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আিো  দসযু 
  

চশর এিটযিশরো গোঢ় নীল রশের মমঘ মদশে নী আনশে মচেঁকচশ ় উঠল। হোততোকল কদশ ় 

িলশত লোগল, ওই দুোশেো, ওই দুোশেো, সকতুিোশরর মমঘ! আকম কিন্তু আশগ 

  

মদশেকি! ওই মমঘটো আমোর! 

  

রো িশস আশি িকপশট। মমঘটো মসও মদশেশি। রো মসকদশিই তোকিশ ় কিল। গত চোর-পোেঁচ 

কদন মিোনও মমশঘর কচহ্নই মদেো  ো ়কন। এই নীল রশের মমঘটো মিোথো মথশি এল মি 

জোশন। 

  

নী কজশগুস িরল, রো-কদ, আকম কি এই মমঘটো ় স্নোন িরশত পোকর? িড্ড ইশে িরশি! 

  

রো িলল, আেো িশরো। কিন্তু মসকদনিোর মতন আমোশদর সশগ লযশিোচযকর মেলশত পোরশি 

নো। আমরো পোেঁচ পরো-মযহূশতের মিক  েরচ িরশত পোরি নো। 

  

রো রশিশটর মযে মঘোরোল। 

  

রো-এর পযশরো নোম রোভী। সিোই রো িশল ডোশি। ম মন নী-এর নোম নীলোঞ্জননো। তোর 

িশলশজর িন্ধযরো িশল নীলো, িোকড়শত ডোিনোম শুধ্য নী। নী-এর িশ ়স মচোদ, এেন স্কযল 

ম ষ হশ ়  ো ় দ  িির িশ ়শস, িশলশজও নী-র আর মোত্র এিিির িোকি। 

  

নী সোেঁতোশরর মপো োি পশর ততকর হশ ় দরজোর িোশি দোেঁড়োল। রো িলল, দোেঁড়োও, আশগ 

ভোশলো িশর মদশে কনই। 

  

রো রশিটটো কনশ ় মমঘটোর চোরপো  এিিোর ঘযশর এল। মস মদশে কনশত চো ়, এটো সকতুই 

মমঘ নো অকলিো। মহো ূশনু কদশনর পর কদন মিোথোও এি কিশট মমঘ মদেো  ো ় নো। কিন্তু 

মোনযশষর মচোে আিোশ  মমঘ মেোেঁশজ। তোই এি-এি সম ় মচোশের ভযল হ ়। কঠি 
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মরুভূকমশত মরীকচিো মদেোর মতন আিোশ ও নিল মমঘ মদেো  ো ়। এরই নোম মদও ়ো 

হশ ়শি অভ্রকলিো। 

  

রো মদশে কনকিন্ত হল। গোঢ় নীল রশের মি  ঘন মমঘ। এই রিম মমশঘ স্নোন িরোর 

েযি  সযকিশধ্। রো-রও েযি স্নোন িরশত ইশে িরশি, কিন্তু দু জশনর মশধ্ু এিজনশি 

থোিশতই হশি। কন ়ম হশে, ম  আশগ মমঘটো মদেশি, মসটো তোর হশি। রো  কদও আশগ 

মদশেকিল, কিন্তু মস-কনশজর জনু মমঘটো দোকি িরশলো নো। নীটো মিশলমোনযষ, ও-ই িরুি। 

  

নী িলল,  কদ কিলমদো মজশগ থোিত, েযি কহিংশস িরত আমো ়। 

  

রো িলল, মন, মিক  মদকর িকরস নো কিন্তু। টুোিশলট মেশ ়কিস মতো? 

  

নী িলল, হুোেঁ। 

  

রো দরজো েযশল কদশতই িোেঁকপশ ় পড়ল নী। দুহোত িকড়শ ় পোকের মতন উড়শত উড়শত ঢযশি 

মগল মমশঘর মশধ্ু। তোরপর তোশি আর মদেশত পোও ়ো মগল নো। 

  

এই মমশঘর মশধ্ু মোন ভোরী মজোর। হোলিো তযশলো-তযশলো মমঘগুশলো গোশ ় লোগশলই 

জলিণো হশ ়  ো ়। সোেঁতোর িোটশল সযড়গ হশ ়  ো ় মমশঘর মশধ্ু, এিটয পশরই িযশজ  ো ় 

আিোর। 

  

রশিশটর তলোর কদশির ঘশর ঘযশমোশে রোভীর স্বোমী কিলম। ওশদর দুজশনরই িশ ়স মতই  

িির। মোত্র সোত মোস আশগ কিশ ় হশ ়শি ওশদর, অথেোৎ পৃকথিীর কহশসশি সোত মোস। 

এেোনিোর কহশসশি অনুরিম। কিশ ়র পরই ওরো এই রশিট কনশ ় মিড়োশত মিকরশ  ়

পশড়শি। অি ু শুধ্য মিড়োশনো ন ়, এিটো কজকনস আকিষ্কোর িরশত পোরশল কিরোট পযরস্কোর 

পোিোর সম্ভোিনো আশি। পৃকথিী মথশি অশনশিই এেন মহো ূশনু রশিট কনশ ় মেোেঁজোেযেঁকজ 

িরশি। 
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অশনি তিজ্ঞোকনি এিসশগ মঘোষণো িশরশিন ম , সূ ে-মণ্ডশলর িোইশর মিোথোও কঠি 

পৃকথিীর মতন এিটো গ্রহ আশি কনি ়ই। মসেোশন মোনযষ আশি, আর তোরো পৃকথিীর 

মোনযশষর মতনই হুিহু। মসই গ্রহটো এেনও েযেঁশজ পোও ়ো  ো ়কন। ম  ্রথথম মসই গ্রশহর 

সন্ধোন পোশি, রোষ্ট্রসেঘ তোশি কিরোট পযরস্কোর মদশি। এেন পরমোণয রশিট মিকরশ ়  োিোর 

ফশল সূ েমন্ডশলর িোইশর মঘোরোঘযকর জলভোশতর মতন সহজ। 

  

রোভীর স্বোমী কিলশমর পোশ  শুশ ় ঘযশমোশে ওশদর এি িন্ধয ইউনযস। এই ইউনযস আশগও 

অশনি অকভ োশন কিলশমর সশগ এশসশি। আর নীলোঞ্জননোর এেন িশলজ িযকট িশল ওশিও 

আনো হশ ়শি সশগ। ও েযি মিড়োশত ভোশলোিোশস। নীলোঞ্জননোর আর এিটো িড় পকরচ ়, ও 

িকি। 

  

মোিেোশন িকি েযি িশম কগশ ়কিল। আজ মথশি সশতশরো িির আশগ পৃকথিীর সিশচশ ় 

িড় আর আধ্যকনি  হর নোইশরোকিশত তিজ্ঞোকনিরো এি সশেলশন িশলকিশলন, পৃকথিীশত 

ম  হঠোৎ পোগশলর সিংেুো েযি মিশড়  োশে তোর িোরণ এেন আর মিউ িকিতো কলেশি 

নো। মিোনও পত্রপকত্রিোশত আজ িোল িকিতো িোপো হ ় নো, দ -িোশরো িিশরর মশধ্ু সোরো 

পৃকথিীশত মিোথোও এিটোও িকিতোর িই মিশরো ়কন, এটো েযি েোরোপ লক্ষণ। এক্ষযকন 

অল্পিশ ়কস মিশলশমশ ়শদর িকিতো মলেোর জনু উৎসোহ মদও ়ো উকচত। িকিতো কলেশত 

কলেশত অশনশি আধ্-পোগল হশ ় থোিশি, পযশরো পোগল হশি নো, মস িরিং ভোশলো। 

  

এেন আিোর দু-চোরজন িকিতো কলেশত শুরু িশরশি। নীলোঞ্জননোর এিটো িকিতো রো-র েযি 

ভোশলো লোশগ। মসটো হশে এই : 

  

চোেঁশদর ও-কপশঠ রোেোমোকসমোর 

মস্ত িোগোনিোকড়, 

লোল েরশগো  ঘোস মভশি েো ়, 

মমশসোম োইশ ়র দোকড়! 
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িকিতোকট মশন পড়শলই হোকস পো ় রো-র। নীলোঞ্জননোর মোকস আর মমশসো সকতুই চোশদ এই 

কিিযকদন আশগ মি  িড় িোগোনও ়োলো এিটো িোকড় িোকনশ ়শিন। নীলোঞ্জননোর মমশসোম োই 

নতযন-নতযন জন্তু-জোশনো ়োর িোনোম। আসোর পশথ রো মদশে এশসশি তোর িোগোশন মিগুকন 

রশের হকরণ, সিযজ িোগল আর কঠি মিড়োশলর মতন মিোট-শিোট সোদো ধ্পধ্শপ হোকত। 

মসগুশলো সকতুিোশরর, জুোন্ত। 

  

আজ নীলোঞ্জননো মমশঘ সোেঁতোর িোটশত মগশি। আজ কনি ়ই কফশর এশস মমঘ কনশ ় মিোনও 

িকিতো কলেশি। 

  

রশিশটর ইকঞ্জননটো িন্ধ িশর রো মোথো মথশি মহলশমটটো েযশল মফলল। গুে-গুে চযল িকড়শ ় 

পড়ল কপশঠ। এিটো কচরুকন কদশ ় চযল আেঁচড়োশত লোগল। িতকদন রো স্নোন িশরকন। নী  কদ 

এিটয রশিট চোলোশনো জোনত, তো হশল নী কফশর এশল ওশি িশরোল রুশম িকসশ ় রো এর 

পর সোেঁতোর মিশট আসত। কিলম আর ইউনযস ঘযশমোে, ওশদর জোগোিোর মিোনও উপো ় 

মনই। আকিিোর কসশ ়রো কল ়ন এেন মহোিো চচেোর সিশচশ ় িড় জো ়গো। মসেোন মথশি 

রো রশিটকিজ্ঞোন ক শে এশসশি িশলই ওর হোশত রশিশটর ভোর কদশ ় কিলম আর ইউনযস 

কনকিশন্ত ঘযশমোত পোরশি। 

  

দূশরর আিোশ  এিটো িোশলো কিেয মদশে রো মসইকদশি মচোে রোেল। মিোনও উল্কো হশল 

এিটয ভশ ়র িথো আশি। একদিিোর মহোিোশ র ম  মোনকচত্র আশি তোশত কিিযকদন আশগ 

দু-এিটো ভযল ধ্রো পশড়শি। সন্ধোন কমশলশি অশনিগুশলো উল্কো আর ভোেো তোরিোর। রো 

এিটো জযম মটকলশস্কোপ তযশল কনশ ় মদেল। নো উল্কো ন ়, আর-এিটো রশিট। েযি সম্ভিত 

আশমকরিোন রশিট। ওরো কি এই মমঘটোশি মদেশত মপশ ়ই আসশি? পশরর মযহূশতেই রো 

িযিশত পোরল, নো তো মতো হশত পোশর নো। ওশদর রশিটগুশলো িড্ড পযশরোশনো ধ্রশনর, 

মহো ূশনুর মোিেোশন মিোথোও কির হশ ় মথশম থোিোর ক্ষমতো ওশদর মনই। 

  

রো মশন-মশন িলল, আহো মিচোকররো! 
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রো ইকতহোশস পশড়শি ম , অশনিকদন আশগ আশমকরিোন আর রোক  ়োনরো মহোিো  মদৌশড় 

েযি উন্নকত িশরকিল। তোরপর তোশদর িোকড়শ ়  ো ় কচন, তোরপর ভোরত। এেন মতো 

আকিিোনশদর জ ়-জ ়িোর। ওই িোশলো মলোিশদর  ো িযকি, ওশদর সশগ মিউ পোশর নো। 

টোিোও ওশদর মিক । কিলশমর গোশ ়র রিং িযচিযশচ িোশলো, কঠি আকিিোনশদর মতন, 

মসইজনু পৃকথিীর িত মমশ ় ওশি কিশ ় িরশত মচশ ়কিল! 

  

আশমকরিোন রশিটটো  োেঁ িশর উশড় মিকরশ ় মগল। কনি ়ই ওই রশিশটর মলোিরো মমশঘর 

পোশ  মথশম থোিো রো-এর রশিট মদশে েযি কহিংশস িরশি। 

  

কিিযই িরিোর মনই িশল রো এিটো িই েযশল িসল। সযনীল গশগোপোধ্ুো ় নোশম মিোনও 

এি মলেশির মলেো এিটো উপনুোস। এই মলেশির নোম এেনিোর মিউ জোশন নো, এসি 

িইও আজিোল মিউ পড়শত চো ় নো। পোও ়ো ও  ো ় নো এ-ধ্রশনর িই। এেনিোর 

মলেিশদর িই পোও ়ো  ো ় মিোট্ট-শিোট্ট িুোশসশট, পড়শতও হ ় নো।  েন ইশে মরিডেোর 

চোকলশ ় কদশলই শুশন মনও ়ো  ো ়।  

  

রো ইকতহোস পড়শত ভোশলোিোশস িশলই এরিম দু-চোরেোনো িই ম োগোড় িশরশি। এি 

পযরশনো কজকনসপশত্রর মদোিোশন। মি  মজো লোশগ তোর আশগিোর  যশগর এই সি গল্প 

পড়শত। মোত্র এিশ ো িির আশগিোর িথো, তেন নোকি কহেয-মযসলমোন-কিস্টোন-ইহুকদ 

এই সি নোনোন ধ্মে আর জোত কিল, তোরো কনশজশদর মশধ্ু িগড়োও িরত। এশদশ  ওশদশ  

 যি লোগশতো! সকতু, মজোর িুোপোর, নো? এ  যশগর অশনি মিশলশমশ ় এসি শুনশল 

কিশ্বোসই িরশত পোরশি নো? 

  

এেন িোরুর নোশম মিোনও পদকি মনই, তোই মিোনও জোতও মনই। সিোই মোনযষ, এই শুধ্য 

পকরচ ়। স্কযল-িশলশজ িোত্রিোত্রীশদর ক েশত হ ় মোত্র দুশটো ভোষো। কনশজর মোতৃভোষো আর 

এসপোরোশটো। পৃকথিীর ম -শিোনও মলোি অনু মদশ  কগশ ় এসপোরোশটো ভোষো ় িথো 

িলশত পোশর, সিোই িযিশি। এই ভোষো ম েোও েযি সহজ। অি ু এই ভোষো ় ইিংশরকজ 
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 ব্দ এিটয মিক , কিন্তু পৃকথিীর সি ভোষোর  ব্দই এর মশধ্ু আশি। ম মন, আকম িকিতো 

কলকে, এর এসপোরোশটো হশে, জু রোইট িকিতো! 

  

ম -িইটো রো পড়শি, তোশত এি জো ়গো ় আশি ম , এিটো গকরশির মিশলর ওপর এিজন 

িড়শলোি েযি অতুোচোর িরশি। পড়শত-পড়শত রো েযিেযি িশর হোসশত লোগল। িী অদ্ভযত 

কিল আশগর  যশগর মোনযষগুশলো! ওশদর কি মোথো  ়িযকিশুকি কিিয কিল নো? শুধ্য িগড়ো, 

মোরোমোকর আর অতুোচোর আর দুুঃে! গকরি-িড়শলোি আিোর িী কজকনস? এেন মতো ওসি 

কিিযই মনই। সি মোনযষ সমোন,  োর ম মন গুণ, মস মসইরিম িোজ িশর। মিউ িড় ন ়, 

মিউ মিোট ন ়। 

  

ডোন কদশি এি জো ়গো ় দুিোর লোল আশলো জ্বশল উঠশতই রো িইটো নোকমশ ় এিটো 

করকসভোর তযশল কনল। সশগ সশগ এিটো গলো মভশস এল, রশিট সিংেুো আলফো কিটো সোত 

দুই ন ়  ূনু? 

  

রো িলল, হুোেঁ। 

  

ওকদি মথশি এিজন কজশজ্ঞস িরল, জীিন িী রিম? 

  

রো িলল, চমৎিোর! 

  

মেস মস্ট ন সোতো  মথশি িলকি…দ  নম্বর মস্ট ন মথশি আপনোশি চোইশি.. ধ্শর 

থোিযন, লোইন জযশড় কদকে। 

  

এিটযক্ষণ ধ্শর থোিোর পর আিোর এিজন কজশগুস িরল, আলফো কিটো সোত দুই ন ় 

 ূনু? 

  

হুোেঁ িলকি। 

  

জীিন িী রিম? 
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অপিূে সযের। এেন িলযন মতো, িী িুোপোর? 

  

পৃকথিী মথশি মিউ এিজন িথো িলশি আপনোর সশগ। ধ্শর থোিযন সোিশমকরন মস্ট শনর 

সশগ লোইন জযশড় কদকে। আপনোর ্রথশতুিকদন আনশে িোটযি! 

  

ধ্নুিোদ! আপনোরও ্রথকতকট কদন আনেম ় মহোি। 

  

সোিশমকরন মস্ট ন শুশনই রো িযিশত মপশরশি িোর মটকলশফোন। এই কিিযকদন হল তোর 

মোশ ়র স্বোিু ভোশলো  োশে নো। তোর এিটয হোেঁপোকনর অসযে আশি িশল পৃকথিীর জল-

হোও ়ো সহু হ ় নো। অথচ অনু মিোনও গ্রশহও কতকন  োশিন নো। মসই জনু গত িিশর 

ভোরত মহোসোগশর দু-মোইল জশলর তলোর িশলোকনশত ম  সস্তো ় জকম কিকি হকেল, 

মসেোশন রো-র িোিো জকম কিশন এিটো মিোট িোকড় িশরশিন। রো অি ু িোকড়টো এেনও 

মদশেকন, তশি শুশনশি মি  ভোশলো জো ়গো। ওেোশন মোি েযি সস্তো। 

  

হুোশলো, হুোশলো, মি কিলম? শুনশত পোে আমোর িথো? 

  

নো, মো। আকম রো িলকি। হুোেঁ, পকরষ্কোর শুনশত পোকে মতোমোর িথো! 

  

ও, রো? িোপশর িোপ! আজিোল  ো হশ ়শি মটকলশফোশনর অিিো, কিিযশতই লোইন পোও ়ো 

 ো ় নো। মসই িেন মথশি মতোশি ধ্রোর মচষ্টো িরকি। ম োন, মতোশি এিটো ভোশলো েির 

কদকে। শুনশত পোকেস? 

  

হুোেঁ, মো েযি পকরষ্কোর শুনশত পোকে। িশলো। 

  

তশি কি আমোরই িোশনর মদোষ হল? মতোর গলোটো ম ন কচনশত পোরকি নো। ম োন রো, 

আমোশদর িোগোশন ম  িোেঁচোলঙ্কো-গোি পযেঁশতকিলোম, তোশত িোল ফযল ধ্শরশি, এিোর লঙ্কো 

হশি! িযিকল? 
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উুঃ মো! মতোমোশি কনশ ় আর পোকর নো! এই মতোমোর ভোশলো েির? এর জনু মটকলশফোন 

িরশল? িত েরচ জোশনো? 

  

ও-মো, ভোশলো েির ন ়? আমোশদর এই অতল নগরী চোরশ ো দুই-শত আর িোরও িোকড়শত 

িোেঁচোলঙ্কো গোি আশি? এেোশন লঙ্কোই পোও ়ো  ো ় নো। তযই মতো জোকনস, আকম এিটয’ িোল 

িোড়ো এিদম মেশত পোকর নো। এত ভোশলো-ভোশলো কচিংকড় মোি পোও ়ো  ো ় এেোশন, ইশে 

িশর ম  কজশর-পোেঁচশফোড়ন কদশ ় পোতলো মিোল রোেঁধ্ি, কিন্তু তযই িল, িোেঁচোলঙ্কো িোড়ো 

কজশর-পোেঁচশফোড়শনর মিোল হ ়? 

  

িযশিকি, িযশিকি, েযি ভোশলো েির। আমরো কফরশল মতোমোর গোশির িোেঁচোলঙ্কো কদশ ় মিোল 

মিেঁশধ্ েোইশ ়ো। মতোমরো সি মিমন আি? 

  

ভোশলো আকি। মতোরো ভোশলো আকিস মতো? েযি মিক  দূশর  োসকন ম ন! জোমোই মিোথো ়? 

তোশি এিটয মদ নো, িথো িকল! 

  

মস মতো ঘযশমোশে। িথো িলোর উপো ় মনই মতো। 

  

ও, ঘযশমোশে? িযশিকি। তো িতকদন হল ঘযশমোশে? 

  

আটকদন। 

  

আর িতকদন ঘযশমোশি? 

  

দোেঁড়োও, কহশসি িশর িলকি, হুোেঁ আরও িযকড়কদন। 

  

জোগশল আমো ় এিকদন মটকলশফোন িরশত িকলস। মতোর িোিো হোের ক িোর িরশত মগশি। 

এেোশন এশস েযি ক িোশরর  ে হশ ়শি! 

  

আেো মো, মতোমরো সোিধ্োশন মথশিো, ভোশলো মথশিো। এেন মিশড় কদই? 
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মতোরো িশি আসকি? 

  

এ-িথোর আর উত্তর মদও ়ো হল নো, লোইন মিশট মগল। 

  

করকসভোরটো কঠি জো ়গো ় মরশে ঘকড় মদেল রো। এেনও নী কফরল নো মিন? এিোর মতো 

তোর চশল আসো উকচত। 

  

রো সোমশন তোকিশ ় চমশি উশঠ মদেল নীল মমঘটো চলশত শুরু িশরশি। েযি মজোশর, ্রথো ় 

রশিশটর মতন গকতশত মসটো চশল  োশে দূশর। 

  

.  

  

০২.  

  

নী মশনর সযশে সোেঁতোর িোটকিল মমশঘর মশধ্ু। এিিোর নোমশল আর উঠশত ইশে িশর 

নো। নদী িো পযিযশর সোেঁতোর িোটোর মচশ ়ও মমশঘর মশধ্ু সোেঁতোর অশনি আরোশমর, িোরণ 

এশত হোত-পোশ ়র মজোর েোটোশত হ ় নো। শুধ্য মভশস মগশলই হ ়। 

  

 আিো  দসযু 
  

মমশঘর মশধ্ু কনুঃশ্বোস মনিোরও মিোনও অসযকিশধ্ মনই। এিটো টুোিশলট মেশল িযশির 

মশধ্ু দু-ঘটোর মতন অকিশজন জমো থোশি, মসই দু’ঘটো হোও ়োহীন জো ়গোশতও মভশস 

মিড়োশনো  ো ়। নী হোশত এিটো ঘকড়র মতন  ন্ত্র পশর আশি, ওই  ন্ত্রটো তোশি রশিটটোর 

সশগ অদৃ ু িন্ধশন মিেঁশধ্ রোেশি, দু-হোজোর গশজর িোইশর ম শত মদশি নো। হঠোৎ মিোনও 

দরিোর হশল ওই  ন্ত্রটোশতই রো তোশি েির পোঠোশি। 

  

নীল মমশঘর মশধ্ু নী এিটো জলপরীর মতন কচতসোেঁতোর কদশ ় ভোসশত লোগল। কিেয কিেয 

জলিণো ়  রীরটো ম ন এশিিোশর জযকড়শ ়  ো ়। নী এর আশগও িশ ়িিোর পৃকথিীর 

িোইশর মিড়োশত এশসশি। চোেঁশদ তোর রোেোমোকসমোর িোকড়, মসেোশন এশসশি দুিোর। আর 
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এিিোর গরশমর িযকটশত িোিো সিোইশি কনশ ় মিড়োশত কগশ ়কিশলন িযধ্-গ্রশহ, তেন অি ু 

নী েযি মিোট, তিয তোর এিটয-এিটয মশন আশি। িযধ্-গ্রহটো েযি মজোর, কিশ ষ এি ধ্রশনর 

জযশতো পোশ ় নো-কদশল মসেোশন হোেঁটোই  ো ় নো,  েন-তেন মোথোটো কনশচ আর পো দুশটো 

ওপশরর কদশি উশঠ  ো ়! 

  

নী িোিোর িোশি শুশনশি ম , আশগ পৃকথিী মথশি অনু গ্রশহ মিড়োশত আসোর অশনি িোশমলো 

কিল। মজোব্বো-জোব্বো পশর, মযশে মযশেো  লোকগশ ়, কপশঠ অম্লজোশনর িলকস কনশ ় ঘযরশত 

হশতো। নী মদশেশি তেনিোর কিগ্রহ  োত্রীশদর িকি। তোরপর অম্লজোন-িকড় আকিষ্কোর হিোর 

পর সি কিিযই েযি সহজ হশ ় মগশি। 

  

নী-র রোেোমোকসমো মতো িলশিন, িশলশজর পড়ো ম ষ হশল তোশি চোেঁশদ এশস থোিশত। 

চোেঁশদ িোজ পোও ়োর সযশ োগ অশনি মিক । আজিোল মতো পৃকথিীশত মোনযষ থোিশতই চো ় 

নো ্রথো ়। িলিোতো লন্ডন কনউই ়িে এই সি আশগিোর কদশনর পযরশনো  হরগুশলো েোেঁ-েোেঁ 

িরশি। নী এিিোর মিোম্বোই কগশ ় মদশেকিল, মসেোশন হোজোর-হোজোর িোকড় েোকল পশড় 

আশি, কঠি ম ন এিটো ভূতযশড়  হর। ভোরত সরিোর এেন ঐকতহোকসি ও পযরোিীকতে 

সিংরক্ষণ আইশন ওই িোকড়গুশলো এিই অিিো ় মরশে কদশত চোইশিন। আসোশমর মতন 

সযের জো ়গো ় এেন মতো মোনযষ মনই িলশলই চশল। অিিো এমন দোেঁকড়শ ়শি ম , 

মসেোনিোর মটকলশফোন মটকলগ্রোফ পরমোণয-শিন্দ্র এসি চোলোিোরও মতোি পোও ়ো  োশে 

নো। সরিোর তোই কিজ্ঞোপন কদশ ়শিন ম , ম -শিোনও মলোি, এমনিী কিশদক রোও  কদ 

আসোশম এশস থোিশত চো ়, তো হশল তোশদর আগোমী পোেঁচ িির েোিোর-দোিোশরর মিোনও 

েরচ লোগশি নো। তোরো এিকট িোকড়ও পোশি কিনো প ়সো ়। 

  

নী অি ু সূ েমন্ডশলর িোইশর আশগ িেশনো আশসকন। সূশ ের গ্রহগুশলো মতো সি জোনো হশ ় 

মগশি, মিোনওটোশতই মোনযশষর মতন ্রথোণী কিিংিো অনু মিোনও জীিজন্তুর সন্ধোন পোও ়ো 

 ো ়কন। সূ েমণ্ডশলর িোইশরই এেন মিক  মজো। এেনও িতরিম অজোনো কজকনস ম  মদেো 

 ো ়। এই ম  মোশি-মোশি টযিশরো-টযিশরো জলভরো মমঘ, এর িথোই িো মি জোনত। 
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নী িতক্ষণ সোেঁতোর মিশটশি তোর মে ়োলই মনই। এি সম ় মটর মপল, মস শুধ্য এিই 

জো ়গো ় মথশম আশি আর তোর চোরপো  কদশ ় মমঘ উশড় চশলশি। মস তেন কদি 

পোলটোিোর জনু মোথো মফরোল, কিন্তু সোেঁতোর িোটশত পোরল নো, তোর হোত-পো চলশি নো, 

মমঘই তোশি ভোকসশ ় কনশ ় চশলশি। এ িী িুোপোর? অশনি মচষ্টো িরল নী, তিয কিিযই 

হল নো। িম ই মমঘটোর গকতশিগ িোড়শি। 

  

ভ ় মপশ ় মস কচৎিোর িশর উঠল, রো-কদ! রো-কদ! 

  

এেোশন িোতোস মনই িশল গলোর আও ়োজ মিউ শুনশত পোশি নো। মচেঁকচশ ় মিোনও লোভ 

মনই। তোর িকিশত িোেঁধ্ো ট্রোন্সকমটোশর মিোনও  ব্দ আসশি নো। মস ম  দুশর সশর  োশে তো 

কি রো-কদ মটর পো ় কন?  ন্ত্রটো হঠোৎ েোরোপ হশ ় মগল? ভশ ় হোত-পো ঠোন্ডো হশ ় মগল 

নী’র। মিোনওিশম মোথো তযশল মস মদেল, িহু দূর মথশি এিটো সূক্ষ্ম আশলোর মরেো এশস 

পশড়শি মমঘটোর ওপর। সযশতো কদশ ় ম মন ঘযকড় টোশন, মসই রিমভোশি মিউ ম ন ওই 

আশলো কদশ ় মমঘটোশি টোনশি। নী এইটযিয িযিশত পোরল, কনি ়ই ওটো মিোনও চযম্বি 

আশলো। 

  

আর কিিয ভোিোর সম ় মপল নো মস। মমশঘর ্রথচন্ড গকতশিগ সহু িরশত নো। মপশর জ্ঞোন 

হোকরশ ় মফলল। 

  

একদশি রো  েন মদেল, মমঘটো উশড়  োশে, তেনই মস রশিটটো আিোর চোলয িশর 

কদশ ়শি। এই অস্বোভোকিি িুোপোরটোর মশধ্ু এিটো কিপশদর গন্ধ মপশ ়শি মস। কিন্তু রো 

সহশজ ঘোিড়োিোর মমশ ় ন ়। মহোিোশ  অন্তত িশ ়ি মিোকট মোইল রশিট চোকলশ ়শি মস 

এই ি ়শসই, অশনি রিম কিপশদর জনু মস ততকর থোশি। 

  

কিলম আর ইউনযসশি ডোিিোর মিোনও উপো ় মনই। ওরো িশ ়স িমোিোর টুোিশলট মেশ ় 

ঘযশমোে, কনকদেষ্ট সমশ ়র আশগ কিিযশতই ঘযম ভোেশি নো। সূ েমণ্ডশলর িোইশর ঘযরশত মগশল 

পৃকথিীর কহশসশি িশ ়স অশনি মিশড়  ো ়। ্রথথম ্রথথম ম সি অকভ োত্রী একদশি 

এশসকিল, তোরো মিউ-শিউ কফশরশি পেঁকচ  কিিংিো কতকর  িির পশর, ততকদশন তোরো িযশড়ো 
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হশ ় মগশি। এেন মসই সমসুো মনই, এেন এই টুোিশলট মেশ ় কনশ ় ঘযশমোশল িশ ়সটো 

মথশম থোশি, তোরপর এি মোস, দু-মোস িো এি িির িোশদ ঘযম ভোেশলও মসই সম ়টো ় 

ি ়স িোশড় নো। মহোিোশ র সি অকভ োত্রীই পোলো িশর এই টুোিশলট মেশ ় ঘযশমো ়। 

  

রো তোর রশিশটর গকত িোকড়শ ় কদশ ় মমশঘর সশগ পোল্লো কদশ ় িযটল। তোরপর মমঘটোর 

পো োপোক  এশস রশিশটর মলশজর কদি মথশি অকতশিগুকন রকি িড়োশত লোগল মমঘটোর 

ওপর। এমন সযের মমঘটোশি নষ্ট িশর কদশত হল তোশি, কিন্তু আর উপো ় মতো মনই! কঠি 

ম মন মদ লোই িোকঠ জ্বলশল তযশলোর িোকন্ডল পযশড়  ো ়, মসই রিম অকতশিগুকন রকিশত 

গশল ম শত লোগল মমঘটো। 

  

্রথো ় মচোশের পলশিই অদৃ ু হশ ় মগল পযশরো মমঘটো, শুধ্য মদেো মগল নী-শি। কঠি ম ন 

অগোধ্ সমযশে ভোসশি এিটো ক্ষীশরর পযতযল। নী-র হোত-পো িড়োশনোর ভোি মদশেই িোত 

িশর উঠল রো-র িযশির মশধ্ু। নী এেশনো মিেঁশচ আশি মতো? 

  

এরপর রো মদেল, মমঘটো গশল মগশলও নী-র  রীরটো থোমশি নো, মসটো তেনও িযশট 

চশলশি সমোন গকতশত। তোর রশিশটর পো োপোক  চলশি িশলই ্রথথমটো মস িযিশত পোশরকন। 

কঠি ম মন দুশটো মট্রন িো দুশটো কিমোন পো োপোক  সমোন গকতশত িযটশল মশন হ ়, দুশটোই 

মথশম আশি। তেনই রো ্রথথম লক্ষ িরল, নী-শি টোনশি এিটো সূক্ষ্ম আশলোর মরেো। তোর 

ভযরু িযেঁচশি মগল। ওটো িীশসর আশলো? 

  

মিক  কচন্তো িরোরও সম ় মনই। রো আরও েোকনিটো একগশ ় কগশ ় মলসোর কিম কদশ ় মিশট 

কদল আশলোর মরেোটোশি। তোরপর কঠি সযশতো িোটো ঘযকড়রই মতন আশস্ত আশস্ত দুলশত 

লোগল নীর মদহ। 

  

এর পশরর িোজটোই  ক্ত। রশিটটোর গকত িমোশত-িমোশতই মসটো নী-শি িোকড়শ ় চশল 

 োশি িহু দূশর। তোরপর কফশর এশস এই কিরোট মহোিোশ র মশধ্ু ওইটযিয এিটো মোনযষশি 

েযেঁশজ িোর িরোই দোরুণ িকঠন। রো রশিশটর মযেটো ঘযকরশ ় মগোল িশর কফশর আসশত 

আসশতই নীশি িোকড়শ ় মস চশল মগল। িহু হোজোর মোইল দুশর। তোরপর রশিশটর গকত 
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এিটয-এিটয িকমশ ় মগোলটোশি মিোট আনশত লোগল। রশিট চোলোশত-চোলোশতই মস 

নোনোনরিম মিোতোম কটশপ অঙ্ক িশষ  োশে। 

  

এত রিম িুস্ততো ও উশত্তজনোর মশধ্ুও এই সম ় রোর হঠোৎ েযি এিো লোগল। ইস, এেন 

কিলম কিিংিো ইউনযস  কদ পোশ  থোিত। তোরপরই মস চমশি উঠল। আশর! মলসোর কিশমর 

মরেোটো মস িন্ধ িরশত ভযশল মগশি! সিেনো ! ওটো  কদ নী’র গোশ  ়লোগত! 

