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১. 
  
ঠেলে জেখাবালেে ঠেটা সরেল়ে ঠেবাে আলে খ ুঁরটল়ে ঠেলখ রিে ঠেষ বালেে মত আে 
রিছ  পল়ে আলছ রিিা খাবাে মত। রিছ  ঠিই ঠছাট্ট িরি পলটও। জযাি আর্চাে হতাে 
হল়ে সস্তা োলমে িোসী রসলেট ডােল়েজ ধোে, তাে মিটা গুরটল়ে ঠেে আবাে ঘলেে 
র্ােরেলি েৃরি রেলতই। 
  
ও ঠে আলে িখিও এই ঠসন্ট ঠিরবলিে ঠর্ল়েও খাোপ ঠহালটলে থালিরি তা ি়ে, তলব 
ঠসগুলোে মত তত ঠবরে ঠিাোংো েেীব েেীব ভাব এই ঠহালটেটা়ে ঠিই। সবলর্ল়ে ব়ে 
িথা হে এে ঠর্ল়ে সস্তা ঠহালটে পযারেলস আে ঠিই। জযাি সম়ে ঠেলখ রিে ঘর়েলত। 
ঠেখা িেলত হলব ঠজা পযাটােসলিে সলে, অতএব ঠবরেল়ে প়োই ভাে। আবাে ঠিমি 
ঠেি হল়ে ঠেে মিটা। অলিি েূে ঠেলত হলব পাতাে ঠেলে র্ল়ে। ঠসই প্লাজা এরথিী 
ঠহালটলে ড লবাি, ইিভারেলেস, িিবালে, ফ্রাঙ্করেি, রুজলভল্ট এবোং সবলেলষ আেমা 
মােি  ঠেেি পাে হল়ে ঠেলত হলব। এই মি খাোপ হবাে িােণ, ঠিলে আসা 
রেিগুলোে িথা রর্ন্তা িলেই। আলেিাে রেি হলে, এই ভালব ঠেলি িলে ঠেলত হতিা, 
ো এরেল়ে রেত ঠপছলিে সীলট, আোলম, তালি ড্রাইভাে ঠপৌঁলছ রেত রেি জা়েো়ে। 
রিন্তু ঠিালিা োভ ঠিই এসব ঠভলব। 
  
জযাি আর্চাে ঠিাটটা োল়ে েরেল়ে ঠেখে আ়েিা়ে, পঞ্চাে বছলেে েম্বা ঠমাটালসাটা 
ে়েলিে এিরট মাি লষে ছা়ো পল়েলছ পাতো হল়ে আসলছ মাথাে র্ ে, মাোংলসে আরধিয 
োে রর্ব লি, িযািালে হল়ে এলসলছ োল়েে েঙ, ঠসই েীরি ঠিই ঠর্ালখে তাো়ে। 
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খারিিটা ঠবে ভ র়ে হল়ে োও়োে িলে ঠবঢপ োেলছ ঠিাটটালি, অথর্ েন্ডলিে এি 
িামী োমী েজচীে ঠথলি ততরে এই স যটটালি বেলব এখি ঠেখলে তা, জযােজযালে হল়ে 
ঠেলছ িল়েিটা জা়েো়ে। মলি মলি আ়েিা়ে ছা়োলি উলেেয িলে জযাি আর্চাে বেে, 
োই ঠহাি িা ঠিি ঠর্হাোটা এখিও ঠমালটে ওপে ভােই আলছ। ঠসই োেভােী 
আলেিাে রেলিে বযরিলেে সবটাই ঠেখরছিি হল়ে ো়েরি। 
  
বাইলে তািাে জািাো রেল়ে। েহে ঠেি হাসলছ স লেচে ঠসািােী আলো়ে। সামলিে রু 
েয ঠমলসস োস্তাটা ঠবে সরু, জযাম হল়ে আলছ োরিলি। ঠেি ের়েল়ে ের়েল়ে এলোলে 
োর়েগুলো। জযাি ঠেষ পেচন্ত ওভাে ঠিাটটা পেলত রেল়েও পেলো িা, আেও জোজীণচ 
ওটাে অবস্থা? ট রপ? 
  
 িাাঃ, র্েলব িা ট রপ ঠিও়োও। োভ রি বালজ খেলর্? প্লাজা এরথিী ঠহালটলেে ট রপ 
োখাে িাউন্টালেে ঠমল়েটালি রতি ফ্রা বিরেে অন্তত রেলত হলব ট রপ োখলত হলে। 
ঘলেে বাইলে এে জীণচ ব্রীি ঠিসটা হালত ঝ রেল়ে। েেজা়ে তাো োরেল়ে রেিলটে 
রেলি এরেল়ে ঠেে। 
  
এিজি ঠবরেল়ে এে রেিলটে পালেে ঘে ঠথলি, র্ারব োরেল়ে ঠবাতাম রটপলো 
রেিলটে। 
  
আর্চাে েূে ঠথলি ওলি ঠেখলত ঠপল়ে, আলস্ত িলে হাুঁটলত শুরু িেে। প্রা়ে ছি ট রতি 
ইরঞ্চ েম্বা, ঠেখলত োরুণ স ন্দে। আর্চাে জীবলি বহু প রুলষে সোংস্পলেচ এলসলছ, রিন্তু 
রিতী়েরট ঠেলখরি এমি মাি ষ। রছপরছলপ ে়েি, তলব ক্ষমতা োলখ োল়ে, রপছি রেলি 
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োঢ় বাোমী েলঙে র্ ে ওল্টালিা। েম্বালট ম খটা, খা়ো িাি ঈেে পারখে মত। অন্তলভচেী 
ঠর্ালখে েৃরি। আর্চাে িল়েি ঠসলিলেে মলধযই জেীপ িলে রিল়েরছে ঠোিরটলি, শুধ  ঠে 
ভাে ঠেখলত তা ি়ে, ঠোিটা এিটা োরুণ োমী স যটও পলেরছে। রসলিমাে িা়েি 
রিশ্চ়েই।রবখযাত গুরি ঠিাম্পািীে জ লতা পাল়ে আে ঠবল্ট ঠিামলে। সাো ধপধলপ সাটচ, 
োইে রিখ ুঁত, রিন্তু রিছ  ি়ে এগুলোও, আর্চােলি সবলর্ল়ে ঠবরে ঠেটা অরভভূত িেে 
ঠসটা হে প্রার্ীি, ঐরতহয মরেত ইটলিে টাই। আর্চাে ইোংেযালন্ড রছে ঠবে রিছ রেি। মলি 
মলি ওখািিাে এই েযাটাস রসম্বেটালি ও ঈষচা িেলতা। 
  
ঠোিটা আর্চালেে জিয অলপক্ষা িেলত োেে রেিলটে মলধয ঢ লি। োমী আিটাে ঠেভ 
ঠোেলিে েন্ধ ঠপে, আর্চাে ঠভতলে পা রেল়েই। আর্চােলি অভযথচিা জািালো রমরি হারস 
রেল়ে। 
  
ব লিে ঠভতেটা ঈষচা়ে জ্বলে উেলো আর্চালেে, ইসস, বাপলে প রুলষে এত রূপও হ়ে। 
ঠেি মূরতচমাি িামলেব। ব়েস রতরেলেে ঠিাোে ঠেলষে রেলি। ঠোে ঠপা়োলিা মসৃণ 
র্াম়ো, োুঁত ঝিমলি-ঠেি িেলেট ঠিাম্পািীে রবজ্ঞাপি। ঠেলখ রিে এি 
ঝেলি,িজীলত ঠসািাে ওলমো ঘর়ে। ঠসািাে আোংরট আঙ লে, তালত িাম ঠেখা। বাুঁ 
হালতে িজীলত ঠসািা আে ঠর্ি প্লযারটিালমে, োভরে ঠড, আর্চাে রেিলটে েেজাটা বন্ধ 
িেলত িেলত িথাগুলো শুিলো। োরুণ স লেো েোে স্বে, মােিতা়ে ভো। 
  
হযাুঁ এত োমী এিটা মাি ষলি এই েিম এিটা সস্তা ঠহালটলে ঠেলখ এতই র্মলি 
উলেলছ আর্চাে ঠে ঐ এি অক্ষলেে উত্তে ছা়ো আে ঠেি রিছ লতই অোংিটা রমেলছ িা। 
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হীলে বসালিা িালমে প্রথম অক্ষে ঠেখা এিটা ঠসািাে রসলেট ঠিস পলিট ঠথলি ঠবে 
িেলত িেলত বেে ঠোিটা,লেখরছ ঠতাআপরি রসলেট খালেি, তাে মালি েেিাে ঠিই 
অিাে িেবাে? হীলে বসালিা ডািরহঙ্কে োইটাে অিয পলিট ঠথলি ঠবে িলে ধোলো 
রিলজে রসলেটটা। তােপে মি মাতালিা মৃে  ঠহলস বেে, ব়ে রবশ্রী অলভযস..সবাই বলে 
আে রি। 
  
অতক্ষলণ েরবলত ঠিলমলছ রেট। ঠোিটা ভদ্রতাসূর্ি মাথা ি ইল়ে র্ারবটা রেে রেলসপেি 
ঠটরবলে রেল়ে, তােপে ভীল়েে মলধয োস্তা়ে ঠিলম রমরেল়ে ঠেে। 
  
আর্চাে এই ঠহালটলে আলছ প্রা়ে রতি সিাহ হলো, তাে ঠবে বন্ধ ে েল়ে উলেলছ 
রেলসপেলিে মুঁরসল়ে িযারভলেে সলে। র্ারবটা রেল়ে বেে–ঠি এই ভদ্রলোিরট? 
  
উরি হলেি মুঁরসল়ে রিলোিাে ঠেিরভে। জামচািী ঠথলি িাে োলত এলসলছি। 
  
 জামচািী ঠথলি? রিন্তু ঠস রবষল়ে ঠিাি সলন্দহ ঠিই, উরি ঠে ইোংলেজ। 
  
 হযাুঁ, মুঁরসল়ে আর্চাে, ইোংলেজ উরি। 
  
 তা এখালি থািলছি িতরেি? 
  
 এি সিালহে জিয ঘে রিল়েলছি। 
  
এিট  হাসলো আর্চাে, পযারেলস রেি সমল়েই এলসলছি, বলট…বসলন্তে পযারেস, আর্চাে 
রবো়ে রিল়ে িামলো পলথ। 
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পযারেলসে এই সভা ঠহালটলে ঠেিরভলেে মত ধিী ঠোি উলেলছ, এ ঠে ভাবা ো়ে িা! 
ি র়ে হাজাে ফ্রা-ই হলব ঠসািাে রসলেট ঠিসটাে োম। ভােী অদ্ভ ত, আর্চাে 
পাতােলেলেে ঠেেলি ঠপৌঁলছই ঠেিরভলেে িথা ভ লে ঠেে। রর্ন্তা়ে ড লব ঠেে ঠজা 
পযাটােসি আে তাে রিন্তুত প্রস্তালবে িথা়ে। 
  
পযাটােসলিে মলতা বালজ ঠোলিে হল়ে িাজ িোে অবস্থা মাত্র আোলো মাস আলেও 
তাে রছে িা। রিন্তু ে ভচােয…রভলক্ষে ধি িা়ো বা আিা়ো রবর্ালেে আে ঠিাি 
অরধিােই ঠিই তাে। 
  
আবাে আর্চাে অতীলত রিলে ঠেে ঠসলিন্ড ক্লালসে িামো়ে বলস ঠস মাত্র আোলো মাস 
আলেও রছে স ইজােেযালন্ডে এি রবখযাত আন্তজচারতি অযাটিচী িালমচে রসরি়েে পাটচিাে। 
তােই ওপে ভাে রছে ঠহেমাি েেলিে স ইস অযািাউন্ট ঠেখা ঠোিাে, পৃরথবীে 
সবলর্ল়ে ধিী ঠোলিলেে অিযতম এই ঠহেমাি েেি, ঠহেমাি েেি ওিারসসলেে সলে 
পাল্লা রেলতি। েেি ঠে টািা খাটালতি স ইজােেযালন্ড, তাে ঠেখালোিা িেত আর্চাে 
এবোং বেলিে স্ত্রী ঠহেো। িম ি়ে টািাে পরেমাণও, ে লিারট ডোে। 
  
 আর্চাে ঠেলিে ঠোোরিে সলে ভােী েেীেটা ঠোোলত ঠোোলত রর্ন্তা িেরছে, র্াুঁে 
ধেলত ঠর্ল়েরছে আিালেে, তাই এভালব তালি ভােয পলথ বরসল়েলছ।ব়েলোি হবাে 
সরতযিালেে এিটা, োরুণ স লোে হালতে ম লোে মলধয তাে এলস ঠেলছ ঠভলব, টািা 
এমি এিটা বযবসা়ে খাটালত রেল়েই ঠতা তাে আজ এই অবস্থা। ঠপল়েরছে ঠোপি 
খবে, প্রর্ ে রিলিে পাও়ো োলব অলেরে়োে এিটা খরিলত,বন্ধ ে িথা়ে িামমাত্র োলম 
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এিট ও রিধা িা িলে অলিি ঠে়োে রিলি ঠিেে ঐ বযবসাে। ি র়ে েক্ষ ডোে ত লে 
রিল়েরছে েন্সলিে বযাঙ্ক ঠথলি, ঠভলবরছে আবাে িরেলিে মলধযই টািাটা আলস্ত আলস্ত 
ঠেলখ ঠেলব। রিন্তু িমচলক্ষলত্র ঠেখা ঠেে হুহু িলে ঠে়োলেে োম িলম োলে, েরে 
েেলিে স্ত্রী ঠহেো সহলোরেতা িেত ওে সালথ, তাহলে তালি আজ এভালব ড বলত 
হলতািা। রিরশ্চত জািলত আর্চাে ঠে ওে রবরুলে েেি তহরবে তছরুলপে 
মামোিেলবি, রিন্তু িলেি রি। তাে িােণ হ়েলতা েেি ব ঝলত ঠপলে রেল়েরছলেি ঠে 
তাে স্ত্রী ঠহেোে গুি ঠপ্ররমি রছলো আর্চাে। ঠিাোংোরম ছ়োলব মামো িেলে, এই ভল়েই 
মামো হ়েত হলো িা। তালি রিন্তু োরস্ত ঠপলত হলো, অিয ভালব। আর্চালেে িাম 
বযবসাে জেলত েেি ব্ল্যাি রেলেড িলে রেল়েরছলেি। িলে সবাই ঠজলি রেল়েরছে, 
আর্চাে স রবলধে ঠোিি়ে। পরেণালম বন্ধ হল়ে রেল়েরছে িাজ পাও়োে পথ। 
  
 তাে টািা েেি ত লে রিলতই আর্চালেে িামচও তালেে পাততার়ে গুরটল়ে রিলত বাধয 
হলো। অিয পাটচিাে ে জি ব ল়ো, তাো বাুঁর্লো হাুঁি ঠছল়ে। আর্চােলি তাো পঞ্চাে 
হাজাে এিিােীি রেল়ে রবো়ে িলে রেে। আর্চাে প্রথম রেলি ঠভলবরছে ওে পলক্ষ 
এিটা িাজ জ রটল়ে ঠিও়ো সহজ হলব। রিন্তু স েূে প্রসােী েেলিে ক্ষমতা। এমিরি 
উরি মাো ঠেলছি এই পাুঁর্ মাস আলে অথর্ ঠিউ পাত্তা রেলত র্াইলছ িা আর্চােলি। 
  
 ওলি ঠিালিা িামিো িামচও রিে িা, আর্চাে ধীলে ধীলে এি অদ্ভ ত ঠেণীে োোে 
জাতী়ে ঠোি হল়ে উেলো, িাজ হলো েে, ঠোভী বযবসা়েীলেে এলজন্ট হও়ো। আে 
রবরি িো ঠসই সব রজরিস, োে অরস্তেই ঠিই ঠিাি। 
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 শুধ  িামিো অন্তজচারতি অযাটিী রছে ঠে আর্চাে তাই ি়ে, টযাক্স িিসােলটন্ট রহলসলবও 
তাে স খযারত রছে অপরেসীম। এছা়ো ে েন্ত িোসী আেব িা়েো়ে, অিেচে িথা বেলত 
পালে জামচাি আে ইতােী়োি ভাষা়ে। শুধ  তাে উজ্জ্বে ভরবষযৎ এলিবালে িি হল়ে ঠেে 
ঠোভীে মত এিটা ভ ে র্ালে। রিন্তু উেলত হলব ওলি, ঠর্িাও িলে র্লেরছে মরে়ো 
হল়ে। তলব বাুঁর্াে জলিয ি়ে, অন্ততাঃ খাবাে জলিয ে ম লো। 
  
এডমালন্ডা োরপলো, েরক্ষণ আলমরেিাে, এি প্রস্তাব পারেল়েলছ ওে িালছ। ব়ে ব়ে 
বযবসা়েীলেে ঠেসব ঠিাম্পািীিত ি প্লযাি ঠজাো়ে এবোং বযবসা র্াে  িেলত ঠসই অি ো়েী 
সাহােয িলে ঐ ধেলণে এিটা ঠপালমাটাে ঠিাম্পািী এিজি আইিজ্ঞ পোমেচোতা 
র্াইলছ, এি িথা়ে োজী আর্চাে। সামািযই টািাটা, এিলো ডোে সিালহ আে েতিো 
ঠে়ে ভাে ঠেিলেলিে। ঠবে ঠমজাজ ঠেরখল়ে োরপলো োখ োখ ডোলেে েল্প ঠোিালতই 
িাৎ আর্চাে। আলো এিটা ব়ে ঠটাপ োরপলো ঠেরখল়েলছ, এিজি ধিী মারিচিী আলছ 
ওে হালত, ঠে সম্পরত্ত ঠিিা ঠবর্াে িাজ িেলত র্াইলছ। 
  
মাি লষে মলি র্ারহোে সৃরি িো আে ঐ র্ারহোে জিয টািা প়েসা েগ্নী িোে িাজ 
িোে বযাপালে অসাধােণ প্ররতভা আলছরমাঃ পযাটােসলিে। উরি এখি িথাবাতচা বেলছি 
ইোলিে োলহে সলে। ভীষণ আেহী োহ। এসব বযাপালে আমাে আইলিে রেি ঠতা 
আলছই–েরে ঐ রেিটা ঠেলখি আপরি, তাহলে ভাে হ়ে। এই ধেলিে িাজ আো িরে 
আপরি ভােই জালিি। 
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আর্চাে ঘা়ে িা়েলো োরপলোে িথা়ে। তােপে ওলি িল়েিটা েঙীি পযাম্পলেট আে 
িােজপত্র রেল়ে োরপলো বেে–েরে এগুলো পল়ে মলি িলেি সাহােয িেলত পােলবি 
আপরি, তাহলে প্লাজা এরথিী ঠহালটলে ঠেখা িো োলব রমাঃ পযাটােসলিে সলে। 
  
ঠে ঠিাম্পািী ে়ো হলব তাে িামও ঠমাটাম রট রেি িো রছে ে স্কাই হরেলড িযাম্প। 
এই এিটা িযাম্প ততরে িো হলব ইউলোলপে অলিিগুলো স্বাস্থযিে জা়েো়ে। ছরব রছে 
এিটা পযাম্পলেলট, এি ঘলেে খল়েে র্াে ঠেও়ো িযাম্প। ঠখোধ লো, আলমাে 
প্রলমালেে িািা েিলমে ঢাোও বযবস্থাে বণচিা। আর্চাে সবরিছ  পল়ে ঠেখলো, এটািত ি 
ঠিালিা বযাপাে ি়ে। ইউলোলপে বহু জা়েো়ে ঐ ধেলিে িযাম্প আলছ। ঠবরেে ভােই 
বন্ধ হল়ে আলছ িলেি এক্সলর্লেে অস রবলধে জিয। এসব ঠভলব রিন্তু তাে ঠিাি োভ 
ঠিই িােণ এিলো ডোে সিালহ হাতছা়ো িো ঠবািারম। 
  
তাছা়ো বেলত পালে ঠি, ঠবািাে মত ইোলিে োহ এলতই খাটালত পালেি টািা। 
  
প্লাজা এরথিী ঠহালটলেে েরবলত এোলোটা বাজাে িল়েি রমরিট আলে ঢ িলতই ঠেখলো 
োরপলো োুঁর়েল়ে ঠসই ঠপলটন্ট হারসটা ঠিই ম লখ, আর্চালেে মিটা েলম ঠেে খ ব। 
  
 শুিলিা েো়ে আর্চাে প্রশ্ন িেে, েেলোে রিছ  হে িারি? 
  
 েেলোে? তাে ঠর্ল়ে বো ভাে সব ভে ে হল়ে ঠেলছ। 
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আর্চােলি ঠজাে িলে ঠটলি এিটা ঠর়্োলে োরপলো বসালত বসালত বেে, তলব রি 
জালিা আরম এলত ভ়েিাবাে ঠোি িই। হোৎ বযাপােটা ঠথলি োহ হাত গুরটল়ে 
রিল়েলছ, হাুঁো…োভ হলতা ভালো। 
  
এই আেঙ্কাই িেরছে আর্চাে। হতাে হে ঠসটা রমলে ঠেলতই। এিলো ডোে সিালহ 
পাবাে আলেই িাজ খতম। ম লখ বেে–ে াঃখ হলে খ ব শুলি। 
  
হযাুঁ, তা রেি। তলব ঠেষ ি়ে এটাই। অিয জা়েোও আলছ, ঠেখলত হলব ঠসগুলো। 
আপিাে সলে রমাঃ পযাটােসি ঠেখা িেলত র্াি। ওে ঠমজাজ েরেও এখি খ ব রবেল়ে 
আলছ। মারিল়ে ঠিলবি এিট । এমরিলত মজাে ঠোি খ ব, তলব–আজলিে বযাপােটা 
রভন্ন। 
  
ঠবে রিছ ক্ষণ োরপলোে রেলি এিেৃলি তারিল়ে ঠথলি আর্চাে প্রশ্ন িেে আমালি রি 
এখিও উরি োখলত র্াি? 
  
আমাে ঠতা মলি হ়ে তাই। এিলো ডোে সিলহ এমি রিছ  ঠবরে টািা ি়ে। আপিাে 
রডেী রটেী ঠেলখ উরি এলিবালে ঠমারহত। এমরিলত ঠতা এিজি িামিো ঠোি 
আপরি। 
  
ঝিঝলি তিতলি এিরট ঠিরবলিে মলধয আর্চােলি রিল়ে ঠেে আে অলপক্ষা িা িলে। 
রেলিে র্ত থচ ডবে হুইরস্ক খারেলো তখি ঠজা পযাটােসি। 
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ঠবুঁলট, ঠমাটা, োে ম খটা, প লো ব্রলিে পেরর্হ্ন ভো ম খ পযাটােসলিে, িালো িেপ 
োোলিা র্ ে পাতো হল়ে আসলছ, োে িালিে ডোটা, ঠছাট আে ধূতচ ঠর্াখ ে লটা। 
  
 আর্চাে ঠে ধেলণে মারিচিলেে অপছন্দ িলে তাে বযরতিম ি়ে পযাটােসি। িথা বলে 
ঠর্ুঁরর্ল়ে, অশ্লীে, েঙর্লঙ োরুণ ঠপাোি আে র্ রুট অপরেহােচ। 
  
এিট  মাতাে হল়ে উলেলছ পযাটােসি, ওলেে ইোো িেে ি তি লত ঠর্াখ ত লে। 
  
 তাহলে…আপরিই আর্চাে, তাই িা, খালবি রি? 
  
আর্চাে ধিযবাে জারিল়ে বেে, রজি মারটচরি খালবা। 
  
এিজি ওল়েটােলি ঠডলি োরপলো অডচাে রেে, ব্রীিলিসটা পাল়েে তো়ে ঠেলখ গুরছল়ে 
বসলো আর্চাে। 
  
োরপলো বলেলছ আপরি আমালেে সব ব লঝ রেল়েলছি িাজটাে বযাপাে-সযাপাে, আপিাে 
রি মলি হ়ে? 
  
 মলি ঠতা হ়ে ঠে আেহী মাি ষলেে এলত ভালোভালবই প্রল়োজি রমটলব। আর্চাে খ ব 
সতিচ হল়ে উত্তে রেে। 
  
সাবাে, মাইেী োরুণ বলেলছি, এই িা হলে িথা। তাহলে, এমি প্রস্তাব বারতে িলে 
রেে ঠিি িোেগুলো? 
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আর্চাে পরেষ্কাে জািালো, িােণ থািলত পালে এিারধি মত আরম প্রিাে িেলত র্াই 
িা, িােণ আরম আোপ আলোর্িাে সম়ে ঠতা রছোম িা। 
  
 আে পাো ো়ে িা এই উরিেগুলোলি রিল়ে। পযাটােসি এিোে ঠধা়ো ঠছল়ে বেে, 
এো রিছ লতই ঠসাজা উত্তে ঠেলব িা। োিলে আসা োি অিয িথা়ে। োরপলো িাে 
রবলিলে ঠসৌরে আেব োলে। রবলিলে। অলঢে টািা ওখািিাে িোেগুলোে। ইোি 
ঠেলছ োি। আেলবে িোেগুলোে িাছ ঠথলি টািা আমো পালবা। ঠিমি হ়ে েরে 
আইলিে রেিটা ঠেখাে জলিয ওে সলে আপরিও োি? 
  
ব্ল্  স্কাই হরেলড িযালম্পে মলতা বযবসাে জলিয আর্চালেে িালছ ঠসৌরে আেলবে মন্ত্রীলেে 
ধোে বযাপােটা হাসযিে োেলেও সিালহ এিলো ডোলেে িথা রর্ন্তা িলে েভীে ভালব 
রর্ন্তা িেলত োেলো। তােপে বেলে মাথা ঠিল়ে, হযাুঁ, আরম ঠেলত োরজ। তলব ঐ 
সিালহ এিলো ডোলে ি়ে। আর্চাে ঠবে ঠমজাজ ঠেরখল়ে বেে। 
  
ঠি বলেলছ ঐ ভালব ঠেলত। োতা়োলতে খের্ সব আমাে, আে ে  পালসচন্ট পালবি 
িালেচাোে িলে আসলে, আো িরে ঠসটা িম টািা হলব িা। 
  
িতবাে ঠে এেিম িথা আর্চাে শুলিলছ তাে ই়েত্তা ঠিই। োখ োখ টািা, আে 
িরমেি। 
  
পযাটােসিলি প্রশ্ন িেে, ঠিউ জািালোিা আলছ িারি ওখালি। 
  
উপ ়ে িলে গ্লাসটা েো়ে ঠঢলে আর্চালেে রেলি তািালো পযাটােসি। 
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িা, ঠিই। ব়ে িরেি োই পযারেলসে িোেগুলো। অেথা এখািিাে এমবযাসীলত িা ঘ লে 
সলোজরমলি রেল়ে এলিবালে িাজ িো ভালো আমাে মলত। 
  
মাথা ঠিল়ে োরপলো সা়ে রেলো, ঠবে র্লে োও, ঠসলে ঠিে িাজটা। 
  
 এি র্ ম লি মেটা ঠেষ িলে আবাে ভেবাে জলিয বেে পযাটােসি। 
  
ওল়েটােলি ডািলত োরপলো ম খ ঠিোলো। ঠসই িাুঁলি দ্রুত রর্ন্তা িলে রিে আর্চাে। 
ঠসৌরে আেব রবিা প়েসা়ে ঘ লে আসা, ভােই হলব। ঠি বেলত পালে হ়েলতা িাজ িমচ 
জ লট ঠেলত পালে ওখালি। 
  
েখি মে এলি ওল়েটাে পযাটােসলিে গ্লালস ঢােরছে তখি রেিলটে সামলিে িরেডলে 
ঠেখা রেে এিট  উলত্তজিা। 
  
ে জি প রুষ, এিজি মরহো, ঠহালটলেে অযারসেযান্ট মযালিজাে তালেে সলে, ি েীলেে 
হালত ঠেো েোলে োরুণ োমী োমী মােপত্তে আসলছ িরেডে রেল়ে। 
  
আর্চালেে ব ি ঠিুঁলপ উেলো মরহোরটলি রর্িলত ঠপলে, হা়ে ভেবাি ঠহেো েেি। 
  
ওে স্বামীে িালছ তহরবে তছরুলপে বযাপােটা ে রিল়ে োখাে জলিয ব্ল্যািলমে িেলত 
ঠহেোলি ঠে বযথচ ঠর্িা িলেরছে আর্চাে, তােপে ওলি ঠেখে এই প্রথম। হালতে 
আ়োলে তা়োতার়ে ম খ ঢািলো, ও র্া়ে িা ওলি ঠেখ ি ঠহেো। 
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ঠহেোে ে জি প রুষ সেী তাে রমরেল়ে ওে সলে হাুঁটবাে ঠর্িা িেরছে। েম্বা সেীরট রি 
ঠেি বেরছে মাথা রির্  িলে, রেি মলতা তাে োখলত পােরছে িা ঠবুঁলট ভদ্রলোিরট। 
  
সবাই ওো রেিলট উলে রেল়ে অেৃেয হল়ে ঠেে। রর্র়ে়ো োরুণ ঠতা? ওটা ঠি?বলে 
উেলো  পযাটােসি। 
  
 এই স লোলে এিট  র্মলি রেলত হলব এই আিিাের্ােড, আলমরেিািরটলি। আর্চাে এই 
ঠভলব বেে, উরি হলেি মযাডাম ঠহেো েেি। 
  
ভ্রু ি ুঁর্িালো পযাটােসি, েেি, তাে মালি রবখযাত েেি, ইলেিেরিলক্সে? 
  
হযাুঁ, তলব েেি মাো ঠেলছ িল়েিরেি আলে। খ ব ঠমজালজ মারটচরিলত র্ ম ি রেলত রেলত 
আর্চাে বেে, এখি বযবসা ঠহেোই ঠেখালোিা িেলছ, আে বযবসা ভােই র্াোলে। 
  
পযাটােসলিে ি তি লত ঠর্াখ অবাি রবস্মল়ে ব়ে হল়ে ঠেে। তাই িারি?ঐ িোেগুলো 
সলে িাো? 
  
ঠর়্োলে ো এরেল়ে রেল়ে আর্চাে ডােল়েলজে পযালিটটা ঠবে িেে। রসোলেে বাক্স ঠবে 
িলে পযাটােসি বেে, আলে মোই প রুলষে ঠিো িরুি, রসলেট রিলেট, ছছাাঃ। 
  
রসোে ত লে রিে ধিযবাে জারিল়ে আর্চাে। 
  
 েযািরে উইিবণচ হে ঐ েম্বা ঠোিটা, েেলিে আইি রবভালেে ব়ে িতচা। 
িেলপালেেলিে ভাইস ঠপ্ররসলডন্ট ঠফ্রডরেি ঠোমাি ঐ ঠবুঁলট ঠমাটাটা। আমাে ঠতা 
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ধােণা িল়েি ে ঠিারট ডোে ওলেে ঠিাম্পািীে োম। আরম জারি েে ঠিারট ডোে 
আলছ শুধ , ঠহেোে রিলজে অযািাউলন্টই। 
  
ঠেি েম বন্ধ হল়ে আসলছ পযাটােসলিে, ওলে বাপলে, এলতা টািা। 
  
 তা বেলত পালেি, বািী মেট ি  আর্চাে ঠহলস েো়ে ঠঢলে রসোলে ঠজালে টাি রেে। 
  
 ওুঁলি খাও়োও আে এি পাত্তে ঠহ োরপলো, হোৎ পযাটােসি উোে হল়ে উেলো। 
  
োরপলো ডািলত োেে ওল়েটােলি, পযাটােসি ঠসই িাুঁলি ঝ ুঁলি পল়ে বেে, মলি হলে 
এই রর্র়ে়োটালি আপরি খ ব ভালো ভালবই জালিি। 
  
রেি এই জা়েো়ে এলস আর্চালেে উরর্ত রছলো ম খ বন্ধ োখা। রিন্তু সিালে বালজ 
জেখাবাে খাবাে পে মারটচরি ঠখল়ে উোে হল়ে রেল়েরছে তাে মিটা, জারি, মালি 
েেলিে স ইস অযািাউন্ট রিছ রেি আলে পেচন্ত আরমই ঠেখালোিা িেতাম, আমো খ ব 
ঘরিষ্ঠ বন্ধ  রছোম। আর্চাে ঠর্াখ রটপলো। 
  
এসব শুলি পযাটােসি ঘাবল়ে ঠেে, তাে মালি ওে সলে ত রম শুল়েছ ট ল়েছ িারি? 
  
 মে রেল়ে ঠেে ওল়েটাে, এি র্ ম ি োরেল়ে তারেলেযে স লে খারিিটা বেে, বো োি 
বেোং খ ব ঘরিষ্ঠ রছোম আমো। 
  
হুম, পরেষ্কাে হল়েলছ ছরবটা। ভাে িথা, ত রম ওে সম্বলন্ধ জালিা িতে ে, ওে ঠিারট 
টািা আলছ? 

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

16 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

  
তা হলব, মে অলধচিটা েো়ে ঠঢলে আর্চাে রিলে ঠপল়েলছ ঠমজাজ। 
  
 রিন্তু ঠতামো রি এখি এিসলে ঠিই, পযাটােসলিে ঠর্ালখ সন্ধািী েৃরি। 
  
মলি মলি আর্চাে বেে, সাবধাি ঠবরে েূে এলোি আে রেি হলব িা। তােপে বেে, 
িাজ িো িরেি ওে সলে। তাই ঠছল়ে রেোম। আসা োি অিয িথা়ে, তাহলে 
োরপলো ঠতা ঠসৌরে আেলবে রটরিট রিিলছ? 
  
রি েেিাে? েখি এখালিই হারজে মাে, তখি প্রশ্নই ওলে িা ঠসৌরে আেলব োও়োে। 
  
 হাুঁ হল়ে ঠেে আর্চাে পযাটােসলিে িথা শুলি, হারজে এখালিই? ঠিাথা়ে? আপিাে িথা 
রেি আরম ব ঝলত পােরছ িা। 
  
আর্চালেে োল়ে হাত ঠেলখ পযাটােসি বেে, এিট  ব রে খাটাও। আর্চাে ঠতামাে ো 
খারতে েেি রর্র়ে়োটাে সলে তালত িালজে বযাপালে আমালেে ওে িাছ ঠথলিই পাও়ো 
োলব টািাটা। ওে িালছ হালতে ম়েো িল়েি োখ ডোে। টািাটা ওখাি ঠথলিই 
আো়ে িলো। রেি আলছ? 
  
হাত-পা আর্চালেে অবে হল়ে এে, আরম ওলি খ ব ভােভালব রর্রি রমাঃ পযাটােসি। ও 
টািা ঢােলব িা এই হরেলড িযালম্পে বযাপালে। িা, স রবলধ হলব িা ওখালি। 
  
 ওে রেলি ঠবে রিছ ক্ষণ পযাটােসি ি ুঁর্লি তারিল়ে থািাে পলে োরপলোলি বেে, 
র্লো রিছ  খাও়ো োি। ঠিান্ রেলি ঠেি খাবাে ঘেটা? 
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হাত ত লে োরপলো েম্বা িরেডেটা ঠেখালো। উলে োুঁর়েল়ে পযাটােসি আর্চােলি বেে, 
আর্চাে, ঠসাজা িথাে মাি ষ আরম। আমাে সলে এিটা রমরটোং িরেল়ে োও ওই েেি 
রর্র়ে়োে। টািাটা আো়ে িোে ভাে আমাে, ঠতামা়ে ওসব ভাবলত হলবিা। আে পছন্দ 
িরে আরম িালজে ঠোি। হ়ে িরেল়ে োও এটা, ি়ে ঠতা ঠিলট প়ে 
  
তােপে িরেডে রেল়ে ঠহুঁলট র্লে ঠেে ঠিাি িথা িা বলে। োরপলো হতভম্ব আর্চােলি 
জারিল়ে রেে তাে েখি ঠহেোে সলে অত মাখামারখ রছে তখি িা িেলত পােলে এ 
িাজটা ঠিাি োভ ঠিই। আবাে ঠেখা হবাে প্ররতশ্রুরত রেল়ে র্লে ঠেে োরপলোও। 
  
রেলিে খাবাে সামািয সযান্ডউইর্ রেল়ে ঠেষ িলে আর্চাে ঠহালটলে রিেে। ঠবরে আুঁট 
মােলত রেল়ে আর্চাে ঠহেোে বযাপালে রিলজে িাুঁলে পল়ে ঠেলছ। ব ল়ো হল়ে োলে, 
ব রেোংে হলে এবাে? 
  
 রহলসব িলে ঠেখে টািা প়েসা িমোঃ িলম আসলছ, িত ি ঠিািও িাজ ঠিই হালত। 
হবাে আোও ঠেখা োলে িা। োই ঠহাি ঠহেোে িালছও োও়ো র্েলব িা। 
  
েখি ঠহেোে সালথ ঠেষবাে ঠেখা হল়েরছে তখিও আর্চােলি ঠজে খাটোে ভ়ে ঠেরখল়ে 
রছে েে বছলেে। এখি েরে রিল়ে ো়ে ওই পযাটােসলিে মলতা বালজ ঠোিলি তলব 
েলক্ষ ঠিই আে। 
  
তাহলে এখি রি িো োলব? 
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রবছািা়ে ো এরেল়ে রেে ঠিাটটা খ লে। ঘ রমল়ে প়েে মারটচরিে িেযালণ রর্ন্তা িেলত 
িেলত। 
  
ঠবাধহ়ে ঘ রমল়ে পল়েরছে ঘণ্টা র্ালেি। ঘ ম ভাঙলোেেজা়ে ধাক্কাে আও়োজ শুলি। 
ঘর়েলত সলন্ধয ছটা ঠবলজ ি র়ে রমরিট।হ়েলতা রঝ র্ািে ঠিউ এলসলছ ঘে পরেষ্কাে িোে 
আলো ঠজ্বলে। রবেি হল়ে খ েলো েেজা। হা়ে ভেবাি, ঠসই র্মৎিাে ঠর্হাোে 
রিলোিাে ঠগ্লিরভে। 
  
সরে, এইভালব আপিালি রবেি িোলত, আরম খ বই ে াঃরখত। ি রেল়ে ঠেলছ রসলেট, 
তাই এলসরছোম ে -এিটা েরে পাও়ো ো়ে আপিাে িালছ, রিন্তু ঘ লমারেলেি 
জািলে,..আরম খ বই ে াঃরখত, ঠসই স লেো েো। 
  
িা, িা রি হল়েলছ তালত, সবােই ঠতা হ়ে ওেিম। জযাি আর্চাে আমাে িাম…বেলত 
বেলত বার়েল়ে রেে ডােল়েলজে পযালিটটা। 
  
 আপরি রিশ্চ়েই ইোংলেজ? 
  
ভ়েোংিে ভালব ইোংলেজ। 
  
 আরম রিলোিাে ঠেিরভে, রিলত পারে ে লটা রসলেট, ঠেখরছ ঠতা আপিােও ঠবরে 
ঠিই। 
  
আর্চাে ওুঁে রিখ ুঁত ঠপাোি, জ লতা, ঠসািা আে প্লযারটিালমে ঠর্ি ঠেলখ রিে। 
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 রেি আলছ, রিি ো খ রে, আজ খ ব খাট িী ঠেলছ সিালে, তাই রবোম রিরেোম এিট । 
আপিাে হালত সম়ে থািলে এিট  বস ি িা, েল্প িো োি। 
  
িা, মালি অস রবলধ ঘটালত র্াই িা আপিাে ম লখ বেলেও ঠেিরভে ঠর়্োলে বলস প়েে, 
ঠহালটেটা ঠহাটে মলধয খাোপ ি়ে, তাই িা? 
  
মন্দ ি়ে, ঠমাটাম রট র্লে ো়ে স্বেলন্দ ঠহলস উেে ঠেিরভে, আর্চালেে িথা়ে, বেোং ঠবে 
সস্তা বো ো়ে। 
  
ওে রেলি ঠর্ল়ে আর্চাে হোৎ ঠবে ফ্রী হল়ে ঠেে। এটাই রিাঃসলন্দলহ পযারেলসে সবলর্ল়ে 
সস্তা ঠহালটে। 
  
জারি আরম, ঠহালটে সব োর্াই িলেই ঠতা এলসরছ এখালি, ঠেিরভে ঠহলস বেে। 
  
ভ্রু ি ুঁর্লি আর্চাে বেলো, বেলত হলে তাহলে বাইলেে ঠর্হাোটা আপিাে োরুণ, 
এিটা ছেিাে ছরব। 
  
আবাে হাসলো ঠেিরভে, ওটা বাইলেে ঠর্হাোে ধমচ। ঠেমি েতেূে জারি আরম, আপরি 
এিজি ঠখ়োরে োখপরত। 
  
হলে মন্দ হত িা, আর্চাে েীঘচশ্বাস ঠিলে বেে, আসলে এিজি আন্তজচারতি আইিজ্ঞ 
আরম। েরে রিছ  মলি িা িলেি, ঠিাি োইি আপিাে। 
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 ঠেিরভে ঝিঝলি জ লতাে রেলি তারিল়ে বেে, আরম এিজি স রবধাবােী বেলত 
পালেি। আরম এিটা স লোলেে সন্ধালি আরছ রেি এই ম হূলতচ। আমাে িমচলক্ষত্র এই 
রবোট পৃরথবীই। 
  
 আর্চাে রসোলেলটে ছাই ঠিেলত ঠিেলত ভাবে এমি স ন্দে পেরত রিলজে পরের়্ে 
ঠেবাে আে ঠিউ জালি রিিা জারি িা, স রবধাবােী এিজি।– এিট িীেসস লে আর্চাে 
বেলো, রিন্তু আপিালি ঠতা ঠপাোলি-আোলি ঠবে িালজে ঠোি মলি হলে, ঠিালিা 
িাজ হালত আলছ রি? 
  
মালি, জািলত র্াইলছি ঠতা আমাে ধান্দাে িথা, ঠেিরভে রিলজে প্লযারটিালমে 
ঠর্িরটিা়েলত িা়েলত বেে, এিটা িা এিটা ধান্দা থালি প্রলতযি স রবধাবােী ঠোলিে। 
আে ঠপাোলিে িথা বেলছি, আমালেে মলতা ঠোলিে ঠপাোলিে র্টি ঠেলে সব র্লে 
ো়ে। 
  
 িথাটা সরতয বলে ঠমলি রিে বলট আর্চাে, রিন্তু এিট  আহত হে মলি মলি। আরম 
এিমত আপিাে সলে। রিন্তু আপরি এখলিা আমাে প্রলশ্নে উত্তে ঠেিরি। 
  
 ঠিালিা িাজ হালত আলছ রিিা? ঠিই এই ম হূলতচ, রিন্তু ঠি জালি, ঠপল়ে ঠেলত পারে 
িােলিই। আো রিল়েই ঠবুঁলর্ থালি স রবধাবােীো। 
  
আর্চাে ওে স ন্দে ঠর্হাো, রিখ ুঁত, ঠপাোি সহজ সেে বযবহাে, হারস মি মাতালিা তা 
েক্ষয িেরছে। ভাবলো িালজ রেি মলতা োোলত পােলে এলি রেল়েই পযালটে মলিে 
সমসযা সমাধাি িো ঠেলত পালে। 
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হ়েলতা আপিালি এিটা ইন্টালেরেোং িাজ রেলত পারে, আর্চাে খ ব সাবধালি ঠর্িা 
িেলো এলোলত। 
  
 ঠেিরভে বেলো, আমাে ইন্টালেে আলছ সব রিছ লতই আো আপাতত এি িাজ 
িেলে হ়ে িা, ব ির্াপা এই ঘেটা ঠছল়ে ে জলি রমলে এি ঠপ্লট স্পলঘরট ঠখলে ঠিমি 
হ়ে। বেলত ঠেলে আরম সিাে ঠথলি রিছ ই খাই রি। আে খারে ঠপট থািলে ঠতমি 
ঠখালেিা আমাে মাথা। ঠেিরভে ঠবে ঠজালে ঠহলস রিে। 
  
 ঠসই ঠোিটাই এই ঠোি োলি রেল়ে িাজ হলব তাে, রিাঃসলন্দহ হে আর্চাে। সলে 
সলে আর্চাে উলে প়েে, আেও এিট  ভাে রিছ  ঠখলত হলব। ভাে রডিাে ঠতামা়ে 
খাও়োব, র্লো োও়ো োি। 
  
 োস্তাে ধালেে ঠছাট্ট অরত সাধােণ ঠহালটলে ঘণ্টা খালিি পলে ঠমাটাম রট ভাে খাবাে 
রেল়ে ে জলি ঠপট ভোলো। েক্ষয িেে আর্চাে ঠে ভালব খারেে ঠেিরভে, তাে অথচ 
ঠবে রিছ রেি ঠপট ভলে খাবাে খা়েরি ঠস। ঠেিরভে ঠখলত ঠখলত তাে স ন্দে েো়ে 
পৃরথবীে োজিীরত, রেল্পিো পযারেলসে িািা বই সম্বলন্ধ এিতেিা িািা িথা অিেচে 
বলে োরেে। ওে িণ্ঠস্বলেে মােিতা়ে আেন্ন হল়ে শুিরছে আর্চাে আে ভাবরছে 
ঠোিটা রি সবচজ্ঞ। 
  
ঠেিরভে িাুঁটা র্ামর্ সরেল়ে রেল়ে বেে, খ ব ভাে খাও়ো হে, এবাে আসা োি িালজে 
িথা়ে, রি এিটা ইন্টালেরেোং িালজে িথা ঠেি বেরছলে। 
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 এিটা িারে রিল়ে আর্চাে োুঁত ঠখাুঁর্ালত ঠখাুঁর্ালত বেে–আমো ে জলি মলি হলে এিটা 
োভজিি িাজ িেলত পােলবা, তলব ঠতামাে সম্বলন্ধ তাে আলে আরম রিছ  জািলত 
র্াই। রিলজলি ঠতা ত রম স রবলধবােী বলে খাোস। রিন্তু তাে মালি রি? 
  
ঠগ্লিরভে এ িথাে উত্তে িা রেল়ে বলে উেলো, ো আলছ ঠতামাে পলিলট তালত রি র্ীজ 
খাও়ো ঠেলত পালে, এিট  িলে? 
  
র্ীজ রেল়ে খাও়ো ঠেষ িা িেলে রবরে োলে খ ব। 
  
এিট  িরেি হল়ে আর্চাে বেে, ো আলছ পলিলট তালত িরি ছা়ো আে রিছ  সম্ভব ি়ে। 
  
তলব তাই, ঠহাি ঠেিরভে এিট  ঠহলস বেে, আে সামািয এিট  আভাস ঠতামাে প্লযাি 
সম্বলন্ধ িা রেলে আরম আমাে রিলজে সব িথা উজা়ে িলে বরে রি িলে? 
  
হযাুঁ…ঠসটা রেি। আরম ঠেখালোিা িেরছ আইলিে রেিটা এিটা ঠপালমাটালেে বযবসা়ে। 
এিজি মারিচি,এে উলেযািা।হরেলড িযাম্প িোে জলিয ইউলোলপে িািা জা়েো়ে 
টািা ত েলত র্া়ে, অন্ততাঃ েেিাে ি র়ে োখ ডোে। এিট  িটিলট ঠোিটা, তলব 
মাি ষ খাুঁরট, এিট  ঠর্িা িেলেই আমাে মলি হ়ে, ঠতামালি ও িাজ ঠেলব। এই মাত্র 
মাথা়ে এলসলছ আইরড়োটা। ওে সলে এিবাে িথা বলে ঠেরখ। ও ঠতামাে ঠর্হাোলত 
ভ েলব, রিন্তু ওে িালছ োবাে আলে রিছ  খবে ঠতামাে সম্বলন্ধ ঠজলি োখা ভাে 
আমাে।… েরে ইলে হ়ে বেলব… 
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 ঠেিরভে িরিলত র্ ম ি রেল়ে বেে, এখি ঐ সব হরেলড িযাম্প রিল়ে িলেি 
এক্সলর্লেে ঠেলটে জিয আে ঠিউ মাথাই ঘামা়ে িা, ওলত োভ হলব িা। 
  
মাথা ঠিল়ে আর্চাে সা়ে রেে। োরুণ ঠস়োিা ঠোিটা, আমো পলে আসরছ ও বযাপালে। 
রিলজে িথা বেে ঠতামাে। 
  
ঠসই মিমাতালিা হারস ঠহলস রসলেট ধরেল়ে ঠেিরভে শুরু িেলো, আমা়ে রিস বলে 
ডালি বন্ধ ো…এবাে ঠথলি ত রমও ডািলব তাই। ঠখাোখ রে বেরছ এিজি রেলোো 
আরম, প রুষ সেী। ঘৃণয ঠপোটা, রিন্তু ভ ে িলো িা, এিটা ঠপো ঠতা বলটই এটা। 
এিট  ঠবরে ব়েলসে মরহোলেে িালছ প রুষ সেীে প্রল়োজিটা ঠেিলতা এটা ঠেিা 
ব ঝলবতাো ঘৃণাই িেলব আমালেে ঠপোটালি। ঠে ঠিাি ঠহালটলে োও ঠেখলব, বােমযাি 
ওল়েটাে বা অরববারহত প রুষলেে ব়েস্ক মরহোো উতযি িেলছ। ধিী, ঠমাটা বা শুটলি 
অস ন্দেী, রিলবচাধ মািরসি ঠোেেস্থ রিাঃসে মরহো আলছ হাজাে হাজাে। োো জীবিলি 
ঠেষবালেে মলতা ঠভাে িেলত র্া়ে ঠেৌি অস্তরমত হবাে আলে প রুষ সেী রিল়ে ঘ েলত 
র্া়ে, িাঙাে হল়ে ওলে আেে ঠপলত, তালেে িালছ তাে জলিয টািাটা ঠিাি বযাপােই 
ি়ে। োো ওলেে এই সব র্ারহো ঠমটা়ে তালেেই এিজি আরম। ঠপাোি আোি এই 
ঠে ঠেখছ এগুলো মরহোলেে িাছ ঠথলি ঐ ধেলণে হতাো়ে উপহাে রহলসলব পাও়ো। 
এি ব ়েী রেল়েরছে এই ঠর্িটা, ঠিমি ধােণা হল়ে রেল়েরছে আরম ওে ঠপ্রলম পল়েরছ। 
এি ধ মসী অরে়োি িাউলন্টলসে িাছ ঠথলি এই রসলেট ঠিসটা ঠপল়েরছ। রতি সিাহ 
ধলে প্ররত োলত িার্লত হলব তাে সলে আবোে রছে। ঠসৌভােয আে ে ভচােয বেত 
আমাে িাউলন্টলসে হল়ে ঠেে হালটচে অস খ। তা িা হলে তাে সলে এখি আরম িার্রছ, 
ভাবলতওব ি িাুঁলপ।উির্রল্লে বছে আমাে ব়েস। ব়েস্কা মরহোলেে েত ি র়ে বছে ধলে 
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আরম স খ ঠেবাে েথাসাধয ঠর্িা িলে আসরছ। ঠেষ র্ ম ি িরিলত োরেল়ে আবাে 
আর্চালেে রেলি ঠসই ভ বি ঠভাোলিা হারস রেল়ে বেে, জযাি ব ঝলে, আমাে সোংরক্ষি 
জীবির্রেত এটাই। 
  
 আর্চাে আিলন্দে অরতেলেয ি লে উেলত োেে ঠভতলে ঠভতলে। ও সরেি মাি ষ রর্িলত 
ভ ে িলেরি, মন্দ হ়ে িা এিট  র্ীজ ঠখলে। 
  
 প্লাজা এরথিী ঠহালটলেে েরবলত প্রা়ে মাঝোলত পযাটােসি ঢ লি ঠডস্ক ঠথলি র্ারব রিলত 
হাত বার়েল়েলছ এমি সম়ে এরেল়ে এে আর্চাে-গুড ইভরিোং রমাঃ পযাটােসি। 
  
 ঠমাটা েেীেটা ঠঘাুঁৎ ঠঘাুঁৎ িলে ঠবুঁরিল়ে পযাটােসি রপছি রেলি তািালো। আর্চাে তাে 
অলপক্ষা়ে প্রা়ে ে ঘণ্টা ধলে বলস আলছ। 
  
আপরি রি র্াি? 
  
আপিাে সলে এিটা জরুেী বযাপালে আলোর্িা িেলত র্াই, রিন্তু অলিি োত হল়ে 
ঠেলছ এখি… 
  
রেি আলছ রেি আলছ, ি রতচ িলে এোম এিট , তাহলে িী োজী হল়েলছ ঐ রর্র়ে়োটা? 
  
পযাটােসি িথা বেলত বেলত এিটা ঢািা ঠিরবলি ওলি রিল়ে ঢ িলোএিট  পাি িো 
োি, বলে ডািে ওল়েটােলি। 
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মে রেল়ে ঠেে ওল়েটাে, পযাটােসি রসোে ধরেল়ে জাুঁরিল়ে বলস প্রশ্ন িেে, আর্চাে খ ব 
বযস্ত রছলেি তাই িা, বলে িী েেি রর্র়ে়োটা? হও়ো িী সম্ভব? 
  
হযাুঁ মযাডাম েেিলি ব রঝল়ে স রঝল়ে ি র়ে োখ ডোে বাোলিা অসম্ভব হলব িা খ ব 
এিটা। 
  
 আপিাে িথা হল়েলছ ওে সলে? তলব এই ঠে বেলেি, ঠছাুঁলবই িা ও এসব প্রলজক্ট। 
  
আমাে প্রথলম তাই মলি হল়েরছে। তােপে অলিি রর্ন্তা িলে রিতী়েবাে ঠেখোম 
ঠবাঝালিা ওলি ঠেলত পালে। 
  
আাঃ ঠসটা রেি, রিতী়ে রর্ন্তাে মলতা ভাে রজরিষ আে ঠিই। তা ওে সলে রি আপরি 
ঠোোলোে িলেলছি? 
  
আর্চাে এিট  ঠভলব রিল়ে উত্তে রেে–োরুণ জরটে সমস্ত বযাপােটা রমাঃ পযাটােসি।িা, 
আরম ঠোোলোে িরেরি ওে সলে এবোং িেলবাও িা। তব ও ি র়ে োখ ডোে ওলি 
ব রঝল়ে আো়ে িো ঠে সম্ভব হলব, আরম এ রবষল়ে স রিরশ্চত। 
  
হুমরি রেল়ে উেলো পযাটােসি, বেলবি িা ে েিম িথা, আপরি রি বেলত র্াইলছি? : 
  
রমাঃ পযাটােসি েরে বযাপােটা আপরি ব ঝলত র্াি, তলব এিজি রিমলিা মযারি়োি 
ঠহেো, েেি। 
  
হাুঁ িলে তারিল়ে পযাটােসি শুধ  বেে–রিমলিা…রি? 
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আর্চাে ব রঝল়ে রেে ঠে সমল়ে প রুষ িা হলে ঠমল়েলেে র্লে িা। ঠর্াখ ব়ে হল়ে উেলো 
পযাটােসলিে তাে মালি বেলত র্াি হট ঠসক্স আলছ মরহোে। 
  
এিট  ঠবরে তাে ঠর্ল়ে। ঠহেোলি আরম রর্রি েত রবে বছে ধলে। প্ররতরেলিে খালেযে 
মতই ঠসক্স ওে িালছ প্রল়োজিী়ে। 
  
পযাটােসি খ ব েভীে ভালব িী ঠেি রর্ন্তা িেলত িেলত বেে, রিন্তু এিটা ভাে 
রর্র়ে়োও ঠতা বলট ও। আমো এিসলে শুলত পারে ত রম রি মলি িলো। আে ওলি 
এবযাপালে সন্তুি িেলত পােলে অস রবলধ হলব িা টািা ঠপলত। 
  
 ওে বসলন্তে োেওো ঘালম ভো রবরে ম খটা ঠেলখ আর্চাে ভাবলো, হা়েলে েরে মাি ষ 
অপলেে ঠর্াখ রেল়ে ঠেখলত পােলতা রিলজলেে। 
  
রমাঃ পযাটােসি রেি তা ি়ে। শুধ  রবলেষ এি ধেলণে স ন্দে প রুষলি পছন্দ িলে 
ঠহেো। হলত হলব েম্বা, ঠছাট হলত হলব ব়েলস। স ন্দে অসাধােণ, র্াোি র্ত ে, েরসি, 
জ্ঞািও থািা উরর্ত রেল্প রটল্প সম্বলন্ধ, ঠেলহত  অলিি ভাষা জালি ঠহেো রিলজ, তাই 
জামচাি ঠফ্রঞ্চ ইতােী়োি ভাষা ঠসই প রুষলি জািলত হলব, অন্ততাঃ হলে ভাে হ়ে। 
  
 রসোেটা রর্লবালত রর্লবালত পযাটােসি বেে, হা়ে ভেবাি মলি হলে োরুণ িরেি 
বযাপাে এেিম এিটা িাম ি রর্র়ে়োলি খ রে িো। 
  
েে ঠিারট ডোে ওে োম। িরেি োুঁই ঠতা হলবই। 
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িাি র্ েলি পযাটােসি বেে, তা রেি, োরপলোলি রেল়ে র্েলবিা? স্পযারিে ভাষাও 
জালি, ঠেখলতও ভাে। 
  
 মাথা িা়েলো আর্চাে, মলি ঠতা হ়েিা, ওলি রেল়ে হলব। ঠোেযও ি়ে ঠহেোেেলিে। 
এিটা আইরড়ো আলছ আমাে মাথা়ে, বেলবাধো োি আমো ঠপোম এ ধেলণে এিটা 
আেেচ প রুষলি। ঠেখা হে ঠহেোে সলে, ওে ঠপ্রলম প়েে ঠহেো। আরম ভালো ভালব 
রর্রি ঠহেোলি। ও োলি এিবাে ভালোলবলস ঠিলে সব রিছ  তাে জলিয িেলত পালে। 
এ ঠোিরট ঠহেোলি সিাহ খালিি পলে ব্ল্  স্কাই-এে প্লযািটা বেে, মতামত র্াইে ওে। 
আপিাে হল়ে িাজ িেলছ ও বেলব। আে ো বলেলছি আপরি, ি র়ে োখ ওে িালছ 
হালতে ম়েো।লহেোলি বেলব ওই ঠোিটা ওে র্ািেী র্লে োলব িাজটা িা িেলত 
পােলে। খ ব স ক্ষ্মভালব িেলত হলব প লো িাজটা। আরম রর্রি ঠহেোলি তাই ঠেখালোিা 
িেলত হলব আমালিই এবোং টািা ঠেলব ঠহেো..আপিালি েযাোরন্ট রেলত পারে আরম। 
  
অলিি সম়ে রিল়ে পযাটােসি রর্ন্তা িেলত োেে, আর্চাে ইতযবসলে ঘামলত শুরু িেে। 
পযাটােসি ঠেষ পেচন্ত মাথা ঠিল়ে বেে, মন্দ োেলছ িা শুিলত। স্পি ঠেখলত পারে 
ছরবটা। আইরড়োটা ভাে রেল়েলছ বলট। তাহলে খ ুঁলজ ঠবে িেলত হ়ে ঐেিম এিটা 
ঠোিলি, মলি হ়ে িা খ ব িরেি হলব বলে, রি বলো? 
  
 হাুঁি ঠছল়ে বাুঁর্ে আর্চাে, রেি ঐেিম এিটা ঠোি খ ুঁলজ িা ঠপলে এত োলত আসলবা 
ঠিি আপিাে িালছ আরম, তাছা়ো আপরি আমালি ঠতা এে জিযই মাইলি রেলেি। 
  
 ঠসাজা হল়ে বসে পযাটােসি, অমি ঠোি ত রম ঠপল়েলছা? 
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 মলিে মত মাি ষ ঠহেোে, ঠহেোে পলক্ষ ওে আিষচণ এ়োলিা অসম্ভব হলব।আর্চাে 
ঠজাে রেল়ে বেে। 
  
হা়ে ভেবাি, রি িলে তা ঠপলে? 
  
আর্চাে অলপক্ষা িেরছে এই প্রশ্নটাে জলিয আে এ সম্বলন্ধ আলোর্িা িলেও এলসলছ 
ঠেিরভলেে সলে। 
  
এিজি ঠপোোে রেলোো, প রুষ সেী, খ ব হাই ক্লাে সেী, ওে িােবাে মাঝ ব়েসী 
আে ঠবেী ব়েসী ধিী মরহোলেে সলে। আমাে এি প েলিা মরহো মলক্কলেে ঠেখালোিা 
িেত িল়েি বছে আলে। জািালোিা এই সূলত্রই। ওে সলে হোৎ ঠেখা, আে তখ রি 
মলি হে িালেচাোে হলব এলি রেল়েই। আপিাে সলে ঠেখা হলে ভাে হ়ে। 
  
িাি র্ েলিালত র্ েলিালত পযাটােসি বেে, রেলোো? িেি, িেি, আরম ঠঘন্না িরে 
এই িেিগুলোলি। রিন্তু ত রম বেছ েেি রর্র়ে়োটালি ও পােলব সামোলত? 
  
ও পােলব আরম জারি, রিরশ্চত িা হলে এখালি এত োত পেচন্ত বলস থািতাম িা 
আপিাে জলিয। 
  
ঠবে, খাোপ ি়ে আইরড়োটা, রেি আলছ িাে সিাে এোলোটা়ে। আসলত বেে 
এখালি। 
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 ঠেিরভে রিন্তু ঠেখা িোে সম়ে আে জা়েোটা সম্বলন্ধ িথা বলে ঠেলখরছে ভীষণ ঠজাে 
রেল়েই। েরে পযাটােসি িাও র্া়ে আমালি, অন্ততাঃ ওে িাছ ঠথলি ভালো এিটা োঞ্চ 
আো়ে িলে রিলত হলব।…ওলি ঠবালো রেলস ঠেখা হলব এিটাে সম়ে, তা িাহলে ঠিই 
আরম। 
  
 সাবধালি এলোে আর্চাে ঐ িথাটা মলি ঠেলখ, এখালি ঠেখা িোটা রমাঃ পযাটােসি রেি 
হলব িা। েরে হোৎ মাোম েেি আপিালেে ে জিলি এিসলে ঠেলখ ঠিলেি তলব 
ঠভলস্ত োলব সব। িািা িালজ বযস্ত ও, ঠোিটা িােলি রেলস ঠেখা িেলত পালে এিটাে 
সম়ে। 
  
 ঠক্ষলপ ঠেে পযাটােসি, আলে ও িালজ বযস্ত রি বযস্ত ি়ে, ঠিি আরম এসব ঠেখলবা। 
ওলি। আরমই োরে িাজ রেলত। 
  
রিন্তু রেলেি রি রেলেি িা, তা ঠতা রস্থে হ়েরি এখিও, তাছা়ো ঠোিটা আলেৌ সস্তা 
েলেে ঠোি ি়ে। অসোংখয িাজ ওে, েরে ব রে খাুঁরটল়ে িাজ িলেি আপরি, ওে সলে 
ঠেখা িলেি ওখালিই, তলব োভ বই ঠোিসাি হলব িা। 
  
পযাটােসি এিটা বালজ োোোে রেে ঠেিরভে সম্বলন্ধ। ঠমাোল়েম স লে আর্চাে বেে, 
িালজ োলে ওোও ব ঝলেি, ঠেখলবি ও েখি মাোম ওেলিে িাছ ঠথলি আো়ে িলে 
ি র়ে োখ এলি রেলে। তখি অখ রে হলবি িা আপরি। 
  
 র্ রুট রিরভল়ে পযাটােসি উলে োুঁ়োলো, আর্চালেে রপে র্াপল়ে বেে, রেি আলছ, ঠেখা 
হলব রেৎলসই, ঠবে ভােই িালজ এলোলো ত রম, এই িাও এিলো ডোে ঠতামাে। 
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রেৎলস ঠহালটলেে ে এস োিিা েীিরুলমে এি ঠিালণ বলস থািা পযাটােসি আে 
আর্চাে েক্ষয িেে ঠেিরভে ঢ িলছ। ওই ঠসই ঠোি রমাঃ পযাটােসি, ইোো়ে ঠেখাে 
আর্চাে। 
  
ঠেিরভে প্রা়ে পলিলো রমরিট ঠেেী িলে এলসলছ, খাপ্পা হল়ে আলছ পযাটােসলিে ঠমজাজ 
  
রি মলি িলে ঠোিটা রিলজলি?হযাুঁ বালজ এিটা রেলোো ছা়ো আে অিয ওে রি 
পরের়্ে? ম লখ িথাটা বেলেও ঠেিরভলেে র্েি, বেি, ঠর্হাো ওলি ঠে ম গ্ধ িলেলছ 
ঠবাঝা োরেে তা। রিখ ুঁত হােিা বাোমী েলঙে স যট পেলি, ঠেিরভে এিট  োুঁ়োলো 
খাবাে ঘলেে েেজা়ে। ইতস্তত ভাব ঠিই ঠিাি েিম। ভেপ ে আত্মরবশ্বাস আে অপূবচ 
স ন্দে। 
  
 তা়োতার়ে ওে রেলি এরেল়ে ঠেে েীিরুলমে মযালিজাে, রমরসল়ে ঠেিরভে, আপিালি 
ঠেলখ রি আিন্দই হলে, আমালেে ভ লেই ঠেলছি ঠেখরছ আপরি। 
  
 ঠোিটা িোসী ভাষা়ে িথাগুলো বেে, ব ঝলত িা ঠপলে পযাটােসি, ঠর্াখ ি ুঁর্লি 
তািালো আর্চালেে রেলি ঠোিটা রি বেলছ? 
  
ঠগ্লিরভেলি মযালিজাে বেলছ আবাে ঠেলখ খ ব আিরন্দত উরি। 
  
তাই িারি? তা আমালি ঠতা িোেটা এিথা বরেরি। 
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েক্ষয িেে পযাটােসি, ঠেিরভে মযালিজালেে সলে হযান্ডলেি িলে িথা বেে। তােপে 
সেলে মযালিজাে ঠেিরভেলি রিল়ে আসলত োেে পযাটােসলিে ঠটরবলেে রেলি। অলিি 
ওল়েটাে এিট  ঠপল়েই ওলি মাথা ঝ ুঁরিল়ে ঠসোম জািালো, হােিা োট্টা িেলত িেলত 
ঠেিরভেও এরেল়ে এে। 
  
ঠর্াখ ঠেি রেিলে আসলছ পযাটােসলিে, এখালি ঠেখরছ ঠোিটালি সবাই ঠর্লি। 
  
 শুধ  এখালি ি়ে, ওে এই েিম খারতে পযারেলসে সব ব়ে ব়ে ঠহালটলে, আরম ঠতা 
বলেরছ োরুণ ঠোি ও। 
  
ঠটরবলেে িালছ এে ঠেিরভে, হযালো জযাি। তােপে পযাটােসলিে রেলি রিলে বেে, 
আপরি রিশ্চ়েই রমাঃ পযাটােসি। আরম ঠেিরভে। 
  
ি তি লত ঠর্াখ রেল়ে পযাটােসি ঠেি পেীক্ষা িেলত োেে ঠেিরভেলি। এই োেে 
বলে আর্চালেে মলি এমি এিটা আেোংিা হলত শুরু িেে। রিন্তু িা পযাটােসিলি 
ঠবািা বারিল়ে ছা়েে ঠেিরভে তাে অসাধােণ রূপ আে বযরিে রেল়ে। ঠেিরভে বলস 
প়েে ঠর়্োে ঠটলি। 
  
হযাুঁ, আপিাে িথা বেরছে আর্চাে। 
  
 এখালি এোম প্রা়ে এি বছে পলে, প েলিা জা়েোে প েলিা সৃ্মরত। 
  
 এি পালে োুঁ়োে ওল়েটাে, রিশ্চ়েই আপিাে পছলন্দে রজরিষ আিলবা, রমাঃ ঠেিরভে। 
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ঠগ্লিরভে মাথা িা়েলতই ওল়েটাে র্লে ঠেে মে আিলত। পযাটােসিলি প্রলতযিটা 
বযাপােই র্মলি রেলে। 
  
মযালিজাে ঢ িলো ঠমি  রিল়ে। পযাটােসিলি ঠেরখল়ে ঠেিরভে বেলো, র্ােচস, আমো 
রমাঃ পযাটােসলিে অরতরথ। রর্লি োখ ওুঁলি, োরুণ প্রভাবোেী আে উরি িামিো ঠোি। 
  
 রমাঃ ঠেিরভে রিশ্চ়েই, মযালিজাে ঠবাুঁ িলে ঘ লে র্লে ঠেে পযাটােসলিে পালে, সামলি 
ত লে ধেে ঠমি  িাডচটা। িোসী জালি িা পযাটােসি, অতএব িাডচ ঠেখা িা ঠেখা ে ই 
সমাি। ঠঘাুঁৎ ঠঘাুঁৎ িলে উেে শুধ  ঠপুঁ়োলজে স যপ আে মাোংলসে ঠোে খাব আরম। 
  
মারটচরি মে এলস ঠেলো ঠেিরভলেে জিয, এি র্ ম ি ঠখল়ে মাথা ঠিল়ে জািালো, রেি 
আলছ র্ােচস, এলিবালে োরুণ ভাে। 
  
ঠেমি ম েেী তাে ছািাে ওপে হুমর়ে ঠখল়ে পল়ে থালি রেি ঠসই ভেীলত ঝ ুঁলি পল়ে 
ঠেরভলেে ওপে মযালিজাে বেে, আে রি ঠিলবি আপরি রমাঃ ঠেিরভে? 
  
 ঠমি ে রেলি ঠেিরভে রিলেও তািালো িা, বেে, ে ইস, েযালোরেি প্রথলম খালবা, রি 
বলো? 
  
