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০১. 
 
কর্নেল হ োযোরটন খবর আর কোর্ের ফিফরফি হের্খ রোর্ে ঘরময েোপোেোফপ শুরু কর্র 
ফের্লন। 
 
কর্নের্লর বযসও হবশ, েোর্যর রঙ কোর্লো, মুর্খ একর্েোডো ফবরোট হেোি, সোরোক্ষণ ফিফিত 
এবং হবশ রোশভোরী। 
 
হের্ের ওপোর্শ ফিতীয ভদ্রর্লোকফট সরকোরী কোেেপত্রগুর্লোর উপর হিোখ বুর্লোর্ত 
লোের্লন। 
 
সব ওপর্রর কোের্ে হলখো–টমোস িোলেস হবটোরটন-পোর্শ ফেজ্ঞোসোফিহ্ন। ভদ্রর্লোক 
ফিফিতভোর্ব মোথো হনর্ড, ফববরণগুর্লো পর্ড েরকোরী কথো খুুঁর্ে হপর্লন নো। 
 
ফবরক্তভোর্ব কোুঁধ ঝোুঁকোর্লন হ োযোরটন, কোর সোধয হবোর্ঝ? 
 
ভদ্রর্লোকফট েীঘেশ্বোস হির্ল বলর্লন–ই। সফতযই কোর সোধয হবোর্ঝ! হস খুব ফিফিতও নয 
ফনফবেকোরও নয। তোর ক্লোফিময হিোখ এবং িকির্ক ফনে মুখ। 
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ভদ্রর্লোর্কর বযসটো অনুর্ময নয। বুর্ডোও নয হ োকরোও নয। মোফটর তলোর কৃফত্রম 
আর্লোয থোকোর েনয েোর্যর রঙ হকমন িযোকোর্স  র্য হের্ । 
 
এফের্ক হ োযোরটন রোর্ে হির্ট পর্ডর্ ন। কর্তো খবর! হরোম হথর্ক, টুর্রর্নর হথর্ক 
খবর, আে ফরফভর্যরোয হের্খফ ; অযোন্টওযোর্পে হিোর্খ পর্ডর্ ; অসর্লোয হতো এর্কবোর্র 
সোমনোসোমফন, ফবযোরীর্ে ফিনর্ত একটুও ভুল  যফন; স্ট্যোটসবুেে-এ সর্ে েনক 
অস্ট্যোর্ের সমুদ্রতীর্র এক সুেরী লোলিুলওলো হমর্যর সর্ে ঘুরর্ত হেখো হের্ । 
ব্রোর্সলস-এর রোিোয হে- োউন্ড কুকুর ফনর্য হবডোর্ত হের্খফ । এই হতো হতোমোর্ের খবর! 
তবু ভোর্লো হে হকউ হলর্খফন, ফিফডযোখোনোয হেব্রোর েলো েফডর্য হেম করর্ত হের্খফ । 
ফবশ্বোস হনই, তোও  যর্তো ফলখর্ব। 
 
আ , অর্তো িটর্ ো হকন হ োযোরটন? এ ফবষর্য হতোমোর ফনেস্ব অফভমত থোকর্ল বলল। 
আমোর ফকন্তু এই ফরর্পোর্টে ফক ুটো আশো হের্ের্ । অবশয ইফতমর্ধয েফে নো–ভদ্রর্লোক 
 ঠোৎ হথর্ম হের্লন, হেন ঘুফমর্য পর্ডর্ ন। একটু পর্রই আবোর বলর্ত শুরু করর্লন, 
ই, সম্ভবত তোই। ফকন্তু তবুও…আফম ভোবফ ? 
 
কর্নেল হ োযোরটন ধপ কর্র একটো হিযোর্র বর্স পর্ড বলর্লন, ফকন্তু হেসপ, এই সমি 
েশ্ন হকোথোয-হকন-হকমন কর্র উতর খুুঁর্ে হবর করর্তই  র্ব। েফতমোর্স এইরকম 
একেন কৃতী ফবজ্ঞোনী উধোও  র্য েোর্ব আর আমরো হকোথোয-হকন-হকমন কর্র এসর্বর 
ফক ু নো হের্ন নোর্ক হতল ফের্য ঘুমোর্বো এটো হতো  র্ত পোর্র নো। আমোর্ের হেখর্ত  র্ব 
হেখোর্ন আমরো সর্ে  করফ  হসটোই ফঠক নো অনয হকোথোও! েথম হথর্কই আমরো 
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হেটোর্ক সফঠক বর্ল েোযেো হভর্বফ  ফকন্তু এখন আর হসটোর্ক সফঠক েোযেো বর্ল 
ভোবর্ত পোরফ  নো।…ভোর্লো কথো, সবর্শর্ষ খবর আর্মফরকো হথর্ক এর্সর্  হবটোরটন 
সম্বর্ে হসটো হের্খর্ ো হতো? 
 
হুঁ! একটো বযর্স স্বোভোফবক ফবপ্লবী  বোর হঝোুঁক থোর্ক। তর্ব হবফশফেন এই হঝোুঁক ফ ল 
নো। পোকো ফবপ্লবী  বোরও হকোর্নো খবর পোওযো েোযফন। েুর্ের আর্ে উফন ভোর্লো কোে 
কর্রর্ ন। মযোনর্ ইম েখন েোমেোফন হথর্ক পোফলর্য েোন হবটোরটন তোর স কোরী ফ র্সর্ব 
কোে কর্রন এবং তোর হমর্যর্ক ফবর্য কর্রন। মযোনর্ ইর্মর মৃতুযর পর তোর কোেকমে 
হবটোরটনই হেখোশুনো কর্রন। ফক ুফের্নর মর্ধয শূনয শফক্তর পরমোণু ফবভোেন আফবষ্কোর 
কর্র সোরো েুফনযোয িমক লোফের্য হেন। তোর্ক সবোই সম্মোর্ন ভূফষত কর্রন। ফকন্তু েুভেোেয 
হে ফবর্যর ফক ুফের্নর মর্ধযই তোর স্ত্রী মোরো েোন। ফতফন হসোর্ক আর্মফরকো হ র্ড ইংলযোর্ন্ড 
ির্ল আর্সন। এই হেড ব র ধর্র  োরওর্যর্ল বসবোস কর্রন এবং  মোস আর্ে ফবর্য 
কর্রন। 
 
হ োযোরটন েশ্ন কর্রন, ওর বতেমোন স্ত্রী সম্পর্কে হকোর্নো খবর পোওযো হের্ ? 
 
হেসপ মোথো হনর্ড বর্লন, হখোুঁে ফনর্যফ , হমর্যফট এক বযব োরেীবীর হমর্য। ফবর্যর 
আর্ে একফট বীমোসংস্থোয কোে করর্তো। এবং তোর রোেনীফতর সর্ে হকোর্নো সম্পকে ফ ল 
নো। 
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‘শূনযশফক্ত ফবভোেন? েলোয ফবতৃষ্ণো িুর্ট উঠর্লো হ োযোরটর্নর। ফতফন বলর্লন–কথোটোর 
মোর্ন ফক ভোবফ ! আফম হসর্কর্ল হলোক এত বযর্সও একটু পরমোণু হিোর্খ হেখলোম নো। 
অথি শুনফ  এই পরমোণুই েুফনযোটোর্ক টুকর্রো কর্র ফের্ে, পরমোণু ফের্য হবোমো ততফর 
 র্ে, শূনযশফক্ত ফবভোেন  র্ে।…কোর্ল কোর্ল কত কী  র্ব! হবটোরটন আবোর 
ভোঙোভোফঙর পযলো নম্বর পোেো। আেো,  োরওর্যর্লর হলোর্কর্ের ওর সম্পর্কে কী 
মতোমত? 
 
 োরওর্যর্লর হলোর্করো বর্ল উফন মোফটর মোনুষ। হবটোরটর্নর কোে সম্পর্কে তোর্ের ধোরণো 
–অর্নক কোেই কর্রন তর্ব তোর লোেোবোর মর্তো হতমন ফক ু নয। শূনযশফক্তর 
ফবভোেনর্ক কোেের্ক্ষর্ত্র এফেক-ওফেক ের্যোে কর্রন। 
 
েুের্নই খোফনকক্ষণ িব্ধ  র্য বর্স রইর্লন। তথযসংবোেীয আর্লোিনো হথর্ক সমূ্পণে 
ফবফেন্ন  র্য বযফক্তেত আর্লোিনোয ির্ল হের্ ন েুের্ন। 
 
হ োযোরটন িব্ধতো হভর্ঙ বলর্লন, ইংলযোর্ন্ড আসোর পর তোর্ক খুুঁফটর্য পরীক্ষো করো 
 র্যফ ল? 
 
  ো। সবফক ুই সর্িোষেনক ফ র্লো। 
 
আঠোর্রো মোস আর্েকোর কথো, হ োযোরটন ফিফিতভোর্ব বলর্লন, তুফম ফনশ্চযই েোর্নো এই 
সমি মোনুষগুর্লো ফেনরোত অেকোর ঘর্র অণুবীক্ষণ ের্ে হিোখ হরর্খ অস্বোভোফবক ভোর্ব 
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বেী েীবন েোপন কর্র। এরো আেশে েুফনযো েডোর কথো এবং মোনবেোফতর কলযোর্ণর 
কথো ফিিো কর্র এবং ফঠক হসই সময এক হেণীর মোনুষ সুর্েোে বুর্ঝ এর্ের  োর্তর 
মুর্ঠোয ফনর্য আর্স। ফতফন আবোর বলর্লন, ফবজ্ঞোনীর্ের মর্তো এত েতোফরত আর হকউ 
 য নো, তো অবশয আফম বলর্ত পোরর্বো নো। 
 
হেসপ ক্লোফির  োফস হ র্স বলর্লন,  যোুঁ, তোই  র্ব  যর্তো, সবর্ির্য বড কথো–এরো মর্ন 
কর্র হে, এরো অর্নক ফক ু েোর্ন। ফকন্তু আমোর্ের ধোুঁিটোই আলোেো। সোরো েুফনযোর রক্ষোর 
কথো ফিিো কফর নো। শুধু েু-একটো টুকর্রো ফনর্য, হকোর্নো কোেকমে আটর্ক হের্ল তোর 
কলকেোগুর্লোর্ক ফির্ল কর্র ফের্লই আমোর্ের কতেবয হশষ। ফতফন ফিফিতভোর্ব বলর্লন, 
শুধু হবটোরটন সম্পর্কে েফে ফবশে েোনর্ত পোরতোম। তোর েীবন সম্পর্কে েোনর্ত িোই 
নো, তোর কোেকর্মের কথোও নো–কর্যকটো খুুঁফটনোফট কথো। কী ধরর্নর রফসকতো তোর 
ভোর্লো লোের্তো, হকোন্ হকোন্ কথো ফতফন  লি কর্র বলর্ত পোরর্তন, কোর েশংসো 
করর্তন এবং হক তোুঁর্ক পোেল কর্র তুর্লফ র্লো বযোস। 
 
হ োযোরটন অবোক  র্য তোর্ক ফের্জ্ঞস করর্লন, ওর স্ত্রীর্ক ফেজ্ঞোসোবোে কর্র ? 
 
-অেস্রবোর। 
 
–ফতফন হকোর্নো সো োেয করর্ত পোর্রন নো? 
 
হেসপ কোুঁধ ঝোুঁফকর্য বলর্লন, এখর্নো হতো পোর্রনফন। 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

8 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

 
-হতোমোর ফক ধোরণো–উফন ফক ু েোর্নন? 
 
-ফক ু েোর্নন এটো অবশয ফতফন স্বীকোর কর্রনফন। হস্রি েফতফিযোগুর্লো েকোশ হপর্যর্  
–ফিিো, েুুঃখ আর আকুল উর্িে। স্বোমীর েীবনেোত্রো ফ ল স্বোভোফবক, মোনফসকতোর লক্ষণ 
ফ ল নো, এ োডো হকোর্নো সূত্র বো সর্ের্ র কথো বলর্ত পোর্রন নো। তর্ব তোর ফনেস্ব 
মতোমত তোর স্বোমীর্ক গুম করো  র্যর্ । 
 
–আর হতোমোর হসটো ফবশ্বোস  য নো–এই হতো? 
 
–আফম কখর্নো কোউর্ক ফবশ্বোস কফর নো–এ ফবষর্য আমোর অক্ষমতোর কথো স্বীকোর করফ । 
 
হ োযোরটন বলর্ত লোের্লন-ও আেো! আমোর মর্ন  য সবফক ু হভোলোর্মলো আর্লোিনো 
করোই ভোর্লো। মফ লোফট হকমন? 
 
–একেম সোধোরণ মফ লো, হে-হকোর্নো ফেন হেখো েোর্ব তোর্সর আড্ডোয ফব্রে হখলর্ ন। 
 
ফক ু হেন বুঝর্ত হপর্রর্ ন এমনভোর্ব মোথো নোডর্লন হ োযোরটন। তোর মোর্ন বযোপোরটো 
আর্রো েফটল  র্য পডর্লো। 
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ভদ্রমফ লো এখনই আমোর কোর্  আসর্বন। হেফখ, আর একবোর পুর্রোর্নো কোসুফে ঘোুঁটো 
েোক। 
 
 – যোুঁ, এটোই একমোত্র উপোয। এসব কোে আমোর িোরো  য নো কোরণ আমোর তধেে কম। 
হ োযোরটন উর্ঠ পডর্লো। ফঠক আর্ , হতোমোর্ক আটকোর্বো নো। আমোর হতো মর্ন  য 
হবফশেূর এর্েোইফন, ফক বর্লো? 
 
–েুভোর্ের ফবষয নো–তুফম অসর্লো হথর্ক পোঠোর্নো খবরটো ভোর্লো কর্র হের্খো। এটোই 
সম্ভোবয েোযেো। 
 
হ োযোরটন ফবেোয ফনর্য ির্ল েোওযোর পর হেসপ হিোন তুর্ল ফমর্সস হবটোরটনর্ক ওুঁর 
ঘর্র পোফঠর্য হেবোর কথো বলর্লন। 
 
হেসপ  োর্ের ফের্ক তোফকর্য বর্স রইর্লন। েরেোয মৃেু হটোকো ফের্য ফমর্সস হবটোরটন 
ঘর্র িুকর্লন। সোতোশ ব র বযস, েীঘেোেী মফ লো। মোথোয হসোনোফল িুল েৃফি আকষেণ 
কর্র। হসোনোফল িুর্লর হসৌের্েে মুখখোনো হেখোর হেন ের্যোেনই  য নো। মুর্খর উপর 
লোলর্ি একখোনো –এবং তোর ফনর্ি সবুে একর্েোডো হিোখ। হেসপ লক্ষয করর্লন–
ভদ্রমফ লো হকোন েসোধন বযব োর কর্রনফন। ভদ্রমফ লোর্ক বসর্ত বর্লর্েসর্পর মর্ন 
ক্ষীণ একটো আশোর আর্লো হেখো ফেল। মর্ন  র্লো ফমর্সস হবটোরটন আর্রো ফক ু হবফশ 
েোর্নন। 
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ফতফন ফনর্ের অফভজ্ঞতোয হের্খর্ ন, েুুঃর্খ কোতর হকোর্নো মফ লো েসোধন করর্ত হভোর্ল 
নো। হবেনোর ক্ষতগুর্লো হভর্স উঠর্ল হসগুফলর্ক ের্লপ ফের্য আডোল করর্ত িোয। অথি 
ফমর্সস হবটোরটর্নর হক্ষর্ত্র হসটো  র্লো নো হকন? ফমর্সস হবটোরটন ফক ইর্ে কর্রই 
েসোধন বযব োর কর্রনফন েোর্ত একেন ফবরফ ণী স্ত্রীর বযথোতুর মুখটো স্পি  র্য ওর্ঠ। 
 
ফমর্সস হবটোরটন হেসপর্ক ফের্জ্ঞস করর্লন, অর্নক আশো ফনর্য এর্সফ  আফম হকোর্নো 
খবর আর্ ? 
 
হেসপ নম্রস্বর্র ঘোড হনর্ড সোন্ত্বনো ফের্লন। আপনোর্ক আর্রকবোর হের্ক আনোর েনয খুব 
েুুঃফখত, আপনোর্ক ফনফশ্চত হকোর্নো খবর হেবোর হনই বর্ল আমোর লজ্জো করর্ । 
 
অফলভ হবটোরটন বলর্লন, আফম েোফন। আপফন এই কথো আমোর্ক ফিফঠর্ত ফলর্খও 
েোফনর্যর্ ন। তবু একবোর এলোম, এতফেন  র্লো েফে হকোর্নো খবর থোর্ক। সোরোফেন 
বোফডর্ত বর্স ফিিো করো–হস হে কী ভযঙ্কর। এ বযোপোর্র কোর্রো ফক ু করোর হনই–এটো 
হভর্ব আর্রো খোরোপ লোর্ে। 
 
হেসপ নম্রস্বর্র বলর্লন, ফমর্সস হবটোরটন, আশো কফর, আফম েফে আপনোর্ক একই কথো 
একই েশ্ন ফকংবো একই ফবষর্যর উপর হেোর হেই তোর্ত আপফন ফক ু মর্ন করর্বন নো। 
আপফন ফনশ্চযই বুঝর্ত পোরর্ ন হে এর মর্ধয হথর্ক একটো মূলযবোন কথো েো আপনোর 
মর্ন পর্ডফন বো উর্েখ করোর ের্যোেন হবোধ কর্রনফন, হসই কথোটো হবফরলর্য আসর্ত 
পোর্র। 
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- যোুঁ, আফম বুঝর্ত হপর্রফ । আপফন আবোর েথম হথর্ক ফের্জ্ঞস করুন। 
 
–আেো, আপফন আপনোর স্বোমীর্ক হশষ হের্খন–েত ২৩হশ আেস্ট্, তোই হতো? 
 
– যোুঁ। 
 
তোর মোর্ন–পযোফরর্স এক সর্ম্মলর্ন হেোে হেবোর েনয হেফেন ফতফন ইংলযোন্ড তযোে কর্রন, 
হসইফেন। 
 
– যোুঁ। 
 
 হেসপ এবোর দ্রুত বলর্ত লোের্লন, সর্ম্মলর্ন েথম েুফেন উপফস্থত ফ র্লন, তৃতীয ফেন 
অনুপফস্থত ফ র্লন। ফতফন তোর এক স কমেীর্ক সর্ম্মলর্ন নো ফের্য বযোর্টো মযোস-এ ির্ড 
ঘুর্র হবফডর্যর্ ন। 
 
-বযোর্টো মযোস? বযোর্টো মযোসটো কী ফেফনস? 
 
হেসপ হ র্স বলর্লন, হেমন নেীর্ত হ োট হ োট হনৌর্কো ফতর ফতর কর্র ঘুর্র হবডোয। 
ভ্রমণোথেীর্ের ফবর্শষ আকষের্ণর েনয এই বযোপোরটো আপনোর স্বোমীর পর্ক্ষ অস্বোভোফবক 
বর্ল মর্ন  য নো। 
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অফলভ ফিধো করর্লন, হুঁ, তোই আমোর ধোরণো ফ ল, সর্ম্মলর্নর আর্লোিনো ফনর্য ফতফন 
একোে  র্য থোকর্বন। 
 
– যর্তো তোই, তবু ধর্র হনওযো হের্ত পোর্র হসফের্নর আর্লোিয ফবষর্যর হতমন হকোর্নো 
গুরুত্ব ফ র্লো নো হের্খ, ফতফন হসফের্নর েনয অবসর ফনর্যফ র্লন। তবুও এটো আপনোর 
স্বোমীর উপেুক্ত কোে বর্ল মর্ন  র্ে নো। 
 
অফলভ মোথো নোডর্লন। 
 
–হসফেন রোর্ত্র ফতফন আর হ োর্টর্ল হির্রনফন। েতেূর হখোুঁে পোওযো েোয তোর্ত েোনো 
হের্  ফতফন ফনর্ের  োডপত্র হেফখর্য হকোর্নো সীমোি অফতিম কর্রনফন। আপনোর ফক 
মর্ন  য অনয কোর্রো নোর্ম তোর কোর্  ফিতীয  োডপত্র ফ ল? 
 
-নো তো হকন থোকর্ব? 
 
হেসপ তীক্ষ্ণ হিোর্খ তোফকর্য ফের্জ্ঞস করর্লন, একরকম হকোর্নো ফেফনষ তোর কোর্  
আর্ । ফক নো লক্ষয কর্রনফন? 
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অফলভ মোথো হনর্ড বলর্লন, নো, আফম ফক ুর্তই ফবশ্বোস কফর নো টম হস্বেোয হকোথোও 
পোফলর্যর্ । হেটো আপনোরো েফতপন্ন করর্ত িোইর্ ন। আমোর ফবশ্বোস তোর ফক ু একটো 
 র্যর্  ফকংবো সৃ্মফতশফক্ত হলোপ হপর্যর্ । 
 
-তোর স্বোস্থয হতো হবশ ভোর্লো ফ র্লো, তোই নো? 
 
 ো! খুব হবফশ েশ্ন করর্তন হের্খ একটু ক্লোফি হবোধ করর্তন, এ োডো আর ফক ু নো। 
 
–তোর্ক হের্খ কখর্নো ফিফিত বো মনমরো মর্ন  র্তো? 
 
-হকোর্নো বযোপোর্র ফতফন মনমরো থোকর্তন নো। অফলভ কোুঁপো  োর্ত বযোে খুর্ল রুমোল হবর 
করর্লন। ফবশ্রী বযোপোর সব, তোর েলো কোুঁপর্ । অসম্ভব, আমোর্ক নো বর্ল উফন হকোথোও 
হের্তন নো। ফনশ্চযই ওর্ক হকউ গুম কর্রর্ । এরকম ভোবর্তও আমোর েো ফশউর্র ওর্ঠ। 
 যর্তো বো উফন মোরোও হের্ত পোর্রন। 
 
–আ ো, েযো কর্র শুনুন ফমর্সস হবটোরটন, এতখোফন খোরোপ ফিিো করর্বন নো, ফতফন েফে 
মোরো হের্তন তো র্ল তোর মৃতর্ে  পোওযো হেত। 
 
–নোও  র্ত পোর্র। পযোফরর্স সবফক ুই সম্ভব,  যর্তো তোর্ক হমর্র নেেমোয খুুঁর্ে ফের্যর্ । 
 
–আফম আপনোর্ক আশ্বোস ফেফে, পযোফরর্স পুফলশী বযবস্থো অতযি সুষু্ঠ। 
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 রুমোলটো সফরর্য ফনর্য িুে েৃফির্ত তোকোর্লন অফলভ। আপফন কী ভোবর্ ন আফম েোফন, 
ফকন্তু হসটো সফঠক নয। টম কখর্নোই হেোপনীযতোর্ক ফনর্য ফবফি বো ফবশ্বোসঘোতকতো 
করর্ব নো। টম কফমউফনস্ট্ নয। তোুঁর সোরো েীবর্নর ইফত োস একটো হভোলো বইর্যর 
পোতোর মর্তো উনু্মক্ত। 
 
-তোর রোেননফতক ফবশ্বোস ফক ফ র্লো, ফমর্সস হবটোরটন? 
 
আমোর ধোরণো অযোর্মফরকোয হের্মিযোট ফ র্লন ফকন্তু এখোর্ন েফমক েলর্ক হভোট 
ফের্যর্ ন। রোেনীফতর্ত হকোর্নোফেনই সৃ্প ো ফ ল নো। ফতফন শুধু ফবজ্ঞোনী–েফতভোবোন 
ফবজ্ঞোনী; বযোস। 
 
 যোুঁ, হেসপ বলর্লন, উফন েফতভোবোন ফবজ্ঞোনী ফ র্লন আর হসটোই ঘটনোর মূলবস্তু। 
 যর্তো এরেনযই তোর্ক অর্নক ফক ুর হলোভ হেফখর্য এই হেশ হথর্ক অনযর্ের্শ ফনর্য 
েোয। 
 
-নো, এ ফঠক নয। অফলর্ভর হিোর্খ হিোর্ধর ফঝফলক হখলর্লো। খবর্রর কোেে েমোণ 
করর্ত হিিো করর্  এবং আপনোরোও একই েশ্ন করর্ ন। অথি এ সফতয নয। আমোর্ক 
আভোস নো ফের্য উফন হকোথোও হের্ত পোর্রন নো। 
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–ফতফন আপনোর্ক ফক ুই বর্ল েোনফন, তোই হতো? হেসপ একথো বর্ল ওুঁর্ক লক্ষয করর্ত 
লোের্লন। 
 
ফক ুই বর্লনফন। উফন হকোথোয আর্ ন, নো আর্ ন আফম ফক ুই েোফন নো। ওর্ক গুম করো 
 র্যর্   যর্তো বো হমর্রও হিলো  র্যর্ । ফবশ্বোস করুন, এভোর্ব আর আফম িলর্ত পোরফ  
নো। হখর্ত পোফর নো, ঘুর্মোর্ত পোফর নো, অস য, আপফন আমোর্ক সো োেয করর্ত পোর্রন 
নো? 
 
হেসপ হিযোর হ র্ড এর্স বলর্ত লোের্লন, ফমর্সস হবটোরটন, আফম েুুঃফখত। আপনোর 
স্বোমীর হখোুঁে পোবোর েনয আমরো েথোসোধয হিিো করফ । হেশফবর্ের্শর েোি হথর্ক 
হরোেই ফক ু-নো-ফক ু খবর আসর্ । 
 
অফলভ তীক্ষ্ণ স্বর কর্র বলর্লো, হকোথোকোর খবর, কী খবর আসর্ ? 
 
–অর্নর্কর খবর। খবরগুর্লো বো োই কর্র পরীক্ষো কর্র হেখর্ত  র্ব। েোর্ননই হতো, . 
এসর্বর হক্ষর্ত্র হেখো েোয হশষ পেেি সবফক ুই িক্কো। 
 
-ফকন্তু আমোর্ক সবফক ু েোনর্ত  র্ব, অফলভ বলর্ত লোের্লন। এভোর্ব িলো অসম্ভব। 
 
–স্বোমীর েনয খুব ফিিো কর্রন, ফমর্সস হবটোরটন? 
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 –অবশযই ফিিো কফর। ফিিো করোই স্বোভোফবক, মোত্র  মোস  র্লো আমোর্ের ফবর্য  র্যর্ । 
 
-আফম েোফন, তবু একটো কথো ফের্জ্ঞস করর্ত বোধয  ফে বর্ল মোি করর্বন–আপনোর্ের 
মর্ধয হকোর্নো ঝেডোঝোফট বো অনয হকোর্নো মফ লোর্ক ফনর্য মন কষোকফষ  র্যফ ল? 
 
-হমোর্টই নো–একথো আপনোর্ক আর্েও বর্লফ । েত এফেল মোর্স মোত্র আমোর্ের ফবর্য 
 র্যর্ । 
 
–আপফন ফবশ্বোস করুন একথো আফম হমোর্টই হবোঝোর্ত িোইফ  নো হে, এমন হকোন ঘটনো 
ঘর্টর্ –ফকন্তু একেন মোনুষ  ঠোৎ উর্ব হের্ল তোর সবফেক খুুঁফটর্য হেখো একোি 
ের্যোেন। তো র্ল আপফন বলর্ ন–বতেমোর্ন আপনোর স্বোমীর্ক এখনও উফিগ্ন বো ফিফিত 
বো হকোর্নো ফবষর্য িঞ্চল বর্ল মর্ন  যফন? 
 
আপফন  যর্তো েোর্নন ফমর্সস হবটোরটন, আপনোর স্বোমী হে ধরর্নর কোে কর্রন বো 
পরমোণুসংিোি কোে, এটোর্ত কর্ঠোর ফনরোপতো হমর্ন িলর্ত  য। এই অবস্থোয মোথো 
খোরোপ  র্য েোওযোটোই স্বোভোফবক। 
 
অফলভ নো হ র্স বলর্লন, উফন অতযি স্বোভোফবক ফ র্লন। 
 
–ফনর্ের কোেকমে সম্পর্কে উফন ফক খুব খুশী ফ র্লন? আপনোর সর্ে কোেকমে সম্বর্ে 
আর্লোিনো করর্তন? 
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-নো, ওসব বডই কুটিোর্লর বযোপোর। 
 
–ফতফন হে এই আণফবক হবোমোর ফবধ্বংসী সম্ভোবনো সম্পর্কে ফবর্বর্কর তোডনোয অফস্থর 
 র্য উর্ঠফ র্লন একথো আপফন মর্ন কর্রন নো, তোই হতো? ফবজ্ঞোনীরো ফকন্তু এক-একসময 
এই কথোটো খুব হবফশ কর্র অনুভব কর্রন। 
 
নো–তোর্ক এ ধরর্নর কথো কখর্নো বলর্ত শুফনফন। 
 
হেসপ বলর্লন, হেখুন ফমর্সস হবটোরটন, আফম েো বলর্ত িোইফ  তো  র্লো আপনোর 
স্বোমীর সমূ্পণে  ফব। ফতফন কী ধরর্নর হলোক ফ র্লন হসটোই েোনর্ত হিিো করফ । ফকন্তু 
আপফন আমোর্ক সো োেয করর্ ন নো। 
 
-আপনোর সমি ের্শ্নর উতর আফম ফের্যফ -এর হথর্ক হবফশ আফম কী বলর্ত পোফর? 
 
- যোুঁ, আমোর সব ের্শ্নর উতর ফের্যর্ ন, তর্ব হসগুফল হনফতবোিক, ইফতবোিক উতর 
আপফন হেনফন? একেন হলোর্কর সম্পর্কে সব ফক ু েোনো থোকর্ল তর্ব কোর্ের সুফবধো 
 য, হলোকফটর্ক খুুঁর্ে পোওযো েোয। 
 
একটু ফিিো কর্র অফলভ বলর্লন, বুঝলোম,  যোুঁ, টম সবসমযই  োফসখুশী, নম্র স্বভোর্বর 
মোনুষ ফ র্লন। এবং বুফেমোনও। 
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হেসপ হ র্স বলর্লন, এটো হতো একেন হলোর্কর গুর্ণর কথো, আমরো এবোর বযফক্তেত 
বযোপোর্র আর্লোিনো কফর। আেো ফতফন ফক খুব হবফশ পডোশুনো করর্তন? 
 
- যোুঁ, একটু হবফশই পডর্তন। 
 
 –কী ধরর্নর বই পডর্তন? 
 
–এই েীবনী। মোর্ঝমর্ধয বুক হসোসোইফটর সুপোফরশ এবং ক্লোি থোকর্ল র সযকোফ নী 
পডর্তন। 
 
–এর্কবোর্র রীফতফনষ্ঠ পডুযো, ফবর্শষ কর্র হকোর্নো ধরর্নর বইর্য আে  ফ র্লো নো, আেো 
উফন ফক তোস বো েোবো হখলর্তন? 
 
ভোর্লো ফব্রে হখলর্তো ও, েফত সপ্তোর্  একফেন বো েুফেন আমরো েোুঃ ইভোন্স আর তোর 
স্ত্রীর সর্ে তোস হখলতোম। 
 
-আপনোর স্বোমীর ফক অর্নক বেুবোেব ফ র্লো? 
 
– ো, ও খুব ফমশুর্ক। 
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-নো, ফঠক তো বলফ  নো আফম। আফম বলর্ত িোইফ  ফতফন ফক এমন ধরর্নর হলোক ফ র্লন, 
ফেফন বেুর্ের েনয ফিিো কর্রন? 
 
–আমোর্ের েু-এেন েফতর্বশীর সর্ে ও েলি হখলর্তো। 
 
–তোর ফনর্ের হকোর্নো ফবর্শষ বো অিরে বেু ফ র্লো নো? 
 
নো আপফন হতো েোর্ননই তোর েন্ম কোনোেোয, এবং েীবর্নর অর্নকগুর্লো ব রই হকর্টর্  
েুক্তরোর্ে। এখোর্ন হবফশ হলোর্কর সর্ে ওর পফরিয ফ র্লো নো। 
 
হেসপ হটফবর্লর কোেেপত্রগুর্লোয একবোর হিোখ বুফলর্য হের্খ বলর্লন, হেখর্ত পোফে 
েুক্তরোে হথর্ক হে ফতনেন হলোক টর্মর সোর্থ হেখো করর্ত এর্সফ র্লন তোর্ের নোমও 
রর্যর্  এখোর্ন। এর হথর্ক এটুকু বুঝর্ত পোরফ  হে বোইর্রর েুফনযোর মোত্র এই 
ফতনের্নর সর্েই তোর হেোেোর্েোে ফ ল। এুঁর্ের উপর আমরো নের রোখফ । েথম েন 
 র্ে ওযোল্টোর ফেফিথ। ইফন  োরওর্যর্ল আপনোর্ের সর্ে হেখো করর্ত আর্সন। 
 
- যোুঁ, উফন ইংলর্ন্ড হবডোর্ত এর্স টর্মর সোর্থ হেখো কর্র েোন। 
 
–তোর্ত আপনোর স্বোমীর েফতফিযো কী  র্যফ র্লো? 
 
–আর্মফরকোয থোকর্ত ওর্ের বেুত্ব ফ ল, টম ওর্ক হের্খ আশ্চেে এবং খুশীও  র্যফ র্লো। 
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 –ফেফিথর্ক হের্খ আপনোর হকমন মর্ন  র্যফ ল, একটু বণেনো ফেন হতো? 
 
–ফকন্তু তোর সম্পর্কে আপনোর সব ফক ুই েোনো। 
 
–তোর সম্পর্কে আমরো সব েোনর্লও আপফন তোর্ক কী হভর্বর্ ন হসটো েোনর্ত হির্যফ । 
মোফেেত বযব োর কর্রফ র্লন, এবং মর্ন  র্যফ ল..টমর্ক উফন খুব ভোর্লোবোর্সন। টম 
ইংলযোন্ড হথর্ক ির্ল আসোর পর হসখোর্ন কী ঘর্টর্  হসসব কথো বলোর েনয বযি  র্য 
পর্ডফ র্লন, সোধোরণ েফতর্বশীর্ের েল্প বর্ল মর্ন  র্যফ র্লো। আফম তোর্ের কোউর্ক 
হেফখফন, ফিফনও নো, এ আর্লোিনো আফম শুফনওফন। ওরো েখন সৃ্মফতিোরর্ণ মশগুল, তখন 
আফম রোর্ত খোবোর ততফরর্ত বযি ফ লোম। 
 
রোেননফতক হকোর্নো আর্লোিনো এর্স পর্ডফন? 
 
–আপফন ফক আবোর বলর্ত িোইর্ ন ফতফন কফমউফনস্ট্। অফলভ হবটোরটর্নর মুখটো আরক্ত 
 র্য উঠর্লো। আফম ফনফশ্চত হে ফতফন এরকম বযোপোর্রর সর্ে েফডত নন। েতেূর েোফন 
সরকোরী কোর্ে ফেলো-এযোটনেী অফির্স এর্সফ র্লন ফতফন। টম একবোর তোর্ক আর্মফরকোয 
‘েোইনী ধরোর বযোপোর্র কী হেন একটো রফসকতো কর্রফ র্লন। সর্ে সর্ে উফন েম্ভীর  র্য 
বর্লফ র্লন, আর্মফরকোয ওটোর ের্যোেন আর্ , আমরো এখোর্ন বর্স হসটো বুঝর্ত 
পোরর্বো নো। এর হথর্কই হবোঝো েোয উফন কফমউফনস্ট্ নন। 
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ফমর্সস হবটোরটন, অত উর্তফেত  র্বন নো। 
 
–আফম  োেোরবোর বলফ  টম কফমউফনস্ট্ ফ র্লন নো। আর আপফন আমোর্ক ফবশ্বোস 
করর্ ন নো। 
 
– যোুঁ এবোর বোইর্রর েুফনযো হথর্ক আসো ফিতীয বযফক্ত েুঃ মোকে লুকোস, লন্ডর্নর েরর্সর্ট 
তোর সর্ে  ঠোৎ হেখো  য আপনোর্ের। 
 
- যোুঁ, আমরো েরর্সর্ট তনশো োর করফ লোম। রসোযণশোর্স্ত্রর ের্বষক, নোম লুকোস, এফের্য 
এর্স টমর্ক েফডর্য ধরর্লন। টম েখন আর্মফরকোয থোকর্তো তখনই তোর সোর্থ হশষ 
হেখো। পর্র ভদ্রর্লোক আর্মফরকোর নোেফরকত্ব ে ণ কর্রন। এসব হতো… 
 
- যোুঁ, এসব আফম েোফন। ভদ্রর্লোকর্ক হের্খ আপনোর স্বোমী ফক খুব খুশী এবং অবোক 
 র্যফ র্লন? 
 
– যোুঁ, ভীষণ খুশী এবং ভীষণই অবোক  র্যফ র্লন। 
 
–আপফন ফনফশ্চৎ নন? হেসপ বলর্লন। 
 
–টম হে তোর্ক খুব একটো পোতো হেযফন হসটো পর্র ও আমোর্ক বর্লফ ল। 
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–এটো ফক ফন কই সোক্ষোৎকোর আপনোর মর্ন  য? পর্র ফক আবোর হেখো-সোক্ষোৎ করোর 
ফেন ধোেে  যফন? 
 
-নো, এটো ফন কই  ঠোৎ হেখো। 
 
-এবোর বোইর্র হথর্ক আসো তৃতীয বযফক্ত  র্লন একেন মফ লো, নোম–কযোরল স্পীেোর। 
এুঁর্ক আপনোর হকমন মর্ন  র্যর্ ? 
 
-ভদ্রমফ লোর েোফতসর্ে হকোর্নো কোে ফ র্লো। একফেন টমর্ক ফের্জ্ঞস কর্রন 
মধযোহ্নর্ভোর্ে আসর্ত পোরর্বন ফকনো? 
 
–আপনোরো ফের্যফ র্লন? 
 
–নো। 
 
–আপফন েোনফন, ফকন্তু আপনোর স্বোমী ফের্যফ র্লন। 
 
 –ফক বলর্লন? অফলভ বলর্লন। 
 
–হেন আপনোর্ক উফন ফক ু বর্লনফন? 
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–নো। 
 
অফলভ হবটোরটন হকমন হেন  তিফকত  র্য হের্লন। হেসপ আশোর আর্লো খুুঁর্ে 
হপর্লন। ফমর্সস হবটোরটন বলর্লন, আফম বুঝর্ত পোরফ  নো টম এ বযোপোর্র আমোর্ক 
ফক ু বর্লফন হকন? 
 
– যোুঁ, ১২ই আেস্ট্ বুধবোর ফমর্সস স্পীেোর হেখোর্ন থোকর্তন হসখোর্নই মধযোহ্নর্ভোে 
সোর্রন। 
 
–বোর্রোই আেস্ট্? 
 
 ো।  ো…ঐ সমর্য ও লন্ডন ফের্যফ ল বর্ট ফকন্তু আমোর্ক ফক ুই বর্লফন।  ঠোৎ একটো 
েশ্ন কর্র বসর্লন, ভদ্রমফ লোর্ক হকমন হেখর্ত বলুন হতো? 
 
হেসপ সর্ে সর্ে বলর্লন, বযস ফতফরর্শর কো োকোফ , উফিন্নর্েৌবনো নন, কমেেক্ষ এবং 
িটপর্ট। সুেরী নন, আপনোর স্বোমীর সর্ে অিরেতো ফ র্লো এরকম খবরও হনই। তোই 
অিুত লোের্  এই সোক্ষোৎকোর হকন ফতফন হেোপন করর্লন? 
 
– যোুঁ, আফমও তোই ভোবফ । 
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এবোর একটু ভোর্লো কর্র ফিিো কর্র বলুন, পযোফরস সর্ম্মলর্নর আর্ে আপনোর স্বোমীর 
মর্ধয হকোর্নো পফরবতেন হের্খফ র্লন ফক? 
 
নো, আফম ফক ু লক্ষয কফরফন। 
 
হেসপ েীঘেশ্বোস হিলর্লন। েোয সর্ে সর্েই হটফলর্িোন হবর্ে উঠল এবং ফতফন কথো 
বলর্লন। 
 
অনযেোি হথর্ক হকউ একেন বলর্লো, হবটোরটন সংিোি তের্ির বযোপোর্র উচ্চপেস্থ 
কোর্রো সর্ে এক ভদ্রর্লোক হেখো করর্ত িোন। কী নোম?–অনযেোি হথর্ক বলর্লো, সযোর 
নোমটো বুঝর্ত পোরফ  নো, বোনোনটো বলফ । 
 
ফঠক আর্  বর্লো। হিোর্নর ওপোশ হথর্ক হে কথোগুর্লো  র্লো তো ফতফন কোের্ে ফলর্খ 
ফের্জ্ঞস করর্লন উফন ফক হপোলযোর্ন্ডর হলোক? 
 
–ফক ু বর্লনফন সযোর। 
 
আেো ওর্ক বসর্ত বলল। 
 
এবোর হেসপ অফলভর্ক হেখর্লন, ফবধ্বি, ফনুঃস্ব, ফস্থরমূফতের মর্তো বর্স আর্ ন। হেসপ 
সেযর্লখো অংশটুকু অফলভর্ক হেখোর্লন। এ নোর্ম কোউর্ক হির্নন? 
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নোমটো হেখোর সোর্থ সোর্থ অফলভ ভয হপর্য হিোখ েুর্টো বড বড করর্লন। তোরপর্রই 
বলর্লন, উফন আমোর কোর্  একটো ফিফঠ ফলর্খফ র্লন। 
 
কর্ব? 
 
েতকোল, উফন টর্মর েথমো স্ত্রীর ফপসতুর্তো ভোই, টর্মর অিধেোন সম্পর্কে খুবই ফিফিত। 
আমোর্ক সমর্বেনো েোফনর্য ফিফঠ ফের্যর্ ন। 
 
-এুঁর কথো আর্ে শুর্নর্ ন বো আপনোর স্বোমী ওুঁর কথো কখর্নো বর্লর্ ন? 
 
–নো। 
 
–উফন আপনোর সতীর্নর ফপসতুর্তো ভোই নোও  র্ত পোর্রন। 
 
অফলভ বলর্লন, একথো মর্ন  য নো আমোর। টর্মর েথমো স্ত্রী ের্িসর মযোনর্ ইর্মর 
হমর্য। ওুঁর ফিফঠ পর্ড মর্ন  য টম এবং টর্মর েথমো স্ত্রীর সম্পর্কে উফন সব েোর্নন। 
ফকন্তু েফে হলোকটো আসল নো  য তো র্ল হক  র্ত পোর্র আপফন মর্ন করর্ ন? 
 
–এখোর্ন আমরো এত অেস্র ফেফনষ ফনর্য আর্লোিনো কফর, হে হকোর্নো ফবষর্যর কু্ষদ্রোফত 
কু্ষদ্র অংর্শর সোমোনয এফেক-ওফেক  র্লও আমোর্ের সর্ে   য। 
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হেসপ বলর্লন, বে ঘর্রর একটো আতঙ্কেনক েফতফিযো আর্ । 
 
অফলভ হবটোরটন বলর্লন, িুপিোপ বর্স অর্পক্ষো করো–এ আফম আর স য করর্ত পোরফ  
নো। আফম হকোথোও ির্ল হের্ত িোই। হেখোর্ন সোংবোফেকরো হটফলর্িোন কর্র ফবরক্ত করর্ব 
নো। বেু-বোেব হকোর্নো রকম ফবরক্ত করর্ব নো। েোক্তোর হেফখর্যফ । উফন আমোর্ক বোইর্র 
হথর্ক ঘুর্র আসর্ত বর্লর্ ন। 
 
বযোে  োতর্ড একটো খোম হবর কর্র ফতফন হেসপর্ক হেখোর্লন, হেখুন েোক্তোর কী 
ফলর্খর্ ন? 
 
ফিফঠ পর্ড হেসপ বলর্লন, ফনশ্চযই েোর্বন। 
 
-নো–আফম হভর্বফ লোম আপফন  যর্তো আপফত করর্বন। 
 
–আপফত করবোর ফক ু হনই। হকোর্নো খবর হপর্ল হেোেোর্েোে করর্ত পোফর এরকম বযবস্থো 
করর্বন। 
 
ফনশ্চযই। 
 
–হকোথোয েোবোর কথো ভোবর্ ন? 
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–এমন হকোথোও হেখোর্ন সূর্েের আর্লো আর্  এবং হবফশ ইংর্রে হনই। হেমন ধরুন-
হস্পন, বো মরর্ক্কো। 
 
ভোফর সুের েোযেো আপনোর ভোর্লো লোের্ব। 
 
অর্নক ধনযবোে েোফনর্য হেসপর্ক করমেেন কর্র অফলভ ির্ল হের্লন। কর্যক মু ূতে িুপ 
কর্র বর্স হেসপ হিোন কর্র বলর্লন, হমের গ্লোইেরর্ক পোফঠর্য ফের্ত। 
 
. 
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০২. 
 
 হমের গ্লোইের? হেসপ নোমটো উচ্চোরণ কর্র একটু থোমর্লন। ভদ্রর্লোক ঘর্র িুর্ক 
বলর্লন, নোমটো একটু হবযোডো ধরর্নর। েুর্ের সময স র্েোেোরো আমোর্ক গ্লোইেোর বর্ল 
েোকর্তন। 
 
-আপফন ফক এখন আর্মফরকো হথর্কই আসর্ ন? 
 
– যোুঁ, আফম এক সপ্তো  আর্ে এখোর্ন হপৌঁর্ ফ । আেো আপফন ফমুঃ হেসপ? 
 
– যোুঁ, আফম হেসপ। 
 
আেন্তুক বলর্লো, আপনোর নোম আর্েও শুর্নফ । 
 
-সফতয, কোর কোর্  শুর্নর্ ন? 
 
 আেন্তুক মুিফক হ র্স বলর্লো, আপনোর অনুমফত ফনর্য আফম কর্যকটো েশ্ন করর্বো এবং 
আপনোর্ক একটো ফিফঠ হেখোর্বো। তোরপর হস ফিফঠটো ফেল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

29 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

সোমোনয কর্যকটো লোইর্নর ফিফঠ। হেসপ ভদ্রর্লোর্কর ফের্ক তোকোর্লন। বযস ফতফরর্শর 
কো োকোফ । িুলগুর্লো হ োটর্ োট কর্র কোটো। কথো বর্লন খুব ধীর্র ধীর্র। ভদ্রর্লোকর্ক 
হের্খ মর্ন  ল তোর ফনর্ের েফত খুবই আস্থো। এটোই হেসর্পর কোর্  অস্বোভোফবক মর্ন 
 র্লো। 
 
ভদ্রর্লোকর্ক হের্খ ফনফক্কোর মর্ন  র্লো। তোর সোর্থ িোলোফক করো বো ফবশ্বোসঘোতকতো করো 
স েসোধয নয। তোুঁর গুণগুর্লোর্ক ফবিোর কর্র হেসপ খুফশ মর্নই বলর্লন, এবোর বলুন, 
আপনোর েনয আমরো কী করর্ত পোফর? 
 
–আফম এর্সফ লোম টম হবটোরটন সম্পর্কে খবর েোনর্ত! আফম একের্নর সোর্থ হেখো 
করর্ত হির্যফ লোম েোুঁর কথোয আস্থো রোখো েোয। তোরো আপনোর কথো বলর্লন। 
 
-ফকন্তু হবটোরটন সম্পর্কে হকোর্নো খবরই আমোর কোর্  হনই। 
 
আেন্তুক বলর্লন, বোেোর্র কীরকম গুেব িলর্  েোর্নন হতো? আমোর ধোরণো ফ ল হে, 
ফবর্শষ হকোর্নো কোেেফসফের েনয তোুঁর্ক ফবর্শষ হকোর্নো েোযেোয পোঠোর্নো  র্যর্ । 
 
হেসপ একটু আ ত  র্লন। বলর্লন, হবটোরটন একেন ফবজ্ঞোনী। ফতফন কূটনীফতক বো 
গুপ্তির নন। 
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–আপফন  যর্তো ভোবর্ ন আমোর এত মোথোবযথো হকন? টর্মর সোর্থ তববোফ কসূর্ত্র আমোর 
একটো আত্মীযতো আর্ । 
 
– যোুঁ! আমোর ধোরণো আপফন স্বেেত মযোনর্ ইর্মর ভোর্গ্ন। 
 
 –বো! ইফতমর্ধযই সব হের্ন হির্লর্ ন! আপনোর্ের এখোর্ন সবই নখেপের্ণ থোর্ক 
হেখফ । 
 
-কতর্লোক এখোর্ন আর্স। হবটোরটর্নর স্ত্রী একটু আর্ে এর্সফ র্লন। আপনোর হলখো 
একটো ফিফঠও হেখোর্লন। 
 
–আমোর মো ফ র্লন মযোনর্ ইর্মর একমোত্র হবোন। েুের্নই েুেনর্ক ভোর্লোবোসর্তন। 
হ োটর্বলোয ওযোরশয থোকতোম বর্ট ফকন্তু হবফশরভোে সমযই মোমোরবোফডর্ত কোটর্তো। 
তোর হমর্য এলসো আমোর ফনর্ের হবোন ফ ল। আমোর মো, বোবো মোরো েোওযোর পর আফম 
মোমো, এলসোর কোর্  এর্স উঠলোম। সুর্খই কোটফ র্লো ফেনগুর্লো। তোরপর এল েুে। 
েুর্ের পফরফস্থফত আপনোর্ক বর্ল ফের্ত  র্ব নো ফনশ্চযই। তখনই মোমো আর এলসো 
পোফলর্য এর্লন আর্মফরকোয। েুে হশষ  বোর পর গুরুত্বপূণে কোর্ের েোফযত্ব পডর্লো 
আমোর ওপর। ইউর্রোর্পর েফত েোফযর্ত্বর হমযোে িুফরর্য েোবোর পর ফঠক করলোম 
স্থোযীভোর্ব মোমো এবং হবোর্নর সোর্থ আর্মফরকোয থোকর্বো। েুুঃর্খর ফবষয এর্স শুনলোম 
মোমো ও হবোন েুের্নই মোরো হের্ । এলসোর স্বোমী আবোর ফবর্য কর্রর্ । এরপর্রই 
কোের্ে হেখলোম টম হবটোরটর্নর অিধেোর্নর খবর, খবর হপর্য এখোর্ন এর্সফ । 
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–ভদ্রর্লোক, হেসর্পর কো  হথর্ক ফক ু হশোনোর আশোয উেেীব হিোর্খ তোফকর্য থোকর্লন। 
 
হেসপ ভদ্রর্লোর্কর ফের্ক তোফকর্য ফ র্লন। উফন ফের্জ্ঞস করর্লন–টম হকন উধোও 
 র্লন, সম্ভবতুঃ আপফন ফক ু েোর্নন, তোই নো? 
 
হেসপ তোফরি নো কর্র পোরর্লন নো হে ভদ্রর্লোক হেসপর্ক েশ্ন করর্ ন। হেসপ হ র্স 
উতর ফের্লন, সতযই আমরো ফক ু েোফন নো, এ ফবশ্বোস রোখর্ত পোর্রন। 
 
-ফকন্তু ফক ু একটো সর্ে  হতো করর্ ন? 
 
হেসপ বলর্লন, তো অবশয ফঠক। একটোর পর একটো ঘটনো হেভোর্ব ঘটর্ .. 
 
–আফম েোফন। এক ফনশ্বোর্স অর্নক ঘটনোর উর্েখ করর্লো ভদ্রর্লোক। এবং তোরপর 
বলর্লো, এুঁরো সবোই ফবজ্ঞোনী।  যোুঁ এুঁরো ফক হলৌ েবফনকোর অিরোর্ল সবোই হস্বেোয ির্ল 
ফের্যর্ ন? 
 
আমোর এ বযোপোর্র নোক েলোর্নো উফিত নয। আমোর মোথোবযথো শুধু হবটোরটর্নর েনয। 
আপনোর েুফশ্চিোর কোরণটো আফম ফঠক বুঝর্ত পোফরফন এেনয আফম েুুঃফখত। আফম 
হভর্বফ  হবটোরটর্নর সর্ে আপনোর সম্পকে অর্নক েূর্রর। তোর্ক হকোর্নোফেন হিোর্খও 
হের্খনফন আপফন। 
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আসর্ল ফক েোর্নন, হপোলযোর্ন্ডর হলোর্করো সংসোরটোর্ক খুব হবফশ ভোর্লোবোর্স। সংসোর্রর 
েফত েোযও অর্নক। উর্ঠ েোুঁফডর্য অফভবোেন েোনোর্লো। আপনোর সময নি করোর েনয 
েুুঃফখত। 
 
হেসপও উর্ঠ েোুঁডোর্লন। আপনোর্ক হকোর্নো ফক ু সো োেয করর্ত পোরলোম নো বর্ল 
েুুঃফখত। েফে হকোর্নো খবর পোই আপনোর্ক হকোথোয েোনোর্বো? 
 
-মোফকেন েূতোবোর্সর ফঠকোনোয ফের্লই আফম পোর্বো। ধনযবোে বর্ল উফন হবফরলর্য হের্লন। 
 
ভদ্রর্লোক হবফরলর্য হের্ত কর্নেল হ োযোরটনর্ক ঘর্র আসর্ত বলর্লন। 
 
 হ োযোরটন ঘর্র িুকর্ত হেসপ বলর্লন, হশষপেেি বযোপোরটো একটু এর্েোর্ে বর্ল মর্ন 
 র্ে। 
 
ফকরকম? 
 
–ফমর্সস হবটোরটন বোইর্র হের্ত িোন। 
 
হ োযোরটন বলর্লন, কতেোর সোর্থ হেখো করর্ত? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

33 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

–তোই হতো মর্ন  র্ে। সর্ে েোক্তোর্রর একটো ফিফঠও এর্নফ র্লন, হবশ ের্মর্ । আমরো 
সফতয ঘটনোর্ক কখনও গুরুত্ব ফেই নো। ভদ্রমফ লো হিোর্খ ধুর্লো ফের্ত ওিোে। 
 
ওর কো  হথর্ক আর হকোর্নো কথো বোর করর্ত পোর্রোফন। 
 
–খুবই সোমোনয।  ো–কী  র্যর্ ? 
 
–হবটোরটন এই মধযোহ্নর্ভোের্নর কথো বর্লফন। 
 
 এই কযোরল স্পীেোর একবোর নোর্ে োল  র্যফ ল। হবটোরটর্নর উধোও  ওযোর বযোপোর্র 
আমরো এই একেনর্ক হপলোম। 
 
ফমর্সস হবটোরটনর্ক বোইর্র েোওযোর বযোপোর্র ের্রোফিত করর্ত পোর্র এমন কোর্রোর সোর্থ 
হেোেোর্েোে আর্  ফক? 
 
-বযফক্তেত হেোেোর্েোে হনই। হবটোরটর্নর েথম পর্ক্ষর বউর্যর ফপসতুর্তো ভোই হে 
হপোলযোর্ন্ড থোর্ক হসই ভদ্রর্লোক এর্সফ র্লন। অর্নক কথো খুুঁফটর্য েোনর্ত হির্যফ র্লো। 
 
–ফকরকম মর্ন  র্লো তোর্ক? 
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হেসপ বলর্লন, আসল হলোক বর্ল মর্ন  র্লো নো। তোর  োবভোব হের্খ হকমন হেন হমকী 
হমকী মর্ন  র্লো। 
 
-ফমর্সস হবটোরটনর্ক বোইর্র পোঠোবোর মূর্ল এই হলোকটো থোকর্ত পোর্র বর্ল মর্ন  র্ে? 
 
 র্তও পোর্র, হলোকটো আমোয হেন হকমন  তভম্ব কর্র ফের্যর্ । 
 
ওর হপ র্ন ফটকফটফট লোেোবোর কথো হভর্ব  ফক? 
 
–তোই হতো মর্ন  র্ে। হ োযোরটন বর্ল উঠর্লন, হবশ, এবোর ফকভোর্ব এর্েোর্ব? 
 
 েথর্ম েোর্নত-এর কথোই ভোবফ , তোরপর হস্পন অথবো মরর্ক্কো। 
 
হ োযোরটন িোইর্লর পোতো ওল্টোর্ত লোের্লন। এবোর্রও েফে ফক ু নো করর্ত পোফর 
 
হেসপ হিযোর্র েো এফলর্য ফের্য বলর্লন, আফমও কফেন একটু ঘুর্র আফস। 
 
. 
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০৩. 
 
 ফ থর্রো ফবমোনবের্রর লোউর্ে বর্স থোকো েোত্রীরো সব উর্ঠ েোুঁডোর্লন। 
 
ফ লোরীও কোুঁপর্ত কোুঁপর্ত এফের্য িলর্লো। তো র্ল হস পোলোর্ত পোরর্ । এক অেোনো 
েুর্ের গুেরণ ফনর্য ফনেেি আসর্ন ফের্য বসর্লো ফ লোরী। মোনফসক েেণো–এই েথম 
মুফক্তর এক ফরনফরর্ন আর্বশ হস অনুভব করর্ত পোরর্লো। 
 
ফবমোর্নর হ োট িোকোয তখন েফত এর্সর্ । ফবমোনটো েখন হশষ সর্ঙ্কর্তর অর্পক্ষোয 
েোুঁফডর্য থোকর্লো তখন ফ লোরীর মর্ন  র্লো, হপ্লনটো েফে মোফট হ র্ড আর হকোর্নোফেনও নো 
ওর্ড, েফে আিমকো ধোক্কো হখর্য হভর্ঙ িুরমোর  র্য েোয–তো র্ল সবফক ু হশষ  র্য েোয, 
ফনর্মর্ষ সব েুুঃখ-েেণো সমসযোর সমোধোন  র্য েোয। ইফেনটো েেেন কর্র উঠর্লো তোরপর 
তোর্ক ফনর্য হপ্লনটো দ্রুত, আর্রো দ্রুত  ুটর্ত শুরু করর্লো। 
 
ওরো অর্নক উুঁিুর্ত উঠর্ত লোের্লো। ফ লোরীর মর্ন  র্ত লোের্লো ফনর্ি সবফক ুই হখলনোর 
মর্তো হেখোফেল। অর্নকটো েোওযোর পর ফ লোরী হিোখ বুের্লো। হস ইংলযোন্ড হ র্ডর্ , 
নোইর্েলর্ক হ র্ডর্ । হব্রেোর কবরর্কও হ র্ড এর্সর্ । সবফক ুর্ক হপ র্ন হির্ল 
এর্সর্ । হস এসব ফিিো কর্র ঘুফমর্য পডর্লো। 
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 ঠোৎ ঘুম ভোঙর্ল ফ লোরীর হখযোল  র্লো, হপ্লনটো ফনর্ির ফের্ক নোমর্ , পযোফরস। হসোেো 
 র্য বর্স হস  োতবযোেটো হটর্ন ফনল, ফকন্তু ফবমোনর্সফবকো বলর্লো কুযোশো থোকোর েনয 
তোরো বুযর্ভর্ত অবতরণ করর্ । 
 
কুযোশোর মর্ধয েোত্রীর্ের একটো পুর্রোর্নো কোর্ঠর বোফডর্ত এর্ন হতোলো  ল। একেন 
বলর্লো, েুর্ের সমযকোর পুর্রোর্নো ফবমোনঘোুঁফট এটো। ঘর েরম করোর বো একটু আরোর্মর 
হকোর্নো বযবস্থো হনই। তবু বোুঁর্িোযো, এরো িরোফস, অফতফথর্ের েনয ফক ু একটো পোনীর্যর 
বযবস্থো করর্ব। সফতযই হেখো হেল, েোত্রীর্ের নোনোরকম পোনীয পফরর্বশন করর্ত 
লোের্লো। 
 
কর্যকঘন্টো হকর্ট েোওযোর পর হেখো হেল আর্রো একটো হপ্লন কুযোশোর েনয এখোর্নই 
হনর্মর্ । 
 
ফ লোরীর কোর্  সবফক ুই হেন অবোিব মর্ন  ফেল। অবর্শর্ষ একটো হঘোষণো হশোনো 
হেল। েোত্রীর্ের বোর্স কর্র পযোফরর্স হপৌঁর্  হেওযো  র্ব। েোত্রীরো লটব র ফনর্য বোর্সর 
ফের্ক  ুটর্লো। 
 
মোঝরোর্ত ফ লোরী পযোফরর্স হপৌঁ োর্লো। একটো হ োর্টর্ল হস উঠর্লো। 
 
কযোসোব্লোঙ্কো েোওযোর ফবমোন পর্রর ফেন সকোর্ল ওরফল ফবমোনবের হথর্ক  োডোর কথো। 
ফকন্তু হসখোর্ন হপৌঁর্  হেখর্লো সবফক ুই হেন ওলটপোলট  র্য হের্ । তোর হপ্লর্ন আসন 
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সংরফক্ষত আর্  হের্নও হস ঐ হপ্লর্ন হের্ত পোরর্  নো। ফক ুক্ষণ পর্র তোর্ক েোনোর্নো 
 র্লো, েোকোরেোমী একটো হপ্লন আের্কর েনয কযোসোব্লোঙ্কো  র্য েোর্ব। ফ লোরী 
হকোর্নোরকম েফতবোে নো কর্র রোেী  র্য হের্লো। ফ লোরী হবফরলর্য এর্লো, তোর 
পোশোপোফশ একেন কুলী বলর্লো, খুব হেোর হবুঁর্ি ফের্যর্ ন আপফন মোেোম। 
 
–হকন কী  র্যর্ ? ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো। 
 
হস বলর্লো, হপ্লনটো নোমোর সময হমফড হখর্য পর্ড িুরমোর  র্য হের্ । েোয সবোই মোরো 
হের্ । িোর-পোুঁিেন েোরো হবুঁর্ি আর্ ন তোর্ের সবোই  োসপোতোর্ল আর্ , তোর্ের অবস্থো 
খুব খোরোপ। 
 
ফ লোরী ফিিো করর্ত শুরু করর্লো, হকন আফম ঐ হপ্লর্ন হেলোম নো? হের্ল–এতক্ষর্ণ সব 
হশষ  র্য হের্তো–ফনশ্চযই আফম মোরো হেতোম, সব েেণোর সমোফপ্ত ঘটর্ত। হকন-হকন 
হেলোম নো আফম? 
 
