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নৈশ জিভাগ র কমমোরী 
  
০১. 
  
আবর্ েগরন্স সসফস্ কগ্মাগরশগৈর নৈশ বিভাগের একজৈ কর্মচারী, রাে এোগরাটার 
সর্য় আর্ার ছুবট। এখৈ এোগরাটা িাজগে র্াত্র ্াাঁচ বর্বৈট িাকী। সগি ভািবছ 
কােজ্ত্র গুবছগয় বৈগয় এিার সকগট ্ড়গিা, হঠাৎ নৈশ সটবেগফাৈটা সিগজ উঠগো। 
ইচ্ছা ৈা থাকগেও এটা ধরগে হগো সকৈৈা এটা একটা সট্গরকর্মাগর স াে করা থাগক, 
সফাৈ িাজগে আরম্ভ করার সগে সগেই স্বয়়ংবিয় সরকবর্ম়ং শুরু হগয়  ায়। এই অদু্ভে 
সরকবর্ম়ং-এর িযিস্থা করার কারর্,  াগে কর্মচারীরা কাগজ সকাগৈা ফাাঁবক বদগে ৈা ্াগর। 
অেএি বরবসভার েুগে বৈোর্। 
  
দূরাভাগে ঝ়ংকৃে হগো বিরক্ত উদ্ধে কণ্ঠস্বর, বক িযা্ার সফাৈ ধরগে এগো সদরী সকৈ? 
  
আ্বৈ সক কথা িেগছৈ? 
  
সহৈরী কু্ার, অযাশবে আর্মস সথগক িেবছ। খুি োড়াোবড় এক জৈ সোক আর্ার 
এখাগৈ ্াবঠগয় বদগে হগি। সকৈৈা, বসনু্দকটা বৈগয় খুি অসুবিধায় ্গড়বছ। 
  
এ কথা শুগৈ আর্ার সর্জাজ এগকিাগর খারা্ হগয় সেে। সভগিবছোর্ আজ রাগে 
সজবৈগক সগে বৈগয় সির হগিা, সস সরাগ্রার্ আর হগো ৈা। আর এ বৈগয় এই এক র্াগস 

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

3 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

বেৈ-বেৈিার কথার সখো্ করগে হগো ওর সগে। রাগে রু্খ সথগক অবরয় কথা 
সিবরগয় আসবছে বকন্তু সট্টার কথা র্গৈ কগর বৈগজগক স়ং ে করোর্। 
  
এগকিাগর ভুগেই বেগয়বছোর্ এই সটগ্র কথা। এক খগেরগক বকছু অবরয় কথা িোয় 
্রবদৈ িস আর্াগক সেকম কগর বদগয়বছগেৈ। োই এিাগর  াগে সস ভুে আর ৈা হয় 
োই বৈগজগক স়ং ে করোর্। েোর স্বরগক সর্াোগয়র্ কগর বজগেস করোর্, বসনু্দকটা 
বৈগয় বক অসুবিধায় ্গড়গছৈ,  বদ িগেৈ– 
  
বসনু্দগকর চাবিটা হাবরগয় সেগছ,  ে োড়াোবড় সম্ভি সোক ্াঠািার িযিস্থা করুৈ। 
বরবসভার ৈাবর্গয় রাখার শব্দ হগো। আবর্ বকছুক্ষর্ চু্চা্ দাাঁবড়গয় রইোর্। বক করগিা 
বকছু বঠক করগে ্ারোর্ ৈা। সজবৈগক কথা বদগয়বছোর্, ওগক সসায়া এোগরাটার সর্য় 
ওর িাবড়র কাছ সথগক েুগে সৈগিা। োর্র দুজগৈ বর্গে একটা ৈেুৈ ক্লাগি ৈাচিার 
জৈয  াগিা। এগোক্ষগর্ হয়গো ও সসগজগুগজ আর্ার জৈয অগ্ক্ষা করগছ। 
  
শহগরর এগকিাগর অৈয রাগে অিবস্থে একটা বিরাট ফ্ল্যাট িাবড়, অযাশবে আর্মস। এই 
িাবড়বটগে শহগরর ৈার্র্াকওয়াো ধৈী র্হাজৈগদর িসিাস, ওখাগৈ বেগয় বসনু্দক খুগে 
বফগর এগস িাস ধগর সজবৈর িাবড় স গে স গে সাগড় িাগরাটা সিগজ  াগি। আর সজবৈ 
েেক্ষর্ আর্ার জৈয অগ্ক্ষা করগি িগে র্গৈ হয় ৈা। ও আর্াগক একবদৈ িগেবছগো, 
 বদ আবর্ এইভাগি আিার কথার সখো্ কবর েগি আর্ার সগে ও আর সকাগৈা 
সম্পকমই রাখগি ৈা। 
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র্গৈ র্গৈ ভািোর্, অবফস সথগকই সজবৈগক সফাৈ কবর। বকন্তু িযবক্তেে িযা্াগর 
অবফগসর সফাৈ িযিহার করা বৈবেদ্ধ। োই িাইগর সথগক সজবৈগক সফাৈ করগিা িগে 
বঠক করোর্। 
  
সকাগৈা উ্ায় ৈা থাকায়  ন্ত্র্াবের িযােটা বৈগয় উগঠ দাাঁড়াোর্। অবফস িন্ধ কগর,  খৈ 
েযাগরজ সথগক অবফগসর ট্রাক সির করবছ েখৈ িাইগর বঝর বঝর কগর িৃবি শুরু হগয় 
সেগছ। সকাগৈা িেমাবে বছে ৈা িগে অসুবিধায় ্ড়োর্। 
  
সফাৈ-ঘগরর বদগক এবেগয় সেোর্। সজবৈর সফাৈ ৈম্বর র্ায়াে কগর হাে ঘবড়র বদগক 
োকাোর্। েখৈ িাগজ এোগরাটা কুবড়। সফাৈ িাজার্াত্র ও-রাে সথগক সজবৈর কণ্ঠস্বর 
সভগস এগো। র্গৈ হগো ও স ৈ সারা সগন্ধয িগস িগস আর্ার এই সফাৈটার জৈয 
অগ্ক্ষা করবছে। 
  
আর্ার িক্তিযটা ওগক ভাগো কগর িুবঝগয় িোর আগেই ও রাগে এগকিাগর সফগট 
্ড়গো, েুবর্ ৈা এগে আসগি, সকাগৈা ক্ষবে সৈই। আবর্ আর একজৈগক বচবৈ,  াগক 
বসনু্দক সারাগে স গে হগচ্ছ ৈা। সশট, আবর্ েে িাগরই সািধাৈ কগর বদগয়বছোর্, সরাজ 
সরাজ সোর্ার এই কথার সখো্ আর সহয করগে ্ারবছ ৈা। এটাই আর্ার সশে িার। 
  
বকন্তু সজবৈ আর্ার আর সকাগৈা—-। আবর্ আর্ার বরবসভাগরর সগে কথা িেবছোর্। 
িুঝগেই ্ারবছোর্ অগৈকক্ষর্ আগেই োইৈ সকগট বদগয়গছ। ওগক আিার সফাৈ 
করোর্। বকন্তু িৃথা, সফাৈ সিগজই চেগো, বকন্তু সকউ ধরগো ৈা। বর্বৈট বেগৈক 
অগ্ক্ষা কগর সফাৈ ৈাবর্গয় রাখোর্। শ্লথ ্াগয় ট্রাগকর বদগক এবেগয় চেোর্। এবদগক 
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েখৈ খুি সজাগর িৃবি সৈগর্গছ। অগঝার ধারায় ঝগর চগেগছ িড় িড় জগের সফাাঁটা। 
ভারািাে র্গৈ ট্রাক ছুবটগয় চেোর্ অযাশবে আর্মগসর বদগক। র্গৈ র্গৈ েগরন্স সসফস্ 
কগ্মাগরশৈগক আর সহৈরী কু্ারগক  গথচ্ছ োোোে বদোর্। 
  
শহগরর অবভজাে অঞ্চগে বিশাে জায়ো জুগড় দাাঁবড়গয় রগয়গছ অযাশবে আর্মস। ট্রাক 
সথগক সৈগর্ িৃবির র্গধযই িাবড়টার বদগক এবেগয় চেোর্। সসাজা এবেগয় সেোর্ 
দ্বাররক্ষীর ঘগরর বদগক। োর কাছ সথগকই জাৈা সেে বর্িঃ কু্ার চারেোয় থাগকৈ। 
  
বেফগট চারেোয় স্ৌঁগছ ফ্ল্যাগটর সিে িাজাোর্। দরজা খুেগেৈ স্বয়়ং সহৈরী কু্ার। 
েম্বা বিশাে সচহারার ্ুরুে। ভািভেীগে ঔদ্ধগেযর রকাশ সুস্পি। অবেবরক্ত র্দয্াগৈর 
রভাগি রু্গখ ঈেৎ োেগচ আভা। োাঁর স্ফীে উদর সদগখ র্গৈ হয় বেবৈ অেযে সভাজৈ 
বিোসী। আবর্ সদরী কগর আসায় বেবৈ এগকিাগর রাগে সফগট ্ড়গেৈ। বেবৈ জাৈগে 
চাইগেৈ, এই সার্াৈয রাস্তা আসগে সকৈ আর্ার এগে বিেম্ব হগো। 
  
আবর্ োাঁর কাগছ ক্ষর্া চাইোর্, িৃবিগে রাস্তায় স  রচণ্ড বভড় সঠগে আসগে হগয়গছ সসই 
কারগর্ই আসগে সদরী হগয়গছ িেোর্। 
  
কু্ার দ্রুে্াগয় সদওয়াগে টাঙাগৈা একটা অগয়ে স্বট়ং-এর বদগক এবেগয় সেগেৈ। 
ছবিটা জনৈকা সূ্থেকায় র্বহোর ৈগ্ন-রূ্বেম। সদগখ রুগিৈস-এর আাঁকা র্গৈ হগেও 
সম্ভিেিঃ ৈকে। ছবিটাগক এক্াগশ সবরগয় ধরগেই সচাগখ ্ড়গো আর্াগদর সকাম্পাবৈর 
নেরী একটা সু্ার-বর্ োক্স সদওয়াে বসনু্দক। 
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 খৈ আবর্  ন্ত্র্াবের িযােটা সর্গঝগে ৈাবর্গয় রাখবছোর্ েখৈ আর্ার ৈজগর ্ড়গো 
্াগশর েম্বা সসাফাগে একবট সর্গয় শুগয় আগছ। ্রগৈ সাদা সান্ধয স্াশাক। স্াশাগকর 
েোর কাছটা এগো সিশী উনু্মক্ত স  সর্গয়বটর উদ্ধে সোো্ী স্তগৈর উর্ধমা়ংশ সহগজই 
ৈজগর ্ড়গছ। োর র্াদকোয় ্বর্ূর্ম রবক্তর্ সঠাাঁগটর ফাাঁগক জেে বসোগরট, সচাখ 
েুগে সকৌেূহেী দৃবিগে ও আর্ার বদগক োকাগো। 
  
সর্গয়বটগক সদগখ আর্ার সজবৈর কথাই র্গৈ ্গড় সেে। কারর্ ওর চুগের রঙ ও ্াগয়র 
সুন্দর েড়ৈ অগৈকটা সজবৈরই র্ে, বকন্তু এই সর্গয়বটর র্গধয এর্ৈ একটা আবভজাগেযর 
ছা্ েক্ষয করোর্  া সজবৈর র্গধয সৈই। এটা স্বীকার করগেই হয় স  সজবৈর নদবহক 
েঠৈ চঞ্চে কগর সোগে সদগহর রবেবট রক্ত কবর্কাগক, ওর িযবক্তত্ব, ভারী বৈেগম্বর 
ছগন্দার্য় বহগলাে, ্ুরুগের হৃদগয় সোগে েুরু্ে ঝড়। বকন্তু সসটা সমূ্পর্মই বৈছক সস্তা 
চটক। 
  
এই সর্গয়বটর র্গধয সসরকর্ বকছু ৈজগর ্ড়গো ৈা। 
  
আর্ার চর্ক ভাঙগো কু্াগরর িাজখাই েোর আওয়াগজ, এটা খুেগে সোর্ার কে 
সর্য় োেগি? 
  
রায় একরকর্ সজার কগরই সর্গয়টার বদক সথগক সচাখ সবরগয় বসনু্দগকর কাগছ এবেগয় 
সেোর্, কবম্বগৈশৈটা স্গে সিশী সর্য় োেগি ৈা। 
  
বেবৈ একটুকগরা কােগজ কবম্বগৈশৈটা খসখস কগর বেগখ আর্ার বদগক এবেগয় বদগেৈ। 
োর্র সসাজা এবেগয় সেগেৈ বি্রীে বদগকর সদওয়াগে োাঁথা, সছাট একটা কাগঠর 
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আের্াবরর কাগছ। ্ালা সরাগেই সচাগখ ্ড়গো সভেগরর োগক সাজাগৈা সাবর সাবর 
র্গদর সিাদে। একটা সেোস সটগৈ বৈগয় বৈগজর জৈয হুইবি আর সসার্া সর্শাগে 
োেগেৈ কু্ার। 
  
 ন্ত্র্াবে বৈগয় কাজ শুরু কগরবছ এর্ৈ সর্য় ্াগশর সকাগৈা ঘর সথগক সটবেগফাগৈর 
শব্দ সভগস এগো। বি-বর-বর-বর়ং– 
  
র্গৈ হয় জযাক সফাৈ করগছ, সর্গয়বটগক েক্ষয কগর কু্ার িেগেৈ, এি়ং দরজা সখাো 
সরগখই ঘর সছগড় সিবরগয় সেগেৈ। 
  
কু্ার সিবরগয় স গেই সর্গয়বট চা্া স্বগর বহসবহস কগর উঠগো, োড়াোবড় হাে চাোও 
চাাঁদ। িযাটা িুগড়া আজ একটা রু্গক্তার সৈকগেস বকগৈ সদগি িগেগছ। ভয় হগচ্ছ, এর 
র্গধয িুগড়া আিার, র্ে ৈা ্বরিেমৈ কগর সফগে। 
  
আবর্ অিাক হগয় সচগয় রইোর্। সর্গয়বটর কাছ সথগক এ ধরগর্র কথা আবর্ আশা 
কবরবৈ। ও সসাজাসুবজ আর্ার সচাগখর বদগক োবকগয়বছগো। আবর্ ওগক আশ্বাস বদোর্, 
বর্বৈট বেগৈগকর সিশী সর্য় োেগি ৈা। 
  
 বকছুক্ষর্ ্গরই বসনু্দকটা খুগে সফেোর্, বসনু্দগকর সভেগর োবকগয় আবর্ অিাক হগয় 
সেোর্। বেৈগট োগকই থগর থগর সাজাগৈা একশ র্োর সৈাগটর িাবণ্ডে। একসাগথ 
এগো টাকা আবর্ জীিগৈ সদবখবৈ। সি বর্বেগয় র্গৈ হয় ্াাঁচ োখ র্োগরর কর্ হগি 
ৈা। 
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সর্গয়বট সসাফা সছগড় োড়াোবড় বসনু্দগকর সার্গৈ এগস দাাঁড়াগো, বঠক আর্ার ্াগশ। 
ওর ো সথগক সসগটর একটা উগ্র েন্ধ আর্ার ৈাগক এগো। ও আর্ার এগো কাগছ এগস 
দাাঁবড়গয়গছ স  ওর িাহুর স্পশম অৈুভি করোর্। 
  
উফ, এগো টাকা! চা্া উগিজৈায় সর্গয়বট আর্ার হাে সচগ্ ধরগো, োর্র হাে 
সছগড় আর্ার সচাগখ সচাখ রাখগো, আচ্ছা, আর্রা দুজগৈই  বদ এটা খাবে করার িযিস্থা 
কবর, োহগে বক রকর্ হগি? 
  
্াগশর ঘগর বরবসভার ৈাবর্গয় রাখার শব্দ শুৈগে স্োর্। িুঝগে ্ারোর্ স  কু্াগরর 
কথা িো সশে হগয়গছ। 
  
আবর্ োড়াোবড় বসনু্দগকর দরজাটা িন্ধ কগর বদোর্। সর্গয়বটও চট্ট সসাফায় বফগর 
সেগো। 
  
কু্ার এগস ঘগর রগিশ করগেৈ। বক হগো? এখৈও ওটা খুেগে ্াগরাবৈ? রাে 
করগেৈ বেবৈ। এক সসগকন্ড, সযার, েকটা সবরগয় বদোর্, এই েে খুগে সেগছ। কু্ার 
এবেগয় এগস হােে ঘুবরগয় বসনু্দগকর দরজাটা ইবঞ্চ কগয়ক ফাাঁক করগেৈ, হুর্–েুবর্ 
ির়ং একটা ৈকে-চাবির িযিস্থা কগর বদও,  গো োড়াোবড় সম্ভি। 
  
আবর্ সম্মবে জাবৈগয় ঘাড় ৈাড়োর্। োর্র  ন্ত্র্াবে গুবছগয় বৈগয় দরজার বদগক 
এবেগয় সেোর্। সিবরগয় আসার সর্য় সসাফাগে িগস থাকা সর্গয়বটগক শুভরাবত্র 
জাৈাোর্। রেুযিগর ও ঘাড় সহোগো, দরজার কাছ ্ মে স্ৌঁগছ কু্ার দুগটা এক 
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র্োগরর সৈাট আর্ার বদগক এবেগয় বদগেৈ। োাঁর রু্খ সদগখ র্গৈ হগো অবৈচ্ছা সগেও 
বেবৈ টাকাটা আর্াগক বদগচ্ছৈ। 
  
ট্রাক চাবেগয় আবর্ বফগর চেোর্ অবফগস। কু্াগরর টাকায় ঠাসা বসনু্দকটা সচাগখর 
সার্গৈ সভগস উঠগো। অবফগসর সার্াৈয র্াইগৈগে আবর্ সকাগৈা রকগর্ চাোই। আবর্ 
জাবৈ ঐ র্াইগৈগে আর্াগক বচরকাে এই একই ভাগি কাটাগে হগি। ভবিেযৎ িগে 
আর্ার বকছু সৈই। র্গৈর র্গধয একটা বচো ঘুর্াক সখগে োেগোইগচ্ছ করগে কু্াগরর 
ফ্ল্যাগট ঢুগক কগো সহগজই ৈা হাোগৈা  ায় ঐ টাকাগুগো! ভারী সো বসনু্দক! 
  
িারিার র্ৈগক সিাঝাোর্, এসি বচো ্ােোগর্া ছাড়া আর বকছুই ৈয়। েিুও র্ৈ 
সথগক বচোটাগক দূর করগে ্ারোর্ ৈা। 
  
্রবদৈ রাগে বর্উবট িদগের সর্য় সট্রবস এগো আর্ার জায়োয়, েখৈও ঐ একই 
সিমৈাশা বচো উাঁবক র্ারগছ আর্ার র্গৈর র্গধয। 
  
রয়গক আবর্ অগৈকবদৈ ধগরই জাবৈ। সছগেগিোয় আর্রা একসগে িুগে ্গড়বছ। এই 
বসনু্দক সকাম্পাবৈগেই চাকবর কগর। আর্াগদর দুজগৈর সচহারাগে বর্ে আগছ, োছাড়া 
আর স  িযা্ারটায় দুজগৈর র্গধয বর্ে আগছ সসটা হগো অসীর্ অথমবেপ্সা। 
  
স  িযা্ারটায় ওর সগে আর্ার অবর্ে সসটা হগো রগয়র জীিগৈ সর্গয়গদর সকাগৈা স্থাৈ 
সৈই। উবৈশ িছগর রয় বিগয় কগরবছগো বকন্তু সুখী হগে ্াগরবৈ। িছর খাগৈক ্গরই 
সর্গয়বট ওগক সছগড় ্াবেগয়  ায়। ওর স  সৈশাবট রগয়গছ ো হগো সঘাড়া সরাে। র্াইগৈ 
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স্গয় সর্স্ত টাকাই উবড়গয় সদয় সঘাড়ার স্ছগৈ।  ার জৈয সি সর্য় ওর ্গকট খাবে 
থাগক আর আর্ার সথগক ধার সৈিার সচিা কগর। 
  
ওগক কু্াগরর টাকার কথা িেোর্। আর্রা দুজৈ ছাড়া অবফগস আর সকউ সৈই। 
িাইগর রু্েেধাগর িৃবি ্ড়গছ। জগের ছাট এগস আছগড় ্ড়গছ জাৈোর শাবসমর ও্র। 
আর্ার িাবড়  াওয়ার সকাগৈা োড়া সৈই। রয়গক কু্াগরর ফ্ল্যাগট  াওয়া সথগক আরম্ভ 
কগর সি িেোর্। এর্ৈ বক সর্গয়টার কথা িেগেও ভুেোর্ ৈা। 
  
রগয়র হাগে জ্বেে বসোগরট, আবর্ জাৈোর কাগছ এবেগয় সেোর্। িেমর্বসক্ত রাগের 
বদগক োকাোর্। িৃবি েখৈও অবিশ্রাে ভাগি ঝগর চগেগছ। আর্াগদর র্গধয িযা্ারবট 
আগোচৈা হগো। 
  
রয় আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, ্াাঁচ োখ র্োর?–েুই বঠক জাবৈস? 
  
োর সচগয় কর্ িগে সো র্গৈ হয় ৈা,–বেৈগট োকই ভবেম বছগো। রগয়র সচাগখ সদখোর্ 
উৎকণ্ঠার ছায়া। সস সটবিে-এ ঘুবে সর্গর িেগো, জাবৈস, র্াত্র ্াাঁচগশা র্োগরর জৈয 
আর্াগক োড়া খাওয়া কুকুগরর র্গো ্াবেগয় সিড়াগে হগচ্ছ, স র্ৈ কগরই সহাক বকছু 
টাকা আর্াগক িযিস্থা করগেই হগি। শুধু সার্াৈয একটু হাগের কাজ 
  
অসম্ভি বকছু ৈয়। আর্ার হৃৎস্পন্দৈ দ্রুেের হগো। আবর্ িহুবদৈ সথগক এই ধরগৈর 
একটা সুগ াগের অগ্ক্ষায় বছোর্। উগিজৈায় উগঠ িসোর্ সর্গির ও্র, সুেরা়ং 
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িযা্ারটা একটু সভগি সদখা  াক, রায় ঘণ্টাখাগৈক ধগর আর্াগদর র্গধয িযা্ারটা বৈগয় 
আগোচৈা চেগো। কাজটা খুিই সহজ িগে র্গৈ হগো। 
  
রথগর্ই আর্াগদর সখাাঁজ সৈওয়া দরকার স  এই কু্ার সোকটা সরাজ কাটার সর্য় ফ্ল্যাট 
সছগড় িাইগর  ায়, আর সর্য়টা জাৈগে ্ারগেই আর্াগদর কাজ শুরু হগি,–অথমাৎ 
ফ্ল্যাগট ঢুগক বসনু্দক খুগে, োড়াোবড় র্াে হাল্কা করা। আত্ম রেযগয়র একটুকগরা িাাঁকা 
হাবসগে রগয়র সঠাাঁট সৈগচ উঠগো, সস আর্ার বদগক োবকগয় আর্াগক িেগো,ঐ ৈকে 
চাবিটা বৈগয় কু্াগরর িাবড়গে বেগয় দরজায় স  দাগরায়াৈটা থাগক, োর সগে বকছুক্ষর্ 
েল্প করগে হগি, কথায় কথায় কু্ার কখৈ িাবড় সথগক সির হয় সসটা সজগৈ স গে 
হগি। কাজটা র্গৈ হয় খুি একটা শক্ত হগি ৈা। িযা্ারটা আগোচৈার ্র র্গৈ হগো 
এর সথগক সহজ কাজ সিাধ হয় আর হগে ্াগর ৈা। 
  
্র বদৈ রাগে ৈকে চাবিটা বৈগয় অযাশবে আর্স-এ সেোর্, রয় িগেগছ হাগের কাজ 
সশে কগরই ও অযাশবে আর্মগস ট্রাক বৈগয় চগে আসগি। িাইগর আর্ার জৈয অগ্ক্ষা 
করগি। 
  
 খৈ অযাশবে আর্মস-এ স্ৌঁছোর্ েখৈ সাগড় দশটা সিগজ সেগছ। ট্রাক সছগড় ্াগয় 
্াগয় দ্বার রক্ষীর ঘগরর বদগক এবেগয় সেোর্। সদবখ সোকটা িগস িগস একটা ্গকট 
িইগয়র ্াো ওেটাগচ্ছ। রু্গখ বিরবক্তর বচহ্ন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

12 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

আর্াগক সদগখই বচৈগে ্ারগো। িই িন্ধ কগর ভুরু কুাঁচগক আর্ার বদগক োকাগো, বর্িঃ 
কু্াগরর সগে দরকার িুবঝ? বকন্তু উবৈ েে সিবরগয় সেগছৈ। আধ ঘণ্টার আগে 
বফরগিৈ ৈা। 
  
আবর্ িেোর্, বক আর করা  াগি ওৈার কাগছ একটা বজবৈস সদিার বছে, এখৈ 
অগ্ক্ষা করা ছাড়া আর উ্ায় সৈই। 
  
ওর বদগক একটা বসোগরট এবেগয় বদোর্, িেোর্, েুবর্ বঠক জাগৈা আর আধ ঘণ্টার 
র্গধযই বর্িঃ কু্ার বফগর আসগিৈ? 
  
সস বিেগয় সকাৈ সগন্দহ সৈই। সকাৈও বদৈ োাঁর সদরী হয় ৈা। বঠক আটটার সর্য় সির 
হৈ আর রাে এোগরাটার সর্য় সফগরৈ। বর্ৈার সখগয় একটার সর্য় আিার সিবরগয় 
 াৈ। আবর্ও একটা িাজগেই সকগট ্বড়। এ িাবড়র রগেযগকর কাগছই এ িাবড়র ৈকে 
চাবি আগছ। উবৈ সশে রাগে সফগরৈ। একটু সথগর্ অগ্ক্ষাকৃে ৈীচু স্বগর ও িেগো, 
আগর েুবর্ বিশ্বাস করগি ৈা সদাস্ত, কেবদৈ র্াঝরাগে ঘুর্ ভাবঙগয় আর্াগক সটগৈ 
েুগেগছ, বক িযা্ার? ৈা সকান্ শাো ৈাবক দরজার চাবি হাবরগয় িগস আগছ। এই সো 
েে সপ্তাগহ দরজার চাবি হাবরগয় আর্াগক বিছাৈা সথগক সটগৈ েুেগো। চাবি হারাগৈার 
আর সর্য় খুাঁগজ স্গো ৈা। 
  
কু্ার বক ্াাঁচটার সর্গয়ই সফগরৈ ৈাবক? 
  
হাাঁ, োর্র সারাবদৈ সো ্গড় ্গড় ঘুগর্ায়। এগকিাগর অ্দাথম। 
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আৈগন্দ আর্ার সচাখ চক্ কগর উঠগো, আর্ার আশা ্ূর্ম হগয়গছ।  েটুকু জাৈার বছে 
ো জাৈা হগয় সেগছ। 
  
হঠাৎ েক্ষয করোর্ েম্বা েম্বা ্া সফগে সহৈরী কু্ার এবেগয় আসগছৈ। সদওয়াে ঘবড়র 
বদগক োবকগয় সদখোর্ বঠক এোগরাটা িাগজ। 
  
দ্রুে ্াগয় োর বদগক এবেগয় বেগয় িেোর্, আ্ৈার ৈকে চাবিটা বৈগয় এগসবছ সযার। 
আবর্ োগক আগরা িেোর্ স , আর্ার র্গৈ হয় চাবিটা বঠক হগয়গছ বকৈা, সসটা একিার 
্রখ করা দরকার, আ্বৈ  বদ িগেৈ– 
  
বেবৈ আর্াগক ভাগো কগর েক্ষয কগর িেগেৈ, হযাাঁ-হযাাঁ, বৈশ্চয়ই। আর্াগক অৈুসরর্ 
করগে িগে বেবৈ বেফগটর বদগক ্া িাড়াগেৈ। 
  
চারেোয় স্ৌঁগছ কু্ার োর ফ্ল্যাগটর দরজার কাগছ এবেগয় সেগেৈ। চাবি ঘুবরগয় দরজা 
খুগে আর্াগক আহ্বাৈ জাৈাগেৈ। আর আবর্ও োর স্ছৈ স্ছৈ িসিার ঘগর রগিশ 
করোর্। 
  
সহৈরী কু্ার ছবিটা সবরগয় আর্াগক চাবিটা ্রীক্ষা করার জৈয ইশারা করগেৈ। আবর্ 
চাবি ঘুবরগয় বসনু্দক সখাোর সচিা করোর্। কু্ার বঠক আর্ার স্ছগৈই দাাঁবড়গয় বছগেৈ। 
োর সছাট সছাট সচাখ সজাড়া বসনু্দকবটর ও্র বৈিদ্ধ। 
  
হােে ঘুবরগয় টাৈ র্ারগেই বসনু্দগকর দরজা খুগে সেগো। সচাগখর সার্গৈ আবিভূমে 
হগো সচাখ ধাাঁধাগৈা কুগিগরর সম্পদ। 
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বকছুক্ষর্ ্গর বসনু্দক িন্ধ কগর কু্ারগক চাবিটা এবেগয় বদোর্। বেবৈ চাবিটা বৈগয় 
্গকগট সঢাকাগেৈ। এিাগর আবর্ কু্াগরর কাছ সথগক বিদায় বৈগয় বেফগট ্া বদোর্। 
রাস্তায় সৈগর্ িৃবির সিেগক উগ্ক্ষা কগর বক্ষর্াগয় সহাঁগট চেোর্। িৃবির সফাাঁটায় 
ঝা্সা ্দমা সভদ কগরও সদখা  াবচ্ছগো অদূগর দাাঁড়াগৈা ট্রাকটাগক। ট্রাগক িগস রয় 
আর্ার জৈয অগ্ক্ষা করবছগো। আবর্ ট্রাগক উঠগেই রয় স্টাটম বদগয় ট্রাক ছুবটগয় চেগো 
িৃবিগভজা রাস্তা ধগর, আবর্ এি়ং রয় বঠক করোর্ রবিিার বদৈটাগকই কাগজ োোগিা। 
  
সদখগে সদখগে এগস সেে সসই আকাবিে বদৈবট। রয় আগে সথগকই একটা োবড় 
ভাড়া কগর সরগখবছগো। রাে েখৈ রায় সাগড় িাগরাটা ও আর্ার িাবড়গে এগো। আবর্ 
অিশয নেরী হগয়ই বছোর্। িৃবির র্গধযই সদৌগড় বেগয় োবড়গে উঠোর্। এক রু্হূেমও 
সর্য় ৈি ৈা কগর রয় োবড় ছুবটগয় বদগো অযাশবে আর্মগসর বদগক। আর্রা দুজগৈই 
চু্চা্। কাগরা রু্গখ সকাৈ কথা সৈই। সকর্ৈ একটা বৈিঃশব্দ উৎকণ্ঠা অৈুভূে হবচ্ছে। 
শুধু অৈুভি করোর্ িুগকর র্গধয অশাে হৃৎব্গণ্ডর দা্াদাব্। িৃবি ্ড়ার জৈয রাস্তা 
এগকিাগরই ফাাঁকা। বঠক একটা িাজগে ্াাঁচ বর্বৈগটর সর্য় আর্রা অযাশবে আর্মগস 
স্ৌঁছোর্। 
  
সাবর সাবর োবড় ্াকম করা রগয়গছ রাস্তাটায়, একটা কযাবর্োক এি়ং একটা ্যাকাগর্মর 
র্াগঝ োবড়টা ঢুবকগয় ইবিৈ িন্ধ করগো রয়। এিার শুরু হগো আর্াগদর উদগ্রীি 
রেীক্ষা। আর্রা ্েকহীৈ সচাগখ সচগয় রগয়বছ অযাশবে আর্মগসর সদর দরজার বদগক। 
শ্বাস-রশ্বাগসর েভীর শব্দ ্বরষ্কার ছগন্দ সশাৈা স গে োেগো। উগিজৈায় শরীগরর 
রবেবট স্নাযু় কাাঁ্গছ। 
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ঘবড়গে েখৈ রাে একটা। সচাখ েুগে োকাগেই সদখোর্ একজৈ সোক িাড়ী সথগক 
সিবরগয় আসগছ। আবর্ রগয়র বদগক ঘাড় বফবরগয় সদখোর্, রগয়র সঠাাঁগটর সকাগর্ িাাঁকা 
হাবস। 
  
কু্ার রাস্তায় এগসই র্াথা ঝুাঁবকগয় সদৌড়গে শুরু করগো। আর্াগদর োবড় সথগক বকছুটা 
দূগর রাখা বছগো একটা সাদা জাগুয়ার। হাে বদগয় িৃবির সিে রবেহে করগে করগে 
জাগুয়ারটার বদগক এবেগয় সেগে কু্ার। োবড়গে উগঠই োবড় ছুবটগয় বদে। 
  
বকছুক্ষগর্র র্গধযই িৃবিগভজা অন্ধকার গ্রাস করগো সাদা জাগুয়ারটাগক। কগয়ক বর্বৈগটর 
র্গধযই দ্বাররক্ষীগক আিার এবেগয় আসগে সদখা সেগো। োর্র চাবি ঘুবরগয় িন্ধ কগর 
বদগো সদর দরজা। ধীগর ধীগর এবেগয় চেে িাবড়র অ্র রাগে। বসাঁবড় সভগঙ ৈার্গে 
শুরু করগো। 
  
রয় িেগো, আর সদরী করা বঠক হগি ৈা। আবর্  ন্ত্র্াবের িযােটা শক্ত হাগে সচগ্ 
ধরোর্। োবড় সথগক সৈগর্ আর্রা িাইগর আসগেই িৃবির জে এগকিাগর ঝাাঁব্গয় 
্ড়গো োগয়, রু্গখ, র্াথায়। সদর দরজা েক্ষয কগর আর্রা ছুগট সেোর্। আগে সথগকই 
আর্রা সি বঠক কগর সরগখবছোর্। আর্ার কাজ হগি োোটা সভাো, আর রয় চার্াগশ 
েক্ষয রাখগি। সকাগৈা বি্গদর আশঙ্কা সদখগেই আর্াগক সেকম কগর সদগি। 
  
দরজার কাগছ স্ৌঁগছ হাাঁ্াগে হাাঁ্াগে ্গকট সথগক চাবি ভবেম বর়ংটা সির করোর্। 
চট্ট বর়ংটা খুগে বৈগয় োোটার বদগক র্গৈাগ াে বদোর্। 
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এর্বৈগে এ ধরগৈর োো সখাো আর্ার কাগছ কগয়ক রু্হূগেমর িযা্ার। বকন্তু ভগয় 
আর্ার হাে কাাঁ্বছগো। োই োো খুেগে একটু সিশী সর্য়ই আর্ার সেগে সেগো। 
  
অবে সে্মগর্ দরজাটা ফাাঁক করোর্, োর্র আবর্ আর রয় বৈিঃশগব্দ সভেগর ্া 
িাড়াোর্। সিড়াগের র্গো বক্ষর েবেগে বসাঁবড়র বদগক এবেগয় চেোর্। 
  
আর্রা আগে সথগকই বঠক কগর বছোর্ স  বেফট িযরহার করগিা ৈা। কারর্ দ্বাররক্ষী 
 বদ হঠাৎ বিছাৈা সছগড় উগঠ আগস, েগি বেফগটর আগো সদগখ বঠক সগন্দহ করগি। 
  
আর্রা বসাঁবড় সিগয় ও্গর উঠগে শুরু করোর্।  খৈ কু্াগরর ফ্ল্াগটর সার্গৈ স্ৌঁছোর্ 
েখৈ আর্রা রীবের্গো হাাঁ্াবচ্ছ। ্গকট সথগক চাবির বর়ংটা সির কগর একটা চাবি 
োোগেই খুগে সেগো ফ্ল্যাগটর দরজা। হাগের চাগ্ ফাাঁক হগয় সেে দরজার ্ালা। ঘগর 
বৈবচ্ছদ্র অন্ধকার আর্াগদর গ্রাস করগো। ঘগর ঢুগক রবেবট ইবিয়গক সজাে রাখার সচিা 
করোর্। কাৈ খাড়া কগর শুৈগে সচিা করোর্ সার্াৈযের্ শব্দ। উৎকণ্ঠায় স্নাযু় স ৈ 
সভগঙ ্ড়গে চাইগছ। 
  
অন্ধকাগর হােগড় হােগড় সুইচ সিাগর্মর কাগছ এবেগয় সেোর্, আগো জ্বাগোর্। ধিধগি 
র্াকমারী েযাগম্পর সচাখঝেসাগৈা আগোয় ঘর সভগস সেগো। রয় সভেগর ঢুগকই দরজা 
িন্ধ কগর বদগো। এিাগর আর্রা সদরী ৈা কগর অগয়ে স্বট়ংটার কাগছ বেগয় উ্বস্থে 
হোর্। ছবিটা এক্াগশ সরাগেই সার্গৈই বসনু্দক। রয় োড়া োোগো। কবম্বগৈশৈ 
ৈম্বরটা আর্ার র্খস্থ বছে। োছাড়া সগে বছগো বসনু্দগকর ৈকে চাবি।কু্াগরর চাবিটা 
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নেরী করার সর্য় এটাও নেরীকবরগয় বৈগয় বছোর্। কগয়ক সসগকগন্ডর র্গধযই খুগে 
সফেোর্ বসনু্দগকর দরজা। 
  
আর্রা দুজগৈ বিস্মগয় হেিাক হগয় হাাঁকগর সচগয় রইোর্ টাকার ্াহাগড়র বদগক।রয় 
আৈগন্দ িগে িসগো, ো হগে িাবক জীিৈটা ্াগয়র ও্র ্া েুগে িগসই কাবটগয় 
সদওয়া  াগি বক িেে? সবেযই ্ৃবথিীগে এর সথগক সহজ কাজ সিাধ হয় আর হগে 
্াগর ৈা। আর্ার িুগকর র্গধয আৈগন্দর সঢউ আছগড় ্ড়গো। কেক্ষর্ স  আর্রা 
সঘাগরর র্গধয বছোর্ জাবৈ ৈা, একটা শগব্দ আর্াগদর চর্ক সভগঙ সেগো। হঠাৎ একটা 
শব্দ কাগৈ এগো। আর্রা ঘাড় ঘুবরগয় দরজার বদগক োকাোর্। 
  
একটা চাবির অগ্রভাে সিবরগয় আগছ চাবির ফুগটা বদগয়, চাবিটা ধীগর ধীগর ঘুরগছ। 
আর্াগদর আেঙ্ক বিস্ফাবরে সচাগখর সার্গৈই বক্লককগর একটা শব্দ হগো এি়ং চাবিটা 
ফুগটা সথগক অদৃশয হগয় সেগো, আবর্ েখৈ জড় ্দাগথমর র্েৈ অচে-অৈড়। সদগহর 
সর্স্ত অৈুভূবে স ৈ জগর্ িরগফ ্বরর্ে হগয়গছ, সদখোর্ রয় হঠাৎ ্ােগের র্গো ছুগট 
সেগো সুইচগিার্ম েক্ষয কগর, আর একই সগে ঘুরগে শুরু করগো দরজার হােেটা। 
অথমাৎ সকউ িাইগর সথগক দরজা খুেগছ। 
  
রয় সুইচ অফ করার সগে সগে একরাশ অন্ধকার ঝাাঁব্গয় ্ড়গো ঘগরর র্গধয। ্র 
রু্হূগেম ধীগর ধীগর ফ্ল্যাগটর দরজা খুেগে োেগো। িারান্দার একফাবে আগো ঘগর এগস 
্ড়গো। দরজাটা সমূ্পর্ম খুগে সেগো। রয়গক অন্ধকাগর সদখগে স্োর্ ৈা। শুধু 
সদখোর্ দরজার সচৌকাগঠ দাাঁবড়গয় আগছ সসই আগের বদগৈর সদখা সর্গয়বট। বকছুক্ষর্ 
আর্রা িারান্দা সথগক বঠকগর আসা আগোয় ্রস্পগরর বদগক োবকগয় রইোর্। 
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্রক্ষগর্ই সর্গয়বটর েীক্ষ্ণ আেম চীৎকাগর চর্গক উঠোর্, সচার সচার! 
  
সহৈরী–ঘগর সচার ঢুগকগছ–আবর্ স্থাৈুর র্গো দাাঁবড়গয় রইোর্। আর্ার ্া দুগটা স ৈ 
সকউ সর্গঝর সগে আটগক সরগখগছ। সদখোর্, কু্ার এগস দাাঁবড়গয়গছ সর্গয়বটর ব্ছগৈ। 
এক ঝটকায় সর্গয়বটগক সঠগে সবরগয় বদগয় কু্ার আর্ার বদগক এবেগয় আসগে 
োেগো। সচাগখর দৃবিগে স ৈ আগিাগশর সেবেহাৈ বশখা। 
  
আবর্ েখৈ আেগঙ্ক বক করগিা বঠক করগে ্ারবছ ৈা। 
  
সর্গয়বট ঝগড়র সিগে বসাঁবড় েক্ষয কগর ছুগট সেগো। ওর েীক্ষ্ণ কাৈফাটাগৈা আেমচীৎকাগর 
সোটা িাবড়টা সকাঁগ্ উঠগে োেগো। এিাগর রয়গক আবর্ সদখগে স্োর্। জাগুয়াগরর 
র্গো গুাঁবড় সর্গর সদওয়াে ধগর এবেগয় চেগো দরজার কাগছ। কু্াগরর বঠক স্ছগৈ। 
কু্ার রয়গক সদখগে ্ায়বৈ, সস সসাজা এবেগয় আসবছগো আর্ার বদগক। দু-হাে 
িাবড়গয় সস আর্ার ও্র ঝাাঁব্গয় ্ড়গো। আর বঠক সসই রু্হূগেমই বকছু একটা ঝেগস 
উঠগো রগয়র হাগে। একটা সজাগর শব্দ হগো। কু্াগরর বিশাে সদহ সোড়াকাটা 
কোোগছর র্ে েুবটগয় ্ড়গো আর্ার ্াগয়র কাগছ। 
  
েক্ষয করোর্, রগয়র দুহাগে, িজ্র রু্বিগে ধরা রগয়গছ সসই ভারী ফুেদাবৈটা। অথমাৎ 
হাগের কাগছ আর বকছু ৈা স্গয়, ঐ ফুেদাবৈটাই কু্াগরর র্াথায় িবসগয় বদগয়গছ রয়। 
  
 আবর্ স ৈ এেক্ষর্ সদখা দুিঃস্বগের সঘার কাবটগয় উঠোর্। এখৈ একটাই বচো আর্ার 
র্াথার র্গধয ঘুরগে োেগো, আর্াগক ্াোগে হগি। আবর্ আর সদরীৈা কগর ্ােগের 
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র্গো সদৌগড়াগে োেোর্। আেগঙ্ক বদবিবদক োৈশূৈয হগয় বসাঁবড়র বদগক ছুগট চেোর্। 
ৈীচ সথগক সর্গয়বটর েো ফাটাগৈা আেমচীৎকার েখৈও সশাৈা  াগচ্ছ। আর্ার র্াথায় 
েখৈ একটাই বচো–স  কগর সথাক আর্াগক োবড়র কাগছ স্ৌঁছগে হগি। 
  
রগয়র চা্া েো শুৈগে স্োর্, সশট, ৈীগচ ৈয়–ও্গর আয়–ও্গর। ওর কথা আর্ার 
আচ্ছন্ন র্গৈ সকাগৈা সরখা্াে করগো ৈা। এক োগফ বেৈগট কগর বসাঁবড় সভগঙ উন্মাগদর 
র্গো ছুগট চেোর্। 
  
কগয়ক সসগকগন্ডর র্গধযই বেৈেোয় স্ৌঁছোর্। ৈীগচর েোর বসাঁবড় েক্ষয কগর 
সদৌগড়াগে শুরু করোর্। বকন্তু হঠাৎ ্া ব্ছগে রু্খ থুিগড় ্ড়োর্। সকাৈ রকগর্ উগঠ 
দাাঁবড়গয় আঘাে গ্রাহয ৈা কগর আিার সদৌগড়াোর্। ছুটগে ছুটগে অিগশগে দাোগৈ এগস 
উ্বস্থে হোর্। 
  
সর্গয়বট েখৈ দ্বাররক্ষীর অবফগসর কাগছ দাাঁবড়গয়, দরজার হােে ধগর টাৈাটাবৈ করগছ। 
আর্ার বদগক ৈজর ্ড়ায় সর্গয়বট আর্াগক অিাক হগয় সদখগে োেগো। োর্র শুরু 
করগো আেম চীৎকার। বকছুক্ষর্ ্গর দ্বাররক্ষী এগস ঝাাঁব্গয় ্ড়গো আর্ার উ্র। 
দুজগৈ জড়াজবড় কগর ্ড়োর্ সর্গঝর ও্র। ওর শক্ত হাগের িাাঁধৈ ছাবড়গয় আবর্ শুধু 
সকাৈরকগর্ ্াোগে ্ারগেই িাাঁবচ। 
  
ভগয় র্বরয়া হগয় সোকটার চুগের রু্বঠ ধগর সর্গঝগে সগজাগর ঠুগক বদোর্। োগেও 
 খৈ সকাগৈা ফে হগো ৈা েখৈ সদগহর সর্স্ত শবক্ত বদগয় একটা ঘুবে িবসগয় বদোর্ 
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ওর রু্গখ। োর্র োগয়র সজাগর সোকটাগক সঠগে সবরগয় বদগয় ছুটগে শুরু করোর্ 
সদর দরজা েক্ষয কগর। 
  
 দরজা খুগে বঠক িাইগর ্া বদবচ্ছ এর্ৈ সর্য় সিগজ উঠগো কাৈফাটাগৈা এক ্ুবেবশ-
হুাঁই। বৈশ্চয়ই এটা দ্বাররক্ষীর কাণ্ড! 
  
সর্গয়বটর িীভৎস চীৎকার, আর এই হুই-এর কাৈফাটাগৈা শগব্দ বিদুযৎ্ৃগির র্গো 
চর্গক উঠোর্। রাগর্র র্ায়া েযাে কগর রাস্তা েক্ষয কগর সদৌড়গে োেোর্। 
  
িৃবি ্ড়গছ অগঝাগর আর আবর্ সসই িৃবির র্গধয ছুগট চগেবছ। কাগৈ েখৈও সভগস 
আসগছ সসই চীৎকার। ভগয় আর্ার হৃৎব্ণ্ড স ৈ িুক সফগট সিবরগয় আসগে চাইগছ। 
  
ছুটগে ছুটগে একিার ব্ছৈ বফগর োকাোর্ সদখোর্ একটা ছায়ারূ্বেম সদৌগড় আসগছ 
আর্ার স্ছৈ স্ছৈ। োর র্াথায় টুব্, সকাগটর সিাোর্গুগো অন্ধকাগরও ঝকর্ক 
করগছ ্ুবেশ। ভগয় আর্ার শরীর অিশ হগয় এগোর্গৈ র্গৈ ভািোর্ একিার োবড়গে 
বেগয় উঠগে ্ারগেই হগো। সার্গৈই আর্াগদর োবড়টা সদখা  াগচ্ছ। ৈেুৈ আশা বৈগয় 
রার্্গর্ োবড় েক্ষয কগর ছুগট চেোর্। বকন্তু সগে সগেই রাবত্রর বৈস্তব্ধোগক খাৈ খাৈ 
কগর সভগস এগো বরভেিাগরর শব্দ–উিঃ আর্ার োে ছুাঁগয় একটা আগুগৈর হেকা 
সিবরগয় সেগো। 
  
র্গৈ হগো স ৈ আর্ার োগের চার্ড়া ্ুগড় সেে।  ন্ত্রর্ায় রু্খ বিকৃে করোর্। 
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র্াথা ৈীচু কগর রাস্তার অ্র রাে েক্ষয কগর ছুগট চেোর্, সসবদকটা সমূ্পর্ম অন্ধকার। 
 বদ ওখাগৈ স্ৌঁছগে ্াবর েগি ্াোিার আশা আগছ। 
  
ছুটগে ছুটগে আিার শুৈগে স্োর্ সসই কাোেক বরভেভাগরর শব্দ–উিঃ। ্ররু্হূগেমই 
রচণ্ড এক ধাক্কায় বভগজ রাস্তার ও্র হুর্বড় সখগয় ্গড় সেোর্। র্গৈ হগো সকউ স ৈ 
একটা উিপ্ত সেৌহশোকা বিাঁবধগয় বদগয়গছ আর্ার ব্গঠ।  ন্ত্রর্ায় চীৎকার করগে সেোর্, 
বকন্তু েো বদগয় সকাগৈা স্বরই সির হগো ৈা। বৈগজর অজাগেই একটা হাে চগে সেগো 
ব্গঠ। হাে সার্গৈ আৈগেই সদখোর্ হাের্য় রক্ত। সসই রক্ত িৃবির জগে ধুগয় টন্ টন্ 
কগর েবড়গয় ্ড়গছ–এগক এগক আর্ার রবেবট অৈুভূবে অিশ হগয় আসগে োেগো– 
  
কাগৈ আসগে োেগো কগয়ক সজাড়া ভারী িুগটর শব্দ–খট-খটখট–র্গৈ হগো কারা স ৈ 
আর্ার বদগক সদৌগড় আসগছ েীর সিগে। 
  
উিঃ কী ভীের্ অন্ধকার! র্াগো 
  
এর্র আর আর্ার বকছুই র্গৈ সৈই। 
  
. 
  
০২. 
  
অগৈক দূর সথগক সভগস আসা কথািােমার শব্দ শুৈগে স্োর্। র্গৈ হগো সকউ স ৈ 
বফসবফস কগর কথা িেগছ–অগৈক-অগৈক অগৈক দূর সথগক 
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ির্শিঃ সচেৈা বফগর ্াওয়ার সগে সগে িুগক একটা অসহয  ন্ত্রর্া অৈুভি করোর্। 
এগক এগক সসই  ন্ত্রর্াটা েীব্র সথগক েীব্রের হগো। ধীগর ধীগর সচাখ সর্গে োকাোর্। 
দুধ সাদা চার সদওয়াগে সঘরা ঘগরর র্গধয শুগয় আবছ আবর্। আর্ার রু্গখর ও্র ঝুাঁগক 
রগয়গছ একটা রু্খ। দুগটা উদগ্রীি সচাখ বস্থর েগক্ষয আর্ার বদগক সচগয় আগছ। এক সর্য় 
সসই রু্গখর ছবিটা অস্পি হগয় সকাঁগ্ সকাঁগ্ বর্বেগয় সেগো। িুগকর র্গধয েীব্রের হগো 
সসই অসহয  ন্ত্রর্া, সচাখ িন্ধ হগয় এগো। বকন্তু ঘগট  াওয়া ঘটৈাগুগো র্গৈর ্দমায় 
ছবির র্গো এগক এগক সভগস উঠগে োেগো। র্গৈ ্গড় সেগো ্ােগের র্গো বসাঁবড় 
সভগঙ সদৌগড়াগৈার কথা, দ্বাররক্ষীর সগে ধস্তাধবস্ত, সর্গয়বটর িীভৎস আেমচীৎকার, অগন্ধর 
র্গো রাস্তা েক্ষয কগর আর্ার ছুগট  াওয়া–সি এগক এগক র্গৈর ্দমায় ছবির র্গো 
ফুগট উঠগো। 
  
রাোরাবে িড়গোক হওয়ার সচিা করগে বেগয় এই হগো ্বরর্বে। আবর্ আজ আহে 
অিস্থায় হাস্াোগের বিছাৈায় আর আর্ার সার্গৈ দাাঁবড়গয় ভীের্াকৃবে এক ্ুবেশ 
সাগজমট-এগকই িগে ভােয। 
  
বকছু বকছু কথা আর্ার কাগৈ আসগে োেগো–আ্বৈ সো িেগছৈ, এর আঘাে ৈাবক 
েগোটা গুরুের ৈয়, োহগে িযাটা বৈশ্চয় র্টকা সর্গর ্গড় আগছ। কোর ধগর েুগে 
এক োবথ ঝাড়গেই সুড়সুড় কগর োৈ বফগর আসগি। সাগজমগটর সশ্লে ভরা অনধ ম 
কণ্ঠস্বর শুৈগে স্োর্। 
  
ৈা ৈা–োড়াহুগড়া করাটা বঠক হগি ৈা সাগজমট, সোকটা অগল্পর জৈয সিাঁগচ সেগছ। গুবেটা 
আর একটু িাাঁবদগক সঘাঁগে সেগেই। শাে ভদ্র কণ্ঠস্বর, সম্ভিেিঃ র্াক্তাগরর। 
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্বরবস্থবের গুরুত্ব সিশ ভাগোরকর্ িুঝগে ্ারবছ। সচাখ ব্ট ব্ট কগর োকাোর্। 
বিছাৈার ্াগশ দুজৈ সোক দাাঁবড়গয় আগছ। 
  
রথর্ জগৈর সচহারা সর্দিহুে, রু্গখ রশাবের ভাি, োগয় একবট সাদা আেখালা। 
বৈশ্চয়ই ইবৈ র্াক্তার। বদ্বেীয় জৈ সছাটখাগটা ্াহাগড়র র্গো। সভাো ৈাক ্ােো সিাঁগট 
আর সছাট সছাট বহ়ংস্র সচাখ। ্রগৈ সেেবচগট র্য়ো স্াশাক। বকন্তু োর টুব্ ্রার 
ধরর্ সদগখই িুঝোর্ স  এ িযাটা বৈশ্চয়ই ্ুবেগশর সোক। 
  
চু্চা্ শুগয় িুগকর  ন্ত্রর্া সহয করবছ। হঠাৎ রয়-এর কথা র্গৈ ্ড়গো। রয়  বদ 
বঠকর্গো সিার অেগক্ষয অযাশবে আর্মস সছগড় ্াোগে স্গর থাগক, েগি ওর আর 
জবড়গয় ্ড়ার সকাগৈা ভয় সৈই। কারর্ কু্াগরর টাকা রথর্ বদৈ আর্ার সচাগখই 
্গড়বছগো, দ্বাররক্ষীর সগে আবর্ই েল্প কগরবছোর্। আর্াগকই সোগকরা বসাঁবড় সভগঙ 
উন্মাগদর র্গো ছুটগে সদগখগছ। সুেরা়ং র্গৈ হয় রগয়র সকাৈ বি্গদর সম্ভািৈা সৈই। 
  
এক অজাৈা আেঙ্ক হঠাৎ র্গৈর র্গধয এগস বভড় করগো। 
  
 কু্াগরর বকছু হয়বৈ সো? র্গৈ ্গড় সেগো একটা ভারী ফুেদাবৈ বদগয় রয় এক 
আসুবরক শবক্ত বৈগয় কু্াগরর র্াথায় িবসগয় সদয়। 
  
একটা বিশ্রী েন্ধ ৈাগক এগো। ধীগর ধীগর সচাখ খুগে সদখোর্ এক সাগজমগটর বহ়ংস্র রু্খ 
আর্ার সচাগখর বদগক োবকগয়। 
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সাগজমটবট োর িীভৎস রু্খ আর্ার রু্গখর ও্র ৈাবর্গয় এগৈ িেগো, সঢর হগয়গছ। এিা 
দয়া কগর রু্খ খুেুৈ সদবখ, আ্ৈার শ্রী রু্গখর িার্ী সশাৈার জৈয েে দুবদৈ ধগর ঠায় 
দাাঁবড়, আবছ।গৈকগড়র র্ে দাাঁে সির কগর বৈিঃশগব্দ হাসগো সস। শুরু হগো ্ুবেগশর 
হাগে ৈর  ন্ত্রর্া। 
  
ওগদর একটা অস্পি ধারর্া বছে কাজটা আবর্ একা কবরবৈ। োই বিবভন্ন রকর্ র কগর 
ভয় সদবখগয় আর্ার রু্খ সথগক কথা সির করগে চাইগো। ওগদর কথা সথগক িুঝ 
স্গরবছোর্, রগয়র উ্বস্থবের সকাগৈা রর্ার্ই ্ুবেগশর হাগে সৈই। এর্ৈবক কু্াগরর 
খুগৈ দাগয় আর্াগকই ্ড়গে হগি িগে ভয় সদখাগেও আবর্ রু্খ খুেোর্ ৈা। 
  
অিগশগে উ্ায়াের ৈা সদগখ ওরা ক্ষাে হগো। একথা িেগো স  কু্ার সসগর উগঠগছ 
আর্ার িুঝগে কি হগো ৈা স  কু্াগরর সসগর ওঠাটা ওরা ভাগো সচাগখ সদখগছ ৈা। 
সাগজমৈ দাাঁে বখাঁবচগয় আর্ার বদগক োকাগো, কু্ার সিাঁগচ সেগছ িগে সভগিাৈা স , েুবর্ও 
সিাঁগচ  াগি এ আঘাগে কু্ার র্ারাও স গে ্ারগো। েগি ঘািড়ািার সকাগৈা কারর্ 
সৈই িাছাধৈ, সোর্ার দশ িছগরর ঘাবৈ সঘারাগৈা সকউ আটকাগে ্ারগি ৈা–হযায়ৈা 
হাবসর সগে ওর বিশাে সদহট সকাঁগ্ সকাঁগ্ উঠগে োেগো। 
  
হাস্াোে সথগক আর্াগক বৈগয়  াওয়া হগো সজে হাজগে। সসখাগৈ বেৈর্াস কাটাগৈার 
্র জাৈগে ্ারোর্, কু্ার সমূ্পর্ম সুস্থ হগয় উগঠগছ। 
  
এগক এগক বিচাগরর বদৈ এবেগয় আসগে োেগো। বচরকাে আর্ার এই বদৈটা র্গৈ 
থাকগি আদােগে এগস চাবরবদগক সচাখ সিাোোর্।  বদ সকাগৈা ্বরবচে রু্খ ৈজগর 
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্গড়  ায়। হঠাৎ বভগড়র র্গধয সচাগখ ্ড়গো সজবৈ দাাঁবড়গয় আগছ। আর্াগক সদখগে 
স্গয়ই ও সহগস হাে ৈাড়গো। 
  
আবর্ অিাক সচাগখ োবকগয় রইোর্। আবর্ ভািগেই ্াবরবৈ স  সজবৈ এখাগৈ আসগি 
আর্ার সগে সদখা করগে। 
  
োর্রই সচাখ ্ড়গো, আর্ার িস ফ্রাঙ্কবেগৈর ও্র; আর োর ্াগশ বভগজ সিড়াগের 
র্গো চু্বট কগর িগস আগছ রয়। 
  
রগয়র সগে সচাখাগচাবখ হগো–ওর রু্খ ্াণু্ডর। র্গৈ হগো এই বেৈর্াস শুধু সভগিগছ সস, 
ওর ৈার্ আবর্ ্ুবেশগক জাবৈগয়বছ বক ৈা। 
  
এিাগর বিচার্বের বদগক সচাখ ্ড়গো, সকাটরেে অৈুভূবেহীৈ সচাখ। সারা রু্খ জুগড় 
এক অদু্ভে কাবঠৈয, সদখা সেগো স  সাক্ষীর কাঠগোড়ার বদগক কু্ার এবেগয় আসগছ, 
র্াথায় িযাগন্ডজ িাাঁধা, সচাখরু্খ বিির্ম। 
  
কু্ার শ্থ বৈগো। োর্র বসনু্দক সখাোর জৈয আর্াগক সর্গক ্াঠাগৈা সথগক শুরু 
কগরৈকে চাবির কথা, ওগক আির্র্ করার কথা–এগক এগক সি িগে সেগো। বকছুই 
িাদ বদগো ৈা। 
  
এর্র কাঠগোড়ায় এগস উ্বস্থে হগো, কু্াগরর ফ্ল্যাগট সদখা সসই সর্গয়বট। ওর ্রগর্ 
একটা চা্া আকাশ-ৈীে স্াশাক। আদােগের সর্স্ত সোক, এর্ৈ বক বিচার্বে ্ মে 
ওর বদগক হাাঁ কগর োবকগয় রইগো। 
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সর্গয়বট  া বিিৃবে বদগো োর সথগক জাৈা সেগো স , সর্গয়বট কু্াগরর একটা ৈাইট 
ক্লাগি োৈ োয়। সসবদৈ একটা োগৈর বরহাসমাে বদগে ও কু্াগরর ফ্ল্যাগট বেগয়বছো, 
এরকর্ ও র্াগক র্গধযই  ায়। সসবদৈ কু্ার সফাৈ ধরগে ্াগশর ঘগর সেগে, আবর্ স  
বসনু্দক খুগে টাকাগুগে সদগখবছোর্, সসকথার ও্র সর্গয়টা একটু সিশী সজার বদে। 
  
আর্াগক খুি অিাক কগর বদগো ফ্রাঙ্কবেগৈর সাক্ষয। বেবৈ কাঠগোড়ায় উগঠ আর্ার 
রশ়ংসাই করগেৈ। আবর্ স  োর সকাম্পাবৈর একজৈ বিশ্বাসী ও সুদক্ষ কর্মচারী, 
সসকথা বেবৈ বিচার্বেগক িার িার জাৈাগেৈ। 
  
এর্র আর্ার উবকে উগঠ দাাঁবড়গয় আদােগের কাগছ আর্ার জৈয করুর্া বভক্ষা করগেৈ 
অথমাৎ এই আর্ার রথর্ অ্রাধ, সুেরা়ং বিচার্বে স ৈ শাবস্তর িযা্ার একটু বচো 
কগর সদগখৈ। োর কৃ্া রাথমৈার ভেী সদগখ র্গৈ হগো, আবর্ সদােী সািযস্ত হওয়াগে 
বেবৈ সিশ আৈবন্দে হগয়গছৈ। এর্র বেবৈ সচয়াগর িগস কেকগুগো কােজ্ত্র 
ওল্টাগে োেগেৈ, র্গৈ হগো ওগুগো এর ্রিেমী র্ার্োর কােজ্ত্র। এক কথায় 
উবকেবট সিশ িুবদ্ধর্াৈ। আর্ার র্ার্ো বৈগয় ফােেু সর্য় ৈি কগর স  আর োভ সৈই, 
সসটা বেবৈ সিশ িুঝগে স্গরগছৈ। 
  
এর্র কাগৈ এগো বিচার্বের েম্ভীর কণ্ঠস্বর, সশট কারসৈ, সর্স্ত সাক্ষয রর্ার্াবদ 
বিচার কগর একথাই রর্াবর্ে হগচ্ছ, েুবর্ সদােী। এ বিেগয় বিনু্দর্াত্র সগন্দগহর অিকাশ 
সৈই। স গহেু এটাই সোর্ার রথর্ অ্রাধ, সসগহেু অবৈচ্ছা সগেও সোর্াগক েঘুদন্ড 
বদগে আবর্ আইৈসেে ভাগি িাধয। েুবর্ স ভাগি বর্িঃ সহৈরী কু্ারগক আির্র্ 
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কগরগছ, োগে সোর্ার বহ়ংস্র র্গৈাভাগিরই ্বরচয় ্াওয়া  ায়। এছাড়া একবট 
সুরবেবিে সকাম্পাবৈর সুৈার্ েুবর্ ধুগোয় বর্বশগয় বদগয়ছ। কারসৈ, স  সকাম্পাবৈগে 
সোর্ার িািা এি়ং ঠাকুরদা বিশ্বস্তভাগি কাজ কগর আগছৈ, েুবর্ োগদরই ি়ংশধর হগয় 
এই হীৈ কাজ কগরগছ, একথা ভািগেও োরা েজ্জাগিাধ করগিৈ। 
  
বিচার্বের সকাগৈা কথাই েখৈ আর্ার কাগৈ ঢুকগছ ৈা। আবর্ শুধু বিচার্বের রু্গখর 
বদগক োবকগয় রইোর্ আর ভািগে োেোর্ আর্ার শাবস্তর সর্য়াদ কে িছগরর? ্াাঁচ-
দশ-ৈা ্গৈগরা? 
  
