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 ১-২. 
অন্যান্য দিনন্র তুলন্ায় বেশ খাদন্কটা আনেই োদ়ি দিরল বকন্ ব্রান্ডন্। োদ়ি দিনরই 
হাাঁকডাক শুরু করল তার স্ত্রীর উনেনশয। িরজা খুনল লদেনত পা দিল হাই, হাদন্! আদি 
ঘনর দিনর এনেদি। তুদি বকাথায়? 
  
রান্নাঘর বথনক একদট বিনয়দল কণ্ঠস্বর বশান্া বেল তুদি আজ তা়িাতাদ়ি বকন্? 
  
বকন্ েলার আওয়াজ অনু্েরণ কনর রান্নাঘনরর দিনক এদেনয় বেল। বেখানন্ তার স্ত্রী 
রানতর খাোর ততরী করনত েযস্ত। 
  
বকন্ ব্রান্ডন্, তার স্ত্রী বকদট ব্রান্ডন্, চার েির হল তানির দেনয় হনয়নি। িাম্পতয জীেনন্র 
িীঘঘ েিয় কখনন্া তানির কানিন্ীরে হনয় ওনেদন্। দিি দিোর, বোন্ালী চুল, একটা 
েুন্দর কিন্ীয় ভাে যা ওর কাাঁনে িাখািাদখ কনর এলাদয়ত পশি ন্রি চুনলর েনে। েে 
দিদলনয় একদট ো়িদত বেৌন্দনযঘর অদেকাদরণী বকদট। 
  
পযারাডাইে ইন্দেওনরন্স কনপঘানরশনন্র বহড বেলেিযান্ হল বকন্। তার িাদেক আয় 
বিাটািুদট, তেুও বে অদিনের পনরও ো়িদত পদরশ্রি কনর। তানির োাংোদরক অেস্থা 
বেশ স্বচ্ছল। ভাল পা়িানত েুন্দর োাংনলা, িুদট োদ়ি এেে তারা বেশ ভানলাভানে 
উপনভাে করনি, আোর ভদেষ্যনতর জনন্যও েঞ্চয় করনি। 
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অেশয তানির এই স্বচ্ছল অেস্থা েম্ভেপর হনয়নি বকদটর ো়িদত আনয়র িরুন্। বকদট, 
ডঃ বহন্জ, দযদন্ শহনরর েে বথনক ে়ি োয়নন্ানকালদজস্ট, তার কানি দরনেপশদন্নস্টর 
কাজ কনর। তার আয় েপ্তানহ পঞ্চাশ ডলার। বকদট েকাল বপৌনন্ িশটায় অদিনে 
বেনরায় এোং েন্ধ্যা িটায় দিনর আনে। এেিয় বে তার দিয় োাংনলাদটর পদরচযঘা কনর 
এোং িদতদিন্ বকনন্র জন্য ন্তুন্ খাোর োন্ানত দন্নজনক েযস্ত রানখ। বকেলিাত্র 
অদিনের কানজ ন্য়, ঘনরর কানজও বে দন্পুণা। দেনশষ্ত রান্নার কানজ বে েেঘনোে 
কনর। 
  
বেদিন্ও বকদট একদট ন্তুন্ খাোর ততরী করদিল। বকন্ রান্নাঘনর হাদজর হওয়ানত বকদট 
তানক চনল বযনত েলল কারণ বে এখন্ কানজ েযস্ত। দকন্তু বকন্ তার বকান্ কথা শুন্নত 
চাইল ন্া। িাাঁত োর কনর হােল বকন্, তারপর বে বকদটর কানি িুনটা িস্তাে রাখল–
একদট, বে এখন্ই বিখনত চায়, তানির দেিান্া দেক আনি দকন্া, অপরদট, বকদটনক 
দন্নয় বেোইনর যানে এোং তানির তন্শনভান জ বকান্ বরনস্তারাাঁয় োরনে। 
  
বকদট তার স্বািীর বচানখর দিনক তাদকনয় দন্নজর অদভজ্ঞতা বথনক িথনিই েুনে 
দন্নয়দিল। বয, বকন্ এখন্ দক েলনত ো করনত চায়। তাই বকনন্র কথায় গুরুত্ব দিল ন্া 
বে। একরকি োক্কা দিনয় বকনন্র কাি বথনক েনর বেল। 
  
বকদট দকিুটা দিন্দতর েুনর েলল বকন্, তুদি আিার জন্য একটু অনপক্ষা কর, আিানির 
শয়ন্কক্ষ েুন্দর ভানেই বোিান্ রনয়নি, আদি এখন্ বতািার জন্য পানয়ে ততরী করদি। 
আিার হানত োন্ানন্া এরকি েুস্বািু খাোর তুদি বকান্ বরনস্তারাাঁনত পানে ন্া। 
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বকন্ আগ্রহ েহকানর এদেনয় এনে েন্ধ্যানন্র ঢাকন্াটা খুনল বিনল েলল হযাাঁ পানয়ে েনট 
আর এটা বথনক চিৎকার েন্ধ্ বেনরানচ্ছ। বকদট োয় দিনয় েলল–এটা চীন্া পানয়ে, 
চিৎকার হনয়নি বতা েনট দকন্তু বতািার এরকি আচরনণর উনেশয দক? 
  
বকন্ এরকি দকিুই িতযাশা করদিল, তখদন্ বে েলল–আিার কানি একটা খের 
আনি,। তুদি আিার েনে এনো। আিরা এখন্ দিঙ্ক করে। 
  
বকদট কাতরস্বনর েলল-বকন্, আিানক পাাঁচ দিদন্ট েিয় িাও। 
  
বকন্ এোর বরদিজানরটর বথনক দজন্-এর একটা বোতল োর কনর লাউনে এনে েেল, 
িুনটা গ্লানে দজন্ ঢালনলা। একটা দেোনরট েদরনয় বচয়ানর শরীরটা এদলনয় দিল। 
  
িায় দিদন্ট িশ পনর বকদট লাউনে এল, বকনন্র পানশ একটা বচয়ানর যুৎেই কনর েনে 
বকনন্র এত উনেজন্ার কারণটা জান্নত চাইল। বকন্ ততক্ষনণ তার দিঙ্কেটা বশষ্ কনর 
বিনলদিল। তানক অল্প-দেস্তর িাতাল বিখাদচ্ছল। কিাদচৎ বে িা-দটদন্ দজন্ বখনয় থানক। 
বকন্ তার স্ত্রীর দিনক তাদকনয় েলনত শুরু করল–এটা বেশ ভাল খের, আদি িনিাশন্ 
বপনয়দি। আজ দেকানল স্টান্ঘউড তার অদিনে বডনক পাোনলন্, আদি বতা ভয় বপনয় 
বেদিলাি, এইোর েুদে আদি দেতাদ়িত হনত চনলদি। বকান্ েযাপানর দতদন্ বক্ষনপ ন্া 
বেনল কাউনক বডনক পাোন্ ন্া তাাঁর বচম্বানর, িুরু িুরু েুনক তার বচম্বানর হাদজর হলাি। 
জান্লাি, স্টান্ঘউড তার একদট ন্তুন্ পদরকল্পন্ার কথা বশান্ানত চান্। পদরকল্পন্াটা 
এরকি,–দেনকা-এ দতদন্ একদট শাখা অদিে খুলনিন্। উনেশয, অদেভােকনির কানি 
দেনয় েীিা েম্পনকঘ তানির বোোন্, আর োচ্চা বিনল বিনয়নির জনন্য জীেন্ রক্ষা 
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পদলদশ দিক্সড করা। খুেই অল্প দিদিয়ানি। আর স্টান্ঘউড চান্ দেনকানঘার ঐ শাখা 
অদিনের ইন্চাজঘ হই আদি। 
  
বকদট দেস্মনয়র বচানখ তার দিনক তাদকনয় েলল–দেনকা? ঐ জায়োটা বতা কানলা চাি়িার 
বলানকনির আস্তান্া। বকন্ তার কথাটা োংনশােন্ কনর েলল-ওখান্কার েকনলই কানলা 
চাি়িা ন্য়, বেতােরাও োে কনর। ওখানন্ িায় পনন্নরা হাজার পদলদশ করোর েম্ভােন্া 
রনয়নি। এোং এ দেষ্নয় দতদন্ দন্দিত বয, ওখানন্ িুনো িুনো বোন্া িলনে। তাই ওই 
স্থান্দট তার িনয়াজন্। বকদট দকিুক্ষণ চুপ কনর থাকার পর জান্নত চাইল-বতািার এই 
কানজর জনন্য অদতদরক্ত কত পানে? তনে আিার িনন্ হয় ন্া বয, এখানন্ েন্ী 
িনক্কলনির েনে কাজ করোর পর ওখানন্ তুদি দন্নজনক িাদন্নয় দন্নত পারনে। 
  
বকন্ কথাটা দন্নয় একটু দচন্তা করল, তারপর েলল–এটা আিার পিন্দ ন্া হনলও 
স্টান্ঘউনডর কথা বিলনত পারে ন্া। এটা আিার চযানলে েলনত পার। একটু বথনি 
আোর েলনত লােল, ইন্চাজঘ হোর িরুন্ আিার পাদরশ্রদিক কতটা ো়িনে, তা আশা 
করনত পারদি ন্া, আিার িােযনি বয েে দেজনন্ে হয়, তার ওপর শতকরা পনন্র ভাে 
টাকা আদি বপনয় থাদক। তনে স্টান্ঘউড িানু্ষ্নক অযথা খাটানন্া। দতদন্ যদি তার 
েযেোর িকৃত উন্নদত চান্ তাহনল দন্িয়ই দতদন্ আিার কদিশনন্র অঙ্কটা োদ়িনয় 
বিনেন্। আর বেটা দন্ভঘর করনি আিার পদরশ্রনির উপর। 
  
বকনন্র কথা শুনন্ একটা চাপা িীঘঘোে বিলল বকদট। জান্নত চাইল–বকন্, ন্তুন্ 
অদিে শুরু করি কনে বথনক। 
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বকন্ তা়িাতাদ়ি কনর উের দিল–আোিী কাল বথনক শুরু করে। দকন্তু বকদট–একটা 
কথা আদি ভাদেদন্, যা আিার ভাো উদচত দিল, আর তুদিও তা তদলনয় ভােদন্ বয 
কথাটা আিার িনন্ প়িনি োরোর। বকদট তানক একোর ভাল কনর বিখল। তারপর 
েলল–বেই খেরটা দক শুদন্? বকন্ েলনত লােল–স্টান্ঘউনডর বিনয়নক আিার েনে কাজ 
করনত হনে। বেন্াদক িারুণ স্মাটঘ। আিার িনতাইেীিার েযাপানর ওর ভাল জ্ঞান্ আনি। 
আদি োইনর বেনল অদিে বিখানশান্ার ভার ওর ওপরই থাকনে। তনে তাই েনল এই 
ন্য় বয, েে েিয় আিানক আিার পানয়র ওপর ভর দিনয় কাজ করনত হনে। দকন্তু তুদি 
বজনন্ বরখ। 
  
তার কথার িােখানন্ বকদট িশ্ন করল বিনয়দটর দক পিন্দ জান্? 
  
বকন্–বকান্ োরণা বন্ই, কাল ওনক বিখার পর েলে। 
  
এরপর তারা তন্শ বভাজ োরার উনেনশয খাোর বটদেনলর দিনক বেল। বখনত বখনত 
বকদট েলল-আিার আশঙ্কা, বিনয়দট যদি েুন্দরী ও আকষ্ঘণীয়া হয় বকন্ বকদটর িুনখর 
দিনক তাকাল, বিখল এক অজান্া আশঙ্কা তার িুখিণ্ডনল দেসৃ্তত। 
  
 বকন্ বকদটর উনেনশয েলল-বতািার এনত ঘাে়িাোর বকান্ িনয়াজন্ বন্ই বতা? আিার 
িনন্ খটকা লােনি অন্য এক কারনণ–িনন্ কর, বিনয়দট যদি তার োোর পর তানির 
িানিঘর কাযঘভার গ্রহণ কনর তাহনল েনর দন্নত হয় বয, এটা বিানটই তার বখয়ানলর 
পযঘানয় পন়ি ন্া। আদি যদি একানজ অেিল হই তাহনল আদি হয়ত অেুদেোয় প়িনত 
পাদর। বিনয়দটর োোর বডনে একটা হট লাইন্ আনি। বিনয়দটর দেষ্ ন্জনর প়িনল 
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চাকরীটা আদি হারানত োেয আর স্টান্ঘউডও আিানক খতি কনর দিনত পানর। এটাই 
আিার িুঃদিন্তার কারণ। 
  
বকদট তার হাতটা বকনন্র হানতর ওপর বরনখ িৃিু চাপ দিনয় েলল–বকন্ তুদি বেশ ভাল 
কনরই জান্, এ কানজ তুদি অেশযই েিল হনে। 
  
বখনত বখনত বকন্ বকদটর রান্নার েুস্বানির িশাংো কনর েলল-এরকি েুস্বািু চীন্া 
পানয়ে আদি কখনন্া খাইদন্। 
  
আহানরর বশনষ্ বকদট বকনন্র কানি জান্নত চাইল বকন্ বশাোর দেিান্া বিখনে েলদিল, 
তার কারণটা দক? 
  
দকন্তু বকন্ তার িনশ্নর উের ন্া দিনয় বকদটনক দজজ্ঞাো করল–খাোর বকিন্ লােল? 
  
চুনলায় যাক খাোর! বকদট দেরদক্ত িকাশ কনর েলল। 
  
পৃদথেীর েে বথনক দেলােেহুল শহর হল এই পযারাডাইে শহরদট, েম্মাদন্ত েন্ী 
েযদক্তনির োেস্থল ও বখলার িাে দহোনে পদরদচত। দিয়ািী েীচ বথনক িায় কুদ়ি িাইল 
িূনর এই ন্েরদট। 
  
অপরদিনক দেনকাম্ব শহরদট পদিি দিয়ািীর িত েুন্দর শহর ন্য়। ঘন্ ঘন্ অযাপাটঘনিন্ট, 
োাংনলা, েস্তায় খাোর। িি খাওয়ার োরগুনলানত বিনলনির দভ়ি বলনে থানক িায় 
েেঘিাই আর তারা োদহযক জ্ঞান্শূন্য হনয় দন্নজনির িনেয োংঘনষ্ঘ িে হয়। এখান্কার 
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বেশীরভাে অদেোেীরাই দন্নগ্রা (কৃষ্ণাে), তারা পযারাডাইে শহরদটর পদরচযঘা কনর 
থানক। 
  
বকনন্র ন্তুন্ অদিেদট েীদভউ বরানডর ওপর। শহনরর বকন্দ্রস্থনল, শদপাং বেন্টানরর দেক 
িােখানন্। 
  
বকন্ দন্দিঘষ্ট েিনয় তার অদিনের োিনন্ বপৌঁিাল। োদ়ি পাদকঘাং-এর জায়ো ন্া থাকায় 
একটা িাাঁকা জায়োয় োদ়িদট বরনখ দকিুটা িূনর িাাঁদ়িনয় অদিেটা দন্রীক্ষণ করনত 
লােল। জায়োটা বযন্ িনির আড্ডাখান্া েনলই িনন্ হল। পিন্দ ন্া হনলও বে বভনে 
দন্ল এখান্কার েম্ভােয িনক্কলরা েকনলই বখনট খাওয়া িানু্ষ্। দেদট বহড অদিনের িত 
দেলােেহুল অদিনে িনেশ করার োংনকাচ দন্নয় তানির এখানন্ আেনত হনে ন্া। বে 
বেশ েুেনত পারল, আনশপানশর একিল িানু্ষ্ তানক বিখনি। 
  
একেিয় বে অদিনের িরজা খুনল বভতনর িনেশ করল। োিনন্ই একটা দেরাট লম্বা 
কাউন্টার।কাউন্টানরর বপিনন্ একটা ে়ি ঘর, িাইনলর কযাদেনন্ট, বডে,টাইপরাইটার, 
বটদলনিান্, েেগুদলই পুনরানন্া েনল িনন্ হদচ্ছল। 
  
বকন্ অনু্িান্ করল, ঘরটা দন্িই স্টান্ঘউনডর বিনয়র হনে। কাউন্টানরর ডালা তুনল বেই 
ে়ি ঘরটা বপদরনয় একটা িরজার োিনন্ এনে িাাঁ়িাল, তুষ্ার দন্য়ন্ত্রনণর কাাঁনচর পযানন্ল 
লাোনন্া িরজার ওপর কানলা িাপার অক্ষনর দিল–বকন্ ব্রযান্ডন্, িযানন্জার। 
  
কাাঁনচর পযানন্লটা ভাল কনর বিখল, বেই িুহূনতঘ িনন্ প়িল তার পুনরানন্া অদিনের 
কথা। িরজার হাতল ঘুদরনয় বঘাট ঘরটার িনেয িনেশ করল বকন্। বে তার ন্তুন্ রাজয 
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জরীপ করনত লােল েীরভানে। শীততাপ দন্য়দন্ত্রত বহড বকায়াটঘানরর বথনক িীঘঘ েযেোন্ 
েম্পন্ন এই অদিে ঘরদট েরি ও স্টাদি, বযন্ িি েন্ধ্ হনয় যানে, জান্ালা খুলনতই 
জন্তার কলনরাল ও ট্রাদিনকর শব্দ ঘনরর িনেয িদতধ্বদন্ত হনত লােল। এই ঘরদট 
বিাটািুদট োজানন্া-বোিান্। েুইাংে বচয়ার, কানপঘট বিা়িানন্া বিনে, বডে োংলগ্ন আনরা 
িুনটা বচয়ার, রাস্তার োনর একটা বিাট জান্ালা, বডনের ওপর বটদলনিান্, টাইপরাইটার, 
অযানে, পযাড ইতযাদি ইতযাদি। 
  
বে বকদটনক েনলদিল, পনিান্নদতর এটা একটা েুনযাে,কথাটা িনন্ প়িনত তার হাদে 
বপল। বোে হয় স্টান্ঘউড অেশযই তানক একটা েুনযাে কনর দিনয়নিন্ পনিান্নদতর জন্য। 
ন্ান্ান্ কথা দচন্তা করনি দেক এিন্ েিনয় োইনর অদিে ঘনর কানরার পানয়র শব্দ তার 
কানন্ বভনে এল, বকন্ তার অদিে ঘনরর োিনন্ দেনয় িাাঁ়িানলা েনে েনে বিখল তার 
ঘনরর িনেশ পনথ েুন্দর, েুোি, িীঘঘ বচহারার একদট বিনয় িাাঁদ়িনয়। 
  
 িথনি বে বভনেদিলইদন্েম্ভেত একজন্িনক্কল, দকন্তু পরিুহূনতঘ ভালকনর দন্রীক্ষণ করার 
পর তার বিনহ চদকনত একটা দশহরণ বখনল বেল েনে েনে েুেনত পারল, ইদন্ই 
স্টান্ঘউনডর বিনয়। 
  
বিনয়দটর পরনন্ দিল রঙ চটা আাঁনটা জীন্নের দট শাটঘ। তার কাাঁে িুাঁই িুাঁই চুলগুনলা 
বিনখ িনন্ হয় এই িাত্র স্নান্ কনর এনলা বে। তার চুলগুনলার িনেয একটা তীব্র 
আকষ্ঘণীয় শদক্ত দিল, পুরুষ্দচে চঞ্চল কনর বতালার িতই। তার ে়ি ে়ি বচানখ েেুজ 
েিুনের েভীরতা, তার িুনখর ে়িন্ িনন্ বরখাপাত করোর িতই উাঁচু দচেুক, বিাট ন্াক, 
পুরু বোাঁট। 
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বকনন্র িৃদষ্ট বিনয়দটর োরা শরীরিয় আেদতঘত হনত লােল। বিনয়দটর স্তন্ িুদট অেঘ 
আন্ারনের িত আাঁনটা, দট োনটঘর ওপর তার িাপ অদত েুস্পষ্ট। তার লম্বা পা িুনটা 
েুন্দর েুনডৌল, োেন্ায় ো়িা জাোনন্া যুেতী ন্ারীর িতন্। 
  
িথনি জ়িতা কাদটনয় বিনয়দটই কথা েলল–তুদি বতা বকন্ ব্রান্ডন্, তাই ন্া? 
  
বকন্ পালটা িশ্ন করল তানক তুদি দন্িই স্টান্ঘউনডর কন্যা! তারপরই বে দন্নজর 
পদরচয় দিল। 
  
বিনয়দট িাথা বন্ন়ি হােল। হােনত দেনয় তার েে িাাঁত গুনলা বেদরনয় এল, বিনখ িনন্ 
হল, বে বযন্ টুথনপনস্টর দেজ্ঞাপনন্র িনডল। বিনয়দট চাদরদিক একোর তাদকনয় বিখল 
তারপর বিনয়দট বডনে রাখা টাইপ রাইটানরর দিনক এদেনয় বেল তারপরই দেরদক্ত 
িকাশ করল। এটা বযন্ একটা আস্তাকুাঁ়ি। তারপরই বে তার বডনের ওপর েনে পন়ি 
বটদলনিান্ দরদেভার তুনল ডায়াল করল দপতা স্টান্ঘউনডর উনেনশয। 
  
বকন্ িযালিযাল কনর তার কাজ কারোর বিখনত লােল। ওোনরর িনশ্নর জোনে 
স্টান্ঘউড কন্যা েলল দিে স্টান্ঘউড কথা েলদি। বিান্টা দিঃ স্টান্ঘউডনক িাও। একটু 
দেরদত। আোর বে েরে হল–োো! আদি এইিাত্র এখানন্ বপৌঁনিদি, এই জায়োটা 
একটা বন্াাংরা আস্তাকুাঁ়ি, িায় শ্মশান্ েলনল ভুল হনে ন্া। এরকি জায়োয় কাজ করা 
পােলািী িা়িা দকিু ন্য়। এখানন্ রনয়নি একটা ভাঙা টাইপরাইটার।এ দিনয় কাজ 
চালানন্া েম্ভেন্য়। আদি চাই আই. দে. এি ইনলকট্রদন্ক টাইপ রাইটার। আর এই 
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অদিে ঘরটা বযন্ একটা আগুনন্র চুল্লী। এিন্ িিেন্ধ্ করা আনলা োতােহীন্:ঘনর আদি 
কাজ করনত পারে ন্া। িুনটা বপানটেল কদন্ডশন্ার কালই আিার চাই। 
  
দরদেভানরর ওপার বথনক দিঃ স্টান্ঘউনডর েলা বভনে এল। বিনয়দট তার োোর কথা 
িন্নযাে েহকানর শুন্নি আোর বে েরে হল–বিনখা, োো তুদি আিানক দিনথয 
বোোোর বচষ্টা (নকার ন্া।) তুদি অনন্কটা কৃপনণর িত কথা েলি। আদি বতািার েে 
যুদক্ত িান্নত ন্ারাজ। হয় ওগুনলা আিার চাই, ন্তুো আদি এখানন্ কাজ করনত পারে 
ন্া। 
  
কথা বশষ্ কনর দরদেভারটা বেন্াদিনয় বরনখ বকনন্র দিনক তাদকনয় িৃিু বহনে েলল–
আিরা ওগুনলা পাদচ্ছ 
  
দেস্ফাদরত বচানখ বকন্ এতক্ষণ বিনখ যাদচ্ছল। স্টাটঘউনডর িুনখর ওপর বয বকউ কথা 
েলনত পানর, তা তার জান্া দিল ন্া। 
  
বকন্ েলল–দিে স্টান্ঘউড, দিঃ স্টাডঘড বতািানক খুে েুন্জনর বিনখন্, তাই ন্া? 
  
বিনয়দট একটু বহনে েলল–আদি বিাট বথনকই ওন্ার ওপর খেরিাদর কনর আেদি। 
আিার কানি উদন্ দেক দশশুর িতই েহজ, েরল। 
  
 কথা েলনত েলনত তারা, োরা অদিেূটা ঘুনর বিখনত লােল। একেিয় বিনয়দট 
বকন্নক েলল–তুদি আিানক কানরন্ েনলই বডনকা। দকন্তু একটা কথা, তুদি এই 
বপাষ্ানক দেনকানম্বানত ভাল েযেো করনত পারনে আশা কর? এোর বকন্ কানরনন্র 
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বথনক িৃদষ্ট েদরনয় দন্নজর ওপর রাখল–হাল্কা ওজনন্র চারনকাল রাং এর েুযট পনরদিল 
বে। েলায় রক্ষণশীল টাই, োিা শাটঘ, ক়িা পাদলনের জুতা। দন্নজনক বে োথরুনির 
আয়ন্ানত ভাল কনর বিনখদিল, িনন্ হদচ্ছল ন্তুন্ ইন্দেওনরন্স বকাম্পান্ীর 
একদজদকউদটভ রূনপ বে এনকোনরই উপযুক্ত। 
  
 বে দেস্মনয়র বঘানর কানরনন্র দিনক তাকানত কানরন্ েুদেনয় েলল–তুদি যদি এই 
বপাষ্ানক বকান্ দন্োনরর িরজায় ন্ক কনরা, বতািার বপাষ্াক বিনখ বে হয়ত িরজাই 
খুলনে ন্া। এই পদরনেনশ আিার িত োোরণ বপাকই কািয, আদি একদট িস্তােই 
দিদচ্ছ–তুদি োদ়ি দেনয় বপাষ্াক েিনল এে, তুদি আিার েে, িস্তােটা িান্া ন্া িান্া 
বতািার েযাপার। 
  
বকন্ েুেল–কানরন্, দেক কথাই েনলনি। এদট পযারাডাইে দেদটর দেলােেহুল জীেনন্র 
বপাষ্াক, তার দন্েঘাচন্ ভুল হনয়নি। 
  
বকন্ তার োদ়ির উনেনশয রওন্া হল। ঘণ্টাখানন্নকর িনেয দিনর আেনে েনল বেল। 
  
োদ়ি বিরার েিয় োরাটা পথ ন্ান্া কথা ভােনত লােল কানরন্ েম্পনকঘ। বিনয়দটর 
েযেহার, তার চাউদন্, তার শরীর েে দকিুই ব্রান্ডনন্র বচানখ ভােনত লােল। একেিয় 
বে দন্নজর িনন্ দন্চু েলায় দচৎকার কনর েনল উেল–বিনখ ন্াও ব্রান্ডন্! বচাখ খুনল বিনখ 
ন্াও! পৃদথেীর েে বথনক ভাল ও েুন্দরী রিণীনক তুদি দেনয় কনরি। আজ চার েির 
হল বতািানির দেনয় হনয়নি। দকন্তু কখনন্া তুদি অন্য বকান্ ন্ারীর দিনক বচাখ তুনল 
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তাকাও দন্। দকন্তু কানরনন্র ভাে-ভদে যা, শরীনর দশহরণ জাোোর িতন্। এখন্ তুদি 
তার দিনক বচাখ বিরানত পার। এই েিয়টা বতািার বিখার েিয়, অেনহলা কনরা ন্া। 
  
োদ়ি দিনর বিখল, বকদট তার কানজ বেদরনয় বেনি। বে তখন্ শয়ন্কনক্ষ ঢুনক আলিাদর 
বথনক তার একটা রঙচটা জীন্নের বোনয়ট শাটঘ ও বলাকারে োর কনর তার বপাষ্াক 
েিল করল। তারপর আয়ন্ার োিনন্ িাাঁদ়িনয় দন্নজনক দন্রীক্ষণ কনর ভােল–এোনরর 
বপাষ্াকটা দেনকানম্বার উপযুক্ত হনয়নি। তারপর বে িাথার চুলগুনলার িনেয আঙুল 
চাদলনয় এনলানিনলা কনর দিল। 
  
এরপর বে োদ়িনত উেল, বিনয়দটর কথা তার আরও একোর িনন্ পন়ি বেল–বিনয়দট 
অতযন্ত স্মাটঘ, তার কানি দন্নজর েযদক্তত্ব িুদটনয় তুলনত হনে আর বিনয়দট তার দন্জ িৃঢ় 
েযদক্তনত্বর পদরচয় দিনয়নি। এখন্ কাজ করনত হনে তানির। 
  
বে অদিনে ন্া দেনয় টু িান্ দেনটর ওপর তার োদ়িটা পাকঘ কনর রাখল। বন্াাংরা রাস্তা 
িীঘঘ বেশ, রাস্তার িুোনর ভাঙা বকদেন্। এগুনলা দন্নগ্রানির োেস্থল। বে িরজায় িরজায় 
ন্ক কনর িনতযকদট পদরোনরর েনে আলাপ কনর দন্নজর উনেশয েযক্ত করল। 
অনন্নকই বকন্নক রানতর দিনক আোর জন্য অনু্নরাে করল। এর িনেয তারা তানির 
স্বািীর েনে আনলাচন্া কনর রাখনে তানির িনেয দতন্জন্ িদহলা চুদক্তপনত্র েই কনর 
তার হানত িশ ডলানরর দেল তুনল দিল। িনতযনকই উৎোহী বকনন্র ইন্দেওনরন্স 
বকাম্পান্ীর েনে েযেোদয়ক েূনত্র আেদ্ধ হোর জন্য। 
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িেযাহ্ননভানজর িনেযই বে দতন্খান্া চুদক্ত পাকা কনর বিলল। এোং িশদট েম্ভােন্ািয় 
িস্তােন্া োংগ্রহ কনর বিলল। এরপর অদিনের উনেনশয রওন্া হল। বে দন্নগ্রানির েনে 
কথা েনল েুেনত বপনরদিল–পৃদথেীর বয বকান্ িূলযোন্ েস্তুর বথনক তানির বিনল 
বিনয়রাই তানির কানি বেশী িূলযোন্। স্টান্ঘউনডর পদরকল্পন্াটা চিৎকার েনট। 
  
অদিনে দিনর এনে বিখল কানরনন্র আই. দে. এি একদজদকউদটভ টাইপরাইটার এনে 
বেনি এোং ঐ ন্তুন্ যন্ত্রদটনত দচদে টাইপ করদিল। ঘরগুনলাও শীততাপ দন্য়দন্ত্রত হনয় 
বেনি। 
  
কানরন্ বকন্নক বিনখ িৃিু বহনে েলল–আদি িুনটা পদলদে দেক্রী কনরদি। তা তুদি 
কতগুনলা োংগ্রহ করনত পারনল জান্নত পাদর দক? 
  
বকন্ চটপট তার োংগ্রনহর খের শুদন্নয় দিনয় েলল–তুদি বতা িারুণ কানজর বিনয়, 
োোনক েনল েে েযেস্থাই কনর দন্নয়ি বিখদি। 
  
কানরন্ উের দিল–আিার োোও কি কানজর বলাক ন্য়, তুদি বে কথা ভাল কনরই 
জান্। আদি বতা তারই বিনয়। তানক দিনয় কাজ কদরনয় বন্ওয়াটাই হনচ্ছ বকরািদত। 
আর বেটাই বতািার কানি অতযািযঘ িনন্ হনচ্ছ। 
  
বকন্ তার কন্ট্রাক্ট িিঘ দতন্দট কানরনন্র হানত তুনল দিনত দেনয় খুে কাি বথনক দন্রীক্ষণ 
করল তানক। োরা শরীনর একটা কানিানেজন্া ভাে। বকদটনক দেনয় করার পর বকান্ 
ন্ারীই তানক এিন্ ভানে উনেদজত করনত পানর দন্। বে ভীষ্ণ দেরক্তনোে করনি। 
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বকন্ কথা বঘারাল বতািার োো িারুন্ স্মাটঘ। তার িনন্ একটা দেরাট পদরকল্পন্া 
রনয়নি। কানরন্ দস্মত বহনে িাথা বন্ন়ি োয় দিল তার কথায়। তারপর কন্ট্রাক্ট িিঘগুনলা 
একোর বিনখ দন্নয় বডনের উপর বরনখ দিল কানরন্, বকনন্র দিনক দিনর েলনলা-
আিার খুে দখনি বপনয়নি োইনর যানে দক তুদি? 
  
বকন্ তার েনে োইনর বযনত রাদজ হল ন্া কারণ এই িুহূনতঘই হয়ত বকউ দেজনন্ে 
দন্নয় আেনত পানর। তাই বে েলল কানরন্ বযন্ একাই লাঞ্চ বেনর আনে এোং তার 
জন্য হট ডে ো অন্য দকিু দন্নয় আনে। 
  
কানরন্ তার কাউন্টানরর ডালা তুনল ে়ি ঘনরর িরজা বপদরনয় েির িরজার োিনন্ 
এদেনয় বেল। বকন্ তার দিনক দস্থর িৃদষ্টনত তাদকনয় রইল। বিনয়দটর পািা অেম্ভে িুনল 
উনেদিল, োরা শরীনরর িনেয কিন্ীয় উনেজন্া িুনট উনেনি। জীন্ে পরার িরুন্ 
পািার িদতদট খাাঁজ খুেই স্পষ্ট হনয় উনেদিল বকনন্র বচানখ। অদিে বথনক বেদরনয় 
বযনতই ঘরটা বযন্ শূন্যতায় ভনর বেল। বকন্ বডনের উপর েনে বটদলনিানন্র ডায়াল 
তুনল একটা বিান্ ন্ম্বর ডায়াল করল। উনেশয। বকদটর েনে দকিুটা েল্প করা। 
  
বকদটনক বিানন্ বকন্ দজজ্ঞাো করল–তুদি এখন্ েযস্ত বন্ই বতা? একটু েহজভানে কথা 
েলনত পারনে বতা? 
  
বকদট কানজর েযস্ততার িরুন্ তা়িাতাদ়ি কথা োরোর জন্য বকন্নক েলল।–বতািার 
ন্তুন্ অদিে বকিন্ লােল? বকন্ উের দিল-জায়োটা বিাটািুদট ভালই লােনি। িশটা 
কন্ট্রানক্টর। েম্ভােন্া রনয়নি। দকন্তু িুশদকল এই বয, এখান্কার বিনয়রা িনিঘ েই 
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করোর আনে স্বািীর অনু্িদত বন্ওয়ার জন্য অনপক্ষা কনর। তাই দিরনত রাত িশটা 
হনত পানর। 
  
বকদট তার কানি কানরন্ েম্পনকঘ দকিু েক্তেয জান্ার পর রানত তা়িাতাদ়ি দিরোর জন্য 
অনু্নরাে জাদন্নয় বিান্টা বরনখ দিল। 
  
বকদট দেিায় বন্োর পর িুহূনতঘর িনেয বকন্ তার ও বকদটর কনথাপকথন্টা িনন্ িনন্ 
একোর আাঁওন়ি দন্নত চাইল। বকন্ দন্নজর বঘানর একটা বোঁিাে কথা েনল বিনলনি–
জান্ হাদন্, বিনয়দটরিনেয একটাচিক জাোনন্া বরািাঞ্চকর হাল্কা ভাে রনয়নি। েদতযই 
বে ভীষ্ণ আকষ্ঘণীয়া, দেক তার োোর িতন্। আদি বজার েলায় েলনত পাদর আিার 
িত বে ন্য়। বকদট দেিষ্ঘ েলায় জোে দিল–ও বকন্, আদি জান্তাি ন্া বয, বতািার 
একটা দেনশষ্ টাইপ আনি। 
  
বকন্ বকদটর কথা েলার ভেী বিনখ েুেনত পারল, বে কতটা ভুল কনরনি ঐ কথাদট 
েনল। তানির দেনয় হনয়নি চার েির। এর িনেযই বে েুেনত বপনরনি বকদট কতটা 
চালাক ও েুদদ্ধিতী বিনয়। বে েনন্দহ োদতকগ্রস্ত ও েনট। 
  
তাই বে তা়িাতাদ়ি েলল-হযাাঁ হাদন্! তুদি বতা বকেল আিারই িত। বতািার বকান্ দেকল্প 
হনত পানর ন্া। 
  
পরিুহনতঘই–দেক আনি। আজ রানত বকান্ এক েিনয়ই আদি বতািার কানি যাদচ্ছ। 
েনলই বে বিানন্র লাইন্টা বকনট দিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

17 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

বকন্ ভােনত লােল, িনিাশন্ ন্া দন্নলই বোে হয় ভাল হত, স্টান্ঘউডনক েনল 
বহডনকায়াটঘানর বেলিযান্ দহোনে থাকা উদচত দিল। বহডনকায়াটঘানর তার বয বেনক্রটারী 
দিল, বে িেযেয়ো, বিাটানোটা ও স্মাটঘ, কানরনন্র িত তার বেক্স অযাদপল দিল ন্া, 
দেনশষ্তঃ বকদট তানক পিন্দ করত। দকন্তু বেই ো দক কনর জান্নে, কানরনন্র িত এক 
কািুক বিনয়র পাল্লায় তানক প়িনত হনে। 
  
এই অদিে ঘনর িাত্র িুজন্। বে আর কানরন্…। এক দশহরণ বখনল যায় তার বিনহ। 
ঘিঘাক্ত হাত দিনয় চুনলর ওপর দেদল কাটনত থানক। 
  
একেিয় বে িেনপক্টাে এর খেরা ততরী করোর কানজ িন্ দিল–খুেই েহজ, েরল 
টািঘে, যা পযারাডাইে অযােুনরন্স কনপঘানরশনন্র যুেক যুেতীনির জনন্য ভাল দকিু করোর 
আশা রানখ। বটদলনিানন্ বহড অদিনের বেলস্ ডাইনরক্টরনির েনে এদেষ্নয় বে 
আনলাচন্া বেনর বিলল। 
  
ইদতিনেয কানরন্ চনল আোয়, তার জন্য কানরনন্র আন্া িুনটা হট ডে েলােঃকরণ 
কনর বেঅদিে বথনক বেদরনয় বেল। কানরন্নক েনল বেল োরাটা দেকাল বে োইনরই 
কাটানে। িথনি বে এল স্থান্ীয় এক েুনলর দিদন্সপযানলর েনে বিখা করনত। 
দিদন্সপানলর েয়ে িাোদর, জানত দন্নগ্রা, দতদন্ িথি িস্তােদট গ্রহণ কনরন্। 
  
এরপর বে দিদন্সপযানলর কানি আনরা একদট িস্তাে রানখ–আপন্ার েুনলর হলঘরটা যদি 
এক েন্ধ্যায় আিানক েযেহার করনত বিন্। বেখানন্ আদি বিনল বিনয়নির অদেভােকনির 
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েনে কথা েলে। আপদন্ যদি আিানক এ েযাপানর োহাযয কনরন্, তাহনল খুেই েুদেো 
হয়। 
  
দিদন্সপাল একটুও ইতস্ততঃ ন্া কনর িায় েনে েনে জোে বিন্–দেক আনি। দিঃ ব্রান্ডন্ 
আদি আপন্ানক েহনযাদেতা করে। তনে, আিার িনন্ হয় ন্া, বকান্, েন্ধ্যানতই 
অদেভােনকরা আপন্ার ক্লানয়ন্ট হোর জন্য হা়িভাঙা পদরশ্রি বশনষ্ আনলাচন্ার জন্য 
এখানন্ আেনে। তাই েলদি, আপদন্ বকান্ এক রদেোরনক বেনি দন্ন্, িেযাহ্ননভানজর 
পর এখানন্ চনল আেুন্, দেকাল চারনট এনক্ষনত্র উপযুক্ত েিয়। 
  
ব্রান্ডন্ িনন্ িনন্ ভােনত লােল এটা অনন্কটা চাাঁনি অদভযানন্র িত। রদেোনরর িুদটটা 
ন্ষ্ট করনত িন্ চাইল ন্া, তেুও এ েুনযােন্ষ্ট হনত বিওয়া যায় ন্া, দিদন্সপযাল েে দিক 
েুনেশুনন্ই এরকি িস্তাে দিনয়নিন্। তাই তার কথাটা বিলনত পারল ন্া। রদেোর 
দেকানল আেনে জাদন্নয় বে অদিনের উনেনশয রওন্া হল। 
  
যাোর আনে দিদন্সপযাল তানক চারজন্ দন্নগ্রা দকনশানরর ন্াি দেকান্া দিনয়দিল, কনয়ক 
ডলার বপনল এরা োদ়ি োদ়ি ঘুনর িেনপক্টাে দেদল করনত পানর। বকন্ িথনিই 
িুোকরনির কানি যায়, তারা আোিী েুেোর দেকানলর িনেয দতন্হাজার িেনপক্টাে 
িাদপনয় বিোর িদতশ্রুদত বিয়। 
  
এরপর বকন্ বোজা অদিনে চনল আনে। কানরনন্র বডনের োিনন্ েনে োরা দেকানলর 
কাযঘােলীও ঘটন্াগুনলা বশান্ায়।রদেোর বেদিদটাং-একানরনন্রেে বপনত চায়–একথাও 
জান্ায়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

19 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

কানরন্ েন্তুষ্ট হয়। বে েনল-রদেোর আিার অন্য কাজ দিল, তনে ওটা আদি োদতল 
কনর বিে, আিার িনন্ হয়, এটা খুেেুন্দর পদরকল্পন্া,োো খুে খুশী 
হনেন্।কানরন্হােল-হােনত দেনয় তার েুকটা দকিুটা বেনল উেল। 
  
বকন্ তার পুরুষ্ট স্তন্নজা়িা েম্পনকঘ েনচতন্।নতািার জন্য আনরা দকিু করনত পাদর। 
তনে আজ রানত আিার কানজর েযস্ততা রনয়নি। 
  
বকন্ িৃিু বহনে েলল–অোংখয েন্যোি, এটা একটা দেরাট েযাপার। আদি একা োিলানত 
পারে ন্া, বতািার িত েুদদ্ধিতী, স্মাটঘ বিনয়র িনয়াজন্ রনয়নি। 
  
কানরন্ দেক করল–এেিনয় বক দেশ্রাি দন্ক, আর স্থান্ীয় বলানকনির েনে বেই 
বযাোনযাে করুক। 
  
কানরন্ েলল–আদি বেনরাদচ্ছ, আিানির শুরুটা বেশ ভালই িনন্ হনচ্ছ। কাল আোর 
বিখা হনে। 
  
বেনরাোর েিয় িরজার কানি দেনয় বে বকনন্র দিনক দিনর তাকাল। বচানখ িুনখ েভীর 
অনু্রানের বিাাঁয়া। তার হাাঁটার ভদেিার েনে দন্তনম্বর কাাঁপা কাাঁপা িন্দিয় ভদেিাও বেশ 
ন্য়ন্াদভরাি। 
  
বকন্ যখন্ োদ়ি দিরল, তখন্ রাত বপৌনন্ এোনরাটা। বে তখন্ িারুন্ তৃষ্ণাতঘ ও 
কু্ষোতঘও েনট। বে ভীষ্ণ খুশী, বকন্ন্া িশটা েম্ভােয পদলদের িনেয আটটা দেক্রী 
কনরনি। িথি দিনন্ তার কদিশন্ োেি ১৯৫ ডলার বরাজোর কনরনি,ব্রাঞ্চ িযানন্জার 
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দহোনে। েযানরনজ োদ়ি রাখার েিয়, তার িনন্ হল-স্টান্ঘউড বলাকটা বেশ স্মাটঘ ও 
কানজর। 
  
বকদট তখন্ েেোর ঘনর েনে বটদলদভশন্ বিখদিল। বকন্নক বিনখ বে দটদভ েন্ধ্ কনর 
দিল। বকদটর পরনন্ দিল োোরণ একদট বপাষ্াক, যা পনর বে োোন্ পদরচযঘার কাজ 
কনর। বকদট দেস্ময় েহকানর বকন্নক দজজ্ঞাো করল 
  
বকন্, বতািার এরকি বপাষ্াক বকন্ আজ? বকন্ হােনত হােনত েলল–আিার জীেনন্র 
এক ন্তুন্ পেঘ, েে কথাই েলদি। তার আনে েীয়ার িাও। তৃষ্ণাটা বিটাই। 
  
বকদট বটদেনলর দিনক এদেনয় বেল–েে ততরী আনি, তুদি বটদেনল েে। বকনন্র বচয়ানরর 
উনটাদিনক বকদট েেল খাোর বখনত। খাোর েলনতেীি আর দিক্সড েযালাড ও েীয়ার। 
বখনত বখনত বকদট তার ন্তুন্ অদিনের কথা দজজ্ঞাো করল। বকন্ েেদকিুই েলল, 
বকেল েলল ন্া কানরনন্র কথা এোং আোিী রদেোর বে বয দিদটাং-এ েযস্ত থাকনে বে 
কথা। কারণ রদেোর ঐ দিন্দট বকেল তানির িুজনন্র অথঘাৎ বকদটনক দন্নয়ই তার ঐ 
দিন্দট বকনট যায়। 
  
বকদটনক খুশীকরোর জন্য বকন্ েলল-িথি দিন্ই আদি একনশা পাঁচান্ব্বই ডলার 
কদিশন্ আয় কনরদি। 
  
–জান্তাি দিয়তি, এ োিলয বতািার আেনেই। কথাটা েলার পর একটু বথনি বকদট 
েলল–বতািার এরূপ বপাষ্াক পরোর কারণটা েলনল ন্া বতা? 
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বকন্ েলনত শুরু করল–অদিনে দেনয় বিদখ বেটা বযন্ একটা আস্তাকুাঁ়ি। ওরকি একটা 
পদরনেনশ উপলদি করলাি, আিার আনের বপাষ্াক দন্েঘাচনন্ যনথষ্ট ভুল কনরদি। 
খাদন্কটা েযালাড দন্নজর পানত তুনল দন্নয় েলল-তার পনরই কানরন্ এল 
পুরানন্ানপাষ্ানক। তাই আদিও োদ়িনত এনে বপাষ্াক েিল কনর যাই। 
  
বকদট োগ্রনহ দজজ্ঞাো করল–কানরন্? স্টান্ঘউড কন্যা? 
  
বকন্ িাথা বন্ন়ি োয় জান্ানল বকদট তার েম্পনকঘ দকিু জান্নত চাইল। বকন্ োংনক্ষনপ 
কানরনন্র পদরচয় দিনত চাইলস্টান্ঘউড কন্যা তার োোর িতই টাি ও স্মাটঘ। বে 
আেুদন্কা, রুদচেম্পন্না, দভন়ি চলন্েই বিনয়নির িনতাই েুন্দরী পরনন্ োোরণ বপাষ্াক–
আাঁনটা দজন্ে, দট শাটঘ, এনলািনলা চুল। 
  
কথা েলনত েলনত বে তার স্ত্রীর িুনখর দিনক তাকাল। পদেত্র, েুন্দর। চুলগুনলা িেৃণ ও 
চকচনক। এত রানতও িোেন্ িা়িা দন্খুাঁত ও েুন্দর বিখাদচ্ছল। তার োোরণ ন্ীল 
বপাক, বয বকান্ বপাষ্ানকর বথনকও বিখনত েুন্দর। বে িেে, েিলাোর জন্য েলল 
অোদিত বেই কথাদটনকদট, আদি বতািানক েলনত ভুনল দেনয়দিলাি, আেনি রদেোর 
দেকাল চারটায় েুনল দিদটাং রনয়নি। 
  
— দেস্মনয়র বচানখ বকদট বকনন্র দিনক তাকাল–বকন্, তুদি জান্ ন্া ঐ দিনন্ই বিরীর 
দেোহোদষ্ঘকীর অনু্ষ্ঠান্। 
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বকন্ িুঃনখর েনে জান্াল–দিয়তিা। িেনপক্টাে িাপা হনয় বেনি তাই–এই িুহূনতঘ আদি 
দিদটাংটা কযান্নেল করনত পাদর ন্া। রদেোর িা়িা এই িনয়াজন্ীয় কাজটা হনে ন্া, আর 
এটা বেশ গুরুত্বপূণঘ দিদটাং। 
  
বকদট দেরদক্ত িকাশ কনর েলল–তাহনল তুদি িা়িা পাচ্ছ কখন্? বকন্ একটু দচন্তা কনর 
েলল–েেটাই দন্ভঘর করনি অদভভােকনির োংখযার ওপর। 
  
বকদটর িুখ উজ্জ্বল হনয় উেল। েলল–তাহনল, োজী বপা়িানন্ার েিয় বতািানক আশা 
করা যায়। িােরানতর আনে পাদটঘ বশষ্ হনে ন্া। তার আনে তুদি বেনলই হল। ন্া বেনল 
বিরী ও জযাক খুেই িুঃখ পানে। 
  
একটা চাপা িীঘঘোে বিলল বকন্, েলল-দিদটাং বশষ্ হওয়া িাত্রই আদি রওন্া বিে। 
  
বিরী হল বকদটর ে়িনোন্ ও জযাক বিরীর স্বািী। বিরী খুেই িাদম্ভক বোনির, বে দন্নজর 
ভাল িা়িা অন্য দকিু ভােনত পানর ন্া, এেরনন্র বিনয় বকনন্র খুেই অপিন্দ। তার 
স্বািী কনপঘানরশনন্র উদকল, বকনন্র িনত, বেই বলাকদটর েনে দিদলত হওয়া িানন্ই 
জীেনন্র েেনচনয় দে়িম্বন্া। এদট তানির িশি দেোহোদষ্ঘকী। োর-দে-দকউ-এ িেযাহ্ন 
বভান জ। তারপর োজী বপা়িানন্ার উৎেে। 
  
কথাটা বয বকনন্র িনন্ দিলন্া, তান্য়। বেঅদিনের কাজটানক বেশী গুরুত্ব দিনত 
বচনয়দিল। 
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বকদট কথা েলনত েলনত খাওয়ার দডেগুনলা বোয়ার জন্য এদেনয় বেল–বতািার আেনত 
বকন্ বিরী হনচ্ছ, বে কারণটা আদি বিরীও জযাকনক েুদেনয় েলে, বতািার এই 
পনিান্নদতর খের শুন্নল তারা বেশ খুশী হনে। তা, তুদি দক এখন্ বেশী রাত অেদে 
কাজ করনে। 
  
বকন্ তানক োহাযয করোর জন্য এদেনয় বেল–িনন্ হয়ন্া। বতািানক বতা েনলদি কন্ট্রাক্ট 
িনিঘ েই করোর জন্য অদভভােকনির বপনত হনল এই রাত পযঘন্ত অনপক্ষা করনত হনে। 
তনে রদেোর দিদটাং হোর পর বকান্ একদট েিাোন্ আশা করা যায়। তখন্ দিরনত 
আর রাত হনে ন্া। 
  
তুদি যদি বরাজ এত রাত পযঘন্ত কাজ কনরা, তাহনল বতািার েনে আিার খুে কি বিখা 
হনে। 
  
বকন্ তার দপনের ওপর আলনতা হানতর বিাাঁয়া বরনখ আির করনলা তানক। ওঃ হাদন্ 
কানি এনো। বতািার িদত আিার আির আর ভালোোর এতটুকুও ঘাটদত হনে ন্া। 
িাত্র কনয়কদিন্ বিরী হনে। তারপর েে দেক হনয় যানে। তুদিই েল, এই েুনযােটা 
হাতিা়িা করা যায়? িথি দিনন্ই একশ পাঁচান্ব্বই ডলার আয়, এটা দক যনথষ্ট ন্য়? 
  
