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১. 
  
টেবিলে রাখা ইন্টারকলে েযাডলের িাজখাই গোর কণ্ঠস্বলর আবে ঘুলের জগলে বিচরণ 
করলে করলে এেনভালি চেলক উঠোে টে আর একেু হলেই ঘাড়ো বনবিে েেলক 
টেে। 
  
হারোস! টোোলক আোর একু্ষবণ একিার প্রল াজন।হড়িড় কলর টেবিে টেলক পা 
নাবেল  ইন্টারকলের টিাে বেপলে বগল  ধাক্কা টেলগ টেবেল ানো কাে হল  আছলড় 
পড়ে। 
  
একু্ষবণ আসবছ, ঘুলের আলেজো প্রাণপলণ কাোিার টচষ্টা করলে করলে জিািো বিোে। 
  
একো হুঙ্কার বিল  ইন্টারকেো স্তব্ধ হল  টগে। 
  
িািীপূরণ বিভালগ আোর িড়কেতা হও া ছাড়াও েযাডে একজন গণযোনয িযবি। িীো 
টকাম্পাবনগুলোর বনলজলির টরষালরবষর োলে এেন সুনাে অজতন করা কখলনাই টসাজা 
িযাপার ন । িুভতাগযিশে আবে হোে োরই একজন েিন্তকারীঅব সার। আোলির 
এলজন্টলির প্রস্তাবিে টকান িীো অলিিনকারীর ওপর েযাডলের সলেহ জাগলে োর 
বিষল  েিন্ত করাই বছে আোর কাজ। আর েযাডে বনলজর ছা ালকও েখন সলেলহর 
টচালখ বিষনজলর টিলখ েখন আোলকও িযস্তোর েলধযই কাোলে হ । 
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কী জাবন, এিার টকান উেলকা োলেো  ট েঁলস োি, ভািলে ভািলে েযাডলের িপ্তলর 
প্রলিশ করোে। গে সপ্তালহ বেবেিং হলে িীো টকাম্পাবনলির এক সলেেন অনুবিে হ । 
আোলির এলজন্টরা এই িযাপালর িযস্ত োকা , টিশ খুশী খুশী টেজালজই বিনগুলো টকলে 
োবিে। েলন হলি বিশ্রালের পাো এিার টশষ। েযালডলের ডাক পািার অেত একোই 
কাজ। 
  
টভেলর পা রাখলেই টচালখ পড়ে, েযাডলের স্বণতলকশী টসলেোরী পযাবে েলড়র গবেলে 
োইপ রাইোলরর ওপর আঙুে চাোলি। সপ্রশিংস িৃবষ্ট বনল  ওর বিলক োবকল  রইোে 
বকছুক্ষণ। এে পবরশ্রলের পলরও একজন টেল  বনলজর টসৌেেত িজা  রালখ টকান 
টকৌশলে, সবেয আোর োো  ট ালক না। োইপ করাকােীন একেুখ হাবস বনল  আোর 
বিলক োকালো ও। 
  
েুবে হ লো বিশ্বাস করলিনা, েুেঁলক ওর োইপ করা কাগজো পড়লে পড়লেই িবে, 
কেতাই বকন্তু আো  টডলক পাবঠল লছ। টভেলর োলিা, না অলপক্ষা করলেহলি? 
  
একু্ষবন টভেলর োন, না হলে েুেকাোে কাণ্ড িােঁবধল  িসলি। োছাড়া এ কাজো টশষ 
করলে না পারলে..কোো অসোপ্ত পলে টরলখই নীে টজাড়া টচাখ েুগে ঘুবরল  আিার 
োইপ করলে শুরু কলর বিে ও। 
  
েযাডলের িযবিগে িপ্তলরর িরজা  টোকা োরোে। টহেঁলড় গো  ককতশ কলণ্ঠ টভেলর 
োও ার ডাক টপোে বঠক টসই েুহূলেত। 
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েোরীবে টেবিলে ছড়ালনা কাগজপলের সু্কলপর আড়ালে  াকা পলড় আলছ েযাডে। োোর 
ধূসর চুেগুলো অবিনযস্ত, েকেলক রবিে েুখ জুলড় বিরবির ছাপ স্পষ্ট। 
  
টিালসা, কাবেোখা একো হালে আরােলকিারার বিলক বনলিতশ করলো েযাডে। টোো  
একো কাজ করলে হলি,সােলন রাখা কেকগুলো কাগজ একপাশ কলর রাখে। 
টসগুলোর েলধয টিবশর ভাগই োবে স্পশত করে। আেরা টকউই ওগুলো কুড়ালনার টকান 
টচষ্টা করোে না, কারণ একাজো কলর পযাবে। েযাডে িপ্তর টছলড় টিবড়ল  োিার পর 
প্রবেবিন অন্তে আধঘণ্টা ওলক এই কালজ িযস্ত োকলে হ । সারা সপ্তাহলো গাল  খুি 
হাও া বিল  টিড়ালে। 
  
েন েবি চা  েলি বনলজলক আবে সিসেল ই িযস্ত রাখলে প্রস্তুে, িসলে িসলে কোো 
িবে, বক িযাপার িেুন টো? 
  
েযাডে ভুরু কুেঁচলক একিার েীেতকভালি োকাে, োরপর একো বসগালরে েুলে বনল  
িােো টঠলে বিে আোর বিলক। 
  
টোোর হ লো েলন আলছ, োস বেলনক আলগ আবে একিার বনউই কত বগল বছোে। 
টেবিলে রাখা োইোলরর বিলক হাে িাড়ালো টস, টোোর হ লো এও েলন আলছ, টসই 
সে  আোলির িড় সালহি আোর টেবিলে উপবিষ্ট বছলেন। 
  
েলন োকলি না টকন। আপনার জনয েন খারাপ হল  টেলো আোর। 
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েযাডলের ভুরু েুগে ভ ঙ্কর রকে ভালি কুেঁচলক উঠে এিার। োক টগ, ওসি নযাকাবে 
ছালড়া, টস সে  েুবে কে কাজ কলরবছলে ো আোর অজানা ন । গে সপ্তালহ েেেুকু 
কলরলছ, োও আোর জানা আলছ। 
  
সি টেবশলনরই বকছুবিন বিশ্রালের প্রল াজন,উত্তলর হােকা সুলর আবে িবে, বকন্তু এসে  
পুরলনা কাসুবে ঘােঁেলছন টকন? 
  
টসো িোর জনযই টোোলক এখালন টডলক পাবঠল বছ, টশযনিৃবষ্ট বনল  োকাে েযাডে, 
আবে েখন বছোে না, টস সে  আোলির টকাম্পাবন এেন একো ইনবসওলরন্স কবরল লছ 
টেো হ লো এিাবড়র বে-সীোনার েলধয আবে োকলে কখলনাই টঘেঁষার সুলোগ পেতন্ত 
বিোে না। অেচ আোলির িড়সালহি এলে টকান গণ্ডলগাে টিলখনবন। এেন বক ঐ 
গিতভ গুডই ার, টে পবেবসো কবরল বছলো, োরও এলে টকান ত্রুবে বিচুযবে টচালখ 
পলড়বন। অিশয এিযাপালর োলক আবে টিাষালরাপ করলে পাবরনা। আোলির এখানকার 
সেস্ত এলজন্টরা একো েেেি োো  টরলখ টি  সিসে , ো হে কী কলর বকছু 
কবেশন োলির হালে আলস? 
  
হু! গণ্ডলগােো বঠক টকান জা গা  ো আবে িুবে। অযাোন গুডই ার আোলির সি 
টেলক বিবশষ্ট টসেসেযান। বকন্তু েুশবকেো অনযজা গা , কবেশন োর ে োর ো হালে 
আলস ো েযাডলের আল র টেলক িহুগুলণ টিবশ। েযাডলের গােিাহ বঠক ওখালনই। 
  
পবেবসলে কী টকান গণ্ডলগাে পাও া টগলছ? আবে প্রশ্ন করোে। 
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েযাডে োর অবিনযস্ত চুেগুলোর েলধয একিার আঙুে টখবেল  বনে, োরপর এেন 
টজালর নাক বসেলক হাে ছুেঁড়লো টে োর হালের স্পলশত আরও টিশ বকছু কাগজ োবেলে 
পলড় টগে। 
  
প্রেে কো, পবেবসো বিধ ন । আোলির েলো টকাম্পাবনর এ ধরলনর অবিধ পবেবস 
করা টশাভা পা না। টেবিলে িড়াে কলর আচেকা ঘুবষ োরে ও। 
  
ইনবসওলরন্স টে কবরল লছ টস বনলজর েবজতেলো পবেবসো বেবখল লছ। এর আলগ কখলনা 
এরকে অদু্ভে কো শুলনছ?…প্রবেিছর হাজার হাজার ডোর খরচা কলর উবকে পুলষ 
আেরা বনখুেঁে পবেবস  েত বেরী করাবি োলে আোলির টিাকা িানালে টকউ সাহস 
পেতন্ত না কলর, অেচ এে । িড় িড় িুবে আওলড় আেরা বনলজরাই টসই ভুে কলর 
িসোে। 
  
ওর িিিয আোর েগলজ বকছুই  ুকবছে না, োই িেোে, কষ্ট কলর টগাড়া টেলক 
িেলে ভালো হলো না? োহলে অন্তে িযাপারো অনুধািন করলে সুবিলধ হলো আোর। 
  
টিশ, োই িেবছ। েলি ি া কলর একেু েলনালোগ বিল  শুলনা অকারলণ কেেো খুলে 
আিার িন্ধ কলর রাখাে েযাডল্প। গে জুলন আবে েখন বনউই কত বগল বছোে, টসই সে  
গুডই ার হবেউলড টজাইস শারেযালনর কালছ ো  অবি ও চুবর িীো করালে।…টজাইস 
শারেযান হলো একজন অবভলনেী। 
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টজাইস শারেযান টে হবেউলডর একজন বিখযাে নাে করা অবভলনেী ো আোলক স্মরণ 
না করালেও চেে। বকন্তু টকউ োর টেলক টিবশ টজলন োলি একো েযাডে টকানবিন 
োনলে রাবজ বছেনা। 
  
কাজো করার পর গুডই ার একো িালর বগল বছে। অেতাৎ অবভপ্রা  বছে  ুবেত করা। 
আোলির এলজন্টরা টকাম্পাবনর সে  কীভালি অপচ  কলর এো হলো োর এক প্রকৃষ্ট 
উিাহরণ। বকন্তু োকলগ টস প্রসঙ্গ। 
  
টেলে রাখা এক টগাছা পবেবস  লেতর ওপর ছাই ট েে েযাডে।গুডই ার অিশয 
িলেলছ, ঐ সে  ব্র্যাড টডবন নালে একজন টোলকর সলঙ্গ োেঁর আোপ হ । টস 
বেল োলরর একো টছােখালো এলজন্ট। কো  কো  টোকো গুডই ালরর কালছ একবে 
টেল র জনয িযবিগে িুঘতেনা িীো করার প্রস্তাি বনল  আলস। আর এলে গুডই ালরর 
সলেহ করা উবচে বছে। কারণ, িযবিগে িুঘতেনা িীো টকউ কখলনা উপোচক হল  
করালে আলস না। টোকলক টিাোলে হ , কাঠ-খড়ও কে টপালড় না। েলিই রাবজ 
করালনা সম্ভি হলে পালর। োই এপ্রসলঙ্গ অোবচেভালি টকউ িীোর কো েুেলেই ধলর 
বনলে হলি, িযাপারোর টপছলন টে অবভসবন্ধ েুবকল  আলছ ো ভালো ন । বকন্তু ঐ পােঁঠা 
গুডই ালরর োো  এই সহজ িযাপারো ট ালকবন। টস েলন েলন ভািলো, এই িাওলে 
কবেশলনর োকা  বনলজর একখানা চকচলক নেুন গাবড় েবি িাবগল  টনও া ো , েলি 
েে বক! টস ঐবিন রালেই টকােত টহালেলে টেল োর সলঙ্গ টিখা করার সি িলোিস্ত 
কলর ট লে। এখালনও একো কো উঠলছ। 
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হালের একো হৃষ্টপুষ্ট আঙুে আোর িুলকর ওপর োক কলর নাচালে নাচালে েযাডে 
িলে উঠে, এই টকােত টহালেে হে এেন একো টহালেে, টেখালন এক ঘন্টার জনয ঘর 
ভাড়া কলর টেল লছলে এলন েুেলেও টকান অসুবিধা হ না। এবিষল  কালরা োোিযো 
টনই। োই টকউ টকান অবপ্র  প্রশ্ন েুলে সে  নষ্ট কলরনা। অেচ জীিলন একিার োে 
হবেউলড বগল ও ওখালন আবে চারঘণ্টার জনয কাবেল  এলসবছোে। 
  
আকণত টহলস উঠোে আবে, আপনার কো শুলন এেুকু টিাো োলি, ঐ চারঘণ্টার এক 
েুহূেতও আপবন নষ্ট কলরনবন। 
  
ো িেবছ েন বিল  আিার টশালনা! টখেঁবকল  ওলঠ পুনরা  েযাডে, টে এলজলন্টর বিেুোে 
িাব ত্বজ্ঞান টেলক োলক, টস কখনও টকােত টহালেলে োর পাবেতর সলঙ্গ টিখা করলে োলি 
না। অেচ গুডই ালরর বনলজর কবেশলনর কোই সিতপ্রেে োো  এে 
  
একিালরর জনযও টভলি টিখে না, োর জনয আোলক পলর কে োলেোর সেুখীন হলে 
হলি। 
  
প্রবেিালি আোর েুখ টেলক একো অস্পষ্ট আও াজই শুধু টিরলো োে, কারণ অযাোন 
গুডই ার আোর অনযেে ঘবনি িনু্ধ। েযাডেলক োলে োোলনা টগে না। 
  
টেল োর নাে, সুসান টগোেত। টস এক েক্ষ ডোলরর িযবিগে িুঘতেনা িীো করালে 
আগ্রহী বছে। টেল ো টেলজ টশা কলর বনলজর টপে চাো । িেতোলন টস নেুন টখো 
টিখালি। এই পবেবস োর এই নেুন টখোর প্রচালর টিশ বকছু সাহােযও করলি। বকন্তু 
আবে বকছুলেই িুেলে পারবছ না, এই ধরলনর একজন েৃেী  টশ্রণীর অবভলনেীর 
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একেক্ষ ডোলরর িুঘতেনা িীো করালক খিলরর কাগলজর টোলকরাই িা গুরুত্ব বিলে 
োলি টকন? গুডই ার এসম্বলন্ধ টকান প্রশ্ন কলরবন। 
  
েযাডে োর চওড়া নাবসকা একিার রগলড় টন । আবে োকলে প্রেলে োলক এই 
প্রশ্নোই করোে।…টেল বের িিিয, এই পবেবস শুধুোে প্রচালরর জনযই করা। আর 
টেলহেু টডবন িা ওর কারুরই োকাকবড় টনই, োই বপ্রবে ালের অঙ্ক খুি সাোনয না হলে 
োলির এেেেিও িাি বিলে হলি। 
  
…এই কোো টশানা োেই গুডই ালরর ওখান টেলক টিবরল  আসা খুিই উবচে বছে। 
বকন্তু ো টস কলরবন। পবরিলেত েকু্ষবন টস োলির বপ্রবে ালরর অঙ্কো িলে বিে। আর 
ওরা সলঙ্গ সলঙ্গ িুহাে বিল  টসো েুল  টন । এিার িেে কী িুেলে? 
  
এখনও পেতন্ত আবে টকান গণ্ডলগাে টিখবছনা। আোর ো েলন হলি োলে এক েক্ষ 
ডোলরর পবেবসো প্রচালরর উলেলশয চেৎকার রূলপ িযিহার করা ো । স্থানী  
সিংিািপেগুলো টোপো খুি সহলজই বগলে টনলি।…নাাঃ, আপনার েলো সলেহ করার 
টকান কারণ এখনও পেতন্ত আোর টচালখ পড়লছ না। 
  
হুম্! টোোর সলঙ্গ গুডই ালরর টকান ে ােই টনই টিখবছ। বনলজর নালকর ডগার িাইলর 
টোোলির টচালখ বকছুই ধরা পলড় না। 
  
কোো  কণতপাে না কলর আবে প্রশ্ন কলর িবস, োইলহাক, িলে োন, োরপলর কী হে? 
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এরপর টডবন আর টেল ো এক প্রস্তাি রালখ। ওরা িলে, অযাবেলডলন্ট েৃেুয হলে োকা 
পাও া োলি, এই আশা িুলক বনল  ওরা ইনবসওর করলছ, োলির উলেশয একোই, 
টেল বের নাে কাগলজর োধযলে প্রচার করা। 
  
পবেবসলে প্রচবেে সিতপ্রকালরর িুঘতেনাজবনে েৃেুযর উলেখ কলর োরা জানা  টে, ঐসি 
টক্ষলে আোলির টকাম্পানী ক্ষবেপূরলণর জনয কখনই িা ী োকলি না। 
  
োলির েুবির বিষ  বছে, পবেবস সি রকে িুঘতেনার িা  টেলক িাি পলড় টগলে 
বপ্রবে ােও খুি কে হল  োলি, অেচ প্রল াজলনর েুলখােুবখ িােঁড়ালে সািংিাবিকলির 
সলেহ বনরসলনর জনয একো, বেবখে পবেবসও োরা হালের কালছ প্রস্তুে রাখলে 
পারলি। 
  
টেবিলে রাখা পাকার কাগজগুলো উলে, পালে োর টেলক একখানা কাগজ টেলন 
আনলো েযাডে। 
  
এই হলো টসই পবেবস, বেনজলন েুবি কলর, সম্ভািয িুঘতেনাজবনে েৃেুযর একো বেে 
ওরা পবেবসলে বেলখলছ। 
  
েুখ েুলে কেেে টচালখ একিার োকাে। শুলনলছা টো, নাবক?… এখালন উলেবখে 
সম্ভািনাগুলোর েলধয টকানো  েবি টেল োর েৃেুয ঘলে, োর জনয আেরা িা ী োকিনা, 
বকন্তু এর িাইলর বকছু হলেই, আোলির োে ছাড়লে হলি। বক, িুেলে বকছু? 
  
িুেোে। 
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এিার বেেো একিার পলড় োবি, টশালনা। পবেবসোর ওপলর েুেঁলক পড়লে োলক 
েযাডে। বনম্নবেবখে কারণগুবেলেিীোকারীর েৃেুয হলে টকাম্পাবন ক্ষবেপূরণ বিলে িাধয 
োকলিনা। গুবে িা ছুবরজবনে আঘাে, বিষবে া,অবিকাণ্ড িা জে িুঘতেনা, বিোন, 
োেীিাহী গাবড়, টোের সাইলকে অেিা চেচবেে নানাধরলনর োনিাহন ও অনয 
পবরিহন সিংোন্ত িুঘতেনা, আত্মহেযা িা অসুস্থো; উচ্চস্থান টেলক পেন িা পবেে টকান 
িস্তুর আঘাে; শাসরুদ্ধো, স্পেনহীনো অেিা েপ্ত েরলের িগ্ধো; েবস্তলে টকান 
প্রকার আঘাে, গৃহপাবেে িা িনযজন্তুর দ্বারা আোন্ত হও া; টপাকাোকড় অেিা অনয 
সরীসৃলপর িিংশন; বিিুযবেক োইলন ত্রুবে অেিা োবিক টগােলোগ। 
  
টচাখ েুলে একিার োবকল  োবকল  রুোে বিল  েুখ েুছলো েযাডে। এিার কীরকে 
েলন হলি? 
  
বঠকই টো আলছ সি। এর েলধয গন্ডলগালের আেঁচ টপলেন টকাো ? 
  
টচ ারো টপছলন টঠলে হাে প্রসাবরে করার আরও খাবনকো জা গা কলর টন  েযাডে। 
এই েুেঁবকগুলো িাি বিল  একেক্ষ ডোলরর ইনবসওলরলন্সর িরুন োলক িছলর বপ্রবে াে 
বিলে হলিোে পলনলরা ডোর। 
  
এও টো বকছু কে টনও া হলো না, আবে েুচবক হাবস হাসোে। গুডই ারলে টকান 
সম্ভািনাই িাি রালখবন টিখবছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

12 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

োই নাবক? একেু েুেঁলক িসলো েযাডে। বঠক আলছ, ও বনল  আেরা না হ  বকছুক্ষণ 
িালি আিার আলোচনা  িসি। 
  
োক আবে িরিং পুলরা-ঘেনাোর বিিৃবে না হ  একিার বিল  বিই। গুডই ার এই 
পবেবসো বনল  িড়সালহলির সলঙ্গ আলোচনা কলরবছে। আবে েবি ওখালন োকোে 
েকু্ষবন ওো িড়সালহলির েুলখ সপালে ছুেঁলড় োরোে।িছলর োে পলনলরা ডোর 
বপ্রবে ালের জলনয আেরা এক েক্ষ ডোলরর একো ইনবসওর করার িযাপালর টকন 
অেো েুেঁবক বনলে টগোে–ভািা ো ?… অেচ আবে েখন এবিষল  িড়সালহলির সলঙ্গ 
আলোচনা করার জনয টগোে, উবনলো আোর কো  টকান গুরুত্ব না বিল  এলকিালর 
উবড়ল ই বিলেন। আোলির উবচে জনসাধারলণর টসিা করা। সিা সিতিা োলভর কো 
ভািলে চেলি না। শব্দ কলর শ্বাস বনে েযাডে। অেচ টেল ো েরার পর েবি টকউ 
োকা। িাবি করলেও আলস, েখন বকন্তু উবন সি টিাষ আোর ঘালড়ই চাবপল  টিন। 
  
পবেবসো হালে েুলে বনল  আোর সােলন োেঁকালে োেঁকালে িলে উঠে, এই টিলখা, 
এখালন পবরস্কার টেখা আলছ, এই িুঘতেনাগুলো িালি অনয টে টকান ভালি িীোকারীর 
েৃেুয হলে আেরা িা ী োকি।…অনয টে টকানপ্রকালর! একজন চাোক টোলকর কালছ 
বক আোলির টিাকা িানালনার জনয এো বক চোন্ত রূলপ েলেষ্ট ন ? 
  
োই বক? আবে সাোনয অবধেত কলণ্ঠই িলে ট বে, আোর টো েলন হলি গুডই ার 
টকান বকছুই অিবশষ্ট রূলপ ট লে রালখবন। োছাড়া, আপবন টিাধহ  একো বজবনস 
টখ াে কলর টিলখনবন। টেল ো উপোচক হল  বনলজই পবেবসো কবরল লছ। আপনার বক 
ধারণা, টস এেন এক অস্বাভাবিক উপাল  েরার বসদ্ধান্ত বনল লছ, োলে োর 
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উত্তরাবধকারীর একেক্ষ ডোর অবে সহলজই হালের েুলঠা  চলে আলস? এো আোলক 
অন্তোঃ বিশ্বাস করলে িেলিন না। 
  
েযাডে একেু বপবছল  িলে। টিশ বকছুক্ষণ একিৃলষ্ট আোর বিলক োবকল  িলে, 
গেকাে পেতন্ত আবেও োই ভািোে। বকন্তু আজ িুপুলর কন ালরলন্স োিার পলরপলরই 
আবে িিলে ট লেবছ। 
  
ওখালনর সলঙ্গ এর বক সম্পকত োকলে পালর? 
  
অলনক বকছু। ওখালন টজনালরে েল াবিবেবের অযানডু্রলজর সলঙ্গ আোর কো হবিে। 
কো  কো  োর কালছ টগোেত টেল বের বিষ ো উত্থাপন কলরবছোে। টস িেলো 
ওলির টকাম্পাবনও নাবক একই শলেত টেল োলক বিল  একো ইনবসওলরন্স কবরল লছ। 
  
হাে েুলে আোলক কো িো টেলক বনিৃত্ত করলো স্ব িং েযাডে। একবেবনে। আোর 
কো এখনও টশষ হ বন। এবনল  আবে ওখালন আরও কল কজলনর সলঙ্গ আলোচনা 
কলরবছ। েযাডে হােলড় টছাে একেুকলরা কাগলজর  াবে টির করে। বেস টগোেত 
আরও নো টকাম্পানী টেলক বঠক একই ভালি আরও নখানা ইনবসওর কবরল লছ। অেতাৎ 
িশ েক্ষ ডোলরর জনয োলক িছলর বপ্রবে াে বিলে হলি টোে টিড়লশা ডোর। এিালর 
িলো, োো  বকছু  ুকে? 
  
বনস্তব্ধ ঘলর টেবিে ঘবড়োর বেক বেক শব্দই কালন আসবছে। ছাইিাবনলে বসগালরেো 
খুেঁলজ আর একো বসগালরলে অবিসিংলোগ করোে। োরপর পযালকেো েযাডলের সােলন 
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টঠলে বিল  িেোে, িশ েক্ষ ডোর!!… োকার অঙ্কো কে ন , বকন্তু োর োলন এই 
টো ন  টে, িযাপারো টজাচু্চবর? 
  
শুধু টজাচু্চবর ন , োর টেলকও িহুগুলণ টিবশ। এো একজলনর খুলনর পলরা ানা। 
  
েযাডলের েেেলে েুলখর বিলক োবকল  ক্ষীণ হলেও প্রবেিাি করার সাোনয টচষ্টা কবর, 
বকন্তু োই েবি হলি… 
  
োই েবি হলি ন , োই! প্রচণ্ড শলব্দ টেবিলে ঘুবষ োরলো েযাডে। আজ বিশ িছর ধলর 
এই োইলন আবে রল বছ, এ বজবনস আোর কখলনা এর আলগ ভুে হ বন। আবে এলে 
খুলনর গন্ধ পাবি। 
  
আপবন োহলে িেলে চাইলছন–টডবন? 
  
হলেও হলে পালর,সবঠককীকলরিেলিা?েলি এেুকু টজার গো  িেলে পাবর, 
এোছলকিােঁধা খুলনর বনভূতে পবরকল্পনা। আিা, টডবনর কোই ধরা োক। টস হলি 
টছােখালো একো বেল োর এলজন্ট। সম্ভিে োর পলকে এলকিালর কপিতকশুনয। এখন 
টক-ই িা িেলে পালর, টসই টেল োলক নেুন টকৌশলে খুন করার  বেভলজবন?কাজোও 
োর কালছকবঠন বকছুন ।োলক শুধু টেল োলক এই টিাোলে হল লছ টে, িশো 
টকাম্পাবনলক বিল  ওেবি িশ েক্ষ ডোলররইনবসওরকরা , োহলে ওো োর নাে 
প্রচালর ভীষণভালি কাজ টিলি। িযস!েুসবক োরে েযাডে। 
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এরপর আর বক! োস কল ক পলর টেল োলক প্রালণ টেলর োকা কবড় হাবেল  টনও া! 
এিার িেে বক িুেলে? 
  
শুনলে টো েে োগলছনা। বকন্তু একো বজবনস আোর োো  বকছুলেই  ুকলছনা। কী 
ভালি খুন কলর টস আোলির কালছ োকা িাবি করলি? িেুন টো এো? 
  
িুকােঁলধ োেঁকুবন বিল  উঠে েযাডে। এে িড় সািংঘাবেক রকলের এক পবরকল্পনা টে-ই 
কলর োকুক, আেরা োে পােঁচ-বেবনে টভলি টসো বকছুলেই টির করলে পারি না। েলি 
আোর বচন্তার বিষ  ও বনল  ন । আবে চাই অলনক আলগ োকলেই পবেবসো িাবেে 
করলে, োলে ওলির কালছ োকা িাবি করার টকান সুলোগই না োলক, আর এই জনযই 
টোোলক আোর প্রল াজন। সুসান টগোেত আর টডবন, এই িুজলনর সম্বলন্ধ আবে োিেী  
েেয জানলে চাই। বকন্তু ওরা টকান্ ধাো  এই অেুে জুবের িন্ধলন িােঁধা পলড়লছ ো 
আোর জানা িরকার। েবি বকছু গণ্ডলগাে না পাও আর আেরা পবেবসোও েবি িাবেে 
করলে না পাবর, টসলক্ষলে আোলির নীরলি টেল োর অবন্তে পবরণবে টিখা ছাড়া টকান 
গেযন্তরও টনই। আিার টেবিলে এক ঘুবষ টেলর িসে েযাডে, সারা েুলখ রবিে রলঙ 
রাবঙল  উবঠল লছ। আর েবি োর বকছু হল ও ো –আবে জাবন এও হলে িাধয –আেরা 
েখন আসে কালজ টকাের টিেঁলধ টেলগ পড়লিা। 
  
অনয টকাম্পাবনগুলোর সলঙ্গ কো িলে বনলে ভালো হলো কারণ, টেল োর সবেযসবেযই 
েবি বকছু হল  ো , আর িু-একো টকাম্পাবন ওলির িাবির িযাপালর সেেতন জানা , 
েখন আেরা ট েঁলস োি না টো? 
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ও িযাপারোনা হ  আোর ওপরই টছলড় িাও।কাে সকালে আবে একো বেবেিং টডলকবছ। 
আেরা োলে একাই এই েিন্ত চাোলে পাবর, টস সম্বলন্ধ আবে ওলির রাবজ করালে 
টচষ্টাও করি।িশ-িশো টগাল ো একসলঙ্গ বনলজলির েলধয অেো কােড়াকােবড় করুক 
ো আবে কখনই চাইি না। 
  
আোর বকন্তু এখনও বিশ্বাস হলি না এো টকান পূিতপবরকবল্পে টজাচু্চবর। টেল বে েবি 
শুধু োে প্রচালরর উলেলশয িশ েক্ষ ডোলরর একো পবেবস করালনার জনয আসে 
োহলে আোলির িড়সালহিও বনাঃসলেলহ োলক িাইলরর িরজা টিবখল  বিলেন। এই 
কারলণই হ লো টস িুবদ্ধ কলর িশো বভন্ন টকাম্পাবনর বনকে দ্বারস্থ হল বছে? 
  
েযাডলের হাবসো এখন বঠক টনকলড়র েলোই বিবচে টিখালো। এই জনযই আজ আবে 
এই টচ ালর িলসবছ, আর েুবে এখনও আোর সহকারী বহলসি কাজ করলছ। কে 
িছলরর অবভজ্ঞো আোর জালনা? আজ টকাোও টকান গণ্ডলগাে হলে আবে এক োইে 
িূর টেলকই োর গন্ধ টপল  োই। পবেবসোর ওপর টোকা োরলে োরলে িলে উঠে, 
শুলন রালখা হারোস, আবে টোো  আিারও স্মরণ কবরল  বিবি, এই কাগলজর েুকলরাো 
হলো একজলনর খুলনর পলরা ানা। 
  
টিশ োই না হ  হলো। এখন বক করলে হলি? 
  
বেলে টেখা েৃেুযসম্ভািনাগুলো ছাড়াও, এই কাগলজর অলন্ত এেন এক িস্তু আলছ, 
েৎসাোনয অবভজ্ঞ টোকও েৎক্ষণাৎ ধলর ট েলি। টিলখা। পবেবসো টস ছুেঁলড় বিে 
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আোর প্রবে। আবে টসো েুলে বনল  টিবখ, নীলচ সুসান টগোলেতর টছলেোনুবষ সইোর 
পালশ আলছ বকছুো অবিনযস্ত ধািড়ালনা কাবের িাগ আর একো আঙুলের স্পষ্টছাপ। 
  
এিার গুডই ালরর কালছ টজলন োও,এো টেল োর আঙু্গলের ছাপ বকনা। জানলে 
চাও,লকন এো শুধু শুধু পবেবসলে িযিহার করার প্রল াজন হল  পড়লো? আোর েলন 
হল লছ, এই ছাপো োলে টে টিও া হল লছ এর বপছলন এক বিলশষ উলেশয আলছ। 
আর টসই উলেশয হলে, সনািকরলণর টিাহাই বিল  আেরা টেন োকা টিও া িন্ধ না 
কলর বিই। আবে টোো  িেবছ হারোস, েেই আবে পবেবসো বনল  নাড়াচাড়া করবছ 
আোর কালছ িযাপারো েেই পবরস্কার হল  টচালখর সােলন ধরা বিলি। আর আঙু্গলের 
ছাপো আর বকছুই অিবশষ্ট রাখলছ না। 
  
চবকলে আোর োো  একো েেেি টখলে টগে। িেোে,ওলে ইলেকবেক শলক েৃেুযর 
কোও উলেখ আলছ িেলেন না টো? 
  
েযাডে পবেবসো সেলে েুলে টন । হযােঁ, টেখা আলছ, বিিুযবেক োইলন ত্রুবে অেিা 
োবিক টগােলোগ। ও একই িযাপার। 
  
না, এক ন । ইলেকবেক টচ ালর োবিক িা বিিুযবেক টকান রকে টকান টগােলোগই 
টনই। 
  
চেলক উঠে েযাডে, ভ ঙ্কর ভালি কুেঁচলক টগে » েুগে। বক িেলে চাইছ েুবে? 
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ধলর বনন টেল ো একজনলক খুন কলরলছ। আর ও জালন, আলগ িা পলর, একবিন না 
একবিন োলক ধরা পড়লেই হলি। এখন িশো শবিশােী ইনবসওলরন্স টকাম্পাবন েবি 
োর টপছলন োলক, টকালেত বগল  ও আলগর চাইলে অলনকো স্ববস্ত টিাধ করলি না বক? 
  
টকন? 
  
কারণ, আেরা েখন টিখি, টেল ো োরা টগলে আোলির এক োখ ডোর বিলে হলি, 
েখন আেরা ভালো ভালো নােজািা উবকে এলন ওলক িােঁচালনার প্রলচষ্টা  োগি না? 
  
েযাডেলক উিভ্রালন্তর েলো টিখাে। হু, হলে পালর! 
  
হলে পালর ন , হলে হলিই! আর িাবক নো টকাম্পাবনলকও ঐ একই কাজ করলে হলি। 
আেরা প্রলেযলকই েবর া হল  এই টচষ্টাই করলিা, োলক টচ ালর েৃেুযর সাজা টেলক 
িােঁচালে শব্দগুলো এখন ভালোভালি একিার েক্ষয করুন। টেখা আলছ, বিিুযবেক োইলন 
ত্রুবে। বিিুযৎ প্রিালহ েৃেুয ন  টকন? 
  
টচা ালের পাশো একিার চুেলক টন  েযাডে। ই…বচন্তার বিষ ই িলে! েলি আোর 
বঠক এিযাপারো েনাঃপূে হলি না। েুবে িরিং টেল োলক আলগ খুেঁলজ িার কলরা। 
চারবিলক ওর সম্বলন্ধ টখােঁজখির নাও। েলি হযােঁ, েলন টরলখা, এই চােিাবজো ওরা েলেষ্ট 
োো খাবেল  টির কলরলছ। খুি িুলে-শুলন পিলক্ষপ না ট েলে েুবে বকছুই জানলে 
পারলিনা। আর একো বজবনস, টেল োর েৃেুয হলে টক টিবশ োভিান হলি এোও টির 
করার বনি ই টচষ্টা কলরা। টিখলি ও টকান উইে েুইে কলরলছ বকনা। েুবে বনবিে 
োকলে পালরা, টে ওর োকাগুলো পালি, পুলরা পবরকল্পনার সেস্তোই োর োো টেলক 
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টিবরল লছ। একিার েবি টকানভালি ওো টজলন োও–িযস, অলধতক কাজ বসবদ্ধ হল  
োলি। 
  
টকাো  ওর িশতন পাও া োলি? 
  
বঠকানা বিল লছ েস এলেেলসর। পবেবসো  একিার টচাখ িুবেল  টন  েযাডে। িুই, 
পােঁচ, ছ , সাে–ট ােত স্ট্রীে? গুডই ার কী এখন শহলরই আলছ? 
  
আবে টকেন কলর জানলিা ও টকাো  আলছ? িার-োরগুলো টখােঁজ নাও, োকলেও 
োকলে পালর। োও, এিার এখন টেলক পাত্তাবর টগাোও টিবখ, আোর হালে এখন িহু 
কাজ। আর ি া কলর কোগুলো বনলজর েলনর েলধযই সীোিদ্ধ রাখ। আবে পবেবসো 
বনল  েিলন্ত নােবছ, িড়সালহলির কালন টভাোর টকান িাসনা আোর টনই। একিার েবি 
এো টজাচু্চবর প্রোণ করলে পাবর, েখন আবে বনলজ বগল  োর গো টচলপ ধরি। 
  
আবে িরজার কাছ িরাির আসলেই েযাডে টপছন টেলক িলে উঠে, টোোর স্ত্রীলক 
সলঙ্গ বনল  োওনা টকন?… টেল বে িুবদ্ধেেী। টোোর টেলক ওর ওপর টিবশ ভরসা রাবখ 
আবে।ওলকও সলঙ্গ নাও, ভালো োগলি। 
  
এে েযালকর টজার টনই আোর, এই পেতন্ত িলেই িরজার হােলের বিলক হাে 
িাড়াোে। 
  
ওর িরুণ হপ্তা  বেবরশ ডোর টোোর হালে আসলি, েযাডে হঠাৎ কলরই ভীষণভালি 
অোব ক হল  ওলঠ। 
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বেবরশ ডোর!না টহলস পাবর না, ওলে টো ওর খাও ার খরচও উঠলি না। আপনার কাছ 
টেলক কাজ ছাড়ার পর টেলক ওর কু্ষধা-েৃষ্ণা অলনক উন্নে হল লছ। হপ্তা  একলশার 
িযিস্থা েবি করলে পালরন, টনও া সম্ভি হলেও হলে পালর। 
  
বেবরশ ডোর। এর টেলক এক আধোও টিবশ পালি না। এখন টেলে পার। 
  
 চরবকিাবজর েলো সারা শহরো ঘুরলে ঘুরলে অিলশলষ সলন্ধয সােো নাগাি অযাোন 
গুডই ালরর সাক্ষাে পাও ার টসৌভাগয হে। আর োর টেলক আিলেতর কো, টস একো 
িালরই িলসবছে। 
  
গুডই ার একজন আকষতণী , িযবিত্ব সম্পন্ন, সুঠাে টিলহর অবধকারী প্রালণািে পুরুষ। 
আোলির অনযানয এলজন্টরা টেখালন েলক্কলের িাবড়র টচৌকাঠ বডলঙালে কাে ঘাে ছুবেল  
ট লে, টসখালন গুডই ার োর অসাধারণ রেণী  িযবিলত্বর সাহালেয অনা ালসই 
অেরেহলে প্রলিলশর অনুেবে জুবেল  ট লে আোর টেলক টস ছিছলরর টছাে বকন্তু 
এখনই ো উপা  কলর ো আোর বেনগুণলো িলেই। োে বেন িছর িীো টকাম্পাবনলে 
 ুলক আজ টস সি টেলক স ে টসেসেযান রূলপ সুনাে কুবড়ল লছ। 
  
আোলক টিখা োেই হাে েুেলো গুডই ার, বক সিংিাি, বেভ? একো টচ ার এবগল  
বিে। টন, টিাস্। োরপর? এখালন কী েলন কলর? টহলেন টকাো ? 
  
হােছাবন বিল  ওল োরলক টডলক আোর জনয িী ালরর অডতার বিে। 
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এেক্ষণ টোলক গরু-টখােঁজা খুেঁজবছোে,িসলে িসলে িলে উবঠ। টহলেন এখন িাবড়লে। 
হ লো োর ভািনার বিষ  আোলক টকন্দ্র কলর, টকাো  আবে? 
  
ওল োর িী ার আনে। টগোলস একো েম্বা চুেুক বিল  িেোে, টোর কালছ টগোেত 
টেল োর বিষল  জানলে এোে। 
  
গুডই ার হেিাক। টগোেত! ওলক বনল  টোর আিার কী িরকার? 
  
িরকারো শুধু একান্তভালি আোর ন , েযাডলেরও। 
  
টকন? পবেবসো েে বেনোস আলগই হল  টগলছ। বেনখানা বপ্রবে ােও টিও া হে। 
এখন টো আর ওো িাবেে করাও োলি না! োলেোো কীলস িাধলো? 
  
েযালডলের হুকুে, েে োড়াোবড় সম্ভি আোলক ওো িাবেে করালে হলি। 
  
গুডই ালরর েুখ োে হল  ওলঠ। আসলে েযাডে আর ও, পরস্পর পরস্পলরর কালছিু-
চলক্ষর বিষ। টকউ কাউলক সহয করলে পালর না। 
  
অসম্ভি! টোরা বকছুলেই ো পাবরস না! িড়সালহি বনলজ েখন ওলে সই কলরলছ। 
েযাডেলক আবে কখনই এর েলধয নাক গোলে টিি না। 
  
িােঁড়া, িােঁড়া, অে উলত্তবজে টহাস না। আলগ আোর টেলক পুলরা িযাপারো টশান। 
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সলেেলন েযাডে ো শুলনবছে, সি খুলে িোর পর িবে, এো কে কলর িশ েক্ষ 
ডোলরর োেো, অযাোন।েযাডে েবি উপোচক হল  এ সম্বলন্ধ টখােঁজখির করালে 
উলিযাগীহ , েুই োলক টিাষ বিলে পাবরস না। 
  
বকলসর আিার টখােঁজখির? এর েলধয টিালষর কী টিখলো টস? টশান বেভ, েুই বেস 
টগোেতলকও টিবখসবন, টডবনলকও ন । বকন্তু আবে টিলখবছ।েুই ও কী ভাবিস আবে অগ্র-
পিাৎ না টজলন িুলে পবেবসো কবরল বছ? এই োইলন েুি হও ার পর টেলক আোর 
একো পবেবসও আজ পেতন্ত িাবেে হ বন। আর টস রকে টকান সুলোগও কাউলক আবে 
টিি না। ওলির েলধয টকান গণ্ডলগাে টনই, বেভ–আবে টোলক িেবছ। 
  
হলে পালর, বকন্তু এো একো রুবেন, েিন্ত করালে টিাষ টকাো ? 
  
টিশ, টোোর ো েন চা , োই কর বগল  োহলে, উলত্তবজে কলণ্ঠ িলে ওলঠ গুডই ার। 
আবে বিেুোে পলরা া কবর না। েলি িযাপারো আসলে কী, টিাধগেয হল লছ আোর। 
ঐ টোো হারােজািা েযাডে বহলসি কলর টিলখলছ, এই পবেবসলে আবে কে কবেশন 
পাবি?…এ টেলক িো ো  আোর ভালগ বকছুই টজালেবন। সে  নষ্ট হলি টজলনও আবে 
ওলির বিলক সাহালেযর হাে িাবড়ল  বছোে। আর িড় সালহি বিচক্ষণ িলেই, িুেলে 
টপলরবছলেন োই টকান আপবত্ত টোলেন বন। 
  
ো ন  হ  হে, বকন্তু েযাডেলক বনল ই েুশবকে, ওলক কী কলর টিাোই িে টো? 
  
বনকুবচ কলরলছ েযাডলের! 
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ওলির প্রচালরর সুলোগ বিলে হলি। টিচাবররা প সার জনয বিশ্রী জা গা  এেঁলিা পচা 
হলে টশা টিবখল  টিড়ালি। টসখালন টেখালন রাে কাোলি–আর ওলির োইলন 
টরষালরবষর কো না হ  টছলড়ই বিোে। একিার ভাি টিবখ,নােো কাগজ োর ে প্রচার 
হলে ওলির পলক্ষ কেখাবন সুবিধা হলে পালর? শুধু োই এই একো কারলণই 
ওরাইনবসওরকরার কো বচন্তা কলরবছে। েলি হযােঁ, আবে স্বীকার করবছ, ওরা টে অনয 
জা গালেও একইভালি ইনবসওর কবরল লছ, এই সেয আোর কালছ এলকিালরই অজ্ঞাে 
বছে। বকন্তু োলে অনযা ো টকাো  টিখলে? আোলির টকাম্পাবনর একাই িশ েক্ষ 
ডোর ইনবসওর করার কো েুই স্বলেও ভািলে পাবরস? 
  
এই কোো আবে িার িার েযাডম্নলক টিাোলনার টচষ্টা কলরবছ। োর েলে, এো 
একজলনর খুলনর পলরা ানা। 
  
খুন? গুডই ার আেঁেলক ওলঠ। ও টোকো িদ্ধ উন্মাি! ওর এিার বরো ার করার সে  
হল লছ। কী উদ্ভে সি কল্পনা!..লিশ, েুই বনলজ বগল ই না হ  টিলখ আ , এসি আবে 
পলরা া কবর না। 
  
 হ লো টোর কোই সেয। হাসোে আবে। োইলহাক, অন্তোঃ এই সুলোলগ হবেউডো 
টো ঘুলর আসা োলি। িে টেল োর িশতন বেেলি টকাো ? পবেবসলে টে বঠকানা টিও া 
আলছ, ওোই কী ওর পাকাপাবক আস্তানা? 
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না, ওো টডবনর অব লসর বঠকানা। ওরা বিবভন্ন শহলর টশা টিবখল  টিড়া , িেতোলন ও 
বঠক টকাো  আলছ ো িেলে পারি না। ওলির টিখা টপলে হলে টোলক হ লো সাোনয 
টিৌড় োেঁপ করলে হলে পালর। 
  
োলে আোর আপবত্ত টনই। িী ারো টশষ কলর ট েোে। েম্বা ছুবে বনল  আবে োবি। 
হযােঁ, ভালো কো, পবেবসলে বিিুযবেক োইলন ত্রুবে িলে ো টেখা আলছ, টসো কী েুই-ই 
ওলির িলেবছবে? 
  
না, আোর ন , ওো টডবনর প্রস্তাি। গুডই ারলক রীবেেলো টকেন বিভ্রান্ত টিখাে। 
টকন? ওলে আিার কী গণ্ডলগাে আলছ? 
  
শব্দগুলো আোর কালছ একেু টিখাপ্পা েলন হল বছে। ওো বিিুযৎ প্রিালহ েৃেুয বেখলে বক 
এেন ক্ষবে বছে? 
  
এলে কী এলস ো  আবে বঠক িুলে উঠলে পারবছ না! শক টখল  টকউ েবি োরা ো , 
োহলে োর কারণ বিিুযবেক োইলন ত্রুবে িা োবিক িযিস্থা  টকাোও টগালোগ–এর টে 
টকান একো কারণ হলিই–এলো জানা কো। আেরা ওলে িুলোর-ই উলেখ কলরবছ। 
েুই এর গযাড়াকে টপবে টকাো ? 
  
োক টগ, ওসি এখন োক। এেবন ওো আোর োো  ঘুরপাক খাবিে। আর একো 
কো, পবেবসর ওপর আঙুলের ছাপো কী জলনয? 
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ওাঃ! বপবছল  িলস হোশ িৃবষ্ট বনল  োকা  একিার গুডই ার। টোর স্বভািোও বিন বিন 
েযাডলের েলো হল  উঠলছ, টিখবছ!ও ছাপো বনছক এক িুঘতেনা। টপন টেলক 
একল ােঁোকাবে পলড় বগল বছে আর োর ওপর ওর আঙুে পলড় ো  আকবস্মক ভালিই। 
বকন্তু এলে কী এলস টগে? 
  
কোো আোর বঠক বিশ্বাস হে না। ছাপো টিলখ টোলেই েলন হ  না ভুেিশোঃ টেলগ 
বগল বছে। ওো োহলে এে স্পষ্ট হল  ধরা বিে না। িেোে, েুই বঠক জাবনস ওো 
ইিাকৃেভালি। োগালনা হ বন? 
  
টহ ভগিান! আবে এোই েক্ষয করবছোে ও অল্পলেই উলত্তবজে হল  পড়লছ। 
  
পবেবসো টেখার সে  আবে আগালগাড়া ঠা  িলসবছোে। আর ও েবি ছাপো বনলজ 
োকলেই োবগল  োলক–োলে কী হলো? 
  
আলর অে চেবছস টকন? ওলক আবে শান্ত করার টচষ্টা  আবছ। আো  একো িযাপালর 
অনুসন্ধালনর জনয িো হল লছ, টোর সাহােয আোর এই জনযই প্রল াজন! 
  
আবে সবেযই অনুেপ্ত, বেভ, েলি েযাডে ো করলছ োলে োো ঠাণ্ডা রাখাও 
এলকিালরই অসম্ভি। টিশ িুেলে পারবছ ও আোলক সুস্থ ভালি কাজ করলে বিলে 
ইিুক ন । 
  
বসগালরে ধবরল  আবে আচেকা প্রশ্ন করোে, আিা বেস টগোেত ভুলে টোলক িলেলছ 
কী োর েৃেুয হলে োকাো কার ভালগয জুেলি? 
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ব্র্ী  টকলসর চােড়া িন্ধনীগুলো আেলক েুবপ বনলে হাে িাবড়ল  বিে গুডই ার। োকা 
পািার টকান প্রশ্নই উঠলছ না,অবেকলষ্ট গোর স্বর আিার স্বাভাবিক পেতাল  নাবেল  
আনে টস। োই উত্তরাবধকারীরও টকান প্রশ্ন না োকাোই স্বাভাবিক, এো শুধুোে 
বিজ্ঞাপলনর চেক ছাড়া আর বকছুই ন । উলঠ িােঁড়াে। চবে, আোলক বগল  আিার 
টগাছগাছ করলে হলি। 
  
ওলক গাবড় পেতন্ত এবগল  বিল  িলে উবঠ, আিা আজ এই পেতন্ত। বচন্তা কবরস না, সি 
বঠক হল  োলি। 
  
হলেই েঙ্গে। েযাডে বকছু োলেো করলে আবে টসাজা িড়সালহলির কালছ চলে োি। 
আর অবেবরি বকছু করলে উলিযাগী হলে চাকবরলে ইস্ত া বিলেও বদ্বধাবিে হলি না। 
িাইলর িহু টকাম্পাবন আলছ োরা আোলক কালছ টপলে িলেত োলি। চবে, বেভ। 
  
. 
  
টোোর টেলক আবে ওর ওপর টিবশ আস্থা রাবখ। টহলেন সম্বলন্ধ েযাডের এই েন্তিয 
অলেৌবিক ন । পােঁচ িছর ও েযাডলের িযবিগে সবচলির কালছ বনেুি বছে, আর 
ঐকে সেল র েলধয ভুল া িাবি আিাল র টকসগুলো ধরলে ও বসদ্ধহস্ত হল  ওলঠ। 
োবেকা না টিলখই ও টেভালি বপ্রবে ালের বহসাি-বনকাষ কলষ টি  োলে োলে েলধয 
আোরও েুণ্ড ঘুলর ো । 
  
বকন্তু আোর োো  এখনও এো  ুকলছ না ও আোলক বিল  করে টকন? 
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েলি আোর ওলক বিল  করার বিষল  েলেষ্ট কারণ আলছ। একনম্বর : ওর রান্না টখলে 
স্ব িং ঈশ্বলরর বজলভ জে আসলি। 
  
িুনম্বর : নাে োে খরলচও সিংসার চাোলনার িক্ষো ওর আলছ। 
  
বেন নম্বর : িীো সিংোন্ত িযাপালর কো িেলে পালর। 
  
চার নম্বর : েযাডে একিার বিগলড় টগলে োলক বকভালি পবরচােনা করা প্রল াজন ও 
আোলক বনলিতশ টি –টেোর প্রা ই প্রল াজন হল  পলড় আোর কালছ। 
  
পােঁচ নম্বর : বসলনোর নাব কার েলো ওর রূলপর ছো। 
  
ছনম্বর : ও বনলজই বনলজর টপাষাক বেরীলে পেু। পবরলশলষ সাে নম্বর ও আোলক 
িাজালর ধার রাখলে টি  না, টেো বিল র আলগ টকানবিন পাবরবন। 
  
আোলির চার কােরার অযাপােতলেন্টো আোর অব স টেলক কুবড় বেবনলের গাবড় 
চাোলনার পে। আবে েখন িাবড় টপৌঁছাোে েখন রালের আহালরর সে  এক ঘণ্টা প্রা  
অবেোন্ত। বকন্তু োর জনয আোর টকান োোিযো টনই। টিরী হও ার কারণো 
টহলেলনর কালছ উপস্থাপনা করার জনয আোর কল্পনা  জুেসই কাবহনী অেুে আলছ। 
  
আোর টিরী কলর খাও ার অলভযসো টহলেন টকানেলেই িরিাস্ত করলে পালর না। 
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ঐ একো িযাপার, আর গািাখালনক ছাইিাবন সাজালনা োকা সলেও আোর বসগালরে 
টখল  গােলচর ওপর ছাই ছড়ালনার িিভযাস, এই িুলো বনল  ও প্রা ই আোর সলঙ্গ 
বখবের-বেবেলরর পেতাল  চলে আলস। 
  
সন্তপতলণ সােলনর িরজা খুলে টছাট্ট হেঘরো টপবরল  বিঠকখানা  প্রলিশ করলেই 
টহলেলনর কণ্ঠ কালন এে। 
  
ব রলে নাবক টগা? িেলে িেলেই টিার টগাড়া  এলস িােঁড়ালো টস। 
  
েোরীবে ভালি আোর চকু্ষ টজাড়া ওর শরীলর আেলক টগে। টিখিার েলোই টচহারা। 
োোবর উচ্চো, টচৌকা আকৃবের কাধ, ঘন রলঙর িাহার, োেখালন বসেঁবে কাো চুলের 
টিাো কােঁলধর িুপালশ ট লক টরলখলছ। হাবের িােঁলের েলো েসৃণ গাল র চােড়া, টচাখ 
িুলো অপরাবজো  ুলের েলোই নীে। 
  
টোোর বকন্তু আজও টিরী হলো, আোর বিলক পাল  পাল  এবগল  আসলে োগলো। 
আবে টভলিবছোে েুবে িাইলর টখল  আসলি। বক্ষলধ টপল লছ টোোর? 
  
বক্ষলি োলন একো িোর অেত?নাবড়ভুবড় জ্বলে োলি িলো! আর টিরীর কো িেছ? 
আজ ো কালজর চাপ বছে ো েুবে েবি স্বচলক্ষ একিার টিখলে। 
  
টস আবে টোোর েুলখর গলন্ধই আেঁচ করলে পারবছ। আবে একু্ষবণ টোোর খািালরর 
িযিস্থা করবছ। আজ বকন্তু হােকা টখল ই োকলে হলি। আবে এে িযস্ত বছোে টে 
রালের আহার বেরীর কো েলনই বছে না। 
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আোলির বেনিছলরর িাম্পেয জীিলন এ ঘেনা আজ এই প্রেে। আবে অিাক হল ই 
োকাোে, োরপর টকান কো না িলে িুহাে বিল  ওলক কালছ টেলন বনোে। জালনা 
টো, শুধু এই একো কারলণ আবে টোোলক বডলভাসত কলর বিলে পাবর? 
  
রাগ টকালরা না টগা, েক্ষ্মীবে। টোোর বজবনষপে টগাছগাছ করলেই আোর অলনক সে  
িয  হল  টগলছ। 
  
 টগাছগাছ? েুবে কী কলর জানলে আবে িাইলর োবি? 
  
আোর অলনক গুপ্তচর আলছ। েুচবক হাবস টহলস হাে ছাবড়ল  বনল  রান্না ঘলর  ুকে ও, 
োরপর অবিশ্বাসয বক্ষপ্রো  এলক এলক ছো বডে ফ্রাইিং পযালনর ওপর  াোলনার পর 
িেে, আোর কালছ বকছুই অজানা োলক না। 
  
পযাবে োহলে টোো  ট ান কলরবছে? 
  
আলজ্ঞ, হযােঁ। 
  
এই একো সুলোগ িুেলে, আবে সহালসয িলে উবঠ। হবেউলড বগল  একিার েবি টকান 
ব ল্ম বডলরক্টলরর নজলর পলড় োই িযস, আর টিখলে হলি না। আোলক বহলরা বহলসলি 
টকেন োনালি িলো টো? 
  
বেবষ্ট হাবস হাসে টহলেন। িারুণ! 
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আর টেল রা েখন পোপে আোর পাল  ফ্ল্যাে হলে োকলি? 
  
পাল র ওপর েেক্ষণ োলির স্পশত অনুভি করলি বকছু িেলি না, কোো অসোপ্ত টরলখ 
িুষ্টবেভরা িুলচাখ বনল  োকাে। পযাবের কালছ শুনোে, েুবে এক সপ্তালহর েলো িাইলর 
োকলি। হ লো অিসর সেল  টোোর নাইে ক্লালি োিার িাসনা হও াোও খুি 
অস্বাভাবিক ন , োই টোোর সান্ধয-টপাষাকগুলো আবে সলঙ্গই বিল  বিল বছ। 
  
ওর েুলখর বিলক োবকল  আর হাবস চাপলে পাবর না। এই জনযই টোোলক আবে িবে, 
এক আিশত গৃবহণী। হযােঁ, নাইে ক্লালি িু-একিার পিধূবে ট েলে েে বকছু হলি না। 
সহসা বনলজলক ভীষণভালি অপরাধী িলে েলন হে। আর েুবে এখালন একো-বনাঃসঙ্গ কী 
িা করলি? …আিা িােঁড়াও, আবে টোোর জলনয একো কুকুর ভাড়া করার িযিস্থা কলর 
টরলখবছ। এক সপ্তালহর েলধযই েখন ব লর আসবছ শুধু শুধু এো বকনলে আলখলর বকছু 
োভ হলি না। 
  
না, হবেউলড আেরা কুকুর বনল  টেলে পারি না। ওখানকার নােী-িােী টহালেলে 
কখলনাই কুকুর সলঙ্গ রাখলে টিলি না। 
  
আেরা? আবে অিাক। েুবেও টে সলঙ্গ োি ো আিার টক িেে? 
  
স্বভািসুেভ িুষু্টবে ভরা টচালখ োবকল  েুচবক েুচবক হাসলছ টহলেন। একনম্বর, টোোর 
িস আর িুনম্বর, স্ব িং আবে। োই আেরা িুজন টেখালন একবিলক, েুবে আপনা টেলকই 
সিংখযােঘু হল  োি। 
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িােঁড়াও িােঁড়াও! েুবে টো িলেই খাোস। োকাগুলো টকালত্থলক আসলি আলগ শুবন? 
  
গািা করা বিে পলড় আলছ, গাবড় টকনার িালের পলনলরাো বকবস্ত এখলনা িাবক, 
োরপর–টোোর পাো  পলড় টে টেবেবভশন টসেো বকলনবছ োর েূেয এখনও অসোপ্তর 
পলে। না না, ো হ  না টহলেন। েুবে পালশ োকলে আোর খুবশর অন্ত োকে না, বকন্তু 
ঠাণ্ডা োো  একিার টভলি টিলখা… 
  
এোও টিাধহ  পযাবে হেিাবড় টোোর কালছ উগলরলছ? ওর একো কোও েুবে বিশ্বাস 
কলরা না। অব সশুদ্ধ সিাই জালন ওর চবরে, ও কী রকলে বেলেযিািী। এই টো 
টসবিন… 
  
খািার টিও া হল লছ, বোঃ হারোস, টহলেলনর েুলখ কৃবেে গাম্ভীেত। োো হালে খািার 
ঘলরর বিলক এবগল  ো  ও।… 
  
টগাগ্রালস খাও ার পর বসগালরে ধবরল  আবে আিার টিাোলে শুরু কবর, আবে জাবন 
েযাডলের খুি ইলি েুবে এই োো  আোর সবঙ্গনী হও। বকন্তু টোোর জনয টস বেবরশ 
ডোলরর টিবশ খরচ করলে নারাজ। আর আোরও বকছু টনই টে… 
  
টোোলক এসি বনল  অেো োো ঘাোলে হলি না, টহলেলনর েুলখ আিার টসই আলগর 
িুষু্টবেভরা হাবস ব লর এলসলছ। 
  
আবে টোোর সলঙ্গ োবি িলে, েলি আোর জনয টোোর এক কপিতকও খরচা হলি না। 
কারণ আবে বনলজই একো কাজ টোগাড় কলর ট লেবছ। 
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োর োলন এই িােঁড়ালি, োকা েুবে পালি? হেিাক, স্তবম্ভে েূবেত আোর। 
  
হা টগা, হযােঁ। োডলের কালছ েখন কাজ করোে, ইনবসওলরন্স োইলন আোর েলেষ্ট 
প্রভাি বছে। টোোলক বিল  করার পলরও েৎসাোনয প্রভাি ো বছে ো এখনও স্ব-
েবহো  অক্ষে। পযাবের কালছ শুলনই আবে অযানডু্রজলক ট ালন টোগালোগ কলরবছোে। 
আবেও এই েিলন্ত োকলে চাই িেলে ও টো োব ল  উঠে। িযস, হল  টগে আোর 
একলশা ডোর ব  আর আনুসবঙ্গক খরলচর িযিস্থাবি! 
  
টস বক! অযানডু্রজরাও োহলে ঐ একই েে টপাষণ কলর টে টগোলেতর পবেবসলে 
গণ্ডলগাে আলছ? 
  
টসো আবে ওর োো   ুবকল বছ, বনবদ্বতধা  িলে উঠে। 
  
একলশা ডোর! োক কল কো বিে কেপলক্ষ টেোলনা োলি। বকন্তু একবেবনে, 
অযানডু্রজলক হালড় হালড়ই বচবন আবে। কাজ ছাড়া ও টোোর কাছ টেলক অনয বকছু 
সুবিধা পািার প্রেযাশা করলি না টো? 
  
টোোর কী োলে টকান আপবত্ত োকলে পালর? টচাখ েুলে েীেতক িৃবষ্টলে োকাে 
টহলেন। 
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একেুহূেত নীরিো, টভলি বনই। টিশ, োই হলি। একলশা ডোর েখন পাও া োলি োর 
পবরিলেত একেু ছাড়লে টো হলিই। েলি টিখলে হলি, োর খাই কেেুকু আর আোর 
ভালগয জুেলছ কেো। 
  
টপছন টেলক এলস িুহাে বিল  আো  জবড়ল  ধরে টহলেন, আবে টগলে েুবে সবেয 
সবেয রুষ্ট হলি না টো, বেভ? 
  
টোোর অসুবিধা না হলে আোর আপবত্ত োকলি টকন? 
  
েুবে কালজর অবেবরি বকছু করলেও আোর বিক টেলক টকান িাধা েুবে পালি না। 
  
আবে বনলজর বজবনলসর ওপর িাড়ািাবড় কলরই সন্তুষ্ট। টপছন টেলক টেলন এলন হােঁেুর 
ওপর িসাোে। আসুন বেলসস হারোস, স্মরলণ রাখার জনয, োর বকছু নেুনা হালে 
কেলে আপনালক এখন টিখালিা।… 
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২. 
  
বিলকে বেনলে নাগাি আেরা েস এলেেলস টপৌঁছাোে। োে-পত্তর সলেে টহলেনলক 
কাে টভার টহােলের বিলক রওনা কবরল  আবে চেোে আোলির শাখা-িপ্তলরর িড়িািু 
 যানর সলঙ্গ টিখা করার অবভপ্রাল ।…. 
  
েযাডে আো  ঘন্টা খালনক আলগ ট ান কলরবছে টগোলেতর পবেবস বনল  টিশ বকছুক্ষণ 
আলোচনার পর  যান’শ িেে, আঙুলের ছাপো সম্বলন্ধ টস টখােঁজ বনল বছে বকন্তু বকছু 
পাইবন। টস টিাধহ  এই টভলিবছে, টেল োর পুবেলশর খাো  নাে োকলি। 
  
পুবেলশর খাো  নাে োকলে টকউ ওভালি ছাপ টিও ার সাহস টিখা  নাবক!আবে জিাি 
বিোে। বকন্তু ওো অসািধানো িশোঃ টেলগলছ িলেও আোর েন বিশ্বাস করলে 
এলকিালরই প্রস্তুে ন । 
  
আবে িযাপারোলক এে গুরুত্ব বিবি না, েৃিু হাবস হাসে  যান’শ। 
  
বকন্তু েুশবকে হল লছ ঐ েযাডেলক বনল । োর সলেহিাবেক স্বভািো টিলড়ই চলেলছ। 
আলর িাপু, গুডই ারলক একেু বিশ্বাস করলে ক্ষবেোই িা টকাো ? 
  
ওর েলো িক্ষ টসেসেযান কো আলছ শুবন? 
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আবে ভাগযিান টে টস আোর অব লস িিবে হল  এলসলছ। েুবে শুলনছ বকনা জাবন না, 
ও টো এখালন টজাইস শারেযানলক পেতন্ত েলক্কে িাবনল  বনল লছ। অে আেঘাে িােঁধা 
পবেবস আজ পেতন্ত আোর িৃবষ্টলে পলড়বন। বপ্রবে ালের অঙ্কো শুনলেই টো েুণ্ড ঘুলর 
ো । শুধু োই ন , টস এখালন বনলজ উপবস্থে টেলক শারেযানলক বদ্বেী  বকবস্তর 
বপ্রবে াে টিিার কো স্মরণ কবরল । বিল লছ। এ জা গা  আোলির অনয এলজন্টরা 
োকলে কী করলো? িড় টজার টেবেল ান কলর না হ  বচবঠ বেলখ িা  বেবেল  কেতিয 
টশষ করে। বকন্তু গুডই ার এলির সকলের টেলক পৃেক। বনলজ এলস টস টিখা 
কলরলছ। আবে কখলনাই োলক বিোবড়ে করার পক্ষপােী নই। 
  
টস আোর অজানান , গুডই ার এখন আোলির টসরা এলজন্ট। বকন্তু েযাডে কাউলক 
বিশ্বাস করলি, এ ভািাই টো িুরাশা।োইলহাক, আোর ও বনল  বিলশষ বচন্তা ভািনা 
টনই, কাজো সহলজই বেলে োলি এ আশা রাবখ। েযাডলের ধরালছােঁ ার িাইলর কো বিন 
কাোলে পারি, োর টেলক আর সুলখর কী হলে পালর। 
  
 যান’শ েুচবক েুচবক টহলস উঠে। অিসর সেল  েবি টিহকসরে করা প্রল াজন হল  
পলড় োহলে আোলক জানালে ভুলো না। আোর বনজস্ব টনােিইলে টেসিনরে গরে 
েত্তরিৃলের টেবেল ান নম্বর সেলে রাখা আলছ, ওলির েলধয টে টকউ খুবশ হল  টোো  
সঙ্গ বিলে চাইলি। 
  
না ভাই, ঐ উপা ো এখন আর কাজ টিলি না। বগন্নীলক সলঙ্গ কলর বনল  এলসবছ। 
হাসলে হাসলে উলঠ িােঁড়াই। ও অিশয গরে বকছু কেবে ন । োক চবে। সে  েখন 
হালে আলছ, টডবনর অব স একিার ঘুলর োি। 
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রালে কাজ না োকলে টোেরা িুজন একিার কষ্ট কলর অযােলেবেক ক্লালি এলসানা! 
  
আিা, টিখা োলি। 
  
  যান’শর সলঙ্গ করেিতন কলর রাস্তা  পা রাখোে আবে। 
  
টে িাবড়লে টডবনর িপ্তর টসোলক িু-পাশ টেলক সযান্ডউইলচর েলো টচলপ টরলখলছ, 
একো ওষুলধর টিাকান আর একখানা চীলন টরলস্তারােঁ। 
  
সুইিং িরজা টঠলে টভেলর কিে রাখলেই ভযাপসা গন্ধ নালক এলস োগে। টডবনর নাে 
একপালশ টচাখ পড়ে। আলগর টকান ভাড়ালের নালের  েলকর ওপর কাগজ টসেঁলে 
টগাো টগাো কাবের হরল  টেখা? 
  
ব্র্যাড টডবন 
এলজন্ট নিং িশ, ছেো। 
  
ছেো  উলঠও টিবখ একই অিস্থা। টডবনর িপ্তলরর পালশই পুরুলষর প্রস্রািাগার আর 
িরজার সেুলখ অিেরণ পে। িপ্তলরর িরজাো টিাধহ  োগালনার পর টেলক আর 
রলঙর প্রলেপ োলগবন। িরজা  গাল  টডবনর একো পবরচ কাডত আঠা বিল  োরা। 
  
িরজাো িন্ধ টিলখ খেখে কলর টোকা টেলর িসোে টিশ কল কিার। বকছুক্ষণ জিালির 
প্রেীক্ষা কলর হােেো টঘারালনার িৃো টচষ্টা করোে। বকন্তু িযেত হলে হে। ঘুরলো না। 
অেতাৎ োো টিও া। 
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কল ক পা বপবছল  বগল  বসগালরে ধবরল  িরজাো ভালো ভালি টিলখ বনোে। এ োো 
খুেলে আোর কল ক টসলকন্ডও োগলি না। আপােোঃ এ প্রলচষ্টা োক। 
  
  ােঁকা বসেঁবড় বিল  নীলচ টনলে িারাো  একিার টচাখ িুবেল  বনোে। বে লের পালশই 
আলছ আরও একো িরজা। ওখালনও টোকা োরোে।এিারও প্রেুযত্তলর টকান সাড়া 
বেেলো না। 
  
বদ্বেী িার টোকা োরলেও সাড়াশব্দ এলো না টিলখ িরজার হােেো ঘুবরল  টঠো 
বিোে। িরজাো খুলে টগে আর টসই সলঙ্গ িী ার আর নিতোর ভযাপসা গন্ধ ভক্ কলর 
টিবরল  এলস নালক োগে আোর। 
  
সােলন কেকগুলো পােলরর বসেঁবড়। টকানবিলক িৃবষ্ট না বিল  আবে ওবিলক এবগল  
টগোে, োরপর বসেঁবড়র ওপর টেলক টরবেিংল র ওপর েুেঁলক পলড় নীলচ োকাোে। বিরাে 
োলপর একখানা ঘর, োলে গািা গুলির িােবে, োডু়, খাবে বেন আর আলছ কালঠর 
িাে। পচা খািার আর ইেঁিুলরর িুগতলন্ধ চাবরবিক ভরপুর।কালঠর িালের ওপর িলসবছে 
এক িৃদ্ধ। টচালখ োন্ধাোর আেলের বেলনর টফ্রলের সাধারণ এক চশো, োো  েুবপ, 
শেবছন্ন পযান্ট। এক হালে টঘাড় টিৌলড়র িই, অনয হালে িী ালরর পাে বনল  আপন 
েলন গুন গুন কলর োবিে টস। িুবন ার টকান বকছুলেই টেন পলরা া টনই োর। 
  
োর িী ারো টশষ হও া পেতন্ত অলপক্ষা করার পরই আবেনীলচ নােলে শুরু করোে। 
আোলক টিখা োেই েীক্ষ্ণ িৃবষ্টলে োকাে িৃদ্ধ, চশোো টেলনেুলন বঠক কলর বনে, 
োরপর িী ালরর খাবে পােো নাবেল  টরলখ টচাখ বপেবপে করে টিশ কল কিার। 
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টোকোলক টিলখ েলন হ না টে অেো োলেো সৃবষ্ট করার টকান সুপ্ত িাসনা আলছ 
িলে। েিু কালছ োিার আলগ আরও সেকত হলে েম্বা-চওড়া এক হাবস িষতণ করোে 
আবে। 
  
আবে এ িাবড়র েযালনজালরর টখােঁজ করবছোে। আপবন নাবক? 
  
টঘাোলে টচাখ িুলো আলগর েলো িারকেক বপেবপে করে টস। আেঁ? 
  
 িেবছোে, এিাবড়োর েোিধা ক কী স্ব িং আপবন? োলন টিখাশুলনা কলরন? 
  
এিার কোর োলন কী িুেে টক জালন, েলি বকছুক্ষণ বচন্তা কলরই ঘাড় নাড়লো। 
  
অেতাৎ ও-ই। 
  
েেক্ষলণ গরলে িগ্ধ হল  আোর প্রাণ ওিাগে হিার টজাগাড়। ো সলেও একো খাবে 
বেন বনল   ুেঁ বিল  ওপলরর ধুলো টেলড় োর ওপর িলস পবড়। 
  
আপবন েবি এক পাে িী ার টিলচন, োহলে আবে বনলে পাবর। 
  
টিচার েলো আোর কালছ বকছুই টনই। উত্তর এলসও টগে েৎক্ষণাৎ। 
  
অগেযা বসগালরলের পযালকে টির কলর িুলো বসগালরে বনল  একো োর বিলক এবগল  
বিোে। িৃদ্ধ ওো িাজপাবখর েলো টছােঁ টেলর আোর হাে টেলক েুলে বনে। 
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িুজলনই এক সলঙ্গ বসগালরলে অবিসিংলোগ করোে। োরপর বকছুক্ষণ টধােঁ া ছাড়ার পর 
ও-ই সিতপ্রেে কো শুরু করে? আো  খুেঁজবছলেন? 
  
হযােঁ। োবনিযাগ টেলক বনলজর কাডত িার কলর িাবড়ল  ধবর। ওো হালে বনল  ভুরু কুেঁচলক 
টচাখ িুবেল  টন  বকছুক্ষণ, োরপর আিার ব বরল  টি  আোলক। 
  
ওসলির টকান প্রল াজন টনই। ইনবসওর-বেনবসওলর আোর টেেন বিশ্বাস টনই। 
  
আলর না, না, ওর জলনয আপনার দ্বারস্থ আবে হইবন। আবে ব্র্যাড টডবনর সন্ধান করবছ। 
  
ছেো  চলে োন, িশ নম্বর ঘর। 
  
টস, জাবন। আবে বগল ও বছোে। উবন টিাধহ  টিবরল লছন। 
  
োহলে আোর করণী ই িা কী োকলে পালর? জিাি টশষ কলরই টঘাড়লিৌলড়র িইো 
আিার নালকর ওপর েুলে ধরে টস। অেতাৎ টসাজা কো , এখন টকলে পলড়া টো িাপু! 
বকন্তু অে সহলজ ছাড়ার পাে আবে নই। 
  
উবন কখন ব রলিন িেলে পালরন? অগেযা জানলে চাইোে আবে। 
  
জাবননা। 
  
টকাো  টগলছন জানার উপা  আলছ? 
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নাাঃ। 
  
বকন্তু টে কলরই টহাক ওেঁর সলঙ্গ টিখা আো  করলেই হলি, গাম্ভীলেতর আিরলণ বনলজলক 
ট লক বনই। কাজো সবেযই জরুরী। 
  
িইো টচাখ টেলক সাোনয সরা  িৃদ্ধ। আোলক বিল  বকছু সুবিধা হলি না। 
  
হও ালো উবচে বছে, িলেই িুডোলরর একো টনাে িার কলর োর সােলন েুলে ধবর। 
  
 িৃদ্ধ এিার বনলজর আসন টছলড় েড়াৎ কলর োব ল  ওলঠ। োরপর কল ক পা টহেঁলে 
টগাপন জা গা  েুবকল  রাখা একো িী ার বনল  আলস। 
  
বেনো হালে বনল  েুলঠা  ধরা টনােো িাবড়ল  বিই োর বিলক। োহলে আিার শুরু করা 
োক, টকেন? িেুন টডবন টকাো ? 
  
আলর ওসি গুবে োরুন। 
  
আবে বেলন চুেুক বিোে। সলঙ্গ সলঙ্গ সারা গা টকেন গুবেল  উঠে। িী ারোর স্বাি বঠক 
চাল র কাপ টধা া জলের েলো। 
  
আপনার সলঙ্গ োর টশষ কখন টিখা হল লছ? 
  
গেোলস, ভাড়া টিিার সে । 
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এখন টকাো  টগলে োর িশতন বেেলি, জালনন? 
  
 েুখোলক কাচুোচু কলর টঠােঁে ওেো  িৃদ্ধ। নাাঃ, ওনার িহু পবরভ্রেণ করার শখ আলছ 
শুলনবছ। 
  
কী কলর টোগালোগ করা সম্ভি হলে পালর োও িেলে পারলিন না? 
  
উেঁহু, এই কোই টসবিন ঐ টোকোলক িেবছোে… 
  
োেপলে টেলে বগল  টচাখ টকােঁচকা , নলড় চলড় িলস বনলজর জা গা । 
  
টক টোক? 
  
ো িো আোর পলক্ষ সম্ভি ন । 
  
উলঠ িােঁবড়ল  হাে িাবড়ল  ধবর। টিশ, োহলে আোর োেবে ভালো  ভালো  ট রে বিন 
টো িািু। আোর প সা অে সস্তা ন । 
  
টেই না িো সলঙ্গ সলঙ্গ কাজ। টনািংরা হালে টনােো শি কলর টচলপ ধলর োড়াোবড় 
জিাি বিল  িসে, 
  
িুবিন ধলর একো টোক িারিার বোঃ টডবনর সন্ধালন চক্কর বিলি। আজ সকালেও 
এলসবছে। 
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নাে বকছু িলেলছ টস? 
  
না আবে বজজ্ঞাসা কবরবন। টিলখই টিাো ো  অেযন্ত িি স্বভালির টোক, োর সলঙ্গ 
একাকী কো িেলেও ভ  োলগ। 
  
িযাপারো েলন বকবিৎ সাড়া বিে, বজলজ্ঞস করোে, টকান অবভলনো-েবভলনো ন  টো? 
টডবনর বকন্তু এলির বনল ই কাজ কারিার। 
  
না, অবভলনো টস ন , িৃদ্ধর গোর স্বর গুরু-গম্ভীর। োর টচাখ টিখলেই আোর বশর 
িােঁড়া বহে হল  ো । 
  
আজও টস এলসবছে? 
  
হযােঁ, সকালে। আোলক টিখলে পা বন বকন্তু আবে োলক টিখলে টপল বছ। বসেঁবড় বিল  
গুেঁবড় টেলর উলঠবছে। টভলিলছ ধালর কালছ টকউ টনই।-িািা, এিাবড়লে আোর টচালখ 
ধূলো টিিার উপা  আলছ। 
  
টডবন টো টনই, োহলে টস উপলর উলঠবছে টকান উলেলশয! 
  
িৃদ্ধর শীণত েুখো েুহূলেতর েলধয ভািলেশহীন হল  ওলঠ। টস আবে কী কলর জানি! 
ওরকে একো সািংঘাবেক টোকলক টো আর প্রশ্ন কলর উেযি করলে পাবর না! 
  
োলক টিখলে টকেন, োর একো িণতনা টো বিলে পালরন? িৃদ্ধ টচাখ-টোখ কুেঁচলক 
টভলি টন  টিশ বকছুক্ষণ, োরপর োেপলে টেলে োকা োর িিিয আিার শুরু কলর, 
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আপনার েলোই টচহারা, ঘন গাল র রঙ। ভুরু িুলো নালকর ওপর টজাড়া। েেিূর েলন 
পড়লছ… নীে আর সািা টডারাকাো একো টকাে পলর এলসবছে। পযান্টো…হােকা 
িািােী। েুবপোও পযালন্টর সলঙ্গ রঙ বেবেল , েলি গাঢ়। 
  
িণতনা শুলন টো অবভলনোই িলেই েলন হলি। 
  
োকলগ, ওসি প্রসঙ্গ এখন োক। আবে আর একো বসগালরে ধরাোে। আবে শুধু োই 
জানলে আগ্রহী, োর বিষ  একোে টডবন। আিা, টস েুর োিার সে  বনলজর োেপে 
টকাোও টরলখ ো না? 
  
রাখলে পালর, আোর জানা টনই। 
  
বচবঠপেগুলোর কী িশা হ ? 
  
ওনার জলনয টরলখ টিও া হ । েলি বচবঠ-বেবঠ বিলশষ আলস না। 
  
না, টকান বিক টেলকই সুবিলধর ক্ষীণ আশাও টচালখ পড়লছনা। েিু টশষ টচষ্টা কলর 
টিখলে টকান টোকসান টো টনই। 
  
আিা, বেস টগোেত নালে টকান টেল  োর কালছ আলস? 
  
আবে টকান টেল -ট ল  সম্বলন্ধ জাবননা। 
  
এলে আবে কে অিাক হোে না। 
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োর টকান িনু্ধও োর সলঙ্গ টিখা করার জনয আসে না? 
  
ভাড়ালেলির বনল  টকান োোিযো টনই আোর। 
  
ও টে কীলস োো ঘাো  টসোই একোে বচন্তার বিষ । 
  
টোকোলক পাও া েুশবকে হলি টিখবছ, কো টশষ কলর উলঠ িােঁড়াই। 
  
আলর, িী ারো আপবন কী অসোপ্তই টরলখ টিলিন? িৃদ্ধ হােঁ হােঁ কলর ওলঠ। 
  
ওোইলো আোলক প্রা  টশষ করার উপেে কলরবছে, িলেই গেগে কলর দ্রুে পিব্র্লজ 
িরজার অবভেুলখ হােঁেলে শুরু কলর বিই। 
  
কােভার টহালেলের টকাম্পানীর কালছ টহলেলনর টখােঁজ-খির বনল  আবে ককলেে িালর 
প্রলিশ করোে। ওর বচহ্ন োে টনই টসখালন। 
  
টহালেলের একলকালণ বনবরবিবে একো টেবিে টিলছ সলি োে িসিার আল াজন করবছ, 
আচেকা, ধূেলকেুর েলো উি  হে টহলেন। 
  
এক েুখ হাবস বনল  আোর পালশর আসনো গ্রহণ করে। ভীষণ ভালো োগলছ টগা 
এখালন এলস। বক সুের এখালনর ঘরগুলো। েুবে বনি ই এেক্ষণ ধলর  যান’শর সলঙ্গ 
আড্ডা বিবিলে না? 
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বিইবন একো বঠক, েলি টিও ার সুলোগ বছে। োর কালছ েবহো জগলের টেবেল ান 
নাম্বালরর একো িড় বেে আলছ। ওলির সলঙ্গ টস আো  একেু টোগালোগ কবরল  বিলে 
টচল বছে। 
  
আর েুবে বনি ই…? িযাগ টেলক টছাে আ নাো টির কলর বনলজর েুখো একিার টচাখ 
িুবেল  টন  টহলেন। 
  
আলর না, আবে বগল বছোে টডবনর অব লস। 
  
োরপর? 
  
েলন হ  টোকোর সন্ধান পাও া খুি সহজ িযাপার ন । িালরা ালনর কাছ টেলক বকছু 
জানা টগে না। ভািবছ রালে বডনার টসলর ওর অব লস হানা টিি। ওখানকার সি 
কাগজপে টঘেঁলে টকেঁলে হ লো টকানসূে পাও া টগলেও টেলে পালর। েুবে কী িে? 
  
োর োলন টশষ পেতন্ত োো টভলঙ  ুকলি? টহলেলনর টচাখ িুলো অপার বিস্মল  একিালর 
ছানা িড়া। 
  
োছাড়া উপা  টো বকছু টনই। োোো টিলখ টেেন েজিুে েলন হেনা। 
  
আবেও োহলে টোোর সলঙ্গ োি। 
  
পাগে হলে নাবক! এো েবহো েহলের টকান কাজ ন । েুবে এখালনই োকলি, আবে 
ব লর এলস টোো  সি িলে টিি। 
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না, আবেও টোোর সলঙ্গ োবি,ওর কলণ্ঠ টজলির আভাস। োর টেলকও ভালো হ , েবি 
েুবে এখালন োক আর আবে কাজো টসলর আবস। টেল রা এসি কাজ পুরুষ োনুলষর 
চাইলে ভালোভালি করলে েলেষ্ট পেু, বহ-বচ হিারও টকান প্রশ্নই ওলঠ না। 
  
পাগোবে করা না টহলেন। এলে টেবনিংল র প্রল াজন হ । টোোর েলো আনাবড় 
টোকলির একাজ সালজ না। টভেলর প্রলিশ করলে হলি, োো ভাঙলে হলি, এরকে 
িহু োলেোর িযাপার টো আলছই। অিশয একো টেল লক োো ভাঙলে অিস্থা  টিখার 
শখ আোর িহুবিলনর। 
  
োহলে আর কো না িাবড়ল  আোর সলঙ্গ এলস টিলখ োও। টহলেন উলঠ িােঁড়াে। 
  
রাে এগালরাো নাগাি আেরা টহালেে টেলক রওনা হোে। রালের আহার সারলে 
সারলে আেরা টগোলেতর পবেবসো বনল  অলনকক্ষণ আলোচনা  িলসবছোে। 
  
টহলেলনর িিিয, িযাপারো সলেহজনক রূলপ িৃষ্ট হলেও এর েলধয টে টকান গযাড়াকে 
কারিার আলছ ো িো ো  না। হ লো এো সবেসবেয প্রচালরর উলেলশযই করা হল লছ। 
বেে অযানডু্রজ টো আো  িেে, পবেবসো টিলখ টস সন্তুষ্ট। অযাোন গুডই ার সম্বলন্ধ 
প্রশিংসা  পিেুখ টস। টস পবেবসো কলরলছ িলেই োর ওো গ্রহলণ টকান আপবত্ত টনই। 
অিশয েযাডে অযাোনলক এলকিালরই সহয করলে পালরনা। েলি এোও টখ াে রাখলে 
হলি, পবেবসর গণ্ডলগাে আলগ টেলক আেঁচ করলে েযাডলের আজ পেতন্ত ভুে হ বন। োই 
ভুে অযাোলনর হল  োকলে পালর। 
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টস আবে িুলেবছ, বকন্তু এো েবি সবেযই টকান গযাড়াকলের িযাপার হ , টেল ো খুন হলি 
কীভালি? 
  
