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১. এলেই বল  ল োনচ লনস্ 

একেই বকে লেোনচেকনস। বুঝকে! অ্যোবকসোচেউে লেোনচেকনস! 

  

এেো থোেকে আপনোে ভোে েোকে চে? 

  

েখনও েোকে। েখনও েোকে নো। এচনওকয , আই হ্যোভ েু চবয োে ইে।  

  

লেন, আপনোে লেো সবোই আকে? 

  

আকে নোচে? 

  

স্ত্রী, লেকেকেকয , এেনেী েো অ্বচি। 

  

লসেো আকে। েবু লেউ লনই। 

  

আচে বযোপোেেো বুঝকে পোেচে নো। 

  

বুঝবোে দেেোেই বো েী? এেজকনে বযচিেে িবকেে অ্কনয সবসেকয  বুঝকে পোকেও 

নো। 

  

িবকেেেো চে সেব আউে েেো যোয  নো? 

  

যোয । পৃচথবীে সব িবকেকেেই সচেউশন আকে হ্য কেো। 

  

েো হ্কে? 

  

সচেউশনেো খুুঁকজ লপকে িবকেেেো চেকে যোকব। 

  

েকন হ্কে, সচেউশনেো আপচন জোকনন। 
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নো, জোনকে চনববোসন চনকয চে লেন? 

  

এখোকন েীভোকব সেয  েোকে আপনোে? লবোে  হ্ন নো? 

  

লবোে েও আকে, েকব সেোেকবেোেো িেৎেোে। 

  

েখন লবোে েোকে নো বুচঝ? 

  

নো। সেোকে লব  োকে যোই। িোুঁেো জোয েো। লব  োকনোে পকে িেৎেোে।  

  

েোেপে? 

  

চিকে একস েচব আুঁচে। েখন জ্ঞোন থোকে নো। 

  

লেোজ? 

  

লেোজ। েচবই আেোকে বোুঁচিকয  লেকখকে। 

  

আকে বেকে আে-দশেো আুঁেকেন। এখনও েোই? 

  

 নো। এখন সিংখযোেো অ্কনে লবক  কে। 
  

বোয োেেো চে এখোকন আকস? 

  

খুব েে। আেোে েচব একজকন্টে েোেিেই লবচশ চবচি হ্য । 

  

আজেোে এেচজচবশন েকেন নো, নো? 

  

নো। েচব লবচশেভোেই চবচি হ্কয  যোয । এেচজচবশনেন িোইেোচে লেকজ হ্ে। এখন েচব 

জকে থোকে নো লেো। 
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আপনোে লেো এখন িিণ্ড চ েযোন্ড। 

  

হুজুেই িেকে পোকেো। যোেো লেকন েোেো চে েচব লবোকঝ? 

  

েো বকে। যো 

  

েো আুঁকে েোেোও লবোকঝ নো। 

  

সেোকে েো হ্কে শুিু েচব আুঁেো? 

  

হ্যোুঁ। সেোকে আকেোেো ভোে পোওয ো যোয । লেজোজেোও থোকে ভোে।  

  

দুপুকে ঘুকেোন? 

  

নো, ঘুকেোকনোে অ্ভযোসেো েে। দুপুকে বই পচ  । 

  

েকেে বই? 

  

েোও। েকব ইচেহ্োস আে চবজ্ঞোনই লবচশ। 

  

এখোনেোে লেোেজন লদখো েেকে আকস নো? 

  

আচে লেো আনকসোশযোে। লবচশ চেচশ নো েোেও সকঙ্গ। েকব দু-িোেজনকে চিচন। 

  

েথো বেকে, আড্ডো েোেকে আপনোে ভোে েোকে নো? 

  

নো। আকে খুব আড্ডো চদেোে, যখন বয স েে চেে। 

  

েচি হ্োউকস? 

  

েচি হ্োউস চেে, বনু্ধকদে লেসবোচ   চেে, বসন্ত লেচবন চেে। 
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লসসব চদকনে েথো েকন হ্য  নো? 

  

হ্য । েকব খুব সুখস্মৃচে নয । 

  

েখনেোে বনু্ধকদে সকঙ্গ লযোেোকযোে লনই? 

  

ইকে েকেই লযোেোকযোে েোচখ নো। েী হ্কব? 

  

আড্ডোয  লেো অ্কনে ভোব চবচনেয  হ্য । 

  

হ্য কেো হ্য । েকব আড্ডোয  লবচশেভোেই হ্য  েোইে েথোবোেবো। আচে ওেো আজেোে এনজয  

েচে নো। 

  

চবকেকেে চদেেোয  চবষণ্ণ েোকে নো? 

  

নো। ভোেই েোকে। 

  

েোকে েচব আুঁকেন? 

  

নো নো। লেোনওচদনই আুঁেেোে নো। এখোকন ভীষণ লেো কশচ িং। েোকেন্ট থোেকেও 

লভোকেজ খুব েে। েোকে লেোনও েোজই েেো যোয  নো। এখোকন বোিযেোেূেে হ্ে আচেব েু 

লব । 

  

এে ব   বোচ   চনকয  থোকেন, েো েেেে েকে নো? 

  

লেন েেকব? আেোে লেো ভূকেে ভয  লনই। 

  

লিোে- োেোকেে ভয ? 

  

েোও লনই। েী লনকব? ভযোেুকয ব েে চেেু থোকে নো। 
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েচব লেো চনকে পোকে। 

  

এখোনেোে লিোে- োেোকেেো েেদূে চশচেে নয  লয, েচব িুচে েেকব। েচবে বোজোেদেও 

েোেো জোকন নো। 

  

েবু েোেো আকে লেো! 

  

েো আকে শুকনচে। এ বোচ  কে এখনও হ্োনো লদয চন। 

  

েচব এুঁকে লয আপচন িভূে েোেো উপোজবন েকেন এেো চে েোেো জোকন নো? 

  

েো আচে বেকে পোেব নো। েচব এুঁকে েোেো লেোজেোে েেোে বযোপোেেো চশচেে সেোকজে 

লেোকে জোকন। এেো েেেো ওয োচেবহ্োে নয  লবোিহ্য । নেদ েোেো আচে অ্বশয বোচ  কে 

েোচখ নো। 

  

লস লেো বকেই। েেেোেোয  যখন চেকেন েখন লবশ চেেু েোত্রেোত্রী আপনোে েোকে আুঁেো 

চশখকে আসে। 

  

হ্যোুঁ। লশখোকে আেোে ভোেও েোকে। 

  

এখোকন চে লেউ লশকখ? 

  

লেেন নয । েচব চনকয  লে েোথো ঘোেোয  বকেো? এে-আিজন আকস। 

  

আপচন লশখোন? 

  

এখোকন যোেো চশখকে আকস েোকদে হ্োে খুব েোুঁিো। শুিু ড্রইিং লশখোই। চেন্তু লসেোও খুব 

ভোে চনকে পোকে নো। 

  

আপচন এখোকন আে েী েকেন? 
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সকন্ধে পে েদ খোই। ওেো চনয চেে। আে চবকশষ চেেু েচে বকে লেো েকন প  কে নো। 

  

এবোে আপনোকে এেেো অ্স্বচিেে িশ্ন েেব। েোে েেকবন নো লেো! 

  

আকে নো। েোকেে েী আকে? 

  

আপনোে বয স লবোিহ্য  সোেিচিশ। 

  

ওেো সোচেবচিকেে এজ। আসকে উনপঞ্চোশ। 

  

যোই লহ্োে। আপনোে এেেো লসক্স েোইি থোেোে েথো।  

  

ওঃ! 

  

েোে েেকেন? 

  

আকে নো। েথোেো হ্ে, িকয োজনই আচবষ্কোকেে জননী। 

  

েোে েোকন? 

  

েোকঝ েোকঝ লেকয কেকে িকে আকস। 

  

িকে আকস? 

  

আই ল োন্ট লিোসব লদে। েোেো অ্িোে েচে। 

  

িকে আকস েথোেোে অ্থব বুঝকে পোেেোে নো। 

  

আেোে এেজন লহ্েপোে আকে। অ্  জব েযোন। এ বযোপোকে লস-ই সোহ্োযয েকেচেে। 

  

অ্কনে লেকয  আকস নোচে? 
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নো নো। এেজনই। স্থোনীয  এেজন েচেব লেকয । স্বোেী লনয  নো। 

  

এেজনই? 

  

হ্যোুঁ। চেন্তু লবচশ নয । সপ্তোকহ্ এেচদন বো ব  কজোে দু’চদন। 

  

আপচন চে আবোে চবকয  েেোে েথো ভোকবন? 

  

পোেে নোচে? 

  

এেেেই েো হ্কে েোচেকয  লদকবন? 

  

লদখো যোে। লেোথো লথকে েকব েী হ্কব েো চনকয  লভকব েী েেব? 

  

েেেোেোয  এেেো গুজব েকেকে লয আপচন এখোকন একস এেেো চিচেিুয োে েোইি 

েোেোকেন। িেবেেব চনকয  লেকে আকেন। 

  

েোনুকষে অ্নুপচস্থচেকে েে েথোই লেো েকে। 

  

আপচন বেোবে নোচিে চেকেন। এখনও েোই? 

  

নয  লেন? আেোে নোচিেয ভোঙোে েকেো চেেু লেো ঘকেচন।  

  

অ্কনে সুেকয  চনজবকন এেো বোস েেকে েেকে ঈশ্বেচিন্তোও আসকে পোকে লেো! 

  

নো। আেোে েকন হ্য  নো, ঈশ্বেচিন্তো ওেেে অ্েোেকণ আকস। আেোে ঈশ্বেকে দেেোে 

হ্য । েিং, লেখো আে পৃচথবীে রূপ এসবই আেোে ঈশ্বে। 

  

লস লেো বকেই। আপনোে এে লয লদশকজো  ো খযোচে, এে েোেো এগুকেো লেো আপচন লভোেও 

েকেন নো। এখোকন লেো লদখচে িোেবোন েোইি চে  েেকেন। চিজ বো চেচভ আকে চে? 
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পোেে! ওসব চদকয  েী হ্কব? এেো েোনুষ, চিজ চদকয  েী েেব? েদ খোওয োে বেি 

আেোে িোেে বোন্টো একন লদয । অ্বশয চেউব নয , িোঙ  । ওকেই হ্কয  যোয । 

  

চসকনেোচেকনেো লদখকে ইকে েকে নো? 

  

লেোনওচদনই েেে নো। চসকনেো আচে খুব েেই লদকখচে। এখন লেো আেও ইকে েকে 

নো। 

  

আপনোে বোেোন েেোে শখ লনই? সোেকনে বোেোনেো লেো লদখচে আেোেোয  ভেচে। 

  

ওেোই লেো আেোে ভোে েোকে। লেোেোকদে েোকে আেোেো হ্কে পোকে, আেোে েোকে নয । 

সোজোকনো বোেোকনে লিকয  এই ওয োইন্ডকনস এবিং এই হ্যোপোজো ব েোেেোেোচে আেোে লবচশ 

চিয । ওেো অ্যোচেিুক ে ওপে চনভবে েকে। 

  

েোই লদখচে। আপনোে েিং, েুচে, েযোনভোস সব েেেোেো লথকেই আকস? 

  

হ্যোুঁ। আেোে একজন্ট চদকয  যোয । আচে অ্বশয আজেোে চবকদশ লথকেই েিং আনোই। 

এখোনেোে েকঙে লেোয োচেচে আেোে পেন্দ নয । 

  

হ্যোুঁ, অ্যোন্ড ইউ েযোন অ্যোকিো ব দযোে। বোচ  েখবে েবে পোন?  

  

চবকশষ নয । েো লবোিহ্য  েো  নো েকে, েোই েোকঝ েোকঝ আেোে লেকয েো চিচে লেকখ। 

লপোেেোক ব। 

  

আপচন জবোব লদন? 

  

এে েোইন-দু’ েোইকন চদই। আচে ভোে আচে এ খবেেো নো লপকে েো হ্য কেো িকেই 

আসকব খবে চনকে। েোকয কদে লেো জোকনো। 

  

আপচন চে েোকে এেেু চেস েকেন? 
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নো, চেস েচে বেোেো বো  োবোচ  । েকব এেেু েোকয ে েথোই যো েকন হ্য । 

  

আপচন চনশ্চয ই পচেবোেকে েোেো পোেোন? 

  

েো পোেোব নো? পোেোকেও হ্য  নো। আেোে স্ত্রীে আে আেোে জকয ন্ট অ্যোেোউকন্ট জেো হ্কয  

যোয । েচবে েোেো েো  োও আেোে স্ত্রীে িোেচেে লেোজেোে আকে। সুেেোিং বুঝকেই পোেে–  

  

হ্যোুঁ, আচে জোচন লদ আে লভচে ওকয ে অ্ি। 

  

ওকদে ব  কেোেই বেকে পোকেো েুচে। লবহ্োেোয  অ্ে ব   বোচ  , েোচ  , অ্ে সেবস অ্ব 

েযোেোস চসেবেস! 

  

লেকয কদে বো লেকেকে চেস েকেন নো? 

  

নোঃ। সবোই লেো ব  ই হ্কয  লেকে। লদ আে চবচজ উইথ লদয োে েোচ জ অ্যোন্ড েযোচেয োেস। 

  

বউচদে েী অ্যোচেিু  আপনোে িচে? 

  

লভচে লেোন্ড, লভচে পযোচসভ। লযেনেো চেে। 

  

উচন আপনোকে চিচেকয  চনকয  যোওয োে লিষ্টো েকেনচন? 

  

হ্যোুঁ, দু’বেে আকে আেোে এে শোেোকে পোচেকয চেে। লস চেনচেন েকে েী লযন বেচেে। 

সব সিংসোকেই অ্শোচন্ত হ্কয ই থোকে, স্বোেী-স্ত্রীে েকিয চখচেচেচে হ্কেই পোকে… 

  

আপচন েোকে পোত্তো চদকেন নো লেো! 

  

পোত্তো লদওয োে েকেো বযচিত্ববোন লস নয । 

  

েী বেকেন েোকে? 
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বেেোে, বোচ   যোও। দুচনয োেো লেোেেোপ্পো নয । সবচেেু বুঝবোে েকেো েোথোও লেোেোে 

লনই। ভোচেকয  চদেোে। 

  

বউচদ চে চিচেপত্র চেেু লদনচন েখনও? 

  

নো। চশ ইজ অ্েকসো এ হ্ো ব নোে েু িযোে। 

  

আপচন চে েোকে আে পেন্দ েকেন নো? 

  

লেোনওচদনই েচেচন। 

  

অ্থি সবোই জোকন আপনোকদে েোভ েযোকেজ। 

  

েোভ েযোকেজ বযোপোেেোই এেেো িোপ্পো। 

  

লেন? 

  

লিে েকে লযসব চবকয  হ্য  লসই লিেগুকেো লবচশেভোেই চিন চ প। আই’ লনভোে েোভ  

হ্োে। সোেচয ে এেেো লেোহ্ আে লজদ লথকে চবকয েো হ্কয চেে। এচনওকয  চশ হ্যোজ নোচথিং 

েু েযোকেন্ট িে। লবশ েকয ে বেে চববোচহ্ে জীবন যোপন েকেচে। নোউ আই ওয োন্ট েোই 

চি ে। 

  

এেোই চে লসই চি ে? 

  

এেেেে চি েই। অ্ন্তে বকন্ড  লেো নই। 

  

এেন লেো হ্কে পোকে লয আপচন এেচদন অ্নুেপ্ত হ্কয  চিকে যোকবন। 

  

েো যোব নো। লযেোে, যচদ েোন-অ্চভেোন লথকে িকে আসেোে। এেো অ্েন হ্োেেোপেেো 

বযোপোে নয । আচে স্ত্রীে সঙ্গ েখনওই উপকভোে েচেচন। লেোনও েোনও লনই েোে িচে। 
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লেকেকেকয কদে িচেও লনই। আই লনভোে ওয োজ এ গু  িোদোে। েকব লেকেকেকয েো ভোে 

থোেুে লসেো অ্বশয িোই। 

  

আপচন চে েো হ্কে এখোকন লবশ ভোে আকেন? 

  

লদখকেই লেো পোে। চেেু খোেোপ লনই। ভোে থোেোেো চনভবে েকে েেগুকেো িযোক্টকেে 

ওপে। ভোে স্বোস্থয, ভোে অ্যোচেিু , সযোচেসিযোক্টচে েোজ… 

  

অ্যোন্ড লসক্স? 

  

অ্েকসো লসক্স। 

  

আে চেেু নয ? িরুন গু  েম্পোচন? 

  

েম্পোচন েো  োও িকে। ওেো অ্যোচেিুক ে ওপে চনভবে েকে।  

  

েো হ্কে চে বেব আপচন এখনই িেৃেপকে জীবনকে উপকভোে েেকেন? 

  

নো, েো বেকে চেকথয বেো হ্কব। জীবনকে আচে চে আকেও উপকভোে েচেচন েখনও 

েখনও? ভোে এেেো েচব আুঁেকে, ভোে এেেো েোন শুনকে, সুন্দে দৃশয লদখকে আচে 

লবুঁকি থোেোেোকে সোথবে বকেই লেো লভকবচে বহুবোে। েকন আকে পযোচেকস আচে িথে 

চেকয  েোনো পকনকেো চদন েুযভ চেউচজয োকে ঘুকে লবচ  কয চে। লেেন লযন েোন  অ্যোন্ড 

চহ্পকনোেোইজ । লসেোও লেো উপকভোে! 

  

আে এখন?  

  

এখনও েোই। েোকঝ েোকঝ উপকভোে েচে। 

  

আপচন েোকনে েথো বেকেন। আপনোে চে লেপ লেে বোে আকে? 

  

নো। েযোকসে বোচজকয  েোন শুনকে ইকে েকে নো।  
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েো হ্কে েোনেো আে উপকভোে েকেন নো? 

  

লেোেোকে এেেো আশ্চযব েথো বেব?  

  

বেুন নো। শুনকেই আসো। 

  

েুচে হ্য কেো চেে চবশ্বোস েেকব নো। চেন্তু বযোপোেেো সচেয।  

  

বেুন শুচন। চবশ্বোস েেব নো এেন েযোেোচন্ট লে চদকে পোকে? 

  

এ জোয েোেো লেো লদখে ভীষণ চনজবন। 

  

হ্যোুঁ। 

  

এখোকন চদকনদুপুকে চঝুঁচঝে শব্দ লশোনো যোয । সোেোচদকন হ্য কেো এেেোও েোনুকষে েেোে 

স্বে েোকন আকস নো। এই লয চনজবনেো, েোকঝ েোকঝ এে শব্দহ্ীনেো আেোকে অ্চভভূে েকে 

লিকে। 

  

বুঝকে পোেচে। 
  

েোকঝ েোকঝ েী হ্য  জোকনো? েভীে চনিব্ধেোয   ুকব িুপ েকে বকস থোেকে থোেকে আেোে 

েকন হ্য  এই চনিব্ধেোে চভেকে লযন এেেো সুে েয  লখেো েেকে। খুব েভীকে লযন 

এেেো অ্শ্রুে সিংেীে। এ চেে লবোঝোকনো যোয  নো। েোকন লশোনোে চজচনস নয । চেন্তু 

অ্নুভূচেকে লযন িেো লদয । 

  

এেেে চে িোয ই হ্য ? 

  

নো, খুব েে হ্য । অ্কনেচদন বোকদ বোকদ। 

  

এেেেেো চেন্তু হ্কেই পোকে। ব   ব   ওিোকদে নোচে হ্য । 
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আচে ওিোদ নই। েোন লেো আেোে সোিনো নয । 

  

েো লহ্োে। আপচন লেো সূক্ষ্ম অ্নুভূচেে েোনুষ। িযোনস্থ েোনুষ। 

  

ওেো বো  োবোচ   হ্কয  লেে। ওেেে েেচিকেন্ট আেোে পোওনো নয  চেন্তু। 

  

এেো েেচিকেন্ট নয । এেেো এক্সিযোকনশন েোত্র। 

  

থযোঙ্ক ইউ। 

  

এখন আপচন েী চবষয  চনকয  েচব আুঁেকেন? 

  

িিোনে এই জোয েোেো চনকয । পোচখ, িুে, েীেপেঙ্গ চনকয ও আুঁচে। আবোে চভশন লথকেও 

আুঁচে। এেচদন স্বকে এেেো জোহ্োজ লদখেোে। েোকেো সেুকেে ওপে ভোসকে। অ্্ুে 

জোহ্োজ। চবশোে উুঁিু, চবেোে ব  । লসই জোহ্োজেো ব   েযোনভোকস িোয  এে েোস িকে 

আুঁেেোে। চেন্তু েকনে েকেো হ্ে নো। 

  

েচবেো চে আকে? 

  

নো, চবচি হ্কয  লেকে। 

  

আপচন আকে আপনোে েচবগুকেোে িকেো েুকে েোখকেন। আজেোে েোকখন নো? 

  

নোঃ। েী হ্কব লেকখ? েকন হ্য  আেোে একজন্ট েোকখ।  

  

এেেো লেে ব থোেো ভোে। 

  

েে বয কস আেোেও েোই েকন হ্ে। এখন আে েোয ো লনই লয। আুঁচে, চবচি েচে, েোেপে 

ভুকে যোই। 
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আপচন এেসেকয  চিচেেকদে ওপে খুব খোপ্পো চেকেন। এেবোে এেজন আেব চিচেেকে 

েোেিেও েকেচেকেন। েোে নোে নব দোস, েকন আকে? 

  

খুব আকে। েখন খুব চেঅ্যোেশন হ্ে। 

  

আজেোে হ্য  নো? 

  

হ্কব েী েকে? আেোে এখোকন পত্র-পচত্রেো আকস নো। একেও পচ   নো। যোে যো খুচশ 

চেখুে। 

  

পক  ন নো বকেই চে চেঅ্যোক্ট েকেন নো? প  কে েেকেন? 

  

নো, নো, প  কেও েেেোে নো। আসকে েী জোকনো, আচে আজ বুকঝচে, আেব চিচেেেো েচব 

চেসুয লবোকঝ নো। েোে লিকয ও েোেোত্মে েথো আচেবে চনকজও লবোকঝ নো। এই সোিংঘোচেে 

সেযেো বুঝকে পোেোে পে আচে সিংযে হ্কয  লেচে। 

  

সেঝদোেেো চে এেথো েোনকবন? আপচন সববচজৎ সেেোে–েে নোে- োে আপনোে! 

  

ওসবও খুব িুুঁকেো বযোপোে। আকেবে জেকে এেেো েি িোুঁচেবোচজ আকে। 

  

আপচন লসেো লজকনও েো হ্কে আুঁকেন লেন? 

  

আুঁেোে লনশোয । চেেু লেো েেচে। ড্রচয িং জোচন, েুচে িোেোকে পোচে, েিং বুচঝ, পযোেোনব বুচঝ। 

এগুকেো চনকয  এেেো লখেো। 

  

েচবে লেোনও চিেজচি লনই বেকেন? 

  

সকিেনভোকব লনই। েকব লেউ লেোনও অ্থব বোে েকে চনকে পোেকে ভোেই।  

  

এেো লেো সোিংঘোচেে েথো! 
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খুব সোিংঘোচেে েথো। েবু অ্কনেেোই সচেয। েকব এেেো েথো আকে।  

  

েী েথো? 

  

এেজন জোে আচেবে যোই আুঁেুে েচবেোে েকিয চেন্তু এেেো লসৌন্দযব থোেকবই। থোেকব 

সূক্ষ্ম চসকেচিেোে নেশো। থোেকব চেেু অ্নুভূচেও। সবেো লিকে লদওয ো যোকব নো। 

চপেোকসো অ্কনে অ্থবহ্ীন, আকবোে েোকবোে েচব এুঁকেকেন। চেন্তু েোে েকিযও লদখকব 

চেেু এেেো আকে। লযেো আকে লসেোকে লসই আচেবেও বুচঝকয  চদকে পোেকব নো। 

  

বোঃ, এই লেো অ্যোচিচসকয েও েেকেন লদখচে। 

  

স্বচবকেোিী েথো বেেোে নোচে শবে? 