বকদট েলল–টাকাটাই েে দকিুন্য়।িতুযেনর বকন্–ওটা িোন্ ন্া হনলও অনন্ক োহানযয 
লানে। 
  
এরপর তারা বশাোর ঘনর চনল আনে। দেিান্ায় বকদট ঘুদিনয়, দকন্তু বকন্ তখন্ও 
বজনে। িায় োরারাত জুন়ি বকনন্র হৃিয় আনন্দাদলত হদচ্ছল কানরনন্র দচন্তায়। 
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তার কিন্ীয় বিহ খান্া বকনন্র বচানখর োিনন্ বভনে উেদিল। েুন্দর পুরুষ্ট স্তন্ বজা়িা, 
ভারী দন্তম্ব, েুনডৌল পা বে দকিুনতই ভুলনত পানর ন্া। অন্যদিনন্র তুলন্ায় একটু বেশী 
ঘুিাল বেদিন্ বকন্, রাদত্র জােরনণর কারনণ। 
  
রদেোর। বকন্ দিদটাং-এর উনেনশয েুলোদ়ির দিনক রওন্া হল। দকন্তু েুনলর দেরাট হনল 
িনেশ করা িাত্রই তার িন্ বভনঙ বেল। হলদট দিল পাাঁচনশা জন্ েোর িত। দকন্তু 
বকনন্র েন্ণায় উপদস্থদত জন্তার োংখযা িাাঁ়িাল িাত্র, বচৌদত্রশ জন্। 
  
বচয়ানর েনেদিল কানরন্ ও েুনলর দিদন্সপযাল োনন্ঘেঘ, দেদভন্ন কানজ তানিরনক োহাযয 
করদিল বেই চারজন্ দন্নগ্রা, যারা িেনপক্টাে দেদল কনরদিল। 
  
দিদটাং ফ্লপ হনলও ভাঙা িন্ দন্নয় বে েযেোদয়ক িনন্াভানে িস্তুত হনয় আনে বথনক 
ততরী। কনর রাখা আনলাচন্ার দেষ্য়েস্তু িুদষ্টনিয় ক্লানয়ন্টনির োিনন্ বপশ করোর জন্য 
প্লাটিনিঘ উেল। আনলাচন্া োরনত েিয় লােল িাত্র িশ দিদন্ট। এরপর বশ্রাতানির 
দজজ্ঞাোোি ও বকনন্র উেরিান্ পেঘ। দকিুক্ষণ পনর এক োিা চাি়িার ট্রাক চালক 
েলল–এ, এক চিৎকার পদরকল্পন্া। বে কন্ট্রাক্ট িনিঘ েই করোর ইচ্ছা িকাশ করল। 
তারপর এনক এনক েিনেত জন্তার িায় েকনলই বিনলনিনয়নির ভদেষ্যৎ-দন্রাপোর 
জন্য ইন্দেওনরন্স পদলদে দন্ল। িজন্ ভােোর অেের দন্ল। বপৌনন্ পাাঁচটার েিয় 
দিদটাং-এর েিাদপ্ত ঘটল। 
  
বকনন্র দিনক এদেনয় এনলন্ োনন্ঘেঘ, বকনন্র হাত েনর েলনলন্-আিার আশঙ্কা, দিঃ 
ব্রান্ডন্, আপদন্ দন্িয় দন্রুৎোদহত হনয়নিন্। তনে আিার োরণা এই বচৌদত্রশ জনন্র 
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ো়িা পাওয়াই আপন্ার পনক্ষ দেরাট োিলয, বকন্ন্া ওরা আনলাচন্া পিন্দ কনর ন্া। 
এখানন্ উপদস্থত েযদক্তেণ আপন্ার বেলেিযান্ দহোনে কাজ করনে ওনির জাদতর িনেয। 
আপদন্ অনপক্ষা করুন্…অদচনরই েযেো ো়িনে, আর কানজ েযস্ত হনয় প়িনেন্। 
  
তার েহনযাদেতার জন্য বকন্ তানক েন্যোি জান্াল, তার েনে করিিঘন্ কনর কানরন্নক 
েনে দন্নয় েূযঘস্নাত রাস্তায় এনে িাাঁ়িাল। 
  
কানরনন্র উনেনশয বকন্ েলল-আিার িনন্ হয়, বে দেকই েনলনি, তনে আিার কানি 
এটা ফ্লপ িা়িা দকিু ন্য়। 
  
কানরন্ও তার িথি েক্তনেযর েনে একিত হল।েলল বলাকটা দকন্তু িারুন্ স্মাটঘ। তারা 
িুজনন্ই দেক করল, েুল দিদটাং-এর েযাপানর একটা ভাল ন্দজর খা়িা করনত হনে। 
কানরনন্র পরনন্ দিল োোরণ েৃদতর বপাষ্াক। আর বকন্ পনরদিল হাল্কান্ীল রনঙর 
জযানকট ও েূের স্নযাক্স, জযানকটদটর দেনশষ্ত্ব এই বয, এনত েলিুনলর বোি দেনশষ্ 
বেৌন্দযঘ োদ়িনয়নি। 
  
বকন্ কানরনন্র দিনক ভাল কনর তাকাল, বরানি তানক বরািাঞ্চকর ন্ারীর িত 
বিখাদচ্ছল। আনেে কদম্পত বোাঁট, উনেজন্ায় তার পানয়র েনে দন্তনম্বর িৃিু কম্পন্ 
তার িন্টানক আনরা বেশী উনেদজত কনর তুলনলা বেই িুহূনতঘ। 
  
িানে পাাঁচটা দিন্ েন়ির েদতনত বকনট বেনি, বেলস্ ডায়নরক্টার হযাাঁয়ান্ে িুিুোর তানির 
ন্তুন্ অদিে ঘুনর বেনিন্। বেশ িজার বলাক দতদন্। কানরনন্র েনে কথাোতঘায় েিেি 
ভােটা বযন্ একটু বেশী িকাশ বপনয়নি। বে বযন্ ে়ি বেশী কানরনন্র আজ্ঞানু্েতঘী। 
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ঘুনর দিনর তার বেই একই িশ্নটাইপরাইটার ও এয়ারকদন্ডশন্ার বপনয় বে খুদশ দকন্া, 
িভৃদত। দকন্তু কানরন্ তানক একিিই পাো বিয় ন্া। 
  
বরােোনরর অনপক্ষায় থাকোর েিয় েীদভউ বরানডর িদতদট ভযারাইদট বস্টার ও বিাকানন্ 
ঢুনক দন্নজর পদরচয় দিনয় বকন্ তানির কানি আগুন্ ও িুঘঘটন্া জদন্ত ইন্দেওনরনন্সর 
েযাপানর কথা েলনত দেনয় তার িনন্ হনয়নি তানির কাি বথনক ভাল েযেো আশা করা 
যায় ন্া। কারণ, আনেই তারা অন্য ইন্দেওনরন্স বকাম্পান্ীর েনে চুদক্তনত আেদ্ধ হনয় 
বেনি এ েযাপানর। তেু বে তানির েনে বযাোনযাে বরনখ বযনত চায়। তানির েনু্ধ্ত্ব 
চায়। তারা তানক বেশ ভাল েম্বেঘন্া জান্ায়। বেশীর ভাে বিাকানন্র িাদলক তার কানি 
ইচ্ছা িকাশ কনরনি, তানির েতঘিান্ পদলদের বিয়াি বশষ্ হনলই তারা পযারাডাইে 
অযােুনরন্স করনপানরশনন্র েনে পনর কথা েলনে। 
  
কানরনন্র েনে খুে কি কথা হনয়নি একদিনন্। কারণ তার িত কানরন্ও তখন্ কাডঘ 
ইন্নডক্স, দচদে টাইপ করা, দেদভন্ন বলাকনির েনে আনলাচন্া করোর কানজ েযস্ত দিল 
তখন্! এক দহোনে ভানলাই হনয়নি, বকন্ ভানে বিনয়দটর েনে খুে ঘদন্ষ্ঠ হনয় ওোর 
হাত বথনক বরহাই বপনয় বেনি বে। দকন্তু েে েিয় তার িনন্, দেনশষ্ কনর রানত োদ়ি 
বিরার পর, তার িন্ বকেল আনলাদ়িত হনয়নি, বিনয়দটর তীব্র বযৌন্ বচতন্ার কথা িনন্ 
কনর। 
  
বকনন্র িুদটর দিন্ শদন্োর ও রদেোর, শদন্োর বে তার োদ়ির োোনন্র কানজ 
দন্নজনক েযস্ত রানখ, েন্ধ্যানেলায় বে বকদটনক দন্নয় দেনন্িায় যায়, বরনস্তাাঁরায় তন্শনভাজ 
োনর। এটাই তার শদন্োনরর রুদটন্।শদন্োর কানরন্ দক ভানে কাটায় বে কথা জান্ার 
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জন্য খুেই উৎেুক দিনলা বকন্। বে এটুকুই জান্নত বপনরদিল বে তার োো ও োোর 
েনু্ধ্নির েনে েিয় কাটায়। 
  
রদেোর েকাল বথনকই বকদটর িনেয বিখা বেনি এক অলে ভদেিা। বকদট বকন্নক 
োরোর েনলদিল বিাটঘ লডারনডল যাোর জন্য। বকন্ েনলদিল বকদটর ইচ্ছা পূরণ করনে 
বে। 
  
এই েকল সৃ্মদত বতালপা়ি করনত দেনয় বকন্ ঘদ়ির দিনক তাকাল। চারনট পাঁয়তাদল্লশ। 
ভােনতই দেরক্ত হল বে, এক ঘণ্টার িনেয তানক বিাটঘ লডারনডনল দেনয় উপদস্থত হনত 
হনে আর োরাটা েন্ধ্যায় তানক শালী ও ভায়রাভাই-এর েনে দেষ্ণ্ণ অেস্থায় কাটানত 
হনে। এই রকি অেস্থা চলনে িােরাত পযঘন্ত। 
  
হোৎ বকনন্র েকল দচন্তার জাল দিাঁন়ি কানরন্ একটা িশ্ন িুাঁন়ি দিল–োদ়িনত বতািার 
দক এখন্ কাজ আনি? এখন্ দক বতািার হানত েিয় আনি? 
  
কানরনন্র দিনক দেস্মনয়র বচানখ তাকাল বকন্। পালটা িশ্ন করল–আিার খুে একটা 
কানজর চাপ বন্ই। তনে আটটার আনে এক জায়োয় বপৌঁিানত হনে। দকন্তু বতািার 
হোৎ এ িশ্ন বকন্? 
  
এিদন্ কথার িনলই দজজ্ঞাো করলাি। দকিুক্ষণ চুপ কনর থাকার পর কানরন্ েলল-
আিার োরণা এই িুহূনতঘ বতািার বকাথাও যাোর তা়িা আনি। তুদি দক এক ঘন্টা 
আিার জন্য খরচ করনত পানরা? 
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বকন্ কাাঁপা কাাঁপা েলার উের দিল–বতািার জন্য আদি দক করনত পাদর? 
  
তুদি ভালভানে তাক লাোনত পার? দজজ্ঞাো করল কানরন্–আদি আিার েীনচর বকদেনন্ 
এখন্ বযনত চাই, বেখানন্ কতগুনলা তাক লাোনত হনে। 
  
রদেকতা কনর বকন্ জোে দিল–তাক লাোনন্াই আিার কাজ, বতািার েীচ-বকদেন্ আনি 
জান্তাি ন্া। বকেল িাত্র উইকএনন্ডর জন্য-োংনক্ষনপ উের দিল কানরন্, জায়োটা 
চিৎকার। 
  
কথা বশষ্, বকনন্র দিনক কানরন্ দস্থর িৃদষ্টনত তাদকনয় থানক। িুজনন্ই পরস্পনরর দিনক 
বচনয় রইল দকিুক্ষণ, তারপনর বকন্ই ইতস্তুতঃ বোে কনর বচাখ েরায়। বকদটর কথা 
ভােল বে, ইচ্ছা করল, বকান্ অজুহাত দিনয় কানরনন্র েে তযাে কনর পাদটনত চনল 
বযনত, দকন্তু পারল ন্া বে বকদটর তুলন্ায় উনেজন্া দশহরণ জাোনন্া বরািাঞ্চকর হাদে, 
বচানখর দস্থরিৃদষ্ট েেদকিুই বকন্নক উনেদজত কনর বতানল। কানরন্ বযন্ তার েেদকিুই 
দেদলনয় দিনত চায় আর বকন্ও তার েে বপনয় দন্নজর কািন্ার আগুন্ বন্ভানত চায়। 
  
বকন্নক চুপ কনর থাকনত বিনখ কানরন্ েলল-তুদি বোেহয় এখন্ েযস্ত আনি? তাহনল 
অন্য েিয়…..। 
  
তার িুনখর কথা বশষ্ হনত ন্া হনতই বকন্ েনল উেল আদি বতািানক োহাযয করনত 
চাই খুশী হনয়ই। দকন্তু যন্ত্রপাদত গুনলা বতা োদ়ি বথনক দন্নয় আেনত হনে।কথা েলনত 
েলনত তার বোাঁট কাাঁপদিল। িুজনন্ই বেটা বোেহয় অনু্ভে করনত বপনরদিল। 
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কানরন্ আোে দিনয় েলল–আিার কানি েেদকিুই রনয়নি। অেুদেো হনে ন্া। চল 
যাওয় যাক। 
  
বকনন্র োদ়িনত এনে েেল কনরন্। তার োদ়িটার লাইনেন্স োদতল করা হনয়নি 
একিানে জনন্য। েত েপ্তানহ বে বজানর োদ়ি চালানত দেনয় পুদলশনির হানত েরা পন়ি। 
এখন্ বে টযাদক্স দন্নয়ই যাতায়াত কনর। 
  
বকন্ োদ়িনত স্টাটঘ দিনয় তানির েন্তেযস্থল জান্নত চাইল পযাডালারে ক্রীক। 
  
বকন্ দেদস্মত হল–ওটা দহদপনির কনলাদন্ বতা? কানরন্ িৃিু বহনে েলল বতািার আন্দাজ 
দেকই, তনে তানির কনলাদন্ বথনক আিার বকদেন্ িায় আে িাইল িূনর। একনঘনয় িনন্ 
হনল তানির েনে দিদলত হই, ওনিরনক একটু বখাাঁচা দিই। 
  
ওটা একটা স্টাি বকায়াটঘার। চিৎকার জায়ো। 
  
কথা েলনত েলনত একদট েদলর বশষ্িানন্ত এনে থািল তারা। োিনন্ ট্রাদিক জযাি। 
ট্রাদিনকর েেুজ আনলার বিখা বপনয় বকন্ োদ়ি চালানত শুরু করল। োাঁ দিনকর রাস্তা 
বপদরনয় এোর তারা হাইওনয়নত। 
  
োদ়ি চালানত চালানত ভােল বকদটর কথা। তার বিাটঘ লডারনডনল যাওয়াই উদচত দিল।  
কানরন্ তার পানশ েনে আনি ভােনতই তার বিনহ একটা দশহরণ বখনল বেল। তার 
হানতর দন্নচ বচনটাটা ঘানি দভনজ উনেনি, োদ়ির দস্টয়াদরাং েনর রাখনত অেুদেো হনচ্ছ। 
অপরদিনক কানরন্ বেশ আরাি কনরই বকনন্র পানশরেীটটানত েনে আনি। পানয়র 
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উপর পা রাখা দিল। িাইল খানন্ক যাোর পর বে েলল–পনরর বিা়ি এনল োাঁদিনক 
োদ়ি ঘুদরও। 
  
োদ়ির েদত কদিনয় আন্ল বকন্। োিনন্ একটা বিান়ি বপৌঁনি োাঁদিনকর রাস্তায় োদ়ি 
বঘারাল, রাস্তাটা েিুনের দিনক চনল বেনি। োিনন্ই োদর োদর পাি োি। কানরনন্র 
দন্নিঘনশ বকন্ এখানন্ই োদ়ি থাদিনয় দিল। োদ়ি পাকঘ কনর রাখার পর তারা বকদেন্ 
পযঘন্ত বহাঁনট বেল। তখন্ অপরাহ্ন বেলা,েূনযঘর বতজ বেশ িখর। আনে হাাঁটনিকানরন্ ও 
তার দপিনন্ বকন্। একটু বথনি বেকানরনন্র দন্নটাল বোল ও েুেদেত দন্তম্ব বেশ 
তাদরনয় তাদরনয় বিখল। তার ভদেিাও বেশ আকষ্ঘণীয়। 
  
িূনর দহদপনির কনলান্ী বথনক েীটানরর িৃিু েুর বভনে আেনি। তারা এখন্ আন্ন্দ-
িুদতঘনত েযস্ত। দন্জঘন্ োদলচর, িুোনর ে়ি ে়ি োি ঘন্ ভানে রনয়নি। িানে িানে 
িুনলর োোন্ এরকি এক দন্জঘন্ পদরনেনশ কানরনন্র কািুক বিহ বকনন্র িনন্ আগুন্ 
জ্বালায় বে বেশ ভাল কনর েুেনত পারল বয, বে বকদটর দেোেভে করনত চনলনি। 
তেুও বে তার দন্নজর দেনেকনক োন্ত্বন্া বিোর বচষ্টা করল–বে বকদটনক ভালোনে। 
অন্য বকান্ ন্ারীর স্থলাদভদষ্ক্ত হনত পারনেন্া। কানরনন্র জ্বালানন্া বযৌন্ কািন্ার আগুন্-
এর কথা বকদট কখনন্াই জান্নত পারনে ন্া। 
  
ঘন্ োনির জেল বপদরনয় একদট িাাঁকা জায়োয় এনে িাাঁ়িাল তারা, োিনন্ই পাইক 
কানের বকদেন্, এক দচলনত োরান্দা, কানরন্ আেুল দন্নিঘশ কনর েলল–আিরা এনে 
বেদি। দতন্দট োপ বপদরনয় োরান্দায় উনে এল। েযাে বথনক চাদেোর কনর বকদেনন্র 
িরজা খুলল কানরন্। তারা িুজনন্ই িনেশ করল দভতনর। বভতর বথনক িরজা েন্ধ্ 

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

31 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

হল। এয়ারকদন্ডশন্ বখালা দিল। োন্ ব্লাইন্ড ন্ািানন্া দিল। িনল ঘরটার িনেয একটা 
অস্পষ্ট অন্ধ্কার ও আরািিায়ক োণ্ডা অনু্ভূত হল। 
  
কানরনন্র পানশ িাাঁদ়িনয় চাদরদিক তাদকনয় বিখল বকন্। 
  
ঘরটা বেশ োজানন্া। একদট ে়ি বোিা। দতন্দট লাউদোং বচয়ার, দটদভ বেট, ককনটল 
কযাদেনন্ট, চারদট বচয়ার েহ একটা ওভযাল বটদেল, আর এনকোনর এক বকাণানত দকাং 
োইনজর একটা দডভান্। একটা আিশঘ বিিকুে দহোনে উপযুক্ত। কাাঁপা কাাঁপা েলায় 
বকন্ দজজ্ঞাো : করল–চিৎকার…কাজ করোর িত ভাল জায়ো েনট, তা তুদি বতািার 
তাকগুনলা বকাথায় লাোনত চাও েনলা? 
  
কানরনন্র িৃদষ্ট বকনন্র দিনক, হােল বে, তারপর েলল–বকন্, তুদি আর আদি বেশ ভাল 
কনরই জাদন্, এখানন্ তাক লাোোর বকান্ িনয়াজন্ বন্ই। আিরা এখানন্ এনেদি বয 
কানজর জন্য বেটা করনত পারনলই আিরা আিানিরনকই তাক লাদেনয় দিনত পারে। 
আদি বতািানক চাই বকন্। আর তুদিও আিানক চাও, চাও ন্া? কানরন্ তার বপাষ্ানকর 
দপিন্ দিনকর দজপারটা বটনন্ দন্নচর দিনক ন্ািানত বেটা তার পানয়র দন্নচ লুদটনয় 
প়িল, তার পরনন্ তখন্ বকেলিাত্র পযাদন্ট। বকনন্র দিনক বে িুহাত োদ়িনয় দিল। 
  
ঘুি ভােনতই অপরােীর িনতা ভীরু বচাখ বিনল তাকনলা বকন্। চাদরদিক অন্ধ্কার 
দথকদথক করদিল। িথনি বে ভােল–তার দন্নজর দেিান্ায় শুনয় আনি, তার পানশ 
বকদট। তারপরই তার : িনন্ প়িল বে বকাথায়। 
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অন্ধ্কার! দকিুই বিখা যানচ্ছ ন্া। হাত ো়িানতই বপল বেড েুইচ। েুইচ দটপনতই ঘরটা 
আনলায় আনলাদকত হনয় উেল। তার পানশই শুনয়দিল কানরন্, বে তখন্ েমূ্পণঘ ন্গ্ন। 
তার লম্বা পা িুদট িুদিনক অনন্কখাদন্ ি়িানন্া। এর িনল তার িুই উরুর োংনযােস্থল 
অনন্কখাদন্ উনু্মক্ত ও স্পষ্ট। তার হাত িুদটর ন্ীনচ স্তন্যুেল ঢাকা পন়ি বেনি। বকন্ 
দেিান্া বথনক ন্ািার জন্য তার পা িুনটা েরানতই কানরনন্র ঘুি বভনে বেল, বচাখ বিনল 
তাকাল। 
  
বিনের উপর িাাঁদ়িনয় বকন্ তার কদি ঘদ়ির দিনক তাকাল-আট টা কুদ়ি। খাদন্ক আনে 
ঘনট যাওয়া হট েীন্গুনলা তার বচানখর োিনন্ বভনে উেল এক এক কনর। কানরন্ বযন্ 
তানক িাক়িোর িত বপাঁদচনয় েনরদিল, িীঘঘ দন্দে়ি চুম্বনন্র স্পশঘ ন্গ্ন বিনহর েেঘানে। 
কানরন্ দন্নজর হানত তার বিহ বথনক েে বপাষ্াক খুনল দিনয়দিল। তানক দকিুই করনত 
হয়দন্। তার হানতর পুতুনলর িত শুনয়দিল বে তার দেিান্ায়। কানরন্ তখন্ তার বযৌন্ 
কু্ষোয় িচণ্ড উনেদজত। তার বিহ বথনক েে দকিু দন্ঃনশষ্ কনর দন্াংন়ি দন্নত চাইদিল 
কানরন্। বকন্ তার েন্য ইচ্ছার স্বনেকখনন্া দচন্তাও কনরদন্, কানরন্ তানক দন্নয় যা 
কনরনি, বোে হয় অন্য বকান্ ন্ারী তা করনত পানর ন্া। কানরনন্র জন্য তার েিস্ত বযৌন্ 
আনেে, উনেজন্া েমূ্পণঘভানে িশদিত হনয় যায় তার ন্গ্ন বিনহর তপ্ত আদলেন্ ও চরি 
দিলনন্র িনেয। কদি ঘদ়ির দিনক তাদকনয় বে ভােনত শুরু কনর, এখন্ পাদটঘনত বকদটর 
েনে দিদলত হনত বেনল েোই তানক েনন্দনহর বচানখ বিখনে। আর এর পনর বেনলও 
বতা কথাই বন্ই। 
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বকন্ িৃিু চীৎকার কনর েনল উেল–েিয় বিখ, আিানক বযনতই হনে। কানরন্ জান্নত 
চাইল–বতািার এই আতঙ্ক দকনের জনন্য? এ দিলন্ খুে ভাল লােল, তাই ন্া?–তার 
কণ্ঠস্বর ন্রি ও েীর। 
  
বকন্ তখন্ বপাষ্াক পরদিল। এিন্ এক অন্যায় বখলা বকন্ তার িন্ বথনক িুনি 
বিলনত চাইল। কানরন্ তখন্ শুনয়দিল দেিান্ায়। কানরনন্র ন্গ্ন বিনহর দিনক তাকানতই 
এক আকদস্মক পদরেতঘন্ অনু্ভে করল বে। বিনয়দট এক দন্ম্নস্তনরর বেশযা িা়িা আর 
দকিুন্য়। োজী বপা়িানন্ার অনু্ষ্ঠান্ শুরু হোর আনেই তানক বিাটঘ লডারনডনল বপৌঁিানত 
হনে। 
  
বে কানরনন্র দিনক তাদকনয় েলল–আিানক এখন্ই বযনত হনে। আিার স্ত্রী আিানক 
আশা করনি।িাথা দন্চু কনর কানরন্ তার ন্গ্ন বিহটা েনু্নকর িত োাঁদকনয় হােল।–
তাহনল বতািানক বযনতই হনে বকন্? এত কাজ বরনখা ন্া বকন্! 
  
বপাষ্াক পরা েমূ্পণঘ হনল বে িরজার দিনক এদেনয় বেল। বিনয়দটর শান্ত কণ্ঠস্বর 
বকন্নক িাাঁ়ি কদরনয় দিল–বকন্, তুদি বতা আিানক দেিায়-েম্ভাষ্ণ জাদন্নয় বেনল ন্া? 
  
বিনয়দটর দিনক বে দকিুক্ষণ তাদকনয় রইল, তারপর েলল-আিার ওরকি করা উদচত 
হয়দন্। আিরা তখন্ আিানির হানতর োইনর চনল দেনয়দিলাি। 
  
ততক্ষনণ দেিান্া বথনক ন্গ্ন কনরন্ উনে িাাঁদ়িনয় েলল–কখন্ও িুঃখ িকাশ কনরা ন্া 
বকন্, েেেিয় েুনযাে বন্োর বচষ্টা করনে। 
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তার কথা বকন্ শুন্দিল ন্া, তার ন্গ্ন বিহও বকনন্র িনন্ বকান্ িদতদক্রয়া েৃদষ্ট করনত 
পানর দন্। তার তখন্ একটাই দচন্তা বিাটঘ লডারনডনল বপৌঁিান্।কানরন্ তার িয়ার বথনক 
একটা শদক্তশালী ফ্লযাশ লাইট দিল বকন্নক,–োইনর ভীষ্ণ অন্ধ্কার। বতািার োদ়ি খুাঁনজ 
বপনত এটা োহাযয করনত পানর। ফ্লযাশ লাইটটা বিোর েিয় কানরনন্র হানতর স্পশঘ 
লােল, তার হানত বিদিক দহোনে তুদি অপূেঘ। 
  
কথা বশষ্ ন্া হনতই বকন্ ফ্লযাশ লাইটটা তার হাত বথনক দিদন্নয় দন্নয় কানরন্নক 
েন্যোি জাদন্নয় বকদেন্ বথনক বের হনয় বেল। তারপর ঘাে ও োিপালার িনেয েরু 
পথ দিনয় িুনট চলল। 
  
দকিুটা যাোর পরই হোৎ তার ন্ানক এল একটা তীব্র েন্ধ্। তার হানত ফ্লযাশ লাইটটা 
জ্বলনত থানক তখন্ও। িথনি ভােল বকান্ জন্তু জানন্ায়ানরর িৃতনিনহর েন্ধ্ হনে হয়ত। 
চলার েদত বে কদিনয় দিল। ফ্লযাশ লাইনটর আনলায় বিখা বেল একদট ন্ারীর িৃতনিহ। 
তার েুকটা বকাঁনপ উেল, িুনখ হাত দিনয় দস্থর বচানখ তাকানলা বেদিনক। তারপর দহি 
শীতল বচাখ িুনটা বেদিক বথনক দিদরনয় দন্ল। 
  
বিনয়দটর বিহ েমূ্পণঘ ন্গ্ন। তার বিনহর দেদভন্ন স্থানন্ িারাত্মক ক্ষনতর দচহ্ন। বপট বথনক 
ন্াদ়ি ভুদ়ি বেদরনয় দেনয় রক্তিাখা অেস্থায় পন়িদিল। এক ভয়ঙ্কর েীভৎে িৃশয। 
  
েীভৎে িৃশয আর তার তীব্র েনন্ধ্ েদি হওয়ার উপক্রি। বেদিক বথনক বে িুখ দিদরনয় 
বন্য়। েীনর েীনর দপনিানত শুরু কনর। একটু িাাঁদ়িনয় পন়ি েদি কনর। িুনখ িুনট উনেনি 
দেনু্দ দেনু্দ ঘাি। তারপর েীনর েীনর দিনর এল বকদেনন্। 
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তার ঐরকি িুখিণ্ডলও ভয়াতঘ িৃদষ্ট অনু্েরণ কনর কানরন্ উৎকণ্ঠা ভরা কনণ্ঠ িশ্ন 
করল–দক হনয়নি? 
  
কানরনন্র কণ্ঠস্বনর বকন্ বযন্ েদম্বত দিনর পায়। োইনর একদট বিনয়র িৃতনিহ। বকান্ 
দেকৃত িদস্তনের বলাক তানক খুন্ কনর থাকনে। উঃ!কীেীভৎে িৃশয!েলনত েলনত বে 
লাউদোং বচয়ানর েনে প়িল। 
  
কানরন্ ততক্ষনণ বপাষ্াক পরা েমূ্পণঘ কনর বকনন্র োিনন্ এনে িাাঁ়িাল। এেে তুদি দক 
েলনিা? বকন্ উনেজন্ায় চীৎকার কনর েনল উেল–একদট বিনয়নক কুদপনয় কুদপনয় খুন্ 
করা হনয়নি। এখদন্ আিানির পুদলশনক খের বিওয়া উদচৎ। 
  
তার িুনখ ঘাি ও কাাঁপা কাাঁপা হাত বিনখ কানরন্ ককনটল কযাদেনন্নটর োিনন্ এদেনয় 
দেনয় তার জন্য গ্লাে ভদতঘ েচ দন্নয় এল। ঢকঢক কনর েচ েলােঃকরণ কনর 
কানপঘনটর ওপর খাদল গ্লােটা বরনখ দিল বকন্। বপনট অযালনকাহল প়িানত তার শরীরটা 
একটু েরি ও চাো হল। 
  
কানরন্ তানক বোোোর বচষ্টা করল–খুন্ হনয়নি েুেলাি দকন্তু আিানির এেযাপানর দকিু 
করার বন্ই। বকই ো বতায়াক্কা কনর! এখন্ আদি েদল দক, তুদি বতািার স্ত্রীর কানি 
দিনর যাও! 
  
 বকন্ েলল–আদি আিার োদ়ির কানি বপৌঁিানত পারে ন্া, ঐ ভয়ঙ্কর িৃশয বপদরনয়। 
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কানরন্ তার আলিাদরর োিনন্ দেনয় িাাঁ়িাল। েীচ এর পথ হনয় বযনত পার একটু িূর 
হনে এই যা কথা েলনত েলনত োনয়র আেরণ খুনল বিনল আলিাদর বথনক োাঁতানরর 
বপাষ্াক োর কনর দন্নয় পনর বন্য়।-আদি বতািানক দন্নয় যাদচ্ছ। বকন্ তার কদি ঘদ়ির 
দিনক তাকাল। তখন্ বপৌনন্ এোনরাটা। অনন্ক বিরী হনয় বেনি। বকাটঘ লডারনডনল 
বপৌঁিান্ যানে ন্া। 
  
কানরন্ োন্ত্বন্া দিনয় েলল-শক্ত হওয়ার বচষ্টা কর বকন্। বতািার স্ত্রীনক বিান্ কনর েল 
বতািার োদ়ি িােপনথ দেকল হনয় পন়িনি। তারপর োদ়ি দিনর যাও! 
  
এরপর তারা দিতীয়োর েচ েলােঃকরণ কনর ো়িদত শদক্ত েঞ্চয় করল। কানরন্ 
দরদেভারটা এদেনয় দিনল বকন্ভায়রাভাইনক বিান্করল।কানরনন্র েনল বিওয়াকথাগুনলা 
বেআওন়ি বেল। 
  
জযাক অথঘাৎ তার ভায়রাভাই জান্াল–এখন্ও োদজ বপা়িানন্া শুরু হয়দন্। তুদি 
তা়িাতাদ়ি চনল এে। আিরা এখানন্ েকনলই িাতাল হনয় পন়িদি, তা ন্া হনল বতািানক 
আন্োর জন্য আদি বলাক পাোতাি। 
  
বকন্ আোে দিনয় েলল–আদি হাইওনয়নত আটকা পন়িদি। ইদেন্, বিরািত হনয় বেনল 
বতািানির ওখানন্ অেশযই বপৌঁনি যাে। 
  
কথাোতঘা বশনষ্ বকন্ দরদেভার ন্াদিনয় রাখল, কানরনন্র দিনক বচনয়, েলল–বেই 
িৃতনিহটা…পুদলশনক খের বিওয়া উদচত। 
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 কানরন্ তার েুদদ্ধনলানপর জন্য চীৎকার কনর েনল উেল–বকন্! তুদি দক আনজ োনজ 
েকচ্ছ। পুদলশ দন্িয়ই জান্নত চাইনে তুদি এখানন্ দক করদিনল?তুদি আিার এখানন্ 
তাক লাোোর জন্য এনেদিনল একথা বকউ দেোে করনেন্া। তুদি আিার বকদেনন্ 
কনয়ক ঘণ্টা কাদটনয়ি, একথা জান্নত পারনল আিার োো দন্দিত হনেন্, আিার 
কুিারীত্ব আর বন্ই, বেনক্ষনত্র তুদি বতািার চাকরী বখায়ানে, আর আদি বকদেন্টা হারাে। 
অনহতুক পুদলশনক বডনক োনিলা করোর িরকার বন্ই। চুপচাপ এখান্ বথনক চনল 
যাওয়াই ভাল। 
  
েনচর বন্শাটা এতক্ষনণ বকনন্র িনেয িদতদক্রয়া েৃদষ্ট কনরনি, বকন্ ভােল, কানরন্ 
দেকই েনলনি, খুনন্র েযাপানর ওর দকই ো করার আনি! আর স্টান্ঘউড যদি জান্নত 
পানর বয, বকন্ তার বিনয়র বিহ উপনভাে কনরনি, তাহনল দতদন্ বয তানক শুেু চাকরী 
বথনক িাাঁটাই করনেন্ তাই ন্য়, ব্লযাকদলনস্ট তার ন্াি তুনল দিনত পানরন্। িনল বে 
ভদেষ্যনত আর বকান্ ইন্দেওনরন্স বকাম্পান্ীনত চাকরী পানে ন্া। বকদটও জান্নত পারনে! 
হায় ঈের! দক িুশদকনলই ন্া প়িলাি! 
  
কানরন্ তেযঘ হাদরনয় বিলল, বকন্নক আেনত েলল তার েনে। 
  
বকন্ দন্রুপায় হনয় তানক অনু্েরণ করল। খাদন্কটা পথ িুনট, খাদন্কটা বহাঁনট, েিুনের 
োনর েীনচর ওপর এল। িুঘঘটন্ার স্থান্দট এদ়িনয় অন্য পথ দিনয় ঘুনর অগ্রের হনয় 
একটা োাঁক ঘুরনতই তারা একটা বলানকর িুনখািুদখ হল। বলাকটা তানির দিনকই িুনট 
আেদিল দ্রুতেদতনত। পূণঘ চাাঁনির আনলায় বলাকটানক স্পষ্ট বিখা বেল। তার ে়িন্ বেশ 
লম্বানট, িুখ ভদতঘ িাাঁদ়ি বোাঁি, পরনন্ জীন্ে। কাাঁনে বলািশ চাি়িার েযাে বোলানন্া। 
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কাাঁে ভদতঘ চুল। তার িুনখ পুরু িাাঁদ়ি বোাঁি থাকার জন্য বচাখ আর ন্াক িা়িা আর 
দকিুই বিখা যানচ্ছ ন্া। 
  
বলাকটা থািনলা। তার েলার আওয়াজ বশান্া বেল–বক, বক ওখানন্? তানির দিনক। 
বলাকদট অদু্ভতভানে তাকানত লােল, বকন্ অস্বদস্তনোে করল। কানরন্ই িথি কথা েলল-
হাই! বকন্ ভনয়, আ়িষ্ট হনয় বেল, তার শরীরটা অেম্ভে কুাঁকন়ি বেল তেুও হােোর 
বচষ্টা করল। বলাকদটর আন্দাজ েির োইশ েনয়ে হনে। বে পযাডলারে ক্রীক বকান্ 
দিকটা জান্নত চাইল। কানরন্ দিক দন্নিঘশ কনর েলল–বোজা চনল যাও, আট িাইল 
হনে, তারপরই কানরন্ হাাঁটনত শুরু করল ও বকন্ তানক অনু্েরণ কনর চলল। হাাঁটনত 
হাাঁটনত বকন্ িন্তেয করল-ঐ বলাকটা জান্নত পারল আিরা এখানন্ই দিলাি উনিে ভরা 
কণ্ঠস্বর। কানরন্ তাদচ্ছনলযর েনে জোে দিল–ঐ বলাকটা, আয়ন্ার োিনন্ িাাঁ়িানল 
দন্নজনক দচন্নত পারনে ন্া। 
  
বকন্ দপিন্ দিনর তাকাল, বিখল বলাকদট তখন্ও িাাঁদ়িনয়। হাত বন্ন়ি কানক বযন্ 
ইশারা করল, তারপর দহদপ কনলাদন্র দিনক এদেনয় বেল। বকন্ ও কানরন্ োদ়ির কানি 
বপৌঁনি বেল। কানরন্ েলল–ঐ বিখ, বতািার োদ়ি। বকনন্র খুে দন্কনট এনে িাাঁ়িাল। 
স্বোলু বচানখ বকনন্র দিনক তাদকনয় হোৎ িুহানত তার েলা জদ়িনয় েনর দিেদিদেনয় 
েলল–একটা চিৎকার েন্ধ্যা কাদটনয় এলাি, তাই ন্া? 
  
কানরনন্র উষ্ণ স্পশঘ তার কানি কাটার িত দেেল, বকন্ তার আদলেন্ দশদথল কনর 
দিনয় োিনন্র দিনক এদেনয় চলল। 
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কানরন্ বহনে েলল, েোই েনল থানক–বিহ-িন্ তৃদপ্তনত পদরপূণঘ হনয় যাওয়ার পর একটু 
দেস্বাি বেনক। তনে পনর েে দেক হনয় যায়। হয়নতা বতািারও তাই হনে, কাল ন্য়নতা 
পরশু। বকনন্র দচেুনক হাত েুনলায় কানরন্ আির করোর ভদেিায়। তারপর বে এদেনয় 
যায় েিুে তীনরর দিনক হােনত হােনত। 
  
. 
  
এর পনরর দচত্র পযারাডাইে দেদটপুদলশ বহডনকায়াটঘানরর দডনটকদটভ রুি। রাত 
এোনরাটা োজনত কনয়ক দিদন্ট োকী। রুিদটর িনেয একটা শান্ত ভাে দেরাজ করনি। 
  
রুিদটনত েনে রনয়নি দডনটকদটভ থাডঘ বগ্রড িযাক্স জযাকদে আর তার অপর িানন্ত েনে 
রনয়নি দডনটকদটভ িাস্টঘ বগ্রড টি বলপদে তার বডনে ক্রে ওয়াডঘ পাজল দন্নয় েযস্ত। 
আর জযাকদে দন্চু েলায় িরােী ভাষ্ায় আেৃদে করদিল। তার আকাঙ্খা হল িুদটনত 
পযাদরনে দেনয় িরােী ভাষ্াটা রপ্ত করা। লম্বা পাতলা বচহারার বলপদে েনেিাত্র 
িনিাশন্ বপনয়নি। এখন্ তার আকাঙ্খ হল পুদলশ চীি হওয়া। 
  
বলপদের বডনের বটদলনিান্টা বেনজ উেল। িূরভানষ্র অপর িানন্তর কণ্ঠস্বর শুনন্ 
বেেুেনত । পারল–এদট তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। পুদলশী বিজানজর একটু পদরেতঘন্ ঘদটনয় 
বে তার স্ত্রীর েনে কথা েলনত লােল। অপরদিনক তার স্ত্রী েলা িাদটনয় চীৎকার করনত 
লােল–আিার োদ়ির চাদে বকাথায়? বলপদে বযন্ আকাশ বথনক প়িল। বে তার স্ত্রীনক 
যনথষ্ট ভালোনে, আোর তার রুক্ষ েযেহানর বে বেশ ভীতও হয়। বে তার স্ত্রীনক 
বোোোর বচষ্টা করল বে োদ়ির চাদে েম্পনকঘ দকিুই জানন্ ন্া, দকন্তু পরিুহূনতঘই তার 
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পাটা অদভনযাে শুনন্ বে তার বকানটর পনকনট হাত দিনয় বিখল চাদেটা পনকনটই 
রনয়নি। বলপদে স্ত্রীর োদ়ির চাদেটা জযানকনটর পনকট বথনক োর কনর একোর বিনখ 
দন্নয় েনে েনে পনকনট চালান্ কনর দিল। তেুও বে িনন্ বজার দন্নয় তার স্ত্রীর 
েক্তেযনক িদতনরাে করনত লােল, েলল-কুশানন্র ন্ীচটা বিনখি? তারপর েলার স্বর 
ন্াদিনয় েলল–দেক আনি, তুদি একটা টযাদক্স দন্নয় দন্ও। ভা়িাটা পনর বতািায় দিনয় 
বিে আর চাদের বোিাটা োদ়ি দেনয় আদি খুাঁনজ বিখে। তার স্ত্রী তখন্ বরনে দিল, েলার 
স্বরও উচ্চ। বশান্ বলপদে দিথযা অজুহাত দিনয়া ন্া, চাদে বতািার জািার পনকনট রনয়নি 
এ দেষ্নয় আদি দন্দিত। কথা বশষ্ কনর দরদেভারটা ন্াদিনয় রাখল। 
  
দরদেভার ন্াদিনয় বরনখ বলপদে দিনর আনে তার বডনে। অতক্ষণ বলপদে ও তার স্ত্রীর 
কথাোতঘা একিন্ দিনয় শুনন্ জযাকদে দন্নজর িনন্ িনন্ িজা লুটদিনলা। বে এোর দন্জ 
িনন্ িরােী োদহতয চচঘা শুরু করল। ওদিনক বলপদে িক কষ্নত লােল ঘনরর দেক 
বকান্ স্থান্দটনত বে তার চাদেটা লুকানে। দন্নজর ভুনলর জন্য অনু্তপ্তও হল। 
  
দকিুক্ষণ দন্রেতা। দেক তারপনরই একদট বিান্ এল জযাকদের বডনক্স। বে বিান্ তুনল–
জযাকদে দডনকটদটনভর বডে েনল বেল দ্রুত। 
  
ওোর বথনক পুরুষ্ কনণ্ঠ বশান্া বেল–দকিুটা ভূদিকা করার পর একদট অতযািযঘ জন্ক 
খের।পযাডলারে ক্রীক। োদ়ি চলার পনথ িথি ঘন্ বোাঁনপর কানি একটা োনজ ঘটন্া। 
েুদদ্ধ দিনয় েযাপারটা বোেোর ও অনু্েন্ধ্ানন্র বচষ্টা করুন্।কথাটা েলার পনরই লাইন্টা 
বকনট বেল। জযাকদের িুখটা কদেন্ হনয় বেল। বলাকদটর পদরচয় বে পায়দন্, অিন্ 
োাঁোনন্া কথা তানক দচদন্তত কনর তুলল। জযাকদে ঘনরর অপর িানন্ত েনে থাকা 
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বলপদেনক বটদলনিানন্ পাওয়া োংোিদট দিল। বকান্ েূত্র ন্া বপনয় েলল-হয়ত বকান্ 
বোাঁকাোজ। দকন্তু বলপদে এনত রহনেযর েন্ধ্ বপনয় বে তৎক্ষণাৎ দরদেভারটা তুনল দন্নয় 
বযাোনযাে রুনি বিান্ করল। 
  
হযারী! পযাডলার ক্রীক দডদেক্ট-এর ভার কার ওপর আনি? 
  
উের পাওয়া বেল–দস্টভওনজা। বলপদে তানিরনক ঐ অঞ্চনলর বোাঁপ ো়ি, রাস্তাঘাট 
েন্ধ্ান্ী িৃদষ্টনত বিখনত েলল। 
  
দরদেভার ন্াদিনয় বরনখ একটা দেোনরনট অদগ্নোংনযাে কনর জযাকদেনক এই েযাপারদট 
েম্পনকঘ একদট দরনপাটঘ ততরী কনর দন্নত েলল। 
  
জযাকদেও তার টাইপরাইটানর দরনপাটঘ টাইপ করনত থানক। ওদিনক বলপদে ঘনরর িনেয 
পায়চাদর করনত লােল বিানন্র অনপক্ষায় ও পরেতঘী কাযঘ েম্পনকঘ ভােনত লােল। 
  
কুদ়ি দিদন্ট এভানেই চলল। তারপর একেিয় বিান্টা বেনজ উেল–দস্টভ কথা েলদি। 
েদতয এখানন্ একটা দেশ্রী ঘটন্া ঘনট বেনি। একদট বিনয়নক কুদপনয় কুদপনয় খুন্ করা 
হনয়নি। 
  
খের শুনন্ বলপদে স্তদম্ভত। অনন্কদিন্ পনর দি পযারাডাইে দেদটনত একটা খুন্ হল। বে 
দস্টভনক িৃতনিনহর কানি থাকোর আনিশ দিল, জাদন্নয় দিল এখদন্ বে রওন্া হনচ্ছ। 
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চীি অি পুদলশ বটনরল, োনজঘন্ট বজা বেইেলার, বহাদিোইনডর োনজঘন্ট বিড বহে; 
বলপদে ও আনরাও দতন্জন্ বোনয়ন্দানক দন্নয় চারদট োদ়ি ঘটন্াস্থনলর উনেনশয যখন্ 
রওন্া হল, তখন্ রাত একটা পনন্নরা দিদন্ট। এরপর বেখানন্ এল ডঃ লুইে, পুদলশ 
বিদডকযাল অদিোর ও িুজন্ েহকারী দচদকৎেক তানির েনে এল একদট অযামু্বনলন্স। 
একজন্ িনটাগ্রািার বডডেদডর িনটা তুলল দকন্তু েীভৎে েন্ধ্ ও তার িৃশয বিনখ বে 
পানশর ঘন্-বোনপ িুটল েদি করোর জন্য। িৃতনিহ ভাল কনর দন্রীক্ষণ করোর পর তা 
িয়ন্া তিনন্তর জন্য পাদেনয় বিওয়া হল। 
  
পুদলে চীি বটনরল ডাক্তার লুইেনক দজজ্ঞাো কনর জান্নলন্, বিনয়দটনক িথনি িাথায়। 
আঘাত করা হয়, পনর োরাল অস্ত্র দিনয় তানক কুদপনয় কুদপনয় হতযা করা হয়। ঘণ্টা 
িুনয়নকর িনেযই তার িৃতুয হনয়নি। এরপর তারা দকিু আনলাচন্ার পর ডাঃ, বেইেলার 
ও বটনরল দন্জ দন্জ স্থানন্ দিনর বেনলন্। 
  
যাোর পূনেঘ বটনরল বিাটা বোঁনট বচহারার বহনের কানি এনলন্। এই খুনন্র তিনন্তর 
েযাপানর েহনযাদেতা করোর জন্য িস্তাে রাখনলন্। 
  
বলপদে, ডাদস্ট ও বহে দেক করল–তারা দহদপ কনলাদন্নত একোর দজজ্ঞাোোি করনে 
বিনয়দটর েম্পনক। িথনিই তারা অিূনর োদলর ওপনর েনে থাকা িনটাগ্রািার বটদরর 
কানি চলল িনটা োংগ্রহ করনত। 
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বটদর যুেক েয়েী, তনে িনটা বতালোর বক্ষনত্র বেশ অদভজ্ঞ। পযারাডাইে দিদোং 
বোয়ানড িাত্র িাে িনয়ক হল বে ঢুনকনি। বে ঐখানন্ েনে েনে িাথায় হাত দিনয় 
িনটাগুনলার দিনক তাদকনয় দে়িদে়ি কনর বযন্ দক েলদিল। 
  
তারা তার কানি এনল, বিনয়দটর িুনখর দতন্দট িনটা কাাঁপা হানত বে এদেনয় দিল 
বলপদের দিনক। 
  
েলল–বজোে! ওঃ দক ভয়ঙ্কর! বলপদে তার হাত বথনক দিন্টগুনলা দন্নয় চাাঁনির আনলায় 
দন্রীক্ষণ করনত করনত তানক দজজ্ঞাো করল–এর বথনক খারাপ িৃশয তুদি কখনন্া 
বিনখাদন্? 
  