 মুঁরসল়ে োরুণ বলেলছি। 
  
তােপে েযারতি েয েযালোরেি আে িযারপলটি এি ঠিালিালত হলব, ঠিমি? 
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 সযাে এে ঠথলি আে ভালো র্ল়েস হ়ে িা। আপিাে রুরর্ে তারেি িা িলে থািা ো়ে 
িা। 
  
আর্চালেে রেলি ঠেিরভে রিলে বেে, আর্চাে ত রমও এই খাও, ভাে হলব। 
  
ঠপট জ্বেরছে আর্চালেে রখলেলত, মাথা িা়েলো। 
  
এি ঝেি হারস রেল়ে ঠেিরভে িত ি িলে পযাটােসিলি অভযথচিা জািালো, সব 
বযাপােটা জযাি বলেলছ আমালি, আে আমাে ভাে োেলব মলি হ়ে িাজটা। আরম বরে 
রি, ভাে িলে বলস খাও়োে পে আলোর্িা হলব। আরম পছন্দ িরে িা ঠখলত ঠখলত 
বযবসাে িথা বো।তােপে ভ বি ঠমারহিী ঠসই হারস ঠহলস বেলেি, আিন্দ িলো আলে 
এবোং ঠিালিা িথা বোে স লোে পযাটােসিলি িা রেল়ে বলে ঠেলত োেে রেৎস 
ঠহালটলেে ইরতহাস, এখাি ঠথলি ঠিাি িামিো ঠোলিো ঠেলছি, ঠিাি রছরট়োে মাি ষ 
সব রি রি মজাে িাে িলেরছে, হাুঁ িলে পযাটােসি ঠবািাে মত শুলি ঠেলত োেে 
সব। 
  
রপুঁ়োলজে স যপ আে েযারতি েয েযালোরেি এে, ওল়েটাে মে সাভচ িোে জিয এলস 
োুঁ়োে ঠেিরভলেে পালে। ঠেিরভে আ়ে ঠর্ালখ তারিল়ে বেে, র্ােচস রমাঃ পযাটােসলিে 
অরতরথ আমো। রমাঃ পযাটােসি জালিি রি, োরুণ রবখযাত এখািিাে মলেে ভা়োে। 
েরে আপরি এুঁলেে মাসিালডট ১৯২১ ঠটে িা িলে থালিি তলব উরর্ত িো, আো 
র্ােচস, এখিও আলছ রি ঠতামালেে মােে ৫৯? 
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 ম খ উজ্জ্বে হল়ে উেলো মলেে ওল়েটালেে, রিশ্চ়েই আপিাে জলিয আলছ সুঁরসল়ে 
ঠেিরভে। 
  
এলিবালে আিা়েী পযাটােসি মলেে বযাপালে এসব শুলি রবস্ফারেত ি়েলি ঠর্ল়ে বেে, 
আমো রেি ওটাই খাব। 
  
ঠখলত ঠখলত ঠেিরভে োরুণ েল্প বেলত োেে। মডচাি ঠপরন্টোং রেল়ে শুরু িেে। োরুণ 
এিরজরবেি হলে িেীে তীলে, ঠেলখ আস ি রেল়ে, ে জলিে ভরবষযৎ ওলেে মলধয খ ব 
উজ্জ্বে। িােরসলিা হে এিজি, এখি সিলে িা রর্িলেও, ও এিরেি রপিালমা হল়ে 
উেলব।…োি, বাজিাে িথা তােপলেই, রপ়োলিাবারেিা এলসলছ এিজি, বাজা়ে োরুণ, 
িাম োরেিরস্ক। 
  
খালব রি পযাটােসি, ওে অবস্থা িমোঃ িুঁলে প়ো পারখে মত হল়ে উেলছ। ঠবে মজা 
পারেে আর্চাে ওে ওই অবস্থা ঠেলখ, পযাটােসিলি ঠেি ঠেিরভে বাুঁেে িার্ িার্ালে। 
এিটা িথা বোে স লোে পযাটােসি পালে িা। 
  
 ঠেষ হে খাও়ো, ওল়েটাে েথােীরত েযালম্পি, েেবৎ রিল়ে এে। ঠেিরভে, পযাটােসি 
ে জলিেই আপরত্ত। িরি এলতা খাও়োে পে ওল়েটােলি ঠডলি ঠেিরভে ওে রপ্র়ে মে 
বারি়োি ১৯০৬ রেলত বেে। এতক্ষণ পযাটােসি র্ প িলেরছে, বলে উেে ঠজাে েো়ে, 
িা, ডবে হুইরস্ক আমাে জিয। 
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মলে র্ ম ি রেলত রেলত ঠসািাে রসোলেট ঠিস ঠবে িলে ঠেিরভে রসলেট রিে, 
আর্চােলি বার়েল়ে রেল়ে পযাটােসলিে রেলি রিলে বেে, আপিালি রিিত  রেরে িা, 
িােণ আপরি ঠে রসোে খাও়ো ঠোি, ি়ে।ব লঝরছ তা ঠেলখই।. 
  
 মাথা ঠিল়ে পযাটােসি রসোে ধোলো। ব লঝ ঠেলছ আর্চাে, পযাটােসি এখি এলিবালে 
ঠেিরভলেে হালতে ম লো়ে। 
  
রমাঃ পযাটােসি এবাে শুরু িো োি িালজে িথা, ঠর়্োলে ো এরেল়ে রেল়ে ঠেিরভে 
বেে, োলি িালজ োোলত র্াইলছি আপরি, তাে সম্বলন্ধ আপিাে রিছ  জািা েেিাে। 
আমাে পরের়্ে সোংলক্ষলপ এইব়েস আমাে উির্রল্লে বছে। ঠেখাপ়ো িলেরছ ইোংলেজী, 
ইটি আে ঠিমরব্রলজ, জামাি, ঠফ্রঞ্চ আে ইতারে়োি ভাষা অিেচে বেলত পারে। ঠটরিস 
ঠখলেরছ েড ঠেভালেে সলে। অযালমর্াে ওলপি েেি র্যারম্প়োি, স্কী িেলত পারে। জারি 
তলো়োে ঠখোও। বাজালত পারে রপ়োলিা, োিও জারি। ে  এিবাে স্কাো রথল়েটালে 
অরভি়েও িলেরছ। ঠঘা়ো়ে র়্েলত এবোং ঠপালো ঠখেলত পারে। আমাে আেহ আলছ 
আধ রিি রেল্পিো়ে। ঠিমরব্রজ ছা়োে পলে আমাে বাবা, ঠর্ল়েরছলেি আরম তাে 
িােবালে জল়েি পাটচিাে হল়ে জ রি়োে িরে। পছন্দ হ়েরি আমাে, এিট  হাসে 
ঠেিরভে, ঠেখোম ব়েস্ক ধিী মরহোলেে সলে আিন্দ পাও়ো ো়ে, িরিিরি িলে ঐ 
বযাপালে ঠমল়েলেে স খী িোে ক্ষমতা এিট  ঠবরেই আলছ আমাে। আরম এইভালব 
ঠপোোে প রুষসেী হল়ে িাজ িলে আসরছ েত রবে বছে ধলে। ঠহেো েেলিে 
বযাপালে জযাি বলেলছ আপরি আমাে মত অরভজ্ঞ এিজি ঠোি র্াইলছি। আরম ঠেরখরি 
মরহোলি, তলব রবশ্বাস আলছ সামোলত পােব তালি। এিটা সম্পরত্ত ঠিিাে বযাপালে 
তাে িাছ ঠথলি আপরি ইিলভেলমন্ট, র্াি ি র়ে েক্ষ ডোলেে, তাই ঠতা? েরে এিটা 
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র্ রি হ়ে আমাে আে আপিাে মলধয তলব িথা রেলত পারে আরম, টািাটা ঠজাো়ে হল়ে 
োলব আপিাে। 
  
পযাটােসি রসোলে েীঘচ টাি রেল়ে বেে, মলি হলে হা..পােলবি আপরি। 
  
 ঠিাি বযাপাে ঠিই মলি হও়োে রমাঃ পযাটােসি, আরম িলে ঠেব িাজ। 
  
পযাটােসি অলিিক্ষণ ধলে ভাবলত োেলো, ঠভতলে ঠভতলে উরিগ্ন আর্চাে ঘামরছে। 
  
 ঠবে, রেি আলছ। তলব িাজটা রিভালব িেলবি? 
  
 ঠসটা আমাে বযাপাে সমূ্পণচ। সম়ে োেলব িল়েি সিাহ, আে টািা রিছ  রেলত হলব। 
  
আর্চালেে রেলি ি ুঁর্লি পযাটােসি তািালো। আর্চাে বেলো তা়োতার়ে, আপিালি িথা 
রেরে আরমও রমাঃ পযাটােসি, তাে িথা োলখ রিস। 
  
ঠবে…..বে ি তােপে, ঠেি আেও রিছ  জািলত র্া়ে পযাটােসি। 
  
িরিলত র্ ম ি রেল়ে ঠেিরভে বেে, আমাে রেি ঠথলি স্বাভারবি ভালবই েতচ আলছ 
রিছ । ধলে ঠিব ঠে আরম মযাডাম বেলিে ভাে রিলে আপরি আমাে খেলর্ে রেিটা 
ঠেখলবি। 
  
ম খ ঠর্াখ পযাটােসলিে িলোে হল়ে উেে, এে মালি আপরি রি বেলত র্াইলছি? 
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 আরম সমাি তালে তাে রেল়ে মযাডাম েেলিে সলে রমেলত র্াই। ঘে ঠিব প্লাজা 
এরথিীলত ভা়ো রিলত হলব োমী ো়েী, আে আমাে খেলর্ে জিয র্াই পাুঁর্ হাজাে 
ফ্র।…..ো রবে হলব আমাে সব আপরি ঠমটালবি, ঠগ্লিরভে হাসে। 
  
রর্ন্তা িোে স লোে পযাটােসিলি িা রেল়ে আর্চাে বেে, ি র়ে োখ ডোে রমাঃ পযাটােসি 
ঠপলত হলে আপিাে িালছ এট ি  খের্ িো এমি রিছ  হলব বলে মলি হ়ে িা। আপরি 
ঠতা তাছা়ো আমালি আে োরপলোলি পাোরেলেি ঠসৌরে আেলব, িম খের্ তত 
তালতও হলতা িা? 
  
ম লখে মলধয রসোেটা ঠঘাোলত ঠঘাোলত রি এিট  ঠভলব রিল়ে বেে পযাটােসি, হা, রেি 
আলছ, রিন্তু ঠেিরভে ঠোলিা,িাজটা িলে ঠেও়ো র্াই, তা িা হলে ঝালট প়েলব ত রম। 
ঠতামাে ওপে আরম বাজী ধেরছ, আে িাজ ত রম প লো িলে োও। 
  
 স ন্দে ম খ িালো হল়ে উেলো ঠেিরভলেে। তীক্ষ্ম েো়ে বেলো, রমাঃ পযাটােসি 
আপিালি আরম মলি িরেল়ে রেলত র্াই ঠে আপিাে ঠেলেে ঠিালিা ঠোলিে সলে 
আপরি ঠেিলেি িেলছি িা। প্রা়েই আপিালেে মত বযবসা়েীো খ ব স রবলধে হ়ে িা। 
এটা আপিালেে, িােবালেে অে রিন্তু আপরি আমালি ধমিালবি তা সহয িেলবা িা 
আরম। আপিালি বলেরছ আরম মযাডাম েেলিে িাছ ঠথলি আপিাে বযবসাে জিয রবে 
োখ ডোে আো়ে িলে ঠেব, রিন্তু আমাে েলতচ। েরে আমাে ওপে আস্থা িা থালি 
আপিাে, তলব এখিই তা বলে রেি। রিন্তু, আমালি িখলিাই ভ়ে ঠেখালবি িা বা 
ধমিালবি িা। ঠসাজা হল়ে বলস এিেৃরিলত ঠর্ল়ে বেে, রিশ্চ়ে ব ঝলত পােলছি িথাটা। 
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 ঠর্াখ সরেল়ে রিে পযাটােসি, আো, আো, রেি আলছ। বেলত হলব িা আে। ব লঝরছ 
আরম, ভ লে োও ো বলেরছ। 
  
ঘামরছে আর্চাে, এবাে োন্ত হে ঠমজাজ। তাহলে টািা প়েসাে বযাপােটা রেি িলে 
রিি আর্চালেে সলে। ঠহালটলে এলেই টািাটা ঠেি ঠপল়ে োই। িাজ আলছ আমাে, 
র্েোম, ধিযবাে রডিালেে জিয, গুড বাই। 
  
 উলে োুঁ়োলতই মযালিজাে ছ লট এে, অস রবলধ হ়েরি ঠতা? ঠেিরভে র্লে ঠেে হযান্ডলেি 
িলে। 
  
িাাঃ, এলেম আলছ বলট ঠোিটাে, োরুণ, োরুণ। উলিরেত হল়ে উেে পযাটােসি। 
  
 ঐ রবে োখ ডোে েরে ঠিউ আো়ে িেলত পালে, তলব তা পােলব.লেিরভেই, রমাঃ 
পযাটােসি। 
  
ঠিাি সলন্দহ ঠিই ঠস রবষল়ে। 
  
রবে ঠমটালত রেল়ে পযাটােসলিে ঠর্াখ িপালে উেলো, ঈশ্বলেে িালছ আর্চাে মলি মলি 
প্রাথচিা িেে ঠেি বযথচ িা হ়ে ঠেিরভে। 
  
. 
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২. 
  
ঠহেো েেি স্নাি িেরছে, প্লাজা এরথিী ঠহালটলেে স ইলটে বাথরুলমে রবোট বাথটলব 
েেম স বারসত জলে ো ড রবল়ে। পৃরথবীে সবলর্ল়ে ধিী মরহোলেে অিযতম। জে 
িা়োরেে স ন্দে স েরেত পা রেল়ে, স্তি ে লটা ে  হাত রেল়ে ম রে িলে ধলে অি ভব িেলত 
র্াইরছে, ওগুলো এখলিা রেরথে হল়ে ি ল়ে ো়েরি। 
  
রভ. আই. রপ. ভালব সব সম়ে ঘ েলেও, োরুণ ঠতা়োজ এ়োে ঠহালেসো িেলেও 
ঠহেোে েূেপাল্লাে োত্রা ভাে োলে িা িখিই, ঠসই োত্রা়ে রবলেষ িলে েরে সেী হ়ে 
েযািেী উইিবে, োলি অপছন্দ িলে ঠহেো, আে ঠফ্রডরেি ঠোমাি, বৃেরট 
রবেরিিে। রিন্তু রেিমত ইলেিেরিি িেলপালেেি র্াোবাে জলিয ঠিািমলতই এ 
ে জিলি বাে ঠেও়ো ো়ে িা। 
  
েখি িলপচালেেলিে ঠপ্ররসলডন্ট হল়েরছে ঠহেো তখি ঠভলবরছে এিবাে রবো়ে রেই এই 
ে জিলিই। রিন্তু োো মাথা়ে রর্ন্তা িলে ঠেষ পেচন্ত ব ঝলত ঠপলেরছে এতই িালজে 
ঠোি ে জলি, ঠে বাে ঠেও়োটা হলব ঠবািারম। 
  
প্রথলম মাথা়ে ঠঢািা়ে িথাটা ঠোমািই,ইলেিেরিি িলপচালেেলিে এিটা ব্রাঞ্চ ফ্রালন্স 
খ েলে ঠিমি হ়ে? এো উৎসারহত ঠবাধ িলে ফ্রালন্সে প্রধািমন্ত্রীে সলে িথাবাতচা়ে। 
অলিি ঠবরে স রবলধ। োজীও হে ঠহেো। বািী িথাবাতচা ঠসলে ঠিবাে জলিয ঠোমাি 
বলেরছলেি উরি আে উইিবেচ র্লে োলবি ফ্রালন্স। 
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র্মলি রেল়ে ঐ ে জিলি ঠহেো বলেরছে পযারেলস ঠসও োলব। রিন্তু এমি ক্লারন্তিে 
সাতঘণ্টা ও়োে পলে, বাথটলব ো এরেল়ে ঠহেো ভাবরছে, ঠবাধ হ়ে ঐ রসোন্তটা 
ঠিও়ো ঠবািারমই হল়ে ঠেলছ। 
  
েতই মধ ে ঠোিাি িা ঠিি বসলন্ত পযারেস েরে িাটালত হ়ে রিাঃসে বা ে লটা মাথা 
ঠমাটা এিলঘল়ে ব ল়ো িােবােী সেী এবোং ব ঝলত পাো ো়ে ঠে সব সমল়ে ওৎ ঠপলত 
আলছ িোসী সোংবােপলত্রে ঠোলিো, রিশ্চ়েই তাহলে ভাে োেলব িা। 
  
ঠহেো পা রেল়ে জে িা়েলত িা়েলত রর্ন্তা িেরছে, ও রবধবা হল়েলছ প্রা়ে পাুঁর্ মাস 
হে। ঠিারট ঠিারট টািাে রসন্দ লিে েহলসযে র্ারবিারে ঠহেমাি েেলিে এখি হালতে 
ম লো়ে। িল়েি ঠিারট ডোে আলছ ওে রিলজেই। রবোট প্রাসাে পযাোডাইস েহলে আে 
বাোংলো পযাটালিচে বার়ে রিউই়েলিচ, আে তাে রডে ক্স মলডলেে বাোিবার়ে আলছ 
স ইজােেযালন্ড। খবলেে িােলজ ওে প্রলতযিরট িালজে িথা ছাপা হল়ে ো়ে, তাই এই 
রেলপাটচােলেে ও ঠঘন্না িলে। 
  
মাতালেে িালছ মলেে আিষচলণে মত ঠহেোে িালছ ঠসক্সও এি পেম আিষচণী়ে বস্তু। 
ঠহেমাি েেি মাো োও়োে পে ঠভলবরছে ও মলিাম এিজিলি ঠবলছ ঠিলব স্বামী 
রহলসলব। রিন্তু সলে সলে এটাও ভাবে ঠে ঠিাি সরেো তাে ঠিই খবলেে িােলজ 
রেলোিাম হল়ে ওোে মলতা, িলে স্বামী ঠবুঁলর্ থািলতই ঠপাপি ঠপ্রম ঠেভালব র্াোলতা, 
ধলে েইে ঠসই পথই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

41 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

 তথািরথত তাে এই পাুঁর্ মালসে স্বাধীি জীবলি ঠপ্ররমি জ লটলছ রতিজি–এিটা ি রে 
রিউই়েিচ ঠহালটলেে, এিটা ব ল়ো, ভাবাই ো়ে িা ে বিলেে মত তাে ঠেৌি ক্ষমতা, আে 
এিটা রহরপ োল়ে ে েচন্ধওো, ওলি ঠহেো োর়েলত রেিট রেল়েরছলো। আে রহরপটা 
ঠহেোলি োর়েে ঠপছলিে সীলট শুইল়ে ধষচণ িলেরছে ঠজাে িলে। 
  
রিন্তু এভালব ঠতা র্েলত পালে িা, ঠেষ ঠিই আমাে অলথচে, সবরিছ ই আলছ। ঠেৌি 
সেীবালে। এিটা স ন্দে ঠপ্ররমি স্বামী ঠজাো়ে িেলতই হলব োলি পাও়ো োলব র্াইলেই 
হালতে িলছ। ছ টলত হলব িা ঠোপি িােবালে, অতএব র্াই স্বামী। 
  
 ঠহেো বাথটব ঠথলি উলে োুঁ়োলো আ়েিাে সামলি,ব়েস র্ ়োরল্লে অতএব তাে ওপে 
ব়েস িরুণা বষচণ িলে র্লেলছ, তালি ঠে ডািাে রবউরটরস়োি আে পরেরমত আহােও 
ঠে সাহােয িেলছ িা তা ি়ে। উন্নত ব ি, েীঘচে েেীে, রিতম্ব সরু, ঠসািােী র্ ে, িীে 
ব়ে ব়ে ঠর্াখ, প রুি ঠোুঁট, রিখ ুঁত েঙ, ঠহেোলি েে বছে িম ঠেখা়ে। রিন্তু োভ রি 
এলত? ঠহেো রর্ন্তা িেলত োেে ো ম ছলত ম ছলত। েরে প রুলষে প লজাই িা পা়ে এই 
বেতি  তলব রিলসে প্রল়োজি। 
  
ঘলে ঢ লি ঠেখে জামা িাপ়ে সব আ়ো গুরছল়ে ঠেলখলছ। ঠহালটলে খাবাে ঘলে ঠোমাি 
আে উইিবলেচে সলে ঠখলত োলব বলেও ঠেলখলছ। এিটা আুঁলটা িালো রসলেে ঠপাোি 
পলে িালো অরেলর্ে পােলিে ঠোে োল়ে জর়েল়ে ঠহেো িীলর্ ঠিলম ঠেে। 
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 ঠটরবলে ঠোমাি আে উইিবেচ অলপক্ষা িেরছে। ঠহেো ব ঝলত পােরছে ঘলেে সবাই 
তািালে ওে রেলি। ব্রিে ক্ষত রর্রহ্নত ঠমাটা ঠসাটা এিজি মারিচিী রবলেষ িলে ঠখলত 
ঠখলত ওে রেলি বাে বাে তািারেে। 
  
মলি মলি পযাটাোসি ঘা়ে িা়েলো, রেিই বলেলছ আর্চাে, খ ব সাবধালি এই রর্র়ে়োটালি 
ঠখোলত হলব। মাথা ঝ ুঁরিল়ে ে জি ব ল়োে সলে িথা বোে সম়ে এলিবালে রস্থে রিশ্চে 
হে পযাটােসি। 
  
 ডবে গ্লাস হুইরস্ক খাও়ো ঠেষ িলে গ্লাস রিল়ে পযাটােসি িা়োর্া়ো িেরছে। ঠহেোলি 
োত েেটাে পে ঐ ব ল়ো ে লটা রেিট পেচন্ত ঠপৌঁলছ রেে। 
  
 ঠহেো রর্ন্তা িেরছে ঠহ ঈশ্বে, আবাে ঠসই ে লটা ঘ লমে রপে, িলব ঠে পূণচ হলব মলিে 
ইলে। 
  
স ইলট ঢ লি জািোে ভারে পেচা সরেল়ে েৃরি ঠমলে রেে রিলর্ে োস্তা়ে, েরতম়ে, 
আলোলিাজ্জ্বে োলতে পযারেস। উলত্তজিা, মাি লষে রমরছে, অথর্ রিাঃসে এিা অবস্থা়ে 
এিজি মরহো শুধ  ঠেখা ছা়ো আে রি িেলত পালে। 
  
পেচাটা এি ঝটিা়ে ঠটলি রবোট প্রাণহীি ঘেটালত ঠহেো ঠর্াখ ঠবাোলো। এিটা স্বামী 
র্াই, আে এটাই এিমাত্র সমসযাে আসে সমাধাি। স্বামী র্াই। 
  
সব ঠপাোি ঠছল়ে, ঠহুঁলট ঠেে বাথরুলম িগ্ন অবস্থা়ে। ঘ লমে ওষ লধে রেরেটা ঠবে িেে 
আেমােী খ লে। ম লখ ঠিলে রেলো ে লটা, এিবাে রিলজে িগ্ন েেীেটা আ়েিা়ে ঠেখে। 
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 বসলন্তে পযারেলস তাহলে এই হে তাে প্রথম েজিী। ঠছাট এিটা ঠোবাে ঠপাোি পলে 
ঠবডরুলম রেল়ে ঠিরতল়ে প়েে রবছািা়ে। এমি হল়েলছ িতবাে, ঘ লমে রপে ঠখলত 
হল়েলছ স্বামীে বেলে, ঠহেোে স্মেলণ ঠিই। 
  
ঘ রমল়ে প়েে স্বামীে িথা রর্ন্তা িেলত িেলত। 
  
ঠহেো পেরেি সিালেে ঠসািা ঠোলে ঠবরেল়েলছ ঠব়োলত, এিটা ছ ুঁলর্া মািচা ঠপ্রস িলটা 
োিাে ওৎ ঠপলত রছে। ঠহেো েূে ঠথলিই হারস রেল়ে তালি অভযথচিা জািালো। 
ঠপ্রসলি র্টালত ঠিই তা অরভজ্ঞতা়ে ঠজলিলছ। 
  
ঠহেো সাুঁলজ রেলজ োস্তাে ঠেে লেলন্ট র্লে এলসলছ হাুঁটলত হাুঁটলত। হযাুঁ, সরতযই বসলন্তে 
রিজস্ব রূপ আলছ পযারেলসে। 
  
 বসে খারে ঠটরবে ঠেলখ। ওল়েটােটা ছ লট এে ওে োমী িালেে ঠপাোি ঠেলখ। ঠহেো 
ঠভােিা মারটচরিে অডচাে রেে। ঠস ঠেখলত োেে মাি লষে রবরর্ত্র রমরছে। ঠবািা ঠবািা 
ম লখে ট রেে, পাথে ঠসট িো র্েমা আে রবরর্ত্র ট রপ পো। বৃো আলমরেিাি ঠহেোে 
ভােই োেরছে। এিসলে খাবাে িথা বলেরছে উইিবেচ, রিন্তু ইলে িলে এর়েল়ে ঠেলছ 
ঠিিািাটাে িাম িলে। খালব এিা এিা ঠসও ভাে, ঐ ব ল়োলেে বযবসাে ির্ির্ারিে 
ঠর্ল়ে ঠতা ঠসটা ভাে। 
  
 অথর্ বসলন্তে পযারেলস রি এিা এিা স ন্দেী িােী ঠেলত পালে। 
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 বযাে ঠথলি রসোলেট ঠবে িেে। মাত্র ঠোুঁলট োরেল়েলছ, এমি সম়ে রক্লি িলে এিটা 
েব্দ হে, আলো জ্বলে উেলো হীলে বসালিা ঠসািাে োইটালে। রসোলেটটা রেখা়ে ড রবল়ে 
ম খ ত েলো ঠহেো। 
  
 এিঘন্টা আলে ঠথলিই ঠে ঠেিরভে অলপক্ষা িেরছে ঠহালটলেে বাইলে আে ওলি 
অি সেণ িলে এত েূে এলসলছ, এটা জািাে িথা ি়ে ঠহেোে। 
  
 ঠহেো ঠসই প রুষরটে বাোমী ঠর্ালখে রেলি তািালো, এি উত্তিিামিাে ঠঢউ এলস 
ঠহেোে মলধয আছল়ে প়েে। এই ঠতা এিজি মাি লষে মত মাি ষ। রিখ ুঁত সব রেি 
রেল়ে। স যট রিম েলঙে, িালোিীে টাই, হালত ঠসািা, প্লযারটিালমে ঠর্ি, ঠোমে িবরজ, 
হারসে িাুঁলি ম লিাে মত োুঁত। 
  
ে জিলি ে জলি ঠেখলত োেে। 
  
পযারেলসে বসন্ত। উপলভাে িেলত র্া়ে সিলেই প্রাণ রেল়ে, রিন্তু এে ঠর্ল়ে খাোপ আে 
রিছ  হলত পালে িা সেী িা থািলে। ঠেিরভে স লেো েো়ে বেে। 
  
ঠহেোে প্রশ্ন আপরি রিন্তু রিাঃসে িি রিশ্চ়েই। 
  
 আরমও আপিালি রি ওই প্রশ্নটা িেলত পারে? 
  
হাসে ঠহেো, পালেি এবোং আরম রিাঃসে। 
  
 োরুণ হল়েলছ। তাহলে ে জলিই আমো এখি আে রিাঃসে িই। 
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হাসে ঠহেো, বহুবাে অতীলত মলিে মত এই ধেলণে মাি লষে সোংস্পলেচ এলসলছ, পলে 
িেলত হল়েলছ অি তাপও। অথর্ ঠপলট আজ মে, বাইলে ঠোলেে, রমরি আলমজ, 
পযারেলসে মাতাে আবহাও়ো ঠবপলো়ো িলে ত েলো ঠহেোলি। 
  
পযারেলস প্রা়ে এি বছে আরসরি। মলি হলে পযারেস এিট ও বেো়েরি। 
  
িাুঁধ ঝাুঁিালো ঠেিরভে, রস্থে হল়ে রি সম়ে োুঁর়েল়ে থািলত পালে? বেলেলছ পযারেস, 
বেো়ে সব রিছ ই। ঠেখ ি এই ঠোিগুলোলি, ঠেিরভে হাত ত লে ঠেখাে ট রেেলেে 
ঠরালতে রেলি, আজিাে রি মলি হ়ে আমাে জালিি, ঠবমািাি হল়ে উেলছ আপিাে 
আমাে মত ঠোলিোই। এই সব ঠিাোংো ঠপাোি পো, র্ ে ব়ে ব়ে, রেটাে হালত–এোই 
সবচত্র ছর়েল়ে প়েলব পৃরথবীলত। রুরর্বাি আমালেে মত ঠোলিো, োো তিাৎ ব ঝলত 
পালে ভাে মলন্দে, তাোই রপছ  হলট োলে িমোঃ। তরুণ এই ঠে প্রজন্ম, এো েরে 
মূেয িা ব ঝলত পালে জীবলিে ভাে রেিগুলোে, ঠেমি ব ঝলত পারে আরম আপরি, তলব 
তাো রি ব ঝলত পালে পালে িা ঠসটাও এমি রি, রি ঠে হাোলে তাও জালি িা। 
  
 ঠেিরভলেে িথা়ে ঠতমি মলিালোে িা রেল়ে শুধ  ঠহেো তালি েক্ষয িলে োরেে। 
িথা বে ি, জালি বেলত। ঘ মপা়োরি়ো ভাব স লেো িণ্ঠস্বলে। 
  
এিটািা েে রমরিট িথা বোে পে হোৎ র্ প িলে ঠেে ঠেিরভে, আপিালি ব়ে 
রবেি িেোম। 
  
আলেৌ ি়ে। ভাে োেলছ আপিাে িথা শুিলত। 
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হাসে ঠেিরভে। প রুলষে মত প রুষ বলট, রর্ন্তা িেে ঠহেো। 
  
হ়েলতা িারুে সলে আপিাে ঠেখা িোে আলছ। েরে িা থালি, তাহলে োঞ্চ এিসলে 
ঠখলে ঠিমি হ়ে? িালছই এিটা খ ব ভাে ঠেে লেন্ট আলছ। 
  
ঠহেো ঠেখে ঠোিটা োরুণ ঠখলো়ো়ে, এলোলত র্াইলছ এত তা়োতার়ে। রিন্তু ভােও 
োেে। ওে ঠর্ল়ে িল়েি বছলেে ঠছাটই ঠোিটা হলব। ঠহেোলি ঠেখলছ ম গ্ধেৃরিলত। 
োও়োই োি। 
  
মন্দ হ়ে িা। তাে আলে পরের়্ে জািা উরর্ত আমালেে পেস্পলেে। আরম ঠহেো েেি 
তীক্ষ্ণ েৃরিলত িথাটা বলেই ঠহেো ওে ম লখে রেলি তািাে, ঠিালিা প্ররতরি়ো হ়ে 
রিিা তা ঠেখাে জলিয। ওে িাম ঠবরেে ভাে ঠক্ষলত্রই ঠোিা মাত্র ঠোলিো র্রিত হল়ে 
ওলে সম্ভ্রলম। অথর্ এে বযরতিম ঠেিরভে। 
  
রিলোিাে ঠেিরভে, ও়োটােলি হাতছারি রেল়ে ঠডলি রিলজে িরি আে ঠহেোে । 
মারটচরিে োম র্ রিল়ে রেল়ে বেে, অলপক্ষা িরুি এি রমরিট, োর়েটা রিল়ে আরস 
আমাে। 
  
 ওে র্লে োও়ো ঠর্হাোটা ঠহেো েক্ষয িেলত োেে। েম্বা, ঠেহ স েরেত, তাে রিাঃশ্বাস 
ঘি হে। প রুষ বন্ধ  অতীলত বাছলত রেল়ে ভ ে িলেলছ অলিিবাে ঠস। ঠে ঠছলেটালি 
বি েহলে ঠিলে পারেল়ে এলসরছে, ঠেখা ঠেে তাে িােণ, ও সমিামী। িাস ে ঠো-
আুঁেো প রুষটা রছে ডাইিী-ডািাে। তলব মলি হলে, এবাে ভ ে হলব িা। 
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 ঠেিরভে োস্তাে ওপে ঠথলি ঠহেোলি হাত ত লে ডািে। এিটা োঢ় িীে েলঙে 
োরুণ স ন্দে মালজাোরট োর়ে। ঠহেোলি েেজা খ লে সাহােয িেে বসলত। প্রা়ে মাঝ 
োস্তা়ে োর়ে োুঁর়েল়ে, র্ােরেি ঠথলি োর়েে হণচ বাজলত োেে। ভ্রূলক্ষপ িা িলে 
ঠেিরভে ঠহেোলি রিল়ে ধীলে স লস্থ এলোে। 
  
ঠেিরভলেে রতেচি মন্তবয পযারেলসে ঠোিগুলো ভদ্রতা জালি িা। 
  
 ঠহেো বেে, পযারেলস োর়ে র্াোলত আমাে আতঙ্ক হ়ে। 
  
স ন্দেী ঠমল়েলেে োর়ে র্াোলিা উরর্তই ি়ে, সব সম়ে এিজি সেী থািা েেিাে, 
ঠেিরভলেে িথাে উত্তাপ ঠহেোে হৃে়ে স্পেচ িেে। 
  
 রেলজ এরভরিউল়েে ঠেলষ সাুঁলজ ঠসইি িেীে বাুঁ তীলে রেল়ে োরিি পাে হল়ে োরুণ 
িা়েো়ে োর়ে পাে িেলো ঠেিরভে। ঠহেোে োর়েটা খ ব পছন্দ। 
  
মালজাোরট োর়ে, তাই িা? িখিও র্র়েরি এে আলে। 
  
পযাটােসলিে িত খের্ হলব এই োর়েে জিয, ঠস িথা ঠেিরভে রর্ন্তা িেলত োেলো। 
  
 োরুণ র্লে িাুঁিা োস্তা়ে, েহলে…। 
  
েরেে োস্তা়ে োর়ে োুঁ়ে িোলো িল়েি রমরিট পলে, এবাে সমসযা পারিচোংল়েে। এি 
জা়েো়ে অরত িলি র্ট িলে োর়ে ঢ রিল়ে রেল়ে িামে ে জলি। ঠহেোে হাত ধলে বেে 
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হাুঁটলত হলব এিট , তােপলে ভাে োেলব। রিশ্চ়েই খ ব রক্ষলে ঠপল়েলছ।– ভাে োেলব। 
িামজাো পযারেলসে ঠহালটলে ঠহেোে ঠঘাো অলভযস। এই েিম এিটা। ঠভাজিাে়ে 
আে ঠিাোংো, পেচা ঠিাোংো, েেজাে ঠপতলেে িাজ ম়েো ধো,হা়ে ভেবাি। োই ঠহাি 
েখি এলস পল়েরছ। েেজা ঠেলে ঠভতলে ঢ িলতই োরুণ রভ়ে ঠেখা ঠেে, ঠবরে ব়েলসে 
িোসী ঠোিগুলো খালে ঠোোলস। 
  
িাউন্টালেে পাে ঠথলি ঠেিরভেলি ঠেলখই জাোে মত এিটা ঠপটলমাটা ঠোি এে 
এরেল়ে, মুঁরসল়ে ঠেিরভে? ঠেখরছ ঠতা রেি? আলসি রি িরেি।হাসলত হাসলত বেে 
ঠেিরভে, এলিরছ এি রবরেি বন্ধ লি…মাোম েেি তােপে বেে, ঠহেোে রেলি রিলে, 
এ হে ক্লে, আলে ঠহডি ি রছে ট ে েয আেলজলন্টে। বহুরেলিে জািালোিা আমালেে। 
  
 ঠহেো এিট  হতর্রিত হল়ে হাত ঠমোলো ক্ললেে সলে। ক্লে এিট  রবলেষ খাবাে 
র্াই,– তলব ঠেি খ ব গুরুপাি িা হ়ে, রেও হােিাে ওপলে। ব লঝছ? 
  
 মুঁরসল়ে ঠেিরভে রিশ্চ়েই, আস ি এরেি রেল়ে, এিটা ঠছাট্ট রছমছাম ঘলে রিল়ে রেল়ে 
ওলেে বসালো, ঠটরবে সাজালিা র্ােজালিে জলিয। রিোো ঠবে এবোং সাজালিা রিখ ুঁত। 
  
এতটা আো িলে রি ঠহেো, ঠর্ুঁরর্ল়ে উেে প্রা়ে, রিন্তু ভােী র্মৎিাে এ জা়েোটা ঠতা। 
ভাবলতই পারে িা আরম পযারেলস এমি স ন্দে জা়েো আলছ। 
  
ক্লে আে ঠেিরভে হাসলো পেস্পলেে রেলি ঠর্ল়ে। আলছ এবোং রপ্র়ে জা়েো আমাে 
এটা।…বে ি রি খালবি এবাে? মাছ পছন্দ হ়ে? 
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 হযাুঁ। 
  
ক্লেলি বেে ঠেমরভে, তাহলে ে জলিে জলিয ঠবে ি ে লটা িলে আে ঠসাে িারডচিাে। 
মাসিাুঁলেৎ তাে আলে। 
  
 ক্লে র্লে ঠেে অডচাে রিল়ে। ঠহেোলি আশ্বাস রেে ঠেিরভে, হতাে হলত হলব িা 
আপিালি। এখািিাে ঠসাে িারডচিাে খাবােটা পযারেলসে রবখযাত। 
  
ঠেিরভে এে িাুঁলি ঠহেোলি রসোলেট বার়েল়ে রেে।লিসটা োরুণ স ন্দে ঠতা? 
  
হযাুঁ, এিজি অরে়োে িাউন্ট আমালি ঠপ্রলজন্ট িলেরছলেি এটা, তাে এিট  সামািয 
উপিাে িলেরছোম। রর্ন্তা িেে ঠেিরভে, ঠসই ঠমাটা মরহোে সলে বেরুলম িার্া ঠে 
িত েি তা ঠবাঝালিা িরেি। 
  
তীক্ষ্ণ েৃরিলত ঠহেো ঠেলখ রিে এিবাে ঠেিরভেলি, বযালেে রঝরেি ঠেি ওে বাোমী 
ঠর্ালখ। 
  
তা আপরি পযারেলস রি িেলছি? 
  
বযবসা আে আিন্দ উপলভাে িেলত, তােপে রিলজে বযাপালে উোসীিতা ঠেরখল়ে বেে, 
রি জিয এলসলছি আপরি? জামা িাপ়ে রিিলত? 
  
বযবসা িেলত আরমও এলসরছ। তলব িাপ়েও রিিলবা। 
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 পযারেলস বযবসা িেলত এলসলছি আপিাে মত স ন্দেী মরহো, এ আরম রবশ্বাস িেলত 
পারে িা সব বালজ িথা বেলছি। 
  
তােপে িপাে র্াপল়ে হোৎ বেে, হা়ে হা়ে আরম রি হাুঁো। মাোম েেি, তাই িা? 
রবখযাত মাোম েেি? 
  
গুল়োবেলিে ওপে বসালিা রঝি ি এে। ঝ ুঁলি পল়ে ক্লে বেে, এগুলো অতযন্তউৎিৃি 
ঠেণীে রঝি ি, এলেে আরম খাও়োই রিলজে হালত। 
  
 সরতযই ঠখলত র্মৎিাে। ঠেিরভে প্রেোংসা়ে মাথা িা়েে।ক্লে অিয খাবাে আিলত র্লে 
ঠেে। 
  
ঠেিরভে ঠহলস বেে, তাহলে ঠসই রিম্বেন্তীে মাোম েেি আপরিই। আপিাে িথা সব 
িােলজই থালি। খ ব েরবচত মলি িেরছ রিলজলি আে ে জলি আমো উলেরছ এিই 
ঠহালটলে, রি আশ্চেচ। 
  
 ঠেিরভলেে ম লখে রেলি তািাে ঠহেো, অতযন্ত ধিী িলে রেল়েলছ আমালি ভােয। তলব 
আমাে িালছ বড্ড িীেস োলে জীবি, এই আমাে পরজেলি। 
  
 তাে রেলি ঠেিরভে তারিল়ে সহাি ভূরত ঠেখাে। 
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হযাুঁ ব ঝলত পােরছ আরম, খবলেে িােলজে ঠোলিলেে, সজাে েৃরি স্বাধীিতা বেলত 
ঠেলে থািােই মত অথর্ োর়েে প্রর্ ে, মাথা ঠিল়ে এিটা রঝি ি খ েলত খ েলত বেে 
ঠেিরভে, হা অস রবলধ হ়ে িা ব ঝলত, আপিাে অবস্থা। 
  
মলি আগুি ধরেল়ে ঠেও়ো এই ঠোিটাে সম্বলন্ধ ঠহেো িমোঃ আেহী হল়ে উেলছ। 
হোৎ ে ম্ িলে প্রশ্ন িলে বসলো রি বযবসা আপিাে? 
  
এটা ঠসটা। প্লীজ খাবােটালি িি িেলবি িা বযবসাে মত িীেস িথা রেল়ে। আপিাে 
পেতলে পযারেস। পৃরথবীে উলত্তজিেহেগুলোে মলধয ত েিাহীি পযারেস।সলে সলে 
পযারেলসে ইরতহাস বেলত ঠেিরভে শুরু িেে আে ঠহেো মন্ত্রম লগ্ধে মত শুিলত 
োেে। িথা বোে িাুঁলি ঠসাে িারডচিাে র্লে এে। খাও়ো ঠেষ িলে িরিলত র্ ম ি 
ঠেও়ো পেচন্ত িথা বলে ঠেে এিটািা ঠেিরভে। 
  
এত আিন্দ পাইরি বহুরেি খাবাে ঠখল়ে, আে রেরখও রি এত রিছ  ঠহলস বেে ঠহেো। 
  
ঠেিরভে তারেলেযে ভেীলত বেে, হযাুঁ মন্দ রছে িা খাবাে। আে আরম িথা বরে, তলব 
মলিে মত সেী িা ঠপলে বরে িা। আো উেলত হলব এবাে? এি জা়েো়ে বযবসাে 
বযাপালে ঠেলত হলবই আমালি। র্ে ি ঠহালটলে ঠপৌঁলছ রেল়ে আরস আপিালি। 
  
 ওো ঠবরেল়ে প়েে টািা প়েসা র্ রিল়ে। োর়ে োটচ িোে আলেবেে, এে প িোবৃরত্ত 
আপরি পছন্দ িেলবি রিিা জারি িা। িম িথা বেলত ঠর্িা িেলবা আরম। এিটা 
ঠছাল ট্ট ঠেে লেন্ট আলছ িিলতি রুলত। ওখালি িাে োলত রডিাে ঠখলে ঠিমি হ়ে। 
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 এিট ও রিধা িেে িা ঠহেো। েহসযম়ে োেলছ ঠোিটালি, ভােও োেলছ, প্লাজা 
এরথিী ঠহালটলে ঠপৌঁলছ রেে ঠেিরভে। ঠহেোলি রেিট পেচন্ত এরেল়ে রেে। 
  
আরম রি ঠতামালি ঠহেো বলে ডািলত পারে?…ভােী রমরি িাম,বেে ঠেিরভে। 
  
রিস রিশ্চ়েই ডািলব।উত্তে রেে ঠহেো। 
  
 তাহলে ঐখালিই ঠেখা হলব িাে োলত আটটাে সম়ে। 
  
ঠহেো ঠেিরভলেে হাত মৃে  স্পেচ িলে উলে ঠেে রেিলট। 
  
ঠজা পযাটােসি এিটা ঠঘো জা়েো়ে বলস অবাি হল়ে ঠেখরছে ওলেে। 
  
 ঠহেো র্লে ঠেলতই ঠেিরভে এরেল়ে ঠেে পযাটােসলিে রেলি। 
  
 রমাঃ পযাটােসি রর্ন্তা িেলবি িা…আে িল়েিটা রেি, তােপে হাুঁ িো অবস্থালতই 
পযাটােসিলি ও ঠছল়ে রেল়ে র্লে ঠেে। এিটা খাম আে িােজ র্াইে রেলসপেি 
ঠডলস্ক। 
  
 রেখে িালডচ, ঠহেো, ঠতামাে অত েিী়ে রূপ আে সেোলিে জিয ধিযবাে। 
  
খালম িােজটা ভলে ঠহেোে িাম রেখে ওপলে, মাোমেেিলিবাল়োটাোে ঠোোপ 
পারেল়ে ঠেলবি, আমাে িালম রবেটা হলব, ঠেিরভে ঠমজালজে মাথা়ে িথাটা বলে 
ঠহালটে ঠছল়ে ব়ে ব়ে পা ঠিলে ঠবরেল়ে প়েে। ঠেিরভে ও আর্চাে ঠসরেি সলন্ধয 
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ঠবো়ে পযাটােসলিে সলে ঠেখা িেে জজচ রিি ঠহালটলেে ডাইরিোং হে-এ। 
পযাটােসলিে ঠমজাজটা খ ব ভাে, তলব এিট  মাতাে। 
  
আর্চাে ত রম রেি ঠোিলি ঠবলছলছ। ঠেিরভেলি েক্ষয িলে খাবালেে অডচাে ঠেবাে পে 
বেে, ত রম সরতযই োরুণ, ত লখা়ে। ভারবরি এত তা়োতার়ে ত রম এলোলত পােলব।ওই 
রর্র়ে়োরটে মাথা ত রম ঘ রেল়ে রেল়েছ। এখি ও েটলি ঠেলছ। 
  
 ভ্রূ ি ুঁর্লি ঠেিরভে বেে, রমাঃ পযাটােসি এটাই আমাে ঠপো। 
  
হযাুঁ, ত রম রেি োরুণ িালজে ঠোি। 
  
পযাটােসি খাবাে ঠখলত ঠখলত ব রঝল়ে রেে রি িেলত হলব ঠেিরভেলি। রিভালব ততরে 
হলব। হরেলড িযাম্প, েরক্ষণ ফ্রালন্স িত িি িলে এি ট িলো জা়েো ঠজাো়ে িেলত 
ঠপলেলছ িালজ হাত ঠেও়ো োলব রবে োখ ডোে ঠপলেই। শুধ  এখি ঠিোমরত 
ঠেিরভলেে। টািাটা ঠহেোে িাছ ঠথলি ঠবে িেলত পােলেই ঠিল্লা িলত। ছাপালিা 
হল়ে ঠেলছিো ইতযারে।বযাপােটা োরুণ ঝিমলি। ঠেিরভে ঠেি ওগুলো পল়ে ঠি়ে 
রেিমলতা। 
  
মাথা িা়েলো ঠেিরভে। পযাটােসি, বলে র্েে ওলি েরে এিবাে বুঁ়েরেলত োুঁথলত 
পালো, তলব অিয জা়েোও ঠখাুঁজা োলব। িরসচিাে এিটা স ন্দে জা়েোে ওপে িজে 
আলছ আমাে। বলেও োখলত পালো ওলি।  
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 এতেূে ঠোিাে পে আর্চালেে মলি হে পযাটােসি ব়ে বা়োবার়ে িেলছ, এিট  বাস্তব 
জেলত ওলি িারমল়ে আিা উরর্ত, রমাঃ পযাটােসি। আমাে উরর্ত ঠে আপিালি জারিল়ে 
ঠেও়ো, ঠহেো এি িরেি োই। টািা ঢােলেও ওই বযাপালে রিন্তু ঘ মন্ত পাটচিাে হল়ে 
থািলবিা, মাথা েোলবই। িলরােও হ়েলতা র্াইলব খারিিটা। 
  
 ঠর্ুঁরর্ল়ে উেলো পযাটােসি, আমাে বযবসা়ে এিটা বালজ ঠমল়ে মাি ষলি মাথা েোলত 
ঠেলবা িা। ত রম ওলি বলে ঠেলব ঠেিরভে, ও তাে টািাে েতিো ২৫ ভাে পালব, 
িলরাে িা। 
  
 ঠেিরভে আর্চােলি র্মলি রেল়ে রমরি িলে বেে, ঠিালিা সমসযা এলত হলব বলে মলি 
হ়ে িা। পূণচ রবশ্বাস আমাে ওলি আরম োরজ িোলত পােলবা আপিাে েলতচই। 
  
পযাটােসি খ রেলত ডেমে হল়ে ওে রপে র্াপল়ে রেে, িথা হে এই ঠতা। পল়ে িাও 
এগুলো সব, তােপে এলোলব রিভালব রেি িলে িাও। টািা ওে িাছ ঠথলি ঠবে 
িেলত সম়ে িত োেলব বলে মলি হ়ে? 
  
 িাুঁধ ঝাুঁিালো ঠেিরভে, খাবাে এে িত ি, ঠেিরভে ঠখলত ঠখলত বেে, তা়োহুল়ো িো 
  
এ বযাপালে ব রেমালিে িাজ হলব িা রমাঃ পযাটােসি। তলব রেি েলেি োেলব বলে মলি 
হ়ে।…এিবাে রবছািা়ে ওলি ত েলত হলব। 
  
 বাাঃ র্মৎিাে। তলব এিট  ঠটলি র্েলে খেলর্ে রেিটা ভাে হ়ে। 
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খাবালেে ওপে ঠেিরভে ছ রে র্াোলত র্াোলত বেে, রবে োখ ডোলেে রপছলি ছ টলত 
হলে এসব ঠছাটখাট খেলর্ রবর্রেত হলে র্লে িা। মাোম েেলিে ধােণা হল়েলছ আরম 
ব়ে ঠোি। বজা়ে োখলত হলব ঠসই োুঁটটা। 
  
রিশ্চ়েই, তলব ঠখ়োে ঠেলখা, আরম ঠতা আে টািাে োছ িই। 
  
ঠিই বা হলত পালে আজিােিাে রেলি টািাে োছ? ঠগ্লিরভে িথাগুলো বলে সমূ্পণচ 
অিয িথা়ে র্লে ঠেে। োলতে পযারেস আে তাে েেেস। 
  
খাও়ো ঠেষ হলে এিটা িােলজ িামিো এি ঠবেযাবার়েে রেিািা রেলখ পযাটােসলিে 
হালত রেে, েলল্পে মলধয এেিাম িেলত, পযাটােসি োবাে জলিয উৎস ি হল়ে উলেলছ 
রেি আলছ, ওখালি রেল়ে ক্ললেে ঠখাুঁজ িেলবি। 
  
পযাটােসি র্লে ঠেলতই ঠেিরভে ওল়েটােলি ঠডলি আেও এিট  ব্রযারন্ড রেলত বেে। 
  
 বালজ ঠিাোংো টাইলপে ঠোি, িটাক্ষ িেে ঠেিরভে পযাটােসি সম্বলন্ধ। 
  
 তা রেি, রিন্তু রুরজলোজোলেে এিমাত্র আমাে ভেসাস্থে বতচমালি, উত্তে রেে আর্চাে। 
  
 ঠহেো এই হাসযিে বযাপালে মত ঠেলব ব রঝ, এলিবালেই ত রম রবশ্বাস িলো িা? 
  
মাথা ঠিল়ে ঠেিরভলেে প্রলশ্নে উত্তলে সা়ে রেে আর্চাে, রবশ্বাস িরে িা আলেৌ, রিন্তু 
পযাটােসি েতরেি মলি িেলব ঠহেো, টািা রেলত পালে আমাে োভ ততরেিই। 
এিলো ডোে পাব সিালহ আে ত রম ওে প়েসা়ে ঠমৌজ িলে ঠব়োলত পােলব। 
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আে েখি ঠহেো িা বেলব তখি? 
  
 এিট  িুঁধ ঝাুঁরিল়ে আর্চাে বেে, ত রম তখি ছ টলব অিয ঠিাি ধিী রবধবাে ঠপছলি 
আে খ ুঁলজ ঠব়োলবা আরম উেযমী িত ি ঠিালিা বযবসা়েীলি। 
  
ঠেিরভে িরিলত রর্রি ঠিলে বেে, ত রম আলেৌ এ বযাপােটা়ে রসরে়োস িও, তাই িা। 
  
ওে রেলি আর্চাে তািাে, সতযলি ঠমলি ঠিও়োই রি ভাে ি়ে। 
  
 এটা ঠতা পোরজলতে মলিাভাব। খ ুঁরটল়ে ঠেখা োি বযাপােটা। পৃরথবীে ঠসো এিজি 
ধিী মরহোলি িল়েি ঘণ্টাে মলধয আরম জ়ে িলে ঠিলেরছ। োরুণভালব র্াইলছ ও 
আমালি েেযাসেী িেলত। ঠপ্ররমলিে আসলি এিবাে বসলত পােলে আে খ ব 
ব রেমালিে মত এলোলে ওে ঠিারট ঠিারট টািাে িাোে ঠপল়ে োলবা আরম। স্বীিাে 
িেরছ এইসব িন্দী আুঁটা ঠে ষ়েেন্ত্র িো আমাে োইলিে িাজ ি়ে। ঠতামাে িাজ 
বলেই ওটা আমাে ধােণা। শুধলে ঠেলব ভ ে বেলে, ঠিমি? এবোং তােপলে আে বোে 
রিছ  ঠিই। 
  
বলে োও, ঠথলমা িা, অলিি রিছ  মলি হলে বেলত র্াও ত রম, মলি মলি আর্চাে 
সাবধাি হল়ে উেলো। 
  
আরম বরে রি আমো পযাটােসিলি বাে রেই, এিসলে ত রম আে আরম পাটচিাে 
হই।লহেোে িাছ ঠথলি ো টািা পাও়ো োলব ভাে িলে ঠিলবা ে জলি। 
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আর্চাে অলিিক্ষণ রর্ন্তা িলে মাথা িা়েেে, রিস খ ব ভাে হলব িা রজরিষটা। 
পযাটােসলিে টািা প়েসাে সাহােয িা ঠপলে আমো এলোলত পােবিা এি পাও। 
মালজাোরট োর়ে র়্ো ঠতামাে পলক্ষও হলবিা বা থািা হলবিা প্লাজা এরথিীলত। আে 
অথচিলিে ঠেষ থািলবিা আমাে। মািরছ ঠে পযাটােসিলি বাে রেলে ভােই হলতা 
আমালেে পলক্ষ, রিন্তু টািাে রি হলব? আে এিটা িথা ঠহেোে, ত রম ঠতা শুধ  এিটা 
রেিই ঠেলখছ আে ভাে রেি ঠসটা। আরম ওলি রর্রি। অিযরেলি আলছ ওে ধূতচতা, 
িলোেতা, আে টািা প়েসা ও োরুণ ঠবালঝ। ওে সম্বলন্ধ বলে োরখ িল়েিটা িথা। 
এিজি িামিো অযাটরিচ রছলেি ঠহেোে বাবা এবোং আইি অথচিীরতলতও ওে রিলজে 
ভাে রডেী আলছ। ও মউসািালত ওে বাবাে িালমচ িাজ িলেলছ, আরমও এিজি 
পাটচিাে রছোম ওখালি, তাই আরম জারি ওে ক্ষমতা িতটা। ওলি হােিা ভালব িখিও 
রিও িা। ও ম হূলতচে মলধয জারে়োরতে বযাপাে ধলে ঠিেলত পালে। খ ব ভাে ব রেও। 
তলব ে বচেতাও আলছ ওে। আে ঠসটা হে ঠসক্স। ওে িালছ প্রাধািয পালব িা ওে 
ঠেহেত ঠপ্রলমে বযাপােটা, টািা প়েসাে িথা েরে তালত জর়েল়ে থালি? 
  
ঠেখা োি রি হ়ে ঠেষ পেচন্ত,বেলো ঠেিরভে। তলব ধিযবাে এ খবেগুলোে জলিয। 
রিন্তু এখিও আমাে মলি হলে পযাটােসিলি বাে ঠেও়ো ঠেত। বেরছ িা এখ রি, ি়ে 
আলে বধ িরে ঠহেোলি তােপে। এটা রিন্তু জযাি এখি রিভচে িেলছ ঠতামাে উপে। 
ব রে খাুঁরটল়ে ত রম েরে এিটা পথ ঠবে িেলত পাে তলব ওে িাছ ঠথলি িল়েি োখ 
হাতালত পােলবা। আরম এট ি  আশ্বাস রেরে ঠহেোলি আরম সামোলত পােলবা, তলব, 
ঠতামা়ে ছিলত হলব প্লযািটা। 
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আর্চাে ঠর্াখ আধলবাজা িলে রর্ন্তা িেলত োেলো, ও ঠহলে ঠেলছ ঠেষ ে়োইল়ে 
ঠহেোে িালছ। হ়েলতা এবাে স লোে আসলছ প্ররতলোধ ঠিবাে, রিন্তু রি ভালব? রর্ন্তা 
িলে ঠেরখ,আর্চাে বেলো। 
  
 আমাে িথাও তাই। সম়ে আলছ হালত েে রেি। ততরেি টািা ঠপল়ে োলবা এই বালজ 
ঠোিটাে িাছ ঠথলি। ঠবাঝাব ওলি, উৎসাহ ঠেব এই বলে খ ব এলোরে আমো। 
তােপে ঠিলে পাোলবা। অতএব রর্ন্তা িলো িা। 
  
 রিস ঠতামালি রিন্তু আরম আবাে সাবধাি িলে রেরে, হােিা ভালব রিও িা ঠহেোলি। 
ও োরুণ ধূতচ। 
  
 ঠেিরভে হাসে স লেো েো়ে, েরে ত রম ঠেখলত রিভালব ও আমালি আজ ে প লে 
ঠেখরছে তাহলে ভাবলত িা এত। ট িট ি িেলছ ঠপলি, প়েলব হাত পাতলেই। 
  
 ঠসই ঠছাট্ট ঘলে ঠহালটলেে মলধয রিলে প্রা়ে ে  ঘণ্টা ো এরেল়ে রর্ন্তা িলেও আর্চাে 
ঠিালিা পথ পােে িা ঠবে িেলত। 
  
ঠেষ পেচন্ত োত এোলোটাে খবে ঠোিাে জলিয ক্লারন্তলত হতাো়ে ঠেরডওটা র্ারেল়ে 
রেে। ঠসরেলিে সবলর্ল়ে ব়ে খবে হে পযারেলসে ওোে এ়োেলপালটচ, পাুঁর্জিলি বন্দী 
িলে োখা হল়েলছ ম রিপণ রহলসলব এি ঠিারট ফ্রা িা রেলে ছা়ো হলব িা ওলেে। 
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ঠেরডও বন্ধ িলে রবেি হল়ে জামািাপ়ে ঠছল়ে ঠোবাে বলন্দাবস্ত িেলত িেলত হোৎ 
বন্ধ ঠেরডওে রেলি তারিল়ে। তাে মাথা়ে এিটা রর্ন্তা এে এটা িারি এিটা ব়ে 
ঠিালিা বযাপালেে 
  
 ঠছাট্ট ঠেে লেন্ট িলন্তি ব্ল্  পযালেে িালছ এিটা েরেলত, িাম রেলেই েয ঠলালে। মাোম 
ঠতালেি ঠহালটলেে মােরিি, ঠহেো আে ঠগ্লিরভেলি সােে অভযথচিা জািালেি। 
  
 েে িলে ঠহেোলি বরসল়ে ঠেিরভে বেে, আরম আলেই অডচাে রেল়ে ঠেলখরছ, রর্লিি 
অরেভাে ফ্রালন্সে রবখযাত খাবাে ঠতামালি খাও়োলবা। ঠখলত োরুণ আে এ োন্নাটা 
মাোম ঠতালেি খ ব িি িলে রেলখলছি। এিটা অিয রিছ  পািী়ে ততক্ষলণ খাও়ো োি। 
  
 ঠহেো এিটা োরুণ স ন্দে ঠপাোি পলেরছে। হাসলো শুধ , পযারেস সম্বলন্ধ প্রা়ে সব 
রিছ ই জালিা ত রম রিস। ভাে োেলছ োরুণ জা়েোটা, ব়ে ব়ে ঠহালটে ঠেখলে 
আজিাে আমাে ো রে রে িলে। 
  
এ িথা ম লখ বেলেও ঠহেো মলি মলি ভাবরছে, খ ব েহসযম়ে ঠোিটা। মলি হ়ে 
র্মৎিাে হলব েেযাসেী রহলসলবও, ত েিাহীি স্বামী রহলসলবও। 
  
আরম ঘ েলত ভােবারস। ঠতামালি রিল়ে আমাে ইলে রভল়েিা, প্রাে মলস্কাে ঠেে লেলন্ট 
ঠেে লেলন্ট ঘ রে। ও সব িথা থাি। ঠোলিা রর্লিি অরেভালেে িথা। সবাে ঠসো 
ফ্রালন্সে েন্ধি রেল্পী হলেি অরেভাে। োন্না িোও খ ব িরেি, এলত িািা রজরিস েেিাে, 
রডলমে ি স ম ে লটা, প রু সে, মাখি, মে বারি়োি, টযাোেি, সযাোড, আেও অলিি 
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রিছ । এই িােলণ ঠখলত এত ভাে হ়ে ঠে মাোংসটা সব ঠেলষ র্ রবল়ে ঠেও়ো হ়ে রর্োং়েী 
মালছে সলে। 
  
মলি হ়ে এটা পৃরথবীে বযাপাে ি়ে, বেে ঠহেো। 
  
 অসাধােণ, উপে ি খােয অসাধােণ স ন্দেী মরহোে। 
  
স্তাবিতা়ে ঠহেোে মাথা ঘ লে ঠেে। প্রাথরমি হােিা মে খাবাে সম়ে ঠহেো বেে, 
রিস, এিটা িথা বেে, রি িলো ত রম মালি রি িলে র্লে ঠতামাে? 
  
 আর্চাে সিালেই ঠগ্লিরভেলি ঠডলি পারেল়েরছে। বলেরছে খ ব সূক্ষ্মভালব এিটা বযাপাে 
এলসলছ ওে মাথা়ে, তলব ভাবলত হলব আেও এবোং রি িলে ঠখোলত হলব ঠহেোলি 
তাে রবস্তারেত বণচিা তালি রেল়েলছ। মাথা ঠিল়ে প্ররতরট িথা়ে সা়ে রেল়েরছে ঠেিরভে। 
  
ঠহেোলি রিল়ে আজ োলত ঠঘাোলিো িলে ঠপৌঁলছ রেও ঠহালটলে। রিন্তু ওে সলে 
রিছ লতই শুল়ো িা। আরম রর্রি ঠহেোলি, েত ওলি টারঙল়ে োখলব তত সাহসী হলব 
ওলি ঠখোলিা। ঠহালটে ঠথলি পেরেি সিালে ঠিলট প়েলব ে রেলিে জলিয। রর্রে রেলখ 
রমরি িলে জারিল়ে ঠেলব বাইলে োে বযবসাে িালজ। ঠবে ঠতলত উেলত োও ওলি, 
এবোং তাতলবই ও ঠহেোলি রিল়ে ে রেি পলে রিলে ো খ রে তাই িেলব। ঠেখলব তখি 
ওলি রিল়ে ঠিাি অস রবলধ আে হলে িা। 
  
 ঠেিরভলেে উপলেেটা মিাঃপ ত হল়েরছে। িাুঁধ ঝাুঁরিল়ে ঠহেোে প্রলশ্নে উত্তলে বেে, 
সামািয রিছ  বযরিেত আ়ে ঠেিরভে োে ঠথলি আমাে আলছ। তালতই খের্ র্লে ো়ে 
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আমাে। আরম এখি বযবসা পত্তলেে বযাপালে টািা ঠজাো়ে িোে িাজ িেরছ এিজি 
ধিী আলমরেিাি ভদ্রলোলিে হল়ে। িথা বেলত হ়ে আলজবালজ ঠোলিলেে সলে। 
তালেে ঠখাসালমাে িেলত হ়ে টািা ঠেবাে জলিয।…রেি ঠিলট ো়ে এই িলেই। বো 
ো়ে িা, িাজটা ঠতা ঠেলেও ঠেলত পালে। তাহলে টািা হ়ে ঠবে রিছ । 
  
জািলত র্াইে ঠহেো, স্কীমটা রি ঠতামালেে? 
  
 ত রম ইন্টালেলেড হলত পালো এমি রিছ  ি়ে। আর্চালেে িথামলতা ঠেিরভে অরভি়ে 
িেলো, বাে োও, হালতে িালছ এত স ন্দেী সরেিী থািলে খাোপ োলে বযবসা 
বারণলজে িথা রর্ন্তা িেলত। 
  
খাবাে এে রেি ঠসই সম়ে। সরতযই এত ভাে খাবাে িখিও ঠহেো ঠখল়েলছ বলে মলি 
হ়েিা। 
  
খাবাে সম়ে ঠহেো ঠেিরভেলি িথা বেলত বাধা রেে িা। অিয িথা ঠস ভাবরছে। 
ঠেিরভে ঠেি সম্পরত্ত ঠবর্ালিিাে িথা বেরছে। অলঢে টািা আলছ ঠহেোে। 
ঠেিরভেলি এই স্কীলমে বযাপালে বার়েল়ে বেলে ওলি হালতে ম লোে মলধয ঠপলত 
পােলব। 
  
পযারেলস ঠিোে সম়ে মালজাোরটলত ঠর্লপ ঠহেো বেে, সম্পরত্ত সোংিান্ত বযবসাে এই 
বযাপােটা রেি রি? রিস হ়েত আরম আেহী হলত পারে। 
  
মলি মলি হাসলো ঠেিরভে। সরতযই এই মরহোরটলি রর্লিলছ হাল়ে হাল়ে। 
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 রিশ্চ়েই িা। ঠতামাে েেি ইলেিেরিি রিল়ে ত রম বযস্ত থালিা ভীষণ। িা…ঠতামাে 
জলিয এসব বযবসা ি়ে। 
  
 ত রম ঠসটা জািলে রি িলে? ভাে োেলতও ঠতা পালে আমাে, ঠহেো এিট  ঠিুঁলঝ 
উেলো। 
  
বস এে সলে আরম িথা িা বলে আলোর্িা িেলত পারে িা ঠতামাে সলে। ে াঃরখত 
ঠহেো, রিন্তু আমাে পলক্ষ অিয রিছ  িো র্েলব িা, তলব ঠতামালি আরম বেরছ এ 
রবষল়ে ঠিালিা আেহ ঠতামাে থািলব িা। 
  
ঠহেো ভ্রূ ি ুঁর্লি বেে, রেি আলছ। 
  
তােপে িলন্তে ব্ল্  জেলেে প্রার্ীি ইরতহাস বেলত শুরু িেলেি ঠেিরভে। ভাে 
োেরছে িা ঠহেোে। তাে মাথা়ে ঘ েপাি খারেে ঐ সম্পরত্ত। ঠিিালবর্াে িথাটা, আে 
ভাে োেরছে িা অিয রিছ ই। আর্চাে বলে ঠেলখরছে এেিমই হলব। েরে ভাে হ়ে এই 
স্কীমটা তলব হাতালিা ঠেলত পালে রিছ  টািা। ঠহেো ভাবলো আে বা়েরত স রবলধ হে 
তালত ও িালছ পালব তাে প্রালণে রিসলি। 
  
প্লাজা এরথিী ঠহালটলে রিলে এে। ঠহেো, খ বই ে াঃলখে িথা, বযবসা সোংিান্ত বযাপালে 
আমাে বলসে সলে ঠেখা িোে িথা।…ভােই িাটলো সলন্ধযটা, রবলেষ িলে মধ ে 
সলেে জিয ধিযবাে। 
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পযাটােসি এিটা ঠিরবলি বলস সব েক্ষয িেরছে। 
  
এবোং ধিযবাে ঠতামালিও রিস। ভাে ঠেলেলছ োরুণ, রবলেষ িলে ওই খাবােটা। 
  
 ওলি রেফ্ট পেচন্ত ঠেিরভে ঠপৌঁলছ রেে। আেোভালব হালত র্ ম  ঠখল়ে তািালো ঠহেোে 
রেলি েভীে ভালব। 
  
 োত এোলোটা। মািরসি স খ রিল়ে বহুরেি পলে ঠহেো ঘ রমল়ে প়েে আোলম। 
আমালি ঠোিটা ভালোলবলসলছ। রবলেষ িলে রেলটে িালছ তািালিাে পে ঠহেো ব লঝ 
রিল়েলছ তাে ঠপ্রলম পল়ে ঠেলছ ঠেিরভে। অমি েভীেভালব ঠিালিা প রুষ তািালত পালে 
িা িােীে রেলি। হা়ে েরে জািলতা ঠহেো ঠে ঠপোোে ঠপ্ররমি ঠেিরভে। 
  
 আুঁতলি উেলো ঠহেো রবছািা়ে শুল়ে। আবাে িলব ঠেখা হলব ঠেিরভলেে সলে তাে? 
ঠিাি িথা ঠতা হ়েরি? ওে সে রবিা পযারেলস রেি িাটালিা ম েরিে। ঠেরভেহীি 
পযারেস তাে িালছ ঠোি। রিলজে মলিই এিট  পলেই বেে, ঠহেো উলত্তরজত হল়ো িা, 
ঠতামালি ও ভালোলবলস ঠিলেলছ, ঠিাথা়ে োলব। রিলজে ঠথলিই িােলিই ঠটরেলিাি 
িেলব। 
  
অথর্ ঘ ম আসলছ িা ে রশ্চন্তা়ে। ঘ লমে ওষ ধ ঠেষ পেচন্ত ঠখলতই হে। 
  
 পেরেি সিাে েেটা়ে ঘ ম ভাঙলো। িরি রিল়ে বলসলছ এমি সম়ে ঠটরেলিাি এে। 
ঠটরেলিাি ধেলো োরিল়ে রেল়ে, রেলসপেি িাউন্টাে ঠথলি বেরছ আমো, এিরট রর্রে 
আলছ আপিাে মাোম, ঠসটা রি পারেল়ে ঠেব? 
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ঠহেো হতাে হল়ে বেে পারেল়ে রেি। 
  
এিটা বাচ্চা র্ািে এে িল়েি রমরিট পলে এিলোছ ঠোোপ আে রর্রে রিল়ে। 
  
র্লে ঠেলত হলে িীেস বযবসাে খারতলে। েত সন্ধযা়ে ঠতামালি খ ব িালছ ঠপল়ে ভাে 
ঠেলেরছে। ে রেি পলে আো িরে ঠেখা হলব আবাে–রিস। 
  
ঠহেো খবেটা ঠপল়ে হতাে হল়ে ঠেে। তলব ঐ ট ি ই আোে আলো, আবাে ও ঠেখা 
িেলত র্াইলছ আমাে সলে। 
  
ঠহেো জািাোে ধালে রেল়ে োুঁ়োলো। পযারেস ঝেমে িেলছ বসলন্তে ঠসািােী 
আলোলত। রিন্তু তাে িালছ এই ে রেি পযারেস অন্ধিাে হল়ে থািলব। 
  
ঠহেো িেি েন্ত্রণা ঠভাে িেে ে লটা রেি, ঠেমিরট আর্চাে ঠর্ল়েরছে। ঠোমাি আে 
উইিবেচ ওলি ভাসচাইল়েে িালছ এিটা জা়েো ঠেখাবাে জলিয রিল়ে ঠেলত র্াইলেি, 
জা়েোটা ভাে হলব রিিা িত ি িােখািাে জিয। ঠেে বাধয হল়েই, হালত তত আে 
ঠিাি িাজ ঠিই। আলোর্িাও হে োষ্ট্রমন্ত্রীে সলে। তলব ঠহেো ঠিাি রিছ লতই উৎসাহ 
পারেে িা। ঠেিরভলেে িথা তাে মলি প়েরছে। মন্ত্রী রডিালেে ঠিমন্তন্ন িেলেি, 
বযাপােটা পািাপারি িোে জলিয। অেতযা ঠহেোলি ঠেলতই হে। 
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 ঠোমাি আে উইিবেচ পলেে রেি িথা বেলেি ফ্রালন্সে প্রধািমন্ত্রীে সলে। ঠহালটলেে 
ঘলে ঠহেো শুল়ে ভাবলত োেলো, ঠেিরভেও অরবোম তাে িথা রর্ন্তা িলে র্লেলছ 
রিিা। ঠসই রপলেে আে়ে রিল়ে আবাে োলত ঘ ম। 
  
পযারেস ঠথলি ঠবে রিছ  েূলে ঠেিরভে ঠহাস্ত েয েযাত লত ঘ লে ঠব়োলো। ঠখলো ঠপট 
ভলে আে ঘ মলো, পযাটােসলিে টািাে োে িলে। ঠহেোে িথা তাে মলিই এে িা! 
  
