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১৮ই অক্টোবর 

  

আজ সকোক্ে সক্ব ঘুম থেক্ক উক্ে মুখটুখ ধুক্ে েযোবক্রটররক্ে যোব, এমন সমে 

আমোর চোকর প্রহ্লোদ এক্স বেে, ববেকখোনোে একরট বোবু থদখো করক্ে এক্েক্েন। 

  

আরম বেেোম, নোম রজক্েস কক্ররেস? 

  

প্রহোদ বেে, আক্জেন্তু নো। ইংরররজ বেক্েন। থদক্খ থনপোরে বক্ে মক্ন হে। 

  

রিক্ে থদরখ খক্েরর রক্ের থ োেো থকোরট পরো এক ভদ্রক্েোক-সম্ভবে রচন থদীয়ে। 

আর েোই যরদ হে েক্ব রচনো রভরজটর আমোর বোরিক্ে এই প্রেম।  

  

আমোে ঘক্র ঢুকক্ে থদক্খই ভদ্রক্েোক েোাঁর সরু বোাঁক্ীর েরিটো পোক্ী থরক্খ থসোা ো 

থেক্ি উক্ে দোাঁরিক্ে থকোমর অবরধ বুক্ক আমোে অরভবোদন জোনোক্েন। আরম নমস্কোর কক্র 

েোাঁক্ক বসক্ে বেেোম এবং েোাঁর আসোর কোরণটো রজক্েস করেোম। 

  

ভদ্রক্েোক আমোর প্রশ্ন শুক্ন এক্কবোক্র থেক্েমোনুক্ের মক্েো রখেরখে কক্র থহক্স 

এপোী ওপোী মোেো নোিক্ে নোিক্ে বেক্েন, থহ থহ থহ থহ–ইউ া েক্িে, ইউ া েক্িে। 

বযোদ থমমরে, বযোদ থমমরে। 

  

বযোড থমমরর? া রক্িট? েক্ব রক ভদ্রক্েোক্কর সক্ে আমোর আক্ি থকোেোও আেোপ 

হক্েরেে? আরম রক ভুক্ে থিরে? আমোর স্মরণীরি থেো এে ক্ষয়ণ নে।  

  

আমোর অপ্রস্তুে ভোবটো থবী রকেুক্ষণ উপক্ভোি কক্র রচনো ভদ্রক্েোক হেো  েোাঁর থ োেো 

থকোক্টর পক্কট থেক্ক একটো েোে রক্ের কোক্ের বে বোর কক্র থসটোক্ক ডোন হোক্ের দুক্টো 

আেুক্ের া োাঁক্ক থরক্খ আমোর নোক্কর সোমক্ন রেন চোর পোক থঘোরোক্েই থসটো সোদো হক্ে 

থিে। েোরপর আবোর একপোক থঘোরোক্েই কোক্েো—আর আমোরও ে ক্ষণো  চোর বের 

আক্ির এক সন্ধ্যোর ঘটনো পররষ্কোর ভোক্ব মক্ন পক্ি থিে। 
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এ থয থসই হংকং ীহক্রর জোদুকর চয়-রচং! 

  

রচনক্ে নো-পোরোর কোরণ অরবরীয রেে। প্রেমে রচক্নক্দর পরস্পক্রর থচহোরোর প্রক্ভদ 

সোমোনযই। েোর উপর পররক্বী আেোদো। —থকোেোে হংকং, আর থকোেোে রিরররড! আর 

ভদ্রক্েোক্কর আজক্কর থপোীোক্কর সক্ে থসরদক্নর থকোনও রমে থনই। থসরদন থেক্জ চয়-

রচং পক্ররেক্েন একটো সবুজ, েোে আর কোক্েো নকীো করো  েমক্ে রসক্ন্ধ্র আেখোল্লো। 

আর েোাঁর মোেোে রেে থডোরোকোটো থচোেো-টুরপ। 

  

যোই থহোক এই এক কোক্ের বক্ের থখেো থদক্খ আমোর মক্ন থসরদক্নর সমস্ত ঘটনো 

বোক্য োক্স্কোক্পর েরবর মক্েো থচোক্খর সোমক্ন থভক্স উেে।  

  

আরম েখন যোরিেোম। জোপোক্নর থকোক্ব ীহক্র পদোেেরবেোনয়ক্দর একটো সক্েেক্ন 

থযোি রদক্ে। পক্ে হংকং-এ দুরদন থেক্করেেোম। আমোরই এক আক্মররকোন বনু্ধ্ থপ্রোক্া সর 

থবঞ্জোরমন হজরকনস-এর বোরিক্ে। 

  