কযোসোব্লোঙ্কোয হনর্ম হস হ োর্টর্ল এর্লো। হস হেমনফট কল্পনো কর্রফ র্লো হসইরকমই  র্লো। 
 
হশোবোর ঘর্রর েোনোলোটো  োট কর্র ফের্য হস রোিো হেখোর্ত লোের্লো।  যোুঁ, এমনটোই হস 
কল্পনো কর্রফ র্লো। মুফক্ত, মুফক্ত ইংলযোন্ড হ র্ড আসোর পর হথর্ক মর্নর মর্ধয এই 
সুর্ররই গুেরণ িলফ র্লো। ফকন্তু ফঠক তোর পরমু ূর্তেই মর্ন  ল মুফক্ত মুফক্তর হকোর্নো 
পথই হনই তোর। সফতযই হতো, ইংলযোর্ন্ডর মর্তো এখোর্নও সবফক ুই রর্যর্ । হস ফনর্ে 
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ফ লোরী িযোর্ভনই রর্যর্ । কী কর্র ভোবলোম ইংলযোন্ড হথর্ক েূর্র হকোথোও হের্লই 
আমোর মন, আমোর ফিিো, আমোর অনুভূফত–সব বের্ল েোর্ব। 
 
হসই হ োট্ট ফিফবটো হব্রেোর কবর–হসটো ইংলযোর্ন্ডই রর্যর্ । আর নোইর্েল তোর স্ত্রীর্ক 
ফবর্য করর্ব–ইংলযোর্ন্ডই। হস েীবর্ন অর্নক ফক ুই স য কর্রর্  কোরণ তখনও হব্রেো 
হবুঁর্িফ র্লো। হব্রেোর েনযই হস সবফক ু স য কর্রর্ । অতীতর্ক ভুর্ল ফের্য বতেমোন 
এবং ভফবষযৎর্ক ফনর্য থোকর্ব বর্ল আশো কর্র এতেূর মরর্ক্কোর্ত এর্সর্ । অতীত হেন 
তোর হপ র্ন  োযোর মর্তো ঘুর্র হবডোর্ে। তোর হথর্ক মুফক্তর আর হকোর্নো পথ হনই। 
 
েফে ঘনকুযোশো পথ আডোল কর্র নো েোুঁডোত, েফে তোর ফনফেেি ফবমোন নো আসর্তো, 
এতক্ষর্ণ তো র্ল সব সমসযোর সমোধোন  র্য হের্তো৷ এতক্ষর্ণ হস  যর্তো সরকোরী মর্েে 
শোফযত থোকর্তো। একই পফরণফত হস ফনর্েও ঘটোর্ত পোর্র, শুধু একটু কি করর্ত  র্ব 
এই েো। শুধু একটু ঘুর্মর বফড থোকর্ল কোেটো অর্নক স ে  র্ত পোরর্তো। একু্ষফন হস 
েোর্ব ওষুর্ধর হেোকোন খুুঁর্ে হবর করর্ব। িোরর্ট হেোকোন ঘুর্র ঘুর্র ঘুর্মর বফড ফনর্য হস 
হ োর্টর্ল ফির্র এর্লো। 
 
হ োর্টর্ল ফির্র হপোশোক পোলর্ট তনশো োর্র েোবোর সময ফ লোরীর ফনর্ের্ক হবশ  োল্কো 
মর্ন  ফেল। 
 
ফ লোরী একরোশ েোফম খোবোর আর আধর্বোতল মে আনর্ত বর্ল িুপ কর্র বর্স রইর্লো। 
হকমন হেন এক অিুত উর্তেনো অনুভব করফ র্লো হস। 
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ফক ুক্ষর্ণর মর্ধযই পফরিোরক ের্লর হবোতল এর্ন শুভরোফত্র েোফনর্য ির্ল হের্লো। েরেোয 
িোফব লোফের্য হেরোে খুর্ল ঔষর্ধর বফডগুর্লো ফনল এবং গ্লোর্স েল ভর্র ফনল। এবোর 
হেন তোর একটু ভয ভয লোেফ ল ফকন্তু ভযটোও সুর্খর। এতফের্ন হস মুফক্তর স্বোে হপর্ত 
ির্লর্ । 
 
 োত বোফডর্য হস েখন েথম বফডটো হখর্ত েোর্ব তখনই েরেোয হটোকো পডর্লো। হস বর্স 
রইর্লো। ফিতীযবোর হটোকো হেবোর পরও ফ লোরী বর্স রইল। তোরপর হস হেখর্লো েরেোর 
িোফবটো উর্ল্টো ফেক হথর্ক ঘুরর্ । েরেোটো আর্ি আর্ি খুর্ল হের্ত লোের্লো। তোরপর 
হেখর্লো হস, ও েখন হেোকোর্ন ঔষধ ফকনর্ত ফের্যফ ল তখন হস একেন হপুঁিোমুর্খো 
হলোকর্ক হের্খফ ল। এখন হসই ভদ্রর্লোকফটই ঘর্র িুকর্লন। এফের্য এর্স ফ লোরীর 
সোমর্ন এর্স বলর্লন, আমোর নোম হেসপ। 
 
ফ লোরী হরর্ে ফের্জ্ঞস করর্লন, এখোর্ন আপনোর কী ের্যোেন, ফের্জ্ঞস করর্ত পোফর? 
 
হেসপ বলর্লন, ভোফর মেোর কথো, আফমও আপনোর্ক ফঠক ঐ েশ্নটো করর্ত এর্সফ লোম। 
ইফের্ত ফতফন ঔষধগুর্লোর্ক হেখোর্লন। 
 
ফ লোরী হিযোর্র েো এফলর্য ফের্লো। হিোখ েুর্টো সরু কর্র, হেোর কর্র একটু  োফস হটর্ন 
আনর্লো মুর্খ। কী অিুত হলোক আপফন–ভোবর্ ন, আফম আত্ম তযো-টতযো করর্ত 
েোফেলোম। 
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-শুধু ভোবফ  নো, এ ফবষর্য আফম ফনফশ্চত। 
 
-আপফন আমোর্ক আত্ম তযো হথর্ক আটকোর্ত পোর্রন ফকন্তু আেোমীকোল বো পরশু েফে 
আফম ফক ু করর্ত িোই তর্ব ফক আপফন আমোর্ক আটকোর্ত পোরর্বন? আমোর বোুঁিোর 
হকোর্নো আকষণই হনই। 
 
হেসপ বলর্লন, হবশ মেোর বযোপোর। 
 
ফ লোরী বর্লন, হমোর্টই মেোর নয। আমোর স্বোমী, েোর্ক আফম ভোর্লোবোসতোম, হস আমোর্ক 
হ র্ড ির্ল হের্ । আমোর একমোত্র সিোন-মযোর্ননেোইফটর্স ভুর্ে মোরো হের্লো। আমোর 
হকউ হনই। আফম কোর েনয হবুঁর্ি থোকর্বো। আত্ম তযো সম্পফকেত অর্নক কথো  ওযোর 
পর হেসপ আসল কথোয আসর্লন। হেসপ বলর্ত শুরু করর্লন ফ লোরীর্ক, আপফন 
ফনশ্চয তেফনক সংবোেপত্র পর্ডন। মোর্ঝ মোর্ঝই  যর্তো ফবফভন্ন ফবজ্ঞোনীর উধোও  ওযোর 
খবর পর্ড থোকর্বন। মোস  র্যক আর্ে টমোস হবটোরটন নোর্ম এক ফবজ্ঞোনী উধোও  ন। 
 
ফ লোরী বলর্লো,  যোুঁ, খবরটো কোের্ে পর্ডফ লোম। 
 
হেসপ বলর্ত লোের্লো, খবর্রর কোের্ের হির্য অর্নক হবফশ খবর আমোর্ের কোর্  
আর্ । এর্ের মর্ধয হকউ হকউ রসোযনশোর্স্ত্রর ের্বষক, হকউ  যর্তো পেোথেফবজ্ঞোনী। 
ফকন্তু একটোর পর একটো ঘটনো ঘর্ট েোর্ে–তখন হকন এই হলোকগুর্লো ির্ল েোর্ে। 
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ফ লোরী  োুঁ কর্র হির্য রইল। 
 
টমোস হবটোরটন েুমোস আর্ে পযোফরস হথর্ক উধোও  ন। 
 
ফ লোরী একটু নর্ড ির্ড বসর্লো। হেসপ বর্ল িলর্লন–ফমর্সস হবটোরটন আমোর্ক এর্স 
বলর্লন, তোর পোফরবোফরক েোক্তোর তোর্ক বোইর্র ফের্য ফক ুফের্নর েনয ফবেোম ফনর্ত 
বর্লর্ ন। 
 
- যোুঁ, এটো বুঝর্ত অসুফবধো  র্ে নো আমোর, শুকর্নো েলোয বলর্লো ফ লোরী। 
 
– যোুঁ, এই অবস্থো হথর্ক ফক ুফের্নর েনয ফতফন মুফক্ত িোন। 
 
–আমোরও তোই মর্ন  য। 
 
ফমর্সস হবটোরটর্নর হপ র্ন হিউ লোেোবোর বযবস্থো করলোম আমরো। েতকোল ফতফন 
কযোসোব্লোঙ্কোর উর্ের্শয ইংলযোন্ড তযোে করর্লন। 
 
 যোুঁ, মরর্ক্কোর অনযোনয েশেনীয স্থোনগুর্লোও ঘুর্র হনর্বন। 
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সমি েোযেোর্তই ফতফন হপ্লর্ন েোর্বন। ফকন্তু ফমর্সস হবটোরটনর্ক সমূ্পণে এক অেোনো 
েের্তর পর্থ পো বোডোর্ত  র্ব। 
 
–ফ লোরী বলর্লো, এ সর্বর মর্ধয আফম ফকভোর্ব আসফ  তো আমোর মোথোয িুকর্  নো। 
 
হেসপ  োসর্লন। এ বযোপোর্র আপফন আসর্ ন, কোরণ আপনোর মোথোয একরোশ সুের 
হসোনোফল িুল আর্  বর্ল।  যোুঁ, িুল। ফমর্সস হবটোরটর্নর মোথোয হসোনোফল িুল ের্তযকফট 
হলোর্কর েৃফি আকষেণ করর্তো। আপফন  যর্তো শুর্নর্ ন–আপফন হে হপ্লর্ন এর্সর্ ন ফঠক 
তোর আর্ের হপ্লনটো নোমোর সময েুঘেটনোয পর্ড িুরমোর  র্য হের্ । 
 
েোফন, আমোর ঐ হপ্লর্ন আসোর কথো ফ র্লো। 
 
–েোক, ফমর্সস হবটোরটনও ঐ হপ্লর্ন ফ র্লো। মোরো েোনফন। সোংঘোফতক আ ত অবস্থোয 
ফতফন  োসপোতোর্ল ভফতে আর্ ন। েোক্তোররো বলর্লন, কোল সকোল পেেি ফতফন বোুঁির্বন 
নো। 
 
ফ লোরী ফেজ্ঞোসু হিোর্খ তোকোর্লন। 
 
এবোর আপফন ফনশ্চযই বুঝর্ত পোরর্ ন, হেসপ বলর্লন, এবোর েিোব করফ , আপফন 
ফমর্সস হবটোরটর্ন রূপোিফরত হ োন। 
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–ফকন্তু হসটো কী কর্র সম্ভব। ওরো হতো হের্নই হিলর্ব আফম ফমর্সস হবটোরটন নই। 
 
–হসটো অবশয সমূ্পণে ফনভের কর্র আপফন েোর্ের ‘ওরো বলর্লন, তোর্ের ওপর। আসর্ল 
ওরো কথোটো সমূ্পণে ফভফত ীন। সফতযই ফক এমন হকউ আর্  েোর্ের আমরো ওরো বর্ল 
ধর্র ফনর্ত পোফর? হলোকগুর্লোর ফনর্ের্ের অফিত্ব রক্ষোর েনযই তোর্ের বযবস্থোর 
ের্যোেন। সুতরোং এর্ক্ষর্ত্র ফমর্সস হবটোরটর্নর এই হবডোর্ত হবর্রোর্নোর েফে ফবর্শষ 
হকোর্নো উর্েশয থোর্ক, এবং তো পূবেপফরকফল্পত  য তো র্ল েোনোর কথো নয। তোরো শুধু 
হকোর্নো এক ফনফেেি সমর্য, ফনফেেি স্থোর্ন, ফনফেেি এক মফ লোর সর্ে হেোেোর্েোে করর্ব 
এবং হসখোন হথর্ক তোুঁর্ক ফনর্য ফনর্ের্ের আড্ডোয ফির্র েোর্ব। ফমর্সস হবটোরটর্নর 
হেশভ্রমর্ণর  োডপর্ত্র হেরকম বণেনো আর্ –হসটোই ওর্ের ের্থি। 
 
-ফকন্তু এখোনকোর পুফলস ম ল? তোরো ফনশ্চযই 
 
হেসপ হ র্স বলর্লন, এফেকটো সম্পর্কে আপফন ফনফশ্চত থোকর্ত পোর্রন। ফ্রোন্স ফনর্েও 
তোর অর্নকগুফল কৃতী ফবজ্ঞোনী ও রসোযনফবের্ক  োফরর্যর্ । সুতরোং এুঁরো আমোর্েরর্ক 
স র্েোফেতোই করর্ব। বযোপোরটো এরকম  র্ব–মফির্ষ্ক েিে আঘোত লোেোয ফমর্সস 
হবটোরটনর্ক  োসপোতোর্ল ভফতে করো  য। ঐ হপ্লর্নর আর্রকেন েোত্রী, িযোর্ভনর্ক ঐ 
 োসপোতোর্লই ভফতে করো  র্ব। েু-একফের্নর মর্ধযই ফমর্সস িযোর্ভন  োসপোতোর্লই মোরো 
েোর্বন এবং ফমর্সস হবটোরটনর্ক  োসপোতোল হথর্ক হ র্ড হেওযো  র্ব। েফেও ফমর্সস 
হবটোরটন তখনও সোমোনয সৃ্মফতফবভ্রর্ম ভুের্বন, ফকন্তু তোর ভ্রমণসূিী অনুেোযী িলোর 
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হকোর্নো অসুফবর্ধ  র্ব নো। মোথোয আঘোত লোের্ল সৃ্মফত হলোপ হপর্ত, িোলিলর্ন, 
কথোবোতেোয অর্নক পফরবতেন হেখো ফের্ত পোর্র। 
 
তোর মোর্ন–পোেলোফম। 
 
-তো হতো বর্টই। এটোই আপনোর সবর্ির্য বড  োফতযোর। আমোর্ের সর্ে  েফে সফতয  য 
আর আপফন েফে এই কফঠন েোফযত্ব কোুঁর্ধ ফনর্য ফঠকমর্তো এর্েোর্ত পোর্রন, তো র্ল 
আপফন বোফেমোত করর্ত পোরর্বন। এবোর আপনোর ওপর ফনভের করর্ । একোে করর্ত 
আপফন ইেুক ফকনো। 
 
আিমকো ফ লোরী হ র্স উঠর্লো। 
 
–তো র্ল রোেী? 
 
ফনশ্চযই। 
 
. 
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০৪. 
 
 ফ লোরীর  োসপোতোর্লর হভতরটোয শীত শীত করফ র্লো। একটো শেযোর পোর্শ হলো োর 
হিযোর্র হস ফস্থর  র্য বর্সফ ল। 
 
মোথোয পফট্টবোুঁধো অর্িতন অবস্থোয অফলভ হবটোরটন শুর্য আর্ ন। শেযোর পোর্শ হসফবকো 
এবং েোক্তোর েোুঁফডর্য আর্ । েোক্তোরবোবু হেসর্পর ফের্ক তোফকর্য বলর্লন, আর 
হবফশক্ষণ বোুঁিোর্নো েোর্ব নো। নোরী িমশ েুবেল  র্য পডর্ । 
 
–আর একবোর্রর েনযও ফক জ্ঞোন ফিরর্ব নো? 
 
েোক্তোর বলর্লন, ফঠক বলো েোর্ে নো। হশষ মু ূর্তে একবোর ফিরর্লও ফিরর্ত পোর্র। 
 
–আর ফক ুই আপনোর্ের করোর হনই–মোর্ন হকোর্নো উর্তেক ওষুধ? 
 
 মোথো হনর্ড অক্ষমতো েোফনর্য হবফরলর্য হের্লন েোক্তোর। হেসপ ফ লোরীর্ক ইশোরোয 
হের্ক বলর্লন, েোক্তোর েো বর্ল হের্লন, শুর্নর্ ন হতো? 
 
- যোুঁ, ফকন্তু ফক ফের্জ্ঞস করর্বো? 
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-েফে জ্ঞোন হির্র হে-হকোর্নো রকম খবর েফে আপফন ফনর্ত পোর্রন–হেমন, হকোর্নো 
টুকর্রো কথো, ফকংবো ভুল বলর্ত বলর্ত হকোর্নোরকম সর্ঙ্কত বো হকোর্নোরকম খবর 
পোঠোর্ত িোয–েোর্ োক বুঝর্ত হপর্রর্ ন ফনশ্চযই? 
 
ফ লোরী  ঠোৎ আর্বেেবণ  র্য বলর্লো–একেন মৃতুযপথেোত্রীর হশষ ইেোটোর্ক আফম 
ফবশ্বোসঘোতকতো করর্বো, তোই িোইর্ ন আপফন? 
 
হবশ, তোই েফে আপনোর মর্ন  য তর্ব আপফন আপনোর খুফশমত ফনশ্চয েশ্ন করর্ত 
পোর্রন। ফ লোরী শেযোর পোর্শ ফির্র এর্লো। এ নোরী তোর ফেয মোনুষটোর সর্ে হেখো 
করর্ত েোফের্লো আর…। ভোবর্ত ভোবর্ত সময হকর্ট হের্লো। নোসে ঘফড হের্খ বলর্লো 
মর্ন  র্ে হশষ সময  র্য আসর্ । আফম েোক্তোরর্ক হের্ক আনফ । 
 
ফমর্সস হবটোরটর্নর জ্ঞোন ফিরবোর পর তোর হিোখ পডর্লো ফ লোরীর ফের্ক। উফন ফেজ্ঞোসো 
করর্লন–হকোথোয…? েোক্তোর হরোেীর্ক হেখর্ত হেখর্ত বলর্লন, আপফন  োসপোতোর্ল 
আর্ ন মোেোম। ঐ হপ্লর্ন একটো েুঘেটনো ঘর্টফ র্লো। 
 
–ওই হপ্লর্ন?…ওই হপ্লর্ন? ফিসফিস কর্র বোরবোর বলর্ত লোের্লন। 
 
–কযোসোব্লোঙ্কোয কোর্রো সর্ে ফক আপফন হেখো করর্ত িোন, মোেোম! হকোর্নো খবর হেবোর 
আর্ ? 
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হিোখ তুর্ল েোক্তোর্রর ফের্ক তোফকর্য বলর্লন, নো। হিোখ সফরর্য আনর্ত  ঠোৎ ফ লোরীর 
ফের্ক তোফকর্য বলর্লন-হক-হক? 
 
ওর মুর্খর ওপর ঝুুঁর্ক পডর্লো ফ লোরী। নম্রস্বর্র বলর্লো, আফমও ইংলযোন্ড হথর্ক হপ্লর্ন 
এর্সফ । েফে হকোর্নোরকম আপনোর্ক সো োেয করর্ত পোফর–আমোর্ক বলুন। 
 
-নো-ফক ু হনই–ফক ুই বলোর হনই–েফে নো— 
 
বলুন? 
 
–নো, ফক ু নো। হিোখ েুর্টো আবোর বুর্ে এর্লো। 
 
 হেসপ এর্স েোুঁডোর্লন, মৃতুযপথেোত্রী  ঠোৎ পফরফিত কোউর্ক হের্খ অসু্ফটস্বর্র বলর্লন, 
আপনোর্ক আফম ফিফন। 
 
- যোুঁ, ফমর্সস হবটোরটন, আপফন আমোর্ক হির্নন। আপনোর স্বোমীর সম্পর্কে ফক ু বলোর 
থোকর্ল আমোর্ক বলুন। 
 
-নো। হিোখেুর্টো আবোর বুর্ে এর্লো। হেসপ ঘর হথর্ক হবফরলর্য হের্লন। 
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েোক্তোর ফ লোরীর্ক বলর্লন, আর হবফশক্ষণ হনই। ফমর্সস হবটোরটন আবোর হিোখ হমর্ল 
তোকোর্লন। ঘর্রর মর্ধয েুফট নোরী এখন একো–েুফট হবেনোর মূফতে হেন মুর্খোমুফখ। অফলভ 
হবটোরটন শ্বোস হটর্ন বলোর হিিো করফ র্লন, আমোর্ক–আমোর্ক বলুন–আফম ফক 
 
ও ফক েোনর্ত িোইর্  ফ লোরী বুঝর্ত হপর্র আধর্শোযো হে টোর ওপর ঝুুঁর্ক পডর্লো। 
 
 যোুঁ, পূণে আত্মফবশ্বোস ফনর্য হস বলর্লো, আপফন মোরো েোর্েন। এই কথোটোই আপফন 
েোনর্ত িোইর্ ন, তোই নো? এবোর আমোর কথোটো শুনুন। আফম আপনোর স্বোমীর কোর্  
েোবোর হিিো করর্বো। েফে হকোর্নো খবর থোর্ক বলুন। 
 
–ওর্ক বর্লো–ওর্ক বর্লো–সোবধোন। হবোফরস–হবোফরস–সোংঘোফতক…আর বলর্ত পোরর্লো নো, 
শ্বোস কি হেখো ফের্লো। 
 
ফ লোরী কোর্নর কোর্  মুখ ফনর্য বলর্লন–আমোর্ক সো োেয করোর মর্তো–মোর্ন–আপনোর 
স্বোমীর কোর্  হপৌঁ র্ত সো োেয করর্ব এমন হকোর্নো খবর ফের্ত পোর্রন নো? 
 
-তুষোর। 
 
অসু্ফট টুকর্রো কথোটো ফ লোরীর বুর্কর মর্ধয হতোলপোড করর্ত লোের্লো। তুষোর! বরি! 
অফলভ হবটোরটন ভোঙোভোঙো কথোয আবোর বলর্লন 
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তুষোর, শুধু তুষোর, শুভ্র তুষোর 
 
তুষোর-হস মৃতুযেহ্বর। 
 
হশষ কথোটো বোরবোর উচ্চোরণ করর্ত লোের্লন। েোও…েোও…। ফের্য ওর্ক হবোফরর্সর 
কথোটো বললো…আফম ফবশ্বোস কফরফন। কখর্নোই ফবশ্বোস করতোম নো। ফকন্তু…ফকন্তু হবোধ য 
সফতয… তো েফে  য, তো েফে  য…কী এক নীরব আতে ের্শ্ন  টিট করর্ত করর্ত হিোখ 
েুর্টো ফস্থর  র্লো ফ লোরীর ওপর। সোবধোন…সোবধোন… 
 
েলো হথর্ক ফবশ্রী ঘডঘড একটো শব্দ হবফরলর্য এর্স হঠোুঁট েুর্টো একবোর থরথর কর্র 
হকুঁর্প িব্ধ  র্য হের্লো। 
 
অফলভ হবটোরটন মোরো হের্লন। 
 
পর্রর পোুঁিটো ফেন েিে মোনফসক পফরেম হের্লো ফ লোরীর, েফেও শোরীফরক হকোর্নো 
পফরেমই করর্ত  যফন। অফলভ হবটোরটর্নর েীবনেোত্রো সম্পর্কে েতটুকু হখোুঁেখবর 
পোওযো হের্  হসগুর্লো ফলর্খ ফ লোরীর্ক পডর্ত হেওযো  র্যর্ । অফলভ হে বোফডর্ত বোস 
করর্তো হসটো হকমন, আত্মীযস্বেন হক হক আর্ , তোর হপোষো কুকুর আর পোফখর্ের নোম–
টমোস হবটোরটর্নর সর্ে ফবর্য  বোর পর হথর্ক  টো মোর্সর েফতফট খুুঁফটনোফট ফবষয তোর্ক 
েোনর্ত  র্ব। একবোর হস হেসপর্ক ফের্জ্ঞস করর্লো, এসর্বর ফক ফক ু েরকোর আর্ ? 
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হেসপ বর্লফ র্লন,  যর্তো হনই। ফকন্তু সমি বযোপোরটোই হতোমোর্ক ফবশ্বোসর্েোেযভোর্ব 
েকোশ করর্ত  র্ব। তুফম একেন কোফ নীকোর, একফট নোরীর েীবনী ফলখর্ ো তুফম, হসই 
নোরী-অফলভ। 
 
েতক্ষণ নো তুফম অফলভ হবটোরটর্নর সর্ে একোত্ম  র্য েোর্ে, ততক্ষণ পেেি ফনর্ের্ক 
অফলভ হবটোরটন ফ সোর্ব ফিিোই করর্ত পোর্রো নো। 
 
 োডপর্ত্র হে বণেনো আর্ , তোর্ত অফলভ হবটোরটন আর ফ লোরী িযোর্ভর্নর মর্ধয ের্থি 
ফমল। 
 
 ফ লোরী হেসপর্ক ফের্জ্ঞস করর্লো, আপফন বলর্ ন, অফলভ হবটোরটন বর্ল পফরিয ফের্ল 
আমোর্ক হকউ অফবশ্বোস করর্ব নো। ফকন্তু এ ফবষর্য আপফন এত ফনফশ্চি  র্েন হকমন 
কর্র? 
 
হেসপ বলর্লন, হকোর্নো ফবষর্যই হকউ সমূ্পণে ফনফশ্চত  র্ত পোর্র নো। ফকন্তু এ বযোপোরটো 
েোরো িোলোর্ে তোর্ের কোেকর্মের আমরো একটো ধোরণো কর্র ফনর্ত পোফর। আফম  লি 
কর্রই বলর্ত পোফর, এখোর্ন ওর্ের হে ভগ্নোংশটো কোে করর্  তোরো শুধু েোর্ন–অমুক 
ফেন অমুক সময অফলভ হবটোরটন হপ্লর্ন কর্র এখোর্ন আসর্ব এবং তোর্ক অমুক অমুক 
ফনর্েেশ ফের্য ফের্ত  র্ব–বযোস। ওরো িোইর্  অফলভ হবটোরটনর্ক েফে তোর স্বোমীর কোর্  
হপৌঁর্  হেওযো েোয তর্ব টমোস হবটোরটনর্ক ফের্য আর্রো ভোর্লো কোে করোর্ত পোরর্ব। 
আর্রো একটো কথো মর্ন রোখর্ত  র্ব, নকল একেন অফলভ হবটোরটন সৃফি করোর ফিিো 
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সমূ্পণে আকফস্মক। হপ্লর্ন েুঘেটনো এবং হতোমোর মোথোর িুর্লর রঙ হথর্কই তোর উৎপফত। 
আমোর্ের পফরকল্পনো ফ র্লো অফলভ হবটোরটর্নর েফতফবফধর ওপর নের রোখো আর 
আমোর্ের েফতপক্ষও তোই েোর্ন। অতএব হসটো হেখোর েনযই তোরো হবফশ মোথো ঘোমোর্ব। 
 
–এ সমি আর্ে হিিো কর্রনফন? 
 
-কর্রফ , সুইেোরলযোর্ন্ড। খুব হবোকোর মর্তো–তোর্ত আমোর্ের আসল উর্েশযই বযথে 
 র্যর্ । আর্ের হির্য অর্নক সূক্ষ্ম অথি বযোপকভোর্ব করর্ত  র্ব। েফতপর্ক্ষর হির্য 
অর্নক হবফশ িোলোফকর পফরিয ফের্ত  র্ব আমোর্ের। 
 
তোর মোর্ন আমোর হপ র্ন আপনোরো হলোক লোেোর্বন? 
 
 –অবশযই। 
 
–কী ভোর্ব? 
 
হেসপ মোথো নোডর্লন, হসটো হতোমোর্ক েোনোর্নো  র্ব নো। 
 
ফ লোরী বলর্লো, বুর্ঝফ , েফত পর্ে, েফত মু ূর্তে আপনোর্ের সতকে েৃফির মর্ধয আমোর্ক 
কোে করর্ত  র্ব। 
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-এবোর হতোমোর অনয কোে। অফলভ হবটোরটন সম্বর্ে সবফক ু হের্ন তোর্ক পুর্রোপুফর 
নকল করো। 
 
ফঠক পোরর্ব তুফম। সেশংসভোর্ব ফতফন তোর কোুঁধ িোপডোর্লন। একটো কথো শুধু মর্ন 
হরর্খো  যর্তো হতোমোর হকোর্নো সময মর্ন  র্ব তুফম ফনুঃসে ফকন্তু আসর্ল তো নয। 
 
ফ লোরীর েশ্ন, েফে আফম লক্ষযস্থর্ল হপৌঁ র্ত পোফর, তখন কী ঘটর্ব? 
 
–তোর মোর্ন? 
 
 আফম বলর্ত িোইফ –হশষ পেেি েফে আফম টম হবটোরটর্নর সোমর্ন হপৌঁ ই তখন কী 
ঘটর্ব? 
 
হেসপ েম্ভীর  র্য বলর্লন, তখনই সবর্ির্য ফবপজ্জনক মু ূতে। আফম শুধু এটুকু বলর্ত 
পোফর-েফে সবফক ু ভোর্লোয ভোর্লোয  য তো র্ল ফঠক ওই মু ূর্তের েনযই হতোমোর 
ফনরোপতো থোকর্ব। ফনশ্চযই হতোমোর মর্ন আর্ –এই অফভেোর্নর মূল কথো  র্ে, এ েোত্রো 
হথর্ক হবুঁর্ি ফির্র আসোর সম্ভোবনো কম। 
 
–আপফন ফক আমোর েনয একটুও েুুঃখ করর্বন নো? 
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–েুুঃখ করর্বো, হতোমোর েনয? একটুও নো। বরং ভযঙ্কর ফবপে হের্নও এমন একটো 
কোর্ের েোফযত্ব ফনর্ত পোর্র এমন একেনর্ক  োরোর্ত  র্ে বর্ল মর্ন মর্ন অেস্র 
অফভসম্পোত হের্বো। 
 
এবোর ফ লোরী হেসপর্ক বলর্লো, আমোর আর্রকটো কথো মর্ন  র্ে, অফলভ হবটোরটনর্ক 
হেখর্ত হকমন ফ র্লো হসটো ওর্ের নো েোনোরই কথো, ফকন্তু আমোর্ক েফে হকউ ফ লোরী 
িযোর্ভন ফ সোর্ব ফির্ন হির্ল। ফবর্শষ কর্র হপ্লর্নর েোত্রীরো। 
 
হপ্লর্নর েোত্রীর্ের ফনর্য হতোমোর ফিিো করর্ত  র্ব নো। তোরো হসোেো ির্ল হের্ । েো 
ফমর্সস হবটোরটর্নর হপোশোকগুর্লো তুফম পরর্ব, তোর মর্তো কর্র িুল বোুঁধর্ব আর মুর্খর 
একপোর্শ একটু পুলফটশ এুঁর্ক ফনর্ল তুফম এর্কবোর্র অনয হমর্য বর্ন েোর্ব। আর 
একেন েোক্তোর আসর্বন হতোমোর েোর্ল একটো আুঁিড হকর্ট ফের্ত। ওষুধ ফের্য েোযেোটো 
আর্েই অসোড কর্র হনর্বন। েুঘেটনোর কর্যকটো সফতযকোর্রর ফিহ্ন হতোমোর মুর্খ থোকর্তই 
 র্ব। 
 
–আপনোর সবফের্কই েৃফি আর্  হেখফ ! 
 
–থোকর্তই  র্ব। 
 
ফ লোরী বলর্লো, আপফন হতো আমোর্ক একবোরও ফের্জ্ঞস কর্রনফন, অফলভ হবটোরটন মোরো 
েোবোর আর্ে আমোর্ক ফক ু বর্ল হের্  ফকনো। 
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আফম বুর্ঝফ , বলর্ত হতোমোর সর্ঙ্কোির্বোধ  র্যর্ । হসেনয আফম েুুঃফখত। 
 
েুুঃফখত  বোর হকোর্নো কোরণ হনই। এরেনয হতোমোর্ক আফম েেো েোনোফে। আফম ফনর্ে 
 র্লও তোই করতোম। 
 
–তোর কথোটো আপনোর্ক েোর্নোননো েরকোর হস বর্লফ র্লো, ওর্ক হবোর্লো-মোর্ন 
হবটোরটনর্ক হবোর্লো, সোবধোন–হবোফরস-সোংঘোফতক 
 
হবোফরস নোমটো বোরবোর উচ্চোরণ করর্ত লোের্লন হেসপ। ও  ! আমোর্ের ফবর্েশী হমের 
হবোফরস গ্লোইেোর! 
 
–আপফন তোর্ক হির্নন–হক হস? 
 
হপোলযোর্ন্ডর হলোক। লন্ডর্ন একবোর আমোর সোর্থ হেখো করর্ত এর্স বর্লফ ল ও নোফক 
অফলভ হবটোরটর্নর ফপসতুর্তো ভোই। 
 
ভদ্রর্লোর্কর একটো বণেনো ফের্ত পোর্রন, তো র্ল আমোর পর্ক্ষ তোর্ক হিনো স ে  র্ব। 
 
- যোুঁ, বলফ ,  িুট লম্বো। ওেন েোয ১৬০ পোউন্ড  র্ব। হবশ সুের হেখর্ত। মুখটো 
একটু কোঠ কোঠ–ভোসো ভোসো হিোখ, আিোর-বযব োর একেম ফবর্েশী।  ো-অফলভ হবটোরটন 
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েফে বর্ল থোর্ক হে ওই হবোফরস গ্লোইেোর সোংঘোফতক হলোক–আফম বলর্বো সম্ভবত হস 
ফঠকই বর্লর্ । 
 
. 
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০৫. 
 
 হসন্ট লুই হ োর্টর্লর তবঠকখোনো ঘর্র বর্স ফতনেন মফ লো হে েোর কোর্ে বযি ফ র্লন। 
ফমর্সস হকলফভন হবকোর, খোর্টো কর্র হেোলেোল হেখর্ত, তোর েফতফট কোর্ে েুরি 
উৎসো , ফতফন ঘর্র বর্স ফিফঠ ফলখফ র্লন। তোর্ক হের্খ হবোঝোই েোয ফতফন পোকো একেন 
আর্মফরকোন ফেন্নী। 
 
ওফের্ক একটো বোেশো ী হিযোর্র বর্স হবশ অস্বফির্ত পর্ডর্ ন ফমস হ েোফরংটন। ফমস 
হ েোফরংটন হবশ লম্বো, হরোেো হি োরোর ওপর ফলকফলর্ক ঘোড, িুলগুর্লোও অফবনযি আর 
মুর্খ সোরো েুফনযোর একটো ফবতৃষ্ণোর  োপ। এুঁর্ক হের্খ হবোঝো েোয ভ্রমণ-ফপযোসী ইংর্রে 
মফ লো। ফতফন বর্স বর্স উল বুনফ র্লন। 
 
মোের্মোযোর্েল েীন মযোফরকট  র্লন আর্রকেন মফ লো ফেফন ঘর্রর েোনোলোর পোর্শ বর্স 
 োই তুলফ র্লন এবং বোইর্রটো হেখফ র্লন। মোেোর্মোযোর্েল মযোফরকট হেখর্ত শযোমোেী, 
মোথোয লোলর্ি িুল, সোধোরণ অথি উে েসোধর্ন মুখটো জ্বলজ্বর্ল। ঘর্রর হককী করর্  
তোর্ত হকোর্নো উৎসো  হনই। 
 
ফমস হ েোফরংটন এবং ফমর্সস হকলফভন হবকোর েুর্টো রোত কোফটর্যর্ ন এই হ োর্টর্ল। 
সুতরোং তোর্ের মর্ধয আলোপ পফরিযও একটু আধটু  র্য হের্ । ফমর্সস হকলফভন 
হবকোর তোর মোফকেনী বেুসুলভ বযব োর্র েোয সকর্লর সর্েই আলোপ েফমর্য হির্লর্ ন। 
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ফমস হ েোফরংটর্নর খুব ইর্ে সকর্লর সর্ে আলোপ কর্রন, ফকন্তু ফতফন উুঁিু বংশ নো 
পোওযো পেেি কোর্রো কোর্  হঘুঁর্ষন নো। 
 
এক িরোফস ভদ্রর্লোক, ঘর্র একবোর উুঁফক হমর্র হবফরলর্য হের্লন। েোবোর সময েীন 
মযোফরকর্টর ফের্ক অর্নকক্ষণ তোফকর্য রইর্লন। 
 
ফমস হ েোফরংটন মুর্খ শব্দ কর্র হবোর্নর ঘর গুনর্ত লোের্লন, আটোশ, উনফত্রশ…। 
 
লম্বো মর্তো একেন মফ লো এই ঘর্রর ফের্ক তোফকর্য আবোর খোবোর ঘর্রর ফের্ক ির্ল 
হের্লন। 
 
ফমর্সস হকলফভন হবকোর এবং ফমস হ েোফরংটন েুের্নই সর্ে সর্ে সিফকত  র্য 
উঠর্লন। 
 
 ফমর্সস হবকোর ফিসফিস কর্র বলর্লন, এই হে লোলিুর্লো মফ লোফট ঘর্রর ফের্ক 
হেখফ র্লো, ওর্ক হেখর্লন নোফক ফমস হ েোফরংটন? েত সপ্তোয হে সোংঘোফতক হপ্লন 
েুঘেটনো  র্লো। তোর একমোত্র েীফবত েোত্রী নোফক ও-ই। 
 
ফমস হ েোফরংটন বলর্লন, ফবর্কর্ল আসর্ত হের্খফ  ওুঁর্ক। একটো অযোমু্বর্লন্স ওুঁর্ক ফের্য 
হের্  এখোর্ন। ওুঁর্ক  োসপোতোল হথর্ক এত তোডোতোফড হ র্ড হেওযো উফিত  যফন। 
মোথোয ফনশ্চযই হেোর হিোট হলর্েফ র্লো– 
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–মুর্খ হতো এখনও পফট্ট লোেোর্নো রর্যর্  কোুঁর্ি হকর্টফ র্লো হবোধ য। কী ভোেয হে পুর্ড 
েোযফন, এইসব হপ্লন েুঘেটনোয পুর্ডই হতো অর্ধেক হলোক অকমেণয  র্য পর্ড। 
 
-ওুঃ! ভোবর্তও ভয কর্র। হবিোরো কতই বো বর্যস। 
 
কোের্ে ফলর্খফ র্লো একেন মফ লোেোত্রী।  যোুঁ, তোই বর্ট। নোমটোও ফের্যফ র্লো–ফমর্সস 
হবভোরফল নো হবটোরটন। 
 
মোের্মোযোর্েল ঘর হথর্ক হবফরলর্য হের্লন, তোর এইসব েোলেল্প ভোর্লো লোেফ র্লো নো। 
 
েুঘেটনোর পোুঁিফের্নর ফেন ফবর্কলর্বলোই ফমর্সস অফলভ হবটোরটন  োসপোতোল হথর্ক ির্ল 
হের্লন। অযোমু্বর্লন্স তোুঁর্ক হসন্ট লুই হ োর্টর্ল হপৌঁর্  ফের্য হের্লো। 
 
অসুস্থ হবটোরটর্নর ফববণে মুর্খ এখোর্ন-ওখোর্ন পফট্ট লোেোর্নো, মোথোয বযোর্ন্ডে। হ োর্টর্লর 
মযোর্নেোর স োনুভূফতর সর্ে তোডোতোফড তোুঁর্ক সংরফক্ষত ঘর্র হপৌঁর্  ফের্লো। খুব কি 
হপর্যর্ ন তোই নো মোেোম? 
 
ক্লোফিভর্র একটো হিযোর্র বর্স পডর্লো ফ লোরী। ফবড ফবড কর্র বলর্লো,  যোুঁ আমোর 
ফনর্েরই মোর্ঝ মোর্ঝ ফবশ্বোস  য নো। েুঘেটনোর আর্ের িফিশটো ঘণ্টো এখর্নো আমোর 
কোর্  সমূ্পণে অেকোর। 
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তো হতো  র্বই, মযোর্নেোর বলর্লো। মযোর্নেোর ফনিু  র্য অফভবোেন েোফনর্য ফবেোয ফনর্য 
ির্ল েোবোর পর ফ লোরী ফনর্ের্ক আযনোয হের্খ ফনল। 
 
ইফতমর্ধযই হস হখোুঁে ফনর্যর্  তোর নোর্ম হকোর্নো ফিফঠপত্র এর্সর্  ফকনো। ওুঁর  োর্ত এখন 
হকোর্নো সূত্রই হনই। শুধুমোত্র অফলভ হবটোরটর্নর  োডপত্র, হফে আর কুক-এর কোটো 
ফটফকট আর আসন সংরক্ষর্ণর ফিফঠই তোর সম্বল। ওর কোে শুধু অফলভ হবটোরটর্নর 
ভূফমকোয ফঠকমর্তো কোে করো। হপ্লন েুঘেটনো আর তোর িলস্বরূপ সৃ্মফতর্লোপ এবং 
সোধোরণ একটো অস্বেতোই তোর  োর্ত তুরুর্পর তোস। 
 
েুঘেটনো হেমন সফতয, হতমফন অফলভ হবটোরটনও হে হসই হপ্লর্ন ফ র্লো হসটোও সফতয। 
তোর েফত েো েো ফনর্েেশ ফ র্লো, হসগুর্লো হস েফে পোলন করর্ত নো পোর্র, সৃ্মফতভ্রিতোই 
তোর েনয েোযী। 
 
এখন িুপিোপ শুর্য বর্স ফবেোম হনওযোই তোর পর্ক্ষ সবর্ির্য স্বোভোফবক কোে  র্ব। 
অফলর্ভর মোলপত্র সব হপ্লর্নর মর্ধয পুর্ড  োই  র্য হের্ । মোত্র কর্যকটো ফেফনষ ওরো 
ফ লোরীর্ক  োসপোতোর্ল ফের্য ফের্যফ র্লো। আর্ি আর্ি হস িুল আুঁির্ড খোবোর ঘর্র হনর্ম 
এর্লো। 
 
অর্নকগুর্লো হিোখ হে তোর্ক লক্ষয করর্  এটো বুঝর্ত ওর হেফর  র্লো নো। তোর্ের সবোর 
কথোবোতেো কোর্ন আসর্তই সর্িতন  র্য উঠর্লো ফ লোরী। 
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তনশো োর হশষ কর্রও ফ লোরী ফক ুক্ষণ বর্স রইল। েফে হকউ হের্ি আলোপ করর্ত 
আর্স। ঘর্র েুফট মফ লো  োডো আর হকউ হনই। তোর্ের মর্ধয একেন আর্মফরকোন 
কোযেোয আলোপ শুরু করর্লন। 
 
-ফক ু মর্ন করর্বন নো, একটু আলোপ করর্ত এলোম। আপফন হতো হসই হপ্লন েুঘেটনো 
হথর্ক আশ্চেেেনকভোর্ব হবুঁর্ি ফির্রর্ ন, তোই নো? 
 
ফ লোরী বলর্লন– যোুঁ। 
 
–মোত্র ফতনেন হবুঁর্ির্ ন বর্ল শুর্নফ , সফতয? 
 
েুেন, ফতনের্নর একেন  োসপোতোর্ল মোরো হের্ । 
 
–ফক ু েফে মর্ন কর্রন তো র্ল একটো কথো ফের্জ্ঞস কফর। ফমর্সস হবটোরটন, আপফন 
হপ্লর্নর ফঠক হকোন েোযেোটোয বর্সফ র্লন? এর্কবোর্র সোমর্ন, নো হপ র্নর ফের্ক? 
 
ফ লোরীর উতরটো েোনো ফ ল হস বলর্লো, হপ ন ফের্ক। 
 
ঐ ভদ্রমফ লো আর্রকেন ভদ্রমফ লোর্ক হের্ক বলর্লন, শুনর্লন হতো ফমস হ েোফরংটন? 
েখন হপ্লর্ন িডর্বন কক্ষর্নো সোমর্নর ফের্ক বসর্বন নো। 
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ভদ্রমফ লো বলর্লন, আমোর নোম হকলফভন হবকোর। আফম হমোেোর্েোর হথর্ক এখোর্ন 
এর্সফ  আর হ েোফরংটন এর্সর্ ন তোফের্যর হথর্ক। েো হবডোর্ত এর্সর্ ন মযোরোর্কশটো 
একবোর ঘুর্র আসর্বন ফমর্সস হবটোরটন। 
 
হসইরকমই বযবস্থো ফ র্লো, ফ লোরী বলর্লো, ফকন্তু মোঝপর্থ সব ওর্লোট-পোলট  র্য হের্লো 
হপ্লন েুঘেটনোর েনয। 
 
–তো ফঠক। ফকন্তু মযোরোর্কশ েোওযো বোফতল করর্বন নো হেন, আপফন ফক বর্লন, ফমস 
হ েোফরংটন? 
 
–আর হকোথোয হকোথোয েোর্বন, ফমর্সস হবটোরটন? হকলফভন হবকোর ফেজ্ঞোসো করর্লন। 
 
-হিেটো ঘুর্র আসোর খুব ইর্ে; বলর্লো ফ লোরী, অবশয আবোর নতুন কর্র বযবস্থোপত্র 
করর্ত  র্ব– 
 
- যোুঁ, তোই করুন। হিে বো রোবোত হকোর্নোটোই হেখর্ত ভুলর্বন নো। 
 
আপফন বুফঝ ফের্যফ র্লন? 
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–নো এখনও েোইফন। তর্ব শীেফেরই েোর্বো ভোবফ । ফ লোরী মর্ন মর্ন ফঠক করর্লো 
আেোমীকোল হস েফে হকোর্নো খবরোখবর বো হকোর্নো ফনর্েেশ নো পোয তো র্ল কুক-এর 
ওখোর্ন ফের্য হিে বো মযোরোর্কশ েোবোর নতুন বর্েোবি করো েোয ফক নো হস সম্পর্কে 
হখোুঁেখবর হনর্ব। 
 
পর্রর ফেন সকোর্ল হকোর্নো খবর বো হটফলর্িোন এর্লো নো। হস ভ্রমণসংস্থো কুক-এর 
অফির্স ির্ল এর্লো। ফটফকট ঘর্রর সোমর্ন আসর্তই একেন বযে হকরোনী বলর্লো, 
আপফন হতো মোেোম হবটোরটন, তোই নো? আফম আপনোর সব বযবস্থো কর্র হরর্খফ । 
 
–ফকন্তু ওগুর্লোর হতো সবফেন পোর  র্য হের্ , ফ লোরী বলর্লো। আফম কফেন  োসপোতোর্ল 
ফ লোম আর… 
 
- যোুঁ,  যোুঁ, হসসব আফম েোফন। আপনোর এই পুনেের্ন্মর েনয আপনোর্ক ধনযবোে েোনোফে। 
নতুন কর্র েোত্রোর বযবস্থো করোর েনয আপনোর হিোন হপর্য আমরো সব বযবস্থো কর্র 
হরর্খফ । 
 
বুর্কর হৃেস্পেন দ্রুততর  র্য উঠর্লো ফ লোরীর। েতেূর েোর্ন হস ফটফকর্টর েনয 
এর্ের কোর্  কোর্রোও হটফলর্িোন করোর হকোর্নো কথো হনই। স্পিই হবোঝো েোর্ে অফলভ 
হবটোরটর্নর ভ্রমণসূিীর ওপর কোর্রো তীক্ষ্ণেৃফি রর্যর্ । বলর্লো, ও ওরো হটফলর্িোন 
কর্রর্  ফকনো ফঠক েোনতোম নো আফম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

63 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

-ফনশ্চযই কর্রর্ , মোেোম। এই হে হরর্লর ফটফকট, হ োর্টর্লর বযবস্থোপত্র সব। 
 
ফ লোরী হ োর্টর্ল ফির্র এর্লো। পরফেন ফ লোরী হিে-এর হের্ন রওযোনো  র্লো। 
 
হসফেনই ফবর্কর্ল ফমর্সস হকলফভন হবকোরর্ক হের্খ ফমস হ েোফরংটন এফের্য এর্স 
বলর্লন, েোর্নন ভোই, হসই নোমটো মর্ন পর্ডর্ –হবটোরটন–আর হসই হে একেন 
ফবজ্ঞোনী  ঠোৎ উধোও  র্য হের্লো। আফম ফকন্তু ভোবফ –ওই ভদ্রমফ লোই ওুঁর স্ত্রী ফকনো–
আপনোর কী মর্ন  য? 
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০৬. 
 
কযোসোব্লোঙ্কো ফ লোরীর্ক খুবই  তোশ কর্রর্ । হকোথোয হসই েোর্িযর  োপ, হকোথোযই বো 
তোর হসই বহশ্রুত অর্লৌফকক মোযো! সবফক ুই হেন েমেমোট একটো িরোফস শ র্রর 
মর্তো–তিোত শুধু রোিোর মোনুষগুর্লো। 
 
এক িরোফস হলোর্কর সর্ে তোর আলোপ  র্লো। হস ফ লোরীর্ক বলর্লো, রোবোতটো একবোর 
ঘুর্র আসর্বন, মোেোম, িমৎকোর েোযেো। রোবোত নো েোওযো মোর্ন মি ভুল করো। 
 
ফ লোরী  োসর্লো। বলর্লো, েোবোর হতো ইর্ে, ফকন্তু আমোর  োর্ত আর সময হনই হবফশ। 
তো োডো টোকোপযসোও খুব কম। েোর্ননই হতো, ফবর্ের্শ আসোর সময কত অল্প টোকো 
আনর্ত হেয। 
 
-এরেনয আর ভোবনো কী! খুব হসোেো বযোপোর। এখোর্ন একেন বেুর সর্ে বযবস্থো কর্র 
ফনর্লই  র্লো। 
 
ইংলযোন্ড হথর্ক এখোর্ন আপনোর একটু  োওযো বেল  র্ব, মোেোম, হেমন ঠোন্ডো, হতমফন 
কুযোশো-কী ফবশ্রী আব োওযো আপনোর্ের ওখোর্ন। 
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–েো বর্লর্ ন-সফতয িমৎকোর  োওযো বেল  র্য এর্লো। ওরো সর্েয নোেোে হিে-এ 
হপৌঁ র্লো। 
 
আপনোর হকোর্নো সো োর্েয লোের্ত পোফর, মোেোম? 
 
হস্ট্শর্ন ত - ট্টর্েোল আর হর্টোপোফটর মর্ধয হকমন ফেশো োরো  র্য েোুঁফডর্যফ ল ফ লোরী। 
কৃতজ্ঞ হিোর্খ সেযপফরফিত বেুফটর ফের্ক তোকোর্লো। 
 
–আপফন হতো েোমো পযোর্লর্স উঠর্বন তোই নো? ফঠক আর্ । ওটো ফকন্তু এখোন হথর্ক আট 
ফকর্লোফমটোর েূর্র, েোর্নন হতো? 
 
–আট ফকর্লোফমটোর! ফ লোরী হেন আুঁতর্ক উঠর্লো। হ োর্টলটো শ র্রর মর্ধয নয? 
 
 েফে বর্লন, একটো টযোফির বযবস্থো কর্র ফের্ত পোফর। 
 
 খুব ম োনুভব আপফন, ফকন্তু…। 
 
িরোফস বেুফট দ্রুত আরফবভোষোয কুফলর্ের কী সব হেন বলর্লো আর মু ূর্তে ফ লোরী 
একটো টযোফির্ত ির্ড বসর্লো। হস ফ লোরীর্ক একটো কোেে ফের্য বলর্লো, আমোর কোেে, 
মোেোম, েফে কখর্নো আপনোর হকোর্নো উপকোর্র লোের্ত পোফর, আমোর্ক েোনোর্বন। আরও 
িোরফেন আফম এখোর্ন েযোন্ড হ োর্টর্ল থোকর্বো। 
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ফ লোরী কোেেটো একবোর হিোর্খর সোমর্ন হমর্ল ধরর্লো, মফসয হ নফর লর্রল। 
 
শ র  োফডর্য, েোর্মর মধয ফের্য একটো পো োর্ডর ফের্ক দ্রুতর্বর্ে িলর্ত লোের্লো 
টযোফিটো। টযোফিটো তোর্ক েোমো পযোর্লর্সর সোমর্ন নোফমর্য ফের্লো। ফবশোল হতোরর্ণর উুঁিু 
ফখলোর্নর ফনি ফের্য হভতর্র িুর্ক েোর্িযর  োত োফন হের্খ মনটো খুশী খুশী  র্য উঠর্লো 
ফ লোরীর। অর্নকগুর্লো ঘর হপফরর্য তোর্ক একটো িত্বর্র ফনর্য এর্লো একেন কুফল এবং 
হসখোন হথর্ক হঘোরোর্নো ফসুঁফড হবর্য িমৎকোর একটো হশোবোর ঘর্র। কুফলফট েোনোর্লো সোর্ড 
সোতটোর সময তনশো োর। বোিপযোটরো খুর্ল,  োতমুখ পফরষ্কোর কর্র, িুলটো একটু আুঁির্ড 
হস ফনর্ি খোবোর ঘর্র এর্লো। িমৎকোর খোবোর। হখর্ত হখর্ত ফ লোরী অর্নকর্কই হের্ত 
আসর্ত হেখর্লো। ফনর্ের্ক এত ক্লোি হবোধ  ফেল হে খোবোর ঘর্রর হলোকগুর্লো সম্পর্কে 
ফবিোর-ফবর্বিনো করোর হকোর্নো হিিো করর্লো নো হস। তনশো োর হশষ কর্র িত্বর্র এর্স 
কফি ফনর্য বসর্লো ফ লোরী। একটু ঠোন্ডো ঠোন্ডো ভোব, ফকন্তু বোতোর্স শীর্তর কোমড হনই। 
িমৎকোর িুর্লর েে হভর্স আসর্ । কফি হশষ কর্র হস ঘর্র ফের্য তোডোতোফড শুর্য 
পডর্লো। 
 
পরফেন সকোর্ল, িত্বর্র একটো ফবরোট  োতোর তলোয বর্স ফ লোরী ভোবফ র্লোআেোর্েোডো 
সমি ঘটনোগুর্লোই হকমন অবোির। এখোর্ন একেন মৃতো মফ লোর নোম ফনর্য তোর 
ভূফমকোয হস অফভনয করর্ । হবিোরী অফলভ হবটোরটর্নর েনয খুবই েুুঃখ  র্ে 
ফ লোরীর। 
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এখোর্নও হকোর্নো অপরোর্ধর েে বো কোেেকরী হকোর্নো সূত্র হপর্লো নো ফ লোরী। ফনর্ির 
বোেোর্নর ফের্ক তোকোর্লো, হেখর্লো িমৎকোর শোি বোেোনটো। একেন সুেরী সুইফেস 
মফ লোও বোেোর্ন বর্সফ র্লন। তোর স্বোমী নো অনয হকউ একেন ভদ্রর্লোক এর্স হমর্যফটর 
পোর্শ বসর্লো এবং ফক ু একটো ফবষয ফনর্য তকে েুর্ড ফেল। ভদ্রর্লোক েফতবোে করর্লো 
আবোর ক্ষমোও িোইর্লো। 
 
ফ লোরী মোফটেনী ফনর্য আসর্ত বলর্লো পফরিোরকফটর্ক। তোরপর পফরিোরকফটর সোর্থ 
ফ লোরীর অর্নকক্ষণ েল্পগুেব  র্লো। সবোই হখর্ত ির্ল হের্  ফকন্তু ফ লোরী বোেোর্ন 
বর্সফ ল।  ঠোৎ পোনশোলো হথর্ক একেন িরোফস েুবক হবফরলর্য এর্লো। ফ লোরীর পোশ 
ফের্য েোবোর সময একবোর সতকে েৃফি বুফলর্য ফনর্লো। তোরপর ফসুঁফড ফের্য নোমর্ত নোমর্ত 
একটো িরোফস  ফবর েোন েোইর্ত েোইর্ত নোমর্লো 
 
লর্রর্লর হেোলোপবোর্ের  োযোতর্ল। 
ফমফি  োযো মধুর লোর্ে। 
 
েোর্নর কথোগুর্লো ফ লোরীর মোথোয আর্ি আর্ি হেন হেুঁর্থ বসর্ত লোের্লো। লর্রর্লর 
হেোলোপবোর্ের  োযোতর্ল। লর্রল। হের্ন আলোপ  র্যফ র্লো ঐ িরোফস হ র্লফটর নোমও 
লর্রল। এরসর্ে ফক তোর হকোর্নো হেোেসূত্র আর্ ? বযোে খুর্ল কোেেটো হবর কর্র হেখর্লো 
হলখো আর্ –হ নফর লর্রল। কোেেটো উর্ল্ট হেখর্লো-হপ র্ন অস্পি হপনফসর্লর হলখো। 
মর্ন  য আর্ে ফক ু হলখো  র্যফ র্লো, পর্র ঘর্ষ তুর্ল হেওযো  র্যর্ । ওখোর্ন, 
সর্ঙ্কতফলফপটো এই কথো ফের্য শুরু  র্যর্ । মোঝখোর্নর শব্দগুর্লোর পোর্ঠোেোর করো হের্লো 
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নো। হশষফের্ক আর একটো শব্দ পরক্ষর্ণই মর্ন  র্লো এটো হকোর্নো েল্প বো েবর্ের 
উেৃফতও হতো  র্ত পোর্র। কোেেটো বযোর্ে হরর্খ ফের্লো। 
 
 ঠোৎ হিোর্খর ওপর একটো  োযো পডর্ত হস আুঁতর্ক উর্ঠ হিোখ তুলর্লো। একটু েূর্র সূেে 
আডোল কর্র ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস েোুঁফডর্য রর্যর্ ন। ফনর্ির বোেোন  োফডর্য েুর্রর আব ো 
পো োর্ডর হশোভোয েৃফি ফনমগ্ন। 
 
খোবোর ঘর্র এর্স হেখর্লো ফ লোরী ফমুঃ অযোফরস্ট্োইে আেও হসই একই হটফবর্ল বর্স 
খোর্েন। 
 
ফবর্কলটো সোেোমোটোভোর্ব হকর্ট হের্লো। বোেোন হথর্ক িত্বর্র আবোর বোেোর্ন ঘুর্র ঘুর্র 
হবডোর্লো ফ লোরী। 
 
েোমো পযোর্লর্সর বোেোর্নর হসৌেেে, ফ লোরীর মর্নর এই একোফকর্ত্ব  োেোর গুণ সুের 
 র্য িুর্ট উঠল। েখন শোফির হশষ অংশটুকুও হস তযোে কর্রর্ , তখনই শোফির হেখো 
হপর্লো। মর্নর শোফিটোও তখনই এর্লো, েখন হস মরণর্খলোয ঝোুঁফপর্য পডর্ত 
অেীকোরবে। একঝলক ঠোন্ডো  োওযো এর্স ফ লোরীর্ক একটু ঝোুঁফপর্য ফের্য হের্লো। 
তোরপর  যর্তো এই সুের বোেোর্ন কটো ফেন ফনশ্চর্ি কোটর্ব। 
 
ফবর্কল েখন িুফরর্য এর্লো িত্বর্রর পর িত্বর হপফরর্য ফ লোরী হ োর্টর্ল ফির্র এর্লো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

69 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

ফ লোরী  োুঁটর্ত  োুঁটর্ত  ঠোৎ হেখর্লো লোউর্ে একেন ভদ্রমফ লো বর্স আর্ ন েোর্ক 
ফ লোরী হির্ন। ফতফন হকলফভন হবকোর। আসুন ভোই, আসুন, হবকোর সোের অভযথেনো 
েোনোর্লন। আফমও ির্ল এলোম। এইমোত্র হপ্লন হথর্ক নোমফ । 
 
েোক, বলুন হকমন হবডোর্েন? পুর্রোর্নো শ র হের্খ ফিরর্লন মর্ন  র্ে। 
 
-নো–কই আর হেলোম, ফক ুই হেখো  যফন এখনও, হ র্স ফ লোরী বলর্লো। একটো হরোেুর 
পুইর্য এলোম শুধু। 
 
-ও,  ো  ো-সর্বমোত্র  োসপোতোল হথর্ক হবফরলর্যর্ ন আপফন। ভুর্লই ফের্যফ লোম। েোক, 
 
আমরো েুেন একসর্ে হবর্রোর্বোখন। হবর্রোবোর মর্তো মর্নর অবস্থো নো থোকর্লও 
হবকোর্রর উৎসো র্ক তোফরি নো কর্র পোরর্লো নো। 
 
ফমর্সস হবকোর আবোর বলর্লন, কযোসোব্লোঙ্কোর হসই ফমস হ েোফরংটর্নর কথো মর্ন আর্ ? 
উফন হের্ন কর্র এখোর্ন আসর্বন। 
 
রোর্ত খোবোর ঘর্র িুর্কই ফ লোরী হেখর্লন হেওযোর্লর ধোর্র একটো হটফবর্ল ফমস 
হ েোফরংটন খোর্েন। আ োর্রর পর ফতন মফ লো একসোর্থ বর্স কফি হখর্লন। 
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ফমর্সস হকলফভন হবকোর পর্রর ফেন হকোথোয হকোথোয হবডোর্ত েোর্বন তোর পফরকল্পনো 
শুরু কর্র ফের্লন। এবোর আর পুর্রোর্নো শ র্র েোবোর ইর্ে হনই। েতবোরই সব খুুঁফটর্য 
হের্খ ফনর্যফ । খুব মেোর েোযেো। হেন একটো হেোলকধোুঁধো। আমোর সর্ে েফে একেন 
পথেেশেক নো থোকর্তো, রোিো ফির্ন হ োর্টর্ল ফিরর্ত পোরতোম নো। আমোর্ক হে হলোকটো 
ফনর্য ফের্যফ র্লো হস খুব ভোর্লো হলোক। হস একটো িোর্যর হেোকোর্ন ফনর্য হের্লো–শ র্রর 
ফঠক মোথোর ওপর্র পো োর্ডর ফেকটোয িমৎকোর েোযেোটো। 
 
. 
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০৭. 
 
