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অনেেে েোপানে োক গললনয় ...................................................................... 115 

  

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

2 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

এক মনে ফুটপাথ ধনর 
 
  
০১. 
  
টকন্ হলোন্ড এক মনে ফুটপাথ ধনে টহেঁনট যালিল। টমনয়লট তাে আনগ আনগ টহেঁনট 
যালিল। পেনে সাদা লসফনেে ফ্রক, লিপ লিনপ টগৌেেেণ, লম্বা। টক টমনয়লটে মন্থে 
গলতনত চলা লেলেষ্ট মনে টদখনত লাগল। টস টকােলদেও টমনয়নদে শেীনেে লদনক 
এভানেেজে টদয়লে যতলদে টথনক তাে অোনেে সনে পলেচয় হনয়নি ততলদনেে মনধে। 
টক লেনজনক প্রশ্ন কেল, আমাে এলক হল? আলম টয খাোপ হনয় যালি পাকণানেে মতই। 
একটা সনযে টমনয়টাে সনে কাটানো খুে টোমাঞ্চকে েোপাে একথা টস মনে মনে 
ভােল, পূেণ স্বগনতালিে পনেই। মে টসই লজলেনসে জেে কষ্ট অেুভে কনে ো, টস 
লজলেস টচানখ টদখা যায় ো পাকণাে একথা প্রায়ই েনল। লিক কথাই। অেে টমনয়নদে 
লদনক লগনল খাোে মত টচাখ কনে তাকায় একটু আধটু ফলষ্টেলষ্ট প্রলতলট লেোলহত টলাকই 
কনে। অোে এসে কথা জােনতও পােনে ো। টকে টসই ো তাকানে ো? 
  
টকন্ েহু টচষ্টা কনে মেটানক অেেলদনক ঘুলেনয় লদল, কােে অোে টসলদে সকানলই 
তানক লচলি ললনখনি। টস টজাে কনে মনেে োশ টচনপ ধেল, কােে টমনয়টা োস্তাে 
ওপানে লগনয়ই টচানখে আডাল হনয় টগল। কনে োগাদ অোে লফেনত পােনে তাে লিক 
টেই একথা টস লচলিনত ললনখনি। অোে মানয়ে কানি টগনি পােঁচ সপ্তাহ আনগ, অোনেে 
মানয়ে অথণাৎ টকনেে শাশুডীে শেীে তখেও সানেলে। টস লেনজে মনে েলল েুলড 
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শাশুডীনদে এতদুনে থাকাে টকােও মানে হয় ো। জামাইনদে দূেেস্থাে একনশষ 
হয়,কােে মানয়নদে শেীে খাোপ হনল টমনয়নদে লগনয় টদখাশুো কেনত হয়। লেনজে 
সেলকিু লেনজনকই কনে লেনত হনে, যতলদে টেৌ শাশুডীে কাি টথনক ো টফনে। অোে 
কানি ো থাকায় টস টচানখ সনষণফুল টদখনি। এখে টকনেে মনে হনি পােঁচ সপ্তাহ টযে 
পােঁচ মাস। টকে যখে অলফনসে স্টাফ টলাকরুনম ঢুকনলা। পাকণাে েনল উিল, এই টয 
এনলে লেনয় কো েেনচলে! টস টাইনয়ে লগট লিক কেলিল আয়োে সামনে দােঁলডনয়, প্রশ্ন 
কেল কনে লফেনি অোে?শাশুডীে শেীে এখনো লিক হয়লে, টকউত্তে লদল, ও কনে 
লফেনে অোেই জানে। পাকণাে দীঘণশ্বাস টফনল েলল, টতামানক টদনখ মানে মানে আমাে 
লহিংসা হয়। এনকক সময় মনে হয় আমাে মত খুশী টোধ হয় আে টকউ হনে ো, যলদ 
আমাে েউ মাস খানেক লগনয় টকাথাও থানক। তখে আলম ওে ওপে ভীষে টেনগ যাই, 
টচৌদ্দ েিে টেৌনয়ে সনে ঘে কোে পেও একথা মনে হয়। টকে টয এই ফােঁনক জলমনয় 
ফুলতণ কনে লেিো। আনে ভাই, তুলমনতা এলদক লদনয় ভাগেোে, আয়োয় লেনজে লচেুকলট 
ভাল কনে টদখনত টদখনত পাকণাে মন্তেে কেল। টকে পাকণােনক ধমনক উিল, তুলম 
োনজ আনলাচো থামানে লকো? 
  
পাকণাে তাে টপিনে টলনগ আনি, যখে টথনক অোে তাে মানয়ে কানি টগনি। পাকণাে 
তানক োনিাডোন্দাে মত অেুনোধ কনে, হয় টকাে োযেীে সনে টস ফুলতণ করুক ো হয় 
টোজ োনত টকাে োইট ক্লানে যাক।নতামায় একটু সনতজ কো দেকাে, পাকণাে েনল 
উিল, তুলম অল্প েয়নস ফুলেনয় যাি। সীগাল হল টতামাে জেে একমাত্র উপযুি স্থাে। 
ওটা খুে ভাল জায়গা, েুনডা টহলমিংওনয় েনললিল। টসখানে ভাল ভাল টমনয় সস্তায় টমনল, 
মদও সস্তা, ভাল ভাল খাোেও সুলেধাজেক দানম পাওয়া যায়। আলম লেনজ এখেও 
যাইলে। শেীে-মে দুনটাই ভাল থানক একথা সর্েণে সতে যলদ মুখ েদলানোে মত অেে 
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টমনয়নিনল লেনয় মানেমনধে ফুলতণ কো যায়। টকে েলল, আমায় লেনয় টাোটালে টকানো 
ো, তুলম টোজ অেে টমনয়নিনল জুলটনয় মজা লুনটা, কােে টতামাে এ েোপানে প্রচুে শখ 
আনি। আলম টেশ সুনখ আলি, একজেনক লেনয়ই। 
  
টেলা োডাে পে টভতনে টভতনে টক একটা প্রচণ্ড তালগদ অেুভে কেনত লাগল সীগানল 
যাোে জেে। মুনখ অেশে পাকণােনক একথা েলল। এই চঞ্চলতা একসপ্তাহ ধনেই তানক 
েেলতেেস্ত কেনি একথা সতে। দেজায় দােঁলডনয় প্রতেহ অোে তানক হালসমুনখ অভেথণো 
জাোত লেনয় হওয়াে পে টথনকই যখে টস অলফস টথনক লফেত। 
  
টকনেে মে খুশীনত ভনে উিত, অলফস টথনক োলড টফোে সময় যখে টস অোনেে 
টচহাোটা কল্পো কেত। সে েদনল লগনয়নি এই পােঁচলট সপ্তানহ। এখে একনঘনয় েোপাে 
হনয় দােঁলডনয়নি, ক্লান্ত টদহমে লেনয় প্রতেহ খালল োিংনলায় লফনে আসা। সুন্দেী পেো 
টমনয়নদে লভড, উজ্জ্বল লেয়ে আনলায় োচগাে খাোলপো সেই চলনি সীগাল োইট 
ক্লানেে টভতনে, পনথ টযনত টযনত েহুলদে তা টকনেে দৃলষ্ট আকষণে কনেনি। টস টভতনে 
একলদেও টঢানকলে সাহনসে অভানে। তাে পনে অনশাভেীয় ওখানে যাওয়া, কােে টস 
একজে েোিংনকে পদস্থ অলফসাে। লেনজ লেয়ন্ত্রনে মেটানক লফলেনয় আেনত চাইল টজাে 
কনে যখে টস লানঞ্চ যাোে জেে ততেী হলিল। একা োলড লগনয়ই টস সময় কাটানে 
যতই অপ্রীলতকে লাগুক। লিক টদখা হনয় টগল পাকণানেে সনে যখে টস টুলপ আেনত 
যালিল টলাকরুনম। পাকণাে লজজ্ঞাসা কেল, মেলস্থে কনেি? টতায়ানলনত পাকণাে তখে 
টভজা হাত মুিলিল। েল লক কনে সময় কাটানে আজ োনত? কাজ চালানে োলক টকাে 
োযেী টাইনপে টমনয়নক লদনয় অথো গাে টগনয়, টমনয়নিনল লেনয় মদ টখনয় ফুলতণ 
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কেনে? একটু টহেঁনট লদনত হনে লনেে ঘাসগুলল, কােে ওগুনলা েড হনয়নি টকন্ উত্তে 
লদল, টসাজা োলড লফেে অলফস টথনক। 
  
সনযেটা উলে মালট কেনেে ঘাস টিনট আে টেৌ োনপে োলড লগনয় েনস আনি। পাকণাে 
গম্ভীে মুনখ েলল। আে লকিু টতামাে েলাে টেই। টকে তুলম ভুনল যাি, টতামাে লেনজে 
প্রলত একটা কতণেে আনি হলোন্ড, একথা টতামায় লসলেয়াসলল েললি, এমে ভাল সুনযাগ 
আে টকাথায় পানে? এে পে েৃদ্ধ-অথেণ হনয় যানে। চুলটনয় ফুলতণ কনে োও টয কলদে 
সুনযাগ পাি। েয়স টতামাে আে োডনেো টদখলি, টক মৃদু লতেস্কানেে সুনে েলল। 
টিনলমােুষী টকাে ো চুপ কে পাকণাে। কেনেে েীনচ যাওয়াে সময় হনয় এনসনি আমাে 
যখেই েুেে–তখে োলড লফনে ঘাস িাটাে লচন্তা কেনো-পাকাে উত্তে লদল, আমাে টযে 
েয়স আে ো োনড ঈশ্বনেে কানি তাই প্রাথণো কলে। 
  
অলফস টথনক টকন্ যখে টেনোল মে তখে তাে টদাটাোয় পনডনি। আনলাডে তুলনত 
লাগল তাে মনেে মনধে েনে েনে টয কথাগুনলা পাকণাে েনলনি। টস যলদ এভানে চনল 
সলতেই েুলডনয় যানে। জীেে টতা সামনেে লদনকই এনগানি। এমে লক অপোধ হনে 
আজ োনত যলদ টস সীগাল টথনক ঘুনে আনস? জােনতই পােনে ো অোে লকিু। টস 
ওখানে আজ যানেই, ভােনত ভােনত ভীষে উনত্তলজত হনয় উিল টক। 
  
টমনয়নদে সনে প্রনমাদ কেনে, মদ খানে, তােপে তাজা মে লেনয় োলড লফনে আসনে। 
োইট ক্লানে লগনয় ফুলতণ কো টঢে ভাল, ভূনতে মত একা একা ফােঁকা োিংনলায় সময় 
কাটানোে টথনক। 
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টকন্ পাকণােনক োলড লেনয় এল অলফস িুলটে পে। েুেনল টক, লেনয়টা কনে লিক কনেলি 
লকো এখনো েুেনত পােলি ো, পাকণাে েলল আোম কনে টচয়ানে েসাে পে। টেৌনয়ো 
েুেনতই চায়ো টয আমানদেও টকাে স্বাধীেতা েনল েস্তু থাকনত পানে। হুইলস্ক গ্লানস 
টঢনল তাে লদনক এলগনয় লদনয় টকন্ েলল, আোে েকেক শুরু কেনল? পাকণাে গ্লাসটা 
টকনন্ত্র হাত টথনক লেনয় জােনত চাইল, কতলদে হল অোে োনপে োলড লগনয়নি? 
  
টকন্ উত্তে লদল পােঁচ সপ্তাহ হনে। পাকণাে জােনত চাইল টতামাে শ্বাশুডীে লক হনয়নি। 
তাে অসুখটা লক ধেনেে। টেশী েনয়স হনল মােুনষে টয সে উপসগণ টদখা টদয় টসই 
েকম লকিু টোধ হয় টকউত্তে লদল। আোে েলল একমাস এেকম চলনে মনে হয়। 
োইনেে টকউ জােনত পােনে, শুধু তুলম আে আলম জােে পাকণাে এক টচাখ লটনপ প্রশ্ন 
কেল, আজ োনত্র একটু শেীনেে আেন্দ উপনভাগ কেনে োলক? 
  
টকন্ েলল, আলম লিক টতামাে কথা ধেনত পােলি ো। এক টমনয়মােুনষে কানি লগনয় 
আলম সনযেটা কাটাই, টতামানক খুনল েললাম, পাকণাে েলল। এসে েোপাে আমাে স্ত্রী 
লকিুই জানে ো। টমনয়মােুষটাে কানি আলম তখেই কাটাই যখে আমাে স্ত্রী োনপে 
োলডনত ওে মানক টদখনত যায়। পাকণানেে মুনখে লদনক হােঁ কনে তালকনয় েইল টকন্। 
তাে োকেসু্ফলতণ হলিল ো। আমায় এ োস্তা োতনল লদনয়নি টহলমিংওনয়, পাকণাে সহানসে 
েলল। 
  
টকাে ভয় টপনয়া ো, জাোজালে হনে ো টতামাে টকাে লকিু। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

7 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

টমনয়লটে েেেসা হল তানদেই সে টদওয়া যাো একা একা মাল টখনয় সনযেে পে সময় 
কাটায়, লিক টতামােই মত। োলড টফোে আনগ ওনক অোপাটণনমনে টপৌঁনি লদনলই হনে, 
যলদ তুলম ওনক লেনয় সনযেে পে টকাথাও োইনে আেন্দ কনে আস। লেভণনয় ওে 
অোপাটণনমনে েনস সময় কাটানত পাে যলদ োইনে টকাথাও ো টযনত চাও। টকউ 
ঘুোেনেও জােনত পােনে ো। ওখানে সেেকম েেেস্থাই আনি টতামানক খুশী কোে 
মত। েনল পাকণাে পাসণ খুলল। এই োও, এখানে ওে োম লিকাো টফাে েিং সে ললনখ 
লদলাম, পাসণ টথনক একটা কার্ণ টেে কনে উনটা লপনি টমনয়টাে োম লিকাো ললনখ লদনয় 
পাকণাে টকনেে সামনে টেনখ লদল। 
  
ওে োম টক কাসণে। পাকণাে েলল তুলম যাোে আনগ একোে টফাে কনে টযও। তুলম 
ওে সনে টদখা কেনত চাও আনগ একোে টফানে জালেনয় টদনে। টতামাে অোপনয়েনমে 
পানে টফাে কোে পনে। টতামাে লিক পুলষনয় যানে, ওে দে একটু টেশী। ফায়ােনেনসে 
লদনক কার্ণটা িুেঁনড মােল টক, েলল ওসে আমাে দেকাে টেই। লসনেমা টদনখ এনসা 
ওনক লেনয় আজ োনত। পাকণাে টচয়াে টিনড উনি পনড েলল, টোকামী কেি টকে? 
ভলেষেনত কানজ লাগনে কার্ণটা তুনল োখ। ঘে টিনড লেদায় জালেনয় টেে হনয় টগল 
পাকণাে। লেভাে সাইর্ ৩৩৩৪ টলখা কার্ণটা তুনল লেনয় উনট পানট টদখল টক উনি 
লগনয়। ফায়াে টেনসে আগুনেে মনধে কুলট কুলট কনে টকন্ কার্ণটা লিেঁনড টফনল লদল 
লকিুেে উনট-পানট টদখাে পে। েে ঘুলেনয় টেলর্ও চালাল, আোম টকদাোয় েনস 
আনো দু-এক টটাক হুইলস্ক গলায় ঢালল, টচয়ানে োখা টকাটটা তুনল লেনয় টশাোে ঘনে 
চনল আসাে পে। টকন্ েে ঘুলেনয় টেলর্ও েয কনে লদল, গুরুগম্ভীে ভাষে টশাো যানি 
টেলর্ওনত হাইনরানজে টোমাে লেপদ সম্পনকণ। ভাষে লদনিে টকাে এক লেনশষজ্ঞ। 
োইনেে লদনক তালকনয় েইল জাোলা লদনয়। কখে লেদায় লেনয়নি তাে লভতনেে ইিাটা, 

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

8 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

লনেে ঘাস িাটাে লেষনয়। লেলসভাে তুলল, টক লকিুেে, ইতস্ততঃ কোে পে। ৩৩৩৪ 
লেভাে সাইর্, মনে আনি তখেও টফাে েম্বােটা। একলট টমনয়ে গলা টভনস এল 
উনটালদক টথনক হোনলা? টক জােনত চাইল, লমনসস কাসণে োলক? 
  
আপলে টক েলনি? লিক েুেনত পােলি ো টতা, টমনয়লট েলল। 
  
টকন্ েলল, আমাে এক েযু আপোে পলেচয় লদনয়নিে আপলে আমাে োম েলনল 
লচেনত পােনেে ো। 
  
টমনয়টা টহনস েলল, ও েুেনত টপনেলি। আসনত চাে আমাে কানি? টকে েলুে টতা 
এত লজ্জা পানিে? 
  
 লিকাোই টতা আপোে জালে ো, টক েলল, টযনত টতা চাইই। গালড আনি আপোে সনে 
টমনয়লট জােনত চাইল। েলল, আলম এনকোনে ওপনেে তলায় থালক। 
  
টকন্ উত্তে লদল হোেঁ গালড আনি আমাে। টযখানে গালড োখনেে টসখানে টকানেে লদনক 
একটা পালকণিং টেস আনি, আলম টয োলডটায় থালক। টমনয়লট েলল, গালড োইনে োখনেে 
ো। আলম আসলি ো োগাদ টক েলল। 
  
ওপনে টসাজা উনি আসনেে, সদে দেজা টখালা আনি টদখনেে আলম অনপোয় থাকে। 
িটা োগাদ টদখা হনে, এোে টফাে িাডলাম। 
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মুখ মুিল টকন্ রুমাল োে কনে। এখে লক কেনে, টক ভােল োইনেে ঘনে এনস। 
একলদনেে টতা েোপাে, লগনয় টদখাই যাক ো, লেনজে মনেই েলল টক, টেশ লকিুেে 
টদাটাোয় কাটানোে পে। থে থে কনে কােঁপনি তাে হাত অেুভে কেল যখে টস টাকা 
গুেনত লাগল পাসণ টথনক গানয় টকাট চাপানোে পনে। 
  
. 
  
০২. 
  
 সদে দেজা টখালা টদখল টক যখে টস পেঁলচশ েম্বে োলডে সামনে দােঁডাল টললসিংটে 
অোলভলেউনত টপৌঁনি। প্রনেশ কেল লভতনে লেলবণধায়। 
  
টমলিলস্ট, টগ হর্ণাে, ইউ োকণনল, টগ্লানে টগাল্ড, টককাসণে, সে োম টলখা োলসন্দানদে, 
টলটাে েনেে গানয় একতলায় সালে লদনয়। 
  
টকন্ েুেনত পােল ো আে এনগানো লিক হনে লকো, হিাৎ তাে োভণ টফল কেল 
টসইতস্ততঃ কেনত লাগল একমুহূতণ। ঘনে লফনে যাই ঘনেে টিনল, টভতনে ঢুনক লক 
হনে, লেনজে মনেই একোে েনল টফলল। আে যনথষ্ট টেশা হনয়নি টকন্ তা েুেনত 
পােনি, হয়ত লফনেই টযত যলদ ো টস হুইলস্ক টখত োলড টথনক টেনোনোে আনগই। 
একথা একদম সলতে। েল লফনে এল তাে মনে, ততেোৎ, মনে পডল তাে পাকণানেে 
অভয় োেী। টকাে কােে টেই তাে এত ভােোে, টযনহতু টোজই পাকাে টমনয়টাে 
কানি আনস। উপনে উিনত লাগল টক সাহনস ভে কনে। থমনক টস দােঁলডনয় পডল, 
দেজা টখালা এেিং েয হোে শব্দ টপনয়, যখে টস টেশ কনয়কলট লসেঁলড লদনয় উপনে উনি 
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টগনি। আলেভণাে হল এক েেলিে, লসেঁলডে মাথাে একটু আনগই, লফনে চনল যাই টস 
ভােল। 
  
একহানত ঘে টলামওয়ালা একটা লপকলেজ কুকুে ধো, অেে হানত একটা টুলপ, টাক 
পডনত শুরু কনেনি মাথায়, টমাটা-টেেঁনট একলট টলাক লসেঁলডে মাথায় এনস দােঁলডনয়নি, 
এমে একলট টলানকে সনে তাে দৃলষ্ট লেলেময় হল। 
  
আলম োমে পনে, আপলে, আনগ উনি যাে টলাকলট েলল েেম টমনয়লী গলায়, লপলিনয় 
টগল টকনক উিনত টদনখ। লজনজ্ঞস কেল টকনক আমাে সনে লক আপলে টদখা কেনত 
এনসনিে? 
  
টকন্ উত্তে লদল, ো উপেতলায় যাে আলম। টস এনস দােঁডাল টলাকটাে পানশ আেও 
কনয়কধাপ উনি। জানোয়ােটা টেশ চমৎকাে টদখনত তাইো? টলাকলট েলল কুকুনেে 
গানয়ে ঘে টলানম হাত েুললনয়। টসাোে কাপ টপনয়নি র্গ টশানত এ মানস, টলাকলট 
জাোল। 
  
টকন্ েলল অস্বলস্ত ভো গলায়, হোেঁ খুেই চমৎকাে টদখনত আপোে কুকুেলট। টকনেে 
লদনক কুকুেটা কুতকুনত লাল লাল টচানখ তাকাল। টক ওপনে উনি টগল আে কথা ো 
োলডনয়। টপিে লফনে তাকাল টস লকিু একটা মনে কনে লসেঁলডে টশষ ধানপ টপৌঁিাে 
পে। তােই লদনক একদৃনষ্ট তালকনয় আনি টলাকলট,কুকুে টকানল লেনয়, লসেঁলড লদনয় 
োনমলে টসই টমাটা টলাকলট তখে পযণেন্ত। লফক্ কনে হাসল টলাকলট, যখে দৃলষ্ট লেলেময় 
হল টকনেে সনে এক অজাো আশঙ্কায় তাে েুকটা টকেঁনপ উিল, টলাকলটে হালস টস 
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সহজ ভানে গ্রহে কেনত পােলো। লমনশ আনি এক লেষু্ঠে ধূতণতা টলাকলটে হালসে 
মনধে। তালকনয় েনয়নি কুকুেটা তাে লদনক প্রভুে দৃলষ্ট অেুসেে কনে, এটা টস লেে 
কেল। 
  
কললিং টেল লটপল টকন্, এলগনয় লগনয় টদখল সেুজ েিংনেে দেজা সামনেই। খুনল টগল 
দেজা টভতে টথনক, কললিংনেল টটপাে সানথ সানথই। একলট টমনয় তাে সামনেই এনস 
দােঁডাল টক টদখল। সেণাে সুন্দেী টমনয়লট, অেশেই গানয়ে েে ঈষৎ চাপা, সনেও। 
টকােমনতই টতইশ চলিনশে টেশী হনত পানে ো টমনয়লটে েয়স,েুেনত পােল টক 
একেজনে টদনখই।কােঁধ পযণেন্ত টেনম এনসনি টমনয়লটে ঘে কানলা লম্বা চুল। হাসল 
টমনয়লট তাে লদনক তালকনয়। 
  
লাল গাঢ় ললপলস্টক মাখানো তােঁে দুলট পাতলা টিােঁনট, েীল েিংনয়ে মলে তাে দুলট েড েড 
টচানখে। আোে সচল কনে তুলল টকনে ভীত-সন্ত্রস্ত স্নাযু়নক যখে টমনয়লট েযুত্বপূেণ 
হালস উপহাে লদল। টমনয়লট একপানশ সনে দােঁলডনয় টকনক েলল, টভতনে আসুে। 
  
এটা েসাে ঘে, টভতনে ঢুনক চালেলদনক তালকনয় টক েুেনত পােল। ঘেখাো টেশ েড। 
েডনকাচ চামডাে একটা তাে সামনে েনয়নি। ফায়াে টেস একনকানে েনয়নি। লকিু ফুল 
সালজনয় োখা আনি মোেললপনসে ওপে একটা পানত্র, টটলেনল টেলর্ওগ্রাম ঢাকা, একটা 
লর্োে টটেল, োদাম কানিে ততেী, মনদে টোতল োখাে একলট টিাট কোলেনেট, একলট 
টটলললভশে টসট, একলট টেলর্ও গ্রাম, আে আনি ঘনে লতেনট েড আোম টকদাো। 
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লঘু পানয় টমনয়লট এলগনয় এল কোলেনেনটে লদনক, দেজা েয কনে লদনয়, টযখানে মনদে 
টোতল োখা আনি। টমনয়লটে টকামনেে তলনদশ হােঁটনল টদানল, টক লেে কেল। টকনে 
প্রলতলিয়া লক হয় আডনচানখ টমনয়লট তা টদখনত লাগল। ভাল কনে েনস আোম করুে। 
টভনে লেে এটা আপোে লেনজে োলড টমনয়লট েলল, এত জডসড হনয় েনস আনিে 
টকে? আলম আপোে টকাে েলত কেেো। টকাে ভয় পাওয়াে কােে টেই আমানক 
টদনখ। আলম আসনল এ সে জায়গায় আসনত অভেস্ত েই। টতামায় টদনখ টমানটই ভয় 
পালি ো। এ সে জায়গায় টকেই। ো আসনত যানে আপোে মত টলাক, একথা সতে, 
লখললখল কনে টহনস উনি টমনয়লট েলল। টকাে প্রনয়াজে টেই আপোে আমানদে মত 
টমনয়নদে কানি এনস। 
  
টেৌনয়ে সনে েগডাোলট হনয়নি েুলে? আসল েোপাে খুনল েলুে টতা, টমনয়লট জােনত 
চাইল। লিক তা েয়, টক েলল, টমনয়লটে হাত টথনক গ্লাস লেনয় তাে দুকাে টতনত োো 
কেনত লাগল। হিাৎ মুখ ফসনক প্রশ্নটা টেলেনয় টগনি, এ কথা জােনত চাওয়া আমাে 
উলচৎ হয়লে, মাপ কেনেে, টমনয়লট গ্লাস হানত এনস তাে পানশ েনস েলল। আমাে 
টমানটই েেলিগত েোপাে জােনত চাওয়া উলচৎ হয় লে। টমনয়লট আেও েলল আপোে 
মত টকউ, আমাে এখানে আনস ো, টসজেে প্রশ্ন কেলাম। 
  
টকন্ খুে খুশী হল টমনয়লটে স্পষ্টোদীতায়। টেশ চেমনে হনয় উিল তাে টমজাজটা মনদ 
চুমুক লদনয়। 
  
ধীনে ধীনে তানক আকৃষ্ট কেনি টমনয়লটে, হােভাে চলা টফো। এে মত সুন্দেী েয় তনে 
প্রায় এ েকমই টদখনত একলট টমনয় তানদে েোনঙ্ক কাজ কনে। তাে টযে টমনে লেনত 
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কষ্ট হনি টয টমনয়লট পেো। টমনয়লট জােনত চাইল, এক পানয়ে উপে আে একলট পা 
ভােঁজ কনে েনস, খুে তাডা টেইনতা আপোে? 
  
লিক গুলিনয় উত্তে লদনত পােল ো টক, আমতা আমতা কনে েলনত লাগল, ো মানে, 
লিক তা েয়। 
  
 এখানে যাো আনস তাো টযমলে হুটপাি কনে আনস টতমলে লুটপাি কনে চনল যায় তাই 
জােনত চাইলি, আপলে লক এখানে লকিুেে থাকনেে? টমনয়লট েলল। তাো সোই 
তাডাতালড চনল যায় হয়ত োলডনত টেৌনয়ে কথা টভনেই, টমনয়লট েলল ওো এ ভীষে 
টঘন্না হয় আমাে। 
  
সোই টয কােনে আনস আলমও টস কােনেই এনসলি, েহুকনষ্ট টক আনস্ত আনস্ত েনল 
টফলল। প্রথনম েলল, আলম মানে ইনয়। 
  
টাকা পয়সাে কথাটা আনগ টসনে টফলল টকমে, যা আশা কনে এনসনিে তা লেশ্চয়ই 
পানেে, টমনয়লট একপলনক তাে মুনখে লদনক তালকনয়ই েলল, এেিং একটু হাসল। লক, 
খুে টেশী হনে লক? আলম কুলড র্লাে কনে লেই। দশ র্লানেে দুলট টোট টকন্ পাসণ 
খুনল টেে কনে তাে হানত লদল এেিং েলল টমানটই টেশী ো। 
  
চল আমো োইনে টথনক ঘুনে আলস, টমনয়লট টোট দুলট টেোে পে টক েলল। টমনয়লট 
জােনত চাইল, টকাথায় যানেে েলুে। আলম চাইো টকাে টচো জাো টলানকে সনে টদখা 
হনয় যা টক েলল, টভনেলিলাম োইট ক্লানেই যাে। আলম আপোনক রু টোনজ লেনয় 
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যালি, টমনয়লট েলল, টস লেনয় আপোনক মাথা ঘামানত হনে ো। আলম োজী োখনত 
পালে টয ওখানে আপোে টকাে টচোজাো েযুে সনে টদখা হনেো। 
  
টকন্ েলল, তুলম ততেী হনয় এস, লিক আনি, আলম এখানে অনপো কেলি। সোই যা 
টহাক টিােঁক কনে তা েলাে েয়, আপোে মত অদু্ভত মােুষ আলম আনগ টদলখলে, টমনয়লট 
একথা েলল। টকে আপলে এত লাজুক? লক কােে এত সনঙ্কানচে? 
  
টকন্ অেেলদনক তালকনয় েলল, তুলম যাও ও লকিু েয়। সাজ-সজ্জা কনে টমনয়লট অল্প 
লকিুেনেে মনধেই ততেী হনয় এল। টমনয়লট েলল, আমায় চুম্বে কে, দুহানত তাে গলা 
জলডনয় ধেল। এখেও অনেক সময় আনি, টকনে লদনক তালকনয় েলল, টকনেে টিােঁট 
টমনয়লটে টিােঁনট গাঢ় হনয় টচনপ েসল। োইনে োতাস টজানে েইনি। 
  
টমনয়লট টোলেনত টযনত টযনত টকনক প্রশ্ন কেল। োচনত টস ভালোনস লকো? তুলম লক 
োচনত খুে ভালোস টক লজজ্ঞাসা কেল। আলম লেশ্চয়ই ভালোলস? টকাথা টথনক লক হনয় 
টগল, আমাে কপাল পুডল, একসময় োচই লিল আমাে প্রধাে জীলেকা, টমনয়লট উত্তে 
লদল, টসজেে োচ আমাে খুেই লপ্রয়। 
  
আমাে োনচে টপশা টশষ হনয় টগল যখে, আমাে োনচে পাটণোেনক হাোলাম। আনগ 
টোজই আলম োচতাম টোজ ক্লানে, এখে টসখানেই যালি। 
  
টকন্ জােনত চাইল, টতামাে েৃতেসেীে খেে লক? 
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টস গম্ভীে ভানে েলল, ও আমায় টিনড চনল লগনয়নি টকাে একজনেে সনে টেশীলদে 
লটনক থাকনত ও অভেস্ত লিল ো। টতামাে েীনচে তলায় একজে টমাটা মতে ভদ্রনলাক 
থানকে উলে টক? টক প্রসে পালনট প্রশ্ন কেল, টস েুেনত পােলো টজনে টমনয়লটে 
েেথাে জায়গায় আঘাত কনেনি। আলম তােই কথা েললি লযলে লপকলেজ কুকুে লেনয় 
দােঁলডনয় লিনলে। টক োক কুেঁচনক েলল, ওে কথা আে টোনলাো টলানক ওনক যানিতাই 
েনল। তুলম তাহনল ওনকই টদনখনি। টকাে ো টকাে অজুহানত ও পথ আটনক দােঁডানে, 
লসেঁলড লদনয় োমা ওিাে সময় টদখা হনলই, ওে োম ে োফানয়ল সুইলট। কুকুেনক লেনয় 
গাল-গল্প জুনড টদনে। কথা েলাে িুনতাে ওে অভাে টেই। দুজনে ভাডা লমলটনয় লদনয় 
টেনম পডল, টোলে যখে বু্ল টোনজে সামনে এনস দােঁডাল। 
  
 খুে টজানে োজ পডল কািাকালি টকাথাও, সনে সনে আকানশ লেদুেৎ চমকানলা টক 
যখেই দেজাে টেল লটপল। শুেনত টপনল? চমনক উনি টসই শব্দ শুনে লজনজ্ঞস কেল 
টকন্। 
  
োতাস িাণ্ডা হনে টজানে েৃলষ্ট োমনল, আকাশ সনযে টথনকই টমঘািন্ন, টেশ ভাল লাগনে 
টক উত্তে লদল। 
  
গুর্ ইভলেিং-লমস কাসণে, একলট টলাক দেজা খুনল একপানশ সনে দােঁলডনয় েলল। খুে 
েেস্ত োলক? টক েলল–গুর্ ইভলেিং টজা। 
  
আপোে টটলেল খালল আনি টভতনে যাে লমস কাসণে, টলাকলট আপাদ মস্তক টকনেে 
লদনক লেেীেে কনে েলল, টক েলল, আলম একটু েেস্তই আলি। লেশাল ঘনেে 
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একনকানে একলট টটলেনলে ধানে দুজনে মুনখামুলখ েসল যখে টকনক সনে লেনয় ঘনেে 
চালেলদনক টকন্ এতেনে মুখ তুনল তালকনয় টদখল। টস চায়ো কানো সনে তাে টদখা 
হনয় যাক্ টসই কােনে তাে টচানখ মুনখ অস্বলস্তে িাপ ফুনট উনিনি। টকনেে মত 
একজে উচ্চপদস্থ েোঙ্ক কমণচােীনককােও টচোে কথায়, এখানে যাো আনস তােঁো সোই 
মজালুিনত আনসতাো অেে জগনতে োলসন্দা,এখানে মজালুিনত এনসনি, সুতোিং তাে 
লচন্তাই অমুলক। টক ভাল কনে পযণনেেনেে পে েুেনত পােল। 
  
টকনেে েুেনত োকী েইল ো, তানদে আনয়ে পথও খুে ভদ্র েয় এেিং প্রনতেনকই এো 
অসিংযত জীেে-যাপে কনে। দেজা টিনল এক স্বাস্থেোে লেনগ্রা ঘনেে টভতে এনস 
দােঁডাল। টক ওনয়টােনক দুনপগ মালটণলে অর্ণাে টদোে পে, তােপে দেজাে লদনক 
তাকাল। র্ােনচানখে েীনচ একটা েড কাটা দাগ গাল পযণেন্ত টেনম এনসনি, এমে একলট 
লেনগ্রা যুেক তােঁে দৃলষ্ট টকনড লেল যুেকলটে মাথাে চুল টিাট কনে িােঁটা, এেিং তাে 
উচ্চতা প্রায় িলফট। টক লেনগ্রা যুেকলটনক লে কনে েলল হোনলা সোম। অনেকগুনলা 
টসাো োেঁধানো দােঁনত হাসল লেনগ্রা যুেকলট টক টক টদখনত টপনয়, টক লেে কেল। 
  
টক েলল, ওে োম, সোম ভালসণ এই োে আে টেনস্তাোেঁে মাললক। েিে পােঁনচক আনগে 
কথা, অল্প লকিু টাকা পুেঁলজ লেনয় সোম এই টেনস্তাোেঁটা খুনললিল। ও একসময় টজা 
লুইনয়ে েলেিং পাটণোে লিল। 
  
এত জােঁকজমক লিলো আনগ যখে আলম প্রথম এখানে োচনত শুরু কলে। সোনমে সম্বল 
লিল একটা লপয়ানো, আে অল্প কনয়কটা টটলেল টচয়াে, লটমলটম কনে আনলা জ্বলত। 
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সোম, আজ প্রচুে টাকাে মাললক, লক লেোট পলেেতণে ঘনটনি মাত্র পােঁচ েিনেে মনধে, 
টক সিংোদটা জাোল। 
  
টকন্ েলল টলাকটানক তদনতেে মত টদখনত। টক উনি দােঁডাল, ওনয়টাে মালটণেী লদনয় 
টযনত এক টটাক গলায় ঢালাে পে, চল টেনস্তাোেঁয় যাওয়া যাক্। আমাে খুে লখনদ 
টপনয়নি। টকনক উনদ্দশে কনে টক েলল। 
  
একলট অপূেণ সুন্দেী যুেতী খাওয়া টশষ কনে শ্লথ গলতনত দেজাে লদনক এলগনয় যানি, 
টেেঁনস্তাোয় েনস প্রে ওমনলট টখনত টখনত টক েজনে পডল। একোশ টসাোলী চুল 
মাথাে ওপে চুনডা কনে োেঁধা। দুনধে মত টশ্বতেেণ টমনয়লট, তাে পলেধানে টলা কাট 
ইভলেিং গাউে। পান্নাে মত সেুজ টমনয়লটে টচানখে েে, তাও লেে কেল টকন্। টকেনক 
সনমালহত কনে টফলল এক অদু্ভত টমাহ। 
  
টকন্–টক টক েীচু স্বনে প্রশ্ন কেল, টমনয়লটনক টচনো? টক, গম্ভীে স্বনে জোে লদল, ওে 
োম লগল্ডা টর্ােমোে, ভাল ভানেই লচলে। আমাে জীেনেে এই পলেেলত হতো, যলদ ওে 
মত গানেে গলা আে সুন্দে টচহাো হত। টক খাওয়া টশষ কনে েলল, এোে একটু োচা 
যাক এস। টক েলল, আমাে কপাল পুনডলিল ওই লগল্ডাে জেে। চমৎকাে টদখনত ওনক 
তাইো? োমকো গলেকা ও, এই শহনেে। টতামাে সনে একটু োলচ এস, ও সে প্রসে 
থাক্। টক টচয়াে টিনড উনি দােঁলডনয় েলল। টক টফোে সময় টোলেনত, টকে সনে ঘলেষ্ট 
ভানে েনস েলল, টকােলদে ভুলেো আজনকে এই সযোে কথা! মায়াময় হালস উপহাে 
লদনয় টক তাে লদনক টচাখ তুনল তাকাল, এেিং জােনত চাইল টক এখেই োলড লফনে 
যানে লকো? 
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টকন্ েলল– ো, আলম মেলস্থে কনে টফনললি, এখুলে োলড লফেেো। তুলম লেশ্চয়ই 
লেোলহত তাই ো? টক জােনত চাইল এেিং েলল চল োলড যাই। আলম, লেলশ্চত েলনত 
পালে, টতামাে স্ত্রী এখে োলড টেই এজেে োলজ ধেলি। টকে প্রশ্ন কেল, একথা জাোে 
টকাে প্রনয়াজে আনি লকো? টক অেুতপ্ত গলায় েলল, ওকথা েলা আমাে উলচৎ হয়লে। 
লকিু মনে কনো ো। আজনকে এই সযোে কথা আলমও টকােলদে ভুলে ো। এক েতুে 
িন্দ এনে লদনল তুলম আমাে জীেনে অেশেই যলদও কনয়ক মুহূনতণে জেে। আলম জােনত 
চাইলি, টতামাে অেে টকাে োযেী আনি লকো? আলম টতামায় লচেলদনেে মত টেেঁনধ 
টফলে, যলদ তুলম অেে টকাথাও োেঁধা পনড ো থাক। আলম আে একজনেে কানি োেঁধা 
আলি টক, টক উত্তে লদল। টকন্ অেে কথা ভােনত শুরু কেল আে লকিু েলল ো। হিাৎ 
একলট টলাক টেলেনয় এল উনটা লদনকে গলল টথনক, যখে তােঁো। টোলেনত টচনপ 
টেনস্তাোেঁ টথনক টেলেনয় আসলিল। টলাকলটে মাথায় টুলপ লিল ো, মুখ টচাখ সুশ্রী, পাতলা 
গিে, লম্বা গালডে টহর্লাইনটে আনলায় টকে লেে কনেলিল। 
  
টলাকটা টযে আেঁধানেে েুনক লমললনয় টগল হিাৎ েড েড পা টফনল। টকনেে োনে োনে 
টসই টলাকটাে কথাই মনে পডলিল, যলদও টসই মুহূনতণ তানক লচেনত পানেলে। 
  
 টক টক টকন্ প্রশ্ন কেল, এই লাইনে কতলদে আি? টক তাে লদনক েড েড টচাখ টমনল 
তালকনয় েলল, এক েিে। লকন্তু সউপনদশ লদনয় আমায় দয়া টদখানত হনে ো টতামায় 
অেুনোধ কেলি টক েলল। আমাে দুকাে পনচ টগনি, একথা শুেনত শুেনত টয আমাে 
মত টমনয়ে এ লাইনে আসা উলচৎ হয়লে। 
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টকন্ েলল, একটা কথা েলনত চাই, তনে আলম জ্ঞাে লদলিো, তুলম লক পােো লফনে 
আসনত োচ-গানেে লাইনে, অেশে যলদ একটু টচষ্টা কে। 
  
টক উত্তে লদল, আে লফনে যাওয়াে টকাে ইনি টেই েতণমানে, যলদও লফনে টযনত পালে। 
ভাল পাটণোনেে অভাে তাে অেেতম কােে। টকনক লজজ্ঞাসা কেল তুলম টকাথায় কাজ 
কেি? একোে ভাল কনে লেলেেে কেল টকন্ উত্তে টদোে আনগ। তানক খুেঁনজ টেে 
কো টেশ সহজ হনে, যলদ টস টকাথায় কাজ কনে েনল টদয়, কােে এই শহনে মাত্র 
লতেনট েোঙ্ক আনি। যাো লেনজনদে কমণস্থনলে যােতীয় টখােঁজখেে এই গলেকানদে কানি 
লদনয়নি, তাোই ব্লোকনমনলে লশকাে হনয়নি এেিং লেপনদ পনডনি, এমে অনেক টলানকে 
খেে টক জানে। 
  
খুে সতকণ গলায় টক জোে লদল, আলম একটা টিাটখাট অলফনস কাজ কলে। 
  
তুলম খুে ভয় টপনয়নি আমাে প্রশ্ন শুনে, টতামাে মুখ টদনখই টোো যানি, টক উত্তে 
লদল। টতামাে টকাে েলত কেে ো, ভয় টপনয়াো টক টহনস উত্তে লদল। 
  
টতামাে মত ভদ্রনলানকে পনে এতটা েুেঁলক টেওয়া উলচৎ েয়, টক একটু সনে েনস 
েলল। 
  
টকন্ লকিু উত্তে ো লদনয় চুপ কনেলিল। 
  
লক উনটাপাটা েকি, টজাে কনে মুনখ হালস টটনে টকে েলল। টক েলল, সলতে কথাই 
েললি, োইনে সনযটা হিাৎ একটা অনচো অজাো টমনয়ে সনে কালটনয় টগনল। হয়নতা 
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টকাে কােনে মেটা একটু লেষণ্ণ লিল, ভাল চাকলে কে, তুলম একজে লেোলহত পুরুষ, 
ো কাজটা লিক কেলে। একদম অেে ধেনেে টমনয় আনি টসখানে আলম থালক। তুলম 
টকাে প্রকানেই মুলি টপনত ো যলদ তানদে কারুে পাল্লায় পডনত। 
  
 আলম লেনজে ইনিনতই এনসলি, টতামাে লিকাো আে টফাে আমাে এক েযু লদনয়লিল। 
টক টক সনম্বাধে কনে টক েলল। 
  
টক েলল, েযুলট টতামাে লেনশষ উপকাে কনেলে, েুেঁলক টেোে আনগ পােঁচোে ভােনে যা 
কেনে টভনেলচনন্ত কেনে, একথা আমাে োো সে সময় েলনতে। আলমও টতামায় একই 
কথা েললি। 
  
টক েলল, ভুনল টযও এনকোনে আজনকে োনতে কথা। 
  
ভুনলও টযে আমাে কানি এনসা ো, ভলেষেনত যলদ কখেও মে খাোপ হয়। আলম 
টতামাে সনে কখেই টদখা কেে ো যলদ আস। 
  
টোলে যখে টকে োলডে টগনট এনস থামল। টক ভাডা লমলটনয় টকে হাত ধনে টেনম 
পডল। পূনেণে টসই ভাল লাগাে অেুভূলতটা মুনি টগনি, লসেঁলড লদনয় উিনত উিনত টক 
েুেনত পােল। টস টকনক োলমনয় লদনয় োলড চনল টগনলই ভাল কেত, টক টযে তানক 
মনেে লভতে টথনক ইলেত লদনত থাকল। শীঘ্রই একটা অলচন্তেেীয় লকিু ঘটনত চনলনি, 
টক টযে েুেনত পােল। 
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টকন্ পুেোয় লসেঁলড লদনয় উিনত লাগল টকে লপিু লপিু যলদও টস একটা লেশ্রী অস্বলস্ত 
টোধ কেলিল। 
  
টস তানদেই টফোে অনপোয় দােঁলডনয় আনি, পথ আটনক লপকলেজ কুকুে টকানল লেনয় 
টসই ে োফানয়ল সুইলট। তাো লতে তলাে লোলভিংনয় টপৌঁনিই টদখনত টপল। গেগে 
আওয়াজ তুলল, কটমট কনে লাল লাল টচানখ কুকুেটা টকনক টদনখ। টহনস ে োফানয়ল 
সনে দােঁডাল তাে আনগ কুকুেলটনক ধমনক লদল ললও চুপ। 
  
কুকুেলট ভানে ওনক এ োলডে দানোয়াে োখা হনয়নি, টদখনত টিাট হনল লক হনে। 
টলাকলট েলল। 
  
টভতনে ঢুনক পডল টক আে টক দেজা খুনল। তাডাতালড োলড লফেনত পােনল টক টেেঁনচ 
যায়। ওে এখে খুে খাোপ লাগনি। চুম্বে কেল টক হিাৎ এলগনয় এনস তাে গলা 
জলডনয় ধনে মুনখ টক লকিু েলনত পােল ো, লকন্তু খুে অসাদৃশে টোধ কেল। জামাটা 
আলম একটু টভতনেে ঘে টথনক পালনট আসলি, তুলম একটু টোস। টক েলল। 
  
দেজা েয কনে টক টভতনেে ঘনে ঢুনক টগল টক টচয়ানে েনস একটা লসগানেট ধোল। 
সমগ্র সোে উপে তাে অস্বলস্ত টোধটা টচনপ েনসনি। অমাজণেীয় অপোধ কনেনি টস 
আজ সযোয়, এলক কনে েসল টস েলেনকে উনত্তজো েনশ? 
  