হজরকনস ববেোরনক এবং েোক্টর উপর বেস হক্েও ভোরয় আমুক্দ থেোক। থযরদন 

থপ াঁক্েোেোম, থসরদন সন্ধ্যোে রেরন আমোে ধক্র রনক্ে থিক্েন চয়-রচং-এর মযোরজক থদখোক্ে। 

  

মযোরজক আমোর ভোে েোক্ি েোর একটো কোরণ হক্ি, মযোরজক্কর কোরসোরজ ধক্র 

থা েোর মক্ধয আরম একটো থেক্েমোনুরে আনন্দ পোই। েো েোিো থকোনও নেুন ধরক্নর 

মযোরজক থদখক্ে জোদুকক্রর বুরির েোররা  করক্েও ভোে েোক্ি। উাঁচুদক্রর জোদুকর 

মোক্েরই রবেোক্নর সোহোযয রনক্ে হে। পদোেেরবেোন, রসোেন, ীরয়রেত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব—-এ 

সবই েোক্দর ঘোাঁটক্ে হে। 

  

চয়-রচং এর নোরক থবী নোমডোক আক্ে, েোই রেরন কয় ধরক্নর জোদু থদখোন থসটো 

জোনোর একটো আগ্রহ রেে। হজরকনস-এর অনুক্রোধ েোই এিোক্ে পোরেোম নো। 
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হোেসোা োইক্ের কোজ, আক্েোেোেোর কোরসোরজ, যোরিক মযোরজক, রোসোেরনক থভেরক 

এসবই চয়-রচং ভোেই থদখোক্েন। রকন্তু েোরপর যখন রহপক্নরটজম বো সক্েোহক্নর জোদু 

থদখোক্ে আরম্ভ করক্েন, েখনই বযোপোরটো থকমন থযন আপরিকর বক্ে মক্ন হক্ে েোিে। 

সবক্চক্ে খোরোপ েোিে। যখন কেকগুরে রনরয়হ থিোক্বচোরো দীেক বোেোই কক্র েোক্দর 

থেক্জর উপক্র থডক্ক রনক্ে রিক্ে চয়-রচং নোনোন ভোক্ব েোক্দর অপদস্থ করক্ে শুরু 

করক্েন। একরট থেোক থেো প্রোে পোাঁচ রমরনট ধক্র আক্পে মক্ন কক্র উক্ের বে 

রচক্বোক্েন। আর একজন েোাঁর থপোেো কুকুর মক্ন কক্র থবী কক্র একটো থচেোক্রর হোেক্ে 

হোে বুক্েোক্ে েোিক্েন। থমোহ কোটবোর পর দীেকক্দর অট্টক্রোক্ে এইসব থেোক্কক্দর মুক্খর 

অবস্থো সরেযই থীোচনয়ে হক্েরেে। 

  

আরম হজরকনসক্ক বেেোম, আমোর ভোে েোিক্ে নো। থেোকগুক্েো রক এইভোক্ব 

অপদস্থ হবোর জনয পেসো রদক্ে মযোরজক থদখক্ে এক্সক্ে? 

  

হজরকনস বেক্েন, কয় উপোে বক্েো? এক্দর ডোক রদক্ে এরো যরদ থেক্জ থযক্ে 

আপরি নো কক্র, েো হক্ে জোদুকক্রর উপর থদোেোক্রোপ করো যোে কয় কক্র?  

  

আরম সক্ব একটো উপোক্ের কেো ভোবরে, এমন সমে থখেোে হে দীেকরো সবোই থযন 

আমোরই রদক্ক ঘুক্র থদখক্ে। বযোপোর কয়? 

  

থেক্জ থচোখ পিক্ে থদরখ চয়-রচং হোরস মুক্খ আমোর রদক্ক আেুে থদখোক্িন। থচোখচুরখ 

হক্ে চয়-রচং বেক্েন, আপনোর যরদ থকোনও আপরি নো েোক্ক, একবোর থেক্জ আসক্বন 

রক! 

  

বু েোম আমোর থচহোরো থদক্খ চয়-রচং আমোক্কও একজন রনরয়হ থিোক্বচোরো বক্েই 

ধক্র রনক্েক্ে। চয়-রচংক্ক রীক্ষো থদবোর একটো সুক্যোি আপনো থেক্কই এক্স থিে থদক্খ 

আরম খুরী হক্েই থেক্জ উক্ে থিেোম। 
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চয়-রচং প্রোে আধো ঘণ্টো ধক্র আমোক্ক রহপক্নোটোইজ করোর নোনোরকম থচষ্টো করক্েন। 