বিনয়দট বিখনত খুে েুন্দরীন্য়। পাতলা। বিাট বিাট বচাখ। কদেন্ িুখ। এরপর তারা 
োদ়িনত উনে েেল। বলপদের দেক পানশই েেল ডাদস্ট। দডনটকদটভ থাডঘ বগ্রড 
ডাদস্টলুকাে ভানলা েক্সার। পুদলশ েদক্সাং দটনি বেরা েক্সার বে। েদলষ্ঠ বচহারা, েয়ে 
িায় চদব্বশ। শক্ত োিা োদলর উপর। দিনয় বে োদ়ি চালানত থাকল যতক্ষণ ন্া বটন্ট ও 
বকদেনন্র আনলা বিখনত বপল। 
  
একজায়োয় এনে বলপদে োদ়ি থািাল। বেখান্ বথনক তারা হাাঁটনত শুরু করল। িূর 
বথনক েীটার ও িানির েুর বভনে আেনি। একদট বলাক বেই েুনরর েনে তাল দিদলনয় 
োন্ োইদিল। োিনন্ বোাঁপো়ি বিনখ বলপদে দেরদক্ত িকাশকনরেলল–বিয়র বহডদলর 
এেকলঅঞ্চনলন্জর রাখা উদচত দিল, শহনরর তুলন্ায় এই অঞ্চল আরািিায়ক, পদরচ্ছন্ন 
থাকনল আনরা ভাল লােত। 
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োদলর উপর িায় জন্া পঞ্চাশ বিনলনিনয় েনেদিল। েকনলই বষ্াল-পাঁদচশ েিনরর 
িনেয। বেদশর ভাে যুেনকর িুনখ িাদ়ি বোাঁি ভদতঘ, কনয়ক জনন্র চুল কাাঁে িুাঁইিুাঁই। 
বিনয়নিরও পরনন্ িায় একই বপাষ্াক–জীন্ে, দট-শাটঘ, চুলগুনলা বিনলনির িত িাাঁটা ও 
বন্াাংরা। বয বলাকটা োন্ োইদিল রীদতিত লম্বা, বরাোনট বচহারা, তার িুখ আর িাথা 
ঘন্ চুনল বঢনক দেনয়দিল, কিলানলেুর একটা বক্রনটর উপর েনেদিল। বলপদে ও 
ডাদস্টতানির দিনক এদেনয় বেল। তানির বিনখ বরাো লম্বা যুেকটা এদেনয় এল, দন্নজর 
পদরচয় জান্াল। তার ন্াি দিশকানলা,এই কযাম্পটা, বে চালায়। বলপদেরাও তানির 
দন্জস্ব পদরচয় দিল। 
  
দিশকানলা তানির আেিনন্র বহতু দজজ্ঞাো করল। বলপদে তার হানত দতন্দট 
বপালারনয়ড দিন্ট তুনল দিল। দিশকানলা দিন্ট হানত েযানের আনলার কানি েনর বেল। 
েভীর িনন্ানযাে দিনয় বেগুনলা বিখার পর বলপদের দিনক এদেনয় এনে েলল–আদি 
িৃত বিনয়দটনক দচদন্, এর ন্াি বজদন্ েযান্ডলার। 
  
েকনলই তখন্ উনে িাাঁদ়িনয়দিল। বিনয়দট িৃত শুনন্ েকনলই একটা িীঘঘোে বিলল। 
  
বলপদে েলল-হযাাঁ িৃত বে। বিনয়দটনক নৃ্শাংেভানে হতযা করা হনয়নি। দিশকানলা 
দিন্টগুনলা বিরৎ দিল। বিনয়দটর পদরচয় িেনে েলল েতকাল রানত বে এখানন্ আনে, 
েনলদিল দিয়াদিনত একটা চাকরীর অনপক্ষায় রনয়নি। এখানন্ িাত্র কনয়কদিন্ থাকনে 
েনলদিল। তার িৃতুযনত আদি খুেই িুঃদখত। 
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বলপদে েলল–বতািরা তাহনল বিনয়দটনক েকনলই বচন্। কথা েলনত েলনত বে োদলর 
ওপর েনে প়িল। ডাদস্টও তানক অনু্েরণ করল। এক িাাঁনক দিশকানলা তানিরনক 
আহ্বান্ জান্াল িাাংনের কচুদর খাোর জন্য। বলপদে ও ডাদস্ট রাজী হনয় বেল খাোর 
জন্য। একটা বিাটা-বোটা েরনন্র বিনয় আগুনন্র উপর রাখা পযান্ বথনক িুনটা েরি 
কচুদর কােনজ িুন়ি বলপদের হানত তুনল দিল ডাদষ্টর েনে বলপদেইয়াদকঘ িারনত 
লােল–ডাদস্টতুদি বিাটা হনয় বেি, এেে বখনয়া ন্া। বলপদে কচুদরনত এক কাি়ি দিনয় 
েস্তুদটর িশাংো করনত লােল আর ভােনত লােল কযারন্নক েলনে এরকি রান্না 
করনত।দিশকানলা িেে পানট দজজ্ঞাো করল–বিনয়দটনক বক খুন্ কনরনি? বলপদেও 
এোর দিনর এল িেনে–তাহনল েতকাল রানত বে এখানন্ আনে, আর দিয়াদি বথনক । 
একটা চাকরীর আশায় অনপক্ষা করদিল বে…এইনতা? বলপদে জান্নত চাইল, বে বকান্ 
দন্দিঘষ্ট চাকরীর কথা েনলদিল দক? 
  
দিশকানলা তার িনলর েিেযনির বে েম্পনকঘ দজজ্ঞাো করনত, বলপদেনির খাোর 
পদরনেশক বিাটা বিনয়দট েলল–বিনয়দট েনলদিল, বে ন্াদক িনিািতরীর ক্লানে কাজ 
করত। দকন্তু আদি তার কথা দেোে কদরদন্, বকন্ন্া বিনয়দটর হােভাে বিনখ িনন্ 
হনয়দিল বে একদট হকার হওয়া িা়িা, তার অন্য বকান্ বযােযতা থাকনত পানর ন্া। 
  
বলপদে িনন্ িনন্ ভােল বিনয়দট দেকই েলনি হয়ত। তারপর বিনয়দটর পদরচয় জান্নত 
চাইল। দিশকানলা বিনয়দটর হনয় েলল-ওর ন্াি বকদট বহায়াইট, এখান্কার স্থায়ী 
োদেন্দা, রান্নার কাজ বিখানশান্া কনর। বলপদে জান্নত চাইল বিনয়দট েনে দকিু 
এনন্দিল দক ন্া? বকদট উেনর েলল–বিনয়দটর েনে একটা বোলােযাে দিল, বেটা ওর 
বকদেনন্ই পন়ি আনি। ওটা আিার িরকার–একটু বথনি আোর েলল বলপদে-রানত দক 
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হনয়দিল বে েম্পনকঘ দকিু েলনত পার? বকদট একটু পনর িুখ খুলল-বে বে়িানত যানে 
েনলদিল, আিানকও েনে যাোর জন্য েনলদিল, দকন্তু আদি তানক দেনশষ্ পিন্দ করতাি 
ন্া, বকন্ন্া বে অতযন্ত েিঘান্ধ্ বিনয় দিল। আদি তার েনে কথা েলনত বচষ্টা করতাি 
দকন্তু তার িুখ ভাল দিল ন্া। তাই বে একা একাই বে়িানত বেনয়ায় িায় োতটা ন্াোি। 
বলপদে অন্যনির দজজ্ঞাো করল-বে়িাোর েিয় তানক বকউ বিনখদিল দকন্া? 
  
েকনলই েিস্বনর েনল-ন্া। 
  
বলপদে েলনত লােল–অতএে বে একা বেনরায়, েণ্ডনোনল পন়ি, িাথায় আঘাত পায়, 
আর তার বপনটর ন্াদ়ি-ভুদ়ি দিাঁন়ি োর করা হয়। 
  
 তারপর েকনলই চুপ। একটা ন্ীরে পদরনেশ, েোই বিনয়দটর অিন্ িুভঘানেযর জন্য 
িিঘাহত। বলপদে তানির েকলনক োেোন্ কনর েলল–বিনয়দটর আততায়ী হয়ত 
দন্কনটই রনয়নি, তাই বতািরা বকউ একা বেনরানে ন্া। 
  
বলপদে এরপর দিেকানলারকানি জান্নত চাইল–এখান্কার কাউনক দক এরকি জঘন্য 
কাজ করার জন্য েনন্দহ করা বযনত পানর?িৃঢ়স্বনর দিশকানলা জান্াল-ন্া। বলপদে তার 
কথা দেোে করল, দজজ্ঞাো করল–এখানন্ দক বকান্ ন্োেত আনি? িতুেনর দিশকানলা 
েলল-কনয়ক ঘন্টা আনে একদট অনচন্া বলাক-লু-েুন্–একটা দন্জস্ব বকদেন্ ভা়িা 
কনরনি। তার বেশ টাকা আনি েনলই িনন্ হয়। বে জযাকেন্ দভলা বথনক এনেনি এখন্ 
বোেহয়, তার বকদেনন্ই ঘুিানচ্ছ। বলপদে খাোর বশষ্ কনর উনে িাাঁ়িাল, েলল–বে 
লুেুনন্র েনে কথা েলনত চায়। তারপর, দিশকানলা, বলপদে ও ডাদস্ট োদলর উপর 
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দিনয় বহাঁনট দকিুটা িূনর, বযখানন্ কানের িশদট বিাট বিাট বকদেন্ রনয়নি, বেখানন্ দেনয় 
িাাঁ়িাল, বযনত বযনত দিেকানল েলল–দিঃ বলপদে আদি চাই ন্া এখানন্ বকান্ েণ্ডনোল 
োাঁেুক। িুেির আদি কযাম্পটা চালাদচ্ছ, বকান্ েিেযা বিখা (নিয় দন্।) আর বিয়র 
বহডদল আিানির েিথঘন্ কনর দন্নয়নিন্। একেিয় বে আঙুল তুনল লুেুনন্র বকদেন্টা 
দন্নিঘশ করল।আপন্ারা দেনয় কথা েলুন্, আদি এখানন্ অনপক্ষা করদি। বলপদে 
চাইদিল–দিশকানলা েরাং লু-েুন্নক জাদেনয় তুনল জান্াক, দডনকটদটভরা তার েনে কথা 
েলনত চাইনি। িস্তােটা বে দিশকানলার কানি রাখল, দকন্তু দিশকানলা েম্মত হল ন্া। 
বে েলল–আপন্ারা দন্নজর বচষ্টা কনর েুনযাে দন্ন্ ন্া?েনল িাাঁত বের কনর হােল–আদি 
বতা বিদখনয় দিলাি,এখনন্া আদি তন্শনভাজ োদরদন্। তাই আদি চললাি।তারপর বে 
বলপদের পাশ দিনয় তার কযানম্পর দিনক দিনর চলল। 
  
ডাদস্টর দিনক দিনর বলপদে েলল–এটা আিানির একটা িূলযোন্ িনচষ্টা দক েল? 
  
ডাদস্ট তৎক্ষণাৎ েলল–দকন্তু বলাকটা দন্িয়ই এনকোনর বোকা ন্য়? বলপদে তার 
বহালস্টার বথনক পনয়ন্ট থারদট এইট বস্পশযাল োর করল। একটা িীঘঘোে বিনল 
বকদেনন্র দিনক এদেনয় বেল, একটু োক্কা দিনতই িরজাটা খুনল বেল, বোেহয় বভজানন্া 
দিল। বট্রদন্াং িাপ্ত ডাদস্ট বিনের উপর হাাঁটু িুন়ি েনে পন়ি তার হানতর দরভলোর দিনয় 
দপিন্ বথনক বলপদেনক োডঘ করল, যানত তার বকান্ ক্ষদত ন্া হয়। 
  
ঘনর ঢুকনতই একটা বন্াাংরা িুেঘন্ধ্ ন্ানক এল তানির। বিওয়ানল, দপে কনর এদেনয় 
বেল, তার হানতর দরভলোর উিযত। এোর অন্ধ্কানর তানির বচাখ েনয় এল। এতক্ষনণ 
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খানটর ওপর শুনয় থাকা বলাকটা উনে েনেনি। েমূ্পণঘ ন্গ্ন, িুখ ভদতঘ িাদ়ি-বোাঁি। 
বলপদে োজখাই েলায় েলল–ন়্িনে ন্া, আিরা পুদলনশর বলাক। 
  
যুেকদট বন্াাংরা চাির দিনয় তার বকালটা বঢনক দন্ল। তারপর বলপদের দিনক দস্থর 
িৃদষ্টনত তাদকনয় েলল-আিার েনে আপন্ানির দক িরকার থাকনত পানর? 
  
বলপদে এোর তার হানতর অস্ত্র বহালস্টানর ঢুদকনয় রাখল তারা দন্দিন্ত বলাকদটর হানত 
বকান্ অস্ত্র বন্ই, ডাদস্টও তার হানতর অস্ত্র বহালস্টানর ঢুদকনয় রাখল। 
  
বলপদে িথনিই তার ন্াি দজজ্ঞাো কনর জান্নত চাইল, কখন্ বে এখানন্ এনেনি? 
উেনর বলাকদট েলল-লু-েুন্। এখানন্ন্টা পাাঁচ দিদন্নটর েিয় আদি এই বকদেন্টা েুক 
কনরদি। আপন্ারা দক আিানক দন্দিনন্ত একটু ঘুিানতও বিনেন্ ন্া। দক হনয়নি েলুন্ 
বতা? 
  
বলপদে তার কথায় গুরুত্ব ন্া দিনয় পাটা িশ্ন করল-তা তুদি দকভানে এখানন্ এনল? 
বকান্ পথ দিনয়? েিুেতীনরর েীনচর পথ দিনয়। রাস্তার উপর একটা োো বপনয় আদি 
আিার পথ েিলাই, দন্নচ েিুে তীনরর পথ েনর চনল আদে।এোর বলপদে আেল 
কথায় এল–তার কণ্ঠস্বর শান্ত ও োংযত।-িযানখা লু, একটা খুনন্র বকনে আিরা তিন্ত 
করনত এনেদি। বখয়াল কনর িযানখা, তুদি পনথ দকিু বিখনত এোং শুন্নত বপনয়দিনল 
দক? রাস্তায় িথি ঘন্-বোাঁনপর োিনন্ একটা বিনয়র িৃতনিহ পন়ি থাকনত বিখা যায়, 
বেই পথ দিনয় তুদি যাওদন্? খুনন্র কথা শুনন্ েুনন্র বচায়াল িুদট শক্ত হনয় উেল। বে 
েলল–আপন্ার অনু্িান্ দেকই, আদি ও পনথ পা িা়িাইদন্, ও েযাপানর আদি দকিু জাদন্ 
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ন্া। বলপদে জান্নত চাইল–বতািার আোর েিয় বিনয়দট খুন্ হনয়দিল। তুদি দক আোর 
েিয় কাউনক বিখনত বপনয়দিনল েুন্? এোর বে তার িুখটা অন্য দিনক বঘারায়, 
দকিুক্ষণ িাাঁদ়িনত হাত েুলানত েুলাত ভানে, তারপর েনল–আদি আোর পনথ কাউনক 
বিদখদন্, আর বকান্ও শব্দ শুদন্দন্। তার হাে-ভাে বিনখ বলপদে েুেনত পারল বয, বে 
দিথযা কথা েলনি। বে দচন্তা কনর বিখল–বিনয়দটনক কুদপনয় কুদপনয় হতযা করা হনয়নি, 
হতযাকারীর বপাষ্ানক দন্িয়ই রনক্তর িাে বলনে থাকনে। তাই বলপদে তার বপাষ্াকটা 
বিখনত চাইল, দকন্তু েুন্ তার বপাষ্াক েহনজই বিখানত চাইলন্া, বে েলল-আনে .. 
আপন্ারা োচঘ ওয়ানরন্ট অনু্ন্। 
  
েনে েনে ডাদস্টর দিনক তাদকনয় বলপদে তানক এই ঘরটা োচঘ কনর বিখনত েলল। 
ডাদস্ট, তার দন্নিঘশিত একটু এদেনয় একটা আলিাদর খুলনত যানে, এিন্ েিয় েুন্ 
দেিান্া বথনক লাদিনয় এল, আলিাদরর োিনন্ আ়িাল কনর িাাঁ়িাল, দকন্তু বে োো দিনত 
পারল ন্া, বকন্ন্া বলপদের হানত ততক্ষনণ দরভলোর বিখা দিনয়নি। পুদলশী েলায় 
বলপদে েলল-বশান্ েুন্, েযাপারটা েহজভানে বন্োর বচষ্টা কর।োেয হনয় েুন্ দেিান্ায় 
দিনর বেল দকন্তু শাোনত লােল–আদি আপন্ানক বিনখ বন্ে িািা, আপদন্ অদেকানরর 
েীিা িাদ়িনয় যানচ্ছন্, িনন্ রাখনেন্ আদি আিার অদেকার েম্পনকঘ অতযন্ত েনচতন্। 
কালই আদি আপন্ার ন্ানি অদভনযাে করে। 
  
ততক্ষনণ ডাদস্টর বপাষ্াক পরীক্ষা করা হনয় বেনি। েনন্দহজন্ক দকিুই পাওয়া বেল ন্া। 
  
েুন্ও রানে িুাঁেনত লােল–তানক বিনখ বন্কন়ির িত কু্রর হাদে হােল বলপদে। েুনন্র 
োিনন্ বিনল েরল একটা পযানকট–এটা আদি বতািার বপাষ্ানকর িনেয বথনক বপনয়দি। 
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এর বথনক বয বকান্ োরণা কনর বতািানক আিরা এই খুনন্র িািলায় জদ়িনয় বিলনত 
পাদর। বেটা বকিন্ লােনে? 
  
েুন্ দকিুক্ষণ দচন্তা করার পর উের দিল–দেক আনি। ওটার কথা ভুনল যান্।নলপদে 
েুনযাে েুনে তানক আনরা িশ্নোনন্ জজঘদরত করনত লােল আর ডাদস্ট তার বন্াটেুনক 
চটপট জোন্েন্দী গুনলা দলখনত শুরু করল। 
  
. 
  
বরােোনরর রাদত্র, িদতনেশীর িায় েকনলই োইনর বে়িানত বেনি। ো়িীর বহডলাইট 
দন্দভনয় বকেলিাত্র পাদকঘাং লাইটটা বজ্বনল বকন্ েযানরনজ বপৌঁিায় েযানরনজ োদ়ি ঢুদকনয় 
বরনখ এনে বে তার োদ়ির দভতনর অনন্কক্ষণ েনে বথনক দচন্তা করল। তারপর েদ়ি 
েযানরনজ বরনখ এনে বে োাংনলায় িনেশ করোর িরজা খুনল লদেনত িনেশ কনর। তার 
আেিন্ বকউ বটর পায়দন্। এটা বকদট ও পুদলনশর কানি একটা ে়ি এদলদে, বে জানন্ 
এটা খুে জরুরী। অন্ধ্কানরর িনেয দিনয়ই বে েেোর ঘনরর জান্লার দিনক এদেনয় 
বেল। রাস্তার দিনক বচাখ বিনল েভীর ভাোচ্ছন্ন হনয় িাাঁদ়িনয় রইল। রাস্তার দেপরীনত 
দতন্ দতন্নট োাংনলা অন্ধ্কানর ডুনে দিল। একেিয় বে েুইচটা অন্ কনর দিল। আনস্ত 
আনস্ত বে লাউদোং বচয়ানর দেনয় েেল। ঘদ়ির দিনক তাদকনয় বিখল ন্টা দত্রশ দিদন্ট। 
োদ়ি চালানত দেনয় বয দচন্তা ভােন্া গুনলা তানক পােল কনর তুনলদিল, এখন্ বে 
দচন্তাগুনলা তার িনন্ বেশ জাাঁদকনয় েনেনি। 
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বোডা বিশানন্া েনচর গ্লােটা দন্নয় ভােনত েেল বকন্, ঘনট যাওয়া েন্ধ্যার ঘটন্াগুনলা। 
তার অেস্থা এখন্ অনন্কটা তা়িা খাওয়া ইাঁিুনরর িত। 
  
িথনি বকদটনক বোোনত হনে। বে ভােল, বকদটনক েে েতয কথাই েলনে। দকন্তু বকদট 
বোকা বিনয় ন্য়, রীদতিত েুদদ্ধিতী। বে তখন্ দন্নজর িনন্ই একটা কল্পন্ার োরেস্তু 
েন়ি তুলল দকিুটা দন্দিন্ত হল বে। তারপনরই কানরনন্র কথা িনন্ প়িল তার। হায় 
ঈের! এই বিনয়দট তানক পােল কনর তুনলদিল। তার েে পাওয়ার জনন্যই অিন্ 
বেপনরায়া ও উিুল হনয় উনেদিল বে। বে খুে ভুল কনর বিনলনি, যার বকান্ ক্ষিা বন্ই। 
আোিীকানলর কথা ভােনত েেল–অদিনে কাল আোর বিখা হনে তার েনে। আজ 
েন্ধ্যায় কানরন্ তার বযৌেন্ েমূ্পণঘ উজা়ি কনর দিনয়নি তার কানি, দন্ঃনশনষ্ দন্নজনক 
দেদলনয় দিনয়নি তার কানি, অন্য পুরুনষ্র জনন্য দকিুই অেদশষ্ট রানখদন্। কানরন্ তার 
কানি এখন্ বযন্ এক িুঃস্বে, দেভীদষ্কার িতই িনন্ হনচ্ছ। তার ভদেষ্যৎ জীেনন্ ও 
িাম্পতয জীেনন্ কানরন্ বযন্ িুদেঘেহ দেভীদষ্কা, আজ ন্া হয় কাল িৃতনিহটা বকউন্া 
বকউ বিখনে। তারপর পুদলশ আেনে। এিন্ একটা েীভৎে খুনন্র ঘটন্া যদি ন্া ঘটত 
তাহনল অনন্ক আনেই বিাটঘ লডারনডনল োদ়ি চাদলনয় হাদজর হনত পারত, আর োকী 
রাতটুকু বে বিরী ও জযাক-এর দেোহ োদষ্ঘকীর উৎেনে বযাে দিনত পারত। দকন্তু 
ভয়ঙ্কর ক্ষত দেক্ষত িৃতনিহটা তার েে পদরকল্পন্া োন্চাল কনর দিনয়নি। িৃতনিনহর 
িৃশযটা িনন্ প়িনত তার বপনটর বভতরটা বিাচ়ি দিনয় উেল। িনন্ হদচ্ছল একু্ষদন্ তার 
েদি হনে। তারপর বেই িাদ়িওয়ালা বলাকটার কথা িনন্ করল বে, তার বখাাঁজ যদি 
পুদলশ পায় এোং বলাকদট যদি তার ও কানরনন্র কথা পুদলশনক েনল বিয়। বে আর 
ভােনত পারনি ন্া– 
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ঘিঘাক্ত বকন্ তার িুনখর ঘাি িুিল। এিন্ েিনয়ই বকদটর োদ়ির আওয়াজ হল। কনয়ক 
দিদন্ট পনর বকদট ঘনর এনে ঢুকল। বকন্ তখন্ও একইভানে েনেদিল। 
  
বকন্নক িশ্ন করল-বতািার দক হনয়দিল বকন্? েলার স্বর রুক্ষ ও চ়িা। বকন্ শান্ত স্বনর 
েলল–দিয়তিা, আদি বতা জযাকনক বিান্ কনর েনলদিলাি, আিার োদ়ি দেকল হনয় 
বেনি। 
  
বকন্! বকন্ তুদি এনলন্া? বিরী খুে িুঃখ বপনয়নি। েোই বতািানক আশা কনরদিল। 
  
বকন্ িুঃখ িকাশ কনর েলল ইেদন্েনন্ েণ্ডনোল হনয় থাকনে। আিার একঘণ্টারও 
বেশী বিরী হনয় যায়। তেুও বতা তুদি আেনত পারনত। বকন্ বচানখ িুনখ দেষ্ানির ভাে 
িুদটনয় েলল–দন্িয়ই আেনত পারতাি দকন্তু আেল েযাপার দক জান্, েুনলর দিদটাংটা 
ফ্লপ করল, তারপর োদ়ি দেকল, তাই পাদটঘনত যাওয়ার আর িান্দেকতা দিল ন্া। তুদি 
আিানক ক্ষিা কনরা। 
  
বকদট চিনক উেল–েুনলর দিদটাং ফ্লপ? দিয়তি, আদি বতািার জন্য েতযই িুঃদখত, 
বভনেদিলাি, আজ তুদি দেজনয়র িযঘািা দন্নয় দিনর আেনে। বকন্ েলনত লােল-পাাঁচশ 
অদভভােনকর জায়োয় উপদস্থত হনয়দিল িাত্র-বচৌদত্রশ জন্। তারপর োদ়ি স্টাটঘ দিনত 
দেনয় বিদখ দেকল হনয় বেনি, প্লােগুনলা বটনন্ বটনন্ খুনল বিললাি। তুদিই েনলা, এিন্ 
িুড দন্নয় পাদটঘনত যাওয়া যায়? 
  
বকদট িশ্ন করল–তুদি আজ তাহনল বকান্ দেজনন্েই পাওদন্? 
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 বকন্ ন্রি েুনর েলল-পাকন্া বকন্? বপনয়দি, তনে বেটা ফ্লনপর পযঘানয়। 
  
বকিন্ বযন্ িায়া হল বকদটর। স্বািীর কাি বঘাঁনষ্ িাাঁদ়িনয় িু-হাত োদ়িনয় তার েলা 
জদ়িনয় েরল। বকন্ তার চুনল দেদল কাটনত কাটনত আির করনত লােল। বে িনন্ িনন্ 
েন্তুষ্ট। িথি োক্কায় বে েনন্দহাতীত ভানে োিনলযর েনে উেীণঘ হল। 
  
বকদট আিনরর ভদেিায় তার িাথায় িৃিু োাঁকুদন্ দিনয় িূনর েনর বেল। বোাঁনট দিদষ্ট হাদে 
বকনন্র িনন্ দেিুযনতর চিক বখনল বেল। বে হাদে বিনখ েকল পুরুনষ্র িন্ই তৃদপ্ত 
পায়। হতাশা গ্রস্ত বকনন্র অতৃপ্ত-িন্ এোর কান্নায় ভনর বেল। 
  
বকদটনক বে িেুর েুনর ডাকল–চনলা, এোর দেিান্ায় যাওয়া যাক।কাল বভানর উনে 
বিরীনক বিান্ করে, বকিন্? বপাষ্াক িা়িনত িা়িনত বকদট দজজ্ঞাো করল–দিে 
স্টান্ঘউনডর দক হল? 
  
আোর বপনট বিাচ়ি বিওয়া যন্ত্রণা, বকান্রকনি বে েলল,–ওর বডট দিল, আদি োদ়িনত 
স্টাটঘ বিোর আনেই ও বেদরনয় যায়। 
  
বকদট এোর দন্ঃশনব্দ োথরুনি ঢুকল ো বোয়ার জন্য। বকন্ তার দেিান্ায় বেল, দস্থর 
িৃদষ্টনত তাদকনয় রইল ওপনরর দেদলাং এর দিনক। দন্নজর িনন্ ভােনত লােল বকদট 
তানক ভুল বোনে দন্। কানরন্ বযভানে তার বিহ ও িন্ দেধ্বস্ত কনরনি, বকদটর আলনতা 
আির ও স্পনশঘ তা িন্ বথনক িায় লুপ্তই হনত চনলনি। এখন্ বে ভারিুক্ত। 
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খাদন্ক পনর বকদট দেিান্ায় এল, আনলাটা দন্দভনয় দিল। তারপর িুহাত দিনয় বকদট 
তানক জদ়িনয় েরল, বকনন্র ো বঘাঁনষ্ শুলল। বকদটর দিদষ্ট ঘ্রাণ তার ন্ানক এনে লােল। 
এরকিই দকিু বে আশা করদিল বকদটর কাি বথনক, কানরনন্র উষ্ণ োদন্ননেযর বরশটা 
তার কানি এতক্ষণ যন্ত্রণািায়ক দিল দকন্তু বকদটর উষ্ণ আদলেন্ ও স্পশঘ তানক বে 
যন্ত্রণা বথনক বরহাই দিল। তৃপ্ত বকন্ বকদটনক জদ়িনয় েনর চুম্বন্ করনত যায়। 
  
দকন্তু বকদট েনল–আজ আদি খুেই ক্লান্ত দিয়তি।তানির দেনয়র পর এই িথি একটা 
রাত দন্ষ্ফলভানে কাটল। 
  
. 
  
পরদিন্ েকালনেলায় দেক েিনয়ই জােল বকন্, বকদট তখন্ও ঘুিুনচ্ছ। বে দন্নজই কদি 
ততরী করল। তারপর দন্দিঘষ্ট েিনয় অদিনে বপৌঁিাল। অদিনের িরজা খুনল বে তার 
বচম্বানর দেনয় ঢুকল। িুনটা এয়ারকদন্ডশন্ার বিদশন্ চালু কনর দিল। েতকাল েুনলর 
দিদটাং-এ িাত্রনির অদভভােকনির কাি বথনক পাওয়া কন্ট্রাক্ট িিঘগুনলা গুদিনয় রাখদিল 
বকন্। 
  
এই েিয় কানরন্ এল, তার অদিেঘনরর িরজার োিনন্ িাাঁদ়িনয় দজজ্ঞাো করল–বকান্ 
েিেযা বন্ই বতা?নকন্ কানরনন্র দিনক তাদকনয় বিখল, বিনহর েনে বোঁনট থাকা জীন্ে 
আর ঘানি বভজা আাঁনটা শাটঘ এর ন্ীচ বথনক স্তন্নজা়িা ে়ি বেশী কািন্ার উনেক 
করদিল। তার বচাখ বথনক কািন্ার-আগুন্ েনর প়িনত লােল। তেু বে কানরনন্র িদত 
একটুও আকষ্ঘণ বোে করল ন্া। তাই োংনক্ষনপ বে উের দিল–ন্া। কানরন্ দজজ্ঞাো 
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করল-বতািার দক শরীর খারাপ? বতািানক এত ক্লান্ত বিখানচ্ছ বকন্?দিঙ্ক করনে? বকন্ 
তার িস্তানে ো়িা ন্া দিনয় তানক বতনরাদট কন্ট্রাক্ট িনিঘর বরকডঘ ততরী কনর দন্নত 
দন্নিঘশ দিল। 
  
কানরন্ হােল, এদেনয় এনে িিঘগুনলা বডনের ওপর বথনক তুনল দন্নয় বকনন্র উনেনশয 
েলল–আজ েকালটা বকেলিাত্র কানজর জন্য। বকন্ দন্রুের। কানরন্ দন্নজর িনন্ই 
বহনে উেল, েলল-ও বহা। েুনেদি অপরােী িন্ বতা, তাই..কথা অেিাপ্ত বরনখই বে তার 
অদিে ঘনরর দিনক এদেনয় বেল বকাির বিালানত বিালানত। বকন্ দপিন্ দিনর েেল, 
ভােনত লােল দক কনর এই বিনয়দটর হাত বথনক বরহাই পাওয়া যায়? বহড অদিনে 
েিদল হনে, ন্া…। এিন্ েিয় তার অদিনের োইনর দকিু বলানকর দচৎকার শুনন্ বকন্ 
উনে িাাঁ়িাল। দন্নজর অদিেঘর বথনক বেদরনয় বে বিখলকাউন্টানরর োিনন্ এক 
ডজনন্রও বেশীকানল দন্নগ্রা িাাঁদ়িনয় আনি। তারা েকনলই বিনল বিনয়নির ভদেষ্যনতর 
েযাপানর পযারাডাইে অযােুনরন্স কনপঘানরশনন্র োহাযযিাথঘী। 
  
তারপর বথনক বকন্ ও কানরন্ িচণ্ড েযস্ত। িদতদিন্ তারা কানজর িনেয ডুনে যায়। 
িুপুরনেলায় োিনন্র স্নযাক্স োর বথনক আো েযান্ডউইচ বকান্রকনি েলােঃকরণ ও 
দেনকনল চারনটর েিয় অদিে েন্ধ্ হওয়ার পর িা়িা তানির আরানির িুরেত বন্ই। 
এক দেনকল কানরন্ বকনন্র উনেশয েলল-আজকাল দিন্গুনলা আিানির কানি খুে ভাল 
কাটনি। োো শুন্নল আিানির ওপর বেশ েন্তুষ্ট হনেন্। বকন্ বহনে জোে দিল–তাহনল 
দিদটাং ফ্লপ হোর বকান্ আশঙ্কা বন্ই। হযািেনক বডনক পাোে। খেরটা দেজয়-উৎেে 
করোর িতই আন্ন্দিায়ক। দক েলল দিে স্টান্ঘউড? বকন্ তার অদিে-ঘনর ঢুনক 
বেদিনন্র কাজগুনলা একোর তিারদক কনর বিানন্র দরদেভারটা েনেিাত্র তুনলনি, 
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উনেশয বহড বকায়াটঘানর উন্নদতর খেরটা জান্ান্, এিন্ েিয় োইনরর অদিে ঘনরর 
িরজা বখালার শব্দ বশান্া বেল। েম্ভেতঃ বকান্ িনক্কল এনে থাকনে। বকৌতূহল েশতঃ 
বে তার দন্নজর অদিে ঘনরর িরজা একটু িাাঁক কনর োইনর উাঁদক বিনর বিখল এোং 
েনে েনেই তার দশরিাাঁ়িা বেনয় এটা শীতল রনক্তর িোহ দন্নচ বন্নি এল। আেন্তুনকর 
পদরচয়টা একোর দন্নজর িনন্ বভনে দন্ল। আেন্তুক হনলন্ দডনটকদটভ টি বলপদে। 
পাতলা দিপদিনপ লম্বানট বচহারা, বচাখ িুদট ন্ীলােরণ। তার েনে বকনন্র িতযক্ষ পদরচয় 
বন্ই, তনে বে তানক পূনেঘ বিনখদিল ও তার েম্পনকঘ পদরদচত দিল। তার এক েলি 
বখলুন়ি েনু্ধ্ আেন্তুক বলাকদটনক বিদখনয় েনলদিল–বিদখে বকন্, বটনরল চাকরী বথনক 
অেের দন্নল বলপদে পুদলশ চীি হনে। আর আজ বেই েূতঘ বোনয়ন্দা তার অদিনে 
এনে হাদজর। বোেহয়, বেই িাদ়িওয়ালা দহদপ বলাকটাই তানক তানির কথা েনলনি। 
  
ওদিনক বলপদে কাউন্টানরর উপর েুাঁনক পন়ি কানরনন্র দিনক হাোহাদে িুখ কনর 
তাকায়। বকান্ বযৌেন্েতী বিনয় বিখনল বলপদে তার দিনক েুাঁনক পন়ি। কানরন্ দচদে 
টাইপ করদিল কাউন্টানরর ওপর বচাখ তুনল তাকানতই বলপদের েনে িৃদষ্ট দেদন্িয় হল। 
উনে িাাঁ়িানত বেল। তার স্তন্িয় িুনল উেল। তা বলপদের িৃদষ্ট এ়িালন্া,েরাং বে 
উপনভাে করল,িৃিু বহনে দজজ্ঞাো করল–দিে স্টান্ঘউড? 
  
কানরন্ বলাকদটর পদরচয় জান্ত, আর েুেনত বপনরদিল তার এরূপ কথা ও হাদের 
কারণ। দন্নজনক আরও বেদক্স কনর তুলনত বচষ্টা করল, িৃদষ্টনত দহনল্লাল তুনল তাকাল 
বলপদের দিনক। দন্নজর বথনকই একটুন্রি েুনর িশ্ন করল–আপদন্ বতা একজন্ পুদলশ 
অদিোর, আপন্ার বিনল পুনল আনি? িশ্নটা অিােদেক। অিস্তুত বলপদে আিতা 
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আিতা কনর েলল,-বিনল-দপনল, বকন্ন্া আদি…কানরনন্র পাটা িশ্ন–আপদন্ দন্িয়ই 
দেোদহত। আপন্ার িত একজন্ েু-পুরুষ্ দেনয় কনরদন্, এটা অদেোেয। 
  
বলপদে কানরনন্র েম্পনকঘ জ্ঞাত দিনলন্, িেে েিলানত চাইনি, তানক বোকা োন্ানত 
চাইনি, তা েহনজই েুেনত পারল বলপদে। বে়িানলর োিনন্ইাঁিুর বিনখ েরনত ন্া 
পারার েযথঘতায় বযিন্ বিাাঁে বিাাঁে কনর থানক, বতিদন্ েজরানত েজরানত বলপদে 
বকান্রকনি েলল–দিে স্টান্ঘউড! দকন্তু কানরন্ তানক িােপনথ থাদিনয় দিনয় েলল–ওঃ 
েুনেদি, আপদন্ আপন্ার পদরোনরর েিেযা োংখযা ো়িানত চান্, এই বতা? আপদন্ দেক 
জায়োনতই এনেনিন্। আনে যদি ইন্দেওনরন্স কনরন্, বেক্ষনত্র দিদিয়াি অনন্ক কি 
লােনে। 
  
বলপদে এখানন্ আোর আনে কানরন্ েম্পনকঘ বয েে কথা শুনন্দিল, তা েতয বলপদে 
এোর আন্দাজ করনত পারল। বহে তানক এখানন্ আেনত দন্নষ্ে কনরদিল দকন্তু পুদলশ 
চীি বটনরনলর পরািশঘ িনতাই বে কানরনন্র েনে বিখা করনত এনেনি। বিনয়দটর োনয় 
প়িা কথাোতঘা তার কানি রহেযজন্ক েনল িনন্ হল। িৃঢ়স্বনর বলপদে েলল–দিে 
স্টান্ঘউড, আদি একটা খুনন্র েযাপানর তিন্ত করনত এনেদি। 
  
কানরন্ েরলভানে ে়ি ে়ি বচাখ কনর তাকানলা–তাই ন্াদক? তাহনল এই িুহূনতঘ আপদন্ 
পদরোর ো়িানত যানচ্ছন্ ন্া? 
  
কানরনন্র বোাঁনট িহািারী হাদে। পনর হয়নতা আোর আিানির েনে বযাোনযাে করনেন্, 
করনেন্ বতা? তার িনশ্নর উের ন্া দিনয় বলপদে এোর পুরানন্া িেনে দিনর এল– 
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দিস্টান্ঘউড, েতকাল রানত্র আপন্ার বকদেন্ বথনক িাত্র একনশা েজ িূনর একদট বিনয় 
খুন্ হয়। আপদন্ তখন্ বকদেনন্ দিনলন্? 
  
কানরন্ স্বোলু িৃদষ্টনত বলপদের দিনক তাকাল–হযাাঁ, আদি একাই দিলাি। দিঃ বলপদে, 
বকান্ েিনয় আপন্ারও দক একা থাকনত ভাল লানে ন্া? 
  
বলপদের কু্রর িন্ তানক েনন্দহিেণ কনর তুলল–এই বেদক্স বিনয়দট হয়ত, তানক 
বোকা োন্ানত চাইনি। তাই বে পুদলশী কায়িায় বজরা করনত শুরু করল। আপদন্ দক 
দকিুই শুন্নত পান্দন্? বকান্ আতঘ-দচৎকার? দকিুই ন্য়? 
  
আদি তখন্ বটদলদভশন্ বিখদিলাি। আপদন্ কখনন্া বটদলদভশনন্র োিনন্ েনেন্ ন্া? 
আপন্ার িত েযস্ত িানু্ষ্ দটদভ বিখার েিয় পানেই ো বকাথায়?তনে দটদভর অনু্ষ্ঠান্গুনলা 
বিখনত আিার খুে ভাল লানে। 
  
বলপদে বোাঁনট বন্কন়ির হাদে িুদটনয় তুলনলন্। দজজ্ঞাোোি করনলন্–তখন্কার অনু্দষ্ঠত 
অনু্ষ্ঠান্ েম্পনকঘ। 
  
কানরনন্র িুনখর বচহারা পানট বেল, আিতা আিতা কনর েলল–ওহহ, দকিু একটা িৃশয 
বিখদিলাি। এদ়িনয় যাওয়ার জন্য একদট কদল্পত অনু্ষ্ঠানন্র কথা েলল। পাটা িশ্ন 
করল–আিার দটদভ বিখার েনে এই খুনন্র দক েম্পকঘ থাকনত পানর? 
  
বলপদের শান্ত কণ্ঠস্বর,-এটা আিার জান্া িরকার, তাই দজজ্ঞাো করদি। আপদন্ একদট 
োদ়ির যাদন্ত্রক আওয়াজ শুন্নত পান্দন্? 
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কানরন্ দেরদক্ত িকাশ কনর েলল–আদি বতা আনেই আপন্ানক েনলদি, আদি বকান্ শব্দ 
শুন্নত পাই দন্। 
  
বে বিনয়দটর েম্পনকঘ জান্নত চাইল। বলপদে তার পুদলশী বচানখর দস্থর িৃদষ্ট দন্েদ্ধ 
করল কানরনন্র উপর। তারপর েলল–দিে স্টান্ঘউড-এ এক েীভৎে খুন্। খুন্ী বিনয়দটর 
ওপর বয রকি অতযাচার কনরদিল, তা আদি আর কাউনক বিখানত চাই ন্া, আপদন্ 
বকদেনন্ দিনলন্, তাই আপদন্ বোঁনচ বেনিন্।কানরন্ দশউনর উনে েলল–উঃ দক ভয়ঙ্কর 
েীভৎে! 
  
দকন্তু বলপদে বেই পূনেঘর িেনে। কানরনন্র দিনক দন্নক্ষপ করনলন্ একই িশ্নোন্। 
উের বপনলন্ বেই একই। 
  
বকান্ েূত্র ন্া বপনয় দডনটকদটভ বলপদে দেিায় বন্োর আনে কানরন্নক েলনল–আপন্ানক 
বকান্ উপনিশ বিওয়ার েৃষ্টতা আিার বন্ই, তেুও একটা কথা আপন্ানক েদল–একা 
একা ঐ বকদেনন্ থাকা আপন্ার পনক্ষ দন্রাপি ন্য়। পুদলনশর কতঘেয ন্য়, একজন্ 
দহতাকাঙ্ক্ষী দহোনে আপন্ানক এই কথাদট েললাি। 
  
অপরদিনক কানরন্ িুনখ এক ব্রুক হাদের েলক িুদটনয় েলনলন্–আপদন্ যথাথঘই 
েলনিন্, এ েযাপানর আপন্ার িাথা ঘািানন্ার িনয়াজন্ বন্ই। েন্যোি দিঃ বলপদে। 
  
বলপদে তার টুদপটা িাথায় পন়ি দন্নয় অদিনের োইনরর িরজার পনথ এদেনয় বেল। 
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বলপদে অিৃশয হোর পরই বকন্ কানরনন্র কানি এনে িাাঁ়িাল, তানক ভীষ্ণন্াভঘাে 
বিখাদচ্ছল, িুখটা ভনয় িযাকানশ হনয় বেনি।কানরন্ তানক িতযক্ষ কনর এরূপ আচরনণর 
কারণ েুেনত পারল, তাই বে েলল এনো, আরাি কনর েনো বকন্। 
  
বকনন্র চঞ্চল িন্ এনকর পর এক িশ্ন কনর বযনত থানক কানরন্নক। তার ভয় 
িাদ়িওয়ালা বলাকদট যদি তানির েম্পনকঘ পুদলনশর কানি জোন্েন্দী বিয়, তাহনল বতা 
কানরনন্র েকল জোন্েন্দী দিথযা িিাদণত হনে। 
  
কানরন্ কথা েলনত েলনত তার বডনে দেনয় েনে–েনর দন্লাি, ঐ বলাকদট যা েলনে তা 
আিার দেরুনদ্ধ যানে,এিন্ও হনত পানর পুদলনশর কানি ওর েক্তেয দিনথয িনন্ হনত 
পানর।এরপর কানরন্ দচদে টাইপ করনত শুরু করল। 
  
দেনকল পাাঁচটা োজল, পুদলশ চীি বটনরনলর ঘনর উপদস্থত হনয়নি োনজঘন্ট বেইেলার, 
োনজঘন্ট বহে, দডনটকদটভ িাস্টঘ বগ্রড বলপদেও থাডঘ বগ্রড জযাকদে, একদট গুরুত্বপূণঘ 
আনলাচন্ার জন্য েকনল এনেনিন্। বটনরনলর বডনের উপর দেদভন্ন দরনপাটঘ জিা 
হনয়দিল–বহনের দরনপাটঘ, বিদডনকল অদিোরনির দরনপাটঘ, বলপদে, জযাকদে ও অন্যান্য 
দডনটকদটভনির দরনপাটঘ। 
  
বটনরল িথনিই বিনয়দট েম্পনকঘ অেেত করাল েকলনক–বিনয়দটর ন্াি বজদন্ েযান্ডলার, 
একজন্ ন্ািকরা বিহপোদরন্ী, কনয়ক েির েনর বে এই েযেো চাদলনয় আেনি। ডঃ 
লুইনের দরনপানটঘ েলা হনয়নি–বিনয়দটর িাথায় িথনি আঘাত করা হয়, তারপর েষ্ঘণ ও 
পনর োেনরাে কনর খুন্। শুেু এটাই ন্য়, তানক োরাল অস্ত্র দিনয় কুদপনয় কুদপনয় 
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বিহটানক ক্ষত-দেক্ষত করা হয়। এটা বথনক বোো যায় খুন্ী একজন্ বযৌন্কািুক ও 
দন্ষু্ঠর িকৃদতর বলাক দিল। অথচ  আিনযঘর েযাপার দহদপনির বকউই এেে িতযক্ষ 
কনরদন্, বকান্ শব্দও বশানন্দন্ আর এখানন্ বকান্ খের বিোর জন্য আজও িুনট আনে 
দন্। 
  
বহে কথার িানে েলল, ওনির েোইনক দজজ্ঞাো কনর বয োরণা পাওয়া বেনি, তানত 
িনন্ হয় পঞ্চাশজন্ অন্তত ঐ ঘটন্াস্থনলর কািাকাদিই দিল। ওনির িুখ খুলনত বেশ 
কনয়কদিন্ েিয় লােনে। 
  
বটনরল িাথা বন্ন়ি েলল- এতক্ষণ পযঘন্ত বয দরনপাটঘ পাওয়া বেনি, তানত আিানির 
েকল েনন্দহ ঘন্ীভূত হয় ঐ লু েুন্ বলাকদটনক দঘনর। কারণ ঐ েিয় বে বয স্থান্দটনত 
দিল, বেখান্ বথনক ঘটন্াস্থলদট বেশ স্পষ্টনোচর। দকন্তু দেস্মনয়র েযাপার-ওর বপাশানক 
বকান্ রনক্তর িাে বন্ই! 
  