সিাে এোলোটা, আন্দাজ ে রেি পলে প্লাজা এরথিী ঠহালটলে রিলে এে। ঠটরেলিালি 
িথা হে আর্চালেে সলে। 
  
 এবাে োও আে, জ়ে িলে ঠিেে ওলি। আমাে িথা হল়েলছ পযাটােসলিে সলে। ও 
খ ব বযস্ত হল়ে উলেলছ।তােপে রি রি িেলত হলব আর্চাে ঠেিরভেলি তাে এি েম্বা 
রিরেরস্ত রেে। 
  
 ঠেিরভে ঐ ভালবই এলোলব ঠস জািালো। তলব এিটা িথা, টািা ি রেল়ে আসলছ। 
আর্চাে এ বযাপালে সোসরে পযাটােসলিে সলে িথা বেলত বেলো। 
  
ঠসইমত পযাটােসলিে ঘলে রেল়ে ঠেখে িরসচিাে এিটা মযাপ রিল়ে োরপলোে সলে 
ে জলি। খ ব বযস্ত। পযাটােসি ঠেিরভলি ঠেলখই েলজচ উেলো, রি হলে রি? ঠিাথা়ে 
ড ব ঠমলেরছলে ে রেি? 
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 এিটা ঠর়্োে ঠটলি ঠেিরভে ঠহলস বসলো। এিট  ভালোমত ঠহেোলি ঠতলত ওোে 
সম়ে রেরেোম। এই রিল়ে জযালিে সলে আমাে িথা হল়েলছ। র্েলম উেলব আজ 
োলতই। 
  
তা আজ োলত রি হলব? 
  
রিছ লতই ঠেি সন্তুি হলব িা পযাটােসি। 
  
 ওলি ব্ল্ -স্কাই-এে িথা বলে আরম ওে সলে রবছািা়ে রেল়ে ঠোব। 
  
এিট  রর্ন্তা িলে রিল়ে পযাটােসি বেলো, মলি হলে, তােপে িাজ হলব? 
  
ভরবতবয সবটাই। মলি হ়ে আমাে এই বযাপােটা রিল়ে ও রর্ন্তা িেলব, তলব রি হলব তা 
বো ো়ে িা। হলত পালে ঠটাপ সলে সলে রেেলব, েরে িা হ়ে হাে ছা়েলবা িা আরম। 
আরম িথা রেরে রমাঃ পযাটােসি, টািাটা েে রেলিে মলধয আপরি ঠপল়ে োলবি। 
  
 পযাটােসি রসোলে-রবোট টাি রেল়ে বেলো, রেি আলছ, ঠতামাে প ত ে ত রম ঠে ভালব 
খ রে ঠখেলব। 
  
 তা ঠতা ঠখেলবাই, তলব রিছ টািাে ঠেেেিাে এখি। পাুঁর্ হাজাে আপিাে ঠেও়ো 
ঠেষ। অদ্ভ তাঃ আেও পাুঁর্ হাজাে র্াই। 
  
 পযাটােসি ঠেি ভস্ম িলে ঠেলব ওলি, এিটা প়েসাও আে ঠেলবা িা। রিলজ খের্ িে 
ত রম। িরমেি পালব িাজ হলে। রিন্তু এখি ঠেব িা আে। ঠবে েম্ভীে হল়ে ঠেিরভে 
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বেলো, ে ভচােযবেতাঃ আমাে এিটািািাির়েও ঠিই। আমাে ধােণা রছে ঠসটা আপরি 
জালিি। হ়ে আেও পাুঁর্ হাজাে রেি, ি়ে বন্ধ িরুি িাজ।…ঠসাজা িথা। 
  
োলে োে হল়ে উেলো পযাটােসলিে ম খ, ঠে টািা রেল়েরছোম, খের্ িলেছ রিলস? 
রহলসব োও। 
  
 োুঁর়েল়ে প়েে ঠেিরভে, তা ঠেলবা, রমাঃ পযাটােসি তলব রিিা, বযাপােটা রবে োখ 
ডোলেে আে রিরঞ্চৎ রবসেৃে আপিাে মলিাভাবটা। রেি আলছ এখালিই রি সব 
বযাপােটাে েবরিিা প়েলব? অিয িাজ আলছ আমাে। আমাে ভাে োলে িা েোেরে 
িেলত। 
  
 এিট  রিধা িেলতই পযাটােসি োরপলো সা়ে রেে মাথা ঠিল়ে। রতি হাজাে ফ্রাুঁ 
মারিবযাে খ লে ঠবে িলে ঠটরবলে োখলো, বযাস এে ঠবরে পালব িা। 
  
 রমাঃ পযাটােসি, রেি আলছ বযাপােটা এখলিই ইরত ঠহাি। ঠেখ ি অিয িাউলি আরম 
েখি পাুঁর্ হাজাে বরে তখি পাুঁর্ হাজােই রিই। তােপে োরপলোে রেলি রিলে বেলো, 
র্লে োরে আজ সলন্ধযলবোলতই। এিটা প েলিা ে েচ রিিলত র্া়ে এি ধিী রবধবা। খারে 
ঠবর্ােী ঠহেোে জিযই ো ে াঃখ। েধ মাত্র ে  হাজাে ফ্রা-এে জিয এমি এিটা ভাে 
ঠপ্ররমিলি হাোলে। আরম রিন্তু বরে সব সমল়েই এিজি মরহোে ক্ষরত মালি অিয 
মরহোে োভ।এলোলত এলোলত েেজাে রেলি গুডবাই জািালো পযাটােসিলি। 
  
এই োুঁ়োও। 
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োুঁ়োে ঠেিরভে, তািালো ভ্রু ি ুঁর্লি। 
  
 ঠতামাে পাুঁর্ হাজাে, এই িাও। রিন্তু আমাে িাজ র্াই-ই। 
  
আলো ে হাজাে োখে পযাটােসি ঠটরবলেে ওপে। এরেল়ে এলস ঠগ্লিরভে পলিলট 
টািাগুলো ভেলত ভেলত বেলো, আমাে ধােণা রমাঃ পযাটােসি ঠস প্ররতশ্রুরত আরম 
আলেই রেল়েরছ। আে এিটা িথা,িখলিা আমালি ভ়ে ঠেখালবি িা বা ধমিালবি িা। 
আমাে েীরত িাজ িলে োও়োই, ঠেিরভে ঘে ঠথলি এই িথাে ঠেলষই ঠবরেল়ে ঠেে। 
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৩. 
  
ঠব়োো সিাে সাতটাে এিট  পলে ঠে-ঠত িলে ঠব্রিিাে এলিরছে ঠহেোে জিয। ম খ 
আুঁটা খাম, ঠেে এিপালে। ঠহেো সবরিছ  ঠিলে খ েলো খামটা। ঠেখা আলছ? অিয 
ঠিালিা খবে ঠতামাে িাছ ঠথলি িা ঠপলে ঠতামাে ঘলে আরম রি োত সাল়ে আটটা়ে 
োলবা? মি ঠিমি িেলছ ঠতামাে সে এবোং ঠতামাে ঠসৌন্দেচ ে লটাে জিযই। রিস। 
  
সমে সত্তা ঠেি ঠহেোে আিলন্দ ঠিলর্ উেলো। িরি ঠখলত ঠখলত ঠস ঠসই আিন্দ 
সােলে ড ব রেে। আজ োলত, এতরেি পলে। 
  
তলব প লো বযাপােটা এবালে োখলত হলব রিলজে ম লোে মলধয। ঐসব োস্তাে ধালেে 
ঠছাটখালটা ঠহালটলে র্েলব িা োও়ো। এই ঘলে বলস ওো ে জলি খালব, তােপে…। 
  
প্রস্তুরত র্েলো সাোরেি। ঠহালটলে রিলজে ঘলে খাবাে বলন্দাবস্ত হলব, থািলব িা 
ওল়েটাে, িথাবাতচা ি়ে আলজবালজ, তােপে রিসলি রিল়ে এি…ঠটরেলিাি এে। ওুঁো 
আবাে ভাসচাই োলেি, উইিবেচ জািালেি। েরে সলে ঠহেো ো়ে তাহলে ভাে হ়ে। 
  
ওসব ভােমলন্দ এখি মাথা ঘামাবাে সম়ে ঠিই ঠহেোে। এখি বসন্ত এলসলছ পযারেলস। 
ওলেে মাথা বযথাে অজ হাত ঠেরখল়ে িারটল়ে রেে। 
  
রতিলটে সম়ে ঠহালটলেে ঠহ়োে ঠড্রসােলি আসলত বেলো। তােপে ঠহেো স্নাি সােলত 
ঠেে স েরন্ধ জলে। আজ োলত…রবলভাে স খ রর্ন্তা়ে, রিস ওলি জর়েল়ে ধলেলছ আেলতা 
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ভালব ও িল্পিা িেলত োেলো িেম ওে ঠোুঁট ঠজা়ো…িাাঃ, ঠহেো আে ভাবলত পােলছ 
িা। 
  
স্নাি ঠসলে ঠহালটলেে মযালিজােলি ঠডলি পাোলো। ঠেখ ি ে জলিে জিয োলত আরম 
রডিাে র্াই। আমাে ঘলে। আে বলন্দাবস্ত এমিভালব িেলত হলব োলত আমো রিলজোই 
পরেলবেি িলে রিলত পারে। খাবাে র্াই ঠস্পোে। রি বলেি আপরি? 
  
আপিাে রুরর্ে ওপে সবটাই রিভচে িেলব মাোম। েরে এিট  আভাস ঠেি, মাছ, মাোংস, 
ম েেী? 
  
ঠহেোে এসব খাবাে ভাে োলে িা, আরম ওসব জারি িা। রিছ  ঠস্পোে িরুি। আে 
ঠসো রজরিস এলিবালে হও়ো র্াই। 
  
 মাোম রিশ্চ়েই হলব। আরম বরে রি এি ধেলণে ঠোে রর্োংর়ে মালছে সলে ি়েলসৎ েয-
ভ অ-মরেলে থািলব থািলব র্ীজও, আে সেবৎ েযালম্পি। আমালেে ঠহালটলেে রিজস্ব 
রবলেষে ি়েলসৎ েয-ভ। আমো ওটা হটলপ্ললটে ওপে বরসল়ে ঠেলখ োলবা। েেিাে হলব 
িা ওল়েটালেে। 
  
মাথা ঠিল়ে ঠহেো সা়ে রেে, এটাই সবলর্ল়ে ভাে হলব আপিাে মলত? 
  
 মাোম রিরশ্চন্ত থাি ি। হতাে হলবি িা আপরি। শুধ  েযালম্পি, আে অিয ঠিাি মে 
ি়ে। 
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 তাহলে োত আটটা়ে…। তাই েইলো রেি। 
  
আর্চাে আে ঠেিরভে ওপলে এিটা ঠহালটলে েোপোমলেচ বযস্ত। ঠেিরভে বেলো, র্েম 
ম হূতচ রিন্তু আজলিই, শুলত হলব ঠহেোে সালথ…আেও পাুঁর্ হাজাে খরসল়েরছ 
পযাটােসলিে িাছ ঠথলি। ঠে়োেটা ঠতামাে রিল়ে োও। 
  
হাজাে ফ্রাুঁ পলিটস্থ িেলো আর্চাে। টািাে ভীষণ েেিাে। 
  
 ঠেিরভে বেলো, পযাটােসলিে িােজপত্র সব পল়েরছ। ঘলট োে এতট ি  ব রে আলছ ঠস 
ঠেলব িা এিটা আধোও। 
  
 আর্চাে বেে, রেি তা ি়ে। মন্দ ি়ে স্কীমটা। তলব িৃো ব়ে ম েরিে। এিটা জ ়ো 
ঠখো এটা। তলব এ ঠটাপ ঠহেো রেেলব বলে মলি হ়ে িা। ঠমল়েমাি ষ োরুণ ধূতচ। 
ঠোি এখি রি িেলত হলব…. 
  
আর্চাে পারখ প়োে মত িলে আধঘণ্টা ধলে ঠেিরভেলি রি িেলত হলব, রি ভালব 
এলোলত হলব, ব রঝল়ে রেে সব। 
  
 ঠেিরভে বেলো, ব ঝোম সবই। ওই মলতা এলোোমও। রিন্তু ধো ও েরে তােপে 
োরজ িা হ়ে। ত রম রি অিয রিছ  ঠভলব ঠেলখলছা? 
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 ঠভলব ঠেলখরছ। তলব এখি হলব িা আলোর্িা। ওলি রিল়ে শুলত পাোটাই ব়ে িথা। ও 
েরে এিবাে রবছািা়ে ো়ে ঠতামাে সলে, তাহলে ও ঠতামাে, আর্চাে বেলো এিট  
ঠহলস। 
  
বাব রর্চ এলস োত আটটাে সম়ে ঠটরবে সারজল়ে রেে। এিটা েরেে ওপে হট্টলপ্ললট 
সাজালিা খাবাে। বেলিে ে লটা িলিট, তালত েযালম্পলিে ঠবাতে। ঠহেো স ন্দে এিটা 
ঠপাষাি পলেলছ, ঠসািাে ে়েিা সামািয, ঠস অপরূপা হল়ে উলেলছ। 
  
মযালিজাে ঠেষবালেে মত এলস সব ঠেলখ শুলি ঠেে, রেি আলছ সব। 
  
ঠহেো অরস্থে হল়ে ঘলেে মলধয পা়ের্ারে িেরছে। িমোঃিটা এরেল়ে র্লেলছ সাল়ে 
আটটাে, রেলি। িাুঁটা়ে িাুঁটা়ে সাল়ে আটটা, ঠটািা প়েলো েেজা়ে। ঠহেো উলত্তজিা 
ঠর্লপ ধীলে ধীলে। রেল়ে েেজা খ েলো। 
  
ঠেিরভে রিখ ুঁত ছাুঁলটে এিটা োঢ় েলঙে স যট পলেলছ। ঠসই ওল্ড ইলটলিে টাই। 
ঠহেোে হাত আেলতাভালব ঠোুঁলট র্ ুঁইল়ে ঠেিরভে বেলো, ঠতামালি রি র্মৎিাে ঠেখলত 
োেলছ। মলি হলে ঠেি িত ে ে পলে ঠেখা হলে, তােপে ঘলেে ঠভতলে এলস খাবাে 
ঠটরবলে িজে প়েলতই বেলো, রিন্তু ঠহেো, ঠতামালি ঠতা রিল়ে আরম… 
  
 আজ োলত ি়ে, রিাঃশ্বাস ঠর্লপ ঠহেো বেলো, আজ আমাে পাো।এলসারড্রঙ্ক িো োি 
এিট ।..লভােিা মারতচরি খালবা আরম। 
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 ওটা খ ব পছন্দ হ়ে আমাে। এিটা ঠর়্োলে হালতে ব্রীিলিসটা ঠেলখ ঠেিরভে মে 
ঠমোলত োেলো। রিছ  ঠিিািাটা িলেছ? 
  
িা, জরমটরম ঠেলখই ে লটা ব ল়োে সলে সম়ে ঠিলট ঠেলছ? ঠতামাে? 
  
 ঠহলস ঠেিরভে জািালো, তােও রবশ্রী ঠেলেলছিীেস িালজ। সামলি মলেে গ্লাস এলি 
এিটা ঠর়্োে ঠটলি ঠেিরভে বসলো ঠহেোে পালে। 
  
রি খারে আজ আমো? 
  
ঠহেো গ্লালস র্ ম ি রেল়ে খ রে হল়ে বেলো, োরুণ হল়েলছ, রেি রহঙ্কে ঠেমিরট িলে। 
  
 রহঙ্কে? ঠি ঠস?  
  
আমাে ঠে বার়ে আলছ ঠলারেডালত, ওখালি থালি, আমাে আে বযরিেত সব িাজিমচ 
ঠেখালোিা িলে, বেলত ঠেলে ও আমাে এি ধেলণে োলজচিও বলট। ওে মত রবশ্বাসী 
ঠোি আে হ়ে িা। আে ওমলেট ততেী িলে অপূবচ। 
  
রবশ্বাসী ঠহাি আে োই ঠহাি ঠেিরভে র্ািে বািে সম্বলন্ধ মাথা ঘামালত র্া়ে িা, রিন্তু 
আমালি ঠতা তা বেলে িা রি খাও়োে? 
  
মলি হলে ঠতামাে রক্ষলে ঠপল়েলছ োরুণ? 
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মি মাতালিা ঠসই হারস ঠহলস ঠেিরভে বেলো, ঠপল়েলছ। িীস ঠথলি এইমাত্র রিলেরছ। 
এলিবালে অখােয খাবাে রেল়েরছে ঠপ্ললি। িলে বেলত ঠেলে সাোরেি খাও়োই হ়েরি। 
  
 আসলে ঠস ঠমাটাম রট খারিিটা ঠখল়েই রিল়েরছে, তলব মি জ়ে িো ঠমল়েলেে এই সস্তা 
পথটা়ে ঠহুঁলট রিে এিট । িীস? আমাে োরুণ ভাে োলে েরক্ষণ ফ্রান্স, র্লো োও়ো 
োি। 
  
েখি ঠেিরভে রর্োংর়ে মালছে খাবােটা রেরেে, তালি ম গ্ধ ি়েলি েক্ষয িলে ঠহেো 
ভাবরছে, মাি ষটা এত স ন্দে, েেযাসেী রহলসলব িত িা আলো স ন্দে হলব। আমাে 
জীবলি এমি প রুষ রিতী়েবাে িখলিা আলসরি। ম লখ খাবাে রেল়ে ঠস বেলো, রিছ  
বেে িীস সম্বলন্ধ। 
  
ঠহেো, সরতয িথা বেলত রি, ঠতামাে এিট  উপলেে আরম র্াই। ে  এিরেলিে ঠভতে 
হ়েত ঠসৌরে আেলব ঠেলত হলব আমালি, আে আমাে োবাে এিট ও ইলে ঠিই। 
  
 ঠহেো োরুণ েক্ ঠপে িথাটা শুলি ঠসৌরে আেব? ঠিি? এিরটই রর্ন্তা ওে মাথা়ে, 
রেি মলতা পাইরি এখলিা, র্লে োলব তাে আলেই। 
  
 বযাপােটা অলিি ঠোেলমলে, েরে ঠোলিা তধেচ ধলে ঠতা বরে।ম লখ রর্োংর়ে মাছটা প লে 
বেলো, ঠখলত রিন্তু োরুণ, ঠিলব আেও এিট । 
  
মাথা ঠিল়ে ঠহেো বেলো, বে ঠসৌরে আেলবে বযাপােটা। 
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বালজ এিটা িাজ এটা। ঠবাঝাবাে জিয ঠতামালি এিট  আলেিাে িথা বলে রিরে। 
আমাে এিটা বার়ে আলছ ইোংেযালন্ড, বাবাে ততেী, ঠেট ি  আ়ে হ়ে ওখাি ঠথলি তালত 
ঠবে র্লে ঠেত আলে, রেিমত র্েলছ িা আজিাে। িলে আমা়ে িেলত হলে এই সব 
বালজ িাজ। এিটা আলমরেিাি আলছ, ঠস সম্পরত্ত রিলি বযবসা-টযাবসা িলে। তাে 
মাথা়ে এখি ঢ লিলছ ইউলোলপে ভাে ভাে জা়েো়ে ততেী িেলব হরেলড িযাম্প। 
েেিাে টািাে ঠজাো়ে িেলত হলব, রিছ  এখািিাে ব়েলোলিে িালছ রেল়েরছো 
ইন্টালেে ঠিই ওলেে। এখি ধােণা হল়েলছ ওে টািা আিা োলব ঠসৌরে আেলবে হাুঁো 
ব়েলোিগুলোে িাছ ঠথলি। ওখালি োবাে খের্পত্র আমা়ে ঠেলব। বলেলছ ঠমাটা িী 
ঠেলব। মলি হলে ঠেলতই হলব। 
  
 খাবােটা হটলপ্ললটে ওপে ঠথলি িারমল়ে রিল়ে এে ঠেিরভে। খ ব ভাে োেলছ এই 
রিলজ রিল়ে খাও়োে আইরড়োটা। 
  
এসব িথা ঠহেোে িালি ঢ িরছে িা। আে মাত্র পাুঁর্ রেি আলছ এখালি, রিেলত হলব 
তােপলেই পযাোডাইস রসরটলত। ঠেিরভে ওলি ঠিলে ঠেলখ ঠসৌরে আেলব র্লে োলব, 
িা। হ়ে িা, হলত পালে িা। 
  
ঠহেো ঠজাে িলে হাসলো, ঠতামাে এই স্কীমটা সম্বলন্ধ আমালি বে রিস। 
  
ে িলোলে…ব লঝ ঠিলেলছ ঠেিরভে, তলব এমি ভাব ঠেখালো বাইলে ঠেি এ বযাপালে 
ঠিাি আেহই তাে ঠিই। এসব িথা বাে োও, ঠতামাে ভাে োেলব িা ওসব..বেঞ্চ 
মি ভলে োরুণ খাবােটা খাও়ো োি.. । 
  

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

76 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

আরম জািলত র্াই এটা রি বযাপাে? ঠহেো হোৎ তীব্র হল়ে উেলো, এিট  র্মলি উলে 
ঠেিরভে বেলো, রেি আলছ বেলবা, তলব পলে। আমাে িালছই আলছ সব িােজপত্র। 
ঠেিরভে ঠর়্োলেে ওপে োখা ব্রীিলিসটা ঠেরখল়ে বেলো। 
  
 খ ব সাবধালি ঠহেোে সলে বােবাে এলোলত বলেরছে আর্চাে। রিন্তু এিট  মাত্রারতরেি 
আেহ ঠেখালিাে িলে ঠস ঠবরে আত্মরবশ্বাসী হল়ে উেে। 
  
 ঠেিরভলেে ঐ আত্মতৃরিে হারস ঠেলখ রবপে সোংলিলতে োে আলোটা ঠহেোে মলিে 
অন্তাঃস্থলে েপ িলে জ্বলে উেলো। বলে রেল়েরছে আর্চাে ঠেিরভেলি ঠে োরুণ ধূতচ 
ঠহেো, ঠবাস এিট  িাজ িেলেই জ ়োর্ েীে বযাপােটা ও ধলে ঠিেলব। ঠেিরভে ধিী 
রিলবচাধ মরহোলেে সলে রমলে রমলে সব ঠমল়েলেে এি ঠেণীে মলি িলে ভ ে িেলো। 
  
 রিলজলি ঠহেো প্রশ্ন িেলো, এটা রি প্রাথরমি পেলক্ষপ, ঠোি েিালিাে িাুঁে পাতাে? 
অপি মলি ঠেিরভেলি ঠখলত ঠেলখ ঠহেো ভাবলো রেি ি়ে এত ঠবরে সলন্দহপো়েণ 
হও়ো। অথর্ জ্বলেই েইলো োে আলোটা। ও র্া়ে এই প রুষরটলি। ভােলবলসলছ মলিে 
মাি ষ রহলসলব। রিন্তু েরে ঠজালচ্চাে হ়ে? 
  
ঠহেো মলি মলি রহলসব িলে এমরি বেলো, িীলস িী এই জা়েোটা? 
  
িা ভযাোউরেলস। জা়েোটা োরুণ স ন্দে, র্মৎিাে প্রািৃরতি েৃেযও। 
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 জরম আলছ িত ঠহক্টে? ঠসটা জালি িা ঠেিরভে, বেলো, সব রিছ  ঠেখা আলছ 
িােজপত্র প্লযালি। রিন্তু ও সব িথা়ে মাথা িা ঘারমল়ে এলসা আিন্দ িলে খাও়োটা 
সারে। ভাবলতই পারে রি আরম এখালি োন্না হ়ে এত ভাে। আে এিটা ঠিলব িারি? 
  
 িা আে ি়ে, ধিযবাে। ব ঝলত পােলো ঠেিরভে তালি খ ুঁরটল়ে ঠহেো রবর্াে িেলছ। 
ওে িীে ঠর্াখ রবে িেলত র্াইলছ খ ব অস্বরস্তিেভালব ঠেিরভেলি।লহেো এলতাটা 
রসরে়োস ত রম হল়ো িা, আরম ঠতা আলেই বলেরছ ঠতামাে ভাে োেলব িা এসব প্লযাি। 
আে জারি এও এিটা আধো ঠেলব িা ঠসৌরে আেলবে ততে সম্রাটোও। 
  
 ঠহেো এসব িথাে ধালে িালছ ঠেে িা, সোসরে প্রা়ে রুক্ষ্ম স্বলে প্রশ্ন িেলো, ত রম 
িাজ িেছ িাে হল়ে, ঠি ঠসই আলমরেিাি ভদ্রলোিরট? রি িাম? 
  
এিট  ইতস্ততাঃ িেলো ঠেিরভে, ওে িাম?…ঠজা পযাটােসি, এই ঠহালটলেই থালি 
ঠোিটা। 
  
ঠমাটা, ঠবুঁলট, ম লখ বসলন্তে োে। 
  
ঠেিরভে হাুঁ হল়ে ঠেে ঠহেোে এই প্রশ্নটা শুলি, হযাুঁ, রেি বলেছ। বালজ ঠোি, তাই 
িা? 
  
 ওলি ঠেলখরছ আরম। িত টািা র্া়ে এই হরেলড িযাম্প ততরে িোে জলিয? 
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ব ঝলত পােরছে ঠেিরভে, তাে আ়েলত্তে বাইলে র্লে ঠেলছ পরেরস্থরত িমোঃ। ে াঃরশ্চন্তা 
তাে বা়েলত োেলো ঠহেো সম্বলন্ধ। 
  
ঠহলস বেলো ঠগ্লিরভে, র্াইলছ রবে োখ ডোে। ওই টািালত ওে ধােণা জরম ঠিিা 
আে ততেী হল়ে োলব িযাম্প। রিন্তু ঠিালিা স স্থ মরস্তলষ্কে ঠোিই টািা খাটালব িা এলত। 
তলব এলত ঠে রিছ  োভ হলব, আমাে ঠস রবষল়ে সলন্দহ ঠিই। িরমেি পালবা ে  
পােলসন্ট। মন্দ রি। 
  
আবাে েপেপ িলে উেলো ঠসই োে আলোটা। হযাুঁ, ঠতামাে এত আেহ ঠিি এখি 
ব ঝলত পােরছ। ঠহেো র্ ম ি রেে েযালম্পলি। 
  
আে এটা হলব িা জারি। তলব ঠসৌরে আেব মাঝখাি ঠথলি ঠঘাো হলব। োভ এট ি ই। 
িখলিা োইরি আলে। 
  
জািালোিা ঠিউ আলছ ওখালি?আবাে অি সন্ধািী ঠসই েৃরি আে তীক্ষ্ণ িণ্ঠস্বলে ঠেিরভে 
র্মলি উেলো। 
  
ঠস সব রমাঃ পযাটােসিই রেি িেলব বলে মলি হ়ে। 
  
আে খালবা িা বলে ঠহেো হাত গুটালো, রিন্তু ঠেিরভে ওে খাও়ো ঠখল়ে র্েলো। 
এিটা রসোলেট ঠহেো ধরেল়ে আল়েস িলে বলস বেলো, হরেলড িযাম্প? মন্দ হ়ে িা 
টািা খাটালে। রবে োখ? তাই ঠতা বেলে, টািা েরে ঠিউ ঠে়ে রমাঃ পযাটােসিলি, 
তলব ঠেলব রি েলতচ? 
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ম লখে খাবােটা ঠপলট র্ারেল়ে ঠেিরভে বেলো, েতিো পাুঁরর্ে ভাে স ে ঠেলব। 
  
মলি হলে েলথি। এে ঠর্ল়ে বযাঙ্ক অলিি িম ঠে়ে। 
  
এসব ভাে োেরছে িা ঠেিরভলেে, তাে মি খাও়োে রেলি। 
  
 আরম অলতা জারি িা। 
  
এিটা িথা, িাে িলরালে বযবসাটা থািলব? 
  
ওটা েতেূে জারি রমাঃ পযাটােসলিে হালতই থািলব। এ রিল়ে তলব এত মাথা ঠিি ত রম 
ঘামালো? এসব বযাপালে ত রম আলেৌ থািলব িা। 
  
ঠহেো র্ প িলে থািলে অলিিক্ষণ, আে এই তিাঃেব্দ ঠেিরভেলি অস্বরস্তে মলধয 
ঠিেলো। 
  
 ঠেলখা ঠহেো… ঠহেো রবেি হল়ে থারমল়ে রেল়ে ওলি বেলো, ো খালো, খাও ভাে  
িলে। এিটা িথা আরম রর্ন্তা িেরছ, ইস্পালতে িারেিয ওে িণ্ঠস্বলে। ঠেিরভলেে 
রক্ষলে উলব ঠেে। র্ীজ আে সেবলতে িথা ঠহেো বেলো। আে িরি র্াইলে রিলজে 
জলিয। 
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ে জলি ে  ঠপ়োো িরি রিল়ে বসলো। এিটা পরেবতচি এলসলছ ঠহেোে মলধয, ঠসটা 
ব ঝলত ঠপলে ঠেিরভে িমোঃ হতাে হল়ে উলেলছ। বহুেূলেে মাি ষ ঠেি ঠহেো, 
িাোলেে বাইলে। 
  
রিস আমা়ে িােজপত্রগুলো োও ঠতা। 
  
ঠেলহে আিষচলণ প্রা়ে র্রল্লে রমরিট ঠহেো জজচরেত হরেে। রর্ন্তা িেরছে সাোরেি 
রিভালব অন্তেে িলে ে জলি ে জিলি পালব। রিন্তু ও ব ঝলত ঠপলেলছ এখি ওলি 
েিাবাে জলিয জাে পাতা হলে। তাে আে ঠপ্রম ঠিই ঠেিরভলেে প্ররত। 
  
আে আর্চাে এিথা বলে রেল়েরছে বাে বাে ঠেিরভেলি, এসব রিল়ে ত রম সরতয সরতয 
রর্ন্তা িেলত র্াও িারি। মরে়ো হল়ে ঠেিরভে প্রশ্ন িেলো, পরেরস্থরতে োোম ব ঝলত 
পােরছে, ও এখি হালতে ম লো়ে র্লে ঠেলছ ঠহেোে। 
  
রিস িােজপত্রগুলো রেলত বলেরছ, আবাে তাে িণ্ঠস্বলে ঠসই ইস্পালতে িারেিয। 
  
ঠেি রবব্রত হল়েলছ এিট  এমি ভাব ঠেরখল়ে ব্রীিলিস খ লে োো মাথা়ে েঙীি ছাপা 
িােজপত্র ঠহেোে হালত ত লে রেে। 
  
 এিট  ব্রযারন্ড িাও ত রম…রিছ  রেলত হলব িা আমালি, ঠহেো বেলো। েম্ভীেম লখ ঠর়্োলে 
ঠহোি রেল়ে িােজপত্র, প্লযাি ঠেখলত সব শুরু িেলো খ ুঁরটল়ে, ব ঝলত পােলো ঠেিরভে 
তাে আে িোে ঠিই রিছ । রিন্তু ঠস হাে ছা়োে ঠোি ি়ে। 
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ঠেষ হে প়ো। ঠহেো তীক্ষ্ণ ব রে রেল়ে ব লঝ রিল়েরছে প্লযািটাই প লো বালজ। রিন্তু তাে 
র্াই এই ঠোিটালি এবোং র্াই সমূ্পণচ ম লোে মলধয। তাই বেলো ম লখ, মলি ঠতা হলে 
মন্দ হলব িা িাজটা। ঠবে রিছ  টািা আলছ আমাে, টািাটা খাটালে..আো রমাঃ 
পযাটােসি রি সরতযই রেলত োরজ পুঁরর্ে পােলসন্ট?…হা খাোপ রি? 
  
ঠবািাে মত তারিল়ে েইলো ঠেিরভে। রি এিটা বেলত রেল়ে ঠহেোে িালছ বাধা 
ঠপে।  ঠেলখা রবে োখ ডোে আমাে িালছ রিছ  ি়ে। আে েরে ত রম ে পােলসন্ট পাও 
ঠতা, ভাে হ়ে আেও। এি িাজ িো োি, ঘ লে আরস ভযাোউরেস। ঠব়োলিাও হলব, 
ঠেখাও হলব জা়েোটা। ওখালি উেলবা িােচটি ঠহালটলে, আমাে ঠর্িা জা়েো। ত রম রমাঃ 
পযাটােসিলি হযাুঁ বলে োও, তলব সবরিছ  তাে ঠেলখ শুলি রিই। োত সাল়ে এোলোটা 
রমরিলটে ঠপ্ললি োলবা, আজ ি়ে িাে োলত। রি বলো ত রম? 
  
ঠেিরভে মাথা িা়েলো সলমারহলতে মত।  
  
তলবিথা েইলো তাই। আজ আরম ব়ে ক্লান্ত, িাে োত সাতটাে সম়ে ঠেখা হলব 
ঠহালটলেে োউলে। 
  
ওলি ঠে প্রা়ে ঠহেো তার়েল়ে রেলে এটা ব ঝলত ঠপলে ঠেিরভে হতাে হলো। ঠেিরভে 
রিলজলি আেও অসহা়ে ঠবাধ িেলত োেলোিােজপত্রগুলো ঠেলখ ঠেও়োলত। অথর্ 
ঠিাি রিছ  িোে ঠিই। এই তাে রেলোো জীবলি প্রথম পোজ়ে, ধো পল়ে ঠেলছ 
রিলজই। 
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আর্চােলি ঘলে রিলে সব খ ুঁরটিারট িথা জািালো। আর্চাে েীঘচশ্বাস ঠিলে সব ঠোিাে 
পে বেলো, বলেই রছোম ওলি ঠবািা বািালিা সহজ ি়ে। সব ড রবল়েছ রিলজই। 
  
রিন্তু ওে সলে আরম ঠে িাে োরে। ঠজালচ্চাে আমালি ব ঝলত ঠপলে থািলে ঠিি রিল়ে 
োলব? 
  
এখিও ত রম ঠহেোলি ঠর্লিারি, ঠেলি রেখলব। এবাে ঠোলিা, ঠতামাে েেীেটালি ও 
ভালোলবলসলছ। ো বলে ঠমলি র্লো োন্ত ভালব। এিটা আইরড়ো োিা বাুঁধলছ আমাে 
মাথা়ে। 
  
আর্চাে, বেে িা রি আইরড়ো। 
  
অধধেচ ঠবরে হলত মািা িলে উপলেে রেে আর্চাে, ঠেিরভে ঠেি রিলজলি ঠবরে র্াোি 
িা মলি িলে।…ধূতচ ঠহেো, তলব িম আরমও োই িা। 
  
ঠেিরভে িযাি েহলেে িােচটি ঠহালটলেে বযােিিীলত োুঁর়েল়ে আত্মরবলশ্লষণ িেরছে। 
ঠমল়েলেে রিল়ে এই প্রথম ঠখোে বেলে রিলজই ঠস এিৌ ঠ়েে হালতে প ত ে হল়ে 
উলেলছ। অথর্, পযাটােসিলি েত োলত বেলতই োরিল়ে উলেরছে, ভযাোউরেলস জরম 
ঠেখলত ঠেলত র্াইলছ ঠহেো। ঠেিরভে র্মৎিাে িাজ িলেলছ। ঠহেো রেেলত োলে 
ঠটাপ। জারিল়ে রেে এও ঠে ঠেিরভেলি ওখালি রিছ ই িেলত হলব িা, শুধ  ঠহিেী 
ঠেোলেে সলে িযালিলত রেল়ে ঠেখা িেলেই হলব। ওে িাম িম্বে ঠটরেলিাি 
ডাইলেক্টেীলত পাও়ো োলব। ওখালি ঠহিেীই জরমে বযাপােটা ঠেখালোিা িেলছ। ওলেে 
রিল়ে ঠহিেী োলব ঠেখালি োবাে। 
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 ঠহেোে ঠখাুঁজ রিলত ঠেলে মযালিজাে জািালো ঠবরেল়ে ঠেলছ, রিেলব িখি তাে রেি 
ঠিই। েতিাে রবলিলে ঘ লে ঠবরেল়েলছ পযারেলস। ঘলে সলন্ধযালবো রিেলতই ঠটরেলিাি 
এে ঠহেোো। ওলি ততেী হল়ে রিলত বেলো সম্রাজ্ঞীে মত এবোং ঠেিরভেও স লবাধ 
বােলিে মত তাই িেলো। 
  
ঠহেোে খারতে ঠপ্ললি, এ়োে ঠপালটচে সবচত্র। িােচটি ঠহালটলে ঠপৌঁলছ ঠেিরভেলি 
এলিবালে িারটল়ে রেে, আরম োরুণ ক্লান্ত বলে। 
  
ঠহেোে রর্রে এে সিালে ঠব্রিিালেে সলে, ক্লান্ত োেলছ। এিট  িাজ আলছ আমাে। 
োত িটাে সম়ে েরবলত ঠেখা হলব। ঠহেো। 
  
ঠবে আতরঙ্কত হল়ে উেলো ঠেিরভে এইবাে মরহোে জিয। এিসলে ভযাোউরেলস োলব 
বলেলছ। অথর্ ও ঠর্লিই িা জা়েোটা। রি ঠে হলব। ঠহিেী ঠিাি িেলো ঠেোেলি। 
অরিস। ঠথলি জািালো মুঁরসল়ে ঠেোে ঠবরেল়ে ঠেলছ। রিেলবি িখি তা রেি ঠিই। এ 
হে আে এি রবপে। তব  েরে জািা ো়ে ঠিাথা়ে জা়েোটা, তাহলে রিল়ে োলব 
ঠহেোলি। প্রশ্ন ঠসইমত িেলতই মাোম েেিলি রিল়ে ঠহিেীে ঠসলিটােী জািালো 
ঠহিেী ঠেোে ওই জা়েোলতই ঠেলছি। 
  
ঠেিরভলেে ঠমরুেে রেল়ে বল়ে ঠেে বেলিে ঠরাত। বলণচ বলণচ ঠে আর্চালেে িথা সতয 
তাে প্রমাণ ঠপে। উপা়ে িা ঠেলখ আর্চােলি ঠিাি িলে সব িথা জািালো, ঘাব়োলো 
িা,আর্চাে। ঠহেো এতক্ষলণ ঠজলি ঠেলছ ঠে আোলো়োই ধাপ্পা পযাটােসলিে বযাপােটা। 
তলব ওে এখিও ঠতামাে বযাপালে আিষচণ আলছ। রিেীহ, রিলেচাষী ঠসলজ োলব, আসরছ 
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আরম। োলত ক্লযারেস ঠহালটলে ঠপৌঁছলবা। রেি হল়ে ঠেলছ আমাে প্লযাি, এলত িাজ 
হলবই। আে আরম রবে োখ ডোে উস ে িেলবাই। েলতা র্াোিই ও ঠহাি িা ঠিি, 
আরম ওলি ব রেে ে়োইল়ে হাোলবাই। 
  
মলি মলি ঈশ্বলেে িালছ ঠগ্লিরভে প্রাথচিা িেে। তাই ঠহাি।িযালি েহলেে পলথ পলথ 
ঘ লে, সাুঁতাে ঠিলট সম দ্র ঠপরেল়ে িািােিম ে াঃরশ্চন্তা়ে োত িটাে সম়ে ঠহালটলেে 
েরবলত িথামলতা অলপক্ষা িেলত োেে ঠেিরভে। 
  
রসে রেিলিে হােিা িীে েলঙে ঠপাোি আে সাো ঠে়োলেে িালেে ঠিাট োল়ে। 
ঠহেো এলস ঠপৌঁছলো িাটা়ে িাটা়ে। 
  
 রিস োরুণ রক্ষলে ঠপল়েলছ, ঠখলত োলবা বে েযে-এ, র্লো। ঠিমি রেিটা 
িাটলো,তােপে উত্তলেে অলপক্ষা িা িলে ঝল়েে মত ঠবরেল়ে রেল়ে োর়েলত বসলো। 
ঠেিরভে অি েলতে মত ঠপছলি। 
  
 প্রথম রেি পযাটােসলিে সলে ঠেখা িোে সম়ে প লো পরেরস্থরতটালি ঠেভালব ঠেিরভে 
ম লো়ে প লে রিল়েরছে, আজ ঠহেো রেি ঠসইভালবই ঠমজাজী হল়ে উলেলছ। োমী োমী 
মে, খাবাে, ঠহালটলেে মযালিজাে ঠথলি বাব রর্চে এি পাল়ে োুঁর়েল়ে থািাে মত ঠসবা। 
ঠেিরভলেে মাথা ঘ লে ঠেলছ। আর্চালেে উপলেে, ো র্াইলছ ঠহেো ঠসই ভালবই র্েে। 
  
 ঠহেো খাও়োে পে রিেলো রিলজে স ইলট, সলে সলে ঠেিরভেও এলো। িািা িথাে 
পে ঠহেো হোৎ বেলো, এলসা ঠতামাে বযবসাে বযাপালে এবাে আলোর্িা িো োি। 
পযাটােসলিে ব্ল্  স্কাই-এে প্লযািটা ঠতামাে িালছ ঠোিাে পলেই ঠতাি োরেল়ে খবে 
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রিোম, ঐ পযাটােসিটা এিটা ঠজালচ্চাে। আলমরেিালত িল়েি বছে আলে ও ঠজে 
ঠখলটলছ। ঠতমি টািাির়েও ঠিই, স রবলধে ি়ে ভযাোউরেলসে জরমটাও। ি টপাতও 
আলছ মলধয রেল়ে, ঠজালচ্চাে ঠহিেী ঠেোে ঠোিটাও। িা, িা, ঘাব়োবাে রিছ  ঠিই। 
ঠতামা়ে এিরেি িা এিরেি হলতই হলতা সলতযে ম লখাম রখ। 
  
ঠেিরভে িপালেে ঘাম ম লছ বেলো, ঠতামা়ে ঠতা আরম আলেই বলেরছোম ঠোেলমলে 
ঠেিলছ বযাপােটা আমাে িালছ, ঠহেো বরেরি?… 
  
ঠহেো িথাে মালঝই থারমল়ে রেল়ে বেলো, পযাটােসলিে ওই িাজটা ঠছল়ে োও। 
ঠতামাে রেিই রিছ  ঠোিসাি হলো। 
  
রিলভ োবাে আলে ঠেিরভে বেলত র্াইলো, তাহলে ঠসৌরে আেলব র্লেই োই। ো রিছ  
পাই। 
  
ঠহেো এিট  োেত ভালব বেে, ছাল়ো ওসব ঠসৌরে আেব টােব। এিটা প্রস্তাব আলছ 
আমাে, শুিলব?…ত রম েরে আমালেে িেলপাল লেেলি এিরজরিউরটভ অরিসাে হল়ে 
ঠোে োও ঠিমি হ়ে? 
  
রিন্তু আরম ইলেিেরিলক্সে রিছ ই জারি িা। 
  
েেিাে ঠিই জািাে, আসলে বযরিেত সহিােী রহলসলব আমাে িাজ ত রম িেলব। 
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ঠেিরভে বে পালে রিলজে ঠিালটচ, মৃে  স্পেচ ঠহেোে মরিবলন্ধ িলে বেে, বযরিেত 
িলতাটা? 
  
ভীষণ, ভীষণ ভালব রিস বযরিেত,বেলত বেলত দ্রুত পাল়ে ঠোবাে ঘলে ঠহেো র্লে 
ঠেে, ঠেিরভে রপছলি। ঠেিরভলেে এই োলত ঠিে িো র্েলব িা, তাহলে ঠেষ হল়ে 
োলব সব। ঠেিরভে বযথচ হ়েরি ঈশ্বেলি ধিযবাে, মালেে ধালে োুঁর়েল়ে ও িল্পিা িেরছে 
আর্চাে হাততারে রেলে। 
  
 সূলেচে আলো রঝেরমরেল়ে িাুঁি রেল়ে এলস প়েলতই ঠহেোে ঘ ম ভাঙলো। আ়েলমা়ো 
ঠভলঙ খ ব আোলম ঠর্াখ খ েলো সিাে েেটা, এমি ঘ ম বহুরেি হ়েরি। পাে রিলে হাত 
ঠবাোলো ঠেিরভলেে বারেেটা়ে। পালছ ঠোি জািাজারি হল়ে ো়ে তাই োত রতিলটে 
সম়ে র্লে ঠেলছ ঠেিরভে। অথর্ ঠহেো ওলি রিছ লতই ছা়েলত র্াইরছে িা। ঠহেো 
আজ পেচন্ত েত প রুলষে সোংস্পলেচ এলসলছ তাে মলধয ঠেিরভে হে সবাে ঠসো, 
অত েিী়ে ঠপ্ররমি রহলসলব। সলে জর়েল়ে োখলত হ়ে প্ররত ম হূতচ এমি ঠপ্ররমিলি। 
র্মৎিাে হলব স্বামী রহলসলবও। রূপ, গুণ ব রে, প্ররতভা বযবহাে এবোং োরুণ ঠপ্ররমি 
সবাে ওপলে।…বুঁ়েরেলত রি ঠেিরভেলি োুঁথলত ঠপলেরছ? ঠহেো মলি মলি প্রশ্ন 
িেলো, ওে ঠর্ালখে ভাষা়ে,…আেে িোে ভেীলত এটা স্পি হল়ে উলেলছ ঠে ওে জলিয 
ঠেিরভে পােে। তলব রিলজ ঠহেো তা়োহুল়ো িেলব িা। ইোংলেজ ঠেিরভে, ওো খ ব 
সলর্তি হ়ে রিলজে বযাপালে। শুধ  ব়েলোি বলে আলেৌ ঠহেোলি রবল়ে িেলব িা। 
ওলি িা়োর্া়ো িেলত হলব সাবধালি। আে ঠসই িাজটা সম্ভব ি়ে এই িােচটি 
ঠহালটলে। 
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 আেলসয আলেিবাে পাে রিেলতই মলি পল়ে ঠেে ঠহেোে িােেলিাোে বার়েটাে 
িথা। আেেচ স্থাি ঠপ্রম িোে পলক্ষ। আলজবালজ ঠোি ঠিই, ঠোি ঠিই খবলেে 
িােলজে। শুধ  রিস আে ও। এে ঠর্ল়ে ভাে আে রি হলত পালে। 
  
স ইজােেযালন্ড ঠহেমাি েেি প্ররতবছে িাটালতি এি মাস। ঠেষ পেচন্ত এিজি মারিচি 
রসলিমা প্রলোজলিে এই স ন্দে রভোটা রিলি রিলেি। এি উুঁর্  পাহাল়েে ওপে হ্রলেে 
পালে বার়েটা। আর্চাে ওলি এখালিই ব্ল্যািলমে িেলত ঠর্ল়েরছে। োভ ঠিই অতীত 
ঠঘুঁলট। 
  
ঠহেোে মাথা়ে িািা রর্ন্তা আসলত োেলো। ওখালি রেি হলব িা স্থািী়ে ঠোিলেে 
িালজ ঠিও়ো েল্প ছ়োলব। তলব ওলি আেলে োখলব ঠি? হোৎ প্রা়ে মলি পল়ে ঠেলো 
রহলেে িথা। এই রহঙ্কে ঠোেলমলে মাি ষ। পলিলো বছে ধলে ঠহেমাি েেলিে িালছ 
িাজ িলে আসলছ। এখি ঠহেোে। রঘলে োখলত র্া়ে ঠহেোলি প্রা়ে রপতৃলস্নলহ, 
অতএব রহঙ্কেলি র্াই। 
  
ঠহেো িথা বেলো মযালিজালেে সলে। রম়োরম ঠথলি ঠজরিভা আে িীস ঠথলি 
ঠজরিভাে ঠপ্লি িখি িখি তাে খবে র্াই। তােপে আবাে িােেলিাো রভোে 
ঠি়োেলটিাে রমিে োিলসলেে িালছ ঠিাি িেলো, পেশু োরে, পরেষ্কাে িলে োখ ি 
বার়ে। 
  
িরি ততক্ষলণ এলস ঠেলছ। পাও়ো ঠেলছ ঠপ্ললিে খবেও। রম়োরম ঠথলি এিটা আে 
িীস ঠথলি ে লটা রটরিট িাটলত বলে রেে ঠহেো।.. 
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ঠহালটলেে অপালেটােলি িরি ঠেষ িলে বেলো, পযাোডাইস রসরটলত ওে বার়েলত 
ঠিালিে িালিিেি রেলত োইি পাও়ো ঠেে িল়েি রমরিলটে মলধয। 
  
উলত্তরজত হল়ে ঠহেো প্রশ্ন িেলো, রহঙ্কে? 
  
 হযাুঁ, মাোম, রিশ্চ়েই আোিরে ভাে আলছি। ঠহেো ঠিালিা মলত র্াপলো হারসটা, 
রহঙ্কে ঠসই রর্েলিলে, ভেপ ে ঠস্নলহ মমতা়ে। 
  
হযাুঁ, ভাে আরছ, খবে আলছ এিটা। 
  
 তাই িারি মাোম, মলি হলে ঠিালিা ভাে খবে, ঠসই প লোরহত স েভ পরেরর্ত 
িণ্ঠস্বে। 
  
 ঠপ্রলম পল়েরছ আরম, রহঙ্কে। 
  
রহঙ্কে এিট  রবেরতে পে বেলো, রিশ্চ়েই ভাে হলব খবেটা মলি হলে, র্মৎিাে হলব। 
  
 খ ুঁলজ ঠপল়েরছ এিজিলি োলি রবল়ে িেলত র্াই আরম। 
  
আবাে ঠসই অস্বরস্তিে রবেরত, রহঙ্কে বেলো, আরম রবশ্বাস িরে রিশ্চ়েই ভদ্রলোি ঠোেয 
হলবি আপিাে। 
  
ঠহলস ঠিেলো ঠহেো, ঠেলখা রহঙ্কে, এলত অত গুরু েম্ভীে হবাে রিছ  ঠিই। রতরি 
র্মৎিাে মাি ষ। এবাে ঠোলিা িালজে িথা। িল়েি সিাহ িাোেলিাো রভো়ে 
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থািলবা রেি িলেরছ, োলত রমাঃ ঠেিরভেলি আরম এিট  ভাে িলে রর্িলত পাবাে 
স লোে পাই। ব লঝলছ? 
  
মাোম রিশ্চ়েই। আে আপরি র্াি আরম ওখালি থারি আপিালেে সলে? 
  
 রেি তাই, এেপে ঠহেো ওলি ঠিাি লাইলটে রটরিট রিভালব ব ি িো হল়েলছ সব 
ব রঝল়ে রেে। িখি ঠেখা হলব ঠজরিভালত তাে বলন্দাবস্ত িলে ঠিও়ো হে। 
  
 োর়ে র্াই এবাে, ঠিাি িলে জারিল়ে রেে ঠোেস েল়েস ঠিাম্পািীলি, োর়ে পারেল়ে 
রেলত ঠজরিভালত। শুধ  রিসলি এবাে এিালন্ত িলে পাও়ো। ঐ রবোট রভোলত শুধ  ঠস, 
ঠেিরভে আে রহঙ্কে। 
  
 . 
  
আলে অত উলত্তরজত হবাে রিছ  ঠিই, ঠেিরভেলি রমরি িথা়ে আর্চাে ঠবাঝারেে সব 
রিছ  র্েলছ রেি মলতা। 
  
ে জলিে িথা হরেে এিটা ঠছাট ঠহালটলে বলস। রিছ লতই োজী ি়ে ঠেিরভে ঠহেোে 
িজা়ে থািলত। ও ঠেি িােীমাি়েসা এিটা, োো ঠখল়ে ঠিলে রিলজলেে প রুষ 
সেীলি। 
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 ছা়েলিিা আর্চােও রিস, এমরি এমরি রবে োখ ডোে আসলব িা। ঠবে র্ারেল়ে 
এলসলছ এতক্ষণ পেচন্ত। এমি বযবহাে িলো ওে সলে োলত ও রবশ্বাস িলে ঠি়ে ওলি 
ত রম রবল়ে িেলব। 
  
রবল়ে িেলবা? ঠেিরভে আুঁৎলি উেলো। সম্ভব ি়ে। 
  
ওে িথা়ে আর্চাে িাি রেলো িা, হযাুঁ রবল়ে িেলব ওে মলি এই ধােণাটা ঠেুঁলথ রেলত 
হলব। রবলেষ িলে েখি ও িাোেলিাো রভোলত ঠতামা়ে রিল়ে োলে, তাে মালি হে 
ও রেলে ঠিলেলছ ঠটাপ। আো এই ঠে রিল়ে োলে ঠতামা়ে, টািা রিশ্চ়েই রেল়েলছ। 
  
 ঠজাে িলে ওলি ঠহেো এি োখ ফ্রা রেল়েরছে জামািাপ়ে ঠিিাে জলিয। আর্চাে 
টািাে পরেমাণটা শুলি ঘাব়োলো িা, ঠহেোে ধেণই ঐ। ও বোবেই ঠপ্ররমি সম্বলন্ধ 
ম িহস্ত। 
  
আর্চাে পঞ্চাে হাজাে ফ্রাুঁ ঠর্ল়ে রিে। প্লযািটা িােচিে িেলত হলে টািাে েেিাে। 
টািাটা ঠেবাে পে ঠেিরভে জািলত র্াইলে প্লযািটা রি? 
  
খ বই সেে প্লযাি এবোং সব ভাে প্লযািই সাধােণ ঠেমি হল়ে থালি। রভোলত ঠতামো 
রতিরেি থািাে পে েখি ত রম ঠহেোলি প লোপ রে রবশ্বাস িরেল়ে ঠেলব তখিই 
রিডিযাপ িেলত হলব ঠতামা়ে, রবে োখ ডোে োবী িেলবা ম রিপণ রহলসলব এবোং 
পালবা হালত হালত। 
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অলিিক্ষণ হাুঁ িলে অবাি রবস্মল়ে ঠেিরভে তারিল়ে েইলো, তােপে বেলো, মাথা 
খাোপ হল়েলছ রি ঠতামাে? মালি আমালি র্ রে িো হলব? 
  
 োো মাথা়ে আর্চাে ব রঝল়ে রেলো রি িো হলব। এটা হলব ঠতাি ঠেখালিা র্ রে িো। 
েতেূে আরম রর্রি ঠহেোলি, এিবাে েরে ও ঠতামালি রবল়ে িোে রর্ন্তা িলে তলব ো 
র্াইরছ আমো তাই পালবা। এিবাে ভালবা রজরিসটা, র্মৎিাে সব রিছ ই, ঠপ্রম, রবল়ে 
আে রিাঃসেতা ি়ে। এলিবালে ঠহেো োট  হল়ে োলব। তােপে ঠতামা়ে হোৎ র্ রে িো 
হলো। ওে টািা আলছ প্রর্ ে, রিলে পাবাে জলিয ঠতামালি িাপচণয িেলবিা টািা রেলত। 
হালত টািাটা ঠপলেই ঠতামাে অলধচি, বারিটা আমাে। 
  
 রিন্তু েরে ঠহেো খবে ঠে়ে প রেলে, ঠবে হতভম্ব োেরছলো ঠগ্লিরভেলি। 
  
ও োলব িা প রেলে। ওলি আরম এত ভ়ে পাইল়ে ঠেলবা ঠে টািাটা ও রেল়ে ঠেলব 
প রেলে োও়োে বেলে। 
  
ধো োি রেে টািা, তােপে হলব রি? 
  
আর্চাে বেলো হালত টািা এলেই আমো পাোলবা স ইজােেযান্ড ঠছল়ে। 
  
 ঠবে তাই িা হ়ে হলো, রিন্তু রি ভালব টািা ঠেলব ঠহেো? 
  
আর্চাে ঠেিরভলেে এই প্রলশ্ন খ রে হল়ে বেলো, রেি বলেছ, তলব ঠিালিা রর্ন্তা ঠিই 
তাে জলিয। আমাে এিটা স ইস িম্বে অযািাউন্ট আলছ। ঠসখালি টািা জমা প়েলব। 
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এবালে িালি রেল়ে রিডিযাপ িোলিা হলব রবেে আলোর্িা হলো, রি ভালব হলব। 
ঠেিরভেলি ঠিাথা়ে োখা হলব এই সব। হুোলিালত োলব আর্চাে। স ইরস ঠহালটলে 
ঠসখালি উেলব। রিডিযারপোং হলে প্রর্ ে আজিাে। তলব সরতয প্রমাি িোে জিয 
রজরিসটালি ঠেিরভে ঠেি বাধা ঠে়ে সামািয। ঠেিরভলেে এই ধেলণে ব়ে অপোধ 
িেলত সা়ে রেরেে িা মি, অথর্ জর়েল়ে পল়েলছ। 
  
 ঠেষ পেচন্ত রেি হলো সব রিছ । মলি মলি আর্চাে বেলো আলে এিবাে ঠহলেরছ 
ঠতামাে িালছ, এবাে পাো আমাে। ঠেরখ ব রেমাি ঠি ঠবরে। 
  
. 
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৪. 
  
জযাি আর্চাে প্রা়ে ে বছে আলে তখি োউসালিলত আন্তজচারতি অযাটিচী িালমচে এি 
রবোট রসরি়োে পাটচিাে রছে। হোৎ ঠটরেলিাি এলো এিটা, এিজি মারিচি ঠহুঁল়ে 
েো়ে বেলো, আরম, িথা বেরছ ঠমালজস ঠসইোে, ঠর্লিি আমা়ে আপরি? 
  
 আর্চাে সবেিম খবলেে িােজ প়েলত রি়েরমত, ও জািলত ঠমালজস ঠসইোে এিজি 
িামিো ঠোি মারি়োলেে মলধয, এি.রপ. আই. আলমরেিাে টযাক্স িাুঁরি ঠেবাে জলিয 
খ ুঁলজ ঠব়োলে ওলি। 
  
উত্তে রেলো খ ব সাবধালি। হযাুঁ রমাঃ ঠসইোে, আরম আপিাে িথা পল়েরছ। 
  
ঠবে শুি ি এবাে, পোমেচ েেিাে আপিাে, রি পালবি তাে জলিয। ঠহেমাি েেিলি 
ঠে মাি ষ পোমেচ ঠে়ে, ঠস রিশ্চ়েই আমাে মলত ঠছাট মালপে মাি ষ ি়ে। ঠজরিভালত 
ঠবরিচে ঠেে লেলন্ট আরম থািলবা আোমীিাে োত আটটাে সম়ে। ওখালি আস ি 
আপরি, িা়েো রিছ  ওোলিা োলব। 
  
রিছ ক্ষণ আর্চাে রর্ন্তা িেলো ঠটরেলিাি ঠছল়ে, োলব রি োলব িা। ঠজলি ঠেলছ ও, এখি 
ঠসইোলেে প়েরতে সম়ে, তলব এও জালি ব়ে ভ়েঙ্কে প্রিৃরতে ঠোি মারি়োো। িলে 
পাটচিােলি রিছ  িা বলে শুধ  রিলজে োলভে ঠোলভ ও োজী হে ঠেলত। 
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 ঠবরিচে ঠেে লেন্ট ব ়োই গুস্তাভ ঠোলডে ো রেল়ে ঠবরেল়ে ঠেলছ এমি এিটা েরেলত। 
ঠিাোংো, বালজ টাইলপে। 
  
আর্চােলি ঢ িলতই অভযথচিা জািালো এিজি ঠমাটা, হৃিপ ি োর়েওো মাি ষ, ঠসইোে 
আপিাে জলিয অলপক্ষা িেলছি। ঠবরণচ হে এই ঠোিটাই। 
  
রপছি রেলি রভল়েে মধয রেল়ে এিটা ঠছাট্ট ঘলে আর্চােলি রিল়ে ঠেে। এিজি 
ঠমাটালসাটা, স ন্দে ওো ইতারে়োি ঠসখালি বলস খারেে িামপারে ঠসা়ো। 
  
রেি আলছ ঠবরণচ। ঠতামালেে পর্া রিছ  খাবাে আমালেে রেল়ে োও তা়ো আলছ খ ব 
আমাে, ঠোিটা িথা বলে োুঁি োুঁি িলে। 
  
িথা ঠবরে িা বার়েল়ে ঠসইোে বেলো, ঠবে রিছ  টািা আলছ আমাে িালছ। রিোপলে 
জমা োখলত র্াই ওগুলো। রি িেলত হলব? টািাটা রিন্তু িেলে আলছ। 
  
 ঠিালিা জািালোিা বযালঙ্ক িম্বে ঠেও়ো অযািাউন্ট খ লে ঠেলখ রেলত পালেি টািাটা। 
  
খ ব খ রে ঠসইোে। োখলত হলব পুঁরর্ে োখ ডোে। আর্চাে পঞ্চাে হাজাে স ইস ফ্রাঙ্ক 
পালব পারেেরমি রহলসলব। তলব ঠর্িা ঠেি িা িলে টািাটা ঠমলে ঠেবাে, িােণ িজে 
োখা হলে ওে ওপে। জারিল়ে রেে আর্চােলি, অযািাউন্ট খ লে ঠেিিম্বেটা ঠসইোলেে 
স্ত্রীে িালছ পারেল়ে ঠেও়ো হ়ে। সব খাবােটা িথা বোে িাুঁলি িাুঁলি প্রা়ে রেলে রেলে 
ঠখল়ে রিল়েরছে ঠসইোে। এবাে োবাে পাো। ঠসইোে ঠবরণচলি ঠেরখল়ে বলে ঠেে, 

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

95 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

এহলো জযাি আর্চাে, সাহােয িেলছ আমালি, েরে ঠিাি রেি ওে রিছ ে েেিাে হ়ে 
তলব ওলি ত রম সাহােয িেলব। 
  
ঠবরণচ বেে, রিশ্চ়েই িেলবা। 
  
আজও আর্চাে িথাটা ঠভালেরি। ঠসাজা ঠবরণচে ঠেে লেন্ট ঠথলি র্লে ঠেলো ঠজরিভা 
এ়োেলপালটচ। অলিি িথা মলি প়েরছে টযারক্সলত ঠেলত ঠেলত আর্চালেে অস রবলধ হ়ে রি 
োখ ডোে োখলত। পরের়্ে রছে মযালিজালেে সলে। রেি জা়েো়ে িম্বেটা পারেল়ে 
ঠেবাে মাস ে ল়েি পলে ঠমালজস ঠসইোেলি খবলেে িােলজ ঠেখলো গুরে িলে হতযা 
িো হল়েলছ। 
  
ঠবরণচ এরেল়ে এে ঠেে ল লেলন্ট ঢ িলতই, ঠপলেলছই ঠতা রর্িলত, প্রেোংসা িেলো তাে 
িালজে জলিয। তােপে আপযা়েলণে পাো শুরু হে। িথাটা আলস্ত আলস্ত আর্চাে 
পা়েলো। রবশ্বাসী ে জি ঠোি র্াই। আরম রবশ্বাসী বেলত র্াইরছ িােণ িাজ িেলব 
টািাে এবোং সব রিছ  ভ লে োলব িাজটা হল়ে ঠেলে। 
  
রমাঃ আর্চাে িাজটা রি? 
  
এিটা সাজালিা রিডিযারপোং িেলব এই ে জি ঠোি–শুলি োখ ি ভাে িলে সাজালিা 
বযাপাে এটা। র্ রে িো হলব োলি ঠসই বেলছ িাজটা আমালি িেলত। আপিালিই 
বেরছ শুধ , ঠোিরট থালি ঠে মরহোরটে সলে তালি এিট  ভ়ে পাইল়ে রেলত র্া়ে আে 
রি। িাজ হলব এই ে জলিে এিটা বার়েলত রেল়ে ঠেি োরুণ রহোংর ঠোি এমি ভাব 
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ঠেরখল়ে র্ রে িলে আিা ঐ ঠোিরটলি। আসলব িা প রেে। আমো এিট  ব়ে েিলমে 
েরসিতা িেলত র্াই মরহোরটলি রিল়ে। 
  
োুঁত খ ুঁটলত খ ুঁটলত পেম েলে ঠবরণচ বেলো, এে িলে হলবটা রি? 
  
েলথি ঐ ট ি ই। মরহো তাে মলিে মাি ষলি হারেল়ে হল়ে উেলব উেভ্রান্ত। ও রিলে 
োলব রেি ে ই পলে, ও এলিবালে পাল়েে তো়ে োখলত র্া়ে মরহোলি, তাই িো হলে 
এটা। 
  
 টািাে প্রশ্ন উেলতই আর্চাে জািলো, ে জলিে প্রলতযিলি পাুঁর্লো ফ্রা িলে ঠেলব। মাথা 
ঠিল়ে ঠবরণচ জািালো হাজালেে িম হলব িা। েতযান্তে ঠিই আর্চালেে। 
  
ে জি ঠোিলি এিট  পলে রিল়ে এে ঠবরণচ।িাজ িলে রেমাে ঠিাম্পািীলত। ইোংলেজী 
জালি, জযািস ঠবেমন্ট এিজলিে িাম, অপে জি মযাক্স ঠসলেরত্ত। রিভচেলোেয ঠতাি 
আে ব়ে রিছ  ি়ে িাজটাও। ব়েস িম জযািলসে, ঠর্হাো ঠোো ঠোো, ধাোলো েৃরি, 
প্রা়ে বছে েলেলিে ঠঘাট মযাক্স-এে ঠর্ল়ে। িম োমীে জলিেই ঠপাোি, আে ঠিাোংোও। 
িালজে িথা পা়েলো েভীেভালব আর্চাে। রি িেলত হলব, সব ঠেলষ জািালো। র্ রে 
িেলত হলব ঠে মাি ষটালি, ঠস জালি সব, সামািয বাধা ঠেলব ঠোি ঠেখালিা। োরুণ 
রহোংর ভাব ঠেরখল়ে ওো ে জলি ওলি ত লে আিলব। বযাস তােপে পলিলট টািা গুুঁলজ 
রিলে োলব ওো। ে  োলসে বাইলে িােচলক্ষত্রটা। 
  
সব ঠবাঝাে ইোো িলে ঠসলোরত্ত ম লখ শুধ  বেলো, িত ঠেলবি এে জলিয? 
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 ে জিলি ে -হাজাে িলে। মাথা িা়েলো ওো, েে িষািরষ িলে েিা হে র্াে হাজাে 
িলে। আোো োতা়োলতে খের্। হাজাে ফ্রা িলে ে জিলি অরেম রেল়ে রেে আর্চাে। 
েেিাে হলব ম লখাে আে রপস্তে। মাথা ঠিল়ে ওো ে জলি বেলো, ওলেে ঠস সব ো়ে 
োর়েে। 
  
 রবো়ে ঠিবাে আলে ওলেে ঠেষবালেে মত আর্চাে ব রঝল়ে রেলো িাজটা। ঐ 
ঠোিরটলি– রেি রতিরেি পলে রিড্রিযাপ িেলত হলব। অথচাৎ আোলো তারেলখে োলত। 
অতএব ে জলিই ঠেি ওো আলোলো তারেখ ে প ে ে লটালত স ইরম ঠহালটলে ঠপৌঁলছ ো়ে, 
তখি পলেে িাজট ি  আর্চাে বলে ঠেলব। 
  
ওো ে জলি র্লে ঠেলতই ঠবরণচ বেে, রি পছন্দ হল়েলছ ঠতা? 
  
মাথা িা়েলো আর্চাে। খ ুঁত খ ুঁলত এিট  ভাব ঠে রছলো িা তা ি়ে। তাই মলি িরেল়ে 
রেলো ঠবরণচলি ঠসইোলেে িথাটা। আর্চাে র্লে ঠেলতই ে রিল়ে থািা বাথরুম ঠথলি 
ঠসেেরত্ত আে ঠবেমন্ট ঠবরেল়ে এলো। 
  
 ঠবরণচ বযাপােটা রি? 
  
ব ঝলত পােরছ িা রেি। তলব মজাে বযাপাে, আে মলি হলে োভজিি হলব। ঐ ঠমাটা 
িোে আর্চােটা ঠহেমাি েেলিে ওখালি এি সমল়ে িাজ িেলতা। িালি ও রিডিযাপ 
িেলত র্াইলছ। আরম ঠেখলত র্াই আে ঠমল়েটাই বা ঠি? আমাে সলে ঠতামো 
ঠোোলোে ঠেলখ র্েলব, ঠে ম হূলতচ জািলত পােলব বার়ে আে ঠোিটা সম্বলন্ধ ঠটরেলিাি 
িলে জািালব। 
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 মাথা ঠিল়ে ঠসলেরত্ত ব রঝল়ে রেে ঠস জািালব। 
  
ম লখাে আে বন্দ ি র্াই ঠে? 
  