 ফমর্সস হবকোর, ফমস হ েোফরংটনর্ক ফনর্য হিে-এর পুর্রোর্নো শ র হেখর্ত হের্লন আর 
ফ লোরীর্ক হ োর্টল হথর্ক একেন পথেেশেক ফঠক কর্র ফের্লো, ফ লোরী তোর্ক ফনর্য 
হিে শ র ঘুরর্ত হবফরলর্য পডর্লো। 
 
িত্বর হথর্ক িত্বর আর বোেোন হপফরর্য হশষ পেেি তোরো ধনুর্কর ফখলোন েুক্ত এক ফবশোল 
িটর্কর সোমর্ন এর্স েোুঁডোর্লো। পথেেশেক িোফব ফের্য েরেো খুর্ল ফ লোরীর্ক হভতর্র 
হের্ত েোকর্লো। 
 
হেন এক নতুন েের্ত পো রোখর্লো ফ লোরী, তোর িোরপোর্শ এখন শুধু হিে শ র্রর টোনো 
পোুঁফিল। আুঁকোবোুঁকো সরু পথ, েুধোর্র উুঁিু হেওযোল। মোর্ঝ মোর্ঝ একটো েরেো, এক 
ফিলর্ত উর্ঠোন–সরু সরু রোিো ফের্য  োুঁটর্ত  োুঁটর্ত সবফক ু ভুর্ল হের্লো ফ লোরী। তোর 
গুপ্তির বৃফতর কথো, অতীত ফের্নর েুুঃখ-েেণো, এমনফক ফনর্ের্কও হস হেন  োফরর্য 
হিলর্লো। তোর মর্ন  র্ে হস হেন স্বপ্নপুরীর্ত একো একো ঘুর্র হবডোর্ে। একমোত্র তোর 
পথেেশেকই এটো ওটো হকনোর েনয ফবরক্ত করফ র্লো। 
 
এই পোুঁফিল হঘরো শ র্রর হকোথোয হকোন ফের্ক ির্লর্ , উতর নো েফক্ষর্ণ, নোফক একই 
রোিোয বোরবোর ঘুরর্  হস। অসীম ক্লোফির্ত পো েুর্টো েখন আর িলর্ত িোইর্  নো, ফঠক 
তখনই তোর পথেেশেক হবডোর্নোর হশষ অংশটুকু উপর্ভোে করোর েিোব রোখর্লো। এবোর 
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আপনোর্ক একটো িমৎকোর বোফডর্ত ফনর্য েোর্বো। খুব সুের বোফড। সিোই আমোর 
হিনোেোনো ওখোর্ন। বর্স বর্স িো খোর্বন, আর  র্রকরকম সুের সুের ফেফনষ হেখোর্ব 
ওরো। 
 
ফ লোরীর বুঝর্ত অসুফবর্ধ  র্লো নো, ফমর্সস হকলফভন হবকোর এই েলোকোটো হেোকোনটোর 
কথোই বর্লফ র্লন। তবুও তোর ইর্ে  র্লো, ওরো েো হেখর্ত িোয তো হেখোর্ত। মর্ন মর্ন 
ফ লোরী ফঠক করর্লো আেোমীকোল আবোর ফতফন এখোর্ন আসর্বন। ফ লোরী হলোকটোর হপ ন 
হপ ন পথ হবর্য উর্ঠ এর্লো। েোযেোটো শ র্রর েোিীর্রর েোয বোইর্র। অর্নকখোফন উর্ঠ 
বোেোনর্ঘরো একটো িমৎকোর এর্েশী ধোুঁর্ির  োুঁফডর সোমর্ন  োফের  র্লো। একটো বডসড 
ঘর্রর একটো কফির হটফবর্ল বসর্ত অনুর্রোধ করো  র্লো তোর্ক। ঘর হথর্ক বোইর্রর 
শ রটোর্ক মর্নোরম হেখোয। হসই পুফেনোপোতোর ের্ে ভরপুর িো এর্লো একসময। 
তোরপর নোনোধরর্নর ফেফনষ হেখোর্নো  র্লো-কম্বল, হপোশোক-পফরেে, মুর্ক্তো, আরও নোনো 
ফেফনষ। ভদ্রতোর খোফতর্র েু-একটো কমেোমী ফেফনষ ফকনর্লো হস। 
 
সব সোরো  র্ল পথেেশেক বলর্লো, একটো েোফডর বযবস্থো কর্রফ , ঘণ্টোখোর্নক ঘুর্র 
হ োর্টর্ল ফিরর্বো আমরো। একটু হথর্ক কী হেন আুঁি কর্র হস আবোর বলর্লো, তোর 
আর্ে–এই হমর্যফট আপনোর্ক মফ লোর্ের েসোধন ঘর্র ফনর্য হের্ত পোর্র। 
 
পোর্শই একটো হমর্য িো পফরর্বশন করফ র্লো,  োফসমুর্খ এফের্য এর্লো। বলর্লো,  ো  ো, 
মোেোম। আসুন আমোর সর্ে। িমৎকোর পফরেন্ন েসোধন ঘর আর্  আমোর্ের। 
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মুিফক হ র্স ফ লোরী হমর্যফটর্ক অনুসরণ করর্লো। েসোধন ঘর্রর উচ্চতো  োত ফের্ল 
হ োুঁযো েোয। তো হ োক, হবশ পফরষ্কোর। সবেক্ষণ েল পডর্ , েুেেেও হনই।  োতমুখ ধুর্য 
ফনর্ের রুমোর্ল মুখ মুর্  হবর্রোবোর েনয হস েরেোর সোমর্ন এর্লো।  ঠোৎ তোর মর্ন 
 র্লো, েরেোটো বোইর্র হথর্ক হক হেন আটর্ক ফের্লো। েসোধন ঘর্র তোর্ক আটর্ক 
রোখোর কী কোরণ থোকর্ত পোর্র।  ঠোৎ তোর হিোর্খ পডর্লো, ঘর্রর একর্কোর্ণ আর্রকটো 
েরেো রর্যর্ । এফের্য ফের্য েরেোর  োতল ধর্র টোনর্তই েরেোটো স র্েই খুর্ল 
হের্লো। 
 
েরেো ফের্য হবফরলর্য হস একটো অেকোর ঘর্র এর্স পডর্লো, সোমোনয আর্লো আসর্  
হেওযোর্লর ওপর ফের্কর হ োট্ট ঘুলঘুফল ফের্য। ঘর্রর একধোর্র বর্স এক িরোফস 
ভদ্রর্লোক ফসেোর্রট টোনর্ , ভদ্রর্লোক আর হকউ নন, হসই হের্ন আলোপ–মুঁফসর্য হ নফর 
লর্রল। 
 
লর্রল তোর্ক অভযথেনো নো েোফনর্য একটু হমফক েলোয শুধু বলর্লো, শুভ সেযো, ফমর্সস 
হবটোরটন। 
 
মু ূর্তের েনয ফস্থর  র্য েোুঁফডর্য রইর্লো ফ লোরী। সমি বযোপোরটো বুর্ঝ ফনর্ের্ক সংেত 
কর্র ফনল ফ লোরী। সো সী মনটো বলর্লো–েোও, এফের্য েোও। অফলভ েো করর্ত বর্ল 
হতোমোর মর্ন  য, ফঠক হতমন অফভনয কর্রো। আর্ি আর্ি এফের্য এর্স উফিগ্ন স্বর্র হস 
ফের্জ্ঞস করর্লো আমোর েনয হকোর্নো খবর আর্ ? আপফন আমোয হকোর্নো সো োেয করর্ত 
পোর্রন? 
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লর্রল মোথো নোডর্লো, তোরপর হেন একটু ভৎসেনোর সুর্র বলর্লো, হের্ন আপনোর্ক হের্খ 
হকমন অিুত মর্ন  র্যফ র্লো আমোর, সোরোক্ষণ শুধু আব োওযোর কথোই বর্ল হের্লন। 
 
–আব োওযো! হিোখ বডবড কর্র ফ লোরী তোর ফের্ক তোফকর্য রইর্লো। 
 
হের্ন এই হলোকটো আব োওযো সম্পর্কে কী বর্লফ র্লো হেন? ঠোন্ডো? কুযোশো? নো–বরি? 
 
বরি।  ো-তুষোর। মৃতুযকোর্ল অফলভ হবটোরটনও ফিসফিস কর্র এই কথোটোই বর্লফ র্লো-
বোরবোর। গুনগুন কর্র হসই হ োট্ট  ডোটোই হস মর্ন করোর হিিো করর্লোকী হেন 
 ডোটো…?  যোুঁ 
 
তুষোর, শুধু তুষোর শুভ্র সুের 
তুষোর-হস মৃতুযেহ্বর! 
 
 বোরবোর আউর্ড  ডোটো মর্ন হেুঁর্থ ফনল। 
 
- ো,–আব োওযো–আপনোর েফত হেমন ফনর্েেশ ফ র্লো, হসইমর্তো উতর হেনফন হকন? 
লর্রল এবোর সরোসফর ধমক ফের্লো। 
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–আপফন  যর্তো বুঝর্ত পোরর্ ন নো–আফম ভীষণ অসুস্থ  র্যফ লোম। হপ্লন েুঘেটনোয 
সোংঘোফতক আ ত  ই আফম। মোথোয েিে আঘোত হপর্য  োসপোতোর্ল ভফতে  র্ত  য। 
ির্ল আমোর সৃ্মফতশফক্ত েোয হলোপ পোয। অর্নকফেন আর্ের কথোবোতেো সব মর্ন পর্ড, 
ফকন্তু তোরপর–তোরপর সব হেন িোুঁকো-ফবরোট শূনযতো। আপফন  যর্তো বুঝর্ত পোরর্বন নো 
কী ভযঙ্কর হসই অবস্থো। 
 
- ুঁ, লর্রল বলর্লো, হপ্লন েুঘেটনোটো খুবই েুভেোেযেনক। এর্কবোর্র সোেোমোটো বযবসোযীর 
েলো–স োনুভূফতর ফিহ্নমোত্র হনই। এর পর্রও–ভ্রমণসূিী অনুেোযী িলোর মর্তো মর্নর হেোর 
আর সো স আপনোর থোকর্ব ফকনো হসটোই সবর্ির্য বড েশ্ন। 
 
–অবশযই আফম েোর্বো–িুপ কর্র বর্স থোকর্ত পোফর নো আফম। আমোর স্বোমী-বলর্ত বলর্ত 
কোন্নোয তোর েলো বুর্ে এর্লো। 
 
লর্রল শৃেোর্লর মর্তো ধূতে  োফস হ র্স বলর্লো–আপনোর স্বোমী ো, েতেূর েোফন, আপনোর 
েনয ফতফন অধীর অর্পক্ষোয রর্যর্ ন। 
 
ফ লোরী হিোুঁপোর্ত হিোুঁপোর্ত বলর্লো, আপফন বুঝর্ত পোরর্বন নো, ও ির্ল আসোর পর এই 
কটো মোস আমোর কীভোর্ব হকর্টর্  
 
–আপফন এ বযোপোর্র কতটুকু েোর্নন নো েোর্নন, হস সম্পর্কে ফব্রফটশ কতৃেপক্ষ ফক সফঠক 
হকোর্নো ফসেোর্ি হপৌঁর্ র্  বর্ল আপনোর মর্ন  য? 
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 োতেুর্টো েুপোর্শ  ফডর্য অিুত ভফে করর্লো ফ লোরী, তো আফম ফক কর্র েোনর্বো…? তর্ব 
মর্ন  য, ওরো হবশ সন্তুি। 
 
–তোর মোর্নই,  ঠোৎ হস িুপ কর্র হের্লো। 
 
-আমোর মর্ন  য এটোর ের্থি সম্ভোবনো আর্ , আর্ি আর্ি বলর্ত লোের্লো ফ লোরী, ওরো 
 যর্তো আমোর ফপ ু ফনর্য এখোর্ন এর্সর্ । স্পি কর্র কোউর্ক ফিনর্ত পোফরফন বর্ট, ফকন্তু 
ইংলযোন্ড  োডোর পর হথর্কই আমোর হেন মর্ন  র্যর্ , হকউ আমোর্ক অনুসরণ করর্ । 
 
-খুবই স্বোভোফবক, আমরোও এটোই আশো কর্রফ লোম, লর্রল বলর্লো। 
 
–আমোর মর্ন  র্যর্  আপনোর্ের সোবধোন কর্র হেওযো েরকোর। 
 
ফমর্সস হবটোরটন, আমরো কফি হখোকো নই, আমরো েো কফর বুর্ঝ শুর্নই কফর। 
 
 ফ লোরী বলর্লো, আফম েুুঃফখত। আফম খুব হবোকো, তোই নো? 
 
–আমোর্ের কথোমর্তো েফে ির্লন তো র্ল আপফন হবোকো  র্লও ফক ু েোয আর্স নো। 
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আপনোর স্বোমী ির্ল েোবোর পর হথর্কই হে ইংলযোর্ন্ড আপনোর েফতফবফধর ওপর কডো 
নের রোখো  র্যর্ , এ ফবষর্য আমোর্ের হকোর্নো সর্ে  হনই, তো োডো–খবরটো আপনোর 
কোর্ ই এর্সফ ল, তোই নো? 
 
- যোুঁ। 
 
লর্রল এবোর সরোসফর কোর্ের কথো বলর্লো, আপনোর েফত হে ফনর্েেশ আর্  তো 
আপনোর্ক েোনোফে। আেোমী পরশু এখোন হথর্ক আপফন মযোরোর্কর্শর পর্থ রওযোনো 
 র্বন, হসইমত সব বযবস্থোপত্র করো আর্ । 
 
-হবশ। 
 
মযোরোর্কশ হপৌঁ োবোর পরফেন ইংলযোন্ড হথর্ক একটো তোরবোতেো পোর্বন। তোর্ত কী-হলখো 
থোকর্ব তো আফম েোফন নো, ফকন্তু তকু্ষফন ইংলযোন্ড ফির্র েোবোর বযবস্থো করোর মর্তো ের্থি 
েুফক্ত তোর্ত থোকর্ব। 
 
আমোর্ক আবোর ইংলযোন্ড ফির্র হের্ত  র্ব! 
 
–আ ো–আর্ে শুনুন। পরফেন কযোসোব্লোঙ্কো হথর্ক ইংলযোর্ন্ডর ফটফকট কোটর্বন। 
 
–েফে ফটফকট নো পোই–ধরুন সব আসনই ভফতে থোর্ক? 
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-নো–সব আসন ভফতে থোকর্ব নো। তোর েনযও সব বযবস্থো করো থোকর্ব, এখন কী কী 
আপনোর্ক করর্ত  র্ব-বুঝর্লন হতো? 
 
বুর্ঝফ । 
 
তো র্ল এবোর েযো কর্র আপনোর পথেেশেক হেখোর্ন অর্পক্ষো করর্  হসখোর্ন ফির্র 
েোন। অর্নকক্ষণ  র্লো আপফন েসোধন ঘর্র িুর্কর্ ন।  যোুঁ ভোর্লো কথো–েোমো পযোর্লর্সর 
হে একেন আর্মফরকোন এবং একেন ইংর্রে মফ লোর সর্ে আপনোর পফরিয  র্যর্  
তোর্ের একেনর্ক েফে আপনোর সোর্থ মযোরোর্কশ হের্ত রোফে করোর্ত পোর্রন, খুব ভোর্লো 
 য। আেো ফবেোয, মোেোম। 
 
–ফবেোয, মুঁফসর্য। 
 
-আপনোর সর্ে আর আমোর হেখো  বোর সম্ভোবনো হনই-লর্রল বলর্লো। 
 
ফ লোরী এবোর েসোধন ঘর্র ফির্র এর্লো। েরেো হঠলর্তই েরেো খুর্ল হের্লো। কর্যক 
ফমফনর্টর মর্ধযই হস েথেেশের্কর সর্ে ফমফলত  র্লো। 
 
পফরকল্পনো মর্তো অফভেোর্নর পর্থ এফের্য িলর্লো ফ লোরী। 
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ফমস হ েোফরংটন বলর্লন, তো র্ল কোল আপফন মযোরোর্কশ িলর্লন? হিে-এ হবফশফেন 
থোকর্লন নো, তোই নো? তোর হির্য েথর্ম মযোরোর্কশ  র্য কযোসোব্লোঙ্কো হিরোর পর্থ হিে 
ঘুর্র হের্লই পোরর্তন। 
 
–তো করর্লই ভোর্লো  র্তো, ফ লোরী বলর্লো, ফকন্তু ফটফকট পোওযো মুশফকল। েো ফভড 
এখোর্ন। 
 
–ইংর্রের্ের ফভড নয ফকন্তু, ফমস হ েোফরংটন েুুঃর্খর সর্ে বলর্লো। ফনর্ের হের্শর 
হলোক হেখর্ত পোওযো েোয নো। িোফরফের্ক হেখুন, হকবল িরোফসর্ের ফভড। 
 
মুিফক  োসর্লন ফ লোরী, মরর্ক্কো হে একসময িরোফস উপফনর্বশ ফ র্লো একথো ফমস 
হ েোফরংটন হবোধ য ভুর্লই হের্ ন। 
 
এবোর ফ লোরী বলর্লন, আপনোরো েফে আমোর সর্ে মযোরোর্কশ েোন খুব খুফশ  র্বো আফম। 
এখোর্ন আপনোর্ের সর্ে আলোপ কর্র ের্থি আনে হপর্যফ , সফতয একো একো হবডোর্নো 
খুবই ফবরফক্তকর। 
 
-মযোরোর্কশ আমোর হঘোরো, ফমস হ েোফরংটন বলর্লন, ফকন্তু ফমর্সস হবকোর এই েিোর্ব 
লোফির্য উঠর্লন। হবকোর বলর্লন, আফম বরং একবোর অফিসঘর ঘুর্র হেফখ আপনোর 
সর্ে েোওযোর কী বর্েোবি করো েোয। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

80 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

ফমস হ েোফরংটন উল কোটোর বযোে গুফ র্য হবফরলর্য হের্লন। ফ লোরী তোর ঘফডর টোইম 
হেখফ র্লন–তনশো োর্র েোবোর আর্ে হস আর হপোশোক পোল্টোর্বন নো। হস ফেভোর্ন েো 
এফলর্য ভফবষযৎ ফেনগুর্লোর কথো ভোবর্ । 
 
েতকোল তোর মর্ন  র্যফ ল হে কোর্ে হস ফনর্ের্ক উৎসেে কর্রর্  তোর সবটোই ফমর্থয। 
ফকন্তু এখন তো মর্ন  র্ে নো। এখন হস আসল অফভেোর্নর েনয পো বোডোর্ত েস্তুত। 
তোর্ক সোবধোন  র্ত  র্ব। তোর্ক পুর্রোপুফর অফলভ হবটোরটর্ন রূপোিফরত  র্ত  র্ব। 
 
নো, হকোর্নোরকম ভুল করর্বো নো আফম, একটো েীঘেশ্বোস হির্ল মর্ন মর্ন শপথ ফনর্লো 
ফ লোরী। 
 
মরর্ক্কোর এক ফনেেন, আর্ধো অেকোর ঘর্র সমূ্পণে একো বর্স থোকো কী অিুত! তোর 
পোর্শই একটো হপতর্লর েেীপ। আেো–হস েফে ওই হপতর্লর েেীপটো  োর্ত ফনর্য ঘর্ষ 
তোর হথর্ক হসই েীনটো হবফরলর্য আসর্ব নো হতো! ফিিোটো মোথোয আসর্তই বুর্কর মর্ধয 
গুরগুর কর্র উঠর্লো আর তখনই েেীর্পর হপ ন হথর্ক একটো বফলর্রখো ফিফহ্নত 
 োেলেোফডওলো মুখ হেখো ফেল, ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস! এফের্য এর্স বসোর অনুমফত 
িোইর্লন। ফ লোরী সম্মফত েোনোর্লো। 
 
ফসেোর্রর্টর হকস হথর্ক একটো ফসেোর্রট এফের্য ফের্লন, ফ লোরী ফনর্লো, ফনর্েও একটো 
ধফরর্য ফের্জ্ঞস করর্লন, এ হেশটো আপনোর ভোর্লো লোের্  হতো, মোেোম? 
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-খুব অল্প সময এর্সফ  আফম, তবুও ফকন্তু খুব সুের লোের্ । 
 
–বো! পুর্রোর্নো শ র হের্খর্ ন? ভোর্লো লোর্েফন? 
 
–অপূবে-অপূবে হলর্ের্ । 
 
- যোুঁ, সফতযই অপূবে। অতীর্তর অর্নক ফক ুই ওখোর্ন রর্যর্ । হিে-এর রোিো ফের্য 
 োুঁটর্ত  োুঁটর্ত আমোর লন্ডর্নর হেট ওর্যস্ট্ হরোর্ের কথো মর্ন পর্ড েোয। হসই রোিোর 
েুধোর্র বড বড কোরখোনো বড বড বোফডর্ত ঝলমর্ল আর্লো জ্বলর্ । ফক ু লুর্কোর্নো হনই 
হসখোর্ন, হকোর্নোফক ুই র সযময নয। 
 
ফ লোরী বলর্লো, আপফন বলর্ত িোইর্ ন, এই তবসোেৃশযটোই আপনোর্ক আকৃি কর্র? 
 
ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস ঘোড নোডর্লন,  যোুঁ, ওখোর্ন সবফক ু উনু্মক্ত আর হিে-এর পুরোর্নো 
রোিোয হকোর্নো ফক ুই েকোশয নয। সবফক ু লুর্কোর্নো, অেকোর…, ফকন্তু ফকন্তু সবফক ুই 
আর্ের মর্তো িলর্ । হসই নৃশংসতো, হসই ফনমেম অতযোিোর, হসই ক্ষমতোর আসর্ন বসোর 
হলোভ, হসই েরকষোকফষ, ঝেডো ফববোে। 
 
–আপফন বলর্ ন, সবেকোর্ল সবের্ের্শ মোনবেকৃফত একই রকম? 
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- যোুঁ, ফঠক তোই। সবর্ের্শ এই  য। আর্ে হেমন  র্তো, এখনও ফঠক তোই–েুর্টো ফেফনষ 
ফনর্য শোসনকোেে ির্ল। এক–নৃশংসতো এবং েুই-ম োনুভবতো। একটু হথর্ম ফতফন বলর্লন, 
আফম শুর্নফ  মোেোম, কফেন আর্ে আপফন কযোসোব্লোঙ্কোয এক ভযঙ্কর হপ্লন েুঘেটনোয 
পর্ডফ র্লন? 
 
- যোুঁ, ফঠকই শুর্নর্ ন। 
 
–আপনোর্ক হের্খ আমোর ভীষণ ফ ংর্স  র্ে। অবোক হিোর্খ তোকোর্লো ফ লোরী। ফমুঃ 
অযোফরস্ট্োইেস আবোর বলর্লন,  যোুঁ আপনোর্ক ফ ংসো করো উফিত। কোরণ আফম একটো 
অফভজ্ঞতো লোভ কর্রর্ ন। মৃতুযর এত কো োকোফ  হপৌঁ বোর এমন অফভজ্ঞতো হপর্ত ভীষণ 
ইর্ে কর্র আমোর। আেো, হসই হথর্ক আপনোর ফিিোভোবনোর হকোর্নো পফরবতেন  যফন, 
মোেোম? 
 
 র্যর্ , তর্ব হসটো খুব সুখকর নয, ফ লোরী বলর্লো। মোথোয খুব হেোর হিোট হলর্েফ র্লো 
আমোর। হসই হথর্ক সোংঘোফতক মোথোর েেণো শুরু  র্লো, আর স্মরণশফক্তও হকমন হেন 
গুফলর্য হের্লো। 
 
ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস  োত হনর্ড বলর্লন, এগুর্লো হতো সোধোরণ কথো ফকন্তু আপনোর আত্মো 
হে একটো ভযঙ্কর হরোমোঞ্চকর অফভেোন হসর্র এর্সর্ , এটো হতো স্বীকোর করর্বন? 
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তো সফতয। সফতযই এক ভযঙ্কর হরোমোঞ্চকর অফভেোন হসর্র এর্সফ  আফম। হসই ঘুর্মর 
ওষুর্ধর হমোডক আর ের্লর গ্লোর্সর কথো ফ লোরীর হিোর্খর সোমর্ন হভর্স উঠর্লো। 
 
-কত কী-ই  র্লো, ফকন্তু এ অফভজ্ঞতো আমোর কপোর্ল েুটর্লো নো। ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস 
বলর্লন। 
 
ফতফন উর্ঠ পডর্লন। আনত অফভবোেন কর্র, আমোর সেে অফভনেন েোনোফে, মোেোম, 
বর্ল ঘর হথর্ক হবফরলর্য হের্লন। 
 
. 
 

  

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

84 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

০৮. 
 
 সব ফবমোনবেরগুর্লোর মর্ধযই কী অিুত সোেৃশয, ভোবফ র্লো ফ লোরী। ের্তযকটোর্ক 
ফঘর্রই হকমন হেন অিুত এক অেোনোর  োত োফন। সবগুর্লোই শ র হথর্ক হবশ ফক ুটো 
েূর্র, হেখোর্ন হের্ল অিুত একটো কথো বোরবোর মর্ন  য-মর্ন  য হেন সমোে, রোে 
হথর্ক বহেূর্র এক শূনযতোর মোর্ঝ এর্স পর্ডফ । 
 
ফবমোনবের্রর ফবেোমঘর্র েোয আধঘণ্টো আর্ে এর্সর্  ওরো। ফমর্সস হকলফভন হবকোর 
হশষপেেি ফ লোরীর সর্ে মযোরোর্কশ েোওযো ফঠক করর্লন। এখোর্ন এর্স হকলফভন হবকোর 
আর্রো েুেন ভদ্রর্লোর্কর সোর্থ বেুত্ব কর্রর্ ন। একেন আর্মফরকোন অনযেন হেফনস বো 
নরওর্যর হনোক। 
 
ফমর্সস হবকোর ফ লোরীর্ক হের্খ তোর্ের পফরিয কফরর্য ফের্লন, আমোর বেু, ইফন ফমর্সস 
হবটোরটন। 
 
একেন বলর্লো, আমোর নোম ‘অযোন্ড্রু ফপটোসে, আর্রকেন বলর্লো আমোর নোম ‘টরকুইল 
এফরকসন। 
 
তো র্ল আমোর্ের সকর্লর সর্ে পফরিয  র্য হের্লো, ফমর্সস হবকোর বলর্লন, আপনোরোও 
মযোরোর্কশ েোর্েন? আমোর বেুও এই েথম ওখোর্ন েোর্েন 
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 ঠোৎ হঘোষণো হশোনো হেল হপ্লন ওঠোর সময  র্য এর্সর্ । হমোট  েন েোত্রী। ফ লোরী, 
ফমর্সস হবকোর, ফপটোসে আর এফরকসন  োডো একেন লম্বো মর্তো হরোেোর্ট িরোফস 
ভদ্রর্লোক, আর একেন কেোকোর সন্নযোফসনী। 
 
হবশ সুের ঝকঝর্ক সকোল, হপ্লন ওডোর আেশে আব োওযো। ফনর্ের আসর্ন েো এফলর্য 
ফের্য আধর্বোেো হিোর্খ ফ লোরী তোর স েোত্রীর্ের লক্ষয করফ র্লো, আর ফনর্ের মর্নর 
েুফশ্চিো েূর করফ র্লো। ফমর্সস হকলফভন হবকোর মোর্ঝর িলোির্লর পর্থর ওপোর্শ একটো 
আসর্ন রর্যর্ ন। ফঠক সোমর্ন বর্সর্ ন এফরকসন এবং তোর হপ র্ন বর্সর্ ন কেোকোর 
হসই সন্নযোফসনী। 
 
 যেন হলোক মোত্র কঘন্টোর েনয একসর্ে ির্লর্ , ভোবফ র্লো ফ লোরী।  েন ফবফভন্ন 
উর্েশয ফনর্য ফবফভন্ন েোযেোয ির্লর্ । 
 
হিোখ বে কর্র ফ লোরী স েোত্রীর্ের কথো ভুর্ল ফের্য েতকোল সোরোরোত ধর্র তোর্ক হে 
ফনর্েেশ হেওযো  র্যর্  তোই ফনর্য ফিিো কর্রর্  হস–আেও হসই ধোুঁধোর উতর খুুঁের্ত 
লোের্লো। তোর্ক ইংলযোন্ড ফির্র হের্ত  র্ব। পোেল! নোফক হসই হকোথোও ভুল করর্লো। 
ওরো  যর্তো তোর্ক ফবশ্বোস কর্রফন! েুফশ্চিোয নর্ডির্ড বসর্লো ফ লোরী। মর্ন মর্ন বলর্লো, 
মরুকর্ে, েো করফ  তোর হবফশ আর ফক ু করর্ত পোরব নো আফম। তোর্ত েফে বযথে  র্য 
থোফক  র্যফ । 
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সর্ে সর্েই ফবেুযর্তর মত আর একটো ফিিো মোথোয হখর্ল হের্লো। মরর্ক্কোয হে ফ লোরীর 
ওপর নের রোখো  র্যর্  এটো খুবই স্বোভোফবক বর্ল ফবশ্বোস কর্রর্  লর্রল। তর্ব ফক 
পুফলর্সর সর্ে  ফমর্থয এটোই েমোণ করোর েনযই তোর্ক ইংলযোন্ড হিরত পোঠোর্ত িোয 
ওরো! ফমর্সস হবটোরটন  ঠোৎই ইংলযোন্ড ফির্র হের্ল তোর ওপর হথর্ক সব সর্ে  েূর 
 র্য েোর্ব-তোর্ক একেন সফতযকোর্রর ভ্রমণোথেী বর্লই হমর্ন হনর্ব ওরো। 
 
এযোর ফ্রোর্ন্সর ফবমোর্ন পযোফরস  র্য ইংলযোন্ড ফিরর্ত  র্ব–আর সম্ভবতুঃ পযোফরর্সই টম 
হবটোরটন উধোও  র্যফ ল। এখোন হথর্ক কোউর্ক উধোও কর্র হেওযো ফনশ্চযই খুব স ে। 
টম হবটোরটন ফনশ্চযই কখর্নোই পযোফরস তযোে কর্রনফন। এসব আেগুফব ফিিোয মোথো 
ভর্র এর্লো ফ লোরীর। কখন হেন েোঢ় ঘুর্ম আেন্ন  র্য পর্ডফ র্লো হস,  ঠোৎ ঘুম হভর্ঙ 
হের্ত মর্ন  র্লো হপ্লনটো দ্রুতেফতর্ত ফনর্ি নোমর্  আর িক্কর ফের্ে। ঘফডর ফের্ক 
তোফকর্য হেখর্লো এখনও হতো হপৌঁ বোর সময  যফন। তো োডো, বোইর্র তোফকর্য ফনর্ি 
হকোর্নো ফবমোনবের্রর ফিহ্ন হিোর্খ পডল নো। 
 
মু ূর্তের েনয অেোনো ভয তোর্ক েফডর্য ধরর্লো। ফমর্সস হকলফভন হবকোর ঘোড ঘুফরর্য 
তোকোর্ত ফ লোরী বলর্লো, আমরো হপৌঁর্  হেফ  হবোধ য। 
 
হপ্লনটো ফনর্ি হনর্ম িক্কর ফের্ে–েন ীন মরুভূফমর মর্তো েোযেো। অর্নক েূর পেেি 
হকোর্নো েোম বো বোফডর ফিহ্নমোত্র পডর্লো নো। ইফের্নর হকোর্নো হেোলমোল  র্লো নো হতো! 
ভোবফ র্লো ফ লোরী। সোমর্নর েরেো ফের্য কোর্লো িোমডোর এক েুবক ফনুঃসর্ের্  হপ্লর্নর 
িোলক, হবফরলর্য এর্স বলর্লো, েযো কর্র আপনোরো হনর্ম পডুন। হপ র্নর েরেো খুর্ল 
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একটো ফসুঁফড নোফমর্য ফের্য হস সকর্লর হনর্ম েোওযোর অর্পক্ষোয রইর্লো, িোলক ফনর্েও 
হনর্ম এর্স িরোসী ভোষোয বলর্লো : আপনোরো সবোই এখোর্ন আর্ ন?! আপনোর্ের 
ফক ুক্ষণ অর্পক্ষো করর্ত  র্ব এখোর্ন, হসেনয মোি করর্বন।-ওই হতো এর্স হের্ । তোর 
েৃফি অনুসরণ কর্র সবোই হেখর্লো, ফেের্ির েোর্য একটো ফবেু িমশুঃ তোর্ের ফের্ক 
এফের্য আসর্ । ফ লোরী  তিফকত ভোর্ব ফের্জ্ঞস করর্লো, ফকন্তু এখোর্ন আমোর্ের নোমোর 
কোরণ কী? এতক্ষণ এখোর্ন আটর্ক থোকর্ত  র্ব আমোর্ের? 
 
িরোফস ভদ্রর্লোক বলর্লো, মর্ন  র্ে একটো মোলেোফড আসর্  এফের্ক, আমোর্ের ফক 
ওর্ত হির্প হের্ত  র্ব? 
 
-ইফেন খোরোপ  র্যর্  নোফক? ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো। 
 
অযোন্ড্রু ফপটোসে সর্কৌতুর্ক বলর্লো, হমোর্টই নো, ইফেন হতো হবশ ভোর্লোই িলফ র্লো। 
েোইর্ োক, মর্ন  র্ে এরো আমোর্ের েোত্রোর এইরকম বযবস্থো কর্রর্ । 
 
ফ লোরী  োুঁ কর্র তোফকর্য রইর্লো। ফমর্সস হকলফভন হবকোর েেেে করর্ত লোের্লন, উুঃ 
কী ঠোন্ডো! এখোর্ন েোুঁফডর্য থোকো েোয! 
 
ফবমোন িোলক মর্ন মর্ন অফভশোপ ফেফের্লো। ফ লোরীর মর্ন  র্লো হস হেন বলর্  হরোে 
হরোে এই হেফর–স য  য নো আর! 
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মোলেোফডটো েূরি েফতর্ত এর্স থোমর্লো। হে োতী িোলর্কর সোর্থ ফবমোনিোলর্কর 
তকেোতফকে শুরু  র্য হের্লো। ওর্ের মোর্ঝ ফমর্সস হবকোরর্ক মধযস্থতো করর্ত হের্খ 
ফ লোরী আশ্চেে  র্লো। ওর্ের েোয ধমক ফের্য িরোফসর্ত বলর্ ন, সময নি হকোর্রো নো। 
তকে কর্র লোভ হনই। েত তোডোতোফড সম্ভব আমরো এখোন হথর্ক হবফরলর্য হের্ত িোই। 
 
মোলেোফডর িোলক  তোশভফে কর্র েোফডর কোর্  ফির্র এর্লো। হপ র্নর েরেোটো খুর্ল 
হির্ল, ফবমোনিোলক, এফরকসন আর ফপটোর্সের সো োর্েয একটো ফবরোট বোি বোইর্র হবর 
কর্র আনর্লো। হের্খ মর্ন  র্লো েোরুণ ভোফর। হে োতী হলোকটো েখন বোর্ির েোলো 
খুলর্ , হকলফভন হবকোর ফ লোরীর একটো  োত আুঁকর্ড ধরর্লন। বলর্লন, আফম হেখর্ত 
পোরর্বো নো ভোই। েৃশযটো ফনশ্চযই খুব সুখকর  র্ব নো। 
 
ফ লোরীর্ক ধর্র ফতফন মোলেোফডর উর্ল্টোফের্ক ির্ল হের্লন। হসই িরোফস ভদ্রর্লোক আর 
ফপটোসেও তোর্ের সর্ে এর্লো। িরোফস হলোকফট তোর হেশীয ভোষোয বলফ র্লন, এর্ত কী 
এমন আর্ , েো ফনর্য ওরো এত কসরৎ করর্ ? 
 
ফমর্সস হবকোর বলর্লন, আপফন হতো েোুঃ বযোরন, তোই নো? আপনোর সর্ে পফরফিত  র্য 
খুফশ  লোম, বর্ল ফমর্সস হবকোর আপযোযর্নর ভফের্ত  োত বোফডর্য করমেেন করর্লন। 
 
ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো, মোথোমুেু ফক ুই বুঝর্ত পোরফ  নো আফম। ওই বোর্ি কী আর্ ? 
ওটো নো হেখোই ভোর্লো হকন? 
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অযোন্ড্রু ফপটোসে বলর্লো, ওর্ত কী আর্  আফম বলর্ত পোফর, হপ্লর্নর িোলক আমোর্ক বর্লর্  
মর্নোরম ফক ু নয, তর্ব খুব ের্যোেনীয ফেফনষ হবোধ য। একটু হ র্স শোি েলোয 
বলর্লো, ওর মর্ধয কটো মোনুর্ষর হে  আর্ । 
 
–মোনুর্ষর হে ! অবোক  র্য তোফকর্য রইর্লো ফ লোরী। নো নো, এখনও ওর্ের মোরো  যফন। 
সোন্ত্বনোর  োফস  োসর্লো হস, অতযি সেত কোরর্ণই ওর্ের আনো  র্যফ র্লোের্বষণো, মোর্ন 
শোরীরফবেযো ের্বষণোর েনয। 
 
ফ লোরী  ো কর্র তোফকর্য রইল–আফম ফক ুই বুঝর্ত পোরফ  নো। 
 
-ও! হেখুন ফমর্সস হবটোরটন আমোর্ের েোত্রো এখোর্নই হশষ  র্লো। মোর্ন–একেস্থ েোত্রো। 
 
হশষ  র্লো? মোর্ন? 
 
– যোুঁ। ওরো এবোর ওই হে গুর্লোর্ক আমোর্ের হপ্লর্ন ফঠকঠোক কর্র বফসর্য হের্ব। 
তোরপর এই ফবমোনিোলক কী সব কলকোফঠ হনর্ড হের্ব আর আমরো েখন এই 
মোলেোফডর্ত হির্প অর্নকেূর এফের্য েোর্বো, হেখর্বো েূর আকোর্শ আগুর্নর হলফল োন 
ফশখো। হেন একটো হপ্লন েুঘেটনোয পর্ড পুর্ড  োই  র্য েোর্ে–তোর হকউ বোুঁর্িফন। 
 
–ফকন্তু হকন? কী সোংঘোফতক কথো! 
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 –ফকন্তু–এবোর েোুঃ বযোরন তোর্ক বলর্লন, আপফন ফনশ্চযই েোর্নন আমরো হকোথোয েোফে? 
 
ফমর্সস হবকোর কোর্  এর্স আে বোফডর্য বলর্লন, েোর্নন তবফক। ফকন্তু এত তোডোতোফড–
এটো  যর্তো উফন আশো কর্রনফন। 
 
ফ লোরী এবোর ঘুর্র ঘুর্র সবোইর্ক হের্খ বলর্লো, আমরো সবোই হসখোর্ন েোফে? 
 
ফপটোসে বলর্লো, আমরো সবোই স েোত্রী হে। এফরকসন হসোৎসোর্  সমথেন করর্লো,  যোুঁ 
আমরো সিোই এক পর্থর পফথক। 
 
. 
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০৯. 
 
 ফবমোনিোলক এফের্য এর্স বলর্লো, আপনোরো এবোর এর্েোন, হেফর করর্বন নো, অর্নক 
কোে এখনও বোফক, তো োডো আমোর্ের ফনফেেি সমযও পোর  র্য হের্ । 
 
মু ূর্তের েনয িমর্ক এক পো ফপফ র্য এল ফ লোরী। ভর্য, উর্তেনোয একটো  োত আপনো 
হথর্কই তোর েলোর কোর্  ির্ল এর্লো। সবোই হসই েোফডর্ত উঠর্লো। ফ লোরী একটো লম্বো 
হবর্ঞ্চ বর্সর্ , একপোর্শ ফপটোসে, অনযপোর্শ ফমর্সস হবকোর। আর্মফরকোন মফ লোর ফের্ক 
ফির্র ফ লোরী বলর্লো, তো র্ল–আপফন-মোর্ন আপনোর্ক হেোেোর্েোেকোরী অফিসোর বর্লই 
েোকর্বো। কী বলুন, ফমর্সস হবকোর? 
 
–এর্ক্কবোর্র ফঠক ফেফনষফট আপফন ধর্র হির্লর্ ন। আর ফনর্ের মুর্খ বলো ফঠক নয, 
তবুও বলফ  এ কোর্ে আফম হবশ পটু। একেন আর্মফরকোন মফ লোর্ক, ঘুর্র ঘুর্র 
হবডোর্ত হেখর্ল কোর্রো সর্ে   র্ব নো। 
 
স সো এর্ের পফরকল্পনোর িোতুরী ধর্র হিলর্লো ফ লোরী। ফবডফবড কর্র বলর্লো, আর 
এরো? এরো ফনর্ের ফনর্ের েো পফরিয ফের্যর্ ন সফতযই ফক এুঁরো তোই? 
 
ফনশ্চযই, েোুঃ বযোরন একেন হরোেেীবোণুফবে বর্ল আফম েোফন। ফমুঃ এফরকসন একেন 
েফতভোবোন তরুণ পেোথেফবজ্ঞোনী, ফমুঃ ফপটোসে একেন িফলত রসোযর্নর ের্বষক, ফমস 
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নীের্ ইস নো উফন সন্নযোফসনী নন, উফন একেন স্ত্রীর্রোে-ফবর্শষজ্ঞ। আর আফম-আপফন 
ফঠকই বর্লর্ ন, হকবল হেোেোর্েোেকোরী অফিসোর। খোফনক হ র্স বলর্লন, হবিোরো 
হ েোফরংটন, একটুও সুর্েোে হপর্লো নো। 
 
ফমস হ েোফরংটন–ফতফন ফক 
 
ফমর্সস হবকোর বলর্লন, ও আপনোর্ক অনুসরণ করফ র্লো। কযোসোব্লোঙ্কো হথর্কই ও আর্ের 
হলোর্কর কো  হথর্ক েোফযত্ব বুর্ঝ হনয। 
 
আপফন েখন মযোরোর্কর্শ হপৌঁ র্বন। েোরুণ মেোর বযোপোর, তোই নো? আর হেখুন হেখুন। 
ওই হে আমোর্ের হপ্লনটো েোর্ে। 
 
মরুভূফমর মধয ফের্য তোর্ের েোফডটো  ুর্ট িলফ র্লো। ফ লোরী ঘোড ফিফরর্য েোনোলো ফের্য 
তোকোর্লো। হপ র্নর আকোর্শ অর্নকখোফন হেন েোউেোউ কর্র জ্বলর্ । ফবর্স্ফোরর্ণর মর্তো 
একটো আওযোেও তোর কোর্ন এর্লো–অর্নক েূর হথর্ক। ফপটোসে হ ো হ ো কর্র হ র্স 
েফডর্য পডর্লো। বলর্লো–মযোরোর্কশেোমী একটো হপ্লন েুঘেটনোয  েন েোত্রী ফন ত 
 র্যর্ ন। 
 
ফ লোরী ফশউর্র উর্ঠ বলর্লো, উুঃ! কী ভযঙ্কর! 
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-হকোনটো–অেোনোর পর্থ পো বোডোর্নো? ফপটোসেই বলর্লো। এখন তোর্ক হবশ েম্ভীর মর্ন 
 র্ে।  যোুঁ, খুবই ভযঙ্কর, ফকন্তু এটোই একমোত্র পথ। অতীতর্ক হ র্ড ভফবষযর্তর পর্থ 
আমরো পো বোডোফে। স সো েোরুণ আের্  তোর হিোখ েুর্টো েপ কর্র জ্বর্ল উঠর্লো। েত 
ফক ু পুর্রোর্নো, খোরোপ ফেফনষ আমোর্ের তযোে করর্তই  র্ব। েুনেীফতপরোযণ সরকোর আর 
েুেবোের্ের হশষ করর্ত  র্ব। নতুন েের্ত ের্বশ করর্ত  র্ব আমোর্ের–হস েেৎ 
ফবজ্ঞোর্নর েেৎ, েো সব ফক ু মোফলনো হথর্ক মুক্ত। 
 
একটো লম্বো শ্বোস টোনর্লো ফ লোরী। আমোর স্বোমীও ফঠক এই ধরর্নর কথো বলর্তন, ইর্ে 
কর্রই হস কথোটো বলর্লো। 
 
-আপনোর স্বোমী? তীক্ষ্ণ েৃফির্ত তোকোর্লো ফপটোসে। আপনোর স্বোমী ফক টম হবটোরটন? 
ফ লোরী সম্মফত েোনোর্লো। 
 
-আেো!–ফতফন তত ফবরোট হলোক। শূনযশফক্ত পরমোণু ফবভোেন–এ েুর্ের এক িোঞ্চলযকর 
আফবষ্কোর- যোুঁ, অেস্র েণোম েোনোই তোুঁর্ক। বৃে মযোনর্ ইর্মর সর্ে কোে করর্তন তোই 
নো? 
 
- যোুঁ। 
 
–আফম হে শুর্নফ লোম উফন মযোনর্ ইর্মর হমর্যর্ক ফবর্য কর্রফ র্লন ফকন্তু আপফন ফনশ্চয 
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–আফম তোর ফিতীয স্ত্রী, লজ্জোয লোল  র্য উঠর্লো ফ লোরী। হস-মোর্ন-ওর স্ত্রী এলসো 
আর্মফরকোর্তই মোরো েোয। 
 
- যোুঁ, এবোর মর্ন পর্ডর্ । এরপরই উফন কোেকমে িোফলর্য েোবোর েনয ফব্রর্টর্ন ির্ল 
আর্সন। তোরপরই  ঠোৎ উধোও  র্য ফের্য িোুঁপর্র হির্ল হেন।  ঠোৎ হ ো হ ো কর্র 
হ র্স উঠর্লো, পযোফরর্সর এক সর্ম্মলন হথর্ক  ঠোৎ ফনরুর্েশ, ওুঃ! েোই বলুন, এর্ের 
বযবস্থোপতর ফক ু হবশ সুষু্ঠ স্বীকোর করর্তই  র্ব। 
 
ফ লোরীও স্বীকোর করর্লো, এর্ের সংস্থোর ফনখুুঁত কোর্ের কথো হভর্ব বুর্কর মর্ধযটো 
এর্কবোর্র ঠোন্ডোয ফ ম  র্য উঠর্লো। েতফক ু পফরকল্পনো, সর্ঙ্কতো, ফিহ্ন হরর্খ েোওযো, েো 
ফক ু হস ফশর্খর্ , সবফক ু এর্কবোর্র অর্কর্েো মর্ন  র্লো, কোরণ এখন আর খুুঁর্ে 
পোবোর মর্তো হকোর্নো ফিহ্নই ওরো পোর্ব নো। সমি বযবস্থোটো এমনই ফনখুুঁত হে, হশষপেেি 
হেখো হেল, ওই হপ্লর্নর েফতফট েোত্রীই অেোনো ফঠকোনোর েোত্রী, হে পর্থ টমোস হবটোরটন 
অর্নক আর্েই পোফড ফের্যর্ । ওই হপোডো হপ্লনটো  োডো হকোর্নো ফিহ্নই পর্ড থোকর্ব নো। 
হপ্লর্নর মর্ধয কটো ঝলসোর্নো মৃতর্ে ও থোকর্ব। হেসপ আর তোর হলোকের্নরো ফক এটো 
বুঝর্ত পোরর্ব হে–ঐ ঝলসোর্নো মৃতর্ে গুর্লোর মর্ধয ফ লোরী হনই? ের্থি সর্ে  আর্ । 
েুঘেটনোটো এক িতুরভোর্ব–এত ফবশ্বোসর্েোেয ভোর্ব ঘটোর্নো  র্যর্  
 
ফপটোসে বলফ র্লো, ভোবফ -এখোন হথর্ক আমরো হকোথোয েোর্বো? অিুত শোি তোর েলো, 
এতটুকু ভয হনই, ফপ ু তোকোর্নো হনই, শুধু সোমর্ন এফের্য েোওযো। 
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ফ লোরীও ফঠক এই কথোই ভোবফ র্লো। ও ফমর্সস হবকোরর্ক ফের্জ্ঞস করর্লো, হকোথোয 
েোফে আমরো? এরপর কী  র্ব? 
 
হেখর্তই পোর্বন, ফমফি হ র্স বলর্লও হবকোর্রর কথোগুর্লোরমর্ধয হকমন হেন আতর্ঙ্কর 
আভোস ফ র্লো। রোফত্র নোমর্লো, ওরো েধোন সডক ফের্য নো ফের্য হমর্ঠোপথ, কখর্নো কোুঁিো 
রোিো ধর্র এর্েোর্ে। 
 
অর্নকক্ষণ হের্ে থোকোয অেস্ব ফিিো আর েুভেোবনোয মোথোর মর্ধযটো ফঝমফঝম করফ র্লো। 
ফকন্তু হশষ পেেি ঘুফমর্য পডর্লো। 
 
েোফডটো  ঠোৎ ঝোুঁকুফন ফের্য হথর্ম হের্ত ওর ঘুম হভর্ঙ হের্লো। হেখর্লো, ফপটোসে আর্ি 
আর্ি ওর  োত ধর্র নোডো ফের্ে, উর্ঠ পডুন। আমরো মর্ন  র্ে হকোর্নো একটো 
আিোনোয হপৌঁর্  হেফ । 
 
সবোই হনর্ম পডর্লো। অেকোর্র মর্ন  র্লো পোমেোর্  হঘরো একটো বোফডর সোমর্ন ফনর্য 
এর্লো। েুফট হে োতী হমর্য ফখলফখল কর্র হবকোর্রর ফের্ক তোফকর্য  োসফ র্লো। ফতনেন 
মফ লোর্ক ওপর্রর একটো ঘর্র ফনর্য আসো  র্লো। ঘর্রর হমর্ঝয ফতনর্ট মোেুর পোতো 
আর কম্বল িোের্রর একটো েোেো। 
 
ফমর্সস হবকোর ফ লোরীর্ক ফের্জ্ঞস করর্লন, আপফন হকমন হবোধ করর্ ন ফমর্সস 
হবটোরটন? েোফডর ঝোুঁকুফনর্ত আপনোর মোথোর বযথোটো ফনশ্চযই হবর্ড হের্ ? 
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- যোুঁ, তোই মর্ন  র্ে, ফ লোরী বলর্লো। 
 
-একু্ষফন আমোর্ের খোবোর এর্স পডর্ব, হখর্য ফনর্য কটো অযোসফপফরর্নর বযবস্থো কর্র 
হের্বো-িটপট শুর্য পডর্বন। 
 
ফসুঁফডর্ত পোর্যর শব্দ এবং নোরীকর্ের ফখলফখল  োফস হশোনো হেল। হে োতী হমর্য েুর্টো 
খোবোর্রর থোলো ফনর্য ঘর্র িুকর্লো। একেন ফ লোরীর পশর্মর হকোটটোয  োত বুর্লোর্ত 
লোের্লো। 
 
–এই, েো–ভোে, ভোে এখন, ফমর্সস হবকোর তোর্ের তোডো করর্লন। ফমর্সস হবকোর 
বলর্লন, খুব ফনরী  ওরো। মোর্ঝ মোর্ঝ ওর্ের জ্বোলোয অফস্থর  র্য উঠর্ত  য। 
 
েোক এখন েতটো সম্ভব ফবেোম হনওযো ের্যোেন আমোর্ের। 
 
 িো এর্লো হসই পুফেনোপোতোর েে। ফ লোরী িো ফের্য কটো অযোসফপফরন হখর্য ফনর্লো। 
তোরপর িো হখর্য শুর্য পডর্লো। 
 
পরফেন অর্নক হবলো কর্র উঠর্লো ওরো। ফমর্সস হবকোর আর্েই বর্ল ফের্যফ ল হসফেন 
সেযোর আর্ে আর হকোথোও েোওযো েোর্ব নো। 
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ঘুম হথর্ক উর্ঠ ফমর্সস হবকোর েরেোর কোর্  ের্ডো করো একরোশ হপোশোক হেফখর্য 
বর্লফ র্লন, এখন হথর্ক আমরো এই হে োতী হপোশোক পরর্বো। আমোর্ের েোমোকোপড 
এখোর্নই হ র্ড ফের্ত  র্ব। 
 
ফতনেন আধুফনক মফ লো এখন হে োতীর্ের হপোশোক পর্র মর্রোর্ক্কোবোফসনী  র্য  োর্ে েল্প 
করর্ ন। 
 
আেোর্েোডো সমি ঘটনোগুর্লোই হকমন অস্বোভোফবক বর্ল মর্ন  ফেল ফ লোরীর। ফমস 
নীের্ ইমর্ক হস খুুঁফটর্য খুুঁফটর্য হেখফ র্লো। তোর হির্য বর্যর্স হ োট  র্ব। েোর্যর িোমডো 
ফববণে, কু্ষর্ে কু্ষর্ে আঙুল। আকষেণীয হি োরো নয। 
 
ফমর্সস হবকোরর্ক ফবিোর করর্ত ফের্য, তোর্ক আরও েফটল েকৃফতর মর্ন  র্লো 
ফ লোরীর। 
 
সর্েয হপফরর্য আবোর েোত্রো শুরু  র্লো, এবোর আর মোলেোফডর্ত নয। মোথোর্খোলো একটো 
বড েোফডর্ত, ের্তযর্কর পরর্ন হে োতী হপোশোক, পুরুষর্ের েোর্য েডোর্নো আলখোেো, 
হমর্যর্ের মুখটোকো হবোরখো।  েন েোত্রী ফনর্য অেকোর্রর বুক ফির্র েোফড িলফ ল। 
 
-এখন হকমন হবোধ করর্ ন, ফমর্সস হবটোরটন? অযোন্ড্রু ফপটোর্সের ফের্ক হির্য মৃেু  োসর্লো 
ফ লোরী। তখন সর্ব সূেে উর্ঠর্ । েোতরোর্শর েনয থোমর্লো ওরো। 
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-মর্ন  ফের্লো হেন একটো স্বর্প্নর নোটর্কর পোত্রপোত্রী আমরো, ফ লোরী বলর্লো। 
 
– যোুঁ, বযোপোরটো হসইরকমই মর্ন  র্ে। 
 
—এখন আমরো হকোথোয আফ ? 
 
কোুঁধ ঝোুঁফকর্য বলর্লন ফপটোসে, কী েোফন? একমোত্র ফমর্সস হকলফভন হবকোরই েোর্নন, 
আর হকউ নো। 
 
–এ হেশটো বড িোুঁকো িোুঁকো। 
 
– যোুঁ, েোয মরুভূফম বলো েোয। হস হতো  র্তই  র্ব, তোই নয ফক? 
 
তোর মোর্ন আপফন বলর্ত িোইর্ ন েোর্ত হকোর্নোরকম সূত্র পর্ড নো থোর্ক হসই ের্নয? 
 
- যোুঁ। সমি বযবস্থোটো হে অতযি সতকেতোর সর্ে করো  র্ব এটোই ফক ভোবো ফঠক নয। 
আমোর্ের েোত্রোপর্থ একটোর সর্ে একটোর হকোর্নোও ফমল হনই। েথর্ম একটো হপ্লন–হসটো 
পুর্ড  োই  র্য হের্লো। ফিতীযত, একটো পুর্রোর্নো মোলেোফডর্ত হস রোফত্রর েোত্রো। েোফডটো 
েফে হকউ লক্ষযও কর্র থোর্ক হেখর্ব, এই অঞ্চর্ল েত্নতোফিক হখোুঁডোখুুঁফডর কোর্ে বযি 
রর্যর্  েোফডটো। তোরপর এই হভোলো েোফডর্ত হে োতী হলোক এ অঞ্চর্লর রোিোর অফত 
স্বোভোফবক েৃশয। এরপর  যর্তো–কোুঁধ ঝোুঁফকর্য বলর্লো হস, কী েোফন! 
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–ফকন্তু আমরো েোফেটো হকোথোয? 
 
অযোন্ড্রু ফপটোসে মোথো হনর্ড বলর্লো, ফেজ্ঞোসো কর্র হকোর্নো লোভ হনই। এক সময ফনর্েরোই 
হেখর্ত পোর্বো। 
 
েোুঃ বযোরন এর্স তোর্ের আর্লোিনোয হেোে ফের্লন। বলর্লন,  যোুঁ, আমরো হেখর্ত পোর্বো 
তবফক। ফকন্তু কী আশ্চেে, আমরো ফের্জ্ঞস করর্তও পোরফ  নো? সবসময আেোমীকোল কী 
 র্ব, আেোমীকোল হকোথোয থোকর্ব এই ফনর্যই আমোর্ের মোথোবযথো। 
 
পৃফথবীটোর্ক খুব তোডোতোফড বের্ল হিলর্ত িোন আপফন, তোই নো েোক্তোর? ফপটোসে ফের্জ্ঞস 
করর্লো। 
 
–কত কী পোবোর রর্যর্ , েোুঃ বযোরন বলর্ত লোের্লন, অথি েীবনটো কত হ োট্ট। 
েীবনটো আরও েীঘে  ওযো উফিত ফ র্লো–আরও অর্নকফেন েফে বোুঁির্ত পোরতোম– 
 
ফ লোরীর ফের্ক তোফকর্য ফপটোসে বলর্লো, আপনোর্ের হের্শ িোর রকর্মর কী স্বোধীনতোর 
কথো আপনোরো বর্লন হেন? অভোব হথর্ক মুফক্ত, ভয হথর্ক মুফক্ত… 
 
–আপফন হতো একেন হরোেেীবোণুফবে, তোই নো েোুঃ বযোরন? 
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– যোুঁ, আফম একেন হরোেেীবোণুফবে। এই পোঠিম হে কত মর্নোেো ী হস সম্পর্কে 
হকোর্নো ধোরণোই আপনোর্ের হনই। 
 
বযফক্তর সুর্খ ফক ু েোয আর্স নো, ফপটোসে েভীর আর্লোিনোর সূত্রপোত করর্লো। সমফির 
সুখই  র্ে আসল মুখ, হসখোর্নই ভ্রোতৃত্বর্বোধ। েখন মেুররো স্বোধীন এবং সংঘবে, েখন 
উৎপোেন ের্ের মোফলক তোরোই, েখন েুেবোে হলোভী হশোষকর্ের মুর্ঠো হথর্ক তোরো 
ফ ফনর্য আর্ন মুফক্ত–তখনই আর্স আসল সুখ। 
 
–সুতরোং! তোফরি কর্র সমথেন েোনোর্লো এফরকসন। ফঠক বর্লর্ ন আপফন, ফবজ্ঞোনীরোই 
 র্ব আসল মোফলক। তোরো শুধু  র্ব সর্বেোচ্চ শফক্ত। 
 
ফ লোরী এই আর্লোিনোর মোঝ হথর্ক উর্ঠ কর্যক পো এফের্য এর্লো। একটু পর্র হেখর্লো 
ফপটোসেও ির্ল এর্সর্ । মেো করোর েনয ফপটোসে বলর্লো, আপনোর্ক হের্খ মর্ন  র্ে, খুব 
ভয হপর্যর্ ন? 
 