থচোক্খর সোমক্ন আক্েোর েক্কট থদোেোক্নো, থচোক্খর পোেোর উপর আেুে বুক্েোক্নো, থেক্জ 

অন্ধ্কোর কক্র থকবে রনক্জর থচোক্খর উপর আক্েো থা ক্ে আমোর থচোক্খর রদক্ক একদৃক্ষ্ট 

চোওেো, রা সরা স কক্র িোক্নর সুক্র একক্ঘক্ে ও আক্বোেেোক্বোে বক্ক যোওেো…এর 

থকোনওটোই চয়-রচং বোদ রদক্েন নো। রকন্তু এে কক্রও রেরন আমোর উপর রবন্দুমোে প্রভোব 

রবস্তোর করক্ে পোরক্েন নো। আরম থযই সজোি থসই সজোিই রক্ে থিেোম।  

  

অবক্ীক্ে থবিরেক থদক্খ ঘমেোি অবস্থোে থেক্জর সোমক্ন এরিক্ে রিক্ে দীেকক্দর 

উক্েী কক্র চোপো রবদুযক্পর সুক্র চয়-রচং বেক্েন, ভুেটো আমোরই। যোক্ক রহপূক্নোটোইজ 

করো হক্ব, েোর মরস্তষ্ক বক্ে বস্তু েোকো চোই! এ ভদ্রক্েোক্কর থয থসরট এক্কবোক্রই থনই, 

েো আমোর জোনো রেে নো। 

  

দীেকক্দর কোক্ে থসরদনকোর মক্েো হেক্েো চয়-রচং-এর মোন রক্ষো হক্েরেে, রকন্তু েোাঁর 

রনক্জর মক্নর অবস্থো কয় হক্েরেে থসটো জোনক্ে পোরররন, যরদও থসটো অনুমোন করো করেন 

নে।  

  

পক্রর রদন, হংকং থেক্ি জোপোক্ন চক্ে যোই।  

  

রা ররে পক্ে যখন আবোর হংকং-এ নোরম, েখন শুরন চয়-রচং মযোরজক থদখোক্ে চক্ে 

থিক্েন অক্েরেেো। 

  

েোরপর এই চোর বের পক্র আমোর এই রিরররডর ঘক্র েোাঁর সক্ে আমোর সোক্ষো ! 

  

রকন্তু েোাঁর আসোর উক্েীযটো কয়? 

  

আরম প্রশ্ন করবোর আক্ি চয়-রচংই কেো বেক্েন। 

  

ইউ থপ্রোক্া সে থসোাঁকু? 
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উিক্র জোনোেোম আরমই থসই বযরি। 

  

ইউ সোেরিস্ত? 

  

েোই থেো মক্ন হে। 

  

সোেোন্স ইজ মযোরজক। 

  

েো একরকম মযোরজকই বক্ট। 

  

অযোন্ড মযোরজক ইজ সোেোন্স! এাঁ? থহ থহ থহ। 

  

চয়-রচং বোর বোর হোসক্েন। আরম ক্রমোিে িম্ভয়র েোকক্ে অভদ্রেো হে, েোই এবোর 

আরম েোাঁর হোরসক্ে থযোি রদেোম। 

  

ইউ ওেোেক রহেোে? অেেো , এটো রক থেোমোর কোক্জর জোেিো? 

  

আরম বেেোম, হযোাঁ। 

  

েোরপর চয়-রচংক্ক রনক্ে থিেোম। আমোর েযোবক্রটরর থদখোক্ে।  

  

আমোর আরবষৃ্কে যিপোরে, আমোর বেরর ওেুধপে, আমোর কোক্জর সরঞ্জোম, চোটে 

ইেযোরদ থদখক্ে থদখক্ে চয়-রচং বোরবোর বেক্ে েোিক্েন, ওেোেোাু ে!  ওেোেোাু ে। 

  

পোীোপোরী রেনক্ট বি বি থবোেক্ে েরে পদোেে থদক্খ চয়-রচং বেক্েন, ওেোেোে? 

আরম থহক্স বেেোম, নো জে নে। এগুক্েো সব মোরোত্মক অযোরসড। 

  

অযোরসদ? থভরে নোইস, থভরে নোইস। 

  

অযোরসড থকন নোইস হক্ব থসটো আমোর থবোধিময হে নো! 
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থদখো থীে হক্ে একটো থচেোক্র বক্স পক্কট থেক্ক একটো থবগুরন রুমোে বোর কক্র 

ঘোম মুক্ে চয়-রচং বেক্েন, ইউ আল্ থেত্।  

  

চয়-রচং-এর কেোর প্ররেবোদ কক্র আর অযেো রবনে প্রকোী করেোম নো, কোরণ আরম 

থয থগ্রট থসটো অক্নক থদক্ীর অক্নক িণযমোনয বযরি এর অক্নক আক্িই স্বয়কোর 

কক্রক্েন। 

  

ইক্েস। ইউ আেক্েত্ব। বোে আই অযোম থেেোেো! 