  

এেেু েনচিেচেিং। চেন্তু আেব চজচনসেো লবোিহ্য  ওেেেই। চেেু লনই, নো লথকেও আকে। 

  

িো খোকব?  

  

নো, আচে িো খোই নো। 

  

েোও লেো বকে, লেোেোে লেো লেোনও লনশোই লনই। ভুকে চেকয চেেোে। 

  

আপচন ইকে েেকে লখকে পোকেন। 

  

নো। এখন লবেো এেোকেোেো বোকজ। এ সেকয  িো খোই নো।  

  

আচে আপনোে আুঁেোে বোিো সৃচষ্ট েেচে নো লেো! 

  

নো। আজ েচববোে। েচববোে আচে েুচে চনই।  

  

আপনোে লেো লেোজই েুচে। 
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হ্যোুঁ, লসইজনযই এেেো চদন এেেু আেোদো েুচেে লেজোজ তেচে েকে চনকে হ্য । এবোে 

আসে েথোেো চে বেকব? 

  

আসে েথো! আবোে আসে েথো েী? 

  

সববচজৎ হ্োসে। বেে, শবে, েুচে এেজন অ্চে িূেব পুচেশ অ্চিসোে। শুিু আেব চনকয  

আকেোিনো েেকে েেেোেো লথকে এেদূে আকসোচন। আচে জোচন। 

  

শবে েৃদু লহ্কস বেে, আচে সেঝদোে নো হ্কেও আেব চনকয  আেোে চেেু নো  োিো  ো েেোে 

অ্ভযোস আকে। 
  

জোচন। লেোেোে আেব চনকয  নো  োিো  োও লবোিহ্য  িোইে চ কেেশকনে জনযই। 

  

েোই নোচে? 

  

েুচে এেবোে বকেচেকে, এেেো েোে লযন েচব লদকখ েুচে এেেো েো বোে লেস সেভ 

েকেচেকে। 

  

চেে েো নয । েকব সোেেোইেস ইে লহ্েস। 

  

 েুচে আেোকে লেোনও িোইকেে জনয িেকে আকসোচন লেো শবে? 

  

আকে নো। েী লয বকেন। 

  

স্ত্রী আে পচেবোে লেক   িকে আসো েো  ো আেোে আে লেেন লেোনও অ্পেোি লনইও। েকব 

হ্যোুঁ, নব দোসকে লেকেচেেোে। লসেোও এেেো চিচেনযোে অ্যোক্ট বকে। েকব নব পুচেকশ 

যোয চন। আচে ওে েোকে েেোও লিকয চেেোে। 

  

সবই জোচন। 

  

েো হ্কে এবোে আসে েথোেো বকে লিকেো। 

http://www.bengaliebook.com/


শীলষেন্দু মুল োপোধ্যোয়  । আল োয় ছোয়োয় ।  রহস্য স্মগ্র 

 18 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আেো আপচন চে আজেোে নুয  আুঁকেন? 

  

নুয ? েো আুঁচে লবোিহ্য  েোকঝ েোকঝ। লেন? 

  

ইদোনীিং চে আপচন পেপে লবশ েকয েেো নুয  এুঁকেকেন? 

  

উুঁহু। নুয  খুব েে আুঁচে। ভীষণ লেয োে। হ্েোৎ নুয  চনকয  েথো উেকে লেন? 

  

আপচন যচদ চেেু েকন নো েকেন এবিং িশ্নেোে জনয আেোে চনেবজ্জেোকে েেো েকেন েো 

হ্কে এেেো িশ্ন েেকে পোচে চে? 

  

আকে, িেবোচেচে লেক   িশ্নেো েকেই লিেে। আচে লভোেোকেেো েোনুষ। নোচথিং েু হ্োই । 

এেেু আকে লেো আেোে লসক্স েোইি চনকয ও িশ্ন েকেে, চেেু েকন েকেচে চে? 

  

এেো এেেু পোেকসোনোে। 

  

লেো অ্যোকহ্ । 

  

আপচন েখনও আপনোে স্ত্রীে নুয  এুঁকেকেন চে? 

  

এই েথো! হ্োঃ হ্োঃ, হ্যোুঁ, চবকয ে পে এেবোে এুঁকেচেেোে। খুব লেোে েকে। 

  

আপনোে স্ত্রী আপচত্ত েকেনচন? 

  

আকে নো। ওে েকয েেো লপোকিে এুঁকেচেেোে। েোেপে উচন চনকজই এেচদন বেকেন, 

উচন আেোে নুয  েক ে হ্কে িোন। বযোপোেেো েী জোকনো? েখন ইেো নোকে এেচে লেকয  

আেোে েক ে হ্ে। চশ ওয োজ লেোয োইে অ্যোিোেচেভ। সম্ভবে আেোে স্ত্রী ওুঁে সম্পকেব 

এেেু লজেোস চেকেন। েোই ওুঁকে সচেকয  চনকজ েক ে হ্কে লিকয চেকেন।  

  

েোে িে েী হ্কয চেে? 
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খুব খোেোপ। যখন আেোে স্ত্রীকে েক ে েকে নুয  েচবেো আুঁেেোে েখন উচন লবুঁকে 

বসকেন। ও েচব চবচি েেো িেকব নো। এেচজচবে চহ্কসকবও লদওয ো যোকব নো। চদ 

লসচন্টকেন্ট ওয োজ লেোয োইে েচজেযোে। 

  

লসই েচবেোে লশষ অ্বচি েী হ্ে? 

  

লিসেো বদকে চদকে হ্ে। 

  

এেেে ঘেনো আে েখনও ঘকেচন? 

  

নো। ইন িযোক্ট চবকয ে এে বেে পে লথকে আচে আেোে স্ত্রীে লেোনও েচবই আুঁচেচন। 

নক ে িশ্ন লেো ওকেই নো। চেন্তু লেন এই িশ্ন েেে জোনকে পোচে চে শবে? 

  

আপনোে দুই লেকয  এবিং এে লেকে। লেকয েো এখন এেজন যুবেী এবিং এেজন চেকশোেী। 

চেে লেো! 

  

হ্যোুঁ। 

  

লেোনও বোকপে পকে েোে চনকজে যুবেী বো চেকশোেী লেকয ে নুয  আুঁেো চে সম্ভব বকে 

আপনোে েকন হ্য ? 

  

এ িশ্ন লেন েেে জোচন নো। েকব অ্কনে আচেবকেে ওসব সিংিোে থোকে নো। চেন্তু আেোে 

েথো যচদ বকেো েো হ্কে বেব আেোে ওেেে রুচি েখনও হ্য চন, হ্কবও নো।  

  

আপনোে েুখ লথকে এ েথোেো শুনবোে জনযই আসো। আপনোকে চনকয  েেেোেোয  এখন 

এেেো চবচেচে েকরোভোচসব িেকে। 

  

েী বযোপোে খুকে বেকে পোকেো? 

  

েোেিসোদ চসিংঘোচনয ো নোকে এেজন ব   আেব েোকেক্টোে আকে, জোকনন? 
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চিচন নো। আজেোে আেব েোকেক্টোকেে অ্ভোব েী? 

  

েোেিসোদ চসিংঘোচনয ো েোে েোকেেশন অ্ব আেবকসে এেেো এেচজচবশন চদকয কেন। 

  

ও। েো হ্কব। 

  

চসিংঘোচনয োে এই এেচজচবশকন িোয  আচশেো েচব চ সকি েেো হ্কয কে। েোে েকিয 

চত্রশখোনোই আপনোে। 

  

বকেো েী? এেজকনে েোকে আেোে এে েচব? 

  

লেোেেো শুিু েোকেক্টেই নয , েচবে বযোবসোও েোে আকে।  

  

হ্যোুঁ, েচব লেো এখন বযোবসোেই চজচনস। 

  

আপনোে এই চত্রশখোনো েচবে েকিয অ্ন্তে দশেো েচব চনকয  এেেো চসচেজ েকয কে। 

চসচেজেোে নোে লেচন লিকসস অ্ব ইভ। 

  

যদূে েকন পক   এেেে লেোনও চসচেজ আচে আুঁচেচন। 
  

ভোে েকে লভকব লদখুন। 

  

িকেোে লেে ব নো েোখকেও আেোে লেেচে খুব ভোে। আে েচবে েোইকেকেে এেেো বোুঁিো 

চেে আেোে  োকয চেকে লেখো থোকে। িে লেিোকেন্স। েোেণ, বুঝকেই পোেে, েচব এেেো 

হ্োইচে েেোচশবয োে েকেোচ চে। 
  

বুঝকে পোেচে। েো হ্কে লেচনকিকসস অ্ব ইভ নোকে লেোনও চসচেজ আপচন আুঁকেনচন? 

  

নো। এই চসচেকজই চে নুয  েচবগুকেো েকয কে? 
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হ্যোুঁ। শুিু নুয  েচবই নয । েচবগুকেো আপনোে স্ত্রী এবিং লেকয কদে চনকয  আুঁেো। 

  

েোই ে ! এ লেো সোিংঘোচেে েথো। 

  

েেেো সোিংঘোচেে েো আপচন এখোকন বকস চেে অ্নুেোন েেকে পোেকবন নো।  

  

েোই নোচে? েচবগুকেো চে খুব অ্বচসন? 

  

খুব। যোকে েেেকে বেো যোয  েোই। 

  

চসিংঘোচনয োকে লেোেেো অ্যোকেে েেে নো লেন? 

  

লসেো পকে হ্কব, আপচন েচবগুকেো আইক চন্টিোই েেোে পে। চেন্তু চদ  যোকেজ ইজ 

অ্েকেচ   োন। 

  

লেোেেো লেো চিচেনযোে লদখচে। 

  

লসেো লেো হ্কেই পোকে। চেন্তু এে িকে আপনোে স্ত্রী এবিং লেকয কদে সোেোচজে েযবোদো 

ভীষণভোকব েুণ্ণ হ্কয কে। আপনোে স্ত্রী এেেো লেো-এ কুেশন েকেকজে অ্িযোচপেো। চেচন 

েকেকজ লযকে পোেকেন নো। আপনোে ব   লেকয  েকেকজ পক  , লেোেচে িুকে। েোেো িুে 

েকেজ লেো দুকেে েথো, েোিোকেই লবকেোকে পোেকে নো। 

  

েচবগুকেো অ্েেো পোবচেচসচে লপে েীভোকব? 

  

চসিংঘোচনয ো েচবগুকেো চ সকি েেোে পেই পত্র-পচত্রেোয  েচবগুকেো চনকয  আকেোিনো হ্কে 

থোকে। অ্কনে েোেকজই ওই চসচেজেোে িকেোগ্রোি েোপো হ্কয কে। চিচেেকদে অ্কনকেই 

আপনোে স্ত্রী ও লেকয কদে লিকন। েোেোই িথে পকয ন্ট আউে েকে লয সববচজকেে ইভ 

আসকে েোে স্ত্রী এবিং দুই লেকয । 

  

নোউ আই অ্যোে লভচে অ্যোিংচে শবে। চসিংঘোচনয োকে এেেো চশেো লদওয ো দেেোে। 
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উকত্তচজে হ্কবন নো। আকে শুনুন। আপনোে স্ত্রী িথকে েচবগুকেো চেকন লনওয োে লিষ্টো 

েকেচেকেন। চসিংঘোচনয ো চবচি েকেচন। েোেণ এই এেচজচবশকনে লেোনও েচবই চবচিে 

জনয চেে নো। চসিংঘোচনয ো চিচেনযোে চে নো লসেো পকে লদখো যোকব। চেন্তু পচেচস্থচে খুব 

জচেে। চিচেেেো আপনোে সম্পকেব েোেকজ চবকষোদেোে েকেকে, আপনোে রুচি, চবেৃে 

লযৌনেো, িচেচহ্িংসোিবণেো এবিং অ্িেৃচেস্থেোে েথো েোেো েীক্ষ্ণ ভোষোয  চেকখকে। 

  

আচে লেো েো জোচন নো। জোনকে পোেকে এেচজচবশনেো ইনজোিংশন চদকয  বন্ধ েকে চদেোে। 

  

লসেো েেো হ্কয কে। আপনোে স্ত্রী চেেযোে অ্যোেশন চনকয কেন। চেন্তু েেেকণ যো হ্ওয োে 

হ্কয  লেকে। আপনোে স্ত্রী েকন েকেন চনকজে পচেবোকেে ওপে িচেচহ্িংসোপেোয ণ হ্কয ই 

আপচন এ েোজ েকেকেন। আপনোে লেকয েো এই ঘেনোে পে িিণ্ড েোন্নোেোচে েকেকে। 

আপনোে স্ত্রী আপনোে চবরুকে েোনহ্োচনে েোেেো আনকেন। লসইসকঙ্গ হ্য কেো চ কভোকসবে 

েোেেোও। 

  

েচবগুকেো লয আেোে আুঁেো নয  এেো েোকদে লবোঝো উচিে চেে। আেোে আুঁেোে চেেু 

েযোকেক্টোচেচেেস আকে। 

  

আেেো লসই অ্যোকঙ্গেেোও লদকখচে। 

  

েী লদখকে? েেেোেোয  লেোনও েচব চবকশষজ্ঞ–অ্থবোৎ লপশোদোে চবকশষজ্ঞ লনই। আেেো 

েোই চিচেে এবিং অ্নযোনয আচেবকেে েেোেে চনই। েোেো িকেযকেই বকেকেন, েচবগুকেো 

সববচজৎ সেেোকেেই আুঁেো। অ্থবোৎ আপচন লয েযোকেক্টোচেচেেকসে েথো বেচেকেন েো 

সবগুকেোকেই আকে। নব দোস এেচে চবখযোে ইিংচেচজ েোেকজ চেকখকে, সববচজৎ সেেোে 

চিেেোেই লযৌনচবেোকেে চশেোে। লস েোে বউ আে লেকয কদে বোজোকে নোচেকয  দূচষে 

আনন্দ পোকে, এেো েোে েকেো চনম্নরুচিে েোনুকষে পকে চনেোন্তই স্বোভোচবে বযোপোে। 

  

হুে, বযোপোেেো েো হ্কে জচেে হ্কয  দোুঁচ  কয কে।  
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হ্যোুঁ, লবশ জচেে। নইকে আেোকে এেদূে আসকে হ্ে নো। 

  

এেো চে লেোেোে অ্চিচশয োে চভচজে, নো বযচিেে? 

  

বযচিেে। এেো লসই অ্কথব পুচেশ লেস নয । আেোে এেেো সকন্দহ্ চেে েচবগুকেো নেে। 

  

লেন সকন্দহ্ হ্ে? 

  

আচে আপনোকে দীঘবচদন চিচন বকে। 

  

েুচে চে চবশ্বোস েকেো লয এ েোজ আেোে দ্বোেো সম্ভব নয ? 

  

েোনুকষে পকে সবই সম্ভব। েবু আচে আপনোে েথো চবশ্বোস েেচে। এখন বেুন লেো এ 

েোজ লে েেকে পোকে এবিং লেন? 

  

েী েকে বেব বেে লেো। আেোে লেেন শত্রু থোেকে পোকে? আচে েেিেো েোনুষ চেেোে 

চেেই, চেন্তু েোেও লেোনও েচহ্বে েচে েকেচে বকে লেো েকন পক   নো। 

  

আেও এেেো েথো। 

  

বকেো। 

  

অ্ন্তে িোেচে েচবকে ইকভে সকঙ্গ আদেকেও লদখো লেকে। লে জোকনন? 

  

নো, বকেো। 

  

এেজন আপনোে বনু্ধ সুিোেয  লঘোষ। 

  

লস েী? 

  

দুকেো েচবকে সুিোেয  লঘোষ এবিং আপনোে স্ত্রীকে অ্েযন্ত ঘচনষ্ঠভোকব আুঁেো হ্কয কে। 
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আে? 

  

আপনোে দুই লেকয ে সকঙ্গ আেও দুচে আদেকে আেেো পোচে। এেজন আপনোে ব   

লেকয ে বনু্ধ বোনু্ট চসিং। অ্নযজন লেোে লেকয ে বনু্ধ ল চভ ।  

  

একদে লেো আচে চিচনই নো! 

  

আপচন নো চিনকেও লয এুঁকেকে লস লিকন। 

  

এেো চে এেেো ষ  যন্ত্র বকে লেোেোে েকন হ্য  শবে? 

  

লস লেো বকেই। 

  

চসিংঘোচনয োকে লেোেেো িস েকেোচন? 

  

েকেচে। লস পচেষ্কোে বকেকে আপনোে একজকন্টে েোিযকে লস েচব চেকনকে। আপনোকে 

বযচিেেভোকব লস লিকন নো। 

  

আেোে একজন্ট েী বকে? 

  

আপনোে একজন্ট েেন লশে হ্োকেবে চিেকেন্ট েেকে আকেচেেোয  লেকে। েোে লেকেেো 

বেকে, েচবগুচে ওচেচজনযোে। 

  

বেে?  

  

হ্যোুঁ, েোেো বেকে এখোন লথকেই েোেো পযোে েকে েচবগুকেো িোয  েয  েোস আকে চনকয  

যোয । 

  

বযোপোেেো লয আচে চেেুই বুঝকে পোেচে নো। 
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েুশচেে হ্ে, শুিু ওই ইভ চসচেকজে েচবগুচেে জনয আপনোে পোওনো দশ েোখ েোেো েোেো 

বযোকঙ্ক আপনোে অ্যোেোউকন্ট জেোও চদকয কে। 

  

েোেো জেো লদওয োেো ব   েথো নয , িেোণও নয । ওেো সবসেকয ই আেোে েচব চনকয  যোয  

এবিং চবচভন্ন সেকয  বযোকঙ্ক েোেো জেো েকে। 

  

লসেো চেে েথো। আচে জোনকে িোই ওেো চে চেকথয েথো বেকে? 

  

হ্যোুঁ শবে! এেো এেেো িিোন্ত। েো লেো বুঝেোে, চেন্তু আপচন লসোনোে চ ে-পো  ো হ্োুঁস। 

অ্ন্তে ওকদে েোকে। আপনোকে িোুঁচসকয  ওকদে েোভ েী? 

  

ওেো আে েোেও েোকে েোেো লখকয  এেো েকেকে। 

  

নো, আেোে েো েকন হ্য  নো। 

  

লেোেোে েী েকন হ্য ? 

  

আপনোে েচব িোন্সকপোেব েেোে সেয  বো একজকন্টে লেো োউকন বো লেোথোও েচবগুকেো সুইি 

েেো হ্কয কে। 

  

েোই ে ! 

  

েোেণ আপনোে একজন্ট বো চসিংঘোচনয ো লেউ খুব এেেো চেকথয েথো বেকে বকে েকন হ্য  

নো। আপচন িিোন্ত বকে সকন্দহ্ েেকেন। আচেও েোই েচে। আপচন েকব েেেোেো লযকে 

পোেকবন? 

  

যোওয ো লেো ইচেচ কয েচে দেেোে শবে। 

  

লেে ইে েুক  অ্ে েুেকেো। 

  

চেকয  েী েেকে হ্কব বকেো লেো! 
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এেেো লিস েনিোকেন্স  োেুন। েচবগুকেো লয আপনোে নয  েো স্ট্রিংচে বেুন। 

  

েচবগুকেো আচে লদখকে িোই। 

  

লসেো অ্যোকেঞ্জ েেো যোকব। আচে আপনোে জনয েচবগুকেোে িকেোচিন্ট চনকয  একসচে। 

লদখুন। 

  

সববচজৎ লদখে। বোকেো বোই আে ইচঞ্চে পচেষ্কোে েচঙন চিন্ট। লেোনও সকন্দহ্ লনই লয 

েচবগুচে লয এুঁকেকে লস সববচজকেে আুঁেোে তশেী জোকন। অ্চেশয  চনপুণ এই িোেুেী লস 

চনকজ েো  ো আে েোেও লেই িেো সম্ভব নয । দুকেো েচবকে অ্েযন্ত ঘচনষ্ঠভোকব সুিোেয  

  

এবিং েোে স্ত্রী ইেো আচেঙ্গনোবে হ্কয  আকে।  

  

চনকজে দুই লেকয  চননো আে চেনোে েচবগুকেোে চদকে লিকয  েজ্জোয  লঘন্নোয  েো চেচে েেচেে 

সববচজকেে। এে-আিবোে লিোখ বুচেকয ই লস েচবগুচে শবে দোশগুপ্তকে লিেে চদে। 

  

েচবগুকেো লেেন লদখকেন? 

  

লেেন আে লদখব? নেে। 

  

েেেোেোে চেেু েোেজ চেন্তু বযচিেে অ্যোকঙ্গেেো অ্যোভকয   েকে েচবগুকেোে খুব 

িশিংসোও েকেকে। 

  

েোই নোচে? 

  

চেেু েকন েেকবন নো, আপনোে স্ত্রীে এখন বয স েে? 

  

চহ্কসবেকেো আেচত্রশ। 

  

চশ েু ইয িং। 

http://www.bengaliebook.com/


শীলষেন্দু মুল োপোধ্যোয়  । আল োয় ছোয়োয় ।  রহস্য স্মগ্র 

 27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

হ্যোুঁ। চশ হ্যোজ গু  েুেস। 

  

সুিোেয  লঘোকষে সকঙ্গ আপনোকদে পোচেবোচেে চেকেশন লেেন? 

  

সববচজৎ এেেু চিচন্তে হ্ে। লভকব বেে, ইেোে সকঙ্গ লিে আকে চে নো জোনকে িোইে? 

  

যচদ বচে িোইচে? 

  

আই েযোন্ট লহ্ে ইউ। েোেণ আচে জোচন নো। চবকয ে িোে-পোুঁি বেকেে েকিযই ইেোে সকঙ্গ 

আেোে সম্পেব এেন খোেোপ হ্কয  যোয  লয, আচে ওে লেোনও চেেুই েে েেেোে নো। 

লবচশেভোে সেকয ই লেো পক   থোেেোে বকন্ডে লেোক ে েুচ কয োকে। লিে হ্কেও আেোে 

চেেু েেোে চেে নো। 

  

েচবগুকেোকে আপনোে স্ত্রীে েকন্টকম্পোেোচে লিহ্োেো েকয কে, নোচে অ্ে বয কসে? 

  

েকন্টকম্পোেোচে। েচবগুকেো চেয োচেচেে িেকন আুঁেো। েুখ এবিং অ্বয ব খুব িচেকনন্ট। 

ইেোে বোুঁচদকেে বুকে এেেো জ ুে আকে। লসেোও এুঁকেকে। ইে চেনস চদ বোেো ব লনোজ 

হ্োে ওকয ে। 

  

সুিোেয  লঘোষ সম্পকেব এেেু বেুন। 

  

েী বেব? সুিোেয  ইজ এ নোইস লিেে। চবে শে ইন চদ ইকেেিচনে চবজকনস। 

লেোচেপচে। 

  

আপনোে স্ত্রীে িচে েোে লেোনও িোশ চেে চে? 

  

েী েকে বেব বেে লেো! সুিোেয  আেোে বনু্ধ চেে। েোে সকঙ্গ আেোে সম্পেবেোও চেে 

েভীে। আেোে দুঃকখে চদকন, ইন েোই আচেব ল জ চহ্ লহ্ে  এ েে। চবকয ে পে লেো 
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আেোে েোথো লেোুঁজবোে জোয েো চেে নো। সুিোেয  আেোকে েোে এেেো বোচ  কে সস্ত্রীে 

থোেকে লদয । নোইস েযোন, নোইস লিন্ড। ওে চে-অ্যোেশন েী? 

  

উচন লেোচেওকে েকয কেন। চবজকনস েুে। েোেপে যোকবন েোচশয ো এবিং ইউকেোপ। হ্য কেো 

চিন এবিং েোইওয োনও। চিেকে লদচে হ্কব। ওুঁে বয স েে? 

  

হ্ো বচে িচেব িোইভ। 

  

েো হ্কে লেোয োইে ইয িং। 

  

হ্যোুঁ, আেোে লিকয  েকয ে বেকেে লেোে। 

  

উচন লেো চবকয  েকেকেন? 