সর্স্ত বিচার কগর আবর্ সোর্াগক ফাওয়াথম িন্দীবশবিগর দশ িছগরর বৈিমাসৈদণ্ড বদোর্। 
বিচার্বে উগঠ দাাঁড়াগেৈ। 
  
আর্ার ্া দুগটা থরথর কগর কাাঁ্গে োেগো। রচণ্ড সক্ষাভ আর আফগশাগসর রুদ্ধ 
কান্না সর্স্ত সোগক সভগঙ খাৈখাৈ কগর বদগো। 
  
আোর্ী দশটা িছগরর কথা বচো কগর হৃদব্ণ্ড আেগঙ্ক কুাঁকগড় সেগো। র্গৈ হগো েো 
ফাবটগয় চীৎকার কগর উবঠ। সদাহাই হুজুর, আর্াগক কুবড়–্াঁবচশ- ে িছর খুশী কারদণ্ড 
বদৈ, বকন্তু ফার্মওয়াথম–ভািগেই ্ারবছ ৈা। 
  
হঠাৎ আর্ার র্াথার র্গধয এক অদু্ভে বচো এগস ভীড় করগোরয়ই সো এসগির জৈয 
দায়ী।  বদ কু্ারগক ৈা র্ারগো েগি সো আর্াগক ফার্মওয়াগথম স গে হগো ৈা। হয়গো 
্াাঁচ িছর সজে সখগটই সরহাই স্োর্।–শুধু রগয়র জৈযই আজ আর্াগক ফাৈমওয়াগথম 
স গে হগচ্ছ। 

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

28 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

  
এখৈ রু্বক্ত ্ািার একর্াত্র ্থ রগয়র ৈার্ জাবৈগয় সদওয়া। র্ৈবস্থর কগর বৈগয় এক 
ঝটকায় দাাঁড়াোর্। রু্খ েুেগেই সচাখ ্ড়গো রগয়র সচাগখ। 
  
ফ্রাঙ্কবেগৈর ্াগশ সসাজা হগয় রুদ্ধশ্বাগস িগস আগছ রয়। আেঙ্ক-উৎকণ্ঠায় ওর রু্খ 
রৃ্গের র্ে বিির্ম! সর্স্ত রক্ত সকউ স ৈ শুগে বৈগয়গছ। 
  
রগয়র বদগক সচগয় র্গৈ ্ড়গো আর্াগদর সছগেগিোর কথা। সসই  খৈ আর্রা একসগে 
িুগে ্ড়োর্–োছ সথগক ফে ্াড়োর্–র্াছ ধরোর্। এর্বৈ আরও কগো সছাট সছাট 
ঘটৈা ছবির র্ে সভগস উঠগো র্গৈর ্দমায়।িয়ই বছগো আর্ার একর্াত্র িনু্ধ–এি়ং 
এখৈও আগছ। ওর বদগক োবকগয় আশ্বাগসর হাবস হাসোর্। সিাঝাগে চাইোর্ স , সোর 
সকাগৈা ভয় সৈই রয়।  েেক্ষর্ আবর্ সিাঁগচ আবছ, এেটুকু বি্গদর সছাাঁয়া সোর োগয় 
োেগে সদগিা ৈা। সচাগখর জে োে সিগয় েবড়গয় ্ড়গো। রগয়র বদগক সচগয় হাে 
ৈাড়োর্। ওর রু্খ ঝা্সা হগয় এগো। 
  
 স্ছৈ সথগক কৈগস্টিগের ধাক্কা সখোর্। ধীগর ধীগর আদােেু সছগড় এবেগয় চেোর্। 
সশে িাগরর র্গো সজবৈর বদগক োকাোর্, ও কাাঁদগছ, হযাাঁ সবেযই ও আর্ার জৈয 
কাাঁদগছ। 
  
রু্কগর সকাঁগদ উঠোর্। জেভরা সচাগখ বফগর োকাোর্ রগয়র বদগক। ওর সচাগখও জে। 
রু্গখ কৃেে হাবস। স ৈ রু্ক্ত–আবর্ ওগক সরহাই বদগয় সেোর্। 
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স্পি সদখগে স্োর্ সার্গৈ অগ্ক্ষা করগছ অন্ধকার ভবিেিয আর অসীর্ ৈরক–
ফাৈওয়াথম! রক্তজর্াগৈা একটা বহগর্ে সস্রাে িগয় সেগো বশরদাাঁড়া সিগয়। 
  
একটা কথা সভগি সান্ত্বৈা স্োর্ স  আর্ার িনু্ধ রগয়র সগে আবর্ বিশ্বাসঘােকো 
কবরবৈ। আবর্ ওগক িাাঁচিার সুগ াে বদগয়বছ। বৈগজর বিগিগকর কাগছ আর্াগক জিািবদবহ 
করগে হগি ৈা িারিার র্গৈ হগে োেগোরগয়র সগে আবর্ বিশ্বাসঘােকো কবরবৈ-ও 
আর্ার িনু্ধ বছগো–আগছ এি়ং থাকগি। 
  
এই ফাৈমওয়াথম িন্দীবশবির হগো জর্াট দুিঃস্বগের কুৎবসে ৈরক। কােজ্গত্র এই 
িন্দীবশবিগরর িীভৎসো বৈগয় িহুিার সেখাগেবখ হগয়গছ। রাষ্ট্ররধাৈগক িারিার অৈুগরাধ 
করা হগয়গছ এই বশবির িন্ধ করার জৈয। বেবৈ িযা্ারটা সভগি সদখগিৈ িগে আশ্বাস 
বদগয়গছৈ। 
  
জার্মাৈ নসৈযরা ৈাৎসী িন্দী বশবিগরর জৈয আজও বিখযাে। সসখাগৈ োরা অকথয 
অর্াৈুবেক অেযাচাগরর স সি উ্ায় সির কগরবছগো ো শুগৈ আজও সাধারর্ র্াৈুগের 
িুক সকাঁগ্ ওগঠ বকন্তু এগহৈ কুখযাে ৈাৎসী িন্দীবশবিরগকও হার র্াৈগে হগয়বছগো 
ফাৈমওয়াগথমর কাগছ। এর িীভৎসো ৈাবক কল্পৈা করা  ায় ৈা। 
  
খিগরর কােগজর সেখা রিন্ধগুগো  বদ সবেয হগয় থাগক েগি ফাৈমওয়াথমগক ৈরগকরও 
ৈরক ছাড়া আর বকছু িো  ায় ৈা। সাধারর্ সজগের র্গো ফাৈমওয়াগথমর চাবরবদগক 
বিশাে উাঁচু ্াাঁবচে এি়ং কগয়দীগদর কুঠবর আগছ, একথা ভািগে ভীের্ ভুে করা হগি। 
ওসগির সকাগৈা িাোই ফাৈমওয়াগথম সৈই। এখাগৈ কগয়দখাৈা িেগে ধূ ধূ করগছ এক 
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বিশাে সে্ােগরর র্াঠ োর র্াগঝ একটা ঘর। ্ঞ্চাশ ফুট েম্বা, দশ ফুট চওড়া। ঘগর 
সঢাকিার একটাই দরজা, বৈগরট সোহার নেরী। এছাড়া সর্াটা সোহার েরাদ িসাগৈা 
একটা সছাট্ট জাৈো আগছ–োও রায় র্াবট সথগক বিশ ফুট উাঁচুগে। সসটা বদগয় খুি 
সার্াৈযই আগো আগস। 
  
্াহারাদার বহগসগি বদগৈর সিোয় আগছ িনু্দকিাজ রহরীর দে, এগদর র্গধয ছজৈ 
অশ্বাগরাহী। োগদর শবক্তশােী রাইগফে বদগয় দু-র্াইে দূর সথগকও েক্ষযগভদ করা  ায়। 
িহুদূগর সদখা  ায় এক বচেগে রূগ্ােী সরখাৈদী। োর েীগর র্াইগের ্র র্াইে বিসৃ্তে 
ৈেখােড়ার সঝাাঁ্। এছাড়া আর বকছু সচাগখ ্গড় ৈা। 
  
অথমাৎ বদগৈর সিো ফাৈমওয়াথম সথগক ্াোিার সচিা করা আত্মহেযারই সাবর্ে। বদগৈর 
সিো ফাৈমওয়াথম সছগড় ্াবেগয়  াওয়া অসম্ভি। 
  
আর রাগের রহরী হগো এক্াে রক্তগো্ বহ়ংস্র হাউন্ড। োছাড়া কগয়বদরা  াগে 
্াোগে ৈা ্াগর োই োগদর ্াগয় োোগৈা থাগক ভারী সোহার সশকে। 
  
সিবকছু সজগৈও রথর্বদৈ ফাৈমওয়াগথম ্া বদগয়ই বঠক করোর্ স ভাগিই সহাক এই 
জীিে ৈরক সছগড় আর্াগক ্াোগে হগি। এখাগৈ দশ িছর থাকগে ্ােে হগে িাধয। 
এই ৈরককুগণ্ড দশ িছর কাটাগৈার সচগয় রৃ্েুযও অগৈক ভাগো। স  কগর সহাক–স র্ৈ 
কগর সথাক আর্াগক ্াোগেই হগি। 
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সদখগে সদখগে দশটা বদৈ সকগট সেগো। সকাে হগেই রহরীরা এগস আর্াগদর র্াগঠ 
বৈগয়  ায়। ৈার্ র্াকা হগয় সেগে স্াশাক সছগড় খাবে োগয় আর্াগদর কাগজ স গে হয়। 
সস এক অদু্ভে দৃশয। 
  
সাোির জৈ বিবভন্ন সচহারার কগয়দী দে সিাঁগধ এবেগয় চগেবছ–আর আর্াগদর দু-্াগশ 
সঘাড়ায় চগড় চগেগছ বেৈজৈ কগর রহরী। 
  
এর্র চগে ্াথর ভাঙার কাজ। কাঠফাটা সরাগদ, খাবে োগয় দাাঁবড়গয় ঘণ্টার ্র ঘণ্টা 
্াথর ভাঙগে হয়। দূগর সোে হগয় দাাঁবড়গয় থাগক সসই ছজৈ সঘাড়ায় চড়া রহরী। 
এছাড়া আর স  ছজৈ আগছ, োরা ্ায়চারী কগর সিড়ায়। হাগে োগদর ধরা থাগক 
শঙ্করর্াগছর সেজ বদগয় নেরী বেকবেগক চািুক। কাগরা কাগজ সার্াৈযের্ বঢগেবর্ 
সদখগেই সসই চািুক স্াৎ কগর আছগড় ্ড়গে সখাো ব্গঠ। চার্ড়া সফগট দরদর কগর 
রক্ত ঝগর ্গড়। 
  
ঘণ্টার ্র ঘণ্টা অর্াৈুবেক ্বরশ্রগর্র ্র শ্রাে ক্লাে আর্রা রক্তাক্ত সদগহ বফগর চবে 
কগয়দখাৈার বদগক। বদগৈর আগো ধীগর ধীগর বৈগভ আসগে থাগক। চাবরবদগক সকর্ৈ 
এক ক্লাে অথচ বস্নগ্ধ ভাি ফুগট ওগঠ। দূগরর সকাৈ বেজমা সথগক সভগস আগস ঢ়ং ঢ়ং 
আওয়াজ। সারা রাগের কথা র্গৈ ্ড়গেই োগয়র রক্ত বহর্ হগয় আগস। কারর্ 
ফাৈমওয়াগথমর বদৈগুগো স র্ৈ িীভৎস, োর সচগয়ও ভয়ািহ এর রােগুগো। 
  
কগয়দখাৈার সভেগর ঢুকগেই সচাগখ ্গড় সদওয়াগে োাঁথা সোহার জাগের নেরী সশািার 
োক। একটার ৈীগচ একটা–োর ৈীগচ আর একটা-এইরকর্ অস়ংখয োক। ঘগর 
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বটর্বটর্ কগর জ্বাো থাগক কগয়কটা র্াত্র েণ্ঠৈ।  ার আগো কগয়দখাৈার ্বরগিশগক 
ভয়ািহ কগর সোগে। সোহার জাগের ছায়াগুগো ঘগরর সৈা়ংরা সেেবচগট সদওয়াগে সকাঁগ্ 
সকাঁগ্ উগঠ একটা অর্াৈুবেক ৈারকীয় ্বরগিশ সৃবি কগর। 
  
সাোির জৈ কগয়দীগক েরু-ছােগের র্গো সঢাকাগৈা হয় সসই ঘগর। দুেমগন্ধ ভগর ওগঠ 
সোটা ঘরটা। স্নাগৈর অভাগি আর অক্লাে ্বরশ্রগর্ রগেযকগকই এখৈ ্ােগের র্গো 
সদখায়, একরাশ ধুগো ভরা র্াথার চুগে জট, োেভরা সখাাঁচা সখাাঁচা দাবড় সোাঁফ। সচাগখ-
রু্গখ হোশা। 
  
স   ার োগক উগঠ ্গড় সশািার আশায়। রহরীরা এগস রগেযগকর ্াগয় সশকে োবেগয় 
োো এাঁগট সদয়। োর্র েণ্ঠৈগুগো বৈগয় চগে  ায়। বৈিঃসীর্, জর্াট অন্ধকাগর ঘর 
ভগর  ায়। 
  
োর সির করা সোহার জাগের ও্গরই ো এবেগয় বদগে হয়। এগোটুকু ৈড়িার সকাগৈা 
উ্ায় সৈই। কারর্ রগেযগকর ্াগয়র সশকেই একটা বিরাট েম্বা সশকগের সাগথ িাাঁধা। 
এই বিরাট সশকেটা, কগয়কটা আ়ংটার সাহাগ য সসই ্ঞ্চাশ ফুট েম্বা ঘগরর চার 
সদওয়াগের ো বদগয় আটকাগৈা, এর্ৈভাগি স  সকউ  বদ একটুও ৈড়াচড়া কগর েগি 
িড় সশকগে টাৈ ্ড়ার জৈয অৈযাৈয সর্স্ত কগয়দীর ্াগয়ই টাৈ ্গড়, এি়ং োগদর ঘুর্ 
সভগঙ  ায়। ৈরগকও সিাধ কবর এর সচগয় আরাগর্ থাকা  ায়। ঘুগর্র সঘাগর সকাগৈা 
কগয়দী  বদ আচর্কা ্াশ সফগর, েগি সশকগে টাৈ ্গড় ঘুর্ সভগঙ  াওয়ার জগৈয 
্াগশর কগয়দী বহ়ংস্রভাগি োর সগে র্ারার্াবর শুরু কগর সদয়। অন্ধকাগরই সভগস আগস 
আেম চীৎকার। 
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এই ভয়ঙ্কর অিস্থার র্গধয িাগর িাগরই আর্ার র্গৈর র্গধয ্াবেগয়  ািার বচোটা 
সঘারাগফরা করগে োেগো। 
  
ফাৈমওয়াগথম রক্ষীর স়ংখযা সর্াট িাগরাজৈ। রাে হগে ওরা সকগেই ঘগর বফগর  ায়–শুধু 
একজৈ ছাড়া। োর ৈার্ িাইবফ্ল্ট। ওর কাজ, কুকুরগুগোগক সদখাগশাৈা করা। 
িাইবফ্ল্গটর সচহারায় এর্ৈ একটা আবদর্ বহ়ংস্র ভাি আগছ স  রক্ত সোেু্ হাউন্ডগুগো 
্ মে ওগক সদখগে ভয় ্ায়। বদগৈরগিো কুকুরগুগো একটা িড়সড় সোহার সখাাঁয়াগড় 
িন্ধ থাগক আর ওগদর খাওয়াগৈা হয় বদগৈ র্াত্র একিার।  ার জৈয হাউন্ডগুগো িাগঘর 
সচগয়ও বহ়ংস্র হগয় থাগক। 
  
রাে আটটার সর্য় অৈযাৈয রহরীরা চগে সেগে িাইবফ্ল্ট ্াগয় ্াগয় এবেগয়  ায় 
কুকুগরর সখায়াগড়র বদগক। ওর হাগে েখৈ থাগক একটা ভারী সর্াটা োবঠ। সসটা 
সঘারাগে সঘারাগে ও বেগয় খুগে সদয় সখায়াগড়র দরজা। এগক এগক সিবরগয় আগস বহ়ংস্র 
হাউগন্ডর দে। 
  
িাইবফ্ল্গটর সচহারা নদগেযর র্গো বিশাে। িীভৎসকুৎবসে রু্খ, ইচ্ছার্গো ও 
কুকুরগুগোগক বৈগয় ঘুগর সিড়ায়। সভার চারগটর সর্য় কুকুরগুগোগক আিার বফবরগয় 
বৈগয় আগস। সখায়াগড়। 
  
রাগত্র আর্ার ঘুর্ আগস ৈা। োই রাগের ্র রাে সজগে কাটাই আর শুবৈ কু্ষধােম 
সারগর্য় দগের রক্ত বহর্ করা েজমৈ। রাগে শুগয় ্াোিার কথা বচো করগেই বৈর্মর্ 
রসভগের র্গো শুৈগে ্াই হাউন্ডগুগোর বহ়ংস্র েজমৈ। ্াগয়র োো োোগৈা সশকে িা 
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ঘগরর সোহার দরজা, এ দুগটার সকাগৈাটাই আর্ার কাগছ সর্সযা ৈয়। কারর্ রথর্ 
রাগেই আর্ার সোহার জাে বদগয়। নেরী সশািার োক সথগক অবেকগি ইবঞ্চ বেগৈক 
েম্বা একটুকগরা োর সভগঙ সরগখবছোর্। আঙুে সকগট রক্ত সির হগেও র্ৈ ভগর 
বেগয়বছগো আৈগন্দ। ঐ োর এি়ং সার্াৈয সর্য় স্গে ফাৈমওয়াগথমর স  সকাগৈা োোই 
আবর্ খুগে সফেগে ্াবর। বসনু্দক সকাম্পাবৈ আর্াগক র্ৈ ভরার র্গো ্য়সা ৈা বদগে 
্ারগেও, ্ৃবথিীর কবঠৈের্ োো বক ভাগি খুেগে হয় সসটা বশবখগয় বদগয়গছ। োর্র 
সথগকই ্াোিার বচোটা আগরা জর্াট সিাঁগধগছ আর্ার উিমর র্বস্তগষ্ক। বকন্তু রাবত্রগে 
হাউন্ডগুগোর বহ়ংস্র েজমৈ র্ৈটাগক দবর্গয় সদয়, ্াোিার বচো করগে ভয় হয়। 
  
বদৈরাে র্গৈ হয়, বকভাগি কুকুরগুগোর একটা িযিস্থা করা  ায়, বকন্তু বকছুই আর 
র্াথায় আগস ৈা। 
  
সরাজ সভারগিো ৈার্ র্াকার সর্য়, সখাাঁয়াগড়র ্াশ বদগয় স গে স গে অসহায় 
ভাগিঅধভুক্ত কুকুরগুগোর বদগক সচগয় সদবখ। আর্াগদর সদগখই ওরা বশকার সদখার 
র্গো ঝাাঁব্গয় ্গড় সখাাঁয়াগড়র েরাগদর োগয়। 
  
সচাগখর সার্গৈ সভগস উঠগো একটা দৃশয : একটা সোক রাগের অন্ধকাগর ছুটগছ আর 
োর স্ছৈ স্ছৈ বৈিঃশগব্দ বিদুযৎেবেগে ছুগট চগেগছ দশটা হাউন্ড। রু্হূগেমর র্গধয 
কুকুরগুগো ঝাাঁব্গয় ্ড়গো োর ও্র। 
  
দাাঁগে ৈগখ বছাঁগড় ফাো ফাো কগর সফেগো োর সদহ। ওিঃ বক ভয়াৈক! 
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ফাৈমওয়াগথম রায় একর্াস কাটাগৈার ্র আর্াগক সঢাকাগৈা হগো রান্নাঘগরর কাগজ। 
সসখাগৈ আর্াগক জে েুেগে হয়, িাসৈ র্াজগে হয়, র্শো ব্েগে হয়–র্শো িেগে 
শুধু র্বরচ। রগেযক কগয়দীই এই কাজটাগক ভীের্ ভয় কগর। এর সচগয় িাইগর 
্াথরভাঙা ওগদর কাগছ অগৈক ভাগো। 
  
িন্দীগদর জৈয  া খািার নেরী হয় সস আর িোর ৈয়। দুেমগন্ধ স্গটর ৈাবড়ভুবড় সি 
সিবরগয় আগস। বিশ্রী েন্ধগক চা্া সদওয়ার জৈয ্াাঁচক ঐ র্বরগচর গুগড়া িযিহার কগর 
থাগক। ঐ ধরগৈর ্বরবস্থবেগে আর্াগক দাাঁবড়গয় কাজ করগে হয়। একবদৈ এই র্বরচ 
ব্েগে ব্েগেই কুকুরগুগোগক সিাকা িাৈািার র্েেি আর্ার র্াথায় এগো। র্গৈ র্গৈ 
ভািোর্ রান্নাঘগরর কাজটা বৈগয় সিশ ভাগোই হগয়গছ, সিশ উৎসাহ স্োর্। এগোবদগৈ 
একটা উ্াগয়র র্গো উ্ায় খুাঁগজ ্াওয়া সেে। 
  
্র ্র কগয়কবদৈ রান্নাঘগরর কাজ করার ্র কগয়দখাৈায় সফরার সর্য় েুবকগয় 
েুবকগয় ্গকটভবেম কগর র্বরগচর গুাঁগড়া বৈগয় এোর্। ্াাঁচক জাৈগেই ্ারগো ৈা। সসই 
র্বরচগক একটা সছাট্ট ্ুটবে কগর আর্ার সশািার োগকর একগকার্ায় েুবকগয় রাখোর্। 
কারর্ এই র্বরচই এখৈ আর্ার রার্। 
  
এইভাগি ্াোিার ্গথ আবর্ দু-ধা্ এবেগয় সেোর্। 
  
রথর্েিঃ দরজা খুেগে আর্ার অসুবিধা হগি ৈা আর বদ্বেীয়েিঃ কুকুরগুগোগক অৈুসরর্ 
সথগক বিভ্রাে করার জৈয আর্ার সগে রগয়গছ র্বরচ। সুেরা়ং এ দুগটা বজবৈগসর সাহাগ য 
আবর্ র্াঠ ছাবড়গয় অেেিঃদূগর ৈদীর কাগছ স্ৌঁছগে ্ারগি। আর োর্র েুগকািার 
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জগৈয ৈদীর ্াগড়ই সো রগয়গছ ঘৈ ৈেখােড়ার সঝাাঁ্। সুেরা়ং ফাাঁকা র্াঠ ্ার হগয় 
ৈদী ্ মে আর্াগক স্ৌঁছগে হগি। োর্রই ভরসা ঐ ৈেখােড়া। 
  
এসিকথা ভািগে ভািগেই কগয়কবদৈ স্বরগয় সেগো। সকাগৈা সর্াধাগৈই স্ৌঁছগে 
্ারোর্ ৈা। োর্র একবদৈ-রগয়র কাগছ সথগক সশখা,কু্াগরর দাগরায়াৈগক ্টাগৈার 
িুবদ্ধর কথা র্গৈ ্ড়গো-আর সদরী ৈা কগর ্রবদৈ সকাগে রান্নাঘগর স্ৌঁগছই রাধুবৈ 
িযাটার সগে সুগ াে িুগঝ সুখদুিঃগখর েল্প জুগড় বদোর্। আবর্ কায়দা কগর সজগৈ বৈোর্ 
রহরার িযা্ারটা। িাইবফ্ল্গটর েবেবিবধর কথা ওর সথগকই সজগৈ বৈোর্। 
  
রবেবদৈ রাে আটটায় অৈযাৈয রহরীরা িাইবফ্ল্গটর ঘাগড় সি দায়দাবয়ত্ব চাব্গয় বদগয় 
ঘুগর্াগে চগে  ায়। িাইবফ্ল্ট কগয়দখাৈার দরজায় োো বদগয় সখাাঁয়াগড় বেগয় 
কুকুরগুগোগক সছগড় সদয়। োর্র অদুগর এক কুাঁগড় ঘগর বেগয় শুগয় ্গড়। সভার 
চারগটর সর্য় িাইবফ্ল্ট কুাঁগড়ঘর সছগড় সিবরগয় রান্নাঘগর  ায়। সসখাগৈ কুকুরগুগোর 
জগৈয দুগটা ঝুবড়গে র্া়ংগসর ছাাঁট রাখা থাগক। সসই ঝুবড় দুগটা বৈগয় িাইবফ্ল্ট সখাাঁয়াগড় 
 ায়। কুকুরগুগোও ওগক অৈুসরর্ কগর। সখায়াগড়র সভের সঢাকার ্র ওগদর খাওয়া 
শুরু হয়। শুগয় শুগয়ই সশাৈা  ায় কুকুরগুগোর িীভৎস চীৎকার। সকউ সকাঁউ শব্দ 
শুৈগেই র্গৈ হয় িাইবফ্ল্ট োবঠ বদগয় রগয়াজৈ র্গো র্ারগছ। এর্বৈ কগর বকছুক্ষর্ 
 াওয়ার ্র সাগড় চারগটর সর্য় সখয়াড় িন্ধ হগয়  ায়। োর ্গরই সশাৈা  ায় 
নিদুযবেক িাাঁশীর কাৈফাটাগৈা শব্দ–এটাই বছে িাইবফ্ল্গটর রবেবদগৈর স়ংগকে। 
এর্রই কগয়দীরা সজগে  ায়। এই বৈয়গর্র সকাগৈা িযবেির্ হয় ৈা। বঠক কগর 
সফেোর্,  খৈই িাইবফ্ল্ট চারগটর সর্য় কুকুরগুগোগক খাওয়াগে শুরু করগি, েখৈই 
কগয়দখাৈার দরজা খুগে ছুট োোগিাগসাজাৈদীর বদগক। 
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হাগে সর্য় খুি কর্ ্াওয়া  াগি ্াোিার জৈয। েিুও োর র্গধযই ্াোগে হগি। বঠক 
র্গো র্াথা ঠাণ্ডা সরগখ  বদ সদৌগড়াগে ্াবর েগি ৈদী ্ মে স্ৌঁছগে বর্বৈট ছগয়গকর 
সিশী োেগি ৈা। োর্র সথগকই কুকুরগুগোগক সধাাঁকা সদিার জৈয র্বরগচর গুাঁগড়া 
কাগজ োোগিা। রহরীরা  বদ খুজগে সির হয় েগি েখৈকার র্গো ৈেখােড়ার সঝাগ্ 
ো ঢাকা বদগেই হগি। সকগের সচাখ এবড়গয় চোর ্গক্ষ রাগের অন্ধকার আর্াগক 
 গথি সাহা য করগি। এইভাগি শুধু রাগের অন্ধকারই আর্াগক সাহা য করগি সরেোইৈ 
্ মে স্ৌঁছগে। ফাৈমওয়াথম সথগক সরেোইগৈর দূরত্ব কুবড় র্াইে। সসখাগৈ স্ৌঁছগে 
্ারগে আর সকাগৈা ভয় সৈই। স  সকাগৈা সট্রগৈ উগঠ ওকেযাগন্ড ৈার্গেই হগো। এই 
সজোর র্গধয ওকেযান্ডই সিগচগয় িড় শহর। সসখাগৈ সোগকর বভগড় বৈগজগক হাবরগয় 
সফেগে সিশী সর্য় োেগি ৈা। 
  
আর্ার সার্গৈ এখৈ একটা বিরাট সর্সযা রগয়গছ। ্াগয় োোগৈা সশকগের োো খুেগে 
আর্ার কগয়ক সসগকন্ড র্াত্র োেগি। বকন্তু কগয়দখাৈার ভারী দরজা সখাো অগো অল্প 
সর্গয় হগি ৈা। ওই দরজা সখাোর সর্য় অৈয সকাৈ কগয়দী  বদ সজগে ওগঠ এি়ং 
চীৎকার শুরু কগর সদয়, আর ো  বদ িাইবফ্ল্গটর কাগৈ  ায় োহগেই সিমৈাশ হগি। 
  
্াোিার ্গথ  খৈ এগোটা এবেগয় এগসবছ েখৈ এই সার্াৈয সর্সযার বৈখুাঁে সকাগৈা 
সর্াধাৈ ৈা কগর এক ্া-ও এগোবচ্ছ ৈা। োগে  বদ দু-একবদৈ সদরী হয় সো সহাক। 
  
হঠাৎ িগয়গর্র কথা আর্ার র্গৈ ্গড় সেগো–ওগক বদগয়ই কাজ হগি। 
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রগেযক কারাোগরই এর্ৈ একজৈ কগয়দী থাগক  াগক অৈযাৈয কগয়দীরা োর নদবহক 
শবক্তর জৈয ভয় ্ায়। এখাগৈও এর্বৈ এক র্স্তাৈ আগছ োর ৈার্ সজা িগয়র্। িগয়র্ 
েম্বায় ্াাঁচ ফুট বেৈ ইবঞ্চর সিশী হগি ৈা, বকন্তু চওড়ায় সাধারর্ র্াৈুগের বদ্বগুর্। 
রু্খভবেম কাটা দাে। সম্ভিেিঃ ছুবরর আঘাগেই হগয়গছ। ৈাকটা রু্বি স াদ্ধাগদর র্গো 
চযাপ্টা। জ্বেজ্বে করগছ কুেকুগে দুগটা সচাখ। সর্াট কথা িগয়গর্র সচহারা অগৈকটা 
েবরোর র্গো। 
  
িগয়গর্র সশািার োক আর্ার বঠক ৈীগচই। জাৈোর্ ওগক  বদ ্বটগয় আর্ার সগে 
টাৈগে ্াবর োহগে দরজার োো সখাোর িযা্াগর আর অসুবিধা হগি ৈা। েগি 
িগয়র্গক সিাঝাগৈা একটু অসুবিধা হগি, কারর্ ও কাগরা সগেই কথা িগে ৈা। সিসর্য় 
বৈগজর র্গৈ চু্চা্ িগস থাগক। এসি ভািগে ভািগে অগধমক রাে ্ার হগয় সেগো। 
শুগয় শুগয় িগয়গর্র শ্বাস-রশ্বাগসর েভীর শব্দ শুৈগে োেোর্। ভািোর্ ওগক আর্ার 
র্েেগির কথা জাৈাগিা। হাজার সহাক ও িন্দী সো, রু্বক্তর স্বাদ গ্রহগর্র ইচ্ছা ওর 
বৈশ্চয়ই হগি। 
  
রাে েখৈ রায় দুগটা। বঠক করোর্ িগয়র্গক সি িেগিা। এটুকু ঝুাঁবক আর্াগক বৈগেই 
হগি ৈা হগে ্াোগৈা সম্ভি হগি ৈা। 
  
র্ৈ বঠক কগর ্াগয় োোগৈা সশকগের োো খুগে সফেোর্। উ্ুড় হগয় সোহার জাগের 
ফাাঁক বদগয় োকাোর্। বৈকে কাগো অন্ধকাগরর র্গধয বকছুই সচাগখ ্গড় ৈা। অযাই 
িগয়র্! চা্া বফসবফস স্বগর ওগক র্াকোর্। 
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সগে সগে সথগর্ সেগো শ্বাস-রশ্বাগসর ভারী শব্দ। অন্ধকাগর বকছু সদখা ৈা সেগেও 
িুঝোর্ ওর সগন্দহঘৈ জ্বেজ্বগে সচাখগজাড়া আর্ার বদগকই োবকগয় আগছ। 
  
সস চা্া স্বগর জাৈগে চাইগো, বক িযা্ার! 
  
আবর্ িেোর্, আর ঘণ্টা দুগয়গকর র্গধয আবর্ এখাৈ সথগক ্াবেগয়  াবচ্ছ। েুবর্ বক 
আর্ার সগে আসগি? 
  
িগয়র্ স ৈ আর্ার কথা বিশ্বাস করগে ্ারগো ৈা। 
  
আবর্ িেোর্, িাইবফ্ল্ট  খৈ কুকুরগুগোগক খাওয়াগে শুরু করগি সসই সর্গয়ই সুগ াে 
িুগঝ আর্রা ্াোগিা ৈদীর বদগক। সসখাৈ সথগক সরেোইৈ ধগর এবেগয়  াগিা। েুবর্ 
রাজী থাকগে িগো সোর্ার ্াগয়র সশকে খুগে বদই। আর্ারটা আবর্ খুগে সফগেবছ। 
  
িগয়র্ সি শুগৈ রাজী হগো। অন্ধকাগর হােগড় হােগড় ৈীগচ ৈার্োর্ োর্র োগরর 
টুকগরাটা বদগয় কাজ শুরু করোর্। বর্বৈটখাগৈগকর র্গধয োোটা খুগে সফেোর্। 
সশকেটা খুগে ঠ়ং কগর জাগের ও্র ্ড়গো। 
  
আর্রা দুজগৈ বঠক করোর্ িাইগর সিবরগয়ই একসগে ৈদীর বদগক ছুটগি। সসখাগৈ 
স্ৌঁগছ দুজগৈ দুবদগক  াগিা। িাইবফ্ল্ট সম্ভিেিঃ কুকুরগুগোগক আর্াগদর স্ছগৈ সেবেগয় 
সদগি; বকন্তু সকাগৈারকগর্  বদ ৈদীটা ্ার হগে ্াবর েগি কুকুরগুগো আর আর্াগদর 
েন্ধ ্াগি ৈা। 
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আর্রা অগ্ক্ষা কগর থাকোর্ আসন্ন র্গহিক্ষগর্র জৈয। 
  
কগয়দখাৈার সদওয়াগে সভাগরর হােকা রূগ্ােী আগোর আভা জাৈো বদগয় এগস 
্গড়গছ। আর ঘণ্টাখাগৈগকর র্গধযই দরজার োোয় হাে োোগিা। র্বরগচর ্ুটবেটা 
োগকর সকার্া সথগক সির কগর জার্ার বভের গুাঁগজ বৈোর্। ভুগেও এর একবট কর্াও 
আবর্ িগয়র্গক বদবচ্ছৈা। এর রবেবট কর্াই আর্ার কাগজ োেগি। এই র্বরগচর গুাঁগড়ার 
ও্গরই আর্ার র্রর্-িাাঁচৈ বৈভমর করগছ। 
  
বস্থর সচাগখ জাৈোর বদগক সচগয় আবছ সসাৈােী সরাগদর আশায়। কাগৈ আসগছিগয়গর্র 
শ্বাস রশ্বাগসর েভীর শব্দ। 
  
কাগৈ এগো হাউন্ডগুগোর বহ়ংস্র েজমৈ, ভগয় হাে ্া ঠাণ্ডা হগয় এগো। 
  
 ঐ–ঐ হাউন্ডগুগো িগয়গর্র স্বর ভগয় কাাঁ্গছ। িুঝোর্ ও ভীের্ ভয় স্গয়গছ। 
  
আশ্চ ম! িগয়গর্র র্গো িুগৈা েবরো ্ মে ঐ কুকুরগুগোগক ভয় ্ায়! 
  
সর্য় স ৈ আর কাটগে চায় ৈা। িগর্ উৎকবণ্ঠে রেীক্ষার অিসাৈ হগো। কগয়দখাৈার 
সছাট্ট জাৈো বদগয় ঘগরর র্গধয বঠকগর ্ড়গো এক ফাবে সসাৈােী সরাদ। একসর্য় 
িুঝগে ্ারোর্ স  আর্াগদর ্াোিার সর্য় ঘবৈগয় এগসগছ। 
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উিাে হৃৎব্ণ্ড আছগড় ্ড়গছ িুগকর খাাঁচায়। আর অগ্ক্ষা করগে হগো ৈা। কাগৈ 
এগো কুকুরগুগোর উলবসে চীৎকার। অথমাৎ িাইবফ্ল্ট ওর কুাঁগড়ঘর সছগড় রান্নাঘগর 
 াগচ্ছ। ৈা–আর সদরী ৈয়। 
  
দুজগৈ োক সথগক সর্গঝগে োবফগয় ৈার্োর্। ঘর ভবেম সি কগয়দী ঘুগর্ অগচেৈ। 
বৈিঃশগব্দ আর্রা দরজার বদগক এবেগয় সেোর্। োোটা  েটা শক্ত সভগিবছোর্ েগোটা 
শক্ত ৈয়। বকছুক্ষগর্র র্গধযই দরজা খুগে সেগো। ভােয ভাগো িেগে হগি, সকৈৈা 
কগয়দীরা সকউ সজগে উঠগো ৈা। িাইগর িাইবফ্ল্গটর ধর্কাবৈর শব্দ শুগৈ িুঝোর্ 
কুকুরগুগো এখৈ সখগে িযস্ত। 
  
আগস্ত আগস্ত দরজা ফাাঁক কগর িাইগরর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ্া রাখোর্। আর্ার স্ছৈ স্ছৈ 
িগয়র্ িাইগর এগো। ভয়ােম দৃবিগে দূগর সখায়াগড়র বদগক োকাগো। ও ভয় স্গয়গছ 
িুঝগে স্গর ওগক র্ারোর্ এক ধাক্কা। িগয়র্ চট্ট িগে সগে সগে শুরু করোর্ 
সদৌড়। েম্বা েম্বা ্া সফগে হাওয়ার সিগে ছুগট চেোর্। 
  
িগয়র্ আর্ার র্গো সজাগর সদৌগড়াগে ্ারগছ ৈা োই ও আর্ার সথগক অগৈক ব্ছগৈ 
রগয়গছ। চাবরবদগক ধু ধু রাের োর ও্র বদগয়ই ছুগট চগেবছ। েক্ষয দূগরর ৈদী। 
বৈগজগক িগড়া সিশী অসহায় র্গৈ হগে োেগো। সজাগর সদৌগড়ািার সচিা করবছ। 
  
হঠাৎ–সভাগরর শাে ্বরগিগশর বৈিঃস্তব্ধ ্দমা বিদীর্ম কগর সভগস এগো বরভেভাগরর শব্দ-
ছুটগে ছুটগে চবকগে স্ছগৈ োকাোর্। 
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িাইবফ্ল্ট সখায়াগড়র সভের সথগক সিবরগয় এগসগছ। ওর হাগের রু্গঠায় শক্ত কগর ধরা 
একটা ৪৫ সিাগরর বরভেভার। 
  
িগয়র্ এাঁগকগিাঁগক সদৌগড়াবচ্ছগো। ওর বঠক হাে ্াাঁগচক দুগর বরভেভাগরর একটা গুবে 
সিবরগয় সেগো। আবর্ আগরা সজাগর ছুটগে শুরু করোর্।ছুটগে ছুটগে আর একিার 
স্ছগৈ োকাোর্। িগয়র্ রায় দুগশা েজ ব্বছগয় ্গড়গছ। 
  
্ররু্হূগেম কাগৈ এগো সসই নিদুযবেক িাাঁবশর কাৈ ফাটাগৈা শব্দ। আর কগয়ক বর্বৈগটর 
র্গধযই অশ্বাগরাহী রক্ষীরা আর্াগদর স্ছগৈ সধগয় আসগি। 
  
োড়াোবড় ৈেখােড়ার সঝাাঁগ্র র্গধয েুবকগয় ্ড়োর্। োড়াোবড় সঝাাঁ্ সভদ কগর 
ৈদীর বকৈারায় স্ৌঁগছ িাাঁবদগক এবেগয় চেোর্। ্াড় ধগর একগশা েজ র্গো বেগয় 
আিার ঢুগক ্ড়োর্ দুগভমদয ৈেখােড়ার সঝাগ্, েুবকগয় ্ড়োর্। 
  
কগয়ক সসগকন্ড িাগদ িগয়র্ সঝাাঁ্ সভদ কগর ৈদীর ্াগড় এগস দাাঁড়াগো। আর্ার সথগক 
রায় বিশ েজ দূগর। এবদক-ওবদক োবকগয় আর্াগক খুাঁজগে োেগো। বকন্তু সঝাাঁগ্র 
র্গধয আর্াগক খুাঁগজ ্াওয়া সম্ভি হগো ৈা। 
  
আর্ার এগকিাগরই ইচ্ছা ৈয় স  িগয়র্ আর্ার সগে আসুক। আবর্ ্াথগরর র্গো 
বৈশ্চে হগয় ্গড় রইোর্। 
  
িগয়র্ ৈদীগে ৈার্গে শুরু করগো। দু-একিার সথগর্ ব্ছগৈ োকাগো। োর্র জগে 
সৈগর্ িবেি হাগে জে সকগট সাাঁেগর এবেগয় চেগো ও্াগর। 
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এিাগর র্বরগচর ্ুটবেটা সির কগর ্যাগটর সোড়াবের ভাাঁজগুগো ঐ গুাঁগড়া বদগয় ভবেম 
করোর্  াগে সছাটিার সর্য় র্বরগচর গুাঁগড়া ছবড়গয় ্গড় আর্ার ্াগয়র েন্ধ সঢগক 
সদয়। 
  
সঝাাঁ্ সছগড় সিবরগয় দ্রুে ্াগয় ৈদীর ্াড় ধগর এবেগয় চেোর্। বকছুটা  ািার ্র 
ছুটগে শুরু করোর্। একটু ্গরই কাগৈ এগো সঘাড়ার কু্ষগরর শব্দ। ঝগড়র সিগে ৈদীর 
বদগক ছুগট আসগছ রহরীরা। এখুবৈ ো ঢাকা ৈা বদগে আর উ্ায় সৈই। েুগকািার 
একটা ভাগো জায়ো খুাঁজগে োেোর্। 
  
িুগকর সভের সকউ স ৈ হােুবড় ব্টগছ–ঘাগর্ সিমাে বভগজ উগঠগছ। সঝাাঁগ্র র্গধয 
আশ্রয় বৈোর্। একটু ্গরই শুৈগে স্োর্ খস খস শব্দ। রক্ষীরা সঝাাঁ্ সভদ কগর 
ৈদীর বদগকই আসগছ। 
  
হঠাৎ এক রচণ্ড উলবসে চীৎকাগর চর্গক উঠোর্। ্রক্ষগর্ই কাগৈ এগো জগে কারা 
স ৈ আাঁব্গয় ্ড়গো। র্গৈ হগো হয়গো সকাগৈা রহরী সঘাড়া বৈগয় ৈদী ্ার হগয় 
ও্াগর  াগচ্ছ। 
  
রাইগফগের শব্দ স্োর্। আর একবট সঘাড়া ৈদীগে ঝাাঁব্গয় ্ড়গো। কাগৈ সভগস এগো 
একাবধকিার গুবের শব্দ।-উৎকণ্ঠা আেগঙ্ক র্াথা গুাঁগজ ্গড় রইোর্। 
  
ওরা বক োহগে িগয়র্গক সদখগে স্গয়গছ?–অদর্য সকৌেূহগে র্াথা েুেোর্। সদবখ, 
একজৈ অশ্বাগরাহী রহরী সঘাড়া বৈগয় সাাঁেগর ও্াগর  াগচ্ছ–হাগে োর স্বয়়ংবিয় 
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রাইগফে। কাগৈ এগো কাৈফাটাগৈা শব্দ–হঠাৎ সদবখ িগয়র্ ওর েুগকাগৈা জায়ো সছগড় 
এক োগফ ৈদীগে এগস ্ড়গো। েক্ষয করোর্ ৈদীর ও্াগড়র রক্ষীবট োর সঘাড়া 
সথগক সৈগর্ রাইগফে িাবেগয় োক করগছ িগয়র্গক েক্ষয কগর। সাাঁোর কাটগে 
থাকগেও িগয়র্ সিাধহয় আন্দাজ কগরবছগো এই আসন্ন বি্গদর কথা। কারর্ হঠাৎই ও 
জগের র্গধয রু্ি বদগো। সগে সগে রাইগফগের েজমৈ-গুবের আঘাগে খাবৈকটা জে 
ছেগক উঠগো শূগৈয। 
  
সদখোর্ আর একজৈ রহরী সদরী কগর সঘাড়া বৈগয় জগে সৈগর্ ্ড়গো। সঘাড়াটা 
সাাঁেগর সিশ বকছুটা এবেগয়গছ এর্ৈ সর্য় িগয় সভগস উঠগো। রহরীবট িগয়র্গক 
সদখগে স্গয়ই সঘাড়াটাগক সসবদগক এবেগয় বৈগয় চেগো। রু্হূগেমর র্গধয িগয়র্ আিার 
রু্ি বদে। 
  
 িগয়র্ সিাধহয় িুঝগে ্ারবছগো এভাগি সাাঁোর কাটগে ও বৈরা্দ আশ্রগয় স্ৌঁগছাগে 
্ারগি ৈা োই ও রু্ি সাাঁোর বদগয় রহরীবটর বদগক এবেগয় আসগে োেগো। একটু 
্গরই সদখোর্ সোকটার স্ছগৈ সভগস উগঠগছ। র্গৈ র্গৈ িগয়গর্র িুবদ্ধর রশ়ংসা ৈা 
কগর ্ারোর্ ৈা। 
  
রহরীবট িগয়র্গক সদখগে ্ায়বৈ বকন্তু ও্াগড় দাাঁবড়গয় থাকা সোকবট ওগক সদখগে 
স্গয়ই বিকট চীৎকার কগর উঠগো, ওই স  সোর স্ছগৈ। জগের অশ্বাগরাহী রক্ষীবট 
বিদুযৎেবেগে ঘুগর রাইগফগের িাাঁট সগজাগর ৈাবর্গয় আৈগো িগয়গর্র র্াথায়। বকন্তু 
িগয়র্ অসার্াৈয বক্ষরোয় র্াথা সবরগয় বৈগো। সোকটার কুবজ ধগর একটাগৈ জগে 
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ৈাবর্গয় আৈগো। জে সোে্াড় কগর শুরু হগো ধস্তাধবস্ত। বকন্তু সোকটা অসহায় হগয় 
্ড়গো িগয়গর্র ্শু শবক্তর কাগছ, ভীের্ভাগি জে সোে্াড় শুরু হগো। 
  
একটু ্গর িগয়র্ একা সভগস উঠগো। োড়াোবড় বেগয় সাাঁেগর  াওয়া সঘাড়াটাগক ধগর 
এর্ৈভাগি োর আড়াগে সভগস এবেগয় চেগো,  াগে ও্াগড়র রহরীবট গুবে করগে ৈা 
্াগর। র্াগঝ র্াগঝ োড়াোবড় সাাঁেরািার জৈয সঘাড়াটাগক সখাাঁচা র্ারগে োেগো। 
সোকটা িগয়গর্র উগেশয িুঝগে স্গর একটু বদ্বধাগ্রস্ত হগয় ্ড়গো। বকন্তু ্ররু্হূগেমই 
একোগফ সঘাড়ায় চা্গো। েীগরর সিগে সঘাড়া সগর্ে ৈদীগে ঝাাঁব্গয় ্গড় িগয়র্গক 
অৈুসরর্ করগো। 
  
ওবদগক িগয়র্ সঘাড়াটাগক বৈগয় ভীের্ অসুবিধায় ্গড়গছ র্াগঝ র্াগঝ বখবস্ত বদগয় 
সঘাড়াটাগক োড়াোবড়  ািার জৈয ধাক্কা র্ারগছ। 
  
হঠাৎ িগয়র্ সঘাড়া সছগড় জগের র্গধয রু্ি বদগো। ও রু্ি সদওয়া র্াত্রই অৈুসরর্রে 
অশ্বাগরাহী রহরীবট সেকম হগয় হাগে রাইগফে েুগে বৈগো। চাবরবদগক ৈজর রাখগে 
োেগো। সকাথায় িগয়র্ সভগস ওগঠ। 
  
িগয়র্ রু্ি সাাঁোগর রহরীর দূরত্বটা বঠক আন্দাজ করগে ্াগরবৈ। ভুেিগর্ ও সোকটার 
্াগশই সভগস উঠগো। র্াথা ঝাাঁবকগয় জে সঝগড় বিদুযৎেবেগে োগক ধরগে সেগে বকন্তু 
সোকটা খুি সেকম বছগো। উদযে রাইগফগের িাাঁট বদগয় সগজাগর আঘাে করগো র্াথায়। 
িগয়র্ সচিা কগরও সস আঘাে এড়াগে ্ারগো ৈা। সসাজা েবেগয় সেগো। এগক এগক 
সসখাৈকার জে বফগক োে–োে–োঢ় োে হগয় উঠগো। 
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সোকটা সঘাড়া বৈগয় োড়াোবড় ্াগড় এগস উঠগো। অৈুসন্ধাৈী দৃবি সর্গে িগয়গর্র 
সভগস ওঠার অগ্ক্ষা করগে োেগো। বকছুক্ষর্ ্গরই িগয়র্গক সদখা সেগো। ওর 
সদহটা উ্ুড় হগয় ভাসগছ–এবেগয় চগেগছ সস্রাগের টাগৈ। ভাসগে ভাসগে বকছুদূর বেগয় 
সদহটা ৈদীর ্াগড় সঠগক রইগো। ওবদগক অৈয রহরীর রৃ্েগদহটা ও্াগড় সভগস 
উগঠগছ। 
  
অগ্ক্ষর্াৈ রক্ষীবট সচাখ িুবেগয় রৃ্েগদহ দুগটা সদখগো। োর্র সঘাড়ার ব্গঠ উগঠ 
সঘাড়া ছুবটগয় বদগো। 
  
ৈেখােড়ার সিা্ সভদ কগর ঝগড়র সিগে ছুগট চেগো। ছুগট চেগো ফাৈমওয়াগথমর বদগক। 
সঘাড়র কু্ষগরর শব্দ  েক্ষর্ ৈা বর্বেগয়  ায় েগোক্ষর্ অগ্ক্ষা করোর্। োর্র খুি 
সািধাগৈ েুগকাগৈা জায়ো সছগড় িাইগর এোর্।  ে োড়াোবড় সম্ভি ৈদী ্ার হগয় 
্াোগে হগি। 
  
আর্ার ্াোগৈার কথা জাৈার ্র সজোর রবেবট ্ুবেশ আর্াগক খুাঁগজ সিড়াগি। রাগষ্ট্রর 
রবেবট ্ুবেশ ফাাঁবড়গক আর্ার সচহারার বিিরর্ জাবৈগয় সেকম কগর সদওয়া হগি ৈািঃ, 
সদরী করগে হগি ৈা। স র্ৈ কগরই সহাক একটা বৈরা্দ আশ্রগয় স্ৌঁছগে হগি। 
  
্যাগটর ভাাঁগজ ছাড়া স  অিবশি র্বরচটুকু ্ুটবেগে বছগো, সসটাগক ভাগো কগর 
িাাঁধোর্। এর র্গধযই সূ ম র্াথার ও্র চগে এগসগছ। সরাগদর অসহয উিা্ এখৈই 
অৈুভি করগে ্ারবছ। আর সদরী ৈা কগর ছুগট চেোর্। ্যাগটর ভাজ সথগক র্বরগচর 
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গুাঁগড়া ছবড়গয় ্ড়গে োেগো।  াক, কুকুরগুগোর জৈয আর বচো সৈই-অক্লােভাগি ছুগট 
চেোর্। 
  
ৈদীর ্াড় ধগর ঘণ্টা দুই সদৌড়িার ্র বঠক করোর্ এিাগরৈদী ্ার হগে হগি। এখাৈ 
সথগক সরেোইৈ রায় সোগো র্াইে দূগর। ৈদীর বদগক এবেগয় সেোর্। র্বরগচর ্ুাঁটবেটা 
ভাজ করোর্। ্যাগটর র্গধয। োর্র সকার্গরর সিল্ট বদগয় শক্ত কগর িাাঁধোর্। 
এিাগর ৈদীর শীেে জগে ো ভাসাোর্। 
  
. 
  
০৩. 
  
 বিগকে হগয় সেগছ। সরাগদর ো্ অগৈকটা কগর্ এগসগছ। একটা বিশাে োগছর ছায়ায় 
অিসন্ন সদগহ শুগয় আবছ। সার্গৈই ্াহাড় ঢােু হগয় সৈগর্ সেগছ োর সকাে সঘাঁগে িড় 
রাস্তা। একজৈ ্ুবেশ অবফসার ঝগড়র েবেগে সর্াটর িাইক চগড় ছুগট চগেগছ। োর 
স্ছৈ স্ছৈ একটা ওয়যারগেস ভযাৈ। খুি সম্ভি আর্াগকই খুাঁজগছ। 
  
সরেোইৈ এখৈও ্াাঁচ র্াইে দূগর। অগ্ক্ষা ৈা কগর সদৌগড়াগে হয়গো অগৈক আগেই 
ওখাগৈ স্ৌঁগছ স োর্, বকন্তু বদগৈর সিোয় এ জায়োটা ্ার হওয়া উবচে হগিৈা। 
চাবরবদগক খাাঁ খাাঁ করগছ। অদূগর একটা সোোিাবড় ছাড়া েুগকািার আর সকাগৈা জায়োই 
সৈই। অেেযা রাে ্ মে অগ্ক্ষা ৈা করগেই ৈয়। 
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এই সোোিাবড়টা চাবরবদগক িুকসর্াৈ উাঁচু কাগঠর সিড়ার র্াঝখাগৈ অিবস্থে। আর োর 
্াগশই বটগৈর চাো সদওয়া একটা গুর্বটঘর। চাবরবদগকর সিড়ার একগকাগর্ একটা 
কাগঠর দরজা। 
  
হঠাৎ সচাগখ ্ড়গো সোোিাবড় সথগক একবট সর্গয় সিবরগয় আসগছ। রথগর্ সর্গয়বটগক 
েেটা গুরুত্ব বদই বৈ বকন্তু ওর হাগের বদগক ৈজর ্ড়গেই আর্ার বজগভ জে এগো। 
অসম্ভি বখগদ স্গয়গছ। সর্গয়বট েররু্গজর ঝুবড়টা বৈগয় গুর্বটঘগর ঢুগক ্ড়গো। একটু 
্গরই খাবে হাগে সিবরগয় এগো। আিার সোোিাবড়র বদগক বফগর চেগো। 
  
বঠক করোর্ অন্ধকাগরর র্গধযই কগয়কবট েররু্জ সশে করগে হগি। কারর্ স্গট বকছু 
ৈা ্ড়গে ্থ চো অসম্ভি। 
  
ঘণ্টা দুই ্গর সন্ধযার ধূসর ছায়া সৈগর্ এগো চাবরবদগক। িড় রাস্তায়  াৈিাহৈ চোচে 
বফগক হগয় এগো। সোোিাবড়র সভের কেকগুগো ঘগর আগো জ্বগে উগঠগছ। অন্ধকাগর 
কাগরা ৈজগর ্ড়ার ভয় সৈই সদগখ বৈরা্দ আশ্রয় সছগড় এবেগয় চেোর্। ্াহাড়ী ঢােু 
জবর্ ধগর এক ছুগট বেগয় স্ৌঁছোর্ িড়রাস্তায়। এবেগয় চেোর্ িাবড়টার বদগক। কাগঠর 
িন্ধ দরজাটা ট্গক সভেগর ৈার্োর্। ছুগট বেগয় বটগৈর চাো সদওয়া গুর্বট ঘগর আশ্রয় 
বৈোর্। অন্ধকাগরই ৈাগক এগো েররু্গজর সুস্বাদু েন্ধ। বখগদটা স ৈ র্াথা চাড়া বদগয় 
উঠগো। 
  
অন্ধকাগর হােগড় হােগড় এবেগয় সেোর্, হাগে সঠকগো েররু্গজর সূ্ত্। র্গৈ হগো এরা 
েররু্গজর চাোৈদার। একটা িড় সদগখ েররু্জ েুগে বৈগয় দাাঁে িসাোর্। কগয়কটা 
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েররু্জ খাওয়ার ্র স্গটর বখগদ বকছুটা শাে হগো। বকন্তু ক্লাবেগে সচাগখর ্াো ভারী 
হগয় এগো। হােগড় হােগড় বেগয় েররু্গজর জুগ্র স্ছগৈ আশ্রয় বৈোর্। শুগয় 
্ড়গেই ঘুগর্ সচাখ িন্ধ হগয় এগো। 
  
হঠাৎ ঘুর্ ভাঙগেই ভীের্ভাগি চর্গক উঠোর্। একোগফ উগঠ দাাঁড়াোর্। গুর্বটঘগরর 
সখাো দরজা বদগয় সচাগখ ্ড়গো দূগরর ধূসর ্াহাড়। োর স্ছৈ সথগক উাঁবক র্ারগছ 
সভাগরর সূ ম। সভাগরর বিির্ম আগো এগস বঠকগর ্গড়গছ ঘগরর বভেগর। 
  
একটা অজাৈা ভয় আর্াগক আাঁকগড় ধরগো। এগোক্ষর্ ধগর ঘুবর্গয়বছ সকউ আর্াগক 
সদগখ সফগেবৈ সো? 
  
আর্ার ্রগৈ কগয়দীর সর্ারাকাটা স্াশাক। এই স্াশাগক  বদ বদগৈর সিোয় সির হই 
েগি বৈঘমাে ধরা ্ড়গে হগি। সুেরা়ং রাে ্ মে অগ্ক্ষা ৈা কগর উ্ায় সৈই। 
ঘণ্টাখাগৈক সকাগৈা রকগর্ কাটািার ্র হঠাৎ আর্ার েি ইবিয় স ৈ িগে উঠগো–ঘগর 
সকউ ঢুগকগছ। 
  
কাগৈ এগোৈড়াচড়ার শব্দ। সািধাগৈ র্াথা েুগে উাঁবক র্ারোর্। সদবখ, আগের বদগৈর 
সর্গয়বট েররু্জগুগোগক সিগছ সবরগয় রাখগছ একধাগর। ওর িয়স হগি সগেগরা, োগয়র 
রঙ িাদার্ী। সদখগে খুি একটা সুন্দরী ৈা হগেও সকর্ৈ স ৈ একটা আেো আকেমর্ 
আগছ। হয়গো ওর উোর্ সপ্তদশী স ৌিৈই এর জৈয দায়ী। চট্ট অভযস্ত হাগে সর্গয়বট 
কাজ কগর চেে। আর্াগক ও সদখগে ্ায়বৈ। ঝুাঁগক ্গড় িড় েররু্জগুগো ও আোদা 
কগর রাখগছ। 
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সর্গয়বটগক েীক্ষ্ণ দৃবিগে েক্ষয করগে োেোর্। হঠাৎ িুঝগে ্ারোর্ স  আবর্ সর্গয়বটর 
সচাগখ ্গড় সেবছ। ্েগকর জৈয ওর হাে দুগটা সথগর্ সেগো। র্গৈ হগো ও ভয় স্গয় 
সেগছ। এখুবৈ বকছু করা দরকার। ৈয়গো িাইগর সিবরগয় সর্গয়বট স  সচাঁবচগয় সোক 
জগড়া করগি, োগে আর সগন্দহ সৈই। ওর রু্গখ সকর্ৈ একটা চা্া উগিবজে ভাি। 
  
আড়াে সথগক িাইগর এগস িেোর্, ভয় স্গয়াৈা। 
  
 বিদুযৎেবেগে ঘুগর দাাঁড়াগো সর্গয়বট। ওর রু্খ ভগয় সাদা হগয় সেগছ। আেগঙ্ক ওর েো 
বদগয় স্বর সির হগো ৈা–ভয়ােম সচাগখ আর্ার বদগক োবকগয় রইগো। আর্ার বদগক 
োবকগয় সোাঁফ দাবড়র জেে সদগখ সর্গয়টা আগরা ভয় স্গয়গছ। 
  
ভয় সৈই, আবর্ সোর্ার সকাগৈা ক্ষবে করগিাৈা।বস্থর সচাগখ ওগক েক্ষয সরগখ আশ্বাস 
বদোর্। 
  
সর্গয়বটর ্রগৈ একটা চা্া ্যাট, আর োে সাদা সচক টাৈা শাটম। ও সদওয়াগে সহোৈ 
বদগয় উগিজৈায় হাা্ঁ াগে োেগো। শ্বাস-রশ্বাগসর সগে সগে ওর উন্নে স্তৈদ্বয় একিার 
উঠগছ, একিার ৈার্গছ। 
  
খিরদার আর্ার কাগছ এগসা ৈা। চা্া েীক্ষ্ণঋগর ও আেমৈাদ কগর উঠগো। 
  
আবর্ আশ্বাগসর ৈরর্ সুগর ওগক সিাঝাগে সচিা করোর্, ্ুবেশ আর্াগক খুাঁজগছ-আবর্– 
ফাৈমওয়াথম সথগক ্াবেগয় এগসবছ। েুবর্ বক আর্াগক সাহা য করগি? আর্ার ভীের্ বখগদ 
স্গয়গছ–োছাড়া বকছু জার্াকা্ড় দরকার। 
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সদখোর্ এেক্ষগর্ সর্গয়বটর ভয় অগৈকটা কগর্ এগসগছ। ও সসাজা হগয় দাাঁবড়গয় জাৈগে 
চাইগো–আবর্ এখাগৈ সকৈ এগসবছ? 
  
আবর্ জাৈাোর্, দূর সথগক েররু্জগুগো সদগখ বখগদর জ্বাোয় বৈগজগক আর সার্োগে 
্াবরবৈ। খাওয়াদাওয়ার ্র ক্লাবেগে ঘুবর্গয় ্গড়বছোর্। সভগিবছোর্ রাগের অন্ধকাগর 
সরেোইৈ ্ মে বেগয় সকাগৈা সট্রগৈ উগঠ ্াোগিা, বকন্তু ্ুবেশ সরেোইৈ ্াহারা 
বদগচ্ছ– 
  
আর্াগক িাধা বদগয় সর্গয়বট িগে উঠগো, েে রাগে সরবর্ওগে িগেগছ; েুবর্ 
সরেোইগৈর বদগক  াগি িগেই ্ুবেশ সগন্দহ করগছ। বকন্তু ফাৈমওয়াগথম  ািার র্গো 
েুবর্ বক কগরবছগে? 
  
আবর্ সর্গয়বটগক এগক এগক সি কথা খুগে িেোর্, বকছুই সো্ৈ করোর্ ৈা। অিাক 
সচাগখ আর্ার বদগক োবকগয় োবকগয় ও সি কথা শুৈগে োেগো। ওর রু্গখ সকর্ৈ স ৈ 
করুর্ার ভাি ফুগট উঠগো। র্র্োয় ওর েভীর দুই সচাখ ছেছে কগর উঠগো। 
  
সি িেগে স্গর র্ৈটা স ৈ হােকা হগো। 
  
ফাৈমওয়াগথম আবর্ বকছুগেই বফগর  াগিা ৈা। েুবর্  বদ সাহা য ৈা কগরা, োহগে আর্ার 
আর সকাগৈা উ্ায় সৈই। ওখাগৈ বফগর  াওয়ার সচগয় আবর্ আত্মহেযা করগিা। 
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সর্গয়বট অগৈকক্ষর্ একদৃগি আর্ার বদগক সচগয় রইগো। োর্র আগস্ত আগস্ত কাগছ 
এবেগয় এগো। ফাৈমওয়াথম সম্বগন্ধ আবর্ও কােগজ ্গড়বছ। সি কথা সশাৈার ্র 
সোর্াগক ওখাগৈ সফরৎ ্াঠাগে আর্ার বিগিগক িাধগছ। আবর্ সোর্াগক সাহা য করগিা। 
  
সর্গয়বট গুর্বট ঘর সছগড় সিবরগয় সেগো। রু্হূগেমর জগৈয বদ্বধাগ্রস্ত র্গৈ ভয় এগস উ্বস্থে 
হগো, ওগক বিশ্বাস করা বক বঠক হগি? বকন্তু এছাড়াও সো আর সকাগৈা উ্ায় সৈই। ও 
 বদ ্ুবেগশ খির সদয় েগি সসটাগক দুভমােয িগে সর্গৈ সৈওয়া ছাড়া উ্ায় বক? 
  
হঠাৎ সদখা সেগো সর্গয়বট এবেগয় আসগছ, র্াৈ হাগে সঝাোগৈা এক িােবে েরর্ জে, 
আর িাাঁ-হাগে একটা সোয়াগে, সািাৈ, কু্ষর আর বকছু জার্া কা্ড়। িােবেটা সার্গৈ 
সরগখ, জার্াকা্ড়গুগো ও আর্ার হাগে বদগো, হাে-্া ধুগয় এগুগো ্গর ৈাও। আবর্ 
খািার বৈগয় আসবছ। 
  
বর্বৈট দশ ্গর ও বফগর এগো, েেক্ষগর্ আর্ার হাে-্া সঘায়া, দাবড় কার্াগৈা–সি 
হগয় সেগছ। কগয়দীর স্াোক সছগড় ওর বদগয়  াওয়া স্াোকগুগো ্গর সফগেবছ, েক্ষয 
করোর্ ওর হাগে খািাগরর সট্র, োগে র্া়ংস, বর্র্ সসদ্ধ আর কবফ, আর্ার কাগছ সসটাই 
 গথি র্গৈ হগো। 
  
খাওয়াদাওয়ার সশগে সর্গয়বট আর্ার বদগক এক ্যাগকট বসোগরট এবেগয় বদগো। 
বসোগরট ধবরগয় একরু্খ সধায়া ছাড়োর্। বৈগজগক সিশ সুস্থ-সগেজ র্গৈ হগো। 
  
সর্গয়বট আর্াগক িেগো, ঘণ্টাখাগৈগকর র্গধয এই েররু্জগুগো বৈগয়  ািার জগৈয একটা 
সছগে ট্রাক বৈগয় আসগি, সরাজ এই একই সর্গয় এখাগৈ আগস। এখাগৈই খাওয়া-দাওয়া 
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সসগর আিার ট্রাক বৈগয় সিবরগয় ্গড়। সসাজা  ায় ওকেযাগন্ডর িাজাগর। সসখাগৈ ট্রাক 
সরগখ টাকার োোদায়  ায়-ও এগস  খৈ িাবড়গে সখগে ঢুকগিেখৈ েুবর্ বেগয় ওর 
ট্রাগকর স্ছগৈ েুবকগয় ্ড়গি। োর্র ওকেযাগন্ড স্ৌঁগছ, চুব্সাগড় সৈগর্ ্ড়গি। 
  
সর্গয়বটর কথায় রাবজ হোর্। ওগক ধৈযিাদ জাৈাগে বেগয় আর্ার সচাগখ জে এগস 
সেগো। 
  
একটু ্গর ট্রাক এগস স্ৌঁছগো। চােক একবট অল্পিয়সী সছগে, সস ট্রাক সরগখ সভেগর 
স গেই োবড়র স্ছগৈ উগঠ ্ড়োর্। 
  
োর্র এক সর্য় ট্রাক সছগড় বদগো, একটু ্গর সদখোর্ বিগকগের সরাদ েখৈ 
বঝবর্গয় এগসগছ, দূগর সদখা  াগচ্ছ সসই সোোিাবড়টা, োর দরজায় সর্গয়বট দাাঁবড়গয় 
রগয়গছ। ্ড়ে সরােুর ওর োে সাদা সর্ারা কাটা শাগটমর ো সথগক বঠকগর ্ড়গছ। 
সর্গয়বট আগস্ত আগস্ত হাে েুগে আর্াগক উগেশয কগর ৈাড়গে োেগো। ট্রাক ির্শিঃ 
এবেগয় চেগো– বৈগজর অজাগেই োে সিগয় সৈগর্ এগো অশ্রু। 
  
এই সুন্দর সৃ্মবেটুকু একাে আর্ার কগরই স গে েুগে রাখগিা র্গৈর র্বৈগকাঠায়। 
অবৈশ্চয়োয় ভরা জীিগৈর ্গথ এ সৃ্মবেটুকুই সহাক আর্ার একর্াত্র সেী। 
  
ফাৈমওয়াথম সথগক ্াোিার চারবদৈ ্গর বেট ে িীগক এগস স্ৌঁছোর্। ওকেযান্ড সথগক 
একটা র্ােোবড় ধগর রায় এক হাজার র্াইে ্ার হগয়, এগস উ্বস্থে হগয়বছ এই বেটু 
িীগক। 
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র্াথার ও্র দু্ুগরর চড়া সরাদ। রাস্তাঘাট বৈজমৈ। র্াগঝ র্াগঝ দু-একজৈ ্থচারী 
সচাগখ ্ড়গছ। 
  
সর্গয়বট স  ্াাঁচ র্োর বদগয়বছগো ো সথগক অিবশি র্াত্র এক র্োর। ওকেযান্ড সথগক 
সট্রগৈ কগর এখাগৈ আসিার ্গথ বকছুই স্গট ্গড়বৈ। অদূগরই একটা স্নযাকিার 
সদখগে স্োর্। এবেগয় সেোর্। সদাকাগৈ ঢুগক সযান্ডউইচ আর কবফ আৈগে িেোর্। 
ভািগে োেোর্, এর্র সকাথায়  াগিা।ট্রব্কা বর়ংগসর দূরত্ব এখাৈ সথগক রায় দুশ 
র্াইে। সসখাগৈ স্ৌঁছিার একর্াত্র উ্ায় সকাগৈা চেবে োবড় িা ট্রাগক আশ্রয় সৈওয়া। 
একবট সোকগক বজগেস কগর জাৈগে ্ারোর্, এখাৈ সথগক ্ঞ্চাশ র্াইে দূগর একটা 
স্গট্রাে ্াম্প আগছ–োর ৈার্ ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম। এর ্গরর স্গট্রাে ্াম্পটা 
এগকিাগর ্াহাগড়র ও্াগর–একগশা োট র্াইে দূগর সসই কারগর্ এর র্াবেক কােম 
সজৈসৈ ৈার্ বদগয়গছ ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম–অথমাৎ সশে সীর্াে। োছাড়া এর সগে 
োগোয়া একটা সরগস্তারাাঁও আগছ–সজৈসৈই োর র্াবেক। 
  
বকছুক্ষগর্র র্গধযই সদাকাগৈর সখাো দরজায় আবিভূমে হগো এক বিশাে সচহারার ্ুরুে। 
সস কাউটাগরর বদগক দ্রুে ্াগয় এবেগয় এগো। র্াইক আর্ার বদগক োবকগয় সচাগখর 
ইশারা করগো, অথমাৎ এই কােম সজৈসৈ। 
  
সজৈসৈ েম্বায় রায় সাগড় ছ ফুট, োগয়র রঙ োর্াগট, িয়স রায় ্ঞ্চান্নর কাছাকাবছ 
হগি। র্াইক কবফর কা্ এবেগয় বদগো সজৈসগৈর বদগক, বর্িঃ সজৈসৈ, এই সোকবট 
্াহাড় স্বরগয় ট্রব্কা বর়ংগস স গে চায়। আবর্ িগেবছ, আ্ৈার ওখাগৈ স গে,-
সসখাগৈ  বদ সকাগৈা ট্রাক ধরগে ্াগর; এখাগৈ ে আর সকাগৈা োবড় থার্গি ৈা। 
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সজৈসৈ আর্ার বদগক বফগর হাসগো, র্াইক বঠকই িগেগছ ও ছাড়া সোর্ার উ্ায় সৈই। 
েুবর্ ইচ্ছা করগে আর্ার সগে স গে ্াগরা, বকন্তু ঐ ্ মেই! 
  