  

থেোকটো বক্ে কয়? থকোেোকোর থকোন এক থপীোদোর মযোরজরীেোন, অক্ধেক সমে 

থেোক্কর থচোক্খ ধুক্েো রদক্ে পেসো রনক্ি…আর থস বক্ে রকনো আমোর থচক্ে থগ্রটোর। কয় 

এমন মহ  কয়রেে েোর রক্েক্ে থযটো পৃরেবয়র আর পোাঁচটো থপীোদোর জোদুকক্রর থনই? 

  

প্রশ্নটো মক্ন এক্েও মুক্খ প্রকোী করেোম নো। 

  

প্রহ্লোদ রকেুক্ষণ আক্িই করা  রদক্ে রিক্েরেে। চয়-রচং থদরখ করা র থপেোেো হোক্ে 

রনক্ে করিকোক্ের রদক্ক থচক্ে আক্েন। 

  

আরমও েোাঁর দৃরষ্ট অনুসরণ কক্র উপর রদক্ক চোইক্েই চয়-রচং বক্ে উেক্েন, রেজোদ। 

রেজোডে.অেেো  সরয়সৃপ! 

  

থযটোক্ক েক্ষয কক্র কেোটো বেো হে, থসটো হে আমোর েযোবক্রটররর বুককোক্ের 

বোরসন্দো রটকরটরক। 

  

জোক্নোেোররটর বোংেো নোম চয়-রচংক্ক বেক্ে রেরন আবোর রখেরখে কক্র থহক্স 

উেক্েন। 

  

রেরকরেরক! হো হো! থভরে নোইস! রেরকরেরক। 
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দুই চুমুক্ক করা টো থীে কক্রই চয়-রচং উক্ে পিক্েন। রেরন নোরক কেকোেোে মযোরজক 

থদখক্বন থসই রোক্েই-সুেরোং েোাঁর েোিোেোরি রা ক্র যোওেো দরকোর। রিরররড এক্সক্েন 

নোরক একমোে আমোর সক্েই থদখো করক্ে। 

  

চয়-রচং চক্ে যোওেোর পর অক্নক থভক্বও েোাঁর আসোর থকোনও কোরণ খুাঁক্জ থপেোম 

নো। 

  

১৯ থী অক্টোবর 

  

আজ দুপুক্র আমোর েযোবক্রটররক্ে কোজ কররে, এমন সমে আমোর থবিোে রনউটন 

এক্স েিোক কক্র আমোর কোক্জর থটরবক্ের উপর উক্ে বসে। এ কোজটো রনউটন কখনও 

কক্র নো। থটরবক্ের উপরটো আমোর িক্বেণোর নোনোন যিপোরে ওেুধপক্ে ডোই হক্ে েোক্ক। 

থস আমোর বোরিক্ে প্রেম আসোর কক্েকরদক্নর মক্ধযই একবোর থটরবক্ে ওেোক্ে আমোর 

কোক্ে ধমক থখক্েরেে। েোরপর থেক্ক আর রিেয়েবোর ধমক্কর প্রক্য োজন হেরন। আজ 

েোক্ক এভোক্ব রনক্েধ অগ্রোহয করক্ে থদক্খ আরম থবী েোেমে থখক্ে রিক্েরেেোম। 

  

েোরপর সোমক্ে রনক্ে কিো কক্র রকেু বেক্ে রিক্ে থদরখ থসও থচক্ে আক্ে। 

করিকোক্ের রদক্ক। 

  

উপক্র থচক্ে থদরখ কোেক্কর মক্েো আজও রটকরটরকটো থসইখোক্নই দোাঁরিক্ে আক্ে। 

রনউটন এ রটকরটরক থঢর থদক্খক্ে এবং থকোনওরদন থকোনও চোঞ্চেয প্রকোী কক্ররন। আজ 

থস রপে উরচক্ে থেোম খোিো কক্র এমন েয়ক্ষ্ণ দৃরষ্ট রদক্ে ওটোক্ক থচক্ে থদখক্ে থকন? 

  

রনউটনক্ক ধক্র নোরমক্ে থদব মক্ন কক্র েোর রপক্ে হোে রদক্েই থস এমন া যোী কক্র 

উেে। থয আরম রয়রেমক্েো ভিক্ক থিেোম। 

  

রটকরটরকর মক্ধয এমন রকেু রক থস থদক্খক্ে থযটো মোনুক্ের থচোক্খ ধরো পিক্ে নো? 