  

আেবোে। ওে বউ লসোনোচে খুব ভোে লেকয । এই ঘেনোেো লেকয েোকে দুঃখ লদকব। 

  

উচন আপোেে স্বোেীে সকঙ্গ বোইকে। 

  

বোুঁিো লেে। 

  

আপচন চেচেি চিে েেকেন, চেন্তু আচে েো েেচে নো। ওুঁেো থোেকে আেোে েোকজে 

সুচবকি হ্ে। 

  

েুচে চে ভোবে লয, ইেোে সকঙ্গ যচদ সুিোেকয ে অ্যো োেোচেে সম্পেব লথকেও থোকে েো 

হ্কে েো লজেো েকে লবে েেকে পোেকে? 

  

েনকিশন আদোয  েেো সহ্জ নয । চেন্তু চেঅ্যোেশন লদকখ অ্নুেোন েেো সম্ভব। 

  

লসকেকত্র ইেোকেই লেো িশ্ন েেকে পোেকে। েোে চেঅ্যোেশন লদকখ অ্নুেোন েকেো। 
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ইেোকদবীে েোনচসে অ্বস্থো এখন ভোেসোেযহ্ীন। চেচন িিণ্ড চেপ্ত হ্কয  আকেন আপনোে 

ওপে। এ অ্বস্থোয  ওুঁকে ওসব লসনচসচেভ বযোপোকে িশ্ন েেোেো চেে নয । 

  

েুচে এই েদকন্তে েোজ চে িোইকভেচে েেে? চনকজে েেকজ? নোচে অ্চিচশয োচে? 

  

অ্চিচশয োচে। ইেোকদবী আপনোে নোকে এিআইআে েকেকেন। পুচেকশে ব   েেবোেো 

েদকন্তে ভোে আেোকে চদকয কেন। 

  

চেন্তু এেেু আকেই লেো েুচে বকেে লয, এেো লেোেোে বযচিেে সিে।  

  

লসেোও সেয। আচে চেে পুচেশ চহ্কসকব আপনোে েোকে আচসচন। একসচে বযচিেে 

উলদযোকে। পুচেশ লেসেো খুব চসচেয োসচে চনকে নো। েোই েোকদে এ বযোপোকে এেেো 

েয িংেে ভোব আকে। চসচেয োস িোইে সোেোে চদকে েোকদে চহ্েচশে লখকে হ্য , 

পোচেবোচেে লেেো চনকয  েদকন্ত সেয  লদওয োে উপোয  লনই।  

  

েুচে এেজন অ্েযন্ত নোেেেো লেোকয ন্দো। েোেবোজোকেে িোয  েোথোে েচণ। এেেে এেেো 

লেকস লেোেোে েকেো উুঁকদ অ্চিসোেকে েোেোকনোে েোকন েী? 

  

শবে এেেু হ্োসে, আপচনও লেোকয ন্দোচেচেকে েে যোন নো লদখচে। েথোেো চেেই। 

আপনোকদে েোকে বযোপোেেো চসচেয োস হ্কেও পুচেকশে লিোকখ এেো েোইনে লপচে লেস। 

আপনোে অ্নুেোনও যথোথব। পুচেশ আেোকে চনকয োে েকেচন। আচে লস্বেোয  েদন্তেো েেকে 

লিকয চেেোে। েেবোেো আেোকে অ্নুেচে চদকয কেন।  

  

নোউ ইউ আে েচেিং লসন্স। 

  

চসিংঘোচনয োে এেচজচবশন এখোকন বন্ধ েেো লেকেও চদচি লবোম্বোই বো চবকদকশ বন্ধ েেো 

যোকব নো। েচবগুচে লয নেে এেো িেোণ েেোেো খুবই জরুচে। আপচন চে লসেো পোেকবন? 

  

লেন পোেব নো? েচবে েযোকেক্টোেই বকে লদকব লয ওগুকেো আেোে আুঁেো নয । 
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েো হ্কে আপচন েকব েেেোেো যোকেন? 

  

আজ হ্কব নো। েোে যোব। 

  

চেকয  লেোথোয  উেকবন? 

  

আচে লেো বকন্ডে লেোক ে েুচ কয োকেই থোচে েেেোেোয  লেকে। অ্কনেচদন অ্বশয যোওয ো 

যোয চন। 

  

ওেো চে ভো  োে িযোে? 

  

ভো  োই চেে। পকে বোচ  ওয োেোে েোে লথকে চেকন চনকয চে।  

  

আপনোে বোচ  ে লেোে চে েুচ কয োেো লিকন? 

  

লবোিহ্য । েকব লেউ েখনও যোয চন। 
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২. ঘলরর দরজো  লু  স্বেচজৎ 

ঘকেে দেজো খুকে সববচজৎ চভেকে ঢুকে িোয োন্ধেোে েুচ কয োেোকে এেেু অ্নুভব েেোে 

লিষ্টো েেে। এ ঘে লেউ বযবহ্োে েকে নো। িুকেো েয েো এবিং বে বোেোকসে অ্স্বোস্থযেে 

েন্ধ জকে আকে। 

  

সববচজৎ পদবো সচেকয  ব   ব   জোনোেোগুকেো খুকে চদে। বোইকেে আেোকশ বষবোে লেঘ থে 

িকে আকে। দ্রুে ঘচনকয  আসকে অ্েোে-সন্ধযো। 

  

সববচজৎ ঝো  ন চদকয  এেেো লিয োে লঝক   চনকয  এেেু বসে পোখোে নীকি। ক্লোন্ত েোেকে। 

যচশচ  লথকে েোত্র েয  ঘণ্টোে লিন জোচনব। পচেশ্রে লয খুব লবচশ হ্কয কে েো নয । েবু ক্লোন্ত 

েোেকে লবোিহ্য  েোনচসে অ্বসোকদ, চেিেোয । 

  

খোচনেেো চবশ্রোে েকে লস উেে। েোেপে ঘেকদোে পচেষ্কোে েেকে েোেে।  

  

িযোকে েোত্র দুকেোই ঘে। চভেকেে ঘেেো ব  । এেোই েোে েুচ কয ো েোে লব রুে। লব  

বেকে অ্বশয লবকেে তেচে এেেো সরু চ ভোন লেোকেে। েোে ওপে লেোষে। ঘেেয  েোে 

আুঁেোে সেঞ্জোে, েযোনভোস ইেযোচদ েকয কে। আিখোি  ো চেেু েচবও জকে আকে এখোকন। 

  

েেেোেো েোে আজেোে ভোে েোকে নো। চেচখয ো চে লবচশ ভোে েোকে? েোও নো। েবু 

ওখোকন অ্ন্তে শব্দহ্ীনেো আকে। লেোেহ্ীনেো আকে। অ্নবেে েোনচসে সিংঘষবহ্ীনেো 

আকে। অ্কপেোেৃে ভোে। 

  

ঘণ্টো খোকনকেে লিষ্টোয  লস ঘেকদোে বোসকযোেয েকে েুেে েোেপে িো বোচনকয  লখে। ্োন 

েেে। এেেু শুকয  েইে িুপিোপ। আে শুকয ই বুঝকে পোেে েোে েোথোেো েেে হ্কয  আকে। 

েনেো অ্চস্থে। 
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এেেু েন্দ্রো একসচেে। হ্েোৎ লেচেকিোকনে অ্কিনো শকব্দ িেকে িেেো লভকঙ উকে বসে 

লস। বুেেো ি  ি   েেকে। বহুেোে যন্ত্রেোে সকঙ্গ েোে লযোেোকযোে লনই। 

  

বেুন। 

  

চেেোে সেেোে বেকেন চে? 

  

হ্যোুঁ। 

  

আচে জয েুেোে লশে। চিনকে পোেকেন লেো? 

  

হ্যোুঁ, বকেো। 

  

উই আে চবচয িং হ্োউকন্ড  অ্যোেোউন্ড বোই সোে চপপে। চেন্তু সোহ্োব, আেোকদে লেো লেোনও 

েসুে লনই। 

  

েসুে লনই? 

  

নো সোহ্োব। আেেো আপনোে পযোকেচজিং-এে েকিযই আন-েোউকন্ট  েচবগুকেো লপকয  যোই। 

আেেো আপনোে সকঙ্গ েখনও এেেে েেকে পোচে চে? পুচেশ বেকে েচবগুকেো এেদে 

জোচে। সোবচেচেউশন। 

  

আচে লয আজ েেেোেোয  আসব লে বেে? 

  

চেেোে দোশগুপ্ত বকেচেকেন। আপচন নো একে আচে দু-এেচদকনে েকিয চেচখয োয  চেকয  

আপনোে সকঙ্গ লদখো েেেোে। চপেোচজ আকেচেেোয , উই আে ইন িোবে।  

  

েচবগুকেো আেোে আুঁেো নয , জয । লেোেেো েচবগুকেো লেোথোয  লেকখচেকে?  

  

েচব েেচে চজচনস সোহ্োব। আেেো সব েচব েোচখ আেোকদে বোচ  ে লেোকে। এচস ঘে 

আকে। 
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চসচেউচেচেে বযবস্থো েী? 

  

লেোে রুকেে জনয লসপোকেে চসচেউচেচে লনই। েকব আেোকদে বোচ  কে িোেজন চেেোকয বে 

দোকেোয োন আকে। সুইি অ্ে সোবচেচেউশন ইজ ইেপচসবে সযোে।  

  

নোচথিং ইজ ইেপচসবে। ইেপচসবে হ্কে ঘেনোেো ঘেে েীভোকব? 

  

উই আে অ্যোে এ েস। 

  

চসিংঘোচনয োকে লেোেেো এই েচবগুচেই চবচি েকেচেকে? 

  

হ্যোুঁ সোহ্োব। উই হ্যোভ আওয োে লেে ব। চসিংঘোচনয ো আপনোে েচবই লবচশ লেকন। এ সোউন্ড 

বোয োে। লপকেন্টও লিোকন্টো। 

  

েচবগুকেো চনকয  চসিংঘোচনয ো েী েকেন? 

  

উচন িকেকন চবচি েকেন। চহ্ হ্যোজ গু  েোকনেশনস।  

  

লেোেেো েচবগুকেো লিেে চনকে পোেকব নো? 

  

উচন নোেোজ আকেন। চহ্ ইজ এ লেসকপকক্টবে েযোন। ওুঁে দোদো এেচপ। 

  

লসেো লজকন লেোনও েোভ লনই। উচন যচদ আেোে েচব বকে ওগুকেো লবকিন েো হ্কে আচে 

ওুঁে চবরুকে লেস েেব। 

  

সযোে, চিজ অ্যো ভোইস আস। আেেো েী েেব? যো হ্ওয োে েো লেো হ্কয ই লেকে। আপচন 

লেস েেকে আেেোও লিুঁকস যোব। 

  

আচে আকে েচবগুকেো লদখকে িোই। িকেোগ্রোি লদকখচে। চেন্তু েচবগুকেোও লদখো দেেোে। 
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লসেো অ্যোকেঞ্জ েেো যোকব। েকব চসিংঘোচনয ো পুচেকশে সোেকন েো  ো লদখোকব নো। 

  

ওে চে িোেণো আচে েচবগুকেো নষ্ট েেোে লিষ্টো েেব? 

  

লে চব। চহ্ ইজ এ েোকবোনব েযোন। আপচন েকব লিস েনিোকেন্স  োেকেন সযোে? 

  

েোে। 

  

উই উইে চব লদয োে। চেেোে চসিংঘোচনয োও যোকবন।  

  

আচে আজই েচবগুকেো লদখকে িোই যচদ? 

  

চেেোে চসিংঘোচনয ো চহ্ন্দুিোন ইন্টোেনযোশনোকে আকেন। আপচন িোইকে লিোন েেকে 

পোকেন। লিোন নম্বে আে সুযইে নম্বেেো লনোে েকে চনন সযোে।  

  

সববচজৎ লনোে েকে চনকয  বেে, লেোেেো আেোে স্ত্রীে সকঙ্গ লদখো েকেে? 

  

হ্যোুঁ সযোে। েযো োে লেো আেোকদে ওপে ভীষণ লেকে আকেন।  

  

থোেোেই েথো। লেোেেো লয েী েোণ্ড েেকে? 

  

অ্ন ে  সযোে, চদস ইজ লনো িে অ্ব আওয োেস। ল োন্ট চিজ চব ক্েস  উইথ আস। 

  

সববচজৎ লিোন েোখে। েোেপে চসিংঘোচনয োকে চেিং েেে। 

  

চেেোে চসিংঘোচনয ো? 

  

চিচেিং।  

  

চদস ইজ সববচজৎ সেেোে। 
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গু  ইভচনিং সযোে। আপচন আসকবন খবে চেে। আই ওয োজ অ্যোেিুয োচে ওকয চেিং েু চস 

ইউ।  

  

আপচন চে জোকনন লয আপচন নেে েচব চেকনকেন? 

  

ইন দযোে লেস সুয ইকয োে একজন্ট। 

  

েোে লিকয  আপচন এেচে েোজ েরুন। েচবগুকেো লিেে চদন। েোেো আেেো চদকয  চদচে। 

  

সযোে, েচবগুকেো এখন দোরুণ েকরোভোেচসয োে। েেেোেোে লপপোসব যো চেকখকে েো 

চেকখকে। এখন চদচি, লবোকম্ব আে েোেোকজে েোেকজও ইে হ্যোজ চবেোে এ হ্ে ইসুয। 

অ্যোন্ড চবেজ অ্ি চদ েকরোভোচসব চদ িোইস হ্যোজ শে আপ আনইউজুয োচে। 

  

আপচন েী বেকে িোইকেন চেেোে চসিংঘোচনয ো? 

  

আই অ্যোে এ চবজকনসেযোন। 

  

ইউ ওয োন্ট হ্োই িোইস? েে? 

  

িোইভ েোেস পোে লপইচন্টিং। 

  

েোই ে ! 

  

আচে অ্েকেচ  িোে েোকখে অ্িোে লপকয  লেচে। আই অ্যোে ওকয চেিং িে এ হ্োয োে িোইস। 

  

চসিংঘোচনয ো, আপচন সোবচেচেউে েচবে েোেবোে েেকে লয েুশচেকে প  কবন। 
  

সযোে, আেোে ওচদেেো েভোে েেো আকে। আই অ্যোে নে অ্যোকি  অ্ি ে। আই অ্যোে 

 ুচয িং নোচথিং ইচিেযোে। 

  

আপচন চে জোকনন লয, এে িকে আেোে পচেবোকেে েুখ লদখোকনোে উপোয  লনই। 
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জোচন সযোে। চেকগ্রে িে দযোে। চেন্তু আেোে েী েেোে আকে বেুন?  

  

চেেু েেোে লনই? অ্যোজ এ চহ্উেযোন চবচয িং? 

  

লসচন্টকেন্ট ইজ অ্যোনোদোে চথিং সযোে। বোে চদ  যোকেজ  োন ওয োজ নে ইকন্টনশনোে। 

েচবগুকেো আপচন চেনকে িোন, ভোে। আপনোে লসচন্টকেন্টকে অ্নোে চদকে আই শযোে 

লসে। বোে িোইস উইে চব িোইভ। 

  

চেে আকে, এেপে যো েেোে পুচেশ েেকব। 

  

েোে েেকেন চেেোে সেেোে? আচে আপনোে সবকিকয  ব   বোয োে। আেোে েকে এখনও 

আপনোে চত্রশেো েচব আকে। ইে ইজ এ চবে নোম্বোে। 

  

আপনোে েকেো বোয োে আেোে দেেোে লনই। 

  

েোে েেকেন লেন সযোে? ভোে েকে েুে লেকন লভকব লদখুন। আই অ্যোে নে 

লেসপনচসবে। সোবচেচেউশন লেো আচে েচেচন। আপচন আজকেে লপপোে লদকখকেন? 

  

নো। 

  

লদখুন। দুকেো লপপোকে ইন্টোকেচেিং ইন্টোেচভউ আকে। 

  

েোে ইন্টোেচভউ? 

  

বোনু্ট চসিং; আে ল চভ । 
  

েোেো েোেো? 

  

পক   লদখুন সযোে। েোে আপনোে লিস েনিোকেকন্স আচে যোব। লদয োে উইে চব চহ্কে  

এক্সকিকঞ্জস। 
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আপচন েী েকে জোনকেন? 

  

চিচেেেো েোনকেন নো লয েচবগুকেো সোবচেচেউশন। ইউ হ্যোভ েু লিস সোে লভচে 

আনেেকিোকেববে লেোকশ্চনস। 

  

চেে আকে। লসেো আচে বুঝব। 

  

বোই লদন সযোে। 

  

সববচজৎ েোস েকে লিোন নোচেকয  েোখে। 

  

সববচজৎ লবচেকয  েচ  য োহ্োে লথকে লবকে লবকে েোেজ দুকেো চেকন আনে।  

  

বোচ  কে একস েোেজ দুকেো খুকে যো প  ে এবিং লদখে েোকে েোে েোথো আেও েেে হ্ে। 

বোনু্ট চসিং এেজন চশখ। দোচ   লেোুঁি পোেচ   আকে। ল চভ  লদখকে লবশ সুন্দে। দু’জকনই 

খুবই েে বয চস। 

  

বোনু্টকে এেজন আেব চিচেে চননোে সকঙ্গ েোে সম্পেব চনকয  িশ্ন েকেকে। অ্েযন্ত 

অ্শ্লীেেো লঘুঁষো িশ্ন। বোনু্ট েোে জবোকব বকেকে, ইকয স। ইে হ্যোকপনস সোেেোইেস। 

  

চবকয  েেকব চেনো িশ্ন েেো হ্কে বোনু্ট বকেকে, চবকয  ইজ এ চেউুঁিুয োে চ চসশন। চননো 

অ্যোন্ড আই আে নে ইন েোভ। বোে উই এনজয  েোইি েুকেদোে।  

  

ল চভক ে জবোবও েোই। এেেু লহ্েকিে আকে েোত্র। 

  

এেেো পচেবোেকে েেখোচন চনষ্ঠুেেোে সকঙ্গ এেন লব-আবরু েকে লদওয ো যোয  েো লদকখ 

অ্বোে হ্ে সববচজৎ। েনেো চবেচি ও েোকে ভকে লেে। 

  

েচবগুকেো লদখকে যোওয োে আে িবৃচত্ত েইে নো েোে। লস শুকয  েইে।  
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শবে লিোন েেে েোকে। 

  

একস লেকেন েো হ্কে? 

  

হ্যোুঁ শবে। 

  

েোে লিস ক্লোকব আপনোে লিস েনিোকেন্স অ্যোকেঞ্জ েেো হ্কয কে। খুব চভ   হ্কব চেন্তু। 

  

জোচন। েুচে েোেজ দুকেো লদকখে? 

  

ওঃ হ্যোুঁ। বোনু্ট আে ল চভ  লেো? 

  

হ্যোুঁ। 

  

সেোজেো লেোথোয  যোকে শবে? 

  

আি ইকয োে  েোসব। শুিু লেকে দুকেোকে লদোষ চদকয  েী েোভ? 

  

এেেো থোপ্প   লখকয  লযন েুুঁেক   লেে সববচজৎ। েোেপে অ্নুেপ্ত েেোয  বেে, েোই লেো 

শবে।  

  

েোথো েোন্ডো েোখুন। অ্কনে লিোখো িশ্ন উেকব। এখন লথকে তেচে থোেুন। 

  

আই শযোে লেে চদ িুথ। 

  

চেে আকে। 

  

আেোে বোচ  ে খবে েী? 

  

েোে চিকেই আচে ইেোকদবীে সকঙ্গ লদখো েচে। 

  

আচে লয আসচে বকেে নোচে? 
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নো। েকব উচন লজকন লেকেন। 

  

চেেু বেে? 

  

নো। খুব েম্ভীে। 

  

চেে আকে শবে। 

  

এেেো েথো দোদো। 

  

বকেো। 

  

আপনোে লেকেেো লেোে। লবোিহ্য  ন’-দশ বেে বয স। 

  

হ্যোুঁ। 

  

আপচন বকেকেন েে দশ বেকে আপনোে সকঙ্গ ইেোকদবীে সম্পেব হ্য চন। এেো লেেন 

েকে হ্য ? 

  

এ িকশ্নে জবোব চে জরুচে? 

  

নো। েকব জোনকে িোইচে বেে দকশে আকে আপনোেো হ্েোৎ চেেনসোইে েকেচেকেন চেনো। 

  

নো, েচেচন। 

  

আপনোে েোকে সকন্দহ্? 

  

এচনবচ । 

  

সুিোেয  লঘোষ? 
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হ্কেই পোকে। 

  

ইউ আে নে ইন্টোকেকে  েু লনো? 

  

নো। আেোে ইন্টোকেে লনই। 

  

আপচন লেকেেোে চপেৃত্ব স্বীেোে েকেকেন চে? েোকন েোেকজ েেকে? ইিুকেে খোেোয  

ওে বোবোে নোে চেন্তু সববচজৎ সেেোে। 

  

হ্যোুঁ। ওেো চনকয  েণ্ডকেোে েচেচন। েেচিকেশন বোচ  কয  েী েোভ?  

  

চেে েথো। ও লে দোদো। 

  

লশোকনো শবে, এসব চনকয ও িশ্ন উেকব নোচে? 

  

উেকে পোকে। আপচন অ্স্বচি লবোি েেকবন? 

  

চেে েো নয । আবোে এসব িকশ্নে েুথিুে জবোব চদকে লিে এেেো হ্ইিই হ্কব। আেোে 

স্ত্রী বো পচেবোকেে আে লহ্নস্থো আচে িোইচে নো। আই অ্যোে নে এনজচয িং ইে এচনকেোে। 

  

েোে েোকন চে আকে এনজয  েেকেন? 

  

লেোেোকে সচেয েথো বেকে বোিো লনই, েেেোে। আজ লথকে পোুঁি-সোে বেে আকে আেোে 

স্ত্রী অ্পেোচনে হ্কে আচে লবোিহ্য  খুচশই হ্েোে। চেন্তু ওই েকনোভোব এখন আেোে লনই। 

চেচখয োয  িকে যোওয োে পে লথকে আেোে এেেো তবেোেযই একসকে লবোিহ্য । 

  

আপচন আজ চে আপনোে স্ত্রীে সকঙ্গ লযোেোকযোে েকেকেন? 

  

নো। দেেোে েী? উচন লেকে আকেন, হ্য কেো অ্পেোন েেকবন।  

  

েো চেে। 
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শবে, আেোে লেকয েো এেেে চেে নো। লদওয োে লেোয োইে গু  ইন লদয োে আচেব ইয োেস। 

  

হুুঁ। 

  

এে েো  োেোচ   ওেো এেেে হ্কয  লেে লেন? 

  

েীেেে? 

  

েে যোে েেোপশকনে েথো বেচে। 

  

চেেু েকন েেকবন নো, ওকদে লেো ওভোকব লশখোকনো হ্য চন, তেচেও েেো হ্য চন। 

  

ইেস এ চবে শচেিং। আচে চনকজ খুব চি জীবন যোপন েচে নো চেেই, চেন্তু আচে লেো 

অ্েেো লভকসও যোইচন। 

  

হ্য কেো ইেোকদবী ওকদে লসই চশেোেো চদকয কেন। যোেকে, ওেো চনকয  েোথো ঘোেোকবন নো। 

  

েোথো ঘোেোচে নো। বড্ড শন্ড েোেকে। 

  

েন লথকে লঝক   লিেুন। 

  

লিষ্টো েেব। 

  

লিোনেো লেকখ লদওয োে পে সববচজৎ লেে লপে েোে লবশ চখকদ লপকয কে। হুইচি েোে েকে 

আকে বকে, চেন্তু লসেো েোে এখন লখকে ইকে েেকে নো। বেিং চেেু লখকে হ্য । 

  

বোইকে লবশ লজোকে বৃচষ্ট লনকেকে, ঘকে খোদযবস্তু চেেুই লনই। েোন্নোে বযবস্থো অ্বশয আকে। 

ইকেেচিে চহ্েোে, হ্েকিে ইেযোচদ এবিং চেেু বোসনপত্রও। খুুঁজকে িোে  োে চে পোওয ো 

যোকব? 
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সববচজৎ উকে েোন্নোঘেেো লদখে। িোে পোওয ো লেে এেেো ব   লেনকেস চেকেে লেৌকেোয । 

 োেও লদখো লেে আকে। েকব আে চেেুই লেেন লনই। সবকিকয  ভোে হ্ে বোইকে চেকয  

লেোনও লেকিোেোুঁয  লখকয  একে। চেন্তু বৃচষ্ট নো িেকে লসেো সম্ভব নয । আে েোন্নো েেকে 

েোে এেেুও ইকে েেকে নো। েোে লবশ ঘুেও পোকে। 

  

অ্েেযো লস জে লখে এবিং হুইচিে লবোেে খুকে বসে। আে চেেু নো লহ্োে, হুইচিকে 

েুিো-েৃষ্ণো অ্স্বোস্থযেেভোকব  ুচবকয  লদওয ো যোয । 

  

েোে সোক   ন’েো নোেোদ লিোনেো বোজে। 

  

এেেো পুরুষ েেো েেেে েকে উেে, সববচজৎ সেেোে আকে? 