লক লেশ্বাসঘাতকতা কেল টস স্ত্রীে প্রলত। জীেনে টস আে অোনেে লদনক মুখ তুনল 
তাকানত পােনে ো। অোে যলদ একথা জােনত পানে। োত টপৌনে একটা োনজ, টস 
হাতঘলড টদখল। আনগই োলড লফনে যানে লকো টস ভােল। টক লফনে আসাে আনগ। এ 
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প্রান্ত টথনক আকানশে ও প্রান্ত লচনে ফালাফালা কনে লদল টকউ, টকনেে মনে হল হিাৎ 
যখে লেদুেৎ চমকাল। 
  
ঘনেে জােলাে েয কােঁচগুনলা থে থে কনে টকেঁনপ উিল পে মুহূনতণই কাে-ফাটানো োজ 
পডাে শনব্দ। এোে টস টক-টক েনল লেদায় টেনে। শুরু হনয়নি েৃলষ্ট, টকন্ উনি দােঁডাল 
আে অনপো ো কনে। টকাে সাডা টপল ো টস টভতে টথনক। যলদও টস টশাোে ঘনেে 
দেজায় দােঁলডনয় টক-টক র্াকল। সাডা লদলো টকউ টভতে টথনক। টক, আলম োলড 
যালি, আোে র্াকল টস, টকন্ দেজায় টটাকা লদল লমলেট খানেক অনপো কনে। সাডা 
লমলল ো লভতে টথনক। এ ঘনেে আনলাটা হিাৎ লেনভ টগল। পুনড টগনি হয়নতা 
লফউজ। তাে র্ানক টকউ সাডা লদল ো, আোে টক র্াকল টক? ভয় টপনত লাগল টক 
ভীষে। দেজা মনে হনি আনস্ত আনস্ত টকউ ফােঁক কেল সামােে শব্দ টস শুেনত টপনয়নি, 
এ ঘনে টকউ পা লটনপ লটনপ ঢুনকনি এইমাত্র টশাোে ঘনেে দেজা খুনল। তাে একথা 
মনে হল। 
  
টকউ টযে দ্রুত পানয় লসেঁলড লদনয় টেনম যানি টকন্ স্পষ্ট শুেনত টপল, এ ঘনেে দেজা 
টখালাে শব্দ হল তাে আনগই,নক পনকট টথনক লাইটাে টেে কনে জ্বালল। তাে গানয়ে 
টলাম উনত্তজোয়-ভনয় খাডা হনয় উিল। 
  
টস টশাোে ঘনে ঢুকল লাইটাে জ্বাললনয়। দুহাত মাথাে ওপে টেনখ টক সামনে খানটে 
লেিাোে উপে শুনয় আনি। েনিে ঢাল গলডনয় পডনি টমনেে উপে। টকে েুনকে 
োেঁলদনক এক তাজা গভীে েত, টকন্ কানি লগনয় দােঁডানতই টদখনত টপল। লেিাো, জামা 
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সে তাে েনি লভনজ টগনি। এক দৃলষ্টনত টস তালকনয় েইল টকে লদনক, লেঃশনব্দ 
দােঁলডনয় তাে পা দুনটা টযে অসাড হনয় টগনি। 
  
হিাৎ একটা টিাট টচণ লাইট টদখনত টপল খানটে পানশ টটলেনলে ওপে, যখে লেদুেৎ 
টেশ টজানে চমকানলা, টক হলোন্ড তাে পূনেণ অযকাে ঘনে লকিংকতণেেলেমূঢ় হনয় দােঁলডনয় 
লিল। টচণটা হাত োলডনয় তুনল লেনলা টক, েতস্থাে ভানলা কনে পেীোকেল,সুইচ লটনপ 
আনলা জ্বালাে পে। 
  
টকন্ তাে োম ধনে র্াকনতই টকে দুনচানখ ভনয়ে িাপ ফুনট উিল। তখেও তাে 
সামােে জ্ঞাে লিল। তােপে মাথাটা ঢনল পডল, লশলথল হনয় টগল তাে সাো শেীনেে 
টপশী, হানতে েয মুনিা খুনল টগল, দুনচাখ উনট টগল। 
  
কােঁচা েি মাখানো ফলায় এমে একলট েেফ কাটা গােঁইলত কানপণনটে ওপে পনড থাকনত 
টদখল টক যখে টস টমনেনত টনচণে আনলা টফলল। টক এ লেষনয় লেঃসনন্দহ হল টয 
টকনক হতো কো হনয়নি ঐ অস্ত্র বাো। 
  
লক কো উলচৎ এখে আমাে? পুললনসে কানি লগনয় সে েলে, লেনজে মনেই টক েনল 
উিল। পুললস এই অলভনযানগই তানক টগ্রপ্তাে কেনে টকনক টসই খুে কনেনি, পুললস 
তাে টকাে কথাই লেশ্বাস কেনে ো। টকে জালে ো একথা পেেনেই তাে মনে হল। 
প্রধাে সােী লহসানে তানক খুনেে মামলায় জডানে, পুললস তানক িাডনে ো যলদও 
আসল অপোধী ধো পনড, আে যলদ টস পুললনসে সনন্দনহে োইনে ও থানক। একথা 
টক মনে হল। 
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প্রনতেনকই েোপােটা জােনে, েোিংনকে কতৃপে এেিং আে। টকনে েুনকে টভতেটা 
শুলকনয় টগল কথাটা মনে হনতই। খেনেে কাগনজে প্রথম পাতাে লশনোোম হনয় উিনে 
টক, যলদ টতমে লকিু ঘনট। টকন্, পলততা খুনেে মামলায় জলডনয় পডল, কােে টস 
লুলকনয় তাে কানি টযত, স্ত্রী োনপে োলড টগনলই, একথা সোই েলােলল কেনে। টক 
টযে তাে লভতে টথনক লেনদণশ লদল পাললনয় টযনত। 
  
তুলম এখে লেনজে কথা ভাে, মৃতাে জেে এখে আে টতামাে কোে লকিু টেই, টযনহতু 
টক মাো টগনি। পালাও এখাে টথনক যত শীঘ্র সম্ভে। 
  
টকনেে েুকটা টকেঁনপ উিল তখেই মনে পডল, টয তাে এখানে উপলস্থলতে টকাে প্রমাে 
আনি লকো? ো, এখানে প্রমাে টেনখ লকিুনতই তাে যাওয়া চলনে ো, টোকাে মত 
যলদও পুললনসে ভয় আনি। োন্নাঘে টথনক প্রথনম লফউজ েেটা টেে কেল টনচণে আনলা 
টফনল। আনলা জ্বনল উিল পুললনসে হানত তাে োম টলখা টুলপটা পডনলই সেণোশ হত, 
তাই েসাে ঘে টথনক টক টুলপটা লেনয় এল। 
  
টকন্ রুমাল টেে কনে লফউজ েেটা ভাল কনে মুনি টফলল। চােনট টপাডা লসগানেনটে 
টুকনো েসাে ঘনে অোসনে টথনক টেে কনে পনকনট পুনে টফলল। চােনট লসগানেট টস 
ধ্বিংস কনেনি সনযে টথনক এখে পযণন্ত। এখানে টস দুোে এনসনি। 
  
টক টটললনফানেে লেলসভােটা পনকট টথনক রুমাল োে কনে ভাল কনে মুনি টফলল। 
এোে টস লেলশ্চন্ত মনে োলড টযনত পানে। টকাথাও আে তাে আেুনলে িাপ পাওয়া যানে 
ো। উনত্তজোয় আে ভনয় তাে েুক কােঁপনি, টস টশাোে ঘনে চনল এল পা লটনপ লটনপ। 
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আনলায় ভনে টগল টদয়ানলে সুইচনোর্ণ যখে টস টচণ লেনয় ঘনে ঢুকল। সাো ঘে 
আনলাময় হনয় টগল টক টনচণে সুইচ লটপনতই। টচণটা লেলভনয় ভাল কনে সমূ্পেণ টচণটা 
মুনি টফলল রুমাল লদনয় অলত সােধানে। তাে পূনেণ আোে একোে তাকাল লেশ্চল 
টদহটাে লদনক। একটু পনেই টস টদখনত টপল কানপণনট পনড থাকা েুদ্র অস্ত্রলট যখে টস 
খানটে পানশ টটলেনলে উপে টচণটানক পূনেণে মতই োখনত টগল। তাে মনে আে টকাে 
লকন্তু টেই টয েীলহাতল লাগানো ঐ েেফ কাটা গােঁইলত লদনয়ই টকে মৃতুে টানো হনয়নি। 
টস লেনজে মনেই লচন্তা কেল, ওটা লক সনে লেনয়ই খুেী এঘনে ঢুনকলি? ো, তা েয়, 
পেেনেই তাে মে টযে েনল উিল। ওটা লেনয় খুেী কাজ টশষ হোে পেই চনল টযত, 
যলদ টস ওটা হানত লেনয় আসত। খুেী টকাে পথ লদনয় অোপাটণনমনে ঢুকল, এটাই এখে 
টেশী গনেষোে লেষয়। 
  
 জাোলা টেনয় খুেী লেশ্চয়ই ওনিলে। টকাে এক ফােঁনক টস সামনেে দজা খুনল টভতনে 
ঢুনক েনসলিল। লেশ্চয়ই োডলত চালে লিল তাে লেনজে কানি। 
  
লক লাভ তাে এসে টভনে টকন্ ভােল। এোে োলড টফো যাক্। প্রায় দুনটা োনজ, টকন্ 
ঘলডে লদনক তাকাল। আে টদেী কনে লক লাভ, েৃলষ্ট আে হনি ো েডও টথনম টগনি 
এইকথা টভনে টকন্ টসই দেজাে লদনক এনগানত টগল। এমে সময় টটললনফাে টেনজ 
উিল। লেলসভাে তুনল, কানে টিকাল, লকিু েলল ো। টতালাে আনগ টস লকিুেে 
টটললনফানেে লদনক একদৃলষ্টনত তালকনয় লিল। 
  
আলম সোম েললি, ওপাশ টথনক পুরুষালল গলায় টস সনম্বাধে জাোল, হোনলা টক! 
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এ টসই সোম ভালসণ, লকিুেে পূনেণই-যানক টকন্ রুেোনজ টদনখ এনসনি। এটা টক 
েুেনত পােল সোম যানত তাে লেঃশ্বানসে শব্দটুকুও ো পায় এজেে প্রােপনে টস শ্বাস 
টচনপ েইল। তুলম কথাে জোে লদি ো টকে? সোম অর্ধযণ গলায় জােনত চাইল। 
লেলসভােটা টক কােঁপা হানত োলমনয় োখল, তােপে। 
  
লবতীয়োে যানত টচষ্টা কেনলও টফাে ো োনজ এজেে টচয়ানেে ওপে পনড থাকা 
খেনেে কাগনজে একটা টকাো লিেঁনড লেলসভাে এেিং ঘোে মােখানে টচনপ েলসনয় 
লদল। টক একোে ভানলা কনে চালেলদক টদনখ লেল, তােপে দেজা খুনল লেলশ্চন্ত মনে 
টেলেনয় টগল, টস লেঃসনন্দহ টয তাে উপলস্থলতে টকাে প্রমাে এখানে টেই। 
  
েীনচে তলায় লসেঁলড লদনয় টেনম আসনতই েুকটা তাে টকেঁনপ উিল। টকনেে গলতনোধ 
কনে দােঁডাল লপকলেজ কুকুেটা যখেই তােঁে টচানখ টচাখ পডল এক টসনকনন্ডে মনধে, 
কােে টভতনে আনলা জ্বলনি, ঘনেে দেজা টখালা লিল ে োফানয়ল সুইলটে। তােপে 
কুকুেটাে টচানখ টচাখ পডনতই োইনে টেলেনয় এল। ে োফানয়ল সুইলট লেনজই টেলেনয় 
এল টভতে টথনক ঐখানে দােঁলডনয় পনডলিল টকন্, টকনে লদনক একপলক তাকাল 
ে োফানয়ল, তােপে েীচু স্বনে েলল, কুকুে োিাো সোই ঘনে শুনত টগনি, ললও ঘনে 
যাও। 
  
এটানক লেনয় আে টপনে উিলি ো মশায়, ে্ যাফানয়ল টকনক পাথনেে মত দােঁলডনয় 
থাকনত টদনখ টহনস েলল। আেও েলল, আমাে অেস্থা কালহল কুকুে সামলানত লগনয় 
প্রায় দুনটা োনজ োত অনেক হল, েৃলষ্টটা ধনে টগনি, খুে টদেী ো হনল একোে লভতনে 
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আসুে ো একটু লরিংক কনে যানেে, ে োফানয়ল, টকনক অেুনোধ জাোল।েুেনতই 
পােনিে একা একা সময় কানট ো। 
  
কুকুেটানক এখেও লেিাোয় টশায়ানত পােলি ো, লক োনমলাে েোপাে। কুকুেটানক উেু 
হনয় টকানল তুনল লেল সুইলট একথা েলনত েলনত। 
  
শুকনো টিােঁট লজভ লদনয় লভলজনয়, টকামে টচনপ ধনে টক উত্তে লদলো, ধেেোদ, লসেঁলড 
লদনয় টস দ্রুতপানয় োমনত লাগল তােপে। 
  
সুইলট টেিংললনয় ভে লদনয় েুেঁনক েলল, একটা লালনচ-োদামী লেশ্রী দাগ আপোে টকানট 
টলনগ আনি মশাই লক লেে কনেনিে? টভতনে আসুে দুলমলেনট আলম দাগ পলেষ্কাে কনে 
টদে, আমাে কানি জামাে দাগ টতালাে লজলেস আনি। টক উদ্ধশ্বানসোমনত লাগল, 
সুইলটনয়ে কথায় কাে ো লদনয়। সামনে একটা হল ঘে একতলায় তাে ওপানশ সদে 
দেজা। একটা টমনয়ে সনে ধাক্কা টখল টস হলঘনে ঢুকনতই, টমনয়লট উনটালদক টথনক 
আসলিল। টক টপিনে সনে টগল, চমনক উনি দােঁলডনয় পডল। মাথাে কাত হনয় যাওয়া 
টুলপটা লিক জায়গায় েলসনয় টমনয়টা েলল, টচাখ খুনল চলনত পানেে ো। এলগনয় টযনত 
হনে ধাক্কা টমনে। সুইচ জ্বালাল টমনয়লট কথা টশষ কনেই। আনলায় ভনে টগল সাো 
হলঘেলট। 
  
 এই োলডে োলসন্দা টমনয়লট এেিং টকে মতই একজে গলেকা। টকন্ একেজনেই েুেনত 
পােল। কানলা টপাশাক পো, টচাখ দুলট গ্রাোইট পাথনেে মত কনিাে টদখনত ফসণা, 
টগালগাল। 
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টকেনক আহ্বাে জাোল টমনয়লট, টপশাদােী হালস িলডনয়, এখেই োলড টফোে তাডা 
লকনসে, এখে এ োনতে তশশেকাল, েোপােটা লক? 
  
টমনয়টা তাে পথ আগনল দােঁডাল টক পাশ কালটনয় যাোে উনদোগ কেনতই এেিং েলল, 
আলম টতামায় ইনি কনে ধাক্কা লদইলে, মাপ কে। এত লজ্জা টকে, আনে এনসাইো 
টমনয়টা আে একোে েলল। ভাল মদ খাওয়াে, টতামায় ভাল কনে আোম টদে, চল! 
টকন্ মেীয়া হনয় সদে দেজাে লদনক এলগনয় টগল টমনয়টানক টিনল সলেনয় লদনয়, টজানে 
েলল পথ িাড! 
  
টমনয়টা টচেঁলচনয় উিল, খেেদাে আমাে গানয় হাত টদনে ো েললি। টমনয়টা টপিে টথনক 
তানক গালাগালল কেনত লাগল টস শুেনত টপল টক এলগনয় চলল প্রলতোদ ো কনেই। 
  
. 
  
০৩. 
  
 িাণ্ডা োতাস েইলিল, েৃলষ্টও পডলিনলা অল্প অল্প টক োস্তায় টেলেনয় টদখল, টমনঘে 
আডানল চােঁদ উেঁলক লদনি টয ঘেকানলা টমনঘ আকাশ টঢনকলিল টসগুনলা লিেঁনড টুকনো 
টুকনো হনয় যানি। 
  
আমায় ঐ োলড টথনক পেপে দুজে টেনোনত টদনখনি, তাো লেশ্চয়ই পুললনসে কানি 
আমাে টচহাোে লেেেে টদনে, তােপে সেকটা খেনেে কাগনজ টসই েেণোে কথা 
সলেস্তানে িাপা হনে। টক লেনজে মনে মনে েলনত লাগল, লক োনমলায় জলডনয় 
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পডলাম। টমালটভ ো থাকনল পুললস আমায় খুেঁনজ োে কেনে লক কনে। আমাে টতা 
টকাে টমালটভ টেই। এই লচন্তা পেমুহূনতণই তাে মাথায় এল, আে পুললসই ো আমায় 
খুনেে সনে জডানত যানে টকে? ও লিল একটা গলেকা, টক টতা আে সম্ভ্রান্ত মলহলা েয়, 
পুললস অতেন্ত সিংকনট পডনে, গলেকা খুনেে েহসে টভদ কেনত। 
  
আোে ভােল, যলদ টসই টমনয়টা যাে সনে ধাক্কা টলনগলিল একতলাে হলঘে অথো 
সুইলট যলদ টকাে কােনে েোনঙ্ক আনস তখে লক হনে? এ লেষনয় তাে মনে সিংশয় 
জাগল। 
  
আে হাত-পা অসাড হনয় এল কথাটা মনে হনতই। 
  
তখেও লক ওো আমায় লচেনত পােনে টকে ভােল। 
  
টকন্ লেনজে মেনক সান্ত্বো লদল, েোনঙ্ক ওো হাো টদনে েনল মনে হয়ো। সেণদা অেশে 
চালেলদনক েজে োখনত হনে, আমায় সতকণ থাকনত হনে। আলম কাউোে টিনড টকনট 
পডে আমায় টদখনত পাোে আনগই, যলদ ওো কখেও েোনঙ্ক আনস। 
  
কলদে টস টচাখ কাে টখালা টেনখ চলনত পােনে। কমাস, কেিে! টস লেনজনক প্রশ্ন 
কেল, যতলদে চাকেী কেে ততলদে লক এই আতনঙ্ক থাকনত হনে? আমায় ভনয় ভনয় 
এই দুঃস্বপ্ন লেনয় কাটানত হনে? টক আতলঙ্কত হনয় উিল কথাটা টভনে। 
  
পনথ-ঘানট টয টকাে জায়গায় তানদে সনে টদখা হনয় টযনত পানে তখে, শুধু টতা 
েোনঙ্কই েয়। আলম একমুহূতণই লদোোলত্র শালন্তনত থাকনত পােেো। লেভীলষকাগ্রস্ত হনয়ই 
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লক আমাে লদে কাটনে? থাো, পুললস, আদালত ে োফানয়ল সুইলট টসই টমনয়টা সে সময় 
আমায় আতনঙ্ক োখনে? তাহনল একটাই উপায় আনি অেে টকাে শহনে েোনঙ্কে একটা 
শাখায় েদলী লেনয় চনল যাওয়া। লেিী কনে লদনত হনে হয়ত এখে োলডটা। অেে টকাে 
চাকলে খুেঁজনত হনে েোনঙ্কে চাকলে টিনড, েতণমানে অেে টকাে উপায় লচন্তা কেনত 
পােলি ো এিাডা। 
  
অোেও লেশ্চয়ই এেকম একটা েোপাে টজনে যানেই। অোনেে টচানখ সেলকিুই ধো 
পনড, টক অনেক লকিু েোপাে এলডনয় যাোে টচষ্টা কনেনি, লকন্তু পানেলে অোনেে কানি 
লেনয়ে পে টথনক এখেও পযণন্ত লকিুই টগাপে োখনত পানেলে। একোে লেনজেই ভুনলে 
ফনল কোনশ চলল্লশ হাজাে র্লাে কম পনডলিল। লেনজে পনকট টথনক টস গচ্চা 
লদনয়লিল, লকন্তু েোপােটা অোে, পনে লকভানে টজনে লগনয়লিল। লেনজে মনে েনল উিল 
টকইস আলম লক টোকা? কপানল কডাঘাত কেল। টমনয়টাে কানি টকে টয লগনয়লিলাম, 
এই েনল টক আফনশাষ কেল। টকেই ো টফোে পনথ আোে ওে লোনট ঢুকলাম। 
লেদায় জাোনত পােতাম টতা োস্তা টথনকই। 
  
সে কথা লক পুললনসে কানি লগনয় খুনল েলে, এখে আলম লক কেে? 
  
টভতে টথনক টক টযে তানক েলল পেমুহূনতণই, টস একটা কাণ্ডজ্ঞােহীে গদণভ। োনমলা 
োডনে েই কমনে ো যলদ টস পুললনসে কানি লগনয় সে খুনল েনল। এখে অোনেে কথা 
মনে টেনখ লেনজনক শি োখা উলচৎ। টস তাহনল সনন্দনহে োইনে থাকনে। সে োনমলা 
লমনট যানে, তাডাতালড োলড চনল যাওয়া উলচৎ। 
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টস কথা মনে পডনতই তাে েুকটা আোে টকেঁনপ উিল, টকে আস্তাোয় আসাে সময় 
গালড পাকণ কেোে জায়গায় তাে গালডটা পাকণ কনেলিল। একজে আধেয়সী টলাক টয 
সে গালড পালকণিং কো থানক তাে েম্বে টোট কনে োনখ। টস সামনেই একটা টিাট 
গুমলটে টভতে েনস আনি। টস তাে খাতায় েম্বে টুনক লেনয়নি যখে টক গালড পাকণ 
কনেনি। এটাই তাে লেরুনদ্ধ একটা েড প্রমাে হনত পানে, টকনেে মনে হল। 
  
অনেক োত হনয় টগল এোে োলড যানেে টতা? 
  
টসই আধেুনডা টলাকলট েনল উিল টকন্ যখে গুমলট টভতে ঢুকল। টকন্ উত্তে লদল, হোেঁ, 
এেিং সামনেে টটলেনলে ওপে খাতাে পাতায় তাে গালডে েম্বে টলখা আনি, আেঁডনচানখ 
টদখল। টক চটজললদ খাতাটা তুনল লেনয় লহপ পনকনট ঢুলকনয় টফলল, টয মুহূতণ টলাকটা 
টচয়াে টিনড উনি জােলা লদনয় উেঁলক টমনে আকাশ টদখনত লাগল। 
  
টলাকটা টটলেল হাতডানত হাতডানত েলল, আপোে গালডে েম্বে েলুে, লটক্ টমনে লদই। 
আোে েলল আনে খাতাটা টয ওখানে লিল টকাথায় টগল? 
  
টকন্ ধীে পানয় দেজাে সামনে এনস দােঁডাল, টকাে মন্তেে ো কনে। দেকানেে সময় 
হানতে কানি একটা লজলেসও পাই ো। আপোে েম্বেটা েলুে সোে, আেঁডনচানখ টকন্ 
টদখল লট এে এল ৩৩৪৫ একটা পোকার্ণ গালড সামনেই পাকণ কো েনয়নি। টস 
লেলবণধায় েলল আমাে েম্বে লট এে এল ৩৩৪৫ টলাকটা খেনেে কাগনজে একনকানে 
েম্বেটা ললনখ টেনখ েলল এখানেই ললনখ োলখ পনে খাতায় তুনল টেনো। 
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লেনজে গালডে কানি লেলশ্চন্ত মনে টপৌঁনি টগল টকে, গুমলট টথনক টেনোোে পূনেণ 
আধর্লাে পালকণিং লফ লদল টলাকটানক, কােঁপা হানত দেজা খুনল সীনট েসল টচানখে 
লেনমনষ েড োস্তায় এনস পডল গালডনত স্টাটণ লদনয় ফুল স্পীর্ তুলল। 
  
টকনেে প্রথনমই মনে পডল তাে সুেনটে কথা, পেলদে যখে সকানল টস ঘুম টথনক 
উিল। ে োফানয়ল সুলটেও েজে এডায়লে টয তানত েনিে দাগ টলনগনি। পুললনসে 
েসায়েলেদো লিক জােনত পােনে টয েনিে দাগ টকে টদহেই, যতই জল লদনয় পোে 
টোওয়া টহাক ো। টক টগানয়ন্দা উপেোস পনড এসে জানে। লেনজে জুনতানজাডা টকন্ 
উনট-পানট টদখল। চানয়ে জল লহটানে চাপাোে পে। েি জনম আনি টদখল োেঁ 
পানয়ে জুনতাে চামডাে েীনচ। ঐ দাগটা টলনগনি টয েি ঢাল টকে মৃতনদহ টথনক 
কানপণনটে উপে গলডনয় এনসলিল, টকন্ লেশ্চয়ই টকােসময় তাে ওপে পা টেনখলিল। 
এোলড টথনক জুনতানজাডা ও সুেট টয টকাে ভানে সলেনয় টফলনত হনে। সোে অজানন্ত 
চুলপসানড ও দুনটা টেনখ আসনে। সুেট আে জুনতানজাডা টয লর্পাটণনমোল টস্টাে টথনক 
টস লকনেলিল। লেনজে পলেতেি দাগ লাগা সুটটা টস টেনখ টদনে হোোনে টোলানো 
অসিংখে সুেনটে মনধে। আলাদা পোনকট কনে ওদুনটা টস লেনয় যানে। টস টেনখ আসনে 
জুনতাও ঐ ভানে। লকন্তু টেনখ আসাে পে? 
  
লকন্তু অোে লফনে এনস তাে সুেট ো টদখনত টপনয় লেশ্চয়ই সনন্দহ কেনে। আনেকটা 
সুেট লকেনত হনে লিক ঐেকম টদখনত, অোনেে সনন্দহ টমাচে কোে জেে। একই 
টদাকাে টথনক অলেকল আনগে মত একনজাডা জুনতাও তানক লকেনত হনে। 
  
টকনেে টকাে েকম অসুলেধা হল ো পলেকল্পো অেুযায়ী কাজ কেনত। 
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আপোে সনে দুনটা পোনকট লিল ো? টসলসমোে টিনললট েতুে সুেট লকনে টদাকাে 
টথনক টেনোোে সময় প্রশ্ন কেল। টযে খুেই অোক হনয়নি এমেভানে কনে টক েলল, 
কই ো টতা! আমাে হানত টকাে পোনকট লিল ো, আমাে মনেহয় আপলে ভুল 
টদনখনিে। 
  
. 
  
০৪. 
  
 পেলদে পাকণানেে সনে টদখা হনতই টস প্রশ্ন কেল, টকমে ফুলতণ কেনল টকন্ কাল 
োনত তাই েল। টক উত্তে লদল টতামাে মত আমাে স্বভাে ওেকম েদ েয়। টখনয়-টদনয় 
সকাল সকাল শুনয় পনডলি কাল োনত্র, োগানেে আগািা সাফ কনেলি সনযেে পে 
লকিুেে পযণন্ত। 
  
আনে োো েনলই টফনলাো, পাকণাে েলল, ওসে গুল-তালি লদনয় টকাে লাভ হনে ো। 
আলম কাউনকই েলে ো, ভয় টপনয়া ো। েল ওনক টতামাে টকমে লাগল? গলাে 
আওয়াজ স্বাভালেক টেনখই টক েলল, গতকাল আলম টকাথাও যাইলে, তাডাতালড টখনয় 
টদনয় শুনয় পনডলি। আলম টতা টতামায় আনগই েনললি পাে, এখে লেশ্বাস কে আে োই 
কে। অেশে েলাে সময় টকনেে েুনক টজানে শব্দ হলিল। টতামাে কথাই মােনত হনি, 
পাকণাে লেেস মুনখ েলল, আিা লিক আনি। একটু েলসকতা কেলিলাম টতামাে সনে, 
এজেে লকিু মনে টকানো ো। টদলখ, এখে একোে টক-টক টফাে কলে। ও লক কেনি 
এখে জােনত ইনি কেনি। আজ লক খুে তাডা আনি ওে কানি যাোে, এত সকাল 
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সকাল? এখেই। একটা লহমনরাত টকনেে লশেদােঁডা টেনয় টেনম টগল। কাউোে টিনড 
টফানেে েুনথে লদনক এলগনয় টযনত টযনত পাকণাে েলল, টদখা যাক একোে টফাে কনে। 
টকাে োইনেে পালটণনক ঘনেে টভতে এনে েলসনয়নি মনে হয়। ও লেশ্চয়ই োগ কেনে 
ো এখে টফাে কেনল, কােে এখে লাঞ্চ টাইম। লেনজে কাউোনে োইনে েনস টক স্তব্ধ 
হনয় তালকনয় েইল। পাকণাে টযে কথা েলনত েলনত হিাৎ চমনক উিল টক তা লেে 
কেল। পাকণাে প্রায় লিটনক টেলেনয় এল। েুনথে টভতে টথনক লেলসভাে টেনখ লদনয়। 
  
পুললস টকে আস্তাো লঘনে টফনলনি। সেণোশ হনয়নি পাকণাে রুমাল টেে কনে কপানলে 
ঘাম মুনি টকনক েলল। টকন্ কােঁপা গলায় প্রশ্ন কেল, পুললশ! তাে মানেটা লক? লক 
কেনি ওখানে পুললস? 
  
পাকণাে উত্তে লদল, হয়নতা টেইর্ কনেনি। ওে ওখানে লেকানল টগনল হয়নতা োনমলায়। 
পডতাম, খুে টজাে টেেঁনচ টগলি। টমনেনত টকনেে কলমটা লিটনক পনড টগল ভনয়। আে 
উনত্তজোয় টসটা টস কুলডনয় লেনয় লজনজ্ঞস কেল তুলম লক কনে জােনল টয ওো পুললস। 
  
লসলট পুললনসে টলফনটেোে অোর্ামস টফােটা ধনেলিল তাে কথানতই জােনত পােলাম, 
েোটা আোে জােনত চাইলিল আলম টক? টকাথায় থালক এইসে। 
  
টকন্ জােনত চাইল, তুলম লক ওনক টতামাে োম লিকাো এসে লদনয়ি োলক? ওসে েনল 
আলম োনমলায় পলড আে লক? পাকাে উত্তে লদল, টতামাে লক মাথা খাোপ হনয়নি 
োলক? ওো এখানে হাো টদনেোলক আমাে গলা শুনে।তুলম লক মতামত লদি?হাজাে 
টচষ্টা কেনলও তাে টথনক এখে আে পলেত্রাে টেই টজাে কনে মুনখ হালস ফুলটনয় 
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তুলনলও টক েুেনত পােল। তেুও পাকণােনক েলল, এখানে ওো ধাওয়া কেনত আসনে 
টকে? টফােটা টকাথা টথনক এনসলিল পুললস লেশ্চয়ই টটললনফাে েুনথ টফাে কনে 
জােনে। তােপে এখানে এনস হালজে হনে যখে সুইলটে কানি তাে টচহাোে লেেেে 
পানে। পুললস লেশ্চয়ই ওখানে টগনি, হয়নতা টকউ টকে উপে হামলা কনেনি অথো 
লেশ্চয়ই র্াকালত হনয়নি, েয়নতা ো টকউ ওনক খুে কনেনি। পাকণাে লেনজে টচয়ানে 
েসনত েসনত মন্তেে কেল। দুজনে চুপচাপ কাজ কনে আনো লকিুেে কালটনয় লদল। 
মে েসানত পােনি ো তােঁো কানজ টকােমনতই। পলেেলত লক হনত পানে একথা টভনে 
টকনেে শেীে ঘানম লভনজ উিল, কােে ভীষে োনমলাে মনধে টস েন্দী হনয় পনডনি 
েনলই মনে হয়। 
  
হিাৎ পাকণাে তানক েীচুস্বনে র্াকল। শুেি টকন্? টদখ লম্বা-চওডা টোকটানক টদনখ 
পুললনসে টলাক েনল মনে হনি, দেজাে লদনক তাকাও, পাকণাে েলল। দেজাে কানি 
েনস থাকা মোনসঞ্চানেে সনে সলতেই দশাশই টচহাোে একলট টলাক লকিু কথা েলনি। 
টকন্ পাকণানেে দৃলষ্ট অেুসেে কনে টদখনত টপল। টয টকউ তানক পুললনসে টলাক েনল 
ভােনে তােঁে মািংসল মুখ তােঁে টিাট টিাট কুতকুনত টচাখনজাডা টদখনল, যলদও টলাকটাে 
পলেধানে ইউলেফমণ টেই। 
  
পাকণানেে গলা এোনে টকেঁনপ উিল, আিা টফাে কোে সময় আমায় টকউ টদনখলে টতা? 
টলানকে সময় টকাথায় েল? টয যাে কাজ লেনয় েেস্ত, আে েুথ এ দেজাে োইনে, টক 
কখে টফাে কেল টক জােনে েল, টদখনেই ো লক কনে টক উত্তে লদল। দোনখা েোটা 
এলদনকই আসনি! টেৌনক টফাে কেলিলাম েনল টদে চটপট যলদ আমায় লজনজ্ঞস কনে। 
আনস্ত আনস্ত তানদে কাউোনেে সামনে এনস দােঁডাল টসই পুরুষালী টচহাোে টলাকলট। 
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আলম সানজণে টর্ানোভাে,লসলট পুললনসে তেফ টথনক আসলি, প্রথনম পাকণাে, তােপে 
টক আোে পাকণানেে লদনক তালকনয় কথালট টস েলল। 
  
এখাে টথনক আধঘণ্টা আনগ লক টকউ একটা টফাে কনেলিল, অথো টয কনেলিল তানক 
লক টকউ আপোো টদনখনিে? সানজণে জােনত চাইল। ো আলম কাউনক টদলখলে 
স্বাভালেক গলায় েলল টকন্। আলম লক টসই টফানেে কথা েলনিে, টযটা আলম আধঘো 
আনগ আমাে স্ত্রীনক কনেলি, পাকাে হিাৎ উপযাচক হনয় েলল। পাকণানেে লদনক কটমট 
কনে তালকনয় টর্ানোভাে েলল আপোে স্ত্রীনক টফাে কোে কথা আলম জােনত চাইলি 
ো। আলম েললি আে কাউনক েুনথ ঢুকনত টদনখনিে লকো? অথণাৎ অেে টকউ। লকিুেে 
আনগ একজে েয়স্ক টলাক একলট টমনয়নক লেনয় েুনথ ঢুনকলিনলে েনট। পাকণাে টযে 
লেলেষ্ট লচন্তা কনে সানজণেনক েলল, তখে আমো খুে েেস্ত লিলাম, টস প্রায় একঘো 
আনগে কথা। আে টকউ তােপে ঢুনকনি লকো েলনত পালে ো। 
  
একটা মেগডা গল্প পাকণাে টকে টয েলল, টক জানে? 
  
আসনল েুনথ টকাে টলাকই ঘণ্টাখানেনকে মনধে টকাে টমনয়নক লেনয় টঢানকলে। আপোে 
স্ত্রীনক লিকই টফাে কোে সময় টপনয়নিে েনস্ততাে মনধেও তীক্ষ্ণ টচানখ পাকণােনক 
টদখনত টদখনত টর্ানোভাে েলল। 
  
সানজণে আপলে লিকই েনলনিে, টতা হালস টহনস পাকণাে েলল। টর্ানোভাে লাইটাে 
টজ্বনল একটা টদামডাে লসগানেট পনকট টথনক টেে কনে অলিসিংনযাগ কেল। টকনক 
েলল তােপে, আপলে টদনখনিে লক কাউনক? 
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টকন্ শান্তভানে েলল, ো আলম কাউনক টদলখলে। টভনে েলুে ভাল কনে সানজণে েলল। 
  
আলম কাউনক ঐ টটললনফাে েুনথ ঢুকনত টদলখলে, ভাল কনে লচন্তা কনেই েললি, টক 
েলল। 
  
টর্ানোভাে দেজা টিনল োইনে টেলেনয় টগল হতাশভানে হােঁটনত হােঁটনত। মন্তেে কনে 
টগল, টকউ লকিু জানে ো, টকউ লকিু টদনখো লেলচত্র এই শহনেে মােুষ। 
  
অনল্পে জেে এ যাত্রা টেেঁনচ টগলাম পাকণাে পনকট টথনক রুমাল টেে কনে ঘাম মুিনত 
মুিনত েলল। এখে লেলশ্চন্ত হলাম। েল টদলখ টলাকটানক টকমে কজা কেলাম, একথা 
টতামায় েলনতই হনে। 
  
তখে দু-হােঁটু, টকনেে থেথে কনে কােঁপনি ও েলল এখেই টশনষে কথা েলা যায় ো। 
  
একটা সাযে তদলেক পলত্রকা লকনে টচানখে সামনে টমনল ধেনতই টদখনত টপল েড েড 
অেনে প্রথম পাতায় িাপা হনয়নি খেেটা, যখে টস টমানডে মাথায় এনস োলডনত 
ঢুকলিল। 
  
েেফ কাটা গাইলতে আঘানত প্রািে েতণকী লেহত, পলততালনয় লেমণম হতোকাণ্ড 
  
টকনেে তখে এমে মােলসক অেস্থা টেই টয সমস্ত খেেটা লেশদভানে পনড। 
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তাে প্রলতনেশীলে লমনসস লফলল্ডিং হিাৎ তাে সামনে এনস দােঁডানলে যখে টস ক্লান্ত পানয় 
এলগনয় লগনয় সনেোলডে টগট খুনলনি। অলফস টথনক এই লফেনলে লমঃ হলোন্ড? তাে পা 
টথনক মাথা পযণন্ত জেীপ কনে ভদ্রমলহলা লজজ্ঞাসা কেনলে। 
  
ক্লান্ত গলায় জোে লদল টকন্ হোেঁ, োলডে টগট টখালাে পে। োলডনত টফো হনি টদেী 
কনে টকমে, টযনহতু োলডে লগন্নী এখে অেুপলস্থত।কাল োনত টতা দুনটাে পনে োলড 
লফনেনিে। মুচলক টহনস েলনলে লমনসস লফলল্ডিং। হিাৎ চমনক উিল টকনে েুনকে 
লভতেটা তাে মন্তেে শুনে। অেে কানোে সনে হয়নতা ভুল কনে টফলনিে, আপোে 
টোধহয় লিক মনে টেই কাল োনত্র দুনটাে পে ো টতা! আলম লিক এগানোটাে সময় 
শুনত টগলি কাল োনত্র। 
  
আলম কাল োনত্র দুনটা পযণন্ত জাোলাে পানশ েনসলিলাম, টসজেেই েললি, লমনসস লফলল্ডিং 
হিাৎ লেেি হনয় জোে লদনলে। আশ্চযণভানে প্রশ্ন কেনলে তাই োলক হলোন্ড? উহ আলম 
সমূ্পেণ লিক কথাই েললি। আলম স্বচনে টদখলাম আপলে গালড টথনক টেনম টভতনে 
ঢুকনলে। 
  
মাপ কেনেে, আমাে এখে দােঁলডনয় কথা েলাে শলি টেই। আলম ভীষে ক্লান্ত, আপলে 
অেে কাউনক হয়নতা টদনখনিে, আলম আোে একই কথা েললি, আমাে সময় কম, 
আজনক আোে লচলি ললখনত হনে অোেনক টকেনক েলনলে লমনসস লফলল্ডিং তােঁে লদনক 
এক দৃলষ্টনত তালকনয়, লেশ্চয়ই লমঃ হলোন্ড। অোেনক আমাে ভালোসা জাোনেে। 
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শ্রান্ত হনয় সশনব্দ টকন্ একটা টচয়ানে েনস পডল টভতনে টঢাকাে পে। তাে হৃৎলপণ্ড 
তখেও কােঁপনি। টকে অগাধ জনল পডনে এেিং এখেই টষালকলা পূেণ হনে যলদ পুললস 
খুেঁজনত খুেঁজনত তাে োলড পযণন্ত চনল আনস এেিং লমনসস লফলল্ডিংনক যলদ লজজ্ঞাসাোদ 
কনে। টকন্ হুইলস্ক ঢালল আলমােী টথনক টোতল োে কনে। তােপে ধীনে ধীনে গ্লানস 
চুমুক লদনত লাগল টশাোে ঘনেে লেিাোয় েনস। এেিং লেনজে কথা ভােনত লাগল। 
  
টস স্পষ্ট টটে পানি চােপাশ টথনক একটা অদৃশে জাল গুলটনয় আসনি এেিং তাে মনধে 
টস জলডনয় যানি। মনোনযাগ লদনয় আোে টস সাযে তদলেকটাে পাতা খুনল পডনত 
লাগল। আজ খুে টভােনেলায় তাে লেজস্ব অোপাটণনমনে মৃত অেস্থায় পাওয়া যায় একদা 
টোজ োইট ক্লানেে সাডা জাগানো েতণকী টক কাসণেনক। টকে মৃতনদহলট সোে আনগ 
টদখনত পায় তাে পলেচালেকা যখে টস অোপাটণনমনে আনস। একলট গভীে েতলচহ্ন 
মৃতনদনহে েুনক লিক হৃৎলপনণ্ডে ওপে পুললস টদখনত পায়। েনিে দাগ লাগা একলট 
েেফ কাটা গােঁইলত কানিই পনডলিল। লমনসস কাসণনেে মৃতুে ঘটানো হনয়নি ঐ গােঁইলত 
লদনয়, এটাই পুললনসে ধােো। 
  
সানজণে জোক টর্ানোভােনক এই খুনেে তদনন্তে ভাে টদওয়া হনয়নি পুললনসে পে 
টথনক। পুললস লকিু গুরুত্বপূেণ ইলেত টপনয়নি তাে লেেৃলত অেুযায়ী। 
  
লমস কাসণে খুে হোে আনগ মােোনতে লকিু পনে একলট টলানকে সনে োলড লফনে 
আনসে, পুললস এ সিংোদ জােনত টপনেনি আনশপানশে টলাকনক লজজ্ঞাসাোদ কনে। 
দীঘণকায় েললষ্ঠ টচহাোে একলট টলাক পেনে লিল ধূসে েনেে সুেট। উি টলাকলটনক 
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অনেনক লমস কাসণনেে ঘে টথনক টেলেনয় আসনতও টদনখনি োত দুনটা োগাদ। এই 
অজ্ঞাত পলেচয় টলাকলটে টখােঁজ কেনি পুললস। 
  
টকনেে দুহাত তখে িকিক কনে কােঁপনি টস আে পডনত পােল ো। দুহানত মুখ টঢনক 
েনস েইল কাগজটা িুেঁনড টফনল লদনয়। েনিে দাগ লাগা সুটটা টয টদাকানে টেনখ 
এনসলি এ পযণন্ত লিকই কনেলি, লকন্তু আলম একটা োম টোকা। টকাে ভেসায় আোে ঐ 
েকমই একটা সুেট লকেনত টগলাম!েতুে টকো সুটটা পনে টেনোনলই পুললস সনন্দহ 
কেনে। আোে পুেনো সুেটটা ো টদখনত টপনল অোে লকিু একটু ভােনেই, টকনেে 
অেস্থা এখে লিক শােঁনখে কোনতে মতই। মনে হনি পুললস টপিনে ধাওয়া কেনেই, 
আলম এখে লক কেে? 
  