োুঁত ঠবে িলে ঠবরণচ হাসলো, ও সব ঠজাো়ে িো িারি খ ব িলিে বযাপাে। আমাে 
ে লটাই আলছ, ো েেিাে ঠসটা হলো খবে। 
  
ঠজরিভা এ়োেলপালটচে িােমলসে ঠব়ো পাে হল়েই ঠহেো ঠেখলো রহঙ্কে োুঁর়েল়ে আলছ 
ঠেিরভেলি আন্দাজ িলে রিলো ঠহেোে রপছলি রহঙ্কে। 
  
 ব়েস বাহান্ন হলেও, রহঙ্কেলি অলিি ঠবেী ব ল়ো ঠেখা়ে। ঠবুঁলট, ঠমাটা, সামলিে রেলি 
টাি প়েলত শুরু িলেলছ। ঠহেমাি েেলিে ঠসবা িলেলছ পলিলো বছে ধলে। রহঙ্কে 
েেি রছলেি ঠপারেওে ঠোেী। রহঙ্কে অি েত হল়েলছ ঠহেোে, ঠহেমাি মাো োবাে 
পে। প্রথম ঠথলিই ঠবে েো িেলতা ঠহেোলি ঠস। 
  
ঠপ্রলম প়োে িথাটা ঠহেোে ম খ ঠথলি ঠোিা অবরধ রহঙ্কে ঠবে অোরন্তলত ভ েলছ। 
অস্বাভারবি ে বচেতাে িথা প রুলষে প্ররত ঠহেোে িথা রহঙ্কে জালি, তলব ঠবে 
হারসখ রস উজ্জ্বে ঠর্হাো ঠেলখ এ়োেলপালটচ মলি হে ওে, ঠবাধ হ়ে এবাে ঠহেো তাে 
মলিে মাি ষ সরতয সরতযই ঠপল়েলছ। রিন্তু িাছ ঠথলি ভােভালব ঠেিরভেলি ঠেখাে 
পেই ভ ে ভাঙলো তাে। অতযন্ত েম্বা, স প রুষ আে ঠিতাে েস্ত মাি ষটা রবপে 
সোংলিলতে োে আলোটা রহলেে মলিে মলধয ঠজ্বলে রেলো। 
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রহঙ্কলেে হাত ে লটা জর়েল়ে ধলে ঠহেো উচ্ছ্বরসত হল়ে উেলো। আাঃ রহঙ্কে, িত রেি 
পলে ঠেখা, ঠতামাে অভাব প্ররত পলে পলে অি ভব িেতাম।তােপে ঠগ্লিরভলেে রেলি 
রিলে বেলো, রিস এই হে রহঙ্কে, ঠতামা়ে বলেরছ োে িথা। 
  
র্ািেবািেলেে রিল়ে আরেলখযতািোে সম়ে বা তধেচ ঠগ্লিরভলেে ঠিই।এিট  বযবধাি 
বজা়ে ঠেলখ বেলো মাথা িার়েল়ে, ঠহেো মােপত্র। রিশ্চ়েই ওগুলো ও সামোলব। 
রহলেে হালত োলেলজে িােজপত্র গুুঁলজ রেলো। 
  
হযাুঁ সামোব সযাে। িম্র ভালব রহঙ্কে উত্তে রেলো 
  
ওো ে জলি ঠসই ম হূতচ ঠথলি েত্রু হল়ে উেলো পেস্পলেে। রহঙ্কে ঠহেোে রেলি রিলে 
বেলো িত ি ঠোেসটা আপিাে জিয অলপক্ষা িেলছ বাইলে মাোম, সম়ে র্াই িল়েি 
রমরিট, তােপে এিটা ি রেলি হাতছারি রেল়ে ঠডলি র্লে ঠেে রহঙ্কে। 
  
 রিস, ঠসািা আমাে, বেলো ঠহেো, রপ্লজ…এি রবলেষ সমাি আলছ রহঙ্কলেে আমাে 
িালছ। ওে সলে বযবহাে ভালো িলো। 
  
ভ ে হল়ে ঠেলছর্ােটা ব ঝলত ঠপলে ঠেিরভে বেলো, খ ব ে াঃরখত, ঠহেো িেব রিশ্চ়েই। 
  
 এ়োে ঠপাটচ ঠথলি ে জলি ঠবরেল়ে ঠেখে োমী ঠোেস েল়েস োুঁর়েল়ে ঠপারটচলিালত। 
  
 এিখািা োর়ে বলট, ঠেিরভলেে মাথা ঘ লে ঠেলছ। 
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োর়েে র্ােপাে ঘ লে এলস ঠহেো আিলন্দ হাততারে রেল়ে উেলো, সরতযই র্মৎিাে 
োর়ে। ঠেিরভেলি ঠপছলিে সীলট রিল়ে বলস ঠেিরভলেে হাতটা রিলজে হালতে মলধয 
রিল়ে বলে উেলো ঠহেো, রিস জালিা, আরম এই ম হূতচগুলোলতই ব ঝলত পারে রি 
অসীম ক্ষমতা টািাে। িলতা ভােযবতী আরম ও রবষল়ে। তলব এখি…শুধ  আরম আে 
ত রম…, আরম জারি ঠতামাে পছন্দ হলব আমাে রভোটাও। 
  
মােপত্র রপছলিে সীলট িল়েি রমরিলটে মলধয প লে রহঙ্কে রে়োরেোং ধেলো। 
  
 সব রেিোি আলছ ঠতা পযাোডাইস রসরটলত? 
  
হযাুঁ মাোম, ভােী স ন্দে বাোিটা হল়েলছ। 
  
 আরম খবে পারেল়েরছোম োলন্সেলি গুরছল়ে োখলত রভোটা। 
  
 ঠেলখলছ, এিট  আলে এ়োেলপাটচ ঠথলি ওলি ঠিাি িলেরছোম, রেি আলছ সব। 
  
 রহঙ্কলেে িাুঁলধ হাত োখলো আেলতাভালব আেে িলে, ঠেখলছা, আমা়ে িত েে িলে 
রহঙ্কে। 
  
মাোম আে এিটা িথা, ঠেেী ঠতা এমরিলতই হল়ে ঠেলছ ঠসই ঠভলব ঠভলভে েল়েস 
ঠহালটলে ঘে ব ি িলে ঠেলখরছ আপিালেে জলিয, ওখালি োতটা িারটল়ে রিলে ভালো 
হ়ে। 
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 রহঙ্কে অলেষ ধিযবাে, তােপে ঠহেো বেলো ঠেিরভলেে রেলি রিলে। ঠভলভ ঠথলি 
িাোেলিাো ঠেলত োলে পাুঁর্ ঘণ্টা। িাে োঞ্চ খাবাে সমল়ে রেি ঠপৌঁলছ োব। আো 
খাবাে োবাে রি বলন্দাবস্ত িলেছ রহঙ্কে? 
  
োলন্সেলি বলে রেল়েরছ সব ভলে োখলত ডীপ রফ্রলজ। 
  
 ঠেিরভলেে িাুঁলধ পেম রিরশ্চলন্ত মাথা ঠেলখ ঠহেো আলবলে ঠর্াখ বন্ধ িেলো। হ্রলেে 
পাে রেল়ে ঠোেস েল়েস ছ লট র্েলো, েন্তবয ঠভলভ। 
  
েল়েস ঠহালটলে ঠপৌঁলছ ঠেিরভলেে হালত মৃে  র্াপ রেল়ে ঠহেো শুভোরত্র জািালো। ঠর্াখ 
ে লটা আমন্ত্রলণে প্ররতশ্রুরতলত জ্বেজ্বে িলে উেলো। ঠেিরভলেে প্রথম িাজ হে ঘলে 
ঢ লিই ঠিাি িো আর্চােলি। আর্চাে রছলো স োলিাে ঠহালটে েয স ইলস, জািালো, 
বলন্দাবস্ত হল়ে ঠেলছ সব, রর্ন্তা িোে রিছ  ঠিই ঠতামাে। অরভোি শুরু হলব রতিরেলিে 
মলধয। 
  
 রিন্তু রিছ  িােণ ঠতা ঠেখলত পারেিা, রর্ন্তা িা িোে। ওে ওই র্ািেটা..ওই 
রহঙ্কে…রর্ন্তা়ে ঠিলেলছ আমা়ে। 
  
রহঙ্কে? আর্চােও র্ীৎিাে িলে উেে, ও এলসলছ িারি ওখালি? 
  
আলসই রি শুধ , ইির্াজচও বলট সবরিছ ে। এি িজলে আমালি ঠেলখই শুরু িলেলছ 
ঠঘন্না িেলত। ম লখে ভাব ঠেলখ আমাে িি হ়ে িা। এইসব প োলিা বার়েে র্ািে 
বািেগুলো ভীষণ মাোত্মি রজরিস। 
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আর্চাে েম্ভীে হল়ে বেলো, রেি বলেছ, রহঙ্কেও োরুণ র্াোি ঠহেোে মলতা। 
  
 ঠেলখা, ঠতামাে এটা মাথাবযথা। ত রম ো িোে িেলব। 
  
আর্চাে জািাে ঠেিরভলেে িথাে উত্তলে, রিশ্চ়েই িেব। ঠপ্রম র্াোও ওে সলে রিস, 
ঠতামাে িাজ ওটা, ঠহেো েরে এিবাে ব ঝলত পালে ওলি ত রম রবল়ে িেলব, তখি 
ঠতামাে উপলে রহঙ্কেলি আলেৌ পাত্তা ঠেলব িা। আমাে ওপে বারিটা ঠছল়ে োও। 
  
 ো ভালো ঠবাঝ িে। ঠেিরভে রবেস ম লখ বেলো। 
  
তলব রিস এিটা িথা, ভদ্র বযবহাে ঠিালো রহঙ্কলেে সলে, ওে বযাপালে সাবধালি 
এলোলব। বা়োবার়ে িেলব িা। েলতাটা পালো ঠতে োও ওলি। 
  
ঠভাে ঠবোলতই ঠগ্লিরভে ঠহালটলে রিলে এলো আর্চালেে উপলেলেে িথা মলি ঠেলখ। 
রহঙ্কে ঠোেস েল়েলসে ধ লো ঝা়েরছে। 
  
 েথা সম্ভব েোে স ে রমরি িলে ঠেিরভে বেলো, হযালো রহঙ্কে, সরতযই স ন্দে োর়েটা। 
এটা ঠিমি োর়ে? 
  
রহঙ্কে খ ব রিসৃ্পহ েো়ে বেলো, আরম ঠতা বেলবা, সযাে, এটা পৃরথবীে সব ঠর্ল়ে ঠসো 
োর়ে। 
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িত ি ধেলণে োর়ে। োরুণ হল়েলছ রূলপােী ঠেডটাও। তলব সব সমল়ে আরম ে  েেজাে 
োর়ে পছন্দ িরে। ঠেিরভে ঘরিষ্ঠ হবাে ঠর্িা িেলো। 
  
 রপরপি িারেিা, সবলর্ল়ে ঠসো রেল্পী িারেেে োর়েে বরডটা ততেী িলেলছ। প্রথম 
ইলেিেরিি রসলেলম এই মলডলেে োর়েই োটচ িো ো়ে। 
  
সরেি ব ঝলত িা ঠপলে রহঙ্কলেে িথাে মালি ঠেিরভে ঘ েলত ঘ েলত োর়েে র্ােপালে 
বেে, মলি হলে োরুণ ঠপলোে খের্ হ়ে? 
  
 সযাে োলেে এই ধেলণে োর়ে ঠিিাে ক্ষমতা আলছ, তালেে ভাবিা িেলত হ়ে িা 
ঠপলোলেে জলিয, রহলেে িণ্ঠস্বে আেও েীতে হল়ে উলেলছ। 
  
 েতগুলো উপা়ে জািা আলছ মাি ষলি ঠভাোবাে জলিয ঠেিরভলেে, সবলর্ল়ে ঠসো 
উপা়েটা তাে মলধয িালজ োরেল়ে রমরি স লে ঠস বেলো, তা ঠতাবলটই,…ওলি ত রম খ ব 
েে েেি বলেরছলেি। আরমও র্াই তাই। 
  
ওে রেলি তািালো রহঙ্কে, খ ব ভাবলেেহীি র্যাপ্টা ম খ।লবে ঠতা রমাঃ ঠেিরভে। 
  
ঠেিরভে ঠেষ বালেে মত ঠর্িা র্াোলো, ওলি আরম স খী িেলত র্াই ঠেমি র্াও 
ত রমও। 
  
ে জলিেই এই সব রিেথচি িথাবাতচা়ে ঠিালিা োভ হলো িা। রপছলিে ঢািাটা খ লে 
রহঙ্কে পােলিে ডাোেটা ঠেলখ রেলো। 
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 সমসযা বা়েলছ ঠগ্লিরভে ব ঝেে। ওে পেমেত্রু রহঙ্কে। ঠহেো এলো এমি সম়ে। 
  
এরেল়ে রেল়ে ঠেিরভলেে োলে আেলতাভালব র্ লমা ঠখল়ে বেলোলবর়েল়ে প়ো োি 
এবাে। রহঙ্কে, সব রেি তত? 
  
ভো হল়ে ঠেলছ মােপত্র, েখি বেলবি আপরি োও়ো োলব তখিই। 
  
 রিস তাহলে র্লো, আমাে রভোটা ঠতামালি িা ঠেখালিা পেচন্ত োরন্ত পারে িা। 
  
ঠহেমাি েেি প্রা়ে েে বছে আলে এিজি মারিচি রিল্ম ঠপ্রারডউসালেে িাছ ঠথলি 
ে োলিািা ঠথলি িাোেলিাোে এই রভোটা রিছ  েূলে রিলিরছলেি। 
  
অলঢে টািা রছে রসলিমা ঠপ্রারডউসালেে, আে রছে সরতযিালেে ঠসৌরখিতা, অতএব 
মলিে মলতািলে ঠেভালব খ রে রভোটা ততেী িরেল়েরছে। জে েেম িোে বযবস্থা সলমত 
বার়েে ঠভতলে স ইরমোং প ে, বাইলে রবোে আে এিটা স ইরমোং প ে, ঠোতো়ে রবোট 
োর়ে বাোন্দা়ে ছাে, হ্রে আে ে োলিা েহেটালি ঠসখাি ঠথলি ছরবে মত ঠেখা ো়ে। 
ঠোবাে ঘে র্ােলটে প্রলতযিরটলত রডজ বাথরুম। র্ামচ িমাবাে আবেযি বলন্দাবস্ত 
ইলেিরেি েলন্ত্রে সাহালেয। আোো ঠিা়োটচাে র্ািেলেে। ঠছাট এিটা রেিট, মারটে 
তোে গুোম ঘে ঠথলি িাে বল়ে রিল়ে আসাে জলিয র্মৎিাে ভালব িা়োে ঠপ্লসগুলো 
সাজালিা। িীলর্ িামলত হ়ে ঠে়েলোটা রসুঁর়ে ঠভলঙ, তলব ঠপৌঁছলিা সম্ভব ব়ে োস্তা়ে, েরে 
িি িেলত ঠিউ িা র্া়ে তাে জলিয ঠোপওল়ে আলছ ে লটা ঠর়্োলেে। শুধ  স ইর্ ঠটপাে 
বযাপাে, োন্না ঘলে েখি তখি ি র়ে জি ঠোলিে খাবাে িো ো়ে। সব ঘলে রেরেও 
আে ঠেরডওে বলন্দাবস্ত। েঙীি রটরভও। ডীপ রফ্রজ গুোম ঘলে তা র্লে রিলজে 
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ঠজিালেটালে। ঠটরেলিালিে সলে প্রলতযি ঘলে োোলিা আলছ স্পীিাে বক্স, তাে মালি 
ঠেখালি খ রে বলস ঠে ঠিাি ঠোলিে সলে পৃরথবীে িথা বো র্লে ঠটরেলিালি। রমরি 
ঠপ্রালজক্টাে বসালিা এিটা ঘলে। অিা়োলস ি র়ে জি বলস রসলিমা ঠেখলত পালে। 
  
ঠহেো আিলন্দ ভাসলত ভাসলত সব ঠেখরছে, আে িথা ঠিই ঠেিরভলেে ম লখ। 
  
ওো োঞ্চ ঠখল়ে এলসরছে পলথই। োন্নাঘলে ঢ লিলছ রহঙ্কে, সব সাজালিা ঘেলোে। 
ঠেিরভেলি রিলজে ঠবডরুলম রিল়ে ঠেলো ঠহেো। 
  
অপূবচ স ন্দে ঘে। ঠেও়োে মাঝ বোবে ঠমা়ো রঘ েলঙে র্াম়ো রেল়ে, ে লটা ব়ে ব়ে 
আ়েিা, সাো উলেে িালপচট, বারি অোংেটা ঠখাোই িো ওি িাে রেল়ে ঢািা। ব়ে খাট 
রিোং সাইলজে। 
  
রহঙ্কে সব ঠবালঝ, রিস, এই ঘলে আমো ঠোলবা। 
  
ঠভাে রবোলস অভযস্ত হলেও, এলতা ঐশ্বেচ আে স লখে প্রলোভি িখলিা ঠেিরভে পা়ে 
রি। ওে মাথা ঘ লে ঠেলছ। বেলো ঠিালিা েিলম, রি স ন্দে স ইরমোং প েটা ঠহেো। 
এিট  স্নাি িলে রিলত পারে রি?, 
  
ো খ রে িলো, ঠতামােই এই বার়েটা। 
  
 ঠহেো ব লিে মৃে  গুেিটালি ঠর্লপ ঠেলো োন্না ঘলে, রহঙ্কে ঠসখালি সাো েম্বা ঠিাট 
পলে মহাবযস্ত। 
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রহঙ্কে, আরম এতত খ রে আে িখিও হইরি রহঙ্কে,..র্মৎিাে মাি ষ িা ও? ঠহেো ঠেি 
উলত্তজিা়ে ঠিলট প়েলত র্াইলছ। 
  
রহঙ্কে স্বভাবরসে োন্ত েো়ে উত্তে রেলো, মলি ঠতা হলে মাি ষরট র্মৎিাে। 
  
হারস আে থালম িা ঠহেোে, ওলি রবল়ে িেলত র্াই আরম রহঙ্কে। রিন্তু আমালেে ঠছল়ে 
ত রম িখলিা োলব িা। 
  
 মলি ঠতা হ়ে তাই। হোৎ রহঙ্কেলি ধলে ঠহেো ও়োেজ িালর্ে ভেীলত ঘ েপাি ঠখলত 
োেলো সাো োন্নাঘলে। সেলে োলত ো ঠেিালেরি িা হ়ে, রহঙ্কেও তালে তালে 
এইভালব পা ঠিেলত োেলো। তােপে ঠহেো র্লে ঠেলো রহস্কলেে োলে র্ ম  ঠখল়ে। 
রহঙ্কে রবষালে রর্ন্তা়ে আেন্ন, মি রেলো ম েেী িাটা়ে। 
  
ঠহেো ঠোবাে ঘলে সব ঠপাোি খ লে মাথা়ে স্নাি িোে ট রপ পলে রিলো। তােপে 
ঠেলহে িগ্নতা ঢািবাে জিয এিটা ঠড্ররসোং োউি জর়েল়ে স ইরমোং প লে ছ লট র্লে ঠেলো। 
  
জলে অেসভালব ো ভারসল়ে, ঠেিরভে ঠর্াখ বন্ধ িলে শুল়েরছে। জলে আলস্ত ঠিলম ড ব 
সাুঁতালে ঠেিরভলেে এলিবালে পালে রেল়ে উেলো, তােপে ঠেিরভেলি রিছ  ঠবাঝবাে 
আলেই ঠটলি রিল়ে ঠেে জলেে তো়ে। প্রথম র্মি ভাঙাে পে ঠহেোে সমূ্পণচ রববসিা 
ঠেহ ঠেলখ রিতী়েবাে র্মলি উেলো। ঠহেো সাুঁতাে ঠিলট র্েরছলো ডেরিলিে মত। 
ওে ধালে িালছ আসলত পােলব িা সাুঁতালে ব লঝ ঠেিরভে ঠহেোলি ঠেখলত োেলো 
স ইরমোং প লেে রসুঁর়েলত বলস। 
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ঠহেো অপূবচ সাুঁতারু, এিেলম িলেও র্ােবাে এপাে ওপাে হাুঁিালোিা এিট ও। জে 
ঠথলি উলে এলস ঠগ্লিরভেলি জর়েল়ে ধেলো। আেন্ন িলে রেলো েভীে র্ ম লত, েি 
িলে ঠেিরভে জর়েল়ে ধেলো ঠহেোে িেম েেীে। 
  
 পলে ে জলি ঠখাো ছালে বলস সূেচাস্ত ঠেখরছলো র্া ঠখলত ঠখলত। ঠগ্লিরভলেে হাতটা 
ঠহেো রিলজে হালতে মলধয রিল়ে বেলো, বােবাে আরম স্বপ্ন ঠেলখ এলসরছ ঠতামাে মত 
এিজি প রুষলি রিলজে িলে পালবা রিস। 
  
রিন্তু েক্ষ্মীরট এলত োভ ঠিই ঠিাি, ঠেিরভে প্রস্তুত হল়ে রিলোুঁ অরভিল়েে জলিয, অপূবচ 
োেলছ এই ম হূতচও, রিন্তু ঠসই ভালোোো িতক্ষণ থািলব। 
  
ওে ম লখে রেলি অি সন্ধািী েৃরিলত তারিল়ে প্রশ্ন িেলো ঠহেো, ত রম রি বেলত 
র্াইলছা? 
  
 ঠেিরভে হাসলো মলি মলি, ত রম আে আরম; িতবাে এই িথাগুলো বলে বলে মহ়ো 
রেল়ে ঠস ঠেলখলছ, সম্ভব ি়ে ঠহেো এটা। এই স খ, আিন্দ…শুধ  েরে ত রম িা হলত 
এলতা ব়েলোি… 
  
হাত ঠটলি সরেল়ে রেল়ে ওে ঠর্ালখে রেলি তারিল়ে ম লখাম রখ বলস প্রশ্ন িেলো ঠহেো, 
রিস এিট  ব রঝল়ে বলো ঠতামাে িথাটা। ঠহেোে িণ্ঠস্বলেে তীক্ষ্ণতা সাবধাি িলে 
রেলো .. ঠেিরভেলি, সাধােণ ঠমল়ে মাি ষ ি়ে ঠহেো। 
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ঠহেো রিশ্চ়েই, খ বই স্পি ভালব এিথা ঠবাঝালিা ো়ে। ত রম েরে এতব়েলোিিা হলত, 
আরম রবল়েে িথা বেতাম। আে পৃরথবীলত এলতা স খী আে রিছ লতই আরম হলত পারে 
িা, রিন্তু… জালিা ঠতা ত রম স্ত্রীে প়েসা়ে ইোংলেজো খা়ে িা। 
  
বালজ িথা এসব শুিলত র্াই িা, ঠি ঠতামালি ঠখলত বলেলছ আমাে প়েসা়ে, অলিি 
গুণ আলছ ঠতামাে। েরে এিসলে ত রম আে আরম িাজ িরে, োরুণ আমালেে জ রট 
হলব। 
  
 ঠেিরভে অস্বরস্তলত িল়ে র্ল়ে বসলো, হ়েলতা গুণ আলছ আমাে, রিন্তু ঠসসব িালজ 
োলেরি টািা প়েসা উপাজচলিে ে জলিই অখ রে হলবা ও ভালব র্েলে। শুধ  আিলন্দ এই 
ম হূতচগুলোই ঠভাে িো োি। আরম তােপে র্লে োলবা। ঠহেো রবশ্বাস িলো– 
  
রিস আলজবালজ ঠবালিা িা। িথা ঠবালো িা বালজ অরভলিতাে মলতা। রবরেরে 
ঠোিালে ঠতামাে িথাবাতচা, ব়ে ঠজালো। আমো বেরছোম ভালোবাসাে িথা, টািাে 
ি়ে। েভীে েৃরিলত তােপে তারিল়ে বেলে, রিস ঠতামা়ে আরম ভােবারস, শুধ  বেলো 
আমা়ে ভালোবালসা রিিা ত রম? 
  
 মলিে আিালে ঠগ্লিরভলেে রর্ন্তাে রবে যৎ রঝরেি ঠখলে ঠেলো, হা়ে ভেবাি। এিটা 
রবপজ্জিি ঠমল়েমাি ষ। ঠে সবিথা এে আলে মি ভরেল়েলছ ি রত্তগুলোে তাো ঠতা েলে 
ঠেলত এসব িথা শুলি, আে এ বলে রিিা আমাে িথা রবরেরে ঠোিালে। 
  
ভােবারস রিিা ঠতামালি, ত রম এ প্রশ্ন িেলত পােলে?উবচে মরস্তষ্ক ঠেিরভলেে দ্রুত 
িাজ িলে র্লেলছ, এত র্মৎিাে ঠতামাে… 
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ছাল়ো ওসব িথা, মাঝপলথ ওলি ঠহেো থারমল়ে রেলো, জািলত র্াই আরম, আমা়ে ত রম 
ভােবালসা রিিা? 
  
ঠেিরভে উেেত রিাঃশ্বাসটা ঠর্লপ ভাবলো, এই িাুঁে ঠথলি ঠবলোলিা ম েরিে তাে 
পলক্ষ। 
  
 ঠসািামরণ ঠহেো, ঠতামা়ে ভােবারস আরম।  
  
এিেৃরিলত িল়েি ঠসলিন্ড ওে রেলি ঠহেো তারিল়ে েইলো, আে তাে ম লখে ভাবটা 
ঠেিরভেও েথাসম্ভব ঠর্িা িেলো সেে িোে, ো ঠবাঝাে ঠহেো ব লঝ রিল়ে ো এরেল়ে 
রেলো ঠর়্োলে। ওে মলিে পাষাণ ভাে মলি হলো ঠিলম ঠেলছ, ঠহেো মৃে  হাসলো। 
পরেতৃরিে হারস। 
  
তাহলে ঠিাি সমসযাই ঠিই আে। এলসা রড্রঙ্ক িো োি এিট । 
  
ঠটরবলেে ওপে োখা িরেোংলবলেে ঠবাম ঝ ুঁলি পল়ে রটপলো। 
  
রহঙ্কে ছালে এলো রূলপাে ঠে হালত রিল়ে। রহঙ্কে গ্লাস ে লটা আে মে ঠমোবাে ঠেিাে 
ঠে টা োখলত োখলত বেলো, হ়েলতা রমাঃ ঠেিরভে পছন্দ িেলবি অিয রিছ । এলত 
ঠতােিা মারতচরি শুধ  আলছ মাোম। 
  
আমােও খ ব ভাে োলে এটা। ঠেিরভে িথাটা বলেই ব ঝলত পােলো তাে েো মলেে 
জলিয শুরিল়ে ঠেলছ। 
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রহঙ্কে মে ঢােলত ঢােলত বেলো, রডিাে ততরে হল়ে োলব আধ ঘণ্টাে মলধয, মাোম। 
  
 রহঙ্কে আজ রি খাও়োে? 
  
এলবো এিট  তা়োহুল়ো়ে িেলত হল়েলছ, োলতে খাবাে জিয আলছ পাল়েলত েয িই, 
োস । আে রর্লিি আোরিোং। 
  
ঠহেো ঠেিরভলেে রেলি তািালোইলে িেলে ত রম ঠখলত পালো মাোংলসে রেি। 
  
িা, িা রহঙ্কে োরুণ হলব এই ঠমি । 
  
মাথা ঠিা়োলো রহঙ্কে, তাহলে মাোম আধঘণ্টা পলে। োরুণ স ন্দে সলন্ধযটা, এই ছালেই 
আোিরে ভাে োেলব খাবাে রেলে। 
  
র্মৎিাে। 
  
েতক্ষণ রহঙ্কে ঠটরবে সাজারেলো র্ প িলে থািলো ঠহেো আে ঠেিরভে। সূেচ ধীলে 
ধীলে অঙ ঠেলো। 
  
োন্নাঘলে রহঙ্কে োবাে পে ঠহেো বেলো, ঠতামাে সলে খাবাে পে রিস এিটা 
রসরে়োস আলোর্িা আলছ। ও সব িথা এখি হলব িা। ঠহেো তােপে িথা পা়েলো রি 
রি িো োলব আোমীিাে, অলিি েূলে রেল়ে পাহাল়েে োস্তা ধলে োঞ্চ খালবা এিটা 
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ঠছাট্ট ঠহালটলে। খারিিটা রবোম পালব রহঙ্কেও। ও রিশ্চ়েই োলত ওে ততরে আসাধােণ 
ওমলেট খাও়োলব। 
  
খ রেে ভাব ঠেখালেও ঠবে েলম ঠেলছ মলি মলি ঠেিরভে। ঠবে ব ঝলত পােরছলো ও, 
িমোঃ ঠহেো ওলি প লে রিলে ম লোে মলধয। োই ঠহাি রবল়েে িথালত ঠেষ পেচন্ত 
আসা ঠেলছ, আে তালি আর্চাে বলেরছলো তাই িেলতই। 
  
রহঙ্কে সব সমল়ে তালেে রডিাে খাবাে সম়ে, রঘলে োখলো তালেে। ওো ে জলি 
খাও়োে পে অিয ঠটরবলে রেল়ে বসলো, ঠর়্োেগুলো ঠোবাে মত িলে সারজল়ে তালত ো 
এরেল়ে সামলিই হ্রলেে জলে রূলপােী র্াুঁলেে ছা়ো ঠেখলত োেে। 
  
 রহঙ্কে রেল়ে ঠেলো িরি আে ব্রযারন্ড। ঠটরবে পরেষ্কাে িলে উেলতই ঠহেো বেলো, 
ত রম এবাে শুলত োও রহঙ্কে। ো ো েেিাে আমালেে সবই ঠতা রেল়ে ঠেলছ। সেলে 
তাো রেল়ে ঠেলবি  রমাঃ ঠেিরভে। রিশ্চ়েই ত রম ক্লান্ত। 
  
মাোম ধিযবাে, েরে মলি িলেি েেিাে ঠিই আে রিছ , তলবই র্লে োলবা আরম। 
  
েেিাে ঠিই রিছ ই। খাইল়েলছ োরুণ ভাে, ভাে িলে োলত রবোম িলো। 
  
আো িরে রবোম ঠিলবি আপরিও, ঠে রিল়ে িথাগুলো বলে রহঙ্কে র্লে ঠেলো। 
  
 ভাবলতই পারে িা আরম, আমাে র্েলব রি িলে ওলিিা হলে। ও অে হল়ে উলেলছ 
আমাে জীবলিে। 
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ঠেিরভে রসলেট ধরেল়ে বেলো, হযাুঁ, ব ঝলত পােরছ আরমও। 
  
ঠহেো রিছ ক্ষণ র্ প িলে থািাে পে বেলত শুরু িেলো, রিলজলেে সম্বলন্ধ এবাে রিস 
এিট  রসরে়োসরে আলোর্িা িো োি। আে ঠবে ঠভাোখ রে ভালবই। প্রথলম শুরু 
িেরছ আরম, ঠহেমািলি আরম শুধ  পাবাে আোলতই রবল়ে িলেরছোম। পে  আে 
প রুষেহীি রছে ও, আে রিষ্ঠ ে অসম্ভব। স ন্দেী আে ব রেমতী এিজি েৃরহিীে ওে 
প্রল়োজি রছলো িািা ধেলিে বযবসা প্ররতষ্ঠািগুলোে জলিয, আরম ঠসরেি রেল়ে রছোম 
আেেচ। ঠিালিা প্রশ্নই রছলো িা েিাবাে অথর্ ওলি েরিল়েরছোম আরম। এমি এিটা 
রজরিস আরম র্াই ো অরভোপ ছা়ো বো ো়ে িা আে রিছ , আমাে এিটা প রুলষে 
প্রল়োজি ঠেিরভলেে হালত হাত ঠেলখ ঠহেো ঠহলস বলে র্েলো, আরম ক্লান্ত হল়ে 
উেরছোম আলজ বালজ বযাপালে। এিজি িাউলি আমাে রর্েিালেে মত র্াই। আরম 
এে আলে িাউলি ভােবারসরি। এখি ঠবলসরছ এিজিলি–ঠতামালি। 
  
 ঠেিরভে র্মলি উেলো ঠহেোে রিোজ স্বীিালোরিলত, ঠহেো ঠতামালি আরমও 
ভালোবারস। রিন্তু বোে আলছ এিটা বযাপাে, রিছ লতই আরম এিজি মরহোে ঘাল়ে 
বলস ঠখলত পােলবা িা। অতযন্ত ধিী ত রম। 
  
রেি আলছ। আরম ঠতামালি র্াই িা অপমাি িেলত। এিটা িথা বলো এবাে, েরে 
আরম রবরেল়ে রেই সব টািা প়েসা, তলব রি আমা়ে ত রম রবল়ে িেলব? 
  
হাুঁ িলে ঠেিরভে ঠর্ল়ে থািলে তাে রেলি, রিন্তু তা ত রম িেলত পােলব বলে মলি হ়ে 
িা। 
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 ওসব িথা ছাল়ো, রি পােলবা আে পােলবা িা ঠতামা়ে ও রিল়ে মাথা ঘামালত হলব িা। 
শুধ  বলো ঠতামাে সমাি টািা েরে আমাে থালি তলব রি আমা়ে ত রম রবল়ে িেলব? 
  
ঠেিরভে আবাে িাুঁলে পা রেলে, রিশ্চ়েই রপেলবা। 
  
ঠহেো রমরি িলে হাসলো, রিছ  ঠিই অত ে াঃরশ্চন্তা িোে, ঐ ধেলণে ঠিালিা ঠবািামী 
রিশ্চ়েই আরম িেলত োরে িা, এই োে িারেরট স্বামীে ঠেও়ো অবলহো়ে ঠিলে ঠেবাে 
ঠোি আরম িই। এ রেল়ে অলিি অসাধয সাধি িো ো়ে পৃরথবীলত। অতএব…ঠতামাে 
পেচাল়ে আরম রিশ্চ়েই ঠিলম আসরছিা, বেোং আমাে েযান্ডালডচ ঠতামালিই উলে আসলত 
হলব। ত রম েরে পঞ্চাে োখ ডোে রিলজ উপাজচি িেলত পালো তলব রি ত রম রবল়ে 
িেলব আমা়ে? 
  
মলিে অরস্থেতা ঠোপি িোে জলিয ঠেিরভে অিােলণ র্ লেে মলধয আঙ ে র্াোলত 
র্াোলত বেলো, ঠহেো, এসব িথা রপ্লজ বন্ধ িলো। ঠিালিারেিও আরম পঞ্চাে োখ 
ডোে পােলবা িা, উপাজচি িেলত। 
  
ঠতামা়ে আরমই ঠেরখল়ে ঠেলবা রি ভালব িো ো়ে। 
  
 ঠহেোে রেলি অরবশ্বালসে ভেীলত ঠেিরভে তারিল়ে েইলো। 
  
 রি ভালব? 
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ঠতামাে প্ররতভালি িালজ োরেল়ে। ঠতামালি রসরি়োে পাটচিাে িলে ঠিলবা আমাে 
বযবসাল়ে। এিটা িােখািা খ েরছ আমো ফ্রালন্স, এেপে খ েলবা জামচািীলতও। ঠতামাে 
আর্াে-আর্েণ, ঠতামাে ঠর্হাো, রবরভন্ন ভাষাে জ্ঞাি এসব রিল়ে ঠতামাে পলক্ষ িাজ 
িো খ বই সহজ হলব। ত রম থািলেই ঠিালিা িা ঠিালিা ভালব টািা উপাজচি হল়ে 
োলব। রতি র্াে বছে এইভালব িাজ িেলেই জলম োলব পঞ্চাে োখ ডোে। আে তাও 
েরে িা র্াও ঠতামালি ছ়ে পােলসন্ট স লে ধাে রেরে পঞ্চাে োখটাও ঠে ঠিাি িা 
ভালবই হুহু িলে আসলব টািা। তাহলে আমালেে িােলিই রবল়ে হলত পালে? 
  
ঠহেোে সলে িাজ িো অরিলস, ে জলি রবলিলে োর়ে র্ারেল়ে এিসলে বার়ে ঠিো, 
অযািাউিলটন্ট এক্সপাটচলেে র্ােপালে ভী়েিা, িা, ঠেিরভে ভল়ে রেউলে উেলো। 
  
 অসাধােণ ত রম ঠহেো, অিােও ঠতামাে অসাধােণ, তলব বেরছ ঠখাোখ রে, এসলব 
ঠোেয আরম িই। এসব িাজ, রবশ্বাস িো িখলিা িরেরি, িেলত পােলবা িা। 
  
 পােলব রিশ্চ়েই, ইস্পালতে িারেণয ঠহেোে িণ্ঠস্বলে, আরম আরছ ঠতামাে রপছলি, সাো 
ঠিাম্পািী আলছ আমাে, মজা হলব োরুণ। 
  
আর্চালেে উপলেেটা হোৎ মলি পল়ে ঠেলো– ঠপ্রম িলোিা ওে সলে। োরুণ উলত্তজিা 
ঠবাধ িেরছ ঠতামাে িথা শুলি ঠহেো, এিট  রর্ন্তা িোে সম়ে ঠেলব আমালি, ঠভলব 
ঠেরখ এিট । তলব আমাে মলি হলে, এিটা িথা েরে ত রম আমাে পালে ঠথলি সাহােয 
িলো, রপেলবা রিশ্চ়েই। রিন্তু এই ম হূলতচ এখি ঠতামালি র্াুঁলেে আলোলত ঠেলখ, ভীষণ 
ভােবাসলত আে আেে িেলত ইলে িেলছ আমাে। 
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 েি ম রেলত ঠেিরভলেে হাত ধলে, আলবলে বলে উেলো ঠহেো, হযাুঁ, রিস এলসা, িালছ 
এলসা আলোও, ভালোবালসা। 
  
 তােপে জ়োজর়ে িলে ে জলি হাুঁটলো অলিিক্ষণ ছালেে ওপে। ঠহেো ওলি ঘলেে 
রভতলে রিল়ে এলস বেলো জািোগুলোে সাটাে িারমল়ে রেলত, ঠহেো ঠোবাে ঘলে 
ঢ িলো, ব লি আিলন্দে আরতেেয রিল়ে। 
  
জেখাবালেে েরেটা রিল়ে পেরেি রেি সিাে সাল়ে আটটা়ে ঠহেোে ঘলে রহঙ্কে 
ঢ িলো। জািোে পেচা সোলতই ঘে ভলে ঠেলো আলোে বিযা়ে। আে রেি তখিই 
ধ়োস িলে উেলো ব িটা ঠহেোে, পালে ঠিি ঠিই ঠগ্লিরভে? 
  
ঠিাথা়ে রমাঃ ঠেিরভে? ঠহেো তীক্ষ্ণ েো়ে প্রশ্ন িেলো। 
  
 মাোম, সাুঁতাে িাটলছি। 
  
ঠহেোে ব ি ঠথলি পাষাণ ঠিলম ঠেলো। র্ েটা এরেল়ে রিল়ে হালত ত লে রিলো িরি 
িাপ–িখিও ঠতামাে এি রমরিট ঠেেী হ়ে িা, রহঙ্কে তাই িা? 
  
 রহঙ্কে প্রেোংসা়ে িাি িা রেল়ে বেলো, োরুণ স ন্দে সিােটা। আো িরে রিশ্চ়েই ঘ ম 
হল়েরছে ভাে। 
  
হাসলো ঠহেো, ঘ রমল়েরছ োরুণ। খালটে পালে েরেটালি সরেল়ে রেল়ে জািলত র্াইলে 
রহঙ্কে ঠিাথা়ে খালবি োঞ্চ ঠহেো। 
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 পাহাল়েে রেলি ঠব়োলত োরে আমো, তলবর্ােলট হলব রিেলত, ঠতামাে ঐ রবখযাত 
ওমলেট রডিালে খাইল়ো, রিশ্চ়েই মাোম, র্লে ঠেলো রহঙ্কে, ঠগ্লিরভলেে িথা ঠেষ 
িরিট ি  ঠখলত ঠখলত রর্ন্তা িেরছলো ঠহেো। ঠেিরভলেে ত েিা হ়ে িা েেযাসেী 
রহলসলব। এবাে রিশ্চ়েই আে অস্বীিাে িেলব িা ঠেিরভে তাে ঠিাম্পািীলত ঠোে 
রেলত, তলব ে োলিালত রিন্তু রবল়ে হলব িা, হলব পযাোডাইস রসরটলত। ঠেিরভেলি 
পাুঁর্জলিে সামলি ত লে ধোে বযাপােটা ঠবে জাুঁিজমি িলেই িেলত হলব। ঠহেোে 
ব ি উলত্তজিা়ে িাুঁপলত োেলো। 
  
 ওো ঠপ্ললি িলে এই সিালহে ঠেলষ পযাোডাইস রসরটলত র্লে োলব। তখি রবল়েে 
িথাটাও ঠঘাষণা িো হলব। আল়োজলিে ঠতা ঠেষ থািলব িা। খবেটা ঠোমাি আে 
উইিবেচ শুলি রি িেলব ঠসটা মলি মলি ঠভলব ঠহেো ঠহলস রিলো, ওলেে িামটা মলি 
প়েলতই ঠহেোে ভ্রু ি ুঁর্লি উেলো। ঠিালিা রিছ  উইিবেচ বা ঠোমািলি িা জারিল়েই 
ও ঠেিরভেলি এখালি রিল়ে র্লে এলসলছ। এবোং রিলজে ঠবরেে ভাে ঠপাোিও ঠিলে 
এলসলছ প্লাজা এরথিী ঠহাটলে। 
  
 এও ঠতা উইিবেচ মলি িেলত পালে ওলি ঠিউ রিল়ে ঠেলছ র্ রে িলে, ঠহেো োরিল়ে 
ঠিলম প়েলো খাট ঠথলি। তােপে দ্রুতেরতলত স্নাি ঠসলে ঠবরেল়ে এলো ঠপাোি পলে। 
ঠেিরভলেে সলে ঠেখা হলো বাইলেই। ও রিলজে ঘলে ঠতা়োলে জর়েল়ে রিেরছলো, ওে 
িালছ রেল়ে ঠেৌল়ে র্ ম  ঠখল়ে প্রশ্ন িেলে ঠহেো, ভাে োেলে সাুঁতাে িাটলত? 
  
 অপূবচ। 
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মলি পল়ে ঠেলো এইমাত্র…. আরম ঠিালিা খবেই রেল়ে আরসরি অরিলসে ঠোিলেে। 
িরি রেলত বলো রহঙ্কেলি, এখ রি আসরছ আরম। 
  
ঠহেো বসবাে ঘলে রেল়ে ঠটরেলিাি িেে, এিটা পযান্ট আে হাইলিি ঠসাল়েটাে পলে 
ঠেিরভে ছালে এলস বসলো। 
  
সযাে র্া িা িরি, রহঙ্কে ঠেি উে়ে হলো েূিয ঠথলি। 
  
িরি…. আে রিছ  িা ওখালি বলস ঠেিরভে অস্পি শুিলত পারেে ঠহেোে িথাবাতচা, 
এিট  সম়ে েেিাে এবাে, ঠেখা িা িেলেই ি়ে আর্চালেে সলে, রিন্তু রি ভালব? 
  
 ঠহেোে প্রস্তাবটা রিল়ে সাুঁতাে িাটাে সম়ে ঠেিরভে অলিি রর্ন্তা িলেলছ। ওে পলক্ষ 
পঞ্চাে োখ ডোে র্াে বছলেে মলধয অসম্ভব উপাজচি িো,িা, প্রথলম েে োখ ডোে 
এলস ো়ে আর্চালেে িন্দীলত, তাে ঠর্িা িেলত হলব েরে িা হ়ে িত ি িলে তখি ঠভলব 
ঠেখলব ঠহেোে িথা। সবাে আলে এখি আর্চালেে সলে েেিাে ঠেখা িো। 
  
িরি আিলো রহঙ্কে, েেি ঠখোে মাে আলছ িাছািারছ ঠিাথাও, প্রশ্ন িেলো 
ঠেিরভে। 
  
 হযাুঁ, আলছ সযাে, পরন্টলটলেসালত। ঠমাটম রট ভােই মলি হ়ে।পরন্টলটলেসালত। এিটা 
মযাপ আলছ আমাে িালছ, েরে র্াি রেল়ে ঠেলত পারে। 
  
 ধিযবাে, এিবােরট ওটা রেও। 
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িরি ঠেষ িলে ঠেিরভে মযাপটা ঠেলখ রিলো, ঠবে রবেি ম লখ ঠহেো তখি এলো, 
ঠবাধহ়ে আবাে আমালি আটলি প়েলত হলব। ঠিালিা িলমচে ি়ে আমাে ব ে  
ঠোিগুলো, রি এিটা েেলোে বাুঁরধল়ে বসলছ ভামচাইল়েে জা়েোটা ঠিিাে বযাপালে। 
  
পালে বলস ঠগ্লিরভলেে হাতটা ঠিালে ত লে রিল়ে ঠহেো বেলো, আে এই জলিযই 
আমাে ভীষণ েেিাে ঠতামালি। এিসলে ত রম আে আরম িাজ িেলে ঠিালিা 
েেলোল ে হলব িা। আরম রেি িলেরছোম, পাহাল়েে রেলি ে জলি রমলে ঠব়োলত 
োলবা। রিন্তু তা আে এখি হলে িা, ঠিাি আসলব িতিগুলো এবোং আমালি তাে 
জলিয অলপক্ষা িেলত হলব। 
  
আে ঠেিরভলেে িালছ অোরর্ত স লোে এলি রেলো এটাই, ঠহেো ব ঝলত ঠপলেরছ, ঠে 
িথাগুলো েতোলত আমা়ে ত রম বলেরছলে ঠস সম্বলন্ধ আমালি এিট  ভাববাে সম়ে 
রেলত হলব। েরে েেি ঠখেলত োই আরম, ঠতামাে রি খ ব অস রবলধ হলব? আমাে মাথা 
খ লে ো়ে েেি ঠখোে সমল়ে, অোধ স লোে পাই রর্ন্তা িোে। ঠতামাে প্রলশ্নে 
উত্তেটাও ঠিোে সম়ে আিলবা। 
  
তখি ঠহেোে মাথা়ে বযবসাে রর্ন্তা, সমরত্ত রেলো মাথা ঠহরেল়ে, োও িা, ভােই ঠতা, 
রিল়ে োও ঠোেসটা। তা িখি রিেলব? 
  
রিেলবা, রতিলটে মলধয, র্েলব ঠতা? 
  
রিশ্চ়েই, রিন্তু েেি ঠখোে রিি…. েেিাে ঠিই রিলিে? 
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ঠর্ল়ে ঠিলবা ক্লালবে িারুে িাছ ঠথলি, তাহলে র্রে, ঠগ্লিরভে ঠবরেল়ে প়েলো ঠহেোলি 
র্ ম  ঠখল়ে। 
  
ওলি র্লে ঠেলত ঠেলখ ঠহেো হতাে হলো খ ব, ওে খ ব ইলে িেরছে ঠেিরভে এই 
সম়ে ওে পালে থাি ি, িো োলব িািা আলোর্িা, ঠিও়ো োলব ওে মতামত। এবোং 
ব রেও ওে খারিিটা পেীক্ষা হল়ে োলব। আো পারেল়ে ঠতা োলে িা সম়ে, ঠহেো 
ভাবলো। 
  
 ঠেিরভেলি োর়ে হাুঁরিল়ে র্লে ঠেলত ঠেখলো ছালে োুঁর়েল়ে, তােপে এলো ঠোবাে 
ঘলে। রবছািা সলব মাত্র ঠঝল়ে ম লছ রহঙ্কে পরেষ্কাে িলেলছ। 
  
 রিছ  খাবাে, হােিা োলঞ্চে মত রেলত পােলব রহঙ্কে, িল়েিটা ঠিাি িোে আলছ 
আমাে। আে েেি ঠখেলত ঠেলছ রমাঃ ঠেিরভেও, মলি হ়ে িা োলঞ্চে আলে রিেলত 
পােলবি বলে। 
  
মাোম রিশ্চ়েই রপেলবা! অরস্থেভালব ঘলেে মলধয পা়ের্ারে িেলত িেলত ঠহেো বেলো 
রহঙ্কে ওলি সরতযই রিন্তু আরম ভােলবলস ঠিলেরছ, আমালেে িােবালে ওলি এিটা 
ঠপাি ঠিও়োবাে ঠর্িা িেরছ, ও বলেলছ রেি িথাই, ওলি েরে োজী িোলত পারে তলব 
রবল়ে হলব আমালেে। 
  
 তালত েরে, মাোম স খী হি আপরি, রহঙ্কে িথাগুলো বলে র্লে ঠেলো, ও ঠে প্রস্তাবটা 
পছন্দ িলেরি ঠসটা ঠবাঝা ঠেলো। 
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 শুরু িেলো ঠটরেলিাি বাজলত, ঠহেো পলেে রতি ঘণ্টা বযস্ত েইলো, ঠহেমাি েেি 
ইলেিেরিি িেলপালেেলিে বযাপালে। 
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৫. 
  
ঠহালটে েয স ইরমে আধ ঠিাোংো োউলেবলস েতিালেে িথা আর্চাে রর্ন্তা িেরছলো। 
মলি োরন্ত রছলো িাজ রিল়ে বযস্ত থািা়ে। এিটা মারসচরডজ ো়েী ভা়ো রিল়েরছলো 
এরভস ঠিাম্পািীলত। অলিি বা়েীে োোেলেে সলে ঠেখা িোে পে পযাো ভাইলসালত 
এিটা িালেে ততেী বা়েী ঠপল়েলছ ে োলিাে োলো়ো। এিমালসে জিয বাধয হল়ে ভা়ো 
রিলত হলো, তলব আেেচ জা়েো ঠেিরভলেে ে রিল়ে থািাে পলক্ষ। 
  
 আোমীিাে আন্দাজ ে প ে ে লটাে সম়ে ঠসলেরত্ত আে ঠবেমন্ট আসলব। ওলেে প্রথলমই 
রর্রিল়ে আিলব ঠহেোে বার়েটা, তােপে আিলব এখালি, িাে োলতই ঠতা র্ রে িো 
হলব ঠপ্রিরভেলি, মলি মলি রিলজলি সমথচি িলে আর্চাে মাথা িা়েলো। েরে রেি মলতা 
ঠেিরভে ভাে রিলত পালে ঠহেোে তলব তাে হালত আোমী িল়েিরেলিে মলধযই েে 
োখ ডোে িা আসাে ঠিালিা িােণ ঠিই। োরুণ জলমলছ ঠে প্লযািটা, এখি রিভচে 
িেলছ সবটাই ঠেিরভলেে হালতে িালজে ওপে। 
  
োস্তাে রেলিে ঠিাোংো িাুঁলর্ে মলধয রেল়ে রূলপােী আলো়ে ঠমোলিা ঠোেস েল়েলস 
ঠেিরভেলি ঠেলখই োরিল়ে উেলো আর্চাে, োর়ে ঠথলি িামাে ঠর্িা িেরছলো ঠগ্লিরভে 
উলল্টারেলিে েেজাটা আর্চােলি ঠেলখ খ লে রেলো। আর্চাে উলে বসলতই োর়ে োটচ 
িলে রেলো ঠেিরভে। 
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রি অপূবচ োর়ে, উচ্ছ্বরসত হল়ে উেলো আর্চাে, সলে সলে এিটা ঈষচােও প্রবাহ বল়ে 
ঠেলো তাে েলি। মলি হলো ওে, ওে জীবলি ঠহেো িা এলে আজ ওে োমী োর়ে 
থািলতা এই েিম। 
  
আমাে অলিি িথা আলছ ঠতামাে সলে, ঠেিরভলেে িণ্ঠস্বলেে রুিতা়ে ওে রেলি 
আর্চাে রিলে তািালো। েেলোে রিছ  হল়েলছ িারি? 
  
আমাে ট ুঁরট রটলপ ধলেলছ এই ঠমল়ে মাি ষটা, ও আমা়ে পােে িলে ঠেলব, োলে 
ঠেিরভে ঠিলট প়েলত র্াইলো। তােপে োরিলিে প্রর্ে ভী়ে িারটল়ে এলো হ্রলেে 
িালছ, জা়েো েেিাে োর়ে পািচ িোে, রিন্তু ঐ রজরিষটা ঠেি ে োলিালত ঠিই। 
ঠিাথাও ঠেষ পেচন্ত জা়েো িা ঠপল়ে োর়ে ঢ রিল়ে রেলো ঠিা পারিচোং এোিালতই ও 
ইরেি বন্ধ িলে বেলো, ও র্া়ে ওে িালমচ আরম িাজ িরে, ভাবলত পােলছা? ও 
আমালি রবল়ে িেলবই, শুধ  রি তাই পঞ্চাে োখ ডোে আমালি ধাে রেলত র্াইলছ োলত 
আরম ওে প়েসা়ে খারে তা িা মলি িরে। ঠিাি স স্থ মরস্তলষ্কে ঠোি িাজ িেলব ওে 
সলে বলো? এিট  ও আমালি এিো, ছা়েলব িা। হ়ে রবছািা়ে ঠোও ওে সলে িা হ়ে 
িাজ িলো ঠটরবলে বলস। 
  
আর্চাে রিাঃশ্বাসটা ঠর্লপ ঠেলো, আহা ঐ ধেলণে এিটা প্রস্তাব তাে িালছ েরে আসলতা, 
সলে সলে ও ঠতা ঝাুঁরপল়ে প়েলতাুঁ, ধাে পঞ্চাে োখ ডোে আে িাজ িেবাে প্রস্তাব 
ঠহেমাি েেি ইলেিেরিি িলপচালেোলি। ভাবাই ো়ে িা। ঠেিরভলেে রেলি পূণচ 
েৃরিলত তারিল়ে হোৎ ঘৃণা়ে আর্চালেে মি ভলে উেলোসরতযই প রুষ ঠবেযা ঠগ্লিরভে 
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ঠোিটা, ভ়ে পা়ে োর়েে রিলত। তব  আর্চাে অোন্ত স লে বেলো, হা, ব ঝলত পােরছ 
ঠতামাে মলিে িথা, তলব প্রল়োজি ঠিই জর়েল়ে প়োে। রিন্তু ত রম রি িলে এলে? 
  
 ঠেিরভে রবেস ম লখ বেলো, ঠহেোলি বেোম ঠে আরম ওে িথাটা এিট  ভাবলত 
সম়ে র্াই। আরম ভাে রর্ন্তা িেলত পারে েেি ঠখোে সম়ে। এছা়ো ঠবরেল়ে আসাে 
অিয ঠিালিা পথ রছে িা। জরম ঠিিাে বযাপালে ভাসচাইলত েেিােী িল়েিটা িালজ 
ঠিাি আসলব ওে িালছ, তাই আমালি ও এিা ঠছল়েও রেলো।…ওে বযবসাল়ে েরে আরম 
িাজ িেলত োজী হই, তাহলে আমালি িােলিই রবল়ে িলে ঠিেলব, োর়েে হুইলেে 
ওপে োলেে ঠর্ালট এি ঘ রষ বরসল়ে রেলো ঠগ্লিরভে। 
  
 রিন্তু এটাই িরুি ঠহেো, আমালেে তাই ঠতা প্লযাি, উত্তে রেলো োন্তভালব আর্চাে, 
ঠেি ত রম বড্ড ঠবরে রসরে়োস হল়ে োে। িখিই ঠতামালেে ে জলিে রবল়ে হলবিা। 
ত রম এতক্ষণ পেচন্ত ঠবে ভােই র্ারেল়েলছ। োও র্ারেল়ে, ত রম ওে ঠিাম্পািীলত রিলে 
রেল়ে বেলব র্ািেী িেলব, আে রবল়ে েত তা়োতার়ে হলব স রখ হলব ততই ত রম। 
  
এিটা রসোলেট ধোলো ঠেিরভে, রবল়ে হবাে িথা ওে সলে রর্ন্তা িেলেই েি শুরিল়ে 
ো়ে আমাে। আর্চাে রেি বেলছা ঠতা ত রম, সব রেিোি র্েলব ঠেষ পেচন্ত। িলব ত রম 
ওে হাত ঠথলি আমা়ে ঠবে িলে আিলছা বলো? 
  
মলি মলি ঘৃণা়ে রবেি হল়ে উেলো আর্চাে। স ন্দে অপোথচ এই প ত েটাে বেলে ঠস 
েরে আজ থািলতা? 
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ঠতামা়ে রিডিযাপ িো হলব আোমীিাে োলতে ঠবো়ে, তাহলেই ঠতা ে রশ্চন্তা ঠতামাে 
েূে হলব। এ পালেে প্লযাি এখিও পেচন্ত রেি মলতা র্েলছ। 
  
ভালো র্েলেই ভালো। ত রম জালিা িা, সবসম়ে খবেোেী িলেও আমালি রিভালব 
হালতে ম লেে মলধয প লে োখলত র্া়ে, জীবলি এেিম ঠমল়েমাি ষ ঠেরখরি। 
  
রিরশ্চন্ত থালিা। বলন্দাবস্ত সব হল়ে ঠেলছ। ে জি ঠোি োলব িাে োত েেটাে সম়ে। 
ম লখাে পো রপস্তে হালত। ওো ভ়ে ঠেখালব ঠতামালেে ে জিলি। ঠতাি ঠেখালিা সামািয 
বাধা ঠেবাে ঠর্িা িেলব ত রম, তলব ি়োির়ে ঠবরে িেলব িা, িােণ োো োলব তাো 
ঠপোোে ি়ে। ওলেে সলে র্লে োলব ত রম। এিটা রর্রে এো ঠহেোলি রেল়ে আসলব, 
আরম রর্রেটা ততেী িলে ঠেলখরছ। রি বেলত হলব ঠহেোলি, তাও আরম রেরখল়ে ঠেলবা 
ওই ভা়োলট গুোে লটালি িথা রেরে। ঠতামা়ে, ঠহেোলি ওো োসালব ঠেভালব তালত ও 
আে প রেেলি ডািলব িা। ওো এিটা বার়েলত ঠতামালি োর়ে িলে রিল়ে োলব, আরম 
ভা়ো িলে ঠেলখরছ বার়েটা। ঠপৌঁছবাে পে ওখালি গুোে লটাে পাওিা রমরটল়ে ঠতামাে 
ভাে ঠিলবা আরম আে আো িরে সিাহ খালিলিে মলধয ত রম মারেি হল়ে োলব েে 
োখ ডোলেে। হযাুঁ, এলতা সহলজই িাজটা হলব। 
  
রসোলেটটা অযাসলেলত গুুঁলজ ঠেিরভে প্রশ্ন িেলো, রিন্তু রহঙ্কেলি রিল়ে রি িেলব? 
  
 হযাুঁ, আবাে রহঙ্কে আলছ ওখালি।…শুলত ো়ে ও িখি? 
  
 ভেবাি জালি। ঠহেো েত োলত ওলি রডিাে খাবাে পে শুলত পাোলো ঠজাে িলে। 
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তাহলে ওলেে এলিবালে এোলোটাে সম়ে পাোলেই র্েলব। ত রম রি মলি িলো রহঙ্কে 
ঠতামালেে ে জিলি এিো ঠেলখ র্লে োলব? 
  
ঠথলিও ঠেলত পালে। 
  
তাহলে ওে ভাে ঠিলব ে লটা গুোে এিজি। হযাুঁ, আে এিটা িথা রিস, তাোটা সেে 
েেজাে খ লে ঠেলখা। আরম ওই বার়েটা রর্রি। ঠভতলে ঠঢািবাে সেে ছা়ো অিয আে 
ঠিাি পথ ঠিই। সেে েেজাে িালছই এিটা বাথরুম আলছ েরে বাোন্দা়ে। রহঙ্কে র্লে 
োবাে পে এি িাুঁলি র্লে আসলব বাথরুলম োবাে িাম িলে। রিলে োলব েেজাে 
তাোটা খ লে…ব লঝলছা? 
  
মাথা িা়েলো ঠগ্লিরভে। িাুঁর্ িামাবাে ঠবাতামটা রটপলো, রি র্াই? ঠস ঠখুঁরিল়ে উেলো 
ইতােী ভাষা়ে। 
  
ঠিা-পারিচোং এোিা়ে আপরি োর়ে ঠেলখলছি। ঠব-আইিী এটা। 
  
োি ঠোল্লা়ে। োর়ে োখাে ঠিাি জা়েো়ে ঠিই এই োলজ েহলে। োর়ে োখাে ভাে 
বলন্দাবস্ত িো ঠতামালেে উরর্ত। 
  
বহুরেি আর্চাে স ইজােেযালন্ড িারটল়েলছ, ও জালি ওখািিাে প রেে ঠেমি সৎ, ঠতমরি 
স্পেচিাতে। ঠেভালব অপমািজিি িথা ঠেিরভে বেলছ তালত বা়েলব েেলোল ে। 
  
ঠর্াখ ম খ িলোে হল়ে ঠেলে প রেেরটে, ঠেখাি আপিাে িােজপত্র। 
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 এই রিি। োর়েে িােজপত্র ঠখাপ ঠথলি ত লে রেলো প রেলেে হালত। 
  
িিলেবেরট এিবাে ঠর্াখ ব রেল়ে বেলো, রিন্তু আপিাে ঠতা ি়ে োর়েটা? 
  
প়েলত পালো ঠতা ত রম, মাোম েেি োর়েে মারেি, হ়েলতা তাে িাম অজািা ি়ে 
ঠতামাে। রতরিই আমালি র়্েলত রেল়েলছি। 
  
 ঠর্া়োে েি হল়ে উেলো প রেে িিলেবলেে, সযাে আপিাে পােলপাটচ? 
  
বােবাে বহু ঠেলে ঘ লে ঠব়োলিাে অলভযলসে িলে পােলপাটচ সব সম়ে ঠেিরভে সলেই 
োখলতা, বার়েল়ে রেলো। 
  
তাে পলেই আর্চাে এিটা িাজ িলে বসলো ঠবািাে মলতা। এিটা প লোলিা িাডচ 
রিলজে বযাে ঠথলি বাে িলে প রেলেে হালত রেলো, ওলত ওে িাম রেিািা আে ঠেষ 
ঠে আন্তজচারতি অযাটিী িালমচ িাজ িলেরছলো তাে িাম ঠেখা। 
  
িম্র স লে বেলো, রমাঃ অরিসাে এিটা িথা, রমাঃ ঠেিরভে ইোংলেজ, ঠতমি ভালো জালিি 
ইউলোলপে রি়েম িাি ি। রবশ্বাস িরুি আমাে িথা, মাোম েেি র়্েলত রেল়েলছি 
এলি তাে োর়ে। মাোম েেলিে ইরি অরতরথ, উলেলছি ওে বার়েলতই। 
  
ভাে িলে িাডচটা ঠেলখ রিরেল়ে রেে। তােপে োর়েে িােজপত্র, পােলপাটচ ঠেিরভেলি 
রেল়ে বেলো, আে িখলিা ভরবষযলত ঠিা-পারিচোং এোিা়ে োর়ে োখলবি িা। প রেেরট 
সযাে ট িলে র্লে ঠেলো। 
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 সলে সলে ঠেিরভেও োর়েলত োটচ রেল়ে ঠবরেল়ে প়েলো। অসাধােণ িিলেবেরটে 
সৃ্মরতেরি, তাে ঠিাটব লি সব িামধাম ট লি রিলো, খট িা ঠেলেলছ ওে, বালজ ঠপাোি 
পো এইেিম এিটা ঠোি রি িলে আন্তজচারতি অযাটিচী হলত পালে। 
  
োর়ে ঠেলিে পাে রেল়ে র্াোলত র্াোলত ঠেিরভে িিলেবেটাে উলেলেয এিটা 
োোোে রেলো। িাভচাস হল়ে আর্চাে বেলো, রিস ভেবালিে ঠোহাই, ওভালব িথা 
বেলত ঠিই স ইস প রেলেে সলে। িাজ িলেলছা খ ব ঠবািাে মলতা। 
  
মরুিলে বযাটা। োর়ে োুঁ়োলো ইলডি ঠহালটলে রেল়ে। 
  
 র্লো েো রভরজল়ে ঠিও়ো োি এিট । 
  
ে জলি ম লখাম রখ বসলো রজি মারতচরিে অডচাে রেল়ে। আর্চাে েযালখা, সবরিছ  রিন্তু হও়ো 
র্াই রেিোি। ঠে ঠোিে লটালি পাোলব তাো রবশ্বাসী ঠতা? 
  
আর্চাে ম খ খ েলো–িা, মে িা আসা পেচন্ত। তােপে ে জলিে অলিিক্ষণ িথা হলো। 
ঠগ্লিরভে রভোলত রিেলো ঠবো রতিলটে পলে। অলিিটা িলম ঠেলছ মলিে ভাে। িথা 
বলে আর্চালেে সলে ও ব লঝ ঠেলছ রিলভচজাে েে োখ ডোে িল়েি রেলিে মলধয ওে 
পলিলট আসলছ। রিছ টা েেি ঠখলে এলসলছ েেি ক্লালব ঠেিালেে সলে ঠেিােলি 
সহলজই হারেল়ে রেল়েলছ।ওে প্রেোংসা়ে ঠেিাে ঠতা পঞ্চম খ। এত ভাে ঠপ্ল়োে আজ 
পেচন্ত ও ঠেলখরি। ঠেিরভেও খ রে। 
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েযালেলজ ঠোেসটালি ঠেলখ বার়েে মলধয ঢ িলো। ঠহেো িাে সলে িথা বেলছ 
ঠটরেলিালি শুিলত ঠপলো। তাই রিলজে ঘলে রেল়ে ঠসাজা স্নাি ঠসলে ঠপাোি পালল্ট 
বসবাে ঘলে এলস বসলো। 
  
 ঠহেোে ঠর্ালখম লখ রবেরিে ভাব রছলো, ঠবে খ রে হলো ঠগ্লিরভেলি ঠেলখ। 
  
এলত বালজ িাটলো সিােটা ঠে বোে ি়ে। আমা়ে ব েগুলো পােে িা িলে ছা়েলব 
িা। োোগুলেে িােজপত্র সামলিে ঠটরবলে ছর়েল়ে পল়েরছে, ঠসগুলো ঠেলে সরেল়ে 
রেল়ে ঠহেো উলে এলো। 
  
েভীে র্ লমা়ে আেন্ন িলে ঠেিরভেলি জর়েল়ে ধলে বেলো, রিস রড়োে উত্তেটা 
োও…বলো হযাুঁ। 
  
 হযাুঁ, বোে সলে সলে ঠহেোলি ঠিালে ত লে রিল়ে ঠেিরভে ঠবডরুলম ঢ িলো, েেজাটা 
পা রেল়ে বন্ধ িলে বেলো, আে এখ রি তাে ঠড্রস রেহাসচােটা হল়ে োক্। 
  
 আলে, আলে এসব ঠেখলে রহঙ্কে মূছচা োলব,ম লখ বেলেও ঠহেো ততক্ষলণ রিলজে জামা 
িাপ়ে খ লে ঠিলেলছ অলধচি। 
  
িেলি োি রহঙ্কে। আমাে ঠবৌলি আরম ঠপল়েরছ। 
  
 েে রমরিট পলে, খালট িগ্ন হল়ে পাোপারে শুল়ে বিবি িেলত োেলো ঠহেো। 
রিভালব ঠিাথা়ে রবল়ে হলব তালেে। তাে মি র্েম আিলন্দ ভলে আলছ। 
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 পযাোডাইস রসরটলত আমো োলবা। ওখালি এিটা িীলপ আমাে এিটা স ন্দে বার়ে 
আলছ। এিট  েূলে আমাে এিটা আোো িলটজও আলছ। ত রম ওই িলটলজ থািলব 
এিলেজলমলন্টে িথা ঠঘাষণা িোে পে। খ ব জাুঁিজমি িলে রবল়েটা িেলত হলব। ব়ে 
ব়ে অলিি ঠোি তালেে ঠবৌ রিল়ে আসলব। আসলব ব়ে ব়ে অরিসােও োলেে সলে 
আমালেে সম্পিচ আলছ বযবসাে। 
  
ঠেিরভে ি ুঁিল়ে উেলো িথাটা রর্ন্তা িলে, রিন্তু অিয ভাব বাইলে ঠেরখল়ে ওে োল়ে 
হাত ঠবাোলত োেলো। ম লখ বেলো, আরম সবলর্ল়ে ঠসৌভােযবাি মাি ষ পৃরথবীে, 
রিশ্চ়েই আরম পেশু রেি ঠথলি স্বাধীি। মলি মলি বেলো, আে েে োখ ডোলেে 
মারেি হল়ে োলব রেেরেেই। 
  
মৃে  ঠটািা প়েলো েেজা়ে, বাইলে ঠথলি রহঙ্কে জািালো, মাোম, রমাঃ উইিবেচ ঠটরেিাি 
িেলছি। মৃে  রতিতাে আভাস েোে স লে। 
  
ঠোিটা ঠোল্লা়ে োি, ঠিাুঁস িলে উেলো ঠহেো, রিন্তু ঠটরেলিািটা হাত বার়েল়ে ত লে 
রিলো। রি বযাপাে েযািেী? িাি ঠপলত শুলি বেলো, আে এিটা ডোেও ঠেলবা িা। 
েে িেলছ ওো। রিন্তু েযািেী এিটা িথা, আমালি এসব ঠছাটখালটা বযাপালে রবেি 
িোে রি েেিাে, এিট  রবোম িেরছ আরম। 
  
খাট ঠথলি ঠিলম আলস্ত িলে ঠেিরভে বাথরুলম ঢ িলো। ও জামািাপ়ে পেলত পেলত 
রর্ন্তা িেলো, হা়ে ভেবাি, ও এ িালি রবল়ে িেলব, মাি ষ িা বযবসাে েন্ত্র। ও বাথরুম 

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

130 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

ঠথলি ঠবরেল়ে ঠেখলো িথা বলে র্লেলছ ঠহেো েযািেীে সলে। ঠখাো ছালে রেল়ে ও 
বসলো। 
  
সযাে, র্া আিব? 
  
রহঙ্কে উোে হলো হোৎ। ঠেিরভে বেলো, ডবে ঠপে হুইরস্ক আে ঠসাডা। 
  
ঠহেো এলো আধঘণ্টা পলে, রিস ঠতামা়ে এই ঠেিলেিটাে িথা বেরছ। এটা 
ঠেখালোিা িেলত হলব ঠতামালি। এটা হলত র্লেলছ রবোট বযাপাে। তলব ব়ে ঠবরে 
ঠোভী হল়ে উলেলছ িোসী সেিাে। প্রথম ঠথলিই বেরছ ঠতামালি। 
  
তােপে ঠেিরভেলি িেি েন্ত্রণা ঠভাে িেলত হলে প লো এিঘণ্টা। ঠহেো িালিে 
িালছ টািাে অোংি, খের্, ধাে, স লেে রহসাব, এসব রিল়ে র্েলো বব িলে। ঠেি ঠিাি 
েিলম সব ব ঝলছ এমি ভাব িলে মাথা ঠিল়ে মালঝ মালঝ সা়ে রেলো ঠেিরভে। রিন্তু 
আে হলো িা ঠেষ েক্ষা, েখি বেলো ঠহেো, শুিলে ঠতা সব বযাপােটা, এবাে বলো 
রি মত ঠতামাে? 
  