এখন পেতন্ত একো সম্ভািনাই আোর িৃবষ্টলক আকষতণ কলরলছ। 
  
পবেবসলে উলেবখে বিিুযবেক োইলনর ত্রুবে আর প্রাণিণ্ড বহলসলি বিিুযবেক টচ ালর 
েৃেুয, িুলোর েলধয ে াে বঠক টকান জা গা  ো ওলক টচালখ আঙুে বিল  িুবেল  
বিোে। 
  
সি শুলন টহলেন িেে, বকন্তু প্রাণিলণ্ডর আলিশ আর কো টেল র ভালগযই িা টজালে? 
এো েবি টজাচু্চবর হ , োহলে োর টপছলন োর হােই োক, এেন এক অবনবিে 
িযিস্থার েুেঁবক টস কখলনাই টনলি না। 
  
বকন্তু আোর েন িেলছ, টেল ো ইবেেলধযই হ লো একো খুন কলরলছ। আর ধরা 
পড়লে োলে আত্মপলক্ষর িৃঢ় সেেতন পাও া ো , টসই আশা  ও পবেবসগুলো 
কবরল লছ। আবে জাবন, োর ইলেকবেক টচ ালর সাজা পািার পর সম্ভািনার আভাস 
েবিও খুি কে, বকন্তু েেক্ষণ পেতন্ত টস সম্ভািনা একেুও টেলক োকলি,ইনবসওলরন্স 
টকাম্পাবনগুলোলক ওর হল  েড়লে হলি টো? 
  
না, টহলেন গম্ভীর হল  োো নালড়। আোর টো েলন হ  না। টজাচু্চবর েবি হল ই োলক 
োহলে টসই োকা আিাল র জলনযই, এ বিষল  আবে বস্থর বনবিে। িযাপারো আোর 
কালছ োিুকলরর টখো টিখালনার েলো োগলছ–টে এক হালের ওপর িৃবষ্ট আকষতণ কলর 
অনয হালে কাজ টসলর ট লে। অিশয আোর ভুেও হলে পালর, েুলি ওলির িুজনলক 
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টচালখ না টিখা পেতন্ত টকান ভবিষযৎিাণীকরাআোর টিাধহ  এই েুহূলেত উবচে হলিনা, 
বকন্তু আোর কোো স্মরলণ টরখ। টে োসো ওরা এখন আোলির টিখালি, টসো োলে 
ওরা অনযনা োলসর সলঙ্গ িিে কলর টন  িা করার সাহস পেতন্ত না পা , োর জনয 
আোলির েলেষ্ট সেকত হল  োকলে হলি। 
  
িািা! েুবে কী বিিযিৃবষ্টর অবধকারী হল  টগলে নাবক? বেবেবেবে হাসোে আবে। এলকই 
িলে নাবক সহজাে প্রিৃবত্ত? 
  
টহলেন বখেবখবেল  টহলস ওলঠ। না টগা না, আোর েলন ো বছে সি কোই টো টোোর 
কালছ উজাড় কলর বিোে। আিার ো িেোে োর হ লো পুলরাোই আোর ভুে। 
  
েখনকার েলো এই বিবচে আলোচনা েুেেুবি টরলখ প্রস্তুে হল  বনল বছোে আেরা। 
বসেঁিকাবঠ আর ৩৮ পুবেশ টস্পশােো সলঙ্গ বনল ই আেরা টিবড়ল  পড়োে। 
  
ট ােত স্ট্রীলের কাছাকাবছ এলস রল ে অযাবভবনউলে িুইকো পাকত কলর টহলেনলক 
িেোে, গাবড়োনা হ  এখালনই োক।অনেতক পুবেলশর েলন সলেহ জাগািার টকান 
প্রল াজন টনই। টকান গণ্ডলগাে হলেই েুবে একেুহূেত না িােঁবড়ল  টকলে পলড়া। োলেো 
েবি হ ও আবে একাই সােলে টনিার ক্ষেো রাবখ। 
  
কী রকে োলেো েুবে আশা করছ? 
  
ো িেলে পারিনা, বকন্তু সািধালনর টকান োর টনই। পুবেশই আসুক িা অনয টকান 
োলেোই টহাক, েুবে গাবড় বনল  টহালেলে বগল  আোর জনয অলপক্ষা করলি। 
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আর েুবে েবি না ট লরা? 
  
োহলে  যান’শলক ট ান কলর আোলক ছাবড়ল  আনলে িেলি। 
  
 গাবড় টেলক টনলে ট ােত স্ট্রীলে ব লর এোে আেরা। রাস্তা  টকউ আোলির েক্ষয করলছ 
না টিলখ একো অন্ধকার িুগতন্ধে  গবেলে  ুলক পড়োে। বকন্তু গবের োেিরাির এলস 
একো পাল র শব্দ কালন আসলেই িুজলনই েেলক িােঁবড়ল  টগোে। 
  
কল ক টসলকন্ড পলর একবে টেল  হনহন কলর দ্রুেগবেলে আোর পাশ বিল  টহেঁলে 
গবের টশষ প্রালন্তর বিলক এবগল  টগে। অন্ধকার বছে িলে ওর েুখ টেেন ভাে টিাো 
টগেনা, শুধু টিখোে, োো  জড়ালনা একো স্কা ত আর পরলন গাঢ় রলঙর েম্বা টকাে। 
  
আচেকা ওলক ভূলের েলো উি  হলে টিলখ আেরা িুজলনই চেলক উলঠবছোে। 
টহলেন ভল -শবঙ্কে হল  আোর হাে খােলচ ধলরবছে। োর হাে ছাবড়ল  আবে ঘুলর 
টেল োলক অনুসরণ করলে োবি, এেন সে  গাবড় োেত টিিার শব্দ কালন এে। 
টিৌলড় গবের েুলখ বগল  টিবখ, একো বিশাে গাবড় আলো বনবভল  অন্ধকালরর িুক বচলর 
টিবরল  োলি। 
  
ইবেেলধয টহলেনও আোর পালশ এলস িােঁবড়ল লছ। গাবড়োলক েক্ষয করলে করলে ও 
িলে উঠে, টসলন্টর গন্ধ েুবে টপল বছলে?–ওোর নাে জ  
  
িাজালরর সিলচল  েূেযিান টসন্ট। 
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চেে, গবেো একিার টিখা োক, আবে ঘুলর িােঁড়াোে। 
  
 কুবড় গজ েলো এলগালেই একো িরজা নজলর পড়ে। ওপলর সািা রঙ বিল  টেখা? 
  
টজন েযাসন 
দ্বাররক্ষী 
শুধুোে োেপে রাবখিার জনয। 
  
পলকে টেলক েচত িার কলর িরজার ওপর েলচতর আলো ট েোে। োরপর িু-পা এবগল  
একেু টঠো বিলেই িরজাো খুলে টগে। 
  
হু! টেল ো েেিূর সম্ভি এখালনই এলসবছে। 
  
ওর এখালনই অব স হ লো! চাপা গো  িেে টহলেন, োলি নাবক টভেলর? 
  
হযােঁ। আবে িারাো  পা রাখোে। িরজাো িরিং টেলন িাও। 
  
টহলেন িরজা িন্ধ কলর টছাে একো কালঠর টগজ েো   ুবকল  বিে। পুবেশ এলস 
পড়লেও সহলজ খুেলে পারলিনা। একো িই টিলখ এই বনিশতন টপল বছ। 
  
ভালোই কলরছ। টকান কো না িলে চুপচাপ আোর সলঙ্গ এলসা। আেরা বসেঁবড় বিল  
উঠি, বে লে আোর বঠক আস্থা টনই। 
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বনাঃশলব্দ বসেঁবড় টভলঙ উপলর উঠলে োগোে। টহলেন আোর টেলক িু-ধাপ টপছলন। 
োলে েলধয েচত জ্বাোলি। 
  
পােঁচেো  উলঠ টহলেন আচেকা আোর টকাে আলগর েলোই খােলচ ধরে। অগেযা 
টেলে টেলে হ  আোলক। কী হে আিার? 
  
আবে টেন একো শব্দ শুনোে, আোর কালনর কালছ েুখ এলন ব সব স কলণ্ঠ িলে ও। 
েলন হলি িাবড়লে জন-োনি আলছ। 
  
বকছুক্ষণ আেরা কান টপলে শুনোে, বকন্তু টকান শব্দই হে না। োকলগ, আবে িেোে। 
টোোর শুনলে ভুে হল লছ? চেে, আেরা একিে ওপর েো  োি। 
  
হােঁ ালে হােঁ ালে ছেো  টপৌঁলছ টহলেলনর কাছ টেলক েচত চাইোে। এিার আলোো িাও 
টিবখ। িন্ধ োো কী কলর খুেলে হ  আজ আবে টোো  হালে নালে টিখাি। এই িৃশয 
টিখার জনয অলনলক িহু প সা খরচ করলেও রাবজ োলক। েচত হালে িরজার কালছ 
এবগল  কল ক পা বপবছল  এে ও। েচত েুবে বনলে পার বকন্তু এলক টিাধহ  আর কালজ 
োগলিনা। 
  
এক িশতলনই িুলে টগোে আসে িযাপার। িরজাো অলধতক টখাো। স্বীকার করলে বদ্বধা 
টনই, টিলখই আোর ঘালড়র টোেকূপ খাড়া হল  উঠে। টক  ুলকবছে ওখালন? আবে টো 
সন্ধযার সেল ও োো িন্ধ টিলখ টগবছ। 
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টস টে এখনও টভেলর টনই েুবে জানছই িা কী কলর? টকালের পলকলে হাে  ুবকল  
বরভােভারো টেলন আবন। চলো টিখা োক। পা বিল  িরজাো খুলে েলচতর আলো ট বে 
ঘলরর েলধয। চারবিলক ধূলো  ধূলো। আসিাি িেলে একখানা টেবিে,িুলো টচ ার, িবড় 
টিবড়ল  োকা কালপে আর  াইে রাখা একো কযাবিলনে। জনপ্রাণীর বচহ্নোে টনই। 
আিেত টো!পাল  পাল  টভেলর  ুকোে। েলি বক টডবন সন্ধযার পর টকান এক সে  
এলসবছে? টভেলর  ুলক িরজা িন্ধ কলর বিে টহলেন, োরপর জানাোর খড়খবড় নাবেল  
আলো জ্বাোে। টডবন িলে আোর অন্তোঃ েলন হ না। টে টেল োলক আেরা গবের 
েলধয এই বকছুক্ষণ আলগ টিলখবছ, ও-ই এলসবছে। েুবে টসলন্টর গন্ধ পািনা? 
  
িারকল ক নাক টেলনও টসলন্টর টকান গন্ধ আবে টপোে না। েলি আোর ঘ্রাণশবি টে 
টহলেলনর েলো অলো েীব্র্ ন  ো িহু অলনক আলগই আোর জানা বছে। বঠক িেছ? 
আবে বকন্তু এখনও টকান গন্ধ পাবিনা। 
  
আবে বকন্তু বস্থর বনবিে, বেভ। 
  
িপ্তলরর চারপাশো একিার ভালো কলর টচাখ িুবেল  টিলখ বনোে, টকাোও বকন্তু টকান 
বিসিৃশ বকছু টচালখ পড়ে না। 
  
টে টেল  অে িােী টসন্ট োলখ টস টডবনর েলক্কে হলে পালরনা। টহলেন িলে উঠে। 
  
োহলে টক ও? বক করলেই িা এখালন পিধূবে বিল বছে? এবগল  বগল  একোলন খুলে 
ট েোে টেবিলের টিরাজো। পুেীভূে জোলে ভবেত কাগজ আেকালনার বক্লপ,েুকলরা 
কাগজ, পাইপ পবরোর করার কাবঠ, খাবে োোলকর বেন-বকন্তু কালজ োগার েলো বকছু 
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টনই। অনয িরজাগুলোর অিস্থাও েবেিচ। একো  বছে টনািংরা একখানা শােত। আর 
অনযো  টো ালে, কু্ষর, িাবড় কাোলনার সািান আর আ না। 
  
টহলেন কযাবিলনেো খুলে একো  াইে বনল  টভেলরর েলধয রাখা সেস্ত কাগজপেগুলো 
উলেপালে টিখবছে। বকছুক্ষণ পলর  াইেো েোস্থালন  ুবকল  টরলখ োো টনলড় উঠে, 
নাাঃ, এর টেলক টিাোর উপা  টনই োর িেতোন পবরবস্থবে। 
  
েোরো না হ  একিার খুলে টিলখা টো। 
  
েোর টিরাজো খুেলেই োর টেলক টিবড়ল  পড়ে োেলেলপ জড়ালনা এক িাবণ্ডে িীো 
পবেবস। 
  
এগুলোই হলো েে গণ্ডলগালের েূে টকন্দ্রবিেু। টিবখ ওগুলো। টেপ খুলে িশো পবেবস 
টেবিলের ওপর ছবড়ল  বিোে। একিার টচাখ টিাোলেই টিাো টগে, গুডই ার টেসি 
শলেত পবেবসো কবরল বছে এগুলো প্রলেযকোই োর হুিহু নকে। সইো টিখলে বগল  
একো পবেবস ওেোলেই আোর টচাখ কপালে ওঠার টজাগাড়! টিলখলছা? এখালনও টসই 
ধযািড়া কাবে আর আঙুলের ছাপ! 
  
টহলেন দ্রুেোর সলঙ্গ অনয পবেবসগুলোও উলে ট লে। আবর ব্বাস! সিই টিখবছ এক 
িযাপার! আেরা পরস্পর পরস্পলরর েুলখর বিলক োকাোে। 
  
অযাোন িেবছে কাবেোর এই িুগতবে ঘেনাচলে। এখন টিখা োলি ো সবেয ন । োর 
োলন গণ্ডলগাে একো আলছই। 
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টহলেন পবেবসগুলোর বিলক ভুরু কুেঁচলক োকাে। প্রেে ছাপো ঘেনাচলে হলেও হলে 
পালর। হ লো ওো টেলকই িাবকগুলোলে ছাপ টিিার বচন্তা োর োো  িানা িােঁলধ। 
  
টোোর সহজাে প্রিৃবত্ত কী একই েে টপাষণ কলর? 
  
না, োো নালড় টহলেন। িেতোলন আোলির কাজ হে অনয নজন এলজলন্টর সলঙ্গ 
টোগালোগ কলর জানলে হলি, োরাও ছাপোলক িুঘতেনা িলে েলন কলর বকনা। এই 
কাজো েুবে কর, বেভ। 
  
আবেও টোোর সলঙ্গ একেে, এখালন বনিই গণ্ডলগাে আলছ। 
  
পবেবসগুলো গুবছল  আিার সেলে টিরালজ  ুবকল  বিোে। চেে, এখালন টিখার আর 
বকছু টনই। এক বেবনে সে  েবিও অপিয  হ বন, বকন্তু টকাো  টগলে টে োর িশতন 
বেেলি এখনও পেতন্ত ো জানা টগেনা। 
  
ঘর টেলক টিবরল  বনাঃশলব্দ দ্রুে পিব্র্লজ বসেঁবড় টভলঙ আিার আেরা নীলচ নােলে 
োগোে। 
  
চার েোর চাোলে টনলে টহলেন হঠাৎ কলর েেলক িােঁবড়ল  আোর হাে টচলপ ধরে। 
  
িােঁড়াও! ব সব স কলণ্ঠ ও িলে উঠে। শুনলে পাি? েচত বনবভল  অন্ধকালর গা টঘেঁষালঘেঁবষ 
কলর িােঁড়াোে এিার আও াজো আোর কানও পবরোর শুনলে টপে। খুি েৃিু খসখস 
শব্দনীলচর টেলক টভলস আসবছে। 
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বঠক টেন একো িস্তালক পােলরর টেলের ওপর টকান এক জন টেলন বনল  োলি। 
  
আোর হাে আলরা শি কলর িলে আেঁকলড় ধরে টহলেন। বক ওো? 
  
িারাোর টরবেলঙ িুলক আবে নীলচ টিখার টচষ্টা করোে। ঘুেঘুলে গুলোে অন্ধকার ছাড়া 
িৃবষ্টলে আর বকছুই এেনা, অেচ শব্দ ধারািাবহক ভালি হল ই চলেলছ। 
  
টকউ বকছু োনা বহচড়া করলছ িলে েলন হ  টহলেলনর কালনর কালছ েুখ এলন আবে 
জিাি বিোে। 
  
কান খাড়া কলর টরবেিং-এ িুলক ঠা  িােঁবড়ল  রইোে আেরা। সহসা খস খসাবন টেলে 
ধােু টঠাকাঠুবকর এক েীব্র্ শব্দ আোলির উভ লকই চেলক বিে। 
  
বে লে কলর টকউ ওপলর আসলছ। টহলেনলক টরবেলঙর ধার টেলক টেলন বনল  এলস 
িবে এলসা, গা  াকা বিই। 
  
কযাচ কযাচ শলব্দ বে ো ওপলর উলঠ আসবছে। সােলন একো িরজা টিলখ আবে টভেলর 
ট াকিার জনয োনবসক ভালি প্রস্তুবেও বনোে। বকন্তু টসো বছে োো িন্ধ। 
  
বসেঁবড়লে চলো, টহলেন ব সব স কলর িলে ওলঠ। ও েেক্ষণ উঠলে োকলি, আেরা 
েেক্ষলণ ধালপ ধালপ টনলে োি। 
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ওর হাে ধলর বসেঁবড়র কালছ একছুলে চলে টগোে। সলিোে আেরা প্রেে ধালপ পা 
ট লেবছ, এেন সে  আর একো শব্দ শুলন েেলক টগোে আেরা েেতলভিী এক 
টগাঙাবনর আও াজ বে লের পাশ টেলক উলঠ টেন ভবরল  বিবিে সারা িাবড়ে । টকউ 
জখে হল লছ। আোর িড় ভ  করলছ বেভ, কােঁপা কােঁপা গো  টহলেন িলে ওলঠ। 
  
ওলক আোর কালছ টেলন বনে চাোে টেলক েুেঁলক পলড় টিবখ, বে েো ধীর গবেলে 
আোলির বিলক এবগল  আসলছ। অিলশলষ আোলির টেলক োে িুগজ িূলর ওো আপনা 
টেলক টেলে টগে। 
  
কল কো অস্পষ্ট শব্দ টভলস এে। একো িীঘতশ্বাস। োরপলরই ভাবর বকছু একো গবড়ল  
পড়ার স্পষ্ট আও াজ। 
  
টহলেন আলগর টেলক আলরা সিলে আেঁকলড় ধরে িুহালে আোলক। 
  
ওলক আোর টপছলন টঠলে বিল , এক হলে বরভেভার ধলর অনয হালে েলচতর আলো 
ট েোে বে লের জা বরর বঠক ওপলর। টহলেন অসু্ফে আেতনালিোেঁবকল  উঠে। 
  
বে লের বসেঁবড়র কাছো রলি টভলস োলি। কম্পোন হালে েচত ধলর আবে এক পা 
এবগল  বে লের টভেলর উেঁবক বিোে। 
  
িালরা ানো টিও ালে টঠস বিল  িণ্ডা োন। চশোো েুলে পলড়লছ োর স্থান অেতাৎ কান 
টেলক। সারা েুলখ রলি োখাোবখ। বনষ্প্রাণ িুলো টচাখ। আবে আর এক পা এলগালেই 
টসজা বরর ওপর েুখ েুিলড় আছলড় পড়ে। 
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িহুিূর টেলক হঠাৎ বনস্তব্ধ রাবের িুক টভি কলর পুবেশ সাইলরলনর েীক্ষ্ণ আও াজ 
টভলস এে আোলিরও এই কালন। 
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৩. 
  
টক ও? চাপা উলত্তজনা  টহলেলনর গো েরের কলর কােঁপলছ। ঐ অিস্থা  টস আোর 
পাশবেলে এলস িােঁবড়ল লছ। 
  
নাও, েচতো ধলরা। 
  
েচতো ওর হালে বিল  পলকে টেলক রুোে িার কলর হালে জবড়ল  বনোে। োরপর 
জা বর োগালনা িরজাো আেলো কলর খুলে েুেঁলক পলড় িালরা ালনর অসাড় টিহো বচৎ 
কলর উলে বিোে।কেঁধ আর গো টভি কলর  ুলক টগলছছুবরর  ো। টকান িরকার বছে 
না, অকারলণই টচালখর পাো টেলন একিার টিলখ বনোে। টোকো েৃে। 
  
পুবেলশর টসই অবে বিখযাে সাইলরলনর শলব্দ কালন োো োগার টজাগাড়। টহলেন 
আোর হাে খােলচ ধলর িেে, ওপলর চে। গবে বিল  টিলরালে টগলে ওলির 
সােনাসােবন পলড় োি। 
  
নীলচ সির িরজার ওপর িুেিাে কলর আও াজ হবিে। আেরা িুজন পবড়েবর কলর 
বসেঁবড় টভলঙ েরের কলর ওপলর উঠলে োগোে। 
  
আেরা ওপলর পা রাখার অলগই পুবেশ অের েহলে  ুলক পড়ে। টহলেন বক্ষপ্রহলস্ত 
অিেরণ পলের িরজা  োগালনা বখেো খুলে িলে উঠে, রাস্তাো বঠক টকাো  টগলছ 
জানা আলছ টোোর? 
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টসো একু্ষবণ না হ  জানা োলি। বকন্তু বখেো আেরা টপছন টেলক োগালে পারিনা। 
ওরা েখন সহলজই িুলে োলি আেরা টকান পলে পাবেল বছ। 
  
ওর টপছলন টপছলন টভেলর  ুকলেই নীচ টেলক একজলনর কণ্ঠস্বর কালন এে–ওপলর 
টকউ আলছ? 
  
িরজাো োড়াোবড় কলর আেলক বিোে। অিেরণ পেো একিার টচাখ িুবেল  িুলে 
টগোে, ওো গবে পলে বগল  বেলশলছ। িাবড়র সােলন িােঁড়ান একজন পুবেশও নজলর 
এে। রাস্তা  পাহারা িলস টগলছ। িেোে; এখান বিল  নাো এই েুহূলেত সম্ভি ন । 
টহলেন একো জা গার বিলক আঙুে েুলে আোর িৃবষ্টলক আকষতণ করে। ওখান বিল  
আেরা টেলে পাবর। কষ্ট কলর একেু ো ালে হলি, বকন্তু অসম্ভি হলি না। কুবড়  ুে 
নীলচ রল লছ আর একো ছাে। সম্ভিোঃ ওোই টসই চীলন টরলস্তারােঁ, টেো আবে সন্ধযার 
সে  টিলখবছোে। 
  
পা েবি টভলঙ ো ! 
  
বঠক েলো ো ালে পারলে টভলঙ োিার ক্ষীণ আশাও টনই, িলেই ছালের ওপর িলস 
পলড়, পল ানােীর খালজ হাে টরলখ, বনখুেঁে ভারসােয িজা  টরলখ সুের ভবঙ্গো  বনলজর 
টিহোলক নীলচর বিলক টছলড় টি  টহলেন। ছালে পলড় পেলকর েলধয উলঠ িােঁবড়ল  
আোর বিলক হােছাবন বিল  ব সব স কলর ওলঠ, খুি টসাজা, টনলে এলসা! 
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বনলজর েলন অবিে িুবে আওড়ালে আওড়ালে আবে ছালের ধালর বগল  হােঁেু টগলড় 
িসোে। ওর টেলক আোর টিলহর ভার েলেষ্ট টিশী।িুেলে আোর এেেুকু অসুবিধা 
হবিে না টে আোর টগাড়াবের হাড়ো ভাঙলনর পলে। েোসম্ভি আোর দ্বারা েেেুকু 
সম্ভিপর বছে বঠক টসই ভালি ওর েলো কলর টিহো নীলচ নাবেল  হাে টছলড় বিোে। 
নীলচ পড়ার পর েুহূলেতর জনয হলেও েলন হে, আোর চেোন বনাঃশ্বাস টিাধহ  টেলে 
টগে। হেভম্ব হল  নীরলি িলস রইোে বকছুক্ষণ, োরপর টহলেন হাে ধলর োনলে 
সবম্বে ব লর এে, ধীলর ধীলর উলঠ িােঁড়াোে। 
  
এভালি টকউ ো া ? কপে ধেক বিে টহলেন। টেলগলছ? 
  
বশরিােঁড়া আর িুলো ঠযাঙ টিাধহ  আর আস্ত টনই, গুলড়া গুলড়া হল  টগলছ,িীঘতশ্বাস 
ট লে কোগুলো িলে ট বে। েলি টোোর বচন্তার বকছু টনই। 
  
অিশয একো িোর টকান প্রল াজন বছে না। টহলেলনর েলন আোলক বনল  আলিৌ বচন্তা 
বছে না। ছালির টরাি শাবশতো ও েেক্ষলণ বনলজর ক্ষেো িলে খুলে ট লেলছ। 
  
িারুণ গন্ধ টিলরালি!সলজালর নাক টেলন েুচবক হাবস হাসে ও। োরপলরই টচালখর 
বনলেলষ টরাি শাবশতলে পা গবেল  েুপ কলর টভেলর টনলে টগে। 
  
আবে ওলক অনুসরণ করোে। 
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অন্ধকারািন্ন এক িাোলন এলস পড়োে আেরা িুজলন। সােলন একসাবর বসেঁবড় নীলচ 
টনলে টগলছ। টরবেলঙ েুেঁলক টিবখ িাবড়ো িুেো, নীলচ ওল োররা টে হালে টঘারাল রা 
করলছ। 
  
এখান বিল  নাো োলি না, ওরা বঠক িুলে োলি আেরা ওপর টেলক এলসবছ,আবে িলে 
উঠোে। 
  
ওরা িুেলেই পারলিনা। বসেঁবড়র েুলখ এবগল  ো  টহলেন। ওরা এখন ওলির কালজ 
ভীষণ িযস্ত। চলে এলসা। 
  
দ্রুে পিলক্ষলপ টনলে টপৌঁলছ টগোে চাোলে। েবহো টেখা এক িরজা ইবঙ্গলে টিবখল  
টহলেন িেে, িােরুে টেলক েুবপোর একো গবে কলর আবে আসবছ। েুবে 
েেক্ষলণনীলচর একো টেবিলে বগল  িলস পড়। 
  
আোলক বকছু িোর অিকাশ পেতন্ত না বিল  িরজা টঠলে টভেলর  ুলক টগে ও। 
  
গরািস্তম্ভ ধলর নীলচর বিলক একিৃলষ্ট টচল  রইোে। বকছুক্ষণ পলর চাোেো জনশূনয 
হলেই েরের কলর নীলচ টনলে টগোে। টরলস্তারােঁর চাোে ছাবড়ল  আরও খান িলশক 
বসেঁবড় অবেেে কলর োিার পর টসখান টেলক ধীলর সুলস্থ আিার ওপলরই উলঠ এোে, 
টিলখ সকলেই এই ভািলি টে সলিোে টরলস্তারােঁ   ুকবছ। 
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চাোলে পা রাখার সলঙ্গ সলঙ্গ টরলস্তারােঁর িরজার পিতার আড়াে টেলক উবিত পরা একজন 
সজ্জন িযবি টিবরল  এলস আো  েুেঁলক পলড় অবভিািন জাবনল  িেে, আপনার টেবিে 
কী বরজাভত করা আলছ সযার? 
  
না। টকন, োর টকান প্রল াজন আলছ নাবক? 
  
না না, বঠক আলছ। আজ িহু টেবিে  ােঁকা।ভুরু কুেঁচলক োকাে টস। পালশর িাবড়লে 
টকান গণ্ডলগাে হল লছ নাবক? সাইলরলনর শব্দ শুনোে! 
  
পলকে টেলক বসগালরলের পযালকে টির কলর একো বসগালরে ধরাই, োরপর গোর স্বর 
েেো সম্ভি স্বাভাবিক পেতাল  নাবেল  এলন জিাি বিই, টগাো িুই পুবেলসরও িশতন 
টপল বছ। বকলসর োলেো িো সম্ভি ন । েেিূর েলনহ  চুবরর িযাপার, টকাোও চুবর 
করলে বগল  টকউ ধরা পলড়লছ টিাধ হ । 
  
টহলেন এলস িােঁড়াে। িুহাে পলকলে টগােঁজা, েুখ জুলড় বিরবির বচহ্ন। েুবপ না োকা  
ওর চুেগুলো োোর িুপাশ টেলক টনলে এলস েুলখর টসৌেেত আরও বদ্বগুণ িাবড়ল  
বিল লছ। 
  
িুজন সযার? টহলেলনর বিলক সপ্রশিংস িৃবষ্টলে োকাে আগন্তুক। 
  
হযােঁ। আোলির ছলছলেলেল  আর কুকুরোলক িাইলর টরলখ এলসবছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

63 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

অজ্ঞাে নাো িযবি িার িুই টচাখ বপেবপে করে, োরপর টহলেলনর বিলক আর একিার 
োবকল  আোলির টরলস্তারােঁর েলধয বনল  চেে। 
  
কীসি আলিাে-োলিাে িকলছা? হােঁেলে হােঁেলে চাপা গো  টহলেলনর ধেক আোলক 
শুনলে হে। 
  
সলেহ এড়ালে টগলে এরকে ঘলরা া প্রসঙ্গ অলনক সে  কােতকরী হল  ওলঠ। হাসলে 
হাসলেই নীচু গো  জিাি বিোে। 
  
টরলস্তারােঁো টেেন বিরাে টেেনই জােঁকজেকপূণত। এক বচলকর টিও ালে অবেকা  এক 
ড্রাগলনর বচে।আেরা ুকলেই টভেলর িলসোকাবকছুঅলচনােুখেুখ েুলে োকাে।সিার 
েলক্ষযর সীো অিশযই টহলেন, আোলক টকউ ভুে কলরও পাত্তা বিবিে না। টকালনর 
বিলকর একো টেবিে টিলছ বনল  আেরা িলস পড়োে। খািালরর অডতার বিল  টহলেনলক 
শুধু চাপা গো  িবে, এভালি পাোলনা টিাধহ  উবচে হলো না। টে টকান েুহূলেত আেরা 
োলেো  ট েঁলস টেলে পাবর। 
  
ডাইলন িােঁল  োো নাড়াে টহলেন। টোলেও ন । িরিং ওখালন োকলেই আেরা আরও 
োলেো  জবড়ল  পড়োে। 
  
পুবেশলক বনি ই টকউ সিংিাি বিল বছে। কী েলন হ , আোলির টপছলন টকান 
বেকবেবক েক্ষয রাখলছ? 
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টঠােঁে উবেল  কাধ টিেঁকালো ও, টিখলেও পালর। আেরা না হ  এখালন বকছুক্ষণ োকার 
পর টিলরাি। টকউ েবি আোলির িণতনা ওলির কালছ বিল  োলক…। 
  
বঠকই িলেলছ। 
  
ওল োলরর আগেন ঘেে,োর হালে ধরা আোলির টভাজন সােগ্রী। টস চলে টেলে 
টহলেন িেে, েুবে বক জালনা, টোকো আর টিেঁলচ টনই? 
  
োলে সলেলহর টকান িযাপার টনই। ওর গোর বশরা িু- াো করা। বকন্তু ও বে লের 
টভের  ুকলো কী কলর? 
  
টিাধহ  অবন্তে প্রলচষ্টা  একো ট ান করলে অগ্রসর হবিে। ওর ঘলর ট ান টনই। 
  
েুবে কী েলন কর, ওর েৃেুযর সলঙ্গ আোলির টডবনর টকান সম্পকত আলছ? 
  
টহলেন বনলজর েলন িলক োবিে, োর কো  কণতপাে করার েলো োনবসকো েখন 
বছে না। কারণ েখন আোর িৃবষ্ট আেলক টগলছ ঘলরর অপর প্রালন্ত িােঁড়ান একজন 
িযবির ওপর। েুবজলোক্কার েলো েম্বা টপশীিহুে টচহারা। ট াো ট াো টোেশ ভুরু 
টজাড়া-নালকর ওপলর একসলঙ্গ বেলে টগলছ। টরালি-েপ্ত েুখ গম্ভীর,েেেলে, 
ভািলেশহীন।পরলননীে সািা টডারাকাো টকাে আর হােকা িািােী রলঙর পােুন। হালে 
ধরা েুবপ, বপঙ্গে িলণতর। 
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সহসা টরলস্তারােঁর জানাো বিল  সাইলরলনর েীক্ষ্ণ আও াজ টভলস এে। আোলির আলশ 
পালশর কল কজন আসন টছলড় এক ছুলে জানোর কালছ চলে টগে িযাপারো টিখলে, 
টকৌেূহে চবরোলেতর জনয। একু্ষবণ টিখার টচষ্টা কলরানা,আবে টহলেনলক িেোে। 
আোলির টডারাকাো টকােত পরা িযবিবেও এখালন উপবস্থে। েূবেতোন টিলরািার জনয 
উিগ্রীি। আবে ওলক অনুসরণ করবছ। টোোর সলঙ্গ টহালেলে টিখা হলি। 
  
টহলেন গাবড়র চাবিো েুবকল  আোর হালে েুলে বিে।লোোর গাবড় কালজ োগলে 
পালর। আবে না হ  েযাবেলে ব রি। 
  
টডারাকাো টকােলক িরজার বিলক এলগালে টিলখ আবে দ্রুে টিলগ এবগল  টগোে 
কাউন্টালরর বিলক। পােঁচ ডোলরর একো টনাে টরলখ িেোে, আবে িাইলরর োলেোর 
আিহাও াো একিার টিখলে োবি। ো ব রলি ঐ েবহোলক বিল  টিলিন। 
  
বঠক আলছ, সযার। 
  
 িারাো  এলস টিবখ, টডারাকাো টকােত িাইলর টিবরল  পুবেস পবরলিবষ্টে টঘরা িাবড়োর 
উলো বিক িরাির হােঁেলে শুরু কলরলছ। সলঙ্গ সলঙ্গ এক টিৌলড় বসেঁবড় টভলঙ রাস্তা  
এলসিােঁড়াোে। টোকো চোর গবেলিগ এলোই িাবড়ল  বিল বছে টে চলক্ষর বনলেলষ 
বেশবেলশ অন্ধকালর বেবেল  োবিে। 
  
পালশর িাবড়োর সােলন বেনলে পুবেলশর গাবড় আর একো অযামু্বলেন্স িােঁবড়ল । প্রলিলশর 
পলে টিশ বকছু স্থানী  টোলকর বভড়। পুবেস বহেবসে টখল  োলি বভড় সােোলে। 
আোলির প্রবে নজর টিিার অিকাশ পেতন্ত োলির বছেনা। 
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আোর গাবড় িরাির টসই িযবিবে গুবেগুবে পাল  এবগল  োবিে। েবড়ঘবড় কলর আবে 
োর নাগাে পািার জনয োলক অনুসরণ করোে। 
  
পে চেলে চেলে টিশ বকছু প্রশ্ন আোর েলন জে পাকালে োগে। টরলস্তারােঁলে ঐ 
িযবির হঠাৎ কলর আগেন ঘেে টকন? 
  
টডবনর িপ্তলরর িরজা টভলঙ ট াকা আর িলরা ানলক হেযা করার বপছলনও কী ওর 
কীবেত? আিার এেন হও া  অস্বাভাবিক ন  টে িাবড়লে আোলির টিখাোেই টরলস্তারােঁ  
 ুলক পলড় টস পুবেশলক ট ান কলর এই সিংিাি জাবনল  বিল লছ। েবিও সিোই আোর 
অনুোন, েিুও.. 
  
বকন্তু গবের েলধয উি  হও া টসই টেল োই িা টক? খুলনর সলঙ্গ ওরও কী টোগসালোগ 
আলছ? 
  
টডারাকাো টকাে গাবড় রাখার টঘরা টোলপ প্রলিশপলের সােলন িােঁবড়ল  েেলক বগল  
টপছন ব লর োকাে। চবকলে আবে পালশর একো টিও ালের সলঙ্গ গা বসেঁবেল  িােঁবড়ল  
টগোে। আবে বনবিে টে টস আো  টিখলে পা বন। বিরাে োলপর  েকো টপবরল  টস 
টভেলর  ুলক টগে। আবে বনাঃশলব্দ েম্বা েম্বা পা ট লে  েলকর েুলখ টপৌঁলছ টগোে। 
  
টোকোলক টিখা োলি না িলে েলি আবে জাবন টস টভেলরই আলছ। বিরাে উেঁচু 
টিও ালের পােঁবচে। সহলজ েপকালনা সম্ভি ন । টচষ্টা করলে আোর কান টসই শলব্দর 
প্রবেধ্ববন শুনলে ভুে করে না। হ  টস বনলজর গাবড়র অনুসন্ধালন িযস্ত আর ন লো 
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আবে অনুসরণ করবছ িুেলে টপলর বনলজলক আড়াে কলর ঘাপবে টেলর টকাোও অলপক্ষা 
করলছ আোর পরিেতী কােতকোপ টিখার প্রেযাশালক িুলক বনল । 
  
টোকো েবি এই োে একো খুন কলর বনলজর হাে রাবঙল  োলক োহলে আর একো 
প্রাণ বনলেও োর হাে কােঁপলিনা। েলনর েলধয অজানা এক অস্ববস্ত টিখা বিে 
বরভােভারো খাপ টেলক িার কলর, পলকলে  ুবকল  আলরা কল ক বেবনে অন্ধকালর গা 
 াকা বিল  চুপচাপ িােঁবড়ল  রইোে। োরপর সজাগ িৃবষ্ট টভেলর টরলখ টিও াে ধলর 
ধীলর ধীলর এবগল  চেোে। োেখালন কে কলরও ছো গাবড় পরপর সার সার কলর িােঁড় 
করালনা। বকন্তু টকানোলেই জন োনলির নড়াচড়ার বচহ্নোে টিখা োলি না। পাল  পাল  
এক একো গাবড়র সােলন এবগল  টভেরগুলো ভালোভালি টচাখ িুবেল  বনোে। 
  
প্রা  বেবনে পােঁলচক ধলর চেলো এই বিবচে টখো।আবেেখন িস্তুর েে ঘােেবরল  
চলেবছ। সহসা একো গাবড় টহডোইে জ্বাবেল  টভেলর  ুকে। চবকলে ডাইলন িােঁল  
একিার টিলখ বনল  সোন খাবে োবেলে বনলজলক গবড়ল  বিোে। টকাোও টভারাকাো-
টকালের পাত্তা পেতন্ত টনই। 
  
গাবড়ো টেলে োিার পর টহডোইেো আপনা টেলকই বনলভ টগে। একজন পুরুষ আর 
একজন েবহো গাবড় টেলক টনলে হনহন কলর িরজার বিলক এবগল  টগে। 
  
টেল োর উলত্তজনা পূণত গো কালন আসবছে? 
  
টশষ পেতন্ত ট ােত স্ট্রীলে খুন হলো! েুবে বক িেে, েৃেলিহো আেরা টিখলে পাি? 
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টচষ্টা কলর টিখলে ক্ষবে টো টনই। টেল োর হাে ধলর টিৌড় োগাে টোকো। 
  
ওরা িাইলর চলে টেলেই আবে উলঠ িােঁড়াোে। টডারাকাো-টকাে আোর েলো টোকলকও 
টিাকা িাবনল লছ। আোর কানলক  ােঁবক বিল  টিও াে েপলক পাবেল লছ। 
  
ইস, টহলেন েখন একো শুনলি টস আোর সম্বলন্ধ কী ভািলি? আোর েলো ধুরন্ধর 
বিচক্ষণ এক টগাল োর হাে টেলক টোকো পাোে, একো ওলক িেিই িা টকান েুলখ। 
  
বনলজর উলেলশয বখবস্ত আওড়ালে আওড়ালে োলে িােঁড় করালনা গাবড় গুলোর পাশ বিল  
প্রলিশদ্বালরর বিলক আবে টহেঁলে চেোে। 
  
েৃেী  গাবড়ো অবেেে করলেই একো হােকা বশলসর শলব্দ আোর কান সজাগ হল  
উঠে। েেলক টগোে, টিও ালে টেন েুখ ঠুলক োবিে। োরপর রুদ্ধশ্বালস ঘুলর িােঁবড়ল  
অন্ধকালর টিখার িৃো টচষ্টা  টেলগ টগোে। টে টকান েীক্ষ্ণ-িৃবষ্ট সম্পন্ন িেুকধারীর 
কালছ আবে এখন চেৎকার এক বনশানা। 
  
োবেলে িলস পড়ি পড়ি ভািবছ, এেন সে  টপছন টেলক েৃিু খখস্ আও াজ হে। 
বরভেভার রাখা পলকলে হাে  ুবকল  চবকলে আবে টসবিলকই ঘুলর িােঁড়াোে। 
  
চওড়া কােঁধও াো এক িযবি আোর সােলন সশরীলর িােঁবড়ল । আচেকা এক প্রচণ্ড ঘুবষ 
িুলকর ওপর আছলড় পড়লে আবে টিসাোে হল  টগোে। আলি  অস্ত্র বহলসলি 
বরভােভারো িার করলে উিযে হলেই আলরা একো শবিশােী ঘুবষ টচা ালে আঘাে 
হানলেই আোর এই টিহ ধরাশা ী হল  োবের িুলক আশ্র  বনে। 
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টচালখর সােলন একোক োরা আর রঙ-টিরলঙর আলোর রশনাই টিখলে টিখলে জ্ঞান 
হারাোে আবে। 
  
টহালেলে ব লর টিবখ, টহলেন টশািার ঘলর পা চাবর করলছ। আোর বিধ্বস্ত েুলখর িশা 
আর ধূলো োখা েবেন টপাষালকর বিলক এক পেক োবকল  টচাখ িড় িড় কলর টিৌলড় 
এে ও। 
  
কী হল লছ, বেভ? খুি টেলগলছ টোোর? 
  
 টকানরকলে িােঁকা টঠােঁলে হাসোে। এই অিস্থা  এর টেলক টিবশ হাবসর ক্ষেো আোর 
আসবছে না। না, টেেন বকছু ন , বিছানা  িসলে, িসলে জিাি বিোে। 
  
স্কলচর টিােেো িাও টিবখ। 
  
বক্ষপ্র হালে একো টগোলস স্কচ ট লে আোর পালশ এলস ও িসে। 
  
িুেলে পারবছ টোকোলক ধরলে টোোর ক্ষেো  কুলো বন। টগোস হালে একো েম্বা 
চুেুক টিিার পর সেস্ত িযাপারো খুলে িেোে ওলক।–এই হে িযাপার। টোকো আোর 
পলকে ভাণ্ডালর োকা বজবনসগুলো েণ্ডভণ্ড কলর টকলে পলড়লছ। 
  
বক বক বছে টোোর ঐ িযালগ? 
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বক বছে না োই িলো? আোর পবরচ পে,  যান’শর বঠকানা, আোর টগা ো োইলসন্স 
আর টে সেস্ত উপাল  েৃেুয হলে টগোলেতর পবেবস টেলক োকা িাবি করা োলি না োর 
একো বেে। অেতাৎ এক কো  ধরলে টগলে সি বকছু। ঐ অজ্ঞাে নাো টোকবে েবি 
টডবনর টচনা হ , োহলে আবে এখালনই টশষ। 
  
কী আর করলি িেে, টহলেন টছাট্ট কলর গালে একো চুেু টখে আোর। এরকে ঘেলে 
েুবে টকন, টে টকান টোকই ট েঁলস টেে। অনেতক বনলজর ঘালড় টিালষর টিাো চাবপও 
না। 
  
েুবে টো িলেই খাোস। আর এ কোো েবি একিার েযাডলের কালন টকান ভালি 
টপৌঁলছ ো ? েকু্ষবণ টস টশষ বনাঃশ্বাস েযাগ করলি। োক, অলনক হল লছ, এিার শুধু 
ঘুে। টগোেত টকসো বনল  আজ েলেষ্ট োোোবে হল লছ। 
  
টপাষাক আেোবর টেলক আোর পা জাো টির কলর টহলেনিেে, েুবে চলে টেলেই 
বভলড়র েলধয আবে বনলজলক হাবরল  ট বে। টিাকার েেন এবিক-ওবিক উিভ্রালন্তর 
েলো ঘুলর টশলষ কযািো টসলজ একো পুবেলশর সলঙ্গ ভাি জবেল  বনোে। োর কাছ 
টেলকই শুনোে, চারেো  এক হীলরর িাোলের অব লসর টস  টখাোর প্রলচষ্টা 
হল বছে। স ে হ বন। কারণ টচারো এলকিালরই আনাবড়। সলি হােখবড় হল লছ 
টিাধহ । কল কো আেঁচড় কাো ছাড়া টসোর টকান ক্ষবে করলে পালরবন।পুবেশোর 
েলে, েযাসন–োলনিালরা ানো,শব্দ শুলন টিখলে বগল  টচালরর হালে ছুবরর আঘালে 
টিলঘালর প্রাণ হারা । 
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টডবন সম্বলন্ধ বকছু শুনলে। োো নালড় টহলেন। নাাঃ! েলি পুবেশ এই বসদ্ধালন্ত অনড় টে, 
হীলরগুলো চুবরর েেেলিই টোকোর এখালন আগেন। 
  
োই েবি হল  োলক, েলি িালরা ানোর খুন হিার সলঙ্গ টডবনর টকান সম্পকত টনই। 
বকন্তু এখনও টজার বিল  একো িো সম্ভি হলিনা টে, ঘেনাো েখন ঘলে ঐ সে  
টডারাকাো টকাে িাবড়লে বছে বকনা িা এই খুনো োর দ্বারাই হল লছ বকনা। েলি 
বেনবিন ধলর টডবনর টখােঁজ বনল  োবিে, োর ওপর ঐ অঘেলনর সেল ও আেরা 
স্বচলক্ষ োলক টরলস্তারােঁলে টখলে টিলখবছ, োই সি টিলখ-শুলন সেগ্র পবরবস্থবে োলকই 
খুবন িলে ইবঙ্গে করলছ–অিশয োর বিরুলদ্ধ টকান প্রোণ আোলির হালে িেতোলন টনই। 
আর আলছ সলেলহর এক েুখ জ  টসন্ট োখা টসই টেল ো। োরই িা এখালন টকান 
ভূবেকা বছে বক? 
  
আোর কো িোর  ােঁলকই টকান এক সে  টহলেন টপাষাক খুলে নাইবেো পলর 
বনল বছে। ওর পরলনর টপাষাক টখাোর অবিশ্বাসয বক্ষপ্রো আোলক সি সেল ই বিিশ 
কলর টি । 
  
ও স্নানঘর টেলক টিলরািার পর িেোে, িুেলে টহলেন, এই টগোেত টেল োলক 
আোলির টে টকান উপাল ই টহাক সন্ধান কলর িার করলে হলি। বেল োলরর টছােখালো 
এলজন্টলির কালছ টগলে হ লোওর টখােঁজ বেেলেও বেেলে পালর। এর চাইলে আর 
টকান উন্নে োলনরেেেি বিলে পার? 
  
হযােঁ। এক োল  েড়াক কলর বিছানার ওপর উলঠ িসে ও। 
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আসুন বোঃ হারোস, আপােোঃ টগাল োবগবর ভুলে একেু ঘুবেল  বনই আেরা। িুলো টে 
কখন টিলজ টগলছ টস টখ াে আপনার আলছ? 
  
োহলে শুনুন বেলসস হারোস, িুক  ুবেল  িলে উবঠ, একজন টগাল োর ঘুবেল  সে  
নষ্ট করার প্রিণো টনই িা োকা উবচে ন । বিলন রালে প্রলেযকবে ঘন্টাই োর বনকে 
েলেষ্ট েূেযিান। 
  
োক োক, ওসি এখন টভাো োক। এখন বিছানা  এলস টো একেু গবড়ল  বনই.. 
  
পলরর বিন প্রাোঃরালশর পর টেবেল ান-পেী টিলখ টিলখ আবে আর টহলেন শহলরর 
বিবভন্ন বেল োলরর এলজন্টলির নালের োবেকা িাবনল  ট েোে। 
  
কাজো েখন টশষ হে, োবকল  টিবখ োবেকাবে েম্বা  আোর হােলকও ছাবড়ল  টগলছ। 
  
োবেকা  টেখা এে জলনর সলঙ্গ সাক্ষাৎ করলে করলে টো আোলির নাবে-নােবন হল  
োলি, বিরি কলণ্ঠই আবে িলে উঠোে। 
  
টক িেলে পালর আোলির ভালগয প্রেে িালরই বশলক বছেঁলড় োলি না? টহলেন আশ্বালসর 
সুলর িৃো সান্ত্বনা টিিার টচষ্টা করে আো । বেেো োেখান টেলক অলধতক কলর বছেঁলড় 
নাও। অলধতকো বনল  েুবে কাজ কলরা, িাবকোর টিাো আবে আোর কােঁলধ েুলে বনবি। 
  
সবেয খুি ভালো িুবদ্ধ বিল লছ টো 
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আিা, আোরো িাও টিবখ। কালজ টনলে পড়া োক। একোর সে  খািার টেবিলে 
আিার টিখা হলি। টখলে আসলি টো এখালন? 
  
হযােঁ, টেখালন টেখালন এলজলন্টর িশতন পালি, টসইসি জা গা  টিবশ কলর েলনালোগ 
বিও।িড় টকান জা গা  এ টেল োর সন্ধান পাও া োলি িলে টো েলন হলি না। 
সািধালন টেলকা বকন্তু। 
  
োবেকাো পলকলে পুলর আবে বনলজর উলেলশয পলে নােোে। 
  
এ কাজো  েবিও আোর েলনর বিক টেলক টকান সাড়া পাবিোে না, বকন্তু আবে জাবন 
বধেত ধলর কাজ করলে পারলে কালজ স েো আসলি। 
  
প্রা  িু-ঘণ্টা েোগে বসেঁবড় টভলঙ ওঠানাো আর এ-অব স ও-অব লস টিৌড়ালিৌবড় 
করার পর আবে এই বসদ্ধালন্ত উপনীে হোে টে, আজ বিধাো আোর ওপর এলকিালরই 
প্রসন্ন নন। ইবেেলধয িশো এলজন্সী অব লস আোর টখােঁজ করা হল  টগলছ। সুসান 
টগোলেতর কো বজজ্ঞাসা করলেই সিজা গা টেলক িার িার একো উত্তর-ই 
টপল বছোেই টকানবিন শুবনবন েশাই। আর ব্র্যাড টডবনর কো টো না হ  টছলড়ই 
বিোে। োলক টকউ টচলনও না আর টচনিার টকান ইিাও োলির টনই। 
  
এলকই এলো গরে, োর ওপর অনিরে হােঁোহােঁবে করলে করলে আবে কাবহে হল  
পলড়বছ। োই টিো সালড় এগালরাো নাগাি বস্থর করোে, পা িুলোলক বকছুক্ষলণর জনয 
বিশ্রাে বিলে কব  হলে েে হ  না। 
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এ রাস্তা  এলজন্ট বছে কেপলক্ষ িাইশ, আর সকলেরই িপ্তর িাবড়র এলকিালর ওপর 
েো , বে লের টকাোও টকান িলোিস্তও টনই। টভলি টিখোে, টে িৃদ্ধ ওল োরবে 
আো  কব  বিল  টগে োর কালছ টখােঁজ বনলে টস বকছু জানলেও জানলে পালর। 
  
রুোলে েুখ আর ঘালড়রেলড় পড়া ঘাে েুছলে েুছলে ধীরসুলস্থকোো পাড়োে, িুেলে, 
আবে একো টেল র টখােঁজ করবছ। টেলজ টশাকরা োর টপশা।নাে সুসান টগোেত। 
টচলনানাবক োলক? 
  
সুসান টগোেত? ডাইলন িােঁল  োো নাড়ে িৃদ্ধ। না, টকাবরন টগোলেতর নাে শুলনবছ, সুসান 
ন । ওর আপন টিান ন লো? টকাবরন টগোলেতর একজন টিান আলছ, শুলনবছোে? 
  
টকাবরন টগোেত আিার টক? 
  
বেনখানা িােঁে আর অলনকো োবড় টির কলর িৃদ্ধ হাসে। 
  
িল স কালে ও একো বজবনস বছে িলে, সযার। বনেযই োর পিধূবে এখালন পড়ে। 
ভীষণ টিপলরা া স্বভালির টেল  এই টকাবরন। 
  
টিপলরা া! োলন? 
  
িুবন া  কাউলক টস োনলো না। ছ-সাে িছর আলগ এখানকার কী টহাে ক্লালি বনলজলক 
উনু্মি কলর সকলের সােলন নৃেয পবরলিশন করে। একবিন হে বক একরালে টস 
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টনশা  িুেঁি হল  ঐ অিস্থালেই রাস্তা  চলে বগল বছে। ভাগয ভালো টে, ওরই জানাশুলনা 
এক পুবেশ োলক রাস্তা টেলক ধলর বনল  আলস। ওাঃ, টেল  বছে িলে একখানা! 
  
এখন টস টকাো  আলছ জালনা? 
  
না সযার। বেন িছলরর টিবশ হল  টগে োলক আবে আর টিবখবন। শুলনবছ বিল -সাবি 
কলরলছ। েলি এেুকু িেলে পাবর, ঐ িযিসার সলঙ্গ টস আর জবড়ে টনই, ওখালন টেলক 
বনলজলক সবরল  এলনলছ। 
  
আিা ব্র্যাড টডবন িলে কারুর নাে শুলনলছা? টস েেিূর সম্ভি বেল োলরর একজন 
এলজন্ট। 
  
নাাঃ! বিষণ্ণো  ডুলি বগল  শুধু োো নালড় িৃদ্ধ। রাস্তার ওপালর েবে-ব বেপলসর টিাকালন 
িরিং চলে োন। োর বনকে এ োইলনর সকলের ছবি টপল  োলিন। ও হ লো 
আপনালক বকছু খির বিলে পারলি িা আপনার কালজ আসলি। 
  
িাাঃ, চেৎকার েেেিো আপনা টেলকই ধরা বিে! কব র িাে বেবেল  আর িৃদ্ধলক 
ধনযিাি জাবনল  আবে আিার টরাি েরা িুপুলর টনলে পড়োে। 
  
রাস্তাো পার হলেই টছাট্ট েুবডওো টচালখ পড়ে। কােঁলচর জানাোর ওপর সি টেলক 
টিবশ ছবি আেকান। টছাট্ট সাইন টিাডতো  আিছা অক্ষলর টেখা? 
  
এে ব বেবপস,  লোগ্রা ার, স্থাবপে ১৮৯৭। 
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 িরজা টঠলে টভেলর পা রাখোে। সােলনই কাউন্টার। 
  
চারলে িড় িড় টিালডতর ওপর টিশ বকছু ছবি বপন বিল  আেকালনা। িরজা টঠোর সলঙ্গ 
সলঙ্গ একো বিিুযবেক ঘবন্ট েীক্ষ্ণভালি টিলজ উঠবছে, বকন্তু কারও িশতন টপোে না। 
  
ছবিগুলো টিখলে টিখলে টপছলন হঠাৎ কাবশর শব্দ কালন টেলেই ঘুলর িােঁড়াোে। 
  
িীঘতকা , বিষণ্ণ রূলপর টশ্বে শুভ্র টকলশর এক বনলগ্রা কাউন্টালরর টপছন টেলক আোর 
বিলক োবকল বছে। 
  
গুডেবনতিং সযার। িেুন? 
  
আবে আকণত বিসৃ্তে হাবস হাসোে।লপাষা একো কুকুলরর সােলন েুবড় োরলে ো 
হ ,এখালনর প্রবেবে ার প্রকৃবে হে বঠক টসরকে। িৃদ্ধ োর সািা েকেলক িড় িড় 
িােঁলের পাবে এই সুলোলগ িার কলর টিবখল  বনে। বনলজর পবরচ পেো কাউন্টালরর 
ওপর টরলখ িেোে, আবে আপনার কাছ টেলক বকছু সিংিাি সিংগ্রলহর জনয এলসবছোে। 
  
কাডতো টনলড় টচলড় টিলখ বনল  বিচক্ষণ িযবির েলো োো নাড়ে টস। ই, িুলেবছ। 
আপনার টকাম্পাবনর নাে আবে জাবন, বোঃ হারোস। আোর টছলে ওখালনই ইনবসওর 
কবরল লছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

77 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ও, োই নাবক!হাবস অক্ষে টরলখই জিাি বিোে, োহলে একবিলক টো ভালোই হে। 
আবে এক েবহোর বিষল  টখােঁজ বনলে এলসবছ, বোঃ ব বেপস। প্রল াজনো আোর 
ইনবসওর সিংোন্ত। 
  
কী নাে িেুন টো? 
  
 সুসান-টগোেত, োর এলজলন্টর নাে ব্র্যাড টডবন। এর টিবশ বকছু আোর জানা টনই। 
  
সুসান টগোেত? ব বেপস ভুরু কুেঁচলক োকাে। টকাবরন টগোলেতর টিান নাবক? 
  
আবে সবঠক জাবন না, বোঃ ব বেপস, েোসম্ভি বনরীহভালি জিাি বিোে আবে। 
  
ওই-ই হলি। িুজলনর েলধয টকাবরন টেল োই চাোক-চেুর বছে। 
  
হাবড্ডসার কপালে টোকা োরলে োরলে োো নাড়লে োলক ব বেপস। ওরা েেজ। 
একোে চুলের রঙ ছাড়া আপবন টকানেলেই ওলির আোিা ভালি বচলন বনলে পারলিন 
না। 
  
েেজ? সজাগ হল  উবঠ। 
  
হযােঁ, এরকে বেে সচরাচর টচালখ পলড় না। প্রলভলির েলধয সুসালনর টকশ টসানােী আর 
টকাবরলনর কালো। একিার ওরা একসলঙ্গ অবভন  কলরবছে, সুসান কালো পরচুো পলর 
সকেলক োক োবগল  বিল বছে। ওলির একো ছবি আোর কালছ হ লো আলছ। িােঁড়ান 
টিখাবি। 
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বিরাে একো  াইে টেলক গািা খালনক ছবি টির কলর টিখলে োগে ব বেপস। এক 
একো ছবি টিখলছ আর বনলজর অজালন্ত নালক হাে চলে োলি আর গাল র টজালর নাক 
রগলড় োলি। িুেোে, টচালখর িৃবষ্ট টেেন ভালো ন । অবধেত হল ই এবিক-ওবিক িৃবষ্ট 
বিোে আবে। 
  
একসে  োর উোসধ্ববন কালন এে। 
  
অযাই হলো টসই ছবি। খুবশলে গিগি হল  আেিালরা োলপর একো ছবি আোর বিলক 
এবগল  বিে টস, টিলখই িুেলিন কী ধরলণর অবভন  করে ওরা। 
  
ছবিলে এক েবহো বিরাে োলপর এক িপতলণর সােলন িােঁবড়ল  বনলজলক টিখবছে। একেু 
খুেঁবেল  টিখলেই িুলে টগোে, টফ্রেো  ােঁকা–টভেলর টকান আ না টনই। প্রবেবিম্বো 
আসলে ঐ েেজ টিালনর, একই ভবঙ্গো  উলো বিলক টস িােঁবড়ল । হুিহু একরকে 
রূলপর িাহার িুজলনর। পরলন োের টিও া খালো ঘাগরা আর োইে কােঁচুবে, োলে 
চুেবক িসালনা। 
  
পরচুো ছাড়া সুসালনর আর একো  লো আোর কালছ খুেঁলজ পাও া টেলে পালর, 
ব বেপস সলঙ্গ সলঙ্গ জিাি বিে, েলি টিবখ, পাই বকনা। 
  
এই সুসান েবহোলক টকাো  টগলে টিখা বেেলি িেলে পালরন? 
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নাাঃ, িহুকাে োলক টচালখর টিখা টিবখবন। টকাবরনও বিল  ো কলর িছর বেলনক হে 
কাজ টছলড় বিল লছ। েেিূর জাবন টস এখন িুল নস এ ারস-এ আলছ। 
  
আিা, ব্র্যাড টডবন নালে কারুর নাে আপবন এর আলগ শুলনলছন? 
  
হা হা, শুলনবছ বিবক। টসও টো এখালন িার িুই এলসবছে। 
  
টস টকান  লো-েলো টোলেবন এখান টেলক? 
  
 নাাঃ, বিষণ্ণ-বিষালি োো নালড় ব বেপস। 
  
আোর কাজকলেতর ধারা োর টিাধহ  টসলকলে েলন হলো। টস বকছু ছবি বকনলেই 
এখালন উপবস্থে হল বছে। 
  
কী রকে িেুন টো টোকো? 
  
 টিশ ভদ্রলগালছর টোক। একিৃলষ্ট অযােিালের বিলক টচাখ টরলখ পাো ওোলে োলক 
ব বেপস। নালচও চেৎকার। 
  
টস সুসালনর এলজন্ট নাবক? 
  
হলেও হলে পালর, আোর বঠক জানা টনই। োস ছল ক আলগ োর সলঙ্গ েখন টিখা হে 
েখন টস একোনৃেযনােযকরলছ।ি স খুি টিশী হলিনা টছাকরার।িড়লজার টেলর টকলে 
টেইশ চবব্বশ। 
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এিার সাোনয েুেঁবক বনল ই প্রশ্ন করোে, টোকোলক আপবন বিশ্বাস কলরন, বোঃ 
ব বেপস? 
  
চে কলর োো েুলে বপেবপে টচালখ আোর বিলক োকাে ব বেপস, বিশ্বাস োলন,…বঠক 
িুেলে পারোে না আপনার কোো। 
  
োলন, টোকোলক টিলখ আপনার সৎ িলে েলন হ ? 
  
হযােঁ, িেলে িেলে গম্ভীর হল  ো  টস। েবিও আবে োর সলঙ্গ টকান কাজ কবরবন, বকন্তু 
বোঃ টডবনলক আোর োনুষ বহলসলি সৎ-ই েলন হ । 
  
োো নাড়া ছাড়া আোর আর টকান টকৌশেও জানা বছে না। গুডই ালরর কোগুলো 
এলক এলক সি বেলে োলি। আর এই টগোেত টিালনরা? 
  
ব বেপস বকবিৎ অস্ববস্তর েুলখ পড়ে। সোলোচনা করা…হ লো আোর উবচে হলি না। 
আর ি লসর সলঙ্গ সলঙ্গ হ লো অলনক পবরিেতনও ওলির হল লছ। আসলে োরা 
চবরলের বিক টেলক একেু উজ্জ্বে প্রকৃবের বছে িলে, েলি এ িযিসা  টোলকরা 
সাধারণোঃ এরকেই হল  োলক। োছাড়া িহুবিন োলির আর টিবখ না, োই এর টচল  
িাড়বে বকছু িোও আোর উবচে ন । 
  
িৃদ্ধ অলনক বকছু টজলনও বনলজলক গুবেল  রাখে। কোগুলো আিাল  সহজ হলি না িলে 
আবে আর পীড়াপীবড় করোে না অলহেুক। 
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অিলশলষ ছবিো পাও া টগে। ব বেপলসর হাে টেলক ওো বনল  গভীর েলনালোলগর 
সলঙ্গ আবে ছবিো টিখলে োগোে। সুসান প্রকৃে সুেরী। টকৌেুলক েেেে করলছ 
টচালখর েবন, েলি ও িুলো সেল  সেল  চরে িুাঃসাহবসক হল  উঠলে পালর ো একিার 
টিলখই টিাো ো । বকন্তু েুখ টিলখ ঘুণাক্ষলরও টিাোর উপা  টনই ও নষ্ট চবরলের 
টেল । 
  
েুখো খুি টচনা টচনা, টকাো  টেন টিলখবছ ওলক…! 
  
টিখা টশষ হলে পর িেোে, ছবি িুলো আোলক বিবে করলিন? ব বেপস একেু 
অপ্রস্তুে, ইেস্তোঃ করলছ টিলখ পােঁচ ডোলরর একো টনাে সােলন রাখোে। 
  
আপবন েবি এগুলো টিন, আোর টকাম্পানী িড় উপকৃে হলি। 
  
হা-হা, বনি ই!বকন্তু, এগুলোর পবরিলেত পােঁচ ডোর িড্ড টিশী হল  োলিনা? এক 
ডোরই েলেষ্ট। 
  
না না, বঠক আলছ, বিনল র প্রবেেূবেত হল  উবঠ আবে। আপনালক ধনযিাি জানালনার 
টকালনা ভাষা আোর টনই, েিু িেবছ ধনযিাি, অজস্র ধনযিাি আপনালক, বোঃ ব বেপস। 
আপবন টে খির আোলক টশানালেন োলে আোর অলনক উপকার হে। আিা, টকাো  
টগলে সুসান টগোেত িা টডবনর সলঙ্গ টিখা হলে পালর িেলে পারলিন না, না? 
  
আপবন ভলিবভে ক্লালি একিার টখােঁজ বনল  টিখলে পালরন।  া ার টোন িুলেভালিতর 
কালছই ক্লািো। ওরা ওখানকার টেম্বার হলে পালর। 
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আিা..িেলছ েখন, টিবখ টচষ্টা কলর। ধনযিাি। ব বেপলসর সলঙ্গ করেিতন কলর, 
ছবিিুলো সলঙ্গ বনল  আবে িাইলর টিবরল  এোে…। 
  
টহালেলের োউলে িলস টখাস টেজালজ কাগজ পড়বছে টহলেন। ওর টচালখ-েুলখ ক্লাবন্তর 
টকান ছাপই টনই িরিং অসম্ভি োজা আর প্রাণিন্ত েলন হবিে ওলক। টকন জাবন না 
ওলক টিলখই আোর েলন খেকা োগে। 
  
এই টো, আোলক টিখাোেই েুখ টেলক কাগজো নাবেল  েুলিার েলো িােঁে টির কলর 
হাসে ও। ক্লাবন্তলে টোোর টচাখ েুখ িলস টগলছ। খুি টঘারাঘুবর করলে হলি টিাধহ ? 
গরেও পলড়লছ টিশ, োই টরালি আর টিলরালে েন চাইে না, টেলক টগোে। 
  
োর োলন টোোর কোর অেত এই িােঁড়া  টে সকাে টেলক েুবে এভালিই িলস? শুধু 
অিাকই নই টসইসলঙ্গ েেবধক স্তবম্ভে। আর এবিলক আোর শাো বসেঁবড় ভাঙলে ভাঙলে 
জান ক ো হিার টজাগাড়! েুবে না িলেবছলে বেে টিলখ টিলখ অনুসন্ধালন নােলি? 
  
বনল বছ টগা বনল বছ, হাসলে হাসলে টহলেন আোর হালে েৃিু চাপ বিে। 
  
েুবে চলে োিার পর োো  হঠাৎ এক উদ্ভে টখ াে এে, টভলি টিখোে পা িুলোলক 
অনেতক কষ্ট না বিল  েগজোলক কালজ োগালনা োক। েুবেই একিার আো  িলেবছলে, 
শুধুোে োো খাোলনার জনযই আোলক একালজ িহাে করা হল লছ। বক, িলোবন? 
  
বসি রুোেো বিল  েুখ েুছোে। েুবে জালনা টকাো  টগলে ওলির পাও া োলি? 
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জাবন বিবক। ওরা এখন উইবেিংেলন পযালেস বেল োলর কাজ করলছ। 
  
কী কলর জানলে? 
  
খুি সহজ। আবে ভযারাইবেো উলেপালে টিলখবছ। আোর েলন পড়ে, আবেতেরা 
সাধারণোঃ োলির পরিেতী টশাল র বিজ্ঞাপন ঐ পবেকালেই বিল  োলক। টেেবন না 
ভািা অেবন কাজ। ভাগয টজালর টপল ও টগোে। টোোর সলঙ্গ টোগালোগ করা িাসনা 
বছে, বকন্তু সম্ভি হলি না টজলন আর িৃো টচষ্টা কবরবন। 
  
বনিতাক টশ্রাো হল  সি টশানার পর উলঠ িােঁবড়ল  আবে িার অবভেুলখ টহেঁলে চেোে। 
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৪. 
  
টহলেন শুধু ওলির টখােঁজ-খির সিংগ্রহ কলরই হাে গুবেল  িলস োলকবন, উইবেিংেলনর 
একোে নােকরা টহালেলে ট ান কলর রালে োকার জনয একো ঘলররও িলোিস্ত কলর 
ট লেবছে। 
  
েস-এলেেস টেলক একলশা কুবড় োইে িূলর একো পেীগ্রাে উইবেিংেন োর নাে। 
ওখানকার পযালেস বেল োলর সলন্ধযর টশালে োলে উপবস্থে োকা ো , োর জনয 
িুপুলরর টভাজন টশষ কলরই গাবড় বনল  আেরা উইবেিংেলনর উলেলশয রওনা হোে। 
রাস্তা  েবে ব বেপলসর সলঙ্গ আোর সাক্ষাৎকার হও ার শুরু টেলক এলকিালর সোপ্ত 
পেতন্ত ো ো ঘেনা ঘলেবছে োর সমূ্পণত বিিরণ আবে টহলেনলক এক বনাঃশ্বালস িলে 
টগোে। 
  
েেজ টিান! সি টশানার পর অসু্ফে স্বলর িলে উঠে টহলেন। 
  
এইিার িযাপারো অলনকো পবরোর হল  োলি। সম্ভিোঃ রহলসযর সেস্ত জে এখালন 
টিেঁলধলছ। এই রহলসযর চাবিকাবঠ হলি এই িুই েেজ টিান। 
  
েুবে িযাপারোলক আর টকেঁলচগস কলরা নালো! আবে েৃিু ধেক বিল  িবে, সুসানলক 
এখনও পেতন্ত আেরা টচালখই টিখোে না, আর টকাবরলনর িাস টো টসই সুিূর িবক্ষণ 
আলেবরকা। 
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ওখালন একিার ঘুলর এলে টকেন হ , বেভ? আোর িহুবিলনর শখ িবক্ষণ আলেবরকা 
োিার। 
  
আিা টস পলর টিখা োলি, আপােোঃ েন বিল  েুবে গাবড় চাোও আর আোলক একেু 
বনবিলন্ত ঘুলোলে িাও। সারা সকাে টকিে চরবক িাবজর েলো ঘুলর চলেবছ, একিণ্ড 
িসার সুলোগ পেতন্ত এই টপাড়া কপালে টজালেবন। 
  
বঠক আলছ, েুবে োহলে ঘুলোও। আোর োো  একো েেেি ঘুরপাক খালি। কালজর 
েলো েবি হ , টোোলক ঘুে টেলক েুলে না হ  িেলিা। 
  
উইবেিংেন না টপৌঁছন পেতন্ত ওো টোোর েলনর েলধযই টচলপ রালখা, এই িলেই টচাখ 
িন্ধ করোে আবে…। 
  
সন্ধযা সােোর েলধযই উইবেিংেন টপৌঁলছ টগোে। জা গাো েেো গ্রােয আশা কলরবছোে 
আেরা আোলির কল্পনা , আসলে েেো বকন্তু ন । রাস্তাঘাে টিশ ভালো, িাবড়গুলোও 
চেৎকার। আেরা টসাজা টহালেলে বগল  উঠোে। 
  
টশাল র সে ও প্রা  এবগল  এলসলছ। োই চেপে হাে-েুখ ধুল  সাোনয বকছু জেলোগ 
কলর, টহালেে-আপযাব কার কালছ বেল োর হেোর বনলিতশ বিল  আেরা টিবড়ল  
পড়োে। 
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পযালেস বেল োলরর িূরত্ব টহালেে টেলক খুি টিশী ন , িড়লজার একলশা গজ। গাবড় না 
বনল  ওেুকু পে আেরা পাল  টহেঁলেই চলে এোে। োরপর বেবকে টকলে আেরা হলের 
েলধয প্রলিশ করোে। 
  
প্রেলে সঙ্গীে, োরপর হাসযলকৌেুক পবরলিশলনর পর আলো কবেল  ব্র্াড টডবনর নাে 
টঘাষণা করা হে। সলঙ্গ সলঙ্গ অস্ববস্ত েুখর এক চাপা গুেলন হে ভলর টগে। িশতলকর 
আসলন সিংখযা গবরলির বিক টেলক পুরুষরা অলনক এবগল , আর সকলেই একো 
উলেশযই িুলক বনল  এলসলছ ো হে সােনাসােবন সুসানলক টিখার আকাঙ্খা। এবিক 
টেলক টিখলে টগলে অসলন্তাষো না হও াোই অস্বাভাবিক। 
  
িযান্ড শুরু হে, জ্বলে উঠে আলো, েেেলে আলো  টেলজর োেখালন নৃলেযর ভবঙ্গো  
েলি প্রলিশ ঘেে এক েরুলণর। সুিশতন টচহারা, টগারা রঙ, িবেি কােঁধ, েলনারে হাবস, 
উজ্জ্বে িুবে টচাখ, সিা সেকত িৃবষ্ট। িশতক িৃলের কালছ প্রেে িশতলন টস অিাবিে হলেও 
নাচ টিখালনার পর হােোবে কুলড়াে প্রচুর। 
  
পবরলশলষ িশতকলির বিক টেলক োো েুেঁবকল  অবভিািন জাবনল  োর নাচ টশষ করে 
টডবন। 
  
করোবের টশষ শব্দো েেশাঃ বেবেল  োিার পলে পা িাড়ালে হাে েুেে টডবন। 
  
টেবডজ অযান্ড টজন্টেলেন…এিার আপনালির সােলন উপবস্থে হলে চলেলছন, 
প্রবেভাে ী, িুাঃসাহসী, অপরূপা এক নেতকী–বেবন বনলজর জীিন বিপন্ন কলর আপনালির 
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কালছ শোব্দীর সি চাইলে টরাোিকর নৃেয পবরলিশন কলর োলকন।…টেবডজ অযান্ড 
টজন্টেলেন, আোলির পরিেতী অনুিান ও সুসান টগোেত এিিং েৃেুযচুম্বন। 
  
টডবন একেু বপবছল  িােঁড়ালেই ড্রােিািক িুিার করোলে েঙ্কার েুলে ড্রালের ওপর 
োর– টকরােবে শুরু কলর বিে। িশতকলির োলে োলে হােোবের সলঙ্গ েলি আলো 
কেলে কেলে এেন এক সে  উপবস্থে হে েখন বনলভ টগে সি আলো। 
  
সারা হে জুলড় েেেলে এক নীরি নীরিো, েুক কলর একো আেবপন োবে স্পশত 
করলেও োর শব্দ টিাধহ  টশানা টেে। 
  
সহসা আিার আলো জ্বলে উঠে, েলির বঠক োেখালন েি আলো কলর িােঁবড়ল  আলছ 
অপরূপা সুেরী এক রেনী। োর পরলণ কু্ষদ্র কবেিস্ত্র আর উধতালঙ্গ িুলক আর কলণ্ঠ 
আলি-বপলি টিষ্টন কলর  ুঙ্কার বিবিে ছ  ুে েম্বা এক জীিন্ত টগাখলরা সাপ। রেনীর 
নিোর এর চাইলে ভাে প্রাণিন্ত িণতনা বনলজলক উজাড় কলরও এর টিশী িো আোর 
পলক্ষ সম্ভি ন । 
  
অবিরাে ধারা  ড্রালের আও াজ আর িশতক আসলন উপবিষ্ট জনসাধারলণর করোবে 
আর বচৎকালরর েলধয প্রা  কুবড় টসলকন্ড কলণ্ঠ টেলে োকা সাপোর টেজ এক হালে 
আর অনয হালে  ণা ধলর বনিে হল  িােঁবড়ল  রইে রেনী। 
  
টিখালনার েলোই শরীরী গঠন আর বিবহক আকষতণ–এক কো  অপূিত। এইভালি 
িােঁবড়ল  োকলে োকলে একসে  সাপো ওর টিহ টপবচল  ধরলে আেরা সিাই চাপা 
উলত্তজনা িুলক বনল  েুেঁলক িলস রইোে আসলন। 
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এই জঘনয নালচ েুবে এেন টোবহে হল  উঠলি জানলে টোোর জনয একো িূরিীন 
বনল  আসোে। 
  
েক্ষ্মীবে ি া কলর এখন একেু চুপ কলরা, আোলক টিখলে িাও। 
  
েলির ওপর ঘুরলে োকে সুসান। বিরাে ভুে পিলক্ষপ। ওর ভবঙ্গো টিলখ আবে িুেলে 
পারোে, নালচর িক্ষো  আোর চাইলে ও বপছলনই োকলি। ছলের টকান িাোই টনই, 
বনোন্তই সাধারণ। বকন্তু হলের সকলেই োর বিক টেলক টচাখ সরািার ক্ষেো প্রা  
হাবরল  ট লেলছ।নালচর িক্ষো ওর োক িা না োক োলে ওর বকছু আশাভঙ্গ হলি না। 
কারণ রেনী ওর টিহ টিবখল  িশতককুেলক েূককলর টরলখলছ, েূক হিার েলোই ওর 
টিহজ গঠন। টিহখানা টে ওর চািুক োলে টকান সলেলহর বিেুোে অিকাশ টনই। 
  
েৃিুভালি ও ােেজ-এর সুর টিলজ উঠলেই রেনীর গবে আলরা টিলড় টগে। সালপর 
োোো েখনও সােলনর বিলক িাবড়ল  ধরা। এরপর টেজো টছলড় বিলে সাপো প্রচণ্ড 
এক োেঁপো টেলর ওর শরীর টপেঁবচল  ধরে। এই িৃলশয টিলখ আলশপালশর কল কজন 
েবহো অসু্ফে-আেতনাি কলর উঠলেন আেলঙ্ক বিিস হল । 
  
বনলজর েনলক এই টিাোিার টচষ্টা করোে, সাপোর বিষ েবে খুলে টনও া হল লছ, 
িেতোলন ওর দ্বারা ক্ষবের টকান আশঙ্কা টনই। বকন্তু ো সলেও আবে রুদ্ধবনাঃশ্বালস 
আশ্র িাো টভলি খােলচ ধরোে সীলের হােে। 
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োেখালন নাচ োবেল  আিার বস্থর হল  িােঁড়াে আোলির নেতকী সুসান। সাপো ওর 
টিলহর পাক টছলড় জবড়ল  টগে োর হাে আর কলণ্ঠ। 
  
ড্রালের োলে োলে এিার হােঁেু টভলঙ্গনীচু হলে োগে সুসান। োরপর বনপুণ-িক্ষো  
বনলজর টিহ টেলক সাপো খুলে বনল  োবেলে িবসল  বক্ষপ্র গবেলে বপবছল  এে কল ক 
পা। সাপো সলঙ্গ সলঙ্গ কুণ্ডবে পাবকল   ণা টেলে ধরে। সােলন েুেলছ োর সকেলক 
বজভ। 
  
টিশ বকছুক্ষণনীরলি িােঁবড়ল  সাপোর বিলক একিৃলষ্টঅপেকন লন োবকল  রইে ও। 
োরপর খুি ধীলর ধীলর োর বিলক েুেঁকলে শুরু কলর বিে। 
  
আলর িাপ! আবে আর বনলজলক ধলর রাখলে পারোেনা, টিসাোে হল ই িলে উবঠ, ওো 
েবি এখন টছািে…। 
  
চুপ! টহলেন ধেক বিল  িলস আোলক, বকন্তু ওর গোর স্বলরই িুেোে ও বনলজলক 
সিংেে রাখলে পালরবন। অন্ধকার হলের েলধয এক েবহোর আেতনাি কালন এে। 
একজন আসন টছলড়ই োব ল  উলঠবছে, টপছলনর টোলকরা োর এই িশা টিলখ 
টজারকলরোলক োর আসলন িবসল  বিে। 
  
নে হলে হলে সাপোর ভ ঙ্কর  ণা টেলক  ুে খালনক িূলর েুখ এলন বস্থর হল  টগে 
সুসান। ড্রােোও টেলে টগে সহসা। হে বিভীবষকাে -বনস্তব্ধো  টছল  টগে। 
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সাপোও বস্থর-বনের হল  আলছ। উলত্তজনা  টহলেন আোর হাে খােলচ ধরে। এখন 
আর এো টছলেলখোর েলধয সীোিদ্ধ টনই। আোলির আলশপালশর সকলেই েুেূষত 
টরাগীর েলো শ্বাস বনলি। কল কজন এেনভালি টগাঙাবন বিল  উঠলছ টেন এখুবন জ্ঞান 
হারািার অবন্তে েলির সলঙ্গ েুদ্ধ কলর োলি। 
  
আিার নড়ে সুসান। ইবি-ইবি কলর সাপোর কালছ এবগল  আনলে োগে োর েুখ। 
সাপো োর কাো চােলচর েলো বজহ্বা ট াকালি আর অনগতে িার করলছ।…ে াৎ োে 
এক ইবি। োর পলরই বজভো চািুলকর আেলো আঘালের েলো স্পশত কলর টগে 
সুসালনর নরে পােো-টঠােঁলে। জীিলন এরকে ভ ঙ্কর িৃশয খাবে টচালখ টিখার টসৌভাগয 
ঘলেবন। বনাঃসলেলহ এোই বছে নৃলেযর চরে অবন্তে েুহূেত, এরপরই েন্ েন্ শলব্দ 
করোে টিলজ উঠে, বনলভ টগে েলির আলো। 
  
কল ক েুহূেত টিশ চুপ কলর পােলরর েূবেতর েলো িলস রইোে আসলন টহোন বিল । 
িশেো বসেঁবড় টভলঙ্গ ওঠার িুরিস্থা আোর। সারা হে জুলড় ভারী বনাঃশ্বাস ট োর শব্দ 
হবিে। হঠাৎ একসে  সেস্ত নীরিো ভঙ্গ কলর করোবের শব্দ ছাবপল  টগে সারা 
হে। টকউ বসবে বিে, বচৎকার িষতণ কলর টকউ িা অবভিািন জানাে। েরের কলর 
কােঁপলছ সারা টপ্রক্ষাগৃলহ। 
  
আলো জ্বলে উঠে, েলি সুসান োো েুেঁবকল  সকলের অবভনেন গ্রহণ করলে োগে। 
োর পরলন হােঁেু পেতন্ত  াকা পান্না সিুলজর একো আেখাো। কপূতলরর েলো উধাও 
টগাখলরাো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

91 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

প্রা  বেবনে পােঁলচক সুসান িশতকিৃলের েুেুে উচ্ছ্বালসর প্রবেিালন অনিরে োো েুেঁবকল  
আর চুম্বন বনলক্ষলপর পর পিতা টনলে টগে। জ্বলে উঠে আলো। সারা হে আলোর সালজ 
আিার টসলজ উঠে। বকছু টোক কখনও টচেঁবচল  কখনও বসবে বিল  বনলজলির উচ্ছ্বাস 
প্রকাশ কলর োলি। 
  
আোর হাে আেঁকলড় ধলর টহলেন িলে উঠে, উাঃ, টিবরল  চলো এখান টেলক। এই 
পবরলিশ আোর আর একেুও ভালো োগলছ না। 
  
আোর িুলক েখনও হােুবড়র বপেুবন হল  চলেলছ, কুেকুে কলর ঘেতাি সারা শরীর 
ঘালে বভলজ সপসপ করলছ। টকানরকলে বভড় টঠলে িাইলর টিবরল  স্ববস্তর বনাঃশ্বাস 
বনোে। পাশ বিল  উলত্তবজে িশতক উচ্চস্বলর কো িেলে িেলে পেচেলছ, উলত্তজনা  
জ্বে জ্বে করলছোলির টচাখ। কল কজলনর টচালখর িৃবষ্ট কু্ষধােত জন্তুর েলো। আোলক 
কালির েলো টিখাবিে টক জালন? 
  
বনউই লকত এরকে উলত্তজক টশা কখনই টস প্রিশতন করার অনুেবে পালি না, টহলেন 
িলে উঠে। 
  
আোরও টস বিষল  সলেহ আলছ। পুবেলশর কাছ টেলক অনুেবের টকান সম্ভািনাই 
টনই। বকন্তু আবে েলন কবর এখালন টিালষর ভাগীিার বকন্তু িশতকরাই। ওরা আসলে 
পবরলিশ বেরী কলরবছে। চেে, ওর সলঙ্গ একিার কো িেি। টোোর েন কী িলে, 
সাপো বনবিতষ সাপ? 
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োলে টকান সলেহ আলছ নাবক? সুস্থ েবস্তলে টকউ বিষধর টগাখলরা সাপ বনল  টখো 
টিখালে িুাঃসাহবসকোর পবরচ  টিলি? 
  