  

কঠি কহশসি মতন ঘযরশত-ঘযরশত মগোলটোশি মিোট িশর এশন নী-শি মদেশত মপল রো। 

এেনও নী মসইরিম ভোশি দুলশি। নী-র মিোট্ট সযের  রীরটো ম ন এিটো মগোলোপ ফযশলর 

পোপকড়। আশস্ত-আশস্ত িোশি এশস এিটো মস্তিড় চোশ ়র িোেঁিকনর মতন কজকনস িোর িশর 

মস লযশফ কনল নী-শি। রশিশটর কভতশর এশনই নী-শি মিোশল তযশল কনশ ় মস িযশট মগল 

স্ব ়িংকি ় হোসপোতোশল। এটো রশিশটর মশধ্ু এিটো মিোট্ট ঘর, এেোশন সর রিম মরোশগর 

কচকিৎসো িশর িমকপউটোর। রো-র আিোর ডোক্তোকর-জ্ঞোন এিটযও মনই। এই িুোপোশর 

ইউনযশসর েযি অকভজ্ঞতো আশি। 

  

স্ব ়িংকি ় হোসপোতোশল নী-শি েোশট শুইশ ় মদও ়োমোত্র কচকিৎসো শুরু হশ ় মগল। 

িমকপউটোর মথশি দুশটো হোত মিকরশ ় এশস িুিিো িরশত লোগল সি কিিযর। হোত দুশটো 

ইেোশতর ন ়, নরম রিোশরর, কঠি মশন হ ় মিোনও মমশ ়র হোত। রো চযপ িশর দোেঁকড়শ ় 

মদেশত লোগল, মদও ়োশলর এিটো মচৌশিো জো ়গো ় নোনোন আশলোশত নীর হৃদেেন, 

নোকড়র গকত, রশক্তর চোপ– এইসশির কহশসি ফযশট উঠশি। ইউনযস থোিশল এই সি 

মদেশলই িলশত পোরত, এর মথশি মিোনও কিপশদর ভ ় আশি নো। 

  

তোরপরই রো-র মশন পড়ল, ও হকর, ইউনযস থোিশলও মতো মিোনও লোভ কিল নো! ইউনযস 

মতো এি িিশরর জনু কনুঃ ব্দ-িকড় মেশ ় কনশ ়শি। এই এি িির ইউনযশসর িথো িলোর 

ক্ষমতো থোিশি নো। এরো ্রথো ়ই এি িির দু’িিশরর জনু িথো িলো কিিংিো িোশন ম োনো 

এমন িী মচোশে মদেো িন্ধ িশর আ ়য িোকড়শ ় মন ়।  রীশরর এি-এিটো অগশি মোশি-

মোশি এরিম কিশ্রোম কদশল তোরো আরও মজোরোশলো হ ়। 
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রো-র িযশির মশধ্ু কঢপকঢপ িরশি। নী-র  কদ কিিয হশ ়  ো ়, তো হশল ওর িোিো-মোশি 

মস িী িশল সোন্ত্বনো মদশি! মিন মস মমশ ়টোশি মমশঘ সোেঁতোর িোটোর জনু নোমশত কদল! 

অথচ, আশগও মতো মস এরিম কতন-চোরিোর মমশঘ সোেঁতোর মিশটশি, িেনও মতো মিোনও 

কিপদ হ ়কন? ওই আশলোর মরেোটো মিোথো মথশি এল? কিলম মজশগ থোিশল কনি ়ই 

িযিশত পোরত, ওটো িী! আিোর েযি এিো লোগল রো- র।  

  

এই সম ় েযি  োন্ত কমকষ্ট গলো ় এিজন িলল, মিক  ভোিনো িশরো নো রো, মমশ ়কট ভোশলো 

হশ ়  োশি। 

  

রো মযে তযশল িলল, সকতুই কজউস? ওুঃ মতোমো ় িী িশল ম  ধ্নুিোদ মদি! 

  

ওরিম মযে শুিশনো িশর দোেঁকড়শ ় নো মথশি আমো ় কজশগুস িরশলই মতো পোরশত। 

  

আকম ভোিলোম, তযকম িুস্ত। তোই মতোমো ় কিরক্ত িকরকন। 

  

মতোমোর  েন এিো-এিো লোশগ, তযকম আমোর সশগ িথো িশলো নো মিন? 

  

কঠি িশলি, কজউস! এিোর মথশি মোশি-মোশি এশস মতোমোর সশগ গল্প িশর  োি। 

মতোমোর িোশজর অসযকিশধ্ হশি নো মতো? 

  

 তই িোজ থোিযি, আমোরও মতো মোশি-মোশি এিটয কিশ্রোম কনশত ইশে হ ়! জীিন িী-

রিম, রো? 

  

অপিূে সযের! 

  

মতোমোর জীিন আরও মধ্যম ় মহোি, রো? 

  

িমকপউটোরকটর মথশি আরও দুশটো হোত মিকরশ ় এল, পযরুশষর মতন হোত। রো মসই হোত 

দুকট মচশপ ধ্শর িলল, তযকম েযি ভোশলো কজউস, মতোমোর মতন আর দুকট মদকেকন মিোথোও! 
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আেো, কজউস, তযকম িলশত পোশরো, ওই ম  আশলোর মরেোটো মমঘটোশি মটশন কনশ ়  োকেল, 

ওটো িী? 

  

ও-রিম আশগ িেশনো মদকেকন। 

  

ওটো কি ্রথোিৃকতি? নো মিউ ইশে িশর অমকন ভোশি টোনকিল? 

  

মসটোও িযিশত পোরলযম নো! 

  

মস িী, তযকম এত জ্ঞোনী, তযকমও জোশনো নো? 

  

হো-হো-হো-হো! তযকম এত মজোর িথো িশলো, রো! জীিশন এেনও িত কিিয অজোনো রশ ় 

মগশি, িত রহশসুর মীমোিংসো হ ়কন, কদন-কদন রহসু িোড়শি িশলই মতো জীিনটো এত 

মজোর। সিকিিয জোনো হশ ় মগশল মতোমোশদর কি আর িোেঁচশত ভোশলো লোগশি? 

  

তো কঠি িশলি। তিয আমোর মনটো েযেঁতেযেঁত িরশি। নী-শি আর এিটয হশলই আমরো 

হোরোতোম। মলসোর কিশম এ আশলোর মরেোটো েযি সহশজই মিশট মগল অিশ্ –  

  

তযকম জযকপটোরশি এিিোর কজশজ্ঞস িশর মদেশত পোশরো। আকম এিটয পশর জযকপটোশরর 

সশগ মতোমোর ম োগোশ োগ িশর মদিোর মচষ্টো িরি। জযকপটোর সি সম ় এত িুস্ত থোশি 

ম , মিচোকরর কনুঃশ্বোস মফলোরও সম ় মনই। 

  

জযকপটোর আর-এিকট অকতিো ় িমকপউটোর, মসকট িসোশনো আশি মহো ূশনু মস্ট ন নিং 

এিযশ । এর মচশ ় িড় িমকপউটোর মোনযষ িেনও ততকর িরশত পোশরকন। এটোর েরচ 

কদশ ়শি রোষ্ট্রসঙ্ঘ, তোই পৃকথিীর ম -শিোনও মদশ র মোনযষ ম -শিোনও সমসুো কনশ ় 

গুকপটোরশি ্রথশ্ন িরশত পোশর। 

  

ম োশনো, রো, কিলমশি িশলো, আশলোর চযম্বি কক্ত কনশ ় মতোমোশদর আরও গশিষণো িরো 

দরিোর। এই িুোপোশর আকিিোনরো মতোমোশদর মচশ ় অশনি একগশ ় আশি। 
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কঠি িশলি, কজউস! 

  

ওই দুোশেো, মমশ ়কট মচোে মমশলশি! 

  

রো তোড়োতোকড় একগশ ় মগল নী-র কদশি। নী তোর টলটশল মচোে দুকট মমশল তোকিশ ় আশি 

ওপশরর কদশি। রো িুোিযলভোশি কজশজ্ঞস িরল, িী মর, নী, এেন মিমন লোগশি? ওুঃ, 

 ো কচন্তো ় মফশলকিকল? 

  

নী মিোনও উত্তর কদল নো। 

  

রো তোশি িোেঁিযকন কদশ ় িলল, এই নী, নী আমোর িথো শুনশত পোকেস নো? এই দুোে, 

আকম রোকদ, মতোর আর মিোনও ভ ় মনই–  

  

নী ম  সকতুিোশরর িকি তোর ্রথমোণ পোও ়ো মগল এিোর। জ্ঞোন মফরোর পর মস ্রথথম িথো 

িলল িকিতো ়। মস িলল : 

  

িোশলো মমঘ পোহোশড়র 

িযশি কগশ ় িোেঁশদ, 

লোল মমঘ িড় মতোশল 

মগশল চোেঁশদ, 

নীল মমঘ ঘযম মদ ়, 

আশলো কদশ ় িোেঁশধ্, 

সোদো মমঘ, সোদো মমঘ, 

সোদো মমঘ, এশসো!… 

  

.  

  

০৩.  
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মগোলোকপ-রেো মরোশদর মধ্ু কদশ ় উশড় চশলশি রশিটটো। 

  

একদশি এিটো উজ্জ্বল নক্ষত্র আশি,  োর আশলোর রেই মগোলোকপ। কিন্তু এমন সযের রে 

হশলও এই আশলো েযি গরম। এিিোর কিলম এই মগোলোকপ মরোশদর মশধ্ু রশিশটর িোইশর 

মিকরশ ়কিল, তোশত তোর কপঠ এমন িলশস মগশি ম , মগোলোকপ-শগোলোকপ, িোপ পশড় মগশি। 

এই আশলোর এলোিো মথশি েযি তোড়োতোকড় মিকরশ ় ম শত চো ় নো। 

  

নী েোিোর ততকর িশর এশনশি, ওরো দুজন পো োপোক  িশস েোশে, েোও ়ো মোশন এিটো 

িশর সুোন্ডউইচ আর এি িোপ সযপ। দীঘে  োত্রোর সম ় এিসশগ মিক  েোিোর েোও ়ো  ো ় 

নো, মেশলই গো গুশলো ়। 

  

রো িলল, নী, এিোর মতোশি রশিট চোলোশনো ক কেশ ় মদি। তযই অুোসশট্রোকফকজি পরীক্ষো ় 

িীরিম নম্বর মপশ ়কিকল মর? 

  

নী লজ্জো ় মযে কনচয িশর িলল, িলি নো! 

  

ও মো, িলকি নো মিন? 

  

নো, আমোর ওসি িথো িলশত ভোশলো লোশগ নো! 

  

রো ‘ওুঃ মহো-শহো’ িশল মহশস উঠল। তোর মশন পশড় মগশি। হোসশত-হোসশতই মস িলল, 

ও, তযই মতো সি পরীক্ষোশতই ফোস্টে মহোস, মসইজনু িলশত লজ্জো পোকেস! তযই িী িশর 

্রথশতুিিোর ফোস্টে মহোস মর? মিক  মতো পড়োশুশনো িরশত মদকে নো মতোশি? 

  

নী িলল, আকম িী িরি, আকম এিিোর  ো মচোশে মদকে, তো সি আমোর মশন মথশি  ো ়। 

  

মতোশদর ্রথুোিকটিুোল পরীক্ষো হ ়কন মহোিোশ ? 

  

মস মতো পৃকথিী মথশি মোত্র পোেঁচ হোজোর মোইল ওপশর। মস আর এমন িী? 
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কঠি আশি, আজ মথশি মতোর রশিট চোলোশনোর হোশত েকড় হশি। আমোর পোশ  িশস 

আসনিন্ধনীটো মিোমশর মিেঁশধ্ ফুোল। 

  

কঠি এই সম ় এিটো লোল আশলো জ্বশল উঠল এিিং কহস-কহস  ব্দ হশত লোগল মোথোর 

ওপশর। রো এিটো করকসভোর তযশল কনশতই ম োনো মগল, এস ও এস, এস ও এস, সিোইশি 

ডোিকি, ্রথকিকমকট লোলশগোলোপ, মিউ কি শুনশত পোে…।  

  

কিিযক্ষণ ম োনোর পর রো করকসভোরটো আিোর মরশে কদল। 

  

নী কজশজ্ঞস িরল, িী হল? মি িথো িলল? 

  

রো কনশজর িোশজ িুস্ত হশ ় পশড় অনুমনস্ক ভোশি িলল, লোলশগোলোপ নোশম একদশি 

এিটো উপগ্রহ আশি, মসেোশন এিটো রোক  ়োন রশিট িো লুোন্ড িশরশি। তোই সোহো ু 

চোইশি। 

  

আমরো মসকদশি  োি নো? 

  

আমোশদর মতো মিোনও দরিোর মনই  োিোর। ওরো চতযকদেশি েির পোঠোশে। একদশি িোশিই 

রোষ্ট্রসশঙ্ঘর এিটো মেস-শস্ট ন আশি, মসেোন মথশি দমিল  োশি 

  

রো-কদ,  কদ মিোনও িোরশণ রোষ্ট্রসশঙ্ঘর মেস-শস্ট ন ওশদর েির শুনশত নো পো ়? ওরো 

কিপশদ পশড়শি, আমোশদর  োও ়ো উকচত নো? 

  

আমরো শুধ্য-শুধ্য সম ় নষ্ট িরি মিন? এমকনশতই িতটো সম ় েরচ হশ ় মগল! এই 

রোক  ়োন আর আশমকরিোনশদর ওপর আমোর িড্ড রোগ হ ়। ওশদর মদশ র অশনি মলোি 

এেন মেশত পো ় নো, ওশদর আিোর রশিট ভোসোিোর কিলোকসতো িরিোর িী দরিোর? গত 

িিশরর কহশসশি মদশেকি ওই দুশটো মদশ র এিয  মিোকট ক শু অপযকষ্টশত ভযগশি! আকিিো 

আর আমোশদর মদশ র সোহো ু নো মপশল মতো ওরো চোলোশতই পোশর নো, তিয মহোিো  
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গশিষণো ় এত টোিো নষ্ট িরো চোই! এই দুোে নো, এতটযিয মদ  িোিংলোশদ , কিন্তু। িী 

দোরুণ উন্নকত িশরশি, মসই তযলনো ় ওই িড়-িড় মদ গুশলো–  

  

রো-কদ, তযকম  োই িশলো, মোনযষ কিপশদ পড়শল আমোশদর একগশ ়  োও ়ো উকচত। 

  

তযই ম  এশিিোশর দ ়োর অিতোর হকল! দোেঁড়ো, আশগ মদকে রোষ্ট্রসঙ্ঘ মেস মস্ট ন েিরটো 

মপশ ়শি কি নো? 

  

রো অশনিগুশলো মিোম কটশপ রোষ্ট্রসঙ্ঘ মস্ট নশি ধ্রিোর মচষ্টো িরল। কিন্তু মিোনও সোড়ো 

মপল নো। তোর ভযরু িযেঁচশি মগল। আপন মশন মস কিড়কিড় িশর িলল, মিোনও িোরশণ 

সোরকিট জুোম হশ ় মগশি। ওরো মিোধ্হ ় কিিয শুনশত পো ়কন। 

  

রো-কদ তো হশল? 

  

ম শতই হ ় মদেকি। আিোর অশনিেোকন সম ় েরচ! তযই পোেঁচ নম্বর মোনকচত্রটো িোর িশর 

এশন আমোর সোমশনর এই মিমটোশত িকসশ ় মদ। 

  

িিকপশটর পোশ ই মোনকচত্র-লোইশেকর। নী চট িশর মসেোন মথশি পোেঁচ নম্বর মোনকচত্রটো 

েযেঁশজ এশন মিশম লোকগশ ় কদল। মোনকচত্রকট কত্রস্তর। মিশম িসোশতই ম ন মহোিোশ র এিটো 

অিং  ওশদর মচোশের সোমশন জযলজযল িশর উঠল। েোকল মচোশে তোিোশল এই মহোিো শি 

শুধ্য মহো ূনু িশল মিোধ্ হ ়, কিন্তু এই মুোশপ িত রিম ফযটকি রশ ়শি। আিোর কিিয 

অদ্ভযত মচহোরোর, কঠি মেলনোর মতন িকি। 

  

এিটো ফযটযকির কদশি আেযল মদকেশ ় রো িলল, এটো হল লোলশগোলোপ, এিটো মিোট 

উপগ্রহ, মি  দূশর আশি। েযি লোল রশের পোতলো-পোতলো মমঘ এই উপগ্রহটো কঘশর আশি, 

মসইজনু দূর মথশি এটোশি লোল মগোলোশপর মতন মদেো ়। 

  

অঙ্ক িশষ কনকদেষ্ট গকত পথ িোর িশর রো রশিশটর মযে মঘোরোল মসই কদশি। তোরপর। মস 

মচষ্টো িরল মিতোর-শটকলশফোশন লোলশগোলোশপর কিপন্ন রশিটকটর সশগ ম োগোশ োগ 
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িরিোর। কিন্তু অশনি মচষ্টো িশরও তোশদর আর ধ্রো মগল নো। রো মি  অিোি হল। মস 

নী-শি িলল, তযই ধ্শরকিস  েন, ম শতই হশি। িুোপোরটো কঠি িযিশত পোরকি নো। 

আমোশদর রশিশট আর এিজশনর মিক  মলোিশি জো ়গো মদও ়ো  োশি নো। ওশদর রশিটটো 

 কদ এশিিোশর নষ্ট হশ ়  ো ় আর কতন-চোরজন মোনযষ থোশি, তো হশল িী িরি? 

  

নী িলল, আমরো ওশদর কচকিৎসো কিিংিো েোিোর কদশ ় সোহো ু িরশত পোকর অন্তত। 

  

তযই িেশনো ধ্ুোন-টুোিশলট মেশ ়কিস, নী? 

  

তযকম ভযশল  োে, রো-কদ আমোর এেনও পশনশরো িির িশ ়স হ ়কন। তোর আশগ । ওই 

টুোিশলট েোও ়ো কনশষধ্ নো? 

  

ময কিল হশে, আকম রশিট চোলোকে মতো, এেন আমোর পশক্ষ ওই টুোিশলট েোও ়ো কঠি 

হশি নো। অশনিক্ষণ মঘোর থোশি। মতোর মচোদ িির মতো হশ ় মগশি, এেন মেশল মদোষ 

মনই। মতোর সোহো ু আমোর দরিোর এেন। 

  

হোতিুোগ মথশি দুকট টুোিশলট িোর িশর নী-শি কদশ ় িলল, এই দুশটো মতোর কজশভর 

তলো ় মরশে মদ। তোরপর মচোে িযশজ শুধ্য লোলশগোলোপ গ্রহটোর িথো কচন্তো ির। অনু 

মিোনও কচন্তো ম ন মশন নো আশস। 

  

নী টুোিশলট দুশটো মযশে কদশ ় মচোে িযশজ িসল। রো হোতঘকড়টো মদশে আিোর মন কদল 

রশিট চোলনো ়। 

  

কঠি দ  কমকনট িোশদ নী মচেঁকচশ ় িলল, মদেশত পোকে, রো-কদ, মদেশত পোকে, অপিূে 

সযের! 

  

রো িলল, মচোে েযকলস নো। চোেঁচোসকন! আশস্ত-আশস্ত িল, আরও ভোশলো িশর দুোে। 
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কঠি ফযশলর পোপকড়র মতন লোল-লোল মমঘ, সকতু লোলশগোলোশপর মতনই মদেশত 

গ্রহটোশি–  

  

গ্রহ ন ়, উপগ্রহ।  োই মহোি, মমশঘর মভতর কদশ ় দুোেিোর মচষ্টো ির। ওেোশন মিোট-শিোট 

পোহোড় আশি। 

  

মদেশত পোকে এিটো পোহোড়। তোর মোথোর কদশি চোেঁশদর মতন িী ম ন জ্বলশি। 

  

চোেঁদ ন ়, ওটোই ওর গ্রহ। পোহোশড়র কনশচর কদশি কিিয মদেশত পোকেস? 

  

হুোেঁ, ওই ম  এিটো রশিট, িোত হশ ় পশড় আশি, েযি মজোর আঘোত মলশগশি মশন হশে। 

  

মিোনও মোনযষ মদেো  োশে নো? 

  

তোও মদেো  োশে, এিজন শুশ ় আশি মোকটশত, আর দু’জন িশস আশি পোশ । 

  

সিোই পযরুষ, নো মমশ ় আশি? 

  

তো মিোিো  োশে নো। সিোর মোথো ় মেস মহলশমট। 

  

লোলশগোলোশপ এমকনশত কনুঃশ্বোস কনশত িষ্ট হ ়। মিোধ্হ ় ওশদর অম্লজোনিকড় ফযকরশ  ়

মগশি। 

  

রো-কদ, ওশদর সশগ িথো িলো  ো ় নো? এত িোশি মশন হশে, কঠি ম ন ডোিশলই শুনশত 

পোশি। 

  

নো, িথো িলো  ো ় নো। তযই িোশি ভোিকিস, আসশল ওরো সোতচকল্ল  হোজোর কিশলোকমটোর 

দূশর। এিোর মচোে মেোল, আর িষ্ট িরোর দরিোর মনই। 

  

নী মচোে মেোলোর পরও মযেেোনো হোকস-হোকস িশরই রইল। আপন মশন িলল, আকম এেনও 

লোলশগোলোপ-উপগ্রহটো মদেশত পোকে…মমঘগুশলো দুলশি–  
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রো িলল, এই মতো মতোশদর কনশ ় ময কিল! এইজনুই অল্পি ়সীশদর ধ্ুোন-িকড় 

েোও ়োশত কনশষধ্ িশর। মঘোর িোটশত চো ় নো। দোেঁ আকম িুিিো িরকি।  

  

রো এিটো মিোতোম কটশপ কদশতই ডোন পোশ র মদ ়োশলর েোকনিটো অিং  সশর মগল, মসেোশন 

মদেো মগল এিটো মচৌশিো সোদো পদেো। আর এিটো মিোতোম কটপশতই মসই পদেোর ওপর 

শুরু হশ ় মগল কসশনমো। িৃহেকতগ্রশহর লিকম পোহোশড়র চূড়ো ় চোরকট মিশল-শমশ ়র 

অকভ োন। কফল্মটো িযকড়-পেঁকচ  িিশরর পযরশনো, কিন্তু গোনগুশলো এত ভোশলো ম , এেনও 

ভোশলো লোশগ। দু-েোনো গোন মগশ ়শি হিংিিংশ ়র এিটো ডলকফন। এই ডলকফনটো 

এসপোরোশটো ভোষো ় দোরুণ গোন গো ়। নী-র মমশসোম োই ওেঁশদর চোেঁশদর িোকড়শত এিটো 

মিোকিলশি চমৎিোর পল্লীগীকত গোইশত ক কেশ ়শিন। তোর মশধ্ু এিটো গোন সিশলর েযি 

ভোশলো লোশগ, মসই গোনটো হল নীল নিঘশন আষোঢ় গগশন কতল ঠোই আর নোকহ মর। এই 

পল্লীগীকতটো কলশেশিন রিীন্দ্রনোথ ঠোিযর নোশম আশগিোর কদশনর এিজন সোধ্য। 

  

কসশনমো মদেশত-শদেশত এই দুকট মমশ ় মহো ূনু কদশ ় উশড় চলল অনু এিটো কিপশদ-

পড়ো রশিশটর মোনযষশদর উিোর িরশত। 

  

কসশনমোটো ম ষ হিোর আশগই হঠোৎ রো এি সম ় সযইচ িন্ধ িশর কদশ ় িলল, নী, ক গকগর 

িোইশর দুোে, এরিম দৃ ু সহশজ মদেশত পোকি নো! 

  

নী সোমশনর কদশি তোকিশ ় িলল, িী মদেি? িই কিিয মদেশত পোকে নো মতো? 

  

ভোশলো িশর তোকিশ ় থোি! 

  

মধ্োেঁ ়োর মতন িী ম ন ভোসশি। আিোশ  এত মধ্োেঁ ়ো এল িী িশর? 

  

আকম এিটয িোেঁ পোশ  সশর  োকে, তেন ভোশলো িশর মদেশত পোকি। 
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মসই মধ্োেঁ ়ো মথশি রশিটটো েোকনিটো িোেঁ পোশ  সশর ম শতই নী চমশি উঠল। মশন হল, 

এিটো ্রথিোণ্ড কিড়োল ম ন আিো  জযশড় হুমকড় মেশ ় আশি, সোরো  রীরটো টোন-টোন, 

মপিশনর পো দুশটো গুকটশ ় আশি  রীশরর সশগ, তোর মলজটো  রীশরর মচশ ়ও িড়। 

মিড়োশলর মতন মদেশত িশট, কিন্তু মসটো ম  িত হোজোর কিশলোকমটোর লম্বো তোর কঠি 

মনই। 

  

ওটো িী, রো-কদ? 

  

িী িল মতো। আেোজ ির! 

  

এরিম কজকনস িেনও মদকেকন। 

  

ওটো এিটো ধ্ূমশিতয। তযই আশগ ধ্ূমশিতয মদকেসকন িেনও? 

  

িকিশত মদশেকি। কিন্তু ধ্ূমশিতয ম  এমন হ ় জোনতযম নো মতো! 

  

আমোশদর  োও ়ো-আসোর পশথ মতো অশনি ধ্ূমশিতয পশড়। কিন্তু এটোর কিশ ষ্ব  হশে, 

এটো মদেশত কঠি এিটো জীিন্ত ্রথোণীর মতন। এটোশি আকম আশগ এিিোর মোত্র মদশেকি। 

  

মশন হশে কঠি ম ন এিটো মিড়োল লোফ কদশ ়শি। আেো রো- কদ, ওই ধ্ূমশিতযটোর মশধ্ু 

মঢোিো  ো ় নো? 

  

মিড়োশলর মপশট ঢযশি  োকি, তোরপর  কদ আর মিরুশত নো পোকরস? তো িোড়ো আমরো এিটো 

কিশ ষ িোশজ  োকে, এেন মেলো িরিোর সম ় ন ়। 

  

ধ্ূমশিতযটোর অশনিগুশলো িকি তযশল মফলল নী। ওশদর রশিট মসটোশি পো  িোকটশ ় িযশট 

চলল।  

  

েোকনি িোশদই মদেো মগল লোলশগোলোপ উপগ্রহকটশি। 
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মসকটর িোিোিোকি আসশতই নী উল্লোশস মচেঁকচশ ় উঠল, কঠি এিরিম! ধ্ুোন-িকড় মেশ ় 

কঠি এইরিম মদশেকিলোম। 

  

রো িুস্ত হশ ় পড়ল নোনোরিম মিোতোম মটপো ়। পোতলো-পোতলো লোল রশের মমঘ উড়শি 

উপগ্রহকটশি কঘশর। রো দুকট চ মো িোর িশর এিটো পশর কনল কনশজ, আর-এিটো একগশ ় 

কদল নী-র কদশি। এই চ মো নো পরশল লোলশগোলোপ-উপগ্রশহ মনশম কিিযই মচোশে মদেো 

 ো ় নো। নোনোরিম টুোিশলট িোর িশর রো কনশজও মেশ ় কনল, নী-শিও েোও ়োল। রশিটটো 

এক্ষযকণ মোকট মিোেঁশি। 

  

ম ষ আেঁিযকনটো সহু িরোর জনু দু-জশনই আসন-িন্ধনী মিোমশর মিেঁশধ্, মোথোর কনশচ হোত 

মরশে মচোে িযশজ রইল। রো শুনশত লোগল, এি-দুই-কতন-চোর। কঠি দ  মগোনোর সশগ 

সশগ িোেঁিযকন লোগল মি  মজোশর। 

  

রো মচোে েযশল িলল, এশস মগকি! 

  

রশিট মথশি নোমিোর আশগ রো এিিোর মদশে এল িোেঁিযকনর জনু কিলম আর ইউনযশসর 

মিোনও অসযকিশধ্ হশ ়শি কি নো। কিিযই হ ়কন, দুকট িোেঁশচর িোশির মশধ্ু ওরো দু’জশন 

অশঘোশর ঘযশমোশে। মদেশল মশন হ ় ম ন দুকট পযতযল। 

  

িোি দুকটর মভতর লোগোশনো আশি দুকট ঘকড়। সম ় হশ ় মগশলই েযি মজোশর মিল িোকজশ ় 

ওশদর ঘযম ভোকেশ ় মদশি। ঘকড় মদশে রো িযিল, ওশদর ঘযম ভোেশত আর েযি মিক  মদকর 

মনই। 

  

কসেঁকড় আশগই মনশম মগশি, এিোর দরজো েযশল ওরো মনশম এল কনশচ। দু-জশনই ওভোরশিোট 

গোশ ় কদশ ় মনশমশি। লোলশগোলোপ-উপগ্রহকটশি ওপর মথশি  ত সযের মদেো ় আসশল 

জো ়গোটো অি ু মতমন সযের ন ়। মোকটর রে িোরুদ রশের, এিশড়োশেিশড়ো, মিোনওরিম 

্রথোণীর কচহ্ন মনই এেোশন। লোল রশের মমঘগুশলোশত অম্লজোন মনই িশল িেশনো িৃকষ্ট হ ় 

নো, শুধ্য ম োভো হশ ়ই মভশস মিড়ো ়। 
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রো িলল, সোিধ্োশন হোেঁটকি, কঠি ভোশি পো মফশল মফশল, এিটয তোড়োহুশড়ো িরশলই মহোেঁচট 

মেশ ় পড়কি। 

  

নী িলল, রো-কদ, ওই ম  ধ্ূমশিতযটো মদেলোম, ওইটো কনশ ় এিটো িকিতো আমোর মোথো ় 

এশসশি। 

  

পশর শুনি, এেন িকিতো ম োনোর মমজোজ মনই। ভোেো রশিটটো মদেশত পোকেস? 

  

িই, নো মতো! 

  

চ মোটো কঠি িশর পকরসকন কনি ়ই। দুহোশত মচশপ কঠি িশর িকসশ ় মন। 

  

অনু এিটো রশিট এিটো কটলোর পোশ  িোত হশ ় পশড় আশি। রো মসটোর িোশি এশস ভযরু 

িযেঁচশি তোিোল। রশিটটোর রিং িোশলো, গোশ ় মিোনও মদশ র কচহ্ন আেঁিো মনই, গড়নটোও 

অশচনো ধ্রশনর। দরজোটো মেোলো। কিন্তু কসেঁকড় মনই। 

  

কটলোর গোশ ়র সশগ রশিটটো মলশগ আশি িশল রো মসই কটলোর ওপশর েোকনিটো উশঠ কগশ ় 

িলল, তযই কনশচ থোি, নী, আকম মভতরটো মদশে আসকি। 

  

রো মভতশর দরজোর িোশি কগশ ় কজশজ্ঞস িরল, মভতশর মিউ আশি? 

  

মিোনও উত্তর এল নো। 

  

দু-কতনিোর মডশিও মিোনও সোড়ো নো মপশ ় মভতশর ঢযশি মগল। মভতরটো অন্ধিোর। রো 

ওভোরশিোশটর পশিট মথশি এিটো মপকন্সল টচে িোর িরল, মসটোশত অসম্ভি মজোর আশলো 

হ ়। মসই আশলোশত রো রশিটটোর এি ্রথোন্ত মথশি অনু ্রথোন্ত মদেল। মভতশর মিোনও 

জন্রথোণীর কচহ্নমোত্র মনই। শুধ্য তোই ন ়, রশিটটো মদশে রো-র মশন হল, এটো অশনিকদন 

চোলয মনই,  ন্ত্রপোকত অকধ্িোিং ই অশিশজো। েির পোঠোিোর  ন্ত্রকট রো মি  ভোশলো ভোশি 
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মনশড়শচশড় মদেল।  ন্ত্রটো এশিিোশরই েোরোপ, এই  ন্ত্র কদশ ় েির পোঠোিোর মিোনও ্রথশ্নই 

ওশঠ নো। 

  

রো কনশচ মনশম এশস িলল, আি ে। 

  

নী মোকটশত হোেঁটয মগশড় িশস িী ম ন মদেকিল, মোথো তযশল িলল, রো-কদ, এেোশন মশন 

হশে রশক্তর দোগ। 

  

রো মদেল িোরুদ-রেো মোকটর ওপশর েোকনিটো িোশলো িোশলো মিোপ। রক্ত হশলও হশত 

পোশর। মস িলল, ওটো  কদ রশক্তর দোগ হ ়ও, তো হশলও মি  পযশরোশনো, দু-এি কদশনর 

ন ়। কিন্তু এই রশিশটর মলোিজন মগল মিোথো ়? েিরই িো মি পোঠোল? 

  

মভতশর মিউ মনই? 

  

নো। 

  

মিোধ্হ ় আমোশদর মদকর মদশে তোরো অনু মিোথোও আশ্র ় কনশ ়শি। 

  

নো, আমরো ভযল জো ়গো ় এশসকি। অনু মিোনও রশিশটর  োত্রীরো আমোশদর সোহো ু 

মচশ ়শি। এটো এেোশন পশড় আশি অশনি আশগ মথশিই। 

  

তো হশল? আমরো কি পোশ ় মহেঁশট েযেঁজি, নো আিোর আমোশদর রশিশট মচশপ–  

  

নী-র িথো ম ষ হল নো। কটলোর অনু পো  কদশ ় এিসশগ সমোন তোশল পো মফশল মফশল 

একগশ ় এল পোেঁচজন মোনযষ। তোরো ্রথশতুশিই মেস-শহলশমট পশর আশি িশল তোশদর 

মযে মদেো  ো ় নো ভোশলো িশর। এিজশনর হোশত মিোলোশনো এিটো চিচশি ইেোত রশের 

িোি। 
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ওশদর পোশ ়র  ব্দ শুশন মযে তযশল তোকিশ ় নী িলল, রো-কদ, ওই মলোিগুশলোশি আমোর 

মমোশটই ভোশলো িশল মশন হশে নো। ওরো আসিোর আশগই চশলো আমরো রশিশট উশঠ 

পোকলশ ়  োই। 

  

রো িলল, মিশলমোনযকষ িকরস নো, চযপ িশর দোেঁড়ো। 

  

মলোিগুশলো এশস ওশদর চোর পো  কঘশর দোেঁড়োল। 

  

.  

  

০৪.  

  

রো মিোনও িথো িলল নো। 

  

অশচনো মলোশির সশগ মদেো হশল ্রথথশমই িলশত হ ়, জীিন িীরিম, অথিো আপনোর 

জীিন সযের মহোি, এই ধ্রশনর কিিয। মিশলরো আর মমশ ়রো থোিশল ্রথথশম মিশলরোই 

িশল, মসটোই ভেতো। 

  

এরো মসরিম কিিযই িলল নো। মচৌশিো িোিও ়োলো মলোিকট এিটয িোশি একগশ ় এশস রো-

র মযশের কদশি তোকিশ ় এসপোরোশটো ভোষো ় িলল, িযিশত মপশরশিন কনি ়ই, আপনোরো 

আমোশদর িকে? আপনোরো দুজশনই মচোে মথশি চ মো েযশল মফলযন। 

  

রো কজশজ্ঞস িরল, আপনোরো মি? 

