরেলন
এবং সহকারীেদর ফরৎ পাঠাইয়া িনেজ িবেনাদ সরকােরর দাকােনর িদেক চিলেলন।
বাজােরর মেধ  িবেনাদ সরকােরর সানা- পার দাকানটা তাঁহার দখা িছল, বশ বড়
দাকান, দাকােনর মেধ  কািরগরেদর কাজ কিরবার কারখানা।



িবেনাদবাবু দাকােন িছেলন, একিট সুসি ত কে  টিবেলর সামেন বিসয়া
গড়গড়ায় তামাক টািনেতিছেলন। লাকিটর বয়স অনুমান প াশ, িক  ভাির শৗিখন মানুষ।
গােয় তসেরর পা ািব, িগেল করা ফরাসডাঙার ধুিত, গাঁেফর উপর-িনেচ কামাইয়া অত
সূ  কিরয়া তালা হইয়ােছ, মাথার স ুখ ভােগ এক গাছা চুল িতনিদক হইেত টােকর
আ মণ কানমেত ঠকাইয়া রািখয়ােছ। আকৃিত একটু খব, িক  তদনুপােত বশ
গালগাল।

পুিলস দিখয়া িতিন একটু িব ত হইেলন, বিলেলন, িক ব াপার বলুন তা? আমার
দাকােন িক কান গ েগাল হেয়েছ?

নীলমিণবাবু সামেনর চয়াের বিসেলন, বিলেলন, না। আপনার কােছ িকছু খবর
জানেত এেসিছ।

িবেনাদবাবু ধাত  হইেলন, নীলমিণৰাবুর িদেক পােনর িডবা ও জদার কাটা
বাড়াইয়া িদয়া বিলেলন, িক খবর?

নীলমিণবাবু পান লইেলন না, জদার কাটা হইেত এক িচমিট জাদা লইয়া মুেখ
িদেলন, ধীের ধীের বিলেলন, সুের র ঘােষর ী মারা গেছ আপিন জােনন?

িবেনাদবাবু চয়ার হইেত ায় লাফাইয়া উিঠেলন, হািস মারা গেছ! স িক! কাল
িবেকেল য আিম তােক দেখিছ।

কাল রাে  মারা গেছ।
রাে ! িক  িবেকলেবলা স তা ভালই িছল। িকেস মারা গল? কী হেয়িছল তার?
আমার িব াস কাল রাে  তােক খুন করা হেয়েছ।
খুন! িবেনাদবাবু আে  আে  চয়াের বিসেলন, িকছু ণ শূন  দৃি েত তাকাইয়া

থািকয়া হঠাৎ টিবেলর উপর চ  চাপড় মািরয়া বিলেলন, সুের র খুন কেরেছ। ও ছাড়া
আর কউ নয়।

সুের েরর িক  অকাট  অ ািলবাই আেছ।
থাক, অ ািলবাই, এ সুের েরর কাজ। সুের র আর ওর ওই িতনেট ব ু  মহা ধূত

আর পািজ। ওেদর অসাধ  কাজ নই।
নীলমিণবাবু বিলেলন, আপিন হািসেক অেনক িদন থেক চেনন?
ওেক িতন-চার বছর বয়স থেক দেখ আসিছ।
িতিন নলিট মুখ হইেত লইয়া িকছু ণ তাহার অ ভাগ পিরদশন কিরেলন, একবার

নীলমিণবাবুর িদেক চিকত কটা  িনে প কিরেলন; তারপর  ের বিলেলন, আপিন
পুিলস, আপনার কােছ লুেকাব না, কম বয়েস আিম একটু-ইেয়-হািসর মােয়র সে  আমার
ঘিন তা িছল। স আজ িবশ-বাইশ বছর আেগকার কথা। হািসর বাপটা িছল হতভাগা চার,
নশােখর, জািলয়াৎ। ী-কন ােক খেত িদেত পারত না। হািসর মা পেটর দােয়-িক  স
যাক। বছর কেয়ক আেগ হািসর মা মারা গল। মৃতু কােল আমােক ডেক িমনিত কের বেল
িগেয়িছল, হািসেক তুিম দেখা, জামাইেয়র মন ভাল নয়। --তার মৃতু -শয ার অনুেরাধ আিম
এড়ােত পািরিন; হািসেক মােঝ মােঝ িগেয় দেখ আসতাম। হািসর মা সতীসা ী িছল না,
িক  তার কৃিত িছল বড় মধুর।

িকছু ণ আর কান কথা হইল না। তারপর নীলমিণবাবু বিলেলন, তাহেল আপনার
সে হ সুের রবাবু হািসেক খুন কেরেছ?

িবেনাদবুাব যন ৃিত-সমুে র তলেদশ হইেত উিঠয়া আিসেলন, অ াঁ! হাঁ, আমার
তাই িব াস।

িক  কন? মািটভ িক?
দখুন, সুের র যখন হািসেক িবেয় কেরিছল, তখন তার চালচুেলা িকছু িছল না।



তারপর যুে র বাজাের স বড়েলাক হল। তখন তার উ াশা হল স ভ সমােজ িমশেব,
দশজেনর একজন বেল গণ  হেব। িক  হািস বঁেচ থাকেত স-স াবনা নই; হািসর মা-
বােপর ক া! শহের ক না জােন? তাই সুের র হািসেক মেরেছ। এবার নতুন িবেয় কের
ভ েলাক হেয় বসেব৷

হািসর ভাব-চির  কমন িছল?
হলােগালা মেয় িছল, মেন ছল-কপট িছল না। একটু হয়েতা পু ষ- ঘঁষা িছল,

ফটেকর কােছ দাঁিড়েয় থাকত, রা া িদেয় লাক গেল ডেক কথা কইত। িক  তােতও
তােক দাষ দওয়া যায় না। পাড়ার মেয়রা ওর সে  ভাল কের কথা বলত না, কউ বা
বাঁকা কথা বলত। হািসও তা মানুষ, তারও তা কথা কইবার দুেটা লাক দরকার। আিম
জার কের বলেত পাির, অন  দাষ তার যতই থাক, ম  স িছল না।

নীলমিণবাবু কৗটা হইেত আর এক িটপ জদা মুেখ িদেলন, তারপর পেকট হইেত
গহনা িল বািহর কিরয়া িবেনাদবাবুর স ুেখ রািখেলন, দখুন তা, এ েলা িচনেত পােরন?

হািসর গয়না নািক? বিলয়া িবেনাদবাবু স িল হােত তুিলয়া লইেলন, তারপর মাথা
নািড়য়া বিলেলন, এ গয়না। আিম হািসেক কখেনা পরেত দিখিন।

আপিন কখেনা তােক গয়না উপহার দনিন?
িবেনাদবাবু মাথা নািড়েলন, না। আিম তােক পুেজা আর দােলর সময় একখানা কের

শািড় িদতাম। গয়না কখেনা িদইিন।
নীলমিণবাবু বিলেলন, এ গয়না িক আপনার দাকােন তির?
িবেনাদবাবু কুি ত কিরয়া গহনা িল আবার পরী া কিরেলন, বিলেলন, না, এ

গয়না আমার কািরগেরর তির নয়। িক , দাঁড়ান—’ িতিন ঘি  িটিপয়া চাকরেক ডািকেলন
—রামদয়ালেক পািঠেয় দাও।

চশমা চােখ বয়  কািরগর রামদয়াল আিসল, তাহার হােত গহনা িল িদয়া বিলেলন,
দখ তা, এ গয়না িক আমােদর তির?

রামদয়াল ভাল কিরয়া দিখয়া বিলল, আে  না, এ গয়না। কলকাতার কািরগেরর
তির।

আ া, যাও।
নীলমিণবাবুও উিঠেলন, গহনা িল পেকেট রািখয়া বিলেলন, আজ তেব উিঠ, যিদ

দরকার হয় আবার আিসব।
যখন ইে  আসেবন।
সিদন স াকােল নীলমিণবাবু িসিভল সাজন মজর বমেণর বাংেলােত গেলন।

বাংেলােতই অিফস। মজর বমণ িদেনর কাজ শষ কিরয়া উিঠ-উিঠ কিরেতেছন,
নীলমিণবাবু বিলেলন, খবর িনেত এলাম

মজর বমণ বিলেলন, বসুন। িপ এম কেরিছ। িরেপাট কাল পােবন।
িক দখেলন? মৃতু র সময়?
আ াজ রাি  দশটা।
মৃতু র কারণ?
যতদূর দেখিছ গােয় আঘােতর িচ  িছল না।
িবষ-িটষ নািক?
মজর বমণ একিট িসগার ধরাইয়া তাহােত ম -ম র টান িদেলন, িবষ নয়। বড়

আ ষ উপােয় মেরেছ। আপনার সে হভাজেনর মেধ  িমিলটাির-ম ান কউ আেছ নািক?
নীলমিণবাবু বিলেলন, িমিলটাির-ম ান কউ নই। িক  মেয়িটর ামী যুে র সময়

িমিলটাির ক া র িছল, গারােদর সং েশ এেসেছ। কী ব াপার বলুন?



মজর বমণ বিলেলন, মেয়িটর গােয় আঘােতর িচ  বাইের থেক দখা যায় না,
িক  তার গলার ত ণাি , যােক thyroid cartillage বেল, সটা এেকবাের চুণ হেয়
গেছ।

নীলমিণবাবু ি র দৃি েত চািহয়া বিলেলন, মােন গলা িটেপ মেরেছ।
না। গলা িটেপ মারেল চামড়ার ওপর আঙুেলর দাগ থাকত। আর, গলা িটেপ মারার

মেধ  বিচ  িকছু নই।
তেব?
মজর বমণ কেয়কবার িসগােরেটর ধাঁয়া ছািড়য়া বিলেলন, গত মহাযুে  সিনকেদর

অ হীন যুে র কৗশল শখােনা হেয়িছল, আপিন জােনন?
না। স িক রকম?
মেন ক ন বেন-জ েল যু  হে । আপিন িনর  অব ায় একজন সশ  শ র

হােত ধরা পড়েলন। পালাবার উপায় নই, পালাবার চ া করেল স আপনােক িল কের
মারেব। এ অব ায় আ র ার উপায় িক?—আপিন কৗশেল শ র ডান পােশ িগেয়
দাঁড়ােলন, তারপর হঠাৎ তার িদেক ঘুের ডান হােতর পাঁচা িদেয় সেজাের মারেলন তার
গলায়। Thyroid cartillage ভেঙ গল, তৎ ণাৎ মৃতু  হল।

তৎ ণাৎ মৃতু ?
হ াঁ। গলা িটেপ মারেত গেল আ া  ব ি  যু  কের মু  হবার চ া কের। এেত

ওসব বালাই নই, সে  সে  মৃতু ।
নীলমিণবাবু িকছু ণ নীরব থািকয়া বিলেলন, আ য! মেয়িটর মৃতু  এইভােব হেয়েছ

এেত আপনার সে হ নই?
কান সে হ নই।
আ া, আজ উিঠ। কাল সকােল লাক পাঠাব িরেপােটর জেন ।
নীলমিণবাবু থানায় িফিরয়া আিসেলন। সুের র য হািসেক খুন কিরয়ােছ ইহােত

তাঁহার িব ুমা  সে হ নাই। িক  একটা ধাঁকা রিহয়ােছ। য লাকটা রাে  আিসয়া
হািসর সে  দখা কিরত, স ক? স-ই িক হািসেক গহনা েলা উপহার িদয়ািছল? হািসর
সিহত লাকটার িক প স ? স যিদ হািসর ‘ব ু  হয় তেব হািসেক খুন কিরেব কন?

স-রাে  আর িকছু হইল না। পরিদন সকােল একজন সাব-ই েপ র ও একজন
রাইটার জমাদারেক সে  লইয়া নীলমিণবাবু আবার সুের েরর বািড়েত গেলন। আজ যমন
কিরয়া হাক সুের েরর িনকট হইেত িতিন ীকােরাি  আদায় কিরেবন।

সুের েরর বািড়র সদর দরজা খালা, বািড়েত কহ আেছ বিলয়া মেন হইল না।
দুচার বার ডাকাডািক কিরয়া নীলমিণবাবু স ীেদর লইয়া িভতের েবশ কিরেলন।
শয়নকে র খালা দরজার সামেন িগয়া তাঁহােদর গিত  হইল। মেঝর উপর সুের র
মিরয়া পিড়য়া আেছ।

গত রাে  সুের র যথা-িনয়ত কালীিক েরর দাকােন তাস খিলেত িগয়ািছল। রাি
আ াজ বােরাটার সময় গৃেহ িফিরয়া আেস। তারপর িক হইয়ােছ কহ জােন না।

িসিভল সােজন মজর বমণ সুের েরর মৃতেদহ ব বে দ কিরয়া িরেপাট িদেলন,
গলার thyroid cartillage ভািঙয়া তাহার মৃতু  হইয়ােছ। অথাৎ য উপােয় হািসর মৃতু
হইয়ািছল িঠক সই উপােয় সুের েররও মৃতু  হইয়ােছ।

গ  শষ কিরয়া নীলমিণবাবু িকছু ণ হঁট মুেখ বিসয়া রিহেলন, তারপর মুখ তুিলয়া
বিলেলন, এই হে  ঘটনা। তদে র সূে  আিম যা-যা জানেত পেরিছলাম সব আপনােক
বেলিছ। আিম থেম সুের রেক সে হ কেরিছলাম, পের দখলাম, হািস আর সুের রেক
একই লাক একই উপােয় খুন কেরেছ। আিম আসামীেক ধরেত পািরিন, আসামী ক তাও



জানেত পািরিন। আপিন বলেত পােরন ক আসামী?
ব ামেকশ গােল হাত িদয়া িনেতিছল, বিলল, আেরা কেয়কটা ে র উ র দেবন?
নীলমিণবাবু বিলেলন, উ র যিদ জানা থােক িন য় দব।
ব ামেকশ বিলল, সুের েরর ওয়ািরস ক?
সুের েরর এক খুড়তুেতা বান। সুের র উইল কেরিন। খুড়তুেতা বানিট অনাথা

িবধবা, কলকাতায় কাথায় রাঁধুিন-বৃি  করত; সই সব পেয়েছ।
যাক। — য-রাে  সুের েরর মৃতু  হয়, স-রাে  ওর িতন ব ু  কালীিক র, দবু

ম ল আর িবলাস দ  কাথায় িছল?
সুের েরর বািড় যাবার পর ওরা িতনজন ায় সারা রাত কালীিক েরর দাকােন

বেস তাস খেলিছল। আিম ওেদর েত েকর িপছেন চর লািগেয়িছলাম, তােদর কােছই
খবর পেয়িছ। ওরা সুের রেক খুন কেরিন।

ঁ। িবেনাদ সরকােরর িপছেন চর লািগেয়িছেলন?
না। িবেনাদ সরকােরর ওপর আমার সে হ হয়িন। তার কােনা মািটভ িছল না।

সুের রেক হয়েতা মারেত পারেতা, িক  হািসেক মারেব কন?
তা বেট। িদনমিণ হালদার তখন কাথায় িছল। খাঁজ িনেয়িছেলন?
িনেয়িছলাম। স তখন প াশ মাইল দূের একটা ােম িছল। আমাশায় ভুগিছল।

নড়বার মতা িছল না। তাছাড়া ওভােব খুন করবার কৗশল স জানেব কাে েক?
ঁ। আ া, একটা কথা বলুন। আপনার িক মেন হয় হািসর ভাব-চির  ম  িছল?

না। আমার িব াস স ভাল মেয় িছল।
ব ামেকশ নতমুেখ ভািবেত ভািবেত বিলল, িক  তার রে  দাষ িছল। তার মা-িক

নাম হািসর মােয়র?
অমলা।
ব ামেকশ চাখ তুিলয়া নীলমিণবাবুর পােন চািহল; িতিনও খর চে  তাহার পােন

চািহয়া রিহেলন। তাঁহার শরীর মশ কিঠন হইয়া উিঠেত লািগল। িকছু ণ দুইজেনর
চােখ চাখ আব  হইয়া রিহল; তারপর ব ামেকশ তািকয়া ঠস িদয়া বিসল, িনবািপত
গড়গড়ার নলটা হােত তুিলয়া লইল।

নীলমিণবাবু আ সংবরণ কিরয়া ধীর ের বিলেলন, আর িকছু জানেত চান?
ব ামেকশ িন ৎসুকভােব মাথা নািড়ল, আর িকছু জািনবার নই।
নীলমিণবাবু একটু বাঁকা সুের বিলেলন, িকছু বুঝেলন?
ব ামেকশ বিলল, সবই বুেঝিছ, নীলমিণবাবু।
নীলমিণবাবু িকছু ণ ি র হইয়া রিহেলন, শেষ বিলেলন, সবই বুেঝেছন! হািসেক

ক খুন কেরিছল। আপিন বুেঝেছন
বুেঝিছ বিক। হািসেক খুন কেরিছল সুের র।
তাই নািক! তাহেল সুের রেক মারল ক?
সুের রেক মেরিছল-হািসর বাপ।
হািসর বাপ! িক  িদনমিণ হালদার স-সময় প াশ মাইল দূের িছল—
আিম িদনমিণ হালদােরর কথা বিলিন, হািসর বােপর কথা বেলিছ। হািসর জ দাতা

িপতা।
নীলমিণবাবু িন  হইয়া বিসয়া রিহেলন। দিখেত লািগলাম। তাঁহার মুখ হইেত

পরেত পরেত র  নািময়া যাইেতেছ। অবেশেষ িতিন যখন কথা বিলেলন তখন তাঁহার
ক েরর গা ীয আর নাই, ীণ িলত ের বিলেলন, জ দাতা িপতা-কার কথা বলেছন?

ব ামেকশ দুঃিখতভােব মাথা নািড়য়া বিলল, কার কথা বলিছ আপিন জােনন,



নীলমিণবাবু। গ টা আমােক না বলেলই ভাল করেতন।
অতঃপর নীলমিণবাবু কী বিলেতন তাহা আর শানা হইল না। বীেরনবাবু েবশ

কিরয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু, রা া তির। আপনারা ান কের িনন। নীলমিণদা, আপিনও
মধ া  ভাজনটা এখােনই সের িনন না?

নীলমিণবাবু ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া দাঁড়াইেলন।
না না, আিম চললাম। অেনক দির হেয় গল। বিলয়া িতিন ত ান কিরেলন।

আমােদর িত দৃকপাত কিরেলন না।
আহারািদ স  কিরয়া দুইজেন তািকয়া মাথায় িদয়া ল া হইয়ািছলাম। গড়াগড়া

চিলেতিছল।
বিললাম, িক কের বুঝেল বল।
ব ামেকশ বিলল, নীলমিণবাবুর গ  নেত নেত মেন হি ল হািসর িত তাঁর

প পাত আেছ। অথচ তাঁর গ  অনুযায়ী, হািসেক জীিবত অব ায় িতিন দেখনিন। তার
চির  স ে  য সা ী মাণ পাওয়া যায়, তােত তােক পিতগত াণা সতীসাধবী মেন
করবার কারণ নই। স গলভা িছল, তার ামী তােক সে হ করত, একজন অ াত
লাক রাে  তার সে  দখা করত। তেব তার িত নীলমিণবাবুর প পাত কন?

হািসর মা অমলাও সীতা-সািব ী িছল না। অমলার ামী িদনমিণ হালদার জলখানার
পাষা পািখ হেয় দাঁিড়েয়িছল; মােঝ মােঝ ছাড়া পত, আবার জেল িগেয় ঢুকত। িদনমিণ
হালদার হািসর বাপ নাও হেত পাের।

িবেনাদ সরকারও হািসর বাপ নয়। হািসর মােয়র সে  যখন তাঁর ঘিন তা হেয়িছল,
তখন হািসর বয়স িতন-চার বছর। তেব ক?

নীলমিণবাবু গ  বলবার আেগ কথা সে  বেলিছেলন, পুিলেসর চাকিরেত ঢুেক
থম িতিন এই শহের পাে ড হেয়িছেলন। িদনমিণ পশাদার চার, তােক ধরেত িকংবা

তার ঘর- দার খানাত াশ করবার জেন  হয়েতা নীলমিণবাবু িগেয়িছেলন। িতিন তখন যুবক,
হয়েতা িদনমিণর কুহকময়ী ীর ফাঁেদ পেড় িগেয়িছেলন; িদনমিণ জেল যাবার পর গাপেন
দুজেনর মলােমশা হেয়িছল।

দু-িতন বছর পের নীলমিণবাবু এ জলা থেক বদিল হেয় গেলন; যাবার আেগ
জেন গেলন তাঁর একিট মেয় আেছ। মেয়র নাম হািস। দূের িগেয়ও িতিন হািস ও
হািসর মােয়র খবর রাখেতন। িতিন িবেয় কেরনিন, তাই সংসােরর ব ন হািসেক ভুিলেয়
িদেত পােরিন। সংসাের হািসই তাঁর একমা  রে র ব ন।

কমজীবেনর শেষর িদেক িতিন আবার এই শহের িফের এেলন। হািসর মা তখন
মের গেছ, হািসর িবেয় হেয়েছ। নীলমিণবাবুর অভ াস িছল িতিন গভীর রাে  সাইেকল
চেড় শহর তদারক করেত ব েতন। সই সময় িতিন হািসর সে  দকা করেতন, তােক
ছাটখােটা দু-একখানা গয়না উপহার িদেতন। হািসেক িনেজর পিরচয় িদেয়িছেলন িকনা
বলা যায় না। তেব হািস হয়েতা আ াজ কেরিছল।

‘ য-রাে  সুের র হািসেক খুন কের স-রাে  নীলমিণবাবু হািসর সে  দখা করেত
যাি েলন। তারপর যা-যা হেয়িছল সবই আমরা নীলমিণবাবুর মুেখ েনিছ। আমার িব াস
সুের র তাস খলেত খলেত উেঠ এেস হািসেক খুন কেরিছল, তারপর িফের িগেয় ব ু েদর
বেলিছল— বৗেক খুন কেরিছ, এখন তারা আমােক বাঁচা। চারজেনর মেধ  অটুট ব ু ।
তারা পরামশ কের ি র করল, মড়া পুিড়েয় ফলা যাক, তারপর রিটেয় িদেলই হেব, হািস
কুলত াগ কেরেছ।

নীলমিণবাবু চার ব ু েক থানায় ধের আনেলন, িক  তােদর অ ািলবাই ভাঙেত
পারেলন না। িতিন যখন দখেলন তাঁর মেয়র হত াকারীেক ফাঁিসকােঠ লটকােত পারেবন



না। তখন িঠক করেলন িনেজই তাঁেক খুন করেবন। িতিন আর িবল  করেলন না, হািসর
মৃতু র চি শ ঘ া কাটেত না কাটেতই সুের রেক খুন করেলন।

িক  ভেব দখ, আিম যভােব গ টােক খাড়া কেরিছ, তার আগােগাড়াই অনুমান।
এই অনুমান কবল তখিন সেত  পিরণত হেত পাের যিদ িন য়ভােব জানা যায় য,
নীলমিণবাবু হািসর বাপ! আিম তাঁর জেন  ফাঁদ পাতলাম, আচমকা িজেগ স করলাম-হািসর
মােয়র নাম িক? িতিন না ভেবিচে  বেল ফলেলন-অমলা!

হািসর মােয়র নাম িতিন জানেলন িক কের? দশ বছর আেগ স মের গেছ, এই
মামলায় তার নাম একবারও কউ উ ারণ কেরিন। তেব নীলমিণবাবু জানেলন িক কের?
আর সে হ রইল না।

আমার সামেনই হািসর মােয়র নাম উ ারণ কেরই িতিন বুঝেত পেরিছেলন য,
অসাবধােন িতিন ফাঁেদ পা িদেয়েছন, আিমও তাঁর মুখ দেখ বুঝেত পেরিছলাম আমার
ফাঁদ পাতা ব থ হয়িন। নীলমিণবাবুর অজানা আসামী য়ং নীলমিণবাবু।

ব ামেকেশর যুি জােল িছ  পাইলাম না। বিললাম, নীলমিণবাবু তাহেল িনর  যুে র
কায়দা আেগ থাকেত জানেতন।

ব ামেকশ বিলল, না। িবেদ টা িতিন িসিভল সাজন মজর বমেণর কথা েন িশেখ
িনেয়িছেলন।



কেহন কিব কািলদাস
য শহের আিম ও ব ামেকশ হ াখােনেকর জন  বাসযা া কিরয়ািছলাম তাহােক

কয়লা-শহর বিলেল অন ায় হইেব না। শহরেক ক  কিরয়া িতন-চার মাইল দূের দূের
গাটা চােরক কয়লার খিন। শহরিট যন মাকড়সার মত জাল পািতয়া মাঝখােন বিসয়া
আেছ, চািরিদক হইেত কয়লা আিসয়া রলওেয় শেন জমা হইেতেছ এবং মালগািড়েত
চিড়য়া িদগিবিদেক যা া কিরেতেছ। কমব  সমৃ  শহর; ধনী ব বসায়ীরা এখােন আিসয়া
আ া গািড়য়ােছ, কেয়কিট বড় বড় ব া  আেছ, উিকল ডা ার ইি িনয়ার দালাল
মহাজেনর ছড়াছিড়। পেথ মাটর ট াি  বাস ােকর ছুটাছুিট। কাঁচা মােলর সিহত কাঁচা
পয়সার অিবরাম িবিনময়। শহরিটেক িনয়ি ত কিরেতেছ-কয়লা। চািরিদেক কয়লার কীতন,
কয়লার কলেকালাহল। শহরিট মােটই াচীন নয়, িক  দিখয়া মেন হয় অদৃশ  কয়লার
ঁড়া ইহার সবাে  অকালবাধেক র ছায়া ফিলয়ােছ।

যাঁহার আ ােন আমরা এই শহের আিসয়ািছ িতিন ফুলঝুির নামক একিট
কয়লাখিনর মািলক, নাম মণীশ চ বতী। কেয়ক মাস যাবৎ তাঁহার খিনেত নানা কার

 উৎপাত আর  হইয়ািছল। খিনর গেভ আ ন লাগা, মূল বান য পািত ভাি য়া ন
হওয়া ইত ািদ দুঘটনা ঘিটেতিছল; কুিল-কাবািড়েদর মেধ ও অেহতুক অসে াষ দখা
িদয়ািছল। একদল লাক তাঁহার অিন  কিরবার চ া কিরেতেছ তাহােত সে হ নাই; এ প
অব ায় যাহা মেন করা াভািবক তাহাই মেন কিরয়া মণীশবাবু পুিলস ডািকয়ািছেলন।
অেনক নূতন লাকেক বরখা  কিরয়ািছেলন। িক  কানও ফল হয় নাই। শষ পয
গাপেন ব ামেকশেক আ ান কিরয়ািছেলন।

একিট চে র স ায় আমরা মণীশবাবুর গৃেহ উপনীত হইলাম। শহেরর অিভজাত
অ েল শ  বাগান- ঘরা দাতলা বািড়। মণীশবাবু সেবমা  খিন হইেত িফিরয়ােছন,
আমােদর সাদর স াষণ কিরেলন। মণীশবাবুর বয়স আ াজ প াশ, গৗরবণ সুপু ষ,
এখনও শরীর বশ সমথ আেছ। চায়ােলর হােড়র কিঠনতা দিখয়া মেন হয় একটু কড়া
মজােজর লাক।

িয়ং- েম বিসয়া িকছু ণ কথাবাতার পর মণীশবাবু বিলেলন, ব ামেকশবাবু,
এখােন িক  আপনােদর ছ নােম থাকেত হেব। আপনার নাম গগনবাবু, আর অিজতবাবুর
নাম সুিজতবাবু। আমার আসল নাম নেল সকেলই বুঝেত পারেব আপনার কী উে েশ
এেসেছ। সটা বা নীয় নয়।

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, বশ তা, এখােন যতিদন থাকব গগনবাবু সেজই থাকব।
অিজেতরও সুিজত সাজেত আপি  নই।

ােরর কােছ একিট যুবক দাঁড়াইয়া অ ভােব ছ  ফট কিরেতিছল, বাধহয়
ব ামেকেশর সিহত পিরিচত হইবার জন  তী া কিরেতিছল। মণীশবাবু ডািকেলন, ফণী।

যুবক উদ ীিবভােব ঘের েবশ কিরল। মণীশবাবু আমােদর িদেক চািহয়া বিলেলন,
আমার ছেল ফণীশ। —ফণী, তুিম জােনা এরা ক, িক  বািড়র বাইের আর কউ যন
জানেত না পাের।

ফণীশ বিলল, আে  না।
তুিম এবার এেদর গ - েম িনেয় যাও। দেখা যন ওঁেদর কােনা অসুিবধা না

হয়। —আপনারা হাত-মুখ ধুেয় আসুন, চা তির হে ।



িয়ং- েমর লাগাও গ - ম। বড় ঘর, দুিট খাট। টিবল, চয়ার ইত ািদ উপেযাগী
আসবােব সাজােনা, সংল  বাথ ম। ফণীশ আমােদর ঘের প ছাইয়া িদয়া ােরর কােছ
দাঁড়াইয়া রিহল।

ছেলিটেক বশ শা িশ  এবং ভালমানুষ বিলয়া মেন হয়। বােপর মতই সুপু ষ,
িক  দহ-মেনর পূণ পিরণিত ঘিটেত এখনও িবল  আেছ; ভাবভ ীেত একটু ছেলমানুষীর
রশ রিহয়া িগয়ােছ। বয়স আ াজ তইশ-চি শ।

বশবাস পিরবতন কিরেত কিরেত দুই-চািরটা কথা হইল; ফণীশ লাজুকভােব
ব ামেকেশর ে র উ র িদল। স িপতার একমা  স ান, এক বছর আেগ তাহার িববাহ
হইয়ােছ। স ত হ িপতার সে  কয়লাখিনেত িগয়া কাজকম দখা না কের। ল
কিরলাম, ব ামেকেশর কথার উ র িদেত িদেত স যন একটা অন  কথা বিলবার চ া
কিরেতেছ, িক  বিলেত িগয়া সংেকাচবেশ থািময়া যাইেতেছ।

ফণীশ কী বিলেত চায় শানা হইল না, আমরা বিসবার ঘের িফিরয়া আিসলাম।
ইিতমেধ  চা ও জলখাবার উপি ত হইয়ােছ; আমরা বিসয়া গলাম।

চােয়র আসের িক  মেয়েদর দিখলাম না, কবল আমরা চারজন। অথচ বািড়েত
অ ত দুইিট ীেলাক িন য় আেছন। মণীশবাবু বাধকির পুরাপুির েদশীবজন কেরন নাই।
তা আজকালকার সােড়-বি শ-ভাজার যুেগ একটু অ রাল থাকা ম  িক?

পানাহার শষ কিরয়া িসগােরট ধরাইয়ািছ, একিট কা  গািড় আিসয়া বািড়র সামেন
থািমল। গািড় হইেত অবতরণ কিরেলন একিট মধ বয়  ব ি । গিরলার মত চহারা,
কািলমােবি ত চাখ দুিটেত ম র কুিটলতা। মুখ দিখয়া চির  অধ য়ন যিদ স ব হইত
বিলতাম লাকিট মহাপািপ ।

মণীশবাবু খুব খািতর কিরয়া আগ কেক ঘের আিনেলন, আমােদর সিহত পিরচয়
করাইয়া িদেলন, ‘ইিন েগািব  হালদার, এখানকার একিট কয়লাখিনর মািলক। আর এঁরা
হে ন গগন িম  এবং সুিজত বে াপাধ ায়; আমার ব ু , কলকাতায় থােকন। বড়ােত
এেসেছন।

গািব বাবু তাঁহার শৈন র চ ু  িদয়া আমােদর সমী ণ কিরেত কিরেত
মণীশবাবুেক বিলেলন, খবর িনেত এলাম। খিনেত আর কােনা গ েগাল হেয়েছ নািক?

মণীশবাবু গভীর মুেখ বিলেলন, গ েগাল তা লেগই আেছ। পর  রাে  এক কা ।
হঠাৎ পাঁচ ন র িপটু-এর পা  ব  হেয় গল। ভােগ  পাহারাওয়ালারা সজাগ িছল তাই
িবেশষ অিন  হয়িন। নইেল—

গািব বাবু মুেখ চুকচুক শ  কিরেলন। মণীশবাবু বিলেলন, আপনারা তা বশ
আেছন, যত উৎপাত আমার খিনেত। কন য হতভাগােদর আমার িদেকই নজর তা বুঝেত
পাির না।

গািব বাবু বিলেলন, আমার খিনেতও মাস ছেয়ক আেগ গালমাল  হেয়িছল।
আিম জািন পুিলেসর ারা িকছু হেব না, আিম সরাসির চর লাগালাম। আটজন লাকেক

চর লািগেয়িছলাম, িদন আে েকর মেধ  তারা খবর এেন িদল কারা শয়তািন করেছ।
পাঁচটা লাক িছল পােলর গাদা, তােদর একিদন ধের এেন আ া কের িপিটেয় িদলাম।
তােদর বরখা  করেত হল না, িনেজ থেকই পািলেয় গল। সই থেক সব ঠা া আেছ।’
বিলয়া িতিন দ র গিরলা-হাস  হািসেলন।

মণীশবাবু বিলেলন, ‘আিমও চর লািগেয়িছলাম। িক  িকছু হল না। যাকেগ—’
িতিন অন  কথা পািড়েলন। সাধারণভােব কথাবাতা চিলেত লািগল। গািব বাবুর জন  চা-
জলখাবার আিসল, িতিন তাহা সবন কিরেলন। তাঁহার চ ু  দুইিট িক  আমােদর
আেশপােশই ঘুিরেত লািগল। আমরা িনছক বড়ােনার উে েশ  এখােন আিসয়ািছ একথা



বাধহয় িতিন িব াস কেরন নাই।
ঘ াখােনক পের িতিন উিঠেলন। মণীশবাবু তাঁর সে  সে  গািড়-বারা া পয

গেলন, আমরাও গলাম। াইভার মাটেরর দরজা খুিলয়া িদল। গািব বাবু মাটের
উিঠবার উপ ম কিরয়া ব ামেকেশর িদেক ঘাড় িফরাইয়া হািস-হািস বিলেলন, ‘ দখুন চ া
কের।’

িতিন মাটের উিঠয়া বিসেলন, মাটর চিলয়া গল।
মণীশবাবু এবং আমরা িকছু ণ দৃি -িবিনময় কিরলাম, তারপর িতিন িবষ  সুের

বিলেলন, গািব  হালদার লাকটা ভাির সয়ানা, ওর চােখ ধুেলা দওয়া সহজ নয়।
রাি র খাওয়া-দাওয়া সািরয়া শয়ন কিরেত এগােরাটা বািজল। শরীের েনর াি

িছল, মাথার উপর পাখা চালাইয়া িদয়া শয়ন কিরবার সে  সে  গভীর ঘুেম ডুিবয়া গলাম।
পরিদন যখন ঘুম ভাি ল তখন বলা আটটা বািজয়া িগয়ােছ। একজন ভৃত  জানাইল,

বড়কতা এবং ছাটকতা ভারেবলা কািলয়ািরেত চিলয়া িগয়ােছন। আমরা তাড়াতািড়
াতঃকৃত  সমাপন কিরয়া বািহেরর ঘের আিসয়া দিখ আমােদর চা ও জলখাবার টিবেলর

উপর সাজাইয়া একিট যুবতী দাঁড়াইয়া আেছ।
ইিতপূেব বািড়র মেয়েদর দিখ নাই, আমরা একটু থতমত খাইয়া গলাম।

ব ামেকেশর সুি ত স  দৃি র উ ের মেয়িট নীচু হইয়া ঈষৎ জিড়ত ের বিলল, আিম
ইি রা, এবািড়র বৗ। আপনারা খেত বসুন।

ফণীেশর বৗ। শ ামবণ, অনুদীঘা ী মেয়, মুখখািন তরতের; বয়স আঠােরা-উিনশ।
দিখেলই বাঝা যায় ইি রা লাজুক মেয়, অপিরিচত বয়  ব ি র সিহত সহজভােব
আলাপ করার অভ াসও তাহার নাই। নহাত বািড়েত পু ষ নাই, তাই বচারী বাধ  হইয়া
অিতিথ সৎকার কিরেত আিসয়ােছ।

আমরা আহাের বিসলাম। ব ামেকশ বিলল, বােসা না, দাঁিড়েয় রইেল কন?
ইি রা একিট সাফার িকনারায় বিসল।
ব ামেকশ চােয়র পয়ালায় একটু চুমুক িদয়া গলা িভজাইয়া লইল, তারপর

জলখাবােরর রকািব টািনয়া লইল, আজ আমােদর উঠেত দির হেয় গল। কতা িক
ভারেবলাই কােজ বিরেয় যান?

হ াঁ, বাবা সাতটার সময় বিরেয় যান।
আর তামার কতা?
ইি রার ঘাড় অমিন নত হইয়া পিড়ল। স চাখ না তুিলয়াই অ ু ট ের বিলল,

‘উিনও। তারপর জার কিরয়া ল া সরাইয়া বিলল, ‘ওঁরা বােরাটার সময় িফের খাওয়া-
দাওয়া কেরন, আবার িতনেটর সময় যান।’

ব ামেকশ তাহার পােন চািহয়া িমটিমিট হািসল, আর িকছু বিলল না। আহার কিরেত
কিরেত আিম ইি রােক ল  কিরলাম। স চুপিট কিরয়া বিসয়া আেছ এবং মােঝ মােঝ
ব ামেকেশর িত চিকত কটা পাত কিরেতেছ। মেন হইল অিতিথ সৎকার ছাড়াও অন
কানও অিভসি  আেছ। ব ামেকশ ক তাহা স জােন, ফণীশ ীেক িন য় বিলয়ােছ, তাই
ব ামেকশেক িকছু বিলেত চায়। স মেন মেন িকছু সংক  কিরয়ােছ িক  সংেকাচবশত
বিলেত পািরেতেছ না। কাল রাে  ফণীেশর মুেখও এই প ি ধার ভাব দিখয়িছলাম।

াতরাশ শষ কিরয়া চােয়র পয়ালায় শষ চুমুক িদয়া ব ামেকশ মােল মুখ
মুিছল, তারপর স ের বিলল, িক বলেব এবার বল।

আিম ইি রার মুেখ সংক  ও সংেকােচর টানাটািন ল  কিরেতিছলাম, দিখলাম স
চমিকয়া উিঠল, িবে ািরত চােখ চািহয়া িনেজর অ াতসােরই উিঠয়া দাঁড়াইল। তারপর
তাহার সব উে গ এক িন ােস বািহর হইয়া আিসল, ব ামেকশবাবু, আমার ামীেক রে



ক ন। তাঁর বড় িবপদ।
বােসা। িক িবপদ তামার ামীর আমােক বেলা।
ইি রা তরছাভােব সাফার িকনারায় বিসল, শীণ সংহত ের বিলল, আিম-আিম

সব কথা িছেয় বলেত পারব না। আপিন যিদ সাহায  কেরন, উিন িনেজই বলেবন।
ব ামেকশ  কিরল, খিন স ে  কােনা কথা িক?
ইি রা বিলল, না, অন  কথা। আপনারা বাবােক যন িকছু বলেবন না। বাবা িকছু

জােনন না।
ব ামেকশ শা  আ ােসর সুের বিলল, আিম কাউেক িকছু বলব না, তুিম ভয় পও

না।
ওঁেক সাহায  করেবন?
িক হেয়েছ িকছুই জািন না। তবু তামার ামী যিদ িনেদাষ হন িন য় সাহায  করব।
আমার ামী িনেদাষ।
তেব িনভেয় থােকা।
বািড়র পােশর িদেক বাগােনর িকনারায় একসাির ঘর। ইি রার মুেখ হািস ফুিটবার

পর আমরা িসগােরট টািনেত টািনেত সইিদেক গলাম।
সামেনর ঘর হইেত একিট মধ বয়  ভ েলাক বািহর হইয়া আিসেলন। পিরধােন

ফরাসডা ার ধুিত ও আি র পা ািব, িফটফাট চহারা। চুেল িন য় কলপ লাগাইয়া থােকন,
কােলা চুেলর নীেচ তবণ অ ু র মাথা তুিলয়ােছ।

ব ামেকশ বিলল, আমার নাম গগন িম , ইিন সুিজত বে াপাধ ায়। মণীশবাবুর
অিতিথ।

ভ েলাক ব সম  হইয়া আমােদর সংবধনা কিরেলন, আসুন, আসুন। আপনারা
আসেবন কতার মুেখ েনিছলাম। আিম সুরপিত ঘটক, এই অিফেসর দখােশানা কির।

সুরপিতবাবু আমােদর কৃত নাম জােনন না। ব ামেকশ বিলল, এটা বুিঝ
কয়লাখিনর অিফস। আপিন অিফস-মা ার।

সুরপিতবাবু বিলেলন, আে । কয়লাখিনেত একটা ছাট অিফস আেছ, এটা বড়
অিফস। আসুন না দখেবন।

ঘর িল এেক এেক দিখলাম। িবিভ  ঘের করািনরা খাতাপ  লইয়া কাজ
কিরেতেছ, টাইপরাইটােরর খটখট শ  হইেতেছ, দশনীয় িকছু নাই। ঘুিরয়া িফিরয়া শেষ
আমরা সুরপিতবাবুর অিফেস বিসলাম।

সাধারণভােব িকছু ণ বাক ালাপ চালাইবার পর ব ামেকশ একটু ইত ত কিরয়া
বিলল, আপনােক বিল, আমরা দুই ব ু  িমেল একটা ছাটখােটা কয়লাখিন কনবার মতলব
কেরিছ। এখােন নয়, অন  জলায়। স ায় পাওয়া যাে । িক  িক কের কয়লাখিন চালােত
হয় আমরা িকছুই জািন না; তাই মণীশবাবুর খিন দখেত এেসিছ। অিফেসর কাজ, খিনর
কাজ, সব িবষেয় িকছু অিভ তা অজন করেত চাই।

সুরপিতবাবু মহা উৎসােহ বিলেলন,“িন য়, িন য়। এ আর বিশ কথা িক?
অিফেসর কাজ দুিদেন িশেখ যােবন; আর খিনর কাজও এমন িকছু শ  নয়। তাছাড়া যিদ
দরকার হয় আিম আপনােক খুব ভাল লাক িদেত পাির।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, িক রকম লাক?
সুরপিতবাবু বিলেলন, অিফেসর কাজ জােন, কািলয়ািরর কাজ জােন এমন লাক।

আমার িনেজর হােত তির করা লাক।
ব ামেকশ আ হ দখাইয়া বিলল, তাই নািক! তা কাজ-জানা ভাল লাক পেল

আমরা নব। এ িবষেয় আপনার সে  কথা হেব। অিফেসর কাজকমও দখব। আমরা এখন



িকছুিদন আিছ।
অিফস হইেত িফিরয়া আিসলাম।
বােরাটার সময় ফণীশ ও মণীশবাবু খিন হইেত িফিরেলন। ানাহার সািরেত একটা

বািজয়া গল। তারপর খািনক ণ িব াম কিরয়া আমরা চারজন মাটের চিড়য়া কয়লাখিনেত
চিললাম।

ম  বড় মাটর। ফণীশ চালাইয়া লইয়া চিলল, আমরা িতনজন িপছেন বিসলাম।
মাটর শহর ছাড়াইয়া িনজন রা া ধিরল। মাইল িতেনক দূের কয়লাখিন। ব ামেকশ

বিলল, সকেল সুরপিতবাবুর সে  আলাপ হল। উিন কতিদন আপনার কাজ করেছন?
মণীশবাবু বিলেলন, ায় কুিড় বছর। পাকা লাক।
ব ামেকশ কিহল, ওঁেক বেলিছ আমরা একটা কয়লাখিন িকনব। তাই খাঁজ খবর

িনেত এেসিছ। আমােদর সিত কার পিরচয় িদইিন।
মণীশবাবু বিলেলন, ভালই কেরেছন। সুরপিত অবশ  িব াসী লাক, দােষর মেধ

বছর দুই আেগ ি তীয় পে  িববাহ কেরেছ।
সুরপিতবাবুর চুেলর কলপ এবং শৗিখন জাম-কাপেড়র অথ পাওয়া গল। ৗঢ়

বয়েস ত ণী ভায র চােখ যৗবেনর িব ম সৃি  করার চ া াভািবক।
িকছু ণ নীরেব কািটবার পর ব ামেকশ  কিরল, স িত কউ আপনার খিন

কনবার াব কেরিছল?
মণীশবাবু বিলেলন, স িত নয়, কেয়ক বছর আেগ। একজন মােড়ায়ারী। ভাল দাম

িদেত চেয়িছল, আিম বিচিন।
ব ামেকশ ি তীয়  কিরল, এখােন অন  যসব খিনর মািলক আেছন তাঁেদর সে

আপনার স াব আেছ?
মণীশবাবু বিলেলন, গাঢ় ণয় আেছ এমন কথা বলেত পাির না, তেব মুেখামুিখ

ঝগড়া কা র সে  নই।
এমন কউ আেছন িযিন বাইের ভ তার মুেখাশ পের িভতের িভতের আপনার অিন

িচ া করেছন?
থাকেত পাের, িক  তােক িচিনব িক কের?
তা বেট। কাল রাে  িযিন এেসিছেলন- গািব  হালদার-িতিন িক রকম লাক?
মণীশবাবু িচ া-ম র কে  বিলেলন, গািব  হালদারেক চনা শ । পাঁকাল মােছর

মত চির , ধরা- ছাঁয়া যায় না। তেব গািব বাবুর ছাট ভাই এবং অংশীদার অরিব  অিত
বদ লাক। মাতাল, জুয়াড়ী, দু ির । বছর কেয়ক আেগ ীটা আ হত া কের ালা
জুিড়েয়েছ। তারপর থেক অরিব  এেকবাের নামকাটা সপাই হেয় দাঁিড়েয়েছ।

আর কানও কথা হইল না, আমরা কয়লাখিনর এলাকায় েবশ কিরলাম।
কয়লাখিনর িব ািরত বণনা িদবার ই া নাই। যাঁহারা চে  কয়লাখিন দেখন নাই তাঁহারা
িন য় র মে  বা িচ পেট দিখয়ােছন, এমন িকছু নয়নািভরাম দৃশ  নয়। িবেশষত এই
কািহনীেত কয়লাখিনর ান খুবই অ ; কয়লাখিনেক এই কািহনীর কােলা প াৎপট বলাই
স ত। প াৎপট না থািকেল কািহনী উল  হইয়া পেড়, তাই রািখেত হইয়ােছ।

কয়লা! যাহার জাের য  চিলেতেছ তাহােক যে র সাহােয  মৃি কার গভীর গভ
হইেত টািনয়া আনা হইেতেছ; সভ তার চাকা ঘুিরেতেছ। নেমা য । তব খিন-খিন  নখ-
িবদীণ ি িত িবকীণ অ ! নেমা য । অলিমিত।

খিনর ম ােনজার তারাপদবাবুর সে  পিরচয় হইল। বয়  লাক, খিনর সীমানার
মেধ  তাঁহার বাস ান; রাশভারী জবরদ  লাক বিলয়া মেন হয়। িতিন আমােদর লইয়া
খিনর িবিভ  অংেশর কাযকলাপ দখাইেলন। খিনর গেভ অবতরণ কিরবার াবও



কিরয়ািছেলন, িক  আমরা রাজী হইলাম না। সীতা পাতাল েবশ কিরয়ািছেলন তাহার
যেথ  কারণ িছল; আমােদর স প কানও কারণ নাই।

অপরাে  আমরা তারাপদবাবুর অিফেস চা খাইলাম। সখােন খিনর ডা ার যতী
ঘাষ ও অন ান  উ  কমচারীেদর সে  দখা হইল। কােজর কথা িকছু হইল না,
সাধারণভােব আলাপ-আেলাচনা চিলেত লািগল। বলা বা ল , আমরা ছ নােমই রিহলাম।
এক সময় ল  কিরলাম ব ামেকশ ডা ার ঘােষর সে  বশ ভাব জমাইয়া ফিলয়ােছ,
ঘেরর এক কােণ বিসয়া িনিব  মেন তাঁহার সিহত গ  কিরেতেছ। ডা ার ঘাষ আমােদর
সমবয় , িতিনও খিনেতই ডা ারখানা ও হাসপাতাল লইয়া থােকন। তাঁহার কাট-
প া ু লুন-পরা চহারায় জীবন- াি র একটু আভাস পাওয়া যায়।

তারপর স া হইেল আমরা আবার মাটের চিড়য়া বািড়র িদেক যা া কিরলাম।
রাে  আহারািদর পর মণীশবাবু উপের শয়ন কিরেত গেলন, আমরা িনেজর ঘের

আিসলাম। ফণীশ আমােদর সে  আিসল।
ব ামেকশ পাখা চালাইয়া িদয়া িনেজর শয ায় ল া হইল, িসগােরট ধরাইয়া ফণীশেক

বিলল, বােসা। কী কা  বািধেয়ছ? বীমােক এত উি  কের তুেলছ কন?
ফণীশ চয়াের বিসয়া হাত কচুলাইেত লািগল, তারপর কুি ত ের বিলল, ইি রােক

রাজী কিরেয়িছলাম। আপনােক বলেত, িনেজ বলেত সাহস হয়িন—
িক  কথাটা কী? তামােদর ভাবগিতক দেখ মেন হে  ভাির তর ব াপার।
আে  হ াঁ, তর ব াপার। একটা খুেনর মামলায় জিড়েয় পেড়িছ ঘটনাচে । বাবা

যিদ জানেত পােরন—
ব ামেকশ িবছানায় উিঠয়া বিসল, খুেনর মামলা।
ফণীশ শীণকে  বিলল, আে , িব  ব াপার। পুিলস তদ   কেরেছ, তারা

জানেত পেরেছ য আমরা—
িক হেয়িছল সব কথা িছেয় বল।
ফণীশ অবশ  সব কথা ছাইয়া বিলেত পািরল না। তাহার জট-পাকােনা কািহনীেক

আিম যথাস ব িসধা কিরয়া িলিখেতিছ।—
এই শহের একিট াব আেছ। কৗতুকবেশ তাহার নামকরণ হইয়ােছ-কয়লা াব।

ােবর চাঁদার হার খুব উঁচু, তাই বড় মানুষ ছাড়া অন  কহ ইহার সভ  হইেত পাের না।
ফণীশ এই ােবর সভ । আরও অেনক গণ মান  সভ  আেছ; ত েধ  উলুডা া কয়লাখিনর
মািলক মৃেগ  মৗিলক, ধুিবেপাতা খিনর মধুময় সুর এবং িশমুিলয়া খিনর অরিব  ও
গািব  হালদার িবেশষভােব উে খেযাগ ।

ােব অপরাে  টিনস খলা, ব াডিম ন খলা হয়; স ার পর িবিলয়াড, িপংপং,
তাস-পাশা চেল। বািজ রািখয়া তাস খলা হয়। িক  ােবর িনয়মানুযায়ী বিশ টাকা বািজ
রাখা যায় না; তাই যাহােদর রে  জুয়ার নশা আেছ তাহােদর মন ভের না। অরিব
হালদার এই অতৃ  ব ি েদর মেধ  একজন। িক  উপায় িক? শহের ভ ভােব জুয়া খলার
অন  কানও আ ানা নাই।

বছরখােনক আেগ এক বৃ  ভ েলাক ােবর সভ  হইয়ািছেলন। পয়সাওয়ালা লাক,
মহাজনী কারবার খুিলয়ািছেলন, শহের নবাগত। বাজার অ েল একিট ু  অিফস আেছ,
িক  থােকন শহেরর বািহের িনজন রা ার ধাের এক বািড়েত। শকুিন-মাকা চহারা, নাম
াণহির পা ার।

পা ার মহাশয় ােব আিসয়া বিসয়া থােকন। তাঁহার সমবয়  বৃ  ােব কহ নাই,
বিশর ভাগই ছেল- ছাকরা, দুচারজন মধ বয়  আেছন। েম দু’একজেনর সে  পিরচয়
হইল। িক  বয়েসর পাথক বশত কাহারও সিহত িবেশষ ঘিন ত হইল না।



ফণীশ, মৃেগন মৗিলক, মধুময় সুর এবং অরিব  হালদার এই চারজন িমিলয়া ােব
একিট গা ী রচনা কিরয়ািছল। ফণীশ িছল এই চারজেনর মেধ  সবেচেয় বয়েস ছাট, আর
অরিব  হলুদ িছল সবেচেয় বয়েস বড়। তাহার বয়স আ াজ পয়ি শ; দেলর মেধ  স-ই
িছল অ ণী।

একিদন স ার পর ইহারা ােবর একটা ঘের বিসয়া ি জ খিলেতিছল, পা ার
মহাশয় আিসয়া তাহােদর খলা দিখেত লািগেলন। টিবেলর চািরপােশ ঘুিরয়া ঘুিরয়া ক
কমন হাত পাইয়ােছ দিখেলন। অরিব  অলসকে  িজ াসা কিরল, আপিন ক া  ি জ
জােনন?

বৃ  একটু হািসয়া বিলেলন, জািন।
খলেবন?
খিলব। িক রকম বািজ?
এক টাকা পেয় । চলেব?
চলেব।
য রাবার খলা হইেতিছল তাহা শষ হইেল তাস কািটয়া খেলায়াড়েদর মেধ

একজন বািহর হইয়া গল। াণহির পা ার খিলেত বিসেলন।
দখা গল পা ার মহাশয় অিত িনপুণ খেলায়াড়। িক  সিদন তাঁহার ভাগ  সু স

িছল না, ভাল হাত পাইেলন না। খলার শেষ িহসাব কিরয়া দখা গল। িতিন একুশ টাকা
হিরয়ােছন। িতিন টাকা শাধ কিরয়া িদেলন।

তারপর হইেত াণহািরবাবু ায় ত হই ফণীশেদর দেল খিলেত বেসন। কখনও
হােরন, কখনও জেতন; সকল অব ােতই িতিন িনিবকার। এইভােব িতিন ফণীশেদর দেলর
অ ভু  হইয়া গেলন।

কেয়কমাস এইভােব কািটল।
গত ফা ন মােস একিদন খিলেত বিসয়া াণহািরবাবু বিলেলন, আপনারা ি জ ছাড়া

অন  কােনা খলা খেলন না?
মধুময় সুর  কিরল, িক রকম খলা?
াণহির বিলেলন, এই ধ ন, পাকার িকংবা রািনং াশ।

মৃেগন মৗিলক বিলল, আমরা সব খলাই খলেত জািন। িক  ােব জুয়া খলার
িনয়ম নই। ি জ তা আর জুয়া নয়, ‘game of skill.’ বিলয়া নােকর মেধ  ব -হাস
কিরল।

াণহির তখন িকছু বিলেলন না। খলা শষ হইেল বিলেলন, একিদন আসুন না।
আমার বাসায়, নতুন খলা খলেবন।

কাহারও আপি  হইল না। অরিব  বিলল, ম  িক। আপিন কাথায় থােকন?
াণহির বিলেলন, শহেরর বাইের উলুডাঙা খিনর রা ায় আমার বাসা। একলা থািক,

আপনারা যিদ আেসন বশ জমজমাট হেব। কালই আসুন না।
সকেল রাজী হইল। াণহাির ট াি  ধিরয়া চিলয়া গেলন। তাঁহার িনেজর গািড় নাই,

ট াি র সিহত বাঁধা ব ব া আেছ, ট াি েতই যাতায়াত কেরন।
পরিদন স ার পর চারজন অরিবে র মাটের চিড়য়া াণেহারর গৃেহ উপি ত

হইল। শহেরর সীমানা হইেত মাইল দেড়ক দূের িনজন রা ার উপর দাতলা বািড়,
আেশপােশ দু-িতনশত গেজর মেধ  অন  বািড় নাই।

াণহািরবাবু পরম সমাদেরর সিহত তাহােদর অভ থনা কিরেলন, নীেচর তলার
একিট সুসি ত ঘের লইয়া িগয়া বসাইেলন। িকছু ণ সাধারণভােব বাক ালাপ হইল।
াণহািরবাবু িবপ ীক ও িনঃস ান; পূেব িতিন উিড়ষ ার কটক শহের থািকেতন। িক



সখােন মন িটিকল না। তাই এখােন চিলয়া আিসয়ােছন। সে  একিট দাসী আেছ, সই
তাঁহার র ন ও পিরচযা কের।

এই সময় দাসী চােয়র  হােত লইয়া েবশ কিরল,  টিবেলর উপর নামাইয়া
রািখয়া চিলয়া গল, আবার এক থালা কাটেলট লইয়া িফিরয়া আিসল। িদব -গঠন যুবতী।
বয়স কুিড়-বাইশ; রং ময়লা, িক  মুখখািন সু র, হিরেণর মত চাখ দুিটেত কুহক ভরা।
দিখেল িঝ-চাকরানী ণীর মেয় বিলয়া মেন হয় না। স অিতিথেদর মেধ  কাহারও
কাহারও মেন চা ল  সৃি  কিরয়া চিলয়া গল।

গরম গরম কাটেলট সহেযােগ চা পান কিরেত কিরেত অরিব  বিলল, খাসা
কাটেলট ভেজেছ। এিট আপনার িঝ?

াণহািরবাবু বিলেলন, হ াঁ। মািহনীেক উিড়ষ া থেক এেনিছ। রা া ভাল কের।
পানাহােরর পর খলা বিসল। সবস িত েম িতন তােসর খলা রািনং াশ আর

হইল। সকেলই বিশ কিরয়া টাকা আিনয়ািছল, াণহিরবাবু পাঁচেশা টাকা লইয়া দিখেত
বিসেলন।

দুই ঘ া খলা হইল। বিশ হার-িজত িক  হইল না; কহ প াশ টাকা িজিতল,
কহ। একেশা টাকা হািরল। াণহািরবাবু মােটর উপর হািরয়া রিহেলন। ি র হইল িতন
িদন পের আবার এখােন খলা বিসেব।

ফণীেশর মেন িক  সুখ নাই। স তাঁস খিলেত ভালবােস বেট, িক  জুয়াড়ী নয়।
তাহার মাথার উপর কড়া কৃিতর বাপ আেছন, টাকাকিড় স ে  স স ূণ াধীন নয়।
দেল পিড়য়া তাহােক এই জুয়ার ব াপাের জড়াইয়া পিড়েত হইয়ােছ, িক  দল ছািড়বার চ া
কিরেল তাহােক হাস া দ হইেত হইেব। ফণীশ িনতা  অিন াভের জুয়ার দেল সংযু
হইয়া রিহল।

ি তীয় িদন খলা খুব জিময়া গল। মািহনী মুগীর াই তির কিরয়ািছল। চা
সহেযােগ তাহাই খাইেত খাইেত খলা আর  হইল; তারপর মধ পেথ াণহািরবাবু িবলািত
ইি র একিট বাতল বািহর কিরেলন। ফণীেশর মদ সহ  হয় না, খাইেলই বিম আেস, স

খাইল না। অন  সকেল খাইল। অরিব  সবেচেয় বিশ খাইল। খলার বািজ উ েরা র
চিড়েত লািগল। সকেলই উে িজত, কবল াণহািরবাবু িনিবকার।

খলার শেষ িহসাব হইল; অরিব  ায় হাজার টাকা িজিতয়ােছ, আর সকেল
হািরয়ােছ। াণহািরবাবু দুইশত টাকা িজিতয়ােছন।

অতঃপর িত হ ায় একিদন-দুইিদন খলা বেস। খলায় কানও িদন একজন
হাের, কানও িদন অন  কহ হাের, বািক সকেল জেত। াণহািরবাবু কানও িদনই বিশ
হােরন না, মােটর উপর লাভ থােক।

খলার সে  সে  আর একিট পা ািভনয় আর  হইয়ািছল; তাহা মািহনীেক লইয়া।
মধুময় এবং মৃেগ  হয়েতা িভতের িভতের মািহনীর িত আকৃ  হইয়ািছল, িক  অরিব
এেকবাের িনল ভােব তাহার িপছেন লািগল। খলার িদন স সকেলর আেগ াণহািরবাবুর
বািড়েত যাইত এবং রা াঘেরর ােরর কােছ দাঁড়াইয়া মািহনীর সিহত রসালাপ কিরত।
এমন িক িদেনর বলা াণহিরবাবুর অনুপি িত কােল স তাঁহার বািড়েত যাইত এ প
অনুমানও করা যাইেত পাের। মািহনীর সিহত অরিবে র ঘিন তা কতদূর হইয়ািছল। বলা
যায় না, তেব মািহনী য েরর মেয় তাহােত স বড়মানুেষর কৃপাদৃি  উেপ া কিরেব
এ প মেন কিরবার কারণ নাই।

যােহাক, এইভােব পাঁচ-ছয় হ া কািটল। ফণীেশর মেন শাি  নাই, স ব ু েদর
এড়াইবার চ া কের। িক  এড়াইেত পাের না; অরিব  তাহােক ধিরয়া লইয়া যায়।
তারপর একিদন সকেলর ানচ ু  উ ীিলত হইল। তাহারা জািনেত পািরল াণহিরবাবু



পাকা জুয়ােচার, তাক সুি য় মৃত সাফাই কেরন। খুব খািনকটা বচসা হইল, তারপর
অিতিথরা খলা ছািড়য়া চিলয়া আিসল।

িহসােব জানা গল অিতিথরা েত েকই িতন-চার হাজার টাকা হািরয়ােছ এবং সব
টাকাই াণহিরর গেভ িগয়ােছ। সবেচেয় বিশ হািরয়ােছ অরিব ; ায় পাঁচ হাজার টাকা।

অরিব  ােব বিসয়া আফসাইেত লািগল, ‘আসুক না হাড়িগেল বুেড়া, ঠিঙেয় হাড়
েড়া করব।’ মধুময়, মৃেগ  মুেখ িকছু বিলল না, িক  তাহােদর ভাবভ ী দিখয়া মেন

হইল। াণহািরেক হােত পাইেল তাহারাও ছািড়য়া িদেব না।
াণহািরবাবু িক  ঁিশয়ার লাক, িতিন আর ােব মাথা গলাইেলন না। িদন সােতক

পের অরিব  বিলল, ‘ব াটা গা-ঢাকা িদেয়েছ। চল, ওর বািড়েত িগেয় উ ম-মধ ম িদেয়
আিস।’

ফণীশ আপি  কিরল, িক দরকার। টাকা যা যাবার স তা গেছই—
অরিব  বিলল, টাকা আমােদর হােতর ময়লা। িক  ব াটা ঠিকেয় িদেয় যােব? তুিম

িক বেল মৃেগন?
মৃেগন বিলল, িশ া দওয়া দরকার।
মধুময় বিলল, ওর বািড়েত একটা মেয়েলাক ছাড়া আর কউ থােক না, ভেয়র িকছু

নই।
একটা ট াি  ভাড়া কিরয়া াণহািরর বািড়র িদেক চিলল। িনেজেদর মাটের যাওয়া

বা নীয় নয়; ঐ রা াটা িনজন হইেলও, রাি কােল উলুডাঙা কািলয়াির হইেত ব  যানবাহন
যাতায়াত কের। তাহারা াণহািরর বািড়র কােছ চনা মাটর দিখেত পাইেব; তাছাড়া
অিভযা ীেদর মাটর-চালেকরা মুক-বিধর নয়, তাহারা গ  কিরেব। কাহােকও উ ম-মধ ম
িদেত হইেল সা ীসাবুদ যথাস ব কম থািকেলই ভাল।

াণহিরর বািড় হইেত একেশা গজ দূের ট াি  থামাইয়া চারজেন অবতরণ কিরল।
রা া িনরােলাক, মধুমেয়র হােত একটা বড় বদু িতক টচ িছল, তাহাই মােঝ মােঝ ািলয়া
ািলয়া তাহারা বািড়র িদেক অ সর হইল, ট াি - াইভারেক গািড় ঘুরাইয়া অেপ া

কিরেত বিলয়া গল।
ি তেলর ঘের আেলা িলেতেছ। নীেচ সদর দরজা খালা। রা াঘর হইেত ছ াঁক-

ছাঁক শ  আিসেতেছ, মািহনী রা া কিরেতেছ। সকেল িশকারীর মত িনঃশে  েবশ
কিরল।

সদের একটা ল া গােছর ঘর, তাহার বাঁ পাশ িদয়া দাতলায় উিঠবার িসঁিড়।
এইখােন দাঁড়াইয়া চারজেন িন ের পরামশ কিরল, তারপর অরিব  মধুমেয়র হাত হইেত
টচ লইয়া পা িটিপয়া িটিপয়া উপের উিঠয়া গল। িকছু ণ পের িফিরয়া আিসয়া বিলল,
িসঁিড়র মাথায় দরজা আেছ, মজবুত দরজা। িভতর থেক ব  িক বাইের থেক ব  বাঝা
গল না। ইেয়ল-লক লাগােনা।

আমরা পরামশ কিরয়া ি র হইল, নীেচর তলাটা ভাল কিরয়া খঁুিজয়া দখা দরকার।
বুেড়া ভাির ধূত হয়েতা উপেরর ঘের আেলা ািলয়া নীেচ অ কাের কাথাও লুকাইয়া
আেছ। অরিব  রা াঘেরর াের উঁিক মািরয়া আিসল, সখােন মািহনী ােরর িদেক িপছন
িফিরয়া একা রা া কিরেতেছ, অন  কহ নাই।

অতঃপর চারজন পৃথকভােব বািড়র ঘর িল ও িপছেনর খালা জিম ত াশ কিরেত
বািহর হইল।

পেনেরা িমিনট পের সকেল িসঁিড়র নীেচ িফিরয়া আিসল। কহই াণহািরেক খঁুিজয়া
পায় নাই। সুতরাং বুেড়া িন য় উপেরই আেছ। অরিব  বিলল, চল, আর একবার দার
ঠেল দখা যাক।



এবার চারজেনই িসঁিড় িদয়া উপের উিঠল। ব  কপােট চাপ িদেতই কপাট খুিলয়া
গল। ঘেরর িভতর আেলা িলেতেছ। ঘেরর মাঝখােন মেঝর উপর াণহির পা ার কাত
হইয়া পিড়য়া আেছন। তাঁহার িবরলেকশ মাথার ডান পােশ ল া র া  একটা দাগ, িতিন
যন মাথার ডান িদেক িসঁিথ কািটয়া িসঁিথর উপর িসঁদুর পিরয়ােছন। মুখ িবকৃত, দ
িন া ; াণহাির অি ম শয ায় শয়ন কিরয়া দশকেদর উে েশ  ভংিচ কািটেতেছন।

ণকাল ি ত থািকয়া চারজেন ড়মুড় কিরয়া িসঁিড় িদয়া নািময়া আিসল। তারপর
এেকবাের রা ায়।

ট াি র কােছ িগয়া দিখল ট াি - াইভার ীয়ািরং ইেলর উপর মাথা রািখয়া
ঘুমাইেতেছ। সকেল ঠাঁেটর উপর আঙুল রািখয়া পর রেক সাবধান কিরয়া িদল, তারপর
গািড়েত উিঠয়া বিসল। াইভার জািগয়া উিঠয়া গািড় চালাইয়া িদল।

চারজেন যখন ােব িফিরল তখন মা  নটা বািজয়ােছ। তাহারা একাে  বিসয়া
পরমাশ কিরল, কাহােকও িকছু বিলবার েয়াজন নাই। াণহিররর অপঘাত মৃতু র সংবাদ
অবশ  কাশ পাইেব, িক  তাহারা চারজন য াণহািরর বািড়েত িগয়ািছল তাহার কানও
মাণ নাই। ট াি - াইভারটা একেশা গজ দূের িছল। স তাঁহােদর াণহিরর বািড়েত
েবশ কিরেত দেখ নাই। সুতরাং অিভযােনর কথা ববাক চািপয়া যাওয়াই বুি র কাজ।

সিদন সােড় দশটা পয  ােব তাস খিলয়া তাহারা গৃেহ িফিরল। যন িকছুই হয়
নাই।

পরিদন াণহািরর মৃতু -সংবাদ শহের রা  হইল বেট, িক  ইহােদর চারজেনর নাম
হত ার সিহত জিড়ত হইল না। তৃতীয় িদন পুিলস অরিবে র বািড়েত হানা িদল। পুিলস
কমন কিরয়া জািনেত পািরয়ােছ।

িক  ইহারা চারজনই শহেরর মহাপরা া  ব ি , তাই এখনও কাহারও হােত দিড়
পেড় নাই। বািহেরও জানাজািন হয় নাই। পুিলস জার তদ  চালাইয়ােছ, সকলেকই
একবার কিরয়া ছঁুইয়া িগয়ােছ। কখন কী ঘেট বলা যায় না। ফণীেশর অব া শাচনীয়।
একিদেক খুেনর দায়, অন িদেক কড়া- কৃিত িপতৃেদব যিদ জািনেত পােরন স জুয়া
খিলেতেছ এবং খুেনর মামলায় জড়াইয়া পিড়য়ােছ তাহা হইেল িতিন য কী করেবন
ইত ািদ ইত ািদ।

ফণীেশর কািহনী শষ হইেত বােরাটা বািজয়া গল। তাহােক আ াস িদয়া ব ামেকশ
বিলল, বৗমােক বােলা ভাবনার িকছু নই, আিম সত  উদঘাটেনর ভার িনলাম। কাল
আমরা শহের বড়ােত যাব, একটা গািড় চাই।

ফণীশ বিলল, াইভারেক বেল দব ছাট গািড়টা আপনােদর জেন ই মাতােয়ন
থাকেব।

ফণীশ চিলয়া গল। আমরা আেলা িনভাইয়া শয়ন কিরলাম। িনেজর খােট ইয়া
ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল, মৃদুম  টািনেত লািগল।

িজ াসা কিরলাম, িক বুঝেল?
ব ামেকশ বিলল, পাঁচজন আসামীর মেধ  মা  একজনেক দেখিছ। বািক চারজনেক

না। দখা পয  িকছু বলা শ ।
পাঁচজন আসামী!
হাঁ। চাকরানীটােক বাদ দওয়া যায় না।
আর কথা হইল না। াণহির পা ােরর জীবন-লীলার িবিচ  পিরসমাি র কথা

ভািবেত ভািবেত ঘুমাইয়া পিড়লাম।
সকােল ঘুম ভািঙয়া দিখ ব ামেকশ টিবেল বিসয়া পরম মেনােযােগর সিহত িচিঠ

িলিখেতেছ। গা ঝাড়া িদয়া উিঠয়া বিসলাম, আড়েমাড়া ভািঙয়া বিললাম, কােক িচিঠ িলখছ?



সত বতীেক? দুিদন যেত না যেতই িবরহ চাগাড় িদল নািক?
ব ামেকশ িলিখেত িলিখেত বিলল, িবরহ নয়-িবকাশ।
িবকাশ।
িবকাশ দ ।
ও-িবকাশ। তােক িচিঠ িলখছ কন?
িবকােশর জেন  একটা চাকির যাগাড় কেরিছ। কয়লাখিনর ডা ারখানায় আদািলর

চাকির। তাই তােক আসেত িলখিছ।
বুেঝিছ।
ব ামেকশ আবার িচিঠ লখায় মন িদল। স িবকাশেক আিনয়া কয়লাখিনেত

বসাইেত চায়, িনেজ দূের থািকয়া কয়লাখিনর ত  সং হ কিরেব। আপিন রইেলন
ডরপািনেত পালাের পাঠাইেলন চর।

াতরােশর সময় ল  কিরলাম আজ ইি রার মুখ অেনকটা ফু ; ি ধা সংশেয়র
মঘ ফুিড়য়া সূেযর আেলা িঝকিমক কিরেতেছ। ফণীশ তাহােক বামেকেশর আ ােসর কথা
বিলয়ােছ।

আজও আমরা দুজেন াতরাশ হণ কিরেতিছ, দুই কতা ব  পূেবই কম েল চিলয়া
িগয়ােছন। ব ামেকশ টা  িচবাইেত িচবাইেত ইি রার িত কটা পাত কিরয়া বিলল,
তামার কতিট এেকবাের ছেলমানুষ।

ইি রা লি তভােব চ ু  নত কিরল; তারপর তাহার চােখ আবার উে গ ও শ া
িফিরয়া আিসল। এই মেয়িটর মেন ামী স ে  আশ ার অ  নাই; ব ামেকশ তাহােক
ভরসা িদয়া বিলল, ভাবনা নই, সব িঠক হেয় যােব। আমরা এখন ব ি ।

ইি রা চাখ তুিলয়া বিলল, কাথায় যােবন?
ব ামেকশ বিলল, এই এিদক ওিদক। িফরেত বাধ হয় দুপুর হেব। কতা যিদ

িজেগ াস কেরন, বােলা শহর দখেত বিরেয়িছ।
যাহার শষ হইেল আমরা উিঠলাম। মাটর- াইভার আিসয়া জানাইল, দুয়াের ত

গািড়।
 

গািড়েত উিঠয়া ব ামেকশ াইভারেক কুম িদল.আেগ পা -অিফেস চল।
পা -অিফেস িগয়া িচিঠখানােত এ ে স ডিলভাির িটিকট সাঁিটয়া ডােক িদল,

তারপর িফিরয়া আিসয়া াইভারেক বিলল, এবার থানায় চল। সদর থানা।
থানার িসংহ াের কনে বেলর পাহারা। ব ামেকশ বড় দােরাগীবাবুর সা াৎ াথনা

কিরেল স একখ  কাগজ বািহর কিরয়া বিলল, নাম আর দরকার িলেখ িদন-এ ালা
পাঠাি ।

ব ামেকশ কাগেজ িলিখল, গগন িম । মণীশ চ বতীর কয়লাখিন স েক।
অ ণ পের কনে বল িফিরয়া আিসয়া বিলল, আসুন।
েবশ কিরেল মুখ তুিলেলন, তারপর লাফাইয়া আিসয়া ব ামেকেশর হাত চািপয়া

ধিরয়া বিলেলন, এ িক কা ! আপিন গগন িম  হেলন কেব থেক।
গলার র িনয়া িচিনেত পািরলাম— েমাদ বরাট। কেয়ক বছর আেগ গালাপ

কেলানী ঘুিরেত এই শহেরর সদর থানার দােরাগীবাবু হইয়া আিসয়ােছন। িনকষকৃ  চহারা
এই কয় বছের একটু ভারী হইয়ােছ; মুেখর ধার িক  লশমা  ভাঁতা হয় নাই।

সমাদর কিরয়া আমােদর বসাইেলন। িকছু ণ অতীত-চবণ চিলল, তারপর
ব ামেকশ আমােদর এই শহের আসার কারণ বিলর। িনয়া েমাদবাবু বিলেলন, ঁ,
ফুলছুির কয়লাখিনর কসটা আমােদর ফাইেল আেছ, িক  িকছু করা গল না। এসব কাজ



পুিলেসর ারা ভাল হয় না; আমােদর অেনক লাক িনেয় কাজ করেত হয়, ম ি  থােক
না। আপিন পারেবন।

ব ামেকশ বিলল, িবকাশ দ েক মেন আেছ? তােক ডেক পাঠালাম, স
কয়লাখিনেত থেক সুলুক-স ান নেব।

েমাদবাবু বিলেলন, িবকাশেক খুব মেন আেছ। চৗকশ ছেল। তা আমােক িদেয়
যিদ কােনা কাজ হয়—

ব ামেকশ বিলল, আপনার কােছ। ও-কােজর জেন  আিম আিসিন, েমাদবাবু।
স িত এখােন একটা খুন হেয়েছ, াণহির পা ার নােম এক বৃ —

আপিন তার খবরও পেয়েছন?
না পেয় উপায় িক! আমরা যাঁর বািড়েত অিতিথ তাঁর ছেলই তা আপনার একজন

আসামী।
েমাদ বরাট মুেখর একিট ক ণ ভ ী কিরয়া বিলেলন, বড় মুশিকেল পেড়িছ,

ব ামেকশবাবু। য চারজেনর ওপর সে হ তারা সবাই এ শহেরর হতাকতা, চ  দাপট।
তাই ভাির সাবধােন পা ফলেত হে । সা ী-সাবুদ নই, সবই circumstantial
evidence, এেদর কাউেক যিদ ভুল কের ার কির, আমারই গদান যােব।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, এই চারজেনর মেধ  কার ওপর আপনার সে হ?
েমাদবাবু ভািবেত ভািবেত বিলেলন, চারজেনরই মািটভ সমান, চারজেনরই সুেযাগ

সমান। তবু মেন হয় এ অরিব  হালদােরর কাজ।
চারজেন এক জাট হেয় খুন করেত িগেয়িছল এমন মেন হয় না?
না।
বািড়েত একটা দাসী িছল, তার কথা ভেব দেখেছন?
দেখিছ। তার সুেযাগ িছল সবেচেয় বিশ িক  মািটভ খঁুেজ পাইিন।
ঁ। আপিন যা জােনন সব আমােক বলুন, হয়েতা আিম আপনােক সাহায  করেত

পাির।
সাহায  করেবন আপিন? ধন বাদ। আপনার সাহায  পাওয়া তা ভােগ র কথা,

ব ামেকশবাবু।
অতঃপর েমাদ বরাট যাহা বিলেলন তাহার মমাথ এই— য-রাে  াণহির পা ার

মারা যান স-রে  দশটার সময় উলুডাঙা কািলয়ািরর িদক হইেত একটা াক
আিসেতিছল। াক- াইভার হঠাৎ গািড় থামাইল, কারণ একটা ীেলাক রা ার মাঝখােন
দাঁড়াইয়া হাত নািড়য়া তাহােক থািমেত বিলেতেছ। গািড় থািমেল ীেলাকটা ছুিটয়া আিসয়া
বিলল, শীগিগর পুিলেস খবর দাও, এ বািড়র মািলকেক কারা খুন কেরেছ।

াক- াইভার আিসয়া থানায় খবর িদল। আধঘ ার মেধ  ই েপ র িবরাট সাে াপা
লইয়া অকু েল উপি ত হইেলন। মেয়টা তখনও ব াকুল চে  রা ার ধাের দাঁড়াইয়া
আেছ। তাহার নাম মািহনী, াণহিরর গৃেহ সই একমা  দাসী, অন  কানও ভৃত  নাই।

ই েপ র বরাট বািড়র ি তেল উিঠয়া লাশ দিখেলন; তাঁহার অনুচেররা বািড়
খানাত াশ কিরল। বািড়েত অন  কানও লাক নাই। মািহনীেক  কিরয়া জানা গল স
নীেচর তলায় রা াঘেরর পােশ একিট কুঠুিরেত শয়ন কের; কতাবাবু শয়ন কেরন উপেরর
ঘের। আজ স ার সময় শহর হইেত িফিরয়া িতিন নীেচর ঘের বিসয়া চা পান
কিরয়ািছেলন, তারপর উপের উিঠয়া িগয়ািছেলন। মািহনী রা া আর  কিরয়ািছল। বাবু
নটার পর নীেচ নািময়া আিসয়া আহার কেরন, আজ িক  িতিন নািমেলন না। আধঘ া
পের মািহনী উপের ডািকেত িগয়া দিখল ঘেরর মেঝায় কতাবাবু মিরয়া পিড়য়া আেছন।

লাশ চালান িদয়া বরাট মািহনীেক আবার জরা কিরেলন। জরার উ ের স বিলল,



স ার পর বািড়েত কহ আেস না; িকছুিদন যাবৎ চারজন বাবু রাে  তাস খিলেত
আিসেতন; যিদন তাঁহােদর আিসবার কথা সিদন বাবু শহর হইেত মাছ মাংস িকমা ইত ািদ
িকিনয়া আিনেতন, মািহনী তাহা রাঁিধয়া বাবুেদর খাইেত িদত। আজ বাবুরা আেসন নাই,
র েনর আেয়াজন িছল না। বাবুরা চারজনই যুবপু ষ, কতাবাবুর মত বুেড়া নয়। তাঁহারা
মাটের চিড়য়া আিসেতন; সাজেপাশাক হইেত তাঁহােদর ধনী বিলয়া মেন হয়। মািহনী
তাঁহােদর নাম জােন না। আজ স যখন রা া কিরেতিছল তখন কহ বািড়েত আিসয়ািছল।
িকনা তাহা স বিলেত পাের না। বািড়েত লাক আিসেল াণহির নীেচর তলায় তাহেদর
সে  দখা কিরেতন, উপেরর ঘের কাহােকও লইয়া যাইেতন না। কতাবাবু আজ নীেচ
নােমন নাই, নািমেল মািহনী কথাবাতার আওয়াজ িনেত পাইত।

জরা শষ কিরয়া বরাট বিলেলন, তুিম এখন িক করেব? শহের তামার জানােশানা
লাক আেছ?

মািহনী বিলল, না, এখােন আিম কাউেক িচিন না।
বরাট বিলেলন, তাহেল তুিম আমার সে  চল, রাি রটা থানায় থাকেব, কাল একটা

ব ব া করা যােব। তুিম মেয়মানুষ, একলা এ বািড়েত থাকেত পারেব কন?
মািহনী বিলল, আিম পারব। িনেজর ঘের দার ব  কের থাকব। আমার ভয় করেব

না।
সই প ব ব া হইল। বরাট একজন কনে বলেক পাহারায় রািখয়া ান

কিরেলন। াণহির স ে  অনুস ান কিরয়া েমাদবাবু জািনেত পািরেলন, াণহির কয়লা
ােবর ম র িছেলন। সখােন িগয়া খবর পাইেলন, াণহির চারজন ম েরর সে  িনয়িমত

তাস খিলেতন। ব াপার খািনকটা পির ার হইল; এই চারজন য াণহািরর বািড়েত তাস
খিলেত যাইেতন তাহা অনুমান করা গল।

েমাদবাবু চারজনেক পৃথকভােব জরা কিরেলন। তাহারা ীকার কিরল য মােঝ
মােঝ াণেহারর বািড়েত তাস খিলেত যাইত, িক  াণহিরর মৃতু র রাে  তাহার বািড়েত
িগয়ািছল। একথা দৃঢ়ভােব অ ীকার কিরল।

তাহােদর চারজন মাটর- াইভারেক েমাদ বরাট  কিরেলন। িতনজন াইভার
বিলল, স-রাে  বাবুরা মাটের চিড়য়া াণহািরর বািড়েত যান নাই। কবল একজন বিলল,
বাবুরা রাি  আ াজ আটটার সময় একসে  াব হইেত বািহর হইয়ািছেলন, িক  মাটের
না িগয়া পদ েজ িগয়ািছেলন, এবং ঘ াখােনক পের িফিরয়া আিসয়ািছেলন। তাঁহারা
একসে  কাথায় িগয়ািছেলন তাহা স জােন না।

বরাট তখন ট াি - াইভারেদর মেধ  খাঁজ-খবর লইেলন, শহের গাটা প াশ
ট াি  আেছ। শষ পয  একজন াইভার অন  একজন াইভারেক দখাইয়া বিলল-ও স-
রাে  ভাড়ায় িগয়ািছল, ওেক িজ াসা ক ন। ি তীয় াইভার তখন বিলল—উ  রাে
চারজন আেরাহী লইয়া স উলুডাঙা কয়লাখিনর রা ায় িগয়ািছল। বরাট াইভারেক কয়লা
ােব আিনয়া চুিপচুিপ চারজনেক দখাইেলন। াইভার চারজনেক সনা  কিরল।

তারপর িবরাট চারজনেক বার বার জরা কিরয়ােছন। িক  তাহারা অটলভােব সম
কথা অ ীকার কিরয়ােছ। পিরি িত দাঁড়াইয়ােছ এই য, একটা ট াি - াইভার ছাড়া অন
সা ী নাই; এ অব ায় শহেরর চারজন গণ মান  লাকেক খুেনর দােয় ার করা যায় না।

বয়ান শষ কিরয়া বরাট বিলেলন, আিম যতটুকু জানেত পেরিছ আপনােক
জানালাম। তেব একটা অবা র কথা বাধ হয় আপনােক জািনেয় রাখা ভাল। অন তম
আসামীর দাদা গািব  হালদার আমােক পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ িদেত এেসিছেলন।

তাই নািক?
হ াঁ। ভারী কৗশলী লাক। আমােক আড়ােল ডেক ইশারায় জািনেয়িছেলন য,



কসটা যিদ চাপা িদই তাহেল পাঁচ হাজার টাকা িবকিশশ পাব
ঘিড়েত দিখলাম বলা সােড় নটা।
ব ামেকশ বিলল, আপনার এখন কােনা জ রী কাজ আেছ িক? অকু লটা দখবার

ইে  আেছ।
বরাট বিলেলন, বশ তা, চলুন না।
ব ামেকশ িজ াসা কিরল, মেয়টা এখেনা ওখােনই আেছ নািক?
বরাট বিলেলন, আেছ বিক। তার কাথাও যাবার নই, ঐ বািড়েতই পেড় আেছ।
িতনজেন বািহর হইলাম; েমাদবাবু আমােদর গািড়েতই আিসেলন। গািড় চিলেত

আর  কিরেল ব ামেকশ াইভারেক বলল, য বািড়েত বাবুরা তাস খলেত যেতন সই
বািড়েত িনেয় চল।

াইভােরর িনিবকার মুেখ ভাবা র দখা গল না, স িনেদশ মত গািড় চালাইল।
দশ িমিনট পের াণহির পা ােরর বািড়র সামেন মাটর থািমল। বািড়র সদের কহ নাই।
বািড়টা দিখেত একটু উল  গােছর; চািরপােশ পাঁিচেলর বড়া নাই, রা া হইেত কেয়ক
হাত িপছাইয়া আ হীনভােব দাঁড়াইয়া আেছ। সদর দরজা খালা।

বরাট  কুি ত কিরেলন, এিদক ওিদক চািহয়া বিলেলন, হতভাগা কনে বলটা
গল কাথায়?

বরাট আেগ আেগ, আমরা তাঁহার িপছেন বািড়র মেধ  েবশ কিরলাম। রা াঘেরর
িদক হইেত হঁেড় গলার আওয়াজ আিসেতেছ। সইিদেক অ সর হইয়া দিখলাম উিদ-পরা
পাহারাওলা গাঁেফ চাড়া িদেত িদেত রা াঘেরর ােরর সামেন দাঁড়াইয়া অ বিতনীর সিহত
রসালাপ কিরেতেছ। আমােদর দিখয়া এেকবাের কাঠ হইয়া গল।

বরাট আর  চে  তাহার পােন চািহেলন, স কেলর পুতুেলর মত স ালুট কিরল।
িবরাট বিলেলন, বাইের যাও। সদর দরজা খালা রেখ তুিম এখােন িক করছ?

বরােটর টা স ূণ আল ািরক। অিত বড় িনেরট ব ি ও বুিঝেত পাের
পাহারাওলা এখােন িক কিরেতিছল। মি কা মধু ভাে র কােছ কী কের?

পাহারাওলা আবার স ালুট কিরয়া চিলয়া গল। বরাট তখন রা াঘেরর িভতের
সি  দৃি  রণ কিরেলন। মািহনী মেঝায় বিসয়া তরকাির কুিটেতিছল, তুিরেত উিঠয়া
বরােটর পােন স েনে  চািহল।

কােলা মেয়টার সারা গােয়—মুেখ চােখ অ স ালেন—কুহকভরা ই জাল, ভরা
যৗবেনর দািনবার আকষণ। যিদ রঙ ফসা হইত তাহােক অপূব সু রী বলা চিলত। তবু,
তাহার কােলা রেঙর মেধ ও এমন একিট িনশীথ-শীতল মাদকতা আেছ য মনেক আিব
কিরয়া ফেল।

িক  েমাদ বরাট কাঠেখা া মানুষ, িতিন বিলেলন, তুিম তাজা তরকাির পেল
কাথায়?

মািহনী বিলল, পাহারাওলাবাবু এেন িদেয়েছন। উিন িনেজর িসেধ তিরতরকাির
আমােক এেন দন, আিম রােধ িদই। আমারও হেয় যায়৷

বরাট গলার মেধ  শ  কিরয়া বিলেলন, ঁ, ভাির দয়ার শরীর দখিছ
পাহারাওলাবাবুর।

মািহনী বে াি  বুিঝল িকনা বলা যায় না,  কিরল, আমােক িক দরকার আেছ,
দােরাগাবাবু?

েমাদীবাবু বিলেলন, তুিম এখােনই থােকা। আমরা খািনক পের তামােক ডাকব।
আ া।
আমরা সদর দরজার িদেক িফিরয়া চিললাম। চিলেত চিলেত ব ামেকশ ি তমুেখ



বিলল, আপিন একটু ভুল কেরেছন, ই েপ র বরাট। আপনার উিচত িছল একজন বুেড়া
পাহারাওলােক এখােন বসােনা।

বরাট বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপিন ওেদর চেনন না। পাহারাওলারা যত বুেড়া
হয় তােদর রস তত বােড়।

ব ামেকশ হািসেত হািসেত বিলল, আর সুদেখার মহাজেনরা?
বরাট চিকেত ব ামেকেশর পােন চািহেলন, তারপর িন ের বিলেলন, সটা িঠক

বুঝেত পারিছ না, ব ামেকশবাবু। িক  পিরি িত সে হজনক। আপিন মেয়টােক জরা
কের দখুন না, বুেড়ার সে  ওর কােনা রকম ইেয় িছল িকনা।

দখব।
সদর দরজার পােশ উপের উিঠবার িসঁিড় িদয়া আমরা উপের উিঠলাম। িসঁিড়র

মাথায় মজবুত ভারী দরজা, তাহােত ইেয়ল-লক লাগােনা। বািড়র অন ান  দরজার তুলনায়
এ দরজা নূতন বিলয়া মেন হয়। হয়েতা াণহির পা ার বািড় ভাড়া লইবার পর এই ঘের
নূতন দরজা লাগাইয়ািছেলন।

বরাট পেকট হইেত চািব বািহর কিরয়া ার খুিলেলন। আমরা অ কার ঘের েবশ
কিরলাম। তারপর িবরাট একটা জানালা খুিলয়া িদেতই রৗে া ল আেলা ঘের েবশ
কিরল।

ঘের দুিট জানালা দুিট ার। একিট ার িসঁিড়র মুেখ, অন িট িপছেনর দয়ােল। ঘরিট
ল ায় চওড়ায় আ াজ পেনেরা ফুট চৗকশ। ঘের আসবাব িবেশষ িকছু নাই; একটা
ত েপােশর উপর িবছানা, তাহার িশয়েরর িদেক দয়াল ঘঁিষয়া একিট জগ ল লাহার
িস ুক। একটা দয়াল-আলনা হইেত াণহিরর ব ব ত জামা কাপড় ঝুিলেতেছ। াণহিরর
টাকার অভাব িছল না, িক  জীবন যাপেনর প িত িছল িনতা  মামুলী। মাথার কােছ
লাহার িস ুক লইয়া দরজায় ইেয়ল-লক লাগাইয়া িতিন ত েপােশর মিলন শয ায় শয়ন
কিরেতন।

বামেকশ ঘেরর চািরিদেক অনুসি ৎসু চ ু  বুলাইয়া িজ াসা কিরল, লাশ কাথায়
িছল?

িসঁিড়র দরজা হইেত হাত চােরক দূের মেঝর িদেক আঙুল দখাইয়া বরাট বিলেলন,
এইখােন।

ব ামেকশ নত হইয়া ানটা পরী া কিরল, বিলল, িরে র দাগ তা িবেশষ দখিছ
না। সামান  িছেটেফাঁটা।

বরাট বিলেলন, বুেড়ার গােয় িক র  িছল! চহারাটা িছল বউড় বাঁেশর মত।
ব ামেকশ বিলল, অবশ  মাথার খুিল ভাঙেল বিশ র পাত হয় না। —মারণা টা

পাওয়া গেছ?
না। ঘের কান অ  িছল না। বািড়েতও এমন িকছু পাওয়া যায়িন যােক মারণা

মেন করা যেত পাের। বািড়র চারপােশ ব  দূর পয  খঁুেজ দখা হেয়েছ, মারণাে র স ান
পাওয়া যায়িন।

যাক। িস ুক খুেল দেখিছেলন িন য়। িক পেলন?
িস ুেকর চািব পা ােরর কামের িছল। িস ুক খুেল পলাম িহেসেবর খেরা-

বাঁধােনা খাতা আর নগদ দশ হাজার টাকা।
দশ হাজার টাকা!
হ াঁ। বুেড়ার মহাজনী কারবার িছল তাই বাধহয় নগদ টাকা কােছ রাখেতা।
ঁ। ব াে  টাকা িছল?

িছল এবং এখেনা আেছ। ক পােব জািন না। টাকা কম নয়, ায় দড় লাখ।



তাই নািক! আ ীয়- জনরা খবর পেয়েছ?
বাধহয় কউ নই। থাকেল শকুিনর পােলর মত এেস জুটত।
শহের বুেড়ার একটা অিফস িছল েনিছ। সখােন ত াশ কের িকছু পেয়িছেলন?
অিফস মােন চার-কুটুিরর মত একটা ঘর। —দু' চারেট খাতাপ র িছল, তা থেক

মেন হয় মহাজনী কারবার ভাল চলত না।
ব ামেকশ িচ া কিরেত কিরেত কতকটা িনজমেনই বিলল, মহাজনী কারবার ভাল

চলত না, অথচ ব াে  দড় লাখ এবং িস ুেক দশ হাজার—িচ া হইেত জািগয়া উিঠয়া স
বিলল, ওই অন  দরজাটার বাইের িক আেছ?

বরাট বিলেলন, ােনর ঘর ইত ািদ।
এ দরজাটাও নূতন মজবুত দরজা। াণহির পা ার ঘরিটেক দুেগর মত সুরি ত

কিরয়ািছেলন, কারণ িস ুেক মাল আেছ।
ব ামেকশ দরজা খুিলল। স ীণ ঘের িপছেনর দয়ােল একিট ঘুলঘুিল িদয়া আেলা

আিসেতেছ, ঘুলঘুিলর নীেচ স  একিট দরজা। ঘের একিট শূন  বালিত ও িটেনর মগ ছাড়া
আর িকছু নাই।

স  দরজার উপের-নীেচ িছটিকিন লাগােনা। ব ামেকশ িছটিকিন খুিলয়া কপাট ফাঁক
কিরল। উঁিক মািরয়া দিখলাম, ােরর মুখ হইেত শীণ লাহার মই মািট পয  িগয়ােছ।
মথরখাটা রা া; াণহিরর দুেগ েবশ কিরবার ি তীয় পথ।

ব ামেকশ বরাটেক িজ াসা কিরল, আপিন স-রাে  যখন থম এেসিছেলন, এ
দরজা দুেটা ব  িছল?

বরাট বিলেলন, হ াঁ, দুেটাই ব  িছল। কবল সামেন িসঁিড়র দরজা খালা িছল।
ব ামেকশ বিলল, চলুন, এবার নীেচ যাওয়া যাক। মেয়টােক দুচারেট  কের

দিখ।
িয়ং- েমর মত সাজােনা নীেচর তলার য-ঘরটােত তাস খলা হইত। সই ঘের

আমরা বিসয়ািছ। মািহনী একটা চয়ােরর িপেঠ হাত রািখয়া আমােদর সামেন দাঁড়াইয়া
আেছ, তাহার মুেখ ভয় বা উে েগর িচ  নাই, ভাবভ ী বশ সংযত এবং সংবৃত।

মেন মেন াণহািরর িনরাভরণ শয়নকে র সিহত সুসি ত িয়ং- েমর তুলনা
কিরেতিছ, ব ামেকশ মািহনীেক  কিরল, তুিম াণহিরবাবুর কােছ কতিদন চাকির
করছ?

মািহনী বিলল, দুবছেরর বিশ।
াণহািরবাবু যখন কটেক িছেলন তখন থেক তুিম ওঁর কােছ আছ?

আে  হ াঁ।
াণহািরবাবুর আ ীয়- জন কউ আেছ?

জািন না। কখেনা দিখিন।
তুিম কত মাইেন পাও?
কটেক িছল দশ টাকা মাইেন আর খাওয়া-পরা। এখােন আসার পর পাঁচ টাকা

মাইেন বািড়েয় িদেয়িছেলন।
াণহিরবাবু কমন লাক িছেলন?

একটু চুপ কিরয়া থািকয়া মািহনী বিলল, ‘িতিন আমার মািলক িছেলন, ভাল লাকই
িছেলন।’ অথাৎ, িতিন আমার মািলক িছেলন তাঁহার িন া কিরব না, তামরা বুিঝয়া লাও।

ব ামেকশ বিলল, িতিন কৃপণ িছেলন?
মািহনী চুপ কিরয়া রিহল। ব ামেকশ ি রেনে  তাহার পােন চািহয়া বিলল, তামার

সে  তাঁর স  িক রকম িছল?



মািহনী একটু িব য়ভের ব ামেকেশর পােন চাখ তুিলল, তাহার ঠাঁেটর কােণ
যন একটু চটুলতার িঝিলক খিলয়া গল। তারপর স শা ের বিলল, ভালই িছল। িতিন
আমােক হ করেতন।

ব ামেকশ বিলল, ঁ। তাঁর ীেলাক-ঘিটত কােনা দাষ িছল?
আে  না। বুেড়ামানুষ িছেলন, ওসব দাষ িছল না। কবল তাস খলার নশা িছল।
যাক। তুিম এখন িনেজর কথা বল। াণহািরবাবু খুন হেয়েছন, তা সে ও তুিম

একলা এ বািড়েত পেড় আছ কন?
কাথায় যাব? এ শহের তা আমার কউ নই।
দেশ িফের যা  না কন?
তাই যাব। িক  দেরাগাবাবু কুম িদেয়েছন যতিদন না খুেনর িকনারা হয় ততিদন

কাথাও যেত পাব না।
দেশ তামার ক আেছ।
বুেড়া মা-বাপ আেছ।
আর ামী?
মািহনী চিকেত চাখ তুিলয়া আবার েচাখ নীচু কিরয়া ফিলল, ে র উ র িদল

না।
িবেয় হেয়েছ িন য়?
মািহনী নীরেব ঘাড় নািড়ল।
ামী কাথায়?
মািহনী ঘাড় তুিলয়াই ধীের ধীের উ র িদল, ামী ঘর ছেড় চেল িগেয়েছ, আর

িফের আেসিন৷
ব ামেকশ তাহার উপর দৃি  িনব  রািখয়া িসগােরট ধরাইল, কতিদন হল ামী

ঘরছাড়া হেয়েছ?
িতন বছর।
ামী কী কাজ করত?

কল-কারখানায় কাজ করত।
িববাগী হেয় গল কন?
মািহনীর অধেরা  একটু সািরত হইল, স ব ামেকেশর িত একিট চিকত চপল

কটা  হািনয়া বিলল, জািন না।
ইহােদর ে া র িনেত িনেত এবং মািহনীেক দিখেত দিখেত ভািবেতিছ,

মেয়টার ভাব-চির  কমন? স ির া, না িরণী? স য- ণীর মেয় তাহেদর মেধ
একিন া ও পিত েত র ান খুব উ  নয়। ঐিহক েয়াজেনর তাড়নায় তাহােদর জীবন
িবপেথ-কুপেথ স রণ কের। অথচ মািহনীেক দিখয়া িঠক সই জাতীয় সাধারণ িব-
চাকরানী ণীর মেয় বিলয়া মেন হয় না। কাথায় যন একটু তফাৎ আেছ। তাহার
যৗবন-সুলভ চপলতা চটুলতার সে  চিরে র দৃঢ়তা ও সাহস আেছ। এ মেয় যিদ ন -দু
হয়, স ােন জািনয়া বুিঝয়া ন -দু  হইেব, বাহ  েয়াজেনর তািগেদ নয়।

ব ামেকশ িসগােরেট দুটা ল া টান িদয়া বিলল, য চারজন বাবু এখােন তাস
খলেত আসেতন তাঁেদর তুিম কেয়কবার দেখছ— কমন?

মািহনীর চ ু  দুিট একবার দি েণ-বােম স রণ কিরল, অধেরা  ণকাল িবভ
হইয়া রিহল, যন স হািসেত িগয়া থািময়া গল। তারপর বিলল, ‘হ াঁ, কেয়কবার দেখিছ।’
স বুিঝয়ােছ ব ামেকেশর  কান িদেক যাইেতেছ।

ব ামেকশ িজ াসা কিরল, ওেদর মেধ  ক কমন লাক তুিম বলেত পার?



অব  হািস এবার পির ু ট হইয়া উিঠল। মািহনী একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বিলল, ক
কমন মানুষ তা িক মুখ দেখ বলা যায় বাবু? তেব একজন িছেলন সবেচেয় ছেলমানুষ
আর সবেচেয় ভােলামানুষ। বািক িতনজন—’ স থািময়া গল।

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, বািক িতনজন কমন লাক?
হািসমুেখ িজভ কািটয়া মািহনী বিলল, আিম জািন না বাবু।
মািহনীর একটা মতা আেছ, স ‘জািন না’ বিলয়া অেনক কথা জানাইয়া িদেত

পাের।
ব ামেকশ িসগােরেটর দ াংশ জানালার বািহের ফিলয়া িদয়া বিলল, এঁরা তাস

খলার সময় ছাড়াও অন  সমেয় আসেতন িক?
মািহনী কিড়কােঠর িদেক চাখ তুিলয়া বিলল, একজন আসেতন। কতাবাবু

সকালেবলা আিপস চেল যাবার পর আসেতন।
ক িতিন?
নাম জািন না বাবু। কােলা মাটা মত চহারা, খুব ছঁেদা কথা বলেত পােরন।
বরাট অ ু ট ের বিলেলন, অরিব  হালদার।
ব ামেকশ মািহনীেক বিলল, তাহেল তামার সে ই িতিন দখা করেত আসেতন?
মািহনী কবল ঘাড় নািড়ল।
ব ামেকশ বিলল, কােনা াব কেরিছেলন?
মািহনীর দৃি  হঠাৎ কিঠন হইয়া উিঠল, স তী  ের বিলল, সানার আংিট িদেত

এেসিছেলন, িসে র শািড় িদেত এেসিছেলন।
তুিম িনেয়িছেল?
না। আমার ই ৎ অত স া নয়।
ব ামেকশ িকছু ণ তাহােক িনিব চে  িনরী ণ কিরল, তারপর বিলল, আ া, আজ

এই পয । পের যিদ দরকার হয় আবার সওয়াল করব। —তুিম উিড়ষ ার মেয়, িক
পির ার বাংলা বলেত পােরা দখিছ।

মািহনীর সুর এবার নরম হইল। স বিলল, বাবু, আিম ছেলেবলা থেক বাঙালীর
বািড়েত কাজ কেরিছ।

িফিরবার পেথ ভািবেত লািগলাম, মািহনী-বিণত ছেলমানুষ এবং ভােলামানুষ
লাকিট অবশ  ফণীশ। অন  িতনজেনর মেধ  অরিব  হালদার দু’কান-কাঁটা ল ট। আর
বািক দুজন? বাধ হয় অতটা বহায়া নয়, িক  মেন লাভ আেছ; ডুিবয়া ডুিবয়া জল পান
কেরন। মািহনী বিলয়ািছল, তাহার ই ৎ অত স া নয়। তাহার ই েতর দাম কত?
পেযৗবেনর অনুপােতই িক ই েতর দাম বােড় এবং কেম? িকংবা অন  কানও িনিরখ

আেছ? এ ে র উ র একমা  িবেশষ  ব ি ই িদেত পােরন।
থানার সামেন িবরাট নািময়া গেলন।
ব ামেকশ বিলল, ওেবলা আবার আসব। িসিভল সাজন-িযিন আটি  কেরেছন—তাঁর

সে  দখা করেত হেব।
বরাট বিলেলন, আসেবন। আিম িসিভল সাজেনর সে  সময় িঠক কের রাখব। িপ

এম িরেপাট অবশ  তির আেছ।
ব ামেকশ বিলল, িপ এম িরেপাটও দখব।
বরাট বিলেলন, আ া। চারেট থেক সােড় চারেটর মেধ  অ ািপেয় েম  কের

রাখব।
বািড় িফিরলাম তখন বােরাটা বািজয়ােছ। িকয়ৎকাল পের মণীশবাবুরা িফিরেলন।

মণীশবাবু  তুিলয়া ব ামেকেশর পােন চািহেল স বিলল, আপিন িনি  থাকুন, যা



করবার আিম করিছ। পুিলেসর সে  দখা কেরিছ। একটা ব ব া হেয়েছ, পের আপনােক
সব জানােবা।

মণীশবাবু স  হইয়া ান কিরেত চিলয়া গেলন। ফণীশ উৎসুকভােব আমােদর
আেশপােশ ঘুর ঘুর কিরেত লািগল। ব ামেকশ হািসয়া বিলল,“তুিমও িনি  থােকা, কাজ
খািনকটা এিগেয়েছ। িবেকেল আবার ব ব।

বলা িতনেটর সময় িপতাপু  আবার কােজ বািহর হইেলন। আমরা সুরপিত ঘটেকর
দ ের গলাম। সুরপিতবাবু আমােদর অিফস-ঘের বসাইয়া কয়লাখিন চালােনা স ে  নানা
তথ  নাইেত লািগেলন। তারপর ারেদেশ দুইিট যুবেকর আিবভাব ঘিটল। খ র-পরা
শা িশ  চহারা, মুেখ বুি ম ার সিহত িবনীত ভাব। সুরপিতবাবু বিলেলন, এই য তামরা
এেসছ! গগনবাবু, এেদরই কথা আপনােক বেলিছলাম। ওরা দুই ভাই, নাম িব নাথ আর
জগ াথ। ওেদর আিম িনেজর হােত কাজ িশিখেয়িছ। বয়স কম বেট, িক  কাজকেম
এেকবাের পা ।

ব ামেকশ বিলল, বশ বশ। এখানকার কাজ ছেড় অন  জায়গায় যেত আপনােদর
আপি  নই তা?

িব নাথ ও জগ াথ মাথা নািড়য়া জানাইল, আপি  নাই।
সুরপিতবাবু বিলেলন, ওেদর দুজনেক িক  একসে  ছাড়েত পারব না, তাহেল

আমার কােজর িত হেব। ওেদর মেধ  একজনেক আপনারা িনন, যােক আপনােদর
পছ ।

তাই সই বিলয়া ব ামেকশ পেকট হইেত নাটবুক বািহর কিরয়া দুজেনর নাম-ধাম
িলিখয়া লইল, বিলল, যথাসময় আিম আপনােক িচিঠ দব।

িব নাথ ও জগ াথ নম ার কিরয়া চিলয়া গল। ব ামেকশ সুরপিতবাবুেক বিলল,
দু’জনেকই আমার পছ  হেয়েছ। আপিন যােক িদেত চান তােকই নব।

সুরপিত খুিশ হইয়া বলেলন, ওরা দুই ভাই সমান কােজর লাক, আপনার যােকই
িদন ঠকেবন না।

চারেট বািজেত আর দির নাই দিখয়া আমরা উিঠলাম।
বরাট অিফেস িছেলন, বিলেলন, িসিভল সাজন সােড় চারটার সময় দখা করেবন।

এই িনন পা -মেটম িরেপাট।
ব ামেকশ িরেপােট চাখ বুলাইয়া ফরৎ িদল। তারপর আমরা হাসপাতােলর িদেক

রওনা হইলাম। িসিভল সাজন মহাশেয়র অিফস হাসপাতােল।
িসিভল সাজন িবরাজেমাহন ঘাষাল অিফেস বিসয়া গড়গড়ায় তামাক টািনেতিছেলন।

বয়  ব ি , ূল গৗরবণ সুদশন চহারা, আমােদর দিখয়া অ হাস  কিরয়া উিঠেলন।
বিলেলন, ‘আপনার আসল নাম আিম জেন ফেলিছ, ব ামেকশবাবু। ই েপ র বরাট ধা া
দবার চ া কেরিছেলন, িক  ধা া িটকল না।’ বিলয়া আবার অ হাস  কিরেলন।

ব ামেকশ িবনীতভােব বিলল, ব-কায়দায় পেড় প  পা বেক ছ নাম হণ করেত
হেয়িছল, আিম তা সামান  লাক। একটা গাপনীয় কােজ এখােন এেসিছ, তাই গা-ঢাকা
িদেয় থাকেত হেয়েছ।

ভয় নই, আমার পট থেক কথা ব েব না। বসুন।
িকছু ণ সাধারণভােব আলাপ-আেলাচনা হাস -পিরহাস চিলল। ডা ার ঘাষাল

আন ময় পু ষ, সারাজীবন মড়া ঘাঁটয়াও তাঁহার ত ূ ত অ হাস  শিমত হয় নাই।
অবেশেষ কােজর কথা আর  হইল। ব ামেকশ বিলল, ‘ াণহির পা ােরর পা -

মেটম িরেপাট আিম দেখিছ। আপনার মুেখ অিতির  িকছু নেত চাই। লাকিট বুেড়া
হেয়িছল, রাগা-পাটকা িছল, তার দিহক শি  িক িকছুই অবিশ  িছল না?’



িবরাজ বাবু বিলেলন, দিহক শি —
মােন— যৗবন। পু েষর যৗবন অেনক বয়স পয  থাকেত পাের; একেশা বছর

বয়েস ছেলর বাপ হেয়েছ এমন নিজরও পাওয়া স ম িছল?
িবরাজবাবু আবার অ হাস  কিরয়া বিলেলন, ও-এই কথা জানেত চান? তা ডা ােরর

কােছ এত ল া িকেসর? না, াণহির পা ােরর শরীের রস-কষ িকছু িছল না, এেকবাের
ং ’কা ং।’ দু’বার গড়গড়ায় টান িদয়া বিলেলন, আিম ল  কেরিছ। যারা রাতিদন

টাকার ভাবনা ভােব তােদর ওসব বিশ িদন থােক না। াণহির পা ার তা সুদেখার
মহাজন িছল।

মেন হইল ব ামেকশ একটু িনরাশ হইয়ােছ। েণক কুি ত কিরয়া থািকয়া স
বিলল, আ া, ওকথা যাক। এখন মারণাে র কথা বলুন। খুিলর ওপর ওই একটা চা  
ছাড়া আর কাথাও আঘােতর দাগ িছল না?

না।
মাথােতই মৃতু  ঘেটিছল?
হ াঁ।
অ টা কী ধরেনর িছল?
িবরাজবাবু িকছু ণ গড়গড়া টািনেলন, কী রকম অ  িছল বলা শ । অ টা ল া

গােছর, ল া এবং ভারী। কাটািরর মত ধারােলা নয়, আবার পুিলেসর েলর মত ভাঁতাও
নয়—

ব ামেকশ বিলল, ইেলকি ক টচ হেত পাের িক?
‘ইেলকি ক টচ!’ িবরাজবাবু মাথা নািড়েলন, ‘না, তােত এমন পির ার কাটা দাগ

হেব না। এই ধ ন, কাটািরর ফলার উে া িপঠ িদেয়, অথাৎ িশরদাঁড়ার িদক িদেয় যিদ
সেজাের মাথায় মারা যায় তাহেল ওইভােব খুিলর হাড় ভাঙেত পাের।

রা াঘেরর হাতা বিড় খুি —?
না, তার চেয় ভারী িজিনস।
ব ামেকশ িকছু ণ গােল হাত িদয়া বিসয়া রিহল, তারপর বিলল, অ টাই ভািবেয়

তুেলেছ। যােদর ওপর সে হ তারা দা-কাটাির জাতীয় অ  িনেয় খুন করেত িগেয়িছল িঠক
িব াস হে  না। তেব এেকবাের অস ব নয়। আ া, আর একটা ে র উ র িদন।
আততায়ী সামেনর িদক থেক অ  চািলেয়িছল, না িপছন িদক থেক?

িবরাজবাবু তৎ ণাৎ বিলেলন, সামেনর িদক থেক। কপাল থেক মাথার মাঝখান
পয  হাড় ভেঙেছ, িপছন িদেকর হাড় ভােঙিন।

িপছন িদক থেক মারা এেকবােরই স ব নয়?
িবরাজবাবু ভািবয়া বিলেলন, পা ার যিদ চয়াের বেস থাকত তাহেল ওভােব মারা

স ব হত, দাঁিড়েয় থাকেল স ব নয়। তেব যিদ আততায়ী দশ ফুট ল া হয়—
ব ামেকশ হািসেত হািসেত উিঠয়া দাঁড়াইল, দশ ফুট ািঘমার লাক এখােন থাকেল

নজের পড়ত। আ া, আজ চিল। নম ার।
থানায় িফিরয়া বরাট বিলেলন, অতঃপর? বািক িতনজন আসামীেক দশন করেত

চান?
ব ামেকশ বিলল, চাই বিক। এখন তােদর বািড়েত পাওয়া যােব?
বরাট বিলেলন, না, এসময় তারা খলাধুেলা করেত ােব আেস।
তাহেল এখন থাক। আপনার সে  ােব গেল িশকার ভড়েক যােব! ভাল কথা,

পা ােরর িহেসেবর খাতাটা িদেত পােরন? ওটা নেড়েচেড় দখেত চাই, যিদ িকছু পাওয়া
যায়।



অিফেসই আেছ, িনেয় যান। আর িকছু?
আর—একটা কাজ করেল ভাল হয়। াণহির পা ােরর অতীত স ে  িকছুই জানা

দুই দেড়ক আেগ বুেড়া কটেক িছল। কটেকর পুিলস দ র থেক িকছু খবর পাওয়া যায়
না-িক?

বরাট বিলেলন, কটেকর পুিলস দ ের খাঁজ িনেয়িছলাম, াণহির পা ােরর পুিলস-
রকড নই। তেব তার স ে  সাধারণভােব যিদ জানেত চান, আমার একজন চনা
অিফসার কেয়ক বছর কটেক আেছন—ই েপ র প নায়ক। তাঁেক িলখেত পাির।

তাই ক ন। ই েপ র প নায়কেক টিল াম কের িদন, যত শীগিগর খবর পাওয়া
যায়। আজ উঠলাম, কাল সকােলই আবার আসিছ।

নশ ভাজেনর পর মণীশবাবু উপের চিলয়া গেলন, আমরা িনেজেদর ঘের
আিসলাম। মাথার উপর পাখা খুিলয়া িদয়া আিম শয়েনর উপ ম কিরলাম, ব ামেকশ িক
ইল না, াণহিরর িহসােবর খাতা লইয়া টিবেলর সামেন বিসল। খেরা-বাঁধােনা দুভাঁজ

করা ল া খাতা, তাহােত দশী প িতেত িহসাব লখা।
ব ামেকশ িহসােবর খাতার গাড়া হইেত ধীের ধীের উ াইেতেছ, আিম খােটর ধাের

বিসয়া িসগােরট ায় শষ কিরয়া আিনয়ািছ, এমন সময় ফণীশ আিসয়া ােরর কােছ
দাঁড়াইল। ব ামেকশ মুখ তুিলয়া তাহােক দিখল, তারপর এক অ ুত কাজ কিরল। তাহার
সামেন টিবেলর উপর একিট কােচর কাগজ-চাপা গালক িছল, স চিকেত তাহা তুিলয়া
লইয়া ফণীেশর িদেক ছঁুিড়য়া িদল।

ফণীশ টপ কিরয়া সটা ধিরয়া ফিলল, নেচৎ মেঝয় পিড়য়া চুণ হইয়া যাইত।
ব ামেকশ হািসয়া ডািকল, এস ফণীশ।

ফণীশ িবি ত হতবুি  মুখ লইয়া কােছ আিসল, ব ামেকশ কােচর গালাটা তাহার
হাত হইেত লইয়া বিলল, অবাক হেয় গছ দখিছ। ও িকছু নয়, তামার িরে  পরী া
করিছলাম। বােসা, কেয়কটা  করব।

ফণীশ সামেনর চয়াের বিসল। ব ামেকশ বিলল, তুিম আজকাল ােব যাও না?
ফণীশ বিলল, ওই ব াপােরর পর আর যাইিন।
ব ামেকশ বিলল, যাওিন কন? হঠাৎ যাওয়া ব  করেল লােকর দৃি  আকষণ

কের।
ফণীশ বিলল, আ া, কাল থেক যাব।
আমরাও যাব। অিতিথ িনেয় যেত বাধা নই তা?
না। িক — ােব আপনার িকছু দরকার আেছ িক?
তামার িতন ব ু েক আড়াল থেক দখেত চাই। —আ া, একটা কথা বল দিখ,

সিদন তামরা য াণহির পা ারেক ঠঙােত িগেয়িছেল তামােদর হােত অ শ  িকছু
িছল?

অ  িছল না। তেব মধুময়বাবুর হােত একটা ল া টচ িছল, মু ুওয়ালা টচ। আর
মৃগা বাবুর হােত িছল বেতর ছিড়।

িক রকম ছিড়? মাটা, না লচপেচ?
লচপােচ। যােক swagger came বেল।
ঁ, তামার হােত িকছু িছল না?

না।
অরিব  হালদােরর হােত?
না।
কাপড়- চাপেড়র মেধ  লাহার ডা া িক ঐরকম িকছু লুিকেয় িনেয় যাওয়া স ব



িছল?
না। গরেমর সময়, সকেলর গােয়ই হা া াম-কাপড় িছল, ধুিত আর পা ািব।

কা র সে  ওরকম িকছু থাকেল নজের পড়ত।
ঁ— ব ামেকশ িসগােরট ধরাইয়া িকছু ণ টািনল, শেষ বিলল, কাথা িদশা খঁুেজ

পাই না। তুিম যাও, েয় পেড়া িগেয়। —কিবতা আওড়ােত পােরা? বৗমােক বােলা—
িনিশিদন ভরসা রািখস ওের মন হেবই হেব।

ফণীশ লি ত মুেখ চিলয়া গল। আিম শয়ন কিরলাম। ব ামেকশ আরও িকছু ণ
খাতা দিখল, তারপর আেলা িনভাইয়া ইয়া পিড়ল।

অ কাের  কিরলাম, খুব তা কিবতা আওড়া , আজ সারািদেন িকছু পেল?
উ র আিসল, িতনিট ত  আিব ার কেরিছ। এক- াণহির পা ারেক িযিন খুন

কেরেছন তাঁর টাকার লাভ নই; দুই-িতিন সব সাচী; িতন— মািহনীর মত মেয়র জন  য-
কউ খুন করেত পাের। —এবার ঘুিমেয় পড়।

সকােল ঘুম ভািঙয়া দিখলাম ব ামেকশ আবার িহেসেবর খাতা লইয়া বিসয়ােছ।
তারপর যথাসমেয় াতরাশ হণ কিরয়া বািহর হইলাম। ব ামেকশ িহসােবর খাতিট

সে  লইল।
থানায় প িছেল ই েপ র িবরাট হািসয়া বিলেলন, এরই মেধ  িহেসেবর খাতা শষ

কের ফলেলন?
ব ামেকশ বিলল, এ খাতায় মা  দড় বছেরর িহেসব আেছ, অথাৎ এখােন আসার

পর াণহির নতুন খাতা আর  কেরিছল।
বরাট িজ াসা কিরেলন, িকছু পেলন?
ব ামেকশ বিলল, খুেনর ওপর আেলাকপাত কের এমন িকছু পাইিন। িক  একটা

সামান  িবষেয় খটকা লেগেছ।
কী িবষয়?
একজন ট াি - াইভােরর সে  াণহিরর ব ব া িছল, স রাজ তােক ট াি েত

বািড় থেক িনেয় আসত, আবার বািড় প েছ িদত। মািসক ভাড়া দবার ব ব া িছল
িন য়। িক  িহেসেবর খাতায় দখিছ িঠক উে া। এই দখুন খাতা।’ ব ামেকশ খাতা
খুিলয়া দখাইল। খাতার িত পৃ ায় পাশাপািশ জমা ও খরেচর । খরেচর ে  এক
পয়সা দুই পয়সার খরচ পয  লখা আেছ, িক  জমার । অিধকাংশ িদনই শূন । মােঝ
মােঝ কানও খাতক সুদ জমা িদয়ােছ তাহার উে খ আেছ। ব ামেকশ আঙুল িদয়া
দখাইল, ‘এই দখুন, ৩রা মাঘ জমার কলেম লখা আেছ, ট াি - াইভার ৩৫ টাকা।
এমিন েত ক মােসই আেছ। িক  খরেচর কলেম ট াি  বাবদ কােনা খরেচর উে খ
নই।’

হয়েতা ভুল কের খরচটা জমার কলেম লখা হেয়িছল।
েত ক মােসই িক ভুল হেব?
ঁ। আপনার িক মেন হয়?

বুঝেত পারিছ না। খাতায় জুয়া খলার লাভ- লাকসােনর িহেসবও নই। একটু
রহস ময় মেন হয় না িক?

তা মেন হয় বিক। এ িবষেয় িক করা যেত পাের?
ব ামেকশ ভািবয়া বিলল, াণহির যার ট াি েত যাতায়াত করত তােক পেল

সওয়াল জবাব করা যায়। তােক চেনন নািক?
বরাট বিলেলন, না, তার খাঁজ করা দরকার মেন হয়িন। এক কাজ করা যাক, ভুবন

দাসেক ডেক পাঠাই, স িন য় স ান িদেত পারেব।



ভুবন দাস?—
স-রাে  ওেদর চারজনেক য ট াি - াইভার াণহিরর বািড়েত িনেয় িগেয়িছল তার

নাম ভুবেন র দাস।
ও-তােক িক পাওয়া যােব?
কােছই ট াি - া । আিম ডেক পাঠাি ।
পেনেরা িমিনট পের ভুবেন র দাস আিসয়া স ালুট কিরয়া দাঁড়াইল। দাহারা চহারা,

খাঁিক প া ু লুন ও শাট, মাথায় গাডসােহেবর মত টুিপ। বয়স আ াজ ি শ-বি শ, চাখ দুিট
অ ণাভ, মুখ গভীর। সে হ হইল লাকিট নশাভাঙ কিরয়া থােক।

বরাট ঘাড় নািড়য়া ব ামেকশেক ইি ত কিরেলন, ব ামেকশ ভুবন দাসেক একবার
আগাপা লা দিখয়া লইয়া  আর  কিরল, তামার নাম ভুবন দাস। িমিলটািরেত িছেল?

ভুবন দাস বিলল, আে ।
িসপাহী িছেল?
আে  না, াক- াইভার৷
ট াি  চালা  কত িদন?
িতন-চার বছর।
িতন-চার বছর এখােনই ট াি  চালা ?
আে  না, এখােন বছর দেড়ক আিছ, তার আেগ কলকাতায় িছলাম।
বািড় কাথায়?
মিদনীপুর জলা, ভগবানপুর াম।
তুিম সিদন চারজনেক িনেয় াণহির পা ােরর বািড়েত িগেয়িছেল?
আে  বািড়েত নয়, বািড় থেক খািনকটা দূের।
বশ। তামার ট াি েত যেত যেত ওরা িনেজেদর মেধ  কথাবাতা বেলিছল?
ভুবন দাস একটু নীরব থািকয়া বিলল, বেলিছল। আিম সব কথায় কান কিরিন।
ব ামেকশ বিলল, িকছু মেন আেছ?
ভুবন দাস আবার িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, বাধ হয় কােনা মেয়েলােকর

স ে  কথা হি ল। চাপা গলায় কথা হি ল, ভাল নেত পাইিন।
ব ামেকশ বিলল, আ া যাক। বল দিখ, তামার চারজন যা ীর কা র হােত

কােনা অ  িছল?
একজেনর হােত ছিড় িছল।
আর কা র হােত িকছু িছল না?
ল  কিরিন।
তুিম নশা কর?
আে  না বিলয়া ভুবন দাস ই েপ র বরােটর িদেক ব  কটা পাত কিরল।
শহের তামার বাসা কাথায়?
বাসা নই। রাি ের গািড়েতই েয় থািক।
গািড় তামার িনেজর?
আে  হ াঁ।
শহেরর অন  ট াি - াইভােরর সে  তামার িন য় জানােশানা আেছ।
জানােশানা আেছ, বিশ মলােমশা নই।
বলেত পােরা, কার ট াি েত চেড় াণহির পা ার শহের যাওয়া-আসা করেতন?
মেন হইল। ভুবন দােসর র াভ চােখ একটু কৗতুেকর িঝিলক খিলয়া গল। স

িক  গ ীর েরই বিলল, আে  স ার, আমার ট াি েত।



আমরা অবাক হইয়া চািহয়া রিহলাম। তারপর িবরাট কড়া সুের বিলেলন, একথা
আেগ আমােক বলিন কন?

ভুবন বিলল, আপিন তা সুেধানিন স ার।
ব ামেকশ হািস চািপয়া পেকট হইেত িসগােরট বািহর কিরল। ট াি - াইভার

স দায় অকারেণ বাক  ব য় কের না। অবশ  ভাড়া লইয়া ঝগড়া বািধেল ত  কথা।
ব ামেকশ বিলল, তুিম তাহেল াণহির পা ারেক আেগ থাকেতই িচনেত?
ভুবন বিলল, আে ।
িতিন িক রকম লাক িছেলন?
ভাল লাক িছেলন স ার, কখেনা ভাড়ার টাকা ফেল রাখেতন না। ভুবেনর কােছ

ইহাই সাধুতার চরম িনদশন।
রাজ নগদ ভাড়া িদেতন?
আে  না, মাস-মাইেনর ব ব া িছল।
কত টাকা মাস-মাইেন?
পঁয়ি শ টাকা।
বরােটর সিহত ব ামেকশ মুখ-তাকাত িক কিরল, তারপর ভুবনেক বিলল, াণহির

পা ােরর স ে  তুিম কী জােনা সব আমায় বল।
ভুবন বিলল, বিশ িকছু জািন না। স ার। শহের ওঁর একটা অিফস আেছ।

বছরখােনক আেগ উিন আমােক ডেক পািঠেয় মাস-মাইেনেত ট াি  ভাড়া করার কথা
তােলন, আিম রাজী হই। তারপর থেক আিম ওঁেক সকােল বািড় থেক িনেয় আসতাম,
আবার িবেকলেবলা প েছ িদতাম। বাংলা মােসর গাড়ার িদেক উিন আমােক অিফেস
ডেক ভাড়া চুিকেয় িদেতন। এর বিশ ওঁর িবষেয় আিম িকছু জািন না।

তুিম মা  পঁয়ি শ টাকা মাস-মাইেনেত রাজী হেয়িছেল? লাভ থাকেতা?
সামান  লাভ থাকেতা। বাঁধা ভাড়ােট তাই রাজী হেয়িছলাম।
ব ামেকশ খািনক চাখ বুিজয়া বিসয়া রিহল, তারপর  কিরল, অন  কােনা

ট াি - াইভােরর সে  াণহিরবাবুর কারবার িছল িকনা জােনা?
ভুবন বিলল, আে , আিম জািন না।
ব ামেকশ িন াস ফিলয়া বিলল, আ া, তুিম এখন যাও। যিদ াণহির স ে

কােনা কথা মেন পেড় দােরাগাবাবুেক জািনও।
আে ।

 

ভুবন দাস স ালুট কিরয়া চিলয়া গল। িতনজেন িকছু ণ চুপচাপ বিসয়া রিহলাম।
তারপর বরাট বিলেলন, িকছুই তা পাওয়া গল না। িহেসেবর খাতায় হয়েতা ভুল কেরই
খরেচর জায়গায় জমা লখা হেয়েছ।

ব ামেকশ বিলল, িকংবা সাংেকিতক জমা-খরচ।
 তুিলয়া বরাট বিলেলন, সাংেকিতক জমা-খরচ িক রকম?

ব ামেকশ বিলল, মেন ক ন াণহির পা ার কাউেক াকেমল করিছল। ভুবন
দাস তােক যত ভাল লাকই মেন ক ক আমরা জািন স প াঁচােলা লাক িছল। মেন
ক ন। স মািসক স র টাকা িহেসেব াকেমল আদায় করেছ, িক  স-টাকা তা স
িহেসেবর খাতায় দখােত পাের না। এিদেক ট াি - াইভারেক িদেত হয় মােস পঁয়ি শ
টাকা। াণহির খাতায় সাংেকিতক িহেসব িলখল, স র টাকা থেক পঁয়ি শ টাকা বাদ
িদেয় পঁয়ি শ টাকা জমা করল। যােক াকেমল করেছ তার নাম িলখেত পাের না, তাই
ট াি - াইভােরর নাম িলখল। বুেঝেছন?



বরাট বিলেলন, বুেঝিছ। অস ব নয়। াণহািরর মনটা খুবই প াঁচােলা িছল, িক
আপনার মন আেরা প াঁচােলা।

ব ামেকশ হািসেত হািসেত উিঠয়া দাঁড়াইল, আ া, আজ উিঠ। াণহির কােক
াকেমল করিছল জানেত পারেল হয়েতা খুেনর একটা সূ  পাওয়া যত। িক  ওর দিলল-

পে  ওরকম িকছু বাধহয় পাওয়া যায়িন?
না। য দু’চারেট কাগজপ  পাওয়া গেছ তােত ব-আইনী কাযকলােপর কােনা

ইি ত নই। —আজ ওেবলা আসেছন নািক?
লামেকশ বিল, ওেবলা আপনােক আর িবর  করব না। ফণীেশর সে  কয়লা ােব

যাি ।
কয়লা ােবর বািড়িট সুিব ৃত ভূিমখ  ারা পিরেবি ত। সামেন বাগান ও মাটর

রািখবার পািকং লন, দুই পােশ ব াডিম ন টিনস ভৃিত খিলবার ান। বািড়িট একতলা
হইেলও অেনক িল বড় বড় ঘর আেছ। মাঝখােনর হলঘের িবিলয়াড খলার টিবল; অন
ঘেরর কােনািটেত িপংপং টিবল, কােনািটেত চার পাঁচটা তাস খলার টিবল ও চয়ার।
আবার একটা ঘেরর মেঝায় ফরাস পাতা, এখােন দাবা ও পাশা খলার আসর। বািড়র
িপছন ভােগ দুইিট অেপ াকৃত ছাট ঘর; একিটেত ম ােনজােরর অিফস, অন িটেত
পানাহােরর ব ব া, টুিকটািক খাবার, নরম ও গরম নানা জাতীয় পানীয় এখােন সভ েদর
জন  ত থােক।

আমরা যখন ােব িগয়া পৗিছলাম তখনও যেথ  িদেনর আেলা আেছ। অেনক সভ
সমেবত হইয়ােছন। বািহের টিনস কােট খলা চিলেতেছ; চারজন খিলেতেছ, বািক সকেল
কােটর পােশ চয়ার পািতয়া বিসয়া খলা দিখেতেছন। ফণীশ আমােদর সই িদেক লইয়া
চিলল।

িকছু ণ দাঁড়াইয়া খলা দিখবার পর ব ামেকশ ফণীেশর কােন কােন বিলল,
তামার ব ু েদর মেধ  কউ আেছ নািক?

ফণীশ বিলল, ঐ য খলেছন, তায়ােলর নীল গি  আর শাদা প া ু লুন, উিন মৃেগন
মৗিলক।

একটু রাগা ধরেনর শরীর হইেলও মৃেগন মৗিলেকর চহারা বশ খেলায়ােড়র
মত। খলার ভ ীেত একটু চািলয়ািত ভাব আেছ, িক  স ভালই টিনস খেল। ব াকহ া
বশ জারােলা; নেটর খলাও ভাল।

ব ামেকশ খলা দিখেত দিখেত বিলল, বািক দু’জন। এখােন নই?
ফণীশ বিলল, না। চলুন, ভতের যাওয়া যাক।
এই সময় িপছন হইেত ক র শানা গল, ব ামেকশবাবু—থুিড়—গগনবাবু য!
িফিরয়া দিখলাম, আমােদর পূব-পিরিচত গািব  হালদার ব ামেকেশর পােন চািহয়া

মধুর গিরলা-হাস  হািসেতেছন।
ব ামেকশ িক  হািসল না, ি র-দৃি েত গািব বাবুেক িনরী ণ কিরয়া বিলল,

আসল নামটা জানেত পেরেছন দখিছ। িক কের জানেলন?
গািব বাবু বিলেলন, থম দেখই সে হ হেয়িছল। তারপর দুই আর দুেয় িমিলেয়

দখলাম িঠক িমেল গল। গগন— ব ামেকশ, সুিজত—অিজত।
ব ামেকশ বিলল, আমােদর নামকরণ ভাল হয়িন, কাঁচা কাজ হেয়িছল। িক  আসল

নােমর ব ল চার িক বা নীয়?
গািব বাবু বিলেলন, আিম চার করিছ না। নামটা আলটপকা মুখ িদেয় বিরেয়

িগেয়িছল। যা হাক, আমােদর ােব পদাপণ কেরেছন খুবই আনে র কথা। উে শ  িকছু
আেছ নািক?



ব ামেকশ বিলল, আপনার িক মেন হয়?
গািব বাবুর ম র চ ু  দুিট একবার ফণীেশর িদেক িগয়া আবার ব ামেকেশর মুেখ

িফিরয়া আিসল, আপিন কােজর লাক, অকারেণ আেমাদ কের বড়ােবন িব াস হয় না।
কােজই এেসেছন। িক  কান কাজ? কয়লাখিনর রহস  উদঘাটন?

ব ামেকশ আবার বিলল, আপনার িক মেন হয়?
গািব বাবুর চ ু  দুিট কুি ত হইয়া েম দুইিট ু  িব ু েত পিরণত হইল, তাহেল

িঠকই আ াজ কেরিছ। দখুন, আপিন ঁিশয়ার লাক, তবু সাবধান কের িদি । কঁেচা
খঁুড়েত িগেয় সাপ বর করেবন না।’ তাঁহার কুি ত চ ু যুগল একবার ফণীেশর িদেক
স ািরত হইল, তারপর িতিন টিনস কােটর িকনারায় িগয়া চয়াের বিসেলন।

ফণীেশর মুেখ শ ার ছায়া পিড়য়িছল, স িলত ের বিলল, গািব বাবু
অরিব বাবুর বড় ভাই। উিন যিদ বাবােক বেল দন—

ব ামেকশ বিলল, ভয় নই, গািব বাবু কাউেক িকছু বলেবন না। উিন িনেজর দুবৃ
ছাট ভাইিটেক ভালবােসন।—চল, িভতের যাই।

বািড়র সামেনর বারা ায় একিট টিবেল দিনক সংবাদপ  সা ািহক ভৃিত
সাজােনা রিহয়ােছ, আমরা সইখােন িগয়া বিসলাম। ফণীশ একজন তকমাধারী ভৃত েক
ডািকয়া িতন গলাস ঘােলর সরবৎ কুম কিরল।

বরফ-শীতল সরবৎ চািখেত চািখেত দিখেতিছ, ঘার ঘার হইয়া আিসেতেছ।
বািহের টিনস খলা শষ হইল। সেভ রা িভতের আিসেতেছন, নানা কথার িছ াংশ কােন
আিসেতেছ। বািড়র িভতের ঘের ঘের উ ল িবদু ৎবািত িলয়া উিঠয়ােছ। টিবল- টিনেসর
ঘর হইেত খটখট শ  আিসেতেছ। হঠাৎ কানও সভ  উ কে  হাঁিকেতেছন—এই বয়ারা!

স া  সমৃ  জীবনযা ার একিট চলমান িচ । সরবৎ িনঃেশষ হইেল আমরা
িসগােরট ধরাইয়া বািড়র অভ ের েবশ কিরলাম। মােঝর হলঘের দুইজন িনঃশ
খেলায়াড় িন ে গ ম রতায় িবিলয়াড খিলেতেছন; কা  টিবেলর উপর িতনটা বল
িতনিট িশ র মত লুেকাচুির খিলেতেছ। —এখােন আমােদর ব  কহ নাই। এখান হইেত
টিবল- টিনেসর ঘের গলাম; ােরর কােছ দাঁড়াইয়া দিখলাম, হাফ-ভিলর খলা চিলেতেছ;
খটাখট শে  বল টিবেলর এপার হইেত ওপাের ছুটাছুিট কিরেতেছ; ব -সম  একিট 
বু ুদ। এ ঘেরও আমােদর দশনীয় কহ নাই।

ফরাস-পাত ঘর হইেত মােঝ মােঝ হা ার আওয়াজ আিসেতিছল। সখােন পাশা
বিসয়ােছ, চারজন খেলায়াড় ছক িঘিরয়া চতুে াণভােব বিসয়ােছন। একজন দুহােত হাড়
ঘিষেত ঘিষেত আদূের সুের পাশােক সে াধন কিরয়া বিলেতেছন, ‘পাশা! বােরা-পা া-
সেতেরা! একবারিট বােরা-পা া সেতেরা দখাও! এমন মার মারব, পেটর ছানা বিরেয়
যােব।’ িতিন পাশা ফিলেলন। িব  প  হইেত িবপুল হষ িন উিঠল—‘িতিন কড়া! িতিন
কড়া।’

আমরা ােরর িনকট হইেত অপসৃত হইয়া তােসর ঘের উপনীত হইলাম। তােসর
ঘের সব টিবল এখনও ভিত হয় নাই; কানও টিবেল একজন বিসয়া পেশ
খিলেতেছন, কানও টিবেল িতনজন খেলায়াড় চতুথ ব ি র অভােব গলা-কাটা খলা
খিলয়া সময় কাটাইেতেছন। একিট টিবেল চতুর  খলা বিসয়ােছ; চারজন খেলায়াড়
গভীর মনঃসংেযােগ িনজ িনজ তাস দিখেতেছন। একজন বিলেলন, ‘ি  হাটস।’ ক া
খলা।

ফণীশ িফসিফস কিরয়া বিলল, িযিন ডাক িদেলন মধুময় সুর, আর তাঁর পাটনার
অরিব  হালদার।

ব ামেকশ টিবেলর কােছ গল না, দূর হইেত সইিদক পােন চািহয়া রিহল।



অরিব  হালদার য গািব  হালদােরর ছাট ভাই, তাহা পিরচয় না িদেলও বাঝা যায়।
সই গিরলাগ ন প, কবল বয়স কম। মধুময় সুর িফ  ফট শৗিখন লাক, চহারায়
ব ি ে র অভাব িগেল-করা পা ািব ও হীরার বাতাম ভৃিত িদয়া পূণ কিরবার চ া দখা
যায়।

খলা আর  হইয়ােছ, ডািম হইয়ােছন িবপ  দেলর একজন। ােমর খলা, কাহারও
অন  িদেক মন নাই।

পাঁচ িমিনট খলা দিখয়া ব ামেকশ ইশারা কিরল, আমরা বািহের আিসলাম। স
স াব  আসামীেদর দিখয়া স  হইেত পাের নাই,  ের বিলল, যা দখবার দখা
হেয়েছ, চল এবার বািড় ফরা যাক।

ব ামেকশ বিলল, িতনেট মানুষেক দখলাম, তােদর পিরেবশ দখলাম, হাত-পা নাড়া
দখলাম। —ফণীশ, কাল সকােল আমরা ওেদর বািড়েত যাব। আলাপ-পিরচয় করা
দরকার। আজ যা পেয়িছ তার চেয় বিশ িকছু পাব আশা কির না, তবু—

আজ িকছু পেয়ছ তাহেল?
পেয়িছ। যিদও সটা নিতবাচক।
পরিদন সকােল ফণীশ বােপর সে  কয়লাখিনেত গল না, মণীশবাবু একাই গেলন।

ফণীশ আমােদর গািড় চালাইয়া লইয়া চিলল। গািড়েত াট িদয়া বিলল, আেগ কাথায়
যােবন?

ব ামেকশ বিলল, আমার কা র িত প পাত নই, যার বািড় কােছ তার বািড়েত
আেগ চল।

তাহেল মৃেগনবাবুর বািড়েত চলুন।
মৃেগন মৗিলেকর বািড়িট অিতশয় সু , গৃহ ামীর শৗিখন িচর পিরচয় িদেতেছ।

আমােদর মাটর বাগান পার হইয়া গািড়-বারা ায় উপি ত হইেল দিখলাম মৃেগন মৗিলক
বািড়র স ুেখ ইিজ- চয়াের হলান িদয়া খবেরর কাগজ পিড়েতেছ, তাহার পিরধােন িচলা
পায়জামা ও িসে র িসং গাউন। আমরা গািড় হইেত নািমেল স কাগজ মুিড়য়া আমােদর
পােন চাখ তুিলল। াগত স াষেণর হািস তাহার মুেখ ফুিটল না, বর  মুখ অ কার হইল।
আমরা তাহার িনকটবতী হইেল স ঢ় ের বিলল, িক চাই?

আমরা থমিকয়া দাঁড়াইয়া পিড়লাম। ফণীশ বিলল, মৃেগনবাবু, এঁরা আমার বাবার
ব ু , কলকাতা থেক এেসেছন—

ফণীেশর িত তী  ঘৃণার দৃি  িনে প কিরয়া মৃেগন বিলল, জািন। ব ামেকশ ব ী
কার নাম।

ফণীশ থাতমত খাইয়া গল। ব ামেকশ বিলল, আিম ব ামেকশ ব ী। আপনার
সে  দুেটা কথা িছল।

মৃেগন মুখ িবকৃত কিরয়া অসীম অব ার ের বিলল, ‘এখােন িকছু হেব না,
আপনারা যেত পােরন।’ বিলয়া িনেজই কাগজখানা বগেল লইয়া বািড়র মেধ  চিলয়া গল।

আমরা পর র মুেখর পােন চািহলাম। ফণীেশর মুখ অপমােন িস ুরবণ ধারণ
কিরয়ােছ, ব ামেকেশর অধের লাি ত হািস। স বিলল, গািব  হালদার দখিছ
আসামীেদর সতক কের িদেয়েছন।

ফণীশ বিলল, চলুন, বািড় িফের যাই।
ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল, না, যখন বিরেয়িছ তখন কাজ সের বািড় িফরব।

ফণীশ, তুিম ল া পও না। সত াে ষণ যােদর কাজ তােদর ল া, ঘৃণা, ভয় ত াগ করেত
হয়; চল, এবার মধুময় সুেরর বািড়েত।

মাটের যাইেত যাইেত আিম বিললাম, িক  কন? এরকম ব বহােরর মােন িক?



মৃেগন মৗিলক যিদ িনেদাষ হয় তাহেল তার ভয় িকেসর?
ব ামেকশ বিলল, ওেদর ধারণা হেয়েছ। আিম ফণীেশর দেলর লাক, ফণীশেক

বাঁিচেয় ওেদর ফাঁিসেয় িদেত চাই।
মধুময় সুেরর বািড়িট সেকেল ধরেনর, বাগােনর কানও শাভা নাই। বািড়র সদর

বারা ায় মধুময় সুর গামছা পিরয়া মাদুেরর উপর ইয়া িছল এবং একটা মুে া জায়ান
চাকর তল িদয়া তাহার দহ ডলাই-মলাই কিরেতিছল। মধুমেয়র শরীর খুব মাংসল নয়,
িক  একিট িনেরট গােছর ু  ভূিড় আেছ! আমােদর দিখয়া স উিঠয়া বিসল।

ফণীশ ীণ কুি ত ের আর  কিরল, মধুময়বাবু, মাফ করেবন, এটা আপনার
ােনর সময়—

মধুময় তাহার কথায় কণপাত না কিরয়া আমােদর িদেক কেয়কবার চ ু  িমটিমিট
কিরল, তারপর পািখ-পড়া সুের বিলল, আপনারা আমার কােছ কন এেসেছন, আিম
াণহির পা ােরর মৃতু  স ে  িকছু জািন না। যিদ কউ বেল থােক আিম তার মৃতু র

রাে  তার বািড়েত িগেয়িছলাম। তেব তা িমেথ  কথা। অন  কউ িগেয়িছল িকনা আিম
জািন না, আিম যাইিন।’ বিলয়া মধুময় সুর আবার শয়েনর উপ ম কিরল।

ব ামেকশ বিলল, ট াি - াইভার িক  আপনােক সনা  কেরেছ।
মধুময় বিলল, ট াি - াইভার িমথ াবাদী। —আসুন, নম ার।
ব ামেকশ চ   কিরয়া  কিরল, আপনার একটা টচ আেছ?
মধুময় বিলল, আমার পাঁচটা টাচ আেছ। আসুন, নম ার।
মধুময় শয়ন কিরল, ভূত  আবার তল-মদন আর  কিরল। আমরা চিলয়া আিসলাম।

অরিব  হালদােরর বািড়র িদেক যাইেত যাইেত ব ামেকশ বিলল, আমরা আসব মধুময়
জানেতা, আমােদর কী বলেব মুখ  কের রেখিছল। যাই বল, মৃেগন মৗিলেকর চেয়
মধুময় সুর ভ । কমন িমি  সুের বলল—আসুন, নম ার। িনমচাঁদ দে র ভাষায়— ছেলিট
ব-তিরবৎ নয়।

অরিব  হালদার ও গািব  হালদার একই বািড়েত বাস কেরন, িক  মহল
আলাদা। অরিব  িনেজর বঠকখানায় ফরাস-ঢাকা ত েপােশর উপর মাটা তািকয়া মাথায়
িদয়া ইয়া িসগােরট টািনেতিছল, আমােদর দিখয়া কনুই-এ ভর িদয়া উিঠল। তাহার চ ু
র বণ, কােলা মুেখ দািড়র ককশতা। স আমােদর পযায় েম িনরী ণ কিরয়া শেষ
বিলল, এস ফণীশ।

ফণীশ পাং মুেখ বিলল, এঁরা—
অরিব  বিলল, ‘জািন। বসুন আপনারা।’ বিলয়া িসগােরেটর কাটা আগাইয়া িদল।
িশ তার জন  ত িছলাম না, তাই একটু থতমত হইলাম। ব ামেকশ ত েপােশর

িকনারায় বিসল, আমরাও বিসলাম। অরিব  সহজ সুের বিলল, ‘কাল রাে  মা া বিশ হেয়
িগেয়িছল। এখেনা খাঁয়াির ভােঙিন। —ওের গদাধর।

একিট ভূত  কােচর গলােস পানীয় আিনয়া িদল, অরিব  এক চুমুেক তাহা িনঃেশষ
কিরয়া গলাস ফরৎ িদয়া বিলল, আপনােদর জেন  কী আনাব বলুন। চা? সরবৎ? বীয়ার?

ব ামেকশ িবনীত কে  বিলল, ধন বাদ। ওসব িকছু চাই না, অরিব বাবু; আপনার
সে  দুেটা কথা বলবার সুেযাগ পেলই কৃতাথ হেয় যাব।

অরিব  বিলল, িবল ণ! িক বলেবন বলুন। তেব একটা কথা গাড়ায় জািনেয়
রািখ। ফণীশ আপনােক কী বেলেছ জািন না, িক  াণহির পা ােরর মৃতু র রাে  আিম
তার বািড়েত যাইিন।

ব ামেকশ একটু নীরব থািকয়া বিলল, অরিব বাবু, আমার কােনা কু-মতলব নই।
িনেদাষ ব ি েক খুেনর মামলায় ফাঁসােনা আমার কাজ নয়, আিম সত াে ষী। অবশ  আপিন



যিদ অপরাধী হন—
অরিব  বিলল, আিম িনরপরাধ। াণহিরর মৃতু র রাে  আিম তার বািড়র

ি সীমানায় যাইিন। এই কথাটা বুেঝ িনেয় যা  করেবন ক ন।
ব ামেকশ বিলল, বশ, ও স  না হয় বাদ দওয়া গল। িক  াণহািরর মৃতু র

আেগ আপিন কেয়কবার তার বািড়েত িগেয়িছেলন।
অরিব  বিলল, হ াঁ, িগেয়িছলাম। আমরা চারজেন জুয়া খলেত যতাম।
ব ামেকশ বিলল, জুয়া খলার সময় ছাড়াও আপিন কেয়কবার একলা তার বািড়েত

িগেয়িছেলন।
অরিবে র মুেখ একটা িব  লু ািমর হািস খিলয়া গল, স বিলল, তা

িগেয়িছলাম।
িক জেন  িগেয়িছেলন?
িনলজভােব দ  িবকাশ কিরয়া অরিব  বিলল, মািহনীেক দখেত। তার সে  ভাব

জমােত।
ব ামেকশ বাঁকা সুের বিলল, িক  সুিবেধ হল না?
অরিবে র মুেখর হািস িমলাইয়া গল, স বড় বড় চােখ ব ামেকেশর পােন চািহল,

সুিবেধ হল না—তার মােন?
ব ামেকশ বিলল, মােন বুঝেতই পারেছন। আপিন িক বলেত চান য?
অরিব  হঠাৎ উ কে  হািসয়া উিঠল, তারপর হািস থামাইয়া বিলল, ব ামেকশবাবু,

আপিন ম  একজন িডেটকিটভ হেত পােরন। িক  দুিনয়াদািরর িকছুই জােনন না। মািহনী
তা তু  মেয়মানুষ, দাসীবাদী। টাকা ফলেল এমন িজিনস নই যা পাওয়া যায় না।

ব ামেকশ বিলল, কত টাকা ফেলিছেলন?
অরিব  দুই আঙুল তুিলয়া বিলল, দু'হাজার টাকা।
মািহনীেক দু'হাজার টাকা িদেয়িছেলন? দাসীবাদীর পে  দাম একটু বিশ নয় িক?
মািহনীেক িদইিন। মািহনীর দালালেক িদেয়িছলাম। াণহির পা ারেক। অরিবে র

কথা েলা িবষমাখােনা।
ব ামেকশ িকছু ণ চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, আ া, ও কথা যাক। াণহির

পা ার লাকটা কমন িছল?
অরিব  নীরসকে  বিলল, চামার িছল, অথ-িপশাচ িছল। সাধারণ মানুষ যমন হয়

তমিন িছল।
সাধারণ মানুষ স ে  অরিবে র ধারণা খুব উ  নয়। ব ামেকশ বিলল, জুয়ােত

াণহির পা ার আপনােদর অেনক টাকা ঠিকেয়িছল?
অরিব  তাি লভের বিল, স িজেতিছল। আমরা হেরিছলাম। ঠিকেয়িছল িকনা

বলেত পাির না।
তেব তােক ঠঙােত িগেয়িছেলন কন?
অরিব  উ র িদবার জন  মুখ খুিলয়া থািময়া গল, ব ামেকশেক একবার ভালভােব

িনরী ণ কিরয়া বিলল, ক বলেল ঠঙােত িগেয়িছলাম? যারা িগেয়িছল তারা িনেজর কথা
বলুক, আিম কাউেক ঠঙােত যাইিন।
 

আিম ফণীেশর িদেক অপা -দৃি  িনে প কিরলাম। স হঁট মুেখ িনেতিছল,
একবার চাখ তুিলয়া অরিবে র পােন চািহল, তারপর আবার মাথা হঁট কিরল।

ব ামেকশ িন াস ছািড়য়া উিঠয়া দাঁড়াইল, ধীের ধীের বিলল, আপিন যটুকু বলেলন,
তােতও গরিমল আেছ, মািহনীর কথার সে  আপনার কথা িমলেছ না। হয়েতা আপনার



কথাই সিত । আ া, নম ার। আপনার দাদােক বলেবন, পুিলসেক ঘুষ িদেত যাওয়া
িনরাপদ নয়, তােত সে হ আেরা বেড় যায়। সব পুিলস অিফসার ঘুষেখার নয়।

অতঃপর িতনিদন আমরা ায় িন মার মত কাটাইয়া িদলাম, াণহির পা ােরর
মৃতু রহস  ি শ ু র মত শূেন  ঝুিলয়া রিহল। নূতন তথ  আর িকছু পাওয়া যায় নাই, পূেব
সামান  যটুকু পাওয়া িগয়ািছল তাঁহাই স ল। কটক হইেত ই েপ র বরােটর ব ু
প নায়ক াণহিরর অতীত স ে  য প  িদয়ািছেলন তাহার ারাও খুেনর উপর
আেলাকপাত হয় নাই। াণহির পা ার পশাদার জুয়াড়ী িছল, িক  কানও িদন পুিলেসর
হােত পেড় নাই। স বছর-দুই কটেক িছল, কাথা হইেত কটেক আিসয়ািছল তাহা জানা
যায় না। তাহার পাষ  কহ িছল না, কাজকমও িছল না। িনেজর বািড়েত কেয়কজন
বড়মানুেষর অবাচীন পু েক লইয়া জুয়ার আ া বসাইত। েম অবাচীেনরা বুিঝল াণহির
জুয়াচুির কিরয়া তাঁহােদর িধর শাষণ কিরেতেছ, তখন তাহারা াণহিরেক উ ম-মধ ম
িদবার পরামশ কিরল। িক  পরামশ কােয পিরণত কিরবার পূেবই একিদন াণহির
পা ার িন ে শ  হইল। তাহার বািড়েত একিট যুবতী দাসী কাজ কিরত, সও লাপাট
হইল। অনুমান হয় বৃ  াণহিরর সিহত দাসীটার অৈবধ ঘিন তা িছল।

ব ামেকেশর িচে  সুখ নাই। ইি রার চােখ অবার উে গ ও আশ া ঘনীভূত
হইেতেছ। ফণীশ ছ  ফট কিরেতেছ। মণীশবাবু গভীর কৃিতর লাক, িক  িতিনও যন
একটু অধীর হইয়া উিঠেতেছন। কয়লাখিনর অনামা দুবে রা এখনও ধরা পেড় নাই।

িবকাশ দ  আিসয়ােছ এবং কয়লাখিনর হাসপাতােল যাগ িদয়ােছ। আমরা একিদন
িবকােল মণীশবাবুর সে  কয়লাখিনেত িগয়ািছলাম, ব ামেকশ হাসপাতাল পিরদশেনর ছুতায়
িবকােশর সে  দখা কিরয়ােছ এবং উপেদশ িদয়া আিসয়ােছ।

এই িতন িদেনর মেধ  কবল একিটমা  িবিশ  ঘটনা ঘিটয়ােছ যাহার উে খ করা
যায়। ব ামেকশ মা েয় িবছানায় ইয়া, ঘের পায়চাির কিরয়া অিত  হইয়া উিঠয়ািছল।
তাই কাল স ার পর আমােক বিলল, চল, রা ায় একটু বড়ােনা যাক।

রা াটা িনজন, আেলা খুব উ ল নয়, বাতাস বশ ঠা া। মােঝ মােঝ দু একজন
পদচারী, দুই একিট মাটর যাতায়াত কিরেতেছ। ব ামেকশ হঠাৎ বিলল, াণহির
পা ােরর মত একটা থাড াস লােকর হত ারহস  তদ  করার কী দরকার? য মেরেছ
বশ কেরেছ, তােক সানার মেডল দওয়া উিচত৷।

বিললাম, সানার মেডল িদেত হেলও তা লাকটােক চনা দরকার।
আর িকছু ণ পায়চাির কিরয়া ব ামেকশ বিলল, মািহনীর কােছ আর একবার যেত

হেব। তােক একটা কথা িজেগ স করা হয়িন।
এই সময় বাইসাইেকল থম ল  কিরলাম। আমরা রা ার একটু পাশ ঘিষয়া

পায়চাির কিরেতিছলাম, দিখলাম সামেনর িদেক আ াজ প াশ গজ দূের একটা সাইেকল
আিসেতেছ। সাইেকেল আেলা নাই, রা ার আেলােত আেরাহীেক অ ভােব দখা যায়;
তাহার মাথায় সালার টুিপ মুখখানােক আড়াল কিরয়া রািখয়ােছ। দিখেত দিখেত সাইেকল
আমােদর কােছ আিসয়া পিড়ল, তারপর আেরাহী আমােদর পােয়র কােছ একটা সাদােগােছর
ব  ফিলয়া িদয়া ত পডাল ঘুরাইয়া অদৃশ  হইল।

ব ামেকশ িবদু ে েগ আমােক হাত ধিরয়া টািনয়া লইল। দশ হাত দূের িগয়া িফিরয়া
দাঁড়াইয়া একদৃি  তাভ ব টার িদেক চািহয়া রিহল। িক  িকছু ঘিটল না, টিনস বেলর
মত ব টা জড়বৎ পিড়য়া রিহল। উহা য বামা হইেত পাের একথা আমার মাথায় আেস
নাই; তখন ব ামেকেশর ভাবভ ী দিখয়া আমার বুক িঢবিঢব কিরেত লািগল।

ব ামেকশ বিলল, অিজত, চাট কের বািড় থেক একটা টচ িনেয় এস তা।
স দাঁড়াইয়া রিহল, আিম িপছু হিটয়া বািড়েত গলাম। ফণীশ ও মণীশবাবু দুজেনই



খবর িনয়া আমার সে  আিসেলন।
িক ব াপার?
ব ামেকশ বিলল, কােছ আসেবন না। হয়েতা িকছুই নয়, তবু সাবধান হওয়া ভাল।

অিজত, টচ আমােক দাও।
টচ লইয়া স ভূ-পিতত ব টার উপর আেলা ফিলল। আিম গলা বাড়াইয়া দিখলাম,

কাগেজর একটা মাড়ক ধীের ধীের খুিলয়া যাইেতেছ। ব ামেকশ কােছ িগয়া আরও
িকছু ণ পযেব ণ কিরয়া ব টা তুিলয়া লইল। হািসয়া বিলল, কাগেজ মাড়া এক টুকেরা
পাথুের কয়লা।

মণীশবাবু বিলেলন, কয়লা—!
ব ামেকশ বিলল, কয়লা মুখ  নয়, কাগজটাই আসল। চলুন, বািড়েত িগেয় দখা

যাক।
িয়ং- েম উ ল আেলার নীেচ দাঁড়াইয়া ব ামেকশ স পেণ মাড়ক খুিলল। পাথুের

কয়লার টুকেরা টিবেল রািখয়া কুি ত কাগজিটর দুই পাশ ধিরয়া আেলার িদেক তুিলয়া
ধিরল। কাগজটা আকাের সাধারণ িচিঠর কাগেজর মত, তাহােত কািল িদয়া বড় বড় অ ের
দু'ছ  লখা—‘ ব ামেকশ ব ী, যিদ অিবলে  শহর ছািড়য়া না যাও তামােক আর িফিরয়া
যাইেত হইেব না।’

‘কী ভয়ানক, আপনার নাম জানেত পেরেছ।’ মণীশবাবু হাত বাড়াইয়া বিলেলন,
‘ দিখ কাগজখানা।

ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল, না, আপনার ছঁুেয় কাজ নই। কাগেজ হয়েতা
আঙুেলর ছাপ আেছ।

কাগজখািন সাবধােন ধিরয়া ব ামেকশ শয়নকে  আিসল। আিমও সে  আিসলাম।
টিবেলর উপর একিট সিচ  িবলািত মািসকপ  িছল, তাহার পাতা খুিলয়া স কাগজখািন
সযে  তাহার মেধ  রািখয়া িদল। আিম বিললাম, কান পে র িচিঠ। অবশ  কয়লা দেখ
মেন হয়। কয়লাখিনর আসামীরা জানেত পেরেছ।

ব ামেকশ বিলল, ওটা ধা া হেত পাের। গািব  হালদার জােনন আিম কয়লাখিন
স েক এখােন এেসিছ।

িয়ং- েম িফিরয়া িগয়া দিখলাম অিফেসর বড়বাবু সুরপিত ঘটক আিসয়ােছন,
কতার সে  বাধকির অিফসঘিটত কানও পরামশ কিরেতেছন। আমােদর দিখয়া সিবনেয়
নম ার কিরেলন।

িতিন বাক ালাপ কিরয়া ান কিরেল ব ামেকশ মণীশবাবুেক বিলল, আপিন
সুরপিতবাবুেক িকছু বেলনিন তা?

মণীশবাবু বিলেলন, না। —পািজ ব াটারা িক  ভয় পেয়েছ।
ব মােকশ বিলল, ভয় না পেল আমােক ভয় দখােতা না।
মণীশবাবু খুিশ হইয়া বিলেলন, আপিন তেল তেল িক করেছন আিম জািন না। িক

িন য় িকছু করেছন, যােত পািজ ব াটারা ঘাবেড় গেছ। —যােহাক, িচিঠ পেয় আপিন ভয়
পানিন তা?

ব ামেকশ মৃদু হািসয়া বিলল, ভয় বিশ পাইিন। তবু আজ রাি ের দার ব  কের
শাব।

সকালেবল ফণীশ আমােদর থানায় নামাইয়া িদয়া বিলল, আমােক একবার বাজাের
যেত হেব, ইি রার একটা িজিনস চাই। ঘ াখােনেকর মেধ ই িফরব। অসুিবধা হেব না
তা?

না। আমরা এখােন ঘ াখােনক আিছ।



ফণীশ মাটর লইয়া চিলয়া গল, আমরা থানায় েবশ কিরলাম।
েমাদবাবু টিবেলর সামেন বিসয়া কাগজপ  লইয়া ব  িছেলন, ব ামেকশ সিচ

িবলািত মািসকপ িট তাঁহার স ুেখ রািখয়া বিলল, এর মেধ  এক টুকেরা কাগজ আেছ,
তােত আঙুেলর ছাপ থাকেত পাের। আপনার finger-print expert আেছ?

পি কার পাতা তুিলয়া দিখয়া বরাট বিলেলন, আেছ বিক। িক ব াপার?
ব ামেকশ গত রাি র ঘটনা বিলল। িনয়া বরাট বিলেলন, িকয়লাখিনর ব াপার

বেলই মেন হে । এখিন ব ব া করিছ। আজ িবেকলেবলাই িরেপাট পােবন।
িতিন লাক ডািকয়া পি কাসেমত কাগজখানা করা  িবেশষ গেণর কােছ পঠাইয়া

িদেলন, তারপর বিলেলন, িতনিদন আপিন আেসনিন, ওিদেকর খবর িক?
ব ামেকশ বিলল, যথা পূবং তথা পরং, নতুন কােনা খবর নই। িক  একটা খ  কা

লাগেছ?
িকেসর খাটকা?
মািহনীেক াণহির পের টাকা মাইন িদত। িহেসেবর খাতা িক  মািহনীর মাইেনর

উে খ নই।
বরাট িচ া কিরয়া বিলেলন, ঁ। াণহািরর িহেসেবর খাতায় দখিছ িব র গলদ।

এখন িক করেবন?
ব ামেকশ বিলল, মািহনীেক  কের দখতাম। স এখেনা আেছ তা?
বরাট বিলেলন, িদিব  আেছ, নড়বার নামিট নই। আিমও ছাড়েত পারিছ না, যত ণ

না এ মামলার একটা হ েন  হয়—
তাহেল আমরা একবার ঘুের আিস।
চলুন।
না না, আপনার অন  কাজ রেয়েছ, আপিন থাকুন। আিম আর অিজত যাি ।

আপনার সই ত ণ কনে বলিটেক সখােন পাব তা?
বরাট হািসেলন, আলবৎ পােবন।
থানার অনিতদূের রা ার ধাের একিট িবপুল পাকুড় গােছর ছায়ায় ট াি  দাঁড়াইবার

ান। সইিদেক যাইেত যাইেত আিম বিললাম, ব ামেকশ, াণহািরর সে  কয়লাখিনর
ব াপােরর িক কােনা স  আেছ?

স বিলল, িকছু না। একমা  আিম হি  যাগসূ ।
ট াি - াে র কাছাকািছ িগয়া দিখলাম। গাছতলায় মা  একিট ট াি  আেছ এবং

রা ার ধার ঘঁিষয়া একটা কা  কােলা রেঙর মাটর আমােদর িদেক িপছন কিরয়া
দাঁড়াইয়া রিহয়ােছ। ট াি - াইভার ভুবন দাস কােলা মাটেরর জানালার কােছ দাঁড়াইয়া
চালেকর সিহত কথা বিলেতেছ। আমরা আর একটু িনকটবতী হইেতই কােলা মাটরটা
চিলয়া গল। ভুবন দাস িনেজর ট াি র কােছ িফিরয়া চিলল।

ব ামেকশ গভীর কুিট কিরয়া বিলল, কার মাটর িচনেত পারেল? গািব
হলদােরর মাটর। থমিদন ন রটা দেখিছলাম।

গািব  হালদার ট াি ওয়ালার কােছ কী চায়?
বাধ হয় সা ী ভাঙােত চায়। এস দিখ।
আমরা যখন ট াি র কােছ প ছলাম তখন ভুবন গািড়র বু   হইেত জ া   বািহর

কিরয়া চাকার নীেচ বসাইবার উেদ াগ কিরেতেছ। আমােদর দিখয়া স ালুট কিরল, বিলল,
ট াি  চাই স ার?

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, একবার াণহিরবাবুর বািড়েত যেত হেব। সখােন একজন
মেয়েলাক থােক তার সে  দরকার আেছ।



ভুবন আড়েচােখ ব ামেকেশর পােন চািহল, মাথা চুলকাইয়া বিলল, আমার তা একটু
দির হেব স ার। টায়ার পা ার হেয়েছ, চাকাটা বদলােত হেব।

ব ামেকশ অতিকেত  কিরল, গািব  হালদার তামার সে  কী কথা বলিছেলন?
ভুবন চমিকয়া উিঠল, আে ?—উিন—উিন আমােক চেনন, তাই দাঁিড়েয় দুেটা কথা

বলিছেলন। ভাির ভাল লাক।’ বিলয়া জ ােকর য  বলেবেগ ঘুরাইয়া গািড়র চাকা শূেন
তুিলেত লািগল।

ব ামেকেশর মুেখর িদেক চাখ তুিলয়া দিখ স ত াহেতর মত দাঁড়াইয়া আেছ,
তাহার চ ু , ভুবেনর উপর িনব  িক  স মন ে  অন  িকছু দিখেতেছ। আিম ডািকলাম,
ব ামেকশ!

স আমার িদেক ঘাড় িফরাইয়া িবড়িবড় কিরয়া বিলল, অিজত, পনেরার সে
পঁয়ি শ যাগ িদেল কত হয়।

বিললাম, প াশ। কী আেবাল-তােবাল বকছ?
স বিলল, ‘এস।’ বিলয়া থানার িদেক িফিরয়া চিলল। িকছুদূর িগয়া আিম িফিরয়া

চািহলাম, ভুবন একা  দৃি েত আমােদর পােন তাকাইয়া আেছ।
থানায় উপি ত হইেল বরাট মুখ তুিলয়া বিলেলন, এ িক, গেলন না?
ব ামেকশ বিলল, েমাদবাবু, আপনার থানায় কানও িনিরিবিল জায়গা আেছ? আিম

িনজেন বেস একটু ভাবেত চাই।
সােপর হাঁিচ বেদয় চেন। বরাট তৎ ণাৎ উিঠয়া বিলেলন, আসুন আমার সে ।
থানার িপছন িদেক একিট ঢাকা বারা া, লাকজন নই, কেয়কটা চয়ার পিড়য়া

আেছ। ব ামেকশ একিট ইিজ- চয়াের ল া হইয়া িসগােরট ধরাইল। বরাট মৃদু হািসয়া
ান কিরেলন।

আধা ঘ ার মেধ  গাটা পাঁেচক িসগােরট িনঃেশষ কিরয়া ব ামেকশ বিলল, চল,
হেয়েছ।

িজ াসা কিরলাম, কী হেয়েছ?
স বিলল, িদব চ ু  উ ীিলত হেয়েছ, সত দশন হেয়েছ। এস।
বরােটর ঘের িগয়া তাঁহার টিবেলর পােশ দাঁড়াইেতই িতিন উৎসুক মুখ তুিলেলন।

ব ামেকশ বিলল, েমাদবাবু, কান ব াে  াণহিরর টাকা আেছ?
বরাট বিলেলন, স াল ব াে । কন?
ব ামেকশ বিলল, সখােন সফ-িডপিজট ভ  আেছ িকনা জােনন?
আেছ বাধ হয়।
হােতর ঘিড় দিখয়া ব ামেকশ বিলল, এত ণ ব া  খুেলেছ। —চলুন।
বরাট আর  না কিরয়া উিঠয়া পিড়েলন। বািহের আিসয়া দিখলাম ফণীশ

িফিরয়ােছ এবং গািড় হইেত নািমবার উপ ম কিরেতেছ। ব ামেকশ বিলল, নেমা না,
আমােদর স াল ব াে  প েছ িদেত হেব।

ব ামেকশ ফণীশেক বিলল, ফণীশ, তুিম বািড় যাও, আমােদর িফরেত একটু দির
হেব।— ভােলা কথা, বৗমার বােপর বািড় কাথায়>

ফণীশ সিব েয় ঘাড় িফরাইয়া বিলল, নব ীেপ।
ব ামেকশ বিলল, ।ঁ তাহেল িন য় মালেপা তির করেত জােনন। তাঁেক বেল িদও

আজ িবেকেল আমরা মালেপা খাব।
আমরা নািময়া গলাম, ফণীশ একটু িনরাশভােব গািড় লইয়া চিলয়া গল। স

বুিঝয়ািছল, াণহিরর মৃতু রহস  সমাধােনর উপাে  আিসয়া প িছয়ােছ।
বরাট আমােদর ব া  ম ােনজােরর ঘের লইয়া গেলন; ম ােনজােরর সে  তাঁহার



আেগ হইেতই আলাপ িছল। বিলেলন, াণহির পা ােরর ব াপাের এেসিছ। আপনার ব াে
সফ-িডপিজট ভ  আেছ?

ম ােনজার বিলেলন, আেছ।
বরাট ব ামেকেশর পােন চািহেলন, ব ামেকশ বিলল, াণহির পা ার ভ  ভাড়া

িনেয়িছেলন নািক?
ম ােনজার একজন কমচারীেক ডািকয়া িজ াসা কিরেলন, স বিলল, হ াঁ,

িনেয়িছেলন।
ব ামেকশ বিলল, তার সফ-িডপিজট কী আেছ আমরা দখেত চাই।
ম ােনজার কুি ত হইয়া বিলেলন, িক  ব াে র িনয়ম নই। অবশ  যিদ পেরায়ানা

থােক—
বরাট বিলেলন, াণহির পা ারেক খুন করা হেয়েছ। তার সম  দিলল-দ ােবজ,

কাগজপ  অনুস ান করবার পেরায়ানা পুিলেসর আেছ।
অেন েণক িচ া কিরয়া বিলেলন, বশ। চািব এেনেছন?
সফ-িডপিজেটর েত কিট বাে র দুেটা চািব; একটা থােক িযিন ভাড়া িনেয়েছন

তাঁর কােছ, অন টা থােক ব াে র িজ ায়। দুেটা চািব না পেল বা  খালা যায় না।
ব ামেকশ বরােটর সে  দৃি  িবিনময় কিরল। িবরাট বিলেলন, ডুি েকট চািব িন য়

আেছ?
ম ােনজার বিলেলন, আেছ। িক  ব াে র িডেরকটারেদর কুম না পেল আপনােদর

িদেত পাির না। কুম পেত চার-পাঁচ িদন সময় লাগেব।
ব ামেকশ বরাটেক বিলল, চলুন, আর একবার াণহিরর িস ুক খঁুেজ দখা যাক।

িন য় ওই ঘেরই কাথাও আেছ।
বরাট উিঠেলন, ম ােনজারেক বিলেলন, আমরা আবার আসিছ। যিদ চািব খঁুেজ না

পাই, দরখা  করব।
আমরা থানায় িফিরয়া গলাম, সখান হইেত আরও দুইজন লাক লইয়া পুিলস-কাের

াণহিরর বািড়েত উপনীত হইলাম।
আজ ত ণ কনে বলিট বািড়র সামেন টুল পািতয়া বিসয়া আিছ, আমােদর দিখয়া

সাড় ের স ালুট কিরল।
ােরর সামেন দাঁড়াইয়া ব ামেকশ বরাটেক বিলল, আিম মািহনীেক দু-একটা 

কির, তত ণ আপনারা ওপেরর ঘর ত াশ ক ন িগেয়। আমার িব াস চািব খঁুেজ বার
করা শ  হেব না। হয়েতা িস ুেকই আেছ, আপনারা লুেকােনা িজিনস খাঁেজনিন, তাই
পানিন। তখন তা আপনারা জানেতন না য াণহািরর সফ-িডপিজট আেছ।

পুিলেসর দল িসঁিড় িদয়া উপের উিঠয়া গল। ব ামেকশ ও আিম রা াঘেরর স ুেখ
িগয়া দাঁড়াইলাম।

মািহনী ােরর িদেক িপছন িফিরয়া রা া কিরেতিছল, আমােদর পদশে  ঘাড়
িফরাইয়া চািহল। আমােদর দিখয়া চিকত ােস তাহার চ ু  একবার িব ািরত হইল,
তারপর স উনান হইেত কড়া নামাইয়া আঁচেল হাত মুিছেত মুিছেত ােরর কােছ আিসয়া
দাঁড়াইল।

িকছু দরকার আেছ বাবু? তাহার িণক াস কািটয়া িগয়ােছ।
ব ামেকশ বিলল, তুিম এখেনা আছ দখিছ। দেশ িফের যা  না কন?
মািহনী বিলল, িক করব বাবু, পুিলস ছেড় না িদেল যাই িক কের?
ব ামেকশ বিলল, তামার বাপ-মােক িকংবা ামীেক খবর িদেয়ছ?
মািহনী ণকাল চ ু  নত কিরয়া রিহল, তারপর বিলল, ামী কাথায় জািন না।



বাপ-মােক খবর িদইিন। তারা বুেড়া মানুষ, িক হেব তােদর খবর িদেয়?
ব ামেকশ বিলল, তা বেট। আ া, একটা কথা বল দিখ, য-রাে  াণহািরবাবু খুন

হেয়িছেলন, স-রাে  িতিন যখন খেত নামেলন না, তখন তুিম তাঁর ঘের িগেয়িছেল?
মািহনী সায় িদয়া বিলল, হ াঁ বাবু।
ঘের আেলা লিছল?
হাঁ বাবু।
ঘেরর িপছন িদেকর দরজা, অথাৎ ােনর ঘেরর দরজা খালা দেখিছেল?
না বাবু। মািহনীর চােখ উে েগর ছায়া পিড়ল।
দরজা ব  িছল?
পলেকর জন  মািহনী ি ধা কিরল, তারপর বিলল, আিম িকছুই দিখিন বাবু।

কতাবাবু মের পেড় আেছন দেখ ছুেট পািলেয় এেসিছলুম।
তুিম ােনর ঘেরর দরজা ব  কের দাওিন?
আে  না।
ঁ। ব ামেকশএকটু  কুি ত কিরয়া রিহল, াণহিরবাবু তামােক পনেরা টাকা

মাইেন িদেতন?
আে  হ াঁ।
িত মােস িঠক সমেয় মাইেন িদেতন?

মানুষ যখন মেন মেন এক কথা ভােব এবং মুেখ অন  কথা বেল তখন তাহার মুখ
দিখয়া বাঝা যায়, তমিন অন মন ভােব মািহনী বিলল, আমার মাইেন কতাবাবুর কােছ
জমা থাকত, দরকার হেল দুএক টাকা চেয় িনতুম।

ব ামেকেশর পােন কটা পাত কিরয়া দিখলাম স মৃদু হািসেতেছ। স বিলল,
তামার মাইেনর টাকা বাধহয় মারা গল। আ া, এবার আমার শষ : তুিম কােনা
ন াটা লাকেক চন?

মািহনী অবাক হইয়া বিলল, ন াটা লাক! স কােক বেল?
ব ামেকশ বিলল, ন াটা জান না? য ডান হােতর চেয় বাঁ হাত বিশ চালায় তােক

ন াটা বেল।
মািহনী সহসা বুেকর উপর হাত রািখয়া বিলল, না বাবু, স রকম কাউেক আিম

িচিন না।
মািহনী দাঁড়াইয়া রিহল, আমরা উপের াণহািরর শয়নকে  উিঠয়া গলাম।
চািব পাওয়া িগয়ােছ। বিশ খাঁজাখঁুিজ কিরেত হয় নাই; িস ুক ও দয়ােলর

মাঝখােন য -পিরসর ান িছল সই ােন িস ুেকর িপেঠ চািবটা মাম িদয়া আটকােনা
িছল। বরাট বিলল, এই িনন।

ন র খাদাই করা ল া একিট চািব। ব ামেকশ তাহা পিরদশন কিরয়া বিলল, চলুন
আবার ব াে ।

ব াে  িগয়া ম ােনজােরর িনকট চািব পশ করা হইল। িতিন এবার আর ি ি
কিরেলন না, য়ং উিঠয়া আমােদর ভে  লইয়া গেলন। ব াে র বািড়র নীেচ মািটর তলায়
ঘর, তাহার িতনিট দয়াল জুিড়য়া কাতাের কাতাের ারযু  ীেলর খাপ শাভা
পাইেতেছ।

দুইিট চািব িমলাইয়া াণহািরর খােপর কবাট খালা হইল। খােপর মেধ  টাকাকিড়,
গয়নাগিট িকছু নাই, কবল কেয়কিট পুরাতন িচিঠ এবং এক বাি ল ব কী তমসুক।

িচিঠ িল াণহিরেক লখা নয়, াণহািরর ারাও িলিখত নয়। অ াতনামা পু ষ বা
নারীর ারা অ াতনামা লােকর নােম লখা। স বত এই প িলেক অ  কিরয়া াণহির



লখক ও লিখকােদর িধর শাষণ কিরেতন।
িচিঠ িলেত ব ামেকেশর েয়াজন িছল না, স তমসুক িল লইয়া উপের উিঠয়া

আিসল। ম ােনজােরর ঘের বিসয়া স এেক এেক তমসুক িলেত চাখ বুলাইল। তারপর
একিট তমসুক তুিলয়া ধিরয়া বরাটেক বিলল, এই িনন। আপনার আসামী।

তমসুেক আইনস ত ভাষায় লখা িছল, মহাজন াণহির পা ার ভগবানপুর িনবাসী
ভুবেন র দাসেক তব  মটরগািড় ব ক রািখয়া আড়াই হাজার টাকা কাজ িদয়ােছন।
কীভােব ভুবেন র দাস এই ঋণ শাধ কিরেব তাহার শতও দিলেল লখা আেছ : প াশ
টাকা নগদ; াণহির মাটর ব বহার কিরেবন তাহার মািসক ভাড়া পঁিচশ টাকা; একুেন
পঁচা র টাকা িহসােব মােস শাধ হইেব।

বরাট  তুিলয়া বামেকেশর পােন চািহেলন। ব ামেকশ বিলল, আমার কাজ শষ
হেয়েছ, এবার যা করবার আপিন করেবন।

বরাট বিলেলন, িক  খুেনর মাণ?
মাণ আেছ। তেব আদালেত দাঁড়ােব িকনা বলেত পাির না। এবার আমরা বািড়

িফরব, বলা দড়টা বেজ গেছ।
চলুন, আপনােদর প েছ িদেয় আিস।
পুিলস-কাের যাইেত যাইেত বিশ কথা হইল না। একবার িবরাট বিলেলন, ভুবনেক

অ াের  কির। তাহেল?
ব ামেকশ বিলল, ক ন। স যিদ ীকার কের তাহেল সব ন াটা চুেক যােব।
বািড়র ফটেকর সামেন আমােদর নামাইয়া িদয়া গািড় চিলয়া গল, বরাট বিলয়া

গেলন, িবেকলেবলা আিসব।
অপরাে  আ াজ পাঁচটার সময় আমরা েরর মালেপায়া লইয়া বিসয়ািছ এমন সময়

েমাদ বরাট আিসেলন।
মণীশবাবু কয়লাখিনেত িগয়ােছন, ফণীশ বািড়েত আেছ। ইি রা এত ণ আমােদর

কােছই িছল, এখন িবরাটেক দিখয়া িভতের িগয়ােছ। আসামী ক তাহা িনবার পর আমার
মাথাটা িহিজিবিজ হইয়া িগয়ািছল, এখন কতকটা ধােত আিসয়ােছ।

ই েপ র বরােটর মুখখানা , মন িবি ; সকালেবলা য ইউিনফম পিরয়া
িছেলন, এখনও তাঁহাই পিরয়া আেছন মেন হয়। িতিন আিসয়া হাস হীন মুেখ পেকট হইেত
একিট খাম বািহর কিরয়া ব ামেকেশর হােত িদেলন; বিলেলন, এই িনন। আঙুেলর ছােপর
ফেটা আর িরেপাট। িতনজেনর আঙুেলর ছাপ পাওয়া গেছ।

ব ামেকশ খামিট না খুিলয়াই পেকেট রািখল, বরােটর মুেখর পােন চািহয়া বিলল,
আিজ দুপুের আপনার খাওয়া হয়িন দখিছ।

বরাট মাথা নািড়য়া বিলেলন, খাওয়া হেব কে েক। আপনার আসামী পািলেয়েছ।
ব ামেকশ এমনভােব ঘাড় নািড়ল যন ইহার জন  স ত িছল। তারপর বরাটেক

বিসেত বিলয়া স ফণীেশর পােন চািহল। ফণীশ ত অ েরর িদেক চিলয়া গল। িবরাট
হলান িদয়া া  ের বিলেলন, ‘ ধু আসামী নয়, মািহনীও পািলেয়েছ। দুজেন ট াি েত
চেড় হাওয়া হেয়েছ। কনে বলটা াণহিরর বািড়েত পাহারায় িছল, িক  মািহনীেক আটক
করবার কুম তার িছল না। ভুবন দাস ট াি েত এেস রা া থেক হন বাজােলা, মািহনী
বিরেয় এেস ট াি েত চেড় বসল। দু’জেন চেল গল।’

ফণীশ এক থালা খাবার আিনয়া বরােটর স ুেখ রািখল, বরাট িবমষভােব আহার
কিরেত লািগেলন। আমরাও মালেপায়ােত মন িদলাম। নীরেব আহার চিলেত লািগল।

ব বীয় জলেযাগ সমাধা কিরয়া িসগােরট ধরাইবার উপ ম কিরেতিছ, বািহেরর
িদক হইেত আদািল জাতীয় একিট লাক ঘের েবশ কিরল। মাথায় গা ী-টুিপ, পিরধােন



খ েরর চাপকন ও পায়জামা; তাই হঠাৎ তাহােক িচিনেত পাির নাই। স মাথার টুিপ খুিলয়া
মেঝায় আছাড় মািরল। তারপর বিল  কে  বিলল, শালােদর ধেরিছ। স ার।

িবকাশ দ । টুিপ খুিলেতই তাহার প কাশ হইয়ােছ। ব ামেকশ সমাদর কিরয়া
বিলল, এস এস িবকাশ। কাজ সের ফেলিছতাহেল?

‘ সেরিছ স ার। আমার মাথা ফাটাবার তােল িছল, তােতই ধরা পেড় গল।’ িবকাশ
হাত-পা ছড়াইয়া একটা সাফায় বিসয়া দৃঢ় ের বিলল, দু’জেনই শালা।

দু’জেনই শালা—কােদর কথা বলছ?
িবকাশ উ র িদবার পূেবই সুরপিত ঘটক েবশ কিরেলন। শৗিখন বশবাস সে ও

একটু িভজািবড়াল ভাব, চােখ সতক িবড়ালদৃি । িতিন ঘেরর পিরি িত ি -মসৃণ চে
দিখয়া লইয়া িবনীত ের বিলেলন, কতা আেছন িক? তাঁর সে —

ব ামেকশ বিলল, আসুন সুরপিতবাবু।
িবকাশ সহসা খাড়া হইয়া বিসল, একা  চে  সুরপিতবাবুেক িনরী ণ কিরয়া বিলল,

এঁর নাম সুরপিত ঘটক? বড় অিফেসর বড়বাবু?
ব ামেকশ বিলল, হ াঁ। কন বল দিখ?
িবকাশ সুরপিতবাবুর িদেক তজনী িনেদশ কিরয়া বিলল, এঁর দুই শালার কথা

বলিছলাম স ার। িব নাথ আর জগ াথ রায়। তারাই কয়লাখিনেত ব ািত করেছ।
সুরপিতর চােখ ভয় উছিলয়া উিঠল, িতিন শীণকে  বিলেলন, কী? কী? আিম তা

িকছু—
বরাট তাঁহার িদেক ধীের ধীের চ ু  িফরাইয়া িনিনেমষ চে  চািহয়া রিহেলন।

ব ামেকশ বিলল, সুরপিতবাবু, য দুিট ছাকরােক আপিন আমােদর ঘােড় চাপাবার চ ায়
িছেলন, তারা আপনার শালা?