এখাে টথনক কাউনক লকিু ো েনল পাললনয় যাে? টক লেনজনকই প্রশ্ন কেল। গাধা 
টকাথাকাে, টকাথায় তুলম পালানে। একথা টক টযে তাে মনেে টভতে টথনক েনল উিল। 
তধযণে ধনে অনপো কো িাডা এখে টকাে উপায় টেই, োভণ শি োখনত হনে। োনমলা 
হয়নতা এনতই টকনট যানে। অোনেে মুনখে লদনক তালকনয়ও টতামায় এটুকু কেনত হনে, 
তাে ওপে লেনজে লচন্তানতা আনিই। োইনেে ঘনে এনস েসল টকন্ সুেট আে 
জুনতানজাডা ওয়ার্ণনোনো টেনখ, তুে পূনেণ গ্লানস টস টশষ চুমুক লদনয় উনি দােঁডাল। মনে 
টতা হনি ো দুলদনেে মনধে এই োনমলা লমটনে। কােে আে দুলদে পে অোে লফনে 
আসনে। হয়নতা অোে আসাে আনগই তানক টজনল ঢুকনত হনে। 
  
টকন্ জাোলা লদনয় তাকাল, োইনে গালডে শব্দ কানে টযনতই। দুজে টলাক গালড টথনক 
টেনম তাে োিংনলাে টগনটে লদনক এলগনয় আসনি। টয গালডটা তাে োলডে সামনেই 
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টথনমনি তাে টভতে টথনক টস টদখনত টপল তানদে মনধে একজেনক টস টচনে, টস লসলট 
পুললনশে সানজণে টর্ানোভাে। 
  
. 
  
০৫. 
  
 লসলট পুললনসে টহালমসাইর্ লর্পানমনেে টলফনটেোে অোর্ামস অকুস্থনল এনস হালজে 
হনলে। লিক সাতঘণ্টা োনদ, যখে টক হলোন্ড ২৫ েিং টললসিংটে এলভলেউ টিনড টেলেনয় 
এনসলিল। ফনটাগ্রাফাে, পুললনসে র্ািাে আে লফোেলপ্রে এেপাটণ লেনয় টর্ানোভাে 
েহুেে আনগই হালজে হনয়লিল। টলফনটেোে অোর্ামস টক অপোধী টথনক শুরু কনে 
অেোেে অধস্তে কমণচােী সকনলই ভয় পায়, টযনহতু টস কডা ধানতে টলাক, এমেলক 
টর্ানোভােও পযণন্ত। 
  
অোর্মস এলগনয় মৃতনদনহে র্ােহানতে লশো ধনে লেনজে মনেই েনল উিনলে, অেশে 
তখেও টক কাসণনেে মৃতনদহ টশাোে ঘনেই পনডলিল। 
  
লতলে েলনলে, অন্ততঃ ি-সাত ঘণ্টা আনগ এে মৃতুে ঘটানো হনয়নি। সানজণে টর্ানোভাে 
দেজাে কানি দােঁলডনয় েনল উিল, টলফনটেোে ঐ েেফ কাটা গােঁইলতটা টদখুে। টমনেে 
ওপে একটা টিাট েেফ কাটা গােঁইলত পনড আনি তাে দৃলষ্ট অেুসেে কনে অোর্মস 
টদখনত টপল। কডা গলায় েদনমজাজী টলফনটেোে েনল উিল, লক কেে আলম ওটা 
লদনয়। লাজুক হালস টহনস টর্ানোভাে েলল, ো। ওটা লদনয়ই এ টমনয়টানক খুে কো 
হনয়নি েনল আমাে ধােো। দৃঢ় লেস্মনয় কপানল টচাখ তুনল অোর্মস েলল, োঃ সলতেই 
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টতামাে েুলদ্ধ আনি, ওটা লদনয় লক েখ কাটাে জেে? ো খুে কেনে েনল ওটা ওখানে 
টফনল টেনখ টগনি। েুনেি গদণভ? 
  
ধমক টখনয় টর্ানোভাে চুপ কনে টগল। অোর্মস হিাৎ ঘনেে টভতে পায়চালে কেনত 
কেনত েনল উিল, লক লক টখােঁজ খেে লদনত পাে এই টমনয়লট সম্পনকণ? মাত্র েিে 
খানেক হল টমনয়লট এই লাইনে এনসনি এটুকু খেে টপনয়লি। আনগ োচত রু টোজ 
োনম একলট টেনস্তাোেঁয়। তনে পনথ-ঘানট ও টকানোলদে টোিংোলম কনেলে। 
  
অোর্মস গম্ভীে গলায় লেনদণশ লদল দেজাটা টভলজনয় লদনয় কানি এনস েস। অোর্মনসে 
কানি এনস দােঁডাল টর্ানোভাে দেজা টভলজনয় লদনয়। এমে লকিু অোর্মস এখে তানক 
েলনে যা তাে শুেনত ভাল লাগনেো, এটুকু টস মনে মনে লচন্তা কেল। অোর্মস জােনত 
চাইল, খেনেে কাগনজে টলানকো এখনো খেে টপনয়নি লকো? 
  
টর্ানোভাে উত্তে লদল, টলফনটেোে। টলফনটেোে অোর্মস ভালভানেই জানে, 
টর্ানোভাে খেনেে কাগজ সম্পনকণ ভীলতগ্রস্থ। একোে প্রকাোন্তনে টর্ানোভােনক 
টদাষানোপ কো হনয়লিল। অতীনত স্থােীয় দুলট কাগনজ পুললনসে লেরুনদ্ধ সমানলাচো 
িাপা হনয়লিল তানত পুললনসে লেলিয়তােও উনল্লখ লিল। অোর্মস েলল যলদও খেনেে 
কাগনজে টলানকো সেই জােনত পােনে তনে লেনকনলে পূনেণ েয়। 
  
এই একটা প্রথম খুে হল এই শহনে েহুলদে পনে। আমানদে টিনড টদনে ো টসজেে 
খেনেে কাগজগুনলা। মনে লগনয় োতাোলত লেখোত হনয় টগল েিাে টমনয়টা, যতলদে 
টেেঁনচ লিল টকউ পাত্তা লদত ো। সেকােী প্রশাসনে একটা লর্োমাইট ফাটনে টজনো এই 
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খুেটা হোে ফনল, অেশে তুলম জাে ো ো জাোে দেকাে টেই টয পদণাে আডানল এই 
মুহূনতণ লক ঘটনে। 
  
এে ফনল প্রশাসনেে অনেক টলাক চাকলেচুেত হনে। টভাটােো ললন্ডনস োটণনক 
ভালোনস। ওে টপিনেসেকােীসমথণে আনি। ও েহুেিে ধনে প্রনচষ্টা চাললনয় যানি 
গেেমােেনদে লেপনদ টফলাে জেে। এই টকষ্টলেনদে একজে আমানদে কলমশোে সানহে। 
োটণ আোে তানক পিন্দ কনে ো। অনেক পলততালয় আনি এই টললসিংটে অোলভলেউনত, 
লকন্তু কলমশোে সানহে মাত্র লকিুলদে আনগ খেনেে কাগনজ লেেৃলত লদনয়নি, আমানদে 
শহনেে মত পলেষ্কাে জায়গা আে টেই। োটণ লকন্তু এই খুে হোে জেে তাে লেরুনদ্ধ 
হালতয়াে শাে টদনে। তাই আনগ টথনকই েনল লদলি মৃত গলেকালটনক যা-তা টভনো ো, 
অোর্মস একটু টথনম হানতে লসগানেটটা টফনল লদনয় েলল। 
  
টর্ানোভাে টতামানকই এই টকসটা লেনত হনে, কােে খেনেে কাগনজ টোজ টলখানললখ 
হনে যতলদে ো এে সমাধাে হয়। এই টকনসে েেথণতা ো সফলতা সেই টতামাে প্রাপে। 
অেশে টতামাে প্রনয়াজেমত সাহাযে তুলম পানে। আমাে কথা েুেনত পােনল? টর্ানোভাে 
ঘাড টেনড উত্তে লদল, লিক আনি টলফনটেোে। শালা কানজ লাগাে পে টথনক আমানক 
জ্বালানি, মনে মনে অোর্মসনক গালাগালল লদল টর্ানোভাে। এই শহনে অনেক 
টলাকজে আনি, তানদে মনধে টয টকউ ওনক মােনত পানে। সুতোিং খুেীনক ধো এই 
টকনস খুে সহজ কাজ েয়, একথা টতানোভাে জানে। আমাে অদৃষ্ট খাোপ েনল এই 
দালয়ত্ব আমাে ঘানড চাপল। যানত আমানক অকৃতকাযণতাে জেে েেখাস্ত কো যায়। 
  
আলম অসহায়ভানে একটা োজর্েলতক োনমলাে মনধে পনড টগলাম। 
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দ্রোয় কললিংনবল বােল 
০৬. 
  
চমনক উনি চালেলদনক তাকাল ে োফানয়ল সুইলট টয মুহূনতণ দেজায় কললিংনেল োজল। 
টকাথাও টকাে গণ্ডনগাল হনয়নি এই োলডনত টস েুেনত টপনেনি পুললনসে গালড আসনত 
টদনখই। লকন্তু েোপােটা টয লক টস জানে ো। তােঁে যােতীয় দুষ্কনমণে প্রমাে টস ঘনেে 
টভতে টথনক সলেনয় টফনলনি আনগে লদে সযো টথনক গভীে োত পযণন্ত। পুললনসে 
টচানখ অেশেই আপলত্তকে এমে লকিু লজলেস টসগুনলা। 
  
একটা টমাটানসাটা টলাক দােঁলডনয়লিল তােঁে দেজায়, টস দেজা খুনলই টদখনত টপল। 
সুইলট প্রশ্ন কেল, কানক চাে? টলাকলট লেখুেঁত দৃলষ্টনত সুইলটনক টদখনত লাগল এেিং 
উত্তে লদল আলম সানজণে টডানোভাে। এই মুহূনতণ সুইলটিং মনে কেনত পােনি ো, এই 
টেেঁনট টমাটা টলাকটানক টস আনগ টকাথাও টদনখনি লকো। 
  
টর্ানোভাে গম্ভীে গলায়সুইলটনকলজজ্ঞাসা কেল, আপোে োমটা? 
  
সুইলট হাসেলেগললত হনয় েলল, আনজ্ঞ ে োফানয়ল সুইলট। লকন্তু েোপাে লক েলুে টতা? 
আপোে ওপেতলায় টয টমনয়লট থানক, গত োনত্র তাে কামোয় লক কাউনক ঢুকনত 
টদনখলিনলে, কােে টমনয়লট খুে হনয়নি। কই আলম টতা কাউনক টদলখলে সুইলট গ্রীো 
আনন্দাললত কনে উত্তে লদল। আলম কানো সনে লেনশষ টমলানমশা কলে ো। একা একা 
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থাকনতই ভালোলস আে সেনচনয় েড কথা লক জানেে, আলম োনত্র খুে তাডাতালড শুনয় 
পলড। কানজই টখােঁজ কলে ো, টক এল ো টগল। 
  
আিা আপলে লক কানো লচৎকাে ো আতণোদ শুেনত পােলে? ে োফানয়ল সুইলট টয সতে 
কথা েলনিো, একথা টর্ানোভাে েুেনত পােল। লকিুটা টথনম লগনয় আোে লজজ্ঞাসা 
কেল, আপলে লক টকাে শব্দও শুেনত পােলে। 
  
সুইলট উত্তে লদল, হাজােটা টলাক লচৎকাে কেনলও, আমাে কানে টঢানকো যলদ আলম 
ঘুলমনয় পলড। 
  
টর্ানোভাে টলাকটা টয লেনশষ েলতকে েয় তা সুইলট েুেনত টপনেনি। সুইলট ভালভানে 
জানে টয অোর্মস তােঁনক টদখনল লচেনত পােনে। যলদ অোর্মস এসে টখােঁজ-খেে লেনত 
আসনত তনে তাে কানি তা ভনয়ে েোপাে লিল। পূনেণ সুইলট এই োলডনত টলফনটেোে 
অোর্মসনক গালড টথনক টেনম ঢুকনত টদনখনি। আনগে মতই লেেীত টহনস সুইলট েলল, 
সানজণে আমায় মাপ কেনেে, এই টমনয়লট অথণাৎ টয খুে হনয়নি তােঁে সনে আমাে 
টকােলদেই পলেচয় লিল ো। একথা লিক টয, লসেঁলড লদনয় ওিাোমাে সময় তােঁে সনে 
টদখা হত। সলতেই টমনয়লট খুে হনয়নি? ইস্ লক মমণালন্তক েোপাে! 
  
টর্ানোভাে তাে লদনক কডা টচানখ তালকনয় েলল, লকিুই টশানেে লে। লকিুই টদনখে লে 
আপলে। লিক েলনিে টতা? 
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সুইলট জোে লদল, ো আলম কাউনক টদলখলে। আপোে কললিংনেল োজানোে পে আলম 
উনি এলাম, শুনয়লিলাম, এোে আমায় তাহনল টযনত লদে। মুচলক টহনস টর্ানোভানেে 
লদনক তালকনয় সুইলট দেজা েয কনে লদল। 
  
টেশ লবধায় পডল টর্ানোভাে। সোে সামনে টচাদ্দপুরুনষে উদ্ধাে কনে িাডনেে 
টলফনটেোে অোর্মস। এখে যলদ টস উপনে লগনয় েনল, সোে, লকিুই েুেনত পােলাম 
ো লজজ্ঞাসাোদ কনে। এ লেষনয় টকাে সনন্দহ টেই। হলুদ েিং কো দেজাে সামনে এনস 
টস কললিংনেল লটপল, লসেঁলড লদনয় টেনম মলেয়া হনয় টস যখে একতলায় এল। 
  
দেজা খুনল একপানশ সনে দােঁডাল টম লিলস্ট োনম একলট টমনয়। টর্ানোভাে টমনয়লটে 
লেঃশ্বানস গয টপল সাতসকানলই টমনয়লট খালেকটা লজে টখনয়নি। টস ঘনেে টভতে ঢুনক 
পডল। টমনয়লট লকিু েলাে আনগই, টতামাে সনে কথা েলনত চাই, একজে পুললশ 
অলফসাে আলম, টস পলেচয় লদল। 
  
টলানক লক েলনে? টমনয়লট আতলঙ্কত হনয় েলল, আপলে এখানে ঢুকনিে টকে? লক 
েোপাে? 
  
এক ধমনক তানক থালমনয় লদনয় টর্ানোভাে েলল, চুপ কে, উত্তে দাও জােনত চাই। 
টক কাশণেনক তুলম লক লচেনত? টস উৎকলিত স্বনে েলল, টকে? ওে লক টকাে লেপদ 
হনয়নি? 
  
সানজণে টর্ানোভাে ধীনে ধীনে জোে লদল-হা খুে হনয়নি টমনয়লট। 
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টক খুে কেল? ভয়াতণ টচানখ টম প্রশ্ন কেল, টসলক? খুে হনয়নি? 
  
টর্ানোর্াে েলল একটা েেফ কাটা গােঁইলত লদনয় ওনক খুে কো হনয়নি। এখেই আমো 
হলোি েলনত পােে ো টক ওনক খুে কনেনি। ওে েেেসা লক গতকাল োনত চালু 
লিল? 
  
গতকাল োনত আলম োলড লিলাম ো সুতোিং েলনত পােে ো উত্তে লদল টম। হয়নতা 
খুেীে সনে টতামাে টদখা হনে কােে টস আোে এখানে আসনত পানে, কাটাকাটা গলায় 
টর্ানোভাে েলল একটা লসগানেট ধোোে পনে। 
  
টতামােই ভাল হনে, েনল টফল যলদ লকিু টদনখ থাক, টতামায় ভাল যুলিই লদলি। 
  
টম েলল, কাউনকই টতা টদলখলে আলম। 
  
এই োত একটা টথনক দুনটাে মনধে, কাউনক টদনখনিা লকো ভাল কনে মনে কনে টদনখা 
টর্ানোভাে েলল, টদনখি লক টকাে টলাকনক? 
  
হোেঁ, একটা টলাক খুে েেস্তভানে টেলেনয় যালিল, তাে সনে আমাে খুে টজানে ধাক্কা 
লানগ যখে দুনটা োগাদ আলম োলড লফেলি, টমনয়লট েলল, লক েকম টদখনত টলাকটা? 
টর্ানোভাে লজজ্ঞাসা কেল। 
  
ধূসে েিংনয়ে টুলপ মাথায়, পেনে হালকা ধূসে েিংনয়ে সুেট, গানয়ে েে ফসণা েয়, 
টলাকলট দীঘণনদহী। আোে টলাকলটনক টদখনল লচেনত পােনে? 
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টম েলল, অেশে টলাকলটনক টদনখ খুেী েনল মনে হলিল ো, তনে টদখনল হয়নতা 
লচেনত পােে। 
  
টর্ানোভাে লজজ্ঞাসা কেল, টলাকলটে কত েয়স হনে? আেও েলল খুেীনক টদখনল 
কখেই খুেী েনল মনে হয় ো। 
  
টম েলল েয়স হয়নতা েিে লত্রশ হনেই। আে লক জাে টলাকটাে সম্বনয? 
  
এটুকু আমাে মনে আনি তাে চলাে মনধে একটা েেস্তভাে লিল, আে লকিু েলনত পােে 
ো। এমেলক আমায় প্রায় ধাক্কা টমনেই টেলেনয় টগল। আলম েনললিলাম, একটু লরঙ্ক কনে 
যাে, আমাে ঘনে এনস েসুে, লকন্তু লকিুনতই টলাকলট োজী হয়লে। টম সিংোদ লদল। 
  
যলদ টসই টলাকটানক আোে টদখ, সনে সনে পুললস টহর্ টকায়াটণানে টফাে কেনে, 
সেসময় টচাখ-কাে সজাগ োখনে েুেনল টতা? টর্ানোভাে েলল। 
  
অোর্মসনক প্রনয়াজেীয় তথে সে জাোনত হনে, টতানোভাে লসেঁলড লদনয় উপনে উিনত 
লাগল। টমে সনে কথা টশষ কনে। 
  
. 
  
০৭. 
  
 গম্ভীে মুনখ চুরুট খালিনলে টমহলগলে কানিে লেশাল টটলেনলে ওপানশ েনস, পুললশ 
কলমশোে পল হাওয়ার্ণ। একান্ন েিে েয়স এখে হাওয়ানর্ণে, অতেন্ত উচ্চাকালি লতলে। 
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তাে ধােো োজেীলত পুললনসে চাকলেে সলহত অলেনিদেভানে জলডত। তাে টেশ ভাল 
সিংনযাগ আনি োজর্েলতক টেতানদে সনে। লতলে লদেোত এই উচ্চাকাি মনেে মনধে 
ধনে োনখে টয লতলে শীঘ্রই একজে টসনেটাে হনত পােনেে, এই টযাগানযাগটুকুে 
সবেেহাে কনেই। 
  
ঘুষ লেনয়, লতলে েতণমানে পুললনসে চাকলেনত উন্নলতে লশখনে উনিনিে। লতলে অনেক েড 
েড অপোধীনক টিনড লদনয়নিে। টমাটা উৎনকানচে লেলেমনয় লতলে এমে ভাে কনেে 
টযে লতলে লকিুই জানে ো, টোনেে ো। টযসে দুেণীলত েতণমাে প্রশাসনে চলনি সেই 
তাে জাো। ঘুষ এই একলট শব্দ আনি সে লকিুে মূনল। লতলে লেনজে মুখ সেসময় েয 
োনখে, ঘুষ লেনয়। 
  
কোপনটে টজা মটলল চুরুট খালিনলে, জােলাে পানশ একটা ইলজনচয়ানে আোম কনে 
েনস, পল হাওয়ানর্ণে কাি টথনক লকিুটা দূনে। একটা কােনেই তাে চাকলেটা এখনো 
েজায় আনি। কােেটা হল, ইলে পুললস কলমশোনেে েড সম্বযী। মটলল টলাক লচেনত 
পানেে খুে ভাল। পুললস োলহেীনত তাে মনতা দুলট টলাক টেই, কানজ ফােঁলক টদওয়াে 
েোপানে। টমনয়নিনল আে ঘুষ একলটনতও হাওয়ানর্ণে অরুলচ টেই। মটলল েুেনত 
টপনেলিনলে পল হাওয়ার্ণ পুললস কলমশোে হোে পে। লতলে লেনজে টিাট টোে 
টগ্লালেয়ানক টটাপ লহসানে হালজে কেনলে হাওয়ানর্ণে সামনে, একলদে লেনজে চাকলে 
োেঁচানোে জেে। টগ্লালেয়ানক হাওয়ার্ণ লেনয় কেনলে টোকাে মত টসই টটাপ লগনল। গৃনহে 
শালন্ত েজায় োখনত হনল সম্বযী টজা মটললে টপিনে লাগা তানক েয োখনত হনে 
লেনয়ে লিক একমাস পনেই হাওয়ার্ণ েুেনত পােনলে। 
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তােঁে চাকলে আে টযই খাক পুললস কলমশোে খানেো একথা েুেনত টপনে মটলল হাফ 
টিনড োেঁচল। এই মার্ণাে টকনসে সমাধাে চাই সাতলদনেে মনধে। হাওয়ার্ণ মটললে লদনক 
তালকনয় টখেঁলকনয় উিল, উনটালদনক েনস থাকা অোর্মনসে সনে কথা েলনত েলনত। টয 
কনেই টহাক খুেীনক ধো চাই, টতামাে অধীনে এখে যত কানজে টলাক আনি সোইনক 
এই মুহূনতণ কানজ টলনগ টযনত েল। 
  
মটললনক হাওয়ার্ণ েলল, আমায় আনগ জাোওলে টকে টয এ শহনে এেকম একটা 
পলততালয় আনি, লিঃ লিঃ সমস্ত োলডটাই গলেকায় ভলতণ। এ শহনেে টকাে টোিংো োলড 
টেই টতামাে কথাে সানপনেই আলম কাগনজে টলখকনদে কানি গেণ কনে েনললি। 
আোে েলল হাওয়ার্ণ। 
  
আলম টতা সলতে কথাই েনললি, মুখ লটনপ লেঃশব্দ হালস টহনস েলল মটলল তাে 
ভলিপলতে কথা শুনে। এ শহনে প্রচুে পলততালয় লিল, এখেও আনি। লকিুলদে পে পে 
ওগুনলা চালু হয়। কােে মানে মানে আমো টেইর্ কনে ওগুনলা েয কনে লদই। 
হাওয়ার্ণ েলনলে, একথা যলদ সলতে হয় তনে এটানক টকে েয কেলে। সীে ও’ ব্রানয়ে 
ও োলডে মাললক। কনিাে টচানখ তালকনয় মটলল েলল। 
  
 তুলম খুে ভাল ভানেই জানো পল টকে েয কলেলে। হাওয়ার্ণ েেম হনয় টগনলে সীে ও 
ব্রানয়নেে োম শুনেই। ফুনটা টেলুনেে মত মুখখাো তাে শুলকনয় টগল, পূনেণ টয মুখ োনগ 
লাল হনয় উনিলিল। মুখ েীচু কনে লেনজে জুনতানজাডাে লদনক তালকনয় আনি অোর্মস, 
এক পলক তাে লদনক তালকনয় হাওয়ার্ণ টদনখ লেনলে। 
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হয়নতা সীে ও ব্রানয়নেে আসল ভূলমকা লক অোর্মস জানেো। অথো মটললে কথা টস 
শুেনত পায়লে, এটাই হাওয়ার্ণ ধনে লেনলে। 
  
লকন্তু অোর্মনসে কানে মটললে কথা লিকই টপৌঁনিনি সীে ও’ ব্রানয়ে টয পালটণে টপিনে 
আনি, একথা অোর্মস ভালভানেই জানে। ওই েেলিই পালটণনক টাকাকলড টযাগায়। টকউ 
জানে ো, ও ব্রানয়নেে এই গুরুনত্বে কথা একমাত্র পুললনসে উচ্চপদস্থ অলফসাে িাডা টয 
পালটণে টেতা টসই এককথায় েলনত টগনল। 
  
যাকনগ, এোে েল তুলম কতদূে এলগনয়ি। হাওয়ার্ণ অোর্মসনক েলনলে, লতলে লেলশ্চত 
টয ও’ব্রানয়নেে আসল ভূলমকা অোর্মস জানেো। টমনয়লটে ঘে টথনক টেলেনয় টসই 
োনত একজে টলাক উদ্ধশ্বানস লসেঁলড লদনয় োমলিল, আমো তাে টচহাোে লেেেে 
টপনয়লি। তদন্ত কোে ভােও লদনয়লি টর্াোভােনক অোর্মস েলল। তুলম লেনজই এ 
ভােটা লেনত পােনত, আোে টর্ানোভােনক লদনল টকে? লেেি স্বনে হাওয়ার্ণ েলনলে। 
  
মুখ লটনপ টহনস মটলল পুেোয় েলল, অনহতুক েেস্ত হও তুলম, পল। এত উনত্তজো আে 
টশােনগানলে লক আনি? একটা গলেকাে খুনেে েোপানে? 
  
টকে আলম এত েেস্ত হলি েুেনে,কাল সকানলে কাগজটা আনগ টেনোক, হাওয়ার্ণ 
েলনলে। 
  
লেনপাটণােো টচৌদ্দপুরুষ উদ্ধাে কেনে আমাে, টতামাে লেশ্চয়ই েয়। ওে অপদাথণতাে 
লেন্দা কনে আসনি খেনেে কাগনজে টলাকো েহুলদে ধনেই েলল মটলল, লকন্তু টলাক 
খাোপ েয়। টর্ানোভাে। আলম মনেকলে টর্ানোভােনক টসই সুনযাগ টদওয়া উলচত, যানত 
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ওে হাোনো সুোম আোে লফনে আনস, যলদ ও এই কাজটায় সফল হয়। মটলল েলল, 
এখে আলম োলড যালি। টেশ টতাক্লানে যাে োনত্র চুলটা টহেঁনট।োনচে পালটণনত টগ্লালেয়া 
আসনে েনলনি। আসিো লক তুলম? 
  
হাওয়ার্ণ েলনলে লিক েলনত পােলি ো, খুে েেস্ত আলি এই খুনেে তদন্ত লেনয়। তুলম 
টকে ক্লানে যানে ো, তাে জেে। অোর্মসই এ টকসটা টদখনি। ওই লিক পােনে। 
  
আমাে হানত এখে অনেক কাজ, তুলম এখে টযনত পাে। মটলল েলল, টতামাে 
অেুপলস্থলত টগ্লালেয়ানক স্নাে কেনে। এোে ফলফলল মটললে টশষ চানল। অোর্মনসে 
উপলস্থলতে কথা টভনে টথনম টগনলে, যলদও টগ্লালেয়াে োম শুনে লকিু েলনত যালিনলে। 
আমাে কাজ টশষ কেনত পােনল আলম যাে, হাওয়ার্ণ েলনলে, তুলম টযনত পাে, একটু 
হয়ত টদেী হনে আমাে। 
  
পুললনসে চাকেী কনে লক কনে এমে টেৌ-পাগল টলাক অোর্মস মনে মনে েলল, 
েক্কােজেক! আত্মহতো কো অনেক টসাজা টেৌনয়ে টগালামী কোে টথনক। 
  
হাওয়ার্ণ অোর্মসনক লেনয় আোে শুরু কেনলে, আে কাউনক খুেঁনজ পাওলে তুলম ঐ 
টলাকলট িাডা তাডাতালড লক টকসটা লমটনে? ঘনেে টকাথাও টকাে প্রমাে খুেী টেনখ 
যায়লে, অোর্মস েলনলে, আমাে মনে হয় টকসটা টভাগানে। ঘনেে সে লজলেসপত্র লিক 
আনি, টকাে টমালটভ টেই খুেীে। খুে কলিে েোপাে এই গলেকা খুনেে েহসে টভদ 
কো। খুে কনষ্টে েোপাে হনে তানক ধো, এটা খুেই সলতে কথা। যলদ ো টস লিক 
এমলেভানে আে একলট গলেকানক খুে কনে। হয়নতা ব্লোকনমইল কেনত টগলিল টমনয়লট 
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খুেীনক। এটা আমো টমালটভ লহসানে ধনে লেলি, আে টলাকলট তানক মুখ েয কোে 
জেে খুে কনে অনোেেপায় হনয়ই। টমনয়লটে পনে ব্লোকনমইল কো সম্ভে। এমে লকিু 
আমো সেকটা ঘে তন্ন-তন্ন কনে খুেঁনজও পাইলে। 
  
হাওয়ার্ণ প্রশ্ন কেনলে। টলাকলট লক খুে উপযুি খুেী লহসানে, তুলম লক মনে কে? টসলক 
টপশাদাে খুেী? টলাকলট এনকোনেই টপশাদাে খুেী েয় একথা অোর্মস েলনলে আমাে 
তাই মনে হয় সোে। টমনয়লটনক টুকনো টুকনো কনে টকনট টেনখ টযত, শ্বাসনোধ কোে 
পে যলদ টস টপশাদাে খুেী হত। 
  
টমনয়লটনক হতো কো হনয়নি সামনেে লদক টথনক। টকাে েকম তহ তচ টস কনেলে কােে 
টস মাো যাোে পূনেণই খুেীনক টদখনত টপনয়লিল। তাে লচৎকাে এ োলডে অেোেে টকউ 
শুেনত পায়লে। চুরুটটা অোশনেনত গুেঁনজ লদনয় হাওয়ার্ণ েলনলে, আিা লিক আনি। 
  
খুেীনক টযমে কনে টহাক ধো চাইই, অোর্মস তুলম টতামাে তদনন্তে কানজ টলনগ যাও। 
টর্ানোভাে যতটুকু পানে করুক। অোর্মস উনি পনড েলনলে,কাজ আপলে যথাযথ 
পানেে সোে। 
  
. 
  
০৮. 
  
 টয সেকাে েতণমানে দল চালানি গত লতে েিে ধনে তানদে টকালট টকালট টাকা 
টঢনলও’ ব্রানয়ে তাে কলকালি টেনড চনলনিে।সীে ও’ব্রানয়ে স্বয়িং দনলে কতণােডকতণাো 
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একথা জানেে। অেশে সোই জানে ো। লতেেিে আনগ খুে টশাচেীয় লিল তানদে 
আলথণক অেস্থা। টয দললট েতণমানে োজর্েলতক শাসে েমতায় েনস আনি। হিাৎ 
তানদে সামনে ঈশ্বনেে সাহানযেে প্রলতশ্রুলত লেনয় হালজে হনলে সীে ও’ ব্রানয়ে 
আশীেণানদে মত। 
  
মাদনকে টচাোকােোে কেনতে সীে ও’ব্রানয়ে লেনজ। টকউই তানক টদনখলে দনল টয 
সকল অেোেে টলাকজে লিল, টসই দুজে িাডা যাো লিল ওোে র্ােহাত এেিং োেঁ হাত। 
তাে দল িত্রভে কনে ফোসী পুললস, টপিনে লানগ এেিং টজনল টঢাকায় তাে লেশ্বস্ত 
টলাকজেনক। ও’ব্রানয়নেে দুই টচলাই তানদে মনধে লিল। কোললনফালেণয়াে লক্লে শহনে 
ও’ব্রানয়ে এনস আশ্রয় টেয়, ফোসী পুললনসে টচানখ ধুনলা লদনয় টকানোমনত পাললনয় 
আনস, অেশে টকালট টকালট টাকা টস সনে লেনয় এনসলিল। টস লস্থে কেল টয 
োজর্েলতক দলনক পলেপুষ্ট কোই হনে তাে একমাত্র কাজ। কােে এত টাকা লদনয় টস 
লক কেনে টভনে টপল ো। পালটণে টাকা টকাথা টথনক আসনে এ লেষনয় ভীষে লচলন্তত 
লিনলে দনলে টেতা এড টফলেয়াে। তখে লতলে জােনত পােনলে, ও’ব্রানয়ে তাে দলনক 
লেশাল অথণ সাহাযে কেনত চায়। এেিং লতলে সাগ্রনহ োজী হনলে। কতলদনেে মনধে 
দলনক টাকা টশাধ কেনত হনে অথো এত টাকা টস টকাথা টথনক টপল। টস কথা 
একোনেে জেেও টফলেয়াে জােনত চাইনলে ো। 
  
অল্পলদনেে মনধেই তাে দল চাো হনয় উিল। এেিং তাো সেকানে লফনে এল ও 
ব্রানয়নেে অথণ সাহানযে। ও ব্রানয়নেে হানতে পুতুনল ততেনে পলেেত হনয়নিে 
টফলেয়াে। তাে েয়সও তখে টেনড টগনি। আনগে মত টসই সিংগ্রামী মনোভাে আে 
টেই। 
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লতলে শুধু এটুকু টজনেই খুশী টয পালটণ ফানন্ড কত টাকা জমা পডল। েীেনে সমস্ত লকিু 
পালে কনে যানিে এর্ণ টফলেয়াে, দলনক টাকা জুলগনয় যানিে টযনহতু এ ব্রানয়ে 
টসইনহতু তাে লেনদণশ মােে কেনত হনি। সীে ও ব্রানয়নেে হানত এখে দনলে আসল 
কতৃণত্ব। একজে পুেনো সাকনেনদে টদখা টপনয়লিল ও’ ব্রানয়ে এখানে এনস। দুজনেে 
মনধে টেশ লকিুলদে টযাগানযাগও লিল। হিাৎ টলাকলট ধো পনড যায়, তােপে তাে সশ্রম 
কাোদণ্ড টদে লেচােক কুলড েিনেে জেে। সমস্তই জালেনয় লদনয়নি টসই টলাকলট 
পুললশনক টজনল যাোে আনগ ও’ব্রানয়নেে েতণমাে কাযণকলাপ সম্বনয। 
  
টফোেী আসামী তখে ও’ব্রানয়ে লেনজই, লেনজে িলে টসজেে টস টকাে কাগনজই িাপনত 
টদয়ো। এখে তানক টজনল টপাোে টকাে েমতাই পুললনশে টেই এলেষনয় টস লেলশ্চন্ত, 
কােে েমতায় তাে দল যতলদেআনি ততলদে টতােয়ই। তাে স্বভাে টস টলানকে সনে 
লমশনত ভালোনস ো এেিং টস একটু লেজণেতা ভালোনস। টস এখে লদে কাটায় লেশাল 
োিংনলায় েনস, টসটা োলক েদীে ধানে উেঁচু পােঁলচল লদনয় টঘো। হাজাে টচষ্টা কেনলও 
োইনেে টলাক তাে টখােঁজ পানে ো, কােে োলডে টপিনে েদী, োলডে োইনে উেঁচু প্রাচীে 
লদনয় টঘো োলডে চােপানশ লতে একে োগাে। 
  
োিংনলাে লদনক এলগনয় চলনলে গালড টথনক টেনম পুললস কলমশোে পল হাওয়ার্ণ। 
সামনেই দােঁলডনয়লিল সাললভাে, ও ব্রানয়নেে লেোপত্তা েেী টস। 
  
দুনচানখ তাে লেস্ময় ফুনট উিল পল হাওয়ার্ণনক টদখনত টপনয়। টপশাদাে মুলষ্টনযাদ্ধা লিল 
সাললভাে প্রথম জীেনে। 
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পল হাওয়ার্ণ প্রশ্ন কেনলে, লম, ও’ব্রানয়ে োলডনত আনিে লকো। খুে েেস্ত আনিে উলে 
এখে, তনে হোেঁ সোে, উলে োলডনতই আনিে সাললভাে েলল। 
  
পল হওয়ার্ণ েলনলে, আলম টদখা কেনত এনসলি লেনশষ প্রনয়াজনে, একথা ওনক লগনয় 
জাোও। সাললভাে সনে দােঁডাল, পথ টিনড লদনয় েলল সোে আলম পােেো, আপলে 
লেনজই যাে। একটা সুনেলা লমলষ্ট গাে তাে কানে টভনস এল োিংনলাে টভতে টথনক 
যখে পল হাওয়ার্ণ লকিুদুে এলগনয় টগনিে। সিংগীত টশাোনি টকাে টমনয়। টচাখ েয 
কনে, দুহাত েুনকে ওপে আডাআলড ভানে জনডা কনে টেনখ এক লেশাল আমণ টচয়ানে 
েনস আনিে ও’ ব্রানয়ে। লতলে টদখনত টপনলে যখে লতলে গানেে সুে অেুসেে কনে 
একলট ঘনে প্রনেশ কেনলে। গাে গাইনি ও সুলললত হানত লপয়ানো োজানি। 
  
 একলট টমনয় ঘনেে এক টকানে লপয়ানোে সামনে েনস। মুগ্ধ হনয় টগনলে পল, 
টমনয়লটনক টদনখ। সলতেই সুন্দেী টস। কামো-মলদে ভাে ফুনট উনিনি তাে পাতলা দুলট 
ওনষ্ঠ, লটকানলা পাতলা োক, টচাখ দুলট েুজ, ফসণা গাত্রেেণ। তাে আনগে ধােো দূে হনয় 
টগল এই টমনয়লটনক টদনখ, কােে এতলদে লতলে ভােনতে এই শহনে তাে স্ত্রী টগ্ললেয়াে 
মত সুন্দেী আে টেই। পুললস কলমশোে পল হাওয়ার্ণ ঈষণালিত হনলে ও’ব্রানয়নেে প্রলত 
মনে মনে। স্বনগাতলি কেনলে লতলে, যলদ এমে একলট টমনয়নক টপতাম টয লিক 
এইেকম সুন্দেী। টদখনত সুন্দে ও সুপুরুষ ও’ব্রানয়ে েড টেশী হনলও েয়স চলল্লশ হনে 
তাে। লকন্তু ও’ব্রানয়নেে সরু টগােঁফ ও উন্নত –টদখনল মনে হয় টকাথায় টযে এক চাপা 
শয়তালে লুলকনয় আনি তাে টচানখ মুনখ টসৌন্দযণ সমৃদ্ধ হওয়া সনেও। 
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যখেই টস পলনক টদখনত টপল, গাে মােপনথ থালমনয় লদনয়, চমনক উিল টমনয়লট। 
েলনলে, পল হাওয়ার্ণ, আলম দুঃলখত আপোনক লেেি কোে জেে। লকিু টগাপেীয় 
কথাোতণা েলনত চাই, লেনশষ প্রনয়াজনে আপোে কানি এনসলি লমঃ ও’ ব্রানয়ে। 
আপোে গােটা টশষ হওয়া পযণন্ত অনপো কো উলচত লিল। টচয়াে টিনড এলগনয় এনস 
তাে সনে কেমদণে কেল ও’ ব্রানয়ে এ কথা েলাে পে। লগল্ডা,ইলে পুললসকলমশোে পল 
হাওয়ার্ণ, টমনয়লটে লদনক তালকনয় টস পলেচয় কলেনয় লদল। আে ইলে আমাে ভালে স্ত্রী, 
লগল্ডা টর্ায়মোে, েুেনলে লম হাওয়ার্ণ? 
  
পল হাওয়ার্ণ হালসমুনখ েলনলে, আপোনদে দুজেনকই অলভেন্দে জাোলি। টমনয়লটে 
দুনচানখ ভীলত ফুনট উনিনি পল টদখনত টপনলে, যলদও টস এলগনয় এনস তাে সনে 
কেমদণে কেল হালসমুনখ। ও’ ব্রানয়ে লজনজ্ঞস কেল, কলমশোে লক একটু লরঙ্ক কেনেে? 
ইতস্ততঃ কনে পল েলনলে, লকিু কথা লিল আপোে সনে এেিং লরঙ্ক একটু কেনত 
পালে। অপিন্দ হনি তাে উপলস্থলত এ কথা টমনয়লট েুেনত পােল। দুজনেে সামনে দুলট 
গ্লানস পােীয় এনে লদনয় টস ঘে টিনড টেলেনয় টগল। গ্লানস চুমুক লদনয় ও’ব্রানয়ে জােনত 
চাইল, এোে েলুে কলমশোে আপলে লক প্রনয়াজনে এনসনিে। পল েলনলে, টকাে 
সিংোদ োনখে লক ২৫ েম্বে টললসিংটে অোলভলেউ সম্পনকণ? র্ােলদনকে ভুরু তুনল ও’ 
ব্রানয়ে জােনত চাইল লক েোপাে েলুে টতা? 
  
ঐ োলডে মাললক টতা আপলেই? হা লক হল তানত? ব্রানয়ে েলল। 
  
একলট টমনয় খুে হনয়নি ঐ োলডনত গত োনত্র, পল হাওয়ার্ণ েলনলে। টয টমনয়লট খুে 
হনয়নি টস লিল একলট গলেকা। খাললকুলি েলল আমো ঐ োলডনক পুললসী ভাষায়, 
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গলেকানদে আস্তাো লিল ঐ োলডটা, একথাটাও জাো উলচত। আে চােনট টমনয় তানদে 
আপলত্তজেক কােোে চাললনয় যানি ঐ োলডনত, আমানদে কানি এ খেেও আনি। 
  
লেনজে মুখনক যথাসম্ভে অলেকৃত োখনলা ও’ ব্রানয়ে। একটা লসগানেট ধলেনয় ধীনে-সুনস্থ 
গ্লানসে সেটুকু পােীয় টশষ কনে টস েলল, টমনয়লটে োম লক? 
  
টিনড লদে আপোনক ও লেনয় লচন্তা কেনত হনে ো। 
  
পল হাওয়ার্ণ উত্তে লদনলে, টক কাজণে টমনয়লটে োম। ও ব্রানয়নেে টচাখ দুনটা লেনমনষে 
জেে কুেঁচনক টগল, লকন্তু মুনখে ভাে অপলেেলতণত েইল। লেে কেনলে টসটা পল 
হাওয়ার্ণ। 
  
প্রশ্ন কেল ও’ ব্রানয়ে, লকিু টজনেনি লক কাগনজে টলানকো? 
  