োক, একো িযাপালর িােঁলচা া টে আোলির পবেবসর েলধয সালপর কােলড়র কোোরও 
উলেখ আলছ। না হলে একো সাপিিে করার েলধয টকান সাহবসকো টনই। চলে 
বগল ই টিবখ টেল ো েুলখ কী িলে। 
  
টিশ কল কজন উনু্মখ িশতক েলির িরজার সােলন েখনও বভড় কলর িােঁবড়ল । একজন 
পুবেশ োলির বভড় সরািার টচষ্টা  বছে। োর কালছ বনলজর পবরচ পেো টিবখল  
িেোে, আবে বেস টগোলেতর সলঙ্গ একিার টিখা করলে চাই। 
  
এ িযাপালর েযালনজালরর সলঙ্গ কো িেুন, এই িলে িরজা খুলে ধরে টস। আেরা োর 
হালের েো বিল  গলে টভেলর প্রলিশ করোে। 
  
োর কালছ বগল  গো  েধু ট লে অোব ক সুলর িেোে, আবে বেস টগোলেতর টখােঁলজ 
এলসবছোে। েযালনজার আর একজন িৃদ্ধ িালরা ান বনলজলির েলধয কো িোিবে 
করবছে। আেরা  ুকলেই িুজলনর িৃবষ্ট আোলির ওপর বনিদ্ধ হে। 
  
কালছ এলস গো  েধু ট লে অোব ক সুলর িেোে, আবে বেস টগোলেতর টখােঁলজ, 
এলসবছোে। 
  
েযালনজার োো নাড়ে, উবন কারুর সলঙ্গ টিখা করলিন িলে আোর েলন হ  না। কাডত 
আলছ। আপনার? 
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কাডত এবগল  ধরোে। েযালনজার একপেক টচাখ িুবেল  টসো িালরা ালনর হালে বিে। 
এো বেস টগাোেতলক টিবখল  টজলন এলসা ভদ্রলোলকর সলঙ্গ উবন টিখা করলিন বকনা? 
  
িালরা ান টিবরল  টেলে আবে েযালনজালরর হালে একো বসগালরে বিল  িেোে, ওাঃ, 
একো টশা টিখালেন িলে! 
  
ভালো টেলগলছ আপনার?োো জুলড় বিস্তীণত োলকর েহাশ  েযালনজারবের েুলখ েৃিু 
হাবসর টরখা  ুলে উঠে। 
  
বকন্তু টিখুন এই পৃবেিীলে এেনও বকছু উেযি হৃিল র টোক আলছন োরা েুলখ ো 
আসলছ োই বেলখ োলি অম্লান িিলন। টশবরল র অব লসও কল কজন ছুলেবছে। অিশয 
আলখলর বকছুই সুবিধা হ বন। েলি আোর হলের অিস্থা টিলখ েলন হ , টিবশর ভাগ 
টোলকরই টশা েলন খুি আনে বিল লছ, েৃবপ্তর হাবস েুলখ বনল  োরা িাবড় ট লর। বকন্তু 
কার আর িা  পলড়লছ আোলির দ্বারস্থ হল  এই কো িোর! বসগালরে ধবরল  টহলেলনর 
বিলক োকাে। এই হলে এর আলগ এে টিশী িশতক হ বন। আপনার টকেন োগে 
বেস? 
  
আবে খুি একো খুবশ নই। উনু্মি টপাষালক উেঙ্গ টেল লির উেযে নৃেয আোর ভালো 
োলগ না। েলি টডবনলক েে োলগবন। 
  
হযােঁ, টসও খারাপ নালচ না। োো নাড়লে নাড়লে বসগালরলে োন টি  েযালনজার। 
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টছলেোর ভাগয সবেয ভালো বেস টগোলেতর েলো নেতকীর টস সঙ্গ টপল লছ। টেল োর 
ভবিষযৎ সবেয উজ্জ্বে, ভবিষযলে আলরা নাে খযাবে কুলড়ালি। 
  
েবি না টজলের জীিন ওর কপালে টেখা োলক। টহলেলনর কাঠ কাঠ জিাি শুলন 
েযালনজারলক ভুরু টকাচকালে টিবখ। আবে পবরবস্থবেো সােলে বিলে োড়াোবড় িলে 
উবঠ, আবে ওর জা গা  োকলে কখলনাই সাপোর অে কালছ েুখ বনল  োিার সাহস 
পেতন্ত করোে না। ওোর বিষ টনই েবিও, েিু এই িযাপারো আোর ভালো োলগবন। 
  
োিংসালো টগালছর সািা েুলখ েুহূলেতর েলধয অোিসযার কালো টেলঘ টছল  টগে। বিষ 
টনই। আপবন এলো টজার বিল  িেলছন কী কলর?হলের িাইলর বিজ্ঞাপনো পলড় 
টিলখনবন?সাপোর বিষ টনই টকউ প্রোণ করলে পারলেই োলক আেরা একলশা ডোর 
পুরস্কার টিও ার টঘাষণা কলরবছ। টে টকউ টে টকান সেল  এলস ওো পরীক্ষা কলর 
টেলে পালর। 
  
এখনও পেতন্ত পরীক্ষার জনয টকউ এবগল  এলসলছ? টহলেন েুখ খুলেই এই প্রশ্ন ছুেঁড়ে। 
  
বনি ই। এইলো টসবিন এক চাষী এখালন এলসবছে, সাপ বিলশষজ্ঞ রূলপ বনলজলক 
পবরবচে করাে। সাপো রাখা আলছ একো কােঁলচর িালে। োলক টিখা োেই সাপো 
টভের টেলকই এেন টছািে োলর টে বিষো কােঁলচর ওপরই ছবড়ল  পলড়বছে। টোলক 
কী এেবন বভড় জো  এখালন? আবে টো বকছুলেই টভলি পাই না, আজ পেতন্ত ওো 
টশাল র সে  টছািে োলরবন টকন? 
  
িালরা ান ব লর এে। 
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উবন টিখা করলিন। গেন পলের বিলক িুলড়া আঙুে িােঁবকল  টিখে টস। 
  
ডানবিলকর এলকিালর টশষ িরজা, চলে োন। 
  
েযালনজালরর কাছ টেলক বিিা  বনল  িরজার বিলক পা িাড়ালে টহলেনলক চাপা গো  
িেোে, টেল োর কালছ িুলো সাপ টনই টো! একো বিষধর, অনযো বিষ ছাড়া? 
  
টহলেন কোর টকান জিাি বিে না। িরজা  েৃিু টোকা বিলেই, টভের টেলক নারীকলণ্ঠ 
সাড়া এে, আসুন। 
  
টভেলর প্রলিশ করোে আেরা। খুি সাধারণ এক সাজঘর। টচ ালরর সিংখযা িুলো আর 
একো প্রসাধলনর টেবিে, আসিাি িেলে শুধু এগুলোই ঘলরর টশাভািধতলন ঠা  িােঁবড়ল  
আলছ।  াকা টিও া একো কুেুঙ্গী আেোবরর প্রল াজন টেোলি। টেলে জুলড় এক 
েুকলরা গােলচ, আর আলছ জোধার, টসখান টেলক গবড়ল  পড়বছে জে। 
  
প্রসাধন টেবিলের সােলন িলস সুসান টগোেত টো ালে বিল  টজালর চুে ঘষলেই িযস্ত। 
টিলখই টিাো ো  এইোে োো ধুল লছ ও। টহলেলনর বপলঠ টখােঁচা োরার একো সুপ্ত 
িাসনা আবে আর সােোলে পারোে না। এেক্ষণ ধলর ও পরচুো পলর অবভন  কলরবন 
একো প্রোণ হল  টগে। অেতাৎ টকাবরনই বনলজর টিালনর ছদ্মলিলশ অবভন  করবছে 
িলে টে অবভেে টহলেন বকছুক্ষণ আলগ িযি কলরবছে ো ভ্রান্ত প্রোণ হে। টহলেনলক 
আড়ষ্ট হল  কুেঁকলড় টেলে টিলখ িুেোে, টভা ালে ঘষার অেতো ওর েগলজও  ুলকলছ। 
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সুসালনর পরলন েখন নীে টসাল োর আর কালো স্নযাে। প্রসাধনবিহীন োকা সলেও 
ওলক অপরূপই োগবছে। টঠােঁে টেলক বসগালরেো নাবেল  একেুখ হাবস টহলস ও োকাে 
আোর বিলক। আসুন, আসুন। সবেয অিাক হল বছ, অিাক হিারই কো বকন্তু। 
  
টহলেলনর বিলক িৃবষ্ট পড়লে িেে, আপবন কী ওেঁর স্ত্রী? 
  
হযােঁ, টহলেলনর উত্তর। েলি এই েুহূলেত টজনালরে ো বিবেবে টকাম্পাবনর প্রবেবনবধত্ব 
করার িাব ত্ব আোর ওপলরই। 
  
ওাঃ! সুসালনর নীে টচালখর োরা সাোনয টগাোকার হল  টগে। একপেক আোর 
কাডতোর ওপর টচালখর টিখা টিলখ বনল  শুধু িেে, আর আপনার এখালন আগেন 
হল লছ নযাশনাে ব বেবে টেলক! টকন…টকান গণ্ডলগাে টিখা বিল লছ নাবক? 
  
িসুন, িসুন আপনারা। িসার জা গাও এখালন টনই। অনয টচ ারো টহলেলনর উলেলশয 
টঠলে বিল  টিও ালের পালশ রাখা েযাঙ্কো আোলক টিবখল  বিে। বকছু েলন করলিন না, 
টকউ টে এখলন আসলে পালর ো স্বলেও ভািলে পাবরবন। আবে বকছু িোর আলগই গো 
চবড়ল  টচেঁবচল  উঠে, ব্র্যাড!…এখালন এলসা টো একিার! 
  
িাইলরর িরজা টখাোর শব্দ হে। পরক্ষলণই েূবেতোন টডবনহাবজর হে। আোলির বিলক 
অিাক টচালখ একিার োবকল  সুসালনর বিলক ব রে টস। 
  
এহলি ব্র্যাড টডবন,োর বিলক োবকল  েুচবক হাবস হাসে সুসান। একাধালর আোর 
এলজন্ট আর পােতনার। আর…এরা হলেন বোঃ অযান্ড বেলসস হারোস। 
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বোঃ হারোস এলসলছন নযাশানাে ব ডাবেবে টেলক আর বেলসস হারোস টজনালরে 
ো বিবেবের প্রবেবনবধ হল । 
  
েুহূলেতর জনয েেেে টখল  টগে টডবন, পরক্ষলণই িন্ত-বিকবশে কলর টহলস ট েে, 
আপনালিরইনবসওলরন্স টকাম্পাবনগুলো পরস্পলরর েলধয ঘেকাবের কাজ কলর এর আলগ 
জানলে টসৌভাগয ঘলেবন টো!বকন্তু এলে টভেলরর টগাপন খির  ােঁস হল  টেলে পালর, 
োইনা?আপনারা টিাধহ  অনয পবেবসগুলোর খিরও রালখন? 
  
হযােঁ, প্রেুযত্তলর উত্তর বিোে আবে। শুলনবছ। 
  
িুজলনর ওপরই গভীর িৃবষ্ট টরলখবছোে, বকন্তু কারুর েলধযই অপরাধ জবনে েলনাভালির 
টকান েক্ষণ টিখা োবিে না। ওরা পরস্পর পরস্পলরর বিলক োবকল  টেভালি 
হাসাহাবস করলছ োলে েলন হ  িযাপারোলক ওরা টেেন গুরুত্ব না বিল  োর পবরিলেত 
েজার টখারাক রূলপই টসো িযিহার করলছ। 
  
কোো আপনালির জানালনা উবচে বছে বকনা জাবন না, টডবন টিও ালে টঠসান বিল  
িােঁড়াে। েলি অনয টকাম্পাবনলে ইনবসওর করার কোো টকউ জানার আগ্রহ প্রকাশ 
কলরবন িলে আেরাও টস বিষল  টকান উলেখ কবরবন। 
  
শুধু িেোে, আপনারা টে ধরলণর পবেবস কলরলছন োলে অনয টকাম্পাবনগুলোলে না 
জানালেও টেেন বকছু ক্ষবে হ না। বেস টগোেত টিাধহ  সিশুদ্ধ িশেক্ষ ডোলরর 
ইনবসওর কবরল লছন? 
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 হযােঁ, জ্বেজ্বে কলর ওলঠ সুসালনর েুখ। কোো েখন টপ্রস বরলপােতারলির কালন উঠলি, 
কী হাসযকর িযাপারোই না হলি িেুন টিবখ?আজলকর টশা টিলখ আপনার েন কী িলে? 
সকেলক আবে োক োবগল  চেলক বিইবন? প্রবেবিন এরকেোই ঘলে, োই না ব্র্যাড? 
  
বনি ই, টডবন গবিতে িৃবষ্টলে একিার োবকল  বনে সুসালনর বিলক। িুেলেন বোঃ 
হারোস, আবে ওলক সিসেল  একো কো টিাোই োহে বধেত ধলর প্রেীক্ষা। বনউই কত 
োিার আলগ এইসি জা গা  আোলির টখো টিবখল  টখোো আরও ভাে ভালি রপ্ত 
কলর টনিার সে  িা সুলোগ িুই আেরা পাি। বকন্তু সুসান একু্ষবন ওখালন টেলে প্রস্তুে 
অেচ টিোবর ালসর ওপর সমূ্পণত আস্থা আোর টনই। টকান িড় জা গা  টখো টিখালে 
বগল  টশলষ টকান সেসযা না টিখা টি ? 
  
টিোবর াস না কী টেন িেলেন? 
  
সুসান ব ক ব ক কলর হাসলে োগে। ওো আোর সালপর নাে। ওলক টকেন টেবনিং 
বিল বছ োলে বনলজর টচালখই টিখলেন, টেবনিংো টকেন বিল বছ িেুন? অিশয ব্র্ালডর 
কোও এলকিালর উবড়ল  টিও া ো  না। টিোবর াস োলে-েলধযই িড় টখ ােী হল  
ওলঠ, েখন আোলক চুেু বিলে এলকিালরই অরাজী োলক। 
  
োলে অে িুবিন্তার টকান িযাপার টিখবছ না ওলির নযাকাবেে বপবণ্ড জ্বলে ওলঠ আোর। 
আিা, শুনোে সাপো নাবক বিষধর সাপ, আর েেিুর আবে জাবন, টগাখলরার টছািে 
সি সেল ই েৃেুযলক হােছাবন বিল  কালছ টডলক আলন… 
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বঠকই শুলনলছন। বকন্তু আোলক ও িিংশন করলি না। 
  
আপনার বিশ্বালসর প্রশিংসা না কলর আবে পারবছ না, অে েুেঁবকর েুলখােুবখ না িােঁবড়ল  
বিষ েবেো টির কলর টনন না টকন? 
  
টসো কী বঠক হলি?বিেষত গো  িলে সুসান। ভালোোনুবষর সুলোগ বনল  আেরা 
িশতলকর সলঙ্গ প্রোরণা করি না নাবক? 
  
আপনার কো আবে িুেলে পারবছ, আোর বিলক োবকল  টডবন িেে। প্রেেিার টশা 
টিখার পর আোরও োই েলন হল বছে। টিশ কল ক সপ্তাহ টকলে োিার পর আবে 
এখন অলনক ধােস্থ হল  টগবছ আর অবভজ্ঞোও হল লছ প্রচুর। বিশ্বাস করলিন বকনা 
জাবন না, প্রেে িুোস ওর সলঙ্গ কাজ করলে বগল  আোর ওজন এক টোন কলে 
বগল বছে। েলি এখন আর ওসি বনল  োো ঘাোইনা। 
  
বনউই লকত ব্র্যাড আোর জনয নাইে ক্লালি টশা বঠক কলরলছ, সহসা কোর টোড় 
অনযবিলক ঘুবরল  বনে স্ব িং সুসান। 
  
টস রকেই ইিা আলছ, টডবন িেে। টিখা োক এখন কেিূর কী হ ? 
  
টসই ভালো, আবে িেোে আপনালির িুজলনর জনযই আোর আগাে শুলভিা রইে। 
আিা, এিার পবেবস সিংোন্ত বকছু আলোচনা করা োক। 
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টকন, ওর েলধয গণ্ডলগালের বকছু আলছ নাবক? সুসালনর েুলখ বচর টরখা  ুলে ওলঠ। বোঃ 
গুডই ার টে িেলেন, সি বঠক আলছ। 
  
না না, পবেবসলে টকান গণ্ডলগাে টনই। েলি আপবন েখন এলো েক্ষ ডোলরর ইনবসওর 
কবরল লছন, োই আোর ওপরও াো আপনালক একিার সেকত কলর টিও া উবচে িলে 
বিলিচনা কলরলছন। অেতাৎস্পষ্ট কো –টকান িুরাত্মা সেগ্র বিষ োলক বনলজর 
স্বােতবসবদ্ধলে কালজ োগালে পালর। ওরা িুজলনই আোর বিলক  যাকালশ শূনয িৃবষ্ট বনল  
োকাে। 
  
আপনার কোো বঠক িুেলে পারোে না। সুসালনর েুখ বিল  পবরলশলষ এই কোগুলো 
টিবরল  এে। 
  
আরও সহজ কলর িেলিা?…টিশ, শুনুন েলি। আপনার এই িশেক্ষ ডোলরর িুঘতেনা 
িীোর িরুণ আপনালক টকউ েবি হেযা কলর িলস, োহলে বজবনসো শুধু আপনার 
পলক্ষই ক্ষবেকারক ন , এর জনয আোলির টকাম্পাবনরও টোকসালন ভুগলে হলি। 
  
খুন করলি…ওলক? হেভম্ব হল  টডবন িলে উঠে। 
  
োর বিলক িৃবষ্ট না বিল  সুসানলক েক্ষয কলর িবে, িশেক্ষ ডোর টনহাৎ কে ন । 
হ লো আপবন এোলক আোর অনবধকার চচতা িলে েলন করলিন, বকন্তু িুঘতেনা  
আপনার েরণ হলে িীোর োকাো কার ভালগয জুেলি জানলে পারলে আবে খুবশ হোে। 
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টকন? টকউই পালি না। বোঃ গুডই ার টস কো আোলির স্পষ্ট কলরই জাবনল  
বিল লছন। আপনালক এ বিষল  বকছু িলেন বন উবন? 
  
ো িলেলছ, েলি পবেবসলে বকছু গেবে আলছ। ওলে টেখা আলছ, উলেবখে কারণগুলো 
ছাড়া অনযবকছুলে েৃেুয হলে আেরা োকা বিলে িাধয োকি। 
  
বকন্তু, টডবন িেে, বোঃ গুডই ারে আোলির িলেলছন, িুঘতেনা  উবন সিরকলের 
সম্ভািনার বিকগুলো পবেবসলে উলেখ কলরলছন, আর টসই জনযই এে কে বপ্রবে াে 
বিবি আেরা। 
  
এই িুজন েবি ধুরন্ধর অবভন  না টিখাে োহলে ওরা েুলখ ো িেলছ েলন েলন হ লো 
টসোও বিশ্বাস কলর িসলি। ওলির টিলখ এই কোই েলন এে আোর। 
  
এোই হলি কোর কো, বস্থর গো  িেোে আবে, সি রকলের পবরবচে িুঘতেনা। বকন্তু 
আেরা কখলনাই বনবিে হল  িেলে পাবর না টে এেন টকান িুঘতেনা টনই, টেো কালজ 
োবগল  টকান চেুর টোক সুবিলধ আিা  কলর বনলে পালর সহলজই। 
  
ওহ, ব্র্যাড! টচ ার টছলড় উৎ ুে হল  োব ল  উঠে সুসান। উবন আোলক অলহেুক ভ  
পাইল  বিলিন। 
  
শুনুন বোঃ হারোস, টডবন েীক্ষ্ণ কলণ্ঠ িলে উঠে। এইসি অেতহীন কো িলে টকান োভ 
টনই। আপনারা কীভালি আপনালির িযিসা চাোলিন টসো সমূ্পণতভালি বনভতর করলছ 
আপনালির ওপর, োই এ িযাপালর আোলিরউেো হিার টকান কারণ টনই। আেরা বোঃ 
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গুডই ারলক বগল  ধলরবছোে আর উবন আোলির সি িুবেল  বিল লছন, এ পবেবসলে 
োকা িাবি করার টকান সম্ভািনাই টনই। আপবন অনেতক ওর েলন অকারণ টকন ভল র 
সৃবষ্ট করলছন আোর োো   ুকলছ না। 
  
অসহা  িৃবষ্টলে আবে টহলেলনর বিলক োবকল  পবরবস্থবেো ওর হালেই টছলড় বিোে 
পরে বনবিলন্ত। 
  
আোর েলন হলি আেরা অনেতক অলহেুক সেল র অপিয  করবছ টহলেলনর কণ্ঠস্বর 
িরল র েে ঠাণ্ডা। েকত-বিেলকতর টকান প্রল াজন টনই, বেস টগোেত। একো বিষল  
বনবিে টে সিরকে পবরবচে িুঘতেনার সলঙ্গ আপবন িীো কলরলছন। ধরুন, এেন টকান 
এক অসম্ভি ঘেনাকী কলর, টসো এখন না হ  টছলড় বিন–অসম্ভি এক িুঘতেনার আপবন 
বশকার হলেন এিিং প্রাণও হারালেন, টেোর কো পবেবসলে উলেখ টনই। এিার িেুন, 
টসলক্ষলে আোলির কালছ িীোর োকা িািী করার কার অবধকার োকলে পালর? 
  
এইসি বিশ্রী ধরলণর প্রসঙ্গ টকন েুেলছন িার িার আপনারা, িুেলে পারবছ না! 
সুসালনর গো  বিরবিকর সুর েলর পলড়। 
  
োকাো কার ভালগয জুেলি িেুন? টহলেন এক ধাপ গো চড়া । 
  
আবে জাবন না। 
  
আপবন টকান উইে কলরন বন? 
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না। 
  
আপনার িািা-ো জীবিে? 
  
না, োরা টগলছন। 
  
আপনজন টকউ টনই? 
  
এক টিান ছাড়া আোর আপনজন আর বদ্বেী  টকউ টনই। 
  
োকাো োহলে আপনার টিান পালিন। 
  
োই পাও া উবচে, বকন্তু আবে টো োর টকান সম্ভািনা… 
  
আপনার টিানও কী এই োইলনর সলঙ্গ েুি? কলোপকেলনর টোড় টঘারালে বনরুপা  
হল ই আবে োেপলে প্রশ্ন করোে। 
  
বছে, কল ক িছর হে টছলড় বিল লছ। সুসান আিার িলস পলড় কোো সেেতলনর আশা  
টডবনর বিলক োকা । আেরা একসলঙ্গই কাজ করোে। োরপর ওর বিল  হল  ো । 
  
ওর বঠকানাো বিলে পারলে আোলির িড় ভালো হ । আোর অনেতক টকৌেূহে টিলখ 
আপবন েলন েলন বিরি হলিন জাবন, বকন্তু িশেক্ষ ডোর পবেবস করার পলর আেরাও 
আপনার কালছ বকছু প্রলশ্নর উত্তলরর প্রেযাশা রাবখ। 
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না না। আবে বকছু েলন কবরবন। আপবন িেুন। 
  
টিশ, োহলে ওেঁর বঠকানাো বিন ি া কলর। 
  
আপবন কী ওর সলঙ্গ টিখা করলিন?সুসালনর গো  সাোনয বিস্ম । ও বকন্তু এসলির 
বিেু বিসগত জালন না। আবে ওলক চেলক বিলে চাই। 
  
না না, বঠকানাো শুধুোে  াইলে রাখার উলেলশযই চাইবছ আেরা। 
  
ও, োহলে বেলখ বনন। বেস টকাবরন কবন…ডড টেক…বরিংবভলে..কযাবেল াবনত া। 
  
েুলখ টকান বিস্ম  না  ুবেল  আবে বঠকানাো বেলখ বনোে। আোর অনুোন বছে 
বঠকানাো িবক্ষণ আবফ্রকা হলি। 
  
িযস, আজ এই পেতন্তই োক। আর আপনালক বিরি করলে চাই না। কাগজো েুলড় 
পলকলে রাখোে। অজস্র ধনযিাি আপনালির। 
  
ওরা সবেগ্ধ িৃবষ্ট বনল  েখন আোর বিলক একিৃলষ্ট োবকল । 
  
 সুসান প্রশ্ন করে, এর েলধয গণ্ডলগালের টকান িযাপার টনই টো, বোঃ হারোস? 
  
আপবন খুনেুলনর কো িেলছন… 
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েৃিু হাসোে আবে। আলর না না, ওো একো কোর কো। আপনার েলো অল্পি সী 
এক রেনী অে কে বপ্রবে াে বিল  টগাপলন িশ েক্ষ ডোলরর একো ইবসওর করালে 
োলে আোলির িাবি বিভালগর েলন সলেহ জাগাোই স্বাভাবিক। আর এই েিন্তোও 
আপনার টিালষই হল লছ। আপবন েবি আলগ ভালগ আোলির জাবনল  রাখলেন টে, অনয 
টকাম্পাবনগুলোর কালছও একই ধরলণর িীো কবরল  টরলখলছন, োহলে আজ আোলক 
এখালন আসলে হলো না। েলি এখন আপনার সালে কো িোর পর টকান দ্বন্দ্ব টনই 
আোর েলন, কো িলে সন্তুষ্ট টে আপবন কারুর চালপ পলড় এই পবেবসগুলো কলরন বন। 
িযস, গণ্ডলগালের আর বকছুই টনই। 
  
োহলে সি বঠক ঠাক আলছ িেলছন? েুেঁলক িসে সুসান। 
  
হযােঁ। 
  
আিা, পবেবসলে আপবন আঙুলের ছাপ বিল লছন টকন? টহলেন আচেকাই এই প্রশ্নো 
কলর িসে। আর টকনই িা টিখালে টচল লছন ওো হঠাৎ কলর পলড় বগল বছে? 
  
কইনা টো! টচাখ িড় িড় করে সুসান। ওো হঠাই হল  বগল বছে।কেে টেলক আচেকা 
এক কাবের ট ােঁো পলড় টেলে আবে িুলড়া আঙুে বিল  ওো টচলপ বিল বছোে।বোঃ 
গুডই ালরর এিযাপালর খুবশর অন্ত বছে না। আবেও টিখোে, েেেিো খুি খারাপন ! 
োই অনয পবেবসগুলো করালনার সেল ও একইভালি আঙুলের ছাপ বিল  বিল বছোে। 
  
েেেিো আপবন টকান বিক টেলক ভালো িেলছন? টহলেন প্রশ্ন কলর িসে। 
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বোঃ গুডই ার িলেবছলেন, আোর সই সম্বলন্ধ এলে আর টকান সলেহ োকলি না। 
  
আপবন েখন এেই বনবিে টে, পবেবসগুলো টেলক টকউ োকা িাবি করলে পারলি না, 
েখন সই সম্বলন্ধ সলেহ োকার প্রশ্ন উঠলছ টকাো ? 
  
টহলেন প্রশ্নো করার সে  েলনালোগসহকালর আবে সুসালনর প্রবেবে া েক্ষয করবছোে। 
ওর সারা েুলখ জুলড় বিরবির বচহ্ন সুস্পষ্ট। 
  
বোঃ গুডই ার ো িলেবছলেন আপনালক সিোই িেোে। োই উবন বনজ েুলখ স্বীকার 
করলেন কাজো ভালোই হল লছ, েখন ভািোে, এরকে করলে অনয টকাম্পাবনগুলোও 
খুশীহলি বনি ই। টকন, কাজো কী আবে ভালো কবরবন? 
  
 না, বঠকই কলরলছন, িলে টহলেন িরজা বিল  এবগল  টগে। 
  
হঠাৎ অন্ধকালর একো ব ে টছােঁড়ার িাসনা জাগে আোর। িেোে, োিার আলগ 
আপনালক আর একবে োে প্রশ্ন করলে চাই, বেস টগোেত। আিা েম্বা, স্বাস্থযিান টচহারা, 
নীে সািা টডারাকাো টকাে পলর এেন টকান টোলকর সলঙ্গ আপনার পবরচ  আলছ বক? 
োর ভুরু িুলো নালকর ওপর টেলক টজাড়া! 
  
সুসান শূনয িৃবষ্টলে োকাে, কই না টো! টক টস? 
  
টস আপনার সন্ধান করবছে। টডবনলক িলে উঠোে, শুলনবছ োলক আপনার অব লসর 
ধালর কালছ ঘুর ঘুর করলে টিখা টগলছ িহুবিন ধলর। 
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টডবন ধীলর ধীলর এপাশ-ওপাশ োো নাড়ালোলচহারার িণতনা শুলন বঠক বচনলে পারবছ না, 
েলি েলন হ  টকান অবভলনো কাজ পািার উলেলশযই এখালন এলসবছে। আসলে খুি 
অল্পবিনই হে এলজলন্টর কাজ শুরু কলরবছ টো আবে, োই োরা আোর টখােঁলজ আোর 
টিারলগাড়া  আলস োলির অলধতকলকই আবে বচবন না। 
  
আিা চবে োহলে। আপনালির সলঙ্গ কো িলে আনলে েন ভলর টগে। আপনালির টশা 
এর জনয আোর আগাে শুলভিা রইে। টহলেন আর আবে িরজা খুলে টিবরল  এোে। 
  
নীরলি হে টেলক টিবরল  রাস্তা  নাোর পর আবে-ই সিতপ্রেে েুখ খুেোে, োহলে 
টোোর িিবে ভূবেকার অবভন  করার সম্ভািনাো এলকিালরই খােে না। ও টে পরচুো 
পলর বছে না োও স্পষ্টই টিাো ো । আর অযাোলনর কোগুলোও িলণত িলণত বেলে 
টগে–ওলির িুজনলকই আোর ভালো টেলগলছ। আবে অিশয আলগই টের টপল বছোে টে 
এো েযাডলের উিতর েবস্তলের একো ভ্রান্ত বচন্তা োে, এখন ভালোভালি টসো প্রোণও 
হল  টগে। 
  
আোর অনুোন কী িলে জালনা? চেলে চেলে হঠাৎ েেলক িােঁবড়ল  পড়ে টহলেন। 
আোর েলন হলি, ও িুলো টেন িড্ড টিশী ভালোোনুষ। 
  
এো টোোর টেল বে সলেহ োে। টোোর অিাস্তি েেো ভুে প্রোবণে হিার পলরও 
টোোর েন টসো টেলন বনলে পারলছ না টকন? 
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টোেরা েখন কলোপকেলন িযস্ত বছলে, আবে হাে সা াই কলর ওর আ নাো টপেঁবড়ল  
বনল বছ। ওলে ভালো ভালি টগাো িুই আঙুলের ছাপ পাও া টগলছ। ওো টোোর 
পবেবসর সলঙ্গ বেবেল  টিখার অবভপ্রা  আলছ নাবক? 
  
 বনি ই টিখলিা।উৎ ুে হল  উবঠ আবে। এোর কো টো আোর োোলেই আলসবন!.. 
  
টহালেলে টপৌঁলছই ঘলর  ুলক ব্র্ী লকস খুলে পবেবসর প্রবেবেবপো টির কলর ট েোে। 
টহলেন েুখ টিখার টছাট্ট একো আ না টির করে। োলে অলনকগুলো আঙুলের ছাপ 
টিশ স্পষ্টভালিই অক্ষে বছে। টহলেলনর পাউডার টকস টেলক বকছুো পাউডার বনল  
আ নার ওপর। ছবড়ল  বিোে। ছাপগুলো আলরা স্পষ্ট রূলপ টচালখর সােলন ধরা বিে। 
  
পবেবস আর আ না  অকু্ষণ্ণ োকা ছাপগুলো আলোর নীলচ বকছুক্ষণ পরীক্ষা কলরই 
িুেলে অসুবিলধ হে না, িুলোর েলধয টকান ে াৎ টনই। টহলেনলক িেোে, এই টিখ 
আেঁকবসর েলো বশরো ওপর টেলক নীলচ টনলে িােঁ বিলক ঘুলর টগলছ, আর োলের এই 
টগাোকার চাকাো িুলোই হুিহু এক। এিার েুবে সন্তুষ্ট হল ছ টো? 
  
সমূ্পণত ভালি ন , টহলেন গম্ভীর কলণ্ঠ িলে উঠে। আোর েলন হ  েযাডেলক বরলপােত 
টিিার আলগ পেতন্ত আোলির একিার টকাবরন কন-এর েুলখােুবখ হও া খুিই উবচে। 
  
বরিংবভলের িূরত্ব এখান টেলক প্রা  িুলশা োইে। কী িরকার শুধু শুধু সে  নষ্ট করার? 
েকত করার িৃো টচষ্টা কবর আবে। 
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একেু ভালিা, বচন্তা কলরা বেভ। ওর সলঙ্গ সাক্ষাৎ না কলর েযাডেলক সমূ্পণত বরলপােত 
টিও া আোলির উবচে হলি বক? আবে োনবছ, সুসান আর টডবনলক টিলখ েলন টকান 
সলেলহর উলদ্রক কলর না, েিু আোর বস্থর বিশ্বাস টে, টকাোও বকছু না বকছু একো 
গণ্ডলগাে আলছই। 
  
টডারাকাো টকাে আর টসই টসন্ট োগালনা টেল োর কো কী এলকিালর ভুলে িসলে? 
িালরা ান খুলনর সলঙ্গ অনা ালসই ওলির জবড়ল  ট ো ো । োই িেবছোে, টকাবরন 
আর োর পবে টিিোর সলঙ্গ টিখা করার পরই ঘাড় টেলক সলেলহর টিাোো নাোলে 
পারি। 
  
স্মরলণ টরলখা, সুসালনর বকছু হলে টকাবরন েবি োকাো টপল  ো । ওর স্বােীরও োলে 
ভাগ োকা খুিই স্বাভাবিক। োই এো েবি ঠকিাবজ হ , োরও এ িযাপালর জবড়ে োকা 
টকান অসম্ভি বকছু ন । টিশ, েুবে ো চাইছ োই টহাক। িরিং  যান’শলক ট ান কলর 
আোলির িিিযো োলক জাবনল  টিও াই ভালো। 
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৫. 
  
একোনা গাবড় চাবেল  সন্ধযা ছো চবেলশ বরিংবভলেলে টপৌঁছলনার পর আবে বরিংবভলে 
টহালেে টেখা কালঠর একো িাবড়র সােলন িুইকো িােঁড় করাোে। 
  
আোলির টিখা োেই োকোো টগােগাে টচহারার এক িৃদ্ধ এবগল  এে। 
  
আসুন, আসুন। আবে টপলে ইগান। টহালেেো আোরই। এখালন োকলে আপনালির 
টকানরকে অসুবিধা হলি না। 
  
টিশ, আবে িেোে, আজ রােো আেরা এখালনই োকলে চাই। 
  
টহালেলের খাো  নাে সই করা হলেইগান আোলির িেে, বেবনে কুবড়র েলধয খািার 
বেরী হল  োলি। েেক্ষণ বকছু বড্রঙ্ক চেলি নাবক? 
  
এই কোো আোর বজলভর ডগা  এলসও বগল বছে। চেুন োও া োক। 
  
ওলক অনুসরণ করলে করলে আেরা এবগল  চেোে। সুসবজ্জে একো িালর এলস 
 ুকোে। পানী   ােলে  ােলে ইগান িলে উঠে, এই সে ো আোলির এখালন খুি 
কে বভড় োলক। আপনারা েবি িু-এক োস আলগ িা পলর আসলেন োহলে এেো 
 ােঁকা টিাধহ  টপলেন না। 
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পানী  বনল  েুলে িলস বিবভন্ন বিষল  আলোচনা করলে করলে এক সে  সুলোগ িুলে 
েুপ কলর আসে কোো টপলড়ই ট েোে : আিা, কবন পবরিালরর িাস আলশপালশই 
টকাোও শুলনবছ। ওলির সলঙ্গ কী ভালি টোগালোগ করা ো  িেলে পালরন? 
  
ইগান োো নাড়ে, ওরা োলক টডড টেলক–ওখালন সি চাইলে বনজতন জা গা িলে সুনাে 
আলছ। ওখালন টেলে হলে আপনালির অলনকখাবন পে টেলে হলি। োর টেলক 
আপনালির হালে েবি সে  োলক, এখালন বিন-বেলনক টেলক োন না? প্রলেযক োলসর 
প ো োবরলখ ওলির এখালন আগেন ঘলে। এখালন ওরা বচবঠপেও বনল  আলস, 
টসইসলঙ্গ োসকািাবর বজবনসপেও বকলন বনল  ো । 
  
আবে োো োেঁকাই, নাাঃ, অেবিন োকার টকান উপা  টনই। কাে রালের েলধয আোলির 
টে ভালিই টহাক েস-এলেেলস টপৌঁছলে হলি। আপবন িরিং োিার রাস্তাো েবি িলে 
টিন অলনক উপকার হ । 
  
বঠক আলছ, আপনার ো েলন হ  োই করুন। এই টহালেে ছাবড়ল  আরও োইে পােঁলচক 
এবগল  টগলে একো সাইনলপাে টচালখ পড়লি। োরপর িােঁবিলক ঘুলর আরও বেনোইে 
েলো রাস্তা টেলে হলি। টসখালন টগলেই টিখলে পালিন, রাস্তাো আেঁকবশর েলো িু-ভাগ 
হল  টিবরল  টগলছ। আপনারা ডানবিলকর রাস্তা ধলর এবগল  োলিন। রাস্তা  প্রলিলশর 
বঠক েুলখ ঘবন্ট িাজািার– এক অদু্ভে কে আলছ টিখলিন। ওো িাজালে ভুলে 
োলিননা। ওো হলো, আপনারা টে আসলছন োর সলঙ্কে। গবেো  একোর টিশী গাবড় 
োিার অনয টকান রাস্তা টনই। আপনারা েবি ঘবন্ট না িাবজল  গাবড় ট াকান আর কবনরা 
েবি ওপালশ টেলক গাবড় বনল  রওনা হ , োহলে আপনালির িুজলনর একজনলক গাবড় 
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বনল  োইে িুই বপছু হেলে হলি। আর টস কাজো কবনরা করলে কখলনাই রাবজ হলি 
না পবরিলেত আপনালকই সিতপ্রেে এই কাজো করলে হলি। 
  
িন্ত-বিকবশে কলর হাসে ইগান, োরপর আিার িো শুরু করে, টেলকর ধার বিল ও 
একো রাস্তা টগলছ, েলি েম্বা  টসো পেঁবচশ োইে। কবনলির িাবড়ো একো দ্বীলপর 
েলধয। রাস্তার টশষ পেতন্ত টগলেই দ্বীপো টিখলে পালিন। 
  
সাধারণোঃ এপালর একো বডবঙ িােঁধা,োলক। ওো টপলে আপবন বনলজই চাবেল  চলে 
টেলে পারলিন। আর েবি ওোর টিখা না পান, োহলে ঘবণ্টর িযিস্থাও আলছ। ঘবণ্ট 
বেপলেই কবনরা হাবজর হলি। 
  
কবনরা কলর কী? স্বাভাবিক কলণ্ঠ টহলেলনর প্রশ্ন। 
  
বঠক িেলে পারি না। দ্বীলপ ওরা বেঙ্ক চাষ কলর। কালন েেিূর এলসলছ, ওলির িযিসা  
ভাো চেলছ। স্বােী-স্ত্রী এখন কষ্ট কলর োলির সিংসার চাোলি। 
  
বিল র আলগ বেলসস কবন টো টশা টিবখল  জীবিকা উপাজতন করে, শুলনবছ। টগোলস 
চুেুক বিল  আবে িেোে, ো, ও োইন টছলড় হঠাৎ এই পাণ্ডিিবজতে জা গা  বিন 
কাোলিন কী কলর? 
  
োলে েলধয আবেও োই ভাবি, বচন্তাবিে কলণ্ঠ জিাি টি  ইগান। েলর ওনালক টিলখ 
সুখীই েলন হ । আবে ওর জা গা  হলে ওরকে িিলেজাজী টোকলক বনল  িছলরর পর 
িছর কাোলে পারোে না। 
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দ্বীলপ িসিাস করার আলগ বক করলেন ভদ্রলোক? 
  
বিেষত হল ই োো নালড় ইগান, িেলে পাবর না। োর সম্বলন্ধ টকউই বকছু জালন না। 
আোর এখালন এলসও টস বিলশষ েুখ টখালে না। টোকো দ্বীলপ িাস করলছ প্রা  ছোস 
হল  টগে। েলি এই সিংিাি আোর কালন এলস টপৌঁছলে আরও একোস টেলগ টগলছ। 
োস টিলড়ক পলর টস োর স্ত্রীলক সলঙ্গ কলর বনল  আলস। ভদ্রেবহো টিশ ভাে। আোর 
সলঙ্গ আোপও আলছ, বকন্তু োর স্বােী সম্বলন্ধ বিলশষ বকছু োর কাছ টেলক জানা ো বন। 
  
ওলির স্বােী-স্ত্রীর েলধয সম্পকত টকেন? টহলেন প্রশ্ন করে এিার। 
  
িুকােঁলধ োেঁকুবন েুেে ইগান, িেলে পারি না। ওলির টজালড় টিখার টসৌভাগয টকানবিন 
হ বন। ওরা এখালন আলস বঠকই, েলি পৃেক। 
  
টসবিন ওর টিান সুসান টগোেতলক টিখোে আবে, আবে েুখ খুেোে। উইবেিংেলন ওর 
টশা টিখলে বগল বছোে। টস এখালন কখনও আলস না? 
  
একিার এলসবছে, বেলসস কলন আসার োসখালনক পলর। আিেত বেে না ওলির েলধয? 
আবে টো প্রেে টিলখ ঘািলড়ই বগল বছোে, টভলিবছোে বেলসস কলনই টিাধহ  চুলের 
রঙ। কবরল লছন। িহু পলর আসে িযাপারো িুেলে টপলরবছোে। 
  
টসও নালচ, োই না? 
  
একো টগাখলরা সাপ বনল  টখোর আসলর নালে, আবে িেোে। 
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কবন টোকোরও সাপ টপার িাবেক আলছ। এ টেন োর কালছ এলকিালর টছলেলখো। 
োলক খাবে হালে সাপ ধরলে টিখার অবভজ্ঞোও আোর হল লছ, বিশ্বাস করলে পালরন? 
  
সাপ বনল  কী কলর টস? টহলেন প্রশ্ন করে। 
  
বিবে কলর। টগাখলরা সালপর োিংসও বকছু টোক এখনও খা  শুলনবছ। টোকো বকছু না 
হলেও কেকলর প্রবেবিন এক ডজন কলর টগাখলরা সাপ ধলর। টকাো  টগলে ওলির 
িশতন বেেলি ো ওর নখিপতলণ। 
  
এধালরর িড় ঘবড়োর বিলক োকাে ইগান। 
  
চবে, খািালরর িযিস্থা হলো বকনা একিার টিলখ আবস। রান্নার টোকো ভালো িলে বকন্তু 
এে কুেঁলড় টে টচালখর সােলন না োকলে োলক বিল  কাজ করালনা সম্ভি হ  না। কারণ 
টস িা সারা হল  ইলিেলো কাজ কলর োলি। 
  
ইগান চলে োিার পর আবে টহলেনলক িেোে, োরপর, কী িুেলছা? সলেহ আলছ 
আর? 
  
আোর এখনও পেতন্ত ওলির সলঙ্গ টকান সাক্ষাৎ হ বন, গম্ভীর কলণ্ঠ টহলেন জিাি টি । 
  
আিা, পাণ্ডিিবজতে জা গা  োকার টপছলন ওলির টকান অবভসবন্ধ টনই টো? 
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টহলেন একিৃলষ্ট আোর বপছলন োবকল বছে। ওর টচালখ েুলখ চাপা উলত্তজনার ছাপ 
স্পষ্ট। ঘুলর োকালেই টচালখর িৃবষ্ট বস্থর হল  টগে, নীে সািা টডারাকাো টকাে পরলন 
টোকো িরজা খুলে টভেলর প্রলিশ করলছ। 
  
চারপালশ সজাগ টচাখ িুবেল  আোলির বিলক টস অলচনার িৃবষ্ট বনল  োকাে, োরপর 
িালরর বিলক ধীর পিব্র্লজ এবগল  টগে। একলজাড়া টোলের পুেুলের েলো বনষ্পেক 
টনলে আেরা োর গবেবিবধ েক্ষয করলে োগোে। কাউন্টালরর ওপর অবধেত হল ই িার 
কল ক টোকা টেলর িসে টস। ইগান আসলে ভরাে গেগলে কলণ্ঠ িলে উঠে, িু 
পযালকে োবক। 
  
বসগালরলের বিবনেল  োকা বনল  ইগান পানী  দ্রলিযর প্রস্তাি রাখে োর কালছ। 
  
 িরকার টনই। খািারো আোর ঘলর পাবঠল  টিলিন। আোর কাজ আলছ। পযালকে বছেঁলড় 
োর টেলক একো বসগালরে টির কলর বনাঃশলব্দ টিবরল  টগে টস। 
  
ইগান রান্নাঘলরর বিলকই পা িাবড়ল বছে, আবে োড়াোবড় টচ ার টছলড় উলঠ োর বিলক 
এবগল  টগোে। বোঃ ইগান? 
  
ঘুলর িােঁড়াে টস, আর এক গ্লাস খালিন? 
  
না, এখন োক। আিা এই টোকোলক এর আলগ টকাো  টেন টিলখবছ। টক িেুন টো, 
খুি টচনা েুখ? 
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বোঃ হ েযালনর কো িেলছন। উবন এর আলগ আরও িু-টেলক বেনিার এখালন 
এলসলছন। ভদ্রলোক ব ল্ম োইলনর সলঙ্গ েুি। 
  
ও, োহলে টিাধহ  হবেউলড টিলখবছ। এখালন কী উবন ছুবে কাোিার উলেলশয 
এলসলছন? 
  
না না,কালজই এলসলছ। এখালন একো ব ল্ম েুেলে চান। এখন টোলকশান খুেঁলজ 
টিড়ালিন। সারাবিন টকিে গাবড় বনল  চক্কর োরাই ওেঁনার অনযেে কাজ। 
  
কবনলির ওখালন বগল বছলেন নাবক? 
  
বনি ই। প্রেেিার এলসই ওই জা গাো সম্বলন্ধ জানার আগ্রহ বছে োর। 
  
দ্বীপো ওনার েলন ধরলে কবনলির ভাগয খুলে োলি। ব ল্ম োইলনর টোলকরা ভালোই 
প সাকবড় টি  শুলনবছ। 
  
আপনার রান্না এগলো কিুর? আোর টে টপলে ছুেঁলচা  ডন োরলছ। 
  
িযস, হল  টগলছ, বেন বেবনে। টরলস্তারােঁলে িসলে িসলে খািার আপনালির সােলন 
টপৌঁলছ োলি, িলে রান্নাঘলর  ুলক টগে ইগান। 
  
টরলস্তারােঁর বিলক টেলে টেলে টহলেন িেে, টোোর কী েলন হ , টোকো আোলির 
অনুসরণ কলরই এলোো পে এলসলছ? না এেবন এখালন এলস  ুলকলছ? 
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আোলির অনুসরণ করলছ িলে টো েলন হ  না। একো টেবিে টিলছ িলস পবড়। ওর 
এই িুরবভসবন্ধ োো  চাপলে এে সহলজ আোলির সােলন বনলজলক ধরা বিে না। োও 
এোলক বনছক বিিযেে িলেও োনলে েলনর বিক টেলক সাড়া পাবি না। 
  
টস টোন ই। হ  ও আোলির অনুসরণ করলছ, না হ  কবনলির সলঙ্গ োর টকান 
টোগালোগ আলছ। আিা কবনলির বনলিতলশ টডবনর ওপর ও টগাল োবগবর চাোলি না 
টো? 
  
বঠক ধলরছ টো! হযােঁ, কবনলির টোক হও া টকান অস্বাভাবিক ন । 
  
সািা টকাে পরা একজন বনলগ্রা আোলির টেবিলে খািার সাবজল  চলে োিার পর 
টহলেন িলে উঠে, বনি ই গাবড়ও ওর সলঙ্গ আলছ। গাবড়র োইলসন্স নম্বরো 
টরবজলস্ট্রশান কালডতর সলঙ্গ বেবেল  টিখলে টকেন হ ? 
  
টসো করলেই ভালো হ । 
  
আহার পিত বেবেল  িুইকো টকাো  রাখি ইগানলক বজজ্ঞাসা করা  টস জানাে, টপছলন 
অলনকগুলো গযালরজ আলছ। আোর কাছ টেলক চাবি টপলে টস গাবড়ো ওখালন রাখার 
িযিস্থা করলি। আবে বনলজই ও িলোিস্তুো করি িলে টহলেনলক সলঙ্গ বনল  এবগল  
টগোে। 
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পাশাপাবশ গযালরলজর শুধু একোরই িরজা িন্ধ বছে। িুইকো একোর েলধয  ুবকল  
বিোে। োরপর টহলেনলক োলের িরজার সােলন পাহারা  িােঁড় কবরল  আবে িন্ধ 
গযালরজোর িরজা খুলে টভেলর পা বিোে। 
  
িরজাো টভের টেলক িন্ধ কলর আলো জ্বাোলেই টচালখ পড়ে কািা  বসি একো 
প্লাইোউে। টিলখই টিাো ো , গাবড়ো েলেষ্ট পবরোলণ িযিহার করা হলেও েে-আবত্তর 
টেেন টনও া হ  না। গাবড়র নাম্বারো েুলক বনল  িরজা খুলে টরবজলস্ট্রশন কাডতো 
একিার পরীক্ষা কলর টিখোে: 
  
িানতাড হ েযান 
৫৫, উইেশা ার টরাড 
েসএলেেস ১ 
  
বঠকানাো েুলক বনল  টগ্লাভ কম্পােতলেলন্টর ডাো খুেোে। টভেলর রাখা আলছ শবিশােী 
একো িূরিীন আর একো ৩৮ টিালরর পুবেস টস্পশাে। 
  
নলের েলধয পড়া ধূবের আস্তরণো টিলখ েলন হ  ওো বিল  িহুকাে গুবে টছােঁড়া হ বন। 
বরভেিারো েোস্থালন টরলখ বিল  গাবড়র অনয ট াকরগুলো পরীক্ষা কলর বনোে। 
উলেখলোগয টকান বকছুই টেেন টচালখ পড়ে না। অগেযা আলো বনবভল , গযালরলজর 
িরজা িন্ধ কলর টিবরল  এোে। 
  
টহালেলে ট রার পলে পে চেলে চেলে টহলেলনর কালছ সি খুলে িেোে, বকছুক্ষণ 
আলগ গাবড়র েলধয টেগুলো সচলক্ষ টিলখবছ। টশলষ শুধু িেোে, িূরিীনো টিলখ েলন 
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হে ও কবনলির ওপর নজর রাখলছ। োর োলন কোর অেত এই িােঁড়ালি টে, টোকো 
কবন আর টডবন িুজলনরই বিরুলদ্ধ। ওলক বগল  ধরলিা নাবক? 
  
ডাইলন-িােঁল  োো নালড় টহলেন। োলে আোলির টকান োভ হলি িলে েলন হ না। ও 
েবি সবেযই িালরা ানোর হেযাকারী হল  োলক আোলির কালছ ও কখলনাই এ িযাপালর 
েুখ খুেলি না। 
  
টোকো বনি ই আোলক বচলন ট লেবছে, বনলজ সােলন আসলে চা  না, োই ঘলর 
খািার পাবঠল  টিিার জনয অনুলরাধ করে। 
  
আবে এখন শুলে োি, ঘুে িরকার,হাই েুেে টহলেন।এেখাবন রাস্তা গাবড়লে এলস 
ভীষণ ক্লান্ত হল  পলড়বছ। ওলক টহালেলের বসেঁবড়লে েুলে বিল  আিার আবে িালর  ুলক 
পড়োে। 
  
ওখালন আোর জনয আিেত এক চেক প্রেীক্ষা  বছে। টিবখ, একলকালণ িলস হুইবস্ক 
খালি। স্ব িং হ েযান। আো  টভেলর  ুকলে সম্ভিোঃ টস টখ াে কলরবন। 
  
িার কাউন্টালরর টপছলন গ্লাস েুছলে েুছলে ইগান আোলক েক্ষয কলরই িেে, িাইলর 
টিশ ঠাণ্ডা পলড়লছ বনি ই? 
  
ঠাণ্ডা িলে ঠাণ্ডা, ভীষণ ঠাণ্ডা। আোলক একগ্লাস স্কচ বিন। 
  
স্কচ  ােলে  ােলে গান িলে উঠে, আপনার স্ত্রী বক শুলে টগলেন? 
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হযােঁ, িড্ড ক্লান্ত হল  পলড়লছ। হ েযালনর সলঙ্গ শুভ িৃবষ্ট হলেই িেোে, গুড ইবভবনিং। 
আপনার সলঙ্গ এর আলগও টকাোও টেন টিখা হল লছ, োই না? 
  
িুলচালখর শূনয িৃবষ্ট বনল  টস আোর বিলক োকাে, টিখলে পালরন। 
  
 ইগালনর টেলক গ্লাসো বনল  োর টেবিলের কালছ এবগল  টগোে, এখালন িসলে পাবর? 
  
টোকো োর কুচকুলচ কালো েুগে টচাখ আোর সারা টিলহ িুবেল  বনে, িসুন। 
  
টচ ার টেলন োর েুলখােুবখ িলস পড়োে, োরপর গ্লাসো টেবিলের ওপর টরলখ আোর 
টচা ালের ক্ষেবচহ্নো  হাে টিাোলে টিাোলে িলে উঠোে, ওাঃ, আপনার ঘুবষ িলে, 
একোই েলেষ্ট! 
  
টচাখ ঘুবরল  একপেক আোর ক্ষেো টিলখ টন  হ েযান। প্রল াজলন ঘুবষলে শবির 
টজারো সেল  সেল  টিলড় ো  বিবক। 
  
প্রসঙ্গো ঘুবরল  বিোে, আপবন টো ব ল্ম োইলন আলছন শুলনবছ। ইনবসওলরলন্স কাজ 
কবর। এো জানা আলছ বনি ই? 
  
প্রলশ্নর উত্তর টপোে না। 
  
 বকছুক্ষণ অলপক্ষা করার পর িবে, োরপর, টশষ পেতন্ত টডবনর নাগাে টপল বছলেন? 
  
টডবনলক বনল  আোর টকান টকৌেূহে টনই, োোলো কলণ্ঠ উত্তলরর জিাি এে। 
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োহলে কী আপবন োো টভলঙ োর অব স ঘলর  ুলকবছলেন? কোো এই কারলণই 
িেলে িাধয হবি টে, টসই সে  আেরা আপনালক ও িাবড় টেলক টিবরল  চীলন 
টরলস্তারােঁ   ুকলে টিলখবছোে। 
  
কে কলরও পােঁচ টসলকন্ড েলো টোকো আোর েুলখর বিলক এক িৃলষ্ট োবকল  রইে, 
সহসা েন বস্থর কলর এক বচেলে ধূেত হাবস  ুবেল  েুেে োর ঐ কুবেে েুলখ। 
  
আপবন অসম্ভি চাোক, োই না? …টিশ, আপনার সলঙ্গ কাজ করলে আোর টকান 
আপবত্ত টনই। চেুন না আোর ঘলর বগল  আলোচনা  িসা োক। 
  
বক সিংোন্ত? 
  
এো-টসো বনল  আর বক। উলঠ িােঁড়াে, আসলছন? 
  
 োো টনলড় এক চুেুলক গ্লাস  ােঁকা কলর আবেও উলঠ পবড়। চেুন, না হ  োও াই 
োক। 
  
হ েযানলক অনুসরণ করলে করলে ওর বপছু বপছু এবগল  টেলে টিলখ, ইগানও কে 
অিাক হ বন। টসও আোলক েক্ষয করবছে। 
  
ঘলর  ুলক িরজা িন্ধ কলর বিে হ েযান। োো োেঁবকল  ঘলর োকা একবেোে টচ ালর 
আোলক িসলে িলে বনলজ বিছানা  বগল  িলস পড়ে। 
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আবে িসলেই কো শুরু কলর বিে, ঘুবষোর জনয সবেযই আবে িুাঃবখে। েুলখ িেলছ 
িলে েলি িুাঃলখর টেশোে টনই। টকউ আোলক অনুসরণ করলে আবে বনলজলক আর 
ধলর রাখলে পাবর না, োর ওপর অগ্রপিাৎ না টভলিই োেঁবপল  পবড়। 
  
একো বসগালরে িার কলর পযালকেো ওর বিলক এবগল  ধরোে। এ িযাপালর আপবন 
টকান ভূবেকা বনলিন? 
  
একো কালজর িযাপালরই আোর এখালন আগেন। োবনিযাগ খুলে একো কাডত টিখাে 
হ েযান। োলে টেখা? 
  
িানতাড হ েযান 
 োইলসন্স প্রাপ্ত টগাল ো 
৫৫, উইেশা ার টরাড 
েস এলেেস ১ 
  
 আবে একাই একলশা, বিদ্রূপোখা হাবস  ুলে উঠে হ েযালনর েুলখ, আপনালির েুেনা  
আোর ভূবেকা নূনযেে, েলি োলেেলধয িু-প সা কাবেল  োবক। 
  
কার হল  একালজ টনলেলছন? 
  
হবরিাস পালের হল । আিার হাসে হ েযান। 
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োক, ওসি কো এখন োক। েেিূর আবে জাবন, আপনার আোর েিলন্তর বিষ  বকন্তু 
একই িযাপার। 
  
টডবনর অব লস টে পবেবসগুলো আলছ োর েলধয আপনার টকাম্পাবনোও পড়লছ নাবক? 
  
হু, োহলে টডবনর অব লস ওই-ই  ুলকবছে। আোলক এখন খুি িুলে শুলন পা ট েলে 
হলি। োো টনলড় সেবে জানাই, হযােঁ। 
  
আপনালির েলনও ওোর িযাপালর অসলন্তাষ আলছ? 
  
পুলরাপুবর িেলে ভুে িো হলি। েলি এখনও পেতন্ত সলেহজনক বকছু আোলির টচালখ 
পলড়বন। বকন্তু পবেবস বনল  আপনার িরকারো টকাো ? 
  
এর উত্তর আোর পলক্ষ টিও া এই েুহূলেত সম্ভি হলি না। েলি আজ েবি আপবন 
আো  বকছু সিংিাি টিন পলর আোর ভালগয বকছু জুেলে আপনালক জানালে ভুেি না। 
িেুন, রাজী আলছন? 
  
টোকোলক গম্ভীরভালি েক্ষয করবছোে। আোর োলক টিলখ টোলেই সুবিলধর টঠকলছ 
না। েস এলেেলসর টিসরকারী টগাল োলির েলধয এেনও িহুলোক সন্ধান করলে 
পাও া োলি োরা বিবভন্ন সূলে খির সিংগ্রহ কলর বনলজলির েলক্কেলির ব্ল্যাকলেে কলর 
োলির পসার জো । এলক টিলখও আোর োলিরই একজন েলন হলি। অিশয আোর 
বসদ্ধান্ত টে বনভুতে ো িো ো  না, ভুে হলেও হলে পালর। বকন্তু োবিেযভরা ওর চাউবন 
আর চাপা টঠােঁলের ধূেতো আোর প্রেে টেলকই ভালো োগলছ না। 
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বক জানার ইিা আলছ আপনার? 
  
সুসান টগোেত িশেক্ষ ডোলরর একো ইনবসওর কবরল লছ-কোো কী সবেয? 
  
 েুলখ বকছু না িলে োো টনলড় কোোর সেেতন জানাোে। 
  
পবেবসো টে এলজন্টলির দ্বারা হল বছে োর নাে বক? 
  
োলক বনল  কী হলি? 
  
হ েযান নলড়চলড় িসে, বনলজর হালে ধরা বসগালরেোর বিলক একিার োকাে, োরপর 
েুখ েুেে। 
  
আপবন েবি প্রশ্নিালন আোলক জজতবরে কলর টোলেন োহলে আোলির কাজ টোলেই 
এলগালি না। টোকো টক িেুন? 
  
টোক আলছ সিশুদ্ধ িশজন। টেল ো িশজলনর কালছ পৃেক পৃেক ভালি পবেবস 
কবরল লছ। সিার নাে জানা আোর পলক্ষ সম্ভিপর ন । 
  
আপবন কার হল  কাজ করলছন? 
  
নযাশানাে ব লডবেবে। 
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আর আপনার সলঙ্গর ঐ েবহো? 
  
টজনালরে ো বিবেবে। 
  
টিশ, আপনালির এলজন্ট বছে কারা? 
  
অযাোন গুডই ার আর জযাক েযাকল লডন। 
  
বসগালরলে েম্বা োন বিে হ েযান, োরপর ছালের বিলক োবকল  ধীলরসুলস্থ টধােঁ া 
ছাড়ে। প্রেে টক কবরল বছে? গুডই ার? 
  
হযােঁ। 
  
োো টনলড় িুলড়া আঙুলের নখ কােড়ালো বকছুক্ষণ। োরপর িেে, পবেবসগুলো আবে 
টিলখবছোে। সি কোই হুিহু একই ধরলণর। েলন হ  আপনালির টেলক পবেবসো 
করালনার পর অনযগুলো করলে টেল োর আরও সুবিধা হল বছে, োই না? 
  
অলনকোই োই। 
  
এই ধরলণর পবেবস এর আলগ টকউ কবরল লছ িলে শুলনলছন? 
  
না, বকন্তু োলে বকছু এলস ো  না। 
  
কবনরা টে এলে জবড়ে হঠাৎ এই ভািনা আপনালির েলন এে কী কলর? 
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জবড়ে আলছ নাবক? 
  
জিাি টিিার আলগ হ েযান োর টোো নাকো ঘস ঘস কলর রগলড় বনে। হ লো 
আলছ, বিলশষ কলর কবন টোকোর ওপর নজর রাখারও প্রল াজন আলছ, োলক 
টিলখলছন বনি ই? 
  
না টিবখবন, কাে োর সলঙ্গ টিখা করলে োিার ইিা আলছ। 
  
টিখা কলর আসুন োহলে। আবে টো টজার গো  িেলে পাবর টোকোর পুবেলশর 
খাো  নাে আলছ। েলি টস সম্ভলির চাইলে একেু টিশী ধুরন্ধর। আবে টো োর সম্বলন্ধ 
এখনও পেতন্ত বকছুই টজলন উঠলে পাবরবন। 
  
টকাবরন টেল োলক টিলখ টকেন েলন হ ? 
  
টঠােঁে টিেঁবকল  এপাশ-ওপাশ োো নাড়ে হ েযান, ও বকছু না। এই টোকোই টপছন 
টেলক কেকাবঠ নাড়লছ। 
  
সি বকছুর টপছলন িোর অেত? 
  
হ েযালনর েুলখ সিজান্তার েলো বিখযাে টসই হাবস, বধেত ধলর বকছুবিন োর ওপর 
নজর রাখলেই সি িযাপার পবরোর হল  োলি। আোর ওপর েুলখ কুেুপ এেঁলে োকার 
বনলিতশ োো  েুেলছ। হযােঁ, ভালো কো, পবেবসর ওপর আঙুলের ছাপ টিও ার িুবদ্ধো 
কার েগলজর? গুডই ালরর না টেল োর? 

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

127 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
টেল োরই হলি। 
  
হ েযান আিার োো নাড়ে, আবে আলগ োকলেই জানোে, কবন টোকো এলো টিাকা 
ন । 
  
আবে বধলেতর িােঁধ ছাবড়ল  বগল বছোে। বকছুো রুক্ষ স্বলরই িলে উঠোে, আপবন টেলড় 
কাশলে আোলির সে ও িােঁচে আর েবক্ক োলেোও অলনক কে হলো। আপনার 
েলক্কেবে টক জানলে পাবর বক? 
  
উেঁহু, উপা  টনই িোর। এর টপছলন িহুরেী েহারেীও জবড়ে, আোর এক পা ভুে 
পিলক্ষলপ সি টকেঁলচ গণু্ডষ হল  োলি। োক, খিরগুলোর জনয অলনক ধনযিাি। 
  
আপনার কালজ োগলে পালর এেন বকছু েেয আোর হালে এলেই আবে আপনালক 
জাবনল  টিি। 
  
আবে ওঠার বিেুোে টকান েক্ষণ না টিবখল ই িেোে, আবে বকন্তু এই েুহূলেত 
আপনালক এেন একো খির টশানালে পাবর, ো শুনলে রালের ঘুে আপনার পাবেল  
োলি। েযাসনলক েলন আলছ আপনার? 
  
টডবনর অব লসর িালরা ান? 
  
হযােঁ, ভুরু কুেঁচলক উঠে হ েযালনর। বক হল লছ োর? 
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গেকাে রালে টস খুন হল লছ। 
  
চেলক উঠে টস, খুন হল লছ? 
  
হযােঁ, ছুবরর সাহালেয বনেতে হেযা। টকন, কাগজ পলড়নবন? 
  
োলে আোর কী আলস ো ? উলত্তজনা  িুহালের েুলঠা শি কলর টরলখবছে হ েযান। 
এসি আোলক টশানালনার অেত কী? 
  
কারণ, টেসে  খুন হ  ঐ সে  আপবন ও িাবড়লে বছলেন। আপনার কেতকাণ্ড টিখলে 
বগল ই টিচারীলক েৃেুযিরণ করলে হ । 
  
বেলেয কো! েুেঁলক িলস জ্বেন্ত িৃবষ্টলে আোর বিলক ও োকাে। আপবনও েখন ওই 
িাবড়লে উপবস্থে। আবে েবি িবে আপবন োলক ছুবর টেলরলছন? 
  
েুখ বিল  অবিরাে ধারা  ঘাে চুেঁইল  েলর োবিে ওর, জ্বেন্ত িৃবষ্টর পবরিলেত িুলচালখ 
এখন চাপা-আেঙ্ক। চবকলে টকালের পলকলে হাে  ুবকল  একো বরভেিার উেঁবচল  ধরে 
আোর সেুলখ। একপেক টসোর বিলক িৃবষ্ট বিল  িেোে, আপনার সলঙ্গ টসবিন টে 
েবহো বছে বেবন টক? আপনার টকান ধনী েলক্কে? 
  
উলঠ িােঁবড়ল  এক েেকা  িরজা খুলে বরভেিার োেঁকালে আোর সােলন, টিবরল  োন। 
  
হািভাি টিলখই িুেোে ওষুলধ কাজ হল লছ, এখন আর গুবে চাোিার জনয ওলক 
বিলশষ প্রলরাচনার আর িরকার হলি না। 
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অেো েুেঁবক োো  না বনল  িাোলন টিবরল  এলস িবে, খুি টিশীবিন োলক টগাপলন 
েুবকল  রাখা আপনার ক্ষেো  কুলোলিনা। আপবন বনলজও ঐ োলেো  জবড়ল  
পলড়লছন। োর টেলক আোর কালছ সি কো খুলে িেলে আপনারই সুবিধা হলো। 
আোলির টকাম্পাবনর পলক্ষ টকউ োকলে পুবেশলকও োর বিরুলদ্ধ েলেষ্ট সেলোো 
কলরই চেলে হ । একেু টভলি টিখলিন। 
  
িােঁে-েুখ বখেঁবচল  েবিও টস িােঁবড়ল বছে, বকন্তু টচালখর বিলক োকালেই িুেোে, টসখালন 
টোভ আর শঙ্কার দ্বন্দ্ব চেলছ। পবরলশলষ ো হল  োলক সি সে -টোলভরই জ  হলো। 
  
জাহান্নালে োন! বখেঁবচল  উলঠ আোর েুলখর ওপর িড়াে কলর িরজা িন্ধ কলর বিে টস। 
  
পলরর বিন সকাে সকাে টপাক গাল  পরার সেল  টহলেনলক হ েযালনর সলঙ্গ 
কোিােতার বিশি বিিরণ বিল  বিোে। গেরালে েখন ব লর আবস ও েখন গভীর 
বনদ্রা  আিন্ন, ইলি কলরই আবে োর কােঁচা ঘুে আর ভাঙাইবন। 
  
বিছানা  উলঠ িলস টচাখ িুলো িড় িড় কলর ও একেলন আোর কো শুনবছে। সিলশলষ 
আবে শুধু িেোে, আোর িৃঢ় ধারণা, েযাসন ওর হালে খুন হ বন। আর ও েবি নাও 
কলর োলক োহলে একোই উজ্জ্বে সম্ভািনা কাজো টসই রহসযে ী টেল র কাজ। 
আোর েলন হ  ঐ টেল ো হ েযানলক কালজ োবগল লছ। ওরা িুজলনই একসলঙ্গ টডবনর 
অব লস  ুলকবছে। আর খুি সম্ভি, টেল ো েখন পবেবসগুলো পরীক্ষা কলরবছে, হ েযান 
েখন োলির আসে উলেশযো চাপা বিলে ঘেনাো এেনভালি সাবজল  ট লে, োলে 
টিলখ েলন হ  ওো ডাকাবের টচষ্টা। 
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েযাসলনর কান হ লো বকছু আও াজ শুলনই টকৌেূহলেই টস এবগল  টিখলে বগল বছে, 
টসই সে  টেল ো োলক ছুবর টেলর টকানরকলে ওখান টেলক পাো । এই কারলণই 
আোর েুখ টেলক টশানা িালরা ালনর ছুবর টখল  েৃেুযর ঘেনাো শুলন হ েযান চেলক 
উলঠবছে।…িেে, আোর বেওবরো শুলন টোোর কী েলন হলি? 
  
টহলেন সপ্রশিংস িৃবষ্টলে োকাে, োরপর বিছানা টেলক টনলে স্নান ঘলরর বিলক এলগালে 
এলগালে েুলখ শুধু িেে, আোলির হ েযালনর টপে টেলক আলরা কো আিাল র টচষ্টা 
করা উবচে ন  বক? 
  
আবে ো টভলি টিলখবছ। টিবখ খাও া-িাও া টসলর আর একিার টশষ টচষ্টা কলর 
টিখি। 
  
প্রাোঃরাশ সারলে সারলে ইগালনর েুখ টেলক শুনোে, হ েযান চলে টগলছ। টস িলেলছ, 
রালেই গাবড় োেত টিিার শব্দ আোর কালন বগল বছে। উবন এে োড়াোবড় টহালেে 
টছলড় চলে টগলছন টে টহালেলের পাওনাগণ্ডাও অসমূ্পণত টরলখই চলে টগলছ। 
  
আপবন োহলে এখন কী করলে চান? টহলেন প্রশ্ন করে, টশবর লক জানালে চান 
িযাপারো? 
  
োো নাড়ে ইগান, নাাঃ, হ েযান এর আলগও এখালন এলসলছ। কল কবিন অলপক্ষা কলর 
টিবখ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

131 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ইগান চলে োিার পর পরই টহলেলনর গোর স্বর এলকিালর পােলে টগে। কু্ষব্ধ কলণ্ঠ 
টস িলে উঠে, ইস্! সুিণত সুলোগ হালে এলেও আেরা ো হারাোে। আোলির উবচে 
বছে ওর ওপর, নজর রাখা। 
  
ও বচন্তা টকার না, ওলক সান্ত্বনা টিিার টচষ্টা কবর। ওলক এসে  টকাো  পাও া োলি 
ো একোে আবে জাবন। েস এলেেলস পা টিও ার আলগ ভালগই আবে বঠক ওলক ধলর 
ট েি। 
  
প্রাোঃরালশর পর টডড টেলকর উলেলশয আেরা টিবড়ল  পড়োে। োইে বেলনক পলর 
ইগালনর টশানা আেঁকবশর েলো রাস্তাো টচালখ পড়ে। সােলন একো েরেলর টনাবেশ 
টিাডত। োলে েুলিার েলো হরল  টেখা? 
  
িযবিগে পে 
শুধু একবিলক গাবড় োলি 
ঘবন্ট িাজান 
  
 েুবে কী ঘণ্টা িাজালি নাবক? টহলেন বজজ্ঞাসা করে। 
  
পাগে নাবক! আেরা টে আসবছ ওলির আলগ োকলে আোলির উপবস্থে সম্বলন্ধ সেকত 
করি টকান িুাঃলখ! এেুকু েুেঁবক টো আোলির বনলেই হলি। 
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 আেরা এবগল  টেলে োবক। রাস্তাো এে সরু টে িু-পালশর জিংেী গাছগুলো গাবড়লে 
টেলগ বছেলক োবিে। প্রা  োইে খালনক পলর রাস্তা বকছুো চওড়া হল  টগে, আরও িু-
োইে োিার পর হ্রলির জে আোলির টগাচলর এে। 
  
গাবড়র গবে কবেল  এলন িেোে, োক আর টিশী িূর ন , এলস টগবছ। এিার গা  াকা 
বিল  জা গাো একিার টিলখ আসলে হলি। 
  
গাবড়ো একো গালছর নীলচ িােঁড় কবরল  রাস্তার টশষপ্রালন্তর বিলক আেরা এবগল  
চেোে। সােলনই বিরাে হ্রি। সকালের বেলঠসূলেতর আলো জলের ওপর পলড়লছআর 
বচকবচক করলছ হ্রলির এই জে। অন্তোঃ োইে িুই চওড়া হলি হ্রিো। পাড় টেলক বসবক 
োইে িূলর আোলির বিপরীে বিলক একো টছাে দ্বীপিড় িড়  ার গালছ ওোলক 
পবরলিবষ্টে কলর টরলখবছে। 
  
বক সুের জা গা, টচাখ জুবড়ল  ো  না টগা? 
  
টহলেলনর কণ্ঠ জুলড় আজ উচ্ছ্বাস ট লে পড়লছ। 
  
টস আর িেলে! বঠক টেন এক িুগত। 
  
প্রা  িশবেবনে দ্বীলপর বিলক োবকল  োকলে োকলে জনপ্রাণীর টকান বচহ্ন আোলির 
নজলর এে না। টছাট্ট ঘরোর কালছ একো টোেরলিাে েখনও িােঁধা রল লছ। 
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একো বসগালরে ধবরল  আবে িলে উবঠ, চলো, ওবিক িরাির টকান টনৌকা-টেৌকা আলছ 
বকনা একিার টিলখ টনও া ভাে। 
  
এবিলকর ঘালেও একো টনৌকা, োলে টোের বছে না। িােঁড় োনলে হলি টিলখ টকাে 
খুলে শালেতর হাো গুবেল  বনোে। টহলেন িসার পর দ্বীলপর বিলক টনৌকা বনল  এবগল  
চেোে। 
  
ঘেতাি েুখো রুোে বিল  েুলছ বনল  িলে উবঠ, টোকোর কালছ েবি রাইল ে োলক 
আর গুবে চাোলনার অনুশীেলন টস েবি আোলির টিলছ টন ? 
  
খুি খারাপ হলি না োহলে। টহলেন খরখলর কলণ্ঠ এই কোর জিাি বিল  িলস। ি া 
কলর এখন চুপ কলরা টো! এই িৃশযো আবে খুশী েলনই উপলভাগ করবছ। 
  
দ্বীলপ টপৌঁছলে প্রা  আধঘণ্টা টেলগ টগে। টনৌকার েুখ েখন ঘাে স্পশত করে আবে 
েখন এলকিালর ঘেতাি কলেির। টহলেন োড়াোবড় টনলে পলড় এবগল  বগল  টনৌকাো 
িােঁধলে শুরু কলর বিে। আবে ওর পালশ বগল  িেোে, ওাঃ, এো বনল  ট রার কো 
ভািলেই আোর এখনই গাল  জ্বর এলস োলি। টরৌলদ্রর টেজ েখন বেনগুণ টিলড় 
োলি। 
  
টোোর ওজনও টে বকছুো কে হল  োলি টসোও একিার টভলি টিখলছা,বনেতে কলণ্ঠ 
জিাি বিে টহলেন। 
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হ্রি টেলক জঙ্গলের েলধয বিল  একো রাস্তা চলে টগলছ। পিাশ গলজর েলো টসই রাস্তা 
ধলর টহেঁলে আেরা একো বনজতন জা গা  এলস পড়োে। সােলনই টছাে একো কুবের 
আর জরাজীণত কেগুলো পুরলনা আেলের িাবড়। কুবেলরর চওড়া িারাোর ওপর 
কেকগুলো টচ ার আর কালঠর একো টেবিে পাো আলছ। 
  
পবরলিশোর েলধয অদু্ভে এক শ্রীহীন বিভীবষকা অনুভি করোে। 
  
োক িািা, কুকুর-েুকুরও টকাোও টনই, স্ববস্তর বনাঃশ্বাস ট েে টহলেন। সারা রাস্তা আবে 
কুকুলরর ভল  বসেঁবেল  বছোে। 
  
ওলির কুকুলরর টকান প্রল াজন টনই। টগাখলরা সাপ বনল  ওলির সিংসার, োলক ওরা 
িুধকো বিল  টপালষ। েলন আলছ বনি ই? 
  
কুবেরো একিৃলষ্ট েক্ষয করবছোে। জানাোগুলো আর সােলনর িরজাো টখাো। টভের 
টেলক টকান একো ঘর টেলক টরবডওর আও াজ টভলস আসবছে। 
  
টহলেলনর উলেলশয আবে িেোে, বেঙ্ক টপাষার খাোর অেচ বেলঙ্কর বিক টেলক টকান 
সাড়া শব্দ টনই–আিেত! টিখা োক, িাবড়লে টকউ আলছ বকনা। 
  
িারাোর বসেঁবড়লে বেন ধাপ সলি উলঠবছ এেন সে  টিার টগাড়া  এলস িােঁড়া  একবে 
টেল । ইগান আর েবস-ব বেপলসর েুখ টেলক টশানা সুসান আর োর টিালনর েলধয 
আিেত এক বেে আলছ।বকন্তু িুজলনর েলধয সাোনযে াৎ আোর িৃবষ্টলে  ােঁবক বিলে 
পারেনা। এই টেল বের েুখও ভরাে েলিিােঁেগুলো সােলনর বিলক েৎসাোনয টঠলে 
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উলঠলছ। োছাড়া োোর টকশও কালো আর েেিূর েলন হ , স্বাস্থযও সুসালনর চাইলে 
ভালো। গাল র চােড়া টরালি পুলড় োোলে হল  টগলছ। টহলেনলক প্রেে িশতলন টিলখ 
বনল  োরপর হাবস হাবস েুলখ আোর বিলক েুখ ট রাে। আপনারা েুগেিৃে টকালত্থলক 
উি  হলেন? এে গরলে এেো পে বনি ই িােঁলড়র সাহালেয আলসনবন? 
  
আপনার ধারণাই বঠক, আসলে আেরা এভালিই এলসবছ।রুোলে েুখ েুছোে আবে। 
আেরা উলঠবছবরিংবভে টহালেলে। ওখানকার টপে ইগালনর কাছ টেলক আপনালির বেচাষ 
সম্বলন্ধ টসই প্রেে শুনোে। আোর স্ত্রীর িহুবিলনর শখ একো বেঙ্ক টকাে করালনা। োই 
ভািোে, আপনালির এখালন জযান্ত বেঙ্কগুলো টিবখল  েবি ওর সলখর বকছুো পূরণ করা 
ো …ওগুলো টিখালে আপনালির েবি খুি অসুবিলধ না হ । 
  
িারাো  চলে এে টকাবরন কবন। আোলির টিলখ ওলক উচ্ছ্ববসে হল  উঠলে টিলখ 
আোর প্রেলে অিাক-ই টেলগবছে। 
  
সবেযই বক আপনারা বেঙ্কগুলো টিখার অবভপ্রাল  টনৌকা চাবেল  এেো পে এলসলছন? 
ইস, টিচারী! শুধু শুধু এলো কষ্ট টভাগ করলে হে আপনালির। ঐ হেিাড়াগুলো টো 
কলি ইহ জগে েযাগ কলরলছ! 
  
টস বক? ইগান টে িেে… 
  
জযাক ভীষণ টক্ষলপ বগল বছে, বখে বখে কলর হাসলে োলক টকাবরন, োই ও কোো 
কারুর কালছ প্রকাশ কলরবন। আসলে ওগুলো ওর টিালষই োরা ো । বনন, িসুন 
আপনারা, ঠাণ্ডা কব  খালিন? 
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চেৎকার প্রস্তাি, এই প্রেেিার টহলেন েুখ খুেে। 
  
বকন্তু আপনার টকান কষ্ট হলি না টো? 
  
বছাঃ বছাঃ, এসি কী িেলছন? এই ছন্নছাড়া জা গা  োলসর পর োস োনুলষর েুখ িশতন 
না করলে আপনারা এোলকও কষ্ট িলে টেলন বনলে পারলেন না। িসুন, আবে এখুবন 
আসবছ। 
  
টকাবরন টভেলর  ুলক োিার পর আবে টহলেনলক িেোে, কী িুেলছা? 
  
টহলেন িুকােঁলধ সাোনয োেঁকুবন েুেে, টেল োলক টিলখ টো ভালোই েলন হ । েলি ও 
আোলির টপল  খুবশ হল লছ এো সবেযই আিলেতর। 
  
ওর কত্তাবে অসেল  টগলেন টকাো ? এখন টসও েবি আোলির টিলখ খুবশ হ  োহলে 
আোলির সি বেওবর টভলস্ত োলি। 
  
টকাবরন ব লর এে হালের টেলে বেন গ্লাস কব । ও টেো নাবেল  রাখলেই আবে িলে 
উঠোে, আোলির পবরচ  পিতো আলগ না হ  টসলর ট ো োক। এ হলো আোর স্ত্রী, 
টহলেন। আর আবে, বেভ হারোস। আেরা এই প্রেেিার বরিংবভলেলে ছুবে কাোলে 
এলসবছ। 
  
আবে টকাবরন কবন। আোর স্বােী আলশপালশই টকাোও আলছন। সম্ভিোঃ সাপ ধরার 
কালজ িযস্ত। 
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সাপ? টহলেন িলে উঠে, োহলে বনি ই সুসান টগোেত আপনার সহিরা টিান হলিন। 
গেকাে রালে উইবেিংেলন োর টশা টিখলে বগল বছোে। কী আিেত টোগালোগ িেুন 
টো! 
  
কোোর কী প্রবেবে া হ  ো টিখার জলনয আবে টকাবরলনর বিলক োকাোে, বকন্তু 
একো েলনারে বিস্ম  ছাড়া এর টিশী বকছু প্রসু্ফবেে হলো না ওর েুলখ। খুবশ খুবশ 
গো  ও িেলো, সবেয সবেয আপনারা সুবসলক টিলখলছন? োহলে টো এোলক অদু্ভে 
টোগালোগ িলে োনলেই হ । বিল র আলগ আবেও টশা টিবখল  টিড়াোে। এবগল  
এলস আোর পালশ িলস পড়ে। 
  
োলে েলধয ভাবি, আোর োো  টিাধহ  টকান গণ্ডলগাে হল বছে। না হলে এই ভ ঙ্কর 
জীিলনর জনয টকউ ওো ছালড়! োক, কীরকে োগে িেুন সুবসর অবভন ? 
  