আবর্ িেোর্ বকন্তু আ্ৈার সকাগৈা অসুবিধা হগি ৈা সো? 
  
সজৈসৈ অট্টহাবসগে সফগট ্ড়গো, ্ােে ৈাবক। এগোখাবৈ রাস্তায় স  একজৈ সেী 
্াগিা, সসটাই অগৈকখাবৈ। হঠাৎ বক র্গৈ কগর সজৈসৈ োর স্শীিহুে হাে আর্ার 
বদগক িাবড়গয় ধরেে, আর্ার ৈার্ কােম সজৈসৈ। 
  
সজৈসগৈর হাগে হাে সর্োোর্, আবর্ জযাক ্যাটগর্ার। 
  
 রথগর্ই স  ৈার্টা র্গৈ এগো সসটাই িগে সফেোর্। 
  
র্াইকগক ধৈযিাদ জাবৈগয় আর্রা সিবরগয় এোর্। িাইগর একটা ট্রাক দাাঁবড়গয় বছগো। 
সজৈসৈ এবেগয় বেগয় োর চােগকর আসগৈ িসগো। 
  
ট্রাগকর সভেরটা অসহয েরর্। আর্রা দুজগৈই োগয়র সকাট খুগে সফেোর্। সজৈসৈ 
বসোগরট সির কগর ধরাগো। আর্ার বদগকও একটা এবেগয় বদগো। োর্র স্টাটম বদগয় 
ট্রাক সছগড় বদগো। 
  
শহগরর িাইগর স্ৌঁছগেই সচাগখ ্ড়গো বদেে রসারী র্রুভূবর্। চাবরবদগক শুধু িাবে 
আর িাবে, র্াগঝর সরু ব্চঢাো রাস্তা ধগর সজৈসৈ ট্রাক ছুবটগয় চগেগছ। িহুদূগর সচাগখ 
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্ড়গছ। ্াহাড়–োর ও্াগরই ট্রব্কা বর়ংস। র্াথার ও্গর সূ ম বকছুটা ঢগে ্ড়গেও 
েরর্ কগর্বৈ। 
  
বস্টয়াবর়ং সঘারাগে সঘারাগে সজৈসৈ আর্ার বদগক আড়গচাগখ োকাগো। োর্র 
বজোসা করগো, েুবর্ সকাথা সথগক আসছ? েুবর্ সকাথায় কাজ কগরা? 
  
আবর্ িেোর্, আবর্ ওকেযান্ড সথগক আসবছ। আর্াগদর োোর িযিসা আগছ। আর্ার 
িািাও এই িযিসা করগেৈ। 
  
বকছুক্ষর্ চু্চা্ সথগক একসর্য় সজৈসৈ রশ্ন করগো, আচ্ছা জযাক েুবর্ োবড়র ইবিৈ 
বটবিগৈর িযা্ার সিাঝা? 
  
খুি সার্াৈয–দু-একিার কগয়কটা োবড়র কাজ কগরবছ। 
  
সজৈসৈ োর ৈীে সচাগখর দৃবি বস্থরভাগি সর্গে ধরগো আর্ার বদগক, জাৈগে চাইগো, 
েুবর্ বক ট্রব্কা বর়ংগস থাকগি িগে বঠক কগরগছ? 
  
হা– জাৈো বদগয় িাইগর োকাোর্। আকাগশ চিাকাগর ঘুগর সিড়াগচ্ছ কগয়কটা বচে। 
  
ওখাগৈ সকাগৈা চাকবর বৈগয়  াগচ্ছা ৈাবক? 
  
এিার আর্ার রু্গখ বিরবক্তর ভাি ফুগট উঠগো। সসটা েক্ষয কগর সজৈসৈ একটু বিব্রে 
হগো, র্াগৈ– বদ সকাগৈা চাকবরর িযা্ার হয়, েগি আবর্ই সোর্াগক একটা চাকবর বদগে 
্াবর। 
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অিাক হগয় আবর্ সজৈসগৈর বদগক োকাোর্, আ্বৈ আর্ায় চাকবর সদগিৈ?-বক 
চাকবর? 
  
 সজৈসৈ িেগো, সোহােক্কড় সম্বগন্ধ অবভে, োবড়র কাজও জাগৈ এর্ৈ একজৈ সোকই 
আর্ার রগয়াজৈ। আবর্ আর আর্ার স্ত্রী সোো সি কাজ সার্োগে ্াবর ৈা। সোর্ার 
র্গো একজৈ সোকই আবর্ খুাঁজবছ, েগি সপ্তাগহ বেৈ চারবদৈ বকন্তু রাবিগর কাজ করগে 
হগি–অিশয বদগৈ বিশ্রার্ ্াগি। আর্ার স্ত্রী চর্ৎকার রান্না কগর, সস েুবর্ সখগেই িুঝগে 
্ারগি। 
  
সভগি সদখোর্ ো-ঢাকা সদিার র্গো এর্ৈ একটা সুগ াে ছাবড় সকৈ। এই র্রুভূবর্র 
সদগশ ্ুবেশ আর্ার সখাাঁজও ্াগি ৈা। 
  
আবর্ সজৈসগৈর সচাগখ সচাখ সরগখ উির বদোর্ স  আবর্ রাবজ। সজৈসৈ রচণ্ড খুশী 
হগো। অদু্ভে ভাগি অদু্ভে ৈাগর্র এক স্গট্রাে ্াগম্প চাকবর স্গয় সেোর্। 
  
. 
  
০৪. 
  
 সার্গৈর একটা উাঁচু বঢবি ্ার হগেই সচাগখ ্ড়গো ্াহাড়ী ঢােু রাস্তা। স  বদগক 
োকাই শুধু িাবে আর িাবে। বিগকগের চড়া সরাদ িাবের সরু্দ্রগক কগর েুগেগছ উজ্জ্বে, 
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োর ো সথগক বঠকগর আসা সসাৈােী আগোয় সচাখ ধাাঁবধগয়  াগচ্ছ। দূগর িহুদূগর সচাগখ 
্ড়গো একটা অস্পি বিনু্দ-সজৈসৈ আঙুে েুগে সদখাগো, ওটাই আর্ার স্গট্রাে ্াম্প 
  
্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম। 
  
-ঘরগুগোগক এখৈ স্পি সদখা  াগচ্ছ। রাস্তার িাাঁ বদগক একটা সছাট্ট িা়ংগো। িা়ংগোর 
উগল্টাবদগক রগয়গছ একটা ঘর। রাস্তা এগক এগক বর্বেগয় সেগছ ্াহাগড়র ওব্গঠ 
  
সিকটা ঘগরর রঙই আকাশ ৈীে। সজৈসৈ িেগো, ঐ র্াৈবদগকর ঘরটা সোর্ার। আর 
এ বদগকর িা়ংগোটায় আবর্ আর সোো থাবক।জায়োটা এর্বৈ বৈজমৈ আর বিরবক্তকর, 
শুধু সোো আগছ িগেই সিবকছু ভুগে থাকগে ্াবর। এখৈ েুবর্ এগসগছা–আর্াগদর 
কাগজর অগৈক সুবিধা হগি। 
  
আর্রা স্গট্রাে ্াগম্প স্ৌঁগছ সেবছ। অদূগর সচাগখ ্ড়গছ িা়ংগো। িা়ংগোর সার্গৈ 
একটা িারান্দা, োর সথগক বেৈ ধা্ বসাঁবড় সৈগর্ সেগছ। একটা সর্গঠা ্থ এবেগয় 
এগসগছ রাস্তা ্ মে। 
  
জায়োটা এগো সুন্দর হগে ্াগর আর্ার ধারর্া বছে ৈা। 
  
োবড়র দরজা খুগে সজৈসৈ সৈগর্ ্ড়গো, ব্ছৈ ব্ছৈ আবর্ও ৈার্োর্। সজৈসৈ 
আর্ার ঘরটার বদগক আঙুে িাবড়গয় িেগো, জযাক েুবর্ আর সদরী কগরা ৈা। হাে রু্খ 
ধুগয় ৈাও। আবর্ এবদগক সোর্ার খািার িযিস্থা করবছ। োর্র সস িাবেগে ঢাকা সর্গঠা 
্থ ধগর িা়ংগোর বদগক এবেগয় চেগো। 
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আবর্ও ঘগরর বদগক ্া িাড়াোর্। দরজা খুেগেই িসিার ঘর, সিশ সুন্দর ভাগি 
সাজাগৈা। ঘগরর একগকার্ায় একটা সটবেবভশৈ সসটও রগয়গছ। িসিার ঘর ্ার হগেই 
একটা সছাট্ট সশািার ঘর। 
  
সশািার ঘগর জার্াকা্ড় সছগড় িাথরুগর্ সেোর্, হাে রু্খ ধুগয় দাবড় কার্াগে শুরু 
করোর্। দাবড় কার্াগৈা হগয় সেগে আয়ৈায় বৈগজর সচহারা খুাঁবটগয় খুাঁবটগয় সদখগে 
োেোর্। র্গৈ র্গৈ ভািোর্ খিগরর কােগজ  বদ আর্ার ছবি ছা্া হগয় থাগক েিুও 
কারও ্গক্ষ আর্াগক সচৈা সম্ভি ৈয়। 
  
জার্াকা্ড় ্গর সিশ উৎফুল বচগি িাইগর সিবরগয় এোর্। বকছুক্ষর্ সজৈসগৈর িা়ংগোর 
বদগক োবকগয় রইোর্। সার্গৈ আর স্ছগৈ োকাগে িাবে ছাড়া আর বকছুই সচাগখ ্গড় 
ৈা। 
  
র্গৈ র্গৈ আশ্বস্ত হোর্। ্ুবেশ হয়গো ওকেযাগন্ড িা অৈয সকাগৈা শহগর আর্ার সখাাঁজ 
করগি, বকন্তু এই র্রুভূবর্গে বৈশ্চয়ই সখাাঁজ করার সকাগৈা সচিাই করগি ৈা। বঠক 
করোর্  েবদৈ ্ারা  ায় এখাগৈই থাকগিা। 
  
রাস্তা ্ার হগয় সরগস্তারাাঁয় বেগয় ঢুকোর্। ঘগরর এক্াগশ সাজাগৈা ্াাঁচটা সটবিে আর 
কেকগুবে সচয়ার। এছাড়া কাউটাগরর সার্গৈ সোটা দগশক টুে। কাউটাগরর ও্র 
সাজাগৈা সাবর সাবর িীয়ার ও সসার্ার সিােে। এক ্াগশ সোটা দুগয়ক আচাগরর বশবশ। 
োর সগে রগয়গছ একোদা কাাঁগচর গ্লাস, ছুবর, কাাঁটা চার্চ আর কােগজর রুর্াে। 
রগেযকবট বজবৈেই ্বরষ্কার ঝকঝক করগছ। সদওয়াগের োগয় টাঙাগৈা একটা ফেগক 
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ছা্া হরগফ সেখা রগয়গছ খাগদযর োবেকা। কাউটাগরর স্ছগৈ আধ সভজাগৈা দরজার 
ফাাঁক বদগয় রান্নার সুস্বাদু েন্ধ সভগস আসগছ। ভািবছ কাউগক র্াকগিা বকৈা। হঠাৎ কাগৈ 
এগো সজৈসগৈর েো, এই সোো-সশাগৈা, অিুঝ হগয়াৈা, অগৈক সভগিবচগে আবর্ 
জযাকগক এখাগৈ বৈগয় এগসবছ, ও এখাগৈ কাজ সদখাগশাৈা করগে, আর্রা সপ্তাগহ দু-চার 
বদৈ কগর ওগয়ট ওয়াগথম সিড়াগে স গে ্ারগিা। 
  
দযাগখা কােম, একটা কথা সোর্াগক হাজারিার িগেবছ, আজও িেবছিঃ সকাগৈা উটগকা 
সোকগক আবর্ এখাগৈ রাখগিা ৈা, িযস। 
  
হযাাঁ, জাবৈ েুবর্ িগেগছা, বকন্তু এটা িুঝগে ্ারগছ ৈা, একজৈ সোক রাখা আর্াগদর 
অেযে রগয়াজৈ। সভগি দযাগখা সো, েেকাে রাগত্র সোর্াগক কেিার উঠগে হগয়গছ? 
িাগর িাগর সোর্াগক উগঠ এগস ঐ হেচ্ছাড়া ট্রাকগুগোগক স্ট্রে বদগে হগয়গছ। 
আর্াগদর বিশ্রাগর্র রগয়াজৈ সোো,জযাক  বদ রাবত্রগিো কাজ কগর, েগি আর্রা একটু 
বৈবশ্চগে ঘুগর্াগে ্াবর। োছাড়া দু-চারবদৈ সদখগে ক্ষবে বক? োর্র  বদ ্ছন্দ ৈা 
হয়, েখৈ জযাকগক িারর্ কগর বদগেই হগি। 
  
েুবর্ বক কগর জাৈগে সোকটা বিশ্বাসী? ওগক এখাগৈ সরগখ আর্রা ওগয়ট ওয়াগথম  াগিা, 
আর ও হাে গুবটগয় িগস থাকগি র্গৈ কগরগছা?বসনু্দক সভগঙ টাকা হাবেগয় সসাজা সকগট 
্ড়গি। 
  
সোোর র্গৈাভাগি অস্ববস্ত সিাধ করোর্। সস  াই সহাক ্গর সভগি সদখা  াগি। বকন্তু 
আ্ােেিঃ সাড়া সদওয়া দরকার। কাউটাগরর বদগক এবেগয় সেোর্, দরজায় শব্দ কগর 
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র্াকোর্ সকউ আগছৈ ৈাবক? রান্নাঘগরর সভের সথগক সভগস আসা কণ্ঠস্বর সগে সগে 
সথগর্ সেগো। 
  
একটু ্গর দরজা খুগে সজৈসৈ সিবরগয় এগো, রু্গখ সকর্ৈ একটা অরবেভ হাবস, 
এগসা জযাক ঘর সকর্ৈ োেগো? ্ছন্দ হগয়গছ সো? 
  
আর্ার ্বরষ্কার-্বরচ্ছন্ন সচহারা সদগখ সজৈসৈ আশ্বস্ত হগয়গছ র্গৈ হগো। আবর্ রু্গখ 
হাবস ফুবটগয় িেোর্, ্ছন্দ হয়বৈ র্াগৈ? সবেয বর্িঃ সজৈসৈ আ্ৈার ্গয়ট অফ সৈা 
বরটাৈম-এর েুেৈা সৈই। সজৈসৈ সম্মবে জাৈাগো। 
  
োর্র সস রান্নাঘগরর বদগক এবেগয় সেগো আর্ার খািার িযিস্থা করগে। 
  
বকন্তু সজৈসৈ রান্নাঘগর ্া িাড়াগেই কাগৈ এগো িাইগর সথগক সভগস আসা সকাগৈা 
োবড়র হগৈমর শব্দ। 
  
ঘগরর জাৈো বদগয় সদখা সেগো িাইগরর রাস্তায় এগস দাাঁবড়গয়গছ একটা জীর্ম ধূবে র্বেৈ 
্যাকার্ম। চােগকর বৈগদমগশ সজৈসৈ োবড়টার টযাগঙ্ক স্ট্রে ঢােগে োেগো। 
  
হঠাৎ স্ছগৈ সার্াৈয শব্দ হগেই চর্গক বফগর দাাঁড়াোর্। রান্নাঘগরর সখাো জায়োয় 
দাাঁবড়গয় একবট সর্গয়। ওর সচাগখর দৃবিগে ঝগর ্ড়গছ সীর্াহীৈ সকৌেূহে। সর্গয়বটর 
র্াথা ভবেম একরাশ োে চুে, কার্ৈা র্বদর ্ুরু সঠাাঁট, বেবরশ িসগের শরীগর ভরে 
স ৌিৈ। োর ্ান্না সিুজ টেটগে সচাখ রগক্ত সৈশা ধরায়, সর্গয়বটগক সদখার ্র সকাগৈা 
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্ুরুগের ্গক্ষই ওর স ৌিগৈর হােছাবৈগক উগ্ক্ষা করা অসম্ভি। ওর ্রগৈ একটা 
সাদা োউৈ ও শরীগরর সগে স ৈ সভজা কা্ড় হগয় সে্গট আগছ। 
  
সর্গয়বট আর্ার বদগক এবেগয় এগো। েক্ষয করোর্ ওর োউগৈর ৈীগচ সকাগৈা 
অেিমাগসর িাোই সৈই। 
  
অ্েক দৃবিগে দুজৈ দুজগৈর বদগক োবকগয় রইোর্। কাগরা রু্গখ সকাগৈা কথা সৈই। 
  
কেক্ষর্ এভাগি সকগটগছ জাবৈৈা। একসর্য় সখয়াে হগো সজৈসৈ আর্ার ্াগশ দাাঁবড়গয়, 
এই স  সোো, েুবর্ এগসগছা, আো্কবরগয় বদই–এই জযাক।জযাক এ হগচ্ছ সোো–
আর্ার স্ত্রী। 
  
সর্গয়বট সছাট্ট কগর ঘাড় ৈাড়গো, েভীর সিুজ সচাগখ শুধু ঘৃর্া ছাড়া আর বকছুই সৈই। 
  
সজৈসৈ িেগো, আর সদরী কগরা ৈা সোো, বকছু খাওয়ার িযিস্থা কগরা। 
  
ভািগেশহীৈ রু্গখ সোো জিাি বদগো, অগ্ক্ষা কগরা, আবর্ আসবছ। ও বফগর চেগো, 
চোর সর্য় স্পি হগয় উঠগো ওর ভারী বৈেগম্বর সুগর্ৌে সরখা। বৈগটাে ছগন্দ বহগলাে 
েুগে ও এবেগয় চেগো রান্নাঘগরর বদগক। 
  
আর্ার সারা রু্খ েখৈ সঘগর্ উগঠগছ। একটা কােগজর রুর্াে সটগৈ বৈগয় রু্খ রু্ছোর্। 
েো শুবকগয় কাঠ হগয় সেগছ,–সচাগখর সার্গৈ ভাসগছ সোোর ্ােে করা স ৌিৈ। 
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খাওয়া দাওয়া সসগর আবর্ আর সজৈসৈ িাইগর এোর্। আর্াগক সকান্ সকান্ বদৈ কাজ 
করগে হগি সসটা োর কাছ সথগক সজগৈ বৈগয়বছ। সপ্তাগহ বেৈবদৈ আর্াগক রাগে কাজ 
করগে হগি। োবড় সব্রকর্াউগৈর িযা্ার হগে আর্াগকই সার্োগে হগি। আর েযাগরজ 
আর ্াগম্পর কাছটা সিসর্য় ্বরষ্কার রাখগে হগি। 
  
িাইগর এগস সজৈসৈ আর্াগক সদবখগয় বদগো বকভাগি ্াম্প সথগক স্গট্রাে বদগে হয়। 
সর্াবিে আর স্গট্রাগের দার্ বকভাগি বহসাি করগে হয়, োও িুবঝগয় বদগো। োর্র 
সোহা সিাঝাই ট্রাকটা খাবে করার জৈয আর্াগক র্াকগো। 
  
এর র্গধযই সূ ম ্বশ্চর্ আকাগশ ঢগে ্গড়গছ। বদগৈর অসহয েরর্ আর সৈই। র্রুভূবর্র 
ঠাণ্ডা হাওয়ায় সভগস আসগছ অস়ংখয িােুকর্া। সোধূবের আগোয় দূগরর ধূসর ্াহাড় 
হগয় উগঠগছ রক্তাভ। র্গৈ হয় স ৈ একটা শাে সর্াবহে ভাি সৈগর্ এগসগছ বদগৈর 
উিপ্ত র্রুভূবর্গে। 
  
আবর্ আর সজৈসৈ বর্গে সোহােক্কড়গুগো এগক এগক ৈার্াগে আরম্ভ করোর্। কাজ 
করগে করগে হঠাৎই সজৈসৈ আর্ার বদগক োকাগো, সোোর িযিহাগর বকছু র্গৈ 
সকাগরা ৈা জযাক,-ও ওইরকর্ই। সকউ এখাগৈ কাজ করুক, ো ও চায় ৈা সক জাগৈ 
সকৈ? হয়গো সি সর্গয়রাই এরকর্ সজৈসগৈর রু্গখ বচোর ছায়া। 
  
কথা িেগে িেগে একটা ্ুগরাগৈা র্রগচ ্ড়া োবড়র ইবিৈ ও এক হযাাঁচকায় র্াবটগে 
ৈার্াগো। ওর শবক্ত সদগখ অিাক হগয় সেোর্। অগো ভারী ইবিৈটাগক এর্ৈভাগি িগয় 
বৈগয় চেগো, স ৈ ্ােগকর নেরী সখেৈা। গুর্বট ঘগর সসটা সরগখ সস বফগর এগো। 
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োর্র ্গকট সথগক একটা বসোগরট সির কগর আর্ার বদগক এবেগয় বদগো। আর্াগক 
িেগো–রথর্ রথর্ সোো হয়গছ সোর্াগক ভাগো সচাগখ সদখগি ৈা বকন্তু সদগখা 
কগয়কবদৈ ্গরই সি বঠক হগয়  াগি। সজৈসৈ আর্াগক িেগে শুরু করগো স , 
বকভাগি সোোর সগে োর ্বরচয় হগয়বছে। সস সহগস িেগো, ভািগে অিাক োগে-
ভীের্ র্জার িযা্ার িুঝগে জযাক। আজ সথগক িছর দুগয়ক আগের কথা। আর্ার 
রথর্া স্ত্রী র্ারা  াওয়ায়, েখৈ একাই সি সার্োবচ্ছ। র্গৈর অিস্থা খুিই খারা্। সথগক 
সথগকই িউগয়র কথা র্গৈ ্ড়গছ। সর্স্ত ্বরগিশ স ৈ আর্ার র্েই বিেয়–বৈিঃসে। 
চু্চা্ িগস আবছ, এর্ৈ সর্য় একটা িাস এগস দাাঁড়াগো সার্গৈর রাস্তায়।  াত্রীরা সি 
এগক এগক সৈগর্ এগো, রায় বেবরশ-্াঁয়বত্রশ জৈ হগি। োর র্গধয সভাোও বছে। 
  
আবর্ সরগস্তারাাঁর কাউটাগরর স্ছগৈ দাাঁবড়গয়বছোর্  াত্রীরা সি হুড়রু্ড় কগর ঢুগক 
্ড়গো। একিার রাৈাঘর আর একিার খাওয়ার সটবিে–এই কগর এগকিাগর বহর্বসর্ 
সখগয়  ািার অিস্থা হঠাৎ সদবখ, সিুজ স্াশাগক সবজ্জো একবট সুন্দরী েরুর্ী আর্ার 
্াগশ এগস দাাঁবড়গয়গছ। অভযস্ত হাগে  াত্রীগদর বদগক খািার এবেগয় বদগচ্ছ। 
  
 খৈ িাস ছাড়ার সর্য় হগো েেক্ষগর্ সিাইগয়র খাওয়া হগয় সেগছ। সর্গয়বট সাহা য ৈা 
করগে, বক স  করোর্ োই ভাবি! িাস ছাড়ার সর্য় ওগক বজগেস করোর্, ও আর্ার 
এখাগৈ চাকবর করগি বকৈা, সর্গয়বট সো এক কথায় রাবজ।িাস সছগড় বদগো বকন্তু ও 
সথগক সেগো। 
  
োর্র সথগক দুজগৈ বর্গে কাজ কবর। সিশ ভাগোভাগিই বদৈ সকগট  ায়। বকন্তু 
আর্াগদর একসাগথ থাকা বৈগয় সোগক ৈাৈা কথা িগে, োই বকছুবদগৈর র্গধযই আর্রা 
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বিগয় কগর সফবে। সোো আর্ার সথগক  বদও সেইশ িছগরর সছাট। এর্বৈগে র্াগঝ 
র্াগঝ র্াৈ-অবভর্াৈ কগর িগট বকন্তু খুি কাগজর সর্গয়। এখৈ হয়গো কবদৈ একটু 
অবভর্াৈ কগর থাকগি, বকন্তু ্গর সি বঠক হগয়  াগি। 
  
এর্ৈ সর্য় একরাশ ধুগো উবড়গয় একটা কযাবর্োক এগস দাাঁড়াগো। সজৈসৈ আর্াগক 
ওটা সদখগে িগে সরগস্তারাাঁয় বফগর সেগো। স্ট্রে বদগে বদগে োবড়র আগরাহীগদর সগে 
কথািােমা শুরু করোর্। কথায় কথায় জাবৈগয় বদোর্ এখাগৈ সরগস্তারাাঁও আগছ। ইগচ্ছ 
করগে োরা সখগয় বৈগে ্াগরৈ। কারর্ এর্র ট্রব্কা বর়ংস ্ মে রাস্তায় সকাগৈা 
সদাকাৈ সৈই। আর্ার কথায় রাবজ হগয় ওরা োবড় সথগক সৈগর্ সরগস্তারাাঁর বদগক এবেগয় 
চেগো–এইভাগি আরম্ভ হগো আর্ার রথর্ কর্মিযস্ত সন্ধযা। োবড়র ্র োবড় আসগে 
োেগো কাজ কগর চেোর্। একসর্য় সজৈসৈ আর্ার কাগজর রশ়ংসা ৈা কগর থাকগে 
্ারগো ৈা। 
  
এক ৈাোগড় আধঘণ্টা দাাঁবড়গয় থাকার ্র  খৈ সকাগৈা োবড়র সহর্োইট সচাগখ ্ড়গো 
ৈা, েখৈ বফগর চেোর্ খািার ঘগর। 
  
বেগয় সদবখ, দুজৈ ট্রাকচােক কাউটাগরর সার্গৈ টুগে িগস। োগদর সার্গৈ সেগট ফ্রট 
্াই। রান্নাঘগরর সভের সথগক িাসৈ্ত্র ৈাড়াচাড়ার শব্দ স্োর্। িুঝগে ্ারোর্ 
সোো রান্নাঘগর। 
  
সজৈসৈ আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, জযাক েুবর্ আর সদরী কগরা ৈাআজ রাগে আর্ার 
্াো, কাে সথগক রাবত্রগে সোর্াগক কাজ করগে হগি। 
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আবর্ আর সদরী ৈা কগর রাস্তা ্ার হগয় এবেগয় চেোর্ ঘগরর বদগক। োর্র ঘগর 
বেগয় জার্াকা্ড় সছগড় আগো বৈবভগয় শুগয় ্ড়োর্।ক্লাবেগে শরীর সভগঙ ্ড়গেও 
সচাগখ ঘুর্ সৈই, অজস্র বচোয় র্ৈ ভারািাে। র্াগঝ র্াগঝ সচাগখর সার্গৈ সভগস উঠগছ 
সোোর ছবিও স ৈ সহাঁগট চগেগছ রান্নাঘগরর বদগক–্রগৈ সসই সাদা োউৈ– আবর্ 
িুঝগে ্ারবছ সোো ্রস্ত্রী ওর কথা এভাগি আর্ার ভািা উবচেৈয়, বকন্তু েিুও ওর 
বচো আর্ার র্ৈগক আচ্ছন্ন কগর রাখগো। 
  
ঘগরর জাৈোর বঠক ্াগশই আর্ার সশািার খাট, অন্ধকাগর শুগয় শুগয় রাস্তার ও্াগর 
দাাঁবড়গয় থাকা িা়ংগোটাগক ্বরষ্কার সদখা  াগচ্ছ। বৈবৈমগর্গে োবকগয় রইোর্ িা়ংগোর 
বদগক বকছুগেই ঘুর্ আসগছ ৈা। 
  
রায় ঘণ্টাখাগৈক এভাগি শুগয় থাকার ্র একসর্য় িা়ংগোর একটা ঘগর আগো জ্বগে 
উঠগো। জাৈোর ৈীে ্দমা সরাগৈা থাকায় আগোবকে ঘরটা ্বরষ্কার সচাগখ ্ড়গছ, 
ঘগরর র্াঝখাগৈ দাাঁবড়গয় রগয়গছ সোো। ওর হাগে জ্বেে বসোগরট। একটু ্গর আয়ৈার 
সার্গৈ িগস চুে আাঁচড়াগে োেগো। ওর একরাবশ োে চুে সকার্গরর কাগছ আছগড় 
্গড়গছ। 
  
আবর্ উগিজৈায় উগঠ িগস থাকোর্। অৈুভি করোর্ হৃদয় সোে্াড় করা র্গৈর 
অিস্থা। 
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একটু ্গর সোো জাৈোর কাগছ এগস োউগৈর সিার্ খুেগে শুরু করগো..সাদা োউৈটা 
সর্গঝগে খগস ্ড়গো। ও হাে িাবড়গয় জাৈো িন্ধ কগর বদে। ঘো কাাঁগচর ্ালায় 
ভাসগে োেগো ওর ৈগ্ন শরীগরর বৈখুাঁে রবেচ্ছবি। 
  
অন্ধকাগর কেক্ষর্ এভাগি িগসবছোর্ জাবৈৈা, একসর্য় সখয়াে হগো িা়ংগোর আগো 
বৈগভ সেগছ। 
  
অগ্ক্ষা ৈা কগর শুগয় ্ড়োর্ বকন্তু সস রাগত্র আর্ার সচাগখ আর ঘুর্ এগো ৈা। 
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ঘুম ভাঙাগে খািার ঘগর 
০৫. 
  
্রবদৈ সকাগে ঘুর্ ভাঙাগে খািার ঘগর এগস ঢুকোর্। েখৈ ঘবড়গে সােটা িাগজ। 
সদবখ, সোো একটুকগরা কা্ড় বৈগয় কাউটাগরর ও্রটা ঘগে ঘগে ্বরষ্কার করগছ। 
ওর ্রগৈ খুি সছাগটা একটা োে ্যাট। োগয় হেগদ সচাবে। এই স্াশাগক সোো 
আরও আকেমর্ীয় হগয় উগঠগছ। এই স্বল্প স্াশাগকর বিরুগদ্ধ স ৈ বিগদ্রাহ করগছ ওর 
উদ্ধে স ৌিৈ। র্গৈ র্গৈ সজৈসৈগক বহ়ংসা করোর্। 
  
সোো রথগর্ আর্াগক সদখগে ্ায়বৈ। হঠাৎ আর্ার বদগক সচাখ ্ড়ায় েক্ষয করোর্ 
রু্গখ বিরবক্তর ভাি। কাউটাগরর ও্র ঝুাঁগক ্গড় ও সার্গৈর বদকটা ঘেগে োেগো। 
ঝুাঁগক ্ড়ায় সচাগখ ্ড়গো ওর সুেবঠে দুই স্তৈ–অেিমাগসর অৈু্বস্থবে 
  
রান্নাঘগরর সটবিগের কাগছ সজৈসৈ িগসবছগো। সটবিগের ও্র সূ্ত্ীকৃে সৈাট আর 
খুচরা ্য়সা। এক্াগশ একটা খাবে সেট, ছুবর, কাটা চার্চ, আর এক কা্ কবফ। 
আর্াগক সদগখ সস হাসগো, এগসা জযাক, সভেগর এগসা। বক খাগি িে? সযান্ডউইচ, 
বর্র্? 
  
ৈা, বর্িঃ সজৈসৈ, শুধু এক কা্ কবফ। 
  
সজৈসৈ আর্াগক িেগো, এবদগকর সি কাজ সারা হগয় সেগে, আবর্ আর সোো ওগয়ট 
ওয়াগথম  াগিা; বকছু বজবৈস্ত্র সকৈার আগছ। েেকাে  া বিবি হগয়গছ, েে কিছগর 
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সকাৈও বদৈ োর অগধমকও বিবি হয়বৈ। জযাক, এিাগর বঠক কগরবছ সরগস্তারাাঁর বিবির 
ও্র সোর্াগক ্াাঁচ ্াগসমট কবর্শৈ সদগিা। ওগয়ট ওয়াথম সথগক সফরার সর্য় একটা 
অযারৈ বৈগয় আসগিাগোর্ার কাজ করগে অগৈক সুবিধা হগি। 
  
বকছু রগয়াজৈীয় বজবৈস্ত্র, স্াশাক ইেযাবদ সকৈার জৈয আর্ার হাগে একগশা র্োর 
খুাঁগজ বদগো সজৈসৈ। 
  
আবর্ সজৈসৈগক ধৈযিাদ জাৈাোর্। সজৈসৈ িেগো, আগর ধৈযিাদ জাৈািার বক 
আগছ। এ সো সোর্ার ্াওৈা টাকা সথগকই বদোর্। সরগস্তারাাঁর কবর্শৈ বহসাগি আোর্ 
বদোর্। 
  
সজৈসৈ সচয়াগর সহোৈ বদগয় িসগো, জযাক কাে স  ্ুগরাগৈা ইবিৈটা সদখগে ওটা 
ওজৈ দগরই বকগৈ এগৈবছ; বকন্তু এখৈ ভািবছ, ইবিৈটার স্ছগৈ খাটগে হয়গো ওটাগক 
চােু করা  াগি।  াই সহাক ঘণ্টাখাগৈগকর র্গধয আবর্ আর সোো সিবরগয় ্ড়বছ, েুবর্ 
বক একা থাকগে ্ারগি? 
  
সকৈ ্ারগিা ৈা? আর্ার একা থাকগে সকাগৈা অসুবিধা হগি ৈা। 
  
কবফর কা্টা ধুগয় রাখোর্, একটা বসোগরট ধবরগয় খািার ঘগর সেোর্। 
  
সোো স্ছৈ বফগর দাাঁবড়গয় ফ্রট ্াই এর জাগর সেগিে োবেগয় রাখবছগো,আবর্ স গে 
বেগয় থর্গক দাাঁড়াোর্। শরীগরর রক্ত চোচে দ্রুে হগয় উঠগো, স ৈ ্বরষ্কার সদখগে 
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্াবচ্ছ েে রাগত্র জাৈোয় দাাঁবড়গয় থাকা সোোগক। সোো আর্ার উ্বস্থবে সটর স্গয়ও 
বফগর োকাগো ৈা। আবর্ আর অগ্ক্ষা ৈা কগর িাইগর সিবরগয় এোর্। 
  
সকাগের হােকা সরাগদ সিশ ভাগোই োেগছ। রাগের ঠাণ্ডা আগর্জটা স ৈ স গে বেগয়ও 
 ায়বৈ। একটা ঝাটা বৈগয় ্াগম্পর কাছটা ঝাট বদগে শুরু করোর্। োর্র ঝাট 
সদওয়া সশে কগর গুর্বট ঘগর সেোর্। সসখাগৈ ইবিৈটা বৈগয় ্ড়োর্। বকছুক্ষর্ ্গর 
সজৈসৈ আর্ার ্াগশ এগস দাাঁড়াগো। 
  
আর্রা সিগরাবচ্ছ,জযাক, সোর্ার সকাগৈা অসুবিধা হগি ৈা সো? 
  
ৈা, ৈা, আ্বৈ বৈবশ্চে থাকুৈ, আবর্ বঠক ্ারগিা। 
  
সজৈসগৈর ব্ছৈ ব্ছৈ গুর্বট ঘগরর দরজা ্ মে এোর্। সদবখ, িা়ংগো সথগক সোো 
সিবরগয় আসগছ। ্রগৈ একটা সিুজ রগঙর আাঁগটাসাাঁগটা সুেী স্াশাক। 
  
সজৈসৈ আর্ার সকার্গর এক সখাাঁচা র্ারগো, বক সহ, এগকিাগর সিািা হগয় সেগে স ! 
সদগখগছা বক রকর্ সসগজগছ আর্ার িউ? 
  
সিাকার র্ে সহগস িেোর্ আ্ৈার স্ত্রী সবেযই সুন্দরী বর্িঃ সজৈসৈ। 
  
সিাই সো োই িগে! সজৈসগৈর রু্গখ েগিমর হাবস,  াকগে, চবে আিার দু্ুগর সদখা 
হগি। ওগদর োবড় একরাশ ধুগো উবড়গয় সিবরগয় সেগো 
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একটা বসোগরট ধবরগয় চার্াগশ োকাোর্ : সদখগে োেোর্ ্গয়ট অফ সৈা 
বরটাৈমগক। সবেযই এরকর্ একটা জায়ো  বদ আর্ার থাকগো। আর থাকগে সোোর 
র্ে সুন্দরী স্ত্রী। 
  
বৈগজর অজাগেই একটা দীঘমশ্বাস সিবরগয় এগো। আিার ইবিৈটার কাগছ বফগর সেোর্। 
বকন্তু বকছুগেই বস্থর হগয় কাজ করগে ্ারবছ ৈা।–সোোর বচোগক র্ৈ সথগক রু্গছ সফো 
অসম্ভি। েে রাগের কথা িাগর িাগর র্গৈ ্ড়গছ 
  
এইভাগি ঘণ্টাখাগৈক সকগট সেগো। একসর্য় সদবখ, একটা সশভ্রগে োবড় গুর্বট ঘগরর 
দরজায় এগস দাাঁবড়গয়গছ। োর আগরাহী োবড় সথগক ৈার্গো। িয়স হগি িছর চবলগশর 
র্গো। েম্বা, সরাো সচহারা, ্রগৈ রঙ ওঠা একটা ৈীে ্যাট, র্য়ো কাগো জার্া। 
েোয় একটা োে রুর্াে িাাঁধা র্াথায় িাদার্ী রগঙর টুব্। 
  
আেন্তুক এগস গুর্বট ঘগর ঢুকগো৷ কাছ সথগক আগরা খুাঁবটগয় সদখগে োেোর্। োগক 
সদগখই আবর্ সকর্ৈ স ৈ অস্ববস্ত সিাধ করগে োেোর্। র্গৈ হগো সোকটার সচহারায় 
সকর্ৈ স ৈ একটা ্ুবেশ ্ুবেশ ভাি, বিগশে কগর ঐ অেগভমদী সগন্দহ ভরা বশকারী 
সচাখ সজাড়ায়। আর্রা উভগয় উভগয়র বদগক োবকগয় রইোর্। র্গৈ হগো আর্ার 
বভেরটা স ৈ েন্নেন্ন কগর সদখগছ। আবর্ ইবিৈটা সছগড় উগঠ দাাঁড়াোর্, বক চাই? 
  
সোকটা ্যাগটর ্গকগট দুহাে ঢুবকগয় ঘাড় কাে কগর আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, 
চাই সো অগৈক বকছুই। স র্ৈ ধগরা জাৈগে চাই সোর্ার ্বরচয়; এখাগৈ েুবর্ বক 
করগছা,হয়গো জাৈগে চাই বর্িঃ সজৈসৈ এখৈ সকাথায় আগছৈ, হয়গো সোর্ার রু্খ 
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সথগকই শুৈগে চাই, বৈগজর চরকায় সেে বদৈ উ্গদশটা-বক িেে?-সোকটা বখকবখক 
কগর সহগস উঠগো। 
  
সোকটার কথা শুগৈ আর্ার সারা শরীর রাগে জ্বগে উঠগো, বকন্তু র্গৈ হগো সোকটার 
্বরচয় ৈা বৈগয় সোকটার ও্র রাে করাটা বঠক হগি ৈা। 
  
ঠাণ্ডা স্বগরই জিাি বদোর্, বর্িঃ সজৈসৈ ও বর্গসস সজৈসৈ ওগয়টওয়াগথম সেগছ। আর 
আবর্ হোর্ জযাক ্যাটগর্ার এখাগৈ ৈেুৈ চাকবরগে ঢুগকবছ। 
  
োই ৈাবক! োর র্াগৈ কােম সোর্াগক চাকবর বদগয়গছ? 
  
আগে হযাাঁ। 
  
হু–ভারী আশ্চগ মর িযা্ার! 
  
আবর্ সো ভািগেই ্াবরবৈ ওর স্ত্রীর অর্গে কােম এখাগৈ সোক রাখগি। কথা িোর 
সর্য় োর সগন্দহভরা সচাখ আর্ার র্য়ো স্াশাক, সছাঁড়া জুগো, খুাঁবটগয় খুাঁবটগয় সদখগে 
োেগো। একসর্য় বৈগজর র্গৈই র্াথা ৈাড়েে, বক স ৈ ভািগো, োর্র আর্ার বদগক 
োবকগয় িেগো, আবর্ কাগেমর শযােক, আর্ার ৈার্ বরক্সজজম বরক্স। 
  
আবর্ অৈুর্াৈ করোর্ এ বৈশ্চয় সজৈসগৈর রৃ্ে স্ত্রীর ভাই, সোোর সকউ ৈয়। সুেরা়ং 
িাগজ কথায় সর্য় ৈি কগর োভ সৈই সভগি ইবিৈটার বদগক র্গৈাগ াে বদোর্। হঠাৎ 
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ঘাগড়র ও্র োর উিপ্ত বৈিঃশ্বাস অৈুভি করোর্। েীয়ার িগক্সর ও্র থর্গক দাাঁড়াগো 
আর্ার কর্মিযস্ত হাে। 
  
এসি ্ুগরাগৈা র্াে সকৈাগিচার িযা্াগর কাগেমর িুবদ্ধ আগছ। বকন্তু র্াৈুে বচৈগে ওর 
সর্য় োগে, সসরকর্ িুবদ্ধ ওর সৈই। 
  
চর্গক উঠোর্। বক ইবেে করগছ বরক্স? 
  
কাগেমর িউগক সোর্ার সকর্ৈ োগে? ইবিৈটার ও্র ঝুাঁগক থাকায় সস আর্ার রু্গখর 
্বরিেমৈ সদখগে স্গো ৈা। কারর্ বরক্স বকভাগি জাৈগি স , সি সর্য় আবর্ শুধু 
সোোর কথাই ভািবছ। 
  
ভােই, স্ক্রু ড্রাইভার বৈগয় ক্লযাচ-সেট খুেগে শুরু করোর্। 
  
ভাগো? সোর্ার োই র্গৈ হয়? বকন্তু সজগৈ সরগখা চাাঁদ, সোো সোর্াগক ্ছন্দ সো 
কগরই ৈা, এখাগৈ সকউ কাজ করুক োও সস চায় ৈা আর্াগকই িগে োড়াগে ্ারগে 
িাাঁগচ। ঐ ধরগৈর একটা উটগকা সর্গয়গক বিগয় কগর িসগি ো ভািগেই ্াবরবৈ। বকন্তু 
সোো খুি চাোক সর্গয়। কাগের র্গো ্য়সাওয়াো সোকগক ও হােছাড়া করগে 
চায়বৈ। োই ওর সার্গৈ স ৌিগৈর র্ায়াজাে বিবছগয় সটা্ সফগেগছ।  াই সহাক েুবর্ খুি 
সািধাগৈ সথগকা িৎস, র্গৈ সরগখা সোর্াগক সিবশবদৈ এখাগৈ থাকগে হগচ্ছ ৈা। কােমগক 
স র্ৈ কগর সোক রাবজ কবরগয় ও সোর্াগক োড়াগিই। 
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আবর্ এর্ৈ একটা ভাি করোর্ স ৈ খুি অিাক হগয় সেবছ, সিাকা সিাকা সচাখ কগর 
বরগক্সর বদগক োবকগয় রইোর্। োর্র িেোর্, আ্বৈ বক িেগছ বকছুই িুঝগে ্ারবছ 
ৈা। আবর্ এখাগৈ শুধু চাকবরগে ঢুগকবছ। 
  
বরক্স দাাঁে িার কগর হাসগে হাসগে িেগো, হযাাঁ, েুবর্ চাকবরগে ঢুগকগছা বঠক কথা, 
বকন্তু অৈয সকউ কাগেমর টাকায় ভাে িসাক, ো সভাো চাইগি ৈা। সর্স্ত টাকা ও একাই 
বৈগে চায়। আর্ার সচাখগক ও সধাাঁকা বদগে ্ারগি ৈা। শুধুর্াত্র টাকার জৈযই ও 
কােমগক বিগয় কগরগছ। সোোগক বচৈগে সোর্ার এখৈও অগৈক িাবক। 
  
োছাড়া, েুবর্ হয়গো জাগৈাৈা, কােম অেযে বর্েিযয়ী।িছগরর ্র িছর ও শুধু টাকা 
জবর্গয় সেগছ; বিৈা রগয়াজগৈ একটা ্য়সাও খরচা কগরবৈ। বকন্তু কাগরার উ্কার 
করার সর্য় ও সকাগৈা বদ্বধা ৈা কগরই টাকা খরচ কগর। আর সোো সসটা ভাগোভাগিই 
জাগৈ। োই স্বার্ীগক সচাগখ সচাগখ রাগখ–স ৈ রগয়াজগৈর অবেবরক্ত সকাগৈা িাগজ খরচ 
ৈা হয়। কােম  বদ ওর অর্গে বকছু কগর েগি রাবত্রগিো সোো োর সশািার ঘগরর 
দরজা িন্ধ কগর সদয়। োই িেবছ েুবর্ আর এখাগৈ সিবশ বদৈ ৈয়। সোো হয়গো 
ভািগছ, ওর র্গো েুবর্ও কাগের টাকা হাোগৈার ধান্দায় আগছ। 
  
আবর্ সকাগৈা জিাি ৈা বদগয় কাজ কগর চেোর্। ক্লযাচ-সেটগুগো স্ট্রগে বভবজগয় সরগখ 
উগঠ দাাঁড়াোর্। বরক্স েখৈও েীক্ষ্ণ দৃবিগে আর্াগক েক্ষয করবছগো, বকন্তু আর্ার র্গধয 
সকাগৈা রবেবিয়া ৈা সদগখ স ৈ একটু অস্ববস্ত সিাধ করগো। 
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আচ্ছা–শুধু শুধু আর সোর্ার সর্য় ৈি করগিাৈা, দরজা সছগড় বরক্স এবেগয় এগো, 
িাবড়গে একটা কাগজর জৈয আর্ার কগয়কটা  ন্ত্র্াবে দরকার। অৈয সর্য় কাগেমর 
সথগকই বৈগয়  াই–বকন্তু সস সো এখৈ সৈই, বক আর করগিা িেগে িেগে সস 
 ন্ত্র্াবের োগকর কাগছ এবেগয় সেগো, সদবখ সকাটা োেগি–হাে িাবড়গয় বরক্স দুগটা ভ্রু 
ড্রাইভার আর একটা হােুবড় েুগে বৈগো, োর্র হাে িাড়াগো একটা বড্রে এর বদগক। 
  
বর্িঃ বরক্স ওগুগো আ্ৈাগক বদগে ্ারবছ ৈা িগে দুিঃবখে। বরক্স থর্গক দাাঁড়াগো, 
ভািগেশহীৈ রু্গখ বফগর োকাগো। 
  
আবর্ িেোর্, বর্িঃ সজৈসৈ সো এখাগৈ সৈই; োর অৈুর্বে ছাড়া  ন্ত্র্াবে সদওয়াটা 
বঠক হগি ৈা। আ্বৈ অগ্ক্ষা করুৈ, বেবৈ বফগর এগে োগক িগে বৈগয়  াগিৈ। 
  
আর্ার কথায় কাৈ ৈা বদগয় ও বড্রেটা েুগে বৈগো। ওর জৈয সভগিাৈা সদাস্ত, আবর্ 
কাগেমর আত্মীয়, আবর্ এগুগো বৈগে কােম বকছু র্গৈ করগি ৈা। 
  
আবর্ োগক িেোর্ স , আবর্ বৈরু্ায়। আর আ্ৈার  বদ সসরকর্ দরকার থাগক, 
েগি দু্ুর ্ মে অগ্ক্ষা করুৈ, বর্িঃ সজৈসৈ এগস ্ড়গিৈ। 
  
বরগক্সর সারা রু্খ সঘগর্ উগঠগছ, রু্খটা হগয় উগঠগছ আগরা কুৎবসৎ, োহগে েুবর্ও 
সোোর সগে বভগড়ছ? কাগেমর টাকার সোভ সোর্ার আগছ িগে সো র্গৈ হগচ্ছ ৈা। 
োহগে বক সোোর সগে খাটিাবজ করগছা? 
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আর্ার র্াথায় স ৈ রক্ত চগড় সেগো, খার্গচ ধরোর্ বরগক্সর জার্ার কোর। দুিার 
ঝাাঁকাবৈ বদগয় এক ঝটকায় দরজার বদগক বছটগক সফগে বদোর্। 
  
বরগক্সর হাে সথগক  ন্ত্র্াবেগুগো বছটগক ্ড়গো, েোয় হাে সিাোগে সিাোগে সস উগঠ 
দাাঁড়াগো। রু্খ ভগয় সাদা হগয় সেগছ। সচাগখ ওর জ্বেে দৃবি, বঠক আগছ। দাাঁড়া শাো 
কােমগক িগে সোর িযিস্থা করবছ। বকন্তু আবর্ সেগড় স গেই ও োবড়র বদগক ছুগট চগে 
সেগো। োর্র রু্হূেমর্াত্র সদরী ৈা কগর োবড় ছুবটগয় বদগো। 
  
একটু বচোয় ্গড় সেোর্। এ িযা্ারটা সজৈসগৈর কাগৈ সেগে বক হগি সক জাগৈ। 
েগি ভরসা এই বরগক্সর ৈাবেশ সশাৈার আগেই আবর্ সাফাই োইগে ্ারগিা। 
  
দু্ুগরর বদগক র্াে্ত্র বকগৈ সজৈসৈ বফগর এগো। োবড় সথগক র্াে ৈার্াগে ৈার্াগে 
োগক বরগক্সর িযা্ারটা িেোর্। বকন্তু সোোর সম্বগন্ধ স  কথাগুগো শুগৈবছ, সসগুগো 
সচগ্ সেোর্। আবর্ সজৈসৈগক িেোর্, বর্িঃ বরক্স বকছুগেই আর্ার কথা ৈা সশাৈায় 
োগক আবর্ োবড়গয় বদগে িাধয হগয়বছ। 
  
সজৈসৈ হাসগে আরম্ভ করগো, বঠক কগরগছ। জজম িযাটা এক ৈম্বগরর িদর্াস। আগে 
 েিারই বজবৈস্ত্র বৈগয় সেগছ, একিারও সফরৎ সদয়বৈ। এখৈ সোো আসাগে িযাটা 
জব্দ হগয়গছ। েগি সোর্াগক িগে রাখবছ জযাক, আবর্ ৈা থাকগে ওগক একটা বজবৈসও 
সদগি ৈা। 
  
আবর্ বৈবশ্চে হোর্। সজৈসৈ স  আর্ার ও্র রাে কগরবৈ োগেই আবর্ খুশী। বকন্তু 
র্গৈ হগো বরক্সগক রাবেগয় আবর্ সিাধহয় ভাগো কবরবৈ। এিার সথগক ওর ও্র ৈজর 
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রাখগে হগি। িো  ায় ৈা, সকাৈ বদৈ হয়গো আর্ার অজাগেই ও আর্ার বি্দ সর্গক 
আৈগি। 
  
্ুি আকাগশ সভাগরর সূ ম সদখা বদগয়গছ। র্রুভূবর্র আিহাওয়ায় একটা হােকা কুয়াশা 
ছবড়গয় ্গড়গছ। দূগরর ধূসর ্াহাগড়র ছায়া স ৈ ্রর্ বৈবশ্চগে শুগয় রগয়গছ র্রুভূবর্র 
িাবের ও্র। 
  
বিছাৈায় শুগয় শুগয় ভািগে োেোর্ েে বেৈ সপ্তাগহর কথা সজৈসগৈর কথা-সোোর 
কথা। এই বেৈ সপ্তাহ এখাগৈ কাটাগৈার ্র ফাৈমওয়াথমগক র্গৈ হয় এক বর্গথয দুিঃস্বে। 
জীিগৈর সসই অধযায়টা স ৈ সকউ স গে রু্গছ সফগেগছ সৃ্মবের ্ৃিা সথগক। 
  
সোো এখৈও আর্াগক সহজ ভাগি বৈগে ্াগরবৈ। খুি রগয়াজৈ ছাড়া কথা িগে ৈা। 
বকন্তু ওর রভািগক আবর্ কাবটগয় উঠগে ্াবরবৈ। ব্রগিা বকৈা জাবৈ ৈা। 
  
সজৈসগৈর র্গো সহজ সরে র্াৈুে আবর্ খুি কর্ই সদগখবছ। োর রবে শ্রদ্ধায় আর্ার 
র্ৈ ভগর সেগছ। 
  
একথা বঠক স  সজৈসৈ সোোগক রার্ বদগয় ভাগোগিগসগছ। বকন্তু একটু আড্ডা সদওয়ার 
জৈয একজৈ ্ুরুে সেী োর দরকার বছে। োই আর্াগক স্গয় এগকিাগর সর্গে 
উগঠগছ। আবর্ এইরকর্ সোগকর রবে বকছুগেই অকৃেে হগে ্ারগিা ৈা। 
  
সজৈসগৈর রু্খ সথগকই শুগৈবছ বক ভাগি আয়কর ফাাঁবক বদগয় িছগরর ্র িছর সঞ্চয় 
কগর সস এক োখ র্োর জবর্গয়গছ। ওর একর্াত্র ইচ্ছা আরও বকছু টাকা ্য়সা জবর্গয় 
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সোোগক বৈগয় ্ৃবথিী ভ্রর্গর্ সিবরগয় ্ড়গি। েগি সভাো সজৈসগৈর ইচ্ছার কথা 
এখৈও জাগৈ ৈা। 
  
বিছাৈা সছগড় উঠগেই ৈজগর ্ড়গো সরগস্তারাাঁর িারান্দার বদগক। সোো একটা সচয়াগর 
িগস। ছুবর বদগয় েরকাবর কুটগছ। 
  
আজ আর্ার র্াইগৈর বদৈ। িাথরুগর্ স্নাৈ করগে করগে ভািবছোর্ সকাথায় ফাৈমওয়াথম 
আর সকাথায় সজৈসগৈর আেবরকো– এইভাগি  বদ জীিৈটা কাবটগয় সদওয়া স গো। 
  
রােিঃরাশ সসগর গুর্বট ঘগর সেোর্। আগের বদৈ সজৈসৈ একটা ্ুগরাগৈা সর্াটর বকগৈ 
এগৈবছগো, সসটা সারাগে িসোর্। বকছুক্ষর্ িাগদই সজৈসৈ এগস উ্বস্থে, হাগে 
একগোছা সৈাট, জযাক, ৈাও-ধগরা, এখাগৈ আড়াইগশা র্োর আগছ। র্াইগৈর চবলশ, 
সরগস্তারাাঁর কবর্শৈ একগশা দশ আর সসই ইবিৈটার জৈয একগশা। 
  
 বকন্তু বর্িঃ সজৈসৈ–এে টাকা 
  
আগর সোর্ার জৈযই সো আজ আর্ার িযিসা এে ফুগে সফাঁগ্ উগঠগছ। েুবর্ আসার 
্র সথগকই োগভর অঙ্ক বদ্বগুর্ হগয় সেগছ। 
  
আবর্ আর আ্বি ৈা কগর হাে িাবড়গয় টাকাগুগো বৈোর্। সজৈসৈগক আবর্ িেোর্, 
এগুগো বৈগয় আর্ার কাগছ সর্াট ্াাঁচগশা দশ র্োর হগো, বকন্তু টাকাগুগো খরচ করার 
সো সকাৈ উ্ায় সদখবছ ৈা। ির়ং  বদ আ্ৈার িযাগঙ্কর সগে আর্ার ্বরচয় কবরগয় 
সদৈ, োহগে টাকাগুগো ওখাগৈই রাখগে ্াবর। 
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সজৈসৈ সো আর্ার কথা শুগৈ সহগসই অবস্থর, িযাগঙ্ক কখগৈা সকউ টাকা রাগখ? কখৈ 
সকান্ িযাগঙ্ক োেিাবে জ্বেগি সকউ িেগে ্াগর ৈা। আবর্ আর্ার সর্স্ত টাকা একটা 
বসনু্দগক রাবখ।  খৈ ইচ্ছা, সুবিধা র্গো খরচ করগে ্াবর। োছাড়া আর্ার ভাগোর্ন্দ 
বকছু একটা হগয় সেগে সোো সহগজই টাকাটা স্গয়  াগি। আর্ার বদগক োবকগয় 
িেগো, েুবর্ ইচ্ছা করগে সোর্ারটাও আর্ার কাগছ জর্া রাখগে ্াগরা জযাক।  খৈ 
খুশী সচগয় সৈগি। 
  
হাগের কাজ সফগে উগঠ দাাঁড়াোর্। অিাক বিস্মগয় সজৈসগৈর বদগক োবকগয় রইোর্। 
  
োর র্াগৈ–ঐ এক োখ র্োর আ্বৈ একটা বসনু্দগক সরগখগছৈ? 
  
হযাাঁ, োগে হগয়গছ বক?–হুাঁ হুাঁ িািা, সস স -সস বসনু্দক ৈয়, রীবের্ে েগরন্স সকাম্পাবৈর 
বসনু্দকিাজাগরর সসরা। সজৈসগৈর রু্গখ েগিমর হাবস আর ধগর ৈা। 
  
আবর্ও সজৈসগৈর কথায় সায় বদোর্, সবেযই, ওর সচগয় আর ভাগো বসনু্দক িাজাগর 
সৈই। 
  
সজৈসৈ আর্ার ব্গঠ একটা চা্ড় বদগয় িেগো,  াও টাকাগুগো বৈগয় এগসা। বসনু্দগক 
জর্া, কগর রবসদ বদগয় বদই। দরকার ্ড়গেই চাইগি, েজ্জা করগি ৈা সগে সগে স্গয় 
 াগি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

80 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

োড়াোবড় সোেগকর েো সথগক সি টাকা সির কগর এগৈ সজৈসগৈর হাগে েুগে 
বদোর্। সস আর্াগক ্াাঁচগশা দশ র্োগরর একটা রবসদ বদগো। রবসদটা এক ্েক 
সদগখ বৈগয় ্গকগট ভরোর্। 
  
টাকাগুগো ্গকগট সরগখ সজৈসৈ ঘবড় সদখগো, সিো হগয় এগো। একটু ্গরই িাস 
এগস ্ড়গি। রায় বত্রশ-্াঁয়বত্রশ জগৈর খাওয়ার িযিস্থা করগে হগি। জযাক েুবর্ ির়ং 
রান্নাঘগর বেগয় সোোগক সাহা য কগরা। টাকাটা সরগখ এগস আবর্ এবদকটা সার্োবচ্ছ। 
 াও, এখৈ সথগকই সেগে ্গড়া। 
  
সম্মবে জাবৈগয় সরগস্তারাাঁর বদগক ্া িাড়াোর্। 
  
সোো ফ্রট ্াইগুগো জাগর জাগর সাবজগয় রাখবছগো, আবর্ ঘগর ঢুকগেই ্াগয়র শগব্দ 
ঘুগর োকাগো। ওর সিুজ সচাগখ িযে ঝগর ্ড়গছ। সারা রু্গখ একটা চা্া সকৌেুক 
সখো করগছ। 
  
 আবর্ জাৈগে চাইোর্ সকাগৈা কাজ আগছ বকৈা। 
  
সোো হাসগো। সগে সগে আর্ার িুকটা ধড়াস কগর উঠগো। আজ ্ মে একবদৈও 
আর্াগক সদগখ হাগসবৈ। োহগে আজ 
  
সোোর হাবস আরও িুর হগয় উঠগো। 
  
রু্হূগেম বি্গদর োে স়ংগকে সভগস উঠগো সচাগখর সার্গৈ। 
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বর্স্টার ্যাটগর্ার? কথা িোর সুরটা স ৈ সকর্ৈ অদু্ভে র্গৈ হগো। 
  
রান্নাঘগর  াও। সকাগে স  বজবৈস্গত্রর িাক্সটা বদগয় সেগছ ওটা আবর্ সটবিগের ও্র 
সোর্ার জৈয খুগে সরগখ এগসবছ। সেগেই সদখগে ্াগি। 
  
রান্নাঘগর সেোর্। সদবখ সটবিগের ও্র ছড়াগৈা রগয়গছ কেকগুগো খািাগরর বটৈ, 
্বেবথগৈ সর্াড়া দুর্জৈ রু্রেী, োছাড়া অৈযাৈয বকছু বজবৈস্ত্র। 
  
খািাগরর বটৈগুগোর ও্গর রাখা রগয়গছ একটা ভাজ করা খিগরর কােজ, সম্ভিে 
সকাৈ  বকছু সর্াড়া বছে। ওটা েুগে বৈগয় আগস্ত আগস্ত খুেগে শুরু করোর্। অগধমকটা 
খুেগেই িুগকর সভের বিগস্ফারর্ ঘটগো–সচাগখর সার্গৈ স ৈ রৃ্েুয এগস দাাঁবড়গয়গছ 
  
কােগজর রথর্ ্াোগেই িড় িড় হরগফ সেখা 
  
কুখযাে বসনু্দক েুণ্ঠৈকারী আজও ্োেক োর ৈীগচ আর্ার স়ংবক্ষপ্ত ইবেহাস। ছা্াগৈা 
ফগটাটার বদগক সচাখ ্ড়গেই অৈুভি করোর্ রৃ্েুযর অশরীরী স্পশম। এর্বৈগে ফগটাটা 
অেযে িাগজ ছা্া হগয়গছ; িেগে সেগে আর্াগক সচৈাই  ায় ৈা। বকন্তু সোোর োগে 
এগোটুকু অসুবিগধ হয়বৈ। সদবখ ফগটাটার ও্র স্বন্সে বদগয় ও আর্ার সোাঁফটা বৈখুাঁে 
ভাগি এাঁগক বদগয়গছ। 
  
ফাওয়াথমগক আর বর্গথয দুিঃস্বে িগে র্গৈ হগো ৈা। সচাগখর সার্গৈ সভগস উঠগো োর 
িীভৎস ৈারকীয় অেযাচাগরর দৃশয। 
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ওকেযাগন্ডর খিগরর কােজ বক কগর ওগয়টওয়াগথমর সদাকাগৈ সেগো ো িেগে ্াবর 
ৈা। আর্ার শাবে বৈরা্িার সুখ-স্বে এক রু্হূগেমর র্গধয বর্বেগয় সেগো। সোো বৈশ্চয়ই 
সজৈসৈগক একথা িগেবৈ।  বদ িগে থাকগো েগি সজৈসগৈর কথািােমায় ো িুঝগে 
্ারোর্। এখৈ োহগে শুধু সোোর সফাৈ করার অগ্ক্ষা। সফাৈ স্গয়ই ্ুবেশ ভযাৈ 
এগস আর্াগক সটগৈ বহাঁচগড় বৈগয়  াগি ফাৈমওয়াগথম। 
  
োড়াোবড় খিগরর কােজটা বৈগয় জ্বেে সস্টাগভ গুাঁগজ বদোর্, সদখগে সদখগে ওটা ্ুগড় 
ছাই হগয় সেগো। ভািোর্, সোো  বদ ্ুবেশগক জাবৈগয় সদয় আবর্ এখাগৈ বছোর্, 
োহগে রথগর্ই ওরা স  শহগর আর্াগক সখাাঁজ করগি, ো হগো ট্রব্কা বর়ংস। আর 
ওকেযাগন্ড বফগর  াগিা সস সাহসও আর্ার সৈই। 
  
োহগে এখৈ বক করা  ায়?ৈা, োর সচগয় ির়ং ট্রব্কা বর়ংগস  াওয়া  াক। োর্র 
সসখাৈ সথগক অৈয সকাথাও ্াোগৈা  াগি, ্াাঁচগশা র্োগরর কথা ভািগেই র্গৈ হগো 
সসগুগো সো সজৈসগৈর কাগছ। আিার এখৈ  বদ সস টাকা সফরে চাই, েগি বক 
সজৈসৈ সগন্দহ করগি ৈা? 
  