তনে আদি দন্দিত–বলাকদট হয় হতযাকারী অথো বে কাউনক বিনখ থাকনে। তার কথা 
েলার ঢাংও আচরণ বিনখ িনন্ হয় বেদিনথয েলনি। োণ্ডা িাথায় চতুনরর িনতা বখনলনি 
আিানির েনে 
  
বহে েলল-তার কানি অনন্ক টাকা আনি, টাকার বজানর বে বয বকান্ বলানকর েনে 
ইচ্ছািতই েযেহার করনত পানর। বে দহদপ কনলাদন্নত বেশ দকিুদিন্ কাটানত চায়। 
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বটনরল ওর ওপর ন্জর রাখার দন্নিঘশ দিনলন্ বহেনক। বহে িাথা বন্ন়ি েম্মদত জান্াল। 
এরপর বটনরল এনলন্ দিে স্টান্ঘউনডর কথায়। তার বকদেন্ ঘটন্াস্থল বথনক িাত্র িুনশা 
েজ িূনর অেদস্থত। 
  
বলপদে এোর িুখ খুলল–বিনয়দটর েনে আদি কথা েনলদি। জোন্েদন্দনত বে েনলনি, 
ঐ েিয়, বে ন্াদক দটদভর অনু্ষ্ঠান্ বিখদিল। তার কথায় চালাদক স্পষ্টতঃ েরা পন়ি। 
তার েদণঘত বকান্ অনু্ষ্ঠান্ই বেদিন্ দটদভনত হয়দন্, আদি বচক কনর বিনখদি। আিার 
অনু্িান্ বেই েিয় বে তার বকান্ েয়নিনন্ডর েনে তিদহক োংস্পনশঘ দলপ্ত দিল। 
োপ্তাদহক িুদটনত একা বকদেনন্ কাটানন্ার বিনয় বে ন্য়। 
  
িােপনথ বটনরল তানক োো দিনলন্–আিানির িনন্ রাখনত হনে বে হল িভােশালী দিঃ 
স্টান্ঘউনডর কন্যা। আর ওটা তার েযদক্তেত েযাপার। 
  
এরপর দতদন্ জযাকদের দিনক িশ্ন িুাঁন়ি দিনলন্ বয বলাকটা োংোি দিনয়দিল, তার 
েম্পনকঘ দকিু েল। 
  
জযাকদে দেেরণ দিল–বলাকদট েন়ির েদতনত পাাঁচ বেনকনন্ডর িনেয কথা েনল যায়। 
েলার কণ্ঠস্বর বথনক দেনশষ্ দকিু বোো যায় দন্, তনর বে বয বকান্ েয়নের বলাক হনত 
পানর, পুদলনশর দেপক্ষ হনত পানর। 
  
বটনরল েকনলর উনেনশয েলল–খুন্টা খুন্ী দন্নজও করনত পানর। বলাকটা বেক্স 
িযাদন্য়াক, এরকি, খুন্ বে আনরা করনত পানর। আিানির েজাে হওয়া উদচত। বহনের 
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উনেনশয েলল–বিড, বতািার ো়িদত বলানকর িনয়াজন্ হনল আদি দিয়ািী বথনক 
আিানির দরজাভঘ বিােঘ আদন্নয় বন্ে। 
  
এিন্ েিয় বটদলনিান্ বেনজ উেল, বহনের বিান্। দরদেভার িুনখ বরনখ কথা েলনত 
থানক। েকনলই তার িুনখর দিনক তাদকনয় থানক। কথা বশষ্ কনর বে কথাদট পুন্রায় 
দরনপাটঘ কনর। তার কথা হনয়নি জযানকর েনে। বে তার েেীনির দন্নয় িুঘঘটন্াস্থনল 
অনু্েন্ধ্ান্ চাদলনয় যাদচ্ছল। জযাক বেখানন্ একদট অদু্ভত েরনণর বোতাি খুাঁনজ বপনয়নি। 
ঘটন্াস্থল বথনক িাত্র দতন্েজ িূনর েলি েনলর িনতা বিখনত। বোতািদট োদলর িনেয 
অনেঘক বেনথ দিল, এটা একটা েূত্র হনত পানর। 
  
দহদপ কনলাদন্র বকদট বহায়াইট রান্নার কাজ করনি। লু-েুন্তানক োহাযয করনি। বকদটর 
ততরী স্পানঘাট ও েস্ বলানকনির দিয় খািয। দখনি বপনলই তারা তার দকনচনন্ আনে। 
এজন্য বে দন্নজনক খুে বেৌরোদিত িনন্ কনর। 
  
লু তার রান্না করা খাোর বখনত বখনত তার েনে ন্ান্ান্ কথা েলনত থানক। বকদট 
লুেুনন্র িাদ়ি, িােল, েেুজ বচানখর অন্তনভঘিী িৃদষ্ট বিনখ তার িদত আকৃষ্ট হনয়দিল। 
বকদট তানক েুপারিযান্ েনল ভােনত শুরু কনরদিল। বেও খাদন্কটা অন্তরে হোর বচষ্টা 
করল। 
  
এোর লু-েুনন্র পদরচয় একটু জান্া যাক। লু-েুন্ িাত্র ১৭ েির েয়নে োদ়ি বিন়ি চনল 
আনে, আইনন্র িাত্র বে। দকন্তু িােপনথ প়িানশান্া বিন়ি দিনয় োদ়ির োইনর এনে এ 
িান্ত বে িান্ত ঘুনর বে়িায়। বরনস্তারাাঁর কাপদডশ বোয়া, েযানরনজ োদ়ি বিািা েেঘকানজই 
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বে িক্ষ। বে উপলদি কনরদিল িুদন্য়াটানত টাকাই েে। বে স্বে বিখল–বে এক দেরাট 
েন্ী েযদক্ত হনয় বেনি। 
  
দতন্ দিন্ পূনেঘ বে জযাকেন্ দভলায় এনেনি। দন্ঃস্ব লু হাাঁটনত হাাঁটনত কন্নিডানরট 
পানকঘ এল। পানকঘর বেনঞ্চ েনে থাকা এক েুন্দর বপাশাক পরা ভেিদহলা ঘুদিনয় প়িনল 
েুন্ তার েযােদট দন্নয় উোও হয়। তার বথনক বে চারনশা ডলার পায় আর বেই 
টাকানতই বে এখন্ দহদপ কনলাদন্নত বকদেন্ ভা়িা কনর রনয়নি। 
  
বকদটর পদরচয় িেনে েলা যায়, বে িুেির এই কনলাদন্নত রনয়নি। লু-েুন্ ও বকদট 
পরস্পর ঘদন্ষ্ঠ ভানে কথা েলনত েলনত কানরন্ স্টান্ঘউনডর কথায় আনে। েুন্ বকদটর 
কানি কানরন্-এর পদরচয় জান্নত চায়। 
  
বকদট েলল–বিনয়দট ভাল, বে েন্ী দপতার একিাত্র কন্যা হনলও দহদপকনলাদন্র এক 
েিেযা। িানে িানে এখান্কার একটা বকদেনন্ বে রাত কাটানত আনে। লুনক দেদস্মত 
হনত বিনখ বকদট তানক বোোয়নকদেন্দট তার বিিকুে। আর কানরন্ কািুক িকৃদতর 
বিনয়। েে েিয় একটা ন্া একটা পুরুষ্নক দন্নয় বে থাকনত চায়। আর বিনয়দটর োো 
একজন্ েদতযকানরর কাজ পােলা বলাক। তার োো দেনকাম্ব শহনর একদট শাখা অদিে 
খুনলনি। বিনয়দট কাজ কনর বেখানন্। বকন্ ব্রান্ডন্ বেখান্কার ইন্চাজঘ। 
  
এরপর তারা এল ব্রান্ডন্ িেনে। বকদটর োরন্ায় বকন্ দেক বগ্রেরী বপনকর িত। 
একোর তার েনে এই শহনরই বকদটর েচো হয়, তারপর বথনকই বকদটর জীেনন্র 
বিা়ি বঘানর। 
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 লু-েুন্ ব্রান্ডন্ েম্পনকঘ েমূ্পণঘ োরণা দন্নত চাইল। িতুযেনর বকদট েলল ব্রান্ডন্ দেোদহত, 
তারা েুখী-িম্পদত। তার স্ত্রী ডাঃ বহন্নজর কানি কাজ কনর। েম্প্রদত েন্ী োংনশর 
বিনয়রা কুিারী অেস্থায় েভঘেতী হনয় প়িনল ডাঃ বহন্জ তানির অপানরশন্ কনর বিয়। 
েেঘনশষ্ বকদটর িন্তেয ব্রান্ডনন্র িত োথী বপনল বয বকান্ বিনয়ই েন্য হনয় যানে। 
  
লু ভােল অদেক বকৌতূহল বিখানল বকদট হয়ত েনন্দহ করনত পানর। বে িেে পানট 
বকদটর দন্জস্ব িনশ্ন এল–তুদি কতদিন্ এই কনলাদন্নত থাকনে? 
  
বকদটর রাোদিত স্বনর উের–আিার আর যাওয়ার জায়ো ো বকাথায় আনি? 
  
লু তানক োন্ত্বন্ার স্বনর েলল বযখানন্ই যাও ন্া বকন্ বতািার চাদহিা দেক থাকনে। 
পুরুষ্নির আকষ্ঘণ করোর িত শরীর বতািার আনি। তারপর েীনর েীনর উনে িাাঁ়িাল–
আদি োইনর একোর ঘুনর আদে, তুদি োেোনন্ বথনকা। 
  
লু তার বকদেনন্ দিনর আনে। একটা বটদলনিান্ ডায়নরক্টরীর পাতা দন্নয় ওটানত 
ওটানত একেিয় বকব্রান্ডনন্র দেকান্াটা পায়।একটুকনরাকােনজ বকনন্র দেকান্া ও 
বিান্ন্ম্বরটুনকদন্ল। 
  
িুনখর দেোনরনট অদগ্নোংনযাে কনর ভােনত লােল পরেতঘী কাযঘক্রি।ব্লযাকনিল করোর 
পনক্ষ এটা একটা ে়ি েুনযাে। 
  
িনন্ িনন্ ভােনত লােল ঘটন্ার দিন্ ব্রান্ডন্ হয়ত বেশী রাত পযঘন্ত োইনর থাকার িরুন্ 
স্ত্রীর কানি দিনথয অজুহাত দিনয় থাকনে। বোেহয়, এটাই তার িথি োইনর বেদশক্ষণ 
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থাকা। এোর শুেুিাত্র োকী বকনন্র আদথঘক অেস্থাটা দন্রীক্ষণ করা। একটা োোরণ 
বপাশাক পন়ি বে আয়ন্ার োিনন্ দেনয় িাাঁ়িাল। বিকআনপর দিক বথনক েন্তুষ্ট বে। 
বকদেন্ বথনক বেদরনয় বোজা হাইওনয়, দেনকানম্বার োেস্টযানন্ড োনের জন্য দকিুক্ষণ 
অনপক্ষা করার পর বিখল োনে িচণ্ড ভী়ি। 
  
িুহূনতঘর িনেয বে চনল এল কার স্টযানন্ড, বেখান্ বথনক ১৫৫ ডলার ভা়িায় একটা োদ়ি 
দন্ল। পাাঁচনশা িাইল িূরদস্থত পযারাডাইে অযােুনরন্স বকাম্পান্ীর শাখা অদিনের উনেনশয 
রওন্া হল। বেলা এক টা ন্াোি বে অদিনের িাত্র কুদ়িেজ েযেোনন্ উপদস্থত হল। 
োদ়িটানক বেখানন্ পাকঘ করল। োদ়িনত েনে েনে বে তার পরেতঘী কাযঘ দন্েঘারণ 
করোর েিয়ই বিখল বকন্ তার অদিে ঘর বথনক বেদরনয় কুইক লাঞ্চ োর-এ ঢুকল। 
লু-েুন্ তানক একোর িাত্র বিনখই দচন্নত পারল। এরপর বে োদ়ি বথনক বন্নি শহনরর 
একদট বিাকানন্ দেনয় শহনরর িযাপ োংগ্রহ করল। োদ়িনত দিনর এনে িযানপর ওপর 
বচাখ বরনখ খুাঁজনত লােল বলাটাে েীট। 
  
িযানপর দন্নিঘশানু্যায়ী োদ়ি এদেনয় চলল। িুপানশ বিাট বিাট োাংনলা আর দভলা। োদ়িটা 
রাস্তার বিান়ি পাকঘ কনর বহাঁনট এল বে। ব্রান্ডনন্র োদ়ির োিনন্ এনে থিনক িাাঁ়িাল। 
একন্জনর তার োাংনলাটা বিনখ আন্দাজ কনর দন্ল োাংনলাটার িাি পাাঁচ হাজার ডলানরর 
অদেক েই দক কি হনে ন্া। 
  
আোর বে দিনর এল দেনকানঘার শাখা অদিনে। বেখানন্ কনয়ক দিদন্ট অনপক্ষা করোর 
পর বিখল বেশ কনয়কজন্ দন্নগ্রা অদিনে ঢুকল। কনয়ক িুহূতঘ দচন্তাভােন্া করোর পর 
বেও অযােুনরন্স অদিনে দেনয় ঢুকল। 
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বেই িুহূনতঘ এক দচন্তাগ্রস্থ দন্নগ্রা বিনয়র েনে কথা েলদিল কানরন্। িনেশ পনথই লু 
থিনক িাাঁদ়িনয় পন়ি তীক্ষ্ণ িৃদষ্টনত বিনয়দটনক বিখনত লােল। লু দচন্নত পারল 
বিনয়দটনক। ওদিনক কানরন্ও তানক দচন্নত পারল, তার বিনহর িনেয চিক জাোন্ 
একটা দশহরণ বখনল বেল। 
  
কানরন্ কটাক্ষ িৃদষ্ট বহনন্ লুেুনন্র দিনক তাকাল, বথনি েলল–এক দিদন্ট। িতুযেনর বে 
েলল পাদকঘাং-এর েিেযা রনয়নি। একটু পনরই বে দিনর আেনে জাদন্নয় চনল বেল। 
  
কানরন্ বজার কনর অন্য খনেরনির দিনক িন্ বিোর বচষ্টা করল দকন্তু ন্তুন্ আেন্তুনকর 
বচহারা িনন্ হনতই এক অজান্া ভয় তানক দেনল বখনত লােল। একটা দন্নগ্রা বলাক তার 
িশটা বিনল বিনয়র ভদেষ্যৎ দন্নয় িারুণ েিেযায় পন়িনি। কানরন্ তানক বোোোর 
বচষ্টা কনর পদলদে দেদক্রর িােযনি এই অদিে তার বিনলনিনয়নির ভদেষ্যনতর িাদয়ত্ব 
দন্নত চায়। 
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৩. 
  
দেখযাত দচত্রাদভনন্তা বজিে সু্টয়ানটঘর িত অদেকল বিখনত একদট বলাক পুদলশ 
বহডনকায়াটঘানর এনে ঢুকল। িীঘঘনিহ ও িাথায় েুের রাং-এর চুল। তার কথাোতঘা, 
হােভানে েযেহানর বজিে সু্টয়ানটঘর অনু্করণ স্পষ্ট বোো যায়। 
  
বলাকদটর ন্াি দপট হযাদিলটন্ শহনরর দট.দভ বন্টওয়ানকঘর ক্রাইি দরনপাটঘার, তার কাজ 
েিানজর িৃদষ্ট আকষ্ঘণ করা ঘটন্া ও অপরােিূলক খের োংগ্রহ করা। এই কানজর 
িরুন্ েিানজর েেঘস্তনর তার িদতপদে, দেনশষ্তঃ পুদলশ িহনল তার আন্ানোন্া বেশী 
বিখা যায়। 
  
বহডনকায়াটঘানর ঢুকোর িুনখই োনজঘন্ট টযান্ানরর বডে, তানক অদতক্রি কনর বোজা চনল 
এল বেইেলানরর বিাট্ট অদিনে। 
  
হাই বজা,কনয়ক ঘণ্টা পনরই আদি আকানশ উ়িদিতাই যাোর আনে বতািানির েনে 
একোর বিখা কনর বেলাি।একন্াোন়ি কথাগুনলা েলার পর দন্নজই একটা বচয়ার বটনন্ 
দন্নয় েনে প়িল বেইেলানরর বডনে। পনকট বথনক একটা বন্াটেুক োর কনর 
বেইেলারনক িশ্ন করল-বজদন্ েযান্ডলানরর বকান্ খের আনি? বতািরা এতদিনন্ও বকান্ 
খের োংগ্রহ করনত পানরা দন্? এতদিন্ দক বঘা়িার ঘাে কাটদিনল? 
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বেইেলার তার িনশ্নর বকান্ জোে ন্া দিনয় বকেলিাত্র একোর িীঘঘদন্োে বিলল। 
তার কথাোতঘার েরন্ বিনখ িনন্ হল হযাদিলটন্নক েলা োক্কা দিনয় োর কনর বিয়। 
দকন্তু হযাদিলটনন্র এিন্ িভাে বয তানক বকউ বেরকি রূঢ় েযেহার করনত পানর ন্া। 
  
বেইেলার োংদক্ষপ্ত উের দিল–আিরা বোেহয় এক বেক্স িযাদন্য়ানকর পাল্লায় পন়িদি। 
েলাৎকার করা িা়িা খুন্ীর অন্য বকান্ উনেশয আনি েনল িনন্ হয় ন্া। এেরনণর 
অপরােীনির েন্ধ্ান্ পাওয়া বেশ কষ্টকর। আপন্ানক দন্িয় এক কথা োরোর েলার 
আেশযকতা বন্ই, আিরা তিন্ত চাদলনয় যাদচ্ছ। 
  
বেইলানরর স্বভাে হল বকান্ তিনন্তর কাজ বশষ্ ন্া হনল বে িুখ বখানল ন্া। হযাদিলটন্ 
বিনয়দটর েম্পনকঘ জান্নত চাইনল বেইেলার জান্ায়–বজদন্ েযান্ডলার একজন্ ন্ািকরা 
বিহ পোদরন্ী। িুঘঘটন্ার দিন্ বকান্ আেন্তুকনক দন্িয়ই িস্তাে কনর থাকনে। দকন্তু তার 
িুভঘােয…? 
  
হযাদিলটন্ িাথা বন্ন়ি তার কথায় োয় দিল। বেইশ্লানরর দিনক দস্থর বচানখ তাদকনয় 
েলল–তাহনল ন্ারী িাাংেনলাভী ঐ বলাকদট আোর এরকি ঘটন্া ঘটানত পানর। শহনরর 
েকল যুেতী বিনয়নির োেোন্ কনর বিওয়া উদচত। আর এজনন্য শহনরর বিয়র বহডদল 
এোং বতািার উদচত েোইনক লাল োংনকত জান্ানন্া। যানত বকান্ খুন্ ন্া হয়, বেজন্য 
এটাই বতািানির িাথদিক কতঘেয েনল আদি িনন্ করদি। 
  
হযাদিলটন্ আতদঙ্কত, কারণ োদ়িনত রনয়নি তার পনন্র-বষ্াল েিনরর একদট বিনয়। 
বেইেলার তানক আোে দিনয় েলল–বিখুন্, দিঃ হযাদিলটন্, এ েযাপানর পুদলশ চীি ও 
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বিয়নরর েনে কথাোতঘা হনয়নি। তািা়িা ঘটন্াটা িাত্র দতন্দিন্ আনে ঘনটনি। এই 
োংদক্ষপ্ত েিনয়র িনেযই খুন্ীর িকৃদত দন্েঘারণ ন্া কনর বকান্ েযেস্থা বন্ওয়া েম্ভে ন্য়। 
তনে আপন্ার কানি একটা অনু্নরাে-আপদন্ এই খুনন্র দেষ্নয় কােনজ বলখানলদখ েন্ধ্ 
রাখুন্, আিানির কানজ অগ্রের হোর েুনযাে দিন্, যানত এই শহনর একটা ভয়ঙ্কর 
আতঙ্ক িদ়িনয় ন্া পন়ি–বেটা আপন্ার এোং আিানিরও িাদয়ত্ব। 
  
হযাদিলটন্ িদতোি করল–আিরা বলখানলদখর িারা আতঙ্ক েৃদষ্ট কদর ন্া, তনে তুদি 
দকভানে দেোে করনত েলল বয, খুনন্র বকান্ েূত্র পুদলশ খুাঁনজ োর করনত পানর দন্? 
  
তীযঘক িৃদষ্টনত বেইেলার হযাদিলটনন্র দিনক তাকায়। রােত স্বনর েনল–আপন্ার যা খুশী 
তাই েলনত পানরন্, তনে আিানির কানজ বকান্ োদিলদত বন্ই। 
  
হযাদিলটন্ দজজ্ঞাো করল–বিনয়দটর িনটা বপনয়নিা? 
  
বেইেলার একটা বপালারনয়ড দিন্ট তার োিনন্ তুনল েরল। 
  
হযাদিলটন্ ভাল কনর দন্েঘারণ করল, তারপর েলল-বিনয়দট েদতযই দন্ম্নস্তনরর বেশযা 
িা়িা দকিু ন্য়। দন্নজর িুভঘােয বে দন্নজই বডনক এনন্নি। 
  
এরপর হযাদিলটন্ দেিায় দন্নয় বোজা রাস্তায় চনল এল। ওদিনক বলপদে ও জযাকদে 
বপাশানকর বিাকান্গুনলানত হান্া দিনয় বে়িাদচ্ছল। তারা বহন্দর বলদভন্-এর িদজঘর 
বিাকানন্র োিনন্ োদ়ি থািাল। চারোর তারা বিাকানন্ এনে দিনর বেনি। 
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তারা োদ়ি বথনক বন্নি বিাকানন্ দেনয় িাদলনকর বখাাঁজ করল। দিঃ বলদভন্ েুদদ্ধিান্ ও 
িখর সৃ্মদতশদক্তেম্পন্ন, বিাটানোটা বচহারার বলাক। েলি েনলর বেতািটা বিখা িাত্রই 
দতদন্ দচন্নত পারনলন্। 
  
বলপদে জান্নত চাইল–এরকি বোি বিওয়া জযানকট বক বক দকনন্দিল আপন্ার বিাকান্ 
বথনক? 
  
দিঃ বলদভন্ অদিে বরকডঘ বথনক চারজনন্র ন্াি বলখা একটা দিপ তুনল দিনলন্ 
বলপদের হানত। এরপর বলপদে কৃতজ্ঞতা জাদন্নয় বিাকান্ বথনক বোজা োদ়িনত চনল 
এল। জযাকদেও তানক অনু্েরণ করল। 
  
দিপদটনত বচাখ বোলানত িথনিইন্ািটা বলপদেনক যনথষ্ট দেদস্মত কনর বিয়। বেিৃিু 
চীৎকার কনর েনল-বকন্ ব্রাক্তন্? এই বোতািটাই তার িুভঘােযস্বরূপ তানক ঘটন্াস্থনল 
বপৌঁনি বিয়। 
  
জযাকদে তার কথায় োো বিয়–তুদি দক কনর দন্দিত হনল বকন্ খুন্ী? আিরা বতা 
এখন্ও জাদন্ ন্া, এরকি কটা বোি তার জযানকট বথনক হাদরনয় বেনি। 
  
বলপদে বকান্ এক আশার েন্ধ্ানন্ উনেদজত হনয় েলল–আদি োদজ বরনখ েলনত পাদর, 
বে অেশযই বোি হাদরনয়নি এোং ঘটন্ার দিন্ বে ঐ বিনয়দটর েনে তিদহক-োংস্পনশঘ 
দলপ্ত দিল। বে জযাকদের দিনক এক িশ্ন িুাঁন়ি দিল–দডন্ািাইনটর িত অিন্ একদট 
বিনয়র ঘদন্ষ্ঠ োহচনযঘ এনল বতািার িনেয বকান্ িদতদক্রয়া বিখা দিত? 
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শান্ত স্বনর জযাকদে উের দিল–আদি হনল দিে স্টান্ঘউডনক একা বিন়ি আেতাি কারণ 
আিার িাথায় থাকত চাকরীর দচন্তা। 
  
বলপদে কু্রদ্ধ স্বনর েলল–তুদি বিনল িানু্নষ্র িত কথা েলি। আদি দন্দিত বকন্ ঐ 
বিনয়দটর েনে দিল। 
  
জযাকদে তকঘ ন্া কনর তার কথা বিনন্ দন্নয় েলল–েরলাি, বে কানরনন্র েনে দিল দকন্তু 
তানত খুনন্র বকান্ বযাে থাকনত পানর ন্া। তুদি ভুল করি বকন্নক বিাষ্ী েনল। 
জযাকদে বকন্ েম্পনকঘ এতটা দন্দিত কারণ তার েনে বকনন্র ইন্দেওনরন্স েযেোঘদটত 
পদরচয় রনয়নি। বে খুে ভাল কনর জানন্, বকান্ ন্ারীর েনে দন্নজর অজ্ঞতােশতঃ 
তিদহক দিলনন্ আেদ্ধ হনত পানর দকন্তু অপদরদচত বিনয়নক েষ্ঘণ করা, তার কাজ হনত 
পানরন্া। 
  
দকন্তু বলপদে তার েক্তনেয অন়্ি। বে েলনত লােল–ের, এিন্ও বতা হনত পানর 
কানরনন্র কাি বথনক দেিায় দন্নয় বকন্ বিরোর পনথ খুন্ীর িুনখািুদখ হনয় যায়। তনে 
আদি এ দেষ্নয় দন্দিত, বকন্ িুঘঘটন্াস্থনল হাদজর হনয়দিল। এিন্ বতা হনত পানর, বকন্ 
তার তজদেক কু্ষো বিটানন্ার পর বেই েদষ্ঘতা বিনয়দটনক হতযা কনর পালায়। চীনির 
কানি দরনপাটঘ করে, দতদন্ যদি েেুজ োংনকত বিন্, তাহনল তখন্ আিরা ব্রান্ডনন্র কানি 
যাে, বগ্রপ্তারী পনরায়ান্া দন্নয়। 
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জযাকদে িনন্ িনন্ বেশ দেরক্ত হনলও িুনখ দকিু েলনত পারল ন্া, বকেলিাত্র দজজ্ঞাো 
করল–এই বোতাি লাোনন্া বকানটর অদেকারী আরও দতন্জন্, তানির দজজ্ঞাোোি 
করনেন্া? 
  
বলপদে ন্ানির তাদলকায় বচাখ বোলাল। দিতীয় ন্ািদট োন্ িযাক্সী ওয়াকঘে-এর বডপুদট 
কদিশন্ার। েত েপ্তাহ বথনক বে দন্উইয়নকঘ রনয়নি। তৃতীয় ন্ািদট হযারী বেন্টদল, েলি 
বখনলায়া়ি। বে বলপদের পদরদচত, তানকও অকারনণ েনন্দনহর তাদলকা বথনক োি 
বিওয়া বযনত পানর, আর চতুথঘ জন্ দেরাে বগ্রে। বলপদে দন্নজর িনন্ ভােনত লােল–
এই বলাকটাই বতা েত পাাঁচিাে আনে একটা পথ িুঘঘটন্ায় দন্হত হন্? বলাকটা িচুর 
অথঘ উপাজঘন্ কনরদিল। এই বলাকটানক েনন্দনহর তাদলকা বথনক অেশযই োি দিনত 
হনে। স্টীয়াদরাং হুইনলর উপর হাত বরনখ বে ভােনত লােল–তাহনল েকল েনন্দহ দেনয় 
প়িনি বকন্ ব্রান্ডনন্র উপর। 
  
জযাকদে তার িনন্র ভাে েুেনত বপনর বলপদেনক েলল–বগ্রে বপাশাক দেলােী দিনলন্। 
এখন্ আিানির জান্া িরকার তার স্ত্রী ঐ বপাশাকগুনলার দক হাল করনি বলপদে তার 
দিনক দস্থর িৃদষ্টনত তাকাল। বে েলল-হযারী বেন্টদলর বখাাঁজখের আদি বন্ে; আর তুদি 
বগ্রনের খের ন্াও।–জযাকদে োদ়ি বথনক ন্ািোর ইচ্ছা িকাশ কনর েলল-আদি একটু 
হাাঁটনত চাই। 
  
বলপদে তার োদ়িনত স্টাটঘ দিল। তার োদ়ি িৃদষ্টর আ়িাল ন্া হওয়া পযঘন্ত জযাকদে 
অনপক্ষা করল, তারপর বলদভনন্র বিাকানন্ বেল। 
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িথনিই বে জান্নত চাইলদিঃ বগ্রে কনে জযানকটটা দকনন্দিনলন্? বলদভন্ দন্চু স্বনর 
অনন্কটা িুঃখ ও আনেেদিদশ্রত স্বনর েলল-বেচারা বগ্রে, বযদিন্ োনয় চাপায় বেইদিনন্ই 
তার িৃতুয হয়। এটা োতিাে আনেকার ঘটন্া। একদট যুেক বচারাই োদ়ি চাদলনয় 
আেদিল, তার োদ়িনত োাংঘাদতক ভানে োক্কা িানর। তারা িুজনন্ই দন্হত হয়। এটা 
একটা ট্রযানজদড েনট! 
  
বগ্রে েম্পনকঘ জান্া হনলও জযানকটটার েতঘিান্ িশাটা েম্পনকঘ বকৌতূহল িকাশ করল 
জযাকদে। িচদলত িোি োকয বকাঁনচা খুাঁ়িনত দেনয় বকউনট োর হোর িতই বলদভনন্র 
কাি বথনক জযাকদে বগ্রনের পাদরোদরক বোলনযাে েম্পনকঘ অনন্ক দকিুই জান্নলন্। 
তার োরিিঘ এইরূপ–দিঃ বগ্রে একজন্ েন্ী ও েীযঘোন্ েযদক্ত। দতদন্ খুে ভাল বলাক 
দিনলন্। অপরদিনক দিনেে বগ্রে একজন্ দেপজ্জন্ক িদহলা। তার েনে দিঃ বগ্রনের 
েদন্েন্া হত ন্া। দিনেে বগ্রনের কানি তার স্বািীর তুলন্ায় গুরুত্ব দিল েনিযাজাত 
দশশুর। তার একজন্ েদেন্ীর িনয়াজন্ দিল দকন্তু দতদন্ একজন্ কযাথদলক দিনলন্ এোং 
ভাল বলাক দিনলন্। বেচারা, অনন্ক কষ্ট বপনয়নি। জযাকদে একোর ভােল–এেকল 
ঘনরায়া কথা শুন্নত দেনয় েিয় ন্ষ্ট করনি ন্া বতা? জযাকদে জান্নত চাইল দিঃ বগ্রনের 
বিনলদট দক কনর? তারা েতঘিানন্ বকাথায় থানক বেটা বজনন্ দন্ল চটপট বে তার 
বন্াটেুনক একাদেরা িাইভ–স্থান্দটর ন্াি দলনখ রাখল। বলদভন্ তানক োেোন্ কনর দিনয় 
েলল-দিনেে বগ্রে ভাল বলাক ন্ন্। টাকার বজানর দতদন্ ইচ্ছািত েযেহার করনত 
পানরন্। বকান্ পুদলশ অদিোর তার কানি যাক, তা বে চায় ন্া। 
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জযাকদে দেক করল–বে একটা দরনপাটঘ দলনখ বকেটার তিনন্তর ভার বলপদের ওপর 
বিওয়ার জনন্য েুপাদরশ করনে। বলদভন্নক েন্যোি জাদন্নয় বহডনকায়াটঘানর দিনর এল 
বে। 
  
এদিনক দেনকাম্ব পযারাডাইে অযােুনরন্স বকাম্পান্ীনত এক আতনঙ্কর বরশ। কানরন্ 
লুেুনন্র খের বকন্নক জান্াল। বকন্ বযন্ ভনয় এনকোনর গুদটনয় বেল, শুকনন্া েলায় 
বে কানরন্নক দজজ্ঞাো করল–তুদি দক এনকোনর দন্দিত?কানরন্ একটু বথনি েলল–
বলাকদট িাাঁদ়িনোি কাদিনয় বিনলনি, চুল বিাট কনর বহাঁনটনি, তেুও আদি দন্দিত। 
েতকানলর রানত আিরা ঐ বলাকদটনকই বিনখদিলাি। বলাকটা আিানক যাচাই করনত 
এনেদিল, তার েূতঘ বচানখর চাহদন্ আর হাদে বিনখ িনন্ হয় বে আিানিরনক দচন্নত 
বপনরদিল আর ঐ েযাপানরই বে আিানির এখানন্ এনেনি। 
  
আতদঙ্কত বকন্ কানরন্নক িশ্ন করল–এখন্ বে দক করনে েনল োরণা করা যায়? 
  
-আদি দক কনর জান্নো? তনে আিার িনন্ হয় ন্া, পুদলশনক জান্ানে বে।-োংনক্ষনপ । 
জান্াল কানরন্। 
  
বে দন্িয়ই বকান্ িতলে এাঁনট এখানন্ এনেনিহানতর ঘাি রুিানল িুিনত িুিনত েলল 
বকন্। 
  
তুদি ভীষ্ণ ঘােন়ি বেি, এরকি ঘটন্া বতািার বক্ষনত্র িথি হনলও েিানজ হাজার 
ঘটনি, আর ঘটনেও। কানরনন্র দিোহীন্ জোে বপনয় বকন্ বডনের উপর হাত চাপন়ি 
িৃিু চীৎকার । কনর েনল উেল–এই ঘটন্ার গুরুত্ব কতখাদন্, তা তুদি েুেনত পারি ন্া 
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কানরন্। তুদি একোর বভনে বিখ, বতািার োো যদি জান্নত পানরন্, আর বেই েনে 
আিার স্ত্রী–তাহনল আিার জীেন্টা েযথঘতায় পদরণত হনে। 
  
কানরন্ বযন্ দেরক্ত হল, এই েকল কথা শুনন্। বে েলল-আিার িত বিনয়নক উপনভাে 
। করার েিয় এেে কথা দচন্তা করা বতািার উদচত দিল। বতািার এেে কথায় িাথা 
ঘািাোর েিয় আিার বন্ই। তুদি এখন্ বযনত পানরা। আিার অনন্ক কাজ আনি। 
  
দেিূঢ় বকন্ দস্থর িৃদষ্টনত তাদকনয় রইল কানরনন্র দিনক। েদতযই বতা বে, কানরনন্র িত 
েহুনভােযা এক ন্ারীর বিহ উপনভাে কনরনি কনয়ক দিদন্ট ন্য়, কনয়ক ঘণ্টা েনর। 
তখন্ই বে বকদটর েনে েুখী িাম্পতয জীেন্নক অগ্রাহয কনর দন্নজনক বেনল দিনয়নি 
অদন্দিনতর অন্ধ্কানর। 
  
ন্ান্ান্ েরনন্র দচন্তা তার িাথায় জট পাকানত লােল। এিন্ েিয় তার বডনের 
বটদলনিান্ বেনজ উেল; বহডনকায়াটঘার বথনক দিঃ স্টান্ঘউনডর বিান্। িূরভানষ্ এক 
িদহলা তানক এই োংোিটা দিল এিন্ভানে, িনন্ হয় বে বযন্ বপানপর েনে বযাোনযাে 
কদরনয় দিনচ্ছ। একটা িীঘঘোে বিলল, িূরভানষ্র অপরিানন্ত বশান্া বেল দিঃ 
স্টান্ঘউনডর কণ্ঠস্বর। 
  
–ব্রান্ডন্? হযািে েলদিল তুদি খুে ভাল কাজ করি। আদি বতািার কানজ েন্তুষ্ট হনয়দি। 
এর উপযুক্ত িল তুদি অেশযই পানে। 
  
বকন্ েন্যোি জান্াল, একটু বথনি স্টান্ঘউড তার বিনয়র োংোি জান্নত চাইনলন্, 
ব্রান্ডনন্র বকিন্ লােনি তার েনে কাজ করনত–তাও দজজ্ঞাো করনলন্। দতদন্ োেোন্ও 
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কনর দিনলন্ ব্রাক্তন্ এই অদিনের ইন্চাজঘ। বে বহতু কানরনন্র োাঁচালতা ও বেয়ািদপ 
বযন্ বকন্ েহয ন্া কনর। 
  
বকন্ একটু ইতস্ততঃ করদিল। ভােল, কানরন্নক বহড অদিনে েিদল করোর এটা 
একটা ে়ি েুনযাে দকন্তু েলনত পারলন্া। তারকণ্ঠস্বর েনল উেল–ও বেশ স্মাটঘ, ও 
ভালভানেই কাজ করনি। 
  
ভানলা ব্রান্ডন্! তনে ওর কানজর ওপর ন্জর রাখনে–তার পনরই লাইন্টা বকনট বেল। 
  
বকন্ তার বচয়ানর আরাি কনর েেল, তার হানত কাজ রনয়নি অনন্ক। এিন্ েিয় 
কানরন্ তার অদিে ঘনরর িরজার োিনন্ এনে িাাঁ়িাল। বকনন্র উনেনশয েলল-আিার 
বডট আনি, আজ চললাি। কাল আোর বিখা হনে। 
  
বকন্ বকান্ উের ন্া দিনয় ঘদ়ির দিনক তাদকনয় বিখল পাাঁচটা বেনজ পঞ্চান্ন। আর পাাঁচ 
দিদন্ট পনরই আদিে েন্ধ্ হনে। কানরন্ অদিে বথনক বেরুনত যানে এিন্ েিয় লু-েুন্ 
অদিনে ঢুকল। কানরন্ তানক বিনখ থিনক িাাঁদ়িনয় প়িল,লু েুেনত পারল কানরন্ তানক 
অেশযই দচন্নত বপনরনি। কনরন্ দন্নজনক পানট েুন্নক েলল–আজনকর িনতা আিানির 
অদিে েন্ধ্ হনয় বেনি, আপন্ানক কালনক আেনত হনে। 
  
লু-েুন্,িাাঁত বের কনর হােল, দজজ্ঞাো করল–ব্রান্ডন্ আনি? বতািানির িুজনন্র েনেই 
আিার িরকারী কথা োরনত কনয়ক দিদন্ট লােনে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

78 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

কানরন্ তার ন্াি জান্নত চাইনল বে েলল–আিানক লু েনল ডাকনত পার। তানির 
কথাোতঘার অওয়াজ ততক্ষনণ বকনন্র কানন্ বেনি। বে উাঁদক বিনর বিখল আেন্তুকনক। 
তারপর িয়ার খুনল বটপটা চালু কনর দিল। দন্নজনক শক্ত কনর িরজার দিনক এদেনয় 
বেল। ততক্ষনণ কানরন্ ও লু বকনন্র িরজার োিনন্ এনে বেনি। কানরন্ পরস্পনরর 
পদরচয় কদরনয় বিোর পর বকন্নক েলল-উদন্ আিানির েনে কথা েলনত চান্।েকনলই 
বকনন্র অদিে ঘনর এনে েেল। িথনি লুই িুখ খুলল। দকিুটা বতা হাদে বহনে বে 
বকনন্র উনেনশয েলল,-হাই বিাস্ত। েত রানত আপদন্ ওই বিনয়দটনক েে দিনয়দিনলন্? 
  
বকন্ রুক্ষস্বনর েলল–আপদন্ দক েলনত চাইনিন্? েহজ ভাষ্ায় পদরোর কনর েলুন্। 
  
কু্রদ্ধস্বনর েুন্ েনল উেল–আপন্ারা বেশ ভাল কনরই জানন্ন্,আদি দক েলনত 
চাইদি।আিানক বোকাোন্াোর বচষ্টা করনেন্ ন্া।তারপর বেেলার স্বরন্াদিনয় বকনন্র 
উনেনশযেলল-ঘাে়িাোর দকিু বন্ই, আেুন্ ভাল ভানে কথাটা আনলাচন্া করা যাক। 
কানরন্ একটা িাইদলাং কযাদেনন্নটর োিনন্ েুাঁনক পন়ি অন্যিন্ে ভানে েনল উেল–এটা 
দক একটা বঘরাও? 
  
েুন্ তার দিনক বচনয় বিখল, েুেনত পারল বে এক রহেযিয়ী ন্ারী। কনয়ক িুহূতঘ পনর 
েুন্ েলল-খুে বেশী স্মাটঘ হওয়ার বচষ্টা কনরা ন্া বেেী। জান্ হয়ত বতািার বিিকুনের 
কানি েতরানত একদট বিনয় খুন্ হয় এোং বে েিনয় বতািরা িুজন্ তিদহক েুনখ দলপ্ত 
দিনল। বিরোর পনথ বতািানির েনে আিার বিখা হনয়দিল। আদি পযাডলারে ক্রীনকর 
বখাাঁজ চাইনল বতািরা আিানক পথ োতনল দিনয়দিনল। আদি জাদন্ বতািরা বকউই 
বিনয়টানক খুন্ করদন্। বে েলনত থাকল–আজ েকানল পুদলশ ও দডনটকদটভ-এর িল 
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এনেদিল। তারা আিার ঘর ও আিার বপাশাক তন্ন-তন্ন কনর খুাঁনজনি রনক্তর িাে ো 
িিাণ পাওয়ার জন্য। দকন্তু েযথঘ হনয় তারা দিনর বেনি। তারা আিানক দজজ্ঞাো 
কনরদিল আদি ঘটন্াস্থনলর কানি কাউনক বিনখদি দকন্া। আদি বতািানির কথা েদলদন্, 
আর যদি েনল দিতাি তাহনল এতক্ষনণ েকনলই বজনন্ বযত বতািরা িুজনন্ েত রানত 
বকদেনন্ দিনল এোং দক করদিনল। আদি বতািানির োাঁদচনয় দিনয়দি, েুতরাাং আিার জনন্য 
বতািানিরও দকিু করনত হনে। তাই ন্য় দক? 
  
কানরন্ ো বকন্ বকউই িুখ খুলল ন্া। একটু বথনি লু েলল–বশান্ বিাস্ত। েযাপারটা 
এরকি হনল ভাল হয় ন্া? আিার টাকার িরকার। বতািরা িুজনন্ আিানক আদথঘক 
োহাযয করনে।নকনন্র দিনক দিনর বে েলল–বতািার স্ত্রী এক ডাক্তানরর অেীনন্ কাজ 
কনর যার বপশা হল েভঘপাত ঘটানন্া।েুতরাাং আিানক আদথঘক োহাযয করনত বতািার 
বকান্ অভাে হনেন্া।তারপর কানরনন্র দিনক দিনর েলল–আর বেেী!তুদি েন্ী েযেোয়ীর 
একিাত্র কন্যা হওয়ার িরুণ তুদি বস্বচ্ছাচারী হনয় জীেন্ পালন্ করি। আিরা দতন্জন্ 
যদি এই শনতঘ রাজী হনয় যাই, তাহনল আিানির িনতযনকর চলার পথ েহজ হনয় যানে, 
বকান্ েিেযা থাকনে ন্া। 
  
বকন্ এক িুহূনতঘই বভনে দন্ল এটা ব্লযাকনিল িা়িা দকিু ন্য়। অনেঘক বখালা িয়ানরর 
দিনক তাদকনয় বিখল বরকডঘানরর শুলটা তখন্ও ঘুরনি, বরকডঘ চাদলনয় বে েুদদ্ধিানন্র 
কাজ কনরনি। কানরনন্র দিনক বে তাদকনয় বিখল দন্দেঘকার ভানে কানরন্ েনে রনয়নি। 
েকনলই চুপ। োেয হনয় লুিুখ খুলল–আিার উপকানরর িদতিান্ স্বরূপ বতািানির দিনত 
হনে িশহাজার ডলার। তাহনল বতািানির ও আিার বকান্ েিেযা থাকনে ন্া। এখন্ 
বতািরা েল, আিার এই চুদক্ত বতািরা বিনন্ দন্চ্ছ দকন্া। 
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কানরনন্র চটজলদি জোে বশান্া বেল–আিানির কাি বথনক তুদি একটা পয়োও 
পানেন্া। বতািার িত জঘন্য চদরনত্রর বলানকর েনে বকান্ বোোপ়িাই আিরা করনত 
চাই ন্া। 
  
লু শান্ত েলায় েলল–আদি জান্তাি, বতািরা বোকার িত কাজ করনে। আর এও জাদন্ 
দক কনর বতািানির আয়নে আন্া যায়। বে তার শানটঘর পনকট বথনক িুনটা দচরকুট োর 
করল। একটা বকনন্র হানত ও অপরদট কানরনন্র হানত দিনয় তানিরনক প়িনত েলল। 
  
বকনন্র দচদেটানত বলখা দিল : 
  
 দিনেে ব্রান্ডন্, 
আপন্ার স্বািীনক দজজ্ঞাো করুন্, ২২ তাদরনখর রানত পযাডলারে ক্রীনক কানরন্ 
স্টান্ঘউনডর বকদেনন্ দক করদিনলন্! 
  
–একজন্ শুভানু্েযায়ীর কাি বথনক, যার বকান্ অেেদত দকাংো বভজানল দেোে বন্ই। 
  
অপরদিনক কানরনন্র দচদেটা দিল এরকি— 
  
 দিঃ বজিারেন্ স্টান্ঘউড  
  
আপন্ার কন্যানক দজজ্ঞাো করুন্, ২২ তাদরনখর রানত্র পযাডলারে ক্রীনক তার বকদেনন্ 
আপন্ার কিঘচারী বকন্ ব্রান্ডনন্র েনে দক করদিল! 
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–একজন্ শুভানু্েযায়ীর কাি বথনক, যার বকান্ অেেদত দকাংো বভজানল দেোে বন্ই। 
  
লু উনে প়িল। িরজার দিনক বযনত বযনত েলল–এোর বতািরা িুজনন্ আনলাচন্া কনর 
ন্াও দক করনে? দতন্দিন্ পনর আদি আেে। টাকাটা ততরী বরখ। এনকোনর ন্েি চাই, 
বতািরা যদি বোকািী কর, তাহনল দচদেগুনলা যথাস্থানন্ বপৌঁনি যানে। েীর পিনক্ষনপ বে 
িরজা বপদরনয় বেল। একেিনয় োইনরর িরজাও েন্ধ্ হল। 
  
বকন্ তখন্ কাাঁপা কাাঁপা হানত বরকডঘানরর বোতািটা দটনপ দিল।কানরন্ েুেললুর 
কথাগুনলা বরকডঘ হনয় বেনি। এজনন্য কানরন্ বকন্নক েিথঘন্ জাদন্নয় েলল–আিরা 
এটার িারাই ঐ শয়তান্টানক কজা করনত পারে। বটপটা আিায় িাও, আদি পুদলনশর 
কানি যাে। 
  
বকনন্র িযাকানশ িুখ আনরা বেশী দেেণঘ হনয় উেল, বে আাঁতনক ওোর িত েনল উেল–
এ তুদি দক েলি? পুদলশ যখন্ তার দেরুনদ্ধ ব্লযাকনিনলর চাজঘ আন্নে। বেও তখন্ িুখ 
খুলনে। েযাপারটা জান্াজাদন্ হনয় যানে। 
  
কানরন্ িদতোি কনর েনল উেল–তার িানন্, আিরা িশহাজার ডলার ঐশয়তান্টার 
হানত তুনল বিে। বকন্ েলল–আিার এত টাকা বন্ই।কানরন্ দন্নজনক পানট দন্নয় 
েলল–আিারও অনতা টাকা বন্ই। ওনক দচদেগুনলা পাোনত িাও। আদি আিার োোনক 
বোোে আর বতািার স্ত্রীনক বোেনন্ার িাদয়ত্ব বতািার। কথা েলনত েলনত বে হানতর 
ঘদ়ির দিনক তাদকনয় েলল-আিার অনন্ক বিরী হনয় বেল। কাল আোর বিখা হনে। 
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কানরন্ চনল বেল। বকন্ ভােনত লােল, বকদটনক বেদক কনর বোোনে? আজ চার েির 
দেনয়। হনয়নি দকন্তু বে কখনন্া দিথযার আশ্রয় বন্য় দন্। তাই তানির দেনয়টা আনজা 
েুনখর রনয়নি। একিুহূনতঘ বে বভনে দন্ল দচদেটা বপৌঁিানন্ার আনেই বকদটনক েে কথা 
েলনত হনে। দকন্তু যদি তার োংোর বভনঙ যায়। বকদট যদি িুঃখ পায়! বে দন্নজর 
িন্নক িনোে দিল, তারা অতযন্ত ঘদন্ষ্ঠ, তানির বিি কখন্ও েযথঘ হনত পানর ন্া। দকন্তু 
পরক্ষনণই ঘটন্ার পাদরপাদেঘকতা উপলদি কনর বে েুেনত পানর, তার ভদেষ্যৎ জীেন্ 
অদন্দিত। দচন্তাটা তানক দেিষ্ঘ কনর তুলল। ঘদ়ির দিনক তাদকনয় বিখল োন়ি িটা। 
অদিে েন্ধ্ কনর তার শীততাপ-দন্য়দন্ত্রত োদ়িনত দেনয় েেল। োরাটা পথ ভােনত 
ভােনত বেল দক কনর কথাটা বকদটর কানি পা়িনে, তানক বোোনে। স্ত্রীর কানি বে 
অদেোেী হনয় বেনি। োদ়ি দিনর োদ়ি েযানরজ করোর পর বে লদেনত পা রাখল। 
বকদট তানক বিখািাত্রই তার কানি িুনট এল। 
  
বকদটনক চঞ্চল বিনখ বে ভয় বপল। শয়তান্টা বকদটর েনে বিখা কনর দন্ বতা? দচন্তার 
িনেয ডুনে বেল। বকদটর েলার আওয়ানজ তার চিক ভাঙল-বকন্, তুদি দিনর এনেি। 
বতািানক আদি বিান্ করনত যাদচ্ছলাি। 
  
বকন্ উনিে িকাশ করল–দক হনয়নি দিয়তিা, আজ বতািানক অন্যিন্ে বিখানচ্ছ। 
  
িা আিানক বডনক পাদেনয়নিন্। োোর হাটঘ-অযাটাক কনরনি, এেিয় িা আিানক তার 
পানশ বপনত চান্। আদিও বযনত চাই। ঘণ্টাখানন্নকর িনেয একটা বপ্লন্ িা়িনে। আদি 
বেটা েরনত চাই।  তুদি আিানক দেিান্েন্দনর বপৌঁনি বিনে।–এক দন্োনে দ্রুত 
কথাগুনলা েনল বেল বকদট। 
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বকদটর িা োো আটলান্টায় থানকন্। োো একজন্ েিল অযাটদন্ঘ। বকন্ তার অনু্রক্ত। 
খেরটা তানক ভীষ্ণভানেন্া়িা দিল। বে তার দন্নজর েিেযার কথা এনকোনর ভুনল 
বেল। বকদটর িুনচানখ জনলর োরা বিনখ তারও িন্ বভনঙ বেল। োন্ত্বন্া বিওয়ার েুনর 
বে েলল-ওর অেস্থা দক খুেই খারাপ? আদি খুেই িুঃদখত। বকদট েলল-আিার বতা । ই 
রকিই িনন্ হয়। 
  
দেিান্ েন্দনরর দিনক তারা দ্রুত োদ়ি চাদলনয় যাওয়ার েিয় বকদট েলল-বতািানক বিন়ি 
বযনত খুে কষ্ট হনচ্ছ, জাদন্ন্া, ওখানন্ কতদিন্ থাকনত হনে। িীনজ যনথষ্ট খাোর 
রনয়নি, চাদলনয় দন্নত পারনে বতা? 
  