ভযাবার্যািা ঠখল়ে ঠেলো ঠগ্লিরভে। ঠিালিা মতামতই ঠিই ওে, িােণ ও মি রেল়ে 
এিটা িথাও ঠোলিরি ঠহেোে। টািা প়েসা, িাজ িােবালেে সব িথা অথচহীি ওে 
িালছ। 
  
 তাই সাবধালি বেলো, ঠহেো রিলজে মতামত ঠেবাে আলে, এিবাে আরম ভাে িলে 
িােজপত্র, রহলসবগুলো ঠেখলত র্াই। সম্ভব হলব রি ঠসটা? ঠতামালি ঠতা আরম সাবধাি 
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িলে রেল়েরছ আলেই রহসালবে বযাপালে আরম অসম্ভব িাুঁর্া, তলব প্লযাি আে রহলসবগুলো 
ঠেখাে জলিয িল়েি ঘণ্টা েরে সম়ে পাই, মলি হ়ে ব রে খাটালত পােলবা। 
  
 ঠবে হতাে হলো ঠহেো, তব ও বেলো মাথা ঠিল়ে, রিস.রেি আলছ, উইিবেচলি আরম 
বেরছ িিেযাক্ট, প্লযাি ইতযারে েত তা়োতার়ে পালে ঠপ্ললি িলে পারেল়ে রেি। ো বেলছা 
ত রম রেিই বেলছা। 
  
ঠটরবে ঠথলি ঠিালিে রেরসভাে ত লে পযারেলস ঠিাি িোে ঠর্িা িেলো ঠহেো, রেি 
তখিই 
  
ঠভােিা মারতচরি রিল়ে রহঙ্কে ঢ িলো। 
  
মলি মলি হাুঁি ছা়েলো ঠেিরভে, পাও়ো ঠেে রিছ টা সম়ে। গ্লালস মে ঠঢলে রহঙ্কে 
ঠমোলে, উইিবলেচে ঠসলিটােীলি ঠহেো বলে রেলো ভাসচাইল়েে িিোলক্টে িােজপত্র 
পারেল়ে রেলত। 
  
ওগুলো র্াই িােলিই, ে ম িলে িথাটা বলে ঠহেো ঠিাি িারমল়ে োখলো। 
  
বার়েলতই রি রডিাে খালবি, মাোম জািলত র্াইলে রহঙ্কে। 
  
 ঠহেো র্লো িা, ঠিাথাও ঠখল়ে আরস বাইলে, মজাও হলব ঠবে। ঠেিরভে তা়োতার়ে 
বলে উেলো, আবাে ঐ সব রহলসবপলত্রে িথা? বার়েলত বলস থািলে পােে হল়ে োলব 
ঠে। 
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োলবা রিশ্চ়েই। গুল়েরিল়ে োলবা আমো, সাোমাটা জা়েোটা, তলব ভালো 
খাও়ো়ে।িা,আমো এিট  ঠবলোব রহঙ্কে। 
  
ছাে ঠথলি রহঙ্কে র্লে োবাে পে পযাোডাইস রসরটে িথা ঠেিরভে জািলত র্াইলো, ও 
আসলে র্াইরছলো, োলত ঠহেো আবাে বযবসা বারণলজযে িথা িা শুরু িলে ঠে়ে। ঠবে 
খ েী মলি ঠহেোও বণচিা রেলত োেলো খ ুঁরটল়ে। দ্রুত েরতলত সম়ে ঠিলট ঠেে। োত 
আটটাে সম়ে ঠপাোি পাল্টাবাে জলিয ঠহেো ঘলে ঠেে, ওখালি বলস বলস ঠেিরভে 
রর্ন্তা িেলো আে সাতাে ঘণ্টা মাত্র, ম রি তােপলেই। 
  
ঠপট ভলে ইতােী়োি োইলে রডিাে ঠখল়ে হালত হাত ধলে ে জলি ঠেলিে ধালে 
ঠব়োলত োেলো। মািরসি উলত্তজিা ঠহেোে িলম ঠেলছ, ঠবে ি রতচ মলি। তাে স্বামী 
হলত োলে এই মাি ষটা। ঠেিরভলেে েীঘে, রছপরছলপ ঠেহ আে িমিী়েতা ভো ম খ 
বােবাে ঠহেো ঠেখরছলো। আাঃ, রি স ন্দে। মলি মলি ঠস োরুণ উলত্তরজত হল়ে 
উেরছলো রবল়েে প্রস্তুরতে িথা রর্ন্তা িলে। িথাটা ঠোমাি আে উইিবেচ শুিলে র্মলি 
োলব োরুণ। ওলেে জািালিা িখি রেি হলব তাই ভাবলত ভাবলত রেি িেলো ঠেষ 
পেচন্ত, ওলেে ঠেিরভলেে সলে ঠেখা িা হও়ো পেচন্ত জািালব িা রিছ । বেলত হলব 
রসরি়োে পাটচিাে রহলসলব ঠেিরভে ঠোে রেলত োলে িলপচালেেলি। ঠে িথাটা শুলি 
ওো স খী হলব িা তা বোই বাহুেয। রিন্তু উপা়ে রি? ঠহেোে ম লো়ে প লো 
িলপচালেেিটা, তাে রিলজে এিোে পুঁর্াত্তে ভাে ঠে়োে। রিশ্চ়েই অিয রডলেক্টােোও জ্ব 
ি ুঁর্লিালব, রিন্তু পলো়ো রিলসে। ে াঃলখে িথাটা এই ঠে, সব ভালো ঠেিরভলেে, শুধ  
ঠিি ঠে বযবসাে বযাপালে ঠোিটা মাথা ঘামালে িা বা এিট ও আেহ ঠেখালে িা। রেি 
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আলছ, েেিাে ঠিই তা়োহুল়ো িলে, িাজ ঠতা এিসলে িো োি। তােপে ওলি ধীলে 
ধীলে জারেল়ে ত েলত হলব। 
  
 রিলজে িথা শুধ  ভাবলত রেল়ে ঠেি এিট  ঠবরে ঠেিরভেলি অবলহো িলে ঠিেলছ, 
এটা মলি হলতই ঠহেো িথা জ ল়ে রেলো েেি ঠখো রিল়ে। 
  
 রিলজে রর্ন্তা়ে ঠেিরভেও মগ্ন রছলো, রি ভালব িাে োলত তালি রিডিযাপ িেলব, রেি 
মলতা সব র্েলব ঠতা, ো র্াইলছ ঠেষ পেচন্ত তা পালব ঠতা? পািা েেি ঠখলো়োল়েে 
মত ঠহেোে প্রলশ্নে উত্তলে খ ুঁরটিারট বণচিা রেলত োেলো ঠগ্লিরভে। ভালো োলে িা 
ঠহেোে এসব শুিলত, ওে ধােণা সমল়েে অপবযবহাে েেি ঠখোটাই, ম লখ অথর্ খ ব 
তারেি িেলত োেলো ঠেিরভেলি। 
  
 বার়েলত রিলে ঠেখলো ওলেে জলিয রহঙ্কে অলপক্ষা িেলছ। এিট  ঠেলে ঠহেো বেলো, 
ঠেলখা রহঙ্কে, রডিাে খাবাে পে ভরবষযলত ত রম র্লে োলব ঠতামাে ঘলে। আরম জারি 
ত রম ভালোবালসা রটরভ ঠেখলত। ঠিালিা রিছ  আমাে েেিাে হলে ঠতামালি ঠডলি 
পাোলবা। রিন্তু র্াই িা আরম ত রম অেথা ঠজলে বলস থালিা আমাে জলিয। িী, িালি 
ঠেলছ িথাটা। 
  
মাথা িা়েলো রহঙ্কে মাোম রেি আলছ, তাই হলব। 
  
 সেলেে তাো ঠেিরভে বন্ধ িলে ঠেলবি। এবাে ঠথলি রডিালেে পে ত রম রবোম 
িেলব। 
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ঠেিরভে এ িথাটা ঠোিাে পে স্বরস্তে রিাঃশ্বাস ঠিেলো। আর্চাে হ়েলতাোবলেলছহলব 
তাই, সব রেি মলতা এখিও পেচন্ত র্েলছ। 
  
পেরেি সিাে সাতটা়ে ঠেিরভলেে ঘ ম ভাঙলো, রিন্তু এখিও ম রি ঠপলত বাইে ঘণ্টা 
বারি। বযবসাে ঠসই সব িােজপত্রগুলো ঠহেোে এলস োলব ঠে পযারেস ঠথলি, ঠিালিা 
সলন্দহ ঠিই। ঠস রবষল়ে। আে ঠহেো তখি র্াইলব ওগুলো পল়েটল়ে আরম আমাে 
মতামত রেই। ও িাোজ এই পরেরস্থরতে ম লখ প়েলত, আে এিমাত্র বাুঁর্াে উপা়ে 
অস স্থতাে ভাি িো, তাে পলক্ষ এসব িো িত ি রিছ  ি়ে। আলে আধ ব ়েী মরহোলেে 
পাল্লা়ে েখি প়েলত ও তখি, আত্মেক্ষা িেলত হল়েলছ আধিপােী বযাথাে িাম িলে। 
আে তালত িাজও হ়ে। 
  
এিট  িল়ে র্ল়ে ঠহেো উেলতই ঠেিরভে এিট  ঠোঙািীে মলতা েব্দ িেলো। এটা 
অলিি বছে ধলে প্রযািরটস িলে ঠেলখলছ ঠস, সরতয মলি হ়ে। সলে সলে ঠহেো উলে 
বসলো, রিস, ঠতামাে রি হল়েলছ? 
  
 ঠেিরভে ঠর্ালখে ওপে হাত ঠেলখ বেলো, রিছ িা। ঠতামালি আরম জাোলত র্াইরি, 
আমাে এেিম হ়ে মালঝ মালঝ। 
  
উৎিণ্ঠা়ে ঠভলঙ পল়ে ঠহেো ঠেিরভলেে ব লিে ওপে ঝ ুঁলি প়েলো, ঠতামাে রি 
ঠিাথাও বযথা িেলছ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

135 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

বযথা, এটা আধিপােী। এমি হ়ে মালঝ মালঝ, ঠেি ঠর্িা িলে ঠগ্লিরভে এিরট ঠোঙািী 
ঠর্লপ রিলো, ঠহেো ডারেচোং আমা়ে এিট  এিো থািলত োও। এিট  র্ প িলে শুল়ে 
থািলে িি হ়ে িা ততটা। 
  
আধিপােী, হা়ে ভেবাি, ঠহেো খাট ঠথলি ঠিলম প়েলো, এিটা রিছ  খ ুঁলজ ঠপলত 
ঠেরখ। 
  
িা, েেিাে ঠিই, রপ্লজ। এটা আরম প্রলতযিবােই িারটল়ে উরে। খ ব খাোপ োেলছ। 
এিট  এিো থািলেই আরম রেি হল়ে োলবা। িি হ়ে িথা বেলতও। 
  
রিস রেি আলছ, র্া র্েলব এিট । রি িেলত পারে বেে ঠতামাে জিয। 
  
েেিাে ঠিই রিছ । ঠসলে োলব ঘণ্টাখালিিে মলধয। 
  
ঠহেো এিট  ইতস্ততাঃ িলে বাথরুলম র্লে ঠেলো। ঠর্াখ ঠঢলি ঠেিরভে ঘ লমে ভাি 
িলে শুল়ে েইলো। র্ট িলে স্নাি ঠসলে েব্দ িা িলে পলে রিলো ঠপাি। 
  
ঠহেোলি আঙ লেে িাুঁি রেল়ে েক্ষয িেলত িেলত মালঝ মালঝ এিট  এিট  িলে 
ঠেিরভে ঠোঙারেলো। 
  
 রিস, ডারেচোং…ডািাে ডারি। 
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ঠিালিা ডািাে আধিপােী সাোলত পালেিা।তােপে খ বিি িলে ঠেি ম লখে ওপে 
ঠথলি হাতটা সরেল়ে বেলো, রেি হল়ে োলবা আরম। এিট  এিো থারি এখালি, 
তাহলেই হলব। 
  
মলি মলি উৎিণ্ঠা রিল়ে ঠহেো োুঁ়োলো ঠভাো ছালে রেল়ে। োলছ জে রেরেে রহঙ্কে। 
ওলি ঠেলখ ঠহাস পাইপটা বন্ধ িলে এরেল়ে এলো, মাোম আজ এিট  তা়োতার়ে 
উলেলছি। ঠিালিা অস রবলধ হ়েরি ঠতা? 
  
আধিপােী হল়েলছ রমাঃ ঠেিরভলেে। ওলি ঠেি আমো এিট ও রডসটাবচ িা িরে। 
  
রহঙ্কলেে ঠোে ম লখ আেও রিসৃ্পহতা ি লট উেলো। আো মাোম, এটা ব়ে বালজ 
অস খ। তাহলে এখালিই রি আপিাে িরি ঠেলবা? 
  
তাই োও। 
  
ঠেিরভলেে জিয ে রশ্চন্তা়ে ঠহেোে-এে িরিও ভাে োেলোিা। েখি রহঙ্কে ঠে রিল়ে 
োবাে জলিয এলো, তখি ঠহেো বেলো ভাবলতও পােলব িা ত রম ঠে, রমাঃ ঠেিরভলেে 
মত এিজি মাি ষ আধিপােী ঠোলেে রেিাে হলত পালেি, তাই িা রহঙ্কে? 
  
ভ্রূ ি ুঁর্িালো রহঙ্কে, মলিহ়ে আমাে এটা এলসলছিাভচাসলিস ঠথলি।িা, মাোম ওসব 
আপরি ভ়ে িেলবি িা। 
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ঠহেোে-এে হোৎ মলি হলো রহঙ্কলেে সলে পোমেচ িো েেিাে এিট , রহঙ্কে ঠেও 
িা, িথা আলছ ঠতামাে সলে, ঠবাস। 
  
োুঁর়েল়ে থািলতই ভােবারস আরম, মাথা ঠহরেল়ে এিটা বাউ িলে বেলো রহঙ্কে।  
  
ঠহা ঠহা িলে ঠহলস উেলো ঠহেো, ঠতামাে রি রিছ  িখিও ভ ে হবাে ি়ে রহঙ্কে, আে 
ঠতামালি এইজিযই আমাে সবলর্ল়ে ব়ে বন্ধ  বলে মলি হ়ে। ঠবালসা রপ্লজ। 
  
ধিযবাে মাোম। এিটা ঠর়্োলেে ঠিািা়ে রহঙ্কে ঠিািেিলম বসলো। 
  
 জারিল়ে োখা উরর্ত ঠতামালি, আরম রবল়ে িেলত োরে রমাঃ ঠেিরভেলি। উরি রসরি়োে 
পাটচিাে হলতও োজীহল়েলছ আমাে ঠিাম্পািীলত।রবল়েটাআোমী মালস হলব মলি হ়ে। 
ঠহেো পরেতৃরিে রিাঃশ্বাস ঠিেলো। 
  
সাপ ব্রহ্মতাে লত ঠছাবে মােলে ঠেমি হ়ে ম লখে অবস্থা, তাই হলো রহলেে, িথাটা 
ঠোিা মাত্র। রিন্তু সলে সলে আবাে রিরেচি উোসীি হল়ে ঠেলো ঠস। তাহলে শুলভো 
জািালত হলব রমাঃ ঠগ্লিরভেলি আে শুভ িামিা িেরছ আপিােও। 
  
 রহঙ্কে ধিযবাে। আরম রিশ্চ়েই রিসলি ঠপল়ে স খী হলবা। আে ভাে োেলছ িা এই 
রিাঃসে জীবি। ত রম ঠতা জালিা আমা়ে রিভালব এিা এিা িাটালত হলে। আমাে 
জীবি পালল্ট োলব ওলি িালছ ঠপলে। অতগুলো বছে েেলিে সলে ঠে রি রবশ্রী ভালব 
ঠিলটলছ মি রেউলে ওলে ভাবলেও। আমালি ব ঝবাে ঠর্িা িলো রহঙ্কে, মত োও 
আমাে রবল়েলত। 
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 রিশ্চ়েই মাোম, রিন্তু মি ঠথলি ঠে ঠস িথাটা বেলো িা ঠবাঝা ঠেে ঠসটা। রহঙ্কে উলে 
োুঁ়োলতই হোৎ ঠহেো ঠেলে উেলো, ঠতামা়ে বসলত বেরছ িা। আে ঠোলিা এই 
সিালহে ঠেলষ পযাোডাইস রসরট োলবা আমো। সব বযাপােটা ত রম ঠেখালোিা িেলব, 
তাই আরম র্াই, ঠবে জাুঁিজমি িলে হলব রবল়েটা। 
  
 োুঁর়েল়ে েইলো রহঙ্কে, আপরি আমাে ওপে ভেসা োখলত পালেি মাোম, ঠস খ ব র্াপা 
স লে বেলো। 
  
 ঠহেো খ ব ভােভালব রহঙ্কেলি ঠর্লি। েখি ও মলিে রেি রেল়ে হল়ে ওলে র্ঞ্চে, তখি 
ঠবে রিছ  সম়ে িা রেলে ঠিালিা িাজ হ়ে িা। 
  
 আরম রবিা রিধা়ে ততক্ষণ পেচন্ত ভেসা োখলত পারে ঠতামাে ওপে, ঠহেো িেম স লে 
বেলো। 
  
 মাোম রেি আলছ। তলব সব সম়েই আপরি আমাে ওপে ভেসা োখলত পালেি। আো 
এখি আরম আরস, বারি আলছ রিছ  িাজ। 
  
ঠহেো েক্ষয িেলো রহঙ্কে ঘা়ে েি িলে র্লে ঠেলো ঠভতলে। েরে খ রে হলতা রহঙ্কে, 
তাহলে ঠতা িথাই রছলো িা, রেি আলছ ওলি সম়ে ঠেও়ো হলব। এবাে ঠেিরভলেে 
সলে এিট  িথা বেলত হলব, ঠবাঝালত হলব ওলি, রহঙ্কলেে োম অলিি ঠহেোে িালছ। 
ঠর্িা িেলতই হলব ঠেিরভেলি রহঙ্কলেে মি জ়ে িোে জলিয। ঠহেমযাি েেিলি েখি 
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ঠহেো রবল়ে িলে ওলি রহঙ্কে অপছন্দ িেলতা। অলিি ঠর্িাে িলে ধীলে ধীলে 
ভােবাসলত, েো িেলত রহঙ্কে শুরু িলেরছলো। 
  
 ঠহেো ধীে পাল়ে ঠোবাে ঘলে ঠেলো, েেজা খ েলো আলস্ত। ওপালে ঠেিরভে র্া আে 
রসোলেলটে জিয ছটিট িেরছলো। ঠহেোে পাল়েে েব্দ শুলিই ম লখে ওপে হাতটা 
র্ারপল়ে ভাি িেলো ঘ রমল়ে থািাে। 
  
ওলি ঠেলখ রিল়ে ঠহেো আবাে রিলে ঠেলো ধীে পাল়ে। হা়ে ভেবাি। ওে জীবলি 
আজলিে রেিটাে মত এমি ভ়েঙ্কে রেি িখিও আলসরি। 
  
 ঘ রমল়ে থািাে ভাি িলে ঠেিরভে রসরে়োসরে রর্ন্তা িো শুরু িলেরছে। ওে ঠবে 
অস্বরস্ত ঠহেোে বযাপালে। ইস্পালতে মত এিটা িারেিয আলছ ঠহেোে-এে মলধয, 
সবসমল়েই োে জলিয উলিলেে মলধয থালি। ঠহেো েরে এিবাে ব ঝলত পালে প লো 
বযাপােটা, তাহলে ঠিলেঙ্কােী হলব ভীষণ। টািাটা আর্চালেে িাছ ঠথলি ঠপলেই খ ব েূে 
ঠেলে পারেল়ে োলব ঠিাথাও, এিটা ভাে ঠোলছে বান্ধবী ঠজাো়ে িলে ি রতচলত িাটালব 
ঠবে রিছ রেি, তােপে ইউলোলপ ঠিো োলব েেলোে রথরতল়ে এলে। 
  
এিটা িথা হোৎ মলি হলতই ঠেিরভলেে মি ঠমজাজ খাোপ হল়ে ঠেে। িতটা রবশ্বাস 
িো ো়ে আর্চােলি। ঠস ওলি িতট ি ই বা ঠর্লি? হোৎ ঠেখা হে পযারেলসে ঠসই সস্তা 
ঠহালটলে। সরতয সরতযই রি আর্চাে আন্তজচারতি অযাটিচী? ঠে সব ঠজালচ্চােলেে িথা 
ঠোিা ো়ে, তালেেই রি এিজি আর্চাে? মািরছ, ও ঠর্লি ঠহেোলি। ঠিিিা ঠহেো 
সম্বলন্ধ ও ো ো বলেলছ সবই রমলে োলে। আর্চালেে ঠিমি েেীব েেীব ভাব। 
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ম রিপলণে ি র়ে োখ ডোে জমা ঠেও়ো হলব আর্চালেে িম্বে ঠেও়ো এিটা স ইস 
বযালঙ্কে অযািাউলন্ট। বযবস্থাটা এমরিলত পািা সলন্দহ ঠিই। রিন্তু ঠেিরভলেে োবী ঐ 
টািাে ওপে রি িলে রটিলত পালে? েরে আর্চাে ঠবপাত্তা হল়ে ো়ে টািা জমা প়োে 
পে? ঘামলত শুরু িেলো ঠেিরভে। ঠবপলো়ো জীবি োপি, প রুষ ঠবেযাে ভূরমিা়ে 
অরভি়ে িেলেও ঠস োজী ি়ে রিলজলি েিলত রেলত। আলধা অন্ধিাে ঘলে শুল়ে শুল়ে 
ঠেিরভে ড লব েইলো আিাে-পাতাে এই সব রর্ন্তা়ে। 
  
. 
  
িাুঁটা়ে িাুঁটা়ে ে প ে ে লটাে সম়ে এিটা ভাঙালর্াো ভক্সও়োেলি ঠর্লপ মযাক্স ঠসলেরত্ত 
আে জযািস ঠবেমন্ট ঠহালটে েয স ইরমলত এলস ঠপৌঁছলো। আর্চাে ঠহালটলেে রবে 
র্ রিল়ে অলপক্ষা িেরছলো তাে ভা়ো িো মারসচরডজ োর়েলত। ওলেে জািালো হাত 
ঠিল়ে, অি সেণ িেলত তাে োর়েলি। ে োলিাে বযস্ত স়েি হল়ে ওলেে োর়ে হ্রলেে 
সামলি রেল়ে এরেল়ে র্েলো পযাোডাইলসে রেলি। আর্চাে মালঝ মালঝ োর়েে আ়েিা়ে 
ঠেলখ রিরেলো রেি মলতা ঠসলেরত্তো আসলছ রিিা। 
  
ঠসই ভা়ো ঠিও়ো োর়েে সামলি রমরিট েলেি পলে এলস োুঁ়োলো আর্চালেে োর়ে। 
ঠসলেরদ্ভলেে ভক্সও়োেিও ঠপৌঁলছ ঠেে প্রা়ে সলে সলে। প েলিা স যটলিে হালত রিল়ে 
তাো িামলো। োঢ় েলঙে স যট ে জলিেই পেলি। ঠেখা হল়েরছলো প্রথম ঠেরেি তাে 
ঠর্ল়ে ভদ্র োেলছ অলিি ঠবরে ওলেে। 
  
ঝোট হ়ে রি ঠতা? ইতােী়ে ভাষা়ে আর্চাে প্রশ্ন িেলো। 
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িা সযাে, এিট  ঠহলস ঠসলেরত্ত উত্তে রেলো। 
  
ম লখাে আে রেভেবাে এলিলছা? 
  
 হযাুঁ সযাে। আমো জ রেখ হল়ে এলসরছ, ইতােীে িােমসলি এ়োবাে জিয, ঝঞ্ঝাট 
হ়েরি। 
  
রেি আলছ, ঠভতলে এলসাআর্চাে ওলেে অেলে োরেত বাোলিে মলধয রেল়ে বার়েে 
সামলি এলস েেজা খ লে বসবাে ঘলে ঢ লি বেলো, ঠতামো বলসা। 
  
বসলো ে জলি, আর্চাে ঘলেে মলধয পা়ের্ারে িেলত িেলত বেলো, আজ োত 
এোলোটা়ে আসে িাজ শুরু হলব। তাো থািলবিা বার়েটাে সেে েেজা়ে। ঢ লি প়েলব 
ঠতামো ঠজাে িলে। বন্দ ি ঠেরখল়ে মরহো আে প রুষরটলি ভ়ে ঠেখালব। আে র্লে 
আসলব প রুষটালি ধলে রিল়ে। ওলি ঠতামো এখালি আিা মাত্র আমাে র্ রি খতম হল়ে 
োলব ঠতামালেে সলে। বারি টািাটা আরম রেল়ে ঠেলবা। আে এিট ও ঠতামো ঠেরে িা 
িলে র্লে োলব ঠজরিভা ঠছল়ে, এিট ও মলি োখবাে ঠর্িা িলো িা এখািিাে ঘটিাটা। 
  
ঘা়ে িা়েলো ঠসলেরত্ত, ঘা়ে রির্  িলে ঠবেমন্ট র্ পর্াপ বলসরছলো। 
  
 ঠিাথা়ে ঐ বার়েটা? 
  
 ওখালি ঠতামালেে িল়েি রমরিলটে মলধয রিল়ে োলবা। তলব অস রবলধ এিটা হলত 
পালে। এিটা প রুষ র্ািে আলছ ঐ বার়েলত। ও স রবলধে ঠিাি ি়ে। েরে ও ঠপৌঁলছ ো়ে 
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ওখালি, ওলি ঠতামালেে এিজি সামোলব। এিট  ঠথলম আর্চাে আবাে বেলো, তলব 
খ িজখম, মাোমারে ঠেি ঠিালিা েিম িা হ়ে। 
  
 ঠবেলমন্ট এতক্ষণ পলে ম খ খ েলো। ে়েতারি হারস ঠহলস বেলো, রেি আলছ। আরম 
ঠিলবা ওে ভাে। 
  
ওে েোে রহোংর স্বেটা শুলি রর্রন্তত হলো এিট  আর্চাে, আবাে বলে োখরছ আরম, খ ি 
জখম মাোমারে ঠিালিা েিম ঠেি িা হ়ে। এিবাে িলে ে জলিে রেলি তারিল়ে রিল়ে 
বেলো, ব ঝলত ঠপলেলছ ঠতা প লো িথাটা, ঠিালিা রর্ন্তা ঠিই ওলি র্ রে িলে িা আিলত 
পােলেও, তলব খাটালব িা োল়েে ঠজাে। 
  
সযাে েেিাে প়েলব িা তাে। ঠসলেরত্ত রবিীত স লে জািালো। 
  
ধলে আিলত হলব োলি, ঠস বাধা ঠেলব িাম মাত্র, তাে ঠবরে ি়ে। ও রবশ্বাস িোলত 
র্া়ে মরহোলি ঠে ঠজাে িলে ওলি ধলে রিল়ে োও়ো হলে, ব লঝলছা? 
  
 হযাুঁ, সযাে। 
  
রেি আলছ। আবাে এিবাে সব িথাটা বলে রেরে ঘ রেল়ে, রেি োত এোলোটাে সম়ে 
ওই বার়েলত ঠতামো োলব, আমাে োর়েটা ঠিলব। োর়ে োুঁ়ে িোলব ঠেলটে বাইলে। 
বার়েলত োস্তাটা ঠহুঁলট পাে হল়ে ঢ িলব, তাো থািলব িা সেে েেজা়ে। ঠতামো রভতলে 
হুট িলে ঢ লি প়েলব। হ়ে বসবাে ঘলে প রুষ আে মরহোরট রিোংবা ঠভাো ছালে 
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ঠোতো়ে থািলব। বসবাে ঘলেে েেজাটা বার়েে বাোন্দা়ে উেলেই ঠসাজা ঠেখলত 
পালব। আর্চাে ওলেে বার়েটাে এিটা হালত আুঁিা িক্সা রেলো। 
  
ঠেলখ িাও ভাে িলে। ঠসলেরত্ত িক্সাটা ঠেলখ রিলো, সযাে স ন্দে আলছ,পলিট ঠথলি 
আর্চাে আে রতরেেটা িােজ ঠবে িেলো, রি রি িথা রেি বেলত হলব তা আরম রেলখ 
ঠেলখরছ এলত, আরম র্াই ঠতামো এটা ম খস্ত িলে িাও। ঠসলেরত্ত ঠেখাটা পল়ে রিল়ে 
ঠবেলমন্টলি রেল়ে বেলো, এটা ঠতামাে িালছেইলো ঠবেমন্ট।তােপে বেলো আর্চােলি, 
মযািসই ভালো িেলব এ িাজটা বলে মলি হ়ে। 
  
 আরম মাথা ঘামারে িা ঠি িেলব তা রিল়ে। শুধ  রেি মলতা মরহোে িালছ বো হলেই 
হলো। ঠসাজা এখালি প রুষরটলি ত লে রিল়ে র্লে আসলব। বযস্ িাজ ঐ ট ি ই। তােপে 
টািা ঠিলব আে র্লে োলব। 
  
ঠসলেরত্ত বেলো, রেি আলছ সযাে। 
  
 ঠবে র্লো বার়েটা এবাে ঠেরখল়ে আরি, র্লো। 
  
িাজটা এো রেিমলতা িেলত পােলব এই রবশ্বাস আর্চালেে মলিে মলধয ঠেুঁলথ ঠেলো। 
হারসে হলবই িাজ। মারসচরডজ ছ লট র্েলো িাোেলিাো়ে ঠহেোে বার়েে রেলি। োর়ে 
র্াোরেলো। আর্চাে আলস্ত আলস্ত োলত বার়ে রেি মলতা রর্লি রিলত পালে ঠসলেরত্তো। 
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 ঠহেোে বার়ে ঠস উুঁর্  পাহা়েটাে ওপে, ঠসটালি িস িোে সম়ে আেও আলস্ত িলে 
রেলো োর়ে আর্চাে। এইটাই ঠসই বার়ে। রভোলহরেওজ, এই োস্তা রেল়েই আরম আবাে 
রিেলবা। 
  
 ঠোহাে বল়ো িটলিে মলধয রেল়ে ঠসলেরত্ত আে ঠবেমন্ট ে জলিই েতটা ঠেখা ো়ে 
ভাে। িলে ঠেলখ রিলো বার়েটালি। ঠেষ প্রালন্ত োস্তা়ে রেল়ে আবাে আর্চালেে োর়ে 
রিলে এলো। ঠেলখ রিলো ঠসলেরত্তোও বার়েটালি আে এিবাে। 
  
  রর্লি রিল়েলছা? 
  
 সযাে ঠিালিা রর্ন্তা ঠিই। 
  
রেি আলছ, এখলিা আট ঘণ্টা সম়ে আলছ ঠতামালেে হালত। ঠতামো রি আমাে ঐ 
বার়েটালতই থািলব, িা, অিয রিছ  িেলত র্াও? 
  
ে োলিা েহেটা আমো এিট  ঘ লে রিলে ঠেলখ রিলত র্াই। িখলিা এে আলে আরস রি 
ঠতা। আপিাে বার়েলত রিল়ে র্ে ি আমালেে, আমো ওখাি ঠথলি আমালেে োর়েটা 
রিল়ে ঠবলোলবা। 
  
অলিিটা আোম ঠবাধ িেলো আর্চাে। এি িাোল়ে আট ঘণ্টা ওই বালজ ঠোি ে লটাে 
সলে িাটালিাে রর্ন্তাটা ি লে ি লে খারেলো ওলি।লবে ঠতা তাই হলব, রিলজে বার়েলত 
রিেলো আর্চাে। 
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 ঠসলেরত্ত মারসচরডজ ঠথলি ঠিলম বেলো, রেি োত েেটা পলিলো রমরিলট আমো এখালি 
সযাে রিলে আসলবা। 
  
 ওো ঠবরেল়ে ঠেলত েেজাটা র্ারব রেল়ে খ লে আর্চাে ঘলে ঢ িলো। খালট শুল়ে পল়ে রর্ন্তা 
িেলত োেলো, এখি সিে হলত র্লেলছ স্বপ্নটা বহুরেি অলপক্ষা িোে পে। 
  
েে োখ ডোে। ও রিউই়েলিচ র্লে োলব টািাটা রিল়ে। ওখালি বযবসা শুরু িেলব 
ইিিাম টযাক্স িিসােলটন্ট রহলসলব। টািাটা এিবাে হালত ঠপলে ঐ ি রত্তটা পালব িা 
তাে িাোে পেচন্ত। আে এটাও রেি িখলিা এই রিল়ে ঠহেো ঠর্ুঁর্ালমরর্ িেলব িা। 
িােণ মামো ঠিালটচ ঠেলে তহ তর্ পল়ে োলব োরুণ, এিটা খবে হল়ে উেলব ঠহেো 
পাুঁর্ জলিে িালছ, রি িা, এিজি বালজ ঠোলিে পাল্লা়ে ও পল়েরছলো োে িাজ ঠমল়ে 
ঠবেযালেে মলতা, তলব প রুষ মাি ষ ঠেিরভে তাই তাে িাজ মলিােেি িো ঠমল়েলেে। 
  
বযাপােটা রিল়ে তহ তহ িলে ঠহেমাি েেিও আর্চাে ঠহেোে রি বেিাম ছ়োলতা 
িা…তােও ভল়েে ঠিালিািােণ ঠিই ঠহেোে বযাপােটা।…রিন্তু ওলি এই ঠোিে লটা 
ভারবল়ে ত লেলছ, ঠিমি ঠেি ম লখ ঠর্ালখ রহোংর ভাব। আেও ঠবল়ে ঠেততা আর্চালেে 
ভাবিা, েরে ঠেখলত ঠপলতা ে োলিাে ঠপাি অরিলসে সামলি োুঁর়েল়েলছ ঠসলেরত্ত আে 
ঠবেলমলন্টে ভক্সও়োেি। 
  
ঠসলেরত্ত োর়েলত ঠবেলমন্টলি ঠেলখ তা়োতার়ে ঢ লি প়েলো ে োলিাে ঠপাে অরিলসে 
ঠটরেলিাি ব লথ। িথা বেলত হলব ঠবরণচে সলে ঠজরিভালত। িথা হলো খ ব িম, শুধ  
শুলি ঠেলে ঠবরণচ, ঠেলষ বেলো, আবাে ে ঘণ্টা পলে মযাক্স ঠিাি ঠিালো। 
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 ঠবরণচে জািালোিা অলিি ঠোি স ইজােেযালন্ড আলছ। তাে মলধয রবশ্বাসী হলো সবলর্ল়ে 
ভােযবাি ঠবরেরি। ওে সলে ভােযবাি িামটা জ ল়ে রেল়েরছলো। তাে িােণ ঠবে িল়েি 
বছে আলে এিজি মরহো পােে হল়ে ওে রপলে ছ রে বরসল়ে ঠে়ে, রিন্তু ঠবরেরিে ভােয 
ভালো রছলো ও ঠবুঁলর্ ো়ে। সবাই ওলি বেলত োরি ঠবরেরি। 
  
 োরি? এিটা খবে র্াই আরম, রভেলহরেওজ িালমে বার়েটালত িাোেলিালোলত ঠি 
থালি? ঠবরণচ প্রশ্ন িেলো। 
  
ঠহরেওজ? এি পেচা র্ল়ে ঠেলো োরিে েোে স্বে, ওটা ঠহেমাি েেলিে বার়ে। মাো 
ঠেলছ ঠোিটা, মালঝ মালঝ ওে ঠবৌ এলস থালি। এখি ঠেলখরছ এলসলছ। 
  
আিণচ হারসলত ঠবরণচে ম খ ভলে ঠেলো, োরি িাছািারছ ঠথলিা। সলন্ধয িাোে আরম 
ঠতামাে িালছ োরে। 
  
ঠিাি িারমল়ে ঠেলখ আবাে রিলো ত লে, এবাে এ়োেলপাটচ। এ়োে টযারক্স র্াই এিটা, 
ে েলিাে িালছ সলন্ধয ৬টাে মলধয অযােলিা এ়োেলপালটচ ঠপৌঁছলত হলব। 
  
েখি আবাে ঠসলেরত্ত ঠিাি িেলো, তখি জািলো ঠবরণচ আসলছি, ো বলেলছ ঐ বজ্জাত 
আর্চােটা ঠসই মলতা িাজ িলো, ত লে রিল়ে এলসা ওই ঠোিটালি, আরম ঠেখরছ 
বারিটা। 
  
ঠবরণচ রেি আলছ, রিন্তু ঠিাথা়ে ঠেখা হলব? 
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 সলন্ধয ছটাে সম়ে অযােলিা এ়োেলপালটচ রিলত এলস আমালি। 
  
ঠবরণচ, রেি আলছ, তখিও ম লখ হারস ঠেলে আলছ ঠবরণচে, িারমল়ে োখলো ঠিাি। 
  
ে প ে ঠবো়ে ক্লান্ত ঠেিরভে ঠখাো ছালে এলস রবেি হল়ে োুঁ়োলো, ঠপট জ্বলে োলে 
রক্ষলেলত। ওখালি এিটা মাঝারে ঠটরবলে িাইেপত্র ছর়েল়ে ঠহেো িাজ িেরছলো। 
খ রেলত ম খ জ্বেজ্বে হল়ে উেলো ওলি ঠেলখ। আো িরে রিস ডারেচোং ভালো আছ 
অলিিটা? 
  
এিটা শুিলিা ভাব ম লখে মলধয ি রটল়ে ঠেিরভে ওে িালছ রেল়ে ঠহেোে োলে 
আেলতা ভালব এিটা র্ ম  ঠখলো। 
  
অলিিটা রেি আলছ। ভালো হলতা িা এিট  িরি ঠখলে? 
  
 রিশ্চ়েই, ঠহেো ঠবে বারজল়ে রহঙ্কেলি ঠডলি পাোলো। 
  
 রেি ঠতা? সরতয ভাে ঠবাধ িেলছা ঠতা? 
  
 ঠিমি োেলছ এিট , ঠবে িল়েি মাস পলে হলো ঠতা, ঠেিরভে ম লখ সাহস ঠেখালো। 
রহঙ্কে এলো। রহঙ্কে িরি আলিা। অলিিটা ভালো ঠবাধ িেলছ রমাঃ ঠগ্লিরভে।…এিটা 
ওমলেট রি ত রম খালব ঠেিরভে? 
  
 তখি মাোংস খাও়োে রক্ষলধ ঠেিরভলেে, োই ঠহাি িাজ র্াোলত হলব ওমলেলটই। র্লে 
ঠেলো রহঙ্কে। 
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িাজ িেলছ ঠেখরছ ত রম। র্ারেল়ে োও ত রম, এিট  রজরেল়ে রিই আরম। ো এরেল়ে 
ঠর়্োলে ঠর্াখ বন্ধ িেলো ঠেিরভে। 
  
ঠহেো হালত িাইে ত লে রিলো এিট  ইতস্ততাঃ িলে। েখি ঠে সারজল়ে রহঙ্কে িরি, 
ঠটাে আে ওমলেট আিলো তখি বন্ধ িেলো িাইে। 
  
 েখি ঢািিা খ লে সামলি খাবাে ঠমলে ধেে রহঙ্কে, তখি ঠেিরভে ওমলেলটে রেলি 
তারিল়ে প্রেোংসা িা িলে থািলত পােলো িা। 
  
মাথা ঝ ুঁরিল়ে রহঙ্কে ধীলে ধীলে র্লে ঠেলো। ঠহেো বেলো আজলি আে িালজে িথা 
আলোর্িা হলব িা। তলব মলি হলে ব রে খ লেলছ উইিবলেচে। ও আমালি সিালে 
জারিল়েলছ, ঠটরেলিালি জরমটা আমো আমালেে োলমই পারে। 
  
বাাঃ র্মৎিাে। খ রে খ রে ভাব ঠেখালো ঠেিরভে, তলব এখলিা মাথাটা এিট  ধলে আলছ, 
আলোর্িা িাে হলব রেি মত।েরেও জালি ঠেিরভে এই িাে আে আসলব িা ঠিালিা 
রেিও, এি িাপ িরি ঠটলে রিলো। 
  
রিশ্চ়েই। রিস জালিা ভাবলতই পারে রি আরম, ঠতামাে মলতা মাি লষে আধিপােীে 
অস খ থািলত পালে। 
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ঠপল়েরছ বাবাে িাছ ঠথলি, রতরি ওই অস লখই মাো োি।রহঙ্কে সরতযই ভালো ততরে 
িলেরছে ওমলেট। ওটা ঠখল়ে ঠেিরভে আে এি িাপ িরি ঠখলো, িা রহঙ্কলেে ততরে 
ওমলেট সরতযই ঠিো ো়ে িা। 
  
এিট  অস্বরস্তে মলধয ঠহেো বেলো, রহঙ্কে এিথা শুিলে িি পালব। ওেিত ি সৃরি 
ওমলেট। ওে সলে এখি ঠথলি রিস এিট  ভাে বযবহাে িলো। ও ভালো ঠর্ালখ 
আমালেে রবল়েটা ঠেখলছ িা। 
  
ভ্রূ ি ুঁর্লি ঠেিরভে ঠহেোে রেলি তািালো, ভালো ঠর্ালখ ঠেখছিা, ঠতামাে ঠতা ও 
র্ািে, তাই িা? পছন্দ হলে রি হলো িা ওে, পলো়ো িলে ঠি? অলিি র্ািে পাও়ো 
োলব। 
  
 েি হল়ে উেলো ঠহেোে েেীে, োরণত েৃরি ঠর্ালখ, রিস রপ্লজ রহঙ্কে সম্বলন্ধ এিটা 
ঠবাঝাুঁপ়ো থািা েেিাে আমালেে। ওে মলতা ত রম ছা়ো আে ঠিউ ঠিই োলি এলতা 
প্রল়োজি আমাে। বহুবাে অতীলত ও িািাভালব আমালি সাহােয িলেলছ। ও ঠবালঝ 
আমালি। 
  
রহঙ্কে..িথা বন্ধ িলে হোৎ ঠজাে িলে ঠহেো এিট  ঠহলস বেলত থািলো, আমাে 
সোংোপ রি ঠোিালে িাটলিে মত। রিস, বলে োরখ এইট ি  আমাে জীবলি অপরেহােচ 
োরুণ ভালব। ওলি আমাে েেিাে ঠে ঠিালিা মূলেযে রবরিমল়ে। 
  
সলে সলে ঠেিরভে ব ঝলত পােলো ভ ে র্াে হল়ে ঠেলছ এিটা, রিছ ই ক্ষরত হলব িা, 
তলব র্টালতও র্া়ে িা ঠহেোলি। 
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 ঠহলস বেলো, ে াঃরখত ব ঝলত পারেরি, ও এলত আপিজি ঠতামাে। িথা রেরে, এমি 
বযবহাে এবাে ঠথলি িেলবা োলত আমালি রহঙ্কে পছন্দ িেলত শুরু িলে। 
  
েম্ভীে হল়ে ঠহেো বেলো, সরতযই ও আমাে খ ব আপিজি, খ ব রবশ্বস্ত ও, মি খ ব িেম 
ওে, আে ঠে ঠিালিা বযাপালে রিভচে িো ো়ে ওে ওপে। 
  
িথা রেরে আরম, মৃে  র্াপ রেল়ে ঠহেোে হালত খ ব আলবলেে সলে বেলো। 
  
রিস ধিযবাে, এ রবষল়ে আরম রিরশ্চত ঠে ঠতামালি ঠেভালব আরম রর্লিরছ, রহঙ্কেও 
এিরেি ঠতামালি রর্িলব ঠতমরিভালব, তােপে ঠেখলব িলতা সৎ ও, িলতা রবশ্বস্ত। রেি 
আমােই মলতা ঠসবা িেলব ঠতামাে। 
  
হা়ে ভেবাি, ওই ঠহাুঁতিা অোংহিােী এিটা োুঁধ িী িাম র্ািেলি রিল়ে ব়ে ঠবরে ঠেি 
বা়োবার়ে হল়ে োলে। রেি আলছ, মলিে িথা ঠর্লপ ঠেলখ ঠেিরভে তাে স্বভাব রসে 
রমরি হারস রভরজল়ে বেে তাই আো িরে আরমও। 
  
রহঙ্কে ে প ে এিটাে সম়ে এলো ঠভােিা মারতচরিে ঠবাতে আে ে লটা গ্লাস রিল়ে। মলি 
পল়ে ঠেলো ঠেিরভলেে, ও অস স্থ, সিাে ঠথলি তাই ইলে থািলেও ম লখ বেলত হলো 
িা। রহঙ্কেলি বেলো, োরুণ ওমলেট িলেরছলে। অত িম মেো রেল়ে ভাবলতই পারে 
িা অমি স স্বাে  ওমলেট রি িলে িলো? 
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 ভালো ঠেলেলছ আপিাে সযাে, খ ব খ রে আরম, রহঙ্কে শুিলিা েো়ে িতিটা ভদ্রতা 
িেলো। তােপে ঠহেোে রেলি রিলে বেলো, মাোম রসেিি েয রভউ মাসরুলমে সলস 
রভরজল়ে ঠেলবা োলঞ্চে জিয আে ঠেলষ ফ্রাই আলছ র্মৎিাে। 
  
র্মৎিাে, ঠপ্রিরভলেে রেলি তারিল়ে ঠহেো প্রশ্ন িেলো, খালব িারি রিছ ? 
  
ইতস্ততাঃ িেলো ঠেিরভে। ঠপলটে এিটা ঠিািও ভলে রি ওমলেলট। 
  
মলি ঠতা হলে আলো রিছ ক্ষণ মযালিজ িেলত পােলবা। ব ঝলত পােরছলো ঠগ্লিরভে, ওে 
রেলি রহঙ্কে এমিভালব তারিল়ে আলছ োে অথচ তাে মিাঃপ ত হলে িা িথাটা। রহঙ্কে 
র্লে ঠেলে ঠেিরভে বেলো, এখিও ও আমালি রেি ঠমলি রিলত পালে রি, তাই িা? 
  
এিট  সম়ে ওলি রেলতই হলব। িাইে পত্র ঠহেো সব গুরছল়ে উলে প়েলো, োই 
সাুঁতাে। িারট আরম এিট , র্ প িলে ত রম শুল়ে থালিা। 
  
 খ ব ইলে িেরছলো ঠেিরভলেেও সাুঁতাে িাটলত, রিন্তু ঠবািামী হল়ে োলব। আে বারি 
আলছ। ি ঘণ্টা তাে রহলসব িলষ ঠেখলো। এই িেি েন্ত্রণা মাত্র আে েে ঘণ্টা, 
স্বাধীিতা তােপলেই। আোলম ঠস ঠর্াখ ব জলো রসলেট ধরেল়ে। 
  
ব়ে ছাতাে তো়ে বাোলি বলস োঞ্চ সােলো ে জলি, ঠহেো তােপে ওলি এিেিম 
ঠজাে িলেই পারেল়ে রেলো শুলত, আে তাই র্াইরছলো ঠেিরভেও। ঠসাজা ঘলে রেল়ে 
শুল়ে প়েলোো ওপালে আবাে িােজপত্র ঠবে িলে ঠহেো িাজ শুরু িেলো। 
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ঠেিরভে রবলিে সাল়ে র্ােলটে সম়ে ছালে এলস ঠেলখ ঠহেো িাজ িলে র্লেলছ 
তখিও। রিলে ঠিাট, ঠিাি িেলছ। 
  
থািলত পালো িা, িাজ িা িলে? এিট  ঠখলেে স ে রমরেল়ে বেলো। 
  
হাসলো ঠহেো, আরম এই রবোট বযবসা োলজযে অরধিােী, েে হাজাে ঠিারট ডোে 
োে োম। আমাে ডাি হাত হলত র্লেলছা ত রম। োজে এত বল়ো থািলে, িাজ িা 
িলে থািা ো়ে িা।…রিস ঠবাম ঠটলপা র্াল়েে জলিয, আমাে প্রা়ে িাজ ঠেষ। 
  
রবল়ে িো এই মরহোলি। হা়ে ভেবাি, তাহলে ঠতা িযােি লেটালেে স ইর্ হল়ে োলবা 
আরম। 
  
ে জলি সাো সলন্ধয েল্প িলে িাটালো। ঠহেো খ ব উৎসাহ রিল়ে মধ র্রিমাে পরেিল্পিা 
িেলত োেলো। এিটা প্রলমাে তেণী আলছ ওে, ওলত িলে ঠলারেডাে উপিূলে ঠভলস 
ঠব়োলিা খাোপ হলব িা। ঠেিরভে সােলহ সব িথালতই সা়ে রেরেলো, িােণ ও ঠতা 
জালিই ঠহেোে ম রে ঠথলি আে িল়েি ঘণ্টা পলে ঠবরেল়ে োলে, আে েে োখ ডোে 
ওে হালত আসলছ। 
  
ঠহেোলি ঠোধূরেে আলোলত ঠেলখ এিটা অিাস্বারেত ঠবেিা ব লিে মলধয ঠেিরভে 
অি ভব িেলো। সরতযই স ন্দেী ঠহেো। শুধ  এততা েরে ও ব রেমতী, এলতা িালজে 
ঠমল়ে িা হলতা। ভীষণ িলোে হল়ে ওলে মালঝ মালঝ, আে িতৃচে রপ্র়ে ব়ে ঠবরে। এিট  
উলল্টাপাল্টা রিছ  হলেই োরণল়ে ওলে ইস্পালতে মলতা ঠহেোে েৃরি, ছ রেে মলতা 
ধাোলো েোে স্বে হল়ে ো়ে, ঠেিরভলেে ভ়ে োলে।িা ঠস রিলজে মলতা িলে এই 
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মরহোলি পালবিা। সব সমল়ে বে ঠহেোে ঠিালটচই থািলব। তব ও ে াঃখ হলে ঠবে। 
অপূবচ রবছািা়ে, ওে রূপ ঠর্াখ ঠর্ল়ে ঠেখাে মলতা, আে টািা ঠিারট ঠিারট। রিন্তু 
অলিি ঠবরে ঠহেো ক্ষমতা োলখ ঠেিরভলেে ঠর্ল়ে। আে রেি এটাও রবল়ে িলে 
ঠিেলে এিবাে রর্েিালেে মলতা ঠহেো হালতে ম লোলত ওলি প লে ঠিেলব। টািা 
আে স্বাধীিতা র্া়ে ঠেিরভে। এিটা রর্র়ে়ো ঠজাো়ে িেলব েখি খ রে, ঠভাে িেলব। 
ি রেল়ে ঠেলে প্রল়োজলি তালি ঠিলে ঠজাো়ে িেলব আে এিটা রর্র়ে়ো। ঠেরভে োরজ 
ি়ে পািাপারি ঠিালিা বন্ধলিে মলধয ঠেলত। এইভালবই ঠস র্া়ে বাুঁর্লত, আে ঠিালিা 
ঝালটে মলধয োও়ো ি়ে, ে াঃরশ্চন্তা ি়ে, োত িাটালিা ি়ে থেথলে ঠমাটালসাটা রবধবালেে 
সলে। ঘর়ে ঠেখলো র্ঞ্চে হল়ে। 
  
মলেে সেোম রিল়ে রহঙ্কে ছালে এলো, এবাে আে থািলত পােলো িা ঠেিরভে, 
ঠভজালতই হলব েো। ঠসই ভ বি মলিালমারহিী তাে ঠসই হারস ঠহলস বেলো, রহঙ্কে 
এখি ঠবে ভাে ঠবাধ িেরছ, এিট  মাোংস ভাজা ঠখলে মন্দ হ়ে িা। 
  
খ রে হল়ে ঠহেো তািালো রহঙ্কলেে রেলি, ঠসখালি ঠেখা ঠেলো িা ঠিালিা ভাবান্তে। 
  
 সযাে ঠবে ঠতা, শুধ  ভাজা িা, অিয েিম ভালব এিট  ততেী িেলবা? 
  
হাোমজাো, শুল়োলেে বাচ্চা, ঠেিরভে ঠক্ষলপ ঠেলো মলি মলি, রেি আলছ ঠতালি আে 
িল়েিটা ঘন্টা সহয িেলতই হলব আমা়ে। ঠতাে ম খেেচিও িাে ঠথলি িেলত 
হলবিা,বাুঁর্া োলব। ভাজা হলেই শুধ  র্েলব। 
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আমাে জলিযও রহঙ্কে তাই এলিা। আে রড্রোংি রেল়ে শুরু িেলবা িা। আমালেে েযালম্পি 
সেবৎ রেও। 
  
ঠেি ঠছালটা িলে ঠেিরভেলি ঠেখবাে জলিযই ম খ উজ্জ্বে িেলো হারসলত রহঙ্কে। 
ঠহেোে এে রেলি তারিল়ে বেলো, ঠেলবা রিশ্চ়েই। 
  
েীঘচশ্বাস ঠিেলো ঠেিরভে, ঠেি রিছ লতই রহঙ্কেলি ঠভাোলত পাো োলে িা। আশ্বাস 
রেলো ঠহেো, সমল়ে রেি হল়ে োলব। 
  
ঠপাোি বেোলত ঠেিরভে র্লে ঠেলো। 
  
 রহঙ্কে রডিালেে পে েখি িরি আিলত ঠেলছ, তখি ঠেিরভে বেলো, এবাে এিট  
রবোম েেিাে রহলেে। ওলতা িম ব়েসী ি়ে আমালেে মলতা। এিপাল়ে সাোরেি িাজ 
িলে। 
  
িরি ঢােরছে রহঙ্কে, ঠহেো বেলো, রহঙ্কে েলথি হল়েলছ, প্রলতযিবালেে মলতা আজ 
খাও়োটা অসাধােণ হল়েলছ। ত রম োও এবাে, আমালেে আে রিছ  েেিাে ঠিই। 
  
 ঠিালিা িথা িা বলে মাথা ঝ ুঁরিল়ে রহঙ্কে ঠে ত লে রিল়ে ঠেলত ঠেলত বেলো, মাোম 
রেি আলছ, আরম োরে। শুধ  রমাঃ ঠেিরভে ঠেি বন্ধ িলে ঠেি ব়ে জািোে পাশ্লাগুলো 
আে তাো রেল়ে ঠেি সেলে। আরম বা়েীে বািী অোংে ঠেলখ রিল়েরছ সব,..স রিদ্রা ঠহাি 
আপিাে। ঠেিরভেলি তােপে ঠেি রহঙ্কে উলপক্ষা িলেই র্লে ঠেলো। োি বেমাসটাে 
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হাত ঠথলি বাুঁর্া ঠেলো, ঠেিরভে ভাবলো মলি মলি। ঠটরেরভেলি ঠহেো এিটা ভাে 
রিল্ম হলে র্লো ঠেখা োি। 
  
োলবা, তাে আলে আলো রিছ ক্ষণ এখালি বলসা। ভাে োেলছ এলত, িখি শুরু হলব 
রিল্ম। 
  
িটা প়েতারল্লে-এ। 
  
 তাহলে অলিি সম়ে এখি হালত, ঠহেোিেম স লে ঠেিরভলেে োল়ে হাত ঠেলখ প্রশ্ন 
িেলো, ঠবে স স্থ োেলছ ঠতা এখি রিস? 
  
র্মৎিাে আরছ, রিল্মটা ঠেষ হলে তাে প্রমাণ ঠেলবা। 
  
রবে যলতে তেে ঠখলে ঠেলো ঠহেোে ঠর্ালখ, ডারেচোং ঠতামা়ে ঠপল়ে রি খ রেই িা হল়েরছ 
রি বেলবা। ভাবলত পােলব িা ত রম, আমাে িলতাটা জ ল়ে আলছা ত রম। 
  
এিট  ঠখাুঁর্া োেলো ঠগ্লিরভলেে রবলবলি। আে ঠপৌলি ে ঘণ্টা পলে। আিাে ছা়ো 
িক্ষলত্র ভো, বাতালস মরেে ি লেে েলন্ধ, এই ঠতা সরন্ধক্ষণ ঠপ্রম িোে। 
  
 ঠস সম়ে রিন্তু ঠেিরভলেে মলি ঠপ্রম ঠিই, অিযভাব ম লখ ঠেখালেও শুিরছলো িাি 
খা়ো িলে ঠেষ হলো রহলেে িাজ, বন্ধ হলো োন্নাঘলেে েেজা, রহঙ্কলেে ঘে বার়েে 
রপছি রেলি, ভারে ভারে পা ঠিলে ও র্লে ঠেলো ঠস রেলি। 
  
 ঠটরেরভোি ঠেখা োি র্লো। 
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বসাে ঘলে এলো ে জলি, রটরভটা ঠেিরভে র্ারেল়ে রেল়ে বেলো, আসরছ এি 
রমরিট,বসাে ঘলেে েেজাটা ও ঠভরজল়ে র্লে ঠেলো সেে েেজাে িালছ, তাোটা ঝট 
িলে খ লে, িারমল়ে রেলো হু়েলিাটা। তােপে পালেে বাথরুলম ঢ লি লযােটা েব্দ িলে 
ঠটলি রিলে এলো োন্ত ম লখ। সম়ে আে এি ঘণ্টা। 
  
পালে বসলো ঠহেোে। হাত র়ে ঠপটালে ব লিে ঠভতে। ঠবািাে মলতা রটরভে উজ্জ্বে 
পেচাে, রেলি তারিল়ে েইলো, ঠর্ালখ প়েরছলো িা রিছ ই। শুধ  রর্ন্তা এিটা, আে এি 
ঘণ্টা পলে িাটলব এিটা ঠবামা, তাে পলেই পালল্ট োলব ওে সাো জীবি। 
  
 খ বই ভাে রছলো রসলিমা। এিমলি ঠেখরছলো ঠহেো। ো এরেল়ে রেল়ে মলিে স লখ 
ঠেিরভলেে এিটা হাত ম লোে মলধয ধলে ঠস রসলিমা ঠেখরছলো। এিটা মাঝােী 
পাও়োলেে আলো, ঘলে। 
  
 জ্বেজ্বলে ঘর়ে এিটা তালি। ঠগ্লিরভে মালঝ মালঝ ঘর়ে ঠেখরছলো। 
  
 এোলোটাে ঘলে ঘর়েে িাুঁটা ছ ুঁলতই ে জি ম লখােধােী হু়েহু়ে িলে ঢ িলো ঘলেে মলধয, 
রেভেবাে হালত। 
  
. 
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৬. 
  
হাত ঘর়ে ঠেখলো আর্চাে, রেি এোলোটা। ঠসলেরত্ত আে ঠবেমন্ট এই ম হূলতচ রিশ্চ়েই 
ঢ লি পল়েলছ ঠহেোে বার়েলত। 
  
রেি েেটা পলিালোরমরিলট ওো রিলে এলো আর্চালেে ভা়ো ঠিও়ো োর়েলত।িালো 
র্াম়োে ে লটা ম লখাে আে অলটামযারটি রেভেবাে আর্চােলি ঠেরখল়ে রেলো। 
  
এিিালে আর্চাে িাজ িলেরছলো ঠসিাবারহিীলত, তাে ঠর্িা আলগ্ন়োস্ত্র। গুরে আলছ 
রিিা রপস্তে ে লটালত ঠেলখ রিলো। ঠিই, তব ও সতিচ িলে রেলো আলেিবাে, ঠেখ 
ধালে িালছ ঠেল়ো িা খ িজখলমে, তাে ঠর্ল়ে বারতে িো ভালো প্লযািটা। রেি পালব 
ঠতামালেে টািাটা, ব লঝলছা? 
  
ঠেুঁলতা হারস ঠহলস ঠসলেরত্ত রর্ন্তা িেলত মািা িেলো। আে রিরেল়ে এলি োও আমাে 
বন্ধ লি। তা়োহুল়ো িেলব িা। ঝালমো়ে জ়োলত র্াই িা প রেলেে সলে। 
  
ওো ে জলি র্লে ঠেলে অরস্থেভালব ঘলেে মলধয পা়ের্ারে িেলত িেলত আর্চাে বােবাে 
ঘর়ে ঠেখলত োেলো। রেিোি সব রিছ  র্েলে ওো সাল়ে এোলোটাে মলধয 
ঠেিরভেলি রিল়ে রিলে আসলব। েরে র্লে রেি মলতা… 
  
স যটলিে ঠোছালিা আর্চালেে। ঠিালিা েেলোে েরে হ়ে, সলে সলে োলত পাোলত পালে। 
পাল্লা রেলত ঠেলে ঠহেোে মত ঠমল়ে মাি লষে সলে রি হ়ে িখি ঠি জালি। ঠবাঝা 
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োলে এমরিলত ঠতা ওলি ঠেিরভে বুঁ়েরেলত ঠেুঁলথলছ, শুধ  এখি টািাটা ঠখরেল়ে ত লে 
ঠিও়ো। রিন্তু ঠেি ঠহেো এি ইস্পালতে তলো়োে, ধেলত রেি মত িা পােলে হাত 
িাটলবই। ঠসটাই আেও ে াঃরশ্চন্তা আর্চালেে। 
  
েখি আর্চাে ওলি অতীলত ব্ল্যািলমে িেলত ঠর্ল়েরছলো, আে রি িলে ঠহেো ওলি 
ভা়োে ঘলে মারটে তো়ে বন্দী িলে ঠেলখরছলো, আর্চালেে ঠস সব িথা মলি প়েলো। 
েখি মলি মলি আর্চাে ভাবরছলো িসযাৎ িলে রেল়েলছ ঠহেোলি, তখি রিন্তু ওলি 
ঠহেোই হারেল়ে বলস আলছ। আে তােপে ঠথলিই আর্চালেে এই ে াঃখ ে েচো শুরু 
হল়েলছ। 
  
 আর্চালেে ঠর্া়োে েি হল়ে উেলো, ঠেিরভে এিবাে রিলে আস ি। ঠবাঝা ো়ে েরে 
রেি মত রিডিযারপোং হল়েলছ, তখি ঠহেোলি ঠিাি িেলব আর্চাে। আে ঠসটাই হলব 
সবলর্ল়ে স লখে ম হূতচ আর্চালেে িালছ, ভো সািলেযে আিন্দ। প্ররতরহোংসা ঠিবাে 
আিন্দ। , 
  
ঘর়ে ঠেখলো আবাে, োত এোলোটা ঠবলজ ি র়ে রমরিট।েরে হল়ে থালি সব রেি মলতা 
তাহলে এখি রিেলছ ওো। আো রহঙ্কে, েরে ওই রবপজ্জিি ঠোিটা,ঝালমো বাধা়ে।ও 
ঠর্লি রহঙ্কেলি। ঠস ঠহেমাি েেলিে খাস র্ািে রছলো। আর্চােলি ঠে রহঙ্কে পছন্দ 
িেলতা িা এটাও রেি। ঠভাো ঠভাো ঠর্হাোটা হলে হলব রি, ঠহেোে মলতাই ঠভতলে 
ইস্পালতে িলোেতা আলছ রহঙ্কলেে মলধয। এটাই ঠবাধহ়ে িােণ ঠে, ঠহেোলি ধীলে 
ধীলে রহঙ্কে েো িেলত শুরু িলেলছ। ে জলি এি জালতে। 
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 োর়েে েব্দ িা? সেে েেজা়ে ছ লট ঠেলো, খ েলতই ঠেখা ঠেলো এিটা ঠহডোইট 
োর়েে োস্তা়ে। রিন্তু র্লে ঠেলো োর়েটা। পেপে ঠবে িল়েিটা োর়ে র্লে োবাে পে 
ঠেখা ঠেলো ঠসলেরদ্ভলেে মারসচরডজ। োর়েটা থামলতই আর্চালেে ব লিে ঠভতেটা ঠিমি 
িলে উেলো। 
  
 োরিল়ে ঠিলম ঠেিরভে দ্রুত পাল়ে আর্চালেে িালছ র্লে এলো। আর্চাে প্রা়ে রুেশ্বাস 
প্রশ্ন িেলো রেি আলছ সব? 
  
রিখ ুঁত। ভাে আে হ়ে িা এে ঠর্ল়ে, হাসলো ঠেিরভে। 
  
 োও ঠভতলে, এ ে লটালি আরম সামাে রেই, আর্চালেে হোৎ মলি হলো ঠেি েে ি ট 
েম্বা হল়ে ঠেলছ ঠস। 
  
 ধীে পাল়ে এলো ঠসলেরত্ত আে ঠবেমন্ট। এবাে ওলেে হাত ঠথলি আর্চাে র্া়ে রিষৃ্করত। 
বযাে। ঠথলি তা়োতার়ে ঠবে িেলো ে হাজাে ফ্রালঙ্কে ঠিাট। ঠিালিা ঝাট? 
  
মাথা ঠিল়ে ঠসলেরত্ত জািালোিা। ঠতামাে খবেটা মযািস মরহোলি জারিল়ে রেলো। 
মরহো োরুণ ঘাবল়ে ঠেলছ মলি হরেে, আে রবশ্বাস িলেলছ প লো বযাপােটালি। 
  
রেি আলছ, ঠতামালেে টািা এই িাও। ভ লে োও এসব িথা, ঠতামো ঠজরিভালত রিলে 
োও। 
  
ঠসলেরত্ত ঠিাটগুলো গুলি রিলো র্াুঁলেে আলোলত, সযাে রেি আলছ। আমো এবাে োলবা। 
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ভক্সও়োেলি ঠর্লপ ওো র্লে ঠেলো। বার়েে রভতলে বসবাে ঘলে এলস ঠেখলো 
ঠগ্লিরভে আোম িলে বলস আলছ, ম লখ হারস। 
  
ঠেিরভে বেলো, র্মৎিাে িাজ হল়েলছ। 
  
আর্চাে হুইরস্কে ঠবাতে খ েলো, আমা়ে সবটা বেে রিস৷ ঠেিরভে মলে র্ ম ি রেল়ে 
শুরু িেলো, োত প্রা়েিটা আন্দাজ রহঙ্কেলি সরেল়ে রেোম মযালিজ িলে। ভালো রছে 
ভােয, রসলিমাে ঠপ্রাোম রটরভলত ঠেখাে িথা বেলতই োরজ হলো ঠহেো। েখি ও 
রটরভে সামলি রেল়ে বলন্দাবস্ত িেরছলো ভাে িলে গুরছল়ে বসবাে, ঠসই িাুঁলি ঠবরেল়ে 
রেল়ে খ লে রেল়ে এোম সেে েেজাটা। ভাবরছলো ও আরম জে রবল়োে িেলত ঠেরছ। 
রসলিমাটা েখি ঠেষ হলবা হলবা রেি এোলোটা, এমি সম়ে ে জি এো ঢ লি প়েলো 
হু়েম ়ে িলে। ঠর্হাোটা ভ়ে পাও়োলিা বলট। হাসলো ঠেিরভে, ওো আমালেে িল়েি 
ম হূলতচে জিয ঠবে ভ়ে পাইল়ে রেল়েরছলো। ওো ো িেলো ঠহেোে সলে ত রম থািলে 
ঠেখলত। আে ওলেে ঠর্ালখে পাতা প়েরছলো িা। ঠহেোলি ওলেে মলধয এিজি 
বেলো ওো ধলে রিল়ে োলে আমালি। আে িাে সিালে ম রিপলণে রর্রেটা পালব। 
বেলো এমিভালব ঠে অরবশ্বাস িোে রিছ  রছলো িা, এলতা োরণত েোে স ে ঠে ঠোহা 
পেচন্ত ঠিলট ঠিোে মলতা। রহস রহস িলে র্াপা স লে এমিভালব বেলো ঠে আরমও 
প্রথমটা়ে ঠবে ভ়ে ঠপল়ে রেল়েরছোম। প রেে ডািলে আমালি আে খ ুঁলজ পাও়ো োলব 
িা এিথা বলে োরসল়েও এলো। এলিবালে ঠহেো বলস েইলো পাথলেে মূরতচে মলতা। 
প্ররতবাে িোে আরম ঠর্িা িেলতই আমালি ওো এিট  েূলে ঠেলে রিল়ে ঠেলো, 
তােপে রেভেবাে রপলে ঠেরিল়ে আমালি ঠজাে িলে ঠবে িলে আিলো। পাুঁর্ রমরিলট 
প লো বযাপােটা খতম। ঠেিরভে ঠজালে রিাঃশ্বাস ঠিলে বারি িথাট ি  ঠেষ িলে বেলো, 
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আরম এখি স্বাধীি। তলব রি জযাি, জালিা, ঠহেো রিন্তু আমালি সরতয সরতযই 
ভােলবলস ঠিলেলছ, আে আরমও ঠিমি ঠেি হল়ে োরেোম আলস্ত আলস্ত? 
  
 ওসব িথা বাে োও, ওরি ঠতামালত সরতয সরতযই মলজলছ, অথচাৎ ওে েো়ে রি 
ঠতামাে বুঁ়েরে আটলিলছ ভালো ভালব, সবলর্ল়ে এটাই জরুেীিথা। েরে তা হ়ে তলব ও 
প রেেলি ডািলব িা। 
  
 ঠেিরভে আে আর্চাে এইসব আলোর্িা িোে সম়ে জালিািা বা সলন্দহও িেলত 
পালেরি ঠে এিট  েূলে রেল়েই ভক্সও়োেিটা ঠথলম রেল়েরছলো আে োর়ে ঘ রেল়ে ঠসলেরত্ত 
ছা়োে মলতা বার়েটাে রপছি রেলি র্লে রেল়ে রপছলিে েেজাটা এিটা ছ রেে সাহালেয 
খ লে োন্নাঘলে রিাঃেলব্দ এলস োুঁর়েল়েরছলো। আধ ঠভজালিা রছে েেজাটা, বসবাে ঘেটা 
ওখাি ঠথলি ঠেখা োরেলো ঠমাটাম রট। েখি ও ঠপৌঁছলো ঠেিরভে তখি বলেরছলো, 
ঠেুঁলথলছ রি িা বুঁ়েরেলত? রি ঠে বেে, বুঁ়েরে ি়ে, ঠেুঁলথরছ এলিবালে হােপ ি রেল়ে। 
েখি ওো ে জি আমালি ঠেলে রিল়ে োরেলো ঘে ঠথলি, েরে ঠহেোে তখিিাে 
ঠর্হাো ঠেখলত। এলিবালে িযািালে হল়ে রেল়েরছলো ভল়ে আতোংলি ঠহেো। সরতয আরম 
ওলি মরজল়ে ঠিলেরছোম।…জযাি রবশ্বাস িলো, এলিবালে সাো সলন্ধযটা িি হল়ে 
রেল়েরছলো েীঘচ মধ র্রিমা োপি আলোর্িা িলে। 
  
 ভাে। র্মৎিাে। খ ব খ রে হল়ে আর্চাে বেলো, তীলে প্রা়ে ঠপৌঁলছ ঠেরছ। ওে িালছ 
আোমীিাে োব। এই সাক্ষাত িোটাে জলিয বহুরেি ধলে অধীে আেলহ বলস আরছ। 
সবলর্ল়ে ব়ে আিলন্দে রেি হলব জীবলি ওটা। 
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 ঠেিরভে এিট  র্ প িলে ঠথলি বেলো, ঠতামাে সলে এিটা বযাপালে িথা বেলত র্াই 
আর্চাে। িম টািা ি়ে ি র়ে োখ ডোে, আে প্রলোভিও তাে প্রর্ ে। ঠতামাে স ইস 
বযালঙ্কে রহলসলব টািটা ঠতা জমা প়েলব। আমাে ঠে়োে ঠে আরম পালবা তাে েযাোরন্ট 
রি? 
  
ওে রেলি অবাি রবস্মল়ে আর্চাে হাুঁ িলে তারিল়ে েইলো। এলত রিলর্ ঠিলম ঠেলছ রি 
ও ঠে এইেিম এিটা বালজ প রুষ ঠবেযাও তালি রবশ্বাস িেলত পােলছ িা? 
  