তো হপর্যফ , ফনুঃশর্ব্দ  োসর্লো ফ লোরী। েোক্তোর বযোরন েো বর্লর্  খুব সফতয। আফম 
ফবজ্ঞোনী নই, আফম সোমোনয একেন নোরী। ের্বষণো কফর নো ফকংবো হরোেেীবোণু ফনর্য 
ঘোুঁটোঘোুঁফট কফর নো। আমোর হবোধ য অতখোফন মোনফসকতো হনই। েোুঃ বযোরন হেমন 
বর্লর্ ন, আফম হসই সুখ খুুঁর্ে হবডোফে–ফঠক আর পোুঁিটো হবোকো হমর্যর মর্তো। 
 
–তোর্ত অনযোযটো কী  র্লো? ফপটোসে ফের্জ্ঞস করর্লো। 
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-কী েোফন, আফম  যর্তো এই ের্লর গুরুত্ব ফঠক উপলফব্ধ করর্ত পোরফ  নো! বুঝর্তই 
পোরর্ ন–একেন সোধোরণ নোরী আফম, স্বোমীর সর্ে হেখো করোর েনয উেেীব  র্য আফ । 
 
-এটো ফক ু অনযোয আপফন কর্রনফন। 
 
–আপফন আমোর মর্নর কথো বুর্ঝর্ ন বর্ল খুব ভোর্লো লোের্ । 
 
–হবোঝোর ফক ু হনই, এটোই হতো সফতয। ফপটোসে একটু েলো নোফমর্য বলর্লো, স্বোমীর েনয 
আপফন খুব ফিফিত, তোই নো? 
 
–নো  র্ল ফক আে আফম এখোর্ন থোকতোম? 
 
– যর্তো থোকর্তন নো। আেো, আপফন আপনোর স্বোমীর রোেননফতক মতোমত সমথেন 
কর্রন? আফম ধর্র ফনফে ফতফন ফনশ্চযই কফমউফনস্ট্। 
 
সরোসফর উতরটো এফডর্য হের্লো ফ লোরী। বলর্লো, কফমউফনস্ট্  ওযোর কথো েফে বর্লন 
আফম ফের্জ্ঞস করর্বো, আমোর্ের এই হ োট্ট েলটোর হকোর্নোফক ু ফক আপনোর কোর্  অিুত 
বর্ল মর্ন  র্যর্ । 
 
তোর মোর্ন? 
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–মোর্ন–আফম বলফ  েফেও আমরো সবোই এক পর্থর েোত্রী ফকন্তু সকর্লর েৃফিভফে এক 
নয। 
 
ফপটোসে কী হেন ফিিো কর্র বলর্লো, নয হকন বলর্ ন? ফনশ্চযই আপফন হকোর্নো কোরণ 
খুুঁর্ে হপর্যর্ ন? 
 
ফ লোরী বলর্লো, েোুঃ বযোরনর্ক আফম ফঠক রোেননফতক মতোবলম্বী বর্ল আর্েৌ মর্ন 
কফরফন। উফন ওুঁর পরীক্ষো-ফনরীক্ষোর েনয অথে িোন শুধু। 
 
হ লেো নীের্ ইর্মর কথোবোতেো ফঠক তস্বরোিোরীর মর্তো, হমোর্টই কফমউফনর্স্ট্র মর্তো নয। 
আর এফরকসন?-ওুঁর্ক আমোর হকন ভীফতকর মর্ন  ফের্লো–মোর্ন ভযঙ্কর রকর্মর 
স্বোতর্ে ফবশ্বোসী উফন। 
 
-আফম ফকন্তু মোনবেোফতর ভ্রোতৃত্বর্বোর্ধ ফবশ্বোসী। আর আপফন একেন পফতেোণো স্ত্রী। আর 
ফমর্সস হকলফভন হবকোর?–অনযর্ের তুলনোয ওর্ক ফবিোর করো খুব কফঠন। 
 
ফ লোরী বলর্লো, হবকোর ফকন্তু আমোর্ক খুব ভয পোইর্য ফের্যর্ ন। উফন এত সোধোরণ 
বর্লই ওুঁর্ক আমোর ভয, অথি এইসব ফক ুর সর্ে উফন েফডত। 
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ফপটোর্সের েলোর স্বর এবোর কফঠন  র্লো। বলর্লো, আপফন  যর্তো েোর্নন, পোফটে সমূ্পণে 
বোিববোেী। পোফটের কোর্ের েনয সবসময বো োবো ো হলোকই হকবল ফনর্যোে করো  য। 
 
 ঠোৎ শীত করর্  বর্ল হকুঁর্প উঠর্লো ফ লোরী। িলুন একটু পোযিোফর কর্র আফস। েুের্ন 
অর্নকক্ষণ পোযিোফর করর্লো। ঘুরর্ত ঘুরর্ত ফপটোসে উবু  র্য বর্স কী হেন কুফডর্য 
ফনর্লো, ফ লোরীর্ক হেফখর্য বলর্লো, হেখুন হতো আপনোর ফক ু হবোধ য পর্ড হের্ । 
 
ফ লোরী  োর্ত ফনর্য বলর্লো, আমোরই মুর্ক্তোর  োরটো হসফেন ফ ুঁর্ড ফের্যফ ল, হসগুর্লোর 
মর্ধয একটো। 
 
–আসল মুর্ক্তো নয আশোকফর। 
 
 োসর্লো ফ লোরী, বলর্লো সব ঝুর্টো হপোশোকী েযনো। টুকটোক অর্নক কথো বলোর পর 
ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো, ফঠক হকোথোয েোফে আমরো বলুন হতো? হকউ ফক ু বর্লফন 
আমোর্ক। আমরো ফক 
 
ফপটোসে তোর্ক থোফমর্য ফের্য বলর্লো, আেোর্ে ফক ু ধর্র নো হনওযোই ভোর্লো, হেখোর্ন 
আপনোর্ক হের্ত বলো  র্ব েোন, েো করর্ত বলো  র্ব কর্র েোন–বযস। 
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ফ লোরী  ঠোৎ আর্বেেবণ  র্য উর্ঠ বলর্লো, আপনোর্ক হকউ কফঠন বর্মের আডোর্ল 
লুফকর্য রোখুক বো হকউ হকুম তোফমল করর্ত বোধয করুক, ফনর্ের সম্পর্কে ফক ু বলর্ত 
ফনর্ষধ করুক এটো ফক আপনোর ভোর্লো লোের্ব? 
 
-ফবশ্বশোফি, ফবশ্বশৃঙ্খলো এবং ফবর্শ্বর পুনফবেনযোর্সর েনয সবফক ু করর্ত আফম েস্তুত। 
 
–তো ফক সম্ভব? তো ফক পোওযো েোয? এই পফঙ্কল েীবর্নর হির্য হে-হকোর্নো ফেফনষই 
ভোর্লো। একথো মোর্নন হতো? 
 
এক মু ূর্তের েনয হেন পোফরপোফশ্বেক ফনেেনতো আর হভোর্ের নরম আর্লোয মোনফসক 
েডতো কোফটর্য উঠর্লো ফ লোরী। নো-নো-নো বর্ল ফিৎকোর কর্র হির্ট পডর্ত িোইর্লো। 
বলর্ত িোইর্লো, হে পৃফথবী আমোর্ের আেয ফের্যর্ , তোর্ক হকন ফনর্ে করর্ ো তুফম? 
আমোর এই ফবশ্ব থোক, হেখোর্ন হে  মমতো আর ভুলভ্রোফির্ত ভরো মোনুষ আর্ । েযো ীন 
মোযো ীন েেমোনর্ব ভরো সুের ফবশ্ব আমোর িোই নো–িোই নো। 
 
ফনর্ের্ক সংেত কর্র ফনর্য বলর্লো, আপনোর কথোগুর্লো বর্ণে বর্ণে সফতয। আফমও  োুঁফপর্য 
উর্ঠফ ।  যোুঁ, ওর্ের কথো শুর্ন এফের্যই হের্ত  র্ব আমোর্ের। 
 
ফপটোসে হ র্স বলর্লো,  যোুঁ হসটোই ভোর্লো। 
 
. 
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১০. 
 
 এ হেন স্বফপ্নল পর্থ েোত্রো, মোর্ঝ মোর্ঝ ফ লোরীর মর্ন  ফেল, হস হেন সোরোেীবন ধর্র 
বো ো বো ো পোুঁিেন স েোত্রীর সর্ে ির্লর্ । রোিো হ র্ড েোফড এখন ির্লর্  েোয শূনয 
েোির্রর মর্ধয ফের্য। মোর্ঝ মোর্ঝ মর্ন  র্তো–এক অিুত েফিযোর মোধযর্ম তোরো সিোই 
অনয মোনুর্ষ রূপোিফরত  র্য হের্ । 
 
ফ লোরীর ফনর্ের হক্ষর্ত্র এটো বর্ণে বর্ণে সফতয। হে ফ লোরী িযোর্ভন ইংলযোন্ড হথর্ক 
এর্সফ র্লো হস এখন অফলভ হবটোরটর্ন পফরণত  র্যর্ । এইসব রোেননফতক আর্লোিনো 
হস এখন কত স র্ে করর্ত পোর্র। েফতফেনই হস হেন আরও হবফশ কর্র ফনর্ের্ক 
েফডর্য হির্লর্ –নবরূর্প নতুন মোনুর্ষ পফরণত  র্যর্ । 
 
মোর্ঝ মোর্ঝ এই হলোকগুর্লোর্ক ভযও কর্র। েফতভোবোন হলোকর্ের সর্ে এক ঘফনষ্ঠভোর্ব 
আর কখনও হস হমর্শফন। এরো হেন সোধোরণ মোনুর্ষর মর্তো নয, অর্নক উপর্র। এই 
পোুঁিেন–ের্তযর্ক ের্তযর্কর হথর্ক আলোেো। ফ লোরীর মর্ন  র্যর্ –এরো ের্তযর্কই ফনে 
ফনে আর্বেেবণ আেশেবোর্ের ফশকোর। 
 
েোুঃ বযোরন একফেন বর্লফ র্লো–একটো হ োট্ট ফশফশর মর্ধয এমন ফবধ্বংসী শফক্ত ধর্র রোখো 
েোয, েো একটো ফবশোল ম োর্েশর্ক ফনফশ্চহ্ন কর্র ফের্ত পোর্র। 
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ফ লোরী তোর্ক ফজ্ঞর্জ্ঞস কর্রফ র্লো, এমন কোের্ক ফক আপফন সমথেন কর্রন? সফতযই ফক 
একোে করর্ত পোর্রন আপফন? 
 
হকমন হেন অবোক  র্য তোফকর্য ফতফন বর্লফ র্লন, অবশযই পোফর–েফে ের্যোেন  য 
 োেোরবোর করর্ত েস্তুত আফম। কত কী েোনোর আর্  ও কত কীই আফবষ্কোর করোর 
রর্যর্ … 
 
 হ লেো নীের্ ইর্মর েফত তোর ফবতৃষ্ণো আরও েকট। হমর্যটোর এই েিে ঔেতয তোর্ক 
আরও হবফশ কর্র জ্বোলো ধফরর্যর্ । আর ফপটোসের্ক তোর ভোর্লো লোের্লও মোর্ঝ মোর্ঝ 
তোর হিোর্খ ভযঙ্কর্রর আগুন হের্খ হস ভয হপর্যর্ , গুফটর্য ফনর্যর্  ফনর্ের্ক। 
 
হকোথোয েোফে আমরো? বোরবোর এই কথোটো ভোবফ র্লো ফ লোরী। এসর্বর হশষ হকোথোয? 
এই হলোকগুর্লো পোেল, এর্ের মোথোমুেু হনই। ের্তযর্কই হেন এক-একটো মরীফিৎকোর 
হপ র্ন  ুটর্ । 
 
তৃতীয ফেনটোও হশষ  র্য হের্লো। হ োট্ট একটো শ র্রর েোময হ োর্টর্ল এর্স উর্ঠর্  
ওরো। এখোর্ন এর্স তোরো আবোর পোশ্চোর্তযর আধুফনক হপোশোক পরর্লো। হ োট্ট একটো 
িোুঁকো ঘর্র হস-রোতটো ঘুমোর্লো ফ লোরী। খুব হভোর্র ফমর্সস হপকোর তোর্ক হের্ক 
তুলর্লন। উর্ঠ পডুন একু্ষফণ আমোর্ের হবর্রোর্ত  র্ব। হপ্লন অর্পক্ষো করর্ । 
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-হপ্লন? 
 
– যোুঁ-হপ্লন। বোিোুঃ! এতফেন পর এবোর একটু ভদ্রভোর্ব হঘোরো েোর্ব। 
 
ঘন্টোখোর্নক েোফড পর্থ এর্স ফবমোনবের্র হপৌঁ র্লো ওরো। হের্খ মর্ন  য–হসনোবোফ নীর 
পফরতযক্ত একটো ফবমোনঘোুঁফট। 
 
েোয সর্েয নোেোে ওরো নোমর্লো। িোফরফের্ক পো োডর্ঘরো সমতল েোযেো। আর্ে হে একটো 
কমেবযি ফবমোনবের ফ র্লো তো স্পি। পোর্শ একটো হবশ বডসড সোেো বোফড। 
 
ফমর্সস হবকোর তোর্ের হসই বোফডর্তই এর্ন তুলর্লন। এটো হে সমূ্পণে কোর্রো বযফক্তেত 
ফবমোনবের হসটো হবোঝো েোয, কোরণ হকোনরকম সরকোরী অভযথেনো হপর্লো নো েোত্রীরো। 
 
এতফের্ন েোত্রো হশষ  র্লো, েোরুণ খুফশর হমেোর্ে আিমকো বর্ল উঠর্লন ফমর্সস হবকোর, 
এখন হভতর্র ফের্য  োতমুখ ধুর্য পফরষ্কোর  র্য হনওযো েোক। তোর মর্ধয েোফড ততফর  র্য 
থোকর্ব। 
 
–েোত্রো হশষ?–ফ লোরী  ো কর্র তোর ফের্ক তোফকর্য রইর্লো। ফকন্তু এখনও হতো আমরো 
সোের পোর  ইফন। 
 
আপফন তোই আশো কর্রফ র্লন নোফক? ফমর্সস হবকোর হকৌতুর্কর স্বর্র বলর্লন। 
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অবোক  র্য ফ লোরী বলর্লো,  যোুঁ–মোর্ন সফতযই তোই আশো কর্রফ লোম। আফম 
হভর্বফ লোম… হথর্ম হের্লো হস। 
 
-সব হলোর্কই তোই ভোর্ব। হবোকো হলোকগুর্লো হলৌ  েবফনকো ফনর্য কত কী-ই নো কল্পনো 
কর্র ফকন্তু আফম বফল, পৃফথবীর হে-হকোর্নো েোযেোর্তই হলৌ  েবফনকোর অিরোল সৃফি 
 র্ত পোর্র। 
 
েুেন ভৃতয আবোর এর্স তোর্ের অভযথেনো েোনোর্লো।  োত-মুখ পফরষ্কোর কর্র কফি, 
সযোন্ডউইি, ফবেুট–েলর্েোে। খোওযো হশষ  র্ত ফমর্সস হবকোর ঘফড হেখর্লন। আেো, 
এবোর আফম উফঠ, ভোই। আফম এখোন হথর্কই ফির্র েোর্বো। 
 
ফ লোরী অবোক  র্য বলর্লন, আপফন আবোর মরর্ক্কোয ফির্র েোর্বন? 
 
ওটো ফঠক  র্ব নো, কোরণ ঐরকম একটো হপ্লন েুঘেটনোর পর আর ফক হসখোর্ন হিরো 
উফিত। নো, এবোর আমোর্ক অনয ফশকোর্রর হপ র্ন  ুটর্ত  র্ব। 
 
ফকন্তু হকউ হতো আপনোর্ক ফির্ন হিলর্ত পোর্র। কযোসোব্লোঙ্কো বো হিে-এর হ োর্টর্লর 
পফরফিত হকউ। 
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 যোুঁ পোর্র, বলর্লন ফমর্সস হবকোর। ফকন্তু তোরো ভুল হলোকর্ক ফিনর্ব। আমোর এক হবোন, 
মোর্ন আর্রক ফমর্সস হকলফভন হবকোর হপ্লন েুঘেটনোয েোণ  োফরর্যর্ । আর আমোর 
হবোর্নর সর্ে আমোর ফমল থোকোটোই স্বোভোফবক। 
 
 যোুঁ, একথো খুবই সফতয, মর্ন মর্ন ভোবর্লো ফ লোরী। সমি কর্মের বোফ যক গুণগুর্লোই 
ফমর্সস হবকোর্রর মর্ধয বতেমোন। সোরো েুফনযোর সোমর্ন, পফরফিত হলোকের্নর সোমর্ন 
ফমর্সস হকলফভন হবকোর ফনর্ের্ক এমন স্বতেভোর্ব েকোশ কর্রর্  হে, তোর হসই 
ফবশোলর্ত্বর হপ র্ন কী আর্  েোনো কফঠন। 
 
হবকোর বলর্লন, আেো িফল ফমর্সস হবটোরটন। আপনোর স্বোমীর সর্ে পুনফমেলন সুর্খর 
হ োক এই কোমনো কফর। 
 
সমূ্পণে অস োযভোর্ব ফ লোরী বলর্লো, আফম হে হকোথোয আফ  তোও েোফন নো–পৃফথবীর ফঠক 
হকোন্ েোযেোয? 
 
এই কথো! এর্তো খুব হসোেো নো, এখন আর লুর্কো োপোর হকোর্নো ের্যোেন হনই। এটো 
সুউচ্চ অযোটলোর্সর েুেেম স্থোন একটো, এর খুব কোর্ ই–কথোটো হশষ নো কর্রই ফমর্সস 
হবকোর এর্ক এর্ক সকর্লর কোর্  ফবেোয ফনর্য ির্ল হের্লন। হসই হপ্লনটো তোরই ের্নয 
অর্পক্ষো করফ র্লো। হকমন হেন একটো ঠোন্ডো ফশরফশরোনী অনুভব করফ র্লো ফ লোরী। মর্ন 
 র্লো, বফ েেের্তর সর্ে হশষ হেোেসূত্রটুকু এখোর্ন ফ ন্ন  র্য হের্লো। 
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ফপটোসে ফ লোরীর মর্নর কথো বুর্ঝই হবোধ য এফের্য এর্স মৃেুস্বর্র বলর্লো, এমন েোযেো 
হেখোন হথর্ক হিরোর হকোর্নো পথ হনই।  যোুঁ, আমোর্ের কথোই বলফ । 
 
েোুঃ বযোরনও এফের্য এর্স বলর্লন, এখনও আপনোর্ের মর্নর হেোর আর্  হতো? নোফক 
আপনোরো ওই মোফকেনী বেুফটর সর্ে হপ্লর্ন উর্ঠ ফনর্ের হিনো েের্ত ফির্র হের্ত 
িোইর্ ন? 
 
-ইর্ে করর্লই ফক হের্ত পোরর্বো? ফ লোরী বলর্লো। 
 
–কোুঁধ ঝোুঁফকর্য িরোফস ভদ্রর্লোক বলর্লন, কী েোফন! 
 
–ওুঁর্ক েোকর্বো? অযোন্ড্রু ফপটোসে ফের্জ্ঞস করর্লো। 
 
ফ লোরী উতর ফের্লো, কক্ষর্নো নো। 
 
হ লেো নীের্ ইম বযোে কর্র বলর্লো, েুবেলফিত হমর্যর্ের এখোর্ন আসো হকন? 
 
–হমোর্টই উফন েুবেলফিত হমর্য নন, েোুঃ বযোরন েবোব ফের্লন। উফন ফনর্ের কোর্ ই ফক ু 
েবোব হির্যর্ ন, েো হে-হকোর্নো বুফেমতী হমর্যই কর্র। 
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এফরকসন তখন বর্লর্ ন, হুঃ, স্বোধীনতোর হেোরর্েোডোয এর্স হলোর্ক ফির্র েোবোর কথো 
ভোর্ব কী কর্র! 
 
ফ লোরী এবোর নো বর্ল পোরর্লো নো, েফে ফির্র েোবোর উপোয নো থোর্ক অথবো ফির্র েোবোর 
ফিিো করোর স্বোধীনতো নো থোর্ক, তর্ব এ স্বোধীনতো স্বোধীনতোই নয। 
 
এই সমর্য ভৃতয এর্স েোনোর্লো েোফড ততফর। 
 
বোইর্র এর্স ওরো হেখর্লো, েুর্টো কযোফেলোক েোফড, পোর্শ েোুঁফডর্য েুেন হধোপেুরি 
িোলক। ফ লোরী িোলর্কর পোর্শ সোমর্নর আসর্ন বসর্ত িোইর্লো। বড েোফডর হপ র্নর 
ঝোুঁকুফনর্ত েো গুর্লোয তোর। েোফডর্ত বর্স টুফকটোফক কথো বলর্লো ফ লোরী, কী িমৎকোর 
আব োওযো–সুের েোফডটো–স্বেে িরোফসর্ত হস বলফ র্লো, ড্রোইভোর খুফশ  র্য েবোব 
ফেফের্লো। এবোর হস ফের্জ্ঞস করর্লো, আর কতক্ষণ লোের্ব হের্ত? 
 
ফবমোনবের হথর্ক  োসপোতোল? তো–েোয ঘন্টোেুর্যর্কর রোিো মোেোম। 
 
ফ লোরী িমর্ক উঠর্লো,  োসপোতোল! তোই  র্ব হবোধ য। এখন মর্ন  র্ে হ লেো 
নীের্ ইম আর্েই নোর্সের হপোশোক পর্র ফনর্যর্  সম্ভবতুঃ এই েনযই। ড্রোইভোরর্ক 
বলর্লো,  োসপোতোলটো হকমন আমোর্ক একটু বর্লো। 
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–হস মোেোম–িমৎকোর। পৃফথবীর আধুফনকতম েেপোফত, সোেসরেোম রর্যর্  এখোর্ন। কত 
বডবড েোক্তোর আর্সন এই  োসপোতোল হেখর্ত আর েশংসোয পঞ্চমুখ  র্য ফির্র েোন। 
মোনবেোফতর কলযোর্ণর েনয এখোর্ন েো করো  র্ে-অতুলনীয। 
 
-তো হতো  র্তই  র্ব- ো  ো তোই হতো  ওযো উফিত। 
 
–কী েেণোময েীবন এর্ের-ড্রোইভোর বলর্লো। আর্েকোর ফের্ন ফনেেন িীর্প েেণোয 
কোতর  র্য মরোর েনয পোঠোর্নো  র্তো এর্ের। ফকন্তু এখোর্ন, েোুঃ হকোফলফনর ফিফকৎসোয 
েোয সবোই হরোেমুক্ত  র্ে। এমনফক হশষ অবস্থো হথর্কও অর্নর্ক হসর্র উর্ঠর্ । 
 
ফ লোরী বলর্লো,  োসপোতোর্লর পর্ক্ষ েোযেোটো খুবই ফনেেন বর্ল মর্ন  র্ে। 
 
– যোুঁ, মোেোম, ফকন্তু এইরকম পফরফস্থফতর্ত ফনেেন েোযেোই হতো হবর্  ফনর্ত  র্ব। 
ওপরওযোলোরোই এই বর্েোবি কর্রর্ ন। ফকন্তু েল  োওযো খুব ভোর্লো এখোর্ন, িমৎকোর 
বোতোস। ওই হে, এইবোর হেখুন মোেোম, আমরো হকোথোয েোফে। 
 
তোর েৃফি অনুসরণ কর্র ফ লোরী হেখর্লো, অেূর্র পবেতমোলো, হসইফের্কই দ্রুত ির্লর্  
ওরো। পো োর্ডর ওপোর্শ একটো ফবরোট সোেো ঝকঝর্ক অট্টোফলকো। 
 
-ওুঃ, এখোর্ন এমন একফট বোফড ততফর করো ফক িোফট্টখোফন বযোপোর, ড্রোইভোর বলর্ত 
লোের্লো। কতকর্তো টোকো হে খরি করো  র্যর্ । সরকোরী কোর্ের মর্তো সিো কোে নয। 
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ের্লর মর্তো টোকো হির্লর্ । ওরোও বর্লন–আমোর্ের েধোন পৃষ্ঠর্পোষক পৃফথবীর সবর্ির্য 
ধনী হলোর্কর্ের একেন। ফঠকই বর্লন, ফনর্ের হিোর্খই হেখুন–মোনবেীবর্নর 
েুুঃখর্মোির্নর েনয কী ফবরোট েফতষ্ঠোন ের্ডর্ ন। 
 
আুঁকোবোুঁকো পথ হবর্য েোফড উর্ঠ একটো ফবরোট উুঁিু হলো োর িটর্কর সোমর্ন এর্স 
েোুঁডোর্লো। 
 
 এখোর্নই আপনোর্ের হনর্ম হের্ত  র্ব, মোেোম। হভতর্র েোফড ফনর্য েোবোর হকুম হনই। 
 
হনর্ম পডর্লো ওরো। িটর্কর েোর্য ঘন্টো বোেোবোর েফড ঝুলর্ । ফকন্তু েফডটো হ োুঁযোর 
আর্েই েরেোটো আর্ি আর্ি খুর্ল হের্লো। সোেো হপোশোক পরো একেন হলোক  োফসমুর্খ 
তোর্ের হভতর্র হের্ত ইফেত করর্লো। েরেো ফের্য িুর্ক, একপোর্শ উুঁিু তোর্রর েোল 
ফের্য হঘরো একটো বোেোন। হসখোর্ন কর্যকেন পোযিোফর করর্ । আেন্তুকর্ের হেখোর 
েনয তোরো মুখ হিরোর্তই, ফ লোরীর েলো ফের্য িোপো আতর্ঙ্কর একটো ফিৎকোর হির্ট 
পডর্ত িোইর্লো, ওফক! ওরো হে কুষ্ঠর্রোেী! কুষ্ঠর্রোেী! 
 
আতর্ঙ্ক থরথর কর্র হকুঁর্প উঠর্লো ফ লোরী। 
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১১. 
 
কুষ্ঠর্রোেীর্ের আেয-ফশফবর্রর ফবরোট িটকটো অফভেোত্রীর্ের হপ র্ন েোফেক শব্দ তুর্ল 
আর্ি আর্ি বে  র্য হের্লো। শব্দটো ফ লোরীর  তর্িতন স্থোণু মর্নর ওপর হেন হকর্ট 
হকর্ট বসর্লো। শব্দটো হেন এই কথোই বর্ল হের্লো, আশো তযোে কর্রো-হতোমরো েোরো 
হভতর্র এর্সর্ –হিরোর আশো তযোে কর্রো…এইবোর সব হশষ, ভোবর্লো ফ লোরী…সফতযই 
এবোর সব হশষ, ফির্র েোবোর হশষ পথটুকুও রুে  র্য হের্লো। 
 
শত্রুর্ের মোর্ঝ হস এখন সমূ্পণে একো। ফক ুক্ষণ পরই আফবষ্কোর আর বযথেতোর মুর্খোমুফখ 
 র্ত  র্ব তোর্ক। অবর্িতন মর্ন এই কথোটোই তোর বোরবোর মর্ন  র্যর্ । তবুও 
মোনুর্ষর আশো আর মর্নর হেোর ফের্য হস বোরবোর ফিিোটোর্ক হঠফকর্য হরর্খর্ । 
কযোসোব্লোঙ্কোয হস একবোর হেসপর্ক ফের্জ্ঞস কর্রফ র্লো, টম হবটোরটর্নর সোমর্ন েখন 
 োফের  র্বো, তখন কী ঘটর্ব? 
 
হেসপ বর্লফ র্লন, হসটোই সবর্ির্য ফবপজ্জনক মু ূতে। ফতফন আশো কর্রন, তোর মর্ধযই 
তোর্ক রক্ষো করোর মর্তো অবস্থো  যর্তো ফতফন সৃফি করর্বন, ফকন্তু হসই আশো কর্রন, তোর 
মর্ধযই তোর্ক রক্ষো করোর মর্তো অবস্থো  যর্তো ফতফন সৃফি করর্বন, ফকন্তু হসই আশো 
আশোই রর্য হের্লো। বুঝর্ত অসুফবধো  র্লো নো ফ লোরীর, হসই আশো বযথে  র্য হের্ । 
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ফমস হ েোফরংটন েফে হেসর্পর পোঠোর্নো গুপ্তির  য, তো র্ল ফমস হ েোফরংটনও 
মযোরোর্কর্শ এর্ের কোর্  বুে বর্ন ফির্র হের্ । কী-ই বো করর্ত পোরর্তো। 
 
ভ্রমণোথেীর্ের েলটো এমন এক েোযেোয এর্স পর্ডর্  হেখোন হথর্ক হিরোর হকোর্নো পথ 
হনই। ফ লোরী ফনর্ের েীবন ফনর্য েুযো হখলফ র্লো, হ র্র হের্ । হস এখন আর ফক ুর্তই 
মরর্ত িোয নো। হস মর্ন মর্ন ভোবফ র্লো, আফম আবোর হবুঁর্ি উঠর্বো, সমূ্পণে সুস্থ, 
পুর্রোপুফর একেন নোরী..ফকন্তু এখন–িোুঁর্ে পডো ইুঁেুর্রর মর্তো  টিট করফ  আফম, 
পোলোবোর মর্তো একটো পথও েফে হভোলো থোকর্তো।… 
 
ফনর্ের ফিিোয মগ্ন থোকর্লও আসল সমসযোর কথো হমোর্টও হভোর্লফন। ফকন্তু বোরবোর মর্ন 
 র্যর্  েখনই তোর হবটোরটর্নর সর্ে হেখো  র্ব তখনই সব হশষ  র্য েোর্ব…হবটোরটন 
 যর্তো বলর্ব এ হতো আমোর স্ত্রী নয–আর একথো বলো মোর্নই বযস। সবফক ুই পফরষ্কোর 
 র্য েোর্ব। 
 
বোইর্র হথর্ক আসো হ োট েলফটর্ক একেন ফবশোলর্ে ী পুরুষ অভযথেনো েোনোর্লন। তোর্ক 
হের্খ হেোভোষী মর্ন  র্লো হকননো সবোর সোর্থই ফতফন েু-একটো কথো বলর্লন, তোর্েরই 
ভোষোয। েোুঃ বযোরনর্ক হের্খ বলর্লন, েোক্তোর আপনোর জ্ঞোর্নর কথো অর্নক শুর্নফ । 
আপনোর্ক আমোর্ের মর্ধয হপর্য আমরো কৃতোথে। তোরপর্রই ফ লোরীর ফের্ক ফির্র বলর্লো, 
আর্র ফমর্সস হবটোরটন! আপনোর্ক এখোর্ন হপর্য আমরো ভীষণ আনফেত। পর্থর ধকর্ল 
খুব কি হপর্যর্ ন? আপনোর স্বোমী খুব ভোর্লো আর্ ন আর স্বভোবতই আপনোর আসোর 
েনয উৎকণ্ঠোয ে র গুনর্ ন। 
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অিুত  োফস হ র্স বলর্লো, আপফনও ফনশ্চযই তোর সর্ে হেখো করোর েনয খুবই উফিগ্ন। 
 
মর্নর অফস্থরতো ির্মই বোডর্ । পোশ হথর্ক অযোন্ড্রু ফপটোসে তোর কোুঁর্ধ  োত হরর্খ হেন 
সো স হেোেোর্লো। ভদ্রর্লোকর্ক বলর্লো, আমোর মর্ন  র্ে ফমর্সস হবটোরটন হে 
কযোসোব্লোঙ্কোয হপ্লন েুঘেটনোয পর্ড মোথোয হিোট হপর্যফ র্লন, হসটো আপফন হশোর্ননফন! 
অফির্রই স্বোমীর্ক হেখোর উর্তেনোটোও ওুঁর পর্ক্ষ হবোধ য ভোর্লো  র্ব নো। আফম বলর্বো, 
এই মু ূর্তে একটো অেকোর ঘর্র ফের্য ওুঁর শুর্য পডো উফিত। ফপটোর্সের েলোয আর 
 োর্তর িোর্প স্পি স োনুভূফতর হ োুঁযো হপর্লো ফ লোরী। মনটো আবোরও হেন একটু েুর্ল 
উঠর্লো। এই মু ূর্তে এর্ের হিোর্খর সোমর্ন–সোরোর্ে  অবশ কর্র ধীর্র ধীর্র ির্ল পডো 
কত স ে..আর্ি আর্ি  োুঁটু েুমর্ড পডর্ব…অজ্ঞোর্নর ভোন করর্ত পোরর্ব হস। 
 
সো স ফির্র হপর্লো ফ লোরী, পো-েুর্টোর্ক হসোেো কর্র েোুঁড করোর্লো, িযোকোর্স মুর্খ তোবোর 
রক্ত িলোিল শুরু  র্লো, হস ফনর্েই হবটোরটর্নর কোর্  েোর্ব, আর হস েখন তোর্ক 
ফনর্ের স্ত্রী বর্ল মোনর্ত অস্বীকোর করর্ব তখন হস তোর হশষ ফমর্থয কথোটো  ুুঁর্ড হের্ব–
অতযি েৃঢ়তোর সর্ে ফনভের্য েবোব হের্ব হস। নো, ফনশ্চযই আফম আপনোর স্ত্রী নই, 
আপনোর্ক েুুঃর্খর সর্ে েোনোফে আপনোর স্ত্রী মোরো হের্ ন। তোর মৃতুযর সময আফমও 
হসই  োসপোতোর্ল ফ লোম। আফম তোর্ক কথো ফের্যফ লোম হে-কর্রই হ োক আফম আপনোর 
কোর্  তোর হশষ কথোগুর্লো হপৌঁর্  হের্বো। তোই করফ লোম আফম। 
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েো-ঝোডো ফের্য হসোেো  র্য েোুঁডোর্লো ফ লোরী। এখন আর ফপটোর্সের আশ্বোর্সর ের্যোেন 
হনই তোর। বলর্লো, নো-নো, আফম টর্মর সর্ে হেখো করর্বো। একু্ষফন তোর কোর্  আমোয 
ফনর্য িলুন–ফপ্লে–একু্ষফন। 
 
ভদ্রর্লোক ফ লোরীর মর্নর কথো বুর্ঝ বলর্লন, ফনশ্চয, ফনশ্চযই ফমর্সস হবটোরটন, 
আপনোর মর্নর অবস্থো বুঝর্ত পোরফ  আফম। এই হে ফমস হেনর্সন এর্স হের্ ন। 
 
িশমো পরো হরোেোমতন একফট হমর্য এর্স ওুঁর্ের সর্ে হেোে ফেল। ভদ্রর্লোক আমোর্ের 
সবোর সোর্থ হমর্যফটর্ক আলোপ কফরর্য ফের্লন। হমর্যফটর্ক বলর্লন, আপফন এর্ের 
হরফেফে ঘর্র ফনর্য েোন আফম ফমর্সস হবটোরটনর্ক ফনর্য ওুঁর স্বোমীর কোর্  হপৌঁর্  ফের্য 
ির্ল আসর্বো। 
 
ভদ্রর্লোর্কর ফপ ু ফপ ু িলর্লো ফ লোরী। বোরোেোর বোুঁর্কর মুর্খ একবোর হপ ন ফির্র 
তোফকর্য হেখর্লো অযোন্ড্রু ফপটোসে তখনও তোর্ক লক্ষয করর্ । ফ লোরীর মর্ন  র্লো, ও 
 যর্তো ফক ু একটো সর্ে  কর্রর্ ,  যর্তো তোর বযব োর্র এমন ফক ু বুর্ঝর্  েোর্ত 
হকোর্নো অশুভ ফিিো কর্রর্ –অথি কী হে অশুভ ফিিো তো বুঝর্ত পোরর্  নো। বোুঁর্কর 
মুর্খ অেৃশয  বোর আর্ে ফ লোরী  োত হনর্ড তোর্ক ফবেোয েোনোর্লো। 
 
ভদ্রর্লোক ফ লোরীর্ক েোকর্লন, এইফের্ক আসুন ফমর্সস হবটোরটন। েথম েথম এই 
বোফডটোর্ক আপনোর হেোলকধোুঁধোর মর্তো মর্ন  র্ব। অেস্র বোরোেো, সবগুর্লো েোয 
একইরকম। 
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স্বর্প্নর মর্তো মর্ন  ফের্লো ফ লোরীর। ঝকঝর্ক সোেো বোরোেো এখোন ফের্য স্বর্প্নর হঘোর্র 
ঘুর্র হবডোও ফকন্তু হবর্রোবোর পথ হকোর্নোফেনই খুুঁর্ে পোর্ব নো…। বলর্লো, এটো হে একটো 
 োসপোতোল আফম ভোবর্তও পোফরফন। 
 
-নো নো, বর্টই হতো, ফক ুই হবোঝোর কথো নয আপনোর, তোই নো? েলোয েেন্ন হকৌতুক। 
হিোখ ধোুঁফধর্য েোয এখোর্ন।  যোুঁ, ভোর্লো কথো, আমোর নোম ভযোন ফ র্েম। পল ভযোন 
ফ র্েম। 
 
–সবফক ুই হেন হকমন এখোর্ন–ভীফতকরও বর্ট। ওই কুষ্ঠর্রোেীরো 
 
- ো, ফঠকই বর্লর্ ন, এখোর্ন সবফক ুই হেন  ফবর মর্তো। নতুন হকউ এর্ল ঘোবর্ড 
হের্ত বোধয। ফকন্তু এও আপনোর অভযোস  র্য েোর্ব। ভযোন ফ র্েম  ঠোৎ েোুঁফডর্য পর্ড 
বলর্লন, আসুন, এই ফসুঁফডটো উঠর্লই–উুঁহ বযি  র্বন নো। ফস্থর হ োন এই হতো হপৌঁর্  
হেফ  আমরো। 
 
 যোুঁ, এই হতো হপৌঁর্  হেফ –হপৌঁর্  হেফ  মৃতুযর ফঠকোনোয…আর মোত্র একটো ধোপ…ওপর্র… 
ওপর্র…েভীর…খোডোই ফসুঁফড…ইউর্রোপীয ফসুঁফডর হির্য অর্নক হবফশ খোডোই ফসুঁফড…হপৌঁর্ , 
হেফ । আর ওই হতো। আর্রকটো বোরোেো হপফরর্য একটো েরেোর সোমর্ন ফের্য েোুঁডোর্লো 
ভযোন ফ র্েম। েরেোয হটোকো ফের্য একটু অর্পক্ষো করর্লো-তোরপর েরেো খুর্ল হিলর্লো। 
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-এই হে হবটোরটন-হশষ পেেি সফতযই আমরো এর্স পডলোম। হতোমোর স্ত্রী-বর্ল ফ লোরীর্ক 
হভতর্র েোবোর পথ কর্র ফের্য একপোর্শ সর্র েোুঁডোর্লন ভযোন ফ র্েম। 
 
ঘর্র িুকর্লো ফ লোরী। নো–ভয করর্  নো আর।  োর্ত-পোর্য ফখলও ধরর্  নো আর। থুতফন 
উুঁিু কর্র হস এফের্য িলর্লো অেকোর েহ্বর্রর ফের্ক। 
 
অপূবে সুের একেন েোনোলোর কোর্  ঘোড ঘুফরর্য েোুঁফডর্য আর্ । একনের পুরুর্ষর 
রূর্প মু ূর্তের েনয মুগ্ধ ের্য হের্লো ফ লোরী। ফকন্তু টম হবটোরটনর্ক হেমন হেখর্ত 
হভর্বফ র্লো এ হেন হতমন হেখর্ত নয। নো–অিত তোর্ক হে  ফব হেখোর্নো  র্যফ র্লো, 
হসরকম হতো ফনশ্চযই নয তর্ব? 
 
এই ফবভ্রোফিকর িমকই তোর্ক সফঠক ফসেোর্ি হপৌঁর্  ফের্লো। এবোর হস সবেশফক্ত ফের্য, 
সোংঘোফতক হকৌশলটোর্ক কোর্ে লোেোর্ব। 
 
 ঠোৎ হস দ্রুত এফের্য ফের্য আবোর ফপফ র্য এর্স ফিৎকোর কর্র বলর্লো, নো–এ টম নয। 
এ আমোর স্বোমী নয…। 
 
অফভনযটো এমন িমৎকোর  র্যর্  হস মর্ন মর্ন ফনর্ের্ক তোফরি করর্লো। 
 
টম হবটোরটন হ ো হ ো কর্র হ র্স উঠর্লো। িমৎকোর! িমৎকোর-তোই নো ভযোন ফ র্েম। 
এত িমৎকোর হে আমোর ফনর্ের স্ত্রীও আমোর্ক ফিনর্ত পোরর্  নো। দ্রুত কর্যক-পো 
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এফের্য এর্স হস ফ লোরীর্ক েফডর্য ধর্র বলর্লো–অফলভ, আমোর অফলভ। তুফমও আমোর্ক 
ফিনর্ত পোরর্ ো নো? আফম টম–সফতযই টম–েফেও আমোর মুখটো এখন আর আর্ের মর্তো 
হনই, তবুও সফতযই আফম টম। আর্বর্ে তোর েলো েফডর্য এর্লো। ফ লোরীর্ক খুব আের 
করর্ত লোের্লো এবং ফিসফিস কর্র বলর্লো, অফভনয কর্র েোও। হেো োই হতোমোর! 
সোংঘোফতক ফবপে! 
 
েলোর পোর্শ টর্মর আঙুর্লর িোর্প ফবপেবোতেো শুনর্ত হপর্লো ফ লোরী। হেন তোর্ক সতকে 
কর্র ফের্ে, অতযি েরুরী বোতেোয তোর্ক সোবধোন  র্ত বলর্ । 
 
ফক ুক্ষণ পর্রই টম তোর্ক হ র্ড ফের্লো। একটু ফপফ র্য এর্স হসোেো তোর মুর্খর ফের্ক 
তোকোর্লো। এ আফম–এখনও ফঠক ফবশ্বোস করর্ত পোরফ  নো, অফলভ। সফতযই তুফম এর্ল? 
এবোর বলল আমোর্ক ফিনর্ত পোরর্ ো হতোতো? 
 
ফক ু বুঝর্ত পোরর্  নো ফ লোরী ফক ু বুঝর্ত পোরর্  নো, ফকন্তু তবুও হেন হকোন্ অর্লৌফকক 
শফক্তবর্ল হস সফতযকোর্রর অফলভ বর্ন ফের্য বলর্লো-ওুঃ টম্! এই েোকটুকুর মর্ধযই হস 
হেন মর্নর সবটুকু আর্বে ঝফরর্য হিলর্লো। টম, ওুঃ!–ফকন্তু হতোমোর মুখ 
 
অর্স্ত্রোপিোর করো  র্যর্ । ফভর্যনোর  োেে স্বযং এখোর্ন আর্ ন। আর্রো েোনোই হতো, ফতফন 
একেন েীবি ফবস্ময! এবোর অর্নক স েভোর্ব আলর্তো কর্র হস িুম্বন করর্লো। 
তোরপর মুখ ঘুফরর্য ভযোন ফ র্ের্মর ফের্ক তোফকর্য বলর্লো, একটু আর্বেেবণ  র্য 
পর্ডফ লোম, ক্ষমো কর্রো ভযোন। 
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-আর্র নো নো, এ হতো খুব স্বোভোফবক। 
 
কত-কত ফেন পর, ওুঃ। ফ লোরী বলর্লো, আর আফম একটু হেন টর্ল উঠর্লো হস, আফম 
একটু বসর্ত পোফর! 
 
টম হবটোরটন তোডোতোফড তোর্ক ধর্র একটো হিযোর্র বফসর্য ফের্লো, আর্র ফ  ফ , বর্সো। 
আমোর হখযোলই ফ র্লো নো। এই কফের্নর েোফডর ধকল আর হসই হপ্লন েুঘেটনো–খুব কি 
হের্  হতোমোর। ঈশ্বর করুণোময, তোই হতোমোর্ক ফির্র হপর্যফ । 
 
আেো–তো র্ল সব খবরোখবরই এখোর্ন হপৌঁর্  হের্ । হপ্লন েুঘেটনোর কথোও এরো েোর্ন। 
ফ লোরী বলর্লো,  যোুঁ, হপন েুঘেটনো আমোর্ক ফবসৃ্মফতর অতর্ল হঠর্ল ফের্যর্ । মোর্ঝ মোর্ঝ 
অর্নক কথো মর্ন করর্ত পোফর নো। সব হেন গুফলর্য েোয তোর ওপর আবোর মোথোয 
েেণো। হতোমোর্ক হের্খ তোই েথর্ম সমূ্পণে অপফরফিত হলোক মর্ন  র্যফ র্লো, হকমন হেন 
সব তোলর্েোল পোফকর্য ফের্যফ র্লো। আমোর্ক ফনর্য তুফম অস্বফির্ত পডর্ব নো হতো? 
 
হতোমোর্ক ফনর্য অস্বফির্ত পডর্বো? ফক বলর্ ো তুফম! কক্ষর্নো নো, তুফম শুধু বযোপোরটোর্ক 
একটু স েভোর্ব হনবোর হিিো কর্রো তো র্লই  র্ব। 
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ভযোন ফ র্েম েরেোর ফের্ক এর্েোর্লন। আফম এবোর েোই, হবটোরটন, একটু পর্র তুফম 
হতোমোর স্ত্রীর্ক ফনর্য হরফেফে ঘর্র আসর্ত পোরর্ব হতো? এখন ফক ুক্ষণ হতোমোর্ের একো 
থোকো উফিত-েরেোটো হটর্ন ফের্য ফতফন হবফরলর্য হের্লন। 
 
সর্ে সর্ে হবটোরটন ফ লোরীর পোর্শ  োুঁটু হের্ড বসর্লো। তোর কোুঁর্ধ মুখ েুফবর্য বলর্ত 
লোের্লো, হসোনো, হসোনো আমোর 
 
আবোর ফ লোরী তোর আঙুর্লর িোর্প ফবপে সংর্কত অনুভব করর্লো। আবোর ফিসফিস 
কর্র বলর্লো, অফভনয কর্র েোন। ঘর্রর মর্ধয হকোথোও লুকোর্নো মোইর্িোর্িোন বো অেৃশয 
হিোখ থোকর্ত পোর্র। 
 
সফতযই–থোকোটো স্বোভোফবক। আর্  ফকনো হক বলর্ত পোর্র…। ভয–অস্বফি–অফনশ্চযতো েফত 
মু ূর্তে ফবপে, ঘর্রর আব োওযোয এগুর্লো হেন স্পি অনুভব করর্লো ফ লোরী। 
 
টম হবটোরটনও হকোর্ল মোথো হরর্খ মুর্খর ফের্ক তোকোর্লো। হতোমোর্ক হেখর্ত কী ভোর্লোই 
নো লোের্ । মর্ন  র্ে হেন স্বপ্ন সফতয নয। হতোমোরও ফক তোই মর্ন  র্ে? 
 
– যোুঁ, ফঠক এই কথোই মর্ন  র্ে। এখোর্ন আসো হশষপেেি হতোমোর পোর্শ। সবটোই হেন 
স্বপ্ন বর্ল মর্ন  র্ে আমোর। এটোর্ক সফতয বর্ল ফবশ্বোসই করর্ত পোরফ  নো টম। টর্মর 
েুকোুঁর্ধ আলর্তো  োত হরর্খ হস তোর মুর্খর ফের্ক তোফকর্য মৃেু  োফস  োসর্লো। হক েোর্ন-
মোইর্িোর্িোর্নর মর্তো  যর্তো অর্লক্ষয হকউ তোর্ের লক্ষযও করর্ । 
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টম হবটোরটর্নর ফের্ক তোফকর্য হস স্বফি হবোধ করর্লো। ফতফরর্শর ওপর বযস–অপূবে 
সুের হি োরোর মোনুষটোর মর্ধয হকমন হেন একটো হবোকো হবোকো ভীতিফকত ভোব। 
 
েথম বোধোটো হস অফতিম কর্রর্  ফনর্ের অফভনয ক্ষমতোয অিুত আনর্ে ভর্র উঠর্লো 
ফ লোরীর বুক।  যোুঁ, তোর্ক অফলভ হবটোরটন  র্তই  র্ব। অফলর্ভর মর্তো ফিিো করর্ল, 
অফলর্ভর মর্তো কোে করর্ল তর্বই নো অফলভ হবটোরটন  র্ত পোরর্ব। 
 
তুফম–এখোর্ন সুর্খ আর্ ো হতো? হকোর্নো অসুফবর্ধ  র্ে নো? ফিরিনী নোরীর অতযি 
স্বোভোফবক েশ্ন। 
 
িমৎকোর আফ । ভীতসেি, অসুখী মুখটোর্ক আডোল কর্র টম হবটোরটন মুর্খ েৃঢ়  োফসর 
হরখো হিোুঁটোর্লো। সবরকর্মর সুফবর্ধ রর্যর্  এখোর্ন। একটো পযসোও খরি করর্ত  র্ব 
নো। ফনর্ের কোর্ে েুর্ব থোকোর আেশে পফরর্বশ। আর এই েফতষ্ঠোন? অফবশ্বোসয! 
 
- যোুঁ, হস ফবষর্য আমোর সর্ে  হনই, হেভোর্ব আমোর্ক আনো  র্যর্ –আেো, তুফমও ফক 
ওই পর্থই এর্স ? 
 
–তো হতো েোফন নো, আমোর্ক হকউ বর্লফন। 
 
–ফকন্তু ওই কুষ্ঠর্রোেী? এটো ফক সফতযই একটো কুর্ষ্ঠোর্রোেীর্ের আেম? 
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– যোুঁ, একেল েোক্তোর এর্ের ফনর্য মূলযবোন ের্বষণো িোলোর্েন এখোর্ন। ফকন্তু ওফেকটো 
সমূ্পণে আলোেো। আসর্ল এটো একটো সুিতুর আবরণ–বোইর্র হথর্ক েোর্ত হকউ 
এখোনকোর কোেকমে সম্বর্ে একটুকুও সর্ে  করর্ত নো পোর্র। 
 
–ও! ঘর্রর িোফরফের্ক একবোর হিোখ বুফলর্য ফনর্লো ফ লোরী। এটোই ফক আমোর্ের 
বোসস্থোন? 
 
- যোুঁ, এটো বসবোর ঘর। ওফের্ক েোনঘর আর ওপোর্শ হশোবোর ঘর। এর্সো হতোমোর্ক 
হেখোই ঘরখোনো। একপোর্শ েুর্টো বড খোট, তোর পোর্শই বইর্যর আলমোফর। ওপোর্শ 
হপোশোক রোখোর হেওযোল-আলমোফর। একটো হড্রফসং হটফবল। হপোশোর্কর আলমোফরটো খুর্ল 
তোর ফবশোল েহ্বর্রর ফের্ক তোফকর্য হ র্স হিলর্লো ফ লোরী। এর্ত ফক রোখর্বো তোই 
হভর্ব পোফে নো। েোমোকোপড বলর্ত হতো এই েো পর্র আফ , তোই সব। 
 
হসেনয হভর্বো নো, হেমন খুফশ হপোশোর্ক ভফরর্য হিলর্ত পোর্রো আলমোফর। এখোর্ন ফবরোট 
একটো সোেসজ্জোর ফবভোে আর্ । েোমোকোপড, েসোধনসোমেী, সবফক ু পোর্ব হসখোর্ন। 
েোমীেোমী ফেফনষ সব। এখোনকোর এই সংস্থো সমূ্পণে আত্মফনভেরশীল। েো ফক ু ের্যোেন 
সব পোর্ব এখোর্ন –হকোর্নোফের্নর েনয একবোরও বোইর্র েোবোর েরকোর  র্ব নো। টম 
হবটোরটন খুব স েভোর্ব বলর্লও ফ লোরী কথোটোর্ক এত স েভোর্ব ফনর্লো নো। 
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হকোর্নোফের্নর েনয বোইর্র েোবোর েরকোর  র্ব নো, আসর্ল হকোর্নোফেনও বোইর্র েোবোর 
উপোয হনই। হতোমরো েোরো হভতর্র এর্স  হিরোর আশো তযোে কর্রো। শুধু ফক এরই েনয 
এত গুণী জ্ঞোনী হলোকগুর্লো তোর্ের হেশ, ঘর, সংসোর সব হ র্ড ির্ল এর্সর্ । হভর্ব 
কূল হপর্লো নো ফ লোরী! এই হে েোুঃ বযোরন, অযোন্ড্রু ফপটোসে, স্বফপ্নল মুখ এফরকসন, হ লেো 
নীের্ ইম এরো ফক েোর্ন কী েনয তোরো এখোর্ন এর্সর্ ? ওরো ফক সন্তুি  র্ব এসব 
হের্খ? এটোই ফক ওরো হির্যফ র্লো? 
 
মর্ন মর্ন হস ভোবর্লোনো, হবফশ েশ্ন নো করোই ভোর্লো… যর্তো হকউ অলর্ক্ষ তোর্ের 
কথোবোতেো শুনর্ ! 
 
সফতযই ফক হকউ শুনর্ ? সফতযই ফক হকউ ওর্ের ওপর কডো নের রোখর্ ? 
 
টম হবটোরটন বলর্লো, তুফম ফক ফবেোম ফনর্ত িোও? 
 
–নো, মোর্ন, ফ লোরী বলর্লো, তোর েরকোর হনই। 
 
–তো র্ল বরং ির্লো, হরফেফি ঘর হথর্ক ঘুর্র আফস। 
 
–হরফেফি ঘর ফক ফেফনষ? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

126 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

–এখোর্ন েোরো আর্স তোর্ের ের্তযকর্কই এই হরফেফি ঘর  র্য আসর্ত  য। ওরো 
হতোমোর সবফক ু ওখোর্ন নফথভুক্ত কর্র রোখর্ব। 
 
-ও বোবো! এ হে ফমফলটোফর আেব-কোযেো–নোফক েোক্তোফর বযোপোর? 
 
–েুই-ই–টম হবটোরটন বলর্লো। 
 
 ফ লোরী বলর্লো, হলোকমুর্খ তোই হশোনো েোয বর্ট; মোর্ন আফম বলর্ত িোইফ , হলৌ  
েবফনকোর অিরোর্ল সফতযই সবফক ু এর্কবোর্র  ক হবুঁর্ধ পোকোুঁর্পোক্ত ভোর্ব ততফর। হক 
বলর্ত পোর্র,  যর্তো অফলভ হবটোরটর্নর ফক ুটো স োনুভূফত ফ র্লো এই েল সম্পর্কে; 
েফেও হস এই ের্লর সেসয নয বর্লই েোনো হের্ । 
 
হবটোরটন বলর্লো, এখোর্ন অর্নক ফক ু েোনোর আর্  হতোমোর। এখুফন সবফক ু েোনোর 
হিিো নো করোই ভোর্লো। কোর্নর কোর্  হবটোরটন ফ লোরীর্ক ফিসফিস কর্র বলর্লো, এসব 
আর্লোিনো কর্রো নো, তোরপর েলো িফডর্য বলর্লো, এবোর তো র্ল ির্লো, হরফেফি ঘর 
হথর্ক ঘুর্র আফস। 
 
. 
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১২. 
 
 হরর্েফি ঘর্রর অধযক্ষ একেন মফ লো। হের্খ হবশ কডো েুল মোস্ট্োরনী মর্ন  য। 
িুলগুর্লো গুফটর্য মোথোর হপ র্ন হখোুঁপো করো। নোর্কর ওপর একটো িশমো। হবটোরটনর্ক 
ঘর্র িুকর্তই বলর্লন, ফমর্সস হবটোরটনর্ক এর্কবোর্র সর্ে ফনর্য এর্লন? তো ভোর্লোই 
কর্রর্ ন। 
 
ফবশুে ইংর্রফে উচ্চোরণ, ফকন্তু তবুও হেন ফ লোরীর মর্ন  র্লো উফন ইংর্রে নন। সফতযই 
উফন সুইেোরলযোর্ন্ডর হমর্য। ভদ্রমফ লো ফ লোরীর্ক বসর্ত ইফেত কর্র, কতকগুর্লো 
কোের্ে কী সব ফলখর্ত লোের্লন। টম হবটোরটন উসখুস কর্র বলর্লো, তো র্ল অফলভ–
আফম এখন েোই। 
 
–ফক ু েফে নো মর্ন কর্রন, হসটোই ভোর্লো  র্ব, ফমুঃ হবটোরটন, ভদ্রমফ লো বলর্লন। 
 
েরেোটো হটর্ন ফনর্য টম হবটোরটন হবফরলর্য হের্লো। ভদ্রমফ লো ের্ের মর্তো ঘোড হ ুঁট 
কর্র ফলর্খই িলর্লন। হলখো হশষ কর্র বলর্লন–হবশ, এবোর বলুন, আপনোর পুর্রো নোম, 
বর্যস, হকোথোয েন্ম, বোবো, মোর্যর নোম, বড রকর্মর হকোর্নো অসুখ আর্  ফকনো, রুফি, 
শখ, হকোথোও িোকুফর কর্র থোকর্ল তোর বণেনো, ফবশ্বফবেযোলর্যর হকোর্নো উপোফধ আর্  
ফকনো। খোেয এবং পোনীর্যর মর্ধয হকোন্ হকোন ফেফনষ প ে। 
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 োেোর্রো েশ্ন। ফ লোরী ভোসোভোসো েবোব ফের্য িলর্লো। হেসর্পর কো  হথর্ক ফশক্ষোগুর্লো 
সের্ত্ন কোর্ে লোেোর্ত হপর্র খুফশ  র্লো ফ লোরী। 
 
ভদ্রমফ লো কোের্ে ফলর্খ মোথো তুলর্লন। হবশ, এই েপ্তর্রর সব কোে ফমটর্লো মর্ন 
 র্ে। এবোর আপনোর্ক েোক্তোর েুযোংর্ের কোর্  হের্ত  র্ব–শোরীফরক পরীক্ষোর েনয। 
 
ফ লোরী বলর্লো, সফতযই এসর্বর েরকোর আর্ ? হকমন হেন অিুত মর্ন  র্ে আমোর। 
 
সবফক ু খুুঁফটর্য েোিোই করোই আমোর্ের প ে, ফমর্সস হবটোরটন। সবফক ু পোকোপোফক 
নফথভুক্ত করোই অভযোস আমোর্ের। িলুন–েোক্তোর েুযোেের্ক আপনোর হবশ ভোর্লোই 
লোের্ব। ওখোন হথর্ক েোুঃ রুর্বর্কর কোর্  ির্ল েোর্বন। 
 
েোুঃ েুযোেেও একেন মফ লো। হি োরো এবং বযব োর েুই-ই িমৎকোর। ফ লোরীর স্বোস্থয 
খুুঁফটর্য পরীক্ষো কর্র বলর্লন, ফঠক আর্ । এবোর েোুঃ রুর্বর্কর কোর্  িলুন। 
 
–েোুঃ রুর্বক হক? ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো। আর্রকেন েোক্তোর? 
 
–েোুঃ রুর্বক মর্নোফবজ্ঞোনী। 
 
–মর্নোফবজ্ঞোনীর্ত আমোর কোে হনই। মর্নোফবের্ের একটুও ভোর্লো লোর্ে নো আমোর। 
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আ ো- ো, এখুফন অত ঘোবডোর্বন নো, ফমর্সস হবটোরটন। আপনোর্ক হতো এখুফন ফিফকৎসোর 
েনয পোঠোর্নো  র্ে নো। শুধু কটো বুফের েশ্ন করর্বন উফন আর তোর হথর্কই আপনোর 
বযফক্তর্ত্বর হেণীফবভোে কর্র হনর্বন বযস। 
 
েোুঃ রুর্বকও সুইেযোরলযোর্ন্ডর হলোক। হবশ লম্বো, আমুর্ে মোনুষ। বযস িফের্শর 
কো োকোফ । ফ লোরীর্ক অভযথেনো েোফনর্য, েোুঃ েুযোংর্ের  োত হথর্ক ফমর্সস হবটোরটন 
সংিোি কোেেপত্রগুর্লো ফনর্য হিোখ হবোলোর্লন। বলর্লন, আপনোর শরীর হবশ সুস্থ হের্খ 
আনফেত  লোম। আেো আপফন হতো সম্প্রফত হপ্লন েুঘেটনোয পর্ডফ র্লন, তোই নো? 
 