বিস্ময়-বিভীবেকায় ্াথগরর র্গো দাাঁবড়গয় রইোর্। বচোশবক্ত স ৈ সো্ স্গয় সেগছ। 
  
সোো রান্নাঘগরর দরজা খুগে বভেগর এগস ঢুকগো, ও আর্ার সচাগখর বদগক বস্থর দৃবিগে 
োবকগয় িুঝগে সচিা করগে আর্ার র্গৈাভাি। 
  
আবর্ও অৈুসন্ধাৈী দৃবি বদগয় ওগক সদখগে োেোর্। 
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ও হঠাৎ আর্াগক িেগো, আর্াগদর দুজগৈর একটা আগোচৈা হওয়া দরকার। আজ সো 
সোর্াগক সারারাে কাজ করগে হগি োই ৈা? রাগে কােম ঘুগর্াগে আবর্ আসগিা। 
  
িুঝোর্ ও ্ুবেগস খির সদয়বৈ। আর্ার সগে আগোচৈা কগর সকাগৈা রফা করগে চায়। 
বকন্তু র্গৈ হগো আর্ার বৈরা্িার বিবৈর্গয় ও বকছু চাইগে ্াগর? আবর্ এখৈ সোোর 
হাগের রু্গঠার র্গধয। ও  া িেগি ো করগে আবর্ িাধয। এি়ং সোোও সসটা জাগৈ। 
োই বিৈা িাকযিযগয় ওর কথার্গো রান্নাঘর সছগড় খািার ঘগরর বদগক ্া িাড়াোর্। 
 ািার আগে একিার সচাখ িুবেগয় বৈোর্ ওর হেগদ সচাবে আর োে ্যাগটর ও্র।. 
  
ভারািাে র্গৈ িাইগর এোর্, ভাগেযর হাগে বৈগজগক সাঁগ্ সদওয়া ছাড়া আর সকাৈ ্থ 
স্োর্ ৈা। 
  
একটু ্গর িাস এগস ্ড়ায় আর্রা বেৈজগৈই িযস্ত হগয় ্ড়োর্। সরগস্তারাাঁয় খগেগরর 
ভীড় িাড়গে োেগো। 
  
ঘণ্টাখাগৈক ্র িাস চগে সেগে সজৈসগৈর কথার্গো ্াম্পগুগোর বদগক সখয়াে রাখার 
জৈয িাইগরর িারান্দায় এোর্।  াক, এখাগৈ িগস অেেিঃ একটু ভািিার সর্য় ্াওয়া 
 াগি। এগোক্ষর্ ্র সসই ভয়টা আিার আর্াগক আাঁকগড় ধরগো। সম্ভি-অসম্ভি ৈাৈাৈ 
বচো এগস ভীড় করগো র্াথার র্গধয। একটা বসোগরট ধবরগয় আগয়স কগর সচয়াগর 
সহোৈ বদগয় িসোর্। 
  
হঠাৎ সকর্ৈ একটা অস্ববস্ত হগেই ঘাড় বফবরগয় োকাোর্। সদবখ, সোো সরগস্তারাাঁর 
িাইগর সিবরগয় এগসগছ। বস্থর দৃবিগে আর্ার বদগক োবকগয় আগছ। হাগে একোদা সেট। 
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এই অ্েণ্ড সোকটাগক এখাগৈ বক জৈয এগৈগছা? সোো েীক্ষ্ণ স্বগর সচাঁবচগয় উঠগো, 
কাগজর ৈার্ সৈই, িগস িগস শুধু সেো। আর্াগক একাই সি কাজ করগে হগি ৈাবক? 
  
সোো–চা্া স্বগর ধর্গক উঠগো সজৈসৈ। আবর্ জযাকগক িগেবছ এখাগৈ িসগে। 
্াম্পগুগো সদখগে। 
  
আবর্ সচয়ার সছগড় সরগস্তারাাঁর বদগক এবেগয় সেোর্, ভুে হগয় সেগছ বর্গসস সজৈসৈ, 
এিারকার র্গো র্া্ করুৈ। 
  
সোো ঝগড়র সিগে চগে সেগো িা়ংগোর বদগক। সভেগর ঢুগক সশগব্দ দরজা িন্ধ কগর 
বদগো। 
  
সোো চগে  াওয়ার ্র েক্ষয করোর্ সজৈসগৈর রু্গখ দুবশোর ছায়া। আবর্  েদূর 
সম্ভি োগক সান্ত্বৈা সদিার সচিা করোর্। আবর্ সিই িুঝগে ্ারবছ। বকন্তু বক কগর 
সজৈসৈগক িবে এ িযা্ারটা ্ুগরাটাই একটা সাজাগৈা ৈাটক; আজ রাগে আোদা 
সশািার িযিস্থাটা ্াকা্াবক করার জৈযই সোোর এই অবভৈয়। 
  
রান্নাঘগর দুজগৈ কাজ করবছ। হঠাৎ কাগৈ এগো োবড়র ইবিগৈর শব্দ। উগঠ দাাঁবড়গয় 
জাৈো বদগয় উাঁবক র্ারোর্–সোো োবড় বৈগয় সিবরগয়  াগচ্ছ। ্রগৈ সসই সিুজ 
স্াশাক। ও োবড় ছুবটগয় বদগো ওগয়টওয়াগথমর বদগক, চর্গক উঠোর্! সকাথায়  াগচ্ছ 
সোো? থাৈায় ৈা সো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

85 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সজৈসৈ আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, জাগৈা জযাক, র্াগঝ র্াগঝ ওর জৈয আর্ার দুিঃখ 
হয়, আর্ার সগে ঝেড়া হগেই ও ওরকর্ কগর। ভাবি রথর্ জীিগৈ হয়গো খুি কি 
করগে হগয়গছ, োই ওর িযিহার এরকর্। সভগিবছোর্ েুবর্ আসার ্র আর্রা দুজগৈ 
একটু বৈশ্বাস সফোর সুগ াে ্াগিা, বকন্তু সকাৈবদৈই সকাথাও  ািার জৈয ওগক রাবজ 
করাগে ্াবরবৈ।  াকগে ওসি কথা িাদ দাও। দীঘমশ্বাস সফগে সস আিার কাগজ র্ৈ 
বদগো। 
  
এর্র োবড়র ভীড় িাড়গে শুরু করায় কাগজ িযস্ত হগয় ্ড়োর্ 
  
রাে রায় সসায়া এোগরাটায় সোো বফরগো। োবড় সথগক সৈগর্ সসাজা বেগয় ঢুকগো 
বৈগজর ঘগর। সশগব্দ িন্ধ কগর বদগো ঘগরর দরজা। 
  
সজৈসৈ ভারী ্দগক্ষগ্ িা়ংগোর বদগক এবেগয় চেগো। বিোগদর ছায়া েখৈও ওর রু্খ 
সথগক বর্বেগয়  ায় বৈ। 
  
সরগস্তারাাঁর িারান্দায় িগস শ্রীর্েীর অগ্ক্ষা করগে োেোর্। সজৈসৈ ঘুবর্গয় ৈা ্ড়গে 
সোো আসগে ্ারগি ৈা। সুেরা়ং একটু সর্য় োেগি। একটা বসোগরট ধবরগয় একরু্খ 
সধায়া ছাড়োর্। ভািগে োেোর্ বৈগজর িেমর্াৈ অিস্থার কথা। 
  
 বদ সজৈসগৈর কাগছ টাকাগুগো ৈা রাখোর্, োহগে কখৈ হাওয়া হগয় স োর্। সকউ 
আর্ার সখাাঁজও স্গো ৈা। বকন্তু এই ক্দমকহীৈ অিস্থায় ্াোিার বচো করা শুধুই 
্ােোবর্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

86 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সুেরা়ং র্াথায় বচোর ্াহাড় বৈগয় সোোর আসার অগ্ক্ষায় িগস রইোর্। সচাখদুগটা 
আটগক রইগো িা়ংগোর আগোবকে জাৈোর বদগক। 
  
. 
  
০৬. 
  
 হােঘবড়র বদগক োবকগয় সদখোর্ রাে একটা চবলশ িাগজ। সচয়াগর সহোৈ বদগয় 
একটা বসোগরট ধরাোর্–হঠাৎ িা়ংগোর দরজায় সচাখ ্ড়গো, সোো চুব্সাগড় সিবরগয় 
আসগছ। অিসন্নভাগি ্া সফগে ও আর্ার বদগক এবেগয় আসগে োেগো। ্রগৈ একটা 
সাদা শাটম আর বফগক সিুজ রগঙর িাটম। 
  
সরগস্তারাাঁর িারান্দা অন্ধকাগর ঢাকা। সার্গৈর সখাো উগঠাগৈ চাাঁগদর আগো ছবড়গয় 
্গড়গছ। সোো িারান্দায় উগঠ এগস সচয়ার সটগৈ বৈগয় আর্ার কাগছ িসগো। 
  
র্ৈগক নেরী করোর্। িুঝগে ্ারোর্ ৈা, বক শগেমর বিবৈর্গয় ও আর্ার বৈরা্িা 
অকু্ষণ্ণ রাখগি। 
  
বসোগরগটর হােকা োে আগোয় সোোর রু্খটা অস্পিভাগি সদখা  াগচ্ছ। 
  
সোর্াগক সদগখ এগকিাগর অিাক হগয় সেবছ, কারসৈ। রথর্ সথগকই সগন্দহ কগরবছোর্, 
েুবর্ ছদ্ম ্বরচগয় এখাগৈ আগছ। বকন্তু েুবর্ স  ফাৈমওয়াথম সথগক ্োেক–সশট কারসৈ, 
ো ভািগে ্াবরবৈ–আর সোর্ার বসনু্দক বিশারদ হওয়াটা বৈোেই ভেিাগৈর আশীিমাদ। 
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আ্বৈ বক ্ুবেগশ খির বদগে চাৈ? 
  
সোো জাৈাগো এখৈও সস বকছু বঠক কগরবৈ। সসটা আর্ার র্োর্গের ও্রই ৈাবক 
বৈভমর করগি। আবর্ ওর কথায় রাজী হগে ভাগো ৈা হগে সসাজা ফাৈমওয়াথম। ও আগরা 
িেগো স , কােগজ বেগখগছ েুবর্ েগরন্স সসফস্ কগ্মাগরশৈ-এ কাজ করগে–সোর্াগক 
একটা বসনু্দক খুেগে হগি কারসৈ! কাগেমর একটা েগরন্স বসনু্দক আগছ–সোর্াগক সসটা 
খুেগে হগি। 
  
বসোগরগটর টুকগরাটা ছুাঁগড় সফগে বদগয় সসাজা হগয় িসোর্। োহগে বরক্স সদখবছ বর্গথয 
কথা িগেবৈ। সোো শুধুর্াত্র টাকার সোগভই সজৈসৈগক বিগয় কগরগছ। 
  
বসনু্দক সথগক বকছু  বদ আ্ৈার সৈিার থাগক সো, বর্িঃ সজৈসৈগক িেগছৈ ৈা সকৈ? 
আবর্ সিাকা সাজার সচিা করোর্, কারর্ সোোর উগেশযটা আবর্ ওর রু্খ সথগকই 
শুৈগে চাই। 
  
সিশী চাোক সাজিার সচিা কগরা ৈা, কারসৈ। বিগকগে বক িগেবছোর্ ো আশা কবর 
ভুগে  াওবৈ? এখৈ সথগক আবর্  া িেগিা, ৈয়গো 
  
বরগক্সর কথাই সদখবছ সবেয! শুধু টাকার জৈযই এগোবদৈ এখাগৈ ্গড়বছগেৈ? 
  
িাগজ কথা সছগড় কাগজর কথায় এগসা, বসনু্দক েুবর্ খুেগছা বকৈা িে? 
  
সখাোর ্র? 
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সোো ৈগড়চগড় িসগো, অৈযবদগক রু্খ ঘুবরগয় বৈগো, েুবর্ এক হাজার র্োর ্াগি, 
আর ্াবেগয়  ািার জৈয চবিশ ঘণ্টা সর্য় সোর্াগক সদওয়া হগি। 
  
আবর্ র্গৈ র্গৈ সোোর িুবদ্ধর রশ়ংসা ৈা কগর ্ারোর্ ৈা। আবর্ বসনু্দক খুেগিা আর 
এক োখ র্োর েুবর্ হাোগি। োর্র দয়া কগর আর্াগক এক হাজার র্োর বভগক্ষ 
সদগি। আর ্াোিার জৈয, বকছু সর্য়! আর োও বকৈা সজৈসৈ সথগক শুরু কগর ্ুবেশ 
্ মে সিাই  াগে ভাগি, আবর্ই বসনু্দগকর টাকাটা হাবেগয় সকগট ্গড়বছ! চর্ৎকার–
সোর্ার জিাি সৈই সুন্দরী! 
  
আবর্ সোোগক িেোর্, আ্বৈ ঐ এক োখ র্োর চুবর করার র্েেগি আগছ, আর বর্িঃ 
সজৈসৈ সভগিবছগেৈ আ্ৈাগক বৈগয় ্ৃবথিী ভ্রর্গর্  াগিৈ।দু-হাগে খরচ করগিৈ, সি 
আ্ৈারই জৈয। সশ্লগে আর্ার েোর স্বর েীক্ষ্ণ হগয় উঠগো। সোোগক স ৈ আর সহয 
করগে ্ারবছ ৈা। আর্ার সিশী রাে হগো সজৈসগৈর র্গো সোকগক ও ঠবকগয়গছ 
িগে। 
  
অন্ধকাগর অৈুভি করোর্ সোো োবকগয় রগয়গছ কারসৈ, আর্ার র্গৈ হয় বসনু্দকটা। 
খুেগেই সোর্ার ভাগো হগি। 
  
আবর্ সিশ িুঝগে ্ারোর্ বসনু্দকটা আর্াগক খুেগেই হগি। এছাড়া আর্ার আর সকাগৈা 
উ্ায় সৈই। বকন্তু সজৈসগৈর কথা ভািগেই আর্ার খারা্ োেগছ। সস আর্ার একর্াত্র 
িনু্ধ, শুভাকাঙ্খী–আর্ার কে উ্কার কগরগছ, আর োগকই এভাগি ্গথ িসাগিা? অথচ 
ফাৈমওয়াগথমর কথা র্গৈ ্ড়গেই ভগয় এগকিাগর বশউগর উঠবছ। 
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আবর্ সোোগক রশ্ন করোর্, বসনু্দকটা সকান্ ঘগর আগছ? 
  
সোো িেগো, িা়ংগোর িসার ঘগর। আোর্ী শবৈিার সগন্ধযগিো কাে ওগয়টওয়াগথম 
একটা বর্বট়ং এ  াগি। োর্র রাে একটায় বফরগি। ওর র্গধযই কাজটা সশে করগে 
হগি। 
  
একটা বসোগরট ধরোর্। োইটাগরর আগোয় সদখোর্, সোোর সচাখ সজাড়া সোগভ 
চক্ চক্ । করগছ। কাগরা আসন্ন রৃ্েুযর রেযাশায় স ৈ অগ্ক্ষা করগছ এক বিশাে 
শকুবৈ। 
  
আবর্ জাৈগে চাইোর্ বসনু্দক সখাোর সর্য় সোো সকাথায় থাকগি? 
  
সোো িেগো, শবৈিার সোর্ার জায়োয় আবর্ সারারাে কাজ করগিা। েুবর্  খৈ 
বসনু্দক খুগে টাকা বৈগয় হাওয়া হগি, েখৈ আবর্ রান্নাঘগর কাগজ িযস্ত থাকগিা। 
  
টাকা স  চুবর সেগছ সসকথা সোগক জাৈগি বকন্তু আবর্ বকছুই জাৈগে ্ারগিা ৈা। 
অন্ধকাগরর র্গধয ঝকঝক কগর উঠগো সোোর দাাঁগের সাবর। 
  
আবর্ও র্গৈ র্গৈ এক র্েেি আাঁজোর্। এর্বৈগেই সো আর্াগক ্াোগে হগি, ক্ষবের 
র্গধয শুধু চাকবরটা–ো  াকগে। বকন্তু সজৈসৈ  াগে আর্াগক ভুে ৈা সিাগঝ, সস িযিস্থা 
আর্াগক করগেই হগি। র্েেিটা স  কা মকরী হগি োগে সকাগৈা সগন্দহ সৈই। 
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আবর্ বসনু্দক সখাোর ্র সোো  খৈ টাকাগুগো বৈগে থাকগি েখৈ এক ঘুবেগে ওগক 
অোৈ কগর সর্স্ত টাকা বৈগয় ্াোগিা।  ািার আগে সটবেগফাগৈর োর সকগট বদগয় 
 াগিা। োর্র ট্রব্কা বর়ংস সথগক সজৈসগৈর সর্স্ত টাকা সফরে ্াঠািার িযিস্থা 
করগিা। সগে একটা বচবঠও বেগখ ্াঠাগিা বক ধরগৈর এক িাজাগরর সর্গয়গক সস বিগয় 
কগরগছ। োহগে বৈশ্চয়ই সজৈসগৈর ভুে ভাঙগি। 
  
রু্গখ খুি একটা বকছু িেোর্ ৈা। শুধু িেোর্ সদখুৈ বর্গসস সজৈসৈ বর্িঃ সজৈসৈগক 
ঠকাগৈাটা আর্ার বঠক ভাগো োেগছ ৈা। বেবৈ আর্ার জৈয কে কগরগছৈ, োছাড়া। 
  
ওসি ৈযাকাগর্া রাগখা, কারসৈ। 
  
সসাজাসুবজ িগো বসনু্দক খুেগছ, ৈা ফাৈমওয়াগথম বফগর  াগি? 
  
আর স খাগৈই  াই, ফাৈওয়াগথম আবর্ বফরবছ ৈা। 
  
সোোর বদগক সচাখ েুগে োকাোর্, অগোিার কগর আ্ৈাগক িেগে হগিৈা।  খৈ 
িগেবছ খুেগিা, েখৈ খুেগিা। োই স ৈ হয়, বর্স্টার সশট কারসৈ। সোো িা়ংগোর 
বদগক এবেগয় চেগো। সদখগে স্োর্, স গে স গে ও একিার ব্ছৈ বফগর োকাগো, 
রু্গখ জগয়র হাবস। 
  
বসোগরগটর টুকগরাটা িাবের ও্র ছুাঁগড় বদোর্, সদখা  াক সুন্দরী, সক হাগর আর সক 
সজগে। 
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্রবদৈ সোোগক রান্নাঘগর একা স্গয় বসনু্দগকর ৈম্বরটা এগৈ বদগে িেোর্। কারর্ 
ওটা ৈা স্গে বসনু্দকটা বক ধরগৈর ো সিাঝা  াগি ৈা। আর বসনু্দক ভাঙগে হগে সসটা 
অিশযই জাৈা রগয়াজৈ, ্গর সজৈসগৈর অৈু্বস্থবের সুগ াগে ও এক টুকগরা কােজ 
এগৈ আর্ার হাগে বদগো। ৈম্বরটা সদগখই িুঝোর্ বসনু্দকটা অেযে ্ুরগৈা র্গর্গের 
িাজাগর এখৈ আর ্াওয়াই  ায় ৈা। সোগক এই ধরগৈর চাবি-ছাড়া বসনু্দক অ্ছন্দ 
করায় সকাম্পাবৈ এই বসনু্দক নেরী িন্ধ কগর সদয়, সকৈৈা এ ধরগৈর বসনু্দকগুগোর 
দরজা িন্ধ করার সগে সগেই স্বয়়ংবিয়ভাগি োো এাঁগট  ায়। এছাড়া এই বসনু্দকগুগো 
খুেগে সচার-গুণ্ডাগদর খুি একটা কি করগে হগি ৈা। 
  
ভািগে ভাগো োেগো স  বসনু্দক খুেগে িড় সজার আর্ার দশ বর্বৈট োেগি। আর 
সর্য়  গো কর্ োেগি, েগোই ভাগো–্াোিার জৈয বকছু সিশী সর্য় ্াওয়া  াগি। 
  
্রবদৈ সকােগিো আবর্ আর সজৈসৈ েযাগরগজ কাজ করবছ। হঠাৎ কাজ থাবর্গয় ও 
িগে উঠগো জযাক, শবৈিার সােটায় আর্াগক ওগয়টওয়াগথম স গে হগি,–একটা বর্বট়ং 
আগছ। বফরগে বফরগে একটা সদড়টা িাজগি।-সোো সসবদৈ রাবিগর কাজ করগি 
িেবছগো, েুবর্ ্াগরা সো ওর বদগক একটু েক্ষয সরগখা। িো  ায় ৈা, কখৈ সকাৈ 
র্াোে ড্রাইভার উগল্টা্াল্টা কাজ কগর িগস। 
  
িুগকর সভের একটা চা্া দুিঃখ অৈুভি করোর্। সজৈসৈ আর্াগক এেখাবৈ বিশ্বাস 
কগর? একিারও সভগি সদখগো ৈা স  সোোগক একা স্গয় আবর্ও সো সকাগৈা র্াোে 
ড্রাইভাগরর র্গো কাজ করগে ্াবর। আবর্ িেোর্, আ্বৈ বৈবশ্চে থাকুৈ, বর্িঃ 
সজৈসৈ, আবর্ অিশযই ৈজর রাখগিা। 
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সজৈসৈ সহগস িেগো, সোর্ার র্গো একজৈ বিশ্বাসী সোক স্গয় আর্ার অগৈক সুবিধা 
হগয়গছ, জযাক–সোর্াগক বচৈগে আবর্ ভুে কবরবৈ। 
  
আবর্ সজৈসগৈর সথগক ওর োবড়টা সচগয় বৈোর্ ট্রব্কা বর়ংগস কগয়কটা বজবৈস 
সকৈাকাটা করার জৈয আর চাইোর্ একগশা র্োর। সজৈসৈ একটু অিাক হগেও 
আর্ার কথা রাখগো। সজৈসগৈর কাছ সথগক েখৈকার র্গো বিদায় বৈগয় আবর্ োবড় 
ছুবটগয় বদোর্। সোো সরগস্তারাাঁর দরজায় দাাঁবড়গয় আর্ায় েক্ষয করগছ।  বদ জাৈগো স  
ওর জৈয আবর্ বক ফাঁদ স্গেবছ, েগি ওখাগৈ আর হাবসরু্গখ দাাঁবড়গয় থাকগো ৈা। 
  
ট্রব্কা বর়ংগস স্ৌঁছগে রায় ঘণ্টাচাগরক সর্য় সেগে সেগো। সসখাগৈ স্ৌঁগছই সখাাঁজ 
বৈোর্ ৈুয–ইয়গকমর সট্রৈ কটায় ছাগড়। সেগৈ কগর ্াোগৈার র্েেি অগৈক সভগিবচগেই 
েযাে কগরবছ। কারর্ সোো ্ুবেগশ আর্ার খির সদওয়া র্াত্রই অথমাৎ ্ুবেশ আর্ার 
্াোগৈার খির স্গেই ট্রব্কা বর়ংগসর এয়ারগ্াগটম আর্ার সখাাঁজ করগি। োছাড়া 
রাবত্রগিো সেগৈ  াগিা বকৈা, োরও  গথি সগন্দহ আগছ। সখাাঁজ বৈগয় সদখোর্, রাে 
সাগড় িাগরাটায় ৈ-ইয়গকম  ািার একটা সট্রৈ আগছ। অেএি বচবেে হওয়ার সকাৈ কারর্ 
সৈই। সজৈসৈ সােটায় ওগয়টওয়াগথম রওৈা হগি। আর সাগড় সােটার র্গধয বসনু্দক 
খুগে সোোগক েযা়ং সর্গর আবর্ও সকগট ্ড়গিা, োহগে ট্রব্কা বর়ংগস স্ৌঁগছ সট্রৈ 
ধরার জৈয আধঘণ্টারও সিশী সর্য় ্াওয়া  াগি। সহগজ  াগে ্ুবেগশর সচাগখ ৈা ্বড় 
োই আর্ার সাজ-স্াশাক ্বরিেমৈ করার কথা ভািোর্। বঠক করোর্ ছদ্মগিশ ধগর 
্ুবেগশর সচাগখ ধুগো বদগে হগি। 
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োই সট্রগৈর সখাাঁজখির বৈগয় একটা সদাকাগৈ সেোর্। একটা হােকা িাদর্ী ্যাট আর 
একটা ছাই রগঙর সকাট বকৈোর্। সকাগটর সার্গৈর ্গকট দুগটা োঢ় সিুজ রগঙর, 
 াগে িহুদুর সথগক সচাগখ ্গড়। আগরা বকৈোর্ একগজাড়া জুগো, োঢ় িাদার্ী রগঙর 
একটা টুব্, এক বশবশ কে্ ও একটা েে। এই বজবৈসগুগো একটা সুটগকস বকগৈ 
োগে ভগর সফেোর্। োবড়র কযাবরয়াগর সুটগকসটা িন্ধ কগর বফগর চেোর্ ্গয়ট অফ 
সৈা বরটাৈম-এ। 
  
আাঁকািাাঁকা ্াহাড়ী রাস্তা ্ার হগয় র্রুভূবর্গে এগস ্ড়োর্। দূগরর িাবেয়াবড়র ও্র 
ইেস্তেিঃ ছড়াগৈা ঘৈ কযাকটাগসর সঝাাঁ্। োবড় থাবর্গয় কযাবরয়ার সথগক সুটগকসটা সির 
কগর এবেগয় চেোর্ কযাকটাস সঝাাঁগ্র বদগক। একটা ঘৈ সঝাাঁগ্র র্গধয ওটাগক 
েুবকগয় সফেোর্। একর্াত্র আবর্ ছাড়া অৈয কাগরা ্গক্ষ এটা খুাঁগজ সির করা 
এগকিাগরই অসম্ভি। 
  
্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম সছগড় ্াোিার ্গথ এখাগৈ সৈগর্ সচহারা এি়ং সিশিাস সর্স্ত 
্াগল্ট সৈগিা। োর্র ট্রব্কা বর়ংস সথগক সট্রৈ ধগর সসাজা ৈু-ইয়কম। সোো আর্ার 
সচহারার ির্মৈা বদগেও ্ুবেশ আর্াগক ছদ্মগিগশ বচৈগে ্ারগি িগে র্গৈ হয় ৈা। 
  
বৈবশ্চে র্গৈ আিার োবড় ছুবটগয় বদোর্। বফগর এগসই কাগজ র্ৈ বদোর্।  াবন্ত্রক 
বক্ষরোয় আবর্ সজৈসৈ এি়ং সোো–বেৈজগৈই কাজ কগর চেোর্। রাে রায় 
এোগরাটার সর্য় সরগস্তারাাঁ এগকিাগর ফাাঁকা হগয় ্ড়গো। সশে খগেরবট চগে  ািার ্র 
সজৈসৈ আর্াগক স্ট্রে ্াম্পগুগো সদখগে িগে শুগে চগে সেগো। 
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আবর্ একটা বসোগরট ধবরগয় িাইগর এগস িসোর্। সচয়াগর সহোৈ বদগয় ্গয়ট অফ 
সৈা বরটাৈমগক আর একিার ভাগো কগর সদখোর্। আর র্াত্র একটা বদৈ োর্র এ 
জায়ো সছগড় আর্াগক বচরকাগের জৈয চগে স গে হগি। আজই রথর্ অৈুভি করোর্, 
্গয়ট অফ সৈা বরটাৈমগক আবর্ ভাগোগিগস সফগেবছ। এ জায়ো সছগড় স গে আর্ার র্ৈ 
চাইগি ৈা। 
  
শবৈিার সগন্ধয সােটা। গুর্বটঘগর সসই ্ুগরাগৈাগর্াটরটা বৈগয় কাজ করবছোর্, ্াগয়র 
শগব্দ রু্খ েুগে োকাোর্, সার্গৈই দাাঁবড়গয় সজৈসৈ। 
  
জযাক আর্াগক এখৈই স গে হগি। সােটা িাগজ, আর সদরী করা বঠক হগিৈা।বফরগে 
বফরগে হয়গো দুগটাও সিগজ স গে ্াগর। 
  
সজৈসৈ সরগস্তারাাঁর বদগক ্া িাড়াগো। সম্ভিেিঃ সোোর কাছ সথগক বিদায় বৈগে। একটু 
্গর সস সরগস্তারাাঁ সথগক সিবরগয় এগস সসাজা োবড়গে বেগয় উঠগো। 
  
ঝগড়র সিগে ছুগট চেগো সজৈসগৈর র্াকমাবর,  গোদূর সদখা সেগো সচগয় রইোর্। 
  
আবর্ িা়ংগোর বদগক ্া িাড়াোর্ সসই অবভশপ্ত বসনু্দক সখাোর জৈয। অবভশপ্ত এই 
কারগর্ই িেোর্ স  এর জৈযই সো আর্াগক সজৈসগৈর র্গো সোগকর িনু্ধত্ব হারাগে 
হগচ্ছ। 
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সোো িা়ংগোর দরজায় দাাঁবড়গয় বছগো আর্ার জৈয উগিজৈা ও উৎকণ্ঠায় ওর রু্খর্ণ্ডে 
বিির্ম, বকন্তু সচাগখর দৃবি উজ্জ্বে। আর্াগক সদগখই চা্া স্বগর িগে উঠগো, োড়াোবড় 
শুরু কগরা কারসৈ। 
  
আবর্ বসনু্দকটা সকাথায় আগছ সজগৈ বৈগয় সোোগক ্াগম্পর কাগছ থাকগে িেোর্ 
সকৈৈা সেে সৈিার জৈয সকাগৈা ট্রাক এগস ্ড়গে ্াগর। 
  
সোো চগে  ািার ্র িসিার ঘগর বেগয় সসাফাটা সবরগয় বসনু্দকটাগক এক ৈজগর 
সদখোর্।  া সভগিবছ োই। শুধু কবম্বগৈশৈ সঘারাগেই বসনু্দকটা খুগে  ায়–চাবির আর 
রগয়াজৈ হয় ৈা। সোো দরজায় দাাঁবড়গয় আর্াগক েক্ষয করবছগো। ওগক িেোর্, 
েযাগরজ সথগক কগয়কটা  ন্ত্র্াবে আৈগে হগি। আ্বৈ ির়ং সরগস্তারাাঁটা িন্ধ কগর বদৈ। 
ৈয়গো সকাগৈা খগের এগস চীৎকার শুরু কগর সদগি। 
  
সোো জাৈাগো স , সস অগৈক আগেই সরগস্তারাাঁ িন্ধ কগর বদগয়গছ। আবর্ আর সর্য় ৈি 
ৈা কগর ওগক ্াশ কাবটগয় িা়ংগো সছগড় সিবরগয় এোর্। েযাগরজ সথগক সোটা কগয়ক 
 ন্ত্র্াবে বৈগয় একটা িড় কযাবম্বগসর িযাগে ভগর িা়ংগোয় বফগর চেোর্। টাকাগুগো এই 
িযাগে বৈগয়ই ্াোগে হগি। হঠাৎ েক্ষয করোর্ একটা ্ুগরাগৈা ঝরঝগর ্যাকার্ম 
এবেগয় আসগছ। সোো োবড়টাগক সদখগে স্গয় ্াগম্পর বদগক এবেগয় এগো। আবর্ 
আর অগ্ক্ষা ৈা কগর িা়ংগোর বদগক এবেগয় সেোর্। বৈছক সকৌেূহে িগশ োবড়গে 
িগস থাকা সোক দুগটার বদগক এক ্েক োকাোর্–শরীগরর রবেবট বশরা-উ্বশরায় 
হাজার সভাগল্টর বিদুযৎ সখগে সেগো। ্া দুগটা স ৈ ্াথর হগয় সেগো। স ৈ সকউ আঠা 
বদগয় আটগক বদগয়গছ সর্গঝগে 
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োবড়গে িগস দুজৈ ্ুবেস! আবর্ েখৈ ঘার্গে শুরু কগরবছ। ্াগয় ্াগয় িা়ংগোর বদগক 
এবেগয় সেোর্। 
  
অযাই—সশাগৈা–িাজখাই েোয় একজৈ সর্গক উঠগো। ্ুবেস দুজৈ োবড় সথগক সৈগর্ 
এবেগয় এগস খুাঁবটগয় খুাঁবটগয় আর্ায় েক্ষয করগছ। 
  
সোোও িুঝগে স্গরবছগো সোক দুগটার আসে ্বরচয়। সদখোর্ ও ভয়ােম সচাগখ 
ওগদর বদগক সচগয় আগছ। 
  
আবর্ ধীগর ধীগর ওগদর বদগক এবেগয় সেোর্। বকন্তু  গোখাবৈ ভয় স্গয়বছোর্ ো ৈয়। 
ওরা জাৈাগো স , ওগদর একটা চাকা আসিার ্গথ সফাঁগস সেগছ। োবড়র কযাবরয়াগরর 
চাবিটা আর্ার হাগে বদে, এি়ং চট্ট সারািার িযিস্থা করগে িেগো। 
  
আবর্ আর সদরীৈা কগর কযাবরয়ার খুগে চাকাটা সির করোর্। ওরা সোোর বদগক 
োকাগো। আঙুে বদগয় োবড়টাগক সদখাগো, এটাগে স্ট্রে ভরার িযিস্থা কগরা; আর 
দযাগখা খািার দািার বকছু আগছ বকৈা। 
  
সোো একটু ইেস্তেিঃ করগেও সরগস্তারাাঁ স  িন্ধ সস কথা িেগে আর সাহস করগো ৈা। 
  
 াই সহাক আটটা দগশর সর্য় হেচ্ছাড়া ্ুবেশ দুগটার হাে সথগক বৈস্তার স্োর্। বকন্তু 
আসে কাজ আর হগো ৈা। খগেগরর ্র খগের আসগে োেগো। অিগশগে িাধয হগয় 
সরগস্তারাাঁ খুেগে হগো। আবর্ আর সোো অক্লাে ভাগি ্বরশ্রর্ কগর চেোর্। 
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রাে রায় দশটার সর্য় বৈিঃশ্বাস সফোর একটু সুগ াে স্োর্। সার্গৈ এাঁগটা কা্ 
সেগটর ্। ্াগশই দাাঁবড়গয় আগছ সোো। 
  
আবর্ এগুগো ধুগয় রাখবছ। েুবর্ বেগয় বসনু্দক সখাগো। 
  
আবর্ সোোগক িেোর্ স , আজ অগৈক সদরী হগয় সেগছ। এর জৈয অৈয একটা বদৈ 
বঠক করগে হগি। 
  
সোো আগুৈ ঝরা সচাগখ আর্ার বদগক োকাগো, আশা কবর আর্ার কথাটা সোর্ার 
কাগৈ সেগছ কারসৈ। 
  
আর ঘণ্টা চাগরগকর র্গধযই সো বর্িঃ সজৈসৈ বফগর আসগিৈ, োহগে ্াোিার সর্য়টা 
আবর্ ্াগিা কখৈ? 
  
সোো সকাগৈা জিাি ৈা বদগয় রান্নাঘর সছগড় সিবরগয় সেগো।  ািার আগে িগে সেগো 
এখৈও সভগি সদগখা বক করগি। 
  
িুঝোর্ ও বর্গথয ভয় সদখাগচ্ছ ৈা। ্ুবেশগক জাৈাগেও ্াগর। সুেরা়ং আর সদরী ৈা 
কগর েযাগরগজ সেোর্।  ন্ত্র্াবের িযােটা বৈগয় আিার বফগর চেোর্ িা়ংগোর বদগক। 
  
এখৈ দশটা সিগজ দশ বর্বৈট। অথমাৎ বেৈগটর আগে ট্রব্কা বর়ংগস স্ৌঁছগৈা অসম্ভি, 
সসখাগৈ বেগয় রথগর্ই আর্াগক সস্টশৈ ওয়ােৈটার িযিস্থা করগে হগি। কারর্ সজৈসৈ 
্ুবেশগক  খৈই জাৈাগি আবর্ সস্টশৈ ওয়ােগৈ কগর ্াবেগয়বছ ওরা ট্রব্কা বর়ংগস 
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এগস আগে ওটারই সখাাঁজ করগি। োর্র আর্াগক সকাে ্ মে অগ্ক্ষা করগে হগি। 
ভােয সহায় থাকগে হয়গো ্ুবেগশর সচাগখ ধুগো বদগে ্ারগিা। 
  
িসিার ঘগর বেগয় আগো সজ্বগে বদোর্। োর্র  ন্ত্র্াবে বৈগয় বসনু্দগকর কাগছ হাাঁটু 
সেগড় িসোর্।ৈম্বর িসাগৈা চাকবেটা একটু একটু কগর সঘারাগে আরম্ভ করোর্।ঝুাঁগক 
্গড় ইস্পাগের দরজায় কাৈ সচগ্ রইোর্। একুট ্গরই খুটকগর একটা শব্দ হগো। 
অথমাৎ রথর্ ৈম্বরটা বর্গে সেগছ। বসনু্দক সম্বগন্ধ  াগদর অবভেো আগছ, োরা ঐ 
সার্াৈয শব্দ শুগৈই িুঝগে ্াগর ৈম্বরটা বঠক র্গো বর্গেগছ বকৈা। এিার বদ্বেীয় সাবরর 
চাকবে বৈগয় ্ড়োর্– 
  
বর্বৈট দগশক ্র হােে সটগৈ বসনু্দগকর দরজা খুগে সফেোর্। সচাগখর সার্গৈ থাগক 
থাগক সাজাগৈা একগশা র্োর সৈাগটর একগশাটা িাবণ্ডে। এক োখ র্োর-সজৈসগৈর 
সারা জীিগৈর সঞ্চয়। 
  
কযাবম্বগসর িযােটা সটগৈ বৈগয় সৈাগটর িাবন্ডগের বদগক হাে িাড়াোর্।-এবক! জযাক!! েুবর্ 
এখাগৈ বক করগছা!!! 
  
 একটা উিপ্ত ইস্পাগের ফো স ৈ আর্ার িুকটাগক এগফাাঁড় ওগফাড় কগর বদগো-
বকছুক্ষর্ বৈশ্চে হগয় িগস রইোর্–একটা হাে সৈাগটর িাবণ্ডগের ও্র বস্থর-সর্গয়র 
েরে সথগর্ রইগো ঐ একবট বিগশে রু্হূগেম 
  
ধীগর ধীগর ঘাড় ঘুবরগয় োকাোর্। 
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দরজার সচৌকাগঠ দাাঁবড়গয় সজৈসৈ, সচাখ দুগটা স ৈ োবফগয় সিবরগয় আসগে চাইগছ। 
আবর্ েখৈ অসাড় হগয় সেবছ, ফযাে ফযাে কগর সজৈসগৈর বদগক োবকগয় রইোর্, 
সজৈসৈ ভারী ্া সফগে ঘগরর সভের এগস দাাঁড়াগো, জযাক! এ েুবর্ করগছা বক? সর্স্ত 
 ন্ত্রর্া, হোশা ঝগর ্ড়গো োর কগণ্ঠ। েজ্জায় ঘৃর্ায় র্াবটগে বর্গশ স গে ইগচ্ছ 
করগো। সজৈসগৈর বিশ্বাগসর স্বেম আবর্ বৈিুর ভাগি গুাঁবড়গয় বদগয়বছ। 
  
 ধীগর ধীগর উগঠদাাঁবড়গয় িেোর্, আবর্ অেযে দুিঃবখে, বর্িঃ সজৈসৈ। আ্বৈ হয়গো 
ভািগছৈ আ্ৈার টাকা আবর্ চুবর করগে  াবচ্ছোর্, বকন্তু ৈয়।  বদও জাবৈ, একথা 
বিশ্বাস করা আ্ৈার ্গক্ষ খুি কবঠৈ, েিু দয়া কগর আর্াগক ভুে িুঝগিৈ ৈা। 
  
এর্ৈ সর্য় ঘগরর দরজায় সোো এগস দাাঁড়াগো। ওর সারা শরীর উগিজৈায় কাাঁ্গছ। 
সজৈসৈগক সদগখই েীক্ষ্ণ স্বগর সচাঁবচগয় উঠে বক হগয়গছ, কােম?–এবক? ও বসনু্দক খুেগছ? 
আবর্ আগেই জাৈোর্। সোর্াগক িারিার সািধাৈ কগরবছ–অগচৈা সোকগক কখগৈা 
বিশ্বাস কগরা ৈা। এখৈ িুঝগে ্ারগছা সো? 
  
সজৈসগৈর কাগৈ সোোর কথাগুগো ঢুকগো বকৈা বকছুই সিাঝা সেগো ৈা। সস েখৈ 
একই ভাগি আর্ার বদগক োবকগয় আগছ। আর্াগক িেগো, জযাক, েুবর্ এভাগি–োর 
অধমসর্াপ্ত কথাগুগো চািুগকর র্গো আর্ার বিগিগকর ও্র আছগড় ্ড়গো। 
  
বকন্তু বর্িঃ সজৈ– 
  
এর ্গরও বক সোর্ার বকছু িোর আগছ? 
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হযাাঁ আগছ। আর্ার ৈার্ জযাক ্যাটাগ র ৈয়, সশট কারসৈ। র্াস সদগড়ক হগো আবর্ 
ফাৈমওয়াথম সথগক ্াবেগয় এগসবছ। একটা কােগজ আর্ার ছবি সদগখ বর্গসস সজৈসৈ 
আর্াগক বচৈগে ্াগরৈ, এি়ং আবর্  বদ বসনু্দক ৈা খুবে, েগি ্ুবেগশ ধবরগয় সদগিৈ 
িে ভয় সদখাৈ। 
  
সোো েো ফাবটগয় চীৎকার কগর উঠগো, সচার বর্গথযিাদী সকাথাকার! কােম! েুবর্ এই 
সোকটার কথায় কাৈ বদও ৈা। বৈগজগক িাাঁচািার জৈয ও বর্গথয কথা িেগছ! আবর্ 
এখুবৈ ্ুবেগশ সফাৈ করবছ। 
  
সজৈসৈ ধীগর ধীগর সোোর বদগক রু্খ বফবরগয় িেগো, েুবর্ এর র্গধয ৈাক েোগে 
এগসা ৈা। ্ুবেশ র্াকগিা বক র্াকগিা ৈা, সসটা আবর্ িুঝগিা, স টা ভাগো হয় আবর্ই 
করগিা। 
  
সোো সদওয়াগে সহোৈ বদগয় সোখগরা সাগ্র র্গো ফুাঁসগে োেগো। ওর সিুজ সচাগখর 
োরায় ভয়ােম সেকম দৃবি। 
  
আবর্ এগক এগক সজৈসৈগক সর্স্ত বকছু জাৈাোর্। টাকাটা স  োগক সফরৎ ্াঠাোর্, 
োও িেোর্। 
  
সি শুগৈ সজৈসৈ ধীগর ধীগর উগঠ দাাঁড়াগো। র্গৈ হগো এই অল্প সর্গয়র র্গধযই োর 
িয়স স ৈ অগৈক সিগড় সেগছ। সোোর বদগক োবকগয় িেগো, শুগে  াও সোো। এ 
িযা্ার বৈগয় কাে আগোচৈা করা  াগি। আজ আর সোর্াগক রাে জােগে হগি ৈা। 
 াও শুগয় ্গড়া বেগয়। 
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সোো ্াগয় ্াগয় বেগয় বরবসভারটা েুগে বৈগো ্ুবেশগক সফাৈ করার জৈয। 
  
সজৈসৈ এবেগয় বেগয় ওর হাে ধগর এক হযাাঁচকা টাৈ র্ারগো, সফাৈ করার িযা্ারটা 
আবর্ ভািগিা! 
  
ঘর সথগক এক ধাক্কায় ওগক সির কগর বদগয় এগস সসাফায় িসগো। 
  
 েখৈও আবর্ সভাো বসনু্দগকর কাগছ দাাঁবড়গয় আবছ। 
  
বক আশ্চ ম িযা্ার দযাগখা, জযাক! আর্াগদর সভা্বে হঠাৎ হাটমগফে করায় বর্বট়ং 
র্াঝ্গথ সভগঙ সেগো। অদু্ভে িযা্ার একজৈ র্ারা সেগো, আর োর জৈয আবর্ 
আবিষ্কার করোর্ আর্ার িউ একটা িাজাগর সর্গয়। 
  
োর কথায় চর্গক উঠোর্, োর র্াগৈ আ্বৈ আর্ার কথা বিশ্বাস কগরগছৈ? 
  
সজৈসৈ আর্ার বদগক সচাখ েুগে োকাগো। একটা বিেয় সিদৈার ছায়া ওগক আগি্ৃগি 
জবড়গয় ধগরগছ। সচাগখর র্বর্র ও্র অশ্রুর আস্তরর্। সস রৃ্দুস্বগর িেগো, জযাক, 
সোর্াগক আগেই িগেবছোর্, সোক বচৈগে আর্ার ভুে হয় ৈা। বকন্তু স্ত্রীগোগকর িযা্াগর 
আবর্ এগকিাগরই অে। এখৈই ো িুঝগে ্ারবছ। 
  
আবর্ বর্িঃ সজৈসৈগক ধৈযিাদ জাবৈগয় িেোর্, িুঝগেই সো ্ারগছৈ, এছাড়া আর্ার 
আর সকাগৈা উ্ায় বছগো ৈা–অগৈকক্ষর্ ্গর িুক ভগর শ্বাস বৈোর্। র্ৈটা অগৈক 
হাল্কা হগো। 
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সজৈসৈ আর্াগক জাৈাগো স , আর্াগক এ জায়ো সছগড় চগে স গে হগি সকৈৈা এ 
জায়োটা আর্ার ্গক্ষ বৈরা্দ ৈয়। সোো স  ভাগিই সহাক ্ুবেশগক জাৈাগি। আর্াগক 
বকছু টাকা বদগয় সস্টশৈ ওয়ােৈটা বৈগয় সিবরগয় ্ড়গে িেগো  ে োড়াোবড় সম্ভি, 
সকৈৈা স  সকাগৈা সর্য় বি্দ ঘটগে ্াগর। সজৈসৈ আর্াগক বেবরশ হাজার র্োর 
বদগে চাইে ৈ-ইয়কম বেগয় িযিসা করার জৈয। আবর্ আ্বি জাৈাোর্। বকন্তু সকাগৈা 
ফে হগো ৈা। সজৈসৈ িেগো, জযাক, আবর্  খৈ িেবছ, এ টাকা সোর্াগক বৈগেই 
হগি। ্ৃবথিী ভ্রর্গর্র শখ আর্ার বর্গট সেগছ। সুেরা়ং এ টাকা আর্ার আর 
সকাগৈাকাগজ োেগিৈা।বকন্তু সোর্ার এখৈ টাকার রগয়াজৈ, োই সোর্াগক বদবচ্ছ।আর 
একটা কথা র্গৈ সরগখা-জযাক, সোর্াগক আগে স র্ৈ ভাগোিাসোর্, এখৈও সের্বৈ 
িাবস। সজৈসগৈর সচাগখর সকাগর্ বচকবচক করগছ দুগফাাঁটা অশ্রু। 
  
বঠক েখৈই সোোগক সদখোর্। ও দরজার কাগছ এগস দাাঁবড়গয়গছ। ্রগৈ একটা সিুজ 
স্াশাক, রু্খ শুকগৈা ্াোর র্গো বিির্ম, সচাখ দুগটা সিড়াগের র্গো জ্বেগছ। আর এক 
হাগের রু্গঠায় ধরা রগয়গছ একটা ৪৫ সিাগরর বরভেভার। 
  
. 
  
০৭. 
  
 ঘগরর ্বরগিগশ সৈগর্ এগো রৃ্েুযর বৈিঃস্তব্ধো। শুধু সটবিে ঘবড়র বটকবটক আর সোোর 
উগিবজে শ্বাস রশ্বাগসর শব্দ 
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োবফগয় উগঠ দাাঁড়াগো সজৈসৈ। সোো ককমশ স্বগর শাবসগয় উঠগো খিরদার এক ্া 
ৈড়গি ৈা। বসনু্দগকর সর্স্ত টাকা আবর্ সৈগিা। কাউগক এর একটা ্য়সাও আবর্ বদবচ্ছ 
ৈা! 
  
সোো! সোর্ার বক র্াথা খারা্ হগয় সেগো? গুবেভরা বরভেভার বৈগয় আর সছগের্াৈুবে 
সকাগরা ৈা-ওটা ৈাবর্গয় রাগখা। সজৈসৈ আগরা িেগো, সোো, দীঘম বেবরশ িছর ধগর এ 
টাকা আবর্ সোর্ার জৈয সঞ্চয় কগরবছ। এখৈ ওসি ্ােোর্ী সছগড় িনু্দকটা ৈাবর্গয় 
রাগখা। 
  
ওসি িাগজ কথায় আর্ার র্ৈ ভুেগি ৈা। আর্াগক আটকাগে আবর্ ্ুবেশগক িগে 
সদগিা, একজৈ সজে ্াোগৈা কগয়দীগক েুবর্ এগোবদৈ ধগর সজগৈশুগৈ আশ্রয় বদগয়গছ। 
আগরা জাৈাগিা স  আয়কর ফাাঁবক বদগয় জর্াগৈা এই একোখ র্োগরর কথা। 
  
রাগে সজৈসগৈর সচাখ রু্খ োে হগয় উঠগো। সস এক ্া এক ্া কগর সোোর বদগক 
এবেগয় স গে োেগো। 
  
সািধাৈ বর্িঃ সজৈসৈ–েীক্ষ চীৎকাগরর সগে সগে বসনু্দগকর দরজায় হাাঁটু বদগয় র্ারোর্ 
এক ধাক্কা। দরজা সশগব্দ িন্ধ হওয়া র্াত্রই স্বয়়ংবিয় োো বক্লক কগর এাঁগট সেগো। 
  
সোো আর্ার বদগক বহ়ংস্র দৃবিগে োকাগো। ্েগক িুঝগে ্ারগো স্বয়়ংবিয় ভাগিই 
বসনু্দগকর দরজায় োো এগট সেগছ। অন্ধ সিাগধ উগিবজে হগয়, হাে ্া ছুাঁড়গে ছুাঁড়গে 
ও এবেগয় এগো–োর্র বরভেভাগরর বিকট শগব্দ জাৈোর শাবসমগুগো সকাঁগ্ উঠগো 
ঝৈঝৈ কগর। 
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সজৈসৈ সোোর সার্গৈই দাাঁবড়গয় বছে। ভয়ােমগচাগখ োর বদগক োকাোর্। কগয়ক 
সসগকন্ড ্াথগরর রূ্বেমর র্গো বস্থর হগয় রইগো সজৈসগৈর বিশাে সদহ, ্ররু্হূগেম হাাঁটু 
সভগঙ দড়ার্ কগর আছগড় ্ড়গো সর্গঝগে। ্ড়িার সর্য় হাে দুগটা ্াগশর সটবিেটা 
আাঁকগড় ধরায় সসটাও হুড়রু্ড় কগর উগল্ট ্ড়গো। সোটা িা়ংগোটাই থরথর কগর সকাঁগ্ 
উঠগো। 
  
সোোর ভয়ােম চীৎকাগর সবম্বৎ বফগর স্োর্। েখৈ ওর হাে সথগক কুৎবসে দশমৈ 
বরভেভারটা খগস ্গড়গছ। স্ছৈ বফগর দু-হাগে রু্খ সঢগক িগস আগছ–স ৈ বৈিুর 
িাস্তিগক অস্বীকার করগে চাইগছ। 
  
সজৈসগৈর সদহ রগক্ত সভগস  াগচ্ছ। সার্াৈয একটা সীগসর টুকগরা ওর জীিৈীশবক্ত 
বৈিঃগশগে শুগে বৈগয়গছ। কােম সজৈসৈ স  আর সিাঁগচ সৈই এই কথাটা স ৈ আর বিশ্বাস 
করগে ্ারবছ ৈা। 
  
সোো হঠাৎ একটা চা্া আেমৈাদ কগর অগন্ধর র্গো ঘর সথগক ছুগট সিবরগয় সেে। 
কাগৈ এগো সশািার ঘগর দরজা িন্ধ করার শব্দ। 
  
সজৈসগৈর রৃ্েগদগহর কাগছচু্চা্ িগস রইোর্। বক করি বকছু ভািগে ্ারবছ ৈা। 
্ুবেগশ খির সদওয়ার র্গো সিাকাবর্র কাজ আবর্ কখৈই করগিা ৈা, সোো  বদ িগে 
িগস সজৈসৈগক আবর্ই গুবে কগরবছ, আর আর্ার আসে ্বরচয়টা জাবৈগয় সদয়, েগি 
ওরা–আর সকাগৈা রর্ার্ চাইগি ৈা। 
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হঠাৎ িাইগর একটা োবড় এগস দাাঁড়াগৈার আওয়াজ স্োর্। োড়াোবড় উগঠ স গে বেগয় 
বরভেভারটা ্াগয় সঠকগো। শীঘ্র সসটা কুবড়গয় ্গকগট রাখোর্।িা়ংগো সথগক সিবরগয় 
্াগম্পর বদগক এবেগয় চেোর্। 
  
িাইগর সির হগেই সচাগখ ্ড়গো একটা বিরাট সিুজ রগঙর িাইর্োর ্াগম্পর কাগছ 
এগস দাাঁবড়গয়গছ। োবড়র আগরাহী একজৈ সর্াটাগসাটা িয়ি সৈাক ও োর সবেৈী একবট 
অল্পিয়সী সর্গয়। 
  
সোকটা আর্াগক সদগখই হাজার রকগর্র কথা িেগে শুরু কগর বদগো। বিশ বেটার 
স্গট্রাে আর দুবেটার সর্াবিে, খািার-দািার ইেযাবদর িযিস্থা করগে হগি। 
  
সোকটার একটা কথাও আর্ার কাগৈ ঢুকগোৈা। আচ্ছগন্নর র্গো  াবন্ত্রকভাগি োবড়র 
টযাগঙ্ক সেে ঢােগে শুরু করোর্। োর্র অবে কগি ওগদর সখগে িবসগয় িাইগর 
এোর্। ঠাণ্ডা হাওয়ায় িগস একটু ভািিার সর্য় স্োর্। 
  
স ভাগিই ধরা  াক ৈা সকৈ, আর্ার অিস্থা এখৈ কগে ্ড়া ইাঁদুগরর র্গো। অিশয 
সোোরও একই অিস্থা। েগর সজৈসগৈর রৃ্েুযটাগক সৈহাে আকবস্মক দুঘমটৈা ছাড়া আর 
বকছু িো  ায় ৈা। সোো হাে-্া ছুাঁড়গে ছুাঁড়গে এবেগয় আসার সর্য় আচর্কা বট্রোর-
এ চা্ ্গড় গুবে সিবরগয় সেগছ। বৈিঃসগন্দগহ এবট দুঘমটৈা। বকন্তু ্ুবেশ বক ো স্বীকার 
করগি? 
  
ওরা রশ্ন করগি সোো বরভেিার বৈগয় অগো রাগে বক করবছগো? েখৈই সোোগক 
টাকার কথা িেগে হগি; আর োহগেই এগক এগক সর্স্ত কথাই সিবরগয় ্ড়গি। সোো 
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খুগৈর দাগয় জবড়গয় ্ড়গি। েগি ্ুবেগশর হাে সথগক সরহাই স্গে সোো স  
সজৈসগৈর হেযার দায়টা সস্রফ আর্ার ঘাগড় চাব্গয় সদগি এগে সকাগৈা সগন্দহ সৈই। 
  
আর্ার ইগচ্ছ করবছগো সস্টশৈ ওয়ােৈ বৈগয় একু্ষবৈ ্াবেগয়  াই। বকন্তু সোো  বদ 
্ুবেগশ জাবৈগয় সদয়, েগি রথগর্ই সফাগৈর োর কাটগে হগি। োর্র ওর হাে ্া 
সিাঁগধ সরগখ সকগট ্ড়গিা-বকন্তু ৈা, োগেও বি্গদ আগছ। হয়গো সকাগৈা োবড়র চােক 
সেে বৈগে এগস কাউগক ৈা সদগখ িা়ংগোয় বেগয় সখাাঁজ করগে ্াগর। 
  
হঠাৎ একটা অদু্ভে বচো র্াথায় এগো। সোো  বদ আর্াগক ্ুবেগশ ধবরগয় সদয়, বদক 
ৈা আবর্ও োহগে ্ুবেশগক ঐ এক োখ র্োগরর কথা জাবৈগয় সদগিা। িেগিা, ঐ 
টাকার সকাগৈা আয়কর সজৈসৈ সদয়বৈ। োহগেই সোোর িড়গোক হওয়ার স্বে 
হাওয়ায় বর্বেগয়  াগি। আর সোোর  া টাকার সোভ সস কখৈই এটা চাইগি ৈা। 
এছাড়াও িন্ধ বসনু্দক সখাোর জৈয এখৈ আর্াগক সোোর রগয়াজৈ হগি। কারর্ 
বসনু্দগকর কবম্বগৈশৈটা সজৈসৈ ছাড়া আর সকউ জাগৈ ৈা। 
  
আবর্ বঠক করোর্ এই ্যাাঁগচই সোোগক জব্দ করগিা। বকন্তু সজৈসগৈর রৃ্েগদহটার বক 
হগি? সদগখশুগৈ সকাগৈা একটা জায়োয় ্ুাঁগে সফেগিা। আর সসই সগে ওর 
অৈু্বস্থবের জৈয একটা ভাগোরকর্ েল্প ফাাঁদগেই হগি। খগেরগদর সশাৈাগে হগি, ৈা 
হগে ওরা সগন্দহ করগি। 
  
আবর্ িা়ংগোর বদগক এবেগয় সেোর্। দরজা সঠগে সভেগর ঢুকগেই সদবখ সোোর হাগে 
সটবেগফাগৈর বরবসভার–ও ্ুবেগশ সফাৈ করগছ। 
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আর্াগক সদগখই ও থর্গক সেগো। এর র্গধযই সোোর সচহারা সভগঙ ্গড়গছ। শরীগরর 
সর্স্ত রক্ত সকউ স ৈ শুগে বৈগয়গছ। ্াথগরর সচাগখর র্গো বস্থর দৃবিগে একজৈ আর 
একজগৈর বদগক সচগয় রইোর্। র্গৈ হগো স ৈ দুই রবেদ্বন্দ্বী আসন্ন সগঙ্কগের অগ্ক্ষা 
করগছ। 
  
সোোর হাগে বরবসভার আর আর্ার হাগে ৪৫ বরভেিার ওরই বদগক োক করা। 
  
বরভেিাগরর বদগক সচাখ ্ড়গেই সোো চর্গক উঠগো। রু্হূগেমর জৈয ও হয়গো 
ভািেে, আবর্ ওগক ৈৃশ়ংসভাগি খুৈ করগিা। ও কাাঁ্া কাাঁ্া হাগে বরবসভার ৈাবর্গয় 
রাখগো। 
  
আবর্ িেোর্, সশািার ঘগর চগো, সোর্ার সগে কথা আগছ। বরভেিার ৈাবর্গয় ওগক 
এগোগে ইশারা করোর্। 
  
সশািার ঘগর ঢুগক সোো খাগটর ও্র বেগয় িসগো, ভয়ােম সচাগখ সচগয় রইগো আর্ার 
হাগের বরভেিাগরর বদগক। 
  
আবর্ সোোগক িেোর্, েুবর্ সকাথায় সফাৈ করবছগে? ্ুবেগশ? হয়গো সভগিছ 
সজৈসৈগক খুৈ করার দায়টা আর্ার ঘাগড়ই চাব্গয় সদগি বক িগো? বকন্তু একিারও বক 
সভগি সদগখগছা স  ্ুবেগশ খির বদগে সোর্ার অিস্থাটা বক হগি? ওরা  বদ আর্াগক এই 
খুগৈর দাগয় সগ্রপ্তার কগর েগি ঐ টাকার কথা আর্াগক িগে বদগে হগি। আর ওরা 
সর্স্ত আয়কর বহগসি কগর সৈওয়ার ্র সোর্ার ক্াগে বক থাকগি, একিার ভাগো 
কগর সভগি সদগখা। 
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সোোর সচাগখর দৃবি সদগখ িুঝোর্, আর্ার কথায় ও ভয় স্গয়গছ। অগোগুগো টাকা 
হারািার আশঙ্কায় ওর র্গৈর সভের শুরু হগয় সেগছ সাইগক্লাৈ। 
  
এ ছাড়াও আর একটা উ্ায় আগছ। ো হগো সজৈসগৈর সদহটা েুবকগয় সফেগে 
হগি।রবটগয় বদগে হগি ও জরুরী কাগজ হঠাৎ িাইগর সেগছ। োর্র  খৈ বৈরা্দ র্গৈ 
করগিা েখৈ বসনু্দক খুগে বদগয় আবর্ চগে  াগিা আর সোর্ার টাকা েুবর্ স্গয়  াগি। 
আবর্ আরও িেোর্ স , েুবর্  বদ টাকা ৈা চাও েগি ্ুবেগশ সফাৈ কগরা, আবর্ িাধা 
সদগিা ৈা। আর  বদ টাকা স্গে চাও েগি আর্ার কথায় সোর্াগক রাবজ হগে হগি। 
  
আবর্ সোোর বদগক োবকগয় রইোর্। জাৈোর্ এে বকছুর ্র ও কখগৈা ্ুবেগশ খির 
সদগি ৈা। েিুও আবর্ বরভেিার হাগে সেকম হগয় রইোর্। 
  
একসর্য় সোো রু্খ খুেগো, টাকাগুগো এখৈই বদগয় দাও, আবর্ চগে  াবচ্ছ। কথা 
বদবচ্ছ, কাউগক সোর্ার কথা িেগিা ৈা। 
  
ৈা। আবর্  খৈ ভাগো র্গৈ করগিা েখৈই েুবর্ টাকাগুগো ্াগি, োর আগে ৈয়। আর 
 বদ এটুকু নধ ম ধরগে ৈা ্াগরা েগি বেগয় ্ুবেশগক খির দাও। 
  
এগোক্ষগর্ সিাধহয় সোো বৈগজর অিস্থাটা উ্েবব্ধ করগে ্ারগো। িুঝগে ্ারগো 
একটা অদৃি ফাাঁদ ওগক চাবরবদক সথগক জবড়গয় ধগরগছ,  ার হাে সথগক ওর আর রু্বক্ত 
সৈই। ওর রু্গখর ও্র হোশা, সক্ষাভ, সিাধ একসাগথ ছবড়গয় ্ড়গো। ও বিছাৈার 
ও্র ঝাাঁব্গয় ্গড় কান্নায় সভগঙ ্ড়গো। 
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আবর্ সোোগক বকছুক্ষর্ সর্য় সদিার জৈয ঘর সছগড় সিবরগয় এোর্। আগে আঘােটা 
সার্গে উঠুক, োর্র দুজৈ বর্গে সজৈসগৈর রৃ্েগদহটার িযিস্থা করগিা। 
  
 খৈ আিার িা়ংগোয় বফগর এোর্ েখৈ রাে একটা িাগজ। েক্ষয করোর্, সোোর ঘগর 
এখৈও আগো জ্বেগছ। ঘগরর দরজায় স্ৌঁগছ হােে সঘারাগেই িুঝোর্, দরজা সভের 
সথগক িন্ধ। 
  
সোোগক র্াকোর্ চীৎকার কগর, বকন্তু সোো দরজা খুেগো ৈা। 
  
িুঝগে ্ারোর্, ও এখৈও রকৃবেস্থ হয়বৈ। বকন্তু আর সর্য় ৈি করগে হগি ৈা, োই 
একাই সিবরগয় ্ড়োর্। 
  
র্গৈ র্গৈ বঠক করোর্ স  গুর্বট ঘগরই সজৈসৈ-এর সদহ কির সদগিা। োহগে সকউ 
স  সদগখ সফেগি এর্ৈ সম্ভািৈা কর্। একটা সকাদাে আর একটা সিেচা বৈগয় গুর্বট 
ঘগর সেোর্, সকাগর্র বদগক, ্ুগরাগৈা সোহা-েক্কগড়র সূ্তগ্র ্াগশ একটা জায়ো সদগখ 
খুাঁড়গে শুরু করোর্ 
  
রায় সাগড় বেৈগটর সর্য় আর্ার কাজ সশে হগো। অবে কগি সজৈসৈ-এর সদহ কির 
বদোর্। আবর্ বক করবছৈা করবছ সোো একিারও সদখগে এগোৈা। েেম ভরাট কগর 
ও্রটা সর্াৈ করগে রায় একঘণ্টা সেগে সেগো। এর্র কাজ করার স  িড় ভারী 
সটবিেটা বছগো, সসটাগক সটগৈ বৈগয় এগস রাখোর্ সজৈসগৈর কিগরর ও্র। কাগরা 
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্গক্ষ জাৈা সো দূগরর কথা আন্দাজ করাও সম্ভি ৈয়, স  ওটার েোয়-র্াবটর চার ফুট 
ৈীগচ সজৈসৈ শুগয় আগছ। 
  
গুর্বট ঘগরর আগো বৈবিগয় ঘগর বফগর সেোর্, স্নাৈ কগর জার্াকা্ড় সছগড় শুগয় 
্ড়োর্। এর র্গধযই আকাশ ্বরষ্কার হগয় উগঠগছ। আর আধঘণ্টার র্গধযই ্াহাগড়র 
ফাাঁগক উাঁবক সদগি সূ ম। 
  
সকাে সাগড় ছটার সর্য় ট্রব্কা বর়ংগস  ািার রথর্ ট্রাকটা এগস দাাঁড়াগো। 
  
টযাগঙ্ক সেে ভরবছ, ড্রাইভারটা হঠাৎ বজগেস কগর িসগো, বর্িঃ সজৈসৈগক স  সদখবছ 
ৈা? 
  