 আর্চাে ঠেলে রেল়ে বেলো, ত রম রিশ্চ়েই ঠতামাে অোংে পালব। এিসলে আরছ আমো, 
বখো আধাআরধ। 
  
রিন্তু ঠতামাে িথা ঠতা ওটা। আরম রি িলে ভেসা োরখ? রিরশ্চন্ত হলত র্াই আরম। 
  
ইতস্ততাঃ িেলো আর্চাে, রিলজে এই েরেবী হালেে জিয তাে ে াঃখ হলো, তলব ব ঝলত 
পােলো এটাও তাে এই ে েচোেস্ত ঠর্হাোে জলিযই.ওলি রবশ্বাস িেলত পােলছ িা 
ঠেিরভে। 
  
বলো রি বেলছা ত রম, ঠবাঝাই ঠতা োলে এটা, ত রম রবশ্বাস িেলছা িা আমালি। 
  
 ও ভালব আমাে িথাটালি রিল়ো িা জযাি। রবে োখ ডোলেে বযাপালে, সরতয িথা 
বেলত রি িাউলিই রবশ্বাস িেলত পারে িা আরম এবোং আমাে মলি হ়ে িা ত রমও 
িেলব বলে। এখি ঠথলি, ওে সলে ত রম ঠেখা িলে টািাে বলন্দাবস্ত িলে আসাে পে 
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ঠথলি এিসলে সবসম়ে থািলবা ে জলি। বযালঙ্ক োলবা ঠতামাে সলে, আমাে অোংেটা 
ত রম আমাে অযািাউলন্ট ত লে রেলে রিষৃ্করত ঠতামাে। আপরত্ত আলছ? 
  
এিট ও িা, েরে ত রম তাই র্াও, হলব। 
  
 আরম র্াই এইট ি ই। 
  
ধলে িাও িো হলে ওটা। ঠহেোলি টািাটা ঠজাো়ে িেলত ঠে়োে রিছ  রবরি িেলত, 
হলব। ওলি আরম সম়ে ঠেলবা রতিরেলিে, তলব এিটা রেিও ঠবরে িা। আমালেে 
এখালিই এই িটা রেি থািলত হলব। সবাে ঠর্ালখে আ়োলে ত রম থািলব রিস। 
ঠবাঝাই িলে ঠেলখরছ রফ্রলজ খাবাে আরম। আে প্রাসাে এটা িা হলেও, েলথি মাথা 
ঠোুঁজবাে পলক্ষ। 
  
আরম রেি থািলবা, ঠেিরভে েো়ে হুইরস্কটা ঠঢলে রেলো। 
  
আমা়ে এবাে এিটা ঠছাট িাজ িেলত হলব। আর্চাে ঠেও়োে আেমােী ঠথলি এিটা 
ঠপাোেল়েড িযালমো ঠবে িেলো, এটা রিলি এলিরছ আজলি। 
  
ঠবািাে মলতা প্রশ্ন িেলো ঠগ্লিরভে, ওটা রেল়ে িী হলব? 
  
আর্চাে ঠহলস উত্তে রেলো ততেী িেলবা প্রমাণ, রিলি এলিরছ আে এিটা রজরিস। এি 
ঠবাতে টমালটা সস আেমােী ঠথলি ঠবে িেলো। 
  
 হা়ে ভেবাি, আর্চাে ত রম রি পােে হল়ে ঠেলছা? 
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 মাই রড়োে রিস আলেৌ িা। ঠবাতেটা তােপে রিলসে ম লখে সামলিিা়েলত িা়েলত 
বেলো, রবে োখ ডোে এই টমালটা সলসে োম। ব ঝলে, োন্নাঘলে ঠসলেরত্ত আেও 
এিট  এরেল়ে এলো, বসবাে ঘলে উুঁরি মােলো। 
  
 এটা রিস এিট  ঝঞ্ঝালটে বাপাে, রিন্তু টািা অতগুলো ঠপলত হলে িি ঠতা িেলতই 
হলব। ঠতামাে ম লখ এই সস এিট  মারখল়ে ঠেলবা, আে ঠমলঝলত ত রম রর্ৎপাত হল়ে 
পল়ে থািলব। আে ঐ অবস্থাে ছরব ত লে ঠেখালবা ঠহেোলি, িাজ হলব তালত, টািা 
রেলত ঠহেো ঠেেী িেলব িা। ঠহেোলি আরম রর্রি, ও এলিবালে এইসব খ ি খাোরপ 
পছন্দ িলে িা। 
  
 ঠহলস ের়েল়ে প়েলো ঠেিরভে, আর্চাে োরুণ ব রে খাুঁরটল়েলছা, োরুণ। 
  
িাজ হলব েতট ি  শুিলে, ততট ি  ঠোিামাত্র ধীলে ধীলে ঠসলেরত্ত রিলে ঠেলো, আে 
ঠসাজা র্লে ঠেলো ভক্সও়োেলি ঠর্লপ। 
  
রপ়োজ্জাোলন্দে রপছি রেলিে এিটা োস্তা়ে ে োলিা েহলে ইতােীে িািােিম রজরিস 
রবরি িোে ঠে ঠোিািটা আলছ োরি ঠবলেরি তাে মারেি। োরি থািলতা ঠছাট্ট 
ঠোিািঘলেে ওপে আে লযালট তাে স্ত্রী মারে়ো, ঠবজা়ে ঠমাটা। আটজি ওলেে 
ঠছলেলমল়ে র্ািেী বািেী রিল়ে সবাই ঘেছা়ো। োরিে মালঝ মালঝ ঠবে ে াঃখ হ়ে 
তালেে জলিয। ঠস ঘে সোংসােী মাি ষ। অিযত্র ঠেষ ঠছলেরট র্লে োবাে আলে ঠোিালিে 
রপছিরেলি গুোম ঘলেে ওপে োরি এিটা ঠছাট্ট ঘে িলেরছলো। ঠছাট্ট এিটা বাথরুম 
োোলিা ঘে, এিজলিে থািাে মলতা। ঠছালটা ঠছলে থািত ওই ঘলে োে স্বপ্ন রছে ড্রাম 
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বােি হবাে। আে োরিে ঐ ড্রালমে েব্দটা এিট ও ভাে োলে িা। ঘেটাে জন্ম হ়ে 
ঠসই জলিয। 
  
 ঐ ঘলেই এরেি ঠেখা ঠেলো িথা বেলত োরি আে ঠবরণচলি। োরি রছে প্রা়ে বছে 
পলিে আলে ঠিপেস েহলেে মারি়ো েলেে িা়েি। ব়েস এখি তাে র্ ়োত্তে, ভােই 
আলছ অবসে রিল়ে রিন্তু এিবাে ঠে মারি়ো ঠিতা হ়ে তাে েলি ঠসই ঠিো ঠথলি 
ো়ে। ও জািলতা ঠিপেলসে ঠোলিলেে সলে ঠোোলোে আলছ ঠবরণচে, এবোং ঠবরণচে 
উপিাে িো মালি উপিাে িো ওলেে। 
  
ঠবরণচ হাতঘর়েে রেলি তারিল়ে প্রশ্ন িেলো, ো জালিা এই েেি ঠমল়ে মাি ষটা সম্বলন্ধ 
আমা়ে বেে। তখি োত এোলোটা, ঠে সমল়ে রেি অরভোলি ঠেলছ–ঠসলেরত্ত আে 
ঠবেমন্ট। 
  
সবেিম খবোখবে োরি োলখ। ঠহেো, েক্ষ েক্ষ ডোে ঠপল়েলছেেলিে উত্তোরধিাে 
সূলত্র, েেি বতচমালি ইলেিেরিি িলপালেেলিে মাথা। রিলজেই ওে প্রা়ে ছলো ঠথলি 
সাতলো েক্ষ ডোে আলছ। এিট  ঠবরে িামপ্রবৃরত্ত, িলে ঠহালটলেে ওল়েটাে, িােমযাি 
আে রবলেষ িলে ও তালি ছাল়ে িা ইতােীে প রুষ ঠপলে। মাো োবাে পে েেি, 
েতেূে আরম জারি, ও োন্ত হল়ে ঠেরছে এিট । ওে এখি এিজিলি মলি ধলেলছ, 
ঠোিটাে িাম রিলোিাে ঠেিরভে। ঠহরেওজ রভোলত এখি ওো ে জলি আলছ। 
  
ঠি এই িোেটা? 
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ঠগ্লিরভে,ইোংলেজ, ঠেখলে মলি হ়ে ও মােোে ঠোি, রিন্তু ওে ওটা র্াোরি। এছা়ো 
ওে সম্বলন্ধ আে রিছ  জারি িা, তলব শুলিরছ ও জামচািীলত রিছ  িাে রছলো। 
  
রিছ  জালিা জযাি আর্চাে সম্বলন্ধ? 
  
জারি, আলে ও েেলিে টািা প়েসা ঠিাথা়ে রি আলছ তাে খবেোরে িেলতা। ও তখি 
োউসালিে এিটা রবখযাত টযাক্স িিসােলটন্ট িালমচে খ ব উুঁর্  ঠপালি র্ািেী িেত। 
েখিই েেিো আলে ঠহরেওলজ আসলতা তখি ঠসখালি ঘি ঘি ঠেখা ঠেলতা 
আর্চােলেে। তােপে হোৎ বন্ধ িেলো আসা। শুলিরছ েেলিে রিছ  টািা েযপ িোে 
িলে ওলি প়েলত হল়েরছলো ঝালট, তলব জারি িা সরেি। আবাে শুলিরছ এও বেলিে 
বউল়েে সলে েটঘট রছলো ওে, রিন্তু ঠোলিে ম লখ ওটাও ঠোিা। 
  
এলিে পে এি ঠবরণচ খবেগুলো ঠেুঁলথ রিলোমলি, তােপে বেলো মাথা ঠিল়ে, রেি 
আলছ। এখি শুলত োও। আমাে এখালি ঠিালিা অস রবলধ হলব িা। এখি আরম উি লি 
র্ারপল়েরছ এিটা ি়ো। ি ট ধেলত শুরু িেলেই িামালত হলব। তলব তাে ভাে ত রমও 
পালব রিশ্চ়েই। 
  
োরি োুঁত ঠবে িলে হাসলো। 
  
হযাুঁ, ভােই োেলব এিট  বা়েরত টািা ঠপলে। এখালি থালিা েতরেি খ রে। রিছ  খাবাে 
ইলে হলেই িরি, হুইরস্ক, ঠটরেলিাি আলছ, খবে রেও। পারেল়ে ঠেলবা। ঠবরণচ প রেরে 
ঝালট পল়েলছ োরিে ধােণা হল়েরছলো, থািলত র্া়ে ে রিল়ে। ওে মলিে িথা ঠবরণচ 
ব ঝলত পােলেও ভাঙালো িা ভ ে। 

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

167 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

  
 োরি রেি আলছ, আসলত পালে িল়েিজি বন্ধ ও। আপরত্ত ঠিই ঠতা? 
  
ঠিালিা বযাপালে আপরত্ত ঠিই আমাে, ঠতামাে বা েরে মারটলত শুলত পালে, িােণ খাটলত 
এিটাই। 
  
োরি হযান্ডলেি িলে র্লে ঠেলো। রিলজে ঘলে ঠবৌলি রেল়ে বেলো ঠবাধহ়ে ঠবরণচ খ ব 
ঝঞ্ঝালট পল়েলছ, ঠপৌঁলছ রেলত হলব খাবাে টাবাে র্াইলে। ওে ঠথলি মারে়ো পাুঁর্ 
বছলেে ঠছালটা। িথাটা শুলি খ ব খ রে ঠহালো িা তলব আপরত্তও িেলো িা। েত পঞ্চাে 
বছলেে রববারহত জীবলি ো বলেলছ শুলি এলসলছ োন্তভালব মারে়ো। প্রশ্ন িলেরি ঠিাি। 
  
ঠবরণচ ঠোহাে খালট শুল়ে রর্ন্তা িেলত োেলো। ঠসলেরত্ত আে ঠবেমন্ট বােটাে এিট  
আলে ওপলে উলে এলো রসুঁর়ে রেল়ে। প লো ঘটিাটাে খ ুঁরটিারট রববেণ রেলো ঠবরণচলি, 
সবলেলষ র্ রে িলে ঠেিরভেলি আিাে পে আর্চালেে ওখালি ো ঘলটরছলো জািালো 
তাও। 
  
ওই ঠোিটালি ওো এলিলছ ি র়ে োখ ডোে আো়ে িোে জলিয। বযাপােটা ঠবালঝা? 
  
ঠঘাুঁৎ ঠঘাুঁৎ িলে ঠবরণচ বেলো, আলে হাুঁো ঠহােো আর্চােটা। ঠপোোে ঠতা ি়ে। অত 
িম ি়ে ঠেিরভলেে োম, আরম হলে অিা়োলস পঞ্চাে োখ ডোে আিলত পারে। ঠোলম 
িরেি আলে এেিম ঘটিা ঘলটরছলো, তালত োরব িলেরছলো সত্তে োখ ডোে। ঠোলিা 
এবাে রি িেলত হলব… 
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হাত পা আধ ঘণ্টা ধলে ঠিল়ে ঠবরণচ এিটা িথা ওলেে ঠবাঝালত োেলো, তােপে 
জািলত র্াইলে ওো ব লঝলছ রিিা। 
  
আিলন্দ ঠসলেরত্ত োরিল়ে উেলো, মাে রে়ো ঠিল্লা। রিন্তু আমো িলতা পালবা ভাে 
ঠবরণচ? 
  
 পলে ঠসটা রেি িো োলব। এখিও বারি অলিি িাজ। এখি শুল়ে প়ো োি এলসা। 
িালপচলটে ওপে শুল়ে পল়ো ঠতামো। 
  
. 
  
ঠহেোে ঘ ম ভাঙলো আলস্ত আলস্ত, োন্ত মলি ঠবে ে -এি রমরিট জােন্ত অবস্থা়ে ও হাত 
বা়োলো শুল়ে ঠথলি ঠেিরভেলি ব লিে িালছ পাবাে জলিয। রিন্তু েখি ঠপলো িা 
হাতল়েও, তখি ঠহেো ঠর্াখ খ েলো। সূলেচে আলো জািোে খ়েখর়েে মলধয রেল়ে ঘলে 
এলসলছ। ঘর়ে ঠেখলো খালটে পালে োখা, সিাে েেটা। হ়েলতা সাুঁতাে িাটলত ঠেলছ 
রিস…েতোলত্রে হোৎ ঠসই ভ়োবহ েৃেযটা ঠভলস উেলে ওে ঠর্ালখে সামলি। ঠহেো 
র্াপা আতচিাে িলে উলে বসলো, ঠস শুধ  ব্রা আে পযারন্ট পলে শুল়েরছে। ঘলেে র্ােপালে 
পােলেে মলতা তািালতই খারে ঠর্ালখে সামলি ম লখাে পো ঠোিে লটাে ম খ ঠভলস 
উেলত োেলো, রেভেবাে হালত। 
  
 ঠি ঠেি ব লিে মলধয হাত র়ে ঠপটালত শুরু িেলো। েো ঠথলি ঠবরেল়ে আসা 
আতচিােলি র্াপা ঠেবাে জলিয ঠস রিলজে ম খ ঠর্লপ ধেলো। 
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ঠটািা েেজা়ে, িরিে েরে রিল়ে রহঙ্কে ঘলে ঢ িলো। ধীেভালব বেলো, মলি হলো 
ঠজলে উলেলছি আপরি, এিটা র্ােে পালেে ঘে ঠথলি এলি জর়েল়ে রেলো ঠহেোে 
োল়ে। েতোলত আরমই আপিাে ঠপাোি খ লে রেল়েরছোম, োলত শুলত পালেি আোম 
িলে। 
  
 ঠহেো ঠজালে রিাঃশ্বাস রিলো, িমোঃ িলোে হল়ে এলো মিটা। েত োলত মলি পল়ে 
ঠেলো ওলেে োর়েটা র্লে োবাে েব্দ ঠোিাে পে পােলেে মত রহলেে ঘলে ছ লট 
রেল়েরছলো। ওলি জর়েল়ে ঠিুঁলে উলেরছলো। মাথা়ে ঠছলেমাি লষে মত হাত ব রেল়ে, ধীলে 
ধীলে সান্ত্বিা রেল়ে ঠহেোলি ঠোবাে ঘলে এলি রহঙ্কে খালট শুইল়ে রেল়েরছলো। তােপে 
েি িলে হাতটা ধলে খালটে পালে বলস রছলো ঠস। ধীলে ধীলে ঠহেো সব ঘটিাটা 
বোে পে, ঠিুঁলে বলেরছলো আরম ওলি হারেল়ে ঠবুঁলর্ থািলত পােলবা িা রহঙ্কে, এলি 
োও ওলি। আরম রি িরে? োই ঠিাথা়ে… 
  
 উতো হলবি িা এত। আপরি ঠতা জালিি আজিাে এসব ঘটিা প্রা়েই ঘটলছ। োন্ত 
ঠহাি এিট … 
  
রহঙ্কে, ওলি ওো মােলত পালে। আরম ওলি ভােবারস। ওই ে়েতািলেে িবলে পল়েলছ 
রিস, আমাে ব ি ঠিলট োলে ভাবলতও।…আমাে র্াই-ই ওলি। 
  
 রহঙ্কলেে েো়ে হোৎ রুক্ষতা়ে ঠহেো র্মলি উেলোমাোম েেি, ব়ে ঠবরে পােোমী 
িেলছি আপরি। আরম ঠতা বেোম আজিাে এসব ঘটিা আিছাে ঘটলছ। প রেে 
োোলবা আরম… 
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িা, িা, িা খবে ঠেও়ো র্েলব িা প রেলে। খবে রেলে ওলি ওো ঠমলে ঠিেলব বলে 
ঠেলছ। ঠোলিা রি ঠতা ত রম, ঠোিে লটাে িথা িী রহোংর রছলো… 
  
তাহলে েতক্ষণ িা ম রিপণ োবী িেলছ, ততক্ষণ র্ প িলে থািাছা়ো অিয পথ ঠিই। 
অন্ততাঃ ততক্ষলণে জলিয োন্ত হল়ে আপরি রবোম িরুি। 
  
রিন্তু আে ধলে োখা োরেলো িা ঠহেোলি। রবছািা়ে ছটিট িলে রহঙ্কেলি বযরতবযস্ত 
িলে ত েরছলো। 
  
ওে রেলি তারেেয ভালব তারিল়ে রহঙ্কে রি ঠভলব বাথরুলম রেল়ে ঘ লমাবাে ওষ লধে 
র্ােলট বর়ে জলে রমরেল়ে এলি ঠজাে িলে ত লে ধেলো ঠহেোে ঠোুঁলটে িালছ। 
  
খালবা িা আরম। খালবা িা আরম। 
  
 ঠখল়ে রিি, আে িাটি িেলত হলব িা ঠছলেমাি লষে মত, রহঙ্কে হুঙ্কাে রেল়ে উেলো। 
  
জেটা এি র্ ম লি ঠখল়ে ঠহেো ঠিুঁলপ উেলো। মাথা বারেলে ঠেলখ িাুঁেলত িাুঁেলত 
বেলো, আরম ওলি ভীষণ ভােবারস। ঠহ ভেবাি, ঠেি ওো ওলি িা ঠমলে ঠিলে। 
  
রহঙ্কে পালে বলস িজে োখলত োেলো িখি শুরু হ়ে ওষ লধে রি়ো, ঠহেো ধীলে 
ধীলে ঘ রমল়ে প়েলো। 
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রিলজে বযবহালেে িথা, আে রি ভালব রহঙ্কে পরেরস্থরতটালি োন্ত মাথা়ে সামোরেলো 
মলি প়েলতই ঠহেো েজ্জা়ে ম খ িীর্  িেলো। রহঙ্কে ধিযবাে। ঠতামাে সাহােয িা ঠপলে 
আমাে ঠে রি হলতা ঠভলব পাই িা। আমাে িাে োলতে আর্েলণে জলিয েজ্জা পারে। 
  
 রি হল়েলছ তালত, রমাঃ ঠেরভে িল়েি রেলিে মলধযই রিলে আসলবি, েূে হলব আপিাে 
িি। 
  
 আরছ ঠসই আোলতই,িরিলত র্ ম ি রেল়ে ঠহেো বেলো, ম রিপলণে রর্রে আজই পালবা 
ওো বলেলছ। ঠিাি িেলব রি ওো? 
  
মলি ঠতা হ়ে তাই। সাধােণ রি়েম এটাই ঠতা। আপিাে স্নালিে বযবস্থা িেরছ আরম। 
েরে ঠটরেলিাি আলস, আপিালি আরম খবে ঠেলবা।…আে মাোম এিটা িথা…আপিাে 
আজ অরগ্নপেীক্ষাে রেি। ঠিালিা মরহো েখি রবপলে পল়েি, তখি রিছ  ভাে র্াইলত 
হলে ভাে ভালব রিলজলি গুরছল়ে োখা উরর্ত। 
  
ঠহেোে মি ভলে উেলো িৃতজ্ঞতা়ে। ও ঠবুঁলর্ আলছরহঙ্কে আলছ বলে…তােপে স্নাি 
ঠসলে রসলষ্কে আিােিীে েলঙে সাটচ আে িালো োউজাে পলে রিলজলি আ়েিাে 
সামলি োুঁর়েল়ে ঠহেো সলম্বাধি িলে বেলো, আরম ঠহেো েেি। রিসলি আরম 
ভালোবারস। সবলর্ল়ে পৃরথবীে ধিী মরহোলেে মলধয এিজি আরম। আমাে হালত 
ঠহেমাি েেলিে োে েে, োগুি েলতা টািা োলে, আমাে রিসলি আরম রিলে পাবাে 
জলিয খের্ িেলবা। 
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ঠহেো ঠখাো ছালে রেল়ে োুঁ়োলো, রহঙ্কে জে রেরেলো ি েোলছ। এিবাে আপােমস্তি 
ওলি ঠেলখ বেলো, েরে রিছ  মলি িা িলেি তলব এিটা িথা বরে, োরুণ স ন্দে 
ঠেখলত আপরি। 
  
 রহঙ্কে ধিযবাে। িখিও ঠতামাে ঠস্নহে ভ েলবা িা। 
  
িল়েিটা ি ে শুরিল়ে ঠেলছ, ত লে ঠিেলত হলব, আরম বরে রি, আপরি িাজটা িরুি। 
পরের্েচা িো ভালো বাোলিে, তাছা়ো ভ লে থািলবি সব। এই বলে িারর্ আে ঠছাট্ট 
ঝ র়েটা ঠহেোে হালত ত লে রেলো। 
  
 ঠহেো এ িাজ িখলিা িলেরি। তলব িেলত রেল়ে ঠেখলো সরতযই ভ লে থািা ো়ে 
অলিি রিছ ই। 
  
– রহঙ্কে হােিা মে রিল়ে এলো সও়ো এোলোটা আন্দাজ। ঠখল়ে রিি সামািয রিছ । 
  
ঠহেো হাত ধ ল়ে রিলে এলো, ঠিাি ঠতা িেলো িা এখি। 
  
 িা িলেরি, তলব এটা ঠতা স্না়ে ে ে। আে রস্থে রবশ্বাস আমাে, মািরসি েরিে ে়োইল়ে 
হােলবি িা আপরি। 
  
 ঠহেো গ্লাসটা হালত রিল়ে বেলো, এিটাই রর্ন্তা আমাে ওলি ঠেি ঠমলে িা ঠিলে 
ওো। 
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তা ঠিি িেলব?…িেলব িা।..লিাি িা আলস েতক্ষণ এিট  োঞ্চ ঠখল়ে রিি, আিলবা 
ঠসই ওমলেট? আপিালি মলিে আে েেীলেে ঠজাে োখলত হলব ে লটােই। 
  
রেি ঠসই সমল়ে ঠিউ েেজাে ঠবাম রটপলো, ঠবলজ উেলো ঘণ্টা। ঠহেোে ম খ আতলঙ্ক 
সাো। 
  
রহঙ্কে এিট ও িা ঘাবল়ে বেলো, মাোম রপ্লজ। হ়েলতা রপওি এলসলছ, আরম ঠেখরছ। 
  
ছাে ঠপরেল়ে েেজা খ েলতই আর্চালেে ম লখাম রখ হলো। ঠেযিেৃরিলত ে জি ে জলিে রেলব 
তািালো, রহঙ্কে ঠিমি আলছা? পােলছা রর্িলত? 
  
 রহঙ্কে ো ঠবাঝবাে ব লঝ রিলো। তলব ম লখে ভাব িা পালল্ট ি ুঁর্লি বেলো, রমাঃ আর্চাে। 
তাই ঠতা? 
  
রিাঃসলন্দলহ, আরম এিট  িথা বেলত র্াই মাোম েেলিে সলে। 
  
বার়ে ঠিই মাোম েেি। 
  
 আমাে সলে উরি ঠেখা িেলবিই। খবে োও ওলি রমাঃ ঠগ্লিরভলেে বযাপালে এলসরছ 
আরম। 
  
 রহঙ্কে ওে রেলি অন্তলভচেী েৃরিলত ঠর্ল়ে েইলো। িম োমী আর্চালেে ঠপাোলিে রেলব 
তারিল়ে বেলো, অলপক্ষা িরুি এিট । 
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 ভাে িলে েেজা বন্ধ িলে ওপলে এলো রহঙ্কে। ঠহেো উলত্তজিা়ে অধীে হল়ে 
োুঁর়েল়েরছলো। 
  
মাোম, আপিাে সলে রমাঃ আর্চাে ঠেখা িেলত র্াি। 
  
 ঠি? 
  
রমাঃ জযাি আর্চাে। 
  
ঠহেোে ঠর্ালখ আগুি রঝরেি রেল়ে উেলো। আর্চাে? এত সাহস ওে হলো রি িলে? 
োও তার়েল়ে। ঢ িলত ঠেলব িা ওলি। 
  
আরম বরে রি, ঠেখা িো ভালো ওে সলে। বেলেি, এলসলছি ঠেিরভলেে বযাপালে। 
  
 ঠহেো র্মলি উেলো, তাহলে আর্চাে রি আলছ ওে রপছলি? 
  
 জারি িা, তলব তাই মলি হলে। 
  
আবাে ঠসই ইস্পালতে িারেণয ঠহেোে মলধয রিলে এলো। পা়ের্ারে িেলত িেলত ঘলে 
মলধয অতীলতে িল়েিটা ঘটিা ঠভলস উেলো ছরবে মলতা। আর্চােলি মারটে তোে ঘলে 
আটলব োখা, আর্চাে েখি রেি মলি িলেরছলো, রজলতলছ ঠস, তালি তখি র্েম আঘাত 
হািা…ও প্রা়ে ি র়ে বছে ধলে আর্চােলি ঠর্লি, েখি ঠহেোে বাবাে িালমচ ঠহেো আে 
আর্চাে ে জলিই র্ািে িেলতা, তখি ঠপ্রম রছলো ওলেে মলধয। ওলি ব রঝল়ে স রঝল়ে 
এই আর্চােই ঠহেমাি েেিলব রবল়ে িেলত োজী িরেল়েরছলো, োলত আর্চাে, েেলিে 
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স ইজােেযালন্ডে বযবসাপলত্র িাি েোলত পালে। প্রা়ে ি র়ে োখ ডোে েেলিে সরেল়ে 
রিল়ে িাটিাবাজীলত খাুঁরটল়ে আর্চাে ঠহলে ভূত হল়ে রেল়েরছলো। ভ়ে ঠেরখল়েরছলো, 
ঠহেো োলত ঠস তাে স্বামীলি ঠিালিা িথা িা বলে। রিন্তু োজী হ়ে রি, ঠহেো। ও 
তখি হারেল়েলছ ওলি, পােলব আজও। ঠহেো রর্ন্তা িলে বেলো রহঙ্কে ঠভতলে ওলি 
পারেল়ে োও, আে আরম ওে সলে এিট  এিো ঠেখা িেলত র্াই। 
  
 মাোম রেি আলছ। 
  
হাই-িাই ঠসলটে পাে রেল়ে োবাে সম়ে েন্ত্রটাে এিটা স ইর্ আে ঠবাতামটা রটলপ রেল়ে 
রহঙ্কি র্লে ঠেলো। 
  
…আর্চাে ঘলে এলো এি ম খ হারস রিল়ে, মাই রড়োে ঠহেো, ঠেখা িলতারেি পলে, ভাি 
োেলছ ঠবে। 
  
অলিিরেি পলে তাই িা? 
  
বাইলে ঠথলি রিাঃেলব্দ রহঙ্কে বন্ধ িলে রেলো েেজাটা। মাথাটা রপছিরেলি রিশ্চে ভালব 
এিট  ঠহরেল়ে ঠহেো োুঁর়েল়ে েইলো। ছ রেে তীক্ষ্ণতা ঠর্ালখ। আর্চােলি আপােমস্তি 
ঠেখলে ঠহেোে ঠোুঁট ঠবুঁলি ঠেলো। 
  
আাঃ, অলিি পরেবতচি ঠেখলছা আমাে মলধয, তাই িা? ভাটাে টালি আরছ এই ম হূলতচ, 
তলি সম়ে এলস ঠেলছ ঠজা়োে আসােও। ঠসই হারসটা ম লখ রিল়েই ঠস রবিা আমন্ত্রলণ 
বলস প়েলো ঠর়্োলে, ঠতামালি ঠসই আলেে মলতা এখিও স ন্দে োেলছ ঠহেো। 
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রিভালব ঠে বল়েসটালি মযালিজ িেলছা জারি িা। তলব হযাুঁ, রি িা হ়ে টািা থািলে। 
রবউরটরে়োি, ঠহ়োে ঠড্রসাে, মযাসাজ আে ঠপাোি ঠতা বলটই।…আলে আমালিই.িত 
স ন্দে ঠেখালত পালে োমী ঠপাোলি, তা আরম জারি, তলব আমালি ত রমই ড রবল়ে রেল়ে 
ঠেলছ। ত রমই। 
  
ত রম রি র্াও? প্রশ্ন িেলো ঠহেো, েোে স্বে ঠেি ঠখাো তলো়োে। 
  
 আরম রি র্াই? বেলবা রি প্ররতলোধ? স স্পি মলি আলছ আমাে িলব ঠেি? েে মাস? 
ত রম তখি বলেরছলে ঠতামাে হালত আলছ ত রুলপে ঠটক্কা। আজ রিন্তু ত রুলপে ঠটক্কা 
আমাে হালত। ঠিালিা উত্তে ঠহেো িা রেল়ে োুঁর়েল়ে েইলো ঐভালব। বলে র্েলো 
আর্চাে, আরম অলিিরেি ধলে এই ম হূতচটাে স্বপ্ন ঠেলখ আসরছ ঠহেো, আমাে থ থ  
ঠসরেি রেেলত হল়েরছলো আমালিই, এবাে রেেলত হলব ঠতামালি।..লজালে ঠজালে আর্চাে 
হাসলত োেলো। 
  
খ ব িামিো আন্তজচারতি অযাটিচী হও়ো সলেও প েলিা রিছ  ধােণা মলিে মলধয সেলে 
ঠহেোে বাবা োেি িেলতি। এিটা িথা প্রা়েই বেলতি, ঠহেোলি, ো ঠেলব ত রম 
তাই ত লে ঠিলব। আমন্ত্রণ িো আত্মেক্ষাে ঠর্ল়ে অলিি ভালো। 
  
 ঠহেোে বাবাে িথা মলি পল়ে ঠেলো। খ ব এিটা ঝালট ঠহেো এিবাে পল়ে 
রেল়েরছলো, েখি প়েলব ঠিাণোসা হল়ে, তখি িথা বেলত ঠেলবঅপে পক্ষলি। ঠসই 
স লোলে েত্রুলি ঠর্িাে ঠর্িা িেলব। শুিলব ভাে িলে, ে বচে জা়েোটা প্ররতপলক্ষে খ ুঁলজ 
ঠপলত অস রবলধ হলব িা। 
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 জািাে ঠর্িা িলো েত্রুলি।…বাবা আে িখিও এত ভালো উপলেে আে ঠেিরি, আজ 
ঠহেো ঠসটা িালজ োোলত র্াইলো। 
  
আর্চাে এিট  ঠথলম ঠহলস প্রশ্ন িেলো, রিছ  বেলব িা? 
  
ঠহেো বেলো, শুিরছ আরম। 
  
 হযাুঁ, এিজি ভালো ঠোতা বলট ত রম। আে রমলথয িথা বেলত ওস্তাে রর্েিােই। তলব 
ঠহেো এবাে আমাে ত রুলপে তাস। 
  
 ত রম রি আসে িথা়ে আসলব? আমাে ধােণা ত রম টািাে িথা বেলত এলসলছ। এই 
ছন্নছা়ো ঠতামাে ভাব ঠেলখ মলি হলে ঠতামাে টািা র্াই। 
  
 আর্চাে এিট  েজ্জা ঠপলো, ঐ টািা র্ রে িোে আলে ও রিলজে ঠর্হাো আে ঠপাোি 
রিল়ে সব সম়ে েবচ িেলতা। সাটচ বেোলতা রেলি ে বাে, ঠসে লি ঠেলত সিালহ এিবাে। 
সব সমল়ে রছমছাম থািলতা, এখি ঠপািা খাও়ো োুঁলতে মত ঠিাোংো ঠপাোি ঠবে 
অস্বরস্তলত ঠিলেলছ। 
  
আমাে অস রবলধে সম়ে আমালি ত রম সাহােয িেলত োরজ িা হও়োলতই এই অবস্থা 
আমাে, মন্দা োলে এিট , আর্চাে বেলো। 
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অস রবলধে মলধয ঠতামাে প়োে িােণ হলো, ত রম, তছরুপ িলে রছলে তহরবে, জাে 
িলেরছলে সই আে ব্ল্যািলমে িেলত ঠর্ল়েরছলে আমালি, ঠোষটা তাে জলিয ঠতামােই, 
আে িারুে ি়ে। 
  
এই স লে রেি ঠতামাে িথা বো উরর্ত ি়ে আমাে সলে।আর্চাে হোৎ রুক্ষ্ম হল়ে উেলো, 
বযে িলে বেলত ঠেলো আরম….. 
  
রিন্তু রেি রিিা বেে আমাে িথাটা?ঐসবঅপোধ ত রম িলেরছলে রিবলো?…রমলথযবােী 
আে বেলত র্াইরছ িা। 
  
িমোঃ ঠে ঠহেো রিলজে ম লোে মলধয রিল়ে রিলে পরেরস্থরত, এটা ব ঝলত ঠপলে িলোে 
হবাে পথ ধেলো আর্চাে, ঠতামাে র্ািেলি আরম বলেরছোম ঠেিরভলেে বযাপালে আরম 
এখালি এলসরছ। 
  
ঠেিরভলেে িাম শুিলতই ঠহেোে ম খ এিট  ধাোলো হল়ে উেলো, ঠসটা েক্ষয িলে 
আর্চাে এিট  আমতা আমতা িেলো। 
  
বলো, ঠহেো ঠসই েিম তীলে ছ ুঁল়ে রেলো িথাটা। 
  
 ঠহেো খ বই বালজ বযাপাে, পলে হলব ঠসসবিথা, ঠবালসা,োুঁর়েল়ে ঠিি? এিট  সম়ে 
োেলব আমাে িথা ঠেষ িেলত, আে ঠতামাে মলতা এিজি ঠেবীো়ে এি পাল়ে 
োুঁর়েল়ে থািলব, ভালো ঠেখা়ে িা ঠসটা। 
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 ঠহেো এিটা ঠর়্োে ঠটলি বসলো উত্তে িা রেল়ে। আর্চাে তািালো বাইলে ঠখাো 
ছালেে রেলি, আাঃ র্মৎিাে, ঠবাতে আে গ্লাস। রিশ্চ়েই ঠতামাে রপ্র়ে ঠভােিা মারটচরি? 
ওসব ঠে িলতারেি খাইরি, এিট  োুঁ়োও।ছালে রেল়ে র্ট িলে ঠহেোে জিয ঢাো মেটা 
এি র্ ম লি ঠখল়ে আেও ঠঢলে খারিিটা রিল়ে রিলে এলো। 
  
এখলিা োরুণ ঠভােিা মারতচরি ততরে িলে ঠতামাে ভৃতযরট। ওেিম িালজে ঠোি 
পাও়োও িম ভালেযে িথা ি়ে। 
  
 রিশ্চে হল়ে ঠহেো বলস েইলো ঠিালেে ওপে হাত ঠেলখ, ভাবলেেহীি ম লখ ি ুঁসরছলো 
ঠভতলে। 
  
হযাুঁ ো বেরছোম। বালজ বযাপাে সরতযই োরুণ, ে ই রেি আলে আমাে িালছ এি 
ভদ্রলোি আলসি, ইতােী়োি মলি ঠতা হ়ে, বেলেি েরে ওে হল়ে এিটা িাজ িলে 
রেই তলব িী রহলসলব েে হাজাে ফ্র ঠেলবি। আর্চাে মলে র্ ম ি ঠেবাে সম়েট ি  রিলো, 
ঠসই েলব ঠথলি আরম েেলোলে জর়েল়ে পল়েরছোম ঠতামাে স্বামীে টািাটাে বযাপালে, 
আে আমালি সাহােয িেলত ত রমও এরেল়ে এলে িা, তলব ঠথলি আরম টািা প়েসাে 
ঠবে টািাটারিলত আরছ। আে মলি হ়ে সব জা়েো়ে ঠতামাে স্বামী বেিামও েরটল়ে 
রেল়েরছলো আমাে িালম। িােণ িালজে জলিয ঠেখালিই ঠেরছ িাম ঠোিামাত্র তাো 
রবো়ে িলে রেল়েলছ আমা়ে। িলে ঠোভ আরম সামোলত পারেরি এই েে হাজাে ফ্রা-
এে। মলি িেরছ ঈশ্বলেে োি,বেলত োেলো আে এি র্ ম ি ঠখল়ে, আসলত পালে 
এমি সম়ে েখি ঠিালিা টািা প়েসা ঠতামাে থািলব িা, েরেও তাে সম্ভাবিা ঠিই 
জারি, রিন্তু ধলো িা ঠিি সব িি হল়ে ঠেলছ, ঠতামাে সব টািা, ঠতামালি েখি এিটা 
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ঠপাোলি িাটালত হলে রেলিে পে রেি। প়েসা ঠিই িত ি ঠিিাে, ঠখলত হলে সস্তাে 
ঠহালটলে, রিোংবা খাও়োও জ টলছ িা ঠিালিা ঠিালিা রেি। হ়েলতা তখি ত রম ঠেখলব 
এতরেি ঠে ধােণা ভালো মন্দ সম্বলন্ধ ঠতামাে রছলো, তা পাল্টালত হলে আলস্ত আলস্ত। 
  
িলে েখি ঐ ঠোিটা এলো, আরম মি রেল়ে ওে িথা শুিোম। আমা়ে ঠোিটা বেলো 
ত রম আলছা ঠেিরভলেে সলে এবোং ত রম মলজ আলছ ওে সলে। আমাে মলিে–ওলি 
আরম মলেই বেলবািজে োখলছ ঠতামালেে ে জলিে ওপে। ও জালি অলিি টািা 
ঠতামাে, তাই ঠেিরভেলি রিডিযাপ িেলত পােলে ঠতামাে িাছ ঠথলি ম রিপণ রহলসলব 
পাও়ো োলব অলিি টািা। খ ব ে েচান্ত আমাে মলিেরট আে ভ়োিি র্রেলত্রে ঠোি। 
সরতয িথা বেলত রি, ও ঠে মারি়ো েলেে ঠোি অস্বীিাে িলেরি ঠসটা। ঠেি রিভালব 
জািলত ঠপলেলছও ঠতামাে সলে পরের়্ে রছলো আমাে, পরের়্ে ি়ে শুধ , ঘরিষ্ঠও রছোম 
ঠবে, ঠহেো রছোম তাই িা? বেোং বো ো আমো ঘরিষ্ঠ রছোম। 
  
িথা ঠিই ঠহেোে ম লখ, হাত ে লটা খারে েি ম রে পারিল়ে ঠিলেলছ। বলে র্েলো 
আর্চাে, পূবচ পরের়্ে আলছ ঠতামাে সলে ঠজলিম রিপলণে বযাপালে আমাে মলক্কে আমা়ে 
পারেল়েলছ িথা বোে জলিয। আে আরম আজ এখালি ঠসই জলিযই। 
  
ঐ ঠোিটাে সলে আরম সোসরে িথা বেলত র্াই, ঠতামাে মােিৎি়ে,িাটা িাটা উত্তে 
রেলো ঠহেো। 
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 িাজ হলব িা ঠতামাে িথা়ে, আ়োলেই থািলত র্া়ে আমাে মলক্কে। ত রম েরে রিলে 
ঠপলত র্াও ঠতামাে মলিে মাি ষলি, আমাে সলেই িথা বেলত হলব ঠতামালি। তাছা়ো 
িী-টাও খ ব ঠবরে েেিােী আমাে িালছ। 
  
 ঠহেো তািালো ঘৃণা রিল়ে, তাহলে তহরবে তছরুপিােী জারে়োত ব্ল্যািলমোে শুধ  িও 
ত রম এিজি মারি়ো েলেে সেসয? 
  
 ে ই ঠর্াখ আর্চালেে োে হল়ে উেলো, ঠতামা়ে আরম মলি িরেল়ে রেলত র্াই ঠহেো, 
ত রম এই অবস্থা়ে আমালি োোোরে রেলত পালো িা।আর্চাে রহোংর েো়ে বেলত 
থািলো, ি র়ে োখ ডোে রেলত হলব ঠেিরভেলি রিলে ঠপলত র্াইলে। ঠতামালি আমাে 
মলিে সম়ে রেলে রতিরেলিে, টািাটা জমা ঠেলব ঠজাো়ে িলে এিটা স ইস বযালঙ্ক। 
আজ ঠথলি রতিরেি পলে, এই সম়ে রেি আরম আসলবা ঠতামাে িালছ, ঝরিটা ঠতামাে 
হালত। গ্লাসটা ঠেষ িলে ঠস িারমল়ে োখলো। মলি িরেল়ে ঠেও়ো ঠতামালি ভ ে হলব িা 
ঠে ত রম ঠেিলেি িেলত োলো মারি়োলেে সলে, অতএব খ ব ঠবরে সাবধাি থািলব। 
রিছ  উলল্টা পাল্টা িেলে মাোত্মি ক্ষরত হল়ে ঠেলত পালে ঠেিরভলেে, ঠসটা জারিল়ে 
োখলত বলেলছ মলক্কে। েরে ঠোোলোে িলো প রেলেে সলে ঠেিরভে িাও থািলত 
পালে ঠবুঁলর্। আে এিটা িথা বলেলছ মলিচে, টািা রতিরেলিে মলধয িা ঠপলে, 
ঠেিরভলেে এিটা িাি পেরেি পালেচে িলে ঠতামাে িালছ পাোলিা হলব। 
  
সাো হল়ে ঠেলো ঠহেোে ম খ, রিন্তু রেি আলছ িাভচ। খ বই ববচলোরর্ত রজরিসটা সলন্দহ 
ঠিই, শুিলত আমােও খাোপ োেলছ, রিন্তু ঐ েিমই মারি়োলেে িাজ। ওো ব়ে 
রিষ্ঠ ে। মলি ঠিালো িা ঠে ওো ভ়ে ঠেরখল়েলছ রমলথয। আলেও ঘলটলছ ও ধেলিে ঘটিা, 
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রিশ্চ়েই ঠতামাে জািা আলছ ঠসলেরদ্ভলেে বযাপালে। ঠোলিা আমাে িথা, িত আলছ 
ঠতামাে েলি ঠেলখ িাও। বযাপােটা রমরটল়ে িাও রিছ  রবরি িলে, অবেয ত রম েরে 
রিলে ঠপলত র্াও ঠেিরভেলি, ওলি আরম ঠেরখরি এখিও, রিন্তু ত রম ওলি ঠেলহত  
পছন্দ িলেলছ, তাই ধলে রিলতই হলব ঠে ও খ ব স ন্দে ঠেখলত। র্লে ঠেলে এিটা িাি, 
রিশ্চ়েই ও তত রূপবাি থািলবিা। এিট  েেজাে রেলি এরেল়ে আর্চাে বেলো, প্রা়ে 
ভ লেই রেল়েরছোম আে এিটা িথা, এই খামটা আমাে মলক্কে পারেল়েলছি ঠতামাে 
জলিয। ঠটরবলেে ওপে ম খ আুঁটা খামটা আর্চাে োখলো, আরম শুলিরছ ঠেিরভে সাহস 
এিট  ঠবরে ঠেখালত রেল়েরছলো। ভ ে িলেরছলো, িােণ মারি়োলেে হালত ঠে ও পল়েলছ 
তা জািলতা িা।আে এিট  সম়ে রিল়ে ও বেলো, ঠহেো রেি আলছ, আবাে রতিরেি 
পলে আসলবা আো িরে। গুড বাই। 
  
মারসচরডলজ র্ল়ে বার়ে ঠথলি ঠবরেল়ে র্লে ঠেে আর্চাে। 
  
হাত র়েে োপাোরপ ব লিে মলধয রিল়ে ঠহেো খ েলো খামটা। ঠবরেল়ে এলো ঠভতে 
ঠথলি ঠপাোেল়েড িযালমো়ে ঠতাো েরঙি রতিলট িলটা। ছরবে রেলি তারিল়ে তাে 
সাো েেীে আতলঙ্ক ঠিুঁলপ উেে। ঠহেো প্রা়ে রর্ৎিাে িলে পল়ে োরেলো, সামলে 
রিলো ঠিালিা েিলম। রহঙ্কে ঘলে ঢ িলো রিাঃেলব্দ। 
  
ো অি মাি িলেরছলো আর্চাে রেি তাই হলো, ঠহেে িলটাগুলো ঠেলখ ঠভলঙ পল়েলছ। 
এলিবালে। মাোমারে, েিি পছন্দ হ়ে িা ওে। 
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মাে োো রসলিমালত থািলে সহয িেলত পােলতা িা ঠহেো। েখি ঠিালিা ঠোিলি 
রটরভলত খ ি বা মােলধাে িোে েৃেয ঠেখালত ঠহেো তখিই রটরভ বন্ধ িলে রেলতা, আে 
ঠিই ঠহেোে ঠসই ইস্পালতে িারেিয, ঠভলঙ পল়েলছ এলিবালে, িাুঁেলছ ি ুঁরপল়ে। 
  
 ওলি ওো ঠমলেলছ, জািতাম আরম মােলব। ওলি ওো ঠমলেলছ, ঠহেো িরিল়ে উেলো। 
  
খ ব রবেি হল়ে রহঙ্কে ওে রেলি তািালো। তােপে ত লে রিলো িলটাগুলো। ভাে িলে 
ঠেখাে পে, ঠোুঁট রজভ রেল়ে রভরজল়ে রিল়ে ঠটরবলে িলটাগুলো সারজল়ে োখলো। তােপে 
ঠহেোে িাুঁলধ আেলতা ভালব হাত ঠেলখ বেলো, মাোম আরম বরে রি, উতো হলবি িা 
এত। েি িরুি মিলি। 
  
 ঠহেো ব়ে ব়ে ঠর্াখ িলে তািালো, রবহ্বে েৃরি।লেলখা রি হাে ওে িলেলছ ওো। 
ে়েতাি গুলো। টািা র্াই এখি আমাে। আরম…ঠহেো আবাে িাুঁেলত োেলো। 
  
হাই-িাই ঠসলটে িালছ রেল়ে রহঙ্কে বন্ধ িেলো স ইর্টা। তােপে খ ব পাও়োে ি ে 
মযােরিিাইোং গ্লাস এিটা ড্র়োে ঠথলি রিল়ে ঠেখলত োেলো িলটাগুলো। মলি হরেলো 
প্রথলম রেিই, ঠমলঝলত রর্ৎ হল়ে ঠেিরভে পল়ে আলছ। ঠর্াখ বন্ধ, েি ম লখ, ভাে িলে 
মযােরিিাইোং গ্লাস রেল়ে ঠেখাে পে মাথা িা়েেে রহঙ্কে, ঠটরবলে িারমল়ে োখলো 
ছরবগুলো। 
  
মাোম, েরে আপরি পােোরম থামাি তলব বেলবা এিটা িথা, েোে স্বে রহস্কলেে ঠবে 
িরেি। 
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 ঠহেো ঠর্ালখে জলে ম খ ভারসল়ে মাথা ত েলো, এিো থািলত োও আমা়ে, োও। 
  
মাোম, বোে আলছ এিটা িথা। 
  
রি িথা? 
  
ঠহেোে রেলি এিটা িলটা ত লে বার়েল়ে বেলো, এলিবালে টমালটা সলসে মত ঠেখলত 
এটালি। 
  
র্মলি উেলো ঠহেো, িান্না বন্ধ িলে বলে উেলো, রি বেলে?টমালটা সস?…ত রম রি 
পােে হল়েলছ? রি বেলছা ো তা? েোে স্বে ঠহেোে িাুঁপরছলো। 
  
 এখালি রমাঃ েেলিে র্ািেী িেলত আসাে আলে এি ভদ্রলোলিে িালছ আরম 
রসলিমালত র্ািেীিেতাম। িীভালব ঠমি আপ িো হ়ে…ওুঁে িাছ ঠথলিই রেলখরছোম। 
টমালটাে সস বযবহাে িো হলতা েি ঠেখাবাে জলিয। 
  
ত রম রি বেলত র্াইলছা? ঠহেো আবাে রিলে আসলত োেলো তাে প লোলিা ঠমজালজ। 
  
বেলত র্াইরছ আরম, আলেৌ রমাঃ ঠেিরভে আহত হিরি। ঠেখা োলব ঠে জারে়োরত িো 
হল়েলছ। িলটাগুলোলত। 
  
রহঙ্কে, সরতযই ত রম তাই মলি িলো? ঠতামাে ধােণা রি ওলি ওো মালে রি? 
  
আমাে ঠতা মলি হ়ে অস্বাভারবি মােলধাে িোটাই…। 
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ে়েতাি,েি হল়ে উেলো ঠহেোে ম রে, রিন্তু ওলি ঠবে িলে আিলতই হলব ওলেে হাত 
ঠথলি। 
  
মাোম এিটা প্রশ্ন িেলবা রি? 
  
 হা়ে ভেবাি, রহঙ্কে েেিাে ঠিই এলতা ভদ্রতা িোে। রেি ঠিই আমাে মাথা। বলো 
রি বেরছলে?  
  
আবাে রহঙ্কে মাথা িা়েেে, আবাে তাে প েলিা ঠমজালজ ঠহেো রিলে এলসলছ, ঠিলট 
ঠেলছ। ঠছলেমাি ষী পােোমী। 
  
এই ঠে ঠোি ে লটা ধলে রিল়ে ঠেলছ রমাঃ ঠেিরভেলি, ওো ঢ িলে রি িলে ঠস িথা রি 
এিবাে ঠভলব ঠেলখলছি? 
  
ওে রি সম্পিচ তাে সলে? ওো হু়েম ়ে িলে ঢ লি পল়ে র্লে ঠেলো ওলি রিল়ে, 
ঠমজাজী েো়ে ঠহেো বেলো। 
  
রিন্তু রি িলে ঢ িলো? িালছা়েবান্দা রহঙ্কে। 
  
 ঠিি, সেে েেজা রেল়ে? 
  
সেে েেজা, রিলজে হালত আরম হু়েলিা রেল়েরছ, বন্ধ িলেরছ তাো। 
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 ভ লে রেল়েরছলে রিশ্চ়েই, ঠহেো অধধেচ হল়ে উেলো। 
  
 শুলত োবাে আলে রিলজে হালত আরম বন্ধ িলেরছ েেজা। 
  
ওে রেলি ঠহেো তারিল়ে মাথা িা়েলো। আরম মাি র্াইরছ। রেি ঠিই আমাে মাথাে। 
  
রেি আলছ, োই ঠহাি সেে রেল়েই ঢ লিলছ ঐ ঠোি ে লটা। আো রমাঃ ঠগ্লিরভে রি 
বাোন্দা়ে বাথরুলম রেল়েরছলেি এিবালেে জলিয। 
  
আেও ব়ে হল়ে ঠেলো ঠহেোে ঠর্াখ। 
  
হযাুঁ, রিন্তু… 
  
তাহলে মলি হ়ে আমাে সেলেে হু়েলিা আে তাো খ লে রছলেি রমাঃ ঠেিরভেই। 
  
তাে মালি বেলত র্াইলছা ত রম, রমাঃ ঠেিরভে র্ রে হল়ে োও়োে বযাপােটা রিলজই 
বলন্দাবস্ত িলেলছি? তীক্ষ্ণ েো়ে ঠহেো ঠর্ুঁরর্ল়ে উেলো। 
  
 জাে এই িলটাগুলো। এখালি রমাঃ ঠেিরভেই এিমাত্র রছলেি, োে পলক্ষ সম্ভব রছলো 
েেজা ঠখাো। আে এবোং এছা়ো রি অিয ঠিালিা রসোলন্ত আসা ো়ে? 
  
 িা, আমালি ও ভােবালস। ও িখলিা এ িাজ িেলত পালে িা। ঠতামাে িথা আরম 
শুিলবা িা। জারি আরম, ওলি ত রম ঘৃণা িলো। রিন্তু ওলি ভােবারস আরম। আরম শুিলবা 
িা ঠতামাে িথা। .. 
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 আপিাে িালছ রমাঃ আর্চােলি ঠপৌঁলছ রেল়ে র্লে োবাে আলে এই হাই-িাই 
ঠটপলেিডচােটা আরম র্ারেল়ে রেল়ে র্লে রেল়েরছোম। রহঙ্কে এিট ও রবর্রেত িা হল়ে 
বেলো, ঠটপ িো হল়ে ঠেলছ আপিাে আে রমাঃ আর্চালেে িথাবাতচাগুলো। ওে োর়েে 
িম্বেটাও আরম ট লি ঠেলখরছ। এবাে প রেেলি আমাে মলত খবে ঠেও়ো উরর্ত। 
  
 প রেে? িা, এখি মারি়োলেে হালত রিস। টািা িা রেলে ওো ভ়ে ঠেরখল়েলছ, ওে 
িাি ঠিলট ঠেবাে। ঠহেো োরিল়ে উেলো, টািা? রি োম টািাে? আরম ওলি পাবাে 
জলিয টািা ঠেলবা। ঠেলবাই। আরম ঠতামাে বালজ িথা়ে িাি ঠেলবা িা। খ বই ঘৃণয িথা 
বেলছা ত রম, িােণ ওলি ত রম ঘৃণা িলো। রিলে পাবাে জলিয ওলি েলতা টািা োলে 
ঠেলবা।এি ঠেৌল়ে ঠহেো ঠোবাে ঘলে ঢ লি েেজা বন্ধ িলে রেলো ে়োম িলে। 
  
র্ প িলে অলিিক্ষণ োুঁর়েল়ে ঠথলি ঠখাো ছালে ধীলে ধীলে এলস রহঙ্কে োুঁ়োলো। 
থমথলম ম খ। ঠেখলত োেলো এি েৃরিলত হ্রলেে জে, এিোে রর্ন্তা মাথা়ে। 
  
মারসচরডজ োর়েে রসলট ভােী েেীেটা োরখে িলে িযাসালেট হল়ে আর্চাে র্লে ঠেলো 
পযাোডাইলসে রেলি। 
  
 ঠবে খ রে মলি মলি, ি রত্তটাে ঠপলট রিাঃসলন্দলহ ছ রে র্ারেল়েলছ, ঠবে হল়েলছ। আর্চাে 
রিলজে মলিই ঠহলস উেলো। ে াঃলখে িথা এই ঠে, েখি ঐ ছরবগুলো ঠহেো ঠেখলো 
তখি তাে ম লখে ভাবটা ঠেখা হলো িা আে। তলব িল্পিা িো ো়ে ঠে রিশ্চ়েই 
এলিবালে ঠভলঙ প়েলব। েিাি অবস্থা়ে ঠপ্ররমিলি ঠেখলে আে ওে মলিে ঠজাে 
থািলব িা, ঠভলঙ প়েলব। আে ঠেরে িেলব িা টািা রেলত। 
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েে েক্ষ ডোে। েতগুলো খ রে স যট পেলত পােলব, আে রিলজে হালত র্ ে িাটলত হলব 
িা, িারপলতে ঠসে লি ঠেলত পােলব সিালহ সিালহ।বল়ো ঠহালটলে পছন্দ মলতা থািলব, 
ভাে খালব। ে়ো ঠেখালিাে ঠিাি মালিহ়ে িা ঠহেোলি।িােণ, আর্চালেে ঠবো়ে ওলতা 
ঠেখা়ে রি। প্ররতরহোংসা রি রমরি। 
  
 মারি়োলেে হালত ঠেিরভে পল়েলছ, এই পরেিল্পিাটা িালজ োোলত ঠপলে খ ব 
আত্মপ্রসাে মলি মলি োভ িেলো আর্চাে। খ ব হাসলব ঠেিরভেও। েূে ছাই, এসব িথা 
থাি। এখি পােি িেলত হলব এিট  উৎসব, তাে পলেই পািালো ঠর্াখ। িা, িা 
ে রিল়ে োখলত হলব ঠেিরভেলি, েতক্ষণ িা পাও়ো ো়ে টািাটা। োই ঠহাি োও়ো 
োি এি ঠবাতে েযালম্পি রিল়ে। এটা ঠবে পছন্দ িেলব ঠেিরভে। 
  
ে োলিালত োর়ে পািচ িোে এিটা জা়েো এিট  ঠর্িা িলে খ ুঁলজ রিলো।ে  ঠবাতে 
েযালম্পি, রিছ  শুিলিা মাোংস আে র্ীজ এিটা ঠোিাি ঠথলি আর্চাে রিিলো। ভােই 
হলব ঠভাজটা। 
  
তােপে আর্চাে রিলজে ভা়ো িো বার়েে রেলি মারসচরডজ র্ারেল়ে েওিা রেলো। ঠহেো 
এতক্ষলণ রিশ্চ়েই রহলসবপত্র িেলত বলস ঠেলছ রিলজে েলিে। রবরি োই িরুি িা 
ঠিি, ক্ষরত হলব ওে। উরর্ত সাজা ঠেও়ো ঠেলছ ি রত্তটালি। ওে িবে ওটাই, ঠহলস 
ঠিেলো আর্চাে। িল্পিা ঠিলত্র ঠেখলত ঠপলে, ঠহেো তাে সালধে ঠোেস হাুঁরিল়ে োলে 
বযালঙ্ক। ভ়ে ব লিে মলধয। প্ররতলোধ ঠিও়ো হল়েলছ খাসা। এখি তাে হালত ত রুলপে 
তাস। 
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বার়ে ঠপৌঁলছ েেজা খ েলো মােপত্র রিল়ে। রিস, িাজ হল়েলছ, আর্চাে ঠর্ুঁরর্ল়ে বেলো। 
উত্তে এলো িা ঠিাি। খ ুঁজলে বার়েে সবচত্র, বাথরুম, োন্নাঘে, িাুঁিা বার়ে। ঠগ্লিরভে 
ঠিই। 
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৭. 
  
ঠেিরভে র্লে ঠেলত ঠেখলো আর্চালি। তােপে ঠিাোংো আে ঠসই অলোছালো ঘলে ঢ লি 
বসলো, অন্তত এি ঘন্টা োেলবইআর্চালেে রিেলত। ওঈষচািলেিা আর্চােলিও ব ঝলত 
ঠপলেলছ। এলতা রেলি, ঠেি প লোটাই ঠহেো ইস্পাত রেল়ে ততেী। রিন্তু আত্মরবশ্বাসও 
ঠতা আর্চালেে িম ি়ে। ঠেিরভেলি ঠে পােলেে মলতা ঠহেো ভালোলবলসলছ, এ রবষল়ে 
রিমত থািলত পালে িা, শুধ  ঠেি আর্চাে ওে সলে ভালো বযবহাে িলে, ঠেিরভে 
এট ি ই র্াইরছলো। আে ব ঝলত ঠপলেরছলো এটাও ঠস োখলত পালে আর্চালেে ওপে পূণচ 
রবশ্বাস। তলব এটাও রেি হালত টািা িা আসা পেচন্ত িজে োখলত হলব আর্চােলি। 
অলতাগুলো টািাে বযাপাে সাবধাি িা হও়োটাই ঠবািামী। 
  
ধোলো রসলেট, আর্চাে মলি মলি রর্ন্তা িেলত োেলো। পাে হল়েলছিযাসালেট,এবাে 
এলোলে িাোেলিাোে রেলি। ঘর়ে ঠেখলো আে েে রমরিলটে মলধয ঠহেোে বার়ে 
ঠপৌঁলছ োলব আর্চাে। বালজ এেিম বার়েলত ঠস রি িলি রেি িাটালব ভাবাই ো়ে িা, 
সলে সলে সাবধাি বািীটা আর্চালেে মলি পল়ে ঠেলো, ঠেি ঠিউ তালি িা ঠেলখ। েরে 
ঠিউ ঠেলখ ঠিলে, তলব ঠভলস্ত োলব সব বযাপােটাই। খ ব িালজে বলে স িাম আলছ 
স ইজােেযালন্ডে প রেলেে। ঠে প রেেটা ঠসই পারিচোং রিল়ে ঝঞ্ঝাট িলেরছলো তাে িথা 
ঠগ্লিরভলেে মলি পল়ে ঠেলো। খ ব োে হলত োেলো রিলজে ওপলেই। ঠসরেি ঠবািাে 
মলতা বযবহাে িলেরছলো, ওে িাম রেিািা সব ট লি ঠেলখলছ প রেেটা, রর্িলতও 
পােলব। োিলে আে োভ ঠিই ঠভলব। ও ঠজরিভা এ়োেলপালটচ োলব রতিরেি পলে, 
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রিউই়েলিচ পার়ে ঠেবাে জলিয। ঠসখাি ঠথলি রম়োরম বীলর্, িল়েিরেি ওখালি িারটল়ে 
র্লে োলব ওল়েি ইরন্ডজ। 
  
আো আর্চাে রি িেলব-অতগুলো টািা রিল়ে! খাোপ ি়ে ঠোিটা, তাছা়ো ব রেও 
োলখ। ওলি ঠবে ভদ্রই ঠেখালব ভালো ঠপাষাি পেলে আে র্ ে ছাটলে। ধিযবাে 
ঈশ্বেলি, ঠেিরভেলি িখিও েূেবস্থা়ে প়েলত হ়েরি আর্চালেে মত। ঠিালিা িা ঠিালিা 
ব ে  ঠোলছে মরহো সব সমল়েই ওলি জ রেল়ে ঠেলছটািা, তলব েে োখ ডোে এিসলে, 
এলিবালে ঠেিরভে পূণচ স্বাধীিতা ঠপল়ে োলব। 
  
ঠেিরভে র্মলি রিলে তািালো ঠছাট এিট  েলব্দ। ঠসলেরত্ত েেজাে ঠর্ৌিালে োুঁর়েল়ে, 
ঠবেমন্ট রেি তাে রপছলি। ভ়ে ঠপল়ে োরিল়ে উলে ঠেিরভে োুঁ়োলো, এখালি ঠিি 
ঠতামো? রি েেিাে? আরম ঠতা ঠভলবরছোম ঠজরিভা র্লে ঠেলছ ঠতামো। 
  
ঠসলেরত্ত ঘলেে মলধয ঢ লি পল়ে বেলো, পাল্টাোম আমো রসোন্ত, তাই িা ঠবেমন্ট? 
  
ঠিালিা উত্তে রেলো িা ঠবেমন্ট, ঠেসাি রেল়ে েেজা়ে োুঁর়েল়ে ঠেিরভলেে রেলি 
এিেৃলি তারিল়ে েইলো। 
  
ঠতামালেে রি েেিাে? ঠে ঝাট বাধালত োলে এই ভ়োিি ঠেখলত ঠোিে লটা, এটা 
ঠগ্লিরভে ব ঝলত পােলো? বলসরছলো ঠে ঠর়্োলে, ঠসখাি ঠথলি সলে ঠেলো এিট  েূলে। 
  
 আমালেে রি েেিাে? হাসলো ঠসলেরত্ত, েেিাে ঠতামালি রমাঃ ঠেিরভে, ঠতামালি র্াই 
আমো। 
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ঠতামো রি বেলছা? হাত র়েে েব্দ ঠেিরভলেে ব লি। 
  
 ত রম ঠতা ব ঝলত পালো ইোংোজী ভাষাটা। আমো র্াই আমালেে সলে ত রম আসলব। 
  
 রিছ লতই িা, বন্ধ িলো এইসব বাুঁেোরম। ঠতামালেে প লো োম ঠেও়ো হল়ে ঠেলছ। 
এবাে ঠিলট পল়ো। 
  
টলমলটা সস রেল়ে রিন্তু এবাে বযাপােটা হলব িা রমাঃ ঠেিরভে, ঘটলব সরতয সরতযই, 
সাইলেন্সাে োোলিা রেভেবাে ঠসলেরত্ত ঠবে িেলো। 
  
 ঠেিরভলেে রেেোুঁ়ো রেল়ে বল়ে ঠেলো বেলিে ঠরাত। ঠিউ িখলিা তালি জীবলি 
বন্দ ি রিল়ে ভ়ে ঠেখা়েরি এভালব। ঠছাট্ট েতচরট সাইলেন্সালেে এির্ক্ষ  তেলতযে মলতা 
তারিল়ে আলছ ঠেি ওে রেলি। ঠস ভল়ে ঘামলত োেলো। 
  
 আমাে রেি ঠথলি ওই রজরিষটা সোও, ঠমলো িা, গুরে র্ারেল়ো িা… 
  
 আমালেে সলে এলসা, এই এিট  ঘ েলত োলবা োর়ে িলে। ত রম বসলব সামলিে সীলট 
আে আরম রপছলিে সীলট। ঠিািেিম ঠবািামী েরে িেলত োও এিটা ব লেট রিাঃেলব্দ 
ঠতামাে ব লি ঢ লি োলব।…আে রমলথয ভ়ে আরম িাউলি ঠেখাই িা। ঠসলেরত্ত হাসলো। 
  
িাুঁপলত োেলো ঠেিরভে, শুরিল়ে ঠেলছ ম খ, িপালে ঘাম। হাুঁটলত হাুঁটলত রেল়ে ওলেে 
মাঝখালি ভক্সও়োেলি উেলো। ঠবেমন্ট রে়োরেোংল়ে বসলো, তােপে ঠেিরভেলি 
সামলিে সীলট বরসল়ে রেি তাে রপছলিে সীলট ঠসলেরত্ত বসলো। 
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আমালি ঠিাথা়ে রিল়ে োলো? ঠেিরভে খসখলস েো়ে প্রশ্ন িেলো, আমাে িাছ ঠথলি 
রি র্াও? 
  
 ম খ শুধ  বন্ধ িলে োলখা, তাহলেই থািলব র্মৎিাে। 
  
োর়ে ঠেি ঠোলডে ওপে রেল়ে ঠেলত োেলো, হাত ধলে এিটা প রেে বৃোলি পাে 
িলে রেরেলো োস্তা। তাে রেলি সতৃষ্ণ েৃরিলত ঠেিরভে তািালো। ঠসলেরত্ত রপছি 
ঠথলি বেলো, পােোরম িেলত ঠেল়ো িা রমাঃ ঠেিরভে। 
  
 োর়ে এিটা োস্তা়ে ঠমা়ে রিলো রপ়োজ্জা োলন্দ ঢ লি। তােপে ঠবেমন্ট োর়ে োুঁ়ে 
িোলো রিছ েূে রেল়ে। সাবধালি িামলব রমাঃ ঠেিরভে, আমাে েূলেে রিোিাও খ ব 
ভালো। 
  
ঠেিরডলেে মলি হরেে ম হূলতচে জলিয োর়ে ঠথলি ঠিলম এি ঠেৌল়ে পারেল়ে রেল়ে 
ঠর্ুঁর্ালে ঠিমি হ়ে? রিন্তু ঠেখলো তারিল়ে এলিবালে োস্তা জিেূিয, িলে সাহস আে 
িেলো িা। রপছি রপছি ঠসলেরত্ত ঠিলম এলো। 
  
 িালেে এিটা উুঁর্  ঠেট খ লে মাথা ঝাুঁরিল়ে ঠবেমন্ট এলোলত বেলো ঠেিরভেলি, 
উলোি ঠিাোংো, ঠেিরভে এরেল়ে র্েলো। ঠোো বার়েে মলতা এিটা ব়ে বার়ে সামলি, 
ঠবেলমন্টলি আধা অন্ধিালেে মলধয অি সেণ িেলো। র্ীজ, অরেভ অল়েে ইতযারেে 
ি়ো েন্ধ র্ােপাে ঠথলি ঠভলস আসলছ। ঠবেমন্ট খা়ো রসুঁর়ে ঠবল়ে উলে ঠেলো, ঠসলেরত্ত 
ঠখাুঁর্া ঠমলে ঠমলে ঠেিরভেলি উরেল়ে রিল়ে এলো। ঠছাট এিটা খাট ঘেটা়ে, এিরট 

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

194 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

ঠটরবে আে ঠর়্োে। ঠবরণচ, ঠেিরভেলি ঠেলখই ঠর়্োে ঠথলি উলে োুঁ়োে আহ্, রমাঃ 
ঠেিরভে, ঠেখা হ়েরি আপিাে সলে, তলব এিজি িমি ঠফ্রন্ড আলছ আমালেে 
ে জলিেই রমাঃ আর্চাে। 
  
 ঠেিরভলেে মলি হলো, এই ঠবুঁলট ঠমাটা োর়েও়োো ইতােী়োিটালি ঠেলখ ঠেি ঠোিটা 
ঠোলম ভো এিটা রবোট মাি়েসা, স্নাি িোে সমল়ে পল়ে ঠেলছ তাে বাথটলব। 
হাসরছলো ঠবরণচ, রিন্তু সম দ্রতীলে পল়ে থািা পাথলেে র্ির্লি ট িলোে মলতা ঠর্াখ 
ঠজা়োে রেলি িজে প়েলতই ভল়ে ঠেিরভে জলম ঠেলো। 
  
ঠর্িি আপরি আর্চােলি? েোে স্বে ঠেরভলেে ঠবস লো। 
  
 রিশ্চ়েই। রমাঃ ঠেিরভে ঠভতলে আস ি, বস ি। িথা আলছ আপিাে সলে। 
  
ঘলে িাুঁপলত িাুঁপলত ঢ লি ঠেিরভে এিটা আোম ঠর়্োলে বলস প়েলো। ঠসলেরত্ত তাে 
ঠপছলিই আলছ ঠবে ব ঝলত পােরছলো, আে ঠেও়োলে ঠহোি রেল়ে ঠবেমন্ট োুঁর়েল়ে। 
  
 রেি ব ঝলত পােরছ িা আরম, আপিাো রি িেলত র্াি আমালি রিল়ে? 
  