  

বেচে। 

  

শুকয োকেে বোচ্চো, খোনচেে লেকে, লেোকে েী েেব জোচনস? লেোে  োন হ্োে লেকে চনকয  

েুত্তোকে খোওয োব, েোেপে লেোে… 

  

সববচজকেে সোেোনয লনশো হ্কয চেে। লসেো অ্শ্লীে েোেোেোকেে লেোক   লেকে যোওয োে 

লজোেো  । লস লেচেকিোনেো লেকখ চদে। অ্চভজ্ঞেোেো চেেু নেুন। েকব এেেে হ্কেই 

পোকে। লেোেেো হ্য কেো ইেোে পকেে। 

  

হুইচিেো েোকে খুব এেেো লহ্ে েেকে নো। চখকদেো েোেোে লিষ্টো বযথবই হ্কয কে। লভকস 

উেকে িোইকে অ্ম্বে আে েযোস। 

  

সববচজৎ হ্েোৎ লখয োে েেে, বৃচষ্ট লথকেকে। লস দুববে শেীকে উকে লপোশোে পকে লবচেকয  

েোকেই এেেো িোবোয  চেকয  হ্োচজে হ্ে। বহুেোে লস লেেুকেকন্ট খোয চন। লেেন েোেকব 

লে জোকন? 
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চেন্তু রুচে, েেেো এবিং েোিংকসে িোপ লশষ অ্বচি েোে খোেোপ েোেে নো। বেিং লপে ভকে 

লবশ েৃচপ্ত েকেই লখে লস। চিকে একস ঘুকেোে। 

  

সেোেকবেোেো লবশ েোেে েোে। লেঘ লভকঙ িেৎেোে লেোদ উকেকে। িোেচদেেো ঝেেে 

েেকে। এসব সেোকে েচব আুঁেকে ইকে েকে। 

  

েেেোেোয  খুব লবচশচদন থোেকব নো লস। আজ লিস েনিোকেন্সেো হ্কে েোে বো পেশুই 

চেচখয োয  চিকে যোকব। ঘেনোেো যো ঘকেকে েোে সেোিোন সহ্জ নয  বকেই েোে েকন হ্চেে। 

সবোইকে চবশ্বোস েেোকনো যোকব নো লয, েচবগুকেো লস আুঁকেচন।  

  

সববচজৎ িোুঁচ   পযবন্ত লহ্ুঁকে চেকয  এেেো লদোেোকন িো লখে। েেে চশঙো  ো আে েোেেো 

চজচেচপ লখে বহুচদন বোকদ। দুপুকে লিে লেকিোেোুঁয  লখকয  লনকব। চিকে একস লস এেেো 

েযোনভোস চবচেকয  েচব আুঁেকে বকস লেে। অ্ন্তে এই এেেো বযোপোকে  ুকব লযকে লবচশ 

সেয  েোকে নো। 

  

সববচজৎ এেেো সেকয  লেে লপে, লস এেেো অ্্ুে চেেু আুঁেকে। পযোেোনবেো একেোকেকেো 

এবিং হ্কেে েেকেে ি  ো েকঙে  ে আে  যোশ। চেন্তু েচবে েোঝখোন লথকে িোেচদকে 

এেেো চবকেচন্দ্রে িিণ্ড েচেেয  শচিে িেোশ ঘেকে। এেো চে েোে এখনেোে েকনে 

অ্বস্থোেই িচেিেন? নোচে শুিুই এেেো লখয োেখুচশ? দেেোে চে অ্ে লভকব? েচবেো 

আুঁেকে লেো েোে ভোেই েোেকে। 

  

েোকঝ েোকঝ এেেে আকবোে েোকবোে আুঁেকে আুঁেকে েচবেো লযন হ্েোৎ জীয ন্ত হ্কয  ওকে 

এবিং চনকজই চনকজে সমূ্পণবেোে চদকে একেোয । েচবেো েখন আুঁচেকয ে ওপে িভুত্ব েেকে 

থোকে। আজ সববচজকেে লসেেেই ভূেগ্রকিে েকেো অ্বস্থো। লস পোেকেে েকেো এুঁকে 

যোকে।  ে- যোশ,  ে- যোশ… 

  

লিোনেো এে লবেো বোকেোেো নোেোদ। িেকে লযন চেন্নচভন্ন হ্কয  লেে সববচজৎ। চবেচিে 

সীেোপচেসীেো থোকে নো এ সেকয  লেউ চবেি েেকে। 
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েবু উকে লিোনেো িেে লস। 

  

আচে শবে বেচে। েী েেকেন? 

  

আুঁেচেেোে। 

  

চবকেে পোুঁিেোয  লিস েনিোকেন্স, েকন আকে? 

  

আকে। যোব। 

  

জয  লশে আপনোে জনয েোচ   পোেোকব। 

  

ওকে। 

  

েী আুঁেকেন? 

  

আকবোে েোকবোে। 

  

আুঁেুন। 

  

লিোন লেক   চদে শবে। 

  

চদ্বেীয  লিোনেো এে আি ঘণ্টো বোকদ। সববচজৎ েকয েেো জোয েো এেেু পচেবেবন েেচেে 

েচবেোে। 

  

লে? 

  

শুনেোে েুচে নোচে চবেুে বোবো নও? 

  

সববচজৎ চেেুেণ লে চবেু েো বুঝকেই পোেে নো, এেনেী চনকজে স্ত্রীে েবরটস্বেেোও নয । 

এেেু সেয  েোেে বুঝকে। েোেপে বেে, এসব েথো উেকে লেন? 
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উেকে েুচে বকে লব  োে বকেই। 

  

বকে লব  োচে নো। েদকন্তে লজেোয  পুচেশকে বকেচে। 

  

েী বকেে? চবেু জোেজ? 

  

েো েো  ো আে েী? 

  

ইেোে েেো হ্েোৎ লিকে প  ে লিোকন, লেোেোে েুখ লেন খকস প  কে নো বকেো লেো? লেন 

েুচে েেোয  দচ   দোও নো? চনকজে বউ লেকয কদে নযোিংকেো েচব এুঁকে বোজোকে লেক  ে, 

চনকজে লেকেে চপেৃত্ব অ্স্বীেোে েকে আেোকে িচেত্রহ্ীন িেোণ েকেে, লেোেোে েকেো 

নেকেে েীে পৃচথবীকে আে আকে চে? 

  

আচে চেকথয েথো বচেচন। 

  

বকেোচন? বকেোচন? আজ লথকে দশ বেে আকে েী হ্কয চেে েো লেোেোে েকন নো থোেকেও 

আেোে আকে। 

  

েী েকন আকে? 

  

লস েথো আজ উচ্চোেণ েেকে লঘন্নো েকে। আই ওয োন্ট ইউ ল  । 

  

লসেো আচে জোচন। 

  

হ্য  েুচে েেকব, নয কেো আচে। েুচে লয বোেোকস শ্বোস নোও লস বোেোকস শ্বোস লনওয োও 

আেোে পকে পোপ বকে েকন হ্য । বোেো ব! ইউ বোেো ব! 

  

ওসব েচব আচে আুঁচেচন, লে এুঁকেকে জোচন নো। লসই েথোেো পোবচেেকে জোনোকেই 

আেোে েেেোেোয  আসো। 
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সোেোেো জীবন লেোেোে অ্কনে নযোেোচে লদকখচে। লেোেোে েকেো জঘনয চেকথযবোদীও দুচে 

লনই। এখন চনকজে িোে  ো বোুঁিোকে চেকথয েথো লেো েুচে বেকবই। চেন্তু েোকে আেোকদে 

আে েী েোভ? আেোকদে যো েচে হ্ওয োে েো হ্কয ই লেকে।  

  

েচে হ্কয কে স্বীেোে েেচে। চেন্তু চবশ্বোস েেকে পোকেো েচেেো আচে েচেচন। আেও 

এেেো েথো, এসব েচব চে আেোে লেৌেব বোচ  কয কে? বেিং লেোকে লেো চেঃ চেঃ েেকে। 

  

েুচে চনকজে নোে লেকে পকেে যোত্রো ভঙ্গ েকেে। লেোেোে েকেো নীি েোনুকষে পকে সবই 

সম্ভব। 

  

চেে আকে, েুচে যো খুচশ েেনো েকে চনকে পোকেো। 

  

েেনো? লেোেোে েকেো লবজন্মোই ওেথো বেকে পোকে। যোেো েচব লবোকঝ, জোকন, েোেোই 

বকেকে এসব েচব লেোেোেই আুঁেো, এে পোপ আে চবেৃচে সববচজৎ সেেোে েো  ো আে 

েোে িচেকত্র থোেকব? 

  

চেে আকে। আে চেেু বেকব? 

  

লেোেোে লেকেে জঘনয েোজ হ্ে শবকেে েোকে চবন্দুে চপেৃত্ব অ্স্বীেোে েেো। চজকজ্ঞস 

েচে লেোেোে চে েোনুকষে িোে  ো লনই শেীকে? 

  

চজকজ্ঞস েেোেো বোহুেয, আেোে সম্পকেব লেোেোে িোেণো চে েোকে পোেেোকব? 

  

নো, পোেেোকব নো। চেন্তু চবন্দু ব   হ্কে। েোে েোকন যখন এেথো যোকব লয, েুচে েোে বোবো 

নও বকে িিোে েেে েখন েোে েী িোেণো হ্কব এবিং লস েীভোকব সুস্থ জীবন যোপন 

েেকব? 

  

েো বকে যো সচেয েো চে লঢকে েোখকে পোচে? 
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লেোনেো সচেয? লেোেোে পকে লেোনও েোেোেোেই যকথষ্ট নয । েোকজই লেোেোকে আে 

েোেোেোে চদকয  েোভ লনই। শুিু বচে, লেোেোে সকেযে লিহ্োেোেো েীেেে েো চে েুচে 

চনকজও জোকনো নো? দুচনয োকে যো খুচশ লবোঝোও, চেন্তু লেোেোে চনকজে েোকেও চে েুচে 

চেকথয? েীকসে ওপে ভে চদকয  লবুঁকি আে েুচে? 

  

েুচে এখন উকত্তচজে, আেোে েথো বুঝকে বো শুনকে িোইকব নো। চেন্তু যচদ শুনকে েো হ্কে 

আেোেও চেেু বেোে েকেো েথো চেে। 

  

লস লেো চেকথয েথো। ঝুচ   ঝুচ   চেকথয েথো। 

  

এেেো েোনুষ সব েথোই চেকথয বেকে পোকে চে? দুচনয োে সবকিকয  ব   চেকথযবোদীও পোকে 

নো। 

  

চেে আকে, লেোেোে অ্জুহ্োে আচে শুনব, বকেো। 

  

েোথো েোন্ডো েকে লশোকনো। িথে েথো সুিোেকয ে সকঙ্গ লেোেোে লেোনও চেকেশন আকে। চে 

নো েো আেোে জোনো লনই। যচদ লেোেোকে েেচঙ্কেই েেকে িোই েো হ্কেও লেোেোে সকঙ্গ 

সুিোেয কে জ  োব এেন চনকববোি আচে নই। েোেণ, সুিোেয  এখনও আেোে খুব ভোে বনু্ধ 

এবিং লস আেোে সোহ্োযযেোেী। লেোেোকে অ্স্বীেোে েেকে পোচে, চেন্তু সুিোেয কে নয । 

সিুোেয কে পোবচেেচে অ্পেোন েেকে আচে এেজন ঘচনষ্ঠ বনু্ধকে হ্োেোব। 

  

লসেো লজকন বুকঝই লেো েুচে েোদোয  লনকেে। 

  

নো, নোচেচন। লেোেোকে লব-আবরু েেোে ইকে থোেকে অ্নয েোেও সকঙ্গ লেোেোকে জ  োকে 

পোেেোে। চেন্তু এসব আেোে েোথোয  আকসচন। এ েোজ আেোে নয , আেও িেোণ আকে। 

  

েী িেোণ?  
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েে দু’ বেকেে েকিয আচে এেবোেও চেচখয োে বোইকে লেোথোও যোইচন। েুচে লখোুঁজ চনকয  

লদখকে পোকেো, েে দু’ বেে আচে এেবোেও েেেোেোয  আচসচন। 

  

েোকে েী িেোণ হ্য ? 

  

েোকে িেোণ নয , অ্িেোণ হ্য । 

  

েোে েোকন েী? 

  

আচে বোনু্ট চসিং বো ল চভ কে চিচন নো। েোকদে েখনও লদচখচন। েোকদে নোেও জোনেোে 

নো। অ্কিনো, অ্জোনো দুকেো লেকেে চেয োচেচেে লপোকিে লেো েেনো লথকে আুঁেো যোয  নো। 

  

েুচে চেকথয েথো বেে। েুচে লেকয কদে চপেকন েোউকে েোচেকয ে।  

  

নো ইেো, ইকে েেকে েুচে শবেকে চদকয  লখোুঁজ েেোও। লস পুচেকশে লেোকয ন্দো। েে 

দু’বেে আেোে েচেচবচি সম্পকেব েদন্ত েকে লস লেোেোকে সচেে েথয লদকব। আেোে 

চেেুই েুকেোকনোে লনই। 

  

আচে চবশ্বোস েেচে নো। 

  

েুচে লয আেোে লেোনও েথোই চবশ্বোস েেকব নো েো জোচন। চবশ্বোকসে ওপে চনভবে েেকবই 

বো লেন? চেচখয োে স্থোনীয  েোনুষজন আেোকে লেোজই লদকখ। আেোে েোকজে লেোে, 

দুিওয োেো, িচেকবশী সেকেই সোেী লদকব। েে দু’বেে আচে লেোেোকদে লেোনও খবেই 

েোচখচন। েী েকে জোনব লেকয েো েোে সকঙ্গ চেশকে? 

  

চেে আকে, খবে লনব। চেন্তু েোকেও লয লেোেোে ষ  যন্ত্র িেকে পোেব েো েকন হ্য  নো। 

েুচে িচেকশোি লনওয োে জনয পোেে হ্কয  উকেচেকে। েুচে সব েেকে পোকেো। 

  

েবু খবে নোও। ঘেনোেো েী েো বুঝকে সেয  েোেকব। িে েকে চসেোকন্ত লপৌুঁকে লযকয ো নো। 
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ইেো লিোন েো  ে। 

  

চেচখয োে জকে েযোস বো অ্ম্বে চবকশষ হ্য  নো। চেন্তু েেেোেোে জকে হ্য । সেোকেে 

চজচেচপ আে চশঙো  োয  এখন লবশ অ্ম্বে লেে পোকে সববচজৎ। অ্স্বচি হ্কে। লস দুকেো 

অ্যোন্টোচস  লখকয  চনে। 

  

েচবেো চনকয  লিে বসে লস এবিং লেে লপে, েচবেো লশষ েেোে েোচেদ আে চভেকে লনই। 

লস চনকব লেকে। চেন্তু েচবেো হ্চেে খুব ভোে। 

  

লস েচবেোে সোেকন িুপ েকে বকস েইে খোচনেেণ। 

  

আবোে লিোন এে। 

  

শুকয োকেে বোচ্চো, খোনচেে বোচ্চো, লেোে… 

  

লিোনেো নোচেকয  েোখে লস। উকত্তচজে হ্ে নো। েোভ েী? 

  

এসব েোেোেোে েোে জনয লিস ক্লোকবও অ্কপেো েেচেে। চবকেে পোুঁিেোে েকয ে চেচনে 

আকে জয  লশকেে সকঙ্গ লস যখন লপৌুঁকেোে েখন চভক   চভ  োক্কোে লিস ক্লোকবে চপেকনে 

হ্েঘেেোয  লঢোেোই যোচেে নো। লেকেেুকে যখন শবে েোকে চভেকে চনকয  যোকে েখনই 

চভক  ে চভেে লথকে লে লযন েোেোেোেগুকেো চদকে শুরু েেে। 

  

সকঙ্গ সকঙ্গ অ্বশয এেজন েোেেুকখো লিহ্োেোে েেবেেবো েোইে লেকন চনকয  েজবন েকে 

উেকেন, খবেদোে! লেোনও খোেোপ েথো বেকে ঘো   িোক্কো চদকয  লবে েকে লদওয ো হ্কব। 

অ্যোই েথীন, লদকখো লেো লে েথোগুকেো বেে। িকে চনকয  একসো। 

  

সকঙ্গ সকঙ্গ সভোস্থে িুপ েকে লেে। েোেোেোেেোেীকে অ্বশয খুুঁকজ পোওয ো লেে নো। 

  

আজকেে েনিোকেকন্স েিযস্থ চহ্কসকব িবীণ চশেী েনুকজন্দ্র লসনকেও হ্োচজে েেো 

হ্কয কে। সববচজকেে পোকশই বসো। বেকেন, লেেন আে সববচজৎ?  
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ভোে থোেোে চে েথো দোদো? 

  

হ্যোুঁ, েী লয সব হ্কে বুঝকে পোেচে নো। 

  

আচেও পোেচে নো। 

  

লিস েনিোকেকন্সে শুরুকে লসই েোেেুকখো েেবেেবো এেচে নোচেদীঘব ভোষণ চদকয  

বেকেন, সববচজৎ সেেোকেে চবরুকে লযসব অ্চভকযোে উকেকে চেচন েোে জবোব চদকে 

একসকেন। েকন েোখকবন এেো লিস েনিোকেন্স। লেোনওেেে লিুঁিোকেচি বো েোেোেোে 

বেদোি েেো হ্কব নো। পচেকবকশে েোম্ভীযব ও েযবোদো যোকে েুণ্ণ নো হ্য  আশোেচে আপনোেো 

েোে চদকে েে েোখকবন। 

  

েেবেেবোচে লে েো বুঝকে পোেে নো সববচজৎ। েোে সকন্দহ্ হ্ে, লেোেচে পুচেকশে লেউ 

হ্কে পোকে। 

  

িথকেই সববচজৎকে চেেু বেকে বেো হ্ে। েোেপে িশ্ন। সববচজৎ শেীেেো ভোে লবোি 

েেকে নো। অ্ম্বেেো েীেেে হ্কয কে। েোনচসে ভোেসোেযও লযন থোেকে নো। অ্স্বোভোচবে 

এেেো চঝেচঝে ভোব েোথোেো দখে েকে আকে। 

  

সববচজৎ খুব শোন্ত েেোয  বেে, লয দুভবোেযজনে ঘেনো ঘকেকে েোে জনয আেোকে দোয ী 

েেো হ্কে। আচে েেেোেো লথকে অ্কনে দুকে থোচে। খবেেবে চবকশষ পোই নো। অ্কনে 

লদচেকে আচে জোনকে লপকেচে লয, আেোে পচেবোেকে লহ্য  এবিং আেোকে অ্পদস্থ েেোে 

জনয লেউ েেগুকেো চবচেচে েচব এুঁকেকে এবিং েো েেেোেোয  লদখোকনোও হ্কয কে। আচে 

সুিষ্টভোকব এবিং দৃঢ েোে সকঙ্গ জোনোকে িোই এগুকেো লেোনও অ্সৎ ও পোচজ লেোকেে 

েোজ। েচবগুকেো আেোে আুঁেো নয , আুঁেোে িশ্নই ওকে নো। আশোেচে পুচেশ এ চবষকয  

সচেে েদন্ত েকে েোেচিেকে খুুঁকজ লবে েেকব। 
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চবখযোে এে ইিংচেচজ তদচনকেে সোিংবোচদে িশ্ন েেে, আপনোে আুঁেো নয  লস লেো 

বুঝেোে, চেন্তু চদ লপইন্টোে েোে চব এ লক্লোজ পোেসন অ্ি ইকয োে িযোচেচে। লসো ইউ 

েোে লনো চহ্ে। 

  

নো, আচে জোচন নো। 

  

এেজন েরুণ সোিংবোচদে বকে উেে, চবকশষজ্ঞেো বেকেন এ েচবে েোইে অ্চবেে 

আপনোে েকেো। 

  

েো হ্কেই পোকে। লেোেেো হ্য কেো ভোে নেেনচবশ। 

  

আপনোে চে চনকজে িযোচেচেে সকঙ্গ চিউ  আকে? 

  

নো। থোেকেও লসেো পোচেবোচেে বযোপোে। 

  

আে এেজন সোিংবোচদে বেে, পোচেবোচেে বযোপোেকে েো হ্কে পোবচেে েেকেন লেন? 

  

আপনোেো চে আেোে েথো চবশ্বোস েেকেন নো? েচবগুকেো আেোে আুঁেো নয । আচে েে 

দু’বেে েেেোেোয  আচসচন। 

  

েোকে েী িেোণ হ্য ? 

  

েচবকে লয দুচে লেকেে লিহ্োেো আপনোেো লদখকেন েোকদে আচে েখনও লদচখচন। 

  

ওেো চবশ্বোসকযোেয যুচি হ্ে নো। 

  

পকে এেজন বেে, আপনোে স্ত্রীে সকঙ্গ আপনোে ঝে  ো আকে বকে লশোনো যোকে। 

ঝে  োেো পুেননো। আপনোে স্ত্রীে িোেণো আপচন েোকে পোবচেেচে অ্পেোন েেোে জনযই 

েচবগুকেো এুঁকেকেন। 

  

নো। আচে এে নীি নই। 
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এবোে হ্েোৎ েেবেেবোকদে এেজন বকে উেে, নববোবু, আপচন চেেু বেকবন? 

  

নব দোস উকে দোুঁ  োে। লসই নব দোস, যোকে এেবোে লেকে চেকয  লেকেচেে সববচজৎ। নবে 

িুকে এেেু পোে িকেকে, শেীকে জকেকে এেেু িচবব। আে সব চেেই আকে। 

  

নব দোস অ্নুকত্তচজে েেোয  বেে, সববচজৎ সেেোে বেকেন লয, েচবগুকেো ওুঁে আুঁেো নয । 

এেো িেোণ েেোে খুব সহ্জ উপোয  আকে। পুচেকশে চিঙ্গোেচিন্ট এক্সপোেবেো যচদ সোহ্োযয 

েকে েকব সেসযোে সহ্জ সেোিোন হ্কে পোকে। আচেবেকে েোে লপইচন্টিং হ্যোকন্ডে েেকেই 

হ্য । আেোে িোেণো অ্কয কে আুঁেো েচবে জচেকে লেোনও নো লেোনওভোকব আচেবকেে 

চিঙ্গোেচিন্ট পোওয ো যোকবই। ওইসব জঘনয েচবকে সববচজৎ সেেোকেে চিঙ্গোেচিন্ট খুুঁকজ 

লদখো লহ্োে। 

  

সকঙ্গ সকঙ্গ এেেো সেকবে গুঞ্জনধ্বচন উেে ঘকেে েকিয। 

  

নব দোস বেে, সববচজৎ সেেোে চে েোচজ? 