বকন্ তার হানতর উপর হাত রাখল-ওটা বকান্ েিেযা ন্য়। আিার জনন্য বকান্ দচন্তা 
করনত হনে ন্া। ইনচ্ছ দিল বতািার েনে যাই। 
  
বকদটর বচানখ জল। ভারাক্রান্ত হৃিনয় বকনন্র দন্নজর েিেযার কথাটা একোর িনন্ 
এল। ভােল, বকদটর অনু্পদস্থদতনত ঐ দচদে এনল বকন্ তা দিাঁন়ি বিলনত পারনে। 
  
. পুদলশ চীি বটনরল তার বডনের বপিনন্েনে বলপদের দরনপাটঘ শুন্দিল। বলপদে তার 
দরনপাটঘ বশষ্ কনর দন্নজর িন্তেয বপশ করল–হযারী বেন্টদলনক আিানির েনন্দনহর 
তাদলকা বথনক োি বিওয়া বযনত পানর। োরা েন্ধ্যা বে ক্লাে হাউনে দিল। তার 
জযানকটটাও আদি পরীক্ষা কনর বিনখদি। বকান্ বোতাি বখায়া যায়দন্। এখন্ োদক বগ্রে 
ও ব্রান্ডন্।–একটু বথনি বে েলনত শুরু করল–আিার অনু্িান্ োরাটা েন্ধ্যায় কানরনন্র 
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েনে কাটাোর পর বে বিনয়দটর িৃতনিহ ো বিনয়দটনক খুন্ করনত পানর? তাই আদি 
ভােদি তার উপর চাপ েৃদষ্ট করে দকন্া। 
  
বটনরল দচন্তা কনর েলল–তার জযানকটটা পরীক্ষা কনর বিখ আর বখাাঁজ ন্াও বিনয়দট খুন্ 
হোর েিয় বে দক করদিল? ব্রান্ডনন্র িত বলাক বেক্স িযাদন্য়াক হনত পানর তা 
অদেোেয। আর কানরন্ স্টান্ঘডনডর েযদক্তেত জীেন্ েম্পনকঘ বকৌতূহনলর িরকার বন্ই। 
  
বলপদে ঘা়ি বন্ন়ি েম্মদত জান্াল। বে বটনরনলর উনেনশয েলল-শুনন্দি দিনেে বগ্রে 
ন্াদক িারুন্ েূতঘ। িতুযেনর বটনরল–হযাাঁ দিনেে বগ্রনের েনে োেোনন্ কথা েলনে। ওর 
অনন্ক টাকা আনি আর বেই েনে একজন্ িভােশালী বলাকও েনট। 
  
বহড বকায়াটঘানর পুদলশ চীি ও দডনটকদটভ িাস্টঘ বগ্রনডর িনেয যখন্ আনলাচন্া েমূ্পণঘ 
হল তখন্ ঘদ়ির কাাঁটা আটটার ঘর িাদ়িনয় দকিুটা িুর বেনি। বলপদে ভােল ব্রান্ড 
দন্িয়ই এতক্ষনণ তার োাংনলানত দিনর এনেনি। আজ রানতই তার েনে বিখা করনে 
দেক করল বে। বে জযাকদেনক েনে দন্নয় বকনন্র োাংনলার দিনক োদ়ি বিাটাল। 
  
তখন্ বকন্ এয়ারনপাটঘ বথনক েনেিাত্র দিনরনি। বে দন্নজর কথা েমূ্পণঘ ভুনল দেনয় 
বকদটর োোর দচন্তায় িগ্ন দিল। একটা কদলাংনেনলর আওয়াজ তার দচন্তার জাল দিাঁন়ি 
বিলল। 
  
িরজা খুনল বে বিখনত বপল বলপদে ও জযাকদে। বে আশঙ্কাও করদিল এ েরনন্র 
বকান্ েযাপার ঘটনত পানর। আতদঙ্কত বকনন্র িুনখর বচহারার পদরেতঘন্ লক্ষয করল 
বলপদে। বে পুদলশী েলায় দন্নজর ও জযাকদের পদরচয় দিল। 

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

85 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

  
বকন্ দন্নজর িন্নক শক্ত কনর তানির লাউনে দন্নয় এনে েোল। বকন্ দন্নজর বথনক 
দজজ্ঞাো করল–দক, েযাপার েলুন্ বতা? 
  
বলপদে েীনর েীনর বয বকান্ কানজ এনোন্ পিন্দ কনর। ঘনরর চাদরদিক লক্ষয করনত 
থানক। বকনন্র বচাখ িুনখর বচহারা তার েনন্দহনক িেল কনর তুলল। 
  
বলপদেই বকনন্র উের দিল–আিরা একটা খুনন্র েযাপানর তিন্তকরনত এনেদি, দিঃ 
ব্রান্ডন্। পনকট বথনক একটা েলি েল বোতাি োর কনর বকনন্র োিনন্ রাখল, 
দজজ্ঞাো করল–এটা দক আপন্ার? 
  
বকন্ কাাঁপা কাাঁপা েলায় উের দিল–আিার বতা িনন্ হয় ন্া। এক অদু্ভত-আতঙ্ক তানক 
গ্রাে কনরনি এোং যা েকনলরই িৃদষ্টনোচর। 
  
বলপদে আোর েলনত শুরুকনর–ঘটন্াস্থল বথনক িাত্র কনয়কেজ িূনর এই বোতািটা 
পাওয়া বেনি। এটা একটা অদু্ভত েরনন্র বোি, যা েচরাচর বকউ েযেহার কনর ন্া। 
বটলর বলদভনন্র কাি বথনক বজনন্দি বয চারজন্ এই েরনন্র জযানকট দকনন্নিন্, তানির 
িনেয আপদন্ একজন্। আপন্ার বেই জযানকটটা বিখনত পাদর? 
  
বকন্ বিখানত ন্া চাইনলও তার িুখ দিনয় বেদরনয় এলহা বকন্ বিখাে ন্া। এখদন্ বেটা 
দন্নয় আেদি। বে শয়ন্কনক্ষ দেনয় আলিাদর খুনল জযানকটটা োর কনর বিখনল 
বোতািগুদল দেক রনয়নি। তার িুনখ হাদের বরশ িুনট উেনত বিখা বেল। বে দক্ষিপনি 
শয়ন্কক্ষ বথনক বেদরনয় লাউনে এনে বলপদের হানত জযানকটটা তুনল দিল। বলপদে 
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বোনয়ন্দার বচাখ দন্নয় জযানকটটা খুাঁদটনয় বিখল। িনন্ িনন্ অেন্তুষ্ট হনলও িুনখ হাদে 
িুদটনয় েলল–দকিু িনন্ করনেন্ ন্া ব্রান্ডন্, আপন্ানক দেরক্ত করোর জন্য, আেনল 
পুদলনশর কাজই হল েোইনক েনন্দহ করা। েযথঘ বলপদে বকন্নক িাাঁনি বিলোর জনন্য 
িশ্ন করল–বিনয়দট েতকাল রাত আটটা বথনক িশটার িনেয খুন্ হয়। বেই েিয় 
আপদন্ বকাথায় দিনলন্? 
  
বকন্ অিস্তুত ভানে েলল–বে েিয় আদি োদ়িনতই দিলাি। আিার শাদলর দেোহোদষ্ঘকী 
দিল দকন্তু িােপনথ আিার োদ়ি দেকল হনয় প়িায় আদি োদ়িনত চনল আদে এোং 
আিার স্ত্রীর বিরা পযঘন্ত বজনেই তার জনন্য অনপক্ষা করনত থাদক। ঐ েযাপানর আপদন্ 
আিার ভায়রা ভাই–এর কানি বখাাঁজ দন্নত পানরন্। তার ন্াি জযাক বিিদে, 
কনপঘানরশনন্র উদকল। বলপদে েুেনত পারল বকন্ দিথযা েলনি। েনন্দনহর বচানখ তার 
দিনক তাকাল, তারপর উনে িাাঁ়িাল। যাোর আনে তানক কষ্ট বিোর জনন্য িুঃখ িকাশ 
করল বলপদে। 
  
োদ়িনত উেনত দেনয় জযাকদেনক েলল বলপদে-বলাকটা দিনথয কথা েলনি। িনন্ হয়, বে 
দন্িয়ই খুন্ীনক বিনখ থাকনে। তানক বিনখ িনন্ হয়, বে দন্িয়ই বকান্ কথা 
লুনকানচ্ছ।তারপর তারা দিনেে বগ্রনের োদ়ির উনেনশয োদ়ি বিাটাল। বিদখ বেখানন্ 
আোর দক বকৌতুক ন্াটনকর অদভন্য় হয়। 
  
তারা িশ দিদন্নটর িনেয একাদেরা িাইনভ বপৌঁনি বেল। জায়োটা অেেরিাপ্ত েন্ী 
েযেোয়ীনির জনন্য োংরদক্ষত, োিনন্ দেশাল-েিুে। িনতযক দভলার োিনন্-বপিনন্ এক 
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একর জদির ওপর োোন্। চিৎকার োজান্-বোিান্ দভলাদট। দিনেে বগ্রনের দভলাটা 
রাস্তার এনকোনর বশষ্ িানন্ত। 
  
দিনেে বগ্রনের দভলাদট বিাতলা, োিা ওন্ীল রাং-এর। িুজন্ দডনটকদটভ লন্ বপদরনয় 
িনেশ পনথর োিা িরজার োিনন্ এনে কনয়ক িুহূনতঘর জনন্য থিনক িাাঁদ়িনয় প়িল। 
এক েিয় বলপদেই বেল দটপল। তারপর ডাইনন্ োাঁনয় তাদকনয় বিখনত লােল। ডান্ 
দিনক েুইদিাং পুল, আর োাঁদিনক চারনট েযারাজ। একটা েযারানজ দেলভার শযানডা 
বলালে বচানখ প়িল, োদক দতন্নট েযারাজ েন্ধ্। দকিুক্ষণ অনপক্ষা করোর পর বলপদে 
আোর বেল দটপল। 
  
এরপর িরজা খুনল বেল। েনে েনে আচঘদেশনপর িত বিখনত শীণঘ-বরাোনট িীঘঘনিহী 
একটা বলাকনক বিখা বেল। পরনন্ কানলা ও হলুি রাং-এর বডারাকাটা বপাশাক। 
  
বলাকদটর বচাখিুনটা ভােনলশহীন্, বোাঁট িুনটা কােনজর বথনকও পাতলা। বলপদঙ্কর দিনক 
িৃদষ্ট প়িনতই ভ্রূ তুনল তাকাল বে। বলপদে পুদলশী েলায় েলল-দিনেে বগ্রনের েনে 
একোর বিখা করনত চাই। 
  
বলাকদট েনল উেল-েযার, এইেিয় িযাডাি কানরার েনে বিখা কনরন্ ন্া। তার কণ্ঠস্বর 
বযন্ কেনরর দন্চ বথনক উনে এল। 
  
বলপদে তার েযাজটা তুনল েনর েলল–আিরা পুদলনশর বলাক। 
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 বলাকটা পুন্রায় েলল–দতদন্ এখন্ দেিান্ায়। আপন্ারা েরাং কাল েকাল এোনরাটায় 
আেুন্। 
  
বলপদে বলাকদটর পদরচয় জান্নত চাইল-েযার বরন্ল্ডে ও দিনেে বগ্রনের পাটঘন্ার। 
  
বলপদে কথার বজর বটনন্ েলল-দিনেে বগ্রেনক দেক এই েিয় দেরক্ত করনত চাই ন্া, 
তনে আিরা একটা খুনন্র তিন্ত করনত এনেদিলাি। পনকট বথনক একটা েল েনলর 
আকানরর বোতাি োর কনর বে তানক দজজ্ঞাো করল–িযানখা বতা দচন্নত পানরা দকন্া? 
  
বরন্ল্ডে ভােনলশহীন্ িুনখ বেটা একোর বিখল। ঘা়ি বন্ন়ি জান্াল-হযাাঁ,এরকি বোতাি 
আদি আিার িৃত িভু বগ্রনের জযানকনট েযেহার করনত বিনখদিলাি। 
  
বরন্ল্ডে জান্াল–জযানকটটা অন্যান্য বপাশাকগুনলার েনে েযালনভেন্ আদিঘনত পাোনন্া 
হনয়নি বগ্রনের িৃতুযর িুিাে পনর। 
  
বলপদে জান্নত চাইল-জযানকটটার বকান্ বোতাি বখায়া বেনি দকন্া? বরান্াল্ডে 
দকিুক্ষণ। ভােল, তারপর েলল–আদি এনতা েে খুাঁদটনয় বিদখদন্। েন্যোি জাদন্নয় তারা 
দিনর এল। োদ়িনত উনে জযাকদেনক েলল বে–বলাকটার হােভাে বিনখ িনন্ হল বে 
দিনথয েলনি। তুদি েরাং আোিীকাল েযালনভেন্ আদিঘনত দেনয় বচক কনরা। হয়ত বেই 
জযানকটটা খুাঁনজ পাওয়া যানে। 
  
পুদলশ বহডনকায়াটঘানর দিনর বযনত বযনত বলপদে েলল–বলদভনন্র িত ক্লাে ওয়ান্ বটলর 
দন্িয়ই আেল িািী জযানকটটার েনে ো়িদত বোতাি োংগ্রহ কনর থাকনে। 
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বকৌতূহল হল জযাকদের–বতািার িনন্ হোৎ এরকি কথা এল বকন্? বকান্ িতলে 
আাঁটি দন্িয়ই। 
  
বলপদে তার উের দিল, বকেলিাত্র িুচদক বহনে। বহডনকায়াটঘানর দিনর দেনয় িথনি 
বিান্ করল বলদভনন্র োদ়িনত। অনন্কক্ষণ েনর তারা কথা েলল। জযাকদে তানির কথা 
আন্দানজ বোোর। বচষ্টা করল। কথা বশষ্ কনর বলপদে েন্যোি জাদন্নয় দেিায় দন্ল। 
তারপর জযাকদের দিনক দিনর েলল-আিার অনু্িান্ যদি েতয হয়, অথঘাৎ ব্রান্ডনন্র 
জযানকনট যদি ডুদপ্লনকট বোি পাই, তাহনল কালনকই ওনক অযানরস্ট করে। 
  
. 
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৪. 
  
 িুজন্ দডনটকদটনভর েনে বরন্ল্ডে-এর কথাোতঘা লাউনের িরজা িাাঁক বরনখ অযানিদলয়া 
শুন্দিল। িুজন্ দডনটকদটনভর অিতযাদশত আেিনন্ বে বযিন্ ভীত হনয়দিল, বতিদন্ 
চিদকত। অযানিদলয়াই হল দিনেে বগ্রে। িীঘল ও ভাদরক্কী বচহারার অযানিদলয়ার েয়ে 
িায় ষ্াট িুাঁনত যানচ্ছ। রুক্ষ্ম-পাতলা চুল, দেরাট বোলাকৃদত িুনখ তার বিাট-বিাট েূের 
রাং-এর বচাখ ও বিাটন্াকটা বযন্ বেিান্ান্। তার িুনখ েেঘিাই একটা দহাংস্রভাে িুনট 
উেনত বিখা যায়। 
  
বলপদে তার স্বািীর জযানকনটর িেে তুলনতই বে চিনক উেল, আোর বরন্ল্ডে যখন্ 
তানিরনক েলল বয জযানকটটা েযালনভেন্ আদিঘনত দিনয় এনেনি! আেনল এই িুহূনতঘ 
রক্তিাখা জযানকটটা বেেনিন্ট েয়লার রুনি পন়ি আনি। তার েনে স্নযাকে ও জুনতা 
বজা়িাও রাখা আনি বেখানন্। িরজা বথনক জান্ালা পযঘন্ত অস্বদস্তর েনে বে পায়চাদর 
করদিল। দডনটকদটভ িুজন্ চনল যাোর পর তার বেটপ েুনকর উপর হাত বরনখ 
লাউনের একটা বচয়ানরর উপর েনে প়িল। বচানখ। িুনখ হতাশা ও অেহায়তার িাপ। 
তার বচানখর োিনন্ বভনে উেনত লােল দেেত কনয়ক দিনন্র ঘটন্া। 
  
কনয়ক িাে আনে একটা বিান টর িুঘঘটন্ায় তার স্বািী িারা যায়। িীঘঘ োতাশ েিনরর 
দেোদহত জীেন্ তানির েুনখর দিল ন্া। স্বািীর িৃতুযর পর অযাটদন্ঘ অযানিদলয়ার হানত 
তুনল বিয় একদট খাি। খানির উপর বলখা দিল আিার িৃতুযর পর বকেল বখালা বযনত 
পানর।দিঃ বগ্রে তার স্ত্রীর কানি বপনয়দিনলন্ শুেু অেনহলা। তাই উইল অনু্যায়ীর েিস্ত 
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েম্পদের িাদলকান্া পায় একিাত্র পুত্রেন্তান্ দক্রিদপন্।উইনল দক্রিদপনন্র িদত দন্নিঘশ 
দিল বে যদি িনন্ কনর, তার িানক এককালীন্ দকিু অথঘ দিনত পানর। অযানিদলয়ানক 
বলখা দচদেনতও বেই িদতনশানের আগুনন্র স্পশঘ অনু্ভে করা যায়। অযানিদলয়া, 
  
বতািার জীেনন্ বকেল িাত্র িুদট দজদন্ে গুরুত্ব বপনয়নি। িথি আিার েম্পদে হস্তেত 
করা। দিতীয় আিানির বিনলর উপর কতৃঘত্ব করা। আদি জাদন্, আিানির বিনল বতািার 
িত রুক্ষ স্বভানের হনয়নি। তাই আদি দেক কনরদি, আিার েিস্ত এনস্টনটর িাদলক হনে 
বে, যানত কনর িচুর অথঘ ও েম্পদের অদেকারী হনয় তুদি বযিন্ আিার েনে রূঢ় 
েযেহার কনরনি। 
  
বেও বযন্ দেক বতািার েনে এরূপ আচরণ কনর। তুদি বযদিন্ আদেোর করনে 
দক্রিদপন্ আর বতািার অেীনন্ বন্ই তখন্ বতািানক তার আেল রুেিূদতঘ বিখানে। বে 
হনে বতািার বথনকও ভয়ঙ্কর কনোর িকৃদতর। তেুও এই েম্ভােন্ার কথা িনন্ কনর 
আদি খুে আন্ন্দ পাদচ্ছ। আিার এই উইল তুদি পদরেতঘন্ করনত পারনে ন্া। আর 
দক্রিদপন্ যদি িারা যায় তাহনল আিার েিস্ত এযানস্টনটর অদেকারী হনে কযান্সার দরোচঘ 
ইন্দস্টদটউট। আর তুদি পানে িাত্র িশ হাজার ডলার। আিানির বিনলর উপর অন্ধ্ভানে 
কতৃঘত্ব কনর তুদি তানক দভন্ন েরনন্র পুরুষ্ দহোনে েন়ি তুনলি। আিার টাকা বে হানত 
বপনল তুদি এই দন্িঘি েতযনক উপলদি করনত পারনে; আর তখন্ আর আদি এই 
জেনত থাকে ন্া। 
  
দচদেটা প়িোর পর অযানিদলয়া তার স্বািীর এ েরনণর কথানক পােনলর িলাপ িনন্ 
কনর উচ্চস্বনর বহনে উেল। স্বােীন্ হনে দক্রিদপন্? আোর হােল বে। িীঘঘ কুদ়ি েির 
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েনর বে দক্রিদপনন্র ওপর কতৃঘত্ব কনর বেনি আর ভদেষ্যনতও করনে। অযানিদলয়া তানক 
বকান্দিন্ দেেদেিযালয় ো েুল-কনলনজ বযনত বিয়দন্, পানি িাথা দেেন়ি দেনয় বলািার 
ততরী হনয় যায়। োদ়িনত িািী দশক্ষক বরনখ তার দশক্ষার েযেস্থা করা হনয়দিল। 
বিনলনেলা বথনকই অনয়ল বপইদন্টাং করার দিনক দক্রিদপনন্র বোাঁক দিল। তাই অযািদলয়া 
তার িাোি োদ়ির উাঁচু তলায় একটা েুন্দর সু্টদডও োদজনয় দিনয়দিল। িানে িনেয 
দক্রিদপন্ দেদচত্র েরনন্র িদে আাঁনক, তার অথঘ কানরারই বোেেিয হয় ন্া। তার িনেয 
অন্যতি একদট হল–কানলা রাং-এর আকাশ, লাল রাং-এর চাাঁি, কিলানলেুরাং-এর েী-
দেচ। এক দচত্র দেনশষ্জ্ঞনক দিনয় এই েকল িদের অথঘ দেচার করোর িয়াে চালায় 
দিনেে বগ্রে। টাকা বখনয় স্বভােতই বেই দচত্র দেনশষ্জ্ঞ রায় বিয়, অস্বাভাদেক তার 
িদতভা। তার েযদক্তেত িতািত বথনক জান্া যায় এইেে সৃ্মদত অেুস্থ িনন্র পদরচয় 
িা়িা আর দকিু ন্য়। তার স্বািীর বলখা দচদের িন্তেযটাও োরোর িনন্ হত। তার স্বািীর 
একতরিা িদললটা ইদতিনেযই বেশ যন্ত্রণা দিনত শুরু কনরনি। এর বথনক বরহাই পাোর 
িতলেও বে দেক কনর বিনলনি। 
  
টপ বফ্লারদট দক্রিদপনন্র সু্টদডও। তার অনু্পদস্থদতনত অযানিদলয়া সু্টদডও-বত দেনয় 
বিখল, ইনজনলর উপর দেরাট কযান্ভােটা তার বচানখ প়িল। একদট িদহলার অেিাপ্ত 
িদে, কিলানলেু রনঙর োদলর ওপর শুনয় আনি, তার পা িুদট ি়িান্, তার বযাদন্নিশ 
বথনক রনক্তর োরা বন্নিনি। 
  
হতোক অযানিদলয়া দস্থর িৃদষ্টনত বপদন্টাংদট বিখনত থাকল। বে ভােনত লােল বযিন্ 
কনরই বহাক তার এই েরনন্র দশল্পকলা েন্ধ্ করনত হনে। হোৎ বে দপিন্ দিনর 
তাকানত দেনয় বিখল বরন্ল্ডে িাাঁদ়িনয় দেরাট হল ঘনরর িনেয। পাঁদচশ েিনরর এই 
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ভৃতযদট তার স্বািীর কানি অপিনন্দর হনলও অযানিদলয়া ও তার বিনলর কানি খুেই 
দেেস্ত। স্বািীর েনে বিাকাদেলা করা ো বযৌেনন্ বপৌঁিানন্া দক্রিদপন্নক দক কনর হানতর 
িুনোয় রাখা যায় এেে পরািশঘ বরন্ল্ডেই দিনয়নি। দিনেে বগ্রে বরন্ল্ডে-এর পরািশঘ 
িা়িা একপাও চলনত পানরন্ ন্া। অপরদিনক কুাঁন়ি, অলে ও িিযপ বলাকদট েুনেদিল 
দিনেে বগ্রনের খাে খান্োিার পি েজায় রাখনত পারনল িািী েনচর বজাোন্ পাওয়া 
যানে। তাই িুজনন্ই দন্নজনির স্বানথঘ পরস্পনরর িনেয একটা েিনোতা েন়ি তুনলদিল। 
অযানিদলয়া রুক্ষস্বনর জান্নত চাইল–দক্রিদপন্ বকাথায়? 
  
বরন্ল্ডে জান্াল বে এখন্ দিঃ বগ্রনের স্টাদডরুনি রনয়নি। 
  
দিঃ বগ্রে তার স্টাদডরুনি েনে এনস্টনটর েিস্ত কাজকিঘ বিখানশান্া করত। দকন্তু 
বেখানন্ দক্রিদপন্ দক করনত পানর? 
  
অজান্া-আশঙ্কা ও বকৌতূহল দন্নয় বে িুনট বেল বেখানন্। তখন্ দক্রিদপন্ তার তশদল্পক 
আঙুনলর িাাঁনক বপন্দেল দন্নয় তার োোর এনস্টনটর িদললপত্র েভীর িন্নযাে েহকানর 
বিখদিল। অযানিদলয়া ঘনর ঢুনক তানক উনেশয কনর েলল-তুদি এখানন্ দক করি? 
  
দক্রিদপনন্র বচায়াল িুদট শক্ত হল।কনোর িৃদষ্ট বিনল বে তার িানয়র দিনক তাকাল, 
তারপর বশান্া বেল একদট োতে কণ্ঠস্বর–োো িারা বেনিন্। এখন্ তার েে কােজপত্র 
আিানকই বতা বিখনত হনে। 
  
তার বরােট কণ্ঠস্বর শুনন্ অযানিদলয়ার দশরিাাঁ়িা দিনয় একটা তশতযিোহ েনয় বেল। 
এরকি কণ্ঠস্বর বে পূনেঘ বশানন্ দন্। েদম্বৎ দিনর বপনয় অযানিদলয়া তানক েনল–তুদি দক 
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করি, বতািার োো েকল েম্পদের িাদলক বতািানক করনলও আিার োহাযয িা়িা 
এেে কানজর বিাকাদেলা করা বতািার পনক্ষ েম্ভে ন্য়। তুদি েরাং বতািার দশল্পকলা 
দন্নয় থাক, আর ঐদিকটা আদিই বিখদি। 
  
দক্রিদপন্ তার িানয়র িুনখর দিনক তাদকনয় শান্ত েলায় েলল–আদি দকিুই িা়িদি ন্া। 
বতািার রাজত্ব বশষ্ এোর আিার পালা। অনন্কদিন্ েনর আদি এজনন্য অনপক্ষা কনর 
রনয়দি। 
  
রানে-উনেজন্ায় অযানিদলয়া চীৎকার কনর উেল–তুদি জান্, কার িুনখর ওপর কথা েলি 
তুদি? আদি বতািার িা, আিার কথা শুনন্ চলনে; যাও, এখুদন্ বতািার সু্টদডওনত দিনর 
দেনয় বতািার কানজ িন্ িাও। 
  
দকন্তু দক্রিদপন্ তার িানয়র িুনখর দিনক জ্বলন্ত িৃদষ্টনত তাদকনয় রইল, হানতর বপদন্সলটা 
বডনের ওপর বরনখ হাত গুদটনয় একগুনয়র িত েনে রইল। এেিনয় দক্রদপন্নক 
অযানিদলয়ার িাদটঘন্ িািার িত িনন্ হল। কনয়ক েির পূনেঘকার সৃ্মদত তার বচানখর 
োিনন্ িুনট উেল। 
  
অযানিদলয়া তখন্ িাত্র িশ েিনরর বিনয়। তার িাদটঘন্ িািা োইনর বে়িানত যাওয়ার ন্াি 
কনর এক দেলােেহুল বহানটনলর একদট ঘনর দেনয় উেল। তখন্ িািার বচানখ িুনখ অন্য 
রূপ। এক ভয়ঙ্কর বলালালুপ িৃদষ্ট অযানিদলয়ানক গ্রাে করদিল। আিার বোন্া বিনয়, জান্ 
বতা বকান্ পুরুষ্ িানু্নষ্র েনে োইনর ঘুরনত হনল দকিু দিনত হয়। এটা হল বিওয়া-
বন্ওয়ার যুেেলনত েলনত িাদটঘন্ িািা এদেনয় এনে তানক জদ়িনয় েনর েমূ্পণঘ ন্গ্ন কনর 
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দিল। অযানিদলয়া দক করনে বভনে ওোর আনেই িুহূনতঘর িনেয এইেে কাণ্ড ঘনট বেল। 
অযানিদলয়া বশষ্ বচষ্টা করল। বে িরীয়া হনয় তানক বকান্ রকনি োক্কা দিনয় চীৎকার 
কনর ওনে আর োথরুনি দেনয় আশ্রয় বন্য় দন্নজর লজ্জা ও িািার হাত বথনক োাঁচোর 
জন্য। তার চীৎকানর বহানটনলর কিঘচারী ও খান্োিারা িুনট আনে এোং বহানটল কতৃঘপক্ষ 
তানক পােল োেযস্ত কনর পােলাোরনি পাোয়। বেখানন্ বে ন্াদক আত্মহতযা কনর। 
  
দন্নজর বিনলর দিনক তাদকনয় বে েুেনত পারল দক্রিদপন্ খাদন্কটা তার িাদটঘন্ িািার 
চদরত্র বপনয়নি। ঐ িুহূনতঘই তার িনন্ প়িল তার স্বািীর দচদের িন্তেযদট। দক্রিদপন্ অন্য 
পুরুষ্নির বথনক আলািা। আিার টাকা হানত বপনল ও বতািারই িত বস্বচ্ছাচারী হনয় 
উেনে। 
  
বিনলর এই আচরণ স্পষ্ট কনর দিল বয় বিনলর উপর বজার খাটানন্ার দিন্ তার বশষ্ 
হনয় বেনি। দক্রিদপ তার বঘালানট বচাখ দন্নয় িানয়র দিনক তাদকনয় থাকোর পর–এই 
কােজটা ন্াও-বডনের ওপর বথনক একটা কােনজর েীট তুনল দন্নয় অযানিদলয়ার হানত 
দিনয় প়িনত েলল এোং শীঘ্রই তার িতািত জান্ানত েলল,-এোর তুদি আেনত পার-
দক্রিদপনন্র োোনলা উদক্তদট কানন্ যাোর পর অযানিদলয়া কােনজর টুকনরাদট হানত দন্নয় 
কাাঁপা কাাঁপা পিনক্ষনপ লাউনে চনল এল। িরজার োিনন্ই িাাঁদ়িনয় দিল বরন্ল্ডে। বেও 
তার িদন্নের বপিন্ বপিন্ এনে লাউনের িরজাটা েন্ধ্ কনর দিনয় তার হাত বথনক 
বেই কােনজর টুকনরাটা দন্নজর হানত দন্নয় বজানর বজানর প়িনত লােল। 
  
কােনজর েে েক্তেযদট এইরূপ–অযানিদলয়া যদি তার ন্তুন্ োদ়িনত তার েনে থাকনত 
চায় ভাল, বে োদ়ি বথনক োৎেদরক আয় বে পানে পঞ্চাশ ডলার। আর বেটা িন্ঃপুত 
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ন্া হনল েিনর িশ হাজার ডলার ন্েি দন্নয় অন্য বয বকান্ জায়ো কনর দন্নত পানর। 
েতঘিানন্র এই োদ়িদট দেদক্র করা হনে। োদ়ির পুরাতন্ জন্ািনশক কিঘচারীনক েরখাস্ত 
করা হনে। বরন্ল্ডে থাকনে তার কত্রীর েনে এোং তার িাইনন্ েিনর আনরা এক 
হাজার ডলার োদ়িনয় বিওয়া হনে। তানত যদি বে রাজী ন্া হয় বতা তানক েরখাস্ত করা 
হনে। অযানিদলয়া দিেদিে কনর েলল-দক্রিদপন্ দন্িয়ই পােল হনয় বেনি। 
  
এদিনক বরন্ল্ডে ভােদিল–এটা বতা তার পনক্ষ বেশ ভালই হল, ো়িদত এক হাজার 
ডলার দিনয় বে অন্ায়ানে েনচর খরচ চাদলনয় দন্নত পারনে। আর যদি এনত রাজী ন্া 
হয়, তাহনল তার চাকরী যানে। 
  
তাই বে অযানিদলয়ানক েলল–িযাডাি, দিঃ দক্রিদপনন্র িথি িস্তানে আপদন্ রাজী হনয় 
যান্। উদন্ অস্বাভাদেক িকৃদতর বলাক হনয় উনেনিন্। ওর বশষ্ পদরণদত বিখার জনন্য 
আিানির অনপক্ষা করা উদচত। অযানিদলয়া তার দেোদহত জীেনন্ এই িথি কািল। 
  
এরপরই দক্রিদপনন্র েনে অযানিদলয়া, বরন্ল্ডে ও দক্রদে ন্ািক এক েয়ো িদহলা 
একাদেরা িাইনভর ন্তুন্ দভলায় উনে আনে। 
  
দভলার টপ বফ্লারটা দক্রিদপনন্র। একতলায় বরন্ল্ডেও অযানিদলয়ার বশাোর ঘর। 
দক্রদেনকও একতলায় রান্নাঘনরর পানশ একদট ভাল ঘর বিওয়া হয়।ন্তুন্ দভলাদট 
অযানিদলয়ার বেশ পিন্দেই হনয়নি। 
  
এই দক্রদে বেশ ভাল রাাঁেনত জানন্। বে জন্ম বথনকই বোো। এইজনন্যই হয়ত দক্রিদপন্ 
তানক বরনখ দিনয়নি। টপ বফ্লারটা পদরোর করোর জন্য বেখানন্ বঢাকার অনু্িদত 
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বপনয়নি বকেলিাত্র দক্রদে। দকন্তু বরন্ল্ডনের েনন্দহ দক্রদে বোাঁট ন্া়িা বিনখ েুেনত 
পানর, বক কার দেষ্নয় বকান্ কথা েলনি। বে িানে িানে দভলার োইনরনতও যায় 
বকন্াকাদট করোর জনন্য। 
  
এদিনক দক্রিদপন্ োরাক্ষণই তার অযাপাটঘনিনন্ট কাটায়। বরন্ল্ডে তার খাোর উপনর 
বপৌঁনি দিনয় আনে। অযানিদলয়া েনর বন্য়, বে তার সু্টদডওনত িদে আাঁকার কাজ করনি। 
িানে িানে বে যখন্ তার বরালে দন্নয় বেনরায় অযানিদলয়া েনর বন্য়, বে, অযান্টদন্ 
লুশনন্র েনে পরািশঘ করনত যানচ্ছ। 
  
অযানিদলয়া এতদিনন্ তার বিনলর ওপর েে কতৃঘত্ব হাদরনয়নি। বে েরােরই োিাদজক 
কাজকিঘ দন্নয় েযস্ত থানক। িায়ই বেতার োদ়িনত ককনটল পাদটঘ দকাংো পযারাডাইে 
দেদটর বকান্ দেলােেহুল বরনস্তারাাঁয় তন্শনভানজ তার েনু্ধ্োন্ধ্েনির দন্িন্ত্রণ করত দকন্তু 
এখানন্ এনে েে দকিুই েন্ধ্। বকউ । িশ্ন করনল বিনলর দশল্প কলা ও দন্দরদেদল 
পদরনেনশর বিাহাই দিনয় িনন্র ভাে বোপন্ কনর রাখনত হয়। তার োরণা, দক্রিদপন্ 
একদিন্ দেেদেখযাত দশল্পী দপকানোর বথনকও ভাল িদে আাঁকনে। তাই বে োেয হনয় 
পঞ্চাশ ডলার দন্নয় েন্তুষ্ট থানক। 
  
একদিন্ দক্রিদপন্ বরালে দন্নয় তার অযাপাটঘনিন্ট বথনক বেদরনয় বেল। দক্রদেও োজানর 
বেনি। বকৌতূহলেশতঃ অযানিদলয়া দক্রিদপনন্র েদ্ধ বফ্লানর দেনয় হাদজর হল। েনে 
বরন্ল্ডেও বেনি। একটুকনরা তার েদলনয় দক্রিদপনন্র অযাপাটঘনিনন্টর তালা বখালা হল। 
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সু্টদডওর েেঘত্র ভয়ঙ্কর েীভৎে িদে। অজ্ঞান্ হনয় যাোর িত অেস্থা অযানিদলয়ার। 
িদেগুনলার দেষ্য় দিল এরকিন্গ্ন ন্ারী,কিলানলেুরনঙর োদলর উপর শুনয় আনি। িাথার 
উপর রক্তলাল চাাঁি, কানলা েিুে। বকান্ বকান্ িদেনত ন্গ্ন বিনয়দটর বিনহর টুকনরা 
ইতস্ততঃ দেদক্ষপ্ত। আরও একদট কযান্ভাে, এই িদেনত বয ন্ারীনক বিখানন্া হনয়নি তা 
অযানিদলয়ার, রক্তাক্ত িাাঁতগুনলা কািন়ি েনর রনয়নি পুরুনষ্র একদট পা, িয়লা োিা ও 
লাল োনপর ট্রাউজানরর আ়িানল বেই পাটা েুলদিল। এই ট্রাউজারদট তার স্বািীর। িায় 
জ্ঞান্শূন্য অেস্থায় বে বরন্ল্ডে-এর কাাঁনে ভর দিনয় দক্রিদপনন্র সু্টদডও বথনক বেদরনয় 
লাউনে চনল এল। তারপর অযানিদলয়া দকিুটা ব্রাদন্ড েলােঃকরণ কনর একটু েুস্থনোে 
করল। ওদিনক বরন্ল্ডে ততক্ষনণ কনয়ক বপে েচ বখনয় দন্নয়নি। অযানিদলয়া 
বরন্ল্ডনের কানি পরািশঘ চাইল, দক করনে? বরন্ল্ডে এক িুহূনতঘই বভনে দন্ল–
দক্রিদপনন্র দেনরাদেতা করনল চাকদরটা বখায়ানত হনে। বে অযানিদলয়ার উনেনশয েলল–
ওর পদরণদত বিখা পযঘন্ত অনপক্ষা করনত হনে আিানির। 
  
অযানিদলয়াও ভােদিল বিনলর েকলকীদতঘকলাপ, তার পােলািী বিনন্ দন্নয় পঞ্চাশ 
ডলানরর আশায় চুপ চাপ থাকা, ন্তুো তানক িশ হাজার ডলার েিনরর বশনষ্ আয় 
করনত হনে। 
  
তার দকিুদিন্ পনর এক েন্ধ্যায় বজদন্ েযান্ডলার খুন্ হয়। তন্শনভানজর পর অযানিদলয়ারা 
দটদভ বিখদিল। বরন্ল্ডে হন্তিন্ত হনয় িুনট এল, বযন্ বকান্ গুরুত্বপূণঘ দজদন্ে আদেোর 
কনরনি। অযানিদলয়ার উনেনশয েলল-িযাডাি, শীেদের েয়লার রুনি চলুন্। 
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িারুণ ভনয় অযানিদলয়া বরন্ল্ডে-এর েনে েয়লার রুনি দেনয় যা বিখল, অদেোেয 
েযাপার। িানন্ঘনের োিনন্ সূ্তপীকৃত হনয় দিল তার অপরানের োক্ষয েলি েল বোতাি 
লাোনন্া জযানকট, েূের রাং-এর স্নযাক্স, োিা ও ন্ীল বচক োটঘ, আর বোনয়টার জুতা। 
েে বপাশাক ও জুনতা বজা়িার ওপর রনক্তর িাে দথদথ করদিল। জযানকনটর ওপর দপন্ 
দিনয় আাঁটা দিল একদট দচরকুট তানত দন্নিঘশ বিওয়া দিল–এগুনলা ধ্বাংে কনর বিল। 
  
ওরা লাউনে দিনর এল।অযানিদলয়া আনের িত আোর দটদভর োিনন্েেল।আর বেই 
িুহূনতঘই দটদভনত হযাদিলটন্ দন্হত বজন্ীর িৃতনিনহর েণঘন্া দিদচ্ছল। বশষ্ পযঘানয় 
এনেহযাদিলটন্ েলল বেক্স িযাদন্য়াক খুন্ীনক যখন্ই বকউ স্বচনক্ষ বিখনে বে বযন্ 
তখন্ই স্থান্ীয় থান্ায় খের বিয়। এই দেকৃত-রুদচর বলাকদট বগ্রপ্তার ন্া হওয়া পযঘন্ত 
শহনরর বকান্ যুেতী দন্রাপনি থাকনত পারনি ন্া। 
  
খেরটা শুনন্ বরন্ল্ডে কাাঁপা কাাঁপা হানত দটদভর েুইচ েন্ধ্ কনর দিল। 
  
অযানিদলয়া তখন্ বোঙানত বোঙানত েলনত থানক–ন্া, আদি দেোে কদর ন্া, দক্রিদপন্ 
একাজ কখন্ই করনত পানরন্া।পরক্ষনণই অযানিদলয়ার বচানখর োিনন্ বভনে উেল 
দক্রিদপনন্র আাঁকা েীভৎে িদেদট। তার আতদঙ্কত কণ্ঠস্বর দন্নিঘশ দিল বরন্ল্ডেনক-এখদন্ 
রক্তিাখা বপাশাকগুনলা পুদ়িনয় বিল। দেপনির হাত বথনক বরহাই বপনত চাই। দেক বেই 
েিয় বলপদে ও জযাকদে তানির দভলায় এনে ঢুনকদিল। 
  
. 
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িযাক্স জযাকদে পরদিন্ েকানল িদজঘ বলদভনন্র কাি বথনক েলফ্ বোতাি লাোনন্া 
জযানকটদট দন্নয় েযালনভেন্ আদিঘনত দজজ্ঞাোোনির জন্য বপৌঁিল। দজন্ বিিক, শহনরর 
েন্ী েযদক্তনির কাি বথনক পাওয়া উপহার দেতরনণর ইন্চাজঘ বে। বিডক বজার েলায় 
জাদন্নয় দিল–দিঃ বগ্রনের অন্য বপাশানকর েনে এরকি জযানকট আনেদন্। 
  
ওদিনক বকন্ ব্রান্ডন্ অদিে যাোর জন্য িস্তুত হদচ্ছল। তখন্ োনজ আটটা পনন্র। বকন্ 
ভােনত পানরদন্ বলপদে আোর আেনে। ন্তুন্ আশঙ্কায় তার িুখখান্া ভনয় িযাকানশ 
হনয় বেদিল। বলপদে পুদলশী েলায় েুিভাত দিঃ ব্রান্ডন্, আপন্ার কানি ঐ জযানকটদটর 
ডুদপ্লনকট বোতাি রনয়নি বতা? আিার বেগুনলা একোর বিখা িরকার। 
  
বকনন্র িনন্ হল তার োরা িুখ বথনক রক্ত েুদে দন্নিনষ্ উোও হনয় বেল। িুনখর ভাে 
পানট বে স্বাভাদেক হোর বচষ্টা কনর েলল–ডুদপ্লনকট বোি বলদভন্ দিনয়দিল দকন্া আদি 
দেক েলনত পারদি ন্া। তািা়িা এ দেষ্নয় আিার স্ত্রীই জান্নে। বে রক্ষণানেক্ষনণর 
কাজটা কনর থানক। দকন্তু বে এখন্ এখানন্ বন্ই। তার োোর অেুখ। বে িা োোর 
কানি আটলান্টায় রনয়নি। দিনর এনল আদি ডুদপ্লনকট বোি বেনটর কথা দজজ্ঞাো করে। 
  
বলপদে বজার দিনয় েলল, আপন্ার স্ত্রী বিরা িাত্রই বজনন্ খেরটা দিনত আিানক 
ভুলনেন্ ন্া। অন্য বকান্ জযানকট বথনক এই বোি বখায়া যায়দন্। আদি দজজ্ঞাোোি কনর 
বিনখদি। 
  
বকন্ িাথা বন্ন়ি েলল–দেক আনি। আদি দন্িয়ই বজনন্ েলে। 
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বলপদে চনল যাোর পর বকন্ তার বশাোর ঘনর িুটল। আলিাদর খুনল বিখল-বোতাি 
রাখার োক্সনত ডুদপ্লনকট বেটটা রনয়নি। জযানকটটা ভাল কনর বিখল–িদতদট হানত 
দতন্দট বোতাি, োিনন্র দিনক দতন্দট। তার িানন্ বিাট ন্দট। দকন্তু োনক্সর েে 
বোতািগুনলা খুাঁদটনয় বোন্ার পর বিখল একদট বোি কি প়িনি। 
  
তার বিনহ দশহরণ বখনল যায় এখদন্ হয়ত বে বলপদের কানি েরা প়িনে। কানরনন্র 
েনে েিয় কাটানন্ার িেেটাও উেনত পানর। বচাখ েুনজ বিনল ভনয়। বকদটর কথা 
ভােনত থানক। একিাত্র বকদটই পানর তানক োাঁচানত, বকেলিাত্র বকদট যদি েনল বলদভন্ 
বকান্ ডুদপ্লনকট বোি বেট বিয়দন্। দকন্তু এই দিনথয কথাটা েলোর জন্য বকদটনক বে 
দকভানে বোোনে? ঘদ়ির কাাঁটা এখন্ েকালন্টা দন্নিঘশ করনি। বকন্ তা়িাহুন়িাকনর 
তার অযাপাটঘনিনন্ট তালা েন্ধ্ কনর অদিনের দিনক োদ়ি বিাটাল। 
  
ওদিনক বলপদে বহড বকায়াটঘানর দেনয়ই আটলান্টা পুদলশ বস্টশনন্ বযাোনযাে করল। 
বকদটর োো দেদট বকানটঘর অনন্ক বকে লন়িনি, বেই েূনত্রই বলপদের েনে পদরচয় 
রনয়নি। 
  
বডে োনজঘন্ট েলল দিনেে বকদট ব্রান্ডন্, উদন্ তত দিঃ বলদের বিনয়। ভেনলাক 
আিানির েনু্ধ্। দকন্তু তার এখন্ হাটঘ-এর ট্রােল। দিনেে বকদট ব্রান্ডন্ এখন্ তার কানিই 
রনয়নি। 
  
েমূ্পণঘ পদরচয় জান্োর পর বলপদে বকদটর োনপর োদ়ির বিান্ ন্ম্বর চাইল। বডে 
োনজঘন্ট দেদস্মত হন্, িশ্ন করল–বকান্ েণ্ডনোল। বলপদে স্বাভাদেক ভানে েলল–রুদটন্ 
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অনু্যায়ীকাজ করনত হনচ্ছ। তারপর বকদটনক বিান্ করল বলপদে। িথনিই পদরচয় 
দিনয় স্বাভাদেক বেৌজন্য িকাশ কনর জান্নত চাইল–বকন্ ব্রান্ডনন্র জযানকনটর আেল 
বোতানির েনে বকান্ ন্কল বোতানির বেট দিঃ বলদভন্ দিনয়দিল দকন্া? 
  
দক েযাপার, ডুদপ্লনকট বোতাি? দেস্ময় ভরা কনণ্ঠ বকদটর িশ্ন। ন্রি েলায় বলপদে 
েলল–ন্া, ন্া, আশঙ্কার কারণ বন্ই, এটা একটা রুদটন্ িাদিক তিন্ত। ডুদপ্লনকট বেটটা 
বকাথায় আনি, এটা বকেলিাত্র জান্ার িরকার। 
  
বকদট জান্াল–ডুদপ্লনকট বেটটা োদ়িনত বোতানির োনক্সই রনয়নি। বলপদে পুন্রায় ক্ষিা 
চাইল তানক অেিনয় দেরক্ত করোর জন্য, তারপর বিান্টা ন্াদিনয় বরনখ িযাক্স 
জযাকদের দিনক তাদকনয় েলল–এখন্ বিখা যাকব্রান্ডন্ কত দিনথয স্বে বিখনত পানর।তার 
বচানখ িুনখ বন্কন়ির হাদে। 
  
অদিনে বপৌঁিাোর পরই বকন্নক দতন্জন্ দন্নগ্রা িম্পদতর েনে পদলদের েযাপানর 
আনলাচন্ায় েেনত হল। ওরা চনল যাোর পর ডাক িারিৎ আো দচদেগুনলা প়িনত 
উনিযােী হল, এিন্ েিয় বডনের বটদলনিান্টা বেনজ উেল। বকন্ দরদেভার তুনল 
িূরভানষ্র অপরিানন্ত শুন্ল বলপদের কণ্ঠস্বর–আদি দেদট পুদলনশর বলপদে েলদি-
বলপদের োতে কণ্ঠস্বর বকনন্র কানি েজঘনন্র িত িনন্ হদচ্ছল। আর একটু হনল 
বকনন্র হাত বথনক দরদেভারটা পন়ি যাদচ্ছল। 
  
বঘার কাদটনয় বকন্ িশ্ন করল–দক েযাপার, আোর দকনের বখাাঁনজ বিান্ কনরনিন্? 
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আিার বতা বেই পুনরানন্া োন্দা–বজার েলায় বলপদে এোর েলল-বেই বোতািগুনলা 
খুাঁনজ বপনলন্? 
  