সুরপিতবাবু বিলেলন, মােন—তােত িক হেয়েছ?
ব ামেকশ বিলল, হয়িন িকছু। কাল রাে  আিম একটা িচিঠ পেয়িছ, তােত

িতনজেনর আঙুেলর ছাপ পাওয়া গেছ। আমরা িমিলেয় দখেত চাই, িতনজেনর মেধ
আপিন আেছন। িকনা—ই েপ র বরাট, আপিন সুরপিতবাবুর আঙুেলর ছাপ িনন। িমিলেয়
দখেলই বাঝা যােব উিন এই ষড়যে  কতদূর আেছন। ফণীশ, বািড়েত রবার া -
কািলর প াড আেছ?

সুরপিতবাবু এক-পা এক-পা কিরয়া িপছু হটেতিছেলন, ােরর কাছাকািছ িগয়া িতিন
পাক খাইয়া পালাইবার চ া কিরেলন। ঘটনা েম এই সময় মণীশবাবু ঘের েবশ
কিরেতিছেলন, দু’জেনই পিড়েত পিড়েত তাল সামলাইয়া লইেলন, তারপর সুরপিত ঘটক
তুর  গিতেত পলায়ন কিরেলন।

মণীশবাবু এইমা  কয়লাখিন হইেত িফিরয়ােছন, ঘের েবশ কিরয়া িব মব াকুল
চে  চািরিদেক চািহেলন। আমরা উিঠয়া দাঁড়াইলাম। িতিন বিলেলন, কী হে  এখােন?—
ই েপ র বরাট—সুরপিত অমন লাফ মের পালােলা কন?

বরাট বিলেলন, আপিন বসুন। আপনার খিনেত যারা অিন  করিছল তারা ধরা
পেড়েছ।

মণীশবাবু বিলেলন, ধরা পেড়েছ!
ব ামেকশ বিলল, আে  হ াঁ। এই ছেলিটর নাম িবকাশ দ , ও আমার সহকারী।

ই েপ র বরােটর সে  পরামশ কের িবকাশেক হাসপাতােলর আদািল সািজেয় খিনেত
পািঠেয়িছলাম , ও ধেরেছ।

মণীশবাবু বিলেলন, ক—কারা—?
ব ামেকশ বিলল, সুরপিত ঘটক ও তার দুই শালা।



‘অ াঁ! সুরপিত!’ মণীশবাবু চয়াের বিসয়া পিড়েলন, ‘িক -সুরপিত! স য আমার
অিফেস িবশ বছর কাজ করেছ। তার এই কাজ।’

আমরা আবার উপেবশন কিরলাম। ব ামেকশ বিলল, মণীশবাবু, ি তীয় পে  িবেয়
করেল মানুষ ীর বশীভূত হয়, সুরপিতবাবু শালেদর বশীভূত হেয়েছন। খুব বিশ তফাৎ
নই।

মনীশবাবু বিলেলন, িক  কন? ওরা আমার অিন  করেত চায় কন?
ব ামেকশ বিলল, সটা এখেনা আিব ার করা যায়িন। তেব আিব ার করা শ  হেব

না। আমার মেন হয়, য মােড়ায়াির আপনার খিন িকনেত চেয়িছল। সই আড়ােল থেক
কলকািঠ নাড়েছ। িকংবা অন  কউ হেত পাের। সুরপিতবাবুেক চাপ িদেলই বিরেয় পড়েব।

িক -সুরপিতর িব ে  ত  মাণ িকছু পেয়েছন?
এখেনা পাইিন। িক  আঙুেলর ছাপ নবার নােম উিন যরকম লাফ মের পালােলন,

ওঁর মেন পাপ আেছ।
মণীশবাবু িন াস ফিলয়া উিঠয়া দাঁড়াইেলন। মেন হইল, িতিন যত না িবি ত

হইয়ােছন, তেতািধক দুঃখ পাইয়ােছন। িতিন বিলেলন, আপনারা বসুন। ফণী, তুিম আমার
সে  এস। অিফেসর একটা ব ব া করেত হেব। আর সুরপিতর— িতিন স  নে
বরােটর পােন চািহেলন।

বরাট বিলেলন, সুরপিতর ব ব া আিম করব।
মণীশবাবু পু েক লইয়া অিফেসর িদেক চিলয়া গেলন।
আমরা চারজন িকছু ণ বিসয়া রিহলাম। শেষ ব ামেকশ অলসকে  বিলল, ভুবেনর

নােম িলয়া জাির কেরেছন িন য়?
বরাট বিলেলন, সারািদন তােতই কেটেছ।
ব ামেকশ বিলল, আশা দ কােনা খবর নই?
বরাট বিলেলন, চি শ মাইল দূের একটা রলওেয় শন থেক খবর পেয়িছ,

একটা চালকহীন ন রহীন ট াি  সখােন পেড় আেছ। লাক পািঠেয়িছ। হয়েতা ভুবেনর
ট াি , স ওখােন ট াি  ছেড় ন ধেরেছ।

বা াই গেছ িক মা াজ গেছ ক জােন।
ঁ। আজ উিঠ।

আ া, আসুন। আসামীেক ধরা আপনার কতব , আপিন যথাসাধ  চ া করেবন
জািন। তবু, যিদ ওেদর ধরেত না পােরন। আিম খুিশ হব।

ই েপ র িবরাট একটু হািসেলন।
নশ আহােরর পর মণীশবাবু শয়ন কিরেত িগয়ািছেলন; ফণীশ চুিপ চুিপ আিসয়া

আমােদর ঘের ঢুিকল। আজ আমােদর ঘের িতনজেনর শয়েনর ব ব া, িবকােশর জন
একিট ক া  খাট পাতা হইয়ােছ।

ঘের িতনজেনই উপি ত িছলাম, িবছানায় ইয়া িসগােরট টািনেতিছলাম; িবকাশ িক
কিরয়া শালােদর ধিরল তাঁহারই গ  বিলেতিছল। ফণীশেক দিখয়া ব ামেকশ বািলেশ
কনুই িদয়া উঁচু হইয়া বিসল।

এস ফণীশ।
ফণীশ ব ামেকেশর খােটর পােশ চয়ার টািনয়া বিসল, অনুেযােগর সুের বিলল,

কালই চেল যােবন?
ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, শালাবাবুরা য রকম শািসেয়েছ তাড়াতািড় কেট পড়াই ভাল।

তুিম যিদ বৗমােক িনেয় কলকাতায় আেসা িন য় আমােদর সে  দখা করেব। বৗমােক
সত বতীর খুব পছ  হেব।’ বিলয়া যন পুরাতন কথা রণ কিরয়া একটু হািসল।



ব ামেকশ িবছানার উপর উিঠয়া বিসল, মাথার বািলশটা কােলর উপর টািনয়া লইয়া
বিলল, গ  নেব- াণহিরর গ ? বশ, বলিছ; িক  গ টা গ ই হেব, আগােগাড়া সত
ঘটনা হেব না। অেনকটা ঐিতহািসক উপন ােসর মত।

ফণীশ  তুিলয়া  কিরল। ব ামেকশ বিলল, বুঝেল না? যাঁরা ঐিতহািসক
উপন াস লেখন তাঁরা সরাসির ইিতহাস লেখন না, ইিতহাস থেক গাটা-কেয়ক চির
এবং ঘটনা তুেল িনেয় সই কাঠােমার ওপর িনেজর গ  গেড় তােলন। আিম তামােক য
গ  বলব সটাও অেনকটা সই ধরেনর হেব। সব ঘটনা জািন না, যটুকু জািন তা থেক
পুেরা গ টা গেড় তুেলিছ; ক না আর সত  এ গে  সমান অংশীদার। — নেত চাও?

ফণীশ বিলল, বলুন।
ব ামেকশ নূতন িসগােরট ধরাইয়া গ  আর  কিরল—।
ভুবেন র দাসেক িদেয়ই গ  আর  কির। তার নাম শূেনও আমার সে হ হয়িন য

স বাঙালী নয়, ওিড়য়া। বাংলােদশ আর উিড়ষ ার স ম েল যারা থােক তারা দুেটা ভাষাই
পির ার বলেত পাের, বাঝবার উপায় নই বাঙালী িক ওিড়য়া। যিদ বুঝেত পারতাম,
সমস াটা অেনক আেগই সমাধান হেয় যত। কারণ মািহনী উিড়ষ ার মেয়। দুই আর দুেয়
চার।
 

মািহনী ভুবেন েরর বৗ। যারা মেয়-মরেদ গতর খািটেয় জীিবকা অজন কের ওরা
সই ণীর লাক। ভুবন কাজ করত কটেকর একটা মাটর মরামিতর কারখানায়।
মািহনী বাঙালী গৃহে র বািড়েত দাসীবৃি  করত। আর দু’জেন দু’জনেক াণ িদেয়
ভালবাসেতা। এই ভালবাসাই হে  এ গে র মূল সূ ।

ভুবেনর মেন উ াশা িছল, মািহনীর দাসীবৃি  তার পছ  িছল না। মাটর
কারখানায় কাজ করেত করেত িমিলটািরেত াক- াইভােরর চাকির যাগাড় কের স চেল
গল; মািহনীেক বেল গ—-টাকা রাজগার কের ট াি  িকনব, তােক আর চাকির করেত
হেব না।

বছর দুই ভুবেনর আর দখা নই। ইিতমেধ  মািহনী কটেক াণহির পা ােরর
বািড়েত চাকির করেছ; িদেনর বলা কাজকম কের, রাি ের বাপ-মােয়র কােছ িফের যায়।

াণহির লাকটা অিতবড় অথিপশাচ। যমন কৃপণ তমিন লাভী। সারা জীবন
টাকাটাকা কের বুেড়া হেয় গেছ, জু ু ির দাগাবািজ াকেমল কের অেনক টাকা জমা
কেরেছ, তবু তার টাকার ি েদ মেটিন। ীেলাক স ে  তার মেন লাভ নই, িকংবা বুেড়া
বয়েস স লাভ কেট িগেয়িছল। িক  মািহনী যখন তার বািড়েত চাকির করেত এল তখন
তােক দেখ াণহিরর মাথায় এক কুবুি  গজােলা, স টাকা রাজগােরর নতুন একটা রা া
দখেত পল। বড় মানুেষর উ ৃ ল ছেলরা তার বািড়েত জুয়া খলেত আেস, তােদর
চােখর সামেন মািহনীর মত মেয়েক যিদ ধরা যায়—

মািহনীর দেহ য চ  যৗন আকষণ আেছ তাই দেখ তার চির  স ে
াণহিরর মেন ভুল ধারণা জে িছল। স বড়মানুেষর ছেলেদর ধা া িদেয় মািহনীর নাম

কের টাকা িনত। িক  মািহনী ধরা- ছাঁয়া িদত না। িকছুিদন এইভােব চলাবার পর
বড়মানুেষর ছেলরা িবগেড় গল, তারা টাকা ঢেলেছ, ছাড়েব কন? তারা াণহািরেক
হার দবার মতলব করল।

াণহির দখল কটক থেক কেট না পড়েল মার খেত হেব। িক  মািহনীেকও
তার দরকার, এমন মুখেরাচক টাপ স আর কাথায় পােব? স মািহনীর কােছ াব
করল তােক সে  িনেয় যােব। মািহনীর আপি  নই; তার ামী িবেদেশ, তােক দাসীবৃি
কের খেত হেব, তার কােছ কটকও যা অন  জায়গাও তাই। স দড়া মাইেনেত াণহািরর



সে  যেত রাজী হল।
িক  তারা কটক ছাড়বার আেগই ভুবন িফের এল। ভুবন চাকির কের িকছু টাকা

স য় কেরেছ, িক  ট াি  কনার পে  তা যেথ  নয়। ামী- ী িমেল পরামশ করল,
তারপর ভুবন াণহিরর কােছ গল।

ভুবন াণহিরেক টাকার কথা বলল; তার িকছু টাকা আেছ, আরও আড়াই হাজার
টাকা পেলই স িনেজর ট াি  িকনেত পারেব। াণহির ভেব দখল, টাকা ধার িদেল
ভুবন আর মািহনী দু’জেনই তার মুেঠার মেধ  থাকেব; মািহনীেক তখন কুম মেন চলেব
হেব। স রাজী হল। রিজি  দিলল তির হল, তােত ধার- শােধর শত রইল- মািহনীর
মাইেনর পনেরা টাকা কাটা যােব, ভুবন তার ট াি র রাজগার থেক মােস পঁয়ি শ টাকা
দেব, আর াণহাির িনেজর দরকাের ট াি  ব বহার করেব তার জন  পঁিচশ টাকা দেব।;
এইভােব িতমােস পঁচা র টাকা শাধ হেব।

সকেলই খুিশ। ভুবন ট াি  িকনল। িতনজেন কয়লা শহের এল। তারপর াণহির
শহেরর হালচাল বুেঝ িনেয় তার অভ  লীলােখলা আর  করল।

কয়লা াব হে  বড়েলােকর আ ানা, াণহির সখােন িগেয় িছপ ফলল। চারিট
বড় বড় ই-কাৎলা তার িছেপ উঠল। স তােদর বািড় িনেয় গল।

জুয়া খলার সময় মািহনীেকও সকেল দখল। িবেশষভােব একজেনর নজর পড়ল
তার ওপর; অরিব  হালদার চির হীন ল ট, স লােভ উ  হেয় উঠল। াণহাির জুয়ায়
চারজনেকই শাষণ করিছল, অরিব  হালদারেক বিশ কের শাষণ করেত লাগল।
অরিব েক স জািনেয় িদেয়িছল য ঘাড়া িডিঙেয় ঘাস খাওয়া যায় না।

াণহািরর কােছ ছাড়প  পেয় অরিব  হালদার সমেয় অসমেয় মািহনীর কােছ
আসেত লাগল। িক  মািহনী শ  মেয়, তােক চােখ দেখ যা মেন হয় স তা নয়।
অরিবে র মতলব স বুেঝেছ, িক   কথা বেল তােক তািড়েয় দয় না। স তার সে
খািতর কের কথা বেল, হয়েতা হািস-ম রােতও যাগ দয়, িক  তার দওয়া উপহার নয়
না। াণহাির মািহনীেক বাধ হয় ইশারা িদেয়িছল; ইশারায় যতখািন ীকার করা স ব
মািহনী ততখািন ীকার কের চলত। াণহির ঘুঘু লাক, ভােব মািহনীেক িকছু
বেলিন; ভেবিছল ইশারােতই কাজ হেব। হাজার হাক, মািহনী িন ে ণীর মেয়।

িকছুিদন চ া-চির  কের অরিব  বুঝল, এ বড় কিঠন ঠাঁই। ওিদেক জুয়ােতও তারা
অেনক টাকা হেরেছ। তারপর একিদন াণহিরর বইমািন ধরা পেড় গল। জুয়া খলা ব
হল।

জুয়ােত যারা হেরিছল তােদর সকেলরই রাগ হওয়া াভািবক, িক  অরিবে র রাগ
হেয়িছল সবেচেয় বিশ। কারণ স জুয়ােতই ঠেকিন, অন  িবষেয়ও ঠেকিছল। ঠেকিছল
এবং অপমািনত হেয়িছল। তাই স একিদন তার িতন স ীেক িনেয় াণহািরেক ঠঙােত
গল।

দব েম য ট াি েত চেড় তারা াণহািরেক ঠঙােত গল স ট াি টা ভুবন
দােসর। ট াি েত যেত যেত অরিব  বাধ হয় মািহনীর স ে  তার মেনর আফসািন
কাশ কেরিছল, ভুবন তার কথা েন বুঝল, াণহির দু'হাজার টাকা িনেয় তার বৗেক

িবি  কেরেছ।
কয়লা শহের ভুবেনর বাসা িছল না; াণহিরও তার বািড়েত ভুবনেক থাকেত

দয়িন। িক  আমার িব াস ভুবন ফুরসৎ পেলই চুিপচুিপ এেস মািহনীর কােছ রাত
কািটেয় যত। ামী- ীেত কথা হত; হয়েতা মািহনী ামীেক ইশারা িদেয়িছল—বুেড়াটা
লাক ভাল নয়। ভুবন মেন মেন াণহািরেক ঘৃণা করত। খাতেকর সে  মহাজেনর
ভালবাসা বড়ই িবরল। িক  ভুবন সাবধানী লাক, স বলত-ধারটা শাধ হেল ট াি



পুেরাপুির তার িনেজর হেয় যােব, তখন তারা গািড় িনেয় চেল যােব, বুেড়ার সে  তােদর
আর কােনা স ক থাকেব না।

াণহির য এতবড় শয়তান তা ভুবন ক না করেত পােরিন। িক  যখন স নল
য াণহির দু'হাজার টাকা িনেয় তার বৗেক িবি  কেরেছ তখন তার মাথায় খুন চেপ
গল। দুিনয়ায় পয়সাওয়ালা ল ট অেনক আেছ পর ীর ওপর তারা নজর দয়; তােদর
ওপর ভুবেনর রাগ নই। িক  ওই বুেড়া শয়তানটােক স খুন করেব।

খুন করবার সুেযাগও হােত হােত এেস গল। াণহিরর বািড়র কাছাকািছ এেস
চারজন আেরাহী নেম গল। ভুবন ট াি র মুখ ঘুিরেয় রাখল; তারপর সও ব েলা। তার
হােত মাটেরর ানার।

ভুবন াণহািরর বািড়েত ত হ িদেন রাে  দু’বার িতনবার এেসেছ, স জানেতা
বািড়র িপছন িদেক ওপের ওঠবার মথরখাটা িসঁিড় আেছ। স অ কাের গা-ঢাকা িদেয়
বািড়র িপছন িদেক গল, িসঁিড় িদেয় ওপের উেঠ দাের টাকা মারল।

দুিদেকর দার ব  কের াণহির িনেজর ঘের িছল; স বাধহয় জানেত পােরিন য,
তােক চারজেন ঠঙােত এেসেছ। িক  স ঁিশয়ার লাক; টাকা েন ােনর ঘের গল।
তারপর যখন জানেত পারল য ভুবন এেসেছ তখন স দার খুেল িদল। কারণ ভুবেনর
ওপর তার কােনা সে হ নই।

দুজেন শাবার ঘের িগেয় মুেখামুিখ দাঁড়াল। তােদর মেধ  কােনা কথা হেয়িছল িকনা
জািন না। ভুবেনর বাঁ হােত িছল ানার, স আচমকা ানার তুেল মারেলা াণহিরর
মাথায় এক কাপ। াণহির মুখ খালবার সময় পল না; তৎ ণাৎ পতন ও মৃতু ।

সাড়াশ  না পেল সামেনর িসঁিড় িদেয় নেম যােব, িপছেনর দরজা ব  থাকেব।
িক  সামেন বাধহয় তখন এরা চারজন িসঁিড়র নীেচ দাঁিড়েয় পরামশ করিছল। তাই ভুবন
সামেনর দরজা ভিজেয় িদেয় য-পেথ এেসিছল। সই পেথ িফের গল। ানারটা সে
িনেয় গল। এখন পিরি িত দাঁড়াল, সামেনর দরজাও খালা, িপছেনর দরজাও খালা।
াণিহরর আততায়ী কান িদক িদেয় ঢুেকেছ অনুমান করা শ ।

অরিব  থম বার াণেহারর দরজা ব  পেয়িছল; ি তীয় বার চারজেন উেঠ
দখল। দরজা খালা এবং াণহির পা ার ইহলীলা স রণ কেরেছ। তারা দু াড় শে
পালােলা। ট াি র কােছ িফের িগেয় দখল ট াি - াইভার ি য়ািরং ইেল মাথা রেখ
ঘুেমাে । তারা াইভারেক জািগেয় শহের িফের গল।

ওিদেক মািহনী রা া করিছল, স িকছুই জানেত পােরিন। রা ার ছ াঁেছাঁক শে
দুেরর শ  চাপা পেড় িগেয়িছল। রা া শষ হবার পর স যখন দখল। বুেড়া খেত নামেছ
না, তখন স ওপের গল। স দখল াণহির মাের পেড় আেছ, সামেনর এবং িপছেনর
দরজা খালা। অরিবে র কথা তার মেন এল না। তার মেন এল ভুবেনর কথা। যখােন
ভােলাবাসা সখােনই শ া। ভুবনেক স ইশারা িদেয়িছল, বুেড়া লাক ভাল নয়। ভুবন
বাইের বশ ঠা া কৃিতর মানুষ, িক  তার িভতের আেছ  অহ ােরর উ তা। ীর
অমযাদা স সহ  করেব না।

মািহনী মেয়টা ভাির বুি মতী। মড়া দেখও তার মাথা খারাপ হল না, স চ   কের
কতব  ি র কের ফলল। খুন যই ক ক, তােক যন পুিলস ধরেত না পাের। হত াকারী
ানঘেরর দার িদেয় ঢুেকেছ এবং সই িদক িদেয়ই বিরেয় িগেয়েছ, মািহনীর তােত

সে হ নই। স িপছন িদেকর দরজা দুেটা িভতর থেক ব  কের িদল, তারপর াক-
াইভার মারফত পুিলেস খবর পাঠােলা। কী সাংঘািতক মেয় দ ােখা, একটুকু বাড়াবািড়

কেরিন। পুিলসেক ভুল রা ায় চালাবার জন  যতটুকু দরকার িঠক ততটুকু কেরেছ।
মািহনী আমােদর আেছ অেনক িমেথ  কথা বেলেছ, িক  কখেনা অনাবশ ক। িমেথ



কথা বেলিন। ভুবনও তাই। আমার িব াস য-রাে  খুন হয় সই রাে ই কােনা সময়
ভুবন িফেয় িগেয় মািহনীেক সব কথা বেলিছল এবং তারপর থেক ায়ই িগেয় দখা
করত। এই জেন ই মািহনী খুেনর পর বািড় ছেড় যেত চায়িন। ভুবেনর সে  তার
যাগােযাগ রাখা িনতা  দরকার।

যােহাক, আিম যখন র মে  েবশ করলাম তখন পুিলেশর সি  দৃি  পেড়েছ
চারজন আসামীর ওপর। মািটভ এবং সুেযাগ এেদর পুেরাদ র িবদ মান। হয় এরা
চারজেন একেজাট হেয় খুন কেরেছ, নয়েতা ওেদর মেধ  একজন খুন কেরেছ। অন েদর
চােখ ধুেলা িদেয়।

পুিলেসর সে  আমার মতেভেদর কােনা কারণ িছল না; তবু একেজাট হেয় খুন
করার াবটা হজম করা শ । সে হভাজন ব ি রা মধ ভারেতর ডাকাত নয়, তারা
সমাজবাসী তথাকিথত সভ  মানুষ। তারা দল বঁেধ খুন করেব না।

িক  ওেদর মেধ  একজন অন  িতনজেনর চােখ ধুেলা িদেয় খুন কের থাকেত
পাের।  হে , লাকটা ক? সবেচেয় বিশ সে হ অরিব  হালদােরর ওপর। স ধু
জুয়ােতই ঠেকিন, আর এক িবষেয় িঠেকেছ; যার জেন  তার লজার অবিধ নই; য কথা স
কা র কােছ ীকার করেত পাের না। ল েটর ল া এক িবিচ  ব ; স কবল তখিন
ল া পায় যখন দুহাজার টাকা খরচ কেরও স তার িনল  কামনার ব  পায় না।

অনুস ান আর  কের আমার খটকা লাগল। থেমই য িট আমার মেন মাথা
তুলল। সিট হে -মারণা টা গল কাথায়? ডা ার ঘাষাল য ধরেনর বণনা িদেলন স
রকম কােনা অ  পাওয়া যায়িন; অরিবে র দেলর কউ যিদ অ  আনেতা তাহেল ফণীশ
আর ভুবেনর চাখ এড়ােত পারেতা না। সুতরাং ওরা অ টা আেনিন, িনেয়ও যায়িন। তেব
সটা এল কাে েক এবং গল কাথায়?

ি তীয় কথা, ডা ার ঘাষােলর িববৃিত থেক  বুঝেত পারলাম য, হত াকারী
লাকটা ন াটা। ভেব দ ােখা, াণহিরর শাবার ঘের একটা চয়ার পয  নই; স
আততায়ীর িদেক িপছন িফের ত েপােশর িকনারায় বেসিছল একথা িব াসেযাগ  নয়।
সামনাসামিন দাঁিড়েয় আততায়ী তােক মেরেছ, আঘাত লেগেছ মাথার ডানিদেক িসঁিথর
মত। সুতরাং আততায়ী ন াটা, তার বাঁ হাত বিশ চেল।

চারজন আসামীয় মেধ  ক ন াটা খাঁজ করলাম। কয়লা ােব িগেয় দখলাম, মৃেগন
মৗিলক ডান হােত টিনস খলেছ, মধুময় সুর আর অরিব  হালদার ডান হােত তাস
ভঁেজ তাস বাঁটেছ এবং খলেছ। তখন ফণীেশর িদেক কােচর কাগজ চাপা গালা ফেল
দখলাম। সও ডান হােত গালা ধরল। ওরা কউ ন াটা নয়।

িক  ন াটা না হাক, ওেদর মেধ  কউ সব সাচী হেত পাের। কােজই ওেদর
এেকবাের তাগ করেত পারলাম না। ওরা ছাড়া সে হভাজন আর কউ নই। মািহনী খুন
কেরিন, তার খুন করবার ইে  থাকেল স াণহিরেক িবষ খাওয়ােতা; তার মািটভও িকছু
নই।

আিম কােনা িদেক িদশা খঁুেজ পাি  না, এমন সময় এক মু েত সব পির ার হেয়
গল; যন মেঘ ঢাকা অ কার রাে  িবদু ৎ চমকােলা। দখলাম ভুবন তার ট াি র চাকার
তলায় জ াক বিসেয় বাঁ হােত ঘারাে !

খুেনর রাে  ট াি - াইভার ভুবেন র দাস য অকু েল উপি ত িছল তা আমরা
সকেলই জানতাম, অথচ তার কথা একবারও মেন আেসিন। এেকই িজ. ক. চ ারটন
বেলেছন, অদৃশ  মানুষ —Invisible Man.

অে র সমস া এক মু েত সমাধান হেয় গল। ানার িদেয় ভুবন াণহিরেক
মেরিছল; ডা ার ঘাষাল মারণাে র য বণনা িদেয়িছেলন তার সে  অিবকল িমেল যাে ।



ভুবন বৗেক িনেয় পািলেয়েছ। ভাির বুি মান লাক, আিম তােক িচেনিছ তা বুঝেত
পেরিছল। কাথায় িগেয় তারা আ ানা গাড়েব জািন না; মা াজ বা াই কত জায়গা আেছ।
আশা কির েমাদবাবু ভুবনেক খঁুেজ পােবন না। কারণ, যিদ খঁুেজ পান িন য় তােক
সানার মেডল দেবন না।

আর িকছু বলবার নই। যিদ কােনা কথা বাদ পেড় থােক তামরা আ াজ কের
িনেত পারেব। ভুবন আর মািহনী িচরজীবন ফরারী হেয় থাকেব, যিদ না ধরা পেড়।
াণহির পা ােরর িন ু র লাভ দুেটা মানুেষর জীবন ন  কের িদল, এ কািহনীর মেধ

এইেটই সবেচেয় বড় ােজিড।



অদ

ৃ

শ  ি েকাণ
গ িট িনয়ািছলাম পুিলস ই েপ র রমণীেমাহন সান ােলর মুেখ। ব ামেকশ, এবং

আিম পি েমর একিট বড় শহের িগয়ািছলাম গাপনীয় সরকারী কােজ, সখােন রমণীবাবুর
সিহত পিরচয় হইয়ািছল। সরকারী কােজ লাল িফতার জট ছাড়াইেত িবল  হইেতিছল, তাই
আমরাও িন মার মত ডাকবাংেলােত বিসয়া িছলাম। রমণীবাবু ায় ত হ স ার পর
আমােদর আ ানায় আিসেতন, গ স  হইত। তাঁহার চহারাটাও িছল রমণীেমাহন গােছর,
ভাির িম  এবং কমনীয়। িক  সটা তাঁহার ছ েবশ। আসেল িতিন পুিলস িবভােগর
একজন অিত চতুর এবং িবচ ণ কমচারী। তাঁহার বয়স আমােদর চেয় কমই িছল, বছর
চি েশর বিশ নয়। িক  কৃিতগত সমধিমতার জন  িতিন আিসেল আডা বশ জিময়া
উিঠত।

আমােদর কােছ তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত য িনঃ াথ স দয়তা না হইেত পাের একথা
অবশ ই আমােদর মেন উদয় হইয়ািছল; উে শ টা যথাসমেয় কাশ পাইেব এই আশায়
তী া কিরেতিছলাম।

তারপর একিদন িতিন আমােদর গ িট নাইেলন। িঠক গ  নয়, একিট খুেনর
মামলার কেয়কিট ঘটনার পর রা। িক  এই িবি  ঘটনা িলেক জাড়া িদয়া একিট
সুসংব  গ  খাড়া করা যায়।

িববৃিত শষ কিরয়া রমণীবাবু বিলেলন, ব ামেকশবাবু, ক খুন কেরেছ আিম জািন,
কন খুন কেরেছ জািন; িক  তবু লাকটােক ফাঁিস-কােঠ ঝালােত পারিছ না। মাণ নই।
একমা  উপায় কনেফশান, আসামীেক িনেজর মুেখ অপরাধ ীকার করােনা। আপনার
মাথায় অেনক ফি -িফিকর আেস, লাকটােক ফাঁেদ ফলবার একটা মতলব বার করেত
পােরন না?

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, ভেব দখব।
গ িট আমােক আকৃ  কিরয়ািছল; বাধ হয় ব ামেকেশর মেনও রখাপাত কিরয়া

থািকেব। স-রাে  রমণীবাবু ান কিরবার পর ব ামেকশ বিলল, রমণীবাবু য মালমসলা
িদেয় গেলন তা িদেয় তুিম একটা গ  িলখেত পার না?

বিললাম, পাির। মালমসলা ভাল। কবল চির িলর মন  জুেড় িদেত পারেলই
গ  হেব।

ব ামেকশ বিলল, তেব লখ। িক  একটা শত আেছ; গ  জমাবার অিছলায় ঘটনা
বদলােত পারেব না।

বদলাবার দরকার হেব না।
গ  িলিখেত দুিদন লািগল। লখা শষ কিরয়া বামেকশেক িদলাম, স পিড়য়া

বিলল,িঠকই হেয়েছ মেন হে । রমণীবাবুেক পিড়েয় দখা যাক, িতিন িক বেলন।
রাে  রমণীবাবু আিসেল তাঁহােক গ  পিড়েত িদলাম। িতিন পিড়য়া উৎফু  চে

আমার পােন চািহেলন—‘এই তা! ঘটনার সে  মন  বমালুম জাড় খেয় গেছ। িক —
গ িট িনে  িদলাম—
িশব সাদ সরকার এই শহের মেদর ব বসা কিরয়া বড়মানুষ হইয়ািছেলন। টাকার

িত তাঁহার যথাথ অনুরাগ িছল, তাই কা  বািড়, দামী মাটর ছাড়াও িতিন চুর টাকা
জমা কিরয়ািছেলন। লােক তাঁহােক কৃপণ বিলত, িতিন িনেজেক বিলেতন িহসাবী। এই দুই



মেনাভােবর মেধ  সীমােরখা অিতশয় সূ , আমরা তাহা িনধারণ কিরবার চ া কিরব না।
িক  কৃিতর রােজ  একটা ভারসাম  আেছ। িশব সাদ সরকােরর একমা  মাতৃহীন

পু  যখন সাবালক হইয়া উিঠল, তখন দখা গল তাহার চির  িপতার িঠক িবপরীত। স
অকৃপণ এবং বিহসাবী, টাকার িত তাহার িব ুমা  অনুরাগ নাই; িক  টাকার িবিনমেয়
য সকল বধ এবং অৈবধ ভাগ ব  পাওয়া যায় তাহার িত গভীর অনুরাগ আেছ। স
দুহােত টাকা উড়াইেত আর  কিরল।

িপতা িশব সাদ ধৃতরা  িছেলন না বেট, িক  তাঁহার অ ের যেথ  অপত ে হ িছল।
পুে র চালচলন ল  কিরয়া িতিন একিট সু রী কন ার সিহত তাহার িববাহ িদেলন। িক
তাহােত ায়ী ফল হইল না। সুনীল িকছুকাল ীর িত অনুর  হইয়া রিহল, তারপর
আবার িনজ মূিত ধারণ করল।

বধূর নাম রবা; স সু রী হইেলও বুি মতী, অ ত তাহার সংসারবুি  যেথ
পিরমােণ িছল। উপর  স িশি তা এবং কালধেম আধুিনকাও বেট। স ামীর রাচার
অ াহ  কিরয়া একা মেন বৃ  েরর সবায় িনযু  হইল। িশব সাদ বৃ  বয়স পয
িনেজই ব বসাঘিটত কাজ-কম দিখেতন; কারণ পু  অপদাথ এবং কমচারীেদর িশব সাদ
িব াস কিরেতন না। রবা তাঁহার অিধকাংশ কােজর ভার িনেজর হােত তুিলয়া লইল।
মাটর চালাইয়া রেক কম েল লইয়া যাইত, সখােন নানাভােব তাঁহােক সাহায  কিরত,
তারপর আবার মাটর চালাইয়া তাঁহােক গৃেহ িফরাইয়া আিনত। এইভােব রবা িশব সােদর
পুে র ান অিধকার কিরয়া লইয়ািছল।

তারপর, রবা ও সুনীেলর িববােহর চার বছর পের িশব সােদর মৃতু  হইল। তাঁহার
মৃতু র পর কাশ পাইল িতিন সম  স ি  পু বধূর নােম উইল কিরয়া িগয়ােছন।

স ি  হােত পাইয়া রবা থেমই মেদর দাকােনর বােরা আনা অংশ িব য় কিরয়া
িদল, চার আনা হােত রািখল। বড় বািড়টা িব য় কিরয়া শহেরর িনজন াে  একিট সুদৃশ
ছাট বািড় িকিনল, বড় মাটর বদল কিরয়া একিট ছা  িফেয়ট গািড় লইল। ামীেক
বিলল, তুিম মােস িতনেশা টাকা হাত-খরচ পােব। যিদ বাজাের ধার কের তার জন  আিম
দায়ী হব না। খবেরর কাগেজ ই াহার ছািপেয় িদেয়িছ।

তারপর তাহারা ছাট বািড়েত উিঠয়া িগয়া বাস কিরেত লািগল। তাহেদর স ান-
স িত জে  নাই।

এই গল গে র ভূিমকা।
সুনীেলর বয়স আ াজ ি শ বছর, আঁটসাঁট মাটা শরীর, গাল মুখখানা প াঁচার

মুেখর মত থ াবড়া, মুখ দিখয়া মেন হয় না বুি সুি  িকছু আেছ। ব ত যাহারা বােপর
পয়সা উড়াইয়া ফুিত কের, তাহােদর বুি র চেয় বৃি রই জার বিশ, ইহা এক কার
তঃিস , মােণর অেপ া রােখ না। সুনীলেকও সকেল অিমতাচারী অপিরণামদশী িনেবাধ

বিলয়া জািনত।
সুনীল িক  িনেবাধ িছল না। সদবুি  না থাক, দু বুি  তাহার যেথ  পিরমােণ িছল।

িপতার মৃতু র পর স যখন দিখল স ি  বহাত হইয়া িগয়ােছ তখন স ীর সে  ঝগড়া
কিরল না, টাকার জন  হি তি  কিরল না, কমন যন জবুথবু হইয়া গল। িশব সাদ
যতিদন জীিবত িছেলন সুনীেলর বাজার- দনা িতিনই শাধ কিরেতন। িক  রবা খবেরর
কাগেজ ই াহার ছািপয়া িদয়ােছ, এখন বাজাের কহ তাহােক ধার িদেব না। দিনক দশ
টাকায় কত ফুিত করা যায়? মুতরাং সুনীল সুেবাধ বালেকর ন ায় ঘেরই িদন যাপন কিরেত
লািগল। হ ায় একিদন িক দুইিদন বকােল বািহর হইত, বািক িদন িল বািড়েত রামা কর
িবলািত উপন াস পিড়য়া কাটাইত। রবার সিহত তাহার স কটা িনতা ই ব বহািরক
স ক হইয়া দাঁড়াইল; বাহ ত এক বািড়েত থাকার ঘিন তা, অ ের দুল  দূর ।



তাঁহােদর শয়েনর ব ব াও পৃথক ঘের।
রবা সকালেবলা মাটর চালাইয়া বািহর হয়; মেদর ব বসায় স চার-আনা অংশীদার,

ত হ িনেজ িহেসব পরী া কের; সখান হইেত দুপুরেবলা িফিরয়া আেস। অপরাে  আবার
বািহর হয়। এবার িক  ব বসা নয়; মেয়েদর একটা ু  াব আেছ, সখােন িগয়া
গ জব খলাধূলা কের, কখনও িসেনমা দিখেত যায়; তারপর গৃেহ িফিরয়া আেস। সুনীল
সারা ণ বািড়েতই থােক।

একটা বুিড় গােছর িঝ আেছ, তাহার নাম আ া; বািড়র কাজ, রা াবা া সব স-ই
কের, অন  চাকর নাই। রবা সব িদক িদয়া খরচ কমাইয়ােছ।

একিদন স ার পর সুনীল বিসবার ঘের রহস  উপন াস পিড়েতিছল, রাি  আটর
সময় রবা িফিরয়া আিসল। গািড় গ ারােজ ব  কিরয়া বশবাস পিরবতন কিরয়া একখানা
বাংলা বই হােত লইয়া বিসবার ঘের একিট সাফায় আিসয়া বিসল। ামী ীর মেধ  কানও
কথা হইল না। নশ আহােরর িবল  আেছ; রবা বই খুিলয়া পিড়েত আর  কিরল।
বইখানার নাম- ব ামেকেশর কািহনী।

সুনীেলর ভাঁতা মুখ ভাবেলশহীন। স একবার চাখ তুিলয়া রবার পােন চািহল,
আবার পু েক চ ু  ন  কিরল, তারপর একটু গলা খাঁকাির িদল।

রবা—
রবা  তুিলয়া চািহল। সুনীল ইত ত কিরয়া বিলল, তুিম কান িদন বািড়র সামেন

একটা লাকেক ঘারাঘুির করেত দেখছ?
রবা বই মুিড়য়া িকছু ণ সুনীেলর পােন চািহয়া রিহল, শেষ বিলল, না। কন?
সুনীল ধীের ধীের বিলল, কেয়কিদন থেক ল  করিছ, সে র পর একটা লাক

বািড়র িদেক তাকােত তাকােত রা া িদেয় যায়, আবার খািনক পের তাকােত তাকােত িফের
যায়৷

রবা িকয়ৎকাল িচ া কিরয়া বিলল, িক রকম চহারা লাকটার?
সুনীল বিলল, ার মত চহারা। কােলা মুে া জায়ান, মাথায় পাগিড়।
অেনক ণ আর কথা হইল না; তারপর রবা মনি র কিরয়া বিলল, কাল সকােল

তুিম থানায় িগেয় এে লা িদেয় এস। িনজন জায়গা, যিদ সিত ই চার-ছাঁচড় হয় পুিলসেক
জািনেয় রাখা ভাল।

সুনীল িকছু ণ থতমত হইয়া রিহল, শেষ স ু িচত ের বিলল, তুিম বািড়র মািলক,
তুিম পুিলেস খবর িদেলই ভাল হত না?

রবা বিলল, িক  আিম তা মুে া জায়ান লাকটােক দিখিন। —তা না হয়
দুজেনই যাব ৷

পরিদন সকােল তাহারা থানায় গল; িনেজেদর এলাকার ছাট থানায় না িগয়া
এেকবাের সদর থানায় উপি ত হইল। সখােন বড় দােরাগা রমণীবাবু বাঙালী, তাঁহার
সিহত সামান  জানােশানা আেছ।

রমণীবাবু তাঁহােদর খািতর কিরয়া বসাইেলন। সুনীেলর বাক ালােপর ভ ীটা একটু
ম র ও এেলােমেলা, তাই রবাই ঘটনা িববৃত কিরল। এে লা িলিখত হইবার পর রমণীবাবু
বিলেলন, আপনােদর বািড়টা এেকবাের শহেরর এক টের। যােহাক, ভয় পােবন না। আিম
ব ব া করিছ, রাে  টহলদার পাহারাওলা বািড়র ওপর নজর রাখেব।

থানা হইেত রবা কােজ চিলয়া গল, সুনীল পদ েজ বািড় িফিরয়া আিসল। সিদন
বকােল রবা বিলল, এ- বলা আিম ব ব না, শরীরটা তমন ভাল ঠকেছ না।

সুনীল বই ফিলয়া উিঠয়া পিড়ল, বিলল, তাহেল আিম একটু ঘুেৱ আিস।
রবার মুেখ অসে াষ ফুিটয়া উিঠল, তুিম ব েব। িক  দির কােরা না বিশ,



সকাল সকাল িফের এস; না হয় গািড়টা িনেয় যাও—
সুনীল বিলল, দরকার নই, হঁেটই যাব। মােঝ মােঝ হাঁটেল শরীর ভাল থােক।
উৎক ার মেধ ও রবার মন একটু স  হইল। িনেজর ছা  গািড়খানােক স

ভালবােস, িনেজর হােত তাহার পিরচযা কের; সুনীেলর হােত গািড় ছািড়য়া িদেত তাহার মন
সের না।

সুনীল গােয় একটা ধূসর রেঙর শাল জড়াইয়া লইয়া বািহর হইয়া গল। শীেতর
আর , পাঁচটা বািজেত না বািজেত স া হইয়া যায়।

সুনীল শহেরর ক ি ত গিলঘঁুিজর মেধ  যখন প িছল তখন ঘার- ঘার হইয়া
আিসয়ােছ। স একটা জীণ বািড়র দরজায় টাকা মািরল; একজন মুে া জায়ান লাক
বািহর হইয়া আিসল। সুনীল খােটা গলায় বিলল, কুম িসং, তামােক দরকার আেছ।

কুম িসং সলাম কিরল। মুকু  িসং এবং কুম িসং দুই ভাই শহেরর নামকরা
পােলায়ান ও া; সুনীেলর সে  তাঁহােদর অেনক িদেনর পিরচয়। বড় মানুেষর উ ৃ ল
ছেল এবং ােদর মেধ  এমন একিট আি ক যাগ আেছ য, আপনা হইেতই দ তা
জিময়া ওেঠ।

সুনীল ত-  কে  কুম িসংেক িকছু উপেদশ িদল, তারপর তাহার হােত
কেয়কটা নাট িজয়া িদয়া তাড়াতািড় গিল হইেত বািহর হইয়া গল। স ার আবছায়া
আেলােত ধূসর শাল গােয় লাকিটেক কহ ল  কিরল না; ল  করেলও সুনীল সরকার
বিলয়া িচিনেত পািরত না। এই বি েত সুনীলেক িচিনেব এমন লাক কটাই বা আেছ!

সুনীল বািড় িফিরেতই রবা বিলল, এেল? এত দির হল য!
সুনীল িফিরয়া আসায় স মেন ি  পাইয়ােছ তাহা বশ বাঝা যায়। রবার মেন

সুনীেলর িত িতলমা  হ নাই, ামীেক ভালবািসেতই হইেব এ প সং ারও নাই;
তাহার দয় এখন স ূণ ায়  ও াধীন। িক  মেয়মানুষ যতই াধীন হাক, পু েষর
বা বেলর ভরসা তাহারা ছািড়েত পাের না।

সুনীল ঘিড় দিখয়া বিলল, এখেনা এক ঘ া হয়িন। খািনকটা ঘুের বিড়েয়িছ ব তা
নয়।

আর কানও কথা হইল না। চা পান কিরয়া দুজেন বই লইয়া বিসল।
রবা িক  ি র হইেত পািরল না। সদর দরজা ব  িছল, স মােঝ মােঝ উিঠয়া

িগয়া জানালা িদয়া রা ায় উঁিক মািরেত লািগল। রা াটা শহেরর িদক হইেত আিসয়া রবার
বািড় অিত ম কিরয়া িকছুদূর যাইবার পর মাঠ-ময়দান ও ঝাপ-ঝােড়র মেধ  অদৃশ
হইয়ােছ। রা ার শষ দীপ টা বািড়র ায় সামনাসামিন দাঁড়াইয়া ি য়মাণ আেলা িবতরণ
কিরেতেছ।

একবার জানালায় উঁিক মািরয়া আিসয়া রবা সাফায় বিসল, হােতর বইখানা খুিলয়া
তাহার পােন চািহয়া রিহল; তারপর যন িনরাস  কৗতুহলবেশই  কিরল, পুিলেসর
টহলদার রাে  কখন রাঁদ িদেত বেরায়?

সুনীল বই হইেত বাকােট মুখ তুিলয়া খািনক ণ চািহয়া রিহল, শেষ বিলল, তা
তা জািন না। রাি  দশটা এগােরাটা হেব বাধ হয় ৷

রবা িবরি সূচক মুখভ ী কিরল, আর িকছু বিলল না। দুজেন িনজ িনজ পােঠ মন
িদল। রাি  িঠক আটটার সময় রবা চমিকয়া মুখ তুিলল। রা  হইেত যন একটা শ
আিসল। রবা উিঠয়া িগয়া আবার জানালার পদ সরাইয়া উঁিক মািরল। শহেরর িদক হইেত
একটা লাক আিসেতেছ। রা ার িনে জ আেলায় তাহােক অ  দখা গল; গাঁ া- গা া
চহারা, মাথায় বৃহৎ পাগিড় মুেখর উপর ছায়া ফিলয়ােছ, হােত ল া লািঠ। লাকটা বািড়র
িদেক ঘাড় িফরাইয়া চািহেত চািহেত চিলয়া গল।



রবা সশে  িন াস টািনল। সুনীল সই িদেক িফিরয়া দিখল রবার মুখ পাং
হইয়া িগয়ােছ; স নীরেব হাতছািন িদয়া তাহােক ডািকেতেছ। সুনীল উিঠয়া িগয়া রবার
পােশ দাঁড়াইল।

রবা িফসিফস কিরয়া বিলল, বাধ হয় সই লাকটা, তুিম যােক দেখিছেল।
সুনীল ঘাড় নািড়ল। দুজেন পাশাপািশ জানালার কােছ দাঁড়াইয়া রিহল। িকছু ণ পের

আবার নাগরা জুতার আওয়াজ শানা গল; লাকটা িফিরয়া আিসেতেছ। রবা িন াস রাধ
কিরয়া রিহল।

লাকটা বািড়র পােন চািহেত চািহেত শহেরর িদেক িফিরয়া গল। তাহার পদ িন
িমলাইয়া যাইবার পর রবা -িব ািরত চে  সুনীেলর পােন চািহল। সুনীেলর মেন িন ঢ়
সে াষ, িক  স মুেখ ি ধার ভাব আিনয়া বিলল, সই লাকটাই মেন হে ।

দুজেন িফিরয়া আিসয়া বিসল। রবার মুখ শ ািবশীণ হইয়া রিহল। সুনীল তাহার
িত একটা চারা কটা  হািনয়া বই খুিলল।

িঝ আিসয়া  কিরল—খাবার িদেব িক না। অতঃপর দু’জেন খাইেত গল।
আহার কিরেত কিরেত সুনীল বিলল, বাধ হয় ভেয়র িকছু নই। পুিলস যখন

দখােশানা করেব বেলেছ—
তু ের রবার অ েরর উ া ঝন ঝন শে  বািহর হইয়া আিসল, পুিলস তা আর

সারা রাি  বািড়র সামেন দাঁিড়েয় পাহারা দেব না, মােঝ মােঝ টহল িদেয় যােব। তার
ফাঁেক যিদ পাঁচটা ডাকাত দার ভেঙ বািড়েত ঢােক, তখন িক করব!

সুনীল মুখ হঁট কিরয়া আহার কিরেত লািগল, শেষ বিলল, বািড়েত লািঠ- সাঁটা িকছু
আেছ?

রবা গভীর িবরি ভের ামীর পােন একবার চািহল, এই বালেকািচত ে র উ র
দওয়া েয়াজন বাধ কিরল না। লািঠ- সাঁটা থািকেলও চালাইেব ক?

রাে  রবা িনজ শয়নকে র াের উপের-নীেচ িছটিকিন লাগাইয়া শয়ন কিরল। এত
সতকতার অবশ  েয়াজন িছল না, রমণীবাবু তাহার বািড় পাহারার ভাল ব ব াই
কিরয়ািছেলন। িক  রবার মেনর অশাি  দূর হইল না; িবছানায় ইয়া স অেনক ণ
জািগয়া রিহল।

শহেরর একাে  বািড়টা না িকিনেলই হইত...িক  তখন ক জািনত? এখন চার-
ছ াঁচেড়র ভেয় বািড় ছািড়য়া গেল মান থািকেব না... ামী িবষয়বুি হীন অপদাথ...িক করা
যায়? দুেটা শ -সমথ গােছর চাকর রািখেব? িক  চাকেরর উপর ভরসা িক? য র ক
সই ভ ক হইয়া উিঠেত পাের। ডাকােতরা ঘুষ খাওয়াইয়া যিদ চাকরেদর বশ কের,
তাহারাই রাে  ার খুিলয়া ডাকাতেদর ঘের ডািকয়া আিনেব… তার চেয় বুিড় আ া ভাল…
শয়নঘেরর লাহার িস ুেক দামী গহনা আেছ, িক  আ র ার একটা অ  নাই।

হঠাৎ একটা কথা মেন হওয়ায় রবা উে িজতভােব িবছানায় উিঠয়া বিসল। তাহার
েরর একটা িপ ল িছল। ছয় মাস পূেব িতিন যখন মারা যান, তখন িপ লটা থানায়

জমা দওয়া হইয়ািছল। সই িপ লিটা িক ফরত পাওয়া যায় না? কাল সকােলই স থানায়
িগয়া রমণীবাবুর সে  দখা কিরেব। একটা িপ ল বািড়েত থািকেল আর ভয় িক?

অেনকটা িনি  হইয়া রবা ঘুমাইয়া পিড়ল। পরিদন সকােল রবা সুনীলেক লইয়া
আবার থানায় চিলল। পেথ সুনীেলর অনু ািরত ে র উ ের রবা বিলল, ‘বাবার িপ লিট
থানায় জমা আেছ, সটা ফরত িনেল ভাল হয় না?’ যন কথাটা সুনীেলর মাথায় আেস
নাই, এমিনভােব চাখ বড় কিরয়া স িকছু ণ িচ া কিরল, তারপর ঘাড় নািড়েত নািড়েত
বিলল, ‘ভাল হেব।’

থানায় রমণীবাবু াব িনয়া বিলেলন, বশ তা, একটা দরখা  কের িদন, হেয়



যােব। কার নােম লাইেস  নেবন?’
এ কথাটা রবা িচ া কের নাই। স ীেলাক, পূেব কখনও িপ ল ছাঁেড় নাই;

আে য়া  স ে  তাহার মেন একটা স  শ ার ভাব আেছ। িক  স তাহা কাশ কিরেত
চায় না, চ   কিরয়া বিলল, কন, এঁর নােম ৷

রমণীবাবু বিলেলন, তাই হেব। আপিন এখিন দরখা  কের িদন; আিম একবার
আপনােদর বািড়েত িগেয় িনয়ম-র া রকেমর তদারক কের আসব। কালই িপ ল পেয়
যােবন।

রবা দরখা  িলিখল, সুনীল তাহােত সিহ কিরল। রমণীবাবু িজ াসা কিরেলন,
সুনীলবাবু, আপিন আেগ কখেনা ব ুক-িপ ল ছঁুেড়েছন?

সুনীল আমতা আমতা ভােব বিলল, ‘এঁ—না—হ াঁ—অেনক িদন আেগ লুিকেয় বাবার
িপ ল িনেয় কেয়কবার ছুেড়িছলাম—তখন ছেলমানুষ িছলাম—এঁ—

রমণীবাবু হািসয়া বিলেলন, কাজটা ব-আইনী হেয়িছল। যার নােম লাইেস  স ছাড়া
আর কা র আে য়া  ব বহার করার কুম নই। অবশ  আতুের িনয়েমা নাি , িবপেদ
পড়েল সকেলই সব রকম অ  ব বহার করেত পাের।

সিদন বকােল রমণীবাবু এনেকায়াির কিরেত আিসেলন এবং চা-জলখাবার খাইয়া
ঘ াখােনক গ  কিরয়া ান কিরেলন। তাঁহার ধারণা জি ল সুনীল হাবােগাবা জড়-
কৃিতর লাক, রবা তাহােক নােক দিড় িদয়া ঘুরাইেতেছ। হাবােগাবা লােকরা হােত টাকা

পাইেল উ ৃ ল হয়, সুনীলও তাঁহাই হইয়ািছল, এখন ধরাইয়া িগয়ােছ। সুনীেলর কৃত
প িতিন তখনও চেনন নাই।

পরিদন সুনীল িগয়া থানা হইেত লাইেস  ও িপ ল লইয়া আিসল। ব ুেকর দাকান
হইেত এক বা  কাতুজও িকিনয়া আিনল।

দুপুরেবলা রবা বািড় িফিরেল সুনীল িপ ল ও কাতুেজর বা  তাহার সামেন
টিবেলর উপর রািখয়া বিলল, এই নাও।

রবা সশ  চে  আে য়  িনরী ণ কিরয়া বিলল, আিম িক করব? তুিম রােখা,
দরকার হেল তুিমই তা ব বহার করেব।

সুনীল ইহাই ত াশা কিরয়ািছল, স িপ ল ও কাতুজ লইয়া িনেজর ঘের রািখয়া
আিসল। ইহার দুইিদন পের পাগিড়ধারী দুব টােক আর একবার রা া িদয়া যাইেত দখা
গল। তারপর তাহার যাতায়াত ব  হইল।

এক হ া িন প েব, কািটয়া যাইবার পর রবা ি র িন াস ফিলয়া বিলল, ওরা
বাধ হয় জানেত পেরেছ বািড়েত ব ুক আেছ, তাই আশা ছেড় িদেয়েছ।

সুনীল িবে র মত মাথািট নািড়েত নািড়েত বিলল, ঁ।
তারপর যত িদন কািটেত লািগল, রবার মন ততই িন ে গ হইেত লািগল।

সংসাের াভািবক অব া আবার িফিরয়া আিসল। রবা সকােল কােজ বািহর হয়, িবকােল
বড়াইেত যায়। সুনীল বািড়েত বিসয়া রহস - রামা  পেড়; কদািচৎ স ার সময়
ঘ াখােনেকর জন  বািড় হইেত বািহর হয়। তাহার ব ু বা ব নাই; স কখনও রলওেয়

শেন িগয়া বইেয়র ল হইেত বই কেন; কখনও শহেরর এঁেদাপড়া গিলেত কুম িসং-
এর সে  দখা কের। কুম িসং-এর সে  তাহার কাজ এখনও শষ হয় নাই।

এইভােব দুই মাস কািটয়া গল, শীত শষ হইয়া আিসল। রবার মন হইেত ার
স ািবত আ মেণর কথা স ূণ মুিছয়া গল।

একিদন স াকােল রবার দুিট বা বী বািড়েত আিসয়ািছল; রবা তাহােদর লইয়া
খাওয়াদাওয়া হািসগে  ব  িছল। রবার বা বীরা বািড়েত আিসেল সুনীলেক স ূণ অ াহ
কিরয়া চেল, চাকেরর মযাদাও স তাঁহােদর কােছ পায় না। তাই তাহারা কহ আিসেল



সুনীল িনেজর ঘের বিসয়া থােক িকংবা বড়াইেত যায়। আজও স িনেজর ঘের চিলয়া
গল, তারপর চুিপ চুিপ িপছেনর দরজা িদয়া বািড় হইেত বািহর হইল। অেনক িদন হইেত
স এই সুেযােগর তী া কিরেতিছল।

সুনীল শহের িগয়া গিলর মেধ  কুম িসং-এর সে  দখা কিরল। দশ িমিনট ধিরয়া
কুম িসং তাহার িনেদশ িনয়া শেষ বিলল, “বর পেয়িছ বািড়েত িপ ল আেছ।

সুনীল পেকট হইেত িপ ল বািহর কিরয়া দখাইল, িপ ল খুিলয়া দখাইল, তাহার
মেধ  টাটা নাই। বিলল, তুিম িনভেয় বািড়েত ঢুকেত পার।

কুম িসং হাত পািতয়া বিলল, আমার ইনাম?
সুনীল দুই মােস ছয়শত টাকা জমাইয়ািছল। তাঁহাই কুম িসং-এর হােত িদয়া বিলল,

এই নাও। এর বিশ এখন আমার কােছ নই। তুিম কাজ সের ওর গােয়র গয়না েলা
িনও। তারপর স ি  যখন আমার হােত আসেব তুিম দশ হাজার টাকা পােব। আিম এখন
রলওেয় শেন যাি , রাি  আটটার পর বািড় িফরব।

কুম িসং বিলল, ব ৎ খুব।
যা যা বেলিছ মেন থাকেব?
িজ। আপিন ব-িফিকর থাকুন, আিম সাজস া কের এখুিন ব ি ।
কুম িসং কািলকুিল মািখয়া ছ েবশ ধারেণর জন  িনেজর কাটের েবশ কিরল।

সুনীল শেন গল না, তপেদ গৃেহর পােন িফিরয়া চিলল।
অ কার হইয়া িগয়ােছ। বািড়র কাছাকািছ প িছয়া সুনীল দিখল বা বীরা এখনও

আেছ। স আ  হইয়া রা ার ধাের একটা বড় গােছর িপছেন লুকাইয়া রিহল। সখােন
দাঁড়াইয়া পেকট হইেত িপ ল বািহর কিলল; অন  পেকট কাতুজ িছল, তাহা িপ ল ভিরয়া

ত হইয়া রিহল।
িকছু ণ পের রবার বা বীর চিলয়া গল। রবা িভতর হইেত সদর দরজা ব

কিরয়া রাি  সােড় সাতটা। রবা আ ােক ডািকয়া  কিরল, বাবু কাথায় র?
আ া বিলল, বাবু বিরেয়েছন। সদর িদেয় তামার ওনারা এেলন, বাবু িখড়িক িদেয়

বিরেয় গল।
ও। আ া, তুই রা া চড়ােগ যা।
রবা উি  হইল না। চার-ডাকােতর ভয় আর তাহার নাই। স অন  কথা ভািবয়া

পিরতৃি র িন াস ফিলল। এইভােব যিদ জীবন চিলেত থােক, ম  িক?
বািহের গােছর আড়ােল সুনীল ওৎ পািতয়া বিসয়া আেছ। শহেরর িদক হইেত কুম

িসংেক আিসেত দখা গল। স িনঃশে  আিসেতেছ, নাগরা জুতার আওয়াজ নাই।
ােরর সামনাসামিন আিসয়া স আেগ িপেছ তাকাইল, তারপর াের মৃদু টাকা িদল।

সুনীল আিসয়ােছ মেন কিরয়া রবা ার খুিলয়া িদল। সে  সে  ড়মুড় কিরয়া কুম
িসং িভতর ঢুিকয়া পিড়ল এবং দুহােত রবার গলা িটিপয়া ধিরল।

একিট অেধা ািরত চীৎকার রবার ক  হইেত বািহর হইল, তারপর আর শ  নাই।
আ া রা াঘর হইেত চীৎকার িনেত পাইয়ািছল, সিব েয় বািহেরর ঘের উঁিক মািরয়া
দিখল যেখর মত কােলা দুদা  একটা লাক রবার গলা িটিপেতেছ। আ া বাঙিন ি
কিরল না, রা াঘের িফিরয়া িগয়া াের ড়কা আিটয়া িদল।

কুম িসং যখন দিখল রবার দেহ াণ নাই তখন স তাহােক মেঝায় শায়াইয়া
িদল; রবার হােতর কােনর গলার গহনা লা খুিলয়া লইয়া িনেজর পেকেট রািখল, তারপর
সদর দরজা িদয়া বািহর হইল।

গােছর আড়ােল সুনীল এই মু তিটর তী া কিরেতিছল। ‘ ক? ক?’ বিলয়া স
ছুিটয়া বািহর হইয়া আিসল। কুম িসং হতভ  হইয়া দাঁড়াইয়া পিড়য়িছল, সুনীল ছুিটয়া



আিসয়া িপ ল তুিলল, কুম িসং-এর বুক ল  কিরয়া িপ েলর সম  কতুজ উজাড় কিরয়া
িদল। কুম িসং মুখ থুবড়াইয়া সইখােনই পিড়ল, আর নিড়ল না।

সুনীল তখন চীৎকার কিরেত কিরেত গৃেহ েবশ কিরল—‘কী হেয়েছ! অ াঁ— রবা—!
রা াঘের আ া সুনীেলর ক র িনেত পাইয়া কাঁিপেত কাঁিপেত বািহর হইয়া

আিসল। সুনীল ব াকুল ের বিলল, ‘আ া, এ কী হল! রবা মের গেছ। াটা রবােক
মের ফেলেছ। িক  আিমও ােক মেরিছ!’ স লাফাইয়া উিঠল—‘পুিলস! আিম পুিলেস
খবর িদেত যাি ।’ বিলয়া ছুিটয়া বািহর হইয়া গল।

যথাসমেয় ানীয় থানা হইেত পুিলস আিসল। আ া যাহা দিখয়ািছল পুিলসেক
বিলল।

খবর পাইয়া রমণীবাবু আিসেলন। সনীল হাবলার মত তাঁহার পােন চািহয়া বিলল,
আিম বড়ােত বিরেয়িছলাম, িফের এেস বািড়র কাছাকািছ প ছুেতই একটা চীৎকার নেত
পলাম। ছুেট এেস দিখ ওই লাকটা বািড় থেক ব ে । আমার মাথা গালমাল হেয়
গল। আিম িপ ল িদেয় ওেক মেরিছ। তারপর ঘের ঢুেক দিখ— তাহার ব ায়ত চ ু
রবার মৃতেদেহর িদেক িফিরল; স দুহােত মুখ ঢািকল।

রমণীবাবু েণক নীরব থািকয়া  কিরেলন, আপিন িপ ল িনেয় বড়ােত
বিরেয়িছেলন?

সুনীল মুখ খুিলল, ঘাড় নািডয়া বিল, হাঁ। আমার নােম িপ ল, আিম সবদা িপ ল
আমার কােছ রািখ।

রমণীবাবু বিলেলন, িপ ল িদন। ওটা আিম বােজয়া  করলাম।
সুনীল িবনা আপি েত িপ ল রমণীবাবু হােত সমপণ কিরল। িপ েল আর তাহার

েয়াজন িছল না।
ব ামেকশ বিলল, সুনীল সরকার বাকা বেট, িক  বুি  আেছ।
রমণীবাবু ক ণ হািসয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আমার ধারণা িছল আিম বুি মান,

িক  সুনীল সরকার আমােক বাকা বািনেয় িদেয়েছ। তার মতলব িকছু বুঝেত পািরিন।
কুম িসংেক খুন করার অপরােধ তােক য ধরব স উপায় নই। তই কুম িসং তার

বািড়েত ঢুেক তার ীেক খুন কের গােয়র গয়না কেড় িনেয়িছল, সুতরাং তােক খুন করার
অিধকার সুনীেলর িছল। স এক িঢেল দুই পািখ মেরেছ; পতৃক স ি  উ ার কেরেছ
এবং িনেজর দু ৃ িতর একমা  শিরকেক সিরেয়েছ! ীর মৃতু র পর স-ই এখন স ি র
উ রািধকারী, কারণ সই িনকটতম আ ীয়। রবার উইল িছল না, সুনীল আদালেতর কুম
িনেয় গদীয়ান হেয় বেসেছ।

ঁ বিলয়া ব ামেকশ িচ া  হইয়া পিড়ল।
রমণীবাবু বিলেলন, একটা রা া বার ক ন, ব ামেকশবাবু। যখন ভািব একজন

অিত বড় শয়তান আইনেক কলা দিখেয় িচরজীবন মজা লুটেব তখন অসহ  মেন হয়।
ব ামেকশ মুখ তুিলয়া বিলল, রবা অিজেতর লখা বই েলা ভালবাসেতা?
রমণীবাবু বিলেলন, হ াঁ, ব ামেকশবাবু। ওেদর বািড় আিম আগাপা লা সাচ

কেরিছলাম; আমার কােজ লােগ এমন তথ  িকছু পাইিন, িক  দখলাম অিজতবাবুর লখা
আপনার কীিতকািহনী সব িলই আেছ, সব িলেত রবার নাম লখা। তা থেক মেন হয়
রবা আপনার গ  পড়েত ভালবাসেতা।

ব ামেকশ আবার িচ াম  হইয়া পিড়ল। আমরা িসগােরট ধরাইয়া অেপ া কিরয়া
রিহলাম। দখা যাক ব ামেকেশর মি - প গ মাদন হইেত কান িবশল করণী দাবাই
বািহর হয়।

দশ িমিনট পের ব ামেকশ নিড়য়া-চিড়য়া বিসল। আমরা সা েহ তাহার মুেখর পােন



চািহলাম।
স বিলল, রমণীবাবু, রবার হােতর লখা যাগাড় করেত পােরন?
হােতর লখা! রমণীবাবু  তুিলেলন।
ব ামেকশ বিলল, ধ ন, তার িহেসেবর খাতা, িকংবা িচিঠর ছঁড়া টুকেরা। যােত

বাংলা লখার ছাঁদটা পাওয়া যায়৷ ৷
রমণীবাবু গােল হাত িদয়া িচ া কিরেলন, শেষ বিলেলন, চ া করেত পাির। িক

মতলবটা িক?
ব ামেকশ বিলল, মতলিবটা এই।— রবা আমার রহস -কািহনী পড়েত ভালবাসেতা।

সুতরাং অেটা ােফর জেন  আমােক িচিঠ লখা তার পে  অস ব নয়। মেয়েদর য ও
দুবলতা আেছ তার পিরচয় আমরা হােমশাই পেয় থািক। মেন ক ন। ছ'মাস আেগ রবা
আমােক িচিঠ িলেখিছল; আমার অেটা াফ চেয়িছল, তারপর আমােক জািনেয় িদেয়িছল য,
তার ামী তােক খুন করবার ফি  আঁটেছ, আিম যিদ তার অপঘাত মৃতু র খবর পাই
তাহেল যন তদ  কির।

সই িচিঠ সুনীলেক দিখেয় তার কাছ থেক ীকােরাি  আদায় করেবন?
ব ামেকশ বিলল, ীকােরাি  আদােয়র চ া করব। সুনীল যিদ ভয় পেয় সত  কথা

বেল ফেল তেবই তােক ধরা যেত পাের।
রমণীবাবু বিলেলন, আিম রবার হােতর লখার নমুনা যাগাড় করব। আর িকছু?
ব ামেকশ  কিরল, রবার নাম—ছাপা িচিঠর কাগজ িছল িক?
িছল। তাও পােবন। আর িকছু?
আর-একটা টপ রকিডং মিশন। যিদ সুনীল কনেফস কের, তার পাকাপািক রকড

থাকা ভাল।
বশ। কাল সকােলই আিম আবার আসব। বিলয়া রমণীবাবু িবেশষ উে িজতভােব

িবদায় লইেলন।
পরিদন সকােল আমরা সেবমা  শয াত াগ কিরয়ািছ, রমণীবাবু আিসয়া উপি ত।

তাঁহার হােত একিট চামড়ার স ােচল। হািসয়া বিলেলন, যাগাড় কেরিছ।
ব ামেকশ তাঁহােক িসগােরট িদয়া বিলল, িক িক যাগাড় করেলন?
রমণীবাবু স ােচল খুিলয়া স পেণ একিট কাগেজর টুকরা বািহর কিরয়া আমােদর

সামেন ধিরেলন, বিলেলন, এই িনন রবার হােতর লখা।
িচিঠর কাগেজর িছ াংশ, তাহােত বাংলায় কেয়ক ছ  লখা আেছ—‘... ীর িত

ামীর যিদ কতব  না থােক, ামীর িত ীর কতব  থাকেব কন? আমরা আধুিনক যুেগর
মানুষ, সেকেল সং ার আঁকেড় থাকার মােন হয় না...’

ব ামেকশ  কিরল, “এই রবার হােতর লখা! দ খত নই দখিছ। কাথায়
পেলন?

রমণীবাবু স ােচল হইেত এক তা সাদা িচিঠর কাগজ লইয়া বিলেলন, আর এই িনন।
রবার নাম-ছাপা সাদা িচিঠর কাগজ। কাল রাে  এখান থেক বিরেয় সটান সুনীেলর
বািড়েত িগেয়িছলাম; তােক সাজাসুিজ বললাম, তামার বািড় আর একবার খঁুেজ দখব। স
আপি  করল না। — কমন, যা যাগাড় কেরিছ। তােত চলেব তা?

লখা নকল করা শ  হেব না। যারা রবী ীয় ছাঁেদর নকল কের তােদর লখা নকল
করা সহজ। — টপ- রকডার পেয়েছন?

রমণীবাবু বিলেলন, পেয়িছ। যখন বলেবন তখনই এেন হািজর করব। —তাহেল
ভকেমর িদন ি র কেব করেছন?

ব ামেকশ একটু ভািবয়া বিলল, আজই হাক না, ভস  শী ম। আিম সুনীলেক



একটা িচিঠ িদি , সটা আপিন কা র হােত পািঠেয় দেবন।
একটা সাধারণ প ােডর কাগেজ ব ামেকশ িচিঠ িলিখল—

সুনীল সরকার বরাবেরষু—
আপনার ীর সিহত প েযােগ আমার পিরচয় হইয়ািছল; িতিন মৎ-সং া  কািহনী

পিড়েত ভালবািসেতন। িনলাম তাঁহার মৃতু  হইয়ােছ। িনয়া দুঃিখত হইয়ািছ।
আিম কেয়কিদন যাবৎ এখােন আিসয়া ডাকবাংেলােত আিছ। আপিন যিদ আজ স া

সাতটার সময় ডাকবাংেলােত আিসয়া আমার সে  দখা কেরন, আপনার ী আমােক য
শষ িচিঠখিন িলিখয়ািছেলন, তাহা আপনােক দখাইেত পাির। িচিঠখিন আপনার পে

পূণ।
িনেবদন ইিত- ব ামেকশ ব ী।
িচিঠ খােম ভিরয়া ব ামেকশ রমণীবাবুর হােত িদল। িতিন বিলেলন, আ া, এখন

উিঠ। িচিঠখািন এমনভােব পাঠাব যােত সুনীল বুঝেত না পাের য, পুিলেসর সে  আপনার
কােনা স ক আেছ। দুপুরেবলা টপ- রকডার িনেয় আসিছ।

িতিন ান কিরেল ব ামেকশ রবার িচিঠ লাইয়া বিসল; নানাভােব তাহার পরী া-
িনরী া কিরেত লািগল; আেলার সামেন তুিলয়া ধিরয়া কাগজ দিখল, িছ  অংেশর িকনারা
পযেব ণ কিরল। তারপর িসগােরট ধরাইয়া টািনেত লািগল।

বিললাম, িক দখেল?
ব ামেকশ উ িদেক ধাঁয়া ছািড়য়া বিলল, িচিঠখানা আ  িছল, স িত ছড়া

হেয়েছ। িচিঠর ল াজা-মুেড়া কাথায় গল। তাই ভাবিছ।
আিমও ভািবলাম। তারপর বিললাম, রবা হয়েতা িনেজর কান বা বীেক িচিঠখানা

িলেখিছল, রমণীবাবু তার কাছ থেক আদায় কেরেছন। বা বী হয়েতা িনেজর নাম গাপন
রাখেত চায়—

হেত পাের, অস ব নয়। রবার বা বী হয়েতা রমণীবাবুেক শত কিরেয় িনেয়েছ য,
তার নাম কাশ পােব না। তাই রমণীবাবু আমার  এিড়েয় গেলন—যাক, এবার
জািলয়ািতর হােত-খিড় হাক। অিজত, কাগজ-কলম দাও।

অতঃপর দুঘ া ধিরয়া ব ামেকশ রবার হােতর লখা ম  কিরল। শেষ আসল ও
নকল আমােক িদয়া বিলল, দখ দিখ কমন হেয়েছ। অবশ  নাম-দ খতটা আ ােজ
করেত হল, একটা নমুনা পেল ভাল হত। িক  এেতই চলেব বাধ হয়।

রবার িচিঠ ও ব ামেকেশর খসড়া পাশাপািশ রািখয়া দিখলাম, লখার ছাঁেদ তফাত
নাই; সাধারণ লােকর কােছ ব ামেকেশর লখা ে  রবার লখা বিলয়া চালােনা যায়।
বিললাম, চলেব।

ব ামেকশ তখন সযে  িচিঠ িলিখেত বিসল। রবার নাম-ছাপা কাগেজ ধীের ধীের
অেনক ণ ধিরয়া িলিখল। িচিঠ এই প—
মাননীেয়ষু,

ব ামেকশবাবু, আপনার িচিঠ আর অেটা াফ পেয় কত আন  হেয়েছ বলেত পাির
না। আমার মত ণ াহী পাঠক আপনার অেনক আেছ, িন য় আপনােক অেটা ােফর জন
িবর  কের। তবু আপিন য আমােক দু ছ  িচিঠও িলেখেছন সজেন  অেশষ ধন বাদ।
আপনার অেটা াফ আিম সযে  আমার খাতায় গঁেথ রাখলুম।

আপনার স দয়তায় সাহস পেয় আিম িনেজর কথা িকছু িলখিছ। —আমার ামী
িবষয়বুি হীন এবং ম  চিরে র লাক, তাই আমার র মৃতু কােল তাঁর িবষয়স ি
সম  আমার নােম উইল কের িগেয়েছন। স ি  চুর, এবং আিম তােত আমার ামীেক
হাত িদেত িদই না। আমার সে হ হয় আমার ামী আমােক খুন করবার মতলব অাঁটেছন;



বাধ হয় া লািগেয়েছন। িক হেব জািন না। িক  আপিন যিদ হঠাৎ আমার অপঘাত
মৃতু র সংবাদ পান তাহেল দয়া কের একটু খাঁজখবর নেবন। আপিন সত াে ষী, অসহায়া
নারীর মৃতু েত কখনই চুপ কের থাকেত পারেবন না।

আপনার ণাম নেবন।
ইিত—িবনীতা
রবা সরকার

িচিঠখািন ভাঁজ কিরয়া ব ামেকশ একিট পুরােনা খােমর মেধ  ভিরয়া রািখল। বলা
িতনটার সময় রমণীবাবু আিসেলন, সে  একজন ছাকরা পুিলস। স রিডও িম ী; তাহার
হােত টপ- রকডােরর বা  এবং মাইক ইত ািদ য পািত।

রমণীবাবু ব ামেকেশর সে  পরামশ কিরয়া িম ীেক বিলেলন, বীেরন, তাহেল তুিম
লেগ যাও।

‘আে  স ার’ বিলয়া বীেরন লািগয়া গল। বিসবার ঘের টিবেলর মাথায় য
ঝালােনা বদু িতক আেলাটা িছল তাহার তাের মাইক লাগােনা হইল, টপ- রকডার য টা
বসােনা হইল ব ামেকেশর শয়ন ঘের। রকডার চালু হইেল একটু শ  হয়, য টা অন
ঘের থািকেল যে র শ  বিসবার ঘের শানা যাইেব না।

সব িঠকঠাক হইেল বীেরন পােশর ঘের িগয়া ার ব  কিরল। আমরা বিসবার ঘের
টিবেলর পােশ বিসয়া সহজ গলায় কথাবাতা বিললাম; তারপর পােশর ঘের গলাম। বীেরন
যে র িফতা উ ািদেক ঘুরাইয়া আবার চালু কিরল, তখন আমরা িনেজেদর ক র িনেত
পাইলাম। বশ  আওয়াজ, কানটা কাহার গলা িচিনেত ক  হয় না।

ব ামেকশ স  হইয়া বিলল, চলেব। —িচিঠ পািঠেয় িদেয়েছন?
রমণীবাবু বিলেলন, িদেয়িছ। আসেব িন য়। যার মেন পাপ আেছ, ও িচিঠ পাবার

পর তােক আসেতই হেব। আপিন তােক াকেমল করেত চান িকনা সটা স জানেত
চাইেব। আ া, আমরা এখন যাই, আবার সে র পর আসব।

িঠক ছ’টার সময় বীেরনেক লইয়া রমণীবাবু আিসেলন; পুিলেসর গািড় তাঁহােদর
নামাইয়া িদয়া চিলয়া গল।

রমণীবাবু বিলেলন, একটু আেগই এলাম। িক জািন সুনীল যিদ সাতটার আেগ এেস
উপি ত হয়।

ব ামেকশ বিলল, বশ কেরেছন। থেম আপনারা পােশর ঘের থাকেবন, যােত
সুনীল জানেত না পাের য, পুিলেসর সে  আমার যাগ আেছ। আিম আর অিজত বসবার
ঘের থাকব; সুনীল আসার পর আপিন তাক বুেঝ আমােদর সে  যাগ দেবন।

‘ স ভাল কথা।’ রমণীবাবু বীেরনেক লইয়া পােশর ঘের গেলন এবং দরজা
ভজাইয়া িদেলন। আমরা দুজেন আসার সাজাইয়া অেপ া কিরয়া রিহলাম।

েম অ কার হইল। আিম আেলা ািলয়া িদয়া বিসলাম। ব ামেকশ সকালেবলার
সংবাদপ টা তুিলয়া লইয়া চাখ বুলাইেত লািগল। আিম িসগােরট ধরাইলাম। কান দুটা
অিতমা ায় সেচতন হইয়া রিহল।

সাতটা বািজবার কেয়ক িমিনট আেগই ডাকবাংেলার সদের একিট মাটর আিসয়া
থামার শ  শানা গল; আমরা দৃি  িবিনময় কিরলাম। িমিনট দুই-িতন পের সুনীল সরকার
ােরর স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইল।

রমণীবাবু য বণনা িদয়ািছেলন তাহার সিহত িবেশষ গরিমল নাই; উপর  ল
কিরলাম, তাহার িবভ  ও াধেরর ফাঁেক দাঁত লা কুমীেরর দাঁেতর মত িহং । ভাঁতা মুেখ
ধারােলা দাঁত। সব িমলাইয়া চহারািট নয়নর ন নয়। তার উপর দু ির । পিতভি েত
রবা হয়েতা সীতা-সািব ীর সমতুল  িছল না, িক  সজন  তাঁহােক দাষ দওয়া যায় না।



সুনীল সরকার তই রাম িকংবা সত বােনর সমক  নয়।
সুনীল বাকার মত িকছু ণ ােরর কােছ দাঁড়াইয়া রিহল, শেষ ভাঙা ভাঙা গলায়

বিলল, ব ামেকশবাবু—
ব ামেকশ খবেরর কাগেজর উপর দৃি  িনব  কিরয়া বিসয়ািছল, ঘাড় িফরাইয়া

বিলল, সুনীলবাবু? আসুন।
ন ালা-ক াবলার মত ফ ালেফেল মুেখর ভাব লইয়া সুনীল টিবেলর কােছ আিসয়া

দাঁড়াইল; ক বিলেব তাহার ঘেট গাবর ছাড়া আর িকছু আেছ! ব ামেকশ  কিঠন
দৃি েত তাহােক আপাদম ক িনরী ণ কিরয়া বিলল, আপনার অিভনয় ভালই হে , িক
যতটা অিভনয় করেছন ততটা িনেবাধ আপিন নন। —বসুন।

সুনীল থাপ কিরয়া চয়াের বিসয়া পিড়ল, সুবতূল চে  ব ামেকশেক পিরদশন
কিরয়া িলত ের বিলল, কী— কী বলেছন?

ব ামেকশ বিলল, িকছু না। আপিন যখন বাকািমর অিভনয় করেবনই তখন ও
আেলাচনায় লাভ নই। —সুনীলবাবু, পতৃক স ি  িফের পাবার জেন  আপিন দুেটা
মানুষেক খুন কেরেছন; এক, আপনার ী; দুই, কুম িসং। এখােন এেস আিম সব খবর
িনেয়িছ। আপিন কুম িসংেক িদেয় ীেক খুন কিরেয়িছেলন, তারপর িনেজর হােত কুম
িসংেক মেরিছেলন। কুম িসং িছল আপনার ষড়যে র অংশীদার, তাই তােক সরােনা
দরকার িছল; স বঁেচ থাকেল সারা জীবন ধের আপনােক দাহন করত। আপিন এক
িঢেল দুই পািখ মেরেছন।

সুনীল হাঁ কিরয়া িনেতিছল, হাউমাউ কিরয়া উিঠল, এ িক বলেছন। আপিন!
রবােক আিম মেরিছ! এ িক বলেছন! একটা া—যার নাম কুম িসং- স। আমার ীেক
গলা িটেপ মেরিছল। আ া দেখেছ—আ া িনেজর চােখ দেখেছ। কুম িসং রবােক গলা
িটেপ মারেছ—

ব ামেকশ বিলল, কুম িসং ভাড়ােট া, তােক আপিন টাকা খাইেয়িছেলন।
না না, এসব িমেথ  কথা। রবােক আিম খুন করাইিন; স আমার ী, আিম তােক

ভালবাসতাম—
আপিন রাবােক িক রকম ভালবাসেতন, তার মাণ আমার পেকেট আেছ— বিলয়া

ব ামেকশ িনেজর বুক-পেকেট আঙুেলর টাকা মািরল।
কী? রবার িচিঠ? দিখ িক িচিঠ রবা আপনােক িলেখিছল!
ব ামেকশ িচিঠ বািহর কিরয়া সুনীেলর হােত িদেত িদেত বিলল, িচিঠ িছঁড়েবন না।

ওর ফেটা- াট নকল আেছ।
সুনীল তাহার সতকবাণী িনেত পাইল না, িচিঠ খুিলয়া দুহােত ধিরয়া একা চে

পড়েত এই সময় িনঃশে  ার খুিলয়া রমণীবাবু ব ামেকেশর চয়ােরর পােশ আিসয়া
দাঁড়াইেলন। দুজেনর দৃি  িবিনময় হইল; ব ামেকশ ঘাড় নািড়ল।

িচিঠ পড়া শষ কিরয়া সুনীল যখন চাখ তুিলল তখন থেমই তাহার দৃি  পিড়ল
রমণীবাবুর উপর। পলেকর মেধ  তাহার মুখ হইেত িনবুি তার মুেখাস খিসয়া পিড়ল।
ভাঁতা মুেখ। ধারােলা দাঁত িন া  কিরয়া স উিঠয়া দাঁড়াইল, ‘ও-এই ব াপার। পুিলেসর
ষড়য ! আমােক ফাঁসাবার চ া।— ব ামেকশবাবু, রবার মৃতু র জেন  দায়ী ক জােনন? ঐ
রমণী দােরাগা।’ বিলয়া রমণীবাবুর িদেক অ ুিল িনেদশ কিরল।

আমরা সুনীেলর িদক হইেত পা া আ মেণর জন  ত িছলাম না, ব ামেকশ
সিব েয়  তুিলয়া বিলল, রমণীবাবু দায়ী! তার মােন?

সুনীল বিলল, মােন বুঝেলন না? রমণী দােরাগা রবার ােণর ব ু  িছল, যােক বেল
বঁধু। তাই তা আমার ওপর রমণী দােরাগার এত আে াশ।



ঘর িকছু ণ িন  হইয়া রিহল। আিম রমণীবাবুর মুেখর পােন তাকাইলাম। িতিন
একদৃি  সুনীেলর পােন চািহয়া আেছন; মেন হয় তাহার সম  দহ ত  লাহার মত র বণ
হইয়া উিঠয়ােছ। ভয় হইল এখিন বুিঝ একটা অি কা  হইয়া যাইেব।

ব ামেকশ শা  ের বিলল, তাহেল এই কারেণই আপিন ীেক খুন কিরেয়েছন?
সুনীল বিলল, আিম খুন করাইিন। এই জাল িচিঠ িদেয় আমােক ধরেবন ভেবিছেলন!

সুনীল িচিঠখানা মুিঠর মেধ  গালা পাকাইয়া টিবেলর উপর ফিলয়া িদল—‘সুনীল
সরকারেক ধরা অত সহজ নয়। চললাম। যিদ মতা থােক আমােক ার ক ন,
তারপর আিম দেখ নব।

আমরা িনবাক বিসয়া রিহলাম, সুনীল ময়াল সােপর মত সিপল গিতেত ঘর হইেত
বািহর হইয়া গল।

এই কেয়ক মু েত সুনীেলর চির  যন চােখর সামেন মূিত ধিরয়া দাঁড়াইল। সােপর
মত খল কপট নৃশংস, হঠাৎ ফণা তুিলয়া ছাবল মাের, আবার গেতর মেধ  অদৃশ  হইয়া
যায়। সাংঘািতক মানুষ।

রমণীবাবু একটা অিতদীঘ িন াস ফিলয়া চয়াের বিসয়া পিড়েলন। ব ামেকশ
কতকটা িনজমেনই বিলল, ধরা গল না।

সহসা বািহর হইেত একটা চাপা গাঙািনর আওয়াজ আিসল। সকেল চমিকয়া
উিঠলাম। সবাে  ব ামেকশ উিঠয়া ােরর পােন চিলল, আমরা তাহার িপছন িপছন
চিললাম।

ডাকবাংেলার সামেন সুনীেলর মাটর দাঁড়াইয়া আেছ এবং তাহার সামেনর চাকার
পােশ মািটর উপর য মূিতটা পিড়য়া আেছ তাহা সুনীেলর। তাহার িপেঠর উপর হইেত
একটা ছুিরর মুঠ উঁচু হইয়া আেছ।

মৃতু য ণায় সুনীল কাৎ হইবার চ া কিরল; আিম ও ব ামেকশ তাহােক সাহায
কিরলাম বেট, িক  অি মকােল আমােদর সাহায  কানও কােজ আিসল না। সুনীল একবার
চাখ মিলল; আমােদর িচিনেত পািরল িকনা বলা যায় না, কবল অ ু ট ের বিলল, ‘মুকু
িসং—’

তারপর তাহার ৎ ন থািময়া গল। পেথর সামেন ও িপছন িদেক তাকাইলাম,
িক  কাহােকও দিখেত পাইলাম না; পথ জনশূন । আমার িববশ মি ে  একটা 
ঘুিরেত লািগল—মুকু  িসং ক? নামটা চনা- চনা। তারপর মেন পিড়য়া গল, কুম িসং-
এর ভাইেয়র নাম মুকু  িসং। মুকু  িসং াতৃহত ার িতেশাধ লইয়ােছ।

লাশ চালান দওয়া এবং আইনঘিটত অন ান  কতব  শষ কিরেত সােড় নটা বািজয়া
গল। আমরা িফিরয়া আিসয়া বিসলাম। রমণীবাবুও া মুেখ আিসয়া আমােদর সে
বিসেলন। বীেরন তখনও পােশর ঘের য  লইয়া অেপ া কিরেতিছল, রমণীবাবু তাহােক
ডািকয়া বিলেলন, তুিম যাও, য টা থাক। আিম িনেয় যাব৷

বীেরন চিলয়া গল।
িকছু ণ িতনজেন িসগােরট টািনলাম। তারপর ব ামেকশ বিলল, সুনীল আইনেক

ফাঁিক িদেয়িছল বেট িক  িনয়িতর হাত এড়ােত পারল না। আ য! মােঝ মােঝ ারাও
অেনক নিতক সমস ার সমাধান কের িদেত পাের!

রমণীবাবু বিলেলন, একটা সমস ার সমাধান হল, িক  সে  সে  আর একটা সমস া
তির হল। এখন মুকু  িসংেক ধরেত হেব। আমার কাজ শষ হল না, ব ামেকশবাবু।

িকছু ণ নীরেব িসগােরট টািনবার পর ব ামেকশ বিলল, সুনীেলর অিভেযাগ সিত —
কমন?

রমণীবাবু িন াস ফিলয়া বিলেলন, হ াঁ। আমার আর রবার বািড় এক শহের, এক



পাড়ায়। ওেক ছেলেবলা থেক িচনতাম, িক  ভালবাসা-বািস িছল না...তারপর রবার যখন
ওই রা সটার সে  িবেয় হল তখন এই শহেরই ওর সে  আবার দখা হল... রবা ম
িছল না, িক  িক জািন কমন কের কী হেয় গল...সুনীল য জানেত পেরেছ তা একবারও
সে হ হয়িন...সুনীলেক আহা ক ভেবিছলাম, তারপর রবা যখন মারা গল তখন বুঝলাম
সুনীল কউেট সাপ...তারপর ফাঁসাবার চ া কেরিছলাম.... শেষ আপিন এেলন, আপনার
সাহােয  শষ চ া করলাম—

ব ামেকশ বিলল, য িচিঠর ছড়া অংশটা আপিন আমােক িদেয়িছেলন সটা রবা
আপনােক িলেখিছল?

রমণীবাবু বিলেলন, হ াঁ। আমােদর দখােশানা বিশ হত না। রবা আমােক িচিঠ
িলখত, মেনর- ােণর কথা িলখত। অেনক িচিঠ িলেখিছল৷ —িক  রবার কথা আর নয়,
ব ামেকশবাবু। এখন বলুন টপ- রকেডর কী হেব?

ব ামেকশ বিলল, িক আর হেব, ওটা মুেছ ফলা যাক। —আসুন।
পােশর ঘের িগয়া আমরা রকডার চালাইলাম। সদ মৃত সুনীেলর জীব  ক র

িনলাম। তারপর িফতা মুিছয়া ফলা হইল।
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রােম রবাবুর সে  ব ামেকেশর পিরচয় ায় পেনেরা বছেরর। িক  এই পেনেরা

বছেরর মেধ  তাঁহােক পেনেরা বার দিখয়ািছ িকনা সে হ। শেষর পাঁচ-ছয় বছর
এেকবােরই দিখ নাই। িক  িতিন য আমােদর ভােলন নাই তাহার মাণ বছের দুইবার
পাইতাম। িত বৎসর পয়লা বশাখ ও িবজয়ার িদন িতিন ব ামেকশেক িনয়িমত প াঘাত
কিরেতন।

রােম রবাবু বড়মানুষ িছেলন। কিলকাতায় তাঁহার আট-দশখানা বািড় িছল, তাছাড়া
নগদ টাকাও িছল অপব া ; বািড় িলর ভাড়া হইেত য আয় হইত। তাহার অিধকাংশই
জমা হইত। সংসাের তাঁহার আপনার জন িছল ি তীয় পে র ী কুমুিদনী, থম পে র
পু  কুেশ র ও কন া নিলনী। সেবাপির িছল তাঁহার অফুর  হাস রেসর বাহ।

রােম রবাবু হাস রিসক িছেলন। িতিন যমন াণ খুিলয়া হািসেত পািরেতন তমিন
হাসাইেতও পািরেতন। আিম জীবনব াপী ব দশেনর ফেল একিট াকৃিতক িনয়ম আিব ার
কিরয়ািছলাম য, যাহােদর ােণ হাস রস আেছ তাহারা কখনও বড়েলাক হইেত পাের না,
মা ল ী কবল প াঁচােদরই ভােলাবােসন। রােম রবাবু আমার আিব ৃ ত এই িনয়মিটেক
ধূিলসাৎ কিরয়া িদয়ািছেলন। অ ত িনয়মিট য সাবজনীন নয় তাহা অনুভব কিরয়ািছলাম।

রােম রবাবুর আর একিট মহৎ ণ িছল, িতিন একবার যাহার সে  ঘিন ভােব
পিরিচত হইেতন তাহােক কখনও মন হইেত সরাইয়া িদেতন না। ব ামেকেশর সিহত
তাঁহার পিরচয় ঘিটয়ািছল তাঁহার বািড়েত চৗয ঘিটত সামান  একিট ব াপার লইয়া।
ব াপারিট কৗতুক দ হসেন সমা  হইয়ািছল, িক  তদবিধ িতিন ব ামেকশেক সে েহ

রণ কিরয়া রািখয়ািছেলন। কেয়কবার তাঁহার গৃেহ িনম ণও খাইয়ািছ। িতিন আমােদর
চেয় বয়েস অেনক বড় িছেলন, শষ বরাবর তাঁহার শরীর ভািঙয়া পিড়য়ািছল; িক
হাস রস য িতলমা  শিমত হয় নাই তাহা তাঁহার ষা ািসক প  হইেত জািনেত
পািরতাম।

আজ রােম রবাবুর অি ম রিসকতার কািহনী িলিপব  কিরেতিছ। ঘটনািট ঘিটয়ািছল
কেয়ক বছর আেগ; তখন আইন কিরয়া িপতৃ-স ি েত কন ার সমান অিধকার ীকৃত হয়
নাই।

সবার পয়লা বশাখ অপরাে র ডােক রােম রবাবুর িচিঠ আিসল। পু  অ াি ক
কাগেজর খাম, পির  অ ের নাম-ধাম লখা; খামিট হােত লইেতই ব ামেকেশর মুেখ
হািস ফুিটল। ল  কিরয়ািছ রােম রবাবুেক মেন পিড়েলই মানুেষর মুেখ হািস ফুিটয়া ওেঠ।
ব ামেকশ সে েহ খামিট িনরী ণ কিরয়া বিলল, অিজত, রােম রবাবুর বয়স কত আ াজ
করেত পােরা?

বিললাম, নবাবুই হেব।
ব ামেকশ বিলল, অত না হেলও আিশ িন য়। এখেনা িক  ভীমরিত ধেরিন।

হােতর লখাও বশ  আেছ ৷
স পেণ খাম কািটয়া স িচিঠ বািহর কিরল। দু-ভাঁজ করা তকতেক দামী কাগজ,

মাথায় মেনা াম ছাপা। গাটা গাটা অ ের জরার িচ  নাই। রােম রবাবু িলিখয়ােছন—
বুি সাগেরষু,

ব ামেকশবাবু, আপিন ও অিজতবাবু আমার নববেষর েভ া হণ কিরেবন।



আপনার বুি  িদেন িদেন শিশকলার ন ায় পিরবিধত হাক; অিজতবাবুর লখনী ময়ুরপুে
পিরণত হাক!

আিম এবার চিললাম। যমরােজর সমান আিসয়ােছ, শী ই াির পেরায়ানা
আিসেব। িক  ‘থািকেত চরণ মরেণ িক ভয়?’ যমদূেতরা আমােক ধিরবার পূেবই আিম
বকুে  িগয়া প িছব। কবল এই দুঃখ আগামী িবজয়ার িদন আপনােদর হািশস
জানাইেত পািরব না।

মৃতু র পূেব িবষয়-স ি র ব ব া কিরয়ািছ। আপিন দিখেবন, আমার শষ ই া
যন পূণ হয়। আপনার বুি র উপর আমার অগাধ িব াস আেছ।

িবদায়। আমার এই িচিঠখািনর িত অব া দখাইেবন না। আপিন পাঁচ হাজার টাকা
পাইেলন িকনা তাহা আিম বকু  হইেত ল  কিরব।

পুনরাগমনায় চ।
রােম র রায়

িচিঠ পিড়য়া ব ামেকশ কুি ত কিরয়া বিসয়া রিহল। আিমও িচিঠ পিড়লাম।
িনেজর মৃতু  লইয়া পিরহাস হয়েতা তাঁহার চির ানুগ, িক  িচিঠর শেষর িদেক য-সকল
কথা িলিখয়ােছন, তাহার অথেবাধ হইল না। ...আমার শষ ই া যন পূণ হয়... কান ই া?
আমরা তা তাঁহার কানও শষ ই ার কথা জািন না, িচিঠেত িকছু লখা নাই। তারপর-
পাঁচ হাজার  ◌ুটাকা পাইেলন িকনা… কা   পাঁচ হাজার টাকা? ইহা িক রােম রবাবুর নূতন
ধরেনর রিসকতা, িকংবা এতিদেন সত ই তাঁহার ভীমরিত ধিরয়ােছ।

ব ামেকশ হঠাৎ বিলল, চল, কাল সকােল রােম রবাবুেক দেখ আসা যাক।
কানিদন আেছন কানিদন নই।

বিললাম, বশ, চল। িচিঠ পেড় তামীর িক মেন হয় না য, রােম রবাবুর ভীমরিত
ধেরেছ?

ব ামেকশ খািনক চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, িপতামহ ভীে র িক ভীমরিত ধেরিছল?
স িত ব ামেকশ রামায়ণ মহাভারত পিড়েত আর  কিরয়ােছ, হােত কাজ না

থািকেলই মহাকাব  লইয়া বেস। ইহা তাহার বয়েসািচত ধমভাব অথবা কাব  সািহেত র মূল
অনুস ােনর চ া বিলেত পাির না। অন  মতলবও থািকেত পাের। তেব মােঝ মােঝ তাহার
কথাবাতায় রামায়ণ মহাভারেতর গ  পাওয়া যায়।

বিললাম, রােম রবাবুিক িপতামহ ভী ?
ব ামেকশ বিলল, খািনকটা সাদৃশ  আেছ। িক  রামায়েণর দশরেথর সে ই সাদৃশ

বিশ।
বিললাম, দশরেথর তা ভীমরিত ধেরিছল।
স বিলল, হয়েতা ধেরিছল। সটা বয়েসর দােষ নয়, ভােবর দােষ। িক

রােম রবাবু যিদ একেশা বছর বঁেচ থােকন ওঁর ভীমরিত ধরেব না।
রােম রবাবুর পিরবািরক পিরি িত স ে  আমােদর ান অিত সংি । কিলকাতার

উ রাংেশ িনেজর একিট বািড়েত থােকন। ি তীয় পে র ী কুমুিদনীর বয়স এখন বাধ
কির প ােশােধ, িতিন িনঃস ান। থম পে র পুে র নাম স বত রােম রবাবু িনেজর
নােমর সিহত িমলাইয়া কুেশ র রািখয়ািছেলন। কুেশ েরর বয়সও প ােশর কম নয়,
মাথার িকয়দংেশ পাকা চুল, িকয়দংেশ টাক। স িববািহত, িক  স ান-স িত আেছ িকনা
বিলেত পাির না। তাহােক দিখেল ম দ হীন অসহায় গােছর মানুষ বিলয়া মেন হয়।
তাহার কিন  ভিগনী নিলনী িনয়ািছ েম পিড়য়া একজনেক িববাহ কিরয়ািছল, তাহার
সিহত রােম রবাবুর কানও স ক নাই। মাট কথা তাঁহার পিরবার খুব বড় নয়, সুতরাং
অশাি র অবকাশ কম। তাঁহার অগাধ টাকা, ােণ অফুর  হাস রস। তবু সে হ হয় তাঁহার



পািরবািরক জীবন সুেখর নয়।
পরিদন বলা নটার সময় রােম রবাবুর বািড়েত উপি ত হইলাম।
বািড়টা স  ল া গােছর; ােরর সামেন মাটর দাঁড়াইয়া আেছ। আমরা ব  ােরর

কড়া নািড়লাম।
অ ণ পের ার খুলেলন একটা মিহলা। িতিন বাধ হয় অন  কাহােকও ত াশা

কিরয়ািছেলন, তাই আমােদর দিখয়া তাঁহার কলেহাদ ত খর দৃি  নরম হইল; মাথায়
একটু আঁচল টািনয়া িদয়া িতিন পাশ িফিরয়া দাঁড়াইেলন, মুদুকে  বিলেলন, কােক চান?

রােম রবাবুর বািড়র দুিট ীেলােকর সিহত আলাপ না থািকেলও তাঁহােদর
দিখয়ািছ। ইিন কুেশ েরর ী; দৃঢ়গিঠত বঁেট মজবুত চহারা, বয়স আ াজ চি শ।
ব ামেকশ বিলল, আমার নাম ব ামেকশ ব ী, রােম রবাবুর সে  দখা করেত এেসিছ।

মিহলার চায়ােলর হাড় শ  হইল; িতিন বাধ কির ার হইেতই আমােদর িবদায়
বাণী নাইবার জন  মুখ খুিলয়ািছেলন, এমন সময় িসঁিড়েত জুতার শ  শানা গল।
মিহলািট একবার চাখ তুিলয়া িসঁিড়র িদেক চািহেলন, তারপর ার হইেত অপসৃত হইয়া
িপছেনর একিট ঘের েবশ কিরেলন। ঘরিট িন য় রা াঘর, কারণ সখান হইেত হাতা-
বিড়র শ  আিসেতেছ।

িসঁিড় িদয়া দুিট লাক নািময়া আিসেলন; একজন কুেশ র, ি তীয় ব ি  িবলািত
বশধারী বীণ ডা ার। ােরর িদেক অ সর হইেত হইেত ডা ার বিলেলন, উপি ত
ভেয়র িকছু দখিছ না। যিদ দরকার মেন কর, ফান কােরা।

ডা ার মাটের িগয়া উিঠেলন, মাটর চিলয়া গল। আমরা ােরর বািহের দাঁড়াইয়া
আিছ, কুেশ র এত ণ তাহা ল  কের নাই; এখন ফ ালফ াল কিরয়া তাকাইল। তাহার
টাক একটু িব ীণ হইয়ােছ অবিশ  চুল আর একটু পািকয়ােছ। ব ামেকশ বিলল, আমােদর
বাধ হয় িচনেত পারেছন না, আিম ব ামেকশ ব ী। আপনার বাবার সে  দখা করেত
চাই ৷

কুেশ র িব ল হইয়া বিলল, ব ামেকশ ব ী! ও-তা-হ াঁ, িচেনিছ বিক। বাবার
শরীর ভাল নয়—

ব ামেকশ বিলল, িক হেয়েছ?
কুেশ র বিলল, কাল রাে  হঠাৎ হাট-অ াটাক হেয়িছল। এখন সামেলেছন। তাঁর

সে  দখা করেবন? তা-িতিন ততলার ঘের আেছন—
এই সময় রা াঘেরর িদক হইেত উ  ঠকঠক শ  িনয়া চমিকয়া উিঠলাম। কড়া

আওয়াজ; আমরা িতনজেনই সইিদেক তাকাইলাম; রা াঘেরর িভতর হইেত একিট অদৃশ
হ  কপােটর উপর সাঁড়ািশ িদয়া আঘাত কিরেতেছ। কুেশ েরর িদেক চািহয়া দিখ তাহার
মুেখর ভাব বদলাইয়া িগয়ােছ। স কািশয়া গলা সাফ কিরয়া বিলল, বাবার সে  তা দখা
হেত পাের না, তাঁর শরীর খুব খারাপ-ডা ার এেসিছেলন—

ওিদেক ঠকঠক শ  তখন থািময়ােছ। ব ামেকশ একটু হািসয়া বিলল, বুেঝিছ।
ডা ারবাবুর নাম িক?

কুেশ র আবার উৎসািহত হইয়া বিলল, ডা ার অসীম সন। চেনন না? ম  হাট
শািল ।

িচিন না, িক  নাম জািন। িবেবকান  রােড িডসেপ াির।
হ াঁ।
তাহেল রােম রবাবুর সে  দখা হেব না?
‘মােন-ডা ােরর কুম নই—’ কুেশ র একবার আড়েচােখ রা াঘেরর পােন

তাকাইল।



কত িদন থেক ওঁর শরীর খারাপ যাে ?
শরীর তা একরকম ভালই িছল; তেব অেনক বয়স হেয়েছ, বিশ নড়াচড়া করেত

পােরন না, িনেজর ঘেরই থােকন। কাল সকােল অেনক েলা িচিঠ িলখেলন, তারপর রাি ের
হঠাৎ—

রা াঘেরর াের অধীর সাঁড়ািশর শ  হইল; কুেশ র অধপেথ থািময়া গল।
ব ামেকশ বিলল, টেরা-ট া! আপনার ী বাধ হয় রাগ করেছন। —চললাম, নম ার।

ফুটপােথ নািময়া িপছন িফিরয়া দিখ সদর দরজা ব  হইয়া িগয়ােছ। ব ামেকশ
িকছু ণ িবমনাভােব দাঁড়াইয়া থািকয়া বিলল, ডা ার অসীম সেনর িডসেপ াির বিশ দূর
নয়। চল, তাঁর সে  দখা কের যাই।

ভাগ েম ডা ার সন িডসেপ ািরেত িছেলন, িতন-চারিট রাগীও িছল। বামেকশ
িচরকুট নাম িলিখয়া পাঠাইয়া িদল। ডা ার সন বিলয়া পাঠাইেলন-একটু অেপ া কিরেত
হইেব।

আধা ঘ া পের রাগীেদর িবদায় কিরয়া ডা ার সন আমােদর ডািকয়া পাঠাইেলন।
আমরা তাঁহার খাস কামরায় উপনীত হইলাম। ডা াির য পািত িদয়া সাজােনা বড় ঘেরর
মাঝখােন বড় একিট টিবেলর সামেন ডা ার বিসয়া আেছন, ব ামেকেশর িদেক চািহয়া
বিলেলন, আপিনই ব ামেকশবাবু? আজ রােম রবাবুর বািড়র সদের আপনােদর দেখিছ
না?

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ। আমরা িক  দয  পরী া করাবার জন  আিসিন, অন
একটু কাজ আেছ। আমার পিরচয়—

ডা ার সন হািসয়া বিলেলন, পিরচয় িদেত হেব না। বসুন। িক দরকার বলুন।
আমার অেনক িদেনর পিরচয়। কাল তাঁর নববেষর েভ াপ  পলাম, তােত িতিন

আর বিশ িদন বাঁচেবন না। এমিন একটা সংশয় জািনেয়িছেলন; তাই আজ সকােল তাঁেক
দখেত এেসিছলাম। এেস নলাম, রাে  তাঁর হাট-অ াটাক হেয়িছল। তাঁর সে  দখা
করেত পলাম না, তাই আপনার কােছ এেসিছ তাঁর খবর জানেত। আপিন িক
রােম রবাবুর ফ ািমিল ডা ার?

ডা ার সন বিলেলন, পািরবািরক ব ু  বলেত পােরন। ি শ বছর ধের আিম ওঁেক
দখিছ। ওঁর দয  সবল নয়, বয়সও হেয়েছ চুর। মােঝ মােঝ অ  ক  পাি েলন;
তারপর কাল হঠাৎ তর রকেমর বাড়াবািড় হল। যােহাক, এখন সামেল গেছন।

উপি ত তাহেল মৃতু র আশ া নই?
তা বলেত পাির না। এ ধরেনর গীর কথা িকছুই বলা যায় না; দু' বছর বঁেচ

থাকেত পােরন, আবার আজই ি তীয় অ াটাক হেত পাের। তখন বাঁচা শ  ৷
ডা ারবাবু, আপনার িক মেন হয় রােম রবাবুর যথারীিত সবা- ষা হে ?
ডা ার িকছু ণ চািহয়া রিহেলন, শেষ ধীের ধীের বিলেলন, আপিন যা ইি ত

করেছন তা আিম বুেঝিছ। এরকম ইি েতর স ত কারণ আেছ িক?
ব ামেকশ বিলল, আিম রােম রবাবুেকই িচিন, ওঁর পিরবােরর অন  কাউেক সভােব

িচিন না। িক  আজ দেখ েন আমার সে হ হল, ওঁরা বাইেরর লাকেক রােম রবাবুর
কােছ ঘঁষেত িদেত চান না।

ডা ার বিলেলন, তা িঠক। আপিন রােম রবাবুর ফ ািমিলেক ভালভােব চেনন না।
িক  আিম িচিন। আ য ফ ািমিল। কা র মাথার িঠক নই। রােম রবাবুর ী কুমুিদনীর
বয়স ষাট, অথব মাটা হেয় পেড়েছন; িক  এখেনা পুতুল িনেয় খলা কেরন, সংসােরর
িকছু দেখন না। কুেশ রটা ক াবলা, ীর কথায় ওেঠবেস। একমা  কুেশ েরর ী লাবণ র
ঁশ-পব আেছ, কােজই অব াগিতেক স সংসােরর কণধার হেয় দাঁিড়েয়েছ।



িক  বািড়েত চাকর-বামুন নই কন?
লাবণ  চাকর-বাকর সহ  করেত পাের না, তাই সবাইেক তািড়েয়েছ। িনেজ রাঁধেত

পাের না, ধু এটা হাবা কালা বামনী রেখেছ বািক সব কাজ িনেজ কের। কুেশ রেক
বাজাের পাঠায়।

িক  কন? এসেবর একটা মােন থাকা চাই তা।
ডা ার িচ া কিরয়া বিলেলন, আমার িব াস, এসেবর মূেল আেছ নিলনী।
নিলনী। রােম রবাবুর মেয়?
হ াঁ। অেনক িদেনর কথা, আপিন হয়েতা শােননিন। নিলনী বািড়র সকেলর মেতর

িব ে  এক ছাকরােক িবেয় কেরিছল, সই থেক তার ওপর সকেলর আে াশ। সবেচেয়
বিশ আে াশ লাবণ র। রােম রবাবু থমটা খুবই চেটিছেলন, িক  েম তাঁর রাগ পেড়
গল। লাবণ র িক  রাগ পড়ল না। স নিলনীেক বািড়েত ঢুকেত িদেত চায় না, বােপর
সে  দখা করেত দয় না। পােছ রােম রবাবু চাকর-বাকরেক িদেয় মেয়র সে  যাগােযাগ
াপন কেরন। তাই তােদর সিরেয়েছ। রােম রবাবু বলেত গেল িনেজর বািড়েত নজরব ী

হেয় আেছন, িক  তাঁর সবা ষার কান ু িট হয় না।
ব ামেকশ েণক নীরব থািকয়া বিলল, ঁ, পিরি িত কতকটা বুঝেত পারিছ। আ া,

রােম রবাবু উইল কেরেছন িকনা আপিন বলেত পােরন?
ডা ার সন সচিকেত ব ামেকেশর পােন চািহেলন, কেরেছন। আমার িব াস িতিন

উইল কের নিলনীেক স ি র অংশ িদেয় গেছন। আিম জানতাম না, কাল রাে  জানেত
পেরিছ।

িক রকম?
কাল রাি  দশটার সময় রােম রবাবুর হাট-অ াটাক হয়; আমােক ফান করল, আিম

গলাম। ঘ াখােনক পের রােম রবাবু সামেল উঠেলন। তখন আিম সকলেক খেত পািঠেয়
িদলাম। রােম রবাবু চাখ মেল এিদক-ওিদক তাকােলন, তারপর িফসিফস কের বলেলন,
‘ডা ার, আিম উইল কেরিছ। যিদ পটল তুিল, নিলনীেক খবর িদও।’ এই সমেয় লাবণ
আবার ঘের ঢুকল আর কান কথা হল না।

ব ামেকশ বিলল, ই বাঝা যায় ওরা রােম রবাবুেক উইল করেত িদে  না,
পােছ িতিন নিলনীেক স ি র অংশ িলেখ দন। উিন যিদ উইল না কের মারা যান তাহেল
সাধারণ উ রািধকার িনয়েম ছেল আর  স ি  পােব, মেয় িকছুই পােব না—
রােম রবাবুরর বাঁধা উিকল ক?

ডা ার সন বিলেলন, বাঁধা উিকল কউ আেছ বেল তা িনিন।
ব ামেকশ উিঠয়া পিড়ল, আপনার অেনক সময় ন  করলাম। ভাল কথা, নিলনীর

সাংসািরক অব া কমন?
ডা ার বিলেলন, নহাত ছা- পাষা গার । ওর ামী দবনাথ সামান  চাকির কের,

িতন-চারেশা টাকা মাইেন পায়। িক  অেনক িল ছেলপুেল—
অতঃপর আমরা ডা ার সনেক নম ার জানাইয়া চিলয়া আিসলাম। রােম রবাবুর

পািরবািরক জীবেনর িচ টা আরও পূণা  হইল বেট, িক  আন দায়ক হইল না। বৃ
হাস রিসক, অি মকােল সত ই িবপােক পিড়য়ােছন, অথচ তাঁহােক সাহায  কিরবার উপায়
নাই। ঘেরর টিক যিদ কুমীর হয়, স িক কিরেত পাের?

িদন আে ক পের একিদন দিখলাম, সংবাদপে র িপছন িদেকর পাতার এক কােণ
রােম রবাবুর মৃতু -সংবাদ বািহর হইয়ােছ। িতিন খ ািতমান ব ি  িছেলন না, িক  তাঁহার
টাকা িছল, তাই বাধ হয় তাঁহার মৃতু -সংবাদ দিনক পে র পৃ া পয  প িছয়ােছ।

ব ামেকশ খবেরর কাগেজ কবল িব াপন পেড়, তাই তাহােক খবরটা দখাইলাম।



আজ রেম রবাবুর নােমাে েখ তাহার মুেখ হািস ফুিটল না, স অেনক ণ চুপ কিরয়া
বিসয়া রিহল। তারপর পােশর ঘের িগয়া টিলেফােন কাহার সিহত কথা বিলল।

স িফিরয়া আিসেল িজ াসা কিরলাম, কােক?
স বিলল, ডা ার অসীম সনেক, পর  রাে  রােম রবাবুর মৃতু  হেয়েছ। আবার

হাট-অ াটাক হেয়িছল, ডা ার সন উপি ত িছেলন; িক  বাঁচােত পারেলন না। ডা ার
াভািবক মৃতু র সািটিফেকট িদেয়েছন।

িজ াসা কিরলাম, তামার িক সে হ িছল য—?
স বিলল, িঠক সে হ নয়। তেব িক জােনা, এ রকম অব ায় একটু অসাবধানতা,

একটু ই াকৃত অবেহলা মারা ক হেয় উঠেত পাের। রােম রবাবু মারা গেল ওেদর
কা রই লাকসান নই, বরং সকেলরই লাভ। এখন কথা হে , িতিন যিদ উইল কের
িগেয় থােকন এবং তােত নিলনীেক ভাগ িদেয় থােকন, তাহেল স-উইল িক ওরা রাখেব?
পেলই িছঁেড় ফেল দেব।

সিদন অপরাে  নিলনী ও তাহার ামী দবনাথ দখা কিরেত আিসল। নিলনীর
বয়স চি েশর কাছাকািছ; স ান- সৗভােগ র আিধেক  শরীর িকছু কৃশ, িক  যৗবেনর
অ লীলা দহ হইেত স ূণ মুিছয়া যায় নাই। দবনােথর বয়স আ াজ পঁয়তাি শ;
এককােল সু  িছল, হাত তুিলয়া আমােদর নম ার কিরল।

নিলনী সজলচে  বিলল, বাবা মারা গেছন। তাঁর শষ আেদশ আপনার সে  যন
দখা কির। তাই এেসিছ।

ব ামেকশ তাঁহােদর সমাদর কিরয়া বসাইল। সকেল উপিব  হইেল বিলল,
রােম রবাবুর শষ আেদশ কেব পেয়েছন?

নিলনী বিলল, পয়লা বশাখ। এই দখুন িচিঠ।
খােমর উপর কিলকাতার অেপ াকৃত দুগত অ েলর িঠকানা লখা। িচিঠখািন

ব ামেকশেক িলিখত িচিঠর অনু প সই মেনা াম করা কাগজ। িচিঠ িক  আরও সংি
—
কল াণীয়াষু,

তামরা সকেল আমার নববেষর আশীবাদ লইও। যিদ ভােলাম  িকছু হয়, যু
ব ামেকশ ব ী মহাশেয়র সে  দখা কিরও। ইিত—

ভাকা ী
বাবা

প  রচনায় মুি য়ানা ল ণীয়। কুেশ র ও লাবণ  যিদ িচিঠ খুিলয়া পিড়য়া থােক,
সে হজনক িকছু পায় নাই। ‘ভােলাম  িকছু হয়’—ইহার িন ঢ় অথ য িনেজর মৃতু
স াবনা তাহা সহসা ধরা যায় না, সাধারণ িবপদ-আপদও হইেত পাের। তাই তাহারা িচিঠ
আটকায় নাই।

িচিঠ ফরত িদয়া ব ামেকশ বিলল, শষবার কেব রােম রবাবুর সে  আপনার দখা
হেয়িছল?

নিলনী বিলল, ছ-মাস আেগ। পুেজার পর বাবােক ণাম করেত িগেয়িছলুম, সই
শষ দখা। তা বৗিদ সারা ণ কােছ দাঁিড়েয় রইল, আড়ােল বাবার সে  একটা কথাও
কইেত িদেল না।

বৗিদর সে  আপনার স াব নই?
স াব! বৗিদ আমােক পাশ পেড় কােট।
কান কারণ আেছ িক?
কারণ আর িক! ননদ-ভাজ, এই কারণ। বৗিদ বাঁজা, আমার মা ষ ীর কৃপায়



ছেলপূেল হেয়েছ, এই কারণ ৷
ডা ার সেনর সে  স িত আপনােদর দখা হেয়েছ?
সন-কাকা কাল সকােল আমােদর বাসায় িগেয়িছেলন। িতিন বলেলন, বাবা নািক

উইল কের িগেয়েছন।
সই উইল কাথায় আপনারা জােনন?
িক কের জানব? বাবােক ওরা একরকম ব ী কের রেখিছল। বাবা অথব হেয়

পেড়িছেলন, ততলায় িনেজর ঘর ছেড় ব েত পারেতন না; ওরা যি র মত বাবােক
আগেল থাকত।

বাবা যসব িচিঠ িলখেতন ওরা খুেল দখত, য-িচিঠ ওেদর পছ  নয় তা িছঁেড়
ফেল িদত। বাবা যিদ উইল কেরও থােকন তা িক আর আেছ? বৗিদ িছঁেড় ফেল িদেয়েছ।

িন য় এমন কাথাও লুিকেয় রেখ গেছন য সহেজ কউ খঁুেজ পােব না। এখন
কাজ হে  ওরা সটা খঁুেজ পাবার আেগ আমােদর খঁুেজ বার করা।

নিলনী সং েহ বিলল, হ াঁ ব ামেকশবাবু। বাবা যিদ উইল কের থােকন িন য়
আমােদর িকছু িদেয় গেছন, নইেল উইল করার কান মােন হয় না। িক  এ অব ায় িক
করেত হয় আমরা িকছুই জািন না— নিলনী কাতর নে  ব ামেকেশর পােন চািহল।

এই সময় দবনাথ গলা খাঁকাির িদয়া সব থম িকছু বিলবার উপ ম কিরল।
ব ামেকশ তাহার িদেক চ ু  িফরাইেল স একটু অ িতভভােব বিলল, ‘একটা কথা মেন
হল। েনিছ উইল করেল দুজন সা ীর দ খত দরকার হয়। িক  আমার র দুজন
সা ী কাথায় পােবন?

ব ামেকশ বিলল, আপনার কথা যথাথ; িক  একটা ব িত ম আেছ। িযিন উইল
কেরেছন িতিন যিদ িনেজর হােত আগােগাড়া উইল লেখন তাহেল সা ীর দরকার হয় না।

নিলনী উ ল চােখ ামীর পােন চািহয়া বিলল, নেল? এই জেন  বাবা ওঁর সে
দখা করেত বেলিছেলন।— ব ামেকশবাবু, আপিন একটা উপায় ক ন।

ব ামেকশ বিলল, চ া করব। উইল বািড়েতই আেছ, বািড় সাচ করেত হেব। িক
ওরা যােক-তােক বািড় সাচ করেত দেব কন? পুিলেসর সাহায  িনেত হেব। ডা ার অসীম
সনেকও দরকার হেব। দু-চার িদন সময় লাগেব। আপনারা বািড় যান, যা করবার আিম
করিছ। উইেলর অি  যিদ থােক, আিম খঁুেজ বার করব।

ব ামেকশ যখন সরকারী মহেল দখা না কিরেত যাইত, আমােক সে  লইত না।
আমারও সরকারী অিফেসর গালকধাঁধায় ঘুিরয়া বড়াইেত ভােলা লািগত না।

দুই িদন ব ামেকশ কাথায় কাথায় ঘুিরয়া বড়াইল জািন না। তৃতীয় িদন স ায়
বাসায় িফিরয়া সুদীঘ িন াস ছািড়য়া বিলল, সব িঠক হেয় গেছ।

িজ াসা কিরলাম, কী িঠক হেয় গেছ?
স বিলল, খানাত ােশর পেরায়ানা পাওয়া গেছ। কাল সকােল পুিলস সে  িনেয়

আমরা রােম রবাবুর বািড় সাচ করেত যাব।
পরিদন সকালেবলা আমরা রােম রবাবুর বািড়েত উপি ত হইলাম। সে  পাঁচ-ছয়

জন পুিলেসর লাক এবং ই েপ র হালদার নামক জৈনক অিফসার।
কুেশ র থমটা একটু ল ঝা  কিরল, তাহার ী লাবণ  আমােদর নয়ন বি েত

ভ  কিরবার িন ল চ া কিরল। িক  িকছুেতই িকছু হইল না, ই েপ র হালদার
তাঁহােদর এবং িবধবা কুমুিদনীেক একজন পুিলেসর িজ ায় রা াঘের বসাইয়া ত াশ আর
কিরেলন। ি তল বািড়রেকানও তলই বাদ দওয়া হইল না; দুইজন নীেচর তলা ত াশ
কিরল, দুইজন ি তেল কুেশ র ও লাবণ র ঘর িল অনুস ােনর ভার লইল, ব ামেকশ,
ই েপ র হালদার ও আিম িতনতলায় : রােম রবাবু িতনতলায় থািকেতন, সুতরাং সখােনই



উইল পাওয়া যাইবার স াবনা দুইিট ঘর লইয়া িতনতলা। ছাট ঘরিট গৃিহণীর শয়নক ,
বড় ঘরিট একাধাের রােম রবাবুর শয়নক  এবং অিফস-ঘর। এক পােশ তাঁহােদর শয়েনর
পাল , অন  পােশ টিবল চয়ার বইেয়র আলমাির ভৃিত। এই ঘর হইেত একিট স
দরজা িদয়া ােনর ঘের যাইবার রা া।

আমরা ত াশ আর  কিরলাম। ত ােশর িব ািরত িববরণ েয়াজন নাই। দুইিট
ঘেরর ব  আসবাব, খাট িবছানা টিবল চয়ার আলমািরর িভতর হইেত এক টুকরা কাগজ
খঁুিজয়া বািহর কিরেত হইেব, সুতরাং পু ানুপু েপই ত াশ করা হইল। ত াশ কিরেত
কিরেত একিট তথ  আিব ার কিরলাম; আমােদর পূেব আর একদফা ত াশ হইয়া িগয়ােছ।
কুেশ র এবং তাহার ী উইেলর খাঁজ কিরয়ােছ।

ব ামেকশ আমার কথা িনয়া বিলল, ঁ। এখন কথা হে  ওরা খঁুেজ পেয়েছ িকনা
৷

আড়াই ঘ া পের আমরা া ভােব টিবেলর কােছ আিসয়া বিসলাম। টিবেলর এক
পােশ একিট িপতেলর ছা  হামানিদ া িছল, রােম রবাবু তাহােত পান ছঁিচয়া খাইেতন;
ব ামেকশবাবু সটা সামেন টািনয়া আিনয়া অন মন ভােব নাড়াচাড়া কিরেত লািগল।
ইিতপূেব, িন তেল যাহারা ত াশ কিরেতিছল তাহারা জানাইয়া িগয়ােছ য সখােন িকছু
পাওয়া যায় নাই।

ই েপ র হালদার বিলল, ততলায় নই। তার মােন রােম রবাবু উইল কেরনিন,
িকংবা ওরা আেগই উইল খঁুেজ পেয়েছ।

ব ামেকশ বিলল, উইল করা স ে  আমার মেন কান সে হ নই। িক —
এই সময় ই েপ র হালদার অলস। হে  গঁেদর িশিশর ঢাকনা তুিলেলন।
টিবেলর উপর কাগজ কলম লফাফা িপন-কুশন গাঁেদর িশিশ ভৃিত সাজােনা িছল,

আমরা পূেবেই টিবল ও তাহার দরাজ িল খঁুিজয়া দিখয়ািছ, িক  গাঁেদর িশিশর ঢাকনা
খালার সে  সে  একটা ঝাঁঝােলা গ  নােক আিসয়া লািগল।

কাঁচা পয়ােজর গ !
ব ামেকশ খাড়া হইয়া বিসল, িকেসর গ ! কাঁচা পয়াজ! দিখ।
গাঁেদর িশিশ কােছ টািনয়া লইয়া স গভীরভােব তাহার াণ লইল। িশিশ কাত

কিরয়া দিখল, িভতের গাঢ় তাভ পদাথ দিখয়া গাঁেদর আঠা বিলয়াই মেন হয়। িক
তাহােত পয়ােজর গ  কন? কাথা হইেত পয়াজ আিসল?

গঁেদর িশিশ হােত লইয়া ব ামেকশ িকছু ণ িন ল বিসয়া রিহল। িন লতার
অ রােল চ  মানিসক ি য়া চিলেতেছ তাহা তাহার চােখর তী - খর দৃি  হইেত
অনুমান করা হয়। আিম ই েপ র হালদােরর সে  দৃি  িবিনময় কিরলাম। পঁয়াজ-গ ী
গাঁেদর িশিশর মেধ  ব ামেকশ কান রহেস র স ান পাইল!

ই েপ র হালদার, দয়া কের একবার কুেশ েরর ীেক ডেক আনেবন?
অ ণ পের লাবণ  িত পদে েপ িবে াহ ঘাষণা কিরেত কিরেত ঘের েবশ

কিরল। ব ামেকশ উিঠয়া িনেজর চয়ার িনেদশ কিরয়া বিলল, বসুন। আপনােক একটা 
করব।

লাবণ  উপেবশন কিরল। তাহার চায়ােলর হাড় শ , চে  কিঠন সি তা।
িতনজন অপিরিচত পু ষ দিখয়াও তাহার দৃি  নরম হইল না।

ব ামেকশ  কিরল, আপনার রমশায় িক কাঁচা পয়াজ খেত ভােলাবাসেতন?
লাবণ  চিকতভােব ব ামেকেশর পােন চািহল, তাহার মুেখর িবে াহ অেনকটা

শিমত হইল। স বিলল, ভােলাবাসেতন না, িক  যাবার িকছুিদন আেগ কাঁচা পয়ােজর
ওপর লাভ হেয়িছল। ভীমরিত অব া হেয়িছল, তার ওপর একিটও দাঁত িছল না;



হামানিদ ায় পঁয়াজ ছঁেচ তাই খেতন।
ব ামেকশ বিলল, ও। মৃতু র কতিদন আেগ পয়ােজর বািতক হেয়িছল?
লাবণ  ভািবয়া বিলল, দশ-বােরা িদন আেগ। চ  মােসর শেষর িদেক।
ব ামেকশ সহােস  হাত জাড় কিরয়া বিলল, ধন বাদ। আপনােদর িমেছ ক  িদলাম,

সজন  মা করেবন। চল অিজত, চলুন ই েপ র হালদার। এখােন আমােদর কাজ শষ
হেয়েছ ৷

কাথা িদয়া কমন কিরয়া কাজ শষ হইল িকছুই বুিঝলাম না, আমরা িট িট
বািহর হইয়া আিসলাম। ফুটপােথ নািময়া ব ামেকশ বিলল, ই েপ র হালদার, আপিন চলুন
আমােদর বাসায়। আপনার স ীেদর আর দরকার হেব না।

বাসায় প িছয়া স আমােক  কিরল, অিজত, নববেষ রােম রবাবু আমােক য
িচিঠ িলেখিছেলন, সটা কাথায়?

এিদক-ওিদক চািহয়া বিললাম, আিম তা স-িচিঠ আর দিখিন। এইখােনই কাথাও
আেছ, যােব কাথায় ৷

আমােদর ব ি গত িচিঠর কানও ফাইল নাই, িচিঠ পড়া হইয়া গেল িকছু িদন
য ত  পিড়য়া থােক, তারপর পুটরাম ঝাঁট িদয়া ফিলয়া দয়।

ব ামেকশ অত  িবচিলত হইয়া বিলল, দ ােখা-খঁুেজ দ ােখা, িচিঠখানা ভীষণ জ রী।
রােম রবাবু তােত িলেখিছেলন—আমার এই িচিঠখািনর িত অব া দখাইেবন না। তখন
ও-কথায় মােন বুিঝিন—

ই েপ র হালদার বিলেলন, িক  কথাটা িক? ও-িচিঠখানা হঠাৎ এত জ রী হেয়
উঠল িক কের?

ব ামেকশ বিলল, বুঝেত পারেলন না! ওই িচিঠখানাই রােম রবাবুর উইল।
অ াঁ। সিক?
হাঁ। আজ গাঁেদর িশিশেত পয়ােজর রস দেখ বুঝেত পারলাম। রােম রবাবু অদৃশ

কািল িদেয় উইল িলেখ আমােক পািঠেয়িছেলন।
িক —অদৃশ  কািল—
পের বলব। অিজত, চািরিদেক খঁুেজ দ েখা, পুটরামেক ডােকা। ও-িচিঠ যিদ না

পাওয়া যায়, নিলনী আর দবনােথর সবনাশ হেয় যােব।
পঁুটরামেক ডাকা হইল, স িকছু বিলেত পািরল না। ব ামেকশ মাথায় হাত িদয়া

বিসল, তারপর পাং  মুখ তুিলয়া বিললল থােমা, থােমা। বাইের খঁুজেল হেব না, মেনর
মেধ  খঁুজেত হেব।

ইিজ- চয়াের পা ছড়াইয়া ইয়া স িসগােরট ধরাইল, কিড়কােঠর পােন চাখ তুিলয়া
ঘন ঘন ধূম উদিগরণ কিরেত লািগল।

আমরাও িসগােরট ধরাইলাম। পনেরা িমিনট পের স ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া বিসয়া
বিলল, সিদন আিম কান বই পড়িছলাম মেন আেছ?

বিললাম, কেব? কানিদন?
যিদন রােম রবাবুর িচিঠখানা এল। পয়লা বশাখ, িবেকলেবলা। মেন নই?
মেনর পেট সিদেনর দৃশ িট আঁিকবার চ া কিরলাম। পা ম ান াের ঠকঠক শ

কিরল; ব ামেকশ ত েপােশ প াসেন বিসয়া একটা মাটা বই পিড়েতিছল; কালী িসংেহর
মহাভারত, না হমচ -কৃত রামায়ণ?

ব ামেকশ বিলয়া উিঠল, মহাভারত, ি তীয় খ । িপতামহ ভীে র কথা উঠল মেন
নই?

ছুিটয়া িগয়া শলফ হইেত মহাভারেতর ি তীয় খ  বািহর কিরলাম। পাতা খুিলেতই



খামসেমত রােম রবাবুর িচিঠ বািহর হইয়া পিড়ল।
ব ামেকশ উ ােস চীৎকার কিরয়া উিঠল, পাওয়া গেছ! পাওয়া গেছ!—পঁুটরাম,

একটা আংটায় কয়লার আ ন তির কের িনেয় এস ৷
ব ামেকেশর টিলেফান পাইয়া ডা ার অসীম সন আিসয়ােছন। নিলনী ও

দবনাথেক সে  লইয়া। ঘেরর মেঝায় আ েনর আংটা ঘেরর বাতাবরণেক আরও উ
কিরয়া তুিলয়ােছ।

ব ামেকশ িচিঠখািন সযে  হােত ধিরয়া বিলেত আর  কিরল—
রােম রবাবু হাস রিসক িছেলন, উপর  মহা বুি মান িছেলন। িক  তাঁর শরীর

অসমথ হেয় পেড়িছল। াধীনভােব কাজ করার মতা তাঁর িছল না। িতিন ছেল আর
পু বধুর হােতর পুতুল হেয় হেয় পেড়িছেলন।

িতিন যখন বুঝেত পারেলন য তাঁর আয়ু ফুিরেয় আসেছ, তখন তাঁর ই া হল
মেয়েকও িকছু ভাগ িদেয় যােবন। িক  মেয়েক স ি র ভাগ িদেত গেল উইল করেত
হয়, বতমান আইন অনুসাের মেয়র িপতৃ-স ি র ওপর কােনা াভািবক দািব নই।
রােম রবাবু ি র করেলন িতিন উইল করেবন।

িক  ধু উইল করেলই তা হয় না; তাঁর মৃতু র পর উইল য িবদ মান থাকেব তার
ি রতা িক? কুেশ র আর লাবণ  স ি র ভাগ নিলনীেক দেব না, তারা নিলনীেক দুচে
দখেত পাের না। তারা নিলনীেক বােপর সে  দখা করেত দয় না, সবদা রােম রবাবুেক
আগেল থােক; িতিন য-সব িচিঠ লেখন তা খুেল তদারক কের, িচিঠেত সে হজনক
কােনা কথা থাকেল, িচিঠ িছেড় ফেল দয়।

তেব উপায়? রেম রবাবু বুি  খিলেয় উপায় বার করেলন। সকেল জােন না,
পয়ােজর রস িদেয় িচিঠ িলখেল কাগেজর ওপর দাগ পেড় না, লখা অদৃশ  হেয় যায়।
িক  ওই অদৃশ  লখা ফুিটেয় তালবার উপায় আেছ, খুব সহজ উপায়। কাগজটা আ েন
তাতােলই অদৃশ  লখা ফুেট ওেঠ। আিম যখন ু েল পড়তাম তখন ম ািজক দখােনার শখ
িছল; অেনকবার সহপাঠীেদর এই ম ািজক দিখেয়িছ।

রােম রবাবু এই ম ািজক জানেতন। িতিন আবদার ধরেলন, কাঁচা পয়াজ খােবন।
তাঁর ছেল- বৗ ভাবল ভীমরিতর খয়াল; তারা আপি  করল না। রােম রবাবু হামানিদ ায়
পান ছঁেচ খেতন; তাঁর পান খাওয়ার শখ িছল, িক  দাঁত িছল না। পঁয়াজ হােত পেয়
িতিন হামানিদ ায় থেতা করেলন; গাঁেদর িশিশ থেক গদ ফেল িদেয় তােত পয়ােজর রস
স য় কের রাখেলন। কউ জানেত পারল না। তাঁর ােণ হাস রস িছল; এই কাজ করবার
সময় িতিন িন য় মেন মেন খুব হেসিছেলন।

পয়লা বশাখ িতিন তাঁর ঘিন  ব ি েদর েভ া জািনেয় িচিঠ িলখেতন। এবার
নববষ সমাগত দেখ িতিন িচিঠ িলখেত আর  করেলন। আমােক িত বছর িচিঠ লেখন,
এবারও িলখেলন: তারপর িচিঠর িপেঠ অংশ পঁয়ােজর রস িদেয় উইল িলখেলন। এই সই
িচিঠ আর ব ামেকশ খাম খুিলয়া সাবধােন িচিঠ বািহর কিরল, িচিঠর ভাঁজ খুিলয়া দুই হােত
তাহার দুই া  ধিরয়া আংটার আ েনর উপর ধীের ধীের স ািলত কিরেত লািগল।
আমরা াস  কিরয়া সইিদেক তাকাইয়া রিহলাম।

এক িমিনট ােস থািকবার পর আমােদর সমেবত নািসকা হইেত সশ  িন াস
বািহর হইল। কাগেজর িপেঠ বাদামী রেঙর অ র ফুিটয়া উিঠেতেছ।

পাঁচ িমিনট পের কাগজখািন আ েনর উপর হইেত সরাইয়া ব ামেকশ একবার
তাহার উপর চাখ বুলাইল, তারপর তাহা ডা ার সেনর িদেক বাড়াইয়া বিলল, ডা ার
সন, রেম বাবু আপনােক য উইেলর কথা বেলিছেলন, এই সই উইল। —পড়ুন, আমরা
সবাই নব।



ডা ার সন একবার উইলটা মেন মেন পিড়েলন, তাঁহার মুেখ রণা ক হািস
ফুিটয়া উিঠল। তারপর িতিন গলা পির ার কিরয়া ম কে  পিড়েত আর  কিরেলন—

 

নেমা ভগবেত বাসুেদবায়
আিম রােম র রায়, সািকম, ১৭ নং শ ামধন িমে র লন, বাগবাজার, কিলকাতা,

অদ  সু  শরীের এবং বাহাল তিবয়ােত আমার শষ উইল িলিখেতিছ। অব া গিতেক
উইেলর সা ী যাগাড় করা স ব হইল না, তাই িনজ হে  আগােগাড়া উইল িলিখেতিছ।
আমার বুি ংশ বা মি  িবকার হয় নাই, ডা ার অসীম সন তাহার সা ী। এখন আমার
শষ ই া অথাৎ Last will and testament িলিপব  কিরেতিছ।

কিলকাতায় আমার য আটিট বািড় আেছ এবং ব াে  যত টাকা আেছ, ত েধ
হ ািরসন রােডর বািড় এবং নগদ পঁচা র হাজার টাকা আমার কন া মতী নিলনী পাইেব।
আমার ী মতী কুমুিদনী যাব ীবন আমার শ ামপুকুেরর বািড়র উপ  ভাগ করেবন।
তাঁহার মৃতু র পর ওই বািড় আমার কন া নিলনীেক অিসেব। আমার বাকী যাবতীয় স ি ,
ছয়িট বািড় এবং ব াে র টাকা পাইেব আমার পু  কুেশ র রায়। নামধন  সত াে ষী

েব ামেকশ ব ী ও িবখ াত ডা ার অসীম সনেক আমার উইেলর একিজিকউটর িনযু
কিরয়া যাইেতিছ; তাঁহারা যথািনেদশ ব ব া কিরেবন এবং আমার এে ট হইেত েত েক
পাঁচ হাজার টাকা পাির িমক পাইেবন।
তািরখ পয়লা বশাখ
১৩৬০

া র বকলম খাস
রােম র রায়

উইল পড়া শষ হইেল কহ িকছু ণ কথা কিহল না, তারপর আমরা সকেল
একসে  হষ িন কিরয়া উিঠলাম। নিলনী গলদ  নে  ছুিটয়া আিসয়া ব ামেকেশর
পদধূিল লইল। গদগদ ের বিলল, আপিন আমােদর নতুন জীবন িদেলন।

ব ামেকশ ক ণ হািসয়া বিলল, তা তা িদলাম। িক  এ উইল কােট ম ুর করােনা
যােব িক?

ই েপ র হালদার আিসয়া সেবেগ ব ামেকেশর করমদন কিরেলন, বিলেলন, আপিন
ভাবেবন না। ওরা উইল contest করেত সাহস করেব না। যিদ কের আিম সা ী দব।

ডা ার অসীম সন বিলেলন, আিমও।



অি তীয়

 
কৃিতর অল নীয় িবধােন ব ামেকেশর সিহত যখন সত বতীর দা ত  কলহ

বািধয়া যাইত, তখন আিম িনরেপ ভােব বিসয়া তাহা উপেভাগ কিরতাম। িক  দা ত
কলেহ যখন ীজািত এবং পু ষজািতর আেপি ক উৎকেষর স  আিসয়া পিড়ত তখন
বাধ  হইয়া আমােক ব ামেকেশর প  অবল ন কিরেত হইত। তবু দুই ব ু  একেজাট
হইয়াও সব সময় সত বতীর সিহত আঁিটয়া উিঠতাম না। ব ত মানুেষর ইিতহােস
পু ষজািতর দু ৃ িতর নিজর এত অপব া  িলিপব  হইয়া আেছ য, তাহা খ ন করা এক
কার অস ব। শষ পয  আমােদর রেণ ভ  িদেত হইত।

িকছুকাল হইেত কিলকাতা শহের এক নূতন উৎপােতর াদুভাব হইয়ােছ, একিদন
শীেতর সকালেবলা সংবাদপ  সহেযােগ চা পান কিরেত কিরেত ব ামেকশ ও আিম তাহাই
আেলাচনা কিরেতিছলাম। য ব াপার ঘিটেত আর  কিরয়ােছ তাহার ি য়া মাটামুিট
এই প : কখনও একিট, কখনও বা একািধক ভ ে ণীর যুবতী তাক বুিঝয়া দুপুরেবলা
বািহর হয়। পু েষরা তখন কােজ িগয়ােছ, বািড়েত মেয়রা আহারািদ স  কিরয়া
িদবািন ার উেদ াগ কিরেতেছ। এই সময় যুবতীরা িগয়া দরজায় টাকা মাের। বািড়র গৃিহণী
যিদ সতক হন, িতিন ার না খুিলয়াই িজ াসা কেরন, “ ক? একিট যুবতী বািহর হইেত
বেল, “িচকেনর কাজ করা ভাল সায়া- াউজ এেনিছ, দাম খুব স া-িকিনেবন? গৃিহণী ভেবন
ফিরওয়ালী, িতিন ার খুিলয়া দন। অমিন যুবতীরা ঘের ঢুিকয়া পেড়, ছুির বা িপ ল
দখাইয়া টাকাকিড় গহনাপ  কিড়য়া লইয়া ান কের।

এই ধরেনর ঘটনা পূেব কেয়কবার ঘিটয়া িগয়ােছ, আসামীরা ধরা পেড় নাই। সিদন
কাগজ খুিলয়া দিখ অনু প ব াপার ঘিটয়ােছ আেগর িদন দুপুরেবলা কাশীপুেরর একিট
গৃহে র বািড়েত। ব ামেকশেক খবরিট পিড়য়া নাইলাম। স একটু বি ম হািসয়া বিলল,
এেত আ য হবার কী আেছ! মেয়রা তা দুপুের ডাকািত কেরই থােক।

এই সময় সত বতী ঘের েবশ কিরল। ােরর কােছ দাঁড়াইয়া ব ামেকেশর পােন
কুিটল কটা পাত কিরয়া বিলল, আহা! মেয়রা দুপুের ডাকািত কের, আর তামরা সব
সাধুপু ষ।

ব ামেকশ সত বতীেক নাইবার জন  কথাটা বেল নাই; িক  সত বতী যখন িনয়া
ফিলয়ােছ এবং জবাব িদয়ােছ তখন আর প াৎপদ হওয়া চেল না। বামেকশ বিলল,
আমরা সবাই সাধুপু ষ এমন কথা বিলিন। িক  তামরাও কম যাও না।

সুতরাং তক আর  হইয়া গল। সত বতী ত েপােশর িকনারায় বিসল, বিলল,
মেয়েদর িনে  করা তামােদর ভাব। মেয়রা কী কেরেছ িন?

ব ামেকশ বিলল, বিশ িকছু নয়, দুপুের ডাকািত।
আিম খবেরর কাগজ হইেত দুপুের ডাকািতর অংশটা পিড়য়া নাইলাম।
সত বতী বিলল, বশ, মেন িনলাম, ওরা দাষ কেরেছ, পেটর দােয় অন ায়

কেরেছ। িক  তামরা য খুন-জখম করছ, যু  বাঁিধেয় হাজার হাজার লাক মারছ, তার
বলা িকছু নয়? তামােদর তুলনায় মেয়রা ক’টা খুন কেরেছ।

বগিতক দিখয়া ব ামেকশ বিলল, তামরা এতিদন ঘেরর মেধ  ব  িছেল তাই
িবেশষ সুিবেধ করেত পারিন; এখন াধীনতা পেয় তামােদর িব ম বেড়েছ, েম আেরা
বাড়েব। বি মচ  কতকাল আেগ দবী চৗধুরানীর কথা িলেখ গেছন। দবী চৗধুরানী



সেকেল মেয় িছল, তােতই এই। যিদ একােলর মেয় হত তাহেল কী কা টা হত ভেব
দখ অিজত!

সত বতী হাত নািড়য়া বিলল, ওসব বােজ কথা বেল আমার চােখ ধুেলা িদেত পারেব
না। সিত কার ক’টা দৃ া  দখােত পােরা যখােন মেয়মানুষ খুন কেরেছ?

ব ামেকশ বিলল, সিত কােরর দৃ া  চাও! আের এই তা সিদন-বড়েজার মাস দুই
হেব- জনানা ফাটেকর এক বি নী জলখানার গাডেক খুন কের িন ে শ হেয়েছ।

সত বতী হািসয়া উিঠল, দু’মাস আেগ একটা মেয় একটা খুন কেরিছল। এই দু
মােসর মেধ  তামরা ক’টা খুন কেরছ তার িহেসব দাও দিখ।

আিজকার কাগেজও একটা পু ষ-কৃত খুেনর খবর িছল িক  আিম তাহা চািপয়া
গলাম: তৎপিরবেত বিললাম, ‘আজেকর কাগেজ ীজািতর নৃশংতার একটা তর দৃ া
রেয়েছ। একটা ধাপা এক মিহলার দামী িসে র শািড়েত খাঁচ লািগেয়িছল, মিহলািট বঁিট
িদেয় তার নাক কেট িনেয়েছন। ধাপার অব া শাচনীয়, হাসপাতােল আেছ, বাঁচেব িকনা
সে হ।

সত বতী িনদয় হািসয়া বিলল, িমেছ কথা বলেতও তামােদর জাড়া নই। তামরা
সবাই িমেথ বাদী চার ডাকাত খুনী—

আমােদর তক কতদূর গড়াইত বলা যায় না, িক  এই সময় বিহ ােরর কড়া খটখট
শে  নিড়য়া উিঠল। সত বতী িবজিয়নীর ন ায় উ ত ম েক িভতের চিলয়া গল। আিম ার
খুিলয়া দিখলাম, ডাকিপওন; একটা পু ু েগােছর ল া খাম িদয়া চিলয়া গল।

ব ামেকেশর নােম খাম, রেকর উে খ নাই। তাহােক খাম আিনয়া িদেল স
শি তভােব উহা িটিপয়া-টুিপয়া বিলল, নবীন লখেকর পা ু িলিপ মেন হে । ভােতর
কােছ পািঠেয় দাও।

আমরা পু ক কাশেকর ব বসায় শিরক হইয়া পিড়বার পর হইেত উৎসাহশীল
নবীন লখেকরা ায়ই আমােদর কােছ পা ু িলিপ পঠাইয়া থােকন, তাই ব ামেকশ মাটা
খােমর িচিঠ দিখেলই তট  হইয়া ওেঠ।

বিললাম, পা ু িলিপ নাও হেত পাের। খুেলই দখা না।
স বিলল, তুিম খুেল দখ।
খাম খুিললাম। পা ু িলিপ নয় বেট, িক  ব ামেকশেক কহ ল া িচিঠ িলিখয়ােছ; ায়

একটা ছাটগে র শািমল। ব ামেকশ অেনকটা আ  হইয়া ত েপােশর উপর ল া হইল,
বিলল, মপ  নয় িন য়। সুতরাং তুিম পড়, আিম িন।

ত েপােশর পােশ চয়ার টািনয়া আিম িচিঠ পিড়েত আর  কিরলাম। হােতর লখা
খুব  নয়, একটু ক  কিরয়া পিড়েত হয়; িক  ভাষা বশ ঝরঝের—

 
েব ামেকশ ব ী মহাশয় সমীেপ

সিবনয় নম ারপূবক িনেবদন,
আমার নাম িচ ামিণ কু ু । পুিলস আমােক খুেনর মামলায় জড়াইবার চ া

কিরেতেছ, তাই িন পায় হইয়া আপনার শরণ লইয়ািছ। শি  থািকেল আিম আপনার সে
দখা কিরতাম, আমার ব ব  মুেখ বিলেল আরও পির ার হইত। িক  কেয়ক বৎসর যাবৎ
আিম প াঘাত রােগ প ু হইয়ািছ, আমার বাম অ  অচল হইয়া পিড়য়ােছ; ঘেরর মেধ
অ  চলােফরা কিরেত পাির মা । তাই বাধ  হইয়া প  িলিখেতিছ।

য তর ব াপার ঘিটয়ােছ তাহা িববৃত কিরবার পূেব আমার িনেজর পিরচয় িকছু
জানাইেত ই া কির। আমার বয়স এখন সাতা  বৎসর; ী-পু  নাই, কবল িতনিট বািড়
আেছ। বািড় িল ভাড়া িদয়ািছ, ত েধ  একিট বািড়র ি তেল দুইিট ঘর লইয়া আিম থািক।



ভৃত  রামাধীন আমার পিরচযা কের।
িশেরানামায় িঠকানা দিখয়া বুিঝেবন আিম কিলকাতার পূব-দি ণ অ েল থািক।

রা ািট বশ চওড়া; য-বািড়েত আিম থািক সিট রা ার এক িদেক, আমার অন  বািড় দুিট
ায় তাহার সামনাসামিন, রা ার অপর িদেক। এই বািড় দুিট অেপ াকৃত ছাট এবং

একতলা; ইহােদর যমজ বািড় বিলেত পােরন। দুিট বািড়র মাঝখান িদয়া িখড়িকর িদেক
যাইবার স  গিল আেছ।

আিম রােগ প ু, দুিট ঘেরর মেধ ই আমার জীবন ৷ প াঘাত হওয়ার আেগ আিম
দালািল কিরতাম, অেনক ছুটাছুিট কিরয়ািছ; ছুটাছুিট কিরেতই আিম অভ । তাই এখন
সারা বলা জানালার সামেন বিসয়া থািক, রা ার লাক চলাচল দিখ। একিট বাইেনাকুলার
িকিনয়ািছ, তাহাই চােখ িদয়া দূেরর দৃশ  দিখ। বাইেনাকুলার িদয়া অেনক বািড়র িভতেরর
দৃশ ও দখা যায়; আমার যমজ বািড়র ভাড়ােটেদর উপর নজর রািখেত পাির। যাহােদর

মতা আেছ। তাহারা িসেনমা িথেয়টার দেখ; আিম জানালায় বিসয়া সাদা চােখ বহমান
জীবনে াত দিখ এবং চােখ দূরবীন লাগাইয়া নপথ দৃশ  দিখ। কত িবিচ  দৃশ  য
দিখয়ািছ িনেল আ য হইয়া যাইেবন। িক  স-কথা যাক।

মাস দেড়ক আেগ পৗষ মােসর মাঝামািঝ একিট ছাকরা আমার সে  দখা কিরেত
আিসল। বঁেট-খােটা চহারা, ঘােড়- ছাটা তামােট রেঙর চুল, তরতের মুখ, নােকর নীেচ
ছা  একিট জাপিত- গাঁফ আেছ। পিরধােন দামী িবলািত পাশাক, তাহার উপর
ক ােমলােহয়ার কাপেড়র ওভারেকট। ােরর কােছ দাঁড়াইয়া সস েম বিলল, আমার নাম
তপন সন। আসেত পাির?

আিম তখন জানালার কােছ বিসয়া খবেরর কাগজ পিড়েতিছলাম, মুখ তুিলয়া
বিললাম, আসুন।

তপন সন আিসয়া একটা চয়ার টািনয়া আমার স ুেখ বিসল। আিম বিললাম, িক
দরকার বলুন তা?

স জানালার বািহের আঙুল দখাইয়া বিলল, আপনার জাড়া-বািড়র একটা বািড়
খািল হেয়েছ। তাই এলাম, যিদ আমােক ভাড়া দন।

বািড়টা িকছুিদন হইেত খািল পিড়য়া িছল। আেগর ভাড়ােট বািড় তছনছ কিরয়া
িদয়ািছল, আবার তাহা মরামত ও চুনকাম করাইয়া রািখয়ািছলাম; িঠক কিরয়ািছলাম ভাল
ভাড়ােট না পাইেল ভাড়া িদব না। ছাকরােক দিখয়া িনয়া ভালই মেন হইল, সাজেপাশাক
হইেত অব াপ  বিলয়া মেন হয়। িজ াসা কিরলাম, আপনার িক করা হয়?

স ওভারেকেটর পেকট হইেত িসগােরেটর কাটা বািহর কিরয়া আবার রািখয়া িদল;
বাধ হয়। আমার ন ায় বেয়াবৃে র িত স মবশতই িসগােরট ধরাইল না। বিলল, খবেরর
কাগেজর অিফেস চাকির কির। নাইট এিডটর। সারা রাত কাজ কির আর সারা িদন
ঘুেমাই। বিলয়া একটু হািসল।

 কিরলাম, সংসাের ক ক আেছ?
স ি তমুেখ বিলল, সেবমা  সংসার আর  কেরিছ। আিম আর আমার ী। আর

কউ নই।
মেন মেন খুিশ হইলাম। ছেলিপেল থািকেল বািড় ন  কের, দয়ােল কািল িদয়া ছিব

আঁেক। বিললাম, বশ, আপনােক ভাড়া দব। দড় শা টাকা ভাড়া।
স ইত ত কিরয়া বিলল, আমার পে  একটু বিশ হেয় যায়—
বিললাম, সাজােনা বািড়। খাট-িবছানা টিবল- চয়ার কাবাড সব পােবন।
আ া, তাহেল রাজী। বািড়টা একবার দখেত পাির িক?
চািব িদলাম, তপন সন িগয়া বািড় দিখয়া আিসল। তারপর দড় শা টাকা বািহর



কিরয়া িদয়া বিলল, এই িনন। এক মােসর ভাড়া।
আিম টাকার রিসদ িলিখয়া িদয়া বিললাম, কেব থেক বািড়েত আসেবন?
স বিলল, কাল ইংেরিজ মােসর পয়লা। বািড় তা খািলই পেড় আেছ, যিদ অনুমিত

দন আজই কােনা সময় আসেত পাির।
বিললাম, বশ, যখন ইে  আসেবন।
তপন সন চািব লইয়া চিলয়া গল। ভাল ভাড়ােট পাইয়ািছ ভািবয়া মেন মেন উৎফু

হইলাম।
সিদন সারা িবকালেবলা জানালায় বিসয়া বািড়র িদেক তাকাইয়া রিহলাম, িক

তপন তাহার ীেক লইয়া আিসল না।
সকালেবলা জানালা খুিলয়া দিখ উহারা আিসয়ােছ। সদর দরজা খালা। িন য় রাে

কােনা সময় মালপ  লইয়া আিসয়ােছ।
আমার কৗতুহলী চ ু  ওই িদেকই যাতায়াত কিরেত লািগল। বলা সােড় ন’টার

সময় একিট যুবতী আিসয়া িভতর িদক হইেত সদর দরজা ব  কিরয়া িদল। তারপর
কেয়ক িমিনট গত হইেল িখড়িক দরজার গিল িদয়া স বািহর হইয়া আিসল।

তখন তাহােক ভাল কিরয়া দিখলাম। ল া িছমছাম চহারা, মাথায় একমাথা চুল
এেলা খাঁপার আকাের ঘােড়র উপর িবন , হােত একিট ছাট অ াটািচ- কস। ভািবলাম,
সারা রাত কাজ কিরয়া তখন ঘুমাইেতেছ, তাই তার বউ বাজার কিরেত চিলয়ােছ।

িক  দুপুর কািটয়া গল স িফিরয়া আিসল না। এেকবাের িফিরল অপরাে  আ াজ
চারটার সময়। সদর দরজার কড়া নািড়ল না, গিল িদয়া িখড়িকর িদেক চিলয়া গল বাধ
হয়। ামী মহাশেয়র িন াভ  কিরেত চায় না।

িকছু ণ পের আিম রামাধীনেক পাঠাইলাম। নূতন ভাড়ােট, তাহােদর সুিবধা
অসুিবধার খাঁজ-খবর লওয়া দরকার। জানালায় বিসয়া দিখলাম রামাধীন িগয়া ােরর কড়া
নািড়ল। মেয়িট ার খুিলয়া িদল। রামাধীেনর সিহত কথা বিলয়া মেয়িট একবার চাখ
তুিলয়া আমার জানালার পােন চািহল, তারপর রামাধীেনর সে  ি তেল আমার কােছ উিঠয়া
আিসল।

দূর হইেত তাহােক দিখয়ািছলাম, এখন কােছ হইেত দিখলাম। ভারী সু  চহারা,
ল া একহারা, মদ- ি র বা ল  নাই; বাঁ গােলর উপর মসুেরর মত একিট লাল িতল,
তাহােত মুেখর লািলত  আরও বািড়য়ােছ। একিট িবষয় ল  কিরলাম, ামী- ীর বয়স ায়
একই রকম- তইশ-চি শ। হয়েতা েম পিড়য়া িববাহ কিরয়ােছ। আজকাল তা কতই
এমন দখা যায়।

ছা  নম ার কিরয়া বিলল, ‘আমার নাম শা া। আমােদর কােনা অসুিবেধ নই;
খুব সু র বািড় পেয়িছ।’ তাহার কথা বিলবার ভ ী যমন িম , গলার রও তমিন নরম।

বিললাম, বসুন। আপিন—
স মাথা নািড়য়া বিলল, আমােক “আপিন বলেবন না। আিম আপনার মেয়র বয়সী।
বিলয়াম, তা-আ া। তামােদর িঝ-চাকর যিদ দরকার থােক, নতুন পাড়ায় এেসছ—
স বিলল, িঝ-চাকেরর দরকার নই। দুজেনর সংসার, আিম একাই সব কাজ

সামেল িনেত পারব।
বিললাম, বশ বশ। তা-আজ তুিম সকালেবলা বিরেয়িছেল, এখন িফরেল। সারা

িদন কাথায় িছেল?
স বিলল, আিম ু েল পড়াই। চতলার িদেক একটা ছাট মেয়েদর ু ল আেছ,

সখােন িশ িয় ীর কাজ কির। —আ া, আজ যাই, ওর খাবার তির করেত হেব। স ার
পর ও কােজ ব েব। শা া একটু হািসয়া ঘাড় হলাইয়া চিলয়া গল।



ইহােদর দু’জনেকই আমার ভাল লািগয়ােছ। বতমােন ভাড়ােটেদর লইয়াই আমার
জীবন। তাহারা আমার বািড়েত বাস কের, ভাড়া দয়, িনেজর ধা ায় থােক; মলােমশা
নাই। জাড়া-বািড়র অন  অংেশ একিট মা াজী পিরবার থােক; তাহারা আমার ভাষা বােঝ
না, কবল মাসাে  ভাড়া িদয়া রিসদ লইয়া যায়। ইহােদর সিহত আমার দেয়র কানও
যাগ নাই। িক  এই নবীন বাঙালী দ িত আমার দয় আকষণ কিরয়ােছ।

জানালায় বিসয়া দিখলাম, স া উ ীণ হইবার পর তপন কাট প া  ও ওভারেকট
চড়াইয়া িখড়িকর গিল িদয়া বািহর হইল, বািড়র সামেন ল াে র নীেচ দাঁড়াইয়া িসগােরট
ধরাইল, তারপর বাস-রা ার িদেক চিলয়া গল। সারা রাত বািহের থািকেব, ভােরর িদেক
কাজ শষ কিরয়া অতঃপর উহােদর িনয়ম-বাঁধা জীবনযা া চিলেত লািগল। সকােল সােড়
ন’টার সময় শা া ু েল পড়াইেত চিলয়া যায়, িবকােল িফিরয়া আেস। তপন স ার পর
বািহর হয়, রাে  কখন ফের জািন না। উহােদর জীবনযা া অিত শা ; বািড়েত অিতিথ
আেস না, হয়েতা ব ু বা ব চনা-পিরিচত কহ কাছাকািছ িনাই। তপন বািড় হইেত রাে
বািহর হইবার পর বািড়র ইেলকি ক বািত িনিবয়া যায়, কবল সামেনর ঘের মৃদু মামবািত
েল। তাহাও আটটা বািজেত না বািজেত িনিবয়া যায়। শা া বাধ হয় সারা িদেনর াি র

পর তাড়াতািড় ইয়া পেড়।
উহােদর িবষেয় আমার মেন যেথ  কৗতুহল আেছ, তাই যখন তখন চােখ দূরবীন

লাগাইয়া বািড়টা দিখ। িক  বািহর হইেত বািড়র অভ র িকছুই দখা যায় না; সদর
দরজা। যমন ব  থােক, সদেরর জানালায় তমিন পদা টানা থােক। কবল রাি কােল
পদার িভতর িদয়া মামবািতর মালােয়ম আেলা দখা যায়।

একিদন রিববার সকালেবলা শা া আিসয়া খািনক ণ আমার সে  গ স  কিরল।
আিম রহস েল িজ াসা কিরলাম, তামার কতািট এখেনা ঘুেমাে ন বুিঝ?

স সলজভােব বিলল, হ াঁ, সারা রাত ঘুেমােত পায় না, তাই—
আিম বিললাম, তুিম রাে  ইেলকি ক বািত ালাও না দেখিছ। কন বল দিখ?
শা া সচিকত হইয়া বিলল, আমার চাখ ভাল নয়, উ ল আেলা বিশ ণ সহ  হয়

না। ও আবার কম আেলায় দখেত পায় না। তাই ও চেল গেলই ইেলকি ক িনিবেয়
িপিদম ািল। আপিন ল  কেরেছন বুিঝ?

হ াঁ। আিম তা সকাল থেক সে  পয  এই জানালার ধােরই বেস থািক।
শা া সহানুভূিতপূণ ের বিলল, সিত , আপনার তা কাথাও যাবার উপায় নই। তা

আিম মােঝ মােঝ আসব, ওেকও পািঠেয় দব।
এইভােব চিলেতেছ। একিদন স ার পর তপন ও কােজ যাইবার পেথ আমার কােছ

আিসয়া দুই চািরটা কথা বিলয়া গল।
তারপর একিদন গভীর রাে  একিট ব াপার ল  কিরলাম। আিম সাধারণত রাি

সােড় ন’টার সময় শয়ন কির। িক  আমার অিন া রাগ আেছ, মােঝ মােঝ রাে  ঘুম হয়
না, তখন ায় সারা রাত জািগয়া থািক। দুই হ া আেগ রাে  যথাসময় শয়ন কিরলাম।
িক  িকছুেতই ঘুম আিসল না। বােরাটা পয  সাধ সাধনা কিরয়া উিঠয়া পিড়লাম; ভািবলাম
এক পয়ালা গরম কােকা পান কিরেল ঘুম আিসেত পাের। াভ ািলয়া জল চড়াইয়া
িদলাম। রামাধীন আমার ঘেরর বািহর ােরর স ুেখ শয়ন কের, তাহােক আর জাগাইলাম
না।

শীেতর রাি , জানালা ব  আেছ। হঠাৎ িক মেন হইল, জানালার খড়খিড় তুিলয়া
বািহের তাকাইলাম। িনষুিত রাে  রা ায় জনমানব নাই; জাড়া-বািড়র সামেন রা ার
আেলাটা িলেতেছ। বািড় দুটার িভতের অ কার।

একটা লাক ওিদেকর ফুটপাথ িদয়া আিসেতেছ। তাহার মাথা হইেত হাঁটু পয



কােলা র ◌ াপাের ঢাকা; জাড়া-বািড়র বরাবর আিসয়া স থািমল, ঘাড় িফরাইয়া িপছেন ও
আেশপােশ দিখল, তারপর সু   কিরয়া দুই বািড়র মাঝখােন গিলর মেধ  ঢুিকয়া পিড়ল।
আর তাহােক দিখেত পাইলাম না। িক  িকছু ণ পের তপেনর ঘের িবদু ৎবািত িলয়া
উিঠয়া আবার িনিবয়া গল।

কােকা ত কিরয়া পান কিরেত কিরেত িচ া কিরলাম। ক লাকটা? তাহার
ভাবভ ীেত যন সতক সাবধানতা রিহয়ােছ। ওই গিল িগয়া মা াজীেদর িখড়িক দরজােতও
যাওয়া যায়। িক  মা াজীরা সংখ ায় অেনক িল, স ার পর দার তালাব  কিরয়া ঘুমাইয়া
পেড়; এই লাকটা িনঃসে েহ তপেনর ঘের িগয়ােছ। তপন রাে  বািড় থােক না, শা া
একলা থােক; এই সময় লাকটা চুিপচুিপ আিসয়ােছ। কী ব াপার!

গভীর রাি , ামী অনুপি ত, বািড়েত একিট যুবতী ছাড়া অন  কহ নাই; এই সময়
র ◌ াপার মুিড় িদয়া লাক আেস। অথাৎ-—?

মনটা খারাপ হইয়া গল। শা ােক ভাল মেয় বিলয়াই মেন হইয়ািছল; িক
আজকাল মুখ দিখয়া ী-চির  বাঝা দু র। —ম ক গ, আমার িক! ভাড়ােটেদর ী কী
কিরেতেছ তাহার খাঁেজ আমার েয়াজন িক? আমার যথাসমেয় ভাড়া পাইেলই হইল।

একবার ভািবলাম জানালায় দাঁড়াইয়া দিখ লাকটা কত েণ বািহর হয়। িক
কােকা পান কিরয়া একটু ঘুেমর আেমজ আিসেতিছল, আিম ইয়া পিড়লাম। আস  ঘুমেক
খাঁচা িদয়া তাড়াইেল হয়েতা সারা রাত জািগয়া থািকেত হইেব।

এই ঘটনার পর দুই হ া কািটয়া িগয়ােছ। গত রিববার তপন আিসয়া বািড়ভাড়া
িদয়া িগয়ােছ, উে খেযাগ  আর িকছু ঘেট নাই। তপনেক নশ আগ েকর কথা বিল নাই।
কী দরকার আমার?

তারপর হঠাৎ পর  রাি র ব াপার! —পর  রাে ও আমােক অিন া রােগ
ধিরয়ািছল। বােরাটা পয  িবছানায় এ-পাশ ও-পাশ কিরয়া উিঠয়া পিড়লাম; ােভ
কােকার জল চড়াইয়া িদয়া জানলার খড়খিড় তুিরয়া উঁিক মািরলাম। লাকটা যন আমার
উঁিক মারার জন ই অেপ া কিরেতিছল- সই র ◌ াপার-ঢাকা লাকটা। স ফুটপাথ িদয়া

তপেদ আিসয়া গিলর িঠক মুেখর কােছ একটু িভতর িদেক লুকাইয়া পিড়ল। তারপর
একই িদক হইেত আর একটা লাক আিসেতেছ দিখলাম; গলায় ক টার-জড়ােনা লাকটা
গিলর মুখ পয  আিসয়া দাঁড়াইয়া পিড়ল, অিনি তভােব এিদক-ওিদক চািহেত লািগল।
মেন হইল স র ◌ াপার-ঢাকা লাকটােক অনুসরণ কিরয়ািছল, এখন আর তাহােক খঁুিজয়া
পাইেতেছ না।

এই সময় র ◌ াপার-ঢাকা লাকটা মুখ হইেত র ◌ াপার সরাইল। সিব েয় িচিনলাম—
তপন। তারপর মু েত মেধ  একটা ভয় র ব াপার ঘিটয়া গল। তপেনর হােত একিট ছুির
ঝালকাইয়া উিঠল, স এক লােফ সামেন আিসয়া ক টার-জড়ােনা লাকটার বুেক ছুির
িবঁিধয়া িদল। লাকটা ফুটপােথর উপর পিড়য়া গল। তপন িবদু ৎেবেগ আবার গিলর মেধ
ঢুিকয়া পিড়ল।

আিম হতভ ভােব চািহয়া রিহলাম। লাকটা ফুটপােথর উপর িন ল হইয়া পিড়য়া
আেছ, একটা কাকুিত পয  তাহার মুখ িদয়া বািহর হইেতেছ না। িন য় মিরয়া িগয়ােছ—

আমার ঘের টিলেফান আেছ। এই ঘটনার ধা া সামালাইয়া আিম থানায় ফান
কিরলাম। আমােদর থানা কােছই, পাঁচ িমিনেটর মেধ  পুিলস আিসয়া পিড়ল। দােরাগাবাবু
আমার বয়ান িনয়া তপেনর বাসা ঘরাও কিরেলন।

তপনেক িক  বািড়েত পাওয়া গল না। শা া ঘুমাইেতিছল, স িকছু জািনেত পাের
নাই। তপন িখড়িকর দরজা খুিলয়া বািড়েত আিসয়ািছল তাহােত সে হ নাই; স বাসায়
ব ািদ বদল কিরয়া শা ােক না জাগাইয়া চুিপচুিপ পলায়ন কিরয়ােছ।



স-রে  মৃতেদহ সনা  হয় নাই; পের জানা িগয়ােছ মৃত ব ি র নাম িবধুভুষণ
আইচ, বধমােনর পুিলেসর কমচারী িছল, স িত ছুিট লইয়া কিলকাতায় আিসয়ািছল।

তপেনর বাসায় পুিলেসর পাহারা কােয়ম আেছ। তপন এখনও ধরা পেড় নাই।
দােরাগাবাবু মাগত শা ােক জরা কিরয়া চিলয়ােছন। অথচ স বচারী িনেদাষ। আিম
তাহার িত অন ায় সে হ কিরয়ািছলাম সজন  লি ত আিছ। এখন বুিঝয়ািছ তপনই
মধ রাে  র ◌ াপার মুিড় িদয়া বাসায় িফিরয়া আিসত।

এিদেক আমার অব া শাচনীয় হইয়া উিঠয়ােছ। তপন কন খুন কিরয়ােছ আিম
িকছুই জািন না, অথচ ঘ ায় ঘ ায় নূতন পুিলস অিফসার আিসয়া আমােক জরা কিরয়া
যাইেতেছন। আিম চল ি হীন প ু মানুষ িক  পুিলস বাধ হয় সে হ কের য খুেনর
জন  আিম দায়ী। আমার অপরাধ এই য, তপন আমার ভাড়ােট এবং আিম হত াকা
ত  কিরয়ািছ।

এখন আপনার কােছ িবনীত অনুেরাধ, আপিন আমােক উ ার ক ন; আমার াণ
অিত  হইয়া উিঠয়ােছ। পুিলস হয়েতা সে েহর উপর আমােক ধিরয়া লইয়া িগয়া হাজেত
পুরেব; তাহা হইেল আিম মিরয়া যাইব। আমার টাকা আেছ; আপিন যিদ আমােক উ ার
কিরেত পােরন। আিম আপনােক খুিশ কিরয়া িদব।

আর অিধক িক।যত শী  পােরন আমােক পুিলেসর ঝােমলা হইেত র া ক ন।
আিম আপনার িনকট িচরকৃত  থািকব। 

বশংবদ
িচ ামিণ কু ু

 

দুই
 
িচিঠ পড়া শষ হইেল ব ামেকশ আমার হাত হইেত িচিঠ লইয়া মেন মেন পিড়েত

আর  কিরল। আিম আর এক পয়ালা চা সং েহর উে েশ  রা াঘেরর অিভমুেখ যা া
কিরলাম। সত বতী হয়েতা রািগয়া আেছ, তাহােক ঠা া করাও দরকার।

আধা ঘ া পের িফিরয়া আিসয়া দিখ ব ামেকশ িচিঠ কােল লইয়া বিসয়া আেছ
এবং আপিন মেন হািসেতেছ। িজ াসা কিরলাম, হািস িকেসর?

ব ামেকশ বিলল, ব াপারটাই হািসর। িচ ামিণ কু ু  মশায় িক  একিট িবষেয় ভুল
কেরেছন, তপেনর বািড়েত িবদু ৎবািত িনেব যাওয়ার সময়টা িতিন ভাল কের ল
কেরনিন।

তুিম িক কের তা জানেল?
‘আমার অনুমান যিদ সিত  হয় তাহেল িতিন িন য় ভুল কেরেছন। আর একটা ভুল

কেরেছন, সটা অবশ  াভািবক ৷’ ব ামেকশ আবার মৃদু বি ম হািসেত লািগল। তারপর
গভীর হইয়া বিলল, ‘অিজত, িচ ামিণবাবুর ঘের টিলেফান আেছ, তুিম তাঁর ন র খঁুেজ
তাঁেক ফান কর। একটা জ রী ে র উ র দরকার। তাঁেক িজে স কর তপেনর গলার
আওয়াজ িক রকম।

িন য় খুব জ রী  আর িকছু জানেত চাও?
আর িকছু না। তাঁেক বােলা, ভাবনার িকছু নই, আিম অিবলে  যাি ।
িচ ামিণবাবুেক ফান কিরলাম, তারপর িফিরয়া আিসয়া বিললা, তপেনর গলার

আওয়াজ চরা- চরা।
ব ামেকশ বিলল, চরা- চরা! তাহেল িঠক ধেরিছ, আর কান সে হ নই।
বিললাম, িক ধেরছ তুিমই জান। িক  িচ ামিণবাকুর গলাও চরা- চরা মেন হল।



ব ামেকশ বিলল, তােত আর আ য িক। এেক প াঘাত, তার ওপর পুিলেসর
আত —চল, বিরেয় পড়া যাক। কাজ সের িফের এেস মধ া  ভাজন করা যােব।

িচ ামিণবাবুর বািড়র রা াটা বশ চওড়া নূতন রা া; শহেরর অি ম াে  বিলয়া
অেপ াকৃত িনজন। তপন সেনর বাসা পুিলেসর পাহারা দিখয়া সহেজই সনা  করা
গল। তাহার উে ািদেক িচ ামিণবাবুর ি তল বািড়। আমরা উপের উিঠয়া গলাম।

আমরা ােরর কড়া নািড়বার পূেবই িহ ু ানী ভৃত  রামাধীন ার খুিলয়া পােশ সিরয়া
দাঁড়াইল। আমরা েবশ কিরলাম। খালা জানালার পােশ িচ ামিণবাবু চয়াের বিসয়া
িছেলন, সা েহ গলা বাড়াইয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু। রা ায় আসেত দেখই িচেনিছ।,
আসুন।

রামাধীন দুিট চয়ার আগাইয়া িদল, আমরা বিসলাম। টিলেফােন গলার আওয়াজ
িনয়া িচ ামিণবাবুর চহারা যমন আ াজ কিরয়ািছলাম আসেল তমন নয়; কৃ বণ
মাটােসাটা মানুষ, উপিব  অব ায় দিখয়া প াঘাত  বিলয়া মেন হয় না। তাঁহার পােশ
িটপাই-এর উপর একিট দামী বাইেনাকুলার রাখা রিহয়ােছ।

িচ ামিণবাবু বিলেলন, আেগ িক খােবন বলুন। —চা- কােকা-ওভালিটন—
ব ামেকশ বিলল, এখন িকছু দরকার নই। —পুিলস আজ। আপনার কােছ এেসিছল

নািক?
িচ ামিণবাবু বিলেলন, আেসিন আবার! দােরাগ একবার আমার িদেক তেড় আসেছ,

একবার ও বািড়েত শা ার িদেক তেড় যাে । কী য চায় ওরা বুিঝ না। একই 
প াশবার। আমার প াঘাত হেয়েছ, িসঁিড় িদেয় নীেচ নামেত পাির িকনা, বাইেনাকুলার
রেখিছ কন, তপন সনেক বািড় ভাড়া িদেয়িছ কন? বলুন দিখ ব ামেকশবাবু, এ সব
ে র কী জবাব দব? জবাব িদেত িদেত আমার াণ ও াগত হেয়েছ। এখন আপিন

আমােক বাঁচান ৷
ব ামেকশ বিলল, ভাবেবন না, সব িঠক হেয় যােব। এখন দােরাগাবাবুর সে

একবার দখা করা দরকার। িতিন িক—
বিলেত বিলেত দােরাগাবাবু ােরর সামেন আিসয়া দাঁড়াইেলন। দশ বােরা বছর আেগ

িবজয় ভাদুড়ী যখন ছাট দােরাগা িছেলন তখন তাঁহার সিহত পিরচয় হইয়ািছল। রাগা ল া
বউড় বাঁেশর মত চহারা, িক  অত  কমতৎপর ও সি িচ  ব ি । দশ বছের িতিন
বড় দােরাগা হইয়ােছন। িক  চহারার িতলমা  পিরবতন ঘেট নাই। এবং মনও য পূববৎ
সে হপরায়ণ আেছ তাহা তাঁহার চােখর দৃি  হইেত অনুমান করা যায়।

ােরর িনকট হইেত খর চে  আমােদর িনরী ণ কিরয়া িতিন ঘের েবশ
কিরেলন,  ের বিলেলন, ব ামেকশবাবু য!

ব ামেকশ হািসয়া বিলল, িচনেত পেরেছন দখিছ। তা-আপনার আসামী, মােন,
তপন সন ধরা পড়ল?

িবজয় ভাদুড়ী একবার িচ ামিণবাবুেক ব দৃি েত িব  কিরয়া বিলেলন, ধরা পেড়িন
এখেনা িক  যােব কাথায়? আপিন হঠাৎ এখােন কী উে েশ , ব ামেকশবাবু?

ব ামেকশ বিলল, িচ ামিণবাবু আমার মে ল। ওঁর বািড়েত খুন হেয়েছ, ওঁর ভাড়ােট
খুন কেরেছ, আপনারা ওঁেক িবর  করেছন। তাই িনেজর াথর ার জেন  উিন আমােক
িনযু  কেরেছন।

িবজয় ভাদুড়ী কুিটল-কুি ত চে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহেলন, বাধ কির
মেন মেন িবেবচনা কিরেলন ব ামেকশেক গলা-ধা া িদেবন িক না। তারপর িতিন যখন
কথা বিলেলন তখন তাঁহার সুর এেকবাের বদলাইয়া িগয়ােছ। িতিন ব ামেকেশর িদেক
ঝঁুিকয়া ঈষৎ কে  বিলেলন, একবার বাইের আসেবন? দুেটা কথা আেছ।



চলুন।
আমরা ঘেরর বািহের ল া বারা ার এক কােণ িগয়া দাঁড়াইলাম। িবজয়বাবু মুেখ

একটা জার করা হািস টািনয়া আিনয়া বিলেলন, দখুন ব ামেকশবাবু, উঁচু মহেল আপনার
িতপি  আেছ, আপিন যিদ এ মামলায় মাথা গলােত চান আিম আপনােক আটকােত পারব

না। িক  আিম অনুেরাধ করিছ আপিন িচ ামিণ কু ু েক সাহায  করেবন না। আমার িব াস,
ও আর ঐ খা া চাকিরটা তেল তেল এই ব াপােরর সে  জিড়ত আেছ।

ব ামেকশ ি র হইয়া িবজয়বাবুর কথা িনল, তারপর বিলল, ক খুন কেরেছ
আপিন জােনন?

িবজয়বাবু বিলেলন, অবশ  খুন কেরেছ তপন সন, িক  বুেড়াটাও এর মেধ  আেছ।
বুেড়াটাও যিদ এর মেধ  থাকেতা তাহেল তপেনর নােম খুেনর অিভেযাগ আনেতা

িক?
ঐখােনই চালািক। তপনেক ধিরেয় িদেয় বুেড়া িনেজেক বাঁচােত চায়।
ব ামেকশ িবর  ের বিলল, মাপ করেবন িবজয়বাবু, আপিন এ মামলার িকছুই

বুঝেত পােরনিন।
কুিট কিরয়া িবজয়বাবু বিলেলন, তার মােন?

ব ামেকশ বিলল, মােন পের বলব। আেগ আপিন আমার কেয়কটা ে র জবাব
িদন দিখ। — য ছুির িদেয় খুন হেয়িছল সটা পাওয়া গেছ িক?

না। তপন সটা িনেয় পািলেয়েছ।
তপেনর বািড় ত াশ কের িকছু পেয়েছন?
না, এমন িকছু পাইিন যােত হিদস পাওয়া যায়। তেব িস ুকটা এখেনা খালা হয়িন,

তার চািব তপেনর কােছ
শা ােক জরা কের িকছু পেয়েছন?
কােজর কথা িকছু পাইিন। মাস চােরক আেগ ওেদর িবেয় হেয়েছ; ামীর কাজকেমর

কথা শা া িকছুই জােন না।
আিম িক  সব জািন। ক খুন কেরেছ জািন, এমন িক আসামী কাথায় আেছ তাও

জািন—
িবজয়বাবু লাফাইয়া উিঠেলন, জােনন তেব এত ণ বেলনিন কন?
ব ামেকশ হািসল, সময় হেলই বলব। তার আেগ আিম তপেনর বাসাটা একবার

ঘুের িফের দখেত চাই। আর শা ােক কেয়কটা  করেত চাই। আপিন অবশ  তােক
যেথ  জরা কেরেছন এবং সে াষজনক উ রও পেয়েছন। আিম কবল দুচারেট 
করব।

িবজয়বাবু বিলেলন, তা বশ। িক  আসামী—
আসামীেকও পােবন।
কাথায়? ওই বািড়েত? আপিন কী বলেছন িকছুই বুঝেত পারিছ না।
পারেবন। আেগ চলুন ওই বািড়েত। আসামীেক ধরার জেন  ত থাকেবন।
তার মােন-আপিন বলেত চান তপন সন বাসায় িফের আসেব, িক া বাসােতই

লুিকেয় আেছ—
‘আসুন আসুন—’ ব ামেকশ অ গামী হইয়া িসঁিড়র িদেক চিলল, িচ ামিণবাবুর

ােরর স ুেখ দাঁড়াইয়া বিলল, িচ ামিণবাবু, আপিন িনভেয় থাকুন। আমরা একবার ও
বািড়েত যাি , ঘ াখােনেকর মেধ ই খুেনর িকনারা হেয় যােব।

তারপর আমরা িসঁিড় িদেয় নািময়া গলাম।
তপেনর বাসার বুেক-িপেঠ পুিলস পাহারা। একিট িবিচ  ব াপার ল  কিরয়ািছ,



চার পালাইেল পুিলেসর বুি  বােড়। অপরাধী যখন অপরাধ কিরয়া চ ট িদয়ােছ তখন
অকু েলর চািরপােশ কড়া পাহারা বসাইয়া কী লাভ হয় আিম আজ পয  বুিঝয়া উিঠেত
পাির নাই।

ব ামেকশ গিল িদয়া িখড়িকর দরজার িদেক যাইেত বিলল, সদর আর িখড়িকর
দরজা ছাড়া বািড় থেক পালাবার আর কােনা রা া নই? পাঁিচল িডিঙেয় পালােনা যায় না?

দােরাগ িবজয়বাবু বিলেলন, না।
িখড়িকর দরজায় একজন পাহারাওলা দাঁড়াইয়া আেছ, উপর  দরজায় তালা

লাগােনা। িবজয়বাবুর কুেম পাহারাওলা তালা খুিলয়া িদল, আমরা িভতের গলাম।
ছা  এক টুকরা উঠােনর গােয় দুিট ঘর, পােশ রা াঘর ও ােনর ঘর। ব ামেকশ

বিলল, িবজয়বাবু, আপিন আর অিজত শা ার কােছ িগেয় বসুন, আিম ােনর ঘর আর
রা াঘর এক নজর দেখ যাই। বিলয়া স পােশর িদেক চিলল।

আমরা সামেনর ঘের েবশ কিরলাম। এিট বিসবার ঘর। বেতর আসবাব িদয়া
সাজােনা। একিট বেতর চয়াের শা া উদাস অসহায়ভােব বিসয়া আেছ। িচ ামিণ কু ু
তাহার চহারার য বণনা িদয়ািছেলন তাহা সত ; বতমােন তাহার মাথার চুল িল অিবন ;
চাখ দুিটও ফুেলাফুেলা। বাধহয় কা াকািট কিরয়ােছ।

আমরা ঘের েবশ কিরেল স মুখ তুিলল। আমােক ল ই কিরল না, িবজয়বাবুর
িদেক স  চে  চািহল। িবজয়বাবু িকছু বিলেলন না, একটা চয়াের উপেবশন কিরেলন।
আিমও বিসলাম।

িতনজেন িনবাক বিসয়া আিছ। আিম িচ া কিরেতিছ—পুিলেসর জরা িনয়া িনয়া
মেয়টা া  হইয়া পিড়য়ােছ। স যিদ িনেদাষ হয়, ামীর অপরােধর সিহত তাহার যিদ
কানও সংেযাগ না থােক, তবু তাহার িন ৃ িত নাই। িক  তপন ওই লাকটােক খুন কিরল
কন? যৗন ঈষা? শা ার সে  ঐ লাকটার িক-?