েলন হে, িড় টভাোলেো, আবে িলে উঠোে। 
  
 সাপোলক টিলখ আোর টো বভরবে খািার উপেে টিখা বিল বছে। 
  
িােঁধ ভাঙা হাবসলে ট লে পড়ে টকাবরন।লিেবর াস, টক টিলখ? ওর টো একো োবছ 
োরারও ক্ষেো টনই। সাপো সুবসলক টিিার সে  জযাক ওর বিষ েবেো আলগই খুলে 
বনল বছে। বকন্তু েজার কো এই টে, সুবস আজও জালন ওো বিষধর সাপ। 
  
টস কী! আবে হেিাক। েযালনজারও সুবসর েলোই ঐ একই ধারণা টপাষণ কলর। 
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টস টো সাপোলক টিখাশুলনা করার িযাপালর একো ওোও টরলখ বিল লছ। 
  
জাবন সি, টকাবরন হাসলে োগে। জযাকই ঐ টোকোলক বঠক কলর বিল লছ। সুবস 
টখোোলক টিশী গুরুত্ব টি । ওর ধারণা, সাপোর বিষ না োকলে টোলকর সলঙ্গ 
প্রোরণা করা হলি। োই ওলক না জাবনল  আেরা এই িযিস্থা কলরবছোে। এো, আবে 
আিার সি  াস কলর বিোে! টিাহাই আপনালির, সুবসর সলঙ্গ টিখা হলে এই সবেয 
কোো ওর কালন েুেলিন না টেন। 
  
না না, আপবন বনবিলন্ত োকুন, হাসলে হাসলেই জিাি বিই আবে, আোর আর আপনার 
েলধয এই কো আোলির িুজলনর েলধযই সীোিদ্ধ োকলি, উবন এর বিেু বিসগতও 
জানলে পারলিন না। 
  
টহলেন একিৃষ্ট টকাবরনলক েক্ষয করবছে। এেক্ষণ নীরি টেলক হঠাৎ কলর টসিেে, 
সবেযই আপনালির অদু্ভে বেে। 
  
আোলির টিখলে সিাই এই একই কো িলে। বিল র আলগ আেরা িুজলন একসলঙ্গ 
টখো টিখাোে। আবে টো জযাকলক কেিার টিাোিার টচষ্টা কলরবছ, এই দ্বীপ টছলড় 
চে টোকােল  ব লর োই। সুবস আর আবে আিার একসলঙ্গ টখোর আসলর নােলে 
পারি। টিচারী সুবস! সাপোলক বনল  ও বনউই লকত টশা করার স্বে টিলখ। আোর টকান 
কোই ও কালন টোলে না। িাইলরর বিলক টচাখ পড়লেই টকাবরন িলে ওলঠ, এই টো, 
জযাক এলস টগলছ। 
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আেরা িুজলন ঘুলর োকাোে। টিেঁলে-টোোলসাো গড়লনর একজন টোক রাস্তা বিল  
এবগল  আসবছে। পরলন েেীন সািা  েু া, টোো কাপলড়র পযান্ট আর পাল  উেঁচু 
িুেজুলো। কােঁলধ টোোলনা এক চলের িস্তা। 
  
টোকোর ি স টেবেশ টেলক িড় টজার টচৌবেশ, োর টিশী হলে পালর না। অেচ এর 
েলধযই োক পড়লে শুরু কলরলছ। েেেলে টগাোকার েুখো টরালির োলপ বিিণত, গলেত 
ট াকা টচাখলজাড়া নুবড় পােলরর েলো বনষ্প্রাণ আর ভািলেশহীন। বসেঁবড়র কাছাকাবছ 
আসলেই আোলির িুই েূবেতোনলক টিলখ েেলক িােঁবড়ল  পড়ে টস। 
  
টকাবরন িেে, জযাক, এরা হলেন বোঃ অযান্ড বেলসস হারোস। টপলে ইগালনর কাছ টেলক 
খির টপল ই আোলির বেলঙ্কর চাষ টিখলে এখালন হাবজর হল লছন। 
  
আপনারা টসই এলেনই েলি িড় টিশী টিরী কলর ট লেলছন, অস্বাভাবিক েৃিু গোর স্বর 
টোকোর। িহুবিন আলগই ওগুলো েলর টগলছ। আপনারা বক টনৌলকা কলর এলসলছন? 
  
হা, আবে িেোে। টিেো িাজালিা একিার টভলিবছোে, োরপর কী েলন হে, 
আপনালির আর বিরি করার ইলি হলো না। 
  
জযাক কবন োো নাড়ে। েুখ টিলখ টিাোর উপা  টনই োর েলনর েলধয কী চেবছে, 
েিু িােঁড়ালনার ভবঙ্গো আর োো নাড়ার কা িার েলধয এেন বকছু বছে ো টিখলে 
সহলজই টের পাও া ো , টোলেই সুবিলধর ন  এই টোকো। কােঁধ টেলক িস্তাো নাবেল  
টরলখ জযাক কবন িেে, টকাবরন আপনালির টিবখল  টিলি জা গাো। বেবনে পলনলরার 
েলধযই আোলক টিলরালে হলি। আপনারা চাইলেও আোর সলঙ্গ আসলে পালরন। 
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কুবেলরর িরজা িরাির এলগালেই টকাবরন িলে উঠে, বকন্তু জযাক, আবে টে টভলিবছোে, 
ওেঁলির টখল  টেলে িেলিা। 
  
জযাক কবন েেলক বগল  ঘুলর িােঁড়াে টকাবরলনর বিলক। েুহূলেতর জনয বনষ্প্রভ টচালখর 
টজযাবে জীিন্ত হল  এক হেুি িীবপ্তলে েেলস উঠে। 
  
আবে োিার সে  ওলির বনল  োি, িলেই  ুলক টগে কুবেলরর টভের। 
  
অস্ববস্তকর এক নীরিো ছবড়ল  পড়ে আোলির েলধয। 
  
অিলশলষ টকাবরন েুলখ আড়ষ্ট হাবস টহলস িলে উঠে, আপনারা বকন্তু জযাকলক ক্ষো 
কলর টিলিন। টোকজন ও একিে সহয করলে পালর না। আসলে এে িছর ধলর একা 
োকলে োকলে বিন  বজবনসো টস এলকিালরই ভুলে টগলছ। 
  
না না বঠক আলছ, টহলেন সান্ত্বনা টিিার টচষ্টা কলর। টোেরলিাে কলর ব রলে বেলভর 
ভালোই োগলি। ওে এই গরলে টনৌকা চাোলে এলকিালর অরাজী বছে। 
  
োহলে আসুন আপনালির দ্বীপো ঘুলর টিবখল  বিই। টকাবরন উলঠ পড়ে। টিখার বিলশষ 
বকছুই টনই, েলি আপনালির হ লো ভালো োগলে পালর। 
  
টিখার েলো বকছুই বছে না। আবে ো অনুোন কলরবছোে দ্বীপো োর টেলক অলনক 
টছাে। কুবেলরর বঠক টপছলন পলনলরা-টষােো খােঁচা টিখোে। সি কোই শূনয। টিলখ 
টিাো ো , টকান এক কালে বেলঙ্কর রাজত্ব বছে ওখালন। খােঁচাগুলো টিবখল  টকাবরন 
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িেে, জযালকর আজকাে সাপ ধলরই চলে ো , োই বেঙ্ক বনল  আজকাে ওর টকান 
োো িযো টনই। 
  
ঘুরলে ঘুরলে আেরা ঘালের কালছ এলস িােঁবড়ল বছ এেন সে  জযাক কবন এলস হাবজর। 
েুলখ বকছু না িলে টসাজাসুবজ টোেরলিালে উলঠ িসে টস। 
  
আিা, বিিা  োহলে, টকাবরন িলে উঠে। কো এলো কে হে িলে আোর সবেযই িড় 
বিশ্রী োগলছ। এবিলক এলে েলন কলর একিার আসলিন বকন্তু। 
  
টহলেনলক ওর সলঙ্গ করেিতন করলে টিলখ আবে বনলজর বসগালরে টকসো টির কলর 
একো বসগালরে বনল  টকসো টকাবরলনর বিলক িাবড়ল  ধরোে। 
  
ও, ধনযিাি িলে বসগালরে বনলে োর হাে িাবড়ল  বিে। 
  
বকন্তু আবে অলনকো ইলি কলরই টকসশুদ্ধ ওর হালে টছলড় বিল  িলে উঠোে, এহ টহ, 
বক হে িেুন টো! 
  
না না, এো আোরই টিাষ। হাসলে হাসলে একো বসগালরে ধবরল  টকসো িন্ধ কলর 
আো  ব বরল  বিে ও। 
  
োক, এখালন আসাো োহলে এলকিালরই িৃো হ বন। ওর আঙুলের ছাপ এখন আোর 
হালে। 
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টোেরলিালে উঠলে োি বঠক এই সে  হঠাৎ এক বিশ্রী শব্দ কালন আসলেই চেলক 
টপছলন োকাোে। কুবেলরর বিক টেলক কারুর অস্পষ্ট এক আেত বচৎকার টভলস 
আসবছে। 
  
টক টচেঁচালি? আবে জানলে চাইোে। 
  
আোর টিলখ িুেলে কষ্ট হবিে না টে জযাককবন শব্দো টশানাোে আড়ষ্ট হল  টগলছ, 
আোর বিলক োবকল  টজার কলর হাসার িযেত প্র াস। োড়াোবড় কলর আবে টকাবরলনর 
েুলখর বিলক োকাোে। 
  
চেলক বগল বছলেন নাবক? হাসলে হাসলে িেে ও। ওো আোর টপাষা কাকােু া। 
আপনালক টিখালে ভুলে টগবছ। রালে ওর বচৎকার শুনলে সিাই চেলক ো । কাউলক 
প্রালণ োরা হলি টেন, অলনকো োই না? 
  
হযােঁ, টকানরকলে আবে িলে উঠোে। জাবন না টকন আোর টেরুিণ্ড বিল  েখন একো 
বহে টস্রাে টনলে োবিে। 
  
আসুন, উলঠ পডু়ন, জযাক কবন োর নরে গো  েেো সম্ভি কাবঠনয এলন িলে উঠে। 
ইবেেলধয টস ইবেনও চােু কলর ট লেলছ। আবে আর টহলেন িসার পর টোেরলিােো 
চেলে শুরু কলর বিে। 
  
ঘালে িােঁবড়ল  আোলির উলেলশয হাে নাড়লে োগে, টকাবরন। 
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 িড় চেৎকার জা গা  োলকন আপনারা,কবনলক িেোে আবে। 
  
জিাি টিও া িূলর োক েুখ েুলে োকাে না একিারও।চুপনা টেলক আিার িবে, 
আপনার স্ত্রীর পলক্ষ জা গাো একেু টিশী বনজতন হল  টগলছ। 
  
উত্তলর টস টোেরলিালের ইবেনগুলো সমূ্পণত গবেলে চাবেল  বিে, োর প্রচণ্ড গজতলন কো 
িো অসম্ভি। 
  
 বিপরীে ঘালে টপৌঁছলে িশ বেবনেও টিাধহ  োগে না। জযাক কবন সারাক্ষণ ধলর 
আোলির উলপক্ষা কলর োর টচালখর িৃবষ্ট সােলনর বিলকই বস্থর বছে। ঘালের কালছ এলস 
ইবেন িন্ধ কলর এই প্রেে োর গো বিল  আও াজ টিলরাে, আোলক আরও ওপালশ 
টেলে হলি। আপনারা টনলে োন।আেরানাোর পর িলে উঠে, এখালন েবি আসলেই 
হ  টিে িাবজল  আসলিন। টসইজনযই ওো োগালনা হল লছ। আোলির এখালন টচার-
বহচলড়র টকান অভাি টনই, টসইজনয আলগ গুবে চাবেল  পলর আবে ক্ষো টচল  োবক। 
  
কো টশষ হলে েুখ ঘুবরল  টস টোেরলিাে কলর চলে টগে। একিারও আর টপছলন 
োকাে না। 
  
এই টোকলক খুি বেশুলক িো ো  না, কী িলো? আবে হাসলে হাসলে িেোে। 
  
উাঃ, কী ভ ঙ্কর! টোেরলিােো একিৃলষ্ট েক্ষয করলে করলে টহলেন িেে,লোকো 
আোর হৃলি কােঁপুবন ধবরল  বিল বছে। 
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গাবড়লে উঠলে উঠলে শুধু িেোে, টেল োর আঙুলের ছাপ বসগালরে টকলসর ওপর 
বনল  বনল বছ। টোোর পাউডার একেু টপলেই একু্ষবন আবে ওো পরীক্ষা কলর টনি। 
  
বসগালরে টকলসর ওপর পাউডার ছড়ালে টে ছাপো স্পষ্ট হে, সেকতোর সলঙ্গ পরীক্ষা 
কলর এেুকু িুেলে পারোে, পবেবসর ওপর টে ছাপ পলড়লছ ো টকাবরলনর আঙুলের 
ছাপ ন । 
  
টকসো টহলেনলক টিবখল  িেোে, টচল  টিলখা, এই সম্ভািনাোও িাবেে। অেতাৎ আেরা 
টে বেবেলর বছোে, টসই বেবেলরই রল  টগোে। একো বসগালরে ধরাোে। আিা, েখন 
ওর আও াজো টোোর কাকােু ার েলো শুবনল বছে? 
  
িেলে পারোে না. টহলেনলক বিভ্রান্তর েলো টিখাে। আবে টো ভীষণভালি চেলক 
বগল বছোে। সিলচল  েজার কো, দ্বীপো ঘুবরল  টিখালেও টকাবরন আোলির দ্বীলপর 
েলধয বিল  বনল  ো বন। 
  
োর অনয টকান কারণও োকা স্বাভাবিক। সিারই বনলজলির ঘরলিার টিখালনার িযাপালর 
কখলনাই আগ্রহ োলক না। আোর কান েবি টধােঁকা না টখল  োলক েলি ওো টকান 
টেল লছলের বচৎকার বছে ইবেন চােু করোে। 
  
জযাক কবনর আঙুলের ছাপো বনলে পারলে ভালোই হলো। হ েযালনর ধারণাই বঠক 
বছে। টোকোর টচহারা টজে ট রে আসােীর েলো। েলি োলক হ লো এে সহলজ 
 ােঁলি ট ো সম্ভি হলো না। টকাবরনই িা বনলজ োকলে এে ধরা বিে টকন িুেোে না! 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

145 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

হযােঁ, এোও একো প্রশ্ন–েবি না ইলি কলরই ছাপ বিল  োলক,গো  বচন্তার ছাপ 
টহলেলনর। 
  
কেকগুলো বজবনস ভালো কলর একিার বচন্তা কলরা টো বেভ। আোলির দ্বীলপ টেলে 
টকানরকে টিগ টপলে হলো না…টকন? টনৌকা রাখার েুবি বক? 
  
ওর বনলজরই েখন একো টোের টিাে আলছ েখন টকান িুাঃলখ একো টনৌকা টিেঁলধ 
রালখ িেলে পালরা? 
  
েুবে এিার িযাপারোলক অেো টঘাো কলর েুেলছা? বকন্তু টেল োই িা োর আঙুলের 
ছাপ আোলির হালে আসার সুলোগ কলর টিলি টকন? 
  
আর ওো টপল  আেরা টকান বসদ্ধালন্ত টপৌঁছোে? আেরা কী েলন েলন ভািবছনা, 
অেোই ওলির সলেলহর োবেকা  ট ো হলি? আর টিাষী হলে আোলির েলন এই 
বচন্তাো জাবগল  টভাো কী ওলির কােয ন ? 
  
আবে োো নাবড়, হা, টোোর কো  েুবি আলছ িলে। 
  
আোর এখনও িদ্ধেূে ধারণা টে এর েলধয হাে সা াইল র টকান িযাপার বনি ই 
আলছ। আোর টকিেই েলন হলি, ওরা আোলির ো টিখালে চাইলছ শুধু এইেুকুই 
আোলির টচালখ পড়লছ। বেভ, আেরা েবি এখনও সেকত না হই োহলে টেল োলক 
িােঁচালনা আোলির পলক্ষ অসম্ভি হল  িােঁড়ালি। 
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চে কলর আবে একিার ওর েুলখর ওপর টচাখ িুবেল  বনই। টোোর োহলে েন িেলছ, 
টেল োলক ওরা খুন করার েেেলি আলছ? 
  
ঐ টোকোর পলক্ষ টকান কাজই অসম্ভি ন । আোর অনুোন টেল োর অিস্থা সবেযই 
বিপজ্জনক। একো বজবনস েক্ষয কলরলছ বকনা জাবননা, বকন্তু আোর টচালখ পলড়লছ 
সিাই আোলির ওপর একেু টিবশ সি  হল  উলঠলছ। সকলে এক কো  স্বীকার 
কলরলছ, টেল োর েৃেুযর পর োকা িাবি করার টকান সম্ভািনাই টনই। এই িযাপারো 
আোর কালছ ভালো টঠকলছ না, বেভ। আোর শুধু একো কোই েলন হলি, এই 
িশেক্ষ ডোলরর জনয টকান একজন টেল োলক এেন এক উপাল  খুন করার েেেি 
এলেলছ, টেো এখনও পেতন্ত আোলির োোলেই আলসবন। বেভ বিশ্বাস কলরা, আবে 
জযাক কবনর ভ ঙ্কর ঐ টচাখ িুলোর কো েন টেলক বকছুলেই েুলছ ট েলে পারবছ না। 
টোকোলক টিলখ ভালোর পবরিলেত খুনীর েলোই বঠক টিখলে োলগ। 
  
টোকো টে সুবিলধর ন  ো আবেও োনবছ, বকন্তু আেরা টে এলগাি োর টো টকান 
রাস্তা জানা চাই! আবে িেবছনা টোোর কো  টকান ভূে আলছ…েকত করলে করলে 
আেরা টহালেলের টিারলগাড়া  টপৌঁলছ টগোে। বকন্তু েিু টকান েীোিংসা  আসা টগে না। 
  
গাবড় টেলক নােলে নােলেই িলে উঠোে, ভািবছ েবল্পেল্পা গুবেল  েস-এলেেস ব লর 
োি এখনই। হ েযানলক েবি ধরলে নাও পাবর োহলে আোর পরিেতী কাজ হলি, 
সমূ্পণত বিষ ো েযাডলন্সর িাব লত্ব টছলড় টিও া। 
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োহলে েুবে ব লর োও, এখান টেলক এক পাও নড়বছ না আবে, টহলেন উষ্ণ কলণ্ঠ িলে 
ওলঠ। েুবে এলো ছে ে টকার নালো! আোলির একজনলক এখান টেলক দ্বীপোর ওপর 
নজর রাখলে হলি। খুি শীঘ্রই এখালন বকছু একো ঘেলি, আোর কো বেবেল  বনও 
েুবে। 
  
টহলেন, আবে এে আহােক নই টোোলক এই পবরলিলশ অলচনা জা গা  একা টছলড় 
চলে টেলে পাবর না, িৃঢ়কলণ্ঠ িলে উবঠ। 
  
জযাক কবন টোকো িড় সািংঘাবেক। োর টেলক েস-এলেেস-এ ব লর টেলে েবি হ ই 
েুবে চলে োও। আবে এখালন টেলক সি বিলক সােলে টনি। 
  
অলেৌবিক কো িন্ধ কর, বেভ। হ েযানলক সােোলনা আোর একার কে ন  ো 
টোোর টেলক ভালো টক টিালে? বনবিলন্ত োলকা েুবে, কবন আো  টিখলে পালিনা। 
দ্বীলপর উলো বিক টেলক িূরিীণ বিল  বিকো আবে েক্ষয রাখি। 
  
. 
  
টপলে ইগান টহালেলের টভের টেলক হনহন কলর আোলির বিলক এবগল  এে। জবনক 
বোঃ  যান’শ আপনালক টিশ কল কিার ট ান কলরবছলেন। উবন িেলেন, ব লরই আপবন 
টেন োলক ট ান কলরন, জরুরী িরকার। 
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ইগানলক ধনযিাি জাবনল  বিিা  করার পর টহলেনলক িলে উঠোে, ওলক আিার টকান্ 
টপাকা  িিংশন করে টক জালন! েুবে িরিং এখালন োলকা, আবে ওর সলঙ্গ বগল  টিখা 
কলর আবস।… 
  
টহলেলনর কাছ টেলক বিিা  বনল  পলে নােোে।  যান’শর িপ্তর টপৌঁছলে কল ক 
বেবনেও োগে না। আোলক টিখা োেই হই হই কলর দ্রুে পিলক্ষলপ ছুলে এে টস। 
  
আলর হারোস নাবক? এলসা এলসা–টভেলর এলসা। েযাডলের কড়া হুকুে, টগোলেতর কাজ 
টছলড় এখন টেলক েুবে আোর হল  কাজ করলি। 
  
কী িযাপার কী–এে হােঁক-ডাক বকলসর? আবে টো টোোর কালছ এেবনলেই আসবছোে। 
  
িযাপার খুি টগােলেলে। ব ল্মোর টজাইস শারেযানলক টকউ বকন্তু নযাপ কলর বনল  
টগলছ। েযাডে আোলির হল  িযাপারো েিন্ত করার িাব ত্ব টোোলক বিল লছ, এই োর 
বনলিতশ। 
  
ো, এর সলঙ্গ আোলির সম্পকত বক? িলেই েলন পলড় টগে, সরবে অযাোন গুডই ার 
টজাইস শারেযানলক বিল  একো পবেবস কবরল লছ। 
  
েুবিপলণর িাব ত্ব বক শুধুই আোলির? 
  
আোর এই বনিুতবদ্ধো  নাক বসেলক এক বিশ্রী শব্দ করে স্ব িং  যান’শ। 
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িাব ত্ব আোলির ঘালড়ই পড়লি বিবক। বকডনযাবপিং-এর জনযই নবসওর কবরল বছে। 
োলক। েে শীঘ্র সম্ভি আোলির সন্ধান করলে হলি, আর োর টখােঁলজ িযেত হলে পুলরা 
পিাশ হাজার ডোর আোলির গুলণগুলণ বিলে হলি। নাও, চেপে এিার কালজ টেলগ 
পলড়া টো। 
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৬. 
  
বচেজগলে টজাইস শারেযালনর উত্থান এক নােকী  ঘেনা। টশানা ো , বেনিছর আলগ 
টস বছে েযান করনাবডলনর এক টছাট্ট টহালেলের অযাপযাব কা। এসে  টপবর রাইস নালে 
পযাবসব ক বপকচালসতর সুিক্ষ এক পবরচােলকর নজলর টস পলড় ো । রাইলসর েখন 
িাজার েো। অলোগযোর অজুহালে ব ল্ম জগৎ টেলক বিোড়লনর েুলখ এলস েুখ েুিলড় 
টস পলড়বছে। টজাইস শারেযালনর সলঙ্গ টিখা হিার আলগ পেতন্ত োর ভবিষযে বছে 
অন্ধকালরর টোড়লক টোড়া। 
  
টোগযো োক িা না োক টজাইসলক এক টিখালেই বিচক্ষণ রাইলসর িুেলে অসুবিলধ 
হ বন, টেল োর েলধয নাব কা হিার প্রবেভা আলছ। োই অবভলনেীবহলসলিওর োিেী  
অবধকার বনলজর হালে েুলে বনলে টিবর কলরবন। এরপর পযাবসব ক বপকচাসতলক বিল  
টজাইলসর একো বিন টেে করালেও োলক টকানরকে টিগ টপলে হ বন। এই 
পরীক্ষা  টজাইস সহলজই বনলজর টোগযো প্রোণ করলে টপলরবছে। 
  
এক টরাোিকর কাবহনীর উপনাব কা বহলসলি টজাইসলক প্রেে সুলোগ টিও া হ , 
এলেও টস এেন িাপলের সলঙ্গ অবভন  কলর টে নাব কার ভূবেকাও টসখালন ম্লান হল  
ো । পযাবসব ক বপকচালসতর প্রধান, হাও াডত েল ড প্রা  সলঙ্গ সলঙ্গ োলক বিল  পিাশ 
হাজার পাউলন্ডর বিবনেল  একো ছবির নাব কার চবরলে অবভন  করার জনয প্রস্তাি 
কলর। 
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প্রস্তাি টেবিন আলস, টসইবিনসকালে টপবর-রাইস পযাবসব ক বপকচালসতর কাজ টছলড় 
টজাইস শারেযালনর এলজন্ট এিিং েযালনজার বহলসলি েল লডর সলঙ্গও সাক্ষাৎ কলর। 
েল ড অিশয োর এই আচরলণ টোলধ-উন্মত্ত হল  বগল বছে। 
  
োরপর িন্ধ িরজার টভের টিশ কল কঘন্টা ধলর চেলে োলক রাইস আর েল লডর ির 
কষাকবষ। অিলশলষ টে চুবিপে সই হ  ো আজও হবেউলডর আলোচনার অনযেে 
বিষ । 
  
রাোরাবে হবেউলডর সি চাইলে নােী অবভলনো হল  ওলঠ টজাইস শারেযান। 
  
এক সপ্তাহ পলরই রাইস বনলজর এই িুেতভ সম্পবত্তলক সুরক্ষার িাব ত্ব বনলজর হালে 
েুলে টন , োলক বিিাহ কলর স্ত্রীর টোগয সোন টি । 
  
শুধু অবভন  ক্ষেো ন , টজাইস শারেযালনর বিবহক সম্পবত্তও বছে বচেোরকা হিার 
উপেুি। োর আগুনরঙা টকশ (ড্রাই করা) আর আ ে টচাখ িুলো (নকে িলে 
অলনলকর সলেলহর বিষ িস্তু) বছে নারী-পুরুষ উভল র কালছই আকষতণী  িস্তু। শরীলরর 
গড়ন বছে টেেবন বনখুেঁে, টেেবন টেৌন আলিিলনও শরীর বছে কানা  কানা  পবরপূণত। 
  
. 
  
  যান’শর িপ্তলর েযাডেলক টিখলে টপল  আবে অিাক। োর পালশই বছে গুডই ার। 
োলক টিলখ খুশীর পবরিলেত টকেন েনেরা োগবছে। 
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ক্ষযাপা ষােঁলড়র েলো গজতন করলে করলে ঘরে  পা চাবর কলর ব রবছে েযাডে। 
আোলক টিলখই টস আোর ওপর রালগ ট লে পড়ে,লকান চুলো  বছলে েুবে, আেঁাঃ, 
একঘণ্টা ধলর আবে টোোর অলপক্ষা  িলস আবছ। 
  
প্রেীক্ষার অিসান,এই টো এলস টগবছএকো টচ ার টেলনিসলে িসলে িেোে। 
গুডই ালরর বিলক একিার োো টনলড় সহজ কলর প্রশ্ন কলর িবস েযাডেলক, বক িযাপার 
িেুন, শুবন? 
  
িযাপার? ধপ কলর টচ ালর িলস পলড়, িােঁে েুখ বখেঁবচল  আোর বিলক েুখ কলর িড়াে 
কলর টেবিলে ঘুবষ টেলর িসে েযাডে। 
  
িযাপার বকছুনা। আেরা এক হেিাবড় ব ল্ম অযাকলেসলক বিল  পবেবসকবরল বছোে, 
োলক বকডনযাপ করা হলে েুবিপণ বিল  আেরা োলক ছাবড়ল  টনলিা। আর বেন হপ্তা 
পার হলে না হলেই টসই োগীলক কারা টেন েুলে বনল  টগে। বকছু িুেলে? এই 
িযাপার। 
  
পবেবসো করার সে  আপবন টো এসি বকছুই িলেনবন,লগালিচারার েলো েুলখর 
ভাি ুবেল  গুডই ার িলে উঠে। আবেই িা টকেন কলর জানলিা… 
  
আর এসলির েলধয একিে নাক গবেওনা,হুঙ্কার বিল  িলস েযাডে। পবেবসো কবরল  
েুবে আোলির ক্ষবে ো করার বছে ো কলরই বিল ছ। 
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এক বেবনে, উলত্তবজে কলণ্ঠ িাধা টি   যান’শ। আবে বকন্তু এসি শুনলে ইিুক নই। 
অযােলনর কাজই হলো পবেবস করালনা। ওেুকু না করলে আেরা ওলক চাকবরলে 
কখলনাই রাখি না। ওর সলঙ্গ এভালি কো িোর টকান অবধকার আপনার টনই। 
  
 বক একো িেলে বগল ও টেলে টগে েযাডে,  যানশুর বিলক জ্বেন্ত িৃবষ্ট বনলক্ষপ কলর 
অলপক্ষাকৃে টকােে স্বলর গুডই ারলক িলে উঠে, বঠক আলছ, ওসি স্মরলণ না রাখাই 
ভালো। আোর োোর বঠক বছে না, আবে আোর ভুে স্বীকার করবছ। 
  
োক িাি বিন ওসি,গুডই ার িেে, েুলখ িেে িলে টিলখ বকন্তু োলক খুশী োগবছে 
না। 
  
এিার আবে েুখ খুেোে, আপবন িরিং পুলরা ঘেনাো আোলির খুলে িেুন। বকডনযাপ 
হ  বঠক কখন? 
  
আজ টেলক বেনবিন আলগ, যান’শিেে। বকন্তু পবেবসর কো ওরা সলিোে টজলন 
োকলি। আর এখনও বকডনযালপর খিরো েুবডওর টোকজলনর কালন টোো হ বন। 
টসবিন বডনালররপর কাউলক বকছু না িলে টেল ো গাবড় বনল  টিবড়ল  ো । রাে িুলোর 
পলর ও ব রলছ না টিলখ রাইস বচবন্তে হল  পলড়। অিশয রাইলসর েলো োো টোো 
এক গালড়াে কারুর জনয বচন্তা করলি একো আর টকউ বিশ্বাস করলেও আবে করি 
না। 
  
োইলহাক, ওর িিিয অনুো ী টজাইলসর ব ল্ম োইলনর িহু িনু্ধর সলঙ্গ টস ট ালন 
টোগালোগ কলরবছে, োেঁরা টকউই ওর সম্বলন্ধ বকছু িেলে পালরবন। এরপর পুবেস টহড 
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টকা ােতালর খির আলস, টে,  ুেবহে িলে ভালিতর কাছাকাবছ একো গাবড় পাও া টগলছ। 
গাবড়ো টজাইস শারেযালনর আর োর উইন্ডবিলনর ওপর রাইলসর নাে টেখা একো খাে 
আেকানন, োলে টেখা বছে-বেস শারেযানলক বকডনযাপ করা হল লছ আর েুবিপণ 
আজই িাবি করা হলি। 
  
িাবি করা হল বছে বক? 
  
 না। এর অেত িােঁড়া  এইেুহূলেত আোলির গােঁে টেলক পিাশ হাজার পাউন্ড খুেলে হলি। 
বেস শারেযালনর টকান সন্ধান করলে না পারলে এর টেলক আোলির েুবি টনই। 
  
েযাডে নাক টেলন বিশ্রী এক শব্দ করে, োর এই শলব্দ টকউ োর বিলক ব লরও 
োকাে না। 
  
টকান সূে-েুে পাও া টগলছ বক? আবে বজলজ্ঞস করোে। না–পুবেশ এ িযাপালর 
টিসরকারী েিন্ত শুরু কলরলছ। রাইলসর েলনাগে ইিা ন  টে োরা এিযাপালর নাক 
গোক। টস িলেলছ, স্ত্রীলক ও জীিন্ত ব লর টপলে চা , আর েেক্ষণ না টস ব লর 
আসলছ, হাে গুবেল  িলস োকলি। োর োনবসক অিস্থা আবে অনুোন করলে পাবর। 
বচবঠলে স্পষ্ট টেখা বছে, পুবেসলক টেন খির না টিও া হ , ক্ষবেো োহলে বেস 
শারেযানলকই ভুগলে হলি। 
  
েযাডে অলনকক্ষণ ধলরই বকছু িোর জনয উসখুস করবছে, এিার সুলোগ িুলে 
 যান’শর কোর োলে  ুলক পলড়, আবে চাই েুবে এখুবন শারেযালনর িাবড়লে চলে োও। 
েবিও এই আেরাই টোো  োগাবি, েিু পুবেলশর বিক টেলক সি রকলের সাহােযই 
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েুবে পালি। োলির সলঙ্গ কো আোর হল  টগলছ, টসইসলঙ্গ টোোর সুলোগ-সুবিধার সি 
রকলের িযিস্থাও টসলর টরলখবছ। 
  
টিশ।  যান’শর বিলক ঘুরোে। একো কো বছে আোর। রাইসলক েুবে গালড়াে িেলে 
টকন? 
  
আোর িোলে একেু ভুে হল  টগলছ। িুিবরে কোোর ওর আচরলণর সলঙ্গ টিবশ 
োনা । আজ পেতন্ত বেনোলসর টিশী একো বিনও কাউলক বনল  ঘর কলরবন। টেল লির 
বনল  িহু টকিা টকলেঙ্কাবরলে োর নালে টশানা ো –সি িযাপারগুলোই টস িক্ষোর 
সলঙ্গ টে ভালিই টহাক ধাোচাপা বিলে টপলরলছ। 
  
িেতোলন টস েজ্জার োো টখল  স্ত্রীর টরাজগালরর োকা  িলস িলস খালি। আর বিল র 
আলগই টস েখন একো চুবি োলে সই কলর বনল বছে, টজাইস এখন োলক টছলড়ও 
টেলে পারলছ না। 
  
গুডই ারলক প্রশ্ন করোে, রাইলসর সলঙ্গ পবেবসোর টকান সম্পকত আলছ কী? 
  
গুডই ার োো নাড়ে, না, বকছুই টনই। িরিং বেস শারেযানই আোলক সািধান কলর 
বিল বছে কোো োলে োর কালন না টপৌঁছ । 
  
রাইস ওো পলরও শুলন োকলে পালর নাবক? 
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ো কী কলর সম্ভি? ওো বেস শারেযালনর উবকলের অব লস সই করালনার পলর োরই 
িাব লত্ব রাখা হল বছে। বেস শারেযান বকডনযাপ হিার পর টসই ভদ্রলোকই আোলির 
বনকে োকা িাবি কলরলছন। 
  
উবকলের নাে? 
  
বেও বসোন, যান’শিলে উঠে। উবন এখানকার এক নােজািা আইনজীিী। রাইস পবেবস 
সম্বলন্ধ আলগ বিেুবিসগত জানে না, সি শুলন এখন আোলির ওপর চাপ সৃবষ্ট করলছ। 
  
বঠক আলছ। আবে উলঠ িােঁড়াোে। আবে ওখালনই োই োহলে। 
  
আোর সলঙ্গ টোগালোগ টরলখা, েযাডে িেে। আবে সানফ্রাবন্সসলকা ব লর োবি। খির 
োকলে আিার আসি। 
  
টগোলেতর টকসো শুলন োলিন নাবক একিার? 
  
ঘবড় টিখে েযাডে। গণ্ডলগালের বকছু না োকলে এখন োহলে োক। আোলক একু্ষবণ 
টপ্লন ধরলে হলি। আোলির িেতোলন আলোচনার বিষ িস্তু শারেযান, োর টকসো 
বনল ই োো ঘাোলিা। টগোলেতর িযাপালর টকান িাবি এলে েখন না হ  টিখা োলি। 
  
গুডই ার আর আবে িপ্তর টেলক টিবরল  এোে। রাস্তা  টনলে গুডই ার িলে উঠে, 
শাো কী কপাে কলরই না জলন্মবছ আবে! 
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টোর এে বচন্তার বক আলছ? আবে ওলক সান্ত্বনা টিিার টচষ্টা কবর। এলে টোর টিাষো 
টকাো ?িেলে হ  োই েযাডিলেলছ।োছাড়া টোর টোঅজানান , এরকে আোলির 
োইলন হল ই োলক। 
  
ো জাবন, বকন্তু আোর িু-িুলো এরকে টশাচনী   ে হলো, োই ভািবছোে। োকলগ, 
বেস টগোলেতর সলঙ্গ টিখা কলর বকছু টপবে? 
  
ডাইলন িােঁল  োো নাবড়। নাাঃ, কালজ আলস এেন বকছু ন । আিা, েুই জানবেস, 
টেল োর একো েেজ টিান আলছ? 
  
কই, নালো! টকন, োর সলঙ্গ কী সম্পকত? 
  
টসো এই েুহূলেত িো সম্ভি ন । ওর টিান জযাক কবন নালে একো টোকলক বিল  
কলরলছ। োর োো  িিেেেলির চাষ োকলেও োকলে পালর। 
  
উলত্তজনা  হাে িুলো কােঁবপল  ওলঠ গুডই ার, এ টিাষোও কী আোর? 
  
আবে না টহলস পাবরনা, আলর অে চেবছস টকন? সুসান টগোেত আর টডবন িুজনলকই 
আবে টিলখবছ। টোর জা গা  আবে োকলে, অগ্র-পিাৎ না টভলি পবেবসো কবরল  
বনোে। িুলো টিানলকই আোর খুি ভালো টেলগলছ। 
  
আবে জানোে, েুই একোই িেবি, জ্বেজ্বে কলর জ্বলে ওলঠ শুডই ালরর সারা েুখ। 
  
সবেযই ওলির েলো সলেহ করার েলো বকছু টনই। 
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েুই টেল োর অবভন  টিলখবছস? 
  
নালর, একেুর জনয টিখা হ বন। টকেন? ভালো? 
  
টে জা গা  ও এখন টশা করলছ টসখালন সাড়া ট লেলছ, েলি বনউই লকত ও বজবনস 
কখলনাই চেলি না। 
  
টেল ো প্রা  উেঙ্গ হল ই একো সাপ বনল  টখো টিখা । 
  
টহলেনও টোর সলঙ্গ কাজ করলছ শুনোে? 
  
হযােঁ, অযানডু্রজ ওলক কালজ োবগল লছ। বরিংবভলেলে কবনলির টডরার বিলক ও সজাগ 
িৃবষ্ট টরলখ িলস আলছ। 
  
কবনরা আিার এর েলধয এে কী কলর? গুডই ার অিাক। 
  
টস আোরও জানা টনই। টহলেন টোকোলক সলেলহর টচালখ টকন টিখলছ একোে ওর 
পলক্ষই িো সম্ভি। সহসা একো কো েলন আসলেই প্রশ্ন কবর, আিা, িানতাড হ েযান 
নালে েুই টকান টোকলক বচবনস? 
  
ভুরু কুেঁচলক ওলঠ গুডই ালরর। নাে শুলনবছ, বকন্তু টচালখ টিবখবন কখলনা। টকন? 
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টগোলেতর টকলস টসও কাজ করলছ। টোকোর সলঙ্গ আোপ হল বছে, বকন্তু বকছুলেই 
জানলে পারোে না টক ওলক এই কালজ োবগল লছ। োর সম্বলন্ধ েুই বকছু জাবনস? 
  
চেলক উঠে, গুডই ার। োর চেলক ওঠা ক্ষবণলকর এই িৃশযো আোর টচাখলক  ােঁবক 
বিলে পারে না। 
  
ও অবে সাধারণ এক প্রাইলভে বডলেকবেভ। টোক টেেন সুবিলধর ন ।েুই বঠক জাবনস 
টগোলেতর িযাপালর টস েিলন্ত টনলেলছ? 
  
শুধু এইেুকুই জানার পবরবধর েলধয বছে আোর, টোকো পবেবসগুলো সম্বলন্ধ আগ্রহী। 
বিন বেলনক আলগ টডবনর অব লস  ুলক ওর টসগুলো টিলখ আসাও হল  টগলছ। 
  
টকন? বিভ্রান্ত হল  পলড় গুডই ার। 
  
েুখ খুেে না। েলি সুলোগ এলে োলক একেু চাপ বিল  টিখি। আশা কবর কোো 
আিা  করা আোর পলক্ষ খুি সহজ না হলেও শি হলি না। 
  
গুডই ার ঘবড় টিখাে, এিার চবে। অলনক টিরী হল  টগে। হ েযালনর সম্বলন্ধ বকছু 
টপলে আোলক জানালে ভুবেস না, টকেন? 
  
ওর কালছ বিিা  বনল  বনলজর গাবড়লে টচলপ আবে টিভারবে টপ্লন িুে ভালিতর বিলক 
এবগল  চেোে। 
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টজাইস শারেযালনর িাবড় টপৌঁছলে িহুক্ষণ বে াবরিংহালে িলস োকলে হলে আোলক। 
িাবড়ো সম্বলন্ধ আোর প্রেযাশার হুিহু বেে খুেঁলজ টপোে। চেবচ্চে বশল্পীরা বনলজলির 
সা েয আর বিত্তশােীোর প্রোণ স্বরূপ টে সকে জাকজেক প্রিশতন কলর োলক োর 
সি উপকরণই অকু্ষণ্ণ বছে িাবড়ো । 
  
ফ্ল্াডোইলে আলোবকে সােঁোর িীবঘ, চেুবিতলক বিস্তীণত সাজালনা িাগান,চওড়াচওড়া 
িারাো, োউলে রাখা সাবর সাবর টচ ার, েুেন্ত শেযা, বিরাে বিরাে ছেছা া  নীলচ 
আরালের সুিযিস্থা–টকানোরই অভাি টসখালন পবরেবক্ষে হবিে না। এর ওপর 
কেপলক্ষ কুবড়ো ঘরওো বিশাে অট্টাবেকার কো না হ  টছলড়ই বিোে। 
  
িাবড়র িাইলর পুবেশ পাহারা বছে, বকন্তু পবরচ পে টিখার পর ওরা আো  িাড়ীর 
অেরেহলে প্রলিলশর অনুেবে বিে। িাবড়র সির িরজালেও টিশ কল কজন প্রহরী। 
ওখান টেলক একজন পবরচারক সলঙ্গ কলর আো  োউলে বনল  টগে। টসখালন পা 
বিলেই টচালখ পড়ে, বেনজন পুরুষ আর এক েরুণী চাপা-স্বলর বনলজলির েলধয কো 
িোিবে করবছে। 
  
একজন পুরুষ আোলক টিলখ এবগল  এে। টোকো  যাঙা, টরালি টপাড়া েম্বালে েুখ, 
বেলকালো বচিুক, টপনবসলের েলো সরু টগােঁ  আর িাবম্ভক টচাখ–টসই িৃবষ্টলে অিজ্ঞা 
ভরপুর। টোেশ হালে বছে টসানার একো টব্র্সলেে। 
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ইবন টে টপবর রাইস ো িুেলে আোর এেেুকু অসুবিলধ হে না। টজাইস শারেযালনর 
সলঙ্গ এই িযবির অজস্র ছবি বিবভন্ন পেপবেকা  টচালখ পলড়লছ। েলি আোর েলন হ , 
োলক ছবিলে টিখার চাইলে শরীলর টিখা িড় টিশী বিরবিকর। 
  
আবে সিতপ্রেে এবগল  বগল  পবরচ  বিোে আবে হারোস-নযাশানাে ব ডাবেবে টকাম্পাবন 
টেলক আসবছ। টক্লে বডপােতলেন্ট টেলক বোঃ েযাডে আো  পাবঠল লছন। 
  
আপনালির অলনক সে  টেলগ টগে, টেলন টেলন কো িলে এই িযবি, আেরা টো 
আপনালির আশা টছলড়ই বিল বছোে। োই টহাক; এলস েখন পলড়লছন। এলির সলঙ্গও 
আোপ কবরল  বিই।..ইবন বেস েীরা েযাসবেস-আোর স্ত্রীর টসলেোবর। 
  
টেল ো ঘুলর আোর বিলক োকাে িলে েলি টস িৃবষ্টলে টকৌেূহলের টকান বচহ্নই টনই। 
টছােখালো ঘনিলণতর টেল । টিলখ েলন হ , ওরশরীলর টেবেকান রি োকা টকান 
অসম্ভি িযাপার ন । এরকে পবরবস্থবেলে ভদ্রোর খাবেলর টোলক ো িলে আবেও োই 
িেোে, বকন্তু েীরা েযাসবেস োলে উত্তর টিিার প্রল াজনেুকুও অনুভি করে না। 
  
ইবন বোঃ হাও াডত েল ড।েম্বা,সািা চুেও াো টোকো এবগল  এলস আোর সলঙ্গ 
করেিতন করে। টকৌেূহে টচালখ োর বিলক োকাোে। এনাে আোর খুি টচনা, টকাো  
শুলনবছ টেন। 
  
পযাবসব ক বপকচালসতর প্রধান, হাও াডত েল ড পৃবেিীর অনযেে ধনী বহলসলি জগৎ 
বিখযাে। টোকোর টকােরাগে িু-টচালখর সন্ধানী িৃবষ্ট আোলক রীবেেলো বিব্র্ে কলর 
েুেে। 
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আপবন আসা  খুশী হোে, বোঃ হারোস। গুরুগম্ভীর গোর স্বর েল লডর, নীচু সুর িােঁধা। 
েলন হলি ভাগযলিিী আপনালির ওপর সুপ্রসন্ন নন! 
  
েৃিু হাবস হাসোে আবে। আোলির এই িযিসা  এরকে ঘেনা বনেয-বনবেবত্তক ঘেনা 
টেলগই োলক, এো আোলির কালছ নেুন বকছু ন , বোঃ েল ড। 
  
আর ইবন বেকবেন–পুবেশ টেলক এলসলছন। টছাে আকৃবের িবেি টোকোর বিলক 
সাোনয োো টোকাোে আবে। জিালি হাে টেোলনার টকান প্রলচষ্টাই োর বিক টেলক 
এলোনা। 
  
এখনও পেতন্ত টকান সিংিাি পাও া টগলছ? আবে জানলে চাইোে োর কালছ। 
  
না। েুবিপলণর অঙ্কো টশানার প্রেযাশা  আবছ আেরা। ওো না জানা পেতন্ত আোলির 
বিলশষ বকছু করণী  টনই। 
  
োকা টিও ার িাব ত্ব েখন আপনালির,রাইস বনলজর টসানার বসগালরে টকস টেলক 
একো বসগালরে েুলে বনে, োই আপনালির পলক্ষই িো সম্ভি। োকা টোগাড় করলে 
কে সে  োগলি? 
  
টসো বনভতর করলছ োকার অলঙ্কর ওপর,আবে েো সম্ভিসিংেে টেলক জিাি বিই। 
বকডনযাপ োরা কলর োরা কে েূলেযর টনালে োকা িাবি কলর োলক, সাধারণোঃ এর 
জনয অলপক্ষা করলেও ওরা প্রস্তুে োলক। 
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ও আিা। বসগালরে ধরালো রাইস। োর  যাকালশ টচালখ িুলো আোর সিতালঙ্গ টেন 
বিচরণ করলে োগে। 
  
টিচাবর টজাইসলক োহলে েেক্ষণ ওলির কিলে আেক োকলে হলি। োকাো েে 
োড়াোবড় সম্ভি িযিস্থা কলর রাখলে আপনালিরই ভালো। 
  
ওরা কে োকা িাবি করলে পালর আপনার এ সম্বলন্ধ টকান ধারণা আলছ? 
  
 কেেে কলর আোর বিলক োকাে রাইস। টস আবে টকেন কলর জানি? 
  
এভালি আেরা অনেতক সে  নষ্ট করবছ না টো? েল ড অবধেত হল ই িলে ওলঠ। 
  
বোঃ হারোস, আেরা সকলেই এই কো টভলি টিখোে টে, বনলিতশ আসার পর েে 
োড়াোবড় সম্ভি োকাো বেবেল  বিলে আপনালির িোর বকছু োকলি না। 
  
োই নাবক? সবেয আপনালির বচন্তা-ভািনা োবরল র টোগয…। 
  
বনি ই, উলত্তবজে টশানালো রাইলসর কণ্ঠস্বর।লেলকান েূলেয আবে আোর স্ত্রীলক ব বরল  
আনলে চাই। 
  
বেকবেলনর বিলক ব লর োকাোে। এবিষল  আপবন কী িলেন? আপনারাও েুবিপণ 
বেবেল  টিিার পক্ষপাবেলত্বর িলে?িুকােঁলধ োেঁকুবন েুেে বেকবেন। োকা হােছাড়া হিার 
আলগই োলক উদ্ধার করার কালজ োেঁবপল  পড়োে। বকন্তু আবে এখালন এলসবছ 
টিসরকাবর ভালি, োই এলক্ষলে বিলশষ বকছুই করণী  টনই আোর। 
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পুবেশলক োলে এ িযাপালর জড়ালনানা হ  োর জনয আোলির সেকত কলর টিও া 
হল লছ, েল ড জিাি বিে, বোঃ বেকবেন শুধুোে পেতলিক্ষলণর িাব লত্বই োকলিন। োকা 
বেবেল  টিিার পর বেস শারেযান ব লর এলে আিার উবন েিলন্তর কাজ শুরু করলিন। 
  
আবে বেকবেনলক িলে উবঠ, আপনারা কী কলর ভািলছ োকা বিলেই বেস শারেযানলক 
ব বরল  টিলি? 
  
এই কোোই এেক্ষণ ধলর টিাোিার টচষ্টা করবছ আবে। বকন্তু ওেঁরা বকছুলেই এই সহজ 
কোো টিাোর টচষ্টাও করলছন না। 
  
এর েলধয না টিাোর কী কারণ োকলে পালর? রাইস বসগালরেো ছাইিাবনলে গুেঁলজ বিল  
আর একো ধবরল  বনে। 
  
োকা পািার পর টজাইসলক শুধু শুধু আেলক টরলখ ওলির কী োভ? 
  
বেকবেন আোর বিলক োবকল  বিচক্ষলণর েলো সাোনয ঘাড় নাড়ে। আবে এই 
পবরবস্থবের সেুখীন হল  এেুকু িুেোে টে ওলির িুবেল  টকান োভ টনই টে, 
অপহরণকারীরা িেীলির টেলর ট লে বনলজলির সুরবক্ষে েলন কলর। আোর আর 
বেকবেলনর কো েবি ওলির োো  না।  ুলক োলক, োহলে অিুে েন খুি শীঘ্রই িাস্তি 
অবভজ্ঞোর েুলখােুবখ িােঁবড়ল  উপেবব্ধ করলি সেগ্র িযাপারো। 
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েুবিপলণর োকা টেোলনার িাব ত্ব েখন আোলির ঘালড়ই পড়লি,আবে িেলে োবক, 
েখন কেকগুলো টছােখালো েেয জানার অবধকারও আোলির োকা স্বাভাবিক। আিা, 
আপনারা িা বেস েযাসবেস বক বস্থর বনবিে টে, বেস শারেযান গাড়ী বনল  টকাো  
োবিলেন আপনারা ো এলকিালরই জালনন না? 
  
এ বিষল  উত্তর ো টিিার বছে ো আবে িহুপূলিতই বিল  বিল বছ,রাইস উলত্তজনা  
কােঁপলে কােঁপলে ঘুলর িােঁড়াে। পুবেস োর প্রশ্নিালন আোলক নালজহাে কলর েুলেলছ। 
এরপর আপবনও েবি োলির পন্থাই অনুসরণ কলর েুেলে চান েুেলে পালরন, েলি 
আপনার প্রলশ্নর জিাি বিল  আবে বনলজর শরীরোলক আরও ক্লান্ত করলে চাই না। 
  
সবঠক অনুোন আোলির েলধয কারুর-ই টনই,েল ড িেে। েলিেুবডওর কাজ বেলে 
োিার পর টজাইসএরকে প্রা  বিনই টিবড়ল  টেলো। রালে গাবড় চাোলে নাবক ওর নাভত 
ভাে োলক। 
  
উবন সলঙ্গ কলর টকান োেপে বনল  টগবছলেন বক? 
  
রাইস অবিশেতা হল  জ্বেন্ত িৃবষ্ট বনলক্ষপ করে আোর উলেলশয। আপবন ো িেলছ োর 
অেত এই িােঁড়া  টে স্ত্রী আোলক েযাগ কলর চলে টগলছ? 
  
পিাশ হাজার ডোলরর অঙ্কো খুি টছাে ন , বোঃ রাইস,কবঠন সুলর জিাি বিই। ওলক 
টে বকডনযাপ করা হল লছ টস সম্বলন্ধ আবে বস্থর বনবিে হলে চাই। 
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এই কো টশানার জনয রাইস আর েীরা েযাসবেস প্রস্তুে বছেনা, এরকে টে শুনলে হলি 
ো োরা স্বলেও ভালিবন। োই একেু আড়ষ্ট হল  টগে। অবধেত হল  অঙ্গভঙ্গী কলর উঠে 
েল ড। একোে বেকবেনলক এলির িলে ট ো ো  না। বেবন সিার টেলক আোিা। 
অবিচে বেকবেন। 
  
এক পা আোর বিলক এবগল  এে রাইস। োর েরা োলছর েলো টচাখ িুলো বধবকবধবক 
কলর জ্বেলছ, বনভলছ। বক িেলে চান আপবন? 
  
োর বিলক িৃবষ্ট বস্থর টরলখ জিাি বিোে, আপনার স্ত্রী টকাোও পাবেল  বগল  আপনালক 
বিভ্রান্ত করার জনয বচবঠো বেলখ টগলছন বকনা টস সম্বলন্ধ আোর বনবিে হিার প্রল াজন 
আলছ বিবক। আোর জানা প্রল াজন, ইনবসওলরলন্সর কোো টকউ টজলন, পলর 
বকডনযাবপিংল র অজুহাে টিবখল লছ বকনা। আপনার স্ত্রী আোলির কাছ টেলক টে 
ইনবসওরো কবরল লছন, োলে খুলনর উলেখ টনই টকাোওেঁ, োর পবরিলেত আলছ 
বকডনযাবপিংল র কো। োই এবিষল ও সবঠক ভালি জানা প্রল াজন টে আপবন এিিং 
আপনার স্ত্রী িুজলন বেলে োো খাবেল  টকৌশলে আোলির কাছ টেলক োকাো আিা  
করার টচষ্টা করলছন না। 
  
আপবন…আপবন…. রাইস িহু কলষ্ট বনলজলক সিংেে করে। অবিিৃবষ্টর ভ ািহ টরশও 
প্রশবেে হলে বকছুো। হ লো উপেবব্ধ করে, এই পবরবস্থবেলে োো গরলের পবরিলেত 
ঠাণ্ডা োো  কাজ করা উবচে। িেলো, টসাজা কো , আপনারা এই টচষ্টা  আলছন 
েুবিপণ োলে না বিলে হ –োইলো? 
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একরকে োই,হাবস েুলখ জিাি বিোে আবে। এলকিালর বনরূপা  না হলে আেরা 
কাউলক োকা বিই না।… োক, আবে বেস শারেযালনর ঘরো একিার টিখলে চাই। 
  
এক বেবনে, েল ড িলে উঠে। আপবন টে সি প্রলশ্নর পাহাড় খাড়া করলছন োর 
একোর সম্বলন্ধ আপনার সলেহ আবে িূর করলে পাবর। 
  
টজাইলসর পাোলনার সম্ভািনা এক কো  বভবত্তহীন, টকননা োর টে ছবিোর সুযবেিং 
িেতোলন চেলছ, টসো ওর জীিলনর টশ্রি চবরে িো চলে। এই অিস্থা  ছবিো অলধতক 
পলে টশষ কলর ও কখলনাই পাোলে পালর না। আবে এ বিষল  বস্থর বনবিে। 
  
ছবিো িন্ধ হল  টগলে আপনার বনি ই টিশ বকছু টোকসালনর েুখ টিখলে হলি? আবে 
জানলে চাইোে। 
  
হযােঁ, টিশ কল ক হাজার ডোর। আপনারা ো অনুোন করলছন োর টেলকও অলনক 
টিবশ। এর েলধযই আেরা পেঁচাত্তর হাজার ডোর খরচ কলর ট লেবছ। টজাইসলক না 
পাও া টগলে আোলির পুলরাোই জলে োলি। োই, ওলক টে কলরই টহাক খুেঁলজ িার 
করলেই হলি। 
  
 আবে বেস শারেযালনর ঘরো টিখলে চাই। েীরা েযাসবেস নীরলি িরজার কালছ এবগল  
টগে। ওলক অনুসরণ কলরই বিশাে একো ঘলর আবে পা রাখোে। ঘরোর টি াে 
সিুজ রলঙর আর িািােী রলঙর পিতা। বিরাে পােঙ্কোলেও টি াে আর পিতার সলঙ্গ 
োনানসই িািােী আর সিুজ রলঙর সুের কাজ। বচে জগলের নাব কার উপেুি 
ঘলররই েলো ঘর। স্বাভাবিক কারলণই একেু হকচবকল  টগোে। 
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ঘরোর চারপালশ একিার োবকল  আবে েীরালক প্রশ্ন করোে, উবন ওনার সলঙ্গ টকান 
োেপে বনল  টগলছন বকনা আপবন িেলে পালরন? 
  
না। 
  
কোো টশষ কলরই ও চলে োিার জনয পা িাড়া , বকন্তু আবে োড়াোবড় োর সােলন 
বগল  পে আেলক িােঁড়াোে। 
  
আর আপবন এও জালনন না, টকন উবন রালে কাউলক বকছুনা িলে একা টিবড়ল  
পলড়বছলেন? 
  
চকচলক গভীর টচালখ আোর বিলক েুখ েুলে োকাে ও। বনকলে এলস িােঁড়াে। 
  
ও েলি ডুলি োকলো,বেবষ্ট চাপা গোর স্বর টেল োর। টিবশর ভাগ সেল ই ওর হুেঁশ 
োলক না বনলজ বক করলছ। টস রালেও ঐ একই ঘেনা ঘলেবছে। টিখলছন না, িযাপারো 
ওরা কীভালি ধাোচাপা বিলে চাইলছ? ছবি ছাড়া ওেঁলির অনয টকান বচন্তাই টনই। 
টজাইলসর উপেুি স্থান েনস্তাবত্বক বিলশষজ্ঞ, টসখালনই পাঠালনা িরকার োলক। 
  
কালন হাে টিাোলে টিাোলে ওর বিলক োবকল  রইোে। টেল ো রাইলসর বিপলক্ষ 
বগল  বিরূপ েলনাভাি টপাষণ করলছ। আোর টেন েন িেলছ ওলক চুেু খািার টচষ্টা 
করলে ওর বিক টেলক বিলশষ িাধা আসলি না। 
  
গম্ভীর কলণ্ঠই িলে উঠোে,, োহলে এই িযাপার! কবেন, এসি কবেন ধলর চেলছ? 
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িহুোলসর িযাপার এইসি। এোই হ লো ওর টশষ ছবি। এেন অলনক সেল ই হল লছ 
েখন ওলক ধরাধবর কলর টসে টেলক বনল  আসলে হ । 
  
বকডনযাপো োহলে সে  িুলেই হল লছ? 
  
এর টকান উত্তরই টিরাে না েীরার েুখ টেলক। 
  
 আপনার ধারণাও বক োই িলে, সবেয সবেয ওলক বকডনযাপ করা হল লছ? 
  
না করার টকান কারণ টো টচালখ পড়লছনা?বচবঠ বচবঠ বেলখ োিার েলো ওর িুবদ্ধ 
বছেনা। 
  
েবি না আপনালক টিলখ আোর খুি ভুে হল  োলক, আপবন ওলক বঠক পছে কলরন 
না–োইনা? 
  
টোেও না। ওলক আোর ভালোই োলগ। সিাই ওলক ভালোিালস। 
  
বোঃ রাইসও? 
  
ওেঁর ওলক ভাে না িাসলেও চলে ো । কারণ উবন টো ওলক বিল  চুবিই কবরল  
বনল লছন। 
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ও আিা। োহলে িযাপারো বকন্তু অনযবিলক টোড় বনলি। এবগল  এলস ও আোর োইো 
টেলন টেলনবঠক করলে োগে। এলে আোলির েুখ খুি কালছ এবগল  আসলে ইবি 
ছল ক িযিধালন বনলজলক বপবছল  এলন এই িূরত্ব িজা  রাখার টচষ্টা করোে। 
  
আবে জানোে িৃঢ়লচো টগাল োলির কো একোে পুস্তলকই টশাভা পা , িলেই 
আোলক েৃিু টঠো বিল  েরের কলর বসেঁবড় টিল  নােলে শুরু কলর বিে ও। 
  
বনলজর েলনই বকছুক্ষণ টহলস একো বসগালরে ধরাোে আবে। োরপর িরজাো টভের 
টেলক িন্ধ কলর পুঙ্খানুপুঙ্খরূলপ অনুসন্ধালনর কালজ টনলে টগোে ঘরোর েলধয। আবে 
বনলজও জাবন না বক খুেঁলজ চলেলছ আোর এই িুরন্ত েন। বকন্তু আবে বস্থর বনবিে, 
টজাইস শারেযালনর টসই রাে গাবড় বনল  টিবড়ল  পড়াই ওর জীিলনর অবন্তে গাবড় 
চাোলনা। টেল োর টপাষালকর টকান অন্ত টনই। অিশয একজন ব ল্ম অবভলনেীর পলক্ষ 
এো অস্বাভাবিক বকছু ন । রাবশকৃে ব্র্াবন্ডর টিােেও হালে টঠকে। টপাষালকর 
আড়ালে,জুলোর আেোবরর েলধয আর অন্তিতাসগুলোর নীলচ টসগুলো েুলকালনা বছে। 
  
টিরালজর টভের একো ২২ বরভেভার টপল  টগোে। গুবেভরা অেচ টিাো ো  খুি 
টিশী বিন চাোলনা হ বন। ঐ টিরালজই বছে বেনলে জ  টসলন্টর বশবশ টকালনাোরই 
বছবপ টখাো হ বন। এই আবিোরোর জনয আোর েন োনবসক বিক টেলক এলকিালরই 
প্রস্তুে বছে না। োই ক্ষবণলকর জনয বনিে-বনের হল  পলড়বছোে। বক েলন হে একো 
বশবশর বছবপ খুলে ঘ্রাণ বনোে। ই, অন্ধকার গবেপলে হন্তিন্ত হল  বিরাে িড় গাবড়ো  
উঠলে টিখা টেল োর গাল র টসলন্টর সলঙ্গ এই গন্ধোর আিেত এক বেে আলছ। এ 
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বচন্তা েবিও অেতহীন, টকননা হবেউলডর অলধতলকর টিবশ অবভলনেীই হ লো জ  টসন্ট 
িযিহার কলর োলক। 
  
 বশবশোর বছবপ আেলক আবে আিার অনুসন্ধালনর কালজ িযস্ত হল  পড়োে। এিার টেো 
সােলন এে টসো হে েুবপর িােলে েুকালে কুৎবসে আকৃবের এক টছারা। সেঁলচর েলো 
েীক্ষ্ণেুখ, টিখলে অলনকো ির  কাো ছুবরর েলো। 
  
আকবস্মকভালি টসন্ট আর ছুবরর েুগে আবিভতাি আোর অনুসন্ধালন আলরা চািেয এলন 
বিে। েলনর টজার টিলড় টগে। জানাোর পালশ রাখা টেবিেোর বিলক োকাোে। এর 
একো টিরাজ বছে কাগজপলে আর বচবঠপলে ঠাসা, পুরলনা চুবিপে, ছবি, বিবভন্ন পে-
পবেকা টেলক কাো েুকলরা সিংিাি। বচবঠর িাবন্ডলের েো টেলক হালে টঠকে একো 
িযিসাব ক কাডত। সাোনয অপবরোর, েলি টকাণাগুলো ভাঙা। েুলে বনল  চকু্ষবস্থর, ওো 
িানতাড হ েযালনর। 
  
কাডতো ঘুবরল  ব বরল  টিখলে টিখলে উলত্তজনার এক ঠাণ্ডা বশহরণ টনলে এে আোর 
টেরুিণ্ড বিল । নীলচ টকাোও একো টেবেল ান টিলজ চলেলছ। 
  
 যান’শর িপ্তলর আলো জ্বেলে টিলখ আবে একেু অিাকই হোে। এখন সােো 
পেঁ োবেশ। এেক্ষণ ধলর োর কাজ করার কোও ন । টভেলর  ুলক টিখোে টস টকান 
কাজও করলছ না। টেবিলের ওপর ঠযািং েুলে একো টপপার িযাক নলভে, পড়লেই টস 
িযস্ত। পালশই হালের নাগালের েলধয বছে এক টিােে স্কচ আর বসগালরলের েুকলরা  
ভরা ছাইিাবন। 
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এই টো এলস টগলছ, সন্তপতলণ পা িুলো টেলেলে নাবেল  আনে  যান’শ। টোোর েবি 
হুে কলর প্রল াজন হল  পড়লে পালর টভলি এেক্ষণ আবে অলপক্ষা করবছোে। োকার 
অঙ্কো ওরা জাবনল লছ? 
  
হযােঁ, ঘণ্টাখালনক আলগ োলির িাবির অঙ্ক টচল  িলসলছ। টচ ার টেলন অগেযা িলস 
পবড়। 
  
জানালনার স্বাি জাগলেও বজজ্ঞাসা করলেই টকেন টেন ভ  ভ  করলছ। কে োকা? 
  
েযাডলের হ লো কালন োও া োেই টস্ট্রাক হিার উপেে হলি। আবে এ বিষল  
বনবিে হল  িেলে পাবর, ইনবসওলরলন্সর শেতগুলো সিই ওলির নখিপতলণ। ওরা 
পুলরাোই টপলে ো –পিাশ হাজার। 
  
আেঁ! আেঁেলক ওলঠ  যান’শ। িেে বক? কলি বিলে হলি? 
  
আজ টেলক চারবিলনর েলধয। পােঁচ, িশ আর কুবড় ডোলরর টনালে–এর টেলক িড় টনাে 
চেলিনা। টোকোর সলঙ্গ আবে বনলজও কো িলে টিলখবছ। ভ ঙ্কর টস ানা। চারবিন 
পলর আিার টোগালোগ কলর টস আোলির জাবনল  টিলি োকা টপৌঁছলনার স্থান।  ােঁি 
পাোর টকান সুলোগই টস টিিার পক্ষপােী ন । 
  
আর েযাডে েবি োকা বিলে না চা ? 
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না বিল  টস োলিই িা টকাো ? রাইস বনলজই উপোচক হল  ইনবসওলরলন্সর কোো 
ট ান কলর খিলরর কাগজও াোলির িলে এ কাজো টসলর টরলখলছ। োকা বিলে আেরা 
িাধয। 
  
োহলে সিংিািো না হ  োলকই জাবনল  বিই। টনােগুলো এক কো  টোগাড় করাও 
সহজ িযাপার ন । 
  
কুবড় ডোলরর টেলক িড় টনােও চেলি না িেলে? 
  
না। আিা, বেস শারেযান িদ্ধ োোে বছে, একো টোেরা জানলে? 
  
 যানলশর েুলখ বচন্তার ছাপ। টস আোর বিলক োবকল  িেে, বকছু বকছু গুজি আোর 
কালনও টে আলসবন ো ন , েলি পাড় োোে হিার কোো এই প্রেে শুনবছ। রাইসলক 
টোোর োগে টকেন? 
  
টেেনো টভলিবছোে। একজন নােীপ্রখযাে অবভলনেীেি টখল  বনলজর কাজ হারালে 
িলসবছে, োর এই িুবিতন টিলখ োর স্বােী সুলোগ িুলে স্ত্রীলক ভাবঙল  টিশ বকছু োকা 
আত্মসাৎ করার েেেি আেঁজলো। স্ত্রীলক বকডনযাপ কবরল  েুবিপণো টস বনলজর 
পলকেস্থ করার অবভপ্রা  রালখ। 
  
োো নাড়ে  যান’শ। হলে পালর। েলি সি বঠক োকলেও একো প্রলশ্ন বকছু গেি 
টেলকই োলি।…পবেবসোর কো টস আলগ োকলে জানলো না। 
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টস প্রোণ এখনও আোলির হালে আলসবন। টক িেলে পালর স্ত্রীর েুলখ টেলকই টস 
প্রেে কোো শুলনবছে বকনা!..নাাঃ, আোর কালছ এই অনুোন খুি বভবত্তহীন োগলছ না। 
  
আেরা টো আর হাে গুবেল  িলস োকলে পাবর না, এই অিস্থা  আোলির করণী  বক? 
  
 োকা বেবেল  টিিার আলগ পেতন্ত বকছুই করা োলি না। োরপর আলছ রাইলসর ওপর 
সেকত িৃবষ্ট রাখা। বকছুবিন টিখলেই টিাো োলি োকা োর গিলর টগলছ বকনা। 
  
আর টজাইস শারেযান? 
  
আোর ধারণা েবি ভুে না হল  োলক, েলি ও আর এপে োড়ালি না। 
  
আোরও োই অনুোন, বচবন্তে গো  িেে  যান’শ। োক, আবে না হ  েযাডেলক 
একো খির পাঠাবি। 
  
টোোর িিিয আবে োলক জাবনল  টিি। 
  
ওলো েলনপ্রালণ এোই চা । এরকে একো অিস্থা োর েন অলনক আলগ োকলেই 
কল্পনা। কলর বনল লছ।উলঠ িােঁড়াোে। চবে, একো কাজ আলছ। েযাডে বি আোর টখােঁজ 
কলর, টিালো, এক ঘন্টার েলধয কােভার টহালেলে ব লর আসি আবে। 
  
আিা। হাে েুেে  যান’শ। সকালে আিার টিখা হলি। 
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িাইলর টিবড়ল  একো েযাবে ধলর টসাজা চলে এোে ৫৫ নম্বর উইেশা ার টরালড। 
েযাবে ওোলক িােঁড় কবরল  িাবড়োর িরজা  টোকা বিোে। 
  
বদ্বেী িার টোকা োরার পর একজন স্ত্রীলোক এলস িরজা খুলে বিে। 
  
টক? 
  
বোঃ হ েযান আলছন? 
  
না। 
  
িলেই কো আর না িাবড়ল  েুলখর ওপর িরজা িন্ধ করলে উিযে হলো স্ত্রীলোকবে। 
আবে োড়াোবড় িলে উবঠ, আপবন কী বেলসস হ েযান? 
  
আোর পবরচ  োই টহাক না টকন োলে আপনার বক আলস ো ? োেঁোলো কলণ্ঠ জিাি 
এে। 
  
বোঃ হ েযালনর সলঙ্গ আোর একেু প্রল াজন বছে। টকাো  টগলে োর সলঙ্গ টিখা হলে 
পালর িেলে পালরন? 
  
একেুহূেত ইেস্তোঃ করে, োরপর আপািেস্তক টচাখ িুবেল  একপালশ সলর িােঁড়াে। 
আপবন টভেলর আসলে পালরন। 
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ওলক অনুসরণ কলর টে ঘলর এলস  ুকোে, ঘরো টেেন সাজালনা-টগাছালনা ন । সি 
বকছুই আলছ েলি সিই অলগাছালো। আসিািপেগুলোর ওপর জো পুরু ধূলোর 
আস্তরণ। বিিুযবেক আলো  স্ত্রীলোকবেলক ভােভালি টিখার সুলোগ টপোে। িল স প্রা  
পেঁ বেলশর েলধয, ঘন গাল র রঙ, েলি েুখো জুলড় বিষণ্ণোর ভাি। বনলজলক এভালি 
টশষ না কলর বিলেও হ লো োর েলধয একো সস্তা োলপর চেুেো খুজলে এখনও 
টিাধহ  পাও া টেে। গাল  টোো একো টসাল োর। ধূসর রলঙর টকােঁচকালনা স্কােতোর 
বঠক োলে বিরাে একো টেে কাবের ছাপ। 
  
আপবন বক বেলসস হ েযান? 
  
ধরুন োই, রুক্ষ টেজালজ জিাি বিে। অিশয গিত করার েলো এো বকছু ন । বক চান 
আপবন? 
  
আবে একো বসগালরে এবগল  বিোে। বসগালরেো ধবরল  একো প্রা  ভাঙ্গা টচ ালর িলস 
ও আোর েুলখর বিলক োকাে। আপবন ো িেলে এলসলছন চেপে িলে ট েুন টো। 
একু্ষবণ আো  টিলরালে হলি। 
  
আপনার স্বােী টকাো  টগলছন আপবন জালনন না? 
  
এ কোর জিাি টো আবে অলনক আলগই বিল বছ। োলক আপনার বক িরকালর 
োগলিিেুন। 
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গেরালে বরিংবভলেলে ওেঁর সলঙ্গ আোর আোপ। টিখা হলে ওেঁর বকছু টরাজগালরর 
িলোিস্ত কলর বিোে আর বক। 
  
টকৌেূহেী টচালখ জবরপকরে আো , েুহূলেতর জনয টচাখ িুলো জ্বেজ্বলে ভালি আোর 
টচালখ ও ধরা পড়ে। 
  
আপবন বক টসই ইনবসওলরন্স টকাম্পাবনর টোক? 
  
হযােঁ। উবন োহলে আোর সম্পলকত আপনালক িলেলছন? 
  
ও িেলি! বিষাঃ হাবস হাসে ও। ও আোলক একো কোও িলে না। ও ট ালন িলেবছে 
আবড় টপলে শুলন বনল বছ। আপনার নাে হারোস, োই না? 
  
োো টনলড় আবে একো আরাে টকিারা  আলস্ত কলর বনলজর টিহো এবেল  বিোে। 
ট ানো উবন কলি নাগাি কলরবছলেন? 
  
বঠক বিন বেলনক আলগ রালে। 
  
কার সলঙ্গ কো হবিে, বকছু জালনন? 
  
না। েলি একো আোলজ ব ে োরলে পাবর। 
  
িেুন? 
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অেতপূণত হাবস  ুলে উঠে ওর েুখ জুলড়। স্বােীর কালজর বিষ  বনল  আবে কারুর সলঙ্গ 
আলোচনা কবর না। ও এ িযাপারো পছে কলর না। 
  
েৃিু হাবস হাসোে। টসো আোর কালজর টক্ষলেও প্রলোজয। বকন্তু োর িরুণ কুবড় 
ডোলরর একো পাবত্ত খরচা করলে রাবজ আবছ। 
  
 যাকালশ টঠােঁলে একিার বজভ িুবেল  নলড়চলড় িসে ও। োহলে অিশয আোিা কো। 
  
টনােো োবনিযাগ টেলক িার করোে। এিার িেুন, টক টস? 
  
 োেচুলো ঐ টেল ো, আজকাে ও োর সলঙ্গ ঘুলর টিড়া । 
  
শুনুন, িযাপারো বকন্তু অেযন্ত জরুরী। একেু পবরোর কলর খুলে িেুন, টকেন? এর 
িরুণ োকার অঙ্কো িাবড়ল  চবেশ কলর বিবি। িেতোলন কুবড়, িাবকো টভাো োক 
আপনার িো টশষ না হও া পেতন্ত। টনােো টচ ালরর হােলের ওপর বিলক টঠলে 
বিোে। 
  
টসো েুলে বনল  টসাল োলরর টভের চাোন কলর বিে। আপবন টেন োর কালছ আিার 
 ােঁস কলর টিলিন না, আবে এসি িলেবছ। েলি আবে ভালো কলরই জাবন। ও আর 
ব লর আসলছ না। 
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সলঙ্গ কলরও বজবনসপে বনল  টগলছ। টকউ টিাধহ  ওলক ভ  টিবখল লছ। রান্নাঘলর 
আো  িযস্ত টিলখ চুবপসালড় ও পাবেল লছ। আবে এবিষল  বস্থর বনবিে টে এপে ও 
আর োড়ালি না। 
  
একেু আলগ োেচুলো টে টেল বের কো িেলেন, টস টক? 
  
জাবন না। হপ্তাখালনক আলগ এখালন একিার এলসবছে। আবে োলক সলঙ্গ কলর টভেলর 
এলনবছোে, বকন্তু েুখো ভালো কলর টিখলে পাবরবন। োর টচালখ োগালনা বছে গগেস্ 
আর োো জুলড় বিরাে এক েুবপ। এখন সােলন এলেও োলক বচনলে পারি না। 
  
টেল ো এর আলগ টকানবিন আলসবন? 
  
এপাশ-ওপাশ োো নাড়াে ও। নাাঃ। েলি আবে জাবন োকা টনিার জনয িাবন োর সলঙ্গ 
োলে েলধযই গভীর রালে টিখা করলো। 
  
টেল ো আপনার স্বােীলক টকান কালজ োবগল বছে জালনন? 
  
টঠােঁে উবেল  আিার োো নাড়ে ও, অেতাৎ এবিষল  ওর বকছুই জানা টনই। 
  
বিন বেলনক আলগ টেল বেলক উবন ট ান কলরবছলেন িেলেন? 
  
হযােঁ। আবে েখন রান্নাঘলর। টকান কালজর সলঙ্গ ও েুি টস বিষল  জানার ইিা বছে 
আোর। োই ট ালনর শব্দ কালন টেলেই োড়াোবড় িরজার কালছ কান টপলে িােঁবড়ল  
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পবড়। ওরা…ওরা একো খুন বনল  আলোচনা করবছে। আর আবে খুি ভালো ভালিই 
জাবন, বরবসভালরর অপর প্রালন্ত কো িেবছে ঐ োেচুলো টেল ো। 
  
আপনার স্বােীর কোগুলো একিার িেলে পালরন?িু-এক েুহূলেতর জনয বিরবে। েলন 
েলন গুবছল  টন । সিো আোর েলন পড়লছ না, েলি অলনকো এইরকে বছে, টস 
িেবছে : হারোস নালের ইনবসওলরলন্স টকাম্পানীর এক টগাল ো আোর বপছু বনল লছ। 
টস জালন আবে েখন ঐ িাবড়লেই উপবস্থে বছোে। োর কালছ টকান প্রোণ টনই, টস 
বনলজও এই কোো স্বীকার কলর। খুনো টস আোর ঘালড়ই চাপালনার টচষ্টা করলি। 
শুনুন, অনেতক এেিড় েুেঁবক টনিার েলনাগে িাসনা আোর টনই। আবে আপনার সলঙ্গ 
একিার টিখা করলে চাই। হযােঁ, একু্ষবণ। সলঙ্গ কলর বকছু োকাও আনলকন। আবে 
ঘণ্টাখালনলকর েলধয টপৌঁলছ োবি।…িলেই ও ট ান টরলখ বিল বছে। 
  
োরপর বক হে? 
  
টিবড়ল  ো । েখন টসা া িালরাো। সালড় িালরাো নাগাি ব লর এলস টসাজা বনলজর 
ঘলর চলে ো । ও টভলিবছে আবে ঘুবেল  আবছ।… আেরা এখন একঘলর োবক না। 
িুজলনরই আোিা ঘর। বেবনে কুবড় িালি িযাগ হালে ও আিার গাবড় বনল  চলে 
বগল বছে। 
  
আপবন েখন িেবছলেন, টকউ ওেঁলক ভ  টিবখল লছ। হঠাৎ কলর এই বচন্তা আপনার 
োো  এে টকন? 
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কারণ আবে বনলজর টচালখ টিলখবছ, ওর েুখ কাগলজর েলো সািা হল  টগলছ। আপন 
েলনই বিড়বিড় করলে করলে ির ির কলর ঘােবছে। এর আলগ এই হাে োর কখলনা 
হ বন। ও টকান োলেো  জবড়ল  পলড়লছ বনাঃসলেলহ িো ো ।ও োও ালে কলষ্টর 
পবরিলেত আবে খুবশ হল বছ। অনািশযক েুে-োলেো  বনলজলক জড়ালনার টকান 
োনবসকো আোর টনই। োলক রাখা ঘবড়োর বিলক ব লর োকাে ও। রালের টশালে 
বসলনো টিখলে োও ার কো, এখন না টিলরালে আিার টিরী হল  োলি। 
  
আর একো প্রশ্নই আোর আলছ, িেলে পালরন ঐ োেচুলো টেল ো িালি আর কারুর 
সলঙ্গ বেবন কাজ করবছলেন বকনা? 
  
বঠকবঠক িেলে পারলিা না। িুএকো ছুেলকা-ছােকা কাজ টিাধহ  করে। টোলক টো 
সি সেল ই ওর টখােঁজ কলর োলক। কো টশষ কলর উলঠ িােঁড়ােও। টকান্ খুনোর কো 
ও িেবছে িেুন টো? 
  
জাবননা, িলেই টচলপ টগে িযাপারো। আপনার জা গা  েবি আবে োকোে োহলে 
কখলনাই এর েলধয বনলজলক জড়াোে না। টকাো  টগলছন উবন জালনন না, না? 
  
না। কাে রাবত্তলর ও বরিংবভলেলে বগল বছে োও জানোে না আবে। কাে ওর সলঙ্গ 
কো িলেন বন টকন? 
  
সুলোগ পাইবন। 
  
সবেগ্ধ িৃবষ্টলে োকাে ও। ওবক সবেয সবেয কাউলক খুন কলরলছ? 
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এ, িযাপালর সবঠক ভালি আোর বকছু জানা টনই।কুবড় ডোলরর আর একো টনাে ওর 
বিলক এবগল  ধরোে। 
  
কল কবিন এখালনই োকলিন। পুবেশ হ লো আপনার সলঙ্গ কো িোর জনয আসলে 
পালর। 
  
ধযাৎ, ওসলি আবে োো ঘাোই না,অিজ্ঞার সলঙ্গ কােঁধ োেঁকালো। ওরা আোর বকছুই 
করলে পারলি না। এবগল  বগল  সির িরজা খুলে ধরলো। 
  
আপনার স্বােী িেতোলন টকাো  এই খিরো, জানলে পারলে আবে একলশা ডোর খরচ 
করলেও প্রস্তুে। ওলক অবেেে কলর িুলো বসেঁবড় েপলক িেোে, কােভার টহালেলে 
আোর সলঙ্গ টোগালোগ করলে পালরন। 
  
কো িেলে িেলে েযাবেো েখনও িােঁবড়ল  আলছ বকনা টিখবছোে। ওো েখনও 
অলপক্ষা কলর আলছ। বকন্তু রাস্তার উলোবিলক টে বিরাে কালো গাবড় িােঁবড়ল বছে আসার 
সে  টখ াে কবরবন। অন্ধকার োকার িরুণ গাবড়র েলধয টকউ উপবস্থে আলছ বকনা 
িুেলে পারবছোে না। সহসা কােঁলচর টভের বিল  চােক আসলনর ওপর বকছু একো 
সলর োলি েলন হে। এেন বকছু ো রাস্তার েৃিু আলোর আভা  চকচক করবছে। 
  
েযাবের চােক িাজখােঁই কলণ্ঠ আো  সেকত কলর বচৎকার কলর উঠে। েযাবেো বছে 
গাবড়োর নাগালের েলধযই, োই চেোন িস্তুো অলনক আলগ োকলেই োর িৃবষ্টলক 
আকষতণ কলরবছে। 
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সলর োন! িলেই রাস্তার পালশ োগালনা আগাছার টোেঁপ িরাির ো  বিোে। 
  
ঘুেঘুলে অন্ধকার রাবত্তলরও একো হেুি আলো েেলক উঠে, োর পর পরই িাোস 
বচলর টিবরল  টগে একো গুবের শব্দ। বকছু একো প্রচণ্ড গবেলে ছুলে এলস আঘাে 
করে আোর িােঁহালে। েলন হে গাবড়ো টিবরল  োলি। 
  
আোর িৃবষ্ট েখন বস্থর বেলসস হা েযালনর বিলক। উপেুতপবর টিশ কল কো গুবের 
আঘাে ওলক বছেলক ট লেবছে ঘলরর টভেলর।ওর বনলস্তজ হাে িুলো ক্ষেবিক্ষে 
িুকোলক আগলে বছে। পরেুহূলেতই হােঁেু টভলঙ হলের টনািংরা কালপতলের ওপর আছলড় 
পড়ে ও। আগাছার টোেঁপোলড়র জঙ্গে টেলক বনলজলক েুি কলর আবে েখন োর পালশ 
এলস িােঁড়াোে, েখন টস েৃে। 
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৭. 
  
টেবিলের ওপর রাখা ঘলরর একবে োে আলোলক টিরাজ আর কালপতলের বকছুো অিংশ 
আলোবকে হল  উলঠবছে। 
  
পুবেস কযালেন এে হযালকে টচাষ কাগলজর ওপর অনিরে টপনবসেো ঠুকবছে। 
আলোর পবরবধ টেলক বকছু িূলর টনভা চুরুে েুলখ োবগল  গভীর বচন্তা  িলসবছে 
বেকবেন, োর টচাখ কবড়কালঠ বনিদ্ধ।  যান’শ িুহালের টচলো বিল  টচাখ েুছলে েুছলে 
সোলন হাই েুলে োবিে। কােঁচা ঘুে টছলড় োে পলেই উলঠ সির িপ্তলর ছুলে আসলে 
হল লছ টিচারীলক। 
  
টেবিলের ওপর েিণাগ্রস্ত হােো  আঙুলেরপ্রলেপ বিবিোে। আোর িােঁ হালের ক্ষে 
টেলক চার চারলে গুবে িার করা হল লছ। িড্ড শরীর খারাপ োগলছ আোর। 
  
োহলে আপবন অনুোন করলে পারলছন না, গুবেো টক ছুেঁলড়বছে? েুখ না েুলে সহসা 
প্রশ্ন করে হযালকে। 
  
নাাঃ, আবে জিালি িেোে। েযাবে ড্রাইভালরর েুখ টেলকই টো সি শুনলেন। টস পুরুষ 
না েবহো বছে টসেুকু টিখার সুলোগও োর ভালগয টজালেবন। এই ঘেনা টস বনলজর 
টচালখ ঘেলে টিলখলছ, এরকে অঘেন োর জীিলন টিাধহ  এই প্রেেিার। োই টস 
এে ঘািলড় বগল বছে টে গাবড়র নম্বরো অবব্দ টনও ার ভািনা োর োোলে আলসবন। 
আর আোর ো অিস্থা েখন আবে বনলজলকই বনল ই িযস্ত বছোে। 
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োর েলক্ষয টক বছে–আপবন না বেলসস হ েযান? 
  
খুি সম্ভি আবে। 
  
টিশ। হযালকে েুখ েুলে েীক্ষ্ণ িৃবষ্টলে োকাে। টিবখ বচন্তা কলর, আেরা েবি ঘেনাোর 
টকান সোধালন টপৌঁছলে পাবর। প্রেে টেলকই শুরু করা োক। আপবন হ েযালনর িাবড় 
টে বগল বছলেন, োর টপছলন টকান উলেশয বছে বনি ই? 
  
আবে টভলিবছোে টজাইস শারেযালনর হল  টস এই কাজ করলছ। আশা বছে চাপ বিলে 
গরগর কলর টস োর কেতকালণ্ডর ইবেিৃত্তান্ত টেলড় কাশলি। 
  
টজাইলসর টিরাজ টেলক হ েযালনর কাডত পাও া আর বেলসস হ েযালনর সলঙ্গ আোর 
কোিােতার বিশি-বিিরণ বিল  িলে উঠোে, আবে টজার গো  িেলে পাবর, টজাইস 
শারেযান টস রালে গা  াকা টিিার আলগ হ েযালনর সলঙ্গ বনি ই সাক্ষাৎ কলরবছে। 
  
টোোর অনুোন েবি বনভূতে হ  োহলে টোোর িিিয হে ওই-ই োলক বকডনযাপ 
কলরলছ?  যান’শ প্রশ্ন করে। 
  
. 
  