বকন্ একটা িীঘঘোে বিনল েলল-দিঃ বলদভন্ হয়ত ভুল েনল থাকনেন্, আিানক দতদন্ 
বকান্ ডুদপ্লনকট বেট বিন্দন্। বলপদে বকনন্র েুদতনক খুাঁদটনয় পরীক্ষা করনত েলনল, 
বকন্ জান্াল–বে এ েযাপানর দন্দিত। দরদেভার ন্াদিনয় বকন্ ভােনত লােল, বে এক 
দেপজ্জন্ক কাজ কনর বিনলনি। বকদটনক েতকঘ কনর দিনত হনে। বকন্ েশুরিশাইনয়র 
খের বন্োর োহান্ায় দরদেভার তুলল। িূরভানষ্ বকদটর েলা বশান্া বেল। িথনি বকন্ 
দজজ্ঞাো করল–দিয়তিা, বকদট, বতািার োো এখন্ বকিন্ আনিন্? বকদট কান্না ভরা 
স্বনর জান্াল–ডাক্তাররা,েনলনিন্, দিিদট দিিদট চান্স এদিনক িা িায়ই দহদস্টদরয়ানত 
আক্রান্ত হনচ্ছন্। জাদন্ ন্া কনে বতািার কানি দিনর বযনত পারে। 
  
বকন্ তানক োন্ত্বন্া দিল, তারপর ভােল, েল বোতানির কথাটা েলনে বকদটনক দকন্তু 
তার আনেই বকদট েনল উেল–ওঃ বকন্, বতািানক এনকোনর েলনত ভুনল দেনয়দিলাি, 
কনয়ক ঘণ্টা আনে পযারাডাইে দেদট পুদলশ বথনক বিানন্ জান্নত বচনয়দিল বতািার 
জযানকনটর েলি বোতানির ডুদপ্লনকট বেটটার কথা। ওরা ন্াদক এ েযাপানর বতািার 
েনে কথা েনলনি। 
  
বকনন্র েুকটা বকাঁনপ উেল, বে একটা কথাও েলনত পারল ন্া। বকদট দন্নজর বথনক 
েলল–আদি ওাঁনির েনলদি, বেগুনলা বতািার বোতানির োনক্স রনয়নি। দকন্তু েযাপারটা দক 
বকন্? আদি বতা দকিুই েুেনত পারদি ন্া। 
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বকন্ তখন্কার িত দন্নজনক োাঁচাোর জন্য েলল–পনর বতািানক বিান্কনর েে কথা 
েলে। এখন্ আিার অনন্ক ক্লানয়ন্ট অনপক্ষা করনি। গুডোই, ডাদলঘাং–তা়িাতাদ়ি বিান্ 
ন্াদিনয় রাখল বে। 
  
এই েিনয়ই কানরন্ বকনন্র অদিে ঘনর ঢুনক তার দিনক দস্থর িৃদষ্টনত তাকাল, দেস্মনয়র 
স্বনর। িশ্ন করল–বকন্ বতািার দক হনয়নি? বতািার ঘানি বভজা িুখ বিনখ িনন্ হনচ্ছ 
বকউ বযন্ বতািার বোাঁনট িৃতুয-চুম্বন্ দিনয় বেনি।কানরন্ তার বডনের পানশ এনে েেল। 
তানক বপনয় বকন্ বযন্ স্বদস্তনোে করল। েলল–একটা বোি খুাঁনজ পাদচ্ছ ন্া, ওদিনক 
বকদট বলপদেনক জাদন্নয় দিনয়নি ডুদপ্লনকট েলি েনলর বোি বেটটা তার বোতানির 
োনক্স রনয়নি। আোর কাল বেই ব্লযাকনিলারটা আেনে। পােনলর িত অেস্থা হনয়নি 
আিার। 
  
কানরন্ তানক োন্ত্বন্া দিনয় েলল–বতািানক বকান্ দচন্তা করনত হনে ন্া। োণ্ডা িাথায় 
অদিনের কাজ কর। োদক েে িাদয়ত্ব আিার উপর বিন়ি িাও। 
  
িুচদক বহনে কানরন্ কথা কদট েনল তার বডনে দিনর বেল। 
  
ওদিনক বলপদে বহড বকায়াটঘানর বটনরনলর কানি দরনপাটঘ বপশ করদিল–বলপদে েলল–
বকন্ দিথযার আশ্রয় দন্নয়নি ডুদপ্লনকট বোতানির েযাপানর। দন্িয়ই বকান্ েণ্ডনোল 
রনয়নি। 
  
 বটনরল িৃিু িদতোি করল-বকন্ দিথযা েলনলও, এনত িিাদণত হনেন্া বয, বে 
বিনয়টানক খুন্ কনরনি। এটা বেল ব্রান্ডনন্র খের আরও একদট দিক আিরা অনু্েন্ধ্ান্ 
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কদরদন্। জযাকদে খের ন্নয় বজনন্নি িৃত দিঃ বগ্রনের বপাশানকর েনে তার েলি বোি 
লাোন্ জযানকটদট দিল ন্া। তুদি েরাং দিনেে বগ্রনের েনে বিখা কর। বরন্ল্ডে হয়ত 
অন্য বকাথাও পাচার কনর দিনয়নি, এখন্ তাই এই িেে তুলনি েরা প়িোর ভনয়, 
বলাকদট বোেহয় োপ্পাোজ, আর বলপদে একটা কথা িনন্ বরখ, দিনেে বগ্রে েভীর 
জনলর িাি। ওাঁর েনে োেোনন্ কথা েলনে। 
  
বলপদে োদ়ি দন্নয় দিনেে বগ্রনের োদ়ির দিনক রওন্া হল। একাদেরা িাইনভর োদ়িনত 
বপৌঁনি িথনিই তানক বরন্ল্ডনের োিন্া োিদন্ হনত হল। বলপদে েরােদর েলল-
দিনেে বগ্রনের েনে কথা েলনত চাই। 
  
 লাউে বথনক লদেনত এনেঅযানিদলয়া চীৎকার কনর দজজ্ঞাো করল,-দক েযাপার 
বরন্ল্ডে? বরন্ল্ডনের িতুযের-িযাডাি, পুদলনশর একজন্ বলাক এনেনিন্, দতদন্ আপন্ার 
েনে বিখা করনত চান্। 
  
অযানিদলয়া ভাদরক্কী েলার স্বনর খাদন্কটা পদরেতঘন্ এল–পুদলশ! দেক আনি ওন্ানক 
বভতনর পাদেনয় িাও। 
  
বলপদে লদেনত বপৌঁিাল। অযানিদলয়া একদট বকানচর উপর েনে রনয়নি। বলপদের িনন্ 
হল–বে বযন্ এক িজ্জাল-োশুদ়ির োিনন্ িাাঁদ়িনয় রনয়নি। 
  
বলপদে এনকোনর ভূদিকাহীন্ ভানেই কানজর কথাটা পা়িল। িথনি ক্ষিা বচনয় দন্ল 
অেিনয় দেরক্ত করোর জন্য। তারপর জান্নত চাইল দিঃ বগ্রনের েলি বোতাি লাোন্ 
জযানকটটা েম্পনকঘ। বলপদে জান্াল, আপন্ার বলাক েতকাল রানত্র আিানক েনলদিল, 
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আপন্ার িৃত স্বািীর অন্যান্য বপাশানকর েনে ঐ জযানকটটা পাোন্ হনয়দিল। দকন্তু 
বেখান্কার ইন্চাজঘ দিঃ বক্রানকর কানি বখাাঁজ দন্নয় জান্া বেনি আপন্ানির এখান্ বথনক 
জযানকটটা পাোন্ হয়দন্। 
  
অযানিদলয়া বলপদের দিনক তাকাল, পরিুহূনতঘই বরন্ল্ডনের দিনক তাদকনয় িশ্ন করল–
বরন্ল্ডে! ঐ জযানকটটাও পাদেনয় বিওয়া হনয়নি বতা? বে অযানিদলয়ানক েিথঘন্ কনর 
েলল–হযাাঁ িযাডাি, েতকাল ওনক আদি বেই কথাই েনলদিলাি। আনের দিন্ েয়লার 
রুনি বেই জযানকটটা পুদ়িনয় িাই কনর দিনয়নি। 
  
অযানিদলয়া বলপদের িুনখর ওপর িৃদষ্ট দস্থর কনর েলল–ঐ বক্রডাক বলাকটা িারুণ 
েনন্দহজন্ক। বিখুন্ হয়ত, আিার স্বািীর জযানকটটা বে দন্নজর দকাংো দন্নজর বিনলর 
েযেহানরর জন্য েদরনয় বরনখনি। 
  
বলপদে একটু েলার স্বর বজারাল কনরেলল–দিনেে বগ্রে, আদি আনেই েনলদি, এটা 
একটা খুনন্র তিন্ত। আপদন্ দিঃ বক্রডানকর দেরুনদ্ধ একটা োাংঘাদতক অদভনযাে 
আন্নত যানচ্ছন্। 
  
বরন্ল্ডে বহনে উেল, অযানিদলয়া তৎক্ষণাৎ েলল–আিরা ঐ জযানকটদট পাদেনয় দিনয়দি, 
এোর বয বকউ তা চুদর কনর থাকনত পানর। িকৃত বচার বক তা খুাঁনজ বের করোর 
িাদয়ত্ব আপন্ানির।দকিুক্ষণন্ীরে থাকার পর অযানিদলয়া বলপদের উনেনশয েলল-
আশাকদর আপদন্ আর দেরক্ত করনত আেনেন্ ন্া। বিয়র আিার দেনশষ্ েনু্ধ্, আদি 
তানক জান্ানত োেয হে। 
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দেক আনি িযাডাি! বন্কন়ির হাদে বহনে বলপদেেলল–আপন্ানক আর দেরক্ত করোর 
িনয়াজন্ হনেন্া। তারপর বে বরন্ল্ডেনক অনু্েরণ কনর োদ়িনত দেনয় েেল। িুটল 
পুদলশ বহড বকায়াটঘানরর দিনক। 
  
. 
  
বটনরলনক েিস্ত েৃোন্ত জান্ানন্ার পর বে েলল–এই িজ্জাল িদহলানক আিরা ঘাাঁটানত 
চাই ন্া। েরাং বতািরা েযালনভেন্ আদিঘর োংগ্রহকারক বলাকদটর েনে বযাোনযাে কনর 
বিখ। 
  
টি ও িযাক্স বটনরনলর দন্নিঘশিত কাজ করল দকন্তু তারা বকান্ েূত্র বপলন্া। এরপর 
বলপদে দহদপ কনলান্ীর দিনক িন্ দিল, এখানন্ বকান্ েূত্র পাোর আশায়। 
  
দহদপকনলান্ীর লু-েুন্ তার বকদেনন্ শুনয় দিল, আনের দিন্ োরাটা রাত বেকাদটনয়দিল 
একদট দন্নগ্রা যুেতীর েনে। বযৌন্োংেনেঘর কলানকৌশল েম্পনকঘ বিনয়দটর বেশ অদভজ্ঞতা 
দিল। বিনয়দট োরারাত তানক িারুণ েুখ দিনয়নি। েুন্ শুনয় শুনয় বেদিনন্র কাযঘক্রি 
েম্পনকঘ োরণা করদিল। বেদিন্ দিল েৃহস্পদতোর। পনরর দিন্ বে পযারাডাইে দেদটর 
েীনকা শাখা অদিনে যানে এোং ন্েি িশ হাজার ডলার দন্নয় স্বনিনশ দিনর যানে। 
অযাক্ট-লনয়র পরীক্ষাটা েমূ্পণঘ করনে। এিন্ েিনয় িরজায় ন্ক করোর শব্দ হল। েুন্ 
িরজা খুনল বিখল িরজার ওপানর দটদভর িদতদন্দে হযাদিলটন্ িাাঁদ়িনয় তার দপিনন্ 
একদট ট্রাঙ্ক এোং কযানিরািযান্। কযানিরািযান্ হযাদিলটন্নক দজজ্ঞাো করল–এখান্ 
বথনকই শুরু কদর। হযাদিলটন্ িাথা বন্ন়ি োয় দিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

108 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

দক্রিদপন্ দটদভ খুলনতই ভাষ্যকার হযাদিলটনন্র িদতনেিন্–বেক্স িযাদন্য়াকনক বগ্রপ্তানরর 
েযাপানর পুদলশ এখন্ও পযঘন্ত বকান্ কু খুাঁনজ পায়দন্।হযাদিলটন্ েলনত থানক–আজ 
েকানল জান্নত পারা যায় পযারাডাইে দহদপ কনলাদন্নত লু-েুন্ ন্ানি একদট যুেক খুনন্র 
িৃশযটা িতযক্ষ কনরদিল। তনে বে িুখ খুলনত রাজী ন্য়। এই েিয় দটদভর পিঘায় 
হযাদিলটনন্র িুনখর েিনল লুেুনন্র বকদেনন্র িৃশয িুনট উেল। 
  
দক্রিদপন্ বশযন্ িৃদষ্টনত লু-েুন্নক বিখনত থানক। তার বচাখ বিাট হনয় আেনত থানক। 
বে ভােনত থানক, একটা িারুণ উনেজন্া পূণঘ বতল রাং-এর বপনটন্ট বে বতা আাঁকনত 
পারনে এোং লুেুনন্র দেনশষ্ এক েযেস্থা আজ রানত্রই কনর বিলনত হনে। 
  
বলপদে তার বডনের োিনন্ েনেদিল,কদজ ঘদ়ির দিনক তাদকনয় ভানে এখন্ও িু-ঘণ্টা 
েিয় আনি। পানশই েনেদিল জযাকদে। বলপদে জযাকদেনক দরনপাটঘ ততরী করনত েনল 
োদ়ির দিনক পা ো়িাল। বলপদে োদ়ি দিনর চীৎকার কনর েনল উেল-কযারল, 
তা়িাতাদ়ি খাোর দন্নয় এে। 
  
খাোনরর িাাঁনক কযারনলর েনে বে িাডঘার েম্পনকঘ খাদন্কটা আনলাচন্া করল। 
একেিয়। কযারল তানক দতন্দট েূনত্রর েন্ধ্ান্ দিল। বে তার েনু্ধ্ বিদথনটেল বেদেন্ধ্ার 
কাি বথনক এই কু্ল দতন্দট বপনয়নি। 
  
বলপদে তার েক্তেযনক তাদচ্ছলয িকাশ করনল কযারল শান্ত েলায় েলল–িথনি তুদি 
রক্ত লাল চাাঁি, দিতীয়োর কাল আকাশ, আর তৃতীয়োর কিলানলেু রাং-এর েী-েীনচর 
বখাাঁজ করনে। তার আনে তুদি ঐ বেক্স িযাদন্য়াকনক েরনত পারনে ন্া। 
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বলপদে এতক্ষণ িাথা দন্চু কনর তার স্ত্রীর কথাগুনলা শুন্দিল, এোর বে িাথা তুনল 
েম্ভীর হনয় দে়িদে়ি কনর কু দতন্দট উচ্চারণ করল। দকিুটা ইয়াদকঘর িনল বে িশ্ন 
করল–তা এই িলাপগুনলা েকনত দেনয় বে আিার কত বপে হুইদে খরচ কনরনি, 
ডাদলঘাং? 
  
কযারল তার কথার উের ন্া দিনয় েলল–েে কথা োট্টা কনর বিদথনটেনলর কথা উদ়িনয় 
দিও ন্া। তা করনল এোর বতািানক েকনত হনে। কযারল তানক আোর স্মরণ কদরনয় 
দিনয় েলল–ওর ঐ দতন্নট কু বযন্ িনন্ থানক। 
  
বলপদে িতুযেনর েলল-দন্িয়ই…দন্িয়ই! ঈেনরর বিাহাই এখন্ আিানক আরও দকিু 
বখনত িাও। 
  
বকন্ ব্রান্ডন্ োদ়ি দিনর এনে এনকর পর এক েনচর গ্লাে বশষ্ করনি। একটু পনরই 
বলপদে আেনে, তার পনরই তার চলার পথ বশষ্ হনয় যানে। একদট িাত্র েলি 
বোতানির অভানে বে ঐ বিনয়দটর খুন্ী রূনপ দচদহ্নত হনে। কানরনন্র েনে তার বোপন্-
েম্পনকঘর কথা িকাশ হনয় প়িনে। তার চাকরী বখায়া যানে, বকদটর েনে তার েকল 
েম্পকঘ দিন্ন হনতও পানর। 
  
তার এই দচন্তার জাল বোন্া িােপনথ িায় এোনরাটার েিয় থািানত হল কদলাং বেনলর 
আওয়ানজ।নলপদে দন্িয়ই এনেনি।-পানয়র তলার িাদট বন্ই েনল িনন্ হল। কাাঁপা 
পানয় এনে বেিরজা খুলল।দেস্মনয়র েনে বিখল-বলপদেন্য় কনরন্, তার িরজার 
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োিনন্িাাঁদ়িনয়। হাাঁপানত হাাঁপানতকানরন্ দ্রুত পিনক্ষনপ বকনন্র ঘনর ঢুনক বেল,-আিানক 
এখানন্ আেনত বকউ বিনখদন্। 
  
বকন্ তার দিনক দস্থর বচানখ তাকাল–তুদি এখানন্ দক জন্য এনেি? বকনন্র দিনক কানরন্ 
তার ডান্ হাতটা বিনল েরল, হানতর তালুনত একদট বোতাি চকচক করদিল। হােনত 
হােনত বে েলল-বতািানক েনলদিলাি ন্া, এটার েযেস্থা কনর বিে। বকন্ তখন্ও 
বোতািটার দিনক ে়িে়ি বচানখ বচনয়দিল। বকন্ জান্নত চাইল,-এটা তুদি বকাথা বথনক 
বপনল? বলদভনন্র বিাকানন্ দেনয় জযানকটটা বিখনত চাইলাি। তখন্ তারা খুে েযক্ত 
দিল। একটা বোতাি বকনট দন্লাি। বকউ আিানক বিখনত পায়দন্। ভােনেহয়ত 
বোতািটা বকাথাও পন়ি বেনি।হাত োদ়িনয় বকন্ তার হাত বথনক বোতািটা দন্ল। 
স্বদস্তর দন্োে বিনল ভােল তার েয়ে িশ েির কনি বেনি। 
  
ততক্ষনণ বে বকনন্র বশাোর ঘনর দেনয় দ্রুত বপাষ্াকিুক্ত হনয় তার োিনন্ ন্গ্ন হনয় 
িাাঁ়িাল, হাদে িুনখ েলল–এনো এখানন্ আিরা বেদলনব্রট কদর। আিানক তিদহক-েুখ 
বিোর জন্য এই একটা বোতািই যনথষ্ট। 
  
বকন্ েনচর বন্শায় েুাঁি হনয় রনয়নি, বে এক িুহূনতঘর জন্য ভােল–ঐ শযযা তার ও 
বকদটর দকন্তু পরিুহূনতঘই কানরনন্র বেৌন্দযঘ ও বযৌন্-আনেিনন্র কানি দন্নজর কািন্া-
োেন্ার আত্মেিপঘণ ঘটল। কানরনন্র একটা হাত েনর দেিান্ার দিনক এদেনয় বেল। 
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৫. 
  
েূনযঘর আনলা ঘনর িনেশ কনর চাদরদিক আনলায় ভরপুর। িরজায় ঘন্ ঘন্ কদলাংনেনলর 
শব্দ, দেরদক্তনত তার ঘুি বভনঙ বেল। দন্নজর িনন্ ভােল বক এত েকানল এল? 
েতকাল রানত্র আরও একটু িি বখনল ভাল হত। বেল োজনি। বকন্ উেনত দেনয় 
বিখল বে ন্গ্ন। বিদোং োউনন্র িনেয দন্নজরন্গ্নতা ঢাকল। তা়িাতাদ়ি দেিান্া বিন়ি 
উেনত বেল।কানরনন্র ঘুি বভনঙনি বেনলর শনব্দ। ন্গ্নশরীর দন্নয় বেদেিান্ায় উনেেেল। 
বকন্ তখন্ দেরক্তও উনেদজত। তার িনন্ প়িল েতরানতর কথা। তার িনন্ প়িল বেই 
েিয় বকদটর দেিান্ায় কানরন্নক দন্নয় শুনত তার ঘৃণা হনয়দিল। দকন্তু িাতাল বকন্তা 
ভুনল একদট িাত্র েলেল বোতাি পাওয়ার দেদন্িনয় কানরন্নক তিদহক েুখ দিনত োেয 
হনয়দিল। উনেজন্ায় বকন্ েনল উেল–িরজার োইনর বকউ হয়ত অনপক্ষা করনি, িুর 
হও আিার োিনন্ বথনক।কানরন্ েলল–বতািার বেই আতঙ্ক ভােটা বেল ন্া। 
  
বকন্ কাাঁপা পানয় কদরনডানর এদেনয় বেল। িরজা খুনল বিখল বলপদে ও জযাকাদে 
িাাঁদ়িনয়। বকন্ তানির বিনখ কু্রদ্ধ স্বনর িশ্ন করল-দক চান্ আপন্ারা? দিঃ ব্রান্ডন্ 
আপন্ানক অেিনয় দেরক্ত করোর জন্য িুঃদখত-বলেদে ন্রি েলায় েলল–েলি েনলর 
বোতাি েম্পনকঘ দকিু কথা েলার আনি। 
  
 েনে েনে বকন্ েতকঘ হনয় বেল–আদি বোতািগুনলা বপনয়দি, আপন্ানক বিানন্ জান্াে 
ভােদিলাি। বপনয়নি বেগুনলা?–বলপদে তা়িাতাদ়ি েলল-বিখনত পাদর বেগুনলা? 
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আপন্ারা একটু অনপক্ষা করুন্–বে তার বশাোর ঘনর বেল, বলপদে তার বপিন্ বপিন্ 
দন্ঃশনব্দ বশাোর ঘনরর িরজার োিনন্ এনে িাাঁদ়িনয়নি। দেিান্ার দিনক তাদকনয় িনন্ 
হল রানত্র িুজনন্ দেিান্ায় বথনকদিল। বকন্ বোি োক্সটা এদেনয় দিল বলপদের দিনক। 
  
বলপদে বোতািগুনলা বোণার পর েলল-আপন্ার েে বোিই রনয়নি। বে আোর 
জযানকটটা বিখনত চাইল। বোতািগুনলা বোণার পর বকনন্র অনু্িদত দন্নয় বলপদে 
জযানকট ও ডুদপ্লনকট বোতানির বেই েনে দন্নয় বেল। 
  
বকন্ও দেরক্ত হনয় েনল উেল–ওগুনলা েনে দন্নয় এখদন্ দেিায় হন্। আদি আপন্ার িুখ 
বিখনত চাই ন্া। ওগুনলা আপদন্ বযখানন্ খুশী দন্নয় বযনত পানরন্, বিনলও দিনত 
পানরন্। আদি ওগুনলার হাত বথনক বরহাই বপনত চাই। যাোর েিয় বলপদে িৃিু বহনে 
েলল-এককাপ োং কদি বখনয় দন্ন্, েে দেক হনয় যানে। 
  
বকন্ েনজানর িরজা েন্ধ্ কনর বশাোর ঘনর দিনর বেল। কানরন্ তখন্ বপাষ্াক পনর চুল 
আাঁচ়িাদচ্ছল। বকদটর দচরুণীেযেহার করনত বিনখ তার িাথায় রাে উনে বেল। বকন্ িুাঁনে 
উেল আদি তখন্ িাতাল দিলাি। আদি…।কানরন্ তার কথার িানেই েলল–দেক আনি! 
বতািার বিাষ্টা আিার ঘান়ি চাপাোর বচষ্টাকনরান্া। ভুনল বযওন্া, োরারাত েনর তুদি 
আিানক উপনভাে কনরি। বতািানক আদি যতোর েনলদি, আিার বিাট্ট দরজারভার ভদতঘ 
হনয় যানচ্ছ, তখন্ বতািার বখয়াল বন্ই। বকনন্র ইচ্ছা হল ওনক খুন্ করার। বকান্ 
রকনি দন্নজনক োংযত কনর োথরুনি দেনয় ঢুকল। দন্নজনক বিে কনর বে যখন্ 
বশাোর ঘনর এল তখন্ ন্টা োনজ। কানরন্নক তখন্। েনে থাকনত বিনখ দখাঁদচনয় উেল 
বে–তুদি এখন্ এখানন্ রনয়ি?কানরন্ও পাটা চীৎকার কনর েনল উেল–বতািরা 
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পুরুনষ্রা েকনলই এক। ন্ারীর বিহনভাে করোর পর বতািরা োেু েনন্ যাও। বতািার 
োরা রানতর িুেনিঘর দচহ্ন বলনে রনয়নি দেিান্ার চািনর। ওটা লীনত পাোোর বচষ্টা 
কর। 
  
বকন্ জান্ালার চাদরদিনক বচাখ বরনখ োেোনন্ োাংনলা বথনক বেদরনয় এল েযানরজ ঘনর। 
অদিনে এনে বকন্ ভােনত শুরু করল–কানরন্ তার উপর িভাে খাটানত শুরু কনরনি। 
এক অস্বদস্তর িনেয প়িনত হনচ্ছ তানক। এিন্ েিয় বটদলনিান্ বেনজ উেল। দরদেভারটা 
কানন্ েরনতই বকদটর কণ্ঠস্বর বভনে উেল, বকন্ চিনক উেল–দক হনয়নি বকদট? 
  
দিয়তি, োো ক্রিশঃ িৃতুযর পনথ এদেনয় যানচ্ছন্ কান্নার েুনর একন্াোন়ি কথাগুনলা 
েনল বেল–ডাক্তাররা েে আশা বিন়ি দিনয়নি, োো বতািার খুে বখাাঁজ করনিন্। তুদি 
একোর আেনে। বকন্? বকদটর কথা বকনন্র িনন্ বেশ িাে কাটল, বকদটর োোনক বে 
দন্নজর োোর িতই। ভালোনে ও শ্রদ্ধা কনর। বকদটনক োন্ত্বন্া দিনয় বে েলল–আদি 
িথি ফ্লাইনটই যাোর বচষ্টা করদি। দিয়তিা! তুদি দচন্তা কনরা ন্া। বে িরজার দিনক 
এদেনয় বযনতই কানরনন্র িুনখািুদখ হনত হল-বতািার বিাট্ট েনু্ধ্ লুর কথা ভুনল বেনল। 
একটু পনরই বে িােীিত িশ হাজার ডলার দন্নত আেনে। চুনলায় যাক বে। চীৎকার 
কনর েনল উেল বকন্। তারপর দ্রুত পানয় োদ়ির দিনক এদেনয় বেল। 
  
. 
  
িযাট বকদট বহায়াইট েুনন্র জন্য িাতঃরাশ ততরীকনর োদলর উপর েনেদিল। কনলাদন্র 
িায় েোই এখন্ েিুনে োাঁতার কাটনি। দন্জঘন্তায় েনে েনে বে লুর কথা ভােদিল। 
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বতািার চাদহিা েে েিনয়ই থাকনে।কারণ পুরুষ্নক আকষ্ঘণ করোর ক্ষিতা বতািার 
আনি।লুর কথাটা তার িনন্ োরোর ধ্বদন্ত হদচ্ছল। এরকি কথা বকউ তানক 
বশান্ায়দন্। তার িত কুৎদেত বিনয়র আকষ্ঘণ থাকনত পানর, বে ভােনতই পানর দন্। 
হয়ত এিন্ অনন্ক পুরুষ্ আনি যারা বিাটা-বোটা বিনয় পিন্দ কনর। বোেহয় লু তানির 
িনেয একজন্। লু যদি তার বকদেনন্ বকদটনক আিন্ত্রণ জান্ায়, তার েনে বিনির বখলা 
বখলনত চায়! উনেজন্ায় বচাখ েন্ধ্ করল বকদট। জীেনন্ একদট িাত্র পুরুষ্ তানক গ্রহণ 
কনরদিল। বলাকদট তখন্ িাতাল দিল। তেু বকদটর িনন্ আনি িথি পুরুষ্ েে লানভর 
ভয় পাওয়া, এোং অদন্তি লনগ্ন এক অদু্ভত উনেজন্ার কথা। 
  
বকদট ভােনত থানক বে বযন্ লুর োহুেন্ধ্নন্ আেদ্ধ। দিশকানলার ডানক তার বেই স্বে 
বিখায় বিি প়িল। একটু েভীর স্বনর দিশকানলা েলল-বকদট, দটদভর ঐ বলাকটা িানন্ 
হযাদিলটন্ আিানির োনরাটা োদজনয় দিনয়নি। লু েুনন্র োক্ষাৎকার দটদভনত বিদখনয়নি। 
হয়ত এর পনর এখান্ বথনক আিানির উনচ্ছি করনে। লু-েুন্ েলদিল বেচনল যানে দকন্তু 
আিরা দক করে েলনতা? 
  
বকদটর িুনখ দন্রুনিনের িায়া। দন্দলঘপ্ত ভানে েলল-অনতা দচন্তার দক আনি? আিরা দক 
বকান্দিন্ও ভােনত বপনরদিলাি এখানন্ আেে। আিরা হয়ত এিন্ বকান্ জায়োয় বযনত 
পারে, বেটা এখান্কার বচনয় অনন্ক ভাল। 
  
দিশকানলার েনে কথা েলার িানে বে েিয়টা বজনন্ দন্ল,। িশটা বেনজ পাাঁচ দিদন্ট। 
বে লুর বব্রকিাস্ট বট্রনত বোিানত থানক। আজ বে িদরয়া। তার ইনচ্ছ বে লুনক েন্তুষ্ট 
কনর তার িনন্র কথা খুনল েলনে। তারপর আজ রানত লু আর বে…।দিশকানলা োাঁতার 
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কাটনত চনল বেল। এরপর বকদট বট্র হানত লুর বকদেনন্র োিনন্ এনে িাাঁ়িায়। বকদট 
তার ন্াি েনর ডাকল, তারপর িরজাটা বেনল ঘনরর িনেয উাঁদক িারনতই এক ভয়ঙ্কর 
িৃশয িশঘনন্র অনু্ভূদতনত তার হানতর বট্র টা িূনর দিটনক প়িল। বটদেনলর উপর িুখ 
গুাঁনজ পন়ি রনয়নি লু। তার েেঘানে চাপ চাপ রক্ত। বেই রক্ত েদ়িনয় পন়িনি, শুদকনয় 
কালনচ হনয় বেনি। বকদটর চীৎকার শুনন্ িুনট এল দিশকানলা। বে েনর দন্নয়দিল বকান্ 
অঘটন্ ঘনট থাকনে। বোজা নু্র বকদেনন্ িুনট বেল বে। 
  
. 
  
 পুদলশ িনটাগ্রািার বটদর ডাউন্ লুেুনন্র ক্ষত দেক্ষত বিনহর িচুর িনটা তুনল বকদেনন্র 
োইনর চনল এল। পুদলশ অদিোর বেইেলার, বলপদে, বহে েকনলর িুনখই স্বদস্তর দচহ্ন। 
তারা েকনল ডাঃ লুইনের দরনপানটঘর জন্য অনপক্ষা করদিল। 
  
বেইেলার তার ঘানি বভজা িুখ রুিাল দিনয় িুিনত িুিনত েলল–আিানির আততায়ীনক 
বেক্স িযাদন্য়াক দহোনে দচদহ্নত করনল ভুল হনে। বলাকদট বহানিানতও দেোেী। 
এেরনন্র বলাক আরও দেপজ্জন্ক। 
  
েতকাল দটদভনত আনলাচন্াটা শুনন্ি?-বেইেলানরর দিনক িশ্নটা িুাঁন়ি দিনয় েলল 
বলপদে–আিার িনন্ হয়নেই আনলাচন্ার কথা শুনন্ই আততায়ী অনু্িান্ কনর লু-েুন্ 
তানক কুকনিঘর েিয় লক্ষয কনর থাকনে। তাই েুন্নক বে েদরনয় দিল। 
  
কথা েলনত েলনত তারা বিখল ডঃ লুইে, লুর বকদেন্ বথনক বেদরনয় আেনি। কানি 
এনে লুইে েলনলন্-বকেটা খুেই জদটল। বোেহয় রাত িুনটা ন্াোি তানক খুন্ করা 
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হনয়নি। েম্ভেতঃ আততায়ী িরজায় িথি ন্ক কনর। েুন্ িরজা খুলনত আততায়ী তার 
উপর োাঁদপনয় পন়ি, িুদর জাতীয় োরাল অস্ত্র দিনয় োরোর তানক আঘাত কনর থাকনে। 
বিহ বথনক িাথাটা দেদচ্ছন্ন করোর বচষ্টায় িুদর চালায়। স্বীকার করনত হনে–বেই িুদরটা 
কু্ষনরর িতই োরাল দিল। 
  
বকদট েুনন্র িৃতনিহ বিনখ বেই বয অজ্ঞান্ হনয় পন়িনি, এখন্ও জ্ঞান্ বিনরদন্।ন্জর 
রাখনত তানক হােপাতানল দন্নয় বযনত অযামু্বনলন্স এল ঘটন্াস্থনল। 
  
োদলর উপর েনেদিল দিশকানলা। বলপদে তার দিনক এদেনয় বেল–পানশ দেনয় েেল, 
েীনর েীনর িশ্ন করল–রাত িুনটা ন্াোি েুন্ খুন্ হনয়নি, বতািরা বকউ বকান্ শব্দ শুন্নত 
বপনয়ি? দিেকানল ভারাক্রান্ত স্বনর েলল–ন্া, আদি তখন্ ঘুনিাদচ্ছলাি।..নেচারা 
বকদট…কথা েলনত েলনত তার েলার স্বর কান্নায় েুনজ এল। পানশই একিল যুেক 
িাাঁদ়িনয়দিল। তানিরনক বলপদে একই িশ্ন দজজ্ঞাো করল। 
  
পাতলা, বরাোনট বচহারার একদট যুেক এদেনয় বেল। তার চুলগুনলা খা়িা খা়িা, েলল 
বে, হযাাঁ আদি শুনন্দি 
  
ডাদস্ট লুকাে পনকট বথনক একটা বন্াট েুক বের কনর যুেকদটর জোন্েন্দী দলনখ 
রাখল। বলপদে তার ন্াি দজজ্ঞাো করানত বেেলল–বোওয়াকার। আদি এখন্ িুদটনত 
রনয়দি। েতকাল রাত িুনটা পাঁয়তাদল্লশ, োথরুি করনত োইনর বেদরনয়দিলাি, বিখলাি 
লুর বকদেনন্ আনলা জ্বলনি। দেস্ময়েশতঃ আদি উৎেুক হনয় তার বকদেনন্র কানি কান্ 
বপনত শুন্লাি, িাাংে কাটার চপানরর িত োরাল অস্ত্র দিনয় বকান্ দকিু কাটার শব্দ। 
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বলপদের পাটা িশ্ন–তুদি জান্নল দক কনর শব্দটা িাাংে কাটার িতন্?আিার োো 
দিনলন্ কষ্াই। বলপদে তার িুখ বিনখ েুেল বে েতয কথা েলনি। তানক োেোন্ কনর 
দিল-দট. দভ ো বিনের কানি বকান্ভানেই িুখ খুলনে ন্া, তাহনল বতািার অেস্থা েুনন্র 
িতই হনত পানর। বকাথাও বেনল পুদলনশর অনু্িদত ও দেকান্া জাদন্নয় বযনত ভুনলা ন্া। 
তারপর লুকাে বলপদের। দন্নিঘনশ যুেকদটর দেকান্া দলনখ রাখল। 
  
বেই েিয় বহাদিোইড বোয়ানডর দডনটকদটভ বহে লুর বকদেন্ বথনক বেদরনয় এল। তার 
হানত দিল িুনটা খাি। বহনের হানত দিনয় েলল–এ িুনটা লুেুনন্র েযাে বথনক পাওয়া 
বেনি। একদট দিঃ বজিারেন্ স্টান্ঘউড ও অপরদট দিনেে বকন্ ব্রান্ডনন্র ন্ানি। বহে ও 
বলপদে দচদে িুনটা প়িল। তার িানন্ বলাকটা তানির ব্লযাকনিল করদিল? খানির িনেয 
দচদেটা পুনর রাখনত দেনয় বহে েলল–এর িনেয খুনন্র বিাদটভ লুদকনয় আনি। হু–একটা 
িশা বিনর বলপদে েলল-বিখ, বিড আিার িনন্ হয় যা, ব্রান্ডনন্র িত একজন্ 
েম্মাদন্ত েযদক্ত একাজ করনত পানর ন্া। এিন্ দক জীন্নকও বে খুন্ করনত পানর ন্া। 
একাজ একজন্ িুেৃতকারীর, আর ব্রান্ডন্ বেরকি িুেৃতকারী ন্য়। 
  
ঘটন্াস্থল বথনক দিদন্ট কুদ়ি োনি দডনটকদটভ বহড বকায়াটঘানর দিরল। জযাকদের কাি 
বথনক োংোি বপল বটলর বলদভন্ তার েনে বিখা করনত এনেদিল। বলপদে জান্নত 
চাইল–চীি বকাথায়? বিয়নরর েনে। বডনে েনে বলদভনন্র েনে বযাোনযাে করল 
বলপদে। 
  
িূরভানষ্ বটলর জান্ায়–আজ েকানল একজন্ েলি বোি বিওয়া জযানকট দকন্নত 
আনে। র যাক বথনক একটা জযানকট োর কনর দন্নয় এনে বিদখ কাউন্টানরর ওপর রাখা 
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অন্য একটা েল বোতাি বন্ই, উোও। বলপদের িুখ কদেন্ হল। দিঃ বলদভন্, বোতািটা 
হয়ত পন়ি বেনি। ন্া, তা হনত পানর ন্া, বোেহয় বকউ বকনট দন্নয় বেনি–বজার দিনয় 
বলদভন্ েলল। বলপদে জযানকটটা বিখনত চাইল িতুযেনর বলদভন্-িুঃদখত দিঃ বলপদে, 
ন্েি টাকায় বেটা আদি এক খনেরনক বেনচ দিই। তার ন্াি দেকান্াও আিার কানি 
বলখা বন্ই। আচ্ছা দিঃ বলদভন্, বকউ যদি ওই েরনন্র বোি বকনট দন্নয় তার পুরান্ 
জযানকনট লাোয় দকাংো আপন্ার বিওয়া ডুদপ্লনকট বেনটর িনেয বরনখ বিয় আপদন্ দক 
বিখনল েুেনত পারনেন্ বকান্টা আেল ো বকান্টা জযানকট বথনক কাটা হনয়নি। 
  
বলদভন্ জান্াল–তা োরন্া করা অেম্ভে। বলপদে এোর েন্যোি জাদন্নয় বিান্ ন্দিনয় 
রাখল। বে িযানক্সর দিনক দিনর িশ্ন করল–ব্রান্ডনন্র জযানকট ও ডুদপ্লনকট বোি বেটটা 
লযােনরটদরনত পাোও আর দজজ্ঞাো কর বেগুনলা একই োাঁনচর ও একই দিনন্ ততরী 
হনয়দিল দকন্া? 
  
িযাক্স চনল যাোর পনর বে আোর বলদভন্নক বিান্ কনর জান্নত চাইল–এতদিনন্র িনেয 
বকান্ দিন্ ব্রান্ডন্ দক তার বিাকানন্ এনেদিল? বলদভন্ জান্াল বেব্রান্ডন্নক েপ্তাহখানন্ক 
বিনখদন্। 
  
এোনরাটার েিয় পুদলশ চীি বটনরল বহডনকায়াটঘানর দিনর এনে বেইেলার, বহে ও 
বলপদের েনে দিদলত হল। 
  
িথনি বটনরল বিনডর কানি জান্নত চাইল তার কাজ কতিূর এদেনয়নি? দেক বকান্ 
েিনয় লুেুনন্র িাথাটা বিহ বথনক দেদচ্ছন্ন করা হয় বেটা আনে জান্নত হনে, জান্াটা 
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খুেই জরুরী। বকদেনন্র েেঘত্র হাত ও পানয়র িাপ। আিরা েোইনক তল্লাশী কনরদি। 
িনন্ হনচ্ছ লুনক খুন্ করোর পূনেঘ আততায়ীন্গ্ন হয়, যানত তার বপাষ্ানক বকান্ িাে ন্া 
লানে। িারুন্ চতুর বে। বকদেন্ বথনক িুনটা দচদেও পাওয়া বেনি। হয়ত, বকন্ই েুনন্র 
িুখ েন্ধ্ রাখোর জন্য এ কাজ কনরনি। 
  
বটনরল বলপদের দিনক দিনর তার িতািত জান্নত চাইল। বলদভনন্র কাি বথনক েিয 
পাওয়া খেরদট বে বটনরলনক জান্াল এোং আনরা েলল–েম্ভেতঃ ব্রান্ডন্ই বলদভনন্র 
েযস্ততার েিনয় বিাকানন্ ঢুনক এ কাজদট কনর থাকনে। এরপর বটরল েকনলর উনেনশয 
েলল–বতািানির আদি দকিু েলনত চাই। বিয়র দন্নিঘশ দিনয়নিন্ দিঃ স্টান্ঘউডনক বযন্ 
বকান্িনতই চান্ ন্া হয়। দতদন্ শহনরর উন্নদতর জন্য আিানির অনন্ক োহাযয কনরনিন্, 
এোং ভদেষ্যনতও করনেন্। বকন্ ব্রযান্ডন্ ও কানরন্স্টান্ঘউড েম্পনকঘ িীঘঘ আনলাচন্ার পর 
দতদন্ রায় বিন্, এনকোনর েদেক িিাণন্া পাওয়া পযঘন্ত উভনয়রই বকশাগ্র বযন্ স্পশঘ ন্া 
করা হয়। দকন্তু েযার বহে েলল–ব্রান্ডনন্র দেরুনদ্ধ আিানির কানি একটা বজারাল 
বিাদটভ আনি। 
  
বটনরল িদতোি কনর েলল-বতািরা ভুনল যাচ্ছ, হযাদিলটনন্র োক্ষাৎকারই আততায়ীনক 
দিনয় এই দিতীয় খুন্দট কদরনয়নি। তার দন্নজর বোপন্ীয়তা রক্ষার তাদেনি।তাহনল দক 
আিরা আোর বোয়ার এনত দিনর চনলদি? 
  
 বটনরল তানিরনক স্মরণ কদরনয় দিল–দেরাে বগ্রনের জযানকটটার হদিশ পাওয়া যায়দন্। 
হনত পানর োংগ্রাহক িুজনন্র িনেয বকউ একজন্ জযানকটটা েযেহার কনর থাকনে এোং 
তা বকান্ ন্া বকান্ েযদক্তর ন্জনর প়িনে–বলপদের দিনক দিনর দন্নিঘশ দিনলন্–বলদভনন্র 
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জযানকটটা হযাদিলটন্ বযন্ বটদলদভশনন্ বিখাোর েযেস্থা কনর বে েযেস্থা তুদি কর। বেই 
েনে েকল খেনরর কােজগুনলার িপ্তনর একটা কনর কদপ পাদেনয় িাও। হয়ত, এ 
বথনক বকান্ তথয পাওয়া বযনত পানর যা েিাোনন্ োহাযয করনে। 
  
বলপদের িুনখর ভােটা পানট বেল। েদতযই যদি দটদভর কযানিরায় ব্রান্ডনন্র জযানকট 
েনিত তানক হযাদিলটন্ দটদভর পিঘায় িদতিদলত করনত পানর, বেটাই হনে তার কানি 
দেরাট কৃদতত্ব ও বেৌরেজন্ক। 
  
পুদলশ লযােনরটারী ইন্চাজঘ বলিনটন্ান্ট িাাঁনভ উইনলন্দে েযে কনর েলল বলপদেনক– 
বতািরা বহডনকায়াটঘানরর বলানকরা বতািানির বচাখ কখন্ েযেহার করন্া। বলপদে েলল-
দক, দক েলনল? বচাখ ে়িে়ি কনর তাকাল। 
  
 উইনলন্দে দেদ্রুনপর েুনর েলল–বতািরা বকেল বতািানির পা-গুনলা েযেহার কর, 
বযিন্ এনক্ষনত্র তুদি যদি বতািার বচাখ িুনটা খুনল রাখনত তাহনল দেক বিখনত বপনত 
িনতযকদট বোতানির ওপর ক্রদিক ন্ম্বর বিওয়া রনয়নি। 
  
বলপদে অোক হনয় তাকায়। উইনলন্দে েলল-হযাাঁ, েললাি বতা, ভাল কনর বিনখ েলল 
দিনথয আিার েিয় ন্ষ্ট করনে ন্া। 
  
বলপদে জযানকটটা বিরৎ চাইল। তনে একটা বোতাি ব্রানভনন্র জযানকনটর দকাংো 
ডুদপ্লনকট বেনটরও ন্য়। তাই আদি েদল দক, বলদভনন্র বিাকানন্র জযানকনটর বোতানির 
ক্রদিক োংখযার েনে বেই বোতািটার ন্ম্বর দিদলনয় বিখনত পার। 
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বলপদে েলল–তাহনল এর বথনক িিাণ করা যায়, ব্রান্ডন্ দকাংো অন্য বকউ জযানকট 
বথনক বোতািটা বকনট এনন্ ডুদপ্লনকট বেনটর িনেয চালান্ কনর দিনয় থাকনর। 
  
উইনলন্দে বোাঁনট রহেযিয় হাদে িুদটনয় েলনলন্–তা, হনত পানর। তনে ব্রান্ডন্নক তুদি 
বতািার খুন্ী দহোনে িিাণ করনত পারনেন্া।-একটু বথনি বেেলনত শুরু করল–খুন্ 
হওয়ার জায়ো বথনক পাওয়া বয বোতািটা বহে আিানক বিয়, বেটা অন্য ক্রদিক 
ন্ম্বনরর। বেটার েনে এই বোতিদটর বকান্ দিল বন্ই। বলপদের িনন্ তখন্ অন্য দচন্তা 
কখন্ বে দন্নজনক িকাশ করনত পারনে। বে েযস্ত হনয় েলল-েিয় চনল যানচ্ছ, 
জযানকটটা আিায় িাও। 
  
উইনলন্দে দকিু কথা েলনত যাদচ্ছল দকন্তু বলপদের তা়িার বচানট বে আলিাদর বথনক 
তা়িাতাদ়ি কনর জযানকট ও বোতানির বেটটা দন্নয় এনে বটদেনলর উপর রাখল। 
বলপদে দ্রুত হস্তনক্ষনপ বেগুনলা দন্নয় িরজার দিনক পা চালানত শুরু করল। 
বকান্রকনি িুখ দিদরনয় েলল–চললাি পনর বিখা করে। 
  
রাস্তায় বন্নি বে বটদলনিান্ েুথ বথনক কযারলনক বিান্ করল, উনেশয তানক জাদন্নয় 
বিওয়া বয, আজ রাত ন্টার েিয় হযাদিলটনন্র দটদভর পিঘায় িাস্টঘ বগ্রড দডনটকদটভ, 
ভােী পুদলশ চীি বলপদেনক বিখা যানে। ওদিনক কযারল বিান্ তুনলই িথনিই দজজ্ঞাো 
করল–বিদথনটেল-এর বেই েূত্রগুনলা তুদি দক করনল। বলপদে কথাগুনলা আও়িাল রক্ত 
রনঙর চাাঁি, কাল আকাশ, কিলানলেু রাং এর েী েীচ? কযারল েন্তুষ্ট হল এই বভনে বয 
বলপদে তার কথাগুনলা িাথায় বরনখনি। বলপদে তার গুরুত্বপূণঘ খেরটা জান্াল 
কযারলনক এোং িদতনেশীনির িনেয িচার কনর দিনত েলল। িতুযেনর কযারল েলল–
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তুদি তা়িাতাদ়ি দিনর এে। আজ রানত আিরা িুজনন্ বেদলনব্রট করে। বেশ বতা, 
দেিান্াটা ভাল কনর োদজনয় রাখ। 
  
িুষু্ট বকাথাকার দরদেভার ন্াদিনয় বরনখ বে দ্রুত হযাদিলটনন্র দট. দভ বেন্টানরর দিনক 
োদেত হল। 
  
বেইেলার আনেই বিানন্ হযাদিলটনন্র েনে বযাোনযাে কনর বরনখদিল। তাই বলপদে 
সু্টদডওনত বপৌঁিানতই দরনেপশদন্স্টেলল, আপদন্ দিঃ বলপদেঃদিঃ হযাদিলটন্ আপন্ার 
জন্য অনপক্ষা করনিন্ দতন্তলার চার ন্ম্বর ঘনর। বলপদে েন্যোি জাদন্নয় েলল আিার 
দক বিক আনপর িনয়াজন্ হনে? ওাঁরা তার েযেস্থা কনর বিনেন্। আপন্ার বকান্ েিেযাই 
হনে ন্া। 
  
বলপদেনক বিনখ উচ্ছ্বদেত হনয় উেল হযাদিলটন্ হাই বলপদে! ঘদ়ির দিনক তাদকনয় 
েলল-বেইেলার আিানক েে েনলনি। তুদি দেক েিনয়ই এনে বেি। এোর তাহনল শুরু 
করা। যাক। কযানিরািযান্ বরদড। োউন্ড েক্স আনে বথনকই চালু দিল। 
  
তানক বিকআপ দন্নত হনে দকন্া িশ্ন করল। এিদন্নতই তুদি রাজপুেুররদেকতা কনর 
হযাদিলটন্ েলল–বকন্ বয তুদি এই ন্ীরে পুদলনশর চাকরীনত এনল, ভােনত অোক 
লানে! োট্টা রাখ। েম্ভীর স্বনর বলপদে েলল, আর টুদপটা? 
  
িৃিু বহনে হযাদিলটন্ েলল বেশ বতা, তুদি ওটা িাথায় পরনত পার, পুদলনশর িাথায় বতা 
আোর টুপী িা়িা িান্ায় ন্া। 
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একটু পনরই কযানিরা চালু হনয় যায়। ডাইনরক্ট বটদলকাস্ট তারপনরই হযাদিলটনন্র 
কণ্ঠস্বর–এই জযানকটটা পুদলনশর কানি েন্াক্ত করনত হনে। দকাংো এটার েযাপানর বকান্ 
খের জান্া থাকনল পুদলশ বহডনকায়াটঘানরর েনে বযাোনযাে করনত পানরন্। 
  
এর পনরই কযানিরার দিক পদরেতঘন্ ঘনট। একদট যুেনকর ইশারানত বলপদে েুেনত 
পারল বিাগ্রাি বশষ্ হনয় বেনি। জযানকটটা গুদটনয় দন্নয় বে একটা তৃদপ্তর দন্ঃোে 
বিলল। হোৎ তার। িনন্ হল এই কনয়ক দিদন্নট তার েুকটা অনন্কখাদন্ িুনল বেনি। 
একটা পােদলক েুথ বথনক বিান্ করল বেকযারলনক। হাই বেেী! বকিন্ লােল বতািার? 
বতািার কথা শুনন্ আদি দলপি বকাম্বে, ওয়ান্ে আর বিদেকনির আিন্ত্রণ জান্াই–
দেরদক্তর স্বনর কথাগুনলা েলনত থানক কযারল–তারা আিার েনে হযাদিলটনন্র বিাগ্রাি 
বিনখনি আর দজনন্র েেকটা বোতলই বশষ্ কনরনি। িা়ি ওনির কথা!–বলপদে চীৎকার 
কনর উেল।–আদি জান্নত চাইদি আিানক বকিন্ বিখাল? তা আদি দক কনর জান্ে?–
তার কণ্ঠস্বর শুনন্ িনন্ হল বে বযন্ দটদভর অনু্ষ্ঠান্দট বিনখদন্। 
  
বকন্, হযাদিলটনন্র শশা তুদি বিখদন্? দন্িয়ই বিনখদি দকন্তু বতািানক বিখনত পাইদন্। 
  
কু্রদ্ধ বলপদে িাাঁতিুখ দখাঁদচনয় েলল–বতািরা দক েোই েনচর বন্শায় েুাঁি হনয়দিনল? 
  