  

থদরোজ খুক্ে বোইক্নোকুেোরটো বোর কক্র থসটো রদক্ে রটকরটরকটোক্ক থদখেোম। 
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সোমোনয একটু পররবেেন থদখো যোক্ি রক? মক্ন হে রপক্ের উপর েোে চোকো চোকো 

দোিটো থযন রেে নো। আর থচোক্খর মক্ধয থয হেক্দর আভো-ক্সটোও রক আক্ি েক্ষ কক্ররে। 

থকোনওরদন? থবোধ হে নো। েক্ব এটো রেক এর আক্ি থকোনওরদন বোইক্নোকুেোর রদক্ে এে 

কোে থেক্ক রটকরটরকটোক্ক থদখোর প্রক্য োজন হেরন।  

  

জোক্নোেোরটোক্ক নিক্ে থদক্খ থচোখ থেক্ক যিটোক্ক সররক্ে রনেোম।  

  

রটকরটরকটো রসরেং থবক্ে থদেোক্ে এক্স নোমে। েোরপর থদেোে থবক্ে থনক্ম এক্স 

সুিু  কক্র আমোর রীরীক্বোেক্ের আেমোররটোর রপেক্ন ঢুক্ক থিে।  

  

েোক্ক আর থদখক্ে নো থপক্েই থবোধ হে রনউটক্নর উক্িজক্নোটো চক্ে থিে। থস 

রনক্জই থটরবে থেক্ক থনক্ম একটো িরুর িরুর আওেোজ করক্ে করক্ে দরজো রদক্ে 

বোইক্রর বোরোন্দোে চক্ে থিে। আরমও রটকরটরকর রচিো মন থেক্ক দূর কক্র আমোর 

িক্বেণোর কোজ রনক্ে পিেোম। 

  

আপোেে আমোর কোজ হক্ি একরট পদোেে আরবষ্কোর করো থযটোর থেোট্ট একটো বরি 

পক্কক্ট রোখক্েই মোনুে ীয়েকোক্ে িরম এবং গ্রয়ষ্মকোক্ে েোণ্ডো অনুভব করক্ব। অেেো  

এেোর-করন্ডীরনং রপে। 

  

আমোর চোকর প্রহ্লোদ প্রোে রেী বের ধক্র আমোর কোজ করক্ে। থস আমোর 

েযোবক্রটররর রজরনসপে কখনও ঘোাঁটোঘোাঁরট কক্র নো। বোইক্রর থেোকজন কদোরচ । আমোর 

বোরিক্ে এক্েও আমোর েযোবক্রটররক্ে কখনই আক্স নো—এক ববেোরনক নো হক্ে, অেবো 

আরম রনক্জ নো রনক্ে এক্ে। 

  

আরম যখন েযোবক্রটররক্ে েোরক নো, েখন দরজো েোেো রদক্ে বন্ধ্ েোক্ক। 

জোনোেোগুক্েোও রভের রদক থেক্ক রেট রকরন েোিোক্নো েোক্ক। 
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কোে রোক্েও থদক্খ থিরে থয আমোর থসই ভয়েণ থেরজ অযোরসক্ডর রেনরট থবোেেই 

প্রোে কোনোে কোনোে ভরেে। 

  

আজ সকোক্ে েযোবক্রটররক্ে ঢুক্ক থটরবক্ের রদক্ক থচোখ পিক্েই থদরখ বোাঁরদক্কর-

অেেো  কোক্বরডোেোবরেক অযোরসক্ডর থবোেেটো প্রোে অক্ধেক খোরে।  

  

রোেোরোরে থয অযোরসড বোম্প হক্ে উক্ব যোক্ব েোর থকোনও সম্ভোবনো থনই। থবোেক্ের 

িোক্ে াু ক্টোা োটোও থনই থয চুইক্ে থটরবক্ে পক্ি শুরকক্ে যোক্ব। অযোরসড। েক্ব থিে 

থকোেোে? রেনরট অযোরসক্ডর প্রক্েযকরটই এে থেরজেোন থয থসগুক্েো রনক্ে থকউ 

অসেকেভোক্ব ঘোাঁটোঘোাঁরট করক্ে েোর মৃেুয অরনবোযে। 

  

আরম রবস্তর মোেো ঘোরমক্ে এই রহক্সযর থকোনও কুেরকনোরো থপেোম নো। অেচ 

অযোরসক্ডর অভোক্ব আমোর এক্সক্পররক্মন্ট চোেোক্নো অসম্ভব। 

  

এই অবস্থোে কয় করো যোে থসটো ভোবরে। এমন সমে একটো মৃদু খচমচ ীব্দ থপক্ে 

রপেন রা ক্র থদরখ আমোর রীরীক্বোেক্ের আেমোররর মোেোে উপর রদক্ে একটো প্রোণয় উাঁরক 

রদক্ি। 

  