না, োো নাড়োে আবে। এখন েলন হলি ওলক বকডনযাপ করা হ বন। পুলরা িযাপারোই 
সাজালনা। টজাইস আর হ েযান িুজলন বেলে বকডনযাপনােক কলর েুবিপলণর োকাো 
আত্মসাৎ করার েেেলি আলছ। 
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এো আিার েুবে টকালত্থলক আবিোর করলে? বিরি হল  ওলঠ  যান’শ। 
  
বেলসস হ েযালনর কো শুলনই টোোলক এো িেবছ হ েযানলক ও ট ালন টজাইলসর 
কাছ টেলক োকা চাইলে বনলজর কালন শুলনলছ। সম্ভিোঃ টজাইসলক টস ব্ল্যাকলেে কলর 
োর কাছ টেলক োকা খাবিে। আোর বিশ্বাস, ট ােত স্ট্রীলের িালরা ালনর খুলনর ঘেনার 
সলঙ্গ ওলির িুজলনরই হাে আলছ। 
  
টজা েযাসলনর কো িেলছন? েীক্ষ্ণ কলণ্ঠ হযালকলের প্রশ্ন। েঙ্গেিার রালে ছুবর টেলর 
োলক হেযা করা হল লছ? 
  
হযােঁ, ঐ বকডনযালপর বিন রালের ঘেনা ওো। সুসান টগোেত নালে একবে টেল র ইনবসওর 
পবেবস সম্বলন্ধ টজাইলসর আগ্রহ বছে। হ েযানলক ঐ কালজই োবগল বছে টজাইস। 
পবেবসগুলো টিখার উলেলশয টেল োর অব লস ওলির েুগলে আবিভতাি ঘলেবছে। 
  
আপবন িেলে চাইলছন েযাসলনর খুবন অনয টকউ ন । স্ব িং হ েযান? আিার প্রশ্ন করে 
হযালকে। 
  
না। আবে ভালো ভালিই জাবন, পুবেশ আসার আলগ পেতন্তহ েযান জানলোনা টে েযাসন 
েৃে। 
  
োহলে খুনো করে টক? 
  
টে ছুবরো বিল বছোে আপনালক, পরীক্ষা কলরবছলেন ওো? 
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সাোনয ইেস্তোঃ কলর ট ালন ডা াে ঘুবরল  ট ান হালে বনে। িু-একো কো েন বিল  
শুনলো খাবনকক্ষণ, োরপর িেে, টিশ, েুবে টেলগ োক, হযাচ। 
  
টেবেল ান টরলখ হযালকেেখন আোর বিলক োকাে, টিখোে োর ধূসর রলঙর টচাখ 
িুলো এখন অদু্ভে রকলের কবঠন হল  উলঠলছ। ছুবরো আপবন টকাো টেলক টপল বছলেন, 
বোঃ হারোস? 
  
আবে পাো প্রলশ্নর েীর ছুেঁড়োে, ঐ ছুবরলে োহলে েযাসনলক হেযা করা হ বন? 
  
খুি সম্ভি হল লছ। ক্ষেো ছুবরর  োর সলঙ্গ বেলে োলি, আর হােলে জোে িােঁধা 
রিোও েযাসলনর ব্ল্াড গ্রুলপর। 
  
ওো আবে টজাইলসর টশািার ঘর টেলকই টপল বছ। আোর িদ্ধেূে ধারনা ওো বিল ই 
টোকোলক খুন করা হল লছ। 
  
েেেলে নীরিো টনলে এে ঘলরর েলধয। আপবন প্রোণ করলে পারলিন? অিলশলষ 
েৃিুস্বলর প্রশ্ন করে হযালকে। 
  
না, েলি হ েযান পারলি। টজাইলসর টসলেোবরর েুলখই শুলনবছ, টজাইস অসম্ভি 
অবেবরি েিয পান করে। ঘরো সাচত করার পর টস কোর িহু প্রোণ আোর হালে 
এলসলছ। এেনও হলে পালর, েযাসলনর কালছ হঠাৎ কলর িাধা টপল  টনশা  িুেঁি োকা 
অিস্থালেই বিভ্রান্ত টজাইস ওলক ছুবর টেলর িলসবছে। 
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হযালকে বচিুলক হাে টিাোলে োগে। আিা টগোেত নালে টে টেল োর কো িেবছলেন 
একেু আলগ, এখালন োর ভূবেকা বক? 
  
টস এক বিরাে িযাপার। জাবননা টকন এই ঘেনার সলঙ্গ আবে ওর টোগসূে খুেঁলজ পাবি। 
সুসান টগোলেতর িীো করালনা শুরু টেলক আোলির টডড-টেলক োও া পেতন্ত সেি 
ঘেনা এলক এলক খুলে িেোে। বকন্তু টডবনর িপ্তলর আোর আর টহলেলনর েধযস্থো 
করার িযাপারো কেকো ইলি কলরই টচলপ টগোে। 
  
সি শুলন বেকবেন জানলে চাইে, বকন্তু টজাইস শারেযালনর এ টেল ো সম্বলন্ধ এে 
আগ্রহই িা টিখালি টকন? এর টো োোেুনু্ডই টিাো োলি না! 
  
টসো আোর পলক্ষও িো সম্ভি ন । ওো জানলে পারলে এই অদু্ভে ইনবসওলরন্স 
পবেবসগুলোর রহলসযর জেগুলো এলক এলক খুলে োলি আোলির কালছ। 
  
আোলির োহলে হা েযানলক ধরলে হলি,হযালকে িলে উঠে। ওো হলি আোলির প্রেে 
প্রধান কাজ। 
  
ধলর বনন, হ েযান বকডনযাপ কলরলছ বকন্তু আোর বকছুলেই টিাধগেয হলি না, বেস 
শারেযানলক বকডনযাপ করা হ বন এই উদ্ভে টখ াে টোোর োো  এে টকন!–বচবন্তে 
গো   যান’শ িলে উঠে। 
  
িযাপারোলক এইভালি সাবজল  বনল  বচন্তা করুন,হযালকে আর বেকবেলনর বিলক োবকল  
িেলে শুরুকবর, েযাসনলক হেযাকরার জনয ব্ল্যাকলেে করলি টজাইসলক। টজাইসিুলে 
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বগল বছে, এভালি োকা শুলষ হ েযান ওলক বনাঃলশষ কলর ট েলি। োই ও বচরবিলনর 
েলো উধাও হল  োিার বসদ্ধান্ত টন । বকন্তু বরি হলস্তও উধাও হও া ো না! োই ও 
হ েযালনর সলঙ্গ টিখা কলর বনলজর পিাশ হাজার ডোলরর পবেবসর কোো অকপলে 
খুলে িলে। োরপর িুজলন বেবেে হল  োকাো হাোলনার িযাপালর সুের এক 
পবরকল্পনা িানা । টসইেলো হ েযান েুবিপণ িাবি কলর বচবঠ টেলখ আর টজাইস 
গাবড়ো  ুেবহে িুেভািত টছলড় গা িােঁবচল  সলর পলড়। এিার োলির একোই িিিয, 
োকাো হালে এলেই বনলজলির ভাগ িুলে বনল  বচরবিলনর েলো গা- াকা 
টিও া।…এিার িেুন, ভািনার এই ধারনাো আপনালির বক রকে োগে? 
  
আপনার বচন্তাধারার টকান অন্ত টনই, বিরবির সুলর হযালকে িলে ওলঠ। এগুলো সিইলো 
অনুোন োে। আোলির হালে উপেুি প্রোলণর অভাি, টকাো  প্রোণ? কোগুলো 
অসম্ভি িলে আবে উবড়ল  বিবি না, েলি পুলরাপুবর ভালি টেলন বনলেও আোর েলনর 
বিক টেলক সাড়া পাবি না। সিার আলগ আবে হ েযানলক টগ্রপ্তার করলে চাই। 
  
সি বকছুর েূলে এই টোকো। 
  
আোর বকন্তু কোগুলো টিশ ভালোই টেলগলছ,  যান জিাি বিে। সে  নষ্ট না কলর 
েযাডেলকও জাবনল  টিও া টহাক। েুবিপলণর োকাো এখুবন টিিার টকান প্রল াজন 
টিখবছনা। েল ড েবি োর নাব কালক ব লর টপলে এেই আগ্রহী, েলি টসই না হ  
এখন ওো বেবেল  বিক। পলর বকডনযাবপিংল র খির প্রোবণে হলে আেরা োর োকা 
ব বরল  টিি। 
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োকা আোলির টে টকান েূলেযই বিলে হলি,আবে িলে উঠোে। রাইস িযাপারো খিলরর 
কাগজওোলির কালন েুলে বিল লছ। ো বনল  ওরা টকিা কাবহনী শুরু করলে 
টকাম্পাবনর সুনাে িেলে আর বকছুই অিবশষ্ট োকলি না। েুবিপলণর োকা আেকািার 
একো রাস্তাই আপােোঃ টখাো আলছ ো হলো, টজাইসলক েযাসলনর খুনী প্রোণ করা। 
আর টস কাজো আোলির বেবিলনর েলধয টসলর ট েলে হলি। 
  
টসো বক এখনও প্রোণ হ বন? রুক্ষ কলণ্ঠ  যান’শ িলে উঠে।লসন্ট, টিরালজর টভের 
পাও া কাডত, জুলোর িালে ছুবর–আর বক পািার আশা কর েুবে? 
  
হাজালর হাজালর টেল  জ  টসন্ট িযিহার করলছ আজ,আবে িেোে, ছুবর িা কালডতর 
কো িেছ, টস টো টে টকউ োর ঘলর বগল  টরলখ আসলে পালর। এসি বজবনসলক 
োধযে কলর টকান বকছু প্রোণ করা এলকিালরই অসম্ভি। 
  
 যান’শ োলকেলক প্রশ্ন করে, আপনারা কেবিলনর েলধয হ েযালনর সন্ধান করলে 
পারলিন? 
  
িুকােঁলধ োেঁকুবন েুেে হযালকে, হ লো কাে, বকম্বা আগােী োলস িা িছর খালনক টেলগ 
োলি োর কূে-বকনারা করলে করলে। এই িযাপারো বনভতর কলর ভালগযর ওপর। 
  
িাাঃ চেৎকার!  যান’শ কলণ্ঠ িযলঙ্গর সুর। িুেলে পারলছন বক, এই বেনবিলনর েলধয 
োলক না পাও া টগলে পিাশ হাজার ডোর আোলির গােঁে টেলক োলি। 
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টসো আোলক স্মরণ না করালেও চেলি, টচ ার টপছলন টঠলে বেকবেলনর েুলখর বিলক 
োকাে হযালকে। এই নেুন পবরবস্থবেলে আেরা বেস শারেযালনর অনুসন্ধালনর কালজ 
টেলগ পড়লে পাবর, বক িলো? 
  
হযােঁ। েলি কাজো আোলির টরলখ-ট লক িুলে-শুলন করলে হলি। রাইস েবি একিারও 
টের পা  টে আোর োর স্ত্রীলক েযাসলনর হেযাকারী িলে সলেলহর োবেকা  টরলখবছ, 
অহলে একু্ষবণ টস আোলির সকলের বিরুলদ্ধ োনহাবনর োেো কলর িসলি। 
  
 যান’শ উলঠ পড়ে। টস সি আপনারাই আোলির টেলক ভালো িুেলিন। আেরাও চবে। 
এলসা বেভ, বগল  একেু ঘুবেল  টনও া োক। 
  
রাস্তা  টনলে আবে  যান’শবক িেোে, টোোলক এখন োকার িযিস্থা কলর রাখলে হলি। 
কারণ হযালকে েবি ওলির খুেঁলজ না পা  োহলে আোলির ভরাডুবি। 
  
বঠক আলছ আবে েযাডলন্সর সলঙ্গ কো িেি। আর বেভ েুবে একেু সািধালন চোল রা 
কলরা। ওরা েবি টোোর ওপলর গুবে চাবেল  োলক, টস আিার হ লো টোোলক োরার 
টচষ্টা করলি। 
  
আিা টিখলিা।… 
  
টহালেলে ব লর এলসসেকতোেূেক িযিস্থা বহলসলি আবে টশািার ঘলরর িরজাো টভের 
টেলক োো বিল  িন্ধ কলর বিোে। বরভােভারো সেলে  ুবকল  রাখোে িাবেলশর 
েো । 
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ো অনুোন কলরবছোে সকালে উলঠ কাগজ খুেলেই টচালখ পলড়, েুবিপণ িীোর কোো 
 োও কলর ছাপা হল লছ। অবেরবেে কলর টেখাই োলির ধেত। োডল্পলক বজজ্ঞাসািাি 
করাও হল বছে, টস নাবক চালপর েুলখ পলড় স্বীকার করলে িাধয হল লছ টে, েুবিপলণর 
িাবি আসার পূলিত টজাইস শারেযালনর সন্ধান পাও া না টগলে আোলির টকাম্পাবন িীোর 
োকা বিলে িাধয োকলি। 
  
ওলির োকা পাঠালনার বনলিতশ না আসা পেতন্ত করণী  বকছুই টনই, োর ওপর আোর 
হালে সাোনয িযো োকা  আবে আপােোঃ বিশ্রাে টনও াোলকই েুবিসঙ্গে িলেই েলন 
করোে। 
  
টহলেলনর খির বনলে টপলে ইগানলক ট ান করোে োর টহালেলে। টস জানাে, টহলেন 
োর কালজ িযস্ত। 
  
সিাজাগ্রে সেকত িৃবষ্ট টরলখ িলস আলছ টেলকর বিলক। োলে েলধয ইগানও োলক সঙ্গ 
টি । োর কো িোর  ঙ টিলখ েলন হে, নজর রাখার কালজ টসও খুি েজা উপলভাগ 
করলছ। 
  
সন্ধযার সে  টহলেলনর ট ান এে। ওলক সি খুলে িেোে। শুধুোে গুবে খািার কো 
ইলি কলরই টচলপ টগোে। হ েযালনর বনরুলেলশর খির আর টজাইস শারেযালনর 
েযাসনলক হেযা করার বনবিে প্রোণ আোর হালে এলসলছ শুলন ও বিস্মল  হেিাক। 
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আবে টো োোেুণু্ড বকছুই িুেলে পারবছ না, বেভ। ওর েলো নােকরা এক অবভলনেীর 
একো অখযাে টেজ নেতকীর পবেবসর সম্বলন্ধ োর এলো টকৌেূহে োকলি টকন? এর 
েলধয টোগসূে টকাো ? 
  
এই িযাপারো আবেও িুেলে পারবছ না। সেস্তোই আোর কালছ টগােক ধােঁধা।… 
  
আসলে সবেযও োই। েে বচন্তা করবছ িযাপারো েেই অেতহীন েলন হলি। 
  
আবে চুপচাপ োকলেও পুবেশ বিভাগ হ েযানলক খুেঁলজ িার করলে উলঠপলড় টেলগলছ। 
বকন্তু টজাইস শারেযান িা হ েযালনর বেবক পেতন্ত টিখা টকাো ও োবিে না। 
  
একো একো কলর ঘণ্টা অবেিাবহে হল  োবিে আর টসই সলঙ্গ েেশাঃ অিশযম্ভািী 
হল  উঠবছে টকাম্পানীর েুবিপণ টিিার প্রিে সম্ভািনা। 
  
আবে বনবিে খিলরর কাগলজ এই খিরো ওরকে  োও কলর না ছাপা হলে েযাডে 
টকান না টকান উপাল  োকা টিিার িযাপারোই এবড়ল  টেে। িালরা ানোলক খুন করাই 
টজাইস শারেযালনর অন্তধতালনর অনযেে কারণ, আোর এ েে েযাডলের েলনও ধলরলছ। 
  
েুবিপলণর োকাো  যান’শ আলগ োকলেই টোগাড় কলর টরলখবছে। টসগুলো িেতোলন 
কড়া পাহারা  সুরবক্ষে। সহলজ িহন করার জনয টনােগুলো িুলো িড় োলপর সুেলকলস 
ভলর সেলে রাখা হল লছ। এে োকা একসলঙ্গ টিখা আোর জীিলন এই প্রেেিার। 
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েৃেী  বিন বিলকলে আেরা টসবিন োকা টপৌঁছলনার বনলিতশ পািার আশা কলরবছোে–
আবে, েযাডে আর বেকবেন  যান’শর িপ্তলর এলস আিার এক হোে। 
  
বেকবেলনর বনকে নেুন টকান খির বছেনা, আর হযালকলের েখন আবিভতাি ঘেে, োর 
পািংশু েুখ টিলখই িুেলে কষ্ট হে না, োর ভালগযও সিংিাি বকছু টজালেবন। 
  
টোকো বনি ই আলশপালশই টকাোও আলছ, ঘলরর েলধয বসিংহ বিেলে পা চাবর করলে 
করলে েযাডে গলজত উঠে। আপনালির পুবেশ বিভালগর অপিােতোর জলনয আজ 
আোলির পিাশ হাজার ডোর জলে টেলে িলসলছ। 
  
শহলরর িাইলরও টস চলে টেলে পালর,হযালকে বনলজর েলনই গজগজ কলর উঠে। 
অনেতক টচেঁচালেবচ না কলর, েবি বকছু টভলিও োলকন, োহলে ি া কলর আোলির খুলে 
িেুন। 
  
আপনারা বক ভালি আপনালির কাজ করলিন টসো িো টো আোর কো ন ? টখেঁবকল  
ওলঠ েযাডে। টকাম্পানী এই হাড় জ্বাোবন পবেবস কবরল ই আোর জনয েলেষ্ট োোিযো 
জুবেল  টরলখলছ। 
  
শারেযালনর িাবড় হল  আবে একিার আবস, একলঘল  কলোপকেন শুনলে শুনলে আবে 
ক্লান্ত। োই বনলজর অজালন্তই কেকো বিরি হল ই জিাি বিল  িসোে। টকান খির 
এলেই আপনালির ট ান কলর না হ  জাবনল  টিি। ভাগয সুপ্রসন্ন হলে েখন হ লো 
 ােঁি পাোর টকান সুলোগ বেলেও টেলে পালর। 
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োর টকান সম্ভািনার অিকাশ টনই, োলকে িলে উঠে। বনলিতশ টিিার আলগ ওরা 
আপনালক িহু োইে িূর বনল  োলি। ওলির আবে সকেলকই প্রা  বচবন।  ােঁি পাোর 
কো ওরা আলগ োকলেই পবরকল্পনা কলর টন । 
  
ওেঁলক একো শেওল ভ টরবডও োগালনা গাবড় বিলিন নাই িা টকন? বেকবেন জানলে 
চাইে। 
  
ওোর োধযলে উবন আোলির সলঙ্গ কো িেলে পারলেন। বনলজলির আড়াে কলর োইে 
খালনক িূর টেলকও ওেঁর সলঙ্গ আেরা টোগালোগ টরলখ চেলে পাবর। 
  
এইলো, িাাঃ! েযাডে পা চাবর োবেল  িােঁবড়ল  টগে। এেক্ষলণ একো েলনর েলো 
েেেি পাও া টগে। বোঃ হযালকে, আপবন কী িলেন? 
  
আবে একু্ষবণ িযিস্থা কলর ট েবছ। টকউ টেন ঘুণাক্ষলরও জানলে না পালর, বোঃ 
হারোস। 
  
বেকবেন োকাো আনার সে  আোলির একো টসরা টিোর গাবড় আপনার জনয েলন 
কলর বনল  আসলি। ওর এবর ােো আবে িরিং খুলে টনি। টকানরকে েুেঁবক আেরা আর 
বনলে চাই না। 
  
বঠক আলছ, োহলে চবে আবে। 
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রাস্তা  টনলে পাশ-পলের ওপর বিল  টহেঁলে গাবড়র বিলক এবগল  চেবছ, এেন সে  
গুডই ারলক  যান’শর িপ্তলরর বিলকই আসলে টিখোে। 
  
আলর অযাোন? ওলক িােঁড় করাোে। িােঁড়া, িােঁড়া। আোলক একেু শুলভিা-েুলভিা 
জাবনল  ো। শারেযালনর িাবড়র বিলকই োবিোে। আোলির অনুোন োকা পাঠালনার 
বনলিতশ আজই টপল  োি। 
  
টজাইলসর টিখা এখনও টেলেবন? 
  
নাাঃ। টসইসলঙ্গ হ েযানও টিপাত্তা 
  
োকা োহলে আোলির-ই বিলে হলি? গুডই ারলক ভীষণ বিব্র্ে টিখাবিে। ওহ, বক 
কুক্ষলণ টে পবেবসো কবরল বছোে! 
  
ওসি ছাড় টো। টশান্, প্রল াজন টেেন না হলে ওখালন না হ  এখন নাই । েযাডে 
িেতোলন টক্ষপা ষােঁলড়র িাবখে। 
  
গুডই ার েুখ বিকৃে করে। োহলে োক। েলেষ্ট েড় টখল  টগবছ ওর কাছ টেলক। 
আিা বেভ, োকাগুলো পলর সন্ধান করার টকান উপা -ই বক টনই? 
  
োলন আোর হােছাড়া হও ার পর?…আবে টো টকান সম্ভািনাই টিখবছ না। টনােগুলো 
সি টছাে অলঙ্কর।  যান’শ ওগুলোর নম্বর টনিারও সে  টপল  ওলঠবন। 
  
অেতাৎ ওলির ধরলে না পারলে আোলির সি োকা জলে টগে? 
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ো টো টগেই। েলি সান্ত্বনা একোই…বিনা খরলচ আোলির টকাম্পাবনর প্রচার টিশ 
ভালো ভালিই হল  োলি। 
  
ও শাোলির ধরার জনয পুবেশ বক করলছ? বকছু করা ো  না, এো টো বিশ্বাসলোগয 
ন ! 
  
ওরা আোলক একো টরবডও কার বিলি। এইলর, িলে ট েোে! েুই আিার েুখ  সলক 
কাউলক িুলে বিস না টেন। ভাগয সি  হলে হ লো ওলির ধলর ট েলেও স ে হি। 
োইে খালনক টপছন টেলক পুবেশ আোর সলঙ্গ টোগালোগ রাখলি। 
  
গুডই ালরর েুখ এই প্রস্তালি উজ্জ্বে হল  ওলঠ। িাাঃ জব্বর েেেি োো খাবেল  টির 
কলরছ িলে! েুই বকন্তু সািধালন োবকস বেভ, বিপজ্জনক কালজ েুেঁবক টো আলছই। 
  
ো জাবন। আিা, বেস শারেযালনর সলঙ্গ কো িলে টোর কী েলন হল বছে? 
  
টকান বিক বিল ? 
  
শুনোে ও নাবক অসম্ভি োে োলন! টোর কী টসরকে বকছু েলন হল বছে? 
  
ডাইলন-িােঁল  োো নাড়ে গুডই ার। কই, আোর টচালখ টো টসরকে বকছু পলড়বন। 
আোর সলঙ্গ িলস িলস বিবিয কালজর কো িলে টগে। 
  
ওর টসলেোবরলক টিলখবছস? টেবেকানলির েলো োলক টিখলে? 
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িশতন হল লছ বিবক। ঐ টো আোলক সলঙ্গ কলর টজাইলসর কালছ বনল  টগে। 
  
োহলে পবেবসর কো টসও জালন? 
  
 োো নালড় গুডই ার। 
  
ও জালন আবে চুবর আর আগুলনর পবেবসোর জনযই টগবছ।নেুন পবেবসোর বিষল  ও 
বকছুই জালন না। 
  
ওাঃ, টগাল ো হিার েজা হালড় হালড় টের পাবি। আিা, চবে। 
  
অবগ্রে শুলভিা রইে আোর, বেভ। টোর এই োো  আোরও টোর সঙ্গী হলে েন 
চাইলছ। এ িাব ত্বো আবে সমূ্পণতভালি আোর িলেই েলন কবর। 
  
োকলগ, িাি টি। ওর বপলঠ চাপড় টেলর গাবড়লে বগল  উলঠ িসোে আবে। 
  
শারেযালনর িাবড়র টিারলগাড়া  টপৌঁছলে আোর বেবনে িলশক েলো োগে। ঘবড়লে 
বঠক টসা া ছো। কেকগুলো োগড়াই টচহারার টসপাই িাবড়র িাইলর পাহারা বিবিে। 
বনলজর পবরচ  প্রোণ করার পরই িাবড়লে ট াকার অনুেবে বেেে। 
  
সািা ফ্ল্ালনলের পযান্ট আর হােকাো টগেী পলর চাোলে পা চাবর করবছে টপবররাইস। 
আোলক টিলখ টরবেিংল র কালছ এলস িেে, আসুন। 
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টকান খির আলছ? 
  
নাাঃ। ওরা বকছু জাবনল লছ? 
  
না। চিে টচালখর িৃবষ্ট রাইলসর। চাপা উলত্তজনা  হালের আঙুেগুলো টকেঁলপ টকেঁলপ 
উঠবছে। 
  
োকা টোগাড় রাখা আলছ। ওরা খির বিলেই বেকবেন বনল  আসলি। 
  
ওলির িাবি বছে টছাে টনাে, োই রাখা হল লছ টো? 
  
হযােঁ। 
  
পলকে টেলক রুোে িার কলর েুখ েুছে রাইস। টিশ। টকান ভুে পিলক্ষপ টনও া 
টোক আবে চাইনা। আোর স্ত্রী টেেন টগলছ টেেবন অক্ষে অিস্থা  টেন ব লর আলস। 
টেবিলে সাজালনা পানীল র টিােেগুলোর বিলক আোলক চাইলে টিলখ িলে উঠে, 
আপবন পছেেলো ট লে বনন। এই েুহূলেত আপনালক সঙ্গ বিলে আবে অপারগ। অলনক 
কাজ আলছ।িলেই ওখান টেলক সলর পড়ে। 
  
খাবনকো হুইবস্ক,লসাডা সহলোলগ সদ্বযিহার করার পর আবে বকছুক্ষণ চুপচাপ িলস 
রইোে। িারাো  অসম্ভি টরালির োে। েলনর েলধয বচন্তার টিাো না োকলে িাগালনর 
িৃশযো হ লো উপলভাগ করলে পারোে। বকন্তু ভালগয টনই। অগেযা িলস িলসই ভািলে 
োগোে। 
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হঠাৎ কলর েলন হে, টজাইস শারেযান েবি সবেয সবেযই েযানলক হেযা কলর োলক, 
োহলে এরকে বিোবসোর জীিন গড়লে োর কষ্ট হও া খুিই স্বাভাবিক। বকন্তু ও গা 
 াকা বিল  আলছই িা টকাো ?…প্রা  আধঘণ্টা িলস োকার পর গরলে উেযি হল  উলঠ 
পড়লে িাধয হোে। টিখা োক কো িোর েলো এখালন কারুর টিখা পাই বকনা। েীরী 
েযাসবেস হলেই সি টেলক ভালো, অিশয অনয টকউ হলেও টকান আপবত্ত টনই। 
  
হােঁেলে হােঁেলে িারাোর এলকিালর টশষ প্রালন্ত চলে টগোে। ওখালন একো বসেঁবড়, নীলচর 
টগাোপ িাগান পেতন্ত টনলে টগলছ। টনলে  ুেগুলো টিখি বকনা োই ভািবছ, এেন সে  
একজলনর গো কালন এে। গোর আও াজ আসবছে খুি কালছর একো টখাো জানাো 
টেলক। এক েুহূেত শুনলেই িুেলে অসুবিধা হেনা ঐ কণ্ঠস্বর েীরার। ও িেবছে? েুবে 
এলো টজালরর সলঙ্গ কী কলর ও কো িেলে পার? ও টো ব লরও আসলে পালর! েুবে 
এে বনবিে হি কীলসর টজালর? 
  
বনাঃশলব্দ জানাোর কালছ এলস কান পােোে। ও কখলনাই ব রলি না, রাইলসর গো, 
টকন ব রলি না ো বঠক িেলে পারি না, েলি ব রলি না টস আবে জাবন। ইবসওর 
টকাম্পাবনর োকা বেবেল  বিলেই আেরা এখান টেলক সলর পড়লে পাবর। োলিা টো 
আোর সলঙ্গ? 
  
োলিা। আোর কালছ এর টেলক সুলখর আর কীই িা হলে পালর। েলি ও টে ব রলছনা 
একো বনবিেভালি না জানা পেতন্ত আবে এক পাও নড়ি না এখান টেলক। 
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আবে টো িেবছ, ও আর ব রলছ না–েুবে টকন আোর কো বিশ্বাস করলে চাইছ না? 
উলত্তজনা  রাইস ট লে পলড়। ওরা েবি োলক প্রালণ টেলর না টেলক োলক, এেক্ষলণ 
েি ছাড়া ও বকছুলেই োকলে পারলিনা,েলি ডুলি োকাইোর ধেত।োিার সে  ওরহাে 
টোস্বচলক্ষই টিখলে? 
  
টোোর ওলক টেলে টিও া একিেই উবচে হ বন, টপবর। আোর অিশয বকছুই করণী  
বছেনা, বকন্তু টে অিস্থা  ও টগলছ ো টিলখ আোর িুক ধড় ড় করবছে। েুবে ওলক 
আেকালনার টচষ্টা অন্তোঃ করলে। 
  
জাহান্নালে োক ও! টখেঁবকল  ওলঠ রাইস। ও চলে োও ালে আবে খুশী। বকডনযালপর 
পবরিলেত ওর েৃেুয হলে আবে আরও খুশী হোে। 
  
টপবর, একো সবেয কো িেলি?…সবেয সবেযই কী ওলক বকডনযাপ করা হল লছ? 
  
বকছুক্ষণ নীরিো, োরপর গুরগম্ভীর গো  রাইস প্রশ্ন করে, কী িেলে চাও েুবে? 
  
টিলখা টপবর, অেন টচালখ আোর বিলক োবকও না, ভ ােত গোর স্বর েীরার। েুবে বক 
কলর এলো টজার বিল  িেলছ টে ওর ট রার আর টকান সম্ভািনাই টনই? পযাবরলস েবি 
োও া হ ,োকা আসলি টকালত্থলক?…বপ্লজ টপবর, আোর কালছ ো সবেয োই িে। আবে 
জাবন টোোর কালছ  ুলোকবড়, টনই–অে টিাকানই আবে।বিেগুলো আোলকই টেোলে 
হ । হাজার হাজার োকার টিনা ওর োো , টোোরও একই অিস্থা। েুবে কী ভালি…। 
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টিাহাই টোোর চুপ করলি? খরখলর গো  রাইস িলে ওলঠ। এসি কো শুনলে শুনলে 
কান োোপাো হিার টোগাড়া োলি টো িেে, না হলে আবে একাই চলে োি। 
  
টকন এরকে কলর িেলছ, টগা? েুবে কী িুেলে পারনা টোোর প্রবে ভােিাসা আোর 
কেখাবন? বপ্লজ 
  
োহলে টোোর এই অনেতক প্রশ্নিাণ বনলক্ষপ আপােোঃ িন্ধ রালখা। আোলক এখন 
একেু একো োকলে িাও।শীঘ্রই েবি টিবড়ল  পড়লে হ  আোলকও অলনক বকছু িযিস্থা 
করলে হলি। োও, বনলজর কাজ কলরা েুবে। 
  
বনাঃশলব্দ জানো টেলক সলর বগল  টিৌলড় িারাো  পূলিতর টসই বনবিতষ্টস্থালন ব লর এোে। 
 যান’শলক ট ালন করার আলগই িাবড়র বনেুে বিভীবষকাে  বনস্তব্ধো চুরোর কলর 
েনেন শলব্দ টেবেল ানো টিলজ উঠে। 
  
বসেঁবড়র িরজা খুেলেই রাইসলক টচালখ পড়ে। োর টচালখর শৃগাে চাউবন আোলক 
চেলক বিে। 
  
বকডনযাপারলিরই ট ান হলি হ লো। উত্তরো আপবন বিন-েলি োড়াোবড়।ঘলরর বিলক 
ইবঙ্গে করলো টস। 
  
বেনোল  টেবেল ালনর কালছ টপৌঁলছ আবে বরবসভার েুলে ধরোে। হযালো! টজাইস 
শারেযালনর িাবড় টেলক িেবছ। 
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কল ক েুহূেত নীরি োকার পর একো চাপা গো টভলস এোঃ টক কো িেলছন? 
  
আবে হারোস-নযাশানাে ব ডাবেবের কেতী। গোো বচনলে টপলরবছ। প্রেেিার বনলিতশ 
টিও ার সে  এই টোকোই কো িলেবছে। 
  
আোলির োকা প্রস্তুে? 
  
হযােঁ। 
  
টছাে টছাে টনালে টো? 
  
হা, কুবড় ডোলরর ওপলর বকছু টনই। 
  
টিশ। শুনুন এখন। এেলো বরিংস টচলনন? 
  
বচবন। েস এলেেলসর একলশা োইে উত্তলর পাহালড়র গাল  একো টছাট্ট শহর এেলো 
বরিংস। 
  
ওখালন টপৌঁছলে আপনালির সে  টিও া হে ঘণ্টা বেন। পলরর বনলিতশ বু্ল্োলঙ্গে টপেে 
পালম্প বগল  পালিন। আর শুলন রাখুন।… টকানরকে চাোবকর টচষ্টা করলে ক্ষবেো বকন্তু 
শারেযালনর ভালগয জুেলি। 
  
অে িযস্ত হিার বকছু টনই, নরে গো  িবে আবে। োকা আপবন বঠকই পালিন। বকন্তু 
আপনালির কোর কী গযারাবন্ট, োকা বিল ও আেরা বেস শারেযানলক ট রে পালিাই? 
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েলন করলছন ওলক আোলির কালছিেীরাখি?ভ  টনই। কুবত্তো আো  সিতশান্ত কলর 
বিলি। ও োগী এেক্ষলণ েে টিােে োে োর টপলে ট লেলছ োলে একো টনৌকা 
ভাসালনা টেলো। 
  
ওলক একিার বনল  আসুন টো। আবে কো িেি। 
  
ও এখালন টনই, িনু্ধ,লোকোর গোর স্বর এখন অলনক হােকা। আর োকলেও টহেঁলে 
আসার েলো টেিংবরর টজার ওর োকেনা। 
  
আিা, এিার িেুন, ওলক আেরা ট রে পাবি বক ভালি? 
  
োেকবড়গুলো বেবেল  বিন,িলে টিি। োক, ওসি িালজ প্রসঙ্গ এখন োক। বেনঘণ্টার 
েলধয োকা আোর কালছ টেন এলস ো । বক্লক শলব্দ োইন টকলে টগে। 
  
 যান’শর নম্বর ডা াে করলে করলে আবে রাইসলক িেোে, এেলো বরিংস, বেন 
ঘণ্টার েলধয। ওখালন টগলে অনয বনলিতশ পাি। 
  
টজাইলসর সম্পলকত কী িেে টোকো। কােঁপা কােঁপা গো  জানলে চাইে রাইস। 
  
োকা টপলে জানালি। 
  
হযালকে ট ান ধরে আো  টকাো  টেলে হলি োলকও জানাোে। শুলন টস িেে, বঠক 
আলছ, একু্ষবণ গাবড় পাবঠল  বিবি আবে। আপবন এেলো বরিংস এ টপৌঁছলনার আলগই 
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আোলির গাবড় িুলো েোসেল  টসখালন চলে োলি। ধনযিাি িলে আবে ট ান টরলখ 
বিোে। 
  
রাইস আোর বনকে এবগল  এে। ওরা টকান জাে পাোর  বে আেঁেলছ না টো? 
  
টজালর টজালর োো োেঁকাোে। টসো সম্ভি ন । োছাড়া বেস শারেযানলক ব বরল  
আনলে আোলির আগ্রহ আপনার টেলক বকছু কে ন । 
  
বস্থর টচালখ আোর বিলক বকছুক্ষণ োবকল  োকার পর, আপন েলন বিড়বিড় করলে 
করলে টিবড়ল  টগে রাইস। আবে আিার িারাো  এলস িােঁড়াোে। বেবনে িলশক পলর 
একো গাবড় েীব্র্গবেলে ছুলে এলস িাবড়র টিারলগাড়া  িােঁড়াে। নীলচ টনলে এোে দ্রুে 
পিলক্ষলপ। 
  
বেকবেন আর েযাডে গাবড় টেলক নােে। টপছলনর বসলে রাখা িুলো বিরাে সুযেলকলসর 
বিলক টচাখ পড়ে আোর। বনন, বেকবেন িলে উঠে, এিার রওনা হল  োন। টোগালোগ 
রাখলিন, আপনার টপছলনই আেরা োকি। ভালগয োকলে োলক আেরা ধলরই ছাড়ি। 
  
ধীলর-সুলস্থ গাবড়লে উলঠ িসোে আবে। এেলো বরিংস-এ টপৌঁলছ আবে… কোো টশ  
করার আলগই রাইস হাবজর। বেকবেন োোলনার আলগই গাবড়র িরজা খুলে শেতওল ভ 
টরবডও টসেো োর টচালখ পলড় টগে। 
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হুেঁ, োহলে এই বছে আপনালির েেেি! িােঁে বকড়বেড় কলর িলে ওলঠ রাইস। জাহান্নলে 
োন আপনারা। আবে এর আলগও িলেবছ, টকানরকে ছে-চােুবরর আশ্র  টেন না 
টনও া হ । নােুন, গাবড় টেলক? 
  
টেখালন আলছন ওখান টেলক একপাও নড়লিন না! েযাডে োলক টেলন ধরে। কাজো 
পবরচােনার িাব ত্ব আোর। োকাো েখন আোলির, আর… 
  
আবে ওলক কখলনাই গাবড় বনল  টেলে টিিনা। েযাডলের হাে ছাবড়ল  আোর বনকে 
আসার জনয ধস্তাধবস্ত শুরু কলর টি  রাইস। টজাইলসর েবি বকছু হল  ো … 
  
আবে োড়াোবড় ইবেন চােু কলর টিবড়ল  টগোে। েযাডে আর বেকবেন িুজলন বেলে 
রাইসলক সােোলে োগে।…. 
  
শারেযালনর িাবড় টেলক টিবড়ল বছোে প্রা  সােো নাগাি। েস এলেেলসর োনিাহলনর 
বভলড় প্রেেো  টিবশ টজার এলগালনা সম্ভিই হবিে না, বকন্তু হাইওল লে পড়া োে 
গাবড়র গবে িাবড়ল  বিোে। আেঁকািােঁকা পাহাবড় সড়লক গাবড় চাোলে েলেষ্ট অসুবিলধর 
সেুখীন হলে হবিে, েলি জা গাোর কাছাকাবছ আসার পর টিখলে টপোে, আোর 
হালে সে  েখনও বেবনে িশ আলছ। 
  
একো জা গা  গাবড় িােঁড়করাোে। টিোর েিো একিার পরীক্ষা করা প্রল াজন। টছাট্ট 
একো ইস্পালের আকাশ-োর খাবেল  আবে সলঙ্কে জানাোে। প্রা  সলঙ্গ সলঙ্গই 
হযালকলের বিক টেলক উত্তর এে। 
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আবে িলে উঠোে, টিখবছোে েিো িযিহার করা ো  বকনা? 
  
আপনার গো আেরা পবরোর শুনলে পাবি, গেগে কলর উঠে হযালকলের কণ্ঠস্বর। 
এবগল  োন আপবন। আেরা বঠক আধোইে টপছলনই আবছ। 
  
এরপর এেলো বরিংস-এ টপৌঁলছই টোগালোগ করি। 
  
টরবডওো িন্ধ কলর, আকাশ োরো খুলে টরলখ আবে এিার গাবড় চাোলে েন বিোে। 
এিালরর রাস্তা ভালো। বনবিতষ্ট সেল র বেবনে পােঁচ আলগই এেলো বরিংস-এ টপৌঁলছ 
টগোে।িূলর িড় রাস্তার ওপর নীেরলঙর বন ন আলোর বেলকাণ টিখা োবিে। গাবড়ো 
টসখালন বনল  বগল  িােঁড় করাোে। 
  
টপেেপালম্প বেেবেলে আলো। জা গাো এলকিালর বনজতন। বেনলে পালম্পর পালশ টছাট্ট 
একো অব স ঘর। আোলক টিলখ সািা টপাষাক পরা একবে টছলে টভের টেলক টিবরল  
এে। 
  
টপেে িলে গাবড় টেলক টনলে পড়োে, হাে-পা গুলো একেু টখোলে হলি। টছলেবে 
গাবড়র টপেে ভরার  াকবনো টখাোর জনয এলগালেই োলক টিলখ িলে উঠোে, আোর 
নাে হারোস। আোর জনয একজলনর এখালন খির টরলখ োও ার কো, এ বিষল  েুবে 
বকছু জালনা? বনি ই। আপনার নালে একো বচবঠ আলছ আনবছ। 
  
ঘলরর েলধয টেলক খাে হালে টিবড়ল  এে টস। খালের ওপলর িড় িড় অক্ষলর ৫ নাে। 
খােো বনল  গাবড় টেলক সলর এলস বেেবেলে আলোর নীলচ িােঁড়াোে। 

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

208 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
টেখাো সিংবক্ষপ্ত । 
  
এখান টেলক কযাবন ন পালস চলে োন। পরিেতী 
বনলিতশ হাইওল র পে বনলিতবশকার েো  পাের চাপা বিল  রাখা আলছ। 
  
বচবঠো পলকলে গুেঁলজ টছলেোর কালছ জানলে চাইোে, টে টোকো টোোলক এই বচবঠো 
বিল বছে োলক টকেন টিখলে িেলে পার? 
  
আবে োলক টিবখবন। আধঘণ্টা আলগ একো টিনােী ট ান আলস। টসই আোলক িলে 
আপনার জনয একো বচবঠ এখালন োকলি। বঠক িশ বেবনে পলর আোর টেবিলের ওপর 
কল কো োকার সলঙ্গ এই খােো টপল বছোে। 
  
সবেয িেলছা োলক েুবে টিলখাবন? টিলখা, টিখলে বকন্তু একু্ষবণ িশ ডোর টোোর 
ভালগয জুলে োলি। 
  
টছলেবের জীিলন এই প্রেেিার হ লো এলো ডোর প্রাবপ্তর সুলোগ ঘেে। আকবস্মক 
ভালিই এই পবরবস্থবের জনয প্রস্তুে বছে না। োর টচা াে েুলে পলড়লছ। আবে বিবিয 
টগলে িেবছ িািু োলক টিবখবন। ইস িশ পাবত্ত! 
  
পােঁচ ডোলরর একো টনাে োর বিলক িাবড়ল  বিোে। এখান টেলক কযাবন ন পাস 
কীভালি োি িলো টিবখ? 
  
টছলেবে বনলিতশ বিে আোলক। 
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এখান টেলক জা গাো কে িূর? 
  
কে কলর বেবরশ োইে টো িলেই। িড় রাস্তা টেলক একিার পাহাবড় সড়লক পড়লে ও 
জা গা  আপবন বঠক টপৌঁলছ োলিন। ওখালন োিার ওোই এক োে রাস্তা। 
  
টছলেবেলক ধনযিাি জাবনল  আবে গাবড়লে উলঠ িসোে। োইে খালনক এলগািার পর 
গাবড় িােঁড় কবরল  আিার টোগালোগ করোে হযালকলের সলঙ্গ। 
  
কযাবন ন পালসর বিলক এলগাবি। বেবখে বনলিতশ হালে এলসলছ েলি বচবঠ টপ্ররকলক 
টপেে পালম্পর টছলেবে টিলখবন। কযাবন ন পাস জা গাো জানা আলছ টো? 
  
হযালকে েৃিু কলণ্ঠ অশ্রািয এক গাবে আোর উলেলশয িষতণ করার পর িেে, জাবন। 
ওখালন োিার রাস্তা ঐ একবে, গা  াকা টিিার েলো টকান স্থান টসখালন টনই। টোকো 
অসম্ভি রকলের ধূেত। বঠক আলছ বোঃ হারোস, আপবন একাই এবগল  োন, ওর টচাখলক 
 েঁবক টিও া সম্ভি হলি না, ও বঠক ধলর ট েলি আোলির। 
  
অন্ধকারও হল  এলসলছ, ওখালন টেলে টেলে রাে আলরা িাড়লি, আলো বনবভল ও 
আসলে পারলিন না? 
  
অসম্ভি। রাস্তাো একিার টিখলেই িুলে োলিন। আলো জ্বাবেল ই পে চো িুাঃসাধয, 
টসখালন আলো না জ্বাবেল  টচষ্টা করালো আত্মহেযার সাবেে। আেরা নীলচ অলপক্ষা 
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করি। আবে টচষ্টা করবছ বেনলে গাবড়লক পাহালড়র উলো বিলকর রাস্তা  পাবঠল  বিলে, 
েলি অেখাবন রাস্তা টঠবঙল  োরা সে  েলো টপৌঁছলে পারলি িলে টো েলন হ না। 
  
োহলে এখন টেলক আবে একা এই পলের পবেক, োইলো? 
  
একরকে োই। টোকো েবি ঐ রাস্তা বিল ই ট লর, োহলে আেরা োর পলে 
প্রবেিন্ধকোর সৃবষ্ট করলে পাবর। 
  
োকা উদ্ধালরর এর টেলক ভালো েেেি আর হ না, েলি িযাপারো আোর পলক্ষ 
টোলেই সুবিলধর ন । ধরুন, টস েবি আোলক টশষ কলর টিিার েেেলি োলক? 
  
আবে আপনালক আলগই িলেবছোে কাজো  েুেঁবক আলছ, হযালকলের কলণ্ঠ বিরি েলর 
পড়ে, েবি আর এলগালনার িাসনা না োলক, ওখালনই অলপক্ষা করুন। বেকবেনলক আবে 
পাবঠল  বিবি। 
  
না, আবে-ই োলিা িৃঢ় কলণ্ঠ জিাি বিই। কযাবন ন পালস বগল  আিার টোগালোগ করি। 
  
বঠক আলছ। গাবড়গুলো আবে পাঠাবি। ধীলর সুলস্থ চাোলিন। ওবিলক টপৌঁছলে আোর 
টোকলির একেু সে  টেলগ োলি। 
  
গ্রাহক নাবেল  টরলখ ইবেন চােু করাোে। সহসা ঠাণ্ডা আর কবঠন বকছু আোর ঘালড়র 
টপছন 
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স্পশত করলেই ভ ঙ্কর ভালি চেলক উঠোে। বজবনসো আোর টচনা। ওো বরভােিার। 
িুলো হাে শি কলর বে াবরিং টচলপ ধলর পােলরর েলো িলস রইোে আবে। প্রবে 
েুহূলেত খুবে উলড় োিার েীব্র্ আশঙ্কা। 
  
নলড়া না–োকািার টচষ্টা টকালরা না, অলচনা কণ্ঠ আোর কালনর কালছ ব সব স কলর 
উঠে। কো না শুনলে েুণু্ডর বঘেুগুলো টকালে ছবড়ল  পড়লি। 
  
অস্বীকার কলর োভ টনই। ভল  আবে বহে হল  বগল বছোে। বকডনযাপ টে কলরলছ টস 
সশরীলর আোর টপছলন। টপেে পালম্পর টপছলন িলস েখন কো িেবছোে টসই 
সুলোলগ টোকো গাবড়লে উলঠ পলড়। অেতাৎ ঐ টছলেো এরই সহলোগী। এর আরও 
একো অেত িােঁড়া । এ োলেো টেলক বনলজলক েুি করার পর টছলেোলক টে পুবেলশর 
হালে েুলে টিি টস উপা  োরা আর রাখলি না। 
  
চাোও! ো িেবছ টসই েলো কাজ কলরা, ন লো ঐ ভুেোই টোোর জীিলনর টশষ, ভুে 
হলি। 
  
টোকো বরভােিালরর ঠাণ্ডা নেো ঘালড় টপেঁচালে বহলের টস্রাে নােলে শুরু কলর বিে 
আোর টেরুিণ্ড টিল । 
  
কােঁপা কােঁপা হালে টকানরকলে বে াবরিং ধলর আবে এবগল  চেোে। 
  
োইেখালনক োিার পর টপছন টেলক টোকোর বনলিতশ এে, িােঁবিলক ঘুলর চেলে 
োলকা। কযাবন ন পালসর বঠক উলো বিলকর পলে ঘুলর োবি আবে। োই সাহােয োলভর 
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টশষ আশ্র েুকুর আশাও ছাড়লে হে। ট ােঁো ট ােঁো ঘালের বিেু নাক গবড়ল  হালের 
ওপর এলস পড়বছে। ভাগয ভালো, টহলেন এখালন উপবস্থে টনই, না হলে আোর এই 
হাে টস টিাধহ  সহয করলে পারে না। টপৌরুষ, সাহস, সি বকছু খুইল  বরি হলস্ত 
বনাঃসঙ্গ হল  িলস আবছ। 
  
চাোবক করলে বগল বছলে, আেঁ? টপছন টেলক িযলঙ্গর সুর টিলজ উঠে টোকবের কণ্ঠ 
টেলক। এখন টিখার বিষ  িুবদ্ধর টিৌড় কার টিবশ। টকান িাবজলে োকা োগালে হ  
আবে ভালোভালিই জাবন। 
  
অলচনা টোলকর সলঙ্গ িাবজ ধরার োনবসকো টনই আোর,আোর গোো িেতোলন িযালঙর 
ডালকর েলো টশানাে। বনলজর িুিতেো  বনলজই বিরি। আেরা চলেবছ টকাো ? 
  
অবস্থর েনো গাবড় চাোলনা  বিলেই ভালো কো িেে না। 
  
েুলখ কুেুপ এেঁলে িাধয টছলের েলো গাবড় চাোলে োগোে। টোকোর বনলিতশ েলো 
প্রেলে িােঁ বিলক োরপর ডাল  টিেঁলক আিার ঘুলর টগোে িােঁ-বিলক। টকান পলে চলেবছ 
োর বিেু োে ধারণা আোর টনই। কুবড় বেবনে এভালি চোর পর টপছন টেলক 
কণ্ঠস্বলর এিার বনলিতশ : বঠক আলছ, এখালনই চেলি। গাবড় োোও। 
  
আোলির একপালশ বছে টোেঁপোড় আর অনয পালশ ঘুেঘুলে অন্ধকালর  াকা হাহাকার 
শূনযো। জা গাো জুলড় বিরাজ করলছ েহাশ্মশালনর স্তব্ধ নীরিো। অলনক নীলচ 
কেকগুলো গাবড় টহডোইে জ্বাবেল  পাহাড়ী সড়ক টিল  উলঠ আসবছে। বনাঃশ্বাস বনলে 
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কষ্ট হবিে আোর–েলি োর সবঠক কারণ পাহালড়র উচ্চো না েলনর ভীবে টসো বঠক 
এই েুহূলেত িো সম্ভি হলি না। 
  
টজাইস শারেযালনর কী হে? গাবড় োবেল  আবে জানলে চাইোে। 
  
টোোর কী েলন হ । ঘরছাড়া হও ার িুাঃলখ টিচাবর োরা টগলছ? নাও, এখন চুপ কলর 
ো িেবছ টশালন। পুবেলশর সলঙ্গ টোগালোগ কলর একিার জানাও টে, েুবে কযাবন ন 
পালস এলস টগছ। গোর স্বর টেন স্বাভাবিক োলক, টকাোও একেু টিচাে টিখলেই 
আোর হালের বজবনসো গলজত উঠলি। 
  
োর োলন এই িােঁড়ালি টে টজাইস শারেযান আর জীবিে টনই। োলকও টেলর ট ে 
হল লছ? 
  
োোর টপছলন অেবকতে সূলজালর এক িাবর পড়লেই টচালখ সলষত ুে টিখোে। 
  
টচাপ! পুবেশলক ট ান কলরা। 
  
 হযালকলের সলঙ্গ টোগালোগ করোে। 
  
আবে কযাবন ন পালস টপৌঁলছ টগবছ। সারা শরীলর ঘালে সপসপ করলছ। বরভেভালরর 
নেো আোর ডান কালনর ওপর। আবে জাবন, হযালকলের সলঙ্গ কো টশষ হলে েেক্ষণ 
টিরী, োরপর আোর জীিলনও েিবনকা টনলে আসলি। 
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ওলক িেে, বনলিতশ েলো োকাো েুবে োইে টপালের েো  টরলখ বিলিা,আোর 
কালনর কালছ েুখ এলন ব সব স কলর উঠে টোকোর টঠােঁে।আোলক এখালন োকা বিলে 
হলি,হযালকেলক িেোে। আোর ডান হােো ধীলর ধীলর গাবড়র িরজার হােলের বিলকই 
এবগল  োবিে। ওগুলো আবে োইে টপালের নীলচ টরলখ বিবি। 
  
আলশ পালশ টকউ টকাোও টনই? হযালকলের প্রশ্ন। 
  
না। 
  
বঠক আলছ, োকাো টরলখ ব লর আসুন। রাস্তা  টকান োে আলো টচালখ পড়লে 
টহডোইেো বেনিার জ্বাোলিন আর টনভালকন।না হলে আপনালকও গুবে হজে করলে 
হলি। আিা, ছাড়বছ। 
  
হােেো টঠলেই িুেলে কষ্ট হেনা, িরজা খুলে টগলছ। োইনো টকলে োও া োে 
সলজালর একো হাে ওপর বিলক চাবেল  এক েেকা  িাইলর এলস পড়োে। সােঁই সােঁই 
শলব্দ কল কো গুবে ছুলে এে। 
  
আবে গবড়ল  রাস্তার ধালর আসিার আলগই একো গুবে রাস্তা  পলড় ধূলো ে ো  
ভবরল  বিে আোর েুখিিন। েবর া হল  পাহালড়র প্রসাবরে একো অিংশ েক্ষয কলর 
ছুেলে োগোে। টোকোলক এিার টচালখ পলড়লছ। 
  
গাবড় টেলক টনলে গােঁট্টালগাট্টা একো ছা ােূবে টিৌড় আসবছে আোর বিলক। েৃেী িার 
েক্ষয ভ্রষ্ট হিার প্রিৃবত্ত োর টনই। বনলজর বরভেভারো টির করার সুলোগও টপোে না। 
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কাছাকাবছ আসলেই টোকোর হালে ধরা বরভেভারো আোর বিলক উঠলে োগে। সি 
বচন্তাভািনা জোেবে বিল  নীলচর  ােঁকা অন্ধকার েক্ষয কলর োেঁপ বিোে।… 
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৮. 
  
বসগালরলের টশষ অিংশো িালজ কাগলজর েুবড়লে টোকা টেলর ট লে বিল  হযালকে 
হুইসাে এর েলো বশস্ বিল  উঠে। আপবন োহলে বনবিে টে, টোকো হ েযান ন ? 
  
না, এ টোক টস টনাক ন , েিণাও পািুলো টকান েলে টসাজা টরলখ িসোে। সারা 
শরীর জুলড় িযো, েিণার এই বচহ্ন টিলখ েলন হবিে, একো টেন টেন আোর ওপর 
বিল  চলে টগলছ। 
  
েস-এলেেসগােী একো গাড়ীর টোলকরা আোর আেতবচৎকার োলির কালন না টপৌঁছে। 
োহলে হ লো টকানবিনই এখালন টপৌঁছিার ক্ষেো আোর হলো না। পাহালড়র গাল  
গবড়ল  গবড়ল  পড়ার িৃশযো হ লো িুাঃস্বলের আকার বনল  আোলক অলনকবিন োড়া 
কলর ব রলি। ..হ েযান টেেন েম্বা টেেন বিশাে টচহারা। েলি অলনকো টিেঁলে, টসই 
সলঙ্গ স্বাস্থয টিশ ভালো। টপেেপালম্পর টছাকরাোলক টজরা কলর োর েুখ টেলক বকছু 
টপলেন? 
  
আেরা েখন টসখালন টপৌঁছাই, টস হালের িাইলর চলে বগল বছে। আপনার িনু্ধ োলক 
োোর বপছন বিক টেলক গুবে কলরলছ। 
  
 উাঃ! রালগ আর বিরবিলে ট লে পড়লে েন চাইবছে।েলনর এই ইিালক িেন কলর 
িেোে, রাইস কী িেলছ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

217 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

টস এখান টেলক পাবেল  টেলে পারলে িােঁলচ,বেকবেন িলে উঠে। স্ত্রী টে জীবিে টনই 
একো টস টের টপল  টগলছ। 
  
বকডনযাপারলির সলঙ্গ আোর সাক্ষাৎহিার িহু আলগই টস এ বিষল  জানে। েীরা 
েযাসবেস আর রাইলসর েলধয সিংোপগুলো োর কালছ খুলে িেোে। 
  
োহলে এই ঘেনার সলঙ্গ টস-ও জবড়ে,সি টশানার পর বচবন্তে কলণ্ঠ প্রকাশ করে 
হযালকে। 
  
 বভন্নেুখী িুলো সূেধলর আেরা কালজ এলগালে পাবর, আবে িেোে। একো, টজাইস 
শারেযান সযােনলক হেযা করার পর হ েযান োলক ব্ল্যাকলেে করবছে, োর জনয টস 
বকডনযাপ হিার নােক কলর েুবিপলণর োকা বনল  উধাও হল  োিার টচষ্টা  আলছ। 
আর ো েবি না হ , টজাইলসর অিধাবরে অধাঃপেন টিলখ, েীরা েযাসবেসলক বিল র 
জনয রাইস বনলজই স্ত্রীলক বকডনযাপ কলরলছ। এর েলধয টে টকান একো সম্ভািনা সবেয 
হলে পালর। রাইলসর েবি এ িযাপালর হাে োলক, োহলে টে টোকো আোলক প্রালণ 
োরার টচষ্টা কলরলছ, টস অিশযই োর সলঙ্গ টোগালোলগর টচষ্টা করলিইকারণ, প্রেেোঃ 
েুবিপলণর পুলরা োকাোই োর হালে, আর বদ্বেী  হে, রাইলসরও োলে অিংশ আলছ। 
আপনারা কল কজন টোকলক ওর ওপর বিিারাবে পাহারা  রাখার িযিস্থা করলছন না 
টকন? 
  
বঠক িলেছ, হযালকে িেে। আবে িযিস্থা কলর বিবি। 
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আর েবি বকছু িোর না টেলক োলক আোর একেু ঘুলের প্রল াজন। আবে িলে 
উঠোে। আপনারা এিার কী করলিন? 
  
আোলির সি িযিস্থা হল  টগলছ, গম্ভীর কলণ্ঠ বেকবেন জিাি বিে। আোলির এখন 
কাজ হে বকডনযাপারোর বপছু বনল  বেস শারেযানলক খুেঁলজ িার করা। 
  
িাব ত্ব ওরা ওলির ঘালড় বনলি শুলন খুশী হোে। প্রচুর বধেত আর সুসিংিাি বনিাচালরর 
সলঙ্গ অনুসন্ধালনর প্রল াজন এখালন একজলনর কাজ এো ন । হ লো টোকো বধেত 
হাবরল  এেন বকছু ভুে কলর িসলি টেোর োধযলে টস আোলির কালছ ধরা পলড় োলি। 
একোে পুবেলসর পলক্ষই এইরকে পবরবস্থবের টোকাবিো করা সম্ভি। 
  
একো েযাবে ধলর কােভার টহালেলে ব লর এোে। োউলের ওপর বিল  হােঁেলে হােঁেলে 
হঠাৎ বনলজর নাে শুলন টপছলন োকালেই টিবখ, স্ব িং অযাোন গুডই ার আোর বিলকই 
এবগল  আসলছ। 
  
এ বক টর! টচাে টপল বছস নাবক টর?আোর টনািংরা বছন্ন-বিবছন্ন টপাষাকো টস অিাক 
টচালখ টিখবছে। 
  
আলর না, সি বঠক আলছ, আবে হােকা গো  িলে উবঠ। খাবণকক্ষণ শুল  পড়লেই সি 
েরেলর। েুই এখালন কী েলন কলর? 
  
টোর কোই ভািবছোে।  যান’শর কালছ টখােঁজ বনলে েন চাইে না। এখালনই টোর 
অলপক্ষা  বছোে। বক হল বছে টোর? 
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সিংলক্ষলপ এলক এলক ঘলে োও া ঘেনাগুলো োর কালছ িলে ট েোে। শুলন গুডই ার 
িলে উঠে, টোর ধারণা টজাইসুলক টস টেলর ট লেলছ? 
  
োই টো েলন হলি। 
  
পুবেশ িেলছ টোকোলক খুেঁলজ িার করলি? 
  
পুবেসলক টো েুই িহুকাে ধলরই বচবনস। ওরা আশািািী সি সে । আশািািী না হলে 
ওলির চলেও না। েলি আবে টজার গো  িেলে পাবর, রাইসও এর েলধয জবড়ে। 
পুবেস আজ রাে টেলক োর ওপর সেকত িৃবষ্ট রাখলি, টসই সলঙ্গ ট ানও েযাপ করা 
হলি। 
  
রাইস? গুডই ার টেন বনলজর অজালন্ত চেলক উঠে। কী কলর িুেবে এসলির েলধয োর 
হাে আলছ? 
  
ওর বকছু কো আোর কালন এলসলছ। টস আর েীরা েযাসবেস পাবেল  োও ার োলে 
আলছ। 
  
চবে টর অযাোন, আর িােঁবড়ল  োকার শবি টনই। 
  
হযােঁ, বনিই বনিই। টডলক শুধু শুধু বিরি করোে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

220 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

রালের টকরানীো এই সে  এবগল  এে। বোঃ হারোস, িু-ঘণ্টা ধলর এক ভদ্রলোক 
আপনার টখােঁজ করলছন। োর নাবক ভীষণ িরকার। 
  
বক নাে? 
  
নাে িলেনবন। শুধু িলেলছন, টচা ালের ঘুবষো েলন কবরল  বিলেই আপবন োলক বচলন 
টনলিন? 
  
েুহূলেতর েলধয সেস্ত ক্লাবন্ত উলি টগে। 
  
হ েযান! উলত্তবজে হল  ঘুলর িােঁড়াোে গুডই ালরর বিলক। হ েযান ছাড়া এ আর টকউ 
ন ! টকরানীোলক িেোে, বকছু িেলে িলেলছ টস? 
  
হযােঁ, আপনালক ওশযন পালকতর কালছ ব্ল্যাক টহালেলে োড়াোবড় টেলে িলেলছন। 
  
 আিা, বঠক আলছ। িরজার বিলক এলগালে এলগালে গুডই ারলক িবে, এই টোকোর 
সলঙ্গ কো আো  িেলেই হলি। ওখালন হ লো বেলে োলি আোলির হারালনা িাবড়। 
  
েুবে ো আশা করছ ো নাও হলে পালর?আোর সলঙ্গ সলঙ্গই হােঁেলে হােঁেলে চেলে োলক 
গুডই ার। সকালে টিখা করলেই পারবেস। বেনলে টিলজ টগলছ। টোর বকছুক্ষণ, 
বিশ্রালের প্রল াজন। 
  
েুই বিশ্রাে টন, আবে েৃিু হাসোে। আোর ওখালন োও া খুিই জরুরী। 
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ওলক ওখালন টছলড় এক টিৌলড় বসেঁবড় টভলঙ এপাশ-ওপাশ োকাোে। েযাবের সন্ধালন, 
সােলন এলস একো িােঁড়াে। োলে পা বিলে োলিা গুডই ার টসখালন হাবজর। 
  
আবেও োি নাবক টোর সলঙ্গ? 
  
িরকার টনই। হ েযান একজন সাক্ষীর সােলন েুখ খুেলে রাজী হলি না। ভাবিস না, 
আবে ভালোই আবছ। আিা, চবেলর ব লর এলস টোলক উপাখযান টশানাি। 
  
এক েবেকা  েযাবের িরজা খুলে োব ল  উলঠ চােকলক বনলিতশ বিইাঃ ব্ল্যাক টহালেে, 
ওশযান পালকতর কালছ।….. 
  
কুবড় বেবনলের েলধযই টসখালন টপৌঁলছ টগোে। জলের ধালর এলিা জা গা  টহালেেো। 
ভাড়া টনিার সে  েযাবে চােকবে িলে ওলঠন, সািধালন োলিন, সযার। এ পাড়াো ভালো 
ন । আবে কী এখালন অলপক্ষা করি। 
  
না, োর আর িরকার টনই। ধনযিাি। 
  
 েযাবের টপছলনর োে আলোো বেবেল  োও া পেতন্ত  ােঁকা পলের ওপরই িােঁবড়ল  
রইোে। জা গাো বনস্তব্ধ,  ােঁকা চাবরবিক। আকালশর কালোপিতার সােলন সেুলদ্র 
ভাসোন পাহালড়র আলোগুলো জ্বেজ্বে করলছ। জলে োলির টজযাবে ছড়াবিে।ব্ল্যাকস 
টহালেলের বিলক োকাোে। উেঁচু সরু িাড়ী। িরজার ওপলর বন ন আলো  টেখা নাে। 
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কােঁলচর িরজা বিল  টভের টেলক আলো এলস সােলনর বেোি পাশ-পলের ওপর 
ছবড়ল  পলড়লছ। 
  
ধীলর পিব্র্লজ এবগল  এলস চার ধাপ বসেঁবড় টভলঙ উপলর উলঠ িরজা টঠলে টভেলর 
প্রলিশ করোে। কাউন্টালরর টপছলন পাকালনা টচহারার এক টছাট্টখালো টচহারার টোক। 
েুলখর সােলন কাগজ ধরা। চশোো নালকর ডগা , আোলক কলে টিলখ কাগজো 
একপালশ সবরল  ভািলেশহীন টচালখ আোর বিলক োকাে। 
  
একিে একা, টিখবছ, কাউন্টালরর ওপর েুেঁলক হাসলে হাসলে িলে উঠোে। 
  
সলঙ্গ সলঙ্গ কাগজো টেলন বনে টস। ডান হােো সলঙ্গ সলঙ্গ চলে টগে কাগলজর নীলচ। 
আবে জাবন, ও হােো িেতোলন গুপ্ত টিরালজ রাখা বরভেিারোর অনুসন্ধালন িযস্ত। 
টোকোর কুেকুলে টচালখর কবঠন িৃবষ্টর বিলক োবকল  আোর েলন হে, ওো িযিহার 
করলে টস বদ্বেী িার বচন্তা করলি না। 
  
বক িেলেন? আর একিার িেুন টো? ভাঙা ভাঙা গো  বহসবহস কলর উঠে, টচালখর 
িৃবষ্ট বস্থর হল  আলছ আোর প্রবে, োর টেলক এক চুে এবিক-ওবিক নড়লছ না। 
  
োক োক, গুবেগাো চাোিার টকান প্রল াজন টনই; হােিুলো কাউন্টার টেলক একচুেও 
না সবরল  জিাি বিই। আপনার সলঙ্গ আোপ করার ইলি বছে। এখন টিখবছ আোরই 
ভুে হল লছ। আোর নাে হারোস। আোর এক িনু্ধ এখান টেলক বকছুক্ষণ আলগ টে 
ট ান কলরবছে। টস আোর জনয প্রেীক্ষা  আলছ। 
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বক নাে োর? 
  
বনলজর নাে সম্বলন্ধ টস িরািরই একেু োজুক, আসেো এখালন িযিহার কলরলছ িলে 
আোর েলন হ  না। টসো না জানলেই কী ন , খুি িরকার? 
  
চশোো নালকর ওপর টেলনেুলন বঠক কলর বনে টোকো। কাডত আলছ আপনার? 
  
বনি ই, বকন্তু টিাহাই আপনার, ওো টির করার সে  গুবে ুবে টেলর িসলিন না। 
আোর বরভেিারো টপছলনর পলকলেই আলছ। আপনালক আলগ ভালগই জাবনল  
রাখোে। 
  
ওসি নযাকাবের অবভন  এখন োক। ডানহােো কাগলজর ওপর বনল  এে টস। 
এপাড়াো খুি একো সুবিলধর ন , আর আপবন আোলক উলত্তবজে কলর েুলেলছন 
অলহেুক। 
  
 আর বছবছ। বকছু েলন করলিন না। সি টিাষ আোর। এেক্ষলণ আরাে কলর িসিার 
সুলোগ হে। আসলে আোর িোর  ঙোই একেু বিশ্রী হল  বগল বছে। োবন িযাগ টেলক 
বনলজর একো কাডত টির কলর এবগল  বিই। 
  
কাডতো উলে-পালে টিলখ, োো টনলড় আোলক আিার ব রে বিল  বিে টোকো। চার 
েোর ঘর,নম্বর বেন। ট াকার আলগ িার চালরক টোকা োরলিন, না হলে টপলে 
কল কো বসলসর খণ্ড  ুলক টগলেও আিেত হলিা না।িলে চশোো নালকর ওপর নাবেল  
আিার কাগলজ পড়া  ডুলি টগে। 
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ধুলো  ভরা টরবেিং টেলক হাে িােঁবচল  ধীলর সুলস্থ আবে একোর পর একো বসেঁবড় টভলঙ 
উঠলে শুরু করোে। চারেো  আসলেই নীে হেুি বকলোন পরা একবে টেল র সলঙ্গ 
সাক্ষাৎ হে। হালে একো জগ বনল  এবিলক আসবছে ও। পাল  জুলোর িাোই টনই, 
চুেগুলো কােঁলধর ওপর এলস পলড়লছ। 
  
আোর বিলক টোবহনী হাবস ছুেঁলড় বিল  বকলোনো একেু  ােঁক কলর টিবখল  বিে 
টেল ো। টিখোে, টভেলর বিলশষ বকছু পলরবন। োরপর েেলক িােঁবড়ল  বগল  িলে 
উঠে, বক টগা, পে ভুলে এলসলছা নাবক? 
  
না, টোোলির জীিনোো বঠক কী রকে টসোই টিখলে এলসবছোে। ওর পাশ কাবেল  
টেলে টেলে িলে উঠোে। 
  
অশ্রািয এক গাবে বিল  চলে টগে টেল ো। বেন নম্বর ঘলরর সােলন িােঁবড়ল  েুলখর ঘাে 
েুলছ বনোে, োরপর আলস্ত আলস্ত টোকা োরোে চারিার। ভ  হবিে, আলশপালশর ঘর 
টেলক কালরা আিার কােঁচা ঘুে টভলঙ না ো । িরজা  কান টপলে িােঁবড়ল  রইোে 
বকছুক্ষণ, বকন্তু টভের টেলক এিারও টকান সাড়াশব্দ টপোে না। উলো বিলকর একো 
ঘলরর েলধয টেলক ঘড় ঘড় নাকডাকার আও াজ টভলস আসবছে। েলন হবিে, কােঁলচর 
ওপর করাে চাোলি টকউ। অনয িরজাগুলো অিশয টখাোই বছে। 
  
আিার টোকা, সাোনয একেু টজালর হল  টগে। টসই সলঙ্গ টচালরর েলো িু-পালশ 
োকালে োগোে। প্রবে েুহূলেত েলন শঙ্কা জাগবছে এই িুবে টকউ বকছু ছুেঁলড় োরে। 
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এিারও টকান সাড়া না টপল  ধীলর ধীলর হােেো টঘারাোে। িরজা বকন্তু আলগর 
েলোই শি হল  িােঁবড়ল , নড়ার বিেুোো েক্ষণ টনই। চাবির  ুলো  টচাখ টরলখ টিবখ, 
টভেলর আলো জ্বেলছ। এিার আলরা টজালর টোকা োরোে।শলব্দর টজার এিার এলো 
টিশী টে করালের শব্দো হার টেলন টেলে টগে েৎক্ষণাৎ। েিু টকান উত্তর টনই। 
  
নাাঃ িযাপার সুবিলধর ন । িু-পাশ একিার ভালো ভালি টচাখ িুবেল , এক টিৌলড় 
িারাো টপবরল  বসেঁবড় টভলঙ নােলে োগোে। 
  
নীলচ িসা টকরানীো চশোো নালকর টপছলন টঠলে আোর বিলক ভুরু কুেঁচলক োবকল । 
  
টস টনই, িাইলর টগলছ? হােঁ ালে হােঁ ালে িেোে আবে। 
  
টকন? টস টো আপনার অলপক্ষালেই বছে! 
  
কাগজো এক পালশ সবরল  রাখে টোকো। 
  
কই, টকান উত্তর টো টপোে না! অেচ ঘলর আলো জ্বেলছ–েলি টভের টেলক িরজা 
িন্ধ আপবন বকছু করলে পারলিন, না আবে পুবেলশর দ্বারস্থ হলিা? 
  
টোকো এলো টজালর োব ল  উঠে টেন টি লনলের টখােঁচা টখল লছ।লিাকার েলো কাজ 
করলিন না। পুবেস-েুবেস এখালন ট াকালনা চেলি না। টিখুন টস হ লো গভীর বনদ্রা  
আিন্ন। নাক ডাকালে োর শব্দ পাও া আোর উবচে বছে। আপনার কালছ চাবি আলছ, 
না হলে োোো গুবে টেলর টভলঙ ট েি? 
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আপনার সলেহ েবি এভালি িাড়লে োলক, সলেহ অিসালনর জনয আবেই োবি। 
  
চেুন োহলে। 
  
টোকোলক আোর সােলন টপল  োলক অনুসরণ করলে করলে উপলর উঠলে োগোে। 
চারেো  টপৌঁলছ বকলোন পরা টেল োর সলঙ্গ আিার টিখা। 
  
বক টগা, কাবেত? এে বহে বকলসর? টকরানীোলক িলে উঠে টেল ো। 
  
িুর হ, নিার োবগ! ভাগ এখান টেলক, গো না চবড়ল  টকরানীো িলে উঠে। 
  
আবেলো ভািোে একু্ষবন িুবে েুেকাোে কাণ্ড টিেঁলধ োলি। অস্ববস্তকর হাবস বনল  
বনলজলক সবরল  আনে টেল ো। 
  
ওাঃ, কী চেৎকার টোকজন বনল  আপনার এই কারিার!–বেন নম্বর ঘলরর বিলক 
এলগালে এলগালে আবে িেোে। 
  
টস বনল  েন্তিয করার টকান অবধকার আপনার আলছ বক? ওলির বঠকঠাক েলো চাোলে 
পারলে অসুবিলধ হিার কোও ন । আর গণ্ডলগালের টকান সম্ভািনাও োলক না! 
  
বেন নম্বর ঘলরর িরজা  িুে িুে কলর শব্দ কলর উঠে টোকো, অলপক্ষা করে কল ক 
েুহূেত োরপর বপবছল  বগল  পাল র টচলো বিল  সলজালর একো োবে কষাে িরজা েক্ষয 
কলর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

227 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ওসি নযাকা নযাকা অবভন  টছলড় বিল  িরজাো খুেুন টিবখ, আবে েন্তিয কলর িসোে। 
  
 আোর বিলক কেেে কলর োকাে টস, োরপর পলকে টেলক চাবি টির কলর োো  
 ুবকল  টোচড় টিিার পর একপালশ সলর িােঁড়াে। ও ঘািলড় টেলে পালর,িলেই হােে 
ঘুবরল  িরজাো টঠলে খুলে বিে। 
  
বকন্তু বকছু হে না। টভের টেলক টকউ গুবেও চাোলো না। আেরা অেযন্ত সেকতোর 
সলঙ্গ েুখ িাবড়ল  ঘলরর টভের িৃবষ্ট বিোে। 
  
টচ ালর িলস হ েযান, বশবেে হল  িু-পালশ েুলে পলড়লছ োর অিশ িুলো হাে। োোো 
িুলক রল লছ িুলকর ওপর, টকালে আর টেলেলে রলির িাগ। 
  
খানবকর িাচ্চা েরার জনয কী টশষ পেতন্ত এই জা গাো টিলছ বনে, টকরানীো টভেলর 
 ুকলে  ুকলে এই কো িলে ট েে। 
  
টভেলর  ুলক হ েযালনর োোো একিার েুলে আিার ধীলর সুলস্থ নাবেল  বিোে। হােো 
এখনও গরে, োর োলন োর েৃেুয টিশীক্ষণ আলগ হ বন। 
  
আলর িাপ! হ েযালনর হাে স্পশত কলর টচেঁবচল  উঠে টকরানীো। এলে টিখবছ টোলভর 
েলো গরে। আপবন িােঁবড়ল  োকুন এখালন। পুবেস আসার আলগ কল কো 
হারােজািালক এই সুলোলগ রাস্তা টিবখল  আবস। টিৌলড় টিবরল  টগে টস। 
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টছাট্ট ঘরো  আবে আোর পেতলিক্ষণ শুরু কলর বিোে। টভাো জানাো বিল  কনকলন 
শীেে সােুবদ্রক হাও া আর কু াশা  ুলক আসবছে ঘলরর েলধয। খুবন টিাধ হ  এখালন 
আসার জনয জানোর পালশ অবিোরণ পেো টিলছ বনল বছে। হ েযালনর িুলকর 
ক্ষেবচহ্নো খুি সম্ভি োিংস কাো ছুবর টেলকই বেরী–বকন্তু অস্ত্রো টকাোও টচালখ পড়ে 
না। োর পলকলে উলেখলোগয বকছুই বছে না। বিছানার েো  রাখা বছে িুলো সুেলকস। 
কালছ আসার েলো োলেও বকছু টপোে না। 
  
সহসা অসম্ভি ধরলনর ক্লাবন্ত অিসাি আোলক আলষ্টপৃলষ্ট িগ্ধ করলছ, অেচ িুলচালখ এক 
করার টকান সম্ভািনাই টনই। হযালকে না আসা পেতন্ত আোর এখান টেলক নড়ারও টকান 
উপা  টনই। আর রাে টশষ হলে েেক্ষণ টিরী আলছ, োর কাজ কেত টিখলে টিখলে 
টকলে োলি। ওাঃ, এই সে  একেু পানী  টপলে কী ভালোই না হলো। 
  
িারাো  বগল  িােঁড়াোে। ওখালন েখন কেতকালণ্ডর হাে িলসবছে। পা জাোর ওপর 
টকান রকে জাো পরা, সুেলকস হালে, বেনলে ষণ্ডা োকতা টচহারার টোক আোলক 
একরকে ধাক্কা টেলর নীলচ টনলে টগে। বেন েোলেও িুজন টেল  রাবেিালসর ওপর 
টকাে, ওভারলকাে চাবপল  বসেঁবড়র বিলক হন্তিন্ত পিলক্ষলপ এবগল  োলি। 
  
টেবেল ান আগলে িােঁবড়ল  আলছ স্ব িং টকরাণী বনলজ। আোলক টিলখ বিষণ্ণ কলণ্ঠ িলে 
উঠে, আর বেন বেবনে। টহালেলের খলেরলিরও বকছুো সুবিধা বিলেই হ । 
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সিলশলষ টচালখ পড়ে িবেি টচহারার একো টোক। োর  যাকালশ সািা েুখো টিলখ 
িার িার েলন হবিে, সলিোে ভূেিশতন হল লছ। টোকো োর েেেলে হােো 
টকানরকলে একিার টকরানীোর বিলক েুলে িরজা খুলে টিবড়ল  টগে। 
  
এই বছে টশষ। িীঘতশ্বাস ট েে টকরানীো। ওলির সলঙ্গ আবে কো িেলিা না, আপবন 
িেলিন? 
  
আবেই িেবছ। আবে টেবেল ালনর বিলক হাে িাড়াোে। 
  
. 
  
 িরজা  েোগে টোকা পড়লে আোর গাঢ় ঘুেো বনলেলষর েলধয টভলঙ টগে। টেবিলে 
রাখা ঘবড়োর বিলক োকাোে। িশো টিলজ িশ। সূেতরবশ্ম ঘলরর িন্ধ খড়খবড় বিল  
ট াকার প্রাণপণ টচষ্টা চাবেল  োলি। 
  
অেতাৎ রাে এখন িশো িশ কখলনাই ন । টকানরকলে অঙ্গািরণো গাল  চবড়ল  িরজা 
খুলে বিোে। টহালেলের ভৃেয আোর হালে একো টেবেগ্রাে ধবরল  বিে। খুলে টিবখ, 
টহলেলনর নাে। 
  
গেকাে িুপুলর কবনরা েেিহর সলেে দ্বীপ টছলড় চলে টগলছ। িুপুলর আোর সলঙ্গ 
এ ারলপালেত টিখা কলরা। 
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টহলেলনর সলঙ্গ টিখা হিার কো েলন হলেই টিলহ আপনা টেলক একো টজার টপোে। 
চেপে ফ্ল্াে টেলক বেন কাপ কব  টখল , পুবেস সির িপ্তলরর বিলক হােঁো োগাোে। 
  
টসখালন বকন্তু বকছুই পাও া টগে না। হ েযালনর খুলনর িযাপালর সিতপ্রেে সলেহ বগল  
পলড় রাইলসর ওপর। 
  
রাইসই েবি োর স্ত্রীলক আেক কলর রালখ, োহলে হ েযালনর েুখ িন্ধ রাখা োর 
একান্ত প্রল াজন বছে। বকন্তু টে িুজন টগাল ো োর ওপর নজর রাখবছে, োরা 
জাবনল লছ, রাইস রালে– আলগ িাড়ী ছাড়া হ বন। 
  
ওবিলক টজাইস শযারেযান িা োর অপহরণকারীর টখােঁজ এখনও না পাও া  হযালকলের 
টেজাজ ভীষণ ভালি বিগলড় টগে। আবে োলক সান্ত্বনা বিল  িলে উঠোে, আর আপবন 
এে ভািলছন টকন? টিখলিন টকউ না টকউ খুি শীঘ্রই একো ভুে পিলক্ষপ বনল  
িসলি। েখন আেরা োলক বঠকই ধলর ট েি। 
  
সশলব্দ নাক বসেঁেকালো হযালকে। আোর কোো োলক প্রভাবিে করলে টপলরলছ আোর 
বকন্তু েলন হ  না। 
  
ওখান টেলক টিবরল  বিোন িেলর বগল  শুবন টহলেলনর টপ্লন কুবড়বেবনে টিরী কলর 
আসলছ। অগেযা খািার কাউন্টালর বগল  কব  বনল  িলস টগোে। 
  
বনবিন্ত েলন কালপ চুেুক বিবি, এেন সে  টক টেন পাশ টেলক িলে উঠে, বোঃ 
হারোস না? 
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েুখ েুেলেই টচালখ পলড় বনখুেঁে টপাষাক পরলন এক েরুণী আোর বিলক োবকল  
বেবেবেবে হাসলছ। 
  
প্রেেো  বঠক বচনলে পাবরবন, োরপর িুেলে টপলরই োব ল  উঠোে। বেলসস কবন! 
আপবন! শহুলর টপাষালক আপনালক টিখলে অভযস্ত নই, োই বচনলে একেু অসুবিলধ 
হল বছে। োরপর, টকেন আলছন? 
  
ওর সলঙ্গ এভালি টিখা হলি সবেয আোর ধারণার অেীে। িুেলে পারবছ না এই সাক্ষাৎ 
বিিাৎ না পবরকবল্পে। 
  
হাবস হাবস েুখ বনল  আোর পালশর একো েুে িখে করে ও। ভালোই। আোলক টিলখ 
অিাক হল লছন টো? আোরও একেু সলেহ জাগবছে আপবন না অনয টকউ। এরকে 
অোবচে ভালি ডাকার জনয রাগ কলরনবন টো? 
  
আলর না না, আবে ভীষণ খুবশ আপনালক টিলখ। বকন্তু িযাপার বক, েস এলেেলস কী 
েলন কলর? 
  
িুল নস এ ারস োবি আবে। 
  
ও আিা। আপনার স্বােীও বনি ই আপনার সলঙ্গই আলছন? 
  
কোো টশানা োে েুখো কেঁচুোচু কলর োো োেঁবকল  উঠে ও। না, আবে ওলক টছলড় 
এলসবছ। 
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টস কী? কলি? 
  
গেকাে রালে। 
  
কব  আনলে বগল  টকাবরন োর িিিয শুরু করে, এ দ্বীপো  আবে আর েন িসালে 
পারবছ না। আর েজার কো কী জালনন? এরজনয েবি কাউলক িা ী করা ো  টস 
আপবন আর আপনার স্ত্রী। বিশ্বাস করুন বোঃ হারোস, আপনারাই বছলেন সিত প্রেে োরা 
আোলির গৃলহ অবেবে হল  আলসন। আপনারা চলে আসার পর আবে েনলক শি কলর 
ট বে, জযাক েবি ওখালন টেলক ো  োক, আবে এখালন আর এক েুহূেতও োকিনা। 
একো শুলন টস শুধু টহলসবছে। েলি আোর এই প্রস্তালি আপবত্ত করার পবরিলেত এ 
কো  রাবজ হল বছে। িুবন া  সাপ ছাড়া ও আর বকছুই টচলন না। 
  
উবন োহলে একাই ওখালন টেলক টগলেন? 
  