আনোল-তানোল কথা েলল ন্া বলপদে কযারল িৃিু িদতোি কনর েনল উেল–আিরা 
কখন্ও িাতাল হইদন্, জযানকনটর েনে বকেল বতািার হাতটা িদতিদলত হনয়নি, 
বতািার বচহারা ন্য়, আর ঐ হাত িুনটা যদি বতািার হয়, তাহনল এখদন্ েুনয় বিল, ে়ি 
কুৎদেত বিখাদচ্ছল। 
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বস্রি িুনটা হাত!–দেস্মনয় িশ্ন করল বলপদে। 
  
হা, েললাি বতা কযারনলর দেপজন্ক িন্তেয। 
  
দরদেভার ন্াদিনয় রাখল বলপদে। ভােনত লােল,–হযাদিলটন্ টুদপর েযাপানর অিন্ বশ্লনষ্র 
হাদে হােল বকন্? তানক আজ টুদপ পদ়িনয় কযারনলর কানি বে-ইজ্জত কনর িা়িল। বে 
জন্যই তার বিক-আনপর েযাপানর বকান্ আগ্রহ বিখান্ হয়দন্। 
  
বলপদে বেখান্ বথনক দডনটকদটভ রুনি দিনর এল। বহাদিোইনডর দতন্ িোন্ এখানন্ 
েনে রনয়নি। তানির েনে জযাকদে ও ডাদস্টও দিল। 
  
বেইেলার তার হাত বথনক জযানকটটা দন্নয় হােনত হােনত েলল-হযাদিলটনন্র বশাটা 
রীদতিত ো়িা জাদেনয়নি শহনর। েকনলই জযানকটটা েম্পনকঘ দকিু েলনত চায়। িনন্ 
হনচ্ছ োরাটা রাত তথয োংগ্রনহর জন্য এখানন্ই থাকনত হনে। 
  
এিন্ েিয় বলপদের বডনের বটদলনিান্টা বেনজ উেল। িূরভানষ্ একদট িদহলার 
কণ্ঠস্বর শুন্নত বপল বে।–আদি দিনেে অযাপনলেযাি। এইিাত্র হযাদিলটনন্র বশানত 
জযানকটটা বিখলাি। দিঃ হযাদিলটন্ েনলনিন্ পুদলনশর েনে বযাোনযাে করনত…তাই 
বতা? িতুযেনর বলপদে–হযাাঁ িযাডাি। আোিীেপ্তানহ আিার স্বািীর জন্ম দিন্। উপহার 
বিোর জন্য আদি এই জযানকটটা দিনত চাই, বকাথায় দকন্নত পাওয়া যানে েলনত 
পানরন্? 
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বলপদে এিন্ এক শব্দ করল বয হায়ন্া োিনন্ থাকনল দন্িয়ই ভয় বপত। িচণ্ড 
শনব্দর েনে দরদেভারটা ন্াদিনয় রাখল বে। 
  
. 
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৬. 
  
 ক্লড বকন্দিক তার বিাকানন্র ভারী অযাদন্টক বচয়ানরর উপর বহলান্ দিনয় েেল। 
িীঘঘোে বিলদিল বে, বচানখ িুনখ দেষ্ানির িাপ। দেরাট দরনেপশন্রুি। বপদন্টাং-এ ভদতঘ 
অতযন্ত উাঁচু িানন্র িদেগুনলা। ন্াযয িাি দিনল বয বকউ দকনন্ দন্নত পানর। 
  
ওয়াটার িনন্টর ডীন্ অল োদন্ঘ এক েিয় ক্লড বকন্দিনকর বচহারার দেেরণ দিনয়দিনলন্ 
এই রকি–িীঘঘনিহী, দেরাট ভাদরক্কী বচহারা। েয়ে ষ্ানটর কািাকাদি। দিনক কিলানলেু 
রাং-এর পরচুলা েযেহার কনর থানক বে। তার িাথার একটা চুলও অেদশষ্ট বন্ই। বকান্ 
িদহলা িনক্কল বিখনল বে তার পরচুলাটা তুনল েনর বযিন্ কনর বকান্ বলাক তার িাথায় 
টুদপ খুনল অদতদথনক বেৌজন্য িকাশ কনর থানক…এ এক অদু্ভত চাদরদত্রক িৃষ্টান্ত বযন্। 
বেটপ বচহারার জন্য তার পাতলা ন্াকটা ন্া বিখনত পাওয়ারই িতন্। খুাঁনজ খুাঁনি েেুজ 
বচাখ। েে দিদলনয় তানক দেক ডলদিনন্র িত বিখনত। যদিও তানক ভাাঁন়ির িত 
বিখনত, এিন্ দক বে ভাঁন়ির অদভন্য় করনলও অযাদন্টক, জুনয়লারীও আেুদন্ক দশল্পকলার 
বে একজন্ দেনশষ্জ্ঞ েনট। পযারাডাইে অযাদভদন্উনত তার একটা েযালারী আনি। িচুর 
টাকা তার। 
  
বে িানে িানে িনক্কলনির চাদহিা বিটানন্ার জন্য িূলযোন্ ও িুষ্প্রাপয বপইদন্টাং, িূদতঘ 
ইতযাদি চুদর কনর আন্ার জন্য ভা়িানট কানজর বলাক দেক কনর বরনখনি। েূযঘস্নাত 
েকানল বকন্দিক তার আয় েযনয়র দহোে দিদলনয় বিখদিল আর োরোর হতাশ হদচ্ছল 
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বয, আেুদন্ক যুনের বিনল-বিনয়রা বপইদন্টাং-এর িদত আকৃষ্ট হয় ন্া। এখন্ এনির 
আকষ্ঘণ বেদক্স িদহলা, িাে, িিয পান্ এোং িািী োদ়ির িদত। 
  
িনক্কলনির তাদলকায় বচাখ রাখনত দেনয় হোৎ বগ্রনের ন্ািটা বচানখ প়িায় িনন্ প়িল–
বলাকটা েিেিার দিনলন্, িকৃত দশনল্পর-পূজারী। দপকানোর কত িািী িািী িদে বয বে 
তার কাি বথনক দকনন্দিল তার েদেক দহোে পাওয়া যায় ন্া। বলাকটা অেিনয় িারা 
যাওয়ানত তার কারোনর একটা ে়ি অনঙ্কর বলন্-বিন্ েন্ধ্ হনয় যায়। 
  
এিন্ েিনয়ই তার বহড বেলিযান্ লুইে দড িাদন্ঘ িরজা বেনল ঘনর এনে ঢুকল,-
দক্রিদপন্ বগ্রে এনেনি। অনয়ল বপইদন্টাং দকন্নত চায়। 
  
বকন্দিক বচয়ার বিন়ি উনে িাাঁ়িাল–হযাাঁ আদি ওর েনে বিখা করে, চনলা। 
  
দেরাট েযালারী। েযালারীর বভতর পা দিনয় বকন্দিক দক্রিদপন্নক বিখল, বজা বজা তাাঁনক 
োহাযয করনি িদে দন্েঘাচনন্র েযাপানর। 
  
দিঃ বগ্রে-বরাো লম্বানট বচহারার বেই যুেকদট েনে েনে দপিন্ দিনর তাকাল। তার 
বচাখ িুনটা ভাো ভাো। বঘালানট বচাখ, বচানখর িদন্ িুনটা অেম্ভে চঞ্চল। তার বোন্ালী 
চুল বিাট বিাট কনর িাাঁটা। একটা ক্লান্ত ভাে লক্ষয করা যানচ্ছ তার িুনখ। এোর বে 
দন্নজর পদরচয় দিনয় েলল–এক েিয় আপন্ার িৃত োোর বেো করনত পারনল আদি 
দন্নজনক েন্য িনন্ করতাি। আজও বতিদন্ আদি আপন্ানক েলুন্ দক করনত পাদর? 
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দক্রিদপন্ বগ্রে শুেুিাত্র িাথা ন্া়িল। শুনভচ্ছা দেদন্িনয়র বকান্ তাদেি তার িনেয বন্ই। 
এরকি স্বভানের অনন্ক িনক্কনলর েনেই তার আলাপ হনয়নি, যারা িথনি ন্ীরে 
থাকনলও পনর তারই িদের বপিনন্ েহু টাকা েযয় কনরনি। 
  
দক্রিদপন্ েলল-আদি দকিু অনয়ল বপইদন্টাং খুাঁজদিলাি।আশা কদর আিার এখানন্ 
আপন্ার িনয়াজন্ িত েে দকিুই পানেন্-এক োল বহনে েলল বকন্দিক।এরপর 
দক্রিদপন্ বজা বজা র দিনক দিনর দন্নিঘশ দিল দন্েঘাদচত দজদন্েগুনলা পযাক কনর দিনত। 
  
বজা-বজা িায় ডজন্ খানন্ক অনয়ল বপইদন্টাং তুনল দন্নয় কাউন্টানরর এনকোনর বশষ্ 
দিনক এদেনয় বেল, বেগুনলা পযাক করোর জন্য। দিঃ বগ্র-খুদশ হনয় েলল বকন্দিক–
আদি জাদন্ আপদন্ একজন্ দশল্পী, দকন্তু আনে বতা আপদন্ এখানন্ আনেন্দন্। 
  
রুক্ষস্বনর দক্রিদপন্ েলল–অন্য দশল্পীনির আাঁকা িদেনত আিার বকান্ আগ্রহ বন্ই, আদি 
বকেলিাত্র আিার দন্নজর িদেনক ভালোদে। 
  
দন্িয়ই…দন্িয়ই–িৃিু বহনে বকন্দিক এোর েেল। িাি দশকানরর িতযাশায় 
ডলদিনন্র। িত তাকাল েলল-েদতয,িকৃত দশল্পীর িতই আপদন্ কথােলনিন্।েম্প্রদত 
েিানলাচক হারিযান্ বলানয়ন্নস্টইন্ আপন্ার িানয়র অনু্নরানে আপন্ার িদেগুনলা পরীক্ষা 
কনরনিন্ এোং িশাংোও কনরনিন্। এই িন্তেযদট অেশয দন্ন্দার িনল স্তুদত। হারিযানন্র 
েক্তেয–দক্রিদপনন্র আাঁকা অস্বাস্থযকর ও অস্বাভাদেকতার লক্ষ্মণ। কিঘাদশয়াল আদটঘস্ট বে 
বকান্দিন্ই হনত পারনে ন্া।-বকন্দিক েলনত থানক–পযাদেদিক বকানস্ট আপন্ার দশনল্পর 
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উপর একটা িাইন্ আনটঘর একদজদেশন্ করনত চাই। এ এক িারুন্ েুনযাে। িয়া কনর 
বযন্ আপদন্ ন্া করনেন্ ন্া। 
  
আিার কানজ একটা দেনশষ্ত্ব আনি দক্রিদপন্ েলল েনট, তনে দেনশষ্ আগ্রহ িকাশ 
করল ন্া, দকন্তু দন্নজর কানজর িশাংো শুনন্ িনন্ িনন্ বেশ িুেঘল হনয় প়িল। 
  
তানক ইতক্ততঃ করনত বিনখ পুন্রায় বকন্দিক েলল–দিঃ বগ্রে, আপদন্ একজন্ 
আেুদন্ক দশল্পকলার স্রষ্টা। বলানয়ন্স্টাইন্ কখন্ও পিনন্দ ভুল করনত পানরন্ ন্া। আিার 
িিশঘন্ীনত যদি দন্নজর দশল্পনক লজ্জায় িকাশ ন্া কনরন্, তাহনল তা দেনেরই ক্ষদত। 
আপদন্ আিার কথাগুনলা একোর বভনে বিখুন্। 
  
দক্রিদপনন্র হাে-ভাে বিনখ েুেনত পারল োঁ়িদশনত বে িাি িায় বোঁনথ বিনলনি। 
দক্রিদপন্ ততক্ষনণ দন্নজর দশল্পকলা েম্পনকঘ িন্দস্থর কনর বিনলদিল। খুে ভাল কথা–
দক্রিদপন্ েলল–আিার দভলায় কাউনক পাদেনয় দিন্। আদি তানক আিার লযান্ডনেপগুনলা 
বথনক বয বকান্ একটা দিনয় বিে। তনে বপইদন্টাং-এর উপর আিার স্বাক্ষর বযন্ ন্া 
থানক। িথনি বিখনত চাই পােদলনকর িদতদক্রয়া দক হয়? ভাল িশাংো বপনল 
আপন্ানক আদি তখন্ দন্নজর বথনক অনু্নরাে করে আরও একদট িিশঘন্ীর জন্য। 
  
পযানকটটা বজা-বজা তার হানত তুনল দিল, এক োক্স রাংও উপহার দিল। 
  
হোৎ দক্রিদপনন্র ন্জর প়িল েযালাদরর বশষ্ িানন্ত একটা বশা বকনের উপর। কাাঁনচর 
বশা বকনের িনেয বভলনভনটর উপর একটা দজদন্ে রনয়নি। 
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তার িৃদষ্ট আকষ্ঘণ কনর বকন্দিক েলল–আঃদিঃ বগ্রে! ঐ অদু্ভত েরনন্র অলঙ্কারটা 
বিখোর জন্য আপদন্ িাাঁদ়িনয় প়িনলন্? 
  
এক অজান্া আকষ্ঘনণ বে দজদন্েটা তাদরনয় তাদরনয় বিখদিল। দজদন্েটা কনয়ক ইদঞ্চ 
িাত্র লম্বা, েুন্দর রুদে ও িুনক্তাখদচত বিারা জাতীয় একটা অনস্ত্রর িত এদট বিখনত। 
দক্রিদপন্ জান্নত চাইল–এটা দক? 
  
একটা বপনন্ডন্ট আজনকর দিনন্ িারুন্ চল হনয়নি। বকন্দিক তানক েযাখযা কনর 
বোোয়–েুনলিান্ িয বগ্রনটর জীেনন্র ভীষ্ণ আশঙ্কা দিল, তাই দতদন্ এদট দন্নজর কানি 
রাখনতন্ আত্মরক্ষার অস্ত্ররূনপ। েনন্দহ বন্ই এ েরনন্র েুইচ বব্লড িুদর িথি আদেোর। 
  
দক্রিদপনন্র বচাখ িুনটা বিাট হনয় যায়–েুইচ বব্লড িুদর? বকন্দিক বপন্নডন্টটা 
বভলনভনটর উপর বথনক তুনল দন্নয় দন্নজর হানতর তালুর উপর রাখল। 
  
েুনলিান্ এর আেলটা েযেহার কনরন্ ১৫৪০ োনল। চিৎকার দজদন্ে এটা। এর 
কলানকৌশলও অনন্ক। বজা বজার হানত বপন্নডন্টটা তুনল দিনয় বকন্দিক েলল–এর 
েযেহারটা বিদখনয় িাও। 
  
িুদরর এনকোনর ওপনরর রুদেনত চাপ দিনতই, চার ইদঞ্চ লম্বা একটা োরাল বব্লড 
বেদরনয় এল। েনে েনে একটা িচণ্ড বযৌন্-উনেজন্া অনু্ভে করল দক্রিদপন্। 
  
দেনের িথি েুযইচ বব্লড িুদর।–এদট কু্ষনরর বথনকও োরাল। েদতয দিঃ বকন্দিক এটা 
একটা অদু্ভত দজদন্ে। এর জন্য আপদন্ কত িাি চান্, েলুন্? 
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দকিুক্ষণ ইতস্ততঃ করোর পর বকন্দিক েলল–এটা েদতযই একটা অপূেঘ দজদন্ে, 
দিউদজয়ানি রাখোর িতই। এর জুদ়ি আপদন্ দেনের বকাথাও পানেন্ ন্া। এর িাি 
পঞ্চাশ হাজার ডলার হনলও আপন্ানক চদল্লশ হাজার ডলানর বিন়ি দিনত পাদর। 
  
দক্রিদপন্ বজা বজার কাি বথনক বেটা দন্নয় রুদেটার উপর হাত দিনতই োরাল িুদরর 
িত বব্লডটা বের হনয় এল। আর একোর বযৌন্-উনেজন্া অনু্ভে করল দক্রিদপন্। 
তারপর দক্রিদপন্ বেদট চদল্লশ হাজার ডলার দিনয় দকন্ল, দকন্তু বে জান্নত পারল ন্া 
এদট েুনলিান্ বপনন্ডনন্টর ন্কল। রুদের িুনক্তাগুনলাও ন্কল। েেঘনিাট খরচ হনয়দিল 
দতন্ হাজার ডলার। এনত বিাট োাঁইদত্রশ হাজার ডলার লাভ কনরনি বকন্দিক। 
  
অপেৃয়িান্ দক্রিদপনন্র দিনক তাদকনয় লুইে েলল–েযার, আজ আপদন্ বেশ একটা ে়ি 
িাও িারনলন্। 
  
বলাকদট োোরণ বলাক ন্য় বহ–িন্তেয কনরই বকন্দিক লুইেনক দন্নিঘশ দিল আজই তুদি 
বগ্রনের োাংনলায় দেনয় বপইদন্টাংকনয়কটা দন্নয় এে। আিরা িিশঘন্ীর েযেস্থা করে। 
বলাইন্নস্টইন্ এর িতািত ভুলও হনত পানর। হাজার বহাক উদন্ আিানির একজন্ 
িনক্কলও েনট। 
  
এদিনক পুদলশ বহডনকায়াটঘানর একনশা োতােরটা বটদলনিান্ কনলর পর ও বেখানন্ 
পযারাডাইে দেদটর িানু্নষ্র যাতায়ানতর িনল তারা বেশ কনয়কদট গুরুত্বপূণঘ তথয 
জান্নত পানর। 
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ঘদ়ির কাাঁটা েকাল আটটা দন্নিঘশ করনি। বলপদে, জযাকদে ও ডাদস্টলুকাে তানির 
বডনের োিনন্ েনেদিল। েতকাল বলপদে িায় একুটার েিয় শুনত যায়। ভাল ঘুি 
হয়দন্, োন়ি োতটার েিয় তার ঘুি ভানে এোং তদ়িঘদ়ি অদিনে িুনট আনে। জযাকদে, 
লুকাে ও বে আনলাচন্া করনত থানক েতকাল েলি েল বোতানির উপর দটদভ দরনপাটঘ 
দন্নয়। 
  
বশষ্ পযঘন্ত েকাল িায় িশটার েিয় তারা এই দেদ্ধানন্ত এল, বকন্ব্রান্ডন্,হযারী বেন্টদল, 
ও োি িযাক্রীর পূণঘ দেেরণ বপনলও চতুথঘ জযানকটদটর বকান্ হদিশ পায় ন্া। তারা এ 
দেষ্নয় খুেই আগ্রহী। 
  
বলপদেলুকােনক দন্নিঘশ দিল বে বযন্েযালনভেন্আদিঘর বেই িুজন্ বলাকেম্বনন্ধ্ 
খেরআনন্। লুকােঘর বথনক বেদরনয় বেনল বলপদে তার স্ত্রীর কথা ভােনত েেল।তার 
স্ত্রীর জন্মদিন্, দকন্তু দস্থর । করনত পারলন্াদেক বকান্ তাদরখটা। তার ভােেম্ভীর িুখখান্া 
বথনক জযাকদে দজজ্ঞাোকরল–দক েযাপার বলপদে? বকান্ েনন্দহজন্ক দচন্তা? বলপদে 
তার ভােন্াটা খুনল েলল জযাকদেনক, একটুও ইতস্ততঃন্াকনর জযাকদে বেই িুহূনতঘ 
েললআোিী পরশু,িশতাদরনখ। বলপদেিৃিু িদতোিকরল তার েক্তনেযর দেরুনদ্ধ। 
জযাকদে তখন্ পদরোর ভানে জাদন্নয় দিল বে পদরদচত েকনলর জন্মদিনন্র তাদরখ 
একটা বন্াট েইনত বরকডঘ কনর রানখ, এটা বে দপতার েূনত্রই বপনয়নি। জযাকদে আরও 
জান্াল–কযারলনক বিোর জন্য বে একটা দিদন্ পারদিউি দকনন্ বরনখনি। 
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টাইটা আলো কনর দিনত দিনত বলপদে েলল–আদি ওনক দক উপহার বিে েলনতা? 
জযাকদে দেোদহত ন্া হনলও িচুর বিনয় েনু্ধ্ থাকোর িরুন্ বে এেকল দেষ্নয় অদভজ্ঞ। 
চটপট েনল বিলল–হাতেযাে, বপাষ্াক দকাংো অলঙ্কার! 
  
হাতেযাে বিোর কথাটা বলপদের িনন্ েরল। বে দস্থর কনর দন্ল কযারলনক বে হাতেযাে 
উপহার বিনে। এিন্ েিয় একদট বিনয়লী কণ্ঠস্বর বশান্া বেল–আপন্ারা যদি একটু চুপ 
কনরন্, তাহনল আদি দকিু েক্তেয রাখনত চাই। চাদরদিনক তাদকনয় বিখল তারা। 
  
দডনটকদটভ রুনি আেনত হনল একদট কানের বে়িা দডদঙনয় আেনত হয়। ঐ বে়িাটার 
োিনন্ এদেনয় এনে বলপদে বিখল এক দন্নগ্রা যুেতীিাাঁদ়িনয়। বিনয়দটর বিনহর ে়িন্ 
একন্জনরই েকল পুরুনষ্র ন্জর কান়ি। এরকি বিনয়র কানি েকল পুরুনষ্রই 
িতযাশা অনন্ক। 
  
বলপদের িনন্ বে বেশ উনেজন্ার েৃদষ্ট করনত েক্ষি হনয়নি। তাাঁর কানলা বচাখ িুদটর 
উপর িৃদষ্ট দস্থর বরনখ বলপদে দজজ্ঞাো করল-হা দিে? 
  
এরই িাাঁনক বে দন্নজর িনন্ িনন্ বিনয়দটর ে়িন্ েম্পনকঘ একোর আওন়ি দন্ল। 
বিনয়দটর োনয়র রাং কদির িত। পরনন্ আাঁনটা োিা েূতীর স্নযাক্স। রক্ত লাল জাদেঘ টপ। 
বলপদের িনন্ হল–েে দিক বথনক এিন্ দন্খুাঁত একদট যুেতীর বিহ বে বিনখদন্। 
বিনয়দটর স্তন্ িুদট একটা ে়ি আকানরর আন্ারে িুভাে কনর তার েুনকর উপর েদেনয় 
বিওয়ার িত বিখাদচ্ছল। েরু বকাির, লম্বা-েুনডৌল পা িুদটর ে়িন্ রীদতিত উনেজন্ার 
বখারাক বজাোনন্ার িত। 
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বলপদে বেই বে়িার বেটটা খুনল দিল। বিনয়দট নৃ্নতযর ভদেিায় বলপদের বডনের দেক 
দেপরীত দিনকর একটা বচয়ানর এনে েেল। বলপদে তার স্তন্যুেনলর ওপর বথনক বচাখ 
েরানত পারদিল ন্া। বিনয়দট বলপদের উনেনশয েলল–েতকাল রানত্র বটদলদভেনন্ বয 
জযানকটটার িিশঘন্ী বিনখদিলাি, বে েযাপানর আদি দকিু েক্তেয রাখনত এনেদি। বলপদে 
তার ন্াি জান্নত চাইল-বডারালেহারন্ান্নভজ।দন্নজর পদরচয় িেনে বেেলল–
আদিকযািল এদভদন্উনত োেকদর।অযাপাটঘনিন্টন্াং১৬৫।একটাকারখান্ার িাদলক 
একজন্স্পযাদন্শআিার িানকউপনভাে কনর, আদি তানির িেল। আদি বেই স্পযাদন্শ 
বলাকদটর ন্াি েযেহার করদি,–বেত-শুভ্র িাাঁতগুনলািুনক্তরহাদেিদ়িনয় দন্নজনির 
িকাশকরল, দিঃদডনটকদটভ–এইহলআিার পদরচয়। 
  
িনন্ িনন্ দশে দিনয় উেল। কযািল এদভদন্উ হকারনির আস্তান্া তা বে জানন্। বে ভানে 
দেোদহত ন্া হনল বেও হয়ত বেখানন্ অথঘাৎ ১৬৫ ন্াং অযাপাটঘনিনন্ট বযত। 
  
কনয়ক িুহূনতঘ দন্নজনক োংযত কনর দন্নয় িশ্ন করল-দিে হারন্ান্নভজ, আপদন্ েলনিন্ 
আপন্ার দকিু খের বিওয়ার আনি। 
  
বিনয়দট েীনর েীনর েলনত লােল–হনত পানর, আোর ন্াও হনত পানর। োোরণতঃ 
দটদভর বকান্ অনু্ষ্ঠান্ বিদখন্া, তনে ঐদিন্ েযস্ত ন্া থাকার িরুন্ দটদভ বিখদিলাি। 
  
একটু িনন্ানলাভা হাদে িুদটনয় বিনয়দট পুন্রায় েলনত থানক–আদি তখন্ একা, হানত 
দিল িরদটঘদন্, োাঁতানরর বখাাঁনজ উিগ্রীে 
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বলপদে বিনয়দটর িদত িুেঘল হনয় প়িল, বে ভােদিল, দন্রােরণ অেস্থায় বিনয়দটনক ন্া 
জাদন্ কত েুন্দর লানে। 
  
েত োইশ তাদরনখ ঐ জযানকট পদরদহত এক যুেকনক বিনখদি। 
  
-কখন্, বকাথায়? 
  
 বজানর বচয়ানর বহলান্ দিনত দেনয় তার ভারী স্তন্ িুনটা উনেজন্ায় িুনল উেল, বলপদে 
ও জযাকদে িৃশযদট তাদরনয় তাদরনয় বিখদিল। কদেন্ িুনখ বলপদে েলল–পাাঁচ তাদরনখই 
বতা বজদন্ েযান্ডলার খুন্ হয়? এই তাদরখ েম্পনকঘ আপদন্ দন্দিত?-বিনয়দট েলল-ঐদিন্ 
আিার দিয় কুকুর বজদির জন্মদিন্। ব্ল-োই বরনস্তারাাঁয় দন্নয় দেনয়দিলাি তানক। তখন্ 
লানঞ্চর েিয়। োদ়ি দিনর বিখলাি–একদট বলাক আিার অনপক্ষায় িাাঁদ়িনয় রনয়নি। বে 
আিার উপর িায় োাঁদপনয় প়িল। বে দিল িারুণ েুন্দর বিখনত। একটু দস্মত বহনে বে 
েলল–জানন্ন্ দিঃ দডনটকদটভ পুরুনষ্রা েে েিয় আিার কানি আনে। 
  
বলপদে ভােল, কথাটা বে দিনথয েনল দন্। বে যদি দেোদহত ন্া হত, তাহনল বে হয়ত 
বযত। বিনয়দট দেোনরট েরাল, বলপদে েনল উেল–ঐ বলাকদট দক েলফ্ বোি লাোন্ 
জযানকট পনরদিল? 
  
বডানয়ালে বচাখ বিাট কনর েলল–আিার েে কথাটা িন্ দিনয় তেযঘ েনর শুনু্ন্। ঐ 
বলাকদট পঞ্চাশ ডলানরর িস্তাে দিদচ্ছল িাত্র এক ঘণ্টার জন্য। ঐ োিানু্োনির েিয়ই 
ঐ জযানকট পদরদহত একদট িীঘঘনিহী পুরুষ্ আিানির পাশ দিনয় চনল বেল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

136 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

বকৌতূহলী বলপদে, দজজ্ঞাো করল–বলাকদট বকিন্ বিখনত দিল? বডানরালে েলল–
বলাকটার িুখ বিদখদন্। তনে বলাকটা দিল বেশ লম্বা। 
  
তারপর বলপদের একনোিা িনশ্নর উেনর বেেলল–বলাকদট বলপদের বথনকও লম্বা, 
দেরাট চও়িাকাাঁে, িাথার টুপীটার দিল ভুট্টারেীনজর িত রাং, পানয় ন্ীল রাং-এর স্নযাক্স 
আর গুদচ্চ জুনতা। বিখনল িনন্ হয় বলাকদট বেশ বেৌদখন্ আর বলাকদটর হানতর একটা 
দেনশষ্ তেদশষ্টয আিার ন্জনর পন়িনি আর তা হল বলাকদট দশল্পী হনয় থাকনে। আদি 
অনন্ক পুরুনষ্র হাত দন্নয় বখলা কনরদি আর তাই এক পলক বিনখই েুেনত বপনরদি 
বলাকদটর লম্বা হানতর আঙুল গুনলা দশল্পীর ন্া হনয় পানর ন্া। আপদন্ আিানির এতেে 
খের দিনয় অনন্ক উপকার করনলন্। তনে, বেই বলাকদটনক আপদন্ বিখনল দচন্নত 
পারনেন্ বতা?দন্িয়ই বে জযানকট ন্া পরনলও আদি দচন্নত পারে। 
  
এোর উনে িাাঁ়িাল বডানয়ালে। তার েিস্ত শরীরটা নৃ্নতযর ভদেিায় িুনল উেল। জযাকদে 
এতক্ষণ বিনয়দটর শরীনরর দিনক তাকানত দেনয় বচানখর পলক বিলনত ভুনল বেদিল। 
  
যাোর পূনেঘ বলপদে তানক োেোন্ কনর দিনয় েলল–আপদন্ আিানক বয েে কথা 
েলনলন্ তা অন্য কানরার কানি িকাশ করনেন্ ন্া। এই বলাকদট ভয়ঙ্কর-দেপজ্জন্ক। 
  
বিনয়দট ভয় বপনয় েলল–আপন্ার দক োরণা, বেচারী বজদন্র িত আিার অেস্থা হনত 
পানর? হযাাঁ বেই েম্ভােন্ার কথা এনকোনর উদ়িনয় বিওয়া যায় ন্া।—-তাহনল দিঃ 
দডনটকদটভ আপন্ারা যতক্ষণ ন্া তানক েরোর েযেস্থা করনিন্, ততক্ষণ আদি দন্নজনক 
দন্রাপি িনন্ করদি ন্া। আপন্ার দক িনন্ হয়, আিার একজন্ বিহরক্ষী িরকার?–চীি 
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িনন্ করনল তার েযেস্থা আদি অেশযই করে?তাহনল আদি চদল!চনল বযনত দেনয় 
জযাকদের দিনক দস্থর বচানখ তাকাল বে। তাাঁর েিন্ পনথর দিনক বলপদে ও জযাকদে 
তাদকনয়দিল। বলপদের ডানক েদম্বৎ দিনর বপল বে ওর িত হুাঁকারনক বপনত হনল কি 
কনরও িুশ ডলার খরচ প়িনে বতািার িযাক্স। বতািার িত থাডঘ বগ্রনডর পুদলনশর পনক্ষ 
এটা অনন্ক বেদশ, তাই ন্া? 
  
. 
  
তখন্ োনজ িশটা। হযাদিলটনন্র দটদভর বিাগ্রাি বশষ্ হনতই বরন্ল্ডে েুইচ অি কনর 
দিল। একটু ইতস্ততঃ কনর অযানিদলয়ার দিনক তাকাল বে। তারা িুজনন্ই লুেুনন্র 
নৃ্শাংে হতযাকানণ্ডর দেস্তাদরত দেেরণ েলদিল।হযাদিলটনন্র েলার ভদেিা এতই েভীর 
দিল বয, তারা বযন্ খুনন্র িৃশয িতযক্ষ করনি। হযাদিলটন্ তার েক্তেয বশষ্ কনর েলল-
শহরোেী, আপন্ারা েকনলই োেোনন্ থাকনেন্। যতক্ষণ ন্া বে েরা প়িনি, বকউ 
দন্রাপি ন্ন্। 
  
অযানিদলয়া েন্য চীৎকার কনর েনল উেল-এ-আদি দেোে কদর ন্া। দক্রিদপন্ কখন্ই খুন্ 
করনত পানর ন্া।… 
  
িযাডাি, একটু ব্রাদন্ড বিে? 
  
—হু 
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দলকার কযাদেনন্নটর দিনক এদেনয় বযনত বরন্ল্ডে বিখল দক্রিদপন্ তার বরালে োদ়ি 
হাাঁদকনয় দন্নয় চনল যানচ্ছ বকন্দিনকর েযালারীর উনেনশয। 
  
বরন্ল্ডে খেরটা অযানিদলয়ানক বিওয়ািাত্রই অযানিদলয়া তানক দন্নিঘশ দিল সু্টদডও বত 
দেনয় বিনখ এে ওর বলনটস্ট িদেটা। 
  
বরন্ল্ডে ঘর বথনক বেদরনয় বেল, একটু পনরই িযাকানশ িুখ দন্নয় দিনর এল। 
অযানিদলয়ার েনে িৃদষ্ট দেদন্িয় হনতই আাঁতনক উনে েলল–দক হনয়নি, আিার দিনক 
অিন্ কনর তাদকনয় বথনকা ন্া, দক হনয়নি েল? দিেদিদেনয় ওোর িত বে েলল–উদন্ 
একটা িানু্নষ্র িাথা আাঁকনিন্, রক্ত িাখা দিন্ন িস্তক। 
  
বিনলর েযাপানর দন্দিত হনলও এই কথাগুনলা তার কানন্ বরাি কাাঁটার িত বশান্াল। 
বচাখ েন্ধ্ কনর বচয়ানর ো এদলনয় েলল- বরন্ল্ডে, আিানক ব্রাদন্ড িাও।দেক আনি 
িযাডাি, একু্ষদন্ দিদচ্ছ।ব্রাদন্ড খাওয়ার পর দকিুটা স্বদস্ত দিনর বপনয় বে েলল–আিার েনে 
এখন্ কথা েনলান্া। বরন্ল্ডে আোর ডাকল–িযাডাি, দতদন্ আোর কাউনক খুন্ করনত 
পানরন্? করুকনে,–বখাঁদকনয় উেল অযানিদলয়া, এেে বলাক কারা? বক ওনির বতায়াক্কা 
কনর? দকন্তু িযাডাি, আিরা দকিুই জাদন্ ন্া–তার দিনক তাদকনয় চীৎকার কনর উেল 
অযানিদলয়া–আজ যাাঁরা আিানক খাদতর করনি, বয িুহূনতঘ এই অশুভ খেরটা েকনল 
জান্নে, তারা আিানক েিাজ বথনক িুাঁন়ি বিনল বিনে। বেই েনে অযানিদলয়া বরন্ল্ডে 
এর চাকরী চনল যাোর ভয়ও বিখাল। দকন্তু িযাডাি, উদন্ বয এখন্ দেপজ্জন্ক ও ভয়ঙ্কর 
হনয় উনেনিন্। দতদন্ হয়ত আপন্ানকও আক্রিণ করনত পানরন্। কু্রদ্ধ স্বনর খাদন্কটা 
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িােদ়ি দিনয় েলল অযানিদলয়া-আিানক? আদি ওর িা, এেে োনজ কথা ন্া েনল বতািার 
কানজ যাও। আর িনন্ বরখ, আিরা দকন্তু জাদন্ ন্া, আর কাউনক দকিু েলেও ন্া। 
  
এদিনক বহড বকায়াটঘানর বটনরল তার আেনন্ উপদেষ্ট আর তার োিনন্ েনে রনয়নি 
বলপদে, বহে ও বেইেলার। কথা েলার িাাঁনক ক্লাদন্ত িূর করোর জন্য েকনলই কদি 
পান্ করদিল। এই পােল খুন্ীনক আিরা এোর েরনত পারে। চতুথঘ জযানকটটার হদিে 
করা আিানির এখন্ খুেই জরুরী। অন্য দতন্জন্ িাদলনকর বচহারার েনে খুন্ীর 
বচহারার দিল বন্ই। কথা েলনত েলনত বটনরল এোর বলপদের দিনক তাদকনয় িশাংোর 
েুনর েলল–বিনয়দট েদতযই বতািানক েন্তুষ্ট করনত বপনরনি বিখদি। বলপদে উেনর 
েলল–হযাাঁ। বটনরল েলনত থানক–এই জযানকটটা েদতযই বোেহয় দিনেে বগ্রে েযালনভেন্ 
আদিঘনত িান্ কনর থাকনেন্। দকন্তু অত িািী গুদচ্চ জুনতা বয েযেহার করনত পানর, বে 
দন্িয়ই এরকি একটা জযানকট দন্নজই দকনন্ েযেহার করনত পানর। এোর বহেেনল 
উেল–এখানন্ অনন্ক িুন্ম্বরী োন্দাোজ বলাক আনি, বেহয়ত জযানকট েনিত গুদচ্চ 
জুনতা চুদর করনত পানর অথো বিাকান্ বথনক বজার কনর কি িানি োংগ্রহ করনত 
পানর। এিন্ েিয় ডাদস্টলুকাে হন্তিন্ত হনয় ঘনর ঢুকল, জান্াল–বে এক বিাকরানক 
েনে কনর এনন্নি, বে ট্রাকচালক, ন্াি বজা-হাইদন্, বে তার োোনক দকিু বপাষ্াক দেক্রী 
করনত দিনয়দিল। তারপর বটনরনলর দন্নিঘনশ বলপদের েহনযাদেতায় বহে বজা-হাইদন্নক 
বেশ কনয়ক িুহূতঘ েনর । দজজ্ঞাোোি কনর, দকন্তু উনল্লখনযােয বকান্ তথয তার কাি 
বথনক বপলন্া। তারপর বলপদে বহনের কথািত েীনকাম্ব শহনরর উনেনশয রওন্া দিল, 
তার লক্ষয দিল দেড হাইদন্, বজা-হাইদন্র োোর বিাকানন্ অতদকঘনত হান্া বিওয়া।– দেড 
হাইদন্ তার বিনলর িতই লম্বা, কু্ষনি কু্ষনি বচানখর েূতঘ চাহদন্। বিখনলই িনন্ হয়, এ 
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লাইনন্ বপা়ি খাওয়া বলাক বে। বলপদে দন্নজর পদরচয় দিনয় েলল –একটা খুনন্র 
তিন্ত করনত এনেদি। তারপনর বে েলি বোি লাোন্ জযানকটটার কথা েলল। 
  
দেড হাইদন্ জান্াল দকিুদিন্ পূনেঘ েল বোি লাোন্ একটা জযানকট দেক্রী কনরনি দকন্তু 
ন্ীল জযানকট বে বচানখ বিনখদন্। বলপদের পরেতঘী িশ্ন–দেক আনি, তুদি কখন্ কাউনক 
গুদচ্চ জুনতা বজা়িা দেক্রী কনরদিনল? 
  
িানন্ বেই িািী ইতাদলয়ান্ জুনতা? অোক হনয় বে েলল-ও রকি িািী জুনতা এখানন্ 
পানেন্ ন্া, অন্য ভাল জুনতা বিখানত পাদর…। তার কথা বশষ্ ন্া হনতই বলপদে তানক 
েিক দিনয় েলল–ও কথা ভুনল যাও। বতািার বিনলনক পুদলশী োনিলায় জ়িানত পাদর, 
েযালনভেন্ আদিঘর বপাষ্াক চুদরর অপরানে। 
  
ন্া, ন্া োনিলায় জদ়িনয় প়িোর িত কাাঁচা বিনল বজা ন্য়।–িাাঁত বের কনর বে হােল। 
অেতযা বিাকান্ বথনক বেদরনয় আেল বলপদে। রাস্তায় ন্ািনতই তার কানরন্ স্টান্ঘউনডর 
েনে বিখা। 
  
হাই দিে স্টান্ঘউড বলপদে দজজ্ঞাো করল–দিঃ ব্রান্ডনন্র খের দক? ওাঁর েশুর িহাশয় 
অেুস্থ, বিখনত বেনি, দিরনত বোিোর হনয় যানে। তা আপন্ার বেই খুনন্র তিনন্তর 
খের দক দিঃ বলপদে? চলনি–তারপর বলপদে তানক অনু্নরাে করল তার েনে বিাকানন্ 
যাোর জন্য। উনেশয কযারনলর জন্য একদট হাতেযাে বকন্া এোং কানরনন্র োহানযয তা 
দন্েঘাচন্ করা। (নেশ বতা,) আপন্ার জন্য েিয় আিার হানত থানক েে েিয়! বিাদহন্ী 
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হাদে বহনে েলল কানরন্, পযারাডাইে বস্টানেঘ বলডীজ হাত েযানের স্টক আনি, চলুন্ 
বেখানন্ই যাওয়া যাক। 
  
পনথ বকন্দিনকর েযালাদরর পাশ দিনয় বযনত দেনয় দক্রিদপনন্র লযান্ডনেপ বচানখ প়িনত 
থিনক িাাঁদ়িনয় প়িল বলপদে। তার োনয়র বলািগুনলা এোং িাথার চুল খা়িা হনয় 
উেল। 
  
রক্ত লাল চাাঁি! কানলা আকাশ! কিলানলেুর রনঙর েী েীচ… জান্লা দিনয় িুখ োদ়িনয় 
আোর বেই বপইদন্টাংটা ভাল কনর বিখল বে, কযানরনলর বেই েৃদ্ধা েদেন্ীর কুর কথা 
িনন্ পন়ি বেল তার। এর আনেও বেই ভেিদহলার কুটা েনতয পদরণত হনয়দিল। 
তারপনরই বলপদের িনন্ প়িল বডানরালনের কথা তার হাত িুনটা দশল্পীর িত বিখনত 
দিল– 
  
তাহনল এই লযান্ডনেনপর দশল্পীই দক খুন্ী? যানক তারা খুাঁজনি। িীঘঘ েিয় ইতস্ততঃ কনর 
ইচ্ছাকৃত ভানেই বকন্দিনকর েযালাদরর বভতনর িনেশ করল বে এক েিয়। 
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৭. 
  
লুইে োরদন্র িুখ বোি়িা কারণ বকন্দিক চায় তার েযালাদর শদন্োর বখালা থাকুক, 
আর বহড বেলেিযান্ দহোনে শদন্োর তার েযালাদরনত হাদজর থাকনত হনে। শদন্োর 
যুেকরা বেশীর ভাে ঐ েযালাদর িিশঘন্ করনত আনে, ঐ দিন্ ভাল েযেো হনত পানর। 
বকন্দিক তানক বোোয় তুদি জানন্া বচরী,শদন্োর েযালাদরর িরজা বখালা থাকনল হয়ত 
বকান্ োকার ঢুনক প়িনত পানর। তািা়িা বতািার বতা রদেোর আর েৃহস্পদতোর িুদট 
থাকনি।লুইনের িুখ বোি়িা করোর কারণ হল–তানক বগ্রনের দভলায় বযনত হনে। লুইে 
লযান্ডনেপ বিা়িক িুক্ত কনর চিনক উেল এোং েনে েনেই বকন্দিনকর উনেনশয 
চীৎকার কনর েনল উেল–আিরা এর িিশঘন্ীর েযেস্থা করনত পারে ন্া। বচনয় বিখুন্! 
  
বকন্দিক িদেটা দন্রীক্ষণ করল-খুেই আেুদন্ক িদে। যুেক খনেরনির িারুণ পিন্দ 
হনে। তারপর বে দন্নিঘশ দিল ওটা জান্লায় টাদঙনয় দিনত। হযাাঁ, আদি অেশযই জাদন্ 
বজানর চীৎকার কনর উেল লুইে, ওটা আপন্ার েযালাদরর িান্, ইজ্জত েুনলায় লুদটনয় 
বিনে। 
  
বকন্দিক এোর বরনে দেনয় িৃঢ়স্বনর েলল–দন্নজনক োংযত কর, বতািার দন্িয়ই িনন্ 
আনি বচরী, বগ্রে চদল্লশ হাজার ডলার োর দন্নয়নি আিানির কাি বথনক। বেটা উেুল 
করনত হনে? 
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অেতযা দক্রিদপন্ বগ্রনের বেই অদু্ভত লযান্ডনেপটা জান্লার উপর টাদেনয় বরনখ লুইে 
একটু আনের অিীদতকর িেেটা বভালোর জন্য একটা িযাোদজনন্র পাতায় বচাখ 
রাখনত যানে এিন্ েিয় বলপদে েযালাদরনত ঢুকল, লুইনের িুখটা কদেন্ হনয় উেল, 
ওদিনক বকন্দিকও চিনক উেল। বকান্ অশ্লীল উনেজক িদে বন্ই এই বভনে 
বেস্বাভাদেক হোর বচষ্টা করল। যাই বহাক, বভদন্দেয়ান্ দিরনরর োিনন্ িাাঁদ়িনয় বে তার 
পরচুলাটা দেক কনর দন্ল যদি িনয়াজন্ হয় বলপদের িুনখািুদখ হনে বে। 
  
ওদিনক েযালাদরনত লুইে তখন্ তার বচয়ার বথনক উনেিাাঁদ়িনয় তানক োির অভযথঘন্া 
জাদন্নয় েলল, আপদন্ বতাদিঃ বলপদে?আপদন্ দন্িয়ই আপন্ার স্ত্রীনক উপহার বিোর 
জন্য ভাল বকান্ দজদন্ে খুাঁজনিন্, তাই ন্া? আপদন্ দেক জায়োয় এনেনিন্ েযার। 
আপন্ানক আিরাকিিানি ভানলা দজদন্ে দিনত পাদর। উপহানরর দজদন্ে বিখাই েযার! 
  
বলপদে তার কথার ভ্রূনক্ষপ ন্া কনর জান্লার দিনক তাকাল, জান্ালার ওই িদেটা, রক্ত 
লাল রনঙর চাাঁি আাঁকা িদেটা 
  
লুইে অোক বচানখ তাকাল, তারপর েলল–এই িদেটা দন্নয় যান্, আপন্ার স্ত্রীর খুে 
পিন্দ হনে। বচাখ কান্ েুাঁনজ দন্নয় যান্ েযার। 
  
আদি ওটা দকন্নত চাইন্া, দখাঁদচনয় উনে েলল বলপদে। আদি জান্নত চাই, ওটা কার 
আাঁকা? 
  
লুইে তার কথায় গুরুত্ব দিল ন্া। দরনেপেন্ রুি বথনক বকন্দিক েে শুন্দিল। বে 
এতক্ষনণ আত্মিকাশ করল–েলা বতা যানে ন্া,–েযালাদরনত ঢুকনত ঢুকনত বকন্দিক 
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েলনত থানক, –আপদন্ দন্িয়ই িাস্টঘ বগ্রড দডনটকদটভ বলপদে! েু-স্বােতি। আিার এই 
বিাট্ট েযালাদরনত আেুদন্ক দশল্প কলায় আপন্ার খুে আগ্রহ বিখদি । 
  
থািুন্ বতা বিখদি বলপদে েিক দিনয় েনল উেল, আেুদন্ক দশনল্প আিার আগ্রনহর কথা 
হনচ্ছ ন্া, আদি জান্নত চাইদি দশল্পীর ন্াি, আর দেকান্া। 
  
ন্া জান্ার ভান্ কনর বকন্দিক েনল–আজকালকার দশল্পীরা ন্াি িকানশ বতিন্ 
আগ্রহীন্য়, দেকান্াও জাদন্ ন্া, িদেনত বকাথাও ন্াি বলখা বন্ই। দেক্রীর জন্য বরনখ 
বেনি। কনে বয আোর আেনে তা েনল যায় দন্। 
  
দজজ্ঞাোোি কনর বলপদে জান্নত পারল দশল্পী কনয়ক েপ্তাহ আনে এদট বরনখ বেনি। 
বিাকানন্র বকউই তানক জান্াল ন্া বয, বে বিখনত বকিন্! এোং দন্দিঘষ্ট কার েনে বলন্-
বিন্ হনয়দিল? বলপদে বজার দিনয় েলল এই বপইদন্টাংটা বজদন্ েযান্ডলানরর খুনন্র েনে 
জদ়িত এোং বেই েনে বে খুন্ীর দেেরণ দিনয় বেল এোং বে জাদন্নয় বেল বোিোর 
আেনে। 
  
বলপদে চনল বযনতই লুইনের দিনক দিনর তাকাল বকন্দিক। 
  
এর েনে আিানক জ়িানেন্ ন্া।লুইে ভয় পাওয়ার িত কনর েনল উেল–িুনটা খুনন্র 
জন্য িায়ী বগ্রে। এেে বজনন্ও পুদলনশর কানি বকন্ তার ন্াি িকাশ করনলন্ ন্া? 
  