ব ামেকশ শয়নক  হইেত েবশ কিরল; তাহার মুখ হািস হািস। স শা ার স ুেখ
চয়ার টািনয়া বিসয়া ি তমুেখ তাহার পােন চািহয়া রিহল।

শা াও া ভােব তাহার পােন চািহল, তারপর ধীের ধীের তাহার চােখ শ া ও
সতকতা ফুিটয়া উিঠল। স সাজা হইয়া বিসয়া একটু িব লভােব বিলল, কী—কী—?

ব ামেকশ ফু  ের বিলল, আপনার শাবার ঘের একটা ছাট লাহার িস ুক
রেয়েছ দখলাম। ওেত কী আেছ?

শা া বিলল, দােরাগীবাবুেক তা বেলিছ, িক আেছ আিম জািন না। আমার ামী
িস ুেকর চািব িনেজর কােছ রাখেতন।

িবজয়বাবু বিলেলন, িস ুেকর তালা ভাঙবার ব ব া কেরিছ।
বশ বশ, ওেত অেনক মাল পােবন; চারাই মাল, দুপুের ডাকািতর গয়নাপ । —

ব ামেকশ শা ার িদেক িফিরল, আ া, বলুন দিখ, আপনার ামী িক দািড় কামােতন না?
বািড়েত দািড় কামােনার সর াম নই।

শা ার মুখ ফ াকােস হইয়া িগয়ািছল, স অ  ের বিলল, িতিন সলুেন দািড়
কামােতন।

ব ামেকশ বিলল, ও। আপনার ামী দখিছ অসামান  লাক িছেলন। িতিন সলুেন
দািড় কামােতন, িক  বািড়েত চিট জুেতা পরেতন না। কােনা কারণ িছল িক?

শা া চ ু  নত কিরয়া বিলল, ওঁর চিট িছেড় িগেয়িছল, নতুন চিট কনা হয়িন। যখন
বািড়েত থাকেতন। আমার চিট পরেতন।

ব ামেকশ বিলল, তাই নািক। আপনােদর দুজেনর পােয়র মাপ তাহেল সমান?
শা া বিলল, ায় সমান।



ব ামেকশ বিলল, বাঃ! কত সুিবেধ! আপনােদর ামী- ীর দখিছ ায় সবই সমান,
কবল চুেলর রঙ আলাদা। িচ ামিণবাবু জািনেয়িছেলন তপেনর চুেলর রঙ তামােট। িঠক
তা?

শা া ঢাক িগিলয়া বিলল, হ াঁ।
িবজয়বাবু এত ণ চাখ বািহর কিরয়া ে া র িনেতিছেলন, হঠাৎ উিঠয়া দাঁড়াইয়া

তী  উে জনার কে  বিলেলন, ব ামেকশবাবু—!
ব ামেকশ হাত তুিলয়া বিলল, দাঁড়ান। তির থাকুন, এবার আমার শষ । —

শা া দিব, িচ ামিণবাবু দেখিছেলন। আপনার গােল মসুেরর মত লাল িতল আেছ, স
িতলটা গল কাথায়?

শা া চিকেত িনেজর বা গােল হাত িদল, তারপর সামলাইয়া লইয়া বিলল, িতল!
আমার গােল তা িতল নই, িচ ামিণবাবু ভুল দেখেছন। হয়েতা লাল কািলর িছেট
লেগিছল—

ব ামেকেশর মুেখ িহং  হািস ফুিটয়া উিঠল, স বিলল, ‘সব ে রই জবাব তির
কের রেখেছন দখিছ। িক  এ ে র িক জবাব দেবন।’ ি হে  স শা ার চুল ধিরয়া
টান িদল, সে  সে  পরচুলা খিসয়া আিসল, িভতর হইেত ঘােড়-ছাঁটা তামােট রেঙর চুল
বািহর পিড়ল।

শা াও িবদু ৎেবেগ জবাব িদল। একটু অবনত হইয়া স িনেজর ডান পা হইেত
শািড়র া  তুিলল। পােয়র সে  রবােরর গাটার িদয়া আটকােনা িছল একটা িলকিলেক
ছুির। ি হে  ছুির মুি েত লইয়া শা া ব ামেকেশর ক  ল  কিরয়া ছুির চালাইল। আিম
ভয়াতা সে ািহতভােব ধু চািহয়া রিহলাম; একিট ীেলােকর সু  কামল মুখ য চে র
িনেমেষ। এমন কু  ও কিঠন হইয়া উিঠেত পাের তাহা ক না করা যায় না।

দােরাগা িবজয়বাবু যিদ ত না থািকেতন তাহা হইেল ব ামেকেশর াণ বাঁিচত
িকনা সে হ। িতিন বােঘর মত লাফাইয়া পিড়য়া শা ার কি  ধিরয়া ফিলেলন; ছুির শা ার
মুি  হইেত িলত হইয়া মািটেত পিড়ল। স িবষা  চে  ব ামেকেশর পােন চািহয়া সপ-
তজেনর মত িন াস ফিলেত লািগল।

ব ামেকশ হািসমুেখ উিঠয়া দাঁড়াইল, িবজয়বাবু, এই িনন। আপনার খুনী আসামী,
আর এই িনন খুেনর অ !

িবজয়বাবু একটু ি ধা ভােব বিলেলন, িক  িচ ামিণবাবু বেলিছেলন তপন সন—
ব ামেকশ বিলল, তপন সেনর অি  নই, িবজয়বাবু। আেছন কবল অি তীয়

শা া সন; ইিনই রাে  তপন সন, িদেন শা া সনা-সা াৎ অধনারী র মূিত। মহীয়সী
মিহলা ইিন। ভাবেবন না য, িবধুভুষণ আইচেক খুন করাই এর একমা  কীিত। মাস দুই
আেগ ইিন বধমান জেলর এক গাডেক খুন কের জল থেক পািলেয়িছেলন। এঁর আসল
নাম আমার জানা নই; আপিন পুিলেসর লাক, ফরারী কেয়দীর নাম জানেত পােরন।

িবজয়বাবু শা ার হাত ব মুি েত ধিরয়া সবতুল চােখ তাহার পােন চািহয়া রিহেলন,
িচবাইয়া িচবাইয়া বিলেলন, মীলা পাল। এবার সব বুেঝিছ। ামীেক িবষ খাওয়ােনার জেন
তামার যাব ীবন কারাদ  হেয়িছল। দু’বছর জল খাটবার পর তুিম জেলর গাডেক খুন
কের পািলেয়িছেল। পািলেয় এখােন এেস একাই ামী- ী সেজ লুিকেয়িছেল। তারপর স-
রাে  িবধুভুষণ তামােক দখেত পায়। িবধুভুষণ তামােক িচনেত পের তামার িপছু
িনেয়িছল। এইখােন বািড়র সামেন এেস তুিম তােক খুন কেরছ।

ব ামেকেশর িদেক চ ু  িফরাইয়া িবজয়বাবু বিলেলন, কমন—এই তা?’
ব ামেকশ বিলল, মাট কথা এই বেট।
জমাদার ঘেরর বািহেরই িছল, েবশ কিরল। িবজয়বাবু বিলেলন, হাতকড়া লাগাও।
 



িচ ামিণবাবুর ঘের বিসয়া চা পান কিরেত কিরেত ব ামেকশ বিলল, আপনার িচিঠ
পেড় খটকা লেগিছল, িচ ামিণবাবু। আপিন ওেদর দুজনেক একসে  কখেনা দেখনিন,
দূরবীন লািগেয়ও ওেদর বৃহ ভদ করেত পােরনিন। কন? পু ষটা বঁেট, মেয়টা ল া;
হের দের হাঁটু জল। ওরা সদর দরজা িদেয় যাতায়াত কের না, িখড়িক িদেয় আেস যায়;
পু ষটা চরা- চরা গলায় কথা বেল। কন? সে হ হয় য কাথাও লুেকাচুির চলেছ।

িক  বিশ ফলাও কের সব কথা বলবার দরকার নই। ূলভােব ব াপারটা এই—
জল ভেঙ পালাবার পর মীলা পােলর দুেটা িজিনস দরকার হেয়িছল; ছ েবশ আর
রাজগার। তার মাথার চুল তামােট রেঙর, সহেজই দৃি  আকষণ কের; তাই তােক চুল
ছাট পু ষ সাজেত হল। িক  দুপুের ডাকািত কের রাজগার করার জন  তার মেয়মানুষ
সাজা দরকার, তাই স একিট সু র িবিলিত পরচুেলা যাগাড় করল। কাথায় চুল
ছেটিছল, কাথা থেক পরচুেলা যাগাড় করল আিম জািন না; িক  তার ত-জীবন আর
হল। এখন শীতকাল চলেছ, ীেলােকর পে  পু ষ সাজার খুব সুিবধা। স নােকর নীেচ
একিট ছা  জাপিত- গাঁফ লাগােলা, গােয় কাট-প াে র ওপর ওভারেকাট চড়ােলা,
তারপর আপনার কােছ বািড় ভাড়া িনেত এল; পােছ মেয়িল গলা ধরা পেড়। তাই আপনার
সে  চরা- চরা গলায় কথা কইল। কলকাতা শহের ছ েবেশ থাকার খুব সুিবধা,
পাড়াপড়শী কউ কা র খবর রােখ না। িক  স ল  করল আপিন সারা ণ জানালার
কােছ বেস থােকন, আপনার বাইেনাকুলার আেছ। তােক সাবধান থাকেত হেব।

স-রাে  আপিন েয় পড়বার পর স িনেজর িজিনসপ  িনেয় বািড় দখল করেত
এল। কউ জানেত পারল না য মা  একজন লাক এেসেছ, দুজন নয়। তার সে  একটা
ছা  লাহার িস ুক িছল, সটা স শাবার ঘের রাখল।

তারপর তার দনি ন জীবনযা া আর  হল। সকালেবলা স ু েল পড়বার নাম
কের বিরেয় যায়, দুপুরেবলা ‘দুপুর ডাকািত’ করার মতলেব ঘুের বড়ায়, িবেকলেবলা
িফের আেস। আবার সে র পর পু ষ সেজ বেরায় আপনােক ধা া দবার জেন । ঘেরর
িবদু ৎবািত িনিবেয় িপিদম েল রেখ বেরায়; তল ফুেরােল িপিদম িনেব যায়, আপিন
ভােবন শা া আেলা িনিবেয় েয় পড়ল। আপিন কবল একটা ভুল কেরিছেলন; ইেলকি ক
বািত য তপন বািড় থেক ব বার আেগ নেব সটা ল  কেরনিন। আপনার মেন
সে হ িছল না। তাই ল  কেরনিন।

যাক, আপিন েয় পড়বার পর স আবার বািড়েত িফের আেস এবং ঘুেমায়। একটা
আেলায়ান স স বত ওভারেকেটর নীেচ কামের জিড়েয় িনেয় ব েতা, ফরবার সময়
সটা গােয় জিড়েয় িনত। তাই থম য-রাে  আপিন খড়খিড় তুেল তােক িফরেত
দখেলন, আপিন ভাবেলন স শা ার  ণয়ী।

এইভােব চলিছল। তারপর মীলার হঠাৎ ভীষণ িবপদ উপি ত হল। িবধুভুষণ
আইচ পুিলেসর কমচারী, মীলােক আেগ দেখিছল, ছুিটেত কলকাতায় এেস স মীলােক
দখেত পল এবং পু েষর ছ েবশ সে ও িচনেত পারল। স মীলার িপছু িনল। হয়েতা
কােনা হােটেল দুজেনর দখা হেয়িছল। মীলা িন য় তােক ঝেড় ফলবার চ া
কেরিছল, িক  যখন পারল না, তখন—

বাক  অসমা  রািখয়া ব ামেকশ থািমল, িসগােরট বািহর কিরয়া ধরাইল। আিম
বিললাম, একটা কথা। িবধুভুষণেক খুন কের মীলা বািড় ছেড় পালাল না কন?

ব ামেকশ বিলল, পালাবার সময় পল না। স তা জানত না য িচ ামিণবাবু
খড়খিড় তুেল হত াকা টা দেখ িনেয়েছন। তাই তার িবেশষ তাড়া িছল না; ভেবিছল দামী
িজিনসপ  গয়নাগিট িনেয় ধীের সুে  পালােব। কারণ ও বািড়েত থাকা আর তার পে
িনরাপদ নয়; বািড়র সামেন লাশ পেড় আেছ, পুিলস িন য় তােক জরা করেত আসেব।



মীলা পাল জল-ভাঙা খুনী আসামী, যিদ পুিলেসর মেধ  কউ তােক িচনেত পাের? সুতরাং
িন য় স পালােতা। িক  হঠাৎ পাঁচ িমিনেটর মেধ  পুিলস এেস বািড় ঘরাও কের ফলল।
তখন আর

গােলর িতলটা আঁকেত ভুেল গল।
গােল িতল আঁকেতা কন?
দুেটা চহারায় রকমেফর আনবার জেন । পু ষেবেশ নােকর নীেচ গাঁফ লাগােতা,

আর ীেবেশ পরচুেলা ছাড়াও গােল িতল আঁকত। বুেঝিছ?—আজ তাহেল উিঠ,
িচ ামিণবাবু।

িচ ামিণবাবু গদগদ ধন বাদ সহ একিট দুইশত টাকার চক িলিখয়া িদেলন। আমরা
িফিরয়া চিললাম।

বলা দুটা বািজেত িবল  নাই। পুিলস আসামীেক লইয়া অ িহত হইয়ােছ। এখােন
তাহােদর আর েয়াজন নাই। যু  িবজয় ভাদুড়ী মহাশয় খুনী আসামীেক ার কিরয়া
িন য় চুর শংসা অজন কিরেবন।

বাসায় প িছয়া দিখ সত বতী দরজার কােছ উৎকি তভােব দাঁড়াইয়া আেছ,
আমােদর দিখয়া  তুিলয়া স  নে  চািহল। অথাৎ-এত দির য!

ব ামেকশ হঠাৎ হা হা শে  হািসয়া উিঠল। তারপর হাত বাড়াইয়া সত বতীর
িচবুক একটু নািড়য়া িদয়া বিলল, তামরাও কম যাও না।



ম ৈমনাক

াধীনতা লােভর পর পেনেরা বছর অতীত হইয়ােছ। সনাতন ভারতীয় আইন
অনুসাের আমােদর াধীনতা দবী সাবািলকা হইয়ােছন , পলায়নী মেনাবৃি  ত াগ কিরয়া
কিঠন সেত র স ুখীন হওয়ার সময় উপি ত। সুতরাং এ কািহনী বলা যাইেত পাের।

নংিট দ  নামধারী অকালপ  বালকেক লইয়া কািহনী আর  কিরেতিছ , কারণ স
না থািকেল এই ব াপােরর সে  আমােদর যাগােযাগ ঘিটত না। নংিট একরকম জার
কিরয়াই আমােদর বাসায় আিসয়া ব ামেকেশর সিহত আলাপ জমাইয়ািছল। অত
সং িতভ ছেল , নােক-মুেখ কথা , বয়স সেতেরা িক আঠােরা , িক  চহারা রাগা-পাটকা
বিলয়া আেরা কম বয়স মেন হইত। এই বয়েস স যেথ  বুি  সং হ কিরয়ািছল , অথচ
সই সে  একটু ন াকা- বাকাও িছল; একাধাের ছেলমানুষ এবং এঁচেড়-পাকা। অ
পিরচেয় অত  ফািজল ও ডেপা মেন হইেলও আসেল স য ম  িছল না। তাহার পিরচয়
আমরা পাইয়ািছলাম। ব ামেকশেক স মেন মেন গভীরভােব া কিরত , িক  তাহার কথা
িনয়া মেন হইত। ব ামেকেশর সম  চালািক স ধিরয়া ফিলয়ােছ , ব ামেকেশর চেয়

তাহার বুি  অেনক বিশ।
যখনই স আমােদর বাসায় আিসত , ব ামেকেশর সে  অপরাধ-িব ান লইয়া পরম

িবে র মত আেলাচনা কিরত। ছেলটা লখাপড়ায় ব িদন ই ফা িদয়ােছ িক  এেকবাের
অ  নয় , ব ামেকশ হািস মুেখ তাহােক আ ারা িদত। বয়েসর ব বধান সে ও দু’জেনর
মেধ  ীিত- কৗতুক িমি ত একটা স ক গিড়য়া উিঠয়ািছল।

দুচার িদন আনােগানা করার পর নংিট হঠাৎ একিদন হাত বাড়াইয়া বিলল ,
‘ ব ামেকশবাব্ু , একটা িসগােরট িদন না।’

ব ামেকশ িব ািরত চে  চািহল , তারপর ধমক িদয়া বিলল , ‘এতটুকু ছেল , তুিম
িসগােরট খাও।‘

নংিট বিলল , ‘পাব কাথায় য খাব? মািসমা একিট পয়সা উপুড়-হ  কের না ,
মােঝ-মেধ  মেসামশাইেয়র িটন থেক দুএকটা চুির কের খাই। তাছাড়া বািড়েত িক
িসগােরট খাওয়ার জা আেছ? ধাঁয়ার গ  পেলই মািসমা মারমার কের তেড় আেস। িদন
না একটা।’

ব ামেকশ তাহােক একটা িসগােরট িদল , স তাহা পরম যে  সবন কিরয়া শী
আবার আিসবার আ াস িদয়া ান কিরল।

অতঃপর স যখনই আিসত তাহােক একটা িসগােরট িদেত হইত।
একিদন নংিট অত  উে িজতভােব আিসয়া বিলল, ‘জােনন ব ামেকশদা, আমােদর

বািড়েত একটা মেয় এেসেছ , িঠক িবিলিত মেমর মত দখেত।’
ব ামেকশ িকছুমা  িবচিলত না হইয়া বিলল , ‘তাই নািক।’
নংিট বিলল , ‘হ াঁ, এত সু র মেয় আিম আর কখেনা দিখিন। আপিন যিদ দেখন

ট ারা হেয় যােবন।’
ব ামেকশ বিলল , ‘তাহেল দখব না। ক িতিন?’
নংিট বিলল , ‘ মেসামশাইেয়র ব ু র মেয়। পূববে  থাকত , িহ ু -মুসিলম দা ায়

বাপ-মা মের গেছ; মেয়টা কান মেত াণ িনেয় পািলেয় এেসেছ। মেসামশাই তােক
আ য় িদেয়েছন , বািড়েত থাকেত িদেয়েছন। আমারই মত অব া।’



মেন মেন নংিটর মেসামশাই সে াষ সমা ারেক সাধুবাদ কিরলাম। তাঁহার সিহত
সা াৎ পিরচয় না থািকেলও নংিটর মারফৎ তাঁহার কথা জািনতাম। িতিন খ ািতমান ব ি  ,
তাঁহার রাজৈনিতক ও ব বসািয়ক কীিতকলাপ বাংলােদেশ কাহারও অিবিদত নয়। আমরা
তাঁহার পািরবািরক পিরি িতর কথাও জািনতাম। ব ত , য কািহনী িলিখেতিছ তাহা
সে াষবাবুরই পািরবািরক ঘটনা।

ঘটনার পূবকােল ও উ রকােল এই পিরবােরর মানুষ িল স ে  যাহা জািনেত
পািরয়ািছলাম , তাহা ূলভােব এখােন িলিপব  কিরেতিছ। আকি ক মৃতু  আিসয়া এই সমৃ
পিরবােরর সিহত আমােদর সংেযাগ ঘটাইয়ািছল। আবার আকি ক মৃতু ই নাটেকর শষ
অে  যবিনকা টািনয়া িদয়ািছল। অেনক িদন নংিটেক দিখ নাই–। িক  যাক।

সে াষ সমা ার ধনী ব বসায়ী িছেলন , রাজনীিতর ে  াধীনতা আে ালেনর
সে ও ঘিন ভােব জিড়ত িছেলন। চৗর ী হইেত দি ণ িদেক িকছুদূর যাইেল একিট উপ-
রা ার উপর তাঁহার কা  ি তল বাগান- ঘরা বািড়। সে াষবাবু িক  বািড়েত কমই
থািকেতন; সারা িদন ব বসা-ঘিটত কােজ-কেম এবং রাজৈনিতক সভা-সিমিতেত কাটাইয়া
স ার পর বািড় িফিরেতন। তাও শিনবার স ার পর তাঁহােক বািড় পাওয়া যাইত না ,
অিফেসর কাজ-কম সািরয়া িতিন এক কীতন-গািয়কার গৃেহ গান িনেত যাইেতন; তারপর
এেকবাের সামবার সকােল সখান হইেত অিফেস যাইেতন। তখন তাঁহার বয়স িছল
আ াজ আটচি শ বছর।

তাঁর ী চােমিল সমা ার বয়েস তাঁর চেয় দুিতন বছেরর ছাট। শীণ ল া ায়ুিবক
কৃিতর ীেলাক , যৗবনকােল স াসবাদীেদর সিহত যু  িছেলন। সে াষবাবুর সিহত

িববােহর পর কেয়ক বছর শা ভােব সংসারধম পালন কিরয়া িছেলন , দু’িট যমজ
পু স ানও জি য়ািছল। েম তাঁহার চিরে  িচবাই দখা িদল , ভাব তী  ও িছ াে ষী
হইয়া উিঠল। বািড়েত মাছ-মাংস রিহত হইল , ামীর সিহত এক বািড়েত থাকা ছাড়া আর
অন  কান স ক রিহল না। এইভােব গত দশ-বােরা বছর কািটয়ােছ।

ইঁহােদর দুই যমজ পু  যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। বয়স কুিড় বছর , দু’জেনই কেলেজ
পেড়। যমজ হইেলও দুই ভাইেয়র চহারা ও চির  স ূণ িবপরীত; যুগলচাঁেদর িছপিছেপ
চহারা , তরতের মুখ; উদয়চাঁদ একটু গ াঁটা- গাটা ষ া- া ধরেনর। যুগলচাঁদ ঠা া
মজােজর ছেল; লখাপড়ায় ভাল , লুকাইয়া কিবতা লেখ। উদয় দাি ক ও দুদি  , সকেলর
সে  ঝগড়া কের , মােয়র ই ার িব ে  হােটেল িগয়া মুগী খায়। মতী চােমিল তাহােক
শাসন কিরেত পােরন না , িক  মেন মেন বাধহয় দুই ছেলর মেধ  তাঁহােকই একটু বিশ
ভালবােসন।

এই চারজন ছাড়া আেরা িতনিট মানুষ বািড়েত থােক। থমত , নংিট ও তাহার ছাট
বান িচংিড়। বছর দুই আেগ তাঁহােদর মাতা িপতা একসে  কেলরা রােগ মারা িগয়ািছেলন ,
নংিট ও িচংিড় অনাথ হইয়া পিড়য়ািছল। মতী চােমিল তাঁহােদর সা াৎ মািস নন , িক
িতিন তাহােদর িনেজর কােছ আিনয়া রািখয়ািছেলন; সই অবিধ তাহারা এখােনই আেছ।
নংিটর পিরচয় আেগই িদয়ািছ , িচংিড় তাহার চেয় িতন-চার বছেরর ছাট। তাহার
চহারািট ছাটখােটা , মােটর উপর সু ; এই বয়েসই স ভাির বুি মতী ও গৃহকমিনপুণা
হইয়া উিঠয়ােছ। মািসমা িচবাই-এর জন  অিধকাংশ সময় কল-ঘের থােকন , িচংিড়ই
সংসার চালায়। যুগলচাঁদ তাহার নাম িদয়ােছ কুেচািচংিড়।

তৃতীয় য ব ি িট বািড়েত থােকন তাঁহার নাম রিববমা। পুরা নাম বাধকির
রবী নাথ বমণ; িক  িতিন রিববমা নােমই সমিধক পিরিচত। দীঘ ক ালসার আকৃিত;
মুেখর ডৗল , চােখর ব তা এবং গাঁফ-দািড়র অ তুলতা দিখয়া ি পুরা অ েলর সােবক
অিধবাসী বিলয়া সে হ হয়; বয়স আ াজ চি শ। ইিন সে াষবাবুর একজন কমচারী ,



তাঁহার রাজনীিত-ঘিটত ি য়াকলােপর ভার া  সে টাির। িনেজর সংসার না থাকায় িতিন
সে াষবাবুর গৃেহই থােকন , বািড়র একজন হইয়া িগয়ােছন; েয়াজন হইেল বািড়র
কাজকমও দখােশানা কেরন।

এই সাতিট মানুেষর সংসাের হঠাৎ যিদন একিট অপ প সু রী যুবতীর আিবভাব
ঘিটল , সিদন মৃতু - দবতার মুেখ য কুিটল হািস ফুিটয়ািছল তাহা কহ দিখেত পায় নাই।
নংিট থম িদনই আিসয়া যুবতীর আিবভােবর খবর িদয়ািছল; তারপর যতবারই আিসয়ােছ
মশ ল হইয়া যুবতীর স  আেলাচনা কিরয়ােছ , পিরবােরর মেধ  য আকষণ-িবকষেণর
বল আবহ সৃি  হইয়ািছল তাহার বণনা কিরয়ােছ। িনেত িনেত আমার মেন হইয়ােছ
নংিটেদর সংসাের একিট দুেযাগ ঘনাইয়া আিসেতেছ , িক  তাহা য এমন মারা ক আকার
ধারণ কিরেব তাহা ক না কির নাই।

যুবতীর আিবভেবর মাস ছেয়ক পেরর কথা। দুগাপূজা শষ হইয়া কালীপূজার
তাড়েজাড় আর  হইয়ােছ , এই সময় একিদন স ার পর ব ামেকশ আমােদর বিসবার
ঘের আেলা ািলয়া একমেন রামায়ণ পিড়েতিছল। রাজেশখর বসু মহাশয় মূল বা ীিক
রামায়েণর চুল ছিটয়া দািড়- গাঁফ কামাইয়া তারতের ঝরঝের কিরয়া িদয়ােছন , ব ামেকশ
কমহীন িদবেসর আলুিন হর িল তাহারই সাহােয  গলাধঃকরণ কিরবার চ া কিরেতিছল।
আিম ত েপােশ িচৎ হইয়া অলসভােব এেলােমেলা িচ া কিরেতিছলাম। সা িতক শারদীয়া
পি কায় য কয়িট রচনা পিড়য়ািছ , তাহা হইেত মেন হয় বাঙালী লখক বাংলা ভাষা
িলিখেত ভুিলয়া িগয়ােছন; রাে র ে  আমরা যমন াধীনতা পাইয়ািছ , ভাষার ে ও
তমিন-শাসনহীন অবাধ রাচার.মানুেষর মন আজ উ াগগামী , জেল- েল-আকােশ সব
স ধৃ তা কিরয়া বড়াইেতেছ…আজ সকােল সংবাদপে  দিখলাম একটা এেরাে ন চাটগাঁ
হইেত কলকাতা আিসেতিছল , বানচাল হইয়া সমুে  ডুিবয়ােছ. পািক ান এয়ার লাইনেসর

ন—একিট লাকও বাঁেচ নাই, মৃতেদেহর দীঘ িফিরি  বািহর হইয়ােছ…আমরা আকাশচারী
হইয়া উিঠয়ািছ, মািটেত আর পা পেড় না…কিব সেত ন দ  এেরাে ন স ে  িলিখয়ােছন ,
‘উ  গত-পাখা জাঁদেরল িপপীিলকা’–উপমাটা ভাির চমক দ।

‘পাবতীর দাদার নাম জােনা?’
ত েপােশ উিঠয়া বিসলাম। ব ামেকশ রামায়ণ রািখয়া িসগােরট ধরাইেতেছ।

বিললাম , ‘পাবতীর দাদা! কান পাবতী?
ব ামেকশ ধাঁয়া ছািড়য়া বিলল , ‘মহােদেবর পাবতী , িহমালয়-কন া পাবতী।’
‘ও , বুেঝিছ। পাবতীর দাদা িছল নািক?’
‘িছল।’ ব ামেকশ তজিন তুিলয়া ব ৃ তার ভ ীেত বিলেত আর  কিরল , ‘তার নাম

মনাক পবত। সকােল পাহাড়েদর পাখনা িছল , উেড় উেড় বড়ােতা , যখন ইে  নগর-
জনপদ ভৃিত লাকালেয়র ওপর িগেয় বসেতা। নগর-জনপেদর কী অব া হত বুঝেতই
পারিছ। দেখ- েন দবরাজ ই  চেট গেলন , ব  িনেয় ব েলন। পৃিথবীর যখােন যত
পাহাড় পবত আেছ , ব  িদেয় সকেলর পাখনা পুিড়েয় িদেলন। কবল িহমালয়-পু  মনাক
পালােনা, সতুব  রােম ের িগেয় সমুে  ডুেব রইল। সই থেক মনাক সমুে র তলায়
আেছ , মােঝ মােঝ নাক বার কের , আবার ডুব মাের। অেনকটা ফরারী আসামীর মত
অব া।’

িজ াসা কিরলাম , ই  এত বড় দবতা , িতিন মনাকেক ধরেত পারেলন না?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ই  দবরাজ িছেলন বেট , িক  সত াে ষী িছেলন না। তাছাড়া ,

িতিন চ  মাতাল এবং ল ট িছেলন।’
চ  মাতাল এবং ল ট হওয়া সে ও ই  দবতােদর রাজা হইেলন িক কিরয়া

ভািবেতিছ , এমন সময় পােশর ঘের িকিড়ং িকিড়ং। শে  টিলেফান বািজয়া উিঠল।



অেনকিদন এমন মধুর আওয়াজ িন নাই; মনটা িনেমেষ উৎফু  হইয়া উিঠল। িন য় কহ
িবপেদ পিড়য়া ব ামেকেশর শরণাপ  হইয়ােছ। ব ামেকশ চয়ার ছািড়য়া উিঠবার আেগই
আিম তড়াক কিরয়া িগয়া ফান ধিরলাম। িবপ  শরণাথীেক দাঁড় করাইয়া রাখা িঠক নয়।

ফােন নংিটর গলা িনয়া একটু দিময়া িগয়ািছলাম , তারপর তাহার বাতা িনয়া
আবার চা া হইয়া উিঠলাম। নংিট বিলল , ‘অিজতবাব্ু , শীগিগর ব ামেকশদােক িনেয়
আসুন। হনা মি ক মের গেছ।’

হন মি ক , অথাৎ সই অপূব সু রী যুবতী। উে িজত হইয়া বিললাম , ‘মের গেছ।
কী হেয়িছল?’

নংিট বিলল , ‘ ততলার ছাদ থেক পেড় িগেয় মের গেছ। পুিলস এেসেছ।
মেসামশাই বািড় নই-আজ শিনবার—আপনারা শীগিগর আসুন।’

ব ামেকশ আিসয়া আমার হাত হইেত টিলেফান লইল , বিলল , ‘ ক , নংিট! কী
হেয়েছ?’

স িকছু ণ ধিরয়া িনল , তারপর–’আ া- দিখ’–বিলয়া টিলেফান রািখয়া িদল।
আমরা বিসবার ঘের িফিরয়া আিসলাম। ঘিড়েত তখন সাতটা বািজয়া পঁয়ি শ িমিনট
হইয়ােছ।

ব ামেকশ  কুি ত কিরয়া পায়চাির কিরেত লািগল। আিম িকছু ণ তাহােক
িনরী ণ কিরয়া বিললাম , যােব িক না ভাবছ?’

স বিলল , ‘যাওয়া উিচত িক না ভাবিছ। গৃহ ামী ডােকনিন , হয়েতা ব াপারটা
অপঘাত ছাড়া আর িকছুই নয়; এ অব ায় নংিটর ডাক েন যাওয়া উিচত হেব িক?’

আিম িবেবচনা কিরয়া বিললাম , ‘গৃহ ামী বািড় নই। আর যারা আেছ তারা
ছেলমানুষ। বািড়েত পুিলস এেসেছ। নংিটেক হয়েতা তার মািসম আমােদর কােছ খবর
পাঠােত বেলেছন। এ ে  পািরবািরক ব ু  িহেসেব আমরা যিদ যাই , খুব অন ায় হেব
িক?’

ব ামেকশ আেরা িকছু ণ কুিট কিরয়া থািকয়া বিলল , ‘তা বেট। চল তেব ব েনা
যাক।’

সে াষবাবুর বািড়েত প িছলাম সােড় আটটা নাগাদ। ফটেকর দউিড়েত কহ নাই।
বািড়টা অ কাের দখা গল না , কবল বািড়র বিহভােগ দওয়ােলর গােয় ভারা বাঁধা
হইয়ােছ চােখ পিড়ল। বাধহয় দওয়ািলর আেগ মরামত ও চুনকােমর কাজ চিলেতেছ।

বািড়েত েবশ কিরেলই বড় একিট সাজােনা হল-ঘর , মাথার উপর চার-পাঁচটা তী
বদু িতক বালব ঘরিটেক িদেনর মত উ ল কিরয়া তুিলয়ােছ। ঘেরর মাঝামািঝ ােন
একটু নীচু গাল টিবল , তাহােক িঘিরয়া কেয়কটা চয়ার এবং সাফা। আমরা ঘের
উপি ত হইয়া দিখলাম সখােন আট-দশ জন পু ষ রিহয়ােছন , তাহােদর মেধ
অিধকাংশই ইউিনফম-পরা পুিলস।

আমরা েবশ কিরলাম কহ ল  কিরল না। একজন ই েপ র টিবেলর সামেন
বিসয়া নত হইয়া ডােয়িরেত িকছু িলিখেতিছেলন , বািক সকেল টিবল িঘিরয়া দাঁড়াইয়া িছল;
সকেলর

তাহােদর মেধ  নংিটেক িচিনেত পািরলাম। বািক িতনজেনর মেধ  একজন য
সে টাির রিববমা তাহা তাহার মে ালীয় মুখ দিখয়া সহেজই বাঝা যায়। অবিশ  দুইজন
অ বয়  যুবক , সুতরাং িন য় যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। দু’জেনর মুেখই শক-খাওয়া জবুথবু
ভাব , এখেনা িতি য়া আর  হয় নাই।

আমরা েবশ কিরয়া ােরর কােছ দাঁড়াইলাম। ব ামেকশ একবার ঘেরর চািরিদেক
চ ু  িফরাইল। বাঁ িদেক আসবাব িকছু নাই , কবল দূেরর কােণ উচু িটপেয়র উপর



টিলেফান , মাঝখােন গাল টিবল িঘিরয়া কেয়কজন লাক , ডান িদেক ায় দওয়ােলর
কােছ সাদা কাপড়-ঢাকা একিট মূিত মেঝায় পিড়য়া আেছ; তাহার ওপাের ি তেল উিঠবার
িসঁিড়র িন তম ধােপ দুইিট ীেলাক ঘঁষােঘিষ হইয়া বিসয়া আেছ; িন য় মতী চােমিল ও
িচংিড়। তাঁহােদর চােখ অিবিম  িবভীিষকা; তাঁহারা চাদর-ঢাকা মৃতেদেহর পােন চািহেতেছন
না , একদৃি  ঘেরর মাঝখােন সমেবত মানুষ িলর পােন চািহয়া আেছন।

ব ামেকশও এক নজের সব দিখয়া লইয়া সইিদেকই অ সর হইল , টিবেলর
স ুখ  হইয়া বিলয়া উিঠল , ‘আেরা! এ ক র!’

ই েপ র ডােয়ির হইেত মুখ তুিলেলন; অন  সকেল ঘাড় িফরাইয়া চািহল। ই েপ র
ডােয়ির ব  কিরয়া ব ামেকেশর স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইেলন, হাত বাড়াইয়া িদয়া বিলেলন,
‘ ব ামেকশ! তুিম কাে েক?’

ব ামেকশ তাঁহার হােত হাত িমলাইল , িক  ে র উ র িদল না; আমার সিহত
পিরচয় করাইয়া িদল। জািনেত পািরলাম , ইহার নাম অতুলকৃ  রায় , সংে েপ এ ক র।
কেলেজ ব ামেকেশর সহাধ ায়ী িছেলন , এখন কিলকাতায় আেছন। আমার সিহত ইিতপূেব
দখা না হইেলও ব ামেকেশর সিহত কেল-ভে  দখােশানা হয়। পের জািনেত
পািরয়ািছলাম , খুব আমুেদ লাক , িক  কােজর সময় গ ীর ও িমতভাষী।

ব ামেকশ বিলল , ‘ব াপার িক? নলাম একিট মেয়র মৃতু  হেয়েছ!’
‘হ াঁ।’ িকছু ণ নত-চে  িচ া কিরয়া এ ক র বিলেলন , ‘এস , তামােক বলিছ।’
আমরা দল হইেত একটু দূের সিরয়া িগয়া দাঁড়াইলাম , এ ক র অ  কথায় ঘটনা

িববৃত কিরেলন।–িতিন এখন এই এলাকার থানার দােরাগা। আজ স া সাতটা বািজেত দশ
িমিনেট িতিন টিলেফােন খবর পান য , সে াষবাবুর বািড়েত একিট অপঘাত মৃতু  ঘিটয়ােছ;
ফান কিরয়ািছেলন। সে টাির রিববমাণ। এ ক র তৎ ণাৎ লাকজন লইয়া উপি ত
হইেলন। বািড়র পি মিদেক , যিদেক ভারা বাঁধা হয় নাই , সইিদেক বািড়র িঠক িভেতর
কােছ মৃতু  যুবতীর দহ পাওয়া িগয়ােছ। এ ক র পুিলস ডা ারেক সে  আিনয়ািছেলন ,
ডা ার পরী া কিরয়া বিলেলন , উ  ান হইেত পতেনর ফেল ঘােড়র কেশ  ভািঙয়া মৃতু
হইয়ােছ , মৃতু র কাল অনুমান একঘ া আেগ , অথাৎ সােড় ছাঁটার সময়। এ ক র তখন
িতনতলার খালা ছােদ িগয়া দিখেলন , ছােদর মাঝখােন একিট ছাট মাদুেরর আসন পাতা
রিহয়ােছ , তার পােশ এক জাড়া মেয়িল চ ল। খবর লইয়া িতিন জািনেত পািরেলন য ,
মেয়িট ত হ সূয ে র সময় ছােদ আিসয়া বিসত। সে হ রিহল না য আজও মেয়িট
ছােদ িগয়ািছল এবং ছাদ হইেত পিড়য়া মিরয়ােছ।

িববৃিত শষ কিরয়া এ ক র পুন   কিরেলন , ‘িক  তামােক খবর িদল ক?’
ব ামেকশ নংিটর িদেক অ ুিল িনেদশ কিরয়া বিলল , ‘ওই ছেলিট। ওর নাম নংিট

দ । ও আমার কােছ যাতায়াত কের। বাধহয় ঘাবেড় িগেয় আমােক ফান কেরিছল।’
নংিট িকছু দূের দাঁড়াইয়া আমােদর িদেকই তাকাইয়ািছল , এ ক র িকছু ণ

তাহােক িনিব  চে  িনরী ণ কিরয়া বিলেলন , ‘ ঁ। তা , তুিম এখন িক করেত চাও?’
ব ামেকশ বিলল , ‘িক আর করব। নহাৎ পািরবািরক ব ু  িহেসেবই এেসিছ ,

সত াে ষী িহেসেব নয়। তামার কী মেন হে ? অপঘাত মৃতু ?
এ ক র বিলেলন , ‘অ াকিসেড ই মেন হে । তেব—’ িতিন বাক িট অসমা

রািখয়া িদেলন , তাঁহার চােখ একটু হািসর আভাস দখা িদল।
ব ামেকশ ঘাড় নািড়ল। বিলল , ‘বািড়র সকেলর জবানব ী িনেয়ছ?’
এ ক র বিলেলন , ‘হ াঁ। কবল গৃহ ামীেক এখেনা পাইিন। িতিন কাথায় তাও

কউ সুি য় না। নলাম উইক এ এ িতন বািড় থােকন না।‘ আবার তাঁহার চােখর মেধ
হািস ফুিটল।



ব ামেকশ বিলল , ‘জবানব ীর নকল তির হেল আমােক এক কিপ দেব?’
এ ক র বিলেলন , ‘ দব। কাল িবেকেল পােব। লাশ দখেত চাও?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ দখেত পাির। িত িক?’
যখােন চাদর-ঢাকা মৃতেদহ পিড়য়ািছল। এ ক র আমােদর সখােন লইয়া গেলন ,

চাদেরর খঁুট ধিরয়া চাদর সরাইয়া িদেলন। আ ল আেলােক মৃতু  হনা মি কেক
দিখলাম।

স পসী িছল বেট , নংিট িমথ া বেল নাই। গােয়র রঙ দুেধ আলতা , ঘন সুকৃ
চুল অিবন  হইয়া যন মুখখািনেক আেরা ঘিন  কমনীয় কিরয়া তুিলয়ােছ , ভু  দু’িট তুিল
িদয়া আকা। চ ু  অধ-িনমীিলত , গাঢ়-নীল চােখর তারা অেধক দখা যাইেতেছ , দেহ ভরা
যৗবেনর উ িলত গলভতা। মৃতু  তাহার াণটুকুই হরণ কিরয়া লইয়ােছ , দেহ কাথাও
আঘাতিচ  রািখয়া যায় নাই , যৗবেনর লাবণ  িতলমা  চুির কিরেত পাের নাই। এই দহ
দুিদেনর মেধ  পুিড়য়া ছাই হইয়া যাইেব ভািবেতও ক  হয়।

আমরা ম মু  হইয়া দিখেতিছ , হঠাৎ িপছন িদেক শ  িনয়া ঘাড় িফরাইলাম।
যুগল ও উদয় আমােদর িপছেন আিসয়া দাঁড়াইয়ােছ। উদেয়র চ ু  র বণ , দুই হাত
মুি ব  , স যুগেলর িদেক িফিরয়া গজন কিরয়া উিঠল , ‘যুগল , তুই হনােক মেরিছস।’

যুগল আ ন-ভরা চাখ তুিলয়া উদেয়র পােন চািহল , শীণ কিঠন ের বিলল , ‘আিম—
হনােক- মেরিছ! িমেথ বাদী! তুই মেরিছস।’

এক মু ত িবল  হইেল বাধকির দুই ভাইেয়র মেধ  -িন ে র যু  বািধয়া
যাইত। িক  িসঁিড়র উপর উপিব  দু’িট ীেলাকই তাহা হইেত িদল না। মতী চােমিল
এবং িচংিড় একসে  ছুিটয়া আিসয়া তাঁহােদর মাঝখােন দাঁড়াইেলন। চােমিল উদেয়র বুেক
দু’হাত রািখয়া তাহােক ঠিলয়া িদেত িদেত তী  ভাঙা-ভাঙা গলায় বিলেলন , হতভাগা!
এসব কী বলিছস তুই! চেল যা এখান থেক , িনেজর ঘের যা। হনােক কউ মােরিন , ও
িনেজ ছাদ থেক পেড় মেরেছ।’

ওিদেক িচংিড় যুগেলর হাত চািপয়া ধিরয়া ব -  কে  বিলেতেছ , ‘দাদা , দু’িট
পােয় পিড় , চেল এস , এখােন থেক না। চল তামার শাবার ঘের-ল ীিট!’

যু  থািমল বেট , িক  দু’জেনর কহই ঘর ছািড়য়া গল না , রি ম চে  পর রেক
িনরী ণ কিরেত লািগল।

ব ামেকশ বা পুিলেসর লােকরা কহই এই সহসা- িরত কলহ িনবারেণর চ া
কের নাই , স ূণ িনিল ভােব দাঁড়াইয়া দিখেতিছল। তাঁহােদর ভাব দিখয়া মেন হয়
তাহারা তী  কিরেতেছ এই ঝগড়ার সূে  যিদ কান কথা কাশ হইয়া পেড়। িক
ঝগড়া যখন অধপেথ ব  হইয়া গল তখন এ ক র উদেয়র কােছ িগয়া বিলেলন , ‘আপিন
এখিন অিভেযাগ করেলন য , আপনার ভাই হনােক মেরেছ। এ অিভেযােগর কান িভি
আেছ িক?’

উদয় উ র িদল না , গাঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রিহল। মতী চােমিল তী দূি েত
ই েপ েরর িদেক চািহেলন , িক  িতিন কান কথা বিলবার পূেবই হঠাৎ ঘেরর আবহাওয়া
যন ম বেল পিরবিতত হইল।

সদর দরজার সামেন একিট আধাবয়সী ভ েলাক আিসয়া দাঁড়াইয়ােছন। মধ মাকৃিত
মানুষ , একটু ভারী গােছর গড়ন , িক  মাটা নয়; মুেখ লািলত  না থাক , দৃঢ়তা আেছ।
বশভূষা একটু শৗিখন ধরেনর , িগেলকরা পা ািব ও কাঁচােনা থান-ধুিতর নীেচ সাদা
চামড়ার িবদ াসাগরী চিট। খবেরর কাগেজ তাঁহার অজ  ছিব দিখয়ািছ; সুতরাং সে াষ
সমা ারেক িচিনেত ক  হইল না। িক  ছিবেত যাহা পাই নাই তাহা এখন পাইলাম ,
লাকিটর একিট বল ব ি  আেছ , িতিন যখােন উপি ত আেছন সখােন িতিনই ধান ,



অন  কহ সখােন কলেক পায় না।
তাঁহােক দিখয়া মতী চােমিল বাঙুিন ি  কিরেলন না , তপেদ িসঁিড় িদয়া উপের

চিলয়া সু  ক পের উ য়ও উপের চিলয়া গল। বািক সকেল যমন িছল তমিন দাঁড়াইয়া
রিহল।

আিম যখন সে াষবাবুেক দিখলাম তখন িতিন ােরর কােছ দাঁড়াইয়া িনিনেমষ চে
ভূিম-শািয়ত মৃতেদেহর পােন চািহয়া আেছন। কান িদেক ল  না কিরয়া িতিন মৃেতর
পােয়র কােছ আিসয়া দাঁড়াইেলন। চািহয়া চািহয়া তাঁহার মুেখর পশী িল কিঠন হইয়া
উিঠল , চােখর দৃি  একবার বা া  হইয়া আবার পির ার হইল। িতিন কাহােকও
সে াধন না কিরয়া ধীের ধীের বিলেলন , ‘যাক , বাপ-মা- মেয় সবাই অপঘােত গল! আ য
ভিবতব ।’

আি তা ব ু কন ার মৃতু েত িতিন শােক অিভভূত হইেবন কহ ত াশা কের নাই ,
তবু তাঁহার এই অটল সংযেমর জন ও ত িছলাম না; একটু বিশ নীরস ও কিঠন মেন
হইল। যােহাক , িতিন মৃতেদহ হইেত চ ু  তুিলয়া এেক এেক আমােদর িদেক দৃি
িফরাইেলন।

ব ামেকশ একটু অ তভােব গলা-ঝাড়া িদয়া বিলল , ‘অনাহূত অিতিথ বলেত
পােরন। আমার নাম ব ামেকশ ব ী , ইিন আমার ব ু  অিজত বে াপাধ ায়। আমােদর
আপিন চেনন না, িক  নংিট—‘

সে াষবাবু বিলেলন , না িচনেলও নাম জািন। নংিট আপনােদর ডেক এেনেছ? িতিন
নংিটর িদেক চ ু  িফরাইেলন।

নংিট িপছেন দাঁড়াইয়ািছল , শি ত কে  বিলল , ‘আিম-মািসমা খুব ভয় পেয়িছেলন
—’

‘ বশ কেরছ তুিম ব ামেকশবাবুেক খবর িদেয়ছ। িবপেদর সময় ব ু র কথাই আেগ
মেন পেড়।’ তাঁহার ক ের স তার আভাস পাওয়া গল , িতিন ব ামেকেশর িদেক
িফিরয়া বিলেলন , ‘ নংিট বুিঝ আপনার ব ু ?

ব ামেকশ বিলল , ‘বলেত পােরন।’
সে াষবাবু বিলেলন , ‘ভাল ভাল।’ এ ক র’ ক ল  কিরয়া বিলেলন , ‘আপনার

কাজ িক শষ হেয়েছ?’
এ ক র বিলেলন , ‘আর সব কাজই শষ হেয়েছ , লাশ চালান িদেয়ই আমরা চেল

যাব।’
কথাটা বাধহয় সে াষবাবুর মেন আেস নাই , িতিন থমিকয়া বিলেলন , ‘িঠক তা।

পা -মেটম করেত হেব।’ িতিন একবার চিকেতর জন  মৃতেদেহর পােন দৃি  িফরাইয়া
বিলেলন , ‘আমার িকছু বলবার নই , আপনার যা কতব  তাই ক ন।’

িতিন িসঁিড়র িদেক পা বাড়াইেল এ ক র বিলেলন , ‘যিদ আপি  না থােক ,
আপনােক দুচারেট  করেত চাই।’

সে াষবাবু থািময়া িগয়া বিলেলন , ‘আপি  িকেসর? আপনারা বসুন , আিম এখিন
আসিছ। রিব , এঁেদর খাবার-ঘের বসাও। আর িচংিড় , তুিম এঁেদর জেন  চা-জলখাবােরর
ব ব া কর।’

িতিন উপের চিলয়া গেলন। রিববামী সামেন আিসয়া বিলল , ‘আপনারা আসুন আমার
সে ।’

এ ক র একজন অিফসারেক মৃতেদেহর কােছ দাঁড় করাইয়া রিববমার অনুসরণ
কিরেলন , আমরাও তাঁহার সে  চিললাম।

পাঠেকর সুিবধার জন  এইখােন বািড়র একিট ান দওয়া হইল।



সে াষবাবুর ভাজন-ক িট বশ বড় , ল া টিবেল বােরা- চৗ  জন একসে  বিসয়া
আহার কিরেত পাের। আমরা িগয়া চয়ার িলেত উপিব  হইলাম। ল  কিরলাম , যুগলচাঁদ ,
নংিট ও িচংিড় আমােদর সে  আেস নাই। রিববমা বিসল না , কতার আগমেনর তী য়
ােরর কােছ দাঁড়াইয়া রিহল।

 
এ ক র’র পােশর চয়াের ব ামেকশ বিসয়ািছল , িজ াসা কিরল , ‘ হন মি েকর

ঘরটা দেখিছ নািক?’
এ ক র বিলেলন , ‘ মাটামুিট দেখিছ! অিত সাধারণ একটা শাবার ঘর।

আসবাবপ ও বিশ িকছু নই।’
ব ামেকশ বিলল , ‘িচিঠপ ?’
এ ক র বিলেলন , ‘এখনও ভাল কের দখা হয়িন। যাবার আেগ আর একবার

দেখ যাব। তুিম দখেব?
‘ দখব।’
এই সময় য অিফসারিট লাশ পাহারা িদেতিছল , স আিসয়া এ ক রার কােনর

কােছ খােটা গলায় বিলল , ‘ভ ান এেসেছ , লাশ রওনা কের দব?
এ ক র বিলেলন , ‘দাও।’
অিফসার চিলয়া গল। আমরা িন  বিসয়া রিহলাম। খালা ােরর কােছ দাঁড়াইয়া

রিববমা হল-ঘেরর িদেক অপলক চািহয়া িছল , আমরা তাহার চ ু  িদয়াই যন মৃতেদহ
ানা রেণর কাযটা দিখেত পাইলাম। েণেকর জন  তাহারা মে ালীয় চােখ একটা
ু িধত অতৃ  লালসা দখা িদয়াই িমলাইয়া গল। এই পলেকর দৃি  জানাইয়া িদয়া গল ,
সে টাির রিববমার মন হনা স ে  স ূণ িনরাস  িছল না।

তারপর সে াষবাবু আিসয়া টিবেলর শীষি ত চয়াের বিসেলন। িতিন শৗিখন
কশ-বাস ত াগ কিরয়া মামুিল আটেপৗের জাম-কাপড় পিরয়ােছন। উপেবশন কিরয়া
বিলেলন , ‘রিব , িসগােরট িনেয় এস।’

রিববমা তাড়াতািড় িসগােরট আিনেত গল , সে াষবাবু এ ক র’র পােন চািহয়া
বিলেলন , ‘আপিন বাধহয় হনা স ে  আমােক  করেত চান? দুঃেখর িবষয় , তার কথা
আিম িবেশষ িকছু জািন না। মেয়টােক আ য় িদেয়িছলাম বেট , িক  তােক ভাল কের
জািনবার সুেযাগ হয়িন। এেক তা আিম বািড়েত কম থািক , তাছাড়া হনাও খুব িম েক
মেয় িছল না। যােহাক—‘

রিববমা িসগােরেটর কৗটা ও দশলাই আিনয়া সে াষবাবুর স ুেখ রািখল , িতিন
কৗটার ঢাকা খুিলয়া আমােদর স ুেখ ধিরেলন—’আসুন।’ িসগােরট লাইেত লইেত
ব ামেকশ একটু হািসয়া বিলল , ‘ েনিছলাম এ বািড়েত ধূমপান িনিষ ।’

সে াষবাবু ঈষৎ কুিট কিরয়া বিলেলন , ‘আপনােদর জেন  িনিষ  নয়।’ িতিন িনেজ
একটা িসগােরট মুেখ িদেলন , দশলাই িলয়া আমােদর িদেক বাড়াইয়া িদেলন।

‘এবার িক  করেবন ক ন।’
এ ক র রাইটার জমাদারেক ইশারা কিরেলন , স খাতা- পি ল বািহর কিরল।

তখন ে া র আর  হইল।
 : হনার বাবার নাম িক?

উ র : কমল মি ক।
 : কমল মি ক আপনার ব ু  িছেলন?

উ র : হ াঁ। তাঁেক ায় পেনেরা বছর ধের িচনতাম। ব বসার সূে  আমােক
ভারতবেষর সব  ঘুের বড়ােত হত , এখেনা হয়। কমল মি েকর সে  ঢাকায় জানােশানা



হেয়িছল , তারপর েম ঘিন তা হয়।
 : তাহেল হন কলকাতায় আসবার আেগও তােক দেখেছন?

উ র; অেনক বার। ওর িতন-চার বছর বয়স থেক ওেক দখিছ।
; ওেক আ য় দবার ফেল বািড়েত কান চা েল র সৃি  হেয়িছল িক?

একটু থমিকয়া িগয়া সে াষবাবু বিলেলন , ‘আমার ী অস  হেয়িছেলন। তাঁর
িচবাই আেছ; হনা পািক ােনর মেয় , তার আচার-িবচার নই , এই অিছলায় িতিন
হনােক িনেজর হাঁিড়- হঁেশল থেক খেত িদেত অস ত হেয়িছেলন। কােছই একটা
হােটল আেছ , সখান থেক হনার খাবার আনার ব ব া কের িদেয়িছলাম।’

; আর কউ আপি  কেরিন?
উ র : আর কা র আপি  করার সাহস নই।

 : বািড়েত কা র সে  হনার মলােমশা িছল না?
উ র : মলােমশার বাধা িছল না। তেব হনা িম েক মেয় িছল না , বাপ-মােয়র

মৃতু র শকটাও বাধহয় সামেল উঠেত পােরিন। তাই স একা-একাই থাকেতা , িনেজর ঘর
ছেড় বড় একটা বরেতা না।

 : স রাজ সে েবলা ততলার ছােদ উেঠ। বড়ােত আপিন জােনন?
উ র : আেগ জানতাম না , আজ জানেত পেরিছ।

; কার কােছ জানেত পারেলন?
উ র : য আমােক টিলেফােন মৃতু -সংবাদ িদেয়িছল তার কােছ।

: ক মৃতু -সংবাদ িদেয়িছল?
সে াষবাবু িকছু ণ গােল হাত িদয়া রিহেলন , তারপর মুখ তুিলয়া বিলেলন , ‘তাই

তা , ক খবর িদেয়িছল তা তা ল  কিরিন। আিম যখােন িছলাম। সখানকার িঠকানাও
তা কউ জােন না।’ িতিন হঠাৎ রিববমার িদেক তী  চ ু  িফরাইয়া বিলেলন , ‘রিব।’

রিববমা গাঢ় ের বিলল , ‘আেজ  না , আিম ফান কিরিন।’
আমরা একবার মুখ তাকাতািক কিরলাম। এ ক র বিলেলন , ‘ টিলেফােন গলার

আওয়াজ েন িচনেত পােরনিন?’
সে াষবাবু বিলেলন , ‘খবরটা পাবার পর অন  কান  মেনই আেসিন। িক –’
এ ক র এবার অিনবায  কিরেলন , ‘আপিন কাথায় িছেলন?’
সে াষবাবুর মুেখ ঈষৎ র স ার হইল , িতিন এেক এেক আমােদর সকেলর মুেখর

উপর দৃি  বুলাইয়া বিলেলন , ‘একথা জানা িক িনতা াই দরকার?’
এ ক র একটু অ ি  বাধ কিরেতেছন , তাহা তাঁহার ভাবভ ী হইেত কাশ

পাইল; িতিন অ িতভভােব বিলেলন , ‘আমােক মা করেবন , িক  হন মি েকর মৃতু
স ে  আিম এখেনা িনঃসংশয় হেত পািরিন। খুব স ব স অসাবধােন ছাদ থেক িনেজই
পেড় িগেয়িছল , িক  কউ তােক ছাদ থেক ঠেল ফেল িদেয়িছল— এ স াবনাও
এেকবাের বাদ দওয়া যায় না। তাই সব কথা আমােদর জানা দরকার।’

সে াষবাবু  তুিলয়া িকছু ণ এ ক র’র পােন চািহয়া রিহেলন , তারপর বিলেলন ,
‘ হনেক কউ ঠেল ফেল িদেয়িছল এ স াবনাও আেছ?’

এ ক র বিলেলন , ‘আে  আেছ।’
সে াষবাবু ঈষৎ গলা চড়াইয়া বিলেলন , ‘িক  ক তােক মারেব? কন মারেব?’
এ ক র মাথা নািড়য়া বিলেলন , ‘তা এখেনা জািন না। িক  সব স াবনাই

আমােদর অনুস ান কের দখেত হেব।’
সে াষবাবু আবার িকছু ণ গােল হাত িদয়া বিসয়া রিহেলন , তারপর সহসা খাড়া

হইয়া বিসেলন; কড়া চােখ আমােদর সকলেক িনরী ণ কিরয়া কড়া সুের বিলেলন , ‘ বশ ,



কাথায় িছলাম বলিছ। িক  এটা আমার জীবেনর একটা কথা , এ িনেয় যন কথা-
চালাচািল না। হয়।’

‘কথা-চালাচািল হেব না। আপিন যা বলেবন , অফ- রকড থাকেব।’ এ ক র অন
পুিলস কমচারীেদর ইশারা কিরেলন , তাহারা উিঠয়া হল-ঘের গল , রাইটার জমাদারও খাতা
ব  কিরয়া না কিরল। ব ামেকশ উিঠবার উপ ম কিরয়া বিলল , ‘আমরাও তাহেল
পােশর ঘের িগেয় বিস।‘

সে াষবাবু হাত তুিলয়া দৃঢ় ের বিলেলন , ‘না , আপনারা বসুন। আপিন উপি ত
আেছন ভালই হল , আিম আপনােক আমার পািরবািরক াথর ার কােজ িনযু  করলাম।’

ব ামেকশ আবার বিসয়া পিড়ল। সে াষবাবু আর-একটা িসগােরট ধরাইয়া মৃদু মৃদু
টান িদেত লািগেলন , আমরা অেপ া কিরয়া রিহলাম।

িচংিড় ােরর িনকট হইেত গলা বাড়াইয়া িজ াসা কিরল , চা িনেয় আসব?
সে াষবাবু বিলেলন , ‘এস।’
িচংিড় ঘের েবশ কিরল। তাহার িপছেন খাবার ও চােয়র  লইয়া দুইজন ভৃত ।

িচংিড় আমােদর সামেন চা ও জলখাবােরর রকিব রািখেত রািখেত একবার িব ফািরত
নে  ব ামেকেশর পােন চািহল। নংিটর িনকট িন য় ব ামেকেশর পিরচয় িনয়ােছ।
তাহার দৃি েত কৗতূহল ছাড়াও এমন িকছু িছল , যাহা িনণয় করা কিঠন। বাধহয় স মেন
মেন ভয় পাইয়ােছ।

সে াষবাবু বিলেলন , ‘বাইের যাঁরা আেছন তাঁেদরও দাও।’
িচংিড় চাকরেদর লইয়া হল-ঘের গল , রিববমা বািহের িগয়া িনঃশে  ার ভজাইয়া

িদল।
আমরা পানাহাের মেনািনেবশ কিরলাম। সে াষবাবু কবল এক পয়ালা চা

লইয়ািছেলন , িতিন তাহােত একটু মৃদু চুমুক িদয়া আমােদর িদেক না চািহয়াই বিলেত আর
কিরেলন , ‘আিম অকল  চিরে র লাক নই , িক  সজেন  িনেজেক ছাড়া কাউেক দাষ
িদই না। আমার অসংখ  দােষর মেধ  একটা দাষ , আিম কীতন নেত ভালবািস।’

আমরা মুখ তুিলয়া চািহলাম। রাজনীিতর ে  সে াষবাবু িবখ াত ব া্ ◌্ , িতিন য
তাঁহার কথা মম শীী ভ ীেত বিলেবন তাহােত সে হ রিহল না। ব ত তাঁহার

াবনার বিচে  িতিন আমােদর অখ  মেনােযাগ আকষণ কিরয়া লইেলন।
আর-এক চুমুক চা পান কিরয়া িতিন িসগােরেট ল া টান িদেলন , তারপর পয়ালার

মেধ  িসগােরেটর দ াংশ ফিলয়া এক পােশ সরাইয়া রািখেত রািখেত বিলেত আর
কিরেলন,–

‘কীতন-গাইেয় সুকুমারীর নাম বাধহয় আপনারা েনেছন। গান গাওয়া তার ব বসা ,
টাকা িনেয় সভায়-মজিলেশ গান গায়। দশ বছর আেগ তার গান েন আিম মু
হেয়িছলাম। আমার দা ত -জীবন সুেখর নয় , আিম সুকুমারীর িত আকৃ  হেয়িছলাম।
তখন সুকুমারীর বয়স বাইশ- তইশ বছর। িকছুিদন লুিকেয় তার বািড়েত যাতায়াত
কেরিছলাম , তার সে  আমার ঘিন তা হেয়িছল। িক  তার বািড়েত নানা রকম লাক
আসত , কউ গান নেত আসত , কউ বায়না িদেত আসত। দখলাম , এখােন যাতায়াত
করা আমার পে  িনরাপদ নয়।

‘আপনারা জােনন , আমার জীবন রাজনীিতর সে  ঘিন ভােব জিড়ত। াধীনতার
যুে  দশ-িবভােগর সময় দুই পে র মেধ  দূেতর কাজ কেরিছ। রাজনীিতর ে  আমার
খ ািত আেছ , িতপি  আেছ। তমিন আবার শ ও আেছ। শ প  যিদ আমার নােম
কল  রটাবার সুেযাগ পায় , তাহেল আমার যশ পদমযাদা িকছুই থাকেব না। ভেব-িচে
আিম এক কাজ করলাম , বনােম একিট ছা  বািড় ভাড়া িনলাম। উে শ  , সুকুমারীেক



সখােন িনেয় িগেয় তুিলব , তার কাশ  গািয়ক-জীবন শষ হেব। িক  সুকুমারী তােত
রাজী হল না। শষ পয  ি র হল স িনেজর বাসােতই থাকেব এবং গােনর ব বসা
চালােব , কবল হ ার মেধ  দুিদন , শিনবার এবং রিববার , স আমার ভাড়া-করা গাপন
বািড়েত এেস থাকেব। আিম সখােন এমনভােব যাতায়াত করব য কউ জানেত পারেব
না।

‘গত দশ বছর ধের এইভােব চেলেছ। আিম শিনবার িবেকেলর িদেক অিফেসর কাজ
সের সখােন চেল যাই , তারপর সামবার সকােল সখান থেক সটান অিফেস যাই।
আজও তাই হেয়িছল , বলা আ াজ সােড় িতনেটর সময় সখােন িগেয়িছলাম। তারপর—
রাি  আটটার সময় টিলেফান পেয় তৎ ণাৎ চেল এলাম।’ তাঁহার মুেখ নীরস ব  ফুিটয়া
উিঠল , ‘এই আমার অ ািলবাই।’

ব ে র খাঁচা হজম কিরয়া এ ক র িবনীত ের বিলেলন , ‘ধন বাদ। খৃ তা মা
করেবন , আর দু-একটা  কেরই আপনােক িন ৃ িত দব। ভাড়ােট বািড়েত চাকর-বাকর
কউ আেছ?

সে াষবাবু বিলেলন , ‘না , ইে  কেরই চাকর রািখিন। েত ক শিনবার দুপুরেবলা
সুকুমারী িনেজর বাসা থেক ভাড়ােট বাসায় চেল আেস , ঘরেদর পির ার কের রােখ। আিম
িবেকলেবলা যাই। তারপর সামবাের আিম অিফেস চেল যাবার পর , স বািড়েত তালা িদেয়
িনেজর বাসায় িফের যায়। হা ার বািক িদন বািড় ব  থােক।’

 : টিলেফান রেখেছন কন?
উ র : িনেজর জন  নয় , সুকুমারীর জেন । স য-সময় ভাড়ােট বািড়েত থােক , স-

সময় িনেজর বাসার সে  যাগােযাগ রাখেত চায়। িক  াইেভট ন র , িডেরকটিরেত
পােবন না।

 : সে টািরেক ন র বেলনিন?
উ র : না।

 : কার জানা স ব?
উ র : কা র জানা স ব নয়। আিম কাউেক বিলিন , সুকুমারীও কাউেক বলেব না।

 : তাঁেক আপিন িব াস কেরন?
উ র : কির। আিম তােক মােস হাজার টাকা িদই। স িনেবাধ নয় , িনেজর পােয়

কুডুল মারেব না।
; আজ যখন টিলেফান পেলন , তখন আপিন িক করিছেলন?

উ র : কীতন নিছলাম। সুকুমারী চ ীদােসর পদ গাইিছল।
এ ক র ব ামেকেশর পােন চ ু  িফরাইেলন; ব ামেকশ িনঃশে  মাথা নািড়ল ,

অথাৎ , আর কান  নাই। তখন এ ক র গাে া ান কিরয়া বিলেলন , ‘আজ এই পয
থাক। ক  িদলাম , িকছু মেন করেবন না। আজ িক আপিন আবার–?’

‘না , িফের যাব না , বািড়েতই থাকব।’ সে াষবাবুর গভীর চােখ কৗতুেকর কটা
খিলয়া গল , িতিন বিলেলন , ‘আমার িপছেন চর লািগেয় আমার বাসার স ান পােবন
না।’

এ ক র িজভ কািটয়া বিলেলন , ‘না না , স িক কথা! আপনার  বাসা স ে
আমার িতলমা  কৗতূহল নই। আপিন যা বলেলন , আমােদর তদে র পে  তাই যেথ ।
কবল- মতী সুকুমারীর সে  একবার দখা করেত পারেল ভাল হত।’

‘তােক তার বাসার িঠকানায় পােবন।’ সে াষবাবু সুকুমারীর িঠকানা িদয়া উিঠয়া
দাঁড়াইেলন , ‘দশটা বােজ। আপনার কাজ বাধহয় এখেনা শষ হয়িন , যত ণ দরকার
থাকুন।। ব ামেকশবাব্ু , আপিন আমার প  থেক ই েপ েরর সে  থাকেবন তা?’



‘িন য়’ বিলয়া ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল।
সে াষবাবু বিলেলন , ‘আ া , আিম তাহেল িব াম কির িগেয়। একটু াি  বাধ

হে ।’
িতিন দৃঢ়পেদ ঘর হইেত বািহর হইয়া গেলন। তাঁহার শরীের াি র কান ল ণ

চােখ পিড়ল না। বাধহয় মেনর াি । বািড়েত এতবড় একটা দুঘটনা ঘিটয়া যাইবার
পর–

সে াষবাবু যভােব তাঁহার কথা কাশ কিরেলন তাহােত ঢাকাঢাকা ড় ড় নাই ,
িনেজর স ে  সাফাই গাঁিহবার চ া নাই—জীবেনর গৃঢ় সত  কথা যখন বিলেতই হইেব
তখন ভােব বলাই ভাল। তবু তাঁহার িনমম সত বািদতা আমার মনেক পীড়া না িদয়া
পািরল না। িতিন পাকা ব বসায়ী এবং ঝানু রাজনীিত  , তাঁহার চিরে  এই কােলা দাগটা না
থািকেলই বাধহয় ভাল হইত।

এ ক র ব ামেকশেক  কিরেলন , ‘অতঃপর?’
ব ামেকশ বিলল , ‘চল , হনার ঘরটা একবার দেখ যাই।’
‘চল।–ছােদ যােব নািক?’
‘যাব। এেসিছ। যখন , যা-যা ব  আেছ সবই দেখ যাই।’
হল-ঘেরর গাল টিবেলর কােছ বিসয়া পুিলেসর বািক কমচারীরা িন ের বাক ালাপ

কিরেতিছেলন , রিববমা ছাড়া বািড়র লাক আর কহ উপি ত িছল না। হনীর ঘর ডাইিনং-
ম হইেত কানাকুিনভােব হল-ঘেরর অপর াে । [ ান পশ ]। হনার ঘেরর ার ঈষৎ

উ ু  , আেলা িলেতেছ। আমরা িতনজেন ঘের েবশ কিরলাম। রিববমা আমােদর িপছন
িপছন আিসল।

ঘরিট বশ বড়। সদেরর িদেক ধনুরাকৃিত বড় জানালা , পূবিদেকর দয়ােলও একিট
সাধারণ জানালা আেছ। এই জানালার সামেন টিবল ও চয়ার , পােশ বইেয়র শলফ।
ঘেরর অন  পােশ সংকীণ একহারা খােটর উপর িবছানা পাতা; খােটর নীেচ বড় বড় দু’িট
সুটেকস দখা যাইেতেছ। উ রিদেকর দয়ােলর কােণ একিট স  দরজা সংল
বাথ েমর সিহত সংেযাগ াপন কিরয়ােছ। ঘের আসবােবর বা ল  নাই , তাই ঘরিট বশ
পির  দখাইেতেছ। স বত হনাও পির  ভােবর মেয় িছল।

ঘেরর মাঝখােন দাঁড়াইয়া চািরিদেক দৃি পাত কিরেত কিরেত ব ামেকশ বিলল,
‘ঘেরর দরজা িক খালা িছল?’

এ ক র বিলেলন , ‘না , তালা লাগােনা িছল। মৃতেদেহর হােত একটা চামড়ার হ া -
ব াগ িছল , তার মেধ  চািবর িরঙ পাওয়া গেছ। এই য।’ িতিন পেকট হইেত একিট চািবর
গাছা বািহর কিরয়া িদেলন।

চািব হােত লইয়া ব ামেকশ বিলল , ‘ হনা তাহেল ঘের তালা িদেয় ছােদ িগেয়িছল।’
এ ক র বিলেলন , ‘তাই তা দখা যাে ।’
রিববমা মুেখর সামেন মুি  রািখয়া কািশর মত একটা শ  কিরল। ব ামেকশ তাহার

িদেক চ ু  িফরাইেল স বিলল , ‘ হনা দার খুেল রেখ ঘর থেক কখেনা এক পা ব েতা
না , যখিন ব েত দাের তালা িদেয় ব েতা।’

ব ামেকশ বিলল , ‘তাই নািক? গাড়া থেকই এই রকম , না , কান উপল
হেয়িছল?’

‘ গাড়া থেকই এই রকম।’
ব ামেকশ আর িকছু বিলল না , চািবর িরঙ পযেব ণ কিরয়া বিলল , ‘পাঁচটা চািব

রেয়েছ দখিছ। একটা তা দােরর তালার চািব। আর অন েলা?’
এ ক র বিলেলন , ‘বািক েলার মেধ  দুেটা হে  সুটেকেসর চািব। অন  দুেটা



কাথাকার চািব জানা গল না।’
ব ামেকশ চািব িল এেক এেক পরী া কিরয়া বিলল , ‘একটা চািবেত ন র খাদাই

করা রেয়েছ-৭ ন র। দখ তা , এ চািবটা কাথাও লােগ িক না।’
এ ক র চািবিট দিখয়া বিলেলন , ‘না। য চািব দুেটার তালা পাওয়া যাে  না , এটা

তারই একটা।’
‘ টিবেলর দরােজ। গা-তালা নই?’
‘আেছ। িক  দরাজ েলা সব খালা। চািব নই।’
‘ ঁ।–িক মেন হয়?’
দু’জেন চােখ চােখ েণক চািহয়া রিহল , শেষ এ ক র বিলেলন , ‘বলা শ ।

অেনক সময় দখা যায়। তালা হািরেয় গেছ , িক  চািবটা িরেঙ রেয় গেছ।’
ব ামেকশ রিববমার িদেক চািহয়া বিলল , ‘আপিন িকছু বলেত পােরন?’
রিববাম ঘাড় নািড়ল , ‘এ-ঘেরর িভতেরর কথা আিম িকছু বলেত পাির না। এই থম

ঘের ঢুকলাম।’
ব ামেকশ গলার মেধ  শ  কিরল , চািবর গাছা এ ক র- ক ফরৎ িদয়া টিবেলর

সামেন িগয়া দাঁড়াইল।
একিদেক দরাজযু  টিবল , লাল বনাত িদয়া ঢাকা , তাহার উপর দু-একিট বই

ছাড়া আর িকছু নাই। তারপর চােখ পিড়ল লাল বানােতর উপর একিট লাল গালাপফুল
পিড়য়া আেছ। ঘের ফুলদািন নাই , গালাপফুলটা এমন অনাদৃতভােব পিড়য়া আেছ য ,
আ য লােগ।

ব ামেকশ ফুলিটেক শ কিরল না , স ুেখ ঝুিকয়া সিট ভালভােব দিখল , তারপর
টিবেলর িশয়ের খালা জানালার িদেক চাখ তুিলয়া বিলল , ‘তাজা ফুল। বাগােন
গালাপফুল আেছ?’ জানালার বিহভােগর দৃশ  অ কাের দখা যাইেতিছল না।

রিববমা বিলল , ‘আেছ।’
ব ামেকশ এ ক র- ক বিলল , ‘ গালাপটা দেখ কী মেন হয়? এমনভােব টিবেলর

ওপর পেড় আেছ কন?’
এ ক র নীরেব জানালার বািহের অ ুিল িনেদশ কিরেলন।
ব ামেকশ ঘাড় নািড়য়া সায় িদল , ‘আমারও তাই মেন হে । হনা যখন ঘের িছল

না , সই সময় কউ বাগান থেক ফুলটা তুেল জানালার গরােদর ফাঁেক টিবেলর ওপর
ফেল িদেয়েছ।’ আমােদর সকেলর চ ু  রিববমার িদেক িফিরল , সকেলর চােখ একই -
ক ফলেত পাের?

রিববমা িক  আমােদর িজ াসু চ ু  এড়াইয়া এিদেক-ওিদেক চািহেত লািগল , শেষ
বিলল , ‘আিম িকছু জািন না।’

ব ামেকশ িন াস ফিলয়া দরাজ িল খুিলয়া খুিলয়া দিখেত লািগল , আিম বইেয়র
শলেফর সামেন িগয়া দাঁড়াইলাম।

দু-সাির বই। থম সািরেত রবী নােথর স িয়তা , সেত ন দে র কাব স য়ন ,
নজ েলর সি তা এবং আধুিনক লখকেদর রিচত কেয়কিট কেথাকািহনীর পু ক। ি তীয়
সািরেত অেনক িল ইংেরিজ উপন ােসর সুলভ সং রণ। হনা িবেদশী রহস - রামাে র
বইও পিড়ত।

‘অিজত , দ ােখা।’
আিম িফিরয়া দিখলাম , ব ামেকশ দরাজ হইেত একিট ফেটা াফ বািহর কিরয়ােছ

এবং একদৃি  তাহা দিখেতেছ। কাডেবােডর উপর আটা পা কাড সাইেজর ছিবেত কবল
একিট রমণীর িতকৃিত! আিম এক নজর দিখয়া বিলয়া উিঠলাম , ‘ হনার ফেটা।’



ব ামেকশ মাথা নািড়য়া বিলল , ‘না। ছিবটা কেয়ক বছেরর পুরেনা , দখিছ না হলেদ
হেয় গেছ , অথচ মিহলািটর বয়স পঁিচেশর কম নয়। হনা হেত পাের না , বাধহয় হনার
মা। হনা এত প কাথা থেক পেয়িছল বাঝা যাে ।’

হনােক জীিবত অব ায় দিখ নাই , মৃতেদহ দিখয়া প অনুমান কিরয়ািছলাম।
এখন এই ফেটা দিখয়া মেন হইল , হনােক জীব  অব ায় দিখেতিছ। ধু প নয় ,
অফুর  াণশি  সবা  িদয়া িবছুিরত হইেতেছ।

ব ামেকশ ছিবটা এ ক র-র হােত িদয়া বিলল , ‘এটা রােখা। সে াষবাবুেক
িজে স করেত হেব ছিবটা হনার মােয়র িকনা।’

এ ক র ছিবিট লইয়া চাখ বুলইেলন , রিববমা গলা বাড়াইয়া দিখয়া লইল।
লাকিটর চাখ-মুখ দিখয়া িকছু বাঝা যায় না , িক  ােণ যেথ  কৗতূহল আেছ।

এ ক র ফেটা পেকেট রািখেলন , বিলেলন , ‘আ া। দরােজ আর িকছু পেল?’
না। খুচেরা দু-চারেট পয়সা আেছ; এমন িকছু নই। রিববাব্ু , হনার নােম িচিঠপ

আসত িকনা। আপিন জােনন?’
রিববমা বিলল , ‘িচিঠ আসার সময় আিম বািড়েত থািক না। নংিট িকংবা িচংিড়

বলেত পাের।’
আর িকছু না বিলয়া ব ামেকশ বইেয়র শলেফর কােছ আিসল , বই িলর মলােটর

উপর একবার চাখ বুলাইয়া স িয়তা বইখািন হােত লইল। মলাট খুিলেতই দখা গল ,
এক টুকরা গালাপী কাগজ ভাঁেজর মেধ  রিহয়ােছ। কাগেজর উপর চার ছ  হােতর লখা!
ব ামেকশ কাগজিট দু’ আঙুেল তুিলয়া ধিরয়া দিখেতেছ , রিববমা বেকর মত সিদেক গলা
বাড়াইল। ব ামেকশ িক  তাহােক লখািট পিড়েত িদল না , চ   কিরয়া কাগজ পেকেট
পুিরল। রিববমার মুেখ ভােবা র হইল না বেট , িক  তাহার াণটা য ঐ লখািট পিড়বার
জন  আকুিল-িবকুিল কিরেতেছ , তাহা অনুমান করা শ  হইল না।

ব ামেকশ এেক এেক অন  বই িল খুিলয়া দিখেত আর  কিরল , এ ক র এবং
আিম দুইপােশ দাঁড়াইয়া তাহার কাযকলাপ দিখেত লািগলাম। আমােদর িপছেন রিববাম
অতৃ  তীয়ার মত ঘুিরয়া বড়াইেত লািগল। আমােদর িপছেন থািকয়া স দিখেত
পাইেতেছ না। আমরা িক কিরেতিছ , তাই দুিনবার কৗতূহেল ছটফট কিরেতেছ। এত
কৗতূহল িকেসর?

উপেরর থােক বাংলা বই িলেত আর িকছু পাওয়া গল না। বই িলর থম পৃ ায়
পির  মেয়িল ছাঁেদ লখা আেছ- হন মি ক।

নীেচর থােকর ইংেরিজ বই িলেতও কাগজপ  িকছু নাই , িক  একিট িবষেয়
ব ামেকশ আমােদর দৃি  আকষণ কিরল। কেয়কিট বইেয়র নাম-পৃ ায় রবার া  িদয়া
ঢাকার একিট পু ক-িবে তার নাম ছাপা আেছ। এ ক র  তুিলয়া ব ামেকেশর পােন
চািহেলন , আিমও লু তুিললাম। িক  ব ামেকশ িকছু বিলল না; রিববমার সাি ধ বশতাই
বাধহয় মুখ খুিলল না।

বই দখা শষ হইেল ব ামেকশ বিলল, ‘সুটেকস দুেটােত িক আেছ, খাল না
একবার দিখ।‘

এ ক র চািবর গাছা বািহর কিরয়া সুটেকস দু’িট খুিলেলন। দখা গল , তােদর
মেধ  নানা জাতীয় মেয়িল পাশাক থের থের সাজােনা রিহয়ােছ। শািড়- াট-ঘাঘরাওড়না-
কািমজ-পায়জামা ভৃিত সবজাতীয় পির দ। সবই দামী িজিনস। ব ামেকশ স িল
উ াইয়া পা াইয়া দিখল , তারপর িন াস ফিলয়া বিলল , ‘না , কােজর িজিনস িকছু নই।
বাথ মটা তা তুিম দেখছ?’

এ ক র বিলেলন , ‘ দেখিছ। িবেশষ ব  িকছু নই।’



‘আিমও একবার দেখ যাই।’ ব ামেকশ বাথ েম েবশ কিরল। িমিনট দুই-িতন
পের িফিরয়া আিসয়া বিলল , ‘চল , এবার ছােদ যাওয়া যাক।’

ঘেরর দরজা হইেত কেয়ক পা সামেনর িদেক িসঁিড় আর  হইয়ােছ। বশ চওড়া
বাহাের িসঁিড়। ব ামেকশ িসঁিড়র নীেচর ধােপ িফিরয়া দাঁড়াইয়া বিলল , রিববাব্ু , আপিন আর
আমােদর সে  আসেবন না , ছাদ আমরা িনেজরাই দেখ িনেত পারব।’ কথা িল বলার
ভ ীেত এমন একিট দৃঢ়তা িছল য , রিববমা আর অ সর হইল না , িসঁিড়র পদমূেল
দাঁড়াইয়া রিহল। আমরা উপের উিঠয়া গলাম।

দাতলােক শ কিরয়া িসঁিড় ততলায় উিঠয়া িগয়ােছ, মাড় ঘুিরয়া  সময় ি তল
যতখািন দখা গল এক নজের দিখয়া লইলাম। হল-ঘেরর উপের অিবকল আর একিট
হল-ঘর , সামেনর িদেক দুই কােণ দু’িট ঘর। তফাৎ এই য , নীেচর তলায় িপছেনর
দয়ােলর দরজা িছল না , ি তেল সাির সাির িতনিট দরজা। অথাৎ , নীেচর রা াঘর
ভাঁড়ারঘর ভৃিতর উপের কেয়কিট শয়নক  , দরজা িল উপেরর হল-ঘেরর সিহত
তাহেদর যাগসাধন কিরয়ােছ।

ি তেল িসঁিড় যখােন শষ হইয়ােছ সখােন একিট ব  ার। এ ক র িছিটিকিন
খুিলয়া ার উ ু  কিরয়া িদেলন এবং ােরর পােশ একিট সুইচ িটিপয়া ছােদর আেলা
িলেলন; াড় লাইেটর আেলায় কা  ছাদ উদভািসত হইল।

আমরা িতনজেন ছােদ পদাপণ কিরলাম। ব ামেকশ থেমই দরজাটা পরী া কিরয়া
বিলল , ‘িভতের এবং বাইের দুিদক থেকই দরজা ব  করার ব ব া আেছ দখিছ; িভতের
িছিটিকিন বাইের িশকল। এ ক র , তুিম যখন ছােদ এেসিছেল তখন িক দরজা ব  িছল?’

এ ক র বিলেলন , ‘না , দুিদক থেকই খালা িছল।’
বদু িতক বন ােলাক তা িছলই , উপর  এত েণ কৃ পে র খ চ  মাথা

তুিলয়ােছ। আমরা ছােদর মাঝখােন িগয়া দাঁড়াইলাম।
ছাদিট কা  , ইহার উপর সু র একিট টিনস- কাট তির করা চেল। ছাদ িঘিরয়া

িনেরট গাঁথুিনর আিলসা , আিলসার গােয় বািহর হইেত বাঁেশর ডগা উচু হইয়া আেছ , কবল
পূবিদেক

দূের বাগােনর সীমানায় একসাির দীঘ িসলভার পাইেনর গাছ। সমব বধােন দাঁড়াইয়া
বািড়িটেক যন হরীর মত িঘিরয়া রািখয়ােছ। ছাদ হইেত তাহােদর উ ি  মি েরর চুড়ার
মত দখাইেতেছ।

ব ামেকশ একবার চািরিদেক মু  ঘুরাইয়া সম  দৃশ টা দিখয়া লইল , তারপর
তাহার দৃি  ছােদর অভ ের িফিরয়া আিসল। ছােদ অন  িকছু নাই , কবল মধ েল একটু
পি মিদেক ঘিষয়া একিট মাদুর পাতা রিহয়ােছ এবং তাহার পােশ একেজাড়া মেয়িল
চিটজুতা।

একিট িচ  মন ে  ভািসয়া উিঠল; হনা ছােদ আিসয়া মাদুর পািতল , চিটজুতা
খুিলয়া তাহার উপর বিসল। তারপর-?

রিহল , তারপর মুখ তুিলয়া িজ াসা কিরল , ‘ হনা কান িদেক পেড়িছল?’
যিদেক ভারা বাঁধা নাই সই িদেক িনেদশ কিরয়া এ ক র বিলেলন , ‘এই িদেক।’
িতনজেন পূবিদেকর আিলসার িকনারায় িগয়া দাঁড়াইলাম। সামেনই চাঁদ। পঁিচশ হাত

দূের পাইনগােছর সাির মৃদু বাতােস মমর িন কিরেতেছ , যন হনার অপমৃতু  স ে
কে  জ না কিরেতেছ। তাহারা যিদ মানুেষর ভাষায় কথা বিলেত পািরত বাধহয়

ত দশীর সা  পাইতাম। ‘ঐখােন পেড়িছল!’ এ ক র নীেচর িদেক অ ুিল িনেদশ
কিরয়া দখাইেলন। আমরা উঁিক মািরয়া দিখলাম। পাইনগােছর ছায়ায় িবেশষ িকছু দখা
গল না। আিলসাটা আমার কামর পয  উঁচু , এক ফুট চওড়া। হনা আমার চেয় দেঘ



ছাটই িছল িন য় , স যিদ কােনা কারেণ নীেচর িদেক উঁিক মািরয়াও থােক , আিলসা
িডঙাইয়া পিড়য়া যাইবার স াবনা কম।

ব ামেকশও বাধকির মেন মেন মাপেজাক কিরেতিছল , এ ক র’র িদেক িফিরয়া
বিলল , ‘ ঁ। আলেসর খাড়াই আ াজ চার ফুট। হনির খাড়াই কত িছল?

এ ক র ব ামেকেশর মেনর কথা বুিঝয়া বিলেলন , ‘আ াজ পাঁচ ফুট িতন ইি ।
িক  তাহেলও অস ব নয়।’

‘অস ব বিলিন।’ ব ামেকশ ধীের ধীের আিলসার ধারা িদয়া পির মণ কিরল।
ভারা িল মািট হইেত ছাদ পয  মই রচনা কিরয়ােছ , একটু শ -সমথ মানুষ সহেজই মই
িদয়া উপের উিঠয়া আিসেত পাের।

ছাদ পিরদশন শষ কিরয়া ব ামেকশ ঈষৎ িনরাশ ের বিলল , অেনক রাত হেয়েছ ,
আজ এই পয  থাক। — হনীর ঘরটা িক সীল করেব?’

এ ক র বিলেলন , ‘সীল করার দরকার দিখ না। ও-ঘের হনার মৃতু র হয়িন।
উপর  আমরা দু’জেনই ঘরটা খানাত াশ কেরিছ।’

ব ামেকশ আর িকছু বিলল না। এ ক র আেলা িনভাইয়া িসঁিড় িদয়া নািময়া
চিলেলন , আমরা তাঁহার িপছেন চিললাম।

িনঃশে  নািমেতিছ। ি তল পয  নািময়া মাড় ঘুিরবার উপ ম কিরেতিছ , পােশর
িদক হইেত একটা চাপা তী  র কােন আিসল—’তুিম চুপ কের থাকেব , কােনা কথা
কইেব না।’

চিকেত ঘাড় িফরাইয়া দিখ ি তেল হল-ঘেরর অন  াে  রিববমাণ ও মতী
চােমিল মুেখামুিখ দাঁড়াইয়া আেছন। রিববমা আমােদর দিখেত পাইয়া বাধহয় িনঃশে

মতী চােমিলেক ইশারা কিরল, িতিন আমােদর িদেক িফিরয়া চািহেলন। তারপর ধারােলা
চােখ খর অসিহ ু তা ফুটাইয়া িতিন তপেদ িপছেনর একিট ঘের েবশ কিরেলন।

নীেচ নািময়া আিসয়া ব ামেকশ এ ক র’র িদেক বি ম কটা পাত কিরয়া বিলল ,
‘ নেল?’

এ ক র একটু ঘাড় নািড়েলন , বিলেলন , ‘চল , পুিলস-ভ ােন তামােদর বাসায়
প েছ িদেয় যাই।’

পরিদন রিববার সকাল সাতটার সময় ব ামেকশ ও আিম সেবমা  চােয়র পয়ালা
লইয়া বিসয়ািছ , ড়মুড় শে  নংিট ঘের েবশ কিরয়া বিলল , ‘ ব ামেকশদা , ভীষণ কা !’

ব ামেকশ  তুিলয়া বিলল , ‘ভীষণ কা !’
নংিট বিলল , ‘হ াঁ। একটা িসগােরট িদন।’
ব ামেকশ িসগােরট িদল , নংিট তাহা ধরাইয়া দুই-িতনটা ল া টান িদয়া বিলল ,

‘কাল রাি ের হনার ঘরটা ক আ ন লািগেয় পুিড়েয় িদেয়েছ।’
আিম বিললাম , ‘অ াঁ! বািড় পুেড় গেছ!’
নংিট বিলল , ‘বািড় নয় , ধু হনার ঘরটা পুেড়েছ। খাট-িবছানা , টিবল-আলমাির

িকছু নই , সব ছাই হেয় গেছ।’
ব ামেকশ িকছু ণ  হইয়া রিহল , শেষ বিলল , ‘রাি ের কখন তামরা জানেত

পারেল?’
নংিট বিলল , ‘আমরা রাি ের জািনব কােথেক , আমরা তা দাতলায় ই। রিববমা

নীেচর তলায় শায় , স-ই িকছু জানেত পােরিন। এেকবাের সকালেবলায় জনাজািন হল।’
‘তারপর?’
‘তারপর আর িক , বািড়েত চঁচােমিচ হ হ চলেছ। আিম সু ট কের পািলেয় এেসিছ

আপনােক খবর িদেত।’



‘ ঁ। ক ঘের আ ন িদেত পাের , বািড়র লাক না বাইেরর লাক?’
‘তা আিম িক কের বলব? রাি ের নীেচর তলার দরজা-জানালা সব ব  থােক।’
‘সকােল যখন দখেল তখন িক হনার ঘেরর জােনালা দুেটা খালা িছল?’
‘দরজা-জানালা সব পুেড় কয়লা হেয় িগেয়েছ , খালা িছল িক ব  িছল বাঝবার

উপায় নই। তেব–’ বিলয়া নংিট থািময়া গল।
ব ামেকশ  কিরল , ‘তেব িক?’
নংিটর িসগােরট আধাআিধ পুিড়য়িছল , বািক অেধক িনভাইয়া স সযে  পেকেট

রািখল , বিলল , ‘িসঁিড়র তলায় এক িটন পে াল রাখা থাকেতা , দখা গল িটন খািল।’
‘তার মােন—’ ব ামেকশ কথা অসমা  রািখয়া িচ ার মেধ  ডুিবয়া গল।
নংিট উিঠয়া পিড়ল , বিলল , ‘আিম পালাই। মািসমা যিদ জানেত পাের আিম বািড়

নই, রে  থাকেব না।’
ব ামেকশ মুখ তুিলয়া বিলল , ‘ বােসা। তামােক দু-একটা কথা িজে স করব।’
নংিট অিন াভের বিসয়া বিলল , ‘আর িক িজে স করেবন , যা জািন সব বেলিছ।

এবার আপিন বুি  খািটেয় বর ক ন , ক খুন কেরেছ।’
ব ামেকশ বিলল , ‘খুন কেরেছ তার কান মাণ এখেনা পাওয়া যায়িন। িক  স

যাক। য-সময় হনা ছাদ থেক পেড় যায় স-সময় তুিম কাথায়?’
নংিট বিলল , ‘আিম বািড়র মেধ  িছলাম না , িসগােরট খেত বিরেয়িছলাম।’
‘িক কের জানেল য , তুিম যখন িসগােরট খেত বিরেয়িছেল িঠক সই সময় হনা

ছাদ থেক পেড় যায়?’
‘ নুন। সােড় পাঁচটার একটু আেগ আিম যখন বািড় থেক ব ি  , তখন হনার

ঘেরর দার একটু ফাঁক হেয় িছল , দখলাম স খােট বেস কািঠ িদেয় পশেমর গি
বুনেছ। আধঘ া পের যখন িফের এলাম , তখন বািড়েত ভীষণ কা  , সেবমা  হনির লাশ
পাওয়া গেছ।’

‘ ক লাশ পেয়িছল?’
‘রিববমা।’
‘তুিম যখন ব ি েল তখন হল-ঘের আর কউ িছল?’
‘উদয়দা িছল , আর কউ িছল না।’
‘তুিম যখন িসগােরট খেয় িফের এেল তখন বািড়র সবাই বািড়েতই উপি ত িছল?’
নংিট একটু ভািবয়া বিলল , ‘ মেসামশাই ছাড়া আর সবাই উপি ত িছল।’
ব ামেকশ িকছু ণ চুপ কিরয়া ভািবল , তারপর বিলল , ‘আর একটা কথা। হনার

িচিঠপ  আসেতা। িকনা জােনা?’
নংিট দৃঢ় ের বিলল , ‘আসেতা না। সকাল িবেকল যখনই িচিঠ আেস , আিম

িপওেনর হাত থেক িচিঠ িনই। হনার নােম একটাও িচিঠ আজ পয  আেসিন।’
বাইেরর কা র সে  হনার কান যাগােযাগ িছল না?’
নংিট মাথা নািড়েত িগয়া থািময়া গল , তারপর কুি ত চে  ব ামেকেশর পােন

চািহল। ব ামেকশ বিলল , ‘কী?’
নংিট বিলল , ‘কথাটা বলেত ভুেল িগেয়িছলাম , ব ামেকশদা। তু  কথা বেলই

বাধহয় মেন িছল না—‘
ব ামেকশ বিলল , ‘ হাক তু  , বেল িন।’
নংিট ধীের ধীের ভািবয়া ভািবয়া বিলেত আর  কিরল , ‘ হনা আসবার দশ-বােরা

িদন পর থেকই ব াপারটা আর  হয়। আমােদর রা ায় বিশ গািড়- মাটেরর চলাচল নই ,
িনজন বড়মানুেষর পাড়া। একিদন িবেকলেবলা একটা ট াি  আে  আে  বািড়র সামেন



িদেয় চেল গল , তার ভতের একটা লাক বেস মাউথ-অগিন বাজাে । মাউথ-অগিন
জােনন তা। চশমার খােপর মত দখেত , ঠাঁেটর ওপর ঘষেল প াপেপা পাপেপা কের
বােজ-খুব জার আওয়াজ হয়—‘

‘জািন। তারপর বেল।’
ট াি  চেল গল , দুিতন িমিনট পের আবার উে  িদক থেক মাউথ-অগিন বাজােত

বাজােত বািড়র সামেন িদেয় গল। এই ঘটনার দশ-পেনেরা িমিনেটর মেধ  হনা ঘের তালা
লািগেয় ব েলা। আিম থমবার যাগােযাগটা বুঝেত পািরিন—’

‘ য লাকটা মাউথ-অগিন বাজাি ল তােক দেখিছেল?’
‘ দেখিছলাম। কাট-প া -পরা একটা লাক।’
‘তারপর!’
‘তারপর দশ-বােরা িদন চুপচাপ , হনা বািড় থেক ব েলা না। একিদন আিম

দাতলার বািড়র কাছাকািছ আসেতই তার ভতর থেক মাউথ-অগিন বেজ উঠেলা , আবার
বািড় পার হেয়ই থেম গল। িকছু ণ পের ট াি  িফের এল , বািড়র সামেন আর একবার
প াপেপা পাপেপা বািজেয় চেল গল। আিম ভাবেত লাগলাম , কী ব াপার , আমােদর বািড়র
সামেনই মাউথ-অগিন বাজায় কন? এমন সময় দিখ , হনা বািড় থেক বিরেয় যিদেক
ট াি  গেছ। সই িদেক চেল গল। হঠাৎ বুঝেত পারলাম , কউ হনােক ইশারা কের যায় ,
অমিন হনা তার সে  দখা করেত বেরায়।’

‘‘ হনা কখন িফের আসেতা?’
‘ঘ াখােনক পেরই িফের আসেতা।’
‘ কাথায় যায় তুিম জােনা?’
‘িক কের জানব? একবার হনার িপছু িনেয়িছলাম। বািড় থেক শাখােনক গজ দূের

রা ার ধাের ট াি টা দাঁিড়েয় িছল , হনা টুক কের তােত উেঠ পড়ল , ট াি  চেল গল।’
‘ ঁ। শষবার কেব হনা বিরেয়িছল?’
‘দশ-বােরা িদন আেগ। —আ া ব ামেকশদা , আজ তাহেল আিম পালাই , বডড দির

হেয় গল। সুিবেধ পেলই আবার আসব।’
‘আ া , এস।’
নংিট চিলয়া যাইবার পর ব ামেকশ অেনক ণ চুপ কিরয়া বিসয়া রিহল। অবেশেষ

আিম নীরবতা ভ  কিরয়া বিললাম , ‘িক বুঝছ?’
ব ামেকশ অন মন ভােব িসগােরট ধরাইেত ধরাইেত বিলল , ‘মাউথ-অগােনর

ব াপারটা গালেমেল ঠকেছ , িক  একটা িজিনস বাঝা যায়। হনা কলকাতা শহের নহাৎ
একলা িছল না! যােহাক , হনার মৃতু  স ে  িন য় হওয়া গল; অপঘাত মৃতু  নয় , তােক
কউ খুন কেরেছ। এখন –ম ৈমনাকিট ক?’

বিললাম , ‘ঘের য আ ন লািগেয়িছল স-ই িন য়।’
কথাটা ব ামেকেশর মনঃপূত হইল না , স মাথা নািড়য়া বিলল , ‘হেত পাের , আবার

না-ও হেত পাের। ব াপারটা বুেঝ দখ। একটা লাক হনােক খুন কেরেছ , তার মািটভ
আমরা জািন না। যৗন-ঈষা হেত পাের , আবার অন  িকছুও হেত পাের। িক  য- লাকটা
ঘের আ ন িদেয়েছ তার উে শ   বাঝা যাে ; হনার ঘের এমন একটা মারা ক
িজিনস আেছ যা স ন  কের ফলেত চায়। আমরা ঘরটা একবার মাটামুিট রকম ত াশ
কেরিছ , িক  মারা ক িকছু পাইিন। আবার ত াশ কের যিদ মারা ক ব িট খঁুেজ পাই!
অতএব পুিড়েয় শষ কের দাও।’

‘কী মারা ক িজিনস হেত পাের?’
‘হয়েতা কাগজ , এক টুকেরা কাগজ। বড় িজিনস হেল আমরা খঁুেজ পতাম।’



হঠাৎ মেন পিড়য়া গল , বিললাম , ‘ ব ামেকশ , সই গালাপী কাগেজর টুকেরা! তােত
িক লখা আেছ?’

ব ামেকশ দরাজ হইেত কাগেজর টুকরািট বািহর কিরয়া িদল , বিলল , ‘কিবতা।
পেড় দখ দিখ , কাব  হেয়েছ িক না।’

কিবতা পিড়লাম–
তামার হািসর িঝিলকটুকু

ছুিরর মত রইল িবঁেধ বুেক
িবনা দােষ শাি  িদেত
পাের তামার ঠাঁটদুিট টুকটুেক।

বিললাম , ম  নয় , অেনকটা সং ৃ ত উ ট কিবতার মত। ক িলেখেছ?
ব ামেকশ বিলল , ‘ওেদর বািড়েত কিব একজনই আেছ-যুগল।’
 
অপরাে  এ ক র য়ং জবানব ীর নকল লইয়া আিসেলন।
আজ তাঁহার চির  স ূণ আলাদা। আমােদর সে  ফি -িনি  কিরেলন , দুই চািরটা

মজাদার গ  বিলেলন , ব ামেকশ য পুিলেস যাগ না িদয়া শূেন াদের বন মিহষ তাড়াইয়া
বড়াইেতেছ তাহা মাণ কিরেলন , সমেয়ািচত পানাহার হণ কিরেলন; তারপর কােজর
কথায় উপি ত হইেলন। জবানব ীর ফাইল ব ামেকশেক িদয়া বিলেলন , ‘এই নাও , পেড়
দখেত পার। িক  তামার কান কােজ লাগেব না।’

ভু তুিলয়া ব ামেকশ বিলল , ‘কােজ লাগেব না কন?
এ ক র বিলেলন , ‘পুিলস-দ েরর মেত হনীর মৃতু  অপঘাত ছাড়া আর িকছু নয় ,

তদ  চালােনা িনরথক।’
ব ামেকশ িকছু ণ চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘আ ন লাগার খবর পেয়ছ?’
এ ক র বিলেলন , ‘ পেয়িছ। ওটা সমাপতন। ইে  কের কউ আ ন লািগেয়িছল

তার কান মাণ নই।’
ব ামেকশ একবার তী দৃি েত তাঁহােক িনরী ণ কিরয়া জানালার বািহের চািহয়া

রিহল। শেষ বিলল , ‘তাহেল সে াষবাবু আমােক য কাজ িদেয়িছেলন , সটা গল। তাঁর
পিরবািরক াথর ার আর দরকার নই।’

এ ক র হািসয়া বিলেলন , ‘না। তুিম তাঁেক আ াস িদেত পার পুিলস তাঁর
পিরবােরর ওপর আর কােনা জুলুম করেব না। —ভাল কথা , আ ন লাগার খবর পেয়
আিম সে াষবাবুর বািড়েত িগেয়িছলাম। িতিন উপি ত িছেলন। কাল হনার দরােজর মেধ
য ফেটা াফ পাওয়া িগেয়িছল , সটা তাঁেক দখলাম। িতিন বলেলন , ওটা হনার মােয়র
ছিব।’

ব ামেকশ ঘাড় নািড়ল , বিলল , ‘ময়না তদে  কী পেল?’
এ ক র বিলেলন , ‘এ রকম অব ায় যা আশা করা যায়। তার বিশ িকছু নয়।

পাঁজরার একটা হাড় ভে  ৎিপ েক ফুেটা কের িদেয়েছ , তৎ ণাৎ মৃতু  হেয়েছ। অন
কান জিটলতা নই।’

‘মৃতু র সময়?’
‘সােড় পাঁচটা থেক ছাঁটার মেধ ।’
তারপর এ ক র দু’ একটা হািস-তামাশার কথা বিলয়া ব ামেকেশর িপঠ

চাপড়াইয়া ান কিরেলন। ব ামেকশ অেনক ণ নীরেব বিসয়া রিহল।
আিম িজ াসা কিরলাম , ‘এ ক র িক খুব বুি মান লাক?’
ব ামেকশ আমার পােন চাখ তুিলয়া বিলল , ‘ওর বুি  কা র চেয় কম নয়।’



বিললাম , ‘ দােষর মেধ  পুিলস।’
‘হ াঁ, দােষর মেধ  পুিলস।’ ব ামেকশ জবানব ীর ফাইলটা তুিলয়া লইল।
আধঘ া পের জবানব ী পাঠ শষ কিরয়া স ফাইল আমােক িদল , বিলল , ‘িবেশষ

িকছু নই , দখেত পােরা।–আিম একটু ঘুের আিস।’
‘ কাথায় যা ?
‘অেনক িদন দাকােন যাওয়া হয়িন , যাই দেখ আিস ভাত িক করেছ।’
স চিলয়া গল। আিম ফাইল খুিলয়া জবানব ী পিড়েত আর  কিরলাম—
 
রবী নাথ বমণ। বয়স ৩৯। সে াষ সমা ােরর অন তম সে টাির। সে াষবাবুর

বািড়েত থােকন। বতন ৩৫০ টাকা।
আজ শিনবার। কত অিফস থেক চেল যাবার পর আিম আ াজ সােড় িতনেটর

সময় িফের আিস। হনা তখন কাথায় িছল আিম ল  কিরিন। স বত িনেজর ঘেরই
িছল।

আিম িকছু ণ িনেজর ঘের িব াম করলাম। সােড় চারেটর সময় চাকর চা-জলখাবার
এেন িদল , আিম খলাম। তারপর পাঁচটা নাগাদ বািড় থেক ব লাম। বাজাের িকছু
কনাকাটা করবার িছল , সাবান টুথেপ  দািড় কামাবার ড অ াসিপিরন , এই সব।

আিম যখন ব ই , তখন হল-ঘের কবল একজন মানুষ িছল-উদয়। তার সে
আমার কান কথা হয়িন , স িকছুই করিছল না , বুেক হাত বঁেধ ঘরময় ঘুের বড়াি ল।
উদয় কেলেজ পেড়। বইিক , তেব যখন ইে  চেল আেস , পড়া েনায় মন নই।

আিম বাজার কের িফরলাম ছাঁটার সময়। তখেনা অ কার হয়িন , আিম িনেজর ঘের
িজিনসপ  রেখ পুবিদেকর গালাপ-বাগােন গলাম। সখােন িকছু ণ বড়াবার পর হঠাৎ
নজের পড়ল বািড়র কােল মানুেষর চহারার মত িক যন একটা পেড় আেছ। কােছ িগেয়
দিখ- হনা।

চঁচােমিচ কের লাক ডাকলাম। চাকেররা ছুেট এল , যুগল আর উদয়ও এল-হ াঁ , ওরা
দু’জেনই বািড়েত িছল। সবাই িমেল ধরাধির কের লাশ বািড়েত িনেয় এলাম , তারপর
পুিলসেক ফান করলাম। না , কতা বািড়েত িছেলন না। শিনবার-রিববার িতিন বািড়েত
থােকন না। কাথায় থােকন আিম জািন না।

 
যুগলচাঁদ সমা ার। বয়স ২০। সে াষ সমা ােরর পু ।
আিম কেলেজ পিড়। আজ দুেটার পর াস িছল না , তাই িতনেটর সময় বািড় িফের

এেসিছলাম। আমার ঘর দাতলায় , রিববমার ঘেরর ওপের।
ঘের এেস একটা বই িনেয় িবছানায় েয়িছলাম , তারপর ঘুিমেয় পেড়িছলাম। ঘুম

ভাঙল এেকবাের সােড় পাঁচটার সমেয়। তাড়াতািড় উেঠ নীেচ নেম গলাম। না , হল-ঘের
কউ িছল না। আিম গালাপ-বাগােন িগেয় িকছু ণ বড়ালাম , তারপর িফের এেস দাতলায়
গলাম। িচংিড় আমােক চা-জলখাবার এেন িদল , আিম খলাম। তারপর িনেজর ঘের িগেয়
লখাপড়া করেত বসলাম।

বাগােন আিম বিশ ণ িছলাম না , পেনেরা-কুিড় িমিনট িছলাম। ধ ন , সােড় পাঁচটা
থেক প েন ছটা পয । না , রি মােক বাগােন দিখিন। বািড়র পােশ হনার মৃতেদহ
দিখিন। ছাঁটার পর নীেচ চঁচােমিচ েন আিম নেম এলাম। ওরা তখন হনার মৃতেদহ
বািড়র মেধ  িনেয় আসেছ।

আমার সে  হনার ঘিন তা িছল না , কা র সে  তার ঘিন তা িছল না। স কা র
সে  িমশেতা না।



 
উদয়চাঁদ সমা ার। বয়স ২০। সে াষ সমা ােরর পু ।
আজ আিম কেলেজ যাইিন। দুপুরেবলা িবিলয়াড খলেত ােব িগেয়িছলাম। ােবর

নাম ট ই ান ািটং াব।
সােড় চারেটর সময় আিম বািড় িফেরিছ। দাতলায় হনার ঘেরর ওপর আমার ঘর।

আিম িনেজর ঘের গলাম , কাপড়- চাপড় বদেল নীেচর হল-ঘের নেম এলাম। কন নেম
এলাম তার কিফয়ৎ িদেত বাধ  নই। আমার বািড় , আিম যখন যখােন ই া থািক।

 : আপিন যত ণ হল-ঘের িছেলন , সই সমেয়র মেধ  অন  কাউেক হল-ঘের
দেখিছেলন?

উ র: রিববমা িনেজর ঘের িছল , মােঝ মােঝ হল-ঘের আসিছল। স আ াজ
পাঁচটার সময় বিরেয় গল।

: আর কউ?
উ র : নংিট ছাঁক ছাঁক কের বড়াি ল , আমার কাছ থেক একটা িসগােরট চেয়

িনেয় বাইের চেল গল।
 : হনা তখন কাথায় িছল?

উ র: িনেজর ঘের।
 : আপিন হল-ঘের থাকেত থাকেতই হনা ছােদ যাবার জেন  িনেজর ঘর থেক

বিরেয়িছল?
উ র : হ াঁ।

 : তার হােত িকছু িছল?
উ র; একটা ছাট মাদুর িছল। ভ ািনিট-ব াগ িছল।

 : আপিন তার সে  কথা বেলিছেলন?
উ র : না কেম ।

 : হনা চেল যাবার পর আপিন হল-ঘের কত ণ িছেলন?
উ র: পাঁচ িমিনট।

 : তারপর কাথায় গেলন?
উ র: িনেজর ঘের।

 : হনার সে  আপনার ঘিন তা িছল?
উ র : না কেম ।
 

মতী চােমিল সমা ার। বয়স ৪৪। সে াষ সমা ােরর ী।
ছ’মাস আেগ হনা মি ক। আমার বািড়েত এেসিছল। তার সে  আমার কােনা

স  িছল না , তােক কখেনা দাতলায় উঠেত বিলিন। আিম মুখ দেখ মানুষ িচনেত পাির ,
হনা ভাল মেয় িছল না। আমার ামী কন তােক বািড়েত এেনিছেলন। আিম জািন না।
আিম িবর  : হেয়িছলাম। িক  কতার ই ায় কম , আিম কী করেত পাির। হনােক িনেয়
ামীর সে  আমার ঝগড়া হয়িন , কান কথাই হয়িন।

আমার দুই ছেলই ভাল ছেল , স ির  ছেল। হনার সে  তােদর কান স ক
িছল না , উটুেকা মেয়র সে  তারা মলােমশা কের না।

আজ পাঁচটা থেক ছাঁটার মেধ  আিম িচংিড়র চুল বঁেধ িদেয়িছলুম , িচংিড় আমার চুল
বঁেধ িদেয়িছল , তারপর আিম বাথ েম গা ধুেত িগেয়িছলুম! হনােক ততলার ছােদ যেত
দিখিন , ছােদর ওপর কান শ  িনিন।

 



শফািলকা , ওরেফ িচংিড়। বয়স ১৫। সে াষবাবুর গৃেহ পািলত। দু’বছর আেগ
আমােদর মা-বাবা মারা যান। সই থেক দাদা আর আিম মািসমার কােছ আিছ।

হনা যখন এ-বািড়েত এেসিছল , তখন তােক দেখ আমার খুব ভাল লেগিছল। এত
সু র মেয় আিম দিখিন। আিম একবার িগেয়িছলুম ভাব করেত , িক  স আমার মুেখর
ওপর দার ব  কের িদল। সই থেক আিম আর ওর কােছ। যাইিন , মািসমা মানা কের
িদেয়িছেলন। ওেক দু-একবার মেসামশাইেয়র সে  কথা বলেত েনিছ। মেসামশাইেয়র
সে  ও ভালভােব কথা বলত। দশ-বােরা িদন অ র ভাল কাপড়- চাপড় পের বাইের যত।
কাথায় যত। জািন না। একলা যত , আবার ঘ াখােনক পের িফের আসত। হ াঁ , রাজ
স ার সময় হনা ছােদ যত , সখােন একলা িক করত। জািন না; বাধহয় পায়চাির করত ,
িকংবা মাদুর পেত বেস থাকত। মািসমার িব াস , হনা ছােদ িগেয় লুিকেয় িসগােরট খত।

আিম ু েল পিড় না , মািসম আমােক ু েল পড়েত দনিন। িতিন বেলন , ু ল-কেলেজ
পড়েল মেয়রা িবগেড় যায় , িসগােরট খেত শেখ। আিম মািসমার কােছ ঘর-কা ার কাজ
িশেখিছ।

আজ িবেকলেবলা মািসম আমার চুল বঁেধ িদেলন , আিম মািসমার চুল বঁেধ িদলুম;
তারপর মািসম বাথ েম গেলন। আিম দাদােদর জলখাবার িদেত গলুম। যুগলদা িনেজর
ঘের িছেলন , তাঁেক খাবার িদেয় উদয়দা’র ঘের গলুম। উদয় া ঘের িছেলন না; তাঁর
টিবেল খাবার রেখ আিম চেল এলুম। তারপর আিমও বাথ েম গা ধুেত গলুম। দাতলায়
পাঁচটা বাথ ম আেছ।

না , হনা কখন ছােদ িগেয়িছল। আিম জানেত পািরিন। ছােদর ওপর শ  িনিন।
বাথ ম থেক ব বার পর নীেচর তলা থেক চঁচােমিচ নেত পলুম , জানেত পারলুম
হনা ছাদ থেক পেড় মের গেছ।

 
িনমলচ  দ , ওরেফ নংিট। বয়স ১৭। সে াষবাবুর গৃেহ পািলত।
িচংিড় আমার বান। আমরা মা-বাবার মৃতু র পর থেক মািসমার কােছ আিছ। আিম

লখা পড়া কির না। মেসামশাই বেলেছন , আমার আঠােরা বছর বয়স হেল িতিন তাঁর
কা ািনেত চাকির দেবন।

হনা দখেত খুব সু র িছল , িক  ভাির অহংকারী িছল , আমার সে  কথাই বলত
না। বািড়েত কবল মেসামশাইেয়র সে  হেস কথা বলত , যুগলদা আর উদয়দা’র সে
দুেটা-একটা কথা বলত। হনা স ে  আিম িকছুই জািন না।

আজ িবেকল সােড় পাঁচটার সময় আিম বড়ােত বিরেয়িছলাম। তখন হনা িনেজর
ঘের িছল। ছটার পর িফের এেস নলাম স ছাদ থেক পেড় মের গেছ। এর বিশ আিম
আর িকছু জািন না।

 
জবানব ী পড়া শষ কিরয়া িকছু ণ নীরেব িসগােরট টািনলাম। এই কয়জেনর

মেধ ই কহ হনােক ছাদ হইেত ঠিলয়া ফিলয়া িদয়ািছল মেন হয় না। উদয় ছেলটা
একটু উ ত , িক  তাহােত িকছুই মাণ হয় না। সিত ই িক কহ হনােক ছাদ হইেত
ফিলয়া িদয়ািছল? হয়েতা পুিলেসর অনুমানই িঠক , ব ামেকশ ঝােপ ঝােপ বাঘ
দিখেতেছ। িক  ঘের আ ন লাগাও িক আকি ক?

নংিট একটা লােকর কথা বিলল , হনা দশ-বােরা িদন অ র মাউথ-অগােনর
বাজনা িনয়া তাহার সিহত দখা কিরেত যাইত। লাকটা ক? স-ই িক কান অ াত
কারেণ হনােক খুন কিরয়ােছ? সে াষবাবুর ততলার ছাদিট অব া গিতেক বািহেরর
লােকর পে  সহজগম  হইয়া পিড়য়ােছ , ভারার মই বািহয়া য কহ ছােদ উিঠেত পাের;



অথাৎ , বািড়র লাক এবং বািহেরর লাক সকেলরই ছােদ উিঠবার সমান সুিবধা।
সা  চােয়র সময় হইেল ব ামেকশ িফিরল। িজ াসা কিরলাম , ‘ দাকােন কী

মতলেব িগেয়িছেল?’
স চােয়র পয়ালায় চামচ ঘুরাইেত ঘুরাইেত বিলল , ‘মতলব িকছু িছল না। মাথার

মেধ  েমাট জেম উেঠিছল , তাই একটু হাওয়া-বাতাস লাগােত বিরেয়িছলাম। দাকােন
িবকােশর সে  দখা হেয় গল। স মােঝ মােঝ ভােতর সে  আ া িদেত দাকােন
আেস।’ চােয় একিট চুমুক িদয়া স িসগােরট ধরাইল , বিলল , ‘িবকােশর সে  দখা হল
ভালই হল , তােক কাল িবেকেল আসেত বেলিছ।’

‘তােক তামার কী দরকার?’
‘দরকার হেব িকনা সটা িনভর করেছ সে াষবাবুর ওপর। কাল সকােল তাঁর সে

দখা করব। িতিন যিদ আমায় বরখা  কেরন তাহেল আর িকছু করবার নই।’ স
পযায় েম চা ও িসগােরেটর িত মেনািনেবশ কিরল। আেরা কেয়কটা  কিরয়া ভাসা-
ভাসা উ র পাইলাম। তাহার ভাব জািন। তাই আর িন ল  কিরলাম না।

পরিদন িঠক ন’টার সময় আমরা দুইজেন সে াষবাবুর অিফেস উপি ত হইলাম।
াইভ ীেট কা  সওদাগরী সৗধ , তাহার ি তেল সে াষবাবুর অিফস।

সে াষবাবু সেবমা  অিফেস আিসয়ােছন , এে লা পাইয়া আমােদর ডািকয়া
পাঠাইেলন। আমরা তাঁহার খাস কামরায় েবশ কিরলাম। টিবেলর উপর কাগজপে র
ফাইল , দু’িট টিলেফান , সে াষবাবু টিবেলর সামেন একাকী বিসয়া আেছন। আজ তাঁহার
পিরধােন িবলািত বশ; কাট খুিলয়া রািখয়ােছন; িলেনেনর শােটর স ুখভােগ দামী িসে র
টাই শাভা পাইেতেছ।

সে াষবাবু হাত নািড়য়া আমােদর স াষণ কিরেলন। আমরা টিবেলর পােশ উপিব
হইেল িতিন  তুিলয়া ব ামেকশেক  কিরেলন , ‘িক খবর?

ব ামেকশ বিলল , ‘ েনেছন বাধহয় , পুিলস সাব  কেরেছ হনার মৃতু  স ূণ
আকি ক ঘটনা।’

সে াষবাবু চিকত হইয়া বিলেলন , ‘তাই নািক! আিম িনিন।’ তারপর আরােমর
একটা িন াস ফিলয়া বিলেলন , ‘যাক , বাঁচা গল। মেন একটা অ ি  লেগ িছল।’

ব ামেকশ বিলল , ‘িক  আিম এখেনা িনঃসংশয় হেত পািরিন।’
সে াষবাবু একটু িব েয়র সিহত তাহার পােন চািহয়া রিহেলন , শেষ বিলেলন , ‘ও–

মােন আপনার িব াস হনােক কউ খুন কেরেছ?— কান সূ  পেয়েছন িক?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ থমত , ঘের আ ন লাগাটা াভািবক মেন হয় না।’
সে াষবাবু শূন  পােন চািহয়া ধীের ধীের বিলেলন , ‘তা বেট , ঘের আ ন লাগাটা

আকি ক দুঘটনা নয়। আর িকছু?’
ব ামেকশ তখন মাউথ-অগিনবাদেকর কথা বিলল। সে াষবাবু গভীর মেনােযােগর

সিহত িনেলন , তারপর বিলেলন , ‘ ঁ। িক  আিম যতদূর জািন এখােন হনার চনা-
পিরিচত কউ নই।’

ব ামেকশ বিলল , ‘পািক ােনর লাক হেত পাের। হয়েতা কােজর সূে  দশ-বােরা
িদন অ র কলকাতায় আসেতা , আর হনার সে  দখা কের যত।’

এই সময় টিলেফান বািজয়া উিঠল। সে াষবাবু টিলেফান কােন িদয়া িনেলন ,
দু’বার ই  কিরেলন , তারপর য  রািখয়া িদেলন। ব ামেকেশর িদেক িফিরয়া বিলেলন ,
‘হেত পাের-হেত পাের। তা , আপিন এখন িক করেত চান?

ব ামেকশ বিলল , ‘আপনার যিদ অনুমিত থােক , আিম একবার বািড়র সকলেক
জরা কের দখেত পাির।’



সে াষবাবু একটু নীরব থািকয়া বিলেলন , ‘ দখুন ব ামেকশবাব্ু , আপনােক আিম
আমার পািরবািরক াথর ার জেন  িনযু  কেরিছলাম। িক  পুিলস যখন বলেছ এটা
দুঘটনা , তখন আপনার দািয়  শষ হেয়েছ। অবশ  , আপনার পািরেতািষক আপিন পােবন–’

ব ামেকশ বিলল , ‘পািরেতািষেকর জেন  আিম ব  নই িম ার সমাদার , এবং বিশ
কাজ দিখেয় বিশ পািরেতািষক আদায় করার মতলবও আমার নই। আিম ধু সত
আিব ার করেত চাই।’

সে াষবাবু ঈষৎ অধীরভােব বিলেলন , ‘সত  আিব ার! পুিলেসর হা ামা থেক যখন
রহাই পেয়িছ , তখন িনছক সত  আিব াের আমার আ হ নই-?

আবার টিলেফান বািজল। সে াষবাবু ফােন কথা বলা শষ কিরেত না কিরেত অন
ফানটা বািজয়া উিঠল। এেক এেক দুইিট ফােন কথা বলা শষ কিরয়া িতিন আমােদর
পােন চািহয়া হািসেলন। ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল , ‘কােজর সময় আপনােক িবর
করব না। তাহেল–আপনার আ হ নই?’

সে াষবাবু বিলেলন , ‘আ হ নই , তমিন আপি ও নই। আপিন বািড়র সকলেক
জরা ক ন।’

‘ধন বাদ। রিববমা িক অিফেস আেছন?’
‘না , তার শরীর খারাপ , স আজ অিফেস আেসিন। বািড়েতই আেছ।’
‘আ া। আপিন দয়া কের বািড়েত জািনেয় দেবন। আমরা যাি ।’
‘আ া।’ িতিন টিলেফান তুিলয়া ন র ঘুরাইেত লািগেলন। আমরা চিলয়া আিসলাম।
 
সে াষবাবুর বািড়েত প িছলাম আ াজ সােড় ন’টার সময়। দউিড় িদয়া েবশ

কিরেত কিরেত ব ামেকশ বিলল , ‘চল , আেগ বাগানটা দেখ যাই।’
আমরা পূবিদেক মাড় ঘুিরলাম। বািড়র কােণ হনার ঘেরর পাড়া কাঁচভাঙা জানালা

দুটা গ েরর মত উ ু  হইয়া আেছ। গালােপর বাগােন িসলভার পাইেনর ছায়া পিড়য়ােছ ,
অজ  ত-র -পীত ফুল ফুিটয়া আেছ। এিদেক ভারা নাই , চুনকাম-করা দয়াল রৗ
িতফিলত কিরেতেছ। হনা এই দয়ােলর পদমূেল পিড়য়া মিরয়ািছল , িক  কাথাও
কােনা িচ  নাই। হত ায় খিচত এই ধরণীর ধূিল , িক  িচ  থােক না।

বািড়র িপছন িদেক ভারা লাগােনা আেছ। িমি রা মরামেতর কাজ আর  কিরয়ােছ ,
দুইজন মজুর মাথায় লাহার কড়া লইয়া ভারা-সংল  মই িদয়া ওঠা-নামা কিরেতেছ।
ম রভােব কাজ চিলেতেছ।

িপছন িদক বিড়য়া আমরা বািড়র পি মিদেক উপি ত হইলাম। এখােনও দয়ােলর
গােয় ভারা লাগােনা , িমি রা কাজ কিরেতেছ , মজুর ওঠা-নমা কিরেতেছ। ব ামেকশ
িকছু ণ ঊ মুখ হইয়া দিখল , তারপর মই বািহয়া ত তর কিরয়া উপের উিঠয়া গল।

িতনতলার আিলসার উপর িদয়া একবার ছােদ উঁিক মািরয়া স আবার নািময়া
আিসল। আিম উে িজত হইয়া বিললাম , ‘িক ব াপার। ছােদ কী দখেল?’

স হািসয়া বিলল , ‘ছােদ দশনীয় িকছু নই। দশনীয় ব  ঐখােন।’ বিলয়া বািহেরর
িদেক অ ুিল িনেদশ কিরল।

ঘাড় িফরাইয়া দিখলাম , িখড়িকর ফটক। ব ামেকশ সই িদেক অ সর হইল , আিম
চিললাম। বাগােনর এই িদকটােত আম-িলচু- পয়ারা-জাম ল ভৃিত ফেলর গাছ; আমরা
এই ফেলর বাগান পার হইয়া বািড়র বিহঃ াচীেরর িনকট উপি ত হইলাম।

িখড়িকর ফটকিট স ীণ লাহার িশক-যু  কপট আ াজ পাঁচ ফুট উঁচু। তাঁহােত
তালা লাগাইবার ব ব া থািকেলও মিরচা-ধরা অব া দিখয়া মেন হয়। ব কাল তালা
লাগােনা হয় নাই। ফটেকর বািহের একিট স  গিল িগয়ােছ। এই পথ িদয়া বািড়র চাকর-



বাকর যাতায়াত কের। 
ব ামেকশ আমার িদেক  বাঁকাইয়া বিলল , ‘িক বুঝেল?’
বিললাম , ‘এই বুঝলাম য , বাইের থেক অলি েত বাগােন েবশ করা যায় এবং

বাগান থেক মই বেয় ছােদ উেঠ যাওয়াও শ  নয়।’
স আমার িপঠ চাপড়াইয়া বিলল , ‘শাবাশ।-চল , এবার বািড়র মেধ  যাওয়া যাক।’
হল-ঘের নংিট হনির পাড়া ঘেরর বািহের দাঁড়াইয়া সই িদেক চািহয়া িছল ,

আমােদর দিখয়া আগাইয়া আিসল। ব ামেকশ বিলল , ‘িক দখিছেল?’
নংিট বিলল , ‘িকছু না। আজ সকােল মািসম এেস ঘের গ াজল িছিটেয় িদেয়েছন।

কাল থেক িমি  লাগেব। নতুন দার-জােনালা বসােনা হেব , ঘেরর া ার তুেল ফেল
নতুন কের া ার লাগােনা হেব। ভািগ স আগােগাড়া কংি েটর বািড় , নইেল সারা
বািড়টাই পুেড় ছাই হেয় যত। সই সে  আমরাও।’

ব ামেকশ বিলল , ‘ ।ঁ বািড়র সব কাথায়?’
নংিট বিলল , ‘বািড়েতই আেছ , মেসামশাই ফান কেরিছেলন। দাদারা কেলেজ

যায়িন। ডেক আিনব?’
ব ামেকশ বিলল , ‘না , আিম েত েকর ঘের িগেয় দখা করব। রিববমা কাথায়?’
‘িনেজর ঘের।’ বিলয়া নংিট আঙুল দখাইল।
‘আ া। তুিম তাহেল দাতলায় িগেয় সবাইেক জািনেয় দাও। আিম রিববমার সে

দখা কেরই যাি ।’
নংিট ি তেল চিলয়া গল , আমরা রিববমার ােরর স ুেখ িগেয় দাঁড়াইলাম। ার

ভজােনা িছল , ব ামেকশ টাকা িদেতই খুিলয়া গল। রিববমা বিলল , ‘আসুন।’ তাহার গােয়
ধূসর। রেঙর আেলায়ান জড়ােনা , শীণ মুখ আরও  দখাইেতেছ—’শরীরটা ভাল নই ,
তাই অিফস যাইিন।’ বিলয়া কািশ চািপবার চ া কিরল।

আমরা ঘের েবশ কিরলাম। ঘরিট আয়তেন হনার ঘেরর সমতুল । আসবাবও
অনু প; একহারা খাট , টিবল , চয়ার , বইেয়র শলফ। ঘরিট রিববমা বশ পির
রািখয়ােছ।

ব ামেকশ রি মােক িকছু ণ মেনািনেবশ সহকাের িনরী ণ কিরয়া বিলল ,
‘রিববাব্ু , তুমুপিন সিত ই সে াষবাবুর িনভৃত কুে র ফান ন র জােনন না?’

রিববমা দৃঢ়ভােব মাথা নািড়য়া বিলল , ‘আে  না , সিত  জািন না। কতা  আমােক
জানানিন , তাই আিমও িজানবার চ া কিরিন। আিম মাইেনর চাকর , আমার িক দরকার
বলুন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘তা বেট। সুকুমারীর িনেজর বাসার ফান ন র তা আপনার জানা
আেছ , সখােনও হনার মৃতু র খবর দনিন?

‘আে  না।’
‘ স-সময় অন  কাউেক ফান করেত দেখিছেলন?’
‘আে - গালমােলর মেধ  সব িদেক নজর িছল না। মেন হে  পুিলস আসবার পর

নংিট কাউেক ফান কেরিছল।’
‘ নংিট আমােক ফান কেরিছল। স যাক। —বলুন দিখ , পর  রাে  যখন হনীর

ঘের আ ন লেগিছল , আপিন িকছুই জানেত পােরনিন?’
রিববমা কািশেত লািগল , তারপর কািশ সংবরণ কিরয়া  কে  বিলল , ‘আে  না ,

আিম জানেত পািরিন।’
‘আ য।’
‘আে  আ য নয় , আিম ঘুেমর ওষুধ খেয় েয়িছলাম। আমার মােঝ মােঝ অিন া



হয় , সারা রাত জেগ থািক। শিনবার ওই সব ব াপােরর পর ভাবলাম ঘুম আসেব না। তাই
শাবার সময় আসিপিরেনর বিড় খেয়িছলাম। তারপর রাে  কী হেয়েছ িকছু জানেত
পািরিন।‘

ব ামেকশ এিদক-ওিদক চািহল। টিবেলর উপর একটা িশিশ রাখা িছল , তুিলয়া
দিখল-অ াসিপিরেনর িশিশ; ায় ভরা অব ায় আেছ। িশিশ রািখয়া িদয়া স একেথােলা
চািব তুিলয়া লইল। অেনক িল চািব একিট িরংেয় িথত , ওজেন ভারী। ব ামেকশ িজ াসা
কিরল , ‘এ েলা কাথাকার চািব?’

‘অিফেসর চািব।’ রিববমা চািবর গাছা ব ামেকেশর হাত হইেত লইয়া িনেজর
পেকেট রািখল–’অিফেসর বিশর ভাগ দরাজ-আলমািরর চািব আমার কােছ থােক।’

ব ামেকশ সহসা  কিরল , ‘রিববাব্ু , আপনার দশ কাথায়?’
থতমত খাইয়া রিববমা বিলল , ‘ দশ? কুিম া জলায়।’
‘ হনােক আেগ থাকেত িচনেতন?’
রিববমার িতযক চােখ শ ার ছায়া পিড়ল , স কািশর উপ ম দমন কিরয়া বিলল ,

‘আে  না।’
‘তার বাপ কমল মি কেক িচনেতন না?’
‘অ াে  না।’
‘ হনার মৃতু  স েক আপিন িকছুই জােনন না?’ রিববমা একটু ইত ত কিরল , গলা

বাড়াইয়া একবার হল-ঘেরর িদেক উঁিক মািরল , তারপর চুিপচুিপ বিলল , ‘কাউেক বলেবন
না , একটা কথা আিম জািন।’

‘িক জােনন বলুন?’
‘ সিদন হনার ঘের দেখিছলাম হনা উেলর জামা বুনিছল। কার জেন  জামা বুনিছল

জােনন? উদােয়র জেন ।’
‘উদেয়র জেন ! আপিন িক কের জানেলন?’
‘একিদন িবেকলেবলা আিম দেখ ফেলিছলাম। উদয় এক বাি ল উল এেন হনােক

িদে । হনা সই উল িদেয় সােয়টার তির করিছল।’
‘উদেয়র সে  তাহেল হনার ঘিন তা িছল?’ রিববমা সশ  চে  চুপ কিরয়া রিহল।

ব ামেকশ বিলল , ‘আর যুগেলর সে ?’
‘আিম জািন না। ব ামেকশবাব্ু , আিম য আপনােক িকছু বেলিছ , তা যন আর কউ

জানেত না পাের। বৗিদ জানেত পারেল—’
বৗিদ , অথাৎ , মতী চােমিল। সকেলই তাঁহার ভেয় আড় । মেন পিড়ল , স-রাে

িসঁিড় িদয়া নািমবার সময় তাঁহার চাপা ক র িনয়ািছলাম , তুিম চুপ কের থাকেব , কান
কথা বলেব না।

ব ামেকশ বিলল , ‘আপনার সে  হনার ঘিন তা িছল না?’
রিববমা চমিকয়া উিঠল , ‘আমার সে –আিম সারা জীবন মেয়েলাকেক এিড়েয়

চেলিছ। ওসব রাগ আমার নই , ব ামেকশবাবু।’
‘ভাল। চল অিজত , ওপের যাওয়া যাক।।’
দাতলায় যুগেলর ঘেরর উ ু  ােরর স ুেখ িগয়া একিট িনভৃত দৃশ  দিখয়া

ফিললাম। যুগল টিবেলর সামেন বিসয়া আেছ , হােত কলম , স ুেখ খাতা , িচংিড় চয়ােরর
িপছেন দাঁড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া কােন কােন িফসিফস কিরয়া িক বিলেতেছ। আমােদর
দিখয়া স া হিরণীর মত চািহল , তারপর আমােদর পাশ কাটাইয়া ছুিটয়া চিলয়া গল।

যুগল ঈষৎ লি তভােব উিঠয়া দাঁড়াইল , ‘আসুন।’
ব ামেকশ হািসয়া বিলল , ‘আপনােক দুিতনেট  কেরই ছেড় দব , তারপর



আপিন যিদ কেলেজ যেত চান যেত পােরন।’
যুগল ঘিড় দিখয়া বিলল , ‘ দির হেয় গেছ , সকােলর িদেকই াস িছল।’ স

টিবেলর িনকট হইেত সিরয়া আিসয়া খােটর পােশ বিসল , ‘িক জানেত চান বলুন? তাহার
কথা বিলবার ভ ীেত ধীর ন তা কাশ পাইল। স-রি র সই বাজাহত িব াি র ভাব
আর নাই।

ব ামেকশ তাহারপােশ বিসয়া বিলল , ‘আপিন কিবতা লেখন?’
যুগল অ িতভ হইয়া পিড়ল , ীণ ের বিলল , ‘মােঝ মােঝ িলিখ।’
ব ামেকশ পেকট হইেত এক টুকরা গালাপী কাগজ লইয়া যুগেলর স ুেখ ধিরল ,

বিলল , ‘ দখুন তা , এটা িক আপনার লখা?
দিখলাম যুগেলর সু  মুখ ধীের ধীের লাল হইয়া উিঠেতেছ। স কাগেজর টুকরা

লইয়া সংশিয়ত িচে  নাড়াচাড়া কিরেতেছ, আিম ইত বসের টিবেলর উপর হইেত খাতা
লইয়া চাখ বুলাইলাম। কিবতার খাতা , তাহােত চতু দী জাতীয় কেয়কিট ু  কিবতা
লখা রিহয়ােছ। সব িলই অনুরােগর কিবতা , তার মেধ  একিট ম  লািগল না–

গালাপ , তামাের ধিরনু বুেকর মােঝ
িবিনমেয় তুিম কাঁটায় িছিড়েল বুক
র  আমার দরদর ঝিরয়ােছ
সই শািণমায় রাঙা কের নাও মুখ।

এখােন গালাপ ক তাহা অনুমান কিরেত ক  হয় না।
ওিদেক যুগল দু’বার গলা খাঁকাির িদয়া বিলল , ‘হ াঁ, আমারই লখা।’
ব ামেকশ ক ের সমেবদনা ভিরয়া বিলল , ‘ হনার সে  আপনার ভালবাসা

হেয়িছল।’
যুগল িকয়াৎেকাল নতমুেখ বিসয়া রিহল , তারপর মুখ তুিলয়া বিলল , ‘ভালবাসা-িক

জািন। হন যতিদন বঁেচ িছল ততিদন একটা নশায় আ  কের রেখিছল–তারপর এখন
—’

ব ামেকশ ফু ের বিলল , ‘ নশা কেট যাে । বশ বশ। জানালা িদেয়
গালাপফুল আপিনই ফেলিছেলন?’

‘হ াঁ।‘
‘ হনা তখন ঘের িছল না?’
‘না।‘
‘যুগলবাব্ু , স-রে  আপনার ভাই উদয়বাবু অিভেযাগ কেরিছেলন য , আপিন

হনােক মেরেছন। এ অিভেযােগর কারণ িক?’
যুগল ধীের ধীের বিলল , ‘কারণ-ঈষা।’
ব ামেকশ বিলল , ‘তাহেল উদয়বাবুও কার িত আস  হেয়িছেলন?’
‘হ াঁ।‘
সই অিত পুরাতন িন  ও মািহনীর কািহনী। ভাগ েম কািহনীর উপসংহার

িভ কার দাঁড়াইয়ােছ।
ব ামেকশ বিলল , ‘আপনােদর দু’জেনর মেধ  হনা কােক বিশ পছ  করত?’
যুগল েণক নীরব থািকয়া বিলল , ‘এখন মেন হে  হনা কাউেকই পছ  করত

না।’
‘আপনারা দুভাই ছাড়া আর কউ হনার িত আস  হেয়িছল? যমন ধ ন—

রিববমা?’
যুগল চিকেত মুখ তুিলল। তাহার মুেখ অিব ােসর ভাব ফুিটয়া উিঠল।



স বিলল , ‘রিববমা! িক জািন , বলেত পাির না।’
উদয় িনেজর ঘের বিসয়া টিনস র ◌ ােকেটর তাঁেত তল লাগাইেতিছল , আমরা

ােরর কােছ উপি ত হইেতই স ঘন ভু র নীেচ ঢ় চ ু  রাঙাইয়া বিলল , ‘আবার িক
চাই?’

ব ামেকেশর মুখ কিঠন হইয়া উিঠল , স তজনী তুিলয়া বিলল , ‘তুিম হনােক উল
এেন িদেয়িছেল তামার সােয়টার বুেন দবার জেন ।’

উদয় উ ত ের বিলল , ‘হ াঁ, িদেয়িছলাম। তােত কী মাণ হয়?’
ব ামেকশ বিলল , ‘ মাণ হয় তামার সে  তার ঘিন তা িছল। সিদন স যখন

ছােদ গল , তখন তুিমও তার িপছন িপছন ছােদ িগেয়িছেল। সখােন তার সে  তামার
ঝগড়া হয় , তুিম তােক ছাদ থেক ঠেল ফেল িদেয়িছেল।’

উদয় হতভ  হইয়া দাঁড়াইয়া রিহল , তাহার মুখ ফ াকােস হইয়া গল। স সভেয়
বিলয়া উিঠল , ‘না-না! আিম ছােদ যাইিন। আিম হনার িপছন িপছন িসঁিড় িদেয় উেঠিছলাম ,
িক  ছােদ প ছুবার আেগই হনা দাের িশকল তুেল িদেয়িছল। আিম-আিম তােক ঠেল
ফেল িদইিন-আিম তােক ভালবাসতাম , সও আমােক ভালবাসেতা।’

ব ামেকশ িন ু র ের বিলল , ‘ হনা আর যােকই ভালবাসুক , তামােক ভালবাসেতা
না। স তামােক বাঁদর-নাচ নাচাি ল। এস অিজত।’

আমরা হল-ঘেরর মধ ি ত গাল টিবেলর কােছ িগয়া বিসলাম। ঘাড় িফরাইয়া
দিখলাম , উদয় ণকাল আ ে র মত দাঁড়াইয়া থািকয়া িনঃশে  ঘেরর ার ব  কিরয়া
িদল।

সামেন িফিরয়া দিখ িপছেনর সািরর একিট ঘর হইেত মতী চােমিল বািহর হইয়া
আিসেতেছন। িতিন বাধ হয়। সদ  ান কিরয়ােছন , িভজা চুেলর া  হইেত এখেনা জল
ঝিরয়া পিড়েতেছ , শািড়র আচলটা কানমেত মাথােক আবৃত কিরয়ােছ , চােখ সি
উে গ। আমরা উিঠয়া দাঁড়াইলাম।

মতী চােমিল তী  অনু ের ব ামেকশেক বিলেলন , ‘কী বলিছল উদয়
আপনােক?’ ব ামেকশ বিলল , ‘মারা ক িকছু বেলিন , আপিন ভয় পােবন না। বসুন ,
আপনার কােছ দু-একটা কথা জািনবার আেছ।’

মতী চােমিল বিসেলন না , চয়াের বিসেল বাধ কির দহ অ িচ হইয়া যাইেব।
অস  কে  বিলেলন , ‘আপনারা কন আমােদর উ  করেছন। আপনারাই জােনন। িক
জানেত চান বলুন?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ালাপ হইল। ব ামেকশ  কিরল , ‘আপিন আেগ
স াসবাদীেদর দেল িছেলন?’

মতী চােমিল বিলেলন , ‘হ াঁ, িছলাম।’
 : আপিন অিহংসায় িব াস কেরন না?

উ র: না , কির না।
 : বতমােন ামীর সে  আপনার স াব নই?

উ র : স-কথা সবাই জােন।
 : অস ােবর কারণ িক?

উ র: যেথ  কারণ আেছ।
: আপনার সে হ- হনা আপনার ামীর উপপ ী িছল?

উ র : হ াঁ। আমার ামীর চির  ভাল নয়।
এই িনভীক বািদতায় ব ামেকশ যন ধা া খাইয়া থািময়া গল। শেষ অন

স  তুিলয়া বিলল , ‘ নংিট এবং িচংিড় আপনার িনেজর বানেপা বানিঝ?’



মতী চােমিল একটু থমিকয়া গেলন , তাঁহার উ েরর উ তাও একটু কিমল। িতিন
বিলেলন , ‘না , ওেদর মা আমার ছেলেবলার সখী িছল , তার সে  গ াজল পািতেয়িছলুম।
রে র স ক নই।’

: ওরা জােন?
উ র: না , এখেনা বিলিন। সময় হেল বলব।
ব ামেকশ হািসমুেখ নম ার কিরয়া বিলল , ‘ধন বাদ। আর আপনােক উ  করব

না। চললাম।’
ম  চােমিল তী িটেত আমােদর পােন চািহয়া রিছেলন , আমরা নীেচর তলায়

নািময়া নংিট ফটক পয  আমােদর সে  আিসল। ব ামেকেশর পােন রহস ময় কটা পাত
কিরয়া বিলল , ‘িকছু বুঝেত পারেলন?’

ব ামেকশ একটু িবর ের বিলল , ‘না। তুিম বুঝেত পেরছ নািক?’
নংিট বিলল , ‘আমার বাঝার কী দরকার। আপিন সত াে ষী , আপিন বুঝেবন।’
ফুটপােথ আিসয়া ব ামেকশ ঘিড় দিখল–’সােড় দশটা। চল , এখেনা সময় আেছ ,

মতী সুকুমারীেক দশন কের যাওয়া যাক।’
মতী সুকুমারীর বাসা মধ  কিলকাতার ভ প ীেত , আমােদর বাসা হইেত বিশ দূর

নয়। বািড়র নীেচর তলায় দাকানপাট , ি তেল মতী সুকুমারীর বাস ান।
িসঁিড় িদয়া উিঠেত উিঠেত মৃদ  ও খ িনর মৃদু িন ণ িনেত পাইলাম। সে  তরল

িবগিলত ক র-রােধশ াম , জয় রােধশ াম! এটা বাধহয় সুকুমারী ব বীর গলা-সাধার
সময়।

কড়া নাড়ার উ ের একিট বষীয়সী ীেলাক আিসয়া ার খুিলয়া িদল। থান-পরা
গালগাল চহারা, চােখ ীেলর চশমা, মুখখািন জীবেনর অিভ তায় পিরপ । অনুমান
কিরলাম-সুকুমারীর ‘মািস’ এবং ‘িবজেনস ম ােনজার’।

একিট ু  ঘের আমােদর বসাইয়া মািস িভতের গল। আমরা জািজমপাতা
ত েপােশর িকনারায় বিসলাম। ঘের অন  আসবাব নাই , কবল দয়ােল গৗর-িনতাইেয়র
একিট যু িচ  বুিলেতেছ।

িভতেরর ঘের য স ীত ব  হইল। মািস আিসয়া আমােদর িভতের লইয়া গল।
এিট বশ বড় ঘর , মেঝয় কােপট পাতা। একজন শীণকায় কিঠধারী ব ব মৃদ  কােল
লইয়া যািমনী রােয়র ছিবর ন ায় বিসয়া িছেলন , আমােদর দিখয়া কেঠার চে  চািহেলন ,
তারপর উিঠয়া চিলয়া গেলন। অদূের সুকুমারী খ িন হােত বিসয়া িছল , নতিশের আমােদর
ণাম কিরয়া লিলতকে  বিলল , ‘আসুন।’

এক একজন মানুষ আেছ যাহােদর যৗবনকাল অতীত হইেলও যৗবেনর কুহক
থািকয়া যায়। সুকুমারীর বয়স সাঁইি শ-আটি েশর কম নয় , িক  ওই য ইংেরিজেত
যাহােক যৗন-আেবদন বেল তাহা এখেনা তাহার সবে  চুর পিরমােণ িবদ ামান; সাদা
কথায় , তাহােক দিখেল পু েষর মন অ ীল হইয়া ওেঠ। উ ত দীঘল দহ , মুখখািনেত
ি  সরলতা মাখােনা , চাখ দু’িট ঈষৎ ঢুলঢুেল। ছলাকলার কান চ া নাই , অকপট
সহজতাই যন তাহােক ক  কিরয়া িনিবড় মায়াজাল িব ার কিরয়ােছ। তাহােক দিখয়া
ত য় হয় , কবল সুকে র জন ই স িবখ াত কীতন-গািয়কা হয় নাই , প- ণ-চির

িমিশয়া য স ািট সৃি  হইয়ােছ তাহাই িবদ জেনর িচ  আকষণ কিরয়া লইয়ােছ; স যন
মহাজন কিবেদর ক  লাকবািসনী িচরায়মানা ব বী।

ব ামেকশ বিলল , ‘সে াষবাবু আপনার িঠকানা িদেয়িছেলন , তাই ভাবলাম—’
সুকুমারী ব ামেকেশর মুেখর উপর মাহভরা চ ু  রািখয়া বিলল , উিন আপনার কথা

ফােন জািনেয়েছন।’ ধু গােনর গলা নয় , তাহার কথা বলার ক রও মধু রা।



ব ামেকশ বিলল , ‘তাহেল হনার কথা েনেছন?’
সুকুমারী একটু িবষ ভােব ঘাড় নািড়য়া বিলল , ‘হ াঁ।’
‘ হনা নােম একিট মেয়েক সে াষবাবু িনেজর বািড়েত আ য় িদেয়েছন , একথা

আপিন আেগ থেকই জানেতন?’
‘হ াঁ। বাপ-মা হারা ব ু র মেয়েক আ য় িদেয়িছেলন আিম জানতাম।’
ব ামেকশ একটু কুি তভােব বিলল , ‘ দখুন , আপনার সে  সে াষবাবুর দীঘকােলর

ঘিন তার কথা আিম জািন , সুতরাং আমার কােছ সে াচ করেবন না। সিদন—অথাৎ
শিনবার দুপুরেবলা থেক িক িক হেয়িছল আমায় বলুন।’

সুকুমারী িকছু ণ নতমুেখ পােয়র নখ খঁুিটয়া বিলল , ‘আমার মেন কান সে াচ নই ,
বরং গৗরব। িক  ওঁর মান ই ত আেছ , তাই লুিকেয় রাখেত হয়। সিদেনর কথা নেত
চান বলিছ। ও বািড়টােক আমরা ছাট বািড় বিল। সিদন বলা আ াজ দুেটার সময়
এখানকার কাজকম সের আিম ছাট বািড়েত গলুম। পাঁচ িদন বািড় ব  থােক , ঝাড়া
মাছা করেত সােড় িতনেট বেজ গল। তারপর উিন এেলন।

‘এেস অিফেসর কাপড়- চাপড় ছেড় ান করেলন। ছাট বািড়েত ওঁর পাঁচ সট
জামা-কাপড় আেছ , অেনক ইংেরিজ বই আেছ। উিন িনেজর ঘের িগেয় বই িনেয় বসেলন ,
আিম জলখাবার তির করেত গলুম। বাজােরর খাবার উিন খান না।

‘ছটার সময় উিন জলখাবার খেলন। তুতারপর গান নেত বসেলন। ছাট বািড়েত
স ীেতর য  িকছু নই , আিম কবল খ িন বািজেয় গান গাই। মেন আেছ , সিদন িতনেট
পদ গেয়িছলাম। একিট চ ীদােসর , একিট গািব দােসর , আর একিট জগদান র।

‘একিট পদ গাইেত অ ত আধা ঘ া সময় লােগ। আিম জগদান র ‘ম ু িবকচ
কুসুম-পু ’ পদিট শষ কের এেনিছ , এমন সময় পােশর ঘের টিলেফান বেজ উঠল। আিম
উঠবার আেগই উিন িগেয় ফান ধরেলন। দুিমিনট পের িফের এেস বলেলন , ‘আিম এখিন
যাি  , হনা ছাদ থেক পেড় মারা গেছ।’

‘িতিন য- বেশ িছেলন সই বেশ বিরেয় গেলন।’
সুকুমারী নীরব হইেল ব ামেকশও িকছু ণ চুপ কিরয়া রিহল , শেষ বিলল , ‘ ক

টিলেফান কেরিছল। আপিন জােনন না?’
সুকুমারী বিলল , ‘না। তারপর আিম এ-বািড়েত খাঁজ িনেয়িছলাম , িক  এ-বািড়

থেক কউ ফান কেরিন।’
‘এ-বািড়েত ক ক ফান ন র জােন?’
‘ কবল িদিদমিণ জােনন , আর কউ না।’
‘িদিদমিণ?
‘আমার অিভভািবকা, কাজকম দেখন। তাঁেক ডাকব?’
‘ডাকুন।’
যাহােক মািস ভািবয়িছলাম। িতিনই িদিদমিণ; আজকাল বাধহয় উপািধর পিরবতন

ঘিটয়ােছ। ব ামেকেশর ে র উ ের িতিন সুকুমারীর বাক  সমথন কিরেলন। সিদন িতিন
টিলেফান কেরন নাই , এ-বািড়েত িতিন ও সুকুমারী ছাড়া ছাট বািড়র টিলেফান ন র আর
কহ জােন না।

িদিদমিণ ান কিরেল ব ামেকশ উিঠবার উপ ম কিরয়া বিলল , ‘আপনার
সকালেবলাটা ন  হল।‘

সুকুমারী হাত জাড় কিরয়া বিলল , ‘যিদ পােয়র ধুেলা িদেয়েছন , একটা গান েন
যান। আমার তা আর িকছুই নই।’

সাদা গলায় কবল খ িন বাজাইয়া সুকুমারী গান কিরল। িবদ াপিতর আ িনেবদন-



মাধব , ব ত িমনিত কির তায়।
তাহার গান পূেব কখেনা িন নাই , িনয়া িবেভার হইয়া গলাম। কে র মাধুেয

উ ারেণর িব তায় , অনুভেবর সুগভীর ব নায় আমার মনটােক স যন কান দুলভ
আন ঘন রসেলােক উপনীত কিরল। এত ণ তাহার িচ চা ল কর কুহিকনী মূিতই
দিখয়িছলাম , এখন তাহার শা  তদগত তাপসী প দিখলাম।

সিদন বাসায় িফিরেত বলা একটা বািজয়া গল।
ানাহার সািরয়া আিম বািহেরর ঘের আিসয়ািছ , ব ামেকশ তখেনা আচাইেতেছ ,

টিলেফান বািজয়া উিঠল। তাড়াতািড় িগয়া ফান তুিলয়া লইলাম। সে  সে  নারীকে
বল বাক ে াত বািহর হইয়া আিসল–’হ ােলা , ব ামেকশবাব্ু , আিম চােমিল সমা ার।
দখুন , আপিন সে হ কেরন আমার ছেলরা হনােক খুন কেরেছ। ভুল-ভুল। আমার
ছেলরা বােপর মত নয় , ওরা স ির  ভাল ছেল। ওরা কন হনােক খুন করেত যােব?
আিম বলিছ আপনােক , কউ হনােক খুন কেরিন , স িনেজ ছাদ থেক পেড় মেরেছ।
নীেচর িদেক উঁিক মের দখিছল , তাল সামলােত পােরিন।’

এই পয  বিলয়া িতিন দম লইবার জন  থািমেলন , আিম অত  স ু িচতভােব
বিললাম , ‘ দখুন , আিম ব ামেকশ নই , অিজত। ব ামেকশেক ডেক িদি ।’

িকছু ণ হতচিকত নীরবতা , তারপর কটু কিরয়া টিলেফান কািটয়া গল।
ইিতমেধ  ব ামেকশ আিসয়া দাঁড়াইয়ািছল , তাহােক মতী চােমিলর কথা বিললাম।

স িসগােরট ধরাইয়া পায়চাির কিরেত কিরেত বিলল–’মিহলািটর কৃিত ায়ু ধান। আজ
আিম। তাঁর ছেলেদর য-সব  কেরিছ তা বাধহয় জানেত পেরেছন , তাই ভয় হেয়েছ।
পুিলস য হাত িটেয়েছ তা জােনন না , জানেল আমােক ফান করেতন না।’ আিম
বিললাম , ‘ ব ামেকশ , আজ তা সকলেকই নেড়েচেড় দখেল। িকছু আ াজ করেত
পেরেছ?’

স হাত তুিলয়া বিলল , ‘দাঁড়াও , আেরা ভাবেত দাও।’
 
অপরাে  িবকাশ আিসল , সে  একিট ীণকায় যুবক। িবকােশর চহারা বা

বাকভ ীেত কােনা পিরবতন নাই; স যুবেকর িদেক তজিন িনেদশ কিরয়া বিলল , ‘এর
নাম পীেক  , আমার শাকেরদ। যিদ দরকার হয় তাই সে  এেনিছ স ার।’

এমন লাক আেছ যাহােক একবার দিখয়া ভালা যায় না। পীেক  িঠক তাহার
িবপরীত , তাহার চহারা এতাই বিশ হীন য হাজার বার দিখেলও মেন থােক না , ব পী
িগরিগিটর মত বাতাবরেণর সে  ববাক িমিশয়া অদৃশ  হইয়া যায়।

ব ামেকশ পীেক েক পিরদশন কিরয়া সহােস  বিলল , ‘ বশ বশ , বােসা তামরা।
দু’জনেকই দরকার হেব। আেরা দু’জন পেল ভাল হত।’

িবকাশ সাৎসােহ বিলল , ‘আেরা আেছ স ার। কেয়কটা ছেলেক িটকিটিক-তািলম
িদি । যিদ িপছেন লাগার কাজ হয় , তারা পারেব।’

ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ, িপছেন লাগার কাজ। চারজন লােকর গিতিবিধর ওপর ল
রাখেত হেব।’

‘ব স , িঠক আেছ। বাবুই আর িচিচংেক লািগেয় দব। ছেলমানুষ হেলও ওরা
হাঁিশয়ার আেছ।’ িবকাশ ও পীেক  ত েপােশর াে  বিসল , িবকাশ বিলল , ‘এবার সব
কথা বলুন স ার।‘

ব ামেকশ পঁুিটরামেক ডািকয় চা-জলখাবার কুম কিরল। তারপর মাটামুিট
পিরি িত িবকাশেক বুঝাইয়া িদল; চারজন লােকর উপর নজর রািখেত হইেব; সে াষবাব্ু ,
রিববমা , যুগল এবং উদয়। তাহারা কাথায় যায় , কাহার সিহত কথা বেল , অগতানুগিতক



িকছু কের িকনা। রাজ ব ামেকশেক িরেপাট িদবার েয়াজন নাই , িক  কােনা িবষেয়
খাটুকা লািগেল তৎ ণাৎ িরেপাট িদেত হইেব।

কাজকম বুঝাইয়া িদয়া ব ামেকশ বিলল , ‘কাল থেক কাজ  কের দাও। আজ
লাক েলােক তামােদর িচিনেয় দব। সে াষবাবুর অিফস থেক ফরার সময় হল। চা
খেয় নাও , তারপর আিম তামােদর িনেয় ব ব।’ িবকাশ বিলল , ‘আপনার যাবার িকছু
দরকার নই স ার। সে াষবাবুর িঠকানা িদন , আমরা সবাইেক িচেন নব।’

ব ামেকশ িঠকানা িদল। িবকাশ বিলল , ‘এখন বলুন স ার , ক কার িপছেন লাগেব।
আিম কার িপছেন লাগব? সে াষবাবু?’

ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল , ‘না , তুিম লাগেব রিববমার িপছেন। আর
পীেক  লাগেব সে াষবাবুর িপছেন। বািক দু’জন যমন তমন হেলই হল।’

‘তাই হেব স ার।’ তাড়াতািড় জলেযাগ সািরয়া িবকাশ ও পীেক  চিলয়া গল।
আিম বিললাম , ‘সে াষবাবুেকও তাহেল তুিম সে হ করা?’

ব ামেকশ বিলল , ‘আিম সকলেকই সে হ কির। তুিম যিদ সিদন ওখােন উপি ত
থাকেত , তাহেল তামােকও সে হ করতাম।’

 করলাম , ‘ নংিটেক সে হ কর?’
স বিলল , ‘ নংিট যিদ আমােক খবর না িদত তাহেল তােকও সে হ করতাম।’
‘আর িচংিড়েক?
‘িচংিড়েক সে হ কির। বাধহয় ল  কেরছ , বয়েস ছেলমানুষ হেলও স যুগলেক

ভালবােস। হনা হেয় দাঁিড়েয়িছল তার িত ি নী , সুতরাং তার মািটভ আেছ। সুেযাগও
চুর।’

‘ কাথায় সুেযাগ? যিদ উদেয়র কথা িব াস করা যায় , হনা ছােদ িগেয় দার ব
কের িদেয়িছল।’

‘িচংিড় আেগ থাকেত ছােদ িগেয় লুিকেয়িছল। িকনা ক জােন। এ যুি  মতী
চােমিলর বলােতও খােট। িতিন হনােক সহ  করেত পারেতন না , িতিন মেন করেতন
হনার সে  তাঁর ামীর অৈবধ স ক আেছ।’

ব ামেকেশর কথা েলা িকছু ণ মেনর মেধ  তালাপাড়া কিরয়া বিললাম ,
‘ ব ামেকশ , তুিম এই কস স ে  কী বুেঝিছ আমায় বল।’

ব ামেকশ বিলল , ‘একিট কথা িনঃসংশেয় বলেত পাির—এটা দুঘটনা নয় , খুন।
এখন ্ ◌্ , ক খুন কেরেছ? এেক এেক সে হভাজন লাক িলেক ধর। থেম ধর
সে াষবাবু। িতিন ম  বড় মানুষ , নামজাদা রাজৈনিতক নতা। িক  তাঁর একিট দুবলতা
আেছ। মৃত ব ু র অপূব সু রী মেয়েক িতিন আ য় িদেলন। তাঁর এই সৎকাযিট স ূণ
িনঃ থ দয়াদাি ণ  না হেত পু  , িক  িতিন হনােক খুন করেবন কন? সু  করার কান
মািটভ নই থাকেলও আমরা জািন না।‘

বিললাম , ‘সুকুমারীর ব াপার িনেয় হনা তাঁেক াকেমল করিছল এমন হেত পাের
না িক?’

‘ হনা পািক ােনর মেয় , সুকুমারী-ঘিটত ব াপার তার জানার কথা নয়। তবু মেন
কর স জানত। তাহেল সে াষবাবু তােক িনেজর বািড়েত ঠাঁই িদেলন কন? আর

াকেমেল তাঁর ভয়ই বা িকেসর! তাঁর ী জােনন তাঁর চির  ভাল নয় , ছেলরা জােন বাপ
শিনবাের-রিববাের বািড় আেস না। রিববমা জােন নংিট জােন , বািড়র সবাই জােন , সুতরাং
বাইেরর লাকও জােন। িক  কা র িকছু বলবার সাহস নই , কউ িকছু মাণ করেত
পাের না।– হনােক সে াষবাবু ভয় করেবন কন?’

‘তা বেট। তাছাড়া তাঁর অ ািলবাই আেছ।’



‘ ধু তাঁর অ ািলবাই নয় , সুকুমারীরও। দু’জেন দু’জেনর অ ািলবাই যাগাে ন।
সুকুমারীেকও সে হ থেক বাদ দওয়া যায় না , তার সুেযাগ যত কমই হাক , মািটভ
যেথ  িছল। সে াষবাবুর কাছ থেক স হাজার টাকা মাইেন পায় , হয়েতা িকছু ভালবাসাও
আেছ। হনােক যিদ স িনেজর িত ি নী মেন কের তাহেল হনােক খুন করার মািটভ
তার আেছ।’

‘তুিম সিত ই সুকুমারীেক সে হ কর?’
‘সিত -িমেথ র কথা নয় , এ হে  িহেসেবর কিড় , একিট কানাকিড় বাদ দওয়া চেল

না।’
‘তারপর?’
‘তারপর রিববমা। তার সুেযাগ িছল চুর , িক  মািটভ িনেয়ই গ েগাল। লাকিটর

কৃিত পাঁকাল মােছর মত , ধরা- ছাঁয়া যায় না , ধরেত গেলই িপছেল যায়। আমার মেন হয়
রিববমা আেগ থেক হনােক িচনত। হনার িত তার আকষণ িবকষণ দুইই িছল।
আকষণ বুঝেত পাির , রিববমা অিববািহত , হনার মত সু রী মেয়র িত স আকৃ  হেব
এেত আ য িকছু নই। িক  িবকষণ িকেসর জেন ? হনা িক তার কান িবপ নক

কথা জানত? হনা তােক ণয়-ব াপাের য় দয়িন। তাই আে াশ? তাই িক স
উদয়েক ফাঁসােত চায়?’

‘উদয়েক ফাঁিসেত চায়?’
‘উদয় হনােক উল িকেন িদেয়িছল , হনা তার জেন  সােয়টার বুনিছল–একথা

আমােক বলবার দরকার িছল না। এ থেক মেন হয় , স িনেজর ঘাড় থেক সে হ নািমেয়
উদেয়র ঘােড় চাপােত চায়।’

‘ ঁ। তারপর?’
‘তারপর উদয়। গাঁয়ার- গািব  ছেল , কড়া মজাজ , িক  হনার িত গভীরভােব

আকৃ  হেয়িছল। হনা বাধহয় তােক অন েদর চেয় একটু বিশ আশকারা িদত , উদয়
ভাবত হনা তােকই ভালবােস। তারপর স জানেত পারল যুগেলর সে  হনার কিবতা
লখােলিখ চলেছ , গালাপফুেলর আদান- দান চলেছ। ছােদর ওপর এই িনেয় হনার সে
উদেয়র ঝগড়া হল , রােগর মাথায় উদয় হনােক ছাদ থেক ঠেল ফেল িদল। হয়েতা তার
খুন করবার ই া িছল না—‘

বিললাম , ‘আর যুগল? তার কী মািটভ িছল?’
স বিলল , ‘একই মািটভ- যৗন-ঈষা। যুগল শা িশ  কিব মানুষ , িক  তার ােণর

মেধ  িক রকম দুবার আ ন েল উেঠিছল ক বলেত পাের। স যিদ জানেত পের থােক
য , হনা উদেয়র জেন  পশেমর জামা বুনেছ—‘

‘িক  স ছােদ গল িক কের? উদয় িসঁিড় িদেয় হনার িপছু িপছু িগেয়িছল।’
‘যুগল বাগােন িগেয়িছল , বাগান থেক গালাপফুল তুেল জােনালা িদেয় হনির

টিবেল ফেল িদেয়িছল। তারপর ভারার মই বেয় ছােদ উেঠ যাওয়া িক তার পে  খুব
শ ?’

‘না , শ  নয়। িক  গালাপফুল উপহার িদেয়ই তােক খুন করল?’
‘ গালাপফুলটা হয়েতা ভাঁওতা , পুিলেসর চােখ ধুেলা দবার চ া।’
‘বুঝলাম। আর ক বািক রইল?’
‘ মতী চােমিল এবং িচংিড়। দু’জেনরই মািটভ আেছ , দু’জেনরই সুেযাগ সমান।

মতী চােমিল যখন বাথ েম িছেলন িচংিড় তখন একলা িছল , আবার িচংিড় যখন বাথ েম
িছল , মতী চােমিল তখন একলা িছেলন।’

আিম বিললাম , ‘তাহেল দাঁড়াল কী? এই সাতজেনর মেধ  আসল দাষী ক?’



স বিলল , ‘ ধু সাতজন নয় , আর একিট িছেপ ম আেছন িযিন মাউথ-অগিন
বািজেয় হনােক ইশারা িদেয় যেতন।’

িঠক তা , বংশীবদন বনমালীর কথা মেন িছল না।  কিরলাম , ‘ ব ামেকশ , ও
লাকটা ক?’

ব ামেকশ িচ া কিরেত কিরেত বিলল , ‘িহ ু িক মুসলমান বলেত পাির না , িক
পািক ানী লাক সে হ নই। বাধহয় দু’জেনর মেধ  ণয় িছল , লাকটা পািক ান থেক
হনােক বই এেন িদত। ণয়-ঘিটত ব াপাের কখন িক ঘেট িকছুই বলা যায় না। ণয়
হয়েতা মশ িবষ হেয় দাঁিড়েয়িছল , হনার মন উদেয়র িদেক ঢেলিছল।’

‘ লাকটা দশ-বােরা িদন অ র আসত কন?’
‘হয়েতা স েন আসত , হয়েতা স েনর একজন অিফসার; দশ-বােরা িদন

অ র দমদেম নােম , হনার সে  লুিকেয় দখা কের যায়। সবই অবশ  অনুমান।’
িকছু ণ নীরব থািকয়া স হঠাৎ উিঠয়া পােশর ঘের গল , িনেত পাইলাম কাহােক

ফান কিরেতেছ। দু-িতন িমিনট পের িফিরয়া আিসেল িজ াসা কিরলাম , ‘কােক?’
স বিলল , ‘ নংিটেক। বংশীধারী লাকিট হনার মৃতু র পর আর এেসিছল। িকনা

খবর িনি লাম। নংিট বলল , আেসিন।’
‘না আসার িক কারণ থাকেত পাের?’ ‘হয়েতা হনীর মৃতু র খবর জানেত পেরেছ ,

িকংবা অসুেখ পেড়েছ , িকংবা মের গেছ। কত রকম কারণ থাকেত পাের।’ হঠাৎ
ব ামেকশ ি রদৃি েত আমার পােন চািহল , অেনক ণ চািহয়া রিহল। দিখলাম স আমার
িদেক চািহয়া আেছ বেট। িক  আমােক দিখেতেছ না , মন ু  িদয়া অভাবনীয় িকছু ত
কিরেতেছ। তারপর স চাপা গলায় বিলল , ‘অিজত।’

বিললাম , ‘িক হল?’ স বিলল , ‘ যিদন হনা মারা যায় সিদেনর কথা মেন আেছ?’
‘মেন থাকেব না কন? স তা পর !’
‘হ াঁ হ াঁ , দুপুরেবলা তুিম খবেরর কাগজ পেড় শানােল। একটা পািক ানী ন

বানচাল হেয় বে াপসাগের ডুেবেছ , মেন আেছ? আিম মনাক পবেতর গ  বললাম—‘
‘মেন আেছ বিক?’
‘ সিদনকার খবেরর কাগজটা খঁুেজ বার করেত পার?’
‘পাির।‘
পুরােনা খবেরর কাগজ েলা এক ােন জমা করা হইত , মােসর শেষ পঁুিটরাম

স িলেক িব য় কিরত। আিম সিদেনর কাগজটা খঁুিজয়া আিনয়া ব ামেকশেক িদলাম , স
সা েহ কাগেজর পাতা উ াইয়া িবমান-িবপযেয়র ি রণ দিখেত লািগল।

িজ াসা কিরলাম , ‘িক দখছ?’
স কাগেজর উপর দৃি  িনব  রািখয়া বিলল , ‘ডােকাটা ন। িস াপুর থেক

কায়েরা পয  দৗড়। অিফসার সবাই মুসলমান , কবল একজন পাইলট ইংেরজ।
যাি দেলর মেধ  সব জােতর লাক িছল—‘

ধীের ধীের কাগজ মুিড়য়া রািখয়া ব ামেকশ শূন দৃি েত কিড়কােঠর িদেক চািহয়া
রিহল।

অতঃপর আমােদর য কমচ লতা আিসয়ািছল , তাহা যন দমকা বাতােসর মত
অক াৎ শা  হইয়া গল। দুিদন আর কােনা সাড়াশ  নাই। কবল িবকাশ একবার
টিলেফান কিরয়া জানাইল তাহারা িশকােরর িপছেন লািগয়া আেছ। সে াষবাবু ও রিববমা
িনয়িমত অিফস যাইেতেছন ও বািড় িফিরেতেছন; যুগল ও উদয় কেলজ যাইেতেছ ও বািড়
িফিরেতেছ; উদয় মােঝ একিদন িবকালেবলা হিক খিলেত িগয়ািছল। উে খেযাগ  অন
কােনা খবর নাই।



তৃতীয় িদন , অথাৎ , বৃহ িতবাের আবার আমােদর জীবেন াণচা ল  িফিরয়া
আিসল , তলাভােব িনব  দীপ আবার ভা র হইয়া উিঠল।

সকালেবলা নংিট আিসল। তাহার ভাবভ ীেত একটু অ ি র ল ণ। ব ামেকশ
তাহােক একিট িসগােরট িদয়া বিলল , ‘িক খবর?’

নংিট তৎ ণাৎ উ র িদল না , িসগােরট ধরাইয়া কুি ত চে  ব ামেকেশর পােন
চািহল। তারপর বিলল , ‘ ব ামেকশদা , আপিন িক উদয়দার িপছেন চর লািগেয়েছন?’

ব ামেকশ  তুিলল , ‘ ক বলল?’
‘উদয়দা বলল , একটা িসিড়ে  ছাড়া তার িপছেন ঘুের বড়াে ।’
‘উদয় বুিঝ খুব ঘাবেড় গেছ?’
‘ঘাবড়াবার ছেল উদয় া নয় , স বুক ফুিলেয় বড়াে ; যন ভাির গৗরেবর কথা।

মািসমা িক  ভয় পেয়েছন।’
ব ামেকশ চিকত হইয়া চািহল , ‘তাই নািক। িক  িতিন ভয় পেলন কন?’
নংিট মাথা নািড়য়া বিলল , ‘তা জািন না। কাল উদয় া মািসমার কােছ বড়াই

করিছল , জােনা মা , আমার িপছেন পুিলস- গােয় া লেগেছ। তাই েন মািসমার মুখ
িকেয় গল। এেকই তা ছটফট মানুষ , সই থেক আেরা ছটফট কের বড়াি েলন। আজ

সকােল আমােক বলেলন , তুই ব ামেকশবাবুেক ডেক িনেয় আয় , তাঁর সে  কথা বলার।’
‘আমার সে  কথা বলেবন?’
‘হ াঁ।– ব ামেকশদা , িকছু হিদস পেলন?’
ব ামেকশ একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল , ‘িকছু হিদস পেয়িছ।’
নংিট িব ািরত চে  বিলল , ‘ পেয়েছন।’
‘ বাধহয় পেয়িছ , িক  তা এখনও বলবার মত নয়। চল , তামার মািসমা িক বেলন

েন আিস। ওঠ অিজত।’
সে াষবাবুর বািড়েত উপি ত হইয়া দিখলাম , নীেচর তলার হল-ঘের হ- ে াড়

চিলেতেছ। িচংিড় একটা তালপাতার পাখা লইয়া যুগলেক মািরেত ছুিটয়ােছ , উদয় িচংিড়র
ল া বণী ঘাড়ার রােশর মত ধিরয়া তাহােক িনয়ি ত কিরেতেছ এবং বিলেতেছ-‘হ াট
ঘাড়া-হ াটু হ াট।’। িচংিড় বিলেতেছ , ‘ কন আমার খাঁপা খুেল িদেল?’ িতনজেনই উ কে
হািসেতেছ এবং ঘরময় ছুটাছুিট কিরেতেছ। িতনজেনর মুেখই খুনসুিড়র উ াস।

আমােদর আিবভােব র ীড়া অধপেথ থািময়া গল। ণকােলর জন  িতনজেন
অ িতভভােব দাঁড়াইয়া রিহল , তারপর িচংিড় লি ত মুেখ িসঁিড় িদয়া উপের পলায়ন কিরল;
যুগল ও উদয় অেপ াকৃত ম র পেদ তাহার অনুবতী হইল।

নংিট আমােদর বসাইয়া মািসমােক খবর িদেত গল। আিম চুিপ চুিপ ব ামেকশেক
বিললাম , ‘ভােয় ভােয় ভাব হেয় গেছ দেখিছ?’

ব ামেকশ একটু গভীর হািসয়া বিলল , ‘এর নাম যৗবন।’
নংিট নািময়া আিসয়া বিলল , ‘মািসমা আপনােদর ওপের ডাকেছন।’
ি তেল উিঠলাম , িক  হল-ঘের কউ নাই। এই খািনক আেগ যাহারা উপের

আিসয়ািছল , তাহারা বাধকির   কে  েবশ কিরয়ােছ। নংিট একিট ভজােনা দােরর
কপােট টাকা মািরল। িভতর হইেত আওয়াজ হইল , ‘এস।’

নংিট ার ঠিলয়া আমােদর িভতের লইয়া গল।
ঘরিট শয়নক  িহসােব বশ িব ৃত; একপােশ জাড়া-খাট ঘেরর িব ার খব কিরেত

পাের নাই। খাটিটেত স বত মতী চােমিল িচংিড়েক লইয়া শয়ন কেরন। খাট ছাড়া ঘের
ওয়াডেরাব , কাপেড়র আলনা , িসং- টিবল , দুইিট আরাম- ক ারা। দয়ােল একিট
লিলহরসনা মা-কালীর পট। দুইিট বড় বড় জােনালা িদয়া বািড়র িপছন িদেকর পাইেনর



সাির দখা যাইেতেছ।
ঘের দুইিট ীেলাক। এক , মতী চােমিল; িতিন ান কিরয়া গরেদর শািড়

পিরয়ােছন , গলায় াে র মালা , কপােল আধুিলর মত একিট িসঁদুেরর ফাঁটা , মুখ গভীর ,
চে  চাপা উে জনার অ াভািবক দীি । ি তীয় , িচংিড়। তাহার ীড়া-চপলতা আর নাই।
স জানালার স ুেখ দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া িব ািরত নে  আমােদর পােন চািহয়া আেছ।

মতী চােমিল বিলেলন , ‘ নংিট , িচংিড় , তারা বাইের যা , আিম এেদর সে  কথা
কইব।’

িচংিড়র যাইবার ই া িছল না , স শ ুকগিতেত জানালা হইেত ােরর িদেক পা
বাড়াইেতিছল , নংিট গভীর ভূকুিট কিরয়া ম ক-স ালেন তাহােক ইশারা কিরল। দু’জেন
ঘর হইেত বািহর হইল , নংিট ার ভজাইয়া িদল।

মতী চােমিল চয়ার িনেদশ কিরয়া বিলল , ‘আপনারা বসুন।’ তাঁহার কথা বিলবার
ভ ী কাটা-কাটা , যন অত  সতকভােব কথা বিলেতেছন।

ব ামেকশ বিলল , ‘আপিন বসুন।’ ঘের দু’িট মা  চয়ার িছল , তৃতীয় ব ি েক
বিসেত হইেল খােটর িকনারায় বিসেত হয়। মতী চােমিল একবার খােটর িদেক
দৃি িনে প কিরয়া মুখ ঈষৎ কুি ত কিরেলন , বিলেলন , ‘আিম বসব না , আমার এখেনা
পুেজা হয়িন। আপনারা বসুন।’

চয়াের বিসেত বিসেত ভািবলাম , ইিন একিদন স াসবািদনী িছেলন , ব ুক
চালাইেতন; তখন িন য় িচবাই িছল না। অব াচে  মেনর কত পিরবতনই না হয়।

আমরা উপিব  হইেল মতী চােমিল কথা বিলেত আর  কিরেলন , ধীের ধীের
িনয়া িনয়া কথা বিলেত লািগেলন। সংসােরর সাধারণ কথা , যাহা ব ামেকশেক নাইবার
কানই সাথকতা নাই; মেন হইল িতিন ভয় পাইয়ােছন , তাই আসল কথাটা বিলবার আেগ
খািনকটা ভিণতা কিরয়া লইেতেছন।

িকছু ণ িনিব  মেন িনয়া ব ামেকশ মুখ তুিলল , বিলল , ‘ দখুন , আপিন উি
হেবন না। আিম এ পিরবােরর ব ু  , সে াষবাবু আপনােদর সকেলর াথর ার জেন
আমােক িনযু  কেরেছন। হনার মৃতু -স ে  আপনার যিদ িকছু জানা থােক , আমােক খুেল
বলেত পােরন।’

মতী চােমিল একটু থমিকয়া গেলন , ব ামেকশেক যন নূতন চ ু  িদয়া িনরী ণ
কিরয়া বিলেলন , ‘আপিন পুিলেসর দেলর লাক নয়?

ব ামেকশ বিলল , ‘না , পুিলেসর সে  আমার কােনা স ক নই।’
‘িক –িক –আপিন জােনন পুিলস আমার ছেলেদর িপছেন গােয় া লািগেয়েছ।’
বুিঝলাম , মতী চােমিল জােনন না য পুিলস এ মামলা হইেত হাত েটাইয়ােছ।

সে াষবাবুর সে  বাক ালাপ ব  , ক-ই বা তাঁহােক বিলেব।
ব ামেকশ চুপ কিরয়া রিহল। মতী চােমিলর র তী  হইয়া উিঠল , ‘এ িক অন ায়;

আমার ছেলরা িনেদাষ। তবু তােদর িপছেন চর লাগেব কন?’
ব ামেকশ শা ের বিলল , ‘তারা িনেদাষ িকনা জানেত চায় বেলই বাধহয় চর

লেগেছ।’
‘আিম হাজার বার বেলিছ আমার ছেলরা িনেদাষ , তবু তােদর িব াস হয় না।’
‘িক  ওরা িনেদাষ তা আপিনই বা জানেলন িক কের? দখুন , িকছু মেন করেবন না ,

আপিন ওেদর মা , আপনার পে  ওেদর িনেদািষতায় িব াস করা াভািবক। িক  বাইেরর
লােকর পে  তা তা নয়। তােদর চােখ সবাই সমান।’

মতী চােমিলর চােখ আভ িরক জ নার ছায়া পিড়ল , িতিন এক পা স ুেখ
আিসয়া হঠাৎ চাপা সুের বিলেলন , ‘ ব ামেকশবাব্ু , আিম জািন হনা িক কের মেরেছ। আিম



চে  দেখিছ।’
ব ামেকশ চমিকয়া চ ু  িব ািরত কিরল—’ চে  দেখেছন।’
‘হ াঁ!’ মতী চােমিল এক িন ােস বিলয়া গেলন , ‘ সিদন িচংিড় বাথ েম যাবার পর

আিম বাইের এেস দখলুম , হনা ততলার ছােদ যাে । সকেলই জােন আিম হনােক সহ
করেত পাির না , হনাও আমােক ভয় কের। আিম ভাবলুম , এই সুেযােগ আিমও ছােদ িগেয়
যিদ তােক বশ দু-চার কথা িনেয় িদই , তাহেল স আমার বািড় ছেড় চেল যােব , আমার
ছেলরা িনরাপদ হেব।’

‘তাহেল ছেলেদর িনরাপ া স ে  আপিন উি  হেয়িছেলন? যােহাক , তারপর?’
‘আিমও িসঁিড় বেয় ততলার ছােদ গলুম। আমােক দেখই হনা ভয় পেয়

আলেসর িদেক ছুেট িগেয় আলেসর গােয় আছেড় পড়ল। তারপর তাল সামলােত না পের
উলেট নীেচ পেড় গল। আমােক দেখ বাধহয় তার ভয় হেয়িছল য আিম তােক মারব।’

ব ামেকশ তাঁহার পােন িন লক চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘এসব কথা আেগ বেলনিন
কন?’

মতী চােমিল মুেখর একটা অধীর ভ ী কিরয়া বিলেলন , ‘বলেল িক কউ িব াস
করত? উে  সে হ করত। আিমই হনােক ঠেল ফেল িদেয়িছ।’

ব ামেকশ একবার ঘাড় হঁট কিরয়া আবার মুখ তুিলল , ‘তা বেট। আ া , আপিন
যখন িসঁিড় িদেয় ছােদ গেলন তখন উদয়েক দেখিছেলন?’

মতী চােমিল ঈষৎ শি ত কে  বিলেলন , ‘না , উদয় সখােন িছল না।’
‘কাউেক দেখনিন?’
না , কাউেক না।’
‘িসঁিড়র দরজা, ছােদ যাবার দরজা, িন য় খালা িছল?’
‘হ াঁ, খালা িছল।‘
‘আপিন যখন হনােক দখেলন , তখন স কী করিছল?’
‘ছােদর মাঝখােন দাঁিড়েয়িছল।’
‘তার হােত িকছু িছল?’
‘ল  কিরিন।‘
ব ামেকশ িন াস ছািড়য়া উিঠয়া দাঁড়াইল , বিলল , ‘আর বাধহয় আপনার িকছু

বলবার নই। আ া , তাহেল আিস। পুিলসেক আপনার কথা বেল দখেত পােরন।’
মতী চােমিল শ  হইয়া দাঁড়াইয়া রিহেলন , আমরা চিলয়া আিসলাম।

 
বাসায় িফিরেত বলা ি হর হইল।

মতী চােমিল ছেলেদর বাঁচাইবার জন  য িনপুণ ক কথা রচনা কিরয়ািছেলন ,
তাহা ব ামেকশেক আরও িব া  ও িবমষ কিরয়া তুিলয়ািছল। স ত েপােশর উপর ল া
হইয়া িব ু  ের বিলল , ‘িকছু হে  না-িকছু হে  না , ধু ভাঁওতা , ধু ধা া। সবাই
আমার চােখ ধুেলা দবার চ া করেছ।’

আিম বিললাম , ‘ তামারই বা িকেসর গরজ , ব ামেকশ? পুিলস হাল ছেড় িদেয়েছ ,
সে াষবাবুরও আ হ নই। তেব তুিম কন িমেছ খেট মরছ!’