পল হাওয়ার্ণ জোে লদনলে, খেেটা ওনদে ঘণ্টাখানেনকে মনধেই জাোনত হনে। 
েোপােটা তাে আনগ আপোে সনে আনলাচো কনে লেই একথা মনে হল। 
  
ও’ ব্রানয়ে প্রশ্ন কেল, লক কনে জােনলে আপলে টয ও োলডটা আমাে? উত্তে লদনলে 
পল হাওয়ার্ণ, আমায় েনলনি কোপনটন্ টজা মটলী। টকাে সনন্দহ টেই এখে টয ও’ 
ব্রানয়ে লেনজই ওই োলডটাে মাললক। তানক হয়নতা লভলত্তহীে কথা েনলনি মটলী একথা 
পল টভনেলিনলে। 
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ও’ ব্রানয়ে মন্তেে কেল, েড টেশী োনজ কথা েনল মটলী। আোে জােনত চাইনলে পল, 
টকাে প্রমাে আনি লক টয আপলে ঐ োলডে মাললক? 
  
 লেশ্চয় আনি, টকে থাকনে ো? ওটা লকনেলিল আমাে অোটেণী। ও’ ব্রানয়ে েলল, আলমই 
টয ওে আসল মাললক একটু টেশী টখােঁজাখুেঁলজ কেনল প্রমাে হনয় যানে। 
  
পল প্রশ্ন কেনলে, তাহনল আপলে ঐ টদহ েেেসায়ী টমনয়গুনলানকও টচনেে, যাো ওখানে 
োস কনে? 
  
ও’ব্রানয়ে ঘাড টেনড েলল, অেশেই লচলে। টমাটা োলডভাডা টদয় ওো ওনদে টতা 
অন্নসিংস্থাে চাই একটা। সে েেেস্থা পাকা কনে টফললি একটু অনপো করুে। টস 
একটা েম্বে র্ায়াল কেল লেলসভাে তুনল একথা েলাে পে হোনলাটাে, একমুহূতণ 
অনপো কোে পে টফানে েলল, একটা কাজ টতামায় লদলি টশানো, োলড টথনক সে 
টমনয়লটনক ঘাড ধনে টেে কনে দাও, ওখানে টয কটা খাোপ টমনয় থানক। এখুলে যাও 
পেঁলচশ েিং টললসিংটে অোলভলেউনয়ে োলডনত। চােনট ওেকম টমনয় থানক ওই োলডনত 
এটুকু আলম জালে েনলই মনে হয়। 
  
 ওনদে পলেেনতণ চােজে পুরুষমােুষনক ওনদে খালল অোপাটণনমনে ঢুলকনয় দাও। টপশা। 
যাইনহাক টলাকগুনলা টযে ভাল ও ভদ্র হয়। েুনেনিা দুঘোে মনধে কাজটা টসনে 
টফলনে। এোে ও’ব্রানয়ে হাওয়ানর্ণে লদনক তাকাল লেলসভাে যথাস্থানে টেনখ। সেলকিুে 
েেেস্থা হনয় টগল যা। ও োলডনত যাো থানক সোই ভদ্রনলাক, টকউ গলেকা েয় খেনেে 
কাগনজে টলানকো লগনয় েুেনত পােনে সে কথাই লভলত্তহীে। 
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পল হাওয়ার্ণ েলনলে, লেলশ্চন্ত হলাম আলমও আিংলশকভানে এতেে পনে, তনে ভােনতই 
পালেলে টয এত সহজ ভানে আপলে সমসোে সমাধাে কনে টফলনেে। 
  
ও’ব্রানয়ে কাধ শ্রাগ কনে েলল, এেকম ভােো আপোে হনে টকে? অেে অনেক েোপাে 
আনি যা লেনয় আপলে মাথা ঘামানত পানেে। আলম এমেই একজে দে েেলি টয, টয 
টকাে োনমলা টথনক োেঁচনত এেিং োেঁচানত পালে। টস উত্তে লদল একটা চুরুট ধলেনয়। 
  
কলমশোে এোে েলুে, টমনয়লটে খুেী টক? 
  
পল েলনলে, এখেও তা েলনত পােে ো, টক কাসণে খুেীনক মনে হয় লচেনত 
টপনেলিল, তনে টকাে সূত্র টেনখ যায়লে। ওে েুনকে সামনেে লদক টথনক একটা েেফ 
কাটা গােঁইলত লেলধনয় টদওয়া হনয়লিল। টকউ শুেনত পায়লে টকে লচৎকাে, আনশ পানশ 
যাো লিল। 
  
জােনত চাইল ও’ ব্রানয়ে, টক তদন্তকােী এই খুনেে? 
  
পল জোে লদনলে টলফনটেোে অোর্মস আে সানজণে টর্ানোভাে। একথা মনে হওয়া 
স্বাভালেক হয়নতা টসই টলাকটাই খুেী, এমে একটা টলানকে টচহাোে লকিুটা লেেেে 
পাওয়া টগনি। সামােেেে লচন্তাে পে, ও’ব্রানয়ে েলল, তাই োলক। আিা লেেেেটা 
একোে েলুে টতা শুলে। 
  
সুপুরুষ, লম্বা, গানয়ে েে তামানট, েয়স লিশ-েলত্রশ এেকমটাই শুনেলি। ধূসে েনেে 
সুেট পলেধানে লিল। 
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ও’ ব্রানয়ে েলল, খুেীনক সোি কোে পনে এখেে পযণাপ্ত েয়। 
  
হাওয়ার্ণ েলনলে, খুেী যানত ধো পনড আমো টসই টচষ্টাই চালালি, আে টকানো খালল 
কুলি আনি লকো আপোে এই শহনে, লিক কনে েলুে টতা। 
  
ও’ ব্রানয়ে, অেনহলাে সুনে েলল, হয়নতা আনি, দু-একটা খালল কুলি থাকনলও থাকনত 
পানে কােে আমাে প্রচুে সম্পলত্ত আনি। আজনকে মত আমায় টিনড লদে, কলমশোে 
সানহে। আমাে হানত অনেক কাজ আনি, লকিু মনে কেনেে ো। আে প্রলতলট কলপ 
আমাে চাই এই খুনেে েোপানে যখে টযমে লেনপাটণ আপলে পানেে এককলপ টাইপ কনে 
সনে সনে কাউনক লদনয় পালিনয় টদনেে। 
  
কলমশোে েলনলে, শুেুে লমঃ ব্রানয়ে োইনেে কাউনক পুললনশে লেনপাটণ টদওয়াে লেয়ম 
আমানদে টেই। তনে আলম লেনজ মানেমানে এনস খেেটা জালেনয় যাে আপলে যখে 
েলনিে, যলদও কাজটা টেআইেী। কলিে টচানখ ও’ ব্রানয়ে েলল, কলমশোে, আমাে ঐ 
লেনপাটণগুনলা চাই ই। 
  
সামােে থমনক লগনয় কলমশোে েলনলে, আিা তাই হনে। আজ তাহনল লেদায় লেলি। 
  
 দেজা পযণন্ত এলগনয় লদল পলনক ও’ব্রানয়ে লেনজ এনস। গম্ভীে মুনখ তােপে টস লক 
টযে ভােনত লাগল দেজা েয কনে, পল গালডনত স্টাটণ লদনয় চনল যাোে পে। 
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লগল্ডাে টচানখমুনখ ভনয়ে িাপ ফুনট উনিনি, লগল্ডা তানক একদৃলষ্টনত টদখনি দেজা 
সামােে ফেঁক কনে, তাে টপিনেে ঘনেে টভতে টথনক। ও’ ব্রানয়ে তা টদখনত টপল ো। 
  
. 
  
০৯. 
  
 টক কাসণনেে খুনেে েোপানে আনলাচো কেলিল। সানজণে টর্ানোভাে তাে সহকােী 
লর্নটকলটভ থার্ণ টগ্রর্ র্ােকানেে সনে। কাে পানকণে টয অোনটন্ডাটলট টসই োনে 
লর্উলটনত লিল টসটা টক কাসণনেে োলডে সামনে, তানদে কানে এনসনি অোনটন্ডাটলটে 
খাতা চুলে টগনি। টসই টলাকটাই খাতা সলেনয়নি, টয টলাকটা ধূসে সুেট পনে এনসলিল, 
আমােও তাই মনে হয় র্ােকাে েলল, খাতায় টয ওে গালডে েম্বে আনি টলাকটা 
জােত। 
  
টর্ানোভাে েলল, কথাটা লিক, তনে খাতাটা এতেনে লেশ্চয়ই পুলডনয় িাই কনে 
টফনলনি। ওে খাতাটা যলদও লেনয় থানক লক লক তথে তাহনল এতেনে আমো টযাগাড 
কেনত টপনেলি একটা টোটেই লহপপনকট টথনক টেে কনে পাতা উনট পনড টযনত 
লাগল টর্ানোভাে। 
  
একলট টলাক সেুজ েিংনয়ে ললিংকে টমাটে গালড এনে োনখ টললসিংটে অোলভলেউে কাে 
পানকণ, টলাকলটে পেনে লিল ধূসে েিংনয়ে সুেট। গতোনত্র লিক তখে োত েটা োজনত 
দশ লমলেট োলক। গালডটানক টস হয়নতা সমস্ত োতই এখানে োখনে, একথা টসই 
টলাকলট েনল তানক টয টলাকলট লভতনে লর্উলটনত লিল। ঐ টলাকলট একলট টোলেনত 
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চনড চনল যায় োত দশটা োগাদ মৃতা টক কাসণেনক লেনয়। ওো টোজ টেনস্তাোেঁয় 
লগনয়লিল একথা জাো টগনি টোলে রাইভানেে কানি। টক কাসণনেে সনে ঐ টলাকলটই 
লিল একথা ব্লনোনজে মাললক সোম ভালসণ টয লেেৃলত লদনয়নি তা টথনকই জাো টগনি। 
এে আনগ তাে সেীনদে কখনোই েুনোনজ লেনয় যায়লে টক কাসণে। টলাকলটনক লেনয় 
যখে টস যায় তখে তানক টদনখ মনে হনয়লিল, টস একটু লভন্ন প্রকৃলতে। আমো লবতীয় 
টোলে রাইভানেে কানি জােনত পালে টয আোে তাো দুজে টোলে টচনপ োত োনোটা 
োগাদ টকে অোপাটণনমনেে লদনক লফনে যায়। টস খুে হয় োত োনোটা োগাদ, 
র্ািানেে লেনপানটণ জাো যায়। ধূসে সুেট পো ঐ টলাকলট খুে তাডাতালড োলড টথনক 
টেলেনয় যালিল, একথা লমস্ লিলস্ট ঐ োলডেই আনেক োলসন্দা জাোয়। কাে পানকণ 
লগনয় টঢনক টলাকলট, টসখাে টথনক আনগই খাতায় টুনক টেনখলিল তােঁে গালডে েম্বে 
অোনটন্ডাটলট। ভনয় অজাো টলাকলট খাতাটাই সলেনয় টফনল পানি টকউ জােনত পানে। 
টসটা আসনল তাে গালডে েম্বে েয়, এমে একলট েম্বে টলাকলট অোনটন্ডাটনক েনল যায় 
যাোে সময়। 
  
র্ােকাে েলল, আমাে সনন্দহ হনি একজেনক, মনে পনড একটা টটললনফাে এনসলিল 
যখে আমো তদন্ত কেনত যাই টক কাসণনেে োলড। আমো টয টমাটা টলাকটাে সনে 
কথা েললাম েোিংনক লগনয় টসই টটললনফানেে সূত্র ধনে, তখে টস আমানদে েলল একলট 
টমনয় লেনয় ঐ েুনথ লকিুেে আনগ টফাে কেনত ঢুনকলিল একলট েয়স্ক টলাক। টসও 
লেনজ টফাে কেনত ঢুনকলিল ঐ েুনথ তাে টেৌনক টস কথা পনে েলল। ঐ েুথ টথনক 
সকানল একটাে টেশী টফাে কো হয়লে, ও লমনথে েনললিল, তা আমো এেনচনে টফাে 
কনে জােনত পালে। এখে মনে হয় আমো অনেক লকিু জােনত পােনো টোকটানক 
টচনপ ধেনল, কােে ও টয লমনথে েনলনি টসটা ধো পনড টগনি। ও হয়নতা লেনজই টসই 
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টলাক, আমো যানক খুেঁজলি। একথা টক েলনত পােনে। টচয়াে টিনড উনি দােঁডাল 
সানজণে টর্ানোভাে এেিং েলল টতামাে ধােো এনকোনে অমূলক েলা যায়ো েনট, 
এেুলে লগনয় তানক টজো কো দেকাে, আে টদেী কেি টকে? 
  
. 
  
১০. 
  
 ঘনে এনস তাে আোম টকদাোয় েসল সীে ও’ব্রানয়ে, যতেে ো পুললস কলমশোনেে 
গালড দূনে লমললনয় টগল। ঘে টথনক টেলেনয় এল লগল্ডাও। 
  
ও’ ব্রানয়ে গভীে সুনে েলল, কথা আনি লগল্ডা, কানি এনসা। আোম টকদাোে হাতনল 
এনস েসল লগল্ডা। টক কাসণেনক মনে পনড লগল্ডা? তােঁে চুনল হাত টোলানত টোলানত ও’ 
ব্রানয়ে লজজ্ঞাসা কেল। অেশেই মনে পনড, লগল্ডা তাে লদনক রুে টচানখ তালকনয় েলল, 
লকন্তু একথাে মানে? তুলম লেশ্চয়ই জাে, ওে লকিুটা ভালোসা লিল টতামাে ভাই জলেে 
সনে? 
  
লগল্ডা উত্তে লদল, হা এেোপাে টতা টসই পুোনো লদনেে, এ প্রসে এখে আনলাচোে 
অথণটা লক? 
  
 গতকাল োনত্র টক কাসণে খুে হনয়নি এজেেই এ প্রসে আসনি েলল ও’ ব্রানয়ে। 
  
আতনঙ্ক লশউনে উিল লগল্ডা তাে েিেে শুনে। 
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 ভনয় তাে টচাখ েয হনয় টগল। 
  
লগল্ডা তুলম লক েলনত পাে কাল োনত লফনে এনসলিল লক জেী? প্রশ্ন কেল ও’ব্রানয়ে, 
পোোর্াইস ক্লানে আমাে একজে টলাক ওনক টদনখলিল, তুলমও লক ওনক টদনখনিা? 
লগল্ডা েত মুনখ, লেম্নস্বনে জোে লদল, গতকাল োনত ও শহনেই লিল, আমাে যতদূে 
জাো আনি। 
  
ও’ব্রানয়ে শান্তস্বনে প্রশ্ন কেল, টতামাে লক মনে হয় খুেটা লক জলেই কনেনি? 
টসাজাসুলজ ও ব্রানয়নেে টচানখে লদনক তালকনয় লগল্ডােলল,কখেই একাজ জলেকেনত 
পানেো।ওব্রায়াে েলল, টসটা তত টতামাে অলভমত লগল্ডা। একথা তুলম েলি, কােে 
ওনক তুলম ভালোস। যনথষ্ট েদোম আনি: জলেও খুে ভাল টলাক েয়। পােঁচজনেে 
আনলাচো টতা আে উলডনয় টদওয়া যানে ো। 
  
লগল্ডা তীক্ষ্ণস্বনে েনল উিল, আলম আোে েললি একাজ জলে কনেলে। জলেই খুে 
কনেনি, তুলম এমে টজাে লদনয় েলি টকে, টতামাে হানত যনথষ্ট প্রমাে আনি? 
  
এসে কথা টতামায় লেনজই পুললস কলমশোে েনল টগনিে, তাই েয় লক? কলমশোে 
লকিুই জানেে ো জলেে সম্পনকণ, টতামাে ধােো অেশেই ভ্রান্ত লগল্ডা। 
  
লগল্ডা জােনত চাইল, তনে তুলম শুধু শুধু জলেনক সনন্দহ কেি টকে এ েোপানে। 
  
যথাসেত কােনেই কেলি, এই শহনেই গতকাল োনত্র জলে লিল। 
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লগল্ডা হিাৎ ভীষে টজানে েনল উিল, লকিুনতই একাজ জলে কেনত পানেো। 
  
ও’ ব্রানয়ে জােনত চাইল, টতামাে সনে লক ওে গতোনত্র টদখা হনয়লিল। 
  
লগল্ডা উত্তে লদল,ও টটললনফাে কনেলিল, তনে টদখা হয়লে। আমানক তুলম টকে আনগ 
জাোও লে টয ও টটললনফাে কনেলিল। 
  
লগল্ডা েলল, সীে, আলম খুে ললজ্জত, ও োেে কনে লদনয়লিল তাই আে জাোনত পালেলে, 
এখে েুেলি টতামায় জাোনো উলচত লিল। আমায় টফাে কনেলিল কােে ওে খুে টাকাে 
দেকাে পনডলিল। তখে আলম কোলসনোয় যাে েনল টেনোলিলাম। ও েলল যলদ লকিু 
টাকা পায় তাহনল লেউইয়কণ যানে। আলম েললাম টাকা সনে লেনয় যাে, ও টযে 
কোলসনোয় চনল আনস। টশষ পযণন্ত ও আনসলে। টাকা হয়নতা টযাগাড কনেনি অেে 
টকাথাও টথনক। 
  
ও’ ব্রানয়ে েলল, টতামাে লক মনে হয় টাকাটা টকে কাি টথনক টযাগাড কনেনি। 
  
লগল্ডাে দুনচাখ ধাোনলা হনয় উিল েলল ো, ও জােতই ো টয টক টকাথায় থানক। 
তািাডা টাকা ও টকে কাি টথনক কখেই লেত ো। ও টকে ধানে কানি লিল ো 
গতোনত। 
  
তা হনল তুলম েলি টতামাে সনে ওে টদখা হয়লে গতোনত? 
  
ো, টদখা হয়লে, লগল্ডা জোে লদল। 
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আনমলেকায় চনল টগনি ও তাহনল? 
  
আলম লেলশ্চত এ লেষনয়, টয ও শীঘ্রই আমাে সনে ওখাে টথনক টযাগানযাগ কেনে। 
আনমলেকায়ই টগনি ও। 
  
ও ব্রানয়নেে মাথায় এক েলক লচন্তাটা এল, জলেনক োেঁচানত চাইনিো টতা লগল্ডা? জলে 
হয়নতা এই মুহূতণ লগল্ডাে অোপাটণনমনে লুলকনয় আনি। ও’ ব্রানয়ে ঘে টথনক টেলেনয় 
পানশে স্টালর্রুনম ঢুকল, একটা েম্বে র্ায়াল কেল টস টটললনফাে তুনল দেজা েয 
কোে পে, হোনলা টাে েলি? 
  
টানেে গলা টভনস এল অপে প্রান্ত টথনক। েীচু স্বনে জােনত চাইল। হোেঁ সোে, লক 
কেনত হনে েলুে। 
  
আে একটা কাজ টতামায় লদলি টশাে, এখুলে চনল যাও ৪৫ েম্বে মোনর্ে টকানটণ। ওই 
অোপাটণনমেটা লমস টর্ােমোনেে। একটু ভানলা কনে েজে োখনে চালেলদনক ওখানে 
লগনয়, অেশে টতামায় টযে টকউ ঢুকনত ো টদনখ। লগল্ডাে ভাই জলে হয়নতা ওখানে 
আত্মনগাপে কনে আনি। আমাে মনে হনি, যলদ তাই হয়,তনে ওনক টকাে লেোপদ 
স্থানে টেনখ এনসা, ওখাে টথনক লেঃশনব্দ তুনল লেনয় লগনয়। হয়নতা এ কাজটা সহজ েয়, 
তনে তুলম এে আনগ আেও অনেক কলিে কাজ কনেনি। আলম আপোনক কাজটা কনে 
টফাে কেে, টাে েলল, আিা সোে, এই কথাই েইল। 
  
ওে মাথায় টযে আঘাত টকানোো,খুে টমালানয়ম ভানেকাজটা সােনত হনেমনে 
টেনখা।টোে উত্তে লদনলােনসে লচন্তাে টকাে কােে টেই। ও’ব্রানয়ে োইনে টেলেনয় এল 
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লেলসভাে োলমনয় টেনখ দেজা খুনল, লগল্ডা টকৌনচ েনস আনি েসাে ঘনে ঢুনক টদখল। 
তাে পানশ এনস েসল ও’ ব্রানয়ে। টস েলল, লকিু মনে টকাে ো লগল্ডা। সমূ্পেণ 
েোপােটা লেনয় টতামাে সনে পলেষ্কাে। আনলাচো দেকাে এেিং তা টতামাে ভানলাে 
জেেই।ভালকনে টশাে,কনয়কটাকথা টতামায় েললি। একটাোনমলা হনয়লিল লকিুলদে 
আনগ তুলম, টতামাে ভাই আে টককাসণনেে মনধে। এটা আমাে মনে আনি। মাথা 
ঘামাোে মত কােে এখে ঘনটনি তা টজনে টেনখা। যলদও আনগ েোপােটা আমল 
লদইলে। আমাে টয শত্রে অভাে টেই এটা টজনে টেনখা। আে টতামায় টয শীঘ্রই আলম 
লেোহ কেে তাো সোই জানে। যলদ জলে গতকাল শুধু ওখানে লগনয় থানক তাহনল 
সুলেধা হনে আমাে শত্রুনদে, যলদও জলে খুে ো কনে থানক। জলে একোে শালসনয়লিল 
অতীনত টক-টক খুে কেনে েনল। অনেনকেই হয়নতা মনে আনি যাো আমাে শত্রু। 
হয়নতা তাে অতীত লেনয় পুললশ তদন্ত চালানে। এজেে আমাে সোেআনগজাোদেকাে 
টতামাে সনে টকেলককােনেমনোমাললেেহনয়লিল।জলেে হিাৎ মাথাে গনণ্ডানগাল হনয়লিল 
আলম এইমাত্র জালে, আে তুলম তানক মােলসক লচলকৎসালনয় টেনখলিনল লকিুলদে। লগল্ডা, 
আমাে সমূ্পেণ জাো দেকাে আসল েোপােটা লক? 
  
টকােেকম োনমলায় পড যলদ জলেনক লেনয়, তুলম আমায় তাহনল লেনয় কনোো সীে, 
লগল্ডা অেুনোধ কেল। 
  
লগল্ডা, আলম আে কাউনক লেনয় কেেো টতামানক িাডা, মেলস্থে কনে টফনললি 
সমূ্পেণভানে। সেলকিু জােনত চাই শুধু োনমলা এডানোে জেে।সে কথা খুনল েল 
আমায়।লগ েলনত আেম্ভ কেল। টেশ, তনেেললি টশাে আলম আে টক প্রানেে োযেী 
লিলাম, একসময় আমো দুজনে একই অোপাটণনমনে থাকতাম। ওে পাটণোে লিল 
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মলেসইয়ানদণ, টসোচত আে আলম গাে গাইতাম। ভীষে স্বাথণপে লিল মলেস 
ইয়ানদণ,েীলতনোধ েনল টকাে েস্তু ওে মনে লিল ো। আমাে সনে একলদে টক আলাপ 
কলেনয় টদয় ওনক অোপাটণনমনে লেনয় এনস। আমাে লদেোত অশালন্তময় হনয় উিল 
টসলদে টথনক, আমানক অেুসেে কেনত লাগলমলেস িায়াে মত। মলেসনক আলম টকনড 
লেলি একথা টক ভােল। আমানদে দুজনেে মনধে েচসাও হল এই েোপানে।আলম আজও 
একথা টভনেপাইো টকে মত টমনয় লকভানে টপ্রনম পডল, ঐ েকম একটা লেষু্ঠে 
প্রকৃলতে োনজ টলানকে টয টলাকটা হল মলেস ইয়ানদণ। আলম টশষ পযণন্ত ঐঅোপাটণনমে 
িাডলাম, এমেলক ঐশহেও িাডনত হল টকে সনে েগডায় লেেি হনয়,আে 
মলেসইয়ানদণে জ্বালাতনে।মলেস টেনপ উনিলিল টকআমাে সনে েগডা কেনি জােনত 
টপনে। মলেস লেনজই শহে টিনড চনল যায় এেিং োচও টিনড টদয়। 
  
আলম আোে লফনে এলাম মলেস চনল টগনি শুনে, লকন্তু টক ততলদনে লেনজনক েদনল 
লেনয়নি। মলেস চনল যাওয়ায় ও আে োচ কনেলে, পলততা েৃলত্তে লদনক েুেঁনক পনডলিল। 
যুদ্ধ যখে টশষ হল, জলে টসোোলহেী টথনক অেসে টপল তােপে তাে ওপে টকে েজে 
পডল। মােলসক ভােসামে জলেে হালেনয়লিল যুনদ্ধ লগনয়, মাতাল হত মদ টখনয় সাোলদে, 
ভীষে টমজাজ গেম কেত সামােে েোপানে। জলে আমাে ভাই টক জােনত পােল লকন্তু 
টক টয গলেকা একথা জলে জােনতও পােল ো। টকে এমে একটা ধােো হনয়লিল টয 
আমাে জেেই মলেস এই শহে টিনড এমেলক তানক টিনড চনল লগনয়নি। 
  
টসই ঘটোে ও প্রলতনশাধ লেনত চাইল, জলেে সনে টপ্রনমে অলভেয় কনে। আলম 
সােধাে কনে লদনয়লিলাম জলেনক টকে লেষনয়ও কেণপাত কেলো, টেনপউিল, মলেনসে 
জেে টক টযমে টেনপ উনিলিল জলেেও লিক টতমে হল। টক তানক শুধু টখললনয় চলল, 
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জলে অেশে একোে লেনয়ে প্রস্তাে লদনয়লিল, লকন্তু টকতানত কাে টদয়লে। টমনয়লট 
টযগলেকািাডা আে লকিুেয়, যানক টস লেনয় কেনত চায়,একথা 
ঘটোিনমজলেএকলদেজােনত পােল। জলেেমাথা গেম হনয় টগল একথা টজনে, এেিং 
দুদণান্ত প্রহাে কেল টক টক টসাজা ওে অোপাটণনমনে লগনয়। টসখানে উপলস্থত লিল সোম 
ভালসণহয়ত টকাে কােনে।হয়ত টসলদেই টক জলেে হানত খুে হনয় টযত যলদো সোম 
ভালসণ ওনক োেঁচাত। আলম জলেনক মােলসক হাসপাতানল পািাই ঘটোটা জাোে পে। ও 
এখে সমূ্পেণ সুস্থ র্ািােো েনলনিে, পুনো একেিে ওখানে কাটানোে পে। 
  
আলমই ওনক গতকাল োলড লফলেনয় আেনত টযতাম। র্ািােো ওনক িুলট লদনয়নি জলেই 
একথা টফানে জাোল। 
  
লগল্ডা েীেে হল, একসানথ এত কথা েলাে পে। থুতলেনত হাত েুলানত েুলানত লচলন্তত 
ভানে ও’ব্রানয়ে েলল, তাহনল জলে আে টকে েোপােটা সোম ভালসণ জানে। লগল্ডা েলল, 
হোেঁ টক টক টেদম মাে টমনেলিল জলে ওে উপলস্থলতনতই। 
  
সোনমে কানি লক গতকাল জলে লগনয়লিল?ও’ব্রানয়ে জােনত চাইল। লগল্ডা উত্তে লদল 
টসকথা আলম েলনত পােেো। 
  
ও’ব্রানয়ে েলল ধনে লেলাম, জলে টক েখুেীেয়, লকন্তুঐেহসেময় টলাকলট টযোলক 
টকেোলড টথনক োত দুনটাে সময় টেলেনয় এনসলিল, টস যতেে ো ধো পডনি, সনন্দহ 
ভাজে েেলিে তাললকায় ততেে জলেেোম থাকনে। এনসা, লানঞ্চে সময় হল এখে 
ওসেকথা থাক। লগল্ডােলল, সীেআলম োলড লফেে এখে, জমাকাজ সে সােনত 
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হনে।ও’ব্রানয়েতােহাত ধনে খাোে ঘনেে লদনক এলগনয় টযনত টযনত েলল, টযখানে 
যাোে ইনি হয় যানেআনগ আমাে সনে লাঞ্চ খানে তােপে। 
  
টাে টফাে কেল, লগল্ডা ও’ব্রানয়নেে সনে লাঞ্চ টসনে টেনোোে লকিু পনেই। খেে লক 
টাে! ও’ব্রানয়ে লেলসভাে তুনলই লজজ্ঞাসা কেল, হোেঁ আলম েস্ েললি। 
  
টাে েলল সুসিংোদ, লগল্ডাে অোপাটণনমনেই জলে লিল, ওনক টপনয়লি। আলম পনে 
টতামাে সনে টযাগানযাগ কেে এখে ও টতামাে দালয়নত্বই েইল, েুেনত টপনেি? 
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কললিংনবল টটপার পনর 
১১. 
  
কললিংনেল টটপাে পনেই টয টলাকলট এনস দেজা খুনল লদল, সানজণে টর্ানোভাে তানক 
লিক লচেনত পােল, অথচ লর্নটকলটভ র্ােকাে লচেনত পােল ো। েোনঙ্ক পাকণানেে পানশ 
েনস এই টলাকলটই কাজ কেলিল। টর্ানোভাে জলদ স্বনে প্রশ্ন কেল, লমঃ হলোন্ড 
আপলে তাইো? শুধু মাথা োডল টক লেরুত্তনে। টকনক তীক্ষ্ণনচানখ সলেনশষ লেেীেে 
কেলিল পানশ দােঁলডনয় টর্ানোভানেে সেী লর্নটকলটভ র্ােকান্। টস–ভেী কেল টকনেে 
চালচলে টদনখ। টলাকটা টকে আমানদে লদনক এমে অপোধীে মত তালকনয় আনি 
লেনজে মনেই টস ভােল, লক েোপাে? টযে টাকা লুলকনয় টেনখনি োলডনত, েোঙ্ক র্াকালত 
কনে মনে হনি ওে চাহেী টদনখ। টর্ানোভাে েলল, আমো কনয়কলট কথা েলনত চাই 
আপোে সহকমণী লমঃ পাকানেে সনে টদখা কনে। েলনত পানেে ওোে লিকাো লক? 
টকনে মুখ টথনক টকাে কথা টেনোল ো, যলদও টস উত্তে টদোে জেে মুখ খুলল। উত্তে 
লদনিে ো টকে? লক হল আপোে,েলুে পাকাে টকাথায় থানকে? পুেোয় জােনত চাইল 
সানজণে টর্ানোভাে উচ্চস্বনে। ওঃ পাকণাে, শুকনো টহনস টটাক লগনল েলল টকে, এই 
পানশে োস্তায় থানকে উলে। লক টযে ইনয় ১৪৫ মাশণাল, অোলভলেউনত উলে থানকে 
পনকট টথনক টোট েই টেে কনে লমঃ র্ােকাে। টকনেে সামনেই লিকাোটা ললনখ লেল 
টটললনফাে েুথ টথনক ওেঁে স্ত্রীনক টফাে কেনেে একথা লক আজ সকানল আপোনক 
েনললিনলে লমঃ পাকণাে? আোে টর্ানোভাে টেশ চাপ লদনয় প্রশ্ন কেল। তক, োনতা, 
আমায় টতা লকিুই েনললে, টকমে ভডনক লগনয় জোে লদল টক ো মানে টস েকম লকিু 
ো টতা। একথা টতা লিক, টটললনফাে েুনথ ওনক আপলে ঢুকনত টদনখলিনলে? টক ঘােনড 
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লগনয় জোে লদল, ও হোেঁ েনট এখে মনে পনডনি। মনে আনি তখে সময় কত? টস কথা 
টতা মনে টেই টক েলল। র্ােকােনক েলল টর্ানোভাে টকনেে লদনক অলি-দৃলষ্ট েষণে 
কনে। টকাে লাভ টেই এখানে শুধু শুধু সময় েষ্ট কনে, চল যাই। তােঁো দুজে গালডনত 
উিল টকনেে লদনক লপিে লফনে। টকন্ লেলেণনমনষ টসই লদনক টচনয় েইল যতেে পযণন্ত 
স্টাটণ লদনয় গালডটা টচানখে সামনে টথনক ো লমললনয় টগল। 
  
ঘনে এল টক সদে দেজা েয কনে, দুহানত টচনপ ধনে ইলজনচয়ানেে টপিে লদকটা, 
লকিুেে দােঁডাল। লকিুেে আনগ েুনকে টভতে টয ধডফডালে শুরু হনয়লিল, এই দুই 
পুললস অলফসােনক টদনখ তা এখনো থানমলে। তােঁে পা দুনটা থেথে কনে কােঁপলিল টক 
অেুভে কেল। 
  
মনে মনে েলল টক েড টজাে েো টপনয়লি। ওো লক েুেনত টপনেনি আলম ঘােনড 
টগলি? লেনজনক একটু েনশ আেনত হনে এোে টথনক। যলদ কখেও আোে ওো এনস 
হালজে হয় আগামী লদনে, তাহনলই ওো সনন্দহ কেনে আলম যলদ এেকম থেথে কনে 
কােঁলপ। 
  
তাে মনে পডল হিাৎ পাকণানেে কথা। তাে কাি টথনক পাকণানেে লিকাো লেনয় টগনি ঐ 
দুই টগানয়ন্দা অলফসাে লকিুেে আনগই। সজাগ কনে লদনত হনে পাকণােনক ওো যাোে 
আনগই। টকন্ র্ায়াল কেল পাকানেে টটললনফাে েম্বে, অনপো কেনত হলো টেলশ 
সময়, উনটালদক টথনক টভনস এল পাকণানেে স্ত্রীে গলা। টক েলল, হোনলা, আলম টক 
হলোন্ড কথা েললি, একটু টর্নক লদে টতা মোেনক? পাকানেে স্ত্রী েলল,োগানে দােঁলডনয় 
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মোে কথা েলনি, দুজে ভদ্রনলাক এনসনিে ওে সনে টদখা কেনত। লিক আনি, টফাে 
োখলি, হতাশ গলায় টক েলল। আলম টফাে কনেলিলাম ওনক একটু েনল টদনেে। 
  
টকন্ টলনত টলনত মনদে আলমােীে কানি লগনয় দােঁডাল লেলসভাে টেনখ লদনয়। গলায় 
টঢনল লদল গ্লানস কনে খালেকটা জল ো টমশানো হুইলস্ক। 
  
ইলতমনধে পাকণানেে কানি টপৌঁনি টগনি ওো দুজে, তােঁে আে এখে লকিু কেেীয় টেই। 
ইলজনচয়ানে এনস েসল টকােেকনম শ্রান্ত শেীে লেনয়। এখে টস লক কেনে ভােনত 
লাগল একটা লসগানেট ধলেনয়। তাে সে লচন্তা এনলানমনলা হনয় টযনত লাগল যখেই 
মনে পডল, হয়নতা। র্ােকাে আে টর্ানোভাে পাকণানেে সনে এখে কথা েলনি। ওনদে 
েনল টদনেো টতা পাকণাে সলতে কথাটা ফােঁনদ পনড। পুললস টজো কনে টেে কনে টেনেো 
টতা, টয টকে টটললনফাে েম্বেটা পাকণােই তানক লদনয়লিল। পাকণানেে লক মনে আনি 
তাে হালকা ধূসে েনেে সুেটটাে কথা? তাে মাথায় এইসে উনটাপাটা লচন্তা ঘুেপাক 
কেনত লাগল। টচয়াে টিনড টক উনি দােঁডাল। েনস থাকনত তাে ভীষে অস্বলস্ত হলিল। 
ইতস্ততঃ ভানে তাকানত লাগল টস সদে দেজা খুনল োস্তায় টেলেনয় এনস। পাকণানেে 
োলডে সামনে পুললনসে গালড দােঁলডনয় আনি লকো টদনখ আসনে ভােল টমানডে মাথায় 
লগনয়।লেনজনক টক সিংযত কেল অলতকনষ্ট, ভােল টগনল যলদ টস তানদে টচানখ পনড 
যায় তখে? একটা কথা টকনেে মুহূনতণে মনধে মনে পনড টগল, লফনে এনস যখে টস 
দেজা েয কেলিল, তাে হাত পা টপনটে টভতে ঢুনক যাোে অেস্থা হল অলতলেি ভনয়। 
টক কাে পানকণে অোনটেনর্নেে খাতাটা চুলে কনে এনেলিল টসই োনত, টয োনত টক 
টক খুে কো হয়। লকিুনতই তাে এখে মনে পডনিো। টকাথায় তােপে টস খাতাটা 
টেনখনি। 
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এ লেষনয় টস লেঃসনন্দহ টয, টসই সুেটটাে পনকনট খাতাটা লিলো, টস সুেটটা ও 
লর্পাটণনমোল টস্টানে টেনখ এনসনি, কােে ও লেনয় যাোে আনগ টসই সুেটটাে পনকট 
লেখুেঁত ভানে খুেঁনজলিল, টদখলিল লকিু ওে টভতে আনি লকো। টকাথায় আনি তাহনল 
টসটা? পনড টগল োলক োস্তায়। একটা েনিে লহমনত তাে লশেদােঁডা টেনয় টেনম টগল, 
কথাটা মনে হনতই। ওটা লেশ্চয়ই পুললনসে টহফাজনত আনি, যলদ োস্তায় পনড লগনয় 
থানক। টকনেে গালডে েম্বে ওনতই টলখা আনি এটাই সেনচনয় েড আতনঙ্কে কােে। ঐ 
খাতাটা লেভুণল প্রমাে টয টক ঐ োনত্র ওখানে গালড পাকণ কনেলিল। টকােও ভানে যলদ 
খাতাটা গালডে টভতেই পনড লগনয় থানক এমেটাও টতা হনত পানে েই লক। গালডটা 
এখুলে একোে খুেঁনজ টদখা দেকাে, টকন্ উনি পডল কথাটা মনে হনতই। তাে সদে 
দেজাে লদনকই এলগনয় আসনি পাকণাে। োগানেে টগট খুনল, সদে দেজা খুনল 
গোনেনজে লদনক এলগনয় টযনতই টক টদখনত টপল। টকন্ আশ্চযণ হনয় প্রশ্ন কেল, মোে 
লক েোপাে। ক্লালন্ত আে উনত্তজোে িাপ টচানখ-মুনখ ফুনট উনিনি মোে পাকণানেে। 
পাকণাে, টথনম টথনম েলল টভতনে চল কথা আনি। দুনটা গ্লানস হুইলস্ক ঢালল টকে, 
লফনে এল েসাে ঘনে পাকণােনক লেনয়। একটা গ্লাস পাকণােনক লদনয় েলল, এোে েল 
লক হনয়নি? আত্মপ্রতেলয়ত ভানে পাকণাে েলল, একটা কথাও ওো আমাে কাি টথনক 
জােনত পানেলে। ভীষে েদমাইশ সানজণেটা টক টক োলক আলমই টসলদে টফাে 
কনেলিলাম একথা েলল। ও োে োে আমায় টচনপ ধনে, যতই আলম অস্বীকাে কলে। 
একটাই োলক টফাে কো হনয়লিল েোঙ্ক টথনক দশটা োগাদ। 
  
টশষকানল টজাে কনে কথা আদায় কোে জেে েলল। মােলি মশাই আপলে খুে 
কনেেলে, লকন্তু অন্ততঃ তানদে োমগুনলা েনল লদে যাো ঐ টক টমনয়টাে কানি আসত। 
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আলমও োে োে েললি, আমাে স্ত্রীনক িাডা আলম আে কাউনকই টফাে কলেলে। যাচাই 
কনে টদখনত চাইল টলাকটা টশষকানল, টস েলল আমাে স্ত্রীে সনে কথা েনল েোপােটা 
টজনে টেনে। টস কথামত টসই কাজই কে। আলম টসলদে ওনক দশটায় টফাে কনেলি 
লকো োলডে লভতে ঢুনক টমইলজনক সলতেই টস লজজ্ঞাসা কেল। ওে কথা শুনে লেপনদে 
গয টপল টমইলজ কােে টস েুলদ্ধমতী টমনয়। সোসলে েনল লদল টস টয টফােটা টসই 
কনেলিল। ওো দুজনেই েমা চাইল আমাে কানি চনল যাোে সময়। ঘাম লদনয় টযে 
জ্বে িাডল টকনে, যাক শুনে স্বলস্ত টপলাম। আোম কনে টচয়ানে েনস টস েলল। পাকণাে 
গভীে দৃলষ্টনত তাে লদনক তালকনয় েলল, আলম লকন্তু টমইলজনক সেকথা প্রকাশ কেনত 
োধে হনয়লি। টক অোক টচানখ তাে লদনক তালকনয় েলল, এটা লক েকম হল? একথাও 
লক েনলনি টয তুলমও তাে ওখানে যাওয়া আসা কেনত? এিাডা পথ লিলো,েলনতই হল, 
পাকণাে েলল, ওো দুজনে চনল যাোে পে টমইলজ সমস্ত েোপাে পুিােুপুিরূনপ 
জােনত চাইল। ও লিক ধনে টফনলনি আলম সানজণে টর্ানোভােনক লমথো কথা েনললি। 
েোপােটা লকন্তু ও টখালা মনে লেনত পানেলে, সে কথা শুনে মমণাহত হনয়নি। হয়নতা 
আমাে পলেোনেে শালন্ত েোহত হনে এে ফনল। তুলম টসলদে োনত টকে অোপাটণনমনে 
লগনয়লিনল োলক? েলনতা টক সলতে কনে। 
  
টকন্ উনত্তলজত হনয় েলল, 
  
আনজোনজ কথা েলি টকে? টকে অোপাটণনমনে আলম টসলদে যাইলে, এখেও েললি 
আনগও টতামায় েনললি। 
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টকন্ তুলম আমায় লমথো কথা েলি, একথা আমাে মনে হনি। পাকণাে েলল, টতামাে 
টচহাোে সনে অলেকল লমনল যানি, ওো সনন্দহ ভাজে েেলিে টয েেণো লদল। টক 
আোে ধমনক উিল, োনজ কথা েয কে পাকণাে, টকে টতামাে লেশ্বাস হনিো টয 
টসলদে আলম ওখানে যাইলে, োেোে েলা সনেও। টকন্, আইনেে তানত লকিু যায় 
আনসো, আলম টতামাে কথা লেশ্বাস কলে আে ো কলে, তনে একথা মনে টেনখা, কখেই 
ওনদে কানি টোনলাো টয আলমই টতামায় ওে টটললনফাে োম্বাে লদনয়লিলাম, টয 
পলেলস্থলতই আসুক। এে মনধে আে আমায় জলডনয়া ো টতামণায় লমেলত কেলি। তুলম যলদ 
মুখ টখানলা তনে চাকলেলট আলম হাোে, টতামাে জেেই আমাে োলডে শালন্ত েষ্ট হনয়নি। 
আমায় আে টকউ তখে চাকলে টদনেো, প্রলতলট খেনেে কাগনজ যলদ আমাে িলে িাপা 
হয়। পাকণাে েলল। তখে টযে আমায় ফােঁলসনয় লদনয়াো টকে, আজ টহাক ো কাল 
টতামায় লিক টগ্রপ্তাে কেনে পুললস। চুপ কেনে তুলম দয়া কনে, টক টিানধ আে 
উনত্তজোয় প্রায় টফনট পনড েলল, আমাে কথাটা একোেও ভােিো, শুধু লেনজনক 
লেনয়ই েেস্ত আি। আলম টকে তা লেনয় মাথা ঘামাে, তুলমই ভােনে টতামাে লক কো 
উলচৎ, পাকণাে েলল। টকে কানি যাোে জেে তুলমই আমায় ইযে লদনয়লিনল একথা ভুনল 
টযনয়াো পাকণাে, টকন্ টিাধালিত টচানখ তােঁে লদনক তালকনয় েলল, খুেই লেনেণানধে কাজ 
কনেলি টতামাে কথা শুনে। আলম টসলদে টকে কানি লগনয়লিলাম স্বীকাে কেলি। লকন্তু 
তা েনল আলম ওনক খুে কলেলে। ও টশাোে ঘনে ঢুনকলিল আমায় োইনেে ঘনে েলসনয় 
টেনখ, তােপে 
  
পাকণাে চীৎকাে কনে উিল, চুপ কে, তুলম আমানকও ঐ খুনেে চনি জডানত চাও এসে 
কথা েনল, তাইো? আমাে এসে শুনে লাভ টেই, লক ঘনটলিল ো তুলম লক কনেলিনল, 
টতামায়। আলম ঐ একটা কথাই েনল লদলি। তুলম কখেই পুললনসে কানি েলনেো টয, 
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আলম টতামায় ওে টটললনফাে োম্বােটা লদনয়লিলাম। টতামায় আলম টকাে লকিুনতই 
জডানো ো, ভয় টপনয়াো, টক েলল, তনে একথাও তুলম অস্বীকাে কেনত পােো টয 
তেলতক লদক টথনক তুলমও লকিুটা দায়ী। আলম এই লেপনদ পনডলি টতামাে কথা শুনেই। 
তুলম এোে চনল যাও। 
  
পাকণাে ঘে টথনক লেদায় লেল আে একলট কথাও ো েনল। পাকণাে চনল যানি োগানেে 
লভতে লদনয় টকন্ জাোলায় দােঁলডনয় টদখনত টপল। 
  
টকন্ স্বনগানতালি কেল পাকণাে আমাে টথনকও টেলশ ভয় টপনয়নি। ও চুপ কনে থাকনে 
টসজেে, কানোে সনে আনলাচো কেনে ো েোপােটা লেনয়। টক লকন্তু েুেনত পােল টস 
লেনজ এক জলটল-আেনতণ জলডনয় টগনি। ঐ োলড টথনক টসই োনত্র তানক টেে হনত 
টদনখনি ে োফানয়ল সুইলট এেিং আে একলট মলহলা। তানক সনন্দহ কেনি পাকণাে খুেী 
লহসানে, টস খুে অস্বলস্ত টোধ কেনে এখে পাকণানেে কানি েনস কাজ কেনত। এোে 
তাে দুঃস্বনপ্নে সময় শুরু হল, টকন্ একথা েুেনত পােল। 
  
. 
  