  

হ্যোুঁ, েোচজ। 

  

েো হ্কে আেেো পুচেশ েেৃবপেকে অ্নুকেোি েেব লয েোেো েচবগুকেো চবকশষজ্ঞ চদকয  

পেীেো েেোন। 

  

নব দোস বকস প  ে। 

  

এেজন অ্বোঙোচে সোিংবোচদে ভোঙো বোিংেোয  বেে, আই অ্যোে চহ্য োে েু েনগ্রযোিুকেে ইউ 

চেেোে সেেোে। আই থে ইউ হ্যোভ লশোন লগ্রে েোকেজ ইন লদোজ লপইচন্টিংস। বোে ইি 

লদোজ 

  

আে সোবচেচেউেস লদন দযোে ইজ অ্যোনোদোে েযোেোে।  
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সববচজৎ েৃদু লহ্কস বেে, আই অ্যোে নে দযোে েোকেচজয োস।  

  

ওকে সযোে, থযোঙ্ক ইউ।  

  

আেও এেজন চহ্চন্দ সোিংবোচদে উকে ভোঙো বোিংেোয  বেে, সযোে, আপনোে চে েকন হ্য  

চনকজে িযোচেচেে নুয  আুঁেো খোেোপ েোজ? 

  

আচে ওসব জোচন নো। 

  

আে ইউ এ েযবোচেে? 

  

েোও বেকে পোচে নো। 

  

আচেবেকদে চে েে যোে থোেো উচিে? 

  

লেন নয ? 

  

আেেো লেো েকন েচে আচেবেকদে লেোনও সিংিোে থোেকব নো।  

  

এ বযোপোকে আেোে চেেু বেোে লনই। 

  

আপচন সেথবন েকেন নো? 

  

হ্য কেো সব সিংিোে েোচন নো। চেন্তু চেেু ভযোেুজ লেো েোনকে হ্য । 

  

আকেবে ভযোেুজ চে আেোদো নয ? 

  

আচে অ্ে েথো বেকে পোেব নো। 

  

আচে লেো েকন েচে ইউ হ্যোভ  োন এ েোকেচজয োস চথিং। ইন িযোক্ট আই লেে চহ্য োে িে 

চদচি জোে েু লশে ইকয োে হ্যোন্ডস। 
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এবোে এেজন বোঙোচে সোিংবোচদে চপেন লথকে বেে, আপচন ভয  লপকয  সবচেেু অ্স্বীেোে 

েেকেন নো লেো? 

  

নো। ভয  েীকসে? 

  

চেেোে চসিংঘোচনয ো চেন্তু আপনোে একজকন্টে েোে লথকেই েচবগুকেো চেকনকেন। আপনোে 

একজন্টও বেকে, েচবগুকেো েোেো আপনোে েোে লথকেই লপকয কে। চিঙ্গোেচিকন্টে এেেো 

েথো উকেকে বকে, চেন্তু লসেো খুব চনভবেকযোেয অ্জুহ্োে নয । এেজন আচেবে দূেদশবী হ্কে 

চিঙ্গোেচিন্ট যোকে েচবকে নো ওকে েোে বযবস্থো েকে েোখকব। 

  

সববচজৎ অ্সহ্োয ভোকব বেে, এে লিকয  লবচশ আেোে আে চেেু েেোে লনই। 

  

আপনোে স্ত্রী বো লেকয েো লিস েনিোকেকন্স একেন নো লেন? 

  

েোেো লেন আসকব? 

  

আেেো েোকদে বিবয শুনকে িোই। 

  

আপনোেো েোকদে অ্যোকিোি েকে লদখকে পোকেন।  

  

ওকে। আেেো চেেোে চসিংঘোচনয ো আে জয  লশেকে চেেু িশ্ন েেকে িোই। 

  

চেকপোেবোেকদে চভক  ে েকিযই লেোেোকসোেো, িেসো, আহ্লোচদ লিহ্োেোে চসিংঘোচনয ো বকস চেে। 

উকে এে েোইকেে সোেকন। হ্োেকজো   েকে বেে, আচে লেোনও চভআইচপ নই। সোেোনয 

বযবসোয ী। আেোে েকয েেো েোেবোে আকে। আেবও এেেো। গু  েোকেবে, গু  েোচন। 

লেোনও দু’নম্বচে বযোপোে লনই। চক্লন পোেকিজ। 

  

লসই বোঙোচে েোন্ডো-েোথোে চেকপোেবোে িশ্ন েেে, লেচন লিকসস অ্ি ইভ চসচেকজে েচবগুচে 

আপচন েকব চেকনকেন এবিং েোে েোে লথকে? 
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এভচেবচ  লনোজ। লদ   বেে আকে চেেোে লশকেে েোে লথকে চেচন।  

  

আপচন সববচজৎ সেেোকেে অ্কনে েচব চেকনকেন চে? 

  

হ্যোুঁ। চেেোে সেেোকেে বোজোে ভোে। 

  

আপচন েোে েচব লদকখই বকে চদকে পোেকবন লয লসেো চেেোে সেেোকেে আুঁেো? 

  

চনশ্চয ই পোেব। 

  

ইভ চসচেজ সম্পকেব বেকে পোেকবন? 

  

পোেব। েচব চেেোে সেেোকেে আুঁেো বকেই জোচন। আে আচে েচবগুকেো েোে নোে েকেই 

চবচি েেব, যেেণ নো িেণ হ্কে লয এসব ওুঁে আুঁেো নয । আেোে আে চেেু বেোে 

লনই। আই অ্যোে এ হ্োেব লপকশন্ট। চিজ লিয োে চে। 

  

জয  লশে বেে, আেেো চেেোে সেেোেকে সম্মোন েচে। চহ্ ইজ নোইস েু আস।  

  

এই েচবগুকেো েীভোকব আপনোকদে হ্োকে আকস? 

  

চপেোচজ চেচখয োয  চেকয  চনকয  একসচেকেন। 

  

পযোে েকে আনো হ্কয চেে চে? 

  

হ্যোুঁ। চপেোচজ পযোেোে চনকয ই যোন। 

  

আপচন লেো শুনকেন সববচজৎ সেেোে বেকেন উচন এসব আুঁকেনচন।  

  

শুনেোে। বোে উই আে অ্যোে এ েস। 

  

েচবে বযোপোকে আপনোকদে চসচেউচেচে লেেন? 
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খুব ভোে। লপইচন্টিংস আে েেচে চথিং। লসো উই লেে লেয োে। 

  

নেে েচব ঢুকে যোওয োে সম্ভোবনো লনই বেকেন? 

  

লনো সযোে। 

  

পুচেশ চে আপনোকদে লেো োউন বো লেোে লদকখকে? 

  

হ্যোুঁ সযোে। 

  

েোেো েী বেকে আেেো জোনকে িোই। 

  

লসই েোেেুকখো েেবেেবো উকে বেে, পুচেকশে বিবয এখন নয । েদন্ত িেকে। এখনও 

সব অ্যোকঙ্গে লদখো হ্য চন। 

  

সোিংবোচদেচে জয  লশেকে বেে, চেেোে লশে, আপচন চে বেকে িোন সববচজৎ সেেোে 

চেকথয েথো বেকেন? 

  

লনো সযোে। নে দযোে। 

  

েো হ্কে েী বেকে িোন িষ্ট েকে বেুন। 

  

আেেো চেেোে সেেোে এবিং আেও অ্কনকেে লপইচন্টিংসচেচন। উই হ্যোভ আদোে 

একজন্টস। লসো লদয োে লে চব এ চেক্স আপ অ্যোন্ড লে চব এ সোবচেচেউশন লে  বোই সোে 

ওয োন। 

  

লসেো েী েকে সম্ভব? 

  

জয  লশে েোথো িুেকে বেে, এেেে হ্কে পোকে লেউ এইসব েচব এুঁকে আেোকদে লেোকে 

ঢুচেকয  চদকয চেে। 
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েো হ্কে লেো বেকে হ্কব আপনোকদে লেোে িুেি নয । 

  

িুেপ্রুি নয  লস েথো চেে। এই ঘেনোে পে আেেো আেও সোবিোন হ্কয চে। 

  

আপনোেো চে সববচজৎ সেেোকেে িযোচেচে লেম্বোেকদে লিকনন? 

  

হ্যোুঁ, চনশ্চয ই। 

  

আপনোেো যখন লদখকেন েচবগুকেো ওুঁে িযোচেচে লেম্বোেকদে চনকয  আুঁেো েখন আপনোেো 

লসেো ওুঁকে বো ওুঁে পচেবোেকে চজকজ্ঞস েেকেন নো লেন? 

  

আেেো লেো লভকবচে লয চেেোে সেেোকেেই আুঁেো। উই ল োন্ট আি এচন আচেবে অ্যোবোউে 

লদয োে লপইচন্টিংস। 

  

চেেোে সেেোকেে লযসব েচব আপনোেো লেকনন েোে চহ্কসব আপনোকদে চনশ্চয ই আকে? 

  

চশকয োে। 

  

েে দু’ বেকে আপনোেো সববচজকেে ে’েো েচব চেকনকেন? 

  

লেকেোেো। 

  

েোে েকিয দশেো ইভ চসচেজ? 

  

হ্যোুঁ। 

  

লেকেোেোই চবচি হ্কয  লেকে? 

  

নো। চেনকে আকে। 
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এবোে চেেোে সেেোেকে িশ্ন েেব, আপনোে চহ্কসবও চে েোই বকে? লদ   বেকে 

লশেকদে আপচন লেকেোেো েচব চদকয কেন? 

  

হ্যোুঁ। 

  

আপনোে েথোয  লেকেোেোে েকিয দশেো েচব চনশ্চয ই ইভ চসচেজ নয ? 

  

নো। 

  

েো হ্কে আপনোে চহ্কসব অ্নুযোয ী আপনোে দশেো েচব চেচসিং।  

  

েোই লেো দোুঁ  োকে। 

  

লসই দশেো েচব েী চনকয  আুঁেো চেেোে সেেোে? 

  

িেৃচে, েযোন্ডকিপ, েোেপোেো, লদহ্োচে েোনুষ এইসব। 

  

লিচসচিে বেকে পোেকবন নো? 

  

েোও পোেব। আেোে লনোে েেো থোকে। 

  

লশেেো েেচদন পেপে আপনোে েচব আনকে যোয ? 

  

বেকে এেবোে বো দু’বোে। 

  

বেকে আপচন ে’েো েচব আুঁকেন? 

  

দশ বোকেোেো লেো বকেই। লবচশও আুঁচে। 

  

লসেো চে খুব লবচশ? 

  

নো। েোেণ ওখোকন আেোে অ্খণ্ড অ্বসে। েোকজই এেেু লবচশই আুঁেকে পোচে। 
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আপচন চে শুিু লেেেকঙ আুঁকেন? 

  

লেে বো অ্যোচিচেে। 

  

েচব আুঁেোে আকে লিি বো আউেেোইন েকে লনন? 

  

সব সেকয  নয । 

  

আপচন েখনও অ্ বোচে েচব আুঁকেন? িরুন েোেও লপোকিে আুঁেোে অ্িোে লপকে? চি যচদ 

ভোে হ্য ? 

  

আুঁচে। েকব চেচখয োয  যোওয োে পে আে হ্য  নো। 

  

অ্িোে পোনচন? 

  

লপকয চে। চেন্তু চেচিউজ েকেচে। 

  

আপচন এই িযোন্ডোেেো চনকয  আে চেেু বেকবন? 

  

নো। 

  

সভো লভকঙ লেে। 

  

লবচেকয  একস যখন েোচ  কে উকে বসে সববচজৎ েখন লেোথো লথকে একস েোে পোকশ বকস 

প  ে শবে। জয  লেে সোেকন, ড্রোইভোকেে পোকশ। 

  

শবে, লেেন হ্ে আজকেে েনিোকেন্স? 

  

লসো লসো। উকত্তচজে হ্নচন বকে িনযবোদ। 
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লেোেোকে এেেো েথো জোনোকনো হ্য চন। লেচেকিোকন লে লযন েোকঝ েোকঝ আেোকে েোেোেোে 

েেকে। 

  

েোই? েকব এেেে লেো এখন হ্কেই পোকে। 

  

 ইেো আজ লিোন েকেচেে। 
  

েী েথো হ্ে? 

  

আচে বেেোে যো বেোে। চবশ্বোস েেে নো। 

  

নো েেোেই েথো। 

  

শবে, আেোে েকন হ্য  েেেোেোয  থোেোে লেোনও েোকন হ্য  নো। এখোকন একসই আচে 

েোয ো ব আে অ্সুস্থ চিে েেচে! েোে যচদ চিকে যোই লেেন হ্য ? 

  

আপনোে আে েকয েেো চদন থোেোে দেেোে। 

  

লেন বকেো লেো? 

  

িে সোে লেিোকেকন্সস অ্যোন্ড সোে লহ্ে। 

  

েোকে চেেু হ্কব? 

  

লদখোই যোে নো। 

  

আে এেেো েথো। চবে আেোে লেকে নয , এ েথোেো লেোেোকে বকেচেেোে। েুচে লসেো 

লেন লয ইেোকে বেকে? 

  

েথোেো পোশ েোচেকয  শবে বেে, েোে েচবগুকেো লদখকে লযকে হ্কব।  
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.  

  

লপইচন্টিংগুকেো লহ্োকেকেে ঘকে িোেচদকে সোচজকয  লেকখচেে চসিংঘোচনয ো। সেোকেে আকেোয  

লবশ ঝেেে েেচেে েচবগুকেো। 

  

শবে বেে, লদখুন বোে ল োন্ট েোি এচনচথিং। 

  

চসিংঘোচনয ো লহ্কস বেে, চিঙ্গোেচিন্ট ও ইকয স ইউ েোে চব লেয োেিুে। 

  

সববচজৎ েচবগুকেো এেোগ্র লিোকখ লদকখ যোচেে। খুবই ভোে জোকেে লপোকিে। চবকদচশ েকঙ 

এবিং েুচেকে আুঁেো, লয এুঁকেকে লস পোেো চশেী। নেে বকে লিনোই যোয  নো। হ্যোুঁ, 

সববচজকেে চেেু তবচশষ্টয এইসব েচবকেও আকে। 

  

আে ইউ চিজ  চেেোে সেেোে? 

  

আেোে চিজ  হ্ওয োে েোেণ েী? 

  

চদজ আে গু  লপইচন্টিংস সযোে। 

  

হ্কে পোকে। বোে আই অ্যোে ওচে । 

  

লেন সযোে? 

  

চদ ইম্পেোে ইজ এ গু  লপইন্টোে। 

  

ইিেোে লেোে চে নো লহ্োে, চেকসন্ট েকরোভোচসব হ্োজ লে  চদ লপইচন্টিংস এক্সচিেচে 

ভযোেুকয বে। েেেোে েোকে ওভোে লেচেকিোন আচে লবোকম্ব লথকে চবে অ্িোে লপকয চে। 

  

েে চবে? 

  

দযোে ইজ লি  চসকিে সযোে। 
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েোে েোকন েচবগুকেো আপচন হ্োেেো  ো েেকেন নো? 

  

লনো সযোে। আই অ্যোে এ চবজকনসেযোন। েকব চিন্তো েেকবন নো। লবোম্বোই চদচিকে আপনোে 

িযোচেচেকে লেো লেউ লিকন নো। 

  

চেন্তু পোবচেচসচে হ্যোজ চেি  লদোজ চসচেজ। নইকে আপচন চবে অ্িোে লপকেন চে? 

  

চেে েথো। চেন্তু পোবচেে িযোন্ডোে হ্কব নো। েোকেক্টে জোনকব লেো জোনুে। িো, েচি চেেু 

খোকবন সযোে? 

  

নো, থযোঙ্ক ইউ। 

  

চসিংঘোচনয ো শবেকে বেে, আপনোে চিঙ্গোেচিন্ট এক্সপোেবেো েখন আসকব সযোে? 

  

লবেো এেোকেোেোয । 

  

আিেোে দযোে লে আই পযোে েোই লপইচন্টিংস? 

  

হ্যোুঁ। 
  

আচে েোে লবোকম্ব িকে যোব। বুঝকেই পোেকেন আেোে সেয  লনই। 

  

চেে আকে চেেোে চসিংঘোচনয ো। 

  

লহ্োকেে লথকে লবচেকয  একস লশেকদে লদওয ো েোচ  কে লিকপ সববচজৎ বেে, েো হ্কে েুচে 

চসিংঘোচনয োকে লেক   চদে?। 

  

শবে এেেো শ্বোস লিকে বেে, উপোয  েী? 

  

আেোে নোকেই েচবগুকেো িোেু থোেকব? 
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আপোেে। যচদ িেোণ হ্য  লয আপনোে আুঁেো নয  েো হ্কে অ্নয েথো। লস লেকত্র চসিংঘোচনয ো 

হ্য কেো আপনোে নোকেে স্বোেে েচব লথকে েুকে লদকব।  

  

হুুঁ। লেেোকে পোকেো নো? 

  

নো, লেোন আইকন লেেোব? 

  

আইন আচে জোচন নো, লেোেোেই জোনবোে েথো।  

  

হ্য কেো েোই। এই লেস লেো আকে পোইচন। এই িথে। 

  

শবে, আচে জোচন েুচে এেজন দুদবোন্ত পুচেশ অ্চিসোে। 

  

যেেো লশোকনন েেেো নয । 

  

লেোেোে বুচে েুেিোে আচে জোচন। েুচে চেেু আুঁি েেকে পোেে নো? 

  

নো। 

  

লেন পোেে নো শবে? 

  

বযোপোেেো জচেে। 

  

েোউকে সকন্দহ্ হ্কে নো? 

  

এখনও নয । 

  

আচেও লেেন িোুঁিোয  পক   লেচে। 

  

ভোবকবন নো। েকয েেো চদন লদখো যোে। 

  

আেোকে েেচদন থোেকে হ্কব এখোকন? 
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থোেুন নো েকয েচদন। 

  

আচে এখোকন হ্োচপকয  উেচে। 

  

জোচন। েচব আুঁেকেন? 

  

আুঁেচে। েচবই লেো বোুঁচিকয  েোকখ। 

  

এেেো েথো বেকবন? 

  

েী েথো? 

  

আপচন েেেোেোয  যোকদে েচব আুঁেো লশখোকেন েোকদে েকিয লেউ চে শত্রুেো েেকে 

পোকে? 

  

েী েকে বেব? 

  

এচন হ্োন্ি?  

  

নো শবে। লনো হ্োনি। 

  

শবকেে ভ্রু েুুঁিকে েইে। 

  

.  

  

চনশুে েোে। হ্েোৎ দেজোয  চবশোে খে খে শব্দ হ্ে। েোেপে েীে িোক্কো। 

  

সববচজৎ ভয  লপকয  লিুঁচিকয  উেে, বোুঁিোও। 

  

লেন লিুঁিোে েো লস জোকন নো। বড্ড ভয । দেজোেো ভীষণভোকব িোক্কো চদকে লেউ। 
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েেোৎ েকে চেেচেচন লভকঙ দেজো খুকে লেে। 

  

সভকয  লিকয  সববচজৎ বেে, েুচে। 

  

হ্যোুঁ আচে। 

  

লেন একসে? 

  

হ্োকে এেো েী লদখে? 

  

ওঃ ওেো লেো— 

  

েী েকন হ্কে লেোেোে? 

  

সববচজৎ আেকঙ্কে েেোয  বেে, এেেে লেোকেো নো চিজ— 

  

লেন, আেোে িোুঁচস হ্কব? 

  

হ্যোুঁ। 

  

হ্কব নো। সবোই লেোেোে েৃেুয িোয , েো জোকনো? 

  

েোেকব লেন? লেকেো নো। 

  

েোকঝ েোকঝ েেকে হ্য । েকেো। 

  

েোেপেই উপযুবপচে েকয েবোে ঝেকস উেে িপোেেো। সববচজৎ অ্বোে হ্কয  লদখে েোে 

শেীকেে অ্কনেগুচে েেস্থোন লথকে নোনো বকণবে েিং লবচেকয  আসকে। নীে, হ্েুদ, সোদো, 

সবুজ, েোকেো, েোে। েকিে েিং চে এেেেই? 

  

সববচজৎ চে েকে যোকে? সববনোশ! েকে যোকে নোচে? 
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ঘুে লভকঙ েিযেোকে ি  ে   েকে উকে বকস সববচজৎ। 
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৩. চস্িংঘোচনয়ো লরোজ স্েো  িোরলেয় ওলে  

চসিংঘোচনয ো লেোজ সেোে িোেকেয  ওকে। েোে অ্যোেোকেবে দেেোে হ্য  নো। লেকেকবেোে 

অ্ভযোস। চেে িোেকেয  েোে ঘুে ভোঙকবই। উকে পচেষ্কোে-পচেেন্ন হ্কয  পুকজোয  বকস। 

চনকেে লসোনোে তেচে পোুঁি ইচঞ্চ েম্বো েণপচে েূচেবচে েোে সকঙ্গই থোকে। 

  

পুকজো লসকে এেেু িকেে েস লখকয  লস লব  োকে লবকেোয ।  োিোে বকেই চদকয কে দু’লবেো 

খোচনেেো হ্োুঁেকেই হ্কব। চসিংঘোচনয োে দু’জন সহ্েোেী এবিং দু’জন লদহ্েেী দু’পোকশে 

ঘকে থোকে। চসিংঘোচনয ো লেোথোও লেকে েোেো ঘে পোহ্োেো লদয । িোেজনই িচশেণিোপ্ত 

েেী। িোেজনই স্বোস্থযবোন এবিং বুচেেোনও। েণপচে েখনও লযোেয লেোে েো  ো লনয  নো। 

পোহ্োেো লদওয োে েকেো েোে অ্কনে চেেু আকে। 

  

চসিংঘোচনয োে এেজন পঞ্চে পোহ্োেোদোেও আকে। লস হ্ে চবশোে ল োবোেেযোন েুেুে 

ল োেো। লসও লহ্োকেকেেই ঘকে থোকে, সহ্েোেী দু’জকনে সকঙ্গ। 

  

ল োেো িভুভি েুেুে। সেোকে চসিংঘোচনয োে সকঙ্গ লসও লব  োকে যোয । সরু চেন্তু শি লিন 

চদকয  লবুঁকি েকবই েোকে চনকয  লবকেোয  চসিংঘোচনয ো। ল োেো চেেোে  ে।  

  

সেোকে েেেোেোে েোিোয  লেেন েোচ  -কঘো  ো লনই। 

  

লহ্োকেে লথকে েয দোকনে দূেত্ব লবচশ নয । েোচ   লনওয োে দেেোে হ্য  নো। চসিংঘোচনয ো 

নোচেদ্রুে হ্োুঁেকে হ্োুঁেকে েয দোকন লপৌুঁকে লেে। ল োক েো এেেো েোকেে েেোয  িোেঃেৃেয 

লসকে লনওয োে পে চসিংঘোচনয ো েুেুেেোে সকঙ্গ এেেো েবোকেে বে চনকয  খোচনেেণ লখেো 

েেে। এেেু চজচেকয  চনকয  লিে লজোেেদকে হ্োুঁেো। 

  

গু  েচনবিং চেেোে চসিংঘোচনয ো। 
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েচনবিং। 

  

লেেন আকেন? 

  

গু । লভচে গু । 

  

সকঙ্গ েুেুে লেন? 

  

লব  োকে চনকয  একসচে। 

  

বোঃ লবশ ভোে। 

  

হ্যোুঁ ভোে। 

  

েো হ্কে ভোেই আকেন? 

  

লভচে গু । লভচে লভচে গু । 

  

সোেকন শেবস আে েোচেজ-পেো এেজন হ্েোৎ খুব েোন্ডো হ্োকে পকেে লথকে এেেো চপিে 

লবে েেে। 
  

চসিংঘোচনয ো অ্বোে হ্কয  বেে, এ েী? েোচেিং নোচে? 

  

নো েোচেিং নয  চসিংঘোচনয ো। 

  

েো হ্কে চপিে চদকয  েী েেকবন? 