- যোুঁ, ফ লোরী বলর্লো, কযোসোব্লোঙ্কোয–িোর-পোুঁিফেন  োসপোতোর্ল থোকর্ত  র্যফ র্লো। 
 
মোত্র িোর-পোুঁিফেন। নো-নো, এ ফঠক কর্রনফন। আরও হবশ ফক ুফেন থোকো উফিত ফ র্লো 
আপনোর। 
 
–আর হবফশফেন থোকর্ত িোইফন আফম। এখোর্ন আমোর স্বোমীর কোর্  হপৌঁ বোর েনয খুবই 
উফিগ্ন  র্য পর্ডফ লোম। 
 
– অবশয ফঠক। মোথোয অমন হিোট লোের্ল ের্থি ফবেোর্মর ের্যোেন। মোথোর েেণো  য। 
 
- যোুঁ। আর তো োডো মোর্ঝ মোর্ঝ সবফক ু হকমন হেন গুফলর্য েোয অর্নক কথোই হেন 
মর্ন করর্ত পোফর নো। 
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েোুঃ রুর্বক বলর্লন, খুব স্বোভোফবক, এ ফনর্য ফিিো করর্বন নো। আর্ি আর্ি সব ফঠক 
 র্য েোর্ব। এখন আপনোর মোনফসকতো পরীক্ষো করোর েনয আফম কটো েশ্ন করর্বো-
অনুষে পরীক্ষো 
 
ফ লোরী মর্ন মর্ন একটু েুবেল  র্য পডর্লো, ফকন্তু ভোর্লোয ভোর্লোয সব হশষ  র্লো। 
সোধোরণ  কবোুঁধো পরীক্ষো-েশ্ন আর উতর। 
 
েোুঃ রুর্বক বলর্ত লোের্লন, মোনফবক অনুভূফতর ের্শ্ন একেন েথম হেণীর হটফনস 
হখর্লোযোড বো মর্ঞ্চর একেন েধোনো েোফযকো বো একেন আণফব পেোথেফবজ্ঞোনীর মর্ধয 
তিোত সোমোনযই। 
 
-আপনোর কথোই হবোধ য ফঠক। হস হে একেন ফবজ্ঞোনীর ঘফনষ্ঠ সোফন্নর্ধয কোফটর্যর্  
একথো েমোণ করোর েনয ফ লোরী বলর্লো। এরো অিুত হমেোেী মোর্ঝ মোর্ঝ মর্ন  য, 
এরো হেন ফঠক মোনুষ নয এরো অনয ফক ু। 
 
–আপফন  যর্তো ফবশ্বোস করর্বন নো, কী ধরর্নর মোনফসক ঝড িলর্  এখোর্ন। 
ঝেডোঝোফট, ফ ংর্স আর মোন-অফভমোন! ফকন্তু আপফন মোেোম সংখযোলঘুর্ের ের্ল। মোর্ন 
আমোর মর্নর কথো েফে বলর্ত পোর্রন তর্ব আপফন ভোেযবোনর্ের ের্ল। 
 
-আপনোর কথো ফক ু বুঝর্ত পোরলোম নো। সংখযোলঘু বলর্ত? 
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এখোর্ন খুব হবফশ কোর্রো স্ত্রী হনই। খুব অল্প কর্যকেন স্ত্রীর্কই আসোর অনুমফত হেওযো 
 য। স্বোমী আর তোর্ের স কমেীর্ের বুফের ঝর্ড এর্ের েোর্য এতটুকুও আুঁি লোর্ে নো। 
ফেফবয ঘুর্র ফির্র হবডোন 
 
স্ত্রীরো তো র্ল কী কর্র এখোর্ন, ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো। 
 
–এখোর্ন নোনোরকম হখলোধূলো, আনে উৎসব আর ফশক্ষোেীক্ষোর বযোপক সুর্েোেসুফবর্ধ 
আর্ । আশো কফর এখোনকোর েীবনেোত্রোয সুর্খই থোকর্বন আপফন। 
 
আপনোর মর্তো? 
 
এ েশ্ন করো উফিত  র্লো ফকনো কর্যক মু ূতে ফিিো করর্লো ফ লোরী। েোুঃ রুর্বকর্ক হের্খ 
ফকন্তু মর্ন  র্লো হবশ মেোই হপর্যর্ ন। বলর্লন,  যোুঁ, ফঠক বর্লর্ ন, হশষপেেি 
এখোনকোর েীবন শোফিপূণে এবং আনেময  র্য উঠর্ব বর্লই আমোর ফবশ্বোস। 
 
েোক এরপর আমোর্ক কোর কোর্  হের্ত  র্ব? ফ লোরী উর্ঠ েোুঁফডর্য করমেের্নর েনয  োত 
বোফডর্য ফের্লো। 
 
মোের্মোযোর্েল লো হরোে আপনোর্ক হপোশোক ফবভোর্ে ফনর্য েোর্বন। েোযেোটো হে খুব 
প ে  র্ব আপনোর হস ফবষর্য আফম ফনফশ্চত। 
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. 
 
লো হরোে পযোফরর্স থোকত, এক েফেের হেোকোর্ন হপোশোক ফবফি করর্তো। িমৎকোর 
হমর্যলী আপযোযর্ন অফভভূত করর্লো ফ লোরীর্ক। আে আপফন খুব ক্লোি, হসইেনযই আফম 
বফল ফক, আপফন শুধু কর্যকটো একোি ের্যোেনীয হপোশোক হবর্  ফনন এখন। পর্র 
সমযমর্তো ভোর্লো কর্র হের্খশুর্ন বোফক হপোশোকগুর্লো ফনর্য েোর্বন। 
 
ফমফি হ র্স িটপট মোপর্েোক ফনর্য ফ লোরীর্ক একটো ফবরোট হেওযোল আলমোফরর সোমর্ন 
ফনর্য এর্স কর্যকটো ের্যোেনীয হপোশোক হবর্  হনবোর পর ফ লোরীর্ক েসোধনফবভোর্ে 
ফনর্য হের্লো লো হরোে। টুফকটোফক কর্যকটো পোউেোর, ফলপফস্ট্ক আর ফিম হবর্  ফনর্লো 
ফ লোরী। সমি ফেফনষ গুফ র্য একটো স্থোনীয হমর্যর  োত ফের্য ফ লোরীর ঘর্র পোফঠর্য 
হেওযো  র্লো। সবফক ু হেন হকমন এর্কর পর এক স্বর্প্নর মর্তো মর্ন  র্ত লোের্লো 
ফ লোরীর। 
 
আশোকফর শীঘ্রই আপনোর সোর্থ হেখো  র্ব। লো হরোে খুফশর্ত বলর্লন। 
 
ফমস হেনর্সনর্ক আসর্ত হেখো হের্লো, এখোর্ন আসোর পরই েোর্ক হেখো ফের্যফ র্লো, 
তোর্ক আসর্ত হেখো হের্লো। ঘর্র িুর্ক ফের্জ্ঞস করর্লো, আপনোর এখোর্ন কোে হশষ 
 র্যর্  হতো ফমর্সস হবটোরটন? 
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- ো ধনযবোে। 
 
–তো র্ল আসুন, স কোরী পফরিোলর্কর সর্ে হেখো কর্র আসর্বন। 
 
–স কোরী পফরিোলক হক? ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো। 
 
–েক্টর ফনর্যলসন। 
 
এখোর্ন ের্তযকফট হলোকই ফক হকোর্নো-নো-হকোর্নো ফবষর্যর েক্টর্রট!–ফ লোরী ভোবর্লো, মুর্খ 
বলর্লো, ফঠক হকোন ফবষর্যর েক্টর উফন? ফিফকৎশোর্স্ত্রর, ফবজ্ঞোর্নর নো হকোন্ ফবষর্যর? 
 
উফন ফিফকৎসোশোর্স্ত্রর েক্টর ফমর্সস হবটোরটন। উফনই এখোনকোর েশোসফনক অফধকতেো। হে 
হকোর্নো রকর্মর অফভর্েোে করর্ত  র্ল ওুঁর কোর্  হের্ত  র্ব। ের্লর েশোসফনক 
েোফযত্বও ওুঁর  োর্ত। নতুন হকউ এর্ল ের্তযর্কর সোর্থ উফন হেখো কর্রন। তোরপর আর 
এুঁর্ক-হকোর্নোফেন হেখর্ত পোর্বন নো, েফে নো গুরুতর ফক ু ঘর্ট। 
 
ও আেো! েলোয েেো হিোুঁটোর্লো ফ লোরী। 
 
 ফমস হেনর্সন ফ লোরীর্ক ফনর্য হভতর্রর ঘর্র িুকর্লো। ফবশোল হের্ের ওপোশ হথর্ক 
েোুঃ ফনর্যলসন উর্ঠ েোুঁডোর্লন। ফবশোল হে , ধবধর্ব িসেো ভদ্রর্লোক,  োবভোব অর্নকটো 
েোময হলোর্কর মর্তো। 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

134 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

 
এফের্য এর্স করমেেন কর্র বলর্লন, এই হতো  ো, আপফনই হতো ফমর্সস হবটোরটন? 
আপনোর্ক আমোর্ের মর্ধয হপর্য খুব আনে হপলোম ফমর্সস হবটোরটন। আপনোর স্বোমী 
আপনোর েনয েোরুণ উৎকণ্ঠোয ফ র্লন। এবোর এর্স পর্ডর্ ন, গুফ র্য েোফ র্য ফনন। 
 
ধনযবোে, েোুঃ ফনর্যলসন, ফ লোরী একটো হিযোর হটর্ন বসর্লো। 
 
েোুঃ ফনর্যলসনও তোুঁর হিযোর্র বর্স একটু ঝুুঁর্ক এর্লন। আমোর্ক হকোর্নো েশ্ন করোর 
আর্  আপনোর? হসৌ োেেযপূণে েশ্ন। 
 
ফ লোরী হ র্স বলর্লো, এটোর উতর হেওযোই সবর্ির্য কফঠন। অবশয ফঠক উতর েফে িোন 
বলর্বো–এত অেস্ব েশ্ন করোর রর্যর্  হে, হকোিো ফের্য শুরু করর্বো হসটোই বুঝর্ত 
পোরফ  নো। 
 
ফঠক ফঠক, বুঝর্ত পোরফ  আফম। আমোর উপর্েশ েফে হশোর্নন তো র্ল বলর্বো–হস্রি 
ফনর্ের হখযোর্ল থোকুন আর েো ঘটর্  হের্খ েোন। এটোই সবর্ির্য ভোর্লো পথ। 
 
এখোনকোর সম্পর্কে ফক ুই েোফন নো আফম। মোর্ঝ মোর্ঝ মর্ন  য–মর্ন  য হেন অবোিব 
ফক ু 
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হবফশরভোে হলোকই তোই ভোর্ব। সোধোরণত এখোর্ন আসোর আর্ে একেন  যর্তো ভোর্ব 
তোর্ক মর্েোয ফনর্য েোওযো  র্ে। হ ো হ ো কর্র হ র্স উঠর্লন ফতফন। আমোর্ের এই 
মরুেৃ  হে-হকোর্নো হলোকর্কই িমর্ক হের্ব। 
 
-আমোর কোর্  হতো এটো একটো েোরুণ িমক। 
 
- র্তই পোর্র, কোরণ আর্ে হথর্ক কোউর্ক আমরো ফক ু েোনোই নো। বুঝর্তই পোরর্ ন, 
হখোলোখুফল সবফক ু বর্ল হেওযো ফবিক্ষণতোর পফরিোযক নয। আসল ের্যোেন শুধু 
ফনর্েের্শর। হসইটুকু আমরো শুধু ফের্য ফেই। এখোর্ন ফকন্তু আপফন হবশ স্বোের্েযই থোকর্ত 
পোরর্বন, েো ফক ু আপনোর অপ ে  র্ব ফকংবো ফবর্শষ হকোর্নো ফেফনর্ষর েফে ের্যোেন 
 য–শুধু একবোর আমোর্ের েোনোর্বন, আমরো তোর বযবস্থো করোর েথোসোধয হিিো করর্বো। 
হেমন ধরুন েফে আপফন ফশল্পিিেো,  ফব আুঁকো এগুর্লোর ের্যোেন মর্ন কর্রন তর্ব 
সবফক ুরই আলোেো আলোেো ফবভোে আর্  আমোর্ের। 
 
-নো নো, আফম ওসব ফবষর্য হমোর্টই পোরেশেী নয। 
 
–হবশ, এ োডোও সোমোফেক েীবনেোপর্নর অর্নক উপোয রর্যর্ । হখলোধুলো ফনশ্চযই 
েোর্নন। এখোর্ন হটফনস হকোটে, হেোযোস হকোটে সবই রর্যর্ । এখোর্ন আসোর পর ফনর্ের 
রোিো খুুঁর্ে ফনর্ত কোর্রো েুসপ্তো  লোর্ে নো ফবর্শষত স্ত্রীর্ের। আপনোর স্বোমীর কোে 
রর্যর্ , তোই ফনর্যই ফতফন বযি। সুতরোং এর্ক্ষর্ত্র অনযোনয স্ত্রীরো ফনর্ের্ের সময কোটোবোর 
রোিো ফনর্েরোই খুুঁর্ে হনন। আমোর কথো বুঝর্ত হপর্রর্ ন আশোকফর। 
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-ফকন্তু এখোর্ন ফক হকউ থোর্ক? 
 
–এখোর্ন থোর্ক মোর্ন। আপনোর কথো ফঠক বুঝর্ত পোরলোম নো, ফমর্সস হবটোরটন। 
 
থোর্ক মোর্ন–আফম বলর্ত িোইফ , সবোই ফক এখোর্নই থোর্ক, নোফক অনয হকোথোও ির্ল 
েোয? 
 
েোুঃ ফনর্যলসন হকমন হেন উেোস  র্য হের্লন। বলর্লন, হুঁ, হসটো ফনভের করর্  
আপনোর স্বোমীর ওপর।  যোুঁ, এটো অর্নকখোফন ফনভের কর্র তোর ওপর। আফম বরং 
আপনোর্ক পরোমশে ফেফে ফতন সপ্তো  পর্র আমোর সর্ে একবোর হেখো কর্র বর্ল েোর্বন–
এখোর্ন হকমন লোের্ ? 
 
-আেো এখোন হথর্ক হকউ হকোর্নোফেন বোইর্র হের্ত পোর্র? মোর্ন এই িোর হেওযোর্লর 
বোইর্র? 
 
খুব স্বোভোফবক েশ্ন। এখোর্ন এর্স েোয সবোই এই েশ্নই কর্র। ফকন্তু আমোর্ের এই 
েফতষ্ঠোন ফনর্েই একফট স্বযংসমূ্পণে েেৎ। এইটোই  র্ে আপনোর পুর্রোর্নো েেৎ েোর্ক 
আপফন হির্ল এর্সর্ ন।  যোুঁ এটো একটো পোফথেব স্বেে। 
 
. 
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১৩. 
 
 ফঠক হেন একটো েুর্লর মর্তো, তোই নো? ফ লোরী বলর্লো, ফনর্ের ঘর্র হস আবোর ফির্র 
এর্সর্ । তোর প ে করো েোমোকোপড আর েসোধন সোমেীগুর্লো ইফতমর্ধযই ফব োনোর 
ওপর, তোর অর্পক্ষোয। আলমোফরর মর্ধয েোমোকোপডগুর্লো ঝুফলর্য, অনয ফেফনষগুর্লো হস 
গুফ র্য রোখর্লো। 
 
–আমোরও েথম েথম ফঠক এই কথোই মর্ন  র্তো, হবটোরটন বলর্লো। 
 
েুের্নর কথোবোতেো হকমন হেন  োডো  োডো ক্লোফিমোখো। লুর্কোর্নো একটো মোইর্িোর্িোর্নর 
সম্ভোবনো তখনও হবোঝোর মর্তো তোর্ের মর্ন হির্প রর্যর্ । হকমন হেন র সয ভরো কথো 
বলফ র্লো হবটোরটন। হেখর্তই পোর্েো–হবশ আফ , আফম। মোর্ঝ মোর্ঝ মর্ন  য স্বপ্ন 
হেখফ  আফম। ফকন্তু… 
 
কথোটো হস হশষ করর্লো নো। ফ লোরী ফকন্তু তোর নো বলো কথোটো বুঝর্ত পোরর্লো,–ফকন্তু 
আমোর্ের আরও সোবধোন  ওযো উফিত। সমি ফেফনষটোই হেন এক অবোিব েুুঃস্বপ্ন, তোই 
মর্ন  ফের্লো, ফ লোরীর। হস এক সমূ্পণে অর্িনো হলোর্কর সর্ে একই শযনঘর্র বোস 
করর্ । ফকন্তু তবুও অফনফশ্চত হকোর্নোও ফবপর্ের তীব্র তোনভূফতর ির্ল এই 
অিরেতোটুকুর্ক েুের্নর হকউই হেন এতটুকুও অশোলীন মর্ন করর্ত পোর্রফন। 
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ফমফনট েুর্যর্কর অস্বফিকর িব্ধতো হভর্ঙ, েলোটোর্ক এর্কবোর্র খোর্ে নোফমর্য হবটোরটন 
বলর্লো, অভযস্থ  র্য ফনর্ত একটু সময লোের্ব, ফকন্তু আমোর্ের খুব স্বোভোফবক বযব োর 
করর্ত  র্ব। অতযি সোধোরণ স্বোভোফবক বযব োর–হেন এখনও আমরো আমোর্ের হের্শর 
বোফডর্তই রর্যফ । 
 
কথোগুর্লোর েভীর তোৎপেে উপলফব্ধ করর্লো ফ লোরী। হস ধর্রই ফনর্লো, হে অফনশ্চযতোটুকু 
অনড  র্য রর্যর্  তো আরও ফক ুক্ষণ থোকর্ব। হবটোরটর্নর ইংলযোন্ড তযোর্ের কোরণ, 
তোর আশো, তোর স্বপ্নভে এই সমি এই মু ূর্তে আর্লোিনোর ের্যোেন হনই। এই মু ূর্তে 
তোরো েুেন মোথোর ওপর হে অফনশ্চযতোর খে ঝুলর্  হসই ফবপর্ের ফবরুর্ে লডোই করোর 
একই ব্রর্ত ব্রতী। ফ লোরী বলর্লো, আমোর্ক ফনর্য ফের্য ওরো কত কোেই নো করর্লো। 
শোরীফরক, মোনফসক সব পরীক্ষোই  র্য হের্লো। 
 
–হ, সবোর হবলোই এগুর্লো করো  য। এটোই স্বোভোফবক বর্ল মর্ন  য। 
 
হতোমোর হবলোও এসব  র্যফ র্লো? 
 
– যোুঁ, তো েোয সবই  র্যফ র্লো। 
 
 তোরপর আমোর্ক হেখো করর্ত ফনর্য হের্লো ওই হে স কোরী পফরিোলক নো কী বর্ল 
হেন, তোর সর্ে। 
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 যোুঁ, উফনই এই অঞ্চলটো পফরিোলনো কর্রন। অতযি হেোেয বযফক্ত এবং সফতযকোর্রর ভোর্লো 
েশোসক একেন। 
 
-উফন তো র্ল সংস্থোর কতেো নন? 
 
–নোনো সংস্থোর মোথো  র্েন হখোে পফরিোলক ফনর্ে। 
 
–আফম তোর্ক হেখর্ত পোর্বো? 
 
আশোকফর পোর্ব। তর্ব ফতফন বড একটো হেখো হেন নো। মোর্ঝ মোর্ঝ এর্স আমোর্ের 
সোমর্ন বকৃ্ততো কর্রন–িমৎকোর বযফক্তত্বপূণে মোনুষ। 
 
হবটোরটর্নর ভুরুর উপর ক্ষীণ একটো ভোে পডর্লো। ফ লোরীর বুঝর্ত অসুফবর্ধ  র্লো নো 
এ আর্লোিনো এখন বে করো উফিত, এ তোরই ইফেত। হবটোরটন ঘফড হের্খ বলর্লো, 
আটটোয তনশর্ভোে। আটটো হথর্ক সোর্ড আটটো। তুফম ততফর  র্ল, ির্লো ফনর্ি নোফম। 
এমনভোর্ব বলর্লো, ফ লোরীর মর্ন  র্লো ফঠক হেন তোরো হকোর্নো একটো হ োর্টর্ল রর্যর্ । 
 
ফ লোরী ততফর  র্য ফনর্ি হনর্ম, লম্বো বোরোেো হপফরর্য ফবরোট খোবোর ঘর্র িুকর্তই ফমস 
হেনর্সন এফের্য এর্লো। আে হতোমোর্ের েনয একটো বড হটফবর্লর বযবস্থো কর্রফ  টম, 
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হবটোরটনর্ক বলর্লো হস। হতোমোর স্ত্রীর স েোত্রী হতোমোর্ের সর্ে বসর্বন, আর–মোফিেসনরো 
হতো আর্ ই। 
 
ফনফেেি হটফবর্ল তোরো বসর্লো। অযোন্ড্রু ফপটোসে আর এফরকসন আর্ে হথর্কই তোর্ের হটফবর্ল 
বর্সফ র্লো। ফ লোরী তোর স্বোমীর সর্ে েুের্নর পফরিয কফরর্য ফের্লো। একটু পর্রই বোফক 
েুেন এর্স পডর্লো। হবটোরটন পফরিয কফরর্য ফের্লো, েক্টর এবং ফমর্সস মোফিেসন। 
সোইমন আর আফম একই ের্বষণো ঘর্র কোে কফর, বুঝর্ল 
 
সোইমন মোফিেসর্নর বযস হবফশ নয। পুঁফিশ- োফিশ ব র্রর হরোেো েুবকফট এত িসেো, 
মর্ন  য রক্ত ীনতোয ভুের্ । তোর স্ত্রী হমোটোর্সোটো কোর্লো। ফ লোরীর মর্ন  র্লো ভদ্রমফ লো 
ইতোফলযোন। নোম ফবযোঙ্কো। ফবযোঙ্কো বলর্লো, কোলর্ক আপনোর্ক েোযেোটো ঘুফরর্য হেফখর্য 
হের্বো। আপফন হতো ফবজ্ঞোনফবশোরে নন, তোই নো? 
 
-নো, ফবজ্ঞোর্নর হকোর্নো ফবর্শষ ফশক্ষো আফম পোইফন বর্লই আমোর আশঙ্কো, ফ লোরী 
 োসর্লো। 
 
ফবযোঙ্কোর ফক ু আইনসম্পফকেত ফশক্ষো আর্ , সোইমন েোনোর্লো। অথেনীফত আর বোফণফেযক 
আইন ফনর্য ও পডোশুনো কর্রর্ । মোর্ঝমর্ধয ও বকৃ্ততো হেয। ফকন্তু বড একটো হকউ মন 
ফের্য হশোর্ন নো। 
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ফবযোঙ্কো কোুঁধ ঝোুঁকোর্লো। ওসব আফম ফঠক কর্র হনর্বো। আফম হতো এখোর্ন এর্সফ লোম শুধু 
হতোমোর সর্ে থোকব বর্ল। ফকন্তু এখোর্ন হেখফ  অর্নক ফক ুই করোর আর্ । আর ফমর্সস 
হবটোরটন, উফনও  যর্তো একোর্ে আমোর্ক সো োেয করর্ত পোরর্বন। 
 
ফ লোরী এককথোর্তই রোফে  র্য হের্লো। 
 
অযোন্ড্রু ফপটোসে ফেজ্ঞোসো করর্লো, আপনোর ের্বষণোর ফবষয হকোন্টো? পুরুষ ফতনের্নর 
আর্লোিনো ফ লোরী ফক ুই বুঝর্ত পোরফ র্লো নো। এফরকসর্নর ফের্ক ফির্র হেখর্লো, 
হিযোর্র েো এফলর্য উেোস হিোর্খ হস তোফকর্য রর্যর্ । হ র্স হস ফের্জ্ঞস করর্লো, ফক 
 র্লো, আপনোরও ফক ঘরকুর্নো কফি হ র্লর মর্তো বোফডর েনয মন হকমন করর্  নোফক? 
 
হেন অর্নক েূর হথর্ক েৃফিটো ফিফরর্য এর্ন এফরকসন তোর ফের্ক তোকোর্লো। বলর্লো, নো 
ঘর্রর ের্যোেন হনই। এইসব-হের্ র বেন, বোবো, মো, হ র্লপুর্ল–এসব  র্ে ফবরোট 
বোধো। কোে করর্ত  র্ল সমূ্পণে মুক্ত পুরুষ  র্ত  র্ব। 
 
-এখোর্ন আপফন হসই মুফক্ত পোর্বন, মর্ন করর্ ন? 
 
–এখুফন তো বলর্ত পোরর্বো নো, ফকন্তু তোই আশো করফ । 
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 ফবযোঙ্কো ফ লোরীর্ক বলর্লো তনশর্ভোর্ের পর সময কোটোবোর েনয অর্নক রকর্মর বযবস্থো 
আর্  এখোর্ন। তোস হখলোর ঘর্র ফের্য ফব্রে হখলর্ত পোর্রন বো ফসর্নমো হেখর্ত পোর্রন, 
ফকংবো সপ্তোয ফতনফেন কর্র হে নোটক  য তোও হেখর্ত পোর্রন। 
 
এফরকসন ফবরফক্তভর্র ভুরু হকোিকোর্লো। এসব এর্কবোর্রই অের্যোেনীয ফেফনষ। এর্ত 
কমেশফক্তর অপিয  য। 
 
–আমোর্ের মোর্ন হমর্যর্ের হক্ষর্ত্র নয, ফবযোঙ্কো েবোব ফের্লো। হমর্যর্ের হক্ষর্ত্র এগুর্লো 
ের্যোেনীয ফেফনষ। 
 
ফ লোরী হিিো কর্র একটো  োই তুলর্লো। বলর্লো, একটু সকোল সকোল শুর্য পডর্বো 
ভোবফ । আে আর তোস হখলর্ত বো ফসর্নমো হেখর্ত ইর্ে করর্  নো। 
 
তোর কথোটো লুর্ি ফনর্য টম হবটোরটন তোডোতোফড বর্ল উঠর্লো, আে সকোল সকোল শুর্য 
পর্ড একটো লম্বো ঘুম ফের্য শরীরটো ফঠক কর্র হনওযোই সবর্ির্য ভোর্লো। রোিোয হতো 
কম ধকল েোযফন 
 
খোওযো হশষ কর্র সবোই উর্ঠ পডর্লো। হবটোরটন বলর্লো, রোর্ত্রর খোওযোটো এখোর্ন 
সফতযই িমৎকোর। রোর্ত্র পডোর ঘর্র হিোকোর আর্ে বো ফসর্নমো ক্লোর্ব েোওযোর আর্ে 
সোধোরণ আমরো  োর্ের বোেোর্ন একটু পোযিোফর কর্র ফনই। েথর্ম একটু বোেোন হথর্ক 
ঘুর্র আফস ির্লো তোরপর বরং তুফম ঘুর্মোর্ত হেও। 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

143 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

 
ফলির্ট ির্ড ওরো  োর্ত উঠর্লো। ওপর্র উর্ঠ বোেোর্নর আশোতীত হশোভোয ফ লোরীর হিোখ 
ধোুঁফধর্য হের্লো। এফক সম্ভব! কত অেস্র অথে বযয  র্যর্  বোেোনটো েডর্ত, ফিিোও করর্ত 
পোরর্লো নো হস। ফঠক হেন হসই আরবয উপনযোর্সর পরীর হেশ। 
 
–এ হেন ফবশ্বোসই করো েোয নো, বলর্লো ফ লোরী। এই ফেেিফবিোরী মরুভূফমর মোঝখোর্ন–
এ হেন হসই আরবয উপনযোর্সর পরীর হেশ। 
 
মোফিেসন বলর্লো, আফমও আপনোর সোর্থ একমত ফমর্সস হবটোরটন, হেখর্ল মর্ন  য 
সফতযই হেন েোেুমর্ে হকউ েীনর্ক ফের্য একটো েফডর্য ফনর্যর্ । অবশয–আমোর ধোরণো, 
টোকো এবং েল এ েুর্টো ফেফনষ েিুর পফরমোর্ণ থোকর্ল, মরুভূফমর বুর্কও েো খুফশ ের্ড 
তুলর্ত পোরর্বন। 
 
এই এত েল হকোথো হথর্ক আর্স? 
 
ওই পো োর্ডর তলোয েভীর েস্রবণ হখোুঁডো  র্যর্ ।ওটো আমোর্ের এই সংস্থোর েোণ। 
 
 োেবোেোর্নর এখোর্ন-ওখোর্ন ফক ু হলোক  ফডর্য রর্যর্ । ির্ম ির্ম তোরো এফেক-ওফেক 
ির্ল হের্লো। মোফিেসনরোও বযোর্ল হেখর্ত েোর্ব বর্ল ফবেোয ফনর্লো। ফ লোরীর  োত ধর্র 
হবটোরটন তোর্ক আলর্সর ধোর্র একটো িোুঁকো েোযেোয ফনর্য এর্লো। 
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মোথোর ওপর অেস্র তোরো জ্বলজ্বল করর্ । মৃেু শীতল বোতোর্স শরীর েুফডর্য হের্লো। 
েুের্ন এখন সমূ্পণে একো। েুেন েুের্নর মুর্খোমুফখ েোুঁডোর্লো। একটু হেন সেি ফনিু 
েলোয টম হবটোরটন ফের্জ্ঞস করর্লো, এবোর বলুন, হক আপফন? 
 
ফ লোরী তোর হিোর্খ হিোখ হরর্খ একটু নীরব  র্য ওর ের্শ্নর েবোব হেওযোর আর্ে 
ফের্জ্ঞস করর্লো, আর্ে আপফন বলুন, হকন আমোর্ক আপনোর স্ত্রী বর্ল স্বীকোর কর্র 
ফনর্যফ র্লন? 
 
েুের্নই েুের্নর ফের্ক তোকোর্ে। ফ লোরী েোর্ন ইংলযোন্ড থোকর্ত টম হবটোরটর্নর েত 
শফক্তই থোক-নো-হকন এখোর্ন এই অবস্থোয তোর মর্নর হেোর ফ লোরীর হির্য অর্নক 
েুবেল। 
 
অবর্শর্ষ টম হবটোরটন  োর মোনর্লো। হস ফনর্ের মর্ন ফবডফবড কর্র বলর্ত লোের্লো, 
তখন মোর্ন হসই মু ূর্তে হেন আমোর এটোই সফঠক মর্ন  র্যফ ল।  যর্তো ভীষণ হবোকোফম 
কর্রফ  আফম, আমোর হেন একবোর আশো  র্যফ র্লো, আমোর্ক এখোন হথর্ক হবর কর্র 
ফনর্য েোবোর েনয আপনোর্ক এখোর্ন পোঠোর্নো  র্যর্ । 
 
–তো র্ল আপফন এখোন হথর্ক হবর  র্ত িোন? 
 
– োয ভেবোন, আপফন একথো ফের্জ্ঞস করর্ত পোরর্লন? 
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–পযোফরস হথর্ক আপফন ফকভোর্ব এখোর্ন এর্লন? 
 
 টম হবটোরটন একটু  োসর্লো। আমোর্ক হকউ হেোর কর্র এখোর্ন আর্নফন–অবশয েোফন 
নো, এই কথোই আপফন েোনর্ত িোইর্ ন ফকনো। আফম এর্সফ  সমূ্পণে হস্বেোয। 
 
–আপফন হে এখোর্নই আসর্ ন, হসটো আর্ে হথর্কই েোনর্তন? 
 
-নো, আফম হে আফফ্রকোয আসফ  হস সম্পর্কে হকোর্নো ধোরণো ফ র্লো নো আমোর। অতযি 
স ে স্বোভোফবক ের্লোভর্নই আফম ভুর্লফ লোম। আপনোর সর্ে এর্লো, ঐ হে ফপটোসে, ও 
হবিোরোও ফঠক আমোর মর্তোই ভুল কর্রর্ । 
 
–আর এখোর্ন এর্স হেখর্লন েো হভর্বফ র্লন, তো নয? 
 
 আবোর একটু  োসল টম। ফনর্ের হিোর্খই হেখর্বন। ফঠক হেমনফট  ওযো উফিত ফ ল তো 
হেন নয। এ–এর্ক স্বোধীনতো বর্ল নো। 
 
ফ লোরীর পোর্শ বর্স হস বলল, ইংলযোর্ন্ড থোকর্ত হে জ্বোলোয  টিট করতোম, এখোর্নও 
তোই। সবসময মর্ন  র্ে হকউ হেন আমোর ওপর নের রোখর্ । এতরকর্মর সব 
ফনরোপতো বযবস্থোর েনযই  যর্তো একথো মর্ন  র্তো। একের্নর িলোর্িরো, কোেকমে, 
বেুবোেব সম্পর্কে একরকম গুপ্তিরবৃফত  যর্তো েরকোরও আর্ , ফকন্তু আফম বলর্ত বোধয 
 ফে এর্ত মোনুষ পোেল  র্য উঠর্ত বোধয। 
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ফ লোরী স্পি সুর্র বলর্লো, আপফন বলর্ত িোইর্ ন–হে পোফরপোফশ্বেকতো হথর্ক আপফন মুফক্ত 
হপর্ত হির্যফ র্লন, এখোর্ন এর্স আপনোর্ক ফঠক হসই অবস্থোর্তই পডর্ত  র্যর্ ? 
এখোর্নও হসই একইভোর্ব আপনোর ওপর নের রোখো  র্ে, গুপ্তিরবৃফত িলর্ ? 
 
একটু ফবব্রতর্বোধ কর্র হবটোরটন বলর্লো, এ ফবষর্য আফম ফঠক েোফন নো। আসর্ল আর্েৌ 
আমোর ওপর নের রোখো  র্ে ফকনো তোও েোফন নো। হকনই বো আমোর ওপর নের 
রোখর্ব? হকনই বো এত মোথো ঘোমোর্ব? এরো হতো আমোর্ক এখোর্ন এই হেলখোনোয এর্ন 
হরর্খর্ ? 
 
–তোর মোর্ন–আপফন েো কল্পনো কর্রফ র্লন, তোর ফবেুমোত্রও হেখর্ত পোনফন? 
 
-নো, হসইর্টই সবর্ির্য আশ্চেে। একফেক হথর্ক হেখর্ল ফকন্তু এটো ভোর্লোই লোের্ব। কোে 
করোর আেশে পফরর্বশ রর্যর্  এখোর্ন। সবরকর্মর সুর্েোে সুফবর্ধ েেপোফত। ফকন্তু এক 
মু ূর্তের েনযও আপফন ভুলর্ত পোরর্বন নো হে আপফন বেী। 
 
-েোফন আফম। আমরো হভতর্র হিোকোর পর েখন বোইর্রর িটকটো শব্দ কর্র বে  র্য 
হের্লোতখনই হকমন হেন ভর্য েো ফশরফশর কর্র উর্ঠফ র্লো। ফ লোরী একটু হকুঁর্প 
উঠর্লো। 
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–হবশ। হবটোরটন হেন অর্নকটো আত্মস্থ  র্যর্  মর্ন  র্লো। আপনোর ের্শ্নর উতর আফম 
ফের্যফ । এবোর আমোর ের্শ্নর েবোব ফেন। অফলর্ভর  দ্মর্বর্শ আপফন এখোর্ন কী করর্ত 
এর্সর্ ন? 
 
-অফলভ বর্লই হস হথর্ম হেল। হকোন্ কথোটো বলো েোয ফিিো করর্ত লোের্লো। 
 
– যোুঁ, বলুন? অফলর্ভর কী  র্যর্ ? বলুন? কী বলর্ত েোফের্লন বলুন? 
 
হবটোরটর্নর করুণ ত্রি মুখটো হের্খ তোর হবশ মোযো  র্লো। বলর্লো, আপনোর্ক েোনোর্ত 
ফঠক ভরসো পোফে নো। 
 
তোর মোর্ন? আপফন বলর্ত িোইর্ ন–তোর হকোর্নো ফবপে ঘর্টর্ ? 
 
- যোুঁ, আফম েুুঃফখত, অতযি েুুঃর্খর সর্ে েোনোফে…আপনোর স্ত্রী…মোরো হের্লন।…আপনোর 
সোর্থ হেখো করর্ত আসফ র্লন ফতফন। পর্থ হপ্লন েুঘেটনোয পর্ড, তোর্ক  োসপোতোর্ল ফনর্য 
েোওযো  য, হসখোর্নই ফতফন মোরো েোন। 
 
এবোর ফস্থর েৃফির্ত তোফকর্য রইর্লো হবটোরটন। শোি স্বর্র শুধু বলর্লো, অফলভ তো র্ল 
মোরো হের্ । এবোর বুঝর্ত পোরফ …অর্নকক্ষণ িুপ কর্র হথর্ক হস ফ লোরীর ফের্ক মুখ 
হিরোর্লো। ফঠক আর্ , বোফকটো একটো ফনর্েই আেোে কর্র ফনর্ত পোরফ । আপফন তোর 
স্থোন েখল কর্র এখোর্ন এর্সর্ ন, ফকন্তু হকন? 
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এবোর ফকন্তু ফ লোরীর েবোব ততফর। টম হবটোরটন ফবশ্বোস কর্রর্  হে, তোর্ক এখোন হথর্ক 
উেোর কর্র ফনর্য েোবোর েনযই ওর্ক পোঠোর্নো  র্যর্ –অবশয ওর কথো েফে সফতয  য। 
 
ফ লোরীর মন বলর্লো, ওর ওপর সমূ্পণে ফবশ্বোস করো ফবপজ্জনক  র্ত পোর্র। ফ লোরী 
বলর্লো, আপনোর স্ত্রী েখন মোরো েোন তখন আফম  োসপোতোর্ল তোর পোর্শ ফ লোম। আফম 
তোর্ক বর্লফ লোম, আফম আপনোর কোর্  আসোর হিিো করর্ত পোফর। ফতফন আপনোর একটো 
খবর হপৌঁর্  হেবোর েনয খুব উফিগ্ন  র্য উর্ঠফ র্লন। 
 
ভুরু কুুঁির্ক হবটোরটন বলর্লো, ফকন্তু এ কথো ফনশ্চযই 
 
তোডোতোফড তোর্ক থোফমর্য ফের্য ফ লোরী বলর্লো, শুনর্ত েতটো অফবশ্বোসয মর্ন  র্ে 
আসর্ল তো নয। আপফন  যর্তো বুঝর্ত হপর্রর্ ন এই সমি ধযোনধোরণোর েফত আমোর 
ের্থি েেো আর্ । সবর্ের্শর মর্ধয তবজ্ঞোফনক হেোপনীযতোর আেোন-েেোন, একটো নতুন 
েেৎ-এসব সম্পর্কেই আমোর অসীম উৎসো । আর তোর উপর আমোর এই িুল–ওরো েফে 
েোয একই বযর্সর একফট লোল িুলওলো হমর্যর্কই শুধু আপনোর স্ত্রী বর্ল আশো কর্র 
থোর্ক তো র্ল আমোর ধোরণো সোথেক। 
 
- যোুঁ, হবটোরটন ফ লোরীর মোথোটোর ফের্ক একবোর হিোখ বুফলর্য ফনর্লো, আপনোর িুলগুর্লো 
ফঠক অফলর্ভর মর্তো। 
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-তোরপর আপনোর স্ত্রীও বোর বোর অনুর্রোধ করর্ত লোের্লন–আপনোর্ক হে খবরটো হপৌঁর্  
ফের্ত হির্যফ র্লন তো ফনর্য খুব উফিগ্ন। 
 
-ও  যোুঁ, খবর। কী খবর বলুন হতো? 
 
-আমোর্ক বলর্ত বর্লফ র্লন, সোবধোন থোকর্ত–খুব সোবধোন থোকর্ত–খুব ফবপে আপনোর 
সোমর্ন হকোর্নো একের্নর সম্পর্কে সোবধোন থোকর্ত–তোর নোম হবোফরস। 
 
-হবোফরস? মোর্ন হবোফরস গ্লোইের্রর কথো বলর্ ন? 
 
–হুঁ, তোর্ক আপফন হির্নন? 
 
মোথো নোডল হবটোরটন। হকোর্নোফেন হিোর্খ হেফখফন তর্ব নোম শুর্নফ । হস আমোর েথমো 
স্ত্রীর আত্মীয। ভোর্লোভোর্বই ফিফন তোর্ক। 
 
-তো র্ল হস হকন আপনোর পর্ক্ষ ফবপজ্জনক  র্ব? 
 
–কী বলর্লন? হকমন হেন আনমনো  র্য হের্লো হবটোরটন। 
 
 ফ লোরীর কথোটো শুর্ন হবটোরটন বোির্ব ফির্র এর্স বলর্লো, তো আফম েোফন নো, ফকন্তু 
একথো সফতয হে সব ফেক ফের্যই হস অফত সোংঘোফতক হলোক। 
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–হকোন্ ফেক ফের্য? 
 
মোর্ন–হস এমন এক ধরর্নর আেশেবোর্ে ফবশ্বোসী েফে মর্ন কর্র হে পৃফথবীর অর্ধেক 
মোনুষর্ক হমর্র হিলর্ল  যর্তো হকোর্নো ভোর্লো  র্ব, তো র্ল  োসর্ত  োসর্ত পৃফথবীর 
অর্ধেক মোনুষর্কই খুন কর্র হিলর্ত পোর্র। 
 
 যোুঁ, এ ধরর্নর হলোকর্ের আফম ফিফন, ফ লোরীর মর্ন  র্লো, সফতযই হস এর্ের হির্ন–খুব 
ভোর্লোভোর্ব হির্ন। ফকন্তু হকন মর্ন  র্লো? 
 
–অফলর্ভর সর্ে ফক তোর হেখো  র্যফ র্লো? অফলভর্ক হস বর্লফ র্লো? 
 
–তো হতো আফম েোফন নো, শুধু–এইটুকুই ফতফন আমোর্ক বর্লফ র্লন। ফবপর্ের কথো–আর 
 যোুঁ, বর্লফ র্লন একথো ফতফন ফবশ্বোস কর্রন নো। 
 
ফবশ্বোস কর্র নো। হকোন কথো ফবশ্বোস কর্র নো? 
 
—তোও হতো আফম েোফন নো। একটু ফিধো কর্র হস আবোর বলর্লো, বুঝর্তই পোরর্ ন–ফতফন 
তখন মৃতুযর পর্থ…। 
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হবটোরটর্নর মুর্খ তীব্র েেণোর  োপ পডর্লো। বুঝর্ত হপর্রফ ..আফম বুঝর্ত 
হপর্রফ …সমর্য এসবই  র্য েোর্ব। ফকন্তু হবোফরর্সর কথোটো ফনর্য হকমন হেন ধোুঁধোয 
পর্ড হেফ । এখোর্ন হস আমোর পর্ক্ষ কী কর্র ফবপজ্জনক  র্ত পোর্র। হস ফনশ্চযই 
লন্ডর্ন ফের্যফ র্লো, তোর অফলর্ভর সর্ে হেখো  র্যফ র্লো। 
 
- যোুঁ, হস লন্ডর্ন ফ র্লো। 
 
 তো র্ল, হস্রি এটো আমোর বুফের অেময…। আর তোর্ত কীই বো এর্স েোয? আমরো 
এখোর্ন এমফনর্তই বেী.. 
 
-আশ্চেে আমোরও ফঠক এইকথোই মর্ন  র্ে। 
 
–আমরো এখোন হথর্ক আর হবর্রোর্ত পোরর্বো নো, সর্েোর্র হস আলর্সর ওপর একটো 
ঘুফস মোরর্লো। 
 
ফ লোরী বলর্লো, একর্শোবোর ফপরর্বো। িফকত ফবস্মর্য হস  োুঁ কর্র তোফকর্য রইর্লো 
ফ লোরীর ফের্ক। কী বলর্ ন আপফন? 
 
হকন, একটো পথ হবর করর্বো আমরো। 
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পোেলী হমর্য, হবেনোর  োফসর্ত ভর্র উঠর্লো তোর মুখ। এখোর্ন এই েোযেোয কোর্ের 
ফবরুর্ে আপনোর্ক েোুঁডোর্ত  র্ব, হস সম্পর্কে ফবেুমোত্রও ধোরণো হনই আপনোর। 
 
-েুর্ের সময হতো কত হলোক, কত অসম্ভব েোযেো হথর্ক পোফলর্য আর্স, বলর্লো ফ লোরী। 
তোরো হতো সুডে হকর্ট, বো েো  য ফক ু একটো উপোয কর্র পোলোয। 
 
-কফঠন পোথর্রর মর্ধয ফের্য কী কর্র সুডে কোটর্বন? তো োডো সুডে কর্র েোর্বনই বো 
হকোথোয? িোফরফের্ক হতো শুধু ধূ ধূ মরুভূফম। 
 
–ের্তযক হক্ষর্ত্রই একটো-নো-একটো পথ থোর্কই।  যর্তো তোর েনয সময লোের্ব, অর্নক 
পফরকল্পনো করর্ত  র্ব, 
 
আবোর হবটোরটর্নর মুখখোনো থমথর্ম  র্য উঠর্লো। সময…এই সময হে আফম ফের্ত 
পোরফ  নো। 
 
-হকন? 
 
-েোফন নো আপফন বুঝর্বন ফকনো…আফম সফতযই বর্লফ । এখোর্ন–একটুও কোে করর্ত 
পোরফ  নো আফম, সফতয! 
 
-কী বলর্ ন আপফন? 
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কী কর্র হবোঝোই আপনোর্ক? আফম কোে করর্ত পোরফ  নো, ফিিো করর্ত পোরফ  নো। 
আমোর েো কোে তোর্ত অতযি মনুঃসংর্েোে েরকোর। আমোর কোর্ের অর্নকটোই–েোয 
সবটোই সৃফির কোে। এখোর্ন আসো হথর্ক সোরো ফেনরোত ধর্র বোর্ে কোর্ের পুনরোবৃফত 
ঘফটর্য সময কোটোই, হে কোে অফত সোধোরণ ফবজ্ঞোনীও করর্ত পোর্র। ফকন্তু এরেনয হতো 
ওরো আমোর্ক ফনর্য আর্সফন। ওরো িোয আসল সৃফি-নতুন ফক ু সৃফি…আর আফম হসই 
সৃফি করর্ত পোরফ  নো। 
 
হবটোরটন বলর্লো, আফম েফে ফক ু সৃফি কর্র ওর্ের  োর্ত তুর্লই নো ফের্ত পোফর, তো র্ল 
এত কোে, এমন এলো ী কোেকোরখোনোয ওর্ের েরকোর কী? ওরো হতো আমোর্ক রোিোয 
হির্ল হের্ব। 
 
-নো নো। 
 
- যোুঁ–হের্খই। এখোর্ন ওরো ভোবেবণতোয বুুঁে  র্য পর্ড থোর্ক নো। এই প্লোফস্ট্ক 
সোেেোফরর বযোপোরটো েো একটু বোুঁফির্যর্  আমোর্ক। েোর্নন হবোধ য, একবোর্র এই 
অর্স্ত্রোপিোর  য নো–একটু একটু কর্র করো  য। আর স্বোভোফবকভোর্বই হে হলোর্কর ওপর 
ফের্নর পর ফেন একটোনো হ োটখোর্টো অর্স্ত্রোপিোর করো  র্ে, হস হকোর্নো কোর্ে 
মনুঃসংর্েোে করর্ত পোর্র নো। 
 
–ফকন্তু এই অর্স্ত্রোপিোর্রর কী েরকোর ফ র্লো? কী েনয করো  র্লো এটো? 
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–এটো? ওই–হস্রি সোবধোনতোর েনয। মোর্ন–আমোর সোবধোনতোর েনয। এটো করো  য–
েফে আপফন পুফলর্সর েোফথেত হলোক  ন তখনই। 
 
–আপফন ফক তো র্ল পুফলর্সর েোফথেত বযফক্ত? 
 
- যোুঁ, হকন আপফন েোর্নন নো? ও আেো, ওরো হবোধ য বযোপোরটো হতমন েিোর কর্রফন। 
 যর্তো অফলভও েোনর্তো নো। ফকন্তু সফতযই আফম হিরোরী। 
 
–আপফন ফক–মোর্ন ফবশ্বোসঘোতকতোর কথো বলর্ত িোইর্ ন? মোর্ন–আপফন এর্ের কোর্  
পোরমোণফবক হেোপনীযতো ফবফি কর্র ফের্যর্ ন? 
 
হবটোরটন ওর হিোখ হথর্ক েৃফি সফরর্য ফনর্লো। ফক ুই আফম ফবফি কফরফন। আফম শুধু 
আমোর্ের কোর্ের পেফতগুর্লো ওর্ের বর্ল ফের্যফ –সমূ্পণে হস্বেোয, ফনুঃস্বোথেভোর্ব ফের্যফ । 
েফে ফবশ্বোস কর্রন বলর্বো আসর্ল আফমই ওগুর্লো ওর্ের ফের্ত হির্যফ লোম। এটো সমে 
েঠনবযবস্থোর একটো অংশ–ফবজ্ঞোর্ন সমি জ্ঞোর্নর একত্রীভবন। আপফন  যর্তো বুঝর্ত 
পোরর্ ন নো। 
 
ফঠকই বুঝর্ত পোরফ র্লো ফ লোরী, এও হস বুঝর্ত পোরর্  হে, অযোন্ড্রু ফপটোসেও ফঠক এই 
কোেই করর্ । এই একই উন্মোেনোয পোেল। 
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ফ লোরীর মর্ন  র্লো, টম হবটোরটন হে এই কোর্ে ব্রতী, এ হেন হস ফিিো করর্ত পোরর্  
নো। হবটোরটন মোত্র কমোস আর্ে েবল উৎসো  আর আে  ফনর্য এখোর্ন এর্সফ র্লো, 
হসই হবটোরটন এখন পরোফেত, ফবধ্বি–স্বর্প্নর েেৎ হথর্ক আবোর বোিব েের্ত আ র্ড 
পডো একটো সোধোরণ মোনুর্ষর মর্তো ভীত-সেি। 
 
কথোটো কতখোফন ফঠক তো েোিোই করোর সময হপর্লো নো হস। িোরফের্ক তোফকর্য হবটোরটন 
বলর্লো, সবোই হনর্ম হের্ , আমরোও বরং 
 
উর্ঠ েোুঁডোর্লো ফ লোরী।  যোুঁ িলুন। ফকন্তু অত ঘোবডোবোর কী আর্ ? এটোই হতো 
অস্বোভোফবক। ওরোও তোই ভোবর্ব–এটোই স্বোভোফবক–অিত এই পফরফস্থফতর্ত। 
 
হবটোরটন হকমন হেন অিুতভোর্ব বলর্লো, এইভোর্বই আমোর্েরর্ক থোকর্ত  র্ব, মোর্ন 
আপনোর্ক আমোর স্ত্রী ফ র্সর্ব থোকর্ত  র্ব। 
 
–তো হতো বর্টই। 
 
একই ঘর্র থোকর্ত  র্ব–এইসব আর ফক। তর্ব আপফন ফনফশ্চত থোকর্ত পোর্রন মোর্ন 
আমোর্ক ভয পোবোর হকোর্নো কোরণ হনই। 
 
ফ লোরী বর্ল উঠর্লো, এসব বযোপোর ফনর্য ফিিোর হকোর্নো কোরণ আর্  বর্ল আমোর মর্ন 
 য নো। আমোর্ের আসল কোে  র্ে, এখোন হথর্ক েীবি অবস্থোয পোলোর্নো। 
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১৪. 
 
 মযোরোর্কর্শর হ োর্টর্ল মযোমোউফনযোর একটো ঘর্র হেসপ নোর্ম হসই ভদ্রর্লোক ফমস 
হ েোফরংটর্নর সর্ে কথো বলফ র্লন। কযোসোব্লোঙ্কো আর হিে-এ ফ লোরীর সর্ে হে 
হ েোফরংটর্নর আলোপ  র্যফ র্লো, এ হেন হস হ েোফরংটন নয। একই রকম হেখর্ত, ফঠক 
হেন েমে হবোন, হসই একই রকম িুলবোুঁধো, ফকন্তু  োবভোব হেন সমূ্পণে আলোেো। এই 
মফ লো হেন অর্নক িটপর্ট, কমেেক্ষ, বর্যসও হেন অর্নক কর্ম হের্ । 
 
ঘর্র তৃতীয বযফক্তফট হটফবল িোপর্ড গুনগুন কর্র িরোফস েোর্নর কফল ভোুঁেফ র্লো। 
হলোকফটর েোর্যর রঙ কোর্লো, হবশ শক্তসমথে হি োরো, হিোখেুর্টো বুফের  টোয উিোফসত। 
 
তো র্ল েতেূর আপফন েোর্নন, হেসপ বলফ র্লন, হকবলমোত্র এই কফট হলোর্কর সর্ে হস 
হিে-এ কথোবোতেো বর্লফ র্লো? 
 
েোর্নত হ েোফরংটন ঘোড নোডর্লন। হকলফভন হবকোর নোর্ম মফ লোফটও ওখোর্ন ফ র্লো, েোর 
সর্ে আর্েই কযোসোব্লোঙ্কোয আমোর্ের আলোপ  র্যফ র্লো। তর্ব ফনফিেধোয আফম স্বীকোর 
করফ , ভদ্রমফ লোর্ক এখনও আফম ফঠক বুর্ঝ উঠর্ত পোরফ  নো। হস্রি বেুত্ব করোর 
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েনযই হস আে বোফডর্য অফলভ হবটোরটর্নর সর্ে আলপ কর্রফ র্লো, আমোর সর্েও তোই। 
আর্মফরকোনর্ের স্বভোবই তোই। হ োর্টর্ল, েোফডর্ত েোর্য পর্ড আলোপ কর্র, তোর্ের সর্ে 
হবডোবোর  ক ততফর কর্র হির্ল। 
 
–হুঁ! হেসপ বলর্লন, আমরো েো খুুঁেফ  তোর পর্ক্ষ এগুর্লো এতই অস্পি… 
 
–আর তো োডো, হ েোফরংটন বলর্লন, ভদ্রমফ লো ওই হপ্লর্নই ফ র্লন। 
 
–আপনোর কী ধোরণো–এই েুঘেটনোটো পূবেপফরকফল্পত? হেসপ এবোর ঘোড ফিফরর্য কোর্লো 
মতন হলোকফটর ফের্ক তোকোর্লন, হতোমোর কী মর্ন  য, হলবলযোঙ্ক? 
 
হলবলযোঙ্ক বলর্লো, অর্নক ফক ুই  র্ত পোর্র।  যর্তো হকউ হপ্লর্নর েেপোফত ফবের্ড 
হরর্খফ র্লো। েোর ির্ল এই েুঘেটনো। হসকথো হতো আমরো হকোর্নোফেনই েোনর্ত পোরর্বো 
নো। হপ্লনটো পুর্ড  োই  র্য হের্ –সোক্ষয হেবোর মর্তো একেনও হবুঁর্ি হনই। 
 
-হপ্লর্নর িোলক সম্পর্কে হতোমোর ফক ু েোনো আর্ ? 
 
–আলকোফে?  ো হেোযোন হ োকরো, হমোটোমুফট েক্ষ, বযস ওই পেেি। 
 
হলবলযোঙ্ক বলর্লো, সোতটো মৃতর্ে  পোওযো হের্ । সবকটোই ফবশ্রীভোর্ব হপোডো, সনোক্ত 
করো সম্ভব নয, ফকন্তু পুর্রো সোতটো মৃতর্ে । তোর মোর্ন–একেনও হর োই পোযফন। 
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হেসপ হ েোফরংটর্নর ফের্ক ফিরর্লন, আপফন হেন কী বলফ র্লন? 
 
–হিে-এ একফট িরোফস পফরবোর্রর সর্ে ফমর্সস হবটোরটর্নর েু-একটো কথোবোতেো 
 র্যফ র্লো। ওখোর্ন আর ফ র্লো একেন সুইফেস বযবসোেোর আর তোর সুের হেযসী। 
আর ফ র্লন, বযবসোযী েের্তর িূডোমফণ, হকোফটপফত বৃে : ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস। 
 
ও, হসই টোকোর খফনটো ওখোর্ন ফ র্লো? 
 
হলবলযোঙ্ক বললল, হলোর্ক বর্ল বুর্ডোর নোফক সোঙ আমর্লর সব িীনো মৃৎ-ফশল্প সংের্ র 
বোফতক আর্ । 
 
িীনোরো ফনর্েরোই ফকন্তু বর্ল, ষোট হথর্ক সতর ব র বযসটোই েীবর্নর সবর্ির্য মূলযবোন 
সময। েীবর্নর এই সমযটোর্তই হস েীবর্নর মোধুেে ও হসৌেেে সম্পর্কে সবর্ির্য হবফশ 
মুখর  র্য ওর্ঠ। 
 
আফম ওর্ের ের্ল হনই, বলর্লো হলবলযোঙ্ক। 
 
–কেন েোমেোনও ফ র্লো হিে-এ, েোনর্ত হ েোফরংটন বর্ল িলর্লন, ফকন্তু েতেূর েোফন, 
অফলভ হবটোরটর্নর সর্ে তোর্ের হকোর্নো কথোবোতেো  যফন। 
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–হকোর্নো পফরিোরক বো ভৃর্তযর সর্ে সম্ভবত কথো বর্লফ র্লন? 
 
–হস হতো সবসমযই  র্ত পোর্র। 
 
–আর–আপফন বলর্ ন, পুর্রোর্নো শ র হেখর্ত একোই হবফরলর্যফ র্লন? 
 
-নো, একেন পোকো পথেেশেক সর্ে ফ র্লন। পুর্রোর্নো শ র্রই  যর্তো হকউ তোর সর্ে 
হেোেোর্েোে কর্র থোকর্ব। 
 
–হে কোরর্ণই হ োক, ফতফন এর্কবোর্র  ঠোৎ মযোরোর্কশ েোওযো ফঠক কর্র হির্লন। 
 
–হ েোফরংটন বলর্লন, এর্কবোর্র নয, আর্ে হথর্কই ওুঁর েনয আসন সংরফক্ষত ফ র্লো। 
 
-ও  যোুঁ, আফম ভুল কর্রফ –হেসপ বলর্লন, আফম বলর্ত হির্যফ লোম, ফমর্সস হকলফভন 
হবকোরই এর্কবোর্র  ঠোৎ তোর সর্ে েোওযো ফঠক কর্র হিলর্লন, উর্ঠ পর্ড ফতফন অফস্থর 
ভোর্ব পোযিোফর করর্ত লোের্লন। উফন মযোরোর্কর্শর পর্থ পোফড ফের্লন…আর হপ্লনটো 
ধোক্কো হখর্য জ্বলর্ত জ্বলর্ত আ র্ড পডর্লো। হকমন হেন েুভেোর্েযর পূবে লক্ষণ–হেন 
অফলভ হবটোরটন নোর্ম হকউ হপ্লর্ন িডর্লই তো ধ্বংস  র্য েোর্ব। েথর্ম কযোসোব্লযোঙ্কোর 
কোর্  েুঘেটনো ঘটর্লো, তোরপর এইটো। এটো ফক সফতযই েুঘেটনো নোফক পফরকল্পনো কর্র 
ঘটোর্নো? েফে এমন হকউ থোর্ক, হে বো েোরো অফলভ হবটোরটর্নর  োত হথর্ক হর োই 
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হপর্ত িোয। তোরো হতো-আফম বলর্বো, একটো হপ্লন ধ্বংস করোর হির্য অর্নক স ে 
উপোর্য এটো করর্ত পোরর্তো। 
 
-হক বলর্ত পোর্র বলুন, হলবলযোঙ্ক বলর্লো, আমোর্ক ভুল বুঝর্বন নো,-একবোর েফে মর্নর 
এই অবস্থোয হপৌঁ র্ত পোর্রন, হেখোর্ন মোনুর্ষর েীবন হনওযোটোই তুে বযোপোর, তখন 
কোউর্ক মোরোর েনয অেকোর েফলখুুঁফের্ত  ুফর  োর্ত েোুঁফডর্য থোকোর হির্য হপ্লর্নর একটো 
আসর্নর তলোয ফক ুটো ফবর্স্ফোরক পেোথে হরর্খ হেওযো অর্নক স ে। তোর্ত কর্র আর্রো 
 টো হলোক েফে মোরো েোয তত ভোফর বর্যই হের্লো। 
 
-তো ফঠক, হেসপ বলর্লন, আফম েোফন, আমোর সর্ে হকউ একমত  র্ব নো, ফকন্তু তবুও 
আমোর েৃঢ় ধোরণো এর একটো তৃতীয সমোধোন ফনশ্চয আর্ । আমোর ধোরণো–এই েুঘেটনো 
সোেোর্নো বযোপোর। 
 
উেেীব হিোর্খ তোকোর্লো হলববযোঙ্ক,  যোুঁ, এটো  র্তই পোর্র। হপ্লনটোর্ক নোফমর্য এর্ন 
 যর্তো আগুন ধফরর্য ফের্যফ র্লো। ফকন্তু একটো ঘটনো আপফন উফডর্য ফের্ত পোর্রন নো, 
ফমুঃ হেসপ–হপ্লর্নর মর্ধয সফতযকোর্রর মোনুষ ফ র্লো।  যোুঁ, সফতযকোর্রর কটো ঝলসোর্নো 
হে । 
 
–েোফন, আর এইটোই েো ফক ু ফবভ্রোফির সৃফি কর্রর্ । নো, নো আমোর এই কল্পনো হে 
সমূ্পণে অবোিব এ ফবষর্য আমোর সর্ে  হনই। ফকন্তু এ হেন আমোর্ের এই অফভেোর্নর 
এক িমৎকোর পফরসমোফপ্ত। আমোর্ের এর্েোবোর মর্তো আর হকোর্নো সূত্রই হনই। একটু 
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হথর্ম আবোর হলবলযোঙ্কর্ক ফের্জ্ঞস করর্লন, ওফের্ক হে অনুসেোন ফনর্ত বর্লফ লোম 
হসটো কেূর এর্েোল? 
 