১২. 
  
 বু্ল টোজ োইট ক্লানে ঢুকল টলফনটেোে অোর্ামস, তােপে টদখা কেল টসখােকাে 
মাললক সোম ভালসণে সনে। লক কেনত পালে আপোে জেে, েলুে টলফনটেোে, সোম 
েলল। আপোে মনতা টলানকো ক্কলচৎকদালচৎ এখানে পদাপণে কনেে। একটু লরঙ্কস 
টদে, আপোে আলতনথয়তা লকভানে কেে, েলুে সোে? আলম এখে লর্উলটনত আলি, 
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সোম টতামায় েেস্ত হনত হনেো। কনয়কটা প্রশ্ন টতামানক টগাপনে কেনত চাই। ক্লনদৎ, 
সোনমে েউ একা েনস টাকা গুেলিল টভতনেে ঘনে, টসখানে সোম অোর্মস টক লেনয় 
ঢুকল। টাকাপয়সা টদোনজ ঢুলকনয় টেনখ তানদে টদনখ সোনমে েউ ঘে টিনড টেলেনয় 
টগল। অোর্মস েলল সোম আলম কনয়কটা কথা জােনত এনসলি টক কাসণে সম্পনকণ। 
অোক দৃলষ্টনত সোম তাে লদনক তাকাল। টস অেুমাে কেনত টপনেলিল, অোর্মস তানক 
এই প্রশ্নই কেনে। 
  
অোর্মস জােনত চাইল সানজণে টর্াোভাে সোনমে কানি এনসলিল লকো? সোম উত্তে 
লদল, হোেঁ, কনয়ক ঘণ্টা আনগই এনসলিনলে টর্ানোভাে। টতামাে কানি টয আলম 
এনসলিলাম একথা টোনলাো যলদ আোে টতামাে সনে টর্ানোভানেে টদখা হয়, েলনলে 
টলফনটেোে অোর্মস। আলম েেলিগত ভানে এই খুনেে তদনন্ত টেনমলি। অোর্মস 
েলল, তদনন্তে লদক লদনয় সােধানে থাকনত হনে। েোপােটা ঘটাে ফনল যতদূে মনে হয় 
োজর্েলতক টঘােঁট পাকানো সুরু হনে। সোম েলল, লেলশ্চনন্ত থাকুে সোে আমাে-আপোে 
মনধে আনলাচো টকউই জােনত পােনে ো। েড। েকম পলেেতণে ঘটনত চনলনি 
এখােকাে োজেীলতনত। খুে টেলশ হনল কনয়ক মাস অথো েিে খানেনকে লভতে। 
ললন্ডনস োটণ, মনে হনি গদীয়াে হনে। অোর্মস েলল টলায়মাে অেস্থা তানদে এখে 
যাো সেকানেে সামনে আনি। টতামাে এেিং আমাে দুজনেেই সতকণতা অেলম্বে কেনত 
হনে। ও টতামাে কােোে অেশেই েয কনে লদনত পানে গদীনত েসাে পে, এটা সোম 
টতামাে টজনে োখা প্রনয়াজে। হয়নতা ও টতামায় লেনয় টাো টহেঁচডা কেনত োও পানে, 
কৃতজ্ঞতা েনশ যলদ তুলম এখে টথনক ওে সনে সহনযালগতা কে। 
  
টলফনটেোে আলম েুেনত পােলাম। 
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আিা লিক আনি। টতামাে সনে লক টক কাসণনেে টসলদে োনত টদখা হনয়লিল লিক কনে 
েল। 
  
হা হনয়লিল, সোম েলল। ওে সনে লক টকউ লিল? অোর্মস প্রশ্ন কেল। ধূসে েনেে 
সুেট পো সুদশণে দীঘণনদহী একজে টলাক লিল তােঁে সনে, সোম েলল। টসই লেলদণষ্ট েেলি 
েুেনত টপনেলি, অোর্মস েলল, আনগ লক কখেও তানক টদনখলিনল? 
  
সোম েলল, ো। 
  
টক-লক টতামায় টলাকলটে সম্বনয লকিু তথে জালেনয়লিল? ো, টক লকিু েনললে, েলল 
সোম। 
  
টলাকলট লক ওে েেেসাে খনদ্দে ো লেিক েযু? অোর্মস জােনত চাইল। 
  
েলনত পােলি ো লেলশ্চতভানে, সোম েলল। তনে ওনদে দুজনেেই খুে খুলশয়াল ভাে 
লিল এটা লেে কনেলিলাম। টকােলদেই টক কখেও এখানে ওে খনদ্দে লেনয় আনসলে। 
  
তাহনল লক টলাকটানক টতামাে মনে হয় ওে েযু, অোর্মস েলল। টস সম্পনকণ লিক 
েলনত পােলি ো টলফনটেোে, কােে আমাে সনে টক টলাকলটে পলেচয় কলেনয় টদয়লে। 
আমাে এও জাো টেই আনদৌ ওে টকাে েযু লিল লকো। 
  
আিা টতামাে লক একথা মনে হয় টয টলাকলটে পনে টকাে টমনয়নক েেফ কাটা গাইলত 
লদনয় খুে কো সম্ভে। অোর্মস লজজ্ঞাসা কেল। 
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উত্তে লদল সোম, ো টলফনটেোে, খুেীে মত টদখনত লাগনিো টলাকলটনক। আলম এ 
সম্পনকণ লেঃসনন্দহ টযও খুেকনেলে।অোর্মস গম্ভীেমুনখেলল, টতামাে কথাই হয়নতা 
সলতে। লকন্তু ঘটোে পলেনপ্রলেনত খুনেে দায়টা ওে ঘানডই পডনি, এটাই টতা মুলস্কনলে 
েোপাে। ওনক টকে অোপাটণনমে টথনক টেলেনয় আসনত টদখা লগনয়লিল টক মাো যাোে 
পে। এখে কথা হনি, ওে টমালটভ লক লিল, যলদ ওনক খুেী লহনসনে লচলহ্নত কো হয়। 
আিা পলেস্কাে কনে েলত সোম টক লক েকম প্রকৃলতে টমনয় লিল? টলাকলট হয়নতা 
ব্লোকনমইলড হলিল ওে বাো এমেটাও লক অসম্ভে? সোম টজানেে সনে েলল, কখেই 
তা হনত পানেো। আনদৌ ঐ টশ্রেীে টমনয় লিলো টক, লমঃ অোর্মস। ওনক অসৎ পনথ 
োমনত হনয়লিল হয়নতা ভাগে আে সমনয়ে চিানন্ত, লকন্তু ও টতমে টমনয় লিলো টয 
অত েীনচ োমনে। এনকোনে অসম্ভে ওে পনে কাউনক ব্লোকনমইল কো। 
  
টকে তাহনল টলাকটা ওনক খুে কেনে? আিা টলাকটা অসুস্থ মলস্তষ্ক লিল ো লক? 
  
টচাখ-মুনখে ভাষায়ই ধো পনড যাো পাগল, সোম েলল, লকন্তু টলাকটানক টদনখ আমাে 
তা মনে হয়লে, উপেন্তু একথা টভনেলিলাম, টয টকে ধানে কানি ঐ টশ্রেীে একলট 
টলানকে টঘাোঘুলে কো েেিং দৃলষ্টকটু। সোম টতামাে মতামত লক, আে টক পানে ওনক 
খুে কেনত? টলফনটেোে, হয়নতা আমাে লসদ্ধান্ত ভুল হনত পানে, তনে গতকাল পাগলা 
গােদ টথনক িাডা টপনয়নি জলে টর্ােমোে। অনেকলদনেে োগ লিল ওে টকে ওপে, 
হয়ত ঐ হতো কনেনি টক টক। লেশ্চয়ই আপলে জানেে জলেে সমস্ত ইলতহাস। তাই েয় 
লক? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

82 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

অোর্মস উচ্চােে কেল। জলে টর্ােমোে। তােপে েীচুস্বনে েলল, হয়নতা ভুল েয় 
টতামাে অেুমাে সোম, তুলম আমায় জালেও জলেে এখেকাে লিকাোটা তল্লাসী চাললনয়, 
পােনে টতা? আিা জাোে লেশ্চয়ই একথা েনল সোম টকমে গলডমলস কেনত লাগল। 
  
আে হোেঁ একটা কথা, অোর্মস েলল, আলম টস েেেস্থা কেে যানত এই কানজে জেে 
লকিু পাওো টদয় পুললস টথনক। 
  
সোম েলল, শীঘ্রই লেোহ হনে ও’ব্রানয়নেে সনে জলেে টোে লগল্ডাে। 
  
. 
  
১৩. 
  
দেজাে লদনক টচয়াে টিনড এলগনয় টযনত টযনত অোর্মস েলল-েোপােটা তাহনল টেশ 
জট পাকানে। লকন্তু এসে কথা কাউনক প্রকাশ কেনে ো। তাহনল, আলম চলল। 
  
সোম েলল টলফনটেোে আে তৃতীয় টকউ জােনেো আপলে আে আলম িাডা। 
  
েদীে ধানে অনপোেত জাহানজ উইনলা পনয়নে লগনয় উিল গালড টথনক সীে ও’ব্রানয়ে, 
যলদও জাহাজটা টদখানশাোে দালয়ত্ব টাে এে উপনে লকন্তু জাহানজে মাললক ও’ব্রানয়ে 
স্বয়িং। 
  
টােই শুধু টেেঁনচ আনি, আে সোই মাো টগনি যাো সীে-ও’ব্রানয়নেে মাদক টচাোচালাে 
কালে দনলে পুনোনো টলাক, টাে তানদেই এই জাহানজ এনে আশ্রয় টদয় যলদ টকউ 
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োনমলায় পনড, তাে অযকাে জগনতে েযুো। টস লপস্তল, টিাো, আে লেভলভাে 
চালোয় ওস্তাদ। দুহাত ভনে টাকা পায় টস ও’ব্রানয়নেে কাি টথনক। যতই লেপদজেক 
অথো কলিে কাজ টহাক টাে টস কাজ সম্পন্ন কেনেই। 
  
জাহানজে েীনচে টর্নক চনল এল টাে ও’ব্রানয়েনক সনে লেনয়। একটা েয দেজা 
পানশই, দেজা খুলল টাে পনকট টথনক চালে টেে কনে। োনঙ্কে উপে শুনয় আনি জলে 
গুলটশুলট হনয় ও’ব্রানয়ে টদখনত টপল টানেে সনে লভতনে ঢুনকই, োনঙ্কে োলহনে তাে 
একটা পা েুলনি। 
  
অলেকল লগল্ডাে মত মুখটা জলেে, ওইেকম তাে টচাখাোক ও মুখ, তােও টচানখে মলে 
সেুজ। 
  
লসগানেনটে টধােঁয়া টিনড ও’ব্রানয়ে েলল, টকমে আি জলে, এখে টতামাে মাথা সমূ্পেণ 
সুস্থ, অেশে র্ািােনদে মনত। টকে তাহনল গতোনত্র খুে কেনল টক কাসণেনক। অোক 
হনয় জলে তাে মুনখে লদনক তাকাল েলল আনজোনজ কথা লক েলি, টক কাসণেনক 
আলম টকে খুে কেনত যানো। টতামাে সনে টতা আলম লিলাম গতকাল োনত্র। ও’ব্রানয়ে 
েলল ওসে লমনথে গনল্প টকাে কাজ হনেো জলে, আলম পালটণনত লিলাম গতকাল োনত্র, 
খুে কেনল ওনক টকে েল। 
  
আলম ওনক খুে কনেলি, টক েলল? মনে পনড, তুলম ওনক শালসনয়লিনল খুে কেনে েনল 
পাগলাগােনদ যাোে আনগ? লিক কাল োনতই টক খুে হল, আে কালই তুলম টসখাে 
টথনক িাডা টপনয়নি। তুলম লক ভােি পুললস টতামায় টিনড টদনে। 
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আিা লিক আনি, জলে েলল, আলম স্বীকাে কেলি আলমই ো হয় ওনক খুে কনেলি। 
আে আলম প্রলতজ্ঞা কনেলিলাম ওখানে যাোে আনগ টয ওনক খুে কেে একথা তুলম 
লিকই েনলি। লকন্তু একটা কথা টথনক যানি। আমাে লক লাভ েলত, টতামাে মত 
োজেীলত কেনলওয়ালা ভলগেীপলত টথনক। যলদ দু-একটা টোিংো টমনয়নক দুলেয়া টথনক 
সলেনয়, ধো পনড যাই। তুলম সহনজই ঐ টলাকটাে ওপে টদাষ চাপানত পাে, কােে 
কাল োনত টকে সনে টসই টলাকটাই লিল। টতামাে কথায় পুললশ কলমশোে চনলে, আে 
তুলম তানক োেঁদনেে মত োচাি। টতামাে কথামত উলে লেশ্চয়ই কাজ কেনেে। 
  
যলদ আলম টতামাে কথামত ো কাজ কলে, ও’ব্রানয়ে েলল, উনটাটাই যলদ হয় খুনেে 
দায় যলদ পুললস কলমশোেনক েনল টতামাে ঘানড চাপাই, তাহনল টকমে হনে? ওেকম, 
হিকােীকাজ তুলম কেনেো সীে আলম লেলশ্চত, টতামাে টলাকসােই হনেলাভ লকিু হনেো 
যলদ আলম খুেী লহনসনে ধো পলড। তাে প্রধাে কােে, তুলম আে তখে সাহস পানেো 
লগল্ডানক লেনয় কেনত। তুলম লেনজনক আডানল োখনত চাও তখে টথনক যখে টথনক 
তুলম এ শহনেে োজেীলত-প্রশাসেনক কোয়ত্ব কনেনিা।সীে, আমায় তুলম টোকা 
োোোে টচষ্টা টকানোো, টতামাে জীেনে এমে অনেক েোপাে আনি যা পদণাে আডানল 
থাকাই ভাল, একথা আলম জালে। তুলম আত্মপ্রচাে চাওো লিক টসই কােনেই। তানক 
টদখনত লাগল ও’ব্রানয়ে মুনখে টেখাে অদলেদল ো ঘলটনয়। তাে টভতনে এক অদু্ভত 
ইিা কাজ কেনত শুরু কনেনি টস েুেনত পােল, টযটা হল সুস্থ মলস্তনষ্ক জলেনক খুে 
কো। লকন্তু টস লকিুনতই েুেনত লদলো কথাটা তােঁে চালচলনে। লস্থে কনি েলল, 
ও’ব্রানয়ে, এখে ভােনত হনি সলতেই, তুলমই ওে খুেী লকো? 
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টকাে প্রনয়াজে টেই টতামাে, আমানক লেশ্বাস কে টতামাে ইিাে লেরুনদ্ধ। জলে েলল, 
েোপােটা খুেইেক্কােজেক।একটা োডলত চালেএেঁনক টমনয়নিনলটা টেনখলদত 
লসেঁলডেমোনটেেীনচ দেজা টখালোে জেে। আলম প্রথনম চালেটা খুেঁনজ টেে কলে ওে 
োলডনত লগনয়, তােপে লুলকনয় পলড দেজা টখালাে পে ওে টশাোে ঘনে ঢুনক। ওই 
টলাকটানক লেনয় ও ঘনে টঢানক লকিুেে পনে। 
  
ততেীই হনয়লিলাম আলম েেফকাটা গােঁইলত লেনয়। ও চীৎকাে কোে সময়ই পায়লে, 
এমে টজানে ওনক আলম আঘাত কনেলিলাম। ওে টলাকটা পানশে ঘনে চীৎকাে কেলিল 
ওে টদেী হনি টদনখ। চুলপসানড আলম োইনে টেলেনয় পলড ঘনেে লফউজ েয কনে 
লদনয়। ও’ব্রানয়ে জােনত চাইল, টকউ লক টতামায়, ওে অোপাটণনমে টথনক োইনে 
টেলেনয় আসনত টদনখলিল? টকউ টদখনত পায়লে, জলে েলল, আে আলম টতা েুদ্ধ েই, 
টয টদখা লদনয় আসে। তুলম টয এই শহনেই আি একথা লগল্ডা িাডা আে টকউ লক 
জানে? জলে েলল ো। তুলম টকে লিকাো টকাথা টথনক টপনল? েলল ও’ব্রানয়ে। আলম 
জােতাম, টয ও টোজ রু-টোজ ক্লানে টযত। টসলদে ওে পানশ আনগ টথনকই টঘাোঘুলে 
কেলিলাম। টক একটা টলানকে হাত ধনে টভতনে ঢুকল, হিাৎ টদখনত টপলাম। আলম 
টগাপনে ওনদে অেুসেে কেলাম ওো যখে টেলেনয় এল। 
  
তুলম টফে লমথো কথা েলি, ও’ব্রানয়ে প্রচণ্ড চীৎকাে কনে উিল। তুলম োলক চালে লেনয় 
দূেজা খুনল টভতনে েনসলিনল ওো োলডনত টঢাকাে আনগই, এেুলে একথা তুলম েলনল! 
ওনদে, অেুসেে কনেলিনল এখে আোে েলি, টকােটা টতামাে সতে কথা? জলে হাসনত 
হাসনত েলল, ও সলতে তুলম পুললসী টজো কো শুরু কেনল, আিা এোনে সলতে কথা 
েললি টশাে, তুলম যখে জােনত চাও। টকে লিকাো আমানক লদনয়লিল পোোর্াইস লুই। 
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তুলম টক’ে অেুসযাে কনে টেডাি একথা তাহনল লুই জানে? ও’ব্রানয়ে আোে গজণে 
কনে উিল, পােঁচ কাে ো কনেই িাডনে ো েোপােটা ওে মত একটা েদমাইশ টলাক, 
তুলম লক একথাটা টভনেি? জলে অেনহলাে ভেীনত েলল, টতামাে ওপে টস ভাে লদনয় 
লদলাম, লুইনক তুলমই শালসনয় টেখ। েোপােটা টযে ও পােঁচকাে ো কনে ওনক টসটা েনল 
লদনয়। 
  
ও’ব্রানয়ে মালটনত দৃলষ্ট লেেদ্ধ কনে লকিু একটা ভােনত লাগল, জলেে কথাে উত্তে 
লদলো। ওনক আলম কখেই খুে কেতাম ো, যলদ আলম এ সম্পনকণ লেলশ্চত ো হতাম টয 
আমায় তুলম োেঁচানত পােনে। জলে েলল, েড্ড খাোপ এই টকলেেটা, টতামাে োনক লেনয় 
যাও আমায় এখাে টথনক টেে কনে। আলম লেউইয়কণ চনল যাে, আমায় যলদ লকিু টমাটা 
টাকা তুনল দাও টতামাে েোঙ্ক টথনক। 
  
ও’ব্রানয়ে ধমক লদনয় েলল, জলেঅেলভজ্ঞনদে মত কাজ কনোো। অনেকদূে েোপােটা 
গলডনয় টগনিইলতমনধেই।টানেে লদনক তাকাল ও’ব্রানয়ে কথা টশষ কনেই। েলল, 
এখানে জলেনক আটনক োখনেযতেেো আলম িাডাে লেনদণশ লদই। জলে পাললনয় টগনল 
দায়ী থাকনেতুলম সমূ্পেণভানে ওে জেে। এমে লশো টদনেযলদও পালাোে টচষ্টা কনে, 
তাহনল আে লবতীয়োে কেনত সাহস পানেো। মাথা ফালটনয় টদনে অোধেতা কেনলই। 
টাে লেষু্ঠে টহনস েলল, টতামাে কথাই লশনোধাযণ েস্। 
  
জলে চীৎকাে কনে েলল, আমাে সনে যলদ ওরূপ আচেে কে তাে ফল লকন্তু খুেই 
খাোপ হনে। মনে টেনখা টতামায় উলচৎ লশো টদনো, যলদ আমায় টিনড ো দাও। 
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ও’ব্রানয়ে ধমনক উিল, হতভাগা, লেনেণাধ িাগল একটা, একদম চুপ কে। ততলদে 
টতানক এখানেই থাকনত হনে যতলদে আলম েলে। টাে এলগনয় লগনয় টকলেনেে দেজা 
খুনল লদল, তানক ইশাো কেনতই। ও’ব্রানয়নেে লদনক তাডা কনে এল জলে পেমুহূনতণই, 
এেিং টমনেয় লিটনক পডল টানেে হানতে টজােদাে এক ঘুলষ টখনয়। 
  
ও’ব্রানয়ে টােনক েলল, ওনক একটু েগনড দাও, লকন্তু টেলশ েলত টযে টকানোো। 
ও’ব্রানয়ে জাহাজ টথনক োমাে লসেঁলডনত পা োখল, তাে আনগ একোে টদনখ লেল, 
টমনেনত উপুড হনয় পনড থাকা জলেেনদহটানক। 
  
. 
  
১৪. 
  
 লগল্ডা উনি পনড এলগনয় এল। যখে দেজায় টটাকা পডল। তানক লেেি কেনত এল 
টক? এখানে কোলসনোনত। লেশ্চয়ই ও’ব্রানয়ে েয়, লগল্ডা ভাল কনেই জানে টস এত 
তাডাতালড লফনে আসনেো। মুনখ শয়তােী হালস লেনয় তােঁে সামনে দােঁডাল পোোর্াইস 
লুই, দেজা খুনলই লগল্ডা টদখনত টপল। লগল্ডা অহঙ্কােী টচানখ তাে লদনক তালকনয় েলল, 
লক মনে কনে এখানে। লুই উত্তে লদল, গতকাল আমাে সনে জলেে টদখা হনয়লিল, 
আমাে কানি হয়নতা তুলম এ েোপানে লকিু জােনত চাইনে টভনে এলাম। লগল্ডাে টচাখ-
মুনখে গলেণত ভাে হিাৎ অন্তলহণত হল। তাে মুনখ জলেে োম শুনে, প্রথম ধানপই লুই 
সফল হল। লক আে কথা েলনে এ েোপানে, লকিুটা থমনক লগনয় লগল্ডা েলল। লুই 
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টভতনে ঢুনক দেজা েয কনে েলল, টোকানমনয়, অেশেই লকিু কথা আনি, টতামায় 
েযুে মত কনয়কটা কথা েনল যাই, তুলম টোস। 
  
টকাে কথা েলনত চাইো আলম টতামাে সনে, লগল্ডা গম্ভীে হনয় েলল, টকই ো টতামায় 
অেুমলত লদনয়নি এখানে আসাে, এেুলে চনল যাও েললি, টেনোও। আনে টশানো, অত 
উনত্তলজত হি টকে? টকাে লেেই টদখা টগলো লুইনয়ে লেিান্ত হওয়াে। েেিং আোম 
কনে েনস েলনত আেম্ভ কেল, আমাে সনে জলে গতকাল টদখা কেনত এনসলিল, ও 
টকে লিকাো জােত চাইল। আলম ওনক লিকাোটা টোকাে মত লদনয় লদলাম, আে 
মাোত্মক ভুল হল টসটাই, আমাে লদক লদনয়। ওনক কখেই লিকাো জাোতাম ো যলদ 
জােতাম ওে মনে টক টক খুে কোে অলভসলয আনি। আলম এখে টাোনপানডে অেস্থায় 
পডলাম। ভােলাম টতামাে সনে একোে টদখা কনে আলস, যলদ পুললনসে কানি লেেৃলত 
লদনত হয়। প্রস্তেেৎ েনস েইল লগল্ডা। তাে দুনচাখ জ্বালা কেনি মুনখে েে লেেেণ হনয় 
টগনি, জলে ওনক খুে কনেলে, টস লুইনয়ে লদনক তালকনয় থাকনত থাকনত েলল। লগল্ডা-
পুললস লকন্তু একথা লেশ্বাস কেনেো, লুই েলল, ওো লকন্তু জলেনকই টগ্রপ্তাে কেনে 
আসামী লহসানে, যখে ও লেশদভানে সে জােনত পােনে। লগল্ডা লুইনক প্রশ্ন কেল 
দুহানত মুলষ্টেদ্ধ কনে, টতামাে কত চাই। লুই সপ্রশিংস সুনে েলল, োঃ টসাোনমনয় এই 
টতা আসল কথা েনলনি? লকন্তু চালাক টমনয় লগল্ডা আোে েলল, কত চাই টতামাে? 
  
টক টাকা চায় টতামাে কানি, লুই েেিভানে েনল উিল টতামাে অোপাটণনমে টথনক ঘুনে 
আসাে ইিা হল, আজনকে োতটা েড সুন্দে, আনে োো আলম টতা লেরুনদ্দশ হনয় 
যালিো, পনে টাকা পয়সাে কথা ভাো যানে। টতামাে সনে টেশ কাটনে আজনকে 
োতটা, টভনেলিলাম। 
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লগল্ডা, আশ্চযণ হনয় টগল, প্রশ্ন কেল, টাকা চাইো টতামাে? টাকা আমাে আনি অনঢল, 
লুই েলল, লকন্তু একটা লজলেস টেই, তা হি তুলম। আে আমাে টাকাে কথা অেশেই 
ভােনত হনে। যলদ আমাে পলেকল্পো মত কাজ ো হয় একটা লসগানেট ধলেনয় লগল্ডা 
টধােঁওয়া টিনড েলল, আমায় একটু েোপােটা লেনয় ভােনত সময় দাও লুই। 
  
লিক আনি ভানো, লুই েলল, টকাে অসুলেধা টেই, হানত আমাে সময় টেলশ টেই, যা 
লকিু হোে হনে আজ োনতই, তাই একটু তাডাতালড ভােোটা টসনে টফলল। 
  
লগল্ডা েলল, যলদ টতামাে কথা অেুযায়ী চলল, তনে কানো কানি প্রকাশ কেনে ো টতা 
জলেে ঐ েোপােটা? 
  
লুই হাসনত হাসনত েলল, পাগল, টকাে দুঃনখ অেে কােও কানি মুখ খুলে। লগল্ডা েলল 
আিা আমায় একটু ভােনত সময় দাও। লগল্ডা মুনখে ওপে সনজানে দেজা েয কনে 
লদল, লুইনক আে লকিু েলাে সুনযাগ লদলো। ও’ব্রানয়েনক তােপে সনে সনে টফাে 
কেল। ও’ব্রানয়ে এই সময় ক্লানে থানক লগল্ডা জানে। 
  
ও’ব্রানয়েনক টফানে টপল লমলেট খানেক পে। লগল্ডা েলল, আলম খুে লেপনদ পনডলি 
সীে। লগল্ডা, একটু শ্বাস লেনয় েলল, লুই এনসলিল, কাল োনত ও জলেনক টকে লিকাো 
লদনয়লিল ও আমায় ব্লোকনমইল কেনত চাইনি টসই অজুহানত। আমায় লেনয় ও ফুলতণ 
কেনেেলনি আজ োনত, ও জালেনয় টদনে পুললসনক টয টক-টক জলে খুে কনেনি যলদ 
ওে প্রস্তানে োলজ ো হই। উর্চ্চঃস্বনে 
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টহনস উনি ও’ব্রানয়ে েলল, এই েোপাে, লক্ষ্মী টমনয় তুলম এ েোপানে তধযণে হালেনয়া ো, 
লেপদ টতামাে েয়, লুই লেনজই জানল পনডনি। আলম ওনক এেুলে উলচৎ লশো লদনয় 
লদলি। 
  
সীে, ওনক তুলম মােনধাে কেনে োলক লগল্ডা উৎকিাভনে প্রশ্ন কেল, ভুনল টযনয়াো ও 
খুে লেপজ্জেক টলাক। একোে যলদ পুললসনক জালেনয় টদয় 
  
তুলম একদম লচন্তা কনোো আলম লক কেে তা লেনয়, সে লিক হনয় যানে, একটু পনেই 
আলম আসলি, এইকথা েনল টস টফাে োলমনয় োখল। 
  
আেও লকিু সময় পাে হনয় টগল। লগল্ডা দেজা েয কনে টেনখনি। 
  
. 
  
১৫. 
  
 সােন্দলচনত্ত লুই োোন্দায় পায়চােী কেনি। হিাৎ টপিনে পানয়ে শব্দ টপনয় ঘুনে 
তালকনয় টস টদখনত টপল টেেঁনট খানটা টাে এলগনয় আসনি তাে লদনক টকানটে পনকনট 
দুহাত গুেঁনজ, টয োলক ও’ব্রানয়নেে সহকােী। টাে েলল, লক েোপাে লুই োলক? তুই 
এখানে লক অলভসলয লেনয় ঘুেপাক খালিস? লুই েলল–আলম অনপো কেলি একটা 
টমনয়মােুনষে জেে। একটা কুে হালস ফুনট উিল টানেে মুনখ, লুইনয়ে এনকোনেই ভাল 
লাগল ো টসই হালসটা। 
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মনে হনি লগল্ডা টর্ােমোনেে লপিু লেনয়নি েলল টাে। টতমলে লেষু্ঠে টহনস। দুপনকনট 
হাত খুেঁনজই, পানয় পানয় এলগনয় আসনি লুই-এে লদনক। 
  
লুইনয়ে গলা যলদও কােঁপনি তেুও টস েলল, কনয়ক পা লপলিনয় লগনয়। তুই এ লেনয় 
মাথা ঘামালিস টকে? েযু, কােে অেশেই আনি, র্াে পনকট টথনক হাত টেে কেল 
টাে এই কথা েনলই, টানেে র্ােহানত টিাট েলওয়ালা একটা লপস্তল ধো লিল। লুই 
লেস্ফালেত টচানখ তা টদখনত টপল। টাে েলল, েযু তুলম লক জােনত ো লগল্ডা লমঃ 
ও’ব্রানয়নেে সম্পলত্ত। লেেেণ হনয় টগল লুইনয়ে মুখােয়ে, ঐ লপস্তল টদলখনয়ই টাে তানক 
স্তব্ধ কনে টফনলনি, এইেকম মনোভাে লেনয় টস টানেে লদনক তাকাল। টাে েলল, 
আমাে সনে চনল এনসনি, মনে টেনখা তুলম লেনস্ফােক পদাথণ লেনয় টখলা কেি। লুই, 
গলাটা লজনভে জনল লভলজনয় লেনয় টতাতলালমে মত কনে েলল আ আলম েুেনত পালেলে 
কখেই, টয লগল্ডাে অধীশ্বে ও’ব্রানয়ে টকে আমায় লগল্ডা টস কথা জাোল ো। 
  
ও টতামায় জোেলদহী কেনত যানে টকে? এই কথা েনল টাে এলগনয় এল। লপস্তনলে 
েল লুইনয়ে পােঁজনে টিলকনয় েলল, চল আমাে সনে। লুই োইনে টেলেনয় এল টােনক 
অেুসেে কনে পাললত কুকুনেে মত। গালড দােঁড কোনোই লিল সামনে, হুইলট 
ও’ব্রানয়নেে আনেক চোলা েনসলিল রাইভানেে সীনট,আনেলুই, টযহুইলট টহনসেলল 
লুইনক টদনখ।ইয়াে, অনেকলদে পনে টতাে সনে টদখা হল, চল টেমন্তনন্ন যালে চল, ওি 
গালডনত। টপিনেে সীনট েসাল টাে লুইনক, তাে পানশ টস লেনজ েসল। টস তখনো 
লপস্তনলে েলটা লুইনয়ে পােঁজনে টিলকনয় টেনখনি। গালড স্টাটণ লদল। টাে তুলম টকাথায় 
লেনয় যাি আমায়? ভীতস্বনে লুই জােনত চাইল। োলডনত টপৌঁনি টদে টতামায় টাে 
েলল, আে হুইলট হয়নতা টেমন্তন্ন খাওয়ানে টতামায়। লুই আতনঙ্ক টগাোনো স্বনে েলল, 
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আমাে োলডে োস্তা টতা এটােয়, অেুেয় কনে েলল, লগল্ডা টয ও’ব্রানয়নেে লজলেস, 
লেশ্বাস কে টাে আলম, তা জােতাম ো। টাে েলল, আমো ঘাো টখনল লকিুই লশলখো, 
আনগ েল েোপােটা লক, জলে টকে। কাল োনত টতাে সনে টদখা কেনত 
এনসলিল?কথাটা এমলে কথা, সতেেয়,কান্না টভজা গলায় লুই েলল, একটু ভয় টদলখনয় 
মজা কেনত টচনয়লিলাম লগল্ডাে সনে। এটা েনসে এনকোনেই অপিন্দ টয টতাে মত 
একটা, টোিংো টলাক লগল্ডানক ভয় টদলখনয় যানে, েনলই হুইলটে লদনক তাকাল টাে। 
আমো গন্তনেে টপৌঁনি টগলি, গালড এখানেই োনখা হুইলট। 
  
সামনে লকিুটা টপার্ডা জলম, তাে পানশ েদী, সভনয় টদখল লুই, লপস্তল পনকনট খুেঁনজ 
টেনখ গালড টথনক টেনম, টাে লুইনক সনম্বাধে কনে েলল টেনম আয়। গালড টথনম টেনম 
এল লুই কােঁপনত কােঁপনত। হুইলটও ইলতমনধে টেনম এনসনি গালড টথনক। লুইনয়ে লদনক 
এলগনয় আসনত। লাগল টাে আে হুইলট, দুনটা সাইনকনলে টচে হানত লেনয় দুজনে 
টঘাোনত টঘাোনত। টাে েলল, আলম টতানক পৃলথেী টথনক সলেনয় লদনত টচনয়লিলাম, 
েস আোে এসে অপিন্দ কনেে। তাই আজ একটু অল্প সামনল লদলি টতানক। এোে 
তাহনল আে প্রানে োেঁচলে ো যলদ টকে েোপানে পুললনসে কানি যাস, ো লগল্ডানক উতেি 
কলেস। লুইনয়ে পা গুনলা তখে কােঁপনি থেথে কনে। টস চীৎকাে কেনত লাগল, 
হুেঁলশয়াে আমাে গানয় টযে হাত ো পনড, দুহাত লদনয় টস মাথা আডাল কনে টেনখনি। 
লকলনক দুনটা টচে তীনেে টেনগ এনস তাে মুনখ আঘাত কেল পে মুহূনতণই। 
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কললিং টবল বাোর শব্দ 
১৬. 
  
টকন্ এলগনয় এনস দেজা খুনল লদল কললিং টেল োজাে শব্দ টপনয়ই। পেেনেই টস 
টদখনলা ে োফানয়ল সুইলট তাে সামনে দােঁলডনয় আনি। টস অোক টচানখ টদখনত লাগল, 
টসই টিাট লপকলেজ কুকুে ললও, সুইলট-এে টকানল লিল। সুইলট েলল, চলুে লমঃ হলোন্ড 
লভতনে েলস, আপোে সনে একটু জরুেী কথা আনি। সুইলট টকাে ভূলমকা ো কনেই 
শুরু কেল। যখে টক তানক টভতনে এনে েসাল, কাগনজ লেশ্চয়ই টদনখ থাকনেে, লমস 
টক কাসণে খুে হনয়নি। মানে আপলে গতোনত যাে কানি লগনয়লিনলে। টকন্ উত্তে ো 
লদনয় তােঁে েিনেে মনোলেনেশ কেল। লমঃ হলোন্ড এই খেেটা পুললনসে কানি খুেই 
জরুেী টয আপলে টকে সনে টস োনত লকিু সময় লিনলে। টক প্রশ্ন কেল, এনত 
আপোে প্রনয়াজেটা লক? 
  
লেশ্চয়ই আনি, সুইলট েলল, আলম পুেসৃ্কত হে আিংলশকভানে খেেটা যলদ পুললসনক 
জাোই। আে েয়নতা পুেস্কােটা আপলে আমায় টদনেে, যলদ আপলে টকাে োনমলায় 
পডনত অপিন্দ কনেে। আলম যানত পুললনসে কানি লকিু ো প্রকাশ কলে। আিা, টমাদ্দা 
কথা তাহনল আপলে আমায় ব্লোকনমইল কেনত চাে? সুইলট লজ্জাে মাথা টখনয় টহনস 
েনল উিল, সোে ব্লোকনমইল কথাটা শুেনত েড খাোপ। আলম, মানে আমাে মত গেীে 
টলাক আপোে কানি যা আশা কনে তা হল, লকিু অথণ সাহাযে। টকন্ প্রশ্ন কেল, কত 
লদনত হনে? 
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অল্প টহনস সুইলট েলল, টেলশ লকিুো,েগদ দুনশা র্লাে আপাততঃ আমায় যলদ টদে, 
তােপে অল্প লকিু কনে প্রলতমানস 
  
টকন্ প্রশ্ন কেল অল্প মানে কত? এই ধরুে, লত্রশ-পেঁয়লত্রশ র্লাে, সুইলট েলল। ভীষে 
লেপনদ পডনে টক েুেনত পােল,যলদ টস একোে সুইলট-এে দালেনত োলজ হয়।ওে 
চালহদাে টশষ হনেো। টক েলল, পুললস আমায় লিক খুেঁনজ োে কেনে আজ অথো 
কাল। েেিং আপলে লেভণনয় েনল লদনত পানেে যা আপলে স্বচনে টদনখনিে। একটা 
র্লােও আপোনক আলম লদনত োজী েই। 
  
ঘােনড টগল সুইলট। টস জীেনে এ পযণন্ত অনেকনক ব্লাকনমইল কনেনি লকন্তু কাউনক 
টকনেে মত এমে দৃঢ় হনয় থাকনত টদনখলে। টস একটু ভীত হল, লকন্তু টহনস েলল, 
পানি টকসটা তাে োগানলে োইনে চনল যায়। লমঃ হলোন্ড সুস্থ মলস্তনষ্ক সে লকিু 
লেনেচো কনে টদখুে, আমাে জোেেন্দীে ফনল আপোে মৃতুেদণ্ডও হনত পানে। টকে 
মৃতুেে পে আলমই একমাত্র টদনখলি আপোনক তাে ঘে টথনক টেলেনয় আসনত। সুতোিং 
আলমই প্রধাে সােী। যলদ আপলে আমাে মুখ েয কেনত পানেে। টকন্ উনি দােঁডাল 
এেিং েলল, আপোে একটু ভুল হনি, ঐোলডে একতলায় থানকে একজে মলহলা, 
লতলেই আমানক ঐোলড টিনড টেলেনয় টযনত টদনখনিে, আপলে েে কখেই। টকােমনতই 
টজােদাে হনেো আপোে সােে প্রমাে। সুইলট তাে কথাগুনলা শুনে ভডনক টগল। একটু 
পনেই লেনজনক গুলিনয় লেনয় েলল, ঐ মলহলা আপোনক টদনখনিে একথা সলতে লমঃ 
হলোন্ড, লকন্তু আপোে পলেচয় লতলে জানেে ো। লকন্তু আলম আপোে সলেনশষ জ্ঞাত 
আলি। আমাে কখেই অলভনপ্রত েয় টয সামােে কনয়কটা র্লাে খেনচে ভনয় আপোে 
মত এক অসাধােে েেলিে জীেে েষ্টহনে।কত মমণাহত হনেেেলুে টতাআপোে স্ত্রীযুলদ 

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

95 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

জােনত পানেে। তাে এখে েয়স কত অল্প। টকনেে এোে তধযণে হালেনয় টগল, স্ত্রীে োম 
শুনেই, সুইলটে জামাে কলাে খামনচ ধনে তানক টিলনত টিলনত দেজাে লদনক লেনয় 
টগল টচয়াে টথনক তুনল লেনয়। কলাে টিনড লদে লমঃ হলোন্ড, এসে লক হনি? সুইলট 
টচেঁলচনয় উিল, আমায় আেও লকিু েলনত লদে। 
  
টকাে কথা আে আপোনক েলনত টদেো, টসাজা আপলে পুললনসে কানি চনল যাে। 
একলট পয়সাও আপলে আমাে কাি টথনক পানেে ো। এতগুলল কথা টক েলল, তােপে 
েলল, শীঘ্রই দূে হনয় যাে। 
  
 সুইলট েলল আলম লকন্তু সলতেই পুললনসে কানি যাে যলদ আপলে আমাে শনতণ োলজ ো 
হে। দুনশা র্লানেে টেলশ এক পয়সাও আপোে কানি টেে ো, আপলে এই সুশনতণ 
োলজ হে। টেশ টতা দে কনম যানি। পাজী, শয়তাে টকাথাকাে, টক েেে কনে েলল, 
টতানক একটা আধলাও টদেো, সুইলটে মুনখ প্রচণ্ড এক ঘুলষ মােল টস, এই কথা 
েনলই। দেজাে কানি লচৎ হনয় পডল সুইলট অসতলকণত আিমনে ভােসামে হালেনয়। 
দেজা খুনল উনি দােঁডাল টকােিনম, তােপে সনেনগ টদৌড লদল দেজা খুনল োগানেে 
োস্তা ধনে। প্রভুে অেুসােী হল টলজ তুনল তাে কুকুে ললও, কােে টস েুনেলিল 
েোপােটাে পলেেলত ভাল েয়। েদমাস, টেয়াদে, টপিে টথনক টকন্ চীৎকাে কনে উিল 
আে টকােলদে যলদ এখানে টদলখ, লপতৃপুরুনষে োম ভুললনয় টদে এনকোনে। 
  
টকন্ হােঁপানত লাগল ঘনেে টভতনে এনস। পুললনসে কানি লেশ্চয়ই সুইলট যানে এেপে। 
তােপে সে লকিু ফাস কেনে থাোয় লগনয়। মনে হয় পুললস তানক আধঘণ্টাে মনধে 
এনসই টগ্রপ্তাে কেনে। পলেলস্থলতে মুনখামুলখ হওয়াে জেে আে অনপো কনে লাভ টেই, 
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টকন্ েুেল। এোে তাে সময় হনয়নি সনতেে সনে মুনখামুলখ হোে। টস লেনজই সে 
কথা পুললনসে কানি জাোনে, সুইলট থাোয় টপৌঁিাে আনগই, টকন্ লস্থে লসদ্ধান্ত লেল। 
একোে টস তাকাল, টদওয়ানল টযখানে অোনেে িলেটা আনি তাে লদনক, তােপে সদে 
দেজায় তালা লালগনয় োলড টথনক টেলেনয় টগল। টকন্ েড োস্তায় এনস একটা টোলেনত 
টচনপ েসল। সীনটে টপিনে মাথাটা টহললনয় েসল টস, লেনদণশ লদল রাইভােনক পুললস 
টহর্ টকায়াটণানে যাোে। 
  
. 
  