দেরক্ত বকন্দিক েনল উেল–তানক েলা িানন্ আিার চদল্লশ হাজার টাকা েচ্চা বিওয়া। 
দেক আনি এ েযাপানর আিানক জ়িানেন্ ন্া,–লুইে তার কথার পুন্রােৃদে কনর েনল 
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উেল–এেে িাদয়ত্ব আপন্ার, আর আপন্ানকই একা েহন্ করনত হনে। কথা েলনত 
েলনত বে েযালারী বথনক উোও হনয় বেল। 
  
বেদিন্ দিল শদন্োর, েন্ধ্যা োন়ি িটা।কানরন্ স্টান্ঘউড তার বডে পদরোর কনর উনে 
িাাঁ়িায়। অদিনে বে একা দন্ঃেে। কানরন্ অদিে েন্ধ্ কনর রাস্তায় ন্ানি। এই িুহূনতঘ 
বে বকান্ একজন্ পুরুষ্নক শযযােেী দহোনে বপনত চায়। ব্রান্ডন্ও বন্ই। তার পুরানন্া 
েনু্ধ্রাও েদেন্ীনির বডট দিনয় বরনখনি আনে বথনকই। তাই বে েী-দভউ অযাদভদন্উ দিনয় 
দিয়ািী হাইওনয়র দিনক এদেনয় চনল। একটা তালোনির ন্ীনচ এনে িাাঁ়িাল, উনেশয 
চলিান্ োদ়িগুনলা। োদ়ি থাদিনয় েুপুরুষ্ চালক বিনখ দলিট দিনত েলা। বিাডঘ 
িারদেদডে দকাংো কযাদডলাক বকান্ োদ়ির চালকনক পিন্দ হল ন্া, বশনষ্ িূর বথনক 
বরালে এর চালকনক বিখা িাত্র কানরন্ এদেনয় বেল। বোন্ালী চুল পুরুষ্, এনকই তার 
িনয়াজন্। 
  
োদ়ি থািানত কানরন্ দজজ্ঞাো করল–আিার পনথর দিনক যাচ্ছ? চালক তার িুনখর 
দিনক তাদকনয় ভােল-বিনয়দট তার বপইদন্টাং-এর পনক্ষ িারুণ হনে। বিনয়দটর বচানখ িুনখ 
কািন্া োেন্ার উনেদজত িাপ েুস্পষ্ট। বে আিন্ত্রণ জাদন্নয় েলল–বতািার বকান্ পথ, 
েুন্দরী? যাত্রী আেনন্ উনে েনে দস্মত বহনে জোে দিল কানরন্–পযাডলারে ক্রীক। 
স্টীয়াদরাং-এর হুইলটা শক্ত হানত েনর বরনখ দক্রিদপন্ েলল–তার িানন্ বেই দহদপ 
কনলান্ী, দকন্তু তুদি বতা দহদপ ন্ও। কানরন্ জান্াল বেখানন্ তার একদট বকদেন্ রনয়নি, 
দন্নজর ন্ািটাও জান্াল। দেস্ময় িকাশ কনর দক্রিদপন্ েলল–তুদি বেই দেখযাত েীিা 
বকাম্পান্ীর িাদলক, বজিারেন্ স্টান্ঘউনডর কন্যা? দিঃ স্টান্ঘউনডর েনে আিানির 
পদরোনরর ঘদন্ষ্ঠতা অনন্কদিনন্র। 
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কানরন্ তার িুনখ োোর ন্াি শুনন্ অোক হনয় তাদকনয় রইল, তার ন্াি জান্নত চাইল। 
  
দক্রিদপন্ বগ্রে, আিার োো দেরাে বগ্রে কনয়ক িাে পূনেঘ িুঘঘটন্ায় িারা যান্। তুদি 
তার বিনল? একোর বতািার োোর েনে আিার োক্ষাৎ হনয়দিল, আর আজ অদু্ভতভানে 
তার বিনলর েনে বিখা হনয় বেল। তাই ন্া? দস্টয়াদরাং হুইলটা এক হানত বচনপ অন্য 
হাত দিনয় েুনলিান্ । বপনন্ডন্টটা স্পশঘ করল আর েনে েনেই এক বযৌন্ উনেজন্া 
অনু্ভে করল। কানরন্ হানতর দিনক তাদকনয় দজজ্ঞাো করল-ওটা দক? হানতর কানি 
বপনয় বেলাি, তুনল দন্লাি। বচাখ েদরনয় দন্নয় দক্রিদপন্ েলল-আিানক দকিু একটা 
করনত হনে। কনয়ক দিদন্নটর বেশী লােনে ন্া। বতািার দক খুে তা়িা আনি? েুন্দর 
েুপুরুষ্ বচহারা বিনখ কানরনন্র বিনহর রক্ত ইদতিনেযই চঞ্চল হনয় উনেদিল, বে একটু 
বজানর হােল তার হাদের িিনক ব্রাহীন্ স্তন্ বজা়িা ব্লাউনজর দন্চ বথনক বেনল বেদরনয় 
আেনত চাইল। েলল–আিরা িুজনন্ বযৌথভানে করনল হয়ত কাজটা ভাল হনে। বেই 
িুহূনতঘই তার দক্রিদপন্নক জদ়িনয় েরনত ইচ্ছা করল। এরপর দক্রিদপনন্র োদ়ি হাইওনয় 
বিন়ি পযারাডাইে অযাদভদন্উ এর দিনক েদত দন্ল। 
  
বপন্নডন্টটা হানত দন্নয় দক্রিদপন্ িশ্ন করল-এর িনেয এিন্ একটা দজদন্ে আনি, যা, 
আদি এখদন্ই েযেহার করনত চাই। একটু বথনি দজজ্ঞাো করল, বকন্দিনকর েযালাদরর 
জান্ালার ওপর টাঙান্ বপইদন্টাংটা বতািার বকিন্ লােল? কানরন্ দন্দিঘোর উের দিল–
ওটা বকান্ ইদডনয়ট দশশুর আাঁকা দকাংো বকান্ েয়নের পােল িায় আচরনণর 
েদহঃিকাশ, যা েুস্থ িান্দেকতার পদরচয় েহন্ কনরন্া, এটা হয়ত বকন্দিনকর তািাশা 
িাত্র। কানরনন্র েক্তেয শুনন্ েুনলিান্ বপনন্ডন্টটা আাঁকন়ি েরল দক্রিদপন্। রুদের উপর 
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চাপ দিনয় োরাল িুদরটা বখালার এক অিিয ইচ্ছা তানক গ্রাে করল। দন্নজনক োংযত 
করোর জন্য বে েলল–তুদি উইক এনন্ড দক কর? এখন্ আিানক দন্নয় দক করনত চাও? 
  
 বিাদহন্ী হাদে বহনেকানরন্ েলল–আিার বকদেনন্ চল, জায়োটা খুে ভাল লােনে। 
বেখানন্ বকেল তুদি আর আদি। এন্জয় করা যানে। তারা বকদেনন্র কািাকাদি এনে 
পন়িদিল। কানরন্ বেখানন্ োদ়ি থািানত েলল। রাস্তায় বন্নি তারা পাশাপাদশ বহাঁনট 
বযনত লােল। িানে িানে দক্রিদপনন্র স্পশঘ লাোনত বযৌন্ উনেজন্ায় তার ইচ্ছা হদচ্ছল 
এই িুহূনতঘ িীঘঘনিহী ঐ েুপুরুষ্দটনক িৃঢ় আদলেনন্ আেদ্ধ কনর েুন্দর দেিান্ায় বটনন্ 
দন্নয় বযনত। বোাঁপোন়ির পথ েনর বযনত দক্রিদপন্ িশ্ন করনল–এখানন্ই বতা ঐ 
বিনয়দট খুন্ হনয়দিল? বতািার এই রাস্তা দিনয় বযনত ভয় লােনি ন্া? 
  
বতািার িত দহিযান্ পানশ থাকনত ভয় দকনের? কানরন্ তার বকদেনন্র িরজা খুনল 
দক্রিদপন্নক আিন্ত্রণ জান্াল। উচ্ছ্বদেত হনয় উেল দক্রিদপন্, কানরনন্র বচানখ দস্থর-িৃদষ্ট 
বিনল বকদন্টার িশাংো করল। তারপর েুনলিান্ বপনন্ডনন্টটার উপর একটা হাত বরনখ 
অপর হাত দিনয় কানরনন্র দশরিাাঁ়িায় দেদল কাটল। িারুণ বযৌন্ উনেজন্ায় অদস্থর হনয় 
বে েনল উেল–ওরকি আর একোর কনরা দপ্লজ। কানরনন্র দশরিাাঁ়িার উপর যতই 
হাতটা বঘারানিরা কনর ততই তীব্র কািন্ার-আগুন্ কানরন্নক গ্রাে কনর। দক্রিদপন্ 
একেিয় তানক দেিান্ার দিনক বটনন্ বন্োর বচষ্টা করনতই কানরন্ একটু েিয় চাইল। 
তারপর বে তার শরীর বথনক দট-শাটঘ, দজন্ে, তারপর পযাদন্ট খুনল বিনল েমূ্পণঘ ন্গ্ন 
হনয় িুখ দন্নচ কনর দেিান্ায় বোজা হনয় শুনয় পন়ি। দশরিাাঁ়িায় দেদল কাটার জন্য 
দক্রিদপনন্র কানি আনেিন্ কনর। 
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কানরনন্র ন্গ্ন দপে, দন্তম্ব ও েুনডৌল পা দক্রিদপনন্র িনন্ও এক বযৌন্ উনেজন্ার েৃদষ্ট 
কনর। দকন্তু বে েুনলিান্ বপনন্ডন্টটার ওপর চাপ দিনয় অদেক বযৌন্ উনেজন্া অনু্ভে 
কনর। একেিয় তার একটা হাত বপনন্ডন্টর রুদের ওপর প়িনত োরাল িুদরটা বেদরনয় 
এল। এক দহাংস্র উনেজন্ায় দক্রিদপনন্র বচাখ িুনটা দচক দচক কনর উেল। িুদরটা দিনয় 
বেকানরনন্র দশরিাাঁ়িার উপর েুলাল। ন্রি চাি়িা বকনট রক্ত ে়িায় দকন্তু বযৌন্ 
উনেজন্ায় কানরন্ বে দকিুই বটর বপল ন্া। অস্পষ্ট স্বনর, েলল-িাও, আর একোর 
িাও। 
  
দক্রিদপন্ এোর বজানর বেই িুদরটা তার দশরিাাঁ়িায় বচনপ েরনত রনক্তর োরা ন্ািল তার 
দপে বেনয় এোর যন্ত্রণা অনু্ভেকনর কানরন্ লক্ষয করল তার দেিান্া লাল হনয় বেনি। 
দক্রিদপনন্র হানত োরাল িুদর বিনখআতঘ দচৎকারকনরউেলকানরন্–তুদিআিার দক 
করনল?নকন্করনল?আর দকিু েলোর আনেই দক্রিদপন্ তার হানতর িুদরটা দন্নয় োাঁদপনয় 
প়িল কানরনন্র ওপর। 
  
. 
  
লুদেনলর োদটনকর বিাকানন্র ঢুকনতই বেলেোলঘ কাউন্টানরর ওপর েুাঁনক পন়ি দজজ্ঞাো 
করল–েলুন্, আপন্ানক দক োহাযয করনত পাদর?আিার স্ত্রীর জন্য একটা ভাল চাি়িার 
েযাে চাই। কুদিনরর চাি়িার েযাে খুে ভাল হনে। েযােটা দন্রীক্ষণ করল বলপদে। 
ভালই লােনে কযারনলর। েযােটা পাওয়ার পর কযারল চাইনে ন্তুন্ বকাট, ন্তুন্ গ্লাভে, 
ন্তুন্ জুনতা এর েনে িযাদচাং কনর। 
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বলপদে িাি জান্নত চাইল। 
  
আ়িাইশ। 
  
েড্ড বেশী িাি, েনে অনতা ন্েি বন্ই–বলপদে দজজ্ঞাো করল–বচক দিনয় বিে? 
বিনয়দট পদরচয় জান্নত চাইল বলপদের। বলপদে তার পদরচয়পত্র বিনল েরল। 
দডনটকদটভ বলপদে। দেদট পুদলশ। েনে েনে বিনয়দটর বচাখ িুনটা দেস্ফাদরত হল দিঃ 
বলপদে, আপন্ানক দেনশষ্ দডেকাউন্ট দিনত পাদর। এটার িূলয একশ েের দিনলও 
হনে। 
  
বলপদে অোক হনয় তাকায়। বিনয়দট েনল–আিার ভাই ডাদস্ট লুকাে, বে িায়ই 
আপন্ার কথা েনল থানক। আপদন্ ন্াদক পুদলশ বিানেঘ েে বথনক বেশী স্মাটঘ। 
  
েন্যোি, তাহনল েযােটা পযাক কনর দিন্। বলপদে তার দিনক তাদকনয় িৃিু বহনে েলল–
আপন্ার িত এিন্ এক েুন্দরী বোন্ বপনয় ডাদস্ট দন্িয়ই ভােযোন্। 
  
বিনয়দট কথাটার অথঘ জান্নত চাইল। বলপদে িাথা বন্ন়ি জান্াল বে পনর েলনে। 
  
বিাকান্ বথনক বেরল তখন্ বপৌনন্ োতটা। দিনর এল বহডনকায়াটঘানর। দেড হাইদন্র 
দরনপাটঘ টাইপ কনর বটনরনলর কানি দিনয় রাত এোনরাটা পনন্রই এ োদ়ি দিরল 
বলপদে। বটদলদভশনন্ িেয রানতর দিল্ম েনেিাত্র বশষ্ হনয়নি তখন্ েুইচ অি কনর 
কযারল তার দিনক িৃিু বহনে েম্ভাষ্ণ জান্াল–শুভ দিন্ শুরু হল। আর দেক এই েিয়ই 
বতািানক জান্াই জন্মদিনন্র শুনভচ্ছা-বলপদে কযানরনলর হানত হাত েযােটা তুনল দিনয় 
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েলল-এটা বতািার জন্মদিনন্র উপহার।ও টি! আন্নন্দ উচ্ছ্বদেত হনয় কযারল েলল–
আদি বভনেদিলাি তুদি ভুনল বেি। িাস্ট বগ্রড দডনটকদটভরা দকিুই বভানল ন্া। 
  
হোৎ বটদলনিান্ োজার শনব্দ বলপদের ঘুিভাঙল,রাত আ়িাইটাোনজ, বহডনকায়াটঘার 
বথনক বেইেলার বিান্ কনরনি। তার কাি বথনকই বলপদে জান্নত পারল কানরন্ 
স্টান্ঘউড খুন্ হনয়নি। 
  
আতনঙ্ক অযানিদলয়ার ঘুি বভনে বেল। একটা িুঃস্বে বিখদিল বে। দেলােেহুল 
শয়ন্কনক্ষর িানেই বে বচাখ বিনল তাকাল, খাদন্কটা স্বদস্তর দন্োে বিলল। ঘদ়ির 
দিনক তাদকনয় বিখল–বেলা ন্টা পাঁয়তাদল্লশ দিদন্ট। বেল বটপািাত্রই বরন্ল্ডে হাদজর 
হল। 
  
কদি পদরনেশন্ করনত তার হাত কাাঁপদিল, তুদি েড্ড বেশী িি বখনয়নিা দেরক্ত স্বনর 
অযানিদলয়া েলল। বরন্ল্ডে তা স্বীকার কনর িশ্ন করল–আপন্ার বব্রকিাস্ট িরকার? ন্া, 
দক্রিদপন্ বকাথায়? দতদন্ তার অযাপাটঘনিনন্টই আনিন্। বরন্ল্ডে-এর কাি বথনকই বে 
জান্নত পারল দক্রিদপন্ েতকাল রাত িশটার পনর োদ়িনত এনেনি। 
বরন্ল্ডেঅযানিদলয়ার দন্নিঘনশ দটদভ চাদলনয় বিয়। বটদলদভশনন্র পিঘায় িথনি 
হযাদিলটনন্র বচহারা বভনে উেল, আর তার পরই কানরন্ স্টান্ঘউনডর বকদেনন্র িৃশয, 
তার িৃতনিনহর দস্থর দচত্র। হযাদিলটনন্র দেষ্ািপূণঘ কণ্ঠস্বর–পােল খুন্ী আোর এক 
িদহলানক নৃ্শাংে ভানে খুন্ কনরনি এই দন্নয় একই েপ্তানহ দতন্দট খুন্হযাদিলটন্েলনত 
থানক–পুদলনশর িৃঢ় োরণা, বকউ দন্িয়ই খুন্ীনক লুদকনয় রাখনি। দিঃ বজিারেন্ 
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স্টান্ঘউড তার কন্যার হতযাকারীর হদিশকারীনক িুলক্ষ ডলার পুরোর বিনেন্, বঘাষ্ণা 
কনরনিন্। 
  
োংোি িাতার পদরচয় বোপন্ রাখা হনে। দটদভ েুইচ অি কনর দিনতই এক অদু্ভত 
ন্ীরেতা ঘরটানক গ্রাে করল। বরন্ে ভােদিল-বেএই পােল খুন্ীর কথা িাে কনর 
বিনে। অযানিদলয়া তার িনন্র কথা বটর বপনয় েনল উেল-বরন্ল্ডে! আিরা দকিুই েলে 
ন্া। এক বকাদট ডলার বপনলও েলে ন্া। আিার কথা তুদি একোর বভনে বিখ, আিার 
বিনল পােল খুন্ী জান্াজাদন্ হনল আিার জীেন্টা ধ্বাংে হনয় যানে। বতািার আনু্েনতযর 
উপর আিার অোে দেোে আনি। বরন্ল্ডে তার িনন্র ভাে বচনপ দেনয় েলল-হযাাঁ 
িযাডাি, আপদন্ দন্দিনন্ত থাকনত পানরন্। 
  
অযানিদলয়া তার িাইনন্ োদ়িনয় বিোর আোে দিল। বরন্ল্ডে তার ঘনর চনল বেল। 
  
ওদিনক শহনরর এক িানন্ত বকন্দিক বিাগ্রাি বিনখ তার দেলােেহুল ঘনর েনে ভােনত 
লােল–এক লক্ষ ডলার পুরোর। বে দন্নজনক পুরোনরর েম্ভােয িােীিার ভােনত লােল 
দকন্তু তার কানি দন্দিঘষ্ট বকান্ িিাণ বন্ই। আর বগ্রনের িত বোন্ালী চুনলর অনন্ক 
বলাকই বতা শহনর ঘুনর বে়িানচ্ছ। খনেরনির েযাপানর বোপন্ থাকাই েুদদ্ধিানন্র কাজ। 
লুইেনক বিান্ কনর জান্নত ওদিনক দটদভর েুইচ অি কনর দক্রিদপন্ ভােল–কানরনন্র 
িত এক েুপদরদচত েদণকানক হতযা কনর বে িস্ত ে়ি ভুল কনরনি। তাাঁর খের কারা 
জানন্? বকেল তার িা আর বরন্ল্ডে। তার িানয়র োিাদজক িদতষ্ঠা তাাঁর কানি েে 
দকিু। আর বরন্ল্ডে একটা িাতাল। িনির জন্য আর টাকার জন্য দেোেঘাতকতা বে 
অেশযই করনত পানর। বরন্ল্ডে এখন্ রান্নাঘনর। দক্রিদপন্ বেই েুনযানে বরন্ল্ডে এর 
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ঘনর ঢুনক বটদলনিানন্র এক্সনটন্েন্ লাইন্টা বকনট দিল েুনলিান্ বপন্নডনন্টর িুদর 
দিনয়। তারপর তার ঘনরর তালা বথনক চাদেটা খুনল দন্নয় িরজা েন্ধ্ কনর চনল এল 
কদরনডানর। 
  
বরন্ল্ডে রান্নাঘর বথনক দিনর ঘনর বেল। আর তৎক্ষণাৎ দক্রিদপন্ তার ঘনরর িরজায় 
তালা লাদেনয় বরন্ল্ডেনক ঘরেন্দী কনর রাখল। 
  
এতক্ষণ দক্রিদপনন্র েে কাযঘকলাপ দক্রদে তার ঘর বথনক উাঁদক বিনর বিখদিল। বেও 
হযাদিলটনন্র অনু্ষ্ঠান্ বিনখনি। খুনন্র েৃোন্ত েুেনত ন্া পারনলও িুলক্ষ ডলার 
পুরোনরর িদত বে আগ্রহ িকাশ করল। 
  
ওদিনক বরন্ল্ডে ঘনর ঢুনক িনন্র েুনখ িথনি েচ েলােঃকরণ কনর। তারপর খের 
বিোর জন্য পুদলশনক বিান্ কনর দকন্তু ডায়াল বটান্ পায় ন্া। দন্নচর দিনক তাকানত 
দেনয় বিনখ এক্সনটন্শন্ লাইন্ কাটা। েনে েনে তার োরা বিনহর িনেয ভয়ঙ্কর 
হীিশীতল দশহরণ বখনল যায়, তার দিন্ এোর িুদরনয় এল দক? বে দক খুন্ীর চতুথঘ 
দশকার? েনচর বন্শায় তার পা িুনটা টলনি। বেই অেস্থানতই বে িরজা খুলনত বেল 
আর তখদন্ েুেল বে েন্দী হনয়নি। 
  
অযানিদলয়াকানরনন্রকথাভােদিল। বেতার স্বািীর েনেঅনন্কোর তানির োদ়িনত 
দেনয়দিল। পাদটঘনত কানরন্নক অনন্কোর বিনখনি।কানরনন্র জন্য বেিুঃখ িকাশকরল। 
বরন্ল্ডে-এরদেদ্ধান্ত তারিনন্ বভনেউেল বেইেিয়। আর দেক বেই িুহূনতঘইদক্রিদপন্ 
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ঘনরঢুকল, একটা বচয়ানরেেল। তার হানতর আঙুলগুনলা েুনলিান্ বপন্নডনন্টর উপর 
দেদল কাটনত লােল। 
  
অযানিদলয়ার দচদন্তত িুনখর দিনক তাদকনয় দক্রিদপন্ েলল-আিার িত বতািারও িনন্ 
দন্িয়ই একটা েিেযা জন্ম দন্নয়নি আর বেটা হল বরন্ল্ডে। তাই আিানির িুজনন্র 
স্বানথঘই বরন্ল্ডেনক পৃদথেী বথনক েদরনয় বিলা উদচত। তানত আিার বযিন্ ভয় 
থাকনেন্া, তুদিও বতািার তথাকদথত েিানজ িাথা তুনল িাাঁ়িানত পারনে। দক্রিদপন্োিা 
আিার-ভনয় ভনয় অযানিদলয়া েনল উেল-একাজ তুদি করনত বযওন্া। তুদি অেুস্থ, ডঃ 
বেইেনন্র পরািশঘ ন্াও। বে বতািানক োহাযয করনত পারনে। 
  
িানয়র কথা শুনন্ দক্রিদপনন্র িুনখ এক জ্বর হাদের বরখা িুনট উেল। তার জ্বলন্ত বচাখ 
িুনটানত ঘাতনকর চাহদন্। অযানিদলয়া ভনয়-দশউনর উেল। বেই িুহূনতঘই বটদলনিান্টা 
বেনজ উেল। িূরভানষ্ বকন্দিনকর েলা। বে জান্নত চাইনি বয পুদলনশর কানি বপইদন্টাং 
এর পদরনিদক্ষনত দশল্পীর অথঘাৎ তার ন্াি ও দেকান্া িকাশ করনে দকন্া। বোিোর 
পুদলশ আিায় দজজ্ঞাোোি-এর জন্য আেনে কারণ তানির োরণা তার এই আাঁকাগুনলা 
খুনন্র অথঘ েহন্ করনি। িাাঁনত িাাঁত বচনপ দক্রিদপন্ েনল উেল–পুদলশনক আপদন্ 
জাদন্নয় বিনেন্, আপদন্ দকিুই জানন্ন্ ন্া। আিার কথািত কাজ ন্া হনল দচরদিনন্র িত 
আপন্ানক েদরনয় বিে। 
  
. 
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৮. 
  
 িুলক্ষ ডলার পুরোর বঘাষ্ণা করোর পদরনিদক্ষনত পযারাডাইে দেদট পুদলনশর 
বহডনকায়াটঘার বযন্ একটা পােলা-োরনি পদরণত হল। বটদলনিানন্র লাইন্ও িনতযকদট 
দডনটকদটভ োক্ষাৎকার বন্োর জন্য েযস্ত। একদট বিাটানোটা যুেক জান্াল–শদন্োর 
েন্ধ্যায় কানরন্ চলিান্ োদ়িনত দলিট পাওয়ার বচষ্টা কনর। বে দলিট বিোর জন্য 
োদ়ির েদত কদিনয় এনন্দিল দকন্তু তার বচহারা কানরনন্র বোেহয় পিন্দ হয়দন্। 
  
এই দরনপাটঘ বথনক বটনরল ো অন্যান্যরা দন্দিত হয় বয, কানরন্ বেদিন্ তার ঘাতনকর 
োদ়িনতই দলিট বপনয়দিল। 
  
জযাকদে বলপদের উনেনশয েনল–আিার োরণা চতুথঘজযানকটদট েম্পনকঘ বখাাঁজখের 
বন্ওয়া অতযন্ত জরুরী। বোেহয় দিনেে বগ্রে দিনথয েনলনিন্ বয, বেটা েযালনভেন্ 
আদিঘনত িান্ কনরনিন্। 
  
দকন্তু বকন্, বে অিন্ দিনথয ভাষ্ণ দিনত যানে? জযাকদে েলল-বলদভনন্র কাি বথনক 
জান্া বেনি দিঃ বগ্রনের েনে দিনেে বগ্রনের ভাল েম্পকঘ দিল ন্া। তানির একদট পুত্র 
েন্তান্ আনি।দিনেে বগ্রে ন্াদক তার স্বািীর তুলন্ায় পুত্রদটনক অতযদেক বস্নহ কনরন্, 
তার িদত ভালোো উজা়ি কনর দিনয়নিন্। দকন্তু বেই বিনলদট িানে িানে এিন্ কাজ 
কনর েনে, যা অস্বাভাদেক বোনির, তনে বলদভন্ বিনলদটনক এখন্ও বিনখদন্। বলপদে 
জযাকদের কথায় োয় দিনয় েলল–তুদি দেকই েনরি। েনরা, ওর বিনলই খুন্ী।দিনেে 
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বগ্রে িা দহোনে দন্িয়ই তানক আ়িাল করনত চাইনে। একটু বথনি েলল আিানির 
এখন্ জান্া িরকার দিঃ বগ্রনের পুত্র বকিন্ বিখনত? 
  
দকন্তু এখানন্ দিনেে বগ্রেনক দন্নয় যত োনিলা, েলল জযাকদে-বিয়নরর েনে ওাঁর খুে 
বিাদস্ত আনি িযাক্স, কাউনক েনলা ন্া এদেষ্নয়। এর বিাকাদেলা আদি করে। ও, বক? 
  
এদিনক অযানিদলয়া ভােদিল বরন্ল্ডে-এর বশষ্ পদরণদতর িৃশয বে দন্নজর বচানখ 
বিখনেন্া। দক্রিদপন্ হয়ত আজ রানত ওনক খতি কনর বিলনে। দক্রিদপন্ োদ়ি বথনক 
বেনরাোর পরই বে দেক করল স্পযাদন্শ বে বহানটনল বে েেীনির েনে িুদিন্ কাদটনয় 
আেনে। 
  
েুযটনকে গুদিনয় দন্নয় বেনরানত যানে অযানিদলয়া, এিন্ েিয় দক্রিদপনন্র িুনখািুদখ হল 
বে। –এটা খুে েুদদ্ধিোর পদরচয় হনে অযানিদলয়ার দিনক তাদকনয় হােল বে-িুদিন্ পনর 
বতািানক বিান্ কনর আোর জন্য জাদন্নয় বিে। ততক্ষনণ েে কাজ আদি বশষ্ কনর 
বিলদি। 
  
দক্রিদপন্ তার দন্নজর বরালে োদ়িটা িানক েযেহারকরার জন্য দিল। বিনলর 
েনেকরিিঘন্ কনর কাাঁপাকদম্পত পিব্রনজ অযাদিদলয়া বেদরনয় বেল। কাাঁপা কাাঁপা হানত 
োদ়ির দস্টয়াদরাং বচনপ েরল। 
  
ফ্লনয়ড বকন্দিনকর কাি বথনক বিান্ বপনয়ই লুইে কনয়ক দিদন্নটর িনেয িুনট এল তাাঁর 
েযালাদরনত। িীঘঘ েিয় েনর িুজনন্র িনেয আনলাচন্া হল।–বকান্ দকিু বোপন্ করনত 
বে ন্া চাইনল ন্াি িকানশই ো অদন্চু্ছক হনে বকন্?–দেরক্ত লুইে েলল। 
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এতক্ষণ বকন্দিক জান্ত লুইে পুরোনরর েযাপানর দকিু জানন্ ন্া। দকন্তু লুইে যখন্ 
েলল–এখানন্ আোর আনে বে বরদডওনত পুরোনরর কথাটা শুনন্ এনেনিকথাটা শুনন্ 
বকন্দিনকর বচাখ িুনটা পাথর হনয় বেল। বন্দিক তানক বোোোর বচষ্টা করল–পুদলনশর 
একোর ইন্িরিার হওয়া িানন্ দচরদিনন্র িত ইন্িরিার েনন্ যাওয়া। দক্রিদপন্ 
বগ্রেনক আদি কথা দিনয়দি। আিরা দেোেঘাতকতা করনত পাদরন্া। তুদি দক চাও, 
আিরা েযেো গুদটনয় বিদল? 
  
দকন্তু তাই েনল একজন্ খুন্ীনক আ়িাল করনত হনে?লুইে িদতোি কনর উেল। এ 
েযাপানর আদি দন্নজনক জ়িানত চাই ন্া পুদলশনক যা দিনথয েলোর তা আপদন্ই 
েলনেন্। 
  
শান্ত হওয়ার বচষ্টা কনরা বচরী–িৃিু বহনেশান্ত েলায় বকন্দিক তানক বোোল-উনেদজত 
হনয়া ন্া। যদি িনয়াজন্ হয় বলপদের কানি বতািানকও দিনথয েলনত হনে। 
  
. 
  
বকন্ ব্রান্ডন্ বোিোর েকানল অদিনে ঢুকনত দেনয় বিনখ তার িাক্তন্ অদিে বেনক্রটারী 
বিরী গুড আন্ োইনর িাাঁদ়িনয় আনি। িেযেয়ো, বিাটানোটা, বোলোল বচহারা এোং 
বেশ অদভজ্ঞ বে, বকনন্র িনন্ হল তার কানি ঈেনরর িূত রূনপ বযন্ বিরীনক পাোন্ 
হনয়নি। 
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কুশল দেদন্িনয়র পর বিরীেলল–েতকাল দিঃ স্টান্ঘউনডর বেনক্রটারী আিানক দন্নিঘশ 
বিয় বয কানরনন্র স্থানন্ আিানক কাজ করনত হনে। বিনয়র আকদস্মক িৃতুযর খের শুনন্ 
দিঃ স্টান্ঘউড িারুণ বভনে পন়িনিন্, বেচারা স্টান্ঘউড! বিনয়র িশাংোয় েেেিয় 
পঞ্চিুখ হনয় থাকনতন্। 
  
অদিনের িরজা খুনল দকিু কথা েলার পনর বকন্ তানক দন্নিঘশ বিয় িাইলগুনলা 
বিখোর জন্য। আর বে দিনন্র ডাকগুনলা পরীক্ষা করনত। 
  
. 
  
েতকাল রদেোরটা বকনন্র কানি িুঃস্বে েনল িনন্ হনয়দিল। কানরনন্র িৃতুযর খেনর বে 
দেচদলত হনয় বেদিল। বজিারেন্ স্টান্ঘউডনক বে বিান্ কনর। বজিারেনন্র 
অনু্পদস্থদতনত বকনন্র েনে কথা হয় তার বেনক্রটারীর। বকদটর োো জাজ বলদে এখন্ 
অনন্কটা েুস্থ। ডঃ বহইঞ্চ বকদটনক আোে দিনয় েনলনিন্ তার োোর দেপি বকনট 
বেনি। তাই বকদট বকনন্র েনে চনল এনেনি। বপ্লনন্ বকনন্র পানে েনে তাাঁর হাত েযাে 
খুলনতই বচানখ পন়ি েল বোতিটা। বকদট বেটা তার হনত তুনল দিনয় েলল–এই ন্াও 
বতািার বোতাি। বকনন্র বেই িুহূনতঘ িনন্ প়িল কানরনন্র কথা। কানরন্ একটা 
ডুদপ্লনকট বোি বজাো়ি করোর জন্য দক বচষ্টা ন্া কনরদিল। বেচারী, ওর ভালোোর 
িদতিান্ বকান্দিন্ও বে দিনত পারনে ন্া। ওর বিি দচরন্তন্। বকদটর দেিান্ায় ওনক 
উপনভাে করার িান্দেক যন্ত্রণাটা এখন্ তার িন্ বথনক উোও। কানরনন্র িদত ঘৃণার 
েিনল শ্রদ্ধায় তার হৃিয় কান্ায় কান্ায় পূণঘ হনয় ওনে। 
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শহনরর অপর িানন্ত বকন্দিনকর েযালাদরনত বলপদে ও বে আনলাচন্া করদিল। লুইে 
িাদন্ঘ পানশর ঘর বথনক আদ়ি বপনত তানির কথা বশান্োর বচষ্টা করদিল। 
  
বকন্দিক োি কথা জাদন্নয় দিল বে দশল্পীর কানি িদতজ্ঞােদ্ধ। তার ন্াি দেকান্া বে 
দকিুই জান্ানত পারনে ন্া। যদি বলপদে তানক দন্দিঘষ্ট বকান্ িিাণ বিখায়, বয দশল্পী এই 
দতন্দট খুনন্র েনে জদ়িত, তনেই বে িুখ খুলনে। বলপদে েুেনত পানরন্া বে দক কনর 
কথা োর করনে। তানক চুপ কনর থাকনত বিনখ বকন্দিক েলল–দিঃ বলপদে, আিার 
িনন্ হয় চীনির েনে কথা েলনল দতদন্ আিার অেুদেোটা েুেনত পারনেন্। 
  
পরাদজত বলপদে উনে িাাঁ়িায়। যাোর আনে েনল যায়–দেক আনি। আপদন্ িুখ খুলনলন্ 
ন্া। আপদন্ যখন্ োনিলায় প়িনেন্, বেটা হনে আপন্ার আেল োনিলা।দ্রুত পিনক্ষনপ 
বলপদে বিাকান্ বথনক বেদরনয় আনে। 
  
 লুইে এঘনর এল। তানক বিনখ রানে িুাঁনে উেল বকন্দিক–বিখনল বচরী, এই সু্টদপড 
পুদলশটা দকরকি ব্লাি দিনয় বেল আিানক। 
  
. 
  
োন়ি িশটার িনেয বকন্ তার অদিনের যােতীয় কাজ বেনর বিলল। এোর বেন্তুন্ 
দেজনন্ে োংগ্রহ করোর জন্য োইনর বেনরানত যানে, দেক বেই িুহূনতঘ দডনটকদটভ 
বলপদে তার অদিনে এল। তার পূেঘ েযেহানর একটা পদরেতঘন্ লক্ষয করল বকন্। 
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হাদে-খুশী বিজানজ শুনভচ্ছা দেদন্িনয়র পর জান্াল–বে তাাঁর জযানকটটা বিরৎ দিনত 
এনেনি। 
  
বকন্ একটু বহনে েলল-আশা কদর আর বকান্ োনিলায় জ়িানত হনেন্া। 
  
তানক দিনথয োনিলায় জ়িানন্ার জন্য বলপদে িুঃখ িকাশ করল। 
  
তারপর বকান্রকি ভূদিকা িা়িাই েলল-কানরন্ ও অন্যান্য খুনন্র আোিীনক েরোর 
জন্য বকনন্র কাি বথনক বে োহাযয পাোর আশায় এনেনি। 
  
ব্রান্ডন্ জান্নত চাইল তানক দক করনত হনে! বলপদে েলল-আপদন্ দেরাে বগ্রনের ন্াি 
শুনন্নিন্? অোক বচানখ বলপদের দিনক তাদকনয় বকন্ েনল–দতদন্ আিার িনক্কল 
দিনলন্। কনয়ক িাে আনে দতদন্ িারা যান্। 
  
ওর বিনল দক্রিদপন্ বগ্রে েম্বনন্ধ্ দকিু জানন্ন্?-ন্া, তাাঁর েনে কারোর হয়দন্ এখনন্া। 
তাাঁনক বচানখও বিদখদন্। দকন্তু ওর েযাপানর এত বকৌতূহল বকন্ েলুন্ বতা? 
  
বলপদে েলল–এটা বেশ গুরুত্বপূণঘ। আপদন্ বতা জানন্ন্, েলি েল বোি লাোনন্া 
জযানকটটার িাদলক চারজন্, তাাঁনির িনেয অন্যতি দেরাে বগ্রে। দিনেে বগ্রে জান্ান্, 
বেটা েযালনেভন্ আদিঘনত িান্ করা হনয়নি দকন্তু তার বখাাঁজ পাওয়া যানচ্ছ ন্া। আিার 
োরণা, দিনেে বগ্রনের রহেযিয় পুত্র দক্রিদপন্ বগ্রে েম্ভেতঃ খুন্ কনর থাকনে ঐ 
জযানকটটা পনর। 
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স্তদম্ভত ব্রান্ডন্ েনল–এ েযাপানর আিার দক করোর আনি? এনতা পুদলনশর কাজ… জাদন্ 
দিঃ ব্রযান্ডন্, বলপদে েনল–আিরা পুদলনশর বলাক েনল অেুদেোটা বেশী। স্বয়াং বিয়র 
দিনেে বগ্রনের েহায় আর শহনরর েে বথনক শদক্তশালী ও স্মাটঘ অযাটদন্ঘর িনক্কল এই 
বগ্রে পদরোর। আিরা দন্দিঘষ্ট বকান্ িিাণ পাইদন্ দক্রিদপন্ বগ্রনের দেরুনদ্ধ। তাই 
পুদলশী অদভযান্ চালাোর পর যদি আিানির োরণা দিথযা িিাদণত হয় তাহনল বগ্রে 
পদরোর আইন্েত েযেস্থা বন্নে পুদলনশর দেরুনদ্ধ। 
  
ব্রান্ডন্ বলপদের কথা েুেনত পারনলও তার কাযঘকরী ভূদিকা েম্পনকঘ বকান্ োরণা 
করনত পানরন্া। 
  
বলপদে তানক েুদেনয় েনল–আপদন্ তার কানি যানেন্ িূলযোন্ লযান্ডনেপগুনলা ইন্দেওর 
করানন্ার িস্তাে দন্নয়। আর কথা েলার েিয় বিনখ বন্নেন্–তার লম্বা বোন্ালী চুল 
দকন্া, গুদচ্চ জুনতা েযেহার কনর দকন্া। দকন্তু ব্রান্ডন্ তানত রাদজ হল ন্া। 
  
তখন্ বলপদে েূতঘ বন্কন়ির হাদে বহনে বকনন্র দিনক িুাঁন়ি দিল তার বশষ্ হাদতয়ার-দিঃ 
ব্রান্ডন্, আপদন্ যদি দক্রিদপন্ বগ্রনের হদিশ কনর দিনত পানরন্, তাহনল দিঃ স্টান্ঘউনডর 
বঘাদষ্ত িুলক্ষ ডলার পুরোর আপদন্ দজনত দন্নত পানরন্। এনতই কাজ হল। দেদস্মত 
বকন্ অোক বচানখ বলপদের দিনক তাকাল, েদতয! আপন্ার কথা আদি দেোে করনত 
পাদর বতা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


জেমস জে বি জেে । জেমস জে বি জেে  

161 

www.bengaliebook.com                                  সূবেপত্র 
 

 

অত টাকা পাোর আশায় বে রাদজ হনয় বেল। তার কাি বথনক ো়িা পাওয়া িাত্র 
বলপদে বহড বকায়াটঘানর বিান্ কনর জান্ায় জযাকদে বযন্ এখদন্ োদ়ি দন্নয় বকনন্র 
অদিনে চনল আনে। 
  
বলপদে, জযাকদে ও বকন্ একাদেরা িাইনভর দিনক অগ্রের হল। 
  
আনে বকনন্র োদ়ি িুনট চনলনি, তারপর বলপদে ও জযাকদের োদ়ি। জযাকদেনক একটু 
দচদন্তত বিখাদচ্ছল। 
  
ব্রান্ডনন্র কথা একোর বভনে বিখ, যদি দেপনি পন়ি? েনরা, বগ্রে যদি আিানির অনু্িান্ 
িত েতযই খুন্ী হয়? আিরা জাদন্, এই খুন্ী একজন্ োইনকাপযাল। েনরা, বে যদি 
ব্রযান্ডন্নক খুন্ কনর? ওনক কানজ লাোনন্ার আনে চীনির েনে পরািশঘ করা উদচৎ দিল। 
  
তুদি অনহতুক ভােি িযাকে ব্রান্ডন্ স্বইচ্ছায় দেপি েরণ কনরনি। পুরোনরর অথঘটা বে 
একাই বভাে করনে। 
  
বলপদে েলনত লােল আদি তানক বেই জযানকটটা পনর বযনত েনলদি কারণ বেটা 
বিখনল বগ্রনের িনেয ভাোন্তর লক্ষয করা বেনল আিরা েুেে বেই খুন্ী তনে, আদি 
ব্রান্ডন্নক েতকঘ কনর দিনয়দি বে বযন্ দভলার বভতনর িনেশ ন্া কনর। 
  
ইদতিনেয একাদেরা িাইনভ তারা বপৌঁিাল। পূনেঘর কথািতই বগ্রে দভলা বথনক একশ 
েজ িূনর োদ়ি থাদিনয় বকন্ হাাঁটা পনথ এনোদচ্ছল। বলপদে, জযাকদে তানক অনু্েরণ 
কনর। এখানন্ এনে বশষ্োনরর িত বলপদে বকন্নক োেোন্ কনর দিল। 
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বকন্ ব্রান্ডন্ দভলার িনেয িনেশ করল। অনন্কক্ষণ অনপক্ষা করার পর িনেশ পনথর 
িরজা খুনল বেল। বকনন্র োিনন্ বয বলাকদট িাাঁদ়িনয় তানক বিনখ বকনন্র বিনহ 
আতনঙ্কর-দশহরণ বখনল বেল। িীঘঘ বিহী বোন্ালী চুনল িাথা ভদতঘ পরনন্ গুদচ্চ জুনতা। 
বলাকদট বকন্নক বিনখ হােল, তার কু্রর হাদেটা েহয করনত পারল ন্া বকন্। তা়িাতাদ়ি 
েনল–আপন্ানক দেরক্ত করোর জন্য আিানক িাি করনেন্। আপদন্ই দক দিঃ বগ্লে? 
  
িশ্নটা এদ়িনয় দক্রিদপন্ েলল-আপন্ার পরনন্র জযানকটটা খুে েুন্দর। এরকি একটা 
জযানকট আিার োোরও দিল।ভনয় বকনন্র েলা শুদকনয় বেনি, পালানত পারনল োাঁনচ,–
দকন্তু তানক বকান্ েুনযােই দক্রিদপন্ দিল ন্া। 
  
পনকট বথনক একটা অনটানিদটক দপস্তল োর কনর দক্রিদপন্ েনজঘ উেল–আদি যা েলদি 
তাই করুন্। যদি গুদল ন্া বখনত চান্ বতা বভতনর আেুন্। 
  
বকন্ বভতনর ঢুনক দক্রিদপনন্র দন্নিঘশ িত িরজায় দখল লাদেনয় দিল। ও দোঁদ়ি বেনয় 
উপনর উেনত লােল। বকনন্র কাি বথনক বকান্ দেপনির আশঙ্কা বন্ই বভনে দক্রিদপন্ 
এোর তাাঁর হানতর দপস্তল ন্াদিনয় তার পদরচয় জান্নত চাইল। 
  
বকন্ স্বাভাদেক কণ্ঠস্বনর েলার বচষ্টা করল,আিার ন্াি বকন্ ব্রান্ডন্, পযারাডাইে দেদট 
অযােুনরনন্সর িদতদন্দে আদি। আপদন্ যদি আপন্ার বপইদন্টাংগুনলাইন্দেওনরন্স করান্, 
তার েযেস্থা আদি করনত পাদর। আপদন্ দক কনর জান্নলন্, আদি িদে আাঁদক? বকন্দিক 
আপন্ানক েনলনি? বকন্ আোর ভয় বপল। বলপদে িথনি বখাাঁজ দন্নত েনলদিল বয দিঃ 
বগ্রে িদে আাঁনক ন্াদক? 
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বকন্ বকান্রকনি েলল–বকন্দিক েলদিল, আপন্ার কানি ন্াদক কনয়কটা িূলযোন্ 
বপইদন্টাং আনি, বেগুনলা আপদন্ ইন্দেওর করনত চান্? হযাাঁ, বেগুনলা েতযই খুে 
িূলযোন্–তারপর দপস্তলটা পনকনট চালান্ কনর দিনয় েলল–আপন্ানক েনন্দহ করোর 
জন্য েদতয, আদি খুে িুঃদখত! দেক আনি, আপদন্ তাহনল আিার সু্টদডওনত চলুন্, 
িদেগুনলা বিনখ আপদন্ই বেগুনলার িাি দেক কনর বিনেন্। 
  
বিখার বকান্ িনয়াজন্ বন্ই। আপদন্ কত ইন্দেওর করনেন্ েলুন্। আিরা বেই পদরিাণ 
অনথঘর পদলদে কনর বিে। দক্রিদপন্ তার কথায় গুরুত্ব দিল ন্া, েলল–খুে বেশী েিয় 
লােনে ন্া, আদি কতকগুনলা জরুরী দেষ্য় স্টাদড করদি, আদি জীেন্ত িদে আাঁকনত চাই। 
  
েুনলিান্ বপন্নডন্টটা হানতর িুনোয় বচনপ েরনতই দক্রিদপন্ এক তীব্র বযৌন্ উনেজন্া 
অনু্ভে করল। তার বচাখিুনটা বঘালানট হনয় বেল। আাঁতনক উেল বকন্–আদি েরাং কাল 
একোর আেে। আপদন্ ততক্ষণ একটা তাদলকা ততরী কনর রাখুন্। । ততক্ষনণ 
দক্রিদপনন্র বচাখ িুনটা উনেজন্া ও রানে দচকদচক কনর জ্বনল উেনত লােল। ততক্ষনণ 
বে েুনলিানন্র বপনন্ডন্টটা িায় বখালার উপক্রি কনর বিনলদিল। তার িুনচানখ খুনন্র 
বন্শা। এিন্ েিয় একদট বটদলনিান্ এল-োনজঘন্ট বেইেলানরর বিান্, দক্রিদপনন্র িা 
অযানিদলয়া একদট বিাটর িুঘঘটন্ায় িারা বেনিন্। 
  
োংোিটা তানক বেশ েন্তুষ্ট কনরনি েনলই িনন্ হয়, দক্রিদপনন্র িুনখ হাদের বরখা িুনট 
উনেনি। এদিনক দন্দিঘষ্ট েিয় বপদরনয় যাোর পর বলপদে ও জযাকদে দভলায় ঢুনক কদলাং 
বেল োজাল। এক দন্নগ্রা িদহলা (দক্রেী) িরজাটা খুনল দিল। ইশারায় তানির উপনর 
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বযনত েলল। তারা বরন্নল্ডর ঘনর উাঁদক বিনর তার িলাপাকান্ িৃতনিহটা বিখনত বপল। 
আরও একটা খুন্! এরপর তারা দক্রিদপনন্র সু্টদডওনত বপৌঁিাল। হানতর দরভলোর 
উাঁদচনয় অতদকঘনত বলপদে েনল উেল–আিরা পুদলনশর বলাক, বযিন্:আনিন্, িাাঁদ়িনয় 
থাকুন্। 
  
দক্রেী আপন্ানির িরজা খুনল দিনয়নি। ওনক আদি দেক েুেনত পাদরদন্। আেুন্, 
আিানির িনেয একটা েিনোতা হনয় যাক। আপন্ারা বতা েকনলই িাইনন্ করা 
কিঘচারী আদি আপন্ানির দতন্জন্নক িুদিদলয়ন্ ডলার দিদচ্ছ, দরনপাটঘ েিনল দিন্। 
  
বকন্ দচৎকার কনর উেল–ওর পনকনট দরভলোর আনি, োর কনর দন্ন্। 
  
বলপদের দন্নিঘনশ দক্রিদপন্ হাত তুনল িাাঁদ়িনয় দিল। জযাকদে তার পনকট বথনক 
দরভলোর োর কনর বন্য়। 
  
তা বহাক, দক্রিদপন্ এোর ির চ়িাল, দতন্ দিদলয়ন্ ডলার। তানতও রাদজ ন্ই? 
  
বযখানন্ আনিন্ বেইখানন্ই িাাঁদ়িনয় থাকুন্–েনজঘ উেল বলপদে। 
  
দক্রিদপন্ বহনে েলল–আদি বতা এখন্ অস্ত্র িুক্ত, তাইন্া? তার একটা হাত েুনলিান্ 
বপন্নডনন্টর রুদের উপর বচনপ েেল, আর বে োাঁদপনয় প়িল বলপদের উপর। তনে 
তার আনেই বলপদের গুদল লক্ষযনভি কনরদিল। 
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িুদিন্ পনরর কথা। পযারাডাইে দেদট দক্লদন্নকর একদট ঘনর আহত বলপদে ক্রনি েুস্থ 
হনয় উেল। বকিন্ লােনি টি?-জযাকদে িশ্ন করল। এ যাত্রায় বোঁনচ বেলাি,শয়তান্টা 
আর একটু হনল খতি কনর বিলদিল। 
  
জযাকদে জান্াল–োাংোদিকরা োইনর অনপক্ষা করনি তার োক্ষাৎকার বন্োর জন্য। 
হযাদিলটন্ দটদভর স্ক্রীনন্ হাদজর করনত চায় এই হীনরানক। জযাকদে আনরা জান্াল–তার 
িনিাশন্ হনয়নি, বে এখন্ বেনকন্ড বগ্রড দডনটকদটভ। আর ব্রান্ডন্ িুলক্ষ ডলার পুরোর 
পানচ্ছ। িুদিদন্ট োনিই কযারল িুনট এল–ও টি ডাদলঘাং। হাই হাদন্। বলপদে 
রদেকতাকনর েনল উেল–আিার শযযােদেন্ী হওয়ার িত েুন্দর বিখানচ্ছ বতািানক! 
  
ওেে রদেকতা থাক—তুদি ন্াদক িায় িারা যাদচ্ছনল? 
  
তানত দক হনয়নি? এই িযানখা ন্া, আদি বতা িদরদন্, বতািার েনে বিখা হনয় আদি খুে 
খুশী।  
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