  

মলোিকট িলল, ্রথশ্ন িরশলই উত্তর পোিোর অকধ্িোর থোশি নো। কিশ ষত িকেশদর থোশি 

নো। 

  

মলোিকটর গলোর আও ়োজ েযি িিে । কিিংিো ইশে িশরই ওশদর ভ ় মদেোিোর জনুই 

মিোধ্হ ় মহেঁশড় গলো ় িথো িলশি। 
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এিোর রো মিোশটর পশিট মথশি ডোন হোতটো িোর িরল। মসই হোশত েযি মিোট্ট এিটো 

করভলভোর। মসটো কদশ ় মস মলোিগুশলোশি গুকল িরিোর কিিংিো ভ ় মদেোিোর মিোনও 

মচষ্টোই িরল নো। সোমশনর মোকটশত এিেণ্ড পোথশরর কদশি কট্রগোর কটপল। মিোনও  ব্দ 

হল নো, কিন্তু মদেো মগল মিোনও অদৃ ু  কক্তশত মসটো মযড়মযড় িশর মভশে ম শত-শ শত 

এশিিোশর ধ্ূশলোর মতন গুেঁকড়শ ় মগল। 

  

রো মযে তযশল িলল, এই কপস্তলটো কদশ ় ইশে িরশল মোনযষ কিিংিো তোর মচশ ়ও িড় মিোনও 

্রথোণীর মদহ গুেঁকড়শ ় মদও ়ো  ো ়। 

  

মচৌশিো িোিও ়োলো মলোিকট িলল, এিোর একদশি মদেযন! 

  

মলোিকট তোর হোশতর িোিটো ় এিটো মিোতোম কটপশতই এিটো আশলোর মরেো কগশ ় পড়ল 

আর-এিটো পোথশরর ওপর। সশগ সশগ পোথরটো এি লোশফ উশঠ মগল  ূশনু। 

  

মলোিকট িলল, মোনযশষর মচশ ়ও মিোনও িড় ্রথোণীশি এই ভোশি আকম মচোশের কনশমশষ 

িোশি মটশন আনশত পোকর কিিংিো দূশর সকরশ ় কদশত পোকর। 

  

রো কজশগুস িরল, আমোর এই অস্ত্রটো আপনোর িোিটোশি তোর আশগই গুেঁশড়ো িশর মফলশত 

পোরশি নো িলশত চোন? 

  

মচষ্টো িশর মদেযন। 

  

তোর দরিোর মনই, আপনোর মযশের িথোই  শথষ্ট। 

  

এিোর আপনোরো দুজশন চ মো েযশল মফলযন! 

  

নো, আমরো চ মো েযলি নো। 

  

িযিশতই পোরশিন ্রথকতিোদ িশর মিোনও লোভ মনই। 
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ইনিো মরড চ মো নো পশর থোিশল এই লোলশগোলোপ গ্রহকটশত েোকল মচোশে কিিয মদেো  ো ় 

নো মতো িশটই, িশ ়ি ঘণ্টো মসরিমভোশি থোিশল অন্ধ হশ ়  োিোরও সম্ভোিনো। রো তো 

জোশন। 

  

নী রো-এর িোেঁ-হোেঁত মচশপ ধ্শর িলল, রো-কদ, এই মলোিগুশলো কনি ়ই মমঘশচোর। 

  

রো কিন্তু এিটযও ভ ় পো ়কন। মস মিোশটর পশিট মথশি দুশটো টুোিশলট িোর িশর এিটো 

নী-শি কদশ ় িলল, চট িশর মেশ ় মন। এিটয দূশর সশর দোেঁড়ো। েিরদোর আমোশি আর 

িযেঁকি নো। 

  

অনু মলোিগুশলো চযপ িশর দোেঁকড়শ ় আশি মূকতের মতন। তোশদর হোশত কিন্তু মিোনও অস্ত্র 

মনই। িোিও ়োলো মলোিকটই আিোর িলল, শুধ্য-শুধ্য সম ় নষ্ট িরশিন নো। আপনোরো চলযন, 

আপনোশদর তোেঁিযশত রোেো হশি, মসেোশন েোিোর দোিোশরর মিোনও িষ্ট মনই। আপনোশদর 

চ মো দুশটোও আমরো এিটয পশর মফরত মদি। আপনোশদর রশিটটো আমোশদর চোই।চ 

  

রো মলোিকটশি ধ্মি কদশ ় িলল, আপনোরো কিপশদ-পড়োর ভোন িশর সোহো ু মচশ ় েযি 

অনুো ় িশরশিন। ভকিষুশত আিোর মিউ  কদ কিপশদ পশড় সোহো ু চো ়, আমরো কি তোশি 

কিশ্বোস িরি? ভোিি, আিোর মিোনও িদমোস মলোি কমশথু সোহো ু চোইশি? 

  

মলোিকট িলল, মসরিম সযশ োগই আর আপনোশদর আসশি নো। 

  

আপনোরো আমোশদর রশিটটো কনশত চোইশিন। কিন্তু ওই রশিশট আমোশদর দুজন সগী 

আশি। তোরো ঘযশমর টুোিশলট মেশ ় ঘযকমশ ় রশ ়শি। 

  

আপনোশদর পযরুষরো িযকি মমশ ়শদর রশিট চোলোশত কদশ ় কনশজরো ঘযশমো ়? িোুঃ চমৎিোর 

মতো! 
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িতটো চমৎিোর, তো মিোিোর ক্ষমতো আপনোর মনই মশন হ ়।  োই মহোি,  ো িলকিলোম, 

ওরো ঘযকমশ ় আশি। ওশদর জোগোশনোও  োশি নো, নোমোশনোও  োশি নো। সযতরোিং তোশদর সয য্ 

আপনোরো রশিটটো মনশিন িী িশর? 

  

মস আমরো িুিিো িরি! তোশত আমোশদর মিোনও অসযকিশধ্ মনই। 

  

তোর মোশন রশিট চোকলশ ় কদশ ় এি সম ় ওশদর আপনোরো িলো কিিংিো িমলোশলিযর 

মেোসো মিোেঁড়োর মতন িোইশর িযেঁশড় মফশল মদশিন, তোই নো। আপনোরো জোশনন নো, মহো ূশনু 

মিোনওরিম আিজেনো মফলো কনশষধ্? 

  

ভেমশহোদ ়ো, আপকন মদেকি েযি সযের িথো িলশত পোশরন। আকম দুুঃকেত ম , আপনোর 

সযের-সযের িথো শুশন সম ় নষ্ট িরশত পোরকি নো এেন। আমোশদর সশগ চলযন। আ ো 

িকর আমোশদর মজোর িরশত িোধ্ু িরশিন নো। 

  

আপনোরো মিন আমোশদর িকে িরশিন? 

  

আমরো মি, মিন আপনোশদর িকে িরকি, এই সি মিশলমোনযকষ ্রথশ্ন মিন িরশিন? 

মিোনওটোরই উত্তর মদি নো। 

  

উত্তর কদশত হশি নো, আকম িলকি শুনযন। আপনোরো পৃকথিীর মলোি নন। ্রথথম সোহো ু 

চোইিোর সম ় আপনোরো রোক  ়োন ভোষো িশলকিশলন, কিন্তু আপনোরো ম  রোক  ়োন নন, 

মসটো তেনই আমোর মিোিো উকচত কিল। আপনোরো ম  এসপোরোশটো িলশিন, তোও 

অনুরিম। রশিটশি আপকন িলশিন রোইট, িোনযিংগোশি আপনোরো িলশিন িোনযনজো, 

সযেরশি িলশিন, দুইভোর! আপনোরো শুিগ্রশহর মোনযষ, তোই নো? 

  

শুিগ্রশহর মলোি অি ু পৃকথিীর মোনযষই। আজ মথশি িোষকট্ট িির আশগ মোনযষ জ ় 

িশরকিল শুিগ্রহ, মসটো এিয   তোব্দীর মগোড়োর কদশির িথো। শুিগ্রশহ আশলো হোও ়ো 

েযি েোরোপ িশল ্রথথশম িশ ়িজন ফোেঁকসর আসোকমশি পোঠোশনো হশ ়কিল মসেোশন। তোরো 

মিেঁশচ ম শত, তোরপর মথশি মি  িশ ়ি িির শুধ্য মচোর-গুন্ডো-িদমোসশদর কনিেোসন মদও ়ো 
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হত শুিগ্রশহ। িম  মসই মলোিগুশলোই শুিগ্রশহ চোষিোস িশর,  হর িোকনশ ় েযি উন্নকত 

িশরশি। কিিযকদন হল তোরো কিজ্ঞোশনও েযি উন্নকত িশরশি িশল শুশনশি রো। মস অি ু 

শুিগ্রশহ এিিোরও  ো ়কন। মলোিগুশলো তো হশল এতদূর একগশ ়শি ম , সূ েমন্ডশলর 

িোইশরও ম শত ক শেশি? এ- েির পৃকথিীর মলোি মিোধ্হ ় এেনও জোশন নো।  

  

িোিও ়োলো মলোিকট িলল, আপনোর িযকি আশি, তো স্বীিোর িরশতই হশি। এেন চলযন 

মতো। চ মো  কদ নো মেোশলন, তো হশল মজোর িশর েযশল কনশতই হশি। 

  

রো ওভোরশিোশটর হোত সকরশ ় ঘকড ়মদেল। মিোট করভলভোরটো মস আশগই পশিশট ভশর 

মফশলশি। এশিিোশর েোকল হোশত মস িোিও ়োলো মলোিকটর কদশি একগশ ় কগশ ় িলল, 

কিুঃ, ওরিম িথো িশল নো। মিোনও মমশ ়র মচোে মথশি মজোর িশর চ মো েযশল কনশত 

মনই। 

  

রো আরও এি পো এগুশতই মলোিকট িোশির মিোতোম কটপল। তোশত রো পোথশরর টযিশরোটোর 

মতন আিোশ ও উশড় মগল নো, মলোিকটর িোশি কগশ ় হুমকড় মেশ ়ও পড়ল নো। মসই 

এিই জো ়গো ় দোেঁকড়শ ় রইল! রো হোকসমযশে মলোিকটর কদশি মচশ ় রইল এিটযক্ষণ। 

তোরপর ডোন হোতটো িোকড়শ ় িলল, আপকন আমো ় ধ্রুন মতো! 

  

মেস মহলশমট পশর থোিো ় মলোিকট ম  িত অিোি হশ ়শি তো তোর মযে মদশে মিোিোর 

উপো ় মনই। তশি তোর মচোে দুশটো িড়-িড় হশ ় মগশি। রো-শি মস িযেঁশত সোহস িরল নো। 

  

রো িলল, আপকন আমো ় ধ্রশিন নো? কিন্তু আপনোশি আমোর েযি পিে হশ ়শি। তো হশল 

আকম আপনোশি জকড়শ ় ধ্কর? 

  

রো মলোিকটর িোেঁশধ্ হোত রোেশতই মলোিকট িোি সশমত কিটশি কগশ ় দূশর পড়ল। অনু 

মলোিগুশলোর মশধ্ু দু-কতনজন কঠি এই সম ় মদৌশড় ধ্রশত মগল নী-শি, তোশদরও কঠি 

এিই অিিো হল। নী-র গোশ ় হোত মদও ়ো মোত্রই তোরোও লযকটশ ় পড়ল মোকটশত। 
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রো আর নী এিটয আশগ ম  টুোিশলট মেশ ়শি, তোর ফশল তোশদর  রীশর দোরুণ  কক্ত োলী 

কিরুি-চযম্বি কক্ত জশে মগশি। মিোনও জীকিত ্রথোণী তোশদর িযেঁশত পোরশি নো। এটো হশে 

সিশচশ ় নতযন আত্মরক্ষোর অস্ত্র। এশত মিউ মশর  ো ় নো, কিন্তু উকচৎ  োকস্ত পো ়। 

  

ম  এিটো মোত্র মলোিরো কিিংিো নী-শি মিোেঁ ়কন, মস ভুোিোচুোিো মেশ ় দু-এিিোর একদি-

ওকদি তোিোল, তোরপর মদৌশড় মগল রো-শদর রশিটটোর কদশি। 

  

িোিও ়োলো মলোিটো মোকটশত পশড় কগশ ়ও মচেঁকচশ ় িলল, এস্ এস্, ক গকগর রশিটটো 

দেল িশরো। 

  

মলোিটো রশিশটর কসেঁকড় কদশ ় উশঠ মগল তরতকরশ ়। 

  

রো কিন্তু মসই মলোিটোশি িোধ্ো মদিোর মিোনও মচষ্টোই িরল নো। মস হোকস মযশে তোকিশ ় 

রইল কনশজশদর রশিটটোর কদশি। শুিগ্রশহর মলোিকট মভতশর মঢোিোর এিটয পশরই আেঁ-

আেঁ িশর দোরুণ ভ ়োতে কচৎিোর শুরু িরল। তোরপর কচৎিোরটো এমন ভোশি মথশম মগল 

ম , মিোিো  ো ়, মলোিকট অজ্ঞোন হশ ় মগশি। 

  

রো িোিও ়োলোর কদশি মচশ ় িলল, মতোমোশদর ওই িন্ধযকট আর কফরশি নো। মূেে, ম ষ 

অস্ত্রকটর িথো আশগ িক্ষনও জোনোশত মনই। 

  

তোরপর মস নী-শি মডশি িলল, চল মর, নী, আমরো রশিশট কফশর  োই। 

  

মোকটশত শুশ ় থোিো িোিও ়োলোশি রো িলল, িী আর এিিোর িযেঁশ ় মদি নোকি? 

  

মলোিকট ভশ ় মচেঁকচশ ় উঠল, নো, নো, নো, নো! 

  

আমরো এেন চশল  োকে িশট, তশি কচন্তো িরশিন নো, আমরো আিোর অি ুই রোষ্ট্রসশেঘর 

পযকল  কনশ ় কফশর আসি। ততক্ষণ প েন্ত গুলোি। আপনোরো কি পৃকথিীর কহশসি জোশনন? 
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পৃকথিীর সমশ ়র কহশসি অনয ো ়ী আর কঠি মষোশলো কমকনট পশর আপনোরো উশঠ দোেঁড়োশত 

পোরশিন। আেো ডোিোতিোিয, চকল এেন। 

  

নী এশিিোশর হতভশম্বর মতন দোেঁকড়শ ় আশি। কতনশট অত িড়-িড় মচহোরোর মলোি  েন 

তোশি ধ্রিোর জনু িযশট এশসকিল, তেন আর এিটয হশলই মস ভশ ় মদৌড় মোরত। 

মলোিগুশলো িীভোশি কিটশি পড়ল তো মস িযিশতই পোরশি নো। নী মিশলমোনযষ, মস এই 

অস্ত্রটোর িথো কিিযই জোশন নো। সোমোনু এিকট টুোিশলট ম  অস্ত্র হশত পোশর, মস িযিশি িী 

িশর? 

  

রো নী-র িোশি এশস িলল, ম োন, তযই আশগ-আশগ চল। মভতশর ঢযশিই মদেকি ওই 

মলোিটো অজ্ঞোন হশ ় আশি। ভ ় পোকি নো, আর েিদেোর, মিোনও িোরশণই আমোশি িযেঁশ ় 

মফলকি নো কিন্তু। মভতশর কগশ ়ই তযই স্নোশনর ঘশর ঢযশি পড়কি। মসেোশন মদশেকিস মতো 

জশলর  োও ়োশরর িশলর পোশ ই আর-এিটো িল আশি? মসটো পযেঁশত-আশলোর  োও ়োর। 

মসই আশলোশত স্নোন িশর কনশলই সি কঠি হশ ়  োশি! 

  

নী ্রথথশম কসেঁকড় কদশ ় রশিশট উঠল, তোরপর উঠল রো। িিকপশটর িোশিই মমশিশত 

অজ্ঞোন হশ ় পশড় আশি মসই মলোিটো। মসকদশি কিশ ষ মশনোশ োগ নো কদশ ় রো রশিশটর 

কসেঁকড় তযশল কনশ ় দরজো িন্ধ িশর কদল। তরপর িলল, ধ্নুিোদ কজউস! জীিন সযের 

মতো? 

  

িমকপউটোর কজউস েযি নরম িিযকনর সযশর িলল, রো, কনশচ নোমোর আশগ মতোমোর উকচত 

কিল আমোশি এিিোর কজশজ্ঞস িরো! হুোেঁ জীিন সযের। 

  

রো িলল, ভযল হশ ় মগশি। এই নী মমশ ়টো এমন তোড়োহুশড়ো িরল! মিশলমোনযষ মতো, এ 

আশিগ্রথিণ। তিয আকম জোনতোম, আকম ভযল িরশলও মতোমোর সোহো ু পোিই!  

  

‘রশিট তোড়োতোকড় চোলয িশর দোও, রো। ওরো এিরিম মগোলো মিোড়িোর মচষ্টো িরশি। 

  

অদ্ভযত মতো মলোিগুশলো! মগোলো িযেঁশড় আমোশদর রশিটটো নষ্ট িশর ওশদর িী লোভ? 
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তযকম এন কিশিোশ ়কন্স মোইশিোওশ ়ভ পোকঠশ ় দোও, তোশতই ওরো ঠোন্ডো হশ ়  োশি। 

  

নো, নো আকম ওশদর মোরশত চোই নো। আকম মিোনও মোনযষশিই মোরশত চোই নো। এই 

মলোিগুশলো মিোধ্হ ় পোগল, নইশল এমন িরশি মিন? 

  

কজউস হো-হো িশর মহশস উঠল। কজউস এমকনশত েযি িম হোশস। 

  

রো ততক্ষশণ রশিট চোলয িশর কদশ ়শি। ওভোরশিোটটো েযশল মফশল মস হোলিো হশ ় কনল। 

কনশচর কদশি তোকিশ ় মদেল, লোলশগোলোশপর মমঘ মভদ িশর িতিগুশলো আগুশনর মগোলো 

িযশট আসশি। মসজনু মস এিটযও কচকন্তত হল নো। ওই মগোলোর এিটোও তোর রশিট িযেঁশত 

পোরশি নো। 

  

রশিট চোলয হিোর পর আসন-িন্ধনী েযশল উশঠ এশস মোকটশত পশড় থোিো মলোিকটর পোশ  

দোেঁড়োল। রশিট িোড়োর সম ় ্রথথম িোেঁিযকনশত মলোিকট মদ ়োশলর গোশ ় এিটো ধ্ো্ো 

মেশ ়শি। 

  

রো িলল, ইস ওর িথো মে ়োল িকরকন মতো! 

  

মলোিটোর এিটো হোত কপশঠর কনশচ পশড়শি িশল নী মসটো কঠি িশর কদশত  োকেল, রো 

তোশি ধ্মি কদশ ় িলল, এই িী িরকিস? তযই মলোিটোশি মোরকি নোকি? এেনও 

আমোশদর  রীর চযম্বি-কিশরোধ্ী হশ ় আশি নো?  ো, ক গকগর স্নোন িশর আ ়! 

  

দুজশন দুশটো িোথরুশম ঢযশি িটপট স্নোন িশর মপো োি িদশল মিকরশ ় এল। িড়ো ওষযশধ্র 

্রথকতকি ়ো ় ওশদর মচোে দুশটো লোল হশ ় মগশি। 

  

মলোিকটর িোশি এশস রো নী-শি িলল, তযই ওর পো দুশটো ধ্র মতো, ওশি হোসপোতোশল 

কনশ ় ম শত হশি। মদকর হশ ় মগল! 
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দুজশন ধ্রোধ্কর িশর ওশি কনশ ় এল স্ব ়িংকি ় হোসপোতোশল। মলোিকটশি কিিোনো ় শুইশ ় 

কদশ ় রো িলল, কজউস, এশি এিটয চটপট মদেশি? 

  

কজউস িলল, তযকম ওর মোথো মথশি মেস-শহলশমটটো েযশল নোও। 

  

রো মেস-শহলশমটটো েযশল কনশ ় মদেল, মলোিকটর ি ়স চকল্লশ র িোিোিোকি, গোশল অল্প-

অল্প দোকড়, িোেঁ মচোশের কঠি ওপশরই এিটো িোটো দোগ। মলোিকটর চযল ও দোকড়র রিং 

হলশদ-হলশদ, তো মদশে রো অিোি হল নো। শুিগ্রশহ মোনযশষর চযল-দোকড়র রিং এরিম 

িদশল মগশি, মস আশগই শুশনশি। 

  

দুকট রিোশরর হোত মিকরশ ় এশস পরীক্ষো িরশত লোগল মলোিটোশি। 

  

রো আিোর কজশগুস িরল, মলোিটো িোেঁচশি মতো কজউস? 

  

কজউস িলল, তযকম  েন মিোনও মোনযষশি মোরশত চোও নো, তেন ওশি িোেঁচোশতই হশি। 

  

রিোশরর হোত দুকটই মলোিকটশি পটোপট ইশঞ্জনি োন কদশত লোগল। এিটয পশর কজউস 

িলল, ম োশনো রো, এই মলোিকট িতেোকন কহিংস্র আমরো জোকন নো। জ্ঞোন কফশর পোিোর পর 

 কদ ও মতোমোশদর ওপর িোেঁকপশ ় পশড়? ওর গোশ ় ম রিম  কক্ত, মতোমরো দুজশন মতো 

ওর সশগ পোরশি নো! 

  

তযকমই মতো রশ ়শি কজউস। তযকম আমোশদর রক্ষো িরশি। 

  

তোশত এিটয অসযকিশধ্ আশি। 

  

কিন্তু মলোিটো রশিশট ওঠো মোত্রই মতো তযকম ওশি ঠোন্ডো িশর কদশল।  

  

হুোেঁ তেন অকতিম্পন কদশ ় আকম ওশি মোকটশত মফশল কদশ ়কিলোম। িম্পন আর এিটয 

িোড়োশল ওর হোত-পোগুশলো টযিশরো-টযিশরো হশ ় ম ত। কিন্তু মতোমরো িোিোিোকি থোিশল 
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মতো তো পোরি নো। মসইজনুই আকম িকল িী, ওশি এেন ওষযধ্ কদশ ় অজ্ঞোন িশর রোেো 

মহোি। 

  

কিন্তু আকম ওর সশগ িথো িলশত চোই ম ! ওরো মিন আমোশদর িকে িশর রশিটটো কনশ ় 

কনশত চোইকিল, তো আকম জোনশত চোই। 

  

তযকম মজরো িশর ওর মপট মথশি িথো িোর িরশি ভোিি? তো তযকম পোরশি নো। িরিং ইউনযস 

মজশগ উঠযি–  

  

তযকম  ন্ত্র হশ ়ও মমশ ় আর মিশলশত মিন তফোত িশরো িশলো মতো? ইউনযস মিশল িশলই 

পোরশি, আর আকম মমশ ় িশল পোরি নো? 

  

আকম মসভোশি িকলকন। তযকম রোগ িরি মিন, রো? মশনর  োকন্ত িত দুলেভ, তো কি  েন-

তেন নষ্ট িরশত আশি?  োকন্ত,  োকন্ত,  োকন্ত, মতোমোর মন  োন্ত মহোি! 

  

কজউশসর গলো ় দুুঃশের সযর মপশ ় রো তক্ষযকণ িলল, আকম অনুো ় ভোশি রোগ িশরকি 

কজউস। তযকম আমোশি ক্ষমো িশরো। 

  

কজউস িলল, মতোমো ় ক্ষমো চোইশত হশি নো। সকতুই মতো আকম  ন্ত্র; আমোর রোগ মনই, 

দুুঃে মনই, কহিংসো মনই, মো ়ো-মমতো মনই। মতোমরো মতো এগুশলো আমো ় দোওকন। মমশ ়-

পযরুশষর তফোতও আকম িযকি নো। আকম িলকিলোম িী, মোনযশষর মযশের কদশি তোকিশ ় দু-

মচোশের দৃকষ্ট এি িশর তোর মশনর িথো পশড় মফলোর িুোপোশর ইউনযস এি িির মট্রকনিং 

কনশ ়শি। তযকম মতো মস মট্রকনিং নোওকন? 

  

ও, কঠিই মতো, আকম ভযশল কগশ ়কিলোম! তো হশল–  

  

রো-র িথো ম ষ হল নো। শুিগ্রশহর মলোিকট লোফ কদশ ় েোট মথশি মনশমই নী মি ধ্শর 

িোেঁশধ্ তযশল কনল। 
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তোরপর রো-শি হুিযম িরল, এক্ষযকণ রশিশটর মযে মঘোরোও। আমরো লোলশগোলোশপ কফশর 

 োি। 

  

িুোপোরটো এশিিোশর মচোশের কনশমশষ ঘশট মগল। কজউশসর সশগ িথো িলশত িলশত রো 

অনুমনস্ক হশ ় পশড়কিল। মলোিটোর জ্ঞোন কনি ়ই আশগই কফশর এশসশি, এতক্ষণ ওশদর 

িথো শুশনশি। 

  

নী িটফট িরশি, কিন্তু মলোিটোর গোশ ় দোরুণ  কক্ত।  ক্ত িশর মচশপ ধ্শর আশি নী-শি। 

  

কজউস িলল, আকম এই ভ ়ই পোকেলোম। 

  

মলোিকট িলল, আমোর মিোনও ক্ষকত িরিোর মচষ্টো িরশলই এই মমশ ়কটশি আকম আশগ 

মমশর মফলি! এক্ষযকণ িিকপশট চশলো, রশিট মঘোরোশত হশি। 

  

রো গম্ভীরভোশি িলল, আকম জোকন আপনোর নোম এস। জীিন িী-রিম শ্রী যক্ত এস? 

  

মলোিকট িলল, ওসি মতোমোশদর পৃকথিীর নুোিোকম-িথো িোশড়ো! চশলো িিকপশট। 

  

রো হোত তযশল মলোিকটশি আশদ  কদল, আপকন ওই মমশ ়কটশি নোকমশ ় কদন। আর ভেভোশি 

িথো িলযন, শ্রী যক্ত এস! 

  

এর উত্তশর মলোিকট ঘশরর মদ ়োশল ঠোস িশর নী-র মোথোটো ঠযশি কদশ ় িলল, এই মদেশল? 

আর-এি মঠোিো ় এর মোথোটো িোতয িশর কদশত পোকর।  কদ এই মমশ ়কটশি িোেঁচোশত চোও, 

তশি আমোর হুিযম মোনশত মতোমরো িোধ্ু। 

  

নী মচেঁকচশ ় িলল, রো-কদ, ও আমো ় মমশর মফলযি তিয তযকম ওর িথো শুশনো! 

  

মলোিকট দড়োম িশর লোকথ কদশ ় হোসপোতোশলর ঘশরর দরজো েযশল মিকরশ ় এল িোইশর। 
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কজউস িলল, রো, দুোশেো, মতোমরো কিজ্ঞোশন িত উন্নকত িরি, তিয ম ষ প েন্ত মোনযশষর 

গোশ ়র মজোরই কজশত  োশে। 

  

রো িলল, তযকম নজর রোশেো, কজউস। ও মিোনও-নো-শিোনও ভযল িরশিই। গোশ ়র মজোর 

ন ়, ম ষ প েন্ত মজতো  ো ় মশনর মজোশর। 

  

রো-ও হোসপোতোল-ঘর মথশি মিকরশ ় এল। 

  

নী-শি িোেঁশধ্ মচশপ ধ্শর মলোিটো দোেঁকড়শ ় আশি িিকপশটর সোমশন। রো-শি মদশে মস 

িলল, অকতিম্পন কদশ ় আমোশদর দুজনশিই মোকটশত মফশল অজ্ঞোন িরোর মচষ্টো  কদ 

িশরো, তোহশল ্রথথম িোেঁিযকন লোগোর সশগ-সশগ আকম মমশ ়টোশি মমশর মফলি। তোরপর 

আমোর  ো হ ় মতোি। 

  

নী মলোিকটর এিটো িোন িোমশড় ধ্রল। 

  

মলোিকট  ন্ত্রণো ় দুিোর আ-আ কচৎিোর িশরই রোশগ গজেন িশর রো-শি িলল, ক গকগর 

ওশি িোরণ িশরো। নইশল আকম এক্ষযকন ওশি ম ষ িশর মদি! 

  

রো িলল, নী, ওরিম িশর নো! মিশড় মদ। ও  তই অসভুতো িরুি, তো িশল আমরো 

িরি মিন? 

  

নী ওর িোন মিশড় কদশতই মলোিকট তোশি নোকমশ ় কনশজর সোমশন মরশে িেঁধ্ দুশটো  ক্ত 

িশর মচশপ ধ্শর রইল। মলোিকটর কপঠ মদ ়োশলর কদশি। 

  

িিকপশটর ওপশরর কদশি কিপ কিপ  ব্দ হশত লোগল। িোইশর মথশি মিোনও েির এশসশি। 

  

মলোিকট িলল, মফোন মধ্োশরো নো! রশিশটর মযে মঘোরোও। 

  

রো িলল, অত মচেঁকচশ ় িথো িলোর দরিোর মনই। আমরো লোলশগোলোশপই কফশর  োকে। 
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রো কনশজর আসশন িশস িশ ়িটো মিোতোম কটপল। 

  

মলোিকট িলল, আমোর সশগ চোলোকি মিোশরো নো। অনু মিোনও কদশি মগশল আকম কঠি 

িযিশত পোরি। তযকম স্কুোনোর মদেোও, িত কডকগ্র অুোশগশল  োে, আকম কনশজর মচোশে 

মদেশত চোই। 

  

রো িলল, মূেে, আকম লোলশগোলোশপ  োিোর নোম িশর  কদ মতোমোশি রোষ্ট্রসঙ্ঘ মেস-

মস্ট ন নিং এিযশ  কনশ ়  োই, তযকম কিিযই িযিশত পোরশি নো। এই রশিশটর স্কুোনোর। মদশে 

িযিশত পোশর, এমন মলোি মোত্র কতনজনই আশি। কিন্তু আকম কমথুো িথো িকল নো। মতোমরো 

পৃকথিী মথশি অশনিকদন আশগ শুিগ্রশহ চশল মগি িশল, আশগিোর পৃকথিীর মোনযষশদর 

েোরোপ মদোষগুশলো এেনও ভযলশত পোরকন। ওই দুোশেো লোলশগোলোপ? 

  

িিকপশটর সোমশনর িোেঁশচ লোলশগোলোপ উপগ্রশহর এি হোজোর গুণ িড় িরো িকি ফযশট 

উঠল। মসটো িম  আরও িড় হশে। 

  

মলোিকটর মযশে এিোর হোকস ফযশট উঠল। মস কজশজ্ঞস িরল, িতক্ষশণর মশধ্ু মপৌেঁশিোি? 

  

রো ঘকড় মদশে িলল, ধ্শরো, আর পশনশরো কমকনট। 

  

নী িুোিযলভোশি িলল, রো-কদ তযকম িী িরি? ওরো আমোশদর রশিটটো মিশড় কনশ ় 

লোলশগোলোশপ আমোশদর মফশল মরশে পোলোশি। তোশত মতো আমরো এমকনই মরি। তোরশচশ  ়

িরিং আকম এিলো মকর। তোরপর তযকম এই মলোিটোশি  োকস্ত কদও! 

  

রো িলল, মরো কি অত সহজ নোকি? সযের এই জীিন, সম ় ফযশরোিোর আশগ মিন এই 

জীিন নষ্ট হশি? 

  

আর তেনই রশিশটর আর এিটো মচম্বোশর কিনকিন-কিনকিন িশর মিশজ উঠল এিটো 

ঘকড়র অুোলোমে। আও ়োজটো েযি মজোর ন ়। কিন্তু রো শুনশত মপশ ়শি কঠিই। 
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.  

  

০৫.  

  

পৃকথিীর কহশসশি আঠো  কদন, আর মহোিোশ র কহশসশি এিকদন পর ঘযম ভোেল কিলশমর। 

ঘকড়র অুোলোমে িোশজ তোর ঘযম ভোেোিোর জনু ন ়, অনুশদর জোনোিোর জনু। টুোিশলট। 

েোও ়ো ঘযম িোেঁটো ়-িোেঁটো ় কঠি সমশ ় ভোশে। 

  

মচোে মমশল কিলম একদি-ওকদি তোকিশ ় এিটয অিোি হল। রো পোশ  মনই মিন? হোত 

কদশ ় িোেঁশচর ডোলোটো মঠশল তযলল মস। 

  

মহো ূশনু অশনিকদন ঘযশর মিড়োশলও মোনযশষর  রীর এেনও পৃকথিীর কন ়শম চশল! 

এতক্ষণ পশর ঘযম ভোেশলই কেশদ পো ় েযি,  রীর দুিেল লোশগ। মসইজনুই গ্লুশিোজ 

মম োশনো িমলোশলিযর রস কনশ ় এিজন িোরুর পোশ  দোেঁকড়শ ় থোিো কন ়ম। উশঠ িসশতই 

কিলশমর মোথোটো ম ন কিমকিম িশর উঠল, আর তেনই মি ম ন তোর িোশনর পোশ  

কফসকফস িশর িলল, সয্রথভোত, কিলম! 

  

কিলম িলল, সয্রথভোত, কজউস। জীিন সযের মতো? 

  

কজউস িলল, ততটো সযের িলশত পোরকি নো। এই রশিশট অনু এিজন মলোি আশি…মস 

মতোমোশদর সিলশি িকে িরিোর জনু লোলশগোলোপ উপগ্রশহ কনশ ়  োশে। 

  

‘আেঁ? 

  

‘উশত্তকজত হশ ়ো নো। উশঠ দোেঁকড়ও নো। এক্ষযকন উঠশলই তযকম মোথো ঘযশর পশড়  োশি। আকম 

দুুঃকেত। আমোর হোত অত মিক  লম্বো ন ় িশল মতোমোশি ফশলর রস মপৌেঁশি কদশত পোরকি 

নো। এিটয কিশ্রোম নোও! 
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মসই িোেঁশচর িোশির মশধ্ুই িশস মথশি দু’হোশত মযে মঢশি কিলম কজশগুস িরল, রো আর 

নী মিোথো ়? 

  

মসই মলোিটো ওশদর আটশি মরশেশি! 