–েুফেন ধর্র হখোুঁে খবর হনওযো  র্ে। হলোকেনও অর্নক লোেোর্নো  র্যর্ । হপ্লনটো 
হেখোর্ন পর্ডর্ , েোযেোটো এর্কবোর্রই ফনেেন,  যোুঁ, হপ্লনটো ফকন্তু পথভ্রি  র্য পর্ডফ র্লো। 
 
-হেটো খুবই গুরুত্বপূণে বযোপোর, হেসপ বলর্লন। 
 
–ওখোন হথর্ক সবর্ির্য কোর্ র েোম, সব হথর্ক কোর্  েনবসফত এবং সবর্ির্য কোর্ র 
েোফডর িোকোর েোে সবফক ু তন্ন তন্ন কর্র খুুঁর্ে পরীক্ষো করো  র্যর্ । আপনোর মর্তো 
আমোর্ের হের্শও এই অনুসেোর্নর গুরুত্ব কম নয। ফ্রোর্ন্স আমরোও আমোর্ের কেন 
অল্পবযসী কৃতী ফবজ্ঞোনীর্ক  োফরর্যফ । কী হে এর্ের মফতেফত, হক েোর্ন! 
 
–েোত্রী তোফলকোটো আর-একবোর পরীক্ষো করো েোক, ফক বলল? 
 
হলবলযোঙ্ক তোফলকোটো হটফবর্লর ওপর হমর্ল ধরর্ত েুের্নই ঝুুঁর্ক পডর্লো। ফমর্সস 
হকলফভন হবকোর–আর্মফরকোন। ফমর্সস হবটোরটন-ইংর্রে। টরকুইল এফরকসন, 
নরওর্যবোসী–এর সম্পর্কে ফক ু েোনো আর্ ? 
 
েতেূর হের্নফ , হসটো ফক ুই নয, হলবলযোঙ্ক েোনোর্লো সোতোশ-আঠোশ ব র্রর েুবক 
একেন। 
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হেসপ বলর্লো, নোমটো আমোর হেন হকমন হিনো হিনো হঠকর্ , মর্ন  র্ে– যোুঁ ফঠক, 
রযযোল হসোসোইফটর্ত উফন একবোর ওুঁর ের্বষণোপত্র 
 
–আর একেন সন্নযোফসনী ফেফেমফণ, হলবলযোঙ্ক আবোর তোফলকোয মন ফের্লো। ফমস্ট্োর হমরী 
নো ফক হেন নোম। অযোন্ড্রু ফপটোসে, ইফনও আর্মফরকোন। 
 
–েোুঃ বযোরন– যোুঁ একটো েফতফষ্ঠত নোম–মোননীয েোক্তোর বযোরন। ফবরোট েফতভোবোন হলোক। 
সংিোমক বযোফধর েোক্তোর ফ র্সর্ব ওুঁর েুফড হনই। 
 
-হুঁ, েীবোণুেুর্ে এুঁর্ের খুব ের্যোেন, হবশ ফমর্ল েোর্ে। 
 
 হটফলর্িোনটো হবর্ে উঠর্লো। হলবলযোঙ্ক হিোনটো তুর্ল ফনর্লো,  যোর্লো, হক বলর্ ন? আুঁ? ও 
আেো,  যোুঁ ওপর্র পোফঠর্য েোও। হেসর্পর ফের্ক তোফকর্য বলর্লো, আমোর একেন হতোক 
এইমোত্র খবর ফের্লো, ফমুঃ হেসপ, ওরো একটো ফক ু হখোুঁে হপর্যর্ ।  ো, এটো সম্ভব, আফম 
স্বীকোর করফ  আপনোর অবোিব কল্পনো অতযি সফঠক। 
 
ফক ুক্ষর্ণর মর্ধযই েুেন হলোক ঘর্র িুকর্লো। েথম ের্নর সর্ে হলবলযোর্ঙ্কর ের্থি ফমল 
আর্ । কোর্লো েোট্টোর্েোট্টো, বুফেেীপ্ত হি োরো। ভদ্রর্লোর্কর সর্ে একেন স্থোনীয েোমযর্লো, 
হে োতী সোেো হপোশোক েোর্য। অবোক েৃফির্ত হস ঘর্রর িোরফের্ক হেখফ র্লো, আর হসই 
সমর্য অনয হলোকফট দ্রুত িরোফস ভোষোয বলফ র্লো 
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পুরেোর হঘোষণো করো  র্যফ র্লো এবং ভোর্লোভোর্ব েিোরও করো  য। এ হলোকফট এবং 
এর পফরবোর্রর আর সবোই ফবপুল উেযর্ম হখোুঁে শুরু কর্র। ও হেটো খুুঁর্ে হপর্যর্  হসটো 
ওর্ক ফনর্ে  োর্ত হপৌঁর্  হেবোর েনয এবং আপনোর েফে ওর্ক ফেজ্ঞোসো থোর্ক হসই 
েনযই ওর্ক ফনর্য এর্সফ । 
 
স্থোনীয হলোকফটর ফের্ক তোফকর্য হলবলযোঙ্ক বলর্লো, িমৎকোর কোে কর্রর্ ো তুফম। কই 
হেফখ, কী তুফম আফবষ্কোর কর্র  হেখোও। 
 
হকোিোর ভোে খুর্ল হলোকটো একটো বস্তু হবর করর্লো। এফের্য এর্স হটফবর্লর ওপর 
রোখর্লো। হবশ বডমোর্পর ধূসর লোল রর্ঙর একটো মুর্ক্তো। 
 
হলোকফট বলর্লো, আমোর্ের হে ফেফনসটো হেখোর্নো  র্যফ র্লো, এটো েোয হসইরকম 
হেখর্ত। েোফম ফেফনষ হভর্ব এটো কুফডর্য ফনর্যফ লোম। 
 
হেসপ েোয হ োুঁ হমর্র মুর্ক্তোটো তুর্ল ফনর্লন। পর্কট হথর্ক ফঠক ওই রকম আর একটো 
মুর্ক্তো হবর কর্র েুর্টোর্ক পরীক্ষো করর্ত লোের্লন। 
 
এই হতো,  যোুঁ ফঠক হসই েোেটো রর্যর্ , েলোয তোর খুফশ উপর্ি পডর্লো। হটফবর্লর কোর্  
ফির্র এর্স বলর্লন, লক্ষ্মী হমর্য, সফতযই লক্ষ্মী হমর্য হসোনো হমর্য। কোেটো তো র্ল 
করর্ত হপর্রর্ । 
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হলবলযোঙ্ক তখন হলোকফটর্ক আরফব ভোষোয কী সব হেন ফের্জ্ঞস কর্র হের্ন ফনফের্লো। 
হেসপর্ক বলর্লো, আফম ক্ষমো হির্য ফনফে, ফমুঃ হেসপ। এই হলোকটো বলর্ , মুর্ক্তোটো হস 
নোফক ওই েলি হপ্লনটো হথর্ক েোয আধমোইল েূর্র হপর্যর্ । 
 
হেসপ বলর্ত লোেল, েো হথর্ক এটোই েমোণ  র্ে হে, অফলভ হবটোরটন মোরো েোযফন। 
েফেও বলো  য হিে হথর্ক হপ্লনটো সোতেন েোত্রী ফনর্য রওনো  র্যফ র্লো এবং তোর্ত 
সোতটো ঝলসোর্নো হে ই পোওযো ফের্যফ র্লো, তবু বলো হের্ত পোর্র সোতটো মৃতর্ের্ র 
মর্ধয একটো অিত অফলভ হবটোরটর্নর নয। 
 
এবোর তো র্ল আমরো হেোর তেোশী করর্ত পোফর, বর্ল হলবলযোঙ্ক হলোকফটর সর্ে আর্রো 
ফক হেন কথো বলর্লো। হলোকফট খুফশ  র্য অনয হলোকফটর সর্ে হবফরলর্য হের্লো। 
েফতশ্রুফত অনুেোযী ওর্ক ভোর্লো পুরেোরই ফের্ত  র্ব-হেসপর্ক হস বলর্লো। আর এবোর 
ওই মুর্ক্তোগুর্লোর হখোুঁে ফনর্ত আশপোর্শর েোমগুর্লোয বযোপক তেোশী করর্বো। আফম 
ভোবফ , ফমুঃ হেসপ, এবোর আমরো সুিল পোর্বোই-শুধু হবটোরো েফে ফমর্সস হবটোরটর্নর 
হির্ল েোওযো সূত্রগুর্লো ওলটপোলট নো কর্র হির্ল। 
 
হেসপ আর্ি আর্ি ঘোড নোডল। অথি কত স্বোভোফবক বযোপোর এটো। কত হমর্যই হতো 
েলোয অমন মুর্ক্তোর আুঁর্টো  োর পর্র। আর তো হে-হকোর্নো সমর্য ফ ুঁর্ড-েোওযো খুবই 
স্বোভোফবক। এরপর শুধু পর্কর্ট একটো হ োট্ট িুর্টো থোকর্লই  র্লো। হেখোর্ন হেমন 
েরকোর একফট কর্র মুর্ক্তো হসই িুর্টো ফের্য হঠর্ল েফলর্য হির্ল হেওযো, বযস। তো োডো 
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ওর্ক তোরো সর্ে ই বো কর্র হকন? হস অফলভ হবটোরটন স্বোমীর সর্ে হেখো করোর েনয 
আকুল  র্য ির্লর্ । 
 
হলবলযোঙ্ক বলর্লো, বযোপোরটো আমোর্ের পেেোর্লোিনো করর্ত  র্ব। অফলভ হবটোরটন, 
েোক্তোর বযোরন, নোম েুর্টোর নীর্ি তোফলকোয েোে ফের্লো। অতি এই েুের্ন হে হসখোর্ন 
েোফেল এটো ফনশ্চত, এর্ের েিবযস্থল এক। ঐ ফবমোর্নর েোত্রীর্ের একই ফের্ন, একই 
হপ্লর্ন ফনর্য েোবোর েনয ফবফভন্ন স্থোন হথর্ক অতযি সুিতুরভোর্ব সংে  করো  র্যফ র্লো। 
তোরপর জ্বলি হপ্লনটো আফবষ্কোর করো  র্লো–হভতর্র সমসংখযক মৃতর্ে । ফকন্তু কী কর্র 
এটো সম্ভব করর্লো হসটোই আশ্চেে। 
 
- যোুঁ, ফবশ্বোস করোর্নোর মর্তো সূক্ষ্ম ফনখুুঁত কোে। আমরো ফকন্তু এখন হের্ন হির্লফ , ওই 
 -সোতটো হনোক আবোর নতুন কর্র েোত্রো শুরু কর্রফ র্লো। হকোথো হথর্ক তোরো তোর্ের 
নতুন েোত্রো আরম্ভ কর্রর্  হসটোও আমরো েোনর্ত হপর্রফ । এরপর আমোর্ের েোযেোটো 
হের্খ আসো উফিত নয ফক? 
 
–হস হতো একর্শোবোর, অেবতেী ঘোুঁফটর্ত ফের্য বসর্বো আমরো। আর আমোর ধোরণো েফে 
ভুল  য তো র্ল, একবোর এই সূত্র ধর্র এর্েোর্ত শুরু করর্ল অনযোনয েমোণগুর্লো হপর্য 
েোর্বো। 
 
একফেন হলবলযোঙ্ক লোফির্য উর্ঠ বলর্লো, আবু্দল ম ম্মে নোর্ম একের্নর বোফডর 
পোযখোনোর এক অেকোর হকোর্ণ হিবোর্নো িুইংেোর্ম আটকোর্নো একটো মুর্ক্তো হপর্যফ । 
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আবু্দল এবং তোর হ র্লর্ক ফেজ্ঞোসো করো  র্লো, ফকন্তু েথর্ম তোরো বলর্ত িোইফ র্লো নো। 
তোরপর ভয হেখোর্নোর পর বলর্লো, একটো হমোটরেোফডর্ত  েন হলোক একফেন এর্স 
তোর্ের বোফডর্ত রোফত্রবোস কর্রফ র্লো। বর্লফ র্লো তোরো নোফক েোমেোন েত্নতিফবে। অর্নক 
টোকো ওর্েরর্ক ফের্য বর্লফ র্লো কোউর্ক হেন ফক ু নো বর্ল। কোরণ তোরো নোফক এক 
অভূতপূবে ফবস্মযর খননকোর্েে েোর্ে, েো কোউর্ক েোনোর্ত িোয নো। এ হকইি েোর্মর কটো 
বোচ্চো হ র্ল েুর্টো মুর্ক্তো কুফডর্য হপর্যর্ । আপনোর ভফবষযৎবোণী অনুসোর্র, ওই হে ওর্ক 
ধর্র এর্নফ  ও আপনোর্ক এ বযোপোর্র সবফক ু বলর্ত পোরর্ব। 
 
ওই হে–বর্ল েোর্ক হেখোর্লো হস একেন স্থোনীয হলোক, ফবকট হেখর্ত। বলর্লো, হসফেন 
রোফতর্র আফম আমোর েলবল ফনর্য ফিরফ লুম,  ঠোৎ একটো হমোটরেোফডর আওযোে কোর্ন 
এর্লো। েোফডটো সোুঁ কর্র পোশ ফের্য হবফরলর্য হের্লো–আর স্পি হেখলুম, েোফডর 
একপোর্শ িফতমোর  োত।  যোুঁ বোবু, ফবশ্বোস করুন, ওই অেকোর্রও  োতটো জ্বলজ্বল কর্র 
জ্বলফ র্লো। 
 
েিোনোর েোর্য িসিরোস মোফখর্য ফের্ল িমৎকোর িল পোওযো েোয, েোয ফিসফিস কর্র 
হেসর্পর কোর্ন কোর্ন বলর্লো হলবলযোঙ্ক। আপনোর্ক হে কী বর্ল ধনযবোে হের্বো সযোর–
এরকম একটো ফিিো মোথোয আসো 
 
-এটো খুব কোেেকরী  য, হেসপ বলর্লন, ফকন্তু ভীষণ ফবপজ্জনক কোে! মোর্ন-একটো 
সোংঘোফতক কোে কর্র পোলোবোর সময অপরোধীরো এত সেোে  র্য থোর্ক হে, হে-হকোর্নো 
সমর্যই তোরো এটো হের্খ হিলর্ত পোর্র। 
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ফের্নর হবলো এটো হতো আর হেখো েোয নো। 
 
–নো। ফকন্তু অেকোর্র েফে হকোর্নো কোরর্ণ তোরো েোফড হথর্ক নোর্ম হতো 
 
-তখন ওরো ফক ু ভোবর্ব নো। এটো আরবর্ের্শর এত েিফলত কুসংেোর হে ফক ু 
সর্ে ই করর্ত পোরর্ব নো ওরো। কত েোফডর্তই ওই  োত এুঁর্ক হেওযো  য। বডর্েোর 
ওরো ভোবর্ব, হকোর্নো ধোফমেক মুসলমোন হবফশ কর্র হিোর্খ পডোর েনয–হকোর্নো জ্বলজ্বর্ল 
রঙ ফের্য তোর্ের েোফডর্ত ওঠোর  োড ফের্যর্ । 
 
তো সফতয। ফকন্তু আমোর্ের সতকেতোটুকু আমোর্ের বেোয রোখর্ত  র্ব। হকোর্নোির্ম 
আমোর্ের শত্রুরো েফে এটো বুঝর্ত হপর্র েোয, তো র্ল আমোর্ের েনয তোরো ভুল পর্থর 
ফনশোনো হরর্খ েোর্ব। িোরফের্ক তখন  যর্তো হেখর্বো, অেস্র েোফডর্ত িফতমোর  োর্তর 
 োপ। 
 
পরফেন সকোর্ল হলবলযোঙ্ক আর্রকটো ফেফনষ এর্ন  োফের করর্লো। হিবোর্নো িুইংেোর্মর 
ওপর ফতনফট ঝুর্টো মুর্ক্তো ফত্রর্কোণোকোর্র সোেোর্নো। 
 
–এর মোর্ন  র্ে, হের্খ হেসপ বলর্লন, এরপর হথর্ক ওরো হপ্লর্ন রওযোনো  র্যর্ । 
ফতফন হলবলযোর্কর ফের্ক তোকোর্লন। 
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–আপফন এর্ক্কবোর্র ফঠক বর্লর্ ন, হলবলযোঙ্ক বলর্লো, একটো পফরতযক্ত ফবমোনঘোুঁফটর্ত এটো 
পোওযো হের্ । এর্কবোর্র ফনেেন, েুেেম েোযেো হসটো–অর্নকেূর এখোন হথর্ক। একটো 
হপ্লন হে খুব শীঘ্রই হসখোর্ন হনর্মফ র্লো এবং আবোর উর্ড ফের্যফ র্লো তোর স্পি  োপ 
রর্যর্ । এখোর্ন এর্স আবোর থমর্ক েোুঁডোর্ত  র্ে–েোফন নো এরপর আবোর হকোথোয 
ওর্ের সেোন করোর মর্তো সূত্র খুুঁর্ে পোর্বো। 
 
. 
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১৫. 
 
 এ অসম্ভব, ফনর্ের মর্নই ভোবফ র্লো ফ লোরী। েশ-েশটো ফেন আফম এখোর্ন রর্যফ , এ 
হেন ভোবোই েোয নো। েীবর্নর সবর্ির্য ভযঙ্কর অফভজ্ঞতোটোও আফম কত স র্ে হমর্ন 
ফনর্যফ । 
 
েথম এখোর্ন এর্স, ভযঙ্কর আতর্ঙ্ক হস কোঠ  র্য ফের্যফ র্লো, বফেত্ব আর  তোশোর এক 
ভযঙ্কর অনুভূফত–হসই বফেত্ব আবোর েখন নোনোরকম ফবলোস উপকরর্ণর ের্লর্প মুফক্তর 
মুর্খোশ ধর্র আর্স, হস হেন আরও ভযঙ্কর। ফকন্তু তবুও এখন, একটো সপ্তো  কোটর্তই, 
মর্নর অর্েোির্র কখন হেন হস এই েীবনটোর্ক স্বোভোফবক বর্ল হমর্ন ফনর্যর্ ! সফতযই 
অিুত! স্বর্প্নর হঘোর্র বোস হেন। 
 
এই ভযোব  পফরর্বশর্কও হমর্ন ফনর্ত হপর্রর্ , তোর একটো কোরণ সম্ভবত–হস নোরী। 
হমর্যরো েকৃফতর বশ। তোরো পোফরপোফশ্বেক অবস্থো ফবিোর কর্র। ফকন্তু সবর্ির্য আশ্চেে 
 র্যর্  হস, তোর সর্ে েোরো এখোর্ন এর্সর্  তোর্ের  োবভোব হের্খ। হ লেো নীের্ ইমর্ক 
হতো খোবোর সময  োডো হেখোই েোয নো। হিোখোর্িোফখ  র্য হের্ল েোমেোন মফ লোফট একটু 
হসুঁর্তো  োফস হ র্স তোর্ক এফডর্য েোয। েতেূর হস বুর্ঝর্ , তোর্ত হ লেো নীের্ ইমর্ক 
হবশ সুখী সন্তুি বর্ল মর্ন  র্যর্ । তোর কল্পনোর সর্ে এই সংস্থোর েীবনেোত্রো ফনশ্চযই 
ফমর্ল হের্ । ফনর্ের এবং তোর স কমেী ফবজ্ঞোনীর্ের মেেোেোর আসন হে সবোর উপর্র 
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একথো েমোণ করোই হেন তোর েধোন কোে। মোনবেোফতর মুফক্ত, ফবশ্বশোফি বো ফবশ্বভ্রোতৃত্ব 
সম্পর্কে তোর হকোর্নো ধোরণোই হনই। 
 
েোুঃ বযোরন ফকন্তু হ লেো নীের্ ইর্মর হির্য অর্নক বুফেমোন। মোর্ঝমর্ধয ফ লোরীর সর্ে 
তোর ফক ু কথোবোতেোও  র্যর্ । হবশ হলোক। ফনর্ের কোর্ে েুর্ব আর্ ন। কোে করোর হে 
সুর্েোে-সুফবধো তোর্ক হেওযো  র্যর্  তোর্ত এর্কবোর্র মুগ্ধ। 
 
একফেন ফতফন বর্লফ র্লন, এটো–ফঠক হেমনটো আফম আশো কর্র এর্সফ লোম হতমন নয। 
হখোলোখুফল বলফ  আপনোর্ক–একেম নয। আরও একটো কথো িুফপিুফপ বর্ল রোফখ, ফমর্সস 
হবটোরটন-বেীেশো আমোর মর্ন হকোর্নো হরখোপোত কর্র নো। আর এখোনকোর েীবন–আফম 
মর্ন কফর বেীেীবন। 
 
-মোর্ন–আপফন বলর্ত িোইর্ ন, হে স্বোধীনতোর স্বপ্ন ফনর্য এখোর্ন এর্সফ র্লন তোর ফক ুই 
খুুঁর্ে পোর্েন নো? ফ লোরী ফের্জ্ঞস কর্রফ র্লো। 
 
হ র্সফ র্লন েোক্তোর, ক্ষীণ, হবেনোঝরো  োফস। বর্লফ র্লন, নো নো, আপফন ভুল করর্ ন। 
আসর্ল মুফক্তর স্বোে ফনর্ত আফম আফসফন এখোর্ন। আফম আপনোর্ক বর্লফ , আফম এখোর্ন 
এর্সফ  হস্রি টোকোর েনয। 
 
ফ লোরী তোর্ক ফের্জ্ঞস করর্লো, এখোর্ন টোকো ফনর্য আপফন কী করর্বন? 
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-নো–আসর্ল, ের্বষণোেোর্রর েনয ের্যোেনীয সরেোম এরো ফকর্ন হেয, েোুঃ বযোরন 
বর্লফ র্লন। আফম হস্রি ফবজ্ঞোর্নর নবতম আফবষ্কোর্রর আনর্ে েুর্ব থোকর্ত িোই। 
এ োডো–ফ্রোন্স  োডোর আর্ে ওরো আমোর্ক েিুর টোকো ফের্যফ র্লো। অনয একটো নোর্ম 
বযোর্ঙ্ক হসগুর্লো ফনরোপর্ে হবর্ড ির্লর্ । েথোসমর্য েখন এসব হশষ  র্ব তখন হেমন 
খুশী হসগুর্লো খরি করর্ত পোরর্বো। 
 
–েখন এসব হশষ  র্ব? অবোক হিোর্খ তোফকর্য ফ লোরী কথোটো আওডোর্লো। 
 
েোুঃ বযোরন  োসর্লন। একটু বুফে থোকর্লই হবোঝো েোয, হকোর্নো ফক ুই ফিরস্থোযী নয। 
আমোর ফবশ্বোস, হকোর্নো কফমউফনস্ট্ শফক্ত এ েোযেোটোর্ক িোলোর্ে নো। হস্রি একেন 
পোেল-বে পোেল এটোর্ক িোলোর্ে। 
 
এফরকসন, হস এই সংস্থোর আব োওযোয হবশ মোফনর্য ফনর্যর্ । েোুঃ বযোরর্নর মর্তো 
বোিববোেী নয হস, আত্মফিিোয ফবর্ভোর। 
 
আর্মফরকোন েুবক অযোন্ড্রু ফপটোসের্ক ফকন্তু ফ লোরীর ভোর্লো মর্ন  য। ফপটোসে একফেন 
বর্লফ র্লো, আফম হে ফঠক হকোথোয েোফে তোই অফম েোফন নো। এই েোযেোর সর্ে 
কফমউফনস্ট্ পোফটের হকোর্নো হেোেসূত্র থোকর্তই পোর্র নো। মর্েোর সর্ে এর হকোর্নো 
সম্পকেই হনই। 
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ফ লোরী বর্লফ র্লো, এ েোযেোর আসল মোফলক হক তো েোনোর েনয আপফন একটু হবফশ 
মোথো ঘোমোর্েন বর্ল মর্ন  র্ে নো? 
 
–তো  যর্তো সফতয, বর্লফ র্লো ফপটোসে। আর্শপোর্শ আমোর্ের কথো হশোনোর মর্তো হকউ 
হনই েখন তখন বর্লই হিফল। আফম এখোন হথর্ক পোলোর্ত িোই, সফতয পোলোর্ত িোই। 
 
–খুব হসোেো কোে  র্ব নো হসটো, েলো নোফমর্য বর্লফ র্লো ফ লোরী। 
 
  োেবোেোর্ন  োুঁটফ র্লো তখন ওরো। তনশর্ভোে হশষ  র্য হের্ । ফপটোসে বলর্লো, হমোর্টই 
স ে  র্ব নো, ফকন্তু হকোর্নো ফক ুই অসম্ভব নয। 
 
ফ লোরী বলর্লো, আপনোর মুখ হথর্ক একথো শুনর্তও ভোর্লো লোের্  নো। 
 
 স োনুভূফতর হিোর্খ তোকোল ফপটোসে। আপফন ফক হভর্ঙ পর্ডর্ ন? 
 
–অর্নকটোই তোই। তর্ব ফঠক তোর েনয আফম আতফঙ্কত নই। 
 
 –তোর েনয নয? তর্ব ফকর্সর েনয? 
 
-নো মোর্ন–এই পফরর্বর্শর সর্ে পোর্  আফম ফমর্লফমর্শ একোকোর  র্য েোই, ভয আমোর 
হসই েনয। 
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মোর্ঝ মোর্ঝ আমোর মর্ন  র্ে এখোর্ন হকোর্নোরকম হভোেবোফে িলর্  নো হতো? 
 
–হভোেবোফে? হভোেবোফে বলর্ত কী হবোঝোর্ত িোইর্ ন? 
 
-হস্রি হভোেবোফে মোর্ন হধোকো। স ে ভোষোয বলর্ত হের্ল বলর্ত  য, হকোর্নোরকম 
আফিম টোফিম খোওযোর্ে নো হতো? 
 
-মোর্ন–ওই ধরর্নর হকোর্নো ওষুধ-টষুধ বলর্ত িোইর্ ন? 
 
 যোুঁ, ওই ধরুন, খোবোর বো মর্ের সর্ে এমন ফক ু ফমফশর্য হেওযো  র্লো–েোর ির্ল 
আপফন কুুঁে  র্য রইর্লন হে আপনোর্ক ফের্য েো খুফশ কফরর্য হনওযো ির্ল–মোর্ন 
এর্কবোর্র বশ করো েোর্ক বর্ল। 
 
-ফকন্তু এমন হকোর্নো ওষুধ আর্  ফক? 
 
-নো–মোর্ন এমন ওষুধ আর্  েোর্ত হরোেীরো আর্ি আর্ি ঘুফমর্য পর্ড, অর্স্ত্রোপিোর্রর 
আর্ে তোর্ের অর্িতন কর্র হেয। ফকন্তু বহকোল ধর্র হনশোয বুুঁে কর্র হরর্খ কোউর্ক 
বশ কর্র রোখো এবং একই সর্ে হসই হলোকর্ক ফের্য বড বড কোে করোর্নোর েক্ষতো 
অেেন করোর্নোর মর্তো হকোর্নো ওষুধ হবফরলর্যর্  ফকনো আমোর েোনো হনই। ফকন্তু আমোর 
ফবশ্বোস, এখোর্ন এরো হে হকোর্নো উপোর্যই হথোক েিে মোনফসক িোপ সৃফি কর্র। হসোেো 
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ভোষোয বলর্ত হের্ল বলর্বো, আমোর ধোরণো এখোনকোর েশোসক এবং উর্েযোক্তরো ফনশ্চযই 
সর্ম্মো নী ফবেযোয খুব হপোক্ত। একথো স্বীকোর করর্তই  র্ব। হে হলোক ফনফেেি হকোর্নো 
লক্ষয ফনর্য হস্বেোয হকোর্নো কোে করর্ত আর্স তোর্ক ফের্য অর্নক কোে করোর্নো েোয। 
 
–ফকন্তু তো বর্ল হতো এ অবস্থো আমরো মুখ বুর্ে হমর্ন ফনর্ত পোফর নো, রোর্ে েোয কুুঁফসর্য 
উঠর্লো ফ লোরী। এক মু ূর্তের েনযও আমরো হেন নো ভোফব, এখোর্ন েো িলর্  তো ভোর্লো। 
 
ফপটোসে ফের্জ্ঞস করর্লো, আপনোর স্বোমী কী বর্লন? 
 
–টম? হস-মোর্ন, তোর কথো আফম ফঠক েোফন নো। েোনো স েও নয। আফম–কথো হশষ নো 
কর্র হস িুপ কর্র ফের্যফ র্লো। 
 
এমন একেন েরেী হেোতোর্কও হস তোর অিুত েীবর্নর কোফ নী হশোনোর্ত পোরর্লো নো। 
েত েশফেন ধর্র হস সমূ্পণে এক অর্িনো হলোর্কর সর্ে বোস করর্ । একই শযনঘর্র 
কত ফবফনদ্র রোর্ত পোর্শর ফব োনো হথর্ক একেন অপফরফিত পুরুর্ষর শ্বোস-েশ্বোর্সর শব্দ 
শুর্নর্ । েুের্নই এ অবস্থোটোর্ক অবশযম্ভোবী বর্ল হমর্ন ফনর্যর্ । হনর্বই বো নো হকন? 
হস হতো একেন  দ্মর্বশী গুপ্তির। হে-হকোর্নো পফরর্বশ, হে-হকোর্নো বযবস্থোই তোর্ক হমর্ন 
ফনর্ত  র্ব। সফতয বলর্ত ফক, টম হবটোরটনর্ক হস এতটুকুও বুঝর্ত পোর্র নো। শুধু এই 
সংস্থোয এর্স কর্যক মোর্স একেন েফতভোবোন ফবজ্ঞোনীর তোেো মর্নর হে কী  োল  য, 
ও হেন তোর জ্বলি উেো রণ। হে কোরর্ণই হ োক, ও হেন তোর অেৃির্ক অতযি স ে 
শোিভোর্ব হমর্ন ফনর্যর্  মর্ন  য। কোর্ের আনর্ে েুর্ব থোকো হতো েূর্রর কথো, কোর্ে 
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মন বসোর্নোর অক্ষমতোই হেন ওর্ক আর্রো ফিফিত কর্র তুলর্  বর্ল মর্ন  য ফ লোরীর। 
েথম ফেন সেযোয েো বর্লফ র্লো, পর্র আরও েু-একবোর হসই কথোই বর্লর্  টম। 
 
নোুঃ! আর আফম ভোবর্ত পোরফ  নো। মর্ন  র্ে–আমোর মর্নর মর্ধযটো হেন শুফকর্য কোঠ 
 র্য হের্ । 
 
সফতয বর্লই ফবশ্বোস কর্রর্  ফ লোরী। টম হবটোরটন একেন সফতযকোর্রর েফতভোধর। 
তোর ফবকোর্শর েনয সবর্ির্য আর্ে েরকোর–স্বোধীনতো। স্বোধীনতো  োফরর্য ওর মর্নর 
ফবকোশ িব্ধ  র্য হের্ । একমোত্র সফতযকোর্রর মুক্ত পফরর্বশই ওর পর্ক্ষ ফক ু সৃফি করো 
সম্ভব। 
 
ফ লোরী বুর্ঝর্  টম মোনফসক ভোরসোময  োফরর্য হিলর্ । ফ লোরীর্কও হস পরম 
উেোসীনতোয উর্পক্ষো কর্র ির্লর্ । ওর কোর্  ফ লোরী হেন রক্তমোংর্সর নোরী নয, বেুও 
নয। মোর্ঝ মোর্ঝ সর্ে   য ফ লোরীর, ফনর্ের স্ত্রীর মৃতুযও ওর্ক নোডো ফের্ত হপর্রর্  
ফকনো। একফট মোত্র ফিিোই হেন ওর্ক েগ্ধ কর্র তুর্লর্ –তো বেী েীবর্নর ফিিো। বোর 
বোর ও বর্লর্ , আফম েোফন নো, আফম েোফন নো। হকোথোয হে এর হশষ হকোর্নো ধোরণোই 
হনই আমোর। এখোন হথর্ক কী কর্র আফম মুফক্ত পোর্বো? কী কর্র? েোফন নো ফকন্তু আফম 
মুফক্ত হপর্ত িোই। 
 
ফপটোর্সের কথোগুর্লো ফ ল েৃপ্ত। হমো ভর্ের হিোর্ধ জ্বর্ল ওঠো েভীর েতযয ফ র্লো তোর্ত। 
হে েোযেোয হস এর্স পর্ডর্ , তোর পফরিোলকর্ের বুফেমতোর ফবরুর্ে েুে হঘোষণো করর্ত 
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হস েৃঢ়েফতজ্ঞ। ফকন্তু ফ লোরীর মর্ন  র্লো,  যর্তো  মোস এখোর্ন থোকর্ল ফপটোসে আর 
হসও টম হবটোরটর্নর মর্তো েুবেল  র্য পডর্ব। 
 
পোর্শর এই েরেী মোনুষটোর কোর্  মর্নর কথো সব উেোড কর্র ফের্ত ইর্ে  র্লো 
ফ লোরীর। শুধু–েফে হস বলর্ত পোরর্তো : টম হবটোরটন আমোর স্বোমী নয। ওর সম্পর্কে 
ফক ুই েোফন নো আফম। েোফন নো এখোর্ন আসোর আর্ে ও হকমন হলোক ফ ল। ফক ু েোফন 
নো আফম–সমূ্পণে অেকোর্র রর্যফ । ওর্ক আফম সো োেয করর্ত পোফর নো, কোরণ ওর্ক কী 
বলর্বো কী করর্বো ফক ুই হে েোফন নো। 
 
একথো মর্ন  র্তই সোবধোন  র্য উতর ফের্লো ফ লোরী। বলর্লো, টমর্ক এখন আমোর 
হকমন হেন অর্িনো মোনুষ বর্ল মর্ন  য। ও আমোর্ক ফক ু বর্ল নো। মোর্ঝ মোর্ঝ আমোর 
মর্ন  য এই হখোুঁযোর্ড বেী থোকোর ফিিোয ও পোেল  র্ত বর্সর্ । 
 
–খুবই স্বোভোফবক, ফপটোসে বলর্লো,  র্তই পোর্র। 
 
–ফকন্তু আপফন বলুন–একটু আর্ে আপফন হেোর েলোয এখোন হথর্ক পোলোবোর কথো 
বলফ র্লন। হকমন কর্র পোলোর্বন? সফতযকোর্রর হকোর্নো সম্ভোবনো ফক হেখর্ত পোর্েন? 
 
-সমি বযোপোরটো ফিিো কর্র, পফরকল্পনো কর্র আমোর্ের পোলোর্ত  র্ব। কত বেীই হতো 
কত অসম্ভব েোযেো হথর্ক পোলোয। েোমেোফনর বেীশোলো হথর্ক পোলোর্নোর ঘটনো ফনর্য 
আমোর এবং আপনোর হের্শ হতো কত বই হলখো  র্যর্ । 
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-হসটো সমূ্পণেই আলোেো বযোপোর। 
 
–মূল কথোটো ফকন্তু আলোেো নয। হেখোর্ন হিোকোর রোিো আর্ , হবরুর্নোর রোিোও ফনশ্চযই 
আর্  হসখোর্ন। েফে মর্নর হেোর ফনর্য এর্েোর্নো েোয, তো র্ল  দ্মর্বশ ধর্র, অফভনয 
কর্র, ঘুষ ফের্য বো হে-হকোর্নো শঠতোর আেয ফনর্য এর্েোর্ল এ কোে অসম্ভব নোও  র্ত 
পোর্র। তর্ব অর্নক ভোবর্ত  র্ব–বুফে হবর করর্ত  র্ব। এখন আফম হেোর েলোয 
বলফ –এখোন হথর্ক আফম পোলোর্বোই, হস হেভোর্বই হ োক। 
–আপফন তো পোরর্বন বর্লই ফবশ্বোস কফর, ফকন্তু আফম ফক পোরর্বো? 
 –তো-আপনোর হক্ষর্ত্র অবশয এটো আলোেো। 
 
ফপটোর্সের েলোটো হেন হকমন ধরো ধরো হঠকফ র্লো ফ লোরীর কোর্ন। ওর কথোটো উপলফব্ধ 
করর্ত মু ূর্তের েনয মনটো থমর্ক েোুঁডোর্লো। মর্ন পডর্লো–হস হে তোর ইফেত বস্তু লোভ 
কর্রর্  এটোই হতো হলোর্কর ভোবো স্বোভোফবক। এখোর্ন হস এর্সর্  ফেযতর্মর সর্ে ফমফলত 
 র্ত। এখোর্ন একো পোলোর্নোর ের্যোেনীযতো ফনশ্চয থোকর্ত পোর্র নো। 
 
এই মু ূর্তে ফপটোসের্ক সফতয কথোটো বর্ল হেবোর তীব্র আকোঙ্ক্ষোয  টিট কর্র উঠর্লো 
ফ লোরী–ফকন্তু হকোন্ এক শফক্ত হেন তোর্ক থোফমর্য ফের্লো। 
 
শুভরোফত্র েোফনর্য তোডোতোফড হস  োে হথর্ক হনর্ম এর্সফ র্লো। 
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১৬. 
 
–শুভ সেযো, ফমর্সস হবটোরটন। 
 
-শুভসেযো ফমস হেনর্সন। 
 
িশমো পরো হরোেো পোতলো হমর্যফটর্ক হবশ উর্তফেত হেখোফের্লো। হমোটো কোুঁর্ির হপ র্ন 
হিোখ েুর্টো িকির্ক করর্ । বলর্লো, আে রোর্ত্র একটো পুনফমেলন উৎসব  র্ব। 
পফরিোলক স্বযং আমোর্ের সোমর্ন ভোষণ হের্বন। 
 
-বোুঃ িমকোর, কোর্ ই ফপটোসে েোুঁফডর্য ফ র্লো, হস উচ্ছ্বফসত  র্য উঠর্লো। পফরিোলকর্ক 
একবোর হিোর্খ হেখোর েনয আফম ফেন গুনফ লোম। 
 
ফমস হেনর্সন কডো হিোর্খ তোফকর্য বলর্লো, আমোর্ের পফরিোলক, অতযি ের্েয বযফক্ত। 
 
-এখোর্ন থোকোর সবর্ির্য মুশফকল  র্ে, হকোথোয হে েোর্েন তো কখর্নোই সফঠক েোনর্ত 
পোরর্বন নো। আফমও আর্মফরকো  োডোর আর্ে েফে েোনর্ত পোরতোম হে এসব আেশে 
টোেশে হধোুঁকো, আসর্ল হকোর্নো তস্বরোিোরীর খপ্পর্র ফের্য পডফ , তো র্ল 
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–আসর্ল হে এরো তো নয, হসটোও ফকন্তু এখনও েোনর্ত পোর্রনফন, ফ লোরী স্মরণ কফরর্য 
ফের্লো। 
 
–হুঁ, এখোর্নর বোতোর্স হেন হসই রকম েেই পোফে। 
 
–সফতয! ফ লোরী েোয হিুঁফির্য উঠর্লো। আপফন এখোর্ন আর্ ন বর্ল কী ভোর্লোই নো 
লোের্ । 
 
ফমস হেনর্সর্নর হঘোষণো মর্তো তনশর্ভোর্ের পর হসই পুনফমেলন উৎসর্বর আসর বসর্লো, 
সংস্থোর েফতফট সেসয এর্স ফবশোল বকৃ্ততো ঘর্র ের্ডো  র্যর্ । 
 
হেোতোর্ের মর্ধয সবরকর্মর হপশোর হলোক রর্যর্  এখোর্ন। কোফরেরী ফশক্ষোর হলোকেন 
 োডোও হসখোর্ন রর্যর্  বযোর্ল নোর্ির একফট েল, সোমফরক তকমো আুঁটো ফক ু 
হ োমরোর্িোমরো। এ োডো একপোর্শ রর্যর্  সুেরী হমর্যর্ের েল। এরো এই সংস্থোর হে-
সমি পুরুর্ষর স্ত্রী হনই বো েোরো এখোনকোর নোরী কমেীর্ের সর্ে হকোর্নোরকম ফবর্শষ 
সম্পকে পোতোযফন তোর্ের তেফ ক সো িেে েোন কর্র সংস্থোর হসবো কর্র। 
 
হবটোরটর্নর পোর্শ বর্স ফ লোরী েোরুণ উৎকণ্ঠো ফনর্য অর্পক্ষো করফ র্লো, কখন হসই েোয 
অর্লৌফকক িফরত্রফট পফরিোলক, বকৃ্ততো মর্ঞ্চ পো হের্বন। টমর্ক ফের্জ্ঞস করোয ফক ু 
ভোসো ভোসো উতর হপর্যর্  হস। 
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টম বর্লফ র্লো, হেখোর মর্তো হকোর্নো তবফশিয তোর হনই, ফকন্তু তোর উপফস্থফতর একটো 
তীব্র েভোব আর্ । আসর্ল আফমও তোর্ক েুবোর্রর হবফশ হেফখফন। ের্তযর্ক অনুভব কর্র 
কী েোরুণ েভোব ওুঁর-সফতযই তোই, অথি হকন, তো আফম আেও বুঝর্ত পোফরফন। 
 
েেোয েেেে ফমস হেনর্সন ও আর কফট মফ লো পফরিোলক সম্পর্কে আর্লোিনো 
করফ র্লো। ফ লোরী মর্ন মর্ন পফরিোলর্কর একফট  ফব িুফটর্য তুলর্ত হিিো 
করর্লোর্সোনোফল শ্মশ্রুগুম্ফমফেত আনন, হশ্বতশুভ্র উতরীয-আবৃত েীঘে ঋেু হে –অর্নকটো 
হেবতোর মর্তো আব ো একটো  ফব। 
 
হেোতৃবৃে ফনুঃশর্ব্দ উর্ঠ েোুঁডোর্ত  ঠোৎ হস িমর্ক েোুঁডোর্লো। ফ লোরী হেখর্লো, একেন 
মধযবযসী হমোটোর্সোটো হলোক ধীর পোর্য মর্ঞ্চ উর্ঠ এর্লো। 
 
ফতনফট ভোষোয ফতফন বকৃ্ততো করর্লন। েথর্ম িরোফস, তোরপর েোমেোন তোরপর ইংর্রফে 
ফতনফট ভোষোয সমোন সোবলীলতোয অনেেল কথো বলফ র্লন। 
 
নবোেত স কমেীর্ের ফক ু েশফি েোফনর্য ফতফন এই সংস্থোর উর্েশয এবং ফিিোধোরো 
সম্পর্কে েীঘে বকৃ্ততো করর্লন। 
 
পর্র তোুঁর কথোগুর্লো মর্ন করর্ত হিিো কর্র ফবিল  র্যর্  ফ লোরী। 
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ফনরোসফক্তর েবল বোধোসর্িও কথোগুর্লো হেন তীব্র উন্মোেনোয ফ লোরীর মর্নর অেেল মুক্ত 
কর্র তোর্ক নোডো ফের্ত লোের্লো, তোর্ক ভোফসর্য ফনর্য িলর্লো। পফরিোলক অতযি 
স েভোর্ব বযোখযো করফ র্লন। তোুঁর বকৃ্ততোর েোয সবখোফন েুর্ড হেৌবর্নর গুণেোন। 
হেৌবর্নর পর্রই মোনবেোফতর ভফবষযৎ ফনভের করর্ । 
 
পুেীভূত অথে, েফতপফত, ক্ষমতোবোন মুফির্ময পফরবোর–এ সমি পুর্রোর্নো ফের্নর ফনধেোরক 
শফক্ত। ফকন্তু আে, েুবসমোেই হসই শফক্তর ধোরক। মোনুর্ষর বুফেই  র্ে আসল শফক্ত। 
হস বুফে রসোযনশোর্স্ত্র, পেোথেফবেযোয, শোরীরফবেযোয…ের্বষণোেোর হথর্কই বযোপক 
ধ্বংসকোর্েের শফক্ত সু্ফফরত  য। আমোর্ের এই সংস্থো, সোরো েুফনযোর হসই শফক্তমোনর্ের 
সমন্বয হক্ষত্র। এখোর্ন আপনোরো পৃফথবীর ফবফভন্ন েোি হথর্ক এর্স ের্ডো  র্যর্ ন, সর্ে 
এর্নর্ ন সৃেনী ফবজ্ঞোর্নর নোনোন তথয জ্ঞোন, আর এর্নর্ ন–আপনোর্ের েুবশফক্ত। এমন 
একফেন আসর্ব, েখন আমরো আমোর্ের একটো অফ  েফতষ্ঠোন ের্ড তুলর্ত পোরর্বো। 
তবজ্ঞোফনক বুফেমতোর ফেম্মোেোর  র্ব এই অফ -সংস্থো। পুুঁফেপফত আর রোেোর্ের ওপর 
আমরো হকুম করর্বো–তসনযবোফ নী আর ফশল্পসংস্থো িলর্ব আমোর্ের ফনর্েের্শ। 
 
আিমকো বকৃ্ততো হশষ করর্লন পফরিোলক। সো স এবং েয। শুভরোফত্র!  লঘর হথর্ক 
হবফরলর্য এর্লো ফ লোরী–হকমন হেন স্বপ্নোেন্ন মূক। আশপোর্শর সব মুখগুর্লোই এই 
অনুভূফতর  োপ হেখর্লো। 
 
 ঠোৎ কনুইর্যর কোর্  তোর স্পশে অনুভব করর্লো ফ লোরী। অযোন্ড্রু ফপটোসে! কোর্নর কোর্  
মুখ এর্ন বলর্লো, িলুন  োর্ে েোই। একটু  োওযোর েরকোর এখন। 
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ফলির্ট উর্ঠ হকউ হকোর্নো কথো বলর্লো নো।  োর্ে এর্স, তোরোভরো আকোর্শর ফনর্ি 
পোমেোর্ র েটলোর মর্ধয  োফরর্য হের্লো েুের্ন। ফপটোসে েভীর শ্বোস হটর্ন বলর্লো, আ! 
এইটোই েরকোর ফ র্লো। এমন  োওযো েো অ ঙ্কোর্রর ঘন হমঘর্ক েূর্র তোফডর্য ফনর্য 
েোয। 
 
ফ লোরী উতর্র শুধু েীঘে কর্র একটো শ্বোস হিলর্লো। এখনও হেন ফঠক েকৃফতস্থ  র্ত 
পোরর্  নো হস। 
 
ফপটোসে আলর্তো কর্র ওর  োতখোনো তুর্ল ফনর্লো। এসব ভুর্ল েোও অফলভ। এসব ভুর্ল 
েোও। তুফম নোরী সমূ্পণে নোরী  র্য েোও। বোির্ব ফির্র এর্স রূঢ় বোিবর্ক হের্খো। এই 
অ ঙ্কোর্রর ফবষ বোর্ের হরশ েখন হকর্ট েোর্ব, তখন বুঝর্ত পোরর্ব–হসই আর্ের মর্তো, 
হসই পুর্রোর্নো কথোগুফলই তুফম শুনফ র্ল। 
 
–ফকন্তু সফতযই সুের মোর্ন, িমৎকোর আেশে এটো। 
 
–আের্শের নোর্ম এ পোেলোফম। ঘটনোগুর্লো সোেোও। েুবশফক্ত এবং মফিষ্ক–িমৎকোর! 
এর্কবোর্র হিোত্রপোঠ। আর এই েুবশফক্ত আর মফির্ষ্কর ধোরক কোরো? এতক্ষণ হে বকৃ্ততো 
শুর্ন এর্ল তোর হমোেো কথো  র্ে-সোংঘোফতক ক্ষফতকর পোেলোফম। 
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আলর্সর ওপর বর্স পর্ড ফ লোরী বলর্লো, আপফন  যর্তো বুঝর্বন আপনোর কথোই ফঠক 
বর্ল আফম ফবশ্বোস কফর…ফকন্তু অ ঙ্কোর্রর হসই ঘন হমঘ হে এখনও থমর্ক রর্যর্ । এই 
হমঘ উফন ফকভোর্ব সৃফি করর্ত পোরর্লন? উফন ফক ফনর্েই এসব ফবশ্বোস কর্রন? 
 
উেোস স্বর্র ফপটোসে বলর্লো, হশষ পেেি ফকন্তু সব ফেফনর্ষরই একই পফরণফত  য। আর 
ের্তযক পোেলই ফনর্ের্ক ঈশ্বর বর্ল ভোর্ব। 
 
 ঠোৎ ফ লোরীর ফক মর্ন  র্লো, বলর্লো, কোেটো হবোধ য ফঠক কফরফন। হবটোরটন কী 
ভোবর্ব? ফনশ্চযই ফবসেৃশ লোের্ব ওর হিোর্খ। 
 
-নো নো, আমোর তো মর্ন  য নো। ও  যর্তো হখযোলই কর্রফন। 
 
 সেশ্ন েৃফির্ত তোফকর্য ফপটোসে বলর্লো, আফম েুুঃফখত অফলভ। এ েোযেোর্ক হতোমোর 
ফনশ্চযই সোেোর্নো নরক বর্ল মর্ন  র্ে। হতোমোর স্বোমী ধীর্র ধীর্র হসই নরর্কর পোুঁর্ক 
েুর্ব েোর্ে। 
 
এখোন হথর্ক আমোর্ের পোলোর্তই  র্ব–পোলোর্তই  র্ব। 
 
 আমরো পোলোর্ত পোরর্বো। 
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একথো হতো আর্েই বর্লর্ ো ফপটোসে–ফকন্তু এতটুকুও এর্েোর্ত পোফরফন আমরো–ওর  োতটো 
আুঁকর্ড ধরর্লো ফ লোরী। 
 
হপর্রফ  বইফক। আফম িুপ কর্র বর্স হনই। ফবস্মর্য িব্ধ মুক েৃফি তুর্ল তোকোর্লো 
ফ লোরী। 
 
হকোর্নো পফরকল্পনো ফঠক কফরফন, ফকন্তু তর্ল তর্ল আফম এর্ক ধ্বংস করোর কোে শুরু 
কর্র ফের্যফ । েিে অসর্িোষ ধুমোফযত  র্য রর্যর্  এখোর্ন–হস অসর্িোষ, হস ফবর্িষ 
আমোর্ের ‘েভু পফরিোলক কল্পনো করর্তও পোরর্বন নো। এ অসর্িোষ এখোনকোর 
ফনিুতলোর মর্ধযই সবর্ির্য বযোপক। খোেয, অথে, ফবলোফসতো এবং নোরীই েীবর্নর সবফক ু 
নয। আফম হতোমোর্ক এখোন হথর্ক উেোর করর্বোই, অফলভ। 
 
–আর টম? 
 
ফপটোর্সের মুখখোনো থমথর্ম  র্য উঠর্লো। হশোর্নো অফলভ, আমোর কথো ফবশ্বোস কর্রো, টম 
এখোর্ন থোকোর েনযই আেোণ হিিো করর্ব।  যোুঁ হস…বোইর্রর েের্তর হির্য এখোর্নই 
অর্নক হবফশ ফনরোপে মর্ন করর্ব। 
 
ফনরোপে? কী বলর্ ো তুফম ফপটোসে? ফ লোরী বলর্লো, তুফম ফঠক ফক বলর্ত িোইর্ ো আফম 
বুঝর্ত পোরফ  নো, টম–ফনশ্চযই এ কথো হবোঝোর্ত িোইর্  নো হে, হস সমূ্পণে পোেল  র্য 
হের্ । 
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হমোর্টই নো।  যর্তো হস খুবই অফস্থর  র্য পর্ডর্ , ফকন্তু আফম বলর্বো হবটোরটন ফঠক 
হতোমোর আমোর মর্তোই সুস্থ মফির্ষ্কর মোনুষ। 
 
–তো র্ল হস ফনরোপর্ে এখোর্ন থোকর্ব, একথো বলর্ ো হকন? 
 
খুব ধীর্র ধীর্র ফপটোসে বলর্লো, খোুঁিোর মর্তো ফনরোপে েোযেো আর হনই, একথো স্বীকোর 
করর্ব? 
 
-নো, েোয ফিৎকোর কর্র উঠর্লো ফ লোরী। তুফমও হে একথো ফবশ্বোস কর্রো তো হবোর্লো নো 
আমোয। ফনরোপে, হপোষমোনো, সুখী েীবন? নো, আমরো ফবর্দ্রো  করর্বোই। মুফক্ত আমোর্ের 
িোই-ই। 
 
-েোফন, ফকন্তু…তুফম েোর্নো নো টম এখোন হথর্ক মুফক্ত পোবোর েনয  টিট করর্ । 
 
–টম  যর্তো েোর্ন নো তোর পর্ক্ষ হকোন্টো ভোর্লো হকোন্টো মে। 
 
  ঠোৎ টর্মর কথোয ফ লোরীর মর্ন পর্ড হের্লো। তোই হতো, হস েফে হকোর্নো হেোপন তথয 
িোস কর্র ফের্য থোর্ক, তো র্ল হতো তোর্ক সরকোরী হেোপনীযতো রক্ষো আইনোনুসোর্র শোফি 
হপর্ত  র্ব! ফ লোরী আবোর বলর্লো, টমও েোর্ব আমোর্ের সর্ে। 
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ফপটোর্সের েলোয ফতক্ততোর আভোস হপর্য ভীষণ িমর্ক হের্লো ফ লোরী। ফনর্ের কথো আর্ে 
ভোর্বো। আফম বোর বোর হতোমোয বর্লফ , অফলভ। ওই হলোকটো হক–হকন তুফম ওর েনয 
এত হভর্ব মরর্ ো আফম বুঝর্ত পোরফ  নো। 
 
আতর্ঙ্ক ফস্থর হিোখ হমর্ল হির্য রইর্লো ফ লোরী। অর্নক অর্নক কথো হস বলর্ত 
হির্যফ র্লো। অর্নক কর্ি হস ফনর্ের্ক সংেত করর্লো। 
 
ফব োনোয শুর্য টম ফসেোর্রট হটর্ন ফ লোরীর্ক বলর্লো, আর্মফরকোন বেুফটর সর্ে খুব ভোব 
ের্মর্  হেখফ ! 
 
ফ লোরীর েোল েুর্টো লোল  র্য উঠর্লো। বলর্লো–আমরো একসর্ে এখোর্ন এর্সফ । তো োডো 
ফক ু ফক ু ফবষর্য আমোর্ের ফিিো-ভোবনোও এক। 
 
টম বর্ল উঠল, নো নো, হতোমোর্ক আফম হেোষ ফেফে নো। সফতযই হতোমোর্ক খুব সুের 
হেখর্ত অফলভ। 
 
হসই েথম ফেন হথর্ক ফ লোরী টমর্ক বোর বোর অনুর্রোধ কর্রর্  তোর্ক তোর স্ত্রীর নোম 
ধর্র েোকর্ত। এতফের্ন আে েোকর্লো। 
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ফ লোরীর্ক ভোর্লো কর্র হের্খ টম বলর্লো, সফতযই তুফম অসম্ভব সুেরী। একফটবোর অতযি 
এটো আমোর হিোর্খ পডো উফিত ফ র্লো। ফকন্তু এখন সবফক ুর মর্তো এও আমোর মর্ন 
হরখোপোত কর্র নো। 
 
ফ লোরী বলর্লো,  যর্তো এটোই স্বোভোফবক। ফ লোরী টর্মর পোর্শ ফের্য বসর্লো। বলর্লো, 
হতোমোর কী  র্যর্  বর্ল হতো টম? 
 
–হতোমোর্ক হতো বর্লফ , একটুও কোর্ে মন বসোর্ত পোরফ  নো আফম। ফবজ্ঞোনী ফ র্সর্ব 
আফম িুরিুর  র্য হভর্ঙ পর্ডফ । এই েোযেো 
 
–অর্নযরো সবোই-বো হবফশর ভোে হলোকই এখোর্ন–হতোমোর মর্তো কই ভোর্ব নো হতো? 
 
–কোরণ–তোরো সব েঘনয অনুভূফতশূনয মোনুর্ষর হখোলস। 
 
অর্নর্করই ফকন্তু অনুভূফত হবশ েবল। হতোমোর েফে এখোর্ন একেন বেু থোকর্তো 
সফতযকোর্রর একেন বেু 
 
- যোুঁ আর্ , ওই মোফিেসন। মোথোয অবশয ফকসসু হনই। সম্প্রফত টরকুইল এফরকসর্নর 
সর্ে হবশ েফমর্য ফনর্যর্ । 
 
–সফতযই মোথো আর্  হলোকটোর। ওর মর্তো েফে আমোর বুফে থোকর্তো। 
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ফ লোরী বলর্লো, হকমন হেন অিুত হলোক। ভদ্রর্লোকর্ক হতো আমোর সবসমর্য ভীফতকর 
বর্ল মর্ন  য। 
 
–ভীফতকর? টরকুইল? নো নো–এর্কবোর্র মোফটর মোনুষ ও। হ োট্ট ফশশুর মর্তো–েুফনযো 
সম্পর্কে হকোর্নো জ্ঞোনই েন্মোযফন এখনও। 
 
ফ লোরী আতর্ঙ্ক বলর্লো, তবুও আমোর হেন হকমন ভয ভয কর্র। 
 
–উ–হতোমোর মর্নর হেোর কর্ম আসর্  মর্ন  র্ে। 
 
-এখনও কর্মফন, তর্ব কমর্ব বর্লই ভয  র্ে। টম-তুফম ওই টরকুইল এফরকসর্নর 
সর্ে হবফশ ফমর্শো নো। 
 
ফস্থর হিোর্খ তোকোর্লো টম, হকন? 
 
-তো েোফন নো। ফকন্তু আমোর মর্ন  য–আফম অনুভব কফর এটো। 
 
. 
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১৭. 
 
 ঘনঘন কোুঁধ ঝোুঁকোর্ত লোের্লো হলবলযোঙ্ক। ওরো হে আফফ্রকো হ র্ড হের্ , এটো ফকন্তু 
ফনফশ্চত। 
 
িরোফস ভদ্রর্লোকফট বলর্লো, ফঠক ফনফশ্চত নো  র্লও হসটো একটো সম্ভোবনোর ফেক। 
 
–আমরো েো ভোবফ  হসটোই েফে ওর্ের েিবযস্থল  য, তো র্ল আফফ্রকো হথর্ক ওরো েোত্রো 
শুরু করর্ব হকন? ইউর্রোর্পর হে-হকোর্নো স্থল হথর্কই এটো অর্নক স ে  র্ত পোরর্তো। 
 
–তো ফঠক। ফকন্তু এখোর্ন ের্ডো  র্য এখোন হথর্ক েোত্রো করোর কথো হকউ সর্ে ই করর্ত 
পোরর্ব নো। 
 
এ োডো আর্রো ফক ু কোরণ আর্  বর্ল আমোর মর্ন  র্ে, হেসপ বলর্লো। ওই 
ফবমোনবের্র একমোত্র হ োট হপ্লনই ওঠোনোমো কর্র। ভূমধযসোের পোর  বোর আর্ে তোর্ক 
হতল হনবোর েনয এখোর্ন নোমর্তই  র্ব। আর এখোর্ন তোরো হতল ফনর্ত নোমর্ব, হসখোর্ন 
ফক ু নো ফক ু সূত্র পর্ড থোকর্বই। 
 
–হতেফিযতো ধরোর ফবর্শষ ের্ে একসময-নো-একসমর্য ধরো পডর্বই। খুব অল্প সংখযক 
হপ্লন পরীক্ষো করর্লই িলর্ব। 
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েোযেোটো আমরো খুুঁর্ে পোর্বোই। হেসপ নোর্ োডবোেো  র্য বলর্লো। আমোর মর্ন  র্ে ফক 
েোর্নো? 
 
আমরো হতো ধর্রই ফনর্যফ  ওরো উতর ফের্ক হের্ –মোর্ন ভূমধযসোের্রর ফের্ক-ধর্রো তোর 
বের্ল, ওরো েফে েফক্ষর্ণ ফের্য থোর্ক। 
 
–মোর্ন–একই পর্থ ওরো েুবোর ঘুর্র হের্  বলর্ত িোইর্ ন? ফকন্তু তো র্ল ওরো েোর্ব 
হকোথোয? সুউচ্চ অযোটলোর্সর উুঁিু উুঁিু িুর্ডো–আর তোর ওপোর্র অনি ফবিৃত মরুভূফম। 
 
. 
 