ব ামেকশ ি  ের বিলল , ‘মুশিকল িক হেয়েছ জােনা? আিম সত াে ষী , সিত
কথাটা যত ণ না জানেত পারিছ , আমার ােণ শাি  নই। দুে ার! এ সমেয় যিদ অন
একটা কাজ হােত থাকেতা তাহেল হয়েতা ভুেল থাকেত পারতাম।–’

এই সময় সদর দরজার সামেন পা ম ান আিসয়া দাঁড়াইল।
ইি ওর-করা রিজি  খাম। রেকর নাম-উিড়ষ া রাজ  সরকােরর দ র।



কৗতূহলী হইয়া উিঠলাম-কী ব াপার! ব ামেকশ খাম খুিলয়া একিট টাইপ-করা িচিঠ বািহর
কিরল।

ি য় মহাশয় , মান বর মুখ ম ী মহাশেয়র আেদেশ এই প  িলিখেতিছ। আপিন
ইিতপূেব ক ীয় সরকার ও বা াই সরকােরর পে  য কাজ কিরয়ােছন তাহা আমােদর
অিবিদত নেহ।

স িত উিড়ষ া সরকােরর দ ের িকছু রহস ময় ব াপার ঘিটেত আর  কিরয়ােছ।
দ র হইেত মূল বান ও অিত গাপনীয় দিলল অদৃশ  হইয়া যাইেতেছ , িক  অপরাধীেক ধরা
যাইেতেছ না। এ িবষেয় উিড়ষ া সরকার আপনার সাহায াথী। আপিন অিবলে  কিটেক
আিসয়া তদে র ভার হণ কিরেল বািধত হইব। িবলে  রাে র ই হািনর স াবনা।

আপিন কেব আিসেতেছন তার- যােগ জানাইেল উপকৃত হইব। আপনার রাহা-খরচ
ইত ািদ বাবদ ৫০০ টাকার চক অ সহ পাঠােনা হইল।

ধন বাদাে  িনেবদন ইিত।–
ব ামেকশ ফু  মুেখ িচিঠ ও চক আমার হােত িদল , বিলল , ‘সরকারী মহেল

আমার খ ািত রা  হেয় গেছ দখিছ।’
িচিঠ পিড়য়া মুখ তুিলয়া দিখলাম স দুই হাত িপছন িদেক শৃ িলত কিরয়া পায়চাির

কিরেতেছ। বিললাম , যা চাইিছেল তাই হল। যােব তা?’
‘ দেশর কাজ। যাব বিক।’
‘কেব যােব?’
স পদচারেণ িবরিত িদয়া বিলল , ‘অিজত , তুিম খাওয়া-দাওয়া সের চকটা ব াে

জমা িদেয় এস। আর কটেক একটা তার কের দাও , আমরা অিবলে  যাি ।’
 কিরলাম , ‘অিবলে টা কেব?’

স হািসয়া বিলল , ‘আজ কােলর মেধ ।’
স া হয়-হয় এমন সময় িবকাশ আিসল , বিলল , ‘খবর আেছ স ার।’
িবকাশ , পীেক  , বাবুই ও িচিচং নামধারী চািরিট যুবক য বামেকেশর প  হইেত

িটকিটিকর কাজ কিরেতেছ , তাহা ভুিলয়া িগয়ািছলাম। মনটা অ বতী হইয়া কটেকর িদেক
ছুিটয়ািছল।

িতনজেন ঘন-সি িব  হইয়া ত েপােশর উপর বিসলাম। িবকাশ বিলল, ‘চীেনম ানটা
বড় ািলয়ােছ স ার।‘

‘চীেন ম ান!’
ওই য আপনার রিববমা। নাক-মুখ- চাখ চীেনম ােনর মত; িন য় লুিকেয় লুিকেয়

আরেশালা খায়।‘
‘িবিচ  নয়। তারপর বল, ািলেয়েছ িক ভােব?’
‘কিদন ধের লাকটার িপছেন লেগ আিছ, তা একবার িক এিদক-ওিদক যােব! না,

বািড় থেক অিফস, আর অিফস থেক বািড়। হয়রান হেয় িগেয়িছলাম স ার। তারপর আজ
—‘

‘আজ কী হেয়েছ?’
‘অন িদন পাঁচটার সময় অিফস থেক বেরায়, আজ সােড় চারেতর সময় ব েলা।

বািড়র িদেক গল না, বৗবাজােরর বােস উঠল। আিমও উঠলাম। লাকটার মেন পাপ আেছ
বশ বাঝা যায়, বারবার িপছু িফের চাইেছ। আিম ঘাপিট মের আিছ। শেষ িশয়ালদার
কাছাকািছ এেস রিববমা টুক কের নেম পড়ল। আিমও নামলাম।

‘আপিন ল  কেরেছন বাধহয় ঐখােন একটা হােটল আেছ—নাম ইে া-পাক
হােটল। িতনতলা বািড়, িক  একটু ঘু  িস গােছর। যারা পািক ান থেক যাওয়া-আসা



কের, তারাই বিশর ভাগ এই হােটেল ওেঠ। নীেচর তলায় র রাঁ, মুগী-মটম চলেছ,
ওপরতলায় থাকবার ঘর। রিববমা হােটেল ঢুেক পড়ল।

‘ র রাঁয় হ েগাল চলেছ, রিববমা সিদেক গল না। পােশর একটা অ কার িসঁিড়
িদেয় চুিপ চুিপ ওপের উেঠ গল।

‘আিমও গলাম। িসঁিড় যখােন দাতলায় িগেয় ততলার িদেক মাড় ঘুেরেছ, সখােন
স  গিলর ম  একটা বারা া, তার দু’পােশ সাির সাির ঘেরর ঘর; মাথার ওপর ধাঁয়ােট
একটা বা  ব ঝুলেছ। আিম িসঁিড়র মাড় থেক উঁিক মের দখলাম রিববমা কােণর
িদেকর একটা ঘেরর দরজা চািব িদেয় খুলেছ। দরজা িক  খুলল না; তখন রিববমা চািবর
গাছ থেক আর একটা চািব বেছ িনেয় তালায় পরােলা, িক  তবু তালা খুলল না।

‘এই সময় তিতলার িদক থেক িসঁিড়র ওপর পােয়র আওয়া  হল, দু-িতনজন
ভাড়ােট নেম আসেছ। আিম তখন এমন ভাব দখালাম যন আিম দাতলায় থািক, পেকট
থেক চািব বার করেত করেত একটা ঘেরর সামেন িগেয় দাঁড়ালাম; রিববমা চট কের
চািবর গাছা পেকেট-পুের নীেচ নেম গল; আিমও তার দরজাটা এক নজের দেখ িনেয়
তাঁর িপছু িনলাম।

‘তারপর রিববমা সটান বািড় িফের গল। তােক বািড়েত প েছ িদেয় আসিছ।‘
বামেকেশর চ ু  িকছু ণ অ িনম  হইয়া রিহল।
‘ইে া-পাক হােটল— হনা পািক ােনর মেয় িছল—রিববমা—‘ িবকােশর িদেক চাখ

তুিলয়া ব ামেকশ বিলল, ‘ঘেরর ন রটা ল  কেরিছেল?’
িবকাশ বিলল, ‘হ াঁ স ার; দােরর মাথায় পতেলর ন র মারা িছল—৭ ন র।‘
‘৭ ন র!’ ব ামেকেশর চাখ ধক কিরয়া িলয়া উিঠল।
‘হ া স ার, ৭ ন র।‘
ব ামেকশ আবার চ ু  মুিদয়া ধ ান  হইয়া পিড়ল; আমারও মেন হইল সাত ন র

কথাটা কাথায় যন িনয়ািছ, হঠাৎ রণ কিরেত পািরলাম না। িবকাশ চুিপ চুিপ আমােক
িজ াসা কিরল, ‘৭ ন েরর কান মাহা  আেছ নািক স ার?’

কামেকশ চ ু  খুিলল, িবকােশর কাঁেধ হাত রািখয়া বিলল, ‘তুিমই আমােদর মেধ
সবেচেয় কােজর লাক! িক  কাজ এখেনা শষ হয়িন। তুিম ইে া-পাক হােটেল িফের
যাও, ৭ ন র ঘেরর সামেন পাহা্রা দাও। আমরা আধা ঘ ার মেধ ই যাি ।’

‘আ া স ার।’ িবকাশ চিলয়া গল।
ব ামেকশ পােশর ঘের উিঠয়া িগয়া ফান তুিলয়া লইল। সংেযাগ ািপত হইেল

বিলল , ‘এ ক র? আিম ব ামেকশ…একটু দরকার আেছ.. হনার চািবর গাছা তামার
কােছ আেছ তা?… বশ বশ। আমরা এখিন তামার কােছ যাি  , চািবর গােছাটা দরকার…
সা ােত বলব…তুিম যিদ আমােদর সে  আসেত পােরা তা ভাল হয়… বশ বশ , আমরা
এখিন যাি ।’

ফান রািখয়া িদয়া স বিলল , ‘চল , আজ রাে ই হনা-রহেস র সমাধান হেব মেন
হে ।’

এত েণ মেন পিড়ল হনার চািবর গাছায় একটা চািবেত ৭ ন র ছাপ মারা িছল।
এ ক র- ক ট াি েত তুিলয়া লইয়া আমরা আ াজ আটটার সময় ইে া-পাক

হােটেলর স ুেখ উপি ত হইলাম। পেথ একবার মা  কথা হইল , এ ক র বিলেলন ,
‘আিম িক  এখন পুিলস নই, ফ তামার ব ু ।’

ব ামেকশ বিলল, ‘তাই সই।‘
দাতলার িসঁিড়র মুেখ িবকাশ রিলংেয় ঠস িদয়া দাঁড়াইয়া িছল, আমােদর দিখয়া

খাড়া হইল। ব ামেকশ চুিপ চুিপ তাহােক িজ াসা কিরল , ‘সাত ন র ঘেরর খবর িক?’



িবকাশ বিলল , ‘ভাল। আর কউ আেসিন।’
‘ হােটেলর ম ােনজার কাথায় থােক জােনা?’
‘ঐ ঘের!’ িবকাশ সামেনর ঘেরর িদেক আঙুল দখাইল।
ব ামেকশ এ ক র-র িদেক দৃি  িফরাইল : চােখ চােখ কথা হইল। এ ক র

ঘাড় নািড়য়া ম ােনজােরর ঘেরর ব  াের টাকা িদেলন।
ার খুিলয়া একিট মধ বয়  ব ি  দাঁড়াইেলন। তাঁহার িপছেন আেলািকত ঘরিট

দিখেত পাইলাম , টিবল- চয়ার িদয়া সাজােনা ঘর , ঘের অন  কহ নাই , কবল টিবেলর
ওপর একিট বাতল শাভা পাইেতেছ।

এ ক র বিলেলন , ‘আপিন হােটেলর ম ােনজার?’
ম ােনজার ঢুলু ঢুলু চে  এ ক র-র পাশাক অবেলাকন কিরয়া বিলেলন , ‘আে

হ াঁ, আসেত আ া হাক।’ বিলয়া িতিন আভুিম অবনত হইয়া অিভবাদন কিরেত িগয়া
গাঁ া খাইয়া পিড়য়া যাইেতিছেলন , এ ক র তাঁহােক ধিরয়া ফিলেলন। বিলেলন , ‘আিম
পুিলেসর কােজ আিসিন। আপনার সে  আলাপ করেত এলাম।’

ম ােনজােরর ক  হইেত িবগিলত হািসর িখকিখক আওয়াজ িনগত হইল। এ ক র
ঘাড় িফরাইয়া ব ামেকশেক চােখর ইশারা কিরেলন , পেকট হইেত হনার চািবর িরঙ
লইয়া তাহার হােত িদেলন , তারপর ঘের েবশ কিরয়া ার ভজাইয়া িদেলন। আমরা
িতনজন বািহের রিহলাম।

ব ামেকশ বিলল , ‘এবার সাত ন র।’
সুড়ে র শষ াে  সাত ন র ঘর। িটমিটেম বালেবর আেলায় চািব বািছয়া লইয়া

ব ামেকশ তালায় চািব পরাইল। সে  সে  তালা খুিলয়া গল। চািবটা য এই ঘেররই এবং
হনার এই ঘের যাতায়াত িছল তাহােত সে হ রিহল না।

ঘর অ কার। ঘের পদাপণ কিরেত িগয়া মেন হইল একটা কােলা িহং  জ  ঘেরর
কােণ ওৎ পািতয়া আেছ , আমরা পা বাড়াইেলই ঘােড় লাফাইয়া পিড়েব। ব ামেকশ বিলল ,
‘দাঁড়াও , দশলাই বার কির।’

িক  িবকাশ তৎপূেবই ঘের েবশ কিরয়া ােরর পােশ হাতুড়াইয়া সুইচ িটিপল।
িদপ কিরয়া ঘরটা আেলািকত হইয়া উিঠল। আমরা িভতের িগয়া ার ভজাইয়া িদলাম।

ঘেরর ব  বাতােস সঁতা- সঁতা গ । একিট মা  জানালা ব । ঘরিট ায়
িনরাভরণ; একিদেকর দওয়াল ঘঁিষয়া একিট লাহার খাট ন  অব ায় পিড়য়া আেছ , অন
দওয়ােল একিট মধ মাকৃিত গাদেরেজর ীেলর আলমাির। আর িকছু নাই।

ব ামেকেশর দৃি  থেমই ীেলর আলমািরর িদেক িগয়ািছল , স চািবর িরঙ হইেত
আর একিট চািব লইয়া আলমািরেত লাগাইয়া পাক িদেতই কপাট খুিলয়া গল। িবকাশ ও
আিম ব ামেকেশর িপছন হইেত ঝঁুিকয়া দিখলাম–

আলমািরর িতনিট থাক। নীেচর দু’িট থাক খািল , উপেরর থােক একিট বই এবং
রি েন বাঁধােনা পু কাকার একিট ফাইল রিহয়ােছ। িপছন িদেক একিট কৃ বণ ব
অ ভােব দখা যাইেতিছল , ব ামেকশ হাত বাড়াইয়া সিট বািহের আিনল। দখা গল
সিট একিট ভাঙা মাউথ-অগান।

মাউথ-অগানিট নািড়য়া-চািড়য়া ব ামেকশ আবার রািখয়া িদল। তারপর বইখািন
তুিলয়া লইল। জগজেগ বাঁধােনা কায়ােটা সাইেজর বাংলা বই , মলােট ফারসী িলিপর
অনুকরেণ নাম লখা আেছ— বাইয়াৎ-ই-ওমর খয়াম। ব ামেকশ পাতা উ াইয়া দিখল
উপহার-পৃ ায় লখা আেছ— মতী মীনা ‘মাতাহাির’ ি য়তমাসু। িতি ে  উপহতার নাম
দিখয়া চমিকয়া উিঠলাম। নামটা একা  পিরিচত।

বইখািন আমার হােত িদয়া ব ামেকশ রি ন-বাঁধােনা ফাইলিট হােত লইল , স পেণ



পাতা খুিলয়া আবার চ  কিরয়া ব  কিরয়া ফিলল। যতটুকু দিখেত পাইলাম , মেন হইল
কেয়কিট বাংলা হরেফ লখা িচিঠ তাহার মেধ  রিহয়ােছ।

ব ামেকশ বিলল , ‘চল , এখােন আমােদর কাজ শষ হেয়েছ।’ দিখলাম , তাহার চাখ
উে জনায় ল ল কিরেতেছ। ঘেরর বািহের আিসয়া স দরজায় তালা লাগাইল ,
বিলল ,’এবার ম ােনজােরর সে  দখা করা যেত পাের।’

ম ােনজােরর ঘের তখন আসর। জিময়া উিঠয়ােছ; িনঃেশিষত বাতলিট টিবেলর
উপর গড়াইেতেছ। এ ক র একিট অধ-পূণ পা  হােত লইয়া বিসয়া আেছন , ম ােনজার
হাত- জাড় কিরয়া তাঁহােক সিনব  অনুেরাধ কিরেতেছন–’আর এক চুমুক স ার , ফ
একিট চুমুক। আমার মাথার িদিব ।’

আমরা েবশ কিরেল বামেকেশর সে  এ ক র-র দৃি  িবিনময় হইল , ব ামেকশ
একটু ঘাড় নািড়ল। এ ক র উিঠবার উপ ম কিরয়া বিলেলন , ‘আ া , আজ তাহেল–’

ম ােনজার গদগদ হাস  কিরয়া বিলেলন , ‘তা িক হয়! ভ  মেহা-মেহাদেয়রা
এেসেছন , এক চুমুক না খেয় যেত পােবন না। আিম আর এক বাতল ভাঙিছ।’

িতিন আলমািরর িদেক অ সর হইেলন , ব ামেকশ বাধা িদয়া বিলল , ‘না না , আজ
থাক , আর একিদন হেব। আ া ম ােনজারবাব্ু , আপনার ৭ ন র ঘের ক থােক বলুন
দিখ?’

‘৭ ন র!’ ম ােনজার িকছু ণ চ ু  িমটিমিট কিরয়া বিলেলন , ‘ও ৭ ন র। একিট
পািক ানী ভ েলাক ভাড়া িনেয়েছন। ভাির মজার লাক! মােস মােস ভাড়া গােনন , িক
মােসর মেধ  বড় জার িতন িদন আেসন। আধা ঘ া থেকই চেল যান। ভাির মজার
লাক।’

‘তাঁর সে  কউ আেস?’
ম ােনজােরর চােখ একটু ধূততার ছায়া পিড়ল , িতিন বিলেলন , ‘একিট পরী আেস।’
‘ভ েলােকর নাম িক?’
‘নাম!’ ম ােনজার আকাশ-পাতাল িচ া কিরয়া বিলেলন , ‘নামটা িব রণ হেয় গেছ।

িক  কুচ পেরায়া নই , রিজ াের নাম আেছ।’
একিট বাঁধােনা খাতা খুিলয়া িতিন বিলেলন , ‘িঠক ধেরিছ , যােব কাথায়? এই য

ভ েলােকর নাম-ঢাকা পািক ান ওমর িশরািজ।’ িতিন িবজেয়াৎফু  নে  চািহেলন।
ব ামেকশ বিলল , ‘ওমর িশরািজ। ধন বাদ–অেশষ ধন বাদ। আজ চিল , আবার

একিদন আসব।’
ম ােনজােরর আর একিট বাতল ভািঙবার সিনব  াব এড়াইয়া আমরা নীেচ

নািমলাম। ব ামেকশ িবকােশর িপঠ চাপড়াইয়া বিলল , ‘ তামােদর কাজ শষ হেয়েছ। আজ
বািড় যাও। শীগিগর একিদন এস।’

িবকাশ ান কিরল। আমরা একটা ট াি  ধিরয়া এ ক র-র থানার িদেক
চিললাম , তাঁহােক প ছাইয়া িদয়া বাসায় িফিরব।

পেথ যাইেত যাইেত এ ক র বিলেলন , ‘ম ােনজার ভ তার অবতার , এেকবাের
নােছাড়বা া ভ েলাক , আমােক এক পগ খাইেয় তেব ছাড়েলা। আেরা খাওয়াবার তােল
িছল। —যােহাক , তামার কাজ হল?’

ব ামেকশ চািব তাহােক ফরত িদয়া বিলল , ‘হল। তুিম িকছু জানেত চাও না?’
এ ক র দৃঢ়ভােব মাথা নািড়েলন , ‘না।’
বাসায় িফিরয়া ব ামেকশ থেমই ওমর খয়ােমর কাব  ও িচিঠর ফাইল সযে

দরােজর মেধ  চািব ব  কিরয়া রািখল। আিম  কিরলাম , ‘ওমর খয়ামেক তা িচিন ,
ওমর িশরািজ লাকিট ক?’



পুরেনা খবেরর কাগজটা টিবেলর ওপেরই িছল , ব ামেকশ তাহার পাতা খুিলয়া
আমােক দখাইল। পািক ানী িবমান-দুঘটনায় মৃেতর তািলকায় নাম রিহয়ােছ-ওমর িশরািজ ,
ন ািভেগটর।

রাে র আহারািদ স  কিরয়া ব ামেকশ িচিঠর ফাইল লইয়া বিসল।
পরিদন বলা ন’টার সময় সে াষবাবুর অিফেস উপি ত হইলাম।
সে াষবাবু সেবমা  আিসয়া অিফেস বিসয়ােছন, ব ামেকশেক দিখয়া সিব েয়

বিলয়া উিঠেলন , ‘এিক! আপিন এখেনা এখােন?’
ব ামেকশ পূণদৃি েত তাঁহােক িনরী ণ কিরয়া বিলল , ‘আপনার জেন  ফাঁদ পাতব

ভেবিছলাম , তা আর দরকার হল না। হ াঁ  , উিড়ষ া সরকােরর িনম ণ আিম পেয়িছ , িক
এখেনা যাওয়া হয়িন। বসেত পাির?’ অনুমিতর অেপ া না কিরয়াই স চয়াের বিসল।
আিমও বিসলাম।

বফাঁস কথা মুখ িদয়া বািহর হইয়া িগয়ােছ। সে াষবাবুর মুখ ণকােলর জন  লাল
হইয়া উিঠল। তারপর িতিন আ সংবরণ কিরয়া বিলেলন , ‘উিড়ষ া সরকার!’

ব ামেকেশর ঠাঁেট একটু হািস খিলয়া গল , স বিলল , ‘আপনার সুপািরেশ উিড়ষ া
সরকার আমােক ডেক পািঠেয়েছন; আপনার উে শ  তা তাঁরা জােনন না। িক  ও-কথা
যাক। সে াষবাব্ু , হনা মি কেক ক ছাদ থেক ঠেল ফেল িদেয়িছল আিম জানেত
পেরিছ।’

আিম সে াষবাবুেক ল  কিরেতিছলাম , দিখলাম তাঁহার মুখ পাঙাস হইয়া
যাইেতেছ , সে  সে  চ ু  দুটা সপচ ু র ন ায় িহং  হইয়া উিঠেতেছ। িতিন য িক প
ভয় র কৃিতর লাক , কাণঠাসা বন-িবড়ােলর মত তাঁহার স ুখীন হওয়া য অিতশয়
িবপ নক কাজ , তাহা িনেমষ মেধ  পির ু ট হইয়া উিঠল। দাঁেত দাঁত চািপয়া িতিন
বিলেলন , ‘ ক তােক ঠেল ফেল িদেয়িছল?

ব ামেকশ সহজ সুের বিলল , ‘আপিন।’
যন কহ তাঁহার গলা চািপয়া ধিরয়ােছ এমিন ের সে াষবাবু বিলেলন , ‘ মাণ

করেত পােরন?’
ব ামেকশ শা ভােব মাথা নািড়ল , ‘না। তেব আপনার মািটভ আেছ তা মাণ করা

যায়।’
‘তাই নািক। আিম আপনার নােম মানহািনর মাক মা কের আপনােক জেল পাঠােত

পাির তা জােনন?’
‘আমার নােম মাক মা করবার সাহস আপনার নই , সে াষবাবু! আমার কােছ

আ ালন কেরও লাভ নই। নুন , আপিন আমােক আপনার পিরবািরক াথর ার কােজ
িনযু  কেরিছেলন , স কাজ আিম কেরিছ। য কারেণই হাক , পুিলস হনার মৃতু র তদ
ব  কের িদেয়েছ , আমার ও-িবষেয় কান কতব  নই। িক  সত  কথা জািনবার অিধকার
সকেলরই আেছ। আিম সত  কথা জানেত পেরিছ।’

সে াষবাবু িকয়ৎকাল চািহয়া রিহেলন। তাঁহার চােখর মেধ  কত কার িচ া
িবদু েতর মত খিলয়া গল তাহা িনণয় করা যায় না। শেষ িতিন বিলেলন , ‘িক সত  কথা
জানেত পেরেছন আপিন?’

ব ামেকশ বিলল , ‘আপিন যা খঁুেজিছেলন , িক  আপিন পানিন , যার জেন  আপিন
ঘের আ ন িদেয়িছেলন , আিম তাই পেয়িছ! একখানা বই- বাইয়াৎ-ই-ওমর খয়াম , আর
কেয়কটা িচিঠ।’

সে াষবাবুর রেগর িশরা ফুিলয়া উিঠল। িতিন অসহায় িবষা  চােখ চািহয়া
বিলেলন , ‘িক চান আপিন? টাকা?’



ব ামেকশ ের বিলল , ‘আমােক ঘুষ িদেত পােরন এত টাকা আপনারও নই ,
সে াষবাবু। আপিন িব াসঘাতকতা কেরেছন , দশে ািহতা কেরেছন , তার শাি  পেত
হেব।’

সে াষবাবু িনবাক চািহয়া রিহেলন , তাঁহার রােগর িশরা দপদপ কিরেত লািগল।
‘ হনার মা মীনার সে  আপনার ণয় িছল। দশ ভাগাভািগর সময় আপিন ঢাকায়

যেতন , মীনার সে  দখা করেতন। আপিন জানেতন মীনা িবপ  দেলর চর , তা
জেনও আপিন িনেজর দেলর কথা তােক বলেতন। ধু মুেখ বেলই িনি  হনিন , িচিঠ
িলেখ িনেজর দেলর সম  সলা-পরামশ তােক জানােতন। তার ফেল পেদ পেদ আমােদর
হার হেয়েছ , আমােদর াপ  ভূখ  আমরা হািরেয়িছ।

‘আপনার িচিঠ েলা মীনা রেখ িদেয়িছল। তারপর হঠাৎ স মের গল , িচিঠ েলা
তার মেয় হনার হােত এল। হনার একজন দাসর িছল-ওমর িশরািজ। দু’জেন িমেল
ষড়য  করল , তারপর হনা এেস আপনার বুেক চেপ বেস াকেমল  করল।’

সে াষবাবুর চাখ দুটা র বণ হইয়া উিঠয়ািছল , িতিন হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বিলয়া
উিঠেলন , ‘এক লাখ টাকা দব , িচিঠ েলা আমায় ফরৎ িদন।’

ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল , সে  সে  সে াষবাবু দাঁড়াইেলন , র া  ভীষণ চে
চািহয়া বিলেলন , ‘ দেবন না?’

ব ামেকশ মাথা নািড়ল , তারপর আে  আে  বিলল , ‘কাল থেক একিট িবিশ
দিনক সংবাদপে  আপনার িচিঠ িলর ফ াকিসিমিল এেক এেক ছাপা হেব। ত
থাকেবন।’

সে াষবাবু দুই চে  অি  িবকীণ কিরেত কিরেত বিসয়া পিড়েলন। ব ামেকশ
আমােক ইশারা কিরল , আমরা ােরর িদেক চিললাম।

িপছন হইেত ডাক আিসল , ‘ ব ামেকশবাবু!’
আমরা িফিরয়া িগয়া সে াষবাবুর সামেন দাঁড়াইলাম , িতিন টিবেলর উপর দুই কনুই

রািখয়া দুহােত চাখ ঢািকয়া বিসয়া আেছন। এক িমিনট পের িতিন হাত নামাইেলন;
দিখলাম তাঁহার মুখ ভাবেলশহীন। িতিন বিলেলন , ‘আমােক একিদন সময় দেবন? আজ
িবেকল পাঁচটার সময় পাক সাকাস মােঠ আমার ব ৃ তা আেছ—‘

ব ামেকশ তাঁহার মুেখর উপর গভীর দৃি  রািখয়া ধীর ের বিলল , ‘একিদন সময়
িদলাম। কাল , সকােল সংবাদপে  আপনার িচিঠ ছাপা হেব না। িক  একটা কথা জািনেয়
রািখ। া লািগেয় আমােক খুন করােলও কােনা লাভ হেব না , িচিঠ িলর নাগাল আপিন
পােবন না। যথাসমেয় স িল ছাপা হেব।’

‘ধন বাদ।’
 
সারািদন ব ামেকশ ত েপােশ ইয়া কিড়কাঠ গণনা কিরল , কথা বিলল না। বলা

চারেটর সময় চা আিসেল উিঠয়া বিসয়া চা পান কিরল , তারপর বিলল , ‘চল , বরেনা
যাক।।’

‘ কাথায় যােব?
‘সে াষবাবুর লকচার নেত।’
সুতরাং বািহর হইলাম। মাথার উপর যাহার খাঁড়া ঝুিলেতেছ , স িক প ব ৃ তা

িদেব। িনবার কৗতূহল বাধকির াভািবক।
পাক সাকােসর মােঠ ম  রিচত হইয়ােছ , মে র উপর এক সাির গণ মান  ব ি

উপিব  , ধান সিচবও আেছন। স ুেখ বৃহৎ জনতা। রাজৈনিতক কােনা একটা তর
স  জনসাধারেণর গাচর করার উে েশ  এই সভা আহূত হইয়ােছ। আমরা জনতার



িপছেন িগয়া দাঁড়াইলাম।
থেম ধানম ী উিঠেলন , িতিনই সভাপিত। মাইেকর স ুেখ দাঁড়াইয়া িবষয়ব র

অবতারণা কিরেলন। তারপর এেক এেক ব ারা উিঠেলন। সামান  যুি তেকর ফাড়ন িদয়া
বল দয়েবগপূণ ব ৃ তা। মু  হইয়া বাক তরে  ভািসয়া চিললাম।

সবেশেষ মাইেকর স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইেলন সে াষবাবু। তাঁহার মুেখর দৃঢ় গা ীয
িবষয়ব র  সূচনা কিরেতেছ। ণকাল নীরেব দাঁড়াইয়া থািকয়া িতিন ধীের ধীের
বিলেত আর  কিরেলন।

লাকিটর ব ৃ তা িদবার মতা আেছ। উ াস নাই , ভাবালুতা নাই , কবল দুিনবার
যুি র ারা িতিন াতার সম  মেনােযাগ আকষণ কিরয়া লইেলন। েম তাঁহার ভাষেণর
ছ  ত হইেত লািগল , অ গঢ় আেবেগ ক র মৃদ র ন ায় িনত হইয়া উিঠল। তারপর
িতিন যখন ব ৃ তার শেষ উদা  কে  বে  মাতরম উ ারণ কিরেলন , তখন াতােদর
ক  হইেতও ত ৎসািরত জয় িন উি ত হইল।

ভাষণ শষ কিরয়া সে াষবাবু িনজ আসেন িগয়া বিসেলন।’ আমার দৃি  তাঁহার
উপেরই িনব  িছল , দিখলাম। িতিন পেকট হইেত একিট কাটা বািহর কিরয়া িকছু মুেখ
িদেলন। ভািবলাম , হয়েতা পিনিসিলেনর বিড়।

ইিতমেধ  ধান সিচব আিসয়া সভা সংবরেণর ভাষণ আর  কিরয়ােছন , াতারা
উিঠ-উিঠ কিরেতেছ , এমন সময় হঠাৎ মে র উপর একটা চা ল  দখা গল। মু েত
আমার দৃি  সইিদেক ছুিটয়া গল; দিখলাম সে াষবাবু িনজ আসেন এলাইয়া পিড়য়ােছন ,
আেশপােশ যাঁহারা িছেলন তাঁহারা উি ভােব তাঁহার িদেক ঝুিকয়া দিখেতেছন। ধানম ী
ভাষণ থামাইয়া সইিদেক ছুিটয়া গেলন। াতােদর মেধ  একটা উে িজত ন উিঠল।

পাঁচ িমিনট পের ধানম ী মাইেকর কােছ িফিরয়া আিসয়া আেবগপূণ ের বিলেলন ,
‘মমাি ক দুঃেখর সে  জানাি  , আমােদর ি য় সু ৎ , দেশর সুস ান সে াষ সমা ার
ইহেলাক ত াগ কেরেছন—?

িতিন ভ ের বিলয়া চিলেলন। ব ামেকশ আমার হাত ধিরয়া টািনয়া লইল , বিলল ,
‘চল। প মাে  যবিনকা পতন হেয়েছ।’

 
পােকর বািহের আিসয়া ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল , বিলল , ‘চল , হাঁটা যাক।’
পথ অেনকখািন , তবু ােম-বােস চিড়বার ই া হইল না। আিমও িসগােরট ধরাইয়া

বিললাম , ‘চল।’
পাশাপািশ চিলেত চিলেত ব ামেকশ বিলেত আর  কিরল–
‘সে াষবাবু িতভাবান পু ষ িছেলন , িক  িতিন চির বান িছেলন না। ইংেরিজেত

কথা আেছ-নািবকেদর ব ের ব ের বৗ , সে াষবাবুরও িছল তাই। িতিন কােজর সূে
মা াজ বা াই িদ ী সব  ঘুের বড়ােতন , আমার িব াস েত ক শহেরই তাঁর একিট কের

য়সী িছল। বুেড়া বয়েসও তাঁর ও- রাগ সােরিন।
‘কলকাতােত যমন তাঁর িছল সুকুমারী , ঢাকায় তমিন িছল মীনা। মীনা ধেম

মুসলমানী িছল। সকল দেশ সকল সভ  সমােজই এক ণীর ীেলাক থােক যারা বাইের
বশ সভ -ভাব , িক  িভতের িভতের িবলািসনীর ব বসা চালায়। পা াত  দেশ ওেদর নাম-
ডিম মনেডান। মীনা িছল ডিম মনেডান। তার ামী িছল িকনা জািন না , বাধহয়
সা ীেগাপাল গােছর একজন কউ িছল , তার নাম কমল মি ক। কমল মি ক নামটা িহ ু
নাম , আবার কামাল মি ক বলেল মুসলমান নাম হেয় যায়। হনা মি ক নামটাও তাই।
মি ক পদবী িহ ু েদর মেধ  আেছ , িক  আসেল ওটা মুসলমানী খতাব।

‘মীনার ছিব দেখছ , স িছল অপ প সু রী। সমােজর উঁচু মহেল তার সার িছল।



সে াষবাবুেকও স কুহেকর নাগপােশ বঁেধ ফেলিছল , যখনই িতিন ঢাকায় যেতন। মীনার
সে  তাঁর দখা হত। স বাধহয় তাঁেক গজল শানােতা।

‘তারপর এল াধীনতা , এল দশ-ভাগাভািগর যু । স য কী নৃশংস যু  তা কা র
ভালবার কথা নয়। এই সময় সে াষবাবু আমােদর দেলর একজন শীষ ানীয় নতা। দুই
পে র মেধ  যখন দূেতর েয়াজন হল , তখন সে াষবাবু আমােদর প  থেক দৗত কােয
িনযু  হেলন। িতিন বারবার কলকাতা থেক ঢাকা যাতায়াত করেত লাগেলন। ভাবতাই
মীনার সে  তাঁর দখা-সা াৎ হেত লািগল।

সে াষবাবু তখন মীনার েম হাবুডুবু খাে ন , িতিন িনেজর দেলর অিতবড়
কথা িলও মীনার কােছ কাশ কের ফলেত লাগেলন। মীনা রি ণী মেয় হেলও

িনেজর দেলর াথিচ া তার মেন িছল , স  সংবাদ িল যথা ােন প েছ িদেত লাগল।
অব াটা ভেব দখ , রাজৈনিতক কূটযু  চলেছ , ওেদর  অিভ ায় আমরা িকছুই জািন
না , ওরা আমােদর  অিভ ায় সম  জােন। ফল অিনবায।

‘সে াষবাবুর তখন এমন মাহম  অব া য , িতিন মীনােক কবল মৗিখক কথা
জািনেয় িনর  হনিন , যখন কলকাতায় থাকেতন তখন িচিঠ িলেখ তােক  সংবাদ
জানােতন। এই িব াসঘাতকতার কারণ কী আিম জািন না , স বত অন  কান দশেনতার
িত ব ি গত ঈষা। িক  িতিন য জেন েন মীনােক খবর পাঠােতন , তােত সে হ মা
নই। বাইয়াৎ-ই-ওমর খয়াম বইেয়র উপহার পৃ ায় িতিন িলেখিছেলন—মীনা মাতাহাির।
িতিন জানেতন মীনা িবপ  দেলর চর।

যােহাক , দশ-ভাগাভািগর লড়াই একিদন শষ হল। তারপর কেয়ক বছর কেট
গল। মীনা সে াষবাবুর িচিঠ িল য  কের রেখ িদেয়িছল , ন  কেরিন। তার িক মতলব
িছল বলেত পাির না , হয়েতা ভেবিছল কানিদন সে াষবাবু যিদ বাঁধন ছঁড়বার চ া
কেরন তখন িচিঠ েলা কােজ লাগেব। িক  হঠাৎ একিদন মীনা মারা গল। বাধহয়
অ াকিসেডে ই মারা িগেয়িছল।

‘মীনার একিট মেয় িছল– হনা। মা যখন মারা গল তখন স সাবািলকা হেয়েছ। স
মােয়র কাগজপে র মেধ  সে াষবাবুর িচিঠ েলা খঁুেজ পল। হনার িন য় দু-চারজন
উেমদার িছল , তােদর মেধ  সবেচেয় ঘিন  ব ু র নাম ওমর িশরািজ। িশরািজ িবমান
কা ািনেত কাজ করত , এেরাে েনর ন ািভেগটর। দেশ দেশ উেড় বড়ােতা , তার
েনর দৗড় িস াপুর থেক কায়েরা। দশ-বােরা িদন অ র তার ন দমদেম নামেতা।

‘ হনা ওমর িশরািজেক িচিঠর কথা বলল , দু’জেন পরামশ করল সে াষবাবুেক
াকেমল করেব। তারা কলকাতায় এেস সাজাসুিজ তােদর মতলব সে াষবাবুেক

জানােলা। হনা এেস তাঁর বািড়েত জাঁিকেয় বসল। ওরা ভেব দেখিছল সে াষবাবুর বািড়ই
হনার পে  সবেচেয় িনরাপদ ান। সে াষবাবু জাঁিতকােল পেড় গেলন। ইে  থাকেলও
হনােক খুন করেত পােরন না , তাহেলই ওমর িশরািজ তাঁর কথা ফাঁস কের দেব।
িতিন াকেমেলর টাকা নেত লাগেলন।

মারা ক িচিঠ েলা হনা কাথায় লুিকেয় রেখেছ সে াষবাবু আিব ার করেত
পােরনিন, তেব সে হ কেরিছেলন য হনা তাঁর বািড়েত িনেজর ঘের িচিঠ েলা লুিকেয়
রেখেছ। িক  িনেজর বািড় বেলই সখােন ত াশ করবার সুিবধা নই। হন সবদা িনেজর
ঘের থােক , কবল সে েবলা নমাজ পড়বার জেন  একবার ছােদ যায়। তাও দাের তালা
লািগেয়।

‘ওমর িশরািজ ইে া-পাক হােটেল একটা ঘর ভাড়া িনেয়িছল। সই ঘের ওেদর
সা ী মাণ যাবতীয় িচিঠপ  ওরা লুিকেয় রেখিছল। বাধহয় ব ব া িছল , সে াষবাবু
হনােক হ য় হ ায় টাকা দেবন। কত টাকা িদেতন জািন না , সে াষবাবুর ব াে র



িহেসব পরী া করেল জানা যােব। যােহাক , টাকা িনেয় হনা ওমর িশরািজর অেপ া
করত। যথাসমেয় িশরািজ এেস মাউথ-অগান বািজেয় তােক সে ত জানােতা , তারপর
দু’জেন ইে া-পাক হােটেল যত। সখােন হনা িশরািজেক টাকা িদত , িশরািজ টাকা িনেয়
পািক ােন চেল যত। এই িছল তােদর মাটামুিট কমপ িত।’

বিললাম, ‘ভারতীয় টাকা িনেয় যত?’
ব ামেকশ বিলল , ‘টাকা িনেয় যত , িকংবা সানা িকেন িনেয় যত , িকংবা

কলকাতার কান ব াে  টাকা জমা রেখ যত। আমার িব াস টাকা িনেয় যত।’
‘তারপর বেলা।’
‘ হনা য সে াষবাবুর অনাথ ব ু -কন া নয় , স তাঁর র - শাষণ করেছ , একথা

কবল একজনই সে হ কেরিছল। রিববমা। স সে াষবাবুর সে টাির , তার ওপর ভীষণ
ধূত ধিড়বাজ লাক। হনােক স আেগ থাকেত িচনত িকনা বলা যায় না , িক  কান সময়
স হনার িপছু িনেয় ইে া-পাক হােটেলর স ান পেয়িছল , বুেঝিছল য ৭ ন র ঘের
মারা ক দিলল আেছ। স এক গাছা চািব যাগাড় কের তাক বুেঝ ৭ ন র ঘের ঢাকবার
চ া করিছল। িক  দরজা খুলেত পােরিন। তার বাধহয় মতলব িছল দিলল েলা হ গত
করেত পারেল স-ই সে াষবাবুেক াকেমল করেব। িক  তার উে শ  িস  হয়িন। হনার
মৃতু র পর স একবার চ া কেরিছল। িবকাশ তার িপছেন লেগিছল , স দেখ ফলল।
িবকাশ যিদ তােক ইে া-পাক হােটেলর ৭ ন র ঘেরর সামেন দখেত না পত , তাহেল
সে াষবাবুেক ধরা যত না।’

আিম বিললাম , ‘একটা কথা। এমন িক হেত পাের না য , সে াষবাবুই রিববমােক
িনযু  কেরিছেলন দিলল েলা উ ার করার জেন ?’

ব ামেকশ বিলল , ‘না। সে াষবাবু এর মেধ  থাকেল িছঁচেক চােরর মত কাজ
করেতন না। ম ােনজারেক মাটা ঘুষ িদেয় কাযিসি  করেতন। যােহাক , পেরর কথা আেগ
বলব না। সে াষবাবু জাঁিতকােল পেড় য ণা ভাগ করেছন , ছ-মাস কেট গেছ , আেরা
কতিদন চলেব িঠক নই , এমন সময় এক ব াপার ঘটল। একিদন সকালেবলা খবেরর
কাগজ খুেল সে াষবাবু দখেলন একিট পািক ানী িবমান সমুে  ডুেবেছ , মৃতেদর মেধ  নাম
পেলন-ওমর িশরািজ।

‘ব াস , সে াষবাবু উ ােরর পথ দখেত পেলন। হনা খবেরর কাগজ পেড় না , স
এখেনা জানেত পােরিন; স খবর পাবার আেগই তােক শষ করেত হেব। িতিন জানেতন ,
হনা রাজ সে েবলা নমাজ পড়েত ছােদ যায়। বতমােন বািড় মরামত হে  , ভারা বেয়
বাইের থেক ছােদ ওঠা সহজ। িতিন িঠক কের ফলেলন কী কের হনােক মারেবন।
এমনভােব মারেবন যােত অপঘাত মৃতু  বেল মেন হয়।

‘িদনটা িছল শিনবার। িবেকলেবলা িতিন সুকুমারীর কােছ গেলন , সুকুমারীর সে
পরামশ কের িনেজর অ ািলবাই তির করেলন। আট-ঘাট বঁেধ কাজ করেত হেব।’

আিম বিললাম , ‘সুকুমারী য আমােদর কােছ ডাহা িমেথ  কথা বেলিছল তা বুঝেত
পািরিন।’

ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ। সে াষবাবুর িত সুকুমারীর ােণর টান িছল , নইেল স
তাঁর জেন  িনেজেক খুেনর মামলায় জিড়েয় ফলত না। সে াষবাবুর মৃতু েত যিদ কউ দুঃখ
পায় তা স সুকুমারী।

‘িখড়িকর ফটক িদেয় সে াষবাবু িনেজর বািড়েত েবশ করেলন , ভারা বেয় ওপের
উেঠ গেলন। হনা বাধ হয় তখন মাদুর পেত পি মিদেক মুখ কের নামাজ পড়বার
উপ ম করিছল , দখল সে াষবাবু উেঠ আসেছন। তাঁর অিভ ায় বুঝেত হনার দির হল
না , স ভয় পেয় ছােদর পুবিদেক পালােত লাগল। িক  পািলেয় যােব কাথায়? আলেসর



কােছ আসেতই সে াষবাবু িপছন থেক ছুেট এেস তােক ধা া িদেলন , স ছাদ থেক নীেচ
পেড় গল।

‘সে াষবাবু ছােদর িশকল খুেল িদেয় , যমন এেসিছেলন তমিন ভারা বেয় নেম
গেলন। িশকল খুেল দবার কারণ—যিদও কউ হনার মৃতু েক খুন বেল সে হ কের ,
তাহেলও আততায়ী কান িদক থেক ছােদ উেঠেছ তা অিনি ত থেক যােব।

‘সে াষবাবু বািড়েত এেসিছেলন তা কউ জানল না , িতিন কতব কম সুস  কের
সুকুমারীর কােছ িফের গেলন। িক  একটা কাজ বািক িছল।

‘িচিঠ েলা িন য় হনার ঘের আেছ। পুিলস খঁুেজ পায়িন বেট , িক  পের পেত
পাের। গভীর রাে  যখন সবাই ঘুিমেয় পেড়েছ , তখন িতিন চুিপ চুিপ নেম এেস হনার
ঘর ত াশ করেলন। িক  িচিঠ খঁুেজ পেলন না। তখন িতিন পে াল ঢেল হনার ঘের
আ ন লািগেয় িদেলন। ঢাকীসু  িবসজন।’

ব ামেকশ চুপ কিরল। িকছু ণ নীরেব চিলবার পর িজ াসা কিরলাম ,
‘সে াষবাবুেক টিলেফান কেরিছল ক?’

স বিলল , ‘ কউ না। ওটা কেপালকি ত। িনভৃত িনকু গৃেহ িফের িগেয় সে াষবাবু
িনি  হেত পােরনিন , হনা যিদ দবাৎ না মের থােক! তাছাড়া িচিঠ েলা হনার ঘর থেক
সরােত হেব। তাই িতিন একিট অ াত সংবাদদাতা সৃি  করেলন; সুকুমারীেক টিলেফান
স ে  তািলম িদেয় বািড়েত িফের এেলন।’

‘অ ূত অিভেনতা িক  সে াষবাবু।’
‘হ াঁ। অ ুত ব া , অ ুত অিভেনতা-এরা সব এক জােতর।’
‘আ া ব ামেকশ , সে াষবাবু তামােক পািরবািরক াথর ার জেন  িনযু  করেলন

কন? গাড়ােতই তামােক িবেদয় করেলন না কন?’
‘ নংিট একটা দু ায কের ফেলিছল , আমােক ডেকিছল। আমােক িবেদয় কের িদেল

তাঁর ওপর সকেলর সে হ হত , তাই িতিন সাধু সেজ আমােক তাঁর পিরবািরক াথর ার
জেন  িনযু  করেলন। পের অবশ  ছাড়াবার চ া কেরিছেলন , িক  তখন কমিল নিহ
ছাড়িত।’

‘তুিম কখন ওঁেক সে হ করেল?’
‘ঘের আ ন লাগার খবর পেয় বুঝলাম কােনা দাহ  পদাথ পুিড়েয় দবার জেন ই

ঘের আ ন দওয়া হেয়েছ। িক রকম দাহ  পদাথ? িন য় এমন কােনা দাহ  পদাথ , যা
সহেজ খঁুেজ পাওয়া যায় না। ভাবতাই দিলেলর কথা মেন আেস। িক রকম দিলল? যার
সাহােয  াকেমল করা যায়। তাহেল হনা কাউেক াকেমলা করিছল? কােক াকেমল
করিছল? যুগল আর উদয়েক বাদ দওয়া যায়; বািক রইল রিববমা এবং সে াষবাবু। িক
রিববমা সামান  লাক , তােক াকেমল কের বিশ টাকা আদায় করা যায় না। অপর পে
সে াষবাবু বড়েলাক , তাঁর পূববে  িনত  যাতায়াত , হনােক িতিন িনেজর বািড়েত থাকেত
িদেয়েছন। পুিলেসর শিথেল র িপছেনও হয়েতা তাঁর ভাব কাজ করেছ। আমােক
কলকাতা থেক সিরেয় কটেক পাঠােনার চ ার িপছেনও িতিন আেছন। সুতরাং িতিনই সব
িদক িদেয় যাগ  পা ।–ভাল কথা কাল সকােল কটেক একিট টিল াম পাঠােত হেব , জানা
দরকার তারা এখেনা আমােক চায় িকনা।’

‘ বশ। সে াষবাবুর িচিঠ েলা িক করেব?’
‘পুিড়েয় ফলব। ও িচিঠর কাজ শষ হেয়েছ। সে াষবাবু ায়ি  কেরেছন , তাঁর

সুনাম ন  কের কা র লাভ নই। ম ৈমনাক ম ই থাক।’
বাসায় িফিরয়া দিখ নংিট বিসয়া আেছ। সত বতীর িনকট হইেত চা ও িসগােরট

সং হ কিরয়া পরম আরােম সবন কিরেতেছ। স সে াষবাবুর মৃতু -সংবাদ পায় নাই।



ব ামেকশেক দিখয়া  তুিলয়া ব ভের বিলল , ‘কী , এখেনা হনার খুনীেক ধরেত
পারেলন না।’

ব ামেকশ িবর  ের বিলল , ‘ পেরিছ। তুিম এখােন িক করছ?’
নংিট সচিকত অিব ােসর ের বিলয়া উিঠল , ‘ পেরেছন।’
ব ামেকশ বিলল , ‘হ াঁ। তুিম পেরছ নািক।’
নংিট আমতা আমতা কিরয়া বিলল , ‘আিম–আিম তা গাড়া থেকই জািন।’
‘ গাড়া থেকই জােনা! িক কের জানেল? বুি  খািটেয় বর কেরছ? আততায়ীর নাম

বল তা িন?’
নংিট িলত ের বিলল , ‘ মেসামশাই।’
ব ামেকশ ণকাল অবাক িব েয় চািহয়া থািকয়া বিলল , ‘তুিম জােনা! িক কের

জানেল?’
নংিট ত িব ল কে  বিলল , ‘আিম য চে  দেখিছ , ব ামেকশদা। আিম

বািড়র িপছন িদেকর পাইনগােছ উেঠ িসগােরট খাি লাম। এমন সময় হনা ছােদ এল ,
মাদুরটা পেত বসেত যােব , হঠাৎ মেসামশাই পি মিদেকর ভারা বেয় উেঠ এেলন। তাঁেক
দেখই হনা দৗেড় পুবিদেক গল , িতিনও তার িপছেন ছুটেলন , তােক ঠলা িদেয় ছাদ
থেক ফেল িদেলন।’

ব ামেকশ কেঠার চে  চািহয়া বিলল , ‘তুিম এতিদন একথা বলিন কন?’
নংিট কাতর ের বিলল , ‘িক কের বিল , ব ামেকশদা। উিন আমােদর অ দাতা ,

ওঁেক পুিলেস ধিরেয় দব িক বেল? তবু আপনােক খবর িদেয়িছলাম , জানতাম , কউ যিদ
অপরাধীেক ধরেত পাের তা স আপিন।’

ব ামেকেশর মুখ নরম হইল , স নংিটর-কাঁেধ হাত রািখয়া বিলল , ‘ নংিট , তুিম
তাড়াতািড় বািড় যাও। সে াষবাবু মারা গেছন।’
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ডা ার সুেরশ রি ত বিলেলন, আপনােক একবার যেতই হেব, ব ামেকশবাবু।

রাগীর যরকম অব া, আপিন িগেয় আ াস না িদেল বাঁচােনা শ  হেব।
ডা ার সুেরশ রি েতর বয়স চি েশর আেশপােশ, একটু রাগা  গােছর চহারা,

দামী এবং নূতন িবলািত পাশাক তাঁহার গােয় যন মানায় নাই। িক  ভাবভ ী বশ চটপেট
এবং বুি মােনর মত। আজ সকােল িতিন ব ামেকেশর সে  দখা কিরেত আিসয়ােছন এবং
এক িবিচ  াব কিরয়ােছন।

বলা বা ল , ব ামেকেশর রাগী দিখেত যাইবার ই া নাই। স অধ-িনমীিলত নে
ডা ার রি েতর িদেক চািহয়া বিলল, রাগটা কী?

ডা ার বিলেলন, প ারািলিসস- মােন প াঘাত। ায় িতন মাস আেগ অ াটাক
হেয়িছল। থম ধা াটা সামেল গেছন, িক  র চাপ খুব বিশ। মাথাটা অবশ  পির ার
আেছ। আমােক পাঠােলন, আপিন যিদ দয়া কের একবার আেসন। মেন ভরসা পেল
হয়েতা বঁেচ যেত পােরন।

ব ামেকশ বিলল, আপিন িচিকৎসা করেছন?
ডা ার বিলেলন, আে  হ াঁ। আিম তাঁর বািড়র একতলার ভাড়ােট। এবং গৃহ-

িচিকৎসকও। লাকিট মহা ধনী, সুেদর কারবার কেরন। িব  পােলর নাম হয়েতা আপনারা
েন থাকেবন।

ব ামেকশ বিলল, িক নাম বলেলন— িশ পাল?
ডা ার হািসেলন, িব  পাল। তেব কউ কউ িশ পালও বেল। কন বেল জািন না,

লাকিট সুদেখার মহাজন বেট িক  অথ-িপশাচ নয়। িবেশষত গত িতন মাস শয াশায়ী
থেক এেকবােরই অসহায় হেয় পেড়েছন।

ব ামেকশ বিলল, িক  আিম িক করেত পাির? আিম তা আর ডা ার নই।
ডা ার কিহেলন, তেব আসল কথা বিল। িব  পােলর এক খাতক আেছ, নাম অভয়

ঘাষাল। লাকটা ভয় র পািজ। িবপেদ পেড় িব  পােলর কাছ থেক অেনক টাকা ধার
িনেয়িছল, এখন আর শাধ িদে  না। িব  পাল জার তাগাদা লািগেয়িছেলন, তাইেত অভয়
ঘাষাল নািক ভয় দিখেয়েছ, টাকা চাইেল তাঁেক খুন করেব। তারপরই িব  পােলর াক
হয়, সই থেক িতন মাস িবছানায় পেড় আেছন। অবশ  ােণর আশ া নই, সাবধােন
িচিকৎসা করেল হয়েতা আবার চেল িফের বড়ােত পারেবন। িক  আসল কথা তা নয়, ওঁর
ােণ ভয় ঢুেকেছ। অভয় ঘাষাল ওঁেক খুন করেবই, িতিন যিদ টাকা ছেড়ও দন তবু খুন

করেব। —আপনােক িচিকৎসা করেত হেব না, িব  পােলর ইে  আপনার কােছ তাঁর
দয়-ভার লাঘব কেরন; আপিন যিদ িকছু উপেদশ দন তাও তাঁর কােজ লাগেত পাের।

ব ামেকশ একটু িবমনা থািকয়া বিলল, কউ যিদ িশ পাল বেধর জন  ব পিরকর
হেয় থােক তােক ঠিকেয় রাখা িশেবর অসাধ । যােহাক, ভ েলাক যখন আমার স লােভর
জেন  এত ব াকুল হেয়েছন তখন আিম যাব। ইহেলােকই হাক আর পরেলােকই হাক,
মহাজনেদর হােত রাখা ভােলা। িক বল, অিজত?

আিম বিললাম, তা তা বেটই।
ডা ার রি ত উিঠয়া দাঁড়াইেলন, হািসমুেখ বিলেলন, ধন বাদ। এই িনন আমােদর

িঠকানা। কখন আসেবন? িতিন একিট কাড বািহর কিরয়া ব ামেকেশর হােত িদেলন।



ব ামেকশ কাডিট দিখয়া আমার িদেক বাড়াইয়া িদল। দিখলাম িব  পােলর
বাস ান বিশ দূর নয়, আমহা  ীেটর একটা গিলর মেধ । ব ামেকশ বিলল, আজ
িবেকলেবলা পাঁচটা নাগাদ যাব। —আ া, আসুন।

ডা ার ান কিরেল ব ামেকশ হািসেত হািসেত বিলল, প াঘাত  গীেক
সা না দবার কাজ আমার এই থম।

গিলিট িবসিপল; নানা ভ ীেত আঁিকয়া বাঁিকয়া পাবত  নদীর মত চিলয়ােছ। দুই
পােশ িতনতলা চারতলা বািড়। গিল যতই স  হাক, দিখয়ািছ বািড় কখনও ছাট হয় না,
আেড় বািড়বার জায়গা না পাইয়া দীেঘ বােড়।

একিট ততলা বািড়র ারপাে  ডা ার সুেরশ রি েতর িশলািলিপ দিখয়া বুিঝলাম
এই িব  পােলর বািড়। ডা ার রি ত জানালা িদয়া আমােদর দিখেত পাইয়া বািহর হইয়া
আিসেলন বিলেলন, আসুন।

বািড়িট পুরােনা ধরেনর; এক পােশ সুড়ে র মত স ীণ বারা া িভতর িদেক চিলয়া
িগয়ােছ, তাহার এক পােশ ার, অন  পােশ দুিট জানালা। ার িদয়া ডা ারখানা দখা
যাইেতেছ; তকতেক ঝকঝেক একিট ঘর। িক  রাগীর িভড় নাই। একজন মধ বয়
ক াউ ার ােরর িনকট দাঁড়াইয়া আেছ। ডা ার রি ত আমােদর ডা ারখানায় লইয়া
গেলন না, বিলেলন, িসঁিড় ভাঙেত হেব। িব বাবু িতনতলায় থােকন।

ব ামেকশ বিলল, বশ তা। আপিন িক এই বািড়েতই থােকন? না কবলই
ডা ারখানা?

ডা ার বিলেলন, িতনেট ঘর আেছ। দুেটােত ডা ারখানা কেরিছ, একটােত থািক।
একলা মানুষ, অসুিবধা হয় না।

দাতলােতও িতনিট ঘর। ঘর িতনিটেত অিফস বিসয়ােছ। টিবল চয়ােরর অিফস
নয়, মােড়ায়ারীেদর মত গিদ পািতয়া অিফস। অেনক িল করািন বিসয়া কলম িপিষেতেছ।

ব ামেকশ বিলল, এটা িক?
ডা ার বিলেলন, িব বাবুর গিদ। ম  কারবার, অেনক রাজা-রাজড়ার িটিক বাঁধা

আেছ। ওঁর কােছ।
ব ামেকশ আর িকছু বিলল না। আিম মেন মেন ভািবলাম, িব  পাল ধু িশ পালই

নয়, জরাস ও বেট।
ততলার িসঁিড়র মাথায় একিট খা রণসােজ সি ত হইয়া গাদা-ব ুক হে  টুেলর

উপর বিসয়া আেছ; পদশ  িনয়া উিঠয়া দাঁড়াইল এবং আমােদর পােন িতযক ন পাত
কিরল। ডা ার বিলেলন, ‘িঠক হ ায়।’ তখন খা স ালুট কিরয়া সিরয়া দাঁড়াইল।

বারা া িদয়া কেয়ক পা যাইবার পর একিট ব  ার। ডা ার াের টাকা িদেলন।
িভতর হইেত নারীকে   আিসল, ক?

ডা ার বিলেলন, আিম ডা ার রি ত। দার খুলুন।
দরজা একটু ফাঁক হইল। একিট ৗঢ় সধবা মিহলার শীণ মুখ ও আত ভরা চ ু

দিখেত পাইলাম। িতিন এেক এেক আমােদর িতনজেনর মুখ দিখয়া বাধহয় আ
হইেলন, ার পুরাপুির খুিলয়া গল। আমরা একিট ছায়া  ঘের েবশ কিরলাম।

পু ষ কে  শ  হইল, আেলাটা েল দাও িগি ।
মিহলািট সুইচ িটিপয়া আেলা িলয়া িদেলন, তারপর মাথায় আঁচল টািনয়া পােশর

ঘের চিলয়া গেলন।
এইবার ঘরিট ভােব দিখলাম। মধ মাকৃিত ঘর, মাঝখােন একিট খাট। খােটর

উপর তাকৃিত একিট মানুষ গােয় বালােপাশ জড়াইয়া ইয়া আেছ। খােটর পােশ একিট
ছাট টিবেলর উপর ওষুেধর িশিশ জেলর গলাস ভৃিত রাখা আেছ। ঘের অন ান



আসবাব যাহা আেছ তাহা দিখয়া নািসং হােম রাগীর ক  রণ হইয়া যায়।
তাকৃিত লাকিট অবশ  িব  পাল। জীণগিলত মুেখ িন ভ দুিট চ ু  মিলয়া িতিন

আমােদর পােন চািহয়া আেছন। মাথার চুল পাঁ েট সাদা, স ুেখর দাঁেতর অভােব অধেরা
অ ঃ িব  হইয়ােছ। বয়স প াশ িক া ষাট িক া স র পয  হইেত পাের। িতিন িলত
ের বিলেলন, ব ামেকশবাবু এেসেছন? আমার কী সৗভাগ । আসেত আ া হাক।

আমরা খােটর কােছ িগয়া দাঁড়াইলাম। িব  পাল কি ত হ  জাড় কিরয়া বিলেলন,
আপনােদর বড় ক  িদেয়িছ। আমারই যাওয়া উিচত িছল, িক  দখেছন তা আমার অব া
—

ডা ার বিলেলন, আপিন বিশ কথা বলেবন না।
িব  পাল কাতর কে  বিলেলন, বিশ কথা না বলেল চলেব িক কের ডা ার?

ব ামেকশবাবুেক সব কথা বলেত হেব না?
‘তেব যা বলেবন চটপট বেল িনন।’ ডা ার টিবল হইেত একিট িশিশ লইয়া

খািনকটা তরল ঔষধ গলােস ঢািলেলন, তাহােত একটু জল িমশাইয়া িব  পােলর িদেক
বাড়াইয়া িদেলন, বিলেলন, এই িনন, এটা আেগ খেয় ফলুন।

িব  পাল  িবরি ভরা মুেখ ঔষধ গলাধঃকরণ কিরেলন। অতঃপর অেপ াকৃত
সহজ ের িতিন বিলেলন, ‘ডা ার, এঁেদর বসবার চয়ার দাও।’ ডা ার দুিট চয়ার খােটর
পােশ টািনয়া আিনেলন, আমরা বিসলাম। িব  পাল ব ামেকেশর পােন চািহয়া বিলেত
আর  কিরেলন, ‘ বিশ কথা বলব না, ডা ার রাগ করেব। সাঁেট বলিছ। আমার তজািরিত
কারবার আেছ, িন য় েনেছন। ায় পাঁিচশ বছেরর কারবার, িবশ ল  টাকা খাটেছ।
অেনক বড় বড় খাতক আেছ।

আিম কখেনা জািমন জামানত না রেখ টাকা ধার িদই না। িক  বছর দুই আেগ
আমার দুবুি  হেয়িছল, তার ফল এখন ভুগিছ। িবনা জািমেন ি শ হাজার টাকা ধার
িদেয়িছলাম।

অভয় ঘাষালেক আপিন চেনন না। আিম তার ব াপেক িচনতাম, মহাশয় ব ি
িছেলন অধর ঘাষাল। অেনক িবষয়-স ি  কেরিছেলন। আমার সে  তাঁর িকছু কাজ-
কারবারও হেয়িছল। তাই তাঁেক িচনতাম; সিত কার স ন।

িবছর দেশক আেগ অধর ঘাষাল মারা গেলন, তাঁর একমা  ছেল অভয় ঘাষাল
িবপুল স ি র মািলক হেয় বসল।

অভয়েক আিম তখেনা দিখিন। বাপ মারা যাবার পর তার স ে  দু-একটা গ জব
কােন আসত। ভাবতাম পতৃক স ি  হােত পেল সব ছেলই গাড়ায় একটু উ ৃ লতা
কের, কােল ধের যােব। এমন তা কতই দখা যায়।

আজ থেক বছর দুই আেগর ব াপার। অভয় ঘাষােলর কথা ায় ভুেলই িগেয়িছ,
হঠাৎ একিদন স এেস উপি ত। তােক দেখ, তার কথা েন মু  হেয় গলাম। কািতেকর
মত চহারা, মুেখ মধু ঝের পড়েছ। িনেজর পিরচয় িদেয় বলল, তার বাবা আমার ব ু
িছেলন, তাই স িবপেদ পেড় আেগ আমার কােছই এেসেছ। বড় িবপদ তার, শ রা তােক
িমেথ  খুেনর মামলায় ফাঁিসেয়েছ। কােনা মেত জািমন পেয় স আমার কােছ ছুেট এেসেছ,
মামলা চালাবার জেন  তার ি শ হাজার টাকা চাই।

বলেল িব াস করেবন না, আিম িব  পাল িবনা জামানেত ধু হ া েনাট িলিখেয়
িনেয় তােক ি শ হাজার টাকা িদলাম। ছাঁড়া আমােক ণ কেরিছল, ম মু  কেরিছল।

যথাসমেয় আদালেত খুেনর মামলা আর  হল। খবেরর কাগেজ বয়ান ব েত
লাগল; স এক মহাভারত। এমন দু ম নই যা অভয় ঘাষাল কেরিন, পতৃক িবষয়-
স ি  ায় সবই উিড়েয় িদেয়েছ। কত মেয়র সবনাশ কেরেছ তার িহেসব নই। একিট



িববািহতা যুবতীেক ফুসেল িনেয় এেসিছল, তারপর বছরখােনক পের তােক িবষ খাইেয় খুন
কেরেছ। তাইেত মাক মা। আিম একিদন এজলােস দখেত িগেয়িছলাম; কাঠগড়ায় অভয়
ঘাষাল বেস আেছ, যন কাণ-ঠাসা বন- বরাল! দখেলই ভয় কের। ও বাবা, এ কােক
টাকা ধার িদেয়িছ!

িক  মাক মা িটকেলা না, আইেনর ফাঁিকেত অভয় ঘাষাল রহাই পেয় গল।
এেকবাের বকসুর খালাস। তার িব ে  খুেনর অিভেযাগ মাণ হল না।

তারপর আেরা বছরখােনক কেট গল। আিম অভয় ঘাষােলর ওপর নজর
রেখিছলাম, খবর পলাম স তার বসত-বািড় িবি  করবার চ া করেছ। এইেট তার শষ
াবর স ি , এটা যিদ স িবি  কের দয়, তাহেল তােক ধরবার আর িকছু থাকেব না,

আমার টাকা মারা যােব।
টাকার তাগাদা আর  করলাম। থেম অিফস থেক িচিঠ িদলাম, কান জবাব নই!

বার িতেনক িচিঠ িদেয়ও যখন সাড়া পলাম না, তখন আিম িনেজই একিদন তার সে
দখা করেত গলাম। আমরা মহাজেনরা দরকার হেল বশ আঁেত ঘা িদেয় কথা বলেত
পাির, ভাবলাম মামলা জু করবার আেগ তােক কথা িনেয় আিস, তােত যিদ কাজ হয়।
স আজ িতন মাস আেগকার কথা।

একটা খােক সে  িনেয় গলাম তার বািড়েত। সামেনর ঘের একটা চয়াের অভয়
ঘাষাল একলা বেস িছল। আমােক দেখ স চয়ার থেক উঠল না, কথা কইল না, কবল
আমার মুেখর পােন চেয় রইল।

কােজর সময় কাজী কাজ ফুেরােল পািজ। গালাগািল িদেত এেসিছলাম, তার ওপর
রাগ হেয় গল। আিম ায় আধা ঘ া ধের তার চৗ  পু েষর া  করলাম। তারপর
হঠাৎ নজর পড়ল তার চােখর ওপর; ওের বাবা, স কী ভয় র চাখ। লাকটা কথা কইেছ
না, িক  তার চাখ দেখ বাঝা যায় য স আমােক খুন করেব। য- লাক একবার খুন
কের বঁেচ গেছ, তার তা আশকারা বেড় গেছ। ভেয় আমার অ রা া িকেয় গল।

আর সখােন দাঁড়ালাম না, উ ােস বািড় িফের এলাম। বািড় িফের সবাে  কাঁপুিন
ধরল, িকছুেতই কাঁপুিন থােম না। তখন ডা ারেক ডেক পাঠালাম। ডা ার এেস কােনা
মেত ওষুধ িদেয় কাঁপুিন থামােলা। তখনকার মত সামেল গলাম বেট, িক  শষ রাি র
িদেক আবার কাঁপুিন  হল। তখন বড় ডা ার ডাকােনা হল; িতিন এেস দখেলন াক
হেয়েছ, দুেটা পা অসাড় হেয় গেছ।

তারপর থেক িবছানায় পেড় আিছ। িক  ােণ শাি  নই। ডা ােররা ভরসা
িদেয়েছন রােগ মরব না, তবু মৃতু ভয় যাে  না। অভয় ঘাষাল আমােক ছাড়েব না। আিম
বািড় থেক ব ই না, দােরর সামেন খা বিসেয়িছ, তবু ভরসা পাি  না। —এখন বলুন
ব ামেকশবাবু, আমার িক উপায় হেব।

িববরণ শষ কিরয়া িব  পাল অধমৃত অব ায় িবছানায় পিড়য়া রিহেলন। ডা ার
একবার তাঁহার কি  িটিপয়া নািড় দিখেলন, িক  ঔষধ িদবার েয়াজন বাধ কিরেলন
না। ব ামেকশ গভীর কুিট কিরয়া নতমুেখ বিসয়া রিহল।

এই সময় িব  পােলর ী ঘের েবশ কিরেলন। মাথায় আধ- ঘামটা, দুই হােত দু-
পয়ালা চা। আমরা উিঠয়া দাঁড়াইলাম, িতিন আমােদর হােত চােয়র পয়ালা িদয়া ামীর
িত ব  উৎক ার দৃি  হািনয়া ান কিরেলন। নীরব কৃিতর মিহলা, কথাবাতা বেলন

না।
আমরা আবার বিসলাম। দিখলাম িব  পাল স  নে  ব ামেকেশর মুেখর পােন

চািহয়া আেছন।
ব ামেকশ চােয়র পয়ালায় ু  একিট চুমুক িদয়া বিলল, আপিন যথাসাধ  সাবধান



হেয়েছন, আর িক করবার আেছ। খাবােরর ব ব া িক রকম?
িব  পাল বিলেলন, একটা বামুন িছল তােক িবেদয় কের িদেয়িছ। িগি  রাঁেধন।

বাজার থেক কােনা খাবার আেস না।
চাকর-বাকর?
একটা িঝ আর একটা চাকর িছল, তােদর তািড়েয়িছ। িসঁিড়র মুেখ খা বিসেয়িছ।

আর িক করব বলুন।
ব বসার কাজকম চলেছ িক কের?
সের াদার কাজ চালায়। নহাৎ দরকার হেল ওপের এেস আমােক িজে স কের

যায়। িক  তােকও ঘের ঢুকেত িদই না, দােরর কােছ দাঁিড়েয় কথা বেল যায়। বাইেরর
লাক ঘের আেস কবল ডা ার।

চােয়র পয়ালা িনঃেশষ কিরয়া ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইল, হািসয়া বিলল, যা-যা করা
দরকার সবই আপিন কেরেছন, আর কী করা যেত পাের ভেব পাি  না। িক  সিত ই িক
অভয় ঘাষাল আপনােক খুন করেত চায়?

িব  পাল উে িজতভােব উিঠয়া বিসবার চ া কিরয়া আবার ইয়া পিড়েলন, ব াকুল
ের বিলেলন, হ াঁ ব ামেকশবাবু, আমার অ রা া বুেঝেছ ও আমােক খুন করেত চায়।

নইেল এত ভয় পাব কন বলুন! কলকাতা শহর তা মেগর মু ুক নয়।
ব ামেকশ বিলল, তা বেট। িক  এভােব কতিদন চলেব?
িব  পাল বিলেলন, সই তা ভাবনা, এভােব কতিদন চলেব। তাই তা আপনার

শরণ িনেয়িছ, ব ামেকশবাবু। আপিন একটা ব ব া ক ন।
ব ামেকশ বিলল, ভেব দখব। যিদ িকছু মেন আেস, আপনােক জানাব। —আ া,

চিল।
িব  পাল বিলেলন, ডা ার।
ডা ার রি ত অমিন পেকট হইেত একিট একেশা টাকার নাট বািহর কিরয়া

ব ামেকেশর স ুেখ ধিরেলন। ব ামেকশ সিব েয়  তুিলয়া বিলল, এটা িক?
িব  পাল িবছানা হইেত বিলেলন, আপনার মযাদা। আপনােক অেনক ক  িদেয়িছ,

অেনক সময় ন  কেরিছ।
িক  এ রকম তা কােনা কথা িছল না।
তা হাক। আপনােক িনেত হেব।
অিন াভের ব ামেকশ টাকা লইল। তারপর ডা ার আমােদর নীেচ লইয়া চিলেলন।

িসঁিড়র মুেখ খা স ালুট কিরল। িসঁিড় িদয়া নািমেত নািমেত ব ামেকশ বিলল, এই লাকটা
সারা ণ পাহারা দয়?

ডা ার বিলেলন, না, ওরা দুজন আেছ। পুেরােনা লাক, আেগ দাতলায় পাহারা
িদত। একজন বলা দশটা থেক রাি  আটটা পয  থােক, ি তীয় ব ি  রাি  দশটা থেক
বলা আটটা পয  পাহারা দয়।

ব ামেকশ বিলল, সকােল দু-ঘ া এবং রাে  দু-ঘ া পাহারা থােক না?
ডা ার বিলেলন, না, স-সময় আিম থািক।
ি তেল নািময়া দিখলাম দ র ব  হইয়া িগয়ােছ করািনর াের তালা লাগাইয়া বািড়

িগয়ােছ।
নীেচর তলায় নািময়া ব ামেকশ বিলল, আপনােক দু-একটা  করেত চাই,

ডা ারবাবু। বশ তা, আসুন আমার িডসেপ ািরেত।
আমরা সামেনর ঘের েবশ কিরলাম। এিট রাগীেদর ওেয়িটং ম, নূতন টিবল

চয়ার বি  ইত ািদেত সাজােনা গাছােনা। ক াউ ার পােশর িদেকর একিট বি েত



এক হাঁটু তুিলয়া বিসয়া ঢুিলেতিছল, আমােদর দিখয়া পােশর ঘের উিঠয়া গল। ব ামেকশ
ঘেরর চািরিদেক দৃি  িফরাইয়া বিলল, খাসা ডা ারখানা সািজেয়েছন।

ডা ার  ের বিলেলন, সািজেয় রাখেত হয়; জােনন তা, ভক না হেল িভখ,
মেল না।

িকতিদেনর াকিটস আপনার?
এখােন বছর িতেনক আিছ, তার আেগ মফঃ েল িছলাম।
ভালই চলেছ মেন হয়— কমন?
ম  নয় চলেছ— টুকটাক কের। দু-চারেট বাঁধা ঘর আেছ। স িত পসার িকছু

বেড়েছ। িব বাবুেক যিদ সািরেয় তুলেত পাির—
ব ামেকশ ঘাড় নািড়ল, হ াঁ। — আ া ডা ারবাবু, িব  পােলর এই য মৃতু ভয়,

এটা িক ওঁর মেনর রাগ? না সিত ই ভেয়র কারণ আেছ?
ডা ার একটু চুপ কিরয়া থািকয়া বিলেলন, ভেয়র কারণ আেছ। অবশ  যােদর

অেনক টাকা তােদর মৃতু ভয় বিশ হয়। িক  িব  পােলর ভয় অমূলক নয়। অভয় ঘাষাল
লাকটা সিত কার খুনী। আিম েনিছ ও গাটা িতেনক খুন কেরেছ। এমন িক ও িনেজর
বাপেক িবষ খাইেয়িছল িকনা স িবষেয়ও সে হ আেছ।

ব ামেকশ বিলল, তাই নািক! ভাির ণধর ছেল তা। এখন মেন পড়েছ বছর দুই
আেগ ওর মামলার বয়ান খবেরর কাগেজ বিরেয়িছল। ওর িঠকানা আপিন জােনন নািক?

ডা ার বিলেলন, জািন। এই তা কােছই, বড়েজার মাইলখােনক। যিদ দখা করেত
চান িঠকানা িদি ।

এক টুকরা কাগেজ িঠকানা িলিখয়া ডা ার ব ামেকশেক িদেলন, স সিট মুিড়য়া
পেকেট রািখেত রািখেত বিলল, আর একটা কথা। িব বাবুর ীর িক কােনা রাগ আেছ?

ডা ার বিলেলন, ায়ুর রাগ। ায়িবক কৃিতর মিহলা, তার ওপর ছেলপুেল হয়িন
—

বুেঝিছ। — আ া, চললাম। িব বাবু একেশা টাকা িদেয় আমােক দােয় ফেলেছন।
তাঁর সমস াটা ভেব দখব।

বািহের তখন, রা ার আেলা িলয়ােছ। ব ামেকশ হােতর ঘিড় দিখয়া বিলল, সােড়
ছটা। চল, খুিন আসামী দশন কের যাওয়া যাক। িব  পাল যখন টাকা িদেয়েছন, তখন িকছু
তা করা দরকার।

মােড়র মাথায় একটা িরকশা পাওয়া গল, তাহােত চিড়য়া আমরা উ র িদেক
চিললাম। ল  কিরয়ািছ, আমহা  ীেট লাক চলাচল অেপ াকৃত কম; আেশপােশ সামেন
িপছেন যখন জায়ােরর সমুে র মত জনে াত ছুিটয়ােছ, তখনও আমহা  ীেট লাক
চলাচল অেপ াকৃত কম; আমহা  ীট সমুে র সমা রাল স ীণ খােলর মত িন র
পিড়য়া আেছ।

রা ায় উ র াে  আিসয়া একিট ন েরর সামেন িরকশা থািমল, আমরা নািমলাম।
ব ামেকশ ন র িমলাইয়া বিলল, এই বািড়।

বািড়িট িঠক ফুটপােথর ধাের নয়, মাঝখােন একটু খালা জিম আেছ, তাহােত কাঁঠািল
চাঁপার ঝাড় বািড়িটেক রা া হইেত আড়াল কিরয়া রািখয়ােছ। ি তল বািড়র উপরতলা
অ কার, নীেচর একটা জানালা িদয়া প া রাল ভদ কিরয়া িঝিকিমিক আেলা আিসেতেছ।

আমরা ছট ফটক িদয়া িভতের েবশ কিরলাম। সামেনর ঘর টিবল চয়ার িদয়া
সাজােনা, যন অিফস ঘর। একিট লাক চয়াের বিসয়া অলসভােব পি ল িদয়া কাগেজর
উপর িহিজিবিজ কািটেতেছ। আমরা ােরর কােছ আিসেল স চাখ তুিলয়া চািহল।

সুপু ষ বেট। বয়স আ াজ পঁয়ি শ, টকটেক রঙ, কাঁকড়া চুেলর মাঝখােন িসঁিথ,



নাক চাখ যন তুিল িদয়া অাঁকা। আিমও িব  পােলর মত মু  হইয়া গলাম।
ব ামেকশ ােরর িনকট হইেত বিলল, আসেত পাির? আমার নাম ব ামেকশ ব ী,

ইিন অিজত বে া।
অভয় ঘাষােলর চােখর দৃি  সতক। তারপর স অধর াে  একিট মুকুিলত হািস

ফুটাইয়া বিলল, সত াে ষী ব ামেকশ ব ী! কী সৗভাগ । আসুন।
আমরা িগয়া অভয় ঘাষােলর মুেখামুিখ বিসলাম। স পি ল নামাইয়া রািখয়া বিলল,

িক ব াপার বলুন দিখ। স িত কােনা কু-কায কেরিছ বেল তা মেন পড়েছ না।
ব ামেকশ হািসল, আপনােক দখেত এলাম।
অভয় ঘাষাল বিলল, ধন বাদ! আিম তাহেল একিট দশনীয় জীব। আপিন িনেজর

ইে য় এেসেছন, না কউ পািঠেয়েছ?
ব ামেকশ বিলল, পাঠায়িন কউ। িক  মহাজন িব  পাল তাঁর দুঃেখর কথা আমােক

শানােলন, তাই ভাবলাম আপনােক দশন কের যাই।
ও— িশ পাল। অভয় ঘাষাল েণক থািময়া বিলল, আপনােক কউ পািঠেয়েছ।

বুেঝিছলাম, িক  িশ পােলর কথা মেন আেসিন।
ব ামেকশ বিলল, জােনন বাধ হয়, িব  পােলর প াঘাত হেয়েছ।
অভয় িব য় কাশ কিরয়া বিলল, তাই নািক; আিম জানতাম না। মাস িতেনক

আেগ িশ পাল আমার বািড়েত এেসিছল, আমােক চৗ -পু ষা  কের গল। ভগবান
আেছন।

তাহার মুেখ বা ক ের কােনা উ া কাশ পাইল না। পি লটা তুিলয়া লইয়া স
আবার কাগেজ িহিজিবিজ কািটেত লািগল।

ব ামেকশ বিলল, এখান থেক িফের িগেয়ই তাঁর াক হেয়িছল। সই থেক িতিন
িনেজর বািড়র মেধ  আব  হেয় আেছন। অবশ  প াঘাতই তাঁর বািড়েত আব  থাকার
একমা  কারণ নয়। আপনার ভেয় িতিন বািড় থেক বর হন না।

আমার ভেয়— বেলন িক! আিম খাতক, স মহাজন, আমারই তার ভেয় লুিকেয়
থাকার কথা। অভয় ঘাষাল  তুিলয়া পরম িব য়ভের কথা িল বিলল, িক  তাহার অধর-
াে  হািস লািগয়া রিহল।

ব ামেকশ বিলল, তাঁর ভয় হেয়েছ আপিন তাঁেক খুন করেবন।
এই দখুন। যত দাষ ন  ঘাষ! আিম একিটবার খুেনর মামলায় ফঁেস িগেয়িছলাম,

অমিন সবাই ভেব িনেল আিম খুনী আসামী। আিম য বকসুর খালাস পেয়িছ সটা কউ
ভাবল না। অভয় ঘাষাল একটু থািময়া অেপ াকৃত ম র কে  বিলল, তেব একটা কথা
সিত । আমার কা ীর ফল— যারা আমার শ তা কের তারা বিশ িদন বাঁেচ না। —উঠেছন
নািক?

ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, হ াঁ। আপনােক দখেত এেসিছলাম, দখা হেয়েছ।
এবার যাওয়া যাক। —একটা কথা বেল যাই। িব  পােলর যিদ অপঘােত মৃতু  হয় আিম খুব
দুঃিখত হব। এবং আপিনও শষ পয  দুঃিখত হেবন।

অভয় ঘাষােলর মুেখ হঠাৎ পিরবতন হইল। মুেখর হািস মুিছয়া িগয়া চােখ একটা
নৃশংস িহং তা ফুিটয়া উিঠল। স িনিনেমষ সপ-চ ু  মিলয়া ব ামেকেশর পােন চািহয়া
রিহল।

আমার বুেকর একটা ন থািময়া িগয়া আবার সেবেগ চিলেত আর  কিরল। এই
দৃি  িব  পালেক ভেয় িদশাহারা কিরয়ািছল। চােখর দৃি েত মৃতু র শপথ এত ভােব
আর কাহােরা চােখ দিখ নাই।

ব ামেকশ তাহার িত একিট অব াপূণ দৃি  িনে প কিরয়া বিলল, চল অিজত।



ফুটপােথ প িছয়া দিখলাম, রা ায় পরপাের একটা ট াি  দাঁড়াইয়া আেছ।
াইভারেক ডািকবার জন  হাত তুিলয়ািছ, ট াি টা চিলেত আর  কিরল, ত বগ সং হ

কিরয়া অদৃশ  হইয়া গল।
আিম ব ামেকেশর পােন চািহলাম। স িবলীয়মান ট াি র িদেক চািহয়া থািকয়া

বিলল, ভতের কউ িছল?
বিললাম, দিখিন। াইভারটা িক  আমােদর িদেকই তািকেয় িছল, তাই ভেবিছলাম

খািল ট াি । হয়েতা িপছেনর িসেট কউ িছল।
ঁ। ব ামেকশ চিলেত আর  কিরল, কউ বাধ হয় আমােদর িপছু িনেয়িছল।
ক িপছু িনেত পাের?
ডা ার রি ত ছাড়া আর তা কউ জােন না য আমরা এখােন এেসিছ।
িক  কন? কী উে শ ?
তা জািন না। অবশ  সমাপতনও হেত পাের। ট াি েত আমােদর অজানা আেরাহী

িছল, কােনা কারেণ াইভার গািড় দাঁড় কিরেয়িছল, তারপর চেল গল।
রাি  সােড় সাতটা। আমরা পদ েজ বাসার িদেক চিললাম। মেন িক  একটা ধাঁকা

লািগয়া রিহল।
 
পরিদন সকােল খবেরর কাগজ খুিলয়াই বিলয়া উিঠলাম, ওেহ—!
ব ামেকশ চিকেত আমার িদেক ঘাড় িফরাইল, কী! িব  পাল খুন হেয়েছ?
বিললাম, িব  পাল নয়-অভয় ঘাষাল।
ব ামেকশ িকছু ণ বাকার মত আমার মুেখর পােন চািহয়া রিহল, তারপর

কাগজখানা আমার হাত হইেত কািড়য়া লইয়া পিড়েত আর  কিরল।
সংবাদপে র িববরণ অিত সংি । গত রাে  আমহা  ীট িনবাসী অভয় ঘাষাল

নামক এক ধনী ব ি  ঘুম  অব ায় শয ায় খুন হইয়ােছন। পুিলস ঘটনা েল উপি ত
হইয়ােছ; ক খুন কিরয়ােছ তাহা এখেনা জানা যায় নাই। দুই বৎসর পূেব অভয় ঘাষাল
খুেনর অিভেযােগ আসামী হইয়া বকসুর খালাস হইয়ািছেলন। —

মনটা অন  কার স াবনার জন  ত িছল, তাই অেনক ণ িবমুঢ় রিহলাম। কাল
রাি  সােড় সাতটা পয  আমরা তাহােক দিখয়ািছ, স হািসমুেখ পরম ভােব
ব ামেকেশর সিহত  বাকযু  কিরয়ােছ। তারপর কী হইল? স ব ভের বিলয়ািছল,
তাহার অেনক ‘ব ু ’ আেছ। ট াি েত তেব িক তাহার ‘ব ু ’ ওৎ পািতয়া বিসয়া িছল, আমরা
চিলয়া যাইবার পর িফিরয়া আিসয়া তাহােক খুন কিরয়ােছ? িক া ট াি র লাকিট ডা ার
রি ত? িক  ডা ার রি ত তাহােক খুন কিরেত যাইেব কন?

বিশ জ না-ক না কিরবার আেগই দােরাগা রমাপিতবাবু উপি ত হইেলন।
রমাপিতবাবুর সিহত কম স েক আমােদর ঘিন তা না থািকেলও অ  পিরচয় িছল।
কােজর লাক বিলয়া পুিলস িবভােগ তাঁহার সুনাম আেছ। আমােদরই সমবয়  ব ি ;
মজবুত চহারা, অমািয়ক বাচনভ ী, চােখর দৃি  মমেভদী।

ব ামেকশ সমাদর কিরয়া তাঁহােক বসাইল, বিলল, কাগেজ দখলাম। আপনার
এলাকায় অভয় ঘাষাল খুন হেয়েছ।

রমাপিতবাবু চ ু  কুি ত কিরয়া বিলেলন, আপিন অভয় ঘাষালেক িচনেতন?
ব ামেকশ বিলল, িচনতাম না, কাল সে েবলা পিরচয় হেয়িছল। আমরা তার

বািড়েত িগেয়িছলাম তার সে  দখা করেত?
তাই নািক! দখা করেত িগেয়িছেলন কন?
ব ামেকশ সহেস  মাথা নািড়য়া বিলল, আেগ আপিন খবর বলুন, তারপর আিম



বলব।
রমাপিতবাবু েণক ইত ত কিরয়া বিলেলন, আ া, আিমই আেগ বলিছ। অভয়

ঘাষােলর ওপর অেনক িদন থেক পুিলেসর নজর িছল। লাকটা ভ তার মুেখাশ পের
বড়ােতা, িক  এত বড় শয়তান খুব কম দখা যায়। কত ভ ঘেরর মেয়র সবনাশ কেরেছ
তার িঠক-িঠকানা নই। িনেজর একটা ী িছল, হঠাৎ তার অপঘাত মৃতু  হয়। তারপর এক
ভ েলােকর ীেক িনেয় উধাও হেয়িছল; ভ েলাক ীেক িডেভাস কেরন। তখন ীেলাকিট
বাধ হয় অভয়েক িবেয় করার জেন  বায়না ধেরিছল, অভয় তােক িবষ খাইেয় মাের।

অভয় ঘাষালেক পুিলস অ াের  করল, মামলা কােট উঠল। িক  মামলা িটকল না,
অভেয়র অপরাধ পাকাপািক মাণ হল না। ৩০২ ধারার মামলা, হয় এসপার নয় ওসপার,
অভয় ঘাষাল ছাড়া পেয় গল।

এই হল অভয় ঘাষােলর ইিতহাস। কলকাতা শহেরই অ ত দশজন লাক আেছ
যারা তােক খুন করেত পারেল খুিশ হয়।

কাল রাে  আ াজ বােরাটার সময় অভেয়র বািড়র চাকরানী থানায় এেস খবর দয়
য অভয় খুন হেয়েছ। আিম তখন থানায় িছলাম না, খবর পেয় তদ  করেত গলাম।
অভয় ঘাষােলর আিথক অব া এখন পেড় গেছ; বািড়েত একলা থােক, কবল একটা
কম-বয়সী চাকরানী দখােশানা কের। এই চাকরানীটাই থানায় খবর িদেত এেসিছল।

িগেয় দখলাম অভয় দাতলার ঘের িবছানায় পাশ িফের েয় আেছ, তার িপেঠর বাঁ
িদেক নাছঁুেচর মত একটা শলা িবঁেধ আেছ। চাকরানীেক সওয়াল কের জানা গল য
অভয় রাি  নটার সময় খাওয়া-দাওয়া কের েত িগেয়িছল; চাকরানী বািড়র কাজকম সের,
িনেজ খেয়, দার জানলা ব  কের অভেয়র ঘের িগেয় দখল ইিতমেধ  কউ এেস
অভয়েক খুন কের রেখ গেছ।

আমরা চাকরানীটােক আটক কের রেখিছ, িক  স বাধ হয় খুন কেরিন। ক খুন
কেরেছ তাও জানা যাে  না। অভেয়র সে  যােদর শ তা িছল- মামলায় যারা অভেয়র
িব ে  সা ী িদেয়িছল— তােদর সকেলর অ ািলবাই যাচাই কের দেখিছ, তারা কউ নয়
বেলই মেন হয়।

এই হে  বতমান পিরি িত! এখন আপিন িক জােনন বলুন?
ব ামেকশ বিলল, আিম য িকছু জািন তা আপিন জানেলন িক কের?
রামপিতবাবু পেকট হইেত একখ  কাগজ বািহর কিরয়া ব ামেকেশর িদেক বাড়াইয়া

িদেলন, এই কাগেজর টুকেরাটা নীেচর তলায় অভেয়র বসবার ঘের টিবেলর ওপর রাখা
িছল।

গলা বাড়াইয়া দিখলাম, কাগেজর উপর পি ল িদয়া িহিজিবিজ কাটা, তারপর লখা
আেছ- ব ামেকশ ব ী—িশ পাল—। মেন পিড়য়া গল কাল রাে  অভয় ঘাষাল আমােদর
সামেন বিসয়া িহিজিবিজ কািটেতিছল।

রমাপিতবাবু বিলেলন, আপনার নাম দেখ মেন হল আপিন হয়েতা িকছু জােনন।
তাই এলাম।

ব ামেকশ বিলল, িঠক। এবার আিম যা জািন নুন।
ব ামেকশ কাল সকােল ডা ার রি েতর আগমন হইেত সম  ঘটনা আনুপূবক

বণনা কিরল। রমাপিতবাবু গাঢ় মেনােযাগ িদয়া িনেলন; ব ামেকশ কািহনী শষ কিরেল
িতিন ি ধা  মুেখ বিলেলন, সে হজনক বেট। িক  িব  পােলর কােনা মািটভ পাি
না। তার ওপর লাকটা প ু। —আপনার িক মেন হয়?”

ব ামেকশ বিলল, আিম এখেনা িঠক বুঝেত পারিছ না। ক’টার সময় মৃতু  হেয়েছ
জােনন িক?



পুিলস সাজন বলেছন, রাি  ন’টার পর এবং বােরাটার আেগ।
ঁ— ব ামেকশ একটু িচ া কিরয়া বিলল, আমার মেন হয়, িব  পাল সিত  প ু,

িকনা ভাল কের যাচাই কের দখা উিচত।
রমাপিতবাবু বিলেলন, তা বেট। আর কাউেক যখন পাওয়া যাে  না। তখন িব

পালেকই নেড়েচেড় দখা যাক। আপনার ফান আেছ, আমােক একবার ব বহার করেত
দেবন?

‘িন য়। আসুন।’ ব ামেকশ তাঁহােক পােশর ঘের লইয়া গল।
িকছু ণ পের রমাপিতবাবু িফিরয়া আিসয়া বিলেলন, পুলশ সাজনেক িব  পােলর

বািড়েত যেত বললাম। আিমও যাি । আপনারা আসেবন?
বশ তা, চলুন না।
আমরা পাঁচ িমিনেটর মেধ  ত হইয়া রমাপিতবাবুর সে  বািহর হইলাম। িব

পােলর বািড়র সামেন ঈষৎ চা েল র সৃি  হইয়ােছ। পুিলস সাজন বািড়র ােরর কােছ
পুিলেসর ছাপ-মারা গািড়েত বিসয়া আেছন, রা ায় িভড় জিময়ােছ। ডা ার রি ত ােরর
কােছ উৎকি তভােব দাঁড়াইয়া আেছন। আমরা উপি ত হইেল সাজন সুশীলবাবু গািড়
হইেত নািমেলন। ডা ার রি ত আমােদর িদেক আগাইয়া আিসয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু!
কী হেয়েছ?

পুিলেসর ডা ার িব  পালেক পরী া কের দখেত চান। আপনার আপি  আেছ?
ডা ার রি ত েণক অবাক হইয়া রিহেলন, তারপর বিলেলন, আপি ! িব ুমা

না। িক  কন? িক হেয়েছ?
রমাপিতবাবু বিলেলন, অভয় ঘাষাল নােম এক ব ি েক কাল রাে  কউ খুন

কেরেছ।
ডা ার রি ত িত িন কিরেলন, অভয় ঘাষালেক খুন কেরেছ! ও— বুেঝিছ,

আপনােদর সে হ িব বাবু অভয় ঘাষালেক খুন কেরেছন। তাঁর মুেখ একটু  হািস দখা
িদল— ‘অথাৎ িব বাবুর প াঘাত সিত কার প াঘাত নয়, ভান মা । বশ তা আসুন,
পরী া কের দখুন!’

আমরা িসঁিড় িদয়া উপের চিললাম। ি তেল সের া বিসয়ােছ। ি তেল িসঁিড়র মুেখ
খা সমাসীন। তাহােক আ  কিরয়া ডা ার রি ত ব  দরজায় টাকা িদেলন। দরজা

অ  খুিলয়া িব  পােলর ী ভয়াতা চােখ চািহেলন। সম  ি য়াই কাল স ার মত।
িব  পােলর ী পােশর ঘের চিলয়া গেলই, আমরা পাঁচজন ঘের েবশ কিরলাম।

ডা ার রি ত আেলা ািলয়া িদেলন।
িবছানায় িব  পাল বালােপাশ জড়াইয়া ইয়া আেছন, কলহশীণ কে  বিলয়া উঠেলন,

কী চাই। ডা ার, এত লাক কন?
ডা ার রি ত তাঁহার শয াপাে  নত হইয়া বিলেলন, পুিলেসর প  থেক ডা ার

এেসেছন, আপনােক পরী া করেত চান।
িব  পােলর ক র আরও তী  হইয়া উিঠল, কন? পুিলেশর ডা ার আমােক

পরী া করেত চায় কন?
ডা ার রি ত ধীর ের কিহেলন, অভয় ঘাষাল খুন হেয়েছ, তাই—
িব  পােলর উ া  ধড়ফড় কিরয়া উিঠল, ক খুন হেয়েছ! কী বলেল তুিম ডা ার?
ডা ার আবার বিলেলন, অভয় ঘাষাল খুন হেয়েছ।
িব  পােলর মুেখ পির ােণর আেলা েণক ফুিটয়া উিঠয়াই মুখ আবার অ কার

হইয়া গল; িতিন িলত ের বিলেলন, অভয় ঘাষাল খুন হেয়েছ! িক — আিম য তােক
ি শ হাজার টাকা ধার িদেয়িছ, সুেদ-আসেল তি শ হাজার দাঁিড়েয়েছ। আমার টাকার িক



হেব?
ডা ার নীরস কে  বিলেলন, টাকার কথা পের ভাবেবন। এখন এরা এেসেছন

যাচাই করেত সিত  সিত  আপনার প াঘাত হেয়েছ িকনা।
তার মােন? িব  পাল তী  চ ু  িফরাইয়া আমােদর পােন চািহেলন।
রমাপিতবাবু খােটর ধাের আগাইয়া গেলন, শা ভােব বিলেলন, দখুন, আমােদর

কােনা মতলব নই। আমােদর ডা ার কবল আপনােক পরী া কের দখেত চান।
আপনার আপি  আেছ িক?

আপি ! িকেসর আপি ! পুিলেসর ডা ার আমার রাগ সািরেয় িদেত পারেব?
সুশীলবাবু বিলেলন, তা- চ া কের দখেত পাির।
আেরা িকছু ণ সওয়াল জবােবর পর িব  পাল রাজী হইেলন। সুশীলবাবু তাঁহার

অ  হইেত বালােপাশ সরাইয়া পরী া আর  কিরেলন। িব  পােলর পা দুিট প াঘােত
অবশ, উ া  সচল আেছ। সুশীলবাবু পােয় ছঁুচ ফুটাইয়া দিখেলন, কােনা সাড়া পাইেলন
না। তারপর আেরা অেনকভােব পরী া কিরেলন; নািড় দিখেলন, র -চাপ পরী া
কিরেলন, ডা ার রি তেক নানা কার  কিরেলন। শেষ দীঘ াস ফিলয়া িব  পােলর
গােয় বালােপাশ মুিড়য়া িদেলন।

তাঁহার পরী াকােল এক সময় আমার দৃি  অ েরর িদেক স ািলত হইয়ািছল।
দিখলাম িব বাবুর ী দরজা একটু ফাঁক কিরয়া িন লক চােখ ামীর িদেক চািহয়া
আেছন। তাঁহার উে গ যন াভািবক উে গ নয়, একটা িবকৃত ভয়াত উে জনা—

সুশীলবাবু বিলেলন, দখা হেয়েছ। চলুন, যাওয়া যাক।
আমরা ােরর িদেক িফিরলাম। িপছন হইেত িব  পােলর গলা আিসল, কমন

দখেলন? সারেব রাগ?
সুশীলবাবু একটু অ তভােব বিলেলন, সারেত পাের। আপনার ডা ারবাবু ভালই

িচিকৎসা করেছন। — আ া, নম ার।
পুিলেসর গািড়েত বাসায় িফিরবার পেথ ব ামেকশ িজ াসা কিরল, তাহেল রাগটা

যথাথ অিভনয় নয়।
সুশীলবাবু বিলেলন, না, অিভনয় নয়।
সিদন সারা দুপুর ব ামেকশ উ  া  চে  কিড়কােঠর িদেক চািহয়া ত েপােশ

পিড়য়া রিহল এবং অসংখ  িসগােরট ংস কিরল। অপরাে  যখন চা আিসল, তখেনা স
উিঠল না দিকয়া আিম বিললাম, পুিলশ তা তামােক অভয় ঘাষােলর খুেনর তদ  করেত
ডােকিন, তেব তামার এত ভাবনা িকেসর?

স বিলল, ভাবনা নয়, অিজত, িবেবেকর দংশন।
তারপর স হঠাৎ উিঠয়া পােশর ঘের চিলয়া গল। িনলাম কাহােক ফান

কিরেতেছ। িমিনট কেয়ক পের যখন িফিরয়া আিসল, দিখলাম তাহার মুখ একটু ফু
হইয়ােছ।

কােক ফান করেল?
ডা ার অসীম সনেক।
ডা ার অসীম সেনর সে  ‘খুিজ খঁুিজ নাির’ ব াপাের আমােদর পিরচয় হইয়ািছল।
ব ামেকশ এক চুমুেক কেবা  চা গলাধঃধরণ কিরয়া বিলল, চল, ব েনা যাক।
কাথায়?
িব  পােলর বািড়।
িব  পােলর বািড়েত করািনর িদেনর কাজ শষ কিরয়া িসঁিড় িদয়া নািমেতেছ।

ডা ার রি ত রাগী দখার ঘের টিবেলর উপর পা তুিলয়া িদয়া িসগােরট টািনেতিছেলন,



আমােদর দিখয়া িরেত পা নামাইেলন।
ব ামেকশ বিলল, আপনার রাগী কউ নই দখিছ। একবার ওপের চলুন, আপনার

সামেন িব বাবুেক দুেটা কথা বলব।
ডা ার স  নে  ব ামেকেশর পােন চািহেলন, তারপর বাঙিন ি  না কিরয়া

আমােদর উপের লইয়া চিলেলন।
খা অ িহত হইয়ােছ, িব বাবুর ঘেরর ার খালা। আমরা েবশ কিরলাম। আজ

আর আেলা িলবার েয়াজন হইল না, খালা জানালা িদয়া পযা  আেলা আিসেতেছ। িব
পােলর অপঘাত-মৃতু ভয় কািটয়ােছ।

িতিন িপেঠর নীেচ কেয়কটা বািলশ িদয়া শয ায় অধশয়ান িছেলন, আমােদর পদশে
চিকেত ঘাড় িফরাইেলন।

ব ামেকশ শয ার পােশ িগয়া িকছু ণ িব  পােলর পােন চািহয়া রিহল, তারপর ধের
ধীের বিলল, খুব খলা দখােলন আপিন।

িব  পােলর চ ু  দুিট প াঁচার চােখর মত ব ামেকেশর পােন চািহয়া রিহল।
ব ামেকশ দাঁেত দাঁত চািপয়া বিলল, ডা ারেক দেল টেনিছেলন, তার কারণ ডা ার না
হেল আপনার কাযিসি  হত না। িক  আমােক দেল টানেলন কন? আিম আপনার পে
সা ী দব এই জেন ?

ডা ার এত ণ আমােদর িপছেন িছেলন, এখন লাফাইয়া সামেন আিসেলন, উ
কে  বিলেলন, এসব কী বলেছন আপিন! আমার নােম কী বদনাম িদে ন।

খাঁচা খাওয়া বােঘর মত ব ামেকশ তাঁহার িদেক িফিরল, ডা ার, ােকন নােম
কােনা ওষুেধর নাম েনছ?

ডা ার ফুটা বলুেনর মত চুপিসয়া গেলন। ব ামেকশ আেরা িকছু ণ তাঁহার পােন
আর  নে  চািহয়া থািকয়া িব  পােলর িদেক িফিরল, পেকট হইেত একেশা টাকার নাট
বািহর কিরয়া িবছানার উপর ফিলয়া িদয়া বিলল, এই িনন আপনার টাকা। আিম
আপনােদর দু’জনেক ফাঁিসকােঠ তুলেত পাির, এই কথাটা ভুেল যােবন না। আপনােক দু-
িদন হাজেত রাখেলই প াঘােতর কৃত প বিরেয় পড়েব।

িব  পাল ায় কাঁিদয়া উিঠেলন, ব ামেকশবাবু, দয়া ক ন। আিম যা কেরিছ ােণর
দােয় কেরিছ, িনেজর াণ বাঁচাবার জেন  কেরিছ।

ব ামেকশ বিলল, এক শেত দয়া করেত পাির। আপনােক এক ল  টাকা িতর া
তহিবেল দান করেত হেব। রাজী আেছন?

িব  পাল শীণ কে  বিলেলন, এক ল  টাকা।
হ াঁ, এক ল  টাকা, এক পয়সা কম নয়। কাল সকােল আপিন িরজাভ ব াে  এক

ল  টাকা জমা িদেয় আমার কােছ পািঠেয় দেবন। যিদ টাকা না দন—
আ া, আ া, দেবা এক ল  টাকা।
অেপ া করব। —চল অিজত।
বািড়েত িফিরয়া আর এক দফা চা পান কিরেত কিরেত ভািবেতিছলাম, িতর া

তহিবেল এক ল  টাকা চাঁদা খুবই আনে র কথা, িক  ব ামেকশ দুটা খুনীেক হােত
পাইয়া ছািড়য়া িদল কন? ব ামেকশ বাধ হয় আমার মুখ দিখয়া মেনর কথা বুিঝেত
পািরয়ািছল; বিলল, িব  পালেক ছেড় না িদেয় উপায় িছল না। মাক মা কােট উঠেলও
স ছাড়া পেয় যেতা। হত ার মািটভ কউ িব াস করত না।

বিললাম, িক  মািটভটা তা খাঁিট?
িব  পােলর িদক থেক খাঁিট, স সিত ই িনেজর াণ বাঁচাবার জেন  অভয়

ঘাষালেক খুন কেরিছল। িক  জুরী িব াস করত না, হেস উিড়েয় িদত।



আ া, একটা কথা বেলা। আ র ার জেন  নরহত া করেল দাষ নই আইেন
একথা বেল, কমন? তাহেল িব  পাল অভয় ঘাষালেক খুন কের কী দাষ কেরেছ?

আ র ার জেন  নরহত ার অিধকার মানুেষর আেছ, িক  িতন মাস ধের ষড়য
কের নরহত া করেল আইন তা ীকার করেব না। িব  পাল তা জানত বেলই এত
সাবধােন আট-ঘাট বঁেধ কােজ নেমিছল।

ব াপার বুঝলাম। তবু তুিম সব কথা পির ার কের বেল।
ব ামেকশ তখন বিলেত আর  কিরল—
অভয় ঘাষালেক কাল আমরা দেখিছলাম। মুেখ হািস লেগ আেছ, িক  চােখ

জ ােদর িন ু রতা। লাকটা সিত কার খুনী। ওর স ে  আমরা যা েনিছ তা একবণ িমেথ
নয়।

িব  পাল িমি  কথায় ভুেল অভয় ঘাষালেক ি শ হাজার টাকা ধার িদেয়িছল।
তারপর যখন ধার শাধ করার পালা এল, তখন আর অভয় ঘাষােলর দখা নই। ক কার
টাকা ধাের! ‘িব  পাল তখেনা অভয় ঘাষালেক পুেরাপুির িচনত না, স একিদন তার
বািড়েত িগেয় তার চৗ -পু ষা  করল। অভয় ঘাষাল একিট কথা বলল না, কবল তার
পােন চেয় রইল। সই চাউিন দেখ িব  পাল ভয় পেয় গল। স বুঝেত পারল অভয়
ঘাষাল কী ধাতুর লাক; স আেগও খুন কেরেছ, এবার তােক খুন করেব!’

িব  পালও কম নয়। স যখন পাকাপািক বুঝেলা য অভয় ঘাষাল তােক খুন না
কের ছাড়েব না, তখন স িঠক করল অভয় ঘাষালেক স আেগ খুন করেব। তার টাকা
মারা যাবার ভয় নই, কারণ অভয় ঘাষােলর একটা বািড় আেছ, সটা াক কের টাকা
আদায় করা যােব।

খুন করার ব াপাের িব  পােলর একটা সুিবধা িছল। স জানত য অভয় ঘাষাল
তােক খুন করেত চায়, িক  িব  পাল য অভয় ঘাষালেক খুন করেত চায়, একথা অভয়
ঘাষাল জানত না। তাই স সাবধান হয়িন।

িব  পােলর বািড় থেক ব েনা ব  হল। িসঁিড়র মুেখ খা মাতােয়ন হল।
তারপর িব  পাল ান িঠক করেত বসেলা।

নীেচর তলার ভাড়ােট ডা ার সুেরশ রি ত। বশ বাঝা যায় তার াকিটস নই।
স বািড়ভাড়া িদেত পাের না, তাই িব  পােলর খাতক হেয় দাঁিড়েয়েছ। িব  পাল তােক
ডেক িনেজর ান বলল। ডা ােরর গলায় ফাঁস, স রাজী হল।

িব  পাল নতুন আসবাব িকেন ডা ােরর িডসেপ াির সািজেয় িদল, যােত মেন হয়
ডা ার হঁিজেপঁিজ ডা ার নয়, তার বশ পসার আেছ। তারপর িব  পােলর প াঘাত
হল।

আজকাল ডা াির শাে র অেনক উ িত হেয়েছ। আেগ অপােরশেনর জেন  গীেক
অ ান করেত হেল ােরাফম িদেত হেতা, এখন আর তা দরকার হয় না। ােকন জাতীয়
এক রকম ওষুধ বিরেয়েছ, ম দে র ান-িবেশেষ ইনেজকশন িদেল শরীেরর ান-
িবেশষ অসাড় হেয় যায়; তখন শরীেরর সই অংেশ ে  অপােরশন করা যায়, রাগী
ব থা অনুভব কের না।

ডা ার রি ত তাই করল, িব  পােলর পা দুেটা অসাড় হেয় গল। তখন একজন
নামকরা বড় ডা ারেক ডাকা হল; িতিন দখেলন প াঘাত, সই রকম ব ব া কের
গেলন।

ােকন জাতীয় ওষুেধর ফল পাঁচ-ছয় ঘ া থােক। তারপর আর থােক না। িক  স
খবর বাইেরর লাক জােন না, কবল িব  পােলর ী আর ডা ার জােন। করািনরা
দাতলায় আেস, তারা জানেত পাের মািলেকর প াঘাত হেয়েছ। সের াদার ঘের ঢুকেত



পায় না, দােরর কাছ থেক দেখ যায় মািলক িবছানায় পেড় আেছ। কা র অিব াস হয়
না, অিব ােসর কান কারণ নই।

িক  িব  পাল ঝানু লাক, স কাঁচা কাজ করেব না। িনরেপ  িনিল  সা ী চাই;
এমন সা ী চাই যােদর কথা কউ অিব াস করেব না। কাল সকেল স ডা ারেক িদেয়
আমােক ডেক পাঠােলা। আিম যেত রাজী হলাম। ডা ার িফের িগেয় বলা একটা আ াজ
িব  পােলর িশরদাঁড়ায় ােকন ইনেজকশন িদল।

আমরা পাঁচটার সময় িগেয় দখলাম িব  পাল শয াশায়ী, উ ানশি  রিহত। স তার
দুঃেখর কথা আমােক শানােলা, তারপর একেশা টাকা দি ণা িদেয় িবদায় করল। তার
মতলব িঠক করা িছল, কাল রাে ই অভয়েক খুন করেব।

আিম অভেয়র িঠকানা িনেয়িছ স খবর ডা ার িব  পালেক জানােলা। িব  পােলর
ভাবনা হল, আমরা যিদ বিশ রাত পয  অভয় ঘাষােলর বািড়েত থািক, তাহেল তার ান
ভে  যােব। স ডা ারেক পাঠােলা আমােদর ওপর নজর রাখেত; ডা ার ট াি েত অভয়
ঘাষােলর বািড়র সামেন এেস অেপ া করেত লাগল, তারপর আমরা যখন অভেয়র বািড়
থেক ব লাম তখন স িনি  হেয় চেল গল। লাইন ি য়ার!

সে  সাতটা নাগাদ িব  পােলর শরীেরর জড়  কেট গল, স চা া হেয় উঠল।
রাি  আটটার সময় একটা খা চেল যায়, ি তীয় খা আেস দশটার সময়। িব

পাল আ াজ ন’টার সময় বািড় থেক ব েলা, বাধ হয়। র ◌ াপার মুিড় িদেয় বিরেয়িছল,
হােত িছল নাছঁুেচর মত একটা অ । গত িতন মােস স অভয় ঘাষােলর চাল-চলন
স ে  খাঁজ-খবর িনেয় রেখিছল। বািড়েত একটা িঝ ছাড়া আর কউ থােক না; অভয়
ঘাষাল নটর সময় খাওয়া-দাওয়া সের েত যায়; সদর দরজা ভজােনা থােক, চাকরানী
বাধ হয় দশটার পর রা াঘেরর কাজকম সের সদর দরজা ব  কের।

সুতরাং িব  পােলর কানই অসুিবধা হল না। অভয় ঘাষালেক খুন কের স দশটার
আেগই িনেজর বািড়েত িফের এল; কউ জানেত পারল না। যিদ কউ তােক দেখ ফলত।
তাহেলও িব  পােলর অ ািলবাই ভাঙা শ  হেতা। য লাক িতন মাস প াঘােত শয াশায়ী
স খুন করেত যােব িক কের? খুন করার মািটভ কাথায়?

আজ ভারেবল িব  পাল আর একটা ইনেজকশন িনল। সাবধােনর মার নই।
তারপর পুিলস-ডা ারেক িনেয় আমরা গলাম। পুিলস-ডা ার পরী া কের দখেলন
প াঘাতই বেট।

আমার মনটা গাড়া থেকই খঁুৎখঁুৎ করিছল। একটা সুদেখার মহাজন কবল আমােক
তার দুঃেখর কািহনী শানাবার জন  একেশা টাকা খরচ করেব? ওইখােনই িব  পাল একটু
ভুল কের ফেলিছল। তারপর আজ সকােল যখন কাগেজ অভয় ঘাষােলর মৃতু -সংবাদ
পড়লাম, তখন আর সে হ রইল না য িব  পালই অভয় ঘাষােলর মৃতু  ঘিটেয়েছ। িক
কী কের?

িতনজন লাক আেছ: িব  পাল িনেজ, তার ী এবং ডা ার রি ত। ডা ার রি ত
খুবই প াঁেচ পেড়েছ, স িব  পালেক পেরা ভােব সাহায  করেত পাের, িক  িনেজর হােত
খুন করেব িক? িব াস হয় না। িব  পােলর ী মেয়মানুষ, ামীেক বাঁচাবার জেন  স
অভয় ঘাষালেক হােতর কােছ পেল িবষ খাওয়ােত পাের। িক  অত দূের িগেয় ছুির
চালােনা তার পে  স ব নয়। ছুির মেয়মানুেষর অ  নয়। বািক রইল িব  পাল। িক  স
তা প াঘােত প ু—

খা দুেটােক গাড়ােতই বাদ িদেয়িছ। াণীহত ায় তােদর অ িচ নই, তারা কুকির
চালােতও জােন। িক  িব  পাল িনেজর খা দােরায়ানেক িদেয় খুন করােব এত কাঁচা
ছেল স নয়। খােদর মাথায় প াঁচােলা বুি  নই, তারা সরল এবং গাঁয়ার। ধরা পড়েলই



সিত  কথা বেল ফলেব।
তেব?
হঠাৎ আসল কারসািজটা আমার চােখর সামেন ভেস উঠল। ডা াির শাে  ান

থাকেল অেনক আেগই বুঝেত পারতাম। িব  পােলর প াঘাত সিত কােরর প াঘাত নয়,
প াঘােতর অ ায়ী িবক , ডা াির ি য়ার ারা তির করা হেয়েছ।

ডা ার অসীম সনেক ফান করলাম। িতিন বীণ ডা ার, এক কথায় বুিঝেয়
িদেলন।

আমার দুঃখ এই য িব  পােলর সে  সে  ডা ার রি তও ছাড়া পেয় গল।
ডা ার হেয় য কাজ কেরেছ, তার মা নই। — যােহাক, িতর া তহিবেল এক ল
টাকাই বা ম  িক?
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ব ামেকশ সরকারী কােজ কটেক িগয়ািছল, আিমও সে  িছলাম। দু’চার িদন

সখােন কাটাইবার পর দখা গল, এ দু’চার িদেনর কাজ নয়, সরকারী দ েরর পবত মাণ
দিলল দ ােবজ ঘাঁিটয়া সত  উদঘাটন কিরেত সময় লািগেব। তখন ব ামেকশ কটেক
থািকয়া গল, আিম কিলকাতায় িফিরয়া আিসলাম। বািড়েত একজন পু ষ না থািকেল
বাঙালী গৃহে র সংসার চেল িক কিরয়া।

কিলকাতায় আিসয়া চুপ কিরয়া বিসয়া আিছ। ব ামেকশ নাই, িনেজেক একটু
অসহায় মেন হইেতেছ। শীত পিড়েত আর  কিরয়ােছ, বলা ছাট হইেতেছ; তবু সময়
কািটেত চায় না। মােঝ মােঝ দাকােন যাই, ভােতর কাজকম দিখ, নূতন পা ু িলিপ
আিসেল পিড়। িক  তবু িদেনর অেনকখািন সময় শূন  পিড়য়া থােক।

তারপর হঠাৎ একিদন স া কাটাইবার একটা সুেযাগ জুিটয়া গল।
আমােদর বাসাবািড়টা িতনতলা। উপরতলায় গাটা পাঁেচক ঘর লইয়া আমরা থািক,

মােঝর তলার ঘর িলেত দশ-বােরা জন চাকুের ভ েলাক মস কিরয়া আেছন। নীেচর
তলায় ম ােনজােরর অিফস, ভাঁড়ার ঘর, রা াঘর, খাওয়ার ঘর, কবল কােণর একিট ঘের
এক ভ েলাক থােকন। এঁেদর সকেলর সে ই আমােদর মুখ চনািচিন আেছ, িক  িবেশষ
ঘিন তা নাই।

সিদন স ার পর আেলা ািলয়া একটা মািসকপ  লইয়া বিসয়ািছ, াের টাকা
পিড়ল। ার খুিলয়া দিখলাম, একিট মধ বয়  ভ েলাক িবনীত হাস মুেখ দাঁড়াইয়া আেছন।
তাঁহােক আেগ দু’একবার বাসাবািড়র ি তেল দিখয়ািছ, িকছুিদন হইল মেস বাসা
লইয়ােছন। ি তেলর এক কােণ সরা ঘরিট ভাড়া লইয়া একাকী বাস কিরেতেছন। একটু
শৗিখন গােছর লাক, িসে র চুিড়দার পা ািবর উপর গরম জবাহর-কুতা, মাথার চুল
পাকার চেয় কাঁচাই বিশ। িফ  ফট চহারা।

যু  কের নম ার কিরয়া বিলেলন, মাপ করেবন, আমার নাম ভূেপশ চে াপাধ ায়,
দাতলায় থািক।

বিললাম, আপনােক কেয়কবার দেখিছ। নাম জানতাম না। আসুন।
ঘের আিনয়া বসাইলাম। িতিন বিলেলন, মাস দেড়ক হল কলকাতায় এেসিছ, বীমা

কা ািনেত কাজ কির, কখন কাথায় আিছ িকছু িঠক নই। হয়েতা কালই অন  কাথাও
বদিল কের দেব।

আিম একটু অ ি  বাধ কিরয়া বিললাম, আপিন বীমা কা ািনর লাক! িক  আিম
তা কখেনা জীবনবীমা করাইিন, করাবার পিরক নাও নই।

িতিন হািসয়া বিলেলন, না না, আিম সজেন  আিসিন। আিম বীমা কা ািনর
অিফেস কাজ কির বেট, িক  দালাল নই। আিম এেসিছলাম—? একটু অ তভােব থািময়া
বিলেলন, আমার ি জ খলার নশা আেছ। এখােন এেস অবিধ খলেত পাইিন, পট
ফুলেছ। অিত কে  দুিট ভ েলাকেক যাগাড় কেরিছ। তাঁরা দাতলায় িতন ন র ঘের
থােকন। িক  চতুথ ব ি েক পাওয়া যাে  না। কেয়কিদন কটে ট ি জ খেল কাটালাম,
িক  দুেধর াদ িক ঘােল মেট। আজ ভাবলাম দিখ যিদ অিজতবাবুর ি জ খলার শখ



থােক।
এক সময় ি জ খলার শখ িছল। শখ নয়, চ  নশা। অেনকিদন খিল নাই, নশা

মিরয়া িগয়ােছ। তবু মেন হইল সি হীনভােব নীরস পি কা পিড়য়া স া কাটােনার চেয়
বরং ি জ ভাল।

বিললাম, বশ তা, বশ তা। আমার অবশ  অেভ াস ছেড় গেছ, তবু— ম  িক।
ভূেপশবাবু িরেত উিঠয়া বিলেল, তাহেল চলুন, আমার ঘের ব ব া করা রেখিছ।

িমেছ সময় ন  কের লাভ নই।
বিললাম, আপিন এেগান, আিম চা খেয়ই যাি ।
িতিন বিলেলন, না না, আমার ঘেরই চা খােবন। —চলুন।
তাঁহার আ হ দিখয়া হািস পাইল। এক কােল আমারও এমিন আ হ িছল, স ার

সময় ি জ না খিলেল মেন হইত িদনটা বৃথা গল।
উিঠয়া পিড়লাম। সত বতীেক জানাইয়া ভূেপশবাবুর সে  নীেচ নািময়া চিললাম।

িসঁিড় িদয়া নািময়া ি তেলর থম ঘরিট ভূেপশবাবুর। িনেজর ােরর কােছ দাঁড়াইয়া িতিন
হাঁক িদেলন, ‘রামবাবু, বনমালীবাবু, আপনারা আসুন। অিজতবাবুেক পাকেড়িছ।

বারা ার মধ ি ত িতন ন র ঘেরর ার হইেত দুিট মু ু  উঁিক মািরল, তারপর
‘আসিছ বিলয়া অদৃশ  হইয়া গল। ভূেপশবাবু আমােক লইয়া িনেজর ঘের েবশ করেলন
এবং আেলা িলয়া িদেলন।

ভূেপশবাবুর ঘরিট বশ সুপিরসর। বািহেরর িদেকর দুই দয়ােল দুিট গরাদযু
জানালা। ঘেরর এক পােশ ত েপােশর উপর সুজিন-ঢাকা িবছানা, অন  পােশ খািল
আলমািরর মাথায় ঝকঝেক াভ, চােয়র সর াম ইত ািদ। ঘেরর মাঝখােন একিট নীচু
টিবল িঘিরয়া চারখািন চয়ার, ই বাঝা যায় তাস খিলবার টিবল। তা ছাড়া ঘের
িসং টিবল, কাপড় রাখার দরাজ ভৃিত য-কয়িট ছাটখােটা আসবাব আেছ সম ই

সু িচর পিরচায়ক। ভূেপশবাবুর িচ একটু িবলাত- ঘঁষা।
ভুেপশবাবু আমােক চয়াের বসাইয়া বিলেলন, চােয়র জলটা চিড়েয় িদই, পাঁপ

িমিনেট তরী হেয় যােব।
িতিন াভ িলয়া জল চড়াইেলন। ইিতমেধ  রামবাবু ও বনমালীবাবু আিসয়া

উপি ত হইেলন।
পূেব পিরচয় থািকেলও ভূেপশবাবু আর একবার পিরচয় করাইয়া িদেলন, ইিন

রামচ  রায়, আর ইিন বনমালী চ । দুজেন একই ঘের থােকন এবং একই ব াে  কাজ
কেরন।

আিম ল  কিরলাম, আেরা ঐক  আেছ; একসে  দু’জনেক কখেনা দিখ নাই
বিলয়াই বাধ হয় ল  কির নাই। দুজেনরই বয়স পঁয়তাি শ হইেত প ােশর মেধ ,
দুজেনরই মাটােসাটা মাঝাির দেঘ র চহারা, দুজেনরই মুেখর ছাঁচ একরকম; মাটা নাক,
িবরল ভু , চওড়া িচবুক। সাদৃশ টা ই বংশগত। আমার লাভ হইল ইহােদর চমক
লাগাইয়া িদই। হাজার হাক, আিম ব ামেকেশর ব ু ।

বিললাম, আপনারা িক মাসতুত ভাই?
দুজেন চমিকয়া চািহেলন; রামবাবু ঈষৎ ের বিলেলন, না। আিম বদ ,

বনমালীবাবু কায় ।
অ িতভ হইয়া পিড়লাম। আমতা আমতা কিরয়া কিফয়ত িদবার চ া কিরেতিছ,

ভূেপশবাবু এক ট িশঙাড়া আিনয়া আমােক উ ার কিরেলন। তারপর চা আিসল।
তাড়াতািড় চা-পব শষ কিরয়া আমরা খিলেত বিসলাম। মাসতুত ভাই-এর স  চাপা
পিড়য়া গল।



খিলেত বিসয়া দিখলাম। এতিদন পেরও ি জ খলা ভুিল নাই; খলার এবং ডােকর
কলােকৗশল সবই আয়ে র মেধ  আেছ। সামান  বািজ রািখয়া খলা, খলার শেষ বড়েজার
চার আনা লাভ লাকসান থােক। িক  এই বািজটুকু না থািকেল খলার রস জেম না।

থম রাবাের আিম ও রামবাবু জুিড়দার হইলাম। রামবাবু একিট মাটা চু ট
ধরাইেলন; ভূেপশবাবু ও আিম িসগােরট িললাম, বনমালীবাবু কবল সুপুির-লব  মুেখ
িদেলন।

তারপর খলা চিলেত লািগল। একটা রাবার শষ হইেল তাস কািটয়া জুিড়দার বদল
কিরয়া আবার খলা চিলল। এঁরা িতনজেনই ভাল খেলায়াড়; কথাবাতা বিশ হইেতেছ না,
সকেলর মনই খলায় ম । কবল িসগােরট ও িসগােরর আ ন আিনবাণ িলেতেছ।
ভূেপশবাবু এক সময় উিঠয়া িগয়া জানালা খুিলয়া িদয়া িনঃশে  আিসয়া বিসেলন।

খলা শষ হইল তখন রাি  নটা বািজয়া িগয়ােছ, মেসর চাকর দু’বার খাওয়ার
তাগাদা িদয়া িগয়ােছ। হারিজেতর অ  কিষয়া দখা গল, আিম দুই আনা িজিতয়ািছ।
মহানে  িজেতর পয়সা পেকট  কিরয়া উিঠয়া পিড়লাম। ভুেপশবাবু ি তমুেখ বিলেলন,
কাল আবার বসেবন তা?

বিললাম, বসব।
উপের আিসয়া সত বতীর কােছ একটু বকুিন খাইলাম। শীত ঋতুেত রাি  সওয়া

নটা কম নয়। িক  অেনকিদন পের ি জ খিলয়া মনটা ভরাট িছল, সত বতীয় বকুিন
হািসয়া  উড়াইয়া িদলাম।

অতঃপর ত হ আমােদর তােসর আ া বিসেত লািগল; ঘের স াবািত ালার ায়
সে  সে  সভা বেস, রাি  নটা পয  চেল। পাঁচ-ছয় িদেন এই িতনিট মানুষ স ে  একটা
ধারণা জি ল। ভূেপশবাবু স দয় িম ভাষী অিতিথবৎসল, ি জ খলার িত গাঢ় অনুরাগ।
রামবাবু একটু গভীর কৃিতর; বিশ কথা বেলন না, কহ খলায় ভুল কিরেল তক কেরন
না। বনমালীবাবু রামবাবুেক অিতশয় া কেরন, তাঁহার অনুকরেণ ভািরি  হইবার চ া
কেরন, িক  পােরন না। দুজেনই অ ভাষী; তাস খলার িত গভীর আসি । দুজেনরই
কথায় সামান  পূববে র টান আেছ।

ছয় িদন আনে  তাস খিলেতিছ, আমােদর আ া একিট িচর ায়ী িত ােন
পিরণত হইবার উপ ম কিরেতেছ, এমন সময় নীেচর তলায় একিট মারা ক ব াপার
ঘিটয়া আমােদর সভািটেক টলমল কিরয়া িদল। নীেচর তলার একমা  বািস া নটবর ন র
হঠাৎ খুন হইেলন। তাঁহার সিহত অবশ  আমােদর কানই স ক িছল না, িক  মাঝগ া
িদয়া জাহাজ যাইেল তাহার ঢউ তীের আিসয়া লােগ।

সিদন-সােড় ছাঁটার সময় একিট র ◌ াপার গােয় জড়াইয়া আিম আ ায় যাইবার জন
বািহর হইলাম। আমার একটু দির হইয়া িগয়ােছ, তাই িসঁিড় িদয়া চিট ফটফট কিরয়া
তাড়াতািড় নািমেতিছ। শেষর ধােপ প িছয়িছ। এমন সময় দুম কিরয়া একিট শ  িনয়া
দাঁড়াইয়া পিড়লাম। শ টা কাথা হইেত আিসল িঠক ঠাহর কিরেত পািরলাম না। রা ায়
হয়েতা মাটর ব াক-ফায়ার কিরয়ােছ, িক  বশ জার আওয়াজ। রা া হইেত এত জার
আওয়াজ আিসেব না।

ণকাল থািময়া আিম আবার নািময়া ভূেপশবাবুর ঘের েবশ কিরলাম। ঘের আেলা
িলেতেছ, দিকলাম ভুেপশবাবু পােশর িদেকর জানালার গরাদ ধিরয়া দাঁেড়াইয়া বািহেরর

পােন িকছু দিখেতেছন, রামবাবু ও বনমালীবাবু তাঁহার িপছন হইেত জানালা িদয়া উঁিক
মািরবার চ া কিরেতেছন। আিম যখন েবশ কিরলাম, তখন ভূেপশবাবু উে িজত ের
বিলেতেছন, ঐ-ঐ-গিল থেক বিরেয় গল, দখেত পেলন? গােয় বাদামী রেঙর আেলায়ান
—



আিম িপছন হইেত বিললাম, িক ব াপার?
সকেল িভতর িদেক িফিরেলন। ভূেপশবাবু বিলেলন, আওয়াজ নেত পেয়েছন?

এই জানালার নীেচর গিল থেক এল। সেবমা  জানালািট খুেলিছ অমিন নীেচ দুম কের
শ । গলা বািড়েয় দখলাম একটা লাক তাড়াতািড় গিল থেক বিরেয় গল।

আমােদর বাসাবািড়িট সদর রা ার উপর। বািড়র পাশ িদয়া একিট ইট-বাঁধােনা স
কানা গিল বািড়র িখড়িকর সিহত সদর রা ার যাগসাধন কিরয়ােছ; বাসার চাকর-বাকর
সই পেথ যাতায়াত কের। আমার একটু খটকা লািগল। বিললাম, এই ঘেরর নীেচর ঘের
এক ভ েলাক থােকন। তাঁর ঘর থেক শ টা আেসিন তা?

ভূেপশবাবু বিলেলন, িক জািন। আমার ঘেরর নীেচ এক ভ েলাক থােকন বেট, িক
তাঁর নাম জািন না।

রামবাবু ও বনমালীবাবু মুখ তাকাতািক কিরেলন, তারপর রামবাবু গলা ঝাড়া িদয়া
বিলেলন, নীেচর ঘের থােকন নটাবর ন র।

বিললাম, চলুন। িতিন যিদ ঘের থােকন, বলেত পারেবন িকেসর আওয়াজ।
ওঁেদর িতনজেনর িবেশষ আ হ িছল না, িক  আিম সত াে ষী ব ামেকেশর ব ু ,

আিম শে র মূল অনুস ান না কিরয়া ছািড়ব কন? বিললাম, চলুন, চলুন, একবারিট দেখ
এেসই খলায় বসা যােব। শ িট যিদ াভািবক শ  হেতা তাহেল কথা িছল না, িক  গিল
িদেয় একটা লাক এেস যিদ নটবরবাবুর ঘের চীেন-পাটুকা ছুেড় থােক তাহেলও তা খাঁজ
নওয়া দরকার।

অিন াভের িতনজন আমার সে  চিলেলন।
নীেচর তলায় ম ােনজার িশবকালীবাবুর অিফেস তালা ঝুিলেতেছ, ার- েমর

ারাও ব । ভাজনক িট খালা আেছ, কারণ সখােন কেয়কিট কােঠর িপঁিড় ছাড়া আর
িকছুই নাই। কবল নটবরবাবুর দরজা ভজােনা রিহয়ােছ, বািহের তালা লাগােনা নাই।
সুতরাং িতিন ঘেরই আেছন। এ প অনুমান করা অন ায় হইেব না। আিম ডাক িদলাম,
নটবরবাবু!

সাড়া নাই। আর একবার অেপ াকৃত উ কে  ডািকয়াও যখন উ র পাওয়া গল
না, তখন আিম আে  আে  দরজা ঠিললাম। দরজা একটু ফাঁক হইল।

ঘর অ কার, িকছু দখা যায় না; িক  একটা মৃদু গ  নােক আিসল। বা েদর গ া!
আমরা সচিকত দৃি  িবিনময় কিরলাম।

ভুেপশবাবু বলেলন, দােরর পােশ িন য় আেলার সুইচ আেছ। দাঁড়ান, আিম আেলা
ালিছ।

িতিন আমােক সরাইয়া ঘেরর মেধ  উঁিক মািরেলন, তারপর হাত বাড়াইয়া সুইচ
খঁুজেত লািগেলন। কট কিরয়া শ  হইল, আেলা িলয়া উিঠল।

মাথার উপর িবদু েতর িনমম আেলােক থম য ব িট চােখ পিড়ল তাহা
নটবরবাবুর মৃতেদহ। িতিন ঘেরর মাঝখােন হাত-পা ছড়াইয়া িচত হইয়া পিড়য়া আেছন;
পিরধােন সাদা সােয়টার ও ধুিত। সােয়টােরর বুেকর িনকট হইেত গাঢ় র  গড়াইয়া
পিড়য়ােছ। নটবর ন র জীিবত অব ােতও খুব সুদশন পু ষ িছেলন না, দাহারা পটেমাটা
গােছর শরীর, হামেদা মুেখ গভীর বসে র দাগ, িক  মৃতু েত তাঁহার মুখখানা আেরা
বীভৎস হইয়া উিঠয়ােছ। স বীভৎসতার বণনা িদব না। মৃতু ভয় য িক প কুৎিসত আেবগ
তাহা তাঁহার মুখ দিখয়া বাঝা যায়।

িকছু ণ কা পু িলর ন ায় দাঁড়াইয়া থািকবার পর রামবাবু গলার মেধ  হঁচিক
তালার মত শ  কিরেলন। দিখলাম িতিন মাহািব  অিব াস-ভরা চােখ মৃতেদেহর িত
চািহয়া আেছন। বনমালীবাবু হঠাৎ তাঁহার একটা হাত খামচাইয়া ধিরয়া ের বিলেলন,



‘দাদা, নটবর ন র মের গেছ।’ তাঁহার অিভব ি  দুঃেখর িকংবা িব েয়র িকংবা আনে র
িঠক ধিরেত পািরলাম না।

ভূেপশবাবু মুেখ বিলেলন, মের গেছ তােত সে হ নই। ব ুেকর িলেত
মেরেছ!— ঐ য। ঐ য। জানালার ওপর দখেত পাে ন?

গরাদ-যু  জানালা খালা রিহয়ােছ, তাহার পঁঠার উপর একিট িপ ল। িচ িট 
হইয়া উিঠল: জানালার বািহেরর গিলেত দাঁড়াইয়া আততায়ী নটবর ন রেক িল কিরল,
তারপর িপ লিট জানালার পঁঠার উপর রািখয়া ান কিরল।

এই সময় িপছন িদেক ত পদশ  িনয়া ঘাড় িফরাইলাম। মেসর ম ােনজার
িশবকালী চ বতী আিসেতেছন। তাঁহার িচমেড় চহারা, গিত অকারেণ ি , চােখর দৃি
অকারেণ ব াকুল; কথা বিলবার সময় একই কথা একািধকবার উ ারণ না কিরয়া শাি
পান না। িতিন আমােদর কােছ আিসয়া বিলেলন, আপনারা এখােন? এখােন? িক হেয়েছ?
িক হেয়েছ?

িনেজর চােখই দখুন—আমরা ােরর স ুখ হইেত সিরয়া দাঁড়াইলাম। িশবকালীবাবু
র া  মৃতেদহ দিখয়া আঁতকাইয়া উিঠেলন, অ াঁ! এ িক-এ িক। নটবর ন র মারা
গেছন। র , র ! িক কের মারা গেলন?

িপ ল দিখয়া িশবকালীবাবু আবার ােসাি  কিরেলন, “অ াঁ- িপ ল- িপ ল।
িপ েলর িলেত নটবরবাবু খুন হেয়েছন! ক খুন কেরেছ— কখন খুন কেরেছ?

বিললাম, ক খুন কেরেছ জািন না, িক  কখন খুন কেরেছ বলেত পাির। িমিনট
পাঁেচক আেগ৷

সংে েপ পিরি িত বুঝাইয়া িদলাম। িতিন ব াকুল নে  মৃতেদেহর পােন চািহয়া
রিহেলন। এত ণ ল  কির নাই, হঠাৎ চােখ পিড়ল, িশবকালীবাবুর গােয় বাদামী রেঙর
আেলায়ান। বুকটা ধড়াস কিরয়া উিঠল। বুেকর ধড়ফড়ািন দমন কিরয়া বিললাম, আপিন িক
বাসায় িছেলন না? বিরেয়িছেলন?

িতিন উদ া ভােব বিলেলন, অ াঁ— আিম কােজ বিরেয়িছলাম। িক -িক —এখন
উপায়? কতব  কী—কতব ?

বিললাম, থম কতব  পুিলসেক খবর দওয়া।
িশবকালীবাবু বিলেলন, তাই তা, তাই তা। িঠক কথা— িঠক কথা! িক  আমার তা

টিলেফান নই। অিজতবাবু, আপনােদর টিলেফান আেছ, আপিন যিদ—
আিম বিললাম, এখিন পুিলসেক টিলেফান করিছ। — আপনারা িক  ঘের ঢুকেবন

না, যত ণ না পুিলস আেস এইখােন দাঁিড়েয় থাকুন।
আিম তাড়াতািড় উপের উিঠয়া আিসলাম। ঘের েবশ কিরেত আয়নায় িনেজর

িতিব  চােখ পিড়ল। আমার গােয়ও বাদামী রেঙর আেলায়ান।
আমােদর পাড়ার তৎকালীন দােরাগা ণব হ মহাশেয়র সিহত আমােদর পিরচয়

িছল। কমপটু বয়  লাক, িক  ব ামেকেশর িত িতিন স  িছেলন না। অবশ  তাঁহার
স তা কােনা কার বাক-পা ষ  বা ঢ়তার মাধ েম কাশ পাইত না, ব ামেকশেক

িতিন অিতির  স ান দশনপূবক কথা বিলয়া কথার শেষ অনু ের একটু হািসেতন।
বাধ হয় দুইজেনর মেনর ধাতুগত িবেরাধ িছল; তা ছাড়া সরকারী কাযকলােপ ব-সরকারী
ূল হ াবেলপ ণববাবু পছ  কিরেতন না।

টিলেফােন আমার বাত িনয়া িতিন ব ভের বিলেলন, বেলন িক! বােঘর ঘের
ঘােগর বাসা, সেষর মেধ  ভূত! তা ব ামেকশবাবু যখন রেয়েছন তখন আমােক আর কী
দরকার? িতিনই তদ  ক ন।’

িবর  হইয়া বিললাম, ব ামেকশ কলকাতায় নই, থাকেল অবশ  করত।



ণব দােরাগ বিলেলন, আ া আ া, তাহেল আিম যাি । িখ   িখক হাস  কিরয়া
িতিন ফান রািখয়া িদেলন। আিম আবার নীেচর তলায় নািময়া গলাম।

আধা ঘ া পের ণববাবু দলবল লইয়া আিসেলন। আমােক দিখয়া িখ   িখ  
হািসেলন, তারপর গভীর হইয়া লাশ তদারক কিরেলন। জানালা হইেত িপ লিট মােল
জড়াইয়া স পেণ পেকেট রািখেলন। অবেশেষ লাশ চালান িদয়া ঘেরর একিট মা  চয়াের
বিসয়া বাসার সকলেক জরা আর  কিরেলন।

আিম যাহা জািনতাম বিললাম। বািক সকেলর বয়ান সংে েপ িলিখেতিছ—
ম ােনজার িশবকালীবাবু চারী তধারী পু ষ, অথাৎ অিববািহত। পঁিচশ বছর

ধিরয়া মস চালাইেতেছন, এই মসই তাঁহার ী-পু  পিরবার।...নটবর ন র ায় িতন
বছর পূেব নীেচর তলার এই ঘরিটেত বাসা বাঁিধয়ািছেলন, তদবিধ এখােনই িছেলন। তাঁহার
বয়স অনুমান প াশ, কাহােরা সিহত বিশ মলােমশা িছল না। রামবাবু এবং বনমালীবাবু
কােলভে  তাঁহার ঘের আিসেতন। িশবকালীবাবুর সিহত নটবর ন েরর অ ীিত িছল না,
কারণ নটবর িত মােসর পয়লা তািরেখ মেসর পাওনা চুকাইয়া িদেতন। —িশবকালীবাবু
আজ িবকােল খবর পাইয়ািছেলন য, কােনা এক দােম স ায় আলু পাওয়া যাইেতেছ,
তাই িতিন আলু িকিনেত িগয়ািছেলন। িক  আলু পূেবই িবি  হইয়া িগয়ািছল, তাই িতিন
শূন  হােত িফিরয়া আিসয়ােছন।

ভূেপশবাবু বীমা কা ািনেত চাকির কেরন, মাস দেড়ক হইল বদিল হইয়া
কিলকাতায় আিসয়ােছন। বয়স পঁয়তাি শ, িবপ ীক, িনঃস ান। গৃহ বিলেত িকছু নাই,
কমসূে  ভারেতর য ত  ঘুিরয়া বড়াইয়ােছন। তাস খলায় দল বাঁধা এবং আজ স ার
ঘটনা ভূেপশবাবু যথাযথ বণনা কিরেলন, বাদামী আেলায়ান গােয় লাকটারও উে খ
কিরেলন। লাকটার মুখ িতিন ভাল কিরয়া দিখেত পান নাই, অপসারণশীল মানুেষর মুখ
িপছন হইেত দখা যায় না; ভিবষ েত তাহােক দিখেল িচিনেত পািরেকন এমন স াবনা
কম।

রামচ  রায় ও বনমালী চে র এজাহার ায় একই কার। ল  কিরলাম, রামবাবু
ধীরি রভােব উ র িদেলও বনমালীবাবু একটু িবচিলত হইয়া পিড়য়ােছন। তাঁহারা পূেব
ঢাকায় িছেলন, একসে  একিট িবলািত কা ািনেত চাকির কিরেতন। দশ িবভােগর
হা ামায় তাঁহােদর ী-পু  পিরবার সকেলই িনহত হয়, তাঁহারা অিত কে  াণ লইয়া
পলুইয়া আেসন। রামবাবুর বয়স আটচি শ, বনমালীবাবুর পঁয়তাি শ। তাঁহারা কিলকাতায়
আিসয়া এই মেস আেছন এবং একিট ব াে  কাজ কিরেতেছন। এইভােব িতন বছর
কািটয়ােছ।

তাঁহােদর ি জ খলার শখ আেছ, িক  কিলকাতায় আসার পর খলার সুেযাগ হয়
নাই। কেয়কিদন আেগ ভূেপশবাবু িনেজর ঘের ি জ খলার ব ব া কিরয়ািছেলন; সই
অবিধ বশ আনে  স া কািটেতিছল। তারপর আজ তাঁহারা ভূেপশবাবুর ঘের পদাপণ
কিরবার পাঁচ িমিনট পের হঠাৎ গিলর মেধ  দুম কিরয়া আওয়াজ হইল! —নটবরবাবুর
সিহত তাঁহােদর ঢাকায় আলাপ িছল; সামান  আলাপ, বিশ ঘিন তা নয়। নটবরবাবু ঢাকায়
নানা কার দালািলর কাজ কিরেতন। এখােন একই মেস থাকার জন  তাঁহােদর মােঝ-মেধ
দখােশানা হইত; রামবাবু ও বনমালীবাবু এই ঘের আিসয়া গ স  কিরেতন। নটবরবাবুর
অন  কান ব ু বা ব আেছ িকনা তাঁহারা জােনন না। —বাদামী আেলায়ান গােয় লাকটােক
তাঁহারা গিলর মােড় স ার আবছায়া আেলায় পালেকর জন  দিখয়ািছেলন, আবার দিখেল
িচিনেত পিরেবন না।

মেস অন  যাঁহারা থােকন তাঁহারা কহ িকছু বিলেত পািরেলন না। ি তেলর অন
াে  একিট ঘের পাশার আ া বিসয়ািছল; চারজন খলুেড় এবং আেরা িটচােরক দশক



সখােন উপি ত িছেলন; তাঁহারা ব ুেকর শ  িনেত পান নাই। মেসর কাহােরা সে
নটবরবাবুর সামান  মুখ চনােচিন ছাড়া অন  কােনা স ক িছল না।

কবল মেসর ভূত  হিরপদ একটা কথা বিলল যাহা অবা র হইেত পাের আবার
অথপূণ হইেত পাের। স া ছয়টার সময় ি তেলর সুেরনবাবু হিরপদেক পাঠাইয়ািছেলন
মােড়র হােটল হইেত আলুর চপ িকিনয়া আিনেত। চপ িকিনয়া িখড়িকর পেথ িফিরবার
সময় হিরপদ িনেত পাইয়ািছল, নটবরবাবুর ঘের কহ আিসয়ােছ এবং মৃদু েন কথা
বিলেতেছ। নটবরবাবুর দরজা ভজােনা িছল বিলয়া ঘেরর িভতর ক আেছ হিরপদ দিখেত
পায় নাই; গলার রও িচিনেত পাের নাই। নটবরবাবুর ঘের কহ বড় একটা আেস না,
তাই হিরপদ িবেশষ কিরয়া ইহা ল  কিরয়ািছল। সময় স ে  স ভােব িকছু বিলেত
পািরল না, তেব সুেরনবাবু ের বিলেলন য, িতিন স া ছ’টার সময় চপ আিনেত
িদয়ািছেলন।

অথাৎ মৃতু র আধা ঘ া আেগ নটবরবাবুর ঘের লাক আিসয়ািছল। মেসর কহ
নয়, কারণ কহই ীকার কিরল না য, স নটবরবাবুর ঘের িগয়ািছল। সুতরাং বািহেরর
লাক। হয়েতা বাদামী আেলায়ান গােয় লাকটা। িকংবা অন  কহ; হিরপদর এেজহার
হইেত িকছুই ধরা- ছাঁয়া যায় না।

সকেলর এেজহার িলিখত হইবার পর ণব দােরাগা বিলেলন, আপনারা এখন যেত
পােরন, আমরা ঘর খানাত াশ করব। হ াঁ, অিজতবাবু এবং িশবকালীবাবুেক জািনেয় িদি ,
যতিদন খুেনর িকনারা না হয়, ততিদন আপনারা আমার অনুমিত না িনেয় কলকাতার
বাইের যাবার চ া করেবন না।

অবাক হইয়া বিললাম, তার মােন?
ণব দেরাগা বিলেলন, তার মােন, আপনার এবং িশবকালীবাবুর গােয় বাদামী রেঙর

আেলায়ান রেয়েছ। িখকিখক। —আ া, আসুন।
িতিন আমােদর মুেখর উপর দরজা ব  কিরয়া িদেলন। আমরা য যার কাটের

িফিরয়া আিসলাম। তাস খলার কথা মেনই রিহল না।
পেরর িদনটা িনি য় বিচ হীনভােব কািটয়া গল। পুিলেসর িদক হইেত সাড়াশ

নাই। ণব দেরাগা গত রাে  নটবরবাবুর ঘর খানাত াশ কিরয়া াের তালা লাগাইয়া
চিলয়া িগয়ােছন, িকছু কাগজপ  লইয়া িগয়ােছন। লাকিট আমােদর িত িবে ষভাবাপ ;
িক  এমন িম ভােব িবে ষ কাশ কেরন য, িকছু বিলবার থােক না। িতিন জােনন আমার
অকাট  অ ািলবাই আেছ, তবু তু  ছুতা কিরয়া আমার উপর কিলকাতা ত ােগর িনেষধা া
জাির কিরয়া গেলন। আিম ব ামেকেশর ব ু , তাই আমােক উ  করাই তাঁহার একমা
উে শ ।

সকালেবলা মেসর বাবুরা িনজ িনজ অিফেস চিলয়া গেলন। কাহােরা মেন কােনা
িবকার নাই। নটবর ন র নামক য মানুষিট িতন বছর মেস িছেলন, িতিন য ব ুেকর
িলেত মারা িগয়ােছন। সজন  কাহােরা আে প নাই। ‘জি েল মিরেত হেব, অমর ক
কাথা কেব’— সকেলরই এই প একিট পারমািথক মেনাভাব।

স ােবলা ভূেপশীবাবুর ঘের গলাম। রামবাবু ও বনমালীবাবুও উপি ত হইয়ােছন।
সকেলরই একটু িনে জ অব া। খলার কথা আজ কহ উে খ কিরল না। চা পান কিরেত
কিরেত মনমরাভােব নটবর ন েরর মৃতু  স ে  আেলাচনা কিরয়া এবং পুিলেসর
অকমণ তার িন া কিরয়া সভা ভ  হইল।

িসঁিড় িদয়া উপের উিঠেত উিঠেত একটা আইিডয়া মাথায় আিসল। ণব দেরাগা যত
কমকুশলীই হান। তাঁহার ারা নটবরবাবুর খুেনর িকনারা হইেব না। ব ামেকশ এখােন
নাই; তােসর আ া ি য়মাণ, এ অব ায় িন মার মত বিসয়া না থািকয়া আিম যিদ ঘটনািট



িলিখয়া রািখ তাহা হইেল ম  হয় না। আমােরা িকছু করা হইেব এবং ব ামেকশ িফিরয়া
আিসয়া আমার লখা পিড়েল হয়েতা খুেনর একটা হ েন  কিরেত পিরেব।

রাে ই িলিখেত বিসয়া গলাম। ব ামেকশ যাহােত খঁুত ধিরবার সুেযাগ না পায়
এমিনভােব ঘটনার ভূিমকা হইেত আর  কিরয়া আমার দৃি েকাণ হইেত সম  খঁুিটনািট
িলিপব  কিরলাম। লখা শষ হইল পরিদন অপরাে ।

লখা শষ হইল বেট। িক  কািহনীিট শষ হইল না। কেব কাথায় িগয়া
নটবরবাবুর হত া কািহনী শষ হইেব ক জােন। হয়েতা হত াকারীর নাম িচরিদন অ াত
থািকয়া যাইেব। একটু অপিরতৃ  মন লইয়া সেবমা  িসগােরট ধরাইয়ািছ। এমন সময়
সুটেকশ হােত িট িট ব ামেকশ েবশ কিরল।

আিম লাফাইয়া উিঠলাম, আের! তুিম িফের এেসছ! কাজ শষ হেয় গল?
ব ামেকশ বিলল, কাজ এখেনা আর ই হয়িন। সরকােরর দুই দ ের ঝগড়া বেধ

গেছ। আেগ কবা াণ কিরেবক দান তাির লািগ কাড়াকিড়। দেখ েন আিম চেল
এলাম। ওেদর কামড়া-কামিড় থামেল আবার যাব।

সত বতী িভতর হইেত ব ামেকেশর ক র িনেত পাইয়ািছল, আঁচেল হাত মুিছেত
মুিছেত ছুিটয়া আিসল। তাঁহােদর দা ত  জীবন নূতন নয়, িক  এখেনা ব ামেকশেক
অ ত ািশতভােব কােছ পাইেল সত বতীর চােখ আন িব ল জ ািত ফুিটয়া ওেঠ।

দা ত  পুনিমলেনর পালা শষ হইেল আিম নটবর স  উ াপন কিরলাম এবং
লখািট পিড়েত িদলাম। ব ামেকশ চােয় চুমুক িদেত িদেত পিড়ল।

স া ছটা বািজেল স লখাটা আমােক ফরত িদয়া বিলল, ণব দােরাগা তামােক
শহরব ী কের রেখেছ। লাকটা য আমােদর কী চােখই দেখেছ! কাল তার সে  দখা
করেত যাব। চল, আজ ভুেপশবাবুর সে  আলাপ কের আিস।

বুিঝলাম ব ামেকশ আকৃ  হইয়ােছ। খুিশ হইয়া বিললাম, চল। রামবাবু আর
বনমালীবাবুর সে ও দখা হেত পাের।

ি তেল ভূেপশবাবুর ঘের ব ামেকশেক লইয়া গলাম। আমার অনুমান িমথ া নয়,
রামবাবু ও বনমালীবাবু উপি ত আেছন। পিরচয় করাইয়া িদেত হইল না, সকেলই
ব ামেকেশর চহারার সে  পিরিচত। ভূেপশবাবু সমাদেরর সিহত ব ামেকশেক অভ থনা
কিরেলন এবং চােয়র জল চড়াইেলন। রামবাবুর গ ীয  অটল রিহল, িক  বনমালীবাবুর
চােখ  সতকতা উঁিকঝঁুিক মািরেত লািগল।

ব ামেকশ একিট চয়াের উপেবশন কিরয়া বিলল, আমারও এক সময় ি েজর নশা
িছল। তারপর অিজত দাবা খলেত িশিখেয়িছল। িক  এখন আর খলাধুেলা ভাল লােগ না।

ভূেপশবাবু ােভর উপর ফুট  জেল চােয়র পাতা ছািড়েত ছািড়েত তাহার িদেক
ঘাড় িফরাইেলন, হািসমুেখ বিলেলন, এখন ধু পরােণর সােথ খিলব আিজেক মরণ খলা।

ভূেপশবাবুর মুেখ রবী  কাব  িনয়া একটু চমিকত হইলাম। িতিন বীমার অিফেস
চাকির কেরন আবার কাব চচাও কেরন।

ব ামেকশ শা ভােব বিলল, িঠক বেলেছন। মৃতু র সে  সারা জীবন খলা কের কের
এমন অব া হেয়েছ য হালকা খলায় আর মন বেস না।

ভূেপশবাবু বিলেলন, আপনার কথা ত । আিমও মৃতু  িনেয় কারবার কির, বীমার
কাজ মৃতু র ব বসা ছাড়া আর কী বলুন? িক  আমার এখেনা ি জ খলেত ভাল লােগ।

ব ামেকশ ভূেপশীবাবুর সে  কথা বিলেতিছল বেট, িক  তাহার চ ু  রামবাবু এবং
বনমালীবাবুর িদেকই ঘারােফরা কিরেতিছল। তাঁহারা িনবাক বিসয়ািছেলন এই ধরেনর
হা া অথচ মািজত- িচ বাক ালােপর সে  তাঁহােদর ঘিন তা নাই।

ভূেপশবাবু চােয়র পয়ালা এবং ি মেককার আিনয়া স ুেখ রািখেলন। ব ামেকশ



যন িচ া কিরেত কিরেত বিলল, আপিনও ত  কৃিতর মানুষ। ি জ খলা বুি র খলা,
যােদর বুি  আেছ তারা ভাবতই এই খলার িদেক আকৃ  হয়। কউ কউ জীবন-য ণা
থেক িকছু েণর জেন  মুি  পাবার আশায় তাস খলেত বেস। আিম অেনক িদন আেগ
একজনেক জানতাম, স পু েশাক ভালবার জেন  ি জ খলত।

িতনজেনর চ ু  যন য চািলতবৎ ব ামেকেশর িদেক িফিরল। কহ কােনা কথা
বিলেলন না, কবল িব ািরত চােখ চািহয়া রিহেলন। ঘেরর মেধ  একিট ভার িন তা
নািময়া আিসল।

নীরেব চা-পান স  হইল। তারপর ব ামেকশ মােল মুখ মুিছয়া সহজ সুের
নীরবতা ভ  কিরল, আিম কটেক িগেয়িছলাম, আজই িবেকলেবলা িফেরিছ। ফরার সে
সে  অিজত আমােক নটবর ন েরর মৃতু র খবর জানােলা। নটবরবাবুর সে  আমার
পিরচয় িছল না, িক  তাঁর মৃতু -সংবাদ েন কৗতুহল হল। িনেজর দারেগাড়ায় হত াকা
বড় একটা দখা যায় না। তাই ভাবলাম আপনােদর সে  আলাপ কের আিস।

ভূেপশবাবু বিলেলন, ভািগ স হত াকা টা ঘেটিছল। তাই আমার ঘের আপনার পােয়র
ধুেলা পড়ল। আিম িক  নটবর ন র স ে  িকছু জািন না, জীিবত অব ায় তােক চােখও
দিখিন। রামবাবু আর বনমালীবাবুর সে  সামান  পিরচয় িছল।

ব ামেকশ রামবাবুর পােন তাকাইল। রামবাবুর গা ীেযর উপর যন ঈষৎ শ ার
ছায়া পিড়য়ােছ। িতিন উসখুস কিরেলন, একবার গলা ঝাড়া িদয়া িকছু বিলবার উপ ম
কিরয়া আবার মুখ ব  কিরেলন। ব ামেকশ তখন বনমালীবাবুর িদেক চ ু  িফরাইয়া বিলল,
নটবরবাবু কমন লাক িছেলন। আপিন িন য় জােনন?

বনমালীবাবু চমিকয়া উিঠয়া বিলেলন, অ াঁ—তা— লাক ম  নয়— বশ ভালই লাক
িছেলন— তেব—

এত েণ রামবাবু বাকশি  িফিরয়া পাইেলন, িতিন বনমালীবাবুর অসমা  কথার
মাঝখােন বিলেলন, দখুন, নটবরবাবুর সে  আমােদর মােটই ঘিন তা িছল না। তেব যখন
ঢাকায় িছলাম তখন নটবরবাবু পােশর বািড়েত থাকেতন, তাই সামান  মুখ চনােচিন িছল।
ওঁর চির  স ে  আমরা িকছুই জািন না।

ব ামেকশ  কিরল, কতিদন আেগ আপনারা ঢাকায় িছেলন?
রামবাবু ঢাক িগিলয়া বিলেলন, পাঁচ-ছয় বছর আেগ। তারপর দশ ভাগাভািগর দা া

 হল, আমরা পি মবে  চেল এলাম।
ব ামেকশ বনমালিবাবুেক িজ াসা কিরল, ঢাকায় আপনারা দু’জেন একই অিফেস

চাকির করেতন বুিঝ?”
বনমালীবাবু বিলেলন, আে  হ াঁ। গডে  াউন কা ািনর নাম েনেছন, ম

িবিলিত কা ািন। আমরা সখােনই—
তাঁহার কথা শষ হইবার পূেবই রামবাবু সহসা উিঠয়া দাঁড়াইেলন, বিলেলন, বনমালী!

আজ সাতটার সময় নারায়ণবাবুর বাসায় যেত হেব মেন আেছ?—আ া, আজ আমরা উিঠ।
বনমালীেক সে  লইয়া রামবাবু ত িন া  হইেলন। ব ামেকশ ঘাড় িফরাইয়া

তাঁহােদর িন মণ ি য়া দিখল।
ভূেপশবাবু মৃদু মৃদু হািসেত লািগেলন। বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপনার িল

নেত খুবই িনরীহ, িক  রামবাবুর অাঁেত ঘা লেগেছ।
ব ামেকশ ভালমানুেষর মত বিলল, কন অাঁেত ঘা লাগল বুঝেত পারলাম না।

আপিন িকছু জােনন?
ভূেপশীবাবু মাথা নািড়য়া বিলেলন, িকছুই জািন না। দা ার সময় আিম অবশ  ঢাকায়

িছলাম, িক  ওঁেদর সে  তখন পিরচয় িছল না। ওঁেদর অতীত স ে  আিম িকছু জািন না।



দা ার সময় আপিনও ঢাকায় িছেলন?
হ াঁ। দা ার বছরখােনক আেগ ঢাকায় বদিল হেয়িছলাম, দশ ভাগ হবার পর িফের

আিস৷
িকছু ণ কােনা কথা হইল না। ব ামেকশ িসগােরট ধরাইল। ভূেপশবাবু িকছু ণ

তাহার পােন চািহয়া থািকয়া বিলেলন, ব ামেকশবাবু, আপিন য গ  বলেলন, পু েশাক
ভালবার জেন  একজন ি জ খলত, সটা িক সিত  গ ?

ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, সিত  গ । অেনক িদন আেগর কথা আিম তখন কেলেজ
পড়তাম। কন বলুন দিখ?

ভূেপশবাবু উ র িদেলন না, উিঠয়া িগয়া দরাজ হইেত একিট ফেটা াফ আিনয়া
ব ামেকেশর হােত িদেলন। একিট নয়-দশ বছেরর ছেলর ছিব; কেশােরর লবেণ  মুখখািন
টুলটুল কিরেতেছ। ভূেপশবাবু অ ু ট ের বিলেলন, আমার ছেল?

ছিব হইেত ভূেপশীবাবুর মুেখর পােন উৎকি ত চ ু  তুিলয়া ব ামেকশ বিলল, ছেল
—

ভূেপশীবাবুঘাড় নািড়েলন, মারা গেছ। ঢাকায় যিদন দা া  হয় সিদন ু েল
িগেয়িছল, ু ল থেক আর িফের এল না।

দুবহ মৗন ভ  কিরয়া ব ামেকশ অেধা ািরত  কিরল, আপনার ী—?
ভূেপশবাবু বিলেলন, সও মারা গেছ। হাট দুবল িছল, পু েশাক সইেত পারল না।

আিম মরলাম না, ভুলেতও পারলাম না। পাঁচ ছয় বছর কেট গেছ, এতিদেন ভুেল যাবার
কথা। িক  কাজ কির, তাস খিল, হেস খেল বড়াই, তবু ভুলেত পাির না।
ব ামেকশবাবু, শােকর ৃিত মুেছ ফলবার িক কােনা ওষুধ আেছ?

ব ামেকশ গভীর িন াস ফিলয়া বিলল, একমা  ওষুধ মহাকাল।
 

২
 
পরিদন সকােল চা পান কিরেত কিরেত ব ামেকশ বিলল, চল, মৎ ণবান

ামীেক দশন কের আসা যাক।’
কাল রাে  ভূেপশবাবুর জীবেনর ােজিড িনয়া মনটা ছায়া  হইয়া িছল, ণব

দােরাগার স ুখীন হইেত হইেব িনয়া আেরা দিময়া গলাম। বিললাম, ণবান  বাবািজেক
দশন করা িক একা  দরকার?

ব ামেকশ বিলল, পুিলেসর সে হ থেক যিদ মু  হেত না চাও তাহেল দরকার
নই।

চল।
সােড় ন’টার সময় িসঁিড় িদয়া ি তেল নািময়া দিখলাম ভূেপশবাবুর াের তালা

লাগােনা! িতিন িন য় অিফেস িগয়ােছন। িতন ন র ঘর হইেত রামবাবু ও বনমালীবাবু
ধড়চূড়া পিরয়া বািহর হইেতিছেলন, আমােদর দিখয়া আবার ঘের ঢুিকয়া পিড়েলন।
ব ামেকশ আমার পােন চাখ বাঁকাইয়া হািসল।

নীেচর তলায় িশবকালীবাবু অিফেস বিসয়া িহসাব দিখেতিছেলন, ব ামেকশেক
দিখেত পাইয়া লাফাইয়া ােরর কােছ আিসেলন, ব াকুল চে  চািহয়া বিলেলন,
‘ ব ামেকশবাবু! কটক থেক কেব এেলন— কখন এেলন? নটবর ন েরর কথা েনেছন
তা! িক মুশিকল দখুন দিখ, পুিলস আমােক ধের টানাটািন করেছ— নাহক টানাটািন
করেছ।



ব ামেকশ বিলল, ধু আপনােক নয়, অিজতেক িনেয়ও টানাটািন করেছ।
হ াঁ হ াঁ, তাই তা, তাই তা। বাদামী র ◌ াপার। মােন হয় না— মােন হয় না। —

আপিন একটা ব ব া ক ন।
দিখ চ া কের।
‘গিলটা’ মােন আমােদর বাসার পােশর গিল, য গিল িদয়া বাদামী আেলায়ান গােয়

লাকটা নটবরবাবুেক িল কিরয়া পলায়ন কিরয়ািছল। অত  স ীণ গিল, দুইজন মানুষ
পাশাপািশ হাঁিটেত পাের না। আমরা আেগ িপেছ গিলেত েবশ কিরলাম; ব ামেকশ ইট-
বাঁধােনা মেঝর উপর দৃি  রািখয়া ধীের ধীের অ সর হইল। তাহার মেন কী আেছ জািন
না, িক  িতন িদন পের গিলর মেধ  হত াকারীর কােনা িনশানা পাওয়া যাইেব ইহা আশা
করাও দুরাশা।

নটবরবাবুর ঘেরর জানালা ব । ব ামেকশ সইখােন িগয়া ইট-বাঁধােনা জিমর উপর
স ানী চ ু  বুলাইেত লািগল। জানালািট গিল হইেত চার ফুট উঁচুেত অবি ত, কপাট খালা
থািকেল গিলেত দাঁড়াইয়া ে  ঘেরর মেধ  িল চালােনা যায়।

ওটা িকেসর দাগ?
ব ামেকেশর অ ুিল িনেদশ অনুসরণ কিরয়া দিখলাম, িঠক জানালার নীেচ ইট-

বাঁধােনা মেঝর উপর পাঁ েট রেঙর একটা দাগ রিহয়ােছ; িতন ইি  ব ােসর ন াকার
একটা দাগ। গিলেত মােঝ মােঝ ঝাঁট পেড়, িক  স াজনীর তাড়না সে ও দাগটা মুিছয়া
যায় নাই। দুই িতন িদেনর পুরােনা দাগ মেন হয়।

কিললাম, িকেসর দাগ?
ব ামেকশ উ র িদল না, হঠাৎ গিলর মেধ  ডন ফলার ভ ীেত ল া হইয়া দােগর

উপর নািসক াপন কিরল। িবি ত হইয়া বিললাম, ওিক! মািটেত নাক ঘাষছ কন?
ব ামেকশ উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, নাক ঘিষিন। কিছলাম।
কিছেল! কমন গ ?

যিদ জানেত চাও তুিমও ঁেক দখেত পার।
আমার দরকার নই।
তাহেল চল থানায়।
গিল হইেত বািহর হইয়া থানার িদেক চিললাম। দু'একবার ব ামেকেশর মুেখর পােন

অপা দৃি  িনে প কিরলাম, িক  রা ার গ  ঁিকয়া স িকছু পাইয়ােছ িকনা বাঝা গল
না।

থানায় ণব দােরাগ ঘর আেলা কিরয়া বিসয়া আেছন। তাঁহার চহারা মােটর উপর
ভালাই, দাহার উ ল শামক শরীর; দােষর মেধ  শরীেরর খাড়াই মা  পাঁচ ফুট িতন
ইি ।

ব ামেকশেক দিখয়া তাঁহার চােখ থেম িব য়, তারপর ছ িবনয় ভােব ফুিটয়া
উিঠল, িতিন বিলেলন, ব ামকশবাবু! উেঠই আপনার মুখ দখলাম— কী সৗভাগ ।
িখকিখক।

ব ামেকশ বিলল, “আমার সৗভাগ ও কম নয়। সকালেবলা বঁেট মানুষ দখেল কী
ফল হয় তা শাে ই লখা আেছ—রথ ং বামনং দৃ া পুনজ  ন িবদু েত।

ণব দেরাগা থতমত খাইয়া গেলন। ব ামেকশ িচরিদন ণব দােরাগার ব  িব প
অ াহ  কিরয়া চিলয়ােছ, িক  আজ তাহার মজাজ অন  রকম। ণববাবু ত াঘােতর জন

ত িছেলন না, িতিন গভীর হইয়া বলেলন, আমার চহারা আকাশ িপি েমর মত নয় তা
ীকার ব ামেকশ হািসল, ীকার না কের উপায় নই। আকাশ িপি েমর মাথায় আেলা
েল; ঐখােনই আপনার সে  তফাত।



ণববাবুর মুখ কােলা হইয়া উিঠল, িতিন চ াকৃত কা হািস হািসয়া বিলেলন, িক
করব বলুন, সকেলর মাথায় তা গ াস-লাইট েল না। —িকছু দরকার আেছ িক?

ব ামেকশ বিলল, আেছ বইিক। থমত, অিজত য ফরারী হয়িন তার মাণ প
ওেক ধের এেনিছ। আপিন িনভেয় থাকুন, আিম ওর ওপর নজর রেখিছ, আমার দৃি
এিড়েয় ও পালােত পারেব না।

ণববাবু অ তভােব হািসবার চ া কিরেলন। ব ামেকশ িনদয়ভােব বিলয়া চিলল,
আপিন অিজতেক শহরব ী কের রেখেছন একথা নেল কিমশনার সােহব িক বলেবন
আিম জািন না, িক  জািনবার আ হ আেছ। দেশ আইন আদালত আেছ, জনসাধারেণর
াধীনতার ওপর অকারণ হ ে প করেল পুিলস কমচারীরাও সাজা হেত পাের। যােহাক,

এসব পেরর কথা। আমার ি তীয় , নটবর ন েরর মৃতু  স ে  আপিন কােনা সংবাদ
সং হ করেত পেরেছন িকনা।

ণববাবু এই ে র ঢ় উ র িদেবন। িকনা িচ া কিরেলন। িক  ব ামেকশেক
তাহার বতমান মানিসক অব ায় ঘটােনা উিচত হইেব না বুিঝয়া িতিন ধীর ের বিলেলন,
ব ামেকশবাবু, এই কলকাতা শহেরর জনসংখ া কত আপনার জানা আেছ িক?

ব ামেকশ তাি ল ভাের বিলল, কখেনা েন দিখিন, লাখ প ােশক হেব।
ণববাবু বিলেলন, ধ ন প াশ লাখ। এই অধেকািট মানুেষর মেধ  থেক বাদামী

আেলায়ান গােয় একিট লাকেক ধরা িক সহজ? আপিন পােরন?
সব খবর পেল হয়েতা পাির।
িবাইেরর লাকেক সব খবর জানােনা যিদও আমােদর নীিত িব ু , তবু যতটুুকু

জািন আপনােক বলেত পাির।
বশ, বলুন! নটবর ন েরর আ ীয়- জেনর কােনা স ান পাওয়া গেছ?
না। কাগেজ িব াপন দওয়া হেয়েছ, িক  কউ এিগেয় আেসিন।
ময়না তদে র ফলাফল িক রকম?
বুেকর হাড় ফুেটা কের িল দযে  ঢুেকেছ। িপ েলর সে  িল িমিলেয় দখা

গেছ, িল ওই িপ ল থেকই বিরেয়েছ।
আর িকছু?
িশরীর সু ই িছল, িক  চােখ ছািন পড়বার উপ ম হেয়িছল।
িপ েলর মািলক ক?
মািকন ফৗিজ িপ ল, কােলাবাজাের িকনেত পাওয়া যায়। মািলেকর নাম জানার

উপায় নই।
ঘর ত াশ কের িকছু পেয়েছন?
দরকারী িজিনস যা পেয়িছ তা ওই টিবেলর ওপর আেছ। একটা ডােয়ির, গাটা

পাঁেচক টাকা, ব াে র পাস-বুক, আর একটা আদালেতর রােয়র বাজা া নকল। আপিন
ইে  করেল দখেত পােরন।

ঘেরর কােণ একটা টিবল িছল, ব ামেকশ উিঠয়া সইিদেক গল, আিম গালাম
না। ণব দােরাগা লাক ভাল নয়, িতিন যিদ আপি  কেরন একটা অ ীিতকর পিরি িতর
উ ব হইেব। বিসয়া বিসয়া দিখলাম, ব ামেকশ ব াে র খাতা পরী া কিরল, ডােয়িরর
পাতা উ াইল, া  কাগেজ লখা আদালতী দিলল মন িদয়া পিড়ল। তারপর িফিরয়া
আিসয়া বিলল, দখা হেয়েছ।

ণব দােরাগার দু বুি  এত েণ আবার চাড়া িদয়ােছ, িতিন িমটিমিট চািহয়া
বিলেলন, আিম যা-যা দেখিছ আপিনও তাই দখেলন। আসামীর নাম-ধাম সব জানেত
পের গেছন?



ব ামেকশ বিলল, হ াঁ, পেরিছ।
 আকােশ তুিলয়া ণববাবু বিলেলন, বেলন িক! এির মেধ ! আপনার তা ভাির

বুি ! তা দয়া কের আসামীর নামটা আমায় বলুন, আিম তােক ার কের ফিল?
ব ামেকশ চায়াল শ  কিরয়া বিলল, আসামীর নাম আপনােক বলব না দােরাগাবাবু;

ওটা আমার িনজ  আিব ার। আপিন এই কােজর জেন  মাইেন খান, আপনােক িনেজ
থেক খঁুেজ বার করেত হেব। তেব একটু সাহায  করেত পাির। মেসর পােশর গিলটা
খঁুেজ দখেবন।

সখােন আসামী তার পদিচ  রেখ গেছ নািক! িখ   িখ  ।
না, পদিচে র চেয়ও তর িচ  রেখ গেছ। —আর একটা কথা জািনেয় যাই।

দুচার িদেনর মেধ ই আিম অিজতেক িনেয় কটেক চেল যাব। আপনার যিদ সাহস থােক
তােক আটেক রাখুন। —চল অিজত।

থানা হইেত বািহর হইয়া আিম উে িজত কে  বিললাম, ক আসামী, ধরেত পেরছ?
ব ামেকশ ঘাড় নািড়য়া বিলল, থানায় আসার আেগই জানেত পেরিছ, িক  ণব

দেরাগা একটা ইেয়। বুি  নই তা নয়, িবপরীত বুি । ও কােনা কােল নটাবর ন েরর
খুনীেক ধরেত পারেব না।

 কিরলাম, নটবর ন েরর খুনী ক? চনা লাক?
পের বলব। আপাতত এইটুকু জেন রােখা য, নটবর ন েরর পশা িছল াকেমল

করা। তুিম বাসায় িফের যাও, আিম অিফস-পাড়ায় যাি । কলকাতােতও গডে  াউেনর
কা  ব বসা আেছ, তােদর অিফেস িকছু খাঁজ-খবর পাওয়া যেত পাের। আ া, আমার

িফরেত দির হেব হাত নািড়য়া স চিলয়া গল।
আিম একাকী বাসায় িফিরলাম। ব ামেকশ িফিরল বলা তখন দড়টা।
ানাহােরর পর স বিলল, একটা কাজ করেত হেব; িবেকলেবলা তুিম িগেয়

রামবাবুেক, বনমালীবাবুেক এবং ভূেপশবাবুেক চােয়র নম  কের আসেব। সে র পর
এই ঘের সভা বসেব৷

তথা । িক  ব াপার িক! গডে  াউেনর অিফেস িগেয়িছেল কন?
থানায় নটাবর ন েরর িজিনস েলার মেধ  একটা আদালেতর রায় িছল। সটা পেড়

দখলাম রাসিবহারী িব াস এবং বনিবহারী িব াস নােম দুই ভাই গডে  াউন কা ািনর
ঢাকা াে  যথা েম খাজা ী ও তস  সহকারী িছল। সাত বছর আেগ তারা অিফেসর টাকা
চুিরর অপরােধ ধরা পেড়। মামলা হয় এবং বনিবহারীর দু’বছর ও রাসিবহারীর িতন বছর
জল হয়। সই মাক মার রায় নটবর ন র যাগাড় কেরিছল। তারপর তার ডােয়ির খুেল
দখলাম, িত মােস স রাসিবহারী ও বনিবহারী িব ােসর কাছ থেক আিশ টাকা পায়।
গডে  াউেনর অিফেস িগেয় চুির-ঘিটত মামলার কথা যাচাই কের এলাম। সিত  ঘটনা।
সে হ রইল না, নটবর তােদর াকেমলা করিছল।

িক —রাসিবহারী বনিবহারী— এরা কারা? এেদর কাথায় খঁুেজ পােব?
বিশ দূর খঁুজেত হেব না, এই মেসর িতন ন র ঘের তাঁেদর পাওয়া যােব।
অ াঁ। রামবাবু আর বনমালীবাবু!
হ াঁ। তুিম কাছাকািছ আ াজ কেরিছেল। ওরা মাসতুত ভাই নয়, সা াৎ সেহাদর

ভাই। তেব যিদ চাের চাের মাসতুত ভাই এই বাদ-বােক র মযাদা রাখেত চাও তাহেল
মাসতুত ভাই বলেত পার।

িক - িক -এরা তা নটাবর ন রেক খুন করেত পাের না। নটবর যখন খুন হয়
তখন তা ওরা—

হাত তুিলয়া ব ামেকশ বিলল, ধয ধারণ কর। আগােগাড়া কািহনী আজ চােয়র



সময় নেত পােব।
মােড়ায়ারীর দাকােনর রকমাির ভাজা ভুিজ ও চা িদয়া অিতিথ সৎকােরর ব ব া

হইয়ােছ। থেম দখা িদেলন ভূেপশবাবু। ধুিত পা ািবর উপর কাঁেধ পাট-করা ধূসর রেঙর
শাল, মুেখ উৎসুক হািস। বিলেলন, ি জ খলার ব ব া আেছ নািক।

ব ামেকশ বিলল, আপনারা যিদ খলেত চান ব ব া করা যােব।
িকছু ণ পের রামবাবু ও বনমালীবাবু আিসেলন। গােয় গলাব  কাট, চােখ সতক

দৃি । ব ামেকশ বিলল, আসুন আসুন।
পানাহােরর সে  ব ামেকশ সরস বাক ালাপ কিরেত লািগল। িকছু ণ পের ল

কিরলাম, রামবাবু ও বনমালীবাবুর আড়  ভাব িশিথল হইয়ােছ। তাঁহারা সহজভােব
কথাবাতায় যাগ িদেতেছন।

িমিনট কুিড় পের জলেযাগ সমা  কিরয়া রামবাবু চু ট ধরাইেলন; ব ামেকশ
ভূেপশবাবুেক িসগােরট িদয়া িসগােরেটর িটন বনমালীবাবুর সামেন ধিরল, আপিন একটা
িনন, বনিবহারীবাবু।

বনমালীবাবু বিলেলন, আে , আিম িসগােরট খাই না— বিলয়া এেকবাের ফ াকােস
হইয়া গেলন—‘আে — আমার নাম—

আপনােদর দুই ভােয়রই কৃত নাম আিম জািন—রাসিবহারী এবং বনিবহারী িব াস।
’— ব ামেকশ িনেজর চয়াের িগয়া বিসল, নটাবর ন র আপনােদর াকেমল করিছল।
আপনারা মােস মােস তােক আিশ টাকা িদি েলন—

রাসিবহারী ও বনিবহারী দা মূিতর ন ায় বিসয়া রিহেলন। ব ামেকশ িনেজ িসগােরট
ধরাইয়া ধাঁয়া ছািড়েত ছািড়েত বিলল, নটবর ন র লাকটা িছল অিত বড় শয়তান। যখন
ঢাকায় িছল তখন কােশ  দালািলর কাজ করত, আর সুিবধা পেল াকেমেলর ব বসা
চালাত। আপনারা দুই ভাই যখন জেল গেলন তখন স ভিবষ েতর কথা ভেব আদালেতর
রােয়র নকল যাগাড় কের রাখল। মতলব, আপনারা জল থেক বিরেয় আবার যখন
চাকির-বাকির করেবন তখন আপনােদর র  শাষণ করেব।

তারপর একিদন দশ ভাগাভািগ হেয় গল। ঢাকায় নটবেরর ব বসা আর চলল না,
স কলকাতায় পািলেয় এল। িক  এখােন তার জানা- শানা লােকর সংখ া কম, বধ এবং
অৈবধ কােনা রকম ব বসারই সুিবেধ নই, াকেমল করার উপযু  পা  নই। তার
ব বসায় ভাঁটা পড়ল। এই মেস এেস একটা ঘর িনেয় স রইল; সামান  যা টাকা সে
আনেত পেরিছল তাই িদেয় জীবন িনবাহ করেত লাগল।

এখােন থাকেত থাকেত হঠাৎ একিদন স আপনােদর দখল এবং িচনেত পারল।
আপনারা এই মেসই থােকন। খাঁজখবর িনেয় স জানেত পারল য আপনারা ছ নােম
এক ব াে  চাকির করেছন। নটবর ন র রাজগােরর একটা রা া পেয় গল। ভগবান
যন আপনােদর হাত-পা বঁেধ তার হােত সঁেপ িদেলন।

নটবর আপনােদর বলল, টাকা দাও, নইেল ব াে  তামােদর কৃত পিরচয় জািনেয়
দব। আপনারা িন পায় হেয় মােস মােস টাকা নেত লাগেলন। টাকা অবশ  বিশ নয়,
মােস আিশ টাকা। িক  নটবেরর পে  তাই বা ম  িক। অ ত মেসর খরচটা উেঠ
আেস।

এইভােব চলিছল। আপনােদর ােণ সুখ নই, িক  নটবেরর হাত ছাড়ােনার উপায়ও
নই। একমা  উপায়, যিদ নটবেরর মৃতু  হয়।

 
ব ামেকশ থািমল। াস নীরবতা ভািঙয়া বনিবহারী হাউমাউ কিরয়া উিঠেলন,

দাহাই ব ামেকশবাবু, আমরা নটবর ন রেক মািরিন। নটবর যখন মের তখন আমরা



ভূেপশবাবুর ঘের িছলাম।
‘তা বেট!’ বামেকশ চয়াের হলান িদেয় উ িদেক ধাঁয়া ছািড়ল, অবেহলাভের

বিলল, ক নটবরেক খুন কেরেছ তা িনেয় আমার মাথা-ব থা নই। মাথা-ব থা পুিলেসর।
িক  আপনারা ব াে  চাকির কেরন। ব াে  যিদ কােনা িদন টাকার গরিমল হয় তখন
আমােক আপনােদর আসল পিরচয় কাশ করেত হেব।

এবার রামবাবু ওরেফ রাসিবহারীবাবু কথা বিলেলন, ব াে র টাকার গরিমল হেব না।
আমরা একবার য-ভুল কেরিছ। ি তীয়বার স-ভুল করব না।

ভাল কথা। তাহেল আিম আর অিজত নীরব থাকব। ব ামেকশ ভূেপশবাবুর পােন
চািহয়া  কিরল, আপিন?

ভূেপশবাবুর মুেখ িবিচ  হািস খিলয়া গল, িতিন মৃদু ের বিলেলন, আিমও নীরব।
আমার মুখ িদেয় একিট কথা ব েব না।

অতঃপর ঘর িকছু ণ িন  হইয়া রিহল। তারপর রামবাবু উিঠয়া দাঁড়াইেলন, হাত
জাড় কিরয়া বিলেলন, আপনােদর দয়া জীবেন ভুলব না। আ া, আজ আমরা যাই, আমার
শরীর একটু অসু  বাধ হে ।

আসুন। ব ামেকশ তাঁহােদর ার পয  আগাইয়া িদল, তারপর ার ব  কিরয়া
িফিরয়া আিসয়া বিসল।

ভূেপশবাবু ব ামেকেশর পােন চািহয়া মৃদু মৃদু হািসেতেছন দিখলাম। ব ামেকশও
তু ের হািসল। ভূেপশবাবু বিলেলন, রামবাবু আর বনমালীবাবুর সে  নটবর ন েরর

অৈবধ যাগােযাগ আেছ আিম জানতাম না, ব ামেকশবাবু। ওটা সমাপতন। আপিন বাধ
হয় সবই বুঝেত পেরেছন— কমন?