না না, টসও আোর সলঙ্গ এখালন এলসবছে। বকন্তু টপ্ললন েুলে টিও া পেতন্ত োর হালে 
সে  বছে না। আসলে ও সুসানলক সলঙ্গ কলর বনল  োলি। আোর টিালনর িরকার 
অিসর আর ওর প্রল াজন একজন রােঁধুবন। োই সুসান কল ক সপ্তাহ ওর সলঙ্গ দ্বীলপ 
বগল  োকলি। আপনার অনুপবস্থবেো ওর কালছ খুি একো কলষ্টর হলি না। কারণ 
আপনার অভাি অনুভি করলেই আপনার টিান োো  কালো পরচুো চাবপল  বনলেনই 
েলন করলিন, আপবন িুবে সলঙ্গই আলছন, টকাবরনলক েীক্ষ্ণিৃবষ্টলে পেতলিক্ষণ করলে 
করলে আবে িলে উঠোে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

233 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

েুহূলেতর জনয টচাখ িুলো কুেঁচলক টগে ওর, বকন্তু পরক্ষলণই বখে বখবেল  টহলস উঠে। 
বঠকই িলেলছন। আোর বকন্তু এ িযাপালর টকান আপবত্ত টনই। িরিং অনুোলপর পবরিলেত 
ওলক আবে স্বাগেই জানাবি। বনজতন দ্বীলপ বিলনর পর বিন কাোলে আেরা িুজলনই 
ক্লান্ত হল  পলড়বছ। হ লো এই কারলণই আেরা উভল  উভল র টচালখ বিষ হল  
উলঠবছোে, এলক অপরলক সহয করলে পারবছোে না। 
  
আপনার টিান এখন আলছন টকেন? 
  
ভালোই িো চলে। বনউই লকত ব্র্যাডাঃ টশাল র কী িলোিস্ত কলরলছ টসই আশা  ও বিন 
গুণলছ। বেস্ টডবন োহলে িেতোলন বনউই লকত? 
  
টকাবরন োো নাড়ে। ওখালন সুবিলধ কেো হলি জাবন না, েলি টচষ্টা টো চাবেল  
োবি। কব  টশষ কলর আোর িাড়ালনা বসগালরেো হালে েুলে বনে ও। িুল নস এ ারস 
এ আবে টেোে না, সুবসর সলঙ্গই োকোে, বকন্তু আোর পুরলনা িস জাবনল লছন, আোর 
কাজো এখনও খাবে পলড় আলছ। বিল র আলগ আবে ওখালনই কাজ করোে। ভািবছ 
চাকবরো আিার বনল  টনি। 
  
েুলক িলস আোর হালে ধরা জ্বেন্ত োইোলর বসগালরেো ধবরল  বনে ও। 
  
টজাইস শযারেযালনর বকডনযাবপিং টকলস েিলন্ত আপবনও আলছন? আপনার নােো কাগলজ 
টিখবছোে। 
  
হযােঁ সহসা বনলজলক সেকত কলর বনোে। 
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কী সািংঘাবেক কাণ্ড ভািুন টিবখ! আোর টেলক সুবসর টকৌেূহেই টিশী, বকন্তু খিরো 
শুলন আবেও চেলক উলঠবছোে। আিা, আপনার ধারণা ওলক টেলর ট ো হল লছ? 
  
গোর স্বর েেো সম্ভি শান্ত টরলখ জিাি বিই, হলেও পালর। এই বিষল  আপনার 
টিালনর এে টকৌেূহে টকন? 
  
ওলির েলধয একসে  খুি িনু্ধত্ব বছে। 
  
ও আিা! এো আোর জানা বছে না। 
  
অিশয টজাইস েখন বসলনো  নালেবন। িছর চালরক আলগও ও আর আোর টিান একই 
ঘলর িসিাস করে। টজাইস বছে টহালেলের বরলসপসবনে আর সুবস আোর সলঙ্গই 
নাচলে। 
  
ওো টিাধহ  সযান িারনাবডলনালে, োই না? 
  
টচাখ িুলো আিার টেন চিে হল  উঠে, বকন্তু োো টনলড় েুলখ হাবস  ুবেল  েুেে ও। 
োই হলি। আোর বঠক েলন পড়লছ না। টিচাবর টজাইস! ও োহলে আর টিেঁলচ টনই 
িেলছন? 
  
খুি সম্ভি, আপনার টিালনর সলঙ্গ োর বক টোগালোগ বছে? 
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না, না। টজাইস েখন বসলনো  সুলোগ টপে, সুবস আশা কলরবছে ও োলকই সুলোগ 
কলর টিলি। বকন্তু োর আশা স ে হে না। টজাইলসর অহঙ্কার টিলড় টগে-সুবসলক ও 
টেেন পাত্তা। বিবিে না। োরপর একবিন সাোনয একো েগড়ার সূে ধলর টজাইস 
ওলক ঘর টেলক োবড়ল  বিে। একেু নাে হলেই োো বিগলড় বগল বছে আর বক। 
  
এো টিশীর ভাগ টোলকরই হল  োলক, বেলসস কবন। এসি কো আোলক টশানালনার 
টপছলন টকান উলেশয আলছ বকনা টসো িুেলে পারবছোে না। এগুলো শুধু োে 
আোপলনর খাবেলর িেলছ িলে আোর েলন হলি না। বনি ই টকান কারণ আলছ। 
  
আপবন কী বরিংবভলেলেই টরলখ এলেন স্ত্রীলক? সহজ গো  ও প্রশ্ন করে। ওর িোর 
কা িাো এলো স্বাভাবিক টে আর একেু হলেই সেযো েুখ  সলক টিবরল  োবিে আর 
বক। 
  
আোর স্ত্রী? কই না টো! একো বজলজ্ঞস করলছন টকন? 
  
েীক্ষ্ণিৃবষ্টলে ওর িুলচালখর িৃবষ্ট বস্থর হল  আলছ আোর েুলখর ওপর, েবিও উজ্জ্বে 
হাবসো একিারও টঠােঁে টেলক বেবেল  ো বন। 
  
আোর টেন েলন হে, ওেঁলক টচনা টচনা টঠকলছ, টিলখবছ আলগ। একো টেল  আোলির 
দ্বীলপর আলশপালশ টঘারাল রা করবছে–োলক অবিকে আপনার স্ত্রীর েলো টিখলে। 
বকছু কাজ না োকলে আবে টচালখ িূরিীন োবগল  এো-টসো টিলখ সে  কাোই। পাবখ 
টিখলে টিখলে হঠাৎ টেল োর বিলক টচাখ পলড় টেলেই েলন হে, উবন টিাধহ  
আপনার স্ত্রী। 
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 না না ভুে টিলখলছন। েুে টছলড় উলঠ িােঁড়াোে। ওলো সারাক্ষণই আোর সলঙ্গ রল লছ। 
এই বিন িুল লকর জনয সযান ফ্রাবন্সসলকা টিড়ালে বগল বছে। আজই ব রলছ, ওলক 
বনলেই এখালন আসা। ঐ টপ্লন নােলছ। চবে, টিৌড় োগালে হলি হ লো, িুল নস 
এ ারস এ টপৌঁলছ আোলক একো টপােকাডত পাঠালে ভুেলিন না। ওখালন ঘুলর আসার 
আোরও ইলি আলছ। 
  
করেিতন করলে করলে ও িলে উঠে, সুবস বনউই কত টগলে আপনারা িুজলনই ওর সলঙ্গ 
টিখা করার টচষ্টা করলিন, টকেন? 
  
পবরবচে টোক কালছ টপলে ও েলন টজার পালি। 
  
 বনি ই টিখা করলিা। এখন চবে।… 
  
বিোন টেলক টহলেনই প্রেে নােে। কালছ আসলেই স্থান কাে ভুলে বগল  জবড়ল  
ধরোে ওলক। টিশ বকছুক্ষণ এভালি োকার পর িাধন বশবেে কলর িলে উঠোে, 
টোোলক এখালনই কােলড় টখল  ট োর স্বাি জাগলছ। আোর জনয েন টকেন কলরবন 
টোোর? 
  
কলরবন আিার! েকেলক েুলিার েলো িন্ত বিকবশে কলর হাসলে োগে ও। আোলক 
এভালি গুেঁবড়ল  টিিার এখনই টকান প্রল াজন টিখবছ না বেভ। এখনও িহু িছর আবে 
একান্ত টোোর-ই হল  োকি, োই বনলজর প্রগাঢ় ভালোিাসালক এই েুহূলেত 
ভািপ্রিণো  টজা ালর ভাবসল  বিল  বনাঃলশষ কলর বিও না। 

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

237 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
এক িার টহালেলে চলো,কে ধালন কে চাে েখনই টিখলি।ওর সুযেলকসো েুলে 
বনোে। এো টগে েহড়া। 
  
টসো আোর টচল  আর টকইিা ভালো জানলি।জানাে ও, োরপর, এবিককার খিরাখির 
বক? 
  
অলনক বকছু। গাবড়র বিলক হােঁেলে শুরু কলর বিোে। চেে টহালেলে ব লর সি িেি।… 
  
টহালেলে পা রাখলেই েুবিসঙ্গে েকত কলর প্রেলেই প্রোণ কলর বিোে, ও কালছ না 
োকা  আবে কী রকে টশাচনী  অিস্থার সেুখীন হল বছোে। আোর িোর ভবঙ্গো  
এেন বকছু বছে, েলন হে োওর েলন ধলরলছ। োরপর একেু িে বনল  িলে উঠোে, 
আপােোঃ আজ এই পেতন্তই। োক। এিার আোর টকালে এলস টিাস টিবখ। এেবিন 
েুবে কী করলে? 
  
আবে টচ ালর িসলিা, কপে গাম্ভীলেতর সলঙ্গ িলে উঠে ও, টোোর টকালে একিার িসলে 
কী হাে হলি আোর জানা আলছ। 
  
টিশ িািা োই িলসা। আবে বনলজই একো আরােলকিারা টেলন বিোে। এিার টশানাও 
টিবখ, টডড টেলক কী করবছলে শুবন? 
  
ইগান আর আবে পাো কলর ওলির ওখালন নজর রাখবছোে,আোর সােলন িলস টহলেন 
োর িিিয শুরু করে। এক েুহূলেতর জলনযও আেরা জা গাোর টেলক টচাখ সরা বন। 
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অিশয উলেখলোগয টেেন বকছুই আোর িৃবষ্টলে পলড়বন। জযাক কবন প্রলেযক বিনই োছ 
ধরলে টিবরল  টেে। টকাবরনলক টসই েুেনা  খুি কেই টচালখ পড়ে। ওলির সলঙ্গ 
একজনও টিখা করলে আলসবন। গেকাে বিলকলের বিলক ওরা টোেরলিালে োেপে 
চাবপল  এপালর আলস, আর আলগ োকলেই িােঁড় করালনা একো ভাড়া করা গাবড়লে 
উলঠ চলে ো । আবে েখন ভািেুে, এই সুলোলগ ওলির টকবিনো একিার টিলখ এলে 
েে হ  না। চলেও বগল বছোে ঘাে িরাির, বকন্তু পরক্ষলণই টচালখর সােলন সাপগুলোর 
কো েলন হলেই আর সাহলস কুলোে না। ব লর এেুে। 
  
েীক্ষ্ণ িৃবষ্টলে োকাে ও। এই, টহলসা না। আবে জাবন কাজো ভীেুর েলো হল লছ। সাপ 
আলছ টজলনও ওখালন পা রাবখ কী কলর িলো? 
  
আোর েুলখও হাবস টনই,েলি ওর হালে েৃিু চাপড় োরোে। আবে োকলেও সাহস 
কলর এবগল  োিার ক্ষেো টিাধহ  হলো না। 
  
েলি একো বজবনস আবে আবিোর কলরবছ। দ্বীলপর ওপর সেকত িৃবষ্ট টরলখ আবে আর 
গান ঘন্টার পর ঘণ্টা কবনলির সম্পলকত আলোচনা করোে। আোর আশা বছলো গলল্পর 
 ােঁলক ওর কালছ বনি ই কালজ োগার েলো টকান েেয টপল  োি। ো টভলিবছোে 
টশষ পেতন্ত অক্ষলর অক্ষলর ো বেলে টগে। ইগান িেে, বরিংবভে টেলক টডডলেক 
োিার পলে সুসান আর জযাক কবন একিার োর টহালেলে বড্রঙ্ক করলে এলসবছে। 
সুসানলক একা টছলড় জযাক কবন িাইলর গাবড় বঠক করলে চলে ো । টসই সে  একো 
টোক নাবক সুসালনর সলঙ্গ বসলনো অবভলনেীলির বনল  আলোচনা  িলস ো । িালরর 
টপছন টেলক ওলির কোিােতা ইগালনর কালনও এলসবছে। টোকো নাবক িলেলছ, টজাইস 
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শযারেযান হলি পৃবেিীর টসরা অবভলনেী। ইগালনর কোেলো সুসান নাবক এ বিষল  
োর সলঙ্গ েকত জুলড় টি । ওর েলে জাইস একো টনািংরা বিশ্রী টেল  ছাড়া আর বকছুই 
ন । বসলনো  নাোর আলগ ওরা নাবক এক সলঙ্গই িসিাস করে। সুসান িলে, 
ডাইলরক্টর ভালো না হলে নাবক টজাইস শযারেযালনর পলক্ষ ভালো কলর পা ট োও সম্ভি 
হলি না। এরপর জযাক কবন হঠাৎ  ুলক পড়লে সুসান চুপ কলর ো ।ইগান িেবছে, টস 
টিলখলছকবন নাবক িাইলর টিবরল  সুসানলক কী সি িেবছে, সুসালনর েুখ ভল   যাকালশ 
হল  ো । 
  
েলন েলন না টহলস পাবর না। এখন িুেলে পারবছ টকাবরন কবন টকন উপোচক হল  
আোলক সুসান আর টজাইলসর পবরচ  িেলে উৎসাহী বছে। িেোে, েুবে এ ারলপালেত 
আসার আলগ আোর সলঙ্গ টকাবরন কবনর হঠাৎ কলর সাক্ষাৎ হল  ো । ওর কালছ 
শুনোে, সুসান নাবক টজাইলসর সলঙ্গ োকে, পলর টজাইস োলক োবড়ল  টি । ও 
দ্বীলপর আলশপালশ টোোর বেবক টিখলে টপল লছ িলেও িাবি কলরলছ। 
  
এলকিালরই অসম্ভি! বনলজলক আড়াে কলর খুি সািধালনই বছোে। 
  
ও টোোলক িূরিীলনর সাহালেয টিলখবছে। োইলহাক টোোলক বকন্তু আোর একো কাজ 
কলর বিলে হলি। একিার সযান িারনাবডলনালে ঘুলর আসলি? আবেও টেলে পারোে 
েলি এই হেিাড়া বকডনযাপ টকসোর জলনয আো  এখালনই টেলক টেলে হলি। 
  
না না, আবে চলে োবি। কী করলে হলি োই িেে। 
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টেল োর সলঙ্গ েেক্ষণ কো হবিে, আোর টকিেই েলন হল লছ োর সলঙ্গ টিখা হল  
োিার। িযাপারো হঠাৎ কলর ন , েলন হ  িযাপারো সমূ্পণত পূিত পবরকবল্পে। োছাড়া 
সুসান আর টজাইলসর কোো ও টে ভালি আকবস্মক ভালি টেলন আনে, োলেও খেকা 
োগলছ। খুি সম্ভি ও িুলে টগলছ ইগান টোো  বকছু জাবনল লছ, োই আলগ োকলেই 
বনলজর সা াই টগল  রাখে। টোোলক এখন সযান িারনাবডলনালে বগল  বকছু টখােঁজ-
খিরও বনলে হলি। টে টহালেলে টজাইলসর সলঙ্গ টিখা হল বছে টসোর সন্ধান কলর 
ওখালন বজজ্ঞাসািাি কলর একিার টিলখা। ও টেল ো সম্বলন্ধ েে টিশী জানলে পারলি 
েেই উপকার হলি আোর। আর চার িছর আলগ সুসালনর গবেবিবধর টখােঁজ নাও। টছাে 
টছাে বেল োর পাবেত, এলজবন্স আর স্থানী  সিংিািপলের পুরলনা সিংখযাগুলো ঘােঁেলে 
বনি ই বকছু িরকাবর েেয হালে এলস োলি। 
  
েুবে বঠক কী জানলে চাইছ, বেভ? 
  
এ বিষল  আবেও বঠক জাবন না। েলি সুসান আর টজাইলসর একসলঙ্গ িসিাস সম্বলন্ধও 
আবে আলগ বনবিে হলে চাই। এই ধরলনর টকলস অলনক সে  টকেঁলচা খুেঁজলে বগল  
সাপও টিবরল  পলড়।… 
  
পলরর বিন সকালেই টহলেন সযান িারনাবডলনার পলে রওনা হল  টগে। আবেও োিার 
টচষ্টা কলরবছোে বকন্তু  যান’শ েস-এলেেস-এ োকার জনয পীড়াপীবড় করালে আোর 
আর োও া হল  উঠে না। 
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ওবিলক পুবেস শে টচষ্টা কলরও টকান সূে খুেঁলজ টপে না। গুপ্ত আঙু্গলোলে হানা বিল  
োরা অলনক সে  প্রল াজনী  সিংিাি টপল  ো , বকন্তু এলক্ষলে স েোর েুখ োরা 
টিলখবন। আোলির সি সলেহ পুেীভূে হল বছে টপবর রাইলসর ওপর, বকন্তু োলক 
অবভেুি করার েলো টকান প্রোণ োলির হালে এলস েখনও পেতন্ত টপৌঁছ বন। 
  
অপহরণকারীর সলঙ্গ টোগালোগ করার টকান টচষ্টা োর বিক টেলক হ বন। বিিারাে, 
পাহারাধীন োকা সলেও টকান সলেহজনক গবেবিবধ ধরা পলড়বন োর টক্ষলে। েলি হযােঁ, 
একো বজবনস ো আোলির েলন বকছুো উৎসালহর সৃবষ্ট কলরবছে। ো হে, রাইস 
পযাবরলস োিার বচন্তা। িেতোলন েযাগ কলরলছ। এো টেলক এই টিাো োলি টে, 
েুবিপলণর োকা  বনলজর ভাগ টস এখনও পা বন। অিশয পুলরাোই আোর অনুোন, 
োর টকান প্রোণ টনই। 
  
েীরা েযাসবেস এখনও রাইলসর সলঙ্গই আলছ।িাইলরও বনলজলক রাইলসর 
টসলেোরীবহলসলি পবরচ  করালেও োলির আসে সম্পকতো আোলির কালছ আর 
টগাপন বছেনা। েবিও এ টক্ষলেও আেরা অপারগ বছোে। 
  
সকালে আোর হালে কাজও বছে। পুবেস সির িপ্তলর োও া আর ওখান টেলক 
 যান’শর বনকে েু োরা। এভালিই টিখলে টিখলে িুলো বিন টকলে টগে। রালে টহলেন 
টেবেল ালন আো  সি খিরা-খির বিে। এখনও পেতন্ত উলেখলোগয বকছুই োর হালে 
এলস টপৌঁছ বন। টে টহােলে টজাইস শারেযানলক রাইস আবিোর কলরবছে টসোর টখােঁজ 
এখনও অিযাহে টরলখলছ। োড়াহুলড়ার কাজ এো ন , বকন্তু নােজািা অেন একজন 
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অবভলনেী টে একসে  সযান িারনাবডলনালে টহালেে আপযাব কার কাজ করে, এ 
খিরো আলগ টকন কালরা কালন ো বন, আোলির িুজলনরই এো োোলে  ুকবছে না। 
  
এই একলঘল বের িযবেেে ঘলে ো  বঠক েৃেী  বিলন। েোরীবে টিো আেো  ঘুে 
টেলক উলঠ ধীলর-সুলস্থ প্রাোঃরাশ সোপ্ত করার পর, প্রা   ােঁকা োউলে িলসই টসবিলনর 
খিলরর কাগজো েুলে বনোে। 
  
কাগজো  টচাখ টিাোলে টিাোলে পাোর নীলচ একো টছাট্ট খিলরর বিলক আোর িৃবষ্ট 
পড়ে। প্রেেো  অলনকো অনযেনস্ক হল ই বশলরানােো একিার টচাখ িুবেল  টছলড় 
বিল বছোে, বকন্তু কী েলন হলে আিার ব লর এোে পূলিত পড়ার টসই বশলরানালে। 
খিরো বদ্বেী িার পড়লেই েলন হে টকউ টেন আোর েুলখ আচেকা ঘুবষ িবসল  
বিল লছ। 
  
সপতনেতকীর েেতাবন্তক পবরণবোঃ 
বনজতন দ্বীলপ রিক্ষরলণ েৃেুয। 
  
 িুলসলকন্ড পলরই উন্মালির েলো আবে গাবড়র বিলক ছুলে বছোে। 
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৯. 
  
 যান’শর িপ্তলর পা রাখলেই টচালখ পলড় িপ্তলরর েেেলে পবরলিশ। েযাে টেবিলের 
ওপর িলসবছে, েলি ে াৎ এেুকুই টে োর গজতন েখন িবহাঃপ্রকাশ কলরবন, বকন্তু োর 
টচালখর বিলক টচাখ পড়লেই টিাো োলি, এিার কারুর কপালে িুলভতাগ ঘবনল  আসলছ। 
  
 যান’শ িােঁবড়ল বছে জানোর পালশই, োর কােঁপা কােঁপা হলস্তর বসগালরে টেলক কালপতলের 
ওপর ছাই পলড়বছে। আোলক টিখাোে হালে পাবন টপে টস। 
  
টিখলছ এো? টেবিলে রাখা খিলরর কাগজোর ওপর টোকা োরে েযাডে। 
  
হা। একো টচ ার পাল  কলর টপেঁবচল  টেলন োর ওপর িলস পড়োে। ওলে বিলশষ বকছু 
টিাো োলি না। ইিানীিং আোলির পবেবসগুলো োলভর পবরিলেত িড় ক্ষবের েুলখােুবখ 
হলি। 
  
টোোর কী েলন হ , িীোর োকা টকউ িাবি করলি? 
  
ো জাবন না, েলি রিক্ষরলণ েৃেুযর কোো পবেবসলে বিেুোে উলেখ বছে না, 
বিস্তাবরে সিংিাি না পাও া পেতন্ত িাবি করার সম্ভািনাোই আবে ধলর টনি। 
  
বিস্তাবরে খির আোর জানা আলছ,েযাডে িলে উঠে, টপ্রস অযালসাবসল শান টেলক একেু 
আলগই টজলনবছ। টেল ো েলরলছ গেকাে বিলকলে। বনউই কত োিার আলগ টস দ্বীলপ 
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জযাক কবনর বনকে বকছুবিন োকার জনযই বগল বছে।কবন িলেলছ, টসসকাে িশো  দ্বীপ 
টছলড় ওপালর চলে আলস। সুসান নাবক োলক িলেবছে, ঐ সেল  টস টকবিনো পবরোর 
কলর রাখলি। 
  
জানাোর ধুলো োড়ার জনয টস কবনর কালছ একো েই টচল  টন ।কবন োলক েইো 
টিবখল  জানা , ওো টস িযিহার করলে পালর েলি বজবনসো টোলেই েজিুে ন । 
টকান জানোই েখন সাে  ুলের টিশী উেঁচুলে বছে না, োই সুসান োলক আশ্বাস বিল  
িলে উঠে, পলড় টগলেও ক্ষবের টকান সম্ভািনা টনই। 
  
চুরুে ধরালনার জনয েযাডে একেু োেে, োরপর টধা াো হাে টনলড় েুলখর পাশ টেলক 
সবরল  আিার োর িো শুরু কলর বিে, িুপুলরর আহারপিত বেলে টগলে সুসান জানো 
পবরোর করার কালজ টেলগ পলড়। বকন্তু িুভতাগয, েইল র পাশো হঠাৎ টভলঙ পড়লে 
টসাজা জানোর ওপর টস আছলড় পলড়। আত্মরক্ষার োবগলি োর িাড়ালনা িুই হাে 
বগল  পলড় জানাোর সাবসতর ওপর। কােঁচো চুরোর হল  টভলঙ ওর হালের কবি িুলোর 
টভের  ুলক বশরা টকলে টি । 
  
এরপর িুেলে কষ্ট হলি না, িুহালের বশরা টকলে টেলে গেগে কলর রিক্ষরণ হলে 
োলক ওর শরীর টেলক। জা গা জুলড় রি ছবড়ল  বছবেল  পলড় োকলে টিলখ টিাো 
ো , সুসান ঐ অিস্থালে সারা ঘরে  িাবপল  টিড়াবিে–হ  রিক্ষরণ িন্ধ করার জনয 
িযালন্ডলজর টখােঁলজ আর ন লো টস রি টিলখ ভীষণ ভালি ভ  টপল  বগল বছে। সপসলপ 
রলি টভজা িুলো টভা ালেও পাও া টগলছ। একো কম্বে বছেঁলড় িযালন্ডজ িােঁধার প্রলচষ্টাও 
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টস কলরবছে। অিশয িােঁধনো টেেন শি হ বন, েলি টসো অস্বাভাবিক বকছুন । 
রিোখা বপবিে হাে বিল  বনলজর িযালন্ডজ িােঁধা এলকিালরই অসম্ভি। 
  
ভ ঙ্কর িযাপার টিখবছ,আবে েিয কলর উঠোে। েযাডে িুকােঁলধ োেঁকুবন েুেে। কাে 
সলরজবেন েিন্ত হলি। রা  ো টিলরালি ো অলনক আলগ োকলেই জানা। িুঘতেনাজবনে 
েৃেুযচোলন্তর টকান প্রোণ টনই। রিপালের সে  জযাক কবন বরিংবভলেলে বগল বছে 
টহালেলে বচবঠ আনলে। িহুলোক োর হল  সাক্ষী টিলি। োর স্ত্রী িেতোলন িুল নস 
এ ারস এর পলে। টডবন বনউই লকত, আর রাইলসর গবেবিবধর োিেী  খির পুবেসই 
বিল  টিলি। সিার কালছই অজুহাে েলেষ্টই েজিুে। োছাড়া এেন টকান শবিশােী 
সূেই টনই টেোর োধযলে টশবরল র েলন সলেহ জাগালে পালর। 
  
টকিেোে ওর িশেক্ষ ডোলরর ইবসওরো ছাড়া, আবে িলে উঠোে। 
  
ওো টিাধহ  কবনর কালছ অজানা। ছাি েক্ষ কলর টধােঁ ার কুণ্ডেী ছাড়ে েযাডে। ভুরু 
কুেঁচলক ভািে কল ক েুহূেত, োরপর আিার োর প্রসঙ্গ শুরু করে, একাজো অেযন্ত 
চাোবকর সলঙ্গ করা হল লছ, হারোস। এরকে টস বকছু একো ঘেলে পালর অলনক আলগ 
োকলেই অনুোন কলরবছোে আবে। প্রোণ ো আলছ, োলে টকান জুবর-ই এই ঘেনালক 
চোন্ত িলে কখনই রা  টিলি না। োলির বনকে এো বনছক একো িুঘতেনা। বকন্তু 
আসে িযাপারো সমূ্পণত আোিা। 
  
হঠাৎ টক্ষলপ বগল  িড়াে কলর টেবিলে ঘুবষ টেলর িসে েযাডে, এো খুন! টকান ভুে 
টনই এলে। টে েুহূলেত টডবন ঐ গিতভ গুডই ারলক বিল  হেিাড়াো পবেবস কবরল লছ 
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বঠক টসই েুহূেত টেলকই খুলনর েি বেরী হলে শুরু হল  বগল বছে। এখন আোলির 
এোই টিখলে হলি, োকা িাবি করার েলো ক্ষেো ওলির আলছ বকনা। 
  
টস টো করলিই, আবে িলে উঠোে। িাবি না করার টকান কারণ আলছ বক? 
  
ভালো ভালি বনলজর েগজো একিার টখোও, হারোস।রিপাে ঘবেল  হেযা করার 
অলনক সুবিলধ। এলে বহ-বচ হ  না, টসইসলঙ্গ েৃেুযও হ  খুি োড়াোবড়–েলি হেযাকারী 
সলর পড়ার েলেষ্ট সুলোগ টপল লছ। আর সিলচল  িড় কো, বজবনসো এেনভালি 
সাজালনা হল লছ, টিলখ েলন হলি বনছক িুঘতেনা। 
  
কাধ-োধ টিেঁবকল  এক বিবচে ভঙ্গী কলর উঠে েযাডে। এলে অিশয আোর বকছু আলস 
ো  না কারণ আবে পুবেলশর টোক নই। হেযারহলসযর বকনারা করা আোর কালজর 
েলধয পলড় না। বকন্তু জাে-টজাচু্চবরর সন্ধান করা আোর কালজর েলধয এলস পলড়। আর 
এো হে সরাসবর এক টজাচু্চবর! ো না হলে িশেক্ষ ডোলরর অযাবেলডন্ট পবেবস 
কবরল  টকউ এক োলসর েলধযই িুঘতেনার কিলে পলড় েৃেুযর টকালে ট ালে পড়লি না। 
অসম্ভি! এো খুন ছাড়া আর বকছুই হলে পালর না, খুন হলে িাধয। 
  
োহলে আোলির পরিেতী কাজো কী? 
  
করণী  বকছুই টনই। চুপচাপ িলস োোসা টিখা। িান টিিার পাো ওলির, ওরাই চাে 
চােুক। 
  
আর এ িযাপালর টিরী করলি িলে েলন হ  না। 
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ওলির ো েন চা  প্রাণ চা  ওরা করুক। এখিরোর টপছলন এেন বকছু টনই োর জনয 
আোলির এলো গুরুত্ব বিলে হলি। কাগজোর ওপর টোকা টেলর িেে েযাডে। আেরা 
টকউ এো টিবখবন। আেরা ওলির এই িেলিা টে, পবেবসগুলো শুধুোে নাে প্রচালরর 
উলেলশয করালনা হল বছে, টসই কারলণ বপ্রবে াে এে কে। টেল ো আর টডবন িুজলনই 
টোো  িলেবছে, এ িীো  োকা িাবি করার টকউ টনই, এ বিষ োও এই সুলোলগ 
োলির স্মরণ কবরল  বিলে হলি। এর জিালি ওরা ো ো স্বীকার করলি সি সাক্ষীলির 
সােলন েুলক টনও া হলি। আেরা ওলির ভ  টিখালিা, োকা িাবি করলেই োলির 
বিরুলদ্ধ োেো কলর টিও া হলি। জুবরলির কালছ সি  াস কলর বিল  িযাপারো  
টজাচু্চবরর আশ্র  টনও া হল লছ বকনা বিলিচনা করার জনয আেরা োলির অনুলরাধ 
করি। 
  
েুলক িলস আোর বিলক কেেে কলর োকাে েযাডে। ওলির েলন ভীবের সিার 
করলে হলি, টে োকা িাবির টচষ্টা করলে শুধু জাবে াবে ন , খুলনর িাল ও োলির 
জবড়ল  ট ো হলি। 
  
সলরজবেন েিলন্তর সে  আো  কী টেলে িেলছন? 
  
েিন্ত, োব ল  ওলঠ েযাডে। এেক্ষণ ধলর কী িকিক করোে টোোর সলঙ্গ?…আেরা 
টগাো িযাপারোই উবড়ল  টিি। ওখালন োও া োলনই জুবরলির িুবেল  টিও া টে, 
ক্ষবেপূরলণর োকা সম্বলন্ধ আেরা েলেষ্ট সলচেন। খিরো আেরা টিবখইবন! টেল ো টে 
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োরা টগলছ এ বিষল ও আেরা বকছুই জাবন না। বক, েগলজ  ুলকলছ টোোর? আেরা 
টকান বকছুই করলিা না। 
  
টকান বকছুই না করলে আোলির কেগুলো গুরুত্বপূণত সুলোগ হারালে হলি, আবে িলে 
উঠোে। 
  
টকবিনো একিার পরীক্ষা করার ইলি বছে। োছাড়া টিহো সনাি করলে আঙুলের 
ছাপও সলঙ্গ বনল  বনলে পারোে। 
  
ওসি বকছুই আেরা করলিা না,িোর সলঙ্গ সলঙ্গ েযাডলের েুখ োে হল  ওলঠ। এো 
আোর আলিশ। িুএকো সুলোগ হারালে হলি িলে আেরা টকালেত বনলজলির োেোোলক 
িুিতে কলর ট েলে পাবর না। 
  
ওর অবভপ্রা  িুলেও আবে োও িেোে, একো কো আপনালক স্মরণ কবরল  বিই। এই 
িুলো টেল লক টিখলে বকন্তু অবিকে এক। ধরুন, সুসান েবি জাবে াবের েলধয োলক, 
োহলে েৃেলিহো বনবিে টকাবরলনর। বকন্তু টিহো সনাি না করা পেতন্ত আেরা এ 
বিষল  বকছুই জানলে পারি না। 
  
েযাডে টঘােঁে টঘােঁে কলর উঠে। েুবে আোলির জাবনল ছ, টকাবরন এখন িুল নস 
এ ারস এ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

249 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

টসো ওর কো, বকন্তু ও টসখালন টগলছ বকনা আেরা জাবন না। োছাড়া কালো পরচুো 
পলর ওো সুসানও হলে পালর! অিশয ও জাহালজ উলঠলছ বকনা টসো একু্ষবণ আবে টজলন 
বনলে পাবর। 
  
কাধ োেঁবকল  উঠে েযাডে। ইলি হলে টজলন নাও, েলি ওো শুধু সেল র অপচ । 
িশেক্ষ ডোলরর প্রশ্ন টেখালন জবড়ল  আলছ, টসখালন অে সাধারণ ভুে টকউ করলি 
না। 
  
আপনার কোই হ লো বঠক। োও আবে টিখলিা। টকাোও না টকাোও ভুে ওরা 
করলিই বকন্তু টিহ সনাি করার িযাপালর আপবন বক উৎসাহী নন? 
  
উপা ও টনই! প্রচণ্ড টজালর টেবিলে এক খুেঁবষ কষাে েযাডে। টকালেত েবি আেরা প্রোণ 
করলে পাবর, টিহো আোলির টিখালনা হ বন–সনাি করার সুলোগ আেরা পাইবন, 
আেরা বঠক টসই সেল ই সলেহ করার অজুহালে টকস েড়লে পারি। 
  
আবে বকন্তু েলন কবর টিহো সনাি করা প্রল াজন, টজালরর সলঙ্গ আবে িলে উঠোে। 
  
প্রা  ট লে পড়ার িশা হল বছে েযাডলের। আর এই েুহূলেত িরজা  টোকা বিল  েুখ 
িাড়ালো  যান’শর টসলেোবর বেস ট ভারশযাে। বোঃ ব্র্যাড টডবন নালে এক ভদ্রলোক 
বোঃ হারোলসর টখােঁজ করলছন। 
  
েযাডে হাসে। টশ াে আর িালঘর োোোবে বঠক এক জন্তুর েলো োর িেতোন িশা। 
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ঐ এলস টগলছ,িলেই উলঠ িােঁবড়ল   যান’শর বিলক োকাে। েুবে িরিং োলক। বকছুক্ষলণর 
জনয আবে টিবরল  োবি। েুবেও োলকা ট ভারশযাে। টোকো ো িেলি প্রলেযকো কো 
বেলখ বনও। েলি হযােঁ হারোস, খুি সািধান। আেরা বকছুলেই স্বীকার করলিা না, 
িুলেলছা? িরখাস্ত কলর োকা িাবি করলে িেলি,কাকুবে-বেনবে করলে টসাজাসুবজ 
িবকছু অস্বীকার করলি। আর এই িেলি, প্রল াজন টিাধ করলে টে টকান টকালেত বগল  
োকা আিা  করলে। িুলেলছা? 
  
িুলেবছ। 
  
েযাডে টিবরল  োিার পর  যান’শ ওর টসলেোরীর উলেলশয িেে, োও, বোঃ টডবনলক 
টভেলর বনল  এলসা। 
  
বনলজর টচ ালরর বিলক ইবঙ্গে কলর  যান’শ োড়াোবড় কলর জানাোর ধালর সলর টগে। 
োরপর ব সব স কলণ্ঠ িলে উঠে, কোিােতা েুবে না হ  চাবেল  োও। োলে েলধয 
িরকার পড়লে আবে টোগ টিলিা। 
  
িরজা খুলে টভেলর  ুকে টডবন। টোলড়া কালকর েলো পবরশ্রান্ত টিখাবিে োলক। হাে 
িাবড়ল  টস আোর বিলক এবগল  আসলেই বেস ট োরশযাে শান্ত পাল  অনয একো 
টেবিলে বগল  টনােিই খুলে িসে। শুলনলছন টো? আোর হালে হাে বেবেল  িেে 
টডবন। 
  
আপনার সলঙ্গ আিার সাক্ষাৎ হল  সবেয খুবশ হোে, শান্তকলণ্ঠ িলে উঠোে। 
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িসুন, োরপর বনউই লকতর সি িলোিস্ত হল  টগে? 
  
িাি বিন ওসি। সুসালনর কো টশালননবন আপনারা? ও োরা টগলছ। 
  
োরা টগলছ! আকাশ টেলক পড়োে আবে। বক হল বছে? 
  
 যান’শ ধীর পিব্র্লজ এবগল  এলস কাগজো টেবিে টেলক েুলে বনে। 
  
এোর কো আোলির কারুরই টখ াে বছে না। টসো েুলড় আলজিালজ কাগলজর েুবড়লে 
ট লে বিে টস। 
  
টস টো ভ ঙ্কর কাণ্ড! টচ ালর িলস পড়ে টডবন। োর েুলখ  ুলে ওঠা টিিনা আর 
হোশা টিলখ েলন হবিে এো অবভন  ন । স্পষ্টই টিাো োবিে প্রচণ্ড আঘাে 
টপল লছ েলন। ও বনলজর হালের বশরা টকলে ট লেবছে, আর টসই সে  ও বছে ঐ 
হেিাড়া দ্বীপো । আলশ পালশ টকউ টকাোও বছে না ওর বিলক সাহালেযর হাে িাবড়ল  
টিলি। অনগতে এক নাগালড় রিপালে টিচাবরর েৃেুয টডলক আলন। 
  
কী সিতনাশ! টচ ার টেলন িলস পবড় আবে। এ ঘেনা ঘেে কলি? 
  
গেকাে একেু আলগ বনউই কত টেলক ব লর কাগলজ এই খিরো টচালখ পলড়। োরপর 
বরিংবভলে টহালেলে টপলে ইগানলক ট ান কলর িযাপারো শুনোে। কবন টো আোর সলঙ্গ 
টোগালোগ করার টকান প্রল াজনই েলন করে না। আর টকাবরন িেতোলন িুল নস 
এ ারস এ। োই আবে এখন বরিংবভলেলে-ই োবি। 
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আবে বক এ িযাপালর আপনার টকান কালজ আসলে পাবর? 
  
না, ধনযিাি আপবন আর কী করলিন! আবে আপনার সলঙ্গ ইবসওর পবেবসোর িযাপালর 
কো িেলে এলসবছোে। 
  
হু, এিার োহলে পলে এলসলছ!  যান’শর বিলক োকাোে আবে। আসুন আপনার সলঙ্গ 
আোপ কবরল  বিই। ইবন হলেন আোলির ব্র্াি েযালনজার, বেে- যান’শ। 
  
 যান’শ এবগল  এলস করেিতন করে। 
  
পবেবসর কো কী িেবছলেনাঃ আবে বজজ্ঞাসা করোে। 
  
োলন, সুবস েখন আর টিেঁলচ টনই, েখন ওো টো আর টকান কালজ আসলছ না। োই 
বপ্রবে াে টিিার কোো বচন্তা করবছোে। ওো বক আো  বিল  টেলে হলি? 
  
েুহূলেতর জনয েলন হে, কোো বঠক শুলনবছ টো!  যান’শ টেভালি হঠাৎ কলর কুেঁকলড় 
টগে, োলে িুেলে কষ্ট হে না, আোর েলো টসও অিাক হল লছ। 
  
েুলখর ভাি েেিূর সম্ভি ভািলেশহীন রাখার টচষ্টা কলর আবে জিাি বিোে, না না, ো 
টকন! ওর েৃেুযর সলঙ্গ সলঙ্গ বপ্রবে াে টনও া আপনা টেলকই িন্ধ হল  োলি। 
  
টডবন এেক্ষলণ স্ববস্তর বনাঃশ্বাস বনে। ওাঃ, আপবন আোর েলনর বিরাে এক টিাো 
হােকা করলেন। ইিানীিং আোর সে  ভালো োলি না, োকা-প সার খুিই োনাোবন 
চেলছ, এর ওপর োকাো বিলে হলি টভলিই আবে আলরা বচন্তাবিে হল  পবড়। 
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একলজাড়া োবের পুেুলের েলো টচাখ িলড়া িলড়া কলর প্রেীক্ষা করবছোে কখন না 
ইনবসওলরর োকাো িাবি কলর িলস, বকন্তু োর ধালর কালছও টস টগে না। 
  
শুধু িেে, জালনন বোঃ হারোস, আোর টকিে একো কোই েলন হলি, এই 
ইনবসওলরন্স কলর চেক টিখালনার িুবদ্ধো সুবসর োো  িানা না িােঁধলে ওলক এভালি 
প্রাণ বিলে হলো না। 
  
একো িেলছন টকন? 
  
কারণ পবেবসগুলো না করালেও আোর সলঙ্গ েগড়াও করে না, আর টডড টেলক বগল  
োকার বসদ্ধান্তও বনল  িসে না। 
  
আপনার সলঙ্গ োর েগড়া হল বছে নাবক? 
  
হা। আপনার বনি ই েলন োকলি, প্রচালরর জনয পবেবসগুলো িযিহার করলে ও 
কেখাবন উৎসাহী বছে? েেেিো বছে আগাে বকছু প্রচার কলর বনউই লকতর 
েযালনজারলির কালন ওর নােো েুলে ধরা। েখন িুেোে টশার েলেষ্ট িাজার ভালো 
চেলছ, আবে পবেবসর কো বনলজ উপোচক হল ই কাগলজর বরলপােতারলির জানালনার 
িযাপালর িেোে। বকন্তু োলে ও বক জানাে জালনন? 
  
শুনলে আোর েলো আপবনও কে আিেত হলিন না। প্রেুযত্তলর িেে, ও টভলি টিখলছ, 
ওর টশানাবক এলোই ভালো চেলছ টে,এরকে একো সস্তা ধরলনর প্রচালর টনলে 

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

254 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

বনলজলক টখলো, প্রবেপন্ন করার টকান িাসনা ওর টনই। আবে ো িেোে োর িিলিযর 
সলঙ্গ আোর িিিয হুিহু এক। ভািুন টিবখ একিার! এক-িুই ডোর ন , িশেক্ষ 
ডোলরর ইনবসওলরন্স করালনার পলর ও িেলছ, বনলজলক টখলো করার টকান িাসনা টনই 
ওর। 
  
টেল লির োো  এরকে উদ্ভে বচন্তা এলসই োলক, সেকত হল ই আবে জিাি বিই। েলি 
আবে টেবিন হলে টখোো টিলখবছোে, উবন িশতকলির কাছ টেলক ভালোই সাড়া 
টপল বছলেন। হ লো ওসিস্বচলক্ষ টিখার পরই বনলজর অবভন  ক্ষেোর প্রবে ওর ভুে 
ধারণা জলন্ম বগল বছে। 
  
বঠক োই। আর এই কোো টিাোেঁলে টেলেই ও অদু্ভেভালি কী টরলগই উঠে। িেলো, 
শুধু ওর অবভন  ক্ষেোর টজালরই আবে েবি বনউই লকত ওর জনয টশাল র িলোিস্ত না 
কলর বিলে পাবর, োহলে এলজন্ট হিার টকান টোগযো আোর টনই। আবেও োর এই 
কো  বনলজলক বঠক রাখলে পাবরবন, োোও একেু গরে কলর ট লেবছোে। েেই টহাক, 
অেগুলো োকা বিল  করালনা পবেবসগুলো কালজ না এলে, োকাগুলো শুধু শুধুই জলে 
োলি। সুবসলক একো িেলেই ও িলে উঠে, বনউই লকত প্রবেবিে হিার পর ও টসগুলো 
িযিহার করলি।করুণ িৃবষ্টলে োকাে টডবন। 
  
আবেও টিাকার েলোই েকত কলর টগোে। এেবিন ধলর ওর সলঙ্গ কাজ কলরবছ বকন্তু 
এরকে টেজাজ এর আলগ টকানবিন আোর টচালখ পলড়বন। সুবস টসবিনই আো  
জাবনল  বিে, জযাক কবনর বনকে ও োকলে োলি, আর বনউই কত ওর টশাল র 
িলোিস্ত করলে না পারলে আোর আর টিখা করার টকান প্রল াজন টনই। 
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পবেবসগুলো োহলে আপনারা কালজই োগান বন? 
  
ডাইলন-িােঁল  োো নাড়লো টডবন। নাাঃ, োকাোই শুধু নষ্ট হে। এই জনযই আপনার 
কালছ আোর আসা। ওর টপছলন আর োকা  াো আোর পলক্ষ হ লো সম্ভি ন । 
  
োর আর টকান প্রল াজন হলি না, বোঃ টডবন। 
  
 বসগালরলের পযালকেো টঠলে বিোে। বনন, বসগালরে খান। 
  
টডবন বসগালরে ধরালনার পর িেোে, একেু আলগ আপবন িেবছলেন, ইনবসওলরন্স 
করালনার েেেিো টিবরল বছে বকন্তু বেস টগোলেতর োো টেলক। আবে এলোবিন ধলর 
বকন্তু বঠক োর উলোোই জানোে। আোর ধারণা বছে ওো টিাধহ  আপবন 
কবরল বছলেন। 
  
 বপেবপে টচালখ োকাে টডবন। নানা, ওো সুবসরই প্লযান। প্রেে প্রেে এিযাপালর আবে 
টেেন গুরুত্ব বিইবন, বকন্তু েখন বিোে, ওর আগ্রহ েখন চলে টগলছ। 
  
বকন্তু আপবন টো গুডই ারলক প্রস্তািো বিল বছলেন? 
  
বনি ই। কারণ আবে বছোে সুবসর এলজন্ট। ওর িযিসা সিংোন্ত সি বকছুই আোলকই। 
টিখলে হলো। েলি িযিস্থা সিোই ওর হালে বছে। 
  
িযিস্থা িেলে? 
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সুবসই টোগালোগ কলর বোঃ গুডই ালরর সলঙ্গ আোর টিখা করার িযিস্থা কলর টি । 
আপনার টকাম্পাবনর নােোও ওই বকন্তু টিলছবছে। 
  
োহলে আপনার িোর অেত এই িােঁড়ালি টে আবে ো জানোে সিই বছে ভুে! আবে 
টো জানোে, গুডই ালরর সলঙ্গ আপনার সাক্ষাৎ হঠাৎ-ই হল বছে। 
  
টডবনর টচালখ েুলখ বিস্মল র ভাি। না না, টক িেলি? সুবসই উলিযাগ বনল  োর সলঙ্গ 
টিখা করার িযিস্থা কলরবছে। 
  
গুডই ালরর সলঙ্গ োর কী ভালি আোপ হ  আপবন জালনন? 
  
না, বঠক িেলে পারি না। 
  
োক টগ, িাি বিন ওসি। টহোন বিল  িলস পড়োে আবে। ঘেনাো ভািলেও খারাপ 
োগলছ। 
  
আিা, আপনার আর সে  নষ্ট করি না। আবে শুধু বপ্রবে ালের িযাপারো জানলে 
এলসবছোে। োহলে ওসি বনল  আর োো ঘাোলে হলি না িেলছন? 
  
না। আোলির টকিে টডে-সাবেতব লকলের একো কবপ িরকার। ওো টপলেই বপ্রবে াে 
আপনা টেলকই িন্ধ হল  োলি। আপবন েবি চান, অনয টকাম্পাবনগুলোর সলঙ্গও আবে 
কো িেলে পাবর। 
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োহলে টো ভালোই হ , কৃেজ্ঞো  গিগি হল  উঠে টডবন। একো টছেঁড়া- াো ব্র্ী  
টকস্ োর হালে ধরা, টসো খুলে োে ব লে িােঁধা কল কো পবেবস টির কলর টেবিলের 
ওপর টরলখ িেে, আপনার হ লো এগুলো প্রল াজলন আসলে পালর। 
  
আবে আর একেু হলেই টচ ার টেলক উলে পড়ার িাবখে। পবেবসগুলো ছাড়া টস িা 
অনয টকউ োকা িাবি কলর োর সেেতলন প্রোণ িাবখে করা অসম্ভি হল  িােঁড়ালি। আবে 
এে চেলক উঠোে টে, টসো বনি ই বনলজর অজালন্ত আোর েুলখও প্রসু্ফবেে হল বছে। 
  
টডবনর প্রশ্ন শুলন িুেোে আোর অনুোন সবেয। টডবন প্রশ্ন করে, বক িযাপার হারোস, 
আলর না,আড়লচালখ োবকল  টিবখ, পবেবসগুলোর বিলক োবকল   যান’শর টচাখ িুলো 
প্রা  টঠলে টিবরল  আসলছ। আসলে পবেবসগুলোর কো আোর একিারও টখ ােই 
হ বন। 
  
ও। টডবন ওগুলো আোর বিলক টঠলে বিে। 
  
এগুলো িাবেে হিার পর আো  বেলখ জানালিন টো? 
  
বনি ই, বনি ই। অনুভি করোে বিেু বিেু ঘালে বসি আোর কপাে। 
  
পবেবসগুলো নষ্ট কলর ট েলেই প্রোরণার সি রকে সুলোগ নষ্ট হল  োলি। ওগুলো 
ছাড়া োকা িাবি করার ক্ষেো কালরা টনই। অনযবিলক পবেবসগুলো িেতোলন সুসান 
টগোলেতর সম্পবত্ত। আর আবে, নযাশানাে ব ডাবেবের প্রবেবনবধ বহলসলি, টকান 
অবধকালরই ওগুলো বনলে পাবর না। পবেবসগুলো স্পশত কলরও ধীলর ধীলর হােো সবরল  
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আনোে। এগুলো হাবেল  টনও া চরে অসাধুো আর টডবনর আপাে-অজ্ঞোর সুলোগ 
টনও া। োছাড়া িাবি উঠলে পালর টজলনও আেরা পবেবসগুলো নষ্ট কলর ট লেবছ, 
একোো একিার চাউর হল  টগলে আোলির টকাম্পাবনর সুনাে বচরবিলনর েলো নষ্ট 
হল  োলি। নাাঃ, ও ধাো  আর টেই োক, আবে টনই। 
  
 যান’শর সেেতলনর আশা  না োবকল ই আবে আিার পবেবসগুলো টডবনর বিলক টঠলে 
বিল  িেোে, েিলন্তর টশষ না হও া পেতন্ত এগুলো আপনার কালছই রাখা িািনী । 
বেস টগোলেতর কাগজপলের সলঙ্গ এগুলো েলন কলর অিশযই োর উবকলের কালছ 
পাঠালিন। 
  
এিার বিভ্রান্ত টিখাে টডবনলক। বকন্তু এগুলোর টো টকান েূেযই টনই। পাঠালনার কী খুি 
প্রল াজন আলছ? 
  
প্রেেো  েলন হে, টস হ লো ভাওো বিল ই আোলক িবেল  বনলে চাইলছ টে এগুলোর 
েূেয আলছ, বকন্তু ওর সরে হেচবকে েুখ টিলখ িুেলে পারোে আোর অনুোন 
কেখাবন ভুে বছে। সেকতোর সলঙ্গ এিার িলে উবঠ, উবকলের সলঙ্গ পরােশত না কলর 
টকান িযবির টকান িযবিগে কাগজপে বিনষ্ট করার টকান অবধকার আপনার টনই। ওেঁর 
টকান উবকে বঠক আলছ বক? 
  
বঠক জাবন না, েলি এ িযাপালরও আোর সলেহ আলছ। কবনর সলঙ্গ কো িলে টিখলে 
পাবর। 
  
োই করুন। 
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পবেবসগুলো আিার ব্র্ী  টকলস পুলর টডবন উলঠ িােঁড়াে। আজই বরিংবভলেলে টপৌঁছলে 
টগলে আোর আর টিরী করা উবচে হলি না। আপনালক অজস্র ধনযিাি, বোঃ হারোস। 
  
টডবন চলে োিার পর বসগালরেো ছাইিাবনলে গুেঁলজ, টচ ারো টপছলন টঠলে, আবে একো 
গভীর িীঘতশ্বাস ট লে  যান’শর বিলক োকাোে। নাও, এিার শুরু কলরা। টোোর ো 
েন চা  িেলে পালরা আো  স্বিলে। 
  
না, টোোর জা গা  আবে উপবস্থে োকলে, আবে টিাধহ  ঐ একই কাজ করোে,বিষ  
কলণ্ঠ উত্তর বিে  যান’শ। 
  
েুবে আোলক এর েলধয টেলন আলনাবন টিলখ আবে খুবশ। এছাড়া আর টকান উপা ও 
বছে না। টোোর কী েলন হ , টোকো সৎ? 
  
টস বিষল  সলেলহর টকান অিকাশ টনই, িেলে িেলে েযাডে  ুলক পড়ে হঠাৎ। 
  
আবে িাইলর টেলক সি শুনলে পাবি। আোর বিলক জ্বেন্ত িৃবষ্টলে োকাে। 
  
ওগুলো ট রৎ টিিার পূলিত েুবে বক একিালরর জলনযও আোর সলঙ্গ পরােশত করার 
িরকার অনুভি করলে না? 
  
অনেতক সে  নষ্ট কলর োভ বক? আপবন কী েলন কলরন, কাজো আরও সুিুভালি 
করলে পারলেন? আত্মসম্বরণ করলে বগল  টশলষ হ লো রি আপনার োো  চলড় 
টেে। 
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বক একো িোর জনয উিযে হল ও িন্ত বিকবশে কলর টহলস উঠে েযাডে। ো হ লো 
সবেয হলেও হলে পারে।… 
  
আবে বস্থর বনবিন্ত, টডবন পবেবসগুলো কবনর হালে েুলে বিলেই, টস এখালন এলস হাবজর 
হলি, উলেশয োকা িাবি করার জনয। আর আবে এও বনবিে, টে টিহো সুসান 
টগোলেতর িলে প্রচার করা হলি, ওো আসলে টকাবরন কবনর। েযাডে আোলক সনাি 
করলণর জলনয না পাবঠল  এক েস্ত ভুে কলর িসে। টকাবরনই টে খুন হল লছ োর 
প্রোণ হালে আলছ আোর, আর োলে এেিড় একো চোন্ত বনলেলষ িলস পড়লি। েলন 
েলন বস্থর করোে, েযাডলের িারণ করা সলেও বরিংবভলের েলগত টগাপলন  ুলক পলড় 
বনলজর আত্মেুবষ্ট কলরই চলে আসি। একেু রাে কলর টগলে ওখালন ধরা পড়ার 
সম্ভািনা কে োকলি। 
  
টকাবরন িুল নস এ ারস-এ টগলছ বকনা টখােঁজ বনলে োবি িলে েযাডলের কালছ বিিা  
বনল  আবে টহালেলের বিলক রওনা হোে।… 
  
টহালেলে বনলজর ঘলর  ুলক প্রেলেই িবক্ষণ আলেবরকান জাহাজ টকাম্পাবনলে ট ান 
করোে। টকরানীোর সলঙ্গ বেবনে পােঁলচক কো িলে জানলে পারোে, টকাবরন কবন 
নালে একবে টেল  সেুদ্রপলে িুল নস এ ারস-এর পলে রওনা হল লছ। ঐ টেল ো 
আসলে টকাবরন কবন বকনা জাবন, টকরানীবেও িেলে পারলি না, েলি টকালেত টকস 
উঠলে এ ধরলনর সাক্ষয-প্রোণ ওর পলক্ষ সহা ক হলি এ বিষল  বিেুোে সলেহ টনই। 
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আর টিরী না কলর সযান িারনাবডলনালে আবে ট ান করোে, টহলেলনর টহালেলে। 
টহলেনলক পাও া টগে না, েলি শুনোে ও আোর সলঙ্গ টোগালোলগর টচষ্টা কলরলছ। 
ওর জলনয বিস্তাবরে সিংিাি টরলখ বিোে, আর এও িেোে ও এলে টেন জাবনল  
টিও া হ । 
  
টেবেল ান টরলখ, আোর িীঘতপলের টোের োোর প্রস্তুবে বহলসলি সুযেলকসো টগাছগাছ 
করলে রাখোে। একেু পলরই টেবেল ালনর ঘবন্ট। ওো টহলেলনর ট ান টভলি োড়াোবড় 
বরবসভার েুলে গম্ভীর কলণ্ঠ িলে উঠোে, হযালো! বোঃ বেভ হারোস িেবছ। 
  
টহলেন ন , ট ান কলরলছ গুডই ার। খনখলন গো  বচৎকার কলর উঠে টস, কাগজ 
টিলখবছস? হেিাবড় টেল ো টশষ পেতন্ত বনলজলকই শূলে চবড়ল লছ। 
  
জাবন। েুই না করলে আবে এই োে টোলকই ট ান করবছোে। বনলভতজাে ডাহা বেলেয, 
ওর কো আো  স্মরলণই বছে না। আবে একু্ষবন  যান’শর অব স টেলক ব রবছ। েযাডে 
এখন টচৌলকা টগালছর বডে পাড়লছ। 
  
িযাপারো ঠাট্টা িলে উবড়ল  বিস না, বেভ,ওর কোগুলো টকেন টেন জড়ালনা জড়ালনা। 
  
 আোলির োহলে এখন কী করণী ? বক িেলছ েযাডে? 
  
আলর অে উলত্তবজে টহাস না। টোর বচৎকালর কালন োো োগার টজাগাড় আোর। 
  
বক আর করলিা বকছু না! 
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টছাে একেু নীরিো। 
  
 েযাডেও কী োই িেলছ? ওর কণ্ঠ এখন অলনক সিংেে। 
  
হযােঁ। ো 
  
র োলন োকা আেরা টেোলিা না? 
  
আলর োকা টে ওরা:চাইলি একো েুই িা ভািবছস কী কলর? 
  
 বনি ই চাইলি। টিলহর রি েবরল  ওর েৃেুয হল লছ। আোর পবেবসলে ওো টেখা 
বছে না। টকান োনু ধুরন্ধর উবকলের হালে পবেবসো পড়লে আোলির টরহাই বেেলি 
টভলিবছস? 
  
টসসি আবে জাবন না। টডবন জালন পবেবসগুলো শুধুোে প্রচালরর উলেলশয করা 
হল বছে। এখন কবন েবি োকা টিিার জনয আোলির কালছ টখাসালোি কলর োহলে 
টসো বচবেিং িাবজ করা হলি। 
  
আিার বকছুক্ষণ নীরিো। িূরভালস ওর গভীর বনশ্বাস ট োর শব্দ কালন আসবছে। 
  
েুই কী আোলক িুদ্ধ িানালনার টচষ্টা  আবছস? 
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বনরুপা  হল  িেে টস, েুই আর েযাডে বঠকই ধলরবছবে। ভুে কলরবছোে আবে। 
িযাপারো  টকাোও টকান গণ্ডলগাে আলছ। টকান  বে িাবজ না োকলে টেল ো 
কখলনাই ওভালি েরলে পালর না। 
  
 েুই কী েলন কবরস, ওলক খুন করা হল লছ? 
  
বনি ই োই! েযাডে আোর সম্পলকত কী িেলছ িে? বনি ই আোর ঘালড় টিাষ 
চাপালি? 
  
িূর, টোর নােো উচ্চারণ পেতন্ত টস কলরবন। 
  
টস-টো আলরা খারাপ, উলত্তবজে কলণ্ঠ িলে উঠে গুডই ার। কবিন আলগই আবে 
টকাম্পাবনর পিাশ হাজার ডোর নষ্ট কলর ট েোে। োর ওপর আিার এো আলছ। 
সমূ্পণত টিাষ আোর। ভািবছ, েযাডে োবড়ল  টিিার আলগ আবে বনলজই কাজ টছলড় 
টিলিা। এ জীিলন আর কাউলক বিল ই ইনবসওর করাবি না। 
  
বেলেয বেলেয অেো টকন োো গরে করবছস অযাোন? েুই আোলির টসরা টসেসেযান। 
েযাডে েেবক োড়ালে কখলনাই সাহস পালি না। এ ধরলনর অিস্থা  অনয এলজন্টরা 
িহুিার পলড়লছ। োছাড়া এখনও পেতন্ত োকা টকউ চাইলে আলসবন। েুই এলে ঘািলড় 
োবিস টকন? এক টপ াো োে সােঁবেল  টন টিবখ। ওোই এখন োর িরকার। 
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টকান প্রল াজন টনই ওসলির। গুডই ালরর কণ্ঠ উলত্তজনার টশষ সীোনা  টপৌঁলছ 
বগল বছে। আোর োন ইজ্জে এলক এলক সি ধূবেসাৎ হল  টগে। আবে এলকিালর 
সিতস্বান্ত হল  টগোে। টখবিল  টিিার আলগ আবে বনলজ োকলেই কাজ টছলড় বিবি। 
  
টোর ো অিস্থা, োো টোর কাজ করলছ না, অযাোন–সান্ত্বনা টিিার টচষ্টা করলে োবক 
আবে। টস রকে টকান ইলি োকলে িরিং েযাডলের কালছ বগল  খুলে িে। েুই টে কী 
বনলিতালধর েলো কাজ করলে োবিস, ও টোলক খুি ভালো িুবেল  টিলি। ো না 
একিার োর কালছ। 
  
আবে আোর পিেযাগ পে বনল  একু্ষবণ োবি। টোর সলঙ্গ টকাো  টিখা হলি? 
  
এখন হলি না–আবে টিলরাবি। কাে সকালে না হ  টিখা কবরস। 
  
রাবত্তলরর বিলক টিখা করলে পারবি? 
  
না টর, আবে একেু শহলরর িাইলর োবি। সকালের আলগ ব রলে পারি িলে টো েলন 
হ  না। িেলিা টোলক সি। কাে এগালরাোর পর আোর এখালন চলে আ  না? 
  
বঠক আলছ। আবে এখন েযাডলের কালছ োবি। 
  
োই ো। োো ঠাণ্ডা রাবখস, ছাড়বছ। 
  
টেবেল ান নাবেল  টরলখ এক টগোস পানী  হালে ভািলে িসোে, গুডই ালরর 
কোগুলো েযাডেলক জাবনল  োলক সািধান কলর টিও া উবচে হলি বকনা। পরক্ষলণই 
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বচন্তা করোেনা, এসলির টকান িরকার টনই, িযাপারো ওর ওপলরই টছলড় টিও াই 
ভালো। বরিংবভলেলে আো  টেলেই হলি। েযাডেলক ডাকলে বগল  টস েবি আিার 
নেুন কলর টকান কাজ চাবপল  টি  োহলে োও া টিাধহ  আর সম্ভি হলি না। 
  
টকালেতর টভেলরর পলকলে বরভােিারো খুেঁলজ বনল  িশ বেবনলের েলধয আবে িুইকো 
বনল  টিবরল  পড়োে বরিংবভলের উলেলশয।… 
  
বরিংবভলে োিার ধূবেকণা  ভরপুর রাস্তা চােঁলির আলো  সািা হল  টগলছ। 
  
শহর টছলড় বসবক োইে টভেলর োিার পর আবে একো টোেঁলপর পালশ গাবড় িােঁড় 
করাোে। অেযন্ত সেকতোর সলঙ্গ পে চেলে হলি আো । টকউ েবি টিলখ ট লে, িা 
েযাডে েবি টকানরকলে শুলন ট লে আবে োর আলিশ অোনয কলরবছ, োহলে এই 
েুহূলেতই আোর চাকবরর ি ার া। গাবড়র িরজা  চাবি এেঁলে অন্ধকার টঘেঁলষ শহলরর 
বিলক এবগল  চেোে। 
  
টিশীরভাগ িাবড়গুলোই এখন অন্ধকার। েলি এলির েলধয পৃেক বছে টহালেে, শুবড়খানা 
আর টগাো িুই কালঠর িাবড়। 
  
টশবরল র িপ্তর আর েগতো িড় রাস্তার এলকিালর টশষ প্রালন্ত। টহলেলনর সলঙ্গ টডড 
টেলক োিার পলে আবে িাবড়োর ওপর নজর রাখবছোে। 
  
জঙ্গেো ধীলর ধীলর অলনক পােো হল  এে। একো গালছর আড়ালে িােঁবড়ল  আবে 
রাস্তাো একিার ভালো ভালি টচাখ িুবেল  বনোে। জনা ছল ক টোক একো টসেুলনর 
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বসেঁবড়লে িলস গান করবছে। ওলির নজর এবড়ল  োিার টকান উপা  টনই। অগেযা 
বনলজলক টগাপন টরলখ আবে িলস পড়োে। টিশ বকছুক্ষণ অলপক্ষা করলে হে। 
এগালরাোর সে  সিার টশলষ োকা টোকো চলে োিার পর টসেুলনর োেঁপ িন্ধ হল  
আলো না টনভা পেতন্ত চুপচাপ িলস োকোে। েম্বা রাস্তাো এখন জনোনিশূনয। এিার 
এলগান োক। 
  
কান িুলো টখাো টরলখ, চেুবিতলক িৃবষ্ট টঘারালে টঘারালে অবেসন্তপতলণ িাবড়গুলোর গা 
টঘেঁলষ টঘেঁলষ এলগালে োগোে। 
  
োোোবে আসার পর হঠাৎ একেু িূলর কুকুর বচৎকার কলর উঠে। োড়াোবড় কলর 
টসেুলনর পালশর অন্ধকালর গা  াকা বিোে। কুকুরো টডলকই চলেলছ, টশকলের োেঁপো 
োেঁপবে আোর কালন এলসবছে। 
  
কুকুরোলক এড়ালে টসেুলনর টপছন বিকো চলে টগোে। ভাগয ভালো, টসখালন একো 
সরু গবে বছে। গবেো িড় রাস্তার সোন্তরাে। ওো ধলর িু-বেন বেবনে টজার কিলে 
হােঁেলেই টশবরল র িপ্তলরর এলকিালর সােনা-সােবন টপৌঁলছ টগোে। 
  
জানোর ওপর একো আলো আসবছে। আবে বনাঃশলব্দ এবগল  বগল  টভেলর উেঁবক 
বিোে। 
  
িীঘতকা  টচহারার এক টোক একরাশ ছাপা  েত টেবিলে ছবড়ল  িলসবছে। পাইলপর নীে 
টধােঁ া পাক টখল  উলঠ আসবছে আোর োোর ওপর। 
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সলর এোে ওখান টেলক। িাবড়োর বঠক টশষ প্রালন্ত টজেখানা, োর নীলচ একো কালঠর 
নীচু টকবিন। আলরা বকছু িূর এবগল  োিার পর িরজার ওপলর সািা অক্ষলর টেখা েগত 
টচালখ পড়লো। 
  
িাবড়ো ঘুলর টপছন বিকো  চলে এোে। একোে জানাোো  শােতার োগালনা। টভেলর 
টকান আলো জ্বেবছে না। শােতালরর ওপর বকছুক্ষণ কান টপলে িুেলে পারোে, টভেলর 
টকউ টনই। এবগল  বগল  িরজার োোো পরীক্ষা করোে, ওো টখাো আোর কালছ 
কল ক টসলকলন্ডর িযাপার। সলঙ্গ কলর আনা টোহার চালো েুকলরাো বিল  বনলেলষর 
েলধয খুলে ট েোে ওো। োরপর পলকে টেলক েচত িার কলর আলস্ত আলস্ত িরজাো 
টঠো বিোে। কযাচ কযাচ শব্দ কলর উঠে পাো িুলো। চবকলে ঘাড় ঘুবরল  টশবরল র 
ঘলরর জানোো একিার টিলখ বনোে। 
  
নাাঃ, এবিলক কালরা টচাখ টনই। সন্তপতলণ আলো টজ্বলে টভেলর পা িাড়াোে। 
  
একো চাকা োগালনা টস্ট্রচার টি ালের পালশ িােঁড় করালনা। আসিাি িেলে একো 
টেবিে, একো টচ ার আর টেবেল ান। আোর বঠক বিপরীলে অনয একো ঘলরর িরজা  
সািা এনালেে রঙ করা একো  েলকর ওপর টেখা : শি িযিলিি কক্ষ। কালছ বগল  
হােে ঘুবরল  িরজাো খুলে ট েোে। অন্ধকার ঘরোর টভের টেলক িীজাণুনাশক 
ওষুলধর গন্ধ ভক্ কলর এলস োগে আোর নালক। েলচতর আলো ট েলে টচালখ পড়ে, 
সািা কে োগালনা একো গভীর জোধার, আলো িসালনা একো অপালরশন টেবিে আর 
োর পালশ অনয িুলো টেবিলের একোর ওপর চাির  াকা একো েৃেলিহ। আবে 
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টসবিলকই এবগল  টগোে। উলত্তজনা  ঘনঘন বনাঃশ্বাস পড়বছে আোর। কােঁপা কােঁপা 
হালে টকানরকলে চািলরর একো টকাণ উবঠল  েলচতর আলো ট েোে। 
  
শুল  আলছ সুসান টগোেত। বনের বিষণ্ণ েুখো এখন  যাকালশ, িরল র েলো সািা হল  
আলছ। 
  
হযােঁ, এ টে সুসান এ িযাপালর বিেুোে সলেহ টনই। টচহারাো ওরই েলো, টকােঁচকালনা 
টসানােী চুলের িাহারও একই রকলের। চািরো একেু নীলচ োনোে। ডান বিলকর 
স্তলনর ওপর গাঢ় োে রলঙর টছাট্ট একো জন্ম বচহ্ন। কল ক েুহূেত টসবিলক োবকল  
েলন করলে টচষ্টা করোে, এর আলগ ওো টকাোও টিলখবছ বকনা। প্রেেিার টকাবরলনর 
সলঙ্গ টিখা হিার সে  ওো কী আোর নজলর এলসবছে? টে জাো ওর পরলন বছে 
োলে ওো কখনও আড়াে করা োলি না। টেলজ সুসালনর নাচ টিখার সেল ও এো 
আোর িৃবষ্টলক আকষতণ কলরবন। অিশয টছাট্ট এইেুকু চােড়ার টিাষ খুি সহলজই 
প্রসাধলনর সাহালেয েুবকল  ট ো ো । 
  
প্রোলণর বিক বিল  বচন্তা করলে এই জন্মবচহ্নোই সােলন শাব ে এই টেল োলক সুসান 
িলে সনাি করার পলক্ষ েলেষ্ট। 
  
আঙুলের ছাপ টনও ার সেস্ত সরোেই সলঙ্গ েজুে বছে। টেল োর শীেে হাে টেলক 
চেপে ছাপ েুলে বনোে। এক নজলর পরীক্ষা কলর েলন হে, পবেবসর ছাপোর সলঙ্গ 
এর টকান ে াৎ হিার কো ন । 
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সরোেগুলো এলক এলক পলকলে রাখলে বগল  েন টকেন টিিনা  ভলর উঠে। আবে 
টভলিবছোে টেল ো সুসান টগোেত ন , বকন্তু এখন টিলখ েলন হলি আোর ধারণা 
সমূ্পণত ভুে। 
  
চািরো টেলন বিল  বনাঃশলব্দ িরজার বিলক এবগল  টগোে। হােেো টঘারালে বগল  
সহসা একো ক্ষীণ শব্দ ওপাশ টেলক কালন এে। েেলক িােঁবড়ল  টগোে। কানিুলো 
সজাগ আর হৃৎবপণ্ড ডাঙা  টোো জযান্ত োলছর েলো ছে ে করলে োগে। 
  
বকন্তু না, আর টকান শব্দ টনই। েিু আোর বস্থর বিশ্বাস, এিাবড়লে আবে আর একা 
নই। 
  
েচত বনবভল , সন্তপতলণ িরজা খুলে, কান িুলো সজাগ কলর িােঁবড়ল  োকোে। টিশ 
কল ক েুহূেত। এিারও বকছু হলো না। বনবিদ্র অন্ধকালরর একো টি াে শুধু আোর 
সেুলখ। সিোই আোর কল্পনারই একো অঙ্গ িলে েনলক সান্ত্বনা টিিার টচষ্টা করোে, 
বকন্তু বিপলির অনুভূবেো বকছুলেই কাবেল  উঠলে পারবছ না। আোর বঠক টপছলন 
সুসান-টগোলেতর কো েলন হলেই একো কনকলন শীেে টহাে টনলে টগে আোর 
বশরিােঁড়া টিল । অবে সন্তপতলণ িাইলরর ঘরো  িু পা এলগাোে। আর টসই সেল ই 
ঘলে টগে অঘেন। আোর ডানবিলক বকছু একো নলড় উঠলে টিলখ আবে এক েেকা  
বছেলক একপালশ সলর িােঁড়াোে। 
  
সহসা একো ঠাণ্ডা ধােি িস্তু চড়চড় কলর টকােো বছেঁলড় আোর হােো টচেঁলচ বিল  
টগে। োর পরই সােলন টেলক কারুর চাপা গজতন শুলন ঘােলে শুরু কলর বিোে আবে। 
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েুলখর ওপর কল কো হালের স্পশতও অনুভলি এে। কাে বিেম্ব না কলর োো নুইল , 
িু-হাে িাবড়ল ,োেঁবপল  পড়োে সােলন। 
  
একো শবিধর টপশীিহুে টিলহর ওপর আছলড় পড়োে। ইস্পালের কবঠন  ো টকালে 
বিলধ পােঁজলর টখােঁচা টেলর িসে। আবে অনুোলনর ওপর বভবত্ত কলর ঘুবষ চাোোে, ধপ 
কলর বগল  োগে একো েুলখর ওপর। অশ্রািয বখবস্ত টিবরল  এে টোকোর েুখ বিল । 
একো ছুবর সশলব্দ োবে স্পশত করে। এরপরই সিে িুলো হাে আোর িুক হােলড় 
গোর কালছ এবগল  এে। েবর া হল  ঘুলর বগল  টেলের ওপর উপুড় হল  পড়োে। 
সলঙ্গ সলঙ্গ আোর িুলকর ওপর টচলপ িসে টকান একজলনর হােঁেু। 
  
িে িন্ধ হল  োিার টজাগার আোর। সিতশবি প্রল াগ কলর টোো-টোেশ িুলো হাে 
গো টেলক ছাড়ালনার টচষ্টা করোে… বকন্তু বকছুলেই স ে হোে না। সােঁড়াবশর েলো 
আঙুেগুলো গোোলক আেলক টরলখলছ। কালনর টভের টকউ টেন িাোো িাজালি। 
িুেলে পারবছোে অিশ হল  আসলছ সারা শরীর, েলে টচেনাও হারালে িলসবছ আবে। 
গোর চাপো সহয করা সবেযই কষ্টকর হল  িােঁড়াবিে। সরে হালের অবধকারী টোকবে 
বনাঃসলেলহ ষােঁলড়র েলো শবি োর। 
  
আবে আিার ঘুবষ চাোোে। কােঁলচর জানাো  েুষালরর আঘালের েলো েুলখ বগল  
আঘাে করে ওো। 
  
অন্ধকারো আোর টচালখ জ্বেন্ত োে টগাোর েলো োগবছে। হাে উবঠল  আবে আিার 
অন্ধকালর আঘাে হানার টচষ্টা করোে। বকন্তু ওো টেন সীলসর েলো ভারী হল  উলঠলছ 
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এখন। বচৎকার করলে চাইোে। জ্বেন্ত টগাোো টেন সশলব্দ োোর েলধয ট লে আোর 
এই পৃবেিীোলক স্তব্ধ কলর বিে, টসইসলঙ্গ অন্ধকালরও ট লক বিে।… 
  
. 
  
হুইবস্কর টিােেো আোর বিলক টঠলে বিে টশবর । োর হােকা রলঙর নীে টচাখ িুলো 
একিালরর জনযও আোর েুখ টেলক সরবছে না। 
  
এক চুেুক িাও। এখন বনলজই বনলে পারলি। 
  
টিােেো েুলে ট লে বিোে গো , টিশ খাবনকো। স্বাি বঠক িুলধর েলো। 
  
টোোর ভাগয ভালো টে আবে সে েলো ওখালন টপৌঁলছ বগল বছোে। টেবিলে পলড় োকা 
একো পােো  োও াো টছারার বিলক োো টনলড় টিখালো টশবর । টোকো টে ঘুঘু 
আসােী োলে টকান ভুে টনই। 
  
োই হলি।স্ব র টভলঙ টগে আোর, বিধ্বস্ত কলণ্ঠর েিণা চাড় বিল  উঠে। আপবন 
টিলখলছন োলক? 
  
নাাঃ, আোর পাল র শব্দ টপল ই টসখান টেলক হাও া হল  ো  টস। এে োড়াহুলড়া 
কলর আসলে হল বছে টে িেুকো পেতন্ত আনলে ভুলে টগবছ। 
  
আর এক ট াক গো   ালোে। আবে জাবন প্রশ্নিাণ শুরুর েুহূেত এখন আগে, অেচ 
শরীলরর এই রকে অিস্থা  বিশ্বাসলোগয একো কাবহনী ট েঁলি িসি োও এখন োো  
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আসলছ না। েলি িুেলে পারবছোে, আবে বনলজই বনলজর পাল  কুড়ে োরোে অেতাৎ 
বনলজর িালরাো বনলজর হালেই িাজাোে। 
  
এর ওপর েযাডেও ট েঁলস টগে। সমূ্পণত রূলপ আশ্বস্ত না হও া পেতন্ত আোলক টরহাই 
টিিার পাে এ টোক ন । জ্ঞান ট রার আলগই টস আোর পলকলে েোশী চাবেল বছে। 
আোর োবনিযাগ, োইলসন্স, পবরচ পে…সিই টেবিলের ওপর ছড়ালনা। অেতাৎ আোর 
পবরচ পে োর কালছ  ােঁস হল  টগলছ। 
  
টশালনা টহ টছাকরা, হােকা কলণ্ঠ িলে উঠে টশবর । টোোলক আবে এখুবন টজলে ভলর 
বিলে পাবর আবে জাবন েুবে ওখালন টকান উলেশয বনল ই হাবজর হল বছলে িেে এিার 
টসো কী জলনয? টেল োলক সনাি করলে? 
  
হযা! 
  
 ওবক টোোলির টকাম্পাবনলে ইনবসওর কবরল বছে? 
  
শুনুন টশবর , টজার কলর সাহলস ভর কলর আোর িো শুরু কবর। আবে বিরাে এক 
োলেো  পলড় টগবছ। ঐ টেল ো আোলির বনকে ইনবসওর কবরল বছে বঠকই, বকন্তু 
আোলির কালছ ওো জাবে াবে ছাড়া আর বকছুই ন । আোলির অনুোন ওলক হেযা 
করা হল লছ। োই এখালন এলস আবে বনবিে হলে টচল বছোে টে, টেল ো সুসান 
টগোেতই–োর েেজ টিান টকাবরন কবন ন । এখন সেসযা একোই–ো হে আোর 
এখালন আোর খির েবি টকানভালি িাইলর প্রকাশ হল  পলড়, োহলে শুধু আোলির 
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টকাম্পানীন  টসইসলঙ্গ আরও নো টকাম্পানীর সিশুদ্ধ িশেক্ষ ডোর এলকিালর চলে 
োলি। 
  
টঠােঁে টচলে হােকা ভালি বশ বিল  উঠে টশবর । োরপর নলড় চলড় িসে, িযাপারো 
একেু খুলে িেে টিবখ! আবে এ িযাপালর টকান সাহােয করলে পাবর বকনা। 
  
টোকোর নম্র আচরণ টিলখও বিচবেে হোে না। আবে জাবন িেলে আোলক হলিই, না 
হলে এর টেলকও আরও ভ ঙ্কর োলেোর েলধয জবড়ল  পড়ি। অগেযা োর কালছ সি 
খুলে িেোে, এর েলধয টজাইস শযারেযালনর অন্তধতালণর কোোও িাি পড়ে না। 
  
এক নাগালড় োো নাড়লে নাড়লে বিনা েন্তলিয সিো শুলন টগে টশবর , োরপর 
টচ ালর টহোন বিল  িলস িলে উঠে, হযােঁ, আবেও টোোর সলঙ্গ একেে টে িযাপারো 
সুবিলধর ন , বকন্তু েুবেও ভুে পলে পা িাবড়ল ছ। টেল োর বনছক িুঘতেনালেই টে েৃেুয 
হল লছ, োর েৃেুযলে টে কালরা হাে টনই, এ সলেহ টেোলে আোলক িহু পবরশ্রে 
করলে হল বছে। কবন েখন জানাে, ওলক েৃে অিস্থা  পাও া টগলছ, আোর প্রেলে 
সলেহো োর ওপলর বগল ই পলড়বছে এই টভলি টসই ওলক খুন কলরলছ বকনা। ও 
টোকোলক আোর িুলক্ষর বিষ। ভ ঙ্কর িি-চবরলের টোক। োড়াহুলড়া কলর েকু্ষবণ 
দ্বীলপ ছুলে বগল বছোে। ওখালন ো ো বছে সি বকছুই পরীক্ষা কলর টিখা হল  টগলছ। 
েইোলস ো িলেবছে, োর কোো বঠক। একিে ভাঙালচারা। এই েইল র একো পা া 
টভলঙ টেলে েে বিপবত্ত। জানাোর ভাঙা কােঁচগুলো টিলখবছরলি সি এলকিালর োখাোবখ 
আর টকবিলনর িাইলর টে পাল র ছাপগুলো বছে টসগুলো হ  কবনর ন লো এই 
টেল োর। 
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আর এখালন সিাই এোই িুঘতেনা িলে প্রোণও কলর বিলি। োরা োিার সে  টেল ো 
এই দ্বীলপ একাই বছে। ডািালরর কোেলো োর েৃেুয হ  টিো বেনলে নাগাি। এবিলক 
কবন দ্বীপ টেলক টহালেলে এলস টপৌঁলছবছে টিো িশো । জযাক ওকলে নালে একো 
টোক েখন টেলক টসই বিলকে পেতন্ত টডড টেলক িলস েুবকল  েুবকল  োছ ধলরলছ। 
জযাক কবনলক টস দ্বীপ টেলক টিবরল  টেলে টিলখবছে। 
  
আর কবন নাবক দ্বীলপ ব লর িু-বেবনলের েলধয আিার টোেরলিাে বনল  এপালর চলে 
আলস। েখন টস টেল োর েৃেলিহ টিখলে টপল ই সরাসবর আোর কালছ এই খির 
টিও ার জনয ছুলে এলসবছে। আবে েখন টোকজন বনল  টসখালন টপৌঁছই, ওকলে 
েখনও বস্থর টচালখ োবকল  আলছ দ্বীলপর বিলক। এরেলধয কাউলকই টস ওখান টেলক 
ব লর আসলে টিলখবন। আর আেরাও দ্বীপো েন্ন েন্ন কলর টখােঁজ কলরও কারুর টিখা 
পাইবন। োই খুন করার টে বচন্তা টোোলক কুলর কুলর খালি, টসোলক েুবে অনা ালসই 
টেলড় ট েলে পার। 
  
আবে িুাঃবখে–আপনার কোো োনলে আোর একেু আপবত্ত আলছ,গম্ভীর কলণ্ঠ িলে 
উবঠ। খুনো সম্বলন্ধ আোর বিেুোে সলেহ টনই, বকন্তু কীভালি এো সিংঘবেে হে এো 
বঠক আোর কালছ পবরোর ন । 
  
বিবচে এক অঙ্গভবঙ্গো কলর উঠে টশবর । টিলখা–প্রোণ করালে পালর বকনা। বকন্তু এও 
িলে রাবখ, ওকলের কো টশানার পর টকান জুবরলক েুবে ও-কো বিশ্বাস করালে 
কখলনাই পারলি না। 
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ধলর বনন, কবনই েবি োলক বঠক কলর োলক আপনালক ওসি িোর জলনয? 
  