  

তযকম িী িরি? মতোমোশি মতো আটশি রোশেকন। তযকম ওই এিটো মোত্র মলোিশি–  

  

এ মক্ষশত্র আকম অসহো ়। 

  

সশগ-সশগ কিলম উশঠ দোেঁড়োল। 

  

কজউস িলল, আর এিটয থোশিো, আর এিটয কিশ্রোম নোও, সম ় হশল আকম িশল মদি–  

  

আকম কঠি আকি। 

  

িোেঁশচর িোিটোর িোইশর মিকরশ ় এশস কিলম ্রথো ় টলশত টলশত চশল এল পোশ র 

রোন্নোঘশর। ঘযম মথশি উশঠ কিলম ফশলর রস, তোরপর মটোস্ট, সশসজ, সমযে- ুোওলোর 

সোলোড আর কতকমমোশির মিি মেশত ভোশলোিোশস। এেন মস েযি তোড়োতোকড় এি মঢোেঁি 

ফশলর রস, িশ ়িেোনো কিকস্কট আর মগোটো িশ ়ি কনউকট্র ন টুোিশলট মেশ ় কনল। 

রশিশটর সি জো ়গোশতই িথো িলোর কটউি আশি, কজউস এেোশনও কফসকফস িশর তোশি 

সি ঘটনোটো শুকনশ ়  োশে। 

  

রোন্নোঘর মথশি মিকরশ ়, ঘযম-ঘশর আিোর ঢযশি কিলম এিটো মপো োশির ওরোডেশরোি েযলল। 

মসেোশন কিিয মপো োি আর জযশতো সোজোশনো। জযশতোগুশলোর মশধ্ু িুস্তভোশি েযেঁজশত লোগল 

কিলম, কিিযশতই ম ন পিেমতন জযশতো মজোড়ো েযেঁশজ পোশে নো। 

  

কজউস িলল, জযশতোর জনু তযকম সম ় নষ্ট িরি, কিলম? এেন ্রথকতকট মযহূতে মূলুিোন! 
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কিলম তোশি এি ধ্মি কদশ ় িলল, কিপশদ পড়শল মদেকি মতোমোরও মোথো েোরোপ হশ ় 

 ো ়, কজউস! সি কদি কচন্তো িরশত ভযশল  োও! মশন হশে মতোমোর এিিোর ওভোরকলিং 

দরিোর! 

  

এই রশিশট এিমোত্র কিলমই কজউসশি ধ্মশি িথো িলশত পোশর। কঠি জযশতো মজোড়ো 

েযেঁশজ মপশ ় পশর কনশত-কনশত কিলম এিোর ইউনযশসর কদশি তোিোল। ইউনযশসর ঘযম 

ভোেশত আরও িশ ়িকদন মদকর আশি। 

  

িশ ়ি ধ্োপ কসেঁকড ়মিশ ় ওপশর উঠশল িিকপট মদেো  ো ়। িিকপশটর সোমশন অশনিেোকন 

লম্বো জো ়গো। কিলম মদ ়োল ধ্শর ধ্শর এিটয এিটয িশর এশগোশত লোগল, ম ন পো মফলশত 

তোর েযি িষ্ট হশে। 

  

কিলশমর িশ ়স মতই , গোশ ়র রিং িযচিযশচ িোশলো, মস েযিই সযপযরুষ। সোদো ট্রোউজোসে 

আর হোতিোটো সোদো মগকঞ্জন পশর আশি মস, তোর সশগ েযিই মিমোনোন টযিটযশি লোল রশের 

জযশতো। েযিই মজোর িশর পো মটশন-শটশন মস কসেঁকড় কদশ ় উশঠ এল ওপশর। 

  

রো একদশিই তোকিশ ় কিল। কিলমশি মদশেও এিটো িথো িলল নো। 

  

নী উশত্তজনো দমন িরশত পোরল নো। মচেঁকচশ ় উঠল, কিলমদো, চশল  োও, ক গকগরই চশল 

 োও। 

  

মদ ়োশল ভর কদশ ় হোেঁপোশত লোগল কিলম।  

  

এস নোশমর মলোিকট কিলমশি মদশে নী-শি আরও  ক্ত িশর মচশপ ধ্শর িলল, 

মিোনওরিম মিশলমোনযকষর মচষ্টো িশর লোভ মনই। আমরো এক্ষযকণ লোলশগোলোশপ নোমকি। 

  

কিলম মলোিকটর িথো এশিিোশরই গ্রোহু নো িশর রো-র কদশি তোকিশ ় গম্ভীরভোশি িলল, 

রো, আকম এই রশিশটর িমোন্ডোর কহশসশি িলকি, এক্ষযকণ এই রশিশটর ট্রোশজিটকর 

িদলোও। আমরো রোষ্ট্রসশঙ্ঘর মেস মস্ট ন নিং ২৭-এ  োি। গড় কেড। 
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এস রো-শি িলল, রশিশটর গকত পোলটোশল এই মমশ ়টোর িী দ ো হশি তো তযকম ভোল 

িশরই জোশনো! 

  

রো এিিোর কিলশমর কদশি আর এিিোর এস-এর কদশি তোিোল। 

  

কিলম িলল, রো, আমোর হুিযম শুনশত পোওকন? 

  

রো কিলমশি িলল, িমোন্ডোশরর হুিযম আকম মোনশত িোধ্ু। 

  

এস কিলশমর কদশি জ্বলন্ত মচোশে তোকিশ ় িলল, এই মেোিোকট মদেকি ভোশলো মে কিিযই 

মিোশি নো। এেোশন রক্তপোত মহোি, ও চো ়? 

  

রশিশটর মযেটো তক্ষযকন ম  মিেঁশি মগল, তো িযিশত িোরুরই অসযকিশধ্ হল নো। সোমশনর 

কিন মথশি লোলশগোলোশপর িকি সশর মগল। 

  

এস নী মি উেঁচযশত তযশল দোেঁত কচকিশ ় কচকিশ ় িলল, এই মমশ ়টোশি আিশড় আকম ওই 

মমশ ়টোশি মোরি। আকম কঠি পোেঁচ গুনি, তোর মশধ্ু রশিট  কদ লোলশগোলোশপর কদশি নো 

মফশর–  

  

কিলম িলল, গুনিোর দরিোর মনই, তযকম ওই মমশ ় দুকটশি মোশরো, আকম মসই দৃ ুটো 

মদেশত চোই। 

  

কিলম মদ ়োল মথশি হোত তযশল কনশতই কেিংশ ়র মতন লোকফশ ় মচোশের পলি মফলোর 

আশগই এস নোশম মলোিকটর ওপশর কগশ ় পড়ল। ধ্স্তোধ্কস্ত কিশ ষ হল নো, তোর আশগই 

কিলম নী-শি িোকড়শ ় কনশ ়শি। তোরপর এস-এর কচিযশি পরপর ঘযকষ মমশর চলল মস। 

  

রো উশঠ এশস িলল, কিলম, এিোর মিশড় দোও। হোজোর মহোি, মোনযষ মতো? মশর  োশি ম  

মলোিটো! 
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মলোিটো অজ্ঞোন হশ ় মগশি। হোত-পো িকড়শ ় মচোে িযশজ পশড় আশি। 

  

মজোশর-শজোশর কনুঃশ্বোস কনশত কনশত কিলম িলল, এই িদমোসটো নী-শি িষ্ট কদশ ়শি 

িশলই আমোর অত রোগ হশ ় কগশ ়কিল। আর এিটয হশল মিোধ্হ ় ওশি আকম এশিিোশর 

ম ষ িশরই মফলতোম। 

  

পো মথশি লোল জযশতোশজোড়ো েযশল মফশল কিলম নী-র কদশি মচশ ় িলল, মতোমোর মিক  

লোশগকন মতো, নী? 

  

নী িলল, নো কিলমদো! উুঃ মতোমোর গোশ ় িী মজোর! অতিড় মচহোরোর মলোিটোশি তযকম 

ঘযকষ মমশর ঠোন্ডো িশর কদশল? অত মজোশর তযকম লোফ কদশলই িো িী িশর? 

  

কিলম িলল, ওসি িথো পশর হশি। আমোর েযি কেশদ মপশ ়শি, আমোর জনু েোিোর ততকর 

িশর আনশি? 

  

রো িলল, আকম মতোমোর জনু েোিোর এশন কদকে, কিলম। ততক্ষণ তযকম িশরোশল িশসো। 

  

কিলম উশঠ দোেঁড়োশতই িমকপউটোর কজউস জোনোল, এই মলোিকট কিন্তু অজ্ঞোন হ ়কন। মচোে 

িযশজ অজ্ঞোশনর ভোন িশর আশি। 

  

কিলম িলল, ওর হোত দুশটো মিেঁশধ্ রোেো দরিোর,  োশত হঠোৎ মিোনও মপশজোকম িরশত নো 

পোশর আিোর। রো, দকড়-টযকড় কিিয আশি? 

  

রো হোকসমযশে িলল, দকড় মিোথো ় পোি? রশিশট িেনও দকড় লোগশি মভশিকি নোকি? 

  

নী িলল, আসিোর সম ় মো আমোশি ম  মিশির িোিটো কদশ ়কিশলন, মসটো এিটো সযশতো 

কদশ ় িোেঁধ্ো কিল নো? 

  

কিলম িলল, মসটো মফশল দোওকন মতো? দুোশেো মতো মসটো অুোল ় সযশতো কি নো! 
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নী সযশতোটো েযেঁশজ কনশ ় এল। েযি সরু- সযশতো, অশনিটো ঘযকড় ওড়োিোর সযশতোর মতন, কিন্তু 

তোশত চোর-পোেঁচ রিশমর করে। কিলম সযশতোটো হোশত কনশ ় িলল, িোুঃ এশতই িোজ চলশি। 

এই অুোল ় সযশতো মিোনও মগোকরলোও কিেঁড়শত পোশর নো। 

  

কিলম সযশতোটো কনশ ় িোশি ম শতই মলোিটো ধ্ড়মড় িশর উশঠ িসল। 

  

কিলম িলল, আ ো িকর তযকম আিোর আমো ় ঘযকষ মোরশত িোধ্ু িরশি নো! হোত দুশটো উেঁচয 

িশরো, আকম এই সযশতোটো মিেঁশধ্ মদি! 

  

মলোিকট িলল, িোেঁধ্িোর দরিোর মনই, আকম আর কিিয িরি নো। 

  

কিলম িলল, মতোমো ় আকম কিশ্বোস িকর নো। ম  এিটো মিোট মমশ ়শি তযশল আিোড় 

মোরশত ম শত পোশর, মস মোনযষ ন ়, অমোনযষ। 

  

মলোিকটর হোত দুশটো কপশঠর কদশি কনশ ় মসই সরু সযশতোটো কদশ ় মিেঁশধ্ মফলল কিলম। 

তোরপর তোর মিোশটর পশিশট হোত ঢযকিশ ় এিটো মগোল িল িোর িশর আনল।  

  

কিলম িলটো মনশড়-শচশড় মদশে িলল, কিকেকর কজকনস! এরিম এিটো কজকনস মিউ 

পশিশট রোশে? 

  

ওই মগোল িলটো এিটো গ্রশনড। সোমোনু এিটো মটকনস িশলর মতন হশলও ওই এিটো 

গ্রীশনড কদশ ়ই এই রশিটটো উকড়শ ় মদও ়ো ম শত পোশর। 

  

কজউস িলল, ওটো হোশত মরশেো নো, কিলম। এক্ষযকণ ওটো জশল ডযকিশ ় দোও! 

  

 কিলম িলল, জোকন! 
  

িোথরুশম ঢযশি কিলম মসই িলটোশি কসশঙ্ক ডযকিশ ় মরশে এল। তোরপর িশরোল মিোশডের 

সোমশন মচ ়োর কনশ ় িসশতই রো এিটো মেশট সোকজশ ় েোিোর এশন কদল তোশি। 
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কিলম িলল, চমৎিোর! এিোর লক্ষ্মী মমশ ়র মতন কগশ ় ঘযকমশ ় পশড়ো মতো! 

  

রো চমশি উশঠ িলল, মস িী! এেন আকম ঘযশমোি? 

  

কিলম িলল, কনি ়ই? মতোমোর সম ় হশ ় মগশি। 

  

রো কমনকত িশর িলল, নো, এেন আমোর এিটযও ঘযশমোশত ইশে িরশি নো। এই মলোিটোশি 

মজরো িরশত হশি। 

  

মস আকম িরি। মতোমোর এেন মজশগ থোিো চলশি নো। 

  

আমোর িদশল নী ঘযশমোত  োি িরিং! 

  

ইউনযস মজশগ উঠশল নী ঘযশমোশত  োশি। ইউনযশসর আর মিক  মদকর মনই। এিটো কদন নো-

ঘযশমোশল িী হ ়? 

  

মতোমোর আঠো  কদন িশ ়স মিশড়  োশি। আমরো আর  োই পোকর, হোরোশনো সম ়শি 

কিিযশতই কফশর মপশত পোকর নো। লক্ষ্মীকট,  োও! 

  

রো আর তিে িরল নো। ঘযশমর ঘশর কগশ ় িোেঁশচর িোিটো েযশল এিটো টুোিশলট মেশ ় শুশ ় 

পড়ল। 

  

কনশজর েোিোর ম ষ িরশত িরশত কিলম িলল, নী, আমোর পোশ  এশস িশসো। আকম 

 তক্ষণ েোই, ততক্ষণ তযকম এিটো িকিতো ম োনোও মতো। 

  

নী িলল, মিড়োশলর মতন মচহোরোর এিটো মশিতয মদশে আকম এিটো িকিতো 

িোকনশ ়কিলযম, তোরপর এমন সি িোন্ড হল ম , মসটো আকম ভযশল মগলযম! 

  

 োুঃ! িকিতোটো হোকরশ ় মগল? েযি দুুঃশের িথো। 
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লোলশগোলোশপ মলোিগুশলো  েন আমোশদর কঘশর ধ্শরকিল, তেন সকতুই আকম েযি ভ ় 

মপশ ় কগশ ়কিলযম। রো-কদ কিন্তু এিটযও ভ ় পো ়কন। তযকম মতো জোশনো নো কিলমদো, এর 

আশগও িী এিটো দোরুণ িোন্ড হশ ়কিল। আকম এিটো মমশঘ সোেঁতোর িোটশত মনশমকিলযম–  

  

নী তেন মমঘ চযকরর ঘটনোটো ম োনোল। 

  

কিলম েোিোর ম ষ িশর িশরোল মিোশডের অশনিগুশলো মিোতোম কটপশত লোগল টপোটপ 

িশর। তোরপর গলো চকড়শ ় কজশগুস িরল, মহো ূনু মস্ট ন নিং মঢশদোশত মপৌেঁশিোশত 

িতক্ষণ লোগশি, কজউস? 

  

কতন ঘণ্টো এগোশরো কমকনট সোত মসশিন্ড! 

  

চমিোর! 

  

মচ ়োরটো হোত িোেঁধ্ো মলোিকটর কদশি ঘযকরশ ় কজশগুস িরল, এিোর মতোমোর গোনটো ম োনোও। 

  

মলোিকট িলল, গোন? আকম মতো গোন জোকন নো! 

  

কিলম িলল,  ো জোশনো তোশতই হশি। শুরু িশরো, শুরু িশরো! 

  

সকতুই আকম গোন জোকন নো! 

  

মতোমোর গলো ় ম  সযর মনই, তো মতো িযিশতই পোরকি। মতোমোর িোি মথশি কি আকম ওস্তোকদ 

গোন শুনশত চোইকি? মতোমোর মোথোর হলশদ চযলই িশল কদশে তযকম শুিগ্রশহর মোনযষ। 

মতোমরো মতো মি  উন্নকত িশরি শুশনকি। সূ েমণ্ডশলর িোইশর এশস মতোমরো রশিট চযকর 

িরশত শুরু িরশল মিন? 

  

িললোম মতো, আকম মিোনও গোন জোকন নো! 
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আমোর িোশি এমন  ন্ত্র আশি,  ো এিিোর মতোমোর গোশ ় মিোেঁ ়োশল শুধ্য গোন মিন তযকম 

কতকড়িং কতকড়িং িশর নোচশতও শুরু িরশি। কিন্তু মসটো আকম িুিহোর িরশত চোই নো। 

  

আমোশি মমশর মফলশলও আমোর মযে কদশ ় এিটো িথো মিরুশি নো। 

  

এর মশধ্ু মমশর মফলোর িথো উঠশি মিন? মতোমো ় মোরি মিন? মতোমরো িযকি এেনও 

িথো ় িথো ় মোনযষ মোশরো? 

  

মলোিকট কিলশমর কদশি িটমট িশর মচশ ় রইল। আর মিোনও িথো িলল নো। 

  

কিলম মহশস উঠল মহো-শহো িশর। 

  

নী িলল, কিলমদো, মলোটোর মচোে দুশটো দুোশেো! তোিোশলই িীরিম গো-িমিম িশর। 

  

কিলম িলল, আজ মথশি সোত-আট কদন পশর মদশেো, ওর সি কিিয িদশল  োশি। ওর 

মচোশের দৃকষ্ট নরম হশ ়  োশি, মলোশির সশগ কমকষ্ট ভোশি িথো িলশি, িোরুশি েযন িরোর 

িথো স্বশেও ভোিশি নো। 

  

মলোিটো হঠোৎ এরিম িদশল  োশি? 

  

হুোেঁ। মোনযশষর মকস্তশষ্কর মশধ্ু অশনিগুশলো এলোিো আশি জোশনো মতো? তোর মশধ্ু ৪৭ নিং 

এলোিোটো অপোশর োন িশর িদশল কদশলই ও এশিিোশর অনু মোনযষ হশ ়  োশি। 

  

কিলম মলোিকটশি আিোর িলল, তযকম িযকি ভোিি, তযকম চযপ িশর থোিশলই মতোমোর িথো 

আমরো জোনশত পোরি নো? দোেঁড়োও নো, ইউনযস মজশগ উঠযি, তেন মদেশি িী মজো হ ়! 

  

কিলম মটকলশফোনটো হোশত কনশতই নী িলল, রো-কদ রোষ্ট্র সিংঘ মেস-শস্ট শনর সশগ 

ম োগো  োগ িরশত মচশ ়কিল। পোশরকন। লোইন জুোম হশ ় কিল। 

  

কিলম িলল, কজউস, মদশেো মতো এেন পোও ়ো  ো ় কি নো! 
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কজউস উত্তর কদল, ট্রোশজিটকর িদলোিোর পর তরগ পকরষ্কোর হশ ় মগশি। 

  

মটকলশফোশন ওকদি মথশি গলোর আও ়োজ মভশস আসশতই কিলম িলল, হুোশলো মি, 

রোইন? আকম কিলম িলকি। জীিন িীরিম? 

  

রোষ্ট্রসঙ্ঘ মেস-শস্ট ন মচোশদো মথশি রোইন িলল, ্রথশতুিকদন জীিনটো ম ন মিক  ভোশলো 

মশন হশে, কিলম! অশনিকদন পর মতোমোর গলো শুনলযম। সদু ঘযম মথশি উশঠি িযকি? 

  

হুোেঁ, রোইন। ঘযম মথশি উশঠই মদকে আমোশদর রশিশট এিটো পোকে আটিো পশড়শি। 

  

তোই নোকি? মিোন মদশ র পোকে?  তদূর মশন হশে, শুিগ্রশহর! 

  

ওর ডোনোদুশটো মহেঁশট ওশি আিোর আিোশ  উকড়শ ় দোও। 

  

ডোনোদুশটো িোেঁটোর ভোর মতোমোশদর কনশত হশি। আমোর িোশি িোেঁকচ মনই।  

  

শুিগ্রশহর মলোিশদর ডোনো িোেঁটশত আমোর েযি ভোশলো লোশগ। জোশনো মতো, আমোর এি 

িোিো শুিগ্রশহ কগশ ় িীরিম অদ্ভযত ভোশি িদশল মগশলন। মোিেোশন এিিোর এেোশন 

এশসকিশলন, আমো ় মদশে কচনশতই পোরশলন নো। 

  

কঠি আশি, মস তযকম মদশেো। ম োশনো, দুশটো িোজ িরশত হশি। আমরো িশ ়ি ঘণ্টোর মশধ্ুই 

ওেোশন কগশ ় মপৌেঁিকে। আমোশদর জনু দুশটো ঘর িযি িশর রোশেো। আর িকটিো-িোকহনীর 

দফতশর েির দোও, লোলশগোলোপ-উপগ্রশহ কিিয অদ্ভযত িুোপোর শুরু হশ ়শি। ওরো ম ন 

েির কনশত শুরু িশর। 

  

লোলশগোলোপটো মিোথো ়? 

  

তযকম আিো -মোনকচশত্র েযিই িেঁচো, আকম জোকন, রোইন। তযকম িকটিো দফতশর েির দোও, 

ওরো কঠি িযিশত পোরশি। মিশড় কদকে, আনশে মথশিো, রোইন! 
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মতোমোর আনে আরও মিক  মহোি। এিটয পশর মদেো মতো হশেই, তেন এিসশগ দু’জশন 

আনে িরো  োশি। 

  

কট-কর-কর-করিং িশর অুোলোমে মিশজ উঠশতই কিলম িলল, এিোর মতোমোর পোলো, নী। 

ইউনযশসর জনু েোিোর কনশ ়  োও। তোরপর চযপকট িশর ঘযকমশ ় পশড়ো। 

  

নী িলল, ইস, এই সম ় িোরুর ঘযশমোশত ইশে িশর? 

  

কিলম িলল, মদকর মিোশরো নো, চটপট চশল  োও। আর ম োশনো, আশগ ইউনযসশি কিিয 

মিোশলো নো। ওশি চমশি কদশত হশি। তযকমও এই িথো শুশন রোশেো কজউস। 

  

নী চশল  োিোর পর মলোিটো মযে তযশল কহিংস্র গলো ় িলল, মতোমরো আগুন কনশ ় মেলি! 

আমোর মিোনও ক্ষকত িরশল মতোমরো সিোই ধ্বিংস হশ ়  োশি। ভোশলো চোও মতো এেনও 

আমোশি লোলশগোলোশপ কফকরশ ় কদশ ় এশসো। 

  

আিোর মহশস উঠল কিলম। 

  

.  

  

০৬.  

  

ইউনযস ম  কনুঃ ব্দ-িকড় মেশ ় িথো িলো এিিং িোশন ম োনোর ক্ষমতোশিও ঘযম পোকড়শ ় 

মরশেশি তো কিলশমর মশন কিল নো। এিটয িোশদ গ্লুশিোজ আর অনুোনু েোিোর মেশ ় 

ইউনযস  েন িিকপশট এল তেন কিলম তোর কদশি মচশ ় কমকটকমকট হোসশত লোগল। 

  

হোত িোেঁধ্ো এিটো অশচনো মলোিশি মমশিশত িশস থোিশত মদশে মস দোরুণ অিোি হশ ় 

মগল। মচোে দুকট অশনি িড় িশর কিলশমর কদশি তোিোল মস। 
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ইউনযসও পশর আশি সোদো পুোট ও মগকঞ্জন। কিলশমর গোশ ়র রিং িযচিযশচ িোশলো, ইউনযশসর 

ফসেো। মসইজনু কিলমশি এিটয-এিটয কহিংশস িশর ইউনযস। ্রথো ়ই মস মতল মমশে মরোশদ 

শুশ ় থোশি রিং িোশলো িরিোর জনু। ইউনযশসর মোথোর চযল মিোেঁিড়ো। 

  

কিলম িলল, দুোশেো মতো ইউনযস, এই পোকেটোশি কচনশত পোশরো কি নো? 

  

ইউনযস এিথো শুনশত মপল নো, কিিয িযিশতও পোরল নো। 

  

কিলম আিোর িলল, এই পোকেকট িলশি ও গোন জোশন নো। ওর মশনর মশধ্ু ম  গোনটো 

গুনগুন িরশি, মসটো তযকম মগশ ় শুকনশ ় দোও মতো! 

  

ইউনযস এিোর একগশ ় এশস কিলশমর কপশঠ েযি মজোশর এিটো কিল মোরল।  

  

কিলম িলল, আশর-আশর, আমো ় মোরি মিন? মোরশত হ ় মতো ওই মলোক্টোশি মোশরো। 

ওই মলোিটো নী-শি িষ্ট কদশ ়শি জোশনো? 

  

ইউনযস আিোর কি মোরোর জনু হোত তযলল। 

  

কিলম িলল, এ িী, এই কি ঠোট্টোর সম ়? 

  

ইউনযস হঠোৎ মপিন কফশর মদৌশড় চশল মগল। কফশর এল এিটো মেট ও মপকন্সল কনশ ়। 

তোশত িড় িড় িশর কলেল, িী িুোপোর? 

  

কিলম িলল, ও তোই মতো? তযকম এেন মিোিো আর িোলো। ভযশলই কগশ ়কিলোম।  োুঃ এেন 

িী হশি? তযকম আমো ় মশন িকরশ ় কদশল নো মিন, কজউস? 

  

কজউস উত্তর কদল, তযকম ওর সশগ মজো িরশত চোইকিশল, তোই কিিয িকলকন! 
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ইউনযশসর হোত মথশি মেট-শপকন্সল কনশ ় কিলম েসেস িশর কলশে ম শত লোগল। ইউনযস 

পোশ  দোেঁকড়শ ় িযেঁশি পড়শত-পড়শতই েযি উশত্তকজত হশ ় উঠল, তোর কনুঃশ্বোস পড়শত 

লোগল ঘন- ঘন।  

  

মলেোটো ম ষ হও ়ো মোত্র মস িযশট কগশ ় েযি মজোশর এিটো চড় িষোল হোত িোেঁধ্ো মলোিকটর 

গোশল। 

  

কিলম তোড়োতোকড় মেশটর কপশঠ উলশটো কলেল, িকেশি মোরশত মনই। উশঠ কগশ ় ইউনযশসর 

মচোশের সোমশন মসই মলেোটো মদেোল। তোরপর সি মলেো মযশি কদশ ় ইউনযশসর হোশত মেট-

মপনকসল তযশল কদশ ় ইকগত িরল মলোিটোর সোমশন িশস পড়শত। 

  

ইউনযস মলোিকটর মথশি এি হোত দূশর িশস পশড় মলোিকটর মযশের কদশি তোিোল। মলোিকট 

অমকন মচোে িযশজ মফশল মোথো কনচয িশর কচিযিটো িযশির সশগ মঠকিশ ় রোেল। কিলম 

মজোর িশর ওর মযেটো আিোর উেঁচয িরিোর মচষ্টো িরল, কিন্তু এভোশি মতো মচোে মেোলোশনো 

 ো ় নো! 

  

ইউনযস মেশট কলেল, শুিগ্রশহর মোউট অকলশভর মলোি… মপ ো ় ডোক্তোর… 

লোলশগোলোপ… নোুঃ, এভোশি পোরকি নো… আমোর অসযকিশধ্ হশে… ওষযধ্ মেশ ় আকি িশল 

আমোর ওই ক্ষমতোটোও িোজ িরশি নো…।  

  

কিলম িলল, থোি, মিশড় দোও। এক্ষযকন মতো আমরো রোষ্ট্র সশেঘর মেস-শস্ট শন মপৌেঁশি 

 োি। 

  

ইউনযস তিয মসেোশন িশস রইল। তোর েযি আফশসোস হশে। এই রিম সমশ ়ও। মস 

কিলমশি সোহো ু িরশত পোরশি নো! 

  

কিলম কফশর মগল িশরোল মিোশডের সোমশন। রোষ্ট্রসশঙ্ঘর এই মস্ট নকটর ডোিনোম। 

আমেস্ট্রিং, মসটোশি এেন মদেশত পোও ়ো  োশে। দূর মথশি মশন হ ় কঠি এিটো পযরশনো 

িোশলর দুশগের মতন,  কদও ইট-পোথর কিিযই মনই। সি কিিযই ফোেঁইিোর িোেঁচ কদশ ় ততকর। 
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আশগরিোর িোশলর ইিংশরকজশত মিোনও অসম্ভি কজকনসশি িলত ‘কিকডিং িোসল ইন দু 

এ ়োর’। মসটোই ম ন এেন সম্ভি হশ ়শি। মহো ূশনু ভোসশি এিটো দুগে। 

  

আমেস্ট্রিংশ ়র সশগ কসগনুোল-কিকনম ় শুরু িশর কদল কিলম। রোইন জোনোশে ম , সি 

কঠিঠোি আশি। কিলমশি ঢযিশত হশি কতন নম্বর দরজো কদশ ়। 

  

কিলম নোমশত নোমশতই মদেশত মপল িকটিো-িোকহনীর ্রথো ় কতকর জন মলোি দোেঁকড়শ  ়

আশি সোর মিেঁশধ্। িশ ়িজন মলোি মস্ট্রচোর কনশ ় ততকর। দরজো মেোলোর সশগ-সশগ তোরো 

মভতশর উশঠ এল। 

  

ঘযমন্ত রো আর নী-র িোেঁশচর িোি দুকট মস্ট্রচোশর তযশল কনশ ় মগল িশ ়িজন। িকটিো 

িোকহনীর মলোশিরো ্রথো ় চুোিং মদোলো িশর নোকমশ ় কনল হোত িোেঁধ্ো শুিগ্রশহর মলোিকটশি। 

মচোশের কনশমশষ তোরো ম ন মিোথো ় অদৃ ু হশ ় মগল। 

  

রোইন একগশ ় এশস কিলমশি জকড়শ ় ধ্শর িলল, জীিনটো চমৎিোর নো, কিলম? 

  

কিলম িলল, িন্ধযশদর সশগ মদেো হশল আরও চমৎিোর হ ়। 

  

রোইন এিোর ইউনযসশি জকড়শ ় ধ্শর িলল, িী সযের এই মিেঁশচ থোিো, ইউনযস! 

  

কিলম িলল, আমোশদর এই িন্ধযকট এেন মিোিো-িোলো। ওর িোি মথশি কিিয আ ো মিোশরো 

নো। 

  

রোইন িলল, মিোিো িোলো হিোর আর সম ় মপল নো? মভশিকিলোম জকমশ ় আড্ডো মদি! 

  

কিলম িলল, আমোশদর জনু ঘর কঠি িরো আশি মতো? 

  

রোইন িলল, হুোেঁ, আশি; মতোমরো কগশ ় আধ্ ঘণ্টো কিশ্রোম নোও। তোরপর তযকম মজনোশরল 

কল মপো’র সশগ মদেো িরশি। কতকন মতোমোর জনু অশপক্ষো িরশিন। 
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কিলম অিোি হশ ় িলল, মজনোশরল কল মপো? কতকন এেোশন? 

  

রোইন িলল, তযকম ম -িুোপোশর আমোশদর েির কদশল, কঠি মসই িুোপোশরই মেোেঁজ কনশত 

মজনোশরল কল মপো এেোশন এশসশিন। 

  

মজনোশরল কল মপো জোপোশনর কিেুোত মসনোপকত। মোত্র এি িির হল কতকন  োকন্ত 

মসনোিোকহনীর ্রথধ্োন হশ ়শিন। তোর মহড মিো ়োটেোর মগলগ্রশহ।  

  

রোইশনর সশগ িথো িলশত-িলশত কিলম ইউনযসশি কনশ ় মশনো-শরশল কগশ ় উঠল। মিোট্ট 

এিটো মট্রন সমস্ত জো ়গোটো ঘযশর-ঘযশর  ো ়। এেোশন এি জো ়গো ় মহোশটশলর মতন সোকর-

সোকর ঘর আশি, মহোিো  োত্রীরো মোশি-মোশি কিশ্রোশমর জনু এেোশন আশস। ঘরগুশলো 

হোলিো নীল রশের িোেঁচ কদশ ় ততকর, অদৃ ু জো ়গো মথশি সি সম ় েযি হোলিোভোশি 

িোজনো িোশজ। ইশেমতন ্রথশতুি ঘশর মসই িোজনো িদল িরো  ো ়, আিোর থোকমশ ়ও 

মদও ়ো  ো ়। 

  

ঘশর ঢযশি কিরোট তযশলোর কিিোনোর ওপর শুশ ় পশড় কিলম িলল, আুঃ! ইউনযস অি ু 

মস ব্দটযিযও উচ্চোরণ িরশত পোরল নো। নী আর রো-শি িোেঁশচর িোি মথশি িোর িশর 

শুইশ ় মদও ়ো হশ ়শি পোশ র ঘশরর কিিোনো ়। এেোনিোর আিহোও ়ো েযি আরোশমর। 

এিতলো ় আশি কিরোট িড় িোশফশটকর ়ো, মসেোশন পৃকথিীর সি মদশ র েোিোর পোও ়ো 

 ো ়। 

  

কঠি আধ্ ঘণ্টো িোশদ কিলম অনুশদর মহোশটশল মরশে এিো মগল মজনোশরল কল মপো’র সশগ 

মদেো িরশত। গত  তোব্দীশত ক কন ্রথথম চোেঁশদ কদশ ়কিশলন, মসই নীল আমেস্ট্রিং এর এিটো 

মূকতে িসোশনো আশি এিটো িোকড়র সোমশন। মসই িোকড়শতই এেোনিোর িকটিো িোকহনীর 

অকফস। 

  

মজনোশরল কল মপো’র মচহোরোকট কিরোট। দোরুণ চওড়ো িেঁধ্, উচ্চতোশতও ্রথো ় সোত ফযট। 

কচিযশি দোকড়, নোশির কনশচ মমোটো মগোেঁফ, কিন্তু তোর মযেেোনো েযি  োন্ত ধ্রশনর। 
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কিলম ঘশর ঢযশি দু’হোত মজোড় িশর নমস্কোর জোকনশ ় িলল, আপনোর জীিন মধ্যম ় মতোি 

মজনোশরল। 

  

মজনোশরল কল মপো উশঠ দোেঁকড়শ ় ডোন হোত িোকড়শ ় কিলশমর িোেঁধ্ িযেঁশ ় িলশলন, মতোমোর 

জীিন আরও সযের মহোি। তযকমই অকভ োত্রী কিলম? 

  

হুোেঁ। 

  

তযকমই মৃত গ্রহ নীকলিো ় ্রথথম গোি আকিষ্কোর িশরকিশল? 

  

হঠোৎ আমোর মচোশে পশড় কগশ ়কিল। এমন-কিিয িৃকত্ব  মনই, আমোর! 

  

হু! মহোসোশনর িোশি মতোমোর নোম শুশনকি। 

  

শ্রশি ় মহোসোশনর সশগ আপনোর মদেো হশ ়কিল এর মশধ্ু? 

  

হুোেঁ! আেো, মসিথো  োি। লোলশগোলোপ উপগ্রশহ তযকম কঠি িী-িী মদশেি িশলো মতো? 