ব ামেকশ গভীর িন াস ফিলয়া বিলল, সব বুঝেত পািরিন, তেব মাট কথা
বুেঝিছ।

ভূেপশবাবু বিলেলন, আপিন তাহেল গ টা বলুন। আমার যিদ িকছু বলবার থােক
আিম পের বলব।

ব ামেকশ ভূেপশবাবুেক একিট িসগােরট িদল, িনেজ একিট ধরাইয়া আমার পােন
চািহয়া ধীের ধীের বিলেত আর  কিরল, ‘তুিম নটবেরর মৃতু র একটা িববরণ িলেখছ। সটা
পেড় আমার খটকা লাগল। িপ েলর আওয়াজ এত জাের হয় না; এ যন ছররা ব ুেকর
আওয়াজ, িক া বামা ফাটার আওয়াজ। অথচ নটবর মেরেছ িপ েলর িলেত।

রামবাবু এবং বনমালীবাবুর মেধ  চহারার সাদৃশ  তুিম ল  কেরিছেল। আিম
তাঁেদর সে  কথা কেয় দখলাম তাঁরা িকছু লুেকাবার চ া করেছন। নটবেরর ঘের তাঁেদর
যাতায়াত িছল, সুতরাং তাঁেদর স ে  আমার মেন কৗতুহল হল।

িক  যখন ব ুেকর আওয়াজ হয় তখন ওঁরা দাতলায় ভূেপশবাবুর ঘের িছেলন।
ভূেপশবাবুর ঘেরর পিরি িত আিতশয় িন ে গ ও াভািবক। িতিন িনেজর ঘের আেছন,
ছ’টা বেজ পঁিচশ িমিনেট রাসিবহারী ও বনিবহারী তাস খলেত এেলন। িক  অিজত না
আসা পয  তাস খলা আর  হে  না। দুিমিনট পের িসঁিড়েত অিজেতর ফ  ফ   চিটর শ
শানা গল। ভূেপশবাবু উেঠ িগেয় গিলর িদেকর জানলা খুেল িদেলন। সে  সে  গিলেত
দুম কের শ  হল। রাসিবহারী ও বনিবহারী জানালার কােছ গেলন। ভূেপশবাবু বেল
উঠেলন, ঐ-ঐ- গিল থেক বিরেয় গল, দখেত পেলন? গােয় বাদামী রেঙর আেলায়ান
—?

গিলর মুেখর কােছ সদর রা া িদেয় লাক যাতায়াত করিছল, রাসিবহারী ও
বনিবহারী তােদরই একজনেক দেখ ভাবেলন স গিল থেক বিরেয় যাে । তাঁেদর
সে হ রইল না য, ভূেপশবাবু িঠক কথাই বলেছন। তাঁেদর িব াস হল য, তাঁরাও



লাকটােক গিল থেক বিরেয় যেত দেখেছন। এই ধরেনর াি  চ া করেল সৃি  করা
যায়।

পের নটবেরর ঘেরর জানলার ওপর িপ লটা পাওয়া গল। ভাবতই  জােগ,
আততায়ী িপ লিটা ফেল গল কন? অ  ফেল যাওয়ার কােনা ন ায  কারণ নই।
আমার সে হ হল এই সহজ াভািবক পিরি িতর আড়ােল ম  একটা ধা াবািজ রেয়েছ।

মেসর চাকর হিরপদ সে  ছ’টার সময় েনিছল নটবেরর ঘের লাক আেছ। যিদ
সই লাকটাই নটবরেক খুন কের থােক? এবং িনেজর অ ািলবই তির করার জেন  মৃতু র
সময়টা এিগেয় এেন থােক? পেনেরা কুিড় িমিনেটর তফাত ময়না তদে  ধরা পেড় না।

আমার দৃঢ় িব াস হল, খুন য-ই ক ক, স বাইেরর লাক নয়, মেসর লাক।
িক  লাকটা ক? িশবকালীবাবু? রাসিবহারী-বনিবহারী? িক া অন  কউ। কার মািটভ
আেছ জািন না, িক  সুেযাগ আেছ একমা  িশবকালীবাবুর। অন  সকেলর অকাট  অ ািলবাই
আেছ।

মনটা বা া  হেয় রইল, িকছুই পির ার দখেত পাি  না। ল  কেরিছলাম য,
ভূেপশবাবুর ঘেরর নীেচ নটবেরর ঘর এবং গিলর িদেক ভূেপশবাবুর জানলার নীেচ
নটবেরর জানলা। িক  পটকার কথা এেকবােরই মেন আেসিন। হ াঁ, পটকা। য পটকা
আছাড় মারেল িক া উঁচু থেক শ  মেঝর উপর ফলেল আওয়াজ হয়। সই পটকা।

আজ সকােল থানায় যাি লাম, যিদ থানায় িগেয় িকছু নতুন খবর পাই এই আশায়।
ব বার সময় মেন হল, দিখ তা গিলর মেধ  নটবেরর জানলার কােছ কােনা িচ  পাই
িকনা।

িচ  পলাম। িঠক নটবেরর জানলার নীেচ ইট-বাঁধােনা মেঝর ওপর পটকা ফাটার
পাঁ েট দাগ। ঁেক দখলাম অ  বা েদর গ ও রেয়েছ। আর সে হ রইল না। চমৎকার
একিট অ ািলবাই সাজােনা হেয়েছ। ক অ ািলবাই সািজেয়েছ? ভূেপশবাবু ছাড়া আর কউ
হেত পাের না। কারণ িতিনই জানলা খুেলিছেলন। রাসিবহারী এবং বনিবহারী জানলার
কােছ এেসিছেলন আওয়াজ হওয়ার পের।

সিদন সে  ছ’টার সময় ভূেপশবাবু অ কাের গা-ঢাকা িদেয় িনঃশে  নীেচ নেম
িগেয়িছেলন। িপ ল আেগ থাকেতই যাগাড় করা িছল, িতিন নটবেরর ঘের ঢুেক িনেজর
পিরচয় িদেয় তােক িল করেলন। গিলর িদেকর জানলা খুেল িদেয় সখােন িপ ল রেখ
িনেজর ঘের িফের এেলন। ভাগ েম কউ তাঁর যাতায়াত দখেত পল না। িক  যিদ কউ
দেখ ফেল থােক তাই অ ািলবাই দরকার। িতিন িনেজর ঘের এেস অেপ া করেত
লাগেলন। দশ িমিনট পের রাসিবহারী ও বনিবহারী তাস খলেত এেলন। িক  অিজত
তখেনা আেসিন, তাই িতনজেন অেপ া করেত লাগেলন।

তারপর ভূেপশবাবু িসঁিড়েত অিজেতর চিটর ফ  ফ   শ  নেত পেলন। িতিন তির
িছেলন, তাঁর মুেঠার মেধ  িছল একিট মােবেলর মত পটকা। ঘেরর ব  হাওয়ার অজুহােত
িতিন গিলর িদেকর জানলা খুেল িদেলন এবং সে  সে  মুিঠ থেক পটকািট জানলার
বাইের ফেল িদেলন। নীেচ দুম কের শ  হল। রাসিবহারী ও বনিবহারী ছুেট জানলার
কােছ গেলন; ভূেপশবাবু তাঁেদর বাদামী আেলায়ান গােয় কা িনক আততায়ী দখােলন।

তারপর ভূেপশবাবুেক আর িকছু করেত হল না; াভািবক িনয়েম যথাসমেয় লাশ
আিব ৃ ত হল। পুিলস এল, লাশ িনেয় চেল গল। যবিনকা পতন।

 
ব ামেকশ চুপ কিরল। ভূেপশবাবু এত ণ িনবাত িন  বিসয়া িনেতিছেলন,

এখেনা িন ল বিসয়া রিছেলনন। ব ামেকশ তাঁহার পােন  বাঁকাইয়া বিলল, কাথাও ভুল
পেলন িক?



ভূেপশবাবু এবার নিড়য়া চিড়য়া বিসেলন, ি তমুেখ মাথা নািড়য়া বিলেলন, না, ভুল
পাইিন। ভুল আিমই কেরিছলাম, ব ামেকশবাবু। আপিন য এত তাড়াতািড় িফের আসেবন
তা ভািবিন। ভেবিছলাম আপিন িফের আসেত আসেত নটবেরর মামলা ঠা া হেয় যােব।

ব ামেকশ একটু হািসল, বিলল, দুেটা ে র উ র পাইিন। এক, আপনার মািটভ
িক। দুই, িপ েলর আওয়াজ চাপা িদেলন কমন কের। ব  ঘেরর মেধ  িপ ল ছঁুড়েলও
আওয়াজ বাইের যাবার স াবনা। এ িবষেয় আপিন িক কােনা সতকতাই অবল ন
কেরনিন?

ি তীয় ে র উ র আেগ িদি — ভূেপশবাবু কাঁধ হইেত পাট-করা শাল লইয়া দুই
হােত আমােদর সামেন মিলয়া ধিরেলন; দিখলাম নুতন শােলর গােয় একিট ু  িছ
রিহয়ােছ। িতিন বলেলন, এই শাল গােয় জিড়েয় নটবেরর ঘের িগয়ািছলাম, শােলল মেধ ই
চাপা িছল। নটবরেক শােলর িভতর থেক িল কেরিছলাম; িলর আওয়াজ শােলর মেধ ই
চাপা। পেড়িছল, বাইের যেত পােরিন।

ব ামেকশ আে  আে  ঘাড় নািড়ল। বিলল, আর থম ে র উ র? আিম
কতকটা আ াজ কেরিছ; কাল আপিন ছেলর ফেটা দিখেয়িছেলন। যােহাক, আপিন বলুন।

 
ভূেপশবাবুর কপােলর িশরা দপদপ কিরয়া উিঠল, িক  িতিন সংযত েরই বিলেলন,

ছেলর ফেটা দিখেয়িছলাম, কারণ আিম বুঝেত পেরিছলাম আপিন সত  আিব ার
করেবন। তাই আেগ থেক িনেজর সাফাই গেয় রেখিছলাম। ঢাকায় যিদন দা া বােধ
সিদন নটবর আমার ছেলেক ু ল থেক ভুিলেয় িনেয় িগেয়িছল। সিদন সে র পর স
আমার বাসায় এেস বলল, দশ হাজার টাকা পেল আমার ছেলেক িফিরেয় িদেত পাের।
নগদ দশ হাজার টাকা আমার কােছ িছল না; যা িছল সব িদলাম, আমার ী গােয়র সম
গয়না খুেল িদেলন। নটবর সব িনেয় চেল গল, িক  আিম ছেলেক িফের পলাম না।
নটবেরর দখাও আর পলাম না। তারপর কেয়ক বছর কেট গেছ, আিম ী-পু  হািরেয়
কলকাতায় চেল এেসিছ, হঠাৎ একিদন রা ায় নটবরেক দখেত পলাম। তারপর—

ব ামেকশ বিলল, বুেঝিছ। আর বলবার েয়াজন নই, ভূেপশীবাবু।
ভূেপশবাবু িকছু ণ িনে  থািকয়া শেষ বিলেলন, এখন আমার স ে  আপিন িক

করেত চান?

ব ামেকশ উ িদেক েণক চািহয়া রিহল, তারপর বিলল, সািহত  স াট শরৎচ
কাথায় যন একবার বেলিছেলন, ‘দাঁড় কাক মারেল ফাঁিস হয় না।’ আমার িব াস শকুিন
মারেলও ফাঁিস হওয়া উিচত নয়। আপিন িনি  থাকুন।



ম ন র দুই
িন পমা হােটেলর ম ােনজার হিরশচ  হাড় ঘুম ভেঙই ঘিড় দখেলন–সােড় ,

ছটা। িতিন ধড়মড় কের িবছানায় উেঠ বসেলন। ইঃ , আজ বজায় দির হেয় গেছ। িতিন
ডাকেলন , ‘ ণধর!’

তকমা-উিদ পর সদর খানসামা ণধর এেস দাঁড়াল। শীণকাি  অত  কমকুশল
চৗকশ লাক, হােটেলর েত কিট খঁুিটনািটর িত নজর আেছ। হিরশচ  তােক িজ াসা
করেলন, ‘ বড-িট দওয়া হেয়েছ?’

ণধর বলল , ‘আে । ততলার সবাই চা িনেয়েছন , কবল দাতলার দুন র ঘের
টাকা িদেয় সাড়া পলাম না।’

হিরশচ  বলেলন , ‘ দাতলার দু’ন র–রাজকুমারবাবু। পেনেরা িমিনট পের আবার
টাকা িদও।–বাজাের ক গেছ?’

‘ জনােরলেক িনেয় সরকার মশায় গেছন।’
‘ বশ। আমার চা িনেয় এস।’ হিরশচ  উেঠ ক -সংল  বাথ েম েবশ করেলন।
রাসিবহারী অ ােভ  ও গিড়য়াহাটার চৗমাথা থেক অনিতদূের িন পমা হােটল।

দশী হােটল হেলও তার ভাবভ ী একটু িবিলিত- ঘষা। চাকেররা খানসামার মত তকমা-
উিদ পাের , সদর দরজার সামেন সকাল িবেকল জনােরেলর মত সাজেপাশাক পরা
দােরায়ান দাঁিড়েয় থােক এবং যাগ  ব ি েক সলাম কের। িতনতলা বািড়র েত ক তলায়
আটখািন ঘর। নীেচর তলায় ম ােনজােরর দু’িট ঘর , বাসক  ও অিফস; টিবল চয়ার িদেয়
সাজােনা ডাইিনং ম; রা াঘর , বাবুিচখানা , চাকরেদর ঘর , ার- ম ইত ািদ। হােটেল
দশী ও িবিলিত দুরকম খাদ ই পাওয়া যায় , যার যমন ই া খেত পােরন। হােটেল
থাকার মা ল িবিলিত হােটেলর চেয় কম , িক  সাধারণ দশী হােটেলর চেয় বিশ।
ছাট হােটল , তাই অিধকাংশ সময়ই পূণ থােক , উ -মধ িব  ণীর অিতিথ এখােন
আেসন।

আধঘ া পের হিরশচ  বাথ ম থেক িবিলিত পাশাক পের ব েলন। দাহারা
আকৃিতর লাক , তাই কাট-প া  পরেল বশ মানায়; বয়স আ াজ পায়তাি শ , চােখর
দৃি েত অিভ তা এবং সংসারবুি  পির ু ট।

টিবেলর ওপর চা এবং াতরাশ সািজেয় ণধর দাঁিড়েয় িছল , হিরশচ  খেত
বসেলন। চা ট  মাখন ও দু’িট অধ িস  িডম। আহােরর সময় হিরশচ  কথা বেলন না ,
পাঁচ িমিনেটর মেধ  াতরাশ শষ কের মুখ মুছেত মুছেত বলেলন , ‘রাজকুমারবাবুর খবর
আর িনেয়িছেল?’

ণধার বলল , ‘আে  , এবারও সাড়া পাওয়া গল না।’
হিরশচ  কুিট করেলন। তারপর উেঠ অিফস-ঘের গেলন। দরাজ থেক চািবর

গাছা িনেয় পেকেট ফলেলন , ‘চল , দিখ।’
ফা ন মাস হেলও সাতটার সময় বলা চেড়েছ; কলতলায় , রা াঘের , ডাইিনং েম

িব ু -চাকেরর কমতৎপরতা। আটটার সময় অিতিথেদর ক-ফা  িদেত হেব।
িসঁিড়েত উঠেত উঠেত হিরশচ  প া তী ণাধরেক িজে স করেলন , ‘কাল রাি ের
ণধর বলল , ‘আে  , িছেলন। রাি  প েন ন’টার সময় আিম িনেজর হােত তাঁেক

িডনার পৗেছ িদেয়িছ।’



‘রাি ের সদর দরজা। কখন ব  হেয়িছল?’
‘আপিন িফরেলন এগােরাটার সময় , তারপর আিম সদর ব  কেরিছ।’
দাতলায় এক সািরেত আটিট ঘর , সামেন টানা বারা া। িসঁিড়র মুেখই ঘেরর ন র

আর  হেয়েছ। সব দরজা ভজােনা। হিরশচ  দুন র ঘেরর সামেন দাঁিড়েয় একটু
কড়াভােব টাকা িদেলন।

কউ সাড়া িদল না। হিরশচ  তখন ডাক িদেলন , ‘রাজকুমারবাবু!’
এবােরও সাড়া এল না। হিরশচ  আেরা গলা চিড়েয় ডাকেলন , ‘রাজকুমারবাবু!’ তবু

সাড়া নই। হিরশচ  তখন দােরর হ াে ল ঘারােলন , িক  হ াে ল ঘুরল না। দাের
ইেয়ল তালা লাগােনা , চািব না ঘারােল বাইের থেক দার খুলেব না।

হিরশচ  পেকট থেক চািবর গাছা বার করেলন। এই সময় দুন র ঘেরর দুিদক
থেক দরজা খুেল দু’িট মু  উঁিক মারল। এক ন র থেক িযিন উঁিক মারেলন িতিন একিট
বষীয়সী। মিহলা। িজ াসা করেলন , ‘কী হেয়েছ?’ িতন ন র ঘর থেক গলা বািড়েয়িছেলন
মধ বয়  একিট পু ষ; বলেলন , ম ােনজারবা ্ ◌্ , আমার র হেয়েছ শীগিগর একজন
ডা ার ডেক পাঠান।

মিহলািট বিরেয় এেলন , বলেলন , ‘আিম ডা ার।’ িতিন হির েক পিরেয় িতন
ন র ঘেরর সামেন গেলন। িতন ন েরর অিধবাসী শচীেতাষ সান াল আর  চ ু  িব ািরত
কের একবার ডা ােরর পােন তাকােলন , তারপর দরজা থেক সের িগেয় বলেলন ,
‘আসুন।’

হিরশচ  গাছা থেক চািব বেছ িনেয় তালায় পযােলন , দরজা একটু ফাঁক কের
িভতের দখেলন; িকছু ণ ি র হেয় দাঁিড়েয় রইেলন , তারপর দরজা টেন আবার ব  কের
িদেলন।

বারা ায় কউ নই। হিরশচ  এিদক ওিদক তািকেয় খােটা গলায় ণধারেক
বলেলন , ‘ ণধর , তুিম এখােন থােকা , কাথাও যও না। আিম এখিন আসিছ।’ তাঁর ক র
চাপা। উে জনায় শীৎকােরর মত শানাল।

িতিন পা িটেপ িটেপ নীেচ নেম গেলন। িতন ন র ঘের মিহলা ডা ার শাভনা রায়
রাগী শচীেতাষ সান ালেক িবছানায় ইেয় তাঁর ট েরচার িনেলন , নািড় দখেলন , িজভ
পরী া করেলন। তারপর বলেলন , ‘িকছু নয় , সামান ঠা া লেগেছ। দুেটা অ াসিপিরেনর
বিড় খেয় েয় থাকুন।’

শচীেতাষ বলেলন , ‘ র কত?’
‘নাইনিট-নাইন।’
‘গােয় য ভীষণ ব থা।’
‘ও িকছু নয়। দা-রসার সময় হঠাৎ ঠা া লেগ যায়। আিম অ াসিপিরেনর বিড়

পািঠেয় िि◌छ!’
‘আপনার িফ কত?
‘িফ িদেত হেব না।’
িতন ন র থেক বিরেয় শাভনা রায় দখেলন , ণধর দুিন েরর সামেন দাঁিড়েয়

আেছ। িতিন িজ াসা করেলন , ‘এ ঘের কী হেয়েছ?’
ণধর কবল মাথা নাড়ল। শাভনা রায় আর কােনা  না কের িনেজর ঘের

েবশ করেলন।
নীেচ হিরশচ  তখন িনেজর অিফস-ঘর থেক পুিলসেক ফান করেছন , ‘শীগিগর

আসুন , খুন হেয়েছ–!’
গত রাে  ই েপ র রাখাল সরকােরর বািড়েত সত াে ষী ব ামেকেশর নম



িছল। সরকার মশায় দি ণ কলকাতার একিট থানার অিধকারী থানাদার। ব ামেকশরা
যখন কয়াতলায় জিম িকেন বািড় তির করেত আর  কেরিছল তখন তাঁর সে  পিরচয়
হেয়িছল; পিরচয় েম ব ু ে  পিরণত হেলা। সরকার মশায় পুিলস হেলও অত  িম ক
এবং স দয় বুিড় বয়েস বামেকেশর চেয় িকছু ছাট , তাই ব ু ে র সে  অেনকখািন স ম
মশােনা িছল।

ব ামেকেশর সে  অিজতও এেসিছল নম  খেত। গ স  চলল। অেনক রাত
পয । রাত বাড়ল িক  গ  শষ হেলা না। খাওয়া-দাওয়ার পর অিজত উিঠ-উিঠ করেছ
দেখ রাখালবাবু বলেলন , ‘ ব ামেকশদা , আপিন আজ রাতটা না হয় এখােনই থেক যান।
কাল সকােল এেকবাের বিড়র কাজ তদারক কের বাসায় িফরেবন।‘

ব ামেকশ বলল , ‘ম  কথা নয়। অিজত তুিম আজ িফের যাও , আিম কাল কাজকম
দেখ িফরব।’

অিজত চেল গল। কলকাতা শহের এপাড়া থেক ওপাড়া যাওয়া িবেদশ-যা ার
সমান।

পরিদন সকাল পৗেন আটটার সময় ব ামেকশ চা-জলখাবার খেয় ব বার উপ ম
করেছ। এমন সময় টিলেফান বেজ উঠল। রাখালবাবু ফান ধের িকছু ণ িনিব  মেন
নেলন : দুএকটা কথা বলেলন , তারপর ফান রেখ িদেয় ব ামেকশেক বলেলন , ‘থানা
থেক বলিছল। আমার এলাকায় একটা হােটেল খুন হেয়েছ। বশ রহস ময় ব াপার মেন
হে । আপিন যােবন আমার সে ?’

ব ামেকশ বলল , ‘রহস ময় খুন! িন য় যাব।’
 
ই েপ র রাখাল সরকার ব ামেকশেক িনেয় যখন িন পমা হােটেল প ছুেলন

তখন থানা থেক দু’জন সাব-ই েপ র সাে াপা  িনেয় এেস হােটল দখল কেরেছ। সদর
দরজায় একজন কনে বল দাঁিড়েয় আেছ। হােটেলর লাকেক হােটেল রাখা হেয়েছ ,
বাইেরর লাকেক বাইের।

রাখালবাব্ু , হিরশচে র অিফেস েবশ কের দখেলন , পুিলেসর ডা ার কােলা ব াগ
িনেয় অেপ া করেছন। রাখালবাবু বলেলন , ‘এই য ডা ার এেস গেছন দখিছ–আপিন
হােটেলর ম ােনজার?’

‘আে  হ াঁ।’
‘আপিনই লাশ আিব ার কেরেছন?’
‘হ াঁ।’
ই েপ র সরকার এবং ব ামেকশ ব ী পাশাপািশ চয়াের বসেলন , রাখালবাবু

বলেলন , ‘ বশ। আপিন কী জােনন সংে েপ বলুন।’
আজ সকাল থেক যা যা ঘেটিছল হিরশচ  বলেলন। েন রাখালবাবু ব ামেকেশর

িদেক তাকােলন , ব ামেকশ একটু ঘাড় নাড়ল। রাখালবাবু তখন উেঠ দাঁিড়েয় বলেলন ,
‘আপিন িঠক কাজ কেরেছন। চলুন ডা ার , এবার লাশ পিরদশন করা যাক।।’

হিরশচ  আেগ আেগ িসঁিড় িদেয় দাতলায় চলেলন; তাঁর িপছেন রাখালবাব্ু ,
ব ামেকশ ও ডা ার।

দাতলায় দুন র ঘেরর সামেন ণধেরর বদেল একজন কনে বল দাঁিড়েয় আেছ।
হিরশচ  চািব িদেয় ঘর খুেল িদেলন। তখন ঘেরর িভতরিট দখা গল।

িঠক দরজার সামেন মেঝর ওপর একিট পু েষর মৃতেদহ ডানিদেক কত হেয় পেড়
আেছ; পরেন লুি  এবং গি । মুখখানা দেখ চমেক উঠেত হয়; কউ যন ধারােলা ছুির
িদেয় মুখখানােক ফাল-ফালা কের কেটেছ , তারপর অত  অয ভের আবার জাড়া



িদেয়েছ। কাটা দাগ েলা তাজা নয় , অেনকিদেনর পুরেনা; কেনা েতর দাগ মুখখানােক
কদাকার কের িদেয়েছ।

মৃতু র কারণ িক  অন । গি র বুেকর ওপর খািনকটা র  িকেয় আেছ।
দােরর কাছ থেক িকছু ণ মৃতেদহ পিরদশন কের রাখালবাবু বলেলন , ‘ডা ার ,

আপিন আেগ লাশ পরী া ক ন। আপনার কাজ হেয় গেল আমরা ঘের ঢুকব।’
ডা ার ঘের েবশ করেলন , বািক িতনজন লােশর িদেক একদৃি  তািকেয় দাঁিড়েয়

রইেলন। ব ামেকশ একবার আড়েচােখ হিরশচে র মুেখর পােন তাকােলা, িক  সখােন
ভয়ািত ছাড়া আর িকছুই দখেত পল না।

‘কী ব াপার বলুন দিখ? আমােক এখিন ব েত হেব , িক  পুিলস ব েত িদে
না। এর মােন িক?’ মিহলা কে র উ  র েন িতনজেন িপছু িফের তাকােলন। একিট
মিহলা ু  ভ ীেত দাঁিড়েয় আেছন দেখ রাখালবাবু  করেলন , ‘আপিন ক?’

হিরশচ  পিরচয় কিরেয় িদেলন , ‘ইিন এক ন র ঘের থােকন , ড র িমেসস শাভনা
রায়।’

রাখালবাবু িমনিতর সুের বলেলন , ‘ দখুন , এই ঘের কাল রাে  এক ভ েলাক খুন
হেয়েছন। এ হােটেল যাঁরা আেছন। সকলেকই আমােদর জরা করেত হেব। জরা করার
আেগ কাউেক বাইের যেত িদেত পাির না। িক  আপিন িনি  থাকুন , সকেলর আেগ
আিম আপনােক জরা কের ছেড় দব।’

মিহলািটর মুেখর ভাব বদেল গল , িতিন শি ত চে  চেয় বলেলন , ‘খুন হেয়েছ!
আমার পােশর ঘের খুন হেয়েছ। কখন? ক খুন কেরেছ?’

ই েপ র মাথা নেড় বলেলন , ‘তা এখেনা জানা যায়িন। আপিন িনেজর ঘের িগেয়
বসুন , আমরা এখিন আসিছ।’

মিহলািট একটু ইত ত করেলন, একবার দুন র ঘেরর িদেক উঁিক মারেলন, তারপর
িনেজর ঘের িগেয় দরজা ভিজেয় িদেলন।

ইিতমেধ  সাব-ই েপ র দু’জন উপি ত হেয়িছল , রাখালবাবু তােদর বলেলন ,
‘ তামরা একজন ততলায় এবং একজন দাতলায় যত অিতিথ আেছন। সকেলর নাম-ধাম
িঠকানা িনেয় নাও , কাল রাে  ক কাথায় িছল খবর নাও। কবল এক ন র আর িতন
ন র ঘের তামােদর যাবার দরকার নই , ওঁেদর আিম জরা করব।’

সাব-ই েপ র দু’জন চেল গল।
পাঁচ িমিনট পের ডা ার ঘর থেক বিরেয় এেলন। বলেলন , ‘এবার লাশ সরােত

পােরন।’
রাখালবাবু বলেলন , ‘িক দখেলন?’
ডা ার উ র িদেলন , ‘ছুিরর আঘােত মৃতু  হেয়েছ; ছুির িকংবা ওই রকম কােনা

স  ধারােলা অ । পাঁজরার ফাঁক িদেয় এেকবাের দযে  েবশ কেরেছ। এ পশাদার
খুনীর কাজী : ওই একিট বই তিচ  নই , থম মােরই মম ােন প েচেছ।’

‘ ঁ। মৃতু র সময়?’
‘অটি  না কের িন য়ভােব বলা শ  , স বত কাল রাি  নটা থেক বােরাটার

মেধ ।’
ব ামেকশ বলল , ‘মুেখর দাগ েলা কতিদেনর পুরেনা?’
‘দশ বােরা বছেরর কম নয়।’ ‘বয়স কত হেব? মুখ দেখ তা বাঝা যায় না।’
‘চি েশর আেশপােশ–আ া , এখন আিম চিল। তাড়াতািড় লাশ পািঠেয় দেবন ,

আজই কাটেবা। কাল িরেপাট পােবন।’ ডা ার চেল গেলন।
রাখালবাবু হিরশচ েক বলেলন , ‘আপিন িনেজর কােজ যান। অিফেসই থাকেবন। এ



ঘেরর চািবটা আমায় িদন।’
 
আধঘ া পের লাশ চালান কের িদেয় রাখালবাবু ব ামেকেশর পােন তাকােলন।

অথাৎ—অতঃ িকম?
ব ামেকশ এক ন র ঘেরর িদেক আঙুল দখােল , ‘মিহলািটর সওয়াল-জবাব আেগ

সের িনন। মিহলা এবং ডা ােরর অিধকার আেগ।’
‘িঠক িঠক। ওঁেক ছেড় িদেয় তারপর এ ঘরটা দখা যােব।’ রাখালবাবু দুন েরর

দাের ঢািব িদেয় বলেলন , ‘আসুন।’
এক ন েরর দাের টাকা িদেতই দার খুেল গল। মিহলািটর মুখ অ স । তাঁর

বঁেট িনেরট গােছর শরীরিট আঁটসাঁট পাশােকর মেধ  যন অধীরতায় ফেট পড়বার
উপ ম করেছ। িতিন বলেলন , ‘যত শীগিগর পােরন আমােক ছেড় িদন দােরাগাবাবু।
আমার কােজর িত হে ।’

‘দুচারেট  কেরই আপনােক ছেড় দব।’ রাখালবাবু খাতা পি ল বার কের 
আর  করেলন , ‘আপনার পুেরা নাম?’

‘িমেসস শাভনা রায়।’
‘বয়স?’
‘উনপ াশ।’
‘ ামীর নাম?’
‘ গীয় রামরতন রায়।’
‘আপিন ডা ার। কাথায় ডা াির কেরন?’
‘বহরমপুের।’
‘কলকাতায় এেসেছন কন?’
‘আিম গাইনেকালিজ  , ধানত ী- রােগর িচিকৎসা কির। সবা সদেনর সে

আমার যাগােযাগ আেছ , মােঝ মােঝ আিস।’
‘কলকাতায় আপনার আ ীয় জন কউ নই?’
‘আমার কাথাও কউ নই।’
‘ ছেল।পুেল?’
না। একটা মেয় িছল , অেনকিদন মের গেছ।’
িমেসস রােয়র মুখ েণেকর জন  কিঠন হেয় উঠল , তারপর আবার াভািবক হেলা।

মিহলািটর মুখখািন সু  নয় , কিঠন হেল আেরা কু  দখায়।
‘কলকাতায় যখন আেসন। এখােনই ওেঠন?’
‘হ াঁ। এখােন উঠেল সুিবেধ হয়।’
‘এবার কেব এেসেছন?’
‘পর ।‘
‘কাল রাে  পােশর ঘের রাজকুমার বসু নােম এক ভ েলাক খুন হেয়েছন। তাঁেক

আপিন িচনেতন?’
‘না , কখেনা নাম িনিন।’
‘আেগ কখেনা দেখনিন? পাশাপািশ ঘের িছেলন। তাই িজ াসা করিছ।’
‘না। ও মুখ দখেল মেন থাকত।’
‘কাল রাি  আটটার পর আপিন কাথায় িছেলন?’
‘আটটার সময় আিম সবা সদন থেক িফের আিস।। ঘের এেস হাত-মুখ ধুেয়

কাপড়- চাপড় বদেল নীেচ ডাইিনং েম খেত গলুম। ন’টার আেগই ঘের িফের এলুম।



তারপর আর ঘর থেক বেরাইিন।’
‘রাে  িকছু জানেত পেরিছেলন?’
‘আিম সওয়া ন’টার সময় েয় পেড়িছলুম; িক  বার বার ঘুেমর িব  হি ল। পােশর

ঘেরর শে  চটকা ভেঙ যাি ল।’
‘পােশর ঘের শ  হি ল?’
‘ঘের শ  হি ল। িকনা নেত পাইিন। িক  ঘেরর দরজা বার বার খুলিছল। আর

ব  হি ল।’
‘রাি  তখন কত?’
‘ঘিড় দিখিন। আ াজ সােড় ন’টা থেক দশটার মেধ ।’
‘আপিন িকছু করেলন?’
‘কী করব! হােটেল অেনক অিবেবচক লাক আেস , তারা পেরর সুিবধা অসুিবধা

বােঝ না।’
‘আজ সকেল কখন জানেত পারেলন?’
‘খুন হেয়েছ আপনার কােছ জানলাম। ভারেবলা চাকর বড়-িট িদেয় গল। তারপর

আিম তির হেয় ব েত যাি  , নীেচ ক-ফা  খেয় কােজ যাব , এমন সময় পােশর ঘের
দার- ঠলােঠিল চঁচােমিচ নেত পলুম। বিরেয় দখলুম ম ােনজার; িজে স করলুম কী
হেয়েছ , স িকছু বলল না। তারপর িতন ন র ঘের গলাম—’

‘িতন ন র ঘের গেলন কন?’
‘িতন ন েরর ভ েলাকিটর শরীর খারাপ হেয়েছ , ডা ার খঁুজিছেলন। তাই তাঁেক

দখেত িগেয়িছলুম।’
‘তােক আেগ থাকেত িচনেতন বুিঝ?
‘ দেখিছ। িক  চনা-পিরচয় িকছু িছল না। তাঁর নামও জািন না।
‘ও-িক হেয়েছ ভ েলােকর?’
‘ঠা া লেগ সামান  র হেয়েছ।’
রাখালবাবু ব ামেকেশর পােন তাকােলন , ব ামেকশ মাথা নেড় জানাল আর কােনা

 নই। রাখালবাবু শাভনা রায়েক বলেলন , ‘আপাতত আর কােনা  নই , আপিন
কােজ যেত পােরন। িক  আমােদর না জািনেয় কলকাতা ছাড়েবন না।’

শাভনা রােয়র মুখ িবর  হেয় উঠল। িতিন উ র না িদেয় ব াগ হােত উেঠ
দাঁড়ােলন।

দুন র ঘেরর দরজা খুলেত খুলেত রাখালবাবু বলেলন , ‘মিহলািটর মজাজ একটু
কড়া। ভয় পানিন; বাধহয় পুিলেসর কাযকলােপর সে  পিরচয় আেছ। ডা ার তা।—
যােহাক , আসুন দখা যাক ঘেরর মেধ  আততায়ী কােনা িচ  রেখ গেছ। িকনা।–
কনে বল হাজরা , তুিম নীেচ িগেয় হড-অিফেস ফান কের– যন িফ ারি  এ পাটেদর
পাঠােনা হয়।’ কেল রল সালুট কের চেল গল। য়াখালবাবু ব ামেকশেক িনেয় ঘের ঢুেক
দার ভিজেয়

ঘরিট আয়তেন দশ ফুট বাই বােরা ফুট। একিট একহারা লাহার িখাট; ছাট টিবল
এবং চয়ার , দয়ােল আয়না লাগােনা। তার পােশ কাপড় রাখার আলনা; মাথার ওপর
ফ ান। দু’জেন ঘেরর মাঝখােন দাঁিড়েয় চািরিদেক দৃি  ফরােলন।

রাখালবাবু বলেলন , ‘িবছানাটা দেখেছন?’
‘ দেখিছ। িবছানা এবং আলনা— দুইই ব ।’
িবছানা দেখ মেন হয় কাল রাে  রাজকুমার বসু িবছানায় েয়িছল; চাদর একটু

কঁুচেক আেছ , বািলেশর ওপর মাথার দাগ। আলনায় একিট কাঁচােনা ধুিত ও পা ািব



টাঙােনা রেয়েছ।
রাখালবাবু বলেলন , ‘ ঁ। িক মেন হে ?’
‘মেন হে  কাল রাে  রাজকুমার বসু কাপড় পা ািব ছেড় লুি  আর গি  পের

েয়িছল। তারপর একসময় দাের টাকা পড়ল। রাজকুমার িবছানা থেক উেঠ যই দার
খুলল আততায়ী অমিন বাইের থেক তার বুেক ছুির মারল। রাজকুমার পেড় গল। আর
উঠল না। আততায়ী দরজা টেন ব  কের চেল গল। আমার িব াস আততায়ী ঘের
ঢােকিন , িফ ারি  এ পাট রাজকুমার ছাড়া আর কা র আঙুেলর ছাপা ঘেরর মেধ
পােব না। দােরর হাতেল আততায়ীর আঙুেলর ছাপা হয়েতা িছল , িক  এখন আর পাওয়া
যােব না। তার ওপর আেরা অেনক আঙুেলর ছাপা পেড়েছ।’

রাখালবাবু বলেলন , ‘তা বেট। তবু অিধক  ন দাষায়। আসুন , ঘরটা ত াশ কের
দখা यांक।?

ব ামেকশ বলল , ‘আপিন ত াশ ক ন। আিম কােনা িজিনেস হাত দব না , তােত
আঙুেলর ছাপ বেড় যােব।’

‘ বশ , আপিন তাহেল দাঁিড়েয় তদারক ক ন।’
রাখালবাবু িবিধব ভােব ত াশ আর  করেলন। টিবেলর দরাজ , পা ািবর পেকট ,

িবছানার তশেকর নীেচ , সব  অনুস ান করেলন। িক  িকছু পেলন না। অবেশেষ খােটর
তলা ধু একটা সুটেকস টন বার করেলন। মৃেতর এই একিটমা  মাল ধের আেছ , আর
িকছু নই।

সুটেকেসর গােয় চািব লাগােনা িছল , রাখালবাবু ডালা তুলেলন। দখা গল , দু’ সট
জামাকাপড় রেয়েছ। কাপেড়র নীেচ এক গাছা দশ টাকার নাট , আর একিট ডােয়িরর
আকােরর ছাট বাঁধােনা খাতা।

খাতািট সিরেয় রেখ রাখালবাবু থেম দশ টাকার নাট িল নেলন; একেশা
কুিড়খানা নাট , অথাৎ িঠক ১২০০ টাকা। িতিন নাট িল িনেজর পেকেট রাখেত রাখেত
বলেলন , ‘ দখা যাে  , য খুন কেরেছ তার টাকার লাভ নই।’ িতিন খাতািট তুেল িনেলন।

খাতার নাম পৃ ায় নাম লখা রেয়েছ–সুকা  সাম। রাখালবাবু ব ামেকেশর পােন
তাকােলন। ব ামেকশ বলল , ‘রাজকুমার নামটা তাহেল মিক। িক –সুকা  সাম! যন
কাথায় েনিছ , মাথার মেধ  একটা ঘি  বাজেছ। আপিন শােননিন?’

‘মেন পড়েছ না।’ রাখালবাবু খাতার পাতা ওলটােত লাগেলন। েত ক পাতার মাথায়
একিট শহেরর নাম , যমন–কাশী কলকাতা কটক। শহেরর নীেচ কেয়কিট নাম ও িঠকানা ,
স ব েল টিলেফান ন র। কলকাতার পাতায় চারিট নাম লখা আেছ , ায় েত ক নােমর
পােশ একিট টাকার অ । যথা—

মাহনলাল কু ু
১১৭িড , পানাপুকুর লন
শ ামাকা  লািহড়ী ৫০০্ 
৩০/১ , লাক কেলানী
জগব ু  পা  ৪০০্ 
৫৬ , রাম ভাদুড়ী লন
লিতকা চৗধুরী ৩০০্ 
১৭ , গা ী পাক

খাতাখানা ব ামেকেশর হােত িদেয় রাখালবাবু বলেলন , ‘ দখুন যিদ িকছু হিদস
পান।’

ব ামেকশ খাতাখানা মন িদেয় পরী া কের বলল , ‘আমার সে হ হে  লাকটার



পশা িছল াকেমল করা।’
‘অন  পশা িক স ব নয়? যমন ধ ন , বীমার দালাল।’
‘অস ব বলিছ না। িক  বীমার দালালেক কউ খুন কের না। তারা ছ নােমও ঘুের

বড়ায় না।’
‘তাহেল আপিন মেন কেরন , রাজকুমার বসু যােদর াকেমলা করিছল তােদর মেধ

কউ তােক খুন কেরেছ?’
‘কলকাতার িফিরি েত যােদর নাম আেছ তােদর সওয়াল করেল কতকটা আ াজ

করা যােব।–চলুন , এবার িতন ন র মে েলর সে  দখা করা যাক।’
‘চলুন।’
িতন ন র ঘের শচীেতাষ সান াল িবছানায় িচত হেয় েয় িছেলন , পদশ  েন ঘাড়

তুলেলন। বলেলন , ‘ ক?’
রাখালবাবু সংে েপ বলেলন , ‘পুিলস।’
শচীেতাষবাবু উেঠ বসেলন , চ ু  গাল কের বলেলন , ‘পুিলস! কী চাই?’
রাখালবাবু বলেলন , ‘আপনােক দুচারেট  করেত চাই। জােনন বাধহয় পােশর

দুিন র ঘের খুন হেয়েছ।’
শচীেতাষবাবু মু তকাল িনবাক থেক আঁৎেক উঠেলন , ‘খুন হেয়েছ! ক খুন

হেয়েছ?’
িতন ন র ঘরিট আয়তেন এবং আসবাবপে  অন  দু’িট ঘেরর অনু প। রাখালবাবু

িবছানার ধাের বসেলন। ব ামেকশ চয়াের বসল। রাখালবাবু বলেলন , ‘দু ন ের িযিন
িছেলন কাল রাে  িতিন খুন হেয়েছন , তাঁর নাম রাজকুমার বসু। আপিন তাঁেক িচনেতন
নািক?’

‘রাজকুমার বাস-না , িচনতাম না। ক খুন কেরেছ?’
‘তা এখন জানা যায়িন। আপনার নাম িক?’
‘শচীেতাষ সান াল।’
‘িনবাস?’
‘ভাগলপুর। — আমার শরীর খারাপ , ডা ার েয় থাকেত বেলেছ।’
‘ কান ডা ার?’
‘ মেয় ডা ার। ঠা া লেগেছ , অ াসিপিরেনর বিড় খেয় েয় থাকেত বলল। আ া ,

মেয়রা িক ভাল ডা ার হয়?’
‘হােত বাধা নই। ঠা া লাগােলন িক কের?
‘কাল সে র পর বিরেয়িছলাম। গােয় আেলায়ান িছল না , ঠা া লেগ গেছ।’
‘রাি ের ঘর থেক বেরানিন?’
‘না। ন’টার সময় ডাইিনং ম থেক খেয় এেস ঘের ঢুেকিছলাম , আর বেরাইিন।’
‘ও কথা থাক। আপিন কেব কলকাতায় এেসেছন?’
‘িতন িদন হেলা। আজ িফের যাবার কথা , িক
‘আপিন কলকাতায় এেসেছন কন?’
‘আমার িঘেয়র ব বসা আেছ , গা ুরামেক িঘ যাগান িদই। তাই মােঝ মােঝ আসেত

হয়। আ া , ঠা া লাগা থেক তা িনউেমািনয়া হেত পাের।’
‘তা পাের , িক  আপনার হেব না। আপিন বশ তাগড়া আেছন।–বয়স কত?’
‘িবয়াি শ। দখেত তাগড়া বেট , িক  আমার শরীর ভাির পলকা , একটুেতই রােগ

ধের। বজায় ি েদ পেয়েছ; িকছু খেল রাগ বেড় যােব না তা?’
‘গরম দুধ আর পাউ িট খান। — রাজকুমার বাসেক তাহেল িচনেতন না?’



‘না , কখেনা নাম িনিন।’
ব ামেকশ বলল , ‘সুকা  নামটা কখেনা েনেছন?’
শচীেতাষ বলেলন , ‘সুকা ? না। আমার শালার নাম িছল কা কুমার লািহড়ী , মারা

গেছ।’
রাখালবাবু  করেলন , ‘কাল রাে  আপিন পােশর ঘের কােনা শ  েনিছেলন?’
‘শ ? নাঃ। খেয় এেসই েয়িছ , েয়ই ঘুিমেয় পেড়িছ। বউ বেল , আিম একবার

ঘুেমেল ডাকাত পড়েলও ঘুম ভেঙ না। পােশর ঘেরর লাকটােক কী িদেয় খুন কেরেছ?
ব ুক িদেয়?’

‘না , ছুির িদেয়।’ রাখালবাবু উেঠ পড়েলন , ‘আপিন পুিলসেক খবর না িদেয় কলকাতা
ছেড় যােবন না। চলুন ব ামেকশদা।’

নীেচ অিফস-ঘের হিরশচ  জবুথবুভােব বেসিছেলন , ব ামেকশেদর দেখ উেঠ
দাঁড়ােলন , কুি ত  করেলন , ‘কী হেলা?’

রাখালবাবু ে র উ র না িদেয় বলেলন , ‘এবার আপনােদর , অথাৎ হােটেলর
ােফর এেজহার নব। আপনােক িদেয়ই আর  কির। বসুন।’

িতনজেন বসেলন। রাখালবাবু সওয়াল-জবাব আর  করেলন , ‘আপনার পুেরা নাম?’
‘হিরশচ  হাড়।’
‘আপিন হােটেলর ম ােনজার। এখােনই থােকন?’
‘হ াঁ।’
‘কতিদন আেছন?
‘আট বছর।’
‘মৃত রাজকুমার বাস স ে  কী জােনন বলুন।’
হিরশচ  মাটা খাতা বার কের খুলেলন , ‘রাজকুমার বস্ু ◌্ , িঠকানা আদমপুর ,

পাটনা। গত পাঁচ বছর ধের িতিন বছের দু’বার এখােন আসেতন , দু’ িতনিদন থাকেতন।
হােটল থেক ব েতন না , এই অিফেস এেস িতন-চারজন ব ু েক টিলেফান করেতন।
তাঁরা এেস সে র পর তাঁর সে  দখা করেতন। এর বিশ আিম িকছু জািন না।’

‘এবার িতিন কেব এেসিছেলন?’
‘পর ।‘
‘ টিলেফান কেরিছেলন?’
‘পর  রাে  এেলন , স-রাে  টিলেফান কেরনিন। কাল সকােল কেরিছেলন।’
‘রাজকুমারবাবু যখন আসেতন ওই দু’ ন র ঘেরই থাকেতন?’
না , যখন য-ঘর খািল থাকত সই ঘের থাকেতন।’
‘রাজকুমারবাবুিক কাজ করেতন। আপিন জােনন?
‘আে  না।’
‘আপিন কাল রাে  িন য় হােটেলই িছেলন?’
‘আে –’। হিরশচ  একটু ইত ত কের বলেলন , ‘ঘ া দুেয়র জেন  একবার

বিরেয়িছলাম। আিম হােটেল থািক বেট, িক  আমার পিরবার বাইের ভাড়া বািড়েত থােক;
মােঝ মােঝ তােদর দখেত যাই। কাল রাে  অিতিথরা খেত বসবার পর আিম
বিরেয়িছলাম , তারপর এগােরাটা নাগাদ িফের আিস।’

‘আপনার অবতমােন হােটেলর ইন-চাজ থােক ক?’
‘সদার খানসামা ণধর ঁই।’
‘ ণধরেক একবার ডাকুন।’
ণধরেক ডাকা হেলা , স এেস দাঁড়াল। আবার ে া র আর  হেলা।



‘রাজকুমার বাস–িযিন খুন হেয়েছন–তাঁর স ে  তুিম কী জান?’
‘আে  , বিশ িকছু জািন না। িতিন মােঝ মােঝ আসেতন , দু’ িতনিদন থেক চেল

যেতন।’
‘ তামার সে  তাঁর কােনা কথাবাতা হেতা না?’
‘আে  , খুব কম। ফাই-ফরমাস করেতন , তার বিশ নয়।’
‘তাঁর দখােশানা করত ক?’
‘আে  , আিম করতাম। সকােল বড়-িট িনেয় যতাম , তারপর কফা  লা

িডনার সব আিমই প েছ িদতাম। দাতলায় যাঁরা থােকন আিমই তাঁেদর দখােশানা কির।
তিতলায় দখােশানা কের–’

‘ও—তাহেল রাজকুমারবাবু ডাইিনং েম খেত নামেতন না।’
‘আে  না।‘
‘কাল তুিম তাঁেক শষবার কখন দেখছ?’
‘রাি  প েন ন’টার সময় তাঁেক িডনার িদেত গছলাম , তারপর নাটার সময় এেটা

বাসন- কাসন আনেত গছলাম। তখন িতিন বঁেচ িছেলন।’
‘বুঝলাম। িক  িতিন ডাইিনং েম যেতন না কন বলেত পার?’
‘তা-জািন না জুর। তেব— বাধহয়–তাঁর মুখখানা কাটাকুিট হেয় বড় ইেয় হেয়

িগেয়িছল-তাই িতিন সহেজ লােকর সামেন ব েতন না।’
‘তা হেত পাের। িক  তাঁর কােছ লাক আসত?’
‘তা আসত জুর।’
‘কাল ক ক এেসিছল তুিম জান?
‘আিম জািন না , জনােরল িসং বলেত পাের।’
‘ জনােরল িসং।’
‘আে  , আমােদর দােরায়ান। তার নাম রামিপিরত িসং , সবাই তােক জনােরল িসং

বেল ডােক।‘
‘ডােকা জনােরল িসংেক।’
ভাজপুরী জায়ান রামিপিরত িসং এেস গাড়ািলেত গাড়ািল ঠিকেয় স ালুট করল।

আখা া চহারা , জাঁদেরল পাশাক , ইয়া গাঁফ। রাখালবাবু তার আপাদম ক িনরী ণ কের
বলেলন , ‘হ াঁ, জনােরল বেট। তুিম হােটেলর সদের পাহারা দাও?’

রামিপিরত বলল , ‘িজ। সকােল নটা থেক বােরাটা , িবেকেল পাঁচটা থেক দশটা
আমার িডউিট।‘

‘ হােটেল যারা অিতিথেদর সে  দখা করেত আেস তােদর নাম-ধাম তুিম িলেখ
রাখ?’

‘িজ না , স-রকম কুম নই। যারা ভাল সাজ- পাশাক পের আেস তােদর স ালুট
কির , যারা অিতিথর ম ন র জানেত চায় তােদর ম ন র বিল।’

‘কাউেক আটকাও না?’
‘িজ , ভাল জামা-কাপড় পরা থাকেল আটকাই না।’
‘আর যিদ ছঁড়া জাম-কাপড় হয়?’
‘তখন কটমট কের তাকাই।’
‘শাবাশ। এবার বল দিখ , কাল সে র পর দাতলার দু’ ন র ঘেরর বাবুর সে

কউ দখা করেত এেসিছল?’
‘িজ , এেসিছল। দু’জন মরদ আর একজন ঔরৎ। রাি  সওয়া ন’টার সময় এেলন

ঔরৎ , িতিন ঘেরর ন র জেন িনেয় দাতলায় গেলন; পাঁচ িমিনট পের িতিন চেল



গেলন।’
‘তাঁর বয়স কত?
‘িবশ-পঁিচশ হেব জুর। গারী , পাতলা ল া চহারা , চােখ চশমা িছল।’
‘ বশ। তারপর?’
‘তারপর সােড় ন’টার সময় এেলন এক মরদ। িতিন ঘেরর ন র িনেয় ওপের

গেলন , পাঁচ িমিনট পের িফের চেল গেলন। এর চহারা দুবলা , মুছ-দািড় আেছ। থাড়া
থাড়া।’

‘তারপর?’
‘ প েন দশটার সময় আর একজন মরদ এেলন। মাটা-তাজা শরীর , খাঁিট বা ালী

বাবু। িতিনও ওপের িগেয় পাঁচ িমিনট িছেলন। তারপর আমার িডউিটর মেধ  আর কউ
আেসিন জুর।’

জনােরল রামিপরত িসং-এর চহারা যত ূলই হাক , ৃিতশি  য খুব তী  তােত
সে হ নই। রাখালবাবু খুিশ হেয় বলেলন , ‘ব ৎ আ া। তুিম এখন আরাম কর িগেয়।’

জনােরল জাড়া পােয় স ালুট কের চেল গল।
রাখালবাবু পেকট থেক ১২০০ টাকার নাট বার কের হিরশচে র হােত িদেলন ,

বলেলন , ‘আপাতত এ টাকাটা আপনার কােছ রাখুন , মৃেতর সুটেকেস পাওয়া গেছ। টাকার
জেন  একটা  রিসদ িদন।‘

ঘের একিট লাহার িস ুক িছল , হিরশচ  নাট িল িস ুেক রেখ রিসদ িলেখ
িদেলন। ব ামেকশ ভু  কঁুচেক বেস রইল।

ইিতমেধ  সাব-ই েপ র দু’জন নেম এেস দাঁিড়েয়িছল , রাখালবাবু তােদর 
করেলন , ‘িক হেলা?’

একিট সাব-ই েপ র বলল , ‘আিম ততলায় িগেয়িছলাম। সকেলর নাম-ধাম িলেখ
দুেয়িছ , সকেলই বলল , ন’টার পর িভলার খেয় তার ঘের িফের এেসিছল , আর ঘর থেক
বেরায়িন।’

‘তােদর কথা সিত  িকনা যাচাই কেরিছেল?’
‘িক কের যাচাই করব? েত েকর আলাদা ঘর। তেব একটা মাণ আেছ , রাে

খাওয়া-দাওয়ার পালা শষ হেল একটা চাকর ততলার িসিড়র সামেন শায়; তােক িডিঙেয়
িসঁিড় িদেয় নামা স ব নয়। আিম চাকিরটােক িজে স কেরিছ , স বলল , রাি  সােড়
দশটার সময় স েত িগেয়িছল , তারপর আর কউ িসঁিড় িদেয় নীেচ নােমিন।’

‘ বশ। —আর তুিম?’
ি তীয় সাব-ই েপ র বলল , ‘ দাতলােতও একই অব া। সকেলর নাম-িঠকানা িলেখ

িনেয়িছ। দাতলার িসঁিড়র মুেখ যা-চাকরটা শায় স বলল , প েন এগােরাটার সময় স
েত িগেয়িছল , তারপর আর কউ ঘর থেক বেরায়িন।’

ম ােনজার বলেলন , ‘রাে  যিদ কােনা অিতিথর িকছু দরকার হয় , তাই এই ব ব া।’
‘বুঝলাম।’–রাখালবাবু ঘিড় দখেলন , বােরাটা বেজ গেছ। িতিন ব ামেকশেক

বলেলন , ‘এখানকার কাজ আপাতত এই পয । চলুন এবার বিরেয় পড়া যাক , রা ায়
কাথাও খেয় নওয়া যােব। ভাগ েম চারজন মে েলর বািড় কাছাকািছর মেধ ই , বিশ
ঘারাঘুির করেত হেব না। আপনার বািড় িফরেত দির হেয় গল–’

ব ামেকশ বলল , ‘ কােনা িত নই , আিম অিজতেক টিলেফান কের িদি ।’
স টিলেফান তুেল িনল। হিরশচ  বলেলন , ‘যিদ আপি  না থােক এখােনই

আপনােদর সকেলর আহােরর ব ব া কেরিছ।’
রাখালবাবু হেস বলেলন , ‘খুব ভাল কথা।’



িন পমা হােটেলর রা া ভাল।
মধ া  ভাজন দশী ও িবলািত মেত সমাধা কের পুিলেসর দল ডাইিনং ম থেক

ব েলন , সে  ব ামেকশ। রাখালবাবু ি তীয় সাব-ই েপ রেক বলেলন , ‘দ  , তুিম এখােন
থােক। এই নাও , দু’ ন র ঘেরর চািব। িফ ারি ে র দল এখিন আসেব , তােদর ঘর খুেল
িদও। আিম ঘাষেক িনেয় ব ি । আসুন ব ামেকশদা।’

িতনজেন ফুটপােথ িগেয় দাঁড়ােলন। রাখালবাবু পেকট থেক খাতা বার কের
বলেলন , ‘এ সময় কাউেক বািড়েত পাব। িকনা বলা যায় না। যােহাক , চলুন আেগ জগব ু
পা েক দখা যাক! লাকিটেক ও -কুেলা ব মেন হে ।’

ব ামেকশ বলল , ‘ ঁ।’
একটা ট াি  ধের িতনজেন উেঠ বসেলন , ট াি  জগব ু  পাে র িঠকানা ল  কের

ছুিটল। রাখালবাবু বলেলন , ‘ ব ামেকশদা , আজ আপিন এমন চুপচাপ কন? িকছু বলেছন
না।’

ব ামেকশ বলল , ‘এখন কবল েন যাি  , বলা-কওয়ার সময় এখেনা আেসিন।–
সময় যিদন আিসেব আপিন যাইব তামার কুে ।’

জগব ু  থােকন একিট ততলা বািড়র নীেচর ােট। রাখালবাবু কড়া নাড়েলন ,
একিট লাক দার খুেল দাঁড়াল। ছাঁটা দািড় , কাল-কঁুেজা ধরেনর চহারা , বয়স আ াজ
চি শ। রাখালবাবু বলেলন , ‘আপনার নাম জগব ু  পা ?

‘হাঁ।’ জগব ু  পুিলেসর ইউিনফম দেখ একটু সচিকত হেয় বলেলন , ‘িক দরকার?’
‘িন পমা হােটেল রাজকুমার বসু নােম এক ব ি  খুন হেয়েছন—‘
‘জগব ু  পাে র মুেখ অকৃি ম িব য় ফুেট উঠল , িতিন বেল উঠেলন , ‘রাজকুমার খুন

হেয়েছ!’ ‘হ াঁ। আপনােক দু’ একটা  করেত চাই।’
‘আসুন।’ জগব ু  পা  একিট ঘের িনেয় িগেয় তাঁেদর বসেলন , ‘বসুন , আিম এখিন

আসিছ।’
িতিন পােশর ঘের চেল গেলন।
বসবার ঘরিট ছাট এবং িনরাভরণ; একিট টিবল ও িতনিট চয়ার আেছ; টিবেলর

ওপর টিলেফান। ব ামেকশ িসগােরট ধিরেয় ঘেরর এিদক-ওিদক তাকােত লাগল , িক
কাথাও গৃহ ামীর চিরে র কােনা পিরচয় পল না।

পাঁচ িমিনট কাটল , দশ িমিনট কাটল , জগব ু  পাে র দখা নই। রাখালবাবু তখন
গলা চিড়েয় ডাকেলন , ‘জগব ু বাবু!’ িক  উ র এল না।

ব ামেকশ মুখ িটেপ হাসল , বলল , ‘মেন হে  জগব ু  পা  গৃহত াগ কেরেছন।’
রাখালবাবু উে িজত হেয় বলেলন , ‘পািলেয়েছ! এেসা ঘাষ , বািড়র ভতরটা দখা

যাক। আসুন ব ামেকশদা।’
ব ামেকশ িক  গল না; ঘাষেক িনেয় রাখালবাবু িভতের গেলন। দখেলন , কউ

নই , িখড়িকর দার খালা।
রাখালবাবু িফের এেস বলেলন , ‘পািখ উেড়েছ।’
ব ামেকশ ইিতমেধ  টিবেলর দরাজ খুেল একটা বাঁধােনা খাতা বার কেরিছল , তার

পাতা ও ােত ও ােত বলল , ‘ লাকটা বাধহয় ঘাড়েদৗেড়র টাউট িছল।’
‘তাই নািক! িক  পালাল কন?’
‘িন য় তর গলদ আেছ। ধু ঘাড়েদৗড় হেল পালাত না।’
রাখালবাবু থানায় ফান করেলন। পলাতেকর বণনা িদেলন , আেরা লাক ডেক

পাঠােলন। তারপর ফান নািমেয় বলেলন , ‘ ঘাষ , তুিম এখােন থােক , আমরা অন  কােজ
যাি । এখিন থানা থেক আেরা লাক এেস পড়েব। বািড় ত  ত  কের ত াশ কেরা।



আঙুেলর ছাপ িন য় পােব; তত ণাৎ হডু অিফেস পািঠেয় দেব। লাকটা বাধহয় দাগী
আসামী।’

জগব ু  পাে র বাসা থেক বিরেয় রাখালবাবু ব ামেকশেক িজ াসা করেলন , ‘িক
মেন হয়? জগব ু  পা ই আমােদর আসামী?

ব ামেকশ একটু চুপ কের থেক বলল , ‘বলা যায় না। লাকটা রাজকুমােরর মৃতু -
সংবাদ েন চমেক উেঠিছল। তেব অিভনয় হেত পাের।’

অতঃপর মাহনলাল কু ুর বাসায় িগেয় জানা গল , কু ু  মশাই কলকাতায় নই।
স ীক কাশী িগেয়েছন। কেব িফরেবন িঠক নই।

সখান থেক তাঁরা শ ামাকা  লািহড়ীর বািড় গেলন। িক  এখােনও িনরাশ হেত
হেলা। শ ামাকা  বািড় নই , অিফেস গেছন। শ ামাকা  পাট কিমশনােরর অিফেস বড়
চাকির কেরন। এইটুকুই ধু জানা গল। সে র আেগ তাঁেক পাওয়া যােব না।

রাখালবাবু িন াস ফেল বলেলন , ‘বািক রইেলন ধু লিতকা চৗধুরী। ইিন যখন
মিহলা তখন আশা করা যায় দুপুরেবলা এঁেক বাসায় পাওয়া যােব।’

মতী চৗধুরী ত  বািড়েত থােকন , াট নয়। ছাটখােটা বািড়িট , বশ পির  ,
সামেন একফািল ফুেলর বাগান। ঘি  বাজােতই একিট চশমা-পরা মিহলা দার খুেল
বলেলন , ‘কােক চাই? কতা  বািড় নই।’ তারপরই তাঁর চিকত দৃি  পড়ল রাখালবাবুর
ইউিনফেমর ওপর।

জনােরল রামিপিরত য বণনা িদেয়িছল , মিহলািটর সে  তার িমল আেছ। তেব
বয়স িবশ-পঁিচশ নয় , আেরা বিশ। ি শ-বি শ বছর বয়েসও িক  িছমছাম গড়ন এবং
সু  মুখ থেক যৗবেনর রশ স ূণ মুেছ যায়িন।

রাখালবাবু বলেলন , ‘আপনার নাম মতী লিতকা চৗধুরী?’
মতী চৗধুরীর ঠাঁট হঠাৎ আলগা হেয় গল , িতিন িলত ের বলেলন , ‘হ াঁ। িক

দরকার?’
রাখালবাবু বলেলন , ‘আপনােক দু-চারেট  করেত চাই। আিম পুিলেসর লাক।’
শ া-শীণ মুেখ িমেসস চৗধুরী বলেলন , ‘আসুন।’
বসবার ঘরিট পিরপািটভােব সাজােনা; নীচু চয়ার , সাফা , স ার িপস। দয়ােল

একিট মধ বয়  পু েষর আব  ফেটা াফ টাঙােনা রেয়েছ; মুখখানা কেঠার , চােখর িনমম
দৃি  দশকেক সব  অনুসরণ কের বড়াে ; এ ঘের থাকেল ওই স ানী দৃি  এিড়েয় যাবার
উপায় নই।

ব ামেকশ ও রাখালবাবু পাশাপািশ সাফায় বসেলন; মতী চৗধুরী একিট চয়ােরর
িকনারায় বেস ভয়াতা চােখ তাঁেদর পােন চাইেলন।

‘আপনার ামীর নাম িক?’
‘তারাকুমার চৗধুরী।’
‘িক কাজ কেরন?’
‘ইি নীয়র। রেলর ইি নীয়র।’
‘ ছেলপুেল?’
‘ নই। আমরা িনঃস ান।’
‘কাল রাি  সওয়া ন’টার সময় আপিন িন পমা হােটেল িগেয়িছেলন?’

মতী চৗধুরীর চাখ দু’িট চশমার ভতের িব ািরত হেলা , ‘আিম! না না , আিম তা
িসেনমা দখেত িগেয়িছলুম।’

‘ হােটেলর দেরায়ান আপনােক কাল দেখেছ , স আপনােক সনা  করেত পারেব।’
মতী চৗধুরীর মুখ িকেয় গল , িতিন ঠাঁট চেট বলেলন , ‘িক  আিম িসেনমা



দখেত িগেয়িছলুম–আেলয়া িসেনমােত। িটিকেটর িতপ  দখােত পাির।’
‘আপিন িসেনমার িটিকট িকেনিছেলন িঠকই , িক  ছিব শষ হবার আেগই িন পমা

হােটেল িগেয়িছেলন , রাজকুমার বােসর সে  দখা কেরিছেলন।’
রাজকুমােরর নাম েন মতী চৗধুরীর মুখ মড়ার মত হেয় গল। তাঁর ঠাঁট দুেটা

অ ু টভােব নড়েত লাগল , ‘রাজকুমার বসু–তােক তা আিম িচিন না—’
ব ামেকশ ব ুেকর িলর মত  করল , ‘সুকা  সামেক চেনন?’
মতী চৗধুরী জলব  হিরণীর মত ব ামেকেশর পােন চাইেলন , তারপর দু’ হােত

মুখ ঢেক কঁেদ উঠেলন।
ব ামেকশ নরম সুের বলল , ‘আমরা জািন , রাজকুমার বাস আর সুকা  সাম একই

ব ি । স আপনােক াকেমলা করিছল। কাল রাি  সওয়া ন’টার সময় িসেনমা- ফরত
আপিন তােক টাকা িদেত িগেয়িছেলন। এখন বািক কথা সব বলুন , আপনার কােনা ভয়
নই।’

মতী চৗধুরী িকছু ণ ফাঁপােলন , তারপর চাখ মুেছ মুখ তুলেলন , ভাঙা-ভাঙা
গলায় বলেলন , ‘বলিছ। কন জানেত চান আপনারাই জােনন , িক  দাহাই আপনােদর ,
আমার ামী যন িকছু জানেত না পােরন।’

ব ামেকশ দয়ােলর ছিবর িদেক আঙুল দিখেয় বলল , ‘ইিন আপনার ামী?’
‘হ াঁ।’ ‘কড়া কৃিতর লাক মেন হয়। িক  আপিন িনি  থাকুন , িনতা  েয়াজন

না হেল আমরা কাউেক িকছু বলব না।’
তারপর িমেসস চৗধুরী ল ানত চােখ ি ধাজিড়ত কে  য কািহনী বলেলন তার

সারাংশ এই :
বােরা- তেরা বছর আেগ মতী চৗধুরী যখন কুমারী িছেলন তখন তাঁর কৃিত িছল

অন  রকম , িতিন িনেজেক সং ারমু  অিত-আধুিনক মেন করেতন। বােপর বািড়েত টাকা
িছল বিশ , শাসন িছল কম। লিতকা চ বতী ব ু -বা বীর সে  হ হ কের , িসেনমা-
িথেয়টার দেখ সময় কাটােতন।

স-সময় িচ -জগেত সুকা  সাম নােম একজন হীেরা িছল , যমন তার চহারা
তমিন অিভনয়। লিতকা চ বতী তার েম পেড় গেলন , সাধারণ ম নয় , এেকবাের
বাঁধন- ছড়া ম। িতিন সুকা কুমারেক বল অনুরাগপূণ িচিঠ িলখেত আর  করেলন।
তারপর লুিকেয় লুিকেয় দখা হেত লাগল।

লিতকা সুকা েক িবেয় করবার জেন  েপ উেঠিছেলন , িক  একিদন জানেত
পারেলন , সুকা র ঘের একিট ী আেছ। তাঁর েম ভাটা পড়ল। তাঁর বাবা বাধহয় িকছু
সে হ কেরিছেলন, িতিন তাড়াতািড় মেয়র িবেয় িদেয় িদেলন।

তারপর দু’বছর কাটল। লিতকা দবীর ামী লাকিট অিতশয় স ন। িক  যৗন
িশিথলতা স ে  তাঁর দৃি ভ ী অত  কড়া। িবেয়র পর লিতকা চৗধুরীর রামাে র নশা
ছুেট িগেয়িছল , ামীেক িতিন ীিত ও ার চােখ দখেত আর  কেরিছেলন। স ানািদ
না হেলও তাঁেদর দা ত  জীবন সুেখর হেয় উেঠিছল।

একিদন কাগেজ ভয় র খবর ব ল , সুকা  িনেজর ীেক খুন কেরেছ। কস
আদালেত উঠল। আসামী অবশ  খালাস পেয় গল , কারণ স আ র ােথ খুন কেরেছ; ী
ছুির িনেয় তােক আ মণ কেরিছল , তার মুখ এবং সবে  কেট ফালা-ফালা কের িদেয়িছল ,
স িনেজর াণ বাঁচাবার জেন  ীেক গলা িটেপ মেরেছ। যতিদন মাক মা চেলিছল।
ততিদন লিতকা দবী ভেয় কাঁটা হেয় িছেলন , পােছ কােনা সূে  তাঁর নামটা কাশ হেয়
পেড়। িক  সা ী বা আসামী কউ তাঁর নাম করল না; তখন িতিন িনি  হেলন।

অতঃপর দু-িতন বছর িন প েব কেট গল।



সুকা র িসেনমার কাজ শষ হেয়িছল; ও রকম একটা মুখ িনেয় িসেনমার হীেরা
সাজা যায় না। স কাথায় িন ে শ হেয়িছল। হঠাৎ একিদন সুকা  তার বীভৎস মুখ িনেয়
লিতকা দবীর সে  দখা করল , বলল , ‘আমার টাকার দরকার , তামােক িদেত হেব। বিশ
নয় , ছাঁ মাস অ র িতন শা টাকা; তামার পে  অিত সামান । যিদ না দাও , তুিম আমােক
য-সব িচিঠ িলেখিছেল স িল তামার ামীেক দখাব।’

সই থেক মতী চৗধুরী ছ’ মাস অ র িতন শা টাকা নেছন। ছ’ মােস িতন শা
টাকা তাঁর গােয় লােগ না , িক  সদাই ভয় , পােছ ামী জানেত পােরন।

কাল রাে  িতিন টাকা িদেত িন পমা হােটেল িগেয়িছেলন, দু’ন র ঘেরর দােরর
বাইের থেক সুকা  সামেক টাকা িদেয় চেল এেসিছেলন। আর িকছু জােনন না।

মতীর কািহনী শষ হেল াতা দু’জন িকছু ণ নীরেব বেস রইেলন। তারপর
ব ামেকশ িন াস ফেল উেঠ দাঁড়াল। বলল , ‘আ া , আজ আমরা যাই। একটা সুখবর
িদেয় যাই , কাল রাি  সওয়া নটা থেক এগােরাটার মেধ  সুকা  সাম ওরেফ রাজকুমার
বাস খুন হেয়েছ।’

বািড় থেক বিরেয় দু’জেন ফুটপােথ এেস দাঁড়ােলন। রাখালবাবু বলেলন , ‘ মতীর
আ কথা তা নলাম। িক  খুেনর হিদস পাওয়া গল না।’

ব ামেকশ বলল , ‘এেকবাের িকছুই পাওয়া যায়িন এমন কথা বলা যায় না। আজ
যত িল লােকর এেজহার েনিছ তােদর মেধ  একজন একটা বফাঁস কথা বেলেছ। িক
ক বেলেছ। মেন করেত পারিছ না।’

‘কী বফাঁস কথা?’
‘ সইেটই মেন আসেছ না। অেনক কথার মেধ  ওই কথাটা ম ৈচতেন  ডুব

মেরেছ।’
রাখালবাবু ঘিড় দখেলন , ায় িতনেট বােজ। বলেলন , ‘আিম এখন থানায় িফরব।

আপিন?’
‘আিম একবার নতুন বািড়র কাজকম তদারক কের বাসায় িফরব। কাল সকােল

আবার দখা হেব। ইিতমেধ  যিদ নতুন খবর িকছু পান , দয়া কের টিলেফান করেবন।’
পাঁচটার পর বাসায় িফের ব ামেকশ এক পয়ালা চা খল , তারপর িসগােরট ধিরেয়

ত েপােশর ওপর ল া হেলা। অিজত বািড় নই , সােড় চারেটর সময় দাকােন গেছ।
ব ামেকশ একলা একলা চাখ বুেজ েয় িসগােরট টানেত লাগল।

সােড় ছাঁটার সময় স ধড়মিড়েয় উেঠ বসল। সত বতী কী একটা কােজ ঘের
এেসিছল , চমেক উেঠ বলল , ‘িক হেলা?’

ব ামেকশ উ ািসত মুেখ বলল , ‘মেন পেড়েছ!’
‘কী মেন পড়ল?’
‘কােছ এেসা , কােন কােন বলিছ।’
কােন কােন কথা েন সত বতী হািসমুেখ ব ামেকেশর বা েত একিট ছা  চড়

মারল। ব ামেকশ উেঠ দাঁিড়েয় বলল , ‘আমােক একবার ব েত হেব।’
‘আবার ব েব। কাথায় যােব?’
‘কালেকতু খবেরর কাগেজর অিফেস। দশ বছেরর পুরেনা কাগেজর ফাইল দখেত

হেব।’
‘িফরেত িন য় রাত করেব। জলখাবার খেয় যাও।’
‘দরকার নই। পেট িন পমা হােটেলর গদ আেছ।’
 
পরিদন সকালেবলা ব ামেকশ রাখালবাবুেক টিলেফান করল , ‘তাজা খবর িকছু



আেছ নািক?’
রাখালবাবু বলেলন , ‘সাড়া-জাগােনা কােনা খবর নই। লাশ পরী া কের

অ ত ািশত কােনা খবর পাওয়া যায়িন; মৃতু র সময় িডনােরর আ াজ দড় ঘ া পের।
দুন র ঘের রাজকুমার আর ণধেরর আঙুেলর ছাপ পাওয়া গেছ। — শ ামাকা  লািহড়ীর
বাসায় আবার িগেয়িছলাম; স পির ার অ ীকার করল , বলল , িন পমা হােটেল যায়িন।
জনােরল রামিপিরত িক  তােক সনা  কেরেছ। শ ামাকা েক অ াের  কিরিন , িক  তার
পছেন লজুড় লািগেয়িছ।’

‘তারপর?
‘জগব ু  পাে র আসল নাম জানা িগেয়েছ–ভগবান মহাি । দাগী আসামী;

মিদনীপুের একটা ীেলাকেক খুন কের চৗ  বছর জেল িগেয়িছল , তারপর জল ভেঙ
পালায়। কলকাতায় এেস ছ নােম ঘাড়েদৗেড়র দালািল করিছল।’

‘আর িকছু?’
‘িলিতকা দবীর ামী তারাকুমার চৗধুরী স ে  খাঁজখবর িনেয় জানলাম। িতিন স-

রাে  এগােরাটার পর বািড় িফেরিছেলন। িক  এত ণ কাথায় িছেলন জানা যাে  না।’
‘জানার দরকার নই। হােটেলর খবর িক?’
‘ হােটেলর অিতিথরা বড় অি র হেয় উঠেছন। ভাবিছ আজ িবেকলেবলা তােদর

ছেড় দব।–আপিন িকছু পেলন?’
‘ পেয়িছ। আিম এখিন িন পমা হােটেল যাি । আপিনও আসুন।’
 
এক ন র ঘেরর ব  দরজার সামেন দাঁিড়েয় রাখালবাবু ও ব ামেকেশর মেধ  দৃি

িবিনময় হেলা। রাখালবাবু দাের টাকা িদেলন।
দার খুেল গল। িমেসস শাভনা রায় রাখালবাবুেক দেখ েল উঠেলন , ‘এই য।

আপিন আর কতিদন আমােক আটেক রাখেবন। আমার মত একজন ডা ারেক এমনভােব
আটেক রাখা আইনিব  তা জােনন িক?’

রাখালবাবু বলেলন , ‘আমার িব ে  আপনার যিদ কােনা নািলশ থােক আদালত
আেছ। আপাতত আপনােক আমরা দু-চারেট কথা বলেত চাই।’

দু’জেন ঘের েবশ করেলন , ব ামেকশ চয়াের বেস বলল , ‘আপনােক একটা গ
শানােত চাই , িমেসস রায়।’

িমেসস বায় আবার েল উঠেলন , ঢ়কে  বলেলন , ‘আপিন আবার ক! ঠা া
করেছন নািক?’

রাখালবাবু বলেলন , ‘ইিন ব ামেকশ ব ী। নাম েন থাকেবন।’
ব ামেকশ বলল , ‘ঠা া করিছ না , মােটই ঠা া করিছ না। আপিন বসুন।’
ব ামেকেশর নাম েন িমেসস রায় থিতেয় িগেয়িছেলন , খােটর ধাের বসেলন। 

র যথাস ব নরম কের বলেলন , ‘িক বলেবন বলুন। আিম িক  আজই বহরমপুর িফের
যাব।’

ব ামেকশ বলল , ‘ সটা ভিবষ েতর কথা।—গ িট খবেরর কাগেজ পড়লাম , সংে েপ
শানাি । —সুকা  সাম একজন িসেনমা আিট  িছল—’

িমেসস রােয়র শরীর শ  হেয় উঠল , িতিন অপলক চে  ব ামেকেশর পােন চেয়
রইেলন। ব ামেকশ  ের বলল , ‘ চেনন দখিছ। চনবারই কথা , স আপনার জামাই
িছল। —সুকা  সাম িসেনমা কের খুব নাম কেরিছল। আপিন তখন বধমােন াকিটস
করেতন। িবধবা মানুষ , সংসাের কবল একিট মেয়। বধমােন সুকাে র যাওয়া-আসা িছল।
স একিদন আপনার মেয়িটেক ভুিলেয় িনেয় ইেলাপ করল। সুকা  আপনার মেয়েক



লাভ দিখেয়িছল তােক িসেনমার িহেরাইন করেব। আপিন সুকা েক পছ  করেতন না ,
তাই ইেলাপেম ।

‘একসে  িকছু িদন বাস করবার পর দু’জেনর কৃত চির  কাশ হেয় পড়ল;
দু’জেনরই িমিলটাির মজাজ। ঝগড়া আর  হেলা। ঝগড়ার ধান কারণ , সুকা  আপনার
মেয়েক িহেরাইন বানােত পােরিন। একিদন ঝগড়া চরেম উঠল , আপনার মেয় ছুির িদেয়
সুকা র মুখ কেট ফালা-ফালা কের িদল। সুকা  িনেজর াণ বাঁচাবার তািগেদ আপনার
মেয়েক গলা িটেপ খুন করল।

‘খুেনর আসামী সুকা  িতন মাস পুিলেসর হাসপাতােল রইল। সখান থেক তােক
যখন িবচােরর জেন  আদালেত হািজর করা হেলা তখন তার বীভৎস মুখ দেখ জজ সােহব
পয  চমেক গেলন। জেলর হাসপাতােল াি ক সাজািরর ব ব া নই; সুকা র মুেখর
ঘা িকেয়েছ বেট , িক  িসেনমার িহেরার পাট করার মত মুখ আর নই।

‘িবচার হেলা। আপিন সুকা র িব ে  সা ী িছেলন , িমেসস রায়। িক  তােক
ফাঁিসকােঠ ঝালােত পারেলন না। তার হােত অ  িছল না , আপনার মেয়র হােত অ  িছল;
আ র ার অজুহােত সুকা  ছাড়া পেয় গল।’—

িমেসস শাভনা রায় আ ন-ভরা চােখ বলেলন , ‘িমেছ কথা। ও আেগ আমার
মেয়েক গলা িটেপ মেরিছল , তারপর িনেজ িনেজর মুখ ছুির িদেয় কেটিছল।’ ,

ব ামেকশ মাথা নেড় বলল , ‘কথাটা িব াসেযাগ  নয়। সুকা  িসেনমা আিট  , স
কখেনা িনেজর মুেখ ছুির মের িনেজর আেখর ন  করত না; িনেজর গােয় ছুির মারত।
যােহাক , সুকা  খুেনর দায় থেক রহাই পল বেট , িক  তার িসেনমা-জীবন শষ হেয়
গল। সৎপেথ থেক অন  কােনা উপােয় জীিবকা অজেনর রা া স জানত না , স
কলকাতা থেক পািলেয় িগেয় পাটনায় বাসা বাঁিধল এবং াকেমেলর ব বসা  করল।
গত দশ বছের কলকাতায় কটেক কাশীেত িদ ীেত তার অেনক খে র জুেটেছ। কা র
ওপর স অযথা উৎপীড়ন কের না , ছ’ মাস অ র এেস বাঁধা-বরা  আদায় তিসল কের।
এই তার জীিবকা।

‘সুকা  যখন আদায় তিসেলর জেন  কলকাতায় আসত তখন এই িন পমা
হােটেলই থাকত। আপিন ইিতমেধ  বধমােনর বাস তুেল িদেয় বহরমপুের িগেয় াকিটস

 কেরেছন , আপিনও মােঝ-মেধ  এেস এই হােটেল থােকন। িক  িঠক একই সমেয়
দু’জেনর আসা আেগ ঘেটিন , আপিন সুকা েক এখােন দেখনিন।

‘ দব েম এবার আপিন তােক দখেত পেলন , স আপনার পােশর ঘেরই উেঠেছ।
স বাধ হয় আপনােক দখেত পায়িন। পেল সাবধান হেতা। আপিন তােক পেল খুন
করেবন। এই ধরেনর একটা ইে  আপনার মেন িছল , িক  দশ বছর স-আ ন ছাই-চাপা
পেড়িছল। এখন সুকা েক হােতর কােছ পেয় ছাই-চাপা আ ন দাউ-দাউ কের েল
উঠল। আপনার মেয়েক য খুন কেরেছ তােক আপিন বঁেচ থাকেত দেবন না। আপনার
মেয় বাধ হয় আপনার কাছ থেকই তার উ  িহং  কৃিত পেয়িছল।

‘ স-রাে  িডনার খেয় এেস আপিন িনেজর ঘের অেপ া কের রইেলন। িকভােব
তােক খুন করেবন তার ান িঠক কের ফেলেছন; এখন ধু ভমুহূেতর অেপ া।

‘সওয়া নটা থেক সুকা র ঘের লাক আসেত  করল। আপিন িনেজর ঘের ওত
পেত আেছন। দশটার সময় লাক আসা ব  হেলা। আপিন অ  হােত িনেয় ব েলন।
দাতলার অন  অিতিথরা দার ব  কের েয় পেড়েছ , য-চাকরটা িসঁিড়র সামেন শায় স
এখেনা আেসিন। এই সুেযাগ।

‘আপিন দু’ ন র দাের টাকা িদেলন। সুকা  তখন েয় পেড়িছল , স উেঠ দার
খুলল; আপিন সে  সে  তার বুেক অ টা ঢুিকেয় িদেলন। তারপর দার টেন ব  কের



িনেজর ঘের িফের এেলন। আপনার সে  য রাজকুমার বােসর স  আেছ তা কউ জােন
না , আপনােক ক সে হ করেত পাের! বরং রাে  যারা রাজকুমােরর সে  দখা করেত
এেসিছল , সে হ পড়েব তােদর ওপর।

‘আপিন একিট ছা  ভুল কেরিছেলন। ই েপ র যখন আপনােক জরা কেরন তখন
আপিন বেলিছেলন , রাজকুমারেক আপিন আেগ কখেনা দেখনিন; তার পেরই বলেলন , ও
মুখ দখেল মেন থাকত। রাজকুমােরর মুখ য মেন রাখার মত তা আপিন জানেলন িক
কের? ঘেরর িদেক

রাজকুমােরর মুখ আপিন দখেত পানিন। এই বফাঁস কথাটা যিদ আপিন না
বলেতন তাহেল দশ বছেরর পুরেনা খবেরর কাগেজর ফাইল দখার কথা আমার মেন
আসত না।’

এই পয  বেল ব ামেকশ চুপ করল। িমেসস রায় কামােরর হাপেরর গানগেন
আ েনর মত জুলেত লাগেলন। তারপর দাঁেত দাঁত চেপ বলেলন , ‘সব িমেছ কথা। সুকা
আমার মেয়েক খুন কেরিছল , িক  আিম তােক খুন কিরিন। িক িদেয় খুন করব? আমার
কােছ িক ছারা-জুির আেছ?’

ব ামেকশ তাঁর ডা াির ব ােগর িদেক আঙুল দিখেয় বলল , ‘আেছ। ওই ব ােগর
মেধ  আেছ।’

িমেসস রােয়র চাখ দুেটা ঘালােট হেয় গল।
‘না , নই। এই দখুন—’
ব াগ খুেল ি  হে  তার িভতর থেক িতিন একিট কাঁিচ বার করেলন। ল া

িলকিলেক সািজকাল কাঁিচ , তার দুেটা ফলা আলাদা করা যায়। িমেসস রায় কাঁিচর একটা
ফলা খুেল িনেয় িনেজর বুেক বিসেয় িদেত গেলন। িক  রাখালবাবু ত িছেলন , িতিন
িবদু ৎেবেগ িমেসস রােয়র মিণব  চেপ ধরেলন। িমেসস রায় উ  কে  চীৎকার কের
উঠেলন , ‘ ছেড় দাও– ছেড় দাও

ব ামেকশ ি র িন াস ফেল বলল , ‘যাক , অ টাও পাওয়া গেছ। ওটা না পেল
মুশিকল হেতা।’



ছলনার ছ
টিলেফান তুেল িনেয় ব ামেকশ বলল–’হ ােলা?
ই েপ র রাখালবাবুর গলা শানা গল— ‘ ব ামেকশদা , আিম রাখাল। নতাজী

হাসপাতাল থেক কথা বলিছ। একবার আসেবন?’
‘িক ব াপার?’
‘খুেনর চ া। একটা লাকেক কউ িল কের মারবার চ া কেরিছল , িক  মারেত

পােরিন। আহত লাকটােক হাসপাতােল আনা হেয়েছ। স এক িবিচ  গ  বলেছ।’
‘তাই নািক? আ া , আিম যাি ।’
কয়াতলায় ব ামেকেশর বািড় থেক নতাজী হাসপাতাল বিশ দূর নয়। আধা ঘ া

পের িবেকল আ াজ পাঁচটার সময় ব ামেকশ সখােন প েছ দখল , এমােজি  ওয়ােডর
সামেন দােরাগা রাখাল সরকার দাঁিড়েয় আেছন।

এইখােন দাঁিড়েয় দাঁিড়েয়ই িতিন আেরা িকছু তথ  উদঘাটন করেলন। আহত
লাকিটর নাম গ াপদ চৗধুরী , ভ ে ণীর লাক। জার রাড থেক একটা ছাট রা া
বিরেয়েছ , সই রা ায় একটা বািড়র দাতলার ঘের অ ান হেয় পেড় িছল। বািড়র িঠেক
চাকর বলা িতনেটর সময় কাজ করেত এেস গ াপদেক আিব ার কের। তারপর
হাসপাতাল পুিলস ইত ািদ। গ াপদর ান হেয়েছ , িক  চুর র পােতর ফেল এখেনা
ভাির দুবল।

গ াপদ আজ িবেকলেবলা তার দাতলার ঘের রা ার িদেক জানলার সামেন দাঁিড়েয়
িছল , হঠাৎ সামেনর িদক থেক ব ুেকর িল এেস তার চুেলর মেধ  িদেয় লাঙল চেষ চেল
যায়। খুিলর ওপর গভীর টানা দাগ পেড়েছ , িক  িল খুিল ফুেটা কের িভতের ঢুকেত
পােরিন , হােড়র ওপর িদেয় িপছেল বিরেয় গেছ।

ব ুেকর িলটা ঘেরর মেধ ই পাওয়া িগেয়েছ , দেখ মেন হেলা িপ ল িকংবা
িরভলবােরর িল। পরী ার জেন  পািঠেয়েছ।

এবার চলুন গ াপদর বয়ান নেবন। তােক খািনকটা র  দওয়া হেয়েছ , এত েণ
স বাধ হয় বশ চনমেন হেয়েছ।

 
গ াপদ চৗধুরী একিট ছাট ঘের স ীণ লাহার খােটর ওপর েয় িছল। মাথার

ওপর পাগিড়র মত ব াে জ , তার নীেচ শীণ ল ােট ধরেনর একিট মুখ। মুেখর রঙ বাধ
কির র পােতর ফেল ফ াকােস হেয় গেছ। বয়স আ াজ পঁয়ি শ। ভাবভ ীেত
ভালমানুষীর ছাপ।

ব ামেকশ ও রাখালবাবু খােটর দু’পােশ চয়ার টেন বসেলন। গ াপদ একবার এর
িদেক একবার ওর িদেক তাকাল; তার পাং  অধের একটুখািন ীণ হািস ফুেট উঠল।
লাকিট মৃতু র িসংদরজা থেক িফের এেসেছ , িক  তার মুেখ চােখ ােসর কােনা িচ
নই।

রাখালবাবু বলেলন–‘এঁর নাম ব ামেকশ ব ী। ইিন আপনার গ  নেত এেসেছন।’
গ াপদর চ ু  হেষাৎফু  হেয় উঠল , স ধড়মড় কের উেঠ বসবার চ া করেল

ব ামেকশ তার বুেক হাত রেখ আবার ইেয় িদল , বলল—’উঠেবন না , েয় থাকুন।’
গ াপদ বুেকর ওপর দু’হাত জাড় কের সংহত সুের বলল–’আপিন সত াে ষী



ব ামেকশবাবু! কী সৗভাগ । আমার কলকাতা আসা সাথক হেলা।’
রাখালবাবু বলেলন–‘আপিন যিদ শরীের যেথ  বল পেয় থােকন তাহেল

ব ামেকশবাবুেক আপনার গ  শানান। আর যিদ এখেনা দুবল মেন হয় তাহেল থাক ,
আমরা পের আবার আসব।’

গ াপদ বলল— ‘না না , আমার আর কােনা দুবলতা নই। খুব খািনকটা র  নািড়র
মেধ  ঠুেস িদেয়েছ িকনা।’ বেল হেস উঠল।

‘তাহেল বলুন।’
খােটর পােশ িটপাইেয়র ওপর এক াস জল রাখা িছল , গ াপদ বািলেশর ওপর উচু

হেয় েয় এক চুমুক জল খেলা , তারপর হািস-হািস মুেখ গ  বলেত আর  করল :
আমার নাম িক  গ াপদ চৗধুরী নয় , অেশাক মাইিত। কলকাতায় এেস আিম কমন

কের গ াপদ চৗধুরী বেন গলাম স ভাির মজার গ । বিল নুন।
আমার বািড় মীরােট। িসপাহী যুে রও আেগ আমার পূবপু ষ মীরােট িগেয় বাসা

বঁেধিছেলন। সই থেক আমরা মীরােটর বািস া , বাংলােদেশর সে  স ক খুব বিশ
নই।

আিম মীরােট সামান  চাকির কির। বািড়েত িবধবা মা আেছন; আর একিট আইবুেড়া
বান। আিম িবেয় কেরিছলাম। িক  বছর পাঁেচক আেগ িবপ ীক হেয়িছ। আর িবেয়
কিরিন। বানটােক পা  না করা পয

িক  স যাক। অিফেস এক মাস ছুিট পাওনা হেয়িছল , ভাবলাম কলকাতা বিড়েয়
আিস। কলকাতায় আমার আ ীয় জন ব ু বা ব কউ নই; আিম ছেলেবলায় একবার
কলকাতায় এেসিছলাম , তারপর আর আিসিন। ভাবলাম েদশ দখাও হেব , আর সই সে
বানটার জেন  যিদ একিট পা  পাই—

হাওড়ায় এেস নামলাম। মীরাট থেক এক িহ ু ানী ধমশালার িঠকানা এেনিছলাম ,
িঠক িছল সখােনই উিঠব। ন থেক নেম ফটেকর িদেক চেলিছ , দিখ একটা
দািড়ওয়ালা লাক আমার পােশ পােশ চেলেছ , আর ঘাড় িফিরেয় িফিরেয় আমার পােন
তাকাে । একবার মেন হেলা িকছু বলেব , িক  মুখ খুেল িকছু না বেল আবার মুখ ব
করল। আিম ভাবলাম , এ আবার ক? হয়েতা হােটেলর দালাল।

ধমশালায় প েছ িক  মুশিকেল পেড় গলাম। সখােন একিট কুঠুিরও খািল নই ,
সব ভিত , এখন হােটেল যেত হয়; িক  হােটেল অেনক খরচ , অিত খরচ আমার পাষােব
না। িক করব ভাবিছ , এমন সময় সই দািড়ওয়ালা লাকিট এেস উপি ত। চােখ নীল
চশমা। লািগেয়েছ। বলল–’জায়গা পেলন না?’

বললাম-‘না। আপিন ক?’
স বলল–’আমার নাম গ াপদ চৗধুরী। আপিন কাথা থেক আসেছন?’
বললাম— ‘মীরাট থেক। আমার নাম অেশাক মাইিত। আপিন িক হােটেলর

এেজ ?’
স বলল— ‘না। হাওড়া শেন আপনােক দেখিছলাম , দেখই চমক লেগিছল।

কন চমক লেগিছল। স কথা পের বলিছ। এখন বলুন দিখ , কলকাতায় িক আপনার
থাকবার জায়গা নই?’

বললাম।—’থাকেল িক ধমশালায় আিস? িক  এখােনও দখিছ জায়গা নই।
হােটেলর খরচ িদেত পারব না। তাই ভাবিছ কী কির।’

গ াপদ বলল–‘ দখুন , আমার একটা াব আেছ। কলকাতায় আিম থািক , দি ণ
কলকাতায় আমার বাসা আেছ। আিম মাসখােনেকর জেন  বাইের যাি  , বাসাটা খািল পেড়
থাকেব। তা আপিন যিদ আমার বাসায় থােকন আপনারও সুিবেধ আমারও সুিবেধ। আমার



একটা িঠেক চাকর আেছ , স আপনার দখােশানা করেব , কােনা ক  হেব না।’
আিম আ য হেয় বললাম।—’আমার মত একজন অেচনা লােকর হােত আপিন বাসা

ছেড় দেবন!’
গ াপদ একটু হেস বলল–‘তাহেল চমক লাগার কথাটা বিল। শেন আপনােক

দেখ মেন হেয়িছল। আপিন আমার ভাই দুগাপদ। তারপর ভুল বুঝেত পারলাম। দুগাপদ
দু’ বছর আেগ িন েদশ হেয় িগেয়িছল , বাধ হয় স াসী হেয় গেছ। আপনার সে  তার
চহারার খুব িমল আেছ। তাই-মােন—আপনার িত আমার একটু-ইেয়—। আপিন যিদ
আমার বাসায় থােকন আিম খুব িনি  হব।’

আমার ভােগ  এমন যাগােযাগ ঘটেব ে ও ভািবিন। খুিশ হেয় রাজী হেয় গলাম।
গ াপদ আমােক ট াি েত তুেল তার বাসায় িনেয় গল। ছাট রা ায় ছাট বািড়র

দাতলায় একিট মাঝাির গােছর ঘর , ঘের ত েপােশর ওপর িবছানা , দয়ােল আলমাির , দু’
একটা বা  সুটেকস। আর িকছু নই।

িহ ু ানী চাকরাটা উপি ত িছল। তার নাম রামচতুর। গ াপদ তােক পয়সা িদল
দাকান থেক চা জলখাবার আনেত। স চেল গেল গ াপদ রা ার িদেকর জানলাটা খুেল
িদেয় ত েপােশ এেস বসল , বলল–‘বসুন , আপনার সে  আেরা িকছু কথা আেছ।’

আিমও ত েপােশ বসলাম। গ াপদ বলল—’আমার বািড়ওয়ালা কাশীপুের থােক ,
লাকটা ভাল নয়। স যিদ জানেত পাের। আিম অন  কাউেক ঘের বিসেয় একমােসর জন
বাইের গিছ। তাহেল হা ামা বাধােত পাের। তাই আপনােক একিট কাজ করেত হেব। যিদ
কউ আপনার নাম িজে স কের , আপিন বলেবন–গ াপদ চৗধুরী। লােক ভাবেব। আিম
দািড় কািমেয় ফেলিছ।’

েন আমার খুব মজা লাগল , বললাম–’ বশ তা , এ আর বিশ কথা িক?’
তারপর রামচতুর চা জলখাবার িনেয় এল; গ াপদ আমােক জলেযাগ কিরেয় উেঠ

পড়ল , বলল— আ া , এবার তাহেল আিম চিল। আমার িজিনসপ  ঘের রইল। িনি
মেন বাস ক ন! নম ার।’

দার পয  িগেয় গ াপদ িফের এল , বলল–’একটা কথা বলা হয়িন। যখন ঘের
থাকেবন, মােঝ মােঝ জানলা খুেল রা ার িদেক তাকােবন; ল  করেবন রা া িদেয় লাল
কাট পরা কােনা লাক যায় িকনা। যিদ দখেত পান , তািরখ আর সময়টা িলেখ রাখেবন।
কমন?

‘আ া।’
গ াপদ চেল গল। আমার সে হ হেলা তার মাথায় িছট আেছ। িক  থাকুক িছট ,

লাকটা ভাল। আিম বশ আরােম রইলাম। রামচতুর আমার সবা কের। আিম সকাল
িবেকল এিদক-ওিদক ঘুের বড়াই , দুপুের আর রাে  ঘের থািক। মােঝ মােঝ জানলা িদেয়
মুখ বািড়েয় দিখ , রা া িদেয় লাল কাট পরা কউ যাে  িকনা। লাল কাট পের
কলকাতার রা ায় কউ ঘুের বড়ােব এ যন ভাবাই যায় না। তবু গ াপদ যখন বেলেছ ,
হেবও বা।

হ াখােনক বশ আরােম কেট গল।
আজ সকােল খবেরর কাগেজর অিফেস গছলাম বােনর পা  স ে  একটা

িব াপন িদেত। িফের এেস খাওয়া-দাওয়া সের ত েপােশ লাম। রামচতুর চেল গল।
ঘুম ভাঙল আ াজ প েন িতনেটর সময়। িবছানা থেক উেঠ জানলা খুেল িদলাম।

জানলার সামেন দাঁিড়েয় রা ার িদেক তািকেয়িছ , হঠাৎ মাথাটা ঝনঝিন কের উঠল , উলেট
মেঝর ওপর পেড় গলাম। তারপর আর িকছু মেন নই , অসহ  য ণায় অ ান হেয়
পড়লাম।



হাসপাতােল ান হেলা। মাথায় পাগিড় বঁেধ েয় আিছ! ক নািক আমার মাথা
ল  কের ব ুক ছঁুেড়িছল , ব ু েকর িল আমার খুিলর ওপর আঁচড় কেট চেল
গেছ।–‘কী ব াপার বলুন দিখ ব ামেকশবাবু?’

‘ সটা বুঝেত সময় লাগেব। আপিন এখন িব াম ক ন।’ ব ামেকশ উেঠ দাঁড়াল।
 
পরিদন বলা সােড় দশটা নাগাদ রাখালবাবু ব ামেকেশর বািড়েত এেলন।

ব ামেকশ তার অিফস ঘের বেস। অলসভােব খবেরর কাগেজর িব াপন পড়িছল ,
রাখালবাবুেক একিট িসগােরট িদেয় বলল— ‘নতুন খবর িকছু আেছ নািক?’

রাখালবাবু িসগােরট ধিরেয় বলেলন–’রামচতুর পািলেয়েছ।’
‘রামচতুর! ও— সই চাকরাটা।’
‘হাঁ। কাল িবেকলেবল পুিলসেক খবর িদেয় সই য গা-ঢাকা িদেয়েছ তােক আর

পাওয়া যাে  না।’
‘সিত ই রাম-চতুর। পুিলেসর হা ামায় থাকেত চায় না। এত ণ বাধ হয় বহার

েদেশ িফের িগেয় ভু া পুিড়েয় খাে । আর িকছু?’
‘বািড়ওয়ালােক কাশীপুর থেক খঁুেজ বার কেরিছ। আজ সকােল তােক হাসপাতােল

িনেয় িগেয়িছলাম। অেশাক মাইিতেক দেখ বলল , এই গ াপদ চৗধুরী; তারপর গলার
আওয়াজ েন বলল , না গ াপদ নয় , িক  চহারার খুব িমল আেছ।’

এই পয  েন ব ামেকশ বলল— ‘গ াপদ চৗধুরীর সে  অেশাক মাইিতর চহারার
িমল আেছ?’

রাখালবাবু বলেলন–’হ াঁ , গ াপদ বেলিছল তার ভােয়র সে  িমল আেছ , গ াপদ
এবং তার ভােয়র চহারা যিদ এক রকম হয়–‘

‘গ াপদর দািড়টা মিক মেন হে ।’
‘আমারও তাই মেন হে । িক  তার উে শ  িঠক বাঝা যাে  না। অেশাক

মাইিতেক এেন িনেজর বাসায় ভুলল কন? িনেজর নামটাই বা তােক দান ক ল কন?
আসল কারণটা কী?’

ব ামেকশ িক-একটা বলেত িগেয় থেম গল , তারপর অলস কে  বলল— ‘িচ ার
কথা বেট। আসল গ াপদ বাধ কির এখেনা িন েদশ।’

‘হ াঁ। তার ঘেরর আলমাির থেক িকছু কাগজপ  পাওয়া গেছ , তা থেক জানা
যায়। স কলকাতায় এক লাহার কারখানায় কাজ কের , স িত একমােসর ছুিট িনেয়
অদৃশ  হেয়েছ।’

‘ িলটা কাথা থেক এেসিছল জানা গেছ?’
‘সামেনর বািড় থেক। রা ার ওপাের একটা পােড়া বািড় িকছুিদন থেক খািল পেড়

আেছ , তার দাতলার জানলা থেক কউ িল ছুেড়িছল। পােড়া বািড়র ঘেরর মেধ
কেয়কটা তাজা আঙুেলর ছাপ পাওয়া গেছ , িক  কির আঙুেলর ছাপ তা সনা  করার
উপায় নই।’

ব ামেকশ িকছু ণ সংবাদ িলেক এক  কের মেনর মেধ  রাম ন করল , তারপর
বলল—‘রহস টা িকছু পির ার হেলা?’

রাখালবাবু িসগােরেট দুেটা ল া টান িদেয় সটােক অ াশ- র ওপর িনিবেয় িদেলন ,
আে  আে  ধাঁয়া ছেড় বলেত আর  করেলন–‘গ াপদ চৗধুরীর দািড় য নকল দািড়
তার একটা জারােলা মাণ , তার বািড়ওয়ালা তার মুেখ কখেনা দািড়- গাঁফ দেখিন; আিম
তােক িজে স কেরিছলাম। তাহেল  উঠেছ , গ াপদ ছ েবেশ বড়ায় কন। একটা
কারণ এই হেত পাের য , স ছ েবেশ কােনা তর অপরাধ করেত চায়। তারপর



একিদন হাওড়া শেন স অেশাক মাইিতেক দখেত পায় , িনেজর চহারার সে  সাদৃশ
দেখ তােক ভুিলেয় িনেজর বাসায় এেন বসায় , তারপর িনেজ গা-ঢাকা দয়। হয়েতা স
িনেজই সামেনর বািড় থেক অেশাকেক খুন করার চ া কেরিছল , যােত লােক মেন কের
য , গ াপদই মেরেছ। হয়েতা এইভােব স জীবনবীমার টাকা সং হ করেত চেয়িছল। যাই
হাক , এখন অব া দাঁিড়েয়েছ এই য , তার পিরচয় এবং বতমান িঠকানা আমরা জািন না;
স অেশাক মাইিতেক খুন করবার চ া কেরিছল িকনা তা িন য়ভােব জািন না , কারণ তার
কাগজপে র মেধ  জীবনবীমার পিলিস পাওয়া যায়িন। এখন কতব  িক?’

ব ামেকশ একটু ভেব বলল— ‘মীরােট খাঁজখবর নওয়া হেয়েছ?’
রাখালবাবু বলেলন–‘অেশাক মাইিতেক িদেয় মীরােট তার মা’র নােম টিল াম

কিরেয়িছ। এখেনা জবাব আেসিন। কন , আপিন িক অেশাক মাইিতেক সে হ কেরন?’
‘অেশাক মাইিতেক বড় বিশ ভাল মানুষ বেল মেন হয়। স হয়েতা সিত  কথাই

বলেছ , িক  তার কােনা সমথন নই। রামচতুর সমথন করেত পারত , িক  স
পািলেয়েছ। —যাক , গ াপদ কাথায় কাজ কের?’

‘কলকাতার উপকে  একটা লাহার কারখানা আেছ সইখােন।’ রাখালবাবু পেকট
থেক নাটবুক বার কেরপ পড়েলন–‘Scrap Iron & Steel Factory Ltd.’

‘ সখােন খাঁজ িনেল িকছু খবর পাওয়া যেত পাের।’
‘ সখােন যাব বেলই বিরেয়িছ। আপিন আসেবন সে ?’
‘যাব। বািড়েত বকার বেস থাকার চেয় ঘুের বড়ােল া  ভাল থােক।’
 
কলকাতার দি ণ সীমানার বাইের িবেঘ দুই জিমর ওপর লাহার কারখানা। জিমর

এধাের ওধাের কেয়কটা কেরােগট িটেনর উঁচু ছাউিন , তােদর ফাঁেক ফাঁেক এখােন ওখােন
পীকৃত জং-ধরা ঝুেনা পুরেনা লাহা। চািরিদেক কমীেদর তৎপরতা দেখ মেন হয়

কারখানার কাজ চালু আেছ। ফটেকর পােশ একিট ছাট পাকা বািড় , এিট কা ািনর
অিফস।

রতনলাল কাপিড়য়া অিফস ঘের িছেলন। রতনলাল মােড়ায়ারী হেলও িতন পু ষ
ধের বাংলােদেশ আেছন , ায় বাঙালী হেয় গেছন; পির ার বাংলা বেলন। দু’জনেক সামেন
বিসেয় পান িসগােরট িদেলন , বলেলন—‘ কুম ক ন।’

রাখালবাবু একবার ব ামেকেশর পােন তািকেয়  আর  করেলন , ব ামেকশ চুপ
কের বেস নেত লাগল।–

‘গ াপদ চৗধুরী এখােন কাজ কের?’
‘হ াঁ। উপি ত ছুিটেত আেছ।’
‘ স কী কাজ কের?
ইেলকি ক ফােনেসর ম ার।’
‘ স কােক বেল?’
‘আজকাল ইেলকি ক আ েন লাহা গলােনা হয়। য লাক এই কাজ জােন তােক

ম ার বেল। গ াপদ আমার সদার ম ার। স ছুিটেত গেছ বেল আমার একটু অসুিবেধ
হেয়েছ। তার অ ািসে  দু’জন আেছ বেট , কােনা মেত কাজ চািলেয় িনে । আমােদর
দেশ ভাল ম ার বিশ নই , য দু’চারজন আেছ , গ াপদ তােদর একজন।’

‘তাই নািক! স ছুিট িনল কন?’
‘তার একমাস ছুিট পাওনা হেয়িছল। মেন হে  যন বেলিছল ভারত ভমেণ যােব;

আজকাল সব শাল ন হেয়েছ সারা দশ ঘুিরেয় িনেয় বড়ায়।’
‘হ াঁ। ওর আ ীয় জন কউ আেছ?’



‘ বাধ হয়না। একলা থাকত।’
‘ওর ভাব-চির  কমন?’
‘খুব কােজর লাক। বুি সুি  আেছ। হাঁিশয়ার।’
রাখালবাবু ব ামেকেশর পােন তাকােলন। ব ামেকশ যন িঝিমেয় পেড়িছল , একটু

সজাগ হেয় বলল— ‘গ াপদর কােনা শ  আেছ িকনা। আপিন জােনন?’
রতনলাল ভু  তুলেলন-‘শ ! কই , গ াপদর শ  আেছ এমন কথা তা কখেনা

িনিন-ওঃ!’
িতিন হঠাৎ হেস উঠেলন–’একজেনর সে  গ াপদর শ তা হেয়িছল , স এখন

জেল।’
‘িতিন ক?’
‘তার নাম নেরশ ম ল। িতন বছর আমার সদার ম ার িছল , গ াপদ িছল তার

অ ািসে । দু’জেনর মেধ  িখিটিমিট লেগ থাকত। নেরশ িছল রাগী , আর গ াপদ িমটিমট
ব াত। িক  দু’জেনই সমান কােজর লাক। আিম মজা দখতাম। তারপর হঠাৎ একিদন
নেরশ একজনেক খুন কের বসল। গ াপদ তার িব ে  সা ী িদল। নেরেশর জল হেয়
গল।’

‘খুেনর জেন  জল! কতিদেনর ময়াদ জােনন?’
‘িঠক জািন না। চার পাঁচ বছর হেব। নেরশ জেল যাবার পর গ াপদ সদার ম ার

হেয় বসল।’ বেল রতনলাল হা হা শে  হাসেলন। 
ব ামেকশ হািসমুেখ উেঠ দাঁড়াল–’আপনােক অেনক িবর  কেরিছ , এবার উিঠ।

একটা কথা–গ াপদেক আপিন শষবার দেখেছন কেব?’
‘িদন বােরা- চা  আেগ।’
‘তখন তার মুেখ দািড় িছল?’
‘দািড়! গ াপদর কি নকােলও দািড় িছল না।’
‘ধন বাদ।’
রা ায় বিরেয় রাখালবাবু  করেলন–‘অতঃপর?’
ব ামেকশ বলল–’অতঃপর অ কাের হাতেড় বড়ােনা ছাড়া আর তা কােনা রা া

দখিছ না।–এক কাজ করা যেত পাের। চার পাঁচ বছর আেগ নেরশ ম ল খুন কের জেল
িগেয়িছল; তার িবচােরর দিললপ  আদালেতর দ র থেক তুিম িন য় যাগাড় করেত
পারেব। অ ত হািকেমর রায়টা যাগাড় কর। সটা পেড় দখেল হয়েতা িকছু হিদস পাওয়া
যােব।’

রাখালবাবু বলেলন–’ বশ , রায় যাগাড় করব। নই কাজ তা খাই ভাজ। কাল
সকােল আপিন খবর পােবন।’

ব ামেকশরা ায় মাস ছেয়ক হেলা কয়াতলার নতুন বািড়েত এেসেছ। বািড়িট
ছাট , িক  দাতলা। নীেচ িতনিট ঘর , ওপের দু’িট। সত বতী এই বািড়িট িনেয় সারা ণ
যন পুতুল খলা করেছ। আনে র শষ নই; এটা সাজাে  , ওটা গাছাে  , িনেজর হােত
ঝাঁট িদে  , ঝাড়- পাছ করেছ। ব ামেকশ িক  িনিবকার , শাল ােমর শায়া-বসা বাঝা যায়
না।

পরিদন িবেকলেবলায় ব ামেকশ তার বসবার ঘেরর জানলায় দাঁিড়েয় রা ার িদেক
তািকেয় িছল , দখিছল লাল কাট পরা কােনা লাক চােখ পেড় িক না। কেয়কিট লাল
শািড় পরা মিহলা গেলন , দু’ একিট লাল ক পরা খাকাথুিকেকও দখা গল , িক  লাল
কাট পরা বয়  পু ষ একিটও দৃি েগাচর হেলা না। অনুমান হয় আজকাল লাল কাট পের
কােনা পু ষ কলকাতার রা ায় বেরায় না।



এই সময় টিলেফান বাজল। রাখালবাবু বলেলন–’ ব ামেকশদা , মামলার রায়
পেয়িছ। পেড় দখলাম আমােদর কােজ লাগেত পাের এমন িকছু নই। িপওেনর হােত
পািঠেয় িদি  , আপিন পেড় দখুন।’

আধা ঘ া পের থানা থেক কনে বল এেস রায় িদেয় গল। আিলপুর আদালেতর
জজ সােহেবর রায় , কড়া সরকারী কাগেজ বাজা  নকল। পেনেরা- ষাল পৃ া। ব ামেকশ
িসগােরট ধিরেয় পড়েত বসল।

রােয়র আরে  জজ সােহব ঘটনার বয়ান কেরেছন। তারপর সা ী-সাবুেদর
আেলাচনা কের দ া া িদেয়েছন। রােয়র সারাংশ এই;

‘আসামী নেরশ ম ল, বয়স ৩৯। Scrap Iron & Steel Factory Ltd. নামক
লাহার কারখানায় কাজ কের। অপরাধ–রা ায় একজন িভ ু কেক খুন কিরয়ােছ। িপনাল
কােডর ৩০৪/৩২৩ ধারা অনুযায়ী দায়রা সাপদ হইয়ােছ।

‘ ধান সা ী গ াপদ চৗধুরী এবং অন ান  সা ীর এজাহার হইেত জানা যায় য ,
আসামী অত  বদরাগী ও কলহি য়। ঘটনার িদন িবকাল আ াজ পাঁচটার সময় আসামী
নেরশ ম ল ও সা ী গ াপদ চৗধুরী একসে  কম ল হইেত বাসায় িফিরেতিছল। দু’জেন
পূেবি  লাহার কারখানায় কাজ কের , গ াপদ চৗধুরী নেরশ ম েলর সহকারী।

‘পথ চিলেত চিলেত বাজােরর িভতর িদয়া যাইবার সময় নেরশ সামান  কারেণ
গ াপদর সে  ঝগড়া জুিড়য়া িদল; তখন গ াপদ তাহার সে  সে  না িগয়া িপছাইয়া গল;
নেরশ আেগ আেগ চিলেত লািগল , গ াপদ তাহার িবশ গজ। িপছেন রিহল।

‘এই সময় একটা কাট-প া  পরা মা াজী িভ ু ক নেরেশর িপছেন লািগল , িভ া
চািহেত চািহেত নেরেশর সে  সে  চিলল। িভ ু কটার চহারা জীণ শীণ , িক  স
ইংরািজেত কথা বেল। বাজাের অেনেকই তাহােক িচিনত।

‘গ াপদ তাঁহােদর িপছেন যাইেত যাইেত দিখল , নেরশ ু ভােব হাত নািড়য়া
তাহােক তাড়াইবার চ া কিরেতেছ , িক  িভ ু ক তাহার স  ছািড়েতেছ না। তারপর হঠাৎ
নেরশ পােশর িদেক িফিরয়া িভ ু েকর ‘গােল সেজাের একটা চড় মািরল। িভ ু ক রা ার
উপর পিড়য়া গল। নেরশ আর সখােন দাঁড়াইল না , গট গঢ় কিরয়া চিলয়া গল।

‘গ াপদ িবশ গজ। িপছন হইেত সবই দিখয়ািছল , স তাড়াতািড় আিসয়া দিখল
িভ ু ক অনড় পিড়য়া আেছ; তারপর তাহার নািড় িটিপয়া দিখল স মিরয়া িগয়ােছ।
ডা ােরর িরেপাট থেক জানা যায় তাহার াণশি  বিশ িছল না , অ  আঘােতই মৃতু
হইয়ােছ।

‘ইিতমেধ  আরও অেনক লাক আিসয়া জুিটয়ািছল; তাহােদর মেধ  কহ কহ
নেরশেক চড় মুি  দিখয়ািছল। তাহারা পুিলস খবর িদল। পুিলস নরেশরর বাসায় িগয়া
তাহােক ার কিরল।

‘পুিলেসর পে  এই মামলায় যাহারা সা ী িদয়ােছ তাহারা সকেলই িনরেপ  , কবল
গ াপদ ছাড়া। আসামী অপরাধ অ ীকার কিরয়ােছ; তাহার ব ব –গ াপদ তাহার শ  ,
তাহােক সরাইয়া কমে ে  তাহার ান অিধকার কিরেত চায়; তাই স িমথ া মামলা
সাজাইয়া তাহােক ফাঁসাইয়ােছ।

‘এ কথা সত  য সা ী গ াপদ িনঃ াথ ব ি  নয়; িক  অন  সা ীেদর সে  তাহার
এজাহার িমলাইয়া দিখেল ই তীয়মান হয় য , গ াপদর সা  িমথ া নয়।

‘এ অব ায় আসামীেক দাষী সাব  কিরয়া অিন াকৃত হত ার জন  ৩০৪ ধারা
অনুসাের ৩ বৎসর স ম কারাদ  ধায হইল।’

ব ামেকেশর রায় পড়া যখন শষ হেলা তখন স া নেমেছ , ঘর অ কার হেয়
গেছ। ব ামেকশ অেনক ণ অ কাের চুপ কের বেস রইল , তারপর আেলা জেল



টিলেফান তুেল িনল–
‘রাখাল! রায় পড়লাম।’
‘িকছু পেলন?’
‘একটা রাগী মানুেষর চির  পলাম।’
‘তাহেল রায় পেড় কােনা লাভ হেলা না?’
‘বলা যায় না।— যখােন দিখেব ছাই , উড়াইয়া দখ তাই , পাইেল পাইেত পার

লুকােনা রতন।’
‘তা বেট।’
‘ভাল কথা , পােড়া বািড়েত য আঙুেলর ছাপ পাওয়া িগেয়িছল তার ফেটা নওয়া

হেয়েছ?’
‘হেয়েছ।’
‘গ াপদ চৗধুরীর পা া পাওয়া যায়িন?’
‘না। ভারত মেণর যত শাল ন আেছ তােদর অিফেস খাঁজ িনেয়িছলাম।

িক  গ াপদ চৗধুরী নােম কােনা যা ীর নাম নই।’
‘ ঁ। হয়েতা ছ নােম িগেয়েছ।’
‘িকংবা যায়িন। কলকাতােতই কাথাও লুিকেয় বেস আেছ।’
‘তাও হেত পাের। আর কােনা নতুন খবর আেছ?’
‘এইমা  মীরাট থেক ‘তার’ এেসেছ। অেশাক মাইিত খাঁিট মীরােটর লাক। ওখােন

কােনা জাল-জু ু ির নই।’
‘ভাল; আর িকছু।’
‘নতুন খবর আর িকছু নই। এখন কতব  িক বলুন!’
‘কতব  িকছু ভেব পাি  না। একটা কথা। নেরেশর জেলর ময়াদ এতিদেন

ফুিরেয় আসার কথা , স জল থেক বিরেয়েছ িকনা খবর িনেত পার?’
‘পাির। কাল সকােল খবর পােবন।’
 
পরিদন বলা ন’টার সময় রাখালবাবু ব ামেকেশর কােছ এেলন। মুখ গ ীর।

বলেলন–‘ব াপার তর। দড়মাস আেগ নেরশ ম ল জল থেক ছাড়া পেয়েছ। জেল
ভাল ছেল সেজ িছল তাই িকছু িদেনর রয়াত পেয়েছ।’

ব ামেকশ বলল–’ ঁ। জল থেক বিরেয় স কাথায় গেছ স ান পেয়ছ?’
‘তার পুেরােনা বাসায় যায়িন। কারখানােতও যায়িন , কাল রতনলাল কাপিড়য়ার মুেখ

তা জানেত পেরিছ। সুতরাং স ডুব মেরেছ।’
ব ামেকশ একটু চুপ কের থেক বলল–‘ব াপারটা এখন পির ার হে । নেরেশর

মেন যিদ পাপ না থাকেব তাহেল স ডুব মারেব কন? স রতনলােলর কােছ িগেয়
চাকিরটা আবার িফের পাবার চ া করত।’

‘আমারও তাই মেন হয়।’
‘গ টা এখন কালানু েম সাজােনা যেত পাের।–নেরশ ম ল রাগী এবং ঝগড়ােট ,

গ াপদ িমটিমেট শয়তান। দু’জেন এক কারখানায় কাজ করত; দু’জেনর মেধ  িখিটিমিট
লেগই থাকত। গ াপদর মতলব নেরশেক সিরেয় িনেজ তার জায়গায় বসেব। িক
নেরশেক সরােনা সহজ নয় , স কােজর লাক।

‘হঠাৎ গ াপদ সুেযাগ পেয় গল। নেরশ রা ায় একটা িভিখিরেক চড় মের শষ
কের িদল। আর যায় কাথায়! গ াপদ নেরশেক ফাঁিসকােঠ ঝালাবার জেন  উেঠ-পেড়
লাগল।



‘নেরেশর িক  ফাঁিস হেলা না। স দাষী সাব  হেলও তার িতন বছর কারাদ
হেলা। গ াপদর পে  একটা মে র ভাল , স কারখানায় সদর মা ার হেয় বসল। নেরশ
জেল গল।

িনেরশ লাকটা ধু বদেমজাজী নয় , স মেনর মেধ  রাগ পুেষ রােখ। জেল যাবার
সময় স বাধ হয় িত া কেরিছল , গ াপদেক খুন কের িতিহংসা সাধন করেব। িতন
বছর ধের স এই িতিহংসার আ েন ঘৃতা িত িদেয়েছ।

‘গ াপদ জানত নেরেশর িতন বছেরর জল হেয়েছ , স তে তেক িছল। তাই নেরশ
যখন ময়াদ ফুরবার আেগই জল থেক ব ল , গ াপদ জানেত পারল। তার ােণ ভয়
ঢুকল। হয়েতা স দেখিছল নেরশ তার বাসার আেশপােশ ঘুের বড়াে  িকংবা সামেনর
পােড়া বািড় থেক উিকঝুিক মারেছ। গ াপদ িঠক করল িকছুিদেনর জেন  বাসা থেক
উধাও হেব।

‘ স কারখানা থেক একমােসর ছুিট িনল এবং একটা দািড় যাগাড় কের তাই পের
ঘুের বড়ােত লাগল , যােত নেরশ তােক দখেলও িচনেত না পাের। গ াপদ বাধহয় সিত ই
ভারত ভমেণ যাবার মতলব কেরিছল , তারপর হঠাৎ একিদন হাওড়া শেন অেশাক
মাইিতর সে  দখা হেয় গল। স দখল। অেশাক মাইিতর চহারা অেনকটা তার িনেজর
মত।

‘গ াপদ লাকটা মহা ধূত। তার মাথায় বুি  খেল গল , অেশাক মাইিতেক যিদ
কােনামেত িনেজর বাসায় এেন তুলেত পাের তাহেল নেরশ ভুল কের তােকই খুন করেব
এবং ভাবেব , গ াপদেক খুন কেরেছ। গ াপদ িনরাপদ হেব , তােক আর ােণর ভেয়
পািলেয় বড়ােত হেব না। চাকিরটা অবশ  যােব; িক  াণ আেগ , না চাকির আেগ? গ াপদ
িন য় বুেঝিছল য , নেরশ তােক সামেনর জানলা থেক িল কের মারেব।

‘এবার নেরেশর িদকটা ভেব দখা যাক। নেরশ জল থেক বিরেয় একটা িপ ল
যাগাড় কেরিছল। পুেরােনা বাসায় িফের যাবার কােনা মেন হয় না , স অন  কাথাও আড়া
গেড়িছল এবং গ াপদর বাসার সামেন পােড়া বািড়টায় যাতায়াত কেরিছল। তার বাধ হয়
মতলব িছল গ াপদ কখেনা তার জানলা খুেল দাঁড়ােল স রা ার ওপর থেক তােক িল
কের মারেব , তারপর কলকাতা ছেড় অন  কাথাও চেল যােব। গ াপদ খুন হবার পর
কলকাতা শহর আর তার পে  িনরাপদ নয় , পুিলস তােক সে হ করেত পাের।

‘যােহাক , গ াপদ অেশাক মাইিতেক িনেজর বাসায় বিসেয় লাপাট হেলা। অেশাক
মাইিতেক উপেদশ িদেয় গল , স যন মােঝ মােঝ িজানলা খুেল ল  কের , রা া িদেয়
লাল কাট পরা কউ যায় িক না। লাল কাট পরা মানুষটা িনছক ক না; আসল উে শ
অেশাক মাইিত জািনলা খুেল দাঁড়ােব এবং নেরশ সামেনর জানলা থেক তােক িল
করেব।

‘সবই িঠক হেয়িছল। িক  একটা চুক হেয় গল; অেশাক মাইিত আহত হেলা , মরাল
না। স পুিলসেক সব ঘটনা বলল। এখন গ াপদ আর নেরশ দু’জেনর অব াই সমান , ওরা
কউ আর আ কাশ করেত পাের না। খবেরর কাগেজ সংবাদ ছাপা হেয়েছ , দু’জনেকই
পুিলস খঁুেজ বড়াে ।

িনেরশ অবশ  আইনত অপরাধী , স খুন করবার চ া কেরিছল। িক  গ াপদ
লাকটা মহা পাষ ; জেন েন স একজন িনরীহ লাকেক অিনবায মৃতু র মুেখ ঠেল
িদেয়িছল। িক  স যিদ ধরাও পেড় তােক শাি  দওয়া যােব িক না সে হ।’

ব ামেকশ চুপ করল। রাখালবাবুও নীরেব িকছু ণ টিবেলর ওপর আঙুল িদেয়
আিকেজাক কেট বলেলন–‘তা যন হেলা। িক  যােক আইনত শাি  দওয়া যােব তােক
ধরবার উপায়। িক বলুন!’



আবার খািনক ণ চুপ কের থেক ব ামেকশ বলল–’একমা  উপায়–িব াপন।’
‘িব াপন!’
‘হ াঁ।–পুকুের িছপ ফেল বেস থাকা। মাছ যিদ টাপ গেল তেবই তােক ধরা যােব।’
িতন িদন পের কলকাতার দুইিট ধান সংবাদপে  িব াপন ব ল :

বে  ীল ফাউি  িলিমেটড–
আমােদর বে র কারখানার জন  অিভ  ইেলকি ক ম ার চাই।
বতন-৭০০-২৫-১০০০্ ।
শংসাপ  সহ দখা ক ন।

গিড়য়াহাট বাজােরর কােছ রা ার উপর একিট ঘর , তার মাথার উপর সাইনেবাড
ঝুলেছ—

বে  ীল ফাউি  িলিমেটড ( া  অিফস)।
ঘেরর মেধ  একিট টিবেলর সামেন রাখালবাবু বেস আেছন , তাঁর পিরধােন সাদা

কাপড়েচাপড়। িতিন অত  মেনােযােগর সে  নিথপ  দখেছন। অদূের অন  একিট ছাট
টিবেল ব ামেকশ টাইপরাইটার িনেয় বেসেছ। ঘেরর দােরর কােছ তকমা-আঁটা একজন
বয়ারা। আর যারা আেছ তারা ভােব এিদেক ওিদেক আেছ , তােদর দখা যায় না।

থম িদন ব ামেকশ ও রাখালবাবু বলা দশটা থেক পাঁচটা পয  অিফস ঘের বেস
রইেলন , কােনা চাকির- াথ দখা করেত এল না। পাঁচটার সময় ঘেরর দাের তালা
লাগােত লাগােত রাখালবাবু বলেলন– ‘িব াপন চািলেয় যেত হেব।’

পরিদন একটা লাক দখা করেত এল। রাগা-পাটকা লাক , এক চেড় মানুষ মের
ফলেব এমন চহারা নয়। তার শংসাপ  দেখ জানা গল , তার নাম ফু  দ , স
একজন ইেলকি েকর িম ী। ইেলকি ক ম ােরর কাজ স কখেনা কেরিন বেট , িক
সুেযাগ পেল চ া করেত রাজী আেছ। রাখালবাবু তার নাম-ধাম িলেখ িনেয় িমি  কথায়
িবদায় িদেলন।

তৃতীয় িদন তৃতীয় হের একিট লাক দখা করেত এল। তােক দেখই রাখালবাবুর
িশরদাঁড়া শ  হেয় উঠল। মজবুত হাড়-চওড়া শরীর , গােয়র রং কােলা , চােখর কােণ
একটু রি মাভা; গােয় খািক কাট , মাথায় চুল ু -কাট কের ছাঁটা। স সতকভােব এিদক
ওিদক চাইেত চাইেত ঘের ঢুকল। রাখালবাবুর টিবেলর সামেন দিড়েয় ধরা-ধরা গলায়
বলল–’িব াপন দেখ এেসিছ।’

‘বসুন।’
লাকিট স পেণ সামেনর চয়াের বসল , একবার ব ামেকেশর িদেক তী  সতক

চাখ ফরাল। রাখালবাবু সহজ সুের বলেলন— ‘ইেলকি ক ম ােরর কােজর জন
এেসেছন?’

‘হ াঁ।’
‘সািটিফেকট এেনেছন?’
লাকিট খািনক চুপ কের থেক বলল–’আমার সািটিফেকট হািরেয় গেছ। িতন বছর

অসুেখ ভুেগিছ , কাজ ছেড় িদেত হেয়িছল। তারপর–সািটিফেকট হািরেয় ফেলিছ।’
‘আেগ কাথায় কাজ করেতন?’
‘নাগপুের একটা আয়রন ফাউি  আেছ , সখােন কাজ করতাম।– দখুন , আিম সিত ই

ইেলকি ক ম ােরর কাজ জািন। িব াস না হয় আিম িনেজর খরেচ বে  িগেয় তা মাণ
কের িদেত পাির।’

রাখালবাবু লাকিটেক ভাল কের দখেলন , তারপর বলেলন–’ স কথা ম  নয়। িক
আমােদর এটা া  অিফস , সেবমা  খালা হেয়েছ। আিম িনেজর দািয়ে  িকছু করেত



পাির না। তেব এক কাজ করা যেত পাের। আিম আজ বে েত হড অিফেস ‘তার করব ,
কাল িবেকল নাগাদ উ র পাব। আপিন কাল এই সমেয় যিদ আেসন–’

‘আসব , িন য় আসব।’ লাকিট উেঠ দাঁড়াল।
রাখালবাবু ব ামেকেশর িদেক তািকেয় বলেলন–‘ব ী , ভ েলােকর নাম আর িঠকানা

িলেখ নাও।‘
ব ামেকশ বলল–’আে ।’
নাম আর িঠকানা িদেত হেব েন লাকিট একটু থিতেয় গল , তারপর বলল–’আমার

নাম নৃিসংহ মি ক। িঠকানা ১৭ ন র কু  িম ী লন।’
ব ামেকশ নাম িঠকানা িলেখ িনল। ইিতমেধ  রাখালবাবু টিবেলর তলায় একিট 

বাতাম িটেপিছেলন , বাইের তাঁর সাে াপা েদর কােছ খবর িগেয়িছল য , ঘর থেক য
ব ি  ব েব তােক অনুসরণ করেত হেব। রাখালবাবু িনঃসংশেয় বুেঝিছেলন য , এই
ব ি ই নেরশ ম ল। িক  তােক ার করার আেগ তার বাসার িঠকানা পািকভােব জানা
দরকার। সখােন ব ুক পাওয়া যেত পাের।

িক  িকছুই েয়াজন হেলা না।
নেরশ দােরর িদেক পা বািড়েয়েছ এমন সময় আর একিট লাক ঘের েবশ

করল। নবাগতেক িচনেত িতলমা  িবল  হয় না , এেকবাের অেশাক মাইিতর যমজ ভাই।
সুতরাং গ াপদ চৗধুরী। আজ আর তার মুেখ দািড় নই।

গ াপদ নেরশেক দখার আেগই নেরশ গ াপদেক দেখিছল; বােঘর মত চাপা গজন
তার গলা থেক বিরেয় এল , তারপর স গ াপদর ঘােড়র ওপর লািফেয় পড়ল। দুহােত
তার গলা িটেপ ধের ঝাঁকািন িদেত িদেত বলেত লাগল— ‘ পেয়িছ তােক! শালা— শূয়ার
কা বা া— আর যািব কাথায়!’

রাখালবাবু ত পেকট থেক বাঁিশ বার কের বাজােলন। আরদািল এবং আর যসব
পুিলেসর লাক আনােচ-কানােচ িছল তারা ছুেট এল। গলা িটপুিন খেয় গ াপদর তখন
িজভ বিরেয় পেড়েছ। সকেল িমেল টানাটািন কের নেরশ আর গ াপদেক আলাদা করল।
রাখালবাবু নেরেশর হােত হাতকড়া পযােলন। বলেলন— নেরশ ম ল , গ াপদ চৗধুরীেক
খুেনর চ ার অপরােধ তামােক ার করা হেলা।’

নেরশ ম ল রাখালবাবুর কথা নেতই পল না , গ াপদর পােন আর  চ ু  মেল
গজরােত লাগল–‘হারামজাদা বইমান , তার বুক িচের র  পান করব–’

ব ামেকশ এত ণ বেসিছল , চয়ার ছেড় ওেঠিন। স এখন টিবেলর ওপর পা
তুেল িদেয় িসগােরট ধরাল।

রাখালবাবু তাঁর একজন সহকমীেক বলেলন–‘ধীেরন , এই নাও নেরশ ম েলর
িঠকানা। ওর ঘর খানাত াশ কর। স বত একটা িরভলবার িকংবা িপ ল পােব।—আমরা
এেদর দু’জনেক লক-আপ-এ িনেয় যাি ।’

গ াপদ মেঝায় বেস গলায় হাত বুেলাি ল , চমেক উেঠ বলল–’আমােক লক-আপ-
এ রাখেবন। আিম কী অপরাধ কেরিছ?’

রাখালবাবু বলেলন–‘তুিম অেশাক মাইিতেক খুন করাবার চ া কেরিছেল। তামার
অপরাধ িপনাল কােডর কান দফায় পেড় পাবিলক িসিকউটার তা ি র করেবন। ওেঠা
এখন। ‘

 
সে র পর ব ামেকেশর বসবার ঘের চােয়র পয়ালায় চুমুক িদেয় রাখালবাবু

বলেলন–’আ া ব ামেকশদা , নেরশ ম ল আর গ াপদ চৗধুরী–দু’জেনই চাকিরর খাঁেজ
আসেব আপিন আশা কেরিছেলন?’



ব ামেকশ বলল–’আশা কিরিন , তেব স াবনাটা মেনর মেধ  িছল। িক  ওরা য
একই সমেয় এেস গজ-ক েপর যু   কের দেব তা ক না কিরিন। ভালই হেলা ,
একই িছেপ জাড়ামাছ উঠল। — নেরশ ম েলর ঘরখানা ত াশ কের কী পেল?’

‘িপ ল পাওয়া গেছ। ওর িব ে  মামলা পাকা হেয় গেছ। এখন দখা যাক
গ াপদেক পাকড়ােনা যায় িক না। তােক হাজেত রেখিছ , আর িকছু না হাক , কেয়কিদন
হাজত-বাস কের পােপর ায়ি  ক ক।’

‘ ঁ। অেশাক মাইিতর খবর িক?’
‘ স এখেনা হাসপাতাল থেক বেরায়িন। ব েলও তােক এখন কলকাতায় থাকেত

হেব। স আমােদর ধান সা ী।‘
ব ামেকশ হঠাৎ হেস উঠল , বলল— ‘কথায় বেল , রাজায় রাজায় যু  হয় ,

উলুখাগড়ার াণ যায়। অেশাক মাইিত খুব বঁেচ গেছ। ও না বাঁচেল এমন রহস টা রহস ই
থেক যত।’



সজা র কাঁটা

উপ ম
ব াপারটা আর  হেয়িছল মাস িতেনক আেগ এবং কলকাতার দি ণ অ েলই আব

হেয় িছল।
গাল পােকর আড়-পার একটা রা ার কােণর ওপর একিট অ ায়ী চােয়র দাকান।

িদেনর আেলা ফাটবার আেগই সখােন চা তির হেয় যায়। মািটর ভাঁেড় গরম চা। সে
িব ু টও পাওয়া যায়। এই দাকােনর অিধকাংশ খেদর ট াকিস াইভার , বাস ক া র
ইত ািদ। যােদর খুব সকােল কােজ ব েত হয় তারা এই দাকােনর পৃ েপাষক।

বুেড়া িভিখির ফা রাম িছল এই দাকােনর খেদর। স রাে  ফুটপােথর একটা
ঘাঁেজর মেধ  েয় থাকত , ভার হেত না হেত দাকান থেক এক ভাঁড় চা আর দু’িট
িব ু ট িকেন তার িভ া ােন িগেয় বসত। ফা রােমর বয়স অেনক , উপর  স িবকলা  ,
তাই িদনাে  স এক টাকার বিশ রাজগার করত।

সিদন ফা ু ন মােসর তু েষ আকাশ থেক তখেনা কুয়াশার ঘার কােটিন , ফা রাম
দাকান থেক চােয়র ভাঁড় আর িব ু ট িনেয় িনেজর জায়গায় এেস বসল। চােয়র দাকােন
লাক থাকেলও রা ায় তখেনা লাক চলাচল আর  হয়িন।

ফা রােমর অভ াস , স রা ার িদেক িপছন িফের দয়ােলর িদেক মুখ িফিরেয় খায়।
স এক চুমুক চা খেয় িব ু েট একিট ছা  কামড় িদেয়েছ , তার মেন হল িপছেন কউ
এেস দাঁিড়েয়েছ। স িপছন িদেক ঘাড় ফরােলা , িক  ভােব িকছু দখবার আেগই স
িপেঠর িদেক কাঁটা ফাটার মত তী  ব থা অনুভব করল। অধভু  িব ু ট তার হাত থেক
পেড় গল। তারপর সব অ কার হেয় গল।

িভ ু ক ফা রােমর অপমৃতু েত িবেশষ হইচই হল না। িদেনর আেলা ফুটেল তার
মৃতেদহটা পথচারীেদর চােখ পড়ল , তারা মৃতেদহেক পাশ কািটেয় চেল গল। তারপর
লাশ ানা িরত হল। খবেরর কাগেজর এক কােণ খবরটা ব ল বেট , িক  সটা
মারণাে র বিশে র জেন । িভ ু েকর িপেঠর িদক থেক একটা ছয় ইি  ল া শজা র
কাঁটা তার দযে র মেধ  ঢুিকেয় দওয়া হেয়েছ।

সংবাদপে  যারা খবরটা পড়ল। তারা এই িনেয় একটু আেলাচনা করল। িভ ু কেক
ক খুন করেত পাের? হয়েতা অন  কােনা িভ ু ক খুন কেরেছ। িক  শজা র কাটা কন?
এ ে র সে াষজনক উ র নই। পুিলস এ ব াপার িনেয় বিশ িদন মাথা ঘামাল না।

মাসখােনক পের িক  িভ ু েকর অপমৃতু র কথাটা আবার সকেলর মেন পেড় গল।
আবার শজা র কাঁটা। রাে  রবী  সেরাবেরর একটা বি েত েয় একজন মুট-মজুর

ণীর লাক ঘুেমাি ল , আততায়ী কখন এেস িনঃশে  তার বুেকর বাঁ িদেক শজা র কাঁটা
িবঁেধ িদেয় চেল গেছ। সকালেবলা যখন লাশ আিব ৃ ত হল তখন মৃতেদহ শ  হেয় গেছ।
মৃেতর পিরচয় তখেনা জানা যায়িন।

এবার সংবাদপে র সামেনর িদেকই খবরটা ব ল এবং বশ একটু সাড়া জািগেয়
তুলল। ছারাজুিরর বদেল শজা র কাঁটা িদেয় খুন করার মােন িক! খুনী িক পাগল? েম
মৃত ব ি র পিরচয় ব ল , তার নাম ম লরাম; স সামান  একজন মজুর , তার থাকবার
জায়গা িছল না , তাই যখন যখােন সুিবধা হত। সখােন রাত কাটাত। তার শ  কউ িছল



না , অ ত খুন করেত পাের এমন শ  িছল না। পুিলস দু-চার িদন ত াশ কের হাল ছেড়
িদল।

তৃতীয় িদেনর ঘটনাটা হল আেরা দু’ হ ী পের। গরম পেড় গেছ , িদন বাড়েছ , রাত
কমেছ।

ণময় দােসর জীবেন সুখ িছল না। তাঁর একিট ছাট মিনহারীর দাকান আেছ ,
একিট ছাট পতৃক বা িভটা আেছ আর আেছ একিট চ  দা াল বউ। তার চি শ বছর
বয়েসও ছেল।পুেল হয়িন , হবার আশাও নই। তাই রেসর অভােব তাঁর জীবনটা িকেয়
ঝামা হেয় িগেয়িছল। িতিন লুিকেয় লুিকেয় মদ ধেরিছেলন। জীবন যখন কােয় যায় তখন
ওই ব িট নািক ক ণাধারায় নেম আেস।

রাি  আটটার সময় ণময়বাবু দাকান ব  কের বািড়র অিভমুেখ যা া কেরিছেলন।
বািড় িফের যাবার জেন  তাঁর ােণ কােনা উৎসাহ িছল না , বরং বািড় িফের িগেয় আজ
িতিন ীর কান লয় র মূিত দখেবন এই িচ ায় তাঁর পদে প ম র হেয় আসিছল।
তারপর সামেনই যখন মেদর দাকােনর দরজা খালা পাওয়া গল তখন সু ট কের সখােন
ঢুেক পড়েলন।

এক ঘ া পের দাকান থেক বিরেয় িতিন আবার গিড়য়ার িদেক চলেলন; ওই
িদেকই তাঁর বািড়। যেত যেত তাঁর পা একটু টলেত লাগল , িতিন বুঝেলন আজ মা া
একটু বিশ হেয় গেছ। ী যিদ বুঝেত পাের , যিদ মুেখ গ  পায়–

আেরা িকছু দূর যাবার পর রবী  সেরাবেরর রিলং আর  হল রা ার ডান পােশ।
পেথ লাকজন বিশ নই , লেকর অ কার এবং রা ায় আেলা িমেল একটা অ
কুজাঝিটকার সৃি  কেরেছ।

ণময়বাবু রা ার একটা িনিরিবিল অংেশ এেস লেকর িদেক মুখ কের দাঁড়ােলন ,
রিলং-এ হাত রেখ প াঁচার মত চ ু  মেল িভতেরর িদেক চেয় রইেলন।

একিট লাক ণময়বাবুর কুিড়-পঁিচশ হাত িপছেন আসিছল; স ণময়বাবুর
পদস ােরর টলমল ভাব ল  কেরিছল। তাই িতিন যখন রিলং ধের দাঁড়ােলন তখন সও
িবশ-পাঁিচশ হাত দূের দাঁিড়েয় পড়ল। িকছু ণ ি র দৃি েত তাঁেক িনরী ণ কের অলস পেদ
তাঁর িদেক অ সর হল।

লাকিট যখন ণময়বাবুর িপছেন এেস দাঁড়াল তখেনা িতিন িকছু জানেত পারেলন
না। লাকিট এিদক ওিদক চেয় দখল লাক নই। স পেকট থেক শলাকার মত একিট
অ  বার করল , অ িটেক আঙুল িদেয় শ  কের ধের ণময়বাবুর িপেঠর বা িদেক
পাঁজরার হােড়র ফাঁক িদেয় গভীরভােব িবিধেয় িদল। ণময়বাবুর গােয় মলমেলর পা ািব
িছল , শলাকা সটান তাঁর দযে র মেধ  েবশ করল।

ণময়বাবু পলেকর জেন  বুেক একটা তী  বদনা অনুভব করেলন , তারপর তাঁর
সম  অনুভূিত অসাড় হেয় গল।

অতঃপর খবেরর কাগেজ তুমুল কা  আর  হল। একটা বেহড পাগল শজা র
কাঁটা িনেয় শহরময় দািপেয় বড়াে  িক  অকমণ  পুিলস তােক ধরেত পারেছ না , এই
আে েপর উ া কলকাতার অিধবাসীেদর , িবেশষত দি ণ িদেকর অিধবাসীেদর গরম কের
তুলল। বঠেক বঠেক উে িজত জ না চলেত লাগল। স ার পর পােকর জনসমাগম ায়
শূেন র কাঠােত িগেয় দাঁড়াল।

এইভােব িদন দশ-বােরা কাটল। বলা বা ল  , আততায়ী ধরা পেড়িন , িক  উে জনার
আ ন ি িমত হেয় এেসেছ। একিদন ব ামেকেশর কয়াতলার বািড়েত রাি  সােড় ন’টার
পর ই েপ র রাখালবাবু এেসিছেলন , অিজতও উপি ত িছল; ভাবতাই শজা র কাঁটা
িনেয় আেলাচনা হি ল।



অিজত বলল ,–’িক  এত অ শ  থাকেত শজা র কাটা কন?’
রাখালবাবু িসগােরেটর ধাঁয়া ছাড়েত ছাড়েত আড়েচােখ ব ামেকেশর পােন

তাকােলন; ব ামেকশ গ ীর মুেখ বলল–’স বত আততায়ীর পাষা শজা  আেছ। িবনামূেল
কাঁটা পায় তাই ছারাছুিরর দরকার হয় না।’

অিজত বলল—’বােজ কথা বেল না। িন য় কােনা গূঢ় উে শ  আেছ। আ া
রাখালবাব্ু , এই য িতন-িতনেট খুন হেয় গল , আসামী িতনজন িক একজন সটা বুঝেত
পেরেছন?’

রাখালবাবু বলেলন—’একজন বেলই তা মেন হয়।’
ব ামেকশ বলল–’িতনজন হেতও বাধা নই। মেন কর , থেম একজন হত াকারী

িভিখিরেক শজা র কাঁটা িদেয় খুন করল। তাই দেখ আর একজন হত াকারীর মাথায়
আইিডয়া খেল গল , স একজন ঘুম  মজুরেক কাঁটা িদেয় খুন করল। তারপর–

‘আর বলেত হেব না , বুেঝিছ। িতন ন র হত াকারী তাই দেখ একজন
দাকানদারেক খুন করল।’

ব ামেকশ বলল–’স ব। িক  যা স ব তাই ঘেটেছ এমন কথা বলা যায় না। তার
চেয় ঢর বিশ ইি তপূণ কথা হে  , যারা খুন হেয়েছ তােদর মেধ  একজন িভিখির ,
একজন মজুর এবং একজন দাকানদার।’

‘এর মেধ  ইি তপূণ কী আেছ , আমার বুি র অগম । তামরা গ  কর , আিম েত
চললাম।’ অিজত উেঠ গল। তার আর রহস - রামাে র িদেক ঝাঁক নই।

রাখালবাবু ব ামেকেশর পােন চেয় মৃদু হাসেলন , তারপর গভীর হেয় বলেলন
—’সিত ই িক পাগেলর কাজ? নইেল িতনজন িবিভ  েরর লাকেক খুন করেব। কন?
িক  পাগল হেল িক সহেজ ধরা যত না?’

ব ামেকশ বলল–’পাগল হেলই ন ালা াপা হয় না। অেনক পাগল আেছ যারা এমন
ধূত য তােদর পাগল বেল চনাই যায় না।’

রাখালবাবু বলেলন—’তা সিত । ব ামেকশদা , আপিন যতাই িথওির তির ক ন ,
আপনার অ েরর িব াস একটা লাকই িতনেট খুন কেরেছ। আমারও তাই িব াস। এখন
বলুন দিখ , য লাকটা খুন কেরেছ স পাগল—এই িক আপনার অ েরর িব াস?’

ব ামেকশ ি ধাভের খািনক ণ চুপ কের রইল , তারপর িক একটা বলবার জেন  মুখ
তুেলেছ এমন সময় ত ে  টিলেফান বেজ উঠল। ব ামেকশ টিলেফান তুেল িনেয়
িকছু ণ নল , তারপর রাখালবাবুর িদেক এিগেয় িদেয় বলল–’ তামার কলা।’

ফান হােত িনেয় রাখালবাবু বলেলন-‘হ ােলা–’ তারপর অপর পে র কথা নেত
নেত তাঁর মুেখর ভাব বদেল যেত লাগল। শেষ-আ া , আিম আসিছ বেল িতিন আে

আে  ফান রেখ িদেলন , বলেলন–’আবার শজা র কাঁটা। এই িনেয় চার বার হল। এবার
উ  ণীর ভ েলাক। িক  আ য! ভ েলাক মারা যানিন। তাঁেক হাসপাতােল িনেয় যাওয়া
হেয়েছ।’

ব ামেকশ চয়ার থেক লািফেয় উেঠ বলল–’মারা যানিন?’ রাখালবাবু বলেলন—’না।
িক যন একটা রহস  আেছ। আিম চিল। আসেবন নািক?’ ব ামেকশ বলল—’অবশ ।’

কািহনী
দি ণ কলকাতার ইম ভেম  াে র নতুন রা ার ওপর একিট ছাট দাতলা

বািড়। বািড়র চািরিদেক বশ খািনকটা খালা জায়গা পাঁিচল িদেয় ঘরা। খালা জায়গায়
এখােন ওখােন কেয়কটা অনাদৃত ফুেলর গাছ।

বািড়িট িক  অনাদৃত নয়। বািড়র বিহর  যমন িফেক নীল রেঙ রি ত এবং সু  ,



িভতরিটও তমিন পির  িছমছাম। নীেচর তলায় একিট বসবার ঘর; তার সে  খাবার
ঘর , রা াঘর এবং চাকেরর ঘর। দাতলায় তমিন একিট অ র  বসবার ঘর এবং দু’িট
শয়নক । বছর চার-পাঁচ আেগ িযিন এই বািড়িট ৗঢ় বয়েস তির কিরেয়িছেলন িতিন
এখন গতাসু, তাঁর একমা  পু  দবািশস এখন স ীক এই বািড়েত বাস কের।

একিদন চে র অপরাে  দাতলার বসবার ঘের দীপা একলা বেস রিডও নিছল।
দীপা দবািশেসর বউ; মা  দু’মাস তােদর িবেয় হেয়েছ। দীপা একিট আরাম- কদারায়
হলান িদেয় পা ছিড়েয় বেস িছল। ঘের আসবাব বিশ নই; একিট নীচু টিবল িঘের
কেয়কিট আরাম- কদারা; দয়াল ঘঁেষ একিট ত েপাশ , তার ওপর ফরাশ ও মাটা
তািকয়া। এ ছাড়া ঘের আেছ রিডও াম এবং এক কােণ টিলেফান।

রিডও ােমর ঢাকিনর িভতর থেক গােনর মৃদু ন আসিছল। ঘরিট ছায়া  ,
দার জািনলা ভজােনা। দীপা চয়ােরর িপেঠ মাথাটা এিলেয় িদেয় চাখ বুেজ েয় িছল।
বািড়েত একলা তার সারা দুপুর এমিনভােবই কােট।

দীপার এই আলস িশিথল চহারািট দখেত ভাল লােগ। তার রঙ ফসিই বলা যায় ,
মুেখর গড়ন ভাল; িক  র ঋজু রখা এবং িচবুেকর দৃঢ়তা মুেখ একটা অ ত ািশত
বিল তা এেন িদেয়েছ , মেন হয়। এ মেয় সহজ নয় , সামান  নয়।

দয়ােলর ঘিড়েত ঠুং ঠুং কের পাঁচটা বাজল। দীপার চাখ দু’িট অমিন খুেল গল; স
ঘিড়র িদেক একবার তািকেয় রিডও ব  কের িদল , তারপর উেঠ বাইেরর দরজার িদেক
চলল। দরজা খুলেতই সামেন িসঁিড় নেম গেছ। দীপা িসঁিড়র মাথায় দাঁিড়েয় সামেনর
িদেক ঝুেক ডাকল-নকুল।’

নকুল বািড়র একমা  চাকর এবং পাচক , সােবক কাল থেক আেছ। স একতলার
খাবার ঘর থেক বিরেয় এেস উঁচু িদেক চেয় বলল—’হ াঁ বউিদ , দাদাবাবুর জলখাবার
তির আেছ।’

দীপা তখন গােয়র িশিথল কাপড়- চাপড় িছেয় িনেয় িসঁিড় িদেয় নামেত লাগল।
িসঁিড়র শষ ধােপ প েচেছ এমন সময় িকিড়ং িকিড়ং শে  সদর দরজার ঘি  বেজ
উঠল।

দীপা িগেয় দার খুেল িদল। কাট-প া  পরা দবািশস েবশ করল। দু’জেন
দু’জেনর মুেখর পােন তাকাল িক  তােদর মুেখ হািস ফুটল না। এেদর জীবেন হািস সুলভ
নয়। দীপা িন ৎসুক সুের বলল—’জলখাবার তির আেছ।’

দবািশস ক ের িশ তার েলপ মািখেয় বলল–’ বশ , বশ , আিম জামাকাপড়
বদেল এখনই আসিছ।’

স তরতার কের িসঁিড় িদেয় ওপের উেঠ গল। দীপা ম র পেদ খাবার ঘের িগেয়
টিবেলর এক পােশ বিসল।

ল ােট ধরেনর খাবার টিবল; চারজেনর মত জায়গা , গাদাগািদ কের ছ’জন বসা
চেল। দীপা এক াে  বেস দখেত লাগল , নকুল দু’িট েট খাবার সাজাে ; লুিচভাজা ,
আলুর দম , বািড়েত তির সে শ। নকুল মানুষিট বঁেট-খােটা , মাথার চুল পেকেছ , িক
শরীর বশ িনেটাল। বিশ কথা কয় না , িক  চাখ দু’িট সতক এবং িজ াসু। দীপা তার
িদেক তািকেয় তািকেয় ভাবেত লাগল-নকুল িন য়ই বুঝেত পেরেছ। তবু নকুেলর সামেন
ধাঁকার টািট সুড় রাখেত হয়। ধু নকুল কন , পৃিথবীসু  লােকর সামেন। িবিচ  তােদর
িববািহত ধুিত পা ািব পের দবািশস নেম এল। একহারা দীঘল চহারা , ফস সু  মুখ;
বয়স সাতাশ িক আটাশ। স টিবেলর অন  াে  এেস বসেতই নকুল খাবােরর ট এেন
তার সামেন রাখল , দীপার িদেক ঘাড় িফিরেয় বলল–’ তামােকও দব নািক বউিদ?

দীপা মাথা নেড় বলল–’না , আিম পের খাব।’ দবািশেসর সে  একসে  খাওয়া



এখেনা তার অভ াস হয়িন; তার বােপর বািড়েত অন  রকম রওয়াজ , পু ষেদর খাওয়া
শষ হেল তেব মেয়রা খেত বেস। দীপা সহেজ অভ াস ছাড়েত পাের না; তবু রাি র
আহারটা দু’জেন টিবেলর দু’ াে  বেস স  কের। নইেল নকুেলর চােখও বড় িবসদৃশ
দখােব।

িকছু ণ কােনা কথাবাতা নই; দবািশস একমেন লুিচ , আলুর দাম খাে ; দীপা যা-
হাক একটা কােনা কথা বলেত চাইেছ িক  কী বলেব ভেব পাে  না। িপছন থেক
নকুেলর সতক চ ু  তােদর ল  করেছ।

শষ পয  দবািশসই থম কথা কইল , সাজা হেয় বেস দীপার পােন চেয় একটু
হেস বলল–’আজ একটা নতুন ি ম তির কেরিছ।’

দবািশেসর কাজকম স ে  দীপা কখেনা ঔৎসুক  কাশ কেরিন। িক  এখন স
আ হ দিখেয় বলল–’তাই নািক? িকেসর ি ম?’

দবািশস বলল–’মুেখ মাখার ি ম।’
‘ও মা , সিত ? কমন গ ?’
‘তা আিম িক কের বলব। যারা মাখেব তারা বলেত পারেব।’
‘তা বািড়েত একটু যিদ আেনা , আিম মেখ দখেত পাির।’
দবািশস হািসমুেখ মাথা নাড়ল–’ তামার এখন মাখা চলেব না , অন  লােকর মুেখ

মািখেয় দখেত হেব মুেখ ঘা বেরায় িকনা। পরী া না কের বলা যায় না।’
‘কার মুেখ মািখেয় পরী া করেব?’
‘ফ া িরর দােরায়ান ফৗজদার িসং-এর মুেখ মািখেয় দখব। তার গােলর চামড়া

হািতর চামড়ার মত।’
দীপার মুেখ হািস ফুটল; স য নকুেলর সামেন অিভনয় করেছ তা ণকােলর জেন

িব রণ হেয়িছল , দবািশেসর মুেখর হািস তার মুেখ সং ািমত হেয়িছল।
আহার শষ কের দবািশস উঠল। দু’জেন খাবার ঘর থেক বিরেয় িসঁিড়র নীেচ

এেস দাঁড়াল। দবািশস হঠাৎ আ হভের বলল–’দীপা , আজ উৎপলা িসেনমােত একটা ভাল
ছিব দখাে । দখেত যােব?

দবািশস আেগ কখেনা দীপেক িসেনমায় িনেয় যাবার াব কেরিন; দীপার শরীেরর
িভতর িদেয় একটা বদু িতক িশহরণ বেয় গল। তারপরই তার মন শ  হেয় উঠল। স
অন  িদেক তািকেয় বলল-না , আিম যাব না।’

দবািশেসর মুখ ান হেয় গল , তারপর গভীর হেয় উঠল। স িকছু ণ দীপার।
পােন চেয় থেক বলল–’ভয় নই , িসেনমা-ঘেরর অ কাের আিম তামার গােয় হাত দব
না।’

আবার দীপার শরীর কঁেপ উঠল , িক  স আেরা শ  হেয় বলল—’না , িসেনমা
আমার ভাল লােগ না।’ এই বেল স িসঁিড় িদেয় ওপের উঠেত লাগল। দবািশস ওপর
িদেক তািকেয় কেনা গলায় বলল–’আিম নৃপিতদার বািড়েত যাি  , িফরেত সােড় আটটা
হেব।’

সদর দরজা খুেল দবািশস বাইের এল , দােরর সামেন তার িফেয়ট গািড়টা দাঁিড়েয়
আেছ; কাজ থেক িফের এেস স গািড়টা দােরর সামেন দাঁড় কিরেয় রেখিছল। ভেবিছল ,
িসেনমা দখেত যাবার াব করেল দীপা অমত করেব না। তার মন সহেজ িত  হয় না ,
আজ িক  তার মন িত  হেয় উঠল। এতটুকু িব াস দীপা তােক করেত পাের না! এই দু’
মাস দীপ তার বািড়েত আেছ , কােনা িদন কােনা ছুেতায় স দীপার গােয় হাত দয়িন ,
িনেজর দা ত  অিধকার জাির কেরিন। তেব আজ দীপা তােক এমনভােব অপমান করল
কন?



দবািশস গািড়র চালেকর আসেন বেস গািড়েত াট িদল। বািড়র িপছন িদেক গািড়
রাখার ঘর , সখােন গািড় রেখ স পােয় হঁেট ব ল। নৃপিত লাহার বািড় পাঁচ িমিনেটর
রা া। নৃপিতর বঠকখানায় রাজ স ার পর আ া বেস , দবািশস ায়ই সখােন যায়।

দীপা ওপর এেস আবার আরাম- ক ারায় এিলেয় পড়ল। তার মেনর মেধ  দশিদক
তালপাড় কের ঝড় বইেছ , সারা গােয় অসহ  ছ  ফটািন। অভ াসিবেশই স হাত বািড়েয়
রিডও াম চািলেয় িদল; কােনা একিট মিহলা ইিনেয়-িবিনেয় আধুিনক গান গাইেছন।
িকছু ণ শানার পর স রিডও ব  কের িদেয় চাখ বুেজ। চুপ কের রইল। িক  বুেকর
মেধ  ঝেড়র আফসািন কমল না। তখন স উেঠ অশা ভােব ঘরময় ঘুের বড়ােত লাগল ,
অ ু ট ের িনেজই িনেজেক  করল–’এভােব আর কত িদন চলেব?’

দীপা যিদ হালকা চিরে র মেয় হত , তাহেল তার জীবেন বাধ হয় কােনা ঝড়-
ঝাপটাই আসত না।

দীপা বেনদী বংেশর মেয়। একসময় খুব বালেবালাও িছল , তালুক-মুলুক িছল ,
এখন অেনক কেম গেছ; তবু মরা হািত লাখ টাকা। বালেবালাও কমেলও বংেশর
মযাদােবাধ আর গাঁড়ািম িতলমা  কেমিন। দীপার ঠাকুরদা উদয়মাধব মুখুেজ এখেনা বঁেচ
আেছন , িতিনই সংসােরর কতা। এক সময় একিট িবখ াত কেলেজর ি ি প াল িছেলন ,
হঠাৎ প ু হেয় পড়ার ফেল অবসর িনেত হেয়েছ। বািড়েতই থােকন এবং িনেজর শয়নক
থেক চ  দাপেট বািড় শাসন কেরন।

ঠাকুরদা ছাড়া বািড়েত আেছন দীপার বাবা-মা এবং দাদা। বাবা নীলমাধব বয়
লাক , কেলেজ অধ াপনা কেরন। মা গােবচাির ভালমানুষ , কা র কথায় থােকন না , নীরেব
সংসােরর কাজ কের যান। দাদা িবজয়মাধব দীপার চেয় চার-পাঁচ বছেরর বড় , স সং ৃ ত
ভাষায় এম-এ পাস কের কেলেজ অধ াপনার কােজ ঢাকবার চ া করেছ। দীপার বাবা
এবং দাদা দু’জেনই তজ ী পু ষ। িক  তাঁরা বািড়েত উদয়মাধেবর কুম বদবাক  মেন
কেরন এবং বাইের বংশ- গৗরেবর জ তুেল বড়ান। বংশটা একাধাের সে া  ,
উ িশি ত এবং াচীনপ ী।

এই বংেশর একমা  মেয় দীপা। তােক মেয়- ু ল থেক সীিনয়র কমি জ পাস
করােনা হেয়িছল। তারপর তার পড়া েনা ব  হল; তার জেন  পালিট ঘেরর ভাল পা
খাঁজা আর  হল। কাল ধেম তােক পদার মেধ  আব  রাখা গল না বেট , িক  একলা
বাইের যাবার কুম নই। বাইের যেত হেল বাপ িকংবা ভাই সে  থাকেব।

দীপা বািড়েতই থােক , গৃহকেম রা াঘের মােক সাহায  কের; অবসর সমেয় গ
উপন াস পেড় , রিডওেত গান শােন। িক  মন তার িবে ােহ ভরা। তার মেনর একটা
াধীন স া আেছ , িনজ  মতামত আেছ; স মুখ বুেজ বািড়র শাসন সহ  কের বেট , িক

তার মেন সুখ নই। মেয় হেয় বাংলা দেশ জে েছ বেল িক তার কােনা াধীনতা নই!
অন  দেশর মেয়েদর তা আেছ।

ঠাকুরদা উদীয়মাধব , প ুতার জেন ই বাধ হয় , বািড়েত ব ু সমাগম পছ  করেতন ,
লাকজনেক খাওয়ােত ভালবাসেতন। একটা কােনা উপল  পেলই িনেজর বীণ ব ু েদর
িনম ণ করেতন; নীলমাধব এবং িবজয়মাধেবর ব ু রাও িনমি ত হেতন। বৃে র িতনতলায়
সমেবত হেতন , ৗঢ় অধ াপেকরা বসেতন দাতলায় এবং একতলায় বঠকখানায় বেস
ছেল- ছাকরার দল গানবাজনা হই ে াড় করত। মােস দু’মােস এইরকম অনু ান লেগই
থাকত।

দীপা অিতিথেদর সকেলর সামেন ব ত , কােনা বারণ িছল না। ঠাকুরদার ব ু রা
নাতনী স েক তার সে  সেকেল রিসকতা করেতন , বােপর ব ু রা তােক হ করেতন ,
আর দাদার ব ু রা তােক িনেজেদর সমান মযাদা িদত , মেয় বেল অবেহলা করত না। স



েয়াজন হেল তােদর সে  দু’িট-চারিট কথাও বলত। তােদর মেধ  যখন গানবাজনা হত
তখন স দােরর কােছ দাঁিড়েয় নত। এইসব ি য়াকেম তার মন ভাির উৎফু  হেয়
উঠত , যিদও বাইের তার িবকাশ খুব অ ই চােখ পড়ত। দীপা ভাির চাপা কৃিতর মেয়।

এইভােব চলিছল , তারপর একিদন দীপার মানসেলােক একিট ব াপার ঘটল ,
নবেযৗবেনর ভাবধেম স েম পড়ল। যার সে  েম পড়ল সও তার অনুরাগী। িক
মাঝখােন দুল  বাধা , িমেকর জাত আলাদা।

দুপুরেবলা যখন বািড় িনষুিত হেয় যায়। তখন দীপা নীেচর বসবার ঘের দার
ভিজেয় িদেয় টিলেফােনর সামেন বেস , চােখ তী  িনেয় বেস থােক। টিলেফান
বািজেলই স য  তুেল নয়। সাবধােন দু’িট-চারিট কথা হয় , তারপর স টিলেফান রেখ
দয়। কউ জানেত পাের না।

সে েবলা দীপা জানলার সামেন দাঁিড়েয় থােক; সামেনর ফুটপাথ িদেয় তার িমক
চেল যায় , তার পােন চাইেত চাইেত যায়। এইভােব তােদর দখা হয়। িক  কােছ এেস
দখা করার সুেযাগ নই , সকেল জানেত পারেব।

এিদেক দীপার জেন  পাে র স ান  হেয় গেছ। িক  পালিট ঘর যিদ পাওয়া
যায় তা পা  পছ  হয় না , পা  যিদ পছ  হয় তা িঠকুিজ কা ীর িমল হয় না। িবেয়র
কথা মােটই এ ে  না।

পৗষ মােসর শেষর িদেক একিদন দুপুরেবলা দীপা টিলেফােন তার িমেকর সে
চুিপ চুিপ পরামশ করল , তারপর কামের। আচল জিড়েয় ততলায় ঠাকুরদার সে  দখা
করেত গল।

দীপা সাহিসনী মেয় , িক  তার সাহেসর সে  খািনকটা একওঁেয়িম মশােনা আেছ।
ঠাকুরদার সে  তার স  বড় িবিচ ; স ঠাকুরদােক যত ভালবােস , বািড়েত আর কাউেক
এত ভালবােস না। িক  সই সে  স ঠাকুরদােক ভয়ও কের। িতিন তার কােনা কােজ
অস  হেবন। এ কথা ভাবেতই স ভেয় কাটা হেয় যায়। তাই িসঁিড় িদেয় ওপের উঠেত
উঠেত তার উ  আর হটু অ  কাঁপেত লাগল।

উদয়মাধব মুখুেজ একিদন বুেড়া বয়েস িসঁিড় িদেয় নামেত িগেয় পা িপছেল পেড়
যান , তাঁর ম দে  তর আঘাত লােগ। এই আঘােতর ফেল তাঁর িন া  প াঘােত প ু
হেয় যায় , চেল িফের বড়াবার মতা আর থােক না। এ ছাড়া তাঁর া  বশ ভালই।
দাহারা গড়েনর শরীর , মুেখর চওড়া চায়ােল বল ব ি ে র ছাপ। স র বছর বয়েসও
মানিসক শি  িব ুমা  কেমিন। য দাপট িনেয় িতিন কেলেজর অধ তা করেতন। সই
দাপট পূণমা ায় িবদ মান আেছ। তাঁর িচরিদেনর অভ াস ার িদেয় কথা বলা। এখেনা
িতিন ার িদেয়ই কথা বেলন।

দীপা ততলায় দাদুর ঘের ঢুেক দখল িতিন িবছানায় আধ- শায়া হেয় খবেরর
কাগজ পড়েছন। িতিন ত হ দু’িট খবেরর কাগজ পেড়ন; সকালেবলা ইংেরিজ কাগজ আর
দুপুের িদবািন ার পর বাংলা।

দীপােক দেখ উদয়মাধব কাগজ নামােলন , ার িদেয় বলেলন–’এই য দীপ রী।
আজকাল তামােক দখেত পাই না কন? কাথায় থােকা?’

দীপার নাম ধুই দীপা , িক  উদয়মাধব তােক দীপ রী বেলন। ঠাকুরদার
িচরপিরিচত স াষণ েন তাঁর ভয় অেনকটা কমল , স খােটর পােয়র িদেক বেস
বলল–’আজ সকােলই তা দেখেছন দাদু! আিম আপনার চা আর ওষুধ িনেয় এলুম না?

উদয়মাধব বলেলন–’ওেহ , তাই নািক! আিম ল  কিরিন। তা এখন কী মতলব?’
দীপা হঠাৎ উ র িদেত পারল না , মাথা হঁট কের বেস রইল। য কথা বলেত

এেসেছ তা সহেজ বলা যায় না।



উদয়মাধব িকছু ণ তার পােন চেয় অেপ া করেলন। তারপর ভাবিস  ার
ছাড়েলন–’কী হেয়েছ?’

দীপা তার মেনর সম  সাহস এক  কের দাদুর িদেক িফরল , তাঁর চােখ চাখ
রেখ ধীর ের বলল—’দাদু , আিম একজনেক িবেয় করেত চাই , িক  তার জাত আলাদা।
আপনার আপি  আেছ?’

উদয়মাধব েণেকর জেন  যন হতবুি  হেয় গেলন , তারপর ধড়মড় কের িবছানায়
উেঠ বেস ার িদেলন–’িক বলেল , একজনেক িবেয় করেত চাও! এসব আজকাল হে
িক? িনেজর ইে য় িবেয় করেব! তুিম িক  বংেশর মেয়?’

দীপা নতমুেখ চুপ কের বেস রইল। উদীয়মাধব ােরর পর ার িদেয় ব ৃ তা
চালােত লাগেলন। একটানা ার েন নীেচ থেক দীপার মা আর দাদা িবজয়ামাধব ছুেট
এল , দু-একটা িঝ-চাকরও দােরর কাছ থেক উঁিক ঝুিক মারেত লাগল। দীপা কাঠ হেয়
বেস রইল।

আধা ঘ া পের লকচার শষ কের উদয়মাধব বলেলন—’আর যন কােনা িদন
তামার মুেখ এ কথা নেত না পাই। তুিম এ বংেশর মেয় , আমার নাতনী , আিম
দেখ েন যার সে  তামার িবেয় দব তােকই তুিম িবেয় করেব। যাও।’

দীপা নীেচ নেম এল; িবজয়ও তার সে  সে  এল। দীপা িনেজর শাবার ঘের
ঢুকেত যাে  , িবজয় কটমট তািকেয় কড়া সুের বলল—‘এই শান। কােক িবেয় করেত
চাস?’

ল েল চােখ দীপা িফের দাঁড়াল , তী  চাপা ের বলল–’বলব না। মের গেলও
বলব না।’ এই বেল িনেজর ঘের ঢুেক দড়াম কের দার ব  কের িদল।

অতঃপর দীপা বািড়েত ায় নজরব ী হেয় রইল। আেগ যিদ-বা দু-একবার িনেজর
সখীেদর কােছ যাবার জন  বািড়র বাইের যেত পত , এখন আর তাও নয়। সবদা বািড়র
সবাই যন শতচ ু  হেয় তার ওপর নজর রেখেছ। কবল দুপুরেবলা ঘ াখােনেকর জেন
স দৃি ব ন থেক মুি  পায়। তার মা িনেজর ঘের িগেয় একটু চাখ বােজন , তার দাদা
িবজয় কােজর তদিবের বেরায়। বাবা নীলমাধব দশটার আেগই কেলেজ চেল যান , ঠাকুরদা
ততলায় িনেজর ঘের আব  থােকন। সুতরাং দীপেক কউ আগলােত পাের না। দীপাও
িবে ােহর কােনা ল ণ কাশ কের না।

ব ত বািড়র লােকর ধারণা হেয়িছল , িপতামেহর লকচার েন দীপার িদব ান
হেয়েছ , স আর কােনা গালমাল করেব না। দুপুরেবলা য টিলেফান সি য় হেয় ওেঠ ,
তা কউ জােন না।

তারপর একিদন—
ঘটনাচে  িবজয় দুপুরেবলা সকাল সকাল বািড় িফরিছল। স আজ যার সে  দখা

করেত িগেয়িছল তার দখা পায়িন , তাই তাড়াতািড় বািড় িফরেছ। বািড়র কাছাকািছ এেস
স দখেত পল , দীপা বািড় থেক বিরেয় সাজা বািলগ  রল শেনর িদেক যাে ।
িবজেয়র চাখ দুেটা ল ল কের উঠল। একলা দীপা কাথায় যাে ! দীপার বা বী ার
বািড়েত? িক  ার বািড় তা এিদেক নয় , িঠক উে া িদেক; অন  কােনা বা বীও
এিদেক থােক না। িবজয় সেজাের পা চািলেয় দীপােক ধরবার উে েশ  চলল।

‘এই , কাথায় যাি স?’
তীরিবে র মত দীপা িফের দাঁড়াল। সামেনই দাদা। িবজয় কড়া সুের বলল—’একলা

কাথায় যাি স?’
দীপার মুেখ কথা নই; স একবার ঢাক িগলল। িবজয় গলা আেরা চিড়েয় বলল

—’কার কুেম একলা বািড় থেক বিরেয়িছস? চল , িফের চল।’



এবার দীপার মুখ থেক কথা বরল–’যাব না।’
রা ায় বিশ লাক চলাচল িছল না , যারা িছল তারা ঘাড় িফিরেয় তাকােত লাগল।

দীপা দাঁিড়েয় আেছ দেখ িবজয় বলল–’ভাল কথায় যািব , না চুেলর মুিঠ ধের টেন িনেয়
যাব?

দীপার বুক ফেট কা া এল। রা ার মাঝখােন এ িক কেল াির! এখিন হয়েতা চনা
লাক কউ দখেত পােব। দীপা কােনা মেত দুর  কা া চেপ বঁড়িশর মােছর মত বািড়র
িদেক িফের চলল।

িবজয় বািড়েত ঢুেক ‘মা মা’ বেল দু’বার ডাক িদেয় বসবার ঘের িগেয় ঢুকাল; দীপা
আর দাঁড়াল না , দাতলায় উেঠ িনেজর ঘের দার ব  করল।

িবজয় বসবার ঘের ঢুকেতই তার নজের পড়ল টিলেফান যে র নীেচ এক টুকেরা
সাদা কাগজ চাপা রেয়েছ। কােছ িগেয় কাগেজর টুকেরাটা তুেল িনেয় পড়ল , তােত লখা
রেয়েছ–‘আিম যােক িবেয় করেত চাই তার সে  চেল যাি । তামরা আমার খাঁজ কেরা
না।—দীপা।

এতটা িবজয়ও ভাবেত পােরিন। স িচিঠ িনেয় সটান ঠাকুরদার কােছ গল। বাবা-
মাও জানেত পারেলন। িক  িঝ-চাকেরর কােছ কথাটা লুিকেয় রাখেত হল। উদীয়মাধব ম
হেয় রইেলন , ার িদেয় ব ৃ তা করেলন না। িভতের িভতের দীপার ওপর পীড়ন চলেত
লাগল-যার সে  পািলেয় যাি ল , স ক? নাম িক? দীপা িক  মুখ িটেপ রইল , নাম বলল
না।

িনভৃত পািরবািরক ম ণায় ি র হল , সবাে  দীপার িবেয় দওয়া দরকার; যখান
থেক হাক পালিট ঘেরর সৎ পা  চাই। আর দির নয়।

বািড়র মেধ  সকেলর চেয় িবজেয়র দুি া বিশ। তার ভাব একটু তী  গােছর।
তার বান কােনা অজানা লােকর সে  ঘর ছেড় বিরেয় যাি ল এ িলজা যন তারই
সবেচেয় মমি ক। স উেঠ পেড় লেগ গল পা  খঁুজেত।

পাড়ার নৃপিত লাহার বািড়েত কেয়কিট যুবেকর আড়া বসত , আেগ বলা হেয়েছ।
িবজয় এই আ ায় আসত , এখােন অন  যারা আসত তােদর সে  তার ঘিন তা িছল ,
নৃপিত লাহার সে  িবেশষ অ র তা িছল।

নৃপিত লাহারা সাত পু েষ বড়মানুষ , িক  বতমােন স ছাড়া বংেশ আর কউ নই।
তার বয়স এখন আ াজ পঁয়ি শ বছর , িনঃস ান অব ায় িবপ ীক হবার পর আর িবেয়
কেরিন। স উ িশি ত , িব িবদ ালেয়র উপািধধারী , সারা িদন লখাপড়া িনেয় থােক ,
সে র পর আ া জমায়।

িবজয়ামাধব একিদন িবেকলেবলা নৃপিতর কােছ এল। তখেনা আডা জমার সময়
হয়িন , নৃপিত বািড়র নীেচর তলার বঠকখানায় বেস একখানা বই পড়িছল। এই ঘরিটেতই
রাজ আ া বেস।

ঘরিট কা  , সভাঘেরর মত। সােবক কােল এই ঘের বাবুেদর নাচগােনর মুজেরা
বস  , একােল ঘরিট সাফা চয়ার ভৃিত িদেয় সািজেয় িয়ং েম পিরণত করা হেয়েছ
বেট , িক  সকােলর গিদন- মাড়া ত েপাশ এখেনা আসর জাঁিকেয় বেস আেছ। তা ছাড়া
টিবল-হারেমািনয়াম আেছ , িপয়ােনা আেছ , রিডও াম আেছ। আর আেছ তাস পাশা
ক ারাম ভৃিত খলার সর াম।

িবজয় ঘের ঢুেক দখল নৃপিত একলা আেছ , বলল–’নৃপিতদা , তামার সে  আড়ােল
একটা পরামশ আেছ , তাই আেগভােগ এলাম।’

নৃপিত বই মুেড় িবজয়েক একটু ভাল কের দখল , তারপর সাফায় িনেজর পােশ
হাত চাপেড় বলল—‘এস , বেসা।’



িবজয় তার পােশ বেস কথা বলেত ইত ত করেছ দেখ নৃপিত বলল—’িকেসর
পরামশ?’

িবজয় তখন বলল–’নৃপিতদা , দীপার জেন  পা  খাঁজ হে  িক  মেনর মত পা
কাথাও পাওয়া যাে  না। তুিম তা অেনক খবর রােখা। একটা ভাল পাে র স ান দাও
না।’

নৃপিত হাত বািড়েয় িনকট  টিবল থেক িসগােরেটর িটন িনল , একিট িসগােরট
ঠাঁেট ধের বলল-ই। দীপার এখন বয়স কত?

‘সেতেরা। আমােদর বংেশ—‘
নৃপিত দশলাই ালাবার উপ ম কের বলল–’ তামােদর বংেশর কথা জািন।

গৗরীদান করেত পারেলই ভাল হয়। তা িক রকম পা  চাও? িব ান হেব , পয়সাকিড়
থাকেব , চহারা ভােলা হেব , এই তা?’

িবজয় বলল—’হ াঁ। িক  তুিম আসল কথাটাই বলেল না। পালিট ঘর হওয়া চাই।’
িসগােরট ধিরেয় ধাঁয়া ছাড়েত ছাড়েত নৃপিতর ঠাঁেটর কােণ একটু ব হািস খেল

গল। স বলল–’তাও তা বেট। বংেশর ধারা বজায় রাখেত হেব বইিক। তা তামরা হেল
িগেয় মুখুে  , সুতরাং চাটুে  বাড়ুে  গা ু িল িকংবা ঘাষাল চাই। বাের  চলেব না?

‘না , নৃপিতদা , জােনাই তা আমরা আজ পয  সােবক চাল বজায় রেখ চেলিছ।’
‘জািন বইিক! তামরা হে  আরেশালা গা ীর জীব।’
‘আরেশালা গা ীর জীব মােন?’
‘আরেশালা অিত াচীন জীব , কািট কািট বছর আেগ জে িছল; তারপর

জীবজগেত অেনক ি তন ঘেটেছ , িক  আরেশালা আরেশালাই রেয় গেছ। তাই আজকাল
আর তােদর বিশ কদর নই।’

‘ স যাই বল , বণা ম ধম আিম মেন চিল। গীতায় ভগবান বেলেছন , চাতুবণ ং—’
নৃ

পিত অন মন  হেয় পড়ল; িসগােরট টানেত টানেত স বাধ কির মেন মেন
উপযু  পাে র স ান করিছল। িসগােরট শষ কের স বলল—’একিট ছেল আেছ , িক
তামােদর পালিট ঘর িকনা খাঁজ িনেত হেব। তুিম আজ বািড় যাও , কাল খবর পােব।’

‘আ া , বেল িবজয় চেল গল। নৃপিত কি র ঘিড়েত দখল পাঁচটা বেজেছ।
িসগােরেটর িটন পেকেট িনেয় স রা ায় বিরেয় পড়ল। তার গ ব ল বিশ দূর নয় , পাঁচ
িমিনেটর রা া।

দবািশেসর সদর দরজার ঘি  িটপেতই নকুল এেস দার খুলল। নৃপিত
বলল–’ দবািশসবাবু আেছন?’

নকুল বলল–’আে  , িতিন এইমা  ফ ির থেক বািড় িফেরেছন–’
এই সময় দখা গল দবািশস িসিড় িদেয় নেম আসেছ। স সদর দােরর কােছ

এেল নৃপিত একটু হেস বলল—’আমােক আপিন িচনেবন না , আপনার বাবা ভািশসবাবুর
সে  আমার সামান  পিরচয় িছল। আমার নাম নৃপিত লাহা।’

দবািশেসর মুেখও হািস ফুটল—’আপনােক িচিন না বেট , িক  নাম জািন। আপনার
বািড়ও দেখিছ। আসুন।’ স নৃপিতেক বসবার ঘেরর িদেক িনেয় যেত যেত থমেক িফের
দাঁিড়েয় বলল–’বসবার ঘের না িগেয় চলুন খাবার ঘের যাই। চােয়র সময় হেয়েছ।’

নৃপিত বলল—’ বশ তা।’
দু’জেন খাবার ঘের িগেয় টিবেল বসল। দবািশস বলল—‘নকুল , আমােদর চা

জলখাবার দাও।’
নৃপিত বলল–’আমার চা হেলই চলেব।’



খেত খেত দু’জেনর কথা হেত লাগল। বছর ছয়-সাত আেগ দবািশেসর বাবার
সে  নৃপিতর পিরচয় হেয়িছল; দবািশস তখন কলকাতায় থাকত না , িদ ীেত পড়া েনা
করেত িগেয়িছল। ভািশসবাবু একিদন নৃপিতর বািড়র সামেন ফুটপােথর ওপর পা িপছেল
পেড় যান , নৃপিত তাঁেক বািড়েত িনেয় িগেয় ফা  এড় িদেয়িছল। তারপর ভািশসবাবু তাঁর
ফ া িরেত তির চুর কশৈতল সাবান কা  ি ম ভৃিত তােক উপহার িদেয়িছেলন।
মােঝ মােঝ তার বািড়েত এেস ত -ত াশ িনেতন। বছর দুই পের িতিন যখন মারা গেলন
তখন নৃপিত খবর পল না , এেকবাের খবর পল মাস িতেনক পের। এমিন কলকাতা
শহর। ভািশসবাবুর মৃতু -সংবাদ নৃপিতেক জানােব এমন লাক কউ িছল না।

দবািশস িদ ীেত তার বাবার এক ব ু র বািড়েত থেক কেলেজ পড়া েনা করিছল।
বাল কােলই তার মা মারা িগেয়িছেলন। বাবার ব ু িট িছেলন িদ ী িব িবদ ালেয়র নামজাদা
িব ান-অধ াপক। দবািশস এম. এস-িস. পাস কের িদ ী থেক চেল এল। তার
মাসখােনক পেরই তার বাবা মারা গেলন।

নৃপিত  করল–’আপনার বািড়েত আর ক আেছ?’
দবািশস বলল–’আর কউ নই , আিম একা। িকংবা আিম আর নকুল বলেত

পােরন। নকুল এ বািড়েত আিম জ াবার আেগ থেক আেছ।’
‘িবেয় কেরনিন?’
লখাপড়া শষ কের িফের আসার পরই বাবা মারা গেলন , তারপর আর হেয়

ওেঠিন।’
‘ ঁ। ভাল কথা , আপনার উপািধ যখন ভ  তখন িন য় া ণ। গা  জানা আেছ

িক?’
‘যখন পাইেত হয় েনিছলাম শাি ল  গা । বাড়ুেজ।’
‘বাঃ , বশ। আ া , আিম যিদ ঘটকািল কির , আপনার আপি  হেব িক?’
দবািশস মুেখ িটেপ একটু হাসল , উ র িদল না। নকুল এত ণ ঘেরর কােণ

দাঁিড়েয় কথাবাতা নিছল , এখন এিগেয় এেস বলল-’হ াঁ বাব্ু , আপিন ক ন। ঘের একিট
বউ দরকার। আিম বুেড়া মানুষ আর কত িদন সংসার চালাব।’

‘তাই হেব।’ নৃপিত চা শষ কের উেঠ দাঁড়াল। —’আজ চিল। আমার বািড়েত রাজ
সে েবলা আ া বেস , পাড়ার ছেলরা আেস। আপিনও আেসন না কন?’