আবর্ িুঝগেই স্গরবছোর্ স  এইরকর্ একটা অিস্থার র্গধয ্ড়গে হগি। এখৈ সথগক 
বদগৈর ্র বদৈ এই একই রশ্ন আর্াগক শুৈগে হগি। 
  
 বর্িঃ সজৈসৈ এখাগৈ সৈই। অযাবরগজাৈায় সেগছৈ, ওখাগৈ আর একটা স্ট্রে ্াম্প 
খুেগিৈ, োই জায়ো সদখগে সেগছৈ। 
  
েে রাগত্র সভগি সভগি েল্পটা নেরী কগরবছ। এর সচগয় ভাগো বকছু আর আর্ার র্াথায় 
আগসবৈ। 
  
সোকটা সিশ সকৌেূহেী িগে র্গৈ হগো। োহগে এটা এখৈ সক সদখাগশাৈা করগি, 
েুবর্? হযাাঁ–একটু ইেস্তেিঃ কগর িেোর্, আবর্ আর বর্গসস সজৈসৈ। সোকটা একটু 
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চর্গক উঠগেও বকছু ৈা িগে সরগস্তারাাঁয় খাওয়া-দাওয়া সসগর, দার্ বর্বটগয় ট্রাগক এগস 
উঠগো। োর্র েীক্ষ্ণ কাৈ ফাটাগৈা শগব্দ বশস্ বদগয় োবড় ছুবটগয় বদগো। 
  
. 
  
০৮. 
  
 ট্রাকটা চগে  ািার ্র রান্নাঘগর স গেই সোোর সগে সদখা হগো। রু্গখর র্গধয সকর্ৈ 
স ৈ একটা অিসন্ন ভাি, সচাগখর সকাগে কাবে। 
  
সোোর ্রগৈ োে ্যাট, োগয় সাদা সচাবে।ও আর্ার বদগক ৈা োবকগয়ই রশ্ন 
করগোকাগেমর বক করগে? 
  
ওর সদহটা আবর্ ্ুাঁগে সফগেবছ।– াকগে সশাগৈা–এখৈ সথগক আর্রা দুজগৈ বর্গেই এ 
জায়োটা সদখাগশাৈা করগিা। বকন্তু সকউ কাগরা িযা্াগর ৈাক েোগিা ৈা।  খৈ সর্য় 
হগি আবর্ চগে  াগিা।  ািার আগে বসনু্দক খুগে বদগয়  াগিা। 
  
সোোর সচাগখ ঝেক বদগো হাগয়ৈার সোভােুর দৃবি, বকন্তু সসটা কগি? োছাড়া কাগেমর 
িনু্ধিান্ধি আগছ োরা জাৈগে চাইগি কােম সকাথায় সেগছ! 
  
সস সি আর্ার অগৈক আগেই ভািা হগয় সেগছ। সোর্াগক সকউ বকছু বজগেস করগে 
িেগি সস অযাবরগজাৈায় সেগছ। র্াস দুগয়গকর আগে বফরগি ৈা। এই কর্াস েুবর্ই এসি 
সদখাগশাৈা করগি, আর আবর্ সোর্াগক সাহা য করবছ। 
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সস ৈা হয় হগো। বকন্তু দুর্াস ্র বক হগি?কােমগক সো ওরা আর ভুেগিৈা; েখৈও 
একই কথা িার িার বজগেস করগি। বক উির সদগিা? 
  
আবর্ সোোগক িেোর্, দুর্াস ্র েুবর্ কাগেমর একটা বচবঠ ্াগি। োগে সেখা থাকগি, 
সস ওখাগৈ বেগয় আর একবট সর্গয়র সরগর্ ্গড়গছ। এি়ং োগক শীেবেরই বিগয় 
করগছ। এখাগৈ সস আর বফরগি ৈা। সোর্াগক  াগে খাওয়া ্রার কগি ৈা ্ড়গে হয়, 
সসইজৈয এখাৈকার স্ট্রে-্াম্পটা সোর্াগক বদগয় বদগচ্ছ। এই দুিঃস়ংিাদটা রগেযগকই 
বৈিঃসগন্দগহ বিশ্বাস করগি। োর্র চাবরবদক ঠাণ্ডা হগে আবর্ও সকগট ্ড়গিা। েখৈ 
ইগচ্ছ করগে এ জায়োটা সিগচ েুবর্ অৈয সকাথাও চগে স গে ্ারগি। 
  
োর সচগয় এক কাজ কগরা; কােম সোর্াগক স  বেবরশ হাজার র্োর বদবচ্ছগো সস 
টাকাটা েুবর্ এখৈই বসনু্দক খুগে বৈগয় ৈাও, োহগে ৈু-ইয়গকম স্ৌঁগছ সোর্ার অসুবিগধ 
হগিৈা। োর্র িাবক টাকাটা 
  
ৈা। সজৈসগৈর একটা টাকাও আবর্ সছাাঁগিা ৈা। োছাড়া এ জায়োটা আর্ার ্গক্ষ সিশ 
বৈরা্দ। আগরা বকছুবদৈ ৈা সদগখ ্াোগৈাটা বঠক হগি ৈা। 
  
হঠাৎ িাইগর একটা োবড়র শব্দ স্োর্। োড়াোবড় রান্নাঘর সথগক সির হগেই সদবখ, 
একজৈ েম্বা, থেথগে সচহারার ্ুরুে সরগস্তারাাঁর দরজায় দাাঁবড়গয়, চুগের রঙ সসাৈােী, 
োঢ় ৈীে সচাখ িয়স রায় চবলশ। 
  
সোকটা সরাসবর রশ্ন করগো, সজৈসৈ সকাথায়? 
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আবর্ থের্ে সখগয় জিাি বদোর্, বেবৈ সিবরগয়গছৈ। বকছু রগয়াজৈ থাকগে আর্াগক 
িেগে ্াগরৈ। 
  
আর্াগদর কথািােমা শুগৈ সোো রান্নাঘগরর দরজায় এগস দাাঁড়াগো। আেন্তুগকর বদগক 
সচাখ ্ড়গেই বর্বি হাবসগে ওর রু্খ ভগর সেগো ও, বর্িঃ েযাশ! এগো সকাে সকাে 
স –বক িযা্ার? 
  
সোোগক সদগখ সস টুব্ খুগে অবভিাদৈ জাৈাগো গুর্ র্বৈম়ং, বর্গসস সজৈসৈ। 
ওয়াগেগসর অগেযবিবিয়ার িযা্াগর কাগেমর সগে বকছু কথা বছে। ও সিাধহয় আ্ৈাগক 
িগেগছ, আর্াগদর সভা্বে ওয়াগেস কাে রাগে হাটমগফে কগর র্ারা সেগছ। োর 
সশাকসভায় কাগেমরই িকৃ্তো সদিার কথা। বকন্তু শুৈোর্ কাে এখাগৈ সৈই। 
  
সোো িেগো একটু আগে এগেই কােম-এর সগে সদখা হগো। এই আধঘণ্টা হগো ও 
ট্রব্কা বর়ংগস রওৈা হগয়গছ। 
  
েযাশ অিাক হগয় োকাগো, অসম্ভি! এই সো ঢুকিার সর্য় সদখোর্, ওর োবড়টা 
েযাগরগজই রগয়গছ, োহগে 
  
সদখোর্ বর্গথয কথা িোর জুবড় সৈই সোোর। েযাগশর কথাযু় ওর রু্গখর ভাগি 
এগোটুকু ্বরিেমৈ হগোৈা। বঠকই সদগখগছৈ বর্িঃ েযাশ। কােম িগে সেগছ, বফরগে ওর 
র্াস দুগয়ক োেগি। এগোবদৈ োবড় ছাড়া আর্ার অসুবিগধ হগি সভগি োবড়টা আর বৈগয় 
 ায়বৈ। অযার্ার্ ওগক োর ট্রাগক কগর ট্রব্কা বর়ংগস বৈগয় সেগছ। 
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েযাশ সচায়াগে হাে সিাোগে োেগো। িুঝগে ্ারোর্, সস ভীের্ অিাক হগয় সেগছ। 
কাগের হুট কগর উধাও হগয়  াওয়াটা োর কাগছ ভাগো সঠকগছ ৈা। 
  
একটা ক্ষীর্ সগন্দহ স  েযাগশর র্গৈ উাঁবক র্ারগছ সিশ িুঝগে ্ারোর্। সকৈ সেগছ 
বকছু জাগৈৈ? 
  
েে রাগে বর্বট়ং সথগক সফরার ্র কাগেমর একটা সফাৈ আগস। সক স ৈ খির সদয় 
অযাবরগজাৈায় একটা স্ট্রে ্াম্প ৈাবক জগের দাগর্ বিবি হগয়  াগচ্ছ। িযস, ওই খির 
স্গয়ই ও সাে সিাইগকই োড়াোবড় সিবরগয় ্গড়গছ। কাউগক জাৈািার আর সর্য় 
্ায়বৈ। 
  
 সোোর উিগর েযাশ স ৈ বকছুটা অরস্তুে হগো, র্াগৈ-িযা্ার বক জাগৈৈ আবর্ 
ভািগেই ্াবরবৈ, কােম এর্বৈ ৈা িগে হঠাৎ কগর চগে  াগি। 
  
েযাশ চগে স গে বেগয় থর্গক দাাঁড়াগো, ঘুগর োকাগে আর্ার বদগক, এগক সো বচৈোর্ 
ৈা, বর্গসস সজৈসৈ? 
  
ওর ৈার্ জযাক ্যাটগর্ার আর্াগদর এখাগৈ ৈেুৈ চাকবরগে ঢুগকগছ; কােই ওগক 
এগৈগছ। 
  
েযাগশর চাউবৈ সদগখ র্গৈ হগো আর্াগক োর একটুও ্ছন্দ হয়বৈ।েযাশ চগে স গেই 
সোো রান্নাঘগর বফগর সেগো। এগোক্ষগর্ সাহস বফগর স্োর্। সজৈসগৈর অযাবরগজাৈায় 
 াওয়ার েল্পটা েযাশ  খৈ বিশ্বাস কগরগছ, অৈয সোগকও করগি। েগি একথা বৈবশ্চে 

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

115 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

স  সোোগক জবড়গয় আর্াগক বৈগয় অগৈক কথা উঠগি। অেএি সািধাগৈ থাকাই 
ভাগো। 
  
আজ রবিিার। অেযাবধক কাগজর চা্। সারা বদগৈ সোো আর্ার সগে একটাও কথা 
িগেবৈ। রাে িাগরাটার সর্য় আবর্ কাগজর হাে সথগক সরহাই স্োর্। একটু ফুরসে 
হওয়ায় সেোর্ রান্নাঘগর। 
  
বেগয় সদবখ কাজ সশে হগয়  াওয়ায় সোো ওর োউৈটা খুেগে শুরু কগরগছ। আর্াগক 
সদগখই ও থর্কাগো। বকন্তু সস রু্হূগেমর জৈয। আিার সস োউৈ সখাোয় র্ৈ বদগো। 
  
হঠাৎ স ৈ একটা রচণ্ড ধাক্কা সখোর্,শরীগর বিদুযগের সস্রাে িগয় সেগো।িুগকর র্গধয 
েকেক কগর জ্বগে উঠগো কার্ৈার সেবেহাৈ বশখা। অসীর্ রগচিায় বৈগজগক স়ং ে 
করোর্। 
  
সোো োউৈটা খুগে একটা িাগক্স রাখগো। োর্র রান্নাঘগরর বখড়বক দরজা খুগে 
সিবরগয় সেগো। 
  
আবর্ আগো বৈবভগয় ঘগর বফগর এোর্। সশািার আগে জাৈো িন্ধ করগে বেগয় থর্গক 
দাাঁড়াোর্। 
  
সোোর সশািার ঘগরর জাৈো হাট কগর সখাো। ঘগর আগো জ্বেগছ, শুধু োই ৈয়, 
সোো দাাঁবড়গয় রগয়গছ আগোর বঠক ৈীগচই, ্রগৈর সচাবেটা ওর িাাঁহাগে ঝুেগছ। একটু 
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্গরই ও ঝুাঁগক ্গড় ্যাটটা সর্গঝ সথগক েুগে বৈগো। সিাধহয় রগয়াজগৈর একটু 
সিবশই অগ্ক্ষা করগো। োর্র েঘু ছগন্দ এবেগয় চেগো িাথরুগর্র বদগক 
  
অিশ হােগক আরার্ সচিায় জাৈো িন্ধ করগে িাধয করোর্। 
  
এইভাগিই বদৈ  ায়। সারাবদৈ সোোর রান্নাঘগরই কাগট। আর্ার বদগক একিার 
োকাগৈা সো দূগরর কথা একটা কথাও িগে ৈা। রাগের বৈয়গর্রও সকাগৈা সহরগফর হয় 
ৈা। 
  
রাে এোগরাটা িাজগেই সোো িা়ংগোয় বফগর  ায়। ওর সশািার ঘগরর জাৈো এক 
রু্হূগেমর জৈযও িন্ধ হয় ৈা। এই চুড়াে রগোভৈ এড়ািার জৈয ওই সর্য়টা সরগস্তারাাঁ 
সছগড় এগকিাগর সির হইৈা।  খৈ সদবখ িা়ংগোর আগো বৈগভ সেগছ েখৈ শুগে  াই। 
বকন্তু শয়গৈ-স্ব্গৈ জােরগর্ সচাগখর সার্গৈ  বদ একই ছবি ভাসগে থাগক–ঘুগর্াগিা 
কখৈ? 
  
এইভাগি চারবদৈ সকগট সেগো। েরর্টা স ৈ হঠাৎকগর সিগড় সেগছ। উিপ্ত র্রুভূবর্র 
হাওয়া অসহয হগয় উঠগো। ট্রাক োবড়র চোচেও কগর্ আসগে োেগো। স্বাভাবিক 
ভাগিই কাগজর চা্ এগকিাগর কগর্ আসগে োেগো। 
  
সজৈসৈ র্ারা  ািার আটবদৈ ্র সোো োবড় বৈগয় ওগয়টওয়াগথম সেগো। 
  
একবদৈ আবর্ কাগজ িযস্ত। হঠাৎ েক্ষয করোর্ গুর্বট ঘগরর দরজায় একটা র্াৈুগের 
ছায়া। রু্খ েুগে োকাগেই ্াগয়র ৈীগচ র্াবট স ৈ দুগে উঠগো। 
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দরজায় দাাঁবড়গয় জজম বরক্স। আসন্ন বি্গদর জৈয র্গৈ র্গৈ সেকম হোর্। বরগক্সর ্রগর্ 
সসই একই সৈা়ংরা জার্াকা্ড়। 
  
গুর্ র্বৈম়ং, আড়গচাগখ আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, কােম সকাথায়? 
  
ঘর্মাক্ত হাে দুগটা রু্ছগে রু্ছগে আবর্ উির বদোর্, বর্িঃ সজৈসৈ এখাগৈ সৈই, িাইগর 
সেগছৈ। ক চাই আ্ৈার? 
  
সশাৈ সছাকরা সিশীফরফর সকাগরাৈা। আর্ার দরকার আবর্ িুঝগিা। েুবর্ এখাগৈ চাকবর 
কগরা িগেই সো জাৈোর্। ৈাবক হঠাৎ র্াবেক হগয় িগসগছা? 
  
আবর্ সো ো িবেবৈ। আ্ৈার বক দরকার, ো জাৈগে সচগয়বছ। 
  
কােম সকাথায় সেগছ? 
  
িযিসার িযা্াগর অযাবরগজাৈায় সেগছৈ। 
  
 কগি বফরগি? 
  
 বঠক জাবৈৈা। হয়গো র্াস দুগয়ক োেগি। 
  
কাগেমর বঠকাৈাটা আর্াগক দাও। আর্ার স্ৈসগৈর কােগজ সই দরকার। সি সর্য় 
কােই ওটা সই কগর। োই ওর সই ৈা হগে স্ৈসগৈর টাকা ্াওয়া  াগি ৈা। 
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আবর্ িেোর্ স , আর্ার বকছুই করার সৈই। বঠকাৈা জাৈা থাকগে আবর্ বদগয়ই বদোর্। 
একিাগরর সিশী দু-িার িেগে হগো ৈা। বর্িঃ সজৈসৈ ৈা সফরা ্ মে অগ্ক্ষা করগেই 
হগি। 
  
বরক্স টুব্ খুগে র্াথায় হাে সিাোগো। সচাগখর র্বর্ অচে, অৈড়। োর র্াগৈ দুর্াস 
অগ্ক্ষা করগে হগি?–ো এেবদৈ চেগি বক কগর? 
  
বরক্স দাাঁে বকড়বর্ড় করগে করগে হঠাৎ সচাখ েুগে োকাগো, র্গৈ কগরা  বদ 
সা়ংঘাবেক বকছু একটা ঘগট  ায়?  বদ সোো অসুস্থ হগয় ্গড়? ধগরা এই স্ট্রে ্াগম্প 
আগুৈ সেগে  ায়? েখৈ কােমগক সো অিশযই একটা খির সদগি। জরুরী রগয়াজগৈ 
খির সদওয়ার জৈয কােম বৈশ্চয়ই একটা বঠকাৈা বদগয় সেগছ? 
  
ৈা। বর্গসস সজৈসৈও অসুস্থ হগচ্ছ ৈা, আর এখাগৈ আগুৈ োেগছ ৈা। অেএি ভাগোয় 
ভাগোয় সকগট ্গড়া। আর্ার কাজ আগছ। 
  
এর্র সস্টশৈ ওয়াোৈটার কাগছ বফগর বেগয় বর্বিবিউটর সহর্টা আটগক িগৈট িন্ধ 
কগর বদোর্। 
  
বর্গসস সজৈসৈ কখৈ বফরগি? 
  
িেগে ্ারবছ ৈা–েগি র্গৈ হয় সদরী হগি। বকছুক্ষর্ চু্ কগর থাকার ্র অিগশগে 
বরগক্সর ভাঙা স্বর কাগৈ এনে। 
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আর্াগক কুবড়টা র্োর ধার বদগে ্ারগি? 
  
 টাকা সো আর্ার ৈয় স  ইচ্ছার্গো ধার সদগিা।  াও আর বিরক্ত কগরা ৈা। 
  
বকন্তু বরগক্সর  াওয়ার সকাগৈা েক্ষর্ সদখা সেগো ৈা। একটু চু্ কগর সথগক ও িেগো, 
ভািবছ র্যাবরগজাৈা ্ুবেশগক খির সদগিা। ওরা হয়গো কাগেমর বঠকাৈা খুাঁগজ িার করগে 
্ারগি। 
  
একটা শক্ত ৈাট আরার্ শবক্তগে সখাোর সচিা করবছোর্। সরঞ্চটা ৈাগটর ো সথগক 
ব্ছগে স গেই সার্গৈ হুর্বড় সখগয় ্ড়োর্। বরক্স িগে বক! 
  
ও বকন্তু কথাগুগো অেযে সাধারর্ ভাগিই িগেগছ। হয়গো সের্ৈ বকছু সভগি িগেবৈ। 
বকন্তু ্ুবেশ  বদ বরগক্সর কথায় সবেয সবেয সজৈসগৈর সখাাঁজ শুরু কগর োহগেই বি্দ। 
র্াথাটা সকর্ৈ স ৈ বঝর্বঝর্ করগে োেগো। সিবকছু োেগোে ্াবকগয় সেগো। 
  
েোর স্বর  েটা সম্ভি স্বাভাবিক সরগখ িেোর্, োই কগরা। ্ুবেশ বদগয় সখাাঁজ করাগচ্ছা 
শুৈগে হয়গো বর্িঃ সজৈসৈ সিশী খুশী হগিৈ– হয়গো সোর্ার কােগজ একটার জায়োয় 
দুগটা সই কগর সদগিৈ। 
  
ো বক আর করা  াগি! েুবর্  খৈ কাগেমর বঠকাৈা জাগৈাই ৈা েখৈ এছাড়া আর উ্ায় 
বক! কােম  া খুশী ভাগি ভািুক, ওর সই আর্াগক স্গেই হগি। েগি আর্ার বক র্গৈ 
হয় জাগৈা? সোো হয়গো জাগৈ। সোর্ার কাগছ সচগ্ সেগছ। সোো বফগর এগে ওগক 
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সিাগো। সশে ্ মে ও  বদ বঠকাৈা ৈা সদয় েগি িাধয হগয় অযাবরগজাৈা ্ুবেশগক 
জাৈাগিা। কােমগক খুাঁগজ সির করগে ওগদর সিশী সর্য় োেগি ৈা। 
  
এিার বরগক্সর বদগক ঘুগর োবকগয় িেোর্, বঠক আগছ সোো বফরগে আবর্ অিশযই 
োগক িেগিা। আবর্  েদূর জাবৈ–বঠকাৈা বর্গসস সজৈসৈ জাগৈৈ ৈা,েিু একিার 
বজগেস করগিা। 
  
 বরগক্সর র্গো সোকগক একথা িো র্াগৈ হার স্বীকার কগর সৈওয়া। বকন্তু বক আর করা 
 াগি? সকাগৈা ্ুবেশ অবফসার এখাগৈ এগস সজৈসগৈর সখাাঁজ করগি, একথা ভািাই  ায় 
ৈা। 
  
বরক্স  ািার আগে িগে সেগো স  কাে রাগে সস আিার আসগি। আর আবর্ স ৈ 
বঠকাৈাটা সজাোড় কগর রাবখ। 
  
বরক্স চগে  ািার ্র বৈগজগক িগড়া ক্লাে র্গৈ হগো। োড়াোবড় চাকাটা সাবরগয় 
সরগস্তারাাঁয় সেোর্।একটা গ্লাগস বকছুটা হুইবি সঢগে চুরু্ক বদোর্। বরগক্সর কথাগুগো 
র্াথার র্গধয সঘারাগফরা করগে োেগো। হুইবি সশে কগর একটা বসোগরট ধবরগয় 
্ায়চাবর করগে োেোর্। 
  
অযাবরগজাৈা ্ুবেশ বক বরগক্সর বচবঠর সকাগৈা গুরুত্ব সদগি? হয়গো সদগি ৈা। বকন্তু ও 
 বদ িগে সদয় স , সজৈসৈ উধাও, আর োর স্ত্রী ওর কর্মচারীর সগে রাে কাটাগচ্ছ, 
োহগে? অগৈক সর্য় এরকর্ সার্াৈয খির স্গয়ই ্ুবেশ েদে শুরু কগর সদয়। ওরা 
 বদ সজৈসৈগক অযাবরগজাৈায় খুাঁগজ ৈা ্ায় েগি বৈঘমাে এখাগৈ সোক ্াঠাগি। 
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আবর্ ভািগে োেোর্ স , স র্ৈ কগরই সহাক বরগক্সর রু্খ িন্ধ করগেই হগি। এি়ং 
োর একর্াত্র ্থ হগো ওগক টাকা সদওয়া। এভাগি টাকা বদগয় হয়গো ওগক র্াস 
দুগয়ক সঠবকগয় রাখা  াগি। োর্র? সজৈসৈ স  অৈয একটা সর্গয়গক বৈগয় সভগে 
্গড়গছ সস কথা বক বিশ্বাস করগি? বরক্স স  রকর্ স্বভাগির সোক োগে বৈিঃসগন্দগহ 
বচবঠটা সদখগে চাইগি। বকন্তু বচবঠটা জাে িগে বক িুঝগে ্ারগি? র্গৈ হয় বচগৈ সফোর 
সম্ভািৈাই সিশী। কারর্ ওর স্ৈসগৈর কােগজ সি সর্য় সজৈসৈই সই করগো। 
সুেরা়ং ও সহগজই িুঝগে ্ারগি বচবঠটা সজৈসগৈর সেখা ৈয়। োর্র? 
  
 েই ভািগে োেোর্ ্বরবস্থবে েেেই জবটে র্গৈ হগে োেগো। বরগক্সর র্গো 
রবেদ্বন্দ্বীর কাগছ িুগঝ শুগৈ রবেবট ্া সফো উবচে। হঠাৎ কগর সার্বয়ক উগিজৈার 
িগস বকছু একটা কগর িসা বঠক ৈয়। ভািোর্ সোো বফগর এগে ওর সগে একটা 
আগোচৈা করা রগয়াজৈ। 
  
রাে দশটায় সোো বফরগো। সোোর োবড়র শগব্দ িাইগর এোর্। সদখোর্ 
  
সোো োবড় সথগক সৈগর্ই হৈহৈ কগর িা়ংগোর বদগক সহাঁগট সেগো। ছুগট ওর ্াগশ 
বেগয় হাবজর হোর্, সোর্ার সগে জরুরী কথা আগছ। 
  
সকাগৈা গুরুত্ব ৈা বদগয় ও দরজা খুগে িা়ংগোয় ঢুগক ্ড়গো। ব্ছৈ ব্ছৈ আবর্ও 
ঢুকোর্। ওগক িেোর্ সোর্ার স্য়াগরর সদাস্ত,বরক্স আজ সকাগে এখাগৈ এগসবছগো। 
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 সোোর সিুজ সচাখ সজাড়ায় স ৈ আগুৈ বঠকগর সির হগো। ও ভীের্ ভাগি চর্গক 
উঠগো। ওর রু্গখর সরখা কবঠৈ হগো। রাগের িদগে ফুগট উঠগে এক সেকম ভাি। 
আবর্ বৈবিমকার ভাগি িসিার ঘগর বেগয় একটা সচয়াগর িসোর্। েক্ষয করোর্, 
কাগ্মগটর ও্র স  রগক্তর দাে বছে সসটা সোো ্বরষ্কার কগর সফগেগছ। সচাখ েুগে 
সদবখ ও দরজার কাগছ এগস দাাঁবড়গয়গছ। 
  
আবর্ িেোর্, বরে, বর্িঃ সজৈসগৈর সখাাঁজ করবছগো। ওর স্ৈসগৈর কােগজ োর সই 
দরকার–োই কাগেমর বঠকাৈা চাইবছগো। 
  
সোো বৈবিমকারগ ৈ শুৈগে হয় োই শুৈগছ। 
  
 বঠকাৈা জাবৈৈা িোর ্র ও িেগছ, অযাবরগজাৈা ্ুবেশগক সজৈসগৈর সখাাঁজ করগে 
িেগি। কারর্ োর সই ৈা হগে বরক্স স্ৈসগৈর টাকা ্াগি ৈা। 
  
সোোগক একটু বচবেে সদখাগো। ও দরজা িন্ধ কগর আর্ার রু্গখারু্বখ একটা সচয়াগর 
এগস িসগো। আবর্ জাৈাোর্ স  বরক্স কাে রাগে আিার আসগি িগেগছ। এর র্গধযই 
আর্াগদর সভগি বঠক করগে হগি স  বরক্সগক বৈগয় বক করা  ায়, স গহেু বরক্স আর্াগদর 
দুজগৈরই শত্রু। 
  
সোো শােভাগি একটা বসোগরট ধরাগো, এগে ভািিার বক আগছ? বসনু্দকটা খুগে 
সোর্ার টাকা বৈগয় েুবর্ সভগে ্গড়া, িাকী টাকাটা বৈগয় আবর্ও সকগট ্ড়গিা। বরক্স 
এগস সদখগি, আর্রা সকউ সৈই। 
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আবর্ অনধ ম হগয় িেোর্, বকন্তু সভগি সদগখগছা বক সকাগৈা সোক স্ট্রে বৈগে এগস  বদ 
সদগখ জায়োটা খাবে েগি বক হগি? বরক্স  খৈ সদখগি আর্রা সকউ সৈই েখৈ ও 
অিশযই ্ুবেগশ খির সদগি। আর েখৈই আর্াগদর স্ছগৈ সফউ োেগি। 
  
জায়োটা স  বিিী কগর সদগি োরও সকাগৈা উ্ায় সৈই। সকৈৈা সোর্াগক রর্ার্ 
করগে হগি স  সজৈসৈ রৃ্ে এি়ং সস উইে কগর জায়োটা সোর্াগক বদগয় সেগছ। েখৈ 
আর জাৈগে কাগরা িাবক থাকগি ৈা স  কােমগক েুবর্ খুৈ কগরছ। 
  
সোোর রু্গখর ভাি সদগখ িুঝগে ্ারোর্ স  ও হাগড় হাগড় অৈুভি করগছ স , বক 
ফাাঁগদ আর্রা জবড়গয় ্গড়বছ। সোোর দুহাগের সচগটা সচয়াগরর হােে দুগটাগক বৈষ্ফে 
আগিাগশ বৈগেবেে করগে োেগো। 
  
েুবর্ এখাগৈ থাগকা, আর বসনু্দক খুগে আর্ার টাকা আর্াগক বদগয় দাও–আবর্ চগে 
 াগিা। সকউ জাৈগে চাইগে িেগি স  আবর্ অযাবরগজাৈায় কােম-এর কাগছ সেবছ ৈা 
সফরা ্ মে এই ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম-এর দাবয়ত্ব সোর্ার ও্গরই আগছ। 
  
েুবর্ বক সভগিগছা বরগক্সর র্গো সোক সস কথা বিশ্বাস করগি? রথগর্ সজৈসৈ উধাও 
হগো োর্র েুবর্–স্ট্রে ্াগম্প আবর্ একা। ও সসাজা ্ুবেশগক বেগয় িেগি, আবর্ 
সোর্াগদর দুজৈগক খুৈ কগর এখাৈকার র্াবেক হগয় িগসবছ। বরগক্সর কথা ্ুগরা্ুবর 
বিশ্বাস ৈা করগেও ওরা েদে করগে এখাগৈ আসগিই। োর্র হয়গো জাৈগে ্ারগি 
আর্ার ্বরচয়-খুাঁগজ ্াগি সজৈসগৈর রৃ্েগদহ। 
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সোো ভয় স্গয় সচয়ার সছগড় োবফগয় উঠগো, বক? েুবর্ কােমগক এখাগৈ কির 
বদগয়গছা? ্ােোগর্ার একটা সীর্া থাকা দরকার। 
  
আবর্ িেোর্, আর্ার এ ছাড়া আর সকাগৈা ্থ বছগো ৈা। োছাড়া সকাথায় িা কির 
সদগিা? েুবর্ বক আর্াগক সাহা য কগরবছগে? সভগিবছগে বেৈর্ৈী োশটাগক আবর্ একা 
সস্টশৈ ওয়ােগৈ েুগে বৈগয়  াগিা। চর্ৎকার! কােমগক আবর্ গুর্বট ঘগর ্ুগে সফগেবছ। 
্ুবেশ  বদ বরগক্সর কথায় এখাগৈ এগস সখাাঁড়াখুাঁবড় শুরু কগর সদয় েগি বৈঘমাে ওর সদহ 
খুাঁগজ ্াগি। 
  
সোো েীক্ষ্ণ স্বগর চীৎকার কগর উঠগো, োর র্াগৈ? সোর্ার সগে আর্াগক এখাগৈ 
বচরবদৈ থাকগে হগি? 
  
বচরবদৈ বকৈা জাবৈৈা, েগি থাকগে হগি। এছাড়া আর্াগদর আর সকাগৈা ্থ সৈই। 
  
অগৈক সহয কগরবছ, আর ৈয়, েুবর্ থাকগে থাগকা। আবর্ এখাগৈ এক রু্হূেমও থাকবছ 
ৈা, একু্ষবৈ আর্ার টাকা আর্াগক বদগয় দাও। 
  
হাে িাবড়গয় বসনু্দকটা সদখাোর্, োহগে  াও, আর সদরী করগছা সকৈ? বসনু্দক খুগে 
টাকা বৈগয় চগে  াও! েগি আর্ার কথাগুগো আর একটু সভগি সদগখা, োহগেই িুঝগে 
্ারগি, এ ছাড়া আর্াগদর আর ্থ সৈই। 
  
িা়ংগো সছগড় সিবরগয় এোর্। সোো সচয়াগরই িগস রইগো, সচাগখ আেঙ্ক আর ঘৃর্া 
বৈগয়। বরগক্সর বচোগক বকছুগেই র্ৈ সথগক দূর করগে ্ারোর্ ৈা। রাে িাগরাটা ্ মে 
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্াগম্পর কাগছ িগস রইোর্। সচগয় সদখোর্ িা়ংগোর আগোও জ্বেগছ, অথমাৎ সোোর 
র্গৈও একই ভািৈা। 
  
অিগশগে বচোর হাে সথগক সরহাই স্গে ঘগর বফগর হাে রু্খ ধুগয়, জার্া কা্ড় সছগড় 
শুগয় ্ড়োর্। বকন্তু িুঝোর্ ঘুগর্ািার সচিা বৈরথমক। 
  
হঠাৎ ঘগরর দরজা সখাোর রৃ্দু শগব্দ চর্গক উঠোর্। বরগক্সর বচো র্ৈ সথগক বর্বেগয় 
সেগো। কাঠ হগয় শুগয় দরজার বদগক োবকগয় থাকোর্ 
  
ঘগরর র্গধয ঢুকগে এক ছায়ারূ্বেম। জাৈো বদগয় বঠকগর ্ড়া চাাঁগদর আগোয় োগক 
বচৈগে। আর্ার ভুে হগো ৈা। সস হগো সভাো। 
  
ওর োগয় সিুজ বসগল্কর চাদর। চাাঁগদর রুগ্ােী আগো সসটার োগয় ্গড় ব্ছগে  াগচ্ছ। 
সোো ধীগর ধীগর এবেগয় এগস আর্ার ্াগশ িসগো। ওর চা্া বফসবফস স্বর কাগৈ 
এগো, সশট  বদ আর্াগদর একসগেই থাকগে হয় েগি আর বর্বছবর্বছ শত্রুো কগর োভ 
বক? 
  
-ও আর্ার সদগহর ও্র ঝুাঁগক এগো–আর্ার রু্গখর ও্র ৈাবর্গয় আৈগো ওর রু্খ-ওর 
েৃষ্ণােম সঠাাঁট রু্বিগয় বদগো আর্ার সঠাাঁগট 
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সকাগির গসাৈা গরাদ 
. 
  
০৯. 
  
সকাগের সসাৈা সরাদ সরাসবর সচাগখ এগস ্ড়গেই ঘুর্ ভাঙগো। শরীগর এক বিবচত্র 
অিসাদ। ঘবড়র বদগক োবকগয় সদখোর্ ছটা সিগজ কুবড় বর্বৈট। সোো স  কখৈ চগে 
সেগছ জাবৈৈা, বকন্তু ওর সসগটর সৈশা ধরাগৈা বর্বি েন্ধ এখৈও বিছাৈায় বর্গশ রগয়গছ। 
  
বিছাৈা সছগড় িাথরুগর্ সেোর্। দাবড় কাবর্গয়, স্নাৈ সসগর জার্াকা্ড় ্গর বৈোর্। 
আজ সকাগে সোোর র্গৈাভাি বক রকর্ আগছ জাৈার জৈয আর সদরী ৈা কগর 
সরগস্তারাাঁর বদগক ্া িাড়াোর্। 
  
রান্নাঘগরর সভেগর ঢুকগেই সচাগখ ্ড়গো কর্মরে সোোগক। ও কাজ করার সাদা 
োউৈটা ্গর বর্গর্র ওর্গেট করগে িযস্ত। ্াগয়র শগব্দ ও ঘাড় ঘুবরগয় োকাগো, ও 
হুজুগরর ঘুর্ োহগে সভগঙগছ! আবর্ সো ভািবছোর্, আজ সারাটা বদৈ িুবঝ ্গড় ্গড় 
ঘুগর্াগি! 
  
ধীগর ধীগর ওর স্ছগৈ এগস ওগক জবড়গয় ধরোর্, কাগছ সটগৈ বৈোর্, রু্খ রু্বিগয় 
বদোর্ ওর আগুৈ রঙা চুগের িৈযায়। 
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সোো রু্খ সবরগয় সৈিার জৈয একটুও িযস্ত হগো ৈা। ির়ং বৈগজগক এবেগয় বদগো 
আর্ার োগয়, কাে রাগের জৈয েুবর্ বৈশ্চয়ই আর্ার ও্র রাে কগরগছ? 
  
ওগক কাাঁধ ধগর ঘুবরগয় আর্ার রু্গখারু্বখ দাাঁড় করাোর্, সহগস িেোর্, োহগে আগরা 
একিার আর্াগক রাে করগে দাও। 
  
এক ঝটকায় ওগক আর্ার িুগক সটগৈ বৈোর্, সঠাাঁট ৈাবর্গয় আৈোর্ ওর সঠাাঁগটর ও্র। 
অৈুভি করোর্ ওর হৃৎস্পন্দৈ, ওর স ৌিগৈর উষ্ণস্পশম। সোোর আঙুে সখো কগর 
সিড়াগে োেগো আর্ার চুগে 
  
একসর্য় আর্ার িাাঁধৈ ছাবড়গয় ও রােিঃরাগশর আগয়াজৈ করগে োেগো। একটা 
সচয়াগর িগস েক্ষয করবছোর্ ওগক। বক রকর্ সু্টু হাগে ও একটার ্র একটা কাজ 
কগর চগেগছ। 
  
রােিঃরাশ নেরী সশে কগর সোো খািাগরর সেটটা আর্ার বদগক এবেগয় বদগো। োর্র 
আর্ার রু্গখারু্বখ িগস একটা বসোগরট ধরাগো। ওর সচাগখর দৃবি আজ আর্ার কাগছ 
সমূ্পর্ম অ্বরবচে–সমূ্পর্ম ৈেুৈ। 
  
সশট, রথর্ সথগকই সোর্ার সগে আবর্ খারা্ িযিহার কগরবছ। বকন্তু কাে রাগেই 
আর্ার র্ে ্বরিেমৈ হগয়গছ। সভগি সদখোর্, কােম র্ারা  ািার ্র আর্রা স ভাগি 
এগোবদৈ কাবটগয়বছ োর সকাগৈা অথম হয় ৈা; বিগশেেিঃ–েুবর্,  খৈ একজৈ সু্ুরুে 
আর-সকাগৈা সর্গয়র জীিগৈ সোর্ার র্গো ্ুরুগের সেোভবৈিঃসগন্দগহ একটা 
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অবভেো। েুবর্ ির়ং সোর্ার বজবৈস্ত্র বৈগয় িা়ংগোয় চগে এগসা–এখৈ আর আোদা 
সথগক োভ বক? 
  
বঠকই িগেগছা–েুবর্ সো জাগৈা, রথর্বদৈ সথগকই েুবর্ আর্ার রাগের ঘুর্ সকগড় 
বৈগয়গছ। োছাড়া েে রাগের ্র আোদা থাকা বক আর্ার সাগধয কুগোগি? সোো বর্বি 
সহগস েজ্জায় রু্খ ৈার্াগো। 
  
িাইগর সথগক ট্রাগকর শব্দ সভগস এগো। সোো রান্নাঘর সছগড় সিবরগয় সেগো। 
  
খাওয়া সশে হগেই আর্ার র্ৈ সবিয় হগয় উঠগো। সোো অবভৈয় করগছৈা সো! সক 
িেগে ্াগর িুর সাব্ৈীর এ এক ৈেুৈ অবভসবন্ধ। 
  
বকন্তু অিগচেৈ র্গৈ একটা ক্ষীর্ আশা উাঁবক র্ারবছগোর হয়গো ও সবেযই আর্াগক 
ভাগোিাগস। 
  
সোো রান্নাঘগর বফগর এগো। সচাগখ রু্গখ সার্াৈয ্বরশ্রাে ভাি, বকন্তু সঠাাঁগট সর্াবহৈী 
হাবস। ও আর্ার কাগছ এগস দাাঁড়াগো। আেগো কগর ওগক জবড়গয় ধরোর্, বরগক্সর 
কথা বকছু সভগিগছা? ও সো রাবত্রগে আিার আসগি– 
  
ওর জগৈয আবর্ একটুও ভািবছ ৈা। বকছু টাকা বদগেই সি বঠক হগয়  াগি–ও আর 
আসগি ৈা। বরক্সগক সার্োগৈার ভার আর্ার। 
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েে কগয়কবদগৈর অসহয আিহাওয়া িেমর্াগৈ অগৈকটা সহৈীয় হগয় উগঠগছ। র্রুভূবর্র 
হাওয়ায় আগের র্গোই অৈুভূে হগচ্ছ শীেে আগর্জ। ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈমআিার 
কর্মচঞ্চে হগয় উগঠগছ। 
  
সারাবদগৈর কর্মিযস্তোর র্গধযও,দুএক রু্হূগেমর অিসগর রান্নাঘগর বেগয় সোোর উষ্ণ 
সাবন্নধয অৈুভি করবছ। রবেিারই ওগক আগের সচগয়ও সিশী আকেমর্ীয় িগে র্গৈ 
হগয়গছ। কাগজর র্াগঝ ওগক িযস্ত করার জৈয অগৈক ক্ট অৈুগ াে শুৈগে হগয়গছ। 
বকন্তু সকাৈিারই আর্াগক ও বফবরগয় সদয়বৈ। েিুও সকৈ জাবৈৈা, ও স  অবভৈয় করগছ, 
এ ধারর্াটা আর্ার র্গৈ আরও িদ্ধরূ্ে হগয়গছ। 
  
সগন্ধয সােটার সর্য়  াৈিাহৈ চোচে এগকিাগর কগর্ এগো। সুেরা়ং একটুও সর্য় ৈি 
ৈা কগর রান্নাঘগর সেোর্। 
  
সোো আর্াগক সদগখই িেগো, বক চাই? 
  
সকাগৈা জিাি ৈা বদগয় ওগক আর্ার িুগকর র্গধয সটগৈ বৈোর্, ও আর্ার িাাঁধৈ ছাবড়গয় 
রু্ক্ত, হিার সচিা করগেও স্গর উঠগো ৈা। স ৈ একটা েুেেুগে ৈরর্ ্ােগক ঢাকা 
্াবখ োর সছাট্ট র্াৈা ঝট্ট করগছ। 
  
আবর্ ওগক জা্গট ধগর রইোর্। সদবখ েুবর্ সকর্ৈ কগর ছাড়াও আর্াগদর এই একাে 
িযস্তোর রু্হূগেম একটা হাল্কা শব্দ কাগৈ এগো, রান্নাঘগরর দরজা সখাোর শব্দ। 
  
চর্গক উগঠ এক ঝটকায় ঘুগর দাাঁড়াোর্। বকন্তু েগোক্ষগর্ অগৈক সদরী হগয় সেগছ। 
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আর্রা দুজগৈই দরজার বদগক োবকগয় স্থাৈুর র্গো দাাঁবড়গয় রইোর্। 
  
আর্াগদর সার্গৈ দাাঁবড়গয় রগয়গছ বরক্স। ও হাসগছ, কুৎবসে রু্গখর সচহারা হগয় উগঠগছ। 
ভয়ােকুবটে। 
  
আর্াগদর আর িুঝগে িাবক রইগো ৈা স  ও দাাঁবড়গয় দাাঁবড়গয় সিই েক্ষয কগরগছ। 
আর্রা জাৈোর্ বরক্স বঠক এই সর্গয়ই আসগি েিুও সজগৈশুগৈও বক সিাকার র্গো 
কাজ কগরবছ। 
  
সোোর বদগক সচগয় সদখোর্ ও বকন্তু এগোটুকু বিচবেে হয়বৈ। রু্খ ভািগেশহীৈ 
সচাগখর ভাোয় এক ৈীরি রশ্ন। 
  
র্গৈর অ্রাধগিাধ সম্ভিেিঃ রবেফবেে হগয়বছগো আর্ার রু্গখর দ্মগর্। কারর্ বরক্স 
সকৌেূহেভগর একিার আর্াগক সদখগে োর্র সোোর বদগক বফগর োকাগো, 
সোর্াগদর বিরক্ত করার সকাগৈা উগেশয আর্ার বছগো ৈা। িগেবছোর্ এই সর্গয় 
আসগিা োই এগসবছ। 
  
র্গৈ হগো আর্ার সঠাাঁট দুগটা সকউ স ৈ সসোই কগর বদগয়গছ।চু্চা্দাাঁবড়গয় দাাঁবড়গয় 
ঘার্বছ।  
  
সোো স্বাভাবিক ভাগি বজগেস করগো, এ সর্গয় বক দরকার জজম? 
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বরগক্সর কু্ষগদ সচাখগজাড়া আর্াগদর রু্গখর ও্র ঘুগর সিড়াগে োেগো। আবর্ স  এ 
সর্গয় এখাগৈ আসগিা িগেবৈ ও? আঙুে বদগয় আর্াগক সদখাগো। 
  
সোো ঘাড় সৈগড় সম্মবে জাৈাগো। 
  
কাগেমর সকাগৈা খির স্গয়গছা? আর্ার স্ৈসগৈর কােগজ ওর সই রগয়াজৈ। 
  
ৈা এখৈও ্াইবৈ। হয়গো ওখাগৈ বেগয় কাগজ িযস্ত হগয় ্গড়গছ। েুবর্ সো এক কাজ 
করগে ্াগরা; সকাগৈা উবকে িা িযাঙ্ক র্যাগৈজারগক বদগয় সোর্ার কােগজ সই করাগে 
্াগরা। 
  
বরক্স িেগো, ো সম্ভি ৈয় সকৈৈা কাগেমরসইৈা হগে ওরা টাকা আটগক সদগি। আর্ার 
োহগে চেগি বক কগর? 
  
সোো কাধ িাাঁকাগো, বক আর করা  াগি, কােম সো বৈবদমি সকাগৈা বঠকাৈা বদগয়  ায়বৈ। 
ও ৈা সফরা ্ মে সোর্াগক অগ্ক্ষা করগেই হগি। 
  
সোোর বৈবিমকার দৃবির কাগছ বরক্স স ৈ অস্ববস্ত সিাধ করগো। স  কথাগুগো িেগি 
সসগুগো হয়গো র্গৈ র্গৈ একিার সভগি বৈগো। 
  
বরক্স িেগো, োহগে অযাবরগজাৈা ্ুবেশগক বেগখ জাৈাগৈাই ভাগো। কারর্ স্ৈসগৈর 
কােগজ কাগেমর সই ৈা হগে আর্ার চেগি ৈা। 
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সোো জাৈাগো স , ইগচ্ছ হগে োই কগরা, োগে আর্ার বকছু  াগি আসগি ৈা। েগি 
কােম অযাবরগজাৈায় হয়গো ৈা-ও থাকগে ্াগর। একিার সকাগোরাগজ  াগি িগেবছগো।–
ো এ বৈগয় এগো ঝাগর্ো করিার বক আগছ, জজম? আর্ার র্গৈ হয় সকাগৈা িযাঙ্ক 
র্যাগৈজারগক বদগেই সস সই কগর সদগি। 
  
–অিশয  বদ সোর্ার টাকার খুি রগয়াজৈ থাগক সোিগো দু-্াাঁচ র্োর ৈা হয় ধারই 
সদওয়া  াগি। 
  
সোো এগো সহজ আর স্বাভাবিক ভাগি ধাগরর রসে সোোয়, বরক্স সগন্দহ করার 
সকাগৈা সুগ াে স্গো ৈা। 
  
সোো রান্নাঘর সথগক সিবরগয় সেগো একটু ্গরই বফগর এগো হাগে বেৈগট ্াাঁচ র্োর 
এর সৈাট বৈগয়। সোো বেৈগট সৈাট বৈগয় বরগক্সর হাগে গুাঁগজ বদগো, ৈাও, ধগরা। এই 
সশে, এর সচগয় সিশী আর্ার কাছ সথগক আর ্াগি ৈা, অেএি, শুধু শুধু আর এগসা 
ৈা। সোর্াগক টাকা বদগয়বছ শুৈগে কােম হয়গো রাে করগি। 
  
বরক্স োড়াোবড় টাকাগুগো ্গকগট ভগর সফেেে, সোো, েুবর্ িড় বৈদময়। ও দাাঁে সির 
কগর হাসগো, আবর্ স  সোর্ার স্বার্ী সদিো ৈই, সসজৈয বৈগজগক িড় ভােযিাৈ র্গৈ 
কবর। 
  
আবর্ আশা কবর কগয়কবদগৈর র্গধযই কােম ওর ভুে িুঝগে ্ারগি। োর্র সচাগখর 
জগে িুক ভাসাগি, বরক্স সশয়াগের র্গো বখক বখক কগর সহগস উঠগো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

133 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সোো চীৎকার কগর উঠগো, কাগেমর ভািৈা সোর্াগক ভািগে হগি ৈা। 
  
বরক্স ওর সচাখ সজাড়া আর্ার রু্গখর ও্র একিার িুবেগয় বৈগো। োর্র সোোর 
বদগক োবকগয় িেগো, একটু সািধাগৈ সথগকা। কােম হয়ে এেখাবৈ িাড়ািাবড় ্ছন্দ 
করগি ৈা। 
  
সোো আর্ার বদগক ঘুগর োবকগয় িেগো, এগক এক োবথ সর্গর িাইগর সির কগর দাও, 
জযাক, অগৈক সর্য় ধগর ওর িকিকাবৈ সহয কগরবছ। 
  
আবর্ বরগক্সর বদগক এবেগয় স গেই ও ঘুগর সদৌড় োোগো। ওর োবড়র শব্দ বর্বেগয় 
 াওয়া ্ মে আর্রা চু্চা্ অগ্ক্ষা কগর থাকোর্। োর্র সোো সটবিগের কাগছ 
বেগয় আিার কাগজ র্ৈ বদগো। 
  
সোো আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, সোর্ায় বকছু ভািগে হগি ৈা, বরক্সগক আবর্ 
সার্োগিা। 
  
একবদৈ দুবদৈ কগর দুসপ্তাহ সকগট সেগো, বরক্স আর এগোৈা। বকন্তু বরক্স ৈা এগেও 
সজৈসগৈর অৈু্বস্থবের জৈয রায় একগশা জৈ সোগকর কাগছ জিািবদবহ করগে 
হগয়গছ। দু-একজৈ সার্াৈয সগন্দহ রকাশ করগেও, অযাবরগজাৈায়  াওয়ার েল্পটা 
সর্াটারু্বট সকগেই বিশ্বাস কগরগছ। কগয়ক জৈ একটু অিাক হগয় আর্ার বদগক সচগয় 
সথগকগছ। 
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রবেবদৈ রাগে একটার সর্য় সরগস্তারাাঁ িন্ধ কগর আবর্ আর সোো শুগে  াই িা়ংগোয়। 
র্াগঝ র্গধয সজৈসগৈর কথা সভগি অস্ববস্ত হয়। ওরই বিছাৈায় ওরই সিৌগক বৈগয় শুগয় 
আবছ। বকন্তু সোোর দুবৈিমার আকেমগর্র কাগছ এসি বচো ধুগয় রু্গছ বিেীৈ হগয়  ায়। 
ওগক সসাহাগে আদগর জবড়গয় চুগর্ায় চুগর্ায় অবস্থর কগর েুবে। সর্স্ত ্ৃবথিী সকিীভূে 
হয় আর্াগদর একাে অবস্তগত্ব 
  
একসর্য় ্ূর্ম ্বরেৃবপ্তর অিসাদ বৈগয় ক্লাে সদগহ দুজগৈ ্াশা্াবশ শুগয় থাবক। জাৈো 
বদগয় আসা চাাঁগদর আগোয় র্ায়ার্য় ্বরগিগশ আগরা একিার র্গৈ ্গড় কিগর শুগয় 
থাকা সজৈসগৈর কথা। েখৈ বৈগজগক ভীের্ অ্রাধী িগে র্গৈ হয়। বকন্তু সোোগক 
কখৈই অ্রাধ সিাগধর স্বীকার হগে সদবখবৈ। ির়ং ওগক সদগখ র্গৈ হয় কােম সজৈসৈ 
ৈাগর্ িযবক্তত্ব্ূর্ম ্ুরুেবট ওর সৃ্মবেভাণ্ডার সথগক এগকিাগর বৈিঃগশে হগয় সেগছ কােম-এর 
অবস্তত্ব ওর কাগছ সৈহােই অিাস্তি। 
  
েগি এই দুগটা সপ্তাগহ একটা বজবৈসই উ্েবব্ধ কগরবছ স , সোোগক আবর্ ভাগোগিগস 
সফগেবছ। স ভাগি আর্রা বদগৈর ্র বদৈ কাবটগয়বছ, োগে হয়গো এটাই সিগচগয় 
স্বাভাবিক।  বদও সোোগক সদখার রথর্ বদৈ সথগকই অৈুভি কগরবছোর্ ওর রবে 
অবৈিা ম দুদমর্ আকেমর্। বকন্তু এও র্গৈ হগয়বছগো–সসটা বৈোেই ৈারীর স ৌিগৈর রবে 
্ুরুগের স  বচরেৈ বেপ্সা, োরই োৎক্ষবর্ক িবহিঃরকাশ। বকন্তু এখৈ সদখবছ ো ৈয়। 
কার্ৈা-িাসৈার সশে ্ মাগয় স্ৌঁগছও আর্াগদর ্রস্পগরর রবে আকেমর্ এগোটুকুও 
কগর্বৈ। ির়ং সোোগক বঘগর সুখীস়ংসাগরর সুখস্বে সদবখ। োছাড়া ওগক ভাগোিাসার 
সগে সগে ওর রবে আর্ার সগন্দহ সেকম ভািটা অবৈিা মভাগি ির্শই বফগক হগয় 
এগসগছ। 

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

135 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

  
কখগৈা কখগৈা আচ্ছন্ন র্ৈগক বিগিগকর কোঘাগে সগচেৈ কগরবছ। বকন্তু ্ররু্হূগেমই 
ওর স ৌিগৈর সাজাগৈা র্াবেগে বৈগজর সিাগক সর্্মর্ কগরবছ। 
  
সোো বকন্তু একিাগরর জৈযও টাকার কথা সোগেবৈ। বসনু্দগকর কথা স ৈ ও এগকিাগর 
ভুগেই সেগছ। ওর রবে আর্ার বিশ্বাস অগৈকটা সিগড় সেগছ। সশে ্ মে র্গৈ হগয়গছ 
সোোও আর্াগক সর্াৈভাগি ভাগোিাগস। 
  
একবদৈ এক বর্বি সকাগে আর্রা বিছাৈায় ্াশা্াবশ শুগয় আবছ জাৈো বদগয় সচাগখ 
্ড়গছ ্াহাগড়র সাবর, সভাগরর বসাঁদুর রাঙা সূ ম হঠাৎ সোো রশ্ন করগো, আচ্ছা সশট, 
কাজকর্ম সদখাগশাৈার জৈয একজৈ সোক রাখগে সকর্ৈ হয়? আর্রা সিশ র্াগঝ র্াগঝ 
ছুবট বৈগয় ওগয়টওয়াগথম সিড়াগে স গে ্াবর 
  
রস্তািটা সোভৈীয় হগেও বি্দজৈক। আেগসয আড়গর্াড়া সভগঙ ওর বদগক োকাোর্, 
ো হয় ৈা সোো। ওগয়টওয়াগথম আর্রা একসগে সিড়াগে সেগে, সোগক ৈাৈা ধরগৈর 
কথা িেগি।ৈা, এখৈও আর্াগদর র্াস দুগয়ক অগ্ক্ষা করগে হগি। সজৈসৈ স  আর 
বফরগছ ৈা, সস েল্পটা রবটগয় সদওয়ার ্র সোক রাখার কথা ভািা  াগি। 
  
সোো আর্ার সচাগখ সচাখ সরগখ িেগো, বঠক আগছ, সোর্ার কথাই থাক; আর বকছুবদৈ 
ৈা হয় অগ্ক্ষাই করা  াগি। হঠাৎ বক র্গৈ ্ড়ায় আিার িেগো, সশট েুবর্ আজ 
ওগয়টওয়াগথম স গে ্ারগি। অগৈক বজবৈস্ত্র সকৈার আগছ। 
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আচর্কা এক সগন্দগহর ঝাাঁ্টায় সগচেৈ হগয় উঠোর্ আবর্। আর্াগক সরাগৈার জৈয 
এটা বক সোোর সকাগৈা ৈেুৈ র্েেি? হয়গো আর্াগক ওগয়টওয়াগথম ্াবঠগয় ট্রব্কা 
বর়ংগস সফাৈ কগর সকাগৈা বসনু্দক সারাগৈার সোক সর্গক আৈগি–োগক বদগয় বসনু্দক 
সখাোগি োর্র আবর্ ওগয়টওয়াথম সথগক বফরগে বফরগে টাকা বৈগয় হাওয়া হগয় 
 াগি। 
  
আবর্ সোোর বদগক বফগর োকাোর্। ওর রু্গখ এক বৈবিমকার ভাি। আবর্ ওগক িেোর্ 
সিাধহয় বঠক হগি ৈা, সোো। ওখাগৈ সেগে বি্গদর সম্ভািৈা আগছ–সকউ আর্াগক বচগৈ 
সফেগে ্াগর। োর সচগয় ির়ং েুবর্  াও, আবর্ এবদকটা সদখাগশাৈা করগিা। সসটাই 
র্গৈ হয় বৈরা্দ হগি। 
  
সোোর রু্গখর ভাগি সকাগৈা ্বরিেমৈ সদখোর্ ৈা। ও ্াগয় ্াগয় বিছাৈার কাগছ এগস 
দাাঁড়াগো আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, সশট সবেযই বক ওগয়টওয়াগথম  াওয়া সোর্ার 
্গক্ষ বি্জ্জৈক হগি? 
  
–ো জাবৈৈা। েগি, আবর্ সকাগৈা ঝুাঁবক বৈগে চাইবছ ৈা। 
  
 –োহগে ৈা  াওয়াই ভাগো। সোর্ার ভাগোর্ন্দ বকছু একটা সহাক ো আবর্ চাইৈা। 
  
–শুগৈ সুখী হোর্। 
  
–ঠাট্টা ৈয় সশট, সবেয িেবছ। সোর্াগক আবর্ ভাগোগিগস সফগেবছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

137 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

আবর্ আৈন্দ আর ধগর রাখগে ্ারোর্ৈা। বিছাৈা সথগক সৈগর্ ওগক জবড়গয় ধরোর্, 
সবেয? এগোবদৈ সোর্ার রু্খ সথগক শুধু এই কথাটাই শুৈগে সচগয়বছ সোো। 
  
ও আর্ার িুগক আঙুে বদগয় দাে কাটবছগো, সহগস িেগো, হযাাঁ, সবেয। জীিগৈ সকাগৈা 
্ুরুেগক বৈগয় সুখী হগিা ো ভাবিবৈ। বকন্তু েুবর্ সি বকছু ্াগল্ট বদগয়গছ। এ জায়োয় 
থাকগে আর্ার আর ভাগো োেগছ ৈা, সশট–আর্ার দর্িন্ধ হগয় আসগছ। সারাটা বদৈ 
শুধু কাজ আর কাজ। সকাথাও স  একটু সিড়াগে  াগিা োরও সকাগৈা ্থ সৈই। 
  
আবর্ ওর র্াথায় হাে সিাোগে সিাোগে িেোর্, আর কগয়কটা বদৈ অগ্ক্ষা কগরা 
সোো, এখাগৈ থাকগে বক আর্ারও ভাগো োেগছ? বকন্তু এখুবৈ এজায়োটা সছগড় সেগে 
বি্গদর সম্ভািৈা আগছ, োছাড়া জায়োটা স  বিিী কগর সদগিা োরও সো উ্ায় সৈই। 
  
সোো আর্ার িাহুর িাাঁধৈ খুগে সগর দাাঁড়াগো, োর্র িেগো, অগৈক কাজ ্গড় 
আগছ। ও ঘর সছগড় সিবরগয় সেগো। 
  
আবর্ র্গৈ র্গৈ ভািগে োেোর্, সোো আর্াগক ভাগোিাগস, ও বৈগজর রু্গখ িগেগছ। 
আজ আর্ার আৈগন্দর বদৈ। আবর্ এই রু্হূেম সথগক ওগক বিশ্বাস করগে শুরু করোর্। 
আবর্ সোোগক জাবৈগয় বদোর্ স  ঝাগর্ো বর্গট সেগে আবর্ ওগক বিগয় করগিা। েখৈ 
আর ৈা িেগে শুৈবছ ৈা। 
  
সোো সহগস িেগো, ৈা িেগে আর্ার িগয় সেগছ। বকন্তু কােম স  রৃ্ে সসটা সো রর্ার্ 
করগে হগি! 
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সসটা রর্ার্ করগে সেগে বি্দ-আগছ। স  সকাগৈা উ্াগয় সহাক আর্াগদর এখাৈ সথগক 
্াোগে হগি। বকন্তু বকভাগি, সসটা ্গর ভািা  াগিখৈ।  বদ একিার এখাৈ সথগক 
্াোগে ্াবর েগি আর বচো সৈই। 
  
–আচ্ছা, সফ্ল্াবরর্ায় আর্াগদর একটা স্ট্রে্াম্প খুেগে সকর্ৈ হয়? 
  
ভাগোই হগি। োর র্াগৈ বসনু্দগকর টাকাগুগো কাগজ োোগৈা  াগি, বক িগে? 
  
এগোবদৈ ্গর এই রথর্ ও টাকার কথা উচ্চারর্ করগো। খুি সহজভাগি কথাটা 
িেগেও েীক্ষ্ণ দৃবিগে ওর বদগক সচগয় থাকোর্। বকন্তু সকাগৈারকর্ অস্বাভাবিক বকছু 
সচাগখ ্ড়গো ৈা। আবর্ ওর কথা সর্থমৈ করোর্। 
  
আর্রা দুজগৈ আগোচৈা করোর্ স , এই জায়োটা আগে আর্াগদর বিিী করগে হগি, 
স ভাগিই সহাক। 
  
এর্ৈ সর্য় িাইগর ট্রাগকর শব্দ স্োর্। িাইগর সিবরগয় এোর্। আর োর্রই কাগজ 
এর্ৈ িযস্ত হগয় ্ড়োর্ স  সোোর সগে কথা িোরই সকাগৈা সুগ াে স্োর্ ৈা। 
  
হঠাৎ সদবখ অ্রূ্ সাগজ সসগজ সোো আর্ার সার্গৈ এগস দাাঁবড়গয়গছ। ও আর্াগক 
িগে সেগো স , ও িাইগর সিবরগয়  াগচ্ছ; দু্ুগরর বদগক বফরগি। 
  
আবর্ বকছুক্ষগর্র র্গধয হাগের কাজ সসগর সরগস্তারাাঁয় সেোর্। সোো টাকার উগলখ 
করায় সিশ খুশীই হগয়বছ। ওর সম্বগন্ধ স টুকু অবিশ্বাস আর্ার র্গৈর র্গধয বছগো, সসটা 
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র্ৈ সথগক রু্গছ সেগছ। বকন্তু এই ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম-এর হাে সথগক বক ভাগি রু্বক্ত 
্াওয়া  ায় সসকথাই িাগর িাগর ভািগে োেোর্। বকন্তু ভািগে ভািগে সদখবছ সর্সযাটা 
স ৈ এগক এগক জবটে হগয় উঠগছ। একসর্য় র্গৈ হগো আর সভগি সকাগৈা োভ সৈই, 
সকৈৈা এখৈ আর্াগদর অিস্থা র্াকড়সার জাগে আটকাগৈা র্াবছর র্গো। রু্বক্তর সকাগৈা 
্থই আর্াগদর সার্গৈ সখাো সৈই। 
  
বৈরা্গদ থাকগে হগে সারাটা জীিৈ আর্াগদর এখাগৈই কাটাগে হগি। 
  
হঠাৎ োবড়র শগব্দ োবকগয় সদবখ বরক্স োর ঝরঝগর োবড় সথগক সৈগর্ গুর্বট ঘগরর 
বদগক আসগছ। স্ছৈ স্ছৈ এবেগয় আসগছ ওর কুকুরটা। 
  
এগোবদৈ ্গর বরক্সগক সদগখ চর্গক উঠোর্। র্গৈ ্গড় সেগো গুর্বট ঘগরই স্াাঁো 
রগয়গছ সজৈসগৈর সদহ। একরু্হূেম সদরী ৈা কগর ছুটোর্ গুর্বট ঘগরর বদগক। িুগকর 
সভের স ৈ দার্ার্া িাজগে শুরু কগরগছ। 
  
বেগয় সদবখ গুর্বট ঘগর এবদগক ওবদগক ঘুগর সিড়াগচ্ছ বরক্স র্াগঝ র্াগঝ  ন্ত্র্াবেগুগো 
সৈগড় সচগড় সদখগছ। কুকুরটাও স ৈ ওর ্াগয় ্াগয় সেগে রগয়গছ। আর্াগক সদগখই 
কুকুরটা কুাঁকগড় সেগো। 
  
রুক্ষস্বগর বরক্স-সক বজগেস করোর্ োর বক চাই। বরক্স থর্গক দাাঁবড়গয় কুকুরটাগক এক 
োবথগে সবরগয় বদগয় আড়গচাগখ োবকগয় িেগো, কােম সকাগৈা খির-টির বদগয়গছ? 
  
ৈা। 
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 সোো সকাথায় জাৈগে চাইগে োগক িেোর্ স  বেবৈ ওগয়টওয়াথম সেগছৈ। 
  
হঠাৎ সদবখ বরগক্সর কুকুরটা উৎসুক হগয় কাজ করিার সটবিেটার বদগক োকাগো। 
োর্র সছাগটা সছাগটা ্া সফগে এবেগয় চেগো সজৈসগৈর কিগরর বদগক। সীর্াহীৈ 
আগ্রগহ ওখাৈকার র্াবট শুাঁকগে োেগো। র্াগঝ র্াগঝ ্া বদগয় আাঁচড়াগে সচিা করগো। 
  
িুগকর সভেরটা ধক কগর উঠগো। বরক্স কুকুরটাগক েক্ষয ৈা কগরই িেগো, আর্ার 
বকছু টাকার দরকার। স্ৈসগৈর টাকা এখৈও ্াইবৈ। 
  
আর্ার সর্স্ত র্ৈ েখৈ ্গড় আগছ কুকুরটার বদগক। কুকুরটা েখৈ র্াবট আাঁচড়াগে শুরু 
কগরগছ। 
  
বরক্স হঠাৎ ঘাড় বফবরগয় কুকুরটাগক সদখগো। বকছুক্ষর্ অিাক হগয় সচগয় রইগো। 
োর্র আর্ার বদগক োবকগয় িেগো, েুবর্ বক এখাগৈ বকছু ্ুাঁগেগছা? 
  