  

লোলশগোলোশপ আকম কনশজ  োই কন। আমোর স্ত্রী কগশ ়কিশলন–  

  

তোহশল মতোমোর স্ত্রীশিই আমোর মিক  দরিোর এেন। 

  

দুুঃশের কিষ ়, কতকন এেন ঘযশমর টুোিশলট মেশ ়শিন। 

  

ওুঃ মহো! মতোমরো ম  মলোিটোশি ধ্শর এশনি, মস েযিই িড়ো ধ্োশতর মোনযষ। ওর িোি 

মথশি কিিযই িোর িরো  োশে নো। এই দুোশেো, আমরো ওর মশনর িতিগুশলো : িকি 

তযশলকি। কিন্তু ও এিসশগ চোর-পোেঁচরিম কচন্তো িরোর  কক্ত রোশে। মকস্তষ্কটো েযিই 

 কক্ত োলী। 

  

ওই মলোিকট এিজন ডোক্তোর, আমরো এইটযিয মজশনকি। 
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আি ে! ডোক্তোর হশ ়ও ডোিোকত িশর? এর মশধ্ু আমরো শুিগ্রশহর সশগ ম োগোশ োগ 

িশরকি। ওেোনিোর সরিোর মিোনও দোক ়্ব  কনশত চোইশি নো। তোরো িলশি, শুিগ্রহ মথশি 

এিদল মলোি িোইশর চশল কগশ ় সূ েমণ্ডশলরও িোইশর মিোনও জো ়গো ় নতযন িশলোকন 

িশরশি। মসই জো ়গোটো কঠি মিোথো ়, তো মিউ জোশন নো। ওরো কি তশি লোলশগোলোশপ 

আেো মগশড়শি? 

  

লোলশগোলোপ মতো কঠি মোনযশষর থোিোর উপশ োগী ন ়। ওেোশন জল মনই। আশলোটোও 

েোরোপ। 

  

মতোমোর স্ত্রী লোলশগোলোশপ মনশমও উিোর মপশলন িী িশর? ওশদর অস্ত্র িী রিম? কিলম 

এিোর হোসল। 

  

মজনোশরল কল মপো’ও হোসশলন, িযশিকি! 

  

কিলম িলল, আমোর স্ত্রীশি িকে িরোর মচষ্টো িশর ওই ডোিোতরো েযি ভযল িশরকিল! িড় 

সোঙ্ঘোকতি মমশ ়! 

  

একদশি অন্তত এগোশরোকট রশিশটর মিোনও মেোেঁজ পোও ়ো  োশে নো। 

  

এই সম ় মজনোশরশলর মটকিশল এিটো মিোট মরকডওশত আও ়োজ ম োনো মগল, আমরো 

মরকড, মজনোশরল। 

  

কল মপো উশঠ দোেঁকডশ় ় কিলমশি িলশলন, দ েোনো রশিট কনশ ় আমরো লোলশগোলোশপ 

 োকে। মদশে আকস িুোপোরটো। কফশর এশস মতোমোর সশগ আিোর িথো িলি।  

  

তযকম কিশ্রোম নোও। 

  

কিলমও উশঠ দোেঁকড়শ ় িলল, কিিয  কদ নো মশন িশরন, এিটো িথো িলি? আকম কি 

আপনোশদর সশগ ম শত পোকর? 
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তযকম ম মন আি, মসই অিিোশতই ম শত পোরশি? 

  

কনি ়ই। 

  

মজনোশরল কল মপো কনশজ ম  রশিটটো ় উঠশলন, মসটোশতই সশগ কনশলন কিলমশি। 

 োও ়োর পশথ দুজশন আরও অশনি িথোিোতেো হল। পৃকথিীশত চযকর িো ডোিোকত অশনি কদন 

িন্ধ হশ ় মগশি, গত পোেঁচ িিশর পৃকথিীশত মোনযষ েযন হশ ়শি মোত্র দুকট, তোও ্রথ োন্ত 

মহোসোগশরর ওপশর এিকট জোহোশজ এিজন নোকিি হঠোৎ পোগল হশ ় কগশ ় তোর দুজন 

সগীশি হোেশরর মযশে িযেঁশড় মফশল মদ ়। কিন্তু শুিগ্রশহর মলোিগুকল এেনও এরিম মিন? 

শুিগ্রশহর মলোিগুকল মতো পৃকথিীর মোনযশষরই িিং ধ্র। 

  

কিলম কজশজ্ঞস িরল, অশনিেোকন সম ় মিশট মগশি। ওরো কি লোলশগোলোশপ এেনও 

থোিশি? 

  

কল মপো িলশলন, লোলশগোলোশপ  কদ ঘোেঁকট মগশড় থোশি, তশি সিসযি পোলোশি মিোথো ়? 

  

এিটো িুোপোশর আমোর েটিো লোগশি। রো ওশদর হোত িোকড়শ ় পোকলশ ় এল, ওশদর 

এিজন মলোিশি ধ্শরও কনশ ় এল, তিয ওরো অনু রশিট কনশ ় রো-শি তোড়ো িশর এল 

নো মিন? 

  

তোর মোশন ওশদর রশিশটর মসরিম মজোর মনই। মসইজনুই ওরো আমোশদর রশিট চযকর 

িরশত চো ়। 

  

কিন্তু ওরো সূ েমণ্ডশলর এতটো িোইশর এশস মঘোরোঘযকর িরশি, রশিশটর মস-রিম উন্নকত 

িশরকন? 

  

চশলো, কগশ ় দুোেো  োি, িী িুোপোর! 
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লোলশগোলোশপর িোিোিোকি কগশ ় িকটিো-িোকহনীর দ েোকন রশিট নোনো কদশি িকড়শ ় 

পড়ল। লোলশগোলোপ মথশি  কদ হঠোৎ আিমণ িশর তোর জনু ততকর হশ ় আসো হশ ়শি। 

আশগ মদেো  োক্, ওরো মিোনও মগোলোগুকল মিোেঁশড় কিনো। 

  

লোলশগোলোশপর চোরপোশ  রশিটগুশলো িশ ়িিোর ঘযরল। কিন্তু ওশদর কদি মথশি মিোনও 

সোড়ো ব্দ পোও ়ো মগল নো। এিোর আরও এিটয কনশচ মনশম এশস মজনোশরল কল মপো হুিযম 

কদশলন,ফো ়োর! 

  

অমকন চোরেোকন রশিট মথশি মিোমো মফলো হশত লোগল। এই মিোমোগুকলশত মতমন মিক  

আও ়োজ হ ় নো। শুধ্য কনশচ পশড় ফটোস  শব্দ মফশট কগশ ় দোরুণ মধ্োেঁ ়ো িড়ো ়। এই 

মিোমো ় মিউ মশর নো, আহতও হ ় নো, মধ্োেঁ ়ো নোশি মগশলই সিোই ঘযকমশ ় পড়শি। এই 

মিোমো পড়োর পর িোরুর পশক্ষই মজশগ থোিো সম্ভি ন ়। সত্তর িির আশগ কচশনর সশগ 

দকক্ষণ আকিিো ় ম   যি হশ ়কিল, তোশত এই মিোমো িুিহোর িশরই দকক্ষণ আকিিোর 

িোশলো মোনযষরো কজশত  ো ়। পৃকথিীশত তোরপর আর মিোনও  যি হ ়কন। 

  

দ কট ঘযম-শিোমো মফলোর পর কিিযক্ষণ অশপক্ষো িরো হল। লোলশগোলোশপ মিোনও মলোি 

থোিশল এমনিী মোকটর কনশচ লযকিশ ় থোিশলও তোরো এর মশধ্ু ঘযকমশ ় পড়শত িোধ্ু। 

  

এর পশরও কিপশদর সম্ভোিনো আশি। মরোশিো কদশ ়  যি চোলোশনো অসম্ভি কিিয নো। মরোশিো 

মতো আর ঘযশমোশি নো। তোিোড়ো কিিয স্ব ়িংকি ় অস্ত্র থোিশত পোশর। মসই জনু আিোর অনু 

অনু চোরেোকন রশিট মথশি েযি মগোপন কিশিোশ ়কন্সর তরগ িোড়ো হশত লোগল। এই তরশগ 

সমস্ত জোনোশ োনো  ন্ত্র কিিল হশ ়  ো ়। 

  

এরপরও ওশদর িোশি অজোনো মিোনও  ন্ত্র িো অস্ত্র থোিশত পোশর। কিন্তু মসটযিয িযেঁকি কনশতই 

হশি। 

  

মজনোশরল কল মপো এিোর নোমিোর হুিযম কদশলন। 
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মধ্োেঁ ়ো মিশট  োিোর পর মদেো মগল লোলশগোলোশপর এেোশন মসেোশন অশনিগুশলো রশিট 

পশড় আশি। কিন্তু মিোথোও মিোনও মোনযশষর কচহ্ন মনই। ্রথশতুিকট রশিট ঘযশর মদেো হল, 

মদেশলই মিোিো  ো ়, মসই রশিটগুশলো মি  কিিযকদন চোলোশনো হ ়কন। 

  

কিলম িলল, আকম িশলকিলোম, এরো আশগই পোলোশি? 

  

কল মপো িলশলন, কিন্তু রশিট চযকর  কদ ওশদর মতলি হ ়, তোহশল এতগুশলো রশিট মফশল 

মগল মিন? 

  

এেোশন ম  ওরো ঘোেঁকট গোশড়কন, তো মিোিোই  োশে। 

  

চ মো পরোর অশভুস মনই িশল মজনোশরল কল মপো তোর মচোে মথশি ইনিো মরড চ মোটো 

েযশল মফলশলন অনুমনস্কভোশি। 

  

কিলম িলল,চ মো েযশল রোেশিন নো, মজনোশরল, ওটো কিপজ্জনি। 

  

কল মপো িলশলন, রশিটগুশলো সিই পৃকথিীর কিকভন্ন মদশ র, তো লক্ষু িশরি? এিটোও 

শুিগ্রশহর ন ়। অথেোৎ পৃকথিীর অকভ োত্রীশদর ভযকলশ ়-ভোকলশ ় এেোশন মটশন এশনকিল 

ওই ডোিোতগুশলো। মতোমোর স্ত্রীর মতন  োরো চোলোি ন ়, তোরো আর পোলোশত পোশরকন। 

তোহশল মসই মলোিগুশলো মগল মিোথো ়? ডোিোতরো তোশদর ধ্শর কনশ ় মগল আর 

রশিটগুশলো মফশল মগল? এ মতো িড় আি ে িথো। তযকম িী িলল কিলম?  

  

কিলম এিটয কচন্তো িশর িলল, আকমও কঠি িযিশত পোরকি নো। শুিগ্রশহর মলোশিরো মোনযষ 

চযকর িরশি মিন? ওশদর মতো মোনযশষর অভোি মনই। 

  

এই সম ় দূর মথশি িশ ়িজন উশত্তকজতভোশি ডোিশত লোগল, মজনোশরল মজনোশরল, 

একদশি আসযন! 

  

কল মপো িলশলন, ওরো কিিয মদেশত মপশ ়শি। চশলো, ওকদশি  োই। 
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লোলশগোলোপ উপগ্রহটো পৃকথিীর মচশ ় মতো িশটই, চোেঁশদর মচশ ়ও অশনি মিোট। এেোনিোর 

পোহোড়গুশলোও মিেঁশট-শিেঁশট। এিটো পোহোশড়র ওপর উঠশলই মগোলোশপর পোপকড়র মতন 

মমঘ গোশ ়র ওপর কদশ ় মভশস চশল  ো ়। মমঘগুশলো এত কনচয িশলই এেোশন এিটয দূশরর 

কজকনস হশলই আর মদেো  ো ় নো। 

  

কল মপো আর কিলম কিিযটো একগশ ় এশস মদেল এিটো মিোট পোহোশড়র সোমশন িকটিো-

িোকহনীর দ জন তসকনি সোর মিেঁশধ্ দোেঁকড়শ ় আশি। তোশদর এিজন িুোশ ন িশ ়ি পো 

একগশ ় এশস সুোলযট িশর িলল, এই পোহোশড়র এিটো গুহোর মশধ্ু িশ ়িজন মোনযষ 

রশ ়শি, মজনোশরল! 

  

মজনোশরল কজশগুস িরশলন, কনি ়ই তোরো ঘযমন্ত? 

  

িুোশ ন িলল, মজশগ থোিোর মিোনও সম্ভোিনোই মনই। অি ু গুহোর মভতরটো েযি 

অন্ধিোর। রশিট মথশি ফ্ল্ুো লোইট আনশত পোকঠশ ়কি।”  

  

দুজন তসকনি তক্ষযকন দুকট ফ্ল্ুো লোইট কনশ ় উপকিত হল। মজনোশরল কল মপো। ওভোর-

মিোশটর পশিশট হোত কদশ ় কনশজই ্রথথশম ঢযিশলন গুহোর মশধ্ু। 

  

গুহোটো মি  চওড়ো। মগোল সযড়শগর মতন। মভতশরর কদিটো ় ঘযটঘযেঁশট অন্ধিোর। েোকনিটো 

এশগোিোর পরই মশন হল মোকটশত পো োপোক  পেঁকচ -কতকর  জন মলোি শুশ ় আশি। তীে 

ফ্ল্ুো লোইশটর আশলো মসেোশন পড়ো মোত্রই এিটো িীভৎস দৃ ু মদেো মগল। 

  

মজনোশরল অস্ফযট স্বশর িলশলন, এ িী? 

  

কিলম চট িশর মযেটো কফকরশ ় কনল। দৃ ুটো মস সহু িরশত পোশরকন। 

  

মোকটশত শুশ ় থোিো ্রথশতুিকট মলোশির মচোে েযিশল তযশল মনও ়ো হশ ়শি। 
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মজনোশরল কল মপো কিলশমর হোত ধ্শর মটশন আরও িোশি একগশ ় মগশলন। তোরপর গম্ভীর 

গলো ় িলশলন,  োরো এই িোজ িশরশি, তোশদর ্রথচণ্ড  োকস্ত মপশত হশি। দুোশেো কিলম, 

এরো শুিগ্রশহর ন ়। এরো পৃকথিীর মোনযষ। 

  

কিলম তোকিশ ় মদেল, মজনোশরল কঠিই িশলশিন। িোরুর চযল হলশদ রশের ন ়। িোশলো। 

  

শুধ্য মচোেই েযিশল মন ়কন, ্রথশতুিকট মলোশির দুিোশনও ক্ষত, িোনগুশলো মিশট মফলো 

হশ ়শি, মসেোন মথশি রক্ত গকড়শ ় জমোট মিেঁশধ্ আশি। 

  

কিলম িলল, ওুঃ! এমনভোশি মোনযষ েযন িরল মিন? এশদর েযন িশর িোর িী লোভ। 

  

িকটিো-িোকহনীর িুোশ ন আশলিজোন্ডোর িলল, এশদর মোরশত চোইশল মতো শুধ্য এিটো 

িশর িযশলট েরচ িরশলই হত। ওরো এত কন য্র। 

  

মজনোশরল কল মপো িলশলন, আকম এেোশন আর থোিশত পোরকি নো। চশলো, িোইশর চশলো। 

  

কিলম হঠোৎ িশল উঠল, এিটয দোেঁড়োন, মজনোশরল। 

  

তোরপর শুশ ় থোিো তৃতী ় মোনযষকটর িোশি কগশ ় পোশ  িশস পশড় মস িরুণ গলো ় িলল, 

মচোে নো থোিশলও আকম এশি কচনশত মপশরকি। এই ম  িপোশলর ডোন কদশি এিটো িশসর 

মতন িোটো দোগ। এ আমোর িন্ধয মভশলইন। মজনোশরল, আপকন কিেুোত অকভ োত্রী 

মভশলইশনর নোম ম োশননকন? 

  

মিোন মভশলইন? ম  িৃহেকতর আগুশনর িলশ ়র মধ্ু কদশ ় রশিট চোকলশ ় মরিডে 

িশরকিল? 

  

হুোেঁ। 

  

ইস! ওইরিম এিটো মোনযশষর এইরিম জঘনু মৃতযু ? 
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মজনোশরল, আকম মভশলইশনর মদহটো কনশ ় ম শত চোই। 

  

কিলম মসই মৃত মলোিকটর গোশ ় হোত কদশ ়ই চমশি উঠল। এ িী, ওর গো গরম মিন? 

তোড়োতোকড় মভশলইশনর িযশি হোত কদশ ়ই মস উশত্তকজত ভোশি আিোর িলল, মজনোশরল, 

মজনোশরল মভশলইন এেনও মিেঁশচ আশি। রক্ষীিোকহনীর তসকনশিরো সশগ সশগ অনু 

মলোিগুকলর িযশি হোত মরশে পরীক্ষো শুরু িরল। মদেো মগল, মমোট সোতো জন মলোশির 

মশধ্ু চকব্ব জনই তেনও মিেঁশচ আশি। অনু কতনজশনর িযশি মিোনও েেন মনই। 

  

মজনোশরল িলল, আি ে! এশদর মোরশত চো ়কন। শুধ্য মচোে আর িোন েযিশল কনশ ়শি। 

কিন্তু মিন? 

  

কিলম িলল, মজনোশরল, এেনও এশদর চটপট রশিশট তযশল কফকরশ ় কনশ ় মগশল িোেঁকচশ ় 

মতোলোর মচষ্টো িরো  ো ়। আর কিিযক্ষণ থোিশল এমকনই মশর  োশি। 

  

মজনোশরল কল মপো তক্ষযকন িকটিো-িোকহনীশি হুিযম কদশলন সি িকট মলোিশিই কিকভন্ন 

রশিশট তযশল কনশত। 

  

গুহোর িোইশর মিকরশ ় এশস কিলম িলল, এিোর আকম িুোপোরটো িযিশত মপশরকি, 

মজনোশরল। 

  

িী িশলো মতো? 

  

আমরো  োশি িকে িশর কনশ ় মগকি, মস এিজন ডোক্তোর। 

  

ওুঃ মহো! তযকম কঠি ধ্শরি মতো! মলোিগুশলোশি ওরো মোরশত চো ়কন। ডোক্তোর এশন ওরো 

মলোিগুশলোর মচোে আর িোশনর পদেো তযশল কনশ ়শি। 

  

িত সোিধ্োশন ওরো অপোশর ন িশরশি, তো ভোিযন। মলোিগুশলোশি িোেঁকচশ ় মরশে তোশদর 

মচোে আর িোশনর পদেো তযশল মনও ়ো কি মসোজো িথো? 
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কিন্তু এই িোজই িো ওরো িরল মিন? শুিগ্রশহ কি চক্ষয িুোঙ্ক আর িোশনর পদেোর িুোঙ্ক 

মনই? 

  

মসটো মেোেঁজ কনশত হশি। 

  

মেোেঁজ মনিোর ্রথশ্ন ওশঠ নো। কনি ়ই আশি। শুিগ্রশহর মলোিশদর তযকম এত অসভু মভশিো 

নো। তো িোড়ো ম েোশন এত ভোশলো ডোক্তোর আশি, মসেোশন ওই সি িুোঙ্ক থোিশি নো? 

  

এরো শুিগ্রহ মথশি মিকরশ ় আসো এিকট দল। হ ়শতো এরো আর শুিগ্রশহ কফরশতই চো ় 

নো। এিোর মিোিো  োশে, রশিট চযকর ওশদর উশদ ু ন ়। মোনযশষর মচোে আর িোশনর পদেো 

চযকর িরোই ওশদর আসল উশদ ু। রো আর নী  কদ ধ্রো পরত, তো হশল তোশদরও এই 

অিিো হত! 

  

কিন্তু হঠোৎ এত মচোে আর িোশনর পদেো দরিোর হল মিন ওশদর? সোতো  জশনর মচোে-

িোন কনশ ়শি, আরও মোনযষশি িকে িরশত চোইকিল! 

  

এর এিটোই িুোেুো হশত পোশর। শুিগ্রশহর এই দলকট মিোনও অশচনো জো ়গো ় কগশ ় 

উপকিত হশ ়কিল। মসেোশন হঠোৎ মিোনও কিশস্ফোরশণ মসই দশলর অশনশির মচোে অন্ধ 

হশ ় মগশি আর িোশনর পদেো মফশট মগশি। তোই তোরো এই সি চযকর িশর কনশজর দশলর 

মলোিশদর মচোে আর িোন আিোর কঠি িশর কদশত চো ়। 

  

মতোমোর অনযমোন সকতু হশত পোশর। এ মতো আমরো শুধ্য লোলশগোলোশপর ঘটনো মদেলোম। 

আর মিোনও গ্রশহ িো উপগ্রশহও তোরো রশিট-অকভ োত্রীশদর ভযকলশ ়-ভোকলশ ় মটশন কনশ ় 

কগশ ় তোশদর মচোে আর িোন উপশড় কনশে হ ়শতো। এটো িন্ধ িরশতই হশি! কনশিোধ্, 

  ়তোশনর দল! এরিম ভোশি জুোন্ত মোনযশষর মচোে আর িোন নষ্ট নো িশর আমোশদর িুোঙ্ক 

মথশি চোইশল কি আমরো মচোে-িোন কদতোম নো? 

  

হ ়শতো ওশদর এমন মিোনও মগোপন িুোপোর আশি,  ো আমোশদর িোশি ্রথিো  িরশত চো ় 

নো! 
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রোশগ, দুুঃশে মজনোশরল কল মপো’র মযেেোনো িযেঁিশড় মগল। দোেঁশত দোেঁত মচশপ কতকন িলশলন, 

ওশদর মগোপন িথো আকম িোর িরিই! মদকে ওই ডোক্তোরটো িীভোশি মগোপন িথো মপশট 

মচশপ রোেশত পোশর। এিোর মোর লোগোি, িযিশল, মস্রফ মোর! চশলো, আমেস্ট্রিং এ কফশর 

চশলো। 

  

দুজশন কগশ ় উশঠ িসল রশিশট। 

  

.  

  

০৭.  

  

নী আর রো ঘযকমশ ় আশি। ইউনযস এিো-এিো এিটয ঘযরশত মিকরশ ়শি। 

  

আমেস্ট্রিং নোশমর এই মহো ূশনুর মস্ট নটোশত পোিে, কথশ ়টোর হল, সোেঁতোর িোটোর পযিযর, 

হোসপোতোল, এই সি কিিযই আশি। মহোিো -অকভ োত্রীরো এেোশন ্রথধ্োনত কিশ্রোশমর জনুই 

আশস। অি ু কিরোট এিকট গশিষণোগোরও আশি। আর িকটিো-িোকহনীর এিকট ্রথধ্োন 

দফতরও িশট। 

  

ইউনযস পোশিে কগশ ় িসল। এই পোশিে কিন্তু এিটোও সকতুিোশরর গোি মনই।  কদও মদেশল 

মশন হশি মিোট-িড় অশনি গোি আশি, ফযলও ফযশট আশি িশ ়িটোশত। এ সিই আশলো 

কদশ ় ততকর। সূ েমণ্ডশলর িোইশর মিোথোও এেনও গোি িোেঁচোশনো  ো ়কন। িরফ ঢোিো এিটো 

মিোট্ট গ্রহশত কিলম এিটো গোি আকিষ্কোর িশরকিল। মসটোও মমোশটই গোশির মতন, মদেশত 

ন ়। েশ ়কর রশের এিটো গুেঁকড়, ডোল িো পোতো কিিয মনই, মসই গুেঁকড়টোর গোশ ় িুোশের 

িোতোর মতন মগোল-শগোল কজকনস মলশগ আশি। তোই কনশ ় পৃকথিীর েিশরর িোগজগুশলোশত 

িত হই - চই!  

  

ইউনযস ইশে িশরই মলোিজনশদর একড়শ ় পোশিে এশস িসল। িোরণ মস িোরুর িথোই 

শুনশত পোশি নো, মযশেও কিিয িলশত পোরশি নো। তোর েযি আফশ োস হশে, কঠি এই 
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সমশ ়ই মিন মস কনুঃ ব্দ-িকড় মেশলো! এেন এত সি িোন্ড হশে, অথচ মস ম োগ কদশত 

পোরশি নো। অি ু আর মিক  কদন িোকি মনই। এই জো ়গোটোর আিহোও ়ো পৃকথিীর মতনই 

িশল এেোশন িশ ়স িোশড় নো। কিন্তু এিিোর মহো ূশনু রশিট কনশ ় মিরুশলই হু-হুেঁ িশর 

কদন মিশট  ো ়। 

  

ইউনযস এিটো মিকিশত িশসশি, পোশ ই এিটো আশলোর ফযলগোশির মিোেঁপ, তোশত ম ন 

সকতুিোশরর গোেঁদো ফযল ফযশট আশি। এিটয দূশর এিটো মফো ়োরো, মসটোও জশলর ন ়, 

আশলোর। মহো ূশনু মিক  কদন থোিশল সকতুিোশরর গোি আর ফযল মদেোর জনু েযি মন 

মিমন িশর। 

  

এিকট আকিিোন মমশ ় এশস িসল ইউনযশসর পোশ । 

  

ইউনযস মশন-মশন ভোিল, এই মর! এই িোশলো িযচিযশচ মমশ ়গুশলোর েযি রূশপর গিে হ ়। 

আর এশদর িযকিও েযি সোঙ্ঘোকতি। এর সশগ িথো নো িলশলই মতো চশট  োশি। 

  

ইউনযস ই োরো িশর কনশজর মযে আর িোন মদকেশ ় কদল। 

  

মমশ ়কট অিোি ভোশি মচশ ় িলল, জীিন েযি সযের, তোই নো? 

  

ইউনযস আেোশজই িথোটো িযশি ঘোড় মহকলশ ় মিোিোল ম , হুোেঁ! 

  

মমশ ়কট আিোর িলল, আপনোরো মিোন রশিশট এশসশিন? 

  

ইউনযস আিোর মযে আর িোশন হোত কদশ ় মিোিোল। 

  

মমশ ়কট তিয কজশগুস িরল, লোলশগোলোপ-উপগ্রহকট সম্বশন্ধ আপকন কিিয জোশনন?  

  

ইউনযস ক্ষমো চোও ়োর ভকগশত হোত মজোড় িরল। 

  

মমশ ়কট এিোর িলল, আপনোশি মদেশত েযি কিকেকর! 
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ইউনযস কিিযই িযিশত নো মপশর মমশ ়কটর মচোশের কদশি মচশ ় রইল এিদৃশষ্ট। 

  

সকতু িথো িলশত িী, আপনোশি অকিিল এিটো সোদো শুশ ়োশরর মতন মদেশত! 

  

ইউনযস মমশ ়কটর মচোশের কদশি মচশ ় আশি। 

  

মমশ ়কট মহশস উশঠ িলল, সকতুই তো হশল মিোিো আর িোলো?  োক্, তো হশল আর মিোনও 

কচন্তো মনই। 

  

ইউনযস কিন্তু মভতশর-শভতশর দোরুণ চমশি উশঠশি। িোরণ মস মমশ ়কটর মশনর িথো 

িযিশত আরম্ভ িশরশি। মমশ ়কট ভোিশি, শুিগ্রশহর ‘এস’ নোশমর মলোিকট এেোশন এশস 

পড়শি এক্ষযকন। মিউ তোশি কচনশত নো পোশর, মিউ ম ন িযিশত নো পোশর, মিউ মটর নো 

পো ়। এই মিোিো-িোলো মলোিকটশি এেোন মথশি সরোশনো দরিোর। 

  

মমশ ়কট নোনোন অগভকগ িশর ইউনযসশি মিোিোিোর মচষ্টো িরল ম , তোর এিজন িন্ধয 

এেোশন আসশি, ইউনযস অনু মিোনও জো ়গো ় কগশ ় িসযি।  

  

ইউনযস কিিযই িযিশত নো পোরোর ভোন িশর মমশ ়কটর মচোশের কদশি তোকিশ ় রইল। মস 

মমশ ়কটর মশনর িথো আরও পড়শত পোরশি। এই মমশ ়কটও এিজন ডোক্তোর। শুিগ্রশহর 

মলোিকটশি ম েোশন পরীক্ষো িরো হকেল, মসেোশন এই মমশ ় ডোক্তোরকট কডউকটশত কিল। 

শুিগ্রশহর মলোিকট মিোনওিশম এশি হোত িশরশি। তোশি এেোন মথশি উিোর িরশত 

পোরশল মস অশনি কিিয মদশি িশলশি। 

  

িী মদশি? মসোনো! এই মমশ ়কটর মদশহর ওজশনর সমোন মসোনো। আকিিোর মমশ ়রো এত 

মিোিো হ ়? মসোনো কনশ ় ও িী িরশি? ঠোিযমো-কদকদমোর  যশগর মমশ ়রো মসোনোর গ ়নো 

পরত, এেন মিউ পশর নো। তোিোড়ো মসোনোর আর কিশ ষ মিোনও দোম মনই। ও হুোেঁ, 

শুিগ্রশহ মসোনোর এেনও েযি দোম আশি। এই মমশ ়কট কি শুিগ্রশহ চশল ম শত চো ়? হো 

মিোিোই  োশে ওর মশন-মশন তোই ইশে। 
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মমশ ়কট চিলভোশি একদি-ওকদি চোইশি। এিটয িোশদ মস মিি মিশড় কগশ ় মফো ়োরোটোর 

িোশি দোেঁড়োল, তেন মদেো মগল হোসোপোতোশলর কদি মথশি মহেঁশট আসশি এিজন মোনযষ। 

এেোনিোর ডোক্তোশরর মতন সোদো মপো োি পরো, মোথো ় এিটো টযকপ। মসই। টযকপশত 

িপোশলর অশনিেোকন মঢশি আশি। 

  

মলোিকট এশস দোেঁড়োল িোশলো মমশ ়কটর সোমশন। তোরপর কফসকফস িশর িথো িলশত 

লোগল। 

  

ইউনযস িযিশত পোরল এই মসই শুিগ্রশহর ‘এস’। মোথোর হলশদ চযল মঢশি কনশ ়শি 

টযকপশত, এেোনিোর মিোনও ডোক্তোশরর িদ্মশি  ধ্শরশি। মিোনও ডোক্তোরশি আচমিো মমশর 

তোর মপো োিটো েযশল মনও ়োও আি ে কিিয ন ়। মলোিকটর গোশ ় অসম্ভি মজোর। 

  

ইউনযস তক্ষযকন মলোিকটশি ধ্রিোর মচষ্টো িরল নো। ওই মলোিটোর িোশি কিিংিো মমশ ়টোর 

িোশি মিোনও অস্ত্র থোিো স্বোভোকিি। ইউনযশসর িোশি কিিযই মনই। মস মিশি িশসই ওশদর 

কদশি নজর রোেশত লোগল। 

  

মলোিকট এিিোর মদেল ইউনযসশি। মমশ ়কট আিোর তোশি িী ম ন িলল, ইউনযসশি 

কনি ়ই কচনশত মপশরশি মলোিকট, তোই সশগ-সশগ হোেঁটশত আরম্ভ িরল উলশটো কদশি। 

মমশ ়কটও চলল তোর সশগ। 

  

ইউনযস িী িরশি ্রথথশম কঠি িরশত পোরল নো। মস মচেঁকচশ ় মলোিজন জশড়ো িরশত 

পোরশি নো। িোরুশি ম  কিিয মডশি িলশি তোর উপো ় মনই। অথচ ওশদর মচোশে আড়োশলও 

ম শত মদও ়ো  ো ় নো। ইউনযস উশঠ-পশড় ম শত লোগল ওশদর কপিয কপিয। 

  

পোশিের মরকলিংশ ়র িোশি কগশ ় মলোিকট কফশর দোেঁড়োল। ইউনযস মযহূশতের মশধ্ু মভশি কনল। 

েযি সম্ভিত মলোিকটর িোশি মিোনও অস্ত্র মনই, কিন্তু মমশ ়কটর িোশি থোিো েযিই সম্ভি। 

মসই জনু মস শুিগ্রশহর মলোিকটশি কিিয নো িশল, তীশরর মতন িযশট কগশ ় জকড়শ ় ধ্রল 

মমশ ়কটশি। মসই িোশলো মমশ ়কট তোর হোশতর িুোগ মেোলোর সম ়ই মপল নো। 
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শুিগ্রশহর মলোিকট মটশন িোড়োিোর মচষ্টো িরল ইউনযসশি। কিন্তু ইউনযস ্রথোণপণ  কক্তশত 

জকড়শ ় ধ্শর আশি মমশ ়কটশি। শুিগ্রশহর মলোিকট এিোর দোরুণ মজোশর দুকট ঘযকষ মোরল 

ইউনযশসর মচো ়োশল। তোর মযে কদশ ় রক্ত পড়শত লোগল, তিয ইউনযস িোড়ল নো। মলোিকট 

ইউনযসশি মমশরই চলল। 

  

পোশিের পোশ ই রোস্তো। কিিয মলোি থমশি মগল এই দৃ ু মদশে। এিটো মলোি এিটো 

মমশ ়শি মচশপ ধ্শর আশি, আর এিটো মলোি তোশি মোরশি, এই দৃ ু মদশে মলোশি মতো 

অিোি হশিই। িকটিো-িোকহনীর দুজন তসকনিও চশল এল মসেোশন। 

  

মমশ ়কট এিোর মিেঁশদ-শিেঁশদ িলল, মদেযন, আকম পোশিে আমোর িন্ধযর সশগ মিড়োকে, হঠোৎ 

এই মলোিটো আমো ় আিমণ িশরশি। 

  

শুিগ্রশহর িদ্মশি ী মলোিকট িলল, এই মলোিকট হ ় মিোনও পোগল অথিো গুন্ডো! 

  

িকটিো-িোকহনীর এিজন তসকনি ইউনযশসর কদশি এল এম কজ উেঁকচশ ় িলল, িী িুোপোর? 

এক্ষযকন মমশ ়কটশি মিশড় দোও! 

  

ইউনযস মমশ ়কটশি মিশড় কদশ ় মঠোেঁশটর রক্ত মযিল। 

  

তসকনিকট কজশগুস িরল, তযকম মি? মিোন রশিশট এশসি? 

  

মস-িথোর উত্তর মদিোর উপো ় মনই ইউনযশসর। মস একদি-ওকদি তোকিশ ় এমন ভোন 

িরল ম ন মদৌশড় পোলোশি। তোরপর হঠোৎ হোত িোকড়শ ় শুিগ্রশহর মলোিকটর মোথো মথশি 

টযকপটো কিকনশ ় কনল। অমকন মিকরশ ় পড়ল তোর হলশদ চযল। 

  

তসকনি দুজন অিোিভোশি তোকিশ ় রইল মলোিকটর চযশলর কদশি। মসই সযশ োশগ মলোিকট 

আেঁকপশ ় পশড় কিকনশ ় কনল ওশদর এিজশনর হোশতর এল এম কজ। তোরপর মসটো কদশ ়ই 

েযি মজোশর মোরল অনু তসকনিকটর মোথো ়। মস অজ্ঞোন হশ ় পশড় মগল। 
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শুিগ্রশহর মলোিকট এিোর িড়ো গলো ় িলল, ম  আমোর সোমশন আসশি, তোশি আেঁিরো 

িশর মদি! 