প্রোণয়রট আমোরই েযোবক্রটররর থসই প্রোে থপোেো রটকরটরক, রকন্তু এখন আর েোক্ক 

রটকরটরক বেো চক্ে নো। কোরণ েোর থচহোরোে রকেু পররবেেন ঘক্টক্ে। থচোক্খর মরণক্ে এখন 

আর কোক্েো অংী বক্ে রকেুই থনই, সবটোই হেক্দ এবং থসটো থমোক্টই রিগ্ধ হেক্দ নে। 

বরঞ্চ েোক্ে থকমন থযন একটো আগুক্নর ভোাঁটোর আভোস আক্ে।  

  

নোক্কও একটো প্রক্ভদ েক্ষ করেোম। াু ক্টোগুক্েো আক্ির থচক্ে অক্নক বি।  

  

িোক্ের রং আক্ি রেে হোেকো সবুজ ও হেক্দ থমীোক্নো। এখন থদখরে সবোে েোে 

চোকোচোকোে ভরেে। 
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আেমোররর রপেক্ন রটকরটরকর অরস্তত্ব সম্বক্ন্ধ্ যরদ আরম নো জোনেোম, েো হক্ে মক্ন 

করেোম এ এক নেুন জোক্ের সরয়সৃপ। 

  

রটকরটরকটো রকেুক্ষণ একদৃরষ্ট আমোরই রদক্ক েোরকক্ে নোক রদক্ে থা োাঁস কক্র রনশ্বোস 

থা েে। থা োাঁস বেরে। এইজক্নয থয রনশ্বোক্সর ীব্দটো আরম শুনক্ে থপক্েরেেোম। 

  

আর একটো কেো বেো হেরন-রটকরটরকটো েম্বোে আক্ির থচক্ে রকেু থবরী বক্ে মক্ন 

হে।  

  

আরম েোরকক্ে েোকক্েই থসটো আমোর রদক থেক্ক দৃরষ্ট ঘুররক্ে রনক্ে থটরবক্ের রদক্ক 

চোইে। 

  

েোরপর আেমোররর মোেোর থকোণটোক্ে এরিক্ে রকেুক্ষণ ওে পোেোর ভরেক্ে চুপ কক্র 

থেক্ক হেো  এক প্রচণ্ড েোক্া  এক্কবোক্র থসোজো থটরবক্ের উপর এক্স পিে। আমোর 

কোক্চর যিপোরে সব  ন রন কক্র উেে। 

  

আেমোরর থেক্ক থটরবক্ের দূরত্ব প্রোে দী হোে; েোই আমোর কোক্ে এই রবরোট 

েংজোক্ ম্প এেই অপ্রেযোরীে থয আরম রকেুক্ষক্ণর জনয এক্কবোক্র ে থমক্র থিেোম। 

  

থটরবক্ে এক্স পিোক্ে রটকরটরকটোক্ক এখন থবী কোে থেক্কই থদখক্ে থপেোম। 

থেজটোে—এক েম্বোে থবক্ি যোওেো েোিো, আর থকোনও পররবেেন হেরন। পো মোেো থচোখ 

নোক িোক্ের রং সবই বদক্ে থিক্ে। মোেোর উপরটোে দুক্টো থচোক্খর মো খোক্ন েক্ষ করেোম 

একটো থেোট্ট রীক্ের মক্েো কয় থযন িরজক্েক্ে। আর পোক্ের নখগুক্েো থযন অস্বোভোরবক 

রকম বি ও েয়ক্ষ্ণ। 

  

রটকরটরকটো আমোর অযোরসক্ডর থবোেেগুক্েোর রদক্ক থচক্ে রক্েক্ে। 

  

েোরপর থদখেোম মুখটো হোাঁ কক্র থস একরট েকেক্ক রজভ বোর করে। রজক্ভর ডিোটো 

সোক্পর রজক্ভর মক্েো রবভি। 
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এর পক্রর দৃীয এেই অরবশ্বোসয থয আমোর হোাঁ কক্র দোাঁরিক্ে থদখো েোিো আর থকোনও 

উপোেই রইে নো। 

  

রটকরটরকটো েরেোর কক্র এরিক্ে রিক্ে কোক্বরডোেোবরেক অযোরসক্ডর থবোেেটোর িো 

থবক্ে উক্ে রপেক্নর পো দুক্টো রদক্ে থবোেক্ের কোনোটো আকক্ি ধক্র সমস্ত ীরয়রটো 

থবোেক্ের মক্ধয িরেক্ে রদক্ে ওই সোংঘোরেক অযোরসক্ডর বোরকটুকু চকচক কক্র চুমুক 

রদক্ে থখক্ে থা েে। 

  

খোওেোর সমে েক্ষ করেোম থবোেক্ের বোইক্র থদোেোেমোন থেজটোর থচহোরো বদক্ে 

রিক্ে বোরক ীরয়ক্রর সক্ে মোনোনসই হক্ে থিে এবং হওেোর সক্ে সক্েই আমোর মুখ 

রদক্ে আপনো থেক্কই থবররক্ে পিে—ড্রোিন। 

  

রচক্নর ড্রোিন! 