সকর্ৈ স ৈ শীে শীে করগে োেগো সারা রু্গখ ফুগট উঠগো বিনু্দ বিনু্দ ঘার্– 
সকাগৈারকগর্ রু্গখ হাে সিাোোর্, বকচু্ছ ্ুাঁবেবৈ!-  াও,  াও, এখৈ সকগট ্গড়া! 
  
আর্ার কথা কাগৈ ৈা েুগে বরক্স ধীগর ধীগর েেমটার কাগছ বেগয় হাাঁটু সেগড় িগস 
্ড়গো। ওর শকুৈ সচাখগজাড়া েীক্ষ্ণ দৃবিগে েেমটা ্ মগিক্ষর্ করগছ। 
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সদগখ র্গৈ হগচ্ছ েেমটা আগে সকউ খুাঁগড়গছ। অনধ ম হাগের এক ধাক্কায় বরক্স কুকুরটাগক 
সবরগয় বদগো, আ্ৈ র্গৈই িগে উঠগো কােম হয়গো ওর জর্াগৈা টাকা এখাগৈই 
েুবকগয় সরগখগছ। 
  
আর্ার হাে-্া স ৈ ভগয় স্গটর সভের সসাঁবধগয় স গে চাইগো। বরগক্সর বদগক এক ্া 
এক ্া কগর এবেগয় সেোর্। আর্ার রু্গখর ভাগি বরক্স ভয় স্গয় উগঠ দাাঁড়াগো। 
  
আবর্ চীৎকার কগর উঠোর্, সিগরাও! আর সকাৈবদৈ এখাগৈ আসার সচিা করগে ঠযাঙ 
সভগঙ সদি! ওগক োবড়গয় বৈগয় চেোর্, োবড়গে উগঠ সসাজা সকগট ্গড়া। 
  
স্গছাগে স্গছাগে বরক্স ওর োবড়র কাগছ স্ৌঁছগো। োবড়র দরজায় হাে সরগখ ও হঠাৎ 
থর্গক দাাঁড়াগো, আড়গচাগখ ঘৃর্াভরা চাউবৈ বৈগয় োকাগো আর্ার বদগক, আচ্ছা, েুবর্ 
োহগে সসাজা কথার র্াৈুে ৈও! ওর েোয় স ৈ বিে ঝগর ্ড়গো, সশে ্ মে ্ুবেগশই 
খির বদগে হগি সদখবছ। ওগদর িেগিা কাগেমর সখাাঁজ করগে। ৈয়গো, েুবর্ আর ঐ 
সিশযাটা স ভাগি ো ঘোঘবে শুরু কগরগছ 
  
অন্ধগিাগধ বরগক্সর ও্র ঝাাঁব্গয় ্ড়োর্, আর্ার র্াৈ হাগের ঘুবে স্াগট বেগয় 
আছগড় ্ড়গো ওর সচায়াগে। বরক্স বছটগক বেগয় িাবের ও্র ্ড়গো। বরক্স ধুগো 
ঝাড়গে ঝাড়গে সকাগৈা রকগর্ উগঠ দাাঁড়াগো। টেগে টেগে োবড়গে বেগয় উঠগো। 
োবড় স্টাটম সদিার আগে িগে সেগো, ও ্ুবেগশ  াগচ্ছ। 
  
আবর্ িুঝগে ্ারোর্ একটা ভীের্ ভুে কগর সফগেবছ। বরক্সগক র্ারা আর্ার উবচে 
হয়বৈ।  ািার সর্য় বরক্স-এর আগুৈ ঝরা সচাগখর দৃবি বকছুগেই সভাো  াবচ্ছে ৈা। 
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বরক্স-আেঙ্ক র্গৈর র্গধয আগরা সচগ্ িসগো। ধীগর ধীগর গুর্বট ঘগরর বদগক এবেগয় 
সেোর্। সটবিেটা সবরগয় র্াবট বদগয় েেমটা ভরাট কগর একোদা ্ুরগৈা সোহােক্কড় 
এগৈ ওর ও্গর জর্া করোর্। কারর্ কুকুরটা আিার এগস জায়োটা আাঁচড়াক, ো 
আবর্ চাই ৈা। আধঘণ্টা িাগদ কাজ সশগে খািার ঘগর সেোর্। 
  
বরক্স স  এিার ্ুবেগশ  াগি-োগে সকাগৈা সগন্দহ সৈই। বক করগিা সভগি সভগি সকাগৈা 
্থ স্োর্ ৈা। 
  
হঠাৎ জাৈো বদগয় সচগয় সদবখ একটা জরাজীর্ম বে়ংকৈ োবড় ্াগম্পর কাগছ দাাঁবড়গয় 
রগয়গছ। িাইগর সিবরগয় এোর্। 
  
োবড়র বস্টয়াবর়ং-এ িগস থাকা সোকবটগক স ৈ সচৈা সচৈা সঠকগো। সস োবড় সথগক 
সৈগর্ আর্ার বদগক এবেগয় আসগে োেগো। সার্গৈ আসগেই োগক বচৈগে ্ারোর্। 
রু্হূগেম স্তব্ধ হগো হৃৎব্গণ্ডর স্পন্দৈ–বকন্তু ্রক্ষগর্ই ছুগট চেগো ্ােো সঘাড়ার র্গো 
উোর্ েবেগে 
  
আর্ার সার্গৈ এগস দাাঁবড়গয়গছ আর্ার িনু্ধরয় সট্রবস। 
  
. 
  
১০. 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

143 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

 আবর্ ও রয় উভগয় উভয়গক বচৈগে ্ারোর্। এই হঠাৎ সদখার বিস্ময়গক ওর সচাখ 
স ৈ সর্গৈ বৈগে ্ারগছ ৈা। ওর রু্খ রক্তহীৈ বিির্ম। 
  
বকছুক্ষর্ ্র ওর রু্গখর বিির্ম ভািটা সকগট বেগয় ফুগট উঠগো এক অদু্ভে ঔজ্জ্বেয; 
সঠাাঁগটর সকার্ায় বফগর এগো সসই অবে ্বরবচে হাবস। ও ছুগট এগস আর্ার িুগক 
ঝাাঁব্গয় ্ড়গো। 
  
আর্াগদর কাগরার-ই েখৈ আর কথা িোর শবক্ত সৈই। এক রচণ্ড আৈন্দ-উলাগসর 
অৈুভূবে স ৈ কণ্ঠগরাধ করগো। 
  
একসর্য় আর্াগক সছগড় বদগয় রয় সসাজা হগয় দাাঁড়াগো, সশট। েুই-েুই এখাগৈ? আবর্ 
বক ভুে সদখবছ? 
  
বঠক সসই রু্হূগেম অৈুভি করোর্ রয়গক আবর্ কেটা ভাগোিাবস। এগেবদগৈ ওর 
অৈু্বস্থবেগে আর্ার িুকটা স ৈ খাবে বছগো। এখৈ িুঝগে ্ারবছ রয় আর্ার জীিগৈ 
কেখাবৈ জায়ো জুগড় রগয়গছ। ওগক কাগছ স্গয় সার্বয়কভাগি সোোর কথাও ভুগে 
সেোর্। ওর কাাঁগধ এক চা্ড় সর্গর ওগক জবড়গয় ধরোর্। ক্ট বেরিাগরর সুগর 
িেোর্, শাো, বসনু্দগকর িাচ্চা! সকাথায় বছবে এগোবদৈ? 
  
রয় অস্পি স্বগর িেগো বকন্তু সশট েুই এখাগৈ বক করবছস?আবর্ সো সভগিবছোর্ েুই 
সকাগৈা শহগর সকগট ্গড়বছস! 
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্ুবেশও োই ভািগছ। কথা িেগে িেগে আৈগন্দ আর্ার সচাখ সজে হগয় উঠগো। ওর 
হাে ধগর আবর্ ওগক সরগস্তারাাঁয় সটগৈ বৈগয় চেোর্। খািার ঘগর ঢুগক কাউটাগরর 
কাগছ দুগটা টুে বৈগয় আর্রা িসোর্। রয় ঘরটার চার্াগশ সচাখ সিাোগে োেগো। 
দুগটা সেোগস হুইবি আর সসার্া বর্বশগয় রগয়র বদগক একটা এবেগয় বদোর্। অৈযটায় 
বৈগজ চুরু্ক বদগয় ভািোর্ রয়গক এখবৈ সি িোটা বঠক হগি ৈা। োই ও  খৈ জাৈগে 
চাইগে আবর্ এখাগৈ বক করবছ। েখৈ সবেয বর্গথয বর্বেগয় একটা জিাি বদোর্, আবর্ 
এখাগৈ চাকবর করবছ। োছাড়া ো-ঢাকা সদিার ্গক্ষ জায়োটা সিশ বৈরা্দ। 
  
রয় আর্ার কাাঁগধ আেগো কগর হাে রাখগো, ফাৈমওয়াথম সথগক সোর ্াোগৈার কথা 
আবর্ কােগজ ্গড়বছ। সোর সাহগসর রশ়ংসা কবর। এই কর্াস শুধু সোর কথাই 
সভগিবছ। সকাগৈাবদৈ ভািগেই ্াবরবৈ, সোর সগে এভাগি সদখা হগি। 
  
ওর বদগক সচগয় হাসোর্, সসটা আবর্ও ভাবিবৈ। 
  
রয় হঠাৎ ঝুাঁগক ্গড় আর্ার হাে সচগ্ ধরগো, সশট, সোগক বক িগে স  ধৈযিাদ সদগিা 
জাবৈ ৈা। েুই আর্ার জগৈয  া কগরবছস োর েুেৈা হয় ৈা। সোগক  খৈ ওরা ধরেে, 
আবর্ সো ভািোর্ েুই সিাধহয় আর্ার কথা িগেই বদবি। বকন্তু ৈা সশট, েুই-ই আর্ার 
িনু্ধর র্গো । িনু্ধ। 
  
সস  াকগে–এখৈ বক করবছস িল্? আর এখাগৈই িা সকর্ৈ কগর এবে? 
  
এখৈ আর্াগক সসেসর্যাৈ হগয় ঘুগর সিড়াগে হগচ্ছ, সশট। অথমাৎ েগরন্স সকাম্পাবৈ এখৈ 
সকাগৈারকগর্ আর্াগক োড়াগে ্ারগে িাাঁগচ। ফ্রাঙ্কবেৈ সথগক আরম্ভ কগর সি 
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িড়কেমারাই সগন্দহ করগছ কু্াগরর িযা্ারটায় সোর সগে আবর্ও জবড়ে বছোর্। আর 
োর ও্র সক আিার িগে িগসগছ ্াাঁচগশা র্োগরর সদৈায় আবর্ ৈাবক ্াবেগয় 
সিড়াবচ্ছ। 
  
একবদৈ ফ্রাঙ্কবেৈ আর্ায় সর্গক িেগো, আর্ার আর বসনু্দক বটক সারাগৈার দরকার 
সৈই। োর সচগয় স  সি খগেগরর ্ুরাগৈা েগরন্স বসনু্দক আগছ, োগদর ধগর ধগর ৈেুৈ 
বসনু্দক েছাগৈার কাজটা আবর্ ৈাবক ভাগোই ব্রগিা। এি়ং োগে ৈাবক আর্ার 
অবভেোও িাড়গি। োর্গরই আর্ার হাগে খগেরগদর ৈাগর্র ইয়া িড় একটা বেস্ট 
ধবরগয় বদগো আর বকছু উ্গদশও বদগয় বদগো। 
  
রয় ্গকট সথগক একটা েম্বা কােগজর টুকগরা সির করগো–এই সো্গয়ট অফ সৈা 
বরটাৈম-র্াবেক : কােম সজৈসৈ। 
  
এখৈ আর্ার কাজ হগো বর্িঃ সজৈসৈগক ্বটগয় একটা ৈেুৈ বসনু্দক েছাগৈা–আচ্ছা, 
এই সজৈসৈ সোকটা সক, সোর িস? 
  
িাইগর সথগক একটা কযাবর্োগকর হৈম কাগৈ আসায় উগঠ িাইগর এোর্। 
  
রগয়র কাছ সথগক বকছু সর্গয়র জৈয সরহাই স্গয় র্গৈ র্গৈ খুশীই হোর্। ওগককগোটা 
বক িেগিা ৈা িেগিা, সসটা ভািিার বকছুটা সর্য় ্াওয়া  াগি। কযাবর্োক োবড়টায় 
সেে ভরগে ভরগে বচোয় িযস্ত হগয় ্ড়োর্ 
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অগৈক বচো ভািৈা কগর বস্থর করোর্ রয়গক সি বকছু িো বঠক হগি ৈা। বিগশে কগর 
সজৈসগৈর খুগৈর কথা। সোোই িুঝগি। োর সচগয় ির়ং সিাইগক স  েল্পটা িগেবছ 
ওগকও সসটা িেগিা। সসটাই বৈরা্দ হগি িগে র্গৈ হয়। 
  
কাজ সশে কগর  খৈ সরগস্তারাাঁয় বফগর এোর্ েখৈ রয় বসোগরট ধবরগয় ্ায়চাবর 
করবছগো। আবর্ বেগয় ওগক জাবৈগয় বদোর্ স , বর্িঃ সজৈসৈ এখাগৈ সৈই : িযিসার 
কাগজ অযাবরগজাৈা সেগছৈ। কগি বফরগিৈ বকছুই িগে  াৈ বৈ। 
  
রয় এ কথা শুগৈ হোশায় ধ্ কগর িগস ্ড়গো একটা সচয়াগর। োহগে এগোদূর 
এগস সকাগৈা োভ হগো ৈা? ো েুই একিার বর্গসস সজৈসৈগক িগে সদখ ৈা, বেবৈ 
হয়গো ৈেুৈ বসনু্দক অর্মার বদগে ্াগরৈ । 
  
আবর্ ওগক িেোর্ স  এখাগৈ সকাগৈা আশাই সৈই। সকৈৈা বর্িঃ সজৈসগৈর কথা ছাড়া 
এখাগৈ সকউ এক ্াও চগে ৈা। সোর ক্াে খারা্ বক আর করা  াগি। 
  
রয় খুি হোশ হগয় ্ড়গো। রয় িেগো স , বসনু্দগকর কাজ ছাড়া সো আর সকাগৈা 
কাজই আবর্ জাবৈ ৈা। োছাড়া িয়সও সো রায় ্াঁয়বেবরশ হগো, এই িয়গস ৈেুৈ 
চাকবর সকই িা সদগি? কথা িেগে িেগে ঘবড় সদখোর্, একটা িাগজ। ভীের্ বখগদ 
স্গয় সেগছ। আবর্ রয়গক জাৈাোর্ বক বক রান্না কগরবছ। এর্ৈ সর্য় দুজৈ ট্রাক 
ড্রাইভার এগস খািাগরর অর্মার বদগো। 
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কাজ করগে করগে র্াগঝ র্গধযই জাৈো বদগয় িাইগর সদখবছ, সোো এগো বকৈা। 
এেেক্ষগর্ সো সোো বফগর আসার কথা। সকৈ এগো সদরী হগচ্ছ িুঝগে ্ারবছ ৈা। 
হঠাৎ সদখোর্ দূগরর। িাবেয়াবড়র ্াশ বদগয় এাঁগকগিাঁগক ছুগট আসগছ সোোর র্াকমাবর। 
  
খািাগরর সেটটা এগৈ রগয়র সার্গৈ রাখোর্, বর্গসস সজৈসৈ আসগছৈ। োর্র েোর 
স্বরগক অগ্ক্ষাকৃে ৈীচু করোর্। এখাগৈ আর্ার ৈার্ সশট কারসৈ ৈয়-জযাক 
্যাটগর্ার। স ৈ ভুে ৈা হয়। 
  
রয় সসই সছগেগিো সথগক আর্াগক সশট ৈাগর্ সর্গক অভযস্ত। োই জযাক ্যাটগর্ার 
িেগেও, ও হয়গো ভুে কগর সশট ৈাগর্ই আর্াগক সর্গক িসগি। আর ো শুগৈ সোো 
 বদ অিাক ৈা হয়, োহগে ও ভািগি সোো আর্ার আসে ্বরচয় সজগৈও আর্াগক 
এখাগৈ থাকগে বদগয়গছ। এি়ং এগে রয় বৈঘমাে সগন্দহ কগর িসগি। হয়গো িুঝগে 
্ারগি স  সজৈসগৈর উধাও হওয়ার স্ছগৈ আর্াগদর হাে আগছ। 
  
এই সর্স্ত সভগিই ওগক ঐ ৈার্টা িেোর্। 
  
রয় ঘাড় সৈগড় জাৈাগো, বৈবশ্চে থাকুৈ বর্িঃ জযাক ্যাটগর্ার। আর্ার সকাগৈা ভুে হগি 
ৈা। 
  
সোো এগস জাৈাগো স , ওর বফরগে একটু সদরীহগয় সেগো। সি বকছু বঠকঠাক আগছ 
বকৈা? সরাগদ একটাৈা োবড় চাোগৈার ফগে ওর রু্খ হগয় সেগছ রক্তাভ। 
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আবর্ ওগক কাগছ সটগৈ বৈগয় ওর োগে সছাট্ট কগর চুরু্ সখোর্। িেোর্, সি বকছু বঠক 
আগছ, সকাগৈা অসুবিধা হয় বৈ। আবর্ ওগক আরও জাৈাোর্ স  আর্ার এক 
সছগেগিোকার িনু্ধ আজ হঠাৎ এখাগৈ এগস হাবজর হগয়গছ। কাগেমর সগে ওর বকছু 
িযিসার কথািােমা বছগো। ওগক আবর্ িগেবছ স  কােম অযাবরগজাৈা সথগক র্াস দুগয়গকর 
আগে আর বফরগছ ৈা। 
  
সোো স ৈ চর্গক উঠগো, সোর্ার িনু্ধ? বকন্তু ও  বদ ্ুবেগশ সোর্ার কথা 
  
আবর্ সোোগক জাৈাোর্ স , সস ধরগৈর ভগয়র সকাগৈা কারর্ সৈই। ও আর্াগক ভীের্ 
ভাগোিাগস। 
  
একসর্য় খািার ঘর সথগক কাউটাগরর ও্র অনধ মভাগি সটাকা র্ারার শব্দ কাগৈ 
এগো। 
  
 খািার ঘগর বেগয় সদখোর্, কাউটাগরর সার্গৈ দাাঁবড়গয় একজৈ সর্াটাগসাটা িয়ি সোক 
ও ্রগৈ বফগক িাদার্ী রগঙর সুযট। সারা রু্গখ একটা ্বরশ্রাে ভাি। জাৈো বদগয় 
িাইগর োকাগেই সচাগখ ্ড়গো ্াগম্পর কাগছ দাাঁড়াগৈা একটা  াত্রীিাহী িাস। সর্াটা 
সোকবটর কথার্গো  াত্রীরা এগক এগক িাস সথগক সৈগর্ আসগে োেগো। 
  
কাউটাগরর কাগছ বফগর আসগে ৈা আসগেই খািার ঘর খগেগর ভগর সেগো, আরম্ভ 
হগয় সেগো কাজ আর কাজ। এর র্গধযও আিার সোটা কগয়ক ট্রাক সেে সৈিার জৈয 
অৈিরে হৈম বদগে োেগো। 
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রগয়র েখৈ খাওয়া-দাওয়া সশে। ও আর্ার অিস্থা সদগখ আর্ার কাগছ এবেগয় এগস 
িেগো, আবর্ সাহা য করগে সোর আ্বি আগছ?  বদ িবেস েগি িাইগর বেগয় 
ট্রাকগুগোগে স্ট্রে বদই। 
  
োহগে সো আর্ার অগৈক সুবিধা হয়। খুচগরা ্য়সা ভরা থগেটা ওর বদগক এবেগয় 
বদোর্, ্াগম্পর বর্টাগরই দার্ সেখা আগছ সদখগে ্াবি; সকাগৈা অসুবিধা হগি ৈা। 
থগেটা বৈগয় ও ্াগম্পর বদগক চেগো। 
  
রায় ঘণ্টা দুই ্গর কাগজর চা্ বকছুটা হাল্কা হগয় এগো। এগোক্ষর্ কাগজর বভগড়র 
র্গধয রগয়র কথা র্গৈই বছগো ৈা। সখয়াে হগে জাৈোর কাগছ বেগয় সদখোর্ ্াগম্পর 
কাগছ এখৈও বেৈগট োবড় দাাঁবড়গয় রগয়গছ। রয় একর্গৈ োগদর উইন্ডস্ক্রীৈ ্বরষ্কার 
করগছ। 
  
সোো স  কখৈ রান্নাঘর সছগড় আর্ার ্াগশ এগস দাাঁবড়গয়গছ সখয়াে সৈই আর্ার ও 
রয়গক একদৃগি সদখগে োেগো। একসর্য় আর্ার বদগক বফগর রশ্ন করগো, সশট, এ 
সোকটা সক? সোর্ার সসই িনু্ধ ৈাবক? 
  
হযাাঁ, আর্ার িনু্ধ রয় সট্রবস। কাগজর চা্ সদগখ বৈগজ সথগকই আর্াগক সাহা য করগে 
চাইগো। সিশ ভাগোই কাজ করগছ বক িেে? 
  
হু–সোোর স্বগর এর্ৈ একটা বকছু বছগো,  া শুগৈ সচাখ সফরাগে বেগয়ও থর্গক সেোর্। 
খুাঁবটগয় খুাঁবটগয় সোোগক সদখগে োেোর্। ও বকন্তু েখৈও জাৈো বদগয় রগয়র বদগক 
োবকগয় আগছ। 
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হঠাৎ ওর সিুজ সচাখ সকাগৈা এক কুবটে বচোয় কুাঁচগক উঠগো।. 
  
সোর্ার িনু্ধ বক এখাগৈ কাজ করগি িগেগছ সশট? োহগে ওগক রাখগে সকর্ৈ হয়? 
েুবর্ই সো িগেবছগে আর্াগদর একজৈ বিশ্বস্ত কর্মচারী রগয়াজৈ। 
  
ওগক জবড়গয় ধগর িেোর্ আবর্ও সোর্াগক বঠক এই কথাই িেগে  াবচ্ছোর্ সোো। 
রয় আর্ার ভাইগয়র র্গো আর খুিই বিশ্বাসী। 
  
-ওগক সো আগেই িগেবছ স , সজৈসৈ এখাগৈ সৈই। এখৈ জাবৈগয় বদগেই হগি, কােম 
অৈয একটা সর্গয়গক বৈগয় সকগট ্গড়গছ। ও সকাগৈা সগন্দহই করগি ৈা। 
  
বকন্তু রয় বক এই বৈজমৈ জায়োয় থাকগে চাইগি? 
  
সোোর কাাঁগধ হাে সরগখ হাসোর্, েগি একটা কথা িেগে ্াবর সোো–সোর্ার বদগক 
রয় কখৈই হাে িাড়াগিৈা। উবৈশ িছর িয়গস ওর িউ ্াোগৈার ্র সথগক, ও সকাগৈা 
সর্গয়গকই সহয করগে ্াগর ৈা। 
  
ওই রয় আসগছ। এগে ওগক বজগেস করগি থাকগি বকৈা। রয়গক আসগে সদগখ চা্া 
স্বগর সোো িেগো। 
  
রায় সগে সগেই রয় খািার ঘগর এগস ঢুকগো। সোোগক সদগখই ও থর্গক দাাঁড়াগো; 
অিাক। হগয় বকছুক্ষর্ সচগয় রইগো। অৈয সকউ সোোর বদগক এভাগি সচগয় থাকগে 
হয়গো অস্ববস্ত সিাধ করোর্। বকন্তু রয়গক স গহেু আবর্ বচবৈ োই হাসগে হাসগে 
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সোোর সগে ওর ্বরচয় কবরগয় বদোর্। রয়, ইবৈই বর্গসস সজৈসৈ-সোো, এ আর্ার 
িনু্ধ রয় সট্রবস। 
  
সোো রগয়র বদগক সচগয় হাসগো, সাহাগ যর জৈয ধৈযিাদ। 
  
-ও বকছু ৈয়, রয় সহগস সোোর হাবস বফবরগয় বদগো, সবেয বর্গসস সজৈসৈ, এই 
জায়োটা ভারী চর্ৎকার! 
  
আবর্ এই সুগ াগে রয়গক িেোর্, োহগে এখাগৈ সথগকই  াৈা। সুগ াে িুগঝ রয়গক 
িেোর্, রাস্তার ও্গর একটা ঘর আগছ, ওখাগৈ থাকগে ্াবরস। আর সপ্তাগহ চবলশ 
র্োর কগর র্াইগৈ ্াবি।–বক সর রাবজ? 
  
রয় আর্ার বদক সথগক সচাখ সবরগয় সোোর বদগক োকাগো; রু্গখর ধূেম হাবসটাগক 
আরও ধূেম করগো, আ্বৈ  বদ রাবজ থাগকৈ, োহগে আর আ্বি করার বক আগছ 
বর্গসস সজৈসৈ? 
  
আবর্ সোোগক িেোর্, ভাগো কগর ওর আদর  ে কগরা-সসই িুে সথগক ও আর্ার 
িনু্ধ; শুধু িনু্ধ সকৈ, এগকিাগর ভাইগয়র র্গো। 
  
এর্ৈ সর্য় একটা সফার্ম সস্টশৈ ওয়ােৈ একরাশ ধুগো উবড়গয় ্াগম্পর কাগছ এগস 
থার্গো আর্রা সিাই বর্গে কাগজ িযস্ত হগয় ্ড়োর্। 
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রাে দশটার সর্য় োবড়-ট্রাগকর বভড় কর্গে আর্রা সখগে িসোর্। বর্ৈার সটবিগের 
একবদগক আবর্ আর সোো। আর্াগদর রু্গখারু্বখ সটবিগের অ্র বদগক রয় িগসগছ। 
রগয়র উ্বস্থবে আর্ার কাগছ বকছুটা অস্ববস্তর কারর্ হগেও সোোগক সিশ উৎফুল র্গৈ 
হগো ৈেুৈ চাকবরগে ঢুগক রয় এর আৈন্দ আর ধগর ৈা। সর্াগৈ কথা িগে  াগচ্ছ। 
  
জায়োটা আর্ার ভীের্ ভাগো সেগেগছ সশট! সক সভগিবছগো িে, এভাগি হুট কগর সোর 
সগে সদখা হগয়  াগি, আর সগে সগে একটা সোভৈীয় চাকবর স্গয়  াগিা। ঘুগর ঘুগর 
বসনু্দক সিচার সচগয় এখাগৈ চাকবর করা অগৈক ভাগো। 
  
সোো সখগে সখগে থর্গক োকাগো রগয়র বদগক, েুবর্ িুবঝ বসনু্দক সকাম্পাবৈগে চাকবর 
করগে? 
  
রয় িেগো, আ্ৈার কাগছ সো্ৈ কগর োভ সৈই বর্গসস সজৈসৈ, এই বসনু্দগকর 
োইগৈ আর্াগদর সচগয় অথমাৎ আর্ার আর সশগটর সচগয় ভাগো কাবরের আর সৈই। 
আবর্ আর সশট একই বদগৈ, একই সকাম্পাবৈগে চাকবর বৈগয়বছোর্। অিশয ও আর্ার 
সচগয় অগৈক ভাগো কাবরের, েগি বসনু্দক সখাোর িযা্াগর ওর সচগয় আর্ার অবভেো 
সিশী। আর ওগক বৈগয় অসুবিধা হগো, ও একটু সিশী সাধু্ুরুে। ওর সগে আর্ার 
্বরচয় হওয়ার বদৈ সথগক আজ ্ মে ও শুধু আর্াগক বি্দ সথগক উদ্ধার কগরই 
সেগছ। সি সর্য় আবর্ ওগক ঝাগর্োয় জবড়গয় সেবছ, আর সশে ্ মে ও-ই আর্াগক 
িাাঁবচগয়গছ। 
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রয় হঠাৎ েম্ভীর রু্গখ িেগো, বকন্তু বর্িঃ সজৈসৈ বফগর এগস আর্াগক সদখগে বক 
ভািগিৈ? ও সোোর রু্গখর বদগক োবকগয় িেগো, বর্গসস সজৈসৈ, চাকরীটা স্থায়ী হগে 
ভাগো হয়। 
  
কােম বফরগি িগে আর্ার র্গৈ হয় ৈা। সোোর বিেণ্ণ স্বর সশাৈা সেগো। আর  বদও িা 
বফগর আগস, সোর্াগক সদখগে আৈন্দ ্াগি। আবর্ কাউগক এখৈও িবেবৈ। বচবঠগে 
কােম ্বরষ্কার কগর ৈা বেখগেও আর্ার র্গৈ হয় ও আর বফরগি ৈা। অযাবরগজাৈায় বেগয় 
কােম আর একটা সর্গয়র সন্ধাৈ স্গয়গছ,  াগক ওর আর্ার সচগয় অগৈক সিশী ভাগো 
সেগেগছ। কথা সশে কগর সোো চু্ কগর রইগো। 
  
রয় সি শুগৈ সকর্ৈ স ৈ অস্ববস্ত সিাধ করগো, আবর্ দুিঃবখে বর্গসস সজৈসৈ 
  
সোো সহগস িেগো, এগে দুিঃবখে হওয়ার বক আগছ–ও হাে রাখগো আর্ার হাগে, 
এখৈ আবর্ আর সশট কােম স  সশটগক এখাগৈ সরগখ সেগছ োগেই আবর্ খুশী। আর 
আবর্ বকছু চাই ৈা। 
  
রয় আর্ার বদগক সচগয় রু্চবক সহগস র্াথা ৈাড়গো, সশট, সোর ভােয সবেযই অসাধারর্। 
  
আবর্ হাসগে হাসগে িেোর্, চল্ সোর ঘর সদবখগয় বদই। রয়গক বৈগয় আবর্ সিবরগয় 
এোর্। চাাঁগদর আগোয় সভজা িাবের রাস্তা ধগর আর্রা হাাঁটগে শুরু করোর্। রাস্তার 
ও্াগর স্ৌঁগছ ঘগরর দরজা খুগে সভেগর ঢুকোর্। 
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রয় ঘগরর চাবরবদগক সচাখ িুবেগয় এগকিাগর অিাক হগয় সেগো। এ স  সা়ংঘাবেক কাণ্ড 
সদখবছ! সটবেবভশৈ ্ মে রগয়গছ। োর্র ও ঘগরর জাৈো বদগয় রাস্তার ও্াগর দাাঁবড়গয় 
থাকা সজৈসগৈর িা়ংগোর বদগক োকাগো, েুই বক ওখাগৈ থাবকস? 
  
হযাাঁ, োছাড়া আর সকাথায় থাকগিা? 
  
রয় ওর র্াে্গত্রর িযােটা একটা সচয়াগর ৈাবর্গয় সরগখ বসোগরট ধরাগো। রয়গক সদগখ 
র্গৈ হগো, িযা্ার-সযা্ার সদগখ ওর সগন্দহ হগচ্ছ। স ভাগি সহাক ওগক বিশ্বাস 
করাগেই হগি, ৈা হগে আসে িযা্ারটা ও ধগর সফেগি। 
  
ওর সগন্দহােুর সচাখ আর্াগক খুাঁবটগয় খুাঁবটগয় সদখগে োেগো। োর্র একসর্য় 
আর্াগক িেগো, েুই স  ঝাগর্োয় জবড়গয় আবছস সসকথা সোো জাগৈ? 
  
আবর্ উির বদগে কগয়ক রু্হূেম সদরী করগেও বঠক করোর্, সোো স  আর্ার সম্বগন্ধ 
সিই জাগৈ একথা রয়গক জাৈাগে সকাগৈা িাধা সৈই। হাজার হগেও ও আর্ার 
সছগেগিোকার িনু্ধ। োই সম্মবে জাবৈগয় জিাি বদোর্, হযাাঁ, িগেবছ। 
  
আর্ার উিগর রয় একটুও অিাক হগো ৈা। হয়গো এই উিরই ও আশা কগরবছগো। 
  
রয় একর্গৈ ওর িযাে খাবে কগর বজবৈস্ত্রগুগো বিছাৈার ও্র ছবড়গয় রাখগে 
োেগো। –এ জায়োটাগক বঠকর্গো কাগজ োোগে ্ারগে েুই রাজা হগয়  াবি।–সপ্তাগহ 
বক রকর্ আর্দাবৈ হয় সশট? 
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সজৈসৈ র্ারা  ািার ্র সথগক সাপ্তাবহক আয় এগকিাগর কগর্ সেগছ। কারর্ ওর ্ুরগৈা 
সোহােক্কগড়র িযিসা সথগকই একটা সর্াটা টাকা আসগো আর এই সোহােক্কগড়র 
িযা্াগর আবর্ আর সোো সর্াৈ ্বণ্ডে। োই কােম র্ারা  ািার ্রই সোহােক্কগড়র 
িযিসা এগকিাগর রু্খ থুিগড় ্গড়গছ। িেমর্াগৈ আর্াগদর ভরসা সরগস্তারাাঁ, স্ট্রে এি়ং 
োবড় সর্রার্ে। বকন্তু হগে বক হগি  া আশা কগরবছোর্, আয়্ির োর সচগয় অগৈক 
কর্, সপ্তাগহ র্াত্র শদুগয়ক র্োর সকাৈ রকাগর োভ হয়। সসটাকাটা আবর্ আর সোো 
ভাোভাবে কগর বৈই। সজৈসৈ র্ারা  ািার ্র, ওর বসনু্দগক আর্ার জর্াগৈা টাকা বঠক 
স র্ৈ বছে সের্ৈই আগছ? ওগে আর হাে বদইবৈ। রবে সপ্তাগহ আর্ার ভাগের একগশা 
র্োর ঐ বসনু্দগকই জবর্গয় রাবখ। 
  
বকগর সশট, িেবে ৈা সো আর্দাবৈ সকর্ৈ হয়? 
  
রগয়র কথায় আর্ার চর্ক ভাঙাগো। ভািৈা বচো সছগড় োড়াোবড় জিাি বদোর্, েুই 
 গো ভািবছস েগো ৈয়। এই শ দুগয়ক র্োর আগস আর বক! 
  
রয় জাৈাগো স  বঠকর্গো কায়দা করগে ্ারগে, এই ধরগৈর একটা জায়োগক কাগজ 
োবেগয় সর্াটা টাকা আর্দাবৈ করা  ায়। 
  
েুই বক এই বৈজমৈ জায়োয় বচরজীিৈ ্গড় থাকগে চাস, সশট? সছগেগিো সথগকই 
আর্রা সিসর্য় সভগিবছ বক কগর িড়গোক হগিা, দুগটা ্য়সার রু্খ সদখগিা!–োই সো 
িেোর্, এ জায়োটা কাগজ োোগে ্ারগে েুই রাজা হগয়  াবি। রয় এগস আর্ার 
রু্গখারু্বখ িসগো। 
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আবর্ জাৈগে চাইোর্ কাজটা বক ধরগৈর? 
  
এই ধর, সর্বক্সগকা সছগড়  ারা ্াোগে চায়, োগদর সহবেকপ্টাগর কগর এখাগৈ বৈগয় 
আসা  ায়;–এ জায়োটা োগদর ভাগোই োেগি। আর আর্রাও র্াথাব্ছু দুশা র্োর 
কগর ্াগিা। 
  
রয়, েুই  বদ র্াস দুগয়ক ফাৈমওয়াগথম থাকবেস, েগি আর এ-ধরগৈর কথা িেবেস ৈা। 
ওগক আবর্ শাে স্বগর িেোর্। 
  
রয় র্াথার চুগে হাে চাবেগয় বৈেমগজ্জর র্গো হাসগো। বকছুটা অস্ববস্ত ভগরই িেগো, সস 
কথা বঠক সশট। সোর র্গৈর অিস্থা আবর্ িুঝগে ্ারবছ। বকন্তু িড়গোক হওয়ার আশা 
আবর্ ছাড়গে ্ারগিা ৈা। আজ সহাক কাে স াক সিশ বকছু টাকা আর্ার চাই-ই চাই। 
  
আবর্ও ওগক জাবৈগয় বদোর্, সিশ বকছু টাকা স  সস এখাৈ সথগক ্াগি ৈা এটা 
বৈবশ্চে। 
  
রয় উগঠ সটবিগের কাগছ বেগয় দাাঁড়াগো। একটা ড্রয়ার খুগে কেকগুগো শাটম ্যাট 
োগে রাখগো। োর্র রু্খ বফবরগয় োকাগো আর্ার বদগক, সশট, সবেযই বক সোর আর 
িড়গোক হওয়ার সাধ সৈই? 
  
ৈা, রয়-ফাৈমওয়াগথমর দাওয়াই সখগয় সস ইচ্ছা আর্ার বর্গট সেগছ। েুই সখগে সোরও 
স গো! 
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শুগৈবছ ওরা ৈাবক কগয়দীগদর রবে খুি ৈৃশ়ংস িযিহার কগর–সোটাকগয়ক রুর্াে বিছাৈা 
সথগক েুগে ও বদ্বেীয় ড্রয়ারটা খুেগো। বকন্তু সসগুগো রাখগে বেগয়ই েীক্ষ্ণ স্বগর সচাঁবচগয় 
উঠগো রয়, আগর! এটা বক? 
  
ওর কথার সুগর চর্গক উঠোর্। অশাে হৃৎব্ণ্ড স ৈ ধাক্কা সখগো এক অদৃশয কাাঁগচর 
সদওয়াগে, বকগসর কথা িেবছস?দুরু দুরু িুগক রশ্ন করোর্। আর্ার আশঙ্কা বর্গথয 
ৈয়। রয় ৪৫ সিাগরর বরভেিারটা েেক্ষগর্ ড্রয়ার সথগক সির কগর সফগেগছ; স  
বরভেিাগরর গুবেগে সজৈসৈ রার্ বদগয়গছ। 
  
আর্ার সচাগখর সার্গৈ স ৈ সোটা ্ৃবথিীটা দুগে উঠগো। র্াথার রবেবট বচোর সকাে 
ভীের্ভাগি িযস্ত হগয় ্ড়গো। বক উির সদগিা বকছুই বঠক করগে ্ারোর্ ৈা। 
  
আর্ার র্গৈও সৈই স  সসই ঘটৈার ্র বরভেিারটা সোোর কাছ সথগক বৈগয়, ্গর 
কখৈ ঐ ড্রয়ারটায় সরগখ বদগয়বছোর্। এগোবদৈ ধগর িযা্ারটা ভুগেই বেগয়বছোর্। 
এখৈ বক িেগিা ওগক? 
  
হঠাৎ ইগচ্ছ হগো একোগফ রগয়র ও্র ঝাাঁব্গয় ্গড় বরভেিারটা সকগড় বৈই, বকন্তু 
অগৈক কগি সস ইচ্ছা দর্ৈ কগর সকাগৈারকগর্ জিাি বদোর্, ও, ওটা? ওটা সজৈসগৈর 
বরভেিার। ও চগে  ািার ্র একবদৈ ঐ বরভেিারটা স্গয় এই ড্রয়াগর ঢুবকগয় 
সরগখবছোর্।  গোটা সম্ভি সহজ হিার সচিা করোর্। 
  
রয় বৈেেক সচাগখ বরভেিারটার বদগক োবকগয় বছে। গুবে ভরার বসবেন্ডাউটা ও আঙুে 
বদগয় সঘারাগো৷ বরভেিাগরর ৈেটা ৈাগকর কাগছ এগৈ শুকগো, খুি সরবে এটা সথগক 
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গুবে সছাড়া হগয়গছ সদখবছ। আত্মেেভাগি সশে কথাগুগো িগে রয় ওর অেগভমদী েীক্ষ্ণ 
দৃবি সর্গে র্ারগো আর্ার সচাগখ, জাৈগে চাইগে এই গুবেগে সক র্ারা সেগছ? 
  
িহু কগি ওর সচাগখ সচাখ রাখোর্। অ্রাধগিাগধর ছায়াগক রু্গখর আয়ৈা সথগক সবরগয় 
রাখিার আরার্ সচিা করোর্, সকউ র্ারা  ায়বৈ, রয়। সজৈসৈ এটা বদগয় বচে বশকার 
করগো। হয়ে গুবে করার ্র বরভেিারটা ্বরষ্কার করগে ভুগে সেগছ। 
  
৪৫ বরভেিার বদগয় সকউ স  ্াখী স্বীকার কগর, ো সো জাৈোর্ ৈা! 
  
 রয় বরভেিারটা সটবিগের ও্র ৈাবর্গয় রাখগো, োহগে সজৈসগৈর বট্ আগছ িেগে 
হগি। 
  
এবেগয় বেগয় সটবিে সথগক বরভেিারটা েুগে বৈগয় ্গকগট রাখোর্,  াকগে অগৈক 
সদরী হগয় সেগো–আবর্ চবে। 
  
রয় হঠাৎ রশ্ন করগো আজ রাগে সক জােগছ সশট? 
  
আবর্। বকন্তু কাে রাগে সোর বর্উবট। 
  
 দরজার বদগক ্া িাড়াোর্, হঠাৎ রয় র্াকগে ব্ছৈ বফগর োকাোর্। 
  
বক িেবছস, িে! 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

159 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

৪৫ টা ্বরষ্কার কগর রাবখস। স  িনু্দগক িারুগদর েন্ধ সেগে থাগক, সস িনু্দকগক 
কখগৈা বিশ্বাস সৈই! 
  
ওর সচাখ সথগক সচাখ সবরগয় বৈোর্, বঠকই িগেবছস, আচ্ছা-গুর্ ৈাইট! 
  
ঘর সছগড় িাইগর আসগেই েক্ষয করোর্ সরগস্তারাাঁয় সকাগৈা আগো সৈই; বকন্তু িা়ংগোয় 
সোোর ঘগর আগো জ্বেগছ। সুেরা়ং িা়ংগোর বদগক এবেগয় সেোর্। 
  
সোো বিছাৈায় িগস সর্াগ জা খুেবছগো। ্রগৈ সাদা অেিমাস ও ৈাইেগৈর ্যাবটস। 
  
আবর্ ঘগর ঢুকগেই ও ঘাড় বফবরগয় আর্াগক একিার সদখগো। 
  
সোো আর্াগক িেগো, সশট সোর্ার িনু্ধগক আর্ার ভাগো সেগেগছ। 
  
ো ভাগো, কারর্, রয় আর্ার সিগচগয় ঘবৈি িনু্ধ। ্গকট সথগক বরভেিারটা সির কগর 
সটবিগের এগকিাগর ও্গরর ড্রয়ারটায় রাখোর্। সোো আর্ার বদগক ব্ছৈ বফগর 
থাকায় বকছু সদখগে স্গো ৈা। বঠক করোর্, কােই বরভেিারটা ্বরষ্কার কগর 
রাখগিা। 
  
ড্রয়ার িন্ধ কগর সোোগক িেোর্, আর্রা বেৈজগৈ এক সগে থাকগে, বদৈগুগো সিশ 
ভাগোই কাটগি। েগি একটা কথা বক জাগৈা, রয় সর্গয়গদর িযা্াগর বিনু্দর্াত্রও 
সকৌেূহেী ৈয়। র্াগঝ র্াগঝ ভারী অিাক োগে, সসই স  একিার উবৈশ িছর িগয়গস 
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ওর িউ ্াোগো-িযস,ঐ সশে! োর্র সথগক রয়গক সকাগৈা সর্গয়র বদগক োকাগে 
সদবখবৈ। 
  
সোো বিছাৈা সছগড় উগঠ দাাঁড়াগো। অিবশি জার্াকা্ড় সছগড় রাবত্রিাস ্রগে োেগো, 
সশট ্ৃবথিীগে এর্ৈ সকাগৈা ্ুরুে সৈই, স  সর্গয়গদর রবে আকৃি হয় ৈা–সসটা শুধু 
বৈভমর কগর বক রকর্ সর্গয় োর ও্র। সোোর কথায় স  একটা ঔদ্ধগেযর সুর েুবকগয় 
আগছ সসটা 
  
আর্ার কাৈ এড়াগো ৈা। 
  
সোো, রয়গক আবর্ বেবরশ িছর জাবৈ। আজ ্ মে র্াত্র একবট সর্গয়র রবেই ও 
আকৃি হগয়বছগো, সস ওর িউ। বকন্তু িছর দুগয়গকর র্গধযই সস সি আকেমর্ ধুগয়-রু্গছ 
বর্বেগয় সেগছ। 
  
সোো বিছাৈায় শুগয় ্ড়গো, হাই েুেগে েুেগে িেগো, েুবর্ একটা িাজগেই চগে 
এগসা সকর্ৈ? 
  
হযাাঁ, ঝুাঁগক ্গড় ওগক চুরু্ সখোর্। িেোর্, চু্ কগর ঘুগর্াও বফগর এগস সোর্াগক আর 
জাোগিা ৈা। 
  
সসই ভাগো আর্ার ভীের্ ক্লাবে োেগছ। োর্র আর্ার বদগক সচগয় সহগস িেগো, 
সকাগে সোর্ার সকাৈ অসুবিধা হয় বৈ সো? 
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বরগক্সর কথা এগকিাগর ভুগেই বেগয়বছোর্। রয়গক বৈগয় আৈগন্দ এগো সর্গেবছোর্ স  
িযা্ারটা র্গৈ বছগো ৈা। 
  
সোো আর্ার রু্গখর বদগক সচগয় রইগো। 
  
আবর্ িেোর্, বরক্স আজ এগসবছগো। ওর োগয় হাে েুেগে আর্াগক িাধয কগরগছ। 
এছাড়া আর্ার আর সকাগৈা উ্ায় বছে ৈা। 
  
সোো উগিজৈায় আর্ার হাে সচগ্ ধরগো, আর্াগক সি খুগে িেে। বরক্স বক 
কগরবছগো? 
  
ওগক সর্স্ত কথা িেোর্, সোোর সিুজ সচাখগজাড়া উগিজৈায় বিস্ফবরে। সারা শরীর 
চািুগকর র্গো টাৈটাৈ। 
  
সোো িেগো, সশটবরক্স ্ুবেগশ  াগি ৈা। আর সেগেও ্ুবেশ ওর কথা বিশ্বাস করগি 
ৈা। ওরা বরক্সগক ভাগোভাগিই সচগৈ। বকন্তু েুবর্ ওগক র্ারগে সেগে সকৈ?  াক্ ও 
বৈগয় আর বচো কগরাৈা। ্ুবেগশর কাগছ সেগে ওরা বরক্সগক সসাজাসুবজ োবড়গয় সদগি। 
  
সোোর ক্াগে চুরু্ সখগয় িেোর্, শুগয় ্গড়াকাজ সসগর আবর্ বফগর আসবছ। 
  
আবর্ িা়ংগো সছগড় িাইগর সিবরগয় এোর্। 
  
. 
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১১. 
  
্রবদৈ সকাগে রােিঃরাশ খািার সর্য় রয়গক বরগক্সর কথা জাৈাোর্। ওর কাছ সথগক 
সািধাগৈ থাবকস।  খৈ েখৈ হুটহাট কগর এখাগৈ ঢুগক ্গড়। এই সো কােই 
এগসবছগো–এগকিাগর অসহয; কাে সো রাগের র্াথায় িযাটাগক র্ারগধার বদগয়বছ। 
োর্র ও িগেগছ ্ুবেগশ খির সদগি। 
  
রয় চর্গক রু্খ েুগে োকাগো, ্ুবেশ! োর র্াগৈ? 
  
 বরক্স একবদৈ আর্াগক আর সোোগক অেরে অিস্থায় সদগখ সফগে। সজৈসৈ স  অৈয 
একটা সর্গয়র সগে েটগক ্গড়গছ, সস খির ও জাগৈ ৈা। োই এখৈ ও কােমগক খুাঁগজ 
সির করগে চায় ওর স্ৈসগৈর কােগজ বক সি সইগয়র ঝাগর্ো আগছ। োছাড়া বরক্স 
আর্াগক খুি একটা ভাগো সচাগখ সদগখ ৈা 
  
কবফর কাগ্ সশে চুরু্ক বদগয় বসোগরট ধরাগো রয়-োহগে সোো ওগক িেগছ ৈা সকৈ, 
সজৈসৈ আর বফরগি ৈা? 
  
হয়গো সসটা বরক্সগক িোর রগয়াজৈ সৈই আর িেগেও বরক্স সস কথা বিশ্বাস করগি 
ৈা। 
  
 রয় বচবেে ভাগি র্াথা ৈাড়গো। 
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আবর্ রয়গক িেোর্,  া িেবছোর্, আর্রা  খৈ থাকগিা ৈা, েখৈ  বদ বরক্স এখাগৈ 
আগস সসাজা োবড়গয় বদবি। এখাৈ সথগক সকাগৈা বজবৈস বৈগয় স গে বদবি ৈা িুঝবে? 
  
সচয়ার সছগড় উগঠ দাাঁড়াোর্,  াকগে–আয়, ঘরটা ্বরষ্কার কগর সফো  াক। রগেযকবদৈ 
সকাগে সোোই ্বরষ্কার কগর; বকন্তু, এখৈ েুই এগসবছস 
  
রগয়র বদগক সচগয় হাসোর্ োই সোো এখৈও ঘুগর্াগচ্ছ 
  
খািার ঘর ্বরষ্কার করগে করগে রয়গক জাৈাোর্ ফাৈমওয়াথম সথগক আর্ার ্াোগৈার 
ইবেহাস। ঝাট সদওয়া িন্ধ কগর রয় একর্গৈ শুৈগে োেগো। ওর রু্খ সদগখ র্গৈ হগো 
এই  অবিশ্বাসয েল্প ও বকছুগেই বিশ্বাস করগে ্ারগছ ৈা। 
  
আর্ার কথা সশে হগেই ও আর্াগক জা্গট ধগর িেগো, সোর সাহস আগছ িেগে 
হগি। বক কগর ্াোবে! একিার ভয়ও করগো ৈা? 
  
আবর্ িেোর্, ফাৈমওয়াথম সথগক ্াোগৈার জগৈয কুকুর সকৈ, িাগঘর রু্গখারু্বখ হগেও 
সকাগৈা কগয়দী ব্ছ্া হগি ৈা। 
  
ফাৈমওয়াগথম সফরার সথগক আর্ার রৃ্েুযও অগৈক ভাগো িগে আবর্ র্গৈ কবর। 
  
হঠাৎ জাৈো বদগয় িা়ংগোর দরজায় সচাখ ্ড়গেই সোোগক সদখোর্ ও সরগস্তারাাঁর 
বদগকই এবেগয় আসগছ। ্রগৈ সসই সচাবে আর একটা খাগটা ্যাট। র্াথায় একরাশ 
োম্রাভ চুে একটা সিুজ বফগে বদগয় অগোছাগো ভাগি িাাঁধা। 
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ওগক সদখার্াত্রই সকর্ৈ একটা অস্ববস্ত অৈুভি করোর্। কারর্ সসবদৈ িারর্ করার ্র 
সথগক সোো এই স্াশাগক আর িাইগর সির হয় ৈা। োহগে আজ সকৈ? ও িুগঝবছ 
্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম-এ স ই একজৈ অ্বরবচে ্ুরুগের আের্ৈ ঘগটগছ অর্বৈ 
সোো ওর ভরা স ৌিগৈর ্সরা সাবজগয় সিবরগয় ্গড়গছ। আড়গচাগখ রয়গক সদখোর্। 
ও কাজ করগে করগে থর্কাগো, সচাখ েুগে োকাগো সোোর বদগক। ও েখৈ দরজার 
োগয় সহোৈ বদগয় বস্থর সচাগখ রগয়র বদগক োবকগয় আগছ। 
  
সোো আজ স ৈ আরও সিশী উজ্জ্বে হগয় উগঠগছ। রগয়র সচাগখর সার্গৈ বৈগজগক 
অগৈক সিশী সোভৈীয় কগর েুগেগছ। 
  
বকন্তু রগয়র রু্গখর ভাগি সকাগৈা ্বরিেমৈ হগো ৈা। ও শূৈয দৃবিগে সিশ বকছুক্ষর্ 
োবকগয় সথগক আিার কাগজ র্ৈ বদগো। 
  
সোো চু্চা্ রান্নাঘগরর বদগক এবেগয় সেগো। দরজার কাগছ স্ৌঁগছ একিার ঘাড় 
ঘুবরগয় রয়গক সদখগো। রয় েখৈও সসই একইভাগি কাজ কগর চগেগছ আর আ্ৈ 
র্গৈই হােকা সুগর বশস বদগচ্ছ। রয় সোোর বদগক স্ছৈ বফগর থাকায় ওর রু্গখর ভাি 
সদখগে স্গো ৈা। বকন্তু সোো রান্নাঘগর ঢুগক দড়ার্ কগর দরজা িন্ধ করগেই ও রু্খ 
বফবরগয় একিার রান্নাঘগরর বদগক োকাগো। োর্র আর্ার বদগক োবকগয় সচাখ 
বট্গো, শাো রর্ৈীর র্ৈিঃ সদিাৈ জাৈবে, কুে র্ৈুেযািঃ! সকাৈবদৈ সকাগৈা সর্গয়গক 
সন্তুি হগে সদখোর্ ৈা। 
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আর্ারই সদাে। সহগস রয়গক িেোর্, আবর্ই সোর কথা ওগক িগেবছ। িগেবছ স  
সর্গয়গদর সম্বগন্ধ েুই এগোটুকু সকৌেূহেী ৈয়। একথা শুগৈ সোো সো বকছুগেই বিশ্বাস 
করগি ৈা। িগে এ ৈাবক হগেই ্াগর ৈা। 
  
রয় সহগস জিাি বদগো এিার সিাধহয় বিশ্বাস করগি। 
  
এর্ৈ সর্য় িাইগর সথগক একটা ট্রাগকর শব্দ ্াওয়া সেগো। রয় িেগো, েুই থাক, 
আবর্ই  াবচ্ছ। 
  
ও সিবরগয় স গেই রান্নাঘগর বেগয় ঢুকোর্। 
  
 সোো রু্খ সোর্ড়া কগর সটবিগের কাগছ দাাঁবড়গয় বছে। এর র্গধযই ও কাজ করার 
োউৈটা ্গর সফগেগছ। আর্াগক ঢুকগে সদগখই িেগো, সশট আজ রাগে আর্রা 
বসগৈর্ায়  াগিা। রয় এখাগৈ সদখাগশাৈা করগি, সকাগৈা অসুবিধা হগি ৈা। 
  
আবর্ একটু ইেস্তেিঃ কগর িেোর্, আর্াগদর দুজগৈর একসগে ওগয়টওয়াগথম  াওয়াটা 
বক বঠক হগি? সোো, আর্ার র্গৈ হয় আরও বকছুবদৈ আর্াগদর অগ্ক্ষা করা ভাগো। 
  
সোোর রু্গখর ভাি কবঠৈ সদখাগো চট কগর ঘুগর আর্ার বদগক োকাগো। 
  
ৈা, িেবছোর্–সজৈসৈ স  অযাবরগজাৈায় বেগয় অৈয সর্গয়র সগে বভগড় সেগছ, সস েল্পটা 
সো সকউ জাগৈ ৈা–োই ভািবছোর্, সোগক আগে েল্পটা শুৈুক। োর্র আর্রা 
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একসগে স খাগৈ-সসখাগৈ ঘুরগিা, কাগরার বকছু িোর থাকগি ৈা। বকন্তু োর আগে 
আর্াগদর দুজগৈর 
  
আর্ার কথা সশে হগে ৈা হগেই সোো রাে কগর িগে উঠগো, ওসি িাগজ কথা আবর্ 
শুৈগে চাই ৈা। আজ রাগে আবর্ বসগৈর্ায়  াগিা আর েুবর্ও আর্ার সগে  াগি। 
  
বঠক আগছ এে কগর  খৈ িেগছা, াগিা।িাগরাটার সশা সো, সকউ স  আর্াগদর সদগখ 
সফেগি সস সম্ভািৈা কর্। 
  
সদগখ সফেগেই িা আর্াগদর োগে িগয়ই সেগো। সোোর কণ্ঠস্বর অনধ ম। 
  
বকন্তু েুবর্ একটা কথা ভুগে  াগচ্ছ। সোো, কােমগক আর্রা এইখাগৈই কির বদগয়বছ। 
 বদ সগন্দগহর িশিেমী হগয় ্ুবেস এখাগৈ আগস োহগে 
  
সোো িযাগের সুগর িেগো োর র্াগৈ িাকী জীিৈটা আর্াগক ্ুবেগশর ভগয়ই কাটাগে 
হগি; এই েুবর্ িেগে চাও? 
  
এর্ৈ সর্য় রয় এগস রান্নাঘগর ঢুকগো। 
  
রয়গক সদগখই সোো িেগো, রয় আবর্ আর সশট রাগে বসগৈর্ায়  াবচ্ছ। েুবর্ একা সি 
সার্োগে ্ারগি সো? 
  
রয় একটু অিাক হগেও রু্গখ সস কথা রকাশ করগো ৈা। িেগো স  োর সকাগৈা 
অসুবিধা হগি ৈা। 
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সোো ঘুগর দাাঁবড়গয় আিার োর কাগজ র্ৈ বদগো। 
  
রয় আর্াগক েক্ষয কগর িেগো, সশট এক বর্বৈট একটু িাইগর আয়। োবড়টার সিকটা 
োেই খারা্ হগয় সেগছ। একটু সদখ, বঠক করগে ্াবরস বকৈা। আবর্ ওগক িেোর্, 
এিাগর োবড়র কাজকর্ম একটু আধটু সশখ, ৈা হগে অসুবিধায় ্ড়গে হগি। 
  
রয় রান্নাঘগরর দরজার বদগক এবেগয় সেগো। ওর স্ছৈ স্ছৈ আবর্ও চেোর্। বকন্তু 
রান্নাঘগরর দরজা খুগেই ও দাাঁবড়গয় ্ড়গো। িযা্ারটা আচর্কা ঘগট  াওয়ায় বৈগজগক 
সার্োিার সর্য় স্োর্ ৈা। সসাজা বেগয় ওর োগয় ধাক্কা সখোর্। 
  
রগয়র কাাঁগধর ও্র বদগয় োকাোর্, আর জাৈো বদগয় সদখগে স্োর্ িাইগর দাাঁবড়গয় 
থাকা োবড়টাগক। োবড়র আগরাহী দুজগৈর ্রগৈই কাগো সুযট আর সস্টটসৈ হযাট। 
দুজগৈর র্গধয অগ্ক্ষাকৃে সর্াটাগসাটা সোকবট োবড় সথগক সৈগর্ দাাঁড়াগো। োর সকাগটর 
ও্র িুগকর কাগছ োোগৈা রগয়গছ একটা রূগ্ার োরা। রখর সূগ মর আগো সসই 
োরার োগয় বঠকগর ্ড়গছ। 
  
োবড় সথগক ৈার্ার সর্য় সোকটার সকাটটা একটু ফাাঁক হগেই সচাগখ ্ড়গো োর 
সকার্গরর সিগল্ট আাঁটা ৪৫ বরভেিার। 
  
রয় চা্াস্বগর বফসবফস কগর িেগো, ্ুবেশ! 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

168 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

েেক্ষগর্ আবর্ও সিশ িুঝগে স্গরবছ। সর্রুদণ্ড বদগয় একটা িরফ শীেে সস্রাে সৈগর্ 
সেগো। ্ুবেশ সকৈ? োহগে বক 
  
্ােগের র্গো সোোর বদগক বফগর োকাোর্। অদু্ভে র্গৈ হগেও এক আশ্চ ম ভয়ােম 
অৈুভূবে আর্ার র্ৈগক সছগয় সফেগো। র্গৈ হগো এই আসন্ন বি্দ সথগক একর্াত্র 
সোোই আর্াগক রক্ষা করগে ্াগর। 
  
 গো োড়াোবড় সম্ভি আবর্ সোোর কাগছ এবেগয় সেোর্। সোো, সশবরফ এখাগৈ 
আসগছ। 
  
সোো কা্গড় হাে রু্ছগে রু্ছগে িেগো, সকাগৈা ভয় সৈই সশট, সশবরগফর সগে আবর্ই 
কথা িেবছ। সোোর িযিহাগর খুি অিাক হগয় সেোর্। ও এগো শাে, সহজ ও 
বৈবিমকারভাগি কথাগুগো িেগো স  বিশ্বাসই হগে চায় ৈা। 
  
অিশয সোোর সথগক ভয়টা আর্ারই সিশী কারর্ ফাৈমওয়াথম সথগক আবর্ই ্াবেগয় 
এগসবছ। 
  
আেগঙ্ক আর্ার শরীর কাাঁ্গে োেগো। আর্াগক এি়ংরয়গক ্াশ কাবটগয় সোো ঘগর 
সেগো। সগে সগেই কাগৈ এগো সোোর অকবম্পে কণ্ঠস্বর, বক িযা্ার, সশবরফ? হঠাৎ 
বক র্গৈ কগর? 
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আবর্ ও রয় সদওয়াগে কাৈ স্গে শুৈগে োেোর্ ওগদর কণ্ঠস্বর, কথািােমা। কাগৈ 
এগো সশবরগফর সুস্পি ভরাট কণ্ঠস্বর, বর্িঃ সজৈসৈগক একটু সর্গক বদৈ কগয়কটা কথা 
আগছ। 
  
কােম সো এখাগৈ সৈই, িাইগর সেগছ, সোোর স্বর অেযে সহজ এি়ং স্বাভাবিক। কল্পৈার 
সচাগখ সদখগে স্োর্ সশবরগফর রু্গখারু্বখ সোো দাাঁবড়গয়, ওর সিুজ সচাগখ শূৈয বৈো্ 
দৃবি। র্গৈ হগো সোোগক কায়দা করা এগো সহজ ৈয়। েিুও সকৈ জাবৈৈা সশবরফগক 
সদখার ্র সথগক বকছুগেই সহজ হগে ্ারবছ ৈা। 
  
বর্িঃ সজৈসৈ এখাগৈ সৈই? সোোর কথায় সশবরফ  গথি অিাক হগয়গছ িগে র্গৈ হগো, 
আশ্চ ম িযা্ার বর্িঃ সজৈসৈ সকাৈবদৈ এই জায়ো সছগড় সেগছ িগে সো আর্ার র্গৈ 
্গড় ৈা। আচ্ছা সকাথায় সেগছ িেগে ্াগরৈ? 
  
সোোর কথায় ফুগট উঠগো অিগহোর সুর, বক জাবৈ সকাথায় সেগছ! িগে সো 
বেগয়বছগো কগয়ক জায়োয় সঘারাঘুবর করগি। হয়গো অযাবরগজাৈা বক়ংিা সকাগোরাগর্া 
আগছ–বঠক িেগে ্ারগিা ৈা। ও সো বেগয় ্ মে একটা বচবঠও সদয়বৈ। 
  
কগি বফরগি বকছু িগে সেগছ? একটু ্গরই সশাৈা সেগো। 
  
 সোোর স্পি শীেে উির, আর্ার সো র্গৈ হয় কােম আর বফরগি ৈা। 
  
সশবরফ স ৈ বৈগজর কাৈগক বিশ্বাস করগে ্ারগছৈ ৈা। 
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বকছুক্ষর্ চু্চা্ থাকার ্র সশবরফ একটু বদ্বধাগ্রস্ত স্বগরিেগছৈ, ও োইৈাবক? বকন্তু 
বর্গসস সজৈসৈ, আ্বৈ বক কগর িুঝগেৈ, বর্িঃ সজৈসৈ আ্ৈাগক 
  
সশবরফগক র্াঝ্গথ থাবর্গয় বদগয় সোো িগে উঠগো সকাগৈা স্বার্ী োর স্ত্রীগক সছগড় 
্াবেগয় বেগয় অৈয সর্গয়গক বিগয় কগরগছ, এ ঘটৈা সো আজ ৈেুৈ ৈয়। সোোর 
কণ্ঠস্বর এিার ধারাগো হগয় উঠে বকন্তু এসগি আ্ৈার বক রগয়াজৈ িেুৈ সো, 
সশবরফ? কােম বক করগো ৈা করগো, সস আবর্ িুঝগিা; আ্বৈ এগে ৈাক েোগচ্ছৈ 
সকৈ? 
  