‘আ া , যাব।’
‘আজই চলুন না!’ দবািশস একটু ইত ত কের বলল—’আজই? বশ , চলুন।’
 
দু’জেন ব ল। তখন সে  হেয় এেসেছ। নৃপিতর বািড়র সামেন এেস তারা নেত

পল বঠকখানায় কউ লঘু আঙুেলর েশ িপয়ােনা বাজাে ।
বঠকখানা ঘের িতনেট উ ল আেলা লেছ। কবল একিট মানুষ ঘের আেছ ,

দয়াল- ঘঁষা িপয়ােনার সামেন বেস আপন মেন বািজেয় চেলেছ।
নৃপিত দবািশসেক িনেয় ঘের ঢুকল , বলল–’ওেহ বাল , দ ােখা , আমােদর আডায়

একিট নতুন সভ  পাওয়া গেছ। এঁর নাম দবািশস ভ ।’
বাল নামধারী যুবক িপয়ােনা থেক উেঠ এল। িন ৎসুক ের বলল—’পিরচয়

দবার দরকার নই।’
নৃপিত বলল–’আেগ থাকেতই পিরচয় আেছ নািক?’
বাল বলল–’সামান । গরীেবর সে  বড়মানুেষর যতটুকু পিরচয় থাকা স ব

ততটুকুই।’
বাল আবার িপয়ােনার সামেন িগেয় বসল। টুং-টাং কের একটা সুর বাজােত



লাগল। তার ভাবভ ী দেখ বশ বাঝা যায় দবািশসেক দেখ খুিশ হয়িন। স বয়েস
দবািশেসর চেয় দু’এক বছেরর বড় , মাঝাির দেঘ র বিল  চহারা , মুেখর গড়েন বিশ
না থাকেলও জব আকষণ আেছ; চােখর দৃি  অ স । িক  তার চহারা যমনই হাক স
ইিতমেধ  গায়ক িহেসেব বশ নাম কেরেছ। তার কেয়কটা ােমােফান রকড খুব জনি য়
হেয়েছ; রিডও থেকও মােঝ মােঝ ডাক পায়।

বােলর সে  দবািশেসর অেনকিদন দখা-সা াৎ হয়িন। এক সময় তারা একসে
ু েল পড়ত , ভাবসাব িছল; তারপর দবািশস ু ল থেক পাস কের িদ ীেত পড়েত চেল
গল। কেয়ক বছর পের এই থম দখা। এই কয় বছেরর মেধ  দবািশেসর বাবা
‘ জাপিত সাধন নােম শৗিখন টয়েলট েব র কারখানা খুেল বড়মানুষ হেয়েছন। আর
বােলর বাবা হঠাৎ হাট ফল কের মারা যাওয়ার ফেল তােদর স  অব ার খুবই

অেধাগিত হেয়েছ। বাল গান গেয় কােনা মেত িটেক আেছ।
বােলর কথা বলার ভ ীেত দবািশস বশ অ ত হেয় পেড়িছল , নৃপিত তােক

ঘেরর এক কােণ িনেয় িগেয় সাফায় পাশাপািশ বেস গ  করেত লািগল। বলল–’আমার
আড়ডায় পাঁচ-ছয়জন আেস। িক  সবাই রাজ আেস না। আজ আেরা দু-িতনজন আসেব।’

নৃপিত দবািশেসর সামেন িসগােরেটর িটন খুেল ধরল , দবািশস মাথা নেড়
বলল–’ধন বাদ। আিম খাই না।’

িনেজ একটা িসগােরট ধিরেয় নৃপিত খােটা গলায় বলল–’ বাল  গাইেয়-বািজেয়
লাক , একটু বিশ সনিসিটভ , আপিন িকছু মেন করেবন না। েম সব িঠক হেয় যােব।’

এই সময় বাইের থেক একিট যুবক সদর দরজার সামেন এেস দাঁড়াল। িসে র
ল া প া  ও বুশ- কাট পরা সুগিঠত সুদশন চহারা , ধারােলা মুেখ আিভজােত র ছাপ , বশ
দৃঢ় চিরে র ছেল বেল মেন হয় , বয়স চি শ-পাঁিচশ। তােক দেখ নৃপিত বলল—‘এই য
কিপল। এস পিরচয় কিরেয় িদই। কিপল বাস- দবািশস ভ ।’

নম ার িতনম ােরর পর কিপল বলল—’নৃপিতদা , তামার টিলেফান একবার
ব বহার করব। রা ায় আসেত আসেত একটা জ রী কথা মেন পেড় গল।’

‘হ াঁ হ াঁ , িন য়।’
কিপল পােশর ঘের চেল গেল নৃপিত বলল—‘কিপল ছেলটা ভাল , বাপ অগাধ

বড়মানুষ , িক  ওর কােনা বদেখয়াল নই। লখাপড়া িশেখেছ , টিনস িবিলয়াড খেল িদন
কটায় , রাি ের দূরবীন লািগেয় আকােশর তারা গােন। কবল একিট দাষ , িবেয় করেত
চায় না।’

বাল হঠাৎ িপয়ােনা ছেড় উেঠ দাঁড়াল। নৃপিতর িদেক তািকেয় বলল–’আজ চললাম
নৃপিতদা।’ দবািশসেক স ল ই করল না।

নৃপিত বলল—’চলেল? এত সকাল সকাল? রিডওেত গাইেত হেব বুিঝ? কাগেজ
যন দেখিছলাম আজ রাে  তামার া াম আেছ।’

বাল বলল–’ া াম আেছ। িক  গান আেগই রকড হেয় গেছ , আমােক ু িডও
যেত হেব না। আিম বাসায় যাি ।’

নৃপিত বলল–’বাসায় যা । তামার বউ-এর খবর ভাল তা?’
বাল উদাস ের বলল—’ তামােদর বিলিন নৃপিতদা , বউ মাসখােনক আেগ মারা

গেছ। হােটর রাগ িনেয় জে িছল; ডা ােররা বেল বােরা- চৗ  বছর বয়েসর মেধ
অপােরশন না করােল এ রােগ কউ একুশ-বাইশ বছেরর বিশ বাঁেচ না। আমার র
রাগ লুিকেয় মেয়র িবেয় িদেয়িছল।–আ া , চললাম।’

নৃপিত ও দবািশস  হেয় রইল। ী মারা গেছ। অথচ আ ার কাউেক িকছু
বেলিন; আপন মেন িপয়ােনা বাজায় আর চেল যায়। নৃপিত জানত বােলর ীর মরেণা ক



রাগ , িক  খবর েন হঠাৎ তার মুেখ কথা যাগােলা না।
এই সময় কিপল পােশর ঘর থেক িফের এেস তােদর কােছ দাঁড়াল। স বােলর

কথা েলা নেত পায়িন , তার িদেক তািকেয় বলল–’ বশ তা িপয়ােনা বাজাি েল , চলেল
নািক? একটা গান শানাও না।’

বাল তী  িবে ষভরা চােখ তার পােন চেয় ের বলল—’আমার গান িবনা
পয়সায় শানা যায় না। পয়সা খরচ করেত হয়।’

কিপল এরকম কড়া জবােবর জেন  ত িছল না , স একটু হকচিকেয় গল।
তারপর সামেল িনেয় হেস উঠল। বলল–’িপয়সা খরচ কেরই যিদ গান নেত হয় তাহেল
তামার গান নব কন? তামার চেয় অেনক ভাল গাইেয় আেছ।’

বাল আর দাঁড়াল না , হনহন কের ঘর থেক বিরেয় গল। কিপল একটা চয়াের
বেস িসগােরট ধরাল , নৃপিত অ িতভা মুেখ বলল–’আজ বােলর মজাজটা ভাল নই।’

কিপল বলল—’ বােলর মজাজ সবদাই স েম চেড় থােক। ধাতুগত িবকার।’
‘ওর ী মারা গেছ।’
কিপল িচিকত হেয় বলল–’তাই নািক! আিম জানতাম না। িছঃ িছ , অসভ তা কের

ফেলিছ।’
নৃপিত বলল—’যাক গ। তুিম কমন আছ বেল। কেয়কিদন তামােক দিখিন।’
কিপল বলল–’ ান কেরিছলাম বা ােলাের বড়ােত যাব , িক  ান ভে  গল।‘
‘ ভে  গিল কন?’
‘আমার সে  যার যাবার কথা িছল স যেত পারল না। একলা বিড়েয় সুখ নই।’
‘তা বেট। িক  তুিম িবেয় করছ না কন? িবেয় করেল তা একিট িচর ায়ী সহযা ী

পােব।’
কিপল হেস উঠল , িথেয়টারী কায়দায় বা  সািরত কের বলল-িকিব বেলেছন , হব

না। তাপস িন য় যিদ না মেল তপি নী। আিমও কিবর দেল।’
নৃপিত বলল–’িক  েনিছ তামার বাবা তপি নী জাটাবার ু িট কেরনিন , গাটা

প ােশক সু রী তপি নী দেখেছন। একিটও তামার পছ  হল না?
কিপল একটু গভীর হেয় বলল—’সু রী মেয় অেনক আেছ নৃপিতদা , িক  ধু

সু রী হেলই তা চেল না। আিম এমন বউ চাই যার মন হেব আমার মেনর সমা রাল ,
অথাৎ সমানধম।–কথাটা বুেঝেছন?’

‘বুেঝিছ। তুিম ঁিশয়ার লাক। তা িনেজ পছ  কের িবেয় কর না কন? তামার
বাবা িন য় অমত করেবন না।’

কিপল হেস বলল–’ সই চ ােতই আিছ।’
তারপর সাধারণভােব কথা হেত লািগল। দবািশস এত ণ কবল িনে  াতা

িছল , এখন সও কথাবাতায় যাগ িদল। দবািশেসর পূণতর পিরচয় েন কিপল বলল
—’আের তাই নািক! আপিনই জাপিত সাধন ডা স? আমরা য বািড়সু  আপনার
তল সাবান মা ি ম ব বহার কির। তা অ াি ন আপিন িছেলন কাথায়?’

দবািশস বলল–’এখােনই িছলাম , িক  নৃপিতবাবুর সে  আলাপ িছল না।’
আেরা খািনক ণ গ স  হল। চাকর এেস ছাট ছাট পয়ালায় কিফ িদেয় গল।

েম আটটা বাজল। নৃপিত বলল—’আজ বাধ হয়। আর কউ আসেব না।’
দবািশস বলল–’আজ উিঠ।’
কিপল বলল–’এির মেধ ! আমােদর আ া। নটা সােড় ন’টা পয  চেল।’
দবািশস হেস বলল–’আবার আসব।’
নৃপিত িজে স করল—’কাল আসেত পারেবন?’



দবািশস বলল–’আ া , কাল আসব।’—
পরিদন দবািশস একটু দির কের এল। ইে  িছল সােড় আটটা নটা পয  থেক

গ জব করেব। বািড়েত রাজ সে েবলা একলা িব ােনর বই আর সামিয়ক প  পেড়
কােট , এখােন নতুন লােকর স  পাওয়া যােব। বােলর অসামািজক ব বহার সে ও
নৃপিতর আ ািট তার ভাল লেগ িগেয়িছল।

সােড় ছাঁটার সময় নৃপিতর বঠকখানায় িগেয় দবািশস দখল বাল িপয়ােনার
সামেন বেস চািবর ওপর আঙুল বুেলাে  , কিপল এবং আর একিট ছেল ত েপােশর
পােশ বেস পা া লড়েছ; নৃপিত এবং অন  একিট যুবক পাশাপািশ বেস গ  করেছ। নৃপিত
তােক হাত তুেল ডাকল।

দবািশস কােছ গেল নৃপিত বলল-‘বসুন। এখােন। পিরচয় কিরেয় িদই। দবািশস
ভ -িবজয়ামাধব মুখুেজ। িবজয় হে  অধ াপক বংেশর ছেল , স িত সং ৃ েত এম.এ. পাস
কের অধ াপনার কাজ খঁুেজ বড়াে ।’ দবািশেসর পূণ পিরচয় নৃপিত আেগই িবজয়েক
িদেয়িছল , আর পুনরাবৃি  করল না।

িবজয় উৎসুক চােখ দবািশসেক দখেত লাগল। নৃপিত তােদর মাঝখান থেক উেঠ
পড়ল , বলল–’ তামরা গ  কর , আিম আসিছ।’

িবজয় দবািশেসর িদেক একটু ঘঁেষ বসল। বলল—’এক পাড়ােত থািক , অ াি ন
আলাপ-পিরচয় হয়িন , িক আ য বলুন দিখ।’ চহারা দেখই দবািশসেক তার পছ
হেয়িছল; দীপার উপযু  বর।

যিদও কলকাতা শহের পাশাপািশ বাস কেরও আলাপ-পিরচয় না হওয়ােত আ য
িকছু নই , তবু দবািশস হািসমুেখ বলল—’আ য বইিক।’

ওিদেক কিপল আর অন  ছেলিটর পা া লড়া শষ হেয়িছল , নৃপিত তােদর কােছ
িগেয় দাঁিড়েয় বলল–’িক হ খ  বাহাদুর , তামার দেশ যাবার কথা িছল না?

খ  বাহাদুর ফু  ের বলল—’কথা তা িছল নৃপিতদা , িক  যাওয়া হল না।’
খ  বাহাদুর নপালী যুবক। তার মা বাঙালী। তাই তার মাতৃভাষাও বাংলা।

চমৎকার চহারা , যমন পীতাভ সানালী রঙ তমিন ল া িছপিছেপ গড়ন। তার মুেখ চােখ
মে ালীয় রে র ছাপ। এত অ  য ধরা যায় না। বতমােন স বাংলােদেশর একজন 
ফুটবল খেলায়াড়; পােয়র কােছ বল পেল স যাদুকর বেন যায়। কলকাতার সবেচেয়
নামজাদা ফুটবল ােবর স খেলায়াড়। তার খলা দখবার জেন  ল  ল  দশক মােঠ
জমা হয়। তার চিরে  িব ুমা  চািলয়াত নই। উ বংেশর িছল , িক  ভাির িকয়ী। বয়স
তইশ িক চি শ।

নৃপিত বলল–’ কন , যাওয়া হল না কন?’
খ  বাহাদুর বলল—’কাঠমা ু েত িবেয়র সব িঠকঠাক হেয়িছল , হঠাৎ তার পলাম

কীসব গ েগাল হেয়েছ , িবেয় পিছেয় গেছ।’
নৃপিত বলল–’তার মােন এক বছেরর ধা া। ফুটবল সীজন এেস পড়ল , এরপর তুিম

তা আর নপােল িগেয় বেস থাকেত পারেব না।’
খ  বাহাদুর চােখ কৗতুক এবং মুেখ িবষ তা িনেয় মাথা নাড়ল।
চাকর বড় একিট র ওপর কেয়ক পয়ালা কিফ িনেয় এল , সকেলই এক এক

পয়ালা তুেল িনল। এই সময় সদর দরজার কাছ থেক আওয়াজ এল–’ওেহ , আিমও আিছ ,
আমার জেন  এক পয়ালা রেখা।‘

একিট যুবক েবশ করল। রজতেগৗর বণ , মুেখর ছাঁচ ক নগেরর পুতুলেকও হার
মানায়; চাখ দু’িট উ ল , ৗিরত মুেখ একটা হািস লেগ আেছ। বয়স সাতাশ-আটাশ।

নৃপিত বলল—‘এস সুজন।’



সুজন িম  একজন উদীয়মান িচ ন ; দু’ িতনখানা ছিব কেরই বশ নাম কেরেছ।
যমন গভীর ভূিমকায় অিভনয় করেত পাের , তমিন হাস রস সৃি র মতাও আেছ।
সবেচেয় বড় কথা , হঠাৎ খ ািত ও অথ লাভ কেরও তার মজাজ িবগেড় যায়িন। িনেজর
কথা সাত কািহন কের বলেত স ভালবােস না। ব ত তার স ে  কউ বড় িকছু জােন
না। ীজািতর িত তার আসি র কােনা ল ণ দখা যায় না। এমন িক স িববািহত িক
অিববািহত তাই কউ জােন না। দি ণ কলকাতার একাে  একিট ছাট বািড়েত একলা
থােক , বিশর ভাগ সময়ই হােটেল খায়। অত  অনাড় র এবং অ কট তার জীবন।

সুজন  থেক টপ কের একটা পয়ালা তুেল িনেয় বলল–’িঠক সমেয় এেসিছ , আর
একটু হেল ফাঁিক পড়তাম।’

কিফেত একিট চুমুক িদেয় স তার উ ল অিভেনতার চাখ দু’িট ঘেরর চািরিদেক
ফরাল , তারপর দবািশসেক দেখ  কে  বলল–’নৃপিতদা , নতুন অিতিথর সমাগম
হেয়েছ দখিছ!’

নৃপিত বলল—’হ াঁ , এস তামােদর পিরচয় কিরেয় িদই। খড়গ , তুিমও এস।’
পিরচয় িবিনমেয়র পর সুজন িমটিমিট হেস বলল—’ দবািশসবাব্ু , এখন বলুন দিখ

আপিন ফুটবল খলা দখেত ভালবােসন , না িসেনমা দখেত ভালবােসন?’
দবািশস বলল–’দুই-ই ভালবািস। খলার মােঠ এবং পালী পদায় আপনােদর

দু’জনেক অেনকবার দেখিছ।’
তারপর সকেল িমেল খািনক ণ হািসগ  চালাল। বাল িক  তােদর সে  যাগ

িদল না , িনেজর মেন টুং-টাং কের িপয়ােনা বািজেয় চলল।
রাত আ াজ ন’টার সময় সভা ভ  হল। দবািশস বশ ফু  মেন বািড় িফের

এল।
এইভােব কেয়কিদন কাটাবার পর এক রিববার সকালেবলা িবজয় , তার বাবা

নীলমাধব এবং নৃপিত দবািশেসর বািড়েত দখা করেত এল। দবািশস তােদর খািতর
কের নীেচর তলায় বসবার ঘের িনেয় িগেয় বসােলা এবং নকুলেক চােয়র কুম িদল।

নীলমাধব মুখুেজ অিতশয় গভীর কৃিতর লাক। িতিন আেগ িবজেয়র মুেখ
দবািশস স ে  সব কথা েনিছেলন এবং ত -ত াশও িনেয়িছেলন। পা িটেক সৎপা
মেন হওয়ায় িতিন এখন চে  দখেত এেসেছন। িতিন দবািশসেক উ ম েপ িনরী ণ
করেলন এবং নৃপিতর িদেক ঘাড় নেড় সে াষ াপন করেলন।

ইিতমেধ  চা এেস পেড়েছ। নৃপিত চা খেত খেত িনপুণভােব িবেয়র াব তুলল।
নৃপিতর ঘটকািলর িদেক িবেশষ দ তা আেছ।

আধা ঘ ার মেধ  িবেয়র ব ব া পাকাপািক হেয় গল। দবািশেসর িঠকুিজ কা ী
িছল না। তাই জ ািতেষর যাটক বাদ িদেত হল। নৃপিত বলল—’ দবািশস , দীপেক তামার
অপছ  হেব না জািন , তবু একবার দখা দরকার। আজ িবেকেল আিম এেস তামােক
এঁেদর বািড়েত িনেয় যাব। কমন?

দবািশস স ত হল। বলা বা ল  , এই কিদেন নৃপিত ও দবািশেসর ঘিন ত ‘তুিম
ও ‘নৃপিতদার পযেয় নেমেছ।

সিদন অপরাে  নৃপিত এেস দবািশসেক দীপােদর বািড়েত িনেয় গল। বঠকখানা
ঘের আসর হেয়িছল; আড় র িকছু নয় , টিবেলর মাঝখােন ফুলদািনেত এক  ফুল ,
ত েপােশর ওপর মখমেলর আ রণ এবং মাটা তািকয়া। িবজয় তােদর িনেয় িগেয় ঘের
বসােলা , তারপর নীলমাধব এেস দবািশসেক ততলার ঘের িনেয় গেলন। উদীয়মাধব তার
সে  দুচারেট কথা বলেলন; তাঁর মুখ দেখ বাঝা গল ভাবী নাতজামাই দেখ িতিন স
হেয়েছন।



তারপর নীলমাধব দবািশসেক িনেয় আবার নীেচ নেম এেলন। পাঁচ িমিনট পের
িবজয় িগেয় দীপেক িনেয় এল , দীপা এেস টিবেলর কােছ দাঁড়াল। পরেন আটেপৗের শািড়
াউজ , কােন ছাট ছাট দু’িট সানার আংিট , গলায় স  হার , হােত িতনগািছ কের চুিড়।

কেন দখােনা উপলে  তােক সাজেগাজ করােনা হয়িন , িকংবা স িনেজই সাজেগাজ
কেরিন। তার সারা দেহ  িবে াহ। একবার স পলেকর জন  চাখ তুেল দবািশেসর
িদেক চেয় আবার চাখ নীচু করল। ূ র ঋজু রখার নীেচ চােখর দৃি  খর।

দবািশেসর িক  দীপােক খুব ভােলা লেগ গল। ীজািত স ে  তার অিভ তা
শূন  সুকুম  দীপেক দেখ তার মান মােথর স র হল মন হল এেক ঐ েপ পেল স
সুখী হেব।

দুিমিনট পের িবজয় বলল–’দীপা , তুিম এবাের যাও। দখা হেয়েছ।’
দীপা চেল গল। তারপর িমি মুখ কের দবািশস সল  স িত জানাল।
দুহা ার মেধ  সব িঠকঠাক , িবেয় হেয় গল। এই দুহ ার মেধ  দীপা য তার

িমেকর সে  চুিপচুিপ টিলেফান মারফত বাক ালাপ কেরেছ সতক পাহারা সে ও কউ
তা জানেত পারল না।’

িবেয়র রাে  কেনর বািড়েত িনমি তেদর মেধ  নৃপিতর বািড়র আড়াধারীরাও এল ,
কারণ তারা িবজেয়র ব ু । আবার বউভােতর রাে  যারা দবািশেসর বািড়েত িনম ণ খেত
এল তােদর মেধ  জাপিত ফ া িরর সাহাকারীেদর সে  নৃপিতর দলও এল , কারণ তারা
দবািশেসর ব ু । যােক বেল , বেরর ঘেরর মািস কেনর ঘেরর িপিস।

দবািশেসর বািড়েত ীেলাক নই , দীপার কেয়কিট িতেবিশনী সখী এেস ফুলশয া
সািজেয় িদেয় গল। অেনক রাি  পয  খাওয়া-দাওয়া আেমাদ-আ াদ চলল। নৃপিতর দলই
আসর জিমেয় রাখল। সুজন ধুই িচ ািভেনতা নয় , স নানারকম ম ািজক দখাল। বাল
আজ আর কােনা অিশ তা করল না , িনেজ থেকই গান গেয় শানাল। সকেলই নববধূেক
নানা রকম উপহার িদল। নৃপিত িদল সানার ির ওয়াচ , কিপল িদল দামী একটা ঝরনা
কলম , খ  বাহাদুর িদল নপােল তির ঝকঝেক ধারােলা কুকির ছারা , বাল িদল তার
িনেজর গাওয়া কেয়কটা গােনর রকড, সুজন িদল একিট েপার সর তী মূিত।
দবািশেসর ফ া িরর ব ু রাও যথােযাগ  উপহার িদেলন।

বউভােতর উৎসব শেষ অিতিথর দল যখন িবদায় িনল তখন রাত বােরাটা বেজ
গেছ। বুিল নীেচর তলায় রইল। ভূত নকুল , আর দাতলায় দবািশস এবং দীপা। থম
িমলন শষ রাি ।

অিতিথেক িবদায় িদেয় দবািশস ওপরতলায় িগেয় দখল , সব ঘের বড় বড় আেলা
লেছ; বসবার ঘেরর একটা চয়াের দীপা শ  হেয় বেস আেছ। দবািশস তার সামেন

িগেয় দাঁড়াল। দবািশেসর ভাব , যা স াব  তাই তার মন ীকার কের নয় , িবল ণতার
িদেক সহেজ তার দৃি  পেড় না। স দীপার িদেক দু’ হাত বািড়েয় ি  হেস বলল–’এস।’

দীপা চিকেত একবার চাখ তুলল; তার চােখ ভেয়র ছায়া। দবািশস ভাবল , কুমারী
মেনর াভািবক ল া। স দীপর পােশর চয়াের বেস তার হােতর ওপর হাত রাখল ,
বলল–’বােরাটা বেজ গেছ , আর কত ণ বেস থাকেব। চল , শাবার সময় হল।’

দীপা হাত সিরেয় িনল। তার গলা িকেয় কাঠ হেয় গেছ , তবু যা বলবার তা বলেত
হেব , আর দির করা চলেব না। স জিড়েয় জিড়েয় বলল–’আিম-আিম আলাদা শাব।’

দবািশেসর মেন কৗতুেকর সে  একটু িব য় িমশল। কথা েলা যন একটু
বসুেরা , িঠক ল ার মত নয়। তবু স হািসমুেখই বলল—’তুিম আলাদা েল ফুলশয া হেব
িক কের?

দীপার শরীর কঁেপ উঠল; স শরীেরর সম  ায়ু পশী শ  কের বলল–না–নাআিম



আপনােক একটা কথা বলেত চাই। আিম-?
এবার দবািশেসর মন থেক কৗতুেকর ভাব এেকবাের লু  হেয় গল। স িকছু ণ

ি র চােখ দীপার। পােন চেয় থেক বলল–’িক কথা বলেত চাও?’
দীপার ঘন ঘন িন াস পড়েত লাগল , স কােনামেত হাঁপােত হাঁপােত বলল–’আপিন

আমােক মা ক ন , আিম অন  একজনেক ভালবািস।’
কথাটার ভাবাথ দবািশেসর মি ে  েবশ করেত বশ খািনক ণ সময় লাগল ,

তারপর তার মেন য দীপ েলিছল , তা আে  আে  িনেব গল; তার মেন হল , ঘেরর
উ ল বদু িতক আেলাটাও যন কেম কেম িপিদিমর চেয়ও িন ভ হেয় গেছ। স
দীপার। পাশ থেক উেঠ দাঁিড়েয়   করল—’তেব আমােক িবেয় করেল কন?’

দীপা ঘাড় েজ বেস রইল , কবল তার অ েরর ব াকুলত ক ের ব  হ’ল–’আিম
দাষ কেরিছ , িক  আমার উপায় িছল না। বািড়র লাক জার কের আমার িবেয় িদেয়েছ।’

‘যােক ভালবাস তােক িবেয় করেলই পারেত।’
‘জাত আলাদা , তাই–’
‘জাত।’ একটা কিঠন হািস দবািশেসর মেনর মেধ  িহে ািলত হেয় ি র হল–’তা

এখন িক করা যেত পাের?’
দীপা হঠাৎ উেঠ দাঁিড়েয় ব  িমনিতর কে  বলল–’আমােক আপনার বািড়েত

থাকেত িদন , আিম আপনােক িবর  করব না , আপনার সামেন আসব না—‘তার গলা
কা ায় বুেজ এল।

া  িন াস ফেল দবািশস িনেজর চুেলর মেধ  আঙুল চালাল , বলল–’এর জেন
ত িছলাম না। সব কথা ভেব দখেত হেব। তুিম যাও , শাও িগেয়।’ স ফুল িদেয়

সাজােনা শয়নঘেরর িদেক আঙুল দেখাল–’আিম অন  কাথাও শাব।’
দীপা আর দাঁড়াল না , ত ঘের িগেয় দরজা ব  কের িদল। তার চুেল তখেনা

ফুেলর মালা জড়ােনা , গলায় হােত ফুেলর গয়না। সই অব ােতই স ফুল-ঢাকা িবছানার
ওপর আছেড় পেড় ফুিপেয় কঁেদ উঠল। এত সহেজ পির াণ পােব তা স আশা কেরিন।

দাতলায় আর একিট শয়নক  িছল , দবািশেসর বাবা য ঘের েতন; নকুল স
ঘরও পির ার কেরিছল , খােটর ওপর িবছানা পেত সুজিন ঢাকা িদেয় রেখিছল। িবেয়র
ভিদেন বািড়েত কাথাও স অপির তা রােখিন। দবািশস দীঘকাল অব ব ত এই ঘের

ঢুেক িকছু ণ খােটর পােশ বেস রইল। মাথাটা গরম হেয় উেঠেছ , স ক সংল  বাথ েম
িগেয় কল খুেল মাথাটা কেলর তলায় রাখল। তারপর িভেজ মাথায় িফের এেস আেলা
িনিভেয় িবছানার সুজিনর ওপেরই েয় পড়ল।

রল গািড় চ  বেগ ছুটেত ছুটেত হঠাৎ যখন লাইেনর বাইের লািফেয় পেড় তখন
কাউেক নািটস দয় না; দবািশেসর জীবেন তমিন আজ এই মহাদুেযাগ এেসেছ
অ ত ািশতভােব; দু’ িমিনট আেগও এই দুেযােগর কােনা আভাস স পায়িন। িক
আ হারা হেয় িবপেথ কুপেথ ছুেটাছুিট করেল চলেব না , মাথা ঠা া রেখ ভেব-িচে
সুবুি র পথ বেছ িনেত হেব।

দবািশস জিটল িচ ার মেধ  ডুেব গল। স শা  ধীর কৃিতর মানুষ , অন  কউ
হেল আজ রাে ই একটা কা  কের বসত।

দীপা অন  একজনেক ভালবােস , এইেটই হে  মূল কথা। দীপা কােক ভালবােস , স
লাকটা ক , তা জািনবার আ হ দবািশেসর নই; স যই হাক না কন , দীপা তােক
ভালবােস। তবু দীপা পািরবািরক চােপ পেড় দবািশসেক িবেয় কেরেছ। িক  এই িবেয়েক
স ামী- ীর াভািবক স েক পিরণত করেত চায় না। . মা েদর সে  দীপার
ঘিন তা কত দূর অ সর হেয়িছল? জ না িন ল।



দীপার বািড়র সকেলই অবশ  দীপার অসবণ ণেয়র কথা জােন , িবজয়মাধব জােন।
জেন-ি েন তারা এই কাজ কেরেছ। হয়েতা ভেবেছ , িবেয়র পর দীপা েম তার ণয়ীেক
ভুেল যােব। িক  দীপা ভুলেব বেল মেন হয় না , ণয়ীর িত তার একিন া আেছ। …
নৃপিত িক জােন? বাধ হয় জােন না , জানেল দবািশেসর এমন অিন  করত না; নৃপিতেক
স ন বেলই মেন হয়। …িক  যা হবার তা তা হেয়েছ , এখন এই জট ছাড়াবার উপায়
িক? িডেভাস? একটা বেজ গল , দুেটা বেজ গল। এত ণ পের দবািশস ল  করল ,
বসবার ঘের তী  শি র আেলাটা েলই চেলেছ। স উেঠ আেলাটা নবােত গল। দীপার
ঘেরর দরজা ব ; দরজার পাশ িদেয় যাবার সময় স একটু থেম কান পেত নল , িক
ঘেরর িভতর থেক কােনা শ  এল না; দীপা হয়েতা ঘুিমেয় পেড়েছ। স বসবার ঘেরর
আেলা িনিবেয় িফের এেস আবার েয় পড়ল।

ঝাঁ ঝাঁ রাি । কলকাতা শহর িনঝুম হেয় আেছ। দূের একটা রেলর ইি ন একটানা
বাঁশী বাজােত বাজােত আেরা দূের িগেয় িমিলেয় গল। দবািশস অ কাের চাখ মেল ধু
ভাবেছ–

িতনেট বেজ গল। দবািশেসর মেন হল , নীর  অ কােরর মেধ  এক িব ু
জানািক আেলা লেছ আর িনবেছ.একটা অধ-পিরণত সংক .তার বিশ আজ রাে  আর
িকছু স ব নয়…

দবািশস আবার বাথ েম িগেয় মাথায় জল ঢালল , তারপর িফের এেস িবছানায়
শাবার। িকছু েণর মেধ ই ঘুিমেয় পড়ল।

িক  বিশ ণ ঘুেমােত পারল না , শরীেরর াি  কেট যাবার পর ভােরর আেলা
ফুটেত- না-ফুটেতই তার ঘুম ভেঙ গল। স মুখ ধুেয় নীেচ নেম গল। নকুল তখেনা
ওেঠিন , কাল রাে র খাটাখাটুিনর পর আজ বাধ হয় একটু বিশ ঘুিমেয় পেড়েছ। দবািশস
িনঃশে  সদর দরজা খুেল খালা জায়গায় বিরেয় এল। কেনা বাগােন ফুল নই , িক
ভােরর বাতাসিট বশ িমেঠ। স সদর দরজা থেক ফটক পয  পায়চাির করেত লাগল।

একটু একটু কের িদেনর আেলা ফুটেছ , িক  এ রা ায় এখেনা লাক চলাচল আর
হয়িন। দবািশস পায়চাির করেত করেত এক সময় ফটেকর কােছ এেস দাঁড়াল। ব
ফটেকর উপর কনুই রেখ রা ার িদেক তািকেয় দখল , বাঁ িদক থেক একজন লাক হন।
হন কের আসেছ। কােছ এেল স িচনেত পারল-িবজয়মাধব।

িবজয়মাধেবর সে  এই কয় িদেন দবািশেসর বশ ঘিন তা হেয়িছল , উপর  স
এখন তার শ ালক। িক  িবজয়েক আসেত দেখ তার মনটা গরম হেয় উঠল। তাই িবজয়
যখন মুেখ হািস ফুিটেয় ফটেকর ওপাের এেস দাঁড়াল তখন দবািশেসর মুেখ স হািসর
িতিব  পড়ল না , স গ ীর চােখ িবজেয়র পােন চেয় বলল–’আবার িক জেন  এেসেছন?

কতব কম িক এখেনা শষ হয়িন?’
িবজেয়র হািস িমিলেয় গল , স থতমত খেয় বেল উঠল—’দীপা িকছু বেলেছ

নািক?’
দবািশস নীরস কে  বল–’সবই বেলেছ। স অ ত আমায় ঠকায়িন।’
িবজয় িকছু ণ হতবুি র মত চেয় থেক হঠাৎ ফাটক খুেল িভতের এল , তারপর

দবািশেসর হাত চেপ ধের ব  িমনিতর ের বলল–’ভাই দবািশস , তুিম দীপার ামী ,
তুিম আমার পরমা ীয় , আমার ছাট ভাইেয়র সমান। আিম একটা কথা বলব , নেব?’

‘িক বলেবন বলুন।’
‘দীপা এেকবাের ছেলমানুষ , সেব সেতেরা পিরেয় আঠােরায় পা িদেয়েছ , ওর মেন

ক না-িবলাস ছাড়া আর িকছু নই। ওইটুকু মেয়র বুি ই বা কতখািন? তুিম ভাই ওর
কথায় কান িদও না। দুচার িদন ঘর করেলই আেগর কথা সব ভুেল যােব। কম বয়েসর



একটা খয়াল বই তা নয়?’
‘ওর কথা েন তা তা মেন হয় না।’
‘ মেয়মানুেষর কথার িক কােনা দাম আেছ? ওরা আধুিনক কায়দায় বড় বড় কথা

বেল , িভতের িক  ফি কার। দীপা ু েল পেড়েছ , ু েলর মেয়েদর সে  িমেশ পাকািম
িশেখেছ। ওর মনটা ভাব বণ; িসেনমা-িথেয়টার নাচগােনর িদেক টান আেছ , যিদও আমরা
তােক কােনািদন আশকার িদইিন। আিম জার গলায় বলিছ , আমােদর বংেশর মেয়
কখেনা িবপেথ কুপেথ যােব না।’

দবািশস শা  গলায় বলল–’আপনার ভয় নই , এ িনেয় আিম ঝাঁেকর মাথায়
কােনা কেল াির কা  করব না , যা করবার ভেব-িচে  করব। এ কথা বািড়র বাইের
আর কউ জােন?’

‘না।’ িবজয় আেরা িকছু বলেত যাি ল , এমন সময় বািড়র দােরর কােছ নকুলেক
দখা গল। নকুল এিগেয় এেস বলল-‘দাদাবাব্ু , চা তির হেয়েছ।’

িবজয় খােটা গলায় তাড়াতািড় বলল—’আ া ভাই , আজ আিম যাই। শীগিগর আবার
আসব।’ বেল স তপেদ চেল গল।

দবািশস বািড়র িদেক িফের যেত যেত বলল–’নকুল , তুই আমােদর চা ওপেরর
ঘের িদেয় আয়।’

নকুল মুচিক হেস বলল—’তাই িদেয়িছ দাদাবাবু!’ দবািশস দাতলায় উেঠ গল।
দখল , বসবার ঘের নীচু টিবেলর ওপর চােয়র সর াম সাজােনা রেয়েছ আর দীপা
ত েপােশর পােশ চুপিট কের বেস আেছ—কাল রাে  যমন বেস িছল। অবশ  কাল রাে র
বািস জামাকাপড়, ফুেলর গয়না আর নই, তার বদেল পাট-ভা া শািড় াউজ। দবািশস
আসেতই দীপা একটু আড় ভােব উেঠ দাঁড়াল।

দবািশস দার ব  কের িদেয় দােরর সামেন িফের দাঁিড়েয় দীপার। পােন তাকাল।
খালা জানালা িদেয় সকােলর নরম আেলা দীপার ওপর পেড়েছ। িবজয় যা বেলিছল তা
িমেথ  নয় , দীপার িছপিছেপ শরীের কীমােযর কামলতা এখেনা লেগ আেছ , ভাির
ছেলমানুষ মেন হয়। িক  তার মুেখ পিরণত মেনর দৃঢ়তা , মুেখর লাবণ  যন দৃঢ়তার
উপাদােন তির।

দবািশস কােছ এেস চােয়র সর ােমর িদেক দৃি  নামােলা; িট-পেট চা , দু’িট
পয়ালা , গরম দুধ , িচিনর িকউব , েট পীকৃত টা  , মাখেনর পাে  মাখন , অন  একিট
পাে  মারমােলড় এবং চারিট িস  িডম। নকুল দু’জেনর জন  চুর াতরাশ কেরেছ ,
একলা দবািশেসর জন  এত কের না।

দবািশস দীপার িদেক চাখ তুেল সহজ গলায় বলল–’তুিম চা ঢালেব?’
দীপােদর বািড়েত সােবক রওয়াজ , পয়ালায় চা ঢালা হেয় সকেলর কােছ যায়;

াতরাশ খাওয়ার কােনা িবিধব  রীিত নই। স একটু ইত ত করল। তাই দেখ
দবািশস বলল–’আ া , আিমই চা ঢালিছ।’

দু’িট পয়ালায় চা ঢেল স একিট পয়ালা দীপার িদেক এিগেয় িদেয় বলল—’বেসা।
তামার সে  কথা আেছ , চা খেত খেত কথা হেব।’

দীপা স ু িচতভােব চয়াের বসল। তার সে াচ মেনর জড়  নয় , অপিরিচত এবং
অ াভািবক পিরি িতর সে াচ। তার জীবেন অভাবনীয় ওলট-পালট আর  হেয়েছ।

দবািশস িনেজর চােয় একিট ছাট চুমুক িদেয় পয়ালা নািমেয় রাখল ,
বলল–’ তামার দাদা িবজয়মাধব আজ ভার হেত না হেত এেসিছল।’

দীপা চিকত চাখ তুেল আবার চাখ নত করল। দবািশস এক টুকেরা টাে  মাখন
লাগােত লাগােত বলল–’তার কথা েন মেন হল তামার কথা বািড়র সবাই জােন।



বাইেরর কউ জােন নািক?’
দীপা মাথায় একটা ঝাঁকিন িদেয় বলল-‘না-না–।’ আর কােনা কথা তার কেনা

গলা িদেয় ব ল না।
দবািশস বলল–’তা স যাই হাক , সব কথা িবেবচনা করা দরকার। একটা ব াপার

ঘেটেছ , আমার জীবেন হঠাৎ একটা বয়াড়া সমস া এেস হািজর হেয়েছ। যথাসাধ
কেল াির বাঁিচেয় তার িন ি  করেত হেব। আমার কথা বুঝেত পারছ?’

দীপা ঘাড় নাড়ল , অ ু ট ের বলল–’পারিছ।’ স িক  দবািশেসর ধরনধারন িকছুই
বুঝেত পারেছ না। এরকম অব ায় মানুষ িক এমিনভােব কথা বেল?

দবািশস টে  কামড় িদেয় বলল–’ তামার চা ঠা া হেয় যাে ।’
দীপা তাড়াতািড় চােয়র পয়ালা হােত তুেল িনল , িক  হােতর পয়ালা হােতই রইল ,

ঠাঁট পয  উঠল না।
দবািশস শা ভােব বলল—’সমস ার সাজাসুিজ িন ি  আেছ-িডেভাস।’
দীপার হােতর পয়ালা কঁেপ উঠল। আর একটু হেলই পেড় যত। স সামেল িনেয়

ের বলল—’না।’
দবািশস ভু  তুেল বলল–’না কন? তামার বািড়র লাক ভালবাসার পাে র সে

তামার িবেয় না িদেয় অন ায় কেরেছন , স অন ায় সংেশাধন করা উিচত।’
দীপা নত চােখ বলল—’আমার দাদু-িতিন তাহেল বাঁচেবন না।’
দবািশস িকছু ণ কথা কইল না , কতকটা যন অন মন ভােব দীপার পােন চেয়

রইল। তারপর িনেজর ঈষদু  পয়ালাটা তুেল িনেয় এক চুমুেক িনঃেশষ কের আবার রেখ
িদল।

উদয়মাধবেক দবািশস দেখেছ, বৃে র চািরি ক বলতা অনুভব কেরেছ, নাতনী
িডেভাস- কােট িগেয়েছ নেল িতিন হয়েতা আ হত া করেবন না , িক  নাতনীেক খুন
করেত পােরন।

‘িডেভাস যিদ স ব না হয় তাহেল ি তীয় উপায় হে —তুিম বােপর বািড় িফের
যাও , সখােন যমন িছেল তমিন থােক।’

‘না , ওরা আবার আমায় ফরত পািঠেয় দেব। মাঝ থেক জানাজািন হেব।’ 
‘তাহেল তৃতীয় প া হে  এখােনই থাকা। আলাদাই থাকেব , আিম তামার কােছ

যাব না। িক  আমারও তা লাকল া আেছ। বাইেরর লােকর কােছ ভ ািম করেত হেব।
তুিম পারেব?’

দীপা ঘাড় নেড় জানাল , স পারেব।
দবািশস বলল–’বািড়র চাকরীও বাইেরর লাক। তার সামেনও ধাঁকার টািট খাড়া

রাখেত হেব।’
দীপা আবার ঘাড় নেড় সায় িদল।
দবািশস িন াস ফেল উেঠ দাঁড়াল–’ বশ। িক  এভােব কত িদন চলেব?’
দীপা চুপ কের রইল , এ ে র উ র স িনেজই জােন না। দবািশস আে  আে

ঘর ছেড় চেল গল। ীজািত স ে  তার অিভ তা খুবই অ ; িক  তার মেন হল , এরা
বড় াথপর , িনেজর াথই বােঝ , আর কা র কথা ভােব না।

কাল দবািশস ভেবিছল , এখন দু’িতন িদন স ফ া িরেত যােব না , সারা িদন
বািড়েত থেক বউেয়র সে  ভাব করেব। িক  সব ভ ুল হেয় গল। স খািনক ণ
িবমনাভােব ঘুের বড়ােলা , কাল রাে  য িবছানায় েয়িছল সটা ঝেড়কুেড় িঠক কের
রাখল , নকুল না। সে হ কের য , তারা আলাদা েয়েছ। তারপর রা াঘের িগেয়
বলল–’নকুল , আমার খাবার তির কর , আিম ন’টার সময় ফ া ির যাব।’



ান করেত িগেয় দবািশেসর একটা কথা মেন এল। স দখল , দীপা তখেনা
বসবার ঘের আড়  হেয় বেস আেছ , স তার কােছ িগেয় বলল–’নকুেলর চােখ যিদ ধুেলা
িদেত হয় তাহেল তামার ঘেরর লােগায়া বাথ েম আমােক ান করেত হেব। অন
বাথ েম আমার িভেজ কাপড় দখেল নকুেলর মেন সে হ হেব। আিম তামার বাথ েম
ান করেত পাির?

দীপার মেন হল দবািশস তােক ব  করেছ। স চাখ তুেল চাইল , িক
দবািশেসর মুেখ ব িব েপর িচ মা  দখেত পল না। স তখন একটু ঘাড় নেড়
স িত জানাল।

দবািশস মানাহার কের ন’টার সময় কােজ চেল গল।
অতঃপর সংসােরর সব ভার পড়ল নকুেলর ওপর। নতুন বউেক বািড়র কাজকম

শখােত হেব , বউেয়র খাওয়া-দাওয়ার ওপর নজর রাখেত হেব। বািড়েত ি তীয় ীেলাক
নই; সামিয়কভােব নকুল হেয় উঠল বািড়র িগ ী।

দুপুরেবলা দীপেক ভাত খাইেয় নকুল ওপের পািঠেয় িদল , বলল–’যাও , একটু ঘুিমেয়
নাও িগেয়।’

িক  দীপার িদেনর বলা ঘুেমােনা অেভ াস নই। স ঘুের ঘুের ওপরতলাটা দখেত
লাগল।…এই ঘের কাল রাে  দবািশস। েয়িছল…নকুল যন জানেত না পাের , স ওপের
আসবার আেগই রাজ িবছানা ঝেড় িঠকঠাক কের রাখেত হেব.বািড়র পােশর ব ালকিন
থেক বাগানটা দখা যায়। বাগােনর িছির নই , যন কত কাল কউ বাগােনর িদেক
তাকায়িন। দবািশেসর বাগােনর শখ নই। দীপার খুব বাগােনর শখ আেছ। স বােপর
বািড়র খালা ছােদ টেবর বাগান কেরিছল।

ঘ াখােনক ঘুের িফের স বসবার ঘের এল। রিডও ােমর ওপর নজর পড়ল।
দীপা রিডও নেত ভালবােস. বােপর বািড়েত তার একিট ানিজ ার িছল , স িবছানায়
েয় েয় গান নত , ফুটবেলর কেম াির নাত , নাট ািভনয় নত। ানিজ ারটা আনা

হয়িন। তার অেনক িনজ  িজিনস বােপর বািড়েত পেড় আেছ।
দীপা রিডও ােমর কপাট সিরেয় কলক া নাড়াচাড়া করেত করেত গােনর সুর

বেজ উঠল। দুপুরেবলার শা  রাহীন া াম। স রিডওর পােশ একটা গিদ- মাড়া
আরাম- চয়াের বেস নেত লাগল।

কাল রাে  দীপা অ ই ঘুিমেয়েছ , যটুকু ঘুিমেয়েছ তাও যন আড়  হেয়। এখন
রিডওর মৃদু ন নেত নেত তার চাখ বুেজ এল।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল টিলেফােনর শে । স চাখ মেল দখল , ঘেরর কােণ
ছাট টিবেলর ওপর টিলেফান বাজেছ। দীপা রিডও ব  কের িদল। িন য় দবািশেসর
টিলেফান। একটু ইত ত কের স উেঠ িগেয় ফান তুেল িনল।

‘হ ােলা।‘
অপর া  থেক আওয়াজ এল—’দীপা , আমার গলা িচনেত পারছ?’
দীপার বুক ধড়ফড় কের উঠল , স অব  ের বলল–’পারিছ।’
‘ঘের কউ আেছ?’
না , আিম একা।’
‘ বশ। তামার ামীেক বেলছ?’
‘বেলিছ।’
‘তারপর?’
‘তারপর আর িকছু না।’
‘রাে  তামােক িবর  কেরিন?



‘না।‘
‘তুিম একলা েয়িছেল?’
‘হ াঁ।’
‘ বশ। এইভােব চািলেয় যাও।’
‘কত িদন?
‘একটু সময় লাগেব। তুিম ভেবা না। সব িঠক হেয় যােব। শপথ মেন আেছ তা?’
‘হ াঁ।‘
‘শপথ কেরছ , আমার নাম কাউেক বলেব না। মা কালীর নােম শপথ কেরছ , মেন

আেছ?’
‘আেছ।’
‘ তামার ামী হয়েতা নাম জানবার জেন  পীড়ন করেত পাের।’
‘নাম জানেত চানিন। চাইেলও আিম বলব না।’
‘ বশ। আিম মােঝ মােঝ তামােক ফান করব। দুপুরেবলা তামার ামী যখন

বািড়েত থাকেব না। তখন ফান করব।’
‘আ া।’
স ফান রেখ িদেয় আবার চয়াের এেস বসল। মেন হল তার শরীেরর সম

জার ফুিরেয় গেছ।
িবেকল পাঁচটার সময় দবািশস ফ া ির থেক িফের এল। নকুল দার খুেল িদল।

দীপা ওপর থেক ঘি র আওয়াজ নেত পেয়িছল , স উৎকণ হেয় রইল।
দবািশস ওপের উেঠ এেস দখল , দীপা নীরব রিডও ােমর সামেন বেস আেছ। স

ঢুকেতই দীপা চিকেত একবার তার িদেক চেয় উেঠ দাঁড়াল। দবািশস ি ধাম র পােয় তার
সামেন এল। কা র মুেখ কথা নই। িক  ধু মুেখামুিখ দাঁিড়েয় থাকা কত ণ চেল! শেষ
দবািশস বলল—’নকুল তামার দখা েনা কেরিছল তা?’

দীপা ঘাড় নেড় বলল–’হ াঁ।’
দবািশস  করল–’চা খেয়ছ?’
দীপা মাথা নাড়ল–’না।’
অতঃপর আর িক বলা যেত পাের , দবািশস ভেব পল না। ওিদেক দীপা াণপেণ

চ া করেছ সহজভােব যা হাক একটা িকছু বলেত। িক  কী বলেব? ব ব  কী আেছ?
শষ পয  একটা কথা মেন এল , স ঘাড় তুেল বলল—’আপিন দুপুরেবলা কাথায় খাওয়া-
দাওয়া কেরন?’

দবািশস বলল—’আমার ফ া িরেত খাওয়ার ভাল ব ব া আেছ। ফ া িরেত যারা
কাজ কের সকেলই দুপুরেবলা ক ানিটেন খায়। আিমও খাই।’

দীপা ধু বলল–’ও।’
দবািশস বলল–’আ া , আিম কাপড়- চাপড় বদেল িনই , তারপর নীেচ িগেয় চা

খাওয়া যােব।’
সংশয় িলত ের দীপা বলল–’আ া।’
দবািশস দীপার ঘেরর িদেক যেত যেত বলল–’আিম তাহেল তামার বাথ েমই

ব বহার করিছ।’
দার পয  িগেয় দবািশস থমেক দাঁড়াল , তারপর আে  আে  দীপার সামেন িফের

এেস গলা খােটা কের বলল—‘একটা কথা। তুিম আমােক ‘আপিন বলেল ভাল শানায় না।
অবশ  আড়ােল তা বলেত পার , িক  নকুল িকংবা অন  কা র সামেন ‘তুিম বলাই
াভািবক। নইেল ওেদর খটকা লাগেত পাের।’



দীপা মুখ নীচু কের নীরব রইল।
দবািশস  করল–’িক বেলা?’
দীপা অিন ািভরা ীণ ের বলল–’আ া।’
দবািশস বাথ েম চেল গল। দীপা দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় ভাবেত লাগল , কােশ  ‘তুিম

বলা এবং আড়ােল ‘আপিন বলা িক খুব সহজ কাজ? র ালেয়র নটনটীরা বাধহয় পাের।
তার মেন হল স আে  আে  অতল শ চারাবািলর মেধ  তিলেয় যাে ।

দশ িমিনট পের দবািশস পা ািবর বাতাম লাগােত লাগােত বিরেয় এল ,
বলল–’চল , নীেচ যাই।’

দবািশেসর িপছু িপছু দীপা নীেচ নেম গল , দু’জেন টিবেলর দু’ াে  বসল। নকুল
তােদর সামেন রকািব-ভরা লুিচ তরকাির রাখল। দবািশস খেত আর  করল। িক  দীপা
হাত িটেয় বেস রইল।

নকুল িজে স করল-‘দাদাবাব্ু , িডম ভেজ দব?’
দবািশস দীপার পােন চাইল। দীপা একটু মাথা নাড়ল; বােপর বািড়েত তার িডম

খাওয়া বারণ িছল। আইবুেড়া মেয়েদর িডম খেত নই।
দবািশস বলল–’থাক , দরকার নই।’
চােয়র পয়ালা টিবেল রাখেত এেস নকুল বলল–’ও িক বউিদ , তুিম খা  না?’
দীপা মাথা হঁট করল , তারপর কাতর দৃি েত দবািশেসর পােন তাকাল। দবািশস

বুঝেত পারল দীপার সংেকােচর কারণ িক। স একটু হেস বলল—’নকুল , ওর বাধহয়
পু েষর সামেন খাওয়া অেভ াস নই।’

দবািশস তাড়াতািড় খাওয়া শষ কের উেঠ পড়ল। স ঘর থেক বিরেয় যাবার পর
নকুল দীপার কােছ এেস বলল–’বউিদ , এ সংসাের মেয়-পু ষ সবাই একসে  খায় ,
কতিবাবুর আমল থেক এই রওয়াজ দেখ আসিছ। তুিম যখন এ বািড়র বউ হেয় এেসিছ
তখন তামােকও তাক এ বািড়র রওয়াজ মেন চলেত হেব। ভাবনা নই , আে  আে
অেভ াস হেয় যােব। নাও , খেত আর  কর। তামার বােপর বািড়েত িক িডেমর চলন
নই?

দীপা বলল—’পু েষরা হাঁেসর িডম খান। মুরিগর িডেমর চলন নই।‘
নকুল িবে র মত মাথা নেড় বলল-’হাঁেসর িডমও যা মুরিগর িডমও তাই , সব

িডমই সমান।’
দীপা নকুেলর তদারিকেত চা-জলখাবার খেয় ঘেরর বাইের এেস দখল , দবািশস

িসঁিড়র হাতেলর ওপর কনুই রেখ দাঁিড়েয় আেছ। দীপেক দেখ স বলল–’ বড়ােত যােব?
সারা িদন তা বািড়েত ব  আেছ , চল না মাটের খািনক বিড়েয় আসেব।’

অিভনয় চলেছ চলুক , িক  কাথাও একটা সীমােরখা টানা দরকার। দীপা সাজা
দৃি েত দবািশেসর পােন চেয় দৃঢ় ের বলল—’না।’

দবািশেসর মুখ দেখ মেন হল না য স মনঃ ু  হেয়েছ , স সহজভােব বলল
—’আ া , আিম তাহেল একটু ঘুের আিস। বিশদূর নয় , নৃপিতদার আ া পয ।’

স বিরেয় পড়ল। অেধক পথ িগেয়েছ , দখল কিপল বাস পােয় হঁেট তার িদেকই
আসেছ। কিপেলর একিট ছাট মাটর আেছ , বিশর ভাগ তােতই স ঘুের বড়ায়।
মুেখামুিখ হেল দবািশস বলল–’এিদেক কাথায় চেলেছন?’

কিপল একটু অ িতভ হেয় পড়ল—’আপনার িদেকই যাি লাম।’
মেন মেন িবি ত হেলও দবািশস মুেখ বলল–’আমার িদেক? তা—চলুন , ফরা

যাক।’
কিপল তাড়াতািড় বলল—’না না , তার দরকার নই। আপিন আড়ায় যাে ন তা?



চলুন , আমারও শষ গ ব ান সখােনই। আপনার কােছ যাি লাম একটা িজিনেসর
খাঁেজ।’

দু’জেন নৃপিতর বািড়র িদেক চলল। দবািশস িজে স করল–’িকেসর খাঁেজ?’
কিপল ি ধাভের বলল–’আমার িসগােরট- কসটা আজ সকাল থেক খঁুেজ পাি  না।

যতদূর মেন পেড় কাল িবেকল পয  িছল; তারপর আপনার বািড়েত িগেয় আপনার
িসগােরটই খেয়িছ , আমার পেকেট িসগােরট- কস আেছ িকনা খয়াল কিরিন। আজ
সকালেবলা দিখ নই। বািড়েত খঁুজলাম , পাওয়া গল না। তা ভাবলাম , খাঁজ িনেয় আিস
আপনার বািড়েতই পেকট থেক পেড় গেছ িকনা।’

দবািশস বলল—’আমার বািড়েত যিদ পেড় থােক এবং কউ তুেল না িনেয় থােক
তাহেল নকুল িন য় সিরেয় রেখেছ। আিম তােক িজে স করব। িকেসর িসগােরট- কস–
সানার?’

কিপল তাড়াতািড় বলল-‘হ াঁ। িক  আপিন ভাবেবন না , আিম ায়ই িজিনস হািরেয়
ফিল , তেব বিশর ভাগ সমেয়ই পাওয়া যায়। হয়েতা বািড়েতই আেছ , িকংবা নৃপিতদার
আ ায়।’

নৃপিতর আডাঘের তখন আেলা লেছ; ঘের কবল নৃপিত আর বাল বেস গ
করেছ। এরা ঘের ঢুকেল নৃপিত সমা ােরর সুের বেল উঠল—’আের , এস এস।’

দু’জেন নৃপিতর কােছ বসল। নৃপিত দবািশসেক িনিব  চােখ দখেত দখেত চাপা
কৗতুেকর সুের বলল–’আিম তা ভেবিছলাম , এখন িকছু িদন তুিম বািড় থেক ব েবই
না। যােহাক , দা ত -জীবন কমন লাগেছ?’

ে র জেন  দবািশস তির িছল না , একটু দম িনেয় মুেখ সল  হািস এেন
বলল–’ম  িক , ভালই লাগেছ।’

বােলর গলার মেধ  হািসর মত একটা শ  হল , স বলল–’ থম থম ভালই
লােগ। তারপর– স উেঠ িগেয় িপয়ােনার সামেন বিসল , টুং টাং শে  একটা িবষােদর সুর
বাজেত লাগল।

কিপল কুিট কের িকছু ণ তার পােন চেয় রইল , তারপর িব াদসূচক মুখভ ী
কের দবািশসেক বলল–’এক জােতর লাক আেছ তারা ধু চাঁেদর কল ই দেখ , চাঁদ
দখেত পায় না। নৃপিতদা , একটা িসগােরট িদন , আমার িসগােরট- কসটা হািরেয় ফেলিছ।’

কিপল িসগােরট ধিরেয়েছ এমন সময় িচ ন  সুজন িম  েবশ করল। বাধহয়
সাজা িফ  ু িডও থেক আসেছ , পরেন করতুরেয়র ল া প া  এবং টকটেক লাল রেঙর
িসে র শাট। দবািশসেক দেখ চাখ বড় কের কৗতুেকর ভ ীেত হাসল , তারপর
বলল–’নৃপিতদা , আজ কাগেজ খবর দেখেছন?’

সকেলই উৎসুক চােখ তার পােন চাইল , বােলর িপয়ােনা ব  হল। নৃপিত
বলল–’িক খবর? কাগজ। অবশ  পেড়িছ , িক  তর কােনা খবর দেখিছ বেল মেন
পড়েছ না।’

সুজন পা ফাঁক কের দাঁিড়েয় বলল—’ তর খবর না হেত পাের। িক  ঘেরায়া
খবর। আমােদর পাড়ার খবর। খবেরর কাগেজর এক কােণ ছা  একিট খবর। গাল
পােকর কােছ কাল ভারেবলা একজন িভিখির মারা গেছ।’ এই বেল সুজন নাটকীয়
ভ ীেত চুপ করল। সবাই অবাক হেয় তার মুেখর পােন চেয় রইল।

সুজন তখন আবার আর  করল–’ভাবেছন , একটা িভিখিরর মৃতু  এমন কী
চা ল কর খবর। িক  িভিখিরর মৃতু  াভািবক মৃতু  নয় , কােনা অ াত ঘাতক তােক খুন
কেরেছ। এবং তার চেয়ও িব য়কর খবর , অ াত আততায়ী িভিখিরর িপেঠর িদক থেক
তার বুেকর মেধ  একটা শজা র কাঁটা ঢুিকেয় িদেয় তােক বধ কেরেছ।’



সুজেনর ব ৃ তার মাঝখােন বালও িপয়ােনা থেক উেঠ কােছ এেস বেসিছল।
াতারা িকছু ণ চুপ কের রইল। শেষ নৃপিত বলল–’ ছাট খবর বেলই বাধহয় চােখ

পেড়িন। তামরা কউ পেড়ছ?’
কউ পেড়িন। দবািশস এবং বাল খবেরর কাগজ পেড় না। নতুন খবেরর িত

তােদর আসি  নই। কিপল কবল খলাধুেলার পাতাটা পেড়।
বাল বলল–’শজা র কাঁটা িক মানুেষর শরীের িবঁিধেয় দওয়া যায়- ভেঙ যােব না?’

নৃপিত পি ত ব ি  , স বলল—’না , ভাঙেব না। নরম কাঁটা হেল দুমেড় যেত পাের।
িক  ভাঙেব না। শ  কাঁটা লাহার শলার মত সটান মাংেসর মেধ  ঢুেক যােব।’

বাল িজে স করল–’শজা র কাঁটা কাথায় পাওয়া যায়? বাজাের িবি  হয় নািক?’
নৃপিত বলল—সব জায়গায় পাওয়া যায় না। েনিছ িনউ মােকেট দুএকটা দাকােন

পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদরা গেড়র মােঠ িবি  করেত আেস।’
দবািশস বলল–’িক  ছারাজুির থাকেত শজা র কাঁটা িদেয় মানুষ খুন করবার

মােন িক?’
কউ সদু র িদেত পারল না। কিপল নতুন  করল—’িক  িভিখিরেক ক খুন

করেব? কন খুন করেব?’
নৃপিত একটু ভেব বলল–’িভিখিরেদর মেধ ও কৃপণ ও স য়ী লাক থােক। এমন

শানা গেছ , িভিখির মারা যাবার পর তার কাঁথা-কািনর ভতর থেক দু’ শা চারেশা টাকা
বিরেয়েছ। এই লাকিটও হয়েতা স য়ী িছল , তার টাকার লােভ কউ তােক খুন
কেরেছ।’

কিপল বলল–’আমার মেন হয় এ একটা উ াদ পাগেলর কাজ। নইেল শজা র
কাঁটার কােনা মােন হয় না।’

সুজন বলল—’তা বেট , কৃিত  মানুষ শজা র কাঁটা িদেয় খুন করেব। কন?
বাল , তামার িক মেন হয়?’

বাল অবেহলাভের বলল—’ য-ই খুন ক ক স সাধু ব ি  , িভিখির মের সমােজর
উপকার কেরেছ। যারা কাজ কের না তােদর বঁেচ থাকার অিধকার নই।’ স উেঠ িগেয়
আবার িপয়ােনার সামেন বিসল।

তারপর খ  বাহাদুর এল। তার আজ মােঠ খলা িছল; স খলার কথা তুলল ,
আেলাচনার স  িবষয়া ের স ািরত হল। িকছু ণ পের কিফ এল। কিফ খেয় আেরা
িকছু ণ গ জেবর পর দবািশস বািড় িফরল।

 
দবািশেসর জীবনযা া িবেয়র আেগ যমন িছল িবেয়র পেরও ায় তমিন রেয়

গল। বািড়েত একজন লাক বেড়েছ এই যা। কবল নকুল এবং বাইেরর অন ান েদর
সামেন ভ ািম করেত হয়। দবািশেসর ভাল লােগ না!

আড়ােল দীপার সে  দবািশেসর স ক বড় িবিচ । ঘিন ত না কের যতটা
সহজভােব একসে  বাস করা যায় দু’জেন সই চ া করেছ। িক  কাজিট সহজ নয়।
দীপার মেনর িনভৃত আত  তার চােখর চাউিনেত হঠাৎ কাশ হেয় পেড়। দবািশেসর মন
অশা ; স জােন দীপা অন েক ভালবােস , তবু দীপা তার মনেক দুিনবার বেগ আকষণ
করেছ। িবজয় বেলিছল , দীপা ছেলমানুষ , দুচার িদন ামীর ঘর করেলই আেগর কথা ভুেল
যােব। িক  দীপার ভাবভ ী দেখ তা মেন হয় না। দীপা আর যাই হাক , তার মন চ ল
নয়।

এইরকম শ া-ি ধার মধ  িদেয় িকছুিদন কেট যায়। একিদন িবেকলেবলা ফ া ির
থেক িফের এেস দবািশস দীপেক বলল–’একটা কথা আেছ। ফ া িরেত যারা কাজ কের



তােদর ইে  , তুিম একিদন ফ া িরেত যাও , ওরা তামােক পািট িদেত চায়। যােব?’
দীপার মন উি  হেয় উঠল , এ আবার িক নতুন ঝ াট? স একটু চুপ কের থেক

বলল-না গেলই িক নয়?’
দবািশস বলল—’তুিম যিদ না যেত চাও আিম জার করেত পাির না। তেব না

গেল খারাপ দখায়।’
কেনা মুেখ দীপা বলল–’তাহেল যাব।’

দু’িতন িদন পের দবািশস একটু সকাল সকাল বািড় িফরল , তারপর কাট প া
ছেড় ধুিত পা ািব পের দীপােক িনেয় ফ া িরেত িফের গল।

জাপিত সাধন ফ া িরর কারখানািট ব ারােকর মত ল া্ ◌্ , তােত অসংখ  ঘর , দু’
পােশ চওড়া বারা া। বািড়র চার ধাের অেনকখািন খালা জিমও আেছ। কিম  এবং কমী
িমিলেয় আ াজ ষাটজন লাক এখােন কাজ কের। ফ া ির িহসােব বড় িত ান বলা যায়
না; িক  এখান থেক য িশ ব  তির হেয় বেরায় তার চািহদা সব ।

আজ ফ া িরর পুেরাভূিমেত একিট ছাট ম প তির হেয়েছ। দবািশেসর মাটর
ম েপর সামেন িগেয় দাঁড়ােতই ফ া িরর বীণ কিম  ড র রাম সাদ দ  এেস দীপােক
গািড় থেক নািমেয় িনেলন। ড র দ র িপছেন আেরা কেয়কজন কমী িছল , সকেল
হািসমুেখ দীপােক অভ থনা করল।

ড র দ  দীপােক বলেলন–’চল , আেগ তামােক তামার ফ া ির দখাই।’
ড র দ  বয়েস দীপার িপতৃতুল  , তাঁর সেমহ ঘিন  সে াধেন দীপার মেনর

আড় তা অেনকটা কেট গল। দবািশস তােদর সে  গল না; স জানেতা , স সে  না
থাকেল দীপা বিশ  বাধ করেব।

ফ া িরর কােজর বলা উ ীণ হেয় গেছ , তবু কেয়কটা ঘের কেয়কজন লাক
তখেনা কাজ করেছ। কাথাও সাির সাির জালার মত কােচর পাে  কশৈতল রাখা রেয়েছ ,
কােনা ঘের মা ি ম , কােনা ঘের ল ােভ ার অিডকেলান ভৃিত নানা জােতর তরল
গ ব । সব িমিশেয় একিট চমৎকার সুগে  বািড় ম-ম করেছ।

ড র দ  ঘুের ঘুের দখােত লাগেলন। দখেত দখেত িনেজর অ াতসােরই দীপার
মন ফু  হেয় উঠল। এটা িক , ওটা কমন কের তির হয় , ি ম া ইত ািদেত িক িক
উপকরণ লােগ এইসব ে র উ র নেত নেত স যন একটা নতুন রােজ  েবশ
করল। নতুন তথ  আিব ােরর একটা উে জনা আেছ , কৗতূহলী মন সহেজই মেত ওেঠ।

ফ া ির পিরদশন শষ কের ড র দ  দীপােক ম েপ িনেয় গেলন। ম েপর
একপােশ অনু  ম  , তার ওপর কেয়কিট চয়ার; মে র সামেন দশকেদর চয়ােরর সাির।
ফ া িরেত যারা কাজ কের সকেলই ম েপ উপি ত। ড র দ  দীপােক মে র ওপর
একিট চয়াের বসােলন , দবািশস তার পােশ বিসল। ফাংশন আর  হল।

ফ া িরর কমীরা ধু কাজই কের না , তােদর মেধ  িশ ী রিসক িণজনও আেছ।
একিট কাট-প া  পরা ছাকরা াভূিম থেক উেঠ এেস রবী নােথর গান ধরল–
তামরা সবাই ভাল , আমােদর এই আঁধার ঘের স া দীপ েলা। ছাকরার গলা ভাল; গান
নেত নেত াতােদর দ  িবকিশত হেয় রইল। দীপার মুেখও একিট অ ণাভ হািস

আনােগানা করেত লাগল। স একবার আড়েচােখ দবািশেসর পােন তাকাল; দখল , তার
ঠাঁেট লাক- দখােনা নকল হািস। দীপা এখন দবািশেসর হািস দেখ বুঝেত পাের আসল
হািস িক নকল হািস। তার মন হাঁচিট খেয় শ  হেয় বসল।

গােনর পালা শষ হেল আর একিট যুবক এেস গ ীর মুেখ একিট হািসর গ
শানাল। সকেল খুব খািনকটা হাসল। তারপর ড র দ  উেঠ ছা  একিট ব ৃ তা িদেলন।
চা কক িদেয় সভা শষ হল।



 
দবািশস দীপােক িনেয় িনেজর মাটেরর কােছ এেস দখল , মাটেরর িপছেনর সীট

একরাশ গালাপফুল এবং আেরা অেনক উপহার েব  ভরা। দবািশস ি কে  সকলেক
ধন বাদ িদল , তারপর দীপেক পােশ বিসেয় মাটর চািলেয় চেল গল। সে  তখন উ ীণ
হেয় গেছ।

সাবধােন গািড় চালােত চালােত দবািশস বলল—’ কমন লাগল?’
পােশর আেলা-আঁধাির থেক দীপা বলল—’ভাল।’
গািড়র দু’পােশর ফুটপাথ িদেয় ােতর মত লাক চেলেছ , তারা যন অন  জগেতর

মানুষ। গািড় চলেত চলেত কখেনা চৗমাথার সামেন থামেছ , আবার চলেছ; এিদক ওিদক
মাড় ঘুের বািড়র িদেক এিগেয় চেলেছ।

‘ড র দ েক কমন মেন হল?’
এবার দীপার মেন একটু আেলা ফুটল–’খুব ভােলা লাক , এত চমৎকার কথা বেলন।

উিন িক অেনক িদন। এখােন , মােন ফ া িরেত আেছন?’
দবািশস বলল–’বাবা যখন ফ া ির প ন কেরন তখন থেক উিন আেছন। আিম

ফ া িরর মািলক বেট , িক  উিনই কতা।’
গািড়র অভ র গালােপর গে  পূণ হেয় আেছ। দীপা দীঘ আ াণ িনেয় বলল

—’ফ া িরর অন  সব লােকরাও ভাল।’
দবািশস মেন মেন ভাবল , ফ া িরর সবাই ভাল , কবল মািলক ছাড়া। মুেখ বলল

—‘ওরা সবাই আমােক ভালবােস।’ একটু থেম বলল–’ফ া ির থেক বািষক য লাভ হয়
তার থেক আিম িনেজর জেন  বােরা হাজারা টাকা রেখ বািক সব টাকা কমীেদর মেধ
মাইেনর অনুপােত ভাগ কের িদই।’

‘ও—’ দীপার মেন একটা কৗতূহল উঁিক মারল , স একবার একটু ি ধা কের শেষ
 করল–’ফ া ির থেক কত লাভ হয়?’

দবািশস উৎসুকভােব একবার দীপার পােন চাইল , তারপর বলল–’খরচ-খরচা বাদ
িদেয় ইনকাম ট া  শাধ কের এ বছর আ াজ দড় লাখ টাকা বঁেচেছ। আশা হে  ,
আসেছ বছর আেরা বিশ লাভ হেব।’

আর কােনা কথা হবার আেগই মাটর বািড়র ফটেক েবশ করল। বািড়র সদের
মাটর দাঁড় কিরেয় দবািশস বলল-‘ গালাপফুল েলার একটা ব ব া করা দরকার।’

দীপা বলল–’আিম করিছ।’
নকুল এেস দাঁিড়েয়িছল , দীপা তােক  করল–’নকুল , বািড়েত ফুলদািন আেছ?’
নকুল বলল–’আেছ। বইিক বউিদ , ওপেরর বসবার ঘের দয়াল-আলমািরেত আেছ।

চািব তা তামারই কােছ।’
‘আ া। আিম ওপের যাি  , তুিম গািড় থেক ফুল আর যা যা আেছ িনেয় এস।’

দীপা ওপের চেল গল।
ওপেরর বসবার ঘের কাবােড অেনক শৗিখন বাসন- কাসন িছল , তার মেধ

কেয়কটা েপর ফুলদািন। িক  ব কাল অব বহাের েপার গােয় কল  ধেরেছ। দীপা
ফুলদািন েলােক বর কের টিবেলর ওপর রাখল। তারপর নকুল এক বাঝা গালাপ িনেয়
উপি ত হেল তােক  করল-নকুল , ােসা আেছ?’

নকুল বলল–’বাসন পির ার করার মলম? না বউিদ , িছল , শষ হেয় গেছ। ক আর
েপর বাসন মাজাঘষা করেছ! আিম তঁতুল িদেয়ই কাজ চািলেয় িনই।’

দীপা বলল—’ তঁতুল হেলও চলেব। এখন চল , ফুল েলােক বাথ েমর টেব রেখ
ফুলদািন পির ার করেত হেব।’



দীপার শয়নঘেরর সংল  বাথ েম জলভরা টেব ল া ডাঁিটসু  গালাপ ফুল েলােক
আপাতত রেখ দীপা তঁতুল িদেয় ফুলদািন সাফ করেত বসল। এতিদন পের স একটা
কাজ পেয়েছ যােত অ ত িকছু েণর জেন ও ভুেল থাকা যায়।

দবািশস একবার িনঃশে  ওপের এেস দখল , দীপা ভাির ব । আচলটা গাছ-
েকামর কের। জিড়েয়েছ , মাথার চুল একটু এেলােমেলা হেয়েছ; ভাির সু র দখাে
তােক। দবািশস দােরর কােছ দাঁিড়েয় িনিব  চােখ দখল , িক  দীপা তােক ল ই করল
না। িকছু ণ দাঁিড়েয় থেক দবািশস আে  আে  নীেচ নামল , তারপর নৃপিতর বািড়েত
চেল গল।

িক  আজ আর তার আ ায় মন বসল না! ঘ াখােনক সখােন কািটেয় স বািড়
িফের এল। ওপেরর বসবার ঘের দীপা রিডও চািলেয় বেস িছল , দবািশসেক দেখ তার
চাখ উ ল হেয় উঠল। স রিডও িনিবেয় উেঠ দাঁড়াল , বলল–’ফুল েলােক ফুলদািনেত
সািজেয় ঘের ঘের রেখিছ। দখেব?’

দবািশেসর মেনর িভতর িদেয় িব য়ানে র িবদু ৎ খেল গল। দীপা এতিদন
তােক কােশ  ‘তুিম এবং জনাি েক ‘আপিন বেলেছ , আজ হঠাৎ িনেজর অজাে
জনাি েকও ‘তুিম বেল ফেলেছ।

দবািশস মুচিক হেস বলল–’চল , দিখ।’
দীপা তার হািস ল  করল; হািসটা যন গাপন অথবহ। স িকছু বুঝেত পারল না ,

বলল—‘এস।‘
িনেজর শাবার ঘের িনেয় িগেয় আেলা েল দীপা দবািশেসর মুেখর পােন চাইল;

দবািশস দখল , িসং টিবেলর আয়নার সামেন ঝকঝেক েপর ফুলদািনেত দীঘবৃ
এক  গালাপ শাভা পাে । লাল , গালাপী এবং সাদা , িতন রেঙর গালাপ , তার সে
মেডন হয়ার ফােনর জািলদার পাতা।

ফুলদািনেত ফুল সাজােনার কলােকৗশল আেছ , যমন- তমন কের সাজােলই হয় না।
দবািশস খািনক ণ চেয় থেক বেল উঠল–’বাঃ , ভাির চমৎকার সািজেয়ছ! মেন হে  যন
ফুেলর ফায়ারা।’

ঘর থেক বিরেয় বসবার ঘের এেস দবািশেসর নজর পড়ল রিডও ােমর ওপের
একটা ফুলদািনেত গালাপ সাজােনা রেয়েছ। এর সাজ অন  রকম; চরিক ফুলঝুিরর মত
ফুল িল গাল হেয় ছিড়েয় পেড়েছ। সিদেক আঙুল দিখেয় দবািশস বলল–’এটাও ভাির
সু র। আেগ চােখ পেড়িন।’

এই সময় নকুল নীেচ থেক হাঁক িদল—’বউিদিদ , তামরা এস; ভাত বেড়িছ।’
দু’জেন নীেচ নেম গল। রা াঘেরর টিবেলও গালাপ । দবািশস দীপার পােন

শংসাপূণ চােখ চেয় একটু হাসল।
স-রাে  িনেজর ঘের েত িগেয় দবািশস দখল , তার িসং টিবেলর ওপেরও

আলােপর ফয়ার। দীপা তার ঘের ফুল রাখেত ভােলিন। দবািশেসর মন মাধুযপূণ হেয়
দীপা িনেজর ঘের িগেয় নশদীপ েল েয়িছল। িক  ঘুম সহেজ এল না। মেনর মেধ
একিট আেলার চারপােশ বাদলা পাকার মত অেনক েলা ছাট ছাট িচ ার টুকেরা ঘুের
বড়াে । আেলািট ি  তৃি র আেলা। আজেকর িদনটা যন গালাপ-জেলর ছড়া িদেয়
এেসিছল…ফ া িরেত অনু ান.ড র দ  ্◌্ , সভাম েপ গান… তামরা সবাই ভাল…ফ া িরর
সবাই যন াণপেণ চ া কেরেছ তােক খুিশ করেত…রািশ রািশ গালাপফুল…ঘের সািজেয়
রাখেত কী ভালই লােগ… দবািশেসর ভাল লেগেছ. স অমন মুখ িটেপ হাসল কন?… যন
হািসর আড়ােল িকছু মােন িছল-ওঃ!

েয় েয় দীপার মুখ উ  হেয় উঠল। স মেনর ভুেল দবািশসেক আড়ােল ‘তুিম



বেল ফেলিছল , তখন বুঝেত পােরিন। দবািশস তাই েন হেসিছল।
দীপা িবছানা থেক উেঠ খালা জানলার সামেন িগেয় দাঁড়াল। সামেন িদেয় ডাইেন

বাঁেয় রা া চেল গেছ; রা ার ওপােরর িতন চারেট বািড়র সদর এই জানলা থেক দখা
যায়। বািড় িলর আেলা িনেব গেছ। রা ায় দুসাির আেলা িন লক লেছ। রা া িদেয়
দু’একিট লাক কদািচৎ চেল যাে  , পঁিচশ গজ দূর থেক তােদর জুেতার খ  খটু শ  শানা
যাে । আধ-ঘুম  রাি ।

ভ ািম করা , িমেথ  অিভনয় কের মানুষেক ঠকােনা , এসব দীপার কৃিতিব । তবু
ঘটনাচে  স দবািশেসর সে  লাক ঠকােনার ষড়যে  িল  হেয় পেড়েছ। অবশ
ষড়য কারীেদর মেধ  খািনকটা মানিসক ঘিন তা অিনবায। সজন  দবািশেসর কােনা
দাষ নই; স ভাব-ভ েলাক , তার কৃিত মধুর। িক  সাি ধ  যতাই ঘিন  হাক , দীপা
তােক ভালবােস না , অন  একজনেক ভালবােস। কতক েলা অভাবনীয় ঘটনা-সমােবেশর
ফেল দীপা আর দবািশস এক  িনি  হেয়েছ। এ অব ায় দীপা যিদ দবািশেসর সে
সহজ স ে  বাস কের তােত দাষ িক? তােক আড়ােল ‘তুিম বলেল অন ায় হেব কন?
কাউেক ‘তুিম বলেলই িক তার সে  ভালবাসার স  বাঝায়?

মেনর অ ি  অেনকটা কমেলা। স আবার িগেয় িবছানায় ল এবং অ েণর
মেধ ই ঘুিমেয় পড়ল। স ল  কেরিন য , যত ণ স জানলায় দাঁিড়েয় িছল তত ণ
একিট লাক রা ার ল া - পাে  ঠস িদেয় একদৃি  তার পােন তািকেয় িছল। ল
করেল এত সহেজ ঘুম আসত না।

পরিদন সকালেবলা ওপেরর বসবার ঘের চা খেত খেত দবািশস বলল–’তুিম
সারািদন একলা থােক , সময় কােট িক কের?

দীপা চুপ কের রইল। সময় কাটবার তাই কােট , সমেয়র যিদ দাঁিড়েয় পড়বার উপায়
থাকত তাহেল বাধহয় দীপার সময় দাঁিড়েয়ই পড়ত।

দবািশস বলল–’ তামার বই পড়ার শখ নই; বািড়েত িকছু বই আেছ িক  স েলা
িব ােনর বই। তুিম যিদ চাও বইেয়র দাকান থেক গ -উপন ােসর বই এেন িদেত পাির।
মািসক সা ািহক কাগেজর াহক হওয়া যায়।’

দীপা এবারও চুপ কের রইল। বই পড়েত স ভালবােস , ভাল লখেকর ভাল গ -
উপন াস পেল পেড় , িক  বই মুেখ িদেয় তা সারা িদন-রাত কােট না।

‘িকংবা তামােক বইেয়র দাকােন িনেয় যেত পাির , তুিম িনেজর পছ  মত বই
িকেনা।’ দীপা সংশয় জিড়ত ের বলল–’আ া।’

দবািশস বুঝল , বই স ে  দীপার বিশ আ হ নই। তখন স বলল—’ তামার
বা বীেদর বািড়েত ডােকা না কন? তােদর সে  গ  কেরও দুদ  সময় কাটেব।’

দীপা বলল–’আ া , ডাকব।’
চা শষ কের দবািশস জানলার সামেন িগেয় দাঁড়াল। নীেচ অনাদৃত বাগােনর পােন

িকছু ণ চেয় থেক ঘেরর িদেক িফের বলল–’তুিম ফুল ভালবাস। বাগান করার শখ আেছ
িক?’

‘আেছ।’ দীপা সা েহ উেঠ দাঁড়াল , এক পা এক পা কের দবািশেসর কােছ এেস
বলল-‘বােপর বািড়েত ছােদর ওপর বাগান কেরিছলুম , টেবর বাগান।’

দবািশস হেস বলল–’ব স , তেব আর িক , এখােন মািটেত বাগান কর। বাবা মারা
যাবার পর বাগােনর য  নওয়া হয়িন। আিম আজই ব ব া করিছ। আেগ একটা মালী
দরকার , তুিম একলা পারেব না।’

পরিদন মালী এল , গািড় গািড় সার এল , কাদাল খ া খুরিপ গাছকটা কাঁিচ এল ,
নাসির থেক মৗসুমী ফুেলর বীজ , গালােপর কলম , বােরােমেস গােছর চারা এল , ছাট



ছাট সুপুিরগাছ এল। মহা আড় ের দীপার জীবেনর উদ ান পব আর  হেয় গল।
তারপর কেয়কিদন বল উে জনার মেধ  কাটল। ৗঢ় মালী প েলাচন অিতশয়

িব  ব ি  , তার সে  পরামশ কের কাথায় মৗসুমী ফুেলর বীজ পাঁতা হেব , কাথায়
গালােপর কলম বসেব , কীভােব সুপুির আর ঝাউ-এর সাির বিসেয় বীিথপথ তির হেব ,
দীপা তারই ান করেছ। ঘুেম জাগরেণ বাগান ছাড়া তার অন  িচ া নই।

দবািশস িনিল ভােব সব ল  কের , িক  দীপার কােনা কােজ হ ে প কের না ,
এমন িক তােক বাগান স ে  পরামশ িদেতও যায় না। দীপা যা করেছ। কা ক , তার
যােত মন ভাল থােক। তাই ভাল।

িদন কাটেছ।
একিদন দুপুরেবলা দীপা রিডওর মৃদু ন নেত নেত ভাবিছল , আেরােকািরয়া

পাইন-এর চারািট বাগােনর কান জায়গায় বসােল ভাল হয় , এমন সময় ঘেরর কােণ
টিলেফান বেজ উঠল। দীপা চিকেত সই িদেক চাইল , তারপের উেঠ িগেয় ফান তুেল
িনল—’হ ােলা।‘

টিলেফােন আওয়াজ এল–’আিম। গলা িচনেত পারছ?’
দীপার বুেকর মেধ  দু’বার ধকধক কের উঠল। স যন ধা া খেয় েলাক থেক

বা ব জগেত িফের এল। একটু দম িনেয় একটু হাঁিপেয় বলল—’হ াঁ।’
‘খবর সব ভাল?’
‘হাঁ।’
‘ কােনা গালমাল হয়িন?’
‘না।‘
‘ তামার ামী মানুষটা কমন?
‘ম  মানুষ নয়।’
‘ তামার ওপর জার-জুলুম করেছ না?
‘না।‘
‘এেকবােরই না?’
‘না।‘
‘ ঁ। আেরা িকছুিদন এইভােব চালােত হেব।’
‘আর কত িদন?’
‘সমেয় জানেত পারেব। আ া।’
ফান রেখ িদেয় দীপা আবার আরাম- চয়াের এেস বসল , িপছেন মাথা হলান িদেয়

চাখ বুেজ রইল। রিডওর মৃদু ন চলেছ। দুিমিনট আেগ দীপা বাগােনর কথা ভাবিছল ,
এখন মেন হল বাগানটা ব  দূের চেল গেছ।

িবেকলেবলা আ াজ সােড় িতনেটর সময় নীেচ সদর দােরর ঘি  বেজ উঠল।
দীপা চাখ খুেল উেঠ বসল। কউ এেসেছ। দবািশস িক আজ তাড়াতািড় িফের এল? িক
আজ তা শিনবার নয়–

দীপা উেঠ িগেয় িসঁিড়র মাথায় দাঁড়াল। নকুল দার খুলেছ। তারপরই মেয়িল গলা
শানা গল—’আিম দীপার ব ু , স বািড়েত আেছ তা?

নকুল উ র দবার আেগই দীপা ওপর থেক ডাকল–’ া, আয় , ওপের চেল আয়।’
া ওপের এেস িসঁিড়র মাথায় দীপেক জিড়েয় ধরল , বলল—’ সই ফুলশেয র রাে

তােক সািজেয় িদেয় িগেয়িছলুম। তারপর আিসিন , তােক হিনমুন করবার সময় িদলুম।
আজ ভাবলুম , দীপা আর কেন-বাউ নই , এত িদেন পাকা িগনী হেয়েছ , যাই দেখ আিস।
হ াঁ ভাই , তার বর বািড়েত নই তা?’



‘না। আয় , ঘের আয়।’
া মেয়িট দীপার চেয় বছর দেড়েকর বড় , বছরখােনক আেগ িবেয় হেয়েছ।

তার চহারা গালগাল , কৃিত র ি য় , গান গাইেত পাের। কৃিত িবপরীত বেলই হয়েতা
দীপার সে  তার মেনর সাি ধ  বিশ।

বসবার ঘের িগেয় তারা পি েমর খালা জানলার সামেন দাঁড়াল। া দীপােক ভাল
কের দেখ িনেয় মৃদু হাসল , বলল—‘িবেয়র জল গােয় লােগিন , িবেয়র আেগ যমন িছিল
এখেনা তমিন আিছস। িক  গােয় গয়না নই কন? হােত দু’গািছ চুিড় , কােন ফুল আর
গলায় স  হার; কেন-বউেক িক এেত মানায়।’

দীপা চাখ নামাল , তারপর আবার চাখ তুেল বলল—’তুই তা এখনই বলিল আিম
আর কেন-বউ নই।’

া বলল–’গয়না পরার জন  তুই এখনও কেন-বাউ। িক  আসল কথাটা কী?
‘আভরণ সৗিতিন মান’?’

‘ স আবার িক?’
‘তা জািনস না! কিব গািব দাস বেলেছন , সময়িবেশেষ গয়না সতীন হেয় দাঁড়ায়।’

এই বেল দীপার কােনর কােছ মুখ িনেয় িগেয় গাইল–
‘সিখ , িক ফল বশ বনান

কানু পরশমিণ পরাশক বাধন
আভরণ সৗিতিন মান।’

দীপার মুেখর ওপর যন এক মুেঠা আিবর ছিড়েয় পড়ল। স অন  িদেক মুখ
িফিরেয় বলল–’যাঃ , তুই বড় ফািজল।’

া িখলিখল কের হেস বলল—’তুইও এবার ফািজল হেয় যািব , আর গা ীয চলেব
না। িবেয় হেলই মেয়রা ফািজল হেয় যায়।’

দীপা িক উ র দেব ভেব পল না। িক  যমন কের হাক সিত  কথা লুিকেয়
রাখেত হেব , িমেথ  কথা বেল ার চােখ ধুেলা িদেত হেব। া যন জানেত না পাের।

দীপা আকাশ-পাতাল ভাবেছ ার ঠা ার িক উ র দেব , এমন সময় দােরর কােছ
থেক নকুেলর গলা এল—’বউিদ , চা জলখাবার আিন?’

দীপা যন বঁেচ গল। বলল—’হ াঁ নকুল , িনেয় এস।’
নকুল নেম গল। দীপা বলল—’আয় ভাই , বিস। তারপর িহমানী সুি য়া কমন

আেছ বল। মেন হে  যন কতিদন তােদর দিখিন!’
া চয়াের বেস বলল—’িহমানী সুি য়ার কথা পের বলব , আেগ তুই িনেজর কথা

বল। বেরর সে  কমন ভাব হল?’
দীপা ঘাড় হঁট কের অধ ু ট ের বলল–’ভাল।’

া বলল—’ তার বরিট ভাই দখেত বশ। িক  দখেত ভাল হেলই মানুষ ভাল
হয় না। মানুষিট কমন?’

দীপাবলল–’ভাল।’
া িবর  হেয় বলল–’ভাল আর ভাল , কবল এক কথা! তুই িক কােনা িদন মন

খুেল িকছু বলিব না?’
‘বললুম তা , আর িক বলব?’
‘এইটুকু বলেলই বলা হল? আমার যখন িবেয় হেয়িছল। আিম ছুেট ছুেট আসতুম

তার কােছ , সব কথা না বলেল াণ ঠা া হত না। আর তুই মুখ সলাই কের বেস
আিছস। গা েল যায়।’

দীপা তার হাত ধের িমনিতর ের বলল–’রাগ কিরাসিন ভাই! জািনস তা , আিম



কথা বলেত গেলই গলায় কথা আটেক যায়। মেন মেন বুেঝ ন না। সবই তা জািনস।’
া বলল—’সবােয়র িক এক রকম হয়? তাই জানেত ইে  কের। যাক গ , তুই

যখন বলিব না। তখন মেন মেনই বুেঝ নব। আ া , আজ উিঠ , তার িবেয় পুরেনা হাক
তখন আবার একিদন আসব।’

দীপা িক  শ  কের তার হাত ধের রইল , বলল–’না , তুই রাগ কের চেল যেত
পািব না।’

ার রাগ অমিন পেড় গল , স হেস বলল–’তুই হ  করিল। বেরর কােছও যিদ
এমিন মুখ বুেজ থািকস বর ভুল বুঝেব। ওরা ভুল- বাঝা মানুষ।’

নকল চােয়র  িনেয় এল , সে  পাকৃিত প াসি । দীপা চা ঢেল ােক িদল ,
িনেজ িনল; দু’জেন চা আর প াসি  খেত খেত সাধারণভােব গ  করেত লাগল। শািড়
াউজ , গয়নার নতুন ফ াশন , স  া পাউডার-এর দুমূল তা , এই সব িনেয় গ । াই
বিশ কথা বলল , দীপা সায় উ র িদল।

আধা ঘ া পের চা খাওয়া শষ হেল নকুল এেস  তুেল িনেয় গল , দীপা তখন
বলল–’ া, তুই এবার একটা গান গা , অেনক িদন তার গান িনিন।’

া বলল—’ কন , এই তা কােন কােন গান নিল। আর কী িনিব? মম
যৗবনিনকুে  গােহ পািখ , সিখ জােগা?

‘না না , ওসব নয়। আধুিনক গান।’
‘আধুিনক গােনর কথায় মেন পড়ল , পর  ােমােফােনর দাকােন িগেয়িছলুম , বাল

র একটা নতুন রকড নলাম। ভাির সু র গেয়েছ। রকডখানা িকেনিছ। তুই
েনিছস?

দীপা অলসভােব বলল–’ েনিছ। রিডওেত ায়ই বাজায়। িসেনমার গােনর কােনা
নতুন রকড বিরেয়েছ নািক?’

া বলল—’ িনিন। িক  একটা নতুন ছিব বিরেয়েছ , ‘দীি ’ িসেনমায় দখাে ;
ছিবটা নািক খুব ভাল হেয়েছ। সুজন িহেরা , জানািক রায় িহেরাইন।’

দীপা একটু নেড়চেড় বসল , িকছু বলল না। া বলল–’দীপা , ঘের বেস িক করিব ,
চল ছিব দেখ আিস। আমার সে  যিদ ছিব দখেত যাস , তার বর িন য় রাগ করেব না।’
কি র ঘিড় দেখ বলল—’সওয়া চারেট বেজেছ। তার িবর কাজ থেক ফের। কখন?’

‘পাঁচটার সময়।’
‘তেব তা িঠকই হেয়েছ। তুই সেজ েজ তির হেত হেত তার বর এেস পড়েব ,

তখন তােক জািনেয় আমরা ছিব দখেত চেল যাব। আর তার বর। যিদ সে  যেত চায়
তাহেল তা আেরা ভাল।’

দীপার ইে  হল ার সে  ছিব দখেত যায়। দবািশস কােনা আপি  তুলেব না।
তাও স জােন। তবু তার মেনর একটা অংশ তার ই ােক িপছন থেক টেন ধের রইল ,
তােক যেত দেব না। স কাচুমাচু হেয় বলল–’আজ থাক ভাই , আর একিদন যাব।’

া আেরা িকছু ণ পীড়াপীিড় করল , িক  দীপা রাজী হল না। া তখন বলল
—’বুেঝিছ , তুই বর-হাংলা হেয়িছস , বরেক ছেড় নড়েত পািরস না। িবেয়র পর িকছু িদন
আমারও হেয়িছল।’ স িনেজর বর-হ াংলািমর গ  বলেত লাগল। তারপর হঠাৎ ঘিড়র
িদেক তািকেয় লািফেয় উেঠ দাঁড়াল–’পাঁচটা বােজ , আিম পালাই , এখনই তার বর এেস
পড়েব। আিম থাকেল তােদর অসুিবেধ হেব। আবার একিদন আসব।’ ভ হাসেত হাসেত
চেল গল।

তােক সদর দরজা পয  প েছ িদেয় দীপা ভাবেত লাগল , িক আ য মেনর কথা
মুখ ফুেট না বলেল িক কউ বুঝেত পাের না! সবাই ভােব , যা গতানুগিতক তাই সিত !



তারপর িদন কাটেছ।
একিদন বশ গরম পেড়েছ। েমাট গরম , বাতাস নই; তাই মেন হয়। শীগিগরই

ঝড়-বৃি  নামেব। দবািশস িবেকলেবলা ফ া ির থেক িফের এেস দখল , দীপা আর
প েলাচন দিড় ধের বাগান মাপেজাক করেছ। দবািশসেক দেখ দীপা দিড় ফেল
তাড়াতািড় তার গািড়র কােছ এল , বশ উে িজতভােব বলল–’ঈ ার িলিলেত কঁুিড় ধেরেছ।
দখেব?

দবািশস গািড় থেক বিরেয় এেস বলল–’তাই নািক! কাথায় ঈ ার িলিল?’
‘এস , দখাি ।’
বাগােনর এক ধাের দীপা আঙুল দখাল। দবািশস দখল , ভূিমল  ঝােড়র মাঝখান

থেক জার মত ডাঁিট বিরেয়েছ , তার মাথায় িতন-চারিট কঁুিড়র পতাকা। ি  হেস
দবািশস দীপর পােন চাইল–’ তামার বাগােনর থম ফুল।’

হাসেত িগেয় দীপা থেম গল। ‘ তামার বাগােনর–’ , বাগান িক দীপার? হঠাৎ তার
মনটা িবকল হেয় গল , থম মুকুেলাদগম দেখ য আন  হেয়িছল তা িনেব গল।

 
সে র পর নৃপিতর আ ায় িগেয় দবািশস দখল আ াধারীরা ায় সকেলই

উপি ত , বশ উে িজতভােব আেলাচনা চলেছ। তােক দেখ সকেল কলরব কের
উঠল–’ওেহ , েনিছ?’

সুজন িথেয়টারী পাজ িদেয় বলল–’আবার শজা র কাঁটা।’
নৃপিত বলল–’এস , বলিছ। তুিম কাগজ পড় না , তাই জান না। মাসখােনক আেগ

একটা িভিখিরেক কউ শজা র কাঁটা ফুিটেয় মেরিছল মেন আেছ?
দবািশস বলল—’হ াঁ , মেন আেছ।’
‘পর  রাে  একটা মজুর লেকর ধাের বি েত েয় ঘুেমাি ল , তার দযে

শজা র কাঁটা ঢুিকেয় িদেয় কউ তােক খুন কেরেছ।’
দবািশস বলল–’ ক খুন কেরেছ , জানা যায়িন?’
নৃপিত একটু হেস বলল–’না , পুিলস তদ  করেছ।’
কিপল বলল—’পুিলস অন কাল ধের তদ  করেলও আসামী ধরা পড়েব না। অবশ

ই বাঝা যাে  , িভিখির এবং মজুেরর হত াকারী একই লাক। এ ছাড়া আর কউ িকছু
বুঝেত পেরছ িক?’

খ  বাহাদুর বলল—’দুেটা খুনই আমােদর পাড়ায় হেয়েছ , সুতরাং অনুমান করা
যেত পাের। য হত াকারী আমােদর পাড়ার লাক।’

নৃপিত বলল–’তা নাও হেত পাের। হত াকারী হয়েতা টালার লাক।’
এই সময় কিফ এল। বাল এত ণ িপয়ােনার সামেন মুখ গামড়া কের বেস িছল ,

আেলাচনার হ ায় বাজােত পারিছল না; এখন উেঠ এেস এক পয়ালা কিফ তুেল িনল।
কিপল তােক  করল–’িক হ িমঞা তানেসন , তামার িক মেন হয়?’

বাল কিফর পয়ালায় একবার ঠাঁট ঠিকেয় বলল–’আমার মেন হয় হত াকারী
উ াদ এবং তামরাও ব  পাগল!’

সবাই হইচই কের উঠল–’আমরা পাগল কন?’
বাল বলল—’ তামরা হয় পাগল নয়। ভ । একটা কুিলেক যিদ কউ খুন কের

থােক তামােদর এত মাথাব থা িকেসর? কুিলর শােক তামােদর বুক ফেট যাে  এই
কথা বাঝােত চাও?՚

অতঃপর তক উদাম এবং উ াল হেয় উঠল।
দবািশস তকাতিক বাগযু  ভালবােস না। স কিফ শষ কের চুিপচুিপ পালাবার



চ ায় িছল , নৃপিত তা ল  কের বলল–’িক হ দবািশস , চলেল নািক?’
দবািশস বলল—’হ াঁ , আজ যাই নৃপিতদা।’
‘নৃপিত বলল—’আ া , এস। সাবধােন পথ চলেব। দি ণ কলকাতার পেথঘােট এখন

দেল দেল পাগল ঘুের বড়াে ।’
এক ধমক হািসর উ ােসর সে  দবািশস বিরেয় এল। স দু’চার পা চেলেছ ,

এমন সময় নেত পল দি ণ-পি ম িদক থেক গাঁ গাঁ মড়মড় আওয়াজ আসেছ।
চিকেত আকােশর িদেক চাখ তুেল স দখল মঘ ছুেট আসেছ; েমাট ফেট ঝড় বিরেয়
এেসেছ। দখেত দখেত একঝাঁক জট িবমােনর মত ঝড় এেস পড়ল; বাতােসর চ
দাপেট চারিদক এেলােমেলা হেয় গল।

দবািশস হাওয়ার ধা ায় টাল খেত খেত একবার ভাবল , িফের যাই , নৃপিতদার
বািড় বরং কােছ; তারপর ভাবলা , ঝড় যখন উেঠেছ তখন িন য় বৃি  নামেব , কত ণ ঝড়-
বৃি  চলেব িঠক নই; সুতরাং বািড়র িদেক যাওয়াই ভাল , হয়েতা বৃি  নামার আেগই বািড়
প েছ যাব।

দবািশস ঝেড়র িতকূেল মাথা ঝুিকেয় চলেত লাগল। িক  বিশ দূর চলেত হল
না , বৃি   হেয় গল; বরেফর মত ঠা া জেলর ঝাপটা তার সবে  িভিজেয় িদল।

বািড়েত িফের দবািশস সটান ওপের চেল গল। দীপা িনেজর ঘের িছল , ব
জানলার কােচর িভতর িদেয় বৃি  দখিছল; দবািশস জাের টাকা িদেয় ঘের ঢুকেতই স
িফের দাঁিড়েয় দবািশেসর িস  মূিত দেখ সশ  িন াস টেন চ ু  িব ািরত করল।
দবািশস লি তভােব ‘িভেজ গিছ বেল বাথ েম ঢুেক পড়ল।

দশ িমিনট পের কেনা জামাকাপড় পের স বিরেয় এল , তায়ােল িদেয় মাথা
মুছেত মুছেত দখল , দীপা যমন িছল তমিন দাঁিড়েয় আেছ। স বলল—’নৃপিতবার বািড়
থেক বিরেয়িছ আর ঝড়-বৃি  আর  হেয় গল। চল , খাবার সময় হেয়েছ।’

পরিদন সকােল গােয় দা ণ ব থা িনেয় দবািশস ঘুম থেক উঠল। বৃি েত ভজার
ফল , সে হ নই; হয়েতা ইন ু েয় ায় দাঁড়ােব। দবািশস ভাবল আজ আর কােজ যােব না।
িক  সারা িদন বািড়েত থাকেল বার বার দীপার সং েশ আসেত হেব , িনরথক কথা
বলেত হেব; স ল  কেরেছ। রিববাের দীপা যন শি ত আড়  হেয় থােক। কী দরকার?
স গােয়র ব থার কথা কাউেক বলল না , যথারীিত খাওয়া-দাওয়া কের ফ া ির চেল গল।

িবেকলেবলা স গােয় র িনেয় বািড় িফরল। জলখাবার খেত বেস স নকুলেক
বলল–’নকুল , আমার একটু ঠা া লেগেছ , রাি ের ভাত খােবা না।’

নকুল বলল—’কাল রাি ের যা ভজাটা িভেজছ , ঠা া তা লাগেবই। তা
ডা ারবাবুেক খবর দব? ‘

দবািশস বলল—’আের না না , তমন িকছু নয়। গাটা দুই অ াসিপিরন খেলই িঠক
হেয় যােব।’

রাে  স খেত নামল না। খাবার সময় হেল দীপা নীেচ িগেয় নকুলেক বলল–’নকুল ,
ওর খাবার তির হেয় থােক তা আমােক দাও , আিম িনেয় যাই।’

নকুল একটা -র উপর সুেপর বািট , টা  এবং স ালাড সািজেয় রাখিছল ,
বলল–’ স িক বউিদ , তুিম দাদাবাবুর খাবার িনেয় যােব! আিম তাহেল রেয়িছ িক কে ?
নাও , চল।’

 িনেয় নকুল আেগ আেগ চলল , তার িপছেন দীপা। দীপার মন ধুকপুক করেছ।
ওপের উেঠ নকুল যখন দীপার ঘেরর িদেক চলল , স তখন ীণ কুি ত ের বলল
—‘ওিদেক নয় নকুল , এই ঘের।’

নকুল িফের দাঁিড়েয় দীপার পােন তী  চােখ চাইল , তারপর অন  ঘের িগেয় দখল



দবািশস িবছানায় েয় বই পড়েছ। নকুল খােটর পােশ িগেয় সে হভরা গলায় বলল
—’তুিম এ ঘের েয়ছ য , দাদাবাবু!’

ইন ু েয় া ধেরেছ তাই আলাদা েয়িছ। ছাঁয়ােচ রাগ , শেষ দীপােকও ধরেব।’
সে াষজনক কিফয়ত। দীপা িন াস ফেল বাঁচল। নকুলও আর িকছু বলল না , িক

তার চাখ সি  হেয় রইল। স যন বুেঝেছ , যমনিট হওয়া উিচত িঠক তমনিট হে
না , কাথাও একটু গলদ রেয়েছ।

 
ঘ া িতেনক পের দীপা িনেজর ঘের েয় ঘুিমেয় পেড়িছল , দাের ঠকঠক শ  েন

তার ঘুম ভেঙ গল। ঘুম- চােখ উেঠ দার খুেলই স ায় অিতেক উঠল। দবািশস
িবছানার চাদর গােয় জিড়েয় দাঁিড়েয় আেছ , তার শরীর ঠকঠক কের কাঁপেছ। স জিড়েয়
জিড়েয় বলল—’বুেক দা ণ ব থা , রও বেড়েছ…ডা ারেক খবর িদেত হেব।’ এই বেল
স টলেত টলেত িনেজর ঘের িফের গল।

আকি ক িবপৎপাত মানুেষর মন ণকােলর জন  অসাড় হেয় যায়। তারপর সংিবৎ
িফের আেস। দীপা  হেয় ভাবল , ডা ার ডাকেত হেব; িক  এ বািড়র বাঁধা। ডা ার ক
তা স জােন না , তাঁেক ডাকেত হেল নকুলেক পাঠােত হেব; তােত অেনক দির হেব। তার
চেয় যিদ সানকাকােক ডাকা যায়–

দীপা ডা ার সু ৎ সনেক টিলেফান করল। ডা ার সন দীপার বােপর বািড়র
পািরবািরক ডা ার।

একিট িন ালু র শানা গল-‘হ ােলা।’
দীপা বলল–’ সানকাকা! আিম দীপা।’
‘দীপা! কী ব াপার?’
‘আিম-আমার-? দীপা ঢাক িগলল—’আমার ামী হঠাৎ অসু  হেয় পেড়েছন , এখনই

ডা ার চাই। আিম জািন না। এঁেদর ডা ার ক , তাই আপনােক ডাকিছ। আপিন এ ু িন
আসুন সনকাকা।’

‘এ ু িন যাি । িক  অসুেখর ল ণ িক?
‘বৃি েত িভেজ ঠা া লেগিছল–তারপর–’
‘আ া , আিম আসিছ।’
‘বািড় িচেন আসেত পারেবন তা?’
‘খুব পারব! এই তা সিদন তামার বউভােতর নম  খেয়িছ।’
িমিনট কুিড়র মেধ  ডা ার সন এেলন , ওপের িগেয় দবািশেসর পরী া 

করেলন। দীপা দােরর চৗকােঠ ঠস িদেয় দাঁিড়েয় দখেত লাগল।
থেম কেয়কটা  কের ডা ার রাগীর নািড় দখেলন , ট েরচার িনেলন ,

তারপর থে াপ কােন লািগেয় বুক পরী া করেত লাগেলন। পরী া করেত করেত তাঁর
চাখ হঠাৎ িব ািরত হল , িতিন বেল উঠেলন–’এ িক?’

দবািশস ি  ের বলল—’হ াঁ ডা ারবাব্ু , আমার সবই উে ।’
দীপা সচিকত হেয় উঠল , িক  দবািশস আর িকছু বলল না। ডা ার কবল ঘাড়

নাড়েলন।
পরী া শষ কের ডা ার বলেলন–‘বুেক বশ সিদ জেমেছ। আিম ইে কশন িদি  ,

তােতই কাজ হেব। আবার কাল সকােল আিম আসব , যিদ দরকার মেন হয় তখন রীিতমত
িচিকৎসা আর  করা যােব।’

ইে কশন িদেয় দবািশেসর মাথায় হাত বুিলেয় ডা ার সে েহ বলেলন–‘ভেয়র িকছু
নই , দু’ চার িদেনর মেধ ই সের উঠেব। আ া , আজ ঘুিমেয় পড় বাবািজ , কাল ন’টার



সময় আবার আিম আসব। তামার বািড়র ডা ারেকও খবর িদও।’
ডা ার ঘর থেক ব েলন , দীপা তাঁর সে  সে  গল। িসঁিড়র মাথায় দাঁিড়েয়

ডা ার সন দীপােক বলেলন–‘একটা বড় আ য ব াপার দখলাম–’
‘িক দখেলন?’
ডা ার যা দেখেছন দীপােক বলেলন।
িদন দেশেকর মেধ  দবািশস আবার চা া হেয় উঠল। এই দশটা িদন অসুেখর সময়

হেলও দবািশেসর পে  বড় সুেখর সময়। দীপা ঘুের িফের তার কােছ আেস , খােটর
িকনারায় বেস তার সে  কথা বেল; তার খাবার সময় হেল নীেচ িগেয় িনেজর হােত খাবার
িনেয় আেস , নকুলেক আনেত দয় না। রাে  ঘুম থেক উেঠ চুিপচুিপ এেস তােক দেখ
যায়; আধ-জাগা আধ-ঘুম  অব ায় দবািশস জানেত পাের।

একিদন , দবািশস তখন বশ সের উেঠেছ , িবেকলেবলা িপেঠর নীেচ বািলশ িদেয়
িবছানায় আধ-বসা হেয় একটা বইেয়র পাতা ও াে  , দীপা দুধ- কােকার পয়ালা িনেয়
ঘের ঢুকল। দবািশস হেস তার হাত থেক পয়ালা িনল , দীপা খােটর পােয়র িদেক িগেয়
বসল। বলল-‘দাদা ফান কেরিছল , সে র পর আসেব।’

দবািশস উ র িদল না , কােকার কােপ ছাট ছাট চুমুক িদেত িদেত দীপার। পােন
চেয় রইল। বলা বা ল  , গত দশ িদেন দীপার বােপর বািড় থেক রাজই কউ না কউ
এেস ত -ত াশ িনেয় গেছ। দীপার মা গাড়ার িদেক দু’ রাি  এেস এখােন িছেলন। িক
দীপা তার মা’র। এখােন থাকা মেন মেন পছ  কেরিন।

দবািশস কােপ চুমুক িদে  আর চেয় আেছ , দীপা একটু অ ি  বাধ করেত
লাগল। একটা িকছু বলবার জেন  স বলল—‘বাগােন বাধ হয় আেরা িকছু াটন দরকার
হেব।’

এবারও দবািশস তার কথায় কান িদল না। িখ -মধুর ের বলল–’দীপা , তুিম
আমােক ভালবাস না , িক  আিম তামােক ভালেবেস ফেলিছ।’

িনেমঘ আকাশ থেক ব পােতর মত অ ত ািশত কথা। দীপার মুখ রাঙা হেয় উঠল ,
তারপরই ফ াকােস হেয় গল। স দােরর িদেক পা বািড়েয় িলত ের বলল–’ বাধ হয়
মালী এেসেছ , যাই , দিখ স িক করেছ।’

িপছন থেক দবািশস ডাকলা–’দীপা , শােনা।’
দীপা দু দু  বুেক িফের এেস দাঁড়াল। দবািশেসর মুেখর সই িখ া-ক ণ ভাব

আর নই , স খািল পয়ালা দীপেক িদেয় সহজ সুের বল—’আমার কেয়কজন ব ু েক
চােয়র নম  করেত চাই। চার-পাঁচ জেনর বিশ নয়।’

দীপা ম  একটা িন াস ফেল বলল–’কেব?’
‘তাড়া নই। আজ রিববার , ধেরা আসেছ রিববাের যিদ করা যায়?’
‘আ া।’
‘বাজােরর খাবার িক  একটুও থাকেব না। সব খাবার তুিম আর নকুল তির

করেব।’
‘আ া।’
 
তারপর িদন কাটেছ। দবািশস আবার ফ া ির যেত আর  করল। শিনবার স ায়।

নৃপিতর আড়ায় গল। অেনক িদন পের তােক দেখ সবাই খুিশ। এমন িক বাল িপয়ােনায়
বেস একটা হা া হািসর গৎ বাজােত লাগল। নৃপিত বলল–’একটু রাগা হেয় গছ।’

খ  বাহাদুর বলল–’ভাই দব্ু , ঠেস িশককাবাব খাও , দু’ িদেন ইয়া লাশ হেয়
যােব।’



কিপল বলল–’খড়গ , তুই খাম! তুই তা িদেন দড় িকেলা িশককাবাব খাস , তেব
গােয় গি  লােগ না কন?’

খ  বলল–’আিম য ফুটবল খিল , যারা ফুটবল খেল তারা কখেনা মাটা হয় না।
মাটা ফুটবল খেলায়াড় দেখিছস?’

সুজন বলল—’কুি গীর পােলায়ােনরা িক  মাটা হয়। েনিছ তারা হরদম প া
আর বেদানর রস খায়।’

এই সময় িবজয়মাধব এল। দবািশসেক দেখ তার কােছ এেস বলল–’অসুেখর পর
এই থম এেল , না?’

দবািশস বলল–’হ াঁ।’
‘এখন তাহেল এেকবাের িঠক হেয় গেছ?’
‘হ াঁ।’
দবািশেসর কােছ কথা বলার িবেশষ উৎসাহ না পেয় িবজয় িবরস মুেখ

ত েপােশর ধাের িগেয় বসল। দবািশস তখন সকেলর িদেক চাখ িফিরেয়
বলল–’ তামােদর চােয়র নম  করেত এেসিছ। কাল রিববার সােড় পাঁচটার পর যখন
ইে  আসেব। কমন , কা র অসুিবেধ নই তা?’

কা র অসুিবেধ নই। সবাই সানে  রাজী। কবল খ  বাহাদুর বলল—’কাল
আমার খলা আেছ। তবু আিম যত শীগিগর পাির যাব। চােয়র সে  িশককাবাব খাওয়ােব
তা?’

কিপল বলল—’তুই ালািল। চােয়র সে  কউ িশককাবাব খায়? িশককাবােবর
অনুপান হে  বাতল।’

দবািশস বােলর িদেক চেয় বলল—’তুিম আসেব তা?’
বাল বলল—’যাব। বড়মানুেষর বািড়েত নম  আিম কখেনা উেপ া কির না।

িক  উপল টা িক? রাগমুি র উৎসব?
দবািশস বলল–’আমার বউেয়র হােতর তির খাবার তামােদর খাওয়াব। িবজয় ,

তুিমও a
‘যাব।’
পরিদন সে েবলা দবািশেসর বািড়েত অিতিথরা এেক এেক এেস উপি ত হল।

এমন িক খ  বাহাদুরও িঠক সমেয় এল , বলল–’ খলা হল না , ওয়াকওভার পেয় গলাম।’
নীেচর তলার বসবার ঘের আড়া জমল। সকেল উপি ত হেল দবািশস এক ফাঁেক

রা াঘের িগেয় দখল , দীপা খাবােরর ট সাজাে  আর নকুল দুেটা বড় বড় িট-পেট চা
তির করেছ। দবািশস দীপােক বলল-‘ওরা সবাই এেস গেছ। দশ িমিনট পের চা
জলখাবার িনেয় তুিম আর নকুল যও।’

‘আ া।’ দীপা জানত না। কারা িনমি ত হেয়েছ , তার মেন কােনা ঔৎসুক  িছল
না। অ ভােব ভেবিছল , হয়েতা ফ া িরর সহকমী ব ু ।

বসবার ঘের আেলাচনা  হেয়েছ , আজেকর কাগেজ নতুন শজা র কাঁটা হত ার
খবর বিরেয়েছ তাই িনেয়। এবার িশকার হেয়েছ এক দাকানদার , ণময় দাস। এবারও
অকু ল দি ণ কলকাতা।

আেলাচনায় নতুন  িবেশষ নই। হত াকারী হয় পাগল , নয়। পািক ানী , নয়।
চীেনম ান। সুজন বলল–’একটা িজিনস ল  কেরছ? থেম িভিখির , তারপর মজুর , তারপর
দাকানদার। হত াকারী ের ের উঁচু িদেক উঠেছ। এর পেরর বাের ক িশকার হেব
ভাবেত পার?’

বাল গলার মেধ  অব াসূচক শ  করল। কিপল বলল—’স বত নামজাদা ফুটবল



খেলায়াড়।’
খ  বাহাদুর বলল—’িকংবা নামজাদা িসেনমা অ া র।’
সুজন বলল–’িকংবা নাম-করা গাইেয়।’
বাল বলল-নাম-করা লাকেকই মারেব এমন কী কথা আেছ? পয়সাওয়ালা

লাকেকও মারেত পাের। যমন নৃপিতদা িকংবা কিপল িকংবা-’
এই সময় দীপা খাবােরর টু হােত দােরর সামেন এেস দাঁড়াল। বােলর কথা শষ

হল না , সবাই হািসমুেখ উেঠ। দীপেক মিহলার স ান দখাল। দীপা একবার াস-
িব ািরত চাখ সকেলর িদেক ফরাল , তার মুখ সাদা হেয় গল। বল চ ায় স িনেজর
দহটােক সামেন চািলত কের টিবেলর ওপর খাবােরর  রাখল।

কিপল মৃদু ঠা ার সুের বলল—’নম ার , িমেসস ভ ।’
দীপা বাধ হয় নেত পল না , স  রেখই িপছু িফরল। তার িপছেন চােয়র

সর াম িনেয় নকুল িছল , তােক পাশ কািটেয় দীপা ঘর থেক বিরেয় গল।
দবািশস অ ত হেয় পড়ল। স আশা কেরিছল , দীপা সকলেক চা ঢেল দেব ,

সকেলই িবেয়র আেগ থেক পিরিচত , তােদর সে  বেস কথাবাতা বলেব , তােদর খাওয়ার
তদারক করেব। িক  দীপা িকছুই করল না। দবািশস িনেজই সকলেক চা ঢেল িদল।

র ওপর থেক খাবােরর ট নািমেয় তােদর সামেন রাখল। দীপা আজ নকুেলর সাহােয
অেনক রকম খাবার তির কেরিছল; িচংিড় মােছর কাটেলট , িহেঙর কচুির , ডােলর ঝালবড়া ,
রাঙালুর পুিল , জমাট ীেরর িবরিফ ইত ািদ। অিতিথরা খেত খেত আবার তকিবতেক
মশ ল হেয় উঠল। দীপার ব বহাের সামান  অ াভািবকতা কউ ল ও করল। িকনা বলা
যায় না।

আেলাচনা যখন বশ জেম উেঠেছ তখন দবািশস অিতিথেদর দৃি  এিড়েয় রা াঘের
গল। দখল , দীপা টিবেলর ওপর কনুই রেখ আঙুল িদেয় দুই রাগ িটেপ বেস আেছ।
দবািশস তার কােছ িগেয় দাঁড়ােতই স হতাশ চাখ তুেল বলল-িবড় মাথা ধেরেছ।’

দবািশেসর মন মু তমেধ  হা া হেয় গল। স সহানুভূিতর সুের বলল–’ও—
আ েনর তােত মাথা ধেরেছ। তুিম আর এখােন থেক না , িনেজর ঘের চেল যাও , মাথায়
অিডকেলান িদেয় েয় থােকা িগেয়। ঘ াখােনেকর মেধ  মাথা ধরা সের যােব।’

দীপা উেঠ দাঁিড়েয় ীণ ের বলল—’আ া।’
দবািশস বসবার ঘের িফের িগেয় বলল–’দীপার খুব মাথা ধেরেছ। আিম তােক

মাথায় অিডেকলন িদেয় েয় থাকেত বেলিছ। আজ সারা দুপুর উনুেনর সামেন বেস খাবার
তির কেরেছ।’

সকেলই সহানুভুিতসূচক শ  উ ারণ করল। িবজয় উেঠ দাঁিড়েয় বলল–’আিম যাই ,
দীপােক একবার দেখ আিস।’

দবািশস বলল—’যাও-না , সাজা ওপের চেল যাও।’
িবজয় দাতলায় িগেয় এিদক-ওিদক তািকেয় দীপার শাবার ঘেরর দােরর সামেন

িগেয় দাঁড়াল। দীপা চাখ বুেজ েয় িছল , সাড়া পেয় ঘাড় তুেল িবজয়েক দখল , তারপর
আবার বািলেশ মাথা রেখ চাখ বুজল।

িবজয় খােটর পােশ এেস দাঁড়াল , কটমট কের দীপার পােন চেয় থেক চাপা তজেন
বলল–’আমার সে  চালািক কিরসেন , তার মাথাধরার কারণ আিম বুেঝিছ।’

দীপা উ র িদল না , চাখ বুেজ পেড় রইল। িবজয় তজনী তুেল বলল—’আজ যারা
এেসেছ তােদর মেধ  একজেনর সে  তার ইেয়—।’

দীপার কাছ থেক সাড়াশ  নই।
‘তার নাম িক , বল।’



দীপার মুেখ কথা নই , স যন কালা হেয় গেছ।
‘বলিব না?’
এইবার দীপা ঝাঁকািন িদেয় উেঠ বসল , তী  দৃি েত িবজেয়র পােন চেয় বলল—’না ,

বলব না।’ এই বেল স িবজেয়র িদেক িপছন িফের আবার েয় পড়ল।
দাঁেত দাঁত চেপ িবজয় বলল-‘বলিবেন! আ া , আিমও দেখ নব। যিদন ধরব

তােক , চৗ-রা ার ওপর টেন এেন জুেতা পটা করব।’
িবজয় নীেচ নেম গল। ভাই- বােনর ঝগড়ার মূেল যেথ   িছল। িক

ব াপারটা কমন যন হাস কর হেয় দাঁড়াল–
তারপর আবার িদন কাটেছ।
 
েত ক মানুেষর দুেটা চির  থােক; একটা তার িদেনর বলার চির  , অন টা রাি র।

বরােলর চােখর মত; িদেন একরকম , রাে  অন রকম।
এই কািহনীেত য ক’িট চির  আেছ তােদর মেধ  পাঁচজেনর নশ জীবন স ে

অনুস ান করা যেত পাের। হয়েতা অ ত ািশত নতুন তথ  জানা যােব।
একিট রাি র কথা :
সােড় দশটা বেজ গেছ। নৃপিত নশাহার শষ কের িনেজর শাবার ঘের িবছানায়

েয় বই পড়িছল। জাড়া-খােটর ওপর চওড়া িবছানা; তার িববািহত জীবেনর খাট-িবছানা।
এখন স একাই শায়। েয় বই পেড় , বই পড়েত পড়েত ঘুম এেল বই ব  কের আেলা
িনিবেয় দয়।

আজ িক  বই পড়েত পড়েত তার মন ছটফট করেছ , পড়ায় মন বসেছ না। ায়
আধা ঘ া বইেয় মন বসাবার বৃথা চ া কের স উেঠ পড়ল , আেলা িনিবেয় জানলার নীেচ
আরাম- চয়াের এেস বসল। আকােশ চাঁদ আেছ , বাইের জ াৎ ার াবন। স িসগােরট
ধরাল।

আজ কান িতিথ? পূিণমা নািক? হ  দুই আেগ নৃপিত যখন গভীর রাে
বিরেয়িছল তখন কৃ প  িছল , বাধ হয় অমাবস া। মানুেষর মেনর সে  িতিথর িক
কােনা স ক আেছ? একাদশী অমাবস া পূিণমােত বােতর ব থা বােড় , একথা আধুিনক
ডা ােররাও ীকার কেরন। নৃপিত গলার মেধ  মৃদু হাসল। বােতর ব থাই বেট।

‘বাবু!’
নৃপিতর খাস চাকর দীননাথ তার কােছ এেস দাঁিড়েয়েছ। নৃপিত পােশর িদেক ঘাড়

ফরাল। িদনু বলল–’আপনার ঘুম আসেছ না , এক কাপ ওভালিটন তির কের দব?
নৃপিত একটু ভেব বলল-না , থাক। আিম ব বা , তুই শষ রাে  দার খুেল

রািখস।’
‘আ া , বাবু।’
িদনু ভুভ  চাকর; স জােন নৃপিত মােঝ মােঝ িনশািভসাের বেরায় , িক  কাউেক

বেল না। বািড়র অন  চাকর-বাকর ঘৃণা েরও জানেত পাের না।
িদনু চেল যাবার পর নৃপিত উেঠ আেলা ালল , ওয়াডেরাব থেক এক সট ধূসর

রেঙর িবিলিত পাশাক বর কের পরল , পােয় রবার- সাল জুেতা পরল; ি েলর কাবাড
থেক একটা চশমার খােপর মত ল ােট পাস িনেয় বুকপেকেটর িভতর িদেক রাখল।
তারপর ছফুট ল া আয়নায় িনেজর চহারা একবার দেখ িনেয় আেলা িনিবেয় িদল। বািড়র
িপছন িদেক চাকরেদর যাতায়ােতর জেন  ঘারােনা লাহার িসিড় , সই িসঁিড় িদেয় িনঃশে
নীেচ নেম গল।

নৃপিত কাথায় যায়? স িবপ ীক , তার িক কােনা  ণিয়নী আেছ?



 
আর একিট রাি র কথা :
গাল পাক থেক য কটা স  রা া বিরেয়েছ তারই একটা িদেয় িকছুদূর গেল

একটা পুরেনা দাতলা বািড় চােখ পেড়; এই বািড়র একতলায় গাটা িতেনক ঘর িনেয়
বাল  থােক। পুরেনা বািড়র পুরেনা ভাড়ােট; ভাড়া কম িদেত হয়।

বাসািট ম  নয়। িক  বােলর কৃিত একটু অেগাছােলা , তাই তার ী মারা যাবার
পর বাসািট হীন হেয় পেড়েছ। সদেরর বসবার ঘের মেঝর ওপর শতরি  পাতা। দয়াল
ঘঁেষ এক জাড়া বাঁেয়াতবলা , হারেমািনয়াম এবং তাল রাখার একটা ছাট য । বাল য
স ীতিশ ী্ ◌্ , বাসায় এ ছাড়া তার অন  কােনা িনদশন নই।

রাি  সােড় আটটার সময় বাল সদর দরজা িভতর থেক ব  কের হারেমািনয়াম
িনেয় বেসিছল। আজ স নৃপিতর আ ায় যায়িন। একটা গােন সুর লািগেয় তির করিছল ,
আসেছ হা ায় দমদেম িগেয় সটা রকড করেত হেব। স িনেজই গােন সুর দয়; আজ
গানটােক িঠক রকেডর মােপ তির করিছল। িতন িমিনট কুিড় সেকে র মেধ  গান গেয়
শষ করেত হেব।

তােলর য টােত দম িদেয় স চালু কের িদল , য টা ঘিড়র দালেকর মত কটকটু
শ  কের দুলেত লাগল। বাল পেকট থেক প-ওয়াচ বর কের হারেমািনয়ােমর ওপর
রাখল , তারপর প-ওয়ােচর মাথা িটেপ চািলেয় িদেয় মৃদুকে  গাইেত আর  করল , তার
আঙুল খুব লঘু েশ হরেমািনয়ােমর চািবর ওপর খেল বড়ােত লাগল।

গান শষ হবার সে  সে  স প-ওয়াচ ব  করল , দখল িতন িমিনট একি শ
সেক  হেয়েছ। স তখন তােলর য টােক চািব ঘুিরেয় একটু ত কের িদেয় আবার
প-ওয়াচ ধের গাইেত  করল।

এইভােব ায় আধা ঘ া চলল। িনঃস  গায়ক আপন মেন গেয় চেলেছ।
দাের খ  খ   কের টাকা পড়ল। বাল উেঠ িগেয় দার খুেল িদল; একটা চাকর

এক থালা অ -ব ন িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। বােলর বাসায় রা াবা ার কােনা ব ব া নই;
কােছই একটা হােটল আেছ , সখান থেক দু’ বলা তার খাবার িদেয় যায়।

চাকরিট শতরি র এক কােণ থালা রেখ চেল গল। বাল দার ব  কের
সখােনই খেত বসল। এমিনভােব স যন িদনগত পাপ য় কের চেলেছ। হয়েতা দূর
ভিবষ েতর ওপর দৃি  রেখ স চেলেছ , তাই বতমান স ে  তার মন স ূণ উদাসীন।

নশাহার শষ কের বাল বাসায় তালা লািগেয় ব ল। মােড়র মাথায় একটা
পােনর দাকান আেছ , সখােন িগেয় পান। িকেন মুেখ িদল , একটা গা  ক িসগােরট
ধরাল। বাল িনেজর কােছ িসগােরট রােখ না , পােছ বিশ খাওয়া হেয় যায়; ত হ রাে
দাকান থেক একিট িসগােরট িকেন খায়। যারা পশাদার গাইেয় , গলা স ে  তােদর
সতকতার অ  নই। বিশ। ধূমপান করেল নািক গলা খারাপ হেয় যায়।

পােনর দাকােনা একিট ছা  ানিজ ার ন ন কের গান গেয় চেলেছ। বাল
নল , তারই গাওয়া একিট গােনর রকড বাজেছ। স ভু  কঁুচেক িকছু ণ িনেজর গাওয়া

গান নল , তারপর িসগােরট টানেত টানেত এিগেয় চলল।
সাদান অ ােভনু তখন জনিবরল হেয় এেসেছ। বাল রবী  সেরাবেরর রিলং-এর

ধার িদেয় দি ণ িদেক চলল। তার মগেজর মেধ  কখনও গােনর কিল ন
তুলেছ.. েমর সাগর দুেল দুেল ওেঠ সিখ…। কখনও একটা ু  ভামরা ঝ ার িদেয়
উঠেছ.দুিনয়ায় যার টাকা নই স িকেসর লােভ বঁেচ থােক?…

রবী  সেরাবেরর রিলং অেনক দূর এেস যখােন পুব িদেক মাড় ঘুেরেছ তার
কাছাকািছ একটা িখড়িকর ফটক আেছ। বাল সই ফটক িদেয় লেকর ব নীর মেধ



েবশ করল।
িঝিলিমিল আবছা আেলায় িকছুদূর যাবার পর একটা গােছর তলায় শূন  বি  চােখ

পড়ল। বাল বি েত িগেয় বসল , তারপর ল া হেয় েয় পড়ল। তার গলার মেধ
অব  হািসর মত শ  হল। …

সরাে  বাল যখন বাসায় িফরল। তখন বােরাটা বাজেত বিশ দির নই।
কলকাতা শহেরর চাখ ত ায় ঢুলু ঢুলু।

 
আর একিট রাি র কথা :
খ  বাহাদুর আজ আ ায় যায়িন; তার কারণ তার বািড়েতই আজ আ া বসেব।

অবশ  অন রকম আ া; অিতিথরাও অন । এইরকম আডা মােস দু’ িতন বার বেস।
খ  বাহাদুর একিট ছাট ােট থােক। ছাট হেলও াটিট তার পে  যেথ । স

একলা থােক , স ী একমা  েদশী সবক রতন িসং। রতন িসং একাধাের তাঁর ভৃত  এবং
পাচক , ভাল িশককাবাব তির করেত পাের।

সামেনর ঘরিট পিরপািটভােব সাজােনা , দখেলই বাঝা যায় অব াপ  লােকর
বািড়। মাঝখােন একিট তাঁস খলার টিবল িঘের গাটা চােরক গিদ- মাড়া চয়ার , মাথার
ওপর একেশা ওয়ােটর দুেটা বালব লেছ। এই টিবেলর সামেন একলা বেস খ  বাহাদুর
এক প াক তাস িনেয় ভাঁিজিছল। আেরা দুেটা নতুন তােসর সীল-করা প াক পােশ রাখা
রেয়েছ। খ  বাহাদুর অলসভােব তাস ভাঁজিছল , িক  তার মুেখর ভাব কড়া এবং ।
নৃপিতর আ ায় তার যমন হািসখুিশ িম ক ভাব দখা যায় , বািড়েত িঠক তমন নয়।
বািড়েত স ভু। মধ যুগীয় ভু।

প েন আটটা বাজেল খ  বাহাদুর ডাকল—’রতন িসং!’
রতন িসং রা াঘের িছল , বিরেয় এেস ভুর সামেন দাঁড়াল। বঁেটখােটা মানুষ , খাঁিট

নপালী চহারা; ভাবেলশহীন। িতযক চােখ চেয় বলল—’িজ।’
খ  বাহাদুর বলল—’আটটার পেরই অিতিথরা আসেব। িশককাবাব কত দূর?
রতন িসং বলল–’িজ , আধা তির হেয়েছ , আধা তির হে ।’
খ  বলল–’িতনজন অিতিথ আসেব। তারা সকেল এেল থম দফা িশককাবাব

িদেয় যােব , এক ঘ া পের ি তীয় দফা দেব। যাও।’
রতন িসং-এর মুখ দেখ িনঃসংশেয় িকছু বাঝা যায় না; তবু সে হ হয় , মািলেকর

অিতিথেদর স পছ  কের না। স রা াঘের িফের িগেয় আবার িশককাবাব রচনায় মন
িদল। মািলক যা কেরন। তাই অ া  বেল মেন িনেত হয় , িক  জুয়া খেল টাকা ওড়ােনা
ভাল কাজ নয়। দশ থেক িতমােস এক হাজার টাকা আেস , অথচ মােসর শেষ এক
পয়সাও বাঁেচ না।

বাইেরর ঘের তাস ভাঁজেত ভাঁজেত খ  বাহাদুর ভাবিছল—আজ যিদ হের যাই,
র দশন করব।

গত কেয়কবার স মাগত হের আসেছ।
আটটার সময় এেক এেক িতনিট অিতিথ এল। িতনজেনই যুবক , সাজেপাশাক দেখ

বাঝা যায় , িতনজেনই বড়মানুেষর ছেল। একজন িস ী , ি তীয়িট পা াবী , তৃতীয়িট পাসী।
সংি  স াষেণর পর সকেল টিবল িঘের বসল। রতন িসং চারিট েট ায়

সরখােনক িশককাবাব এেন রাখল; সে  রাই-বাটা এবং ছুির-কাঁটা।
কথাবাতা বিশ হল না , চারজন ট টেন িনেয় ছুির-কাঁটার সাহােয  খেত আর

করল। রতন িসং-এর িশককাবাব অিত উপােদয়। অ েণর মেধ ই চারিট ট শূন  হেয়
গল। সকেল মােল মুখ মুেছ িসগােরট ধরাল। পাসী যুবকও িসগােরট খায় , আধুিনক



যুবেকরা ধেমর িনেষধ মােন না।
তারপর সােড় আটটার সময় তােসর নতুন প াক খুেল খলা আর  হল। িতন

তােসর খলা , জাকার নই। িন তম বািজ পাঁচ টাকা , ঊ তম বািজ কুিড় টাকা।
চারজনই পাকা খেলায়াড়। িক  রািনং াশ খলায় ীড়াৈনপুেণ র িবেশষ অবকাশ

নই , ভাগ ই বলবান। কদািচৎ াফ িদেয় দু’এক দান জতা যায়। আসেল হােতর জােরর
ওপেরই খলার হার-িজত।

সােড় দশটার সময় আর এক দফা িশককাবাব এল। এবার মা া িকছু কম। সে
কিফ। পেনেরা িমিনেটর মেধ  খাওয়া শষ কের আবার নতুন তােসর প াক খুেল খলা
আর  হল।

খলা শষ হল রাি  সােড় বােরাটার সময়। িহেসবিনেকশ কের দখা গল , অিতিথরা
িতনজেনই িজেতেছ , খ  বাহাদুর হেরেছ ায় সাত শা টাকা!

অিতিথরা হািসমুেখ সহানুভূিত জািনেয় চেল গল! খ  বাহাদুর অ কার মুেখ
অেনক ণ একলা টিবেলর সামেন বেস রইল , তারপর হঠাৎ উেঠ শাবার ঘের গল। বশ
পিরবতন কের মাথায় একটা কাউ-বয় টুিপ পের বিরেয় এল। রতন িসংেক বলল—’আিম
ব ি । যত ণ না িফির , তুিম দারেগাড়ায় দাঁিড়েয় জেগ থাকেব।’

রতন িসং বলল–’িজ।’
খ  বাহাদুর বিরেয় গল। রতন িসং-এর মে ালীয় মুখ িনিবকার রইল বেট , িক

তার ছাট ছাট চাখ দু’িট উি  হেয় উঠল। মািলক আজও হেরেছন। তাঁস খলায় হের
মািলক কাথায় যান? িফের আেসন। সই শষ রাে । কখনও আটটার আেগই বিরেয়
যান , িফরেত রাত হয়। কাথায় থােকন? রা ায় রা ায় ঘুের বড়ান? িকংবা—

 
আর একিট রাি র কথা :
কিপেলর বািড়েত নশ আহার শষ হেয়িছল। কতা  িনেজর ঘের িগেয় েয়

পেড়িছেলন , কিপেলর ছাট দুই ভাইেবানও িনেজর িনেজর ঘের চেল িগেয়িছল। িয়ং েম
এেস বেসিছল কিপল , তার দাদা আর বউিদিদ এবং তার িদিদ ও জামাইবাবু। কতা 
িবপ ীক , পু বধূই বািড়র িগি । মেয়-জামাই দািজিলেঙ থােক , জামাইেয়র চােয়র বাগান
আেছ; আজ সকােল কেয়ক িদেনর জেন  তারা কলকাতায় এেসেছ।

কিপলেদর বািড়টা িতনতলা। নীেচর তলায় একটা বড় ব াে র শাখা , উপেরর দু’িট
তলায় কিপেলরা থােক। সবার উপের শ  খালা ছাদ।

িয়ং েম যাঁরা সমেবত হেয়েছন তাঁেদর মেধ  কিপেলর দাদা গৗতমেদব বয়েস
বড়। পতৃক সিলিসটার অিফেসর িতিন এখন কতা। অত  িনিল  কৃিতর লাক; বািড়েত
কা র সােত-পাঁেচ থােকন না। তাঁর ী রমলার কৃিত িক  অন রকম। তার বয়স ি েশর
বিশ নয় , িক  স বুি মতী , গৃহকেম িনপুণা , সংসােরর কােনা ব াপােরই িনিল  নয়।
উপর  তার বুি েত একটু অ ারস মশােনা আেছ , যার ফেল সকেলই তার কােছ একটু
সতক হেয় থােক।

কিপেলর িদিদ অেশাকার বয়সও আ াজ ি শ। তার সাত বছেরর একিটমা  ছেল
ু েলর বািড-এ থােক। অেশাকার চির  স ে  এইটুকু বলেলই যেথ  হেব য , স

বড়মানুেষর মেয় , বড়মানুেষর বউ। পৃিথবীর অিধকাংশ জীবেকই স ক ণার চে  দেখ ,
কা র সে  বিশ কথাবাতা বেল না। তার ামী শেলনবাবু িক  মজিলসী লাক; আসার
জিমেয় গ  করেত ভালবােসন , তক করার িদেক ঝাঁক আেছ এবং সুেযাগ পেল অযািচত
উপেদশও িদেয় থােকন।

িতিন কা  িজ াসা-িচে র মত একিট পাইেপর মু  মুিঠেত ধের ধূমপান করেছন।



গৗতমেদব একিট মাটা িসগােরট ধিরেয়েছন। কিপেলর নােক তামােকর সুগ  ধাঁয়া
আসেছ; িক  স জনেদর সামেন ধূমপান কের না , তাই নীরেব বেস উসখুিস করেছ।
বািড়র িনয়ম , নশাহােরর পর সকেল অ ত পেনেরা িমিনেটর জেন  এক  হেব। আেগ
িকতাও এেস বসেতন; এখন তাঁর বয়স বেড়েছ , খাওয়ার পরই েয় পেড়ন। বািড়র অন
সকেলর জন  িক  িনয়ম জাির আেছ।

জামাই শেলনবাবু পাইেপর ধাঁয়া ছাড়েত ছাড়েত ধাঁয়ার িভতর িদেয় কিপলেক
িনরী ণ করিছেলন , গ ীর মুেখ  করেলন–‘কিপল , তুিম িক নাম-মাহাে  সাধু সি িস
হেয় যাবার মতলব কেরছ?’

কিপল সমান গা ীেযর সে  উ র িদেল–’আপাতত স রকম কােনা মতলব নই।’
শেলনবাব্ু , বলেলন—’তেব িবেয় করছ না কন? সংসার-ধম করেত গেল িবেয়

করা দরকার। তামার িবেয় করার উপেযাগী বুি  না থাকেত পাের। িক  বয়স তা
হেয়েছ।’

কিপল  একটু তুেল বলল–’িবেয় করার জেন  িক খুব বিশ বুি  দরকার?’
রমলা হেস উঠল। কিপল ও শেলনবাবুর মেধ  গভীয ঢাকা গৃঢ় পিরহােসর সে

বািড়র সকেলই পিরিচত। রমলা বলল–’িবেয় করার জেন  যিদ বিশ বুি র দরকার হত
তাহেল বাংলােদেশ কা র িবেয় হত না। আসেল িঠক উলেটা। ঠাকুরেপার বড় বিশ বুি  ,
তাই িবেয় হে  না।’

‘তাই নািক!’ শেলনবাবু অিব াস-ভরা চ ু  িব ািরত কের কিপেলর পােন চাইেলন
—’এত বুি  কিপেলর! িক  আর একটু পির ার কের না বলেল কথাটা দয় ম হে  না।’

রমলা বলল–’ওেকই িজে স ক ন না। আমােদর চ ার িট নই , তবুও িবেয়
কের না। কন?’

শেলনবাবু িত িন করেলন–’ কন?’
কিপল পেকেট হাত িদল , িসগােরেটর কস হােত ঠকাল , কসটা অ াতসাের বার

কের আবার স পেকেট রেখ িদল।
গৗতমেদব উেঠ পড়েলন—’আিম উঠলাম , কাল ভােরই আবার আমােক–’ কথা

অসমা  রেখ িতিন ান করেলন। িনেজর উপি িত ারা কা র অসুিবধা ঘটােত িতিন
চান না।

কিপল জামাইবাবুেক ল  কের বলল–’িবেয় করা একটা িসিরয়াস কাজ এ কথা।
আপিন মােনন?’

শেলনবাবু িনেজর গৃিহণীর িত অেপা  দৃি পাত কের বলেলন—’মািন বইিক। খুব
িসিরয়াস কাজ।’

অেশাকা সূ  হাস রস বােঝ না , িক  খাঁচা িদেয় কথা বলেল যত সূ  খাঁচাই
হাক িঠক বুঝেত পাের। স ামীর িদেক িবরি সূচক কটা  হেন বলল–’আিম েত
চললুম। বােজ কথার কাচকিচ নেত ভাল লােগ না।’

অেশাকা চেল যাবার পর কিপল পেকট থেক িসগােরট বার কের রমলােক
বলল–’িবউিদ , িসগােরট খেত পাির।’

রমলা বলল–’আহা , ন াকািম দেখ বাঁিচ না। আমার সামেন যন িসগােরট খাও না!’
কিপল বলল—’খাই , িক  অনুমিত িনেয় খাই।’
রমলা বলল–’আ া , অনুমিত িদলুম , খাও।’
কিপল িসগােরট ধরাল। তারপর শালা-ভিগনীপিতর তক আবার আর  হেয় গল।

রমলা ঠাঁেটর কােণ কৗতুক-হািস িনেয় নেত লাগল।
কিপল বলল–’িবেয় করা যখন িসিরয়াস ব াপার তখন খুব িবেবচনা কের িবেয় করা



উিচত।’
শেলনবাবু বলেলন—’অবশ  , অবশ । িক  কী িবেবচনা করেব?’
‘িবেবচনা করেত হেব , আিম িক চাই।’
‘কী চাও তুিম? প? ণ? িবদ া? বুি ?’
‘ প ণ িবদ া বুি  থােক ভাল , না থাকেলও আপি  নই। আসেল চাই-িমেনর

িমল।’
‘ ঁ, মেনর িমল। িক  িবেয় না হেল বুঝেব িক কের মেনর িমল হেব িকনা।’
‘ওইখােনই তা সমস া। তেব আজকাল ী- াধীনতার যুেগ মেয়েদর মন বুঝেত

বিশ দির হয় না।’
রমলা বলল—’তুিম তাহেল মেয়েদর মন বুেঝ িনেয়ছ?’
কিপল বলল—’তা বুেঝ িনেয়িছ। িক  বুঝেলই য পছ  হেব তার কােনা মােন

নই।’
রমলা বলল–’তা তা দখেতই পাি ।’
শেলনবাবু বলেলন–তাহেল যতিদন মেনর মত মন না পাওয়া যাে  ততিদন

অনুস ান চলেব?’
কিপল মুচিক হাসল , উ র িদল না।
শেলনবাবু সি ের বলেলন—’আসল কথাটা িক? ডুেব ডুেব জল খা  না তা?’
‘তার মােন?’
‘মােন কােনা সধবা িকংবা িবধবা যুবতীর িত অনুর  হেয় পড়িন তা?’
কিপল চিকত চােখ চাইল , তারপর উ কে  হেস উঠল , বলল–’বউিদ , জামাইবাবুর

মাথা গরম হেয়েছ। ঠা া দশ থেক গরম দেশ এেসেছন , হবারই কথা। তুিম ওঁর জেন
আইস-ব ােগর ব ব া কর , আিম েত চললাম।’

হািস-ম রার মেধ  রাি র মত সভা ভ  হল। কিপল িনেজর ঘের িগেয় দার ব
করল।

কিপেলর ঘরিট বশ বড় , ল ােট ধরেনর। এক পােশ খাট-িবছানা , অন  পােশ
টিবল- চয়ার। কােচ ঢাকা টিবেলর ওপর কােচর নীেচ আকােশর একিট মানিচ ; নীল
জিমর ওপর সাদা ন পু  ফুেট আেছ। কিপল রাি বাস পরল , িটলা পা-জামা আর হাত-
কটা ফতুয়া। তারপর একটা বই িনেয় টিবেলর সামেন পড়েত বসল।

ইংেরিজ গিণত জ ািতেষর বই , লখেকর নাম ড় হেয়ল। পড়েত পড়েত কিপল
ঘিড় দখেছ , আবার পড়েছ। িব -রহস  উদঘাটক জ ািতষ ে র িত তার গভীর অনুরাগ;
িক  আজ তার মন িঠক বইেয়র মেধ  নই , যন স সময় কাটাবার জেন ই বই পড়েছ।

কি জর ঘিড়েত সােড় এগােরাটা বাজল। কিপল বই ব  কের উঠল , দয়ােলর
একটা আলমািরর কপাট খুেল একিট দূরবীন য  বার করল। য িট আকাের দীঘ নয় , িক
িতন পায়ার ওপর ক ােমরার মত দাঁড় করােনা যায় , আবার ই ামত পায়া িটেয় নওয়া
যায়। কিপল দূরবীনিট বগেল িনেয় ঘেরর আেলা নবােলা , তারপর স পেণ বাইের এল।

ঘর থেক বিরেয় কেয়ক পা গেলই ছােদ ওঠবার িসঁিড়। কিপল পা িটেপ িটেপ
িসঁিড়র গাড়া পয  িগেয়েছ এমন সময় সামেনর একটা দরজা খুেল রমলা বিরেয় এল।
তার মুেখ খরশান ব ে র হািস। কিপল তােক দেখ থতমত হেয় দাঁিড়েয় পেড়িছল। রমলা
বলল–’কী ঠাকুরেপা , এত রাে  দূরবীন িনেয় কাথায় চেলছ?’

কিপল চাপা গলায় বলল—’আে  বউিদ , বাবার ঘুম ভেঙ যােব।’
রমলা গলা নীচু করল–’ তামার মতলব ভাল ঠকেছ না ঠাকুরেপা।’
কিপল বলল–’িক মুশিকল। আিম তা ায়ই আকােশর তারা দখবার জেন  ছােদ



উিঠ। তুিম জান না?’
রমলা বলল—’জািন। িক  স তা সে র পর। আজ রাত দুপুের কান তারা

দখেব বেল ছােদ উিঠছ?’
কিপল বলল–’আজ রাি  প েন বােরাটার সময় ম ল হ িঠক মাথার ওপর উঠেব।

ম ল হ এখন পৃিথবীর খুব কােছ এেসেছ , তাই তােক ভাল কের দখবার জেন  ছােদ
যাি ।’

রমলা মুখ গভীর কের বলল—’হঁ , ম ল হ। কান হ-তারা তামার ঘােড় চেপেছ
তুিমই জান। িক  একটা কথা বেল িদি  , আমােদর বািড়র চার পােশ যােদর বািড় তারা
গরেমর সময় জানলা খুেল েয়েছ , তুিম যন তােদর জানলা িদেয় হ-তারা দখেত যও
না।’

কিপল মুেখর ওপর হাত চাপা িদেয় হাসল , বলল–’বউিদ , তামার মনটা ভাির
সি । িক  একটা কথা িজে স কির , তুিম এত রাি  পয  ঘুেমাওিন কন?’

রমলা বলল–’ তামার দাদা িবছানায় েয় আইেনর বই পড়েছন , হঠাৎ তাঁর কিফ
খাবার শখ হল। তাই কিফ তির করেত চেলিছ। তুিম খােব?

‘আমার সময় নই।’ কিপল চুিপ চুিপ িসঁিড় িদেয় ওপের উেঠ গল।
হয়েতা ম ল হই দখেব।
 
আর একিট রাি র কথা :
িসেনমার িশ ে ে  যারা কাজ কের তারা সাধারণত দল বঁেধ থােক , িনেজেদর

িশ ীেগা ী িনেয় একটা সমাজ তির কের িনেয়েছ , বাইেরর লােকর সে  বড় একটা
স ক রােখ না। সুজন িম  িক  দেল থেকও িঠক দেলর পািখ নয়। যত ণ স
ু িডওর সীমানার মেধ  থােক তত ণ সকল ণীর সহকমী ও সহকিমণীর সে  অবােধ
মলােমশা কের। ত ণী অিভেন ীেদর মেধ  অেনেকই এই সুদশন নেবিদত অিভেনতািটর
িত আকৃ  হেয়িছল , িক  সুজন কা র কােছ ধরা দয়িন। পাঁকাল মােছর মত হাত

িপছেল বিরেয় যাবার কৗশল তার জানা িছল।
িসেনমার গ ীর বাইের তার ধান ব ু েগা ী িছল নৃপিতর আড়ার ছেলরা; এখােন

এেস স যন সমভূিমেত পদাপণ করত। তার বংশপিরচয় কউ জােন না , তার ািতেগা ী
কউ আেছ িকনা স পিরচয়ও কউ কােনা িদন পায়িন , িক  তার ব ু -িনবাঁচন থেক
অনুমান করা যায় য তার বংশপিরচয় যমনই হাক , স িনেজ উ -মধ ম ণীর িশি ত
মািজত চিরে র মানুষ।

একিদন ু িডওেত তার িটং িছল , কাজ শষ হেত সে  পিরেয় গল। তারপর
িনেজর ঘের িগেয় মুেখর রঙ পির ার কের ব েত আেরা ঘ াখােনক কাটল। সুজেনর
একিট ছাট মাটর আেছ , তাইেত চেড় স যখন ু িডও থেক ব ল তখন রাি  হেয়
গেছ।

মাইল দেড়ক চলাবার পর মাটর একিট হােটেলর সামেন এেস থামল। সুজন
হােটেলই। খায়। তার বাসায় রা ার আেয়াজন নই। িক  রাজ একই হােটেল খায় না।
যখন যা খাবার ইে  হয় তখন সই রকম হােটেল যায় , কখেনা বা িম াে র দাকােন
িগেয় দই-সে শ খেয় পট ভরায়। যিদন িটং থােক সিদন দুপুের ু িডওর ক াি েন
খায়।

হােটেলর পােশ গািড় পাক কের স যখন হােটেল ঢুকাল তখন তার নােকর নীেচ
একেজাড়া শৗিখন গাঁফ শাভা পাে । গাঁফ জাড়া অকৃি ম নয় , সুজন কােনা কাশ
ােন গেলই মুেখ গাঁফ লািগেয় ছ েবশ পিরধান কের। তার মুখখানা িসেনমার সােদ



জনসাধারেণর খুবই পিরিচত , তােক সশরীের দখেল িসেনমা-পাগল লােকরা িবর
করেব। এই আশ ােতই হয়েতা স গাঁেফর আড়ােল প লুিকেয় রােখ।

হােটেল আহার শষ কের সুজন মাটর চািলেয় িনেজর বাসার িদেক চলল। বাসািট
পাড়ার এক াে  একিট স  রা ার ওপর; ছাট বািড় িক  গািড় রাখার আ াবল আেছ।

গ ােরেজ গািড় রেখ সুজন চািব িদেয় দরজা খুেল বািড়েত ঢুকল, িভতর থেক
দরজা ব  কের শাবার ঘের িগেয় আেলা ালল। একসে  গাটা িতেনক দু িতমান বালব
েল উঠল।

চৗকশ ঘরিট বশ বড়। তােত খাট-িবছানা আেছ , টিবল- চয়ার আলমাির আেছ ,
এমন িক িভ , চােয়র সর াম ভৃিতও আেছ। মেন হয় , সুজন এই একিট ঘেরর মেধ
তার একক জীবনযা ার সম  উপকরণ স য় কের রেখেছ।

একিট ল া আরাম- কদারায় অ  ছিড়েয় িদেয় স পেকট থেক িসগােরট বার
করল , িসগােরট ধিরেয় িপছেন মাথা হিলেয় িদেয় উ ল একটা বালেবর িদেক দৃি  রেখ
মৃদ-ম  টান িদেত লাগল। এখন আর তার মুেখ গাঁফ নই , ন  মুখখান ছুিরর মত ধরাল।

িসগােরট শষ কের সুজন কি র ঘিড় দখল-নাটা বেজ কুিড় িমিনট। স উেঠ
িসং টিবেলর সামেন িগেয় দাঁড়াল; সােড় ছফুট উঁচু আয়নায় তার পা থেক মাথা পয

দখা যাে । স পু ানুপু েপ িনেজর দহ মুখ পরী া করল; একবার হাসল , একবার
কুিট করল , তারপর আড়েমাড়া ভেঙ আলমািরর কােছ গল।

আলমাির থেক স দু’িট িজিনস বার করল; একিট ইি র বাতল এবং বড়
চৗেকা। আকােরর একিট পু । লাল কাগেজর খাম। থেম স গলােস ছাট পগ মােপর
ইি  ঢেল তােত জল মশােলা , তারপর গলাস আর খাম িনেয় আবার চয়াের এেস

বসল। গলােস ছাট একিট চুমুক িদেয় চয়ােরর হাতার ওপর রেখ আগফার খাম থেক
একিট ফেটা বার করল।

ক ািবেনট আয়তেনর ফেটা , একিট যুবতীর আ-কিট িতকৃিত , যুবতী হািস-হািস মুেখ
দশেকর পােন চেয় আেছ। মেন হয় , স িসেনমার অিভেন ী নয় , মুেখ বা দহভ ীেত
কৃি মতা নই। িক  স কুমারী িক িববািহতা , ফেটা থেক বাঝা যায় না।

সুজন থেক থেক গলােস চুমুক িদেত িদেত ছিবিট দখেত লাগল। চােখ তার
গাঢ় ত য়ত , পলেকর তেরও ছিব থেক চাখ সরােত পারেছ না। এক ঘ া কেট গল ,
গালােসর পানীয় িনঃেশষ হল; িক  সুজেনর িচ দশন-িপপাসা িমটাল না। স ছিবর িদেক
তািকেয় থেক আবার িসগােরট ধরল। তার ঠাঁট নড়েত লাগল , যন চুিপ চুিপ ছিবর সে
কথা কইেছ। তারপর ছিবিট িনেজর গােলর ওপর চেপ ধের অেনক ণ চুপ কের বেস
রইল।

প েন এগােরাটার সময় স ছিবিট আবার খােম পুের আলমািরেত তুেল রাখল ,
আয়নার সামেন িকছু ণ শূন  দৃি েত চেয় দাঁিড়েয় রইল , তারপর আেলা িনিবেয় আবার
বািড় থেক ব ল। মাটর িনেয় ায় আধা ঘ া দি ণ কলকাতার নগর ন া  পেথ
পেথ ঘুের বিড়েয় শেষ রবী  সেরাবেরর ঘরার মেধ  রা ার পােশ ঘােসর ওপর গািড়
দাঁড় করল। গািড় থেক যখন নামল , দখা গল নকল গাঁফ তার নােকর নীেচ িফের
এেসেছ। গািড় লক কের স লক থেক ব ল , বড় রা া পার হেয় একটা স  রা া
িদেয় চলেত লাগল।

রা ার দু’ পােশ বািড়র আেলা িনেব গেছ। সুজন একিট ল া - পাে র নীেচ এেস
দাঁড়াল। রা ার ওপাের একটা বািড় , তার দাতলার একটা জানলা িদেয় নশদীেপর অ ু ট
আেলা আসেছ। সুজন সই িদেক একদৃি  তািকেয় ল া - পে র তলায় দাঁিড়েয় রইল।
ল া - পাে র নীেচ দাঁড়ােল মাথার ওপর আেলা পেড় , মানুষটােক দখা যায় বেট , িক



মুখ চনা যায় না।
িক  অেনক ণ দাঁিড়েয় থাকার পরও জানলায় কাউেক দখা গল না। সুজন যােক

চােখর দখা দখেত চায় স হয়েতা ঘুিমেয় পেড়েছ িকংবা অন  একজেনর বা ব েনর
মেধ  েয় জেগ আেছ।

ি য়া ির ম। সুজন আ েনর হালকার মত ত  িন াস ফলল , তারপর িফের
চলল।

 
আর একিট রাি র কথা :
দবািশস আর দীপা একসে  টিবেল বেস রাি র আহার স  করল। নকুলেক

িনেয় দীপা বাগােনর কথা বলল; মালী প েলাচন বুেগনিভিলয়া লতােক বাইগনিবি  বেল
েন দবািশস খািনকটা হাসল , তারপর ফ া িরর একটা মজার ঘটনা বলল। বাইেরর ঠাট

বজায় রইল। খাওয়া শষ হেল দু’জেন ওপের িগেয় িনেজর িনেজর ঘের ঢুকল। তৃতীয়
ব ি র সামেন ামী- ীর অিভনয় করেত তারা বশ অভ  হেয়েছ; িক  যখন তৃতীয় ব ি
কউ থােক না , যখন অিভনয় করার দরকার নই , তখনই িবপদ।

দীপা ঘের িগেয় নশদীপ েল খািনক ণ খালা জানলার সামেন দাঁিড়েয় রইল।
আজ বাইের হাওয়া নই , ীে র রাি  যন িন াস রাধ কের আেছ। দীপা পাখা চািলেয়
িদেয় াউজ খুেল েয় পড়ল। ঘুম কখন আসেব তার িঠক নই। িক  যথাসমেয় িবছানায়
আ য় নওয়া ছাড়া আর তা কােনা কাজও নই। েয় েয় স মাথার মেধ  দবািশেসর
একটা কথা িত িনর মত নেত লাগল-দীপা , তুিম আমােক ভালবাস না , িক  আিম
তামােক ভালেবেস ফেলিছ।

দবািশস িনেজর ঘের খােটর পােশ পড়ার আেলা েল একখানা ইংেরিজ িব ােনর
বই িনেয় েয়িছল। তার গােয় জামা নই , পাখাটা ছাদ থেক বনবান কের ঘুরেছ।
দবািশস বইেয় মন বসােত পারিছল না , মনটা যন ত  বা  হেয় চািরিদেক ছিড়েয়
পড়িছল। মাথায় ঠা া জল থাবেড় িদেয়ও অব ার িবেশষ উ িত হল না। আধা ঘ া পের
স বই রেখ আেলা িনিবেয় িদল। উ ল আেলাটাই যন ঘেরর বাতাসেক আেরা গরম
কের তুেলেছ।

অ কার ঘের দবািশস চাখ বুেজ িবছানায় েয় আেছ। পাখার হাওয়া সে ও
িবছানাটা যন িট- সঁকা তাওয়ার মত ত । এ-পাশ ও-পাশ কেরও িন ৃ িত নই , বািলেশর
ওপর মাথাটা গরম হেয় উঠেছ।

সে  সে  মনও গরম হে  , িক  সটা অেগাচের। শেষ হঠাৎ গভীর রাে  এই
মানিসক উ া মািট ফুেড় আে য়িগিরর মত উৎসািরত হল। দবািশস ধড়মড় কের িবছানায়
উেঠ বেস চাপা গজেন বলল–‘Goddamn it , she is my wife!’

অ কাের দবািশস িকছু ণ ায়ুেপশী শ  কের বেস রইল , তারপর িবছানা থেক
নেম ঘর থেক ব ল। বসবার ঘেরর আেলা ালেতই সুইেচ কটাস কের শ  হল , মেন
হল ঘরটা যন চমেক উঠল। দবািশসও একটু চমকােলা , হঠাৎ েল-ওঠা আেলার দীি
চােখ আঘাত করল। স একটু থমেক দাঁিড়েয় দীপার ব  দােরর সামেন িগেয় দাঁড়াল।

দরজায় িখল দওয়া িক ধুই ভজােনা , বাইের থেক বাঝা যায় না। হয়েতা একটু
ঠলেলই খুেল যােব। দীপা িন য় ঘুিমেয় পেড়েছ। দবািশস িকছু ণ দাঁিড়েয় থেক দরজায়
টাকা দবার জেন  হাত তুলল , ঘুম  দীপার ঘের অনাহূত দার ঠেল েবশ করেত পারল
না। তারপর টাকা িদেতও পারল না , তার উদ ত হাত নেম পড়ল। ‘কাপু ষ!’ মেনর
গভীের িনেজেক কেঠার িধ ার িদেয় স িনেজর ঘের িফের গল।

দীপা তখেনা ঘুেমায়িন , জেগই িছল। িক  স িকছু জানেত পারল না।



দবািশস আর দীপার িবেয়র পর দু’মাস কেট গল। যিদেনর ঘটনা িনেয় কািহনী
আর  হেয়িছল , সই যিদন দবািশস ফ া ির থেক িফের এেস দীপেক িসেনমায় িনেয়
যেত চেয়িছল। িক  দীপা যায়িন , দীঘ প া ৃ ি র পর আমরা সইখােন িফের এলাম।

দবািশস পােয় হঁেট নৃপিতর বািড়র িদেক যেত যেত মাঝ-রা ায় থমেক দাঁড়াল।
তার মনটা িত  হেয়ই িছল , এখন নৃপিতর বািড়েত িগেয় হালকা ঠা া-তামাশা উে শ হীন
গ জব করেত হেব , বােলর িপয়ােনা বাজনা নেত হেব ভাবেতই তার মন িবমুখ হেয়
উঠল। অেনক িদন পড়া েনা করা হয়িন , অথচ তার য কাজ তােত রসায়ন ও পদাথিবদ া
স ে  পৃিথবীর কাথায় িক কাজ হে  স িবষেয় ওয়ািকবহাল থাকেত হয়। তার কােছ
কেয়কটা িবিলিত িব ান-পি কা িনয়িমত আেস , িক  গত দু’মাস তােদর মাড়ক পয
খালা হয়িন। দবািশস আবার বািড় িফের চলল। আজ আর আ া নয় , আেগর মত
সে টা পড়া েনা কেরই কাটােক।

 
দীপা রিডও চািলেয় িদেয় চাখ বুেজ। আরাম- চয়াের বেস িছল , দবািশসেক িফের

আসেত দেখ রিডও ব  কের উেঠ দাঁড়াল , উি  ভরা চােখ তার পােন চাইল।
দবািশস যথাস ব সহজ গলায় বলল—’িফের এলাম। অেনক িদন পড়া েনা হয়িন , আজ
একটু পড়ব।’

টিলেফান টিবেলর নীেচর থােক িবিলিত পি কা েলা জমা হেয়িছল দবািশস
স েলা িনেয় িনেজর ঘের চেল গল; সখােন পি কার মাড়ক খুেল তািরখ অনুযায়ী
সাজাল , তারপর িবছানায় েয় িপেঠর নীেচ বািলশ িদেয় পড়েত আর  করল।

ওঘের দীপা আে  আে  জানলার সামেন িগেয় দাঁড়াল। ীে র স া ত িনিবড়
হেয় আসেছ। প েলাচন বাগােন জল িদে । আজ দীপা বাগােন যায়িন। িবেকলেবলা স
িসেনমায় যাবার াব ত াখ ান করার পর দবািশস আহত লাি ত মুেখ চেল গল ,
দীপার মনটাও কমন একরকম হেয় গল। যত িদন যাে  তার জীবনটা এমন জট
পািকেয় যাে  য , মেন হয় কােনা িদনই এ জট ছাড়ােনা যােব না। মেনর মেধ  একটা
নতুন সমস া জ  িনেয়েছ , তার কােনা সমাধান নই।

বাইের অ কার হেয় গেছ , প েলাচন বাগােনর কাজ শষ কের চেল গল। দীপা
তখন জানলা থেক িফের িনঃশে  দবািশেসর ঘেরর িদেক গল। দবািশস তখন আেলা

েলেছ , িবছানায় বািলশ ঠসান িদেয় পড়ায় িনম । দীপা িকছু ণ দােরর কােছ দাঁিড়েয়
থেক আে  আে  ঘের ঢুকাল; িক  দবািশস তােক দখেত পল না। দীপা তখন
এেকবাের খােটর পােশ িগেয় দাঁড়াল। দবািশস চমেক চাখ তুলল।

দীপা বলল–’চা খােব?’
দবািশস একটু হাসল। দীপা িবেকলেবলার ঢ়তার জেন  অনুত  হেয়েছ। স বলল

—’তুিম যিদ খাও আিমও খাব।’
‘এ ু িন আনিছ।’ দীপা হিরণীর মত ছুেট চেল গল। দবািশস িকছু ণ দােরর

িদেক চেয় থেক আবার পড়ায় মন িদল।
দীপ রা াঘের িগেয় দখল , নকুল রা া চিড়েয়েছ। স বলল—’নকুল , তুিম সেরা ,

আিম চা তির করব।
নকুল বলল—’চা তির করেব? দাদাবাবু খােবন বুিঝ? তা তুিম কন করেব বউিদ ,

আিম কের িদি ।’
‘না , আিম করব। তুিম সেরা।’
নকুল মেন মেন খুিশ হল—’আ া বউিদ , তুিমই কর।’
নকুেলর ছায়া  মন অেনকটা পির ার হল। এই দু’মাস দেখ েন তার ধারণা



জে িছল , গাড়ােত কােনা কারেণ এেদর মেনর িমল হয়িন , এখন আে  আে  িঠক হেয়
আসেছ। িঘ আর আ ন। একসে  কত িদন ঠা া থাকেব!

দীপা চা তির কের -র ওপর িট-পাট , দু’িট পয়ালা ভৃিত বিসেয় ওপের উেঠ
গল , বসবার ঘের  রেখ দবািশেসর দােরর কােছ এেস বলল–’চা এেনিছ।’

দবািশস তৎ ণাৎ উেঠ এেস চােয়র টিবেল বিসল। দীপা চা পয়ালায় ঢেল একিট
পয়ালা দবািশেসর িদেক এিগেয় িদল , িনেজর পয়ালািট হােত তুলেত িগেয় খািনকটা চা
চলেক িপিরেচ পড়ল।

আজ দবািশস হঠাৎ িফের আসার পর দীপার শরীরটাও যন শাসেনর বাইের চেল
গেছ। থেক থেক বুেকর মেধ  আনচান কের উঠেছ , মাথার মেধ  যন গালমাল হেয়
যাে  , কা ায় গলা বুেজ আসেছ। স কাঁদুেন মেয় নয় , এত িদেনর দীঘ পরী ায় স পরম
দৃঢ়তার সে  উ ীণ হেয়েছ। তেব আজ তার এ কী হ’ল?

এক চুমুক চা খেয় দবািশস বলল—’আঃ! খাসা চা হেয়েছ। ক করল-নকুল?’
‘না—আিম।’ দীপার গলাটা কঁেপ গল , মেন হল শরীেরর অি মাংস নরম হেয়

গেছ। স আে  আে  বেস পড়ল।
দবািশস আর িকছু বলল না , কবল একটু শংসাসূচক হাসল। দীপা দু’ চুমুক চা

খেয় িনেজেক একটু চা া কের িনল , তারপর যন েন েন কথা বলেছ এমিনভােব বলল
—’কাল তুিম আমােক িসেনমা দখােত িনেয় যােব?’

দবািশস চিকত চােখ তার পােন চাইল , েণক নীরব থেক বলল–’ তামার যিদ
ইে  না। থােক , আমার মন রাখার জেন  িসেনমা দখার দরকার নই।’

‘না , আিম দখেত চাই।’ চােয়র পয়ালা শষ কের দবািশস উেঠ দাঁড়াল–’ বশ ,
তাহেল িনেয় যাব।’ দবািশস িনেজর ঘের যাবার জেন  পা বািড়েয়েছ এমন সময় ঘেরর
কােণ টিলেফান বাজল।

দীপার বুক আশ ায় ধকধক কের উঠল। কার টিলেফান!
দবািশস িগেয় টিলেফান ধরল–’হ ােলা।’
অন  িদক থেক ক কথা বলেছ , কী কথা বলেছ , দীপা নেত পল না , কবল

দবািশেসর কথা একা  হেয় নেত লাগল , ‘ও…কী খবর?…না , আজ বািড়েতই আিছ…না ,
শরীর ভাল আেছ…এখন?…ও বুেঝিছ , আ া , আিম যাি …না না , ক  িকেসর…আ া—‘

টিলেফান নািমেয় রেখ দবািশস কি র ঘিড়র িদেক তাকােলা , আটটা বেজ
গেছ। ‘আমােক একবার ব েত হেব। হঁেটই যাব। আধা ঘ ার মেধ  িফের আসব।’

স বিরেয় গল। দীপা কােনা  করল না; স জানেত পারল না , দবািশস
কাথায় যাে । একলা বেস বেস ভাবেত লাগল , ক দবািশসেক টিলেফান কেরিছল?

 
দবািশস আধা ঘ ার মেধ  িফরল না। তারপর আেরা িকছু ণ কেট গল। নকুল

নীেচ থেক এেস বলল–’হ াঁ বউিদ , দাদাবাবু কাথায় গল? কখন িফরেব?’
দীপা বলল—’তা তা জািন না নকুল। কাথায় গেছন বেল যানিন , ধু বলেলন আধ

ঘ ার মেধ  িফরেবন।’
নকুল বলল–’আধা ঘ া তা কখন কেট গেছ। খাবার সময় হল। কখেনা তা

এমন দির কের না।’ নকুল িচি তভােব িবজিবজ করেত করেত নীেচ নেম গল।
একজেনর উে গ অেন র মেন স ািরত হয়। দীপার মনও উৎক ায় ভের উঠল;

নানারকম বা ব-অবা ব স াবনা তার মাথার মেধ  উিকঝঁুিক মারেত লাগল।
নটা বেজ পাঁচ িমিনেট টিলেফান বেজ উঠেতই দীপা চমেক উেঠ দাঁড়াল , ভেয়

ভেয় িগেয় টিলেফান তুেল কােনা ধরল , ীণ ের বলল—’হ ােলা।’



অপর া  থেক র এল–’আিম। গলা েন িচনেত পারছ?’
দীপার গলার আওয়াজ আেরা ীণ হেয় গল–’হ াঁ।’
‘ তামার ামী বািড়েত আেছ?’
‘না।‘
‘খবর সব ভাল?’
‘হ াঁ।’
‘ তামার ামী কােনা গালমাল কেরিন?’
‘না।‘
‘তুিম যমন িছেল তমিন আছ?’
‘হাঁ।’
‘আমার নাম কাউেক বলিন?’
‘না।‘
‘মা কালীর নােম িদিব  কেরছ , মেন আেছ?’
‘আেছ।’
‘আ া , আজ এই পয । সাবধােন থেক। আবার টিলেফান করব।’
দীপার মুখ িদেয় আর কথা ব ল না , স টিলেফান রেখ আবার এেস বসল; মেন

হল , তার দেহর সম  াণশি  ফুিরেয় গেছ। দুহােত মুখ ঢেক স চয়াের পেড় রইল।
সােড় ন’টার সময় নকুল আকার এেস বলল—বউিদ , দাদাবাবু এখেনা এল না ,

আমার ভাল ঠকেছ না—‘
এই সময় তৃতীয় বার টিলেফান বাজল। দীপার মুখ সাদা হেয় গল; স সম  শরীর

শ  কের উেঠ িগেয় ফান ধরল। মেয়লী গলার আওয়াজ নল–’হ ােলা , এটা িক দবািশস
ভে র বািড়?’

দীপার বুক ধড়ফড় কের উঠল , স কােনা মেত উ ারণ করল—’হ াঁ।’
‘আপিন িক তাঁর ী?’
‘হ াঁ।’
‘ দখুন , আিম হাসপাতাল থেক বলিছ। আপিন একবার আসেত পারেবন?’
‘ কন? কী হেয়েছ?’
‘ইেয়-আপনার ামীর একটা অ াকিসেড  হেয়েছ , তাঁেক হাসপাতােল আনা হেয়েছ।

আপিন চ   কের আসুন।’
দীপার মুখ থেক বুক-ফাটা  বিরেয় এল—’ বঁেচ আেছন?’
‘হ াঁ। এই িকছু ণ আেগ ান হেয়েছ।’
‘আিম এ ু িন যাি । কান হাসপাতাল?’
‘রাসিবহারী হাসপাতাল , এমারেজি  ওয়াড।’
ফান রেখ িদেয় দীপা িফরল; দখল , নকুল তাঁর িপছেন এেস দাঁিড়েয়েছ। নকুল

ব াকুল চােখ চেয় বলল–’বউিদ?
নকুেলর শ া-িববশ মুখ দেখ দীপা হঠাৎ িনেজর দয়টাও দখেত পল। আজেকর

দীপা আর দু’ মাস আেগর দীপা নই , সব ওলট-পালট হেয় গেছ। তার মাথাটা একবার
ঘুের উঠল। তারপর স দৃঢ়ভােব িনেজেক সামেল িনেয় বলল—’ তামার দাদাবাবুর
অ াকিসেড  হেয়েছ , তাঁেক হাসপাতােল িনেয় গেছ।’

নকুল আে  আে  মেঝর ওপর বেস পড়ল। দীপা বলল—’না নকুল , এ সময় ভেঙ
পড়েল চলেব না। চল , এ ু িন হাসপাতােল যেত হেব।’

দীপা নকুলেক হােত ধের টেন দাঁড় করােলা।



অনু ম
ব ামেকশেক িনেয় রাখালবাবু যখন হাসপাতােল প ছুেলন তখন রাি  দশটা।

হাসপাতােলর দর দালােন লাক কেম গেছ। এক পােশ এক বি েত একিট যুবতী শরীর
শ  কের বেস। আেছ , তার পােয়র কােছ জবুথবু হেয় বেস আেছ একিট বুেড় চাকর।
যুবতীর চােখ িবভীিষকাময় স াবনার আত ।

একিট নাস ব ামেকশেক দেখ এিগেয় এল। রাখালবাবু বলেলন—’থানা থেক
আসিছ।’

‘আসুন।’ নাস তাঁেদর িভতের িনেয় িগেয় একিট ঘের বসাল। বলল—‘একটু বসুন ,
ডা ার  আপনােদরই জন  অেপ া করেছন।’

নাস চেল গল। অ ণ পের ডা ার  এেলন। মধ বয়  মধ মাকৃিত মানুষ , িবশ
বছর ধের মৃতু র সে  যু  কেরও া  হনিন , বরং াণশি  আেরা বেড়েছ। রাখালবাবু
িনেজর এবং ব ামেকেশর পিরচয় িদেল ডা ার হেস বলেলন—’আের মশাই , আজ দখিছ
অসাধারণ ঘটনা ঘটার িদন। ব ামেকশবাবুর সে ও পিরচয় হল। বসুন , বসুন।’

িতনজন বসেলন। রাখালবাবু বলেলন—’ব াপার িক বলুন দিখ।’
ডা ার  বলেলন–’আেরা মশাই , আ য ব াপার , অভাবনীয় ব াপার। আিম িবশ

বছর। ডা াির করিছ , এমন কৃিতিব  ব াপার দিখিন। অবশ  ডা াির কতেব দু-
চারেট উদাহরণ পাওয়া যায়। িক  চে  দখা- কািটেক িটক িমেল।’

ব ামেকশ হেস বলল–’রহস  িনেয়ই আমার কারবার , আপিন আমােকও অবাক
কের িদেয়েছন। মেন হে  , একটা মেনর মত রহস  এতিদেন পাওয়া গেছ। আপিন গাড়া
থেক সব কথা বলুন।’

ডা ার বলেলন–’ বশ , তাই বলিছ। আজ রাি  সােড় আটটার সময় িতনিট ছাকরা
একজন অ ান লাকেক ট াি েত িনেয় এখােন এল। তারা রবী  সেরাবের বড়ােত
িগেয়িছল , দখল একটা গােছর তলায় বি র পােশ মানুষ পেড় আেছ। দশলাই েল
মানুষটােক দখল , তার িপেঠর বাঁ িদেক শজা র কাঁটা িবঁেধ আেছ। লাকটা িক  মেরিন ,
অ ান হেয় পেড়েছ। ওেদর মেধ  একজন লাকিটেক িচনেত পারল , তােদর ফ া িরর
মািলক দবািশস ভ । তখন তারা তােক হাসপাতােল িনেয় এল।

‘ ছাকরােক টিবেল ইেয় পরী া করলাম। শজা র কাঁটা িদেয় হত া করার কথা
সবাই জােন; আিম ভাবলাম এ ে  কাঁটা বাধ হয়। হাট পয  প ছয়িন। িক  হাট
পরী া করেত িগেয় দিখ–অবাক কা । হাট নই! তারপর বুেকর ডান িদেক হাট খঁুেজ
পলাম। কৃিতর খয়ােল ছাকরা ডান িদেক হাট িনেয় জে েছ।

‘শজা র কাঁটা হাটেক িবধেত পােরিন বেট , িক  বাঁ িদেকর ফুসফুেস িবঁেধেছ।
সটাও কম িসিরয়াস নয়। যত ণ কাঁটা িবেধ আেছ , তত ণ র  রণ হে  না , িক
কাঁটা বার করেলই ফুসফুেসর মেধ  র পাত হেয় মৃতু  হেত পাের।

‘যােহাক , খুব সাবধােন িপঠ থেক কাঁটা বার করলাম। ছ’ ইি  ল া কাঁটা , তার
দুইি  বাইের বিরেয় িছল , বািকটা সাজা ফুসফুেসর মেধ  ঢুেকিছল। এই দখুন সই
কাঁটা।’

ডা ার পেকট থেক একিট শজা র কাঁটা বার কের ব ামেকেশর হােত িদেলন।
শজা র কাঁটা অেনেকই দেখেছন , সিব াের বণনার েয়াজন নই। এই কাঁটািট িন েনর
মত স  , কােচর কািঠর মত অনমনীয় এবং ডা াির শেল র মত তী । মারা ক অ িট
ঘুিরেয় িফিরেয় দেখ ব ামেকশ রাখালবাবুর হােত িদল , বলল—’তারপর বলুন।’



ডা ার বলেলন–’কাঁটা বার করলাম। ছাকরার বরাত ভাল ফুসফুেসর মেধ  র পাত
হল না। িকছু ণ পের ান হল , িনেজর িঠকানা ও ফান ন র িদেয় ীর কােছ খবর
পাঠােত বলল। তারপর তােক ওষুধ িদেয় ঘুম পাড়ালাম। ওর ী যখন এল তখন ও
ঘুমুে ।’

ব ামেকশ বলল–’বাইের একিট মেয় বেস আেছ , সই িক-?’
ডা ার বলেলন-’হ াঁ, দবািশেসর ী। ও ামীর কােছ থাকেত চায় , িক  এখন তা

তা স ব নয়। ওেক বললাম , বািড় িফের যাও; িক  ও যােব না।’
‘ওেক ামীর কােছ যেত দওয়া হেয়িছল?’
‘একবার ঘের িগেয় ামীেক দেখ এেসেছ। আমরা আ াস িদেয়িছ , আশ ার িবেশষ

কারণ নই , তুিম বািড় যাও , কাল সকােল আবার এস। িক  ও িকছুেতই যােব না।’
ব ামেকশ উঠবার উপ ম কের বলল–’আ া , আিম একবার চ া কের দিখ।’
ডা ার বলেলন– বশ তা , দখুন না। িক  একটা কথা। ওর ামীেক কউ খুন

করবার চ া কেরিছল একথা ওেক বলা হয়িন , বলা হেয়েছ অ াকিসেডে  বুেক চাট
লেগেছ। আপনারাও তাই বলেবন। মেয়িট এমিনেতই শ   পেয়েছ , ওকথা নেল আেরা
বিশ শক পােব।’

‘না , বলব না।’
রাখালবাবু বলেলন-‘শজা র কাঁটা আিম রাখলাম। এই িনেয় চারিট হল।’
দীপা বি র ওপর িঠক আেগর মতাই সাজা হেয় বেস িছল , ব ামেকশ আর

রাখালবাবু তার কােছ যেতই স উেঠ দাঁড়াল। রাখালবাবু বলেলন—’আিম পুিলেসর লাক।
ইিন েব ামেকশ ব ী।’

ব ামেকেশর নাম দীপার মেন কােনা দাগ কাটল না। তার শ াভরা চাখ একবার
এর মুেখ একবার ওর মুেখ যাতায়াত করেত লাগল।

ব ামেকশ নরম সুের বলল–’আপিন ভয় পােবন না। আপনার ামীর তর আঘাত
লেগিছল বেট , িক  জীবেনর আশ া আর নই।’

দীপা দাঁত িদেয় ঠাঁট চেপ বাধ কির িনেজেক সংযত করল। তারপর ভাঙা-ভাঙা
গলায় বলল–’আমােক ওঘের থাকেত িদে  না কন?’