এিটা ঠর়্োলে ঠবরণচও বসলত বসলত বেলো, বেরছ ব রঝল়ে। আমাে িালছ এলস রমাঃ 
আর্চাে বলেরছলেি, রমলথয এিটা ঠোি ঠেখালিা রিডিযারপোং িোে জলিয র্াই ে জি 
ঠোি। রমাঃ আর্চাে বলেরছলেি িাজটা ব়ে ধেলণে এিটা েরসিতা হলব, আরম রিন্তু 
রবশ্বাস িরেরি তা। মলি হল়েরছে আমাে, ঠোি ঠোো়ে িলে ঠেবাে জলিয পাুঁর্লো, আে 
িালজে জলিয ে জি ঠোিলি ঠস আট হাজাে ফ্র রেলে, এলত অলিি ঠবরে হলত পালে 
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প রেরে হাোমাে ঝোট। ঠেখলত পারে এখি, ে জলি রমলে আপিাো ি র়ে োখ ডোে 
এই মরহোে িাছ ঠথলি আো়ে িোে প্লযাি িলেলছি। আে ঠেলহত  ব ঝলত পােরছ, এই 
রিডিযাপ িোে িাজটা আমালেে সাহােয ছা়ো সম্ভব হলতা িা, তাই মলি িরে আেও 
ঠবরে হও়ো উরর্ত আমালেে প্রাপয। 
  
আর্চালেে সলে এ িথা আলোর্িা িেলেই ভালো হলতা। ঠিি আমালি ঠজাে িলে ধলে 
এলিলছি? এিট  সাহসী হবাে ঠর্িা িেলো ঠেিরভে। 
  
মন্দ বলেিরি িথাটা, ঠিি ধলে এলিরছ ঠজাে িলে? িােণ রিডিযাপ িো হল়েলছ 
আপিালি আে রমলথয ি়ে এবাে ঠোি ঠেখালিা। 
  
র্মলি উেলো ঠেিরভে, ব ঝলত পােরছ িা আপিাে িথা। 
  
রম. ঠেিরভে, এ বযাপালে আপরি আে রমাঃ আর্চাে ঠপোোে িি। তলব এমরি এি 
পরেরস্থরত আপিাবা সৃরি িলেলছি োে সলে জর়েত এি মরহো, এবোং আট ঠিারট ডোে 
আলছ এই মরহোে। আপরি ঠতা বলেলছি, আপরি ওলি হােপ লি ঠেুঁলথলছি, ঠসলেরত্তে 
রেলি ঠবরণচ তািালো, তাই ঠতা ইরি বলেরছলেি ঠসলেরত্ত? 
  
মাথা িা়েলো ঠসলেরত্ত, ঠেখা োলে তাহলে আপিাে ঠপ্রলম এই মরহো হাব ড ব  খালে। 
েহণ িরুি আমাে অরভিন্দি। রিন্তু েখি এমি এিজি মরহো, রেরি আট ঠিারট 
ডোলেে মারেি, এে সলে জর়েল়ে আলছি তখি এিমাত্র ি র়ে োখ ডোে োরব িলে 
অলপোোেোই মলিে মাি ষলি রিরেল়ে ঠেবাে েলতচ। ব ঝলত পােলছি আমাে িথাটা? 
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 শুরিল়ে োও়ো ঠোুঁট ঠেিরভে রজভ রেল়ে রভরজল়ে রিলো, রিন্তু মরহো…বল়ো িরেি। 
মলি হ়ে আমাে েলথি রবে োখই। 
  
রিন্তু ঠস ঠতা ঠেলো আপিালেে মলতা ঠসৌরখিলেে ঠক্ষলত্র। প লো আরম রিলজে হালত 
ঠিলবা। ঠোলম আমালেে খ ব প েলিা বন্ধ , এই ঠতা িল়েিরেি আলে সত্তে েক্ষ ডোে 
এিজলিে িাছ ঠথলি ম রিপণ োরব িলেরছলো। তাও ঠতা এই মরহোে মলতা ঠসই 
ঠোিটা বলডালোি ি়ে। আে টািাটা ঠপল়েও রেল়েরছে। আপিালি রিরেল়ে ঠেবাে 
বেলে এি ঠিারট ডোে র্াইলবা আরম। তাে মলধয সহলোরেতা িোে জিয আমাে সলে 
পঞ্চাে হাজাে ডোে আপিালি ঠেলবা। ঐেিমই ঠেলবা আর্চােলিও। 
  
ঠবাবাে মলতা তারিল়ে েইলো ঠেিরভে, সহলোরেতা, তাে মালি রি? 
  
হ়েলতা এিটা িাি বা আঙ ে আপিালি হাোলত হলব। তলব রিিা ঠিালিা ে াঃখ থািলব 
িা পঞ্চাে হাজাে ডোে ঠপলে। 
  
ঠেিরভলেে ম খ ভল়ে িযািালে হল়ে ঠেলো, িা পােলবি িা ওসব িেলত। 
  
 আপরি, ঠিিব ঝলত পােলছি িা রমাঃ ঠেিরভে, ঠে সরতয সরতযই এবাে আপরি 
রিডিযাপ়ে হল়েলছি। রবিা রিধা়ে ঠবেমন্ট অলক্ললে এিটা িাি আপিাে ঠিলট ঠিলব 
আে িাটা জা়েোটাে রর্রিৎসাও ঠোহা েেম িলে, িলে ঠেলব। ঠতমি িি আপিালি 
িা রেল়ে এিটা আঙ েও ঠিলট রিলত পালে। রিন্তু বল়ো িথা ি়ে ওটা, ো শুলিরছ তালত 
আপিালি পােলেে মলতা ভােবালস মরহো, অতএব টািা ঠেলব। 
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অজ্ঞালিে মলতা হল়ে ঠেিরভে ঠর়্োলে ঢ লে প়েলো, ঘামলত োেলো েেেে িলে। 
  
ঠবরণচ উেলো, আরম রমাঃ আর্চালেে সলে িথা বেলত োরে। আমাে েূত হল়ে উরি িাজ 
িেলবি। এলত িম রবপে।রমাঃ ঠেিরভে রবোম িরুি, আপিালি িাি বা আঙ ে খ ব 
সম্ভব হাোলত হলব িা। আপিাে ঠেখালোিা িেলব ঠসলেরত্ত আে ঠবেমন্ট। তােপে 
ঠসলেরত্তে রেলি রিলে বেেে, আধ ঘন্টা পলে ঠসলেরত্ত…রেি আলছ। ঠেমি হল়ে আলছ 
িথা। 
  
িাুঁপলত শুরু িেলো ঠেিরভে, ঠবরণচ ঠবরেল়ে ঠেলতই। 
  
ঠহেো রিলজে ঠোবাে ঘলে পা়ের্ারে িেরছলো অরস্থে ভালব।ঝ়ে বইলছ মলিে মলধয। 
রিসলি র্ রে িলে রিল়ে ঠেলছ ঠজাে িলে, খপ্পলে পল়েলছ মারি়ো ে়েতালিে। এিরটই 
রর্ন্তা ওে, রি িলে অক্ষত অবস্থা়ে ঠেিরভেলি রিরেল়ে আিলব। আহা ওে রি িিইিা 
হলে। েলতা তা়োতার়ে সম্ভব ঠজাো়ে িেলত হলব টািাটা। ঠিালিা ঠেরে িো র্েলব িা 
এ বযাপালে। ঠেি হাোমজাো আর্চােটা এলে টািাটা সলে সলে রেলত পারে। 
  
ও এখ রি বালণচ োলব, ওে স ইস বযাঙ্কালেে িালছ। ঠেরে িো র্েলব িা মারি়োলেে 
অযািাউলন্ট টািা জমা রেলত। 
  
ঠস আতলঙ্ক িমোঃ রেোহাো হল়ে োলে, এটা ব ঝলত ঠপলে মিলি েি িো শুরু 
িেলো ঠহেো। খালট বলস প়েলো, হাুঁট  ে  হালত ঠর্লপ এলোলমলো রর্ন্তা়ে ঠস ড লব 
ঠেলো। 
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রহঙ্কে!!! 
  
এলতা সাহস ওে হ়ে রি িলে? প্রা়ে পরেষ্কাে বেলত র্া়ে, রিলজে র্ রে হল়ে োও়োে 
বযাপােটা রিলজই ঠেিরভে বলন্দাবস্ত িলেলছ। এলত ঈষচা ঠিি ব ল়োটাে? ঠেরেি ও 
বলেলছ ঠে ও ভােবালস ঠেিরভেলি, ঠসরেি ঠথলি তাে অপছলন্দে ভাবটা রহঙ্কে 
ে লিালত পেচন্ত র্া়েরি। এমি রি রবল়েে িথা ঠেরেি বো হলো, ঠসরেি অরভিন্দি ও 
জািালো রেিই, তলব তা ঠবে ঠতলতা েো়ে। অবেয তাে িালছ িােণটা অজািা ি়ে, 
আসলে মাথাে ওপে রহঙ্কে আে ঠিালিা মরিবলি পছন্দ িেলত িাোজ, ও োরুণ 
স্বাথচপে, স খী ঠহাি ঠহেো তা র্া়ে িা রহঙ্কে। ও র্া়ে । রর্েিাে ঠহেো রিাঃসে জীবি 
োপি িরুি আে র্ারেল়ে োি ও খবেোেী। এিলঘল়ে ওই ওমলেট ঠখল়েই ঠেি জীবি 
িাটলব আমাে। ওসব র্াই িা, রবলেষ িলে এিজি ঠপ্ররমি রিলসে মলতা পাবাে পে। 
  
রমলথয িথা ঠষালো আিা। এ বযাপালে ঠবেম ঠপটালিা হল়েলছ ঠেিরভেলি, ঠহেো 
রিাঃসলন্দহ। ঠিি, ওই হাোমজাো আর্চাে বেলো িা, এিট  ঠবরে সাহস ঠেখালত 
রেল়েরছলো ঠেিরভে? রি িালজহােটাই িা হলে আমাে রিস ঐ বেমাসগুলোে হালত 
পল়ে। হা়েলে, রিস তাে আেলেে, ে়েতািগুলোে সলে আপ্রাণ েল়েলছ। িলটাগুলো 
ঠেগুলো ঠমলঝে ওপে পল়েরছে তাে রেলি িজে প়েলতই ঠহেোে সাো েেীলে েি 
ঠিুঁলপ উেলো। 
  
বলে রিিা টমালটা সস?…এ ঠথলিই প্রমাণ পাও়ো ো়ে িলতাটা ঈষচাপো়েণ রহঙ্কে। 
  
তাো ঠখাো সেে েেজাে? 
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তােও রিশ্চ়েই এিটা িােণ আলছ। আবাে এই িথাটা বলেও ঠছালটা িেলত ঠর্ল়েলছ 
আমাে ঠর্ালখ ঠগ্লিরভেলি। 
  
 এও ঠতা হলত পালে, িল়েি ঠসলিলন্ডে জিয রিস সেে েেজাটা খ লে োুঁর়েল়েরছলো 
বাইলে। তাো ভো আিালেে তো়ে োুঁর়েল়ে হ্রলেে ব ি ছ ুঁল়ে ঠভলস আসা বাতালস ব ি 
ভলে রিাঃশ্বাস রিল়েরছলো, স্বাভারবি খ বই। তােপে েেজা বন্ধ িোে জিয মাথা ঠিি বা 
ঠস ঘামালব? 
  
আবাে ঠহেোে মলিে েৃঢ়তা রিলে আসলছ। োুঁ়োলো উলে, বালণচ ঠেলত হলব এখ রি। 
  
 বযাে ঠছাুঁ ঠমলে ত লে রিলো, ম লখ পাউডালেে পাটা ব রেল়েই ঢ িলো বসাে ঘলে। 
  
রহঙ্কে ওে সা়ো ঠপল়ে এলস োুঁ়োলো ঠভাো ছালে, আরম োরে বাণচ-এ। ঠজাো়ে 
িেলতই হলব ম রিপলণে টািাটা। রিেলবা সলন্ধয িাোে। 
  
মাোম বেরছোম রি আরম…। িথা ঠেষ িেলত িা রেল়ে রহঙ্কেলি ঠহেো িটিলট স লে 
বেলো, ঠতামাে বোে রিছ  েেিাে ঠিই। ত রম ঠে অপমািজিি িথা বলেলছা রমাঃ 
ঠেিরভলেে সম্বলন্ধ, তালত খ বই েি ঠপল়েরছ আরম। ঠতামাে ঠে এেিম রির্  মি তা 
ভাবলত পারেরি, েরেও ব রঝ ত রম ঠিি এমি িেলছা। 
  
 রিলে এলেই রমাঃ ঠেিরভেলি রবল়ে িেলবা আরম। ত রম ঠসবা িেলব আমাে এবোং রমাঃ 
ঠেিরভলেে। েরে িা র্াও ঠখাো আলছ োস্তা, ব লঝলছা? 
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 ঠমরুেে েি হল়ে উেলো রহঙ্কলেে,োুঁ়োলো ঠসাজা ঠর্ালখ ঠর্াখ ঠেলখ। ঠসই ঠর্ালখে 
েৃরিলত এমি হতাো ঠে েজ্জা়ে মাথা িামালো ঠহেো। 
  
রিশ্চ়েই রিলজে ইলে মলতা আপরি র্েলবি মাোম। রহঙ্কে োন্তভালব বেলো। 
  
ঠহেো আেও ঠক্ষলপ উেলো েজ্জা পাও়োলত, তীক্ষ্ণ েো়ে বেলো, হযাুঁ, র্েলবা রিলজে 
ইলে মলতাই। ঘে ঠথলি দ্রুত পাল়ে ঠবরেল়ে র্লে ঠেলো েযালেলজ। 
  
 রিশ্চে হল়ে অলিিক্ষণ োুঁর়েল়ে ঠেখলো রহঙ্কে, ঠোেো ঠবরেল়ে ঠেে। তােপে বন্ধ 
িেলো সেে েেজা। 
  
বসবাে ঘলে রিলে এিট  অরস্থে হল়ে পা়ের্ারে িোে পে রিলজে ঘলে রিলে এলো 
িালো ম খ িলে। তােপে হোৎ রি এিটা মলি মলি রেি িলে র্াম়ো বাুঁধালিা এিটা 
খাতা ঠবে িেলো ড্র়োে ঠথলি। রেিািাে খাতা, ি-এে পাতা খ লে ঠপলো ঠে রেিািা, 
আে ঠে ঠিািিম্বে খ ুঁজরছলো ঠসটা। জাুঁ ঠিৌিি। 
  
ঠটরেলিাি ত লে এিটা িম্বে ডা়োে িেলো পযারেলসে। 
  
. 
  
ো ড রবল়ে আোম ঠর়্োলে বলস ঠিাোংো ঘলেে র্ােপালে েূিয েৃরিলত আর্চাে িযােিযাে 
িলে তািালত োেলো। ঠিাথা়ে ঠেলো ঠেিরভে?…রিশ্চ়েই ঠবপলো়ো হল়ে এলিবালে 
ঠস োস্তা়ে ঠবলোলত পালে িা? িা, রবলেষ িলে ওলি বােবাে সাবধাি িলে রেল়ে 
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রেল়েরছলো আর্চাে। ম রিপণ আো়ে েতক্ষি পেচন্ত িা হলে ততক্ষণ ঠেিরভলেে বাইলে 
ঠবলোলিা ঠবািামী হলব। রি হলো তাহলে ওে? ঠিি এভালব উলব ঠেলো, ঠেলছ 
ঠিাথা়ে? আর্চাে ঠমাটা উরুে ওপে োলে এি ঘ রষ ঠমলে বসলো। েখি রেি সব রিছ  
এলোলে ভালোে রেলি, িােণ ঠহেো ঠে টািা ঠেলব, এ বযাপালে ঠিালিা সলন্দহ ঠিই 
আে, আে রেি তখিই অেৃেয ঠেিরভে! 
  
আে এিটা িথা তাে মলি হলো, হলত পালে এও ঠতা আর্চাে বার়ে ঠছল়ে ঠবরেল়ে োবাে 
পে ঠেিরভে ভ়ে ঠপল়ে বাস ধলে ঠেলি ঠর্লপ ঠসাজা স ইজােেযান্ড ঠছল়ে পারেল়েলছ। 
সম্ভব এটাই। এই িন্দপচিারন্ত, অপোথচ প রুষ ঠবেযাটা িাভচ ঠেষ পেচন্ত রেি োখলত 
পালে রি। 
  
 আর্চালেে সাো ঠেহ মি ভলে ঠেলো রতিতা়ে। হ়েলতা ঠেিরভে রেিই িলেলছ। স ন্দে 
ঠেখলত, িম ব়েস, ঠসলক্সে টািটাও আলছ। ওলি ঠেখলে আধব র়ে ঠমল়ে মাি ষগুলো 
মলজ ো়ে। েেোখ ডোে ওলেে িাছ ঠথলি িা পালে ঠপলত। রিন্তু রবোলস জীবি 
িাটালত ঠিালিা িি হলব িা। 
  
রিলজে ে ভচালেযে িথা ঠর্াখ বন্ধ িলে ভাবলত োেলো আর্চাে, ওলি আবাে রিলে ঠেলত 
হলব ঠসই সব োরেলদ্রে সলে সোংোম িো ঠোলিলেে মাঝখালি, োো ঠজলে ঠজলে স্বপ্ন 
ঠেলখ োখ ডোে িোে, জরম রবরি িেলত ো়ে ঠসইসব ঠেগুলো তাো ঠেলখ রি ঠর্ালখ 
পেচন্ত, রিোংবা িামমাত্র িী-ঠত তালেে হল়ে ওিােরতে িাজ িেলত হলব। তাে এই 
ভােয, আেও খাোপ হলব অবস্থা। টািাে রপছলি ছ টলত হলব র্রিে ঘণ্টা। মলি প়েলো 
ঠজা পযাটােসলিে িথা। িা, ঠিোে আে ম খ ঠিই ওে িালছ। খ ুঁজলত হলব অিয মলিচে, 
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তলব স ইজােেযালন্ড ি়ে, পাোলত হলব ইোংেযান্ড। এখিও ওে স ইস আিাউলন্ট েে 
হাজাে ফ্রা আলছ, রিন্তু েরে তা ঠথলি ত েলত হ়ে; তলব িরেি র্েলব আে? 
  
 ও প লোপ রে ঠহেোে বযাপােটা়ে রিরশ্চন্ত রছলো। এমিরি হলো ঠেহোৎ ঠেিরভেমত 
পালল্ট পাোলো। 
  
ঠেিরভে ঠোল্লা়ে োি, বযাটা মরুি ঠে। এখি আে থািাটা এখালি রেি হলব িা। েলতা 
তা়োতার়ে ে োলিা ঠছল়ে পাোলব। ভালোতই। উেলত োলব এমি সম়ে ঘরন্ট 
বাজলোেেজা়ে। 
  
সলে সলে আর্চালেে েেীে েি হল়ে ঠেলো িালেে মলতা, ঠেি ব লিে স্পন্দি ঠথলম 
ঠথলম র্েলছ। ঠি হলত পালে? প রেলে রি খবে রেল়েলছ ঠহেো? িা সম্ভব ি়ে ঠসটা, 
রিন্তু রি িেলব িা িেলব ঠহেো ঠস বযাপালে রিরশ্চন্ত ি়ে। প রেে ি়ে ঠতা? ঠস এিট  
ইতস্ততাঃ িেলো, আবাে সাহস িলে ঠবে বাজলতই এরেল়ে রেল়ে খ েলো েেজা। 
  
োুঁর়েল়ে হাসলছ ঠবরণচ, ওলি ঠেলখই ব লিে স্পন্দলিে েেলোেটা আবাে ঠবল়ে উেলো। 
  
 আাঃ, রমাঃ আর্চাে, ঠেখা হলো আবাে, রি ভােই িা োেলছ, আলছি ঠিমি? 
  
ধূতচ তীক্ষ্ণব রে আর্চালেে সলে সলে সরি়ে হল়ে উেলো মি। অেৃেয হল়ে োও়ো 
ঠেিরভলেে িােণটা রিশ্চ়েই এই ঠবুঁলট ঠমাটা ইতােী়োিলেে সলে জর়েত, ঠোিটা েতই 
আস ি িা ঠিি ঠতোলিা হারস, ঠর্ালখ ে়েতারি। 
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রপরছল়ে এলো এি পা ঠবরণচ োরুণ র্মলি ঠেরছ। রি িেলত এলসলছ এখালি? 
  
ঠবরণচ হাসলত হাসলত এরেল়ে এলো, রপরছল়ে প়েলো আর্চাে। ঠবরণচ ঘলেে মলধয ঢ লি 
বেলো, রমাঃ আর্চাে এিটা েেিােী িথা আলছ। 
  
এলসা ঠভতলে। ঠবরণচলি বসবাে ঘলে রিল়ে রেল়ে বসালো। 
  
র্ােপালে ঠবরণচ ঠর্াখ ব রেল়ে এিটা ঠর়্োে ঠবলছ বসলো, রিডিযাপ িো হল়েলছ রমাঃ 
ঠেিরভেলি? 
  
ঠবরণচলি েেজাে ঠো়ো়ে ঠেলখই ব ঝলত ঠপলেরছলো আর্চাে রিছ  এিটা েেলোে 
হল়েলছ। রিন্তু সোসরে িথাটা শুলি আেও ঘাব়োলো, রিডিযাপ? ঠি িলেলছ? 
  
আরম। রমাঃ আর্চাে আপরি আলেৌ ঠপোোে িি। ঐ ঠোি ঠেখালিা আপিাে 
রিডিযারপোংটা ঠবািাে মলতা িাজ হল়েলছ। এখি আরম িাজটা রিলজে হালত ত লে 
রিল়েরছ। ঐ েেি মরহোলি এি ঠিারট ডোে রেলত হলব, ঠেিরভেলি রিলে ঠপলত 
হলে। সহলোরেতা িেলে আমাে সলে ঠতামো ে জলিই পঞ্চাে হাজাে ডোে িলে 
পালব। আমাে বারিটা, আমাে হল়ে ত রম োোে রহসালব োলব। ঐ মরহোলি ত রম রেল়ে 
বেলব এি ঠিারট হল়েলছ ম রি পলণে টািাটা ঠবল়ে। 
  
এি ঠিারট? ও ঠেলব িা। ঠেিরভলেে এিটা িাি ঠতামাে মােিলত হালত ঠপলে 
রিশ্চ়েই ঠেলব। 
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আর্চালেে, মলি হলো িেম হল়ে ঠেলছ তাে পাল়েে হা়েগুলোল । ঠস ঠর়্োলে ধপ িলে 
বলস, প়েলো। 
  
 রমাঃ আর্চাে, এখি আে এটা ঠখোে পেচাল়ে ঠিই। আমাে িালছ ঠেিরভে আলছ, এবোং 
আরম ততরে, মরহোলি ওে িাি পারেল়ে ঠেবাে জলিয। ইতস্ততাঃ িেলে আঙ েও ঠেলত 
পালে। িাজ ব রঝ আরম, টমালটা সস রেল়ে ঠছলেমাি রষ িোে মলতা ঠোি িই আরম। 
  
 ঠিুঁলপ উেলো আর্চাে, সাহস সঞ্চ়ে িলে বেলো, তাহলে ত রম রিলজই সব বযাপােটা 
িলো। এখ রি র্লে োলবা আরম, আরম আে িত ি িলে এ বযাপালে রিছ  িেলবা িা। 
  
 হাসলো ঠবরণচ, রমাঃ আর্চাে, বেলবা ো িেলত হলব তাই।সাইলেন্সে োোলিা রেভেবাে 
ঠবে িলে িার্ালত িার্ালত বেলো, রমলথয বেরছিা আরম, হাত রমরেল়ে আমাে সলে িাজ 
িা িেলে আরম খ ি িেলবা ঠতামা়ে। েব্দ হ়ে িা এলত, ঠতামালি খ ুঁলজ পাও়ো োলব 
রিছ রেি পলে, মৃত অবস্থা়ে, শুরু িলেলছ পর্লত। ব ঝলত পােলব িা প রেে খ ি ঠি 
িলেলছ। অতএব আমাে সলে ত রম সহলোরেতা িেলব। 
  
 আর্চাে রেভেবালেে রেলি তারিল়ে বেলো, আো রেি আলছ, ো বেলব ত রম তাই 
িেলবা। 
  
ঠবরণচ রেভেবাে পলিলট প লে বেলো, ব রেমাি ঠোি। ত রম ঠতা টািা ঠোো়ে িোে 
জিয মরহোলি রতিরেি সম়ে রেল়েছ। তৃতী়ে রেলি রেল়ে বেলব ঠতামাে র্াই এি ঠিারট, 
ে রেলিে মলধয। েরে িা িলে, ঠেিরভলেে এিটা িাি রেল়ে আসলব ওলি। রেি ঠসই 
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ম হূলতচ ঠবলজ উেলো ঠটরেলিাি। ওটা ঠবরণচ ঠেরখল়ে বেলো, আর্চাে ঠতামাে ঠিাি 
এলসলছ, ধলো। 
  
আর্চাে ঠিালিে িালছ ঠেে টেলত টেলত, রেরসভাে ত লে হযালো বেলতই পােলেে মত 
অপে প্রান্ত ঠথলি ঠেিরভে ঠর্ুঁর্ালত োেলো, আর্চাে, র্ রে িলে আমালি ধলে এলিলছ। 
এটা হল়েলছ ঠতামাে ঠোলষ। ভীষণ রিষ্ঠ ে এই ঠোিগুলো। ঠতামালি রিছ  এিটা 
িেলতই হলব। আমাে উরর্ত হ়েরি ঠতামাে িথা ঠোিা। আমালি ছার়েল়ে রিল়ে ঠেলতই 
হলব, ভ়ে ঠেখালে এো আমাে িাি িাটলব। আরম ঠিলট ঠেলো িালিিেি। 
  
আর্চাে িাুঁপা িাুঁপা হালত িারমল়ে োখলো ঠটরেলিাি। ঠবরণচ বেলো, িথা বেরছলো রমাঃ 
ঠেিরভে। এে বলন্দাবস্ত িলেরছোম আমাে িথা মলতাই। োলত রবশ্বাস হ়ে ঠতামাে, 
বালজ িথা। আরম বেরছ িা। রমাঃ আর্চাে এবাে ঠোলিা, ত রম ঐ মরহোে িালছ রেল়ে 
িাে বালে পেশু বেলব, েরে ঠসতাে ঠপ্ররমিলি র্া়ে রিলে ঠপলত তাহলে ঠেি ঠসই 
পরেমাণ টািা ঠেবাে বলন্দাবস্ত িলে। রি িলে ওলি ঠবাঝালত হলব আরম ঠসভােটা 
ঠতামাে ওপলেই ঠছল়ে রেরে, আে রমাঃ েিরভলেে । িথা রর্ন্তা িলে রিশ্চ়েই মরহোলি 
ভালোভালব পরেরস্থরতটা ব রঝল়ে ঠেলব। েরে আরম ঠতামাে জা়েো়ে হতাম রমাঃ আর্চাে, 
তলব রিলজে প্লযাি এই েিম র্ালপ পল়ে ঠভলস্ত ঠেলত ঠেলখ, ঠেিরভলেে িথা ভ লে রেল়ে 
ঠবমাে ম েলতা তা়োতার়ে পােতাম পাোতাম এলেে ঠছল়ে। রিন্তু • েরে ত রম রর্ন্তা িলে 
থালিা ঠসেিম রিছ  তলব ভ েিেলব। আরমিই ঠসৌরখি গুিা। আমাে সোংেেি এখালি 
আলছ, সব সম়ে তাো িজে োখলব ঠতামাে উপে। পাোবাে ঠর্িা িেলে শুধ  ত রম প্রাণ 
হাোলব অযািরসলডন্ট িলে। আে মাো োও ত রম, এটা র্াই িা আরম। অতএব ঠতামাে 
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পােলপাটচ ত রম জমা োলখা আমাে িালছ, বো ঠতা ো়ে িা ঠর্িা িেলতও পালো 
পাোবাে। ঠবরণচ ঠহলস হাত বা়োলো, পােলপাটচটা োও। 
  
আর্চাে অরিো সলেও রিলজে পােলপাটচ ঠবরণচে হালত ত লে রেলো। 
  
 এইবাে রেি হল়ে ঠেলোস। পেশু রেি তাহলে ঐ মরহোে সলে ত রম ঠেখা িেলছ। 
ব রঝল়ে বেে ওলি রমাঃ আর্চাে। রেি আলছ? 
  
মাথা িা়েলো আর্চাে, ব লঝলছ। 
  
র্মৎিাে। গুডবাই, আবাে পলে ঠেখা হলব। 
  
ভক্সও়োেলি ঠর্লপ ঠবরণচ র্লে ঠেলো। হতাো, ে াঃখ, ভ়ে সব রমরেল়ে আর্চাে ঠবািাে 
মলতা ঠর্ল়ে েইলো। 
  
. 
  
ধীলে ধীলে ঠেস েল়েস এরেল়ে র্লেলছ বাণচ-এে রেলি। ঠহেো রে়োরেোং হালত, র্লে 
আসাে সম়ে রহস্কলেে ম লখে ঐ হতাে ভাবটা ওলি ি লে ি লে খারেলো। ঠস মিলি 
িলোে িেলত ঠর্িা িেলো। মলি মলি িা বেলো, এিটা ঐেিম ঠোি তাে ওপে 
সেচােী িেলব হলত ঠেলব িা ঠহেো এটা। েরেও এটা রেি ঠে রহঙ্কে র্লে ঠেলে তাে 
জীবলিে এিটা ব়ে রেি িাুঁিা হল়ে োলব ভীষণ। রুক্ষ িথা ওইভালব বোে জলিয ওে 
এখি রিলজেই ঠবে েজ্জা ঠবাধ হলে। ওে িথা েরে রহঙ্কে রসরে়োসরে ঠি়ে? েরে র্লে 
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ো়ে র্ািেী ঠছল়ে? িাাঃ, ভাবা ো়ে িা। রিন্তু েখি ঠহেোে জীবলিে সলে রিস জর়েল়ে 
ঠেলছ। তখি েরে রহঙ্কে আে রিলসে মলধয ঠবলছ রিলত হ়ে এিজিলি, তলব বাছলব 
িালি ঠসটা অজািা ি়ে ঠহেোে। রিন্তু বাে রেলেও রহঙ্কেলি রি.. 
  
 ঠহেোে মলিে রিধা িালটরি বযালঙ্ক ডাইলেক্টালেে ঘলে বলসও। 
  
িম বল়েরস রছপরছলপ ব রেমালিে মত ঠর্হাো, িথা িম বো ডাইলেক্টােরটলি ঠবে ভালো 
োেলো ঠহেোে, িাজ হলব। 
  
 আরম িােলিে মলধয িেে রবে োখ ডোে র্াই। 
  
মাোম েেি রিশ্চ়েই পালবি। আপিাে িাইে আরম পল়ে ঠেখোম। রিন্তু সম়েটা আলেৌ 
ভাে ি়ে রবরি িোে পলক্ষ। রিছ  ঠে়োে আপিাে রবরি িলে এখিই টািা ত েলত 
হলে ক্ষরত হলব েতিো পুঁরর্ে ভাে। আমো েরে আপিালি ধাে রেই ঐ টািাটা, 
র্েলব? মাত্র সাল়ে আট পালসচন্ট স ে ঠিববা আমো। মলি হ়ে ভাে হলব এটা িেলে। 
  
 আমালি রি অত টািা আপিাো ধাে ঠেলবি? 
  
রিশ্চ়েই। 
  
এিটা িম্বে ঠেও়ো স ইস অযািাউলন্ট টািাটা জমা রেলত হলব। আপিালি পলে আরম 
িম্বে আে বযালঙ্কে িামটা ঠেলবা। 
  
মাোম েেি অস রবলধ হলব িা। 
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 ঠহেো ঠিোে ম লখ েে রমরিট পলে। রবলিে র্ােলট বালজ।রহঙ্কলেে ম লখাম রখ রেল়ে 
োুঁ়োলত ওে োরুি েজ্জা োেরছে, রেি িেলো বাইলে িারটল়ে োলব সলন্ধয পেচন্ত। 
ঠভােিা মারতচরি ঠখলো ইলডে ঠহালটলেে ঠখাো ছালে বলস। ঠব়োলত ঠব়োলত ঠেলিে 
ধালে এিবাে ঠেিরভে, রহঙ্কলেে রর্ন্তা ঘ েপাি ঠখলত োেলো তাে মাথা়ে। 
  
আন্দাজ োত সাতটা। হোৎ ওে ঠখ়োে হলো রিছ ই খা়ে রি সাোোত। রপ্র়ে রব়োরঞ্চ 
ঠেে লেলন্ট ঢ িলতই সােে অভযথচিা জারিল়ে ঠহড ওল়েটাে এিটা ঠটরবলে রিল়ে রেল়ে 
বসালো ঠহেোলি, মাোম েেি, এলেি িলতারেি পলে। রি ঠেলবা বে ি? 
  
রিছ  হােিা ধেলণে। 
  
 তাহলে ম রচ্চরি ঠটাে আে মাসরুলমে সলে মাোংস রেই ঠভজালিা। 
  
 মাথা ঠিল়ে ঠহেো হা বেলো। রহঙ্কলেে সম্বলন্ধ ঠখলত ঠখলত ঠহেো রসোন্ত রিলো, িাাঃ 
এভালব ওলি হাোলিা র্েলব িা। মি ওে জ়ে িেলতই হলব। ঠবাঝালত হলব ওলি, 
ঠেিরভেলি িা হলেও র্েলব িা আমাে। 
  
বার়েলত োত আটটাে সম়ে রিেলো। োর়ে েযালেলজ ঠঢািাবাে সম়ে বার়েে আলো 
জ্বেলছ ঠেখলো। রসুঁর়েলত উেলত উেলত ঠেখলো খ লে ঠেলো েেজা। রহঙ্কে মাথা ঝ ুঁরিল়ে 
েেজাে পালে োুঁর়েল়ে ঠসোম িেলো। ঠিালিা ভাবান্তে ঠিই ম লখ। 
  
ঠহেো বসাে ঘলে ঢ িলত ঢ িলত বেলো,  রহঙ্কে সব বলন্দাবস্ত িলে এোম। 
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রহঙ্কে রিলে এলো েেজা়ে তাো োরেল়ে। 
  
 মাোম রডিাে খালবি রি? 
  
িা, ধিযবাে, ঠখল়ে এলসরছ হুোলিালত।…রহঙ্কে িল়েিটা িথা আলছ ঠতামাে সলে। 
ঠহেো ঠর়্োলে বলস বেলো। 
  
 মাোম বে ি, রহঙ্কে এিট  েূলে রেল়ে সলে োুঁ়োলো। 
  
রহঙ্কে এিজিলি আরম ভােলবলসরছ। ঠিাি মরহো েখি আমাে মলতা অবস্থা়ে ঠপ্রলম 
পল়ে, তখি তাে ব রে ঠোপ পা়ে, ধাে ধালে িা ে রিে। হল়ে ওলে রিষ্ঠ েও। আমাে প্রাণ 
রিস। আরম ঠতামালি ঠসই িথাটাই ঠবাঝালত র্াই। ো বলেরছ সিালে ঠসটা ত রম ভ লে 
োও। আমাে জীবলিে এিটা রবলেষ অোংে জ ল়ে ত রম আলছা। ঠতামালি বাে রেলে 
আমাে মলধয আে আরম পােলবা িা থািলত, ঠর্ালখ জে ঠহেোে, বড্ড অস খী আরম। 
রেি ঠিই মাথা। অবেয তাে জলিয ঠে ক্ষমা িো উরর্ত আমা়ে তা বেরছ িা। ঠতামাে 
সলে ে বচযবহাে িোে ক্ষমা ঠিই। ে়ো িলে রি ত রম ক্ষমা িেলব আমা়ে, এিট  ঠভলব 
ঠেখলব আমাে রেিটা? 
  
 ঠবে ে বচে হল়ে ঠেলো রহঙ্কেও ঠসই ম হূলতচ। িেম স লে বেলো, েতরেি আমালি 
েেিাে আপিাে, সািলন্দ আরম ঠসবা িেলবা আপিাে। েখি ঠখাোখ রে আপরিও 
বেলছি, তখি পরেষ্কাে বেরছ আরমও, আরম োরুণ েো িরে আপিালি। রমাঃ েেলিে 
সলে রবল়েে পে অরভজ্ঞতা ঠথলি আরম ঠেলখরছ আপরি এি অসাধােণ মরহো। এমি 
এিটা রিছ  আলছ আপিাে মলধয ো সব সমল়ে আরম প্রেোংসা িরে মলি মলি…ঠসটা 
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হলো সাহস। রহঙ্কে এলভাগুলো িথা বলে ঠসাজা ঠহেোে ম লখে রেলি তারিল়ে বেলো, 
এবোং মাোম, ঠসই সাহলসে প্রল়োজি আবাে ঠেখা রেল়েলছ। আমালি ক্ষমা িেলবি, 
বারি আলছ িল়েিটা বার়েে িাজ, আরম আরস। রহঙ্কে র্লে ঠেলো ঠসোম জারিল়ে। 
  
ঠহেোলি রঘলে ধেলো রিাঃসেতা,োুঁ়োলো ঠভাো ছালে রেল়ে। ঠেলিে জে র্াুঁলেে 
আলোলত ভলে ঠেলছ। ঠভলস উেলো রিলসে ম খটা। ঠোটা োত আে িােলিে রেিটা 
পল়ে আলছ রবোট অজেলেে মলতা সামলি। 
  
সাহস?…রহঙ্কে রি বেলত র্া়ে! ঠস োলত রতিলট ঘ লমে বর়ে ঠখল়ে ঠহেো ঘ রমল়ে 
প়েলো। 
  
সিাে ৮-৩০ রমাঃ, রহঙ্কে িরিে সেোম রিল়ে েেজা়ে ঠটািা রেল়ে ঢ িলো। ঠহেোে 
তখি ঘ লমে বর়েে ঠিো িালটরি, এিট  রঝলমালিা ভাব আলছ। মাথা ত েেো বারেে 
ঠথলি। 
  
টাইম এিট ও পাল্টা়ে িা রর্েিালেে মলতা। মিটা ভীষণ িরি র্াইরছলো, ঠহলস বেলো 
ঠহেো। 
  
আো িরে ভালোই হল়েরছলো ঘ ম, রহঙ্কে িরি ঢােলত ঢােলত বেলো। 
  
 রতিলট ঘ লমে রপে ঠখল়েরছোম। হালত িরিে ঠপ়োো ত লে রেল়ে রহঙ্কে এিট  রপরছল়ে 
এলস োুঁ়োলো। 
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মাোম, োরুণ পেীক্ষাে রেি আপিাে পলক্ষ আজলিে রেিটা। মলি হ়ে আমাে, রমাঃ 
আর্চাে আসলছ িা িাে সিালেে আলে। 
  
মাথা ঠিল়ে সা়ে রেলো ঠহেো। 
  
আরম বরে রি, এিট  অিযমিস্ক োখাে ঠর্িা িরুি মিটালি। এই েিলমে ঠিাি ঘটিাে 
জলিয প্রতীক্ষা িলে থািলত হলে সম়ে ঠেি আে িাটলত র্া়ে িা। 
  
িা, িা, রেি থািব আরম। সম়ে ঠিলট োলব ঠভাো ছালে বলস। তাছা়ো রর্ন্তা িোে 
আলছ অলিি রিছ । 
  
সবলর্ল়ে খাোপ িাজ হলব এটাই। আমাে মলত ঠিালমালত র্লে োি আপরি, ঠিিািাটা 
িরুি রিছ । ঠিাথাও োঞ্চ ঠখল়ে রিি ওখালি। শুধ  উলত্তজিাই বা়েলব ছালে বসলে। 
  
 রেি রহঙ্কলেে িথাই, প লো ছরত্রেটা ঘণ্টা এখলিা োরুণ অস্বরস্তে মলধয িাটলব, রিস 
ছা়ো এই সম়েটা অিয রিছ  রর্ন্তা আসলব িা মাথা়ে। 
  
 রহঙ্কে রেি আলছ, ঠবেলবা আরম। 
  
জািলতা িা ঠহেো, রহঙ্কে রবলেষ উরিগ্ন আলছ এিটা ঠটরেলিালিে জিয। পযারেস ঠথলি 
ঠিািটা আসলব, জাুঁ ঠিৌিলিে িাছ ঠথলি। ঠহেো থািলত ঠিাি এলে স রবলধ হলবিা 
রহস্কলেে, তাই বাইলে পাোলত র্াইলছ ঠজাে িলে। 
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রর্ন্তারক্লি ঠহেো রবেস ম লখ এোলোটাে সম়ে র্লে ঠেলো। রহঙ্কে স্বরস্তে রিাঃশ্বাস 
ঠিেলো। খ ব র্ঞ্চে হল়ে পা়ের্ারে িেলত িেলত রহঙ্কে খারে ঘর়ে ঠেখলত োেলো। 
  
ঠটরেলিাি িেটা ঠে়েটা িাোে এলো। ঘলেে সব িাজ ইরতমলধয রহঙ্কে ঠেষ িলেলছ। 
রিলজ সযান্ডউইর্ ঠিাি েিলম ঠখল়ে ঠপট ভরেল়েলছ। পর়ে-রি-মরে িলে ঠটরেলিাি 
বাজলতই ছ লট ঘলে এলো রহঙ্কে। 
  
োরুণ ভী়ে ঠিালমা োবাে পলথ। ঠহেো োর়ে র্ারেল়ে ঠিািিলম এলো। ঠোেসটালি 
স রবলধ মলতা জা়েো খ ুঁলজ পািচ িোলো। েহলে ঘ েলত োেলো উলেেযহীি ভালব, ঠর্ালখ 
প়েরছলো ঠোিালিে ঠো-ঠিলসে রজরিসপলত্র, রিন্তু রিলসে িালছ মি পল়ে আলছ। ও 
এখি রি িেলছ? রিসলি রেি মলতা ওই ে়েতািগুলো ঠখলত রেলে ঠতা? টািাটা 
পাও়ো োলব িাে, হাোমজাো ওই আর্চােটাে ম লখ ছ ুঁল়ে মােলবা। ও সলন্ধযে মলধয 
রিসলি রিলে পালব। রর্ন্তা িেলতই আোমীিাে োলতে িথা ঠহেোে সাো েেীলে 
িামিাে, উলত্তজিাে ঠঢউ ঠখলে ঠেলো। রিলসে সলে ওুঁ। এি হল়ে ে জলি রমলে ঠেলছ, 
রবে োখ ডোলেে োম তাে িালছ িলতাট ি , রিছ  িা। ভােবালস রিসলি ঠহেো..োরুণ 
ভােবালস। রিলে এলেই পযাোডাইস রসরটলত র্লে োলব। রবল়ে হল়ে োলব রবশ্বাস িেলত 
শুরু িলেরছলো ঠহেো, রমটমাট হল়ে ঠেলছ রহঙ্কলেে সলে। রবরি িলে ঠেলব ঠহরে়েড 
রভোটা, ব়ে িিিে এখািিাে সৃ্মরত। এখালি থািা আে র্েলব িা। ে প লে োঞ্চ 
খাও়োে পে ঠহেো ে োলিা ঠেলো, পলথ ঠিলম প়েলো জরম বার়েে োোলেে রেিািা 
ঠেলখ, অরিলস ঢ িলো ওলেে। এই স ইস ভদ্রলোি সাোমাটা ঠর্হাোে। রতরি জািালেি 
ঐ বার়ে রবরি িরেল়ে রেলত ঠিাি অস রবলধ হলবিা তাে। ঐ ধেলিে বার়ে রিিলত র্া়ে 
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এি ধিীমলিে। তাছা়ো ঠে োম র্াইলছ ঠহেো ঠসটা েলথি িযােয। জারিল়ে রেলো 
ঠহেো, খারে বার়েে েখেই ঠেলব ঠস। তাে এিট ও িি হলো িা িথাটা বেলত। 
  
 ঠবে প্রি ল্ল মি। ঠপট ভলে ইলডি ঠহালটলে ঠখল়ে ঠহেো বার়ে রিেলো। ঠেখলো বর়েে 
ঠেলটে সামলি এলস, রি আশ্চেচ, এিজি প রেে অরিসাে বাোমী েলঙে ঠপাোি পো 
ওে বার়েে রসুঁর়ে রেল়ে ঠিলম এলস র্াপলো রিলজে ঠমাটে বাইলি। হস িলে ওে পাে 
রেল়ে ঠবরেল়েও ঠেে, িঝিঝি িলে উেলো মাথাে সাো ঠহেলমট। 
  
েযালেলজ োর়ে ঢ রিল়ে রসুঁর়ে ঠবল়ে উেলতই েেজা খ লে রহরুে এলস োুঁ়োলো। 
  
রি িেরছলো এখালি প রেে? ঠহেো প্রশ্ন িেলো ি়ো েো়ে, ঠিাি ভাবান্তে ঠিই 
রহঙ্কলেে ম লখ, িামটা রেরখল়ে োখলত হ়ে িরমউলি, আরম ভ লে রেল়েরছোম িেলত, ঠসটা 
িরেল়ে রিল়ে ঠেলো প রেে। আপিাে ভালোই ঠিলটলছ ঠতা রেি? 
  
 ভােই, ঠহেো ঘলে ঢ িলত ঢ িলত বেলো, বলে এলসরছ বার়েটা রবরিে জলিয। আমো 
র্লে োলবা পযাোডাইস রসরট, রমাঃ ঠেিরভে রিেলেই। আরম র্াই ত রম বার়ে রবরি পেচন্ত 
ঠথলি োলব, রবরি িলে ঠেলব িারিচর্ােগুলোও, পােলব ঠতা? 
  
রিশ্চ়ে মাোম। 
  
প্রসন্ন েৃরিলত রহঙ্কলেে রেলি ঠহেো তািালো, প লো ভেসা িো ো়ে ঠতামাে ওপে।ত রম 
এলতা রবশ্বাসী, বার়েটা, রবরি হল়ে ঠেলেই ত রম র্লে আসলব পযাোডাইস রসরটলত। 
রবল়েে আল়োজি িেলব আমালেে। 
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আপিাে ঠসবা িেলত পােলেই ধিয হব,রবষালেে ছা়ো রহঙ্কলেে ঠর্ালখ। ে াঃরশ্চন্তা বা়েলো 
ঠহেোে। 
  
ভােই হলব িাজটা, রহরুে তাই িা? 
  
 আমো তাই আো িেলবা। রিন্তু আপিাে র্াই? 
  
ঠহেো তািালো ঘর়েে রেলি। োত ৯-৪৫ রমাঃ। অলপক্ষা িেলত হলব আেও ঠর্াে ঘণ্ট 
আর্চালেে জলিয। 
  
িা, শুলত োলবা আরম। তধষচ ঠেলখা আমাে বযাপালে রহঙ্কে। ওে িথা সব সমল়ে মি 
প়েলছ…রি িেলছ ও…ঠিমি বযবহাে িেলছ ওে সলে ওই বেমাসগুলো…। 
  
ব ঝলত পারে আরম, মাোম। 
  
রহঙ্কলেে হাত ধেলো ঠহেো, ত রম িা থািলে আরম ঠে রি িেলবা রহঙ্কে জারি িা। 
  
তােপে ঠবডরুলম রেল়ে ঠহেো বন্ধ িেলো েেজা। ভালো িলে রহঙ্কে েেজা জািাো 
বহু িলে ঘলে ঠেলো রিলজে। বাোমী েলঙে এিটা ঠপট ঠমাটা খাম রবছািাে ওপে। 
প রেেটা এি আলে রেল়ে ঠেলছ। 
  
 রহঙ্কে র্েমা পলে খামটা খ েলো। ো পারেল়েলছ জাুঁ ঠিৌিি ঠসটা প়েলত শুরু িেলত 
মলিালোে রেল়ে।   
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েখি িরিে েরে রিল়ে রহঙ্কে ঘলে ঢ িলো তখি ঠজলে রছে ঠহেো। তাে ঘ ম ঠভলঙ 
ঠেলছ সাল়ে সাতটাে এিট  আলেই। সাোোত অলক্ললে পার়ে রেলত সাহােয িলেলছ 
রতিলট ঘ লমে রপে। এখি ঠবে র্াো েেীে মি ে ই-ই। আসলব আর্চাে, ঠটরেলিাি িলে 
বযাঙ্কলি আর্চালেে অযািাউলন্ট টািা জমা রেল়ে রেলত বেলবা। ে প লেে পে খ ব সম্ভব 
বযালঙ্ক রেল়ে আর্চাে ঠজলি ঠিলব সরেি ভালব টািা জমা সরতয সরতযই পল়েলছ রিিা, 
তােপে রিলে পালব ঠহেো তাে রিলি। তাে ঠেহলি রিলসে হাত স্পেচ িেলব, 
তােপে ঠপ্ললি িলে ে জলি পযাোডাইস রসরটলত র্লে োলব, ম রি পালব এই রবভীরষিাে 
হাত ঠথলি। 
  
রহঙ্কে িরি রেল়ে বেলো, োলত আো িরে ভােই ঘ ম হল়েরছলো? 
  
মৃে  হাসলো ঠহেো, রপলেে জিয রহঙ্কে। ও আজ োলতে মলধযই রিলে আসলব তাই িা? 
আমাে রজরিসপত্র ত রম গুরছল়ে োলখা। আমো ে জলি িােলিই র্লে োলবা পযাোডাইস 
রসরট। 
  
 রমাঃ আর্চাে িা আসা পেচন্ত অলপক্ষা িোই রি মাোম ভালো হলব িা? রজরিসপত্র, উরি 
র্লে ঠেলেই গুরছল়ে ঠেলবা। সম়ে োেলব িা। 
  
 ঠহেো তীক্ষ্ণ েৃরিলত তািালো, েেলোে হলব িা ঠিালিা। ঠেরড আলছ টািা। আজ 
োলতই রমাঃ ঠেিরভে রিলে আসলবি। 
  
 আপিাে স্নালিে রি বলন্দাবস্ত িলে ঠেলবা আরম, িা, এিট  রবোম িেলবি আেও? 
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ঠসলেই ঠিেলবা স্নািটা।িালো ঠমলঘে ছা়ো রহঙ্কলেে ম লখ,অস্বরস্ত হলত োেলো ঠহেোে। 
জলে ো ো ঠমোবাে বাথরুলম ঢ লি তা রমরেল়ে ঠবরেল়ে এলোরহঙ্কে। র্লে োবাে 
উপিম িেলতই ঠহেো বেলো, রহঙ্কে, ঠিালিা েেলোে হল়েলছ রি? ঠে িথা আমালি 
ত রম বলোরি? 
  
এখিও বারি আলছ িল়েিটা িাজ। ঠসলে ঠিরে ওগুলো,আসরছ বলে ঠবরেল়ে ঠেলো 
রহঙ্কে। 
  
ঠেলে ঠেলো ঠহেো। এমি র্রটল়ে ঠে়ে মালঝ মালঝ রহঙ্কে ঠে বোে ি়ে। েেলোে রি 
হলত পালে? ঠহেো বাথরুলম ঢ িলো রবছািা ঠছল়ে। 
  
এিটা িথা রহলেে মলি পল়ে ঠেলো, ঠিালিা মরহো েখি িরেি সমসযাে ম লখ পল়েি 
তখি তাে উরর্ত সবলর্ল়ে ভালো অবস্থা়ে থািাে ঠর্িা িো;তখিই সবলর্ল়ে স ন্দে রতরি 
ঠেখলত োলেি। ঠহেো এিটা োউজাে স যট োল়ে রেলো িীে েলঙে, সমূ্পণচ ঠর্হাোটা 
আ়েিা়ে ঠেলখ ভালো োেলো, েৃঢ় পেলক্ষলপ তােপে ঠখাো ছালে রেল়ে বসলো। 
  
 ঠপৌলি েেটা, প্রা়ে ে ঘণ্টা এখিও অলপক্ষা িেলত হলব। 
  
ম লখ এলস পল়েলছ সিালেে িেম ঠোে, ঠবে োেলছ, এলো রহঙ্কে। েম্বা সাো হাউস 
ঠিাটটা ওে োল়ে িা ঠেলখ ঠহেো র্মলি উেলো। রহঙ্কে োঢ় িীে েলঙে স যট পলেলছ। 
ঠহেোে রেলি এরেল়ে এলো, হালত এিটা ব়ে বাোমী েলঙে খাম। 
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খ ব োন্ত েো়ে বেলো মাোম েেি, িল়েিটা িথা আলছ আপিাে সলে। আপিাে 
মেোিাঙ্ক্ষী রহলসলব, র্ািে রহলসলব ি়ে, বেোং বো ভালো বন্ধ  রহলসলব। 
  
ঠবািাে মলতা হতবাি ঠহেো ওে রেলি ঠর্ল়ে েইলো, রি িথা? আে এমি ঠপাোিই 
বা ত রম পলেলছা ঠিি? 
  
ো আরম বেলত োরে েরে আপরি তা ঠমলি িা ঠিি, তলব আরম এখ রি র্ািেীলত ইস্তিা 
রেল়ে র্লে োলবা। তােপে ঠিালিা অি মরত িা রিল়েই। ো িখিি িলে িা তাই িেলো। 
ঠহেোে ম লখাম রখ বসলো এিটা ঠর়্োে ঠটলি। 
  
র্লে োলব? আরম ঠভলবরছোম আমাে মলিে িথা ত রম ব ঝলত ঠপলেলছ, রহঙ্কে… 
  
আপিাে ঠবাঝাে েেিাে, আমাে ি়ে। এবাে ো বেলত োরে আরম শুি ি, আপরি 
মাঝপলথ বাধা ঠেলবি িা। তােপে আমাে িথা ঠোিা িা ঠোিাে োর়েে আপিাে। 
  
হোৎ সাো েেীলে ঠহেো়ে বল়ে ঠেলো বেলিে ঠরাত, ঠস বোবেই ে ঘচটিা ঘটাে আলে 
এিটা পূবচাভাস পা়ে। 
  
 আমাে িালছ প লো বযাপােটাই খটিা োেলছ, ঠবে বেে। 
  
এিটা ভাগ্নী আলছ আমাে, ঠবালিে ঠমল়ে। এিজি িোসী ঠছািোলি প্রা়ে পলিলো বছে 
আলে ও রবল়ে িলেরছলো। জা ঠিৌিি, পযারেলসই থালি ওো। তখি প রেলে র্ািেী 
িেলত ঠিৌিি। ওলি ইন্টােলপালে বেেী িো হ়ে রবল়েে পলেই। ঠিৌিি এই ি 
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বছলে ঠবে উন্নরত িলেলছ র্ািেীলত। এবোং ও এখি অযারসলেন্ট িরমেিাে। ে াঃরখত 
মাোম, আরম বেলত ভ লে ঠেরছ এিটা িথা, রমাঃ ঠগ্লিরভেলি ঠেরেি প্রথম ঠেরখ, আমাে 
েভীে সলন্দহ ঠেখা রেল়েরছলো ওুঁে বযাপালে। আমাে ভাগ্নী জামাইলি আরম ঠিাি 
িলেরছোম ইন্টােলপালে, রিছ  জালি রিিা রমাঃ ঠেিরভে সম্বলন্ধ তা জািবাে জলিয। 
  
 ঠহেোে ম খ সাো হল়ে ঠেলো, ঠতামাে এলতা সাহস? ত রম পােে হল়ে ঠেলছ ঈষচা়ে। 
এিটা িথাও ঠতামাে আে শুিলবা িা। 
  
 হতাোে ছাপ রহঙ্কলেে ম লখ, ো বেলবা আরম তা শুিলতই হলব আপিালি। ো বেলত 
োরে আরম, তাে সব প্রমাণ আলছ আমাে িালছ। এিজি প রেে অরিসাে িাে োলত 
রমাঃ ঠেিরভলেে প রেে িাইে রেল়ে রেল়েলছ আমালি। এগুলো িলটাোট িরপ, আসে 
িােজপলত্রে। এি স্ত্রী থািলত রতিবাে পে পে রবল়ে িোে জলিয রমাঃ ঠেিরভেলি 
জামচাি প রেে খ ুঁলজ ঠব়োলে। 
  
ঠিুঁলপ উেলো ঠহেো, মাথা ে হালত ঠর্লপ ধলে তারিল়ে েইলো ঠবািাে মলতা রহঙ্কলেে 
রেলি। 
  
 এি স্ত্রী থািলত আে এিবাে রবল়ে, স্বরেত েো়ে িথা বেলো ঠহেো। 
  
হযাুঁ, মাোম। রমাঃ ঠেিরভে ঠবলছ ঠবলছ মাঝ ব়েসী ধিী মরহোলেে রেিাে রহলসলব 
পাি়োও িেলতি, রবল়ে িেলতি, জীবি িাটালতি িরেি তালেে প়েসা়ে, ি রতচলত। 
অরুরর্ হলেই, তােপে এিজিলি ঠছল়ে ধেলতি আলেিজিলি। 
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রবশ্বাস িরে িা, িুঁরিল়ে উেলো ঠহেো, ঠতামাে িথা রবশ্বাস িেলব িা। শুিলত র্াই িা 
ঠতামাে িথা। 
  
 এিট ও রবর্রেত িা হল়ে রহঙ্কে বলে র্েলো, প লোটাই সাজালিা এই রিডিযারপোংল়েে 
বযাপােটা। ঠখাুঁজ রিল়ে প রেে ঠজলিলছ মাত্র ে  রেি আলে রমাঃ আর্চাে আে রমাঃ 
ঠগ্লিরভেলি আপিাে ঠোেস োর়েলত ঠেখা রেল়েরছলো। তাে িাডচ ঠেরখল়েরছলো রমাঃ 
আর্চাে প রেেলি। আে রমাঃ ঠেিরভে তাে পােলপাটচ। অথর্ রমাঃ আর্চালেে সলে আপিাে 
ঠে িথাবাতচা ঠটপ িলে ঠেলখরছ আরম, তা ঠথলি জািা োলে তখিও প্রা়ে রমাঃ আর্চাে 
ঠেলখি রি রমাঃ ঠেিরভেলি। অথর্ এিসলে রছলেি ে জলি। 
  
 ঠর্াখ বন্ধ িেলো ঠহেো, ম রে তাে োলে েি হল়ে উেলো। 
  
এই িাইলে আলছ সব রিছ  খ ুঁরটিারট। 
  
বহুবাে রবল়ে, ঠহেো পােলেে মলতা রর্ৎিাে িলে উেলো, শুল়োলেে বাচ্চাটা রবল়ে 
িেলত র্া়ে আবাে আমা়ে? 
  
 খ ব মা়ো হলত োেলো রহলেে। হোৎ ঠেখা ঠেলো িমোঃ েি হল়ে উেলছ ঠহেোে 
েেীে। খ েলো ঠর্াখ, ঠেি ম খ পাথলেে ততেী, েোিিা সীলসে মলতা জ্বেজ্বে ঠর্ালখে 
েৃরি। 
  
পা়ের্ারে িেলত োেলো অরস্থে ভালব। োন্ত হল়ে রহঙ্কে বলস তাে রেো ঠবে িো 
হাতটা ঠেখলত োেলো এিমলি। ঠহেো িল়েি রমরিট পলে রহস্ক লেে সামলি এলস 
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োুঁ়োলো। এমরি ঠবািাই হ়ে ঠমল়েো, তাই িা রহঙ্কে?হাত োখলো ওে িাুঁলধ ঠহেো 
ঠতামাে সাো ঠিাটটা রি ত রম োল়ে র়্োলব? 
  
সলে সলে রহঙ্কে উলে োুঁ়োলো, মাোম পেমািলন্দ। 
  
ঠহেো তারিল়ে বেলো, আর্চাে আসলছ ঘণ্টা খালিলিে মলধয। এলে আমাে িালছ 
পারেল়ে রেও ঠসাজা। ো িোে েেিাে আরম িেলবা। 
  
 ঠসই প োলিা িণ্ঠস্বে ইস্পালতে মলতা, আশ্বস্ত রহঙ্কে বলে, মাোম রেি আলছ। 
  
র্লে ঠেলো রহঙ্কে, ঠিালধে আগুলি জ্বেলত জ্বেলত বাোমী খালমে িােজগুলো ঠহেো 
ঠবে িলে প়েলত শুরু িেলো এিমলি। 
  
. 
  
০৮. 
  
আর্চাে ভা়ো বার়েে ঠিাোংো খালট শুল়ে রছলো। ঘ ম হ়েরি োলত বেলেই র্লে। ওে ভীষণ 
িি হলে রর্ন্তা িেলতই ঠে ও এখি মারি়োলেে প লোপ রে িবলে পল়েলছ আে 
ঠেিরভলেে অবস্থা আেও খাোপ। রিডিযারপোংল়েে এই প্লযািটা ঠেি িা িেলেই ভাে 
হলতা। ঠহেোে িাছ ঠথলি ঠমার়্ে রেল়ে রবে োখ ডোে আো়ে িোে আিলন্দ মেগুে 
হল়ে ব রেটালিও আর্চাে ঠভাতা িলে রেল়েরছলো। ঠমালজস ঠসইোলেে মলতা ঠোলিে 
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সলে ঠমোলমো িোটাও োরুণ ভ ে হল়েরছলো, আে ঠবরিে মলতা এিটা েলেে িালছ 
রমলথয েল্প রিল়ে োও়োটা ঠতা র্েম রিব চরেতাে িাজ হল়েলছ। 
  
এখি ঠিাি ম খ রিল়ে ঠহেোে িালছবেলব রবে োখ ঠথলি এি ঠিারট িো 
হল়েলছম রিপলণে টািা, আর্চাে ভীষণ অপমারিত ঠবাধ িেরছলো। ঠহেো রি ভাবলব? 
টািাটা হ়েলতা, ঠেলব, রিন্তু ঠেিরভলেে প্ররত আিষচণ িলতাটা হলে োজী হলব 
অলভাগুলোটািা রেলত োজী হলব রি আলেৌ? েরে এই ে়েতািগুলো ঠেিরভলেে িাি 
ঠিলট িালছ পাো়ে আর্চালেে হাত রেল়ে? 
  
 িাাঃ, ভাবা োলে িা। টািা ওলি রেলতই হলব। ঠবাঝালত হলব ঠহেোলি রেি ভালব। 
  
ঠেিরভেলি ঠিলে স টলিে হালত রিল়ে এখ রি স ইজােেযান্ড ঠছল়ে পাোলত ইলে িেলছ 
আর্চালেে। র্লে োলব ইোংেযালন্ড। রিন্তু সম্ভব ি়ে। ঠসটা আলেই ঠবরণচ অি মাি িলে 
পােলপাটচটা ঠর্ল়ে রিল়েলছ। ঠিাথা়ে োলব রবিা পােলপালটচ। 
  
 আর্চাে পাে রিলে শুলো খালটে মলধযই, িপালে ঘাম রবন্দ  রবন্দ । ঠবরণচে িথা়ে রবশ্বাস 
িেলে ও মাত্র পঞ্চাে হাজাে ডোে পালব। ভালো হলতা এি োখ হলে। ছাুঁটলত হলব 
সব প্লযািই। রিন্তু েরে এমি হ়ে ঠহেো টািা রেলো আে সবটাই রিল়ে র্লে ঠেলো 
ঠবরণচ। ওলি রেলো িা এি প়েসাও? সম্ভব ঠতা এটাও? 
  
. 
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ঠিালিােিলম আর্চাে ধ িধ লি ব ি রিল়ে উেলো। স্নাি িেলত ঠেলো। আ়েিা়ে রিলজলি 
ভালো িলে ঠেখলো োর়ে িামাবাে সম়ে। থেথলে র্রবচ ভো ম লখ ঠেি খর়ে উেলছ, 
িালো োে ঠর্ালখে 
  
পালে, অরিদ্রাে রর্হ্ন। ঠস ঠেি হতাো আে পোজল়েে প্ররতমূরতচ, িাউলি ম খ ঠেখালত 
েজ্জা পালে। 
  
 স যটলিলে িার্া সাটচ এিটা খ ুঁজলত খ ুঁজলত ঠপলো রিন্তু ঠিুঁলস ঠেলছ তাে িোেটা, 
ঠবাতাম। ঠিই এিটা। ঠেি হোৎ ব ল়ো হল়ে ঠেলছ, রিলজলি জোজীণচ োেলছ, িাাঃ 
সাহস তলব োখলত হলব। ব ঝলত ঠেও়ো র্েলব িা ঠহেোলি ঠে রিলজই ঠস রবপলে 
পল়েলছ। আর্চাে ঠতা ওলি খ ব ভাে ভালব ঠর্লি, এই মরহো ব়ে রিষ্ঠ ে, েরে এিবাে 
জািলত পালে তলব প লো তাে িা়েো ে টলব ঠহেো। 
  
তােপে ো ও িেলো িখিও তা িলেরি আর্চাে। হুইরস্কে ঠবাতে সিাে ঠবোলতই ঠবে 
িেলো। পে পে ে লটা ঠপে েো়ে ঠঢলে বসালো ঠবাতে রিল়ে, েলতা হুইরস্ক ঠপলট 
প়েলত োেলো তত বা়েলত োেলো সাহসও। 
  
িমোঃ আর্চালেে ঠেখা রেলো এিট  মত্ততা। রিন্তু ঠস োই ঠহাি, রিলে এলসলছ রিলজে 
ওপে আস্থা। 
  
ঠিাি বাজলো েে টা পলিলো রমাঃ-এ, ঠবরণচে ঠিাি। ঠবরণচ বেলো, আে িল়েি রমরিলটে 
মলধয রমাঃ আর্চাে ঐ েেি মরহোে িালছ ত রম োলো আমাে হল়ে িথাবাতচা বোে 
জলিয। আমাে ভেসা আলছ ঠতামাে ওপে। ঝাট হলব বলে মলি িলো রি? 
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জারি িা, তলব স রবলধে ি়ে মরহোরট। 
  
 আমাে মাথা়ে এিটা িথা এলসলছ, েরে রমাঃ ঠেিরভে িথা বলে মরহোে সলে। ঠবে 
িাভচাস হল়ে ঠেলছ ও, িািটা হাোবাে ভল়ে িাুঁপলছ, রিশ্চ়েই মরহোলি ও রেি মলতা 
পােলব ঠবাঝলত। তাই বেরছোম রেি এোলোটা়ে ত রম ঠপৌঁলছ োও ওখালি,তাে আধ 
ঘন্টা পলে ওখালি ঠিাি িেলব ঠেিরভে। িলে ঠতামাে পলক্ষ িাজটা সহজ হলত পালে। 
  
 এিট  ইতস্ততাঃ িেলো আর্চাে, তােপে ভাবলো সব রেি রেল়ে পাও়ো ো়ে েত সাহােয 
ততই ভাে। তাই বেলো, তাই িলো। 
  
তাহলে রমাঃ ঠেিরভে সাল়ে এোলোটা়ে ঠিাি িেলব মরহোলি। ঠবারণচ িারমল়ে োখলো 
ঠিাি। 
  
 আর্চাে বসাে ঘলে এপাে ঠথলি ওপাে হাুঁটলত োেলো। এমি েরে হ়ে তাে সলে 
ঠেিরভে ঠে ভালব িাে োলত িথা বলেরছলো ঐ ভালব পােলেে প্রোপ বিলত শুরু 
িলে ঠহেোে সলে তলব ঠতা সব ঠেষ। তলব আর্চালেে এ রবশ্বাস রছলো ঠে ঠহেো ঠেষ 
পেচন্ত ঠেিরভলেে টালিই োজী হলব টািাটা রেলত। রিন্তু তাে ভােটা ঠবরণচ ঠেলব রিিা 
আর্চালেে, এ রবশ্বাস রছলো িা।  
  
ঠব়োো বে ঠর্ল়েলছ ঠবরণচ। হুইরস্কে প্রসালে আর্চালেে ঠমজাজ র্ল়েলছ। িা, ও ঠব়োোে 
বে রেলত বেলব িা ঠহেোলি। জমা প়েলব টািাটা তাে িম্বে ঠেও়ো অযািাউলন্ট োলত 
ওলত হাত িা রেলত পালে সহলজ ঠবরণচ। ঠবরণচে সলে এই েিম বযবহাে িেলত হলব। 
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আে তাে অযািাউলন্ট েতরেি থািলব টািাটা ঠবরণচও ততরেি ঠতমি বেমােী িেলত 
পােলব িা আর্চালেে সলে। এি ঠিারট ডোে, রিলজ ঠিলবঅলধচি ঠবরণচলি ঠেলবঅলধচি। 
আে েেোখ পেম উোেতা়ে ঠেরভেলি রেল়ে ঠেলব। 
  
 আর্চাে ম লখ এি ধেলণে েব্দ িেলো ঠবে খ রে হল়ে। িজে ঘর়েে রেলি প়েলতই 
ব ঝলো সম়ে হল়ে ঠেলছ। এপাে ওপাে এিট  ঠেলখ রিল়ে আর্চাে ঠবরেল়ে প়েলো 
মারসচরডজ হাুঁরিল়ে। ওখালি ঠপৌঁছলত ঠপৌঁছলত ঠহেোে মাথা খ বোো হল়ে ঠেলছ। এিট  
সাহসও িলমলছ। োর়ে োস্তাে ম লখ ঠেলখ ও ঠহুঁলট রেল়ে ঠবে রটপলো েেজাে। 
  
রহঙ্কে ঠবে রিছ ক্ষণ পলে েেজা খ েলো। 
  
এই ঠে রহঙ্কে,আর্চাে ঠজাে িলে ঠহলস বেলো, রিশ্চ়েই মাোম েেি অলপক্ষা িেলছি 
আমাে জলিয? 
  