  

আই শযোে চেে ইউ। 

  

লেন, আচে েী েকেচে? আচে লেো— 
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েথোেো লশষ হ্ে নো চসিংঘোচনয োে। উপযুবপচে এবিং দ্রুে দুচে গুচে েোকে েোদো েকে চদে 

বুকে। 

  

চসিংঘোচনয ো পক   যোচেে। েুেুেেো দুচে চিৎেোে চদকেই েোে েোথো লভকঙ লেে শচিশোেী 

বুকেকে। 

  

েোেপে েয দোকনে ঘোকস দুচে েৃেকদহ্ পক   েইে। এেজন েোনুষ ও এেচে েুেুকেে। 

  

সেোে সোক   আেেোয  লিোনেো লপে সববচজৎ। 

  

আচে শবে বেচে। 

  

বকেো। 

  

েী েেচেকেন? 

  

িোকি েকে িো চনকয  এেোে লদোেোন লথকে। এবোে িো খোব।  

  

লবশ লবশ। েখন উেকেন ঘুে লথকে? 

  

এই লেো, সোক   ে’েো-সোেেো হ্কব। 

  

চেচখয োকে লেো আেও সেোকে ওকেন। 

  

হ্যোুঁ। েচনবিং ওয োে েেকে যোই। 

  

েেেোেোয  লসেো হ্কে নো বুচঝ? 

  

নোঃ। েেেোেোয  হ্োুঁেব লেোথোয ? েোে ওপে বৃচষ্ট বোদেোয  পথঘোে লেো যোকেেোই। 
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আেো, বেে পোুঁকিে চে েোেও আকে আপচন এেেো স্মে আেবকসে েোইকসন্স লপকয চেকেন 

চে? 

  

লেন বকেো লেো? 

  

জোে লেৌেূহ্ে। 

  

হ্যোুঁ। চেচখয োকে থোেোেো েেখোচন চবপজ্জনে লসেো আন্দোজ েেকে নো লপকে েোইকসন্স 

চনকয চেেোে। চপিেও এেেো চেচন। 

  

চপিে নো চেভেভোে? 

  

চপিে। ওকয ম্বকে। 

  

েে লবোে? 

  

পকয ন্ট বচত্রশ। 

  

লসেো লেোথোয ? 

  

আেোে সুেকেকসই থোকে। 

  

সুেকেসেো লেোথোয ? 

  

আেোে েোকে। 

  

আে এেেো েথো। 

  

বকেো। 

  

আপনোে স্ত্রীেও এেেো চেভেভোে থোেোে েথো। 
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হ্যোুঁ। আকে। ওেোে জনয েুচেই েোইকসন্স লবে েকে চদকয চেকে।  

  

লসইজকনযই চজকজ্ঞস েেচে, চেভেভোে চে উচন চেকনচেকেন? 

  

অ্ি লেোসব। বোচ  কে েযোশ েোেো থোকে বকে চেকনচেে। 

  

লসেো চে েুেোে? 

  

েো হ্কব। হ্যোুঁ, েুেোেই। পকয ন্ট বচত্রশ লবোে।  

  

লবশ, এবোে েোকজে েথো। 

  

বকেো। 

  

আচে লেচেকিোনেো িকে আচে, আপচন উকে চেকয  সুেকেসেো খুকে লদখুন চপিেেো আকে 

চেনো। 

  

লেন বকেো লেো! 

  

লদখুন নো। 
  

সববচজৎ উকে চেকয  সুেকেস খুেে। লেনোে পে চজচনসেো পক  ই আকে। দু’ -চেনবোে 

িোুঁেো েোকে গুচে িোচেকয চেে লস। লসেোকে উকদ্বোিন বেো যোয । েোেপে েোকজ েোকেচন। 

সুেকেস হ্োুঁেেোকে হ্ে েে নয । একেবোকে েেোে চদকে িোচেকে লেো  ো চজচনসেো পোওয ো 

লেে। 

  

চিকে একস লিোন েুকে লস বেে, হ্যোুঁ, আকে। চেন্তু েী হ্কয কে শবে? আচে েোউকে 

খুনেুন েেেোে নোচে? 

  

লেউ েোউকে েকেকে। বযো  চনউজ। 
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লে েোকে খুন েেে শবে? 

  

লে েো জোচন নো। েকব েোকে েো জোচন। 

  

চিজ েোে আউে। আেোে িযোচেচেে লেউ চে? 

  

আকে নো। 

  

েো হ্কে? 

  

চসিংঘোচনয ো। 

  

বেে েী? েখন? 

  

আজ সেোকে৷ েয দোকন। চ উচেিং চহ্জ েচনবিং ওয োে। 

  

সববনোশ! 

  

সকঙ্গ এেেো ল োবোেেযোন েুেুে চেে, লসেোও েকেকে।  

  

গুচে নোচে? 

  

হ্যোুঁ। খুব লক্লোজ লেঞ্জ লথকে। চসিংঘোচনয োে চহ্কেে আিংচেেোও লনই।  

  

েুচে চে আেোকে সকন্দহ্ েেে? 

  

নো। েকব আপনোে অ্যোচেবোইেো লপোি হ্ওয ো দেেোে।  

  

অ্যোচেবোই? 

  

হ্যোুঁ, সেোকে চেে েখন উকেকেন লভকব বেুন। 
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লভকবই বেচে। ভোবকে দোও। …ে’েো লবকজ িচিশ চেচনে হ্কব। 

  

আপচন আচেব েোইজোে, আজ এে লদচে হ্ে লেন? 

  

চেচখয োয  লেো িোয  ভে সকন্ধকবেোই শুকয  প  কে হ্য । েোে নেোয । এখোকন েো হ্য  নো। 

এসব েোকণ্ডে িকে েোথো েেে হ্কয  ঘুে আসকে লদচে হ্কয চেে। 

  

ঘুে লথকে উকে েী েী েকেকেন? 

  

নোচথিং েু লেে অ্যোবোউে। েয কেকে লেচে, েোন েকেচে। এেেু জোনোেোে িোকে বকস 

লথকেচে। েোেপে িো আনকে লবকেোেোে। 

  

বযস? আে চেেু নয  লেো? 

  

নো। 

  

লেোনও সোেী আকে? 

  

সোেী? সোেী লে থোেকব? িযোকে লেো আে লেউ লনই।  

  

দোকেোয োন লেোকেে লেউ? 

  

এেজন দোকেোয োন আকে চেেই। চেন্তু লস আেোকে েেদূে লিকন লে জোকন। চিনকেও 

পোকে। 

  

চেে আকে। দেেোে হ্কে েোকে লজেো েেো যোকব। 

  

লশোকনো শবে, চসিংঘোচনয ো আেোে এেজন লপোকেনশনয োে বোয োে। েোকে েোেকে আেোে 

িভূে েচে। 

  

এেচদকে েচে হ্কে অ্নযচদকে েোভ। 
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েীকসে েোভ? 

  

েচবগুকেো এবোে হ্য কেো চেকন চনকে পোেকবন। 

  

চেকন আে েী েোভ? বোজোকে িোউে হ্কয  লেকে।  

  

েবু লেো চেনকে লিকয চেকেন। 

  

হ্যোুঁ। েখন চবকবিনোেো েোজ েকেচন। 

  

এখন েেকে? 

  

েেকে। 

  

আেও এেেো খবে আকে। 

  

েী খবে? 

  

েচবগুকেো চসিংঘোচনয োে ঘে লথকে িুচে লেকে। 

  

বকেো েী? 

  

চেেই বেচে। 

  

েচবে জনযই েো বোে। 

  

েোই লেো েকন হ্কে। আপনোে চদ্বেীয  চপিে লনই লেো! 

  

নো নো। এেেোই েোকজ েোকে নো। 

  

চসিংঘোচনয ো খুন হ্কয কে বচত্রশ লবোকেে বুকেকে? 
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েোে েোকন সকন্দকহ্ে আঙুে এখন আেোে চদকে? 

  

যো ভোববোে ভোবকে পোকেন। 

  

আে লয-কেউ সকন্দহ্ েরুে, েুচে লেোকেো নো। 

  

সকন্দকহ্ে অ্ভযোসেো েো  কে িোয  নো সহ্কজ। 

  

আেোকে েী েেকে বকেো েুচে? 

  

চেেু নো। িুপিোপ থোেুন। চসিংঘোচনয োে েচব পোহ্োেো লদওয োে জনয িোেজন লেোে চেে। 

  

েবু িুচে? 

  

হ্যোুঁ। এেজন লবয োেোকেোকেে লেোে একস খবে লদয  লয সোকহ্ব েয দোকন খুন হ্কয কে। ওেো 

িোেজন লদৌক  োয । লসই িোুঁকে–  

  

ওঃ। 

  

েজো েী শুনকবন? 

  

বকেো। 

  

যখন খবেেো লদওয ো হ্য  খুনেো েখনও হ্য চন৷ 

  

যোঃ, েো হ্কে লবয োেো জোনে েী েকে? 

  

লবয োেোে েকেো লপোশোে হ্কেই লবয োেো হ্কে হ্কব েো লেো নয । ওেো যখন যোয  েখনও 

চসিংঘোচনয ো পুকেোপুচে েকেচন। 

  

চেেু বকে লেকে? 
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হ্যোুঁ। বকে লেকে লস েোেো লেকে েচবগুকেো লযন লবোকম্বকে চেেোে েুেোেকে লদওয ো হ্য । 

  

বড্ড খোেোপ েোেকে এসব শুনকে। 

  

আপনোে অ্যোচেবোই লপোি থোেকেই হ্ে। 

  

লসেো লপোিই আকে। লেোেেো েোনকব চেনো লদকখো।  

  

েোনব। িেোণ লপকে চনশ্চয ই েোনব। আপচন দোকেোয োনেোে সকঙ্গ েথো বেুন। 

  

েী বেকে হ্কব? 

  

লস আপনোকে লিকন চে নো। 

  

িকেো লিকন। েোে পে? 

  

চজকজ্ঞস েেকবন, সেোকে বোচ   লথকে লেউ লবচেকয কে চে নো।  

  

েোে পে? 

  

এইেুেুই আপোেে। েো  চে। 

  

দোুঁ  োও। ইেো েী বেকে? 

  

েী বেকব? 

  

েোে অ্যোচেবোইও লদখে লেো! 

  

অ্ি লেোসব। 

  

েচবগুকেোে েী হ্কব শবে? 
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েী েকে বচে? েো  চে। 

  

.  

  

ইেোকদবী, আপনোে চেভেভোেেো লেোথোয ? 

  

লেন? 

  

দেেোে আকে। 

  

লেন দেেোে বেুন। 

  

চজচনসেো আকে লেো! 

  

আকে। 

  

েোইকসন্সেো আচেই েচেকয  চদকয চেেোে। েকন আকে? 

  

হ্যোুঁ। 

  

চজচনসেো আপচন েখনও বযবহ্োে েকেকেন? 

  

েকেচে। 

  

েীভোকব? 

  

যখন েোইকসন্স েচে েখন এেজন অ্চিসোে আেোকে বকেচেকেন চেভেভোে লেনোে পে 

লযন িোুঁেো জোয েোয  চেকয  েকয েবোে িোয োে েচে। 

  

েোই েকেচেকেন? 

  

হ্যোুঁ। 
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আে েখনও বযবহ্োে েকেনচন? 

  

ইেো অ্কনেেণ িুপ েকে লথকে বেে, লেেন চেেু নয । 

  

লভকব লদখুন। বযোপোেেো ইম্পেবযোন্ট। 

  

েকেচে।  

  

েীভোকব? 

  

আেোকদে বোচ  কে এেবোে লিোে আকস। 

  

েকব? 

  

পোুঁি-েয  েোস আকে। 

  

েোেপে? 

  

জোনোেোে চগ্রে খুকে ঢুেবোে লিষ্টো েকে। েখন আচে গুচে িোেোই।  

  

বকে! েোে েোকয  গুচে লেকেচেে? 

  

হ্যোুঁ। েকব চসচেয োস চেেু হ্য চন। েোেণ গুচে লখকয  লস পোচেকয  যোয । 

  

পুচেকশ চেকপোেব েকেচেকেন? 

  

নো। 

  

লস েী? চেকপোেব েকেনচন লেন? 

  

চেেু িুচে যোয চন, লেোেেোও েকেচন। চেকপোেব েকে েী হ্কব? 
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লেোেেো উকন্ড  হ্কয চেে চে? 

  

লবোিহ্য  হ্কয চেে। জোনোেোে নীকি েকিে দোে চেে। েোিো অ্বচি েকিে লিোুঁেো লদখো 

লেকে। েোেপে আে চেে নো। 

  

চেকপোেব েেকে ভোে েেকেন। 

  

আেোে ভয  হ্কয চেে, পুচেশ জোনকে আেোে চেভেভোেেো বোকজয োপ্ত েেকব। 

  

েো েেোে েথো নয । লেোকে এসব অ্কেশকন লসেি চ কিকন্সে জনযই আকেয োস্ত্র েোকখ। 

চেভেভোেেো লেোথোয  থোকে? 

  

চদকনে লবেো আেেোচেকে িোচব চদকয  েোচখ। েোকে বোচেকশে পোকশ চনকয  শুই। 

  

লেন বেুন লেো! ও পো  োয  চে খুব লিোে- োেোে? 

  

েো আকে। েো েো  ো আেেো লেো এেেেোয  থোচে। এেেেোেো সবসেকয ই এেেু 

ইনচসচেকয ো ব। লদোেেো হ্কে। ওপে েেোয  েেেো ভয  লনই।  

  

আপচন চেভেভোকেে ইউজ েো হ্কে জোকনন? 

  

জোচন। নো জোনকে চে েোইকসন্স পোই? 

  

আজ সেোকে েখন ঘুে লথকে উকেকেন? 

  

হ্েোৎ এ িশ্ন লেন? 

  

দেেোে আকে। 

  

আেোে ইনকসোেচনয ো আকে। ঘুে হ্য  নো। 
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এেদেই হ্য  নো? 

  

েোকঝ েকিয এেেু আিেু। লেোনও চেে লনই। 

  

আপচন চে ঘুকেে ওষুি খোন? 

  

নো। ভয  পোই। 

  

লেন? 

  

আেোে েো ঘুকেে ওষুকিে ওভোেক োকজ েোেো যোন। 

  

েোেও চে ইনকসোেচনয ো চেে? 

  

নো। অ্ন্তে িচনে নয । এেেু লবচশ বয কস হ্োইপোেকেনশন লথকেই ঘুে ভোে হ্ে নো। 

  

েোকে নো ঘুচেকয  েী েকেন? 

  

চেচখ, পচ  । আকে লবহ্োেো বোজোেোে। এখন বোজোই নো। 

  

েী লেকখন আে পক  ন? 

  

 োকয চে চেচখ। লেোজনোেিো। আে আকবোে েোকবোে যো খুচশ। েকেে বই পচ  । 

  

েো হ্কে লেো আপনোে ঘকে সোেো েোেই আকেো জ্বকে? 

  

যেেণ লেখোপ  ো েচে েেেণ জ্বকে। েোেপে আকেো চনচবকয  িুপিোপ শুকয  থোচে। 

সোিোেণে েোে দুকেো নোেোদ শুই। 

  

েোে েোকেে েথো বেুন। 

  

েী বেব? 
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েোে েোকে আপচন ে’েোয  শুকে চেকয চেকেন? 

  

চেন্তু এসব েথো চজকজ্ঞস েেকেন লেন? 

  

েোেণ আকে। জরুচে েোেণ। 

  

েোে েোকে লদ  েো লথকে দুকেোে েকিয শুকয  পক  চেেোে। 

  

ে’েোয  ঘুে লথকে উকেকেন? 

  

ঘুেই লনই লেো ঘুে লথকে ওেো। 

  

েোকন চবেোনো লেক  কেন েখন? 

  

খুব লভোকে। লেোজই িোেকে-সোক   িোেকেে েকিয উকে পচ  । 

  

েোেপে েী েেকেন? 

  

আজ? আজও লেোজেোে েকেো লভোেকবেো উকে িোন েেেোে। েোেপে িো লখেোে।  

  

লবকেোনচন? 

  

নো লেো! 

  

আপচন েচনবিং ওয োে েকেন নো? 

  

নো। 

  

আপনোে লেো এেেো েোচ   আকে! 

  

হ্যোুঁ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীলষেন্দু মুল োপোধ্যোয়  । আল োয় ছোয়োয় ।  রহস্য স্মগ্র 

 82 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লে িোেোয ? 

  

ড্রোইভোে। 

  

আপচন িোেোন নো? 

  

িোেোই। েোকঝ েোকঝ। 

  

আজ সেোকে বোই িোন্স লবকেোনচন লেো েোচ   চনকয ? 

  

নো। 

  

ড্রোইভোে চে িচিশ ঘণ্টোে? 

  

হ্যোুঁ। লস েযোকেকজে ওপকে লেকজনোইন লিোকে থোকে।  

  

চেে আকে। 

  

েী হ্কয কে বেুন লেো। 

  

চেেোে চসিংঘোচনয ো খুন হ্কয কেন। 

  

 ইেো এেেু িুপ েকে লথকে বেে, লবশ হ্কয কে। লনোিংেো লেোে। 
  

েচবগুকেো লেো ওুঁে আুঁেো নয । 

  

েো লহ্োে নো। সব লজকনশুকনই লেো এেচজচবশন েকেচেে। সববচজৎ আেও লনোিংেো। েকব 

েখন হ্ে?  

  

আজ সেোে পোুঁিেোয । েয দোকন। 

  

ওঃ। 
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ওুঁে েচবগুকেোও লহ্োকেকেে ঘে লথকে িুচে হ্কয  লেকে।  

  

খুব ভোে হ্কয কে। 

  

শবে এেেু হ্োসে, েোেপে বেে, আপনোে লেকয েো চে বোচ  কে আকে? 

  

লেন থোেকব নো? 

  

েোেো লেোথোয ? 

  

দু’ জকনই অ্কনে লবেো অ্বচি ঘুকেোয । এই লেো উেে এেেু আকে। এখন লবোিহ্য  

েয কেকে।  োেব নোচে? 

  

নো থোে। 

  

লেচেকিোন লেকখ চদে শবে। 

  

ইেো েোখে এেেু লদচেকে। েোে ভ্রু লেোুঁিেোে। েুকখ দুচশ্চন্তো। খবেেো এেচদে চদকয  

ভোে। অ্নযচদে চদকয  ভোে চে? 

  

লেচেকিোকনে সোেকন চেেুেণ ঝুে হ্কয  বকস লথকে লস উকে লশোওয োে ঘকে এে। এখনও 

েোে চবেোনোেো লভোেো হ্য চন। েোে বোচ  কে চেন-িোেজন েোকজে লেোে। চেন্তু এ ঘকে 

েোেও িকবশোচিেোে লস লদয  নো। েোে েোেণ েোে লশোওয োে ঘকে নেদ েকয ে েে েোেো 

থোকে। েচব চবচিেই েোেো। আকে সববচজৎ েচব চবচি েেে নেদ েোেোয । লেোনও বযোঙ্ক 

লেে ব থোেে নো। লসইসব েোেো ঘকেই জকে আকে। আজেোে সববচজৎ চনয েেো পোেকেকে। 

েোেো আজেোে বযোকঙ্ক জেো হ্য  এবিং লেোেো েোেো ইনেোে েযোক্স চদকে হ্য । এই বযবস্থোেো 

ইেোে এেদে পেন্দ নয । এই চনকয  সববচজকেে সকঙ্গ েোে এেসেকয  েুেুে ঝে  ো 

হ্কয কে। চেন্তু সববচজৎ বকেকে, আে নয । যকথষ্ট লেোজেোে েকেচে। চদকনে পে চদন এই 

েযোক্স িোুঁচে এেচদন িেো প  কবই। 
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চেন্তু আকেে েোেোেো আে বযোকঙ্ক লিেে লদওয ো যোয  নো। যচে বুচ  ে েকেো েোেোেো আেকে 

থোকে ইেো। েোেো েো  োও েোে ইচন্দেো চবেোশ, চেষোন চবেোশ এবিং অ্কনে লশয োে লেনো 

আকে। আকে চবিে লসোনোদোনোও। লস ঘকেে বোে হ্কে ঘে েে েকে যোয । এ ঘকে বোচ  ে 

আে লেউই ব   এেেো লঢোকে নো। চেনকে েজবুে চেকেে আেেোচে, এেেো লসেি, 

এেেো খোে, এেেো েোইচেিং ল ি আে ঘকেে লেোকণ এেেো চেচভ লেোেোেুচে এই েোে 

চজচনস। ওয ো বকেোব এবিং লড্রচসিং লেচবে অ্বশয আকে। 

  

ঘকে একস বোচেকশে পোশ লথকে িথকেই চেভেভোেেো সেোকে লেে ইেো। 

  

আে েোেপেই েোথোয  বজ্রোঘোে। বচত্রশ লবোকেে েুেোে চেভেভোেেো লনই। 

  

লনই লেো লনই-ই। লেোথোও লনই। ইেো পোেকেে েকেো সববত্র খুুঁকজ লদখে। লেোথোও লনই। 

  

এ ঘকে লস েো  ো আে লেউ থোকে নো। বোচ  েো লবশ ব  । চেনো, চননো আে চবনু্টে আেোদো 

ঘে আকে। এ ঘেেোকে যেদূে সম্ভব লজেখোনো বোচনকয  লেকখকে লস।  

  

ইেো েোেো ভোেবোকস। লেন ভোেবোকস েোে লেোনও বযোখযো লনই। সুকখে চবষয  েোেো েোে 

অ্কনে আকে। সববচজৎ আজেোে েোেোপয সোে বযোপোকে খুব উদোসীন। চেচখয োকে লস 

সোদোেোেোভোকব থোকে, শুকনকে ইেো। েকদে খেি আে যৎসোেোনয হ্কেই েোে িকে যোয । 

একজকন্টে েোেিে েোেোেো লস লপকয  যোয , েেেোেোয  একস বযোঙ্ক লথকে েোেো লেোকে নো। 

সুেেোিং বযোকঙ্ক যো জেো হ্য  েোে সবেোে ওপকেই ইেোে িভুত্ব। জকয ন্ট অ্যোেোউন্ট লথকে 

ইকে েেকেই লস েোেো েুকে চনকে পোকে। সোবিোকনে েোে লনই েোই ইেো বযোকঙ্কে জকয ন্ট 

অ্যোেোউকন্টে েোেোে চসিংহ্ভোে সচেকয  লিকে েোে চনকজে আেোদো অ্যোেোউকন্ট। এে ওপে 

েকেকজে েোইকন যকথই পোয  লস। নো, েোেোে চদে লথকে ইেো লবশ সুকখ আকে। 

  

সুকখে অ্ভোব েোে অ্নয জোয েোয । 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীলষেন্দু মুল োপোধ্যোয়  । আল োয় ছোয়োয় ।  রহস্য স্মগ্র 

 85 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েোে বয স সোুঁইচত্রশ-আেচত্রশ। চেপচেকপ এবিং সুেেন শেীকে এখনও ভেো লযৌবন। 

সববচজকেে েোে লথকে লস লেোনওেোকেই লেেন েকনোকযোে পোয চন, পোয চন শেীকেে  োকে 

লেেন সো  োও। েোকদে বচনবনো হ্য চন েখনও। বেকেে পে বেে দুঃসহ্ এই অ্বচনবনো 

চনকয  লেকেকে েোকদে। বেকেে েকিয হ্য কেো সোে-আে েোসই েথো বন্ি থোেে। 

েোকঝেকিয েোেে েুেুে ঝে  ো। 

  

ইেো লসক্স চনকয  অ্চভকযোে েুেকে সববচজৎ বেে, লসক্সেো শেেেো আচশ ভোে েোনচসে 

বযোপোে, েুচ   ভোে শেীে। লেোনও পুরুষ লেোনও নোেীে েোকে চদকনে পে চদন অ্পেোচনে 

হ্কে থোেকে েোে িচে লসজুয োে আজব থোকে নো। লেোেোে িচেও আেোে লনই। 

  

েো হ্কে আচে েী েেব? 