  

আমোর ঘক্রর প্রোে থপোেো রটকরটরক আজ ড্রযোিক্নর রূপ ধোরণ কক্রক্ে, আর এই 

ড্রযোিক্নর রপ্রে পোনয়ে হে আমোর এই মোরোত্মক অযোরসড। 

  

ববেোরনক বক্েই থবোধ হে থচোক্খর সোমক্ন এমন একটো আশ্চযে…প্রোে অক্ে রকক 

ঘটনো ঘটক্ে থদক্খ, এর পক্র আরও কয় ঘটক্ে পোক্র থসটো জোনোর একটো প্রচণ্ড থক েুহে 

অনুভব কক্ররেেোম। যো ঘটে েো এই… 

  

রটকরটরকটো অযোরসড থখক্ে ড্রযোিক্নর রূপ ধক্র থবোেক্ের বোইক্র আসোর সক্ে সক্েই 

আেেক্ন প্রোে আরও রিগুণ হক্ে থিে। েক্ষ করেোম েোর রনশ্বোক্সর সক্ে সক্ে নোক্কর 

াু ক্টো রদক্ে থধোাঁেো থবর হক্ি। 

  

রটকরটরকটো এবোর চেে রিেয়ে থবোেক্ের রদক্ক। এক্ে আক্ে নোইক্রোঅযোনোইরহরেন 

অযোরসড। 
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থবোেক্ের রপেটোে সোমক্নর দু-পো রদক্ে ভর কক্র উক্ে এক কোমক্ি রেরপটো খুক্ে 

থা ক্ে কক্েক থসক্কক্ন্ডর মক্ধযই রটকরটরকটো আমোর সমস্ত নোইক্রোঅযোনোইরহরেন থীে 

কক্র থা েে। খোওেোর সক্ে সক্েই েোর সোইজ হক্ে দোাঁিোে প্রোে রেন হোে। 

  

রিেয়ে থবোেে থীে কক্র েৃেয়েরটর রদক্ক এক্িোক্নোর সমে আমোর মন বক্ে উেে—

আর নো। এবোক্র এটোক্ক সোক্েস্তো করোর উপোে বোর করক্ে হক্ব। হক্েই বো অযোরসডক্খোর; 

আমোর মক্েো ববেোরনক্কর হোক্ে রক এক্ক ঘোক্েে করোর থকোনও কে থনই? 

  

আর এক মুহূেে সমে নষ্ট নো কক্র আরম ঘক্রর থকোনোে রোখো থেোহোর রসন্দুকটো থেক্ক 

আমোর ব্ৰহ্মোস্ত্র, অেেো  ইক্েকররক রপস্তেরট বোর করেোম। েোি কক্র মোরক্ে একরট ৪০০ 

থভোক্ের ববদুযরেক ীক থয থকোনও প্রোণয়ক্ক রননসক্ন্দক্হ ধরোীোয য় করক্ব। রপস্তেরট 

আরবষ্কোর করোর পর আজ পযেি এটোর বযবহোর করোর থকোনও প্রক্য োজন হেরন। আজ আরম 

এর ীরি পরয়ক্ষো করব। এই ড্রযোিক্নর উপর। 

  

ড্রোিন েখন সক্ব আমোর থা োক্রোক্সোটোরনক অযোরসক্ডর থবোেক্ের রেরপরট খুক্েক্ে। 

আরম অরে সিপেক্ণ এরিক্ে রিক্ে রপস্তেরট উরচক্ে েোর কোাঁক্ধর উপর েোি কক্র থঘোিো 

রটপক্েই একটো রবদুযক্ের রীখো রেক্রর মক্েো রিক্ে েক্ষযস্থক্ে েোিে।  

  

রকন্তু অবোক রবস্মক্ে এবং িভয়র আেক্ে থদখেোম, থয ীক্ক একরট আস্ত হোরে ভস্ম 

হক্ে যোবোর কেো, থস ীক এই সোক্ি রেন হোে (ড্রোিনরট আেেক্ন ক্রক্মই থবক্ি চক্েক্ে) 