ব ামেকশ বলল–’ দখুন , আপনার ামীেক ওষুধ িদেয় ঘুম পািড়েয় রাখা হেয়েছ , এ
সময় আপিন তাঁর কােছ থেক কী করেবন? তার চেয়–’

দীপা বলল–’না , আমােক যিদ ওর কােছ থাকেত না দওয়া হয় , আিম সারা রাি
এখােন বেস থাকব।’

ব ামেকশ বলল–’িক  গীর ঘের ডা ার আর নাস ছাড়া এসময় অন  কা র থাকা
িনেষধ।’

দীপা বলল—’আিম িকছু করব না , খােটর একপােশ চুপিট কের বেস থাকব।’
ব ামেকশ আেরা িকছু ণ দীপােক বাঝাবার চ া করল , িক  তােক টলােত পারল

না। তখন স মাথা চুলেক বলল—’আ া , ডা ারবাবুেক বেল দিখ। দবািশসবাবুর িক অন
কােনা আ ীয় এখােন নই?’

‘না , ওঁর অন  কােনা আ ীয় নই।’
‘আপনার িন য় আ ীয় জন আেছন। তাঁরা কাথায় থােকন , তাঁেদর খবর দওয়া

হেয়েছ?’
দীপা বলল—’তাঁরা কােছই থােকন , িক  তাঁেদর খবর িদেত ভুল হেয় গেছ।’
ব ামেকশ বলল–’িঠকানা িদন , আমরা তাঁেদর খবর িদি ।’
দীপা িঠকানা ও টিলেফান ন র িদল। ব ামেকশ তখন ডা ার র কােছ িফের



িগেয় বলল—’ডা ারবাব্ু , বউিটেক ামীর কােছ থাকেত িদন। ও বুি মতী বেলই মেন হল ,
িক  বড় ভয় পেয়েছ।‘

ডা ারবাবু দু’ একবার আপি  করেলন , ীজািত বড় ভাব বণ , আেবেগর বেশ যিদ
ামীেক আঁকেড় ধের , ইত ািদ। শষ পয  িতিন রাজী হেলন। ব ামেকশ দীপােক ডেক

এেন য ঘের দবািশস িছল সই ঘের িনেয় গল। দীপা পা িটেপ িটেপ িগেয় খােটর পােশ
দাঁড়াল , সামেনর িদেক ঝুেক ব  চােখ দবািশেসর মুখ দখল। দবািশস পাশ িফের েয়
ঘুেমাে  , তার মুেখর ভাব শা  স । দীপা তার মুেখর ওপর চাখ , রেখ অিত স পেণ
খােটর পােশ বসল। একজন নাসও সে  এেসিছল , স ঠাঁেট আঙুল রেখ দীপােক সতক
কের িদল।

 
রাি  এগােরাটার সময় হাসপাতাল থেক ব বার পেথ রাখালবাবু ব ামেকেশর

পােন চাইেলন–’বউিটর বােপর বািড়েত টিলেফান করেত হেব।’
ব ামেকশ বলল–’না , সশরীের সখােন উপি ত হওয়া দরকার। আজ রাে  তামার

িব াম নই।’
রাখালবাবু বলেলন–’আিম িব ােমর জেন  ব  নই।’
পুিলেসর গািড়েত দীপার বােপর বািড়েত প ছঁুেত পাঁচ িমিনটও লাগল না। রা া

িনরালা , বািড়র সদর দার ব । রাখালবাবু সেজাের কড়া নাড়েলন।
িকছু ণ পের িবজয় ঘুম- চােখ দরজা একটু ফাঁক কের বলল—’ ক? িক চাই?’
রাখালবাবু বলল—’ভয় নই , দার খুলুন। আমরা পুিলেসর লাক।’
ইিতমেধ  নীলমাধব উপি ত হেয়েছন। িবজয় দার খুেল িদল , রাখালবাবু

ব ামেকশেক িনেয় িভতের এেস  করেলন–’ দবািশস ভ  আপনােদর ক?’
নীলমাধব বলেলন—’আমার জামাই। িক হেয়েছ?’
রাখালবাবু বলেলন—’একটা অ াকিসেড  হেয়েছ , আপনার জামাই বুেক আঘাত

পেয় হাসপাতােল আেছন। আপনার মেয়ও খবর পেয় সখােন িগেয়েছন।’
নীলমাধব বলেলন—’অ াঁ! কান হাসপাতােল?’
‘রাসিবহারী হাসপাতােল। ভয় পােবন না আঘাত তর হেলও জীবেনর আশ া

নই।’
‘আমরা এখিন যাি । িবজয় , তুিম এেদর বসাও , আিম তামার মােক িনেয় যাি ।’
িতিন ছুেট বািড়র িভতর চেল গেলন। ব ামেকশ িবজয়েক  করল

—’ দবািশসবাবু আপনার ভিগনীপিত?
‘হ াঁ। আিমও হাসপাতােল যাব।’
‘না আপনার সে  আমােদর একটু আেলাচনা আেছ।’
খািনক পের নীলমাধব আধ- ঘামটা টানা ীেক িনেয় বিরেয় এেলন। রাখালবাবু

বলেলন—’আপনারা পুিলেসর গািড়েতই যান। গািড় আপনােদর প েছ িদেয় িফের আসেব।
তত ণ আমরা এখােনই আিছ।’

তাঁেদর রওনা কের িদেয় িতনজেন বঠকখানায় এেস বসেলন। ব ামেকশ িবজয়েক
 করল–’আপনার বােনর কত িদন িবেয় হেয়েছ?’

িবজয় বলল-‘দু’মােসর িকছু বিশ।’
‘আপনার ভিগনীপিত িক কাজ কেরন?’
িবজয় ‘ জাপিত সাধন ফ া িরর কথা বলল।
‘তাঁর আ ীয় জন কউ নই?’
‘যতদূর জািন , কউ নই!’



‘ব ু বা ব?’
‘অন  ব ু বা েবর কথা জািন না , িক  নৃপিতদার আ ায় যারা যায়। তােদর সে

দবািশেসর ঘিন তা আেছ।’ নৃপিত লাহার আডার পিরচয় িদেয় িবজয় বলল—’িক  এসব
 কন?’

ব ামেকশ একবার রাখালবাবুর সে  দৃি  িবিনময় কের বলল—’আপনােক বলিছ ,
আপিন উপি ত অন  কাউেক বলেবন না , দবািশসবাবুেক কউ খুন করবার চ া
কেরিছল।’

িবজেয়র চাখ ল ল কের উঠল , স উে িজত হেয় বলল–’আিম জানতাম।’
ব ামেকেশর দৃি  তী  হেয় উঠল—’কী জানেতন?
‘জানতাম য , এই ঘটেব।’
‘জানেতন এই ঘটেব! কী জানেতন সব কথা বলুন।’
উে জনার ঝাঁেক কথাটা বেল ফেলই িবজয় থমেক গল। আর িকছু বলেত চায়

না , এ-কথা স-কথা বেল আসল কথাটা চাপা িদেত চায়। ব ামেকশ তখন গ ীরভােব
বলল–’ দখুন , দবািশসবাবুর শ  তাঁেক খুন করবার চ া কেরিছল , দব েম তাঁর াণ
বঁেচ গেছ। আপিন যিদ আসামীেক আড়াল করবার চ া কেরন তাহেল স আবার চ া
করেব। আপিন িক চান , আপনার বান িবধবা হন?’

তখন িবজয় বলল–’আিম যা জািন বলিছ। িক  ক আসামী , আিম জািন না।’
িবজয় দীপার ম কািহনী শানাল। েন ব ামেকশ একটু চুপ কের রইল , তারপর

বলল–’মেন হয় , আপনার বােনর ছেলমানুষী ভালবাসার নশা কেট গেছ। আ া , আজ
আমরা উঠলাম। কাল িবেকলেবলা আমরা নৃপিতবাবুর বািড়েত যাব। আপিনও উপি ত
থাকেবন।’

ইিতমেধ  পুিলেসর গািড় িফের এেসিছল। ব ামেকশ গািড়েত উেঠ রাখালবাবুেক
বলল–’আজ এই পয । কাল সকােল আবার হাসপাতােল যাব।’

 
হাসপাতােল রাি  আড়াইেটর সময় দবািশেসর ঘুম ভাঙল। চাখ চেয় দখল ,

একিট মুখ তার মুেখর পােন ঝঁুেক অপলক চেয় আেছ। ভাির িমি  মুখখািন। দবািশস
আে  আে  বলল–’দীপা , কখন এেল?’

দীপা উ র িদেত পারল না , দবািশেসর কপােল কপাল রেখ চুপ কের রইল।
‘দীপা।‘
‘উঁ।‘
‘ি েদ পেয়েছ।’
দীপা িরত মাথা তুলল। ঘাড় িফিরেয় দখল , নাস ঘের েবশ কেরেছ। নাস

ইিতপূেব আেরা কেয়কবার ঘের এেস গীেক দেখ গেছ। বলল–’িক খবর? ঘুম
ভেঙেছ?’

দীপা বলল—’হ াঁ। বলেছন , ি েদ পেয়েছ।’
নাস হেস বলল–’ বশ। আিম ওভালিটন তির কের রেখিছ , এখিন আনিছ। আেগ

একবার নািড়টা দিখ।’ নািড় দেখ নাস বলল–’চমৎকার। আিম এই এলুম বেল।’
নােসর সে  সে  দীপা দার পয  গল। নকুল তখেনা দােরর পােশ বেসিছল , উেঠ

দাঁড়াল। বলল—’বউিদ , দাদাবাবু খেত চাইেছ?’
দীপা বলল—’হ াঁ।’
‘জয় জগদী র! তাহেল আর ভয় নই। বউিদ , তুিমও তা িকছু খাওিন। তামার

ি েদ পায়িন?’



দীপা একটু চুপ কের থেক বলল–’ পেয়েছ। নকুল , তুিম বািড় যাও। িনেজ খেয়া ,
আর আমার জেন  িকছু িনেয় এস।’

‘আ া বউিদ।‘
নকুল চেল গল। নাস ফীিডং কােপ ওভালিটন এেন দবািশসেক খাওয়াল। তারপর

দবািশস তৃি র িন াস ফেল দীপার একিট হাত মুিঠর মেধ  িনেয় আবার ঘুিমেয় পড়ল।
ভার হেল দীপার মা বাবা িবজয় সকেল আবার এেলন। দবািশস তখন ঘুেমাে ।

দীপার মা দীপােক বলেলন–’দীপা , আমরা এখােন আিছ , তুই বািড় যা , সখােন ান কের
একটু িকছু মুেখ িদেয় আবার আিসস।’

নেড় বলল—’না। নকুল আমার জেন  খাবার এেনিছল , আিম খেয়িছ।‘
বলা আ াজ দশটার সময় ব ামেকশেক িনেয় রাখালবাবু হাসপাতােল এেলন।

ডা ার  একগাল হেস বলেলন–’ভাল খবর। ছাকরা এ যা া বঁেচ গল। সকােল বশ
চা া হেয় উেঠেছ। তবু এখেনা অ ত দুিতন িদন হাসপাতােল থাকেত হেব।’

রাখালবাবু বলেলন–’ভাল। আমরা তাহেল তার সে  দখা করেত পাির?’
ডা ার বলেলন–’পােরন। িক  দশ িমিনেটর বিশ নয়।’
ব ামেকশ বলল–’আপাতত দশ িমিনটই যেথ ।’
দবািশস তখন পাশ িফের িবছানায় , েয় িছল , আর দীপা তার মুেখর কােছ ঝুেক

চুিপ চুিপ কথা বলিছল। ব ামেকশ আর রাখালবাবুেক আসেত দেখ লি তভােব উেঠ
দাঁড়াল।

ব ামেকশ ি তমুেখ দীপােক বলল—’আপিন কাল থেক এখােন আেছন , এবার
অ ত ঘ াখােনেকর জেন  যেত হেব। আমরা তত ণ দবািশসবাবুর কােছ আিছ।’

দবািশস ীণকে  বলল–’আিমও তা সই কথাই বলিছ।’
দীপা একটু ইত ত করল , তারপর অিন াভের ঘর থেক বিরেয় গল! বেল

গল–’আিম আধা ঘ ার মেধ ই আসব।’
িনেজেদর পিরচয় িদেয় বলেলন—’আমরা আপনােক দু’চারিট  করব।’
দবািশস বলল–’ বশ তা , ক ন।’
অতঃপর ে া র আর  হল। ‘আপিন কাল সে র পর লেক বড়ােত

িগেয়িছেলন?’
‘িঠক বড়ােত যাইিন , তেব িগেয়িছলাম।’
‘ কন িগেয়িছেলন?’
‘একজন ব ু  টিলেফান কের ডেকিছল।’
‘ ক ব ু ? নাম িক?’
‘খ  বাহাদুর।’
‘খ  বাহাদুর! নপালী নািক?’
‘হ াঁ। নামকরা ফুটবল খেলায়াড়।’
‘ও সই! তা লেকর ধাের ডেকিছল কন?’
‘ব ি গত কারণ। যিদ না বলেল চেল–’
‘চলেব না। বলুন।’
‘ওর িকছু টাকার দরকার হেয়িছল , তাই আমার কােছ ধার চাইবার জন  ডেকিছল।’
‘আপনার বািড়েত আেসিন কন?’
‘তা জািন না। বাধ হয় বািড়েত আসেত সে াচ হেয়িছল , যিদ কউ জানেত পাের।’
‘ ঁ। কত টাকা চেয়িছল?’
‘এক হাজার।’



‘আপিন টাকা িনেয় িগেয়িছেলন?’
‘না না , খ  টিলেফােন টাকার কথা বেলিন। ধু বেলিছল জ রী দরকার আেছ।’
‘তারপর?
‘িগেয় দখলাম , স বড় ফটেকর কােছ দাঁিড়েয় আেছ; দু’জেন িগেয় একটা বি েত

বসলাম। খ  টাকার কথা বলল; আিম রাজী হলাম। িকছু ণ কথাবাতার পর খ  চেল
গল , তার অন  একজেনর সে  দখা করবার িছল। আিম একলা বেস রইলাম। হঠাৎ িপেঠ
দা ণ য ণা হল। তারপর আর মেন নই।’

‘িপছন িদেক কাউেক দখেত পেয়িছেলন?’
‘না।‘
রাখালবাবু ব ামেকেশর পােন তাকােলন। ব ামেকশ  করল–’আপনার ৎিপ

য শরীেরর ডান িদেক একথা আপনার ী িন য় জােনন?’
দবািশস চাখ বুেজ একটু চুপ কের রইল , শেষ বলল-‘না , ও বাধহয় জােন না।’
‘আপনার ব ু রা জােনন?’
‘না , আমার ব ু  বড় কউ নই , সহকমী আেছ। স িত মাস দুেয়ক থেক আিম

নৃপিতদার বািড়েত যাই , সখােন কেয়কজেনর সে  ব ু  হেয়েছ।’
‘নৃপিতবাবুর বািড়র ব ু রা কউ জােন?’
‘না।‘
‘ কউ জােন না?’
‘বাবা জানেতন আর ডা ারবাবুরা জােনন।’
‘এমন কউ আেছ আপনার মৃতু েত যার লাভ হেব?’
‘ কউ না।’
‘আ া , আজ আর আপনােক বিশ  করব না। আপিন সের উঠন , তারপর যিদ

দরকার হয় তখন দখা যােব।’
 
সে র পর নৃপিতর ঘের আ াধারীরা সকেলই উপি ত হেয়িছল। িবজয়ও িছল।

সকেলর মুেখই উে েগর গা ীয। আজ বাল িপয়ােনা বাজাে  না , ত েপােশর ওপর
গােল হাত িদেয় বেস আেছ। িবজেয়র মুেখ দবািশেসর কথা শানার পর সকেলই মুহ মান।
খবেরর কাগেজর দুঃসংবাদ হঠাৎ িনেজর বািড়র দরজায় এেস দাঁিড়েয়েছ।

বাল মুখ তুেল  করল–’ ব ামেকশ ব ী ক?’
কিপল মুেখর একটা ব -বি ম ভ ী করল। িবজয় উ র দবার জেন  মুখ খুলল।

িক  উ র দবার দরকার হল না , সদর দরজার বাইের জুেতার শ  শানা গল।
পরী েণই ব ামেকশেক িনেয় রাখালবাবু েবশ করেলন।

সকেল উেঠ দাঁড়াল। নৃপিত এিগেয় িগেয় বলল–’আসুন , আমরা আপনােদর জেন ই
অেপ া করিছ। আমার নাম নৃপিত লাহা। এঁরা— নৃপিত এেক এেক কিপল , বাল , সুজন
ও খ  বাহাদুেরর সে  পিরচয় কিরেয় িদল , তারপর চয়াের বিসেয় িসগােরট িদল
—’িবজেয়র মুেখ আমরা সবই েনিছ।’

ব ামেকশ একটু ভৎসনার চােখ িবজেয়র পােন চাইল , িবজয় কুি তভােব বলল
—’হ াঁ ব ামেকশবাব্ু , এরা ছাড়ল না , শজা র কাঁটার কথা এেদর বেলিছ।’

খ  বাহাদুর বলল—’আ া ব ামেকশবাব্ু , এই য শজা র কাঁটা িনেয় ব াপার ,
এটা কী? আপনার িক মেন হয়। এসব একটা পাগেলর কাজ?’

ব ামেকশ বলল–’পাগেলর কাজ হেত পাের , আবার পাগল সাজার চ াও হেত
পাের।’



সুজন বলল–’ সটা িক রকম?’
ব ামেকশ বলল—‘পাগল সাজেল অেনক সময় খুেনর দােয় িন ৃ িত পাওয়া যায়। বড়

জার পাগলা গারেদ ব  কের রােখ , ফাঁিস হয় না , এই আর িক। আপনারা দবািশসবাবুর
ব ু  , তাঁর জীবন স ে  িন য় অেনক িকছু জােনন।’

নৃপিত বলল–’ দবািশেসর সে  আমােদর পিরচয় বিশ িদেনর নয়। আমােদর মেধ
কবল বাল তােক আেগ থেক িচনত।’ বেল বােলর িদেক আঙুল দখাল।

ব ামেকশ বােলর িদেক চাইল। বাল গলা পির ার কের বলল–’ ু েল দবািশেসর
সে  এক ােস পেড়িছলাম। তার সে  পিরচয় িছল। িক  ব ু  িছল না।’

‘ব ু  িছল না!’
‘ব ু  িছল না , অস  ভাবও িছল না। তারপর ও পাস কের িদ ী চেল গল , অেনক

িদন দখাসা াৎ হয়িন। মাস দু-এক আেগ এই ঘের তােক আবার দখলাম।’
‘ও’— ব ামেকশ িসগােরেট দু’িতনেট টান িদেয় খ  বাহাদুেরর িদেক চাখ ফরাল।

বলল—’কাল রাে  আ াজ আটটার সময় আপিন দবািশসবাবুেক টিলেফান কেরিছেলন?’
খ  বাহাদুর বাধহয় টা তী  করিছল , সংযত ের বলল—’হ াঁ।’
‘ কাথা থেক টিলেফান কেরিছেলন?’
‘এখান থেক। নৃপিতদার টিলেফান আেছ। আমার সকেলই দরকার হেল ব বহার

কির। কাল আমরা সকেলই এখােন িছলাম , দবািশস ছাড়া। তার আশায় অেনক ণ এখােন
অেপ া করলাম। িক  স যখন এল না। তখন তােক টিলেফান কেরিছলাম।’

‘তারপর লেক দখা হেয়িছল। এখন একটা কথা বলুন দিখ , আপিন যখন
দবািশসবাবুেক ছেড় চেল আেসন তখন আেশপােশ কাউেক দেখিছেলন?’

‘ দেখ থাকেলও ল  কিরিন। আমরা একটা গােছর তলায় বি েত বেসিছলাম।
অ কার হেয় িগেয়িছল , লাকজন বিশ িছল না।’

ব ামেকশ তখন নৃপিতেক বলল–’আপনােক একিট কাজ করেত হেব। আমরা
আপনােদর পৃথকভােব  করেত চাই। আমরা একটা ঘের িগেয় বসব , আর আপনারা
এেক এেক আসেবন। ছাট একটা ঘর পাওয়া যােব িক?’

নৃপিত বলল–’পােশই ছাট ঘর আেছ , আসুন দখাি ।’
পরদা-ঢাকা দরজা িদেয় নৃপিত তােদর পােশর ঘের িনেয় গল। ঘরিট ছাট ,

কেয়কিট চয়ােরর মাঝখােন একিট গাল টিবল , টিবেলর ওপর টিলেফান য ।
ব ামেকশ বলল–’এই তা িঠক যমনিট চেয়িছলাম। রাখাল , তুিম সভাপিতর আসন

অল ৃ ত কর। নৃপিতবাব্ু , আপিন বািক সকলেক বসেত বেল আসুন। আেগ আপনার জরা
শষ কের এেক এেক ওঁেদর ডাকব।’

ছা  ঘরিটেত এজলাস বসল। ে া র চলল। চাকর কিফ িদেয় গল। এেক এেক
সকেল সা ী িদল। সকেলর শেষ ঐল িবজয়। ব ামেকশ তােক বলল , ‘িবজয়বাব্ু ,
আপনার বােনর আইবুেড়া বলার বই-খাতা িজিনসপ  িন য় এখেনা আপনােদর বািড়েত
আেছ? বশ। কাল আমরা যাব , একটু নেড়েচেড় দখব। যিদ দরকারী িকছু পাওয়া যায়।’

িবজয় বলল , ‘আ া।’
অতঃপর সভা ভ  হল। দশটা বাজেত তখন বিশ দির নই।
পরিদন সকাল আটটার সময় িবজয় িনেজেদর বািড়েত অেপ া করিছল, ব ামেকশ

আর রাখালবাবু আসেতই তাঁেদর দাতলায় দীপার ঘের িনেয় গল। বলল–’এইেট দীপার
ঘর। এই ঘেরই তার যা িকছু আেছ , িবেশষ িকছু িনেয় যায়িন।’

বশ বড় ঘর। জানলার পােশ খাট িবছানা , অন  পােশ টিবল চয়ার বই-এর
আলমাির। িপছেনর দয়ােল একিট এ াজ বুলেছ। টিবেলর মাঝখােন ছা  একিট জাপানী



ানিজ ার রাখা আেছ। ব ামেকশ ঘেরর চারিদেক একবার স ানী চাখ িফিরেয়
বলল–’দীপা দবীর দখিছ গানবাজনার শখ আেছ।’

িবজয় বলল—’হ াঁ, একটু-আধটু এ াজ বাজােতও জােন। িনেজর চ ােত িশেখেছ।’
‘ লখাপড়া কত দূর িশেখেছন?’
‘ ু েলর পড়া শষ পয  পেড়েছ। কেলেজ দওয়া হয়িন।’
‘আপনার বাবা বািড়েত আেছন?’
‘না। বাবা মা হাসপাতােল গেছন।’
‘ দবািশসবাবু ভাল আেছন। আিম টিলেফােন খবর িনেয়িছলাম। বাধহয় দু-িতন

িদেনর মেধ ই ছেড় দেব।’
‘হ াঁ। আপনারা চা খােবন?’
ব ামেকশ রাখালবাবুর িদেক একবার তািকেয় বলল–’আপি  িক? একবার হেয়েছ ,

িক  অিধক  ন দাষায়।‘
‘আ া , আিম চা িনেয় আসিছ , আপনারা দখুন। বই-এর আলমািরর চািব খুেল

িদেয়িছ। খােটর তলায় দুেটা া  আেছ , তার চািবও খালা।’
িবজয় বিরেয় যাবার পর ব ামেকশ রাখালবাবুেক বলল–’ঘের ত াশ করার মত

িবেশষ িকছু নই দখিছ। আিম বই-এর আলমািরটা দিখ , তুিম তত ণ া  দুেটা
হাঁটকাও।’

রাখালবাবু খােটর তলা থেক া  দুেটা টেন বার করেলন , ব ামেকশ আলমাির
খুেল বই দখেত লািগল। বই িল বশ পির ভােব সাজােনা; থম সািরেত কিবতা আর
গােনর বই; স িয়তা গীতিবতান ি েজ গীিত নজ লগীিতকা ভৃিত। ি তীয় থােক।
বি মচ  ও রবী নােথর কেয়ক ভলুম াবলী। নীেচর থােক ু ল-পাঠ  বই। দীপা ু েল
পড়ার সময় য বই িল পেড়িছল স িল য  কের সািজেয় রেখেছ।

ব ামেকশ বই িল এেক এেক খুেল দখল , িক  কাথাও এমন িকছু পল না। যা
থেক কােনা ইি ত পাওয়া যায়। আধুিনক কােনা লখেকর বই আলমািরেত নই , এমন
িক শরৎচে র বইও না; এ থেক পািরবািরক গাঁড়ািমর পিরচয় পাওয়া যায় , দীপার
মানিসক বণতার কােনা ইশারা তােত নই।

‘ ব ামেকশদা , একবার এিদেক আসুন।’
ব ামেকশ রাখালবাবুর পােশ িগেয় দাঁড়াল। িতিন একটা খালা াে র সামেন হাঁটু

গেড় বেস আেছন , সামেন মেয়লী জামাকাপেড়র প , হােত পা কাড আয়তেনর একিট
সুদৃশ  বাঁধােনা খাতা। খাতািট ব ামেকেশর িদেক এিগেয় িদেয় রাখালবাবু বলেলন-‘কাপড়-
চাপেড়র তলায় িছল। পেড় দখুন।’

অেটা ােফর খাতা। বিশর ভাগ পাতাই খািল , সামেনর কেয়কিট পাতায় উদয়মাধব
ভৃিত বািড়র কেয়কজেনর হ া র , দু-একিট মেয়লী কাঁচা হােতর নাম দ খত। তারপর

একিট পাতায় একজেনর া েরর ওপর একিট কিবতার ভ াংশ- তামার চােখর িবজলী-
উজল আেলােক , পরােণ আমার ঝ ার মঘ ঝলেক।–তারপর আর সব পৃ া শূন ।

অেটা ােফর খাতািট য দীপার তােত সে হ নই। কারণ , মলােটর ওপেরই তার
নাম লখা রেয়েছ।

িযিন রবী নােথর কিবতা একটু মাচড় িদেয় উ ৃ ত কেরেছন তাঁর নামিট অপিরিচত
নয় , িতিন িবেশষ একিট আ ার িনয়িমত সভ ।

ব ামেকশ খােটা গলায় বলল–’ ঁ! আমােদর সে হ তাহেল িমেথ  নয়।’
বাইের পােয়র শ  শানা গল। ব ামেকশ চ  কের অেটা ােফর খাতািট পেকেট

পুের রাখালবাবুেক চােখর ইশারা করল।



িবজয় দুহােত দু’ পয়ালা চা িনেয় এেস টিবেলর ওপর রাখল , বলল—’আসুন। িকছু
পেলন?’

রাখালবাবু কবল গলার মেধ  শ  করেলন , ব ামেকশ চােয়র পয়ালায় চুমুক িদেয়
বলল—’সত াে ষেণর পথ বড় দুগম। কাথায় কান কানা গিলর মেধ  সত  লুিকেয় আেছ ,
ক বলেত পাের! যােহাক , িনরাশ হেবন না , দু-চার িদেনর মেধ ই আসামী ধরা পড়েব।’

তারপর দু’জেন চা খেয় বিরেয় পড়ল। রা ায় যেত যেত রাখালবাবু বলেলন–
তাহেল এখন বািক রইল ধু আসামীেক ার করা। অবশ  পাকা রকম সা ীসাবুদ না
পাওয়া পয  তােক পাকড়ােনা যােব না।’

ব ামেকশ বলল-না , তােক পাকড়াবার একটা ফি  বার করেত হেব। িক  তার
আেগ িনঃসংশয়ভােব জানা দরকার , দবািশেসর ী এ ব াপাের কতখািন িল  আেছ।’

 
হাসপাতােল ডা ার  ব ব া কের িদেলন। একিট িনভৃত ঘের দীপার সে

ব ামেকশ ও রাখালবাবুর কথা হল। ব ামেকশ বলল–’আমরা আপনােক কেয়কটা 
করেত চাই। কন  করেত চাই এখন জানেত চাইেবন না , পের আপিনই জানেত
পারেবন।’

দীপা সহজভােব বলল—’িক জানেত চান , বলুন।’ তার মুেখ আতে র ভাব আর নই ,
স তার াভািবক সাহস অেনকটা িফের পেয়েছ।

সওয়াল জবাব আর  হল। রাখালবাবু অচ ল চােখ দীপার মুেখর পােন চেয়
রইেলন।

ব ামেকশ বলল–’নৃপিত লাহা নােম একিট ভ েলােকর বািড়েত যাঁেদর িনয়িমত
আ া বেস তাঁেদর আপিন চেনন?

দীপার চােখর দৃি  সতক হল , স বলল—’হ াঁ , িচিন। ওঁরা সবাই আমার দাদার
ব ু ।’

‘ওঁরা আপনার বােপর বািড়েত যাতায়াত কেরন?’
‘বািড়েত কাজকম থাকেল আেসন।’
‘এঁেদর নাম নৃপিত লাহা , সুজন িম  , কিপল বসু বাল  , খ  বাহাদুর। এঁেদর

ছাড়া আর কাউেক চেনন?’
‘না , কবল এেদরই িচিন।’
‘আ া , নৃপিত লাহা িবপ ীক আপিন জােনন?’
‘… যন েনিছলাম।’
‘এঁেদর মেধ  আর কা র িবেয় হেয়েছ িকনা জােনন?’
‘ বাধহয়… আর কা র িবেয় হয়িন।’
‘ বাল  িক িববািহত?’
‘িঠক জািন না… বাধ হয় িববািহত নয়।’
‘ বাল  িববািহত…স িত ী-িবেয়াগ হেয়েছ।’
‘…আিম জানতাম না।’
‘যাক। কিপল বসু লাকিটেক আপনার কমন লােগ?
‘ভালই তা।’
‘ওর স ে  কােনা কুৎসা েনেছন?’
‘না।’
‘আর সুজন িম ? স িসেনমার আিট  , তার স ে  িকছু শােননিন?’
‘না , ও-সব আিম িকছু িনিন।’



‘আপিন িসেনমা দখেত ভালবােসন?’
‘হ াঁ।’
‘সুজন িমে র অিভনয় কমন লােগ?
‘খুব ভাল।’
‘উিন কমন লাক?’
‘দাদার ব ু  , ভালই হেবন। দাদা ম  লােকর সে  ব ু  কেরন না।’
‘তা বেট। আপিন ফুটবল খলা দেখেছন?’
‘ ছেলেবলায় দেখিছ , যখন ু েল পড়তুম।’
‘খ  বাহাদুেরর খলা দেখেছন?’
‘না… রিডওেত খলার কেম াির েনিছ।’
‘এবার শষ । —আপনার ামীর দয  বুেকর ডান িদেক আপিন জােনন?’
ব ামেকশ  তুেল চাইল-‘জােনন?’
‘হ াঁ, িকছুিদন আেগ দুপুর রাে  আমার ামীর ক  িদেয় র এেসিছল। আমােক

ডা ার ডাকেত বলেলন। আিম জানতুম না ওঁেদর পািরবািরক ডা ার ক , তাই আমার
বােপর বািড়র ডা ারেক ফান করলাম। সনকাকা এেস ওঁেক পরী া করেলন , তারপর
যাবার সময় আমােক আড়ােল বেল গেলন য , ওঁর দয  উে  িদেক। এরকম নািক খুব
বিশ দখা যায় না।’

কা  হাফ-ছাড়া িন াস ফেল ব ামেকশ উেঠ দাঁড়াল , বলল—’আমার বুক থেক
একটা বাঝা নেম গল। আর িকছু জানবার নই , আপিন ামীর কােছ যান। — চেলা
রাখাল।’

হাসপাতােলর বাইের এেস ব ামেকশ রাখালবাবুেক  করল—’িক দখেল? িক
বুঝেল?’ রাখালবাবু বলেলন– কােনা ভুল নই , মেয়িট িনেদাষ। িতি য়া যখন যমনিট
আশা করা িগেয়িছল , িঠক তমনিট পাওয়া গেছ। এখন িকং কতব ?’

ব ামেকশ বলল—‘এখন তুিম থানায় যাও , আিম বািড় যাই। ভাল কথা , একটা
বুেলট- ফ গি  যাগাড় করেত পার?’

‘পাির। কী হেব?’
‘একটা আইিডয়া মাথায় এেসেছ। আজ রাে  গি  িনেয় আমার বািড়েত এস , তখন

বলব?’
 
সে র পর ব ামেকশ একা নৃপিতর আ ায় গল। সকেলই উপি ত িছল ,

ব ামেকশেক ছঁেক ধরল। নৃপিত তার সামেন িসগােরেটর কৗেটা খুেল ধের বলল—’খবর
িনেয়িছ। দু-এক িদেনর মেধ ই দবািশসেক হাসপাতাল থেক ছেড় দেব। ওর িবপ ুি
উপলে  আিম পািট দব , আপনােক আসেত হেব।’

ব ামেকশ বলল–’িন য় আসব।’
কিপল ব ামেকেশর গা ঘঁেষ বেস আবদােরর সুের বলল–’আপনার সত াে ষণ কত

দূর অ সর হল , বলুন না ব ামেকশবাবু।’
ব ামেকশ হেস বলল—’িদ ী দূর । শজা র কাঁটার ও াদিট ক তা এখেনা জানা

যায়িন। তেব একটা িথওির খাড়া কেরিছ।’
সুজন গলা বািড়েয় বলল—’িক রকম িথওির?’
ব ামেকশ িসগােরেট কেয়কটা ধীর ম র টান িদেয় বলেত আর  করল—’ব াপারটা

হে  এই। কােনা একজন অ াত লাক শজা র কাঁটা িদেয় থেম একটা িভিখিরেক খুন
করল , তারপর এক মজুরেক খুন করল , তারপর আবার খুন করল এক দাকানদারেক।



এবং সবেশেষ দবািশসবাবুেক খুন করবার চ া করল। চার বারই অ  হে  শজা র
কাঁটা। অথাৎ হত াকারী জানােত চায় য চারিট হত াকায একই লােকর কাজ।

‘এখন হত াকারী যিদ পাগল হয় তাহেল িকছুই করবার নই। পাগল অেনক রকম
হয়; এক ধরেনর পাগল আেছ যােদর পাগল বেল চনা যায় না; তারা অত  ধূত , তােদর
খুন করার কােনা যুি স ত মািটভ থােক না। এই ধরেনর পাগলেক ধরা বড় কিঠন।

‘িক  যিদ পাগল না হয়? যিদ পুিলেসর চােখ ধুেলা দবার জেন  কউ পাগল সেজ
শজা র কাঁটার ফি  বার কের থােক? মেন ক ন , দবািশসবাবুর এমন কােনা  শ
আেছ। য তাঁেক খুন করেত চায়। সরাসির খুন করেল ধরা পড়ার ভয় বিশ , তাই স
িভিখির খুন কের কাজ আর  করল; তারপর মজুর , তারপর দাকানদার , তারপর
দবািশসবাবু। ভাবতাই মেন হেব দবািশসবাবু হত াকারীর ধান ল  নয় , একটা
িবকৃতমি  লাক যখন যােক সুিবেধ পাে  খুন কের যাে । হত াকারী য
দবািশসবাবুেকই খুন করবার জেন  এত ভিণতা কেরেছ। তা কউ বুঝেত পারেব না। —
এই আমার িথওির।’

িকছু ণ ঘর িন  হেয় রইল , তারপর নৃপিত বলল—’িক  মেন ক ন। এর পর
আবার একটা খুন হল শজা র কাঁটা িদেয়! তখন তা বলা চলেব না য দবািশসই
হত াকারীর আসল ল ।’

ব ামেকশ বলল–’না। তখন আবার নতুন রা া ধরেত হেব।’
কিপল বলল–’খুনীেক িক ধরা যােব?
ব ামেকশ বলল–’ চ ার িট হেব না।’
এমন সময় কিফ এল। বাল উেঠ িগেয় িপয়ােনােত মৃদু টুং-টাং আর  করল।

ব ামেকশ কিফ শষ কের আেরা িকছু ণ গ স  কের বািড় িফের চলল।
 
ব ামেকশ বািড় িফের আসার কেয়ক িমিনট পের পৗেন ন’টার সময় রাখালবাবু

এেলন। তাঁর হােত একিট মাড়ক। ব ামেকশ বলল–’এেনছ?’
রাখালবাবু মাড়ক খুেল দখােলন; ােকেডর মত কাপড় িদেয় তির একিট ফতুয়া ,

িক  সানালী বা পালী জিরর ােকাড নয় , ীেলর জির িদেয় তির। ঘন-িপন  লৗহ-
জািলক। জামার িভতের পরেল বাইের থেক বাঝা যায় না , িক  এই কিঠন বম ভদ করা
ছারাছুির তা দূেরর কথা , িপ ল িরভলবােররও অসাধ ।

ব ামেকশ জামািট িনেয় নেড়েচেড় পােশ রাখল , বলল—’আমার গােয় িঠক হেব।
এখন আর একটা কথা বিল; আমােদর শজা র িপছেন লজুড় লাগাবার ব ব া কেরছ?’

রাখালবাবু বলেলন–সব ব ব া হেয়েছ। আজ রাি  সাতটা থেক লজুড় লেগেছ ,
এক লহমার জেন  তােক চােখর আড়াল করা হেব না। িদেনর বলাও তার িপছেন লজুড়
থাকেব।’

ব ামেকশ বলল–’ বশ। এখন এস পরামশ কির। আিম পুকুের চার ফেল এেসিছ–’
খােটা গলায় দু’জেনর মেধ  অেনক ণ পরামশ হল। তারপর সােড় ন’টা বাজেল

রাখালবাবু ওঠবার উপ ম করেছন , এমন সময় টিলেফান বেজ উঠল।
ব ামেকশ ফান তুেল িনেয় বলল—’হ ােলা।’
অপর া  থেক চনা গলা শানা গল–’ ব ামেকশবাবু? আপিন একলা আেছন?’
ব ামেকশ রাখালবাবুর িদেক সে ত-ভরা দৃি পাত কের বলল—’হ াঁ , একলা আিছ।

আপিন–’
‘গলা েন িচনেত পারেছন না?’
‘না। আপনার নাম?’



‘যখন গলা িচনেত পােরনিন। তখন নাম না জানেলও চলেব। আজ সে র পর
আপিন যখােন িগেয়িছেলন সখােন আিম িছলাম। একটা গাপন খবর আপনােক িদেত
চেয়িছলাম , িক  সকেলর সামেন বলেত পারলাম না।’

‘ গাপন খবর! শজা র কাঁটা স ে ?’
‘হ াঁ। আপিন যিদ আজ রবী  সেরাবেরর বড় ফটেকর কােছ আেসন আপনােক

বলেত পাির।‘
‘ বশ তা , বশ তা। কখন আসব বলুন।’
‘যত শীগিগর স ব। আিম অেপ া করব। একলা আসেবন িক । অন  কা র

সামেন আিম িকছু বলব না।’
‘ বশ। আিম পাঁচ িমিনেটর মেধ  ব ি ।’
টিলেফান রেখ ব ামেকশ যখন রাখালবাবুর িদেক তাকাল তার চাখ দুেটা ল ল

করেছ। পা ািবর বাতাম খুলেত খুলেত স বলল , ‘ টাপ ফলার সে  সে  মাছ টাপ
িগেলেছ। এত শীগিগর ওষুধ ধরেব ভািবিন। রাখাল , তুিম—’

ব ামেকশ পা ািব খুেল ফলল , রাখালবাবু তােক বুেলট- ফ ফতুয়া পরােত পরােত
বলেলন—’আমার জেন  ভাবেবন না , আিম িঠক যথা ােন থাকব। শজা র িপছেন লজুড়
আেছ , িতনজেন িমেল শজা েক কাবু করা শ  হেব না।’

‘ বশ।’
ব ামেকশ ফতুয়ার ওপর আবার পা ািব পিরল , তারপর রাখালবাবুর িদেক একবার

অথপূণ ঘাড় নেড় বিরেয় গল। রাখালবাবু কি েত ঘিড় দখেলন , দশটা বাজেত কুিড়
িমিনট। িতিনও বিরেয় পড়েলন। ভােব যথা ােন যথাসমেয় উপি ত থাকেত হেব।

 
রবী  সেরাবেরর সদর ফটেকর সামেন লাক চলাচল নই; কদািচৎ একটা বাস

িকংবা মাটর স কের সাদান অ ােভনু িদেয় চেল যাে ।
ব ামেকশ তপেদ সাদান অ ােভনু রা া পিরেয় ফটেকর সামেন িগেয় দাঁড়াল;

এিদক-ওিদক তাকাল িক  কাউেক দখেত পল না। রবী  সেরাবেরর িভতের আেলা-
আঁধািরেত জনমানব চােখ পেড় না।

ব ামেকশ ফটেকর মাঝখােন দাঁিড়েয় খািনক ইত ত করল , তারপর িভতর িদেক
অ সর হল। দু-চার পা এিগেয়েছ , একিট লাক অদূেরর গােছর ছায়া থেক বিরেয় এেস
দাঁড়াল , হাত তুেল ব ামেকশেক ইশারা কের ডাকল। ব ামেকশ তার কােছ গল , লাকিট
বলল , চলুন , ওই বি েত বসা যাক।।’

জেলর ধাের গােছর তলায় বি  পাতা। ব ামেকশ িগেয় বি েত ডানিদেকর
িকনারায় বসল। চািরিদেকর িঝিকিমিক আেলােত অ ভােব মুখ দখা যায় , তার বিশ
নয়। ব ামেকশ বলল—‘এবার বলুন , আপিন িক জােনন।’

লাকিট বলল–’বলিছ। দখুন , যার কথা বলেত চাই স আমার ঘিন  লাক , তাই
বলেত সে াচ হে । িসগােরট আেছ?’

ব ামেকশ িসগােরেটর প ােকট বার কের িদল; লাকিট িসগােরট িনেয় প ােকট
ব ামেকশেক ফরত িদল , িনেজর পেকট থেক বাধকির দশলাই বার করেত করেত
হঠাৎ বেল উঠল—’ দখুন , দখুন ক আসেছ।’ তার দৃি  ব ামেকশেক পিরেয় পােশর
িদেক সািরত , যন ব ামেকেশর িদক থেক কউ আসেছ।

ব ামেকশ সই িদেক ঘুের বসল। স ত িছল , অনুভব করল তার িপেঠর বাঁ
িদেক বুেলট- ফ আবরেণর ওপর চাপ পড়েছ। ব ামেকশ িবদু ে েগ িপছু িফরল। লাকিট
তার িপেঠ শজা র কাঁটা িবঁিধেয় দবার চ া করিছল , পলেকর জেন  হতবুি র মত চাইল ,



তারপর ত উেঠ পালাবার চ া করল। িক  ব ামেকেশর ব মুি  লাহার মু েরর মত
তার চায়ােল লেগ তােক ধরাশায়ী করল।

ইিতমেধ  আেরা দু’িট মানুষ আলািদেনর িজেনর মত আিবভূত হেয়িছল , তারা
ধরাশায়ী লাকিটর দু’হাত ধের টেন দাঁড় করাল। রাখালবাবু তার হাত থেক শজা র
কাঁটা িছিনেয় িনেয় বলেলন–’ বাল  , তুিম িতনজনেক খুন কেরছ এবং দু’জনেক খুন
করবার ব থ চ া কেরছ। চল , এবার থানায় যেত হেব।’

হা  দুই পের একিদন মঘা  সকালেবলা ব ামেকেশর বসবার ঘের পািরবািরক
চােয়র আসর বেসিছল। অিজত িছল , সত বতীও িছল। গত রাি  থেক বষণ আর  হেয়েছ ,
মােঝ মােঝ থামেছ , আবার আর  হে । ীে র রি ম াধ মেহ িবগিলত হেয় গেছ।

অিজত বলল–’এমন একটা গাইেয় লাকেক তুিম পুিলেস ধিরেয় িদেল! লাকটা বড়
ভাল গায়।–সিত ই এত েলা খুন কেরেছ?’

সত বতী বলল—’ লাকটা িন য় পাগল।’
ব ামেকশ বলল—’ বাল  পাগল নয়; িক  এেকবাের কৃিত  মানুষও নয়।

অব াপ  ঘেরর ছেল িছল , হঠাৎ দব-দুিবপােক গরীব হেয় গল; দািরে র িত  রেস ওর
মনটা িবিষেয় উঠল। ওর চিরে  ষড়িরপুর মেধ  দুেটা বলবান- লাভ আর ঈষা। দািরে র
আবহাওয়ায় এই দুেটা িরপু তােক কৃিত  থাকেত দয়িন।’

সত বতী বলল–’সব কথা পির ার কের বল। তুিম বুঝেল িক কের য বাল ই
আসামী?’

ব ামেকশ পয়ালায় ি তীয়বার চা ঢেল িসগােরট ধরাল। আে -আে  ধাঁয়া ছেড়
অলস কে  বলেত  করল—

‘এই রহস র চািব হে  শজা র কাঁটা। আততায়ী যিদ পাগল হয় তাহেল আমরা
অসহায় , বুি র ারা তােক ধরা যােব না। িক  যিদ পাগল না হয় তখন ভেব দখেত হেব ,
স ছারা-ছুির ছেড় শজা র কাঁটা িদেয় খুন কের কন? িন য় কােনা উে শ  আেছ। কী
সই উে শ ?

দখা যাে  , েত কবার আততায়ী শজা র কাঁটা মৃতেদেহ িবঁেধ রেখ িদেয় যায় ,
অথাৎ স জানােত চায় য , এই খুন েলা একই লােকর কাজ। য িভিখিরেক খুন কেরেছ ,
সই মজুরেক খুন কেরেছ এবং দাকানদারেকও খুন কেরেছ।  হে — কন?

আমার কােছ এ ে র একমা  উ র-িভিখির থেক দাকানদার পয  কউ
হত াকারীর আসল ল  নয় , আসল ল  অন  লাক। কবল পুিলেসর চােখ ধুেলা দবার
জেন  হত াকারী এেলাপাথািড় িতনেট খুন কেরেছ , যােত পুিলস কােনা মািটভ খঁুেজ না
পায়।

তারপর চ া হল শজা র কাঁটা িদেয় দবািশসেক খুন করবার। দবািশস দব
কৃপায় বঁেচ গল , িক  আততায়ী ক তা জানা গল না।

আমার সত াে ষণ আর  হল এইখান থেক। দবািশসই য হত াকারীর চরম ল
তা এখেনা িনঃসংশেয় বলা যায় না , িক  মেন হয় তার ওপের আর কউ নই। িভিখির
থেক িশ পিত , তার চেয় উঁচুেত আর কউ না থাকাই স ব। যােহাক , তদারক কের দখা
যেত পাের।

অনুস ােনর ফেল দখা গল , নৃপিতর আ ায় যারা যাতায়াত কের তারা ছাড়া আর
কা র সে  দবািশেসর িবেশষ ঘিন তা নই; ফ া িরর লােকরা তােক ভালবােস,
ফ া িরেত আজ পয  একবারও াইক হয়িন। আর একটা তথ  জানা গল , িবেয়র আেগ
দীপা একজেনর েম পেড়িছল , তার সে  পালােত িগেয় স ধরা পেড় িগেয়িছল। তারপের
দবািশেসর সে  দীপার িবেয় হয়।



দীপার  ণয়ী ক িছল দীপা ছাড়া কউ তা জােন না। ক হেত পাের? দীপার
বােপর বািড়েত গাঁড়া সােবকী চাল , অনা ীয় পু েষর সে  াধীনভােব মলােমশার
অিধকার দীপার নই , কবল দাদার ব ু রা যখন বািড়েত আেস তখন তােদর সে  সামান
মলােমশার সুেযাগ পায়। সুতরাং তার িমক স বত তার দাদারই এক ব ু  , অথাৎ নৃপিত
িকংবা তার আ ার একজন।

এই সে  একটা মািটভও পাওয়া যাে । দীপার ব থ িমক তার ামীেক খুন
করবার চ া করেত পাের যিদ স নৃশংস এবং িবেবকহীন হয়। য- লাক শজা র কাঁটা
িদেয় িতনেট খুন কেরেছ স য নৃশংস এবং িবেবকহীন তা বলাই বা ল । নৃপিতর আ ায়
যারা আসত তােদর সে  দবািশেসর আলাপ মা  দু’মােসর। কবল একজেনর সে  তার
ু ল থেক চনােশানা িছল , স বাল । চনােশানা িছল িক  স ীিত িছল না। বাল
 যিদ দীপার মা দ হয়–

বািক ক’জনেকও আিম নেড়েচেড় দেখিছ। নৃপিতর একিট ীেলাক আেছ , তার
কােছ স মােঝ মােঝ গভীর রাে  অিভসাের যায়। সুজন িম  ব থ িমক , স যােক
ভালবােস বছরখােনক আেগ তার িবেয় হেয় গেছ। খ  বাহাদুর এবং কিপেলর জীবেন
নারী-ঘিটত কােনা জিটলতা নই। খ  বাহাদুর ধু ফুটবলই খেল না , জুয়াও খেল।
কিপল আদশবাদী ছেল , পৃিথবীর চেয় আকােশই তার মন বিশ িবচরণ কের।

িক  আর িব ািরত ব াখ া দরকার নই , সাঁেট বলিছ। দীপার বােপর বািড়েত তার
ঘর ত াশ কের পাওয়া গল একিট অেটা ােফর খাতা; তােত নৃপিতর আ ার কবল
একিট লােকর হ া র আেছ , স বাল । বাল িলেখেছ- তামার চােখর িবজিল-
উিজল আেলােক , পরােণ আমার ঝ ার মঘ ঝলেক। তার কথায় কােনা অ তা নই।
আেরা জানা গল দীপা গান ভালবােস , িক  বাল য িববািহত তা স জােন না। সুতরাং
ক গােনর ফাঁদ পেত দীপােক ধেরেছ তা জানেত বািক রইল না।

তারপর আর একিট কথা ল  করেত হেব। যিদন ভারেবলা িভিখিরেক শজা র
কাঁটা িদেয় মারা হয় সইিদন রাে  দীপার ফুলশয া। সমাপতনটা আকি ক নয়।

 
এবার বােলর িদক থেক গ টা শান।
যারা জ াবিধ গরীব , দািরে  তােদর ল া নই; িক  যারা একিদন বড়মানুষ িছল ,

পের গরীব হেয় গেছ , তােদর মনঃে শ বড় দুঃসহ। বােলর হেয়িছল সই অব া। বাপ
মারা যাবার পর স অভােবর দা ণ দুঃখ ভাগ কেরিছল , তার লাভী ঈষালু কৃিত
দািরে র চােপ িবকৃত হেয় চতু ণ লাভী এবং ঈষালু হেয় উেঠিছল। গান গেয় স
মাটামুিট াসা াদন সং হ করেত পেরিছল বেট , িক  তার ােণ সুখ িছল না। একটা

 মরণাপ  মেয়েক িবেয় করার ফেল তার জীবন আেরা দুবহ হেয় উেঠিছল।
িকছুিদন আেগ ওর বউ মারা গল। বউ মরার আেগ থাকেতই বাধহয় ও দীপার

জেন  ফাঁদ পেতিছল; ও ভেবিছল বড় ঘেরর একমা  মেয়েক যিদ িবেয় করেত পাের ,
ওর অব া আপনা থেকই ধের যােব। দীপার চির  যতাই দৃঢ় হাক , স গােনর মােহ
বােলর িদেক আকৃ  হল। মুেখামুিখ দখাসা ােতর সুেযাগ বিশ িছল না। টিলেফােন

তােদর যাগােযাগ চলেত লাগল।
পািলেয় িগেয় দীপেক িবেয় করার মতলব বােলর গাড়া থেকই িছল; দীপা য

ঠাকুরদার অনুমিত চাইেত িগেয়িছল সটা িনতা াই লাক- দখােনা ব াপার। বাল জানত
বুেড় রাজী হেব না। িক  পািলেয় িগেয় একবার িবেয়টা হেয় গেল আর ভয় নই , দীপােক
তার বাপ-ঠাকুরদা ফলেত পারেব না।

দীপা বািড় থেক পালােত িগেয় ধরা পেড় গল। তারপর তাড়াতািড় দবািশেসর



সে  তার িবেয় দওয়া হল।
বােলর মেনর অব াটা ভেব দখ। অন  কা র সে  দীপার িবেয় হেল স

বাধহয় এমন েপ উঠত না। িক  দবািশস! িহংেসয় রােগ তার বুেকর মেধ  আ ন
লেত লাগল।

িবেয়র স  যখন ি র হেয় গল তখন স িঠক করল দবািশসেক খুন কের তার
িবধবােক িবেয় করেব। দীপা তখন াধীন হেব , বােপর বািড়য় শাসন আর থাকেব না।
দীপােক িবেয় করেল দবািশেসর স ি  তার হােত থাকেব। একসে  রাজকেন  এবং
রাজ । দবািশেসর আর কউ নই বাল তা জানত।

িক  থেমই দবািশসেক খুন করা চলেব না। তাহেল স যখন দীপােক িবেয়
করেব তখন সকেলর সে হ তার ওপর পড়েব। ূ র এবং নৃশংস কৃিতর বাল এমন
এক ফি  বার করল য , কউ তােক সে হ করেত পারেব না। শজা র কাঁটার নাটকীয়
খলা আর  হল। িতনিট মানুষ বেঘাের াণ িদল।

যােহাক , বাল দবািশসেক মারবার সুেযাগ খঁুজেছ। আমার িব াস স সবদাই
একটা শজা র কাঁটা পেকেট িনেয় বড়াত; কখন সুেযাগ এেস যায় বলা যায় না। একিদন
হঠাৎ সুেযাগ এেস গল।

নৃপিতর আ াঘেরর পােশর ঘের টিলেফান আেছ। দােরর পােশ িপয়ােনা , বাল
সখােন বেস িছল; নেত পল খ  বাহাদুর দবািশসেক টিলেফান করেছ , জানেত পারল
ওরা রবী  সেরাবেরর এক জায়গায় দখা করেব। বাল দখল এই সুেযাগ। শজা র
কাঁটা তার পেকেটই িছল , স যথা ােন িগেয় গােছর আড়ােল লুিকেয় রইল। তারপর–

বাল জানত না য কৃিতর দুেজয় খামেখয়ািলর ফেল দবািশেসর ৎিপ টা বুেকর
ডান পােশ আেছ। দীপা অবশ  জানত। িক  বাল য দবািশসেক খুন কের তােক হ গত
করার মতলব কেরেছ তা স বুঝেত পােরিন। হাজার হাক মেয়মানুেষর বুি ; বি মচ
িলেখেছন , ‘কখেনা অেধক ব পুরা দিখলাম না।’

এই হল গ । আর িকছু জানবার আেছ?’
অিজত  করল–’ তামােক মারেত িগেয়িছল কন?’
ব ামেকশ বলল–’আিম সিদন ওেদর আড়ায় িগেয় বেল এেসিছলাম য শজা র

কাঁটা িদেয় যিদ আর খুন না হয় , তাহেল বুঝেত হেব দবািশসই আততায়ীর ধান ল ।
তাই বাল িঠক করল আমােক খুন কেরই মাণ করেব য , দবািশস আততায়ীর ধান
ল  নয়; সাপও মরেব লািঠও ভাঙেব না। আিম য তােক ধরবার জেন ই ফাঁদ পেতিছলাম
তা স বুঝেত পােরিন।’

সত বতী গভীর িন াস ফেল বলল–’বা া! কী রা ু েস মানুষ! দীপার িক  কােনা
দাষ নই। একটা সহজ াভািবক মেয়েক খাঁচার পািখর মত ব  কের রাখেল স উেড়
পালাবার চ া করেব না?’

খুিট খঁুট কের সদর দরজায় টাকা পড়ল। ব ামেকশ উেঠ িগেয় দার খুলল–’আের
দবািশসবাবু য! আসুন আসুন।’

দবািশস স ু িচতভােব ঘের েবশ করল। সত বতী উেঠ দাঁিড়েয়িছল , দবািশেসর
নাম েন পরম আ েহ তার পােন চাইল। দবািশেসর চহারা আবার আেগর মত হেয়েছ ,
দখেল মেন হয় না স স িত যেমর মুখ থেক িফের এেসেছ। স হাত জাড় কের
বলল–’আজ রাে  আমার বািড়েত সামান  খাওয়া-দাওয়ার আেয়াজন কেরিছ , আপনােদর
সকলেক যেত হেব।’

ব ামেকশ বলল—’ বশ , বশ। বসুন। তা উপল টা কী?
দবািশস  কে  বলল–’ ব ামেকশদা , আজ আমােদর সিত কার ফুলশয া।



দীপােক আমার সে  আনেত চেয়িছলাম , িক  স ল ায় আধমরা হেয় আেছ , এল না।
বউিদ , আপিন িন য় আসেবন , নইেল দীপার ল া ভাঙেব না।’



বণীসংহার

এক
সকালেবলা ব ামেকশ তার কয়াতলার বািড়েত চােয়র পয়ালা এবং খবেরর কাগজ

িনেয় বেসিছল। শীেতর সকাল , বলা আ াজ আটটা। অিজত ইিতমেধ ই তাড়াতািড় চা
খেয় বিরেয় গেছ , একজন খ াত লখেকর বািড়েত িগেয় দখা করেত হেব। লখক
মহাশয় একিট নতুন বই দেবন িত ত হেয়েছন , িক  খ াত লখকেদর অেনক
উেমদার , বইটা আেগভােগ হ গত করা দরকার।

খবেরর কাগেজ িব াপেনর পাতা িল শষ কের ব ামেকশ চােয়র পয়ালা তুেল
িনল। পয়ালার অবিশ  চা ঠা া হেয় গেছ , স এক চুমুেক পয়ালা িনঃেশষ কের আবার
কাগজ তুেল িনল। এবার খবর পড়েত হেব।

আজকাল খবেরর কাগজ পড়েলই বাঝা যায় পৃিথবীর অব া কৃিত  নয়।
ভূিমক  জেলা াস অিতবৃি  অনাবৃি  তা আেছই , তা ছাড়া মানুষ েলাও যন েপ
গেছ। যু  িব ব অ িববাদ ধমঘট ঘরাও বামা কাঁদােন গ াস লাঠালািঠ। পৃিথবীেত
মানুেষর সংখ া এত বেড় গেছ বেলই বাধহয় কা র ােণ শাি  নই। যখােন এত
গাদাগািদ ঠাসাঠািস সখােন শাি  কাথা থেক আসেব?

কাগেজর পাতা ও ােত হেলা না। থম পৃ ােতই দখা গল এক ভয়াবহ
হত াকাে র ি রণ। পর  রাে  খুন হেয়েছ , কাল সকােল জনাজািন হয় , আজ কাগেজ
বিরেয়েছ। দি ণ কলকাতার ঘটনা , ব ামেকেশর বািড় থেক বিশ দূর নয়; সদর রা ায়
বিরেয় দি েণ িকছু দূর গেলই িতনতলা কা  বািড়টা চােখ পেড় , তার কপােলর ওপর
বড় বড় অ ের লখা- বণীমাধব। ব ামেকশ অেনকবার বািড়র সামেন িদেয় যাতায়াত
কেরেছ। িক  বািড়র অিধবাসীেদর সে  আলাপ িছল না। কাগজ থেক জানা গল বািড়র
মািলক বৃ  বণীমাধব চ বতী এবং তাঁর দহর ীেক কউ নৃশংসভােব হত া কেরেছ।

ব ামেকশ িনিব  মেন হত ার ি রণ পড়ল , তারপর অন মন ভােব িসগােরট ধরাল।
পর । রাে  পাড়ােত এমন একটা লামহষণ খুন হেয় গেছ , অথচ স খবর পায়িন।
রাখাল এই এলাকার দােরাগা , স িন য় তদে র ভার িনেয়েছ; িক  ব ামেকশেক িকছু
জানায়িন। হয়েতা সাজাসুিজ ব াপার , রহস  বা জিটলতা িকছু নই , তাই রাখাল আেসিন।
আজকাল জিটল রহস ও বড়ই দুলভ হেয় পেড়েছ—

টিলেফান বেজ উঠল। ব ামেকশ হাত বািড়েয় ফান কােনর কােছ ধরেতই ওপার
থেক আওয়াজ এল–’ ব ামেকশদা? আিম রাখাল। আজেকর কাগজ পেড়েছন?’

ব ামেকশ বলল–’পেড়িছ। বণীসংহার?’
‘িক বলেলন- বণীসংহার? ওঃ হ াঁ হ াঁ , বণীসংহারই বেট , তার সে  মঘরাজ বধ।

আিম অকু ল থেক কথা বলিছ।’
‘িক ব াপার?’
‘ব াপার একটু প াঁচােলা ঠকেছ। কাল সকাল থেক তদ   কেরিছ। এখেনা

কােনা হিদস পাওয়া যাে  না। আপিন িক খুব ব  আেছন?’
‘না।‘
‘তাহেল একবারিট এিদেক আসেবন? আপনার বািড় থেক বিশ দূর নয় , পাঁচ



িমিনেটর রা া। বািড়র নাম বণীমাধব।’
‘জািন।’
‘কখন আসেছন?’
‘অিবলে ।’

দুই
বণীমাধব চ বতী সরকাির সামিরক িবভােগ ক া িব কাজ কের িবপুল অথ

উপাজন কেরিছেলন। দি ণ কলকাতায় সদর রা ার ওপর তাঁর কা  িতনতলা বািড়টা
সই অেথর যৎিকি ৎ িনদশন।

বণীমাধব সতকবুি র মানুষ িছেলন। দীঘকাল িঠেকদাির করার ফেল মনুষ  জািতর
সততায় িতিন িব াস হািরেয়িছেলন। িক  সজেন  তাঁর দয়ধম সংকুিচত হয়িন।
সংসােরর এবং সইসে  িনেজর দাষ িট িতিন হািসমুেখ হণ কেরিছেলন।

বণীমাধেবর পাষ  বিশ িছল না। যৗবন উ ীণ হবার পরই িতিন িবপ ীক
হেয়িছেলন; প ী রেখ যান একিট পু  ও একিট কন া। তারা বড় হেল বণীমাধব তােদর
িবেয় িদেলন। ছেল অজয় হেয় দাঁিড়েয়িছল একিট আ  অকমার ধািড়; ব বসা-বািণেজ র
চ া কের বােপর িকছু টাকা ন  কের িপতৃ ে  আেরাহণ কেরিছল; বণীমাধব আর তােক
কােজ িনযু  করবার চ া কেরনিন। িতিন বিশর ভাগ সময় বাইের বাইের থাকেতন ,
বািড়র ি তেল অজয় বাস করত তার ী আরিত এবং পু কন া মকর  ও লাবিণেক িনেয়।
বণীমাধব তার সংসােরর খরচ িদেতন।

মেয়র িবেয় বণীমাধব ভালই িদেয়িছেলন; জামাই গ াধেরর পতৃক িবষয়-স ি
িছল। িক  বড়মানুষ র পেয় তার মজাজ চেড় গল , স রস খেল যথাসব  উিড়েয়
িদল। মেয় গায় ী বােপর কােছ এেস কঁেদ পড়ল। বণীমাধব মেয় জামাই এবং দৗিহ ী
িঝ ীেক িনেজর বািড়েত তুলেলন; ছেলেক যমন মাসহারা িদে ন মেয়র জেন ও তমিন
মাসহারা বরা  হেলা।

বণীমাধেবর বািড়টা িতনতলা , আেগই বেলিছ। ততলায় মা  িতনিট ঘর , বািক
জায়গায় িব ীণ ছাদ। এই ততলাটা বণীমাধব িনেজর জেন  রেখিছেলন , িতিন না থাকেল
তিতলা তালাব  থাকত। দাতলায় আটিট ঘর , সামেন টানা বারা া; এই তলায় বণীমাধব
তাঁর ছেল অজয় ও মেয় গায় ীেক পাশাপািশ থাকবার ব ব া কের িদেয়িছেলন। তােদর
হাঁিড় হঁেশল অবশ  আলাদা। দুই সংসাের মেনর িমল িছল না; িক  কােশ  ঝগড়া
করবার সাহসও কা র িছল না। ছেলেমেয়র িত বণীমাধেবর হ িছল; িক  িতিন
রাশভারী লাক িছেলন , কড়া হেত জানেতন।

নীেচর তলায় কা  একটা হলঘর িবিলিত আসবাব িদেয় িয়ং- ােমর মত
সাজােনা; মাঝখােন নীচু গাল টিবল , তােক িঘের দুেটা সাফা এবং গাটা কেয়ক গিদ-
মাড়া ভারী চয়ার , তাছাড়া আেরা কেয়কিট কেঠা চয়ার দওয়ােলর গােয় সাির িদেয়
রাখা। িক  ঘরিট বড় একটা ব বহার হয় না , কদািচৎ কউ দখা করেত এেল অিতিথেক
বসােনা হয়। বািক পাঁচখানা ঘর আগ ক অভ াগতেদর জেন  িনিদ  থাকেলও অিধকাংশ
সময় তালাব  থাকত।

িক  বিশ িদন তালাব  রইল না। বণীমাধেবর দুই মামােতা ছাট বান িছল ,
ব িদন মারা গেছ; তােদর দুই ছেল সনৎ গা ু িল ও িনিখল হালদার-পর র মাসতুেতা
ভাই-কলকাতায় চাকির করত; তােদর ভাল বাসা িছল না , তাই বণীমাধব তােদর িনেজর
বািড়েত এেন রাখেলন। নীেচর দু’িট ঘর িনেয় তারা রইল।

দখা যাে  , বণীমাধেবর ছেল মেয় নািত নাতনী এবং দুই ভাগেন িমেল সাতজন



পাষ । বািড়েত চাকর নই , দুেটা দাসী িদেনর বলা কাজ কের িদেয় সে র সময় চেল
যায়।

িনতা াই বিচ হীন পািরেবশ। শালা-ভিগনীপিতর বয়স ায় সমান , ততাি শ
চুয়াি শ; িক  তােদর মেধ  মানিসক ঘিন তা নই , দু’জেনর আকৃিত কৃিত দুরকম। অজয়
সু  ও শৗিখন গােছর মানুষ , িগেল-করা ধুিত-পা ািব ও পািলশ-করা পা -  ছাড়া স
বািড়র বার হয় না। রাজ সকােল গিড়য়াহােট বাজার করেত যাওয়ােত তার ঘার আপি ্ ◌্ ,
অিধকাংশ িদন তার ী আরিতই বাজাের যায়। অজয় সে র পর ােব যায়; শেখর
িথেয়টােরর িত তার গাঢ় অনুরাগ। অিভনয় ভালই লােগ। াবটা শেখর িথেয়টােররই াব ,
িত বছর তারা চার-পাঁচখানা নাটক অিভনয় কের।

গ াধেরর চহারাটা কাপািলক ধরেনর; মুেখ এবং দেহ মাংস কম , হাড় বিশ।
চােখর দৃি  খর। িনেজর িবষয়স ি  উিড়েয় িদেয় েরর ে  আেরাহণ করার পর স
অত  গ ীর এবং িমতভাষী হেয় উেঠেছ। সারা িদন বািড় থেক বেরায় না , সে র পর
লািঠ হােত িনেয় বড়ােত বেরায়। ঘ া দেড়ক পের যখন িফের আেস তখন তার মুখ
থেক র ভুর কের মেদর গ  বর হয়।

নন -ভােজর মেধ  কাশ ত স াব িছল , যাওয়া-আসা গ জবও চলত; িক
সুিবেধ পেল কউ কাউেক িচমিট কাটেত ছািড়ত না। গায় ী হয়েতা পােশর ােট িগেয়
বলল–’ বৗিদ , আজািক রা াবা া করেল?’

আরিত রা ার ফদ িদেয় বলত—’তুিম িক রাঁধেল ভাই?’
গায় ী বলল–’রা া আর হেলা কই। ভােতর ফ ান গেল মাংস চড়ােত িগেয় দিখ

গরম মশলা নই! জােনা তা তামার ন াই শাক-ভাত খেত পােরন না! ওঁর মাছ না
হেলও চেল িক  রাজ মাংস চাই। তাই খাঁজ িনেত এলুম তামার ভাঁড়াের গরম মশলা
আেছ িকনা। নইেল আবার িবেক বাজাের পাঠােত হেব।’

আরিত বলল–’আেছ বিক , এই য িদি ।’
গরম মশলা এেন িদেয় আরিত হািস-হািস মুেখ বলল–’ন াই মাংস ভালবােসন তােত

দাষ নই , িক  ভাই , ও িজিনসটা না খেলই পােরন।’
গায় ীর দৃি  অমিন কড়া হেয় উঠল—’ কান িজিনস?’
আরিত ভালমানুেষর মত মুখ কের বলল–’ তামার দাদা বলিছেলন সিদন সে র

পর ন াই-এর মুেখামুিখ দখা হেয়িছল , তা ন াই-এর মুখ থেক ভক কের মেদর গ
ব ল। ন াই-এর বাধহয় পুরেনা অেভ াস , ছাড়েত পােরন না , িক  কথাটা যিদ বাবার
কােন ওেঠ—‘

গায় ীর কিঠন দৃি  কুিটল হেয় উঠল , স মুেখ একটা বাঁকা হািস টেন এেন
বলল–’বাবার কােন যিদ কথা ওেঠ তাহেল তামরাই তুলেব বৗিদ। িক  সটা িক ভাল
হেব? তামার মেয়র জন  নােচর মা ার রেখছ তােত দাষ নই িক  লাবিন রাত দুপুর
পয  মা ােরর সে  িসেনমা দেখ বািড় ফের সটা িক ভাল? লা িণ কিচ খুিক নয় , যিদ
একটা কেল াির কের বেস তােত িক বাবা খুিশ হেবন? গায় ী আচল ঘুিরেয় চেল গল।

সয়ােন সয়ােন কালাকুিল।
লাবিণ মেয়িট দখেত ভাল; িছপিছেপ ল া গড়ন , নােচর উপেযাগী চহারা। একটু

চপল কৃিত , লখাপড়া ু েলর সীমানা পার হবার আেগই শষ হেয়েছ; নৃত কলার িত
তার দুর  অে রাগ। অজয় মেয়র মেনর বণতা দেখ তার জেন  নােচর মা ার
রেখিছল। মা ারিট বয়েস ত ণ , স  ঘেরর ছেল , নাম পরাগ লাহা; হা ায় দুিদন
লাবিণেক নাচ শখােত আসত। বাপ-মােয়র চােখর সামেন লা িণ নােচর মহলা িদত।
কদািচৎ পরাগ বলত—’একটা নাচ-গােনর িবিলিত ছিব এেসেছ , দুেটা িটিকট িকেনিছ।



রাি র শােত। লাবিণেক িনেয় যাব? ছিবটা দখেল ও অেনক িশখেত পারেব।’
গাড়ার িদেক আরিত রাজী হেতা না। পরাগ বলত–’থাক , আিম অন  কােনা ছা ীেক

িনেয় যাব।’
েম আপি  িশিথল হেয় আেস , লা িণ পযােগর সে  ছিব দখেত যায়; দুপুর রাে

পরাগ লাবিণেক বািড় প েছ দয়।
কালধেম সবই গা-সওয়া হেয় যায়।
লাবিণর দাদা মকর  কেলেজ পেড়। িক  পড়া নামমা ; কেলেজ নাম লখােনা

আেছ। এই পয । তার মেনর িদগ  জুেড় আেছ রাজৈনিতক দলাদিল , দলগত েয়াজেন
যিদ কেলেজ যাওয়া েয়াজন হয় তেবই কেলেজ যায়। তার চহারা ভাল , িক  মুেখ চােখ
একটা উ  ু িধত অসে াষ। স বািড়েত বিশ থােক না; বািড়র সে  কবল খাওয়া আর
শায়ার স ক। মােঝ মােঝ আরিতর সংসার-খরেচর টাকা অদৃশ  হয়; আরিত বুঝেত পাের
ক টাকা িনেয়েছ , িক  অশাি র ভেয় চুপ কের থােক। মক  তার িথেয়টার-িবলাসী
বাপেক িবে ষ কের , অজয়ও ছেলর চালচলন পছ  কের না; দু’জেন পর রেক এিড়েয়
চেল। মকর  যন তার বাপ-মােয়র সংসাের অবাি ত অিতিথ।

পােশর ােট সংসার ছাট; কবল একিট মেয় িঝ ী। িঝ ী লাবিণর সমবয়সী ,
লাবণর মত সু রী নয় , িক  পড়ােশানায় ভাল। চাপা কৃিতর মেয় , কেলেজ ভিত হেয়েছ ,
িনয়িমত কেলেজ যায় , লখাপড়া কের , অবসর পেল মােক সংসােরর কােজ সাহায  কের।
তার শা  মুখ দেখ মেনর খবর পাওয়া যায় না।

এই গল দাতলার মাটামুিট খবর।
নীেচর তলার দু’িট ঘের সনৎ আর িনিখল থােক। সনেতর বয়স ি েশর ওপর ,

িনিখেলর ি েশর নীেচ। চহারার িদক থেক দু’জনেকই সুপু ষ বলা চেল। িক  চির
স ূণ আলাদা। সনৎ সংবৃিতিচ  ও িমতবাক , িবেবচনা না কের কথা বেল না। িনিখেলর
মুেখ খ ফােট , স চটুল ও র ি য়। দু’জেনই সাংবািদেকর কাজ কের। সনৎ স-
ফেটা াফার। িনিখল খবেরর কাগেজর সংবাদ স াদন িবভােগ িন তর িনউজ এিডটর-এর
কাজ কের। স িনশাচর াণী। — দবতা ঘুমােল আমােদর িদন , দবতা জািগেল মােদর
রািত। ঋষ শৃ েক যারা লু  কেরিছল তােদরই সমেগা ীয়।

এরা কউ িবেয় কেরিন। িনিখেলর িবেয় না করার কারণ , স যা উপাজন কের
তােত সংসার পাতা চেল না; িক  সনেতর সরকম কােনা কারণ নই। স ভাল উপাজন
কের; মাতুলগৃেহ তার বাস করার কারণ অথাভাব নয় , ভাল বাসার অভাব। তার িববােহ
অ িচর মূল অনুস ান করেত হেল তার একিট গাপনীয় অ ালবােমর শরণ িনেত হয়।
অ ালবােম অেনক িল কুহিকনী যুবতীর সরস ফেটা আেছ। ফেটা িল দেখ সে হ করা
যেত পাের য , সনৎ অিববািহত হেলও চারী নয়। িক  স অত  সাবধানী লাক। স
যিদ িববােহর বদেল মধুকরবৃি  অবল ন কের থােক , তাহেল তা সকেলর অজাে ।

এই সাতিট মানুষ বািড়র ায়ী বািস া। বণীমাধব নামােস ছ’মােস আেসন , দুিদন
থেক আবার িদ ী চেল যান। িদ ীই তাঁর কমে ে র ক িব ু।

হঠাৎ সাতষি  বছর বয়েস বণীমাধেবর া ভ  হেলা। তাঁর শরীর বশ ভালই
িছল। অস ব পির ম করেত পারেতন। িক  তাঁর ি য় ভূত  এবং দীঘিদেনর অনুচর
রামভজেনর মৃতু র পর িতিন আর বিশ িদন খাড়া থাকেত পারেলন না। িতন মােসর মেধ
িতিন ব বসা িটেয় ফলেলন। তাঁর টাকার দরকার িছল না , বৃ  বয়স পয  কােজর
ঝাঁেকই কাজ কের যাি েলন। এখন িদ ীর অিফস তুেল িদেয় িতিন কলকাতায় িফের
এেলন। সে  এল নতুন চাকর মঘরাজ।

রামভজেনর মৃতু র পর বণীমাধব মঘরাজেক খাস চাকর রেখিছেলন। মঘরাজ



ভারতীয় সনাদেলর একজন িসপাহী িছল; চীন-ভারত যুে  আহত হেয় তার একটা পা হাঁটু
পয  কাটা যায়। ভারতীয় সনািবভােগর প  থেক তােক কৃি ম পা দওয়া হেয়িছল এবং
সামান  পনসন িদেয় িবদায় করা হেয়িছল। স বণীমাধেবর িদ ীর অিফেস দেরায়ােনর
কাজ পেয় াসা াদেনর ব ব া কেরিছল; রামভজেনর মৃতু র পর বণীমাধব তােক খাস
চাকেরর কাজ িদেলন। মঘরাজ অত  িব াসী এবং কড়া কৃিতর মানুষ; স বণীমাধেবর
একক সংসােরর সম  কাজ িনেজর হােত তুেল িনল; তাঁর দািড় কামােনা থেক জুেতা
বু শ পয  সব কাজ কের। তার বয়স আ াজ চি শ; বিল  চহারা। কৃি ম পােয়র জন
একটু খঁুিড়েয় চেল।

যােহাক , বণীমাধব এেস কলকাতার বািড়েত অিধি ত হেলন। ততলার অংেশ িনত
ব বহােরর সব ব ব াই িছল , কবল ি জ আর টিলেফান িছল না। দুচার িদেনর মেধ  ি জ
এবং টিলেফােনর সংেযাগ ািপত হেলা। ইিতমেধ  মেয় গায় ী এেস আবদার
ধেরিছল–’বাবা , এবার আিম তামার খাবার ব ব া করব। আেগ তুিম যখনই আসেত দাদার
কােছ খেত। আমরা িক কউ নই?’

বণীমাধব বেলিছেলন—’আিম তা একলা নাই , মঘরাজ আেছ।’
‘ মঘরাজ বুিঝ নতুন চাকেরর নাম? আহা , বুেড়া রামভজন মের গল। তা

মঘরাজেকও আিম খাওয়াব।’
বণীমাধব িবেবচনা কের বলেলন–’ বশ , িক  তােত তামার খরচ বাড়েব। আিম

তামার মািসক বরা  আেরা দড়েশা টাকা বািড়েয় িদলাম।’
গায় ী হেস বলল–’ স তামার যমন ইে ।’ তার বাধহয় মেন মেন এই মতলবই

িছল; স মােস সােড় সাতেশা টাকা পত , এখন না শা টাকায় দাঁড়াল।
কলকাতায় এেসই বণীমাধব তার পুরেনা ব ু  ডা ার অিবনাশ সনেক ডেক

পািঠেয়িছেলন। ডা ার অিবনাশ সন নামকরা ডা ার , বয়েস বণীমাধেবর চেয় কেয়ক
বছেরর ছাট। িতিন একিদন বণীমাধবেক িনেজর ি িনেক িনেয় িগেয় পু ানুপু েপ
া  পরী া করেলন; এ - র , ই িস িজ ভৃিত যাি ক পরী া হেলা। তারপর ডা ার
সন বলেলন—’ দখুন , আপনার শরীের িসিরয়াস কােনা ব ািধ নই , যা হেয়েছ তা হেলা
বাধেক র াভািবক সবা ীন অব য়। আিম আপনােক ওষুধ-িবষুধ িকছু দব না , কবল
শরীেরর ি েলােক তাজা রাখবার জেন  মােস একটা কের ইনেজকশন দব। আসেল
আপিন বয়েসর তুলনায় বড় বিশ পির ম কেরিছেলন। এখন থেক পিরপূণ িব াম; বই
পড়ুন , রিডও নুন , রাজ িবেকেল একটু বড়ান। এখেনা অেনক িদন বাঁচেবন।’

বণীমাধব ইনেজকশন িনেয় সানে  বািড় িফের এেলন।
তারপর িদন কাটেত লাগল। গায় ী িনেজর হােত থালা সািজেয় এেন ব াপেক

খাইেয় যায়। অন  সকেল আসা-যাওয়া কের। মক  বড় একটা আেস না , এেলও দু’
িমিনট থেক চেল যায়। নাতনীরা থােক , বণীমাধেবর সে  গ  কের। িঝ ী পড়া নায়
ভােলা জেন বৃ  সুখী হন; লা িণ নাচ িশখেছ েনও িতিন অ ীত হন না। িতিন বয়েস
বীণ হেলও াচীনপ ী নন। সব মেয়ই যখন নাচেছ তখন তাঁর নাতনী নাচেব না কন?

িদন কুিড়-পঁিচশ কাটবার পর হঠাৎ একিদন বণীমাধেবর শরীর খারাপ হেলা;
উদরাময় , পেটর য ণা। ডা ার সন এেলন , পরী া কের বলেলন–খাওয়ার অত াচার
হেয়েছ , খাওয়া স ে  ধরা-বাঁধার মেধ  থাকেত হেব।’

বািড়র সকেলই উপি ত িছল। গায় ী কেনা মুেখ বলল–’িক  ডা ারবাব্ু , আিম
তা বাবােক এমন িকছু খেত িদইিন। যােত ওঁর শরীর খারাপ হেত পাের।’

ডা ার কােনা কথা বলেলন না , ওষুেধর সি পশন ও পেথ র িনেদশ িদেয় উেঠ
দাঁড়ােলন–’ কমন থােকন আিম টিলেফান কের খবর নব।’



ডা ার চেল যাবার পর বণীমাধব , আরিতর পােন চেয় বলেলন—’ বৗমা , আমার
পথ  তির করার ভার তামার ওপর রইল।’

আরিত িবজেয়া াস চেপ বলল–’হ াঁ বাবা।’
িতন চার িদেনর মেধ  বণীমাধব সের উঠেলন , তাঁর পট ধাত  হেলা। পথ  ছেড়

িতিন াভািবক খাদ  খেত লাগেলন। আরিতই তাঁর জেন  রা া কের চলল।
িক  বণীমাধেবর মন শা  নয়। িচরিদন নানা লােকর সে  নানা কােজ িদন

কািটেয়েছন , এখন তাঁর জীবন বিচ হীন। সকােল মঘরাজ তাঁর দািড় কািমেয় দয় , িতিন
ানািদ কের চা খেয় খবেরর কাগজ িনেয় বেসন। তােত ঘ াখােনক কােট। তারপর
রিডও চািলেয় খািনক ণ গান শােনন। গান বিশ ণ ভাল লােগ না , রিডও ব  কের বই
এবং সামিয়ক পি কার পাতা ওলটান।

একিদন কলকাতার পুরেনা ব ু েদর কথা মেন পেড় যায়। টিলেফান িডেরকটির
খঁুেজ তাঁেদর নাম বার কেরন , টিলেফান কের কাউেক পান না কাউেক পান; িকছু ণ
পুরেনা কােলর গ  হয়। এগােরাটার পর আরিত ভােতর থালা িনেয় আেস। আহােরর পর
িতিন ঘ াখােনক িবছানায় েয় িদবািন ায় কাটান।

িবেকলেবলা িঝ ী িকংবা লা িণ আেস , তােদর সে  খািনক গ  কেরন। লাবিণেক
বেলন–’ কমন নাচেত িশেখিছস দখা।’

লাবিন বেল—’আিম এখেনা ভাল িশিখিন দাদু , ভাল িশখেল তামােক দখাব।’
বণীমাধব বেলন–’ তার মা ার ভাল শখােত পাের?’
লাবিণ গদগদ হেয় বেল—’খুব ভাল শখােত পােরন। এত ভাল য—? ল া পেয়

স অধপেথ থেম যায়।
বণীমাধব  করেলন–’কত বয়স মা ােরর?’
‘তা িক জািন! হেব ছি শ সাতাশ। যাই , মা ডাকেছ।’ লাবিন তাড়াতািড় চেল যায়।

সূয ে র পর বণীমাধব খালা ছােদ অেনক ণ পায়চাির কেরন। ইে  হয় রবী  সেরাবের
িগেয় লাকজেনর মেধ  খািনক বিড়েয় আেসন; িক  িতনতলা িসঁিড় ভাঙা তাঁর পে
ক কর , তাই ছােদ বিড়েয়ই তাঁর ব ায়াম স  হয়।

রাি  ন’টার সময় আহার সমাপন কের িতিন শয়ন কেরন। এই তাঁর িদনচযা।
মঘরাজ হােমাহাল তাঁর কােছ হািজর থােক; কখেনা ঘেরর মেধ  কখেনা দােরর বাইের।
িতিন শয়ন করেল মঘরাজ নীেচ িগেয় আহার সের আেস; বণীমাধেবর দরজা ভিজেয়
িদেয় দরজার বাইের আগড় হেয় িবছানা পেত শায়।

এইভােব িদন কাটেছ। একিদন এক অধ াপক ব ু েক টিলেফান কের বণীমাধেবর
মুখ গভীর হেলা। টিলেফান রেখ িতিন িকছু ণ িচ া করেলন , তারপর মঘরাজেক ডেক
বলেলন—’তুিম নীেচ িগেয় মকর েক ডেক আেনা।’

কেয়ক িমিনট পের মকর  এেস দাঁড়াল। চাকেরর মুেখ তলব পেয় স খুিশ হয়িন ,
অ স  মুেখ  িনেয় িপতামেহর মুেখর পােন চাইল। বণীমাধব িকছু ণ তার উ খু
চহারার পােন তািকেয় রইেলন , তারপর িজে স করেলন–’তুিম কেলেজ ঢুেকছ , লখাপড়া
কমন হে ?’

মক র মুখ কুিট-গভীর হেলা—’হে  এক রকম।’
বণীমাধব বলেলন—’ নলাম তুিম ােস যাও না , দল পািকেয় পিলিট  কের

বড়াও , এ কথা সিত ?’
উ ত ের মকর া বলল-‘ ক বেলেছ?’
মাধব কড়া সুের বলেলন- ক বেলেছ স কথায় তামার দরকার নই। কথাটা সিত

িকনা?



‘হ াঁ সিত ।’ মকর  চাখ লাল কের ঠাকুরদার পােন চেয় রইল।
‘বেট!’ বণীমাধেবর চােখও রােগর ফুলিক িছটেক পড়ল–’তুিম বয়াদিব করেত

িশেখিছ।– মঘরাজ!’
মঘরাজ দােরর বাইের িছল , ঘের ঢুকল। বণীমাধবী আঙুল দিখেয় বলেলন—’এই

ছাঁড়ার কান ধের গােল একটা থাবড়া মােরা , তারপর ঘাড় ধের বার কের দাও।’
মঘরাজ িসপাহী িছল , স কুেমর চাকর। যথারীিত মকর র কান ধের গােল চড়

মারল। মকর র মেন যতই ধৃ তা থাক, মঘরােজর সে  হাতাহািত করবার সাহস বা
দিহক শি  তার নই , স ধা া খেত খেত ঘর থেক বিরেয় গল।

কথাটা আর চাপা রইল না। অজয় আর আরিত ছুেট এেস বণীমাধেবর কােছ মা
চাইল। বণীমাধব গভীর হেয় রইেলন , শেষ বলেলন–‘বংেশ একটা মা  ছেল , স বি ক
বয়াদব হেয় উেঠেছ। দাষ তামােদর , তামারা ছেল শাসন করেত জােনা না।’

ব াপারটা আর বিশদূর গড়াল না।
তারপর একিদন িবেকলেবলা সনৎ এল মামার সে  দখা করেত। সনৎ আর িনিখল

মােঝ মােঝ এেস মামার কােছ বেস , সস েম মামার কুশল  কের চেল যায়। আজ সনৎ
তার ক ােমরা িনেয় এেসেছ , বলল–’মামা , আপনার একটা ছিব তুলব।’

বণীমাধব হেস বলেলন—’আিম বুেড়া মানুষ , আমার ছিব তুেল িক হেব।’
সনৎ বলল–’আমার অ ালবােম রাখব।’
‘িক  এখন আেলা কেম গেছ , এ আেলােত ছিব তালা যােব?’
‘যােব। আিম াশ বালব এেনিছ।’
‘ বশ , তােলা।’ বণীমাধব একিট হলান দওয়া চয়াের বসেলন।
সনৎ ছিব তালার উপ ম করেছ এমন সময় িনিখল এেস দাঁড়াল। সনৎ এিদক

ওিদক ঘুের শেষ একটা িবেশষ দৃি েকাণ থেক ছিব তুলল; বালবটা একবার েল উেঠই
িনেভ গল। িনিখল বলল-সনৎদা , ছিব তির হেল আমােক একখানা িদও , আিম কাগেজ
ছাপাব। মামা কাজ থেক অবসর িনেয়েছন , কলকাতায় এেস ায়ীভােব আেছন , খবরটা
কাশ করা দরকার।’

বণীমাধব মেন মেন ভাগেনেদর ওপর খুিশ হেলন।
পরিদন সনৎ ছিব এেন বণীমাধবেক দখাল। ছিবিট ভাল হেয়েছ; বণীমাধেবর

জরা া  মুখ িশ ীর নপুেণ  শা  কামল ভাব ধারণ কেরেছ। সনৎ য কৗশলী িশ ী
তােত সে হ নই।

বণীমাধব বলেলন—’ বশ হেয়েছ। এটােক বাঁিধেয় কাথাও টািঙেয় রাখেলই হেব।’
সনৎ বলল–’আিম এনলাজ কের েম বাঁিধেয় এেন দব। িনিখলেক এক কিপ

িদেয়িছ , স কাগেজ ছাপেব।’
অতঃপর বণীমাধেবর কমহীন ম র িদন িল কাটেছ। সনৎ বড় ছিব েম বাঁিধেয়

ঘেরর দয়ােল টািঙেয় িদেয় গেছ। কাগেজ তাঁর ছিব ও সংি  পিরচয় বিরেয়েছ।
এরকম অব ায় বৃ  বয়েস মানুষ শাি  ও তা লাভ কের। িক  বণীমাধেবর মেন
শাি  তা আসেছ না। ছেল ও মেয়র পিরবােরর সে  একটানা সাি ধ  িতিন
উপেভাগ করেত পারেছন। না। পািরবািরক জীবেনর াদ ভুেল িগেয় যাঁরা দীঘকাল একলা
পেথ চেলেছ তাঁেদর বাধহয় এমিনই হয়।

ওিদেক ছেল এবং মেয়র পিরবােরও সুখ নই; গায় ীর মজাজ সবদাই িতিরি
হেয় থােক। গ াধর সারা িদন বেস একা একা তাস খেল , সিলেটয়ার খলা; সে র সময়
চুিপ চুিপ বিরেয় যায় , আবার বিশ রাি  হবার আেগই িফের আেস। অজয় ােব িগেয়
অেনক রাি  পয  আডা জমাত িকংবা িরহােসল িদতা; এটা িছল তার জীবেনর ধান



িবলাস। এখন তােক রাি  ন’টার মেধ  বািড় িফরেত হয় , কারণ কতার কুম-নাটার পর
সদর দরজা খালা থাকেব না। ন’টার পর বািড় িফের দার ঠলােঠিল করেল ততলায় শ
যােব , সটা বা নীয় নয়। সকেলরই একটা চাখ এবং একটা কান ততলার িদেক সতক
হেয় থােক। আরিত যিদও সবদাই রেক খুিশ করবার চ া করেছ , তবু িনি  হেত
পারেছ না।

িনি  আেছ কবল দাতলায় দু’িট মেয় , লা িণ আর িঝ ী্ ◌্ , এবং নীেচর তলায়
সনৎ ও িনিখল। িঝ ী আর লাবিণর বয়স মা  আঠােরা , িবষয়বুি  এখােনা পিরপ  হয়িন।
সনৎ আর িনিখেলর বলায় পিরি িত অন রকম; মামা তােদর বািড়েত থাকেত িদেয়েছন
বট, িক  তারা মামার কােছ অথ- ত াশী নয়। সনেতর গাপন নশািভসােরর কথা
বণীমাধব জানেত পারেবন। এমন কােনা স াবনা নই। িনিখেলর ওসব দাষ নই ,
উপর  কেয়ক মাস থেক স এক নতুন ব াপাের মশ ল হেয় আেছ।

বণীমাধব কলকাতায় এেস বসবার আেগ একিদন িনিখল হঠাৎ ডােক একটা িচিঠ
পল , খােমর িচিঠ। তােক িচিঠ লখবার লাক কউ নই , স একটু আ য হেয় িচিঠ
খুলল। এক পাতা কাগেজর ওর দু’ছ  লখা আেছ—

আিম একিট মেয়। তামােক ভালবািস।–
িচিঠর নীেচ লিখকার নাম নই।
িনিখল িকছু ণ বাকার মত চেয় রইল। তারপর তার মুেখ গদগদ হািস ফুেট

উঠল। একটা মেয় তােক ভালবােস! বা র! ভাির মজা তা!
িক  ক মেয়টা?
িনিখল খােমর ওপর পা  অিফেসর সীলেমাহর পরী া করল; সীলেমাহেরর ছাপ

জবেড় গেছ , তবু কলকাতায় িচিঠ ডােক দওয়া হেয়েছ এটুকু বাঝা যায়। কলকাতার
মেয়। ক হেত পাের? িচিঠই বা িলখিল কন? ভালবাসা জানাবার আেরা তা অেনক
সাজা উপায় আেছ। মুেখ বলেত ল া হেয়েছ তাই িচিঠ! িক  িনেজর নাম লেখিন কন?

িনিখল অেনক মেয়েক চেন। তার অিফেসই তা গাটা দেশক আইবুেড়া মেয়
কাজ কের। তাছাড়া ব ু বা েবর বােনরা আেছ। মেয়রা তার চটুল র ি য় ভােবর জেন
তার িত অনুর  , তােক দখেলই তােদর মুেখ হািস ফােট। িক  কউ তােক চুিপচুিপ
ভালবােস বেলও তা মেন হয় না। আর এত ল াবতীও কউ নয়।

হােত িচিঠ িনেয় বারা ায় দাঁিড়েয় িনিখল এইসব ভাবেছ এমন সময় িপছন িদক
থেক লাবণর গলা নেত পল–’িক িনিখল কাকা , কার িচিঠ পড়ছ?’

িনিখল িফের দাঁড়াল। িঝ ী আর লা িণ কখন দাতলা থেক নেম এেসেছ; তােদর
হােত কেয়কখানা বই। তারা একসে  লাইে িরেত যায় বই বদল করেত।

িনিখল হাত উঁচুেত তুেল নাড়েত নাড়েত বলল—’কার িচিঠ! একিট যুবতী আমােক
িচিঠ িলেখেছ।’ বেল বুক ফুিলেয় দাঁড়াল।

লাবিন বলল—’যুবতী িলেখেছ! কী িলেখেছ?’
িনিখল বলল—’ ঁ ঁ, দা ণ ব াপার , তর ব াপার। িলেখেছ স আমােক

ভালবােস।’
লাবিণ আর িঝ ী অবাক হেয় পর েরর পােন তাকাল , তারপর হেস উঠল। লাবিণ

বলল–’ কান ল মারছ িনিখল কাকা। তামােক আবার কান যুবতী ভালবাসেব?’
িনিখল চাখ পািকেয় বলল–’ কন , আমােক কােনা যুবতী ভালবাসেত পাের না!

দেখিছস আমার চহারাখানা।’
‘ দেখিছ। এখন বেলা কার িচিঠ।’
‘বললাম না যুবতীর িচিঠ!’



িঝ ী  করল–’যুবতীর নাম িক?’
িনিখল মাথা চুলেক বলল–’নাম! জািন না। িচিঠেত নাম নই।’
িব ী আর লা িণ আবার হেস উঠল। লা িণ বলল–’ তামার একটা কথাও আমরা

িব াস কির না। িন য় পাওনাদােরর িচিঠ।’
‘পাওনাদােরর িচিঠ! তেব এই দ াখ।।’ িনিখল িচিঠখানা তােদর নােকর সামেন ধরল।
দু’জেন িচিঠ পড়ল। লা িণ বলল—’হঁ। িক  িচিঠ পেড়ও িব াস হে  না য , একটা

মেয় তামােক ম িনেবদন কেরেছ। আমার মেন হয়। কউ তামার ঠ াং ধের টেনেছ ,
মােন লগ-পুিলং।’

িনিখল একটু গরম হেয় বলল–’যা যা , তারা এসব কী বুঝিব! এসব গভীর ব াপার।
েমর ফাঁদ পাতা ভুবেন , েনিছস কখেনা?’

‘ েনিছ।’ িঝ ী আর লা িণ মুখ িটেপ হাসেত হাসেত চেল গল।
এর পর থেক যখিন কােনা মেয়র সে  দখা হয় িনিখল উৎসুক চােখ তার পােন

তাকায় িক  কােনা সাড়া পায় না। তার মন আেরা ব  হেয় ওেঠ। ক মেয়টা? িন য়
তার পিরিচত। তেব এমন লুেকাচুির খলেছ। কন?

মাসখােনক পের ি তীয় িচিঠ এল। এবার একটু বড়—
আিম একিট মেয়। তামােক ভালবািস। আমােক িচনেত পারেল না?
িচিঠ পেয় িনিখেলর মন উ ী  হেয় উঠল। লা িণ আর িঝ ী হােতর কােছ নই ,

িক  কাউেক না বেলও থাকা যায় না , তাই স ঝাঁেকর মাথায় সনেতর ঘের গল।
সনেতর ঘরিট বশ বড়; এই একিট ঘেরর মেধ  তার একক জীবেনর সম

েয়াজনীয় সাম ী সি ত আেছ। এক পােশ খােটর ওপর পু  গিদর িবছানা পাতা; খােটর
িশথােনর কােঠর ওপর িবিচ  জাফিরর কা কায। ঘেরর অন) পােশ জানালার সামেন
দরাজযু  টিবল , তার ওপর ফেটা ািফর নানা সর াম সাজােনা; িতনিট হােত- তালা
ক ােমরা , তার মেধ  একিট িসেনা-ক ােমরা। ঘের একিট আয়নার কবাটযুও আলমািরও
আেছ। ঘরিট িছমছাম িফটফাঁট , দেখ বাঝা যায়। সনৎ গাছােলা এবং শৗিখন মানুষ।

িনিখল যখন ঘের ঢুকাল তখন সনৎ টিবেলর সামেন চয়াের বেস একটা ক ােমরার
য পািত খুেল পরী া করিছল , চাখ তুেল চেয় আবার কােজ মন িদল। িনিখল গ ীর মুেখ
বলল–’সনৎদা , তর ব াপার।’

সনৎ একবার চিকেত চাখ তুলাল , বলল–’ তামার জীবেন তর ব াপার কী ঘটেত
পাের! আমাশা হেয়েছ?’

িনিখল বলল–’আমাশা নয় , একটা মেয় আমার েম পেড়েছ।’
এবার সনৎ বশ িকছু ণ চেয় রইল। শেষ বলল–’আমাশা নয় , দখিছ তামার

মাথার ব ারাম হেয়েছ। বাংলা দেশ এমন মেয় নই য তামার েম পড়েব।’
িনিখল বলল–’িব াস হে  না? এই দখা িচিঠ। মাসখােনক আেগ আর একটা

পেয়িছ।’
িচিঠ িনেয় সনৎ একবার চাখ বুিলেয় ফরত িদল ,  করল—’ মেয়টােক চেনা

না?’
‘না , সই তা হেয়েছ মুশিকল।’
সনৎ একটু চুপ কের রইল , তারপর বলল—’বুেঝিছ! তামার চনা- শানার মেধ

কােনা কােলা কুি ত মেয় আেছ?’
িনিখল হেস বলল—’ বিশর ভাগই কােলা কুি ত সনৎদা।’
সনৎ বলল–’তাহেল ওই কােলা কুি ত মেয়েদর মেধ ই একজন বনামী িচিঠ িলেখ

রহস  সৃি  করেছ। তামােক তাতাবার চ া করেছ। তামার ঘেট যিদ বুি  থােক ওেদর



এিড়েয় চলেব।’
িক  এিড়েয় চলার মতা িনিখেলর নই। তাছাড়া কােলা কুি ত মেয়র িত তার

িবরাগ নই। তার িব াস কােলা কুি ত মেয়রা ভােলা বৗ হয়। স চতুথণ আ েহ অনামা
িমকােক খঁুেজ বড়ােত লাগল।

তারপর বণীমাধব এেলন , বািড়র আবহাওয়া বদেল গল। িক  িনিখেলর কােছ
িনয়িমত িচিঠ আসেত লাগল। তৃতীয় িচিঠেত লখা হেয়েছ—

আিম তামােক ভালবািস। আমােক িচনেত পারেল না? আিম িক  সু র মেয় নই।
িনিখল ভাবল , সনৎদা িঠক ধেরেছ। িক  স দমল না। তার জীবেন এক অভািবত

রামা  এেসেছ; এেক তু  করার সাধ  তার নই।
ওিদেক বণীমাধব হ  িতেনক পু বধূর হােতর রা া খেয় বশ ভালই রইেলন।

তারপর একদা গভীর রাে  ওঁর ঘুম ভে  গল; পেট দা ণ য ণা। যাতনায় ছটফট
করেত করেত মঘরাজেক ডাকেলন। বণীমাধব দুহােত পট চেপ ধের বেসিছেলন ,
বলেলন—’ মঘরাজ , শীগিগর ডা ার সনেক ফান কেরা , বেলা আিম পেটর য ণায় মের
যাি  , এখিন যন আেসন।’

মঘরাজ ফান করল , আধা ঘ ার মেধ  ডা ার সন এেলন। িজ াসাবাদ কের
িচিকৎসা আর  করেলন। পেটর দাহ। িক  সহেজ উপশম হেলা না; রাি  পাঁচটা পয
ধ াধি র পর ব থা শা  হেলা। বণীমাধব িনজীব দেহ িবছানায় েয় িব ািরত চােখ
ডা ােরর পােন চাইেলন—’ডা ার , কন এমন হেলা বলেত পার?’

ডা ার গ ীর মুেখ েণক চুপ মের রইেলন , তারপর অিন াভের
বলেলন-‘িনঃসংশেয় কলামু । অ ালারিজ হেত পাের , শূল ব থা হেত পাের , িকংবা-’

‘িকংবা-?’
‘িকংবা িবেষর ি য়া। —আিম বিল িক , আপিন িকছুিদন আমার নািসং হােম

থাকেবন। চলুন। িচিকৎসা পথ  দুইই হেব।’
বণীমাধেবর িক  নািসং হােম িব াস নই; তাঁর ধারণা যারা একবার নািসং হােম

ঢুেকেছ। তারা আর িফের আেস না। িতিন যথাস ব দৃঢ় ের বলেলন—’না ডা ার , আিম
বািড়েতই থাকব।’

ডা ার উঠেলন–’আ া , এখন চিল। যিদ আবার কােনা গ েগাল হয় তৎ ণাৎ খবর
দেবন। কাল আর পর  ফ দই খেয় থাকেবন।’

মঘরাজ ডা ােরর সে  নীেচ পয  িগেয় সদর দরজা খুেল িদল , ডা ার চেল
গেলন। মঘরাজ দরজা ব  কের আবার ওপের উেঠ এল। বািড়র অন  মানুষ েলা তখেনা
ঘুেমাে  , ডা ােরর আসা-যাওয়া জানেত পারল না।

িবছানায় েয় বণীমাধব তখন শূন  দৃি েত চেয় িচ া করিছেলন। দু হ দুগম
িচ া। পু াদিপ ধনভাজাং ভীিত। একবার নয় , দু-দু’বার এই ব াপার হেলা… ছেল আর
মেয় অেপ া কের আেছ। আিম কেব মরব…আিম মরিছ না দেখ অধীর হেয় উেঠেছ!
িক  ছেল মেয় জামাই পু বধূ এমন কাজ করেত পাের? কন করেব না , সংসাের টাকাই
খাঁিট িজিনস , আর যা-িকছু সব ভুেয়া। ডা ােরর মেনও সে হ ঢুেকেছ..

সকাল সাতটার সময় বণীমাধব িবছানায় উেঠ বসেলন , মঘরাজ তাঁর দািড় কািমেয়
িদল। তারপর িতিন তার হােত টাকা িদেয় বলেলন-যাও , বাজার থেক দই িকেন িনেয়
এেসা। এক  সর ভাল দই।‘

টাকা িনেয় মঘরাজ চেল গল। স সিনক , কুম তািমল কের , কথা বেল না। তার
মুখ দেখও িকছু বাঝা যায় না।

সােড় সাতটার সময় আরিত এল , তার সে  িব  র ওপর চা ও াতরাশ িনেয়



এেসেছ। ঘের ঢুেকই আরিত চমেক উঠল; বণীমাধব িবছানায় বেস একদৃি  তার পােন
চেয় আেছন। স ীণ কে  বলল—’বাবা–’

বণীমাধব ধীর ের বলেলন– বৗমা , খাবার িফিরেয় িনেয় যাও; আজ থেক আমার
খাবার ব ব া আিম িনেজই করব।’

আরিতর মুেখ ভেয়র ছায়া পড়ল—’ কান বাবা?
বণীমাধব গত রাি র ঘটনা বলেলন। আরিত েন মুখ কািল কের চেল গল।
কথাটা িঝেয়র মুেখ অিচরাৎ চািরত হেলা। েন গায় ী ছুটেত ছুটেত বােপর কােছ

এল—’বাবা , বৗিদর রা া তামার সহ  হেব না। আিম জানতুম। আজ থেক আিম আবার
রাঁধব।’

বণীমাধব মেয়েক আপাদম ক দেখ কড়া সুের বলেলন—’না-’
 
বলা িতনেটর সময় িতিন কতব  ি র কের িবছানায় উেঠ বেস ডাকেলন-‘ মঘরাজ!’
মঘরাজ এেস দাঁড়াল–’িজ।’
বণীমাধব  করেলন—’ তামার বৗ আেছ?’
মঘরাজ  তুেল খািনক চেয় রইল , যন ে র তাৎপয বাঝবার চ া করেছ-‘িজ ,

আেছ।’
‘ ছেলপুেল?’
‘িজ , না। ‘
‘ ী িন য় রসুই করেত জােন?’
‘িজ , জােন।’
‘ বশ। এখন আমার াব শােনা। তুিম দেশ িগেয় তামার ঔরৎেক িনেয় এেসা।

নীেচর তলায় খািল ঘর আেছ , তার একটােত তামরা থাকেব। তামার ঔরৎ আমার রসুই
করেব। আিম তামার মাইেন ডবল কের িদলাম। তুিম কাল সকােল েন িদ ী চেল যাও ,
বৗেক িনেয় যত শীগিগর পর িফের আসেব; েনর ভাড়া ইত ািদ সব খরচ আিম দেবা।
কমন?’

‘িজ’
‘ বশ; িনি  হলাম। িক  তুিম যতিদন িফের না। আসছ ততিদেনর জেন  আমার

রসদ দরকার। এই নাও টাকা , বাজাের িগেয় আেরা সর দুই দই , কড়া পােকর সে শ ,
গাটা দুই বড় পাউ িট , মাখন , মারমােলাড , িটেনর দুধ , আঙুর , আেপল-এই সব িকেন
িনেয় এেসা , ি েজ থাকেব। তুিম বাজাের যাও, আিম ইিতমেধ  টিলেফােন তামার এয়ার-
িটিকেটর ব ব া করিছ।‘–

পরিদন মঘরাজ চেল গল। বণীমাধব একলা রইেলন। দই এবং অন ান  সাি ক
আহােরর ফেল দু-িতন িদেনর মেধ ই তাঁর পট সু  হেলা। িতিন অবসর িবেনাদেনর জন
ডা ার সন ও অন ান  ব ু েদর সে  টিলেফােন গ  কেরন। ঘেরর মেধ  কা র যাওয়া-
আসা নই। দরজা সবদা ব  থােক।

চতুথ িদন মঘরাজ িফের এল। সে  বৗ।
বৗ-এর পরেন রিঙন শািড় , মুেখ ঘামটা। মঘরাজ বণীমাধেবর ঘের িগেয় বৗ-এর

মুখ থেক ঘামটা সিরেয় িদল। বণীমাধব দখেলন , একিট িমি  হািস-হািস মুখ। রঙ
ময়লা , কাজল-পরা চােখ যৗবেনর মাদকতা। মঘরােজর অনুপােত বয়স অেনক কম ,
কুিড়-বাইেশর বিশ নয়। বৗ দু’হাত িদেয় বণীমাধেবর পা ছঁুেয় িনেজর মাথায় ঠকাল।

বণীমাধব স  হেয় বলেলন– বশ বশ। িক নাম তামার?’
বৗ বলল-‘ মিদনী।’



অতঃপর বণীমাধেবর াধীন সংসারযা া আর  হেয় গল। নীেচর তলায় কােণর
একটা ঘের মঘরাজ ও মিদনীর বাস ান িনিদ  হেলা। তিতলায় একটা ঘর রা াঘের
পিরণত হেয়েছ , বাসন- কাসন এেসেছ; সকালেবলা মিদনী নীেচর ঘর থেক ওপের উেঠ
এেস বণীমাধেবর চা ট  তির কের দয়। ইিতমেধ  মঘরাজ গিড়য়াহাট থেক বাজার
কের আেন। রা া আর  হয়; িতনজেনর রা া। খাওয়াদাওয়া শষ হেল মিদনী নীেচ
িনেজর ঘের চেল যায় , মঘরাজ ওপের পাহারায় থােক। িবেকলেবলা থেক আবার চা ও
রা ার পব আর  হয়; রাি  আটটার সময় সকেলর নশাহার শষ হেল মিদনী রাি র মত
নীেচ চেল যায়; বণীমাধব তু  মেন শয া

এই হেলা তােদর িদনচযা।
মিদনীর দুপুরেবলা কােনা কাজ নই , সই অবসের স বািড়র অন  সকেলর সে

পিরিচত হেয়েছ। সকেলই তার িত আকৃ ; িবেশষত পু েষরা। তার আচরেণ শালীনতা
আেছ সংেকাচ নই; তার কথায় সরসতা আেছ গলভতা নই। সকেলই তার কােছ

তা অনুভব কের। স আসার পর থেক বািড়েত যন নতুন সজীবতা দখা িদেয়েছ।
গায় ী এবং আরিতর মন আেগ থাকেত মিদনীর িত িবমুখ িছল , িক  মশ তােদর
িবমুখতা অেনকটা দূর হেয়েছ। কবল মকর  মিদনীর স ে  স ূণ অেচতন; মিদনীর
যখন অবসর মকর  তখন বািড়েত থােক না।

বািড়েত আে  আে  সহজ ভাব িফের এল। বণীমাধব এখন িনেজেক অেনকটা
িনরাপদ বাধ করেছন। তবু তাঁর মেনর ওপর য ধা া লেগেছ তার জর এখেনা কােটিন।
গভীর রাে  তাঁর ঘুম ভেঙ যায়। অ কাের েয় েয় িতিন ভােবন-আমার িনেজর ছেল
িনেজর মেয় আমার মৃতু  কামনা কের। এ িক স ব , না। আমার অলীক সে হ?
অেনক ণ জেগ থেক িতিন িনঃশে  িবছানা ছেড় ওেঠন , িনঃশে  ভজােনা দরজা একটু
ফাঁক কের দেখন , বাইের মঘরাজ দরজা আগেল ঘুেমাে । আ  মেন িতিন িবছানায়
িফের যান।

মিদনী আসার পর আর একটা সুিবধা হেয়েছ। কলকাতার রওয়াজ অনুযায়ী সদর
দরজা সব সমেয়ই ব  থােক , কবল যাতায়ােতর সময় খালা হয়। আেগ বাইের থেক
কউ এেল দার- ঠলা ঠিল হাঁকা হাঁিক করেত হেতা , এখন তা করেত হয় না। মিদনীর
ঘর সদর দরজার িঠক পােশই , রাি েবলা বাইের থেক কউ দরজায় টাকা িদেলই মিদনী
এেস দরজা খুেল দয়।

মহাকিব কািলদাস িলেখেছন- েদর স  উপিরভাগ দেখ বাঝা যায় না। তার
গভীর তলেদেশ িহং  জলজ  ঘুের বড়াে ।

মাসখােনক কাটল। ইিতমেধ  বািড়েত ছাটখােটা কেয়কটা ঘটনা ঘেটিছল যা
উে খেযাগ —

িনিখল আবার অদৃশ  নািয়কার িচিঠ পেয়েছ—আিম তামােক ভালবািস। তুিম হাসেত
জােনা , হাসােত জােনা। আমােদর বািড়েত কউ হােস না। তুিম আমােক িবেয় করেব?

িচিঠ পেয় িনিখল আ ােদ ায় দিড়- ছড়া হেয় উঠল; িচিঠ হােত িনেয় িকছু ণ
িনেজর ঘের পাগেলর মত দাপাদািপ করল , তারপর সনেতর ঘের গল। িনিখেলর ঘরটা
আকাের- কাের সনেতর অনু প , িক  অত  অেগাছােলা। ত েপােশর ওপর িবছানাটা
তাল পািকেয় আেছ , টিবেলর ওপর ধুেলার পু  েলপ। দেখ বাঝা যায়—এ ঘের
গৃিহণীর কর েশর েয়াজন আেছ।

সনৎ তখন ক ােমরা িনেয় ব ি ল। িনিখল বলল–’এ িক সনৎদা , সািজত- ি ত
হেয় চেলছ কাথায়?’

সনৎ বলল–’ া  হােটেল পািট আেছ। হােত ওটা িক?’



িনিখল িচিঠ তুেল ধের বলল–’আবার িচিঠ পেয়িছ , পেড় দখ। এ মেয় কােলা
কুি ত হাক , কানা খাঁড়া হাক , এেকই আিম িবেয় করব।’

সনৎ িচিঠ পেড় বলল–’ ,ঁ কানা- খাঁড়াই মেন হে । তা িবেয় করেত চাও কর না ,
ক তামােক আটকাে । িক  তার আেগ মেয়টােক খঁুেজ বার করেত হেব তা।’

সনৎ িনেজর ঘের তালা ব  করল। মঘরােজর ঘেরর সামেন িদেয় যাবার সময়
দখল মিদনী ঘের রেয়েছ। সনৎ একবার দাঁিড়েয় বলল–’ মিদনী , আজ আমার িফরেত
দির হেব। একটা পািটেত ফেটা তুলেত যাব , কখন িফরব িঠক নই। আিম দাের টাকা
িদেল দার খুেল িদও।‘

মিদনী িনেজর দােরর কােছ এেস দাঁিড়েয়িছল। স এখন বাংলা ভাষা বশ বুঝেত
পাের , িক  বলেত পাের না। চাখ নীচু কের স ন ের বলল—’িজ।’

সনৎ বিরেয় যাওয়ার পর িনিখল মিদনীর কােছ এেস দাঁড়াল , বলল—’ মিদনী , তুম
জানতা হ ায় , একেঠা লড়িক হামেক ভালবাসােম িগর িগয়া। হাম উসেক শাি  কেরগা।’

মিদনীর চােখ কৗতুক নেচ উঠল , স আচল িদেয় হািস চাপা িদেত িদেত দার
ভিজেয় িদল।

মিদনী আসার পর থেক গ াধেরর িচ  চ ল হেয়েছ। বয়সটা খারাপ; যৗবন
িবদায় নবার আেগ মরণ-কামড় িদেয় যাে । গ াধর যখন িবেকলেবলা বাইের যায় তখন
মিদনীর দােরর িদেক তাকােত তাকােত যায় , কদাচ মিদনীর সে  চাখােচৗিখ হেল চাখ
সিরেয় নয় না , একদৃি  চেয় থােক; মিদনী চৗকােঠ ঠস িদেয় চাখ নীচু কের তার
দৃি সাদ হণ কের। পু েষর লু  দৃি েত স অভ ।

অজেয়র ভাবভ ী একটু অন রকম। স যন মিদনীেক দেখ বাৎসল  হ অনুভব
কের; তার সে  পািটচিট গ  কের , তার দেশর খবর নয়। মিদনী সরলভােব কথা বেল ,
মেন মেন হােস।

মকর  থমিদেক িকছুিদন মিদনীেক দেখিন। একবার িতন-চারিদন স বািড়
িফরল না; জানা গল পুিলস ভ ান ল  কের ইট ছাঁড়ার জেন  পুিলেস ধের িনেয় গেছ।
চতুথ িদন স মুি  পেয় রাি  সােড় দশটার সময় এেস বািড়র সদর দরজায় ধা া িদল।
মিদনী িগেয় দার খুলল। মকর র চহারা কেনা , জামা ছড়া , চুল উ খু ; স তী
দৃি েত মিদনীর পােন চেয়  ের  করল—’তুিম ক?’

‘আিম মিদনী।’
‘অ- মঘরােজর বৗ।’ কুিটলভােব মুখ িবকৃত কের স মিদনীেক আপাদম ক দখল ,

তারপর িসঁিড় িদেয় ওপের চেল গল। মিদনী জানত মক  ক , স মুখ িটেপ হেস
িনেজর ঘের িফের গল।–

িতন মাস কেট যাবার পরও যখন বণীমাধেবর পেটর আর কােনা গ েগাল হেলা
না তখন িতিন িনঃসংশেয় বুঝেলন তাঁর পেটর কােনা দাষ নই , হজম করার শি  অ ু
আেছ। পু বধূ এবং মেয়র িত তাঁর সে হ িন য়তায় পিরণত হেলা। তারপর একদা
গভীর রাে  িবভীিষকাময়  দেখ তাঁর ঘুম ভে  গল। ক যন ছুির িদেয় পঁিচেয়
পিচেয় তার গলা কাটেছ।

তারপর িতিন আর ঘুেমােত পারেলন না। বািক রাি টা িচ া কের কাটােলন।
মৃতু ভেয় জিড়ত। ঐিহক িচ া।

পরিদন বলা সােড় দশটার সময় িতিন তাঁর সিলিসটারেক টিলেফান করেলন
—’সুধাং বাব্ু , আিম উইল করেত চাই। বিশ নড়াচড়ার মতা নই , আপিন একবার
আসেবন?

বণীমাধব পুরেনা মে ল , মালদার লাক। সুধাং বাবু বলেলন—’িবেকলেবলা যাব।’



িবেকলেবলা সুধাং বাবু এেলন। দার ব  কের দু’জেন ায় দড় ঘ  উইেলর
শতািদ আেলাচনা করেলন; সুধাং বাবু অেনক নাট করেলন। শেষ বলেলন—‘পর  আিম
উইল তির কের িনেয় আসব , আপিন উইল পেড় দ খত কের দেবন। দু’জন সা ীও
আিম সে  আনব।’–

সে র পর সনৎ আর িনিখল বণীমাধেবর কােছ এেস বসল , কুশল  করল।
মিদনী পােশর ঘের রা া করিছল; বণীমাধব ভাগেনেদর চা ও আলুভাজা খাওয়ােলন।

ওরা চেল যাবার পর বণীমাধব মঘরাজেক ডেক বলেলন-‘‘ দাতলা থেক সকলেক
ডেক িনেয় এেস।’

দাতলায় মকর  ছাড়া আর সকেলই িছল , সমান পেয় ছুেট এল। িঝ ী আর
লাবিণও এল। বণীমাধব খােটর ধাের বেসিছেলন , দুই নাতনীেক ডেক িনেজর দু’ পােশ
বসেলন , তারপর ছেল- বৗ মেয়-জামাই-এর পােন চেয় গ ীর গলায় বলেলন–’আিম উইল
করেত িদেয়িছ। উইেলর ব ব া আেগ থাকেত তামােদর জািনেয় িদেত চাই।’

সকেল সশ  মুেখ চেয় রইল। বণীমাধব ধীের ধীের বলেত লাগেলন—’আমার
মৃতু র পর আমার নগদ স ি  তামরা হেত পােব না। অ ানুইিটর ব ব া কেরিছ; তামরা
এখন যমন মাসহারা পা  তমিন পােব। কােনা অব ােতই যােত তামােদর অথক  না
হয় সিদেক দৃি  রেখ মাসহারার টাকার অ  ধায কেরিছ। বািড়টা যতিদন তামরা বঁেচ
থাকেব ততিদন সমান ভাগ কের ভাগ করেব , িবি  করেত পারেব না।’

চারজেন মুখ অ কার কের দাঁিড়েয় রইল। বণীমাধব দুই নাতনীর কাঁেধ হাত রেখ
বলেলন–’িঝ ী আর লাবিণর জেন  আিম আেগ থেকই ময়াদী বীমা কের রেখিছ , একুশ
বছর বয়স পূণ হেল ওরা েত েক প াশ হাজার টাকা পােব। তাছাড়া আিম িঠক কেরিছ।
ওেদর িবেয় িদেয় যাব। তামােদর মেয়র িবেয়র ভাবনা ভাবেত হেব না। লাবিণর জেন
একিট ভাল পা  আেছ; ছেলিট িমিলটািরেত লফেটেন ! িঝ ীর জেন  মেনর মত পা
এখেনা পাইিন , পেলই একসে  দু’জেনর িবেয় দব।’ তাঁর মুেখ একটু স তার ভাব
এেসিছল , আবার তা মুেছ গল; িতিন কুিট কের বলেলন—’মক েকও আলাদা প াশ
হাজার টাকা িদেয় যাব ভেবিছলাম , িক  স বড় অসভ  বয়াদব হেয় দাঁিড়েয়েছ , তােক
িকছু দব না।’

বণীমাধব চুপ করেলন , তাঁর াতারাও চুপ কের রইল; কা র মুেখ কথা নই।
শেষ গ াধর একটু কেশ অ ভােব বলল—’আপনার স ি  আপিন যমন ইে  ব ব া
ক ন , আমােদর বলবার িকছু নই। তেব টাকার দর , আজ এক রকম কাল এক রকম–’

গায় ী ামীর কথায় বাধা িদেয় ভারী গলায় বলল–’বাবা , তুিম যা দেব তাই মাথা
পেত নব। উইল িক সই হেয় গেছ?’

বণীমাধব কা র িদেক তাকােলন না , অন িদেক মুখ িফিরেয় বলেলন–উিকলেক
উইল তির করেত িদেয়িছ , কাল পর  সই দ খত হেব। হ াঁ , একটা শেতর কথা
তামােদর বলা হয়িন। উইেলর শত থাকেব , যিদ আমার অপঘাত মৃতু  হয় তাহেল তামরা
কউ আমার এক পয়সা পােব না , সব স ি  পােব কলকাতা িব িবদ ালয়।’

এই কথা েন সকেল িকছু ণ ি ত হেয় রইল , তারপর আে  আে  ঘর থেক
বিরেয় গল।

রাি  হেলা। যথাসমেয় বণীমাধব নশাহার স  কের শয া িনেলন। মঘরাজ ও
মিদনী পােশর ঘের খাওয়াদাওয়া করল; মঘরাজ সামেনর দরজা ভিজেয় দরজা আগেল
িবছানা পাতল , মিদনী িনেজর ঘের গল।

ওিদেক দাতলায়। থমথেম ভাব। লাবিণর নােচর মা ার এেসিছল , িক  বািড়েত
কা র নােচর িত িচ নই। পরাগ আর লা িণ আড়ােল কথা বলল , তারপর চুিপচুিপ



িনঃশে  িসেনমা দখেত চেল গল। কউ তােদর যাওয়া ল  করল। িকনা সে হ।
িনিখল সে র পরই কােজ চেল িগেয়িছল; স িনশাচর মানুষ , সারা রাত কাজ কের ,

সকালেবলা িফের আেস।
রাি  আ াজ ন’টার সময় সনৎ ক ােমরা িনেয় ব ল , মিদনীর দােরর সামেন

দাঁিড়েয় বলল—’ মিদনী , আিম বধমােন যাি  , কাল সকােল সখােন একটা নাচগােনর
মজিলশ আেছ। কাল িবেকেলর িদেক কােনা সময় িফরব। আমার জেন  আজ রাে
তামােক দার খুলেত হেব না।’ বেল একটু হাসল।

মিদনী ণকাল তার চােখ চাখ রেখ বলল–’িজ।’
সনৎ চেল গল। ায় সে  সে  বাইের থেক মকর  এল , মিদনীেক কড়া সুের

বলল–’ দার ব  কের দাও। রাে  কউ যিদ বাইের থেক এেস আমার খাঁজ কের , বলেব
আিম বািড় নই।’ উ েরর অেপ া না কের স ওপের চেল গল। মিদনী সদর দরজায়
িখল লাগাল।

তারপর বািড়র ওপর রাি র রহস ময় যবিনকা নেম এল।
পরিদন ভারেবলা মিদনী সদর দরজা খুলেত িগেয় দখল, কবাট ভজােনা আেছ

িক  িখল খালা। স ভু  কঁুচেক একটু ভাবল , তারপর কবাট একটু ফাঁক করল; বাইের
িনিখলেক দখা গল , স কাজ শষ কের িফরেছ। মিদনীর সে  চাখাে যুিখ হেতই স
হেস বলল–’ তামরা কাম  য়া হামারা কাম শষ য়া। এবার খুব ঘুমায়গা।’

িনিখল িনেজর ঘের চেল গল। মিদনী দরজা ফাঁক কের রাখল , কারণ দাতলায় িব
কাজ করেত আসেব। তারপর স কতার চা তির করার জেন  িসঁিড় ভেঙ ততলায় চলল।

িমিনটখােনক কাটেত না কাটেত িতনতলা থেক ীকে র তী  আতনাদ এল ,
তারপর ধাপ কের শ । িনিখল তার ঘের গােয়র জামা খুেল গি  খালবার উপ ম
করিছল , তী  চীৎকার েন সই অব ােতই ওপের ছুিটল। দাতলা থেকও সকেল বিরেয়
এেসিছল , সকেল ায় একসে  ততলায় িগেয় প ছল। তারপর বণীমাধেবর দােরর
সামেন ভয়াবহ দৃশ  দেখ থমেক দাঁিড়েয় পড়ল।

মঘরাজ িবছানার ওপর ঊ মুেখ পেড় আেছ , তার গলা এিদক থেক ওিদক পয
কাঁটা; বািলশ এবং িবছানার ওপর পু  হেয় র  জেমেছ। মিদনী তার পােয়র িদেক
অ ান হেয় লুিটেয় পেড়েছ।

িকছু ণ কা র মুখ িদেয় কথা সরল না , তারপর িনিখল চিচেয় উঠল–’মামা-মামা
বঁেচ আেছন তা?’

গায় ী, আরিত এবং িঝ ী কঁেদ উঠল , অজয় এবং গ াধর মূিতর মত দাঁিড়েয়
রইল; কা র যন নড়বার শি  নই। িনিখল তখন মঘরাজেক িডিঙেয় ব  দাের ঠলা
িদল। দার খুেল গল; খালা দার িদেয় দখা গল , বণীমাধব খােটর ওপর েয় আেছন ,
তাঁর গলায় নীেচ গাঢ় রে র চাপ জমা হেয় আেছ। মঘরাজেক যভােব য-অ  িদেয় গলা
কাটা হেয়েছ বণীমাধবেক িঠক সইভােব সই অ  িদেয় হত া করা হেয়েছ।

কা ার একটা কলেরাল উঠল। িনিখল িণেকর জন  জড়বৎ দাঁিড়েয় থেক ঘেরর
মেধ  ছুেট িগেয় টিলেফান তুেল িনল। থেম িনেজর সংবাদপে র অিপেস ফান করল ,
তারপর থানায়।

িতন
ব ামেকশ ঘটনা েল প েছ দখল , সদর দরজায় পুিলস পাহারা। কনে বল

ব ামেকশেক দেখ স ালুট করল , বলল–’ই েপ র সােহব নীেচর তলায় বসবার ঘের
আেছন।’



শ  িয়ং েম ই েপ র রাখাল সরকার এবং দু’জন সাব-ই েপ র উপি ত
িছেলন; মধ  টিবল িঘের একটা ফাইল িনেয় আেলাচনা হি ল। ব ামেকশ েবশ করেতই
রাখালবাবু তার কােছ এেস দাঁড়ােলন , ক ণ হেস বলেলন—’জিড়েয় পেড়িছ ব ামেকশদা।
বণীসংহার নামটা আপিন িঠকই িদেয়েছন। বণীসংহার শে র আসল মােন েনিছ খাঁপা
বাঁধা; মেয়রা থেম চুেলর িবনুিন কের , তারপর িবনুিন জিড়েয় খাঁপা বাঁেধ। এ ব াপারও
অেনকটা সই রকম; এমন জিটল কুিটল তার বাঁধুিন য বণীসংহার উে াচন করা দু র
হেয় দাঁিড়েয়েছ। খুেনর মািটভ পির ার বাঝা যাে  , সে হভাজন লােকর সংখ াও
পাঁচজেনর মেধ  সীমাব ; তবু িঠক কান লাকিট এ কাজ কেরেছ তা ধরা যাে  না।’

‘এেসা , বসা যাক।।’ দু’জেন দুেটা চয়াের ঘঁষােঘিষ হেয় বসেলন-‘এবার বেল।’
রাখালবাবু কাল থেক যসব তথ  সং হ কেরিছেলন তা ব ামেকশেক শানােলন ,

ে া েরর িভতর িদেয়ও কেয়কিট তথ  কাশ পল। ব ামেকশ বলল–’ মািটভ িক?’
‘বুেড়ার অগাধ টাকা। ছেল এবং মেয়েক মাসহারা িদত , িক  তােত তােদর মন

উঠত না। ডা ার অিবনাশ সন সে হ কেরন , মেয় এবং পু বধূ িবষা  খাবার খাইেয়
বুেড়ােক মারবার চ া করিছল। তা যিদ হয় তাহেল ছেল এবং জামাইেয়র মেধ  ষড়
আেছ। যা িদনকাল পেড়েছ িকছুই অস ব নয়।’

‘ মঘরাজেক মারবার উে শ  িক?’
‘ মঘরাজ রাে  বণীমাধেবর দােরর সামেন িবছানা পেত েতা। দার ভজােনা

থাকত , যােত বণীমাধব ডাকেলই স ঘের ঢুকেত পাের। সুতরাং তােক বধ না কের ঘের
ঢাকা যায় না। তােক িডিঙেয় ঘের ঢুকেত গেল স জেগ উঠেব। তাই তােক আেগ মারা
দরকার হেয়িছল।’

‘মারণা টা পাওয়া যায়িন?’
‘না। তেব ময়না তদ  থেক জানা গেছ য , অ টা খুব ধারােলা িছল। একই অ

িদেয় দু’জনেক মেরেছ। অে র এক টােন গলা দুফাঁিক হেয় গেছ।’
‘হত ার সময়টা জানা গেছ?’
‘ ু লভােব রাি  বােরাটা থেক িতনেটর মেধ । ‘
‘ ঁ। সে হভাজন পাঁচজন কারা?’
‘অজয় ও তার ী আরিত , গায় ী ও তার ামী গ াধর। এবং অজেয়র ছেল

মকর । মকর েক মঘরাজ একিদন বণীমাধেবর কুেম চড় মেরিছল। িঝ ীেক বাদ
দওয়া যায় , স ছেলমানুষ , তার কােনা মািটভ নই।’

‘মকর  ছেলটা কের িক?’
‘পিলিটে র জুগ কের। কেলেজ নাম লখােনা আেছ , এই পয । স-রে  আ াজ

ন’টার সময় বািড়েত এেসিছল , তারপর রাে ই কখন বিরেয় গেছ। কউ জােন না। সই
য পািলেয়েছ আর িফের আেসিন। তার নােম িলয়া জাির কেরিছ।’

‘বািড়েত এখন ক ক আেছ?’
‘অজয় আরিত গ াধর গায় ী িঝ ী িনিখল রায় সনৎ গা ুলী আর মঘরােজর িবধবা

মিদনী। অজেয়র মেয় লা িণ স-রাে  তার নােচর মা ােরর সে  িসেনমা দখেত
িগেয়িছল , আর িফের আেসিন। িনিখল আর সনৎ রাে  কােজ বিরেয়িছল , তারা পরিদন
িফের এেসেছ। যারা বািড়েত আেছ তােদর বাইের যাওয়া ব  কের িদেয়িছ।’

‘সকেলর আঙুেলর ছাপ িনেয়ছ িন য়।’
‘তা িনেয়িছ।’
‘খানাত াশ কের িকছু পেল?’
‘সে হজনক িকছু পাইিন।’



‘ বশ; এবার জবানব ীর নিথটা দিখ।’
‘এই য!’ রাখালবাবু টিবল থেক ফাইল তুেল িনেয় ব ামেকশেক িদেলন। এই

সময় সদর দরজায় কনে বল এেস জানাল য , সিলিসটার সুধাং  বাগচী নােম এক
ভ েলাক দখা করেত চান। রাখালবাবু বলেলন—’িনেয় এেসা।’

সুধাং বাবু ঘের েবশ করেলন , হােত পাট করা খবেরর কাগজ। রাখালবাবুর পােন
চেয় বলেলন—’আিম বণীমাধববাবুর সিলিসটার। আজ খবেরর কাগজ খুেলই দখলাম—‘

‘বসুন।’
সুধাং বাবু একিট চয়াের বসেলন। রাখালবাবু তাঁর সামেন দাঁড়ােলন , ব ামেকশও

এিগেয় এেস দাঁড়াল।
রাখালবাবু  করেলন–’ বণীমাধববাবুর সে  কেব আপনার শষ দখা হেয়িছল?’
সুধাং বাবু বলেলন-‘পর । আমরা অেনকিদন ধের তাঁর বষিয়ক কাজকম

দখােশানা কের আসিছ। পর  িতিন আমােক ফান কের জানােলন য , িতিন উইল করেত
চান। আিম িবেকলেবলা এেস তাঁর সে  দখা কেরিছলাম। উইেল িক িক শত থাকেব িতিন
আমােক জািনেয়িছেলন। আিম উইল তির কের আজ তাঁেক দিলল দিখেয় সিহ-দ খত
কিরেয় নব বেল সব িঠক কের রেখিছলাম , তারপর আজ সকােল কাগজ খুেল এই সংবাদ
পলাম।’

রাখালবাবু চিকেত একবার ব ামেকেশর পােন চেয় বলেলন–’উইেল িক িক শত
আেছ আমােদর বলেত বাধা আেছ িক?’

সুধাং বাবু বলেলন—’অন  সময় বাধা িন য় থাকত , িক  বতমান অব ায় বাধা
নই। বরং আপনােদর সুিবধা হেত পাের।’

িতিন উইেলর শত িল শানােলন; অপঘােত মৃতু  হেল সম  স ি  কলকাতা
িব িবদ ালয় পােব স কথাও উে খ করেলন।

বলা এগারটা নাগাদ িতিন উঠেলন , বেল গেলন—’যিদ আমার কাছ থেক আেরা
িকছু জানেত চান িকংবা উইল পেড় দখেত চান , আমার অিফেস খবর দেবন।’

িতিন চেল যাবার পর রাখালবাবু বলেলন—’ মািটভ আেরা পাকা হেলা। বুেড়ােক আর
দুিদন বাঁচেত িদেলই এত বড় স ি টা বহাত হেয় যত।’

ব ামেকশ বলল-’ ঁ। আিম এবার উিঠব। িক  আেগ বণীমাধেবর ঘরটা দেখ যেত
চাই?

‘চলুন।’
দাতলার িসঁিড়র মাথায় একজন কনে বল। ততলায় বণীমাধেবর দরজায় তালা

লাগােনা , উপর  একজন কনে বল টুেল বেস পাহারািদে । মঘরােজর র া  িবছানা
পরী ার জন  ানা িরত হেয়েছ।

রাখালবাবু পেকট থেক চািব বর কের তালা খুলেলন , দু’জেন ঘের েবশ
করেলন। ঘেরর মাঝখােন খােটর ওপর িবছানা নই , আর সব যমন িছল তমিন আেছ।
ব ামেকশ দােরর কােছ দাঁিড়েয় একবার চািরিদেক চাখ ফরাল , তারপর অ ু ট ের
বলল—’ তামরা অবশ  সবই দেখছ , তবু—‘

রাখালবাবু ঘাড় নাড়েলন–’অিধক  ন দাষায়।’
‘ লাহার িস ুেকর গােয় লাগােনা িছল।‘
িস ুেকর মেধ  িতনখানা একেশা টাকার নাট িছল , পাঁচ টাকা দশ টাকার নাট বা

খুচেরা টাকা পয়সা একটাও িছল না। মেন হয় খুনী িস ুক খুেল টাকা পয়সা িনেয়েছ িক
ধরা পড়ার ভেয় ন রী নাট নয়িন।’

‘ ঁ। িস ুেক আর কী িছল?’



‘িকছু দিললপ  , িকছু রিসদ , ব াে র খাতা ও চকবুক। দুেটা ব াে  টাকা আেছ ,
সাকুেল  ায় চি শ হাজার। তাছাড়া শয়ার সািটিফেকট ও fixed deposit আেছ আ াজ
এগােরা লাখ টাকার। মালদার লাক িছেলন। ছেল আর মেয়েক সােড় সাত শা টাকা
িহেসেব মাস হারা িদেতন। তাঁর িনেজর খরচ িছল সাত শা টাকা , মঘরাজেক মাইেন
িদেতন আড়াই শা টাকা। চকবুেকর counter foil থেক এইসব খবর জানা যায়।’

‘িস ু েকর িভতের িক বাইের বণীমাধব ছাড়া অন  কা র আঙুেলর ছাপ আেছ?’
‘কা র আঙুেলর ছাপ নই , এেকবাের লপা- পাছা।’
‘হ াঁ, আততায়ী লাকিট হাঁিশয়ার।’ ব ামেকশ িস ুক খুলল না , ি েজর সামেন িগেয়

দাঁড়াল–’ি েজ কা র আঙুেলর ছাপ িছল?’
‘িছল। বণীমাধব , মঘরাজ এবং মিদনী-িতনজেনর আঙুেলর ছাপ িছল। আর কা র

ছাপ পাওয়া যায়িন।’
হাতল ধের ব ামেকশ ি জ খুলল , িভতের আেলা েল উঠল; ি জ চালু আেছ।

িভতের নানা জােতর ফলমূল। সাির সাির িডম , মাছ , মাংস , দুেধর বাতল রেয়েছ।
ব ামেকশ আবার দার ব  কের িদল।

ঘেরর িপছন িদেকর দয়ােল একটা ল া ধরেনর আয়না। টাঙােনা িছল , তার নীেচ
তােকর ওপর িচ নী বু শ চুেলর তল ও দািড় কামাবার সর াম। দািড় কামাবার
সর ােমর িবেশষ  এই য , ু রিট সফিট রজর নয় , সােবক কােলর ভাঁজ-করা ল া ু র।
ব ামেকশ স পেণ খাপসু  ু র তুেল িনেয় বলল—’ ু রটা বর কের দেখিছ নািক?’

রাখালবাবু চ ু  একটু িব ািরত করেলন , বলেলন—’না। বণীমাধব িনেজর হােত
দািড় কামােতন না , মঘরাজ রাজ সকােল দািড় কািমেয় িদত।’

ব ামেকশ সাবধােন ু রিট খাপ থেক বর কের দু’ আঙুেল ধের জানালার কােছ
িনেয় িগেয় উলট-পালেট দখেত লাগল। তারপর িবি ত ের বলল—’আ য!’

ব ামেকশ ু রিট তাঁর হােত িদেয় বলল—’ দখ , কাথাও আঙুেলর ছাপ নই।’
ু র িনেয় রাখালবাবু পু ানুপু  পরী া করেলন , তারপর ু র ব ামেকশেক ফরত

িদেয় তার মুেখর পােন চাইেলন; দু’জেনর চাখ বশ িকছু ণ পর র আব  হেয় রইল।
তারপর ব ামেকশ ু রিট খােপর মেধ  পুের িনেজর পেকেট রাখল , বলল—’এটা আিম িনেয়
যাি ।’

‘িক করেবন?’
‘দািড় কামাব।’
ততলার অন  ঘর দু’িটেত দশনীয় িকছু িছল না। তবু ব ামেকশ ঘর দু’িটেত ঘুের

িফের দখল; তারপর নীেচর তলায় নেম এেস রাখালবাবুেক বলল–’আিম এখন চললাম।
িবেকলেবলা আবার আসব। জবানব ীর ফাইলটা দাও , বািড় িগেয় পড়ব।’

রাখালবাবু বলেলন—’আমােক একবার থানায় যেত হেব , চলুন আপনােক নািমেয়
িদেয় যাই। িক রকম মেন হে ?’

ব ামেকশ মুচিক হেস বলল–’ ু রস  ধারা িনিশতা দুরত য়া—’
রাখালবাবু জবানব ীর ফাইল ব ামেকশেক িদেলন , তােক িনেয় পুিলস ভ ােন চেল

গেলন। দু’জন সাব-ই েপ র , এবং কেয়কজন িন তর কমচারী বািড়েত মাতােয়ন রইল।
িবেকল িতনেটর সময় ব ামেকশ িফের এল। রাখালবাবু আেগই িফেরিছেলন , তাঁেক

ু র আর জবানব ীর নিথ ফরত িদেয় ব ামেকশ একটা চয়াের বসল। রাখালবাবু 
করেলন– কমন দািড় কামােলন?’’

ব ামেকশ মাথা নেড় বলল–’ভাল নয়।’
‘আর জবানব ী?’



‘ মিদনীর জবানব ী সবেচেয় তথ পূণ। তােক আেরা িকছু  করেত চাই।’
‘ বশ তা , তােক ডেক পাঠাি । স িনেজর ঘেরই আেছ।’
িক  মিদনীেক ডেক পাঠাবার আেগই দু’জন সাদা পাশােকর পুিলস কমচারী

মকর েক িনেয় ঘের ঢুকাল। মকর র কাপড়-জামা িছঁেড় গেছ , গােয় মুেখ ধুেলাবািল ,
চাখ জবাফুেলর মত লাল। বশ বাঝা যায় স ায় িবনা যুে  পুিলেসর হােত ধরা
দয়িন। একজন সাদা পুিলস বলল–’মকর  চ বতীেক ধেরিছ। স ার।’

রাখালবাবু মকর র আপাদম ক িনরী ণ কের বলেলন-ইিনই মকর  চ বতী!
কাথায় ধরেল?’

‘ ঘাড়েদৗেড়র মােঠ। রস খলিছল স ার। পেকেট অেনক টাকা িছল। এই য।’
এক তাড়া পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নাট। রাখালবাবু েন দখেলন , প েন দু’ শা

টাকা। িতিন মক েক িজ াসাবাদ আর  করেলন– তামার নাম মকর  চ বতী?’
মক  র রাঙা চােখ চেয় রইল , উ র িদল না। রাখালবাবু আবার  করেলন

—’তুিম প েন দু’ শা টাকা কাথায় পেল?’
উ ত উ র হেলা–’বলব না।’
‘ য-রাে  তামার ঠাকুরদা খুন হন স-রাে  ন’টার সময় তুিম বািড় এেসিছেল ,

তারপর শষরাে  চুিপচুিপ দার খুেল বিরেয় িগেয়িছেল–’
‘িমেছ কথা। মিদনী িমেছ কথা বেলেছ।’
‘ মিদনী বেলেছ জানেল িক কের?’
মকর  , অধর দংশন করল , উ র িদল না। রাখালবাবু আবার  করেলন–’কত

রাে  বািড় থেক বিরেয় িগেয়িছেল?’
‘বলব না।’
‘তারপর আর বািড় িফের আসিন কন?’
রাখালবাবু তার খুব কােছ এেস বলেলন—’একিদন বণীমাধববাবুর কুেম মঘরাজ

তামার কান ধের গােল চড় মেরিছল , গলাধা া িদেয় ঘর থেক বার কের িদেয়িছল।’
‘িমেছ কথা।’
‘বািড়সু  লাক িমেছ কথা বলেছ?
‘হ াঁ।‘
রাখালবাবু িফের এেস ব ামেকেশর পােশ বসেলন , গলা খােটা কের বলেলন–এটােক

িনেয় কী করা যায় বলুন দিখ?’
ব ামেকশও নীচু গলায় বলল—’যুগধেমর নমুনা। ওেক বািড়েতই আটক রাখ।’
‘তাই কির।’ রাখালবাবু উেঠ িগেয় মকর েক কড়া সুেড় বলেলন—’যাও , দাতলায়

িনেজর ঘের থােকা িগেয়। বািড় থেক ব বার চ া কােরা না , চ া করেল হাজেত িগেয়
লাপিস খেত হেব। যাও।’

সাদা পাশােকর পুিলস দু’জন মকর েক দাতলায় প েছ িদেয় চেল গল।
রাখালবাবু বলেলন–’ মিদনীেক ডেক পাঠাই?’

ব ামেকশ উেঠ দাঁিড়েয় বলল-না , চল আমরাই তার ঘের যাই। এখােন অেনক
বাধািব ।’

মিদনীর দাের টাকা িদেয় ঘের ঢুকেতই দখা গল মিদনী মেঝয় মাদুর পেত
েয় আেছ। ব ামেকশ ও রাখালবাবুেক দেখ স উেঠ বসল। তার পরেন ধূসর রেঙর

একটা শািড় , কপােল িসঁদুর নই , হােত গলায় কােন গয়না নই। মুেখর ভাব একটু ফুেলা
ফুেলা; শােকর িচ  এখেনা মুখ থেক মুেছ যায়িন , িক  শােকর অধীরতা দূর হেয়েছ। স
আে  আে  উেঠ দাঁিড়েয় ভরা চােখ দু’জেনর পােন চাইল।



রাখালবাবু সদয় কে  বলেলন—’ মিদনী , ইিন আমার ব ু । আিম তামােক যসব
 কেরিছ। তার ওপর ইিন আেরা দু-চারেট সওয়াল করেত চান।’

মিদনী ভা া-ভা া গলায় বলল—’িজ।’
ব ামেকশ একদৃে  মিদনীর মুেখর পােন চেয় িছল , আেরা িকছু ণ চেয় থেক

বলল–’কতিদন আেগ মঘরােজর সে  তামার িবেয় হেয়িছল?’
মিদনী অ ু ট কে  বলল–’পাঁচ বছর আেগ।’
‘তুিমই তার থম ী?’
‘িজ , না। আেগ একজন িছল , স মারা গেছ।’
‘ ঁ।’ ব ামেকশ ঘেরর চািরিদেক চাইল। ঘের ফািনচােরর মেধ  একটা ত েপাশ ,

একটা কােঠর আলমাির এবং একটা খাড়া আলনা। ত েপােশর তলায় গাটা দুই বড়
তার  দখা যাে । বাইেরর িদেকর জানালার পটার ওপর একটা কােঠর চ াপটা বা ।
পি মা মেয়রা সাধেনর জেন  এই ধরেনর বা  ব বহার কের; বাে র মেধ  িসঁদুর
কােটা িচ নী তল কাজল ভৃিত থােক , ডালা খুলেল ডালার গােয় আয়না বিরেয় পেড়।
সব িমিলেয় িনতা  মামুিল পািরেবশ।

ব ামেকশ এিদক-ওিদক তাকােত তাকােত িজে স করল—’বািড়র সকলেকই তুিম
চন। ক কমন মানুষ বলেত পার?

মিদনী একটু চুপ কের থেক হােতর নখ খঁুিটেত খঁুিটেত বলল—’বুঢ়া বাবা বড় ভাল
আদিম িছেলন , িদলদার লাক িছেলন। তাঁর ছেল আর দামাদও ভাল লাক। মেয় আর
পুত  আমােক পছ  কেরন না। িঝ ী িদিদ আর লা িণ িদিদ ভাির ভাল মেয়।’

‘আর মকর ?
মিদনী চিকেত চাখ তুেলই আবার নীচু করল—’উিন আমােক দখেত পােরন না।

ভাির কড়া জবান।’
‘ মঘরাজ তােক চড় মেরিছল তুিম জােনা?’
‘িজ হ াঁ, আিম তখন পােশর ঘের িছলুম।’
‘িনিখল আর সনৎ?’
‘িনিখলবাবু মজাদার লাক , খুব ঠা া তামাসা কেরন। আর সনৎবাবু গভীর মজােজর

মানুষ। িক  দু’জেনই খুব ভ ।’
‘আ া , ওকথা থাক। মঘরাজ সন দেলর িসপাহী িছল , তার িসপাহী-জীবন সং া

কাগজপ  িন য় তামার কােছ আেছ?’
‘িজ আেছ , তার বাে র মেধ  আেছ।’
‘আিম একবার কাগজপ েলা দখেত চাই।’
‘এই য বার কের িদি ।’
স িগেয় ত েপােশর তলা থেক একটা া  টেন বার করল , আচল থেক চািব

িনেয় হাঁটু গেড় বেস া  খুলেত লাগল। ব ামেকশ ইিতমেধ  ঘেরর এিদক-ওিদক
তাকােত তাকােত জানালার কােছ িগেয় দাঁড়াল। জানলার ওপর সাধেনর বা টা রাখা
আেছ। ব ামেকশ একটু ইত ত কের বাে র ডালা তুলল। বাে র মেধ  মেয়িল
সাধেনর ব  ও টুিকটুিক; আয়নার এক কােণ মিদনীর একিট ছিব আটা রেয়েছ।
পা কাড আধখানা করেল যত বড় হয় তত বড় ছিব; মিদনী খােটর ধাের বেস রেয়েছ।
িনতা াই ঘেরায়া ছিব , মিদনীর মুেখর াণেখালা হািসিট ব ামেকেশর গােয় কাঁটার মত
িবধল। মিদনীর বতমান চহারা দেখ ভাবা যায় না। স এমনভােব হাসেত পাের।
ব ামেকশ িনঃশে  বা  ব  করল।

মিদনী া  থেক কাগজপ  িনেয় যখন িফের এল তখন ব ামেকশ রাখালবাবুর



কােছ িফের এেস িন ের কথা বলেছ , মিদনীর হাত থেক কাগজপ  িনেয় স মন িদেয়
পড়ল। রাখালবাবুও সে  সে  পড়েলন। তারপর কাগজ মিদনীেক ফরত িদেয় ব ামেকশ
মিদনীেক বলল–’এ েলা য  কের রেখ দাও , হয়েতা পের দরকার হেব। চল রাখাল।’

ঘর থেক বিরেয় এেস রাখালবাবু ব ামেকেশর িদেক চাখ বঁিকেয় তাকােলন—’িক
মেন হেলা?’

ব ামেকশ বলল—’খুব ভাল। এবার বািড়র বািক লাক িলেকও এেক এেক দখেত
চাই। সবাই বািড়েত আেছ তা?’

‘সবাই আেছ , কবল অজেয়র মেয় লা িণ ছাড়া। য-রাে  খুন হয় , লা িণ সিদন
সে র সময় তার নােচর মা ােরর সে  পািলেয়েছ , এখেনা তার স ান পাইিন। অন  যারা
আেছ তােদর মেধ  আেগ কােক দখেত চান?

‘আমার কােনা প পাত নই। নীেচর তলা থেকই আর  করা যাক।’
িনিখেলর দাের রাখালবাবু টাকা িদেলন , িনিখল এেস দার খুেল দাঁড়াল। তার গােল

সাবােনর ফনা , হােত সফিট রজর; স ফনািয়ত হািস হাসল–’আসুন দােরাগাবাবু।’
রাখালবাবু ব ামেকশেক িনেয় ঘের েবশ করেলন ,  করেলন-িবেকলেবলা দািড়

কামাে ন?’
িনিখল বলল–’আিম িনশাচর। িকনা তাই িবেকলেবলা দািড় কামাই। যারা িদেনর

বলা কাজ কের তারা সকালেবলা দািড় কামায়।’ তারপর স ব ের বলল–’দােরাগাবাব্ু ,
এক ঘ ার জন  আমােক ছেড় িদন , একবারিট অিফস ঘুের আিস। মাইির বলিছ পালাব
না। িব াস না হয় দু’জন পয়াদা আমার সে  িদন।’

রাখালবাবু হেস বলেলন–’অিফেস যাবার জেন  এত ব  কন? বশ তা আেছন।’
িনিখল বলল–’না দােরাগাবাব্ু , বশ নই। কােজর নশা আমােক অিফেসর িদেক

টানেছ , রাি ের ঘুেমােত পাির না। তা ছাড়া—’
‘তা ছাড়া আবার িক?’
িনিখল একটু সল ভােব বলল–’অিফেস অেনক েলা আইবুেড়া মেয় কাজ কের ,

তােদর মেধ  একটােক আিম খঁুজিছ , পেলই তােক িবেয় করব।’
‘ব াপারটা কমন যন রহস ময় ঠকেছ।’
‘ ঠকেবই তা। ঘার রহস ময় ব াপার।’
‘ ঘার রহস ময় যিদ হয় তাহেল এঁর শরণাপ  হান। ইিনই হেলন েব ামেকশ

ব ী।’
িনিখেলর গােল সাবােনর ফনা িকেয় ঝের ঝের পড়িছল , স কা  হ াঁ কের

ব ামেকেশর পােন তাকাল–’অ াঁ , আপিন সত াে ষী ব ামেকশ ব ী! এত ণ ল ই
কিরিন।’ সফিট রজরাসু  হাত জাড় কের বলল—’আমার রহস টা আপনােক ভদ
করেতই হেব ব ামেকশবাবু। নইেল আমার ােণর আশা নই।’

‘সব কথা খুেল বলুন।’
িনিখল তড়বড় কের এক িন ােস তার রহস  শানাল। েন ব ামেকশ বলল

—’িচিঠ েলা দিখ।‘
িনিখল িবছানার কােছ িগেয় বািলেশর তলা থেক কেয়কখানা খাম এেন

ব ামেকশেক িদল। ব ামেকশ খাম িল খুেল এেক এেক িচিঠ বার কের পড়ল , তারপর
আবার খােমর মেধ  পুের িনেজর পেকেট রাখল–’এ েলা আিম রাখলাম। দিখ যিদ স ান
পাই। আপিন আপাতত এই বািড়েতই থাকুন , আিম আপনার অিফেস খাঁজখবর নব। —
ভাল কথা , আপনার িবষিত আেছ?’

বষািত-ওয়াটার ফ? আেছ একটা। কন বলুন তা?’



‘ দিখ একবার।’
িনিখল সংল  বাথ েম িগেয় একটা পুরেনা খািক রেঙর িবষিত িনেয় এল।

ব ামেকশ সটা রাখালবাবুর হােত িদেয় বলল–’এটাও আমরা িনেয় চললাম। এটা আপিন
শষবার কেব ব বহার কেরেছন?’

িনিখল িকছুই বুঝেত পােরিন এমিনভােব মাথা চুলেক বলল–’গত িবষাকােল , মােন
পাঁচ ছয় মাস আেগ। আপিন য ভলিক লািগেয় িদেলন , ওয়াটার ফ থেক আমার-মােন
মেয়টার িঠকানা বার করেবন নািক?’

ব ামেকশ কবল মুখ িটেপ হাসল , বলল—’আপিন দখিছ সফিট রজর িদেয় দািড়
কামান।‘

‘তেব িক িদেয় দািড় কামাব?’
‘িঠক কথা। আপিন যখন দািড় কামােত আর  কেরেছন তখন সােবক ু েরর

রওয়াজ উেঠ গেছ!–আ া।’
ঘর থেক বিরেয় ব ামেকশ রাখালবাবুর পােন ব  কটা পাত করল। রাখালবাবু

অ িতভভােব বলেলন–’ খয়াল হয়িন। হওয়া উিচত িছল। য- লাক ছুির িকংবা ু র িদেয়
গলা কাটেত যাে  , স জােন গলা কাটেল চারিদেক র  উথেল পড়েব , িফনিক িদেয় র
ছুিটেব। তার িনেজর গােয়ও র  লাগেব। তাই স িবষিত িকংবা ওই রকম একটা িকছু
গােয় িদেয় খুন করেত যােব , যােত সহেজ র  ধুেয় ফলা যায়।’

এই সময় সদর দােরর কনে বল এেস একখানা পা কাড রাখালবাবুর হােত
িদেয় বলল–’িপওন িদেয় গল।’

রাখালবাবু িনি ধায় পা কাড পড়েলন। অজয় চ বতীর নােম িচিঠ , তািরখ আজ
সকােলর , িঠকনা টািলগ । িচিঠেত কেয়ক ছ  লখা আেছ–

চরেণষু মা ,
কাল রাি ের আমােদর িবেয় হেয়েছ। তামরা রাগ কােরা না। আমার র শা িড়

খুব ভােলা লাক। পর  রাে  আিম শা িড়র কােছ েয়িছলাম। দাদু অন  একজেনর সে
িবেয় িঠক কেরিছেলন তাই আমরা লুিকেয় িবেয় কেরিছ।

ণতা

লাবিণ

িচিঠেত চাখ বুিলেয় রাখালবাবু ব ামেকেশর হােত িচিঠ িদেলন, ব ামেকশ সটা
পেড় ফরত িদল। বলল–’ বাধহয় ঠাকুরদার মৃতু -সংবাদ পায়িন। যাক , িবেয় কেরেছ ভালই
কেরেছ , নইেল–’

িচিঠ পেকেট রেখ রাখালবাবু একজন সাব-ই েপ রেক ডাকেলন—’এই িবষিতটা
রােখা। আেরা বাধহয় জুটেব; সব েলা জড় হেল পরী ার জেন  পাঠােত হেব। এটােত
িটিকট সঁেট রাখ-িনিখল হালদার।’

তারপর িতিন স েতর দাের টাকা িদেলন। সনৎ এেস দার খুলল; তার হােত
একটা ইংেরিজ রহস  উপন াস পাতা ওলটােনা অব ায় রেয়েছ। রাখালবাবুেক দেখ
বলল–’ই েপ রবাব্ু , আমার িসগােরট ফুিরেয় গেছ , এক িটন আিনেয় দেবন? গা

াক।’
‘িন য়। টাকা িদন আিনেয় িদি ।’
সনৎ একটা দশ টাকার নাট পেকট থেক বার কের িদল। রাখালবাবু টাকা সাব-

ই েপ েরর হােত িদেয় বলেলন—’এক িটন গা  ক িসগােরট সামেনর দাকান থেক
আিনেয় দাও।’



িতিন ব ামেকশেক িনেয় ঘের েবশ করেলন। সনৎ বলল–’আর কতিদন ঘের ব
কের। রাখেবন? কাজকম আটেক রেয়েছ। তা ছাড়া মামা মারা যাবার পর তাঁর
উ রািধকারী এখােন আর থাকেত দেব না , মাথা গাঁজবার একটা জায়গা খঁুজেত হেব
তা।’

‘থাকেত দেব না িক কের জানেলন?’
‘আজ দুপুরেবলা গায় ীর ামী গ াধর এেসিছল , বলল-এবার পাতাতািড় গাটােত

হেব।’
‘তাই নািক!– বিশ িদন আপনােদর ক  দব না , দু’এক িদেনর মেধ  ছাড়া পােবন।

ইিন ব ামেকশ ব ী , খ াত সত াে ষী।’
সনৎ িনিল  চােখ ব ামেকেশর পােন চাইল , নীরস ের বলল–’নাম েনিছ , বই

পিড়িন। বাংলা রহস  কািহনী আিম পিড় না। —বসুন।’
ব ামেকেশর চাখ ঘেরর চািরিদেক ঘুের বড়াি ল , স অলসভােব বলল—’আপনার

িবষিত আেছ?’
সনৎ  তুেল একটু িব য় কাশ করল—’আেছ। এটা িবষাকাল নয়। তাই তুেল

রেখিছ। দখেত চান?’
‘হ াঁ।‘
সনৎ আলমাির খুেল একটা াি েকর মাড়ক বার করল। মাড়েকর মেধ  একিট

শৗিখন  িবষিত পাট করা রেয়েছ। রাখালবাবু সিট িনেয় মাড়ক থেক বার করেলন ,
তারপর ল া কের ঝুিলেয় দখেলন। দামী িবষিত , ায় নতুন। িতিন সিটেক পাট কের
আবার মাড়েকর মেধ  রেখ বলেলন—’এটা আিম িনেয় যাি  , দু’ িদন পের ফরত
পােবন। রিসদ িদি ।’

সনৎ অ স  উদাস কে  বলল–’রিসদ িক হেব! আপনােদরই রাজ  , যা ইে
ক ন।’

ব ামেকশ হঠাৎ  করল—’আপনার জবানব ীেত দখলাম য-রাে
বণীমাধববাবু খুন হন স-রে  আপিন বধমােন িগেয়িছেলন। কান েন িগেয়িছেলন?’

সনৎ বলল–’রাি  সােড় দশটার েন।’
‘পরিদন ভােরর েন না িগেয় রাি র েন গেলন কন?’
‘ ভােরর েন গেল িঠক সমেয় পৗছঁুেত পারতাম না। সকালেবলা মজিলশ িছল।’
‘বধমােন আপনার কােনা আ ানা আেছ?’
‘না , শেনর বি েত বেস রাত কািটেয়িছ।’
‘চােয়র েল িগেয় চা খেয়িছেলন িন য়?’
‘চা আিম খাই না।’
‘তাহেল আপিন য সােড় দশটার গািড়েত বধমান িগেয়িছেলন তার কােনা সা ী-

সাবুদ নই?’
সনেতর ভু  আবার উঁচু হেলা—’সা ী-সাবুেদর কী দরকার? আপনােদর িক সে হ

আিম মামােক খুন কেরিছ?’
ব ামেকশ একটু অ ত হেয় বলল—’তা নয়। িক  সকেলর স ে ই আমােদর

িনঃসংশয় হওয়া দরকার।’
সনৎ কেনা গলায় বলল–’মামােক খুন কের যােদর লাভ আেছ তােদর অ ািলবাই

খঁুজুন িগেয়। তােত কাজ হেব।’
‘তা বেট। চল রাখাল , এবার দাতলায় যাওয়া যাক।’
থেম িয়ং েম িগেয় রাখালবাবু সনেতর িবষিত সাব-ই েপ রেক সমপণ কের



বলেলন-িটিকট মােরা-সনৎ গা ু িল।’ তারপর ব ামেকশেক িনেয় দাতলায় উঠেলন।
অজয় সামেনর ঘের বেস সায়ি ক চা জলখাবার খাি ল , সশ  মুেখ উেঠ দাঁড়াল।

তার মু ক  অেশৗেচর বশ , মুেখ খাঁচা খাঁচা দািড় গিজেয়েছ। রাখালবাবু গ ীর মুেখ
আম-আপনার একখান িচিঠ এেসেছ।’ িতিন পা কাড পেকট থেক িনেয় অজয়েক
িদেলন।

ব ামেকশ িনিব  চােখ অজেয়র পােন চেয় িছল; স দখল িচিঠ পড়েত পড়েত
অজেয়র মুেখর ওপর িদেয় ত পর রায় িবিচ  ভােবর অিভব ি  খেল গল : আশ া-
িব য়- ি -উৎফু তা। তার মেধ  ি র আরামই বিশ। অজেয়র মত কৃিতর লােকর
পে  এটাই বাধহয় াভািবক; িবনা খরেচ িবনা ঝ ােট যিদ মেয়র িবেয় হেয় যায়
তাহেল আন  হবারই কথা।

িক  স যখন মুখ তুলল। তখন তার মুেখ একিট িবষ  ক ণ ভাব , তােত
র মে র আভাস পাওয়া যায়। স একিট গভীর দীঘ াস ত াগ করল–’ মেয়! দােরাগাবাব্ু ,
আমার একমা  মেয় পািলেয় িগেয় একজনেক িবেয় কেরেছ। আজকালকার ছেলেমেয়রা
বড় িন ু র , বড় াথপর , তারা বাপ-মােয়র কথা ভােব না। যাক , যা কেরেছ ভালই কেরেছ।
তবু যিদ জােতর মেধ  িবেয় করত। যাক , ভাল হেলই ভাল।’ স আবার নাটকীয় দীঘ াস
ফলল।

রাখালবাবু বাধকির অিভনেয়র পালা শষ করার জেন ই বলেলন-ইিন ব ামেকশ
ব ী। বাধহয় নাম েনেছন।’

অজয় তড়াক কের উেঠ দাঁিড়েয় চাখ িব ািরত কের চেয় রইল; তার ভাবভ ীেত
ভয় িকংবা িব য় িকংবা আন  কানটা কািশত হেলা িঠক বাঝা গল না। তারপর স
গদগদ ের বেল উঠল—’নাম িনিন! বেলন িক আপিন , নাম িনিন। আসুন আসুন , িক
সৗভাগ  আমার। ব ামেকশবাবু এেসেছন , এবার বাবার মৃতু  রহেস র একটা িকনারা হেব।’
স অ েরর দরজার িদেক িফের গলা চিড়েয় বলল–’ওেগা নছ , শীগিগর দু’ পয়ালা চা
িনেয় এেসা। —বসুন বসুন , আিম িনেজই দখিছ।’ স ত অ েরর িদেক অ িহত হেলা।

সমা ােরর আিতশয  দেখ ব ামেকশ রাখালবাবুর পােন মুখ িটেপ হাসল; দু’জেন
পাশাপািশ চয়াের উপিব  হেলন।

িকছু ণ পের অজয় িফের এল , তার িপছেন মাথায় আধ- ঘামটা িদেয় আরিত;
আরিতর হােত থালার ওপর দু’ পয়ালা চা এবং িব ু ট। তার মুখ ভেয় শীণ হেয় গেছ , স
থালািট ব ামেকেশর সামেন রেখই িফের যাি ল , অজয় বলল,–’ওিক , চেল যা  কন?
ব ামেকশবাবুর সে  কথা কও।’

আরিত থমেক দাঁিড়েয় ব ামেকেশর িদেক িফরল , িক  তার মুখ িদেয় কথা ব ল
না। ব ামেকশ তার অব া ল  কের সদয় কে  বলল–’না না , উিন কাজকম ক ন িগেয় ,
ওঁেক আমার িকছু িজে স করার নই।’

আরিত চেল গল। অজয় আমতা-আমতা কের বলল—’আমার ী বড় লাজুক , িক
আমরা দু’জেনই আপনার ভ —’ অজয় আেরা অেনক িকছু বলেত যাি ল , ব ামেকশ বাধা
িদেয় বলল–’আপনার ছেল মক  বািড়েতই আেছ তা?’

অজয় চিকত হেয় বলল–’আেছ বিক। তােক ডাকব?’
ব ামেকশ বলল–’ডাকবার বাধহয় দরকার হেব না। স কেলেজ পেড় , িবষাকােল

িন য় তার িবষিত দরকার হয়। তার িবষিতটা একবার দখেত চাই।’
অজয় একটু িচ া কের বলল–’বছর দেড়ক আেগ তােক একটা ওয়াটার ফ িকেন

িদেয়িছলাম। আেছ িন য় , আিম দখিছ।’
অজয় অ েরর িদেক চেল গল। ব ামেকশ ও রাখালবাবু চােয়র পয়ালা তুেল



িনেলন। িমিনট পাঁেচক পের অজয় িফের এেস িবমষ মুেখ বলল—’ওয়াটার ফটা খঁুেজ
পলাম না। মকর েক িজে স করলাম , স বলল—জািন না।’

ব ামেকশ চােয়র পয়ালা রেখ মুখ মুছেত মুছেত বলল–’আপনার িনেজর
ওয়াটার ফ আেছ?’

‘আেছ। এেন দব?’
‘আপনার ীর এবং মেয়র ওয়াটার ফ?’
‘ মেয়েদর জেন  একটাই মেয়িল ওয়াটার ফ আেছ।’
‘দয়া কের ও দুেটা এেন িদন , আমরা িনেয় যাব। দু’চার িদেনর মেধ ই ফরত

পােবন।’
‘িনেয় যােবন , বশ তা , তা এেন িদি ।’
অজয় অ ের িগেয় দুহােত দু’িট ওয়াটার ফ ঝুিলেয় িনেয় িফের এল। রাখালবাবু স

দু’িট পাট কের বগেল িনেলন , বলেলন—’আ া , আজ উিঠ। চােয়র জেন  ধন বাদ।’
অজয় কচুমাচু হেয় ব ামেকশেক বলল–’চলেলন? একটা অনুেরাধ িছল সাহস কের

বলেত পারিছ না
‘িক অনুেরাধ?’
‘আপনার একটা ফেটা তুলব। আমার ক ােমরা আেছ , যিদ অনুমিত কেরন একটা

তুেল িনই। আপনার ছিব এনলাজ কের ঘের টািঙেয় রাখব।’
ব ামেকশ হেস উঠল—’ফেটা তুলেবন। তা-আপি  িক। আমার ছিব এনলাজ কের

ঘের টািঙেয় রাখার আ হ আজ পয  কােরা দখা যায়িন।’
অজয় ত িগেয় ক ােমরা িনেয় এল। সাধারণ ব -ক ােমরা। স বলেল–’এখেনা

যেথ  আেলা আেছ। আপিন জানালার কােছ দাঁড়ান , আিম ছিব তুেল িনি ।’
ব ামেকশ জানলার পােশ পড়  আেলায় দাঁড়াল। ক ােমরায় ি ক কের শ  হেলা।
‘ধন বাদ! ধন বাদ! অেশষ ধন বাদ!’ নেত নেত ব ামেকশ রাখালবাবুেক িনেয়

বাইের এেস দাঁড়াল।
বাইের এেস দু’জেনর িকছু ণ িন ের কথা হেলা; তারপর ব ামেকশ িবষিত দুেটা

িনেয় নীেচ নেম গল , রাখালবাবু ততলায় উেঠ গেলন। ওপের কনে বল টুেলর ওপর
বেসিছল , উেঠ দাঁড়াল।

চািব িদেয় ঘেরর দার খুেল রাখালবাবু ঘের েবশ করেলন , কেয়কবার এিদক
ওিদক ঘুরেলন। তারপর দােরর বাইের িফের এেস দখেলন , মিদনী া ভােব িসঁিড় িদেয়
উেঠ আসেছ। িতিন এিগেয় িগেয় বলে ন—’ মিদনী , তামােক কেয়কটা কথা িজে স করা
হয়িন তাই ডেকিছ।’

মিদনী ব ায়ত িব ল চােখ চাইল , তারপর চােখর ওপর আচল চাপা িদল।
রাখালবাবু বলেলন-িবেলা দিখ সিদন সকােল তুিম যখন তামার ামীর মৃতেদহ থম
দখেল তখন স িক িচৎ হেয় েয়িছল?’

অব  উ র এল–’িজ , হাঁ।’
রাখালবাবু তাড়াতািড় বলেলন—’আ া আ া , ও কথা থাক। এবার একবার ঘেরর

মেধ  এেসা।’
মিদনী চােখর জল মুেছ থমথেম মুখ িনেয় ঘেরর মেধ  এল। রাখালবাবু চািরিদেক

হাত ঘুিরেয় বলেলন-‘ঘরটা ভাল কের দখা। তুিম আেগ অেনকবার দেখিছ। কাথাও
কােনা তফাত বুঝেত পারছ?’

মিদনী বলল–’খােটর ওপর িবছানা নই।’
‘তাছাড়া আর িকছু?’



মিদনী চািরিদেক দৃি  িফিরেয় মাথা নাড়ল—’আর কােনা তফাত বুঝেত পারিছ না।’
‘ ঁ। আ া হেয়েছ , এবার নীেচ চল।’
মিদনীেক িনেয় রাখালবাবু নীেচ নেম গেলন। মিদনী িনেজর ঘের চেল গল।

রাখালবাবু িয়ং েম েবশ কের দখেলন ব ামেকশ একটা চয়াের অ  এিলেয় িদেয়
িসগােরট টানেছ। দু’জেনর চাখােচািখ হেলা। ব ামেকশ বাঁকা হেস ঊ িদেক ধাঁয়া
ছাড়ল , তারপর খাড়া হেয় বেস বলল–’ ভকায সুচা েপ স  হেয়েছ। রাখাল , এবার
আিম বািড় িফরব। তামার কতদূর?’

রাখাল বলেলন–‘গ াধর ঘাষালেক দশন করেবন না?’
‘ওেহা তাই তা , গ াধরেক দশন করা হেলা না। আজ থাক , সে  হেয় গেছ , িতিন

হয়েতা ভুমানে  আেছন। কাল সকােল তাঁেক দশন করা যােব।’ ব ামেকশ উেঠ দাঁড়াল ,
পেকট থেক িনিখেলর িচিঠ িল িনেয় রাখালবাবুর হােত িদেয় বলল–’এ েলােত মেয়িল
আঙুেলর ছাপ আেছ িকনা পরী া কের দেখা। আজ চিল।’

‘চলুন , আিমও যাই। িবষিত েলা পরী া করেত হেব।’
 
পরিদন বলা ন’টার সময় ব ামেকশ বণীমাধেবর বািড়েত িগেয় দখল , রাখালবাবু

সদর বারা ায় দাঁিড়েয় িনিখল এবং সানেতর সে  কথা বলেছন। ব ামেকশ যেতই িতিন
বলেলন—’ েনেছন ব ামেকশদা , মিদনীর ঘর থেক একটা বা  চুির গেছ , টয়েলেটর
বা ।’

ব ামেকশ ভু  উঁচু কের বলল-টয়েলট-ব । স িক , িক কের চুির গল?’
‘তা িঠক বলেত পারিছ না। তেব কাল সে েবলা মিদনীেক আিম ততলায়

ডেকিছলাম, ওর ঘর খালা িছল, সই সময় হয়েতা কউ সিরেয়েছ। তাই এেদর িজে স
করিছলাম। এরা িকছু জােনন িকনা। ’

সনৎ বলল—’আিম িক কের জানব বলুন। মিদনীর ঘেরর মেধ  কখেনা পদাপণ
কিরিন, কাথায় কী আেছ কােখেক জানব?

িনিখল বলল—’ দাহাই দােরাগীবাবু, আিম টয়েলট-ব  চুির কিরিন। আমার ঘের চুল
বঁেধ িটপ পরার মানুষ নই।’

ব ামেকশ রাখালবাবুেক  করল—’মকর েক জরা কেরিছেল?’
‘কেরিছলাম। তােদর াট আবার খানাত াশ কেরিছলাম, িক  িকছু পাওয়া গল

না।’
‘এেদর ঘর?’
‘এইবার করব।’ রাখালবাবু একজন জমাদারেক এবং সাব-ই েপ রেদর ডেক

বলেলন—’ তামরা এঁেদর ঘর দুেটা আবার ভাল কের খানাত াশ কর, মিদনীর চুল বাঁধার
বা টা পাও িকনা দখা। আমরা দাতলায় গ াধর বাবুর ােট যাি ।’

সনৎ অ স  মুেখ বলল-‘ক ন ক ন, যত ইে  খানাত াশ ক ন, িক  আমার
দামী ক ােমরা েলা ভাঙেবন না। ‘

ব ামেকশেক িনেয় রাখালবাবু ওপের উেঠ গেলন।
দাতলায় উেঠ তাঁরা দখেলন বারা ার অপর াে  গ াধেরর ােট সদর দরজা

খুেল তার মেয় িঝ ী বিরেয় এল, দরজা ভিজেয় িদেয় দু’পা এেস তােদর দেখ
সংকুিচতভােব দাঁিড়েয় পড়ল। রাখালবাবু তার কােছ এেস ব ামেকশেক বলেলন—’এর নাম
িঝ ী, গ াধরবাবুর মেয়। —তুিম কাথায় যাি েল?’

িঝ ী সল  অ ু ট ের বলল—’মামীমা ডেক পািঠেয়েছন।’
ব ামেকশ িঝ ীর সংেকাচন  কমনীয় মুেখর পােন চেয় হাসল—’আমােদর দেখ



এত ল া িকেসর? আমরা বাঘ-ভালুক নয়, কামেড় দব না।’
িঝ ী একটু হেস চাখ তুলল। ব ামেকশ দখল চাখ দুিট সু র এবং বুি দী ।

রাখালবাবু পিরচয় িদেলন—’ইিনই বামেকশ ব ী।’
িঝ ীর চােখ উৎসুক আেলা ফুেট উঠল, তারপর আে  আে  তার মুেখর ওপর

অ ণাভা ছিড়েয় পড়ল। স পাশ কািটেয় চেল যাবার চ া করেছ দেখ ব ামেকশ বলল
—’িঝ ী, একটু দাঁড়াও, তামার কােছ িকছু জানবার আেছ।’

িঝ ী দাঁড়াল, িক  ব ামেকেশর িদক থেক চাখ িফিরেয় রইল। ব ামেকশ 
করল—‘লাবিণর সে  তামার খুব ভাব িছল?

একটু ি ধার পর িঝ ী ঘাড় নাড়ল। ‘ স তামােক িনেজর মেনর কথা বলত, তুিম
তােক িনেজর মেনর কথা বলেত। কমন?’

িঝ ী উ র িদল না, সতকভােব অেপ া কের রইল।
‘লা িণ িন য় তামােক বেলিছল। স তার নােচর মা ার পরাগ লাহােক

ভালবােস।’ িঝ ী ঘাড় নীচু কের আ ু ট ের বলল—’বেলিছল।’
‘ স পািলেয় িগেয় পরাগেক িবেয় করেব বেলিছল? িঝ ী উৎফু  চাখ তুলল

—‘লাবিণ ওেক িবেয় কেরেছ!’
‘হ াঁ। তুিম দখিছ জানেত না।’
‘না।‘
‘িক  জানেত পের খুব খুিশ হেয়ছ।’
িঝ ী হেস ফলল।
িঝ ীেক ছেড় গ াধেরর দােরর িদেক যেত যেত রাখালবাবু খােটা গলায় বলেলন

—’আপনার মন িবিচ  কুিটল পেথ চেলেছ, িক  আিম বুঝেত পেরিছ।’
ব ামেকশ মৃদু হাসল। রাখালবাবু গ াধেরর দাের টাকা িদেলন। সে  সে  িভতর

থেক কড়া আওয়াজ এল—’ ক? ভতের এেসা।’
দু’জেন ঘের েবশ করেলন। ঘেরর মাঝখােন গাল টিবল , তার সামেন চয়াের

বেস গ াধর তাস িনেয় সিলেটয়ার খলিছল , রাখালবাবুর িদেক িবর  চােখ চেয় বলল
—’আবার িক চাই?’

গ াধেরর ভাবভ ী এখন অন রকম। িনেজর টাকাকিড় উিড়েয় েরর গল হ হবার
পর স ক েপর মত হাত-পা িটেয় িনেয়িছল , িক  েরর মৃতু র পর হােলর আইন
অনুযায়ী স অেধক রাজ  পােব এই অিনবায স াবনার ফেল স আবার িনজ মূিত ধারণ
কেরেছ , তার আচার-আচরেণ বেনদী বড় মানুেষর ম াগত আ িরতা আবার ফুেট
উেঠেছ।

তার কথা বলার ভ ীেত ব ামেকেশর মুখ শ  হেয় উেঠিছল , তারপর রাখালবাবু
যখন বলেলন-ইিন আমার সহকারী েব ামেকশ ব ী। তখন গ াধর উ তকে  বেল উঠল
—’তােত কী হেয়েছ? So what?’

ব ামেকেশর দৃি  খর হেয় উঠল , স গ াধেরর মুেখামুিখ চয়াের বেস
বলল–’আপনার নাম গ াধর ঘাষাল , কেয়ক বছর আেগ আপিন রস- কােসর এক জিকেক
ঘুষ খাওয়াবার চ া করার জেন  আইেনর হােত পেড়িছেলন?’

গ াধর আর  চােখ গেজ উঠল–’তােত আপনার িক?’
ব ামেকশ আঙুল তুেল বলল–’আপিন দাগী আসামী , আপনােক খুেনর সে েহ

ার করা যায়। আপনার র উইল দ খত করার আেগ রাে  নৃশংসভােব খুন
হেয়েছন। ক তাঁেক খুন কেরেছ?’

বগবান ঘাড়া হাঁচট লেগ যন িডগবািজ খেয় পড়ল। গ াধেরর দ ীত মুখ



তুবেড় গল , স ভীত ের বলল–’আিম িক জািন! আিম িক জািন।’
ব ামেকশ এবার একটু ঠা া হেলা , বলল–’ বণীমাধববাবুেক খুন করার াথ

আপনারও আেছ , অজয়বাবুরও আেছ; িক  আপিন জামাতা , দশম হ।’
উ ের গ াধর দু’বার কথা বলবার জেন  মুখ খুলল , িক  তার মুখ িদেয় কথা ব ল

না। ব ামেকশ তখন সহজ সুের বলল–’আপনার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলেছ , বিশ তজ
দখােবন না।‘

এই সময় গায় ী িভতর িদক থেক ঘের েবশ করল। আচলটা কামের জড়ােনা ,
চােখ তী  দৃি  , যু ং দিহ ভাব। স একটা চয়াের বেস ব ামেকশেক কড়া সুের
বলল–’িক জানেত চান আমােক বলুন।’

ব ামেকশ গায় ীেক িকছু ণ িনরী ণ কের বলল—’আপিন বণীমাধবাবুর মেয়
গায় ী দবী। আপনােকও িকছু  আেছ।–আপনার বাবা উইল সই করবার আেগই কউ
তাঁেক খুন কেরেছ। িক  তাঁর আেগর কােনা উইল আেছ িকনা। আপিন জােনন?’

এত েণ গ াধর কতকটা ধাত  হেয়েছ , স বেল উঠল—’আমার র ইনেটসেটটু
মারা গেছন।‘

গায় ী অমিন ধমক িদেয় উঠল—’তুিম চুপ কেরা। —আমার বাবার অন  কােনা
উইল নই। িতিন যা রেখ গেছন নতুন আইেনর জাের তার অেধক আিম পাব।’

‘ বণীমাধববাবু িবষয়ী লাক িছেলন , এই বয়স পয  িতিন উইল কেরনিন এ িক
স ব? হয়েতা পুরেনা উইল ব েব , যােত িতিন অন  কাউেক যথাসব  িদেয় গেছন।
হয়েতা আপনার জন  মাসহারা বরা  কের বািক সব টাকা অজয়বাবুেক িদেয় গেছন।’

ু  উে জনায় চয়ার থেক লািফেয় গায় ী ায় চীৎকার কের উঠল—’না না না ,
বাবা কখেনা আমােক বি ত করেবন না। িতিন দাদার চেয় আমােক ঢর বিশ
ভালবাসেতন।’

‘বসুন বসুন। আিম বলিছ না য , বণীমাধববাবুর অন  উইল আেছই। িক  িতিন
ভাগেনেদরও ভালবাসেতন , বািড়েত এেন রেখিছেলন; তােদর িক িকছুই িদেয় যানিন?’

গায় ী আবার চয়াের বেস বলল—‘ওরা বাবার আসল ভাগেন নয় , মাসতুত বােনর
ছেল। সনেতর বাপ দু ির  িছল , ীেক খুন কের ফাঁিস যায়; িনিখেলর বাপ সাকােসর
পশাদার াউন িছল। ওেদর কন বাবা টাকা িদেয় যােবন?’