 সশবরগফর েোর স্বর সশাৈা সেগো। আবর্ দুিঃবখে, বর্গসস সজৈসৈ। বর্িঃ সজৈসৈ স  
আ্ৈার সগে এই রকর্ িযিহার করগে ্াগরৈ ো আর্ার র্াথায়ও আগসবৈ। 
  
ৈা, এগে কাগেমর খুি একটা সদাে সৈই, সদাে আর্ার। কারর্ ওর র্গো িয়ি সোকগক 
বিগয় কগর আবর্ খুি ভুে কগরবছ। বিগয়র ্র সথগকই ওর সগে আর্ার িবৈিৈা হগো 
ৈা। এেবদৈ স  আর্রা বক কগর একসগে কাটাোর্ ভািগেই অিাক োগে–েগি কােম 
আর্াগক এ জায়োটা বদগয় র্হাৈুভিোর ্বরচয় বদগয়গছৈা হগে, আর্াগক হয়গো ৈা 
সখগয়ই র্রগে হগো। বকন্তু কাগের সগে আ্ৈার বক দরকার ো সো িেগেৈ ৈা, 
সশবরফ! অিশয আর্াগক িেগে  বদ আ্ৈার অসুবিধা ৈা থাগক। 
  
সশবরফ িেগেৈ, আ্ৈার এখাগৈ জযাক ্যাটগর্ার ৈাগর্ একটা সোক কাজ কগর 
শুৈোর্ ভগয় আর্ার িুকটা সকাঁগ্ উঠগো। চাবরবদগক একটা হাবেয়াগরর সন্ধাগৈ সচাখ 
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সিাোোর্, র্া়ংস কাটার ছুবরটা সটবিগের ও্রই ্গড় বছগো। োড়াোবড় হাে িাবড়গয় 
ওটা েুগে বৈোর্। 
  
রয় আর্াগক ছুবরটা েুেগে সদগখই ইশারায় িারর্ করগো। সদখোর্, বি্গদর আশঙ্কায় 
ওর রু্খ সাদা হগয় সেগছ। আর্ার রু্গখর ভাগি ও সিাধ হয় িুঝগে ্ারগো বিৈা 
রবেদ্ববন্দ্বোয় আবর্ বকছুগেই ধরা সদগিা ৈা। বকন্তু সশবরগফর বরভেিাগরর কথা বচো 
কগরই ও আর্াগক বৈরস্ত করগে চাইগো, বকন্তু একিারও আর্ারকথা িুঝগোৈা।িুঝগে 
্ারগোৈা, ফার্মওয়াগথমর সচগয় স  সকাগৈা রৃ্েুয আর্ার কাগছ সশ্রয়। 
  
এিার সোোর উির শুৈগে স্োর্, ্যাটগর্ার?হযাাঁ,ও এখাগৈ কাজ কগর। কােম  ািার 
আগে ওগক এখাগৈ চাকবরগে ঢুবকগয় বছগো। আর আর্ার কাগজর সাহাগ যর জগৈয 
একজৈ সোক সো এর্বৈগেই দরকার, োই ওগক আর ছাড়াইবৈ। 
  
ও–আচ্ছা, ওগক একিার র্াকুৈ সো, ওর সগে আবর্ কগয়কটা কথা িেগে চাই। 
  
ো সিশ সো–সদখুৈ, ও সিাধ হয় গুর্বটঘগর রগয়গছ সোোর স্বর অেযে স্পি ও 
স্বাভাবিক, সম্ভিেিঃ আর্াগদর সশাৈিার জৈযই।রয় বৈিঃশগব্দ আর্ার কাগছ এবেগয় এগো। 
বফসবফস কগর িেগো, েুই এখাগৈ থাক, আবর্ সদখবছ। র্গৈ রাবখস, জযাক ্যাটগর্ার–
সশট ৈয়। 
  
ও রান্নাঘগরর বখড়বক দরজার বদগক এবেগয় সেগো। 
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হঠাৎ সোোর স্বর সশাৈা সেগো, বরক্স বক ্যাটগর্াগরর ৈাগর্ আ্ৈাগক বকছু িগেগছ, 
সশবরফ? 
  
হা–সকৈ িেুৈ সো? 
  
বক িগেগছ? ্যাটগর্ার ওগক সর্গরগছ? বকছুক্ষর্ চু্চা্ থাকার ্র সশবরগফর জিাি 
কাগৈ এগো-হযাাঁ,এই ্যাটগর্ার সোকটা ৈাবক অকারগর্ই ওগক সর্গরগছ। োছাড়া 
্যাটগর্াগরর স্বভাি চবরত্রও খুি 
  
োহগে আসে কারর্টা বরক্স আ্ৈাগক িগেবৈ সদখবছ। ্যাটগর্ার সকৈ ওগক সর্গরগছ 
জাগৈৈ? বরক্স আর্াগক সিশযা িগেগছিগে। সোোর কগণ্ঠ অবভর্াগৈর সুর, ্যাটগর্াগরর 
জায়োয়  বদ আ্বৈ হগেৈ েগি আ্বৈও বরক্সগক র্ারগেৈ, োই ৈা? 
  
সশবরফ িেগেৈ, আসে কথা বক জাগৈৈ, বরগক্সর কথা আবর্ স  ্ুগরা্ুবর বিশ্বাস 
কগরবছ, ো ৈয়–এর্ৈ সর্য় খািার ঘগরর দরজা সখাোর শব্দ স্োর্। ্রক্ষগর্ই 
সোর্ার ৈার্ই জযাক  ্যাটগর্ার? 
  
হা-বক হগয়গছ? 
  
দরজার োগয় কাৈ স্গে একাগ্র বচগি শুৈগে োেোর্ ওগদর কগথা্কথৈ, এর্র 
সশবরফ রয়গক বক রশ্ন করগিৈ সক জাগৈ। 
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বকন্তু সশবরগফর ্গক্ষ সকিের্াত্র বরগক্সর ির্মৈা শুগৈ রয়গক বচগৈ সফো অেযে কবঠৈ 
হগি। কারর্ িেমর্াগৈ সোাঁফ রাখার ফগে, আর্ার এি়ং রগয়র সচহারা রায় একই রকর্ 
দাাঁবড়গয়গছ। সুেরা়ং রয়গক ্যাটগর্ার িগে ভুে করা সশবরগফর ্গক্ষ অেযে স্বাভাবিক। 
  
সশবরফ েম্ভীর স্বগর রয়গক রশ্ন করগেৈ, বরক্স িেবছগো,েুবর্ৈাবক কাে ওগক সর্গরগছা-
সবেয ৈাবক? 
  
সোো অেযে চেুরভাগি রয়গক ঘটৈার সূত্র ধবরগয় বদগো। সশবরগফর কথা সশে হগে ৈা 
হগেই ও িগে উঠগো, এইর্াত্র সশবরফগক িেবছোর্, বরক্স আর্াগক সিশযা িগে 
োোোে বদগয়গছ, িগেই েুবর্ ওগক সর্গরগছ! 
  
হযাাঁ, সর্গরবছ! রয় হােকা স্বগরই জিাি বদগো, এি়ং আর একটা কথা আ্ৈাগক িগে 
রাবখ সশবরফ-বরক্স  বদ আিার এখাগৈ সকাৈবদৈ আগস, োহগে শুধু স  ওগক র্ারগিা ো 
ৈয়, ্া দুগটা এগকিাগর সভগঙই সদগিা। 
  
সশবরফ হঠাৎ এক অদু্ভে রশ্ন কগর িসগেৈ, এখাগৈ চাকবরগে সঢাকার আগে েুবর্ 
সকাথায় থাকগে, ্যাটগর্ার! 
  
রয় সিশ িযগের সুগরই উির বদগো, ওকবভে, কযাবেগফাবৈময়া। শুৈুৈ সশবরফ, আর্াগদর 
গ্রাগর্ সকাগৈা ভদ্রঘগরর সর্গয়গক বরগক্সর র্গো সকাগৈা ছুাঁগচা  বদ োোোবে সদয় েগি 
আর্রা ো সহয কবর ৈা।  বদ র্গৈ কগরৈ, আ্বৈ আর্ার হাগের ছা্ বৈগে ্াগরৈ 
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হগয়গছ, সোর্াগক আর সিশী চাোক সাজগে হগিৈা। বিরক্ত স্বগর সশবরফ রয়গক িাধা 
বদগেৈ, এ অঞ্চগে সকাগৈা ৈেুৈ সোক এগে, োর সম্বগন্ধ আর্ার খির রাখা রগয়াজৈ 
িগেই বজগেস করবছ। 
  
 সোো হঠাৎ অ াবচেভাগি িগে উঠগো সোহােক্কগড়র িযিসার র্াধযগর্ কাগেমর সগে 
্যাটগর্াগরর ্বরচয় হয়। োর্র কােই ওগক এখাগৈ বৈগয় আগস। 
  
বকছুক্ষর্ ৈীরি থাকার ্র সশবরফ উির বদগেৈ, সিই র্াৈোর্, বকন্তু ্যাটগর্ার, েুবর্ 
একটু সািধাগৈ সথগকা, একটা ঘুবে খরচা করার আগে দশিার সভগি সদখগি, িুঝগে? 
  
রয় একটু রুক্ষ স্বগর জিাি বদগো, আ্বৈ োহগে বরক্সগকও িগে সদগিৈ–সকাৈ কথা 
িোর আগে স ৈ একগশািার ভাগি। 
  
বঠক আগছ, বরক্সগক আবর্ সািধাৈ কগর সদগিা। 
  
সোো বিরক্ত স্বগর িেগো, ওগক আরও িেগিৈ, এবদগক স ৈ আর ৈা আগস। জজম সি 
সর্গয়ই সকিে টাকার জৈয আর্াগক জ্বাোেৈ কগর। 
  
হযাাঁ, আবর্ জাবৈ, বর্িঃ সজৈসৈও আর্াগক অগৈকিার এই কথা িগে বছগেৈ। বরক্স ৈাবক 
টাকার জৈয বদৈরাে োগক জ্বাোেৈ কগর। 
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অগৈকক্ষর্ চু্চা্ থাকার ্র সশবরগফর সহাৈুভূবে্ূর্ম কণ্ঠস্বর কাগৈ এগো, বর্িঃ 
সজৈসৈ আ্ৈাগক সছগড় চগে সেগছৈ শুগৈ আবর্ আেবরক দুিঃবখে। একটু কাশগেৈ 
সশবরফ, আশা কবর অল্পবদগৈর র্গধযই বর্িঃ সজৈসৈ োর ভুে িুঝগে ্ারগিৈ। 
  
বকন্তু সোোর বৈসৃ্পহ স্বর সশবরফগক বৈরাশ করগো, সস বৈগয় আ্বৈ আর সভগি বক 
করগিৈ। কাে  বদ আর্াগক সছগড় সুগখ থাকগে ্াগর, আবর্ও ্ারগিা। 
  
সস সো খুি ভাগো কথা। বকন্তু সশবরগফর কথার সুগর ো র্গৈ হগো ৈা, েগি বর্িঃ 
সজৈসৈ স  এ জায়ো সছগড় চগে  াগিৈ ভািগেই ্াবরবৈ–শুগৈবছ এখাগৈই ৈাবক োাঁর 
জন্ম হগয়বছগো। 
  
এগোক্ষর্ ধগর সশবরগফর কথা শুগৈ সোো সিাধ হয় বিরক্ত হগয় উঠবছগো, োই 
সশবরগফর হাে সথগক রু্বক্ত ্াওয়ার জৈয িেগো, অগৈক বদৈ ্গর আ্ৈার সগে সদখা 
হগো, সশবরফ। সর্য় সুবিধা স্গেই এবদগক চগে আসগিৈ– 
  
সশবরফও িেগেৈ, আ্ৈার সকাগৈা রগয়াজৈ ্ড়গেই আর্াগক খির সদগিৈ। বর্গসস 
সজৈসৈ-সকাগৈা বদ্বধা করগিৈ ৈা। 
  
ধৈযিাদ। 
  
সশবরফ বিদায় বৈগয় চগে সেগেৈ। 
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এেক্ষর্ ্গর ভয় ও উগিজৈা সকগট বেগয় অগৈকটা স্ববস্ত স্োর্। একটু ্গরই সোো 
আর রয় রান্নাঘগর এগস ঢুকগো। 
  
েুই আর্াগক িাাঁবচগয়বছস। আৈগন্দ রগয়র হাে সচগ্ ধরোর্ েুই ৈা থাকগে আজ বক স  
সহাে 
  
েুবর্ বর্বছবর্বছ ভয় করবছগে, সোো অনধ মভাগি িগে উঠগো; সোর্াগক সো িগেবছোর্, 
সশবরফগক আবর্ই সার্োগিাE 
  
রয় আর্ার ্ক্ষ বৈগয় উির বদগো, ো সহাক, আবর্  বদ সশট হোর্, েগি আবর্ও ভয় 
স্োর্। োছাড়া সশগটর ভয় ্াওয়ার  গথি কারর্ও বছগো। 
  
রয় দরজার বদগক ্া িাড়াগো। 
  
আবর্ ওগক িেোর্, সবেয রয় সোর জৈযই আজ এই বি্গদর হাে সথগক 
  
রয় থর্গক ঘুগর োকাগো, েুই এর্ৈভাগি িেবছস, স ৈ েুই আর্ার জৈয সকাৈবদৈ বকছু 
কবরসবৈ।–আগর শাো, কৃেেো সিাধ িগেও সো বকছু একটা আগছ। 
  
ও চগে স গেই সোোর কাগছ সেোর্। বকছুক্ষর্ চু্চা্ ওগক েক্ষয করোর্, োর্র 
িেোর্, আজ রাগে আর্ার আর বসগৈর্ায়  াওয়া হগি ৈা, সোো। 
  
সোো ভুরু কুাঁচগক আর্ার বদগক বফগর োকাগো, োর র্াগৈ? 
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 আবর্ আজ আর ওগয়টওয়াগথম  াগিা ৈা। 
  
সকৈ? 
  
িুঝগেই সো ্ারছ। সশবরফ  বদ হঠাৎ আর্াগদর সদগখ সফগেৈ, েগি? ওর বৈিুমবদ্ধোয় 
আর্ার ভীের্ রাে হগো, সশবরফ এখৈ জাগৈৈ রয়ই ্যাটগর্ার। োহগে োর সগে সদখা 
হগে আর্ার ্বরচয় বক সদগিা? 
  
সোো িেগো, ঐ স্টগর্াটা সশবরফটার সগে সদখা হওয়ার ভগয় েুবর্ ওগয়টওয়াগথম  াগি 
ৈা? এর সকাগৈা র্াগৈ হয়? 
  
েুবর্ িুঝগে ্ারগছ ৈা–সশবরগফর র্াথায়  বদ একিার সঢাগক, এখাগৈ বকছু একটা 
েণ্ডগোে হগয়গছ, োহগে বি্ মগয়র আর বকছু িাবক থাকগি ৈা। 
  
েোর স্বর ৈীচু কগর সোোগক সিাঝািার সচিা করোর্, র্গৈ কগরা  বদ ও সজৈসগৈর 
সদহ খুাঁগজ ্ায়? েখৈ েুবর্ বক করগি? ্ারগি এর্ৈ বৈবশ্চে থাকগে? আবর্ জাবৈ েুবর্ 
্ারগি ৈা। কারর্ সজৈসৈগক েুবর্ই গুবে কগরগছ। 
  
োই িুবঝ? সোর্ার ঐ সশবরফ সসটা রর্ার্ করগে ্ারগি? 
  
অিাক সচাগখ সোোর বদগক সচগয় রইোর্। র্গৈ র্গৈ সকর্ৈ স ৈ অস্ববস্ত অৈুভি 
করোর্। সোো িগে বক? 
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 াক এসি কথা িাদ দাও আর্রা দুজগৈই  খৈ ঝাগর্োয় জবড়গয় ্গড়বছ, েখৈ 
দুজৈগকই সািধাগৈ থাকগে হগি। েুবর্ চাইগেও সকাগৈা ঝুাঁবক আর বৈগে ্ারগিা ৈা। 
  
সোো বৈসৃ্পহ ভাগি িেগো, আবর্ োহগে একাই  াগিা। ওর কথার র্গধয একটা চা্া 
অবভর্াৈ েক্ষয করোর্। রু্খ বফবরগয় আর্ার বদগক োকাগো। ওর সিুজ সচাখ দুগটা স ৈ 
্াথগর সখাদাই করা–িরগফর র্গো শীেে, বৈরার্। 
  
সশট আজ রাগে িা়ংগোয় আবর্ একা থাকগে চাই। েুবর্ রগয়র ঘগর সথগকা। 
  
সশাগৈা সোো 
  
আবর্ বক িগেবছ, ো আশা কবর িুঝগে স্গরগছা? েুবর্ হয়গো ভুগে সেগছা, আবর্ই এ 
জায়োটার র্াবেক–েুবর্ ৈও। রগয়র সগে সোর্ার  খৈ এেই িনু্ধত্ব সো  াও–ওর কাগছ 
বেগয় রাে কাটাও। 
  
সোোর সচাগখর োরায় অেোে ঘৃর্ার ছায়া। র্গৈ র্গৈ শবঙ্কে হগয় ্ড়োর্। বিশ্বাসই 
হগে চাইগো ৈা, সোো আর্াগক এই কথাগুগো িেগছ। 
  
রান্নাঘর সছগড় সিবরগয় এোর্। সশগব্দ িন্ধ কগর বদোর্ ঘগরর দরজা। 
  
সোোর সগে আর্ার অেরেোর সসই বদৈই সশে হগো। বকন্তু অদু্ভে িযা্ার, রগয়র সদা 
হাসযর্য় উ্বস্থবে, আর্াগক ভুবেগয় বদগো এই বিগচ্ছগদর কথা। েে কগয়ক সপ্তাহ ধগর 
রবে রাগে  খৈই িা়ংগোয় সেবছ অৈুভি কগরবছ সজৈসগৈর অশরীরী উ্বস্থবে। সোোর 
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সর্াহর্য়ী সাবন্নধয আর েে ভাগো োগেবৈ। সজৈসগৈর বিছাৈায় সশাওয়ার্াত্রই র্গৈ 
হগয়গছ, স ৈ অৈবধকার রগিশ কগরবছ। বকন্তু ্রক্ষগর্ই সোোর উষ্ণ আবেেগৈ 
্াবর্াবশ্বমক ্ৃবথিী েুপ্ত হগয়গছ র্গৈর আকাশ সথগক। 
  
েিু সরাজ রাগে িা়ংগোয় ঢুকিার সর্য় কখগৈাকখগৈা র্গৈ হগয়গছ বফগর  াই।সুেরা়ং 
সোোর বসদ্ধাে একরকর্ আর্াগক খুবশই করগো। বজবৈস্ত্র সি িা়ংগো সথগক সবরগয় 
রগয়র ঘগর বৈগয় েুেোর্। রয় আর্ার অিস্থা সদগখ ঠাট্টা করগে ছাড়গো ৈা। 
  
সারাটা বদৈ সোো রু্খ সোর্ড়া কগর থাকগো। আর্ার সগে একটা কথাও িেগো ৈা। 
সিো দশটার সর্য় ও োবড় বৈগয় ওগয়টওয়াগথম চগে সেগো। সোো চগে  াওয়ার ্র 
িা়ংগো সথগক আর্ার অিবশি বজবৈস্ত্রগুগো বৈগয় এোর্। কাজ করগে করগে র্গৈ 
র্গৈ বৈগজগক সান্ত্বৈা বদগয়বছ। সভগিবছ, দু-এক বদগৈই সোো ওর ভুে িুঝগে ্ারগি–
আর্ার কাগছ আিার বফগর আসগি। 
  
রয় িাইগর একটা োবড় বৈগয় িযস্ত থাকায় িা়ংগোয় আবর্ একাই বছোর্। হঠাৎ ৪৫ 
বরভেিারটার কথা র্গৈ ্ড়ায় ড্রয়াগরর কাগছ সেোর্। এগকিাগর ও্গরর ড্রয়ারটা 
খুেগেই চর্গক উঠোর্। সচাগখর সার্গৈ স ৈ একটা কাগো ্দমা সৈগর্ এগো। 
  
র্গৈ র্গৈ ভািোর্ একর্াত্র সোো ছাড়া ওটা সকই িা সৈগি! সুেরা়ং সারা ঘর েন্নেন্ন 
কগর খুাঁজোর্। স ৈ বরভেিারটার ও্গরই বৈভমর করগছ আর্ার জীিৈর্রর্! 
  
সারা িা়ংগো েন্ন েন্ন কগর খুাঁগজও ওটার সকাগৈা সন্ধাৈ স্োর্ ৈা। বরভেিারটা স ৈ 
সমূ্পর্ম হাওয়ায় বর্বেগয় সেগছ। বকন্তু বরভেিারটায় সোোর বক রগয়াজৈ িুঝগে ্ারোর্ 
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ৈা। বৈোেই উগেশযহীৈ ভাগিই বক ও ৪৫টা সবরগয়গছ। িাবক বদৈটুকু এই বরভেিাগরর 
বচোগেই সকগট সেগো। কাজ করগে করগেও খাবে সভগিবছ ৪৫ টার কথা। খুাঁগজবছ, 
ওটাগক সরাগৈার সকাগৈা  ুবক্তসে ে কারর্–বকন্তু সিই িৃথা। সচাগখর সার্গৈ সভগস 
উগঠগছ সোোর ঘৃর্াভরা কুবটে সচাখ। র্গৈ হগয়গছ, আর্াগদর অেরেোর বদৈগুগো সি 
বর্গথয স্বে। সোো আর্ার সগে অবভৈয় কগর আর্াগক সিাকা িাবৈগয়গছ। 
  
রাে একটা ্ মে রগয়র সগে িাইগরই কাটাোর্। বকন্তু সোোর বফরিার সকাগৈা েক্ষর্ই 
সদখা সেগো ৈা। অিগশগে বকছুটা হোশ হগয়ই রয়গক বৈগয় ঘগর বফগর চেোর্। 
  
আর্ার বিছাৈা বঠক জাৈোর ্াগশ। রাে রায় বেৈগটর সর্য় একটা োবড়র শব্দ কাগৈ 
আসায় জাৈো বদগয় উাঁবক র্ারোর্। সদবখ, সোোর র্াকমাবর িাইগর িাবের ও্র দাাঁবড়গয় 
আগছ। আর সোো িা়ংগোর বদগক চগেগছ। ইগচ্ছ হগো একু্ষবৈ বেগয় ওগক বজগেস কবর, 
বরভেিারটার কথা বকন্তু রাগে আর ৈা বেগয় শুগয় ্ড়োর্। 
  
্রবদৈ সকাগে সোো  খৈ খািার ঘগর এগো, েখৈ এোগরাটা িাগজ। সোোগক একা 
স্গয়ই জাৈগে চাইোর্ বরভেিারটা সকাথায়! 
  
সোো বস্থর সচাগখ আর্ার বদগক োবকগয় জিাি বদগো, ওটা আবর্ েুবকগয় সফগেবছ। 
  
সকাথায়? 
  
ওগয়টওয়াথম  ািার ্গথ রাস্তায় ্ুাঁগে সফগেবছ। সকৈ সোর্ার বক সগন্দহ হগচ্ছ? 
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সকৈ? ্ুাঁগে সফগেগছা সকৈ? 
  
 সোর্ার সো কারর্টা সিাঝা উবচে সশট, ্ুবেশ  বদ বরভেিারটা খুাঁগজ স্গো, োহগে 
বক আর্াগক সছগড় বদগো র্গৈ কগরগছা? ওরা সহগজই িুঝগে ্ারগো, ঐ বরভেিাগরর 
গুবেগেই কােম র্ারা সেগছ োই ৈা? 
  
সোোর কথাগুগো  ুবক্তসেে হগেও েিুও সকাথায় স ৈ একটা খটকা োেগছ। িাগর 
িাগর র্গৈ হগচ্ছ ও স ৈ বর্গথয িেগছ। সোো আর্াগক আগরা জাৈাগো স , ও এ জায়ো 
সছগড় চগে স গে চায়। এি়ং এখাৈকার সদখাগশাৈার ভার ও আর্ার ও্গর বদগয় স গে 
চায়। 
  
আবর্ সি শুগৈ ওগক িেোর্, েুবর্ একটা কথা ভুগে  াগচ্ছা সোো, এখাৈকার রবেবট 
্ুবেশ ফাাঁবড়গে আর্ার সচহারার বিিরর্–এর্ৈ বক ফগটা ্ মে রগয়গছ। েুবর্ চগে সেগে 
আর্ার ্গক্ষ বৈরা্গদ থাকা অসম্ভি। সুেরা়ং এ জায়ো সছগড়  াওয়া সোর্ার হগি ৈা। 
  
সোোর সচাখ হায়ৈার র্গো জ্বেজ্বে কগর উঠগো, কাগেমর বসনু্দক সোর্াগক খুেগেই 
হগি সশটকারর্ আর্ার টাকা আবর্ চাই। টাকা স্গেই আবর্ এ সপ্তাগহর সশগে ্গয়ট 
অফ সৈা বরটাৈম সছগড় চগে  াগিা। সদখা  াক সক আর্াগক িাধা সদয়। 
  
আবর্ ওগক িেোর্, ওসগি সকাগৈা োভ হগি ৈা। এ জায়ো েুবর্ বেৈগট কারগর্ েযাে 
করগে ্ারগি ৈা। 
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রথর্েিঃ, এখাগৈ সি সর্য় আর্াগক আত্মগো্ৈ কগর থাকগে হগি। েুবর্  বদ চগে  াও 
োহগে সিাই র্গৈ করগি রয় একাই এ জায়ো সদখাগশাৈা করগছ। আর োগে সশবরফ 
 বদ সগন্দহ কগর িগস, েগি অিাক হওয়ারও বকছু সৈই। োর্র সশবরফ এগস আর্াগক 
সদখগেই সোগোকো ্ূর্ম হগি। 
  
বদ্বেীয়েিঃ সজৈসগৈর রৃ্েগদহ আগশ্াগশই কির সদওয়া হগয়গছ। ্ুবেশ  বদ সখাাঁড়াখুাঁবড় 
কগর রৃ্েগদহ খুাঁগজ ্ায় েগি সোর্ার ভবিেযৎ অন্ধকার। সোর্াগক সজগে বেগয় ঘাবৈ 
সঘারাগে হগি। কারর্ কােমগক গুবে  খৈ েুবর্ই কগরগছ, োর ফেও সোর্াগকই সভাে 
করগে হগি। আর েৃেীয়েিঃ বসনু্দক আবর্ খুেবছ ৈা–এি়ং টাকাও েুবর্ ্াগি ৈা। কারর্, 
টাকা স্গয় সেগেই েুবর্ আর্ার বি্দ সর্গক আৈগি। হয়গো ্ুবেশগক িেগি, 
সজৈসৈগক আবর্ই খুৈ কগরবছ। বকন্তু এ কথাটা েুবর্  াগে ্ুবেশগক ৈা িেগে ্াগরা 
সসবদগক আবর্ বিগশে  ে সৈগিা, িুগঝগছা? 
  
আবর্ িুঝগে ্ারোর্ স , আর্ার উিগরর রবেবট শব্দ বর্ছবরর ছুবরর র্গো সোোর 
োগয় সকগট িগসগছ। সদখোর্ সোো চু্চা্ দাাঁবড়গয় রইগো। োগয়র রঙ ফযাকাগশ হগয় 
সেগছ, সচাগখ অন্ধকাগরর ছায়া, রু্গখ কিকৃে রশাবের ভাি। আর্ার বদগক োবকগয় ও 
িেগো, সোর্াগক একটা কথা জাবৈগয় রাখা ভাগো। অনধ ম হওয়ার র্গো সছগের্াৈুে 
আবর্ ৈই। এ জায়ো সছগড় আবর্ চগে  াগিাই। আর  খৈ  াগি েখৈ সোর্ার হয়গো 
দুিঃখ হগি সোর্ার ্বরর্বের কথা সভগি। হয়গো র্গৈ হগি, আর্াগক এখৈ স গে 
বদগেই েুবর্ ভাগো করগে 
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েুবর্ বক আর্াগক ভয় সদখাগচ্ছা সোো? েগি সশাগৈা রয় স  কাগেমর বসনু্দক খুেগে 
্ারগি ৈা, ো ৈয়। বকন্তু ভুেিগর্ও ওগক বদগয় বসনু্দক সখাোগৈার কথা বচো কগরা ৈা। 
কারর্, রয়  বদ বসনু্দক খুগে সদগখ ওগে বক আগছ, েগি সর্স্ত টাকা ও-ই বৈগয় সৈগি। 
এ বিেগয় েুবর্ বৈবশ্চে সথগকা। সভগিা ৈা ও সোর্ার স ৌিগৈর র্ায়াজাগে ধরা সদগি। ো 
 বদ হগো েগি আবর্ রয়গক এখাগৈ চাকবর বদোর্ ৈা। ওগক আবর্ সছগেগিো সথগকই 
বচবৈ। সর্গয়গদর উ্বস্থবেই রগয়র কাগছ অসহয এি়ং বিরবক্তকর। েুবর্ও সো কগয়কিার 
সচিা কগর সদগখগছা, সকাগৈা োভ হগয়গছ বক? রগয়র জীিগৈ সিগচগয় রথগর্  ার স্থাৈ, 
ো হগো টাকা। বসনু্দক খুগে টাকাগুগো সদখগেই সোর্াগক খুৈ করগি। োর্র সর্স্ত 
টাকা বৈগয় চগে  াগি। ও টাকা েুবর্ আর সকাগৈাবদৈ ্াগি ৈা। সুেরা়ং সোর্ার  বদ 
এগোই টাকার রগয়াজৈ থাগক, েগি  াও-রয়গক বসনু্দক খুেগে িে। 
  
 কথা সশে কগর িাইগর ্া িাড়াোর্। সোো েখৈও একদৃগি আর্ার বদগক োবকগয় 
আগছ। 
  
িাইগর এগসই রয়-এর সগে সদখা। র্গৈ র্গৈ ভািোর্ সবেযই বক রয়গক বিশ্বাস করা 
চগে! ও  বদ এেেবদৈকার স়ং র্ ভুগে সোোর স ৌিগৈর ফাাঁগদ ্া সদয়। বকন্তু ওর 
বৈবিমকার, কগঠার ভাি আর্াগক আশ্বস্ত করগো। র্গৈ হগো রয়গক আবর্ বিশ্বাস করগে 
্াবর। 
  
আবর্ রয়গক িেোর্, আর্ার বক র্গৈ হয় জাবৈস, এিার সোো হয়গো সোর সগে ভাি 
জর্ািার সচিা করগি। সোগক আগে সথগকই জাবৈগয় রাখোর্। সদবখস, সািধাগৈ 
থাবকস। 
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এিার র্গৈ হগো, রয়গক বসনু্দগকর কথা িগে বদই। বকন্তু র্গৈ হগো রয়  বদ একিার 
জাৈগে ্াগর বসনু্দগক বক আগছ, েগি ওর ্গক্ষ বস্থর থাকা রু্বিে হগি। হয়গো বসনু্দক 
সখাোর জৈয আর্াগকই চা্ সদগি। আর  াই কবর, বসনু্দক আবর্ খুেবছ ৈা। 
  
রয় আ্ৈ র্গৈই র্াথা ৈাড়গো, ওিঃ, সর্গয়গদর ্গক্ষ সিই সম্ভি। 
  
্র ্র বেৈগট বদৈ সোো একাই কাটাগো। আর্ার সগে কথািােমা এগকিাগরই িন্ধ 
কগর বদগো। োগে আর্ার খুি একটা অসুবিধা হয়বৈ, কারর্ রয়ই হগো আর্ার 
সিমক্ষগর্র সাথী। 
  
সরাজ রাগে িাইগরর উগঠাগৈ আর্রা োস সখগে সর্য় কাটাোর্। র্াগঝ র্াগঝ রগয়াজৈ 
হগে সখো সছগড় উগঠ বেগয় োবড়গে সেে সর্াবিে বদগয় আসোর্। 
  
সখেগে সখেগে ও রায় টাকা ্য়সা বৈগয় আগোচৈা করগো,িড়গোক হওয়ার স্বে 
সদখগো। 
  
আবর্ ওগক অগৈক সিাঝাোর্ িড়গোক হওয়ার স্বে, টাকার সোভ ইেযাবদ েযাে করগে। 
বকন্তু ওর র্াথায় সসই একই বচো ঘুগর সিড়াগে। 
  
সসবদৈ েক্ষয করোর্ সখোর রবে ওর এগকিাগরই র্ৈ সৈই। হঠাৎ ও সটবিগের ও্র 
োস ছবড়গয় বদগয় িেে, আজ আর সখেগিা ৈা খুি ক্লাে োেগছ।  াই শুগয় ্বড়। 
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আজ রাগে কাজ করিার দাবয়ত্ব আর্ার। োবড়র বভড় কর্গে আর্রা এক সগেই শুগে 
 াই। বকন্তু আজ এই রথর্ রয় একা শুগে  াগচ্ছ। 
  
রয় বিদায় বৈগয় চগে সেগো। চু্চা্ িগস েক্ষয করগে োেোর্। একটু ্গরই ওর 
ঘগরর আগো জ্বগে উঠগো। সচাখ বফবরগয় সদবখ, িা়ংগোয় সোোর ঘগর েখৈও আগো 
জ্বেগছ। 
  
দুগটা আগোবকে জাৈো আর্ার কাগছ িগয় বৈগয় এগো এক অৈুচ্চাবরে ইবেে। র্গৈ 
হগো রয় হঠাৎ স ৈ আর্ার বি্গক্ষ বেগয় দাাঁবড়গয়গছ। আর আবর্ এখাগৈ িড় একা। 
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আশঙ্কা সম্পরূ্ম জভজিেীৈ 
১২. 
  
রয় সম্বগন্ধ আর্ার েে রাগের আশঙ্কা স  সমূ্পর্ম বভবিহীৈ, ্রবদৈ সকাগেই সসটা 
িুঝগে ্ারোর্। কারর্ আর্ার সচাগখ ্ড়গো ওর িযিহার আগের র্গোই হাবসখুশী ও 
উজ্জ্বে। 
  
রবেবদগৈর র্গো আজও সগন্ধযগিো আর্রা োস বৈগয় িসোর্। বৈগজগদর র্গধয হার 
বজে বৈগয় ঠাট্টা-ইয়াবকমও করোর্। ৈাৈা রকর্ িযা্ার বৈগয় আগোচৈাও করোর্। রয় 
আিার ওর হাবসখুশী সর্জাজ বফগর ্াওয়ায় অগৈকটা স্ববস্তগিাধ করোর্। এছাড়া বৈবশ্চে 
হওয়ার আরও অগৈক কারর্ বছে স র্ৈ–আর্ার রবে সোোর িযিহার আিার ধীগর 
ধীগর সহজ হগয় উগঠগছ। সারাবদগৈ সোো আর্ার সগে িার দুগয়ক কথা িগেগছ,  বদও 
িযিসা স়ংিাে। েিুও আবর্ খুি খুশী। 
  
রাে রায় দশটার সর্য় সোো িারান্দায় এগস আর্াগদর সখো সদখগে োেগো। আর্রা 
ওগক সদগখ র্াকোর্। বকন্তু ও এগোৈা, শুগে চগে সেগো।  ািার আগে িগে সেগো স  
ওগয়টওয়াগথম বেগয় আোর্ীকাে বকছু সকৈাকাটা করার আগছ। আর্াগদর দুজগৈর র্গধয 
সকউ একজৈ সগে সেগে ভাগো হয়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

187 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

আবর্ একটু অিাক হোর্। কারর্, এ ্ মে সকৈাকাটার িযা্ারগুগো সোো একাই 
সসগরগছ। োই আজ ওর এই অৈুগরাগধ র্গৈর র্গধয সগন্দগহর সদাো োেগো। এর 
স্ছগৈ বক সোোর সকাৈ উগেশয আগছ? 
  
রয় আর্াগক জাৈাগো স  আর্ার  বদ সকাগৈা অ্বি ৈা থাগক োহগে ও সোোর সগে 
ওগয়টওয়াগথম স গে চায়। কারর্ ওরও বকছু সকৈাকাটা আগছ। 
  
আবর্ র্গৈ র্গৈ চর্গক রয়-এর বদগক োকাোর্। রু্গখ িেোর্, বঠক আগছ  াবি সো  া 
ৈা। েগি দু্ুগরর আগেই বফগর আসার সচিা কবরস। ৈাহগে আবর্ একা সিবকছু 
সার্োগে ্ারগিা ৈা। 
  
আবর্ বকন্তু সকাে আটটায়  াগিা। বিদায় জাবৈগয় সোো িা়ংগোয় বফগর সেগো। 
  
সোোর সগে রয়-এর  াওয়াটাগক আবর্ বকছুগেই সহজভাগি সর্গৈ বৈগে ্ারবছ ৈা। 
কারর্ আবর্ বৈবশ্চে, সুগ াে স্গেই সোো ওর সগে অেরে হিার সচিা করগি। োর 
ও্র এখাৈ সথগক ওগয়টওয়াগথম  ািার কুবড় র্াইে রাস্তা সোো চু্চা্ িগস কাটাগি 
িগে সো র্গৈ হয় ৈা। 
  
রয় জাৈাগো স ,  ে োড়াোবড় সম্ভি সস বকছু সকৈাকাবট কগরই বফগর আসগি। 
  
্রবদৈ সকাগে সদখোর্ রয় আর সোো র্াকমাবর বৈগয় রওৈা হগচ্ছ। ওরা চগে  াওয়ার 
্র বৈিঃসেোগিাধ আর্াগক আাঁকগড় ধরগো। র্গৈর সকার্ায় ঘুরগে োেগো একই 
সগন্দহ, একই আশ়ংকা। 
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এসি বচোর হাে সথগক সরহাই ্াওয়ার জৈয সস্টশৈ ওয়ােগৈর ইবিৈ বৈগয় কাগজ 
সেগে সেোর্। 
  
এই সর্য় হঠাৎ সদখোর্, একটা িড় ট্রাক সেে সৈিার ্াম্পগুগোর কাগছ এগস 
দাাঁড়াগো। ট্রাগক সার সিাঁগধ সাজাগৈা িড় িড় কাগঠর ্যাবক়ং িাক্স। ট্রাকচােক একজৈ 
সর্াটাগসাটা িয়ি– সোক। র্াথায় সসাৈােী চুগের সকাথাও সকাথাও শুভ্রোর আভাস। 
র্াথায় একটা সস্টটসৈ হযাট। 
  
টযাগঙ্ক সেে বদবচ্ছ, ড্রাইভারটা হঠাৎ ট্রাক সথগক সৈগর্ এগো। একটা র্য়ো রুর্াে বদগয় 
রু্গখর ঘার্ রু্গছ সোকটা সকৌেূহে ভগর আর্ার বদগক োকাগো। েুবর্ সিাধহয় এখাগৈ 
ৈেুৈ এগসগছ, োই ৈা?–ো সজৈসৈ সেগো সকাথায়? 
  
আবর্ েক্ষয করোর্, সজৈসগৈর র্গো এ সোকটাও সুইগর্গৈর অবধিাসী। সুেরা়ং এ  বদ 
সজৈসগৈর িনু্ধও হয়, েগি আশ্চ ম হওয়ার বকছুই সৈই। সসই কারগর্ খুি সািধাগৈ ওগক 
সজৈসগৈর অযাবরগজাৈায়  াওয়ার েল্পটা সশাৈাোর্। 
  
আর্ার েল্পটা শুগৈ সোকবটর রু্গখর সরখা কবঠৈ হগয় উঠগো, সচাখ দুগটা হগয় উঠগো 
স়ংকীর্ম। 
  
সজৈসৈ সকাৈবদৈ এ জায়ো সছগড় সেগছ িগে সো র্গৈ ্গড় ৈা। জাগৈা েে বিশ িছর 
ধগর আবর্ এ রাস্তায় বৈয়বর্ে  াোয়াে কবর।  েিারই সেবছ কাগেমর সগে রবেিারই 
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আর্ার সদখা হগয়গছ–অযাবরগজাৈায় ৈেুৈ স্ট্রে্াম্প খুগে ওর স  বক সুবিধা হগি সক 
জাগৈ!-োহগে বক ও আর এখাগৈ বফরগি ৈা। 
  
হযাাঁ, বফরগিৈ। এখাৈকার সিবকছু সোছোছ করার জৈয োগক একিার আসগে হগি। 
  
স্ট্রে টযাগঙ্কর ঢাকৈা োোবচ্ছ। সোকটা হঠাৎ এক অদু্ভে রশ্ন করগো, েুবর্ বক কাগেমর 
িউ এর ্বরবচে সকউ? 
  
ৈা, আবর্ এখাগৈ চাকবর কবর। বকন্তু সকৈ িেুৈ সো? 
  
ৈা-িেবছোর্–সজৈসগৈর িউ-এর স্বভাি চবরত্র খুি একটা ভাগো ৈয়।  খৈ রথর্ 
সর্গয়টাগক সদখোর্ স  সজৈসৈগক বিগয় কগর এখাগৈ িগস আগছ–েখৈ ভীের্ অিাক 
হগয় সেোর্। 
  
সর্গয়টাগক আবর্ আগে সথগকই বচবৈ। সোকবট একবট বসোগরট ধবরগয় একরু্খ সধাাঁয়া 
সছগড় িেগো, িছর ্াাঁগচক আগেকার কথা। েখৈ সর্গয়টা কারসৈ বসবটগে থাকগো। 
ফ্রাঙ্ক বফবৈ ৈাগর্ একটা সোকগক ও বিগয় কগরবছগো। বফবৈ একটা োবড়র কারখাৈা 
সদখাগশাৈা করগে, আর সসই সগে একটা স্নযাক-িাগরর র্যাগৈজারও বছগো। জাগৈা, সশে 
্ মে বক হে? 
  
–একবদৈ বফবৈগক স্নযাক িাগর রৃ্ে অিস্থায় ্াওয়া সেগো। ওর র্াৈ হাগে ধরা বছগো 
একটা বরভেিার। আর র্াথাটা সফগট চুরর্ার হগয় সারা সর্গঝগে ছবড়গয় ্গড়বছগো। 
সোোর িক্তিয ও ৈাবক ও্গরর ঘগর কাগজই িযস্ত বছগো। এর্ৈ সর্য় ৈীগচর েো 
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সথগক বরভেিাগরর বিকট শব্দ ওর কাগৈ আগস। োর্র ও ৈীগচ এগস সদগখ বফবৈ র্গর 
্গড় আগছ। কাউটাগরর ও্র। স  কযাশিাক্স বছগো ো সথগক রায় দু-হাজার র্োর 
অদৃশয হগয়গছ। ্ুবেগশর ধারর্া সসই টাকাগুগো সোোই বৈগয়গছ। অথচ োর বি্গক্ষ 
সকাগৈা রর্ার্ দাবখে করা সেগো ৈা। 
  
একজৈ অবফসার সগন্দহ করগো সোোই হয়গো বফবৈগক গুবে কগরগছ। কারর্ ওরা 
ৈাবক রায়ই এটা-সসটা বৈগয় েুরু্ে ঝেড়া করগো। বকন্তু সসটাও ্ুবেশ রর্ার্ করগে 
্ারগো ৈা। 
  
এ ঘটৈার বকছুবদৈ ্গর সোো কারসৈ বসবট সছগড় সকাথায় স ৈ চগে সেগো। োহগেই 
িুগঝ সদগখা,  খৈ সদখোর্ ও এখাগৈ এগস সজৈসগৈর র্গো একজৈ ভাগো সোকগক 
বিগয় কগর িগসগছ েখৈ স্বাভাবিক ভাগিই ভীের্ অিাক হোর্। 
  
এেক্ষর্ রুদ্ধশ্বাগস সোকটার কথা শুৈবছোর্। কারর্ সোোর অেীে ইবেহাস আর্ার 
কাগছ অরূ্েয। সচাগখ রু্গখ বিস্ময় ফুবটগয় িেোর্, আশ্চ ম, আবর্ সো বকছুই জাৈোর্ ৈা। 
 াই সহাক। আবর্ সোকটাগক িেোর্, আবর্  েদূর জাবৈ, বর্িঃ সজৈসৈ বর্গসস 
সজৈসৈগক বৈগয় সিশ সুগখই আগছৈ। আ্ৈার এই কথাগুগো বর্িঃ সজৈসগৈর কাগৈ 
সেগে বেবৈ হয়গো খুি অসন্তুি হগিৈ। অেএি এ বৈগয় আর সিশী আগোচৈা ৈা করাই 
ভাগো। 
  
সজৈসৈ োহগে ওর িউগক বৈগয় সুগখ আগছ িেগছা? 
  
সোকটা স ৈ আর্ার কথা বিশ্বাসই করগে ্ারগছ ৈা। 
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কথা সশে কগর সোকটা সেগের দার্ িািদ কগয়কটা সৈাট আর্ার বদগক এবেগয় ধরগো, 
আর িেগো, আবর্ স ৈ সজৈসগৈর কাগছ এই সর্স্ত কথা ৈা িবে। 
  
সোকবট ট্রাগক উগঠ ্ূর্ম েবেগে ট্রাক ছুবটগয় বদগো। 
  
সোকবটর কথাগুগো আর্াগক সিশ আেঙ্কগ্রস্ত করগো। ছুটে ট্রাকটার বদগক োবকগয় 
সিশ বকছুক্ষর্ দাাঁবড়গয় থাকোর্। 
  
র্গৈর র্গধয বচোর ঝড় িগয় চেগো। োহগে সোো আগেও একিার বিগয় কগরগছ। ওর 
স্বার্ী র্ারা সেগছ বরভেিাগরর গুবেগে। আর সসই সগে অদৃশয হগয়গছ দু হাজার র্োর। 
এ কথা ভািগেই হৃৎব্ণ্ডটা সক স ৈ খার্গচ ধরগো। 
  
সজৈসৈও সো র্ারা সেগছ বরভেিাগরর গুবেগে। আর আবর্  বদ বসনু্দগকর দরজা িন্ধ 
কগর ৈা বদোর্ োহগে অদৃশয হে ঐ একোখ র্োর। 
  
এই ঘটৈা দুগটার র্গধয বক সকাগৈা স ােসূত্র আগছ! সগন্দহ-আেগঙ্কর সুগোয় র্ৈটা 
দুেগে োেগো স্নু্ডোগর্র র্গো। 
  
ঐ ট্রাক ড্রাইভারটার কথা  বদ সবেয হয়, েগিকারসৈ বসবটর ্ুবেশ সোোগক শুধু টাকা 
চুবরর জৈযই সগন্দহ কগরবৈ বফবৈগক খুৈ করার জৈযও সগন্দহ কগরগছ। োর র্াগৈ–
সোো বক সজৈসৈগক খুৈ কগরগছ? 
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র্ৈগক বফবরগয় বৈগয় সেোর্ সসই ভয়ািহ রাগের দৃগশয। সিবকছু আিার স ৈ আর্ার 
সচাগখর সার্গৈ বৈখুাঁেভাগি স্পি হগয় উঠগো। ্বরষ্কার সদখগে স্োর্, সোো বরভেিার 
উবচগয় িসিার ঘগরর দরজার কাগছ দাাঁবড়গয় আগছ। উগিজৈায় ওর িুক উঠগছ ৈার্গছ। 
োর্রই শুৈগে স্োর্ সোোর সসই অবিশ্বাসয ককমশ শাসাবৈ। র্গৈ ্ড়গো, 
সজৈসগৈর উগঠ দাাঁড়াগৈার কথা। রাগে সচাখরু্খ োে কগর ও সোোর বদগক এগোগে 
সেগো। সগে সগেই আিার স ৈ শুৈগে স্োর্ বসনু্দগকর দরজা িন্ধ হওয়ার শব্দ-
সোোর সসই বহ়ংস্র দৃবি িনু্দগকর বিকট আওয়াজ! 
  
এগোবদৈ ধগর সভগি এগসবছ বসনু্দগকর দরজা িন্ধ হওয়ার শগব্দ সোো চর্গক ওঠায়, 
বট্রোগর আচর্কা চা্ ্গড় গুবে সিবরগয় সেগছ। আর োগেই সজৈসৈ র্ারা সেগছ। এক 
আকবস্মক দুঘমটৈার বশকার হগয়গছ। এখৈ ঐ সোকটার কথা সশাৈার ্র আিার ৈেুৈ 
কগর ভািগে শুরু করোর্। 
  
রথর্ স্বার্ীগক খুগৈর িযা্াগর ্ুবেশ সোোগক সগন্দহ কগরবছগো োহগে বক সজৈসৈগক 
সোো ৈৃশ়ংসভাগি খুৈ কগরগছ। 
  
 বকন্তু আ্ােদৃবিগে িযা্ারটাগক আকবস্মক দুঘমটৈা ছাড়া আর বকছুই র্গৈ হয় ৈা। 
িযা্ারটা  বদ সবেযই খুৈ হয়, োহগে ও সো অৈায়াগসই খুগৈর দায়টা আর্ার ঘাগড় 
চাব্গয় বদগে ্ারগো। োর্র হঠাৎ একটা বিবচত্র সম্ভািৈা আর্ার সর্স্ত বচোশবক্ত 
্বরিেমৈ কগর বদগো। হৃৎব্গণ্ডর েবে স্তব্ধ হগয় এগো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

193 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সসবদৈ সোো  খৈ বরভেিার হাগে ঘগর এগস সঢাগক, েখৈ বসনু্দগকর দরজা সখাোই 
বছগো। োহগে বক সোোর উগেশয বছগো সজৈসগৈর ্র আর্াগক গুবে কগর বসনু্দগকর 
টাকা গুবছগয় সৈওয়া? হয়গো আগে সথগকই সিবকছু েযাৈ কগর সরগখবছগো। সোোর 
গুবেগে আবর্ আর সজৈসৈ র্ারা সেগে ্র, ও হয়গো টাকাগুগো েুবকগয় সফগে ্ুবেগশ 
খির বদগো। োর্র ্ুবেশ এগে ফ্রযাঙ্ক বফবৈর সর্য় স  রকর্ েল্প শুবৈগয়বছগো, 
এিারও সসরকর্ বকছু একটা সশাৈাগো। 
  
সোোর এই বৈখুাঁে েযাৈ িাৈচাে হগয়  াওয়ার একটাই  ুবক্তসেে কারর্ আগছ। ো 
হগো সজৈসৈগক গুবে করা র্াত্রই আবর্ বসনু্দগকর দরজা িন্ধ কগর বদগয়বছোর্। সসই 
রু্হূগেমই সোো িুঝগে স্গরবছগো, ও  বদ আর্াগক েখৈ গুবে কগর, েগি বসনু্দক 
বচরকাে িন্ধই সথগক  াগি। কারর্ আবর্ ছাড়া বসনু্দক সখাোর সোক এই জায়োয় আর 
সৈই। োই সগে সগে ও এর্ৈ অবভৈয় কগরগছ, স ৈ আচর্কা গুবে সিবরগয় সজৈসৈ 
র্ারা সেগছ। োর্রই সোো  খৈ িুঝগে ্ারগো, ব্ল্যাকগর্ে কগর আর্াগক বদগয় 
বসনু্দক সখাোগৈা  াগি ৈা, েখৈ ও অৈয রাস্তা ধরগো। এর্ৈ ভাি সদখাগো স ৈ ও 
আর্াগক ভাগোগিগস সফগেগছ। বকন্তু ওর ফাাঁগদ আবর্ ্া বদইবৈ। 
  
আর  খৈই ও িুঝগে স্গরগছ স  এই ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম-এ বসনু্দক সখাোর সোক 
আর আবর্ একা ৈই, েখৈই আর্ার রবে ওর িযিহার রূঢ় হগয় উগঠগছ। স গহেু রয়ও 
এখৈ বসনু্দক খুেগে জাগৈ। োই সোো এখৈ রগয়র সগে অেরে হিার সচিা করগছ। 
  
আবর্ বৈবশ্চে হোর্ স , সজৈসগৈর ৪৫ িেমর্াগৈ সোোর কাগছ, একথা ভািগেই আর্ার 
েো শুবকগয় সেগো। অথমাৎ আর্ার এি়ং রগয়র–দুজগৈরই জীিৈ বি্ন্ন। সোো হয়গো 
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রয়গক  াগহাক কগর রাজী কবরগয় বসনু্দক সখাোগি। োর্র বৈবিমকার বচগি ওগক খুৈ 
করগি। হয়গো আর্াগকও আর জীবিে রাখগি ৈা। ্ুবেশগকও সসই একই েল্প 
সশাৈাগি। 
  
ৈািঃ,এর একটা বিবহে করা রগয়াজৈ। সোোর সচাগখর রক্তগোেু্ বহ়ংস্র দৃবি আর্ার 
সচাগখর সার্গৈ সভগস উঠগো। 
  
সোোগক জব্দ করার একটা র্াত্র উ্ায় আগছ ো হগো বসনু্দক সথগক সর্স্ত টাকা অৈয 
সকাথাও সবরগয় বসনু্দক সখাো সরগখ সদওয়া। বকন্তু ঐ টাকাগুগো েুবকগয় রাখার জৈয 
আর্াগক রথগর্ই ভাগো সদগখ একটা জায়ো খুাঁজগে হগি। অগৈক সভগিবচগে বঠক কগর 
সফেোর্ স  টাকাগুগো বসনু্দক সথগক বৈগয় সজৈসগৈর রৃ্ে সদগহর সগেই কির সদগিা। 
  
িারান্দা সছগড় িা়ংগোর বদগক এবেগয়  াবচ্ছ হঠাৎ সচাগখ ্ড়গো একটা ট্রাক 
ওগয়টওয়াগথমর রাস্তা ধগর এবেগয় আসগছ। োর স্ছগৈ দবড় বদগয় িাাঁধা একটা ্ুগরাগৈা 
্যাকার্ম োবড়। ্যাকাগর্মর ড্রাইভার অেযে বখটবখগট স্বগর জাৈাগো, োর োবড় এখুবৈ 
বঠক কগর বদগে হগি ৈা হগে ট্রব্কা বর়ংগস স্ৌঁছগে োর সদরী হগয়  াগি। ঐ 
ঝরঝগর ্যাকাগর্মর স্ছগৈ আর্ার সর্য় ৈি হগে োেগো, দু্ুরগিো রয় আর সোো 
 খৈ ওগয়টওয়াথম সথগক বফগর এগো, েখৈও আবর্ ঐ হেচ্ছাড়া ্যাকাগর্মর সগে সরঞ্চ 
বৈগয়  ুদ্ধ কগর  াবচ্ছ। 
  
এইভাগি বেৈ বদৈ বেৈ রাে সকগট সেগো। বকন্তু এর র্গধয একিারও বসনু্দগকর কাগছ 
 াওয়ার সুগ াে স্োর্ ৈা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

195 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সোো সিসর্য় আর্ার আগশ্াগশ ঘুরঘুর করগে োেগো। ও আজকাে আর্ার সগে 
কথা িগে বঠকই, বকন্তু ওর বৈসৃ্পহ িযিহার সি সর্য় আর্াগক দূগর সবরগয় সরগখগছ। 
অেীগের অেরেোর সূত্র বছাঁগড় বেগয় আর্াগদর র্াঝখাগৈ েগড় উগঠগছ এক সুদৃঢ় দ্বগন্দ্বর 
্াাঁবচে। 
  
রথর্ রথর্ অসুবিধা হগেও এই অস্ববস্তকর ্বরগিশগক আবর্ সর্গৈ বৈোর্। এি়ং বকছু 
বদগৈর র্গধয অৈুভি করোর্ সোোগক স্পশম করগেও আর্ার রচণ্ড অৈীহা। সোোর 
রবে এগক এগক আর্ার ঘৃর্া জন্মাগে শুরু করগো। 
  
সিসর্য় ওগক েীক্ষ্ণ দৃবিগে েক্ষয করগে োেোর্। এক এক সর্য় র্গৈ হগয়গছ রয়গক 
সি কথা খুগে িবে। বকন্তু ্রক্ষগর্ই বক র্গৈ কগর আিার চু্ কগর সেবছ। 
  
রয়  বদ জাৈগে ্াগর স  বসনু্দগক এক োখ র্োর আগছ েগি ওর িড়গোক হওয়ার 
স্বে র্াথা চাড়া বদগয় উঠগি এি়ং ওগক সঠবকগয় রাখা খুি অসুবিধা হগি। সুেরা়ং রু্খ 
িন্ধ কগর বদৈ কাটাগে োেোর্। 
  
এই কবঠৈ সর্সযা সর্াধাগৈর একর্াত্র উ্ায় হগো রয় ও সোোর অৈু্বস্থবে। োই 
িগস িগস বদৈ গুৈগে োেোর্ কগি সোো রয়-এর সগে ওগয়টওয়াগথম  াগি আর্াগক 
এই ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম-এ সরগখ  াগি সমূ্পর্ম একা। 
  
রায় সপ্তাহখাগৈক ্গর এগস সেগো সসই রেীবক্ষে সুগ াে। একবদৈ সন্ধযায় খািার ঘগর 
আবর্ আর রয় কাগজ িযস্ত বছোর্। এর্ৈ সর্য় সোো ঘগর এগস ঢুকগো, ওগয়টওয়াগথম 
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বব্রবজে িাগদমার একটা ভাগো ছবি এগসগছ। আজ রাগে আবর্ সদখগে  াগিা সোর্রা 
সকউ  াগি? 
  
রয় িেগো স  সস র্ারব্গটর ছবি ছাড়া সদগখ ৈা। 
  
আবর্ সভগি সদখোর্, এই সুগ াে। এখৈ  বদ সকাৈরকগর্ রয়গক সোোর সগে স গে 
রাজী করাগে ্াবর েগি আর্ার উগেশয সফে হগি। কারর্, ওগয়টওয়াগথম বসগৈর্া সদগখ 
বফরগে বফরগে ওগদর রাে বেৈগট হগয়  াগি। আর ঐ সর্য়টাগকই আবর্ কাগজ 
োোগিা। 
  
আর রয়গক িেোর্ ছবিগে র্ারব্ট ৈা হয় ৈাই থাকগো, বব্রবজে িাগদমাগক সো সদখগে 
্াবি। 
  
রয় অিাক সচাগখ আর্ার বদগক োকাগো। ও হয়গো সভগিবছগো, আবর্ই সোোর সগে 
 াগিা। 
  
রয় ইেস্তেিঃ কগর জিাি বদগো ভািবছোর্ আজ একটু োস সখেগিা। 
  
 বকন্তু এই কুবড় র্াইে োবড় চাবেগয় সোো এগকিাগর একা ওগয়টওয়াগথম  াগিোই 
িেবছোর্ 
  
েক্ষয করোর্ সোো একদৃগি আর্াগক সদখগছ। ও হঠাৎ িগে উঠগো, বঠক আগছ 
সোর্াগদর  খৈ  ািার ইচ্ছা সৈই, েখৈ আবর্ একাই  াগিা। 
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রয় সোোর বদগক আড়গচাগখ সচগয় হাসগো, আচ্ছা সোর্ার কথাই থাক। চগো বক ছবি 
সদখাগে বৈগয়  াগি 
  
রয় আত্মসর্্মগর্র ভেীগে র্াথা সৈাওয়াগো। সোো রেুযিগর সহগস িা়ংগোর বদগক ্া 
িাড়াগো। 
  
সাগড় ৈটা িাজগে ৈা িাজগেই সোো সসগজগুগজ িা়ংগো সথগক সিবরগয় এগো। ওর 
্রগৈ একটা দুধ সাদা স্াশাক। আগে সকাৈবদৈ ওগক এ স্াশাগক সদবখবৈ। 
  
সোো স ৈ আজ রার্ ভগর সসগজগছ। ওর রূ্গ ৌিগৈর সর্স্ত ছোকো রকট কগর ও 
এবেগয় চেগো র্াকমাবরর বদগক। ওর ভািেবেক সদগখ িুগকর র্গধয সিগজ উঠগো 
বি্গদর স়ংগকে। 
  
সোো ওর স্বভািবসদ্ধ ছগন্দ এবেগয় বেগয় রগয়র ্াগশ িসগো। োবড় স্টাটম বদগয় রয় 
আর্ার বদগক সচগয় রু্চবক হাসগো। 
  
সশট, আবর্ বকন্তু স গে চাইবৈ। েুই িেবে িগে োই 
  
সোোগক আড়াে কগর সচাখ বট্গো রয়। 
  
রগয়র র্েিয আর্ার কাগৈ িাজগো। কারর্ ওর চবরগত্রর সগে এ ধরগৈর কথা বঠক খা্ 
খায় ৈা–বকন্তু ওর কথা আবর্ োগয়ই র্াখোর্ ৈা। বর্বি কগর জিাি বদোর্, আশাকবর 
সর্য়টা সোর ভাগোই কাটগি। 
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আবর্ ভাগোভাগিই জাবৈ  বদ একিার বসনু্দগকর টাকাটা ্বরকল্পৈার্গো েুবকগয় সফেগে 
্াবর, েগি সোো আর রয় দুজগৈই থাকগি আর্ার িুগড়া আঙুগের েোয় সমূ্পর্ম আর্ার 
আোধীৈ। 
  
ওগদর োবড় সছগড় সদিার ্র কগয়ক রু্হূেম আবর্ বস্থর হগয় দাাঁবড়গয় রইোর্। োর্র 
িা়ংগোর বদগক চেোর্। 
  
িা়ংগোর কাগছ স্ৌঁগছই েক্ষয করোর্ সদর দরজা িন্ধ। িুঝোর্ সোো দরজায় োো 
বদগয় সেগছ। সুেরা়ং গুর্বটঘগরর বদগক চেোর্ একটুকগরা োগরর সন্ধাগৈ। 
  
োগরর র্াথাটা সার্াৈয সিাঁবকগয় চাবির ফুগটা বদগয় ঢুবকগয় বদোর্। একটু সচিাগেই খুগে 
সেগো িা়ংগোর দরজা। োর্র হাাঁটু সেগড় বসনু্দগকর কাগছ িসোর্, খুগে সফেোর্ 
বসনু্দগকর দরজা। বসনু্দগকর দরজা সখাোর্াত্রই বৈর্মর্ রসভগের র্গো কাগৈ এগো 
সকাগৈা োবড়র হগৈমর শব্দ। জাৈো বদগয় উাঁবক র্ারগেই সদবখ ্াগম্পর কাগছ দাাঁবড়গয় 
আগছ একটা হেগদ কযাবর্োক। 
  
অেএি কবম্বগৈশৈ র্ায়াে ঘুবরগয় বসনু্দক িন্ধ কগর িাইগর এোর্। বকছুটা হোশ হগয়ই 
োবড়টার বদগক এবেগয় সেোর্– 
  
সসই স  োবড় আসগে শুরু করগো িযস–বসনু্দক বসনু্দগকর জায়োয় ্গড় রইগো, আর 
আবর্ অক্লাে ভাগি সখগট চেোর্। 
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রায় িাগরাটা ৈাোদ োবড় চোচে এগকিাগর কগর্ এগো। বৈবশ্চে হগয় উগঠদাাঁড়াোর্। 
িা়ংগোর বদগক এবেগয়  াগিা এর্ৈ সর্য় সচাগখ ্ড়গো দূরােে সকাগৈা োবড়র 
সহর্োইগটর উজ্জ্বে আগো। একটু বিরক্ত হগয় ্াগম্পর কাগছ বেগয় দাাঁড়াোর্। 
  
োবড়টা একটা ্ুগরাগৈা র্গর্গের িুইক। োবড়র আগরাহী দুজগৈর একজৈ জাৈাো বদগয় 
রু্খ িাবড়গয় আর্ার বদগক োকাগো। 
  
সোকটার িয়স রায় আর্ার র্গো। র্াথায় কাগো টুব্, ্রগৈ কাগো জার্া, আর একটা 
সাদা টাই। 
  
োর সূ্থেকায় সেীগক সদগখ সর্বক্সগকার অবধিাসী িগেই র্গৈ হগো, োর োগয়র রঙ 
সরাগদ স্াড়া–োর্াগট। সঠাাঁগটর ও্র েম্বা টাৈা সোাঁফ। 
  
সকৈ জাবৈৈা সোক দুগটাগক সদগখ র্গৈ র্গৈ সকর্ৈ স ৈ অস্ববস্ত সিাধ করোর্। েগিবিয় 
স ৈ েো ফাবটগয় চীৎকার কগর উঠগো, সািধাৈ-সািধাৈ! 
  
এেবদৈ ্গর হঠাৎই আবিষ্কার করোর্ ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম সবেযই িড় বৈজমৈ এি়ং 
এখাগৈ আবর্ সমূ্পর্ম একা! 
  
সর্াটা সোকটা েীক্ষ্ণ দৃবিগে আর্াগক েক্ষয করবছগো। বকন্তু োর সেী োবড় সথগক সৈগর্ 
চার্াগশ সচাখ সিাোগে োেগো। হয়গো সদখগো আবর্ ছাড়া আর সকউ এখাগৈ আগছ 
বকৈা। ্াগম্পর ো সথগক সেে সদিার ্াই্টা বৈোর্, ক বেটার সদগিা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

200 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সর্াটা সৈাকটা বৈবিমকার সুগর জিাি বদগোদশ বেটার। 
  
টযাগঙ্ক সেে ঢােগে ঢােগে সাদা টাই ্রা সোকটার বদগক আড়গচাগখ োকাোর্। সস 
েখৈ োবড় সছগড় এবেগয় বেগয় এবদক-ওবদক চাইগছ, স ৈ কার সখাাঁজ করগছ। 
  
হঠাৎ আর্ার সগন্দহ হগো এই সোক দুগটা হয়ে সরগস্তারাাঁর কযাশ েুঠ করগে এগসগছ। 
বকন্তু ্ররু্হূগেমই অৈয একটা বচো আর্ার র্গৈ এগো।  বদ ওরা িা়ংগোয় বেগয় 
বসনু্দকটা খুাঁগজ ্ায়। 
  
সাদা টাই্রা সোকটা সকাট সথগক একটা ব্ৈ খুগে বৈগয় দাাঁে সখাাঁচাগে োেগো। 
অৈুভি করোর্ ওর কু্ষগদ কু্ষগদ সচাখগজাড়া আর্ার ও্গরই বৈিদ্ধ। র্গৈ র্গৈ ভয় 
স্োর্। 
  
বক সহ, েুবর্ এখাৈকার র্াবেক ৈাবক? হােকা সুগর আচর্কা রশ্ন করগো সাদা টাই ্রা 
সোকবট, একা থাগক ৈা িউ সছগেগর্গয় আগছ? 
  
আবর্ এখাগৈ চাকবর কবর। ্াগম্পর বর্টাগরর বদগক দৃবি বৈিদ্ধ সরগখ জিাি বদোর্, 
র্াবেক এি়ং োর একজৈ কর্মচারী একটু িাইগর সেগছৈ। এখবৈ এগস ্ড়গিৈ। ওাঁগদর 
আসার সর্য় অগৈকক্ষর্ ্ার হগয় সেগছ। 
  
আবর্ সেে সদওয়া সশে কগর িােবে সথগক বভগজ স্পিটা েুগে বৈোর্। এবেগয় বেগয় 
োবড়র উইন্ডস্ক্রীৈ রু্ছগে োেোর্। 
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সোকটা চু্চা্ ব্ৈ বদগয় র্াবড় সখাাঁচাগে োেগো। 
  
আবর্ কাজ করগে থাকগেও আর্ার দৃবি বকন্তু সিসর্য় সোক দুগটার েবেবিবধর বদগক। 
  
সোকদুগটা আর্ার কাগছ জাৈগে চাইগে স  খাওয়ার র্গো বক বক আগছ? 
  