  

সববচজৎ চনচববেোেভোকব বকেকে, অ্নয পুরুষ খুুঁকজ নোও। লেোেোকে বকেই চদচে, আেোে 

চদে লথকে বোিো আসকব নো। িোইকে চ কভোসব েকে চবকয ও েেকে পোকেো। যো লেোেোে 

খুচশ। 

  

চ কভোকসবে েথো েোকদে েকিয বোেবোে উেকেও লে জোকন লেন লশষ অ্বচি আইন আদোেে 

েেোে আগ্রহ্ েোেো লেউই লদখোয চন। সচেয েথো বেকে েী, সববচজৎ বো ইেোে লেোনও 

চদ্বেীয  েচহ্েো বো পুরুষ থোেকে হ্য কেো আগ্রহ্েো হ্ে। লসেেে ঘেনোও চেেু চেে নো। 

সুিোেয  লঘোষ আে েোকে জচ  কয  লয েেনোেো আকে লসেো লয এেদে বোকজ েথো লসেো 

অ্ন্তে ইেো লেো জোকন। সুিোেয  সববচজকেে বনু্ধ। খুব ভোে বনু্ধ। চেন্তু ইেোে সকঙ্গ েোে 

লসই সম্পেব লনই যোে সুবোকদ েোকে আে সুিোেয কে আদে আে ইভ বোনোকনো যোয । 

  

ইেোে লযৌবনেোেেো েরুভূচেে েকেো। হ্োকে িিুে েোেো, বোচ  , েোচ  , সম্পন্নেোে ে  োেচ  । 

েবু ওই এেেো জোয েোয  লস এে চবশুে নোেী। 

  

খুবই উষে চেে েোে জীবন যেচদন নো লিোেেো এে।  
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নো, শবেকে লস লেোকেই চেকথয বকেচন। এে েোকে লিোে একসচেে চেেই। এবিং লসচদন 

ইেো েোে িচনে ইনকসোেচনয োে েকিযও চবেে লয দু’-এে েোে ঘুকেোয  লসইেেেই 

ঘুচেকয  পক  চেে। এবিং ঘুে লথকে হ্েোৎ লজকে জোনোেোে বোইকে লেোেেোকে লদকখ লস 

গুচেও েকেচেে চেেই। এবিং আহ্ে লিোে পক   চেকয চেে জোনোেোে নীকি।  

  

বোচেেুেু শবেকে বোচনকয  বকেকে ইেো। লিোেেো পোেোয চন। লস জখে হ্োে চনকয  পক   

লেকেও েকয ে লসকেন্ড পে উকে দোুঁ  োয । ইেো েেেকণ ঘকেে ব   েোইে লজ্বকেকে এবিং 

লেোজন  োেবোে জনয িস্তুে হ্কে। 

  

লিোেেো বেে, চিজ! আেোে েথো শুনুন। 

  

ইেো চিকে জোনোেোে চদকে লিকয  হ্েবোে। ঘকেে চেে েোইকেে আকেোয  পচেষ্কোে লদখো 

যোকে লিোেকে। খুবই লিনো লিোে। 

  

ইেো অ্বোে হ্কয  বকে, েুচে! এে েোকে েুচে এখোকন লেন? আে এভোকব লেন? 

  

চিজ। আেোে চেেু েথো আকে। 

  

েথো! েোঝেোকে েুচে আেোে সকঙ্গ েথো বেকে একসে? েোও জোনোেোে চগ্রে লভকঙ? আচে 

লেোেোকে পচুেকশ লদব। 

  

লদখুন, আচে লেো পোেোইচন। পুচেকশ খবে চদন, আচে চেন্তু পোেোব নো। 
  

েো হ্কে এেেে েেকে লেন? েুচে চে পোেে? 

  

েোই হ্কব। চিজ লেে চে ইন। 

  

নো। এে েোকে লেোেোকে ঘকে ঢুেকে চদকে পোচে নো। আেোে েকন হ্কে লেোেোে েোথোে 

চেে লনই। আচে লেোেোকে পচুেকশও চদকে িোই নো। বোচ   যোও ল চভ ।  
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আচে চিকে যোওয োে জনয আচসচন। আচে একসচে আপনোে েোকে।  

  

েুচে লবোিহ্য  ড্রোে অ্যোচ ক্ট। নোচে েদ লখকয ে? 

  

ওসব নয । আপচন চেকথয সকন্দহ্ েেকেন। আই অ্যোে চিচ িং েোইে লহ্ে। লদখকেন লেো। 

েবু দোুঁচ  কয  আচে লেন? আেোে দেেোেেো জরুচে। 

  

লেোেোে েেেব ভোে নয । 

  

ভয  পোকবন নো। আচে শে অ্পেোি েেকেও আপনোে লেোনও েচে েখনও েেব নো। লস 

সোিযই আেোে লনই। 

  

আেো, এেেো েথো বকেো। েুচে চে চেনোকে চসচ উস েেকে একসচেকে? ঘে ভুে েকে 

আেোে ঘকে হ্োনো চদকয ে? 

  

নো েযো োে, চেনোে ঘে আচে চিচন। আচে আপনোে েোকেই একসচে।  

  

ল চভক ে বয স আেোশ লথকে চত্রকশে েকিয। লেোেো, েম্বো এবিং দোচ   লেোুঁকি সেোেন্ন এে 

ভোবুে লিহ্োেো। েোথোয  অ্চবনযি িুকেে ঝোচপ। েোে লিোখ দুকেো অ্স্বোভোচবে েোনো এবিং 

েোদেেোেয । চেকশোেী চেনো েোে অ্কনে বনু্ধকদে েকিয এই বয ি বনু্ধচেকে এেেু লবচশই 

পেন্দ েকে। লশোনো যোয , ল চভ  বোউনু্ডকে, চেন্তু লেেকে েোে বোচ  ে অ্বস্থো খুবই ভোে। 

েোে বোবো এেজন ইন্ডোচস্ট্রয োচেে। 

  

এেেু লদোকনোকেোকনো েেচেে ইেো। েকব লস সোহ্সী লেকয । বেে, লেোেোকে ঢুেকে চদকে 

পোচে। চেন্তু এেেো েথো েকন লেকখো। আেোে হ্োকে চেভেভোে থোেকব। লেোনওেেে 

লবিোে লদখকেই চেন্তু গুচে েেব। 

  

অ্যোচগ্র  েযো োে। 
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এ ঘে লথকে বোইকে যোওয োে পথ এেেু লঘোেোকনো। পযোকসকজ চেকয  েকব সদকে লযকে 

হ্কব। চেন্তু বোথরুকে এেেো জেোদোে আসোে সরু দেজো আকে। লসইকে খুকে চদে ইেো। 

  

ল চভ  ঘকে এে। 

  

েিোি বোুঁ হ্োেেো  োন হ্োকে লিকপ িকে লেকখচেে ল চভ ।  

  

ইেোে এেেু েোয ো হ্ে। লস ড্রয োে খুকে বযোন্ড এই  আে েুকেো লবে েকে বেে, েোচেকয  

নোও। 

  

ল চভ  েোথো লনক   বেে, েোেকব নো। চদ উল্ড ইজ নে লভচে চসচেয োস। 

  

েুচে লেো েোেো লযকে পোেকে ল চভ । 

  

আপনোে চেভেভোে আকে জোনকে সোবিোন হ্েোে। 

  

এভোকব লেউ আকস? েী এেন েথো যো েোঝেোকে বেকে হ্কব? 

  

হ্োসকে ল চভ কে লয েী সুন্দে লদখোয  েো েে েকে অ্বোে হ্ে ইেো। ল চভ  েোকেো, 

চেন্তু দোরুণ হ্যোন্ডসোে। বেে, আচে আপনোকে এেেু িেকে চদকেই লিকয চেেোে। 

  

লেন ল চভ ? 

  

আচে যো বেকে একসচে েো স্বোভোচবে পচেচস্থচেকে েোন্ডো েোথোয  বেো যোয  নো। ইে 

চেকেোয োেস সোে েযো কনস। 

  

বকেো েী? আচে লেো চেেুই বুঝকে পোেচে নো। 

  

চেভেভোে লেো আপনোে হ্োকেই আকে। িোইকে গুচে েকে লদকবন। চেন্তু আেোকে েথোেো 

বেকেই হ্কব। 
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বকে লিকেো ল চভ । 

  

আচে আপনোকে ভীষণ ভোেবোচস। 

  

এে অ্বোে ইেো েখনও হ্য চন। দু’বেে আকে েোে বয স চেে আে এেেু েে। েবু চহ্কসব 

েকেো ল চভ  েোে লিকয  েয -সোে বেকেে লেোে, চেনোে বনু্ধ। এেেেও হ্য  নোচে? 

  

লেকে যোকবন নো। এসব বযোপোকে চেেু েেোে থোকে নো। েোভ েোেস েোইে এ িো ।  

  

পোেে হ্কয ে? 

  

ল চভ  েোথো লনক   বেে, সেব অ্ি েযো কনস, ইকয স। চেন্তু আচে আপনোে জনয এে 

আেষবণ লবোি েচে, এে আপনোে েথো ভোচব লয আেোে চেেু েেোে থোকে নো। 

  

েুচে চেনোে বনু্ধ, েকন লেকখো। 

  

ল চভ  লেেচন সুন্দে লহ্কস বেে, েখনও ওে বয কিন্ড চেেোে নো। আচে ওে েোকে 

েৃেজ্ঞ। ওে বনু্ধকত্বে সূকত্রই লেো আপনোকে লদখেোে। 

  

ইেো েুকখ িচেবোদ েেকেও চভেকে চভেকে চে খুচশ হ্য চন? েিয চেচেকশ লস এখনও 

যুবেকদে েুগ্ধ েেকে পোকে? 

  

ইেো চেভেভোেেো ড্রয োকে লেকখ খুব যত্ন েকে ল চভক ে হ্োকে অ্যোচন্টকসপচেে েোেোে। 

েেস্থোন চসে েকে চদে। েোেপে বেে, অ্কনে পোেেোচে হ্কয কে। এবোে বোচ   যোও। 

  

আচে শুকনচেেোে, আপনোে ইনকসোেচনয ো আকে। 

  

আকেই লেো। 

  

আেোকে এেেো অ্নুেচে লদকবন? 
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েীকসে অ্নুেচে? 

  

আচে েোে বোকেোেো-এেেোয  িকে আসব। েোেপে আপনোে সকঙ্গ েে েেব বো বকস 

থোেব। যচদ আপচন পেন্দ নো েকেন েো হ্কে অ্নয েথো।  

  

লসেো হ্য  নো। 

  

লেন হ্য  নো? আপচন ইকে েেকেই হ্য । 

  

েোকে এেজন পুরুষকে… নো, নো। চেঃ! 

  

আপচন লেো সিংিোে লথকে বেকেন। চেন্তু ভোেবোসো চে ওসব েোকন? 

  

আচে লেো আে লেোেোে লিকে পচ  চন ল চভ ! 

  

চেে েথো। চেন্তু আপচন এেজন এেো চনেোহ্ীন সঙ্গীহ্ীন েোনুষ। আচে আপনোকে সঙ্গ 

চদকে আসব। এইেোত্র। 

  

আেোে লেকেকেকয েো ব   হ্কে। েোেো লেে পোকব।  

  

নো। আেেো সেেব হ্কে লেউ লেে পোকব নো। 

  

লেন পোেেোচে েেে ল চভ ? 

  

পোেে লেো পোেেোচেই েেকব, নোচে? 

  

েুচে বোচ   যোও। 

  

লদখুন ইেোকদবী, আচে ভোে ঘকেে লেকে। আেোে বোবো চবে েযোন। আচে এেজন 

লেোয োচেিোকয    োিোে, যচদও েখনও িযোেচেস েচেচন। আচে লনশো েচে নো। বোউনু্ডকে, 
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ইকয স। আেোে লভকস লব  োকে ভোে েোকে। আপনোে আকে আচে লেোনও েচহ্েোে লিকে 

পচ  চন। আই অ্যোে নে এ উওেযোনোইজোে। দয ো েকে আেোকে েম্পে ভোবকবন নো। 

  

চেে আকে। চেন্তু েুচে যো িোইে েোও হ্য  নো। 

  

আচে আজ যোচে। আপচন ভোবুন। 

  

েী ভোবব? 

  

জোে চথঙ্ক ইে ওভোে। 

  

েুচে আেোকে িোইে লেো? লসেো হ্য  নো। 

  

ওভোকব িোইচে নো। জোে েম্পোচন। অ্কনে সেয  চবশুে লিে শেীে-চনভবে হ্য  নো। 

লেকয কদে শেীে চনকয  সিংিোে থোকে। আচে লসেো িোই নো। আচে শুিু আসব, বকস থোেব, 

িকে যোব। 

  

শুিু এইেুেু? 

  

শুিু এইেুেু। 

  

আজ যোও। আেোকে খুব নোভবোস েকে চদকয ে। 

  

েথোেো লভকব লদখকবন? 

  

লদখব। 
  

েথো চদকেন? 

  

হ্যোুঁ। 
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েো হ্কে আচে েোে আসব। আিেোে চে নোইে। 

  

চেে আকে। 

  

ইেোকে জোনোেোে বোইকে এেেো আ  োে দোুঁ   েেোকনোে জনয এেেো লদয োে েুেকে হ্ে। 

েোকে আেোদো দেজো ইেযোচদ। জোনোেোয  েোেোকে হ্ে ভোেী পেদো। হ্যোুঁ, লস ল চভ কে 

িশ্রয  চদকয চেে। যো ল চভ  লিকয চেে েোে লিকয  আেও এেেু লবচশই। 

  

এই এেেো ঘেনোে েথো লেউ জোকন নো। জোনকেও লেউ েোকে চেেু বকেচন।  

  

েে দু’বেে িকে িোয  েোনো েিযেোকে ল চভ  একসকে। বকসই লথকেকে লবচশেভোে। ঘকেে 

চড্রে েোইে জ্বোচেকয  েোেো েে েকেকে। েখনও সখনও শেীকেে চেেনও। চেন্তু বযোপোেেো 

ইেোে েখনও ভোে েোকেচন। শেীকেে চেেকন বেোবে েোে চভেকে এেেো িচেকেোি লযন 

েোথো েুেে। আে আশ্চকযবে চবষয , এই সুপুরুষ ও শচিেোন যুবেচেে লিকে লস আজও 

পক  চন। ভোে েোকে নো, েো নয । চেন্তু েোে েকিয আকবে েোজ েকে নো। েখনও। 

উথোেপোথোে হ্য  নো বুে। 

  

েোে েোকেও ল চভ  একসচেে। চেেুেো উদ্ভ্রোন্ত চেে লস। 

  

লেোেোকে ওেেে লদখোকে লেন? 

  

আচে এেেু লেেকেস।  

  

লেন ল চভ ? 

  

আই েোন্ট লহ্ে ইউ। আপচন ওই িযোন্ডোেেোে জনয েষ্ট পোকেন। 

  

েো লেো পোচেই। লে লয এ েোজ েেকে পোকে। 

  

আপনোে হ্োজবযোন্ড নয  বেকেন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীলষেন্দু মুল োপোধ্যোয়  । আল োয় ছোয়োয় ।  রহস্য স্মগ্র 

 93 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সববচজৎ সব পোকে। েকব ওে পকে লেোেোে বো বোনু্টে েচব আুঁেো লেো সম্ভব নয । 

  

েো হ্কে লে হ্কে পোকে বকে আন্দোজ েকেন? 

  

বুঝকে পোেচে নো। 

  

এেেো েথো চজকজ্ঞস েেব? 

  

চনশ্চয ই। 

  

আপচন এেজন লপইন্টোেকে চবকয  েেকেন লেন? 

  

বোঃ লে, েোকে লদোষ েী? 

  

লদোকষে েথো নয । আপচন এেজন লপইন্টোেকেই লেন পেন্দ েেকেন? 

  

এেচন। 

  

আপচন চনকজ আুঁেকেন? 

  

লেন বকেো লেো? 

  

আপনোে েথোবোেবোয  েকন হ্য , আপচন েচব সম্পকেব জোকনন। 

  

েো জোচন। জোনব নো লেন? লপইন্টোকেে ঘে েকেচে লয! 

  

চনকজ েখনও আুঁকেনচন? 

  

এেেু আিেু লিষ্টো চে আে েচেচন? েকব হ্য চন। 

  

আপনোে েোকে লেো েোেজ েেে আকে। আেোে এেেো লিি েেকবন? 
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দূে! ওসব পোচে নো। 

  

জোে িোই। লদখোই যোে নো। 

  

ইেো েোেজ েেে চনকয  বসে। এেেো লিি েকেও লিেে লস। 

  

লদকখ ল চভ  বেে, েোই ে ! 

  

েী হ্ে? 

  

আপনোে হ্োে লেো খুব লসে। 

  

যোঃ, পোেে! 

  

আেো, আচে এেো লেকখ চদচে। 

  

েোকখো। েকব ওেো চেেু হ্য চন। 

  

ল চভ  েোে চেনকেে সেকয  লেকে। েোেপে শুকয কে ইেো। েোে ঘুে আকসচন। 

  

আে এখন চেভেভোেেো পোকে নো লস। 

  

চববশ হ্কয  লস চেেুেণ চবেোনোয  বকস েইে। েোে খুব িষ্ট েকন আকে চেভেভোে 

লেোজেোে েকেোই বোচেকশে পোকশ পোেো এেেো লেোে িোচেে চশকেে ওপে েোখো চেে। 

চবেোনোয  পোকে চেভেভোকেে লেেকেে েোকে েোই ওই িোচেকেে বযবস্থো। লসেো আকে, 

চেন্তু চজচনসেো লনই। 
  

েোথোেো েেে হ্কয  যোচেে েোে। 
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৪. চিঙ্গোরচিন্ে চরলপোেেেো 

অ্চিকস বকস চিঙ্গোেচিন্ট চেকপোেবেো েম্ভীে েুকখ লদখচেে শবে। লেোিেোকনো অ্যোচসেযোন্ট 

েোেু পোকশ দোুঁ  োকনো। 

  

আে ইউ চশকয োে েোেু? 

  

অ্যোবকেোচেউেচে। 

  

িস লিে েকেে? 

  

হ্যোুঁ সযোে। 

  

শবে চপেকন লহ্েোন চদকয  বকস বেে, লদন চদ েেচিকেশন চ কপন্স।  

  

হ্যোুঁ সযোে। 

  

লশোকনো, চেেোে সেেোেকে আেোকদে িোইচন্ডিংসেো এখনই জোনোকনোে দেেোে লনই। 

  

চেে আকে সযোে। 

  

আচে আজই এেবোে লদওঘে যোচে। েোে চিেব। লিকনে এেেো চেচেে অ্যোকেঞ্জ েকেো। 

লয-কেোনও লিন। 

  

লনো িবকেে সযোে। 

  

েোেু িকে যোওয োে পে শবে অ্কনেেণ চসচেিং-এে চদকে লিকয  েইে। েোেপে উেে। 

লদওঘে। 
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লভোেকবেো জচশচ কে লনকে এেেো অ্কেো চেেশো িকে লসোজো চেচখয োয  হ্োচজে হ্কয  লেে 

শবে।  

  

লেোেোে নোে বোন্টো? 

  

চজ হুজুে। 

  

েেচদন এখোকন েোজ েেে? 

  

িোে-পোুঁি বচেষ হ্কব। 

  

বোন্টো, লেোেোে েোকে েকয েেো চজচনস জোনকে িোই।  

  

বেুন। 

  

এই িকেোেো লদকখো, চিনকে পোকেো? 

  

চজ। 

  

এ লেোেেো লে? 

  

নোে লেো েোেুে লনই। 

  

েেচদন হ্ে আসকে এখোকন? 

  

েচেব লদো-চেন সোে হ্কব। 

  

একস েী েকে? 

  

েুে েোেুে লনচহ্ বোবু। আকস, িকে যোয । 

  

েেচদন থোকে? 
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েহ্েো লনচহ্। আকে িেো যোেো। লদো চেন িোে ঘণ্টো েহ্েো হ্যোয ।  

  

ওকদে েী েথো হ্য  জোকনো? 

  

লনচহ্ হুজুে। 

  

েখনও চেেু েোকন আকসচন? 

  

েোেুে লহ্োেো বোবুকস পয সো েেো হ্যোয । 

  

লদকখে েখনও? 

  

লনচহ্ হুজুে। বযোঙ্ক েো লযো েোেজ হ্যোয  নো, লিে? 

  

হ্যোুঁ, হ্যোুঁ, লিে। 

  

ওচহ্ লেেো হ্যোয । 

  

েে েোেোে লিে জোকনো? 

  

লনচহ্ হুজুে। এে লদো দকি লদখো। 

  

লেোেেো ঘনঘন আকস? 

  

লদো-চেন েোচহ্নো বোদ বোদ। 

  

আচে লয পুচেকশে লেোে েো েুচে জোকনো? 

  

লনচহ্ হুজুে। 

  

আচে বোচ  েো এেেু সোিব েেকে িোই। 
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বোন্টো েোথো লনক   েকে, হুেুে লনচহ্ হুজুে। 

  

শবে েোয োভেো লিোকখ বোন্টোে চদকে এেেু েোেোে। বোন্টো লবশ বেবোন, েম্বো িও  ো েোনুষ। 

আক   চদকঘ শবকেে  বে। 

  

শবে ঘচ   লদখে। েোকে আজকেে েুিোন বো চ েোক্স এক্সকিস িকে চিকে লযকে হ্কব। 

থোনোয  চেকয  সোিব ওয োকেন্ট বো লসপোই আনোে সেয  লনই। অ্েেযো–  

  

শবে এে পো বোন্টোে চদকে একেোে। েোে  োন হ্োেেো চবদুযকদ্বকে এেেো িপোকেে েকেো 

লনকে এে বোন্টোে েোথোয । এেেো শব্দও নো েকে বোন্টো েুচেকয  প  ে েোচেকে। সিংজ্ঞোহ্ীন। 
  

চবশোে বোচ  ে চপেন চদেেোয  এেেো ব   ঘে হ্ে সববচজকেে েুচ কয ো। এেেু অ্কেোেোকেো। 

এেচদকে  োই েেো নেুন েযোনভোস। অ্কনে সমূ্পণব ও অ্সমূ্পণব েচব িোেচদকে ে  োকনো। 

এেিোকে এেেো লেচবে। েোে ড্রয োেগুকেো খুুঁকজ লদখে শবে। অ্জস্র লিি আুঁেো েোেজ 

পোওয ো লেে। লবচশেভোেই েোনুকষে েুখ। 

  

এেদে েেোে ড্রয োকে এেেো েযোচনেো এনকভেকপে েকিয এেেো লিি পোওয ো লেে অ্জস্র 

েোেকজে েকিয। লসেো পকেেস্থ েেে লস। েোেপে সন্তপবকণ লবচেকয  এে। 

  

বোইকে েোে ভো  ো-েেো অ্কেোচেেশো অ্কপেো েেচেে। লস উকে প  ে। 

  

.  

  

আপচন ল চভ ? 

  

হ্যোুঁ। 

  

আপনোে বোবোে নোে জন  োচে? 

  

হ্যোুঁ। 
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উচন েী েকেন? 

  

এেজন ইন্ডোচস্ট্রয োচেে। 

  

েীকসে ইন্ডোচস্ট্র? 

  

লেচশন পোেবস। 

  

চবে েযোন? 

  

হ্যোুঁ। 

  

আপচন েেচদন েেেোেোয  আকেন? 

  

পোুঁি- ে বেে।  

  

এখোকন েী েকেন? 

  

চিেযোন্স জোনবোচেে। 

  

েোকস েে লেোজেোে হ্য ? 

  

চেেু চেে লনই। দু’-চেন হ্োজোে হ্কব। 

  

এই িযোেেোে ভো  ো েে? 

  

দু’ হ্োজোে। 

  

েীভোকব এে েোেো ভো  ো লদন? 

  

চদই। 
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বোে হ্োউ? 

  

েযোকনজ েচে। 

  

চেনোে সকঙ্গ আপনোে সম্পেব েী? 

  

উই আে লিন্ডস। 

  

ইচন্টকেে? 

  

সেব অ্ি। 

  

আে ইউ ইন েোভ? 