‘আ া , ও কথা যাক। বলুন দিখ আপনার বািড়েত কটা বষািত আেছ।’
গায় ী হঠাৎ যন হতবুি  হেয় গল , িকছু ণ চেয় থেক বলল-দুেটা আেছ। একটা

ওঁরা , একটা িঝ ীর।’
‘ও দুেটা বার কের িদন , আমরা িনেয় যাব।’
‘িনেয় যােবন! কন?’
‘দরকার আেছ। দুচার িদন পের ফরত পােবন।’
গায় ী আবার িকছু ণ চেয় থেক হঠাৎ উেঠ চেল গল , বলল–’িক দরকার জািন

না। এেন িদি ।’
নীেচ নেম এেস রাখালবাবু ব ামেকশেক  করেলন–‘এবার?’
ব ামেকশ বলল—’চল আমার বািড়। িনভৃেত পরামশ করা যাক। একটা ান মাথায়

এেসেছ।‘
‘চলুন।’
বািড়েত এেস ব ামেকশ চােয়র ফরমাস িদল। সত বতী চা এবং আলুর চাপ রেখ

গল। অতঃপর পানাহার এবং িসগােরট সহেযােগ পরামশ  হেলা।
এক ঘ া পের রাখালবাবু বলেলন—’ বশ , এই কথা রইল। পুিলস িডপাটেম  থেক



আপনার রাহা খরচ ইত ািদ দওয়া হেব , আিম তার ব ব া করব। আজ িবেকেল পাকা
খবর পােবন।’

রাখালবাবু চেল যাবার পর সত বতী। ঘের ঢুকল , ব ামেকেশর চয়ােরর পােশ
দাঁিড়েয় উৎসুক ের বলল-‘হ াঁ গা , কী তামােদর এত ষড়য  হে ?’

ব ামেকশ উেঠ দাঁিড়েয় আলস  ভাঙল।–’আমােক বাধহয় কেয়ক িদেনর জেন
বাইের যেত হেব।’

‘ কাথায় যােব?’
‘তা িক জািন?’
‘তুিম জােনা না তা িক কখেনা হয়। িন য় জােনা।’
ব ামেকশ সত বতীর কাঁেধ হাত রেখ মৃদু হেস বলল—’ বশ , জািন িক  বলব না।’
সত বতী রাগ কের ঘর ছেড় চেল গল।
িবেকল চারেটর সময় রাখালবাবুর ফান এল–’সব িঠক। আপিন একটা সুটেকস

িনেয় সটান থানায় চেল আসুন।’
ব ামেকেশর অনুপি িতকােল বণীমাধেবর বািড়র কমসূচী আেগর মতাই বলবৎ রইল।
কা র বাইের যাবার কুম নই। একজন সাব-ই েপ র , একজন জমাদার এবং চারজন
কনে বল হােমাহাল মাতােয়ন রইল। রাখালবাবু দুেবলা এেস পিরদশন কের যেত
লাগেলন। বণীমাধেবর মৃতু  স ে  নতুন কােনা তথ  আিব ৃ ত হেলা না। মিদনীর সােজর
বা টা অদৃশ  হেয়িছল , অদৃশ ই রেয় গল।

একিদন লা িণ তার ামীেক িনেয় বাপ-মা’র সে  দখা করেত এল। রাখালবাবু
তােদর দখা করেত িদেলন। ব  দরজার অ রােল অজয়-পিরবার কীভােব মেয়-
জামাইেয়র সংবধনা করল তা জানা গল না। লাবিণরা যখন বিরেয় এল তখন লাবিণর
মুেখ হািস চােখ জল। বারা ায় িঝ ীর সে  লাবিণর দখা হেলা; দুই বান পর র গলা
জিড়েয় চুমু খল , তারপর হাত ধরাধির কের নীেচ নেম এল। নীেচর বারা ায় িনিখল িছল ,
স নব দ িতেক দেখ হা হা কের হেস বলল,–’এই য পলাতক আর পলাতক! দু’জেন
িমেল খুব নাচছ তা?’

পরাগ কপট িবষ তায় ি য়মাণ মুখভ ী কের বলল—’দু’জেন িমেল নাচা আর হে
কই? এখন আিম নাচিছ , লাবিণ নাচাে ।’

লাবিণরা চেল যাবার পর িনিখল িঝ ীেক বলল—‘কী , তুিম আর দির করছ , কন?
একজন তা নািচেয়েক িনেয় কেট পড়ল , এবার তুিম একটা গাইেয়েক িনেয় কেট পড়।’

িঝ ী ভু  বঁিকেয় িনিখেলর পােন তাকাল–’আিম কেট পড়ব না। িক  তামার
খবর িক? য তামােক িচিঠ লেখ তােক ধরেত পারেল?’

িনিখল বলল—’ধিরিন এখেনা িক  আর বিশ দির নই। ব ামেকশবাবু বেলেছন।
শীগিগর ধের দেবন। যই ধরব অমিন পটাস কের িবেয় কের ফলব। আমার সে
চালািক নয়।’

‘গােছ কাঁঠাল গাঁেফ তল।’ মুচিক হেস িঝ ী ওপের চেল গল।
 
পাঁচ িদন পের ব ামেকশ িফের এল , তার সে  একিট মানুষ। িন ে ণীর পি মা

যুবক। ব ামেকশ যুবকেক িনেয় সাজা থানায় উপি ত হেলা , রাখালবাবুর সে  কথা বলল।
তারপর যুবকেক রাখালবাবুর িজ ায় রেখ বািড় গল–রাখালবাবুেক বেল গল–’আজ
িবেকল চারেটর সময় বণীমাধেবর িয়ং েম িথেয়টার বসেব , তুিম হেব তার জ
ম ােনজার।’

িবেকল চারেটর সময় ব ামেকশ বণীমাধেবর বািড়েত উপি ত হেয় দখল , িয়ং



েম বািড়র নজন লাক উপি ত আেছ; অজয় আরিত মকর  একটা সাফায় বেসেছ ,
অন  সাফায় বেসেছ গ াধর গায় ী আর িঝ ী। সনৎ আর িনিখল দুেটা চয়াের দূের দূের
বেসেছ; আর মিদনী মেঝর ওপর দয়ােল ঠস িদেয় উদাসভােব বেস আেছ। সকেলর
মুেখই িবরি  ও অবসােদর ব না। িয়ং েমর দাের ও বারা ায় পুিলস িগজিগজ
করেছ। রাখালবাবু একটা ছাট সুটেকস হােত িনেয় অধীরভােব বারা ায় পায়চাির করেছন।

ব ামেকশ প ছঁুেতই রাখালবাবু তােক বলেলন—’সব তির , এবার তেব আর  করা
যাক।’

ব ামেকশ  করল–’িহ ৎলাল?’
রাখালবাবু বলেলন–‘তােক লুিকেয় রেখিছ। যথাসমেয় স র মে  েবশ করেব।’
‘ বশ , এেসা তাহেল। তামার হােত ওটা–? ও বুেঝিছ।’
রাখালবাবু ব ামেকশেক িনেয় িয়ং েম েবশ করেলন। সকেল নেড়চেড় বসল ,

মকর র মুেখর কুিট গভীরতর হেলা। রাখালবাবু মাঝখােনর নীচু টিবলটােক এক পােশ
টেন এেন দুেটা হা া চয়ার তার সামেন রাখেলন; হােতর সুটেকস টিবেলর ওপর রেখ
ব ামেকশেক বলেলন–‘বসুন।’ িনেজ সতকভােব দাঁিড়েয় রইেলন।

ব ামেকশ হািসমুেখ একবার সকেলর মুেখর িদেক তাকাল , বলল—’আপনারা েন
সুখী হেবন বণীমাধববাবুর হত াকারী ক তা আমরা জানেত পেরিছ , আততায়ীর িব ে
অকাট  মাণও পেয়িছ। আসামী এই ঘেরই আেছ , এখিন তার পিরচয় পােবন।’

সকেল সে হভরা চােখ পর র তাকােত লাগল; বিশ দৃি  পড়ল গ াধেরর ওপর।
ব ামেকশ শা  ের বেল চলল—’আমরা গাড়ােতই একটা ভুল কেরিছলাম , ভেবিছলাম
বণীমাধববাবুই আসামীর ধান ল । ভুলটা অ াভািবক নয়; বণীমাধববাবু বড় মানুষ
িছেলন , িতিন এমন উইল করেত যাি েলন যােত তাঁর উ রািধকারীেদর বি ত হবার
স াবনা িছল; মঘরাজ িছল বণীমাধেবর ারর ী , বণীমাধবেক য ব ি  মারেত চায় স
মঘরাজেক না মের ঘের ঢুকেত পারেব না। তাই তােক মেরেছ। মঘরােজর মত লাক
য হত াকারীর ধান ল  হেত পাের তা ভাবাই যায় না।

‘আিম একিদন বণীমাধববাবুর ঘের অনুস ান করেত িগেয় দখলাম তাঁর ু র
রেয়েছ; সােবক কােলর ল া ু র , য-খুর িদেয় মঘরাজ তাঁর দািড় কািমেয় িদত। ু রটা
খাপ থেক বর কের পরী া করলাম , তােত কাথাও একিটও আঙুেলর ছাপ নই; ক যন
খুব সাবধােন ু রিট মুেছ খােপর মেধ  রেখেছ। িক  কন? াভািবক অব ায় অ ত
মঘরােজর আঙুেলর ছাপ তােত থাকা উিচত।

‘সে হ হেলা। সই ু র িদেয় আিম িনেজ দািড় কামােত িগেয় দখলাম ু র
এেকবাের ভাঁতা , তা িদেয় দািড় কামােনা দূেরর কথা , পি ল কাটাও যায় না। তখন আর
সে হ রইল না। য , এই ু র িদেয়ই দু’জন লােকর গলা কাটা হেয়েছ এবং তার ফেলই
ু িট ভাঁতা হেয় গেছ। ডা াির পরী ােতও মাণ হেলা য , ওই ু র িদেয়ই দু’জেনর

গলা কাটা হেয়িছল।
‘িক  ু র িছল ঘেরর মেধ  , আসামী এেসিছল বাইের থেক; ঘের ঢাকবার আেগই

স ু র পল কাথা থেক? িন য় কউ ু রিট আেগই ঘর থেক সিরেয়িছল।
‘ ক সরােত পাের? সিদন সকােল মঘরাজ ওই ু র িদেয় বণীমাধেবর দািড়

কািমেয় িদেয়িছল; তারপর সারা িদেন তাঁর ঘের যারা এেসিছল তারা কউ ু েরর কােছ
যায়িন। ও ঘের িনত  আেস যায় কবল দু’জন; মঘরাজ ও মিদনী। মঘরাজ িনেজর গলা
কাটবার জেন  ু র চুির করেব না। তাহেল বািক রইল ক?’

সকেলর দৃি  মিদনীর ওপর িগেয় পড়ল। মিদনী দয়ােল ঠস িদেয় আেগর মতাই
বেস আেছ , মাথার ওপরকার আচলটা দু’ হােত একটু তুেল ধের িনিনেমষ চােখ



ব ামেকেশর পােন তািকেয় আেছ।
হঠাৎ সনৎ কথা বলল–’একটা কথা বুঝেত পারিছ না। হত াকারী মামার ু র িদেয়

গলা কাটেত গল কন? অন  অ  িক িছল না?’
ব ামেকশ বলল—’আসামী লাকটা ভাির ধূত। স জােন য-অ  িদেয় খুন করা হয়

স-অ েক ববাক লাপাট কের দওয়া সহজ নয়। তাই স মতলব কেরিছল , বণীমাধেবর
ু র িদেয় গলা কাটবার পর ু রিট ভাল কের মুেছ যথা ােন রেখ দেব , ওই ু র িদেয় য

খুন হেয়েছ একথা কা র মেনই আসেব না , পুিলস অ কাের হাতেড় বড়ােব। বুঝেত
পেরেছন?’

‘ পেরিছ। এবার আপনার ব ৃ তা শষ ক ন।’
ব ামেকশ আবার িনিল  ের বলেত আর  করল—‘ মিদনী ছাট ঘেরর মেয়, িক

পু েষর চাখ িদেয় যারা ওর পােন তািকেয়েছ তারাই জােন কী চ  ওর দেহর চৗ ক
শি । স সুচির া মেয় িকনা তা আমরা জািন না। যিদ কুচির া হয় তাহেল মেন রাখেত
হেব য , মঘরাজ ও বৃ  বণীমাধব ছাড়া বািড়েত আেরা পাঁচজন সমথ পু ষ আেছ। ী-
পু েষর অৈবধ আসি র ফেল অসংখ  ােজিড ঘেটেছ , আ য হবার িকছু নই।

থেক তার িদ ীর িঠকানা সং হ করলাম। তারপর একটা অ ত ািশত িজিনস
পলাম। মিদনীর একিট চুল-বাঁধার কােঠর বা  িছল , তার ডালা খুেল দখলাম আয়নার
ওপর একটা ফেটা আটা রেয়েছ। মিদনীর ফেটা্ ◌্ , সা িতক ছিব। স খােটর ধাের বেস
হাসেছ। আিম আবার বাে র ডালা ব  কের িদলাম , মিদনী িকছু জানেত পারল না।
পরিদন নলাম বা টা চুির িগেয়েছ। ‘ ব ামেকশ ঘাড় তুেল রাখালবাবুর পােন চাইল।

রাখালবাবু টিবেলর ওপের সুটেকসটা খুলেত খুলেত অিবচিলত মুেখ বলেলন-চুির
িগেয়িছল , আমরা খঁুেজ বার কেরিছ।’ িতিন সুটেকস থেক সাধেনর বা টা বার কের
টিবেলর ওপর রাখেলন।

ব ামেকশ বলল–’ছিবটা আেছ িন য়।’
রাখালবাবু ডালা খুেল বলেলন—’আেছ। ‘ ক চুির কেরিছল , কাথায় পাওয়া গল এ

স ে  িতিন নীরব রইেলন। মেন হয়-চুিরর ব াপারটা িনছক ধাঁকার টাঁিট।
ব ামেকশ বলল–’ বশ। তারপর আমরা বািড়র অন  বািস ােদর সে  এেক এেক

দখা করলাম। বািড়েত যত েলা িবষিত িছল সং হ করলাম; কবল মকর র িবষিত
পাওয়া গল না। মকর  স ে  একটা কথা মেন রাখা দরকার।– বণীমাধেবর কুেম
মঘরাজ তার গােল চড় মেরিছল; অথাৎ দু’জেনরই ওপর তার গভীর আে াশ। স-রাে
ন’টার সময় স বািড়েত এেসিছল , তারপর গভীর রাে  কখন চুিপচুিপ বািড় থেক বিরেয়
িগেয়িছল। কউ জােন না। স যখন রস- কােস ধরা পড়ল তখন তার পেকেট প েন
দুেশা টাকা িছল। কাথা থেক স এত টাকা পল তা বলেত চায় না।

‘যােহাক , িবষিত কান সং হ করলাম সই কথা বিল। যারা মতলব এঁেট ঘুম
লােকর গলা কাটেত যায়। তারা জােন এই উপােয় িনঃশে  খুন করা যায় বেট , িক
আততায়ীর িনেজর কাপড়- চাপেড় চুর র  লাগার স াবনা। কাপড়- চাপেড় র  লাগেল
সহেজ ধায়া যায় না , রে র দাগ থেক যায়। তাই পা া  দেশ খুন করবার সময় খুনী
গােয় িবষিত চিড়েয় নয়; িবষিতর তলা গােয় যটুকু র  লােগ তা সহেজই ধুেয় ফলা
যায়। পা া  রহস  রামাে র বই যাঁরা পেড়েছন তাঁরাই একথা জােনন। আমরা
িবষিত েলােক মািলেকর নােমর িটিকট মের ব ািনক পরী ার জেন  ল াবেরটিরেত
পািঠেয় িদলাম।

‘তারপর আিম গলাম িদ ী। এত েণ আমরা বুঝেত পেরিছলাম আসামী ক , িক
আেরা পাকা মােণর দরকার িছল। িদ ীেত িগেয় য-বি েত মঘরাজ থাকত , সখােন



খাঁজখবর িনেতই অেনক কথা বিরেয় পড়ল। মিদনী মঘরােজর ী নয়। মঘরাজ
িবপ ীক িছল; বণীমাধব যখন তােক বলেলন , ীেক িনেয় এেসা , তখন স িদ ী িগেয়
মিদনীেক ী সািজেয় িনেয় এল। মিদনীর ামী আেছ , িক  তার চির  ভাল নয়;
মঘরােজর সে  আেগ থাকেতই তার ঘিন তা িছল; স মঘরােজর সে  পািলেয় এল।
বুেঝ দখুন মিদনী িক রকম মেয়মানুষ।’

মিদনীর চাখ আতে  ভের উেঠিছল , স হঠাৎ চীৎকার কের উঠল—’না না , ঝুট
বাত।’

ব ামেকশ রাখালবাবুর পােন চাখ তুলল , িতিন দােরর িদেক চেয় হাঁক িদেলন
—’িহ ৎলাল!’

য পি মা যুবকেক ব ামেকশ িদ ী থেক সে  এেনিছল স ঘের েবশ করল;
চুিড়দার পায়জামা ও শেরায়ািন পরা ীণকায় যুবক। ব ামেকশ তার িদেক আঙুল দিখেয়
মিদনীেক িজে স করল–’এেক িচনেত পার?’

মিদনী তিড়ৎপৃে র মত উেঠ দাঁিড়েয়িছল , ভয়াতা চােখ িহ ৎলােলর িদেক একবার
চেয় আবার মািটেত আছেড় পড়ল , মািটেত মুখ েজ পেড় রইল।

‘িহ ৎলাল , মিদনী তামার ক?’
‘িজ , মিদনী আমার িবয়াহী ঔরৎ , আমােক ছেড় মঘরােজর সে  পািলেয়

এেসিছল।’
‘আ া , তুিম এখন বাইের যাও।’
িহ ৎলাল মিদনীর পােন িবষদৃি  হেন ঘর থেক বিরেয় গল।
ব ামেকশ ঘেরর চািরিদেক চাখ বুিলেয় আবার বলেত আর  করল—’ দখা যাে

মিদনীই যত নে র গাড়া। স ামীেক ছেড় মঘরােজর সে  পািলেয় এেসিছল , তারপর
এখােন এেস আর একজন উ তর বেগর মানুষেক তার মাহময় কুহকজােল জিড়েয়
ফলল। িক  মঘরাজ কড়া কৃিতর লাক , স জানেত পারেল মিদনীর উ াশা ধূিলসাৎ
হেব; তাই তােক সরােনা দরকার হেয় পড়ল। িক  একলা মঘরাজেক খুন করেল ধরা
পড়ার ভয় আেছ , তাই মঘরােজর সে  বণীমাধবেকও খুন কের পুিলেসর চােখ ধুেলা
দওয়ার চ া হেয়িছল। বণীমাধেবর সে  তাঁর ছেলেমেয়েদর িবেরাধ য বশ ঘিনেয়
উেঠেছ তা মিদনীর অজানা িছল না।

‘িক  সিত ই িক মিদনী িনেজর হােত দু’জেনর গলা কেটেছ? ছারা ছুির ু র
মেয়েদর অ  নয় , মেয়েদর অ  িবষ; িবষ খাওয়াবার সুেযাগ থাকেল তারা ছারা ছুির
ব বহার কের না। মিদনীর িবষ খাওয়াবার যেথ  সুেযাগ িছল , স বণীমাধব ও মঘরােজর
খাবার িনেজর হােত রা া করত।

‘ দখা যাক , মিদনীর সহকারী ক?– মিদনী , তামার চুল বাঁধার বাে  আয়নার গােয়
একটা ফেটা লাগােনা আেছ। ক ফেটা তুেলিছল?’

মিদনী উ র িদল না , মািটেত মুখ েজ পেড় রইল। ব ামেকশ তখন সনেতর
িদেক িফের বলল–’সনৎবাব্ু , আপিন ফেটা ািফর িবেশষ  , দখুন তা একবার ছিবটা।’

সনৎ ব ামেকেশর পােন সে হভরা কুিট করল , তারপর অিন াভের উেঠ এল।
রাখালবাবু বাে র ডগলা খুেল ধরেলন। সনৎ সামেন ঝুেক ছিবটা দখল; তার মুখ আর
হেয় উঠল। স অব  ের বলল—’ মিদনীর ছিব।’

ব ামেকশ বলল–’ ক ছিব তুেলেছ বলেত পােরন?’
‘তা িক কের বলব!’
‘ভাল কের দখুন। মিদনীেক খােট বিসেয় ছিব তালা হেয়েছ , মিদনীর পছেন

খােটর মাথায় কা কায দখা যাে । কার খাট িচনেত পারেছন না?’



সনেতর চাখ টকটেক লাল হেয় উেঠেছ। স িচিবেয় িচিবেয় বলল–’িক বলেত চান
আপিন?’

ব ামেকশ বলল–’আপিন িনেজর ঘের রাি র বলা াশ-লাইট িদেয় মিদনীর ছিব
তুেলিছেলন। আপিন মিদনীর - ণয়ী। মঘরাজ যখন বণীমাধেবর দােরর সামেন েয়
ঘুেমাত তখন মিদনী আপনার ঘের যত।’

সনৎ িকছু ণ জবাফুেলর মত লাল চােখ চেয় রইল , শেষ িবকৃত গলায় বলল
—’তােত িক মাণ হয় আিম মামেক খুন কেরিছ?’

‘সনৎবাব্ু , আপিন মিদনীর মােহ পেড় িদগিবিদক ান হািরেয়িছেলন , মঘরাজেক
খুন কের মিদনীর ওপর একািধপত  াপন করেত চেয়িছেলন। আপনার বাধহয় ান
িছল খুেনর মামলা িমেট গেল মিদনীেক িনেয় অন  কাথাও বাসা বাঁধেবন।’

‘আিম খুন কিরিন।’
‘আপনার দেহ খুনীর র  আেছ , আপনার বাবা আপনার মােক খুন কের ফাঁিস

িগেয়িছেলন।’
‘আিম খুন কিরিন। খুন কেরেছ-ওই মিদনী।’
মিদনী ধড়মিড়েয় হাঁটুর ওপর উেঠ দাঁিড়েয় চীৎকার কের উঠল-‘ নিহ নিহ নিহ–’
ব ামেকশ বলল—’িঠক কথা। মিদনী িনেজর হােত খুন কেরিন। খুন কেরেছন।

আপিন।’
‘ মাণ আেছ?’
‘ ছা  একটা মাণ আেছ। খুন করার পর আপিন বষিতটােক খুব ভাল কেরই

ধুেয়িছেলন , িক  পেকেটর মেধ  কেয়ক ফাঁটা র  রেয় িগেয়িছল। পরী া কের দখা
গেছ , র টা বণীমাধববাবুর াড- েপর র ।’

মিদনী বেল উঠল—’হ াঁ হ াঁ, সনৎবাবু খুন কেরেছ , আিম িকছু জািন না , আিম ব-
কসুর।’

হঠাৎ সনৎ বুেনা মােষর মত ঘাড় নীচু কের চাপা গজন করেত করেত মিদনীর
িদেক অ সর হেলা। িক  দু’জন সাব-ই েপ র ইিতমেধ  সনেতর দু’পােশ এেস
দাঁিড়েয়িছেলন , তাঁরা সনতেক ধের ফলেলন। রাখালবাবু তার হােত হাতকড়া পযােলন।
সনেতর ি  উ তা হঠাৎ ঠা া হেয় গল। দুই হরীর মাঝখােন স িনঃশে  ঘর থেক
বিরেয় গল।

মিদনী আবার বেল উঠল—’আিম িকছু জািন না , আিম ব-কসুর।’
ব ামেকশ মাথা নেড় বলল—’না মিদনী , তুিম ব-কসুর নও। বণীমাধববাবুর ু র

চুির কের তুিমই সনৎবাবুেক িদেয়িছেল। তারপর স যখন গভীর রাে  িফের এেস সদর
দাের টাকা িদেয়িছল তখন তুিম দার খুেল তােক িভতের এেনিছেল; স কাজ সের চেল
যাবার পর তুিম দার ব  কের িদেয়িছেল। তামরা দু’জন সমান অপরাধী।’

মিদনী আবার মেঝর ওপর আছেড় পড়ল।
ঘ াখােনক কেট গেছ। আসামী দু’জনেক চালান কের িদেয় রাখালবাবু বািড়র

ওপর থেক অবেরাধ তুেল িনেয়েছন। বাইের ঘনায়মান স া। রাখালবাবুসনেতর ঘের িগেয়
তার আলমাির খুেল অ ালবােমর সাির থেক একিট একিট অ ালবাম খুেল পাতা উে
দখিছেলন। ব ামেকশ অন মন ভােব িসগােরট টানেত টানেত ঘরময় ঘুের বড়াি ল।

রাখালবাবু অবেশেষ একিট অ ালবাম হােত িনেয় টিবেলর সামেন িগেয় বসেলন ,
িনিব  মেন অ ালবােমর ছিব িল দখেত লাগেলন। িত পৃ ায় একিট িশিথলবসনা ত ণীর
ছিব। িশকারী যমন বাঘ িশকার কের তার চামড়া দয়ােল ঝুিলেয় রােখ , সনৎ যন
কারা ের তাই কেরেছ।



অ ালবাম শষ কের রাখালবাবু একিট িন াস ফলেলন , িসগােরট ধিরেয় বলেলন–
সনৎ গা ু িলর রে  পাগলািমর বীজ আেছ , িক  স য একিট রিসক চূড়ামিণ তােত সে হ
নই।’

ব ামেকশ কােছ এেস অ ালবােমর পাতা উলেট দখল , তারপর বলল—’ মৎ
শ রাচায বেলেছন , নারী নরেকর ার। সনৎ নরেকর অেনক েলা ার খুেলিছল , তাই শষ
পয  তার নরক- েবশ অিনবায হেয় পড়ল।’

‘িক  সনৎ মিদনীর মত মেয়র জন  এমন ভয় র কাজ করল ভাবেত আ য
লােগ।’

‘রাখাল , মিদনীর মত মেয়েক তু  ান কােরা না। যুেগ যুেগ এই জােতর মেয়রা
জ হণ কেরেছ-কখেনা ধনীর ঘের কখেনা দিরে র ঘের-পু েষর সবনাশ করার জেন ।

ৗপদী। এই জােতর মিহলা িছেলন-কু ে  যুে র মূেল আেছ ৗপদী। ইিলয়েডর
হেলনও তাই। এ যুেগও এই জােতর মেয়র অভাব নই। ওরা সকেলই য চির হীনা তা
নয় , িক  ওেদর এমন একটা িকছু আেছ যা পু ষেক-িবেশষত স েতর মত দু ির
পু ষেক- িপেয় িদেত পাের , কা ানহীন উ  কের তুলেত পাের। জ  আেলকজা ার
দুমা একটা বড় দামী কথা বেলিছেলন–cherchez la femme: যখােন এই ধরেনর
ব াপার ঘেট সখােন মেয়মানুষ খঁুজেব , মূেল মেয়মানুষ আেছ।’

‘তা বেট।’ রাখালবাবু। উঠেলন- দখা যাে  বণীমাধেবর মেয় এবং পু বধূ তাঁেক
িবষ খাওয়াবার চ া কেরিন , বৃে র জীণ পাকয ই দায়ী।–চলুন , এবার যাওয়া যাক। সে
হেয় গেছ , এক পয়ালা গরম চােয়র জেন  াণ কাঁদেছ।’

‘চল আমার বািড়েত , তিরবৎ কের চা খাওয়া যােব।’
‘উ ম াব।’
ঘেরর বাইের এেস রাখালবাবু দাের তালা লাগােলন , তারপর সদর দরজার িদেক

যেত যেত থমেক দাঁড়ােলন। দখেলন। িঝ ী িসঁিড় বেয় নেম আসেছ , তার িপছেন
কা  র ওপর চােয়র সর াম এবং কচুির-িনমিকর ট িনেয় দাসী আসেছ। ব ামেকশ

বলল—’রাখাল , তামার ােণর কা া ভগবান নেত পেয়েছন। চল , িয়ং েম িগেয় বসা
যাক।’

রাখালবাবু সাবধানী লাক , বলেলন–‘দাঁড়ান , না আঁচেল িব াস নই।’
কী তােদর কােছ এেস সলজ ের বলল—’মা আপনােদরর জেন  চা জলখাবার

পািঠেয় িদেলন।‘
‘ দখেল তা?’ সকেল িয়ং েম গল। িঝ টিবেলর ওপর  রেখ চেল গল;

িঝ ীও তার অনুগমন করিছল , ব ামেকশ বলল—’িঝ ী, আমরা বড় া ; তুিম আমােদর
চা ঢেল দাও , আমরা বেস বেস খাই।’

িঝ ী িফের এেস িট-পট থেক তােদর চা ঢেল িদল , জলখাবােরর ট তােদর
সামেন রাখল। ব ামেকশ অধমুিদত চােখ কচুির িচেবােত িচেবােত দখল , িঝ ী িট িট
দােরর িদেক যাে ।

‘িঝ ী, শােনা , চেল যও না। তামার সে  কথা আেছ।’
িঝ ী থতমত খেয় দাঁিড়েয় পড়ল , তারপর আে  আে  িফের এেস ব ামেকেশর

পােশ দাঁড়াল। ব ামেকশ সংেকত।ভরা চােখ রাখালবাবুর পােন তাকাল; রাখালবাবু
অলসভােব চােয়র পয়ালা শষ কের একিট গােনর কিল ন করেত করেত ঘেরর বাইের
চেল গেলন।

িঝ ী ব ামেকেশর পােশ দাঁিড়েয় রইল। তার য বুক িচবিচব করেছ তা তার মুখ
দেখ বাঝা যায় না। ব ামেকশ খােটা গলায় একটু হাসল , বলল–’স েক িনিখল তামার



মামা হয় বেট , িক  অেনক দূেরর স ক। আইনত িবেয় আটকায় না।’
ঘেরর ছায়া-ছায়া অ কাের দখা গল না-িঝ ীর মুখ রাঙা হেয় উেঠেছ। তারপর

তার ীণ র শানা গল–’িক কের জানেলন?’
ব ামেকশ বলল—’ বাকা মেয়! সব েলা িচিঠেতই তামার আঙুেলর ছাপ পাওয়া

গেছ।–আ া , তুিম এখন কােণর চয়াের িগেয় বােসা। আেরা কথা আেছ।’
িঝ ী নংিট ইদুেরর মত ঘেরর অ কার কােণ অদৃশ  হেয় গল। ঘের যন

ব ামেকশ ছাড়া আর কউ নই।
বাইের দুেজাড়া জুেতার শ  শানা গল। রাখালবাবু িনিখলেক িনেয় িফের এেলন।
‘রাখাল , আেলাটা েল দাও।’
দােরর পােশ সুইচ। রাখালবাবু সুইচ িটপেলন , কেয়কটা উ ল বালব েল উঠল।

িনিখল কােনািদেক না তািকেয় ব ামেকেশর পােশ িগেয় বসল , অনুরাগপূণ চােখ তার
পােন চেয় বলল—’ ব ামেকশদা , আপিন ভলিক জােনন। সনৎদা আমার মাসতুত ভাই ,
তােক সারা জীবন দখিছ , িক  স য এমন মানুষ তা ভাবেতও পািরিন।’

ব ামেকশ বলল–’িনিখল , মুখ দেখ যিদ মানুেষর মেনর কথা জানা যত , তাহেল
আইন , আদালত , পুিলস , সত াে ষী িকছুই দরকার হেতা না; তুিমও মুখ দেখই বুঝেত
পারেত কান মেয়িট তামােক বনামী িচিঠ লেখ।’

‘তা তা বেটই , তা তা বেটই।’ িনিখল ব ামেকেশর আর একটু কােছ ঘঁেষ বিসল ,
ষড়য কারীর মত িফসিফস কের বলল–’আপিন িকছু বুঝেত পেরেছন নািক?’

ব ামেকশ হাসল–’আেগ তুিম বেল দিখ মেয়িটর স ান যিদ পাওয়া যায় তুিম িক
করেব?’

িনিখেলর চাখ উ ীপনায় ল ল কের উঠল–’কী করব? িবেয় করব। কানা হাক ,
খাঁড়া হাক , কাি  হাক , হাবিস হাক , তােক িবেয় করব।’

ব ামেকশ বলল–’তাহেল স ান পাওয়া গেছ।–িঝ ী , এিদেক এেসা।’
িনিখল চিকত হেয় দােরর িদেক চাইল। ওিদেক ঘেরর কােণ িঝ ীর সাড়াশ  নই ,

স চয়ােরর িপছেন লুিকেয়েছ। িনিখল ব ামেকেশর িদেক িফের উে িজত ের বলল
—‘কােক ডাকেলন?’

‘এই য দখাি – ব ামেকশ উেঠ িগেয় িঝ ীর হাত ধের টেন দাঁড় করাল , তােক
হাত ধের িনিখেলর কােছ এেন বলল–’এই নাও তামার িবিব পাকা। িবিব পাকােক চােখ
দখা যায় না , কবল ঝংকার শানা যায়। আমরা িক  ধেরিছ।’

িনিখেলর মাথার চুল খাড়া হেয় উঠল , চাখ িঠকের বিরেয় আসার উপ ম করল।
স দু’ হাত তুেল চীৎকার করল–’অ াঁ! িঝ ী-িঝ ী আমােক িচিঠ লেখ! িঝ ী আমােক
ভালবােস! িক –িক  ও য আমার ভাগনী!’

ব ামেকশ হেস বলল–’ভয় নই , ভয় নই। িঝ ী ভির সয়ানা মেয় , অপাে  দয়
সমপণ কেরিন। তামােদর যা স েক তােত িবেয় আটকায় না।’

িঝ ীর মুখ অবনত , ঠাঁেটর কােণ ভী  হািসর যাতায়াত। িনিখেলর মুেখ েম
েম একিট কা  হািস ফুেট উঠল , স বলল—’উঃ , কী সাংঘািতক আজকালকার মেয়

দেখেছন ব ামেকশদা , আমােক নােক দিড় িদেয় ঘারাি ল। আ া , আিমও দেখ নব।
িবেয়টা হেয় যাক—’

এই সময় দােরর সামেন গ াধরেক দখা গল। লািঠ হােত স বাধহয় সায়াি ক
িনত কম করেত ব ি ল। ঘেরর মেধ  গলার আওয়াজ েন ঘের ঢুেকেছ। এই অ েণর
মেধ ই তার মজাজ আবার স েম চেড় িগেয়েছ , স রাখালবাবুেক ল  কের কড়া সুের
বলল–’এখােন আপনার কাজ শষ হেয়েছ , এখেনা এখােন রেয়েছন কন?’ রাখালবাবু উ র



দবার আেগই তার চাখ পড়ল িঝ ীর ওপর , অমিন ভয় র কুিট কের স বলল-িঝ ী!
তুই এখােন পু ষেদর মেধ  িক করিছস?’

বাপেক দেখ িঝ ী এেকবাের কাঠ হেয় িগেয়িছল , এখন চমেক উেঠ ব ামেকেশর
িপছেন লুেকাবার চ া করল। গ াধর বলল–’িধি  মেয়! পু ষ- ঘঁষা ভাব হেয়েছ।
চাবেক লাল কের দব।’

িনিখল হঠাৎ যন েপ গল , এক লােফ গ াধেরর সামেন িগেয় বলল—’মুখ
সামেল কথা বলুন। িঝ ীেক আিম িবেয় করব।’

গ াধর থমটা থতমত খেয় গল , তারপর তার ের িচকুর ছাড়ল—‘কী , আমার
মেয়েক িবেয় করিব তুই , হতভাগা ছাপাখানার ভূত! ঠিঙেয় তার হাড় ভেঙ দব না।’ স
লািঠ আ ালন করেত লাগল।

এই গায় ী ঘের ঢুকল , উ  দৃি েত চািরিদেক তািকেয় বলল–’িক হেয়েছ , এত
চঁচােমিচ িকেসর?’

গ াধর কণপাত করল না , চিচেয় বলল–’ বিরেয় যা আমার বািড় থেক। ছাট মুেখ
বড় কথা। আমার মেয়েক তুই িবেয় করিব।’

িঝ ী ছুেট িগেয় মােয়র গলা জিড়েয় ধরলা , কােন কােন বলল–’মা , তুিম যিদ অমত
কর আিম িবষ খেয় মরব।’ চরম অব ার স ুখীন হেয় িঝ ীর মুেখ কথা ফুেটেছ।

গায় ী একবার িনিখলেক ভাল কের দখল , যন আেগ কখেনা দেখিন। িনিখল
িগেয় তার পােয়র ধুেলা িনল। বলল–’িদিদ , িঝ ীেক আিম-মােন আমােক িঝ ী িবেয় করেত
চায়। ব ামেকশদা বেলেছন স েক বােধ না।’

গায় ী ব ামেকশেক  করল—’সিত  স েক বােধ না?’
ব ামেকশ বলল—’না , ওরা first cousin নয় , স েক বােধ না।’
গ াধর আেরা গলা চিড়েয় চীৎকার করল—’ নেত চাই না , কােনা কথা নেত চাই

না। বিরেয় যাও তামরা আমার বািড় থেক , এই দে  বিরেয় যাও—’
গায় ী ধমক িদেয় উঠল—’থােমা তুিম। বািড় তামার নয় , বািড় আমার। আিম

সুধাং বাবুর সে  কথা বেলিছ; বাবা উইল করার আেগই মারা গেছন , আইনত তাঁর সম
স ি র অেধক আমার , এ বািড়রও অেধক আমার।–তুিম বাইের যখােন যাি েল যাও না।
যা করার আিম করব।’

গ াধর িপন ফাটােনা খলনার বলুেনর মত চুপেস গল , তারপর ঘাড় হঁট কের
ঘর থেক িন া  হেলা।

গায় ী িঝ ীর বা ব ন থেক গলা ছািড়েয় তার হাত ধের সাফায় বসল , িনিখেলর
িদেক চেয় হািকেমর মত কুম করল–’িক কা  তামরা বািধেয়ছ এবার বেলা িন।’

িনিখল বলল–’আিম িকছু জািন না িদিদ , ওই ওেক িজে স কেরা। ব ামেকশদা ,
িচিঠ েলা কাথায়?’

ব ামেকশ পেকট থেক িচিঠ বর কের িদেয় বলল–’রাখাল , চল এবার আমােদর
যাবার সময় হেয়েছ। গায় ী দবী , চােয়র জন  অসংখ  ধন বাদ। িনিখল , তুিম য বৗ পেল
অেনক ভােগ  এমন বৗ পাওয়া যায়। িঝ ী , তুিমও কম সৗভাগ বতী নাও। জীবেন য-
িজিনস সবেচেয় দুলভ , সই দুলভ হািস তুিম পেল। তামােদর জীবেন হািসর ঢউ খলেত
থাকুক।–এেসা রাখাল।’



লাহার িব ু

ট

কমলবাবু বলেলন, ‘আিম পাড়ােতই থািক, িহ ু ান পােকর িকনারায়। আপনােক
অেনকবার দেখিছ, আলাপ করবার ইে  হেয়েছ িক  সাহস হয়িন। আজ একটা সূ
পেয়িছ, তাই ভাবলাম এই ছুেতায় আলাপটা কের িনই। আমার জীবেন একটা ছা  সমস া
এেসেছ–‘

‘সমস া!’ ব ামেকশ িসগােরেটর কৗেটা এিগেয় িদেয় বলল, ‘বলুন বলুন, অেনকিদন
ও ব র মুখদশন কিরিন।’

ীে র একিট রিববার সকােল ব ামেকেশর কয়াতলার বািড়েত বেস কথা হি ল।
কমলবাবুর চহারািট নাড়ুেগাপােলর মত, িক  মুেখর ভাব চটপেট বুি সমৃ । িতিন
হািসমুেখ একিট িসগােরট িনেয় ধরােলন, তারপর গ  আর  করেলন, ‘আমার নাম
কমলকৃ  দাস, কােছই ভারত ক ীয় ব াে র শাখা আেছ, আিম সখানকার ক ািশয়ার।
বছর দেড়ক আেছ পু িলয়া থেক বদিল হেয় এখােন এেসিছ।

‘কলকাতায় এেসই মুশিকেল পেড় গলাম; কাথাও বাসা খঁুেজ পাই না। শষ পয
একিট লাক তার বািড়র নীেচর তলায় একিট ঘর ছেড় িদল। ফ ািমিল আনা হল না, ী
আর মেয়েক পু িলয়ায় রেখ একলা বাসায় উঠলাম।

‘বািড়ওয়ালার নাম অ য় ম ল। বািড়িট দাতলা; নীেচর তলায় দু’িট ঘর, ওপের
দু’িট; যাতায়ােতর রা া আলাদা। অ য় ম ল দাতলায় একলা থােক, িক  তার কােছ
লাকজেনর যাতায়াত আেছ। িম ভাষী লাক, িক  কী কাজ কের বুঝেত পারলাম না।
মােঝ মােঝ আমার ঘের এেস গ স  করত, িক  আমােক কানিদন দাতলায় ডাকত না
পড়শীেদর সে ও যাতায়াত িছল না। আমােদর ব াে  ওর একটা চালু খাতা িছল।

‘যােহাক, এইভােব মাস িতেনক কাটার পর একিদন একটা ছুিটর িদেন আমার
অিফেসর একজন সহকমী ব ু র বািড়েত রাে  নম  িছল। িফরেত রাত হেয় গল।
বাসায় িফের দিখ অ য় ম ল দাতলা থেক নেম এেস িসঁিড়র দরজায় তালা লাগাে ,
তার পােয়র দু’পােশ দু’িট সুটেকশ। বললাম, “এিক, এত রাে  কাথায় চলেলন?”

‘আমায় দেখ অ য় ম ল কমন হকচিকেয় গল; তারপর সুটেকশ দুেটা দু’হােত
িনেয় আমার কােছ এেস দাঁড়াল, একটু গাঢ় গলায় বলল, “কমলবাবু, আমােক হঠাৎ বাইের
যেত হে । কেব িফরব িকছু িঠক নই।”

‘ দখলাম তার চাখ দুেটা লাল হেয় রেয়েছ। বললাম, ‘ স িক, কাথায় যাে ন?”
‘তার মুেখ হািসর মত একটা ভাব ফুেট উঠল। স বলল, “অেনক দূর। আ া,

চিল।”
‘আিম অবাক হেয় দাঁিড়েয় রইলাম। স কেয়ক পা িগেয় থমেক দাঁড়াল, তারপর

িফের এেস বলল, “কমলবাবু, আপিন স ন, ব াে  চাকির কের; আপনােক একটা কথা
বেল যাই। সাত িদেনর মেধ  আিম যিদ িফের না আিস, আপিন আমার পুেরা বািড়টা দখল
করেবন। আপনােদর ব াে  আমার অ াকাউ  আেছ, মােস মােস দড়েশা টাকা ভাড়া আমার
খাতায় জমা দেবন।–আ া।”

‘অ য় ম ল চেল গল। আিম ি ত হেয় িকছু ণ দাঁিড়েয় রইলাম। তারপর
িব েয়র চটকা ভেঙ খয়াল হল, অ য় ম ল তার দােরর চািব আমােক িদেয় যায়িন।



‘ স যােহাক, আ  বািড়টা পাওয়া যেত পাের এই আশায় মন উৎফু  হেয় উঠল।
মেন হল অ য় ম ল অগ  যা া কেরেছ, আর শী  িগর িফরেব না।

‘পরিদন সকােল ীেক িচিঠ িলেখ িদলাম–সংসার িটেয় তরী থােকা, বাসা পাওয়ার
স াবনা আেছ।

‘আশায় আশায় দুেটা িদন কেট গল। িতিন িদেনর িদন গ  ব েত আর  করল।
িবকট গ , মড়া-পচা গ । গরেমর িদেন মাছ মাংস পেচ িগেয় য-রকম গ  বেরায় সই
রকম গ  আসেছ।

‘সে হ হল, পুিলেস খবর িদলাম। পুিলস এেস তালা ভেঙ ওপের উঠল। আিমও
সে  সে  গলাম। িগেয় দিখ বীভৎস কা । ঘেরর মেঝর ওপর একটা মড়া হাত-পা
ছিড়েয় পেড় আেছ, তার কপােল একটা ফুেটা। স-রাে  আিম যখন নম  খেত
িগেয়িছলাম, সই সময় অ য় ম ল লাকটােক িল কেরেছ, তারপর দামী িজিনসপ
টাকাকিড় সুটেকেশ পুের িনেয় কেট পেড়েছ।

‘ দখেত দখেত একপাল পুিলস এেস বািড় িঘের ফলল। লাশ ময়না তদে র জেন
পাঠােনা হল। দােরাগাবাবু আমােক জরা করেলন। তারপর খানাত াশ আর  হল।
িনরেপ  সা ী িহসােব পাড়ার একিট ভ েলাক এবং আিম সে  রইলাম।

‘খানাত ােশ িক  িবেশষ িকছু পাওয়া গল না। কবল একটা দরােজর মেধ
কেয়কটা লাহার পাত িদেয় তরী কৗেটার মত িজিনস পাওয়া গল; িসগােরেটর প ােকেট

েপািল তবেকর মেধ  যমন িসগােরট মাড়া থােক, অেনকটা সই রকম ল ােট ধরেনর
তবক, খুব পাতলা লাহা িদেয় তরী, িক  অভ র ভাগ শূন । দােরাগাবাবু স েলা িনেয়
িচি তভােব নাড়াচাড়া করেলন, িক  হালকা লাহার মাড়ক কা   কােজ লােগ বাঝা গল
না।

‘যােহাক, সিদনকার মত তদ  শষ হল, পুিলস চেল গল। আমার মেন িক
অ ি  লেগ রইল। িতন-চার িদন পের থানায় গলাম। সখােন িগেয় খবর পলাম মৃত
ব ি র পিরচয় জানা গেছ; আঙুেলর ছাপ ও অন ান  দিহক িচ  থেক কাশ পেয়েছ য
মৃত ব ি র নাম হিরহর িসং; দাগী আসামী িছল, মাদক ব  এবং সানা- েপার
চারাকারবার করত। অ য় ম েলর সে  কা   সূে  তার যাতায়াত িছল, তা জানা যায়িন।
অ য় ম েলর নােম িলয়া জারী হেয়েছ; িক  স এখেনা ধরা পেড়িন, কপূেরর মত উেব
গেছ।

‘থানা থেক ফরার সময় ভেয় ভেয়  করলাম, “পুেরা বািড়টা তাহেল আিম দখল
করেত পাির?”

‘দােরাগাবাবু বলেলন, “ ে । আসামী যখন ফরার হবার আেগ আপনােক তার
বািড়র হপাজেত রেখ গেছ, তখন আপিন থাকেবন বিক। তেব একটা কথা, যিদ
আসামীর সাড়াশ  পান, তৎ ণাৎ থানায় খবর দেবন”

‘তারপর ায় বছরখােনক ভাির আরােম কেটেছ। ী আর মেয়েক িনেয় এলাম,
সারা বািড়টা দখল কের িদিব  হাত-পা ছিড়েয় বাস করিছ। বািড়র ভাড়া মােস মােস অ য়
ম েলর খাতায় জমা কের িদই। তার টিবল চয়ার ইত ািদ ব বহার কির বেট িক
আলমাির বা  কাবােড হাত িদই না, পুিলস খানাত াশ করার পর যমনিট িছল তমিন
আেছ।

‘হঠাৎ মাস দুই আেগ এক ফ াসাদ উপি ত হল। সকালেবলা নীেচর ঘের বেস
কাগজ পড়িছ, একজন অপিরিচত লাক এল, তার সে  একিট ীেলাক। ভ ে ণীর
মধ বয়  পু ষ, ীেলাকিট সধবা। পু ষ ীেলাকিটর িদেক আঙুল দিখেয় বলল, “এ
হে  অ য় ম েলর ী, আিম ওর বড় ভাই। এতিদন আিম ওেক পুেষিছ, িক  আর



আমার পাষবার মতা নই। এবার ও ামীর বািড়েত থাকেব। আপনােক বািড় ছেড়
িদেত হেব।”

‘মাথায় ব পাত। ফ ালফ াল কের চেয় রইলাম। তারপর বুি  গজােলা, বললাম,
“অ য়বাবুর ী আেছন, তা কানিদন িনিন। যিদ আপনােদর কথা সিত  হয়, আপিন
আদালেত িগেয় িনেজর দািব মাণ ক ন, তারপর দখা যােব।”

‘িকছু ণ বকাবিক কথা-কাটাকািটর পর তারা চেল গল। আমার সে হ হল এরা
দাগাবাজ জাে ার, ছলছুেতা কের বািড়টা দখল কের বসেত চায়। আজকাল বাসাবািড়র য
রকম ভাড়া দাঁিড়েয়েছ, ফাকেট বাসা পেল ক ছােড়!

‘থানায় িগেয় খবরটা জািনেয় এলাম। দােরাগাবাবু বলেলন, “অ য় ম েলর ী আেছ
িকনা আমােদর জানা নই। যােহাক, আমার যিদ আেস, ছলছুেতা কের থানায় িনেয়
আসেবন। আমরাও বািড়র ওপর নজর রাখব।”

‘আমার িপ ল আেছ, তাছাড়া একটা কুকুর পুেষিছ। িহং  পাহাড়ী কুকুর, নাম ভুেটা;
আমার হােত ছাড়া কা র হােত খায় না। আিম ব াে  যাবার সময় তার শকল খুেল িদই,
রাি ের তােক ছেড় িদই, স বািড় পাহাড়া দয়। ভুেটা ছাড়া থাকেত বািড়েত চার-ছাঁচড়
ঢাকার ভয় নই, ভুেটা তােক িচিবেয় খেয় ফলেব। তবু এই ঘটনার পর মেন একটা
অ ি  লেগ রইল। অ য় ম ল লাক ভাল নয়, হয়েতা িনেজ আড়ােল থেক কােনা
কুিটল খলা খলেছ।

‘িদন দেশক পের একখানা বনামী িচিঠ পলাম, “পাড়া ছেড় চেল যাও, নইেল
িবপেদ পড়েব।”–পাড়া মােনই বািড়। থানায় িগেয় িচিঠ দখালাম। দােরাগাবাবু বলেলন,
“ চেপ বেস থাকুন, বড়েবন না। আপনার বাসার ওপর পাহারা বািড়েয় িদি ।”

‘তারপর থেক এই দড় মাস আর কউ আেসিন, উেড়া িচিঠও পাঠায়িন। এখন বশ
িনরাপদ বাধ করিছ। িক  একিট সমস ার উদয় হেয়েছ। এই সমস া সমাধােনর জন ই
আপনার কােছ আসা। দােরাগাবাবুর কােছ যেত পারতাম, িক  িতিন হয়েতা এমন উপেদশ
িদেতন যা আমােদর পছ  হত না।

‘ব াপারটা এই : ব া  থেক আমার এক মােসর ছুিট পাওয়া হেয়েছ। আমার ীর
অেনক িদন থেক তীেথ যাবার ইে । হির ার, িষেকশ এইসব। ব াে র একিট সহকমীও
আমার সে ই ছুিট িনেয় কু ু  শােল বড়ােত ব ে ন, আমােকও িতিন সে  যাবার
জন  চাপাচািপ করেছন। দল বঁেধ গেল অেনক সুিবেধ হয়। আমার ী খুব উৎসািহত হেয়
উেঠেছন। আমার উৎসাহও কম নয়। িক –

‘ যেত হেল বািড়েত তালা ব  কের যেত হেব। ভুেটােকও মাসখােনেকর জেন
একটা কেনেল ভিত কের িদেত হেব। বািড় অরি ত থাকেব। মেন ক ন, এই ফাঁেক
অ য় ম েলর বৗ–মােন, ওই ীেলাকটা যিদ তালা ভেঙ বািড়েত ঢুেক বািড় দখল কের
বেস, তখন আিম িক করব? অ য় ম েলর মৗিখক অনুমিত ছাড়া আমার তা কােনা হক
নই। তেব আিম দখেল আিছ, আমােক বদখল করেত হেল ওেদর আদালেত যেত হেব।
িক  ওরা যিদ দখল িনেয় বেস, তখন আিম কাথায় যাব?

‘এই আমার সমস া। িনতা ই ঘেরায়া সমস া। আপনার িনরী ার উপযু  নয়। তবু
রথ- দখা কলা- বচা দুই-ই হেব, এই মতলেব আপনার কােছ এেসিছ। এখন বলুন,
বািড়খািন রেখ আমােদর তীথযা া করা উিচত হেব িকনা।”

ব ামেকশ খািনক ণ গােল হাত িদেয় বেস রইল, শষ বলল, “আপনােদর
তীথযা ায় বাধা িদেল পাপ হেব, আবার বািড় বহাত হেয় যাওয়াও বা নীয় নয়। আপনার
জানােশানার মেধ  এমন মজবুত লাক িক কউ নই, যােক বািড়েত বিসেয় তীথযা া
করেত পােরন?”



‘কই, স রকম কাউেক দখিছ না। সকেলরই বাসা আেছ। যােদর নই তােদর
বসােত সাহস হয় না, শেষ খাল কেট কুমীর আনব।’

‘তাহেল চলুন, আপনার বাসাটা দেখ আিস।’ ব ামেকশ উেঠ দাঁড়াল।
কমলবাবু উৎফু  চােখ চাইেলন, ‘যােবন! কী সৗভাগ ! চলুন চলুন, বিশ দূর নয়–‘
‘একটু বসুন। বিশ দূর না হেলও রাদ বশ কড়া। একটা ছাতা িনেয় আিস।’
ব ামেকশ িভতের িগেয় ছাতা িনেয় এল। ছাতািট ব ামেকেশর ি য় ছাতা; অিতশয়

জীণ, লাহার বাঁট এবং কামািনেত মরেচ ধেরেছ, কাপড় িববণ এবং ব  িছ যু । এই
ছাতা মাথায় িদেয় রা ায় ব েল িনেজ অদৃশ  থেক সে হভাজন ব ি র অনুসরণ করা
যায়; ফুেটা িফেয় বাইেরর লাকেক দখা যায়, িক  বাইেরর লাক ছাতাধারীর মুখ দখেত
পায় না। সত াে ষীর উপযু  ছাড়া।

‘চলুন।’

কমলবাবুর বাসা ব ামেকেশর বািড় থেক িমিনট পাঁেচেকর রা া। মােঝ মােঝ এ
পথ িদেয় যাবার সময় বািড়িট ব ামেকেশর চােখ পেড়েছ; ছাট দাতলা বািড়; িক  একিট
িবেশষে র জন  দৃি  আকষণ কের; সম  ছাদ লাহার ডা া-ছ ী িদেয় ঢাকা, যন কা
একটা লাহার খাঁচা। বাইের থেক কােনা মেতই ছােদর ওঠা স ব নয়।

‘আসুন।’
ছাতা মুেড় ব ামেকশ বািড়েত ঢুকল। কমলবাবু থেম তােক নীেচর তলায় বসবার

ঘের িনেয় গেলন। সখােন একিট শতরি -ঢাকা ত েপাশ ও দু’িট ক াি েসর চয়ার ছাড়া
আর িবেশষ িকছু নই। ব ামেকশ ঘেরর চািরিদেক চাখ ফরাল। স যন একটা সূ
খঁুজেছ, িক  এই ন ায় ঘের কােনা অ ু িলিনেদশ পাওয়া গল না। স বলল, ‘নীেচর
তলায় আর একটা ঘর আেছ, না?’

‘আেছ। ঘরটা অ য় ম েলর আমেল ব বহার হত না, আিম ওটােক রা াঘর কেরিছ।
দখেবন?’

‘দরকার নই। আপনার ী বাধ হয় এখন রা াবা া করেছন। চলুন, ওপরতলাটা
দখা যাক।’

‘চলুন।’
ঘেরর লাগাও একটা স  বারা ার শেষ ওপের ওঠার িসঁিড়, িসঁিড়র মাথায় দরজা।
দরজার মাথায় ওপরকার দয়ােল ঘাড়ার ু েরর নােলর মত লাহার একটা িজিনস

িতনেট পেরেকর মাঝখােন আটকােনা রেয়েছ। ব ামেকশ সই িদেক িকছু ণ তািকেয়
থেক ছাতা তুেল সই িদেক িনেদশ কের বলল, ‘ওটা িক?’

‘ওটা ঘাড়ার নাল। িবিলিত কুসং ার অনুযায়ী দােরর মাথায় ঘাড়ার নাল টািঙেয়
রাখেল নািক অেনক টাকা হয়।’

ব ামেকেশর ছাতার ডগা ঘাড়ার নােল আটেক িগেয়িছল, স টেন সটা ছািড়েয়
িনেয় বলল, ‘এটা িক আপিন লািগেয়েছন নািক?’

‘না, অ য় ম েলর আমল থেক আেছ।’
ব ামেকশ ঘাড়ার নােলর িদেক তািকেয় কমন যন া  হেয় পড়ল। কমলবাবু

ডাকেলন, ‘ ভতের আসুন।’
ঘেরর িভতর কমলবাবুর দশ বছেরর মেয় মেঝয় মাদুর পেত বেস লখাপড়া

করিছল, তার কােছ মাদুেরর বাইের একটা ভীষণদষন কুকুর থাবা পেত বেসিছল,
ব ামেকেশর পােন মিণহীন নীলাভ চাখ তুেল চাইল। কমলবাবু বলেলন, ‘খুকু, যাও তামার
মােক চা তির করেত বল, আর িকছু ভাজাভুিজ।’



ব ামেকশ একটু আপি  করল, িক  কমলবাবু নেলন না। খুকু নীেচ চেল গল,
ভূেটা সে  সে  গল।

অতঃপর ব ামেকশ ঘরিট চ ু  িদেয় সমী া করল। বলল, ‘এ ঘের অ য় ম েলর
কােনা আসবাবপ  আেছ?’

কমলবাবু বলেলন, ‘িছল, আিম পােশর ঘের িনেয় গিছ। খাট এবং দরাজওয়ালা
টিবল। এই য।’

পােশর ঘরিট অেপ াকৃত বড়; জানলার িদেক খাট, অন  কােণ টিবল। ব ামেকশ
টিবেলর কােছ িগেয় বলল, ‘ সই য পুিলেসর খানাত ােশ লাহার মাড়ক পাওয়া
িগেয়িছল, স েলা িক পুিলস িনেয় িগেয়েছ?’

‘একটা মাড়ক পুিলস িনেয় িগেয়িছল, বািক েলা দরােজ আেছ।’ কমলবাবু নীেচর
িদেকর একটা দরাজ খুেল বলেলন, ‘এই য!’

দরােজর িপছন িদেক কেয়কটা মাড়ক পেড় িছল, ব ামেকশ একটা বর কের
নেড়েচেড় দখল। আকৃিত- কৃিত িসগােরট প ােকেটর অভ র  তবেকর মতই বেট।
সটা রেখ িদেয় স হািসমুেখ বলল, ‘ভাির মজার িজিনস তা! এর ভতর গাটা দুই িব ু ট
রেখ সুেতা িদেয় বঁেধ িদেল িনি ি । চলুন, এবার ছাদটা দেখ আসা যাক।’

‘ছােদ িক  িকছু নই!’
‘তা হাক। শূন তাই হয়েতা অথবহ হেয় উঠেত পাের।’
‘তাহেল আসুন।’
ছােদ সত ই িকছু নই। লাহার ঘরােটাপ ঢাকা ছাদটা বােঘর শূন  খাঁচার মত

দাঁিড়েয় আেছ। এক কােণ উঁচু পাদপীেঠর ওপর লাল রেঙর লাহার চৗবা া; এই চৗবা া
থেক বািড়েত কেলর জল সরবরাহ হয়। ব ামেকশ ছােদর চািরিদক সি ৎসুভােব
পির মণ কের বলল, ‘ছাদটা আপনারা ব বহার কেরন না?’

কমলবাবু বলেলন, ‘ বিশ গরম পড়েল ছােদ এেস ই। বশ িনরাপদ জায়গা, চর
ঢুকেব স উপায় নই।’

‘ ঁ। চলুন, আমার দখা শষ হেয়েছ।’
নীেচ নেম এেল পর খুকু এেস বলল, ‘বাবা, বসবার ঘের চা িদেয়িছ।’
নীেচর তলার ঘের পাঁপড় ভাজা ও গরম ব িন সহেযােগ চা পান করেত করেত

ব ামেকশ বলল, ‘থানার য দােরাগাবাবুর কােছ আপনার যাওয়া-আসা, তাঁর নাম িক?’
কমলবাবু বলেলন, ‘তাঁর নােম রাখাল সরকার।’
ব ামেকশ মুচিক হাসল। চা শষ কের স ছাতা িনেয় উেঠ দাঁড়াল, ‘আ া, আজ

তাহেল উিঠ।’
কমলবাবু বলেলন, ‘িক  আমােদর তীথযা ার িক হেব, যাওয়া উিচত হেব িক না,

িকছু বলেলন না তা।’
‘িন য় তীথযা া করেবন। কেব থেক আপনার ছুিট?’
‘সামেনর শিনবার থেক।’
‘তাহেল আর দির করেবন না, িটিকট িকেন ফলুন। কােনা ভয় নই, আপনার

বাসা বদখল হেব না, আিম জািমন রইলাম।–আ া, চিল।’
‘অ াঁ–তাই নাই! ধন বাদ ব ামেকশবাবু। চলুন, আপনােক বািড় প েছ িদেয় আিস।’
ব ামেকশ বলল, ‘তার দরকার নই, আিম এখন থানায় যাব। রাখােলর সে  ষড়য

করেত হেব।’
শিনবার সকালেবলা কমলবাবুর বাসা থেক পুিলেসর পাহারা তুেল নওয়া হল।
কমলবাবু ভুেটােক একটা কেনেল রেখ এেলন। পুিলস ছাড়াও অন  একিট প



বাসার ওপর নজর রেখিছল, তারা সব ল  করল।
িবেকলেবলা কমলবাবু তাঁর ী মেয় এবং পাঁটলা-পঁুটিল িনেয় বাসায় চািব িদেয়

চেল গেলন, যাবার পেথ থানায় রাখালবাবুেক চািব িদেয় বেল গেলন, ‘িখড়িকর দার
ভিজেয় রেখ এেসিছ। এখন আমার বরাত আর আপনােদর হাতযশ।’

সারা িদন বািড়টা শূন  পেড় রইল।
রাি  আ াজ সােড় আটটার সময় ব ামেকশেক িনেয় রাখালবাবু কমলবাবুর বাসার

িদেক গেলন। দু’জেনর পেকেটই িপ ল এবং বদু িতক টচ।
সরজিমন আেগ থাকেতই দখা িছল, পােশর বািড়র পাঁিচল িডিঙেয় দু’জেন

কমলবাবুর িখড়িক িদেয় বািড়েত ঢুকেলন, িখড়িকর দরজা ব  কের িদেয় পা িটেপ িটেপ
িসঁিড় িদেয় দাতলায় উঠেলন। কান পেত নেলন, বািড় িন ।

রাখালবাবু পলেকর জন  দােরর মাথায় টেচর আেলা ফেল দখেলন, ঘাড়ার ু র
যথা ােন আেছ। িতিন তখন িফসিফস কের বলেলন, ‘চলুন, ছােদ িদেয় অেপ া করেলই
বাধহয় ভাল হেব।’

ব ামেকশ তাঁর কােন কােন বলল, ‘না। আিম ছােদ যাি , তুিম এই ঘের লুিকেয়
থােকা। দু’জেনই ছােদ গেল ছােদর দার এিদক থেক ব  করা যােব না, আসামীর সে হ
হেব।’

‘ বশ, আপিন ছােদ িগেয় লুিকেয় থাকুন, আিম দার ব  কের িদি ।’
ব ামেকশ ছােদ উেঠ গল, রাখালবাবু দরজার ড়েকা লািগেয় নেম এেলন।

কত ণ অেপ া করেত হেব িঠক নই, এমন িক আসামী আজ নাও আসেত পাের। িতিন
দাতলার ঘেরর িভতর ঢুেক দােরর পােশ লুিকেয় রইেলন।

ছােদর ওপর ব ামেকশ এিদক ওিদক ঘুের জেলর চৗবা া থেক দূেরর একটা
আ  সর পােশ িগেয় বসল। আকােশ চাঁদ নই, কবল তারা েলা িঝকিমক করেছ।
ব ামেকশ অ কাের িমিলেয় গল।

দীঘ তী া। বেনর মেধ  ছাগল বা বাছুর বঁেধ মাচার ওপর বেস বােঘর তী া
করার মত। রাি  দুেটা বাজেত যখন আর দির নই, তখন রাখালবাবুর মন ব  ঘেরর
মেধ  অিত  হেয় উঠল : আজ আর িশকার আসেব না। িঠক এই সময় িতিন দােরর
বাইের মৃদু শ  নেত পেলন; মুহূেত তাঁর ায়ুেপশী শ  হেয় উঠল। িতিন িনঃশে
পেকট থেক িপ ল বার করেলন।

য মানুষিট িনঃসােড় বািড়েত েবশ কের িসঁিড় িদেয় ওপের উেঠ এেসিছল, তার বাঁ
হােত িছল একিট ক াি েসর থিল, আর ডান হােত িছল লাহা-বাঁধােনা একিট ছিড়। ছিড়র
গােয় িতিন হাত ল া মুগার সুেতা জড়ােনা, মাছ-ধরা িছেপর গােয় যমন সুেতা জড়ােনা
থােক সই রকম।

লাকিট দােরর মাথার িদেক লািঠ বািড়েয় ঘাড়ার ু রিট নািমেয় আনল, তারপর
মুগার সুেতার ডগায় সিট বঁেধ িনেয় ততলার িসঁিড় িদেয় ছােদ উেঠ গল। দু’িট মানুষ য
বািড়র দু’ জায়গায় ওৎ পেত আেছ, তা স জানেত পারল না।

ছােদর দরজায় একটু শ  েন ব ামেকশ সতক হেয় বসল। ন  আেলায় একিট
ছায়ামূিত বিরেয় এল, সাজা ট াে র কােছ িগেয় আ  সর ওপর উেঠ ট াে র মাথায়
চড়ল। ধাতব শ  শানা গল। স ট াে র ঢাকিন খুেল সিরেয় রাখল, তারপর লািঠর
আগায় সুেতা-বাঁধা ঘাড়ার নাল জেলর মেধ  ডুিবেয় িদল।

লাকটা যন আবছা অ কাের বেস িছপ ফেল চুেনা মাছ ধরেছ। িছপ ডাবাে
আর তুলেছ। মাছ িল ব ােগর মেধ  িপের আবার িছপ ফলেছ।

কুিড় িমিনট পের লাকিট মাছ ধরা শষ কের ট া  থেক নামল। এক হােত ব াগ



অন  হােত িছপ িনেয় যই পা বািড়েয়েছ, অমিন তার মুেখর উপর দপ কের টচ েল উঠল,
ব ামেকেশর ব - র শানা গল, ‘অ য় ম ল, কমন মাছ ধরেল?’

অ য় ম েলর পরেন খািল প া  ও হাফ-সাট, কােলা মুে া চহারা। স িবে ািরত
চােখ চেয় আে  আে  থিলিট নািমেয় রেখ ি েবেগ পেকেট হাত িদল। সে  সে
ব ামেকেশর টচ গদার মত তার চায়ােল লাগল, অ য় ম ল ছােদর ওপর িচিতেয় পড়ল।

রাখালবাবু নীেচ থেক উেঠ এেসিছেলন, িতিন অ য় ম েলর বুেকর ওপর বেস
বলেলন, ‘ ব ামেকশদা, এর পেকেট িপ ল আেছ, বর কের িনন।’

ব ামেকশ অ য় ম েলর পেকট থেক িপ ল বার কের িনেজর পেকেট রাখল।
রাখালবাবু আসামীর হােত হাতকড়া পিরেয় বলেলন, ‘অ য় ম ল, হিরহর িসংেক খুন
করার অপরােধ তামােক ার করলাম।’

ব ামেকশ অ য় ম েলর থিল থেক কেয়কটা িভেজ লাহার প ােকট বার কের তার
ওপর টেচর আেলা ফলল। ‘বাঃ! এই য, যা ভেবিছলাম তাই। লাহার মাড়েকর মেধ
চকচেক িবেদশী সানার িব ু ট।’

পরিদন সকালেবলা সত বতী ব ামেকশেক বলল, ‘ভাল চাও তা বল, কাথায় রাত
কাটােল?’

ব ামেকশ কাতর ের বলল, ‘ দাহার ধমাবতার, রাখাল সা ী–আিম কােনা কুকায
কিরিন।’

‘ ঁিড়র সা ী মাতাল। গ টা বলেব?’
‘বলব, বলব। িক  আেগ আর এক পয়ালা চা িদেত হেব। এক পয়ালা চা খেয়

রাত জাগার ািন কােটিন।’
সত বতী আর এক পয়ালা কড়া চা এেন ব ামেকেশর সামেনর চয়াের বসল,

‘এবার বল, টচটা ভাঙেল িক কের? মারামাির কেরিছেল?’
ব ামেকশ বলল, ‘মারামাির নয়, ধু মারা।’ চােয় একিট চুমুক িদেয় স বলেত

আর  করল:
‘অ য় ম ল সানার চারাকারবার কের অেনক টাকা কেরিছল। িনেজর েয়াজন

অনুযায়ী ভ  পাড়ায় একিট বািড় কেরিছল, বািড়র ছাদ লাহার ডা া-ছ ী িদেয় এমনভােব
মুেড় রেখিছল য ওিদক িদেয় বািড়েত চার ঢাকার উপায় িছল না। ছাদটােক িনরাপদ
করা তার িবেশষ দরকার িছল।

‘অ য় ম েলর পশা ভারতবেষর বাইের থেক যসব চারাই সানা আেস তাই
সং হ করা এবং সুেযাগ মত বাজাের ছাড়া। স বািড়েতই সানা রাখত, িক  লাহার
িস ুেক নয়। সানা লুিকেয় রাখার এক িবিচ  কৗশল স বার কেরিছল।

‘অ য় ম ল বািড়েত একলা থাকত; তার ী আেছ িকনা তা এখেনা জানা যায়িন।
স পাড়ার লােকর সে  বিশ মলােমশা করত না, িক  পােছ পড়শীরা িকছু সে হ কের,
তাই কমল দাস নােম একটা ভ েলাকেক নীেচর তলায় একিট ঘর ভাড়া িদেয়িছল। বাজাের
সানা ছাড়বার জন  স কেয়কজন লাক রেখিছল, তােদর মেধ  একজেনর নাম হিরহর
িসং।

‘হিরহর িসং বাধহয় অ য় ম লেক ফাঁিক িদি ল। একিদন দু’জেনর ঝগড়া হল,
রােগর মাথায় অ য় ম ল হিরহর িসংেক খুন করল। তারপর মাথা ঠা া হেল তার ভাবনা
হল, মড়াটা িনেয় স িক করেব। একলা মানুষ, ভ  পাড়া থেক মড়া পাচার করা সহজ
নয়। স ি র করল, মড়া থাক, বািড়েত যা সানা আেছ, তাই িনেয় স িনেজ ডুব মারেব।

‘িক  সব সানা স িনেয় যেত পারল না। সানা ধাতুটাও িবল ণ ভাির, লাহার
চেয়ও ভাির। তামরা ী-জািত সারা গােয় সানার গয়না বেয় বড়াও, িক  সানার ভার



কত বুঝেত পােরা না। দশ হাত কাপেড় কােছ নই।’
সত বতী বলল, ‘আ া, আ া, তারপর বল।’
‘অ য় ম ল ডুব মারবার কেয়কিদন পের লাশ ব ল; পুিলস এল, িক  খুেনর

িকনারা হল না। অ য় ম ল খুন কেরেছ তােত সে হ নই। িক  স িন ে শ। কমলবাবু
সারা বািড়টা দখল কের বসেলন।

‘অ য় ম ল িন য় কলকাতােতই কাথাও লুিকেয় িছল, কেয়ক মাস চুপচাপ রইল।
িক  বািড়েত য- সানা লুেকােনা আেছ– য েলা স সরােত পােরিন, স েলা উ ার করেত
হেব। কাজিট সহজ নয়। কমলবাবুর ী এবং মেয় সবদা বািড়েত থােক, তাছাড়া একিট
ভয় র িহং  কুকুর আেছ। অ য় ম ল ভেব-িচে  এক ফি  বার করল।

‘একিট ীেলাকেক বউ সািজেয় এবং একটা পেটায়া লাকেক তার ভাই সািজেয়
অ য় ম ল কমলবাবুর কােছ পাঠাল। বউেক বািড় ছেড় িদেত হেব। অ য় ম ল ফরারী
খুনী হেত পাের, িক  তার বউ তা কােনা অপরাধ কেরিন। কমলবাবু িক  নেলন না,
তােদর হাঁিকেয় িদেলন। অ য় ম ল তখন বনােম িচিঠ িলেখ ভয় দখাল, িক  তােতও
কােনা ফল হল না। কমলবাবু নড়েলন না।

‘অ য় ম ল তখন অন  রা া ধরল।
‘আমার িব াস ব াে র য সহকিমিট কমলবাবুেক তীেথ যাবার জন  ভজাি েলন,

তার সে  অ য় ম েলর যাগােযাগ আেছ। দু’-চার িদেনর জন ও যিদ কমলবাবুেক
সপিরবাের বািড় থেক তফাৎ করা যায়, তাহেলই অ য় ম েলর কাযিসি । কাজটা স
বশ িছেয় এেনিছল, িক  একটা কারেণ কমলবাবুর মেন খটকা লাগল; বািড় যিদ বদখল
হেয় যায়! িতিন আমার কােছ পরামশ িনেত এেলন।

‘তার গ  েন আমার সে হ হল বািড়টা ওপর, আিম বািড় দখেত গলাম। দখাই
যাক না। অকু েল গেল অেনক ইশারা-ইি ত পাওয়া যায়।

‘ গলাম বািড়েত। কড়া রাদ িছল, তাই ছাতা িনেয় িগেয়িছলাম। দাতলায় উেঠ
দখলাম, দােরর মাথায় ঘাড়ার নাল িতনেট পেরেকর মাঝখােন আলগাভােব আটকােনা
রেয়েছ। ঘাড়ার নালটা এক নজর দখেল ঘাড়ার নাল বেলই মেন হয় বেট, িক  িঠক
যন ঘাড়ার নাল নয়। আিম ছাতাটা সইিদেক বািড়েয় িদলাম, অমিন ছাতাটা আপনা
থেকই িগেয় ঘাড়ার নােল জুেড় গল।

‘বুঝলাম, িঠকই সে হ কেরিছলাম, ঘাড়ার নাল নয়, একিট বশ শি মান চু ক–
ছাতার লাহার বাঁট পেয় টেন িনেয়েছ।  কের জানলাম চু কটা অ য় ম েলর। মাথার
মেধ  িচ া ঘুরপাক খেত লাগল– কন? অ য় ম ল চু ক িনেয় িক কের? দােরর মাথায়
টািঙেয়ই বা রেখেছ কন, যােত মেন হয় ওটা ঘাড়ার নাল? মেন পেড় গল, পুিলেসর
খানাত ােশ দরােজর মেধ  কেয়কটা লাহার মাড়ক পাওয়া িগেয়িছল। রহস টা মশ
পির ার হেত লাগল।

‘তারপর যখন ঘরােটাপ লাগােনা ছােদ িগেয় জেলর ট া  দখলাম, তখন আর
িকছুই বুঝেত বািক রইল না। চু ক যত জারােলাই হাক, সানােক টানবার মতা তার
নই। তাই স সানার িব ু ট লাহার প ােকেট মুেড় ট াে র জেল ফেল দয়। তারপর
যমন যমন দরকার হয়, ট াে  চু েকর িছপ ফেল জল থেক তুেল আেন। হিরহর িসংেক
খুন কের পালাবার সময় স সম  সানা িনেয় যেত পােরিন। এখন বািক সানা উ ার
করেত চায়। পালাবার সময় য ভােবিন য ব াপারটা এত জিটল হেয় উঠেব।

‘যােহাক, সানার স ান পলাম; সমুে র তলায় ি র মেধ  যমন মুে া থােক,
ট াে র তলায় তমিন লাহার পােত মাড়া সানা আেছ। িক  কবল উ ার করেলই তা
চলেব না, খুনী আসামীেক ধরেত হেব। আিম কমলবাবুেক বললাম, আপিন সপিরবাের



তীথযা া ক ন। তারপর রাখােলর সে  পরামশ কের ফাঁদ পাতার ব ব া করলাম।
‘কাল সকােল কমলবাবুরা তীথযা া করেলন। বািড়র ওপর অ য় ম ল নজর

রেখিছল, স জানেত পারল, রা া সাফ।
‘কাল সে র পর রাখাল আর আিম বািড়েত িগেয় আ া গাড়লাম। কালই য অ য়

ম ল আসেব এতটা আশা কিরিন, তবু পাহারা িদেত হেব। বলা তা যায় না। রাি  দুেটার
সময় িশকার ফাঁেদ পা িদল। তারপর আর িক! টেচর একিট ঘােয় ধরাশায়ী।’

সত বতী ীণকে   করল, ‘কত সানা পাওয়া গল?’
িসগােরট ধিরেয় ব ামেকশ বলল, ‘সাতা িট লাহার মাড়ক, েত কিট মাড়েকর

মেধ  দু’িট কের সানার িব ু ট, েত কিট িব ু েটর ওজন প াশ াম। কত দাম হয়
িহেসব কের দখ।’

সত বতী কবল একিট িন াস ফলল।



িব পাল বধ
কালীচরণ দাসেক পাড়ার লােক আড়ােল শালীচরণ দাস বেল উে খ করত। ধু

হাস রস সৃি  করাই উে শ  িছল না , উে শ  গভীরতর। নােমর আদ া র বদল কের
কােনা রিসক ব ি  কালীচরণ দােসর কৃিত উদঘাটেনর চ া কেরিছেলন। আমরা এই
কািহনীেত তােক শালীচরণ দাস বেলই উে খ করব।

চৗ  বছর আেগ শালীচরণ কলকাতার দি ণাংেশ বাস করত এবং সামান  কাজকম
করত। বািড়িট ছাট হেলও দাতলা , শালীচরণ ওপরতলাটা একজনেক ভাড়া িদেয়িছল ,
নীেচর তলায় িনেজ স ীক থাকত। তার ী িছল ব া। সংসাের আর কউ িছল না।
তারপর হঠাৎ একিদন বৗ মের গল।

িক  সংসার করেত হেল ঘের একিট ীেলাক দরকার। শালীচরেণর বয়স তখন
ি শ বছর , িক  স আর িবেয় করল না; ভেব-িচে  একিট িবধবা এবং অনাথ শালীেক
এেন ঘের বসাল। দূর স েকর শালী , নাম মালতী , বয়স কম , মাঝাির রকেমর সু রী ,
ভাব একটু চপল-চটুল; িক  সংসােরর কাজকেমিনপুণ।

মাসখােনক যেত না যেতই পাড়ায় কানায়ুেষা আর  হেয় গল। শালীচরেণর বৗ
যতিদন বঁেচ িছল িনেজ গিড়য়াহােট িগেয় বাজার করত, পাড়াপড়শীর বািড়েত যাতায়াত
করত, িক  শালী কের না কন? শালীচরণ শালীেক ঘেরর বাইের যেত দয় না , িনেজ
বাজার কের কন? বৗ-এর চেয় শালীর আদর কখন বিশ হয়?

তার ওপর শালীচরেণর বািড়র দাতলায় য ভাড়ােট িছল তােদর বািড়র মেয়রা
একটা নতুন খবর িবতরণ করল। নীেচর তলায় তােদর যাতায়াত িছল। তারা বলল , শালী
যখন থম আেস। তখন দুেটা ঘের দুেটা আলাদা খাট িবছানা িছল , এখন কবল একটা
ঘের একটা িবছানা। ব াস , আর যায় কাথায়! কালীচরণ দাস শালীচরণ দােস পিরণত হল।

িক  অপবাদ য িভি হীন নয় তা চূড়া ভােব মাণ হল মাস ছেয়ক পের।
শালীচরেণর বািড়র পােশর বািড়েত একটা মস িছল , সখােন িব নাথ পাল নােম এক
যুবক থাকত। তার চহারা যমন বলবান তমিন লাবণ ময় , শালীচরেণর মত বিশ হীন
নয়। িব নাথ পাল ভাল অিভনয় করত , যা া এবং সেখর িথেয়টার দেল যাগ িদেয়িছল।
তার সে  শালীচরেণর শালীর নাম সংযু  হেয় নতুন কের কানাযুেষা আর  হল। দুপুরেবল
পু েষরা যখন কােজ বিরেয় যায় এবং মেয়রা খাওয়া-দাওয়ার পর িদবািন ায় িনম  হয়
তখন নািক িব নাথ পাল িখড়িকর দার িদেয় শালীচরেণর বািড়েত যায়। এইভােব িকছুিদন
িদবািভসার চলল। শালীচরেণর বাধহয় সে হ হেয়িছল , িক া পাড়ার চ াংড়া ছাঁড়ারা
হয়েতা ব -িবদু পপূণ ইশারা কেরিছল। স একিদন দুপুরেবলা আচমকা িখড়িক িদেয় বািড়
িফের এল।

অতঃপর য দৃশ  উদঘািটত হল তা উহ  রাখাই ভাল। মাট কথা আিদরস ও
রস িমেল নাইে াি সািরেনর মত িবে ারক পিরি িতেত পিরণত হল। শালীচরণ

মঘগজেনর মত শ  কের অপরাধীেদর আ মণ করল। িক  িব নাথ পােলর শরীের
অেনক বিশ শি  থাকা সে ও তার মেন পাপ িছল , স পদািহত পথ-কুকুেরর মত পািলেয়
গল। বািক রইল ধু মালতী। শালীচরণ তখন িবকট চীৎকার কের মালতীর ঘােড় লািফেয়
পেড় তার গলা িটেপ ধরাল।

েড়া িড় চঁচােমিচেত দাতলা থেক লাক ছুেট এল , অ বয়  বালক বািলকা ও



ীেলাক। দৃশ  দেখ তারা চীৎকার কের রা ার লাক ডাকল। রা া থেক দু’চার জন লাক
এেস অিত কে  শালীচরেণর হাত থেক মালতীর গলা ছাড়ােলা। িক  মালতী , তখন দম
ব  হেয় মের গেছ।…

আদালেত শালীচরেণর িবচার হল। স অপরাধ অ ীকার করল না। শালীর সে
অৈবধ সহবােসর অিভেযাগও মেন িনল। হািকম িব  ব ি  িছেলন , মানুেষর দেয়র খবর
রাখেতন। শালীচরেণর ফাঁিস হল না , তর আকি ক েরাচনা িবধায় চৗ  বছেরর
কারাদ  হল।

শা ভােব শালীচরণ জেল গল। জেল যাবার আেগ ব ব া কের গল : তার বািড়র
দাতলার ভাড়া সিলিসটার আদায় কের ব াে  রাখেবন; একতলা ব  থাকেব। শালীচরেণর
িবষয়স ি  াবর অ াবর আর িকছু িছল না।

িব নাথ পাল সই য পািলেয়িছল , িকছুিদন গা-ঢাকা িদেয় রইল। শালীচরণ জেল
চেল যাবার পর স আবার আ কাশ করল। তার চহারা ভাল , উপর  যেথ  অিভনয়
নপুণ  থাকায় স অ কােলর মেধ ই চলি  ও র মে র নামজাদা অিভেনতা হেয়
দাঁড়াল। িচ পেটর চেয় র ালেয়র িদেকই তার ঝাঁক বিশ; স দল গঠন কের একিট
র মে র অিধকারী হেয় বসল।

ওিদেক শালীচরণ জল খাটিছল , যথাকেল ময়াদ পূণ হেল মুি  পেয় ব ল।
জলখানায় সুেবাধ বালক হেয় থাকেল িকছু রয়াৎ পাওয়া যায়। শালীচরণ চৗ  বছর পূণ
হবার আেগই ব ল। এই কয় বছের তার বয়স যমন বেড়েছ তমিন চহারারও
পিরবতন ঘেটেছ; আেগ স িছল রাগা-পাটুকা , এখন বশ চাকন-িচকন হেয়েছ। সবেচেয়
পিরবতন হেয়েছ তার মেন। মুি  পেয়ই স সটান নব ীেপ চেল গল , সখান মাথা
মুিড়েয় কিঠ ধারণা কের মালা জপ করেত করেত বািড় এল।

ইিতমেধ  পাড়ার পুেরােনা বািস ারা অেনেক পাড়া ছেড় চেল গেছ , দাতলার
ভাড়ােটও বদল হেয়েছ , তাই শালীচরণ জল থেক ফরার পর িবেশষ হ চ হল না। সও
কা র সে  মলােমশার চ া করল না। একলা থােক , পাক িনরািমষ খায় আর মালা জপ
কের। মােঝ মােঝ সে র পর বড়ােত বেরায়। তার অথ উপাজেনর দরকার নই। বােরা
বছর ধের য বািড়ভাড়া জেমেছ তাই তার পে  যেথ । উপর  মােস মােস দাতলা থেক
ভাড়া আেস।

একটা শিনবার িবেকেল ব ামেকশ তুলবাবুর বািড়েত উপি ত হেয় বলল ,
‘সত বতী দাদার কােছ িগেয়েছ , অিজত িন েদশ , আমার হােত কাজ নই , তাই িন পায়
হেয় আপনােক িবর  করেত এলাম।’

তুলবাবু বলেলন , ‘ মতী সত বতীর দাদার কােছ যাওয়া বুঝলাম , মেয়েদর মােঝ
মােঝ বােপর বািড় যাওয়ার বাসনা দুদমনীয় হেয় ওেঠ। িক  অিজতবাবু িন ে শ হেলন
কন?’

ব ামেকশ একটু িবমনাভােব বলল , ‘িক জািন। িকছুিদন থেক ল  করিছ ভার
হেত না হেত অিজত বািড় থেক বিরেয় যায় , িফের আেস রাত ন’টার পর।  করেল
উ র দয় না , িমটিমিট হােস।’

‘ েম পেড়নিন তা?’
‘অিজেতর দেয় ম নই , আেছ কবল অথিল া। তাছাড়া েম পড়ার বয়স

পিরেয় গেছ।’
‘তা বেট। চলুন , তাহেল িথেয়টার দেখ আিস।
‘িথেয়টার?’
‘হ াঁ। কেয়ক মাস থেক একটা নতুন নাটক চলেছ। িব  পােলর দল করেছ। খুব



ভাল িরেপাট পাি । চলুন না , দেখ আসা যাক।।’
‘ম  কথা নয়। বাধহয় ি শ বছর িথেয়টার দিখিন। নাটেকর নাম িক?’
‘কীচক বধ।’
‘অ াঁ- পৗরািণক নাটক!’
‘না না , আপিন যা ভাবেছন তা নয়। নামটা কীচক বধ বেট। িক  পিরি িত

আধুিনক; একজন নবীন নাট কার িলেখেছন। বতমান যুেগও য কীচেকর অভাব নই , বরং
এ যুেগর কীচেকরা স-যুেগর কীচেকর কান কেট িনেত পাের এই হে  িতভাবান
নাট কােরর িতপাদ । য়ং িব  পাল কীচেকর ভূিমকায় অবতীণ হেয়েছন।’

‘িব  পাল ক?’
‘নটেকশরী িব  পােলর নাম জােনন না! দুধষ অ াকটর। চলুন চলুন , দেখ

আসেবন।’
‘িনতা াই যিদ আপনার রািখ চেপ থােক-চলুন! নই কাজ তা খাই ভাজ।’
‘আ া , আিম তাহেল টিলেফােন দুেটা িসট িরজাভ কের আিস।।’ তুলবাবু পােশর

ঘের গেলন।
ব ামেকশ কয়াতলার বািড়েত আসার পর তুলবাবুর সে  আলাপ হেয়েছ।

দু’জেনই বুি জীবী; উপর  তুলবাবু দয়বান পু ষ , সত বতীেক একিট মাটর িকিনেয়
দবার জেন  ব ামেকেশর িপছেন লেগিছেলন। সত বতীর বয়স বাড়েছ , এখন তার পে
পােয় হঁেট বাজার করা িক া িসেনমা দখেত যাওয়া ক কর , এই সব যুি  দিখেয় িতিন
ব ামেকেশর মন গলাবার চ া কেরিছেলন। ফেল িতিন সত বতীর দয় জয় কের
িনেয়িছেলন। িক  ব ামেকশেক িবগিলত করেত পােরনিন। ব ামেকেশর আপি , মাটর
কনার টাকা না হয়। কে সূে  যাগাড় করা যায় , ছয় সাত হাজার টাকায় একটা সেক -
হ া  গািড় পাওয়া যেত পাের। িক  তারপর? গািড় চালােব ক? একটা াইভার রাখেত
গেল মােস দড়েশা দুেশা টাকা খরচ। ঢােকর দােয় মনসা িবিকেয় যােব। মধ িব  গৃহে র
পে  বিশ বাড়াবািড় ভাল নয়। মাথায় চুল নই। ল া দািড় অত  অেশাভন।

‘িসট পাওয়া গেছ। চলুন , বিরেয় পড়া যাক।’ তুলবাবু িনেজর মাটের
ব ামেকশেক িনেয় যা া করেলন। অেনক দূর যেত হেব , শহেরর অন  াে । তুলবাবু
চ  পি ত হেল িক হয় , সই সে  গাঢ় িথেয়টার িমক।

 
ঐরা যখন র ালেয়র িদেক যাি েলন। সই সময় কেলজ ায়ােরর এক কােণ

গােছর তলায় একিট ভ ে ণীর লাক দাঁিড়েয় কা র তী  করিছল। তার হােত একিট
ছাট ব াগ , ব ােগর মেধ  এক সট জামা-কাপড়। লাকিট অধীরভােব ঘন ঘন কি জর ঘিড়
দখিছল। যিদও এ পাড়ায় তার চনা লােকর সে  দখা-সা ােতর স াবনা কম , তবু
লাকিট মাল িদেয় মুেখর িন াধ ঢাকা িদেয় রেখিছল। এই সময় এখােন ছা েদর ভীড়
হয় , ছা রা জলভিমর মত পুকুেরর চারপােশ ঘুরপাক খাে  , ত য় হেয় িনেজেদর মেধ
গ  করেছ। তবু বলা যায় না , পিরিচত কােনা ছা  তােক দেখ িচেন ফলেত পাের।

গলা খাঁকািরর শে  চমেক উেঠ লাকিট ঘাড় ফরাল , দখল। অলি েত কখন
একটা লাক সুি ল এেস দাঁিড়েয়েছ। মুেখ অজন দাঁিড় গাঁ  ◌্ , হােত একটা মাটা লািঠ।
লাকিট বলল , ‘এেনিছ।‘

থম ব ি  বলল , ‘ কাথায়?’
ি তীয় ব ি  পােশর পেকট থেক একিট মােলর মত ন াকড় বার করল। ন াকড়ার

এক কােণ িগট বাঁধা , যন সুপুিরর মত একটা িকছু বাঁধা রেয়েছ। থম ব ি  সিট
ভালভােব দেখ বলল , ‘এেত কাজ হেব?’



ি তীয় ব ি  বলল , ‘হেব। খুব পাতলা কােচর অ ামপুল। একটু ঠাকা পেলই ফেট
যােব।’

আর কােনা কথা হল না ,। থম ব ি  ব াগ থেক কেয়কটা নাট বার কের ি তীয়
ব ি েক িদল , ি তীয় ব ি  টাকা পেকেট রেখ অ ামপুলিট ভাল কের ন াকড়ায় জিড়েয়
থম ব ি েক িদল। থম ব ি  সিট সযে  জামা-কাপেড়র মেধ  রেখ িদেয় ি তীয়

ব ি র পােন চাইল। ি তীয় ব ি র ঝাঁকড়া গাঁেফর আড়াল থেক এক ঝলক হািস বিরেয়
এল। স বলল , ‘ ভম ।’

তারপর দু’জেন িভ  িদেক চেল গল।
 
তুলবাবু ব ামেকশেক পােশ িনেয় াগৃেহর থম সািরেত বেসিছেলন।

আেশপােশ কেয়কিট িসট খািল িছল , িক  িপছন িদক এেকবাের ভরাট।
সােহবেবশী একিট লাক সামেনর সািরেত এেস বসল। তার হােত একিট ব াগ।

বসবার পর স দখেত পল পােশই তুলবাবু; অ তভােব একটু হেস বলল , ‘ কমন
আেছন?’

তুলবাবু বলেলন , ‘ভাল। আপিন কমন?’ দু’ এক িমিনট িশ তা িবিনমেয়র পর
লাকিট উেঠ পড়ল , বলল , ‘যাই। এিদেক একটা কেস এেসিছলাম , ভাবলাম দাদােক দেখ
যাই।–আ া।’

লাকিট ব াগ হােত চেল যাবার পর তুলবাবু বলেলন , ‘িব  পােলর ছাট ভাই।
ডা াির কের।’

ব ামেকশ বলল , ‘িক  পসার ভাল নয়।’
‘না , কে সৃ  চালায়। িক কের বুঝেলন?’
‘ভাবভ ী পাশাক পির দ দেখ বাঝা যায়।’
িঠক সােড় ছাঁটার সময় পদাঁ উঠল , নাটক আর  হল। সােড় ন’টা পয  চলেব। মা

িতনিট অ !
গ িট মহাভারেতর িবরাট পব থেক অপ ত হেলও এেকবাের মািছমারা অনুকরণ

নয় , যেথ  মৗিলকতা আেছ। ব ত নাটেকর শষ অে  িঠক উে া ব াপার ঘেটেছ , অথাৎ
বতমান কােলর কীচক বতমান কােলর ভীমেক বধ কের ৗপদীেক দখল কেরেছ। নাটেকর
চির িলর অবশ  আধুিনক নাম আেছ , পাঠেকর সুিবধার জেন  পৗরািণক নামই রাখা হল।

নাটেকর অিভনয় হেয়েছ উৎকৃ । ূ র নায়ক কীচেকর ভূিমকায় িব  পােলর
অিভনয় অতুলনীয়। ৗপদীর চিরে  সুেলাচনা নামী যশি নী অিভেন ী চমৎকার অিভনয়
কেরেছ; তাছাড়া ভীম অজুন সুেদ া উ রা ভৃিতর চির ও ভাল অিভনীত হেয়েছ। সব
িমিলেয় এই নাটকিটেত িচর ন মনুষ  সমােজর িবিচ  আেলখ  যথাযথভােব তুেল ধরা
হেয়েছ। ধেমাপেদশ বা নীিতকথা শানাবার চ া নই।

তুলবাবু পরমানে  িথেয়টার দখেছন , ব ামেকশও আকৃ  হেয় পেড়েছ। নাটক
মশ তৃতীয় অে  এেস প ছল। এবার চরম পিরণিত।

শষ দৃশ িট হে  একিট শয়নক । কে  আসবাব িকছু নই , কবল একিট পাল ।
এিট ৗপদীর শয়নক । ভীম পালে র ওপর চাদর মুিড় িদেয় েয় আেছ , কীচক আসেব।

ইিতপূেব ভীেমর সে  ৗপদীর পরামশ হেয়েছ , ৗপদী কীচকেক তার ঘের
ডেকেছ। ভীম ৗপদীর বদেল িবছানায় েয় আেছ , কীচক এেলই ক াঁক কের ধরেব।

নাটেকর পিরসমাি  এই রকম; ভীেমর সে  কীচেকর ম যু  হেব; কীচক পরািজত
হেয় মৃতু র ভান কের পালে র পােয়র কােছ পেড় যােব , ভীম তখন ৗপদীেক ডাকেত
যােব। িমিনটখােনেকর জেন  ম  অ কার হেয় যােব। তারপর অ  সবুজ আেলা



লেব। আে  আে  আেলা উ ল হেব। ৗপদীেক িনেয় ভীম িফের আসেব; কীচক ছুির
িনেয় িপছন থেক ভীমেক আ মণ করেব। ছুিরকাহত ভীম মের যােব। কীচক তখন
পশািচক হাস  করেত করেত ৗপদীেক পালে র িদেক টেন িনেয় যােব। যবিনকা।

এবার দৃেশ র আরে র িদেক িফের যাওয়া যাক। ভীম পালে  চাদর মুিড় িদেয় েয়
আেছ; ঘেরর আেলা খুব উ ল নয় , তেব অ কারও নয়। কীচক পা িটেপ িটেপ েবশ
করল , পা িটেপ িটেপ পালে র কােছ গল। তারপর এক ঝিটকায় চাদর সিরেয় ফলল।
সে  সে  ঘেরর আেলা আেরা উ ল হেয় উঠল।

িযিন ভীম সেজেছন তাঁর বপুিটও কম নয় , শাল াং  মহাভুজ। কীচক পরম
কমনীয়া যুবতীর পিরবেত এই ষ ামাকা পােলায়ানেক দেখ ণকােলর জেন  ি ত হেয়
গল , সই ফাঁেক ভীম দাঁত কড়মড় কের তােক আ মণ করল। কীচেকর পেকেট ছুির িছল
(পর ী লালুপ ল েটরা িনর ভােব অিভসাের যায় না) িক  স তা বর করবার অবকাশ
পল না। দু’জেন ঘার ম যু  বেধ গল।

েজর ওপর এই মরণা ক কুি  সিত ই ণীয় দৃশ । মেন হয় না এটা
অিভনয়। যন দুেটা াপা মাষ িশং-এ িশং আটেক যু  করেছ; একবার এ ওেক ঠেল
িনেয় যাে  , একবার ও এেক ঠেল িনেয় যাে । লামহষণ লড়াই। ধু এই লড়াই
দখবার জেন ই অেনক দশক আেস।

শষ পয  কীচেকর পরাজয় হল , ভীম তােক পালে র পােশ মািটেত ফেল বুেক
চেপ বেস তার গলা িটপেত  করল। কীচেকর হাত-পা এিলেয় পড়ল , িজভ বিরেয়
এল , তারপর স মের গল।

ভীম তার বুক থেক নেম চাখ পািকেয় ঘন ঘন িন াস ফলল , ঘাড় চুলেক ভাবল ,
শেষ জ থেক বিরেয় ৗপদীেক খবর িদেত গল।

ভীম িন া  হবার সে  সে  জ ও াগৃহ অ কার হেয় গল। এই নাটেক
আেলার কৗশেল গে র নাটকীয়তা বািড়েয় দবার নপুণ  ভাির চমক দ। শষ অে র
চরম মু েত মূল স ূণ িভেয় িদেয় পিরচালক িব  পাল দশেকর মান উৎক  ও আ হ
বািড়েয় িদেয়েছ।

িমিনটখােনক পের দপ কের আবার সব আেলা েল উঠল। দখা গল কীচক
পূববৎ খােটর খুেরার কােছ পেড় আেছ।

ৗপদীেক িনেয় ভীম েবশ করল। ভীেমর ভাবভ ীেত উ ত িবজেয়া াস ,
ৗপদীর মুেখ উে গ। তােদর মেধ  কে  য সংলাপ হল তা সংে েপ এই রকম–

ৗপদী : এখন মড়া িনেয় কী করেব?
ভীম : িকছু ভেবা না , শষ রাে  মড়া রা ায় ফেল িদেয় আসব। নাটেকর িনেদশ ,

এই সময় কীচক মািট থেক চুিপ চুিপ উেঠ। ভীেমর িপেঠ ছুির মারেব। িক  কীচক যমন
পেড়িছল তমিন পেড় রইল , নড়ন চড়ন নই। ছুির মারার ভল  অিত ম হেয় যাবার পর
ভীম উসখুিস করেত লাগল , দুচারেট সংলাপ বািনেয় বলল , িক  কােনা ফল হল না।
ভয়ানক সত  আিব ার করল থেম ৗপদী। শি ত মুেখ কীচেকর কােছ িগেয় স চীৎকার
কের কঁেদ উঠল , ‘অ াঁ-এিক! এিক–!’

কীচক অথাৎ িব  পাল সিত  সিত ই মের গেছ।
নাটক শষ হবার পাঁচ িমিনট আেগ যবিনকা পেড় গল। যসব দশেকরা আেগ

নাটক দেখিছল তারা িবি ত হল , যারা দেখিন তারা ভাবল এ আবার িক! িক  কউ
কােনা গালমাল না কের য যার বািড় চেল গল।

িথেয়টােরর অ র মহেল তখন কেয়কজন মানুষ েজর ওপর , কউ বেস কউ
দাঁিড়েয় িছল। কবল ৗপদী অথাৎ সূেলাচনা নামী অিভেন ী মূিছত হেয় কীচেকর পােয়র



কােছ পেড় িছল। দােরায়ান ভুনারায়ণ িসং দরজা ছেড় েজর উইংেস দাঁিড়েয় অিনেমষ
চােখ মৃত কীচেকর পােন চেয় িছল।

েজর দরজা অরি ত পেয় ব ামেকশ তুলবাবুেক িনেয় ঢুেক পেড়িছল।
পিরি িত াভািবক নয় , তর িকছু ঘেটেছ সে হ নই; সুতরাং অনুস ান দরকার।

জ থেক তী  আেলা আসেছ। একিট লাক ব াগ হােত বিরেয় দােরর িদেক
যাি ল , তুলবাবু তােক থািমেয়  করেলন , ‘কী হেয়েছ , ডা ার পাল?’

অমল পাল , য  আর  হবার আেগ তােদর পােশ িগেয় বেসিছল , উদ া ভােব
বলল , ‘দাদা নই , দাদা মারা গেছন।’

‘মারা গেছন? কী হেয়িছল?’
‘জািন না , বুঝেত পারিছ না। আিম পুিলেস খবর িদেত যাি ।’ অমল পাল দােরর

িদেক পা বাড়াল।
এবার ব ামেকশ কথা কইল , ‘িক —আপিন বাইের যাে ন কন? যতদূর জািন

এখােন টিলেফান আেছ।’
অমল পাল থমেক ব ামেকেশর পােন চাইল , ধ লাগাভােব বলল , ‘ টিলেফান! ইহ াঁ

হ াঁ , আেছ বেট অিফস ঘের—’
এই সময় দােরায়ান ভুনারায়ণ িসং এেস দাঁড়াল। ল া চওড়া মধ বয়  লাক ,

িথেয়টােরর িপছন িদেক কেয়কটা কুঠুিরেত সপিরবাের থােক আর িথেয়টার বািড় পাহারা
দয়। স অমল পােলর পােন চেয় ভারী গলায় বলল , ‘সাব , মািলক তা জর িগেয়। আ
ক া করন হ ায়?’

অমল পাল একটা ঢাক িগেল বল বাে া াস দমন করল , কােনা উ র না িদেয়
টিলেফােনর উে েশ  অিফস ঘেরর িদেক চেল গল। ভু িসং ব ামেকেশর পােন চাইল ,
ব ামেকশ বলল , ‘তুিম দােরায়ান? বশ , দাের পাহারা দাও। পুিলস যত ণ না আেস
কাউেক ঢুকেত বা ব েত িদও না।’

ভু িসং চেল গল। স স ির  ভুভ  লাক; তার সংসাের ী আর একিট
িবধবা বান ছাড়া আর কউ নই। ব ত িথেয়টারই তার সংসার। িবেশষত অিভেন ী
জাতীয়া ীেলাকেদর স একটু বিশ হ কের। এই তার চিরে র একিট দুবলতা; িক
িনঃ াথ দুবলতা।

ব ামেকশ ও তুলবাবু যখন মে  িগেয় দাঁড়ােলন তখন িতনজন পু ষ ৗপদীেক
অথাৎ অিভেন ী সুেলাচনােক ধরাধির কের তুেল িনেয় ীন েম যাে । তারা চেল গেল

েজ রেয় গল দু’িট লাক : একিট ছেলমানুষ গােছর মেয় , স উ রার ভূিমকায়
অিভনয় কেরিছল; স পালে র পােয়র িদেক দাঁিড়েয় িবভীিষকা-ভরা চােখ মৃত িব  পােলর
মুেখর পােন চেয় িছল। স এখেনা উ রার সাজ- পাশাক পের আেছ , তার মাহা
অব া দেখ মেন হয়। স আেগ কখেনা অপঘাত মৃতু  দেখিন। তার নাম মালিবকা।

ি তীয় ব ি িট যুবাপু ষ , স পালে র িশয়েরর িদেক দাঁিড়েয় িছল এবং মা েয়
একবার মৃেতর মুেখর িদেক একবার মেয়িটর মুেখর পােন চাখ ফরাি ল। তার
খেলায়ােড়র মত দৃঢ় সাবলীল শরীর এবং সংযত িন ে গ ভাব দেখ মেন হয় না য স
এই িথেয়টাের আেলাকিশ ী। তার নাম মণীশ , বয়স আ াজ ি শ।

ব ামেকশ ও তুলবাবু েজ েবশ কের পালে র কােছ িগেয় দাঁড়ােলন। মৃেতর
মুেখ তী  আেলা পেড়েছ। মুেখ মৃতু  য ণার ভান সিত কার মৃতু  য ণায় পিরণত হেয়েছ।
িক া–

‘মুেখর কােছ ওটা কী?’ তুলবাবু মৃেতর মুেখর িদেক আঙুল দিখেয় খােটা গলায়
 করেলন।



ব ামেকশ সামেনর িদেক ঝুেক দখল , মােলর মত এক টুকেরা কাপড় িব
পােলর চায়ােলর কােছ পেড় আেছ। স বলল , ‘িঠক বাঝা যাে  না। মাল নয়। যখন
লড়াই হি ল তখন ওটা চােখ পেড়িন।’

‘আমারও না।’
ব ামেকশ সাজা হেয় বলল , ‘ কােনা গ  পাে ন?’
‘গ ? তুলবাবু দু’বার আ াণ িনেয় বলেলন , ‘ স -পাউডার , ম াকস ফ াকটর ,

িসগােরেটর ধাঁয়ার গ । আর তা িকছু পাি  না।’
পাে ন না? এইিদেক ঝুেক একটু ওঁেক দখুন তা। ‘ ব ামেকশ মৃতেদেহর িদেক

আঙুল দখাল।
তুলবাবু সামেন ঝুেক কেয়কবার িন াস িনেলন , তারপর খাড়া হেয় ব ামেকেশর

সে  মুেখামুিখ হেলন , ঘাড় নেড় বলেলন , ‘আপিন িঠক ধেরেছন। বাদাম তেলর ীণ গ
পাওয়া যাে । তার মােন—‘

যারা সুেলাচনােক সিরেয় িনেয় িগেয়িছল তারা িফের এল। তােদর মেধ  একজন
হে  জদুলাল , অথাৎ ভীম; ি তীয় ব ি িট িথেয়টােরর মপটার , নাম কালীিক র; তৃতীয়
ব ি র নাম দাশরিথ , স কিমক অিভেনতা , নাটেক িবরাটরাজার পাট কেরেছ।

িতনজেন অ ি পূণভােব খািনক ণ দাঁিড়েয় রইল; মােঝ মােঝ মৃতেদেহর পােন
তাকাে । এ অব ায় িক করা উিচত বুঝেত পারেছ না। ভীেমর হােত তার ব াগ িছল (পের
দখা গল অিভেনতা অিভেন ীরা সকেলই বাড়িত কাপড়- চাপড় এবং েয়াজনীয় িজিনস
িনেয় অিভনয় করেত আেস)। ভীম ব াগিট েজর ওপর রেখ িনেজ সখােন বসল; ব াগ
খুেল আ  একটা ইি র বাতল ও গলাস বার করল , একবার সকেলর িদেক চাখ তুেল
গ ীর ের বলল , ‘ কউ খােব?

কউ সাড়া িদল না। ভীম তখন গলােস খািনকটা মদ ঢেল মালিবকার পােন চাইল।
মালিবকার মুখ পাং  , মেন হয় যন তার শরীর অ  অ  টলেছ। ায়ুর অবসাদ এেসেছ ,
এখিন হয়েতা মূিছত হেয় পড়েব। ভীম মণীশেক বলল , ‘মণীশ , মালিবকার অব া ভাল নয় ,
এই নাও , একটু জল িমিশেয় খাইেয় দাও। নইেল ও যিদ আবার অ ান হেয় পেড় , নতুন
ঝােমলা  হেব—‘

মণীশ তার হাত থেক গলাস িনেয় বলল , ‘সুেলাচনািদিদর ান হেয়েছ?’ ভীম
বলল , ‘এখেনা হয়িন। নি তােক বিসেয় এেসিছ। মণীশ , তুিম মালিবকােক ওঘের িনেয়
যাও। ওষুধটা জল িমিশেয় খাইেয় িদও , তারপর খািনক ণ ইেয় রেখা। দশ িমিনট েয়
থাকেলই িঠক হেয় যােব।’

মণীশ এক হােত মালিবকার িপঠ জিড়েয় অন  হােত ইি র গলাস িনেয়
ীিন েমর িদেক চেল গল! ভীম তখন িনেজর পু ু  গাঁফেজাড়া িছঁেড় ফেল িদেয়
ইি র বাতেলর গলায় ঠাঁট জুেড় চুমুক মারল।

আমােদর দেশর যা া িথেয়টাের ভীেমর ইয়া গাঁফ ও গালাপা া দখা যায়; যিদও
মহাভারেত বদব াস। ভীমেক তূরব বেলেছন। অথাৎ ভীম মাকু  িছল। অবশ  বতমান
নাটেক ভীম মাকু  না হেলও িত নই; এ-ভীম স-ভীম নয় , তার অবাচীন িবকৃত
ছায়ামা ।

ল া এক চুমুেক ায় আধাআিধ বাতল শষ কের ভীম বাতল নািমেয় রাখল ,
প াঁচার মত মুখ কের িকছু ণ বাতেলর পােন চেয় রইল। তার গাঁফ-বিজত মুখখানা অন
রকম দখাে  , ন াড়া হাড়িগেলর মত। স কতকটা িনেজর মেনই বলল , ‘ভীম-কীচেকর
লড়াই-এর পর আমার রাজই এক গলাস দরকার হয় , নইেল গােয়র ব থা মের না। আজ
এক বাতেলও শানােব না।’



ব ামেকশ এত ণ চুপ কের দাঁিড়েয় সব দখিছল , নিছল। এখন শা  ের 
করল , ‘িব  পাল মদ খেতন?’

বলল , না। ওরা দরকার হত না। লাহার শরীর িছল। িকেস য মারা গল।–1
ডা ার অমলেক দেখিছলাম , স কাথায় গল?’

ব ামেকশ বলল , ‘িতিন পুিলসেক টিলেফান করেত অিফেস গেছন। পুিলস এখিন
এেস পড়েব। তার আেগ আিম আপনােদর দু’ একটা  করেত পাির?

ভীম বাতেল আর এক চুমুক িদেয় বলল , ‘ক ন । আপিন ক জািন না , িক
 করার হক সকেলরই আেছ।’

তুলবাবু পিরচয় কিরেয় িদেলন , ‘ইিন সত াে ষী ব ামেকশ ব ী। িথেয়টার দখেত
এেসিছলাম একসে  , তারপর এই দুঘটনা।’

ভীেমর চােখর দৃি  একটু সতক হল , অন  দু’জন ঘাড় িফিরেয় চাইল। ব ামেকশ
বলল , ‘আজ আপনারা এখােন ক’জন উপি ত আেছন?’।

ভীম বলল , ‘ শষ দৃশ  অিভনয় হি ল। সাধাণরত শষ দৃেশ  যােদর কাজ নই
তারা বািড় চেল যায়। আজ িব  সুেলাচনা আর আিম িছলাম। আর কারা িছল না িছল খবর
রািখ না।’

কিমক অিভেনতা দাশরিথ বলল , ‘আিম আর আমার ী নি তা িছলাম।’
ব ামেকশ স  নে  চাইল। দাশরিথর এখন কিমক ভাব নই , চােখ উি  দৃি ।

স ইত ত কের বলল , ‘িব বাবুর সে  আমার িকছু কথা িছল , তাই নাটক শষ হবার
অেপ ায় িছলাম। তৃতীয় অে  আমার েবশ নই।’

‘আর কউ িছল?’
‘আর মালিবকা িছল। টকিনিশয়ানেদর মেধ  মণীশ আর তার সহকারী কা নজ া

িছল–’
‘কা নজ া!’
‘তার নাম কা ন িসংহ , সবাই কা নজ া বেল।’
‘ও , িতিন কাথায়?’
দাশরিথ এিদক ওিদক চেয় বলল , ‘ দখিছ না। কাথাও পেড় ঘুম িদে  বাধহয়।’
‘আর কউ?’ এত েণ তৃতীয় ব ি  কথা বলল , ‘আর আিম িছলাম। আিম মপটার ,

শষ পয  িনেজর জায়গায় িছলাম।’
‘আপনার জায়গা কাথায়?’
মপটার কালীিক র দাস। আঙুল দিখেয় বলল , ‘ওই য উইংেসর খাঁেজর মেধ

টুল পাতা রেয়েছ , ঐখােন।’
েজর ওপর য ঘেরর সট তির হেয়িছল তার েবশ ার মা  দু’িট : একিট

িপছেনর দয়ােল , অন িট বাঁ পােশ; িক  িসিনয়ােমর দু’পােশ থেক এবং আেরা কেয়কিট
উইংেসর  পেথ যাতায়াত করা যায়। মপটার যখােন দাঁড়ায় সখােন যাওয়া আসার
স ীণ পথ আেছ; িবপরীত িদেক আেলার কলক া ও সুইচ বাড যখােন দয়ােলর সারা
গােয় িবিছেয় আেছ সিদক থেক েজ েবেশর সাজা রা া। আেলাকিশ ীেক সবদা

েজর ওপর চাখ রাখেত হয় , মাঝখােন আড়াল থাকেল চেল না।
এই সময় িপছেনর দরজা িদেয় মণীশ মালিবকার বা  ধের েজ েবশ করল।

মালিবকার ফ াকােস মুেখ একটু সজীবতা িফের এেসেছ। ওরা মৃতেদেহর িদেক চাখ
ফরাল না। মণীশ বলল , ‘ জদুলালদা , এই িনন। আপনার গলাস। মালিবকা এখন
অেনকটা সামেলেছ , ওেক এবার বািড় িনেয় যাই?’

ভীম বলল , ‘এখিন যােব কাথায়! এখেনা পুিলস আেসিন।’



মণীশ স  চােখ ব ামেকশ ও তুলবাবুর পােন চাইল। ব ামেকশ মাথা নাড়ল ,
‘আমরা পুিলস নই। িক  আপনােক তা অিভনয় করেত দিখিন—’

ভীম বলল , ‘ও অিভনয় কের না। ও আমােদর আেলাকিশ ী। মণীশ ভ ’র নাম
েনেছন িন য়-িবখ াত সাঁতা ।’

মণীশ বলল , ‘আপিনও কম িবখ াত নন , জদুলালদা। এক সময় ভারতবেষর
চ াি য়ন িমড়ল-ওেয়ট মুি েযা া িছেলন।’

ভীম গালােস মদ ঢালেত ঢালেত বলল , ‘ স-সব িদন গেছ ভায়া। বােসা বােসা ,
আজ রাত দুপুেরর আেগ কউ ছাড়া পাে  না।’

মণীশ বলল , ‘িক  কন? পুিলস আসেব কন? িব বাবুর মৃতু  িক াভািবক মৃতু
নয়? আমার তা মেন হয় ওঁর হাট ভতের ভতের দুবল হেয়িছল , লড়াই-এর ধকল সহ
করেত পােরনিন , হাট ফল কের গেছ।’

ভীম বলল , ‘যিদ তাই হয় তবু পুিলস তদ  করেব।’
মণীশ আর মালিবক পাশাপািশ েজর ওপর বসল। িকছু ণ কােনা কথা হল না।

কত ণ অেপ া করেত হেব িঠক নই; কিমক অিভেনতা দাশরিথ ওরেফ িবরাটরাজ পেকট
থেক িসগােরট বার কের মৃতেদেহর পােন কটা পাত কের িসগােরট আবার পেকেট
পুরল।

ব ামেকশ বলল , ‘আ া , একটা কথা। মণীশবাবু এবং মতী মালিবকা হেলন ামী-
ী- কমন? ওঁরা একসে  এই িথেয়টাের কাজ কেরন। এই রকম ামী- ী এ িথেয়টাের

আেরা আেছন নািক?’
ভীম গলােস এক চুমুক িদেয় বলল , ‘ দখুন , আমােদর এই িথেয়টার হে  একিট

ঘেরায়া কারবার। যারা এখােন কাজ কের , মেয়-মদ কাজ কের। যমন মণীশ আর
মালিবকা , িব  আর সুেলাচনা , দাশরিথ আর নি তা। আিম অ াকিটং কির , আমার ী শাি
িমউিজক মা ার-গােন সুর বসায়। শাি র কাজ শষ হেয়েছ , স রাজ আেস না। আজ
আেসিন। এমিন ব ব া। ছু   লাক বড় কউ নই।’

ব ামেকশ বলল , ‘বুঝলাম। এখন বলুন দিখ , িব বাবু মানুষিট কমন িছেলন?’
ভীম মেদর গলাস মুেখ তুলল। দাশরিথ উে িজত হেয় বলল , ‘সাধু ব ি  িছেলন।

উদার কৃিতর মানুষ িছেলন , মু হ  পু ষ িছেলন। িতিন যমন অগাধ টাকা রাজগার
করেতন তমিন দুহােত টাকা খরচ করেতন। মণীশেক নতুন মাটর িকেন িদেয়িছেলন ,
আমােদর সকেলর নােম লাইফ ইনিসওর কেরিছেলন। িনেজ ি িময়াম িদেতন। এ রকম
মানুষ পৃিথবীেত কটা পাওয়া যায়?’

ব ামেকশ গ ীর মুেখ বলল , ‘তাহেল িব বাবুর মৃতু েত আপনােদর সকেলরই লাভ
হেয়েছ।’ একথার উ ের হঠাৎ কউ িকছু বলেত পারল না , মুখ চাওয়া-চাওিয় করেত
লাগল। শেষ ভীম বলল , ‘তা বেট। িব  িনেজর নােম জীবনবীমা কেরিছল , িক
উ রািধকারী কেরিছল আমােদর। তার মৃতু েত বীমার টাকা আমরাই পাব। িক  সামান
কাটা টাকার জেন  িব েক খুন করেব। এমন পাষ  এখােন কউ নই।’

‘তাহেল িব বাবুর শ  কউ িছল না?’
কউ উ র দবার আেগই বাঁ িদেকর দার িদেয় ডা ার অমল পাল েবশ করল।

তার িপছেন একিট িহিপ-জাতীয় ছাকরা। মাথার চুেল কেপাল ঢাকা , দািড় গাঁেফ মুেখর
বািক অংশ সমা ; আসেল মুখখানা কমন বাইের থেক আ াজ করা যায় না। স
মৃতেদেহর িদেক একিট বি ম কটা  িনে প কের চুিপচুিপ মণীশেদর পােশ িগেয় বসল।

দাশরিথ বলল , ‘এই য কা নজ া! কাথায় িছেল হ তুিম?’
কা নজ া যন নেত পায়িন এমিনভােব মণীশেক খােটা গলায় বলল , ‘ভীষণ মাথা



ধেরিছল , মণীশদা। থাড অ াকেট আমার িবেশষ কাজ নই , তাই িসন ওঠার পর আিম
কলঘের িগেয় মাথায় খুব খািনকটা জল ঢািললাম। তারপর অিফস ঘের িগেয় পাখাটা জাের
চািলেয় িদেয় টিবেল মাথা রেখ একটু চাখ বুেজিছলাম। অিফেস কউ িছল না , তাই
বাধহয় একটু িঝমিকিন এেস িগেয়িছল—’

মণীশ িবর  চােখ তার পােন চাইল। দাশরিথ বলল , ‘এত কা  হেয় গল িকছুই
জানেত পারেল না।

এবারও কা নজ া কােনা কথায় কণপাত না কের মণীেশর কােছ আেরা খােটা
গলায় বাধকির িনেজর কাযকলােপর কিফয়ৎ িদেত লাগল।

ব ামেকশ হঠাৎ গলা চিড়েয় তােক  করল , ‘আপনার জেন  িব বাবু কত টাকার
বীমা কের গেছন?’

কা নজ া চিকতভােব মুখ তুলল , ‘আমােক বলেছন? বীমা! কই , আমার জেন  তা
িব বাবু জীবনবীমা কেরনিন।’

ব ামেকশ বলল , ‘কেরনিন? তেব য নলাম–’
ভীম বলল , ‘ওর চাকিরর এক বছর পূণ হয়িন , েবশেন কাজ করেছ , কাঁচা চাকির

—তাই—‘
কােছই তুলবাবু ও অমল পাল দাঁিড়েয় িন ের কথা বলিছেলন , ব ামেকশ

কা নজ ােক আর কােনা  না কের সইিদেক িফরল। অমল পাল অ ি ভরা গলায়
বলিছল , ‘দাদার সে  সুেলাচনার িঠক—মেন—ওরা অেনকিদন ামী- ীর মতাই িছল—’

ব ামেকশ  করল , ‘িব বাবু িবেয় কেরনিন?’
‘কেরিছেলন িবেয়। িক  অ কাল পেরই বৗিদ মারা যান। স আজ দশ বােরা

বছেরর কথা। ছেলপুেল নই।’
েজর দােরর বাইের মাটর হন শানা গল। একটা পুিলস ভ ান ও অ া ু েল

এেস দাঁিড়েয়েছ। আট দশজন পাষাকী পুিলস ভ ান থেক নেম ভু িসং-এর সে  কথা
বলল। তারপর িপলিপল কের েজ ঢুকল। একজন অিফসার ব ামেকশেদর িদেক এিগেয়
এেস বলেলন , ‘আিম ই েপ র মাধব িম , থানা থেক আসিছ। ক টিলেফান
কেরিছেলন?’

‘আিম-ড র অমল পাল। আমার দাদা—’
‘িক ব াপার সংে েপ বলুন।’
অমল পাল িলত ের আজেকর ঘটনা বলেত আর  করেলন , ই েপ র মাধব িম

ঘাড় একটু কাত কের নেত নেত েজর চািরিদেক চাখ ফরােত লাগেলন; মৃতেদহ
থেক েত ক মানুষিট তাঁর দৃি  সােদ অিভিষ  হল। িবেশষত তাঁর অনুসি ৎসু চ ু
তুলবাবু ও ব ামেকেশর পােশ বারবার িফের আসেত লাগল। মাধব িমে র চহারা ভাল ,

মুি ত মুেখ চতুয ও সতকতার আভাস পাওয়া যায়; িতিন কবলমা  তাঁর উপি িতর ারা
যন সম  দািয়ে র ভার িনেজর ে  তুেল িনেয়েছন।

ডা ার পােলর িববৃিত শষ হেল ই েপ র বলেলন , ‘মৃতেদহ সরােনা হয়িন?’
ব ামেকশ বলল , ‘না। কাউেক িকছুেত হাত িদেত দওয়া হয়িন। যাঁরা ঘটনাকােল

মে  িছেলন তাঁরাও সকেলই উপি ত আেছন।’
ই েপ র ব ামেকেশর পােন চেয়  করেলন , ‘আপনারা-?’ িতিন বাধহয় অনুভব

কেরিছেলন য এঁরা দু’জন িথেয়টার স িকত লাক নন।
তুলবাবু ব ামেকেশর পিরচয় িদেলন , সহজাত িবনয়বশত িনেজর পিরচয় উহ

রাখেলন। মাধব িমে র মুখ এত ণ হাস হীন িছল , এখন ধীের ধীের তাঁর অধর- াে
একটু মালােয়ম হািস দখা িদল। িতিন বলেলন , ‘আপিন সত াে ষী ব ামেকশ ব ী!



আপনার য িথেয়টার দখার শখ আেছ তা জানতাম না।’
ব ামেকশ বলল , ‘আর বেলন কন , পি ত ব ি র পা ায় পেড় এই িবপি । ইিন

হেলন–’
ব ামেকশ তুলবাবুর পিরচয় িদল। তারপর বলল , ‘মাধববাব্ু , আমরা মৃতেদেহর

কােছ একটা গ  পেয়িছ। এই বলা আপিন সটা েক িনেল ভাল হয়। গ টা বাধহয়
ায়ী গ  নয়?

মাধববাবু তুিরেত িফের মৃতেদেহর কােছ গেলন , একবার তার আপাদম ক দেখ
িনেয় পােশ নতজানু হেয় সামেনর িদেক ঝুেক মৃেতর মুেখর কােছ মুখ িনেয় গেলন।

‘িব াস , শীগিগর ডা ার ডেক িনেয় এস।’–মাধব িম  উেঠ দাঁিড়েয় ব ামেকেশর
িদেক িফরেলন। ত ণ সাব-ই েপ র িব াস ায় দৗড়েত দৗড়েত বাইের চেল গল।
পুিলেসর ডা ার পুিলস ভ ােন অেপ া করিছেলন।

‘আপনারা িঠক ধেরেছন , গ টা সে হজনক।–এই য ডা ার , একবার এিদেক
আসুন তা—‘

ব াগ হােত ৗঢ় ডা ার মৃেতর কােছ গেলন , মাধবাবু ি ের তাঁেক ব াপার
বুিঝেয় িদেয়ন।

পাঁচ িমিনট পের িশব পরী া শষ কের ডা ার উেঠ দাঁড়ােলন।
‘খুব ীণ গ  , িক  সায়ানাইড সে হ নই। এখিন মেগ িনেয় িগেয় ওটি  করেত

হেব , নইেল সায়ানাইেডর সব ল ণই লু  হেয় যােব।’
‘সায়ানাইড িক কের েয়াগ করা হল , ডা ার?’
ডা ার মৃেতর কাছ থেক ন াকড়ার ফািলটা তুেল ধের বলেলন , ‘এই কাপেড়র এক

কােণ িগট বাঁধা রেয়েছ দখেছন? ওর মেধ  কােচর একটা অ ামপুল িছল , তার মেধ  তরল
সায়ানাইড িছল। যখন জ অ কার হেয় যায়। সই সময় আততায়ী েজ ঢুেক
ন াকড়ার খঁুট ধের মািটেত আছাড় মাের , অ ামপুল ভে  যায়। তারপর-বুেঝেছন?
হায়ে াসায়িনক অ ািসড খুব ভালাটাইল-মােন–’

‘বুেঝিছ। —মাধব িম  হাত নেড় পিরচরেদর কুম িদেলন। তারা কীচেকর মরেদহ
ধরাধির কের বাইের িনেয় গল। ডা ার ন াকড়ার ফািল ব ােগ পুের কীচেকর অনুগামী
হেলন।

অমল পােলর গলার মেধ  একটা চাপা শ  হল , যন স বল কা ার বগ রাধ
করবার চ া করেছ।

মাধব িম  একবার চািরিদেক তাকােলন , ভীম মুখ কেয়কিট লাক েজর মেধ
র পু িলকার মত বেস আেছ। ভীেমর বাতল ব ােগর মেধ  অ িহঁত হেয়েছ। মালিবকার

চােখ মাহা  দৃি । মাধব িম  ব ামেকেশর িদেক এিগেয় িগেয় বলেলন , ‘আজ বাধহয়
এজাহার িনেত রাত কাবার হেয় যােব। আপনােদর অত ণ আটেক রাখব না। কী
দেখেছন বলুন।’

ব ামেকশ বলল , ‘ দখলাম। আর কই। যা িকছু ঘেটেছ অ কাের ঘেটেছ।’
তুলবাবু বলেলন , ‘ যমন তমন অ কার নয় , সূচীেভদ  অ কার। আমরা চাখ

থাকেতও অ  িছলাম।’
মাধববাবু িন াস ফেল বলেলন , ‘তাহেল আপনােদর আটেক রেখ লাভ নই। আজ

আসুন তেব। যিদ কােনা দরকারী কথা মেন পেড়। দয়া কের আমােক রণ করেবন।
আ া , নম ার।

ব ামেকেশর ইে  িছল আেরা িকছু ণ থেক পিরি িতর গিতিবিধ পযেব ণ কের ,
িক  এ রকম িবদায় স াষেণর পর আর থাকা যায় না। দু’জেন ােরর অিভমুেখ অ সর



হেলন। ব ামেকশ যেত যেত একবার ঘাড় িফিরেয় দখল ই েপ র অমল পােলর সে
কথা কইেছন।

দােরর কােছ ভু িসং দাঁিড়েয়িছল। ব ামেকশ ল  করল , দােরর বাইের থেক
একিট মেয় ব  চে  েজর িদেক উঁিক মারেছ। যুবতী মেয় , মুখ  ভাল , শািড় পরার
ভ ী িঠক বাঙালী মেয়র মত নয়। ব ামেকশেদর আসেত দেখ স সু ু  কের অ কাের
অদৃশ  হেয় গল।

ব ামেকশ ভু িসং-এর কােছ িগেয় দাঁড়াল , বলল , ‘ও মেয়িট ক?’
ভু িসং একটু অ ত হেয় পড়ল , ‘িজ-ও আমার ছাট বান সামিরয়া। আমার

কােছই থােক , িথেয়টােরর কাজকম কের , ঝটপট ঝাড়েপ ছ-এই সব। মািলক ওেক খুব
হ করেতন—

‘ ঁ, সধবা মেয় মেন হল। তামার কােছ থােক কন?’
ভু িসং িব ত হেয় বলল , ‘িজ , ওর মরেদর সে  বিনবনাও নই , তাই আিম িনেজর

কােছ এেন রেখিছ।’
‘ তামার সংসাের আর কউ আেছ?’
‘িজ , ঔরৎ আেছ , বা া মেয় আেছ। িথেয়টােরর হাতার মেধ ই আমরা থািক।’
তুলবাবুর মাটর রা ার ধাের পাক করা িছল। সইিদেক যেত যেত ব ামেকশ

দখল িথেয়টােরর হাতার মেধ  পুিলেসর ভ ান ছাড়াও আেরা দু’িট মাটর দাঁিড়েয় আেছ।
একিট স বত িব  পােলর গািড়, আকাের বশ বড় িবিলিত গািড়, খুব নতুন নয়; অন
গািড়িট কার অনুমান করা শ । ভীেমর হেত পাের , যিদ ভীেমর গািড় থােক; আমল পাল
ডা ার , তার গািড় হেত পাের; িক া মণীশ ভ ’র হেত পাের। িব  পাল মণীশেক গািড়
িকেন িদেয়িছল

এই সব িচ ার মেধ  ব ামেকশ অনুভব করল স তুলবাবুর গািড়েত চেড় বািড়র
িদেক িফের চেলেছ। স অন মন ভােব একটা িসগােরট ধিরেয়েছ , পােশর অ কার থেক
তুলবাবু বলেলন , ‘আিম অ কােরর মেধ  েজর ওপর িকছু দিখিন সত  , িক  মেন হয়

িকছু েনিছ।’
‘িক েনেছন?’ ব ামেকশ তাঁর িদেক ঘাড় ফরাল।
‘একটা িমিহ শ ।’
‘িক রকম িমিহ শ ?
‘িঠক বণনা কের বাঝােনা শ । এই ধ ন মেয়র হাত ঝাড়েল যমন চুিড়র

আওয়াজ হয় , সই রকম।’
‘কােচর চুিড় , না সানার চুিড়?’
‘তা বলেত পাির না। আপিন িকছু নেত পানিন?’
‘আমার কান ওিদেক িছল না।’
পেথ আর কােনা কথা হল না।
পরিদন সকাল আ াজ সােড় সাতটার সময় ব ামেকশ বসবার ঘের খবেরর

কাগজটা মুেখর সামেন উঁচু কের ধের গত রাে র িথেয়টােরর খুেনর িববরণ পড়িছল।
সত বতী সকােল বািড় িফেরেছ , ব ামেকশেক এক পয়ালা চা খাইেয় গিড়য়াহােট বাজার
করেত গেছ , িফের এেস ব ামেকশেক আর এক পয়ালা চা ও াতরাশ দেব। বািড়েত
কবল অিজত আেছ।

অ েরর িদেকর দরজা থেক অিজত উঁিক মারল , দখল ব ামেকশ মুেখর সামেন
কাগেজর পদ তুেল িদেয় খবর পড়েছ। অিজত িনঃশে  ঘের ঢুেক িট িট সদর দােরর
িদেক অ সর হল। স ায় দার পয  প েচেছ িপছন থেক শ  হল , ‘সাত সকােল



চেলছ কাথায়?’
ধরা পেড় িগেয় অিজত দাঁড়াল , ভািরি ভােব বলল , ‘দরকারী কােজ ব ি  , টুেক

িদেল তা?’
ব ামেকশ কাগজ নািমেয় বলল , ‘বই-এর দাকােনর কাজ?’
গা ীযবজন কের অিজত মুখ িটেপ হাসল।
ব ামেকশ বলল , ‘ তামার কায-কলাপ গিতিবিধ েমই সে হজনক হেয় উঠেছ।

িবকাশেক ডেক তামার িপছেন িটকিটিক লাগােত হেব দখিছ।’
‘সাত িদন ধয ধের থােক , তারপর আিম িনেজই সব বলব।’ অিজত বিরেয় গল।
ব ামেকশ আবার কাগজ তুেল িনল। িথেয়টাের পুিলস ায় দড়টা পয  িছল ,

িথেয়টােরর আগাপ লা ত  ত  কেরেছ; িথেয়টার সংি  যাবতীয় ী পু েষর জবানব ী
নওয়া হেয়েছ। কবল খ াতনামা অিভেন ী সুেলাচনা শাকািভভুত থাকার জন  এজাহার
িদেত পােরনিন। লাশ রাে ই ব বে দ করা হেয়িছল , লাশ-পরী ক ডা ার বেলন , মৃেতর
াসনালী ও ফুসফুেসর মেধ  সাইেনােজন গ ােসর অি  পাওয়া িগেয়েছ , ওই ভয় র িবষই

মৃতু র কারণ। মামলার পুিলস ইন-চাজ ই েপ র মাধব িম  মেন কেরন , িব  পােলর মৃতু
াভািবক মৃতু  নয় , কউ তােক খুন কেরেছ। িক  িচ ার কারণ নই , পুিলস তৎপর আেছ ,

শী ই আসামী ধরা পড়েব। ওকুি েল অথাৎ াগৃেহ ব ামেকশ ও তুলবাবু উপি ত
িছেলন। কাগেজ স কথারও উে খ আেছ।

বাইের সত বতীর ক র শানা গল , স বাজার কের িফেরেছ। তার িপছেন
তুলবাবু দুহােত দু’িট পিরপু  থেল িনেয় আসেছন , মুেখ একটু অ িতভ হািস। সত বতী

ঘের ঢুেক বলল , ‘ওেগা , দ ােখা ক এেসেছন। উিনও গিড়য়াহােট বাজার করেত
িগেয়িছেলন-ধের িনেয় এলুম।’

ব ামেকশ হেস উেঠ দাঁড়াল , বলল , ‘বাঃ , বশ। —সত বতী ঝাঁকামুেটর কাজটা
আপনােক িদেয়ই কিরেয় িনেয়েছ দখিছ।’

‘যাঃ , তা কন? উিন িনেজই আমার হাত থেক থিল কেড় িনেলন।–আপনারা বেস
গ  ক ন , আিম চা তির কের আনিছ।’ িনেজর থিল তুলবাবুর হাত থেক িনেয়
সত বতী ভতের চেল গল।

তুলবাবু িনেজর থিলিট নািমেয় রেখ ব ামেকেশর সামেনর চয়াের বসেলন,
বলেলন, ‘কাগেজ কালেকর কীচক বেধর খবর পড়েছন দখিছ। আিমও পেড়িছ।–আ া ,
কাল িথেয়টার থেক িফরেত িফরেত আপনােক একটা কথা বেলিছলাম মেন আেছ?’

‘িক কথা , চুিড়র ঝনৎকার?’
‘হ াঁ, কাল থেক িচ াটা মেনর িপছেন লেগ আেছ , পুিলসেক একথা জানােনা উিচত

িকনা।’
ব ামেকশ একটু নীরব থেক  করল , ‘ঝনাৎকার শ  জ থেক এেসিছল এ

িবষেয় আপিন ষাল আনা িনঃসংশয়?’
তুলবাবু বলেলন , ‘ দখুন , অ কাের বেস থাকেল কান িদক থেক আওয়াজ

আসেছ সব সময় ধরা যায় না। তব্ু , জ থেক য আওয়াজটা এেসিছল এ িবষেয় আিম
বােরা আনা িনঃসংশয়।’

‘তাহেল পুিলসেক বলা উিচত। ওরা যিদ তা থেক কােনা িস াে  উপনীত হয়–‘
এই সময় সদর দােরর কাছ থেক আওয়াজ এল , ‘আসেত পাির?’
ব ামেকশ মুখ তুেল বলল , ‘এস এস , রাখাল। তামােদর কথাই হি ল।’
ব ামেকশ বলল , ‘বেসা। তামার িক কাজকম নই , সকালেবলাই থানা ছেড়

বিরেয়ছ য!’



রাখালবাবু বলেলন , ‘কাজকম িটেম। কাগেজ আপনােদর দু’জেনর নাম দখলাম।
আপনারা আমার এলাকার লাক , তাই ভাবলাম তদারক কের আিস।’

সত বতী র ওপর দু’ পয়ালা চা ও রাশীকৃত িচেড় ভাজা িনেয় এল। রাখালবাবু
বলেলন , ‘ বৗিদ , আিমও আিছ। আর এক পয়ালা চাই।’

আর এক পয়ালা চা এল। িতনজেন চােয়র অনুপিন সহেযােগ িচেড় ভাজা খেত
খেত গত রাি র িথেয়টারী হত াকাে র আেলাচনা করেত লাগেলন।

িচেড় ভাজা িনঃেশষ হেল রাখালবাবু চােয়র পয়ালায় অি ম চুমুক িদেয় মােল মুখ
মুছেত মুছেত বলেলন , ‘ ব ামেকশদা , এ পাড়ায় শালীচরণ দাস নােম কাউেক চেনন?

ব ামেকশ বলল , ‘শালীচরণ দাস! নােমর একটা মিহমা আেছ বেট। িক  আিম িচিন
না। ক িতিন?’

রাখালবাবু বলেলন , ‘বছর বােরা আেগ আিম এই থানােতই সাব-ই েপ র িছলাম।
তখন শালীচরণেক িনেয় বশ িকছুিদন হ চ চেলিছল।’

‘ হ চ িকেসর? কী কেরিছেলন। িতিন?’
‘শালীেক খুন কেরিছল।’
‘শালীচরণ শালীেক খুন কেরিছল!’
‘এবং িব  পােলর সে  এই ঘটনার িকছু যাগােযাগ আেছ।’
‘তাই নািক! বল বল , িন। — তুলবাব্ু , আপনার গ  নেত আপি  নই তা?’
তুলবাবু বলেলন , ‘গ  নেত কার আপি  হেত পাের? আিম এ পাড়ার পুরেনা

বািস া , শালীচরণ নামটা যন চনা- চনা মেন হে । আজ রিববার , ভেবিছলাম
সকালেবলা একটু লখাপড়া করব। তা গ ই শানা যাক।’

অতঃপর রাখালবাবু শালীচরেণর অতীত কািহনী বলেলন। গ  েন ব ামেকশ বলল ,
‘শালীচরণ এখন কাথায়? জল থেক বিরেয়েছ?’

রাখালবাবু বলেলন , ‘মাসখােনক হল। জলখাটা কেয়দীেদর খবরাখবর আমােদর
রাখেত হয়—’

‘ কাথায় আেছ?’
‘িনেজর বািড়র একতলায় উেঠিছল। আজ কাথায় আেছ জািন না। খাঁজ িনেত

পাির।’
ব ামেকশ তুলবাবুর িদেক কটা  িনে প কের বলল , ‘আজ ছুিটর িদন , একটু

সত াে ষেণ ব েল কমন হয়? শালীচরণ আমার মেনাহরণ কেরেছ। যােবন তার বািড়েত
ত -ত াশ িনেত?’

তুলবাবু বলেলন , ‘ বশ তা , চলুন না। আিম কখেনা খুনী আসামী দিখিন , একটা
নতুন অিভ তা হেব। উঠুন তাহেল। আমার গািড় রেয়েছ , তােতই যাওয়া যাক।’

িতনজেন িগেয় গািড়েত উঠেলন। রাখালবাবু াইভারেক পথ িনেদশ করার জেন
সামেনর িসেট বসেলন।

যেত যেত ব ামেকশ  করল , ‘আ া , রাখাল , মাধব িমি রেক তুিম চন?’
রাখালবাবু ঘাড় িফিরেয় বলেলন , ‘িচিন। ওঁর সে  িকছুিদন একসে  কাজ কেরিছ।’
‘ লাকিট কমন বল তা?’
রাখালবাবু একটু চুপ কের থেক বলেলন , ‘খুব হাঁিশয়ার কােজর লাক , আর ভাির

মুখিমি । িক  িনেজর এলাকায় কাউেক নাক গলােত দন না।’
‘ ঁ।’ ব ামেকশ তুলবাবুর পােন চেয় একটু হাসল।
পাঁচ িমিনট পের রাখালবাবুর িনেদশ অনুসরণ কের মাটর একিট বািড়র সামেন

থামল। অেপ াকৃত স  রা ার ওপর ছাট দাতলা বািড়; বািড়র গােয় জীণতার ছাপ



পেড়েছ। িতনজেন মাটর থেক অবতীণ হেয় বািড়র সদের এেস দখেলন দরজায় তালা
ঝুলেছ।

িতনজেন মুখ চাওয়া-চাওিয় করেলন। বািড়েত তালা লািগেয় শালীচরণ কাথায় গল?
বাজাের?

সদর দােরর মাথায় দাতলায় একিট অধচ াকৃিত ব ালকিন িছল , এক ভ েলাক
সখান থেক নীেচ উঁিক মারেলন , ‘কােক চান?’

নীেচ িতনজন ঊ মুখ হেলন। রাখালবাবু বলেলন , ‘শালী-মােন কালীচরণ দাস
আেছন?’

ি শ ু র মত ভ েলাক বলেলন , ‘না , িতিন বাইের গেছন।’
‘ কাথায় গেছন?’
দাঁড়ান , আিম আসিছ।’ ি শ ু  ব ালকিন থেক অদৃশ  হেলন।
অ ণ পের বািড়র পােশর িদক থেক ভ েলাক এেস দাঁড়ােলন। মধ বয়  লাক ,

িক  ভাবভ ীেত চটুলতার আভাস বয়েসর অনুকুল নয়। বলেলন , ‘আিম কালীচরণবাবুর
ভাড়ােট। ওপরতলায় থািক। আপনারা িক তাঁর ব ু ?

ব ামেকশ হেস বলল , ‘অ ত শ  নয়; দশনাথী বলেত পােরন। িতিন কাথায়?’
ভ েলাক হািস-হািস মুেখ বলেলন , ‘িতিন বা মীেক িনেয় বৃ াবন গেছন।’
ব ামেকশ  তুেল বলল , ‘বৃ াবন! বা মী!’
ভ েলােকর মুেখর হািস আর একটু কট হল , ‘আে । আমার বাসায় একিট

কমবয়সী িঝ কাজ করত , দখেত নেত ভাল , বাধহয় িবধবা। কাজকম ভালই করিছল ,
তারপর কালীচরণবাবু জল থেক িফের এেলন। একলা মানুষ হেলও তাঁর একজন িঝ
দরকার , চপল-মােন আমার িঝ তাঁর কাজও করেত লাগল। িকছুিদন যেত না যেতই চপলা
আমার কাজ ছেড় িদল , কবল কালীচরণবাবুর কাজ কের। তারপর দখলাম চপলা গলায়
কিঠ পের ব বী হেয়েছ। েম স ার পর নীেচর তলা থেক খ িনর আওয়াজ আেস;
যুগল-কে  গান শানা যায়—হের কৃ  হের কৃ  কৃ  কৃ  হের হের–

‘িদন দেশক আেগ একিদন সে েবলা কালীচরণবাবু এক থালা মালেপা আর পরমা
িনেয় দাতলায় এেলন , সল ভােব জানােলন চপলা বা মীেক িতিন কিঠ-বদল কের িবেয়
কেরেছন।’

িনঃশ  হািসেত ভ েলােকর মুখ ভের গল।
ব ামেকশ চুেলর মেধ  িদেয় আঙুল চািলেয় বলল , ‘তাই তা। কেব বাইের গেলন?’
‘কাল সকােল।’
‘সকেল?’
‘আে । ভারেবলা ওপরতলায় এেস আমােক নীেচর তলার চািব িদেয় বলেলন ,

আমরা বৃ াবন যাি । বলা দশটার েন , হা  দুই পের িফরব। এই বেল বা মীেক
ট াি েত তুেল চেল গেলন। বৃ াবেন নািক কান আখড়ায় মা ব আেছ।’

ব ামেকশ রাখালবাবুর সে  দৃি  িবিনময় করল , তুলবাবু বলেলন , ‘এটা বাধহয়
ব বীয় হিনমুন।’

তারপর রিসক ভ েলাকিটেক ধন বাদ ও নম ার জািনেয় িতনজেন গািড়েত এেস
উঠেলন। তুলবাবু দীঘ াস ছেড় বলেলন , ‘খুনী আসামী দখা আমার ভােগ  নই।’

পাঁচ-ছয় িদন িব পাল বধ স ে  আর কােনা নতুন খবর পাওয়া গল না;
সংবাদপে  খবরিট থম পৃ া ছেড় অ রমহেল গা-ঢাকা িদেয়েছ। মাধব িমে র সাড়াশ
নই। ভাবগিতক দেখ মেন হয় িতিন মামলার কােনা িকনারা করেত পােরনিন , আসামী
এখেনা অ াত।



ব ামেকেশর হােত অন  কােনা কাজ িছল না , তাই তার মনটা িথেয়টারী হত ার
িদেক পেড় থাকত। শিনবার িবেকলেবলা স তুলবাবুেক ফান করেব। মন  কেরেছ
এমন সময় ফান বেজ উঠল। য়ং তুলবাবু ফান করেছন। িতিন বলেলন , ‘এইমা
ই েপ র মাধব িমে র পেরায়ানা এেসেছ। িতিন আমার বাসায় আসেছন। আপনােকও
হািজর থাকেত হেব। বাধহয় হােল পািন পাে ন না।’

ব ামেকশ বলল , ‘ ঁ। আপিন তােক ক ণ ঝনৎকােরর কথা বেলেছন নািক?’
না। িতিন এেল বলব।’
‘আর শালীচরণ দােসর রামা ?’
‘না , দরকার বাধ কেরন। আপিন বলেবন।’
‘আ া , আিম এখিন ব ি ।’
‘গািড় পাঠাব?
‘না না , দরকার নই। দশ িমিনেটর তা রা া।’
‘গািড় থাকেল দু’ িমিনেট আসা যত।’
ব ামেকশ হেস বলল , ‘ ঁ। বুেঝিছ আপনার ইি ত।’
পেনেরা িমিনট পের ব ামেকশ তুলবাবুর বািড়েত দাতলার বারা ায় িগেয় বসেত

না বসেতই মাধব িম  উপি ত হেলন। তাঁর হােত চামড়ার মাটা ফাইল। টিবেলর ওপর
ফাইল রেখ িতিন িবনীত হাস  করেলন , ‘িবর  করেত এলাম। ভেবিছলাম। আপনােদর
ক  দব না , িক  গরজ বড় বালাই। আপনারা স-রে  ঘটনা েল উপি ত িছেলন; যিদও
চােখ িকছু দেখনিন , তবু আপনােদর উপি িতই আমার কােছ মূল বান। আপনারা ানী
ণী ব ি  , পরম পি ত। আপনােদর মানিসক সহেযািগতা পেলই আমরা কৃতাথ হেয়

যাব।’
লাকিটর িমি  কথা বলবার মতা আেছ বেট; িক  ব ামেকশও হার মানবার পা

নয়। স বলল , ‘ স িক কথা! পুিলসেক সাহায  করা তা েত ক নাগিরেকর কতব ।
তাছাড়া আপিন য রকম িম ভাষী সজন ব ি  আপনােক সাহায  করা তা গৗরেবর কথা।
আমরা িক করেত পাির বলুন। স-রে  িথেয়টার থেক চেল আসার পর কী ঘেটিছল।
আমরা িকছুই জািন না; খবেরর কাগেজ যা পেড়িছ তা ধতব  নয়। এইটুকু ধু জািন য
অ াত আসামী এখেনা সনা  হয়িন।’

তুলবাবু ইিতমেধ  চা ফরমাস কেরিছেলন , সে  এক ট প াি । মাধববাবু এক
চুমুক চা খেয় প াি েত কামড় িদেলন , িচেবােত িচেবােত বলেলন , ‘না , সনা  হয়িন। তেব
জাল খািনকটা িটেয় এেনিছ। ঘটনাকােল য দশজন মে  উপি ত িছল তােদর মেধ
ছাঁটাই কের িট িতেনক লাকেক দাঁড় করােনা গেছ। মুশিকল িক হেয়েছ জােনন , ওেদর
সকেলরই একটা না একটা মািটভ আেছ। তাহেল গাড়া থেক বিল নুন–

‘আপনারা চেল আসবার পর িথেয়টােরর ম  ীিন ম অিডেটািরয়াম , তারপর হাতার
মেধ  ভুনারায়েণর কায়াটার-সব খানাত াশ করলাম; েজর দােরর কােছ দুেটা মাটর
িছল—একটা িব  পােলর , ি তীয়টা মণীশ ভ ’র- স দুেটাও খঁুেজ দখলাম , িক
সে হজনক িকছু পাওয়া গল না। আিট রা সবাই ব াগ হােত কের অিভনয় করেত আেস ,
তােদর ব ােগর মেধ ও সাধারণ কাপড়- চাপড় পাউডার িলপি ক ছাড়া িবেশষ িকছু নই।
কবল মালিবকার ব ােগ একটা িন েনর মত ধারােলা ছুির। আর জদুলােলর ব ােগ এক
বাতল ইি  পাওয়া গল। তারপর িন ল বিড সাচ।’

মাধব িম  চােয়র পয়ালা শষ কের মােল মুখ মুছেলন , বলেলন , ‘অতঃপর
সা ীেদর জবানব ী িনেত  করলাম। থেম িব  পােলর ভাই অমল পাল–’

ব ামেকশ হাত তুেল বলল , ‘জবানব ী মুেখ বলেত গেল অেনক কথা বাদ পেড়



যােব। তার চেয় যিদ জবানব ীর নিথ আপনার কােছ থােক—‘
মাধববাবু ফাইেলর ওপর হাত রেখ একটু ি ধাভের বলেলন , ‘আেছ। একটা কিপ

সবদাই সে  থােক। িক –মুশিকল িক জােনন , ফাইল হাতছাড়া করার িনয়ম নই। যােহাক ,
এক কাজ করা যেত পাের , আিম বসিছ , আপিন ফাইেল চাখ বুিলেয় িনন। আপনার পড়াও
হেব, িনয়ম রে ও হেব। িক বেলন?’

ব ামেকশ িন ূহ ের বলল , ‘ দখুন , আমার কােনা আ হ নই। আপনার যিদ
আ হ থােক। তেবই জবানব ী পড়ব।’

মাধববাবু ব  হেয় বলেলন , ‘না না , স িক কথা! আমার আ হ আেছ বেলই না
আপনার কােছ এেসিছ।’ িতিন ফাইল থেক টাইপ করা ফুল াপ কাগেজর একটা নিথ বার
কের ব ামেকেশর িদেক এিগেয় িদেলন , ‘এই িনন। আপিন পড়ুন , আিম না হয় তত ণ
তুলবাবুর সে  পােশর ঘের বেস গ  কির।’

ব ামেকশ নিথ টেন িনেয় বলল , ‘ম  কথা নয়। তুলবাবু আপনােক িকছু নতুন
খবর িদেত পারেবন। আিমও একটা খবর দব। আেগ জবানব ী পিড়। ডা ােরর ময়না
তদে র িরেপাট নিথেত আেছ নািক?’

‘আেছ। িতিন ডা াির পিরভাষার কচুকিচ িরেপােট যথাস ব সরল কের িদেয়েছন।’
ব ামেকশ িসগােরট ধিরেয় জবানব ীর নিথর পাতা খুেল পড়েত আর  করল।
িথেয়টােরর অিফস ঘের বেস মাধব িম  এেকর পর এক সা ী ডেক তােদর

এজাহার িনেয়িছেলন। একজেনর এজাহার নবার সময় অন  কােনা সা ী উপি ত িছল
না।

 
অমল পাল। বয়স-৩৯। জীিবকা-ডা াির। িঠকানা–** গালাম মহ দ রাড , দি ণ

কিলকাতা।
মৃত িব নাথ পাল আমার দাদা িছেলন। আমরা দুই ভাই; আিম কিন । দাদা আমার

পড়ার খরচ িদেয় ডা াির পিড়েয়িছেলন। আিম দি ণ কলকাতায় াকিটস কির , দাদা
িথেয়টােরর কােছ থাকার জেন  শ ামবাজাের থাকেতন। িতিন িবপ ীক ও িনঃস ান িছেলন।
শ ামবাজােরর বাসায় অিভেন ী সুেলাচনা তাঁর সে  থাকত। আমার সুেযাগ হেল আিম
িথেয়টাের এেস িক া শ ামবাজােরর বাসায় িগেয় তাঁর সে  দখা করতাম। তাঁর সে
আমার পিরপূণ স াব িছল , িতলমা  মেনামািলন  কােনা িদন হয়িন।

দাদা উদার চিরে র মানুষ িছেলন , পেরাপকারী িছেলন। িতিন পেনেরা হাজার টাকার
লাইফ ইনিসওর কের আমােক তার ওয়ািরশ কেরিছেলন। েনিছ িথেয়টােরর আেরা অেনক
লাকেক লাইফ ইনিসওেরর ওয়ািরশ কেরিছেলন। কাউেক দশ হাজার , কাউেক পাঁচ
হাজার। িতিন অজ  টাকা রাজগার করেতন , কােনা বদেখয়াল িছল না; যােদর
ভালবাসেতন তােদর দু’হাত ভের িদেতন।

নিতক চির ? িতিন আমার জন িছেলন , তাঁর নিতক চির  স ে  কােনা কথা
বলবার অিধকার আমার নই। সুেলাচনার সে  ওঁর িববািহত স  না থাকেলও ওঁরা ামী-
ীর মতই থাকেতন।

দাদার শ ? শ  কউ িছল বেল তা মেন হয় না। সকেলই তাঁর অনুগৃহীত ,
শ তা ক করেব?

আিম আজ এ পাড়ায় একটা ‘কল’এ এেসিছলাম , ভাবলাম দাদার সে  দুেটা কথা
বেল যাই; তাই িথেয়টাের এেসিছলাম। আমার ডা াির াকিটস মােটর ওপর ম  নয়।
আিম িববািহত; িতনিট মেয় দু’িট ছেল।

আজ নাটক শষ হবার িঠক আেগ যখন এক িমিনেটর জেন  আেলা িনিভেয় দওয়া



হল তখন আিম েজর িপছন িদেক একটা টুেলর ওপর বেস িসগােরট টানিছলাম। তখন
ক কাথায় িছল , িনেজর জায়গা থেক নেড়িছল। িকনা। আিম ল  কিরিন। আেলা লার
পের আবার অিভনয় আর  হল , িকছু ণ পের চীৎকার কা া হ  ◌্ , িপিসন পেড় গল।
তখন আিম েজ এেস দখলাম–

আিম ডা ার , িক  দাদার মৃতু র কারণ আিম বুঝেত পািরিন। এত অ  সমেয়র
মেধ  মৃতু -হাট ফিলওর হেত পাের। িক  দাদার হাট দুবল িছল না , কেয়ক িদন আেগ
আিম পরী া কেরিছ। মৃতু র কৃত কারণ পা -মেটেম জানা যােব। এ যন িবনা মেঘ
ব পাত , এখেনা িঠক ধারণা করেত পারিছ না।

দাদা যিদ উইল কের িগেয় থােকন তাহেল ক তাঁর উ রািধকারী আিম জািন না ,
সিলিসটার িসংহ-রােয়র অিফেস খাঁজ িনেয় জানা যােব। যিদ উইল না থােক তাহেল
স বত আিমই তাঁর উ রািধকারী। তাঁর াবর অ াবর স ি  কী আেছ আিম জািন না।

 
জদুলাল ঘাষ। বয়স-৪২। জীিবকা-নাট ািভনয়। িঠকানা—** শ ামপুকুর লন।

ই েপ রবাব্ু , আপিন সুেলাচনােক ডেক পািঠেয়িছেলন। িক  স এখেনা স ূণ কৃিত
হয়িন। আপিন আেগ আমােক  ক ন। আমার এজাহার শষ হেল সুেলাচনা আসেব।

 : আপিন এই নাটেক ভীেমর ভূিমকায় অিভনয় কেরেছন?
উ র : হ াঁ। িব  যত িল নাটক ম  কেরিছল সব নাটেকই আিম অিভনয়

কেরিছ।
 : কতিদন তাঁর সে  আেছন?

উ র : তা ায় দশ বছর। িব  যখন িনেজর দল তির কের আসের নামল তখন
থেক আিম ওর সে  আিছ।

 : আপনার মত আর কউ গাড়া থেক আেছ?
উ র : গাড়া থেক–। আেছ। কিমক অিভেনতা দাশরিথ চে াি  আর তার বৗ

নি তা। অন  যারা িছল তারা এিদক ওিদক ছিড়েয় পেড়েছ।
 : আপনােদর কা র সে  িব  পােলর অস াব িছল?

উ র : দখুন , কুমীেরর সে  িববাদ কের জেল বাস করা যায় না। কার মেন িক
আেছ জািন না , িক  বাইের কােনা অস াব িছল না। িব  িছল িদলাদিরয়া মজােজর
লাক , দেলর লাকেক স ঘেরর লাক বেল মেন করত। এমন অমািয়ক চির  দখা যায়
না।।

 : িব  পােলর চিরে  কােনা দাষ িছল না?
উ র : একটু আধটু দাষ কার না থােক? িঠক বাছেত গাঁ উেজাড়। িব  মের গেছ ,

িক  আিম গলা ছেড় বলেত পাির স উঁচু মজােজর স ন ব ি  িছল। যারা তার দেল
কাজ কেরেছ তারা সপিরবাের কাজ কেরেছ। সম  িথেয়টারটাই একটা পািরবািরক ব াপার
হেয় দাঁিড়েয়েছ , যন আমােদর সকেলর এজমািল িথেয়টার। এখন স মের গেছ , এরপর
কী হেব জািন না।

 : আ া , এবার আপনার ঘেরর কথা িকছু িজে স কির। আপনার পিরবাের ক
ক আেছ?

উ র : বুিড় িপিস আেছন। আমার ী শাি  আেছ আর একিট মেয় আেছ। মেয়
ু েল পেড়। শাি  আমােদর িথেয়টাের গান-বাজনা শখায়।

 : িতিন আজ আেসনিন?
উ র; না। নতুন নাটেকর যখন মহড়া আর  হয় তখন স আেস , নাচ-গান শখায়;

নাটক একবার চালু হেল তার কাজ থােক না , তখন আর বড় একটা আেস না। বািড়েত



একটা নাচ-গােনর কািচং াস খুেলেছ , তাইেত শখায়।
 : আপিন িথেয়টাের যাগ দবার আেগ কােনা কাজ করেতন িক?

উ র : হ াঁ , আিম মুি েযা া িছলাম। একবার ভারেতর িমড়ল-ওেয়ট চ াি য়ান
হেয়িছলাম। একিট িজমেনিসয়ােম বি ং শখাতাম। িক  িথেয়টােরর শখ বরাবরই িছল ,
একটা সুেযাগ পেয় চেল এলাম।

 : আজ েজর ওপর িব  পােলর সে  আপনার ম যু  হেয়িছল; তখন আপিন
িব  পােলর শরীের কােনা দুবলতা ল  কেরিছেলন?

উ র : না। িঠক অন  িদেনর মত।
 : কখন জানেত পারেলন িব  পােলর মৃতু  হেয়েছ?

উ র; আিম জানেত পািরিন। লাইট অফু হেয় যাবার পর আিম আর সুেলাচনা িপছন
িদেকর দােরর বাইের দাঁিড়েয় িছলাম , আেলা লেল েজ এেস অ াকিটং আর
করলাম। এই সময় িব র মািট থেক উেঠ আমার িপেঠ ছুির মারবার কথা; িক  িব  উঠল
না। তারপরই সুেলাচনা চীৎকার কের তার ওপর ঝাঁিপেয় পড়ল। তখন আিম বুঝেত
পারলাম।

 : এর বিশ আপিন িকছু জােনন না? আ া , আজ আপিন বািড় যান। যিদ নতুন
িকছু মেন পেড় জানােবন।

 
সুেলাচনা। বয়স-৩৫। জীিবকা-নাট ািভনয়। িঠকানা—** শ ামবাজার , উ র

কিলকাতা।
সুেলাচনা মুেখর রঙ অেনকটা পির ার কেরেছ , তবু কােন ও গলায় িকছু প  লেগ

আেছ। তার গােয়র রঙ ফরসা , শরীেরর গড়ন ভাল; িক  আকি ক িবপযেয় এেকবাের
যন ভেঙ পেড়েছ। অিফস ঘের এেস মাধব িমে র সামেনর চয়াের স বেস পড়ল ,
আত ের িনেজই থেম  করল , ‘ ক একাজ করল , দােরাগাবাবু?’

উ ের দােরাগা  করেলন , ‘ কান কাজ? সুেলাচনার চাখ দােরাগার মুেখর ওপর
ি র হল , গলার ের তী তা এল। স বলল , ‘আপিন জােনন না কান কাজ? ওঁর শরীের
কােনা রাগ িছল না , ওঁর মৃতু  াভািবক নয়। কউ ওঁেক খুন কেরেছ।’

 : এ িবষেয় এখেনা ডা ােরর িরেপাট পাওয়া যায়িন , তেব আপনার অনুমান
সিত ও হেত পাের। যিদ সিত  হয় , ক খুন কেরেছ আপিন বলেত পােরন?

উ র : তা িক কের বলব। িক  ওঁর কােনা শ  িছল না।
; শ  না থাকেলও িব  পােলর মৃতু েত অেনেকর লাভ িছল। যােদর উে েশ

উিন লাইফ ইনিসওর কেরিছেলন তাঁর মৃতু েত তােদর সকেলরই লাভ। নয় িক?
উ র : তা সিত  িক  এমন ক আেছ কেয়কটা টাকার জেন  িচরজীবেনর উপকারী

ব ু েক খুন করেব!
 : আপিন কাউেক সে হ কেরন না?

উ র : না।
 : বাইেরর কউ হেত পাের না?

উ র : বাইেরর লাক! তা জািন না। িতিন িথেয়টােরর বাইেরর অেনক লাকেক
িচনেতন , কার মেন কী আেছ কমন কের জািনব?

 : আ া যাক। আপনার সে  িব বাবুর কতিদেনর পিরচয়?
উ র : ায় পাঁচ বছর।

 : কাথায় পিরচয় হেয়িছল? ক পিরচয় কিরেয় িদেয়িছল? উ র; এই িথেয়টাের
পিরচয় হেয়িছল। জদুলালবাবু আেগ থাকেত আমােক িচনেতন , িতিনই পিরচয় কিরেয়



িদেয়িছেলন।
 : আেগও িথেয়টার করেতন নািক? উ র : িনয়িমত নয় , মােঝ মােঝ করতাম।
 : আপনার পািরবািরক পিরি িত িকছু জানেত চাই। উ র; মধ িব  পিরবােরর

মেয়। কম বয়েস িবধবা হেয়িছলুম। িথেয়টােরর িদেক ঝাঁক িছল। সুেযাগ পেয় চেল
এলুম।

 : এ িথেয়টাের আসার পর থেক িব বাবুর সে  আেছন?
উ র; হ াঁ। িবেয় হয়িন , িক  উিনই আমার ামী।

 : বােপর বািড়র সে  আর আপনার কােনা স  নই?
উ র : না। আমার মা বাবা নই , দাদা খবর রােখন না।

 : ডা ার অমল পােলর সে  আপনার স ক কমন?
উ র : ভাল। স তার দাদােক া করত। বািড়েত বড় একটা আসত না , দরকার

হেল এখােন এেস দাদার সে  দখা করত।
 : িকেসর দরকার-টাকার?

উ র : হ াঁ। বিশর ভাগই টাকা। ওর ডা াির ভাল চেল না। অেনক িল
ছেলেমেয়–

 : িব  পােলর াবর অ াবর স ি  এখন ক পােব আপিন জােনন?
উ র : যতদূর জািন উিন উইল কের যানিন। ারর স ি র কথাও কখেনা িনিন।

ব াে  িকছু টাকা আেছ , আর মাটর গািড়টা আেছ। ব াে র টাকা ক পােব তা জািন না ,
তেব গািড়টা আমার নােম আেছ , স বত আমার নােমই থাকেব।

 : এবার শষ । আজ অিভনেয়র সময় িকছু দেখেছন িক া েনেছন িক যা
আমােদর কােজ লাগেত পাের?

সুেলাচনা একটু িচ া কের বলল, ‘সে হজনক িকছু নয়, তেব সামিরয়ােক
উইংেসর বাইের এক কােণ লুিকেয় বেস থাকেত দেখিছ। স মােঝ মােঝ িভতের এেস
িথেয়টার দেখ।’

 : সামিরয়া ক?
উ র : দােরায়ান ভু িসং-এর বান।
ই েপ র : আ া , আজ এই পয ।
 
মণীশ ভ । বয়স-২৯। জীিবকা-িথেয়টােরর আেলাকয  পিরচালনা। িঠকানা’’

আমহা  ট।
মণীশ ঘের ঢুেক একবার কিজর ঘিড়র িদেক তাকােলা। রিডয়াম লাগােনা ঘিড় ,

অ কােরও সময় দখা যায়। স চয়াের বেস বলল , ‘ প েন এগারটা। দােরাগাবাব্ু , বড়
রাত হেয় গেছ , একটু তাড়াতািড় ছেড় দেবন? হােটল সব ব  হেয় গেছ , আজ আর
বাধহয় িকছু জুটেব না—‘

মাধববাবু বলেলন , ‘হ াঁ হ াঁ, আপনার এজাহার পাঁচ িমিনেটর বিশ লাগেব না।’
মণীশ বলল , ‘আিম একলা নয় , বৗও আেছ। —দু’জেনর এজাহার একসে  িনেল হয়

না?’
মাধববাবু বলেলন , ‘না , তা হয় না। আপনারা দু’জন দু’ জায়গায় িছেলন। —আ া ,

বলুন দিখ , আেলা নভাবার পর আপিন কী করেলন?’
উ র : সুইেচর ওপর হাত রেখ ঘিড়র পােন তািকেয় রইলাম , পীয়তাি শ সেক ।

পের সুইচ িটেপ আেলা াললাম।
 : আপনার বােড অেনক িল সুইচ , কানটা কাথাকার সুইচ সব আপনার



নখদপেণ?
উ র : হ াঁ , তবু সাবধান থাকা ভাল , তাই এই দৃেশ  সুইেচ হাত রািখ।

 : িঠক পয়তাি শ সেক  কন?
উ র : িব বাবু সময় ধায কের িদেয়িছেলন , পয়তাি শ সেক  হাউস অ কার

থাকেব।
 : আপনার একজন সহকারী আেছ না?

উ র : আেছ। কা ন িসংহ। স আমার সে  সুইচ বােড িছল না। তার মাথা
ধেরিছল—

 : তার ায়ই মাথা ধের?
মণীশ চুপ কের রইল।

 : স কাথায় িছল আপিন জােনন?
উ র : পের েনিছ স অিফস ঘের ঘুেমাি ল।

; কার মুেখ নেলন?
উ র : তার িনেজর মুেখ।

 : ও। িব বাবুর সে  আপিন কতিদন কাজ করেছন?
উ র : ায় চার বছর।

 : আপনার ীও?
উ র : না , তখন আমার িবেয় হয়িন। মালিবক িথেয়টাের যাগ িদেয়েছ।

বছরখােনক , এই নাটক ধরবার পর থেক। িব বাবু উ রার পাট করার জেন  কমবয়সী
মেয় খঁুজিছেলন; শষ পয  মালিবকােক রােখন।

 : আপনার নােম িব বাবু জীবনবীমা কেরনিন?
উ র : না। আিম বেলিছলাম জীবনবীমা চাই না , মাইেন বািড়েয় িদন। তা িতিন

জীবনবীমাও করেলন না , মাইেনও বাড়ােলন না। সাতেশা টাকা িছল , সাতেশা টাকাই রইল।
 : তার বদেল িবশ হাজার টাকা িদেয় একটা া াড হরা  গািড় িকেন

িদেলন?
উ র : গািড়র একটা ইিতহাস আেছ। িব বাবু যখন মাইেন বািড়েয় িদেলন না তখন

আিম বাইের কাজ খঁুজেত লাগলাম। এই নাটক আর  হবার কেয়কিদন আেগ আিম মা াজ
থেক একটা ভাল অফার পলাম। একটা িবখ াত িসেনমা কা ািন আেলাকিশ ী চায়;
মাইেন দড় হাজার , তাছাড়া বািড়ভাড়া ইত ািদ। িব বাবুেক িগেয় িচিঠ দখলাম। িতিন ব-
কায়দায় পেড় গেলন , িক  তবু িনেজর িজদ ছাড়েলন না। আমােক গািড় িকেন িদেলন।
আর মালিবকােক য একেশা টাকা হাতখরচ িহেসেব িদেতন তা বািড়েয় দু’ শা টাকা কের
িদেলন। তখন আিম মা ােজর অফারটা ছেড় িদলাম। দশ ছেড় ক িবেদেশ যেত চায়?

দােরাগাবাবু বলেলন , ‘তা বেট। তাহেল আপিন িব  পােলর মৃতু  স ে  কােনা
হিদস িদেত পােরন না? আ া , এবার তাহেল আপনার ীেক পািঠেয় িদন।’

 
মালিবকা ভ । বয়স-২০। জীিবকা-নাট ািভনয়। িঠকানা ** আমহা  ট।
নাট : িব  পােলর আকি ক মৃতু েত সা ী থমটা খুব শক খেয়িছল , এখন সু

হেয়েছ। বয়স কম , দখেতও সু রী; িক  চােখর ঋজু দৃি  ও িচবুেকর মজবুত গড়ন
থেক চিরে র দৃঢ়তা অনুমান করা যায়।

 : নাটেক আপিন উ রার ভূিমকায় অিভনয় কেরিছেলন। নাটেকর শষ দৃশ
পয  আপনার অিভনয় আেছ?

উ র : না। ি তীয় অে র শেষ আমার অিভনয় শষ হেয় িগেয়িছল। িক  শষ না



হওয়া পয  আমার ামীেক থাকেত হয় , তাই আিমও থািক।
 : আজ যখন শষ অে  আেলা িনিভেয় দওয়া হয় তখন আপিন কাথায়

িছেলন?
উ র; সাধারণ অিভেন ী মেয়েদর জেন  একটা আলাদা সাজঘর আেছ। আিম সই

সাজঘের গােয়র মুেখর রঙ সেবমা  তুলেত আর  কেরিছলুম।
 : সখােন আর কউ িছল?

উ র : ল  কিরিন। একবার বাধহয় নি তািদিদ ঘের এেসিছল।
 : আপিন কেব থেক অিভনয় করেছন?

উ র : এই নাটেকর আর  থেক। ায় বছর ঘুরেত চলল।
 : অিভনেয়র িদেক আপনার ঝাঁক আেছ।

উ র : খুব বিশ নয়। আমার ামী চেয়িছেলন , িকছু টাকাও আসিছল , তাই
িথেয়টাের যাগ িদেয়িছলুম।

 : আপিন বা াই িক া মা ােজ িগেয় িসেনমায় অিভনয় করেল অেনক টাকা
উপাজন করেত পারেতন। কেরনিন কন?

উ র : বাংলা দেশর বাইের যেত ইে  কের না। তাছাড়া আিম গার  ঘেরর
মেয় , ঘরক  করেতই ভালবািস। আমার মা সহমৃতা হেয়িছেলন।

 : সহমৃতা! আজকািলকার িদেন–!
উ র : বাবা মারা যাবার এক ঘ া পের মা হাটেফল কের মারা যান।

 : ও-বুেঝিছ। আ া , িব  পাল কমন লাক িছেলন?
উ র : খুব িম েক লাক িছেলন। দরাজ হাত িছল। সকেলর সে  সমান ব বহার

করেতন।
 : মেয়েদর সে ও?

উ র : হ াঁ। িক  কখেনা কােনা রকম বচাল দিখিন।
ই েপ র : আ া , এবার আপিন বািড় যান।
 
কা ন িসংহ। বয়স-২৬। জীিবকা—িথেয়টােরর আেলাকিশ ীর সহকারী। িঠকানা-

মািনকতলা ীেটর একিট মস।
নাট : লাকিটর ভাবভ ী একটু খ াপােট গােছর; মােঝ মােঝ আেবাল তােবাল

এেলােমেলা কথা বেল। কতখািন খাঁিট কতখািন অিভনয় বলা যায় না।
 : আপিন িহিপ , না িবটুেল , না অবধূত?

উ র : আে  , আিম বাঙালী। িদ আপনার সাজেপাশাক বাঙালীর মত নয়। দািড়
গাঁফও চুর। কােনা কারণ আেছ

উ র : আমার ভাল লােগ। তাছাড়া িথেয়টার করার সময় পরচুেলা পরেত হয় না।
 : আপিন এখােন আসার আেগ কী কাজ করেতন?

উ র : বাউ ু েল িছলাম। বাপ িকছু টাকা রেখ িগেয়িছল , মেস থাকতাম আর শেখর
িথেয়টার করতাম।

 : তাহেল চাকিরেত ঢুকেলন কন?
উ র : বােপর পয়সায় শাক-চ িড় খাওয়া চেল , রসেগা া খাওয়া চেল না।

 : তাহেল রসেগা া খাওয়ার জেন ই চাকিরেত ঢুেকিছেলন?
উ র :  ধু রসেগা া নয় , অন  মতলবও িছল। জােনন , আিম খুব ভাল অ া  করেত

পাির। িশবািজর পাট , ঔর েজেবর পাট  কেরিছ। িব বাবু আমার চহারা দেখ চাকিরেত
িনেলন , িক  কাজ িদেলন আেলা ালা আর আেলা নভােনার। যিদ অিভনয় করেত



িদেতন , আ ন ছুিটেয় িদতাম।
 : তা বেট। এখন বলুন দিখ , আেলা নভােনার সময় আপিন সুইেচর কােছ

িছেলন না কান?
উ র : আেলা নভােনার সময় সুইচেবােড একজন লােকরই দরকার হয়। মণীশদা

িছেলন , তাই আিম
 : কাথায় িছেলন?

উ র; মাথা ধেরিছল , তাই আিম অিফস ঘের িগেয় টিবেল মাথা রেখ একটু বেস
িছলাম।

 : েজর ওপর খুন হল। অসমেয়  ব  হেয় গল , এসব িকছুই জানেত
পােরনিন?

উ র : এ-একটু িঝমিকিন এেস িগেয়িছল।
 : আপিন নশাভাঙ কেরন?

উ র : নশাভাঙ! নাঃ , পয়সা কাথায় পাব!
 : কান নশা কেরন?

উ র; এঁ- নশা কির না-মােঝ মােঝ ভািঙ খাই। মােন—
 : মােন মািরওয়ানা িসগােরট খান। ক যাগান দয়? পান কাথায়?

উ র : যখােন সখােন পাওয়া যায়। ঠলাগািড়েত পােনর দাকােন। আপনার চাই?
ই েপ র : আপিন এখন যেত পােরন। মস ছেড় কাথাও যােবন না।

কলকাতােতই থাকেবন।
 
দাশরিথ চ বতী। বয়স-৪৫। জীিবকা-নাট ািভনয়। িঠকানা- বহালা। ভাল মানুেষর

মত ভাবভ ী , িক  কথা বলার ধরন সাজা নয়। সরলভােব চাখ িমটিমট কের তাকায়,
িক  চােখর গভীের  দু তার ইি ত। লাকিট কিমক অ াকটর, খাঁচা িদেয় কথা
বলেত পাের। িক  খাঁচা বুঝেত একটু সময় লােগ।

 : আপিন গাড়া থেক িব বাবুর সে  িছেলন?
উ র : িছলাম। িব র সে  যেথ  স াবও িছল। তাই বুঝেত পারিছ না যাবার সময়

স আমােক এমনভােব িদেয় মিজেয় গল কন?
 : সটা িক রকম?

উ র : াম-বাস ব  হেয় গেছ। এত রাে  যিদ ট াি  না পাই , পেট িকল মের
এখােনই েয় থাকেত হেব।

ই েপ র : আপিন বহালায় থােকন তা? িকছু ভাবেবন না , আিম পুিলস ভ ােন
আপনােক আর আপনার ীেক বািড় পািঠেয় দব।

দাশরিথ : ধন বাদ। এবার যত ইে  হয়  ক ন।
 : িব  পােলর সে  আপনার স াব িছল?

উ র : কা র সে  আমার অস াব নই। জেল বাস কের কুমীেরর সে  িববাদ
করা যায় না।

 : িব  পােলর কােনা শ  িছল?
উ র : শ র কথা িনিন। তেব িক জােনন , যখােন মেয়মানুষ সখােনই

গ েগাল।
 : তার মােন? সুেলাচনার কথা বলেছন?

উ র : ( েণক নীরব থাকার পর) সুেলাচনা খুব ভাল অিভনয় কের , িক  স
খানদািন অ াকে স নয় , গার ঘেরর মেয়। জদুলাল থম ওেক-মােন-িথেয়টাের িনেয়



আেস। তারপর িব র সে  সুেলাচনার জটপাট হেয় গল
 : ও-বুেঝিছ। তা িনেয় িব বাবুর সে  জদুলালবাবুর কােনা মেনামািলন

হয়িন?
উ র : অমান হরেফর হােমশাই হেয় থােক , কউ গােয় মােখ না। ক যােব কউেট

সােপর লজ মাড়ােত।
 : ঁ। অন  কােনা ীেলােকর সে  িব  পােলর ঘিন তা িছল?

উ র : তা িক কের জািনব। কউ তা ঢাক িপিটেয় এসব কাজ কের না। অবশ
িথেয়টাের নানা রকম মেয়র যাতায়াত আেছ , কান অ াকটেরর কখন কান মেয়র ওপর
নজর পড়েব ক বলেত পাের। এই য দােরায়ান ভুনারায়েণর একটা বান আেছ—
সামিরয়া , উচকা বয়স , পও আেছ। স িথেয়টাের চাকরানীর কাজ কের; কা র নজর
এিড়েয় চলা তার ভাব নয়। িব ও সকাল িবেকল িনয়ম কের িথেয়টার তদারক করেত
আসত–

 : অথাৎ , সামিরয়ার সে  িব  পােলির–?
উ র : ভগবান জােনন। তেব সুেযাগ সুিবেধ সবই িছল।

 : আ া , ওকথা যাক।–িব  পােলর সে  বাইেরর কােনা লােকর শ তা িছল?
উ র : এক িথেয়টােরর অিধকারীর সে  অন  িথেয়টােরর অিধকারীর রষােরিষ

থােক। িব র িথেয়টার খুব ভাল চলিছল , অেনেকর চাখ টািটেয়িছল। এেক যিদ শ তা
বেলন , বলেত পােরন।

 : এবার িনেজর কথা বলুন।
উ র : িনেজর কথা আর িক বলব? ছেলেবলা থেক িথেয়টাের ঢুেকিছ , অেনক

ঘােটর জল খেয়িছ। ীেক িনেয় বহালায় থািক , ছেল।পুেল নই। বিশ উ াশাও নই।
যমনভােব িদন কাটিছল তমিনভােব কেট গেলই খুিশ থাকতাম। িক  িব  মের গল ,
ওর দল িটকেব িকনা ক জােন। হয়েতা ভেঙ যােব , তখন আবার অন  দেল িগেয় িভড়েত
হেব।

; আজ ি তীয় অে  আপনার আর আপনার ীর অিভনয় শষ হেয় িগেয়িছল ,
বািড় যানিন কন?

উ র : ি তীয় অে র পর বািড় যাব বেল ব ি  , িব  বলল , ‘একটু থেক যাও ,
তামার সে  কথা আেছ। নাটক শষ হেল বলব।’

 : িক কথা?
উ র : তা জািন না , িব  বেলিন।

 : সখােন অন  কউ উপি ত িছল?
উ র : না , আমরা একলা িছলাম। িব র িসং েম কথা হেয়িছল।
ই েপ র : ঁ। আজ এই পয । আপনার ীেক পািঠেয় িদন।
 
নি তা চ বতী। বয়স-৪৪। জীিবকা-নাট ািভনয়। িঠকানা- বহালা।
নাট : মিহষমিদনী চহারা , দাশরিথর চেয় মুিঠখােনক মাথায় উঁচু। লালেচ চাখ ,

বড় বড় দাঁত , িক  গলার র িমি । আচরণ িশ  ও শালীন।
 : আপনার ামী নামকরা কিমক অ াকটর , আপিনও িক কিমক অ াকিটং কেরন?

উ র : ও মা , অ াকিটং-এর আিম িক জািন। আেগ আিম িথেয়টােরর পাশাক
আশােকর ইন-চাজ িছলুম। একিদন িব বাবু আমােক একটা ছাট পাট নািমেয় িদেলন।
সই থেক ( হেস) আমার চহারার মানানসই পাট থাকেল আিম কির।

 : িব বাবু কমন লাক িছেলন?



উ র  িদলাদিরয়া লাক িছেলন। টাকা তাঁর হােতর ময়লা িছল , যমন রাজগার
করেতন তমিন খরচ করেতন। িক  মদ খেতন না , বদেখয়ািল িছল না।

 : ভুনারায়েণর বােনর সে  িকছু িছল?
উ র : ওসব বােজ। জব , আিম িব াস কির না।

 : সুেলাচনা কমন মানুষ?
উ র : (একটু থেম) সুেলাচনা ভাল অিভনয় কের , মেয়ও ভাল , িক  মেনর কথা

কাউেক বেল না। ভাির চাপা কৃিতর মেয়।
; আর মালিবক?

উ র : মালিবকা ছেলমানুষ , িক  মেন ছুই-ছুৎ আেছ। ভালভােব কা র সে  মেশ
না , একটু দূর  রেখ চেল। তেব মেয় ভাল।

 : আর ওর ামী?’
উ র : মণীশ? একটু গভীর কৃিত , িক  ভাল ছেল। আর ওর কােজর তুলনা নই ,

আেলা ফেল নাটেকর চহারা বদেল িদেত পাের। আেগ সাঁতা  িছল , িক  সাঁতাের তা
পয়সা নই , তাই িথেয়টাের ঢুেকেছ।

 : আর জদুলালবাবু?
উ র : মদ-টদ খান বেট। িক  ভাির িব  লাক। এক সময় মুি েযা া িছেলন ,

এখেনা গােয় অসুেরর শি । ওঁর ী শাি ও ভাির েণর মেয়; নাচেত জােন , গাইেত
জােন , গােন সুর িদেত জােন। এখানকার িমউিজক মা ার।

 : ামী- ীেত স াব আেছ?
উ র : তা আেছ বই িক। তেব য-যার িনেজর কােজ থােক , কউ কা র বড়

একটা খবর রােখ না।
 : আজ যখন আেলা নভােনা হয় আপিন কাথায় িছেলন?

উ র : আমার ামী আর আিম েজর িপছন িদেক একটা বি েত বেসিছলুম।
ই েপ র একজন জমাদারেক ডেক বলেলন , ইিন বহালায় থােকন। এঁেক আর

এর ামীেক পুিলেসর গািড়েত বািড় প েছ দাও।’
 
কালীিক র দাস। বয়স-৪০। জীিবকা-িথেয়টােরর মপটার। িঠকানা’’ কলাস বাস

লন।
 
(অসমা )
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