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১. 
  
অবশেশে বাড়িটা খ ুঁশে পাওযা গেল। 
  
সামশের রাস্তাডট খ ব একটা চও়িায। দ -খাো োড়ি প্রায গছাুঁযাছ ুঁডয কশর গকােক্রশম 
পাোপাডে গেশে পাশর। বাড়ির দ পাশে কাটা গ াুঁশপর গব়িা। ওঃ বাড়ি বশট একটা! 
  
বাড়িশে গ াকার পশে রাস্তাটা বরাবর ডেশয গেে হশযশছ। এক পাশে গছাট গেমশেশট 
গলখা–গমাুঁ ডরশপাে। 
  
বাড়ির োমটা ডকন্তু গবে। অযােসে োড়ির ইডিে বন্ধ কশর োমশলা। পশকট গেশক 
রুমাল গবর কশর কপাশলর ঘাম ম ছশলা। গদখল প্রধাে ফটক আর বাড়ির মা খাশে 
অশেকটা ফাুঁকা চত্ত্বর। সীমাো বরাবর সার ডদশয দাুঁড়িশয োশছ ওক আর পামোছ। গবে 
োন্ত পডরশবে। 
  
বাোেটা খ ব স ন্দর। ঘাশসর োডেম পাো গেে।ডক স ন্দর ঘাস,কে েশের গকযারী। 
একপাশে পা়ি বাুঁধাশো গছাট্ট একটা গফাযারা। এখাশে-গসখাশে গছাট গছাট গোল বা 
ডিভ োকৃডে ফ শলর বাোে। ডক োশদর রঙ-রূপ! হঠাৎ গদখশল মশে হয গকােও প ষ্প 
প্রদেশেীর আসর। বাঃ অপূবশ! 
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ফটক গেশক গসাো একটা ে ড়ি ডবছাশো পে চশল গেশছ, গেে হশযশছ বাড়ির দরোয। 
ডকন্তু বাড়িটা গদশখ গস খ ব অবাক হল। 
  
বাড়িটা বাোশের ে লোয এশকবাশরই গবমাোে।বাড়িটা েেো ক েডসৎ,বাোেটা েেই 
স ন্দর। োর ক শ্রীো গচাশখ লাোর মশো। গছাট্ট গদােলা বাড়ি। গোো ধশর বাড়িটার ইট 
গবডরশয পশ়িশছ, টাডলর চাল। বাড়ির রং এক কাশল সব ে ডছল। োর োশয ডকছ  ডচহ্ন 
ডছল। কারণ বৃডি গরাদ োর রং গকশ়ি ডেশযশছ। োোলার গেশম ধ শলা েশমশছ। চাশলর 
অডধংকােই ভাঙ্গা। 
  
ডক আশ্চেশ! এমে স ন্দর বাোে আর বাড়ির ডক দো। েে-আডি করার গকউ গেই। োক 
গে বাড়ির কো পশর ভাবা োশব, এখে কােটাই আসল। 
  
ডববণশ অযাটাডটশটা খ শল অযােসে ডচডঠটা গবর করশলা। গস ডচডঠখাো খ শল গমশল ধরশলা 
গচাশখর সামশে– 
  
গমাুঁ ডরশপাে, 
প্রু টাউে 
  
েযাোোল ফাইশেডলডট ইেস শরন্স করশপাশরেে, 
গেন্ট। 
 মহােয, 
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অে গ্রহ কশর আপোশদর গকােও একেে প্রডেডেডধ েডদ এই সপ্তাশহর গে গকােও ডদে 
গবলা বাশরাটা গেশক চারশটর মশধয আমার সশঙ্গ গদখা করশে আশসে, োহশল খ ব ভাল 
হয। 
  
 আমার স্বামীর খ ব ইচ্ছা, এক হাোর েলার দাশমর আমার ডকছ  অলঙ্কার ডেডে 
আপোশদর গকাম্পােীর কাশছ ইেডসওর করশবে। 
ইডে 
গমে বারশলা। 
  