ফমশকোর্লো েম্ভীর মুখটোর ফের্ক ফিফিতভোর্ব তোকোর্লো ফপটোসে। ওই কোর্লো হি োরোয 
ধবধর্ব সোেো হপোশোর্ক অপূবে হেখোফের্লো ম ম্মের্ক। ফপটোসে বলর্লো, আমরো েফে এখোন 
হথর্ক হবর্রোর্ত পোফর তর্বই হতোমোর বোসনোটো পূরণ  র্ব। 
 
কোর্লো হঠোুঁর্টর আডোল হথর্ক ঝকঝর্ক কটো সোেো েোুঁত  োফসর্ত উিোফসত  র্য উঠর্লো। 
নো পোরর্ল মৃতুয আমোর হক্ষর্ত্র এটো ফনফশ্চত। আপনোর হক্ষর্ত্র  যর্তো তো  র্ব নো কোরণ 
এর্ের কোর্  আপফন মূলযবোন। 
 
–এখোর্ন এরো মৃতুযর্ক খুব সোধোরণ হিোর্খ হের্খ, তোই নো? 
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 ম ম্মে বলর্লো, মৃতুয! কী তো েোফন নো। হসটোও ফনশ্চযই আেো র ইেো। 
 
-হতোমোর্ক কী কী করর্ত  র্ব বুর্ঝ ফনর্য  হতো? 
 
-বুর্ঝফ , বোবু। অেকোর নোমর্ল আপনোর্ক  োর্ে ফনর্য আসর্ত  র্ব। আফম আর অনযোনয 
িোকরবোকর্ররো হে হপোশোক পফর, হসইরকম একটো হপোশোক আপনোর ঘর্র হরর্খ আসর্ত 
 র্ব। পর্র–অনয কোেগুর্লো করর্ত  র্ব। 
 
-ফঠক আর্ , এবোর বরং তুফম আমোর্ক ফলিট হথর্ক নোফমর্য েোও। হকউ  যর্তো হের্খ 
হিলর্ব হে, বোর বোর আমরো ওঠোনোমো করফ ।  যর্তো ফক ু সর্ে  করর্ব। 
 
নোি িলফ র্লো, অযোন্ড্রু ফপটোসে হেনর্সর্নর সর্ে পো হমলোফের্লো। হেনর্সর্নর কোর্নর কোর্  
ফক ু বলফ র্লো। ঘুরর্ত ঘুরর্ত ওরো ফ লোরীর কোর্  এর্লো। আর তখফন ফ লোরীর্ক হিোখ 
ফটর্প কী হেন ইফেত করর্লো। 
 
ফ লোরী দ্রুত হিোখ সরোর্তই ওধোর্র হবটোরটনর্ক হেখর্লোটরকুইল এফরকসর্নর সর্ে েল্প 
করর্ । েুেনর্ক একসোর্থ হের্খ ফনর্ের অেোর্িই ভুরু েুর্টো কুুঁির্ক উঠর্লো ফ লোরীর। 
 
ফ লোরীর কোর্নর কোর্  এর্স মোফিেসন ফের্জ্ঞস করর্লো, আমোর্ের সর্ে একটু নোির্ব 
নোফক অফলভ? 
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বলর্লো,  যোুঁ, ফনশ্চযই নোির্বো, সোইমন। 
 
মোফিেসন সোবধোন কর্র ফের্লো ফ লোরীর্ক, আর্েই ফকন্তু বর্ল রোখফ , আফম হমোর্টই ভোর্লো 
নোির্ত পোফর নো। ফ লোরীর্ক বলর্লো, ফবযোঙ্কোর্ক হতোমোর কথো বর্লফ লোম, এখোর্ন এর্স 
িমৎকোর মোফনর্য ফনর্য  তুফম। সফতযই িমৎকোর েোযেো। টোকোপযসোর েনয ভোবর্ত  য 
নো, আযকর হেবোর ঝঞ্ঝোট হনই, হকোথোয কখন হকোনটো ের্যোেন, আর্ে হথর্কই হস 
বযবস্থো কর্র রোর্খ। 
 
আেো–টম হকোথোয হের্লো?–ও ওই হতো টরকুইর্লর সর্ে েল্প করর্ । টরকুইল হেোকরো 
হতোমোর ভক্ত  র্য পর্ডর্ । 
 
এক িক্কর নোি হশষ  র্লো। অযোন্ড্রু ফপটোসে পর্রর বোর ফ লোরীর সর্ে নোির্ত িোইর্লো। 
 
–আফম আমোর কোে হেো োফেলোম, হের্খর্ ো হতো? আুঁ! ওই হেনর্সর্নর সর্ে? 
 
– ো, রোখিোক নো কর্র েফে বফল তো র্ল বলর্ত  য, এই ধরর্নর হমর্যর্ের পটোর্ত 
পোরর্ল খুব স র্েই ের্ল েোয। 
 
-তুফম ফনশ্চযই ওর হের্ম পডোর ভোন করর্ ো? 
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-তো হতো বর্টই। এই হমর্যটোর্ক ফঠকমর্তো কোর্ে লোেোর্ত পোরর্ল অর্নক হখোুঁেখবর 
আমরো পোর্বো; অফলভ, এখোনকোর অফভসফে ও সব েোর্ন। এখোর্ন ফক ু হলোর্কর সমোর্বশ 
ঘটর্ব, এটো ওুঁর কো  হথর্ক েোনর্ত পোরলোম। 
 
অযোন্ড্রু তুফম ফক ভোবর্ ো তখন হকোর্নো সুর্েোে পোওযো েোর্ব…? 
 
-নো, তো আফম মর্ন করফ  নো। কোরণ, আমোর ধোরণো ওই সমর্য ের্থি কডো বযবস্থো 
থোকর্ব। ফকন্তু এর হথর্ক অর্নক ধোরণো েডর্ত পোরর্বো–এই সমর্য হকমন ধরর্নর 
বযবস্থো করো  য। হসইমর্তো পর্রর বোর ফক ু বযবস্থো করো েোর্ব। এই সমযটোর্ত 
হেনর্সনর্ক ভুফলর্য ভোফলর্য রোখর্ল ওর কো  হথর্ক হখোুঁেখবর আেোয করর্ত পোরর্বো। 
 
-েোরো আসর্  তোরো এখোনকোর সম্পর্কে সবফক ু েোর্ন? 
 
–আমোর্ের-মোর্ন এই সংস্থো সম্পর্কে ফক ু েোর্ন নো। আমোর মর্ন  য ওরো শুধু 
এখোনকোর বযবস্থোপত্র হেখর্ব একটু, বডর্েোর েোক্তোফর ের্বষণোেোরগুর্লো একবোর 
পফরেশেন করর্ব। এই েোযেোটোর্ক ইর্ে কর্রই একটো হেোলকধোুঁধোর মর্তো কর্র সৃফি 
করো  র্যর্ , েোর্ত বোইর্রর হকউ হভতর্র এর্লও এর হকোথোয কী আর্  হস সম্পর্কে 
ফবেুমোত্র ধোরণো করর্ত নো পোর্র। আমোর ধোরণো–হকোর্নো একটো হেোপন েরেো আর্ , 
হেটো বে কর্র ফের্ল আমোর্ের এফেকটো সমূ্পণে ফবফেন্ন  র্য েোয। 
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সবফক ুই হেন হকমন অিুত হশোনোর্ে। েোফন, এখোর্ন থোকর্ল অর্ধেক সমযই স্বর্প্নর 
হঘোর্র কোটোর্ত  য। এখোনকোর সবর্ির্য আশ্চেে ফেফনষ  র্ে–এখোর্ন একফট ফশশু হেখো 
েোয নো। হনই তোই রর্ক্ষ! হতোমোরও হে হকোর্নো ফশশুসিোন হনই এটো হতোমোর পর্ক্ষ 
ের্থি সুর্খর ফবষয। 
 
ফ লোরীর্ক  ঠোৎ হকমন আডি  র্য হের্ত হেখর্লো ফপটোসে। ফনর্েও হস অস্বফির্ত পর্ড 
হের্লো। আফম েুুঃফখতনো হের্ন  যর্তো ভুল ফক ু বর্ল হির্লফ ! 
 
-নো নো, ফক ু ভুল বলফন তুফম। সফতযই আমোর সিোন ফ র্লো…হস মোরো হের্ … 
 
–হতোমোর সিোন ফ র্লো? ফবস্মর্য ফস্থর  র্য তোকোর্লো ফপটোসে। আফম হভর্বফ লোম–মোর্ন 
শুর্নফ লোম হে হবটোরটর্নর সর্ে হতোমোর মোত্র  মোস আর্ে ফবর্য  র্যর্ ! 
 
অফলভ আরক্ত  র্য উঠর্লো, তোডোতোফড বলর্লো,  যোুঁ ফঠকই শুর্নর্ । ফকন্তু আফম আর্েও 
একবোর ফবর্য কর্রফ লোম। েথম স্বোমীর সর্ে আমোর ফববো ফবর্েে  র্য হের্ । 
 
ফ লোরী বর্ল উঠর্লো, আফমও হতোমোর কথো ফক ুই েোফন নো। হকমনভোর্ব তুফম মোনুষ 
 র্যর্ , হকোথোয–হতোমোর বোফডর কথো 
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–আফম একেম কডো তবজ্ঞোফনক আব োওযোয মোনুষ। ফবজ্ঞোর্নর কথো  োডো আর হকোর্নো 
কথো হকউ বলর্তো নো।  ঠোৎ ফপটোসে বর্ল উঠর্লোনোুঃ, ওসব কথো আর ভোবর্ত িোই নো–
এখোর্ন, এই মু ূর্তে আমোর্ের অর্নক কোে রর্যর্ । 
 
ফ লোরী, টরকুইল এফরকসনর্ক হের্খ ফিিো করর্লো হে ওর সোর্থ হবোফরস গ্লোইের্রর 
বণেনো হবহ ফমর্ল েোর্ে। হেসর্পর কো  হথর্ক হবোফরর্সর হে বণেনো শুর্নফ র্লো, তোর 
সর্ে এ বণেনোর এতটুকুও পোথেকয হনই। ফ লোরী ফপটোসের্ক ফের্জ্ঞস করর্লো, উফন সফতযই 
এফরকসন হতো? মোর্ন–অনয হকউ  র্ত পোর্র নো ফনশ্চয? নো মোর্ন আফম বলর্ত িোইফ –
উফন এফরকসন হসর্ে এখোর্ন আর্সনফন হতো? 
 
ভুরু কুুঁির্ক ফক ুক্ষণ ফিিো করর্লো ফপটোসে। নো, আমোর তো মর্ন  য নো, ও হে ফবজ্ঞোনী 
এর্ত হকোর্নো সর্ে  হনই, তো োডো…এফরকসন, ওর্ের্শ অফত সুপফরফিত বযফক্ত। 
 
–ফকন্তু এখোনকোর হকউ হতো ওুঁর্ক আর্ে কখর্নো হের্খফন? ফকংবো একফের্ক উফন  যর্তো 
সফতযই এফরকসন, ফকন্তু সর্ে সর্ে ফিতীয একটো সতোও ওুঁর থোকর্ত পোর্র। 
 
-তুফম বলর্ত িোইর্ -এফরকসন তিত েীবন েোপন করর্ ?  যোুঁ, তো  র্ত পোর্র। ফকন্তু এটো 
হবোধ য ফঠক বোঞ্ছনীয নয। 
 
-নো! হমোর্টই বোঞ্ছনীয নয। 
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নো, এফরকসন কক্ষর্নো হবোফরস গ্লোইের  র্ত পোর্র নো। ফকন্তু অফলভ হবটোরটন হকন বোর 
বোর টমর্ক হবোফরস সম্পর্কে সোবধোন কর্র হেবোর েনয পীডোপীফড কর্রফ র্লো? হস ফক 
েোনর্ত হপর্রফ র্লো হে, হরোফরস এই সংস্থোয আসোর েনয রওযোনো  র্য হের্ ? আেো 
এও হতো  র্ত পোর্র–লন্ডর্ন হে হলোকটো হবোফরস গ্লোইের বর্ল পফরিয ফের্যফ র্লো, আসর্ল 
হস হবোফরস নয? হসই  যর্তো আসর্ল টরকুইল এফরকসন! বণেনোর সর্ে হবহ ফমর্ল 
েোর্ে। এখোর্ন আসোর পর হথর্ক হস টর্মর েফত বড্ড হবফশ আে  হেখোর্ে। েোইর্ োক্ 
এফরকসন হে একেন সোংঘোফতক হলোক  র্ত পোর্র হস ফবষর্য সর্ে  হনই। 
 
অফলভ-কী  র্লো হতোমোর? এমন করর্ ো হকন? 
 
-নো  ও ফক ু নো। ওফের্ক হের্খো, স কোরী পফরিোলক হবোধ য ফক ু হঘোষণো করর্বন বর্ল 
মর্ন  র্ে। 
 
েোুঃ ফনর্যলসন  োত তুর্ল সবোইর্ক িুপ করর্ত বলফ র্লন, বেু এবং স কমেীবৃে। 
আেোমীর্ক আপনোর্ের সকলর্ক েরুরী ফবভোর্ে থোকোর েনয ফনর্েেশ হেওযো  র্ে। হবলো 
ফঠক এেোর্রোটোর সমর্য আপনোরো এক েোযেোয ের্ডো  র্বন, হসখোর্ন ের্তযর্কর নোম 
েোকো  র্ব। আপনোর্ের সোমোনয হেটুকু অসুফবধো  র্ব তোর েনয আফম েুুঃখ েকোশ 
করফ ।এই বর্ল তোুঁর বক্তবয হশষ করর্লন, আবোর বোেনো শুরু  র্লো। 
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আবোর আমোর্ক হেনর্সর্নর শরণোপন্ন  র্ত  র্ব, ফপটোসে বলর্লো। থোর্মর আডোল হথর্ক 
ও সোের্  আমোর্ক লক্ষয করর্ । ওর কো  হথর্ক হের্ন ফনর্ত  র্ব, এই েরুরী 
ফবভোর্ের হকোথোয কী আর্ । এই বর্ল হস হেনর্সর্নর ফের্ক এফের্য হের্লো। 
 
নতুন কর্র আবোর ভোবর্ত লোের্লো অফলভ। সফতযই ফক তোর এই ফিিোটো হন োত কল্পনো? 
টরকুইল এফরকসন? হবোফরস গ্লোইের? এরো ফক… 
 
ফবশোল  লঘর্র এক এক কর্র নোম েোকো  ফেল। সবোই উপফস্থত। নোম েোকোর সর্ে 
সর্ে এক-একেন কর্র সোডো ফেফের্লো। নোম েোকো হশষ  র্ত সবোইর্ক েোুঁড করোর্নো 
 র্লো, তোরপর কুিকোওযোর্ের ভফের্ত এফের্য েোবোর ফনর্েেশ হেওযো  র্লো। 
 
পথ হসই একই রকম, অেস্র বোরোেোয পোক খোওযো হেোলকধোুঁধোর েফটলতো। অফলভ 
ফপটোর্সের পোর্শ পোর্শ  োুঁটফ র্লো। ফপটোর্সের  োর্তর হির্টোয হে হ োট্ট ফেকেশেক েে 
লুকোর্নো আর্ , হস েোর্ন। এর হথর্ক ফপটোসে একমর্ন ফেক ফঠক করোর হিিো করফ র্লো। 
 
–নোুঃ, এর্ত কোে  র্ব নো মর্ন  র্ে,  তোশ সুর্র েলো নোফমর্য বলর্লো ফপটোসে। কী েোফন 
হকন–এই মু ূর্তে এটো কোে করর্  নো। ফকন্তু এক সময  যর্তো কোর্ে লোের্ব–হশষ 
বোরোেোর েোর্ি একটো েরেো হেখো হেল। েরেোটো আপনো হথর্ক খুর্ল হের্ত হের্খ, 
সবোই একসর্ে েোুঁফডর্য পডর্লো। 
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ফপটোসে পর্কট হথর্ক ফসেোর্রট হবর করোর সোর্থ সোর্থই ভযোন ফ র্েম স্পি স্বর হভর্স 
এর্লোধূমপোন করর্বন নো েযো কর্র। একথো আর্ে হথর্কই আপনোর্ের েোফনর্য হেওযো 
 র্যর্ । 
 
–েুুঃফখত সযোর। ফপটোসে বলর্লো। 
 
–একটু পর্রই সবোইর্ক এর্েোর্ত বলো  র্লো। 
 
ফ লোরী বলর্লো, ফঠক হেন হভডোর পোল েোর্ে। 
 
হমর্যর্ের থোকোর েোযেোয আলোেো–েোনফের্ক, ফমস হেনর্সন হমর্যর্ের ফনর্য েোনফের্ক 
হবুঁর্ক হের্লো। হ র্লরো বোুঁ-ফের্ক। 
 
লম্বো শযনঘরটো অর্নকটো  োসপোতোর্লর হরোেীর্ের ঘর্রর মর্তো–হেওযোর্লর েুধোর্র সোর 
সোর কর্র খোট পোতো-শোলীনতো রক্ষোর েনয প্লোফস্ট্র্কর পেেো হটর্ন আডোল করোর বযবস্থো 
তোর্ত। ফব োনোর পোর্শই হ োট্ট একটো হেরোে।  োসপোতোর্লর মর্তোই ফকর্সর ের্ে ম ম 
করর্  ঘরটো। 
 
ফমস হেনর্সন বলর্লো, এখোনকোর বযবস্থোপত্র এর্কবোর্রই ফ ম োম। ওই েোনফের্ক 
েোনঘর, আর ওপোর্শর ওই েরেোর ওধোর্রর ঘর্র সকর্লর েল্পগুেব, হখলোধুলোর বযবস্থো 
আর্ । 
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েল্প করোর ঘর্র হমর্য পুরুষ আবোর একসোর্থ ফমফলত  র্লো। 
 
ফের্নর হবলোটো ভোর্লোই কোটর্লো। হ োট্ট পেেোয েুর্টো  ফব হেখোর্নো  র্লো। ঘর্র আর্লোর 
বযবস্থো িমৎকোর। ঘর্র হে েোনোলো হনই এটো িোকো হেবোর েনযই হেন ফের্নর আর্লো 
হিোুঁটোবোর সোথেক েযোস। সেযোর ফের্ক নতুন আর্লোর বযবস্থো। 
 
-বোুঃ! িমৎকোর বুফে হতো! ফপটোসে বলর্লো। েোর্ত হকউ িোর হেওযোর্লর মর্ধয বেী রর্যর্  
নো ভোবর্ত পোর্র তোর িমৎকোর বযবস্থো। 
 
ফ লোরী ভোবফ র্লো ফনর্েরো কত অস োয। এখোর্ন হকোথোও তোর্ের খুব কোর্ ই, বোইর্রর 
েুফনযো হথর্ক একফট েল এর্স রর্যর্ । অথি তোর্ের কোর্  সো োেয েোথেনো করোর হকোর্নো 
উপোয হনই। 
 
ফপটোসে ফমস হেনর্সর্নর সর্ে েল্প করর্  বর্স। ফ লোরী মোফিেসনর্ের কোর্  ফব্রে হখলোর 
েিোব করর্লো। টম হবটোরটনর্ক রোফে করোর্নো হেল নো। তোর ফক ুর্তই মন বসর্  নো। 
েোুঃ বযোরন ওর্ের সর্ে তোর্স বসর্লন। 
 
আশ্চেে! হখলর্ত হখলর্ত একসময ফ লোরীর মর্ন  র্লো, হখলর্ত হতো খোরোপ লোের্  নো। 
হবশ ের্মফ র্লো হখলোটো, ফ লোরী  োতঘফডটো হেখর্লো একবোর। ও বোবো–অর্নক রোত  র্য 
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হের্  হেখফ ! তো আমোর্ের ম োমোনয অফতফথরো এতক্ষর্ণ ফনশ্চযই ির্ল হের্ ন–নোফক 
রোর্ত্র এখোর্ন থোকর্বন? 
 
সোইমন বলর্লো, ফঠক বলর্ত পোরব নো। 
 
 ফবযোঙ্কো বলর্লো, েোই বর্লো বযবস্থোপত্র ফকন্তু েোরুণ ভোর্লো। ফ লোরীর্ক সর্ে ফনর্য হস 
হমর্যর্ের ঘর্র েোবোর েনয এর্েোল। 
 
ফ লোরী তোর্ক এফের্য হের্ত ফের্য ইর্ে কর্রই একটু ফপফ র্য পডর্লো। আর তখনই 
 োর্ত একটো মৃেু স্পশে অনুভব করর্লো। িট কর্র ঘুর্র েোুঁফডর্য হেখর্লো, েীঘেকোয 
একেন সুর্রশ ভৃতয তোর পোর্শ েোুঁফডর্য। কোর্লো েোর্যর রঙ। ভৃতযফট বলর্লো, মোি 
করর্বন, মোেোম, আপনোর্ক আমোর সর্ে আসর্ত  র্ব। 
 
-আসর্ত  র্ব? হকোথোয আসর্ত  র্ব? 
 
েযো কর্র আমোর সর্ে আসুন— 
 
 মু ূর্তের সংশয ফনর্য ফস্থর েোুঁফডর্য রইর্লো ফ লোরী। ফবযোঙ্কো ঘর্র ির্ল হের্ । এ ঘর্র 
মোফিেসন আর েোুঃ বযোরন কী হেন আর্লোিনোয মগ্ন।  োর্তর ওপর আবোর হসই েরুরী 
তোফের্ের স্পশে। আসুন মোেোম। 
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ফ লোরী একটু ইতিত কর্র পো বোডোর্লো। 
 
অনযোনয ভৃতযর্ের তুলনোয এই ভৃতযফটর হপোষোক-আশোক হে অর্নক অফভেোত হসটো 
ফ লোরী হেখর্লো। 
 
বসোর ঘর্রর একর্কোর্ণর একটো হ োট্ট েরেো ফের্য হস তোর্ক ফনর্য িলর্লো। তোরপর 
আবোর হসই হেোলকধোুঁধো বোরোেো। হে পথ ফের্য তোরো এখোর্ন এর্সফ র্লো, এটো হস পথ 
বর্ল মর্ন  র্লো নো। সমি পথগুর্লোই এমন ফনখুুঁত পফরকল্পনোয ততফর হে, সবগুর্লোই 
একই রকম মর্ন  য। 
 
হশষ পেেি একটো বোরোেোর হশর্ষ এর্স, হেওযোর্লর েোর্  একটো হবোতোম ফটপর্লো 
হলোকটো। হেওযোর্লর খোফনকটো অংশ একপোর্শ সর্র হের্লো। হপ র্ন একটো হ োট্ট ফলস্ট্। 
ফ লোরীর্ক উঠর্ত ইফেত কর্র হস ফনর্েও উঠর্লো। 
 
এবোর সরোসফর েশ্ন করর্লো ফ লোরী। হকোথোয ফনর্য েোর্েো আমোয? 
 
 হলোকফট বলর্লো, কতেোর কোর্ , মোেোম, এটো আপনোর পর্ক্ষ েোরুণ সম্মোর্নর ফবষয। 
 
-কতেো–মোর্ন? পফরিোলর্কর কথো বলর্ ো? 
 
–নো-কতেোর কোর্ .. 
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ফলিট থোমর্লো। একপোর্শ সর্র েরেো খুর্ল হস ফ লোরীর্ক নোমর্ত বলর্লো। তোরপর 
আবোর বোরোেো হপফরর্য একটো েরেো-ভৃতযফট আর্ি আর্ি হটোকো ফের্ত েরেোটো খুর্ল 
হের্লো। এখোর্ন আর্রকেন ভৃতয েোুঁফডর্য আর্ । 
 
নতুন হলোকফট ফ লোরীর্ক একটো হ োট্ট লোর্েোযো ঘর্রর মর্ধয ফের্য এফের্য ফনর্য িলর্লো। 
ঘর্রর হমর্ঝর্ত লোল কোর্পেট, ওধোর্রর হেওযোর্লর ভোরী পেেো একফের্ক সরোর্নো। হসই 
ফনিু ফনিু হসোিো, কফির হটফবল, নকশো কোটো সুের পেেো। আর একটো ফনিু ফেভোর্ন বর্স 
একটো আব ো মূফতে ফনর্ের হিোখর্কও হেন ফবশ্বোস করর্ত পোরর্লো নো ফ লোরী। িোমডো 
হকোুঁিকোর্নো,  লুে রর্ঙর হ োট্ট এক বৃে–। অফবশ্বোসভর্র ফস্থর হিোর্খ বৃে ফমুঃ 
অযোফরস্ট্োইেসর্ক হেখর্ত লোের্লো ফ লোরী। 
 
. 
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১৮. 
 
 আসুন মোেোম, ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস অভযথেনো েোনোর্লন। তোর  োর্তর ইফের্ত ফ লোরী 
একটো ফেভোর্ন বসর্লো। 
 
ফমুঃ অযোফরস্ট্োইের্সর েলোয অিুত িোপো অট্ট োফস িুটর্লো। খুব অবোক  র্যর্ ন, তোই নো? 
এর্কবোর্র অেতযোফশত, ফক বর্লন? 
 
ফ লোরী বলর্লো, তো বর্ট, আফম কল্পনোও করর্ত পোফরফন হে, আপফন 
 
ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেসর্ক ফিনর্ত পোরোর সর্ে সর্ে, েত েশফের্নর অবোিব স্বপ্নময েের্তর 
 ফবটো হভর্ঙ খোন খোন  র্য হের্লো। সফতযই এটো একটো অবোিব সংস্থো। বোইর্র হথর্ক েো 
বর্ল এটোর্ক েিোর করো  য আসর্ল এটো হমোর্টই তো নয। ম োমোনয পফরিোলর্কর ওই 
হমো ময কণ্ঠস্বর, ওটোও অবোিব–আসল সতয লুফকর্য রর্যর্  এখোর্ন–এই হ োট্ট েোিয 
অনুভূফত মোখো ঘরটোয। এই ফবশোল কমেকোর্ের মধযমফণ ফ র্সর্ব ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেসর্ক 
হের্খ সবফক ুরই পফরষ্কোর অথে খুুঁর্ে পোওযো হের্লো–ফনষু্ঠর অথি বোিব তেনফেন েীবর্নর 
 ফবটো স্পি িুর্ট উঠর্লো ফ লোরীর হিোর্খ। 
 
-এতক্ষর্ণ বুঝলোম, এ সবফক ুই আপনোর তোই নো?–ফ লোরী বলর্লো। 
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–ফঠকই বুর্ঝর্ ন, মোেোম। 
 
–আর পফরিোলক? আপনোর ওই পফরিোলক? 
 
 ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস েশংসো কর্র বলর্লো, খু-উ-ব ভোর্লো হলোক, অেোধ টোকো মোইনো ফেই। 
ওুঁর্ক। পুনরভুযত্থোন সংিোি সভোর বকৃ্ততো হেওযোই ওুঁর েধোন কোে। 
 
ফিফিতভোর্ব কমু ূতে নীরর্ব ধূমপোন করোর পর ফতফন ফ লোরীর্ক বলর্লন, ওখোর্ন আপনোর 
পোর্শ তুরর্ের ফবখযোত পোনীয আর্ । ফক ু ফমফিও আর্ । ইর্ে করর্ল ফনর্ত পোর্রন। 
আবোর ফক ুক্ষণ িুপ থোকোর পর বলর্লন, আফম একেন েনফ নতষী সোমোনয মোনুষ, 
মোেোম। আর আপফন হতো েোর্নন আফম ফবরোট ধনী। আমোর এই অেোধ অথে ফনর্য, 
েনের্ণর হসবো করোর একটো কতেবযজ্ঞোন বোর বোর আমোর্ক পীফডত কর্র। তোই এই 
মরুেোির্র কুষ্ঠর্রোেীর্ের হসবোর েনয আফম একটো আেম েফতষ্ঠো কর্রফ । েুফনযোর 
সবর্ির্য নোমীেোমী েোক্তোর, ফবজ্ঞোনীরো কুষ্ঠর্রোে ফনরোমর্যর েনয মূলযবোন ের্বষণো 
িোলোর্েন এখোর্ন। হেখো হের্  কর্যক ধরর্নর কুষ্ঠর্রোেই সোরোর্নো সম্ভব বোফকগুর্লো 
সম্ভব নয, ফকন্তু আমরো  োল  োফডফন। হলোর্ক হেমন কুষ্ঠর্রোের্ক হ োুঁযোর্ি মর্ন কর্র 
হসরকম হ োুঁযোর্ি নয। বসি, টোইির্যে, হপ্লে বো ওই ধরর্নর হরোেগুর্লো হেমন দ্রুত 
 ফডর্য পর্ড, কুষ্ঠর্রোে তত দ্রুত  ডোয নো। তবুও আপফন েফে কোউর্ক বর্লন, ওটো 
কুষ্ঠর্রোেীর্ের আেম, হস সভর্য অর্নক েূর্র ির্ল েোর্ব। কুষ্ঠর্রোেীর্ের েফত ভীফত হসই 
বোইর্বর্লর কোফ নী হথর্ক শুরু  র্যর্ । এই আেম েফতষ্ঠো কর্র আফম ফনর্ের্ক শোফি 
ফের্যফ । 
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–শুধু এইেনযই আপফন এ সংস্থো েফতষ্ঠো কর্রর্ ন? 
 
- যোুঁ। এখোর্ন কযোনসোর ফনর্য ের্বষণোরও আলোেো ফবভোে রর্যর্  আর েক্ষ্মোর্রোে ফনর্য 
উন্নতমোর্নর কোে সমোপ্তেোয। েীবোণু ফনর্য ের্বষণো িলর্ । আমোর এই ফবস্মযকর কোে 
হের্খ সোরো েুফনযো অবোক  র্য হের্ । পৃফথবীখযোত েোক্তোর, শলযফিফকৎসক, আর 
রসোযনফবর্েরো মোর্ঝমোর্ঝই এখোর্ন এর্স আমোর্ের কোে হের্খ ফবফস্মত  ন। হতমফন 
একটো েল আে এর্সর্ । এখোনকোর বোফডগুর্লো অতযি ফনপুণভোর্ব ততফর, েোর ির্ল এর 
একটো ফবর্শষ অংশ বোইর্রর েের্তর সোমর্ন সমূ্পণে বে, এমনফক আকোশ হথর্কও তো 
হেখো েোয নো। অফত হেোপনীয ের্বষণোেোরগুর্লো পো োর্ডর ফনর্ি সুডে হকর্ট ততফর। 
হকোর্নো ফেক ফের্যই হকউ এতটুকুও সর্ে  করর্ত পোরর্ব নো কোরণ–আফম কী ফবরোট 
ধনী তো হতো আপফন েোর্ননই। 
 
-ফকন্তু হকন? ফ লোরী বলর্লো, হকন এই ধ্বংস ের্জ্ঞর আর্যোেন? 
 
–ধ্বংর্সর েফত আমোর হকোর্নো সৃ্প ো হনই, মোেোম। আপফন আমোর্ক ভুল বুর্ঝর্ ন। 
 
 ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস বর্ল িলর্লন, আফম একেন বযবসোযী, হসই সর্ে আফম একেন 
সংেো কও। অথে েখন মোনুর্ষর কোর্  পীডোেোযক  র্য ওর্ঠ তখন তোর হথর্ক মুফক্ত 
পোবোর একটোমোত্র উপোয। সোরোেীবনই অেস্র ফেফনষ সংে  কর্রফ  আফম। হেমন 
ধরুন–ইউর্রোর্পর সবর্ির্য সুের এবং েোমী  ফব, ফবর্শষ ধরর্নর মৃৎফশল্প এবং 
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েোকফটফকট সংে । ফবর্শষ কর্যকটো ফেফনর্ষর নমুনো সংে  েখন সমূ্পণে তখন অনয 
ফক ু সংের্ র ফের্ক হঝোুঁক পর্ডই। আফম বৃে মোনুষ, তো োডো সংে  করোর মর্তো ফক ু 
বোফক হনই হের্খ হশষ পেেি মোনুর্ষর মফিষ্ক সংে  করর্ত হলর্ে হেলোম। 
 
ফ লোরী আুঁতর্ক উর্ঠ বলর্লো, মফিষ্ক? 
 
আর্ি আর্ি মোথো নোডর্লন ফতফন,  যোুঁ, মফিষ্ক মোনুর্ষর বুফে। সমি বুফেমোন মোথোগুর্লোর্ক 
এখোর্ন এর্ন ের্ডো কর্রফ । বুফেমোন কোুঁিোমোথো, শুধু এরোই আমোর সংে । 
 
বুঝর্ত পোরর্ ন এটোই আমোর হপশো ফ লোরীর্ক বলর্লো, আফম টোকোর বযোপোরী। 
 
–আপফন বলর্ ন–এসর্বর সর্ে রোেনীফতর হকোর্নো সম্পকে হনই? ফবশ্বশফক্তর্ক ফনর্ের 
 োর্তর মুর্ঠোয আনর্ত িোন নো? 
 
ভৎেসনোয ভর্র উঠর্লো তোর মুখ। ঈশ্বর্রর আসর্ন বসোর হকোর্নো ইর্েই আমোর হনই। 
 
–ফকন্তু এতসব নোমী নোমী হলোকর্ের আপফন এখোর্ন আনর্লন কী কর্র? 
 
–ওর্ের আফম ফকর্নফ । হবফশর ভোে সমর্যই ওুঁর্ের আফম ফকফন আের্শের ফবফনমর্য। 
কখর্নো কখর্নো আফম তোর্েরও ফকফন েোরো আইর্নর হিোর্খ অপরোধী–তোর্ের ফকফন 
ফনরোপতোর ফবফনমর্য। 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

207 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

 
ফ লোরী বলর্লো, এতক্ষর্ণ সব বুঝর্ত পোরলোম। এখোর্ন আসোর পর্থ েো েো হের্খ আফম 
সবর্ির্য আশ্চেে  র্যফ লোম, এতক্ষর্ণ হসগুর্লো পফরষ্কোর  র্লো। 
 
-ও! আসোর সময তো র্ল খুব আশ্চেে  র্যফ র্লন আপফন? 
 
- যোুঁ। হ োট্ট হপ্লর্নর পোুঁিফট েোত্রী–ের্তযর্কর লক্ষয ফকন্তু ফভন্ন ফভন্ন। অযোন্ড্রু ফপটোসে, ওই–
আর্মফরকোর েুবকফটর্ক হের্খ মর্ন  য সমূ্পণে বোমমোেেী। ফকন্তু এফরকসন, অফতমোনর্ব 
শুধু ফবশ্বোসী তোই নয–এর্কবোর্র বে পোেল। হ লেো নীের্ ইম হতো উেত, ফনকৃি ধর্মের 
িেনীফতর একফনষ্ঠ পূেোরী। েোক্তোর বযোরন, উফন হস্রি টোকোর েনযই এর্সর্ ন। 
 
 যোুঁ সফতযই আপফন বুফেমতী, মোেোম। হিে-এ আপনোর্ক েথম হের্খই আফম বুর্ঝ 
ফনর্যফ লোম। আপফন  যর্তো েোর্নন নো, মোেোম, আফম হিে-এ ফের্যফ লোম হস্রি 
আপনোর্ক হেখোর েনয। 
 
-আেো! ফবস্ময েকোশ করর্লো ফ লোরী। 
 
 এখোনকোর অর্নক ফক ুই আর্ি আর্ি আপফন উপলফব্ধ করর্ত পোরর্বন মোেোম। তর্ব 
একটো ফবষর্য আপফন ফনফশ্চত থোকর্ত পোর্রন হে, েফেও এখোনকোর হলোর্করো সবোই ফভন্ন 
ফভন্ন আেশে ফনর্য এর্স হমো মুক্ত এবং ফবর্দ্রো ী  র্য উর্ঠর্ , ফকন্তু আফম বলফ , হশষ 
পেেি এরো সিোই একটো মোত্র আেশে হমর্ন ফনর্ত বোধয  র্ব। 
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ফ লোরী বলর্লো, ফনফশ্চতভোর্ব হস কথো আপফন বলর্ত পোর্রন নো আপফন। 
 
–এ েুফনযোর হকোর্নো ফবষর্যই হকউ সমূ্পণে ফনফশ্চত  র্ত পোর্র নো। এফেক হথর্ক আফম 
আপনোর সর্ে একমত। 
 
হকমন হেন আতফঙ্কত হিোর্খ তোকোর্লো ফ লোরী। কী সোংঘোফতক! ফঠক হেন টোইফপস্ট্র্ের 
একটো েল-মুর্খর কথো খসোমোত্রই হমফসন হথর্ক ফক ু উের্র হবর কর্র হের্ব। 
টোইফপস্ট্র্ের বের্ল আপফন এখোর্ন ফক ু মফির্ষ্কর সমোর্বশ ঘফটর্যর্ ন শুধু। 
 
–ফঠক তোই। ভোফর সুের ভোর্ব ফেফনষটো বুফঝর্যর্ ন মোেোম। 
 
আর এই েল হথর্ক আপফন এক-একেন ফবজ্ঞোনীর্ক ফবফি করর্বন হে সবর্ির্য হবফশ 
েোম হের্ব তোর কোর্ ? 
 
- যোুঁ, হমোটোমুফট এটোই  র্ে আমোর সোধোরণ নীফত, মোেোম। হলোর্বোটফম কথোটো কখনও 
শুর্নর্ ন, মোেোম? কপোর্ল ভোুঁে পডর্লো ফ লোরীর। 
 
মফির্ষ্ক একধরর্নর অর্স্ত্রোপিোর, তোই হতো? 
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–ফঠক বর্লর্ ন, আসর্ল উন্মোে হরোর্ের ফিফকৎসোর েনয এই অর্স্ত্রোপিোর েিফলত। 
আপনোর্ক আফম স ে ভোষোয বলফ , এই অর্স্ত্রোপিোরর্ক আমরো নতুন কোর্ে লোফের্যফ । 
এই অর্স্ত্রোপিোর্রর পর হসই হরোেীর আর আত্ম তযো করোর হকোর্নো সৃ্প ো থোকর্ব নো, 
অপরোধর্বোধ  োফরর্য েোয, হস তখন অবর্িতন মন ফনর্য উেোসভোর্ব ঘুর্র হবডোয, কোে 
কর্র এবং হবফশর ভোে হক্ষর্ত্রই তোরো অতযি েভুভক্ত  র্য পর্ড। 
 
-এ পরীক্ষোয আপফন সিল  র্যর্ ন ফক? 
 
–অতীর্ত  ইফন। ফকন্তু এখন এ ফবষর্য ের্বষণোয আমরো অর্নক েূর এফের্য হেফ । 
আমোর এখোর্ন এখন ফতনেন নোমকরো শলযফিফকৎসক রর্যর্ ন, একেন রোফশযোর, 
একেন ফ্রোর্ন্সর আর একেন অফিযোর। মফির্ষ্কর ফবফভন্নরকম পরীক্ষো িোফলর্য তোরো এই 
ফসেোর্িই এর্সর্ ন হে, মোনুর্ষর স্বোভোফবক বুফেবৃফতর্ক এতটুকুও খবে নো কর্রই এই 
অর্স্ত্রোপিোর্রর সো োর্েয তোর্ক সমূ্পণে বশীভূত করো সম্ভব। 
 
–ফকন্তু কী ভযঙ্কর-ওুঃ! ফিৎকোর কর্র উঠর্লো ফ লোরী। 
 
-নো, ের্যোেন। অফবিল স্বর্র শুধর্র ফের্লন অযোফরস্ট্োইেস। হকোর্নো হকোর্নো হক্ষর্ত্র এটো 
মোনুর্ষরই উপকোর্রর েনযই। 
 
–এরকম হে হকোর্নোফেন  র্ব, আফম ফবশ্বোস কফর নো। 
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-শুনুন মোেোম, আফম েফে বফল এ ফবষয ফনর্য আর্লোিনো করোর হেোেয নন আপফন, আমোয 
মোি করর্বন। 
 
-আফম বলর্ত হির্যফ লোম–কমেসর্িি, ফবশ্বি একটো েোর্নোযোর হে সফতযকোর্রর হকোর্নো 
বুফের কোে হেফখর্য হকোর্নো ফক ু সৃফি করর্ত পোর্র, এ আফম ফবশ্বোস কফর নো। 
 
–আপফন বুফেমতী,  যর্তো ফঠকই বর্লর্ ন। সমর্যই হসটো হেখো েোর্ব। ের্বষণো পরীক্ষো 
ফনরীক্ষো হতো িলর্ , হেখো েোক। 
 
পরীক্ষো-ফনরীক্ষো! মোর্ন? মোনুষ ফনর্য পরীক্ষো? 
 
–তো হতো বর্টই, মোেোম। সফতযকোর্রর পরীক্ষো-ফনরীক্ষো করোর একমোত্র মোধযমই হতো 
মোনবর্ে । 
 
–ফকন্তু কী ধরর্নর মোনবর্ে  হসগুর্লো? 
 
অর্েোেয হলোকর্ের ফনর্যই পরীক্ষো-ফনরীক্ষো িোলোর্নো  য। েোরো এখোনকোর েীবনেোত্রোর 
সর্ে ফনর্ের্ের খোপ খোইর্য ফনর্ত পোর্র নো। তোরো আমোর্ের পরীক্ষো-ফনরীক্ষোর িমৎকোর 
মোধযর্ম পফরণত  য। 
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আুঁতর্ক উঠর্লো ফ লোরী। সোমর্ন বসো বৃেফটর্ক হকমন হেন বীভৎস অমোনুষ বর্ল মর্ন 
 র্লো অথি ওর কথোগুর্লো ফমর্থয নয, অতযি েুফক্তপূণে। ফ লোরী বলর্লো, আপফন ঈশ্বর্র 
ফবশ্বোস কর্রন নো? আপফন বোইর্বল পর্ডন হতো? 
 
ফনশ্চযই, হরোে পফড মোেোম। 
 
–হমোর্েস আর অযোরন, িোরোওর্ক কী বর্লফ র্লন মর্ন আর্ ? বর্লফ র্লন, আমোর 
হলোকেনর্ের হের্ত েোও। 
 
অিুত  োসর্লন অযোফরস্ট্োইেস। তো র্ল আফম  ফে িোরোও?–আর আপফন একই হের্  
হমোর্েস এবং অযোরন? আপফন আমোর্ক এটোই হবোঝোর্ত িোইর্ ন তোই হতো, মোেোম? এই 
হলোকগুর্লোর্ক হের্ত ফের্ত বলর্ ন–সিোইর্ক নোফক শুধু–ফবর্শষ কোউর্ক! 
 
-আফম হতো বলর্বো সিোইর্ক। 
 
–ফকন্তু আপফন ফনশ্চযই বুঝর্ত পোরর্ ন হে, এর্ত শুধুই সময নি  র্ব। তোর হির্য 
বরং…আপনোর স্বোমীর েনয ওকোলফত করর্ল ভোর্লো  র্তো নো? 
 
–হস এখন আপনোর কোর্  অের্যোেনীয এতফের্ন ফনশ্চযই বুঝর্ত হপর্রর্ ন? 
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-আপনোর কথোই  যর্তো ফঠক, মোেোম।  যোুঁ, টমোস হবটোরটন সম্পর্কে েোরুণ  তোশ  র্যফ  
আফম। আফম হভর্বফ লোম আপফন আসোর পর হস আবোর েফতভোর উর্ন্মষ ঘটোর্ত পোরর্ব। 
ফকন্তু আপফন আসোর পরও ওর কোর্ে হকোর্নো উন্নফত হেখো েোর্ে নো। হস্রি শুধু সোধোরণ 
কোে করর্ । 
 
ফ লোরী বলর্লো, এক-এক েোর্তর পোফখ, েোরো খোুঁিোবেী অবস্থোয হতমন ফমফি সুর্র েোন 
েোইর্ত পোর্র নো।  যর্তো ফবজ্ঞোনীর্ের মর্ধযও হতমন েোত আর্ , েোরো ফবর্শষ ফবর্শষ 
অবস্থো সৃফির ফিিোয মর্নোফনর্বশ করর্ত পোর্র নো। 
 
–তো  র্ত পোর্র। আফম অস্বীকোর করফ  নো। 
 
–তো র্ল আপফন হবটোরটনর্ক বোইর্রর েের্ত ফির্র হের্ত ফেন। 
 
–তো সম্ভব নয, মোেোম। বোইর্রর েুফনযোর কোর্  এই েোযেোয খবর হপৌঁর্  হেবোর মর্তো 
েস্তুফত এখনও ের্ড তুলর্ত পোফরফন আফম। 
 
–ও কোউর্ক ফক ু বলর্ব নো, এই শপথ কফরর্য ফনর্ত পোর্রন। 
 
 –শপথ ও করর্ব– যোুঁ ফকন্তু হস শপথ রোখর্ব নো। 
 
 ফনশ্চযই রোখর্ব। আফম বলফ  ও কথো রোখর্ব। 
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-এই হতো ফঠক স ধফমেণীর মর্তো কথো। তর্ব এর্ক্ষর্ত্র বউর্ের কথো হতমন েুফক্তেো য 
নয। অবশয ও েফে এখোর্ন েোফমন ফ র্সর্ব কোউর্ক হরর্খ েোয, তো র্ল  যর্তো ওর মুখ 
বে থোকর্ব। 
 
–তোর মোর্ন? 
 
–আফম বলর্ত িোইফ লোম ধরুন টমোস হবটোরটন েফে ির্ল েোয আর তোর েোফমন ফ র্সর্ব 
আপফন এখোর্ন রইর্লন–বযোপোরটো হকমন লোের্ব আপনোর? আপফন ফক রোফে  র্বন? 
 
ফ লোরী হেসর্পর কথো শুনর্ত পোর্ে। আর তোর ফনর্েেশগুর্লো মর্ন করোর হিিো করর্ । 
টমোস হবটোরটনর্ক মুক্ত করোর েফে হকোর্নো সুর্েোে পোওযো েোয, তো এখনই, পফরবর্তে 
তোর্ক এখোর্ন থোকর্ত  র্ব। ফ নোরী েোর্ন সোধোরণভোর্ব েোফমন বলর্ত েো হবোঝোয হস তো 
নয। একথো অবশয ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস েোর্নন নো। েোর্নন নো হে টমোস হবটোরটর্নর 
কোর্  তোর এতটুকুও মূলয হনই। হে স্ত্রীর্ক হস ভোর্লোবোসর্তো আর্েই হস মোরো হের্ , 
সুতরোং… 
 
-আফম রোফে, বলর্লো ফ লোরী। 
 
-আপনোর সো স, ফনষ্ঠো এবং আত্মতযোর্ের ের্থি ক্ষমতো রর্যর্ । েো বোফক কথোগুর্লো 
অনযসময আর্লোিনো করো েোর্ব। 
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-ও  নো নো। ফ লোরী  ঠোৎ েু োর্ত মুখ ঘোটর্লো। এ আফম স য করর্ত পোরফ  নো। কী 
ভযঙ্কর অমোনুফষক! 
 
অত অফস্থর  র্বন নো, মোেোম। বৃে হলোকফটর েলোয সোন্ত্বনোর আশ্বোস। আে আপনোর্ক 
আমোর লক্ষয এবং উচ্চোশোর কথো বলর্ত হপর্র আফম খুবই আনফেত। আফম বলর্ত পোফর 
ফক ুফেন পর্র সবফক ুই আপনোর কোর্  স্বোভোফবক বর্ল মর্ন  র্ব। 
 
-নো-নো! িুুঁর্স উঠর্লো ফ লোরী। কক্ষর্নো নো, কক্ষর্নো নো। 
 
–আেো–এই হতো লোলিুর্লর বীরত্ব ঘুর্ি আর্বে ঝরর্ ! আমোর ফিতীয পর্ক্ষর স্ত্রী-তোরও 
লোলিুল ফ র্লো। লোলিুলওযোলো সবসমর্যই আফম েশংসো কফর। আপনোরও ফক ু গুণ 
আর্ –আপনোর েোণেোিুেে, আপনোর সো স এবং আপনোর একোি ফনেস্ব একফট বুফেমোন 
মোথো। এখোর্ন অর্নক নোরী আর্  ফকন্তু এমন হবশ উর্তেক মোনফসক সফেনীর ের্যোেন 
আমোর। ফবশ্বোস করুন, আপনোর সো িেে আমোর্ক অর্নকখোফন শোফি ফের্যর্ । 
 
-আেো ধরুন–এতক্ষণ হে সমি কথো আমোর্ক বলর্লন, আফম েফে আপনোর স্বোমীর্ক সব 
বর্ল ফেই? 
 
অযোফরস্ট্োইেস হ র্স বলর্লন, ও আেো ধর্র ফনলোম আপফন বর্ল হের্বন। ফকন্তু সফতযই 
কী আপফন বলর্বন? 
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-নো–মোর্ন আফম ফঠক েোফন নো। 
 
-আেো! খুব িোলোক আপফন। এমন ফক ু ফেফনষ আর্  েো হমর্যর্ের হির্প রোখোই উফিত। 
আপফন এখন ভীষণ ক্লোি, ফবপেেি তোই বর্ল হিলর্লন। েোক মোর্ঝ মোর্ঝ আফম েখন 
এখোর্ন আসর্বো, আপনোর্ক েোকর্বো–অর্নক ফক ু আর্লোিনো করো েোর্ব। 
 
ফ লোরী  ঠোৎ েু োত বোফডর্য ফের্য বলর্লো, আমোর্ক এখোন হথর্ক হের্ত ফেন-েযো কর্র 
আমোর্ক হের্ত ফেন। 
 
অযোফরস্ট্োইেস আর্ি আর্ি মোথো হনর্ড বলর্লন, কী কর্র আপনোর্ক হের্ত ফের্ত পোফর 
বলুন? এখোর্ন আপফন েো েো হের্খর্ ন, হসই েল্প বোইর্রর েের্ত কী কর্র  ডোর্ত ফের্ত 
পোফর, আপফনই বলুন? 
 
-আফম েফে শপথ কর্র বফল হে একটো কথোও আফম কোউর্ক বলর্বো নো, ফবশ্বোস করর্বন 
নো আমোয? 
 
-নো ফবশ্বোস করর্বো নো, ফবশ্বোস করর্ল হবোকোফম করর্বো। 
 
–আফম এখোর্ন থোকর্ত িোই নো। এই বেীশোলোয এক মু ূতেও থোকর্ত িোই নো আফম। 
আমোয মুফক্ত ফেন। 
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-ফকন্তু এখোর্ন আপনোর স্বোমী রর্যর্ ন। সমূ্পণে হস্বেোয ফমফলত  বোর েনযই আপফন 
এখোর্ন এর্সফ র্লন। 
 
–ফকন্তু হকোথোয আসফ  তো আফম েোনতোম নো, হকোর্নো ধোরণোই ফ র্লো নো আমোর। 
 
নো, সফতযই আপনোর হকোর্নো ধোরণোই ফ ল নো। ফকন্তু আফম আপনোর্ক আশ্বোস ফেফে হে 
ফবর্শষ েের্ত আপফন এর্স পর্ডর্ ন হস েেৎ অর্নক সুর্খর। এখোর্ন আপনোর 
ের্যোের্নর সবফক ুই  োর্তর কোর্  পোর্বন। 
 
উর্ঠ েোুঁফডর্য ফতফন আর্ি কর্র কোুঁধ িোপর্ড ফের্লন ফ লোরীর। এখোর্ন আপফন ফঠক 
মোফনর্য িলর্ত পোরর্বন। একব র, বডর্েোর েুব র্রর মর্ধয আপফন ফনর্ের্ক সবর্ির্য 
সুখী বর্ল মর্ন করর্বন। 
 
. 
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১৯. 
 
 পর্রর রোর্ত্র ভীষণ িমর্ক ধডমড কর্র হের্ে উঠর্লো ফ লোরী। আধর্শোযো  র্য কোন 
খোডো কর্র শব্দটো শুনর্ত হিিো করর্লো, টম, টম–শুনর্ত পোর্েো? 
 
- যোুঁ–একটো উর্ডোেো োে-খুব ফনিু ফের্য উডর্ , ও ফনর্য ঘোবডোবোর ফক ু হনই। মোর্ঝ, 
মোর্ঝই এমফন ওপর ফের্য েোয। 
 
–ও আফম হভর্বফ লোম–কথোটো হস হশষ করর্লো নো। 
 
ঘুম এর্লো নো আর, শুর্য শুর্য ভোবর্ত লোের্লো। অযোফরস্ট্োইের্সর সর্ে অিুতভোর্ব হেখো 
 ওযো, কথোবোতেো বোর বোর সব মর্নর মর্ধয হতোলপোড করর্ত লোের্লো। বুর্ডো হেন- ঠোৎ 
হখযোর্ল ওর েফত অনুরক্ত  র্য পর্ডর্ । 
 
বুর্ডোর এই হখযোলটোর্ক ও ফক কোর্ে লোেোর্ত হিিো করর্ব? ভোর্লোবোসোর অফভনয কর্র, 
হশষ পেেি বুর্ডোর সর্ে বোইর্রর েের্ত ফির্র েোবোর েনয ফক তোর ওপর িোপ হিলর্ত 
পোরর্ব? 
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পর্রর বোর বুর্ডো েখন আসর্ব, তখন েফে আবোর হের্ক পোঠোয, ফ লোরী ওর লোলিুলওলো 
বউর্যর আর্লোিনো পোডর্ব। অেকোর্র ফ লোরী  োসর্লো। ওর মর্ন পর্ড হের্লো 
হিলর্টম যোর্মর েেে কোকোর কথো। েেে কোকো আর অযোফরস্ট্োইের্সর মর্ধয পোথেকয হনই। 
 
টমর্ক হসফেন ফ লোরী বর্লফ র্লো, এখোন হথর্ক মুফক্ত পোবোর একটো পথ আফম হবর 
করর্বোই। হসই পথ কী অযোফরস্ট্োইেস? তো েফে  য পথটো স ে  র্ব নো… 
 
খবর, হশষপেেি একটো খবর এর্সর্ , লোফির্য উঠর্লো হলবলযোঙ্ক। 
 
সর্বমোত্র একটো আেেোফল একটো কোেে ফের্য হের্ । কোের্ের ভোে খুর্লই হস 
উর্তফেত। আমোর্ের পফরেশেক হপ্লর্নর একেন িোলক এই খবর পোফঠর্যর্ । পোবেতয 
অঞ্চর্ল এক ফবর্শষ স্থোর্ন আসর্তই হস লক্ষয করর্লো, সর্ঙ্কত বোফতটো জ্বলর্  ফনভর্ । 
ফবর্শষ সোর্ঙ্কফতক তোরবোতেো পরপর েুবোর। হস এই বোতেো সংে  কর্র। এই হে হেখুন। 
হেসর্পর সোমর্ন হস কোেেটো হমর্ল ধরর্লো। 
 
ইংর্রেীর্ত হলখো। C.O.GL.E.PR.O.S.I.E.S.L. হশষ েুর্টো অক্ষর হপনফসর্লর েোে ফের্য 
আলোেো কর্র ফের্লো হলবলযোঙ্ক। বলর্লো–SL–এটো আমোর্ের সর্ঙ্কত ফলফল–েোর অথে, েোফপ্ত 
স্বীকোর করর্ত  র্ব নো। 
 
আর COG  র্ে–েো ফের্য সর্ঙ্কতবোতেো শুরু  র্ে তোর আেযোক্ষর এবং আমোর্েরই 
হলোর্কর পোঠোর্নো সর্ঙ্কর্তর েমোণ, তোই হতো? বলর্ল হেসপ। 
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 ো। তো র্ল বোফকটুকুই  র্ে আসল সংবোে, বোফক অক্ষরগুর্লোর তলোয হমোটো কর্র েোে 
টোনর্লো হলবলযোঙ্ক। বলর্লো, বোফক রইর্লো LEPROSIE, অফনফশ্চত শব্দটো বোর বোর হেখর্ত 
লোের্লো হস। 
 
-Leprosy? মোর্ন কুষ্ঠ? হেসর্পর মুর্খ কথোটো হেন আপনো হথর্কই েুফের্য হের্লো। 
 
হতোমোর্ের এখোর্ন কুষ্ঠর্রোেীর্ের হকোর্নো নোমেোেেো বো সোধোরণ আেম-টোম আর্  নোফক? 
 
হলবলযোঙ্ক একটো ফবরোট মোনফিত্র এর্ন হটফবর্লর ওপর ফবফ র্য ফের্লো। আঙুল ফের্য 
একটো স্থোন ফনর্েেশ করর্লো। এই হে, এই েোযেোটুকুর ওপর আমোর্ের এই হপ্লর্নর 
পেের্বক্ষর্ণর ভোর ফ র্লো। েোুঁডোন, খুুঁর্ে হেফখ মর্ন  র্ে পোর্বো। 
 
দ্রুতপোর্য ঘর হথর্ক হবফরলর্য ফের্য আবোর ফির্র এর্স বলর্লো, হপর্যফ । এই 
েোযেোটোয এক ফবখযোত হভষে ের্বষণোর্কন্দ্র আর্ । একেন সুপফরফিত েনফ নতষী এর 
েফতষ্ঠোতো এবং কণেধোর। েোযেোটো মরুভূফমর মোঝখোর্ন–এর্কবোর্র ফনেেন। ফকন্তু েতেূর 
েোফন এই েফতষ্ঠোন সম্পর্কে সর্ের্ র হকোর্নো অবকোশ হনই। আমোর্ের েেোতর্ে 
রোেপফত স্বযং এর পৃষ্ঠর্পোষক। 
 
-হুঁ। েোরুণ িমৎকোর কোে স্বীকোর করর্তই  র্ব। হেসর্পর হিোর্খ মুর্খ েশংসো িুটর্লো। 
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 ফকন্তু হে-হকোর্নো সময পফরেশেন করোর েনয এ েোযেো উনু্মক্ত। এই ফবষর্য উৎসো ী 
েোক্তোর ের্বষকরো েোযই পফরেশের্ন েোন ওখোর্ন। 
 
এবং তোর্ের েো হেখোর নয, তো হেখর্ত পোন নো। হকনই বো পোর্বন বর্লো? সর্বেোচ্চ 
সম্মোর্নর আডোর্ল হকোর্নো খোরোপ কোে করো েত স ে, এত স ে আব োওযো আর 
ফক ুর্তই সৃফি করো েোয নো। 
 
তো অবশয ফঠক,-হলবলযোঙ্ক বলর্লো,  র্ত পোর্র েোত্রোপর্থ হকউ হকউ  যর্তো ওখোর্ন 
থোর্ম। মধয ইউর্রোর্পর েু-একেন েোক্তোর নোফক একবোর অমফন হনর্মফ র্ল শুর্নফ । 
এরকম হ োট্ট হ োট্ট েল, হেমন একফট ের্লর সেোন হপর্যফ  আমরো–তোরো  যর্তো তোর্ের 
েিবযস্থর্ল েোবোর পর্থ কটো ফেন ওখোর্ন কোফটর্য েোয। 
 
তোরর্ির্যও অর্নক হবফশ ফক ু বর্ল আমোর মর্ন  র্ে। আমোর মর্ন  য–সম্ভবত 
এখোর্নই েোত্রো হশষ  য। 
 
কুষ্ঠর্রোেীর্ের আেম–কথোটো হবশ ইফেতব  মর্ন  র্ে।…আমোর ফবশ্বোস, আধুফনক, 
ফিফকৎসোয কুষ্ঠর্রোে আেকোল বোফডর্তও সোরোর্নো সম্ভব। 
 
-সভযর্ের্শ  যর্তো সম্ভব। ফকন্তু এ হের্শ হসকথো হকউ ফিিোও করর্ত পোর্র নো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

221 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

-ফঠক তো নয। কুষ্ঠর্রোে–কথোটোর মর্ধযই হেন মধযেুেীয ফিিোধোরো লুফকর্য রর্যর্ , েখন 
কুষ্ঠর্রোেীর্ের েলোয ঘন্টো ঝুফলর্য পথিোরীর্ের পথ হ র্ড হেবোর েনয সোবধোন কর্র 
হেওযো  র্তো। এই েফতষ্ঠোর্নর মোফলক হক? হসই েনফ নতষী েোনশীল ম োপুরুর্ষর 
নোমটো েোনর্ত পোফর? 
 