১৭. 
  
 সানজণে আলম লেঃসনন্দহ টয ঐ টকন্ হলোন্ড টলাকলটই খুেী। সানজণে টর্ানোভানেে 
লদনক তালকনয় লর্নটকলটভ র্ােকাে োয় লদল। প্রশ্ন কেল টর্ানোভাে, তুলম এত লেলশ্চত 
হনল লকরূনপ? টোো অতেন্ত সেল, আলম গােঁজা লর্পাটণনমোল টস্টানে লগনয়লিলাম 
র্ােকাে েলল। একখাো েনিে দাগ লাগা সুেট আে একনজাডা েি মাখা জুনতা 
ওখানে একজে টেনখ লগনয়লিল একথা লেশ্চয়ই টতামাে মনে আনি। এক খনদ্দনেে 
টচহাোে টয লেেেে লদল ওখােকাে কমণচােী, তাে সনে হলোনন্ডে টচহাোে লেেেে 
অলেকল লমনল যানি। দুনটা পানসণল লেনয় টলাকলট টদাকানে ঢুনকলিল, আে টেলেনয় 
লগনয়লিল খালল হানত। 
  
টর্ানোভাে মন্তেে কেল টতামাে এই ভাষনে টকাে লসদ্ধানন্তই আসা যায়ো র্ােকাে। 
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ো, এটাই টশষ কথা েয়, েলল টর্ানোভাে, আেও তথে আনি আমাে কানি। একথা লক 
মনে পনড যখে আমো টলাকলটে কানি পাকণানেে লিকাো লেনত যাই, তখে ও লকেকম 
ভয় টপনয়লিল। পুললস টদখনল অত ভয় পাওয়াে লক কােে আনি যলদ টস লেনদণাষী হয়। 
  
টর্ানোভাে েলল, র্ােকাে টকউই সাধােেতঃ খুশী হয়ো লেো কােনে োলডনত পুললস 
এনল, চল ওে োলড যাওয়া যাক এখানে েনস ো টথনক। তাহনল ওনকই খুেী সোি 
কেনো যলদ সেুজ েনেে ললঙ্কে হয় টকন্ হলোনন্ডে গালডটা। 
  
দশটা োনজ প্রায় দুজনে টপৌঁিল যখে, টকে হলোনন্ডে োলডে কািাকালি। 
  
র্ােকাে লেঃশনব্দ টনচণে আনলা টফলল েয গোনেনজে দেজাে ফােঁক লদনয়। 
  
এই টতা সেুজ েনেে ললঙ্কে! সানজণে লিক যা টভনেলি তাই, টস প্রফুলল্লত হনয় 
পেমুহূনতণই েনল উিল। 
  
টর্ানোভাে তানক গভীে ভানে হুকুম কেল তালা টখালাে যন্ত্রটা লেনয় এস গালড টথনক। 
  
টর্ানোভাে র্ােকানেে এই টকোমলতনত একটু েুণ্ণ হল। কলমশোেনক লেনপাটণ টদনে টস 
টয এটা টস লেনজই খুেঁনজ টেে কনেনি। এই কথাই টস েলনে, ভােল টর্ানোভাে, টদখনে 
তাে প্রনমাশে টক আটকায়। অনেক জুলেয়াে র্ােকাে তাে টথনক, এখে অনেক টদেী 
তাে প্রনমাশে হনত। টর্ানোভাে লেনপানটণ লকিুই উনল্লখ কেনে ো র্ােকানেে কৃলতত্ব 
সম্পনকণ। সহনজই গোনেনজে দেজা খুনল র্ােকাে, তালা টখালাে যন্ত্রটা লেনয় এল। 
গোনেনজ টঢাকাে পে সুইচ লটপল, আনলা জ্বনল উিল। হিাৎ র্ােকাে টচেঁলচনয় উিল 
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গালডে টপিনেে সীট খুনলই, টদখুে সানজণে, টপনয় টগলি। র্ােকাে একটা ময়লা 
টোটেই হানত লেনয় দােঁলডনয় আনি, সলেস্মনয় টর্ানোভাে টদখল। টস জােনত চাইল, লক 
ওটা? 
  
র্ােকাে েলল, এটা টসই টোটেই, টসটা হালেনয় লগনয়লিল পানকণে কাে অোনটন্ডানটে 
টটলেল টথনক, এই গালডে টপিে সীনট এটা পাওয়া টগল! 
  
র্ােকােনক লেনয় টর্ানোভাে গোনেজ টথনক টেলেনয় এল এই কথা েলনত েলনত, এোে 
ওনক টজো কলে চল। সদে দেজায় তালা টদওয়া টদখল, োিংনলাে কানি যখে ওো 
এল। দুজনে তাো জাোলা লদনয় ঢুনক পডল। আনো দুনটা লজলেস তানদে কোয়ত্ব হল। 
  
গােঁজা লর্পাটণনমোল টস্টাে টথনক লকনে আো একনজাডা জুনতা এেিং ধূসে েনেে একলট 
সুেট।র্ােকাে একলট লভলজলটিং, কার্ণও খুেঁনজ টপল তানত পাকণানেে োম টলখা, ওটা লিল 
োনজ কাগনজে েুলডনত। কানর্ণে টপিনে টফাে োম্বাে টলখা আনি টক কাসণনেে। 
  
 লেশ্চয়ই টক টকাথাও আত্মনগাপে কনে আনি ভনয়, োলড টিনড অেে টকাথাও আনি, 
ওনক টদখামাত্র টগ্রপ্তাে কোে আনদশ জাোলি আলম থাোয় টফাে কনে টতানোভাে 
েলল। এোে আলম লেলশ্চত হলাম টয পাকণােই টকেনক টকে কানি যাওয়াে জেে 
প্রনোলচত কনেলিল। 
  
. 
  
১৮. 
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 এক সুদশণে তামানট টচহাোে যুেক অোর্মনসে টটলেনলে সামনে দােঁলডনয় প্রশ্ন কেল, 
আপলেই লক টলফনটেোে অোর্মস? প্রশ্ন শুনে অোর্মস মুখ তুনল তাকাল, হোেঁ আলমই, 
েলুে টতা লক েোপাে, শান্ত গলায় টস েলল, আমাে লক কেেীয় আপোে জেে েলনত 
পানেে। 
  
টকন্ েললষ্ঠভানে দােঁলডনয় েলল, আলম টকন্ হলোন্ড, আলমই টসই টলাক, আপোো যাে 
অেুসযানে আনিে, আলমই লগনয়লিলাম টসলদে োনত টক কাসণনেে অোপাটণনমনে। 
  
অোর্মস তােঁে মুনখে লদনক তাকাল জেীপ কোে দৃলষ্টনত,লিকই টতা, েেণোেুযায়ী লমল 
আনি। অোর্মস প্রশ্ন কেল, তাহনল আনগ আপলে আনসেলে টকে আমানদে কানি। এই 
টভনে আলসলে টয োনমলা আেও টেনড যানে, টক উত্তে লদল, লকন্তু এখে টদখলি 
পালানো সম্ভে েয়। আলম টয টক কাসণনেে খুেী েই শুধু এটুকু আপোনদে জাোনত 
চাই। 
  
আপোনক আলম ঘটোে পুিােুপুিরূনপ লেেেে লদনত চাই। অোর্মস েলল, আিা লিক 
আনি, লকন্তু এখানে সে আনলাচো কো লিক হনেো। োেোে টটললনফাে ধেনত হনে 
আে অেেেত টলাকজে আসা-যাওয়া কেনি। অোর্মস মাথায় টুলপটা চালপনয় টকনক 
তাে সনে অেেত্র যাওয়াে লেনদণশ লদল। ও, একটা কথা, আপোে গালডটা লক সনেই 
আনি? 
  
ো, আলেলে, টকেলল, আলম টোলেনতই ভাডা লদনয় এনসলি। টকনক তাে অোপাটণনমনে 
লেনয় এল অোর্মস লেনজে গালডনত কনে। লেনজে টুলপটা খুনল টচয়ানেে ওপে োখল, 
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টকনক ঘনেে লভতে েলসনয় েলল এোে আপলে অকপনট সেকথা েলনত পানেে। টকন্ 
সে কথা খুনল েলল একটুও টগাপে ো কনে টসলদে সযো টথনক গভীে োত পযণেন্ত যা 
লকিু ঘনটলিল সে। খালেকটা স্কচ হুইলস্ক দুনটা গ্লানস টঢনল অোর্মসেলল, আলমও লিক 
তাই কেতাম, আপলে যা কনেনিে, যলদ আলম লেোলহত হতাম। টকউনবল হনয় জােনত 
চাইল, তাহনল আপলে আমাে কথা অলেশ্বাস কনেেলে? 
  
লকিুই যায় আনসো তানত আলম লেশ্বাস কেলাম ো ো কেলাম, অোর্মস েলল, সে 
লকিুই জুেীনদে লসদ্ধানন্তে ওপে লেভণে কেনি লেচাে হোে পে। এোে লিকমনতা েলুে, 
আলম আপোনক এখে কনয়কলট প্রশ্ন কেলি। আপলে লক আে কানো উপলস্থলত অেুভে 
কনেলিনলে টক কাসণনেে অোপাটণনমনেে আনলা লেনভ যাওয়াে আনগ? টক েলল, ো 
আলম েুেনত পালেলে, তনে অযকাে ঘনে ওে পানয়ে শব্দ আে দেজা খুনল টেনম 
যাওয়াে শব্দ আলম শুেনত টপনয়লিলাম। 
  
টকাে আতণোদ টক কাসণনেে গলাে আপলে শুেনত পােলে? অোর্মস প্রশ্ন কেল। 
  
টকন্ জোে লদল ো। কােে ঘেঘে োনজে শব্দ আে োইনে টসলদে তুমুল েড-েৃলষ্ট 
হলিল। আমাে কানে লকিুই শব্দ আনসলে টক যলদ আতণোদ কনে থানকও। 
  
 আিা তাই? অোর্মস গম্ভীে ভানে লক টযে ভােনত লাগল, তােপে প্রশ্ন কেল, একটা 
কুকুে ওয়ালা টলানকে কথা েলনলে ো টয ঐ োলডনত থানক, টটনকা মাথা টলাকলট, লিক 
েললি ো? হোেঁ টলাকলটে োম ে োফানয়ল সুইলট, খাডা কাে, শকুনেে মত োেঁকা োক, 
টগাটা মাথাটা টাক টকে েলল। আপলে লক ওনক টচনেে? 
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অোর্মস েলল অেশেই লচলে। মাত্র দুমাস আনগ োোজী টজল টথনক টেলেনয়নি। ওে 
একমাত্র কাজ টলাকনক ভয় টদলখনয় টাকা আদায় কো। 
  
তাহনল আমানক ও লমনথে কনে ভয় টদলখনয়নি একথা আপলে েলনিে? একশোে সলতে, 
অোর্মস েলল, তনে আপলে টয টলাকটাে অযকাে ঘে টথনক টেলেনয় যাওয়াে কথা 
েলনলে, তানক লেশ্চয়ই সুইলট টদখনত টপনয়লিল। জাো যানে ওনক প্রশ্ন কনে। 
  
টকন্ পুেোয় লজজ্ঞাসা কেল, তাহনল টলফনটেোে আমাে কথা আপলে লেশ্বাস কেনিে? 
  
লেশ্চয়ই কেলি, তনে আপলে ভােনেে ো টয আপলে খুে অোয়ানস পাে পানেে। 
অোর্মস েলল, আপলে এখনো জানেে ো টয লক সািংঘালতক ফােঁনদ আপলে টগেঁনথ আনি। 
টটললনফাে টেনজ উিল লকিু েলাে আনগই। টক লকিুই েুেনত পােলো অোর্মস 
টটললনফাে তুনল কানক লকিু লেনদণশ লদল। অোর্মস লেলসভাে োলমনয় টেনখ েলল, এই 
েকম হুকুমজােী হনয়নি টয আপোনক টদখামাত্র টগ্রপ্তাে কেনত হনে। আপোে োলড 
তল্লাসী কনে খুেঁনজ টপনয়নি ধূসে েনেে সুেট এেিং জুনতা টজাডা টযগুনলা আপলে গােঁজা 
টস্টাসণ টথনক লকনে লিনলে, আমাে দুই সহকােী সানজণে টর্ানোভাে আে লর্নটকলটভ: 
র্ােকাে। আে টসই সনে তাো খুেঁনজ টপনয়নি আপোে গালডে টভতে টথনক কাে 
পানকণে অোনটনন্ডনটে টসই হাোনো টোটেুকটা। আপোনক খুেঁনজ টেডানি এখে শহনেে 
প্রলতলট পুললস। 
  
টকন্ উনত্তলজত ভানে লজজ্ঞাসা কেল, আপলে টতা লেশ্বাস কনেে টয আলম খুে কলেলে। 
টস কথা আপলে দয়া কনে সোইনক েনল লদে। লমঃ হলোন্ড আপোে লক টকাে ধােো 
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আনি টয োজেীলত লক পযণানয়ে লজলেস? অোর্মস েলল। গম্ভীে ভানে একটা লসগানেট 
ধলেনয় তানক টদখনত টদখনত প্রশ্ন কেল টকন্ এে মনধে োজেীলতে স্থাে টকাথায়? 
লেশ্চয়ই স্থাে আনি। সীে ও’ব্রানয়ে োনম একলট টলাক অন্তোনল েনস শহনেে 
োজর্েলতক-প্রশাসনেে সে কলকালি োডনি অোর্মস েলল, টস লেনয় কেনত চায় লগল্ডা 
টর্ােমোে োনম এক সুন্দেী কোোনে োলয়কানক। অথণ, টলাকেল, েমতা সে তােই 
হানত। টকােেকম প্রলতেযকতা তানক টিকানত পানেো, যা টস চায় তা লিক তাে 
কোয়ত্ব হয়। জলে টর্ােমোে অথণাৎ লগল্ডাে ভাইনক-টক ভালোসত, তােপে তানক 
মােলসক হাসপাতানল পািানো হয়, টস িাডা টপনয়নি গতকাল, টস শালসনয়লিল টক-টক 
খুে কেনে েনল মাথাখাোপ হোে পে। যলদও আলম টকাে উপযুি প্রমাে পাইলে তেুও 
মনে হয় এই জলেই হয়নতা টক-টক খুে কনেনি। এইোে কথা হনি লেশ্চয়ই চাইনে ো 
তাে শোলনকে প্রােদণ্ড টহাক, ও’ব্রানয়নেে মত প্রভােশালী টলাক। 
  
অোর্মস আেও েলল, টচষ্টাে টকাে ত্রুলট োখনেো ও’ব্রানয়ে তাে শোলকনক যানত 
োেঁচানত পানে। অেশেই টস এমে একলট টলাকনক খুেঁজনে যাে ওপে খুনেে ভাে চাপানো 
যায়, আে আপলেই হনিে টসই লেলদণষ্ট েেলি। 
  
টকন্ েলল, আপলে আমাে সনে েলসকতা কেনিে। লেশ্চয়ই েয়, অোর্মস েলল, এই 
শহনেে চুডান্ত লসদ্ধান্ত টেোে টলাক একমাত্র ও’ব্রানয়ে। পুললস কলমশোে মােফত 
ও’ব্রানয়নেে কানি টপৌঁনি যানে টসই লেনপাটণ, আপোে সম্বনয সানজণে টর্ানোভাে টয 
লেনপাটণ ততেী কেনে। তানত টয সে প্রমাে থাকনে সেই আপোে লেরুনদ্ধ। যােতীয় সে 
প্রমাে যা আপোে পনে তা অন্তোনল চনল যানে। হাত-পা টকনেে িাণ্ডা হনয় টগল, 
তানক হাত-পা টেেঁনধ তেদুেলতক টচয়ানে েলসনয় টদওয়া হনি টস মােস চনে টদখনত 
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টপল। তাে মৃতুেদণ্ড কাযণভাে হনে যখেই ঘাতক সুইচ লটপনে। টক উনত্তলজত ভানে েনল 
উিল তাহনল আমানক টর্নক এনে লমিালমলি এত কথা টশাোনোে লক প্রনয়াজে লিল। 
তখেই আমায় টগ্রপ্তাে কেনল ভাল হত। আপলে লেনজ একজে পুললস অলফসাে, আমায় 
টকে আপোে োলড লেনয় এনলে? কােে একটাই, আলম আলি ও’ব্রানয়নেে লেনোধী 
দনল। 
  
অোর্মস েলল, ওে পানয়ে তলা টথনক মালট সোনত টচষ্টা কনেলি েহুোে, পালেলে। মনে 
হনি এোে আমাে টসই উনদ্দশে লসদ্ধ হনে যলদ আপলে একটু সহনযালগতা কনেে। 
ও’ব্রানয়ে এনকোনে োনজহাল হনয় যানে একোে যলদ প্রমাে কেনত পালে টয জলে 
টর্ােমোেই আসল খুেী। আমাে টলানকো আপোনক ধোে জেে টখােঁজাখুেঁলজ শুরু করুক 
তাই আলম চাই। আলম জলেনক ধেে টসই অেসনে, তানদে টচাখনক ফােঁলক লদনয়। আপলে 
যানত আমাে টলানকনদে হানত ধো ো পনডে, আলম জলেনক টগ্রপ্তাে কোে আনগ, টসই 
কােনেই আপোনক আলম এখানে লেনয় এনসলি। আপোে কথা েলনত হনে ললন্ডনস 
োটণনক, আলম টসই টচষ্টাই চালাে যানত উলে আপোে েোপানে উৎসালহত হে। আপোে 
টকাে লচন্তাই টেই একোে যলদ তানক টোোনত পালে। আপলেও একটু তধযণে ধনে 
অনপো করুে। কনয়ক সপ্তাহ ো কনয়কলদে টলনগ টযনত পানে এজেে টসকথা এখেই 
লিক কনে েলা যানিো। দয়া কনে োস্তায় টেনোনেে ো, মনে োখনেে এখানে থাকনল 
আপোে লেপদ আসনেো। খুে কলেৎকমণা আমাে টলানকো। এমলেনতই ওো উদভ্রান্ত 
হনয় আপোনক খুেঁনজ টেডানি, আে যলদ োস্তায় টদনখ, ধনে টসাজা হাজনত ঢুলকনয় 
টদনে। অোর্মস সমস্তু কথাই লেসৃ্ততভানে টকনক টোোল। টকন্হতলেহ্বল হনয় েনল উিল 
লকন্তু আপোে এখানে আলম লক কনে একা থাকে। আমাে স্ত্রী শীঘ্রই লফনে আসনেে 
োনপে োলড টথনক। এিাডাও আলম চাকলে কলে দালয়ত্ব পূেণ পনদ। তাে লক েেেস্থা হনে? 
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একটু দােঁডাে, হাত তুনল থালমনয় লদনয় অোর্মস তানক েলনলে, আপলে টয একটা জট 
পাকানো সমসোয় পনডনিে তা পূনেণই েনললি। আপোে জীেনেে চাইনত কখেই টেলশ 
গুরুত্বপূেণ েয় আপোে চাকলে অথো আপোে স্ত্রী। আপোে জীেনেে টশষ টসখানেই 
হনে, যলদ আপলে ধো পনডে। সে সময় এটা মনে োখনেে। 
  
জলে টর্ােমোেনক যলদ আপলে ধেনত ো পানেে তখে আমাে লক হনে, টক প্রশ্ন কেল। 
সমনয়ে কথা সমনয়ই ভােে। লক হনে আমাে স্ত্রীে? আপোে ভাো উলচৎ লিল লেনজে 
স্ত্রীে কথা, টকে সনে ফুলতণ কেনত যাোে সময়, গ্লানস টশষ চুমুক লদনয় অোর্মস েলল, 
েোপােটা সহজভানে লেে, দুঃলশ্চন্তা ো কনে। আলম এখে আোে টহর্নকায়াটানসণ লফনে 
যালি। আপলে আপাততঃ থাকুে এখানেই। ও একটা কথা, টসলদে যখে ে টোজ ক্লানে 
টক’ে পানশ েনসলিলাম, টসই সময় লগল্ডা টর্ােমোে এনসলিল, আপোনক েলনতই ভুনল 
টগলি লগল্ডা আে টক দুজনে একসময় একই অোপাটণনমনে থাকত ভাগাভালগ কনে, টকন্ 
েলল। ো টতা আলম একথা জােতাম ো–মাথায় টুলপটা পনে অোর্মস েলল, তনে 
এখেকাে সমসোে সনে এে টকাে সম্পকণ টেই মনে হয়। আমাে ওপে টিনড লদে 
েোপােটা। 
  
টকন্ েলল, আমাে একজে উলকল দেকাে। 
  
 লেস্তে সময় পানেে উলকল টখােঁজাে, এখে পানশে ঘনে শুনয় আোনম ঘুমাে, অোর্মস 
েলল। এোে আলম তাহনল চলল েনলই টস টেলেনয় টগল, টকনক আে লকিু েলাে সময় 
লদলো। 
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টকন্ দুভণােোয় পডল, অোর্মস টেলেনয় যাোে পে। টস টভনেই পানিো লক কেনে, 
সেলকিুই টযে হিাৎ ঘনট যানি। তনে এটা সলতে টয টস এক োজর্েলতক পোেঁনচে মনধে 
পনড টগনি, অোর্মস সলতে কথাই েনলনি। এই জলটল োজেীলতে দাো টখলায় অোর্মস 
তানক গুলট লহসানে েেেহাে কেনি, টক তাও জানে। তাে টকাে লচন্তাে কােে টেই যলদ 
সে লহসাে অেুযায়ী লমনট যায়, তা ো হনল অোর্মস লেনজে হাত ধুনয় টফলনত লবধা 
কেনে ো, তানক টদাষী প্রমাে কনে। 
  
তােঁে স্ত্রী অোনেে কথা মনে পডল, োিংনলা খালল টদখনে অোে লফনে এনস, টদখনে টকন্ 
উধাও। একেনস্ত্র টলাকটা উধাও হল টকাথায়, কাউনক ো জালেনয়, এক োনত্রে মনধে। 
আে অলফনসও টখােঁজ কেনে। কখেও টস এখানে অলেলদণষ্টকানলে জেে থাকনত পানেো, 
কাউনক লকিু ো জালেনয়। যলদ একজে োমী উলকনলে শেোপন্ন হয় তাহনল খুে ভাল 
হয়। তাে সামনে োখা টটললনফােটা েেেে কনে টেনজ উিল, যখে টস মনে মনে লচন্তা 
কেনি টকাে উলকনলে সনে টস টদখা কেনে। টকন্ লেলসভাে তুলল, সামােে ইতস্ততঃ 
কোে পে। ওপাশ টথনক একজে ভােী গলায় েনল উিল, হোনলা টলঃ অোর্মস? টক 
েুেনত পােল লেশ্চয়ই সোম ভালসণ। টকন্ উত্তে লদল টলঃ একটু োইনে টগনিে, হয়নতা 
টহর্ টকায়াটণানে। ভালসণ একটু চুপ কনে টথনক েলল, আপলে ললনখ লেে একটা খেে,উলে 
এনল লদনয় টদনেে, েলনেে টয টানেে জাহানজ জলেনক একোে টদখা টগনি, উইল 
পনয়ে ঐ জাহানজে োম। টকনেে শেীনেে লভতে একটা লশহেে টখনল টগল, টস েলল, 
লিক আনি, েনল টদে। 
  
টোেে কো আনি জাহাজটা েদীে টমাহাোয়, ভালসণ েলল,উলে সে েুনে টেনেে ওনক 
েলনলই। লিক আনি ওনক েনল টদে, েনলই টক লাইে টিনড লদল। টেশ লকিুেে পে 
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পুললস টহর্ টকায়াটণানেে সনে টযাগানযাগ কেল লেলসভাে তুনল, টর্স্ক সানজণে টফাে 
তুনল প্রশ্ন কেল হোনলা কানক চাে, হোনলা। টক েলল টলঃ অোর্মসনক একোে 
লদেনতা। আপলে টক কথা েলনিে? উলে তত টেলেনয় টগনিে। উলে লক এখনো 
টপৌঁিেলে, েনল টগনলে অেশে টহর্ টকায়াটণানে যানিে। টর্স্ক সানজণে েলল, উলে 
এনসলিনলে, আোে সনে সনে টেলেনয় টগনিে। লকিু লক জাোনত হনে। টফাে টেনখ লদল 
টকন্ লকিুো েনল। জলেে জাহাজ যলদ টিনড চনল যায় অোর্মস লগনয় টপৌঁিেে আনগই, 
টসেীলতমত ভয় টপনয় টগল। তাে লেনজনক লেনজই সাহাযে কেনত হনে এই লেপদ টথনক 
পলেত্রাে টপনত টগনল, টস েেিং জনলে ধানে লগনয় েজে োখনে এখানে েনস ো টথনক 
জাহাজটা চনল টগল লকো। অোর্মনসে আসা পযণন্ত অনপো কেনে। 
  
টকন্ সোম ভালসণে টদওয়া খেেটা ললখল, অোর্মনসে টটলেনলে উপে টথনক একটুকনো 
কাগজ লেনয় এেিং টস উইনলা পনয়ে জাহাজ খুেঁনজ টেে কেনে এটাও ললখল। যত শীঘ্র 
সম্ভে অোর্মস টযে টসখানে চনল যাে। টক টটলেনলে উপে কাগজটা চাপা লদনয় োখল, 
খুে সােধানে দেজা খুনল টেলেনয় এল টুলপটা মাথায় চালপনয়। েৃলষ্ট শুরু হনয়নি তখে 
োইনে, অযকাে আে েৃলষ্টে টভতনে হােঁটনত অদু্ভত এক লেোপত্তা টোধ কেল টস। 
দ্রুতগলতনত টস েদীে টমাহাোে লদনক এলগনয় চলল োস্তায় টেনমই। 
  
. 
  
১৯. 
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 টর্স্ক সানজণে অোনটেশে হনয় দােঁডাল অোর্মসনক ঢুকনত টদনখই,েতুে টকাে আসামী 
আনি োলক েোপাে লক? অোর্মস প্রশ্ন কেল? টর্স্ক সানজণে েলল, ো সোে আসামী 
টেই টকউ, তনে পোোর্াইসলুইনক পাওয়া টগনি ওনয়স্টস্ট্রীনট হতনচতেঅেস্থায়।ওে 
প্রায় মেোপন্ন অেস্থা, টকউ ওনক টেদম লপলটনয়নি, সাললভাে ওনক োস্তায় পনড থাকনত 
টদনখলিল, তখে সাললভাে লর্উলটনত লিল। লুইনয়ে োেঁচাে সম্ভােো খুে কম তাে 
মতােুযায়ী। অোর্মস প্রশ্ন কেল, টকাথায় আনি লুই? টর্স্ক সানজণে জোে লদল, কাউলে 
হাসপাতানল িেম্বে ওয়ানর্ণ। ততেোৎ কাউলে হাসপাতানল চনল টগল গালড লেনয় 
অোর্মস আে লেলম্বোকনে। সাো মুনখ েোনন্ডজ োেঁধা, টচাখেুনজ শুনয় আনি লুই,িেম্বে 
ওয়ানর্ণ টপৌঁনি টদখনত টপলেুেঁনক পনড।অোর্মসতাে হাত ধনেেকাল র্াকল,লুই। 
অোর্মসনক টচাখ টমনল টদখনত টপল লুই। টখেঁলকনয় উনি েলল, টিনড দাও েললি 
আমানক, এনকোনে লেেি কেনেো। টক টতামাে এই দুদণশা কেল? তাে লেিাোে 
একধানে েনস অোর্মস জােনত চাইল। 
  
লেঃশনব্দ টোটেই খুনল দােঁলডনয়লিল অোর্মনসে সহকােী ওয়াটসে, আমায় টিনড দাও, 
একটা কথাও আলম েলে ো লুই েলল। পনকট টথনক টদশলাই টেে কনে একটা কালি 
জ্বালল অোর্মস লকিুো েনল, তােপে জ্বলন্ত কালিটা লুইনয়ে হানতে পাতায় টচনপ 
ধেল। যন্ত্রোকাতে শব্দ কনে লুই হাতটা সলেনয় লেল। তাে টচানখ-মুনখ যন্ত্রোে িাপ 
ফুনট উিল। েল এখনো টক টতামায় টমনেনি েললঅোর্মস,োহনল এোে 
টতামােকেলজনতিোকা টদে।টােআেহুইলট,লুই অসু্ফট স্বনে েলল অোর্মনসে লেষু্ঠে 
মুনখে লদনক তালকনয়। অোর্মস আেও েীচু হনয় লজনজ্ঞস কেল টকে মােল? ওো 
এেকমকেল লক কােনে?লুই েলল আলম লিক মনে কেনত পােলি ো, েনলই টস টদখল 
আোে টদশলাই কালি জ্বালানি অোর্মস, েললি, একটু দােঁডাল েলল লুই সহকমণী 

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

108 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ওয়াটসনেে লদনক তালকনয় অোর্মস জ্বলন্ত কালি লেলভনয় টফলল। তােপে লুইনয়ে মুনখে 
সামনে েুেঁনক পডল। লুই সে কথা ফােঁস কনে লদল টকাে লকিু টগাপে ো কনে। • 
  
টক কাসণনেে লিকাো লক তুলমই জলেনক লদনয়লিনল? অোর্মস জােনত চাইল। টক প্রায় 
টোজ েু টোজ োইট ক্লানে যায়। একথা আলম জলেনক েনললিলাম, কােে আলম টকে 
লিকাো জালেো। োলত্র তখে কটা োনজ? 
  
তা প্রায় এগােটা হনে েলল লুই। 
  
ও’ব্রানয়নেে হনয় তাহনল টাে কাজ কেনি, অোর্মস জােনত চাইল। লুই েলল, হোেঁ লিক 
তাই, একমাত্র টােই টেেঁনচ আনি ও’ব্রানয়নেে টচলানদে মনধে। লুই লেেৃলত লদলিল 
ওয়াটসে সে ললনখ লেনয়নি, এোে লুইনক লদনয় টোট েইনয়ে পাতায় সই কোল 
অোর্মস। র্ািােনক টদখনত টপনয় জােনত চাইল লুই টকমে আনি, যখে টস ওয়ার্ণ 
টিনড টেলেনয় আসলিল র্ািাে েলনলে, এনকোনেই অেস্থা ভাল েয়। খুলল টফনট 
টভতনেে মগজ টেলেনয় এনসনি, এমে টজানে টকউ ওনক সাইনকনলে টচে লদনয় মাথায় 
টমনেনি। আজ োত কাটানো হয়নতা সম্ভে েয়। অোর্মস ওয়াটসেনক লেনয় গম্ভীে মুনখ 
হাসপাতাল টথনক টেলেনয় এল, র্ািানেে কথা টশষ হনল। 
  
. 
  
২০. 
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 টিাট একটা টেৌনকা োেঁধা লিল টজলটে ধানে, টকন্ তানত টচনপ সােধানে দােঁড টেনয় 
এলগনয় চলল, লকিুদূনে টযখানে উইনলা পনয়ে জাহাজটা আনি টসইলদনক। টমাটে 
টোনটে এলেনেে শব্দ টপল টস লকিুদূে এনগানোে পে। তাে পাশ লদনয় জল টকনট 
একটা টমাটে টোট টেলেনয় টগল, অল্প লকিুেনেে মনধেই। টকনেে টেৌকটা দুনল উিল 
টঢউনয়ে আঘানত। টক লেে কেল লিক উইনলা পনয়নেে গানয় লগনয় টমাটে টোটটা 
টথনম টগল। একটা মূলতণ জাহানজে লসেঁলড টেনয় উপনে উিল, অযকানেও টক টদখনত 
টপল। টেৌকা টভডাল টক জাহানজে পানশ এনস দােঁড টটনে লেঃশনব্দ। আে টকাে টলাক 
টসখানে লিলো, েুেনত পােল টস টমাটে টোনটে পানশ এনস। জাহানজে টপাটণ অথণাৎ োেঁ 
লদক টথনক দুলট টলানকে কনথাপকথে তাে কানে এল, টস মুহূনতণ টকন্ ভােলিল এখে 
তাে লক কো উলচৎ। 
  
ভাল কনে লশো লদনয়ি টতা লুইনক? 
  
টাে েলল অেশেই প্রচণ্ডভানে। ওে মাথাে লঘলু টেলেনয় এনসনি, টচে লদনয় টমনে ওে 
মুখ মাথা ফালটনয় লদনয়নি হুইলট। ও’ব্রানয়ে জােনত চাইল, তাহনল লক ও এখে টেেঁনচ 
টেই? সোে, টস সম্বনয লিক েলনত পােেো। 
  
আিা, ও মনে টগনলই ভাল হয়, হানতে োইনে চনল যানি সমস্ত েোপােটা, একটু লচন্তা 
কনে ও’ব্রানয়ে েলল। মুশলকনল পডে ও যলদ মৃতুেে আনগ জোেেন্দী লদনয় যায়। েস্ 
এটা খুে আশ্চনযণে েোপাে হনে, যলদ ও টেেঁনচ ওনি, কােে আমো দুজনে ওনক টযভানে 
জখম কনেলি। ও’ব্রানয়ে গলা োলমনয় েলল, টশাে, জলেনকও আে োেঁলচনয় োখাে 
প্রনয়াজে টেই ওনকও টশষ কনে লদনত হনে। আপোে কথাই টশষ কথা েস্। ওনক খুে 
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কনে, একটা কানিে লপেঁনপে টভতে পুনে আগা পাতলা লসনমে লদনয় ভোট কনে টদনে। 
ও’ব্রানয়ে েলল, কাকপেীও টযে ো টটে পায় এমে জায়গায় লগনয় লপনপটা পুনত টদনে। 
  
তাই হনে েস, ঐ কথাই েইল, ও’ব্রানয়ে েলল আলম একোে টদখা কেে জলেে সনে, 
তােপনে জলেে টকলেনেে তালা খুনল টভতনে ঢুকল টােনক সনে লেনয়। দুনচাখ েুনজ 
জলে শুনয়লিল, উনি েসল পানয়ে শনব্দ। ও’ব্রানয়ে েলল শুেি জলে টতামাে সনে 
কনয়কটা কানজে কথা েলনত এলাম, জলে েলল, টদেী ো কনে েনল ফোনলা, তনে 
টতামাে টেশ লকিু টাকা গচ্চা লাগনে তা টয কাজই টহাকো। ও’ব্রানয়ে েলল, আলম 
টতামাে সনে টকাে শনতণ টযনত চাইো জলে, ভুনল টযনয়াো টতামায় এখানে আজীেে 
েন্দী থাকনত হনে, যলদ আমাে কথাে অোধেতা কে। জলে েলল, আনগ শুলেইো টতামাে 
প্রস্তােটা লক? ও’ব্রানয়ে েলল ফ্রানে চনল টযনত হনে টতামায় আজ োনতই এ স্থাে 
টিনড,প্রথনম যানে এয়ােনপানটণ তােপে লেউ ইয়নকণে টেনে চাপনে ওখানে লগনয়। আমাে 
একজে টলাক লেউইয়নকণ থানক টস টতামায় পোলেনসে টেনে চালপনয় টদনে। আমাে 
আনেকজে টলাক টতামায় একটা অোপাটণনমনে লেনয় যানে। আলম যতলদে ো আনদশ 
টদে, ততলদে থাকনে তুলম ঐ অোপাটণনমনে। জলে প্রশ্ন কেল, আিা আমায় ভাগাোে 
জনেে টকে তুলম এত েেস্ত হি েলনতা? লজ্জা কেনি ো টতামাে আোে জোেলদহী 
চাইি? ও’ব্রানয়ে উর্চ্চস্বনে েলল, টতামাে টতা একটাই কাজ এখানে টথনক শুধুোনমলা 
োডানে। আমাে টতামাে মত শোলনকে সনেে প্রনয়াজে টেই। 
  
লিক আনি যাে আলম, জলে েলল, লকন্তু টক আমাে টেনেে ভাডা টযাগানে? টতামাে 
টেনেে ভাডা আমাে টলানকো টদনে। ও’ব্রানয়ে পাসণ খুনল লতেনট একনশা র্লানেে টোট 
টেে কেল, আে েলল, োও এ টাকাটা তুলম োখ, আে আমাে সামনে একটা লচলি 
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টলনখা লগল্ডানক, ললখনে টয টেশ লকিুলদে টতামাে লফেনত টদেী হনে কােে তুলম 
পোলেনস যাি। জলে োধে টিনলে মত ও’ব্রানয়নেে জোেী অেুসানে লগল্ডানক লচলি ললনখ 
লদল। ও’ব্রানয়ে লচলিটা লেনয় টেলেনয় টগল, সে লকিুই তাে পলেকল্পো মত এনগানি, 
ও’ব্রানয়ে দারুে খুশী।লগল্ডা কখেই তানক সনন্দহ কেনত পােনেো যলদ জলেনক খুে 
কনে পুেঁনত টফলা হয়। লগল্ডা লেশ্বাস কেনেই টয জলে পোলেনস আনি, কােে টস লেনজ 
হানত লচলি ললনখ টগনি লগল্ডানক। জলেে মৃতুে হনয়নি পোলেনস থাকাকালীে একথা টস 
লগল্ডানক জাোনে টেশ লকিুলদে টকনট যাোে পে। টমাটে টোনট উিল ও’ব্রানয়ে জাহাজ 
টথনক টেনম হুকুম লদল টােনক যানত কাজটা লেঃসানড টস টসনে টফনল। তােপে 
টজলটে লদনক চলল এলেে স্টাটণ লদনয়। 
  
টকন্ জাহানজে লদনক আডানল টেৌনকাটানক লেনয় লগনয়লিল যখে টস েুেনত পােল 
ও’ব্রানয়ে টেনম আসনি। টস চুলপসানড টেৌকটা এনে জাহানজে গানয় টভডাল, টমাটে 
টোনট টচনপ ও’ব্রানয়ে যখে দূনে চনল টগল। টক হামাগুলড লদনয় লকিুদূে এনগাল তােপে 
টােনক টদখনত টপল। চট কনে টস আডানলই লুলকনয় পডল, টানেে সনে মহডা টদওয়া 
তাে একাে কমণ েয় টক েুেনত পােল। যলদ টকােমনত জলেে কানি টপৌঁিা যায় তনে 
তানক সে কথা েনল সােধাে কনে লদনত হনে। তােপে টােনক টচনপ ধেনত হনে 
দুজনে লমনল। 
  
টকন্ উনি দােঁডাল টাে লসেঁলড লদনয় উনি যখে ওপনেে টর্নক চনল টগল। টস টদখল 
চােনট টকলেে পাশাপালশ, সে কটাই টভতে টথনক েয। শুধু টদখল একটা দেজাে গানয় 
চালে েুলনি সুতোিং এখানেই জলেনক আটনক োখা হনয়নি। একলট অল্পেয়সী টিনল 
োনেে উপে শুনয় আনি টিনললট টদখনত সুন্দে, টস দেজা খুনল টভতনে ঢুকনতই 
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টদখনত টপল। জলে মুহূনতণে মনধেই চমনক উনি দােঁডাল, টকনক প্রশ্ন কেল, টক তুলম? টক 
দেজা টভলজনয় তানত টিস লদনয় দােঁলডনয় েলল, টতামাে জাোে টকাে প্রনয়াজে টেই 
আলম টক? উনত্তজোয় মনে হনি টকনেে লেঃশ্বাস েয হনয় যানি। টক েলল জলেে 
লেস্ফালেত দৃলষ্টে অেুসেে কনে, আলম টেৌনকায় েনসলিলাম, লিক জাহানজে পানশই, 
টতামায় খুে কনে পুেঁনত টফলাে মতলে আেঁটা হনি একথা শুেনত টপলাম। জলে অপ্রসন্ন 
সুনে েলল, লেশ্চয়ই তুলম ও’ব্রানয়নেে দনলে টলাক, আমায় তুলম ভয় টদখানত পােনেো, 
ওসে ফালতু কথা েনল, চনল যাও এখাে টথনক। 
  
টকন্ েলল এক টসনকন্ডও টতামাে জেে েষ্ট কেনত পােেো। টতামায় খুে কনে লপেঁনপনত 
ভনে পুেঁনত টফলাে ষডযন্ত্র কেনি টাে। আমো দুজনে ওনক অোয়ানসই কােু কনে 
টফলনত পালে যলদ তুলম সহনযালগতা কে। এতেনে জলে টকনেে কথা লেশ্বাস কেল। 
তনে কপাল টঘনম উিল, টস মনে মনে জােল লেলশ্চত মৃতুে হনে তাে। লপস্তল আনি 
টানেে সনে জলে েলল। লক কনে আমো তাে সনে লডাইনত োমে? 
  
ওনক পোেঁনচ টফনল ঘানয়ল কেনত হনে টক েলল এখানে েনস েনস ওনক কােু কো 
যানেো োইনে টেলেনয় এস। জলে েলল চালেটা আমায় দাও, টস হিাৎ উন্মানদে মত 
েনল উিল দেজা েয কনে টভতনে েনস থাকে আলম, আে তুলম ইলতমনধে পুললসনক 
খেে লদনয় টদনে তাইত? টকন্ ধমক লদনয় েলল টকে টোকাে মত কথা েলি? েয 
দেজা ও টভনে টভতনে ঢুকনে। যা লকিু আমানদে লেনজনদেই কেনত হনে। দুজনে 
টথনম টগল হিাৎ োইনে কাে পানয়ে শব্দ টপল। লশস্ লদনত লদনত এলগনয় আসনি টাে। 
টক সন্ত্রস্তভানে চালেলদনক টচাখ েুললনয় লেল, একটা হুইলস্কে টোতল আে ভাো টচয়াে 
িাডা টকাে লজলেসই টকলেনেে টভতে, টেই যা অস্ত্র লহসানে েেেহাে কো যায়। টস 
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আডানল দােঁলডনয় থাকল টোতলটা হানত লেনয়। টাে লপস্তল হানত লেনয় দেজা খুনল 
টভতনে ঢুকল, েলল, জলে। লক েোপাে? দেজা টখালা টকে টকলেনেে? হয়নতা ও’ব্রানয়ে 
খুনল টগনি যাোে আনগ ভুল কনে। আলম লক কনে জােনো? হনে হয়নতা, যা টাে েলল 
এখে টশানো, লকিু দেকােী.কথা। টদখ জলে, টতামাে ওপে েস্ ভীষে িুদ্ধ হনয়নিে। 
লতলে লসদ্ধান্ত লেনয়নিে টয আে টতামায় োেঁলচনয় টেনখ লাভ টেই। লসনমে লদনয় টঢনক 
লপনপনত টতামায় খুে কনে পুনে টফলা হনে। তােপে টতামায় মালটনত পুেঁনত টফলে। 
  
জলে লচৎকাে কনে উিল, এলগও ো খেেদাে আমাে লদনক, এই অেসনে এলগনয় এনস 
টপিে টথনক টানেে মাথা লেে কনে টোতলটা মােল টক। পানয়ে আওয়াজ আনগই 
শুেনত টপনয়লিল টাে। ঘাডেীচু কনে মাথাটা লিকোেঁলচনয় লেল। টোতলটা টভনে টুকনো 
হনয় টগলতােকােঁনধ টলনগ। 
  
টকন্ লেপ্র গলতনত সনজানে এক ঘুলষ চালাল টানেে মুখ লেে কনে, টাে এোনে সনে 
টগল। তােপে টাে টকনেেুনক এক ঘুলষ মােল। টককাতনোলি কেনত লাগলেুনক হাত 
লদনয়। জলেনক হােঁটুে ওপে এক লালথ টমনে শুইনয় লদল টাে জলে টযই ফােঁক টপনয় 
োইনে টেনোনত যালিল। জলেনক লেনয় টাে যখে েেস্ত টক লিক টসই সময় টপিে লদক 
টথনক তানক জাপনট ধেল। টকনে মনে হল টস একটা েুনো গলেলানক জাপনট ধনেনি। 
একটা েটকায় টাে টকলেনেে টদওয়ানল আিনড টফলল টকনক। টক আে জলে আোে 
উনি দােঁডাল, টকনে লদনক কুলটল লহিংর টচানখ তালকনয় টােেলল।োঃ টেশ টতা একজে 
টদাওজুলটনয়ি?খুে ভালকথাতনেকেনে যানেদুজনেই একসনে। লপনপনত পুনেদুজেনকই 
তােপে কেে টদে। টাে কাললেলম্বোকনে পনকট টথনক িুলে োে কেল, অনেক টেলশ 
জায়গা আনি লপনপে টভতে এই কথা েনলই। িুলেটা োচানত োচানত এলগনয় আসনত 
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লাগল টাে েলল েল কানক আনগ খতম কলে টতানদে দুজনেে মনধে? তানকই মােে টয 
েলনে। টকন্ টচয়াে িুেঁনড টানেে েুনক মােল, তাে কথা টশষ হোে আনগই সহনজই 
টচয়ােটানক এলডনয় টগল, টস টকনেে ওপে োেঁলপনয় পডল পে মুহূনতণই,এোে তােঁে মুনখ 
ঘুলষ চালাল টকন্। টানেে িুলে টকনেে টকানটে কাপনডে টভতে চনল টগনি টকন্ টটে 
টপল। এক ধাক্কায় টােনক টস মালটনত টফনল লদল। তােঁে িুলে ধো র্াে হাতটা টচনপ 
ধেল দুহানত সনজানে। জলেও এোে সাহসীহনয় এলগনয় এল। টানেে েুনক খুে টজানে 
লালথমােল র্ােপানয়ে জুনতা লদনয়। টােমুহূনতণে জেে অনকনজা হনয় পডল, লকন্তু 
টকনেে মুনখ এক ঘুলষ মােল টস পেমুহূনতণই টদনহে সে শলি প্রনয়াগ কনে। টাে মালট 
টথনক উিনত যালিল টক উলনট পনড টযনতই, লকন্তু জলে তাে আনগই পে পে 
টেশকনয়কোে আঘাত মােলটানেে মাথায় টচয়ােটাদুহানত তুনল ধনে লেস্পন্দ হনয় পনড 
েইল টাে, জলে এলগনয় এনস তাে পনকট টথনক লপস্তলটা টেে কনে লেল। তােপে 
টেলেনয় এল টকলেে টথনক টকনক টমনে টথনক তুনল লেনয়।  
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অনেযর বযাপানর োক গললনয় 
২১. 
  