এগো রাগে সো সযান্ডউইচ ছাড়া বকছুই সৈই। আড়গচাগখ হােঘবড়র বদগক োবকগয় 
সদখোর্, িাগরাটা সিগজ কুবড় বর্বৈট অথমাৎ সোোগদর বফরগে এখগৈা ঘণ্টা আড়াই 
িাবক। সুেরা়ং এ সোকদুগটার হাে সথগক বৈষৃ্কবে ্াওয়া  াগি িগে র্গৈ হগচ্ছ ৈা। 
উ্ায়হীৈ হগয় খািার ঘগরর বদগক ্া িাড়াোর্। খািার ঘগর ঢুগক ওরা চাবরবদগক সচাখ 
িুবেগয় বৈে। 
  
সর্াটা সোকটা আর্াগক অবেির্ কগর কাউটার ্ার হগয় রান্নাঘগরর বদগক এগোগো। 
রান্নাঘগরর দরজা খুগে সভেগর উাঁবক র্ারগো। বকন্তু একটু ্গর বফগর এগস সাদাটাইগক 
উগেশয – কগর র্াথা সৈগড় জাৈাগো, রান্নাঘগর সকউ সৈই। 
  
বঠক সসই রু্হূগেম িুঝোর্, আবর্ বি্গদ ্গড়বছ। 
  
সাদা টাই ্াগয় ্াগয় সটবেগফাগৈর বদগক এবেগয় সেগো। সটবেগফাৈ র্ায়াগের ও্র 
আঙুগের সটাকা র্ারগো। 
  
সোকটা সটবেগফাগৈর বরবসভারটা শক্ত রু্গঠায় সচগ্ ধগর এক হযাাঁচকা টাৈ র্ারগো। 
বরবসভারটা োর বছাঁগড় সদওয়াে সথগক আেো হগয় সিবরগয় এগো। সাদা টাই সরীসৃগ্র 
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র্গো বস্থর দৃবিগে আর্ার রু্গখর ভাি েক্ষয করগে োেগো।  াও ফ্রাগয়র্ বচগকগৈর 
িযিস্থা কগরাবেগয়। সে, েুবর্ ওর সগে  াও–ওর বদগক ৈজর রাগখা। 
  
রান্নাঘগরর বদগক ্া িাড়াোর্। কাগৈ এগো অৈুসরর্রে সগের েভীর শ্বাস-রশ্বাগসর 
শব্দ। ফ্রাই়ং ্যাগৈ রু্রেী চাব্গয় সেগক রশ্ন করোর্, বক িযা্ার–সোর্রা এখাগৈ বক 
চাও? 
  
ভয় স্গয়াৈা, সদাস্ত।সে এবেগয় বেগয় সটবিগের ও্র িসগো।ওর ্াাঁচ আঙুে 
বরভেিাগরর িাাঁগটর োগয় সখগে সিড়াগে োেগো। চু্চা্ কাজ কগর  াও। 
  
আর্ার িুগকর কা্ুবৈ হঠাৎ সিগড় সেগো সঠাাঁট শুবকগয় আসগে োেগো। 
  
এর্ৈ সর্য় সাদা টাই রান্নাঘগর এগস ঢুকগো। ওর হাগে একগেট সযান্ডউইচ। সম্ভিেিঃ 
খািার ঘগরর আের্াবর সথগক েুগে বৈগয়গছ। 
  
সাদা টাইগয়র রু্খ সযান্ডউইগচ ঠাসা-সখাকার বদগক েক্ষয সরগখা। সদগখা স ৈ উগল্টা্াল্টা 
বকছু কগরৈা িগস। আবর্ একিার চার্াশটা ঘুগর সদগখ আবস। কথা সশে কগর সাদা-
টাই রান্নাঘর সছগড় সিবরগয় সেগো। 
  
সে সেট সথগক একগজাড়া সযান্ডউইচ েুগে বৈগয় রু্গখ ্ুগর বদগো,এবর্ এর্বৈগে খুি 
ভাগো সোক। েগি বরভেিাগরর বট্রোর সদখগেই ওর ভীের্ বট্গে ইচ্ছা কগর। সুেরা়ং 
ওর সগে িুগঝশুগৈ িযিহার সকাগরা ৈয়গো 
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র্গৈ র্গৈ ভািোর্ সেগক কায়দা করগে খুি একটা সিে স্গে হগি ৈা। ওর ওই 
থেথগে সচহারা বৈগয় ও আর্ার সগে  ুগঝ উঠগে ্ারগি িগে র্গৈ হয় ৈা। সুেরা়ং 
একিার  বদ ওগক কািু কগর সফেগে ্াবর েগি এবর্র সগে আর্ার েড়াই হগি সর্াগৈ 
সর্াগৈ। 
  
সভগি সদখোর্,  বদ সাহস কগর সে আর এবর্র সর্াকাবিো করগে ্াবর েগি 
্ূিম্বরকল্পৈা অৈু ায়ীরয় ও সোো বফগর আসার আগেই বসনু্দগকর টাকাটা সবরগয় 
সফেগে ্ারগিা। সে হঠাৎ রশ্ন করগো, কযাগশ টাকা-্য়সা বক রকর্ আগছ? 
  
আজ বিগকগেই িযাগঙ্ক সি টাকা জর্া সদওয়া হগয় সেগছ। 
  
দুগটা খাবে সেট বৈগয় সটবিগে রাখোর্। উগিজৈায় শাস-রশ্বাস দ্রুেের হগয় উঠগো। 
এই সর্াটাটাগক বঢট করগে হগে এটাই উ্ ুক্ত সর্য়। 
  
–সশাৈ ভায়া আর্াগদর র্াগের দরকার। চট ্ ট ছাড়ার িযিস্থা কগরা। এবর্র সগে ্যাাঁচ 
সখোর সচিা করগে োর ফে ভাগো হগি ৈা। 
  
সে ধীগরসুগস্থ সটবিে সথগক সৈগর্ দাাঁড়াগো।বশকারীর সচাগখআর্াগক েক্ষয করগে 
োেগো। আবর্ আর সদরী ৈা কগর ফ্রাই়ং ্যাগৈর েরর্ রু্রেীগুগো সগজাগর ছুাঁগড় বদোর্ 
ওর রু্গখ। এক বিকট চীৎকার কগর সে টেগে টেগে কগয়ক ্া ব্বছগয় সেগো। েরর্ 
সেে ওর সচাগখ রু্গখ ছবড়গয় ্ড়গো। ভাজা রু্রেীর বকছু অ়ংশ ওর টুব্র ও্র, আর 
িাকীটা ওর সকাগটর োগয় সেগে সর্গঝগে বছটগক ্ড়গো। 
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সে একহাগে রু্খ চা্া বদগয় অৈয হাগে সকার্র সথগক বরভেিারটা সির করার সচিা 
করগে োেগো। আর সদরী ৈা কগর ফ্রাই়ং ্যাৈটা ঘুবরগয় স্াগট িবসগয় বদোর্ ওর 
রু্গখ। সসই আঘাগে সে আগরা কগয়ক ্া ব্বছগয় সকাগৈারকগর্ সসাজা হগয় দাাঁড়ািার 
সচিা করগো। ওর এক হাে েখৈও খুাঁগজ সিড়াগচ্ছ ৪৫ বরভেিাগরর িাট। 
  
ফ্রাই়ং ্যাগৈর আর এক আঘাগেই সে সর্গঝগে েুবটগয় ্ড়গো। ওর রু্খ বদগয় সিবরগয় 
এগো একটা চা্া সোঙাবৈ। 
  
সগের ও্র ঝুাঁগক ্গড় ওর ্গকট সথগক বরভেিারটা সির কগর বিৈা বদ্বধায় ৪৫-এর 
িাাঁট বদগয় সগজাগর ওর র্াথায় আঘাে করোর্। 
  
এিার ও সচাখ উগল্ট, হাে-্া ছবড়গয় সর্গঝগে আছগড় ্ড়গো। ওর িনু্দকটা শক্ত হাগে 
আাঁকগড় ধগর সসাজা হগয় দাাঁড়াোর্। 
  
হঠাৎ খািার ঘগরর দরজা সখাোর রৃ্দু শব্দ হগো। আবর্ আর সর্য় ৈি ৈা কগর 
বিদুযৎগিগে ছুটোর্ আগোর সুইচ েক্ষয কগর। সুইচ অফ করগেই একরাশ অন্ধকাগর 
ভগর সেগো সছাট্ট রান্নাঘরটা। িুঝোর্ এবর্  বদও স্শাদার খুগৈ েিুও আশার কথা 
আবর্ বৈরস্ত্র ৈই। 
  
সুেরা়ং বরভেিার িাবেগয় ধগর অন্ধকার রান্নাঘগর ঘা্বট সর্গর ্গড় রইোর্। 
  
. 
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১৩. 
  
সে! 
  
অন্ধকাগর সভগস এগো এবর্র সেকম বফসবফগস কণ্ঠস্বর, খুি সািধাগৈ হাল্কা ্াগয় 
রান্নাঘগরর বখড়বক দরজার কাগছ সেোর্। আর্ার স টুকু আশা ভরসা ো ঐ ৪৫ 
বরভেিারটার জৈয।  বদও জীিগৈ সকাৈবদৈ আবর্ ব্স্তে িযিহার কবরবৈ। 
  
এর্ৈু সর্য় খািার ঘগরর আগোটা হঠাৎ বৈগভ সেগো। কাগৈ এগো কাগঠর ্াটােগৈ ্া 
সফোর খসখস শব্দ। 
  
বখড়বকর দরজায় হাে সরগখ ধীগর ধীগর চা্ বদোর্। 
  
দরজা খুেগেই কাগৈ এগো সগের চা্া সোঙাবৈ, এি়ং সগে ওর ৈড়াচড়ার শব্দ। ৈািঃ 
সগের র্াথাটা সদখবছ সোহার নেরী। সভগিবছোর্, অেেিঃ ঘণ্টাখাগৈক ও অোৈ হগয় 
্গড় থাকগি; আর সসই সর্গয় এবর্র সগে আর্ার সিাঝাাঁ্ড়া সশে হগি। বকন্তু এখৈ 
সদখবছ সরূ্হ বি্দ। 
  
বখড়বক দরজা ্ুগরাটা খুেগেই অৈুভি করোর্ র্রুভূবর্র উিপ্ত িাোগসর ঝাাঁ্টা। 
সভগি সদখোর্ িাইগর সির হগে ্ারগে এবর্র সগে সর্াকাবিো করগে আর্ার অগৈক 
সুবিধা হগি। সসই কারগর্ ৪৫ টা রান্নাঘগরর দরজার বদগক সকাগৈারকগর্ োক কগর 
্াগয় ্াগয় স্গছাগে োেোর্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

206 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

হঠাৎ সচাগখ ্ড়গো বিদুযৎ ঝেগকর র্গো ৈীে আগুগৈর সরখা–আর োর ্ররু্হূগেমই 
বরভেিাগরর কাৈ ফাটাগৈা িীভৎস শব্দ। একটা েরর্ সীগসর টুকগরা আর্ার রে সঘাঁগে 
সিবরগয় সেগো। ভগয় আর্ার সর্স্ত শরীর সঘগর্ উঠগো। 
  
এক োগফ বেৈগট বসাঁবড় ্ার হগয় ঝাাঁব্গয় ্ড়োর্ িাবের ও্র। রু্হূগেমর র্গধয 
আত্মগো্ৈ করোর্ অন্ধকাগরর র্গধয 
  
এবর্র েক্ষয স  এগোটা বৈভুমে ো আশা কবরবৈ। 
  
চাবরবদগকর িরফ শীেে বৈস্তব্ধো ্বরগিশগক আগরা ভয়ািহ কগর েুেগো। ্বরবস্থবে 
স ৈ আর্াগক িারিার জাবৈগয় বদগচ্ছ স  আবর্ একা। এই বি্গদর রু্হূগেম সকউ এবেগয় 
আসগি ৈা আর্াগক সাহা য করগে। সমূ্পর্ম বৈগজর ও্গরই আর্াগক বৈভমর করগে হগি। 
  
সার্গৈর ্াম্পগুগো চাাঁগদর আগোয় ্বরষ্কার সদখা  াগচ্ছ। স  ভাগি সহাক আর্াগক 
িা়ংগোয় স্ৌঁছগে হগি। 
  
 সরগস্তারাাঁর সদওয়াে সঘাঁগে ্াগয় ্াগয় স্গছাগে োেোর্। এর্ৈ সর্য় ৈরর্ স্বগর সকউ 
িগে উঠগো, ওগহ সখাকা, ব্স্তে সফগে বদগয় িাইগর সিবরগয় এগসা। শুধু শুধু সকৈ 
বৈগজর বি্দ সর্গকআৈগছ? 
  
অন্ধকাগরর র্গধয বঠক িুঝগে ্ারোর্ ৈা বকন্তু এবর্র সাদা টাইগয়র বঝবেক রু্হূগেমর 
জৈয সচাগখ ্ড়গেই গুবে করার একটা দুদমর্ ইচ্ছা আর্াগক স্গয় িসগো। বকন্তু 
্রক্ষগর্ই সস বৈিুমবদ্ধোর ্বরর্বের কথা বচো কগর বৈরস্ত হোর্। 
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ভীের্ ভয় স্গেও স্বাভাবিক বিচারিুবদ্ধ আবর্ েখৈও হারাইবৈ। োই  খৈ আগরা 
একিার কাগৈ এগো এবর্র সৈশা ধরাগৈা হাল্কা স্বর, আবর্ স র্ৈ িগস বছোর্, সের্বৈ 
রইোর্। বকন্তু আর্ার র্গৈ হগো এবর্র কণ্ঠস্বর স ৈ আগরা অগৈকটা কাগছ এবেগয় 
এগসগছ। রুদ্ধশ্বগস অগ্ক্ষা করগে োেোর্। এবর্  বদ সকাগৈা রকগর্ একিার িুঝগে 
্াগর আবর্ সকাথায় েুবকগয় আবছ, োহগে আর্াগক খুৈ করগে ও এগোটুকু বদ্বধা করগি 
ৈা। 
  
খুি সািধাগৈ িাবেগে উ্ুড় হগয় শুগয় ্ড়োর্। িুগক সহাঁগট এগোগে স গেই ্াগয় 
সঠকগো একটা ্াথগরর টুকগরা। অবে সািধাগৈ ওটা েুগে বৈগয় বি্রীে বদক েক্ষয 
কগর ছুাঁগড় বদোর্। ্াথরটা সরগস্তারাাঁর সদওয়াগে বেগয় সশগব্দ আঘাে করগো। সগে 
সগে সচাখ ধাাঁধাগৈা ৈীে আগো, আর ব্স্তগের বিকট েজমৈ 
  
ব্স্তগের আগোটা ঝেগস উঠগছ বঠক বখড়বক দরজার কাছ সথগক। বকন্তু আবর্ বরভেিার 
েুেগে বেগয়ই থর্গক সেোর্। কারর্ এবর্ আর্াগক গুবে করার ্ররু্হূগেমই বসাঁবড়র 
স্ছগৈ িাবের ও্র োফ বদগো। িুঝগে ্ারোর্ এবর্ বসাঁবড়র ধাগ্র আড়াগে আর্ার 
জৈয অগ্ক্ষা করগছ। এই স়ংকটর্য় রু্হূগেম হঠাৎই এবর্গক সদখগে স্োর্। 
  
সে্মগর্ একটু একটু কগর বরভেিার শক্ত কগর ধগর এবর্র ঝা্সা সাদা টাইগয়র ও্র 
োক করোর্। অবস্থর–ভয়ােম আঙুে বট্রোগরর ও্র ির্শিঃ সচগ্ িসগে োেগো 
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বকছুক্ষর্ ইেস্তেিঃ কগর বরভেিার ৈাবর্গয় বৈোর্। আর সসটাই হগো আর্ার চরর্ 
বৈিুমবদ্ধো। কারর্ বরভেিার ৈার্াগৈার এই সার্াৈয ৈড়াচড়া এবর্র বশকারী দৃবিগি ফাাঁবক 
বদগে ্ারগো ৈা। 
  
আগুগৈর ঝেক আর বরভেিাগরর গুবের শগব্দর সগে সগে িুগক অৈুভি করোর্ এক 
রচণ্ড ধাক্কা। সারা শরীর সকাঁগ্ উঠগো। বকন্তু সকাগৈা  ন্ত্রর্াই অৈুভি করোর্ ৈা। শুধু 
র্গৈ হগো, আর্ার র্বস্তগষ্কর সভের সকউ স ৈ একটা সুইচ অফ কগর বদগয়গছ, আর 
োরই ফেস্বরূ্ বৈিমাব্ে হগয়গছ আর্ার শবক্তর উৎস, শরীগরর বৈয়ন্ত্রর্ ক্ষর্ো হগয়গছ 
অগকগজা। 
  
িাবের ও্র রু্খ থুিগড় ্ড়গেই অৈুভি করোর্ উষ্ণ উিা্। বরভেিারটা হাে সথগক 
খগস িাবের ও্র ্ড়ার সগে সগে একটা ছুাঁচগো জুগোর অগ্রভাে স্াগট এগস আছগড় 
্ড়গো আর্ার ্াাঁজগর। 
  
র্গৈ হগো একটা আগগ্নয়বেবরর জ্বাোরু্গখর কাগছ আবর্ দাাঁবড়গয় আবছ। োর উিাগ্ 
আর্ার সভেরটা ্ মে ্ুগড় খাক হগয়  াগচ্ছ। রক্ত সরু্গদ্রর বিশাে সঢউ স ৈ আর্াগক 
ভয় সদখাগচ্ছ। আবর্ ধীগর ধীগর এবেগয়  াবচ্ছ। শরীগরর অসহয  ন্ত্রর্া ির্শিঃ বফগক হগয় 
আসগে োেগো 
  
্গর রগয়র কাগছ ঘটৈা শুগৈবছোর্ ওগয়টওয়াথম সথগক বফগর এগস ওরা েক্ষয কগর 
্গয়ট অফ সৈা বরটাৈম সমূ্পর্ম অন্ধকাগর ঢাকা। োই সদগখ রগয়র র্গৈ সকর্ৈ স ৈ 
সগন্দহ হয়। অগৈক সখাাঁজাখুাঁবজর ্র িাবের ও্র আর্াগক অোৈ হগয় ্গড় থাকগে 

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

209 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সদগখ। সোো এি়ং রয় দুজগৈ ধরাধবর কগর ঘগর বৈগয় আগস োর্রই আর্ার োৈ 
বফগর আগস। 
  
োৈ বফরগে সদবখ রয় আর্ার সদগহর ও্র ঝুাঁগক রগয়গছ। ওর রু্খ সাদা, হাে ্া থর 
থর কগর কাাঁ্গছ। রগয়র বঠক স্ছগৈই বস্থরভাগি দাাঁবড়গয় আগছ সোো। উগিজৈায় ওর 
রু্গখর সরখা কবঠৈ–সচাগখর োরায় সকৌেূহে। 
  
আর্াগক সচাখ সর্েগে সদগখই সোো রয়গক ্াশ কাবটগয় ঝুাঁগক ্ড়গো আর্ার রু্গখর 
ও্রকাাঁ্া স্বগর রশ্ন করগে বক হগয়বছগো, সশট? সক সোর্ার এ অিস্থা কগরগছ? 
  
আর্ার কথা িোর সকাগৈা শবক্ত সৈই। আবর্ সভগস চেোর্ অন্ধকাগরর রাগজয। একরাশ 
কাগো অন্ধকার স ৈ উন্মি আগিাগশ এগস ঝাাঁব্গয় ্ড়গো আর্ার ও্র। র্গৈ হগো, 
এই সিাধহয় সশে অন্ধকার জীিগৈর ওব্ঠ, রৃ্েুয। বকন্তু আশ্চ ম, এই রৃ্েুযভয় আর্ার 
র্গৈ আশঙ্কার ্বরিগেম এগৈ বদগো এক বিবচত্র রশাবে। সচেৈার সীর্াগরখা ্ার হগেই 
 ন্ত্রর্ার সরশ ির্শিঃ বফগক হগয় বর্বেগয় সেগো। জর্াট অন্ধকাগরর বিশাে টুকগরা এগস 
আশ্রয় বৈগো দু সচাগখর ্াোয় 
  
বকছুক্ষর্ ্র সচাখ সর্গেই সদবখ রয় আর্ার ্াগশই িগস আগছ। সচাগখর বচোকুে দৃবি 
আর্ার রু্গখর ও্র বৈিদ্ধ। বকন্তু সোোগক সকাথাও সদখোর্ ৈা। সম্ভিেিঃ ও িা়ংগোয় 
বফগর সেগছ। রয় আর্াগক রশ্ন করগো, এখৈ সকর্ৈ আবছস? 
  
ভাগোই। 
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র্গৈ হগো, এই একটা শব্দ উচ্চারর্ করগেই শরীগরর সর্স্ত শবক্ত বৈিঃগশবেে হগয়গছ। 
শরীর দুিমে হগেও আর্ার বচোশবক্ত বকন্তু আচ্ছন্ন হয়বৈ। এর্ৈ সর্য় জাৈো বদগয় 
সভগস এগো হগৈমর েীক্ষ্ণ শব্দ। রয় উগঠ দাাঁড়াগো। সচাখ িন্ধ কগর শুগয় রইোর্। কখৈ 
স  ঘুবর্গয় ্গড়বছোর্ জাবৈ ৈা। হঠাৎ এক রৃ্দুশগব্দ চর্গক সচাখ সর্গোর্। সূ ম েখৈ 
্বশ্চর্ আকাগশ ঢগে ্গড়গছ। সদবখ, সোো আর্ার রু্গখর ও্র ঝুাঁগক রগয়গছ। 
  
সশট, কারা সোর্াগক গুবে কগরগছ? 
  
দুজৈ সোক; ওগদর কাগছ বরভেিার বছে, অস্পি স্বগর জিাি বদোর্। অবেকগি সচাখ 
বফবরগয় সোোর বদগক োকাোর্। ওগক আর আগের সোো িগে সচৈা  ায় ৈা। সচাগখর 
সকাগর্ কাবে ্গড়গছ। এই ক বদগৈ সোোর িয়স স ৈ দশ িছর সিগড় সেগছ। ওর রু্খ 
স ৈ কােগজর র্গো সাদা। 
  
ওরা বক বসনু্দগকর কথা বজগেস কগরবছগো? 
  
 িেোর্–ৈা। 
  
সোোর ফযাকাগশ রু্গখ সোভ উল্কণ্ঠার ছায়া।–বক কগর বসনু্দক খুেগে হয় আর্াগক িগে 
দাও সশট, চু্ কগর সথগকা ৈা। 
  
আর্ার সচাগখর সার্গৈ এগস দাাঁড়াগো সসই অন্ধকার; আর্াগক চাবরবদক সথগক বঘগর 
ধরগোসিবকছুর সার্গৈ সক স ৈ হঠাৎ সটগৈ বদগো এক কাগো ্দমা 
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জীিৈ রৃ্েুযর অবৈশ্চয়োর সদাোয় সকগট সেগো বেৈগট বদৈ, সি বকছু ভবিেগিযর হাগে 
সছগড় বদগয়বছ। 
  
রয়  বদ জীিৈ্র্ কগর এভাগি আর্ার সসিা ৈা করগো, োহগে হয়গো এই বেৈগট 
সূগ মাদয় সদখার সসৌভােযও আর্ার হগো ৈা। এক সসগকগন্ডর জগৈযও সচাগখর ্াো এক 
কগরবৈ রয়। 
  
রগয়র কাগছ শুগৈবছ র্াগঝ র্াগঝ ৈাবক আর্ার অিস্থা চরগর্ উগঠবছে। 
  
রায় সােবদৈ ্র বফগর স্োর্ কথা িোর শবক্ত। েখৈ রগয়র সগে এবর্ এি়ং সগের 
িযা্ারটা বৈগয় বিস্তাবরে আগোচৈা করোর্। শুৈোর্ এবর্ ৈাবক কযাশিাক্স আর স্ট্রে 
বিবির টাকা-সি বকছুই বৈগয় সেগছ। 
  
রয় আর্াগক িেগো সোর সকাৈ ভয় সৈই সশট, েুই এিাগর ধীগর ধীগর ভাগো হগয় 
উঠবি। 
  
আটবদৈ আটরাে আবর্ অসহায়ভাগি বিছাৈায় ্গড়বছোর্। বকন্তু সোো একিাগরর 
জৈযও আর্ার কাগছ আগসবৈ। জাবৈ ৈা, এই কবদগৈ রগয়র সগে ওর ঘবৈিো সকাৈ 
্ মাগয় স্ৌঁগছগছ। 
  
একবদৈ রয় আর্ার কাগছ জাৈগে চাইগো, সশট, সবেয কগর িেগো সজৈসগৈর আসগে 
বক হগয়গছ? 
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আবর্ও র্গৈ র্গৈ ভািবছোর্ স  কগরই সহাক রয়গক সর্স্ত ঘটৈা জাৈাগৈা ভীের্ 
রগয়াজৈীয়। োই ওগক সবেয কথাই িেোর্, সোো কােমগক খুৈ কগরগছ–আর আবর্ 
সিাকার র্গো সোোর কথায় রাজী হগয় সসই রৃ্েগদহটা কির বদগয়বছ। 
  
ওগক আরও িেোর্, সোোর রথর্ স্বার্ীর কথা এি়ং সসই স্বার্ীগকও সোো ৈৃশ়ংশভাগি 
খুৈ কগরগছ। েুই সািধাগৈ থাবকস, রয়, সোোর রগক্ত বর্গশ আগছ খুৈ করার সৈশা। 
রগয়াজৈ হগে সোগকও খুৈ করগে ওর একটুও হাে কাাঁ্গি ৈা। 
  
সি শুগৈ রগয়র সচাগখ বফগর এগো বৈবিমকার শূৈযদৃবি। রয় সকাগৈা কথা ৈা িগে দরজার 
বদগক ্া িাড়াগো। র্গৈ র্গৈ ভািোর্,  ািয়গক স  আগে থাকগে সািধাৈ কগর বদগে 
স্গরবছ োগেই আর্ার সান্ত্বৈা।বকন্তু েখৈও িুবঝবৈ, আর্ার অগৈক সদবর হগয় সেগছ; 
সািধাৈ করার আর রগয়াজৈ সৈই। কারর্ ্রবদৈ রাগেই আবর্ আর্ার ভুে িুঝগে 
্ারোর্। 
  
সসবদৈ রাে রায় এোগরাটা িাজগেই সদবখ, সোো িা়ংগোয় বফগর চগেগছ। োর একটু 
্গরই বৈগভ সেগো িা়ংগোর আগো। রাে রায় িাগরাটা ৈাোদ রয় সরগস্তারাাঁর আগো 
বৈবভগয় ঘগর আর্াগক উাঁবক সর্গর সদখগো। োর্র শুৈগে স্োর্ দরজা িন্ধ করার রৃ্দু 
শব্দ।িুঝগে ্ারোর্, রয় ঘর সছগড় চগে সেগছ। 
  
সি বকছু সজগৈশুগৈও র্গৈ রাগর্ চাইোর্ আর্ার অৈুর্াৈ স ৈ বর্গথয হয়। রয় সম্বগন্ধ 
আর্ার ধারর্া স ৈ এই অসুস্থ বচোয় কেবঙ্কে ৈা হয়। বকন্তু আবর্ জাবৈ এ বর্থযা সস্তাক 
বদগয় োভ সৈই। কারর্, িাস্তিগক অস্বীকার করার ক্ষর্ো আর্ার সকৈ এ ্ৃবথিীগে 
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কাগরার সৈই। জাৈো বদগয় উগঠাগৈর বদগক োবকগয় রইোর্। একটু ্গরই রয় 
অন্ধকাগর এবেগয় চেে। 
  
অন্ধকাগর শুগয় বৈগজগক িগড়া অসহায় র্গৈ হগে োেগো, ঈেমার িদগে অৈুভি করোর্ 
আেগঙ্কর অবস্তত্ব। সোো একিার  খৈ রয়গক কজা কগরগছ েখৈ ওগক বদগয় বসনু্দক 
সভাোগিই। োর্র ও রয়গক খুৈ করগি।-ৈা, এ বিেগয় এগোটুকু সগন্দহ আর্ার 
সৈই।রগয়র ঘগর আর্াগকও সোোর বশকার হগে হগি। োর্র টাকাগুগো জায়ো র্গো 
েুবকগয় সফগে খির সদগি সসই সশবরফগক। সোোর স্বরূ্ আবর্ জাবৈ; ওর আসাধয বকছু 
আগছ িগে আর্ার র্গৈ হয় ৈা। 
  
রাে রায় দুগটা ৈাোদ রয় িা়ংগোর দরজা খুগে সিবরগয় এগো। দরজা িন্ধ কগর ঘগরর 
বদগক আসগে োেগো, বৈিঃশগব্দ িসিার ঘগর এগস ঢুকগো রয়। একই সগে আবর্ও হাে 
িাড়াোর্ আগোর সুইগচর বদগক। 
  
আর্ার বদগক অিাক সচাগখ োবকগয় ও স্থাৈুর র্গো দাাঁবড়গয় রইগো। 
  
আবর্ রয়গক র্াকোর্, আয় এখাগৈ এগস আর্ার ্াগশ িস, সোর সগে জরুরী কথা 
আগছ। রয় ধীগর ধীগর এগস আর্ার ্াগশ িসগো। সোো সোগক সশে ্ মে োহগে 
ফাাঁগদ সফগেগছ?ই, রয় সকাগৈা জিাি বদগোৈা। আবর্ ওগক জাবৈগয় বদোর্ স ,আর্ার 
কথায়  বদ েুই সািধাৈ ৈা সহাস েগি সোর কির েুই বৈগজই খুাঁড়বি র্গৈ রাবখস। 
আবর্ ওগক সজৈসগৈর বসনু্দগকর কথা সি বকছুই িগে বদোর্। িেোর্, সজৈসগৈর 
বসনু্দগক এর্ৈ একটা বজবৈস আগছ স টাৈাহগে সোোর চেগিৈা।আর সসটা ্াওয়ার 

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

214 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

জৈয সহৈ কাজ সৈই স  সোো করগে রাজীৈয়। এর্ৈ বক খুৈ করগেও ওর বিগিগক 
িাধগি ৈা। এ বজবৈসটার জৈযই ও সজৈসৈগক খুৈ কগরগছ। ভয় সদবখগয় আর্াগক 
বদগয়ও বসনু্দক সখাোগে সচগয়গছ, বকন্তু ্াগরবৈ।আর এখৈ স ই সোগক হাগের কাগছ 
স্গয়গছ, অর্বৈওরকাজ শুরু হগয় সেগছ। সোো জাগৈ েুই বসনু্দক খুেগে জাবৈস; োই 
োর সগে অেরে হিার সচিা করগছ। সোগক বদগয় স  কগর সথাক বসনু্দক খুবেগয় ও 
সোগক খুৈ করগি। 
  
কথা িোর ্বরশ্রগর্ আর্ার সারা শরীর সঘগর্ উঠগো। িুগকর  ন্ত্রর্ায় র্গৈ হগো 
বৈিঃশ্বাস স ৈ িন্ধ হগয় আসগি।বকন্তু ওরঅবভিযবক্তহীৈরু্গখবৈসৃ্পহোর রু্গখাস।শুধু সচাগখর 
োরায় ঈেৎকাগো ছায়া।অনধ ম হগয় ওরশ্নকরগে সোর বকর্াথাখারা্হগয় 
সেগছ?বসনু্দগকবকএর্ৈআগছ স  সোোর সসটা ৈা হগে চেগিৈা?বসনু্দগক স  এক োখ 
র্োর আগছ; সস কথা িোর র্গো িুবদ্ধভ্র়ংশ েখৈও আর্ার হয়বৈ। োই একটা 
বিশ্বাসগ ােয কাল্পবৈকেল্প ওগক শুবৈগয় বদোর্।রয় ঘাগড় হাে িুবেগয় ভুরু কুাঁচগক 
োকাগো; সশট, েুই, বক এগুগো সি িাবৈগয় িেবছস, ৈা সবেয? 
  
এর এক ির্মও বর্থযা ৈয়, রয়। সসবদৈ সজৈসৈগক গুবে করার ্র সোো আর্াগকও খুৈ 
করগো। বকন্তু ও বদ্বেীয়িার বট্রোর সট্ার আগেই আবর্ বসনু্দগকর দরজাটা িন্ধ কগর 
বদই। ও জাৈগে আর্ার সাহা য ছাড়া ওর ্গক্ষ বসনু্দক সখাো অসম্ভি; োই এগোবদৈ 
আর্াগক িাাঁবচগয় সরগখগছ। ও জাগৈ, এখৈ আর আর্ার রগয়াজৈ সৈই, বসনু্দকটা েুই 
বকছুগেই খুবেস ৈা, রয়–আর্ার কথা সশাৈ! সজৈসৈ র্ারা  ািার ্র ্াাঁচটা সপ্তাহ 
আর্রা চু্চা্, একা একা কাবটগয়বছ, োর্র একবদৈ রাগে সোো আর্ার ঘগর এগস 
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উ্বস্থে হগো– োর্র  া হিার োই হগো;বঠক সের সিো স র্ৈটা হগয়গছ। বকন্তু 
বিশ্বাস কর, োর আগে সসরকর্ সকাগৈা সচিাই আবর্ কবরবৈ। 
  
হাাঁফাগে হাাঁফাগে সকাগৈা রকগর্ কথা সশে করোর্। অৈুভি করোর্ সর্রুদণ্ড সিগয় 
েবড়গয় ্ড়গছ োগয়র ঘাগর্র শীেে সস্রাে। 
  
রয় আর্ার অিস্থা িুগঝ আর্ার কাগছ এবেগয় এগো, বক হগো সোর?–সৈ, চু্চা্ শুগয় 
্ড়। এগক সোর শরীর ভাগো ৈয়, োর ও্র শুধু শুধু উগিবজে হগয় ্গড়বছস। 
  
আবর্ রগয়র হাে সচগ্ ধরোর্,  বদ েুই বসনু্দকটা খুবেস, োহগে আর্রা সকউই 
সোোর হাে সথগক সরহাই ্াগিা ৈা। আবর্ সোগক িারিার কগর িগে রাখবছ রয়-বসনু্দক 
সখাো র্াগৈ বৈগজগদর রৃ্েুযগক সর্গক আৈা! 
  
আচ্ছা িািা বঠক আগছ। বকন্তু েুই বর্বছবর্বছ ভয় ্াবচ্ছস, সশট। সোো বসনু্দক সখাোর 
িযা্াগর আর্াগক বকছুই িগেবৈ। 
  
আবর্ ক্লাে সদগহ বিছাৈায় ো এবেগয় বদোর্। অিসাগদ আর্ার সচাখ িন্ধ হগয় এগো। 
  
আর্ার কেমিয আবর্ ্ােৈ কগরবছ। রয়গক সখাোখুবে সি িগে বদগয় সািধাৈ কগর 
বদগয়বছ। এখৈ িাকীটা ভাগেয  া আগছ ঘটগি। েগি র্গৈ হয় এিাগরর  ুগদ্ধ সোো 
্রাবজে হগি। বকন্তু সস আশা কুহবকৈী! 
  

http://www.bengaliebook.com/


কাম ইজি গ া ইজি । গিমস গেডজি গেি  

216 

www.bengaliebook.com                                  সূজেপত্র 
 

 

সস রাগে ঘুর্ ৈা আসা ্ মে রয় আর্ার ্াগশই িগস রইগো। ্রবদৈ সকাে দশটায় 
ঘুর্ ভাঙগো। বৈগজগক সিশ সগেজ িগে র্গৈ হগো। র্াথাটা স ৈ আগের সথগক হােকা 
সঠকগো। বকন্তু িুঝগে ্ারোর্ উগঠ দাাঁড়ািার ক্ষর্ো এখগৈা আর্ার হয়বৈ। 
  
জাৈোর ধাগর শুগয় শুগয় সদখগে োেোর্ িাইগরর কর্মচাঞ্চেয। সোো আর রয় 
অক্লােভাগি ্বরশ্রর্ কগর চগেগছ। সরগস্তারাাঁ খগেরগদর বভগড় জর্জর্াট। 
  
রায় রাে দশটার সর্য় রয় এগো আর্ার ঘগর, হাগে সুয্ এর িাবট। 
  
 হঠাৎ রগয়র সচাগখ সকর্ৈ অস্ববস্তর ভাি েক্ষয করোর্। ও আর্াগক িেগো, একটু আগে 
খািার সর্য় সোো বসনু্দগকর কথা িগেগছ। বজগেস কগরগছ, একটা েগরন্স বসনু্দক আবর্ 
খুেগে ্ারগিা বক ৈা! 
  
আবর্ ওর কথা শুগৈ চর্গক উঠোর্। সোো োহগে সোগক বসনু্দগকর কথা িগেগছ? 
  
হা। োর্র আবর্ িেোর্ স  বসনু্দকটা ৈা সদখা ্ মে আর্ার ্গক্ষ বকছু িো সম্ভি 
ৈয়। 
  
আর্ার িুগকর সভের েখৈ শুরু হগয় সেগছ েুরু্ে আগোড়ৈ। 
  
সোগক আিার িেবছ রয়, বসনু্দকটা  গোক্ষর্ িন্ধ আগছ, েগোক্ষর্ আর্রা বৈরা্দ। 
বকন্তু 
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জাবৈ েুই বক িেবি। আর্াগক হাে েুগে িাধা বদগয় রয় িেগো, এেই  বদ সোর ভয় 
োহগে সজৈসগৈর সসই বরভেিারটা আর্াগক সদ ৈা সকৈ? 
  
আবর্ িেোর্ স  বরভেিারটা আর্ার কাগছ আর সৈই। ওটা সোো হাবেগয়গছ। 
  
রয় ভীের্ভাগি চর্গক উঠগো। বক একটা িেগে বেগয়ও সথগর্ সেগো। সোো আর্াগক 
িগেগছ বরভেিারটা ওগয়টওয়াগথমর রাস্তায় ্ুাঁগে সফগেগছ; বকন্তু আর্ার ধারর্া 
অৈযরকর্। 
  
রয় বচবেে রু্গখ িগস রইগো। এর্র এ িযা্াগর আর্াগদর আর কথা হগো ৈা। 
  
্রিেমী চারগট বদৈ সাধারর্ ভাগি সকগট সেগো। রয় আর্াগক িগেগছ, সোো এখৈও 
ওগক বসনু্দক সখাোর কথা িগেবৈ। জাবৈ ৈা, সবেয বক বর্থযা। 
  
আবর্ ধীগর ধীগর সুস্থ হগয় উঠগেও বিছাৈা সছগড় ৈার্ার শবক্ত এখৈও আর্ার হয়বৈ। 
েগি সােৈার কথা, রয় আজকাে আর িা়ংগোগে শুগে  ায় ৈা। আর্ার র্গৈ হয় রগয়র 
এই হঠাৎ উদাসীৈোর কারর্ সম্ভিেিঃ সোোর রবে ওর রচ্ছন্ন আেঙ্ক। অথমাৎ আর্ার 
কথা.ওর র্গৈ সরখা্াে কগরগছ। সোো স  দু-দুগটা খুৈ কগরগছ সস বিেগয় রগয়র র্গৈ 
আর সকাগৈা স়ংশয় সৈই। 
  
সিশ কগয়কবদৈ ্গর রাে বেৈগটর সর্য় আচর্কা ঘুর্ সভগঙ স গেই সদবখ,িা়ংগোয় 
িসিার ঘগর আগো জ্বেগছ। িুগকর সভেরটা ধক কগর উঠগো। িার কগয়ক সঢাক বেগে 
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রগয়র ৈার্ ধগর আগস্ত আগস্ত র্াকোর্। বকন্তু সকাগৈা উির স্োর্ ৈা। অথমাৎ রয় এখৈ 
িা়ংগোর িসিার ঘগর; এখাগৈ ওর সগে রগয়গছ সোো, আর সসই অবভশপ্ত বসনু্দক। 
  
র্গৈ হগো এখৈই বিছাৈা সছগড় ছুগট  াই িা়ংগোয়; বকন্তু জাবৈ, আর্ার এই অসুস্থ সদহ 
বৈগয় ো কখৈই সম্ভি ৈয়। সুেরা়ং চু্চা্ িসিার ঘগরর আগোবকে জাৈোর বদগক 
সচগয় গুৈগে সেোর্ হৃৎব্গণ্ডর স্পন্দৈ। 
  
রাে রায় চারগটর সর্য় িা়ংগোর আগো বৈগভ সেগো। একটু ্গরই রয় িা়ংগো সথগক 
সিবরগয় আর্ার ঘগরর বদগক সহাঁগট আসগে োেগো। 
  
একটু ্গর আর্ার ঘগরর দরজা খুগে সেগো। রগয়র েো সভগস এগো। –আগো জ্বাোস 
ৈা। সোো সদখগে ্াগি। 
  
এগোক্ষর্ বক করবছবে িা়ংগোয়? 
  
সোো আর্াগক বসনু্দকটা সদবখগয় খুেগে িগেবছগো। আবর্ িেোর্ এটা খুি ্ুগরাগৈা 
আর্গের, আর্ার ্গক্ষ সখাো সম্ভি ৈয়। 
  
আর্ার িুক সভদ কগর সিবরগয় এগো স্ববস্তর বৈিঃশ্বাস। 
  
 বসনু্দগক বক আগছ, সকৈ ও বসনু্দক খুেগে চায় সস বিেগয় োগক বকছু িগেগছ? আর্ার 
উদগ্র সকৌেুহে আর িাধ র্াৈগে চাইগছ ৈা। অশাে েরগের র্গোই র্গৈর সভেগর 
আছগড় ্ড়গছ। 
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বকছুক্ষর্ চু্ কগর সথগক রয় িেগো, বসনু্দগক ৈাবক রচুর টাকা আগছ। বসনু্দক খুেগে 
সোো আর্াগকও সস টাকার ভাে সদগি। রয় আর্ার কাগছ জাৈগে চাইগো বসনু্দগক 
সবেযই টাকা আগছ বক ৈা। 
  
এগক্ষগত্র ওগক সবেয কথা িো র্াগৈ সিমৈাশ সর্গক আৈা। সুেরা়ং িাধয হগয়ই িেোর্, 
আগছ েগি র্াত্র বেৈগশা র্োর। সজৈসৈ দুিঃসর্গয়র সঞ্চয় বহসাগি ঐ টাকা বসনু্দগক 
জবর্গয় সরগখবছগো। বকন্তু সোোর সোভ ঐ বেৈগশা র্োগরর জৈয ৈয়, ও চায় সসই 
স্বীকাগরাবক্ত সেখা কােজটা। 
  
বকন্তু ও স  িেগো, বসনু্দগক রায় এক োখ র্োর আগছ? 
  
রগয়র রু্গখ বিস্মগয়র ছায়া। 
  
সোো সোগক বর্গথয কথা িগেগছ, সোগক বদগয় বসনু্দকটা সখাোগৈার জৈয ও এই টাকার 
সটা্ সফগেগছ। 
  
রয় বচোবিে ভাগি জিাি বদগো, োই  বদ হয় োহগে সোোগক হোশ হগে হগি। 
সশগের বদগক ওর েোর স্বর কবঠৈ র্গৈ হগো। 
  
্রবদৈ সকাগে শুগয় শুগয় জাৈো বদগয় িাইগর সচগয়বছোর্। সদখবছোর্ ্াগম্পর কাগছ 
কর্মিযস্ত রয়গক। এর্ৈ সর্য় দরজা সখাোর শব্দ স্গয় চর্গক রু্খ বফবরগয় োকাগেই 
সদবখ দরজার কাগছ দাাঁবড়গয় আগছ সোো। সোোগক সদগখ স ৈ সচৈাই  ায়ৈা। রু্গখর 
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সরখা কবঠৈ। োে সভগঙ সচায়াগের হাড় হগয় উগঠগছ রকট। সচাগখর সকাগে কাবে 
্গড়গছ। 
  
সোো ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বে সচাখ সর্গে আর্ার বদগক োবকগয় রইগো। আর সিবকছু 
অগচৈা োেগেও সোোর এই সাব্ৈী সিুজ সচাখ আর্ার অগৈকবদগৈর সচৈা। 
  
ককমশ কাাঁ্া েোয় সোো িগে উঠগো, বক কগর, বসনু্দক খুেগে হয় আর্াগক িগে দাও। 
  
 বদ ৈা িগো েগি এখবৈ আবর্ ্ুবেগশ খির সদগিা। আর সোর্াগক আিার বফগর স গে 
হগি সসই ফাৈমওয়াগথম। 
  
আবর্ ভয় ৈা স্গয় িেোর্, েগি আর সদরী করগছা সকৈ?  াও ্ুবেগশ খির দাও। 
বকন্তু ঐ একোখ র্োর এর আশা আর কগরাৈা! োছাড়া ্ুবেশগক আবর্ও িগে সদগিা, 
সজৈসগৈর রৃ্েগদহ সকাথায় েুগকাগৈা আগছ। সভগিা ৈা, ্ুবেশ আর্ার কথা অবিশ্বাস 
করগি আর সোর্ার কথায় সায় সদগি। কারর্ েুবর্ও সো আর সধায়া েুেসী ্াোবট 
ৈও। ওগদর  বদ জাবৈগয় বদই ফ্রযাঙ্ক বফবৈর কথা োহগে সোর্াগক আর রক্ষা স্গে হগি 
ৈা। 
  
আর্ার কথাগুগো শুগৈ সোো ভীের্ভাগি চর্গক উঠগো। ওর শরীরটা ্েগক স ৈ ্াথর 
হগয় সেগো। অন্ধ আেগঙ্কর বৈবিড় ছায়া সকাঁগ্ উঠগো ওর সিুজ সচাগখ। 
  
ফ্রযাঙ্ক সম্বগন্ধ েুবর্ বক জাগৈা? আগুৈঝরা সচাগখ জাৈগে চাইগো সোো। 
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আর বকছু ৈা জাৈগেও েুবর্ স  ওগক খুৈ কগরগছ ো জাবৈ। বর্থযা রাে সদবখগয় োভ 
হগি ৈা সোো। আর্রা দুজগৈই এর্ৈ ফাাঁগদ জবড়গয় ্গড়বছ। ইচ্ছায় সহাক আর 
অবৈচ্ছায় সহাক, িাকী বদৈ কটা আর্াগদর এইভাগিই একসগে কাটাগে হগি। এছাড়া 
আর্াগদর আর সকাগৈা ্থ সৈই। সসই সগে আর একটা কথা র্গৈ সরগখা, সজৈসগৈর 
বসনু্দকটা স র্ৈ আগছ সের্বৈই থাকগি। রয়গক আবর্ সোর্ার সম্বগন্ধ সি কথা িগেবছ, 
সািধাৈ কগর বদগয়বছ। োছাড়া বসনু্দক বক কগর খুেগে হয়, োও ও জাগৈ ৈা। সুেরা়ং 
শুধু শুধুই েুবর্ রগয়র স্ছগৈ সর্য় আর িুবদ্ধ খরচা করগছ। 
  
অগৈকক্ষর্ ধগর আর্ার বদগক ঘৃর্ার দৃবিগে োবকগয় রইগো সোো। োর্র এক সর্য় 
ঘর সছগড় সিবরগয় সেগো। 
  
এই ্রাজয়গক সার্বয়ক ভাগি সর্গৈ বৈগেও সোো আর্াগক সহগজ ছাড়গি িগে র্গৈ 
হয় ৈা। আহে ৈাবেৈীর র্গোই ও হগয় উগঠগছ রবেবহ়ংসা্রায়র্। সেকম ৈা থাকগে স  
সকাগৈা রু্হূগেমই সোো চরর্ আঘাে হাৈগে ্াগর। 
  
র্াৈবসক অস্ববস্ত ও উগিজৈার র্গধয বদগয় এর ্গরর দুগটা বদৈ বৈবিমগেই সকগট সেে। 
বকন্তু েৃেীয় বদগৈর বদৈ রয় হঠাৎ আর্াগক এগস িেগো, সোো ওগয়টওয়াগথম বসগৈর্া 
সদখগে  াগচ্ছ। 
  
সগে সগে র্গৈর র্গধয দ্ কগর জ্বগে উঠগো বি্গদর সগঙ্কে। আবর্ রগয়র বদগক 
সগন্দহভরা সচাগখ োকাোর্। োর র্াগৈ ও সোগক এখাগৈ একা সরগখ  াগচ্ছ? 
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রয় িেগো, ও আর্াগক বসগৈর্ায়  ািার জৈয িগেবছগো বকন্তু আবর্ রাজী হইবৈ। সকৈৈা 
সোগক এই অিস্থায় সফগে স গে আর্ার র্ৈ চাইগো ৈা। 
  
বৈগজগক ছেৈা করার সচিা কবরস ৈা, রয়। েুই ভাগো ভাগিই জাবৈস, সোো বসগৈর্ায় 
 াগচ্ছ ৈা। সোর সার্গৈ সটা্ সফগে সোগক সসটা বেেিার একটা সুগ াে বদগচ্ছ। সোো 
এগোবদগৈ িুগঝ সেগছ, এই দুবৈয়াগে সোর কাগছ টাকাই সি। সুেরা়ং সোর এই 
দুিমেোর সুগ াে বৈগয় ও সোগক ফাাঁগদ সফেগে চাইগছ। সোো জাগৈ, ও বসগৈর্ায় 
 াওয়া র্াত্রই েুই বসনু্দক খুেগে সচিা করবি। োই ও বসগৈর্ায়  াওয়ার ছে কগর 
কাছাকাবছ সকাথাও েুবকগয় থাকগি। োর্র হঠাৎ বফগর এগস সখাো বসনু্দক সগর্ে 
সোগক হাগেৈাগে ধগর সফেগি। িুঝগেই ্ারবছস, সোগক সিাকা িাবৈগয় কাগ মাদ্ধার 
করার এই একটা র্াত্র ্থ সখাো আগছ। 
  
সোগক সো িগেবছ সশট, বসনু্দক আবর্ খুেবছ ৈা। 
  
ভাগো কথা, েগি সোো বসগৈর্ায়  াওয়ার ্র স ৈ কথাটা সোর র্গৈ থাগক। 
  
রাে দশটার ্গর সোো র্াকমাবরর বদগক এবেগয় সেগো। োর্র বকছুক্ষগর্র র্গধযই 
োবড় সছগড় বদে। আর রয় সরগস্তারাাঁর কাছ সথগক ওগক েক্ষয করে চাাঁগদরআগোয় সদখা 
সেগো উগিজৈায় ওর রু্খ কবঠৈ। বস্থর দুই সচাগখ োবকগয় আগছ র্াকমাবরর বর্বেগয় 
 াওয়া োে আগোর বদগক। 
  
রয় সরগস্তারাাঁয় ঢুকগেই বিছাৈায় ো এবেগয় বদোর্। জাৈো বদগয় োবকগয় রইোর্ 
িাইগরর আকাগশর বদগক। আসন্ন সকাগৈা দুঘমটৈার রেীক্ষায় অগ্ক্ষা কগর রইোর্। 
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ধীগর ধীগর উ্েবব্ধ করোর্, জীিৈ ্গথর সশে র্াইেগস্টাগৈর ্াগশ ্বরশ্রাে সদগহ 
অিসন্ন র্গৈ আবর্ দাাঁবড়গয় আবছ। ও্াগরর বচর শাবের জেৎ আর্াগক হােছাবৈ বদগয় 
র্াকগছ। 
  
সর্য় স ৈ আর কাটগেই চায় ৈা। ঘবড়র কাটা শমু্বক েবেগে এবেগয় চগেগছ। 
ঘণ্টাখাগৈক ্র েক্ষয করোর্, সহর্োইট জ্বাবেগয় একটা ট্রাক এবদগক এবেগয় আসগছ। 
ট্রাকটা ধীগর ধীগর ্াগম্পর কাগছ এগস থার্গো। 
  
রয় োবড়র শব্দ স্গয় সরগস্তারাাঁ সথগক সিবরগয় এগো। ট্রাগকর টযাগঙ্ক সেে ঢােগে ঢােগে 
ড্রাইভাগরর সগে দু-একটা কথাও িেগো। োর্র সেগের দার্ বর্বটগয় সোকটা ট্রাক 
সছগড় বদগো। 
  
িুঝগে ্ারোর্, এই সসই স়ংকটর্য় রু্হূেম। রগয়র বদ্বধাগ্রস্ত র্ৈ এই রু্হূগেমই চরর্ 
বসদ্ধাে সৈগি। হঠাৎ েোটা শুবকগয় কাঠ হগয় সেগো। 
  
রয় বকছুক্ষর্ অগ্ক্ষা কগর িা়ংগোর বদগক এবেগয় চেে। 
  
ওর অসীর্ অথমবেপ্সা সোোর রগোভৈগক এড়াগে ্ারগো ৈা। িুঝগে ্ারোর্ স  রয় 
সটা্ বেগেগছ। ও এখৈ অবভশপ্ত বসনু্দক খুেগে  াগচ্ছ। 
  
িা়ংগোর দরজার কাগছ স্ৌঁগছ রয় একটু থার্গো। োর্র স্ছগৈ এক ্েক ৈজর 
িুবেগয়ই িা়ংগোয় ঢুগক ্ড়গো। একটু ্গর আিার িাইগর সিবরগয় এগো। িা়ংগোর 
দরজায় দাাঁবড়গয় ওগয়টওয়াগথমর আাঁকািাাঁকা রাস্তার বদগক বকছুক্ষর্ োবকগয় রইগো। 
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োর্র বৈবশ্চে হগয় আিার িাগোয় বেগয় ঢুকগো। রগয়র এই অবেবরক্ত সািধাৈোয় 
আর্ার হাবস স্গো। সোোগক ও এখৈও বঠকর্গো বচৈগে ্াগরবৈ।রগয়র সমূ্পর্ম 
অোগেই সোো বফগর আসগি। এিযা্াগর আবর্ বৈবশ্চে। 
  
একটু ্গরই িা়ংগোর িসিার ঘগর আগো জ্বগে উঠগো। বসনু্দক খুেগে রগয়র হয়গো 
বর্বৈট চাগরক োেগি। োর্রই িুঝগে ্ারগি স  সোোর কথাই সবেয। সদখগি 
বসনু্দগক সাজাগৈা রগয়গছ একোখ র্োর। ৈা, এখৈ আর ওগক িাধা সদওয়া সম্ভি ৈয়। 
আর্ার  থাসাধয আবর্ কগরবছ। বকন্তু এই োগসর জুয়ায় সশে ্ মে আবর্ সোোর কাগছ 
সহগর সেবছ। 
  
আর্ার অৈুর্াৈই বঠক। একটু ্গরই সদখোর্ স  চুব্চুব্ সোো িা়ংগোর বদগক এবেগয় 
আসগছ। 
  
রয় সরগস্তারাাঁয় ঢুকিার ্রই ও হয়গো োবড় থাবর্গয়গছ ্াহাড়ী রাস্তায়। োর্র 
সহর্োইট বৈবভগয় োবড় ঘুবরগয় অবে সে্মগর্ বফগর এগসগছ ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈমএ। 
  
সোোর দক্ষোর রশ়ংসা করগেই হগি। কারর্ আবর্ সারাক্ষর্ই সচগয়বছোর্ িাইগরর 
রাস্তায়। বকন্তু ওগক বফগর আসগে িা োবড় থার্াগে আবর্ও সদবখবৈ। 
  
বকন্তু ঐ সো সোো সিড়াগের র্গো বৈিঃশব্দ চরগর্ এবেগয় চগেগছ িা়ংগোর বদগক। 
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চাাঁগদর আগোগে আগোবকে িাবের উগঠাৈটুকু ্ার হওয়ার সর্য় সদখোর্ ওর সিুজ 
স্াশাক। সজৈসৈগক খুৈ করার সর্য় ওর ্রগৈ এই একই স্াশাক বছগো। হয়গো 
এই সিুগজর আড়াগেই েুবকগয় আগছ রগয়র রৃ্েুযস়ংগকে। 
  
সশে ্ মে োহগে সোোর ফাাঁগদ ধরা ্ড়গো রয়। আবর্ স ৈ সদখগে স্োর্ সখাো 
বসনু্দকটার সার্গৈ হাাঁটু রু্গড় িগস আগছ রয়। ও হেভম্ব হগয় সচগয় আগছ থগর থগর 
সাজাগৈা এক োখ র্োগরর বদগক। ঐ অিস্থায় িসিার ঘগর দরজা সখাোর শব্দ ওর 
কাগৈ ঢুকগিৈা। এি়ং সোো ওগক খুৈ করগি। এ িযা্াগর আর্ার আর সকাগৈা সগন্দহ 
সৈই। 
  
রয় এখৈও জাগৈ ৈা রৃ্েুয গুাঁবড় সর্গর ওর বদগক এবেগয় চগেগছ। 
  
আর সহয করগে ৈা স্গর োগয়র চাদর ছুাঁগড় সফগে বদগয় উগঠ িসোর্। টেগে টেগে 
এবেগয় সেোর্ দরজার বদগক, র্াথাটা অসম্ভি ভারী সঠকগো। দরজার হােগে ভর বদগয় 
বস্থর হগয় দাাঁড়াোর্। িুগকর র্গধয স ৈ আগুৈ জ্বেগছ। র্গৈর র্গধয েখৈ একই বচো, স  
ভাগি সহাক িা়ংগোয় বেগয় রয়গক িাাঁচাগে হগি। 
  
সকাগৈা রকগর্ দরজা খুগে িসিার ঘগর এোর্। িুগকর কাছটা সকর্ৈ স ৈ উষ্ণ বভগজ 
বভগজ সঠকগো। িুঝগে ্ারোর্ ্ুগরাগৈা ক্ষে সথগক আিার রক্তস্রাি শুরু হগয়গছ। বকন্তু 
সস সি গ্রাহয ৈা কগর অন্ধকাগর ্া িাড়াোর্। বকন্তু সোোগক িাইগর সকাথাও সদখোর্ 
ৈা। োহগে বক?– টেগে টেগে িা়ংগোর বদগক এবেগয় চেোর্। আর্ার িুক, স্ট েখৈ 
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রগক্ত সভগস  াগচ্ছ। সব্মে সরখায় েখৈ ো সিগয় এবেগয় চগেগছ রগক্তর উষ্ণ ধারা। 
বকন্তু আবর্ ৈা সথগর্ এবেগয় চেোর্। 
  
িা়ংগোর কাগছ স্ৌঁছগেই কাগৈ এগো বরভেিাগরর চা্া েম্ভীর শব্দ। হৃৎব্ণ্ড বর্েিাবজ 
সখগয় আছগড় ্ড়গো িুগকর সভের। থর থর কগর কাাঁ্গে োেোর্। সসই সগে কাগৈ 
এগো গুরুভার বকছু ্েগৈর শব্দ। আবর্ থর্গক দাাঁবড়গয় ্ড়োর্। 
  
বৈগজর জীিৈগক েুচ্ছ কগর এক ধাক্কায় খুগে সফেোর্ িা়ংগোর সভজাগৈা দরজা। 
টেগে টেগে িসার ঘগর ঢুকোর্ 
  
সদখোর্ রয় সদয়াে সঘাঁগে দাাঁবড়গয়। ওর হাগের রু্গঠায় সজৈসগৈর ৪৫ বরভেিারটা। 
বসনু্দগকর দরজা হাট কগর সখাো। ্বরষ্কার ৈজগর ্ড়গছ থগর থগর সাজাগৈা সৈাগটর 
িাবন্ডেগুগো। রগয়র ্াগয়র কাগছ হাে ্া ছবড়গয় ্গড় আগছ সোো।ওর ক্াগে েভীর 
ক্ষে। সোো স  সিাঁগচ সৈই, এ কথাটা িুঝগে আর্ার সদরী হগো ৈা। 
  
আবর্ আর রয় ্রস্পগরর বদগক সচগয় রইোর্। ওর রু্খ রক্তহীৈ, ্াণু্ডর।ৈাগকর ও্গর 
জগর্ ওঠা ঘাগর্র সফাাঁটা ঘগরর উজ্জ্বে আগোয় চক্করগছ। আবর্ সকাগৈারকগর্ একটা 
সচয়াগর বেগয় ো এবেগয় বদোর্। িুগকর িযাগভগজর কাছটায় সকর্ৈ স ৈ একটা কােগচ 
ভাি। 
  
রয় হেিাক হগয় সোোর রৃ্েগদগহর বদগক োবকগয় রইে। 
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 রয় আর্াগদর ্াোগে হগি। িুগকর রগক্ত সভজা িযাগন্ডজ দু হাগে সচগ্ ধরোর্  ে 
োড়াোবড় সম্ভি োবড়টাগক িা়ংগোর কাগছ বৈগয় আয়! ্ুবেশ এগস সেগে আর্রা 
বি্গদর র্গধয ্গড়  াগিা। সৈ টাকাগুগো চট্টু গুবছগয় সৈ! এখৈও ্াোিার সর্য় 
আগছ 
  
রয় আচ্ছন্ন স্বগর িেগো, সোো ঘগর ঢুকগেই আবর্ ঝাাঁব্গয় ্গড় ওর কাছ সথগক 
বরভেিারটা সকগড় বৈগয়বছ। বকন্তু বিশ্বাস কর, আবর্ ওগক খুৈ করগে চাইবৈ। 
  
আর সদরী ৈা কগর রয় বসনু্দগকর কাগছ এবেগয় বেগয় সটবিেক্লথটা সটগৈ বৈগয় সৈাগটর 
িাবন্ডেগুগো োর ও্র রাখগে োেগো। 
  
রয় আর্ার িযাগন্ডজটা একটু বঠক কগর সদ; আর সকাটটা বৈগয় এগস আর্ার োগয় 
জবড়গয় সদ। আর্ার খুি কি হগচ্ছ। 
  
রয় আর্ার রু্গখর বদগক বফগর োকাগো। ওর রু্গখ এর্ৈ একটা অদু্ভে ভাি,  া আবর্ 
আগে সকাগৈাবদৈ সদবখবৈ। 
  
টাকাগুগো সটবিেক্লথ-এ সিাঁগধ উগঠ দাাঁড়াগো। ককমশ সোভােুর স্বগর িগে উঠেে, েুই 
আর কেবদৈ িাাঁচবি িগে সোর র্গৈ হয় সশট? এখৈ আর সোর সকাগৈা দার্ সৈই। েুই 
বচরকাগের র্গো সশে হগয় সেবছস! আর আবর্ এই টাকা বৈগয় ৈেুৈভাগি জীিৈ শুরু 
করগে ্ারগিা, ৈেুৈভাগি িাাঁচগে ্ারগিা। োবড়গে সোগক জায়ো বদগে ্ারোর্ ৈা 
িগে আবর্ দুিঃবখে, সশট। েুই বক ভািবছস সোর দার্ এই একোখ র্োগরর সচগয়ও 
সিশী? 
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রয় টাকার ্ুাঁটবেটা আর্ার সচাগখর সার্গৈ িারকগয়ক ঝাাঁকাগো। েুই সো সসবদৈ 
িগেবছবে, সোগক আবর্ দু-দুিার িাাঁবচগয় সোর সি ঋর্ আবর্ সশাধ কগর বদগয়বছ, োই 
সো? অেএি এিাগর আবর্ চেোর্। ্গর আিার িবেস ৈা স ৈ, রয় বৈিুর অকৃেে। 
  
হঠাৎ আর্ার উগিবজে র্ৈ ভীের্ শােহগয় ্ড়গো। রয়গক একটুও িাধা সদিার সচিা 
করোর্ ৈা। জাৈো বদগয় সদখোর্, র্াকমাবরর সহর্োইট জ্বগে উঠগো। োর্র োবড়টা 
সর্াড় বৈগয় ছুগট চেগো ্াহাগড় বদগক। স  ্াহাগড়র ও্াগরই রগয়গছ আর্ার কল্পৈার 
আশ্রয়স্থে ট্রব্কা বর়ংস। 
  
সচয়াগরর হােে ধগর বৈগজগক সার্গে বৈোর্, র্াথাটা ভীের্ বঝাঁবঝম্ করগছ। সার্গৈ 
্গড় রগয়গছ সোোর রৃ্েগদহ। 
  
শরীগরর সি শবক্ত বর্বেগয় বেগয় সচাগখ সৈগর্ আসগছ বৈিঃসীর্ অন্ধকার। জাবৈ, আজ 
ৈয়– কাে, সকউ ৈা সকউ আসগি এই ্গয়ট অফ সৈা বরটাৈমএ সদখগেই ্াগি এই 
ঘগরর আগো। ওরা বকছুগেই বিশ্বাস করগি ৈা, সোোগক আবর্ খুৈ কবরবৈ! সজৈসগৈর 
রৃ্েগদহ খুাঁগজ স্গেও ওরা আর্াগকই োর রৃ্েুযর জৈয দায়ী করগি। রয় ৰা সোো 
কাউগকই ওরা সগন্দহ করগি ৈা। 
  
িুকভরা আশা বৈগয় রৃ্েুযর অগ্ক্ষায় রইোর্। আসুক সসই বচর অন্ধকার, আর্ার ক্াগে 
এাঁগক বদক রৃ্েুযর সস্নহ চুম্বৈ। সসই হগি আর্ার সিগচগয় িড় ্ুরিার। 
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হঠাৎ র্গৈর র্গধয এগস ভীড় করগো হাবরগয়  াওয়া অেীগের সৃ্মবে। জীিগৈ এই রথর্ 
র্গৈ ্ড়গো র্াগয়র কথা, র্গৈ ্ড়গো আর্াগদর সছাট্ট িাবড়টার কথা 
  
বকন্তু রগয়র কথা র্গৈ ্ড়গেই সচাখ িন্ধ হগয় এগো। অেীগের সৃ্মবের টুকগরা ছবিগুগো 
হঠাৎ বছন্নবভন্ন হগয় সেগো বৈদারুর্ িাস্তগির কবঠৈ আঘাগে। সছগেগিোর রয় আর 
আজগকর রয়, এই দুগয়র র্াগঝ বিশাে িযিধাৈ-আর্ার বচোশবক্তগক ্েু কগর বদগো। 
িুগকর  ন্ত্রর্াটা আগরা সিগড় সেগো 
  
–শুৈগে ্াবচ্ছ রৃ্েুযর হােকা ্দর্ধবৈ–সস আসগছ বৈিঃশব্দ চরগর্–সস আসগছ। 
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