  

সিোই ভ ় মপশ ় দূশর সশর দোেঁড়োল। এমন িোণ্ড এই আমেস্ট্রিং মস্ট শন আশগ িেনও হ ়কন। 

  

মলোিকট এল এম কজ উেঁকচশ ় মরশে িলল, এিোর চশলো রশিট-শস্ট শন। 

  

িকটিো-িোকহনীর ম  তসকনিকটর হোত মথশি এল এম কজ-টো মিশড় মনও ়ো হশ ়শি, মস 

এিোর মহশস উঠল হো-হো িশর। তোরপর িলল, এেোন মথশি পোলোশনো অত সহজ! চোলোও 

মদকে গুকল! 

  

ইউনযসও িুোপোরটো িযিশত মপশরশি। মস শুিগ্রশহর মলোিকটশি অগ্রোহু িশর আিোর 

মমশ ়কটর িোশি এশস মচশপ ধ্রল তোর হোতিুোগটো। 

  

মলোিকট কহিংস্র গলো ় িলল, তশি তযকম মশরো! 

  

এল এম কজ-টো তযশল মস কট্রগোর কটপল। গুকল মিরুিোর িদশল তোর মথশি মিরুল েোকনিটো 

মধ্োেঁ ়ো। ইউনযস আর িোশলো মমশ ়কট সশগ সশগ অজ্ঞোন হশ ় ধ্প িশর পশড় মগল মোকটশত। 

  

এেোশন মোনযষ মোরোর মিোনও অস্ত্রই িুিহোর িরো হ ় নো। এই এল এম কজ গুশলো আশগিোর 

কদশনর মতন মদেশত হশলও এর মশধ্ু গুকল থোশি নো। এশত ভরো থোশি ঘযম-পোড়োকন 

মধ্োেঁ ়ো। 

  

ততক্ষশণ অজ্ঞোন তসকনিকটর এল এম কজ-টো অনু তসকনিকট তযশল কনশ ়শি। শুিগ্রশহর 

মলোিকট তোর কদশি কফরশতই দু-জশনই এিসশগ কট্রগোর কটপল। দুজশনই এিসশগ মোকটশত 

পশড় মগল। রোস্তোর মলোশিরো এিোর হোসশত লোগল সিোই। অদ্ভযত  যি! মিউ মশরকন, পোেঁচ 

জন অজ্ঞোন। 
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হোসপোতোশলর িমেীরো এশস মস্ট্রচোশর তযশল কনশ ় মগল পোেঁচ জনশিই। তেন জোনো মগল, 

এর আশগ হোসপোতোশল এিজন ডোক্তোর আর এিজন নোসেশি গলো কটশপ অজ্ঞোন িশর, 

তোশদর হোত-পো মিেঁশধ্ মরশে পোকলশ ় এশসশি শুিগ্রশহর মলোিকট। 

  

মজনোশরল কল মপো এই ঘটনোর িথো শুশন দোরুণ মরশগ মগশলন। পযশরো এিকদন ওরো অজ্ঞোন 

হশ ় থোিশি, এর মশধ্ু আর শুিগ্রশহর মলোিকটশি মজরো িরো  োশি নো। মদেো  োশে এ 

মলোিকট সোঙ্ঘোকতি কন য্র, মোনযষ েযন িরশত ওর এিটযও কিধ্ো মনই। ইউনযসশি মমশর 

মফলোর জনুই মতো ও কট্রগোর কটশপকিল। 

  

মজনোশরল কল মপো হুিযম কদশলন, জ্ঞোন মফরোর পর ওই মলোিকটশি এি ঘণ্টো মজরো িরো 

হশি, তোশতও ও  কদ ওশদর আস্তোনোর িথো নো জোনো ়, তো হশল অপোশর ন িরো হশি ওর 

মকস্তশষ্ক। এমন সোঙ্ঘোকতি মলোিশি আর কিশ্বোস িরো  ো ় নো। মকস্তশষ্কর এিটো অিং  

অপোশর ন িশর িদশল কদশলই ও ভোশলো হশ ়  োশি। তেন মোনযষ েযন মতো দূশরর িথো, 

এিটো সোমোনু মপোিো-মোিড় মোরশতও ওর িষ্ট হশি। 

  

ইউনযস রইল হোসপোতোশল, কিলম কফশর এল মহোশটশল। নী আর রো মজশগ উশঠশি এর 

মশধ্ু। কনশচর তলোর মরশস্তোরোেঁ ় কগশ ় ওরো কতনজশন কমশল অশনিকদন পর পৃকথিীর েোিোর 

মেল মপট ভশর। মদরোদুশনর চোশলর সযগন্ধ ভোত, কঘ, মযশগর ডোল, মিগুন ভোজো, পোলিং 

 োি, কচিংকড় মোশির মোলোইিোকর, সশষেিোটো কদশ ় ইকল  আর ভোপো দই।  

  

নী িলল, টুোিশলট আর শুিশনো সুোন্ডউইচ মেশত-শেশত মযে এশিিোশর পশচ কগশ ়কিল! 

  

রো িলল, ইস, ইউনযসটো মনই, ও এসি মেশত মপল নো! 

  

েোও ়োর পর ওরো মগল এিটো কসশনমো মদেশত। কিলম েযি গম্ভীর, তোর মযশে কচন্তোর িোপ। 

মস কসশনমো ় মন কদশত পোরশি নো। 

  

কসশনমো ভোেোর পর রো িলল, চশলো, এেন িোষ্পস্নোনঘশর  োও ়ো  োি। অশনি কদন স্নোন 

িকরকন! 
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নী িলল, হুোেঁ, তোই চশলো রো-কদ! তযকম িশলকিশল এেোনিোর িোষ্পঘর চোপোফযশলর গশন্ধ 

ভরো থোশি? 

  

রো িলল, হুোেঁ মর, ভোরী সযের! 

  

কিলম িলল, মতোমরো  োও, আমোর িোজ আশি। এিিোর মজনোশরল কল মপো-র সশগ মদেো 

িরশত হশি। 

  

কঠি হল িোষ্প-স্নোন মসশর নী আর রো কফশর  োশি মহোশটশল। কিলমও মসেোশন এি ঘটো 

িোশদ কফরশি। 

  

মজনোশরল কল মপো-র িোশি কগশ ় কিলম আর এিটো দুুঃসিংিোদ শুনল। এশলোইস নোশমর 

এিকট নক্ষশত্র আরও িযকড় জন মোনযষশি পোও ়ো মগশি, তোশদরও মচোে আর িোশনর পদেো 

মনই। িকটিো-িোকহনীর এিটো অনযসন্ধোন দল এি-এি িশর গ্রহ নক্ষত্র েযেঁশজ-েযেঁশজ 

মদেশি। এরিম আরও-শিোথোও আরও িত মোনযষ পশড় আশি মি জোশন! 

  

মচ ়োর মিশড় ঘশরর মশধ্ু উশত্তকজতভোশি পো ়চোকর িরশত-িরশত মজনোশরল কল মপো 

িলশলন, েযশন, গুন্ডোর দল! সমস্ত মহোিো  জযশড় ওরো মচোে আর িোন ডোিোকত িশর 

মিড়োশে! জীিন্ত মোনযশষর মচোে তযশল মনশি, িোন কিেঁশড় মনশি, এ কি িল্পনো িরো  ো ়? 

  

কিলম কজশগুস িরল, আপকন শুিগ্রশহর সরিোরশি জোনোনকন? 

  

কল মপো িলশলন, জোকনশ ়কি মতো িশটই! তোরো মিোনও দোক ়্ব  কনশত চোন নো। তোেঁরো দুুঃে 

্রথিো  িশর িলশিন, শুিগ্রহ মথশি এিটো দল সূ েমণ্ডশলর িোইশর মিকরশ ় মগশি, মসই 

দলটোর ওপর শুিগ্রহ সরিোশরর মিোনও িতৃে্ব  মনই! 

  

কিলম থোিশত-থোিশতই আরও দুশটো েির এল। 
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আিোর আর-এিটো গ্রশহ পোও ়ো মগশি ওই রিম মচোে-িোন মেোিলোশনো িোশরোজন মোনযষ। 

মসেোশনও চোরকট রশিট পশড় আশি এমকন-এমকন। এই ডোিোতরো আর কিিয মন ় নো। মন ় 

শুধ্য মচোে আর িোশনর পদেো। 

  

আর এিটো েির হশে, শুিগ্রশহর মলোিশদর এিকট রশিট মহো ূশনু িকটিো িোকহনীর 

এিকট রশিট মদশেই আিমণ িশর। মসেোশন এিটযক্ষশণর মশধ্ুই আরও দুকট িকটিো-

িোকহনীর রশিট এশস পশড়কিল হঠোৎ। তেন শুিগ্রশহর মলোিশদর রশিটকট পোলোিোর মচষ্টো 

িরশলও মসকটশি ঘোশ ়ল িরো হশ ়শি ম ষ প েন্ত। শুিগ্রশহর দুজন মলোিশি িকে িরো 

হশ ়শি। তোশদর কনশ ় এেোশন এশস মপৌেঁিশত দু-কদন সম ় লোগশি। 

  

কিলম হঠোৎ িলল, মজনোশরল, আকম এিটো অনযশরোধ্ জোনোি। 

  

িী, িশলো? 

  

আকম রশিট কনশ ় আিোর মিকরশ ় পড়শত চোই। আমোশদর সিশচশ ় আশগ দরিোর, 

শুিগ্রশহর এই দলকটর মূল ঘোেঁকটটো েযেঁশজ িোর িরো। িকটিো-িোকহনী ম মন অনযসন্ধোন 

চোলোশে চোলোি। আকম কনশজও এিিোর মচষ্টো িশর মদকে। 

  

তযকম এিো িী িরশি? এেন মতো মদেো  োশে একদশি আিো -পশথ চলোচল িরোই 

কিপজ্জনি হশ ় দোেঁড়োশে! িেন ওরো িোশি আিমণ িরশি কঠি মনই।  

  

ওরো আমোশদর ধ্রশত পোরশি নো। মদেশলন মতো এিিোর নী আর রো-শি ধ্রিোর মচষ্টো 

িশরও পোশরকন। 

  

তযকম  কদ দুুঃসোহস মদেোশত চোও, তোহশল আর আমোর িী িলিোর আশি? তযকম রশিট 

কনশ ় মিকরশ ় পড়শত চোইশল মতো আমোর অনযমকতর দরিোর মনই? 

  

আকম আপনোর আ ীিেোদ চোই। তোিোড়োও আমোর এিকট ্রথোথেনো আশি। শুিগ্রশহর ম  

মলোিকটশি আমরো িকে িশর এশনকি তোশিও আকম সশগ কনশ ় ম শত চোই। 
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মস িী! 

  

ওর িোি মথশিই েির িোর িরিোর মচষ্টো িরি। 

  

আমরো এত মচষ্টো িশরও পোকরকন— 

  

ওশি আকম মহোসোশনর িোশি কনশ ়  োি। কতকন কনি ়ই ওর মশনর িথো িযিশত পোরশিন। 

  

মহো-সোন। কতকন মশনর িথো পড়শত পোশরন, এমন মতো িেনও শুকনকন। তোিোড়ো কতকন 

অতুন্ত িৃি হশ ়শিন। 

  

কতকন সি পোশরন। তোর ওপশর আমোর অগোধ্ শ্রিো। 

  

কঠি আশি। তো হশল কনশ ়  োও ওশি। আর দু-জনশি মতো িকে িশর আনশিই। তশি 

মদশেো, েযি সোিধ্োন! ওই মলোিকট সোশপর মথশিও মিক  কিষোক্ত! 

  

সি িুিিো িরোর জনু কিলম তেযকন উশঠ পড়ল। 

  

কিলম মভশিকিল, নী আর রো-শি এেোশনই মরশে  োশি। কিন্তু ওরো কিিযশতই রোকজ ন ়। 

এমন মরোমোিির অকভ োশনর সযশ োগ ওরো কিিযশতই িোড়শি নো। কিলম এিটয মিোিোিোর 

মচষ্টো িশর হোল মিশড় কদল। রো-শি কিপশদর ভ ় মদকেশ ় মিোনও লোভ মনই। 

  

তোহশল ইউনযসশিই িো মফশল  োও ়ো  ো ় িী িশর? ইউনযশসর ঘযম ভোেশি িোল সিোশল। 

শুিগ্রশহর মলোিকটও জোগশি মসই সম ়। তোহশল িোল সিোল প েন্ত অশপক্ষো িরশতই 

হ ়। 

  

রোকত্তরটো ওরো আরোম িশর ঘযকমশ ় কনল নরম কিিোনো ়। 

  

.  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সযনীল গশগোপোধ্ুোয় । আিো  দসযু । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 74 

www.bengaliebook.com 
 

 

০৮.  

  

এই ্রথথম ওরো রশিশট সিোই এিসশগ মজশগ আশি। শুিগ্রশহর মলোিকটর অি ু হোত 

আর পো মিেঁশধ্ রোেো হশ ়শি। িশরোশল িশসশি কিলম। ইউনযস িশস আশি শুিগ্রশহর 

মলোিকটর মযশেোমযকে। কিলম তোশি কলশে জোকনশ ়শি, মস ম ন মচষ্টো চোকলশ ়  ো ়  তদূর 

সম্ভি ওই মলোিকটর মশনর িথো জোনিোর। 

  

সম্ভি িলম ্রথথশমই চশলশি মিন তোর মিোনও কঠি 

  

মহো-সোন িেন মিোথো ় থোশিন তোর মিোনও কঠি মনই। তশি মসৌভোশগুর কিষ ়, মভোশর 

উশঠই কিলম অশনিগুশলো জো ়গো ় েির কনশ ় মজশনশি ম , এেন মহো-সোন েযি িোশিই 

আশিন। 

  

নী কজশগুস িরল, রো-কদ, এই মহো-সোন মি? 

  

রো িলল, কতকন এমকনশত এিজন তিজ্ঞোকনি, আসশল কতকন এিজন মহোপযরুষ। আকম ওেঁর 

মতন মোনযষ আর এিজনও মদকেকন। ওেঁশি মদেশলই শ্রিো হ ়।  

  

নী িলল, তিজ্ঞোকনি? ক কন ্রথথম এনোকজেশি মুোটোশর পকরণত িরোর উপো ় আকিষ্কোর 

িশরকিশলন? 

  

হুোেঁ। 

  

কতকন এেশনো মিেঁশচ আশিন? মস মতো িশিিোর িথো! ওই কজকনসটো মতো আকিষ্কোর হশ ়কিল 

দু-হোজোর দ  সোশল। আমরো ইস্কযশলর িইশত পশড়কি, ঢোিোর সোশ ়ন্স িিংশগ্রশস এিজন 

তিজ্ঞোকনি এিটো িোেঁশচর িোশির মশধ্ু ঢযশি এিটো মদ লোই িোকঠ জ্বোলোশলন। ফস িশর 

আগুন জ্বশল উশঠ িোরুদটো পযশড় মগল। তোরপর কতকন  েন িোেঁশচর িোি মথশি মিকরশ ় 

এশলন, সিোই মদেল িোকঠটো আশগর মতনই আশি। আিোর মসটো জ্বোলোশনো  ো ়। সিোই 
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ভোিল, ওটো িযকি মুোকজি। কিন্তু মসই তিজ্ঞোকনি মিোিোশলন ম , িোরুদ মথশি  কদ আগুন 

হ ়, তোহশল মসই আগুন মথশি আিোর িোরুদ হশি নো মিন? মসই কতকনই মতো? 

  

হুোেঁ। উকন আরও অশনি কিিয আকিষ্কোর িশরশিন। এমনিী মসকদন লোলশগোলোশপ মনশম 

ম  টুোিশলট মেলোম,  োর জনু মিউ আমোশদর িযেঁশত পোরল নো, মসই টুোিশলটও ওেঁর 

আকিষ্কোর। ওেঁর এেন িত িশ ়স তো মিউ জোশন নো। তযই এসপোরোশটো ভোষো ় মহো সোন 

মোশন জোকনস মতো? 

  

কনুঃসগ। 

  

উকন এেন সকতুই কনুঃসগ। এই কনুঃসীম মহো ূশনু ইশে িশর হোকরশ ় মগশিন। এিদম 

এিলো থোশিন। 

  

কিলম মযে কফকরশ ় িলল, রো, আমোশদর কিশ ়র েির মপশ ় উকন ম  এিটো উপহোর 

পোকঠশ ়কিশলন, তো িলশল নো? 

  

নী িলল, িী উপহোর, রো-কদ? 

  

রো িলল, এিটো মিোট্ট িোশলো রশের চিচশি পোথর, তোশত দোরুণ সযের গন্ধ। পোথশরর 

ম  এমন চমৎিোর গন্ধ থোিশত পোশর, তো আশগ আমোর ধ্োরণোই কিল নো। সি সম ় িোশি 

রোেশল গন্ধটো পযরশনো হশ ়  োশি িশল মসটো আকম সশগ রোকেকন। আমোর িোিো ওেঁর 

মলিশরটকরশত িোজ িরশতন এি সম ়, মসই জনু উকন আমো ় েযি মস্নহ িশরন। 

  

নী কজশগুস িরল, উকন ম  এিদম এিো থোশিন, ওেঁর িষ্ট হ ় নো? 

  

রো িলল, উকন িশলন, কিজ্ঞোশনর চচেোই ওেঁর তপসুো। ম ষ িশ ়শস উকন এিো এিোই ওই 

তপসুো িরশত চোন! উকন মতো এেনও এিটো দোরুণ অস্ত্র কনশ ় গশিষণো িরশিন! 

  

অস্ত্র? 
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শুিগ্রশহর মলোিকটও এইসি িথো শুনকিল। কিলম তোর কদশি ইকগত িশর রো মি িলল, 

ওিথো থোি, রো। 

  

রো এিটয চযপ িশর মগল। তোরপর আশস্ত-আশস্ত িলল, আমোরও কিশ্বোস, মহো সোন এই 

মলোিকটশি মদেশলই এর মশনর িথো িশল কদশত পোরশিন। 

  

নী িলল, আেো রো-কদ, আকম মসকদন  েন নীল মমঘটো ় মনশম স্নোন িরকিলোম, তেন 

আশলো-রক  কদশ ় িোরো আমো ় মটশন কনশ ়  োকেল? এরোই? 

  

রো িলল, আমোর মশন হ ়, ওই চযম্বি-আশলো কদশ ়ই ওরো অশনি রশিটও নোকমশ ়শি। 

আমোশদর এই সোত-দুই-ন -় ূনু রশিটটোশি অি ু ওইভোশি নোমোশনো েযিই  ক্ত 

িুোপোর। তশি অনু দু-এিকট মদশ র িমশজোকর রশিটগুশলো টোনশত পোশর। 

  

নী িিকপশটর সোমশনর িোেঁশচর কদশি তোকিশ ় িলল, ইস, এেন আর এিটোও মমঘ মদেো 

 োশে নো। 

  

রো িলল, মমঘ থোিশলও মতোমোশি আর নোমশত মদও ়ো হত নো। 

  

ইউনযস এশিিোশর কিরভোশি শুিগ্রশহর মলোিকটর কদশি মচশ ় িশস আশি। মস মিচোকরর 

মতো এশদর সশগ িথোিোতেো ় ম োগ মদিোর উপো ় মনই। 

  

মহোসোন ম েোশন থোশিন, মসই কজকনসটোর নোম  োকন্ত’ । মসটো উপগ্রহ কিিংিো নক্ষত্র কিিংিো 

রশিটও ন ়। মসটো সোিোশনর মফনোর িযদিযশদর মতন এিটো মগোল, স্বে কজকনস। মসটোও 

চোলোশত হ ় নো, মসটো আপকন-আপকন মভশস মিড়ো ়। িৃি মহোসোন এই িযদিযদটোর মশধ্ু 

ইশে িশর কনিেোসন কনশ ়শিন। 

  

দূর মথশি মিোট্ট এিটো িযদিযশদর মতন মদেোশলও মসটো অি ু সূক্ষ্মতম  ন্ত্রপোকতশত ভরো। 

সিই মহোসোশনর কনশজর হোশত ততকর। মিোনও রশিট ইশে িরশলও এটোশি ধ্ো্ো কদশ  ়

চশল ম শত পোরশি নো। িোরণ এর চোরপো  কঘশর ্রথচণ্ড  কক্ত োলী-কিদুুৎ-তরগ। িইশি। 
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মহো-সোন কনশজ িোরুর সশগ ম োগোশ োগ রোেশত নো চোইশলও সমস্ত মেস-শস্ট ন ওই  োকন্ত 

নোশমর িযদিযদকটর মেোেঁজ-েির রোশে। মোশি-মোশি কিশ ষ কিশ ষ মিউ মদেো িরশত  ো ় 

ওেঁর সশগ। 

  

 োকন্তর িোিোিোকি এশস কিলম কসগনুোল কদশত লোগল। 

  

িমকপউটোর কজউস িলল, মমক ন িন্ধ িশর দোও, কিলম। মহো-সোন এশিিোশর  ব্দ সহু 

িরশত পোশরন নো, মশন মনই?  োকন্তর দরজো েযলশলই আমোশদর রশিশটর ্রথচণ্ড  ব্দ 

মভতশর ঢযিশি। 

  

কিলম িলল, ধ্নুিোদ, কজউস। আমরো  োকন্ত মথশি িতটো দূশর আকি? 

  

মোত্র সোশড় কতন হোজোর কিশলোকমটোর। 

  

এিোর আমরো ওর কনশচর কদশি  োি মতো? 

  

হুোেঁ। গকতপথ কঠি িশর কদশ ়কি আকম, তযকম মমক ন িন্ধ িশর কদশলই কঠি চশল  োি–  

  

 োকন্তর মভতর অশনিেোকন জো ়গো থোিশলও রশিটসয য্ তোর মশধ্ু মঢোিো  ো ় নো। রশিটটো 

ওর কনশচ কনশ ় মগশলই এিটো দরজো েযশল  ো ়, তেন রশিট মথশি মিরুশলই ওপশর 

মটশন মন ়। মশন হ ় ম ন এিটো িড় এশস মঠশল কনশ ়  ো ় মভতশর।  

  

কিলম িলল, কজউস, মতোমোর ওপর রশিশটর ভোর কদশ ় মগলোম। 

  

কজউস িলল, কঠি আশি। মহোত্মো মহোসোশনর িোি মথশি আমোর জনু আ ীিেোদ মচশ  ়

এশনো। 

  

কনি ়ই! 
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এর পর কিলম মচোে কদশ ় ইকগত িরল ইউনযসশি। ইউনযস আর কিলম দু-কদি মথশি 

ধ্রল িকেকটশি! মস কিশ ষ িোধ্ো মদিোর মচষ্টো িরল নো। মহো-সোনশি মদেিোর জনু তোরও 

মিৌতূহল হশ ়শি মিোধ্হ ়। 

  

ওরো রশিশটর ওপর এশস দোেঁড়োশতই িযদিযশদর মতন মগোলিকটর েোকনিটো অিং  েযশল মগল 

আর সশগ-সশগই ওরো হু  িশর ঢযশি মগল মভতশর। মসই অিং টো আিোর িন্ধ হশ ় মগল। 

মভতশর কগশ ় ওরো েোকনিটো হোও ়োর মশধ্ু ভোসশত-ভোসশত তোরপর আশস্ত-আশস্ত মনশম 

পড়ল কনশচ। 

  

কঠি ম ন সিযজ ঘোস আর গোিপোলো ভরো এিকট মোঠ আর তোর মোিেোন কদশ ় এিটো 

সযরকি-কিিোশনো পথ। আসশল অি ু সিই আশলোর িোরসোকজ। সযরকির িদশল ওই রশের 

িোগজিযকচ িড়োশনো আশি পথটো ়। মসই পশথর ম শষ এিটো সোদো রশের মদোতলো িোকড়। 

  

ওরো এিটযেোকন এগুশতই মসই িোকড়কটর দরজো েযশল মগল। মসেোন মথশি মিকরশ ় এশলন 

এি িৃি। মিোট্টেোশট্টো মচহোরো, সোদো পোজোমোর ওপশর এিটো সোদো ফতয ়ো, পোশ ় চকট। 

মসই িৃশির ম  িত িশ ়স তো মিোিিোর উপো ় মনই। তোর মোথোর চযল ধ্পধ্শপ সোদো, মযশে 

পোতলো-পোতলো দোকড় সোদো, মগোেঁফ সোদো, ভযরু সোদো, এমনিী মচোশের পল্লি আর গোশ ়র 

মলোমও সি সোদো। কতকন সোমশনর কদশি সোমোনু এিটয িযেঁশি পো মটশন-শটশন হোেঁশটন। ইকনই 

মহোিোশ র কনুঃসগ মোনযষ মহোসোন। 

  

িকের হোত মিশড় কদশ ় কিলম আর ইউনযস একগশ ় কগশ ় আকলগন িরল তোশি। নী আর 

রো ্রথণোম িরল পোশ ় হোত কদশ ়। 

  

কিলম িলল, মহ গুরুশদি, আপনোর জীিন আনেম ় কনি ়ই? 

  

মহো-সোন িলশলন, আমোর কদন ফযকরশ ় আসশি, তিয জীিন িড় সযের, িড় মধ্যম ়। 

মতোমোশদর জীিন আরও কিকচত্র, আরও সযের মহোি। 
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রো-এর কদশি তোকিশ ় িলশলন, মিমন আি, রোভী মোমকণ? মতোমোশি মসই িত মিোট্ট 

মদশেকিলোম! এই মমশ ়কট মি? 

  

রো িলল, এর নোম নীলোঞ্জননো। আমোর আত্মী ় হ ়। 

  

িোুঃ, মি  নোমকট মতো? 

  

কিলম িলল, আমোর িন্ধয ইউনযসশি কচনশত পোরশিন মতো? এিিোর মোত্র মদশেশিন আশগ। 

  

হুোেঁ, কচশনকি। ও িযকিকনুঃ ব্দ িকড় মেশ ়শি? এশসো, মতোমরো সিোই মভতশর এশসো। এই 

শুিগ্রশহর মলোিকটশি মপশল মিোথো ়? 

  

কিলম িলল, মস অশনি িুোপোর আশি। এই জশনুই আপনোর িোি মথশি পরোম ে চোইশত 

এশসকি। 

  

দরজো কদশ ় ঢযশিই মভতশর এিকট িসিোর ঘর। মসোফো মিৌচ কদশ ় সোজোশনো, এি পোশ  

এিটো কট.কভ, মদ ়োশল নোনো রিম ফযশলর িোেঁধ্োশনো িকি। কঠি ম ন পৃকথিীর ম  মিোনও 

 হশরর এিটো িোকড়। এেোশন ঢযিশল মিোিোই  ো ় নো ম , ওরো এেন অসীম মহো ূশনুর 

এিটো ভোসমোন িযদিযশদর মশধ্ু রশ ়শি। 

  

শুিগ্রশহর িকেকটশি ইউনযস আর কিলম িকসশ ় কদল এিকট মসোফো ়। 

  

এিোর মস িথো িশল উঠল। মস মহোসোশনর কদশি তীে মচোশে তোকিশ ় িলল, আপকন মহো-

সোন। আপনোর নোম আমরোও শুশনকি। এরো আমো ় ধ্শর এশনশি, আপকন নোকি আমোর 

মশনর সি িথো িোর িশর মদশিন। মদকে, মিমন আপনোর  কক্ত! 

  

মহো-সোন দুকদশি মোথো নোড়শত নোড়শত িলশলন, নো, নো, আমোর মসরিম মিোনও  কক্ত 

মনই! এরো িোকড়শ ় িশল। এশিিোশর কতনশিশল িযশড়ো হশ ় মগকি, মচোশেও ভোশলো মদেশত 

পোই নো। আকম কি আর ওসি পোকর? আশগ এিটয আধ্টয পোরতোম। 
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তোরপর কতকন নী-র কদশি কফশর হোকসমযশে িলশলন, নীলোঞ্জননো, তযকম ধ্োেঁধ্োর উত্তর কদশত 

পোশরো? এিটো ধ্োেঁধ্ো কজশগুস িরকি, িশলো মতো? িোশলোর মশধ্ু আশলো, আশলো কনভশলও 

িোশলো। িী? 

  

নী ্রথো ় সশগ সশগ উত্তর কদল, মচোে! মচোশের মকণ িোশলো, তোই কদশ ় সি আশলো মদেো 

 ো ়। আিোর মচোে িযজশলই সি কিিয িোশলো হশ ়  ো ়। 

  

মহোসোন িলশলন, িোপ মর। এই মমশ ়র িী িযকি! এিটয কচন্তোও িরশত হল । 

  

নী িলল, অি ু অশনশির মচোশের মকণ নীল কিিংিো েশ ়করও হ ়। 

  

মহোসোন িলশলন, মতোমোর মচোে িোশলো, রোভীর মচোে িোশলো, কিলম আর ইউনযশসর মচোেও 

মতো িোশলোই মদেকি। আেো, আর এিটো িশলো মতো? আিো  মথশি আ  মমটোও, ম থো ় 

ইশে  োও, এিটো মিশড় আশরিটো ়, কতশনর অশধ্েি নোও! 

  

এিোর নী-শি এিটয ভোিশত হল! মন কদশ ় কিিয কচন্তো িরোর সম ় নী এিটয টুোরো হশ ় 

 ো ়। তিয িশ ়ি মযহূশতের মশধ্ু মস িশল উঠল, ও, িযশিকি। িোন! আিো  মথশি আ  

মমটোও, অথেোৎ আ  িোদ কদশল থোশি িো, আর কতশনর অশধ্েি িরশল হ ় কত আর ন, এর 

মশধ্ু এিটো মিশড় আশরিটো ়, অথেোৎ ন!  

  

মহোসোন িলশলন, এটোও ধ্রশত মপশরশি? িোুঃ! 

  

কিলম আর রো অিোি হশ ় মচোেোশচোকে িরল এিিোর। 

  

মহো-সোন এিোর িলশলন, রোভী আর নীলোঞ্জননো, মতোমরো এিটয িোইশর মিকরশ ় ঘযশর কফশর 

দুোশেো জো ়গোটো। আকম কিলশমর সশগ িথো িকল। 

  

মমশ ় দুকট মিকরশ ়  োিোর পর কিলম শুিগ্রশহর মলোিশদর ডোিোকতর ঘটনোটো সিংশক্ষশপ 

ম োনোল মহোসোনশি। 
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সি শুশন কতকন দুুঃকেতভোশি শুিগ্রশহর িকেকটশি িলশলন, কিুঃ আপনোরো এ রিম িরশিন 

মিন? আপকন ডোক্তোর, আপনোর িোজ হশে মোনযশষর ্রথোণ িোেঁচোশনো। সি মোনযশষর ্রথোশণর 

দোম সমোন। আপকন এিজন মোনযশষর মচোে আর িোন তযশল অনু এিজনশি সযি িশর 

তযলশিন? আপনোর কিশিশি লোগশি নো? 

  

শুিগ্রশহর িকেকট অিশহলোর সশগ িলল, সি মোনযশষর ্রথোশণর দোম মমোশটই সমোন ন ়! 

মোনযশষর মশধ্ু  োশদর িযকি মিক ,  কক্ত মিক , তোশদরই মিেঁশচ থোিিোর অকধ্িোর মিক ! 

  

মহো-সোন িলশলন, এ মতো আপকন িলশিন জন্তু জোশনো ়োরশদর িথো। মোনযষই মতো দুিেশলর 

মসিো িশর, অনুশদর মস্নহ িশর, ভোশলোিোশস। এিকট অসযি ক শুশি িোেঁকচশ ় মতোলোর জনু 

আমরো িুস্ত হই মিন? মসই ক শুকটর তযলনো ় মতো আমোশদর িযকিও মিক , গোশ ়র মজোরও 

মিক !  োই মহোি শুনযন! আপনোরো শুিগ্রহ মিশড় অজোনোর অকভ োশন মিকরশ ় পশড়শিন, 

েযি ভোশলো িথো। কিন্তু মন মথশি অিোরণ কহিংসো আর মলোভ মযশি মফলযন! আপনোশদর 

দশলর কিিয মলোশির  কদ মচোে অন্ধ আর িোশনর পদেো মফশট কগশ ় থোশি, তোহশল তোশদর 

সিোইশি পৃকথিীশত পোকঠশ ় কদন। আমরো সোনশে তোশদর মচোে আর িোন কঠি আশগর 

মতন িশর মদি।  

  

িকেকট িলল, আমরো আপনোশদর মিোনও সোহো ু চোই নো! 

  

সোহো ু নো মচশ ়, এ রিম মহোিোশ  ডোিোকত িরশিন মভশিশিন? 

  

কিলম িলল, মিোিোই  োশে, ওরো মিোনও এিটো অজোনো গ্রশহ কিিংিো নক্ষশত্র এমন এিটো 

কিিয আকিষ্কোর িশরশি,  োর িথো আমোশদর জোনোশত চো ় নো কিিযশতই।  

  

মহোসোন মহশস িলশলন, িতকদন মগোপন রোেশি? মিক কদন মগোপন রোেো কি সম্ভি? মতোমোর 

মতন িত অকভ োত্রী মহোিো  ঘযরশি, তোশদর মিউ নো মিউ এিকদন নো-এিকদন েযেঁশজ 

পোশিই! 

  

কিলম িলল, মসই িথোটোই মতো এরো িযিশি নো। 
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ইউনযস িকেকটর কদশি মচশ ় কির হশ ় িশস আশি। 

  

কিলম মহোসোনশি িলল, ওই মলোিকট এেোশন থোি, ইউনযস পোহোরো মদশি। গুরুশদি, আকম 

আপনোর মলিশরটকরটো এিিোর মদেশত চোই। 

  

িোকড়টোর কপিন কদশি কিরোট মলিশরটকর। মহোসোন িোড়ো আর এিজনও মলোি মনই, এটো 

ভোিশলই মিমন ম ন গো িমিম িশর। এশিিোশর সম্পূণে এিো মিোনও মোনযষ থোিশত 

পোশর? িৃি মহো-সোন  কদ হঠোৎ এেোশন মিোনওকদন মশরও  োন, মিউ মটরও পোশি নো। 

  

মলিশরটকরশত এশস কিলম কজশগুস িরল, গুরুশদি, মসই অস্ত্রটোর িতদুর িী হল? 