  

লে চব। 

  

ল চভ , লিকে প  ো অ্পেোি নয । বেুন। 

  

সচেয েথো বেকে েী, আেেো বনু্ধ। েোে লবচশ চেেু নয । 

  

ল চভ , আপচন চেনোে বোবোকে লিকনন? 

  

নো। লনভোে লেে চহ্ে। 

  

লনভোে? 

  

হ্যোুঁ। 

  

েথোেো চবশ্বোস েেকে বকেন? 

  

নয  লেন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীলষেন্দু মুল োপোধ্যোয়  । আল োয় ছোয়োয় ।  রহস্য স্মগ্র 

 101 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েথোেো সচেয নয  বকে। 

  

ল চভ  িুপ েকে থোকে। 

  

আপচন েেচদকনে ড্রোে অ্যোচ ক্ট? 

  

ড্রোে! আই লনভোে— 

  

আই লনো এ ড্রোে অ্যোচ ক্ট লহ্োকয ন আই চস ওয োন। 

  

ল চভ  েোুঁি ঝোুঁেোে। চেেু বেে নো। 

  

েেচদকনে লনশো? 

  

িোে-পোুঁি বেে হ্কব। 

  

েোউন সুেোে? 

  

আই ওয োজ অ্ন হ্যোশ। চেকসন্টচে েোউন সুেোে। ইকয স। 

  

েোেো লে লদয ? সববচজৎ সেেোে? 

  

চহ্ হ্যোজ েোচন। 

  

লসেো েথো নয । েোেোেো উচন এেচন লদন নো। 

  

আচে চেেু সোচভবস চদই। 

  

লসেো জোচন। হ্োউ চ   ইউ লেে এ েন্টযোক্ট উইথ চহ্ে? 

  

চেনোে েোকে শুকনচেেোে ওে বোবো িোকস্ট্রকে  অ্যোন্ড আনহ্যোচপ। চেচখয োয  থোকেন। 
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এেচদন ওখোকন চেকয  হ্োচজে হ্কেন? 

  

হ্যোুঁ। 

  

েোেপে? 

  

আেোকদে অ্কনে েথো হ্ে। 

  

েী েথো? 

  

অ্যোবোউে চহ্জ িযোচেচে। চহ্জ ওয োইি অ্যোন্ড চিকেন। 

  

েী েথো? 

  

সব চ কেেকস েকন লনই। েকব— 

  

েকব— 

  

উচন ওুঁে ওয োইিকে খুব ঘৃণো েকেন। 

  

েোকে েী? 

  

উচন আেোকে এেেো েোজ চদকয চেকেন। েু চসচ উস চহ্জ ওয োইি। 

  

চেন্তু লেন? 

  

েু লেে হ্োে লিচেচে পোেহ্যোপস। 

  

আপচন েোই েেকেন? 

  

হ্যোুঁ, ইে ওয োজ এ চবে ড্রোেোচেে। 
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ওয োজ ইে ইচজ? 

  

লেোে অ্ে লেস। লেকয েো েিযবয কস এেেু অ্যো কভঞ্চোেোস হ্কয  যোয । চবকশষ েকে যোেো 

লসক্স েোভব । 

  

সচেয েথো বেকেন? 

  

আই হ্যোভ নোচথিং েু েুজ। 

  

েচবগুকেো উচন েকব আুঁেকে শুরু েকেন? 

  

েো জোচন নো। 

  

এই লিিেো লদখুন। এেো েোে েুখ? 

  

বোনু্ট চসিং-এে।  

  

বোনু্টে েচব লেো উচন েেনো লথকে আুঁকেনচন? 

  

নো। আই সোিোকয   দো িকেোগ্রোি। 

  

আপচনই ওে ইনিেবোে েো হ্কে? 

  

ইে ওয োজ এ জব েু চে। জোে এ জব। 

  

এখন বেুন, ইেোকদবীে সকঙ্গ আপনোে েেেো ঘচনষ্ঠেো? 

  

অ্কনেেোই। 

  

চেচন চে আপনোে লিকে পক  কেন? 

  

চেে েো বেো যোয  নো। 
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আপচন? 

  

আই েোইে হ্োে। 

  

লসক্স? 

  

ইকয স। অ্কেশনোচে। চশ হ্যোজ লিজুচ স। 

  

েো-কেকয  দু’জকনে সকঙ্গই? 

  

নো। চেনোকে আচে েোি েচেচন। 

  

লেন, আপনোে চে সিংিোে আকে? 

  

েো নয । েকব সববচজৎ সেেোে ওেো সহ্য েেকেন নো। 

  

েচবগুকেো আপচন লদকখকেন? 

  

হ্যোুঁ। 

  

এেেো পচেবোেকে ওেেে এক্সকপোজ েেো চে চেে? 

  

ল চভ  লিে েোুঁি ঝোুঁচেকয  বকে, সযোে, আচে েোেও েেোে েোচজবয োন নই। আেোে েোেোে 

দেেোে। আচে েোজ েকেচে। 

  

আপনোে বোবো জন  োচে আসকে েী েকেন? 

  

বেেোে লেো— 

  

ওেো চেকথয েথো। 
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বোবো িকিসে। নোউ চেেোয ো ব। 

  

আপচন  োিোে? 

  

পোশ েচেচন। েকব লিোথব ইয োে অ্বচি পক  চে। 

  

সববচজৎ সেেোে েে েোেো এ পযবন্ত চদকয কেন আপনোকে? 

  

চহ্কসব লনই। থোচেব-িচেব থোউজযোন্ড হ্কব। 

  

হ্োউ দো লপকেন্ট ওয োজ লে ? 

  

উচন লিে চদকেন, আচে েেেোেোয  একস ভোচঙকয  চনেোে। 

  

এবোে এেেো গুরুেে িশ্ন। 

  

জোচন। ইউ আে লহ্োচেিং ইন। 

  

েো বোকেে চদন সেোকে লেোথোয  চেকেন? 

  

নে অ্ন চদ িে। 

  

লদন ইউ আে লেচেিং দযোে ইউ আে নে চেচে? 

  

ইি ইে সুযেস ইউ সযোে। 

  

েখনও চেভেভোে বযবহ্োে েকেকেন? 

  

নো। লিোকখই লদচখচন। 

  

চেে লেো? 
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ল চভ  হ্োসে। চেেু বেে নো।  

  

েচবগুকেো লহ্োকেে রুে লথকে েীভোকব িুচে যোয ? 

  

আপচন লেো জোকনন। 

  

েবু শুচন। 

  

আচে এেজন লবয োেোকে চেেু বেচশশ চদকয  বচে চসিংঘোচনয ো েয দোকন চবপকদ পক  কেন। 

খবেেো লযন ওে লেোেকদে লদওয ো হ্য । 

  

েোেপে? 

  

ওেো েচ  ঘচ   লবচেকয  যোওয োে পে আচে লহ্োকেকে ঢুচে।  

  

ঢুেকে চদে? 

  

লেন লদকব নো? আচে দু’চদন ওই লহ্োকেকে চেেোে লয। 

  

েোই ে । েোেপে? 

  

েচবগুকেো আেোে ঘকে িোন্সিোে েকে চদই। 

  

েোেপে? 

  

পেচদন সববচজৎ সেেোে একস পযোে েকে চনকয  যোন। 

  

েচবগুকেো এখন লেোথোয ? 

  

জোচন নো। উচন বকেনচন। অ্যোে আই আন্ডোে অ্যোকেে? 

  

এখনও নয । চেন্তু আে এেেো েথো। 
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বেুন। 

  

চেেোচ বিং দো েো বোে উইপন। 

  

ইচজ। আই লেোে হ্োে চেভেভোে দযোে েচনবিং। 

  

আবোে জোয েোেকেো চেকিস েকেকেন চে? 

  

ল চভ  েোথো নো  ে, নো। ওেো আে লদচখচন। 

  

বেকে িোন ওেো সববচজকেে েোকেই আকে? 

  

থোেকে পোকে। 

  

এই অ্পোকেশনেোে জনয েে েোেো লপকেন? 

  

লেন থোউজযোন্ড অ্যোন্ড এক্সকপচন্ডিোেস। 

  

শুনুন ল চভ , খুন েেোে েকেো এচেকেন্ট সববচজকেে েকিয লনই। হু চ   ইে? 

  

আচে জোচন নো সযোে। আই অ্যোে জোে এ েুে। 

  

ইউ আে অ্যোেকসসচে েু এ েো বোে। 

  

ল চভ  েোুঁি ঝোুঁেোে, আই অ্যোে ইন েোই েোে লেজ অ্ি অ্যোচ েশন। আই শযোে নে 

চেভ লভচে েিং। লেো অ্যোকহ্  অ্যোন্ড হ্যোিং চে। 
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৫. ল োরলব  শুলন 

ল োেকবে শুকন দুপুকে যখন দেজো খুেে েোকজে লেোে েোিবী, েখন লস যোকে লদখে 

েোকে চিনকে পোেে নো। 

  

েোকে িোই? 

  

ইেো লনই? 

  

ওঃ, বউচদ। নো, উচন েোকেবচেিং-এ লেকেন। 

  

ও।  

  

আপচন লে? 

  

আেোে নোে বরুণ দোস। আচে ইেোে লজেেুকেো দোদো।  

  

ও। বসুন েো হ্কে। বউচদ একস যোকবন। 

  

অ্কনে দুে লথকে আসচে। এেেু েচি খোওয োকব? 

  

হ্যোুঁ, বসুন। 

  

দোচ   লেোুঁি ও েোকেো িশেো পেো লেোেেো বসে। েোিবী েোন্নোঘকেে চদকে িকে যোওয োেোত্র 

লেোেেো লব  োকেে েকেো উকে প  ে। দ্রুে পোকয  ইেোে ঘকেে সোেকন হ্োচজে হ্কয  এেেো 

িোচব লবে েকে দেজোেো খুকে লিেে। েোত্র দশ লসকেকন্ডে েকিয লবচেকয  এে লস। দেজোে 

অ্কেোকেচেে েে বন্ধ হ্কয  লেে। 

  

লেোেেো েম্বো পোকয  লবচেকয  অ্কপেেোণ এেেো েযোচক্সকে উকে প  ে। 
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এেেু বোকদ িো চনকয  একস েোিবী লদখে, লেোেেো হ্োওয ো।  

  

ইেো চিেে আেও ঘন্টোখোকনে বোকদ। 

  

ও বউচদ, লিোেোকিো   চেনো জোচন নো। এেেো লেোে একসচেে। লেোেোে নোচে দোদো হ্য । 

বরুণ দোস, লিকনো? 

  

ইেো ভ্রু েুুঁিকে বেে, বরুণ দোস! যোঃ, জকন্ম ও নোে শুচনচন। েীেেে লিহ্োেো? 

  

লবশ েম্বো, দোচ   লেোুঁি আকে, েোকেো িশেো। 

  

ইেো শচঙ্কে হ্কয  বেে, েী িোইচেে? 

  

েচি লখকে িোইে। েচি একন লদচখ লেোেেো লনই। 

  

সববনোশ! চেেু চনকয  যোয চন লেো। 

  

নো। সকন্দহ্ হ্ওয োয  সব ভোে েকে লদকখচে। চেেু চনকয কে বকে লেো েকন হ্কে নো। 

  

িে েকে লেন লয লেোকেে েথো চবশ্বোস েচেস! যোকে চিচনস নো, েোকে েখনও বসকে 

চদচব নো আচে নো থোেকে। 

  

ইেো চনকজে ঘকেে দেজো খুেে। েোপ   েো  কে েো  কেই হ্েোৎ লিোখেো চেকয  প  ে 

চবেোনোয । বোচেকশে পোকশ িোচেে চশকেে ওপে চেভেভোেেো শোন্তভোকব শুকয  আকে। 

  

ইেো চহ্ে হ্কয  লেে। লে একসচেে ঘকে? েীভোকব এে? 

  

শবে এে আেও দু ঘণ্টো বোকদ। 

  

আপনোে চেভেভোেেো লেোথোয ? 
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আেোে েোকেই আকে। 

  

লেে চে চস ইে। 

  

লেন বেুন লেো! 

  

ইেোকদবী, আপনোে চেভেভোেেো চসিংঘোচনয োকে খুন েেোে েোকজ বযবহৃে হ্কয  থোেকে 

পোকে। সুেেোিং বোিো লদকবন নো। 

  

চেে আকে, চদচে। চেন্তু ওেো বোকজয োপ্ত েেকবন নো। 

  

আেোে পকে েথো লদওয ো সম্ভব নয । চেন্তু চেভেভোেেো লয চেেুেকণে জনয আপনোে 

েোকে চেে নো লসেো আপচন আেোকে জোনোকে পোেকেন।  

  

ইেো দোুঁে চদকয  লেোুঁে লিকপ িকে বেে, ভকয  জোনোইচন।  

  

শুনুন, ওেো হ্োে চদকয  িেকবন নো। এেেো রুেোে বো ঝো  ন চদকয  িকে চনকয  আসুন। যচদও 

জোচন, চিঙ্গোেচিন্ট পোওয ো যোকব নো। 

  

ইেো চনকয  এে রুেোকে েকেই। 

  

শবে লসেো এেেো িোচেকেে েযোচে বযোকে ভকে বেে, েখন লে এেো চদকয  লেে? 

  

আেোে েোকজে লেোে বেকে বরুণ দোস নোকে লে এেজন একস আেোে দোদো বকে পচেিয  

চদকয  েচি লখকে িোয । 

  

েীেেে লিহ্োেো? 

  

েম্বো। দোচ   লেোুঁি আে েোকেো িশেো চেে। 

  

বোঃ, একেবোকে েহ্সয উপনযোস। লস চেভেভোেেো েীভোকব লেকখ যোয ?  
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আেোে ঘকে। 

  

ঘকে? ঘে লেো েোেো লদওয ো থোকে শুকনচে। 

  

হ্যোুঁ। বুঝকে পোেচে নো। লস ঘকে ঢুকেচেে চনশ্চয ই। 

  

এেেো েথো। 

  

বেুন। 

  

চেেোচ বিং ল চভ । আপনোে সকঙ্গ েোে েী সম্পেব? 

  

েী আবোে! চেেু নয । 

  

েুচেকয  েোভ লনই। 

  

সুন্দেী ইেো হ্েোৎ েেেকে েোে হ্কয  লেে েজ্জোয । েোথো চনিু েকে বেে, ল চভ  ওয োজ 

পোেচসকসন্ট। 

  

অ্যোন্ড ইউ জোে সোকেন্ডোে ? 

  

হ্যোুঁ। 

  

আপচন চে জোকনন ও ড্রোে অ্যোচ ক্ট? 

  

িথে িথে সকন্দহ্ হ্কয চেে। 

  

চেভেভোেেো িুচে যোওয োে পে পুচেশকে জোনোনচন লেন? 

  

ভয  লপকয চেেোে। 
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েীকসে ভয ? 

  

জোচন নো। 

  

জোকনন। চেভেভোেেো লয ল চভ  িুচে েকেচেে এেো বুঝকে লপকেই চেকপোেব েকেনচন। 

পোকে পুচেশ ল চভ কে িকে এবিং িযোন্ডোেেো িেোশ হ্কয  পক  । চেে চেনো! 

  

হ্যোুঁ। 

  

চেে আকে। আপচন ল চভ কে েেখোচন ভোেবোকসন? 

  

এেো চেে ওেেে বযোপোে নয । ল চভ  লজোে েকেই চেকেশোনেো তেচে েকেকে। 

  

আে আপচন িশ্রয  চদকয কেন? 

  

আচে েোকে ঘুকেোকে পোচে নো, আপনোকে বকেচে লেো। ল চভ  ওই সেকয  আেোকে সঙ্গ 

চদে। 

  

লেোজ? 

  

িোয ই। সপ্তোকহ্ িোে-পোুঁি চদন। 

  

ল চভ কে সকন্দহ্ হ্ে নো? 

  

সকন্দহ্! েীকসে সকন্দহ্? 

  

ওে লেোনও আেকেচেয ে লেোচেভ আকে চেনো। 

  

ওে লেোনও লেোচেভ বুঝেোে নো। ও পোেকেে েকেো আেোকে ভোেবোসে।  

  

িেৎেোে। 
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ল চভ  চে চেেু েকেকে? চিজ, বেুন। 

  

জোচন নো। ইনকভচেকেশন িেকে। লদখো যোে।  
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৬. দরজো  লু  স্বেচজৎ লদ   

দেজো খুকে সববচজৎ লদখে, ল চভ । 

  

েী িোও ল চভ ? 

  

ল চভ  হ্োসে, জোে েু চস ইউ। 

  

এখোকন একস ভুে েকেে। েখনও একসো নো। িকে যোও। 

  

চেেোে সেেোে, আচে বোুঁিকে িোই। 

  

েোে েোকন? 

  

আচে ড্রোে েো  কে িোই। এেেো চক্লচনকে ভেচে হ্ব। আই চন  েোচন।  

  

লেোেোে লেো েোেোে অ্ভোব হ্ওয োে েথো নয  ল চভ । যকথষ্ট চদকয চে। 

  

চেে েথো। আে হ্য কেো চবজকনস েোেব-এ আসব নো আপনোে সকঙ্গ। চিজ, লহ্ে চে। 

  

েে িোও? 

  

পঞ্চোশ হ্োজোে। 

  

েোই ে । এ লেো অ্কনে েোেো। 

  

নো চেেোে সেেোে, এেো অ্কনে েোেো নয । চক্লচনকেে খেি অ্কনে। এেজন েৃেিোয  

েোনুষকে বোুঁিকে সোহ্োযয েরুন। 

  

েুচে ভোচবকয  েুেকে। লেোেোে িোচহ্দোে লশষ লনই।  
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আে আসব নো। েথো চদচে। 

  

ড্রোে অ্যোচ ক্টকদে েথোে দোেও থোকে নো। 

  

এবোে লদখুন। লশষ বোে। 

  

আচে জোচন েোেোেো েুচে ড্রোকেে চপেকনই ও  োকব। েোেপে আবোে িোইকে আসকব। েুচে 

চে িযোেকেে েেে আেোকে? 

  

নো। িযোেকেে লেন হ্কব?  

  

ল চভ , আেোে েন ভোে লনই। চসিংঘোচনয ো খুন হ্ওয োয  আেোে ঝোকেেো লবক  কে। পুচেশ 

আেোকে সকন্দহ্ েেকে। লে লয েোণ্ডেো েেে লে জোকন। 

  

লেোনও েোেোে হ্কব। 

  

েোেোে হ্কে লেো হ্েই। চেন্তু সব এেন েোেেোেীয ভোকব হ্কব লেন বুঝকে পোেচে নো। 

যোই লহ্োে, আেোে েোথো এখন খুব েেে। চেভ চে অ্যোকেোন। 

  

জোে এেেো লিকে এেেো সই। েোে লবচশ লেো চেেু নো। 

  

ওঃ ল চভ । 

  

চিজ সযোে। 

  

চেে আকে, েুচে চক্লচনকেে চেেোনো দোও, আই উইে লেে চদ লপকেন্ট লদয োে। 

  

লেন, আেোকে চবশ্বোস হ্কে নো? 

  

নো ল চভ , লেোেোকে চবশ্বোস েেোে েোেণ লনই। 
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এেচদন লেো চবশ্বোস েকেচেকেন। 

  

নো, েচেচন। ইউ চ   এ জব িে চে। অ্যোন্ড দযোে ইজ দযোে।  

  

ল চভ  এেেু হ্োসে। লসই সুন্দে হ্োচস। েোেপে জোেোে েেো লথকে এেেো িপোে লবে 

েকে বেে, েোইে চদ লিে ইউ বোেো ব। 

  

ওেো েী হ্কে ল চভ ? 

  

ইেস এ লশো- োউন। েোইে ইে। 

  

সববচজৎ এে পো চপচেকয  লেে। েোেপে বেে, ল চভ , আেোে সকন্দহ্ হ্য , চসিংঘোচনয োকে 

লেকেে েুচেই। লেন লেকেে? চহ্কেে আিংচেে জনয? 

  

লসেো আেোে বযোপোে। আই ওয োকন্ট  চহ্ে ল  । নোউ আই ওয োন্ট ইউ ল  । 

  

লেন ল চভ ? 

  

ইউ আে েোসেযোেস।  োউনেোইে েোসেযোেস। চদ লহ্োে চসচভেোইজ  ওয োল্ডব ইজ িুে 

অ্ি েোসেযোেস। েোইে চদ লিে। 

  

ল চভ , বো  োবোচ   লেোকেো নো। েুচে জোকনো, আচে লেোেোকে অ্কনে েোেো চদকয চে। এে 

েোেো লেউ লেোেোকে েখনও লদয চন। 

  

ইকয স, আপনোে লনোিংেো ঘোুঁেোে েোকজে জনয েোেো চদকয কেন। আচে লনশো েচে বকে েোেো 

চনকে বোিয হ্কয চে। েোকে েী? নোউ আই ওয োন্ট েু এন্ড চদ চেকেশন। েোইে চদ লিে, ইে 

উইে চব চদ িোইনোে লপকেন্ট। লদয োে উইে চব লনো লেোে ল চভ  অ্যোন্ড লনো লেোে নোচথিং। 

  

লবশ, চদচে, চেন্তু েযোেোচন্ট েী? 

  

লনো েযোেোচন্ট। শুিু েুকখে েথো। 
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সববচজৎ চেকয  সুেকেসেো খুেে। এবিং চেভেভোেেো েুকে চনকয  ঘুকে দোুঁ  োে, নোউ লেে 

আউে। 

  

ল চভ  চেভেভোেেো েোচেকেযে লিোকখ লদখে। এেেু লহ্কস বেে, িোচয িং েু লিয োে চে? 

ইউ বোেো ব–  

  

সববচজৎ লেোনও সেয  লপে নো। চিেোে চেপকে পোেে। চেন্তু আঙুে ব   অ্বশ। চিেোবোকঘে 

েচেকে ল চভ  একস েোে ওপে প  ে। পেপে দু’বোে িপোেেো িোেোে ল চভ । 

  

দুকেো লহ্ুঁিচে লেোেোে শব্দ েকে লেকঝকে পক   লেে সববচজৎ। েোেপে েোে শেীে িেেোকে 

েোেে আহ্ে সোকপে েকেো। 

  

ল চভ  ভ্রুকেপ েেে নো। লস সুেকেস খুকে েুুঁক   লিকে চদকে েোেে েোপ  কিোপ  । 

েেো লথকে এে বোচন্ডে লনোে লপকয  পকেকে পুকে লিেে লস। লেচবকেে ওপে লথকে 

েোচনবযোেেোও চনে। 
  

েোেপে দেজো খুেে। 

  

গু  েচনবিং ল চভ । 

  

ল চভ  এেেু চপচেকয  লেে। েোকে িোক্কো চদকয  সচেকয  দু’জন চসপোই ঘকে ঢুকে প  ে। 

আহ্ে সববচজকেে লদহ্েো েুকে চনকয  লবচেকয  লেে েোেো।  

  

ল চভ  লিুঁিোে, ইউ েোসেযোে! বোেো ব! েী েেকে পোকেো লেোেেো আেোে চেেুই েেকে 

পোকেো নো। হ্যোিং চে, শুে চে, চেপ চে ইন লজে, চেেুই যোয  আকস নো। আই অ্যোে চবয ন্ড 

এভচেচথিং। চবয ন্ড এভচেচথিং… 

  

শবে েরুণ লিোকখ লিকয  েইে। 
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ল চভ  চিৎেোে েেকে েোেে, আই লহ্ে ইউ! আই লহ্ে ইউ অ্ে। লেো েু লহ্ে বোেো বস। 

দুচনয ো লেোিোয  যোে। আচে লেোেোকদে চসচভেোইকজশকনে েুকখ লপেোপ েচে… 

  

চিৎেোে েেকে েেকে ক্লোন্ত অ্বসন্ন ল চভ  িীকে িীকে এেেো লিয োকে বকস প  ে। 

েোেপে দু হ্োে েুখ লঢকে েোুঁদকে েোেে। 

  

শবে পোথকেে েূচেবে েকেো দোুঁচ  কয  লিকয  থোেে শুিু। 
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