টস িুচলক্ষ টিখলে পালর না, আর ও প্রকৃেই সািা টোক। োলক বিল  ও কাজ করালনা 
সম্ভি ন । 
  
একেু ইেস্তোঃ কলর িলে উঠোে, আিা, আবে টে এখালন এলসবছোে, আপবন কী ো 
জাবনল  টিলিন? িুেলেই পারলছন, আবে কী রকে োলেোর েলধয জবড়ল  টগবছ। 
আোলির উলেশয বছে কবনলক  ােঁসালনা, এখন টস েবি টকানভালি প্রোণ কলর বিলে 
পালর, আবে এখালন টেল োলক সনাি করলণর জনয এলসবছোে, োহলে পবরিলেত টসই 
আোলির  ােঁবসল  টিলি। 
  
সহানুভূবের হাবস হাসে টশবর । সাধারণোঃ আবে বনলজর চরকালেই টেে বিল  োবক, 
েলি আো  েবি সেন বিল  টকালেত বনল  বগল  শপে করালনা হ , আবে বকন্তু আসে 
ঘেনাই িেলে িাধয হলিা। 
  
আবে জাবন, েলগত কবনই আোর ওপর চড়াও হল  বছে। সম্ভিোঃ বচলনও ট লেলছ 
আোলক। োই টশবর লক টস টকালেত টেলন বনল  োলিই। অেতাৎ বনস্তার আোর ভালগয 
টনই, আিার করণী ও বকছু টনই। িেোে, ভগিানলক ডাকা ছাড়া এখান টেলক 
টিলরালনার টকান রাস্তা আোর জানা টনই, বেবন েবি টকান উপা  টিখালে পালরন। 
আপােোঃ আর টকান োলেো  জবড়ল  পড়ার আলগ আবে েস-এলেলেস-এ ব লর 
টেলে চাই। ো কলরবছ োরজনয আবে ক্ষোপ্রােতী। 
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টিশ, এিালরর েলো আবে টোো  টছলড় বিবি, বকন্তু এরপলর আর কখনও এেন টকান 
কাজ করলে টেও না টেন, েৃিু ধেক টিিার েলো সুলর িলে উঠে টশবর । 
  
োিার আলগ আর একিার টেল োর টিহ টিলখ োিার ইলি আলছ? 
  
না, আর প্রল াজন টনই। ওর টকান ছবি আপনার কালছ আলছ? এই েুহূলেত টনই, েলি 
কাে সকাে িশো নাগাি এলস োও ার কো। টোোলক এক কবপ পাবঠল  টিলিা। 
  
ওর িুলক টে জন্মবচহ্নো আলছ ওো আবে ছবিলে একিার টিখলে চাই। একেু িযিস্থা 
কলর বিলে পারলিন? 
  
টকন পারি না? 
  
আবে উলঠ িােঁড়াোে। আিা, চবে োহলে। 
  
হাে েুেে টশবর । এলসা। 
  
টশবরল র িপ্তর টেলক টিবরল  িড় রাস্তা ধলর এবগল  চেোে আবে। প্রবে েুহূলেত আশঙ্কা 
একোই, এই িুবে কবন চড়াও হে। বকন্তু টসরকে বকছুই হলো না।… 
  
পলরর বিন টিো এগালরাো   যান’শর িপ্তলর প্রলিশ করোে আবে। েযাডে আর 
 যান’শ বনলজলির েলধয কলোপেলন িযস্ত বছে। আবে ঘলর পা রাখলেই েযাডে কেেে 
টচালখ োকাে। 
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টকান চুলো  বছলে এেক্ষণ? কাে টেলক গরু টখােঁজা খুেঁজবছ টোোলক! 
  
োপ করলিন। আবে এখালন বছোে না, বরিংবভলেলে বগল বছোে। টভলিবছোে এেন 
বকছু একো হালে আসলি োলে এই টকসো  একেু আলো টিখলে পাই, বকন্তু টপোে 
না। োর পবরিলেত িযাপারো আলরা জবেে হল  টগে। 
  
আবে ভািোে, েযাডে টিাধহ  টোলধ ট লে পড়লি, বকন্তু টসরকে বকছুই ঘেে না। 
বনিে হল  িলস রইে, োর টচাখ িুলো গ্রানাইে পােলরর েলো কবঠন হল  উঠে। 
সাোনয হলেও রিাভা িবহাঃপ্রকাশ করে োর েুলখ, েিু বনলজলক সিংেে রাখে। 
  
োলে কলর ক্ষবের পবরোণ কেো? োেঁকালো কলণ্ঠ িেে টস। 
  
ক্ষবে হও া েেো সম্ভি, েেখাবন। 
  
বস্থর হল  িলস আো  সি খুলে িে। 
  
একো টচ ার টেলন িলস পলড় আবে আিযপান্ত খুলে িেোে। আোর কো টশষ হিার 
পর েযাডে িলে উঠে, হু, আশাকবর টোোর সলেহ এখন বেলেলছ। েলি আোর ো 
েলন হলি, ওরা টোোর জনযই  ােঁিো টপলে টরলখবছে, আর েুবে উজিুলকর েলো 
টসাজা কলর োলে ধরা বিল লছ। 
  
োই হলি টিাধহ । আবে ঘােলে শুরু কলরবছোে। আবে জাবন েযাডলের কালছ ক্ষো 
টচল  আজ আর টকান োভ টনই, ওসলির টস ধার ধালর না। 
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চুরুেো েুলে বনল  একো প্রান্ত কােলড় িসে েযাডে।গুডই ার বরজাইন বিল লছ, 
শুলনলছা? 
  
িলেবছে টিলি। 
  
 সবেয িেলে বক, টস চলে টেলে আবে সুখী-ই হল বছ। ভালো টসেসেযান টস 
বনাঃসলেলহ, বকন্তু োর বিচারিুবদ্ধর টকান ক্ষেো টনই। েুবেও বঠক োই। 
  
োহলে আবেও না হ  কাজ টছলড় বিবি। 
  
আোর অনুোন বছে একো টশানার পর েযাডে প্রবেিািী কলণ্ঠ গলজত উঠলি, বকন্তু 
োহলো না। চুরুে জ্বাবেল  প্রা  বেবনে িুই টস ছালির বিলক ভুরু কুেঁচলক োবকল  রইে। 
োরপর েুখ নে কলর ধীলর ধীলর আিার িেলে শুরু করে, টোোর কালজর িরুণ 
আোলির হ লো একেক্ষ ডোর জোেবে টেলে িলসলছ। অনয নো টকাম্পাবনও হ লো 
একই অিস্থার েুলখােুবখ হলি। ভুেো টোোর অসািধানোর জনয হ বন এো টোোর 
বনলরে েবস্তলের িাব ত্বজ্ঞানহীন েূখতোর,  ে। টোোলক আবে অলনক আলগই সািধান 
কলরবছোে এ িযাপালর নাক না গোলে, কারণোও িলেবছোে–একিার ন , কেপলক্ষ 
িারিংিার। ো সলেও েুবে বনলজর অপিােতো প্রোণ করার জনয টসখালন হাবজর না হল  
পারলে না। োই টোোলক েবি এই েুহূলেত আবে িরখাস্ত কবর, টসো বনি ই আোর 
বিক টেলক টকান অনযা  হলি না। োইলহাক, সেস্ত িযাপারো আবে ঐ নো 
টকাম্পাবনলকই জাবনল  বিলে চাই–কারণ েিলন্তর সমূ্পণত িাব ত্বো সিার হল  আবে 
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আোর কােঁলধ েুলে বনল বছোে। সম্ভিোঃ োরাও আোলক এই প্রস্তাি করলি, টোোলক 
এখান টেলক বিোবড়ে করার অবভপ্রাল । এিার টোোর েবি বকছু িোর োলক িলো। 
  
কাজ টছলড় চলে োলিা আর কী করলে পাবর? 
  
আোলক টশযনভরা িৃবষ্ট বনল  বকছুক্ষণ বনরীক্ষণ কলর টন  েযাডে। েুবে বঠক জালনা, 
টোোর করণী  আর বকছুই টনই।..োলেোো েখন েুবেই সৃবষ্টকলরছ, েখন পালরা না 
টসোর জাে টেলক আোলির ছাবড়ল  আনলে? 
  
টসরকে টকান সম্ভািনা টেলক োকলে আবে বনলজই টস কো িেোে। েলন হ  এ 
রহলসযর েীোিংসা করলে টগলে আোর টেলকও উন্নে েবস্তলের চেুর কাউলক আপনার 
প্রল াজন। 
  
সাে িছর েুবে আোর হল  কাজ করলছ, হারোস, েযাডলের কণ্ঠস্বর এখন অলনক 
নরে। এখন পেতন্ত টোোর কালজ টকান ত্রুবে আোর টচালখ পলড়বন। োইলহাক, আবে কী 
করলে চাই একিার টশালনা। আবে টোোর একোলসর সলিেন ছুবে বিবি। এরেলধয 
েুবে টকাো  োলি িা কী করলি, টস িযাপালর আোর বিেুোে োোিযো টনই। েলি এই 
টকসোর েবি বকনারা করলে পার, োহলে টোোর চাকবর েোরীবে আলগর েলো িহাে 
োকলি, এ প্রবেশ্রুবে আবে টোো  বিবি। বকন্তু ো েবি সম্ভি না হ , টোোর ব লর 
আসার আর টকান প্রল াজন টনই। 
  
ওলে জযাকসন আোলির আর এক টগাল ো। টস বনলজলক অবে োো  চাোক েলন 
করলেও, আবে জাবন টস আসলে একো আস্ত গলিে। 
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কবঠন কলণ্ঠ িলে উবঠ, োর োলন জযাকসনলক আোর জা গা  িহাে করলছন? 
  
জযাকসন আলিশ টেলন কাজ কলর, হারোস। হযােঁ, োলকই আবে কাজো বিবি। টকসো 
েুবে েবি বনলজ টেলক সোধান করলে পালরা, োহলে জানলি ভাগয টোোর প্রবে সি । 
বকন্তু আোলির একজন বিশ্বস্ত টগাল োলক এ কালজ টেলগ োকলে হলি। আর 
জযাকসলনর েলধয টসই সুপ্ত প্রবেভা আলছ, টস বনাঃসলেলহ একজন বিশ্বস্ত টোক। 
  
কাগজো আবে সলজালর টেবিলে ছুেঁলড় োরোে। এো টরলখ বিন, নাক টোছর কালজ এো 
কালজ আসলি। এই চাকবরর আোর প্রল াজন টনই। আবে চেোে। 
  
গেেে কলর ঘর টেলক টিবরল  এলস িড়াে কলর িরজাো েুলখর ওপর িন্ধ কলর 
বিোে। 
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১০. 
  
সযান িারনাবডলনালে এলস টপৌঁছোে, সে ো েখন েধযাহ্ন টভালজর। টরলস্তারােঁ  
টভাজনরে অিস্থা  টহলেনলক টিখলে টপল  চুবপসালড় এবগল  বগল  ওর কালনর কালছ 
েুখ এলন িেোে, টখল  নাও, এোই হ লো টোোর জীিলনর িােী েূলেযর টশষ খাও া। 
  
ও এেনভালি োব ল  উঠে টেন আবে টচ ালরর েো  টকান িাবজ  াবেল বছ। 
পরক্ষলণই আোর ওপর োেঁবপল  পলড় িুহাে িাবড়ল  গো জবড়ল  ধরে। বেভ! 
েুবে!কখন এলে টগা? 
  
এই টো, এইোে। আলর ছালড়া ছালড়া, েুবে কী টহালেলের িিনালে উলঠ পলড় টেলগছ 
নাবক? ওর হালের িােঁধনেুি কলর টচ ালর িলস পড়োে। 
  
োরপর টোোর বনলজর খরচ খরচা টকেন চেলছ? আোরোও চাোলনার ক্ষেো  
কুলোলি বক? 
  
েীক্ষ্ণ িৃবষ্টলে োকাে ও। কী িযাপার, বেভ? বকছু গণ্ডলগাে হল লছ নাবক? 
  
 িােঁড়াও িােঁড়াও, আলগ আোর জঠর জ্বাোো ঠাণ্ডা করার িযিস্থা কবর, োরপর টোোলক 
আজ একো টিিনািা ক কাবহনী টশানাি। 
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খািয োবেকা টেলক সিলচল  কে েূলেযর খািারো অডতার টি ার পর টহলেনলক অল্প 
কো  সি খুলে িেোে। সি শুলন টহলেলনর টচাখিুলো ধক কলর জ্বলে উঠে। 
  
েযাডলের এেখাবন সাহস এে টকাো টেলক? োর টকান অবধকার টনই আোর স্বােীলক 
এভালি অপোন করার। আবে এখুবন োলক ট ান কলর… 
  
এসলির আর টকান প্রল াজন টনই টহলেন, আবে চাকবর টছলড় বিল  এলসবছ। টোোর 
সােেতলনই আোলির িুজলনর খরচ চাোিার? 
  
েুবে বক সবেয সবেয এই চাকবর টছলড় এলসছ?অিাক বিস্মল  টহলেলনর টচাখিুলো 
ছানািড়া হল  টগে। 
  
টকান উপা  বছে না। হারোস পবরিার অনযাল র সলঙ্গ টকানবিন আলপাস কলরবন। আবে 
োইলনর টচকোও ওর েুলখর ওপর ছুেঁলড় এলসবছ। িলেবছ ওো ওর নাক টোছর কালজ 
আসলি। 
  
েুবে েলন কলরা েুবে ো কলরছ টসো িুবদ্ধোলনর কাজ? 
  
োো নাবড়। না, ো কবরবন আবে স্বীকার করবছ। টহালেলে ব লর এলস টিবখ আোর কালছ 
আর োে পেঁ বেশ ডোর পলড় আলছ, বকন্তু এলেও আোর েলন স্ববস্ত আলছ। 
  
ওল োর খািার বিল  োিার সলঙ্গ সলঙ্গ আবে আহালর েন বিোে, বকন্তু টহলেন বনলজর 
টপ্লেো স্পশত না কলর েেেলে েুলখ িলস রইে। 
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আবে হলেও হ লো এই কাজই করোে,আোর টভাজন সোপ্ত হলে ধীলর ধীলর েুখ 
খুেে ও। 
  
ঐ টেল োই টে সুসান টস সম্বলন্ধ আলগ আোলির বনবিে হলে হলি। েযাডলের টোো 
োো  এই সহজ কোো  ুকলো না? 
  
েুবে টো োলক টচলনা। োর োো  একো বচন্তাই ঘুরপাক খা  ো হে, টেন-টেন 
প্রকালর োকার িাবি নসযাৎ কলর টকসোলক টকালেত েুলে সিংগ্রাে করা। িযাপারো বনল  
আবে েেই ভািবছ েেই আিেত হবি এই টভলি টে, কী ধুরন্ধর ওরা। টভলি পাবি না, 
কী কলর টেল োর প্রাণ বনে। টশবর  টো টজার গো  িেলছ, টেল ো োরা োিার সে  
ঐ দ্বীলপ টস ছাড়া বদ্বেী  টকান প্রাণী বছে না। একোে োর সাক্ষালেই ওরা টরহাই 
টপল  োলি। োই, ওলক টে খুন করা হল লছ এো টে কলরই টহাক আোলির প্রোণ 
করলে হলি। োহলে আোলির সােলন এখন একো রাস্তাই টখাো আলছ, ওরা টে 
টেল োলক খুন কলরলছ টসো টেভালিই টহাক প্রোণ করলে হলি। েযাডে হ লো এই 
ভািলছ, োকার িাবি, আসলে টস োেো েড়লি। বকন্তু আোর েলন হ  এরকে একো 
বনখুেঁে চোন্ত  াস করার টকান আশাই টিাধহ  টনই। 
  
িুঘতেনাো পবরকবল্পে ন লো? েলি এো হ লো একেু টিশী কল্পনার আশ্র  টনও া হল  
োলি। ধলরা, এেন েবি হ , কবন ইলি কলরই িযিহালরর জনয োর হালের কালছ 
ভাঙালচারা েইো টরলখ এলসবছে, েবি টস েই-এ ওঠার টচষ্টা কলর োহলে টস জানাোর 
কােঁলচর ওপর পলড় োলি? 
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আবে সলজালর োো নাড়োে। ো হলে পালর না। ও হ লো োলে জানাো স্পশত না 
কলরই োব ল  পড়লে প্রালণ টিেঁলচ টেে। আবে বনবিে টকউ োর-কবজর বশরা টকলে 
বিল বছে। টস পুরুষই টহাক আর স্ত্রী টোকই টহাক। বকন্তু টশবরল র টপৌঁছিার আলগ 
দ্বীপ টেলক টস হাও া হলো কীভালি, এোই আোর োো   ুকলছ না। 
  
সােঁেলর টেলে পালর না? 
  
সােঁেলর টগলেও টেলে পারে েলি বিলনর আলো  কখলনাই সম্ভি ন , রালে হলেও 
একো কো বছে। ওকলের কো অনুো ী টস সারাক্ষণ ওখালন িলসবছে। টসা া োইে 
 ােঁকা জা গা টকউ সােঁেলর পার হিার টচষ্টা করলিন োর নজলর পড়লেই। 
  
োহলে টস দ্বীলপর আলশপালশ টকাোও ঘাপবে টেলর িলসবছে। 
  
টশবরল র িিিয দ্বীলপ টস ছাড়া আর টকান জনোনুষ বছে না। োছাড়া.োর ধারণা 
বগল । পলড়বছে কবনর ওপর, এই কাজো োর েলন কলর। োই টস টকবিনো 
বিলশষভালি পরীক্ষা কবরল বছে। 
  
আিা বেভ, েুবে কী েলন কলরা এর েলধয টডবনর হাে আলছ? 
  
না। টস েখন বনউই কত বছে। আবে বনবিে, কারণ টস সরে েলন আোর হালে 
পবেবসগুলো েুলে বিলে টচল বছে। টস টেল োলক হেযা করলে কখলনাই ওগুলো ব বরল  
বিলে আসে না। োছাড়া টস জানলো না টে আবে ওগুলো গ্রহণ করি না। েবি ওগুলো 
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বনল  বনোে, োহলে সি িযাপারোর পবরসোবপ্ত ওখালনই ঘলে টেে। আোর অনুোন, 
োলক শুধু বশখবণ্ড বহলসলি খাড়া করা হল বছে–এসি বিষল  োর বকছুই জানা বছে না। 
  
উলঠ িােঁড়াোে। চলো োউলে িলস কব  পান করলে করলে টোোর সিংগ্রহ করা 
খিরগুলো টশানা োক। েুবে এ কালজ কেিূর এলগালে? 
  
টহলেনও উলঠ পড়ে। আবে এখালন পা টরলখই প্রেলেই সেস্ত টহালেলের নােগুলো 
টোগাড় কলর এলক এলক টখােঁজ-খির বনলে শুরু কলর বিোে। সিংখযা  টে কে বছে ো 
টোোর ধারণালেই আসলি না। পে চেলে চেলে আর িক িক করলে করলে আোর 
হাে হল বছে টশাচনী , েিু ভালগয বকছুই জুেে না। সিাই-এর িিিযই এক টে টজাইস 
শযারেযান নালে োলির টকান বরলসপশবনে বছে না। টভলি টিখোে, বসলনো  নাোর 
সে  ও বনি ই নাে িিে কলরবছে। টসই অনুো ী পােঁচিছর আলগ েে বরলসপশবনে 
কাজ কলরলছ োলির সম্বলন্ধ অনুসন্ধান শুরু করোে। বকন্তু এিারও স ে হোে না। ওাঃ 
বেভ, আোর অিস্থাো েখন কী রকে আকার ধারণ কলরবছে একিার টভলি 
টিখ।..আবে টজার বিল  িেলে পাবর, টজাইস শারেযান এখালন একবিলনর জনযও 
বরলসপশবনে বহলসলি কাজ কলরবন। 
  
োক, এোও টো একো কালজর কো। এলকিালর টে শূনয হলস্ত ব রলছ একো বনি ই 
িেলে পার না। রাইস টে টহালেলে বছে টসোর টখােঁজ টপল ছ? 
  
ো টপল বছ িলেপআোর হাে টেলক বসগালরেো বনল  বনে ও। টহালেেোর নাে 
বরলজন্ট। রাইস টসখালন িুসপ্তাহ েলো বছে, বকন্তু টহালেে টছলড় আসার সে  বিলের 
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োকা বেবেল  ো বন। টহালেলের বডলেকবেলভর েুখ টেলকই টশানা, একিার রাইসলক টস 
ঘলর একো টেল  এলন টোোর জনয ধলরবছে। টেল োর িণতনা শুলন েলন হে এই টেল  
সম্ভিোঃ টকাবরন হলি। 
  
টকাবরন বক েখন সযান িারনাবডলনালে বছে? 
  
োো নাড়ে, টহলেন। হযােঁ, সুসান আর টকাবরন িুজলনই েখন একো নাইে ক্লালি 
বস্ট্রপবেজ টিখবছে। টসই নাইে ক্লািোও টখােঁজ কলর টসখানকার েযালনজালরর সলঙ্গ আবে 
টিখাও কলরবছোে। ওলির িু-টিান আর রাইসলক োর ভালোই েলন হ । োর িিিয 
অনুো ী, রাইলসর নাবক টকাবরন সম্বলন্ধ একেু উৎসাহ বছে। প্রা ই টস টেলজর টপছলন 
টকাবরলনর সলঙ্গ টিখা করলে টেে। 
  
সুসান আর টজাইস শযারেযান একসলঙ্গ বছে বকনা জানলে পারে না? 
  
একসলঙ্গ ওরা বছে না–অন্তোঃ এখালন ন । েুবে বঠক জালনা? 
  
হযােঁ। সুসান আর টকাবরন টে অযাপােতলেলন্ট োকে, নাইেক্লালির েযালনজার টসখানকার 
বঠকানা বিল বছে। আজ সকালের বিলক টসখালন একিার  ু টেলরবছোে। িাবড়ো হাে 
িিে হল লছ, েলি টসই সেল র োবেলকর বঠকানা টপল  টগবছ। আজ বিলকলে ওখালন 
োিার কো। জা গাোর নাে িারেলডে–এখান টেলক শখালনক োইলের েলো িূর হলি। 
  
েুবেও োলি নাবক? 
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কো িোর সে  সারাক্ষণ আবে ওর েুলখর বিলক একিৃলষ্ট োবকল  বছোে। টকন জাবন 
না েলন হবিে ও একেু অস্ববস্ত টিাধ করলছ। টশষ পেতন্ত োকলে না টপলর িলেই 
ট েোে, কী িযাপার টহলেন? টোোলক আজ অসম্ভি ক্লান্ত োগলছ। এেবিন ধলর খুি 
পবরশ্রে কলরছ নাবক? 
  
জিাি টিিার আলগ সাোনয ইেস্তোঃ করে ও। 
  
জাবন না হঠাৎ কলর আোর েলধয কল্পনাপ্রিণ শবি টজলগ উলঠলছ বকনা, বকন্তু গে িুবিন 
ধলর আোর টকিেই েলন হলি, আবে টেখালন টেখালন োবি টকউ আোলক অনুসরণ 
করলছ। কাে রাবত্তলর েলন হে, টকউ.লেন আোর টশািার ঘলরর িরজা টখাোর টচষ্টা 
কলরলছ। আবে টক, িলে টডলকও উলঠবছোে বকন্তু প্রেুযত্তলর টকান সাড়া পাইবন। অিশয 
শেযা টছলড় উলঠ টিখার টচষ্টা আোর বিক টেলকও হ বন। 
  
টোোলক অনুসরণ করা হলি িুেলে কী কলর? 
  
েলন হে। টিবখবন কাউলক, েিু এই অনুভূবেো েন টেলক োড়ালেও পারবছ না, আোর 
টকেন টেন ভ  ভ  করলছ, বেভ। 
  
আবে ওর হালে েৃিু চাপড় বিোে। আলর েুবে শুধু শুধু ভ  পাি, ভল র টকান কারণ 
টনই। টসই িাবড়র োবেলকর কালছ আেরা িুজলন এক সলঙ্গই োি। অকারণ বচন্তা কলরা 
না, টকেন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

288 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ো করলিা না, েলি েুবে আর নেুন কলর টকান োলেোর সৃবষ্ট কলরা না, বেভ টিাহাই 
টোোর? িুেলে কষ্ট হে না, ও েুলখ োই িেুক, েলন ওর ভ  ধলরলছ। 
  
োই িেোে, টশালনা, েুবে িরিং সমূ্পণত িযাপারো আোর ওপর টছলড় বিল  পরে বনবশ 
িাবড় ব লর োও। 
  
ঘলরর সি বজবনসপে বঠকঠাক আলছ বকনা টসগুলো টিখার জলনযও এসেল  একজ, 
টসখালন োও া িরকার। 
  
প্রিে ভালি োো োেঁবকল  উঠে ও। না বেভ, টোোলক একা ট লে আবে এক পাও 
টকাোও নড়ি না। আোর টকিেই টচালখ জযাক কবনর েুখো টভলস উঠলছ আর টসই 
সলঙ্গ েলন পলড় োলি োর আওড়ালনা িুবে। টনৌলকা  িলস টস টেন আোলির উলেলশয 
িেলছ : প্রেলে আবে গুবে োবর পলর ক্ষো চাই। টোকো অবেরবেে বকছু িলেবন ওর 
দ্বারা সিই সম্ভি। 
  
বনলজর স্ত্রীর সুরক্ষার প্রশ্ন উঠলে ওো আবেও পাবর,আবে েৃিু হাবস টহলস উবঠ। েুবে শুধু 
টিলখ োও। প্রেলে একো ডিে রুে টনও া োক। িযাগো ওখালন টরলখ আেরা টিবড়ল  
পড়ি। ব লর বগল  েবি বকছু টপল  োই েলি রােো এখালনই কাবেল  টিি আর ন লো 
িুজলনই একই পলের পবেক হল  েস এলেলজেস-এ রওনা টিি। ওলির োকা িাবি 
করার টসই েলি আবে ওখালন োকলে চাই। 
  
েুচবক হাসে টহলেন। েুবে টে কাজ টছলড় এলসছ এর েলধযই ভুলে টগলে? 
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আবে েযাডেলক টছলড়বছ বঠকই, টকসন । েুবেও কী এই চাও জযাকসন আোর ওপর 
টেক্কা োরুক? আবে একাই এই টকলসর সি িাব ত্ব বনলে চাই, আর েবি অঘেন বকছু 
ঘোলে পাবর েযাডেলক োর জনয প্রচুর েূেয বিলে হলি। স্বাধীন অনুসন্ধানকারী বহলসলি 
ইবসওর েূলেযর একশ অিংশ বিলে েখন টস িাধয োকলি। টিড় েক্ষ ডোলরর একশ 
শোিংশ কে হ  বহলসি কলর টোোর বেঙ্ক টকােোর কো িরিং এখন টেলকই ভািলে 
শুরু কলর িাও। 
  
টকসো টোোর হালে   সাো হিার পরই ওো বনল  ভািলে িসলিা,হাসলে হাসলে 
িলে উঠে ও। এখন টেলকই ভবিষযলের কল্পনার জাে টিানা উবচে ন । 
  
েুবে টিলখ বনও,আবে উলঠ িােঁড়াোে, ওরা এক চুে সাোনয ভুে পিলক্ষপ বনলেই টকসো 
 ােঁস হল  োলি। পলর আোর কো অক্ষলর অক্ষলর বেবেল  বনও।.. 
  
. 
  
িারেলডে জা গাো উইবেিংেলনর টেলকও টছাে। একো িলড়াসলড়া টিাকান, টগাো িুই 
টপেে পাম্প, একো টসেুন আর একো িাস বডলপা সম্বে কলর োো েুলে িােঁবড়ল লছ 
এই শহরো। 
  
টহলেলনর েুলখ শুনোে িাবড়র োেবকলনর নাে বেলসস টপইসলে। টিাকানো   ুলক 
ভদ্রেবহোর িাবড়র বনলিতশ টজলন টনিার পর টিাকানিারলক বজজ্ঞাসা কলর উঠোে, 
আপবন কী ওেঁলক টচলনন? 
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টোকো সলঙ্গ সলঙ্গ জিাি বিল  িসে, হা হা, টকন বচনলিা না। উবন টো প্রা ই আোর 
এখালন পিধূবে টিন। েলি আপনালির বকন্তু সািধান কলর বিবি। িছর িুই আলগ স্বােী 
োরা োিার পর টেলক েবস্তলের ভারসােয হাবরল  উবন টকেন টেন বছেগ্রস্ত হল  টগলছন। 
  
টহলেন আর আবে উভল ই িৃবষ্ট বিবনে  করোে। 
  
এলকিালর উন্মাি নাবক? 
  
আলর না না, োলে োলেই োোর গণ্ডলগাে টিখা ো  আরবক। টসই েুহূলেত উবন ওনার 
স্বােীলক জীিন্ত টিখলে পান। েলি ভল র বকছু টনই। 
  
টিাকান টেলক টিবরল  গাবড়র বিলক এবগল  টেলে টেলে আবে িলে উঠোে, আশা কবর 
ভদ্রেবহোর সৃ্মবে শবি এখনও নষ্ট হল  ো বন। ভাবগযস টোোর সলঙ্গ এলসবছোে। 
  
ধুলো ভবেত অপবরোর রাস্তা ধলর োইে িুই এলগালনার পর টিাকানিালরর বনলিতশ েলো 
একো  ােঁকা জবেলে এলস পড়োে আেরা। টিলখই টিাো ো  জবেো িহুবিন ধলর 
অেলে পলড় আলছ। আগাছা  ভরা একো িাগালনর োলে কালঠর টে িািংলোো িােঁবড়ল  
আলছ টসো টিাধহ  একেু টজালর  ুেঁ বিলেই ধলস পড়লি। 
  
এোই হলি, িলে আবে িরজার পালশ গাবড়োলক িােঁড় করাোে। 
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পিতাহীন একো জানাোর টভেলর বেেবেে কলর আলো জ্বেবছে। আগাছা োবড়ল  টভেলর 
 ুকলেই টচালখ পড়ে, একো ছা ােূবেত জানাো  িােঁবড়ল ই েুহূলেতর েলধয আিার সলর 
পড়ে। 
  
োক, একোই সান্ত্বনা, ভদ্রেবহো িাবড়লে আলছ।কল ক পা এবগল  ভাঙা কালঠর 
িরজাোর ওপর িারকল ক টোকা োরোে। 
  
িড়াে কলর েুলখর ওপর িরজা খুলে িীঘতকা  এক েবহো সােলন এলস িােঁড়ালেন। ি স 
পেঁচাত্তলরর কাছাকাবছ। অপবরিন্ন টকােঁচকালনা েুখ েণ্ডে। বিরাে একো ঘলড়র েুবপর পাশ 
বিল  সািা টকশগুলো টিবরল  এলস েুলখর কালছ গুবেল  টগলছ। গভীর টজাড়া চকু্ষলে 
অস্পষ্ট চাউবন। গাঢ় সিুজ রলঙর টভেলভলের টপাষাকোর িহু জা গা  বিলশষ োবে 
োগালনা। বকছু চাইলে এখালন হাবজর হল ছ টোেরা? টহলেলনর সুিৃশয টপাোলকর বিলক 
টকৌেূহেী টচালখ োকালে োকালে ভদ্রেবহো প্রশ্ন করলেন। আোর নাে হারোস, 
আোর সলঙ্গ ইবন আোর স্ত্রী। আেরা শুলনবছ কল ক িছর আলগ সযান িারনাবডলনালে 
আপনার নাবক বিরাে একো অযাপােতলেন্ট হাউস বছে? 
  
ভুরু কুেঁচলক েীষতক িৃবষ্টলে োকালেন িৃদ্ধা। বছে নাবক? আোর অে েলন টনই িাপু। 
েলি টোোলির বক প্রল াজন োলে? 
  
আবে সুসান টগোেত সম্বলন্ধ বকছু জানার জনয এখালন এলসবছ। শুনোে বেবন নাবক 
একসে  আপনালির সলঙ্গই োকলো? ভািলেশহীন টচাখ িুলো টকৌেূহলে জ্বেজ্বে 
করলছ। ও বক টকান োলেো  পলড়লছ? একিার েলন হে হযােঁ িেলেই ভদ্রেবহো 

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

292 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

টিাধহ  টিবশ খুবশ হলিন। আবে িুবিক িজা  টরলখই উত্তর বিোে, খুি সম্ভি োলক 
টেলর ট ো হল লছ। 
  
ও, েলরলছ োহলে! বস্থর িৃবষ্টলে োকাে বেবন। টিলখলছা, আোর স্বােী অলনক আলগই 
িলে বিল বছে ওর টশষ পবরণবে টোলেই সুলখর হলি না। টোেরা িরিং টভেলর এলসা। 
আোর স্বােী শুলন খুি খুবশ হলি। িহুিার ও আো  িলেলছ,লিলখা, টেল ো টিলঘালর 
েরলি। আর আিেত টশষ পেতন্ত োর কোই সবেয হে! অিশয আজ পেতন্ত এেন হ বন 
টে ও ো িলেলছ ো ভুে িলেলছ। ঘুলর িােঁবড়ল  অন্ধকারািন্ন উলঠালনর েলধয বিল  
িািংলোর টপছলনর বিককার একো ঘলরর বিলক এবগল  চেলেন বেবন। 
  
. 
  
পাগোবে শুরু হল  টগলছ, ব সব স কলণ্ঠ আবে টহলেনলক িলে উঠোে। 
  
ঘলরর অলধতকো জুলড় রান্নার সরোে আর িাবক অলধতক িসার। োলে জ্বেবছে টেলের 
একো কুবপ।  ােঁকা োপ চুেীর পালশ একো বিরাে আকালরর আরােলকিারা। একলজাড়া 
শেবছদ্র চবে রাখা আলছ োর পা ার সােলন। ঘলর  ুলকই বেলসস টপইসলে আরাে 
টকিারার কালছ বগল  িেলে শুরু কলর বিলেন, উলঠ পলড়া টহালিস। এক ভদ্রলোক 
টোোর সলঙ্গ টিখা করলে এেিূর এলসলছন। টসই টগোেত নালের টেল ো োরা টগলছ 
টগা–বঠক টেেনবে েুবে িলেবছলে। ঘুলর িােঁড়ালেন আোর বিলক। 
  
 টোেরা েলন বকছু কলরানা, িািা, আোর স্বােীর ওঠার ক্ষেো টনই। ভীষণ অসুস্থ। েৃেুয 
পেোেী বছলেন প্রা । টচাখ িুলো িড় িড় কলর এবগল  এলেন, োরপর েেো সম্ভি 
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কণ্ঠ টচলপ িলে উঠলেন, হালেতর অিস্থা টোলেই ভালো ন । অিশয এবিষল  বকছুই জালন 
না। আোলক োই খুি সািধালন রাখলে হ । 
  
ও! সবেয শুলন খুি খারাপ োগলছ। আোর সেস্ত শরীর বিল  ঘাে েরলে শুরু কলরবছে। 
  
োক, ওেঁলক আর বিরি কলর প্রল াজন টনই। 
  
েুবে িরিং একেু টিালসা। ও েোর সি কো শুনুক–বকন্তু ভুে কলরও টকান প্রশ্ন করলে 
টেওনা টেন! উত্তর না হ  আবে টিলিা। 
  
অসিংখয ধনযিাি। একো খাড়া বপঠও াো টচ ালর িলস পড়োে। িযাপারো োহলে এই 
িােঁড়ালি টে, বেস টগোেত অযাবেলডলন্ট োরা টগলছ িলে ধলর টনও া হল লছ। েেিূর 
জানা টগলছ, জানো পবরোর করলে করলে েই টভলঙ বেবন পলড় োন, টসই সে  
কােঁলচর েুকলরার আঘালে, োর কবির বশরা টকলে ো । আবে ইনবসওলরন্স টকাম্পাবনর 
একজন টগাল ো। বেস টগোেত আোলির কালছ ইনবসওর কবরল বছলেন। িেতোন 
পবরবস্থবেলে এেন বকছু প্রোণ আোলির হালে এলসলছ, োলে আেরা বনবিে টে োর 
েৃেুয হঠাৎ হ বন, োলক টেলর ট ো হল লছ। োই কালজ োগার েলো েলেযর সন্ধালন 
ঘুলর ব রবছ আেরা। 
  
শুনলে টো টহালিস?  ােঁকা আরাে টকিারাোলক েক্ষয কলর িলে উঠলেন িৃদ্ধা। 
পরক্ষলণই খরখলর কলণ্ঠ উচ্চাঃস্বলর এেনভালি অট্টহাবসলে টভলঙ পড়লেন টে আোর 
েলো টগাল োরও টিলহর সারা টোে খাড়া হল  উলঠলছ। জানো পবরোর! ঐ খুেঁবড় 
জানাো পবরোর করবছে। উই এ বিশ্বাস আোর েনলক বকছুলেই শান্ত করলে পারলছ 
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না। টকান বকছু পবরস্কার করার টেল  ও ন । ওরা িুজলনই বছে কুেঁলড়র িািশা। 
টনািংরার েলধযই বছে ওলির িাস। এ বনল  আোর কত্তার োোিযো বকছু কে বছে? এ 
িযাপালর বেবন ওলির বকছু কে িলেনবন। 
  
োরা োিার সে  উবন জযাক কবন নালে এক ভদ্রলোলকর কালছ বছলেন, আবে িলে 
উঠোে। টসই ভদ্রলোক সরবে টকাবরন টগোেতলক বিিাহ কলরলছন। টচলনন নাবক 
োলক? 
  
সরবে বিল ও কলরলছ? এই ভুল া খির টোো  বিে টক? িহু িছর আলগ ওলির বিল  
হল  টগলছ। আর োর সলঙ্গ টচনা পবরবচবে আোর আলছ বকনা? ই! ও হাড়িজ্জাে িাগী 
আসােীলক টভাো সম্ভি কখনও! ধরা পড়ার আলগ টস প্রা ই ও িাবড়লে ধনতা বিে। 
টকাবরনলক টসই টো এলজন্ট টছাকরাোর সলঙ্গ পাকড়াও কলরবছে। বক টেন নােো বছে 
োর? ভুলে টগোে। আরাে টকিারাোর বিলক োকালেন বেবন। টকাবরলনর সলঙ্গ 
সিাসিতিা টে টছাকরা োর বপছু বপছু ঘুরঘুর করলে োর নােো টেন কী…. 
  
ঐ টে টগা, খুি ভালো টপাষাক পরলো আর কযাবডোক গাবড় টচলপ এখালন হাবজরা বিে? 
  
টপবর রাইস বক? আবে িলে উঠোে। 
  
হা, হযােঁ, বঠক। ওাঃ, টসই িৃশয বক টভাোর! আোর কত্তা উপলর উলঠ বগল বছলেন এই 
িেলে টে ওরা টেন ওলির টগােোে এখালনই োবেল  টি । কবন টো ঘাড় ধলর এক 
ধাক্কা বিল  ঘর টেলক টির কলর বিল বছে ওেঁলক। আবে চুপচাপ িলস োোসা 
টিখবছোে। টকাবরলনর গাল  একবচেলে সুলো পেতন্ত টনই। চলকর েলো সািা েুখ বনল  
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িরজার পালশই িােঁবড়ল বছে রাইস। কবনর হালে ধরা বছে একো িেুক। উবন টে টকান 
সাহলস উপলর বগল বছলেন ো বচন্তা করলে আবে টকান উত্তর পাই না। পলর অিশয 
পুবেস এলস পড়লে কবনলক ধরা বিলেই হ । 
  
কবনলক ধরা টকান সহজ িযাপার ন  অলনক গুবেলগাো চোর পর েলি টস হার স্বীকার 
কলর বনলজলক পুবেলশর হালে েুলে টি । ওাঃ, টসই ভ ঙ্কর রালের কো ভািলে আোর 
গাল  কােঁো টি । এই অবভজ্ঞোর কো আবে জীিন টভার ভুেলে পারি না। 
  
আবে আর টহলেন েিেুলগ্ধর েলো িৃলদ্ধর েুখ টেলক বনাঃখুেঁে কোগুলো শুনবছোে। ওেঁর 
িিিয টশষ হলে পর আবে প্রশ্ন কবর, জযাক কবন আর টকাবরন োহলে েখন টেলক 
বিিাহ িন্ধলন আিদ্ধ বছে? বনি ই। ও টোকো বছে রীবেেলো এক ডাকাে। বনজতন 
টিাকান পাে, টপেে পাম্প এইসি েুঠ কলর টিড়ালে। পুবেস কল ক সপ্তাহ ধলর োলক 
খুেঁলজ টিড়াবিে। আর েখন টস পুবেলশর কালছ িশযো স্বীকার কলর, েখন টস গো 
 াবেল  সিার উলেলশয একো কোই িলে ো  টে টকাবরনই োলক ধবরল  বিল ছ। আবে 
অিশয এিযাপালর টেেন আিেত হইবন। ওর ধাোই বছে স্ত্রীর োকা   ুবেত করা। 
রাইসলক কালছ টপল  টেল োও টিাধহ  স্ববস্তর বনাঃশ্বাস বনল  টিেঁলচ বছে। 
  
টকাবরনই টে োলক পুবেলসর হালে েুলে বিল বছে এেন টকান অকােয প্রোণ আলছ? 
  
প্রোণ-েোণ িুবে না িাপু, েলি এ িযাপালর সুসানলক ওর টিালনর সলঙ্গ েগড়া করলে 
শুলনবছ। েগড়া িলে েগড়া! আোর টো েলন হল বছে সুসান টিাধহ  ওলক টেলরই 
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ট েলি। টশলষ বনরূপা  হল ই আোর কত্তাবেলক পাঠাোে ওলির িুজলনর েলধয েধযস্থো 
করালে। টসই ঘেনা টেলকই ওরা আোিা হল  ো । 
  
ওরা োরাোবর কলরবছে টকন? আবে জানলে চাইোে। এই টকলসর েিলন্ত হাে টিিার 
পর টেলক এই প্রেেিার কাজ েলো বকছু শুনবছ। 
  
ওো! সুসান টে কবনর সলঙ্গ  বষ্টনবষ্ট চাোবিে। টকাবরন এই কোো জানে না, বকন্তু 
আবে টজলনবছোে। িহুবিন আোর টচালখ পলড়লছ, টকাবরন না োকাকােীন ও টছাকরা 
হুে-হাে কলর এ িাবড়লে এলস উপবস্থে হলো আর ঐ খুেঁবড়র সলঙ্গ ঘন্টার পর ঘণ্টা 
কাবেল  টেলো। 
  
সুসান োহলে টজলন বগল বছে টে, োর টিানই কবনলক পুবেলসর হালে েুলে বিল লছ? 
  
সুসান টো এই িলে গো  াবেল  বচৎকার করবছে।িেবছে ও নাবক টেলরই ট েলি। 
টশলষ আোর কত্তাবে বগল  োলির টগালোগ োো । এর ঘণ্টা খালনক পলর টিবখ, 
টকাবরন হালে িযাগ বনল  টিবড়ল  োলি। এরপর োলক আর টকানবিন টিবখবন। এর 
বঠক িুসপ্তাহ পলর সুসানও চলে ো । ই, িুষ্ট গরুর টেলক শূনয টগা াে অলনক ভালো! 
  
োরপর কী হে ওলির? আবে সাগ্রলহ প্রশ্ন করোে।লকাবরলনর কো বঠক িেলে পাবর 
না। েলি শুলনবছোে টস নাবক িুল নস এ ারস-এ টগলছ। সুসান বগল বছে েস-
এলেেস। একজলনর েুলখ টেলক টশানা টস নাবক টেলজ উেঙ্গ নৃেয প্রিশতন কলর, 
জনসাধারণলক আনে টি । েরুকলগ ওেঁরা ও িুলো িাবড় টেলক বিিা  হলে আজ আবে 
সবেয খুবশ। 
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ওলির িুজলনর টচহারার েলধয এক অদু্ভে সািৃশয আলছ,আবে িেোে। টকিে একজলনর 
োোর টকশ টসানােী আর অনযজলনর কালো। একসে  আোর েলন হল বছে,সুসান েবি 
কালো পরচুো োো  টোলে োহলে ওলির আোিা করা কালরা পলক্ষই টিাধহ  সম্ভি 
হলি না। আপবন বচনলে পারলিন, বেলসস টপইসলে? 
  
আবে টে টকান সেল  ওলির বচলন ট েি, োবড় বিকবশে কলর হাসলেন বেলসস 
টপইসলে। ও িুলোই বছে টিহা া প্রকৃবের। গাল  সুলোবেও না টরলখ ওরা স্বিলে 
িাবড়লে টঘারাল রা করে। কেিার টে আোর কত্তাবে ঐ টিহা া িুজলনর সােলন 
পলড়লছন ঐ বিশ্রী অিস্থা , োর বঠক টনই। আবে ওলির এ িযাপালর িকােকা কে 
কবরবন, বকন্তু  ে বকছু হ বন।… 
  
টকাবরলনর একো জডু়ে বছে। ওো টিলখই আবে ওলির ে াৎ ধলর ট েি। টছাট্ট 
একো টচৌলকানা িাগ, বঠক এখালন, হাবড্ডসার একো আঙুে বনলজর সেেে িুলকর 
ওপর টঠবকল  টিখালেন বেলসস টপইসলে। 
  
জডুেো সুসালনর গাল ই বছে িেলছন? 
  
সুসান ন , টকাবরন। বক শুনলছাো বক েুবে? 
  
আবে বকন্তু জাবন সুসালনর গাল  একো জন্ম বচহ্ন আলছ। 
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টোোর শুনলে একেু ভুে হল লছ। িহুিার ওোর িশতন োভ হল লছ আোর। টছাট্ট 
একো িাগ। আর আিলেতর কো এই টে ঐ টেল ো োর জনয েলন েলন গবিতে বছে। 
ও একবিন বনলজ োকলেই আোলক জডুেো টিবখল বছে। এখন টোোর নাকো আোর 
টচালখর সােলন টেন পবরোর বঠক টেেবন ভালিই জডুেোও পবরোর টিখলে আোর ভুে 
হ বন।… 
  
প্রাণপলণ উলত্তজনা েলন িেন কলর িািংলো টছলড় বনাঃশলব্দ টিবড়ল  এোে িুজলন। 
বেলসস টপইসলেলক আবে িীঘত একঘণ্টা ধলর এোই টিাোলনার টচষ্টা কলরবছ টে, 
জন্মবচহ্নো সুসালনর টিলহ েজুে, টকাবরলনর ন । োর এই বিশ্বাস টেলক একচুেও 
োলক নাড়ালনা সম্ভি হ বন। 
  
েলি োর সলঙ্গ কো িলে েলন হে বেবন ো িেলছন োর সিোই সেয। অেতাৎ বনখুেঁে 
োলপর এই টকসো  এই প্রেে  ােলের সূেপাে হে। েৃে টেল ো েবি টকাবরন কবন 
হ , োহলে ক্ষবেপূরলণর িাবি আপনা টেলকই নসযাৎ হল  োলি, আর পবেবসোলক 
আেরা অনা ালসই জাবে াবের গহ্বলর ট লে োেো েড়ার সুলোগ টপল  োি। 
  
ঐ িুড়ীর টেলকও বনভতরলোগয সাক্ষী টোগাড় করলে হলি, গাবড়র চােক আসলন িসা 
টহলেনলক েক্ষয কলর কোগুলো িেোে। এেঁলক সাক্ষীর কাঠলগাড়া  িােঁড় করালনা োলন 
শুধু শুধুই সেল র অপচ । বিলরাধী পলক্ষর টে টকান উবকে খুি সহলজই এেঁলক কািু 
কলর ট েলি োলির কোিোর োরপযােঁলচ। আোর েলন হ  িুবড়লক িাি বিল ও এেন 
কাউলক পাও া োলি টস টকাবরলনর জডুে বচহ্নোর কো জালন। 
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পবেবসর ওপর আঙুলের ছালপর রহসযোও আোলিরই উদ্ধার করলে হলি, টহলেন উত্তলর 
িলে। টকাবরলনর টে ছাপ আেরা টপল বছ োর সলঙ্গ ওো বেেলছ না। 
  
 টিশ, ওো বনল  না হ  ভািা োক। ও ছাপো প্রেে টেলকই আোলির েলন সলেহ 
জাবগল বছে। আিা, সুসান েবি টকাবরন টসলজ ওো কলর োলক? 
  
সম্ভািনাো এলকিালরই উবড়ল  টিও া ো  না। টোোর বনি ই েলন আলছ, উইবেিংেলন 
টস উপোচক হল ই টকাবরলনর বঠকানাো বিল বছে। ও জানে, টকাবরলনর সলঙ্গ টিখা 
করার টচষ্টা করলিই। এখন টক িেলে পালর, ও টসই রালেই টডড টেলক চলে বগল  
পলরর বিন সকালে একো কালো পরচুো পলর আোলির সলঙ্গ টকাবরন পবরচ  বিল  
সাক্ষাৎ কলরবন? টোোর সালে োকলি, আবে কে সহলজ ওর আঙুলের ছাপ বনলে 
টপলরবছোে?েুবেও টো টস সে  িলেবছলে, ও টেন ছাপো আোলির বনলেই িেবছে! 
  
বকন্তু সুসালনর আঙুলের ছাপও আোলির হালের েুলঠা  এলস টগলছ। টে আ নাো আবে 
ওর টড্রবসিং টেবিে টেলক টগাপলন েুলে এলনবছোে, োর ছালপর সলঙ্গ পবেবসর ছাপোও 
বেলে টগে! 
  
বকন্তু আেরা োলক আ নাো িযিহার করলে টিলখবছ বক? ওো টে ওখালন আোলির কো 
টভলিই রাখা হ বন ো েুবে টকেন কলর জানলে পারছ? ধলরা, ওো েবি টকাবরলনরই 
আ না হল  োলক? 
  
 বঠক িলেলছা, বেভ, টহলেলনর কণ্ঠ টিািা উলত্তজনা  ভরা। বকন্তু এে অল্প সেল র 
েলধয টকাবরন বছে টকাো ? 
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িুল নস এ ারলস োকলে পালি! আর সি িযিস্থা পাকা করার পলরই সুসান আর কবন 
োলক িুবেল -সুবজল  দ্বীলপ টডলক এলন ঠাণ্ডা োো  খুন করলে পালর! এরপর ো 
ঘলেলছ ো জলের েলো পবরোর। সুসান, টকাবরন টসলজ িুল নস এ ারলস ব লর বনলজর 
অযােবি বঠক কলর টনলি। সহসা একো কো েলন পলড় ো । িােঁড়াও, আবে টোো  
িেবছ টক বেলসস টপইসলের িিিয সেেতন করলে পালর। েবস ব বেপস! টস সুসান 
আর টকাবনর িুজলনরই  লো েুলে টরলখবছে। জন্মবচহ্নোর কো োর েলন োকলেও 
োকলে পালর। রাে টভার গাবড় চাোলনার েলো শবি আলছ বক? েে োড়াোবড় সম্ভি 
আেরা েস-এলেেলস ব রলে পারলিা, েে োড়াোবড় এই টকলসর েিবনকা োনা োলি। 
  
 বঠক আলছ, টোোলক আবে প্রেলে ঘুলের সুলোগ বিবি। অলধতক রাস্তা োিার পর আবে 
টোো  টডলক টিলিা। 
  
বনদ্রা টনিার বিেুোে িাসনা আোর বছেনা। গাবড়র টপছলনর সীলে েম্বা হল  শুল  পলড় 
আবে এলোবিন ধলর আবিেৃে েেযগুলো এক কলর বচন্তা  ডুলি টগোে। 
  
সি শুলন েলন হলি, জযাক কবনলক টকাবরন বিল  কলরবছে পােঁচ টেলক িুিছর আলগ। 
টসই সেল  সুসান আর টকাবরন একো নাইে ক্লালি কাজ করলো। সম্ভিোঃ বিল র 
িছরখালনক িালিই টকাবরনলক টছলড় কবন বনলজর েলো কলর িসিাস করবছে। 
  
বকন্তু একসলঙ্গ সহিাস না করলেও কবন সে  সে  োকার অভাি টিখা বিলে স্ত্রীর 
কালছ হাে পােলেও কুবণ্ঠে হলোনা। িুই টিান েখন সযান িারনাবডনালে একসলঙ্গ 
োকলো, টসই সে  টেলকই কবনর সলঙ্গ সুসালনর ঘবনিো জন্মা । টকাবরন এ খির 

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

301 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

রাখলো না, িা রাখলেও হ লো এ িযাপালর টো াক্কা করে না। কারণ ও েখন টপবর 
রাইলসর টপ্রলে েশগুে। 
  
বকন্তু কবনর োকা চাও ার িযাপালর, েলন েলন বিরি হল  উঠবছে টকাবরন। 
  
োকার জনয িারিংিার হাে পােলো টকাবরলনর কালছ, েলন েলন টকাবরন ক্লান্ত হল  
পলড়বছে। োছাড়া অবিধ টপ্রে ধরা পলড় োিার ভ ও োর অন্তলর বছে। োই পুবেসলক 
বিল  োর স্বােীলক ধবরল  টি । 
  
সুসান োর টিালনর কীবেতর খিরো কালন টেলেই কবনলক সেকত করার টচষ্টাও কলরবছে 
বকন্তু োর আলগই কবন পুবেলসর  েঁলি আেলক পলড়। োেো  চার িছর হাজেিালসর 
সাজা জুলেবছে ওর ভালগয।লপ্রবেকলক হাবরল  রালগ অন্ধ হল  সুসান ওর টিানলক হেযা 
করার টচষ্টাও কলরবছে, োই বনলজর প্রাণ িােঁচালনার োবগলি টকাবরন িুল নস এ ারস-এ 
পাবেল  ো । আর আোর অনুোন, কবনর হাজেিালসর পুলরা টে ািোই ও টসখালন 
কাবেল বছে। 
  
িুল  িুল  চার করলে িযাপারো বঠক এইভালি িােঁড়ালি, োলে িশেক্ষ ডোলরর িীো 
করার েেেিো প্রেলে সুসালনর োো টেলকই টরবড়ল বছে। ও বঠক কলরবছে, এই 
োকাো িীো টকাম্পানীর টেলক আিা  কলর ও টকাবরলনর ওপর প্রবেলশালধর টে আগুলন 
জ্বেবছে ো টনিালি টসই অনুো ী কবন টজে টেলক পারাখলেই ও োর সলঙ্গ টোগালোগ 
কলর বনলজর পবরকল্পনাো। োর কালছ খুলে িলে। ওরা টডড টেলক বগল  ওলঠ, আর 
সুসান একো গাঢ়রলঙর পরচুো পলর োলে োলেই বরিংবভলেলে হাবজর হলে শুরুকরে, 
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োলে টোলক ধলর টন  টকাবরনই দ্বীলপ িাস করলছ। ঐ ধরলনর জনবিরে একো 
জা গা  একাজো বছে অেযন্ত সহজ এিিং বনরাপি। কাজো পাকােঁলপাি ভালি সোধা 
করার পর সুসান টেভালিই টহাক টকাবরনলক ছলে-িলে টকৌশলে ওখালন টডলক আলন, 
আর আসাোে োলক িেী িানালনা হ  জনোনিশূনয ঐ দ্বীলপই। 
  
এ পেতন্ত বচন্তার জাে টিানারপর ঘুলে টচাখ এলকিালর খুেঁলজ আসলছ। গাবড়র োেঁকুবন, 
েধয রাবের উষ্ণ হাও া আর সারাবিলনর গাবড় চাোলনা ধকে আোর সারা অঙ্গ 
এলকিালর অিশ কলর বিলি, এই ধকে আোর পলক্ষ এখন সহয করা অসম্ভি হল  
িােঁড়াে। বকছুক্ষলণর েলধয গভীর বনদ্রা  আিন্ন হল  পড়োে।… 
  
ঘণ্টাখালনক েলো ঘুলোিার সুলোগ টপল বছোে, োরপলরই টহলেন আোর হালে আেঁকুবন 
বিলেই ঘুে টভলঙ টগে। 
  
এর েলধযই সে  হল  টগে? আবে হাই েুেলে েুেলেই িলে উঠোে। আেরা এখন 
বঠক টকান জা গা ? 
  
টকাো  িেলে পারি না, েলি আোলির ো টপেে বছে সি টশষ। 
  
হলেই পালর না, ধড় বড়ল  উলঠ িবস, িারেলডে টেলক আেরা েখন টিলড়াই েযাঙ্কো 
েখনও অলধতক ভবেত বছে। 
  
বকন্তু এখন আর টনই, অলধতক অলনকক্ষণ আলগই টশষ হল  টগলছ। েুবে ডা ােো 
একিার িযাখা। 
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আবে ওর কােঁলধর ওপর বিল  োকাোে। ঘুেোর িালরাো অলনক আলগই টিলজ 
বগল বছে। 
  
আিেত টো! বনি ই েযাঙ্ক  ুলো হল লছ! এজা গাোর নাে িেলে পারলি? 
  
নাে-োে জাবন না সযান িারনাবডলনা টেলক োইে কুবড় িূলর এেুকু শুধু িেলে পাবর। 
  
গাবড় টেলক টনলে েচত জ্বাবেল  ইবেলনর  াকনাো খুেোে। ো টভলিবছ বঠক োই,  ুলো 
হল লছ। কািতলরেলরর ব ড পাইপো গেত কলর বিল লছ টকউ। 
  
টিলখ োও। এখালন টকউ কারসাবজ কলর  ুলো কলর বিল  টগলছ। 
  
টহলেন আোর পাশবেলে এলস িােঁড়াে। বকন্তু করে কখন? বকন্তু টকন? 
  
হ লো আেরা েখন িারেলডলে িােঁবড়ল বছোে, বঠক েখন এই কাণ্ডো কলর টগলছ। টকন 
কলরলছ ো বঠক িেলে পারি না। 
  
টহলেন অস্ববির সলঙ্গ ঘাড় ঘুবড়ল  অন্ধকার রাস্তাোর বিলক একিার োকাে। 
  
আোলির টেলক একেু টপছলন একো গাবড় বছে। এখালন িােঁড়ালনার আলগ পেতন্ত আবে 
ওোর টহডোইে স্বচলক্ষ টিলখবছ। 
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পরস্পর-পরস্পলরর েুখ চাও াচাব  করার পর আবে িলে উঠোে, আেরা িরিং টকাোও 
েুবকল  পবড়। েলন হলি আোলির জনয  ােঁি পাো হল লছ। 
  
কোো টশষও করলে পাবরবন। সহসা অন্ধকার টভি কলর বনাঃশলব্দ একো কালোগাবড় 
টেলড় এে আোর বিলক। 
  
সািধান! বচৎকার কলর উলঠ টহলেন আো  সলজালর একধাক্কা বিল  টহডোইলের সােলন 
টেলক সবরল  বনে। গাবড়র ট ন্ডালরর সলঙ্গ হােঁেু ঠুলক আবে একপালশ বছেলক পড়োে। 
  
গাবড়ো পাশ বিল  োিার সে  চােক আসলনর কাছ টেলক একো অবি বশখা ছুলে এে 
আোলক েক্ষয কলর। শেতগালনর শব্দো কালন োো োবগল  টিিার টোগাড়। গুবেো 
আোলির গাবড়লে টেলগ বছেলক রাস্তার ওপর বগল  পড়ে–আোর টেলক ে াে বছে 
োে কল ক ইবি। টহলেলনর কণ্ঠ বিল  েীক্ষ্ণ আেত বচৎকার টিবড়ল  এে, োর বচৎকার 
টশানার েলো জ্ঞান েখন আোর অক্ষে বছে। পরক্ষলণই কালোরলঙর গাবড়ো ইবেলন 
গজতন েুলে অন্ধকালরর পলে ছুলে চেে। 
  
টহলেলনর বিলক িুলচাখ টেলে োকাোে। িুক ঠাণ্ডা হল  টগলছ আোর। অবিনযস্ত পাল  
আোর বিলক িু-পা এবগল ই োবেলে েুখ েুিলড় আছলড় পড়ে। 
  
টহলেন! 
  
গগনলভিী বচৎকালর ভুিন কােঁবপল  ওর বিলক ছুলে টগোে। ভ  টপল বছ জীিলন িহুিার, 
বকন্তু ভল র এরকে বশক্ষা জীিলন এই প্রেে। 
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 আবে বঠক আবছ টগা, কবকল  উঠে টহলেন। কােঁলধর টপছলন টেলগলছ। টচাে টেেন বকছু 
ন  েলি রি েরলছ। 
  
েুহূলেতর জনয েেলক িােঁবড়ল  পড়োে, োোো ঘুলর উঠে। ওলক স্পশত করলে িাসনা 
জাগলেও সাহস পাবিোে না, পালছ ও িযো অনুভি কলর। 
  
 বেভ,আোর বিলক েুেঁলক পড়ে ও। আোলির গাবড়োর আর টকান অবস্তত্ব আলছ িলে 
েলন হ  না। টিলখা, ও আিার ব লর না আলস। 
  
চবকলে হাবরল  োও া সবম্বৎ ব লর টপোে। ব লর োলক আসলে হলিই–এোই টো 
স্বাভাবিক। োিার সে  আোর ওপর গুবে চাোলে একেুর জনয টস িযেত হল লছ। োর 
ব ড পাইলপ  ুলো করা আর আোলির হেযা করার েবর া প্রলচষ্টা টিখলেই টিাো ো  
আোলির েস এলেেলস ব লর োিার সি রাস্তালেই োরা প্রবেিন্ধকোর সৃবষ্ট করলি। 
টস িদ্ধপবরকর, আোলির েস-এলেেলস ব রলে বিলি না। 
  
আবে টোো  আড়ালে টরলখ আবস, িলেই পােঁজালকাো কলর টহলেনলক েুলে ধরোে। 
েিণা  কােরালি টস। েেো সম্ভি সেকতোর সলঙ্গ বনকষ কালো অন্ধকালরর েলধয 
বিল  রাস্তার পালশ জঙ্গলের বিলক ওলক বনল  এবগল  চেোে। বকন্তু িশ পা এলগালে না 
এলগালেই আিার ধাকা–এিার অিশয গালছর সলঙ্গ। 
  
বকছু টিখলে পাবি না! িােঁবড়ল  পলড় ব সব স কলর িলে উবঠ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

306 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

আোলির গাবড়র টহডোইলের আলো রাস্তার ওপর পড়লেই জঙ্গলের ধার পেতন্ত, আলো  
আলো কলর টরলখবছে। আবে জঙ্গলে প্রলিলশর বিেুোে টচষ্টা না কলর খুি সািধালন 
রাস্তার ধার টঘেঁলষ হােঁেলে োগোে। 
  
েলন ক্ষীণ আশা বছে গা  াকা টিিার েলো একো জা গা বনি ই টপল  োি, বকন্তু 
টহলেলনর কােঁধ টেলক চুেঁইল  চুেঁইল  েলড় পড়া রি আোর টকাে রলি ভাবসল  বিলি 
টিলখ রীবেেলো ঘািলড় টগোে। শ্বাস-প্রশ্বাস ট েবছে টস অেযন্ত িে গবেলে। সাোনয 
টিসাোে হল  পা একেু এবিক ওবিক হলেই োর শরীর টকেঁলপ টকেঁলপ কবকল  উঠবছে। 
  
গাবড় টেলক কুবড় গজ েলো সােলন হােঁোর পর একো রাস্তা  এলস পলড়বছে। রাস্তাো 
জঙ্গলের টভের  ুলক টগলছ। সােলনর ঘন অন্ধকালরর বিলক োবকল  ঐ রাস্তা ধলর 
কল ক পা এবগল  টেলেই কালন এে গাবড়র ইবেলনর শব্দ। চবকলে ঘুলর িােঁড়াোে। 
শব্দো এলসলছ খুি কাছ টেলকই, অেচ টচালখ বকছুই পড়লছ না। গাবড়ো আলো বনবভল  
রাস্তা ধলর বপছু হেবছে। 
  
দ্রুেগবেলে পা চাোোে। আিার ভুে পিলক্ষপ বনল  িসোে। টভলঙ পড়া একো গালছর 
গুেঁবড়লে ধাক্কা টখোে, আোর হাে টেলক বছেলক বগল  সলজালর োবেলে আছাড় টখলো 
রিাি টহলেন। টকান রকলে উলঠ িােঁবড়ল  েচত জ্বাোোে। আোর আর টহলেলনর েলধয 
িযিধান বছে োে কল ক গজ। চলকর েলো সািা েুখ, টচাখ িুলো িন্ধ সম্ভিোঃ জ্ঞান 
হাবরল  ট লেবছে টস। ডান কােঁধ আর হাে রলি োখাোবখ। 
  
ওলক ওভালি শুল  োকলে টিলখ আোর টেরুিণ্ড টিল  েোগে বহেলে নােলে োগে। 
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আবে ওর বিলক এলগািার জনয পািাড়াি আর বক, বঠক টসই সেল  টপছন টেলক ছুলে 
আসা স্ব িংবে  বপস্তলের একো গুবে আোর েুলখর প্রা  পাশ টঘেঁলষ সােঁইসােঁই শব্দ েুলে 
টিবড়ল  টগে। েচত বনবভল  োড়াোবড় কলর োবে আেঁকলড় সোন হল  শুল  পড়োে। টসই 
েুহূলেত আরও টিশ কল কো গুবের শব্দ জঙ্গলের বনস্তব্ধো খানখান কলর টভলঙ বিল  
ছবড়ল  পড়ে। আোর োোর বঠক ওপর বিল  টিবড়ল  টগে একো গুবে। 
  
এেক্ষলণ বনলজর বরভেভার টির কলর ট লেবছ। টপছলন বপস্তলের আলোর েেকাবন 
েক্ষয কলর একো গুবে ছুেঁলড়ই োবেলে শুল  োকা গাছোর ওপর উলঠ টহলেলনর বিলক 
হাে িাড়াোে। সলিোে ওলক স্পশত কলরবছ এেন সে  জঙ্গলের কালছ গাবড়র আলোো 
জ্বলে উলঠ েুহূলেতর েলধয ধাবধল  বিে আোর টচাখ। 
  
ভাগয ভালো টে পলড় োকা গালছর গুেঁবড়ো আোলির আলো টেলক আড়াে কলর 
টরলখবছে। বকন্তু বপস্তেধারীরা ঘুরপলে টপছনবিক টেলক এলস আেেণ করলে আোলির 
টশষ করার পলক্ষ আপােোঃ িুলো গুবেই েলেষ্ট। অেএি প্রালণ িােঁচলে হলে আোর 
একু্ষবণ টহডোইে-িুলোর িালরাো িাজালে হলি। 
  
অসেকতোর সলঙ্গ োো েুলে বরভেভালরর বনশানা করোে। আোর প্রেে গুবেো িযেত 
হে। বদ্বেী িার গুবে ছুেঁড়লেই গাবড়র কাছ টেলক একো িুলেে ছুলে এলস আোর েুখ 
টেলক োে ছইবি িূরলত্ব আঘাে করে গালছর গুেঁবড়ো । েেক্ষলণ আোর গুবেো চুরোর 
কলর বিল বছে টহডোইলের একোলক। চবকলে িলস পলড় গালছর গুেঁবড়র আড়ালে িুলক 
টহেঁলে বকছু িূর বগল  আিার বরভােভার োক করোে। 
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টোকো টিাধহ  আোলক টিখলে টপল  বগল বছে। আোর োোর বসলে টকলে একরকে 
টিবড়ল  টগে গুবেো। আবে োবেলে েুবেল  পড়োে, েেক্ষলণ বদ্বেী  টহডোইেও বনলভ 
টগলছ। 
  
আোর োো  বেেবেলে ভাি আিার ব লর এে। হাোগুবড় বিল  আবে টহলেলনর 
কাছবেলে ব লর এোে। অলন্ধর েলো শুধুোে অনুোলনর ওপর বনভতর কলরই চেলে 
হবিে। পাল র েো  শুকলনা খসখলস পাোগুলো েড়েড় ধ্ববন েুলে আোর গবেপে 
টঘাষণা কলর চলেলছ? আোর েলন আশা এোই, টকান একো আিািন খুেঁলজ টপলে 
টহলেলনর ক্ষেস্থানো একিার পরীক্ষা করার সুলোগ পাও া োলি। চেলে চেলে আর 
একো কো েলন পলড় টগে। আোর বরভােভালর এখন িুলেলের সিংখযা োে চার, সলঙ্গ 
অবেবরি টকান গুবের বক্লপ পেতন্ত টনই। 
  
কল ক বেবনে হােঁোর পর কান খাড়া করোে। টপছলন আিার টকাোও পাো োড়ালনার 
শব্দ শুনলে আোর ভুে হ বন, বকন্তু আবে োোর সলঙ্গ সলঙ্গ অনুসরণকারীর পিধ্ববনর 
শব্দ আপনা টেলকই টেলে টগে। বপস্তেধারী বনঘতাৎ আোর অবভসবন্ধ িুলে টগলছ। 
  
আোর িুহাে জুলড় টহলেলনর অসাড় টিহ শাব ে, আর এেক্ষণ ধলর অেো পে িহন 
করার পর আবেও ক্লান্ত, েিু আোর োোোবে সম্ভি ন । আিার পেচো শুরু, এিার 
সােলন গালছর  ােঁক বিল  আসা চন্দ্রোর আিছা আলোর িশতন টপল  িুলক িে টপোে। 
েলন হলি  ােঁকা জা গার কাছাকাবছ এলস হাবজর হল বছ আবে। 
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আর বকছুিূর চোর পর আলো আলরা স্পষ্ট হে, রাস্তাও এখন অলনক পবরোর। বকন্তু 
টসইসলঙ্গ েলন একো শঙ্কা জাগে–েবি কালরা টচালখ পলড় োই এ োো  আর রলক্ষ 
টনই। োই অলনক টভলি-বচলন্ত রাস্তার োেখান টঘেঁলষ এলগালে োগোে। 
  
সহসা টপছন টেলক একো িেুক আিার গলজত উঠে, টসই সলঙ্গ একো গুবে শলব্দর 
আলোড়ন েুলে টিবড়ল  টগে আোর োোর ওপর বিল । োড়াোবড় কলর একো গালছর 
আড়ালে সলর এলে টহলেনলক নাবেল  রাখোে, োরপর এক েেকা , বনলজর বরভেভার 
িার কলর িাবগল  ধরোে ছা ািন্ন রাস্তাোর বিলক। টচালখও পড়ে না, কালনও শুনোে 
না বকছু েিু আবে জাবন, টস ধালর পালশই টকাোও বিরাজোন। 
  
িু-এক বেবনে অলপক্ষা কলরও টেেন বকছু নেুন কলর টসখালন না টিলখ বরভােভার 
পলকলে  ুবকল  রাখোে। টহলেলনর জনয িড় বচন্তা হলি। ওর ক্ষেস্থালনর িযিস্থা একো 
করলেই হলি। কােঁলধ হাে টরলখ েলন হ  রি পড়া িন্ধ হল লছ 
  
েবিও বনবিে কলর এই েুহূলেত বকছু িো সম্ভি হলি না। 
  
ইবেেলধয ঘন কালো অন্ধকার আোর টচালখ সল  টগলছ। গালছর  ােঁক বিল  একো 
রাস্তাও আোর টচাখ আবিোর কলর ট লেলছ। রাস্তা  পা না বিল  জঙ্গলের পে ধলর 
এবগল  টেলে টেলেই আজ ভাগযো পরীক্ষা করার সুলোগ টপল  োি। েলন েলন বস্থর 
করোে। 
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টহলেনলক েুলে বনল  আিার পে চো শুরু। বনাঃশলব্দ এগান এলকিালরই অসম্ভি। 
শুকলনা, ডােপাোগুলো আোর পাল র েো  বপলষ বঠক পেকা ট ােঁোর শব্দ  ােলে 
োগে। 
  
চারপালশ ছবড়ল -বছবেল  োকা শুকলনা পাোগুলো েেতর শলব্দর আেতনাি েুলে টোগ বিে 
োলির সলঙ্গ েিুও আবে এলক-টিেঁলক চেলে োকোে। সিসেল ই েলন হবিে, এই 
িুবে টপছন টেলক গুবে না ছুলে আলস। 
  
শখালনক গজ এলগালনার পর হঠাৎ একো  ােঁকা জা গা  এলস পড়োে। োেখালন 
িােঁড়ালনা টছাট্ট একো কালঠর কুবেলরর ওপর পবরপূণত ভালি চােঁলির আলো এলস পড়বছে। 
ধলস পড়া ছাি আর ভাঙা জানেগুলো টিলখই িুেলে অসুবিলধ হেনা, ওো পবরেযি, 
বকন্তু োলে আোর বকছু আলস ো  না। ঐ পেতন্ত টকানরকলে টপৌঁছলে পারলেই 
টহলেলনর োো টগােঁজার েলো একো আশ্র  অন্তোঃ বেলে োলি। 
  
 ােঁকা জা গাোর এক প্রালন্ত এলস অন্ধকার টোেঁলপর আড়ালে িােঁবড়ল  কান পােোে। 
ডানবিলক বকছুক্ষণ িূর টেলক োলে-েলধয ডাে-পাো েেতরশব্দ টভলস আসবছে। খাবনকো 
বপছলন পলড় টগলছ বপস্তেধারী, সম্ভিোঃ আোর প্রেীক্ষা  এখনও টস ঘুরলছকুবেলরর 
িরজা  েবি োো টোলে োহলে আবে টগবছ। েিু টোকোর বপস্তলের বনশানা  আসার 
আলগই োো টভলঙ  ুকলে পারলিা টভলি েলন সাহস সি  করোে। 
  
টহলেলনর বশবেে টিহো িােঁকােঁলধর ওপর ট লে ভাে হালে বরভেভার িাবগল  ধলর,  ােঁকা 
জা গাোর োে বিল  কুবেলরর অবভেুলখ টিৌড় োগাোে। কুবড় গলজর এই িূরত্বোই 
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টেন অন্তহীন রূলপ ধরা বিবিে, বকন্তু টিারলগাড়া  টপৌঁলছ টগোে। চার টি ালের ঘুেঘুে 
অন্ধকারািন্ন আশ্রল র পলে পা িাড়াোে আবে। 
  
টহলেনলক টেলেলে নাবেল  টরলখ িরজাো টভবজল  বিোে, োরপর পলকে টেলক েচত 
িার কলর েলচতর আলো ট েোে চারপালশ। 
  
টভেলর ঘর একোই, েলি আ েলন বিরাে। আবে টে পলে  ুলকবছ টসইবিক িরাির 
সলর একবে োে জানো।কুবঠরোর অিস্থা ভর টিখালেও টি াে বকন্তু েলেষ্ট েজিুে। 
জানাো বিল  এক পেক োবকল  বনবিে হিার পর টহলেলনর ওপর েুেঁলক পলড় োলক 
টিখার অিকাশ টপোে। 
  
ও এখনও অজ্ঞান েলি রি পড়া িন্ধ হল  টগলছ। আরও একিার জানাোর কাছ টেলক 
ঘুলর এলস আবে ছুবর বিল  ওর টপাষালকর রলি টভজা আবস্তনো টকলে ট েোে। 
  
অন্তোঃ পলক্ষ আধডজন সীলসর ছররা ওর কােঁলধ বিলধ আলছ। হাড়লগাড় না ভাঙলেও 
রি েলরলছ অলনক। আোর এখন বকছু করণী  টনই টিলখ এক  ােঁলক জানাোর পালশ 
ব লর টগোে। আর বঠক েখনই টচালখ পড়ে, একো ছা ােূবেত গালছর টপছলন বনলজর 
টিলহর অলধতক অিংশ আড়ালে টরলখ কুবেলরর বিলক বস্থর টচালখ োবকল  আলছ। 
  
চবকলে বরভেভার িার কলর আবে আোলজ একো গুবে ছুেঁড়োে। বনশানাো টনহাৎ েে 
হ বন–টোকো টে গালছর টপছলন টগাপলন িােঁবড়ল বছে োর বকছুো ছাে বছেলক টেলেও 
টচল  টিখোে। টস গুবের প্রেুযত্তর টিিার পর আবে আর একিার োলক েক্ষয কলর 
টঘাড়া বেপোে। 
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এিার টোকো এক ছুলে জঙ্গলের টভের অিৃশয হল  টগে। 
  
আবে বকছুক্ষণ িােঁবড়ল  রইোে। বঠক কো গুবে আোর বরভেভালর আলছ ো বনলজই 
েলন করলে পারবছোে না। োকার কো বকন্তু িুলো, বকন্তু েিু বনবিে নই। 
  
বেভ। 
  
চবকলে ঘুলর িােঁবড়ল  টহলেলনর কালছ এবগল  টগোে। 
  
বক হল বছে টগা? আবে বক জ্ঞান হাবরল  ট লেবছোে? 
  
হযােঁ, আোর হাে টেলক েুবে বছেলক পলড়বছলে। আবে ওর সােলন হােঁেু েুলড় িলস 
পড়োে। 
  
এখন টকেন োগলছ? 
  
োোো একেু বেেবেে করলছ, আর সি বঠক আলছ। বক হল বছে, আোর বেভ? 
  
টোকো আোলির অনুসরণ কলর এলোো পে এলসবছে। আবে টকানরকলে টোোলক 
এর েলধয এলন েুলেবছ। জা গাো ভালো ন , েলি বিলনর আলো না ওঠা পেতন্ত ওলক 
েবি ওর জালে আেকালে পাবর োহলে আর টকান ভ  টনই। 
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আিার জানাোর কাছবেলে এলস িােঁড়াোে, টোকোর বেবক পেতন্ত টিখা োলি না। আবে 
হলে কুবেরো চক্কর টেলর টপছন বিক বিল  আিার োেঁবপল  পড়োে।এবিলক জানাো 
আলছ, বকন্তু টপছনো সিই  াকা। আবে ো টভলিবছোে টোকোও োই করে। 
  
বরভােভারো খুলে টিবখ, োলে একো গুবে এখনও আলছ। সহসা টহলেন পাশ টেলক 
ব সব স কলণ্ঠ িলে উঠে, ও টিাধহ  টপছন বিক বিল  আসার টচষ্টা করলছ। আোর 
কালন আও াজ আসলছ। 
  
আবে জানাো টেলক এক পাও নড়োে না। টভেলর প্রলিশ করলে হলে োলক হ  
জানো ন লো িরজা টে টকান একো পে টিলছ বনলে হলি। 
  
শুকলনা পাোর েচেচ শব্দ অলনক পবরোর ভালি টশানা োবিে। বরভােভারো উেঁবচল  
ধলর আবে প্রেীক্ষা করলে োগোে। একো একো কলর বেবনে অবেিাবহে হল  োলি। 
  
হঠাৎ কুবেলরর টি ালে োবে োরার আও াজ এে টিশ কল কিার। পরক্ষলণই বিশৃঙ্খে 
বকছু পিধ্ববন শুলন চবকলে ঘলরর চারপালশ একিার টচাখ িুবেল  বনোে। আোর িুলকর 
টভেলর হােুবড় বপেলছ। 
  
ছালি উঠলছব সব স কলণ্ঠ িলে উঠে টহলেন। আবে ওর পালশ হােঁেু টগলড় িলস পড়োে, 
ও এখালন আসার সাহস পালি না। 
  
েলন েলন ভািবছোে : টহ ভগিান! োই টেন হ , টহলেলনর েলন আর নেুন কলর ভ  
ট াকালে চাই না। 
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ধপ কলর টেলেলে একো বক পড়ে! কী ওো?ভল  আোর হাে আেঁকলড় ধরে টহলেন। 
সলঙ্গ সলঙ্গ েচত টজ্বলে চারপাশো একিার ঘুবরল  বনোে। টচালখ বকছু পড়ে না। ছালি 
আলো ট েোে। ওখালন টকান ট াকর পেতন্ত বছে না। 
  
বচেবন বিল  নােলছ, টহলেন চাপা কণ্ঠস্বলর িলে উঠে। বেভ, টোোর কী েলন হলি…? 
  
ধীলর-সুলস্থ উলঠ িােঁবড়ল  ঘলরর অপর প্রালন্ত েরলচ পড়া টোভোর কালছ বগল  েচত 
জ্বালোে। প্রেেো  োকড়সার জাে আর জোেিােঁধা ধুলো ছাড়া আর বকছু নজলর আসলছ 
না, বকন্তু পলর পলরই ধুলোর েলধয টেলক োো েুলে িােঁড়াে  ুে-ট ক েম্বা একো 
টগাখলরার টিহ। আলো পড়লেই ওো চবকলে শরীর েুচলড় পাকার কলর রাখা কল কো 
চলের েবের আড়ালে বনলজলক টগাপন রাখলো। 
  
চেলক বপছু হলে এোে। সারা বপলঠ আোর আেলঙ্ক ঘালে বভলজ জিজি করলছ। 
  
টকাো  টগে ওো? টহলেন ভীে কণ্ঠস্বলর টকান রকলে জানলে চাইে। 
  
আবে ওর কালছ সলর এোে। িস্তাগুলোর পালশ। আোর কালছ সিতসাকুলেয গুবে একোই 
আলছ। 
  
োহলে অলপক্ষা করা ছাড়া আর টকান উপা ও টনই। বকছু করলে টেও না। োহলে ওো 
হ লো চলে োলি। 
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একিার ভািোে, টহলেনলক েুলে বনল  ঘর টেলক এক ছুলে পাবেল  োই, পরক্ষলণই 
েলন হে, আোর এই কাজোর প্রেীক্ষা  কবন হ লো অধীর আগ্রলহ িােঁবড়ল  আলছ। 
োই ও বচন্তা টছলড় আলোো টঘারালে োগোে। বরভােভারো সােলন োক করা। আোর 
টচাখ িুলো জানাো টেলক সলর েলে গুলোর েলধয েোগে ঘুলর টিড়াবিে। আবে 
সাপোলক েক্ষয করবছ টভলি কবন জানাো বিল  উেঁবক টিিার েুেঁবক বিলেও বিলে পালর, 
োই িুবিক টেলকই প্রস্তুবে বনল  রাখোে। ঐ আসলছ! টহলেন আেতনাি টচলপ রাখার 
টচষ্টা করে। 
  
েম্বা আেঁশও াো প্রকাণ্ড শরীরো টি ালের গা টঘেঁলষ গুবে গুবে পাল  আোলির বিলক 
এবগল  আসবছে। আবে আলো ট েলেই সযাৎ কলর সলর টগে আিার। গুবে করার 
সাহস হে না। হাে ভীষণভালি কােঁপবছে। েক্ষয িযেত হলে আর রলক্ষ টনই। 
  
েচতো ধরলে পারলি?আবে িােঁলে িােঁে টচলপিলে উঠোে। টহলেন েচতো আোর হাে 
টেলক বনল  বনে। 
  
আবে টকাে খুেোে। আলোো টসাজাসুবজ ধলরা। আবে টকাে বিল  ওোলক আেেণ 
করি! 
  
না বেভ–ওর কালছ টেও না! 
  
বকছু হলি না। ঘািবড়ও না, েন শি করা। 
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বরভােভারো টপছলনর পলকলে গুেঁলজ আবে িুে  াইোলরর ভবঙ্গো  পাল  পাল  এলগালে 
োকোে। 
  
টহলেন এলো কােঁপবছে টে আলোো হালে বস্থর োকবছে না। সাপো কুন্ডবে পাবকল  োর 
ইস্কািলনর েলো োোো উবচল  ধরে। 
  
আেলঙ্ক আবে বহে হল  টগোে। 
  
আর এক পাও এলগালনার ক্ষেো আোর টনই, হেিাড়াো টেন আোর সারা শরীলর 
পক্ষাঘাে এলন বিল বছে। টকােো িু-হালে টচলপ ধলর আবে ওখালনই িােঁবড়ল  পড়োে। 
আোর হােঁেুলে হােঁেুলে টঠাকাঠুবক টেলগ োবিে আর সাপো  ণা উেঁবচল  এবগল  আসবছে 
েেশাঃ। হালের নাগালের েলধয টস টেলেই আবে েপাে কলর টকােো োর োো  
ট লে বিল  একোল  বপবছল  এলস বরভেভারো োক করোে। 
  
সাপো আিার কুণ্ডবে পাবকল  বগল বছে, বকন্তু হাে বস্থর রাখা আোর পক্ষ টকান েলেই 
সম্ভি হবিে না। একো অশ্রািয গাবে িষতণ কলর বরভােভারো ট লে আিার টকােো 
েুলে ধরোে। 
  
আর বঠক এই েুহূলেত একো ছা ােূবেত জানাোর পালশ সলর এলস গুবে চাোে। েুহূলেতর 
জনয বিলশহারা হল  পড়লেও, পরক্ষলণই োবেলে সোন হল  শুল  পলড় বরভােভারো 
েুলে বনল  জানাোর বিলক ঘুরোে। 
  
টেলে োও টহ! গেগবেল  উঠে একবে কণ্ঠস্বর। 
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গুবে কলরা না বেভ, টহলেন বচৎকার কলর উঠে। 
  
ওরা অনয টকউ ন , টচল  টিখ পুবেস। সলঙ্গ সলঙ্গ বরভােভারো ছুেঁলড় ট লে বিল  আবে 
আলস্ত আলস্ত টসাজা হল  িলস পড়োে। িরজার সােলন িােঁবড়ল  িেুক হালে এক 
পুবেস। 
  
হাে ওপলর ওঠাও। 
  
আবে হাে েুলেই সাপোর বিলক োকাোে। কুণ্ডবে পাবকল  পলড় আলছ টসো, েলি 
োোো উলড় টগলছ। িাাঃ, িারুণ হল লছ টো,এরকে অভািনী  িৃশয ভািাই ো  না, 
আবে িলে উঠোে। িাইলর গাবড় োেত করার শব্দ টপল ও আেরা পলরা া করোে না। 
সবেযই বক গুবে না চাবেল লছন, িািা। 
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১১. 
  