প্রোণয়র থকোনওই অরনষ্ট করক্ে পোরে নো! সোমোনয একটু রীউক্র উক্ে ড্রোিন থবোেে থেক্ি 

প্রোে দী থসক্কন্ড েোর হেুদ জ্বেজ্বক্ে থচোখ রদক্ে একদৃরষ্ট আমোর রদক্ক থচক্ে রইে। 

  

আরম অনুভব করেোম আমোর হোে পো অবী হক্ে আসক্ে। 

  

েোরপর ড্রোিক্নর নোক রদক্ে পিে রনশ্বোস, আর রনশ্বোক্সর সক্ে থবক্রোে রিবণে 

থধোাঁেো। থসই েয়ব্ৰ  োাঁ োক্েো রবেোি থধোাঁেোে আমোর দৃরষ্ট ও থচেনো থেোপ থপক্ে শুরু করে। 
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অেোন হবোর আক্ির মুুকেে অবরধ আরম থদখক্ে থপেোম ড্রোিন েোর পোক্ের আঘোক্ে 

ও থেক্জর আেিোরনক্ে আমোর থটরবক্ের সমস্ত যিপোরে েণ্ডভণ্ড চূণেরবচূণে করক্ে। 

  

*** 

  

প্রহ্লোক্দর িেোর আওেোক্জ েোন হে। 

  

বোবু, বোবু! 

  

ধিমরিক্ে উক্ে থদরখ েযোবক্রটররর থচেোক্র বক্স আরে।  

  

প্রহ্লোদ রজভ থকক্ট বেে, অযোই দযোখ—আপরন ঘুরমক্ে পিক্ে, আরম বুইক্ে পোইরন। 

  

কয় হক্েক্ে? 

  

থসই থনপোরে বোবু। থেনোর েোরেটো া যোক্ে থিক্েন থয! 

  

েোরে? 

  

দরজোর রদক্ক থচোখ পিক্ে থদরখ হোরস মুক্খ চয়-রচং দোাঁরিক্ে আক্েন—েোাঁর হোক্ে থসই 

সরু বোাঁক্ীর েোরে। 

  

রদস েোইম, আই া েক্িে মোই রস্তক। থহ থহ! থভরে সরে! 

  

আমোর মুখ রদক্ে থকবে থবক্রোে—বোট রদ ড্রোিন? 

  

দোিন? ইউ রস দোিন? 

  

আমোর সমস্ত যিপোরে… বেক্েও েজ্জো করে—কোরণ আমোর থটরবক্ের রজরনসপে 

থযমন রেে থেমনই আক্ে। রকন্তু অযোরসড?… 

  

রেনরট থবোেেই থয খোরে। 
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আরম রবস্ফোররে থনক্ে খোরে থবোেেগুক্েোর রদক্ক থচক্ে আরে, এমন সমে শুনেোম 

চয়-রচং-এর রখেরখে হোরস। 

  

রহরহরহ! এ রেত্ ে মযোরজক—বোে থগ্রে মযোরজক!…ওই থেোমোর ড্রোিন। 

  

চয়-রচং করিকোক্ের রদক্ক আেুে থদখোক্েন। উপক্র থচক্ে থদরখ আমোর রচরপরররচে 

রটকরটরক েোর জোেিোক্েই রক্েক্ে। 

  

অযোন্দ ইক্য োে অযোরসদ! 

  

এবোর থটরবক্ের রদক্ক চোইক্েই থচোক্খর রনক্মক্ে রেনরট খোরে থবোেে স্বি েরে 

পদোক্েে কোনো অবরধ ভক্র উেে! 

  

চয়-রচং এবোর বোেোরে কোেদোে দুক্টো হোক্ের থেক্েো একে করক্েন। 

  

থনোক্মোস্কোে, থপ্রোক্া সোে থসোাঁকু। 

  

চয়-রচং চক্ে থিক্েন। 

  

প্রহ্লোদ শুনেোম বেক্ে, ভোবেোম থবী সক্রস েোরেখোন—কোক্জ থদক্ব। ও মো-বোবু এই 

থিক্েন। আর এই এক্েন। পোাঁচ রমরনটও হেরন। 

  

*** 

  

পুনশ্চ। ১৮ই অক্টোবর। ড্রোিক্নর ঘটনোটো ডোেররক্ে রেখক্ে রিক্ে থদরখ থসটো আক্িই 

থেখো হক্ে থিক্ে—আমোরই হোক্ের থেখোে। এটোও রক েো হক্ে চয়-রচং-এর দুধেেে 

মযোরজক্কর একটো নমুনো? 

  

সক্ন্দী। ীোরদয়েো ১৩৭২ 
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