  

মহোসোন িলশলন, কদন ফযকরশ ় এশসশি আমোর। মিোধ্হ ় আর ম ষ িশর ম শত পোরি নো। 

অশনিেোকন একগশ ়কিলোম, কিন্তু আরও অশনি পরীক্ষো িরশত হশি। িোশজ লোকগশ ় 

মদেশত হশি। 

  

কিলম উশত্তকজতভোশি িলল, অশনিেোকন একগশ ়শিন? তোহশল আমোর ওপশর পরীক্ষো 

িরুন! 

  

মতোমোর ওপশর, তো কি হ ়? এেনও অশনি কিপশদর িযেঁকি আশি! 

  

আপকন জোশনন, মিোনও কিপদশি আকম ভ ় িকর নো।  কদ আপনোর পরীক্ষোর িোশজ 

লোগশত পোকর। 

  

আকম ভ ় িকর, কিলম, আকম ভ ় পোই! এশিিোশর কনকিন্ত নো হশ ় কি পরীক্ষো িরো  ো ়। 

  

মহো-সোন তোর জীিশনর ম ষ ্রথোশন্ত এশস এিটো ্রথো ় অসম্ভিশি সম্ভি িরোর েত 

কনশ ়শিন। কতকন ম টো আকিষ্কোর িরশত চশলশিন, মসটো আসশল মিোনও অস্ত্র ন ়, এিটো 

 কক্ত। এতিোল ধ্শর মোনযষ শুধ্য মোনযষ মোরোর জনু িত রিম অস্ত্র আকিষ্কোর িশরশি। 
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মহোসোন আকিষ্কোর িরশত চোন এমন এি ্রথকতশরোধ্- কক্ত, ম   কক্ত মপশল মিোনও অস্ত্রই 

মসই মোনযষশি ধ্বিংস িরশত পোরশি নো। 

  

এরপর মহো-সোশনর সশগ কিলশমর কিিযক্ষণ ধ্শর অশনি মগোপন িথোিোতেো হল। তোরপর 

মহো-সোন রো আর নীশি মডশি আনশলন মসেোশন। রো-র িোেঁশধ্ হশত মরশে কতকন িলশলন, 

রোভী মোমকণ, আকম এিটো ্রথকতশরোধ্  কক্ত আকিষ্কোর িশরকি, ম টো এেনও পরীক্ষো িশর 

সম্পূণে কনকিত হও ়ো  ো ়কন। এেনও কিপশদর িযেঁকি আশি। কিলম মসটো িুিহোর িরশত 

চোইশি। ওশি মদও ়ো কি কঠি হশি? কিলম ম  আমোর েযি মস্নশহর, িড় আদশরর, ওর 

 কদ মিোনও কিপদ হ ়… 

  

রো িলল, ওশি মদশিন নো। আপকন আমোর ওপর কদশ ় মসটো পরীক্ষো িরুন! 

  

ওশর দুষ্টয মমশ ়। মতোমোর মিোনও কিপদ হশল িযকি আমোর িম িষ্ট হশি? নী িলল, আমো ় 

কদশ ় মসটো পরীক্ষো িরো  ো ় নো? রো িলল, তযই চযপ ির মতো! তযই িোচ্চো মমশ ়! কিলম 

িলল, আকম কিন্তু আশগ িশলকি, আমোর দোকি ্রথথম। 

  

মহোসোন িলশলন, এেন আমোর মন মোনশত চোইশি নো। কচন্নোস্বোমীশি মচশনো মতো? আমোর 

সহিোরী কিল এি সম ়, তোশি েির পোকঠশ ়কি, মস এশল তোশি সি কদশ ় মদি। মস 

পৃকথিীশত কনশ ় কগশ ় পরীক্ষো িরশি? 

  

কিলম িলল, আকম কিন্তু আপনোর িোশি এই জনুই এশসকি। 

  

চশলো, িুোপোরটো মতোমোশি িযকিশ ় িকল! 

  

রো আর নী-শি িোইশর মরশে মহোসোন কিলমশি কনশ ় এিটো ঘশরর মশধ্ু ঢযশি দরজো িন্ধ 

িশর কদশলন। 
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কিলম মিকরশ ় এল ্রথো ় কতন ঘটো পশর। নী আর রো তেন িোকড়র িোশদ ্রথচন্ড  কক্ত োলী 

মটকলশস্কোশপ অশনি দূশরর-দূশরর তোরো মদেকিল। কিলম তোশদর মডশি িলল, চশলো, 

এিোর ম শত হশি! 

  

কিদো ় মদিোর সম ় মহো-সোন কমকষ্টমযে িরোিোর জনু ্রথশতুশির হোশত এিকট িশর কমিকরর 

দোনোর মতম কজকনস কদশলন। কিলম জোশন, ওইটযিয কজকনস মেশলই তোশদর আর চকব্ব  

ঘটো কেশদ পোশি নো। মহো-সোন আজিোল ্রথো ় কিিযই েোন নো। এই মগোলশি তোর জনু 

্রথো ় পিো  িিশরর েোিোর মজযত আশি। 

  

মহো-সোন শুিগ্রশহর িকেকটশিও এি টযিশরো কমকষ্ট কদশ ়কিশলন। মলোিকট এত অভে ম , 

মসটো নো মেশ ় মফশল কদল। 

  

তোশতও রোগ িরশলন নো মহো-সোন। নরম গলো ় িলশলন, আপকন এত মগোপনী ়তোর মিোিো 

আর িতকদন িশ ় মিড়োশিন? এই রিম হোত-পো িোেঁধ্ো অিিো ় কদশনর পর কদন ওশদর 

সশগ ঘযশর মিড়োশত আপনোর ভোশলো লোগশি? আমরো মতো আপনোশদর সোহো ু িরশতই 

চোই! 

  

মলোিটো রুক্ষভোশি উত্তর কদল, আমোর  ো হ ় মহোি, তোর জনু আকম আমোর দশলর মিোনও 

ক্ষকত িরশত চোই নো! 

  

কিলম িলল, মদেো  োি। চলযি তশি তধ্শ ের পরীক্ষো! 

  

মগোলশির এিটো অিং  েযশল ম শতই ওরো মিকরশ ় এল িোইশর। রশিশটর ওপশর উশঠ 

দোেঁকড়শ ় ওরো ম ষিোশরর মতন হোত মনশড় কিদো ় জোনোল মহো-সোনশি। মসই মিোট্টেোশট্টো 

মচহোরোর িৃি ওশদর কদশি এি দৃকষ্টশত মচশ ় আশস্ত-আশস্ত হোত নোড়শিন। 

  

মভতশর ঢযশি রশিটটো চোলয িরো মোত্র মচোশের কনশমশষ মসটো এত দূশর চশল মগল ম , মহো-

সোনশি আর মদেো মগল নো। 
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কিলম িলল, ধ্নুিোদ কজউস। মহো-সোন মতোমো ় শুশভেো জোকনশ ়শিন।  

  

কজউস িলল, মহো-সোন দীঘেজীিী মহোন। 

  

নী িলল, িী চমৎিোর মোনযষ! 

  

রো িলল, আমোর েযি মনটো েোরোপ লোগশি। ওেঁশি আর মিোনওকদন মদেশত পোি মতো? 

 তিোর মদকে, ততিোরই ভ ় হ ় এরিম এিো-এিো থোশিন! 

  

িকেকটশি এিটো মচ ়োশর িকসশ ় ইউনযস কগশ ় আিোর িশসশি তোর মযশেোমযকে মচ ়োশর। 

  

কিলম দুহোত উেঁচয িশর আড়শমোড়ো ভোেল। তোরপর িলল, আমোর িী রিম  রীরটো েোরোপ 

লোগশি! 

  

রো িলল,  রীর েোরোপ লোগশি, িই মদকে? 

  

কিলশমর িপোশল হোত মরশে মস আিোর িলল, মতোমোর মতো জ্বর হশ ়শি মশন হশে! তযকম 

িরিং হোসপোতোল-ঘশর কগশ ় এিিোর মদকেশ ় নোও! 

  

নী িলল, কিলমদো মসই মস মজনোশরল কল মপো’র সশগ অকভ োশন মিকরশ ়কিশলন, তোরপর 

মতো আর ঘযশমোনকন। 

  

রো িলল, তোই মতো, েযি অনুো ় িশরি কিলম! মতোমোর অন্তত িযকড় কদন আ ়য েরচ হশ ় 

মগশি। চশলো, হোসপোতোল ঘশর চশলো। 

  

কিলম িলল, তোর দরিোর মনই। ঘযশমোশলই কঠি হশ ়  োশি। আকম আট কদশনর জনু 

ঘযশমর িকড় েোকে। ততকদন তযকম আর ইউনযস চোলোও। তোরপর আকম জোগশল মতোমরো 

ঘযশমোশত  োশি। তশি সোিধ্োন, ওই মলোিটোর কদশি মচোে মরশেো, ও ম ন মিোনও গন্ডশগোল 

নো িশর আিোর! চশলো, নী! 
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নী অিোি হশ ় িলল, আকম? 

  

হুোেঁ, তযকম শুধ্য-শুধ্য মজশগ মথশি আ ়য েরচ িরশি মিন? তযকমও আমোর সশগ ঘযশমোশি 

চশলো। 

  

ইউনযস তোর িথো িযিশত পোরশি নো িশল এিটো িোগশজ কলশে কিলম মসই িোগজটো কদল 

ইউনযশসর হোশত। 

  

তেন কজউস িশল উঠল, কিলম, তযকম ঘযশমোশত  োে, কিন্তু রশিটটো এেন মিোন কদশি 

 োশি মসটো িশল কদশল নো? 

  

কিলম িলল, ও হুোেঁ, আপোতত কটউকলপ নক্ষশত্রর কদশি চলযি। ততকদশন  কদ আমোর ঘযম 

নো ভোশে, তোহশল মহোিো  মেস মস্ট ন ২ নম্বশরর কদশি একগশ ়। পশথ সশেহজনি কিিয 

মদেশলও থোমশি নো। আকম মজশগ উঠশল আিোর মসেোশন কফশর আসি।  

  

কজউস িলল, কঠি আশি। মতোমোশদর সযকনেো মহোি। 

  

কিলম ইউনযশসর কদশি তোকিশ ় মচোশের ই োরো ় কিদো  ়কনশ ় এিিোর রো-র িোেঁশধ্ হোত 

মরশে িলল, সোিধ্োশন মথশিো! 

  

তোরপর নী-শি কনশ ় মস চশল মগল ঘযম-ঘশর। 

  

আশগিোর মপো োি িদশল দু-জশনই েযি হোলিো মপো োি পশর কনল। নী-শি আশগ িোেঁশচর 

িোশি শুইশ ় তোরপর কনশজর িোিটো ় মগল কিলম। সোধ্োরণ কিিোনোর িদশল এই িোেঁশচর 

িোশি শুশত হ ়। তোর িোরণ হঠোৎ রশিশটর মভতরটো মিক  ঠোন্ডো িো গরম হশ ় মগশল মসটো 

ওরো মটর পোশি নো। এই টুোিশলট েোও ়ো ঘযম মোিেোশন এিিোর মভশে মগশল েযি ক্ষকত 

হ ়। 
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হোত িোকড়শ ় নী-শি ঘযশমর টুোিশলট কদশ ় িোশির ডোলো িন্ধ িরিোর আশগ কিলম িলল, 

এিটো িকিতো ম োশনোও মতো, নী। অশনিকদন মতোমোর িকিতো শুকনকন। 

  

নী িলল : 

  

জশল মভজো মরোশদ ভোজো 

িরফ-শদ  িোেঁপন 

আমোর আকম মতোমোর তযকম 

সিোর মচশ ় আপন 

মিউ িো দুশে মিউ িো সযশে 

িরশি জীিন  োপন 

আমোর আকম মতোমোর তযকম 

সিোর মচশ ় আপন 

নদীর পোশ …নদীর পোশ … 

নদীর পোশ … 

  

আর ম ষ িরশত পোরল নো। ঘযশম মচোে জকড়শ ় এল নী- র।  

  

.  

  

০৯.  

  

অশনিক্ষণ চযপচোপ মথশি এিশঘশ ় লোগল রোর। ইউনযশসর সশগ মতো িথো িলোর উপো ় 

মনই! কিিযক্ষণ সযইচ কটশপ গোন শুনল। 

  

শুিগ্রশহর িকেকট িশস-িশস ঢযলশি। মসকদশি এিিোর তোকিশ ় রোর এিটো িথো মশন 

হল। এই মলোিটোর মতো আ ়যক্ষ ় হশ ়  োশে। এইভোশি কিিযকদন ঘযরশলই মতো মলোিটো 

িযশড়ো হশ ়  োশি। 
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মস কজশগুস িরল, আেো কজউস, এই মলোিটোশি মোশি-মোশি ঘযম পোকড়শ ় রোেো উকচত 

ন ়? শুধ্য-শুধ্য ওর আ ়য েরচ িশর লোভ িী? 

  

কজউস িলল, কিলম মতো কিিয িশলকন! কিলম মজশগ উঠযি, তোরপর মদেো  োশি? 

  

ও ঘযকমশ ় থোিশল মতো আমরোও কনকিন্ত! এত পোহোরো কদশত হ ় নো!  

  

ও ঘযশমোশল ইউনযস ওর মশনর িথো পড়িোর মচষ্টো িরশি িী িশর? 

  

তো কঠি! 

  

এিিোর রো উশঠ মগল িকফ িোনোশত। কতনশট িোগশজর মগলোশস িকফ এশন এিটো কদল 

ইউনযসশি। আর এিটো মগলোস িকের কদশি িোকড়শ ় কদশ ় িলল, এই ম , ডোক্তোরিোিয, 

এিটয িকফ েোন। 

  

মলোিকট মচোে মমশল তোিোল। ওর হোত িোেঁধ্ো, কনশজ িকফ মেশত পোরশি নো িশল রো 

মগলোসটো ধ্রল ওর মযশের িোশি। 

  

মলোিকট মযশের ধ্ো্ো কদশ ় মফশল কদল মগলোসটো! 

  

রো িলল, ইস, কদশল নষ্ট িশর? শুিগ্রশহর মোনযষগুশলো এত অসভু আর মগোেঁ ়োর মিন? 

  

রো কনশজর িকফ কনশ ় এশস আিোর িসল িশরোল মিোশডের সোমশন। দূশর আিোর এিটো 

ধ্ূমশিতয মদেো  োশে। নী মজশগ থোিশল েযি আনে মপত। 

  

িকফ ম ষ িশর ইউনযস এিিোর উশঠ মগল। িোথরুশম মগলোসটো মফশল মস এল ঘযম-ঘশর। 

নী আর কিলম অশঘোশর ঘযশমোশে। মসেোশন এিটযক্ষণ দোেঁকড়শ ় মথশি মস রশিশটর নোনোন 

ঘশর ঘযশর মিড়োশত লোগল। 
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তোরপর এিসম ় ইউনযস এশস দোেঁড়োল িশরোল রুশম রো-র পোশ । রো মযে তযশল তোিোশলই 

ইউনযস রোর হোতিুোগটো তযশল কনল এি হোশত। 

  

রো কজশগুস িরল, িী িুোপোর, ইউনযস? তযকম কিিয চোইি? ইউনযস হঠোৎ িথো িশল উঠল। 

  

মস গম্ভীরভোশি িলল, এিোর আকম এই রশিটটোর দেল কনকে! তযকম উশঠ এশসো, রো– ।  

  

রো িলল, তযকম িশরোল মিোশডে িসশি? আমোর পোশ  এশস মিোশসো নো! 

  

ইউনযশসর এি হোশত মিোট্ট এিটো করভলভোর। মসটো উেঁচয িশর মস আিোর িলল, আমোর 

িথো শুনশত পোওকন? উশঠ এশসো! মিোনও রিম িোধ্ো মদিোর মচষ্টো িরশলই মরশি! 

  

রো কেলকেল িশর মহশস উঠল। হসশত-হোসশতই িলল, িোিো মর িোিো, অদ্ভযত মতোমোর 

ঠোট্টো! এতকদন পর িথো িলশত শুরু িশরই তযকম এমন ভ ় পোইশ ় কদশল–  

  

ইউনযস েপ িশর রো-র চযশলর মযকঠ মচশপ ধ্শর িিে  গলো ় িলল, ঠোট্টো! আকম অশনি 

কদন সহু িশরকি! মতোমরো আমোর সশগ চোিশরর মতন িুিহোর িশরো..।  

  

রো এিোর ধ্মি কদশ ় িলল, িী হশে, ইউনযস? এরিম ই ়োকিে আকম পিে িকর নো! চযল 

মিশড় দোও! 

  

ইউনযস এিোর ্রথচণ্ড মজোশর রো-র মযশে এিটো চড় িষোল! দোেঁশত দোেঁত মচশপ িলল, মফর 

আমোর সশগ ওই রিম সযশর িথো িলি? আকম মতোমোশদর চোির? কিলম মশন িশর 

কচরিোল আকম ওর সহিোরী মথশি  োি? ্রথোশণ িোেঁচশত চোও মতো উশঠ এশসো, এই রশিট 

এেন আমোর! 

  

চড় মেশ ় রো হতিোি হশ ় মচশ ় রইল ইউনযশসর মযশের কদশি। এত মজোশর মিউ তোশি 

িেনও মোশরকন। ইউনযশসর মযেেোনো কহিংস্র হশ ় মগশি, মস িটমট িশর মচশ ় আশি রো-র 

কদশি। 
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রো এিোর িশল উঠল, কজউস, িী িুোপোর? ইউনযস কি হঠোৎ পোগল হশ ় মগল? 

  

কজউস মিোনও উত্তর কদল নো। 

  

ইউনযস িলল, কজউসশি আকম আশগই ঠোন্ডো িশর মরশেকি। ওর িোি মথশি মিোনও সোহো ু 

পোশি নো। আকম পোগল! আমোশি মতোমরোই মজোর িশর কনুঃ ব্দ-িকড় েোইশ ় চযপ িকরশ  ়

মরশেকিশল।  োশত আকম মিোনও িথো িলশত নো পোকর, শুধ্য আমোশদর হুিযম মমশন চলি! 

ঘযম মথশি মজশগ ওঠোর আশগই কিলমশি আকম েযন িরি! 

  

ইউনযস, িী িলি? 

  

এিটয পশরই মদেশত পোশি, আকম িী িকর! 

  

শুিগ্রশহর িকেকট ্রথো ় হোেঁ িশর তোকিশ ় ওশদর িথো শুনশি। তোর কদশি কফশর ইউনযস 

িলল, আকম মতোমোর মশনর িথো সি মজশন মগকি। মতোমরো নকটলোস নোশম এিকট রশিশট 

মচশপ সূ েমন্ডশলর িোইশর ঘযরশত-ঘযরশত হঠোৎ এিটো মৃত নক্ষশত্রর সন্ধোন মপশ ়ি। মসই 

নক্ষত্রকটশত দুকট কিরোট মসোনোর পোহোড় আশি, মস এত মসোনো ম , পৃকথিীর মোনযষ িল্পনোও 

িরশত পোশর নো। কনশজশদর মচনোশ োনো আড়োই  মলোি কনশ ় মতোমরো আশস্ত আশস্ত মসই 

নক্ষশত্র এিটো আস্তোনো ততকর িশরি। মসই মসোনো কনশ ় কগশ ় এর পর মতোমোশদর দলটোই 

পযশরো শুিগ্রশহর মোকলি হশত চোও, তোই নো? 

  

মলোিকট িলল, মসোনোর পোহোড়, হোুঃ হোুঃ হোুঃ হোুঃ! তো আিোর হ ় নো িী? 

  

মতোমরো মসই গ্রহটোর নোম কদশ ়ি কমডোস। ্রথথমিোর মসোনো তযলশত কগশ ় মসেোশন। এি 

্রথচণ্ড কিশস্ফোরণ হ ়। মসেোশন ম  কহকল ়োম গুোস কিল, মতোমরো জোনশত নো। মসই 

কিশস্ফোরশণ মতোমোশদর দশলর ্রথো ় মদড়শ ো জন মলোশির মচোে অন্ধ আর িোন িোলো হশ ় 

মগশি। তোরোই মতোমোশদর ্রথথম সোকরর কিক ষ্ট মলোি। আমোর িোশি আর লযশিোিোর মচষ্টো 

িশর মিোনও লোভ মনই। 
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ধ্শরো  কদ মতোমোর িথো সকতুও হ ়, তোশতই িো িী হশি? 

  

এেন মতোমোর জীিন কনভের িরশি আমোর হোশত। মতোমোশি আকম এই মযহূশতে রশিট মথশি 

মফশল কদশত পোকর। আিোর মতোমোশি িোেঁচোশত পোকর এিকট  শতে। মহো ূনু মস্ট ন-আমেস্ট্রিং-

এ তযকম িোশলো নোসে মমশ ়কটশি তোর মদশহর ওজশনর সমোন মসোনো কদশত মচশ ়কিশল 

মতোমোর মযকক্তর কিকনমশ ়। তযকম  কদ আমোর মদশহর ওজশনর সমোন মসোনো দোও আমোশি, 

তোহশল আকম মতোমোশি মযকক্ত মদি। 

  

মযকক্ত মদশি মোশন? 

  

মতোমোশি ওই কমডোস নক্ষশত্র মপৌেঁশি কদশ ় আসি। মসেোশন তযকম আমো ় মসোনোটোও কদশ ় 

মদশি। মতোমোশদর ওই নক্ষশত্রর িথো আর িোরুশি জোনোি নো। মসই ্রথকত্রুতকত আকম কদশত 

পোকর। 

  

মতোমোর িথো ় কিশ্বোস িী? 

  

আমোর মযশের িথোই কিশ্বোস িরশত হশি। আসশল মহো ূশনু ওড়োউকড় িরশত আমোর আর 

ভোশলো লোশগ নো। ওই মসোনোটো মপশল আকম কনশজর মদশ  কফশর কগশ ় আরোশম জীিন 

িোটোশত চোই। 

  

কঠি আশি, রোকজ! 

  

রো িশল উঠল, েিদেোর ইউনযস, ওশি তযকম কিশ্বোস িশরো নো! তযকম িী মিশলমোনযকষ িরি, 

ইউনযস? ওশদর নক্ষশত্র এিিোর মগশলই ও আমোশদর সিোইশি িকে িরশি। মতোমোশিও 

িোড়শি নো। কিলম এেন মজশগ মনই… 

  

ইউনযস গজেন িশর িলল, তযকম চযপ িশরো! কিলম মজশগ মনই! কিলমই মি  সিকিিয 

পোশর। আমোর মিোনও িযকি মনই? 
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ইউনযস একগশ ় কগশ ় শুিগ্রশহর মোনযষকটর হোত-পোশ ়র িোেঁধ্ন েযশল কদল! 

  

রো মচেঁকচশ ় উঠশত কগশ ় হোত চোপো কদল কনশজর মযশে। িী মিোিোকম িরশি ইউনযস! ওই 

কহিংস্র মলোিটোশি কিশ্বোস িরো  ো ় িেনও? 

  

ইউনযস মলোিকটশি িলল, এই সযশতো কদশ ় এিোর ওই মমশ ়কটর হোত-পো মিেঁশধ্ মফলল। 

তোরপর মতোমোর সশগ আমোর আশলোচনো হশি। 

  

মলোিকট এশস রো-র হোত-পো মিেঁশধ্ মফলল সশগসশগ। রো মিোনও িোধ্ো মদিোর মচষ্টো িরল 

নো। িোরণ, মিোনও লোভ মনই। ইউনযস আশগই তোর হোত-িুোগটো মিশড় কনশ ়শি। মিোনও 

অস্ত্র মনই তোর িোশি এেন। মলোিটো তোশি টোনশত-টোনশত কনশজর মচ ়োরটো ় িকসশ ় কদল। 

  

ইউনযস িলল, এিোর তযকম আমোর িোশি এশস মিোস–  

  

ইউনযশসর হোশত তেনও মসই করভলভোর। মস মসটো মদকেশ ় িলল, এিোর এটো পশিশট 

ভশর রোেশত পোকর? করভলভোর উেঁকচশ ় মিোনও সকন্ধর িথো আশলোচনো িরো  ো ় নো। তযকম 

হঠোৎ আমো ় আিমণ িরোর মচষ্টো িরশি নো আ ো িকর। িোরণ তোশত মিোনও লোভ মনই। 

এই রশিটটো এমন ভোশি ততকর ম , এটো আকম, ওই মমশ ়কট আর কিলম িোড়ো আর মিউ 

চোলোশত পোরশি নো। তযকম  কদ এেন হঠোৎ আমো ় মমশর মফশলো, তো হশল মতোমোশি 

অনন্তিোল মহো ূশনু ঘযরশত হশি। 

  

মলোিকট িলল, িযিলযম। মতোমোশি মোরি মিন, মতোমোর ্রথস্তোশি মতো আকম রোকজই হশ ়কি! 

তযকম  ো চোইশল, তোর কিগুণ মসোনো কদশত রোকজ আকি,  কদ তযকম আমোশদর আরও কিিয 

দোও! 

  

িী? 

  

এই দুকট মমশ ় আর অনু মলোিকটশিও আমোশদর কমডোস-এ নোকমশ ় মদশি! ওশদর মচোে 

আর িোশনর পদেোগুশলো আমোশদর চোই! 
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মি  মতো! ওশদর আকম এমকনই মফশল কদতোম। আকম  েন কফশর  োি, তেন িলি, ওরো 

শুিগ্রশহর মলোিশদর হোশত ধ্রো পশড়শি। মিউ আমোর িথো অকিশ্বোস িরশি নো। কিন্তু 

আমোর মচোে আর িোশনর পদেোর ওপশরও মতোমোশদর মলোভ মনই মতো? আমোশি আটশি 

রোেিোর মচষ্টো িরশি নো? 

  

নো, নো! 

  

এই সম ় রো হঠোৎ ফযেঁকপশ ় ফযেঁকপশ ় মিেঁশদ উঠল। 

  

ইউনযস দোরুণ কিরক্ত ভোশি িলল, আুঃ! এইজনুই মমশ ়গুশলোশি আকম সহু িরশত পোকর 

নো। এিটয কিপশদর গন্ধ মপশত-নো-শপশতই কিচিোেঁদুশনর মতন ফোেঁচ-ফোেঁচ িশর িোেঁদশত 

শুরু িশর। মিেঁশদ আর মিোনও লোভ মনই। িযিশল রো? আকম মিক  মরশগ মগশল এেযকন 

মতোমোর মচোে উপশড় কনশত িলি এই ডোক্তোরশি। রো িোন্নো থোকমশ ় মযে তযশল িলল, 

কিপশদর ভশ ় আকম িেঁকদকন, ইউনযস। আকম আর কিলম মতোমোশি িত ভোশলোিোকস, তযকম 

আমোশদর িত কদশনর িন্ধয, দুুঃশে-সযশে িতকদন আমরো এিসশগ িোকটশ ়কি, মসই তযকম 

সোমোনু মসোনোর মলোশভ আমোশদর সশগ কিশ্বোসঘোতিতো িরশল? ভোশলোিোসো, মস্নহ, ্রথীকত, 

দ ়ো, মো ়ো, এসিই তযে হশ ় মগল মসোনোর জনু? 

  

ইউনযস িলল, আমরো এেন িোশজর িথো িলকি। মতোমোর িক্তৃতো থোমোও! মভশিো নো, 

মতোমোর ওই পুোনপুোনোকন শুশন আকম গশল  োি! মলোশি চোির-িোিরশি ম মন 

কিশটশফোেঁটো ভোশলোিোশস, মতোমরো মসইরিম ভোশলোিোসশত আমোশি! 

  

শুিগ্রশহর মলোিকটর কদশি তোকিশ ় ইউনযস িলল, এি িোজ িরশল হ ় নো? রো-শিও 

ঘযম-ঘশর কনশ ় কগশ ়  কদ িন্ধ িশর কদই? তোরপর ও-ঘশরর িোতোস িকমশ ় কদশলই ওরো 

মোরো  োশি। তোই িরো  োি িরিং। কিলম হঠোৎ মজশগ উঠশল কিপদ হশত পোশর। মসিযেঁকি 

কনশ ় লোভ মনই। মরো মোনযশষর মচোেও মতো িোশজ লোশগ! 
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শুিগ্রশহর মলোিকট িলল, মিোনও িোরশণ মদকর হশ ় মগশল আর িোশজ লোশগ নো। এক্ষযকন 

মমশর মফলোর দরিোর মনই। ওই কিলম মতো আট কদশনর জনু ঘযশমর িকড় মেশ ়শি, অথেোৎ 

এই রশিশটর মভশলোকসকট অনয ো ়ী আট ঘটো, তোর অশনি আশগই আমরো কমডোশস মপৌেঁশি 

 োি। 

  

ইউনযস িলল, তো হশল ম োনন, আকম িী িুিিো কনশত চোই। ্রথথশম কমডোশস মপৌেঁশি আকম 

ওশদর কতনজনশি মসেোশন মফশল মদি ওপর মথশি। আমোর রশিট মসেোশন নোমশি নো। 

তযকম তেনও িোড়ো পোশি নো। তযকম েির পোঠোশি মসোনোটো িোিোিোকি মিোনও গ্রশহ কিিংিো 

নক্ষশত্র মপৌেঁশি কদশত। কমডোশসর সিশচশ ় িোশি মিোন গ্রহ িো নক্ষত্র আশি? 

  

মলোিকট িলল, এিকদশি মসট মমকর নক্ষত্র আর এিকদশি পীর জোলোল নক্ষত্র। দুশটোই 

সমোন দূরশ্ব  ্রথো ়! 

  

রো অস্ফযট গলো ় িলল, মসট মমকর! 

  

ইউনযস রো-র কদশি কফশর িশঠোরভোশি িলল, মফর  কদ আমোশদর িথোর মোিেোশন 

এিটোও িথো িশলো, তো হল মতোমো ় ঘযম-ঘশর আটশি রোেশত িোধ্ু হি। 

  

শুিগ্রশহর মলোিকট রো-শি িলল, ওশহ মমশ ়, িযিশতই মতো পোরি, আর মতোমোশদর মযকক্ত 

পোিোর আ ো মনই! তযকম  কদ আমোর িথো ম োশনো তো হশল মতোমোর মচোে দুশটো তযশল মনি 

নো! কমডোশস আমোশদর দশল মমশ ়র সিংেুো েযি িম। মতোমোর মতন এিকট সযেরী মমশ ়শি 

আমরো দশল কনশত রোকজ আকি। তযকম মসেোশন রোনীর মতন থোিশি! 

  

রো জ্বলন্ত মচোশে ওর কদশি তোকিশ ় িলল, মতোমোশদর কমডোশস নোমিোর আশগই আমোর 

মৃতযু  হশি। মতোমরো কিিযশতই জুোন্ত অিিো ় আমোর মচোে কনশত পোরশি নো। আকম ইশে 

িরশলই  েন েযক  মশর ম শত পোকর? 

  

ইউনযস িলল,  োি, ও-সি িোশজ িথো িশল লোভ মনই ওর সশগ। এশসো, আমরো িোশজর 

িথো মসশর কনই। মসট মমকর নক্ষত্রটো মহোিো -মুোশপ আশি। সযতরোিং মসেোন মথশি রোস্তো 
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কচশন কফরশত আমোর মিোনও অসযকিশধ্ হশি নো। মতোমোশদর কমডোশসর ওপশর কগশ ় ্রথথশম 

আমরো ওশদর কতনজনশি কনশচ নোকমশ ় মদি। তযকম েির পোঠোশি মসোনোটো মসট মমকরশত 

মপৌেঁশি কদশত। মসেোশন মসোনো মরশে মতোমোশদর মলোিজন চশল মগশল তোরপর আকম মসেোশন 

টোচ-ডোউন িরি। মসোনো কনশ ় মসেোশন আকম মরশে আসি মতোমোশি। তোরপর  থোসমশ ় 

মতোমোশদর রশিট আিোর মতোমো ় কনশ ়  োশি। এই িুিিো কঠি আশি? 

  

মলোিকট িলল, তযকম মদেকি, এেনও আমোশি অকিশ্বোস িরি? 

  

কিশ্বোস-অকিশ্বোশসর ্রথশ্ন ন ়। দুকদি মথশিই িশেোিস্তটো পোিো িশর রোেো দরিোর। কনশজর 

মচোে দুশটোর ওপর আমোর মো ়ো আশি। সি কিিয হশ ়  োিোর পর হঠোৎ মতোমোশদর দশলর 

অনু মলোশিরো  কদ আমোর মচোে দুশটোও মলোভ িশর কনশ ় কনশত চো ়, তেন আকম িোধ্ো 

মদি িী িশর? মসইজনুই মতোমোশদর কমডোশস আকম নোমশতই চোই নো। আমোর রশিশটর 

কতনজন মলোিশি ্রথথশমই আকম নোকমশ ় কদকে। সযতরোিং আমোশি অকিশ্বোস িরোর মিোনও 

িোরণ মনই মতোমোশদর। 

  

মতোমোর িন্ধয ওই কিলশমর মচশ ় ম  মতোমোর িযকি অশনি মিক , তো আকম স্বীিোর িরশত 

িোধ্ু। 

  

তো হশল এই  যকক্তই কঠি রইল? এশসো, হোশত হোত মমলোও! 

  

দুজশন দুজশনর হোত ধ্শর িোেঁিযকন কদল আন্তকরিভোশি। রশিশটর মযে ঘযশর মগল। শুিগ্রশহর 

মলোিকট কনশদে  কদশ ় কদল গকত পশথর। তোরপর এিটো স্বকস্তর কনুঃশ্বোস মফশল িলল, 

অশনিকদন িোশদ আকম কমডোশস কনশজর মলোিজশনর মযে মদেি! ধ্নুিোদ মতোমোশি। এিোর 

আকম এিটয িকফ মেশত চোই! 

  

ইউনযস িোেঁ-হোত তযশল মদকেশ ় কদশ ় িলল, ওই মতো পোশ র রোন্নঘর। তযকম কনশজই িোকনশ ় 

কনশ ় এশসো নো! 
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মলোিকট উশঠ কগশ ় রোন্নোঘশর মঢোিোর আশগ এিিোর ঘযম-ঘশর কগশ ় উেঁকি মমশর মদশে এল 

ঘযমন্ত নী আর কিলমশি। তোরপর রোন্নোঘশর এশস িকফ িোনোশত-িোনোশত গপ গপ িশর 

মেশ ় কনল িশ ়িটো কিস্কযট আর সুোন্ডউইচ। ধ্রো পড়োর পর মথশি মস কিিযই েো ়কন। 

  

মলোিকট চশল ম শতই রো কফসকফস িশর িলল, ইউনযস-ইউনযস, এেনও মভশি দুোশেো, 

তযকম িী সিেনো  িরি। মসোনোর মলোশভ মোনযশষর িত সিেনো  হশ ়শি, তযকম জোশনো নো? 