টহলেনলক সযান িারনাবডলনা হাসপাোলে টরলখ বেনবিন পর েস-এলেেস-এর উলেলশয 
রওনা হোে। টহলেনলক একা টরলখ টেলে েন চাইবছে না। বকন্তু ট রার েলো শারীবরক 
অিস্থা না োকা  অগেযা বনরুপা  হল ই আোলক কালজ একা ট রার বসদ্ধান্ত বনলে 
হে। 
  
স্থানী  পুবেলসর করণী  ো োলক অেতাৎ আোলক টজরা  উিিযি কলর েুলেবছে, বকন্তু 
আসলে ঘেনাো আবে োলির কালছ পুলরাপুবর জানাইবন। টকসোর আসে রহসয এখনও 
উলন্মাচন করলে পাবরবন, আোর েলনাগে ইলি ন  টে আবে সমূ্পণত প্রস্তুে হিার আলগ 
ওরা এো বনল  হাঙ্গাো িােঁবধল  হুলড়াহুবড় োবগল  বিক। আবে োলির জাবনল বছ, এক 
িেুকধারীর আেেলণর কিে টেলক প্রাণ িােঁচালনার োবগলি ঐ েুহূলেত কুবেলর আশ্র  
টনও া ছাড়া আোলির করণী  বকছু বছে না। ওলির েলন এই বিশ্বাসও ট াকালে স ে 
হল বছ টে সাপো আলগ োকলেই ওখালন েলর পলড়বছে। 
  
পুবেলসর টোকো জাবনল লছ, গুবের শব্দ শুলন টস ওখালন েিলন্তর জনয ছুলে আলস। 
িেুক ধারীলক স্বচলক্ষ টিখার টসৌভাগয োর হ বন েলি গাবড় বনল  পাোিার সে  
গাবড়র শব্দ টস শুনলে টপল লছ। টোকো টে কবন এবিষল  আবে বস্থর বনবিে। টগাখলরা 
সাপোই োর প্রোণ বকন্তু েিু আবে োর পবরচ ো বনলজর কালছই টচলপ টরলখবছ। 
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টহালেলে ব লর এলস প্রেলেই আোর নালে টকান বচবঠ-পে এলসলছ বকনা টস বিষল  
টখােঁজ বনোে। টশবর  বপোসত োর কো টরলখলছন। টে ছবিো বেবন আোলক পাবঠল লছন 
োলে ওো বনাঃসলেলহ টকাবরন কবন। জড়েো খুি পবরোর ভালি ছবিলে ধরা পলড়লছ। 
  
ছবিো কল কবেবনে ধলর ভালোভালি পরীক্ষা করার পর আবে বনলজর েনলক এোই 
টিাোলে সলচষ্ট হোে টে টেল ো টকাবরন বভন্ন অনয টকউ ন , বকন্তু টকন জাবননা 
আোর িারিার সুসালনর কোই েলন হবিে। 
  
ইবেেলধয টকউ আিার োকা িাবি কলরলছ বকনা জানার জনয  যান’শর িপ্তলর ছুেোে। 
 যান’শ একা বছে না, সলঙ্গ েযাডেও আলছ। আোলক টিলখই েীেতক িৃবষ্টলে োবকল  
িলে উঠে, কী েলন কলর, টকান িরকার আলছ? এখালন টোোর টকান প্রল াজন োকার 
কো টো ন , কারণ টোোলক আেরা এখান টেলক োবড়ল  বিল বছ। 
  
আবে জানোে অব সো  যান’শর, িরজা িন্ধ করলে করলেই আবে জিাি ছুেঁড়োে। ও 
েুখ  ুলে িেলেই আবে একু্ষবণ চলে োি।  যান’শ হাসলছ। এলসা, বেভ। োরপর আলছা 
টকেন? 
  
ভালো, োরপর জযাকসন কী িেলছ? এখন পেতন্ত জে টে বেবেলর আলছ টসই বেবেলরই, 
টসরকে বকছু ঘলেবন, যান’শ জিাি টি । ইবেেলধয বিরাে শব্দ েুলে নাকোক বসেলক 
েযাডে বকছু কাগজপে টেবিে টেলক ট লেও বিল লছ। 
  
আবে টোোলির কালছ সাহালেযর প্রস্তাি বনল  ছুলে এলসবছ, িসলে িসলে িলে ট বে। 
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অিশয এর িরুণ আো  আলগর টেলক অলনক টিবশ োকা টোোলির বিলে হলি। 
  
এই পৃবেিীলে েুবে একোে টগাল ো বহলসলি টিেঁলচ োকলেও টোোর দ্বারস্থ হলিা না, 
আর টোোলকও ভুে কলর ডাকলিা না, েযাডে টঘােঁে টঘােঁে কলর িলে ওলঠ। টিবরল  
োও এই েুহূলেত! 
  
 যান’শ আোর বিলক প্রেযাশার িৃবষ্ট টেলে োকাে। োলক প্রশ্ন করোে, সিলশষ খির 
বক? টকউ োকা িাবি কলরলছ? 
  
হযােঁ, বেলসস কবন গেকাে সকালের বিলক এলস িাবি জাবনল  টগলছন। এই োইলনর সি 
চাইলে ধুরন্ধর উবকে এড িা ান োর হল  েড়লি। োই আোলির আশা আর টনই 
িেলেই হ । 
  
টোেরা কী চাইছ ওরা োেো করুক, 
  
আজ টোোর কৃপা  টকালেত িােঁড়ািার সি রাস্তাই আোলির িন্ধ, টেবিলে সলজালর এক 
ঘুবস টেলর গলজত ওলঠ েযাডে। েৃেলিহ সনাি করলে বগল  েুবে আোলির পুলরা 
টকসোই ওলির হালে েুলে বিল লছ। 
  
োহলে অিস্থা সবেযই টশাচনী  বক িলেন, আবে োো নাড়লে নাড়লে িলে উবঠ। 
োকলগ, আোর একো প্রস্তাি আলছ। টকসো েবি আবে িােঁবচল  বিই োহলে আোর 
ভালগয কে জুেলি? 
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েযাডে আর  যান’শ-এর োো  টেন আকাশ টভলঙ পলড়লছ, িুজলনই হেভলম্বর েলো 
োকাে আোর বিলক। 
  
কী িেলে চাও েুবে? হুঙ্কার বিল  উঠে েযাডে। 
  
আবে ো িলেবছ ো সহজ-প্রে ভাষালেই িলেবছ। আবে টকসো আোর েেন কলর 
নাড়াচাড়া করলে বগল বছোে ো আপনালির পছে হ বন। এই কারলণই কালজ ইস্ত া 
বিল  চলে বগল বছোে। স্বাধীনভালি কাজ করার অবধকার বকন্তু আোর আলছ। োে-কবড় 
ভালো টপলে আবে এখনও এই টকলস কাজ করলে রাবজ। 
  
টোোলক আোলির টকান প্রল াজন টনই,েযাডে আর গলজত ওলঠ। এই সহজ কোো েুবে 
িুেলে পারছ না টকন। েুবে এখন টেলে পার। 
  
টিশ, আপনালির ো ইিা। আবে উলঠ িােঁড়াোে। আপনারাই োহলে িযিস্থা করুন। 
  
এক বেবনে, যান’শ োড়াোবড় িলে উঠে। এই টকসো কী েুবে সোধান করলে পারলি, 
বেভ? 
  
োে িু-ঘণ্টার েলধয আবে এই টখোর পবরসোবপ্ত টঘাষণা করলে পাবর। 
  
েযাডে এেনভালি েুেঁলক িসলো টেন একো ষােঁড় টগাত্তা োরার প্রস্তুবে করলছ। েুবে কী 
আোলির টিাকা িানািার টচষ্টা করলছ। 
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না, আপনারা আর িাবকো টকাম্পাবন েবি আো  খুবশ করলে পালর, আবে টকসো 
সোধান করলে এক পাল  খাড়া। হাসার বিন আোর, এই টভলি টহলস ট েোে। 
  
িশেক্ষ ডোলরর প্রশ্ন–আর এই োে আপনারা িলেলছন, ক্ষীণ আশা পেতন্ত টনই। 
একজন স্বাধীনলচো টগাল ো োর এই কালজর জনয প্রাপয োকা ো বনলে ো েবি 
আোলক বিলে আপনারা রাবজ োলকন, োহলে এই িশেক্ষ ডোর িােঁবচল  টিিার ক্ষেো 
আবে রাবখ। 
  
েযাডে েলন েলন চেপে একো বহলসি কলষ বনল  িলে উঠে, িােঁড়াও, অেে োড়াহুলড়া 
কলরা না। টিশ, টোোর কোেলো আবে টেলন বনবি টে স্বাধীন ভালি কাজ করলে 
টোোর বকছু োকা পলকলে আসলি। বকন্তু টস োকা কবেন েুবে ধলর রাখলে পারলি? ো 
হিার বছে ো হল  টগলছ, এখন ি ভুলে বগল  িরিং আিার আলগর েলো কালজ ব লর 
এলসা। বনলজর ভবিষযে সম্বলন্ধ বচন্তা-ভািনা করার কেতিয টোোর। 
  
োক, অসীে ি া আপনার। টে বকছু োকার কো আপবন এই োে উচ্চারণ কলরলছন 
ওোর িাে িেতোলন িশ হাজার ডোর। আোর িহুবিলনর িাসনা বনলজ একো একো 
কাজ আরম্ভ করার। আপনার হবম্বেবম্ব িহুিার আবে শুলনবছ, আর ন । হ  আোলক 
আোিা কাজ করলে বিন, আর ন লো আবে টকলে পড়বছ, আপনারা োলহাক একো 
িযিস্থা করুন। 
  
উলত্তজনা  েযাডলের প্রা  ট লে পড়ার িশা, বকন্তু  যান’শ োলক বকছু িেলে বিে না। 
টস িেে, েুবে েবি এই টকসো সোধান করলে পালরা বেভ, োহলে কবেশন পালি 
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এক পারলসন্ট, োর ওপর কালজ েবি ব লর আসলে প্রস্তুে োক, টোোলক বিেুখ করা 
হলি না। বোঃ েযাডলের েবি এিযাপালর টকান আপবত্ত োলক, আবে টসাজা িড় সালহলির 
িারস্থ হলে িাধয হলিা। 
  
 সহাসয েযাডে পূলিতর রূপ পবরিেতন কলর টশ ালের েলো হাবস হাবস েুলখ আোর বিলক 
োকাে।লিশ, চাবেল  োও। টোোলক ভাড়া করা হলো। কাজ ব বরল  টিিার প্রবেশ্রুবে 
এই েুহূলেত বিলে পারবছ না েলি এো কারসাবজ প্রোণ করলে পার, োহলে আবে 
টখ াে রাখলিা কবেশলনর োকা োলে েুবে বঠক সেল  টপল  োও। 
  
এক পারলসন্ট কবেশলন? 
  
হা হা, এক পারলসন্ট কবেশলন। 
  
বঠক আলছ, আপনারা আজলকর েলো রা ানলক টঠবকল  রাখুন। ভাগয েবি সি  হ  
েলি আগােী কােই আবে কাজ বেবেল  ট েলিা। আবে োো নাড়োে। একিার েবি 
প্রোণ কলর বিলে পাবর, েৃো টেল ো টকাবরন কবন, সুসান টগোেত ন , োহলেই সি 
োলেোর এখালন ইবে ঘেলছ। 
  
টোোর োো  কী এখন ঐ িযাপারোই ঘুরপাক খালি? েযাডে িেে। টোোর কো 
েলো োই েবি হল ও োলক, সারা জীিলনও এই টকলসর সোধান করা টোোর ক্ষেো 
ন । 
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আপবন টসই টভলিই বনবিন্ত োকুন।  যান’শর বিলক টচাখ বেলপ আবে ঘর টেলক টিবড়ল  
এোে। 
  
িাইলর এলে  যান’শর টসলেোবর বেস ট ভারশযালের টেবিলের সােলনর টচ ালর বগল  
িলস পড়োে, আোলির অব স ো লির পালসতানাে  াইেগুলো একিার িার করুনলো 
টিবখ। আোর কল কো বজবনস একিার টচাখ িুবেল  টনও া িরকার। 
  
 াইেগুলো ওর হাে টেলক বনল  িলে উঠোে, েবি টভলি োলকন, আপনার িযবিগে 
জীিলনর প্রবে আোর বিেুোে আগ্রহ আলছ, োহলে বনলজর  াইেো সবরল  রাখলে 
পালরন। কারণ আবে একজন ভদ্রলোক, োর ওপর বিিাবহে। 
  
েজ্জা  রবিে আভা  ুলে ওলঠ বেস ট ভারশযালের েুলখ। আধঘণ্টা পলর েবস 
ব বেপলসর েুবডওর সােলন গাবড় কলর হাবজর হোে। িশো টিলজ টগলছ, টিাকানো 
েখন ও টখালেবন। গাবড় টেলক টনলে িরজার কালছ এলস িন্ধ টোহার জা বরো টিখার 
পর অস্ববস্তকর এক অনুভূবে েলনর েলধয পাক টখলে শুরু কলর বিে। িযিসা েে 
চেলেও েবস ব বেপলসর েলো টোক টিাকালনর সােলন টকান টনাবেস না োবগল ই 
ঘুবেল  োকলি িা টকাোও টিড়ালে োলি িলে টো আোর েলন হ  না। 
  
উলো বিলকর পাশ-পে টেলক একো পুবেস আোলক েখন টেলক েক্ষয করবছে। 
হােছাবন বিল  োলক কালছ ডাকোে। 
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 হালের োবঠো টিাোলে টিাোলে অবনিা সলেও এবগল  এে টস, োরপর আোর 
গাবড়োলক টিবখল  বিল  িলে উঠে, এখালন বকন্তু সারাবিন গাবড় রাখার অনুেবে টিলিা 
না। 
  
আোর প্রল াজনও টনই, এই িলে বনলজর পবরচ  কাডতো ওর েযািড়া নাকোর বিলক 
উেঁবচল  ধরোে। 
  
কাডতো পড়ার পর টচাখ িুলো কুেঁচলক োকাে টোকো। ো আোর কী করলে হলি? 
েুেঁলক টসোে ঠুকলিা, না আপনার অপরূপ টিহো িশতন কলর বিলভার হল  জ্ঞান হাবরল  
অজ্ঞান হল  োলিা? 
  
এ টিাকানো টভলঙ ট াকার অবধকার টে আোর আলছ আপনালক টসো িুবেল  বিোে, 
আপনার সাহােযও আোর চাই। 
  
কী? কী িেলেন? োে নাকো আরও োে হল  উঠে। 
  
আলস্ত িািা, আলস্ত, আবে টিাকানোর টপছলন বগল  একিার টিখলে চাই ব বেপলসর 
িযাপারো কী? 
  
বক আিার হলি োর? 
  
এে টিো হল  টগে টস এখনও টিাকান টখালেবন, অেচ টসই আোলক টডলক 
পাবঠল বছে আজ। টস ঘুবেল  পলড়লছ বকনা একিার টিখলে চাই, এইেুকু িলেই োর 
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জিালির অলপক্ষা না কলর ডানবিলকর একো টছাে গবে বিল  টসাজা টিাকালনর টপছন 
বিকো  চলে এোে। পুবেসোও আোলক অনুসরণ করে, হ লো টস িুেলে পারবছে না 
আবে ঠাট্টা করবছ বকনা। 
  
টিবখ, টিাকালনর টপছলনর িরজাো হাে কলর টখাো। কাঠ টেলক োোো উপলড় ট ো 
হল লছ। একিার টিলখ োন এখালন এলস, আবে পুবেসোর উলেলশয িলে উবঠ। 
  
ভাঙা িরজাোর বিলক একপেক োবকল  টস পলকে টেলক বপস্তে টির করলো, োরপর 
েেেলে েুখ বনল  সন্তপতলণ পা রাখে টভেলর। ওলক অনুসরণ কলর আবে েুবডওলে 
প্রলিশ করোে। জা গাো টিলখ েলন হবিে এইোে এখান বিল  ঘূবণতেড় িল  টগলছ। 
হাজার হাজার ছবি আর েবস ব বেপলসর েলে রাখা  াইেগুলো ছবড়ল  বছে সারা টেলে 
জুলড়। টোহার আেোবরর টিরাজগুলো চাড় টেলর খুলে ট ো হল লছ। োপচুেীলে বিরাে 
একো পাকার ছাইল র গািা। কালছ বগল  টিখলে টপোে, রাবশকৃে ছবি জ্বাবেল  
ট লেলছ টকউ। 
  
এখালন কীলসর টখােঁলজ এলসবছে জালনা ালরর িে। পুবেশো োর আসে েূবেত ধরে। 
  
ও েলক্কলের কালছ টো  ুলো কবড় পেতন্ত টনই। 
  
োর কী হাে হল লছ এিার টিখা োক িো টশষ হলে আবে েুবডও টেলক টিাকালনর 
বিলক পা িাড়াোে। 
  
কাউন্টালরর ওপর শাব ে বছে েবস ব বেপস। 
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টপছন টেলক আঘােো এলসলছ, োোো এই আঘাে সােোলে না টপলর এলকিালর 
টেলো হল  টগলছ। িৃদ্ধ বনলগ্রাবের হাে স্পশত কলর টিখাোে। উত্তাপ এখন আলছ। 
িেোে, খুি টিবশক্ষণ ন , পলনলরা বেবনলের েলধযই এলক সািাড় করা হল লছ। 
  
অযােঁ! পুবেসো আেঁেলক উঠে। আবে টো টসই সে  টিাকালনর িাইলরই উপবস্থে বছোে। 
  
আপবন িােঁড়ান এখালন, িলে টেবেল ালনর বিলক এবগল  টগে টস। 
  
কুবড় বেবনলের েলধযই সশস্ত্র পুবেশ িাবহনী হাবজর হল  টগে। ওলির সলঙ্গ বছে পুবেস 
কযালপলেন হযালকে। 
  
সিাই কালজ টনলে পড়ার পর হযালকে আোলক আোিা কলর টডলক বনল  িলে উঠে, 
আপবন এখালন কীভালি এলেন? জালনন বকছু? 
  
আোর আসার কারণো োর কালছ খুলে িেোে। টিােলনার টচষ্টা করোে টে, চুবর 
টিলখ েবস ব বেপস বনি ই প্রোণ করলে পারে, েৃো টেল বে টকাবরন কবন, সুসীন 
টগোেত িহাে েবি লে আলছ। টকাবরলনর জন্মবচহ্নোর কো জাবনল , সিলশলষ িেোে। 
আোর ধারণা, আবে এখালন আসি কবন টের টপল  বগল বছে, ব বেপলসর েুখ িন্ধ 
করার জনয এখালন হাবজর হল বছে। 
  
এইসি টশানার পর হযালকেলকও উবদ্বি টিখালো। সাধারণ চুবরর ঘেনাও েে হলে 
পালর। টিখা োক ওরা কী পা ? 
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বসগালরে ধবরল  আেরা হযালকলের সহকারীলির কাজকেত টিখলে োগোে। এখনও েলন 
হ  ওলির হালে গুরুত্বপূণত বকছু ো বন। 
  
টজাইস শযারেযালনর টকান সন্ধান পাও া টগে? আবে জানলে চাইোে। ডাইলন িােঁল  
োো নাড়াে হযালকে। নাাঃ। আেরা আোলির বিক টেলক সিরকে টচষ্টা চাবেল  োবি, 
েলি আোর টকন টেন েলন হলি োলক আর পাও া োলি না। 
  
জযাক কবনর নাে পুবেলসর খাো  আলছ এো শুলনবছ। আপনারা োর সম্বলন্ধ টখােঁজ খির 
বনলে পালরন। পােঁচ-ছ  িছর আলগ সযান িারনাবডলনালে টস অযালরে হ , োরপর 
টজলেই োর জীিন কালে চার িছর। আোর িদ্ধেূে ধারণা ব বেপসলক েবি টকউ টেলর 
োলক েলি টস কবন। 
  
বঠক আলছ আবে টিখবছ। ব বেপস োরা োিার সে  োর উপবস্থবে সম্বলন্ধ বজজ্ঞাসা 
করা হলি। 
  
বসগালরেো পাল  টচলপ বনবভল  বিল  িলে উবঠ, োই করুন। আোলক েবি আর 
প্রল াজন না োলগ োহলে আবে এখন োলিা। হালে অলনক কাজও আলছ। 
  
বঠক আলছ, োন–েলি টিবশ িূলর োলিন না। আপনালক আোলির িরকার পড়লেও 
পড়লে পালর। 
  
বচন্তািন্ন েন বনল  িাইলর টিবড়ল  এোে। বিিুযৎ চেলকর েলো এক কো হঠাৎ কলর 
েলন এে। জাবন না একোো আোর আলগ টকন টখ াে হ বন। ো হে, টকাবরলনর টকশ 

http://www.bengaliebook.com/


ডাবল সাফল । জেমস জেডলল জেে  

329 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

কালো, োই েৃো টেল বে টকাবরন হলে বনি ই োর টকলশ রলঙর প্রলেপ োগালনা 
হল লছ, সকলের সােলন সুসানরূলপ োলক প্রবেিা করার টচষ্টা। 
  
কোো েলন আসলেই আবে এক োল  গাবড়লে উলঠ একো ওষুলধর টিাকান টেলক 
টশবর  বপোলসতর সলঙ্গ ট ালন টোগালোগ করোে। 
  
আোর নােো টশানা োে টোকোর হাি-ভাি টিলখ েলন হে ও খুবশ হল লছ। 
  
িেোে, টশবর , আোর হালে এখন কেগুলো প্রোণ এলস টপৌঁলছলছ, োলে কলর 
টিাো  েৃো টেল বে টকাবরন কবন হিার সেস্ত সম্ভািনা অেুে। ি া কলর টিহো টিলখ 
আো  িেলিন, ওর চুলের টগাড়াগুলো কালো বকনা! 
  
টোোর এই বচন্তা োো  এে কী কলর টিহো এেক্ষণ আোর কালছ োকলি? জযাক 
কবন ওো বনল  টগলছ। সলরজবেন েিলন্তর িুবিন পলর অলন্তযবষ্ট বে াও সম্পন্ন হল  
টগলছ। 
  
অলন্তযবষ্ট টে হল  টগলছ আপবন জালনন বঠক? 
  
বনি ই। িুঘতেনা  েৃেুয হল লছ িলে কলরালনার টঘাষণা করার পর আোর করণী  বকছুই 
বছে না। কবনর েৃেলিহ িাবি করার েলেষ্ট েুবি বছে। েলি টেল োর আঙুলের ছাপ 
আবে বনল  টরলখবছ। কবনই আোলক এই কাজো করার জনয িলেবছে এিিং ওো 
 াইলেও রাখার জনয োর বনলিতশ বছে। ইনবসওলরন্স টকাম্পানীর কালছ অকারলণ অেো 
োলেোর সেুখীন হলে না হ । 
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আঙুলের ছাপ আোর টকান কালজই আসলি না। কারণ ওো আোর কালছই আলছ। বঠক 
আলছ, ধনযিাি, টশবর । বরবসভার নাবেল  রাখোে। 
  
টেবেল ান খুপবর টেলক টিবরল  িার-িুই ওষুলধর টিাকালনর হাও া খুি দ্রুে গবেলে 
টজালর টজালর  ুস ুলস টেলন বনল  পরিেতী কােতেলের ছক েলন েলন কলষ ট েোে। 
সুসান টে টকাবরন টসলজবছে এই সেয েখন প্রোণ করা সম্ভি হলোই না, েখন 
টকাবরনলক সুসান প্রোণ করার সিতলশষ টচষ্টা আো  করলেই হলি। 
  
আিার খুপবরলে  ুলক পলড়  যান’শলক ট ান করোে। হারোস িেবছ। বেলসসকবনলক 
এখন টকাো  পাও া োলি িেলে পার? 
  
িেলে পারবছ না, রা ানলক বজজ্ঞাসা করলে টস হ লো বকছু জানলে পালর। েলি 
টসকারণো জানলে চাইলি। 
  
ো চাইলি। আিা োক, ওলক বজজ্ঞাসা করার টকান িরকার টনই। ওলক টকান 
টহালেলে। পাও া টেলে পালর বক? 
  
োও িো সম্ভি ন । টশালনা বেভ! আশা কবর েুবে টোোর েলক্ষয বকছুো এবগল লছ। 
রা ান আধঘণ্টা আলগ এলস খুি টচেঁচালেবচ কলর টগলছ। টস আ  আোলির শাবন্তলে 
োকলে টিলি না। 
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হযােঁ, ো এবগল লছ বকছুো,ডাহাবেলেয িেোে। আজ রালেই টকসোর একো বকনারা 
করলে চাই। 
  
 যান’শর সলঙ্গ কো টশষ কলর ডা াে ঘুবরল  পুবেস িপ্তলর হযালকলের সলঙ্গ টোগালোগ 
করোে। 
  
ব বেপলসর হেযাকারীর টকান টখােঁজ পাও া টগে? 
  
জযাক কবন হলে পালর। আেরা একজন সাক্ষীর টখােঁজ টপল বছ, টস িশো নাগাি একো 
টোকলক টিাকালনর টপছন টেলক টিলরালে টিলখলছ। োর িণতনা কবনর সলঙ্গ িহু বেলে 
োলি। আেরা এখন োর সন্ধালনই পাগলের েলো ঘুলর ব রবছ। 
  
টডড টেকো একিার টিখুন না, টসখালনও টস চলে টেলে পালর। 
  
টশবর  বপোলসতর সলঙ্গ আোর কো হল  টগলছ। বেবন একু্ষবন টোজন বনল  টসখালন 
হাবজর হলিন। 
  
বেলসস কবনর সলঙ্গ আোর একেু িরকার আলছ। টকাো  টগলে োর িশতন বেেলি 
িেলে পালরন? 
  
টকন—োলক বনল  কী কালজ োগলি? 
  
ট ালন এসি কো িো সম্ভি ন । েলি ভাগয সহা  োকলে টিাধহ  শযারেযান অন্তধতান 
রহসযোও টভি করার ক্ষেো আোর আলছ। 
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ঠাট্টা করলছন নাবক? 
  
না ঠাট্টা ন । আবে িাবজ ট লে িেলে পাবর, বেলসস কবনর সন্ধান একিার টপলেই 
সেস্ত িযাপারো জলের েলো পবরোর হল  োলি। 
  
টসই সলঙ্গ শযারেযালনরোও হল  োলি। 
  
ো, আোলক কী করলে িেলছন? 
  
বেলসস কবনলক খুেঁলজ িার করুন। এসি কাজ আোর টেলকও আপনার পলক্ষ অলনক 
োড়াোবড় কলর ট েলে পারলিন–আর ো করলে হলি। বকছু টোকলক টেবেল ালন টরলখ 
শহলরর প্রলেযকো টহালেে আর অযাপােতলেন্ট হাউলস টখােঁজ বনন। রা ান িাবি বনল  
আলোচনা করলে পালর টভলি বেবন হ লো টিবশ িূর এলগালিন না। এেুকু পারলিন 
টো? 
  
হযালকে সেবে জানাে। 
  
আবে ঘণ্টা খালনলকর েলধয আিার আপনালক ট ান করলিা। আর হযােঁ, শুনুন কযালেন, 
আবে কো িোর আলগ আপনারা ওেঁর সলঙ্গ টকান রকে আলোচনা করলে োলিন না 
টেন-টকেন? 
  
জযাক কবনলক ওর কালছ টপল  টেলে পালরন। 
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োর টকান সম্ভািনা টনই। েকত আর না িাবড়ল  সিংলোগ বনলজ োকলেই বিবিন্ন কলর 
বিোে। 
  
খুপবরর িাইলর এলস খাবনকো েরোজা িাোস িুলক ভলর টসিন কলর আবে আিার 
ডা াে টঘারাোে, এিার োর উলেলশয করা, বেবন গুডই ার। বেভ িেবছ। টোর িাবড় 
টেলক একেু িূলর োে বেন-বেবনলের হােঁো পে। আসলিা, নাবক টোর কালছ? 
  
হযােঁ, চলে আসলে পাবরসগুডই ার জিাি টি । আবে কাজো টছলড় বিল বছ, শুলন 
োকবি। 
  
শুনোে। আবেও টছলড় বিল বছ। 
  
েুইও? কখন? 
  
েুই টিিার পলর পলরই। িেলিা টোলক সি। আবে আসবছ। 
  
 চলে আ  োহলে। 
  
সানলসে িুলেভালিতর কালছ একো ফ্ল্যাে বনল  োলক গুডই ার। িাবড়োর প্রলিশপে টে 
টকান োখপবের নজর কাড়ার পলক্ষ েলেষ্ট। 
  
স্ব িংবে  বে লে চলড় িশেো  উলঠ টিখলে টপোে ফ্ল্যালের িাইলর িােঁবড়ল ই অলপক্ষা 
করলছ গুডই ার। 
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টডরাখানা জব্বর টোর, বে লের িরজা িন্ধ করলে করলে িলে উঠোে। 
  
ো িলে। েলি এখন ো খরচ টিলড় টগলছ আর টপাষালে পারবছ না। ভািবছ, এসপ্তার 
টশষালশবষ এো টছলড় টিলিা। টকাো  েুই বছবে িলো? বেনবিন ধলর আবে টোর টখােঁজ 
করবছ। 
  
েযাডলের সালে োলেো হলে টকলে পলড়বছোে। সযান িারনাবডলনালে টহলেলনর কালছ 
বছোে কবিন। েুই টে কো িেলে টচল বছবে একোো স্মরলণই বছে না। 
  
বিরাে বিঠকখানা  আো  বনল  ট াকাে গুডই ার। ঘরোর চারপালশ একিার টচাখ 
িুবেল  বনল  িলে উঠোে, িািাাঃ! এই জা গা েুই টছলড় বিবিস? 
  
গুডই ার িরজা িন্ধ করে। হযােঁ, বক আর করা োলি, িে। োহলে েুই ঐ কাজ টছলড় 
বিবে? 
  
একো বিরাে আরাে টকিারা  গা এবেল  বিোে। হযােঁ। েযাডে ওলে জযাকসনলক আোর 
জা গা  োগালেই বরজাইন বিোে। 
  
আেঁ?…টিাে োহলে। এিার েুই বক করবি িলে টভলিবছস? অনয টকাম্পাবনলে টচষ্টা 
করবি? 
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আবে োো নাড়াোে। না, আো  টিশ বকছু োকা কাোলে হলি। এই টকসো উদ্ধার 
করলে পারলে পুলরাোকার এক পারলসন্ট আোর ভালগয জুেলি। িশ েক্ষ ডোলরর এক 
পারলসন্ট টনহাৎ েে টো ন । 
  
গুডই ার হাে িুলো পলকলে  ুবকল  ঘরে  পা চাবর করলে োগে।  যাকালশ েুখ জুলড় 
বচন্তার টরখা। বকন্তু েুই একো পারবি বক? 
  
বনি ই। 
  
একো বসগালরে িার কলর বস্থর টচালখ আোর বিলক োকাে গুড়ই ার। টোর একো 
িোর অেত এই িােঁড়া  টস এই িযাপারো টে ভুল া ো প্রোণ করার ক্ষেো েুই রাবখস? 
টেল োলক টেলর ট ো হল লছ? 
  
আোর টো োই বিশ্বাস, গম্ভীর কলণ্ঠ জিাি বিই। এই খুলনর সলঙ্গ সলঙ্গ শারেযালনর 
অন্তধতাণরহসযোও আোর টভি করা হল  টগলছ, িাবক শুধু উলন্মাচন। গুডই ার আোর 
সােলন একো টচ ার বনল  িসলো। িল্ টো আো , িযাপারো বক! 
  
হ েযান োরা োিার পর টেলকই আবে টোর বিষল  বচন্তা করবছ অযাোন। েুই আর 
আবে ছাড়া আর েৃেী  িযবি টকউ জানলো না টে, আবে োর সলঙ্গ টিখা করলে োবি। 
আবে রওনা হিার পরই েুইই কবনলক ট ান কলর হ েযালনর েুখ িন্ধ করলে বচরবিলনর 
েলো ঠাণ্ডা কলর বিলে িলেবছবে–োই না? 
  
শূনয িৃবষ্টলে োকাে গুডই ার। েুই বক িকবছস, বেভ? 
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অনেতক ভােঁওো টিিার টচষ্টা েুই োর সলঙ্গ ইলি হ  কবরস, বকন্তু আোর সলঙ্গ করার 
বিেুোে টচষ্টা কবরস না, সুবিলধ হলি না, অযাোন। টজাইস শযারেযানলক বকডনযাপ আর 
টকাবরনলক হেযা, এই িুলোর টপছলনই টোর হাে আলছ। িযাপারো এখন বিলনর আলোর 
েলো স্বি। োছাড়া েযাডেলক েুই িলেবছবে, টডবনর সলঙ্গ টোর সাক্ষাৎ হঠাৎ-ই–
আসেো একেু অনযরকে। এ িযিস্থাো টোর হল বছে সুসান টগোলর সলঙ্গ এো সূে 
বহলসলি বনোন্ত সূক্ষ্ম হলেও এোই টোর বিরুলদ্ধ প্রেে সলেহ আোর েলন িানািােঁলধ। 
োলে োলেই হুে হাে কলর আোর কালছ হাবজর হল  আোর টেলক সি খির সিংগ্রহ 
কলর বনল  োবিবেস। টোলক শেত ওল ভ টরবডও টসেোর কো িলে আবে আর একেু 
হলেও বনলজর পাল  কুডু়ে টেলর জান বিলে িলসবছোে। খিরো েবি টকউ পাচার কলর 
োলক টস েুই। সুসালনর আঙুলের ছাপো টে পবেবসর ওপর িুঘতেনা েলে পলড় টগলছ–এ 
েেযোও টোর েুখ টেলক আোলির টসই প্রেে টশানা। ও ছাপো টকানবিনই সুসালনর 
বছে না, ওো বছে ওর টিালনর। 
  
েুই টিাধহ  আোর সলঙ্গ ঠাট্টা োোসা করলেই এলসবছস। গুডই ার েুলখ এই কো 
িেবছে বকন্তু টচাখ বিল  েরবছে আগুন। না হলে আোলক ধলর বনলে হলি টোর েবস্তে 
বিকৃবে ঘলেলছ। 
  
দ্বীলপর েলধয টেল োলক কী ভালি খুন করা হল বছে োও আোর জানা হল  টগলছ। 
টজাচু্চবর েবি একো করবেস োহলে হ লো ধরা পড়ার টকান সম্ভািনাই বছে না টোর, 
বকন্তু িুলো এক করলে বগল ই েুই ভুে কলর ট েবে। টজাইস শারেযালনর বকডনযাপো 
টকউ ধরলে পারলো না, বকন্তু অনযোর টক্ষলে েুই একেু টিবশ েুেঁবক বনল  ট লেবছবেস। 
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এসি টশানার আোর টকান িরকার টনই, গুডই ার শান্তকলণ্ঠ িলে উঠে। 
  
টসো টোর ইলি।উলঠ িােঁড়াই। আবে টভলিবছোে, আোর েুখ টেলক কোগুলো টশানার 
পর টোলক খুবশ করলে পারি। এখনও পেতন্ত আবে কালরা কালছ েুখ খুবেবন। বঠক 
আলছ, চবে োহলে। েুই ভাবিস না, এর টেলক টরহাই টোর সহলজ বেেলি অযাোন। ো 
এলকিালরই অসম্ভি। গুডই ালরর কাছ টেলক টকান উত্তর আসলছ না টিলখ আবে 
িরজার কালছ এবগল  টগোে। আবে িরজা খুেলে োি বঠক এই সেল  উত্তর এে, 
িােঁড়া! আবে ঘুলর িােঁড়াোে। 
  
টিশ, আবে ভািবছোে িযাপারো টিাধহ  আোর হালের িাইলর চলে টগলছ। বকন্তু 
িযিস্থাো এখনও করা ো । এর েলধয িশেক্ষ পিাশ হাজার ডোলরর প্রশ্ন জবড়ল  
আলছ। োকার অঙ্কোও বিরাে। েুই এক পারলসলন্টর কো িেবছবে, আবে টোলক এর 
বেন ভালগর এক ভাগ বিলেও প্রস্তুে। 
  
িখরার োকা আধাআবধ করলে টকেন হ ? আবে আিার বগল  আরাে টকিারা  িলস 
পড়োে। 
  
বেন ভালগর এক ভাগ। েুই, আবে আর ঐ টেল ো এক ভাগ কলর প্রলেযলক। 
  
আর কবন? 
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ওলক আোলির সরালে হলি। টোকো সবেযই ভীষণ ভ ঙ্কর। আোর ো েলন হ , 
োকাো, এক হালে এলস টগলেই টে আোলকও টশষ কলর ট েলেও বদ্বধা টিাধ 
করলিনা। খুন করাো ওর কালছ টনহাৎ-ই এক টছলেলখো। 
  
েুই রাইলসর কোো ভুলে োবিস। োলক োকা বিলে হলি না? 
  
োলক বনল  আোর নেুন টকান সেসযা টিখা টি বন। পুবেস োলক জবড়ল  বনল লছ, বকছু 
করার সাহস োর হলি না। োকার িযাপারো   শাো হলেই, েুই, আবে আর টেল ো–
অিশয টোরও েবি ইলি োলক–এখান টেলক টকলে পড়লিা। রাইস বনলজলক না জবড়ল  
আোলির ধরালে পারলি না? 
  
শযারেযালনর িরুণ েুই পিাশ হাজার টপল  োবিস। 
  
হযােঁ। এক হপ্তার েলধযই রা ান োর িাবি টপশ করলি। আবে টোর েুখ িন্ধ করলে 
পুলরা– োকা বেন ভালগর এক ভাগ বিলেও প্রস্তুে আবছ, বেভ। 
  
আোর কাছ টেলক েুই ওইেুকু টপল  টগলেই সন্তুষ্ট? 
  
গুডই ার েুহূলেতর জনয ইেস্তোঃ করে। ওই আর…কবনলক সরালে আোর বিলক 
সাহালেযর হাে িাবড়ল  টিও া। 
  
েেবিন ও টিেঁলচ োকলি আেরা শাবন্তলে িু-টচালখর পাো এক করলে পারিনা। 
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েবস ব বেপলসর েুবডও টেলক োলক টিলরালে টিখা টগলছ। পুবেশ োলক হলনয হল  
খুেঁজলছ। 
  
ওলক োরা টকানবিনই খুেঁলজ পালি না। এর আলগও টস িহুিার পুবেলসর টচাখলক ধুলো 
বিল  পাবেল লছ। 
  
েুই জাবনস টস এখন টকাো ?গুডই ার োো টনলড় জানা  টস জালন। 
  
হাে িাবড়ল  আবে বসগালরেো ছাইিাবনলে গুেঁলজ বিোে। 
  
টোর োো খারাপ হল  টগলছ, অযাোন আিা, টক টোলক এসি িুবদ্ধ টোগালো িে টো? 
এলজন্টবগবর কলর েুই টো টিশ ভালোই পলকে ভাবর করবছবে। হঠাৎ কলর রাোরাবে 
রাজা হিার এই উদ্ভে টখ াে টোর োো   ুকলো টকন? 
  
টক িলেবছে আবে ভালো বছোে? গুডই ার ট ােঁস কলর ওলঠ। আল র বদ্বগুণ খরচা হল  
োবিে। গো পেতন্ত ধালর আবে বিবকল  টগবছ। বকছুনা বকছু একো করা ছাড়া আোর 
টকান উপা  বছে না। িশেক্ষ পিাশ হাজার ডোলরর অঙ্কো েে ন , েখন কবনর 
সম্বলন্ধ আবে বকছুই জানোে না। খুন-েুন আোর ধালে স না টোলেই। 
  
আবে বস্থর টচালখ ওর বিলক োকাোে। োই নাবক? টকাবরন-কবনলক বকন্তু েুই খুন 
কলরবছস। 
  
 েুহূলেতর েলধয গুডই ালরর িিন  যাকালশ হল  টগে। বেলেয কো! কবন োলক টেলরলছ। 
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কবন োরলি কী কলর, কবন েখন টসখালন বছেনা। বরিংবভলেলে বচবঠ বনলে বগল বছে। 
খুনো েুই ছাড়া আর টকউ কলরবন, অযাোন। 
  
িহু কলষ্ট গুডই ার বনলজলক সিংেে রাখে। ওকলে েখন দ্বীপোর ওপর নজর রাখবছে। 
টস আোলক টেলেও টিলখবন, আর ব লর আসা প্রশ্ন টো উঠলছই না। খুনো টে আোর 
কীবেত েুই প্রোণ করবি কীভালি? 
  
আজ সকালে টোর িযবিগে  াইে স্বচলক্ষ টিখার আলগ পেতন্ত আবে এো জানোে না। 
বকন্তু েখন টিখোে, েুলদ্ধর সে  সািলেবরলন েুই কাজ করবেস, েখন িযাপারো 
পবরোর িুলে টগোে। আবে টজার গো  িেলে পাবর, টোর ডুিুবরর-টপাষাকো টেলকর 
ধালর টকাোও না। টকাোও পাও া োলি। ওো পলর, সিার অেলক্ষয জলের েো বিল  
সােঁেলর টসখালন উপবস্থে হল  ঠাণ্ডা োো  খুন কলর, আিার ব লর আসা টোর পলক্ষ 
কবঠন বছে না। সবেয প্রশিংসা না কলর পারবছ না, চেৎকার টকৌশে, অসাধারণ টোর 
িুবদ্ধ অযাোন, বকন্তু অব লসর িযবিগে  াইেোর কো েুই ভুলে বগল বছবে। 
  
গুডই ার উলঠ িােঁড়াে। ওর টচাখ েুখ গ্রানাইে পােলরর েলো কবঠন। আোর সলঙ্গ 
োকার টকান ইলি টোর আলছ? োকা েবি পাও া ো  আবে বেন ভালগর এক ভাগ 
টোর হালে েুলে টিি। 
  
োকা পাও ার সি রাস্তা এখন িন্ধ, অযাোন েুই ধরা পলড় টগবছস। টেল োলক খুন না 
করলে টোলক পাোলনার একো সুলোগ আবে বিোে, এখন আর এসি টভলি টকান োভ 
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টনই, উপা ও টনই। আবে িুাঃবখে, ও কাজো েখন কলরবছস োর শাবস্ত টোলক োো 
টপলেই বনলে হলি। 
  
সহসা টস জানোর ধালর সলর বগল  টেবিলের টিরাজ টেলক একো বরভােভার িার কলর 
আোর বিলক েুখ কলর ঘুলর িােঁড়াে। 
  
আবে এো সলঙ্গ কলর বনল  োবি,ওর গোর স্বর ককতশ, টকেন কােঁপা কােঁপা। পিাশ 
হাজার ডোর আোর বনলজর কালছই আলছ। িাবক োকাগুলো েবি কপালে নাও টজালে, 
টেেুকু সম্বে আোর আলছ োই বনল ই গা  াকা টিলিা।িুবন ার এেন টকউ টনই টে 
আোর পলে প্রবেিন্ধকোর সৃবষ্ট কলর। 
  
টিাকার েলো কাজ কবরস না। আোলক টেলর টোর সেসযার টকান সোধান হলিনা। েুই 
টে বেবেলর বছবেস, টসই বেবেলরই টেলক োবি। এরকে একো নাে করা জা গা  গুবে 
চাোলেই চাবরবিলক বহ বচ পলড় োলি–োই েখন বকছুলেই পাোলে পারবিনা। উলঠ 
িােঁড়াোে। 
  
আবে পুবেলশর কালছ োবি, অযাোন। ভািার জনয টোর কালছ কুবড় বেবনে সে  বিল  
টগোে, এেুকু সে  টোর পলক্ষ েলেষ্ট। েলি োই কবর, িােঁচার সি রাস্তাই আজ টোর 
কালছ িন্ধ, পাবেল  েুই িােঁচলে পারবিনা। ঘুলর িােঁবড়ল  িরজার বিলক গুবেগুবে পাল  
এলগালে োকোে। িােঁড়া! টস বে কযালচর বক্লক বক্লক শব্দ কালন এে। 
  
ঘুলর িােঁবড়ল  িলে উবঠ, চবে, অযাোন। আোর আন্তবরক শুলভিা রইে। িরজা খুলে 
িাইলর পা িাড়াোে। 
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বে লে পা রাখলে বগল  গুডই ালরর েুখো টভলস উঠলেই েনো ভারাোন্ত হল  ওলঠ। 
িীোলকাম্পাবনলে টোগ টিিার সে  টেলক োর সলঙ্গ আোর িনু্ধত্ব। এলোবিন আেরা 
একসলঙ্গ কাজ কলরবছ। 
  
োছাড়া ও আোর িরািরই বপ্র  বছে, ভীষণ পছে করোে। 
  
 সহসা গুবের শব্দো হাও া  টভলস আসলেই েলন হে, টকউ টেন আোর পােঁজলর 
সলজালর টোে োবে কবষল লছ।…. 
  
. 
  
টগােকধােঁধার অবন্তে টশষ চেো বেেে ঐ বিলনর টিো  পােঁচো । হ লো সে  আর 
একেু টিবশ োগে েবি না টপবর রাইলসর িান্ধিী েীরা েযাসবেলসর সলঙ্গ টিখা করার 
অনুলপ্ররণার োবগি অনুভি করোে। 
  
পুলরা চোন্তো খুলে িেলেই টেল ো ঘািলড় বগল  গেগে কলর আোর কালছ  াস কলর 
বিে সি, েেেুকু ও জানে। ওর কো টেলক ো িুেোে, টজাইস শযারেযালনর অন্তধতাণ 
িা িীো টকাম্পাবনর োকা বখলচ টনও ার চোন্ত–টকানোর সলঙ্গই ও েুি বছে না। 
  
রাইস খুলনর িাল  জবড়ল  পড়লি শুলন ও আোর বিলক সহলোবগোর হাে িাবড়ল  
আোর বভন্ন ধেতী প্রলশ্নর এলক এলক উত্তর টিিার পর টজাইস শযারেযালনর কলক্ষ ট াকার 
অনুেবে ওর টেলক অিলশলষ টপোে। 
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ওর কালছ বিবভন্ন েেয সিংগ্রহ করার পর েলন হলো, এিার আবে টকসোলক অনা ালসই 
সোধান করলে পাবর। প্রেলে আবে পুবেস সির িপ্তলর টপৌঁছোে। ওখালন হযালকেলক 
িযাপারো খুলে িেলে আোর আধঘণ্টা সে  টিবড়ল  টগে। োলক আশ্বস্ত করার পর 
টেবেল ালন েযাডেলক টডলক পাঠাোে। 
  
িশ বেবনলের েলধয হাবজর হল  টগে েযাডে। িীর বিেলে পা ট েলে ট েলে 
হযালকলের িপ্তলর প্রলিশ করে। আবে েখন গুডই ালরর সলঙ্গ কলোপকেলন িযস্ত 
হযালকলের টোলকরা। কযাবনওন ড্রাইলভর কালছ একো অযাপােতলেলন্ট টকাবরন কবনর 
সন্ধান টপল  ো । 
  
আপনার কালছ পলনলরা হাজার ডোর পাওনা রইে আোর, েযাডে এলস িসলেই োর 
উলেলশয িলে উবঠ। টকসো আবে সোধান কলরবছ আর এিার অপরাধীলির টগ্রপ্তার 
করার উলেলশয রওনা হবি। োই টেনলিলনর িযাপারো এরকে পবরবস্থবেলে চুবকল  
ট োই েুবিসঙ্গে। 
  
সবেয িেলছা? েযাডলের কলণ্ঠ অবিশ্বালসর সুর। ো েবি হ  েলি আোর োকা বিলেও 
টকান আপবত্ত টনই। রা ান আো  সারাবিন ধলর জ্বাবেল  োলি। 
  
আেরা বক এখন টিলরালে পাবর? হযালকে অবধলেতর সুলর িলে ওলঠ। 
  
হা। েযাডেলক িলে উঠোে, আেরা এখন বেলসস কবনর সলঙ্গ একিার সাক্ষাে করলে 
োলিা। আেরা বেনজন আর সলঙ্গ িুই জন পুবেস। েবি টকান োলেো  পড়লে হ  েলি 
ওরা িযাপারো সােলে টনলি। ওলির এই কারলণই সলঙ্গ বনল  োবি। 
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আলগ িযাপারো টশানাও টিবখ, েযাডে িপ্তলরর িাইলর আোলির অনুসরণ কলর চেে। 
িেে, কীভালি এেো সি জানলে? 
  
হুকুে অোনয করার পলরও।আবে িন্ত বিকবশে কলর টহলস ট েোে। আপনার কো 
শুলন আবে েবি বরিংবভলেলে না বগল  পড়োে, োহলে এ টকসোর টঘাোলে রহসয 
টকানবিনই উলন্মাচন করা সম্ভি হলো না। আর এর জনযই পলনলরা হাজার ডোর 
আপনার পলকে টেলক খসলে হলি। 
  
অে নযাকাবে না করলেও চেলি, েযাডে টখেঁবকল  ওলঠ।লক বছে আর কারই িা হাে 
বছে এর টপছলন? ওলক গাবড়লে ওঠার প্রেে সুলোগো বিলে আবে একেু পালশ সলর 
িােঁড়াোে। োরপর িুজন পুবেস অব সালরর সলঙ্গ সােলনর সীলে বগল  িলে পড়োে, 
আর জিালি িেোে, আোলিরই একজন, অযাোন গুডই ার। অপ্রেযাবশে এক নীরিো 
কযাবনওন ড্রাইলভর অযাপােতলেন্ট হাউসো পেতন্ত স্থা ী রইে। 
  
গাবড়ো বকছুো িূলর িােঁড় কবরল  আেরা সিেিলে িাবড়লে প্রলিশ করোে। িাবড়র 
োেবকনলক আলগ োকলেই খির টিও া হল বছে। বেবন িরজা খুলেই টরলখ বছলেন। 
আেরা  ুকলেই শশিযস্ত হল  এবগল  এলস উলত্তজনার সলঙ্গ ব সব স কলর িলে 
উঠলেন, টিােো  বনলজর ঘলরই আলছ। আজ সারাবিন একিারও ঘলরর িাইলর পা 
টি বন। 
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হযালকে একজন পুবেসলক হেঘলর িােঁড় কবরল  আর অনযজনলক িাবড়র টপছন বিকো  
োিার বনলিতশ বিে। োরপর আোর বিলক ব লর িলে উঠে, আপবন না হ  নক করুন। 
আবে সে  েলো টোগ টিলিা। 
  
 এসি হলিো বক? েযাডে গজগজ করলে করলে িলে ওলঠ। ওখান টেলক টিলরালনার 
আলগর েুহূলেত আোলক কী সি জানালনা হল বছে? 
  
হালে েখন সে  বছে না আোলির? এই িলেই আবে অলো আলগ বসেঁবড় টভলঙ উঠলে 
শুরু করোে। 
  
বনবিতষ্ট িরজার টিারলগাড়া  টপৌঁলছ আঙুলের গােঁে বিল  সলজালর কল কো টোকা 
োরোে। কল ক েুহূেত পর টে টেল ো িরজা খুলে আোর সােলন সশরীলর এলস 
উপবস্থে হে োলক টিখলে অলনকো টকাবরন কবনর েলো। আেলঙ্ক ওর নীে টচালখর 
েবণ িুলো বিলস্ফাবরে। 
  
িযাপার বক, বোঃ হারোস…? 
  
এইলো! টভেলর আসার অনুেবে টপলে আেরা  ুকলে পাবর? 
  
ইল …োলন, ো টিাধহ  সম্ভি হলি না। ঘরো এেন বিশ্রী ভালি অলগাছালো আলছ..। 
  
এেঁলির বঠক বচনলে পারোে না, এেঁরা কারা? 
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িােঁ বিক টেলকই শুরু করবছ। বোঃ েযাডেনযাশনাে  ােঁই িেবের িড়সালহি আর পুবেস 
কযালেন বোঃ হযালকে। আপবন টে োকাো ইনবসওর টকাম্পাবনর কালছ িাবি কলরলছন 
আেরা টসই িযাপালরই কো িেলে এখালন এলসবছ। 
  
োো নাড়ে আিার। 
  
আবে িুাঃবখে। আপনারা িরিং বোঃ রা ালনর সলঙ্গ আলগ একিার কো িেুন। উবন আোর 
অযােবনত। 
  
আেরা োর সলঙ্গ কো িোর পরই এখালন আসবছ। উবন আপনার টকস আর চাোলিন 
না, বেলসস কবন-নাবক বেস টগোেত, টকানো িলে সলম্বাধন করলি আপনালক? অনুেবের 
অলপক্ষা না কলরই বিঠক খানা  পা রাখোে। 
  
হযালকে আর েযাডেও আোলক অনুসরণ করে। টভেলর  ুলকই েযাডে বনলজই িরজাো 
িন্ধ কলর বিে। বপছু হােঁেে টেল বে, সারা েুখ রিশূনয। আেরা সকলেই িসোে। 
  
আবে প্রেে আোর িিিয শুরু করোে, আবে ো জাবন সিংলক্ষলপ জানালনার টচষ্টা 
করলিা। বোঃ েযালডলের কালন এখনও বকছু টপৌঁছ  বন, োই োলকও এবিষল  টশানালনা 
িরকার। আশা কবর খুেঁবেনাবে বিিরলণ আপবন বিরি হলিন না। 
  
আবে একো কোও আপনার েুখ টেলক শুনলে চাইনা। আবে আোর অযােবনতর সলঙ্গ 
আলগ কো িেলিা। 
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আপনার অযােবনত সলর িােঁবড়ল লছন, বকন্তু েলন হ  না উবন আপনার টকান উপকালর 
োগলে পারলিন। গম্ভীর কলণ্ঠ জিাি বিোে, গুডই ার আর টিেঁলচ টনই েলি অবন্তে 
কালে টে আোলির একো উপকার কলর টগলছ। টশষ েুহূলেত টস সিবকছু বনলজর েুলখই 
 ােঁস কলর টগলছ। 
  
রিশূনয  যাকালশ েুখ বনল  স্তব্ধ হল  পােলরর েূবেতর েলো িলস পড়ে। বসগালরে 
ধবরল  পরে বনবিলন্ত আরাে কলর টহোন বিল  আবে আিার িেলে শুরু করোে, 
ঘেনার সূেপাে হ  পােঁচ িছর আলগ সযান িারনাবডলনালে। আপবন আর আপনার টিান 
েখন নাইে ক্লালি কাজ করলেন। টকাবরন বিিাহ কলর িলস কবন নালের এক গুণ্ডালক–
েুঠে রাজ কলরই োর জীিলনর একো একো বিন টকলে োবিে। ঘেনাচলে টকাবরলনর 
সলঙ্গ টপবর রাইলসর আোপ হল  ো । রাইস েখন েবর া হল  বসলনো  নাোলনার 
েলো একো টেল লক পাগলের েলো অনুসন্ধান কলর ঘুলর ব রলছ। নাইে ক্লালি ট াকার 
আলগ টকাবরন অবভন  িযাপালর টেবনিং বনল বছে, োই বসলনো  নাোর এই সুিণত সুলোগ 
হােছাড়া করার টকান িাসনা োর বছে না। রাইসলক ও স্বভািগুলণ সহলজই প্রভাবিে 
করে। 
  
রূলপর সলঙ্গ সলঙ্গ গুণও বছে সেপবরোলণ বকন্তু প্রবেিন্ধলকর সৃবষ্ট করে ওর িযবিগে 
পবরচ । 
  
ও এেন একজলনর স্ত্রী টে এর েলধযই িশ িছর টজে টখলেলছ। োর ওপর ও বনলজও 
টছাে খালো একো নাইে ক্লালি অশােীন টিহ প্রিশতলনর জনয কল কিার টজলের হাও া 
টখল  এলসলছ। এই পবরচ  সম্বে কলর নােকরা অবভলনেী হলে পালর না টকউই। 
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িাজার েো, টিনা  োর গো পেতন্ত ডুলি আলছ। বনলজর টোো েূলেযর উপাজতন সঙ্গবে 
টরলখ এক চেকপ্রি অবভলনেী টজাোলে না পারলে োর চাকবর চলে োলি। োই টস 
টকাবরনলক নেুন টচহারা , নেুন নালে, নেুন পবরচ  টিিার িযাপালর েনস্থ কলর ট লে। 
এর প্রেে পিলক্ষপ বছে কবনলক টে টকান উপাল  সরালনা। টকাবরন এেবনলেই কবনর 
ওপর বেবেবিরি হল  উলঠবছে, োই ওলক বিল  পুবেশলক কবনর বঠকানা  খির 
পাঠালে রাইসলক বিলশষ টিগ টপলে হ বন। বকন্তু টকাবরন টিাকার েলো আপনার 
কালছও বনবিন্ত েলন উপলড় বিে কারণ টস জানেনা, আপনার আর কবনর েলধয িহরে 
েহরে আলছ েলেষ্ট। একেু টেলে বজজ্ঞাসা কবর, োগলছ টকেন? গল্পো অিশয পলর 
আরও রসালো হল  ওলঠ। 
  
টকান উত্তর না বিল  বস্থর টচালখ আোর বিলক োবকল  বনিে হল  চুপচাপ িলস রইে। 
সুসান। ওর েুখো এখন পােলরর েলো কবঠন। 
  
আপবন কবনলক সেকত করার টচষ্টা করলিন, আবে.িলে উঠোে। বকন্তু েখন আর সে  
টনই, অলনক টিরী হল  টগলছ। কবন টগ্রপ্তার হলো আর আপনার টেলর ট োর শাসাবনর 
টচালে ভ  টপল  টকাবরন গা  াকা বিে। গুজি ছবড়ল  টিও া হলো, টকাবরন িুল নস 
এ ারলস টগলছ, বকন্তু আসলেও েখন রাইলসর সিংরক্ষলণ বনলজর টভাে পাোলে সিাই 
িযস্ত। ওর ঘন কালো চুলের রঙ পালে ট লে োে কলর। রাইস এক প্লাবেক সাগতালনর 
সাহােয বনল  ওর টচাখ িুলো ও রূপ িিলে আ েকার হল  টগে। খুি সাোনয হলেও 
এই িুলো পবরিেতন টকাবরনলক এক নেুন রূপ এলন বিে।… রাইস ওলক বনল  হাবজর 
হে হবেউলড। টসখালন ওর পবরচ  সযান িারনাবডলনালে এক টহালেে পবরচাবরকা রূলপ 
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পবরচ  কবরল  টিও া হলো োলক রাইস এক প্রবেভাে ী অবভলনেী িলে সিংগ্রহ কলর 
এলনলছ। আর এোই হলো টজাইস শযারেযালনর জীিলনর ইবেিৃত্ত। 
  
োলন টজাইস শারেযানই আসলে বছে টকাবরন কবন? বিস্মল  েযাডলের টচাখ িুলো এখন 
আর আলগর েলো টনই, টভাে পালে ছানা িড়া হল  টগলছ। 
  
হযােঁ–অিশয আপবন বছলোকোো জুলড় বিলে পালরন। টজাইস শযারেযান িা টকাবরন কবন 
িেতোলন েৃলের োবেকা । আর স্ব-েবহো  বেবন আোলির সােলন ঘর আলো কলর িলস 
আলছন বেবন এর টিান–সুসান। 
  
 যাকালশ েুলখ সােলন িলস োকা টেল বের বিলক োো নাড়োে। টহলেলনর েলন অিে 
িিলের এই সম্ভািনা প্রেলে এলসবছে। টসই োর েলনর কো আোলক খুলে িলে। এখন 
টিখবছ ওর বচন্তাধারা সমূ্পণত বনভুতে। আসলে রাইস টকাবরলনর কাছ টেলক এরকে 
চেকপ্রি সা েয আশা কলরবন। বকন্তু রাোরাবে ও হবেউলডর সিলচল  নােী অবভলনেী 
হল  উঠলে টস টকাবরলনর ওপর বনলজর অবধকার স্থা ী করার জনয উলঠ পলড় োলগ। টস 
টকাবরনলক এই টিাো  টে কবন টকানবিনই ওর সন্ধান পালি না আর রাইসলক বিিাহ 
করলে ওর কালজ আরও সুবিলধ হলি। 
  
 রাইস আর টকাবরলনর বিল  হলে পরিেতী িুিছর টিশ ভালো ভালিই টকলে ো । বকন্তু 
োকার গরে টকাবরলনর সহয হলোনা। েলি ডুলি োকলে শুরু কলর বিে। রাইস ওলক 
িহুিার টচষ্টা কলরলছ এই েলির টনশা টেলক িার করলে, বকন্তু স ে হও ার পবরিলেত 
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বি ে হে। েখন ওর েি খাও া কালজর পলক্ষ ক্ষবেকারক হল  ওলঠ। আর বঠক এই 
সেল  টজে টেলক টিবড়ল  আলস কবন, এই নােলক োর ভূবেকা বছে একিে আোিা। 
  
সুসান টগোলেতর বিলক আঙুে টনলড় িলে উঠোে, আপবন আর টস একলে বেবেে হল  
হাে টেো , টজাে টিেঁলধ পুবেলস সিংিাি বিল , কবনলক পুবেলসর হালে েুলে টিও ার 
জনয টকাবরনলক বশক্ষা টিিার নেুন েেেি কষলেন। 
  
টজাইস শযারেযানলক বনল  আপনার েলন আিছা এক সলেলহর িীজ বছে, োই টস 
বিষল  টখােঁজ বনলে কবন হবেউলড হাবজর হলো। 
  
টস টকাবরনলক সহলজই বচলন ট লে, রাইলসর কো, বিিালহর কো জানলেও োর টিবশ 
সে  োলগবন। 
  
িযস, ব্ল্যাক টেে করার এক টোক্ষে সুলোগ টপল  ো  কবন। রাইলসর সলঙ্গ টোগালোগ 
কলর টস েুখ িন্ধ রাখার জলনয োকার িাবি জানালো। রাইস বকন্তু টকাবরনলক বনল  
অনযরকে েেেি কলষবছে। টস েখন ভালোভালিই িুলে টগলছ, োস কল লকর েলধয 
টকাবরন ব ল্ম োইন টেলক শাচনী  ভালি বিোবড়ে হলি। ওর েি পালনর টনশা বিনলক 
বিন এলো টিবশ োো  টিলড় বগল বছে টে, টিবশর ভাগ সে ই োর হুেঁশ োকনা। 
টনশা  িুেঁি হল  োকলো সিতক্ষণ বনলজর পাে েুখস্থ করার ক্ষেো পেতন্ত োর বছেনা। 
সে  সে  েুবডওর েলধযও ওলক োোে অিস্থা  টচালখ পড়লো। হাও াডত েল ডও 
ওলক োড়ালনার জনয চুবির টে াি সোলপ্তর প্রেীক্ষালেই িােঁবড়ল বছে। 
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 বঠক এই সে  এক ইনবসওলরন্স এলজন্ট রাইসলক এক িুঘতেনা িীো করািার জনয 
পীড়াপীবড় করবছে। রাইলসর েলন হে, টোকোলক োকার টোভ টিবখল  বকলন টনও া 
খুি সহজ িযাপার এই এলজলন্টর নাে বছে, অযাোন গুডই ার। এক নাগালড় কো িেলে 
িেলে আবে হােঁবপল  উলঠবছোে। বকছুক্ষণ িে টনিার পর আিার িলে উঠোে। রাইস 
কবনলক বনলজর পবরকল্পনার টকৌশে জাবনল  োলে টোগ টিিার জনয আহ্বান জানালনা 
হে। পবরকল্পনাো কবনর েলন ধরে, কারণ কাজ হাবসে করার পর রাইসলক অনা ালসই 
পৃবেিী টেলক সবরল  ট লে পুলরা োকাো হাবেল  বনলে টকান অসুবিলধ হলি িলে োর 
েলন হলো না। ব্ল্যাকলেলের বচন্তা টছলড় টস রাইলসর সলঙ্গ হাে টেোলো। 
  
ভাগযলিিীর কৃপািৃবষ্ট েখন রাইলসর ওপর। টিবহলসিী খরলচর িরুণ গুডই ালরর েখন 
টিনা  ভরাডুবি। রাইলসর কাছ টেলক আসা এরকে টোভনী  প্রস্তাি টস এড়ালে পারে 
না। পবরকল্পনাো িুাঃসাহবসক হলেও ভীষণ োভজনক বছে। কাজ বঠক েলো সোধান 
করলে পারলে োলে কলর িশ েক্ষ ডোলরর সরাসবর আেিাবন আর োর ওপর বছে 
টকাবরলনর টশষ বনষ্পবত্ত। আর এো েবি হল  ো  রাইলসর েীরা েযাসবেসলক বিল  
করার পলে টকান অসুবিলধও টিখা টিলি না। আপনার আর কবনর উলেশযও পূরলণর 
পলে পা িাবড়ল বছে। 
  
পবরকল্পনাো বছে সিংলক্ষলপ বঠক এইরকে : আপবন েেেো কে সম্ভি বপ্রবে ালে িশ 
োখ ডোর েূলেযর িশো িুঘতেনা িীো করালিন। ওবিলক রাইস টকাবরনলক বিল  পিাশ 
হাজার ডোলরর অপহরণ িীোও এই সুলোলগ কবরল  টনলি। 
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পবেবস করািার জনয সলঙ্গ সলঙ্গ টকাবরনলক অপহরণ কলর দ্বীলপ বনল  োও া হলি, 
টেখালন চুলের রঙ পালে এেন পদ্ধবেলে ওলক টেলর ট েলি, টেোর উলেখ 
ইনবসওলরন্স পবেবসলে। োকলি না। োরপর বনলজর চুে রঙ কলর, (কালো কলর), 
টকাবরন টসলজ আপবন ইনবসওলরর োকাো েুলে টনলিন। 
  
 গুডই ার বছে এক িক্ষ টসেসেযান। টকাবরনলক পবেবসর জনয রাবজ করালে োলক 
টিগ বিলশষ টপলে হ বন।বোঃ েযাডে েখন কালজর অজুহালে শহলরর িাইলর টগলেন, 
টস িুবদ্ধ খাবেল  আোলির িড়কত্তার কাছ টেলক আপনার নালের অযাবেলডন্ট পবেবসো 
কা িা কলর কবরল  টন । 
  
আপনার জা গা  োরা োও ার কো বছে টকাবরলনর, োর োশ সনাি করলণর জনয 
ইনবসওর টকাম্পাবনগুলো সলেহ প্রকাশ করলে পারলি টভলি, পবেবসগুলোলে টকাবরলনর 
আঙুলের ছাপ োগািার িযিস্থা কলর ট েলেন। রাইস একসে  েিযলপ ডুলি োকা 
োোে টকাবরনলক বিল  এ কাজো টসলর ট লে। বকন্তু েেো টস টভলিবছে টকাবরন 
েখন েেো টিেঁহুশ বছে না। পবেবসগুলো একিার স্বচলক্ষ টিখার টসৌভাগয োর ভালগয 
জুলেবছে। 
  
টকাবরলনর েলন সলেলহর িীজ িানা িােঁধলে োগে। হ েযান নালের এক টগাল োলক ও 
রাইলসর টপছলন োবগল  টি । হ েযালনর কালছ রাইলসর সলঙ্গ কবন আর আপনার 
টোগালোলগর খির টপল  রীবেেলো বচবন্তে হল  পলড় টকাবরন। হ েযানলক 
পবেবসগুলোর কালজ টস োবগল  টি । 
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অনুসন্ধালন টেলগ পলড় হ েযান। োরপর ডযাবনর অব লস পবেবসগুলোর টখােঁজ টপল  
হ েযান একবিন ওলক সলঙ্গ কলর বনল  টগে। আর বঠক েখনই টকাবরন জানলে পারে 
িশ েক্ষ ডোলরর অযাবেলডন্ট পবেবস আপবন কবরল লছন। 
  
িুভতাগযিশে ডযাবনর অব স টেলক ট রার সে  টকাবরন িাবড়র িালরা ান েযাসলনর 
সােলন আছলড় পলড়–টস ওলক বিখযাে অবভলনেী টজাইস শারেযান িলে সহলজই বচলন 
ট লে। অপ্রেযাবশে এই িাধা  টকাবরন ঘািলড় ো  আর টনশার টঘালর উন্মত্ত ঘবেল  
হাবরল  েযাসলনর িুলক ছুবর িবসল  টি । 
  
এই ঘলরর েলধয গুডই ার আোলির ওপর সজাগ িৃবষ্ট টরলখবছে। আবে আপনার সলঙ্গ 
টিখা করলে োলিা শুলন টস আলগ োকলেই আপনালক সািধান কলর টি । আপবন 
েখন রাইলসর কাছ টেলক টকাবরলনর হালের ছালপর আ না আবনল  হুিহু একরকে 
আোর হালে েুলে টিন সেলে। কবন আপনার ইনবসওর করার আলগর েুহূলেত দ্বীপো 
ভাড়া কলর টরলখবছে, আপবন কালো পরচুো োো  চাবপল  োলে েলধয ওখালন বগল  
োকলেন। টকাবরন টে ওখালনই োলক এো টোকলক জাবনল  টিও াই উলেশয বছে 
আপনার। স্ত্রীলক বনল  আবে েখন উইবেিংেলন রাে কাোবিোে, আপবন গাবড়লে উলঠ 
টডড টেলক চলে োন আর পলরর বিন কালো পরচুো পলর টকাবরন টসলজ আোলির 
অভযেতনা জানালে হাবজর বছলেন? আর একো বসগালরে ধবরল  বজজ্ঞাসা কবর, কী িো 
বঠক হলি টো? 
  
ডাহা বেলেয! োেঁবেল  ওলঠ সুসান। আপবন ো িলে টগলেন এর একোও প্রোণ করার 
ক্ষেো আপনার টনই। 
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বনি ই বপরলিা, ঠাণ্ডা োো  জিাি বিল  বসগালরলে পরপর কল কো োন বিোে। 
োইলহাক, এিার টকাবরন প্রসলঙ্গ ব লর আসা োক।…েযাসলনর অকাে েৃেুযলে ও বচবন্তে 
হল  পলড়। ওর এখনও বস্থর বিশ্বাস, রাইস ওলক সবরল  ট োর টচষ্টা  সিা িযস্ত। 
টকাবরন েলন েলন গা  াকা বিল  পাোিার কোও ভািলে োগে। বঠক এই েুহূলেত 
হাবজর হে হ েযান, েলিউলেশয ভালো বছেনা। ব্ল্যাকলেলের পবরেো োর শুরু হল  
টগে। 
  
একিার টে ঘেনাো ঘেে; টসই ঘেনার সলঙ্গই চোলন্তর বেে োকলেও এো বকন্তু 
পবরকবল্পে ছলক ট ো ঘেনা ন , এো এলকিালরই কাকেেী । টকাবরলনর সলঙ্গ 
হ েযালনর টেবিন টিখা কলর বহলসি বেবেল  ট োর কো পাকাপাবক হল বছে–টসই 
বিলনই আপবন আর কবন ওলক বকডনযাপ করার িযাপালর বস্থর বসদ্ধান্ত বনল  টনন। 
  
টকাবরন িাবড়র িাইলর পা রাখলেই কবন ওলক ওর ইিার বিরুলদ্ধ টজার-জিরিবস্ত কলর 
েুলে বনল  ো । 
  
হ েযান িযাপারো টিখার পরও বনলজর েুখ িন্ধ রালখ–ওর আশা বছে এঘেনা টেলক 
োর ভালগয বকছু হ লো অেত োভ হলি। 
  
োই টহাক কবন আর আপবন টকাবরনলক দ্বীলপ বনল  টগলেন। েুবিপলণর োকা পাও া না 
পেতন্ত ওলক ওখালন আেলক রাখাই বস্থর হলো। আেরা েখন দ্বীলপ োই েখন ও ওখালনই 
বছে। টে িীভৎস বচৎকার আোলির কালন টস টপৌঁলছবছে, টেোলক আপবন স্বিলে 
কাকােু ারা ডাক িলে চাবেল  টিন, আসলেও ডাকো কাকােু ার ন , বছে টকাবরলনরই 
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আেত বচৎকার। আবে খির বনল  জানলে টপলরবছ, কবস্মনকালেও কাকােু া টপার প্রিৃবত্ত 
আপনার বছে না। 
  
এরপর আিার টিখা এ ার টপালেত, টকাবরলনর টিশ ধলর আপবন আোর সলঙ্গ সাক্ষালে, 
জানালেন, আপবন এখন িুল নস এ ারস োলিন। কারণ সুসালনর েৃেলিহ আবিোলরর 
সে  অলনক িূলর োকাই আপনার পলক্ষ টশ্র  বছে। 
  
টকাবরনলক হেযার িাব ত্ব েুলে টিও া হ  গুডই ারলক। েুলদ্ধ টস টনৌিাবহনী ডুিুবরর 
কাজ করে। এখালনও োর কাজ বছে ডুিুবরর, অেতাৎ ডুিুবরর টপাষালক জলের টভের 
বিল  সােঁেলর দ্বীলপ ওঠা, টকাবরনলক খেে করা আর টেলক বছপ ট লে োলছর টোপ 
টগো  প্রেীক্ষারে িলস োকা ওকলেলক বকছু টিাোর বিেুোে অিকাশ না বিল  আিার 
এক পদ্ধবেলে ব লর আসা। 
  
পবরকল্পনাো বনখুেঁে বছে বকন্তু োও একো অসুবিলধ টিখা বিে। টকাবরলনর িুলক বছে 
একো জডুে।কোো পৃবেিীর িুজন োনুষ জানলোএক, বেলসস টপইসলে োেঁলক বনল  
আপনারা োো ঘাোনবন, কারণ সাক্ষী বহলসলি টকান বিনই টকালেত োিার ক্ষেো োর 
বছেনা। েলি অনযজন, েবস ব বেপস টে বস্ট্রপ নালচর জনয টকাবরলনর নি  লো 
েুলেবছে। 
  
আবে োশ সনাি করলে বরিংবভলেলে বগল  আোন্ত হই, আিার কবনর হালে। ভাগয 
ভালো টস অপ্রেযাবশে িাধা টপল  পাবেল  ো , না হলে টসই বিনই আোর ঘাড় েেলক 
বিলো। বেলসস টপইসলের সলঙ্গ কো িোর পর আিার আোলক োর আেেলণর কিলে 
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পড়লে হ ,  ে স্বরূপ োর গুবেলে আোর স্ত্রী আহে হল  শেযা টন । এিারও িরাে 
টজালর এ োো  টিেঁলচ োই কারণ কাণ্ডারী বহলসলি েখন টসখালন পুবেস এলস হাবজর 
হ ।কবন েখন ব বেপসলক হেযা কলর টকাবরলনর ছবিো সলেে  াইেো পুবড়ল  
ট লে।…আর সিলশলষ গুডই ার, োকার টোে টিবখল  আোলক িলে োনার টচষ্টা কলর, 
আর আবে সরাসবর টস প্রস্তাি প্রেযাখযান করলে োর িােঁচার আর টকান উপা  োলক না। 
টস বনলজই আত্মহনলনর পেো টিলছ টন । 
  
বকন্তু এলো বকছু করার পলরও এেন একজন আলছ টে জালন টকাবরলনর িুলক জডুে 
বচহ্নোর কো। টস হে, েীরা েযাসবেস। টস টকালেত বগল  এ বিষল  সাক্ষী বিলেও প্রস্তুে। 
আবেও টজাইস শযারেযালনর ঘর েোসী কলর োর আঙুলের ছাপ েুলে এলনবছ। 
পবেবসলে োগালনা আঙুলের ছালপর সলঙ্গ টসগুলো হুিহু বেলে োলি। এিার একো কাজ 
এখনও িাবক ো হে আপনার চুে টে টসানােী এো প্রোণ করা–আশা কবর োলে টকান 
অসুবিলধ হলিনা। হযালকলের বিলক পূণতিৃবষ্টলে োকাোে আবে। 
  
কযালেন, আোর আর বকছু করাই টনই, এিার টকসো আবে আপনার হালে েুলে বিবি। 
ো ো করণী  আপবন স্বিলে ো করলে পালরন? 
  
বকন্তু হযালকে উলঠ িােঁড়ািার আলগই সুসালনর টপছলনর িরজাো িড়াে কলর খুলে টগে, 
ঘলর প্রলিশ করে কবন, হালে ধরা ৩৮ বপস্তে একো। 
  
নড়ার টচষ্টা কলরলছ বক প্রলেযলকর োোর খুবে উবড়ল  টিলিা! 
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সুসান সলঙ্গ সলঙ্গ উলঠ িােঁড়াে। আোর সলঙ্গ শুভিৃবষ্ট হলেই িপ কলর জ্বলে উঠে ওর 
টচাখ িুলো। আেরা টকউই নড়া-চড়ার টচষ্টা করোে না। 
  
ওলির বরভােভারগুলো িার কলর নাও, সুসানলক িেে কবন। 
  
প্রেলে েযাডলের বিলক িু-পা এবগল  টগে সুসান। উলঠ িােঁড়ান। 
  
বিভ্রান্ত েযালডে কােঁপলে কােঁপলে টকানরকলে উলঠ িােঁড়াে। 
  
ওর কালছ বকছু না টপল  এিার আোর সােলন এলস িােঁড়াে। এিার আপবন। 
  
আবে ওলক িাধা বিোে না। আড়লচালখ একিার টিলখ বনোে, কবনর বপস্তলের েক্ষয 
আোর হযােঁকলের োোোবে বস্থর হল  আলছ। কােঁলধ টোোলনা খাপ টেলক টির কলর 
আনে আোর বরভেভারো। 
  
ভািলেশহীন েুলখ হযালকে টচল  টচল  টিখে, এিার পাো োর। সুসান োর কালছই 
োকে। োর একো হাে জানুলে রাখা েুবপর েো  চাপা পলড়বছে। িোর সলঙ্গ সলঙ্গই 
টস উলঠ িােঁড়াে। 
  
সুসান টকালের টিাে খুেলে টেলেই ওর বরভােভার ধরা হালে সলজালর এক িাবড় িসাে 
হযালকে। আোর বরভােভারো বিকবিবিক জ্ঞান হাবরল  ওর হাে টেলক বছেলক টেলেলে 
এলস পড়ে। আর টসই েুহূলেতই হযালকে ঘলর বগল  সুসানলক আড়াে কলর িােঁড়াে। 
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হযালকলের েুবপো গবড়ল  পড়া  এিার ওর হালে ধরা বরভােভারো আেরা সিাই 
একসলঙ্গ টিখলে টপোে। 
  
িুলো বরভােিারই একই সলঙ্গ গলজত উঠে। হযালকলের গুবেো সরাসবর বগল  বিদ্ধ করে 
কবনর কপালে। সলজালর এক আঘাে টখলেই বছেলক ঘলরর টি ালে ধাক্কা টখল  োবে 
স্পশত করোে। 
  
কবনর গুবেো টখল  সুসাবন িুহালে টপে টচলপ এেনভালি িােঁবড়ল  পড়ে টেন ওর বপলঠ 
কড়া োগালনা। হােঁেু খুড়লে োগে ধীলর ধীলর। োরপর ট াপাবনর েলো এক িীঘতশ্বালসর 
সলঙ্গ সলঙ্গ হযালকলের পাল  ও েুবেল  পলড় পৃবেিীর ো া েযাগ করে। 
  
. 
  
ঘণ্টাখালনক পলর েযাডলের সলঙ্গ আবে  যান’শর িপ্তলর প্রলিশ করোে। আোলির 
প্রেীক্ষালেই অবধেত েন বনল  িলস বছে  যান’শ। বকন্তু েযাডলের হাবসলে উজ্জ্বে েুলখর 
বিলক টচাখ পড়লেই িুলে টগে কাজো হাবসে কলরই আেরা ব লরবছ। 
  
শাোলির এলকিালর নাস্তানািুি কলর বিোে,িুহাে রগড়ালে রগড়ালে িলে উঠে 
েযালডে। ঐ কুবত্তোলক গুবে টখল  েরলে টিলখ আনলে েনো ভলর টগলছ। হারােজাবি 
আো  এই কল ক হপ্তা রালের ঘুে টকলড় বনল বছে। বচন্তা  িুলচালখর পাো এক করলে 
পাবরবন। আবে প্রেে টেলকই জানোে এই পবেবসোর েলধয টকান  বে আলছ, আর ঐ 
হারােজািা আোলির গুডই ার টকান িি েেেলি আলছ। আকণত হাবস েুখ বনল  টচ ালর 
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িসে েযাডে। হারোস, আজ পেতন্ত আেরা েলোগুলো কালজ হাে বিল বছ িা সোপ্ত 
কলরবছ োর েলধয এোই সি টেলক টশ্রি আর বনখুেঁে হল লছ, বক িলো? 
  
 যান’শর বিলক োকাোে। হালে আড়াে কলর োর েুলখও েুচবক হাবসর বেবেক। 
  
বকন্তু আপনালির টকাম্পাবনলে আোর আর টকান ভূবেকা টনই কারণ টকাম্পাবনর চাকুবর 
কবর না, আবে িলে উঠোে। আবে ইস্ত া বিবি–েলন আলছ? আর একাজো করার জনয 
আোর বকছু িাবিও আলছ। আপনালির কাছ টেলক বকছু ডোর পাওনা আোর। আপবন 
েবি আপনার কো টেলক একচুেও নলড়ন আবে টসাজা িড়কত্তার দ্বারস্থ হলে িাধয 
হলিা। 
  
েযাডে টিলছ টিলছ একো চুরুে িার কলর োলে অবিসিংলোগ করলো। োরপর একগাে 
টধােঁ া আোর বিলক েুখ কলর টছলড় িলে উঠে, টোোর েবি িাসনা টসরকে োলক, 
োকা েুবে টপল  োলি। বকন্তু বনলজর ভালো েবি চাও সি বকছু ভুলে আোর কালছ ব লর 
এলসা। ভবিষযে টোোর উজ্জ্বে, হারোস। আবে টোোর োইলন একলশা ডোর িাবড়ল  
টিিার িযিস্থা করবছ। বক েনাঃপূে হলো? 
  
আবে একো টচ ার টেলন িলস পড়োে। পাওনা পলনলরা হাজার আোর চাই। 
  
 েুবে বক সবেয সবেয আোর সলঙ্গ কাজ করলে উৎসাহী নও? িড় িড় টচালখ প্রশ্ন করে 
েযাডে। 
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োসখালনক ছুবে কাোলে আবে এ বিষল  বচন্তা ভািনা করলে পাবর, একেু নরে সুলর 
কেঁিুবন গাইোে। বকন্তু এই একো োস আবে োোলের েলো িুহালে অ ুরন্ত খরচা কলর 
েজা েুেলিা। এিার োড়াোবড় টচকো বেলখ ট েুন টিবখ! আবে আজই সযান 
িারনাবডলনালে টহলেনলক খিরো বিলে চাই। 
  
আোর কোো একিার টশালনা, হারোস। আবে টোো  পােঁচ হাজার ডোর আর ছহপ্তার 
সলিেন ছুবে বিল , ট রার পর একলশা ডোর োইলন টিবশ বিল  চাকবরলে িহাে 
করলেও রাবজ আবছ।কপেগাম্ভীলেতর সলঙ্গ েযাডে িলে উঠে, এর টেলক ভালো প্রস্তাি 
আর বক িা হলে পালর, েুবে িলো টো আোলক? 
  
অসম্ভি চােুেত জালনন আপবন, এিার টেজাজ টিখািার পাো আোর। টিশ, আপবন েবি 
একু্ষবন পােঁচ হাজার ডোর পাইল  টিন, আর বিনা বপ্রবে ালে পােঁচ হাজালরর ডোলরর 
সন্তান বশক্ষা িীো কবরল  টিিার কো আো  টিন, োহলে আপনার প্রস্তালি আবে 
রাবজ। 
  
চেৎকার! টেোও হাে। টেবিলে েুেঁলক আোর বিলক হাে িাবড়ল  বিে েযাডে। 
  
টকবশ ালরর কালছ পােঁচ হাজার ডোলরর বচরকুে বেলখ আোর হালে ধবরল  বিল  হঠাৎ 
েযাডে িলে উঠে আর এক বেবনে িােঁড়াও। সন্তান বশক্ষা িীো না বক একো িেবছলে 
টেন? আবে েেিূর জাবন টোোর টকান টছলে টেল ই টনই! 
  
ো টনই, েলি এিার হল  োলি, টচ ার টছলড় উঠলে উঠলে জিাি বিই। এলোবিন 
ওসি খরচা  টপাোবিে না। এিার হারোস িিংলশ প্রিীপ জ্বাোলনার জলনয এক জলনর 
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প্রল াজন খুিই। োছাড়া িৃদ্ধ ি লস টসিােে পাও ার জলনযও আো  একো টছলে 
োনুষ করলেই হলি। 
  
িরজা িরাির এলসবছ, আকণত িন্ত বিকবশে কলর  যান’শ ট াড়ন টকলে িেে, টিলখা 
েেজ বেরী কলর ট লো না টেন! 
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