রেি তাই, আমাে সলে আস ি। 
  
বসাে ঘলেে মলধয রেল়ে রহঙ্কেলি অি সেণ িলে এলিবালে ঠখাো ছালে এলস আর্চাে 
থামলো। ঠহেো এিটা িালো র্েমা পলে ো এরেল়ে এিটা আোম ঠর়্োলে শুল়ে রছলো, 
পালে ঠতােিা মারতচরিে ঠবাতে আে গ্লাস। রহঙ্কে জািালো আর্চাে এলসলছি। 
  
ঠহেো হাত ঠিল়ে ম খ রিরেল়েই এিটা খা়ো ঠর়্োে ঠেখালো, ঠসটা এলিরহঙ্কে 
এমিভালব পাতলো ঠে আর্চালেে ম লখে ওপে প়েলব সূলেচে আলো, ওলত বসলে। 
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এবাে রহঙ্কে ত রম ঠেলত পালো, ঠহেো বেলো। 
  
 রেি আলছ, বলে রহরুে র্লে ঠেলো। 
  
 এই ঠে ঠহেো, এিট  ঘ রেল়ে রিল়ে ঠর়্োেটালি সূলেচে আলো োলত িা পল়ে ঠর্ালখ 
এইভালব আর্চাে বসলত বসলত বেলো, আলেে মলতাই ঠতামালি অপরূপা োেলছ। 
  
আর্চাে ঠহেোে ঠর্াখ ঠেখলত পারেলোিা োঢ় িালো িাুঁর্ থািালত। অস্বরস্ত হলত 
োেলো আর্চাে-এে। আর্চাে েীঘচ রেলিে পরের্ল়ে জালি ঠহেোে মলিে ভাব তাে 
ঠর্ালখে তাো়ে ি লট ওলে, রিন্তু তা ঠতা আে এখি ঠেখা োলে িা। 
  
 এিটা িথাও ঠহেো বেলো িা, ি়েলোও িা। হাতটা ঠিালেে ওপে ঠেলখ ঠবে রিরশ্চন্ত 
হল়ে বলসই থািলো। 
  
আর্চাে েো ঠঝল়ে রিল়ে শুরু িেলো, ঠহেো এিটা খাোপ খবে আলছ। আরম ঠতামালি 
প্রথলমই ব রঝল়ে রেলত র্াই, আরম এলসরছ প্ররতরিরধ হল়ে আমাে মলক্কলেে, আে বেলত 
োরে ো, তাে সবটাই মলক্কলেে িথা, আমাে ি়ে। এিট  অলপক্ষা িেলো ঠহেোে 
উত্তলেে জিয, রিন্তু ও পক্ষ ঠথলি ঠিালিা সা়ো ঠপল়ে আবাে বেলত োেলো.রিলজে 
ঠথলিই, ঠজলি ঠেলছআমাে মলক্কে ত রম িলতা ব়ে ঠোি। ওে এিজি মারি়ো বন্ধ  
সত্তে েক্ষ ডোে এি জা়েো ঠথলি ম রিপি আো়ে িলেলছ। তাই ম রিপলণে অোংিটা 
আমাে মলক্কেও বার়েল়ে রেল়েলছ। ঠেিরভেলি ঠিেৎ রেলত হলে ঠস এি ঠিারট ডোে 
র্া়ে। 
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আলেে মলতাই ঠহেো রিরুত্তে। ঘামলত শুরু িেলো আর্চাে অলিিক্ষণ অলপক্ষা িলে, 
ঠতামাে রি আমাে িথা িালি ঠেলছ? 
  
িাো িই আরম, ধাোলো িণ্ঠস্বে ঠহেোে, শুলি আর্চাে র্মলি উেলো। 
  
তাই বেরছোম, মালি আমাে রিন্তু এটা িাজ ি়ে। ত রম ঠেলব রি এি ঠিারট ডোে? 
  
 ঠর়্োলেে মলধয এিট  িল়ে বসলো ঠহেো, আেসয ভাঙলত োল়েে ঠেমি ভেী িলে 
ঠব়োে ঠতমরি ভালব। 
  
এই টািাে িতটা অোংে পলিলট োলব ঠতামাে? 
  
 ঠতামাে ঠসটা মাথা বযথা ি়ে। র্টলো আর্চাে, শুধ  ত রম বেলব হযাুঁ রি িা? 
  
রিলে তািালো ঠহেো আর্চালেে রেলি। র্েমাে আ়োে ঠথলি েৃরি রেল়ে ও ঠে রবে 
িেলছ। আর্চােলি এটা ঠবাঝা ঠেলেও ঠর্িা োরেলো িা ঠহেোলি। 
  
েরে বরে, িা? 
  
ঠহেো রমলথয িথা বেলছ মজা িোে জলিয, এটা রর্ন্তা িলে অস্বরস্ত আেও ঠবল়ে ঠেলো 
আর্চালেে। ওটা ঠতামাে বযাপাে, ঠেিরভে রিন্তু খপ্পলে পল়েলছ োরুণ ে়েতাি 
ঠোলিলেে। আমাে িাজ িেলতও খাোপ োেলছ ওলেে হল়ে। েরে িা োও ম রিপণ, 
ওো ঠেিরভলেে িাি ঠিলট ঠতামাে িালছ পারেল়ে ঠেব। রবশ্রী োেলছ ভীষণ, রিন্তু 
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িোে ঠিই রিছ । আরম আে ঠগ্লিরভে ে জলিই এই মারি়োলেে হালত পল়েরছ। ঠহেো 
রবশ্বাস িলো, ঠেিরভেলি রিলে ঠপলত হলে রেলতই হলব টািাটা। 
  
ঠহেো েেেলসে আ়োে ঠথলি ওে রেলি আবাে তািালো। তাহলে িাুঁলে পল়েলছা 
ত রম? 
  
ঠতামালি ঠতা সবই ব রঝল়ে বেোম। প্রথলম আরম ব ঝলত পারে রি িােবাে িেরছ 
মারি়োলেে সলে। ভীষণ রিষ্ঠ ে ওো। ওলেে িথা মলতা আরম িাজ িেলত বাধয হরে। 
  
খ বই ে াঃলখে বযাপাে ঠতামাে পলক্ষ, রিসৃ্পহ িলণ্ঠ ঠহেো বেলো। 
  
জ্বলে উেলো আর্চাে আমো অেথা িি িেরছ সম়ে। রি িেলব বলো? ঠেলব রি ঠেলব 
িা? 
  
আবাে আ়েলমা়ো ভাঙলো ঠব়োলেে ভেীলত ঠহেো, েো়ে ঢােলো গ্লালসে বারি মেট ি , 
ত রম রটলমারথ উইেসি িালমে িাউলি ঠর্লিা? 
  
আর্চাে হির্রিল়ে উেলো, রটলমারথ উইেসি, আরম অেথা রটলমারথ উইেসিলেে বযাপালে 
মাথা ঘামালত র্াই িা। আমাে প্রশ্ন, টািা ঠেলব রি ঠেলব িা। 
  
পযালিট ঠথলি এিরট রসলেট রিল়ে ঠহেো আোম িলে ধোলো। এিটা সম়ে রছলো 
েখি ঠতামালি আরম মলি িেতাম ব রেমাি। রিন্তু টািা েলব ঠথলি তছরূপ িেলে, 
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জাে িেলে সই, িেলত র্াইলে ব্ল্যািলমে আে এখি ঠেমি র্ে হল়ে এলসলছ 
মারি়োলেে, তখি ঘৃণা ছা়ো ঠতামা়ে আে রিছ ই িেলত পােরছ িা। 
  
 ম রে েি হল়ে উেলো আর্চালেে, ঠোলিা আমাে িথা। সহয িলেরছ েলথি অপমাি,েরে 
রিলে ঠপলত র্াও ঠেিরভেলি তলব এি ঠিারট ডোে ঠজরিভাে এিটা অযািাউলন্ট জমা 
রেল়ে রেও। েরে িা তালি ঠিেৎ র্াও জারিল়ে রেও পরেষ্কাে। ি ে হারস ি লট উেলো 
ঠহেোে ঠোুঁলট, হা়ে হতভােয আর্চাে। ত রম রি হাুঁো। আরম ঠতামা়ে বলেরছরটলমারথ 
উইেসলিেিথা। এিজি ঠপোোে েে ঠপ্ল়োে রছলেি ওে বাবা, তলব খ বই িম রছলো 
উপাজচি। ঠখোটা ঠছলেলি খ ব ভালোভালব রেরখল়েরছলেি। এই ঠছলেটা স ন্দে ঠেখলত 
আে ে েন্ত উচ্চািাঙ্ক্ষা মলিে মলধয।েরেও বলে ঠব়ো়ে ঠছলেটা ঠসইটলি ঠিমরব্রলজ 
পল়েলছ, আসলে রিন্তু ঠষালো বছে ব়েস ঠথলি ঠস ঘে ছা়ো। িাজ ঠেখা শুরু 
িলেরছলো পযারেলসে রিরে়োি ঠহালটলে। িোসী ভাষা ওখালিই ঠেলখ, রেি মলতা 
িাজিমচ রেখলো িা। ইতােীলত পাোলো, ওল়েটালেে র্ািেী রিলো রমোলিে এিটা 
ঠছাট ঠহালটলে। এখালিও ইতােী়োি ভাষা ঠেলখ। ও িখলিাই রেি মলতা িাজ িেলত 
পােলতা িা। জীবলিে সবলর্ল়ে ব়ে েখ রছলো ওে ঠমল়ে মাি ষ। ইতােী ঠথলি ঠেলো 
জামচািী, ঠসখালি ওল়েটাে হলে অযাডেি ঠহালটলে। এিজি ব়েস্কা রবধবা মরহো এখালি 
ঠপ্রলম প়েলেি ওে, রবল়ে হল়ে ঠেলো রবল়েে প্রস্তাব িেলতই। ওই মরহোে ঘাল়ে ে বছে 
ঠছলেটা ি রতচ িেলো, ভাে িা োোলত ঠপ্রলম প়েলো আে এিজি ধিী রবধবাে, আে 
রবল়েও িেলো। রিন্তু এটা িোে আলে রিলজে িামটা ঐ রটলমারথ উইেসি পালল্ট িলে 
রিলো রিলোিাে ঠেিরভে। 
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 আর্চালেে সাো েেীলে বল়ে ঠেলো এিটা আতলঙ্কে ঠরাত, বেলত ঠেলে রি এিটা, 
রিন্তু ওরেলি ঠহেো হৃলক্ষপ িা িলে বলে র্েলো আমাে হালত এলসলছ ঠেিরভে বা ঐ 
উইেসলিে প রেে িাইে, জামচারি প রেে ওলি ে ই রবল়ে িোে অপোলধ খ ুঁলজ 
ঠব়োলে। 
  
আর্চাে বলস প়েলো ঠর়্োলেে মলধয, ব়ে ব়ে ঘালমে ঠিাুঁটা ম লখ, ঠটরেলিাি ঠবলজ 
উেলো এমি সম়ে। 
  
আর্চাে ঠেখলব িারি এিবাে ঠতামাে ত রুলপে তাসগুলো, ত রম ঐ িথাটাই িা 
বলেরছলে, ঠতামাে হালত ত রুলপে তাস? 
  
ছালে এলো রহঙ্কে, মাোম মাি িেলবি, ঠিালি রমাঃ ঠেিরভে িথা বেলত র্াইলছি 
আপিাে সলে। 
  
িথা িা বোে ভেীলত মাথা িা়েলতই ঠেষ ভেসাে আোও আর্চালেে জোেরে রেলো। 
  
িা, িথা বোে ইলে ঠিই ওে সলে, রহঙ্কেলি জারিল়ে রেলো ঠহেো। 
  
 মাোম রেি আলছ,বসবাে ঘলে রেল়ে রহঙ্কে ঠটরেলিালি বেে, মাোম িথা বেলত 
র্াইলছি িা আপিাে সলে। 
  
এবাে িালো র্েমা ঠহেো খ লে ঠিেলো, আর্চালেে রেলি জ্বেন্ত েৃরিলত তািালো, 
ঠবরেল়ে োও। এিটা িথাও ঠতামাে রবশ্বাস িরে িা। 
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মারি়ো, ব়ে সস্তা হল়ে ঠেলছ েরসিতাটা। আমালি ঠবািা বারিল়ে ত রম আে ঠতামাে ঐ 
এিারধি রবল়ে িো ভা়েটা ঠভলবরছলে রবে োখ হারতল়ে ঠিলব। ওলি ঠেলখারি ত রম 
বলেরছলে। অথর্ ঠতামো এিসলে রছলে ে জলি আমােই োর়েলত তা জালি প রেে। 
ঠর্ালখে সামলি ঠথলি েূে হল়ে োও আমাে। ঠতামাে ধাপ্পা ঠেও়োে ব রেট ি ও ঠিই, 
ঠবলোও। 
  
 মলি হলো আর্চালেে, এখ রি ব রঝ ও হাটচলিে িেলব। টািলত োেলো জামাে িোেটা, 
বন্ধ হল়ে আসলছ েম। 
  
েক্ষয িেলত োেলো ওলি, ঠেি পাথলেে ম লখাে তাে ম খটা। 
  
হাুঁিালত হাুঁিালত ঠেষ পেচন্ত আর্চাে বেলো, ঠহেো ঠোলিা আমাে িথা, ঠতামালি 
রবশ্বাস িেলতই হলব আমাে িথা, সব িথা আরম স্বীিাে িেরছ। আরম আে ঠেিরভে 
রমলে এই প্লযািটা িলেরছোম, োলত মলি িেলব ত রম, র্ রে হল়ে ঠেলছ ঠেিরভে। আমাে 
এিজি সলন্দহজিি র্রেলত্রে ঠোলিে সলে পরের়্ে রছলো ঠজরিভালত, আে আরম 
ঠবািাে মলতা তাে িালছ সাহােয রিল়েরছোম ে লটা ঠিাি রেলত–োো িেলব ঐ সাজালিা 
রিডিযারপোংটা। ভেবালিে িাম িলে আরম বেরছ, ঠসই রেি ওো ঠেিরভেলি রিল়ে 
ঠেলো, অমরি ঠসটা সাজালিাে বেলে হল়ে ঠেলো সরতযিালেে রিডিযারপোং। ওো ঠিল়ে 
রিল়েলছ আমাে পােলপাটচ। আমালি ঠজাে িলে পারেল়েলছ ঠতামাে িালছ। ঠিালিা োমই 
রি ঠিই ঠতামাে িালছ ঠেিরভলেে?…ওলি ঠতা ত রম ভােলবলসরছলে। টািা ত রম িা 
রেলে ওো ওে িাি আঙ ে সব িাটলব। অন্ততাঃ ঠহেো বাুঁর্াবাে জলিযও ঠেিরভেলি 
রিছ  এিটা িলো। 
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 আে এিটা রসলেট ঠহেো ধোলো, েক্ষয িেলো আর্চাে হাত ওে এিট ও িাুঁপলো িা, 
হযাুঁ, আরম ওলি ভােলবলসরছোম, রিন্তু ঠস সব এখি র্ লিব লি ঠেলছ। এিটা ঠজালচ্চাে, 
রমলথযবােীলি ভােবাসা ো়ে রি িলে বেে। োরুণ িীর্ প্রিৃরতে ঠোিটা, ঠস আবাে 
ঠিালিা এি মাঝব়েসী রবধবালি রবল়ে িেলব, স লখ রবোলস থািবাে জলিয। 
  
 হোৎ ঠেি ঠহেো ঠক্ষলপ ঠেে, এিট  ঝ ুঁলি পল়ে বেলো, মারি়ো িারহিীে ঠতামাে 
এিটা িথাও রবশ্বাস িেোম িা। বড্ড সস্তােলেে রমলথযবােী ত রম, র্লে োও। ধিযবাে 
োও ভােযলি ঠে ঠতামালি আে ঠতামাে ঐ ে বাে রবল়ে িো ঠোিটালি ত লে রেরে িা 
প রেলেে হালত। সাবধাি িলে রেরে, েরে িখলিা ঠিে এলস োুঁ়োও আমাে িালছ, 
তাহলে পস্তালত হলব। 
  
ছালে এলস রহঙ্কে োুঁ়োলো আর্চালেে ঠপছলি। হাত রপলে োখলতই আর্চাে প্রা়ে ঠিুঁলে 
ঠিেলো, ঠহেো, রমলথয িথা বেরছ িা রবশ্বাস িলো। এই ঠোিগুলো… 
  
িথা ঠেষ িোে আলেই ওে হাত ধলে রহঙ্কে এমি িা়েো়ে ঠমার়্ে রেলো ঠে আর্চালেে 
ম খ ঘ লে ঠেলো, তােপে প্রা়ে ঠেেলত ঠেেলত ঠবে িলে রেলো সেে েেজা রেল়ে 
রহঙ্কে। 
  
টেলত টেলত ঠিাি েিলম আর্চাে োর়েে সীলটে রেলি র্লে ঠেলে। এটা ঠেলখ সেে 
েেজা বন্ধ িলে রিলে রহঙ্কে এলো ছালে। 
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 ঠোুঁট িাুঁপলছ উলত্তজিা়ে অথর্ সাো েেীে ঘৃণা়ে পাথলেে মত িরেি িলে ঠহেো শুধ  
বেলো, রহঙ্কে গুরছল়ে ঠিলো রজরিসপত্র, র্লে োলবা িােলিই। 
  
 িাজটা হলব সবলর্ল়ে ব রেমালিে। উোস ঠর্ালখ এি িজে ওে রেলি তারিল়ে র্লে 
ঠেলো রহঙ্কে ঠহেোে ঠোবাে ঘলে, স যটলিে িামালো তাি ঠথলি। 
  
ঠর্াখ আ়োে িলে ে হাত রেল়ে ঠহেো ভাবরছলো রটলমারথ উইেসি, শুধ  ঠজালচ্চাে ি়ে, 
এিটা বালজ ঠোি বহু রবল়ে িো…ওলি ঠে িী িলে ভােলবলসরছোম আরম, ঠি জালি। 
ঠোিটা আধ ব র়ে মরহোলেে রেিাে িলে। তলব ঠে মারি়োলেে িথা আর্চাে বলেলছ 
ওটা এিট ও আরম রবশ্বাস িরেরি। আমা়ে ে জলি রমলে ব ে বািালত ঠর্ল়েরছলো। টািা 
ঠিলব ভ়ে ঠেরখল়ে, িেলি োি ে লটাই। 
  
ঠহেো েীঘচশ্বাস ঠিেলো ঠজালে। তাে সবচিাে িেলব এই প রুষগুলোই। 
  
ঠহেো তাে ঐ অদ্ভ ে ঠেৌি প্রবৃরত্তে িলেই তালি বােবাে িাুঁলে প়েলত হল়েলছ 
এইভালব। িিলোে িেলতই হলব এটালি। রর্ন্তা িেলত িেলত ঠর্াখ ব লজ ঠে িটা োত 
িারটল়েলছ ও রিলসে সলে তাে িামিাতি মধ ে সৃ্মরতলত ড লব ঠেলো। ঠর্াে বা খ িীও 
েরে হলতা, ক্ষমা িো ঠেলত পােলতা, রিন্তু ঠে ঠোিটা রহলসব িলে এি স্ত্রী থািলত 
অিয বাে তালি রবল়ে িলে…িা, িা, তালি রবল়ে িো ো়ে িা। 
  
 সব রর্ন্তা ঠঝল়ে ঠিলে ঠোবাে ঘলে ঠেলো ঠহেো, স যটলিে ঠোছারেে রহঙ্কে। 
এলোমলো হল়ে আলছ সব, তাই িা। ঠহেো হাসাে ঠর্িা িেলো ঠজাে িলে, বাুঁরর্ এখাি 
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ঠথলি ঠবলোলত পােলে,তােপে রহঙ্কলেে হাতটা ছ ুঁল়ে বেলো, উপিােী ও রবশ্বস্ত বন্ধ  
বন্ধ ে মলতা রেি ঠে সম়ে মলতা আমা়ে সাহােয িলেলছ রহঙ্কে তা িখলিা ভ েব িা।  
  
ওে রেলি রিোিন্দ েৃরিলত রহঙ্কে তারিল়ে বেলো, মাোম সাহস আলছ আপিাে, আে 
হাে স্বীিাে িেলত হ়ে িা সাহস থািলে। 
  
. 
  
 োর়ে র্ারেল়ে পযাোডাইলস ঠিোে সম়ে মলি হরেে আর্চালেে ও ঠেি এি িাুঁলে প়ো 
ইুঁে ে। ঠেলহত  ঠেিরভলেে সলে ঠহেো িথা বেলত অস্বীিাে িলেলছ অতএব ঠবরণচ 
রিশ্চ়েই ব লঝ ঠিলেলছ ম রিপলণে টািা ঠহেো ঠেলব িা। তাহলে ঠবরণচ এখি রি 
িেলব? হ়ে ঠছল়ে ঠেলব ঠেিরভেলি, ি়ে রহোংর হল়ে উেলব। 
  
িরুি ো খ রে, আে ওে মলধয রিলজলি আর্চাে জ়োলে িা। ঠসাজা র্লে োলব স যটলিে 
রিল়ে ঠজরিভা, ওখালি পােলপাটচ হারেল়ে ঠেলছ আলমরেিাে িিস যলেলট বেলব।…বেলব 
জরুেী িাজ আলছ ইোংেযালন্ড, েেিাে ঠতমি প়েলে প েলিা িাডচটা িেলতই হলব। 
  
ব রে িলে মলি হলো েরে মারসচরডলজে রপছলিে ব লট স যটলিেটা ত লে োখতাম আলে 
থািলতই ওে মলধয সবচস্ব আলছ। ওটা রিল়ে তা়োতার়ে পাোই। 
  
োস্তা়ে প্রর্ে ভী়ে ঠোলিে, বাধয হল়ে োর়ে আলস্ত র্াোলত হলো। েখি ভা়োলট বার়েে 
িালছ ঠপৌঁলছলছ, তখি ঘালম সাো েেীে জবজব িেলছ। বার়েে মলধয োর়ে ঠেলখ 
ছ টলো, ওটা বাইলেে বসাে ঘলেই রছলো, ঠেই ত েলত োলব, ঠবরণচ ঠোবাে ঘে ঠথলি 
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ঠবরেল়ে এলো। এ ঠসই হারসখ রে, র্ির্লি ম লখে ঠবরণচ ি়ে, এততরেি োে সলে পরের়্ে 
রছলো আর্চালেে, এ এি ঠেি ভ়োিি রহোংর পশু, রধরি রধরি িলে ঠর্ালখ আগুি জ্বেলছ। 
  
এলসা ঠভতলে, রি হলো, ঠেিরভলেে সলে ঠমল়ে, মাি ষটা ঠিি িথা বেলো িা? 
  
 ে রু ে রু ব ি, ঠোুঁট শুিলিা, ঠভতলে ঢ লি ঠেলো িযািালে ম খ রিল়ে…টািা ও ঠেলব 
িা। 
  
িালপচলট থ ত  ঠিেলো ঠবরণচ, বাধয রেলত। অোবয ভাষা়ে োোোে রেলো আর্চােলি েক্ষয 
িলে ঠবরণচ, ঠমাট ি, খচ্চে, হাুঁোোম, ঠেরখল়ে ঠেলবা আরম মরহোলি রিভালব জব্দ িেলত 
হ়ে। আমাে সলে র্লো। 
  
ভ়ে ঠপল়ে আর্চাে রপরছল়ে এলো ে  পা। 
  
 আমাে সলে র্লো, েলজচ উেলো ঠবরণচ, তােপে বসলো আর্চালেে োর়েলত। আর্চােও 
ঠেলো ভল়ে ভল়ে, এখি ও পোরজত, রবধ্বস্ত, মািয িো ছা়ো আে ঠিালিা েতযন্তে 
ঠিই। স যটলিেটা রিল়ে োর়েলত োখলো। 
  
সরেি ভাবটা োর়েও়োো ম লখে মধয ঠথলি রর্িলত িা পােলেও ও ঠে এিটা রিছ  
ভ়োিি িেলত োলে আর্চাে এটা ব ঝলত ঠপলে বলস েইলো র্ প িলে রপছলিে সীলট। 
োর়ে র্ারেল়ে ঠবরণচ রিল়ে এলো োরিে ঠোিালিে িালছ। 
  
ঠখাে ঠেটটা। 
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আর্চাে ঠবে িি িলে ঠেলে ঠেটটা খ েলো, িােণ ঠস েীরতমলতা িাুঁপলছ তখি। োর়েটা 
র্ারেল়ে ঠবরণচ ঠসাজা রিল়ে এলো উলোলিে মলধয। 
  
এলসা, ে জলি রসুঁর়ে রেল়ে উলে ঠসই ঘেটালত এলো। 
  
োর়ে িামালিা হ়েরি ঠেিরভলেে, রবশ্রী োেরছলো, এিটা ঠর়্োলে মিমো হল়ে 
বলসরছলো। োরিল়ে উেলো আর্চােলি ঠেলখই। 
  
িীলসে েেলোেটা হলো? আমাে সলে ঠহেো িথা ঠিি বেলো িা? 
  
ঠেিরভে পােলেে মলতা ঠর্ুঁরর্ল়ে উেলো। 
  
আমাে উরর্ত হ়েরি ঠতামাে ম খ েেচি িো,আর্চাে বেলো, তােপে পা িাুঁপলত হোৎ 
শুরু িেলতই েব্দ িলে বলস প়েলো এিটা ঠর়্োলে জািলত র্াইলছা ত রম ঠহেো ঠতামাে 
সলে ঠিি িথা বেলো িা? িােণ এিারধিবাে ত রম রবল়ে িলেলছ, েরে জািতাম আলে 
ঐ েিম রবল়ে– িোে জলিয ঠতামা়ে জামচারি প রেে খ ুঁলজ ঠব়োলে তলব আরম ঠঘুঁষতাম 
িা ঠতামাে ধালে িালছ। ওসব িথা ঠিি বলোরি? ঠছালটালোি ঠিাথািাে… 
  
ছাইল়েে মলতা সাো হল়ে ঠেলো ঠেিরভলেে ম খ, ঠস িথাও রি জালি? 
  
জালি, ওে িলছ আলছ জামচাি প রেলেে িাইে। রি িলে ঠপলো জারি িা, তলব ঠতামাে 
িাম ঠে রটলমারথ উইেসি এিথা রেি, জাে পরের়্ে রেল়ে ত রম ঠেিরভে ঠসলজলছা। এও 
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জালি ত রম রতিজি আধব র়ে রবধবালি টািা হাতাবাে জলিয রবল়ে িলেরছলে, সবাই তাো 
ঠবুঁলর্ আলছ। 
  
 ঠহ ভেবাি, পােলেে মলতা ঠেিরভে তািালত োেলো, ঘলেে র্ােপালে, পাোলতই হলব 
আমালি, েরে ও প রেলে খবে রেল়ে ঠে়ে? 
  
ঠবরণচ ওলেে িথা শুিরছলো এরেল়ে এলো এবাে, ে জলিই ঠতামো বালজ টাইলপে 
অযালমর্াে। েরে ঠতামো মলি িলে থালিা হাত ঠথলি এি ঠিারট ডোে এমরি এমরি 
িসলি োলব, তা ঠেলবা িা হলত। এিটা িত ি রিছ  িেলত হলব। ঠেখা োি িতত 
সাহস ঐ ি রত্তটাে। 
  
রেস্ রেলো েেজাে িালছ রেল়ে, ঠোোবার়ে ঠথলি সলে সলে ঠসলেরত্ত আে ঠবেমন্ট 
এলস হারজে। 
  
 টািা ও ঠেলবিা, ওলি এবাে ঠথলি িেম িেবাে ভাে আমালেে োর়েে।তােপে 
ঠেিরভেলি ঠেরখল়ে আর্চালেে রেলি রিলে বেলো, ওে েিমাখা িািটা রিল়ে ত রম 
োলব।েরে িা ঠে়ে তালতও, আে এিটা িাি পাোলবা। িা ঠে়ে েলতারেি, এিটা এিটা 
িলে আঙ ে পাোলিা হলব ওলি। 
  
আর্চাে ভল়ে রসটলি উলে বেলো, ঠোলিা এিটা িথা আমাে, েরে ঠর্াে খ িী ঠেিরভে 
হলত তাহলেও ঠহেো টািা রেলতা, রিন্তু বহুবাে রবল়ে িোে জলিয ঠক্ষলপ ঠেলছ ও। 
রবল়ে হবাে িথা রছলো ওলেে, এখি ঠতা হলে িা আে, এিটা আধোও ঠেলব িা। 
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িালপচলট ঠবরণচ থ ত  ঠিেলো, আমো ঠেখলবা ঠর্িা িলে। ওে িাি িালটা ঠবেমন্ট। 
  
এিটা র্ির্লি ঠছাো পযালন্টে রহপ পলিট ঠথলি ঠবে িেলো, ওে ঠেখালেরখ ঠসলেরত্ত 
পলিট ঠথলি এিটা ক্ষ ে ঠবে িেলো ো র্াম়োে খালপ ঢািা। 
  
হাসলত হাসলত ঠবরণচ বেলো, শুধ  এিট  মাথা়ে োেলব, তব  িি খ ব এিটা হলব িা, 
এসব বযাপালে ঠসলেরত্ত োরুণ িালজে ঠোি। পলে িাটা োে সামািয ঠথলি োলব 
রিশ্চ়েই, তাই বলে রি ঠর্িা িা িলে বলস থািলবা হাত গুরটল়ে? 
  
ঠেিরভে আুঁতলি উলে রপরছল়ে এলো ে পা, ভল়ে আর্চাে ম খ ে িালো ে  হালতে আ়োলে। 
  
ঠেিরভে ভাঙা ভাঙা েো়ে বেলো, োুঁ়োও, ঠোলিা আমাে িথা, ঐ ঠমল়ে মাি ষটাে িাছ 
ঠথলি িমলস িম রি িলে এি ঠিারট ডোে আো়ে িো ো়ে আরম তা জারি। আরম 
ওলি রর্রি, ঠর্লিা িা ঠতামো। হযাুঁ, এি ঠিারট ডোে, আে রিশ্চ়েই পালব… 
  
ম খ ত লে ঠবরণচ োুঁ়োলত বেলো ঠসলেরত্তলি। 
  
এইসব খ ি জখম পছন্দ িলে িা ঠহেো।ভ ে হল়ে রেল়েরছলো আর্চােলি পাোলিাটাই, 
উরর্ত রছলো ঠতামাে োও়ো, রেি মলতা ওলি ত রমই পােলত ঠবাঝালত, আে ঠিউ ি়ে। 
আে এখি ঠটাপ রহলসলব বযবহালে আমালি ঠিালিা োভ হলব িা। তলব োভ হলব িালি 
িেলে ঠসটা ঠপলেরছ ব ঝলত। রিন্তু ঠবরণচ ঠতামালি ঠেলত হলব, ঠেিরভে ঘামলত ঘামলত 
বেলো। 
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রেি আলছ। িথা িা হ়ে আরমই বেোম,…রিন্তু রি সম্বলন্ধ…? 
  
হাুঁ িলে আর্চাে ঠর্ল়েরছলো ঠগ্লিরভলেে রেলি, ছ রেটাে িোে ওপে ঠবেমন্ট আঙ ে 
ঠবাোরেলো আে ক্ষ েটালি ঠসলেরত্ত হালতে তাে লত ে িলত ে িলত রবলধ ঠিেলত 
র্াইরছলো েৃরি রেল়ে ঠেিরভেলি। আমাে আলেই এিথা উরর্ত রছলো মাথা়ে আসা, 
তাহলে এলতা বাুঁধলত িা সব েেলোে। খ বই সহজ বযাপাে… 
  
ঠসাজা ঠবরণচ ঠেিরভলেে সামলি োুঁর়েল়ে আঙ লেে ঠখাুঁর্া ওে ব লি ঠমলে বেলো, খ বই 
সহজ ঠতা বেলছ…রিন্তু রি ঠসটা? র্াপা রহোংরতা তাে েো়ে। 
  
ঠেিরভে প্লযািটা বেলো সোংলক্ষলপ। 
  
সিাে আটটা ঠবলজ পলিলো রমরিট। ঘ লমে ওষ লধে ঠেে িারটল়ে ঠজলে উেলো ঠহেো। 
হাত পা টািটাি িলে আেলসয ঘলেে র্ােপালে ঠবাোলো হােিা েৃরি। রর্েিালেে মলতা 
এই ঘে ঠছল়ে র্লে ঠেলত হলব, রিন্তু ঠিালিা িি হলে িা তাে জলিয। শুধ  ে াঃলখে 
সৃ্মরতলত জ়োলিা এই বার়ে। ঠহেোে মলি প়েলো ঠেিরভলেে িথা, এিটাই সান্ত্বিাে 
িথা ঠে ওে আে ঠিালিা িি হলে িা ঠেিরভলেে জলিয। ওলি ঠে ঠবমাে ম ভ লে োলব 
িল়েি সিাহ পলে এ রবষল়ে সলন্দহ ঠিই। অতীলত ঠে সব প রুষো ঠহেোে জীবলি 
এলসরছলো তালেেই এিজি হল়ে োলব ঠগ্লিরভে, সামর়েি ঠিৌতূহলেে সামেী রহলসলব 
অতীলতে োে ঘলেে সৃ্মরত মাখালিা ঠথলি োলব তাে জীবলি। 
  
িলতাটা সাবধাি হলত হ়ে মাি ষলি ঠপ্রলম প়েলে, ঠহেো এিথা রর্ন্তা িেরছলো। রিন্তু 
ভােবাসা িালি বলে?তালি এিথা জািলতই হলব ঠে ভােবাসাে আসে রূলপে সলে 
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তাে পরের়্ে আজও হ়ে রি। ঠিালিা রেি তাে অথচ মলি হ়ে ঠস ব ঝলতই পােলব িা। 
এি স্বপ্ন, িল্পিামাখা ঠেি ভােবাসা। রবশ্বাস িলে িলতা মাি ষ ভােলবলসলছ। এিরেি 
তােপে আরবষ্কাে িলে অথচহীি ভােবাসা, োলি হাোলত ঠর্ালখ, এখি ঠস সমূ্পণচ অজািা 
জেলতে মাি ষ। অথর্ এমি ঠোিও আলছ, হাজাে হাজাে, এখিও োো মলি িলে 
ভােবাসা তালেে িালছ এি ে লভচেয ে েচ ঠেখালি ো এরেল়ে ঠেও়ো ো়ে পেম রিরশ্চতা়ে। 
ভােবাসাে অথচ রছলো ঠহেোে িালছ এিটাই–ঠেৌি রমেি। ঠস ভােবাসা মলি িেলতা 
ঠেৌিতাে উলত্তজিালিই। আে তাে জীবলি এটাই রছলো অরভোপ, ওে েৃঢ় রবশ্বাস 
হল়েরছলো ও ভােলবলসলছ ঠেিরভেলি, রিন্তু েখি রহরুে বেলো ঐ রূপবাি পারেেিো 
মাি ষটা রবল়ে িলেলছ এিারধিবাে, ঠজালচ্চাে এি িম্বলেে,হোৎ তখি সব ভালোবাসা 
রিলমলষ উলব ঠেলো।রেি ঠেি আলোটা স ইর্ রটলপ রিরভল়ে ঠেও়ো। 
  
 আেিল়েি ঘণ্টা পলে ঠজরিভা এ়োেলপালটচ ঠহেো থািলব। এই বার়ে আে রজরিসপত্র 
সবরিছ  রবরি িলে এখািিাে পাট র্ রিল়ে ঠিোে জলিয রহস্ক ে ঠথলি োলব। 
পযাোডাইস রসরটলত র্লে োলব ঠহেো, আবাে জীবি ঠসই এিলঘল়ে, ঠবাডচ রমরটোং িীেস 
আলোর্িা বযবসাে, ঠসই ব ল়ো ঠোমযাি আেউইিবেচ। এবাে হ়েলতা এটাই হল়ে 
উেলবতাে জীবলিে অোংে। ঠহেো পুঁ়েতারল্লে এ পা ঠেলব আোমী জ ি মালস। 
  
 ঠহেো সাইড ঠটরবলে োখা ঘর়েে রেলি তািালো, আটটালবলজ র্রল্লে রমরিট। ঠিি 
ঠেরে রহঙ্কলেে? রেি আলছ, ঠহেোে প্রাণ ঠতা আে িরিে অভালব র্লে োলে িা। িাে 
সাোরেি ধলে আমাে রজরিষপত্র ঠবর্াো পযাি িলেলছ। খারে িলেলছ আেমােীগুলো, 
হ়েলতা রহঙ্কে ক্লান্ত হল়ে ঘ রমল়ে পল়েলছ ঠবরেক্ষণ। 
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 ঠহেো আলো এিট  ঘ রমল়ে ঠিবাে ঠর্িা িেলো ঠর্াখ বন্ধ িলে। আে ঠর্াখ ঠে িখি 
জ ল়ে ঠেলছ জালি িা, ঘ ম ভাঙাে পে ঠখ়োে হলো, সবচিাে িটা ঠবলজ েে রমরিট। 
  
রহঙ্কে এখলিা আলস রি? 
  
ঠহেো োরিল়ে রবছািা ঠথলি িামলো, র্ট িলে বাথরুলম ঢ লি স্নাি ঠসলে রিলো, এিটা 
ঠপাোি ঠিালিা েিলম জর়েল়ে ঠহেো বসবাে ঘলে এলো। এখলিা জািো ঠখাো হ়েরি, 
ঠবে এিট  ঘাবল়ে রেল়ে রিলজই খ েলো জািো, এখলিা সেে েেজাে তাো ঠখাো 
হ়েরি। োর়ে আসাে সরু পথটা েেজা খ লে ঠেখালি রমলেলছ ব়ে োস্তাে সলে ঠসটা 
ঠেখলো। 
  
মলি হলো ঠহেোে, টাটিা ে ধ আিাে জলিয হ়েলতা িাোেলিাোলত রহঙ্কে ঠেলছ। 
িখলিা অবেয রহঙ্কে ওভালব ো়ে িা, ে ধ এে আলে িখলিািিহ়েরি। োন্নাঘলে ঠেে 
ঠহেো।রতি ঠবাতে ে ধ রফ্রলজে মলধয। 
  
 তাহলে? ঠহেোলি হোৎ এিটা অজািা ভীরত োস িেলত শুরু িেলো। অস স্থ রি 
রহঙ্কে? ঐ অমাি রষি পরেেলমে পে িােলি রহঙ্কলেে হাটচ অযাটাি হ়েরি ঠতা। রিলজে 
ঠপাোি ছা়োে ঘলে রেল়ে তা়োতার়ে োে েলঙে এিটা োউজাে স যট পলে ঠহেো 
ঠবরেল়ে এলো। ঠপাোি পলে রতি রমরিলটে মলধয ও রহঙ্কলেে ঘলে ছ টলো। এিট  
অলপক্ষা িেলো েেজা়ে ঠটািা ঠমলে। আবাে এিট  পলে ঠজালে ধাক্কা রেলো, ওলি 
তিাঃেব্দ অভযথচিা জািালো, ঠহেো ঠজাে িলে হাতে ঠঘাোলো এিট  েম রিল়ে। 
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 ঘলেে মলধয ম খ বার়েল়ে ঠহেো তারিল়ে ঠেখলো, সাজালিা স ন্দে পরেপারট রবছািা, 
রিন্তু রহঙ্কে ঠিই। 
  
 এবাে ধীলে ধীলে এি অজািা আেোংিা ঠহেোলি ে িলোলত শুরু িলেলছ। ও সেে 
েেজাে রেলি ছ টলো আবাে।িাাঃ, ওে ঠোেলসে পালে েযালেলজ রহঙ্কলেে ভক্সও়োেি 
োুঁর়েল়ে, তাে মালি োলমে রেলি রহঙ্কে ো়ে রি। তাহলে ঠিাথা়ে ঠেে? 
  
 বাোলি আলছ রি তাহলে, আে হাটচ অযাটাি হল়েলছ ওখালিই?ে  পাে ঠেখলত ঠেখলত 
ঠহেো খা়ো রসুঁর়ে রেল়ে িামলো, বাোলিও ঠিই। তাো োোলিা ঠেলট, ঠহেো 
ঠোপওল়েে ঠর়্োলে বলস রিেলো। 
  
তাহলে ঠেে ঠিাথা়ে রহঙ্কে? 
  
ঠহেো িত ি িলে উপেরি িেলো ঠোপওল়েলত ঠভলস আসাে সম়ে তাে িালছ োম 
িতত রহঙ্কলেে। এ পৃরথবীলত এিমাত্র ওে বন্ধ  হলো রহঙ্কে, ভীষণ ভ়ে িেলত োেলো 
ও িা থািালত। তাহলে রি ওলি ঠছল়ে রহঙ্কে র্লে ঠেলো? িা, পালে িা তা িেলত, 
র্লে ঠেলত পালে িা। তাহলে রি হলত পালে? ও ঠিাথা়ে ঠেলো? 
  
 ঠোপওল়েে ঠিরবলিে ঠছাট্ট েেজাটা খ লে ঠসাজা বসবাে ঘলে ঠহুঁলট র্লে এলো। খবে 
ঠেলব রিিা প রেেলি এিথা রর্ন্তা িেলত িেলত ে -পা এলোলতই হোৎ ঠহেো র্মলি 
উেলো সাপ ঠেখাে মলতা। 
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ো এরেল়ে এিটা আোম ঠর়্োলে বলস আলছ এিটা ঠমাটালসাটা োট্টালোট্টা োর়েও়োো 
ঠোি, র্াপা র্াপা িাি ম খ, তীব্র েৃরি ঠর্ালখ, রসলেট ঝ েলছ ঠোুঁলটে িাুঁলি। ঠিাোংো 
হাইলিলিে িীে ঠসাল়েটাে আে ছাই েলঙে পযালন্ট ঠতলেে োে িািা জা়েো়ে, এিটা 
ইলেিরেি রড্রে ঠিালেে ওপে, প্লালে োোি। 
  
এই ভ়েোংিে েেচি ঠোিটালি ঠেখা মাত্রই এিটা োো রেেরেলে ঠরাত ঠহেোে 
রেেোুঁ়ো রেল়ে বল়ে ঠেলো। ব ঝলত পােলো এ বার়েলত ও এিা। ওলি ঠিালিা েিম 
সাহােয িেলব ঠে রহঙ্কে, ঠসই রহলঙ্কেও ঠিই। ঠজাে িলে ঠহেো রিরেল়ে আিাে ঠর্িা 
িেলো মলিে েৃঢ়তা। প্রশ্ন িেলো িরেি স্বলে ত রম রি িেলছ এখালি? 
  
 োুঁত ঠবে িলে ঠবরণচ হাসলো, রড্রেটা র্ারেল়ে ঠিালিা িথা িা বলে পালেে োমী ঠছাট্ট 
িরি ঠটরবেটা়ে এিটা ি লটা িেলো। েতচ এিটা িোে পে, রড্রেটা ঠটলি রিল়ে আে 
এিটা েতচ পালে বািালো। তােপে বন্ধ িলে রেলো স ইর্টা। 
  
েন্ত্রটা োরুি, তাই িা ঠববী? 
  
ঠিালিােিলম ভল়েে রিাঃশ্বাসটা ঠর্লপ রিল়ে প্রশ্ন িেলো ঠহেো, ত রম রি র্াও? 
  
 ঠববী ঠিমি ঠেি মলি হলো আমাে, আপিাে সলে এবাে িথা বোে সম়ে এলসলছ। 
মলি হলে ঐ হতো়ো আর্চােটা আপিালি ঠবাঝালত পালেরি রেিমলতা ঠে রিছি বযবসা 
িেলত এলসরছ আমো আপিাে সলে। জািলত পােোম ওে িাছ ঠথলি ঐ ঠপ্ররমি 
ঠছািোটাে ওপে আপিাে আে ঠিালিা ঠমাহ ঠিই। ওে িাি আরম ঠিলট ঠভলবরছোম 
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আপিালি পাোলবা, ও তখি এিটা িত ি প্লযাি রেল়েলছ। রর্রবল়ে রর্রবল়ে িথাগুলো বলে 
ঝ ুঁলি পল়ে ঠবরণচ আে এিটা ি লটা বািালো। 
  
 তাহলে ঠেখরছ রমলথয িথা বলেরি আর্চাে, রিাঃসলন্দলহ এই ি ৎরসৎ প্রাণীটা মারি়ো, 
ভাবলত োেলো ঠহেো। আে এে সলে এিা এুঁলট ওো সম্ভব ি়ে ঠহেোে পলক্ষ। 
  
ত রম রি র্াও? ঠহেোে িণ্ঠস্বলে েৃঢ়তাে অভাব আলেিাে। 
  
ঠবরণচ রড্রেটাে স্পীড এিট  িরমল়ে বেলো, এি ঠিারট ডোে র্াই ঠববী, ঠব়োোে বলে, 
এিট  ঘা়ে উুঁর্  িলে তােপে িিচে েো়ে বেলো, আমাে হালত এখি আপিাে র্ািে 
রহঙ্কে। ঠেরভে বলেলছ রহস্কলেে মূেয অপরেসীম আপিাে িালছ। তাই রি? 
  
ঠহেোে মলি হলো অজ্ঞাি হল়ে োলব, এিটা ঠর়্োলেে ওপে ঠিালিা েিলম বলস 
প়েলো ধ িলে। 
  
ও ঠিাথা়ে? 
  
 ঠেখলত পালবি আপরি, ওে িালছই োলবা আরম আপিালি রিল়ে, আলো এিটা ি লটা 
ঠবরণচ ততরে িেলো, এই েন্ত্রটা িলতা িালজে আপরি ঠেখলবি। টািা আপরি িা রেলে, 
আপিালি ঠছাট্ট এিট  িাটি ঠেখালবা, আে তাহলেই আপিালি মত পাল্টালত হলব। 
উে ি, র্ে ি। উলে োুঁ়োলো ঠবরণচ। 
  
 আপিাে সলে আরম োলবা িা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

244 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

ওে রেলি ঠবরণচ ভ়েোংিে েৃরিলত তািালো, আপিালি আরম ঠেলত বলেরছ। আে ঠববী 
শুি ি, ভাবলত পালেি রি আপরি ঠে, েরে িারুে হাুঁট ে মলধয র্ারেল়ে ঠেও়ো হ়ে এই 
রড্রেটা, তলব তাে হাে রি হলব? ো আরম বেরছ তাই িরুি, তািা হলে ঐ র্ািেটা 
আপিাে আে ঠিালিারেিও হাুঁটলত পােলব িা। 
  
মলি হলো ঠহেোে সব েি ওে েেীে ঠথলি ঠি ঠেি শুলষ রিল়েলছ। খ ি জখম ও 
আলেৌ পছন্দ িলে িা, এই ধেলিে ি ৎরসত ঠোিটা রবলেষ িলে েখি জঘিয ভাষা়ে 
ভ়ে ঠেখালে তালি, আে তাও রহঙ্কেলি রিল়ে…তখি রেি থালি িা মাথাে। মরে়ো হল়ে 
বেলো ঠহেো, টািা ঠেলবা আরম, এখরি ঠিাি িেরছ বযালঙ্ক। 
  
 ওলি ভালো িলে ঠবরণচ ঠেখলো, তােপে বেলো মাথা ঠিল়ে ঠববী ঠবে ব রেমতীে মলতা 
িথা বলেলছি। তলব ঠেখলবি ঠিালিা েিম পযাুঁর্ িষলত োলবি িা। তাহলে রেি িলে 
ঠিে ি সব। ঠব়োোে বলন্ড িাে সিালেে মলধয টািাটা হালত আসা র্াই, তা িা হলে 
তাে িাজ রড্রে শুরু িলে ঠেলব। 
  
ঠহেো িাুঁপলত িাুঁপলত রেরসভােটা ত েলো ঠটরেলিালিে িালছ রেল়ে। 
  
 মাোম, আে ঠিালিা প্রল়োজি ঠিই ঠিাি িোে, ঠসই রমরি অথর্ ভদ্র রিসৃ্পহ েো়ে 
রহঙ্কে বেলো। 
  
 ঠবাুঁ িলে ঠহেো ঘ লে োুঁ়োলো। রহঙ্কে েেজাে মাঝখালি োুঁর়েল়ে ে পালে ে জি েম্বা 
র্ও়ো ঠোি, রপস্তে হালত। হযাুঁ, রহঙ্কেই ঠতা। োর়ে িামালিা হ়েরি, রবপেচস্ত ঠপাোি, 
রিন্তু রহঙ্কে ছা়ো মাি ষটা আে ঠিউ ি়ে। 

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

245 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

  
 টি িলে ঠবরণচ উলে োুঁ়োলতই ঠমলঝলত পল়ে ঠেলো রড্রেটা। এিজি রহলেে পাে 
ঠথলি ছ লট রেল়ে ঠর্লপ ধেলো ঠবরণচলি, হযালো ঠবরণচ, পারেল়ে ঠব়োলো বহুরেি ধলে 
এবাে রিন্তু পাো আমালেে, র্লে এলসা। 
  
এি িজলে রপস্তেটা ঠেলখ রিল়ে ঠবরণচ হতাো়ে িাুঁধ ঝাুঁিালো। 
  
 রিছ ই প্রমাণ িেলত পােলবিা আমাে রবরুলে বারজ্জ। আে ত রম ঠসটা ভালো িলেই 
জালিা। 
  
 ঠবরণচ ঠর্িা িোই ঠতা আমালেে িাজ। র্লো ঠেখা োি আমো রি িেলত পারে। 
  
 জ্বেন্ত েৃরিলত ঠবরণচ রহঙ্কলেে রেলি তািালো। তােপে ঠবরেল়ে ঠেলো ঐ ে জি প রেে 
অরিসালেে সলে। সেে েেজা বন্ধ হবাে েব্দ, তােপলেই োর়ে ছা়োে। 
  
 মাোম মাি িেলবি। রেি ঠিই আমাে ঠপাোি আোি। েরে িল়েি রমরিট ে়ো িলে 
সম়ে ঠেি তাহলে আিলত পারে িরিটা িলে। 
  
ঠর্ালখ জে ঠহেোে, িালছ রেল়ে ঠিালিােিলম রহঙ্কেলি জর়েল়ে ধেলো, ওই রহঙ্কে, িী 
ভ়ে ঠে আরম ঠপল়েরছোম, রি বেলবা। েরে ওো ঠিালিা ক্ষরত িেলত ঠতামাে…। 
  
মাোম, আমা়ে িল়েি রমরিট সম়ে রেলত হলব, িথাগুলো র্ার্ালছাো েো়ে বলে রহরুে 
ঠহেোে আরেেি ঠথলি রিলজলি ছার়েল়ে রিলো, তােপে ঠহেোে রপে রপতৃলস্নলহ 
র্াপল়ে র্লে ঠেলো। 
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 ঠহেো ঠর়্োলে বলস পল়ে িাুঁেলত োেলো অলঝালে। এিট  পলে রিখ ুঁত ঠপাোি পলে 
রহঙ্কে েখি িরিে েরেটা রিল়ে ঢ িলো তখি ধাতস্ত হল়ে রিল়েলছ ঠহেো িান্না থারমল়ে। 
  
আরম, বরে রি এিট  ব্রারন্ড িরিে সলে রমরেল়ে রিলে ভাে হ়ে, রিলে পালবি মলিে 
ঠজাে। 
  
ঠোুঁট িাুঁপরছলো ঠহেোে, এিট  হাসলো ঠজাে িলে। রহঙ্কে সব রেলিই িজে আলছ 
ঠতামাে। রিন্তু রিছ ই আরম ম লখ ঠেলবা িা, েরে আমাে সলে ত রম িা খাও, ঠবালসা। 
  
 আপরত্তে ভেীলত ভ্রূ ঠিাুঁর্িালতই ঠেলে উেলো, ঠহেো ো বেরছ তাই িলো। 
  
মাোম রেি আলছ। তাহলে আে এিটা িাপ আরি। 
  
িাপরডে রিল়ে এিট  পলে রিলে এলো রহঙ্কে। ে ই িালপিরি ঠঢলে এিট  িলে 
ব্রারন্ডরমরেল়ে ঠহেোে উলল্টা রেলিে ঠর়্োলে বসলো। 
  
মাোম ক্ষমা িেলবি আমালি, আপিালি এই েিম পরেরস্থরতে ম লখ ঠেলে রেলত বাধয 
হল়েরছোম। ঠজাে িলেরছলো প রেেই, িাুঁে এেিমিা পাতলে ধো ঠেলতািা ওই 
ে়েতািটালি। 
  
 ঠহেো িরিলত র্ ম ি রেলত রেলত োরন্ত রিলে ঠপল়েলছ অলিিটা ঠেলহ মলি, রবলেষ 
িলে রহঙ্কে েখি সামলি বলস। 
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সব িথা আমালি বলো রহঙ্কে? শুিলত র্াই। 
  
 মাোম রিশ্চ়েই। আপরি ঠতা জািলতি ঠে আমাে ভাগ্না জামাই জাুঁ ঠিৌিিলি আরম রমাঃ 
ঠেিরভলেে ঠখাুঁজ ঠিবাে জলিয ঠিাি িলেরছোম। ো বরে রি তা হলো ঠিৌিিলি সব 
িথা আরম বলেরছোম, রিডিযাপ িো হল়েলছ রমাঃ ঠেিরভেলি, রবে োখ ডোে রমাঃ 
আর্চাে ম রিপণ র্াইলছি। সব িথা জারিল়ে ঠিৌিি স ইস প রেেলি সতিচ িলে রেলো। 
এই বার়েলত ইন্সলপক্টে বারজ্জ রেিোত পাহাো বরসল়ে রেলেি েত ে রেি ধলে। উরি 
খ ুঁজলত র্াইরছলেি ঠিাথা়ে রমাঃ ঠেিরভে আে রমাঃ আর্চাে ে রিল়ে আলছি। রমাঃ আর্চাে 
ঠসরেি র্লে োবাে সলে সলে ছদ্মলবলে এিজি প রেে অি সেণ িলে ওুঁলি 
পযাোডাইলসে এিটা ভা়ো বার়েলত রেল়ে ঠপৌঁছ়ে, এই ঠবরণচ ঠসখালি রেল়ে হারজে হলো। 
এখািিাে প রেে বাই ওলি ঠর্লি। তলব এতই ধূতচ ঠবরণচ ঠে ওলি ধোে ঠিালিা সাক্ষয 
প্রমাণ োলখ িা। রমাঃ আর্চাে আে ঠবরণচলি প রেে অি সেণ িলে সন্ধাি পা়ে ে োলিাে 
এিটা ঠছাট ঠোিালিে,িজে োখা শুরু িলে তাে ওপে। তধেচ অসীম স ইজােেযালন্ডে 
প রেলেে তাো অলপক্ষা িলে। আে ঠবাঝা ো়ে, ঠবরণচ ঠেষ পেচন্ত ব ঝলত পালে আপরি 
আে আেহী িি রমাঃ ঠেিরভলেে বযাপালে। আমালি ধলে রিল়ে আসাে প্লযািও আুঁলট। 
প রেে ভাবলতও পালেরি এই র্ােটাে িথা, রিন্তু আমালেে বার়েে ওপে ঠেলহত  ি়ো 
পাহাো রছলো তাই ঠিালিা বযাপাে রছলো িা ভল়েে ঠতমি। 
  
সেে েেজা আজ সিালে ঠখাোমাত্র ো ঠোজই িলে থারি, আমালি ঠজাে িলে ে লটা 
গুো মলতা ঠোি ধলে এিটা োর়েলত ত লে রিল়ে ঠেলো ঐ ঠোিালি, এিটা ঠোোবার়ে 
রছলো োে রপছি রেলি। ওখালি রমাঃ আর্চাে আে এই ে়েতাি ঠবরণচলি ঠেখলত ঠপোম, 
তখিও তধেচ ধলে েইলো প রেে। তােপে এলো আপিালি ভ়ে ঠেখালত ঠবরণচ। ওখাি 
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ঠথলি ও ঠবলোলিা মাত্র রমাঃ ঠেিরভে, রমাঃ আর্চাে আে ঐ গুো ে লটালি ইন্সলপক্টে 
বারজ্জে রিলেচলে প রেে ঠেিাে িেলো। তােপে আরম আে ইন্সলপক্টে বারজ্জ ঠসাজা র্লে 
এোম এখালি রেি ঠসই সমল়ে, েখি টািা ঠেবাে জিয ঠবরণচ আপিালি ভ়ে 
ঠেখালে।..বারিটা ঠতা জলিি আপরি। এইট ি ই ে াঃখ ঠে আপিাে মূেযবাি সম়ে ওই 
বজ্জাতটা এি রবশ্রী অরভজ্ঞতাে মলধয আপিালি ঠটলি রিল়ে রেল়েরছে। আে িি িলে 
রেল়েলছ এই স ন্দে ঠটরবেটালি। 
  
 আরম এি প়েসা ঠি়োে িরে িা ঠটরবেটাে জলিয। ঠতামালি রিলে ঠপল়েরছ, আরম 
খ রে। 
  
 ঠেষ র্ ম ি িরিলত রেল়ে রহঙ্কে বেলো, মাোম আরম িৃতজ্ঞ।খ ব সাবধালি প লো 
বযাপােটালি সামোলত হলব। ইন্সলপক্টে বারজ্জ বলেলছি জামচািীলত ঠিেৎ পাোলিা হলব 
রমাঃ ঠেিরভেলি এিারধি রবল়ে িোে অপোলধ রবর্ালেে জিয। ঠর্াোই রজরিস োখাে 
অপোলধে অরভলোলে ঠবরণচ আে তাে সেীে লটালি ঠজলে ঠপাো হলব। বহু ঠর্াোই মাে 
পাও়ো ঠেলছ ঠবরণচে বার়ে সার্চ িলে। রিডিযারপোং-এে র্াজচ আিা ইন্সলপক্টে বারজ্জে মলত 
রেি হলবিা, আপরি ওলত জর়েল়ে প়েলবি। 
  
রি হলব আর্চালেে? প্রশ্ন িেলো ঠহেো। 
  
অবেয রমাঃ আর্চােলি রিল়ে ঠেখা রেল়েলছ সমসযা। ঠবে সমঝোে ঠোি ইন্সলপক্টে 
বারজ্জ। ঠেমি ঠিস িেলত রমাঃ েেিও োরজ হিরি ঠতমরি রমাঃ আর্চালেে রবরুলে 
আমাে মলত ঠতমি ঠিালিা মামো িো রেি হলব িা। উরি িািা ঝালমো বা়োলত 
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পালেি মামো িেলে। িমোঃ েোে স্বে রহস্কলেে এলতা িীলর্ ঠিলম ঠেলো ঠে ঠবাঝা 
োরেে ঠস এটা পছন্দ িেলছ িা, রেি িো হল়েলছ ঠে, স ইজােেযান্ড ঠথলি রমাঃ 
আর্চােলি তার়েল়ে ঠেও়ো হলব। আে রিেলত পােলব িা ঠিাি রেিও। ঠসটাই ভাে হলব 
এই পরেরস্থরতলত মলি িরে। 
  
 ওে রেলি তািালো ঠহেো। রর্ন্তা িেলো মলি মলি, রিশ্চ়েই রহঙ্কে জালি আর্চালেে 
সলে এিিালে অধবধ সম্পিচ রছলো ঠহেোে। ঠহেোে স্বামীই হ়েলতা রহঙ্কেলি ঠস 
িথা বলেরছলো। তলব রহঙ্কে ব রে োলখ বলট। 
  
 আর্চালেে রবরুলে মামো িেলে ও িাস িেলতই এ সব ঠিলেঙ্কােীে িথা ঠবরেল়ে 
োলব িােলজ; পৃরথবীে অিযতম ধিী মরহো এিো েরক্ষতা রছলো আর্চালেে। 
  
 ভােই িলেলছ, ঠহেো বেলো। অিযরেলি তােপে ম খ ঘ রেল়ে বেলো, তাহলে সব ঠেষ 
হলো। 
  
মাোম হযাুঁ। অিয িাজ এবাে। আপরি রিউই়েিচ র্লে োলেি রতিলটে ঠপ্লি ধলে, রহঙ্কে 
উলে োুঁ়োলো।লসলে রিলত হলব ঠেষ পযারিোংল়েে িােজগুলো, রহঙ্কে িরিে ঠেটা 
গুলছালত গুলছালত বেলো, মাোম এিটা িথা বেলবা, ঠিালিা রিছ ে োম ভরবষযলত রেলত 
ঠেলে এিট  রর্ন্তা িেলবি ভাে ভালব। এি ঠিারট ডোে ি়ে রিশ্চ়েই আমাে োম। 
রহলেে ঠস্নহ ভো ম লখ আিলন্দ ঠর্াখ ে লটা রঝিঝাি িলে উেলো, তলব িৃতজ্ঞ েইোম 
আপিাে িালছ। 
  
এিো ঠেলখ ঠহেোলি রহঙ্কে র্লে ঠেলো োন্নাঘলেে রেলি। 
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. 
  
বযাপােটা রেি ব ঝলত পােরছলোিা আর্চাে। ইন্সলপক্টেবৃরজ্জ হোৎোরুণ ভদ্র বযবহাে 
িেলত ঠিি শুরু িেলো? ঠিিই বা এত িথা বেলছ? ঠর্হাো়ে প লো প রেে, অথর্ 
বন্ধ ে মলতা বযবহাে। 
  
বারজ্জ আর্চােলি হাসলত হাসলত বেলো, র্লোলতামা়ে ঠপৌঁলছ রেল়ে আরস ঠজরিভা এ়োে 
ঠপালটচ, েন্ডি োবাে ঠপ্ললি ত লে রেল়ে তলব ছ রট আমাে। 
  
ইন্সলপক্টে বারজ্জ এ়োেলপালটচ োবাে পলথ তাে স্ত্রী, ঠছলে ঠমল়েে িথা বেলত োেলো, 
ঠোলম রিভালব ঠব়োলত রেল়েরছলো িোও িলে তাে বণচিা িেলো। এই রুক্ষ্ম মাি ষটাে 
ঠভতলে ঠে এমি এিটা হৃে়ে থািলত পালে ভাবলত পালেরি আর্চাে। 
  
ঠেিাে িা িলে আর্ােলি শুধ  রিবচারসত িো হলে স ইজােেযান্ড ঠথলি এট ি  ব ঝলত 
ঠপলে খ রে হল়েলছোরুি। তাে মলি সাহস আবাে রিলে আসলছ। ইন্সলপক্টে িািা 
উপলেে রেলে ঠব়োলত োবাে বযাপালে। 
  
এ়োেলপালটচে েরবলত রেল়ে ে জলি বসলো, েোংর্টা আর্চালেে স যটলিেটা ি রে রিল়ে র্লে 
ঠেলো, তাে হালত েন্ডলিে রটরিট। সবরিছ  রি়েমাি ো়েী হল়ে োবাে পে িােমলসে 
েেীে ঠভতলে ে জি ঠোি এলো। বারজ্জে সলে তাো হযান্ডলেি িলে িথা বেলত 
বেলত ঠেলখ রিলো আর্চােলি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

251 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

 ঠে োউলে বলস ঠপ্লি ছা়োে আলে অলপক্ষািেলত হ়ে ঠসখালি বারজ্জ রিল়ে ঠেলো 
আর্চােলি। 
  
 ঠেেী হলব এিট । এিট  ঠেেীলত েন্ডলিে ঠপ্লি ছা়েলব। 
  
 সব রিছ লতই আজিাে ঠেেী হ়ে ইোংেযালন্ডে বযাপালে,উত্তে রেলো আর্চাে ম খটা 
ঠবুঁরিল়ে। 
  
এিটা েম্বা ঠবলঞ্চ ে জলি বসলো, রসলমলন্টে এ়োে রিল্ডটা ওখাি ঠথলি ঠেখা োলে, 
অলিিগুলো ঠপ্লি েূলে োুঁর়েল়ে। ইন্সলপক্টে বারজ্জ ঠস রেলি তারিল়ে বেলো, রমাঃ আর্চাে, 
আপিালি ঠেষ বালেে মত সেিােী ভালব জারিল়ে রেরে, িখলিা ঠর্িা িেলবি িা 
স ইজােেযালন্ড ঠিোে। ব লঝলছি আো িরে? 
  
হযাুঁ। 
  
 ভালো িথা। খ ব ভালো। রমাঃ আর্চাে আপিাে ভােয ভাে। েরে আপিাে রবরুলে মাোম 
েেি অরভলোে িেলতি তলব ঠজলেে ঘারি িল়েি বছে আপিালি টািলত হলতা। 
  
মাথা ঠিল়ে আর্চাে বেলো, হযাুঁ, অবেযই িোে িােণ আলছ। 
  
রিজস্ব িােণ অতযন্ত ব়েলোিলেে সবসমল়েই থালি। আপরি ঠতা তাহলে েন্ডলি 
োলেি। েরে রিছ  মলি িা িলেি এিটা প্রশ্ন িেলবা, আপরি ওখালি রি িেলবি? 
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ইন্সলপক্টে বারজ্জ খ ব সেেভালব প্রশ্নটা িেলো, তাই রেি িেলো আর্চােও উত্তে ঠেলব 
সেে ভালব। রর্ন্তা িেলত িেলত বেলো, ওখালি রি িেলবা, রি িেলবা হা়ে, েরে তা 
জািতাম?তাে জািালোিা আলছ েন্ডলিে রিছ  ঠোিজলিে সলে, তলব ঠবরেে ভালেেই 
অবস্থা আর্চালেে মলতা। তাোও ভালেযে সলে ঠজাে েল়ে োলে। ঠসই োরেদ্র, ঠসই টািা 
উপাজচলিে উন্মত্ততা। ঠিউ তালি, হ়েলতা সাহােয িেলত পালে, তলব অি মাি সবটাই। 
রিন্তু ইন্সলপক্টেলি ঠতা এিথা বো ো়ে বা। তাই বেলো, জালিা িা ত রম ইন্সলপক্টে, 
িািা স লোে েন্ডলি, িাজ িমচ সবচত্র ছর়েল়ে আলছ। বাজালে িািা েিলমে ঠোি ছা়ো 
ো়ে। আেলবে টািা ছ়োছর়ে োলে রবরিল়োলেে জলিয, ঠমাটা টািা পাও়ো ো়ে সম্পরত্ত 
রবরিে জলিয, আে আমাে অরভজ্ঞতাে োম আলছ এই সব িালজ। 
  
ঠেি এিট  রর্ন্তা িলে বারজ্জ বেলো, অথর্ ধােণা রছলো আমাে, এখি ঠবে মন্দা োলে 
ইোংেযালন্ড। 
  
িথাটালি উর়েল়ে রেল়ে আর্চাে বেলো, ওসব প্রর্াে িােলজে। রবশ্বাস িা িেছভালো। 
শুিলে ত রম আশ্চেচ হলব ইোংেযালন্ড ঠোপি সম্পলেে পরেমাণ। 
  
তাই িা রি? 
  
রেি তাই। ইোংেযালন্ডে ঝোট সম্বলন্ধ আরম জারি, িািা িরল্পত িারহিী এখি বাজালে 
র্েলছ। বলো ঠেরখ ঠিাি ঠেলে ঝোট ঠিই? তলব ঠজলি োলখা ত রম আমাে ঠিাি 
অস রবলধ হলব িা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আই হ োল্ড হ োর এসেে । হেমে হ ডলি হেে  

253 

www.bengaliebook.com                                  েূলেপত্র 
 

 

ে জলি এিট  হট্টলোে হলতই রিলে তািালো, দ্রুত পাল়ে ে জি ঠপ্রস িলটাোিাে রপছ  
হটলত হটলত এিরট মরহোে িলটা ত েরছে। মরহোরট োরুণ সাজলোজ িো ওলেে 
সামলি রেল়ে ঢ লি ঠেলো রভ. আই. রপ. োউলেে মলধয। 
  
রমলসস েেি। মরহোরট োরুণ ঠেখলত, বারজ্জ বেলো। 
  
র্ পলস ঠেলো আর্চাে, তাহলে ঠেিরভেলি ঠবমাে ম ভ লে ঠেলছ ঠহেো। 
  
তাে ঠর্হাো োরুণ ঝিঝি িেলছ, এলতা ব়ে ঝ়ে ঠে বল়ে ঠেলছ, রর্হ্নমাত্র ঠিই ঠিাি 
তাে। ি রত্ত ঠিাথািাে। 
  
সিে হলে রিডিযাপ িোে প্লযািটা, আজ এই ঠমজাজ ঠেরখল়ে ওই েিম ঢ িলত 
পােলতা িা রভ. আই. রপ. োউলে। তাে র্ােপালে ঘ েঘ ে িেলতা ঠব়োোগুলো। অথর্ 
এমি ভােয ঠে তাে বেলে পালে বলস, এখাি ঠথলি প রেে ওলি তার়েল়ে রেলত 
এলসলছ। ও ঠে েন্ডলি ঠপৌঁলছ রি িেলব তা জালি িা। খ ুঁজলত হলব রেিাে, োলত 
িামালিা ো়ে ে  প়েসা। 
  
 োরুি স ন্দেী, এিিালে শুলিরছ আপরি ওুঁে সলে িাজ িেলতি?আর্চালেে িালি এসব 
িথা ঢ িরছলো িা। ও এিজিলি এিমলি ঠেখরছে। োরুণ সাজলোজ িো, েম্বা 
র্ও়ো,বছে পঞ্চালেে এি প রুষ প্রার্ লেচে র্ািরর্িয সবচালে। ঠেলখ বারজ্জ বেলো, ওই 
ঠতামচরসল়ে ঠহিেী েয রভরে়োসচ, রবোট ধিী আে রেল্পপরত ফ্রালন্সে। গুজব এবাে উরিই 
োষ্ট্রেূত হলবি আলমরেিাে। 
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 ছরব ত েরছে িলটাোিােো। েয রভরে়োসচ ঠপাজ রেলেি হারস হারস ম লখ। 
  
আর্চাে েীঘচশ্বাস ঠিেলো। ওে ঠর্হাোও, েে োখ ডোে ঠপলে, ঐ েিম হলত পােলতা। 
  
ঠঘারষত হলো রিউই়েলিচে ঠপ্লি ছা়োে িথা। বারজ্জ রসুঁর়েে রেলি তারিল়ে বেলো, ঐ ঠে 
োলেি ওুঁো। 
  
আর্চাে ঠেখলো ঠপ্ললিে রেলি এরেল়ে োলে ঠহেো, েয রভরে়োসচ ওে রপছলি। আেও 
িল়েিজি। তােপলে ঠহেো হােিা র্ালে ঠহুঁলট োলে, ঠহেোে হাত ঠথলি মাঝপলথ 
রি এিটা সাো মলতা পল়ে ঠেলো, হলত পালে রুমাে। আর্চাে ব ঝলত পােলো িা 
এলতােূে ঠথলি, ওটা ি র়েল়ে রিল়ে েয রভরে়োসচ ব়ে ব়ে পা ঠিলে ঠহেোে িালছ 
এরেল়ে ঠেলো, েক্ষয িেলত োেলো আর্চাে, হাত ঠপলত রি ভালব ঠহেো ওটা রিলো, েয 
রভরে়োসচলি অভযথচিা জািালো এি ম খ উজ্জ্বে হারস রেল়ে। ে  এিটা িথাে পে 
রভরে়োসচ ঠহেোে ঠছাট্ট বযােটা হালত রিল়ে ঠহেোে রপছ  রপছ  অেৃেয হল়ে ঠেলো ঠপ্ললিে 
মলধয। 
  
হাসলো বারজ্জ, বাাঃ এরেল়ে ঠেে ঠবে দ্রুত। 
  
সব সমল়েই মরহোরট সব িাজ িলে থালিি দ্রুত ভালব, আর্চাে ঠেি ম লখ রবষ রেল়ে 
িথাগুলো বেলো, রেি ঠসই সম়ে ঠঘারষত হলো েন্ডলি োবাে ঠপ্ললিে িথা। রমাঃ আর্চাে 
রবো়ে, হযান্ডলেি িলে ইন্সলপক্টে বারজ্জ বেলো, শুভ ঠহাি োত্রা। 
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আর্চালেে জীবলি রিছ  এিটা শুভ ঠহাি এটাই ঠস িামিা িেরছলো আি ে মলি, তাই 
সবচান্তিেলণ বারজ্জে শুলভোলি েহণ িলে ধীে পাল়ে আর্চাে ঠপ্ললিে রেলি এরেল়ে 
ঠেলো। 
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