অোর্মস গম্ভীে ভানে েলল, অনেেে েোপানে োক গললনয় সাোজীেে তুলম পয়সা 
কালমনয়নি। টতামাে অনেক লকিুই জাো আনি টক কাসণনেে খুে সম্বনয। আমায় লকিু 
েলনত সিংনকাচ কেো, যা জানো েল। 
  
উত্তে লদল সুইলট, মলেস ইয়ানদণে সনে আলম কথা েলতাম, টলফনটেোে যলদ আপোে 
জায়গায় আলম থাকতাম, উলে অনেক খেে জানেে। 
  
আলম জালেো লতলে টক? 
  
টস হল টক কাসণনেে েৃতেসেী, মলেস টক-টক টিনড চনল যায়। কােে ওনদে মনোমাললেে 
হনয়লিল। সুইলট সিংোদ লদল। অোর্মস জােনত চাইনলে ওনদে েডাে কােেটা লক? 
একই অোপাটণনমনে থাকত টক আে লগল্ডা। লগল্ডাে টপ্রনম পনড যায় মলেস। িাডািালড 
হনয় যায় এ লেনয় লগল্ডাে সনে টকে, লস এেলনস চনল যায় মলেস লকিুলদে পে। 
অেশে তাে সেী হয় লগল্ডা। ইয়ানদণ লকিুলদে আনগ টকে সনে টদখা কেনত এনসলিল। 
আলমও পনেে কথাোতণা সে শুলে আমাে ঘনেে টদয়ানল কাে টপনত। একলদে শুেনত 
টপলাম টকে সনে মলেসইয়ানদণে খুে োকযুদ্ধ হনি। কথা প্রসনে টক-টক খুে কেনে 
েনল মলেস শালসনয়লিল। 
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টুলপ খুনল মাথা চুলনকানত লাগল টলঃ অোর্মস। িমশঃ জট পালকনয় যানি সমস্ত 
েোপােটা। জলেনকই এ পযণন্ত খুেী সােেস্ত কনেলিল অোর্মস। ঘটোে গলত টয 
অেেলদনক োেঁক লেনি ে োফানয়ল সুইলটনয়ে লেেৃলতনত টোো যানি। এ লেষনয় অোর্মস 
লেলশ্চন্ত টয, জলে ো মলেস টযই খুেী টহাক, লগল্ডা টর্ােমোে এ লেষনয় লকিুটা জলডত। 
  
 টকাথায় থানক মলেস ইয়ানদণ? অোর্মস প্রশ্ন কেল। ে োফানয়ল সুইলট েলল, টলঃ 
ওয়ালশিংটে টহানটনল থানক।ে োফানয়ল সুইলট-েঅোপাটণনমে টথনক টেলেনয় টগল অোর্মস 
লচন্তালিত অেস্থায়। 
  
. 
  
২২. 
  
 টকন্ আে জলে দুজনেই তীনে উনি এল টেৌনকা টথনক টেনম। লকভানে টলঃ অোর্মনসে 
হানত জলেনক তুনল টদওয়া যায় ওনক েুেনত ো লদনয় একথাই টক ভােনি। আোে 
ভয়ও আনি। তাে অেেলদক লদনয়। টানেে লপস্তলটা জলেে পনকনট আনি অথণাৎ জলে 
সশস্ত্র। একোে জ্বলনি আে লেভনি ওয়ালশিংটে টহানটনলে লেয়ে আনলা, টহানটলটা 
সামনেই। হিাৎ একটা পুললস কেনস্টেল, টযে আকাশ টথনক তানদে সামনে আলেভূণত 
হল। ভাল কনে তাকাল টস দুজনেে মুনখে লদনক, েলল এমে একজেনক খুেঁনজ টেডালি 
আমো যাে োম টকন্ হলোন্ড। এেকম আপোে সনে তাে টচহাোে অলেকল লমল 
আনি। টকে হলোন্ড োলক আপলে? টকে উনত্তলজত হনয় জোে লদল, কখেই আলম েই। 
ধীনে ধীনে পুললশ কেনস্টেললটে টপিনে লগনয় দােঁলডনয়লিল জলে, টক কথা েলনত েেস্ত 
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থাকায় টদখনত পায়লে, জলেে লপস্তল গনজণ উিল হিাৎ আে পুললসলট। পনড টগল মালটনত 
মুখ থুেনড কাটা কলাগানিে মতই। 
  
টকনেে হাত ধনে টােল জলে, এখুলে পুললস আমানদে লপিু টেনে, চনল এনসা তাডাতালড 
টদৌডও। 
  
যখে দুজনে িুটলিল হিাৎ ওয়ালশিংটে টহানটনলে োোন্দা টথনক গুললে শব্দ হল, জলে 
অযকানে যন্ত্রোয় োেঁলকনয় উিল েলল, আমাে হানত গুলল টলনগনি, পাললনয় এস গুলল 
চালানি ওো। উন্মানদে মত তাো দুজে টদৌডনত লাগল, ঢুনক পডল সামনেে একটা 
গললনত, সোইনক হুেঁলশয়াে কনে লদনি োেঁশী োলজনয় েড োস্তায় কতণেেেত পুললস, ওো 
শুেনত টপল। একটা ভাো োলড টদখনত টপনয় টক দােঁডাল, যখে ওো গললে টভতে লদনয় 
িুটলিল। োস্তায় এনস একলট টমনয় পেেনেই দােঁডাল, তাডাতালড লভতনে চনল আসুে 
একপলক তানদে দুজেনক টদনখ লেনয় টমনয়লট েলল, টকে জলেনক ধনে ধনে োলডে 
টভতে ঢুনক টগল। অনেকগুনলা টলাক টিাটািুলট কনে গললে টভতে লদনয় চনল যানি 
তাো শুেনত টপল, টমনয়লট টযইো দেজা েয কেল। তানদে দুজেনক তাডা কনেই 
টলাকগুনলা গললনত ঢুনকনি টক েুেনত পােল, লকন্তু তাো অযকানে লিক হলদস কেনত 
পােনি ো। 
  
টভতনে টশাোে ঘনে টকন্ জলেনক লেনয় টগল, টমনয়লট লেনদণশ লদল তানক টযে আনস্ত 
আনস্ত লেিাোয় শুইনয় টদওয়া হয়। টমনয়লট জল আে টতায়ানল লেনয় আসনত টকন্ 
লেলস্মত হনয় টগল। টমনয়লটে শুশ্রূষাে ফনল জলেে হাত টথনক লকিুেে পে েিপডা েয 
হল। 
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টকন্ প্রশ্ন কেল টটললনফাে আনি এখানে? এখানে টেই, তনে একটা েুথ আনি গললে 
টমানড টমনয়লট উত্তে লদল। টটললনফাে কো যানে ওখাে টথনক। তনে আপোে এখে ো 
টেনোেই ভাল কােে চালেলদনক তল্লাশী চলনি। টকে েলল, টতামানক লিক টোোনো 
যানেো, লকিুেে আনগ আমাে েযু একলট পুললসনক খুে কনেনি। এখাে টথনক ওনক 
অেেত্র সলেনয় টফলাই যুলিযুি। 
  
টমনয়লট সহানসে েলল, তানত আোে লক হনয়নি, টস পুললস খুে কনেনি। দুজে পুললসনক 
খুে কনেনি আমাে ভাইও। টকন্ তেুও তাে লদনক লেোশাে দৃলষ্টনত তালকনয় েলল, ো 
ওনক সোনতই হনে এখাে টথনক। জলেে উপনে েুেঁনক পনড টমনয়লট েলল, অনেক েি 
টেলেনয় টগনি ওে শেীে টথনক। এখে হােঁটা চলা কো ওে পনে অসম্ভে। আলম 
আপোনদে জেে কলফ ততেী কনে আেলি, আপলে একটু সুস্থ ভানে লেশ্রাম লেে। টকন্ 
কনি অস্বলস্ত লেনয় েলল এখানেও টতা আসনে পুললস। 
  
টমনয়লট তালিলে ভনে েলল, আনসলে টতা এখেও। এখে ও কথা ভুনল যাে। 
  
. 
  
২৩. 
  
 ে োফানয়ল সুইলট উপনে উনি এল ৪৫, মোর্ে টকানটণে ললফনট টচনপ। ললফট টথনক 
টেনোনোে পে সামনে একলট দেজা তাে টচানখ পডল। টস দেজাে কললিংনেল লটপল। 
দেজা খুনল টগল লকিু পনেই। তাে সামনে এনস দােঁডাল লগল্ডা টর্ােমোে, পেনে তাে 
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েীল েিংনয়ে োলত্রোস। সুইলট েলল, অোক হনেে ো লমস টর্ােমোে, আলম লকিু খেে 
টযাগাড কনে এনেলি মলেস ইয়ানদণ এেিং আপোে ভাই জলেে। লগল্ডা ভ্রূ সনঙ্কাচে কনে 
প্রশ্ন কেল, আপোনক টতা লচেনত পােলাম ো? ে োফানয়ল সুইলট আমাে োম, জলে 
আমাে েযু। টভতনে লক আমায় টযনত টদনেে ো। এভানেই োইনে দােঁলডনয় থাকে 
আলম? 
  
লগল্ডা েলল, কখেই আপলে টভতনে ঢুকনেে ো, চনল যাে এেুলে আপলে। কথা লদলি 
আলম আপোনক টকাে েকম লেেি কেে ো। আপলে শুেনল অেশেই টকৌতূহলী হনেে। 
কােে আমাে কানি টসেকম লকিু সিংোদ আনি। সামােে লচন্তা কোে পে লগল্ডা সনে 
দােঁডাল। টভতনে ঢুকল সুইলট। লগল্ডা টচয়ানে েসনতই েলল, লক েলাে আনি েলুে। 
এমেলক খেে আনি আপোে কানি যা আমানক েলনত হনেই। 
  
েেস্ত হওয়াে লকিু টেই, েললি। কৃতাথণ হওয়াে মত টহনস সুইলট েলল, একটু হুইলস্ক 
আে টসার্া লদে আনগ আমানক, গলাটা শুকনো হনয় টগনি। লগল্ডা চাপা অথচ রুষ্ট গলায় 
েলল, টদখুে এখানে এসে লকিু টদওয়া যানেো, আপোে যা েলাে আনি েনল টফলুে। 
মোর্াম, আলম খেনেে লেলেমনয় লকিু অথণ সিংগ্রহ কনে থালক। আপলে লেশ্চয়ই উৎকলিত 
হনেে আলম আপোে ভাইনয়ে সম্বনয টয সিংোদ সিংগ্রহ কনেলি তা টকোে জেে, লহনসেী 
গলায় সুইলট েলল। 
  
লগল্ডা প্রশ্ন কেল, আপলে লক আমায় ব্লাকনমইল কেনত এনসনিে? অেশেই ো সুইলট 
েলল, তনে দামী খেে টপনত টগনল দাম তত লদনতই হনে। আলম পােঁচনশা র্লাে টেে, 
টয খেে টদে তাে জেে। লগল্ডা েলল, আমাে যলদ অত টাকা ো থানক, তাহনল লেশ্চয়ই 
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আপোে গয়োগােঁলট লকিু আনি হয়নতা টাকা টেই। সুইলট েলল, তানতই আলম সন্তুষ্ট। 
তাহনল একটু েসুে, আপোনক টদোে মত আমাে লক লক আনি টভতনে লগনয় টদনখ 
আসলি। লগল্ডা টেডানলে মত হালকা পানয় টভতনে চনল টগল। লগল্ডা লেঃশনব্দ ঘনে 
ঢুকল, এক সময় সুইলট টপিে লফনে টদখল লকিুেে েনস থাকাে পে, লগল্ডাে হানত উেঁচু 
কনে লপস্তল ধো। 
  
লপস্তলটা সুইলটে লদনক তাক কনে ধনে লগল্ডা েলল, লক খেে টজাগাড কনেনিে এোে 
েলনত পানেে। তা ো হনল আলম গুলল কেে আপোে পানয়। আপলে চুলে কেনত 
ঢুনকলিনলে আমাে ঘনে একথা েলে সোইনক, পালানত লগনয় ঘানয়ল হনয়নিে আমাে 
গুললনত। একটু আনগ টলঃ অোর্মস আমাে সনে টদখা কনে টগনলে সুইলট েলল, জলেই 
টয টকে খুেী এ লেষনয় লতলে লেলশ্চত। ওনক অেশে আলম েনললি খুে কনেনি মলেস 
ইয়ানদণ জলে অ সুতোিং ওে ধােো ভুল। কনিাে দৃলষ্টনত লগল্ডা তানক টদখল এেিং প্রশ্ন 
কেল, আপলে টকে ওেঁনক একথা েলনত টগনলে। কােে মলেস ইয়ানদণ খুে হোে আনগে 
লদে টকে ঘনে এনসলিল। সুইলট েলল, আলম লিক টকে ঘনেে েীনচে তলায় থালক, 
ওনদে মনধে ভীষে েগডা হলিল শুেনত টপলাম হিাৎ শুেনত টপলাম ইয়ানদণ টক-টক খুে 
কেনে েনল শাসানি। লগল্ডা জােনত চাইল, সমস্ত কথাই আপলে অোর্মসনক েনলনিে? 
সুইলট েলল হোেঁ, কােে আমাে পুেনো েযু জলে, আলম চাইো ওে টকাে লেপদ টহাক। 
আমাে কতণেে েযুে জেে লকিু কো। আপলে পােঁচনশা র্লাে টদনেে এে লেলেমনয়। লগল্ডা 
অোক হল। সুইলট টিােঁটটা লভলজনয় লেনয় েলল, টস লেনেচো আপোে লেনজে উপে। 
আলম তাে জীেে োেঁলচনয়লি, তাে ওপে জলে আপোে ভাই। 
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এখনো লক জলেে টখােঁজ কেনি পুললস, লগল্ডা জােনত চাইল। টোধহয় ো, সুইলট েলল। 
মলেস ইয়ানদণনক খুেঁনজ টেডানি এখে অোর্মস। ওয়ালশিংটে টহানটনল আনি মলেস, মনে 
হয় ওখাে টথনকই তুলনে ওনক অোর্মস। 
  
লগল্ডা রয়াে টথনক পােঁচ র্লানেে চােনট টোট টেে কনে সুইলট টক লদনয় েলল, লেে। 
এেনচনয় লকিু টেলশ হনত পানেো আপোে খেনেে দাম। এোে মাে লেনয় সনে পডুে। 
সুইলট লেোশ হনয় েলল কুলড র্লাে মাত্র, আমাে হাত এনকোনে খালল। লদেো মোর্াম 
আে কনয়কটা টাকা। শীঘ্রই টেনোও, লপস্তল উেঁচু কনে লগল্ডা গজণে কনে উিল, যাও 
টেলেনয় যাও। 
  
যখেই লেেস েদনে সুইলট উিনত টগল দেজাে কললিং টেল টেনজ উিল। পানশে দেজা 
দ্রুত গলতনত খুনল, লপস্তল োলমনয় লগল্ডা েীচু স্বনে েলল, জললদ এলদক লদনয় টেনম যাে, 
েড োস্তা টপনয় যানেে। সুইলট যখে টেলেনয় যানি, লগল্ডা আোে চাপা গলায় েলল, 
খেে লেিী কোে জেে আে টকােলদে আমাে কানি এভানে আসনেে ো লকন্তু েনল 
লদলাম। এই কথা েনলই টস তাডাতালড দেজা েয কনে লদল। 
  
লগল্ডা এলগনয় লগনয় সদে দেজা খুলল, সুইলট টযই টপিে দেজা খুনল টেলেনয় টগল। 
োইনে দােঁলডনয় লিল ও’ব্রানয়ে টহনস লগল্ডাে লদনক তালকনয় েলল, লক েোপাে মনে হনি 
ভয় টপনয়নি। লগল্ডা েলল, লমথো কথা েলেো, ভয় টপনয়লি একটু তা সলতে। লকিুই 
টখােঁজ পালিো জলেে, ওলক উধাও হনয় টগল লকিু ো জালেনয়ই। তুলম লক ওে খেে লকিু 
জাে? টতামাে কানি টতা টসজেেই এলাম ও’ব্রানয়ে টহনস েলল, আমাে সনে জলে আজ 
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টদখা কেনত এনসলিল। লগল্ডা অোক হনয় টগল, েলল টদখা কেনত এনসলিল টতামাে 
সনে টকে? 
  
ব্রানয়ে েলল, টক কাসণনেে খুনেে েোপানে ওনক পুললস সনন্দহ কেনত পানে তাই জলে 
েলল ও লকিুলদে ফ্রানে লগনয় গা ঢাকা লদনয় থাকনে। আমাে কানি ও লতেনশা র্লাে 
লেনয় টগল। টতামাে কানি টাকা লেনয়নি, জলে ফ্রানে টগনি লগল্ডা লেলস্মত হনয় প্রশ্ন 
কেল, একোে আমাে সনে যাোে আনগ টদখাও কেলো। ও’ব্রানয়ে হাসনত হাসনত 
পনকট টথনক জলেে টলখা পত্রখাো টেে কনে টদখাল, েলল টদখা হয়ত কনেলে তনে ও 
যাোে আনগ টতামায় একখাো লচলি লদনয় টগনি। 
  
টটলেনলে উপে োখল লচলিটা তােপে মে লদনয় লগল্ডা টসটা পডল, একটা দীঘণশ্বাস 
টফনল। েলল, একোে টদখা কনে টগনল ভাল কেত যাোে আনগ। 
  
ও’ব্রানয়ে েলল আে মে খাোপ কনে লক হনে টদখা যখে হয়লে। তনে ফ্রানে ও 
টেলশলদে থাকনেো, টদনখ লেও। 
  
আমানদে লেনয়ে েোপােটা এোনে তাহনল পাকা কনে টফলা যা তুলম লক েলি লগল্ডা? 
তাহনল এ সপ্তানহে টশষ োগাদ লেনয়ে তালেখটা লিক কনে টফলল, লক েল? 
  
খুলশনত উজ্জ্বল হনয় উিল লগল্ডাে মুখ, লাজুক হালস টহনস েলল, তুলম টযলদে মনে কেনে 
টসলদেই হনে সীে। ও’ব্রানয়ে উনি পডল েলল, আিা লিক আনি। আলম তাহনল 
লেোনহে সমস্ত আনয়াজে কেনত শুরু কেলি। োত হনয়নি, তুলম আে টকােেকম অযথা 
লচন্তা ো কনে শুনয় পড। টতামায় তালেখটা কাল সকানল টফাে কনে জালেনয় টদে। 
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সুইলট তানদে প্রনতেকটা কথা দেজায় কাে টপনত শুনে লেল। টস আশ্চযণে হল জলে চনল 
টগনি শুনে, আনো আশ্চযণ হল টয লগল্ডা সীে োনম একলট টলাকনক লেনয় কেনি। সীে 
ও’ব্রানয়ে লক টসই লেখোত অপোধী? টসই টলাকটাই সীে এ কথা টভনে আেও আশ্চযণ 
হল। সুইলট মনে মনে লেনজনক প্রশ্ন কেল, লগল্ডা দেজা েয কনে আনলা লেলভনয় শুনত 
টগল, ও’ব্রানয়ে দেজা খুনল টেলেনয় যাোে পূে। োত অনেক হনয়নি এোে তানকও 
োলড টযনত হনে। সুইলট-ে হিাৎ খুে লেনধ টপল। অলত সন্তপণনে টস লগল্ডাে লকনচনে 
লগনয় ঢুকল। সুইলটিংে লজনভ জল এল, সামনেই লেশাল টেলফ্রজানেটাে, তাে টপনট 
সাোলদে একটুও দাোপালে টেই, লেশ্চয়ই ঐ লফ্রনজে টভতে ভালমন্দ অনেক খাোে 
আনি। 
  
লফ্রনজে দেজা আলনতা ভানে টাে মােনতই খুনল টগল, পেেনেই চমনক উিল ভূত 
টদখাে মত জাললয়াত ব্লোকনমইলাে ে োফানয়ল সুইলট ভনয় কােঁপনত লাগল থেথে কনে, 
েীে কনি আতণোদ কনে উিল। মলেস ইয়ানদণে মৃতনদহ পনড আনি লফ্রনজে টভতে, 
সাো মুখ েিাি, হােঁটু টমাডা অেস্থায় পনড আনি টদহটা। 
  
. 
  
২৪. 
  
 মে-টমজাজ ভীষে খাোপ হনয় আনি টানেে। টস ও’ব্রানয়নেে লেনদণশ পালে কেনত 
েেথণ হনয়নি। টস লিক অেুমাে কেনত পােনি টয, লক সািংঘালতক হনে এে ফল। 
চালেলদনক ও’ব্রানয়ে েলটনয় টদনে টানেে েেথণতাে খেে, এেিং টেে কনে টদনে তানক 
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দল টথনক। তানক লফনে টযনত হনে চুলে টজাচু্চলে খুে োহাজালেে লদেগুললনত। টযখানে 
টগনল ও’ব্রানয়নেে কাি টথনক আে টকাে সাহাযে পাওয়া যানেো, টস টয পুললনশে েজে 
টথনক োেঁচনে। টপনটে দানয় তানক টয টকাে অপোধমূলক কাজ কেনত হনেই একথা 
টাে ভালভানেই জানে। এেিং পুললনসে সনে সিংঘনষণ তাে মৃতুে অেধালেত। টকােলটই 
এে ঘটনেো যলদ টস জলেনক ধনে টমনে পুেঁনত টফলনত পানে ও’ব্রানয়নেে লেনদণশমত, 
তাহনল টস োজকীয় ভানে লদে কাটানত পােনে। কাজটা তানক আনগই টসনে টফলনত 
হনে। একথা যানত ও’ব্রানয়নেে কানে ো টপৌঁিয় টয জলে একটা অেে টলানকে সনে 
জাহাজ টথনক পাললনয়নি, গরু টখােঁজা কনে খুেঁজনত হনে জলেনক, তা টযখাে টথনকই 
টহাক। 
  
টাে র্াোয় উনি এল টজলটনত টেৌকা লভলডনয়। তােপে ওয়ালশিংটে টহানটনল ঢুকল শ্লথ 
গলতনত। টহানটনলে মোনেজাে টসথ কাটলানেে সনে তাে টদখা হল লেনসপশে 
কউোনে। টাে প্রশ্ন কেল, খেে লক টসথ কাটলাে? এলদককাে খেে ভাল? কাটলাে 
েলল, হাওয়া খাোপ, টকনট পড এখাে টথনক যলদ লেনজে ভাল চাও। 
  
টাে প্রশ্ন কেল, কােেটা লক? 
  
লকিুেে আনগ এক পুললস কেনস্টেলনক জলে টর্ােমোে গুলল কনেনি। টানেে হাত পা 
মনে হনি টপনটে টভতে ঢুনক টগল এই কথা শুনে, টস েলল, তাই োলক? কাটলাে 
েলল, হোেঁ খেেটা সলতে। আনেক জে লিল ওে সনে। অকশে তানক লিক লচেনত 
পালেলে। মলেস ইয়ানদণে টখােঁনজ এনসলিল টলঃ অোর্মস, োোন্দায় দােঁলডনয়লিল ওনক ো 
টপনয়। আলম লিলাম তাে পানশ, টদখনত টপলাম জলে একটা টলানকে সনে এলদক লদনয় 

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

125 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

যানি। লকসে প্রশ্ন কেলিল একটা পুললস কেনস্টেল, টয টলাকলট ওে সনে লিল তানক। 
টপিে টথনক হিাৎ তানক জলে গুলী কেল। পুললসটা মুখ থুেনড পনড টযনতই। টলঃ 
অোর্মস জলেনক লেে কনে গুলল িুডনলে। জলেে েুনকই গুললটা লাগত, আলম যলদ 
সময়মত অোর্মনসে হাতটা ধনে ো টফলতাম। মাো টগনি লক কেনস্টেলটা? টাে 
জােনত চাইল। ইস, সলতে তুলম একটা ফালতু টলাক, তালিনলেে হালসনহনস কাটলাে 
েলল, কখেও টকাে কাজ সাফনলেে সনে কেনত টপনেনি জলে সাো জীেনে। 
  
পুললস টেেঁনচ আনি, তনে জখম হনয়নি। আে যলদ এই ভনয় মনে টয জলেে মত ওস্তাদ 
ওনক টমনে টফনলনি, তাহনল অেে কথা। টাে েলল, আিা জলে টকাথায় আনি, আমাে 
খুে প্রনয়াজে ওনক। ওনক লক দেকাে হনলই পাওয়া যানে। পুললস হনেে হনয় ওনক 
টখােঁজাখুেঁলজ কেনি। টাে তধযণে হালেনয় েলল, তাডাতালড েল টকােলদনক টগনি ওো? মনে 
আনি টসই টোজ টমনয়নিনলটানক? কাটলাে েলল, পানশে টদাকানে টয টমনয়টা লদনেে 
টেলায় কাজ কনে আে খালাসীনদে কানি োনতে টেলায় সে লদনয় পয়সা টোজগাে কনে 
আনে মনে টেই টসই টমনয়টাে কথাই েললি, গতেিে দুনটা তেতাজা পুললস খুে কেনলা 
যাে ভাই পুচনক টস্টর্? টসই টোজ টমনয়নিনলটাে োলডনত গা ঢাকা লদনয় আনি জলে 
আে তাে সেীটা। 
  
টাে প্রশ্ন কেল, তুলম জােনল লক কনে? 
  
কাটলাে েলল,আলম স্বচনে টদনখলি, তাই েললি। টলঃ অোর্মস টদখনত টপত যলদ তাে 
অন্তদৃলষ্ট থাকত। টাে েলল, লেনয় চল আমায় টোজ টমনয়নিনলটাে কানি। ওনে সেণোশ, 
ভীত গলায় কাটলাে েলল, চালেলদনক পুললনস টিনয় টগনি। টতামায় লক কনে আলম তাে 
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লভতে লদনয় লেনয় যাে? আিা লিক আনি, কমপনে িাদ টথনক আমায় োলডটা টদলখনয় 
দাও টাে েলল, আলম লেনজই যাওয়াে টচষ্টা কেে। ওয়ালশিংটে টহানটনলে িানদ উিল 
ললফনট চনড কাটলাে আে টাে। আনলা লেলভনয় লদল কাটলাে আেুল লদনয় সামনেে 
লদনক লেনদণশ কনে েলল, ঐ টয পুেনো েড োলডটা টদখি দূনে সরু গললে টভতে, 
টোনজে টিক ওখানে। ওখানেই জলে ঢুনকনিতাে েযুনক লেনয়।টাে েীচুস্বনে েলল, 
আিা েুনেলি, আমায় ওখানে টযমে ভানেই টহাক টযনত হনেই। টহানটনলে সামনে, 
গললে মুনখ আে টভতনে ঘুনে টেডালিল েজে টেনখ কনয়কজে কেনস্টেল। টাে লেে 
কেল,এোলডে সামনে লদনয় তােঁো কনয়কোে যাতায়াত কেল। টাে মনে মনে েলল, 
ঢুকনত হনে গললে উনটা পনথ, তােপে ঐ োলডনত ঢুকে পানশে োলডে িাদ লদনয় 
টেনম। এটাই লেোপদ েেেস্থা যলদও সময় টেলশ লাগনে। 
  
. 
  
জলে কাতোনত কাতোনত টচাখ খুলল, লক েোথা হানত! েলল, কতেে আনগ এনসলি 
আমো এখানে? টকন্ জোে লদল,হয়নতা লমলেট কুলড হনে। টকাথায় টগল টসই টমনয়টা? 
টকে তানক টদখনত পালিো? 
  
টকন্ েলল, ও েীনচ টগনি একটু গেম দুধ আেনত টতামাে জেে। োইনেে অেস্থা লক? 
টকন্ েলল, লিক েলনত পােলি ো,তনে জায়গাটানক মনে হয় পুললস লঘনে টফনলনি, 
কােে আনশপানশে শব্দ শুনে টোো যানি। জলে জােনত চাইল, এখানে লক আমানদে 
লেোপত্তা আনি? টকেলল তা মনে হয়ো, কােে ওো টোধহয় প্রনতেকটা োলড তল্লালস 
কেনে। ওো টজনে টগনি আমো গললে টভতে টকাে। োলডনত আত্মনগাপে কনে আলি। 
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তাই োলক? জলে েলল, পালানত পােনে একা তুলম এখাে টথনক? টকেলল, 
এনকোনেইো। জলেলমেলত ভো গলায় েলল,একোে জােলা লদনয় উেঁলক টমনে টদনখাো, 
আনলাটা লেলভনয় দাও। টকন্ ফুেঁ লদনয় লেলভনয় লদল লিনেে পলনতটা টযটা লিল ঘনেে 
একমাত্র আনলা। োইনেে লদনক তাকাল জাোলাে পদণা তুনল। টস লকিুই টদখনত টপলো 
প্রথনম, দুজে সনন্দহজেক েেলি জাোলাে েীনচ দােঁলডনয় আনি হিাৎ তােঁে েজনে পডল। 
টকচাপা স্বনে জাোনলা, দুনটা পুললস এখনো োলডে োইনে দােঁলডনয় আনি। শব্দ হল 
দেজা টখালাে, টোজ টমনয়লটে গলা পাওয়া টগল পেেনেই, লক হল আনলা টেভানো 
টকে? টকেলল এেুলে জ্বাললনয় লদলি, টস লিে জ্বাললনয় লদল টদশলাই ধলেনয়।েলল 
একটু টদখলিলামোস্তােহালচাল, পুললস এখনোোস্তায় আনি। 
  
 টমনয়লট জােনত চাইল জলেে কানি লগনয়, টকমে আি এখে? ইিাে লেরুনদ্ধ টহনস জলে 
েলল, ভালেয়।নতামানক ধেেোদ জাোই, টয তুলম আমাে হানত েোনন্ডজ টেেঁনধ 
লদনয়ি।লকেল, অনেক েি টেলেনয়নিো? টমনয়লট উত্তে লদলো জলেেকথাে, টকনকেলল, 
আপলে এখে লককেনত চাে?যলদ চনল টযনত চাে, তনে এখেই িাদ লদনয় উনি পালানত 
পানেে,এে টদখানশাো আলম কেলি। পালানতই টতা চায় টক যলদ সনে পডনত পানে 
এখাে টথনক তাহনল টস খেে লদনত পােনে টলঃ অোর্মসনক টয জলে এখানেই আনি। 
একটা লেোট অপোনধে টোো তাে স্কযচুেত হনে। 
  
জলেে লদনক তালকনয় টকন্ েলল, তুলম লক েল? জলে েলল, লিক কথাই আে টদেী কনে 
তুলম তলডঘলড সনে পড। টক েলল, ো হয় পালালাম আলম, লকন্তু টতামাে লক হনে জলে? 
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জলে েলল, তুলম আমাে একটা উপকাে কেনত পাে এখাে টথনক পাললনয় লগনয়, এখানে 
এনস টশাে। টকন্ তাে কানি টযনতই, জলে চাপা গলায় েলল, পুললনসে কডা েজে 
আনি চােলদনক, জালে ো তুলম টকাে োস্তায় টেনোনে। যলদ পাে আমাে টোে লগল্ডাে 
কানি চনল যাও। ৪৫ েম্বে মোর্ে টকাটণ ওে লিকাো।ও টতামায় লেশ্চয়ই আশ্রয় টদনে 
চােপানশে উনত্তজো যতেে ো টথনম যায়। ওনক লেসৃ্ততভানে টোনলা আমাে দুদণশাে 
কথা। আে ও’ব্রানয়ে আমায় খুে কনে পুেঁনত টফলনত টচনয়লিল একথাও েলনে। যানত 
লগল্ডা ভানে আলম ফ্রানে যালি, এজেেও আমায় লদনয় টজাে কনে লচলি লললখনয় লেনয়নি 
লগল্ডানক টদোে জেে পানি লগল্ডাে মনে টকােেকম সনন্দহজানগ টসজেে। ও’ব্রানয়েনক 
লগল্ডা যানত লচেনত পানে, এেিং টোনে ভয়ঙ্কে একটা শয়তাে টস, তানক লগল্ডা লেনয় 
কেনত চনলনি। দয়া কনে তুলম এটুকু আমাে জেে টকানো। 
  
টকন্ টদাটাোয় পনড টগল। জলে েলল, টতামােও এনত ভাল হনে। টাকা টদনে টতামায় 
লগল্ডা, ও টতামাে েেেস্থা কনে টদনে যানত তুলম এই শহে িাডনত পাে। 
  
আিা লিক আনি টকন্ েলল, একটা কাগনজ তুলম সে কথা ললনখ দাও লগল্ডানক। 
  
জলে একটা পুেনো খানমে গানয় টকনেে কলম লদনয় খসখস কনে লকিু কথা ললখল, 
টকন্ টসটা ো পনডই পনকনট পুনে টফলল। জলে েল, লচলিটা ওনক লদনলই ও েুেনে 
আলম টতামানক পালিনয়লি। েযু লেদায়। 
  
লেদায়! টকন্ েলল, টসতখে িটফট কেনি টেলেনয় পডাে জেে। পুললসযলদজলেনক 
এখানেখুেঁনজ পায় অোর্মস-এে কানি উপলস্থত হওয়াে আনগই, এেিং যলদ এমে েোপাে 
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ঘনট টয টগালাগুলল চনল তনে লেশ্চয়ই জলে মাো পডনে। তাে মানে তখে তাে ঘানড 
পুনোপুলে পডনে টক কাসেনক হতো কোে অলভনযাগ।অসম্ভে, অোর্মনসে সনে টদখা 
কেনত হনে টয টকাে উপানয়। টোজ অর্ধযণে হনয় েলল, টদেী ো কনে আমাে সনে 
তাডাতালড আসুে। আে টদেী হনল ওো পাহাো েসানে িানদে লদনকও। 
  
টকন্ িানদে কানি এল টমনয়লটনক অেুসেে কনে। একটা েড জাোলা ঘনেে োইনে। 
ওপানশই িাদ। িানদ টেনম যাে, ঐ জাোলা গনল। টমনয়লট েলল। িাদ টপকানত টকাে 
অসুলেধা হনেো, কােে পানশে োলডগুনলা সে পাশাপালশ। পোোমাউে লসনেমা সামনেই 
পডনে ওখানে টপৌঁিনত পােনল ভােো টেই। লসনেমা হনলে পানশ আনেকটা গলল 
পানেে, টসটা টশষ হনয়নি টলেে স্ট্রীনট লগনয়। োলকটা আপোে েুলদ্ধমত কেনেে, আনগ 
ঐখানে চনল যাে। ধেেোদ, টকন্ েলল ঋেী েনয় টগলাম টতামাে কানি যলদ টকােলদে 
এই োনমলা টথনক মুলি পাই তনে টতামায় আলম মনে োখনো। এখে পালাে ওসে 
ভদ্রতা পনে হনে–টমনয়লট েলল, আলম আপোে েযুনক সুস্থ কনে তুলে। টক েলল, আলম 
টতামায় ভুলনত পােেো। টমনয়লট েলল, আিা লিক আনি, আপোনক টকউ ভুলনত 
েলনি, সময় এখনো আনি পালাে। আলম অতেন্ত কৃতজ্ঞ টতামাে সহনযালগতাে জেে েনল 
টক টমনয়লটে লদনক হাত োডাল কেমদণে কোে জেে। টমনয়লট অশালীে টহনস েলল 
ইস্, আপলে একলট তুনখাড টলাক। টকনে গলা দুহানত জলডনয় ধনে টিাট্ট একটা চুমু 
টখল টস তােপে েলল, আে টদেী কো লিক েয়। খুে মুশলকনল পডনেে লশগগীে 
পালাে। 
  
 টকন্ িানদে ওপে এনস োমল জাোলা গনল। টক তালকনয় টদখল চালেলদনক অযকাে 
েড েড োলডগুনলাে মাথায় লেয়ে আনলা জ্বলনি। আনশপানশে োলডগুনলা সে গানয় 
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গানয়, টমনয়লট লিকই েনলনি। কনয়কটা িাদ টপনক টক লকিুদূে এনগাল। টস চমনক 
র্ােলদনক তাকাল, তাে কানে টগল উনত্তলজত গলায় টকউ চীৎকাে কেনি। টযখানে টস 
দােঁলডনয় আনি, তাে অেলতদূনে দুজে টলাক একলট োলডে েোলকলেনত দােঁলডনয় আনি। 
একলট মলহলা ও অপেলট পুরুষ। টকনক লেে কনে একজে টজাে গলায় েনল উিল, 
িানদে ওপে একটা টলাক ঐ টদখ। টকন্ উপায়ান্তে ো টদনখ একলাফ মােল েীনচ, 
অেশে িাদটা একতলা োলডে লিল তাই। 
  
একটা লেোট উেঁচু পােঁলচল সামনেই,েয দেজা,কাো টযে টসই দেজায় সনজানে ঘা লদনি 
ওপাশ টথনক। একটা েড টলাহাে লসেঁলড পােঁলচনলে গানয় টিস লদনয় োখা আনি, লকিুটা 
টদৌনড টযনতই টকন্ টদখনত টপল। লসেঁলড টেনয় টযই টক উপনে উিনত টগল, টচেঁলচনয় 
উিল একজে পুললস কেনস্টেল, পালানতহনো োিাধে লসেঁলড টেনয়, গুলল খানেযলদো 
টেনম আস। টক টসাজা উনি টগলতাে কথায় পাত্তাো লদনয়। পেেনেই লকিু 
এনলাপাথালড গুললচলল, টসগুনলা তাে আনশপানশে টদয়ানলে গানয় লগনয় লাগল। লকিু 
লসনমনেে ভাো টুকনো তাে টচানখ-মুনখ লাগল। তােপে টস লসেঁলডে মাথায় আনেকটা 
োলডে িানদ টেনম এল। কাো টযে েলােলল কেনি। 
  
টকন্ শুেনত টপল, একটা মাত্র টলাক ঐ িানদ লগনয় টেনমনি লসেঁলড টেনয়। ওো তাহনল 
তানক অযকানে টদখনত পায়লে, যা োেঁচা টগনি টক মনে মনে েলল।হিাৎ পেপে 
লতেোে গুললে শব্দ তাে কানে এল অযকানেে েুক লচনে টক টযে আতণোদ কেনি 
শুেনত টপল আোে পেমুহূনতণ গুললে শব্দ। েোপাে লিক টোো যানি ো। পুললসগুনলা 
হয়নতা লেনজনদে মনধেই মােলপট শুরু কনেনি। পনকট টথনক টদশলাই টেে কনে টস 
আগুে জ্বালল, টদখল একটা দেজা তাে সামনেই। সন্তপণনে টস দেজা খুনল লসেঁলড লদনয় 
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টেনম টগল। টদখল টসাজা চনল টগনি একটা অল্পলেস্তে টচাো গলল। টকে োস্তায় টেনম 
এল লঘু পানয়। 
  
টোনজে োলডে িানদে কানি এলগনয় টগল টাে অযকানে একটাে পে একটা োলডে 
িাদ টপলকনয়। টানেে লেভলভাে গনজণ উিল হিাৎ সামনেে োলডে েোলকলে টথনক 
একটা কেনস্টেল তানক টদখনত টপনয়ই যখে টচেঁলচনয় উিল। পুললসটা গুলল টখনয় পনড 
টগল েোলকলেনত মুখ থুেনড, আনেকটা কেনস্টেলোভােেীনচদােঁলডনয়লিল,টানেে োেঁ 
হানত এনস লেধলতাে লেভলভানেে গুলল। মুখ তাে লেকৃত হনয় টগল প্রচণ্ড যন্ত্রোয়। 
েীনচে পুললসটানক টস গুলল িুেঁডল দােঁনত দােঁত লটনপ ধনে। কনয়ক পা টদৌডনোে পে 
পুললসলট পনড টগল োস্তাে ওপে। তৎেোৎটা টোনজে জাোলাে কানি টপৌঁিল, 
মালটফুনড টযে একটাপুললসউনিদােঁডাল। িানদে এক টকাে টথনক,টানেে লদনক লেভলভাে 
তা কনে েলল, হাত ওিাও। 
  
সনে সনে টােতানক লেে কনে গুলল িুেঁডল একটু ঘুনে দােঁলডনয়। পুললসটানেে লদনক 
গুলল িুেঁডল যলদও টস গুলল টখনয় পডপড অেস্থা। িানদে জাোলা লদনয় টাে োলডে 
টভতে টেনম পডল টপনটে যন্ত্রোয় কাতোনত কাতোনত। 
  
তখে ঘনেে টভতে জলে আে টোজ উত্তেণ হনয় টসই টগালাগুললে শব্দ শুেনি। টোজ 
েনসলিল টদয়ানল লপি লদনয়, তােঁে মুখ লেেেণ হনয় টগনি ভনয় অযকানে হতলেহ্বল হনয় 
তালকনয় আনি টস েডেড টচাখ টমনল। টানেে মুনিা টথনক লিলেনয় টেওয়া লপস্তলখাো 
হানত টচনপ ধনে েনস আনি জলে খানটে একপানশ। টোজ েলল, ঐভানে একা টযনত 
টদওয়া উলচত হয়লে টতামাে েযুনক। ওনক গুলল কনে এনকোনে োেঁেো কনে টদনে 
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পুললনসে টলানকো। জলে েলল চুপ কে। মনে হনি ও লডাই কেনি পুললসনদে সনে। 
তখেই জলেে মনে পডল, ওে হানত টয লপস্তল ো লেভলভাে লিল ো। 
  
জলেে মনে হল কথাটা েলাে সনে সনেই তাে টখােঁনজ টাে এখানে আনসলে টতা? লিক 
টসই সময় শব্দ হল জােলাে কােঁচ ভাোে। িানদে ওপে ধূপ কনে পোনসনজে এলদনক 
টক টযে লালফনয় পডল। 
  
টোজ ভনয় েনল উিল, লকনসে টযে শব্দ হল? টভতনে ঢুনকনি টকউ িানদে জাোলা 
টভনে। জলে েলল, োলতটা লশগগীে লেলভনয় দাও। 
  
ফু লদনয় োলতটা লেলভনয় টোজ টদওয়াে পে জলে েলল েয কনে দাও 
দেজাটা।দেজাটাহা কনে টখালা লিল যখে টোজ অযকানে দেজাটা েয কেনত টগল, 
োইনে টেলেনয় দেজাটা েয কনে লদনয় লপি লদনয় পাল্লা দুনটা টচনপ দােঁলডনয় থাকল 
টোজ। একনজাডা িাণ্ডা হাত তানক টচনপ ধেল হিাৎ অযকানেে টভতে। আতনঙ্ক টোজ 
চীৎকাে কনে উিল। ঘনেে টভতনে েনস পলেস্কাে শুেনত টপল জুলেতাে টসই চীৎকানেে 
শব্দ। উনত্তজোয় আে উৎকিায় জলেে শেীে তখে মুহুমুণহু কােঁপনি। জামা লভনজ উনিনি 
ঘানম। একটা টলাক তানক েলপূেণক টিনল ঢুকনত চাইনি ঘনেে টভতে টোজ অেুভে 
কেল। ভানলা কনে তানক টদখা যানিো অযকানে।তনে টস অেে টকউ হনত পানে 
পুললনসে টলাক েয় অেশেই, এটা টোনজে মনে হল। টস টলাকটানক উনদ্দশে কনে 
অযকানে লকল, চড ঘুলষ টমনে যানি। 
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হিাৎ টলাকটা তাে কি টচনপ ধেল, মুনখ একটা শপথ উচ্চােে কনেই। িটফট কনে 
উিল টোজ তাে দুহানতে কনিাে আিমনে। টস টলাকটাে টচানখ আেুল ঢুলকনয় লদল 
িাডা পাোে টশষ অস্ত্র লহনসনে। দারুে শলিশালী টলাকটা কােে টসতাে কানি লকিুই 
েয়। টোনজে েেম শেীেটানক িুেঁনড টফনল লদল টস দুচােোে োেঁলকনয় আহত 
অেস্থানতই। এই টলাকলটই টয টাে একথা েলা োহুলে। দেদে কনে েি টেে হনি 
তাে টপট টথনক, পুললনসে গুললনত ফুনটা হনয় টগনি তাে টপট। মুখ টচাখও েিাি। 
জলে টকাে লদনক আনি টা টোোে টচষ্টা কেল, টস লেভলভাে টেে কনে ধেল যন্ত্রোয় 
কাতোনত কাতোনত। টানেে লেঃশ্বাস-প্রশ্বানসে শব্দ শুেনত পালিল জলে।লপস্তল হানত 
কাে টপনত টস অযকাে ঘনে েনসলিল। টাে টয তাে টথনক কনয়ক ফুট মাত্র দূনে 
একথা জলে েুেনত পােলিল।তেুও জলে গুলল চালানোে মত সাহস সঞ্চয় কেনত 
পােনিো। যলদ গুললে টিােঁডাে শব্দ েুনে টাে তাে অেস্থাে অেুমাে কনে টফনল। 
  
টকউ টযে গেম টলাহাে লশক তাে টপনটে টভতে ঢুলকনয় লদনয়নি, টানেে এেকম যন্ত্রো 
টোধ হলিল। টস স্পষ্ট েুেনত পােনি এইভানে টস আে টেলশেে টসাজা হনয় থাকনত 
পােনেো। 
  
টস েনল উিল, লেভলভাে উেঁচু কনে ধনে,জলে,েল তুই টকাথায় আলিস? টকাে ঘনেে 
টভতনে? পুললসোলডে টভতে ঢুনক পনডনি জলেে মনে হল কােে োইনে অনেকগুনলা 
ভােী েুনটে শব্দ পাওয়া টগল। লেঃশ্বাস েয কনে জলে দেজাে সামনে দােঁলডনয় আনি, 
এমেলক লেনজে হৃৎলপনণ্ডে ধকধক শব্দ তাে কানে যানি। দেজা টভনে টফলনে েুনটে 
লালথ টমনে পুললস, জলে একথা জানে। তােপে টভতনে ঢুকনে। 
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সোইনক খতম কনে টদনে যনথিভানে গুলল চাললনয়। মাথা আে লিক োখনত ো টপনে 
চীৎকাে কনে উিল জলে, গুলল চালানে ো েললি, সনে যাও। লিক এই অনপো টুকুনতই 
লিল টাে, গলাে আওয়াজ লেে কনে লেভুণল লনেে টস গুলল িুেঁডল। জলেে কপানল এনস 
লাগল গুলল। লিটনক টেলেনয় এল মগনজে লঘলু। অযকানেে মনধেই কাত হনয় পডল 
জলে, মুনখ একটুও শব্দ টেনোল ো। অনেকগুনলা েুনটে আঘানত পেেনেইদেজা উনু্মি 
হল। একোক টমলশেগানেে গুলল এনস টানেে সাো শেীে োেঁেো কনে লদল, টযই টাে 
লেভলভাে উেঁচু কনে ধেনত টগল টসই মুহূনতণই। টাে উলনট পনড টগল হানত ধো 
লেভলভাে লেনয়। তাে মৃতনদহটা েুনটে টিাক্কে টমনে লচৎ কনে লদল একজে পুললস 
অলফসাে। 
  
. 
  