স র্েই েোনো েোর্ব। একটু েোুঁডোন। কর্যক ফমফনর্টর মর্ধয পোর্শর ঘর হথর্ক একটো 
নফথ ফনর্য এর্লো।-হবসরকোরী একফট সংস্থো এই আের্মর েফতষ্ঠোতো। েনফ নতষী ফক ু 
হলোক– েোুঁর্ের মর্ধয েধোন  র্েন ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস। ফনশ্চয েোর্নন–এই ভদ্রর্লোর্কর 
অেোধ টোকো। পযোফরস এবং হসফভফলর্ত ফবরোট ফবরোট  োসপোতোল ততফর কর্র ফের্যর্ ন 
উফন। এই েফতষ্ঠোর্নর পফরকল্পনো এবং কোেকমে সবফক ুই তোর, অনযোনয েোতোরো 
নোর্মমোত্র তোর স র্েোেী। 
 
–আেো তো র্ল এটো একটো অযোফরস্ট্োইের্সর সংস্থো! আর এই অযোফরস্ট্োইেস অফলভ 
হবটোরটন েখন হিে-এ ফ র্লো তখন হসখোর্ন উপফস্থত ফ র্লন। 
 
-অযোফরস্ট্োইেস! হলবলযোঙ্ক পোথর  র্য হের্লো। ফকন্তু এও ফক সম্ভব? 
 
 –সম্ভব! 
 
–এ–সমূ্পণে অবোিব? 
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বোিফবকই! 
 
–েোই বলুন–এ ফকন্তু ভযঙ্কর ফবপজ্জনক কোে। 
 
–বর্টই হতো। 
 
–ফকন্তু কোেটো হে কতখোফন ফবপজ্জনক তো ফক বুঝর্ত পোরর্ ন? হলবলযোঙ্ক উর্তেনোয 
 টিট কর্র উঠর্লো। এই অযোফরস্ট্োইেস, বলর্ত হের্ল হের্শর সবফক ুর ওপর্রই এুঁর 
েভোব রর্যর্ । বযোঙ্ক, কলকোরখোনো, অস্ত্রশস্ত্র, পফরব ন, সরকোর সবফক ুর হপ র্নই এুঁর 
অেৃশয  োত। হকউ তোুঁর্ক হকোর্নোফেন হিোর্খ হের্খফন, বডর্েোর  যর্তো ওুঁর নোম শুর্নর্ । 
েিুর েফতপফত তোর। 
 
এই সমি ফনরুর্েশ সংিোি বযোপোর্র অযোফরস্ট্োইের্সর  োত থোকর্ত হেখর্ল হমোর্টই 
আশ্চেে  র্ব নো, বরং বলর্বো–একথো আর্েই আমোর্ের ফিিো করো উফিত ফ র্লো। এটো 
একটো িমৎকোর বযবসোফযক িোল। রোেনীফতর সর্ে ফবেুমোত্র সংস্রব হনই এর। ফকন্তু 
আসল েশ্ন  র্ে–এ বযোপোর্র আমরো কী করফ ? 
 
হলবলযোর্ঙ্কর মুর্খ হেন অেকোর ঘফনর্য এর্লো। নো নো, এ কোে হমোর্টই স ে নয 
বুঝর্তই পোরর্ ন, আমোর্ের ধোরণো েফে ভুল  য তো র্ল কী হে  র্ব বুঝর্তই পোরর্ ন। 
আর েফে সফতয  য, তো র্ল এটো হে সফতয তো আমোর্ের েমোণ করর্ত  র্ব। এমনফক 
আমরো েফে অনুসেোন শুরুও কফর, তো র্লও হে-হকোর্নো মু ূর্তে ওপরওযোলোর্ের সর্বেোচ্চ 
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ির হথর্ক অনুসেোন বে করোর ফনর্েেশ আসর্ত পোর্র–বুঝর্ত পোরর্ ন? ফকন্তু এ কোে 
স ে নো  র্লও আমোর্ের করর্তই  র্ব। 
 
. 
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২০. 
 
 পো োডী পর্থও ঝড উফডর্য েোফডগুর্লো পো োর্ডর েোর্য বসোর্নো ফবশোল িটকটোর সোমর্ন 
এর্স থোমর্লো। িোরর্ট েোফডর েথমটোয রর্যর্ ন িরোফস মেীসভোর একেন সেসয আর 
আর্মফরকোন রোেেূত। ফিতীয এবং তৃতীয েোফডর্তও নোমকরো হলোক আর্ ন। িতুথেফটর 
েোত্রীরো সোধোরণ হলোর্কর কোর্  হতমন সুপফরফিত নন, ফকন্তু ফনে ফনে পেমেেোেোয এুঁরো 
ের্থি নোমী হলোক। এুঁর্ের মর্ধয রর্যর্  কযোর্েন হলবলযোঙ্ক এবং ফমুঃ হেসপ। হধোপেুরি 
হসোিোররো েোফডর েরেো খুর্ল ফবফশি অফতফথর্ের সম্মোন হেখোবোর েনয নুর্য পডর্লো। 
ফবশোল িটকটো হেন হট কর্র খুর্ল হের্লো। পফরিোলক স্বযং অভযথেনোয এফের্য এর্লন, 
সর্ে স পফরিোলক, েুেন নোমকরো েোক্তোর এবং রসোযনশোর্স্ত্রর ের্বষক একেন। 
 
অর্নকক্ষণ ধর্র অভযথেনোপবে িলর্লো। েু-পর্ক্ষর শুর্ভেো ফবফনময হশষ  র্ত মেীম োশয 
ফের্জ্ঞস করর্লন, অযোফরস্ট্োইেসর্ক হেখফ  নো। হস আমোর্ক কথো ফের্যফ ল এখোর্ন 
আমোর সর্ে হেখো করর্ব। 
 
অযোফরস্ট্োইেস েতকোলই হস্পন হথর্ক এর্সর্ ন, উফন আপনোর্ের েনয হভতর্র অর্পক্ষো 
করর্ ন। 
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হ োট্ট েলটো এফের্য িলর্লো। মেীম োশয হেন ঈষৎ উফিগ্ন। ভর্য ভর্য েোনফের্কর হমোটো 
হলো োর হবডোর ফের্ক তোকোর্লন। িোুঁক ফের্য সোমোনয হেখো হের্লো, কুষ্ঠর্রোেীরো হেন সব 
সোরবেী  র্য েোুঁফডর্য অফতফথর্ের অভযথেনো েোনোর্ে। 
 
িমৎকোর সোেোর্নো হেো োর্নো অফত আধুফনক লোউর্ে অফতফথর্ের অর্পক্ষোয বর্সফ র্লন 
ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস। 
 
একেন সোংবোফেক অযোফরস্ট্োইেসর্ক বলর্লো, বোুঃ! একটো িমৎকোর েোযেো ততফর 
কর্রর্ ন, সযোর। 
 
অমোফযক  োফস হ র্স অযোফরস্ট্োইেস বলর্লন,  যোুঁ, এ েোযেো আমোর েবে। 
 
অফতফথর্ের আপযোযর্নর েনয িমৎকোর হভোের আর্যোেন কর্রফ র্লন অযোফরস্ট্োইেস। 
নোনোরকর্মর পোনীয এর্লো। তুকেী কফির পর পফরেশের্নর কোে শুরু  র্লো। 
 
ঘণ্টোেুর্যক ধর্র খুুঁফটর্য খুুঁফটর্য সবফক ু তোরো হেখর্লন। পফরেশের্নর কোে হশষ  র্ত 
মেীম োশয খুব খুশী। মেীম োশয মুগ্ধ  র্লও অনযর্ের অনুসফেৎসো ফকন্তু বোধ মোনফ র্লো 
নো। এখোনকোর েোক্তোর ের্বষকরো কীরকম েীবন কোটোন, হরোেীর্ের কী ভোর্ব রোখো  য 
ইতযোফে নোনোরকম খুুঁফটনোফট ের্শ্ন তোরো েোুঃ ভযোন ফ র্েমর্ক বযফতবযি কর্র তুর্লফ র্লন। 
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হলবলযোঙ্ক আর হেসপ, েথোির্ম মেীম োশয ও ফব্রফটশ বোফণেযেূর্তর সর্ে  োুঁটফ র্লো। 
েুের্নই ইর্ে কর্র খোফনক ফপফ র্য পডর্লো। অনযোনয লোউর্ে ফের্য বসর্লো। হলবলযোঙ্ক 
ফিসফিস কর্র বলর্লোকই হকোর্নোরকম সূত্র হতো পোওযো েোর্ে নো–একটুও ফক ু পোফে 
নো– 
 
-নো, হকোর্নো সর্ঙ্কতই পোফে নো। 
 
–তো েফে  য, মোর্ন আমরো েফে ভুল পর্থ এর্স থোফক তো র্ল হে কী  র্ব ভোবর্ত পোরফ  
নো। 
 
-এখনও ফবশ্বোস  োরোফে নো আফম, হেসপ বলর্লন। আমোর্ের বেুরো এখোর্নই আর্ । এ 
ফবষর্য আফম ফস্থর ফনফশ্চত। 
 
–ফকন্তু তোর্ের হতো হকোর্নো পোতোই হনই। 
 
–তো অবশয ফঠক।  যর্তো ফনর্ের সেোন েোনোবোর হকোর্নো সুর্েোেই তোরো পোযফন। 
 
–তো র্ল আমরো েমোণ পোর্বো কী কর্র? 
 
–অফস্থর  র্যো নো, হলবলযোঙ্ক। আফম বলফ , এখফন  তোশ  বোর মর্তো হকোর্নো কোরণ 
ঘর্টফন। 
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 –আপফন খুব আশোবোেী… তোশ ভফের্ত কোুঁধ ঝোুঁকোর্লো হলবলযোঙ্ক। 
 
 –েোইবোর কোউন্টোর্রর নোম শুর্নর্ ো, হলবলযোঙ্ক? 
 
–ফনশ্চযই শুর্নফ । ফকন্তু আফম ফবজ্ঞোনী নই, বুঝর্তই পোরর্ ন। 
 
–আফমও নই। তর্ব এটুকু েোফন হে েোইেোর কোউন্টোর, হতেফিয ধরোর অফত শফক্তশোলী 
েে। সুতরোং 
 
–সুতরোং? 
 
–আমোর্ের বেুরো এখোর্নই আর্ , আমোর েোইেোর কোউন্টোর তোই বলর্ । আমোর্ের 
বেুরো এখোর্ন খুব কো োকোফ  রর্যর্ । এই অট্টোফলকো অতযি ের্ত্নর সর্ে হেোলকধোুঁধোর 
মর্তো কর্র সৃফি করো  র্যর্ । এখোর্ন হকোর্নো একটো অংশ ফনশ্চযই আমোর হেখর্ত 
পোফে নো। হসটো আমোর্ের হেখোর্নোও  যফন। 
 
–শুধু হতেফিযতোর সূত্র ধর্রই ফক আপফন এই ফসেোর্ি হপৌঁ র্েন? 
 
–ফঠক তোই। 
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আমোর েধোন ভরসোস্থল ঐ সোংবোফেকরো। খবর সংে  করোর এক অিুত ক্ষমতো আর্  
ওর্ের। হেোপন ফক ু েে হপর্লই ওর্ের কোন খোডো  র্য ওর্ঠ। সোধোরণ হলোর্ক েো 
এর্কবোর্র হ র্স উফডর্য হেয হস খবরও ফবশ্বোস কর্র ওরো। আর ফবশ্বোস আর্  আমোর–
ওই বৃে মোনুষফটর ওপর। 
 
সবর্শর্ষ মেীম োশয িোরপোর্শ একবোর হিোখ বুফলর্য ফনর্য একটু হেন শফঙ্কত স্বর্র 
বলর্লন, তো র্ল–আমোর মর্ন  য, এখন আমোর্ের েোবোর সময  র্যর্ । েো েো হেখোর 
ফ র্লো সবই আমোর্ের হেখো  র্য হের্ …হশষ কথোগুর্লো একটু হেন তোৎপেেপূণে। হঝোুঁক 
হটর্ন বলর্লন, এবোর আমরো ফবেোয ফনর্ত পোফর। আপনোরো ফক বর্লন? 
 
কথোগুর্লো একফেক হথর্ক এর্কবোর্র সোধোরণ ভদ্রতো হেখোর্নোর মর্তো। আসর্ল ফকন্তু 
সমি কথোগুর্লোই ইফেতপূণে। মেীম োশয তোুঁর সেীর্ের ঘুফরর্য একথোই হবোঝোর্লন, 
আপনোরো হতো সবই হেখর্লন, ফক ুই হনই। আপনোরো েো সর্ে  কর্রফ র্লন, হে আশঙ্কো 
ফ র্লো আপনোর্ের, তোর ফবেুমোত্র ফিহ্নও এখোর্ন হনই। এবোর আমরো মর্ন শোফি ফনর্য 
ফিরর্ত পোফর। 
 
ফঠক হসই মু ূর্তে েম্ভীর স্বর্র হেসপ মেীর্ক বলর্লন, আপনোর অনুমফত ফনর্য আফম 
কর্যকটো েশ্ন করর্ত িোই, সযোর। 
 
-ও-ফনশ্চযই।  যোুঁ ফমুঃ হেসপ, েশ্ন করুন। 
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 হেসপ হসোেো েোুঃ ভযোন ফ র্ের্মর মুর্খোমুফখ েোুঁফডর্য অযোফরস্ট্োইেসর্ক এফডর্য ফের্য 
বলর্লন, এখোর্ন আপনোর্ের অর্নক হলোকেন হেখলোম। সফতযই অবোক  র্ত  য। ফকন্তু 
আমোর এক পুরোর্নো বেু এখোর্ন আর্ , তোর সর্ে কথো বলোর হলোভ সোমলোর্ত পোরফ  
নো। েোবোর আর্ে তোর সর্ে হেখো করোর বযবস্থো করর্ত আপনোর্ের হকোর্নো অসুফবর্ধ  র্ব 
নো আশো কফর? 
 
-আপনোর বেু? ভীষণ িমকোফনটো সোমর্ল ফনর্লন েোুঃ ভযোন ফ র্েম। 
 
– যোুঁ–ফঠক বলর্ত হের্ল–েুেন বেু। একেন মফ লো, ফমর্সস হবটোরটন, অফলভ 
হবটোরটন। েতেূর েোফন, তোর স্বোমী এখোর্ন ের্বষণো কোর্ে ফলপ্ত। আর্ে  োরওর্যল 
থোকর্তন, তোর আর্েও আর্মফরকোয ফ র্লন। েোবোর আর্ে ওুঁর্ের সর্ে একটু হেখো 
করর্ত পোরর্ল খুফশ  তোম। 
 
ভযোন ফ র্ের্মর হিোর্খমুর্খ ফিিোর  োযো পডর্লো। কপোর্ল ফবস্মরর্ণর ভোে হির্ল বলর্লন, 
হবটোরটন-ফমর্সস হবটোরটন। নো এ নোর্ম এখোর্ন হকউ হনই বর্লই আমোর ফবশ্বোস। 
 
একেন আর্মফরকোন ভদ্রর্লোকও এখোর্ন থোর্কন, হেসপ বলর্লন, অযোন্ড্রু ফপটোসে। খুব 
সম্ভবত রসোযনশোস্ত্র ফনর্য ের্বষণো তোর হপশো।  যোুঁ আফম ফঠক বর্লফ  হবোধ য, তোই নো 
সযোর? বর্লই ফতফন মোফকেন রোেেূর্তর ফের্ক তোকোর্লন। 
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রোেেূত অতযি িতুর। কূটননফতক বুফে হেমন েখর, হতমফন আেশেবোন। হেসর্পর হিোর্খ 
হিোখ হরর্খ বলর্লন, আর্র তোই হতো, অযোন্ড্রু ফপটোসে। হখযোলই ফ ল নো আমোর, সফতযই 
ওর সর্ে হেখো  র্ল খুব খুফশ  তোম। ভযোন ফ র্ের্মর শোি ফবস্মযটো িমশ ফবস্ফোফরত 
 র্ত লোের্লো। হেসপ এবোর অযোফরস্ট্োইেসর্ক হের্খ ফনর্লন। 
 
অযোন্ড্রু ফপটোসে? নো সযোর, আপনোরো হকোর্নো ভুল সংবোে হপর্যর্ ন বর্লই আশঙ্কো  র্ে 
আমোর। ও নোর্ম আমোর্ের এখোর্ন হকউ হনই, কোউর্ক ফিফনও নো। 
 
–টমোস হবটোরটর্নর নোমটো ফনশ্চযই শুর্নর্ ন, তোই নো? আিমকো েশ্ন করর্লন হেসপ। 
 
–টমোস হবটোরটন?  ো মোর্ন, মর্ন  র্ে– 
 
সোংবোফেকর্ের একেন  ঠোৎ হেন কথোটো লুর্ি ফনর্লো। টমোস হবটোরটন।  ো, কী 
 র্যর্ ? ফবরোট খবর  র্য উর্ঠফ র্লন ফতফন। মোত্র  মোস আর্ে, ফতফন ফনরুর্েশ  ন। 
সমি হেশফবর্েশ হতোলপোড কর্র পুফলস তোর্ক খুুঁর্ের্ । 
 
ভযোন ফ র্েম বলর্লন, আশঙ্কো করফ , হকউ আপনোর্ের ভুল খবর ফের্যর্ । সম্ভবত হকউ 
হধোুঁকো হেবোর হিিো কর্রর্  আপনোর্ের। আমোর্ের েফতষ্ঠোর্নর েফতফট কমেীর্ক আে 
আপনোরো হের্খর্ ন। সমি ফক ুই হের্খর্ ন আপনোরো। 
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পুর্রোপুফর সবফক ু নয বর্লই আমোর মর্ন  র্ে, ঠোন্ডো েলোয বলর্লন হেসপ। এফরকসন 
নোর্ম আর-একেন েুবকও আর্ , আর আর্ ন েোুঃ লুই বযোরন, আরও সম্ভবত ফমর্সস 
হকলফভন হবকোর 
 
-ও-েোুঃ ভযোন ফ র্েম হেন আশোর আর্লো হেখর্ত হপর্লন। ফকন্তু ওই নোর্মর সিোই হতো 
মরর্ক্কোর কোর্  এক হপ্লন েুঘেটনোয ফন ত  র্যর্ ন। 
 
-তো র্ল আপফন বলর্ ন–আফম ভুল কর্রফ ? বলর্ ন–এই হলোকগুর্লোর হকউ এখোর্ন 
হনই? 
 
ফক কর্র তোরো এখোর্ন থোকর্ত পোর্রন, আপফনই বলুন সযোর? তোরো হতো সবোই হপ্লন 
েুঘেটনোয ফন ত। েতেূর েোফন, সব মৃতর্ে গুর্লোই পোওযো ফের্যফ র্লো। 
 
হে হে গুর্লো পোওযো ফের্যফ র্লো হসগুর্লো এমন ভযঙ্করভোর্ব হপোডো হে, হসগুর্লো 
েথোেথভোর্ব সনোক্ত করো সম্ভব  যফন। 
 
কোুঁপো কোুঁপো সরু একটো েলো হভর্স এর্লো, কী বলর্লন? আপফন ফক বলর্ ন হে, 
মৃতর্ে গুর্লো েথোেথভোর্ব সনোক্ত করো  যফন? অবসরেোপ্ত েেসোর্ ব, লেে 
অযোলভোরর্স্ট্োক েু োর্ত কোন আডোল কর্র বুর্ক পডর্লন। 
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-সরকোরীভোর্ব েথোেথ সনোক্তকরণ সম্ভব ফ র্লো নো, সযোর, হেসপ বলর্লন, আমোর্ের 
ফবশ্বোস করোর ের্থি কোরণ আর্  হে, এই হলোকগুফল হপ্লন েুঘেটনোয মোরো েোযফন। 
 
–ফবশ্বোস? অখুফশভোর্ব েোয ফিৎকোর কর্র উঠর্লন লেে অযোলভোরর্স্ট্োক। 
 
–ফবশ্বোস ফঠক নয, এুঁরো হে হবুঁর্ি আর্ ন তোর েমোণও আর্  আমোর কোর্ । 
 
–েমোণ? কী ধরর্নর েমোণ আর্  ফমুঃ হেসপ? 
 
ফমর্সস হবটোরটন েখন হিে হথর্ক মযোরোকোর্শর পর্থ রওনো  ন, তখন তোুঁর েলোয 
একটো ঝুর্টো মুর্ক্তোর আুঁটো  োর ফ র্লো। হসই  োর্ররই একটো মুর্ক্তো, হপ্লনটো হেখোর্ন 
পুর্ডর্  তোর হথর্ক আধমোইল েূর্রর একটো েোযেোয পোওযো ফের্যর্ । 
 
ফনফশ্চত কর্র কী কর্র আপফন বলর্ ন হে, হে মুর্ক্তোটো পোওযো ফের্যর্  হসটো ফমর্সস 
হবটোরটর্নর  োর্ররই? 
 
কোরণ ওই  োর্রর েফতফট মুর্ক্তোয এমন একটো কর্র হ োট্ট ফিহ্ন ফ ল েো খোফল হিোর্খ 
হেখো েোয নো, ফকন্তু শফক্তশোলী আতস কোুঁর্ি হেখো েোয। 
 
–মুর্ক্তোগুর্লোর েোর্য এই ফিহ্ন হক ফের্যফ র্লো? 
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–আফম ফের্যফ লোম, লেে অযোলভোরর্স্ট্োক–আমোর এই স কমেী, হলবলযোর্ঙ্কর সোমর্ন এ 
কোে আফম কর্রফ লোম। 
 
-মুর্ক্তোগুর্লোর েোর্য ওইরকম ফিহ্ন এুঁর্ক হেবোর ফনশ্চযই হকোর্নো কোরণ ফ র্লো আপনোর? 
 
- ো, লেে অযোলভোরর্স্ট্োক। আমোর ফবশ্বোস করোর ের্থি কোরণ ফ ল হে, ফমর্সস হবটোরটন 
আমোর্ের তোর স্বোমীর কোর্  হপৌঁর্  হের্বন, েোুঁর ফবরুর্ে হেপ্তোফর পর্রোযোনো রর্যর্ ।–
হেসপ বর্ল িলর্লন। আরও েুর্টো মুর্ক্তো আমোর্ের নের্র পর্ড। েুর্টোই পোওযো েোয, 
হেখোর্ন হপ্লন েুঘেটনো ঘর্টর্  হসখোন হথর্ক আসোর মধযবতেী পর্থ। মুর্ক্তোগুর্লো হেখোর্ন 
হেখোর্ন পোওযো েোয, হসখোর্ন হসখোর্ন হখোুঁেখবর ফনর্য  েন হলোর্কর বণেনো হপর্যফ  
আমরো। এই  ের্নর সর্ে েোরো পুর্ড হের্  বর্ল েকোশ তোর্ের বণেনো েোয হবহ ফমর্ল 
হের্ । এই েুেন েোত্রীর মর্ধয একের্নর কোর্  ফ র্লো আমোর্ের হেওযো েিোনো। েোর 
েোর্য জ্বলজ্বর্ল িসিরোর্সর রঙ লোফের্য হেওযো ফ ল। এই িসিরোর্সর  োপ একফট 
েোফডর েোর্য হেখর্ত পোওযো েোয, হে েোফডটো এই েোত্রীর্ের আসোর পর্থ অর্নকখোফন পথ 
বর্য এর্নর্ । 
 
লেে অযোলভোরর্স্ট্োক মিবয করর্লন, খুব গুরুতর বযোপোর। 
 
হিযোর্রর মর্ধয বর্স থোকো ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস ফের্জ্ঞস করর্লন, হশষ হকোথোয এই 
েলফটর হেখো পোওযো েোয? 
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–একটো পফরতযক্ত ফবমোনঘোুঁফটর্ত। হেসপ েোযেোটোর হমোটোমুফট একটো বণেনো ফের্লন। 
অযোফরস্ট্োইেস বলর্লন, হস হতো এখোন হথর্ক অর্নক েূর্র।…হের্ তু ফবমোনঘোুঁফটটো এখোন 
হথর্ক কর্যক হশো মোইল েূর্র, আফম বুঝর্ত পোরফ  নো ফকর্সর ফভফতর্ত আপফন বলর্ ন 
হে তোরো এখোর্নই এর্সর্ ন। হকনই বো তোরো আসর্বন এখোর্ন? 
 
–ফক ুফেন আর্ে আমোর্ের একটো সেোনী হপ্লন একটো সর্ঙ্কতবোতেো ধর্র হির্ল। হসই 
বোতেোফট হলবলযোর্ঙ্কর কোর্  েোয। হেোপন সর্ঙ্কতফলফপ ফের্য শুরু করো হসই বোতেোফট সেোন 
হেয হে, েোর্ের আমরো খুুঁেফ  হসই হলোকগুর্লো হকোর্নো এক কুষ্ঠ আের্ম আর্ । 
 
এবোর অযোফরস্ট্োইেস বলর্লন, সফতযই খুব গুরুতর বযোপোর মর্ন  র্ে, খুবই গুরুতর। 
ফকন্তু আফম বলর্ত বোধয  ফে হে, আপনোর্ের হে ভুল পর্থ ফনর্য আসো  র্যর্  এ ফবষর্য 
আমোর ফবেুমোত্র সর্ে  হনই। এুঁর্ের হকউ এখোর্ন হনই। আমোর এই েফতষ্ঠোর্ন হেমন 
খুফশ অনুসেোন করোর পূণেস্বোধীনতো আপনোর্ের রর্যর্ –আপনোরো হেখর্ত পোর্রন। 
 
-খুুঁর্ে ফক ু পোর্বো ফকনো হস ফবষর্য আমোর ের্থি সর্ে  আর্ , সযোর-হেসপ বলর্লন, 
মোর্ন ওপর ওপর খুুঁর্ে ফক ু পোওযো েোর্ব নো। এবোর এক হমোম িোল িোলর্লন হেসপ, 
ফকন্তু ফঠক হকোন্ েোযেো হথর্ক অনুসেোন শুরু করর্ত  র্ব হসটো আফম েোফন। 
 
–আেো! তো হস েোযেোটো হকোথোয শুফন? 
 
 –ফিতীয ের্বষণোেোর হপফরর্য িতুথে বোরোেোর এর্কবোর্র হশর্ষ বোুঁফের্ক হের্ত  র্ব। 
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 ঠোৎ হকমন িঞ্চল  র্য উঠর্লন েোুঃ ভযোন ফ র্েম।  োফসমুর্খ তোর ফের্ক তোফকর্য হেসপ 
বলর্লন, হেখর্তই পোর্েন েোক্তোর, আমোর্ের  োর্ত অর্নক পোকো খবর আর্ । 
 
তীক্ষ্ণস্বর্র িটপট েবোব ফের্লন ভযোন ফ র্েম, এ অসম্ভব। সমূ্পণে অর্েৌফক্তক। আপনোরো 
ইফেত করর্ ন হে, ফক ু হলোকর্ক আমরো তোর্ের ইেোর ফবরুর্ে এখোর্ন আটর্ক 
হরর্খফ । এ অফভর্েোে আফম সরোসফর অস্বীকোর করফ । 
 
মেীম োশয বলর্লন, মর্ন  র্ে আমরো কোনোেফলর্ত িুর্ক পর্ডফ । 
 
ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস শোি স্বর্র কথো বলর্লন, আপনোর্ের তিটো সফতযই িমকেে ফকন্তু 
হন োতই তি। ঘফডর ফের্ক তোফকর্য ফতফন বযি  র্য বলর্লন, ম োশযরো আমোয মোি 
করর্বন, এবোর আপনোর্ের উঠর্ত  র্ব। ফবমোনঘোুঁফট পেেি অর্নকখোফন রোিো আপনোর্ের 
হমোটর্র পোফড ফের্ত  র্ব, সমযমর্তো হপৌঁ র্ত নো পোরর্ল িোরফের্ক আবোর খবর ির্ল 
েোর্ব আপনোর্ের সেোন করোর েনয সুতরোং 
 
হলবলযোঙ্ক এবং হেসপ েুের্নই উপলফব্ধ করর্লন, এই মু ূর্তে সোমনোসোমফন ঝোুঁফপর্য 
পডোর সময এর্স হের্ । অযোফরস্ট্োইেস তোর বযফক্তত্বর্ক কোর্ে লোেোবোর আেোণ হিিো 
করর্ । তোর ইেোর ফবরুর্ে এরো ফক ু করুক বো নো করুক তো আর হস িোইর্  নো। 
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অযোফরস্ট্োইেস হেসপ আর হলবলযোর্ঙ্কর মর্নর অবস্থোটো বুঝর্ত পোরর্ ন। ফকন্তু 
ওপরওলোর ফনর্েেশ  োডো ওরো ফক ুই করর্ত পোরর্ব নো। 
 
লেে অযোলভোরর্স্ট্োক বলর্লন, আমোর মত–আমোর্ের েোত্রোর্ক ত্বরোফন্বত করো উফিত  র্ব 
নো। কোরণ এখোর্ন এমন একটো ঘটনো রর্যর্  েোর ভোর্লো ভোর্ব তেি ের্যোেন। অতযি 
সোংঘোফতক সব অফভর্েোে করো  র্যর্ , আমোর মর্ত হ র্ড হেওযো েোয নো। এই 
অফভর্েোে খেন করোর আইনসেত সুর্েোে এুঁর্ের হেওযো উফিত। 
 
–েমোণ করোর েোফযত্ব ফকন্তু আপনোর উপর বতেোর্ব, অযোফরস্ট্োইেস তোুঁর বযফক্তর্ত্বর হরোশফন 
 ডোর্লন। 
 
েোরুণ িমর্ক হবোুঁ কর্র ঘুর্র েোুঁডোর্লন েোুঃ ভযোন ফ র্েম। একেন মুর ভৃতয কখন সোমর্ন 
এফের্য এর্সর্ । িমৎকোর স্বোস্থযবোন ভৃতযফটর েোর্য কোে করো সোেো হপোশোক, মোথোয 
মরর্ক্কো টুফপ; হতলর্তল কোর্লো মুখটো িকিক করর্ । 
 
ফনর্েোর্ের মর্তো পুরু হঠোুঁর্টর আডোল হথর্ক পফরষ্কোর শুে ইংর্রফে উচ্চোরণ শুর্ন সমি 
েলটো ফবস্মর্য তোফকর্য রইর্লো। 
 
ভৃতযফট বর্ল উঠর্লো, েমোণ আর্ । আপনোরো এখনই আমোর সোক্ষয ফনর্ত পোর্রন। এই 
ভদ্রর্লোক বলর্ ন হে, অযোন্ড্রু ফপটোসে, টরকুইল এফরকসন, ফমুঃ এবং ফমর্সস হবটোরটন ও 
েোুঃ লুই বযোরন এখোর্ন আর্ ন–এবং তোর্েরই েফতফনফধ। এক পো এফের্য এর্স হস 
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মোফকেন রোেেূর্তর সোমর্ন েোুঁডোর্লো। বলর্লো, এই মু ূর্তে  যর্তো আমোর্ক ফিনর্ত আপনোর 
কি  র্ে সযোর–আফম অযোন্ড্রু ফপটোসে। 
 
অযোফরস্ট্োইেস তোর ফের্ক তোফকর্য একটো ক্ষীণ শব্দ কর্র ভোবর্লশ ীন মুখ ফনর্য হিযোর্র 
েো এফলর্য ফের্লন। 
 
সিোইর্ক এখোর্ন লুফকর্য রোখো  র্যর্ , ফপটোসে বলর্লো, ফমউফনর্খর েুযোে, হ লেো 
ফনের্ ইম, আর্মফরকোর পল ওর্যে, ইংর্রে ফবজ্ঞোফন হেফফ্র এবং হেফভেসন, ইতোফলর 
ফরর্কোর্সফট, ফবযোঙ্কো এবং মোফিেসন–সবোই এখোর্ন আর্ ন। মোঝখোর্নর েরোেোটো বে 
করোর এমন অপূবে হকৌশল হে খোফলর্িোর্খ হস েরেোর  ফেস হকউ পোর্ব নো। হেোপন 
ের্বষণোেোরগুর্লোও ততফর করো  র্যর্ , পো োর্ডর তলোয সুডে হকর্ট। 
 
– োয ভেবোন, মোফকেন রোেেূত বলর্লন, ভৃতযফটর্ক খুুঁফটর্য খুুঁফটর্য হের্খ ফতফন বলর্লন, 
নো, এখনও হে হতোমোর্ক ফঠক ফিনর্ত হপর্রফ  তো বলর্বো নো আফম। 
 
হঠোুঁর্ট পযোরোফিন ইনর্েকশন হনওযোর ির্ল এইরকম  র্যর্  সযোর। আর েোর্লর রর্ঙর 
বযোপোরটো নো বলর্লও িলর্ব। 
 
-তুফম েফে ফপটোসে  ও, এি.ফব.আই.-এর হকোন নোম্বোর্র তুফম কোে করর্ ো? 
 
–৮১৩৪৭১ সযোর। 
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হবশ। আর হতোমোর  দ্মর্বর্শর আেযোক্ষর? 
 
 ফব.এ.ফব.ফে.ফে. সযোর। 
 
রোেেূত বলর্লন, এ হলোক ফপটোসে হকোর্নো সর্ে  হনই আমোর, মেীর ফের্ক ফিরর্লন 
ফতফন। 
 
মেীবর ফপটোসের্ক ফের্জ্ঞস করর্লন, তুফম বলর্ ো–এই সমি হলোকর্ের তোর্ের ইর্ের 
ফবরুর্ে এখোর্ন আটর্ক রোখো  র্যর্ ? 
 
-হকউ হকউ স্ব-ইেোয আর্ ন, হকউ হকউ নয, সযোর। 
 
–হ, হস হক্ষর্ত্র তোর্ের েবোনবফে ফনর্তই  র্ব। পুফলর্সর বডকতেোর ফের্ক তোকোর্লন 
ফতফন। ভদ্রর্লোক এফের্য এর্লন। 
 
–একটু েোুঁডোন, অযোফরস্ট্োইেস ফনর্েেশ ফের্লন। ধীর শোি  তোশ স্বর্র বলর্লন, সব 
হের্খশুর্ন মর্ন  র্ে, আমোর ফবশ্বোর্সর ওপর িরম আঘোত হ র্নর্  এরো। আরক্ত শীতল 
েৃফির্ত ভযোন ফ র্েম এবং পফরিোলকর্ক বলর্লন, ফবজ্ঞোর্নর আফবষ্কোর উন্মোেনোয হমর্ত 
আপনোরো এখোর্ন কী হে কর্রর্ ন তো আমোর েোনো হনই। আমোর এই কলযোণ েফতষ্ঠোর্নর 
একমোত্র উর্েশয ফ র্লো ফবজ্ঞোর্নর সোধনো। েফে এুঁর্ের অফভর্েোে সতয  য তো র্ল এই 
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মু ূর্তে হসই হলোকর্ের আপফন এখোর্ন  োফের করুন, েোর্ের হবআইফনভোর্ব এখোর্ন 
আটর্ক রোখো  র্যর্  বর্ল সর্ে  করো  র্ে। 
 
ফকন্তু সযোর, এ অসম্ভব। আফম–মোর্ন এর্ত– 
 
হকোনরকম পরীক্ষো-ফনরীক্ষোর কথো েফে হভর্ব থোর্কন, তো এখোর্নই হশষ করর্ত  র্ব। 
আশোকফর, ম োশযর্ের এ আশ্বোস আমোর্ক মুখ িুর্ট বর্ল ফের্ত  র্ব নো হে, এখোর্ন 
সফতযই েফে হকোর্নো হবআইনী কোে কোরবোর ির্ল থোর্ক তো সমূ্পণে আমোর অর্েোির্রই 
ঘর্টর্ । 
 
এ হেন েবোবফেফ  নয, আর্েশ। এ আর্েশ অর্থের, এ আর্েশ অসীম ক্ষমতোর এবং 
ফবশোল েফতপফতর। ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস, েুফনযোর্েোডো েোুঁর নোম, তোর্ক এ বযোপোর্র 
েডোর্নো িলর্ব নো। তর্ব এই অপরোর্ধর পফঙ্কল আবতে হথর্ক েফেও তোর  োর্ত েোে নো 
লোর্ে, তবুও এ তোর পরোেয। এ পরোেয, এ বযথেতো েীবর্ন বোর বোর এর্সর্  তোর। 
বযথেতো কোফটর্যই মোথো উুঁিু কর্রর্ ন ফমুঃ অযোফরস্ট্োইেস। 
 
অিুত  োর্তর ভফে কর্র বলর্লন ফতফন, ঈশ্বর করুন, এসব বযোপোর্র আমোর হেন হকোন 
সংস্রব নো থোর্ক। 
 
পুফলশ অফধকতেো এফের্য এর্লন। বলর্লন, হকোর্নোরকম বোধো হেন নো হেওযো  য। আমোর 
কতেবয আমোর্ক করর্ত ফের্ত  র্ব। 
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িযোকোর্স মুখ ফনর্য এফের্য এর্লন ভযোন ফ র্েম। আমোর সর্ে আসুন, আমোর্ের সংরফক্ষত 
ঘরগুর্লো আপনোর্ের হেফখর্য ফেফে আফম। 
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২১. 
 
মর্ন  র্ে একটো েুুঃস্বপ্ন হের্খ উঠলোম। বুক খোফল কর্র নতুন কর্র শ্বোস ফনর্লো ফ লোফর। 
 
তোফের্যর্রর একটো হ োর্টর্লর িত্বর্র ওরো বর্সফ র্লো। সকোর্লর হপ্লর্নই হপৌঁর্ র্  
এখোর্ন। ফ লোরী আবোর বলর্লো, এতসব ঘটনো ফক সফতযই ঘর্টফ র্লো? নোফক স্বপ্নই। 
 
সফতযই ঘর্টফ র্লো, বলর্লো টম হবটোরটন, মর্ন  য সফতযই হেন েুুঃস্বপ্ন। হশষপেেি 
তো র্ল ওখোন হথর্ক হবর্রোর্ত পোরলোম। 
 
হেসপ িত্বর হপফরর্য ওর্ের পোর্শ এর্স বসর্লন। 
 
ফ লোরী ফের্জ্ঞস করর্লো, অযোন্ড্রু ফপটোসে হকোথোয হের্লন? 
 
–এখুফন এর্স পডর্ব। কর্যকটো টুফকটোফক কোে সোরর্ , হেসপ বলর্লো। 
 
–তো র্ল-ফপটোসে আপনোরই হলোক। ফ লোরী বলর্লো, ফক ু িরিরোর্সর গুর্ডো আর 
হতেফিয পেোর্থে ভরো এক সীসোর ফসেোর্রট হকস ফের্য হস এতসব কোেকোরখোনো কর্র 
হিলর্লো। আফম ফকন্তু ওর্ক এতটুকুও সর্ে  করর্ত পোফরফন। 
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-হসই েনযই েুের্নই ের্থি সতকেতোর পফরিয ফের্যর্ । তর্ব, ফঠকমর্তো বলর্ত হের্ল 
ফপটোসে আমোর হলোক নয। উফন আর্মফরকোর পক্ষ হথর্ক এর্সর্ ন। 
 
–হসইেনযই তখন আপফন বর্লফ র্লন, সফতযই েফে আফম টর্মর কোর্  হপৌঁ র্ত পোফর 
হসখোর্ন আমোর ফনরোপতোর বযবস্থো থোকর্ব? অযোন্ড্র ফপটোর্সের কথোই আপফন বলর্ত 
হির্যফ র্লন, তোই নো? 
 
-হুঁ, ঘোড নোডর্লন হেসপ। 
 
ওই হে আমোর বেু হলবলযোঙ্ক আসর্ । েোই ওর সর্ে একটু কথো বফল, হেসপ উর্ঠ 
পডর্লন। িত্বর হপফরর্য ির্ল হের্লন। 
 
সর্ে সর্েই টম হবটোরটন বযি  র্য বলর্লো, আমোর েনয আরও একটো কোে হতোমোর্ক 
করর্ত  র্ব অফলভ, করর্ব নো? এখনও হতোমোর্ক অফলভই বলফ –হকমন হেন অভযোর্স 
েোুঁফডর্য হের্ । 
 
- ো  ো বলর্বন। তোর্ত কী  র্যর্ ? 
 
-তুফম আমোর সর্ে িত্বর্রর ওধোর্র ির্লো। তোরপর এখোর্ন ফির্র এর্স ওর্ের বলর্ব 
আফম আমোর ঘর্র ফের্য শুর্য পডফ । 
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ফবফস্মত হিোখ তুলর্লো ফ লোরী, হকন? কী করর্বন আপফন 
 
–ির্ল েোর্বো, অফলভ। ির্ল েোওযোই আমোর পর্ক্ষ ভোর্লো। 
 
–ির্ল েোর্বন। হকোথোয? 
 
–হেখোর্ন  য। 
 
–ফকন্তু হকন? 
 
–এখোনকোর অবস্থো আমোর েোনো হনই। এই তোফের্যর এক অিুত েোযেো ফনফেেি হকোর্নো 
রোর্ের আইর্নর আওতোয পর্ড নো। ফকন্তু আফম েোফন, হতোমোর্ের সর্ে ফেব্রোল্টোর 
হপৌঁ র্লই কী ঘটর্ব। হসখোর্ন আইন আর্ , সরকোর আর্ । েথর্মই ওরো আমোর্ক 
হেপ্তোর করর্ব হসখোর্ন। 
 
ফ লোরীর হিোর্খ মুর্খ েভীর ফিিোর হরখো পডর্লো। অযোফরস্ট্োইের্সর মরণিোুঁে হথর্ক মুফক্ত 
পোবোর উর্তেনোয, টম হবটোরটর্নর েুফশ্চিোর কথো হস ভুর্লই ফের্যফ র্লো। বলর্লো, 
আপফন ফক ভোবর্ ন, সরকোরী হেোপন তথো িোুঁর্সর অফভর্েোর্ে আপনোর্ক অফভেুক্ত করো 
 র্ব? তো েফে  য, তো র্ল ফক আপফন পোফলর্য বোুঁির্ত পোরর্বন? হকোথোয েোর্বন আপফন? 
ওরো অর্নক হবফশ শফক্তশোলী। এই েুফনযোর হেখোর্ন হেভোর্বই থোকুন-নো-হকন ওরো 
আপনোর্ক খুুঁর্ে হবর করর্বই। 
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হসটো খুব স ে  র্ব নো। আমোর হে বণেনো ওর্ের কোর্  আর্  তোর সর্ে আমোর বতেমোন 
হি োরোর হকোর্নো ফমলই হনই। আমোর উর্েশয ফ র্লো-ইংলযোন্ড হথর্ক পোফলর্য, ফক ু টোকো-
পযসোর বযবস্থো কর্র ফনর্ের হি োরো সমূ্পণে পোলর্ট হিলো, েোর্ত বোফক েীবনটো ফনরোপর্ে 
কোটোর্ত পোফর। 
 
েু হিোর্খ সর্ে  ঘনোর্লো ফ লোরীর। বলর্লো, আপফন ভুল করর্ ন। এর হির্য ইংলযোর্ন্ড 
ফির্র ফের্য ফবিোর্রর সোমর্ন েোুঁডোর্নো অর্নক ভোর্লো। 
 
এখন হতো আর েুর্ের সময নয।  যর্তো অর্নক ব র্রর হেল  র্ব। সোরোেীবন 
পুফলর্শর তোডো খোওযোর কী েরকোর? 
 
–তুফম বুঝর্  নো। েোকর্ে, নি করোর মর্তো আর একটুও সময আমোর হনই। 
 
িত্বর্রর হশষ েোর্ি হপৌঁ র্লো ওরো। হেওযোর্লর েোর্য হ োট্ট একটো েরেো। হসই েরেো 
ফের্য সরু একটো রোিো পো োডী পথ হবর্য এুঁর্ক-হবুঁর্ক বের্রর ফের্ক ির্ল হের্ । 
 
হবটোরটন বলর্লো, এই পথ ফের্য আফম হবফরলর্য েোফে। হকউ লক্ষয করর্ব নো। ফবেোয। 
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–আপনোর হসৌভোেয কোমনো কফর, ফবেোয! ফস্থর েোুঁফডর্য হস হবটোরটনর্ক হেখর্ত লোের্লো। 
েরেোটো খুর্ল হের্তই হবটোরটন এক পো ফপফ র্য এর্স ফনশ্চল েোুঁফডর্য পডর্লো। েরেো 
েুর্ড ফতনেন হলোক েোুঁফডর্য। তোর্ের মর্ধয েুেন হবটোরটর্নর ফের্ক এফের্য এর্লো। 
 
-টমোস হবটোরটন, আপনোর ফবরুর্ে হেপ্তোরী পর্রোযোনো রর্যর্  আমোর কোর্ । েতক্ষণ নো 
আপনোর্ক মোফকেন সরকোর্রর  োর্ত ফবিোর্রর েনয সমপেণ করো  র্ে, ততক্ষণ আপফন 
আমোর্ের  োর্ত বেী  র্য থোকর্বন। 
 
হ ো হ ো কর্র হ র্স উঠর্লন হবটোরটন। 
 
–সবফক ুই আপনোরো ফঠকঠোক বর্লর্ ন, শুধু একটু ভুল কর্র আমোর্ক টমোস হবটোরটন 
হভর্বর্ ন। আফম হবটোরটন নই। 
 
তৃতীয হলোকফট ফপটোসে এবোর হভতর্র এর্স হবটোরটর্নর মুর্খোমুফখ েোুঁডোর্লো। আপফনই 
হবটোরটন–টমোস হবটোরটুন আপফনই। 
 
হবটোরটন আবোর হ র্স বলর্লো, আমোর মর্ন  র্ে, েত একমোস একসর্ে হথর্ক, 
আমোর্ক টমোস হবটোরটন নোর্ম েোকর্ত শুর্ন, আপফন  যর্তো ফবশ্বোস কর্রর্ ন হে আফমই 
টমোস হবটোরটন। আসর্ল ফকন্তু আফম টমোস হবটোরটন নই। ফবশ্বোস নো  য ওই 
ভদ্রমফ লোর্ক ফের্জ্ঞস করুন। উফন আমোর কোর্  এর্সফ র্লন, আমোর স্ত্রীর  দ্মর্বর্শ। 
আফম ওুঁর্ক আমোর স্ত্রী বর্ল হমর্নও ফনর্যফ লোম। তোই নো? আপফন ফক বর্লন? 
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ফ লোরী ধীর্র ধীর্র মোথো নোডর্লো। তোর কোরণ, হবটোরটন বর্ল িলর্লো, হের্ তু আফম 
টমোস হবটোরটন নই, স্বভোবতই টমোস হবটোরটর্নর স্ত্রীর্কও আমোর হিনোর কথো নয। 
 
হবটোরটন  োসর্লো, আত্মফবশ্বোর্সর  োফস। আফম হবটোরটন নই। হবটোরটর্নর হে-হকোর্নো 
 ফবর সর্ে আমোর হি োরো ফমফলর্য হেখুন, হেখর্বন সফতয কথোই বলফ  আফম। 
 
ফপটোসে এফের্য এর্স বলর্লো, হবটোরটর্নর  ফব আফম হের্খফ । স্বীকোর করফ , টমোস 
হবটোরটন ফ র্সর্ব আপনোর্ক আফম ফিনর্ত পোফরফন। ফকন্তু আপফনই হে টমোস হবটোরটন 
তোর্ত হকোর্নো সর্ে  হনই এবং তো আফম েমোণ করর্বো। 
 
 ঠোৎ হস শক্ত মুর্ঠোয হবটোরটর্নর  োতটো হির্প ধর্র, তোর েোমোটো িডিড কর্র ফ ুঁর্ড 
হিলর্লো। আপফন েফে টমোস হবটোরটন  ন, তো র্ল আপনোর েোন  োর্তর কনুইর্যর 
ওপর ইংর্রেী হেড অক্ষর্রর মর্তো একটো কোটো েোে  র্ব। বলর্ত বলর্তই হস 
হবটোরটর্নর েোন  োতটো সবোর সোমর্ন হমর্ল ধরর্লো। 
 
েোেটো হেফখর্য বলর্লো ফপটোসে, এইখোর্নই আপফন আটর্ক হের্লন, ফমুঃ হবটোরটন। 
েুক্তরোর্ে আপনোর ের্বষণোেোর্রর েুেন স কোরী এই েোে সনোক্ত করর্ব। এই েোেটোর 
কথো আফম েোফন, কোরণ আপনোর  োর্ত েখন এই ক্ষতটো  য এলসো আমোর্ক ফিফঠর্ত 
েোফনর্যফ র্লো। 
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এলসো? হবটোরটর্নর হিোখেুর্টো কৃফত্রম পোথর্রর হিোর্খর মর্তো ফস্থর  র্য হের্লো, এলসো? 
এলসোর কথো কী বলফ র্লন? 
 
পুফলশ অফিসোর এফের্য এর্স বলর্লন, আপনোর ফবরুর্ে েধোন অফভর্েোে–ঠোন্ডো মোথোয 
খুর্নর। আপনোর স্ত্রী, এলসো হবটোরটনর্ক  তযো করোর অফভর্েোে রর্যর্  আপনোর 
ফবরুর্ে। 
 
. 
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২২. 
 
 –আফম েুুঃফখত, অফলভ, হতোমোর্ক সোবধোন কর্র ফের্য হসফেন বর্লফ লোম, ও থোক। 
অযোফরস্ট্োইের্সর ওখোর্নই ও ফনরোপর্ে থোকর্ত পোরর্ব। ওর্ক ধরোর েনয আফম েুফনযো 
ির্ষ হবফডর্যফ । এলসোর্ক ও েো কর্রর্ , তোর ক্ষমো হনই আমোর কোর্ । 
 
আফম বুঝর্ত পোরফ  নো, আপফন হক? 
 
হভর্বফ লোম, তো তুফম েোর্নো। আফম–হবোফরস আর্ন্দ্রই পোভলভ-গ্লোইের। এলসোর 
ফপসতুর্তো ভোই। আফম আর্মফরকোর নোেফরকত্ব ে ণ কর্র অযোন্ড্রু ফপটোসে  র্য হেলোম। 
তোরপর এর্লো ম োেুে। ইউর্রোর্প ফির্র ফের্য আফম েফতরক্ষোর কোর্ে হেোে ফেলোম। 
এলসোর কথো হতোমোর্ক আর্েও বর্লফ । হসই সমর্য হস একেন েথম হেণীর ফবজ্ঞোনী। 
আসর্ল এলসোই শূনযশফক্ত ফবভোের্নর আফবষ্কত্রী। হবটোরটন একেন কোনোফেযোন েুবক, 
ফনর্ের ের্বষণোর্ক এফের্য ফনর্য েোবোর েনয হসই সমর্য হস মযোনর্ ইমোর্রর অধীর্ন 
কোে করর্ত আর্স। হস হভর্বফির্ি এলসোর সর্ে ভোব েফমর্য তোর্ক ফবর্য করর্লো, েোর্ত 
এলসোর সর্ে একসর্ে কোে করর্ত পোর্র। এলসোর ের্বষণো েখন হশষ  ওযোর মুর্খ, 
হবটোরটন উপলফব্ধ করর্লো–এই শুনযশফক্ত ফবভোেন, কী েুেোিকোরী আফবষ্কোর  র্ত 
ির্লর্ । হস এলসোর্ক ফবষ খোওযোর্লো। 
 
-ওুঃ। নো, নো। 

http://www.bengaliebook.com/


ডেসটিনেশে আেনেোে । আগোথো টিটি। উপেযোস 

249 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

 
- যোুঁ, তখন কোর্রো হকোর্নো সর্ে   যফন। কোর্ের মর্ধয েুর্ব রইর্লো হস। নতুন 
উেীপনোয কোে কর্র ফক ুফের্নর মর্ধয হস শূনযশফক্ত ফবভোেনর্ক তোর ফনর্ের আফবষ্কোর 
বর্ল হঘোষণো করর্লো। হস েো হির্যফ র্লো তোই  র্লো। খযোফত, েশ এবং েথমর্েণীর 
ফবজ্ঞোনী ফ সোর্ব স্বীকৃফত হপর্লো। 
 
েুে হশষ  বোর পর্রও হবশ ফক ুফেন আমোর্ক ইউর্রোর্প থোকর্ত  র্যফ র্লো। মৃতুযর 
আর্ে হলখো এলসোর একটো ফিফঠ হপর্য আফম ভীষণ িঞ্চল  র্য উঠলোম। হে হরোর্ে হস 
ভুেফ র্লো এবং েোর্ত হস মোরো হেল েুর্টোই আমোর কোর্  হকমন হেন র সযেনক বর্ল 
মর্ন  র্লো। হশষ পেেি েখন আর্মফরকোয ফিরলোম, এ ফনর্য নোনোরকম অনুসেোন শুরু 
করলোম আফম। েো আফম খুুঁেফ লোম, হসটো হপর্য হেলোম। হবটোরটন হেখর্লো,  তযোর 
অপরোর্ধ ধরো পডোর এবং শোফি এডোবোর িমৎকোর পথ হখোলো রর্যর্  তোই 
অযোফরস্ট্োইের্সর শতে হমর্ন ফনর্য হস ওখোর্ন ির্ল হের্লো। তোর ফনর্ের একমোত্র েোফব 
ফ র্লো,–অর্স্ত্রোপিোর কর্র তোর মুর্খর হি োরো সমূ্পণে বের্ল ফের্ত  র্ব। আসর্ল হস 
হেখর্লো, এক বেীশোলো এফডর্য হস অনয এক ভযঙ্কর বেীশোলোয এর্স পর্ডর্ । আরও 
ফবপে–হস হেখর্লো, হস এর্ের িোফ েো মর্তো নতুন ফক ু তবজ্ঞোফনক আফবষ্কোর করর্ত 
পোরর্  নো–এ এক ভযঙ্কর পফরফস্থফত। নতুন আফবষ্কোর করো তোর পর্ক্ষ সম্ভব ফ র্লো নো–
কোরণ হস হকোর্নোফেনই তবজ্ঞোফনক েফতভোর অফধকোরী ফ র্লো নো। 
 
-আর-আপফন ওর্ক অনুসরণ করর্লন? 
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- ো কোের্ের পোতোয পোতোয েখন কৃতী ফবজ্ঞোনী টমোস হবটোরটর্নর ফনরুর্েশ ফনর্য 
হতোলপোড িলর্ , আফম ইংলযোর্ন্ড এর্স আফবষ্কোর করলোম স্পীেোর নোর্ম এক ভদ্রমফ লো, 
হবটোরটর্নর সর্ে সোক্ষোৎ কর্রর্ । হমোটোমুফট হখোুঁেখবর কর্র আফম ভদ্রমফ লোর সোর্থ 
আলোপ েমোলোম। ভোন করলোম, হেন আফম অফত বড বোমপন্থী ফিিোধোরোর সমথেক। েথম 
হথর্কই আমোর ধোরণো ফ র্লো হবটোরটন ফনশ্চযই হকোর্নো কফমউফনস্ট্ রোর্ে ফের্য আেয 
ফনর্যর্  তোই কফমউফনস্ট্ েৃফিভেীর সমথেক হসর্েফ লোম। কোরণ আফম েোনতোম–আর 
হকউ নো পোরুক, সমি ঝুুঁফক ফনর্যও আমোর্ক হে তোর কোর্  হপৌঁ র্তই  র্ব।.এলসো 
একেন েথম হেণীর ফবজ্ঞোনী ফ র্লো, কী সুের শোি নম্র হমর্য। হসই শোি হমর্যটো 
েোর্ক ভোর্লোর্বর্সফ র্লো, েোর্ক ফবশ্বোস কর্রফ র্লো–হসই তোর্ক খুন করর্লো, তোর সবেস্ব 
অপ রণ কর্র তোর্ক ফনুঃস্ব কর্র ফের্লো। েফে ের্যোেন  য, ফনর্ের  োর্ত হবটোরটনর্ক 
খুন করর্তও একটুকু  োত কোুঁপর্ব নো আমোর। 
 
এবোর আফম সব বুঝর্ত পোরফ । 
 
ফপটোসে বলর্লো, ইংলযোর্ন্ড হপৌঁর্  আফম হতোমোর্ক ফিফঠ ফলর্খ সবফক ু েোফনর্যফ লোম। ফকন্তু 
হকোর্নো উতর েোওফন তুফম। ধর্র ফনর্যফ লোম, তুফম আমোর কথো ফবশ্বোস কর্রোফন। 
তোরপর্রই আফম হেোর্যেো েপ্তর্র েোই। হসখোর্ন ফনর্ের্ক হপোলযোর্ন্ডর হেোর্যেো েপ্তর্রর 
একেন অফিসোর বর্ল পফরিয ফেই। েোই হ োক হশষ পেেি হেসর্পর স োযতোয 
একসর্ে কোর্ে হলর্ে হেলোম। আে সকোর্ল আমোর অফভেোন হশষ  র্যর্ । হবটোরটনর্ক 
আর্মফরকোয পোঠোর্নো  র্ব, হসখোর্নই তোর ফবিোর  র্ব। অর্নকক্ষণ িুপ কর্র হথর্ক হস 
উেোস হিোর্খ েূর্র সমুদ্র হেখর্লো। অফস্থর  র্য হস বলর্লো, সবর্ির্য ফবশ্রী বযোপোর  র্লো–
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 ঠোৎ এর মর্ধয তুফম এর্স পডর্ল। আফম হতোমোর্ক হেখলোম। ফমথযো বলর্বো নো-
ভোর্লোর্বর্সও হিললোম। সবর্ির্য েুুঃখ আমোর এটোই, অফলভ। ফবশ্বোস কর্রো, অবস্থোটো 
এমন েোুঁডোর্লো হে, হতোমোর্ক ভোর্লোর্বর্সফ  হে আফম হসই আফমই হতোমোর স্বোমীর্ক 
তবেুযফতক হিযোর্র বসোর্নোর েনয েধোন েোযভোেী  লোম। এ অবস্থো হথর্ক মুফক্তর হকোর্নো 
উপোয আমোর্ের হনই, অফলভ। উর্ঠ েোুঁডোর্লো ফপটোসে। েোক সমূ্পণে ঘটনো আফম হতোমোর্ক 
ফনর্ের মুর্খ বলর্ত হির্যফ লোম। বলো হশষ, এবোর আফম ফবেোয হনর্বো। 
 
একটু েোুঁডোও। ঘুর্র েোুঁডোর্লো ফপটোসে। আমোরও হতোমোর্ক ফক ু বলোর আর্ , েো তুফম 
েোর্নো নো। আফম-হবটোরটর্নর স্ত্রী নই। হবটোরটর্নর স্ত্রী অফলভ, কযোসোব্লোঙ্কোর হপ্লন 
েুঘেটনোয মোরো হের্ । হেসপ আমোর্ক অফলর্ভর  দ্মর্বশ ফনর্য এই অফভেোর্ন আসর্ত 
অনুর্রোধ কর্রন 
 
িযোলিযোল কর্র তোফকর্য রইর্লো ফপটোসে। তুফম অফলভ হবটোরটন নও? 
 
-নো। 
 
– ো ঈশ্বর! হস ধপ কর্র ফ লোরীর পোর্শ বর্স পডর্লো। অফলভ, আমোর অফলভ। 
 
–আমোর্ক অফলভ বর্ল হের্কো নো। আফম ফ লোরী িযোর্ভন। ফ লোরী? উুঁ…এ নোমটোয 
অভযি  র্ত আমোর হবশ সময লোের্ব। ফ লোরীর কোুঁর্ধ একটো  োত রোখর্লো ফপটোসে। 
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–িত্বর্রর ও েোর্ি হেসপ, নোনোরকম েফটলতো ফনর্য হলবলযোর্ঙ্কর সর্ে আর্লোিনো 
করফ র্লন। কথোর মোর্ঝ  ঠোৎ ফতফন হথর্ম ফের্য ফের্জ্ঞস করর্লন,  ো কী বলফ র্লন 
হেন? 
 
আফম বলফ লোম–অযোফরস্ট্োইের্সর মর্তো একটো েোর্নোযোর্রর ফবরুর্ে আমরো হবোধ য 
হবফশেূর এর্েোর্ত পোরর্বো নো। 
 
নো-নো, অযোফরস্ট্োইেসরো ফিরকোলই েযী  য। ফকন্তু ওর েিুর টোকো হলোকসোন  র্য 
হের্লো, এ হশোক ও ভুলর্ত পোরর্ব নো। ওর হিোখ মুখ হের্খ মর্ন  র্লো ও মৃতুযর্ক 
হবফশফেন হঠফকর্য রোখর্ত পোরর্ব নো। ওপরওযোলোই ওর্ক শীঘ্র শোফি হের্বন। 
 
-আপফন এমন  ঠোৎ িঞ্চল  র্য উঠর্ ন হকন বলুন হতো? 
 
-ওই হের্খো–নো, ওই েুফট। আফম ফকনো ফ লোরী িযোর্ভনর্ক পোঠোলোম অেোনো মৃতুযর 
ফঠকোনোয, ফকন্তু এখন হের্খ মর্ন  র্ে হশষ পেেি ওর েোত্রোরও হসই একই পফরণফত 
 র্লো।  োুঃ  োুঃ! 
 
ফবভ্রোি  র্য একবোর এফেক-ওফেক তোফকর্য হলবলযোঙ্ক হ র্স হিলর্লো। ও আেো 
আপনোর্ের হশিপীযর্রর হসই কথো! 
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হতোমরো িরোফসরো বোপু বর্ডো হবফশ পডোর্শোনো কর্রো। হেসপ তোর  োফসর সর্ে েলো 
হমলোর্লন। 
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