তযকম  কদ মদশ  কফশর কগশ ় আরোশম থোিশত চোও, এই রশিটটো কিকি িশর সি টোিো 

আমরো মতোমোশি কদশ ় কদশত পোকর। 

  

ইউনযস উশঠ কগশ ় রো-র মযশের সোমশন দোেঁকড়শ ় কহিংস্র গলো ় িলল, মফর এিটো িথো 

িলশল লোকথ মমশর আকম মতোমোর মযে মভশে মদি! মতোমোশি মদেশলই রোশগ আমোর গো 

জ্বশল  োশে! রশিট কিকি িশর মসই টোিো আমোশি মদশি, আকম কি কভকেকর? এই রশিটটো 

মতো এেন আমোরই! 

  

দুশগলোস িকফ হোশত কনশ ় শুিগ্রশহর মলোিকট মসই অিিো ় ইউনযসশি মদশে িলল, আহো-

হো, কমুঃ ইউনযস, ওশি মমশরো নো! ওর মচোশে  কদ হঠোৎ আঘোত লোশগ, আমোশদর েযি ক্ষকত 

হশ ়  োশি। ওরিম ভোশলো মচোে সহশজ পোও ়ো  ো ় নো। 

  

রো  োন্ত গলো ় িলল, মথশম মগশল মিন ইউনযস? তযকম আমো ় লোকথ মোশরো। এিজন িন্ধযর 

িোি মথশি িতটো কনদে ় িুিহোর পোও ়ো সম্ভি, আকম তো মদেশত চোই! 

  

শুিগ্রশহর মলোিকট হোত ধ্শর মটশন কনশ ় এল ইউনযসশি। মস তেনও রোশগ ফযেঁসশি। 

িশরোল মিোশডের সোমশন দুকট আসশন দুজশন িসল আিোর। কিিযক্ষণ কনুঃ শব্দ িকফ পোন 

িরল।  

  

মসট মমকর নক্ষত্রকট মহোিো -মোনকচশত্র আশি। েযি সোধ্োরণ এিকট মিোট আিোশরর নক্ষত্র, 

জল মনই, হোও ়ো মনই, মূলুিোন কিিযই মনই, তোই ওটোশত মিউ নোশম নো। তোর িোশিই 

ম  মৃত নক্ষত্রকটর নোম শুিগ্রশহর এই অকভ োত্রী দল মরশেশি কমডোস, মসটোশি এতকদন 
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মিউ লক্ষ িশরকন, িোরণ মসটো মধ্োেঁ ়ো ় ঢোিো। এিটো মৃত নক্ষত্র কনশ ় মিই িো মোথো 

ঘোমো ়, এমন লক্ষ লক্ষ মিোকট-শিোকট নক্ষত্র িকড়শ ় আশি মহোিোশ । তো িোড়ো দূর মথশি 

ওটোশি মদেো ় এিটো ধ্ূমশিতযর েশস-পড়ো মলশজর মতন। 

  

মসেোশন মপৌেঁশি মসই মধ্োেঁ ়োর আস্তরশণ মঢোিোর পর আিিো ভোশি মদেো মগল নক্ষত্রকটশি। 

  

শুিগ্রশহর মলোিকট দোরুণ উশত্তজনোর সশগ িলল, এই ম  এশস মগকি! ভোিশতই পোকরকন, 

আর মিোনওকদন এেোশন মিেঁশচ কফশর আসশত পোরি! 

  

ইউনযস িলল, দোেঁড়োও, আশগ ভোশলো িশর মদশে কনই! 

  

এিটো জযম মটকলশস্কোশপ মচোে লোগোশতই দৃ ুটো অশনি িোশি চশল এল। তোরপরই মস 

িশল উঠল, আি ে! আি ে! এরিম িেনও জীিশন মদকেকন! 

  

এিটো নীল রশের হ্রশদর পোশ  দুকট কঢকির মতন মগোল পোহোড়। মসোনোর রিং কঠিশর মিরুশে 

মসই পোহোড় দুকট মথশি। নীল হ্রদকটর পোশ  পোশ  অশনিগুশলো তোিয। মসোনোর পোহোড় দুকটর 

চূড়ো মথশি উশঠ আসশি কপচকিকরর রশের মতন নীল আশলো। কঠি ম ন স্বশের মতন এি 

অপরূপ িকি। 

  

শুিগ্রশহর মলোিকট িলল, এিোর িযিশল, মিন এই জো ়গোটোর িথো আমরো মগোপন রোেশত 

চোই? 

  

মটকলশস্কোপ মথশি মচোে তযশল এশস ইউনযস িলল, এিোর িোজ শুরু িরশত হশি। 

  

সশগ-সশগ দরজোর িোি মথশি আর-এিজন িলল, হুোেঁ, এিোর িোজ শুরু িরশত হশি। 

  

শুিগ্রশহর মলোিকট আর ইউনযস মযে কফকরশ ় মদেল দরজোর িোশি দোেঁকড়শ ় আশি কিলম। 

তোর হোশত এিকট মিোট্ট করভলভোশরর মতন অস্ত্র। 

  

.  
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১০.  

  

ইউনযসও তক্ষযকন পশিট মথশি তোর মিোট্ট করভলভোরটো িোর িশর শুিগ্রশহর মলোিকটর িযশি 

মঠকিশ ় িলল, হোত তযশল দোেঁড়োও! মিোনও রিম একদি-ওকদি িরশলই মতোমো ় গুেঁকড়শ ় 

মদি! আমোশদর এই অস্ত্র কদশ ় গুকল মিশরো ় নো। মিোনও  ব্দ হ ় নো, কিন্তু মচোশের কনশমশষ 

মতোমো ় ধ্যশলো িশর কদশত পোকর! 

  

শুিগ্রশহর মলোিকট এেশনো ম ন কিশ্বোস িরশত পোরশি নো! এত িোশি এশস এরিম 

পরোজ ়! মস ্রথো ় মতোতলোশত-শতোতলোশত িলল, তয..তযকম…আ…আমোর সশগ 

কিশ্বোসঘোতিতো িরশল? 

  

ইউনযস মহশস উশঠ িলল, ডোিোশতর সশগ আিোর কিশ্বোসঘোতিতো িী? তযকম নো িশলকিশল, 

মতোমোশদর এই জো ়গোটোর িথো আমরো মিোনওকদন জোনশত পোরি নো? 

  

রো-ও এত অিোি হশ ় মগশি ম , মস-ও মিোনও িথো িলশত পোরশি নো। 

  

কিলম এশস রো-র িন্ধন েযশল কদল। রো উশঠ দোেঁকড়শ ় কিলশমর িযশি িোেঁকপশ ় পশড় 

পোগশলর মতন তোশি কিল মোরশত মোরশত িলল, মতোমরো দুজশন আশগ মথশি সি কঠি 

িশর মরশেকিশল, আমোশি িশলোকন মিন? মিন? মিন? 

  

কিলম হোসশত-হোসশত িলল, ওশর িোিো, লোগশি, লোগশি! এেনও অশনি িোজ িোকি 

আশি রো! মতোমোশি আশগ িকলকন, তো হশল তযকম এমন কনেযেঁত অকভন ় িরশত পোরশত নো। 

  

ইউনযস িলল, ওরিম ভোশি িোেঁদশত পোরশত, রো? মতোমোর িোন্নো মদশেই মলোিটো আরও 

কিশ্বোস িশরকিল আমোর িথো! মতোমোর চযশলর মযকঠ ধ্শরকি, চড় মমশরকি, লোকথ মোরোর জনু 

পো তযশলকি, এগুশলো সি আমোর পোওনো রইল। তযকম এিসম ় ম োধ্ কদশ ় কদও! 
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শুিগ্রশহর মলোিকট ইউনযশসর হোশত ওরিম ভ ়ঙ্কর অস্ত্র থোিো সশেও মকর ়ো হশ ় িোেঁকপশ ় 

পড়ল তোর ওপর। কিলম কিদোেঁশতর মতন লোকফশ ় এশস কনশজর হোশতর অস্ত্রটো কদশ ় েযি 

মজোশর মোরল মলোিকটর মোথো ়। মসই এি আঘোশতই জ্ঞোন হোকরশ ় মফলল মলোিকট। তোর 

হোত পো মিেঁশধ্ মফলো হল। তোশতও কনকিন্ত নো হশ ় কিলম তোর হোশত এিটো ইশঞ্জনি োন 

িযেঁশড় কদল, এর পর িোহোত্তর ঘটোর মশধ্ু আর কিিযশতই ওর ঘযম ভোেশি নো। 

  

ইউনযশসর কপশঠ হোত কদশ ় কিলম িলল, তযই অদ্ভযতভোশি মলোিটোশি কিশ্বোস িকরশ ়কিস, 

এত সহশজ ম  িোজ হশি আকম ভোিশতই পোকরকন। আকম এত ভোশলো অকভন ় িরশত 

পোরতোম নো! 

  

কজউস এিোর িশল উঠল, রশিটটো আরও উেঁচযশত তযশল নোও কিলম, ওরো কমসোইল িযেঁড়শত 

পোশর। 

  

রো িলল, কজউস তো হশল ঠোন্ডো হ ়কন। কজউসও জোনত? 

  

কিলম িলল, কজউসও ভোশলো অকভন ় িশরশি। ধ্নুিোদ কজউস! 

  

রো ্রথচন্ড অকভমোশনর সশগ িলল, সিোই জোনত, শুধ্য আমো ় জোনোওকন! নী ও জোশন 

কনি ়ই। 

  

কিলম িলল, নো। নী-শি সকতুই ঘযশমর িকড় েোইশ ় কদশ ়কি। আকম কনশজ েোইকন। 

  

ইউনযস িলল, িোজ শুরু িশর দোও, রো। এই জো ়গোটোর সকঠি অিিোন কহশসি িশরো। 

এিোজটো তযকম ভোশলো পোশরো আমোশদর মচশ ়! 

  

কিলম িলল, িুস্ততোর কিিয মনই। মসজনু অশনি সম ় আশি মতোমোশদর হোশত। 

  

ইউনযস িলল, তোর মোশন? আমোশদর এক্ষযকন কফশর  োও ়ো উকচত নো? রোষ্ট্রসশঙ্ঘর িকটিো-

িোকহনীশি েির কদশল তোরো এশস  ো িরোর িরশি! 
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কিলম িলল, হুোেঁ, িকটিো-িোকহনীশি েির কদশত হশি কঠিই। কিন্তু তোর আশগ আমোর 

আর এিটো িোজ িোকি আশি। 

  

মতোর িোজ? তোর মোশন? 

  

রোষ্ট্রসশঙ্ঘর জনু  ো দরিোর, তো আমরো িশরকি কঠিই। এিোর মহোসোশনর িোজ িোকি 

আশি। কতকন ম  ্রথকতশরোধ্  কক্ত আকিষ্কোর িশরশিন, মসটো পরীক্ষো িরোর এটোই 

  

মতো সিশচশ ় উপ যক্ত জো ়গো? 

  

তযই িী িলশত চোইকিস, কিলম? 

  

আকম এেন এিো ওই কমডোশসর মলোিজশনর মশধ্ু নোমি।  কদ ওরো আমো ় মমশর মফলশত 

নো পোশর, তোহশলই মিোিো  োশি মহোসোশনর আকিষ্কোর সোথেি। 

  

তযই ওেোশন এিো নোমকি? 

  

কিলম িলল, মতোমরো ভ ় পোে মিন? মহোসোন িেনও িুথে হশত পোশরন নো। আকম তোর 

িোি মথশি ফমযেলো কনশ ় এশসকি। মসটো আকম পরীক্ষো িশর মদেিই।  কদ আকম িুথে হই, 

মতোমরো তোড়োতোকড় কফশর কগশ ় মহোসোনশি েির মদশি। কতকন মিেঁশচ থোিশত-থোিশতই 

 োশত আিোর গশিষণো িশর কজকনসটোশি এশিিোশর পোরশফক্ট িশর তযলশত পোশরন। 

  

রোিোতর গলো ় িলল, এেন এই পরীক্ষোটো থোি কিলম। এই িকদশন আমোশদর ওপর 

কদশ ় অশনি ধ্িল মগশি। আর সহু িরশত পোরকি নো। এিোর কফশর চলল, পশর অনু 

মিোনও সম ় ওই পরীক্ষো মিোশরো তযকম! 

  

রো-র কপশঠ হোত মরশে কিলম েযি নরম গলো ় িলল, তযকম মতো আমো ় জোশনো রো! আকম 

এিিোর মিোনও কিিয কঠি িরশল আর কফকর নো। আমোর মতন মগোেঁ ়োর মগোকিেশি িোধ্ো 

কদশ ় মিোনও লোভ আশি? 
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ইউনযস িলল, আমরো মতোশি কিিযশতই এভোশি এিো ম শত কদশত পোকর নো, কিলম। ওরো 

সোঙ্ঘোকতি মলোি! 

  

রো িলল, মহোসোন কনশজই িশলশিন, তোর এই ্রথকতশরোধ্- কক্ত পযশরোপযকর সফল কি নো 

কতকন কনশজও জোশনন নো! 

  

কিলম িলল, মহোসোশনর গশিষণোর তযলনো ় আমোর জীিশনর দোম অকত সোমোনু। শুধ্য-শুধ্য 

আর মদকর িশর লোভ মনই। ম শত আমোশি হশিই। আকম এেোন মথশি নোমি পুোরোসযশট। 

মতোমোশদর সশগ আমোর মরকডও ম োগোশ োগ থোিশি। কঠি এি ঘণ্টো পর মতোমরো এিটো 

মশনো-ইউকনট নোকমশ ় মদশি কনশচ। মসটোশত  কদ আকম নো কফকর কিিংিো মতোমোশদর সশগ 

 কদ আমোর ম োগোশ োগ কিকেন্ন হশ ়  ো ়, তোহশল আর মদকর নো িশর তক্ষযকন কফশর  োশি 

মতোমরো। ্রথথশম েির মদশি িকটিো-িোকহনীশি। তোরপর মহোসোশনর িোশি েির পোঠোশি। 

  

পুোরোসযট পশর কনশ ় কিলম িোেঁপ মদিোর জনু ততকর হল। মিোনওরিম কিশ ষ, মপো োি-

পকরেদ মনই তোর। সোদো পুোট, সোদো জযশতো আর এিটো সোদো মিোলো-শিোট, তোশত 

অশনিগুকল পশিট। 

  

কিলম রশিশটর দরজো েযলশতই ইউনযস তোর হোত িযেঁশ ় িলল, সোিধ্োন, কিলম। 

  

কিলম িলল, কচন্তো িকরস নো, ইউনযস। 

  

রো মিোনও িথো িলশত পোরশি নো। কিলম তোর এিটো হোত মিোশল কনশ ় মযশঠো ় মচশপ 

ধ্শর িলশল, রো, মশন মনই, কিশ ়র সম ় আমরো িশলকিলযম, আমরো দুজশনই মিউ িেনও 

মৃতযু শি ভ ় পোি নো! 

  

তোরপর ইউনযশসর কদশি কফশর িলল, ইউনযস, মতোর ওপর সি ভোর রইল। আকম  কদ 

আর নো কফকর…তযই ওশদর মদকেস। 
  

সশগ সশগ িোেঁপ কদশ ় পড়ল কিলম। 
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এেোনিোর আিহমহশল িোতোস মনই। কিলম অকিশজন িকড় মেশ ় কনশ ়শি আশগই। এই 

পুোরোসযটও ম  মিোনও পকরশিশ  নোমোর মতন িশর ততকর। তোর ওই মিোশটর ্রথশতুিকট 

মিোতোমই এিটো িশর  ন্ত্র, তোর মশধ্ু এিকট মিোতোম রশিশটর সশগ মরকডও-শ োগোশ োগ 

রোেশি। 

  

দুলশত-দুলশত নোমশত লোগল কিলম। এই পুোরোসযশট ইশে মতন কদি িদলোশনো  ো ়। 

কনশচর নীল জশলর হ্রশদ কগশ ়  োশত নো পশড়, মসই ভোশি কিলম সশর সশর ম শত লোগল। 

মসোনোর পোহোড় দুশটোর কদশি মস তোিোশত পোরশি নো, মচোে ধ্োেঁকধ্শ ়  োশে। পৃকথিীশত 

মসোনো কমশ  থোশি পোথশরর মশধ্ু, অশনি িষ্ট িশর িোর িরশত হ ়। এরিম েোেঁকট মসোনোর 

পোহোড় ম  মিোথোও থোিো সম্ভি, মস আশগ িল্পনোও িশরকন। এেোনিোর েযেঁকটনোকট সিকিিয 

মহোসোন িশল কদশ ়শিন তোশি। ইউনযস ওই শুিগ্রশহর মলোিকটর মশনর িথো সিটো জোনোশত 

পোশরকন। মহসোন এি নজর মদেো মোত্র সি মজশন কগশ ়কিশলন। সি িথো কিলম এিটো 

িোগশজ কলশে ইউনযসশি কদশ ়কিল। 

  

কমডোস উপকনশিশ র িহু মলোি তিয মিশড় চশল এশসশি িোইশর। তোরোও অিোি হশ ় মচশ ় 

আশি ওপশরর কদশি। এিো এিজন মোনযষ পুোরোসযশট নোমশি, তোরো এেনও কিশ্বোস িরশত 

পোরশি নো ম ন! 

  

কিলম এশস নোমল হ্রদটোর পোশ । পুোরোসশতর িোেঁধ্ন মথশি মিকরশ ় এশস মস মসোজো হশ ় 

দোেঁড়োল। এিদল মলোি এিটয দূশর কভড় িশর দোেঁকড়শ ় তোশি মদেশি। তোশদর সিশলরই 

হলশদ চযল। এশদর মশধ্ু ্রথো ় অশধ্েি মলোি অন্ধ। 

  

কিলম হোত তযশল িলল, আকম পৃকথিীর মোনযশষর দূত হশ ় এশসকি আপনোশদর িোশি। 

আপনোরো মহোিোশ  অ োকন্তর সৃকষ্ট িরশিন। জীিন্ত মোনযশষর মচোে ও িোশনর পদেো তযশল 

আনশিন ডোিোকত িশর। আপনোরো আত্মসমপেণ িরুন। আপনোশদর পৃকথিীশত কনশ ় কগশ ় 

মচোে ও িোশনর কচকিৎসো িশর সযি িশর তযলি। 
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কভশড়র মধ্ু মথশি একগশ ় এল এিজন মধ্ুি ়স্ক মলোি। এর এি মচোে িোনো, সোরো 

মযশে মপোড়ো–মপোড়ো দোগ। শুিগ্রশহর সোদো ভোলযশির চোমড়ো ় ততকর মপো োি পরো। মলোিকট 

িলল, পৃকথিীর মলোি! হো, িোশলো চযল মদেকি। এিটো ক িোর তোহশল কনশজ মথশি এশস 

ধ্রো কদশ ়শি। এশি িোেঁশধ্ো? 

  

কিলম িলল, আমোশি িেী িরোর মচষ্টো িশর মিোনও লোভ মনই। 

  

কতনজন মলোি মমোটো ক িল হোশত কনশ ় একগশ ় এল কিলশমর কদশি। ক িলটো মসোনোর 

ততকর। 

  

কিলম হোকসমযশে হোত িোকড়শ ় িলল, আমো ় ধ্রুন তো হশল? 

  

সশগ সশগ কিলশমর গো মথশি এিরিম মজুোকত মিরুশত লোগল। মসই মজুোকত কঘশর রইল 

তোর সোরো মদহ। আশগিোর কদশনর গশল্পর িইশ ়র িকিশত ম রিম মদিতোশদর আেঁিো হত, 

কিলমশি মদেশত লোগল মসই মদিতোশদর মতন। 

  

ক িল িনিকনশ ় কতনকট মলোি কিলশমর কতন হোত দুশর এশস থমশি দোেঁকড়শ  ়পড়ল। আর 

তোরো এগুশত পোরশি নো। মলোিগুশলো ম ন চযম্বশি আটশি মগশি। 

  

কিলম হোুঃহোুঃ িশর মহশস উশঠ িলল, িললোম নো, আমোশি আপনোরো িকে িরশত 

পোরশিন নো! ওশহ শুিগ্রশহর মোনযষ, মসোনোর মলোশভ আপনোশদর কি মোথো েোরোপ হশ ় 

মগশি? আকম কি আপনোশদর িোশি মিোনও অনুো ় িথো িশলকি ম  আমো ় িোেঁধ্শত 

চোইশিন? 

  

কভশড়র মভতর মথশি এিজন মমোটোমতন মলোি মিকরশ ় এশস হুিংিোর কদশ ় িলল, এই 

মলোিটো আমোশদর মুোকজি মদেোশে। ওসি মুোকজি আকম গ্রোহু িকর নো। ওশি আকম 

িোেঁিরো িশর কদকে। 
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মলোিটোর হোশত এিটো সোি মমক নগোন। র ুোট-টুোট-টুোট িশর মলোিটো এি িোেঁি গুকল 

চোকলশ ় কদল। অত গুকলশত অন্তত পিো জন মোনযশষর মশর  োিোর িথো, কিন্তু কিলশমর 

 রীশর এিটোও লোগল নো। কঠি ম ন মিোনও অদৃ ু কনশরট মদ ়োশল িোধ্ো মপশ ় গুকলগুশলো 

উশঠ মগল  ূশনু। 

  

কিলম আিোর মহশস িলল, ওই সি পযরশনো অস্ত্র কদশ ়ই  কদ আমো ় মোরো ম ত, তো হশল 

আর আকম এেোশন এশসকি মিন?  

  

এিোর কিিয মলোি হোশতর িোশি  ো মপল তোই িযেঁশড় মোরশত লোগল, সিই কফশর ম শত 

লোগল তোশদর কদশি। 

  

এিশচোেিোনো মলোিকট িলল, দোেঁড়োও! ওশি িী িশর ম ষ িরশত হ ় আকম মদেোকে। 

কডনোমোইট কস্টি কনশ ় এশসো! 

  

কিলম হোকসমযশে চযপ িশর দোেঁকড়শ ় রইল। 

  

মসোনোর পোহোড় িোটিোর জনু ওশদর িোশি অশনি কডনোমোইট কস্টি মজযত আশি। কিলমশি 

কঘশর মগোল িশর সোজোল অশনিগুশলো কডনোমোইট কস্টি। তোরপর সিোই অশনি দূশর সশর 

 োিোর পর এিজন চোজে িরল কডনোমোইট। ্রথচন্ড  শব্দ কিশস্ফোরণ হল এিটো, মসই  ব্দ 

্রথকতধ্বকনত হল পোহোশড়-পোহোশড়। কিলম মলকলহোন আগুশনর মশধ্ু ঢোিো পশড় মগল। 

  

মি  েোকনিক্ষণ িোশদ আগুন সশর মগশল মদেো মগল কিলম এিই ভোশি দোেঁকড়শ ় আশি 

এি জো ়গো ়। তোর সোদো মপো োশি এিটো িোশলো দোগ প েন্ত লোশগকন।  

  

কিলম িলল, আর মিোনও অস্ত্র মনই? 

  

এিোশর সিোর গলো মথশি এিটো ভশ ়র আও ়োজ মিকরশ ় এশলো। অশনশির ধ্োরণো হশলো 

কিলম মিোনও জীিন্ত মোনযষ ন ়, এিটো ট্রোই মডস ্রথকতকচত্র। অনু মিোনও উন্নততর 

সভুতো মথশি তোশি পোঠোশনো হশ ়শি। 

http://www.bengaliebook.com/


 সযনীল গশগোপোধ্ুোয় । আিো  দসযু । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 105 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

সিোই পোকলশ ়  োশে মদশে কিলম একগশ ় এল তোশদর কদশি। তোরপর গম্ভীর গলো ় 

িলল, এিটো কজকনস লক্ষু িশরনকন ম , আকম মিোনও ্রথকত-আিমণ িরোর মচষ্টো িরকি 

নো। আমোর মিোনও অস্ত্র কদশ ় আপনোশদর মমশর মফলকি নো। আকম মিোনও অনুো ় িথো 

িলকি নো িশলই আপনোরো আমোশি মোরশত পোরশিন নো। এেশনো িলযন, আপনোরো 

আত্মসমপেণ িরশত চোন কি নো? 

  

মিউ এিটো িথোও উচ্চোরণ িরল নো। 

  

কিলম িলল, এেন আকম আপনোশদর রশিট মস্ট শনর কদশি  োকে।  কদ সোধ্ু থোশি মতো 

আমোশি আটিোন। 

  

হ্রদটো ঘযশর এিটো স্বণে-পোহোশড়র কদশি এশগোশত লোগল কিলম। ওপর মথশি নোমিোর 

সম ়ই মস মদশে কনশ ়শি, এেোশন মিোথো ় িী আশি। কমডোস নক্ষত্রকট েযিই মিোট। এই 

হ্রদ ও মসোনোর পোহোড় দুকট িোড়ো িোকি সিটোই এিশড়ো-শেিশড়ো ভূকম। ্রথো ় কতনশ ো তোিয 

েোেঁকটশ ় শুিগ্রশহর অকভ োত্রীরো এেোশন উপকনশি  গশড়শি। মিোিোই  ো ়, এেোশন তোরো 

মিক কদন আশসকন। আসোর পরই এিকট দুঘেটনো ় অশধ্েশির মিক  মলোি অন্ধ হশ ় মগশি 

আর িোশন ম োনোর ক্ষমতো হোকরশ ়শি। সযতরোিং ভোশলো িশর এেোনিোর িোজই শুরু হ ়কন 

িলো  ো ়। 

  

এিকট মসোনোর পোহোশড়র কপিশন রশিট মস্ট ন। কিলম মসকদশি  োিোর আশগই এিদল 

মলোি এিটো মমোটো পোইপ এশন আগুশনর হল্কো িযেঁড়শত লোগল তোর কদশি। মসোনোর পোহোড় 

দুকটর ওপশরর গতে কদশ ় অনিরত নীল রশের আগুন মিকরশ ় আসশি। ওরো ওই পোইপটোর 

এিটো মযে জযশড় কদশ ়শি পোহোশড়র মসই আগুশনর ক েোর সশগ। 

  

মসই আগুশনর ধ্ো্ো ় কিলম পযশড় মগল নো িশট, কিন্তু কিটশি কগশ ় পড়ল হ্রশদর জশল। 

আর পড়ো মোত্র ডযশি মগল মস। শুিগ্রশহর মলোিগুকল এিোর আনশে কচৎিোর িশর উঠল। 
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কিলম চশল মগল এশিিোশর তলো ়। এ হ্রশদ মিোনও ্রথোণী মনই। এেোশন এই জল িশি 

মথশি জশম আশি মি জোশন! কিলম মদেল হ্রশদর তলোটোশতও রশ ়শি মিোনও চিচশি 

ধ্োতয। এই মিোট্ট মৃত নক্ষত্রকট সকতুই েযি দোকম। 

  

্রথো ় পোেঁচ কমকনট পশর হুস িশর কিলম মভশস উঠল অশনি দূশর। হ্রশদর অনু পোশর উশঠ 

মস িলল, ওই আগুনটো আর এিিোর কনশ ় আসযন, আমোর জোমো-িোপড় শুশিোশনো 

দরিোর! 

  

অি ু কিলশমর মপো োি এিটযও মভশজকন। মিোনও এিটো অদৃ ু মতজ তোর চোরপো  

কঘশর মরশেশি। জলও তোশি িযেঁশত পোরশি নো। সিশচশ ় িড় িথো তোর মনটো েযি হোল্কো 

হশ ় আশি, আগুন িো কডনোমোইট মদশেও এিটযও ভ ় জোশগকন। মস একগশ ় ম শত লোগল 

মসই মসোনোর পোহোড়কটর কদশি,  োর মপিশন রশিট মস্ট ন। শুিগ্রশহর মলোিগুশলো 

ভশ ়ভশ ় দূর মথশি অনযসরণ িরশত লোগল তোশি। 

  

মসই মসোনোর পোহোড়কটর গোশ ় এিকট ্রথিোণ্ড িড় েোদ। এেোশনই ্রথথম কিশস্ফোরণ 

ঘশটকিল। তেন ওরো জোনত নো এেোশন কিষোক্ত গুোস আশি। কিশস্ফোরণ ম  অত ্রথচন্ড 

হশি, মসইজনুই তো ওরো িযিশত পোশরকন। 

  

েোশদর ধ্োশর পোথশরর টযিশরো মতন মসোনোর টযিশরো পশড় আশি। এিটো টযিশরো তযশল কনশ ় 

পরীক্ষো িশর মদেল কিলম। মদশে চকব্ব  িুোরোট মসোনোই মশন হ ় িশট। টযিশরোটো আিোর 

িযেঁশড় মফশল কদল কিলম। তোর িোশি মসোনোর মিোনও আলোদো মূলুই মনই। অনুোনু ধ্োতযর 

মতন মসোনোও মতো আর এিটো ধ্োতয মোত্র। তোরপর পোহোড়টো ঘযশর রশিট-শস্ট শন এশস 

দোেঁড়োল। 

  

মোত্র িোশরোকট রশিট মসেোশন সোজোশনো রশ ়শি পরপর। এত িম রশিট মিন? মহোিোশ  

ডোিোকত িশর ওরো মচোে আর িোশনর পদেো কনশ ় আসশি। কিন্তু পৃকথিীর মসইসি মোনযষশদর 

রশিটগুশলো এরো আশন নো! েযি সম্ভিত এেোশন রশিট চোলোিোর মতন মলোি মিক র ভোগই 

অসযি। অথিো পৃকথিীর মোনযষশদর উন্নততর রশিট এরো চোলোশত জোশন নো। 
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শুিগ্রশহর মলোিগুশলো এেনও হোল িোশড়কন। ম -শচৌশিো িোশির মতন অশস্ত্র ওরো ম -

মিোনও কজকনস মটশন কনশত পোশর, মস-রিম অশনিগুকল িোি এশন কিলমশি আিশড় 

মফলোর মচষ্টো িরল। মিোনওটোশতই িোজ হল নো। 

  

কিলম িলল, এিোর মদেযন আকম িী িকর! 

  

মিোশটর পশিট মথশি তোর মিোট্ট অস্ত্রকট িোর িশর মস তোি িরল রশিটগুশলোর কদশি। 

এিটোর-পর-এিটো রশিট িযরিযকরশ ় গুশড়ো হশ ় ম শত লোগল। 

  

শুিগ্রশহর মলোশিরো হো ়-হো ় িরশত লোগল। ডোি মিশড় মিেঁশদ উঠল তোশদর মশধ্ুিোর 

িশ ়িকট মমশ ়। 

  

সিিটো রশিট ম ষ িশর কদশ ় কিলম িলল, রোষ্ট্র সশগর িকটিোিোকহনী আপনোশদর িী 

 োকস্ত মদশি িো িী িুিিো মনশি তো আকম জোকন নো। তোর আশগ, আপনোশদর আকম এই 

 োকস্ত কদলোম। আপনোরো আত্মসমপেণ িশরনকন, মসইজনু আপনোশদর আকম কদশ ় মগলোম 

এেোশন কনিেোসন।  তকদন িকটিোিোকহনী নো আশস, ততকদশনর জশনু আপনোশদর আর 

এেোন মথশি পোলোিোর উপো ় রইল নো। ততকদন আপনোরো এই মসোনো কনশ ় থোিযন। 

ততকদশনর মতন েোিোর-দোিোর আপনোশদর আশি আ ো িকর? নইশল আপনোশদর থোিশত 

হশি এই মসোনো মেশ ়। িকটিোিোকহনী  কদ আর মিোনওকদনই নো আশস তো হশল এই হ্রশদর 

তীশর আপনোশদর চোষিোস শুরু িরশত হশি, আিোর কফশর  োশিন আকদম জীিশন! 

  

এিদল মলোি এিোর মচেঁকচশ ় উঠল, আমরো ক্ষমো চোইকি। আমোশদর কফকরশ ় কনশ ়  োন। 

দ ়ো িশর আমোশদর কফকরশ ় কনশ ়  োন। 

  

কিলম িলল, আর উপো ় মনই! 
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িট িট িট িট িশর এিটো  ব্দ হল ওপশরর আিোশ । এিটো মশনোইউকনট মনশম 

আসশি। কঠি সমশ ় ওটোশি পোকঠশ ় কদশ ়শি রো আর ইউনযস। স্ব ়িংকি ় মশনো ইউকনট 

এশস থোমল কিলশমর িোশিই। আপনো-আপকন এিটো দরজো েযশল মগল। 

  

কিলম মসকদশি পো িোড়োশতই এিজন মকহলো িযশট এল তোর কদশি। মকহলোকটর মিোশল 

এিকট এি িিশরর ক শু। 

  

মকহলোকট িোেঁদশত িোেঁদশত িলল, মহ মদিদূত— 

  

কিলম িলল, আকম মদিদূত নই, আকম পৃকথিীর মোনযষ। 

  

মকহলোকট িলল, আমোর স্বোমী এেোশন কিশস্ফোরশণ মোরো মগশিন। আমোর এই মিশলকটর 

জে হশ ়শি এেোশনই। এই নক্ষশত্র আর এিকটও ক শু মনই। আমোর  ো হ ় মহোি, আপকন 

এশি িোেঁচোন। আপকন দ ়ো িশর এশি কনশ ়  োন পৃকথিীশত,  োশত ও মোনযশষর মতন মোনযষ 

হশ ় িোেঁচশত পোশর। 

  

কিলম িলল, ক শুশদর মিোনও অপরোধ্ হ ় নো। আমোর এই গোকড়টোশত এিজশনর মিক  

জো ়গো মনই। মিোনওিশম এই ক শুকটশি মনও ়ো ম শত পোশর। ওশি মোকটশত নোকমশ ় 

রোেযন। মসোনো িী কজকনস তো ও এেনও মচশন নো। আ ো িকর ও কনশলোভ মোনযষ হশ ় িোেঁচশত 

পোরশি। 

  

মকহলোকট ক শুকটশি মোকটশত নোকমশ ় মরশে এিপো-এিপো িশর কপিয হশট মগল। কিলম 

ক শুকটশি িযশি তযশল কনল। মস ঘযকমশ ় আশি, মস কিিযই মটর পোশে নো। 

  

মিশলকটশি কনশ ় কিলম মশনো-ইউকনশট উঠশতই দরজো িন্ধ হল সশগ সশগ। তোরপর মসটো 

আিোর উশড় মগল মহোিোশ । এিটয পশরই অসীম নীশলর মশধ্ু কমকলশ ় মগল। 
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