২৫. 
  
 টকন্ সােধানে পা টফনল টফনল টচাোগললে টভতে লদনয় েড োস্তায় এনস পডল। 
পুললসকর্ণে লিলো টসখানে টতাকজেও টতমে লকিু টেই োস্তায়। টক সামনেই একটা 
ওষুনধে টদাকাে টদনখ ঢুনক পডল। টটললনফাে েুথ একধানে। টসাজা টস পুললশ 
টহর্নকায়াটানসণ টফাে কেল। টদাকানেে একমাত্র কমণচােীে টচাখনক ফােঁলক লদনয়। 
  
টকন্ েলল, হোনলা। টলঃ অোর্মসনক লদে টতা। ওপাশ টথনক টর্স্ক সানজণে েলল,নলঃ 
একটু োইনে টগনিে। আপলে টক কথা েলনিে? 
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টকন্ েলল, োঃ সোে, েেলিগত একটা খেে আনি, ওে োলডে টফাে েম্বেটা লক একটু 
টদনেে? আমোেলনত পােেো, টটললনফাে গাইনর্ টদনখ লেল–টর্স্ক সানজণে। টকন্ টলঃ 
অোর্মনসে েম্বেটা টেে কেল, টফাে গাইর্ টদনখ। লকন্তু োলডনত টকউ লিলো টফাে 
কোে পেই েুেনত পােল। টফানে লেিং হনয়ই চনলনি, লেলসভ কেনিো টকউ। আোে টক 
টহর্নকায়াটানসণ টফাে কেল অর্ধযণে হনয়। এোনে অর্ধযণ হনয় টর্স্ক সানজণে েলল, লমঃ 
অোর্মস লফেনেে কখে েলনত পােেো। টকাে খেে থাকনল েলুে ওনক লদনয় টদে। 
  
লেঃশ্বাস টেোে পে টকন্ েলল, আিা েনল টদনকে ওেঁনক ওে অোপাটণনমনে টয টলাকলট 
লিলএখে টস ৪৫ েম্বে মোর্ে টকানটণ আনি। উলে তাহনল ধ্ব েুেনত পােনেে। আিা, 
লিক আনি। টর্স্ক সানজণে লাইে টিনড লদল। টকন্ পলডমলে কনে মার্ টকানটণে টসই 
োলডে উনদ্দনশে চলল ওষুনধে টদাকাে টথনক টেলেনয়। দশ লমলেনটে টেলশ লাগনেো 
এখাে টথনক ঐ োলডনত টপৌঁিনত। লেঃশনব্দ টস লসেঁলড লদনয় উিনত লাগল ৪৫ েম্বে 
মোর্ে টকানটণে োলডনত টপৌঁনিই। লগল্ডাে কামোে োইনে দােঁলডনয় টসজলেে লেনদণশমত 
কললিং টেল লটপল, টভতে টথনক একলট টমনয় েনল উিল টক আপলে? টস হাতঘলড 
টদখল তখে োত একটা োজনত কুলড লমলেট োলক আনি। টকেলল, আলম একটা লচলি 
এনেলি আপোে ভাইনয়ে কাি টথনক। তােপে দেজাে ফােঁক লদনয় লভতনে ঢুলকনয় লদল 
লচলিটা, জলে টযটা ললনখ লদনয়লিল। দেজা খুনল টগল অল্পেনেে মনধে। তাে সামনে 
দােঁলডনয় টসই অপরূপা সুন্দেী, লম্বা টমনয়লট, যানক টস টদনখলিল বু্ল টোজ োইট ক্লানে। 
টমনয়লট পনেলিল লসনেে একটা শাটণ, মোনজো আে কানলা েনেে স্নোকস। টস তালকনয় 
লিল লেেেণমুনখ টকনেে লদনক। লগল্ডা লজনজ্ঞস কেল, েোপােটা লক, আমাে ভাই জলে 
লকিু হনয়নি োলক? টকন্ েলল,জলে ভীষে লেপনদ পনডনি, আপোে সনে আমানক টদখা 
কেনত েনলনি। লগল্ডা দেজা টথনক সনে দােঁডাল েলল আপলে টভতনে আসুে। যখে টক 
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লভতনে ঢুনক টচয়ানে েসল তখে লগল্ডা েলল,েলুে এোে সেকথা পলেস্কাে কনে। টকন্ 
েলল একজে পুললসকেনস্টেলনক গুলল কনেনি আপোে ভাই জলে। এেিং টস লেনজও 
গুললনত আহত হনয়নি। গুলল কনেনি আমাে ভাই পুললস কেনস্টেলনক? লগল্ডা েলল, 
আোে টস লেনজও আহত হনয়নি গুললনত? এটা কতেে আনগ ঘনটনি? টকে েলল 
কনয়ক ঘণ্টা আনগ। আিা েুেলাম। জলেে টলখা লচলিটা টদলখনয় লগল্ডা েলল, টকাথা 
টথনক সিংগ্রহ কেনল এটা? লেনজ হানত ললনখ আপোে ভাই এটা আমায় লদনয়নি, টকন্ 
েলল। আপলে যানত েুেনত পানেে টয আলম ওে কাি টথনকই এনসলি। এখানে টলখা 
আনি যানত আলম আপোনক সহনযালগতা কলে। লকন্তু একথা টলখা টেই টয ও আহত 
হনয়নি। ও আহত হনয়নি একথা সলতে, ও ভাল কনে ললখনত পানেলে হানত আঘাত 
টলনগনি েনল। দুনচানখ অলিেষণে কনে োনগ লগল্ডা েলল, লমথো কথা েলাে আে জায়গা 
পাওো? আজ লেনকনলে টেনে ফ্রানে টগনি আমাে ভাই, তুলম জানো? পোেীনস টস 
এতেনে টপৌঁনি টগনি লেশ্চয়ই। টক শান্ত ভানে েলল, একটু ভুল হনি আপোে, 
ও’ব্রানয়নেে কােসালজ এসে। ও’ব্রানয়ে ফন্দী কনেলিল জলেনক খুে কোে। টসজেে 
আপোে োনম টজাে কনে লচলি লললখনয় লেনয়লিল জলেনক লদনয় তানত টলখা আনি ও 
পোলেস যানি। 
  
আপলে তাহনল েলনত চাে, জলেনক টমনে টফলাে মতলে এেঁনটলিল ও’ব্রানয়ে? এই কথা 
েলনত েলনত লগল্ডা টরলসিং টটলেনলে কানি এলগনয় টগল। অেশেই েোপােটা লেশ্বাস কো 
আপোে পনে অসম্ভে টক েলল। তেুও আপোনক সলতে কথাটা েলনতই হল। লগল্ডা চট 
কনে একটা লপস্তল টেে কেল রয়ানেে লভতে টথনক।েলল, আে টকাে দেকাে টেই তা 
েলাে। একচুলও েডনেে ো লশয়াে েনল টস লপস্তলটা তাে লদনক উেঁচু কনে ধেল। 
আপলে লমথো কথা েলনিে। আলম আপোনক সোি কেনত টপনেলি। টক কাসণেনক খুে 

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

137 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

কোে জেে পুললস যানক মেেপে হনয় খুেঁনজ টেডানি আপলেই টসই েেলি। ৪৫েিংমোর্ 
টকানটণে োইনে এনস দােঁডাল লেশাল একটা কালর্লাক গালড। টভতে টথনক টেলেনয় এনস 
ও’ব্রানয়ে লসেঁলড লদনয় হন্তদন্ত হনয় ওপনে উিনত লাগল। মদ খালিল টস ক্লানে েনস, 
এমে সময় পুললনসে কানেে মটলল টটললনফানে তানক েেলিগত ভানে জাোয় টাে এেিং 
জলেে মৃতুে সিংোদ। এতোনত টস িুটনত িুটনত লগল্ডাে কানি এনসনি যানত কাগনজ 
টেনোনোে আনগই টস লগল্ডানক জলেে মৃতুে সিংোদ জাোনত পানে। জলে টয টেনে 
টচনপলিল, তাে এলেে খাোপ হনয় যায় লকিুেে ওডাে পে ফনল পাইলট তানক 
এয়ােনপানটণ লফলেনয় আনে,তােপে লকভানে জলে গুলল টখনয় মাো টগল তা টস েলনত 
পােনেো, এসে কথা টস লগল্ডানক টোোনে। ও’ব্রানয়ে স্বগনতালি কেল। োনমলা 
চুনকনি, টাে মাো টগনি, শালন্ত হনয়নি। লগভাে স্বে টশাো টগলয়খেইও’ব্রানয়েকললিং 
টেল লটপল, টভতে টথনক আওয়াজ এল টক? 
  
দেজা টখাল, আলম সীে। দেজা খুনল টযনতই ও’ব্রানয়ে টদখল টচয়ানে েনস আনি 
পাতলা টদাহাো টচহাোে একলট টলাক।আে লগল্ডাতণাে সামনে লপস্তল উলচনয় দােঁলডনয় 
আনি। ও’ব্রানয়ে প্রশ্ন কেল আশ্চযণ হনয়, এই টলাকটা টক, েোপােটাই ো লক? লগল্ডা 
লহলহ কনে েনল উিল, 
  
লিক এনকই খুেঁনজ টেডানি পুললস, এই টলাকলটই টককাসণনেে হতোকােী। তাই োলক? 
িুেহালস টহনস লকিুটা এলগনয় লগনয় টকনক প্রশ্ন কেল ও’ব্রানয়ে, তাহনল তুলমই টকন্ 
হলোন্ড? 
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যলদও তাই, তেুও লেশ্বাস কেনত পানেে টকে হতোকােী আলম েই, েলল টকন্। 
ও’ব্রানয়ে আোে লেষু্ঠেভানে হাসনত হাসনত েলল, ওসে কথা আদালনত েলনে। 
লগল্ডানক প্রশ্ন কেল, ও এখানে লকভানে উপলস্থত হল? শুধু খুেীই েয় টলাকটা লিটগ্রস্তুও 
েনট লগল্ডা েলল। আমায় এনসই ও েলল জলে একজে কেনস্টেল টক খুে কনেনি এেিং 
লেনজও আহত, একথাও েনলনি, তুলম মতলে এেঁনটলিনল ওনক খুে কোে, ওোলক 
োেঁলচনয়নি তাে হাত দুনটা লেনজে হানত তুনল লেনয় অন্তেে ভানে তাকানলা তাে টচানখে 
লদনক। তুলম লক সলতেই মলেস ইয়ানদণনক লেনয় কনেলিনল? েলল ও’ব্রানয়ে। লগল্ডা 
েতমুনখ েলল, হোেঁ সলতে, টতামায় েোপােটা আনগ ো জালেনয় আলম খুেই অেুতপ্ত সীে। 
আলম টসই ভুনলে মাসুল লদলি এখে, টকে টয ওনক লেনয় কনেলিলাম! আলম একমাসও 
ওেসনে লিলাম ো, যখে ওে আসল রূপ জােনত পােলাম। টতামায় লকিু েলনত আলম 
লজ্জা টপনয়লি। 
  
োেঁকা হালস টহনস ও’ব্রানয়ে েলল, এখে ওসে কথা ভুনল যাও, প্রনতেক মােুনষে জীেনে 
লকিুো লকিু ভুল আনি। 
  
. 
  
২৬. 
  
লিক তখেই অোর্ামস এনস েলল খুেী টক েয়। েহুদূে মাথা ঘালমনয়নিে আপলে এ 
েোপানে, অোর্মনসে লদনক লফনে ও’ব্রানয়ে েলল, এখে এ টলাকটানক এখাে টথনক 
লেনয় যাে, আে এমে েেেস্থা কেনেে যানত এই টলাকলটনক অলভযুি কো যায় টক 
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কাসণনেে খুেী লহসানে। আে যলদ একলট অসিংলি কথা শুলে এখানে দােঁলডনয় েলনিে, 
তনে আপোে চাকলে লক কনে েজায় োনখে তা আলম টদলখনয় টদে। অোর্মস েলল, 
লকিু মনে কেনেেো আপোে কথায় ওনক টগ্রপ্তাে কো যানেো। কােে টক কাসণেনক 
হলোন্ড খুে কনেলে। অর্ধযণে হনয় ও’ব্রানয়ে জােনত চাইল, তাহনল খুেী টক? অোর্মস 
লগল্ডাে লদনক অেুলী-প্রদশণে কনে েলল। আপোে আগামী লদনেে পত্নী লগল্ডা টর্ােমোে, 
উলেই টক কাসণেনক হতো কনেনিে ও’ব্রানয়েনক টদনখ মনে হল, টস টযে টিানধ 
উনত্তজোয় অিৎপাত ঘটানে, েনল উিল, আপলে লক েলনিে টখয়াল আনি? মুনখে 
লাগাম টটনে কথা েলুে টলফনটেোে, োহনল আলম। ও’ব্রানয়ে কথা টশষ ো কনেই 
লগল্ডাে লদনক তাকাল, ভনয় লেেেণ হনয় টগনি লগল্ডা। টস তালকনয় আনি েড েড 
আতলঙ্কত টচানখ টশাোে ঘনেে লদনক। একটা োদামী েনেে লপকলেজ কুকুে টশাোে 
ঘনেে মলধেখানে দােঁলডনয় আনি, আে লিক লগল্ডাে মুনখে লদনক তালকনয় আনি। লকিুেে 
তালকনয় থাকল কুকুেটা লগল্ডাে মুনখে লদনক, তােপে এনস দােঁডাল োন্নাঘনেে েয 
দেজাে সামনে। দেজা আেঁচডানত লাগল েখ লদনয়। তালডনয় দাও ওটানক এখাে টথনক 
লগল্ডা চীৎকাে কনে উিল, েললি ওটানক টেে কনে দাও। 
  
একলানফ অোর্মস এনস দােঁডাল োন্নাঘনেে সামনে তাে দেজাটা খুনল টফলল। কুকুেটা 
কুেঁইকুই কনে কােঁদনত লাগল ঘনে ঢুনক। ে োফানয়ল সুইলটে মৃতনদহ পনড লিল টমনেে 
ওপে উপুড হনয়। একটােেফ কাটা টিাট গােঁইলত লেনধলিল তাে ঘানডে ওপে। টমনেে 
ওপে েনিে ধাো গলডনয় জনম আনি। লগল্ডা ও’ব্রানয়ে তানক অেুসেে কনে োন্নাঘনে 
এনসলিল। তাো দেজায় এনস দােঁডাল। অোর্মস লগল্ডাে লদনক তালকনয় টদখল তাে 
মুখটা মডা মােুনষে মত েিহীে হনয় টগনি। ও’ব্রানয়ে লেলস্মতভানে অোর্মসনক প্রশ্ন 
কেল, টক এই টলাকটা? 
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ে োফানয়ল সুইলট-এে োম, অোর্মস উত্তে লদল। টলাকলট একজে ব্লোকনমইলাে। 
  
কুকুেটা ততেনে, মুনখ অল্প শব্দ কেনত কেনত টেলফ্রনজটানেে কানি লগনয় দােঁলডনয়নি। 
োনক লকিু গয টেোে টচষ্টা কেনি টস, তােপে টেলফ্রনজটানেে কানি লগনয় দেজাটা েখ 
লদনয় খামচানত শুরু কেল। অোর্মস টেলফ্রনজটনেে হাতলটা ধনে একটাে লদনতই ওটা 
খুনল টগল। ও’ব্রানয়ে আে অোর্মস দুজনেই অোক হনয় টগল টদখল টভতনে পনড 
আনি কুেঁকনড মলেস ইয়ানদণে েি মাখা মৃতনদহটা। ও’ব্রানয়ে েীে স্বনে েলল, হায় 
ভগোে এটা টক আোে? অোর্মস লগল্ডাে লদনক অেুলী লেনদণশ কনে েলল, ওোে 
প্রািে স্বামী ইলেই। 
  
অোর্মস এেিং ও’ব্রানয়ে দুজনেই েসাে ঘনে লফনে এল। লগল্ডা েলল, তুলম লেশ্বাস কে 
সীে, আলম কখেই একাজ কলেলে। আমাে কথা টতামায় লেশ্বাস কেনতই হনে। আলম 
ওনদেনক লিক এই অেস্থায় টদখনত পাই োন্নাঘনে টঢাকাে পে। আলম শপথ কনে 
েলনত পালে। লগল্ডাে কােঁনধ হাত লদনয়ও’ব্রানয়ে েলল, ভয় টপনয়াো লগল্ডা। আলম টতামাে 
পে সমথণে কেে। এখে ঘটোটা পলেস্কাে ভানে টোে দুেকাে ও’ব্রানয়ে অোর্মনসে 
লদনক তালকনয় েলল। ঘটোটাে ইলতহাস টোো খুেই সহজ, অোর্মস একপা সামনে 
এলগনয় এনস েলল, আলম লমস্ লগল্ডা টর্ােমোেনক অলভযুি কেলি, টক কাসণে, মলেস 
ইয়ানদণ এেিং ে োফানয়ল সুইলটনক খুে কোে জেে। এেপে োলক অিংশটা টহর্ 
টকায়াটানসণেনসই প্রােল ভাষায় েুলেনয় টদওয়া হনে। 
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ও’ব্রানয়ে েলল,কখেই ো এখানেই েলনত হনে সে কথা লমস টর্ােমোে অস্বীকাে 
কেনি তাে লেরুনদ্ধ আো অলভনযাগ। আপোে হানত লক উপযুি প্রমাে আনি এইসে 
অলভনযানগে? 
  
অোর্মস উত্তে লদল যনথষ্ট সতোেুগ প্রমাে আনি আমাে হানত যানত এে লেরুনদ্ধ 
অলভনযাগ আো যায়। েলুে সেলকিু ও’ব্রানয়ে েলল, আলম স্বকনেণ তাে সেলকিু শুেনত 
চাই। সমস্ত েোপােটা একটা লেলদণষ্ট টহতুে উপে পলেচাললত হনয়নি আলম আনগই টসটা 
েেি কনেলি। অোর্মসেলনত শুরু কেল। শুরুনতই একটা লজলেস আলম হালেনয় 
টফনললিলাম টক কাসণনেে খুনেে তদনন্ত। জলেই হয়নতা খুেী একথা টভনেলিলাম।কােে 
ও অসুস্থমলস্তষ্ক লিল, তািাডা টস একোে টক-টক শালসনয়লিল খুেকেনে েনল অতীনত। 
লকন্তু একাজ টয জলেে পনে সম্ভে েয়, পনে টভনে টদখলাম। টক আে টকে যখে োইট 
ক্লাে টথনক টেলেনয় আনস তখে জলেনক একোে টদখা লগনয়লিল। লকন্তু আনদৌ জলে 
জােত ো টক’ে আস্তাো টকাথায়। টসটা খুেঁনজ োে কোও জলেে পনে অসম্ভে লিল। 
তাই ওনক আলম োদ লদনয়লিলাম আমাে সনন্দহ ভাজেনদে তাললকা টথনক। তােপে 
মলেস ইয়ানদে কথা আলম জােনত পােলাম। মলেনসে সনে কাসণনেে একসময় তুমুল 
লেোদ হনয়লিল এ কথা আমাে কানে এল। টক টক মলেস খুে কেনে েনল হুমলক 
লদনয়লিল। 
  
আলম মলেনসে সযানে তাে টহানটনল টগলাম। লকন্তু তখে পালখ খােঁচা িাডা হনয় টগনি। 
তাে ঘনে ঢুনক টদখলাম লেিাো, োললশ, চাদে, আসোে পত্র সে েয়-িয় হনয় পনড 
আনি, টদনখ মনে হল পাগনলে মত টকউ সেলকিু টঘেঁনটনি টকাে লকিু টখােঁজাে জেে। 
লজলেসটা টকাে কাগজ ো সালটণলফনকট হনে মনে হল, কােে তাে টখােঁজাে ধেে লিল 
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টসই েকমই। আমাে অেুমাে টয অভ্রান্ত এেিং টসই কােনেই পুললস অলফসাে লহসানে 
আমাে সুোম আনি। আে আমাে এটাও মনে হল সাো ঘনে টয তিেি কনে টেলেনয়নি 
টস সম্ভেতঃ স্ত্রীনলাক, এটা টকে েলনত পােলি ো আমাে মনে হল এেিং টস একটা 
লেনয়ে সালটণলফনকনটে সযানেই এনসলিল। 
  
তােপে অেুসযাে চাললনয় জােনত পালেল এেলনস টতনোমাস আনগ মলেস লমস 
টর্ােমোেনক লেোহ কনে। এখে শুেলি লমঃ ও’ব্রানয়ে আপলে লমস টর্ােমোেনক লেোহ 
কেনত যানিে। সলতেই উলে পাত্রী লহসানে খুে ভাল, টক কাসণে যলদ টেেঁনচ থাকত আে 
জােনত পােত টয মলেসনক লগল্ডা লেনয় কনেলিনলে তনে দুজনে বন্দ্বযুদ্ধ টলনগ টযত 
এনত টকাে সনন্দহ টেই। টক লগল্ডাে উপে খুে অসন্তুষ্ট লিল। এেিং ঐ লেনয়ে েোপােটা 
জােনত পােনল কমপনে লগল্ডানক টস ব্লাকনমইল কেতই। টদখনিে উনদ্দশে লকভানে 
টেলেনয় আনস ধােোনক অেুসেে কনে? আমাে সনন্দহ পডল লমস টর্ােমোনেে উপে 
তখে টথনকই। টসইোনত উলে বু্ল টোজ োইট ক্লানে লগনয়লিনলে। এেিং এলদনক ওখাে 
টথনক আধঘণ্টা আনগই টেলেনয় যাে। তােপে কাসণে হলোন্ড টসখাে টথনক টেলেনয় 
লগনয়লিল। 
  
লতলে টক কাসণনেে োলডনত ঐ সময়টুকুে মনধেই টপৌঁনি যাে টর্ােমোে। লসেঁলডনত মোনটে 
েীনচ টয োডলত চালে োখা থানক লগভা তা জােত, কােে টস লকিুলদে টকে সনই 
অোপাটণনমনে োস কনেলিল। সদে দেজা খুনল টভতনে টঢাকাে চালে তাে কানি লেশ্চয়ই 
লিল, টকে টশাোে ঘনে টযই টকেো আত্মনগাপে কনে থাকুক। লমস টর্ােমোে োলড 
টফনেে টসই োনত্র দুনটাে সময়,েীনচোইট ক্লাকণ আমায় েনলনি। ঘলডনত লিক তখে 
একটা টেনজ চলল্লশ লমলেট যখে লমস লগল্ডা টক কাসণেনক খুে কনে ওে অোপাটণনমে 
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টথনক টেলেনয় আনসে। লিককুলড লমলেট সময় লানগ গালড চাললনয় টকে ওখাে টথনক 
লেনজে অোপাটণনমনে আসনত। মলেস ইয়ানদণ গতকাল ওখানে োত েটা োগাদ এনসলিল 
োইট ক্লানকণে কানিও আলম জােনত পালে। তােপে আে তানক টেলেনয় টযনত টদখা 
যায়লে। সম্ভেত মলেস ইয়ানদণ লগল্ডােকানি এনসলিল ভয় টদলখনয় টাকা লেনত, এমে লক 
হয়নতা শালসনয়লিল টয টাকা ো লদনল তানদে লেনয়ে েোপােটা প্রকাশ কনে টদনে। 
টসইকােনেতানক হতো কনেে লগল্ডা এেিং টদহটা লফ্রনজ লুলকনয় োনখে। টভনেলিনলে 
লিক সমনয় মৃতনদহ সলেনয় টফলনেে। তােপে উলে ওয়ালশিংটে টহানটনল যাে, মলেনসে 
ঘনে লগনয় লেনয়ে সালটণলফনকটটা টখােঁজাে টচষ্টা কনেে, তাে যােতীয় লজলেসপত্র 
হাতডানত থানকে, খুেঁনজ টেে কনেে টসই সালটণলফনকটটা। 
  
তােপে টসটা পুলডনয় টফনলে। তােপে যাে টোজ োইট ক্লানে হলোন্ড এেিং টকে সনে 
টসখানে তাে টদখা হয়। লতলে যথােীলত টকে অোপাটণনমনে লগনয় প্রনেশ কনেে, ওো 
ওই স্থাে তোগ কোে পূনেণই। লতলে জােনতে হলোন্ড এেিং টকতাে ঘনে লফনে আসনে, 
এজেে তাে টশাোে ঘনে লগল্ডা অনপো কেনত থানকে। হলোন্ডনক োইনেে ঘনে েলসনয় 
যখে টক  টশাোে ঘনে টঢানক তখে অতলকণনত েেফকাটা গােঁইলত লদনয় তানক হতো 
কনেে লগল্ডা টর্ােমোে। এেিং পাললনয় যাে টমে সুইচ েয কনে লদনয়। লতলে লস্থে 
লেলশ্চন্ত লিনলে টয টকে খুেী লহসানে লচলহ্নত হনে টকে হলোন্ড। 
  
ও’ব্রানয়ে সমস্ত টশাোে পে লসগানেট ধলেনয় মন্তেে কেনলে, আপোে সুপলেকলল্পত 
যুলিে লেঃসনন্দনহ অলভেেত্ব আনি। লকন্তু ভুনল যানেে ো টয টকাে উপযুি উলকল এ 
যুলিও খণ্ডে কেনত পােনে। টলফনটেোে একথা আপোে জাো দেকাে টয, জলে 
স্বীকানোলি কনেনি আমাে কানি টয টসই টক কাসণেনক খুে কনেনি। টযনহতু লগল্ডাে 
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সনে আপোে লেনয়ে কথা পাকাপালক হনয়লিল টসজেে জলে টোেনক োেঁচানত আপোনক 
ঐরূপ লেেৃলত লদনয়লিল। অোর্মস সিংযত কনি েলনলে। হয়নতা আপলে মোর্ামনক খুেী 
জােনল লেনয় োও কেনত পানেে। আে জলেও জােত এই লেনয় হনল টস আলথণক লদক 
লদনয় টেশ লাভোে হনে। 
  
কথাটা লিক েললি টতা? অোর্মনসে কথা টশষ হোে পূনেণই, পনকট টথনক লেনমনষ 
লেভলভাে টেেকেল ও’ব্রানয়ে।আলম গুলল চালাে লকন্তু যলদ এক পাও সনে যাে, 
অোর্মসনক মাথা লেে কনে লেভলভাে তুনল েলল ও’ব্রানয়ে। যাে ওে পানশ লগনয় 
দােঁডাে,েলল পেেনেই টকনক লেে কনে। টকঅোর্মনসে পানশ লগনয় লস্থে হনয় দােঁডাল 
টকাে প্রলতোদ ো কনে। অোর্মসতােেেম ভােমূলতণ েজায় টেনখ েলল, লম. ও’ব্রানয়ে 
আপলে লকন্তু এভানে এলডনয় টযনত পােনেেো, আে লমস্ লগল্ডাও োেঁচনত পােনেেো 
অেশেই।যলদওলগল্ডা টককাসণনেে খুনেেঅলভনযাগ টথনক মুলি পাে, লকন্তু আেও দুনটা 
েেহতোে দায় েতণানে ওে ওপে। একথা অেশেই মনে োখনেে। 
  
ও’ব্রানয়ে েলল, আপলে হনত পানেে একজে দে পুললস অলফসাে, লকন্তু পলেচালোে 
প্রলতভায় আমাে সমকে েে। আমাে কাি টথনক টশখােমত অনেক লকিু আপোে োলক 
আনি। ইশাোয় র্াকল ও’ব্রানয়ে লগল্ডানক েলল, হুইলটনক টফাে কনে এেুলে এখানে 
আসনত েনল দাও, েুনেনিা? ও টযে শি সামথণ চােজে গুণ্ডানক লেনয় আনস এখানে, 
একথা েনল দাও। আনস্ত আনস্ত পা টফনল লগল্ডা এলগনয় টযনতই অোর্মস েলল, আলম 
কখেই এেকম টোকামী কেতাম ো যলদ আপোে জায়গায় থাকতাম। কােে এভানে 
আপলে টেহাই পানেে ো। ও’ব্রানয়নেে দুনচানখ তখে লহিংর জানোয়ানেে দৃলষ্ট, টস 
লেদ্রুনপে সুনে েনল উিল, তাই োলক? আনগ অেুধােে করুে আপোনদে দুজনেে লক 
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পলেেলত কেে আলম। কাল সকাল টেলায় একতলায় আপোে আে হলোনন্ডে যুগপৎ 
মৃতনদহ টদখা যানে। আে সকনল জােনে হলোন্ড মাো টগনি আপোে গুললনত। আে 
এটাও প্রমালেত হনে দুজনে দুজেনকই টমনেনিে। আে প্রমাে কেনত হনে টয োইট 
ক্লাকণটাও আপোনদে টয টকাে একজনেে গুলল টখনয় মাো টগনি। আে োন্নাঘে টথনক 
মৃতনদহ দুলট টেে কনে হইলটে টলানকো টকাে টগাপে জায়গায় পুেঁনত টদনে। 
  
অোর্মস েলল, আপোে পলেকল্পো টয তুলোহীে একথা স্বীকাে কেনতই হনে। 
  
ও’ব্রানয়ে হাসল, লেষু্ঠে ভানে েলল, ও’ব্রানয়নেে পলেচালো, সুতোিং টয টকাে েোে 
লেখুেঁত হনেই, েুেনলে লমঃ টলফনটেোে? হাত কােঁপলিল লগল্ডাে টফাে ধেনতই, টস 
লেলসভাে োলমনয় োখল, েনল উিল কােঁনদা কােঁনদা গলায়, আলম পােেো সীে। আিা 
থাক টতামায় টফাে কেনত হনেো। আলমই ধেলি টফাে, ভয় টপনয়াো, এতটুকু োনমলা 
টতামাে উপে আলম আসনত টদেো। লগল্ডা টকােমনত টশাোে ঘনে লগনয় ঢুকল 
অনগািানলা ভেীনত। 
  
ও’ব্রানয়ে সনম্বাধে কেল, চতুে পুললস অলফসাে আপোনক লেদায় জাোলি, এই েনল টস 
এলগনয় টগল টটললনফানেে লদনক। টস লকন্তু লেে কেল ো, োন্নাঘে টথনক সুইলটে 
কুকুেটা আনস্ত আনস্ত এলগনয় আসনি তাে লদনকই। কুকুেটা ও’ব্রানয়নেে কানি এলগনয় 
এনস দুপা তুনল লদল তাে হােঁটুে ওপে, এক লালথ টমনে কুকুেটানক সলেনয় লদল টস 
মাথা েীচু কনে। টসই অেসনে অোর্মস তাে লেভলভাে টেে কেল পনকনটে লভতে 
টথনক। 
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অোর্মস েনু্দনকে টঘাডা লটপল, ও’ব্রানয়ে টযই মুখ তুনল তাকাল। অেেথণ গুলল লাগল, 
ও’ব্রানয়নেে র্াে টচানখে েীনচ। েতস্থাে টথনক লিটনক এল একেলক েি। লপস্তল 
পনড টগল ও’ব্রানয়নেে হাত টথনক, আোে তানক লেে কনে গুলল কেল অোর্মস যখেই 
টস টলনত টলনত টপিনেসনেযানি।ও’ব্রানয়নেে টদহটা টদওয়ানলে সনেলগনয় ধাক্কা 
টখল,একোে পাক টখনয় টদহটা টমনেে উপে পনড টগল। 
  
অোর্মস টকনেে লদনক তাকাল এেিং টহনস েলল, শয়তাে, োহটা আমানক কালহল কনে 
লদনয়লিল। লমঃ হলোন্ড, আপলেও লক আমাে মত কালহল হনয় পনডলিনলে োলক? টক 
লকিু েলনত পােলো অেশভানে টচয়ানে েনস পডল। দুহানতে ওপে মাথা টেনখ টচাখ 
েয কনে টফলল টস। লকিুেে তাে লদনক তালকনয় থাকাে পে টশাোে ঘনেে দেজা 
খুনল টভতনে ঢুকল অোর্মস। দুহানত দুইকাে চাপা লদনয় ঘনেে মােখানে দােঁলডনয়লিল 
লগল্ডা, ভনয় টস আতণ চীৎকাে কনে উিল যখে টস অোর্মসনক টদখনত টপল। অোর্মস 
েলল, টোেলট এখে আে টকাে চীৎকানে কাজ হনেো। আপোনক োেঁচাোে জেে এখে 
আে কাউনক পানেে ো। লক্ষ্মী টমনয়ে মত চলুে আমাে সনে টহর্ টকায়াটণানে। 
কথাোতণা যা লকিু ওখানেই সােে। লগতা ধীনে ধীনে লপিে লদনক সেনত লাগল। তাে 
লদনক এলগনয় টযনত টযনত অোর্মস েলল, কুকুেটাই যতেনষ্টে টগাডা, ওটাই 
ও’ব্রানয়েনক ফােঁলসনয় লদল, কুকুেটাই শুধু ও’ব্রানয়নেে পলেচালোে োইনে টথনক টগল, 
আে সেলকিু একপ্রকাে যাই টহাক। আমায় মােনত টচনয়লিল, আলমই ওনক খতম 
কেলাম। টকাে েকম চাতুেী কেনেে ো টোেলট, চলুে আমানদে সনে। 
  
লগল্ডা লহস্ লহস্ কনে লেষাি সানপে সুনে েলল, সনে যাও েললি আমাে কাি টথনক। 
অোর্মস েলল, লমনথে ভয় পানেে ো, আপোে মাত্র কুলডেিে সাজা হনে। তােপে 
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ভেলীলা, সাে কেনেে, সে দুঃখ-কনষ্টে ওপানে চনল যানেে, টযলদে হাইনরানজে টোমা 
পডনে। সলতেই আপলে ভাগেেতী। লগল্ডা একনদৌড লদনয় লেনমনষ টশাোে ঘনেে জাোলাে 
সামনে এনস দােঁডাল, অোর্মনসে কথা টশষ হোে সনে সনে। গোদ টখালা লিল 
জাোলাে। টসই টখালা জাোলা লদনয়। লেনমনষে মনধে লগল্ডা েীনচ লাফ লদল। েীনচে 
তলায় শানেে ওপে পেেনেই তাে টদহটা টষালতলা েীনচ আিনড পডল এেিং তাে 
শব্দও টশাো টগল। 
  
অসহায় হনয় অোর্মস েসাে ঘনে লফনে এল। তােপে টযাগানযাগ কেল টহর্ 
টকায়াটণানে, টটললনফাে তুনল েলল, একটুও টদেী ো কনে একটা অোমু্বনলে আে টস্কায়ার্ 
পালিনয় লদে ৪৫ েম্বে মোর্ে টকানটণ। টস টকনেে পানশ এনস দােঁডাল লেলসভাে টেনখ 
লদনয়, তানক টেশ কনে োেঁকুলে লদল। েলল, এখনো এখানে েনস টথনক লক কেনিে, ঘে 
োলড আনি টতা? োলড লফেনত লক ইিা কেনিো? টক ফোলফোল কনে তাে লদনক 
তালকনয় থাকল, টস মনে হনি কথা েলাে েমতাটুকুই হালেনয় টফনলনি লেলচত্র সে 
ঘটোে ধাক্কায়। 
  
অোর্মস েলল ভয় পানেেো। আপলে এখে স্বাধীে। তনে আমাে অেুনোধ এেিং 
আনদশ, যা যা ঘনটনি তা কানো কানি প্রকাশ কেনেে ো। তনে এটুকু জােনেে পুললস 
আে আপোে সযাে কেনেো। টলনত টলনত ক্লান্ত শেীনে টক দেজাে লদনক এলগনয় 
টযনতই অোর্মস র্াকল, আনে মশাই শুনে যাে। কুকুেটা তখনো ঘনেে টভতে সেীহীে 
অেস্থায় দােঁলডনয় আনি। লেনয় যােো কুকুেটানক আপোে সনে, অোর্মস তাে লদনক 
অেুলল প্রদশণে কনে েলল। একটু লক জায়গা হনেো ওে জেে আপোে োলডনত? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 টাইগার বাই দ্য টটল । টেমস টেডলল টেে  

148 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

টকন্ কুকুেটাে লদনক সভনয় তাকাল, উত্তে লদল, কখনোই ো! আলম যলদ আে কখেও 
এই লপকলেজ জাতীয় কুকুে টদলখ তনে অসুস্থ হনয় পডে। কথা টশষ কনেই টস লসেঁলড 
লদনয় টদৌনড টেনম এল েীনচ। 
  
. 
  
টকনেে স্ত্রী অোে টেে টথনক টেনমই প্রশ্ন কেল, ভাল আিনতা তুলম? টক অপ্রস্তুত গলায় 
েলল, লেশ্চয়ই হোেঁ, ভাল আলি। আলম দারুে সুস্থ আলি। অোে মন্তেে কেল, লকন্তু 
টতামাে টচাখ মুখ অেেেকম কথা েলনি, টতামানক টযে খুে লেপযণস্ত টদখানি। লক েকম 
পলেেতণে টোধ লাগনি। টক েলল, ওসে ফালতু কথা থামাও, মালপত্র টকাথায় টেনখি 
েল? ওগুনলা লিকমত পলেচালো কো প্রনয়াজে েলেনকে জেে ও’ব্রানয়নেে প্রচললত 
শব্দলট পলেচালো কো কথাটা টকনেে মনে পনড টগল, তাই োকেলট প্রনয়াগ কোে 
সুনযাগ টস িাডনত পােল ো। 
  
অোে প্রশ্ন কেল লক কনে সময় কাটনতা টতামাে, যখে আলম লিলাম ো? 
  
এই টগালাপ োনড জল লদতাম, ঘাস িাটতাম, োগাে পলেস্কাে কেতাম এইসে আে 
লক। টকে মনে মনে ভােল, ওঃ অনল্পে জেে টেেঁনচ টগলি দারুে লেপদ টথনক। ওঃ, প্রচণ্ড 
লশো হনয় টগনি। অোে গালড টথনক টেনম েলল, োঃ োগােটা সুন্দে কনে টেনখনি 
টতা। হিাৎ েলল, আনে লক েোপাে এটা লক? টকন্ তুলম লক আমানক চমক টদনে েনল 
এটানক এনেি? 
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টকে লেস্মনয়ে সনে টদখল, একটা লপকলেজ কুকুে োিংনলাে লসেঁলডে উপে দােঁলডনয় 
তানদে লেে কেনি। 
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