অযােসে ডচডঠটা ভাে কশর পশকশট রাখশলা। গভালা ফটক গপডরশয বাড়ির গভেশর 
  কল। 
  
আকাশে প ি প ি কাশলা গধাুঁযার মে গমঘ, গমশঘর আ়িাশল সূেশ। ডদেশন্ত গবলা গেশের 
দ -এক ডচলশে স্নাে ডবচ্ছ ডরে আশলার রডিশে ডদশের অন্তকাশলর সূচো। আর ঘণ্টা 
দ শযশকর মশধযই হযশো বৃডি োমশব। 
  
অযােসে দরোয ক়িা ো়িশলা। একবার দ বার ডেেবার। একট  পশরই দরো খ শল 
গেল। দরোর ওপাশে দাুঁড়িশয এক অডে অপূবশ স ন্দরী োরী। পি গলডখকা স্বযং গমে 
বারশলা। 
  
অযােসে রুদ্ধ ডবস্মশয স্তব্ধ ও হেবাক হশয গেল। এে গসৌন্দেশ গস এর আশে কখশো 
গদশখডে। এ ডক স্বশেশর ডেশলািমা, ো…. 
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অযােসশের মশে গমশের এই ছডব অযােসশের মৃে যর আশের ম হূেশ অবডধ ডচরস্থাযী এক 
ছডব এুঁশক গরশখডছল। গস ভ লশে পাশরডে। 
  
অযােসে োরী সম্পশকশ বরাবরই একট  দ বশল। মাি গচাদ্দ বছর বযশস প্রেম গস এর স্বাদ 
পায। োরপর গেশক গস ডেেযেে ে গমশযর স্বাদ ডেশে োশক। েে বযস বা়িশে োশক 
েেই োর োরীর প্রডে গেোও গবশ়ি োয। আশযর গবেীর ভােই ঐ পশে খরচ হশয 
গেে। ঠাটবাট বোয রাখা োই অসম্ভব হশয প়িশো। স েরাং অেয পশের সন্ধাে 
গদখশে হশলা। 
  
গসই অেয পে হল ে যা। সামােয অশেশর ডবডেমশয ডবরাট ডকছ  গরােোশরর এমে সহে 
স ন্দর পে আর আশছই বা ডক? 
  
অযােসে পাকা ে যা়িী হশয উঠশলা। ে যার গটডবশল বশস গস ডহশসব-ডেশকশের ধার 
ধারশো ো। পশকশটর গেে েযা পযসা পেশন্ত অশেযর পশকশট ে শল ডদশয চশল আসশো। 
ঘাটডে পূরশণর েেয গমাটা স শদ এর-ওর গেশক টাকা ধার করশে হশো। গোধ গদওযা 
আর হশো ো। ধাশরর অঙ্ক ক্রমেঃ বা়িশো। 
  
চাকরীটা ডছশলা বশল োও খাডেকটারক্ষা। গসেযাোোল ফাইশেডলডট ইেস শরন্স 
করশপাশরেশের ডফল্ড অডফসার। গেন্ট, লযামস্ ডভল এবং প্রু টাউে, এই ডেেশট েহর 
োর েত্ত্বাবধাশে। এসব োযোয গবে অবস্থাপন্ন গলাশকশদর বাস। গবডের ভাে গলাশকরই 
েডমেমা আশছ। োই গক্ষশের েসয গেশক ডেশের েীবে সবডকছ ই ডবমা করশে চায। 
োই মাইশে ছা়িাও কডমেে ডহসাশবও মাস গেশল মন্দ গরােোর হয ো।ডকন্তু হশল ডক 
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হশব, গস গে ডেডমশর, গসই ডেডমশর। োর একডট পযসাও েশমডে। ধাশরর উপর ধার। 
ধাশরর অঙ্ক বা়িশে বা়িশে মাোর চ ল অবডধ ধাশর ডবডক্র হশয আশছ। 
  
এই গো, গেন্ট গছশ়ি প্রু টাউশে আসার আশের ডদেই একটা গটডলশফাে এল। গো 
োেকাে এর গফাে। 
  
গসই ফযাসশফশস েলার স্বর গসই ভডঙ্গশেই গো বলল অযােসে, ডহশসবটা একবার শুেশব 
োডক? 
  
ডহশসব, হযাুঁ ো গকে শুেশবা ো। 
  
োহশল গোশো হাোর েলার আসল। আর স দ, োও ডকন্তু কম েয। প শরা ডহশসবটা 
এখেও করা হযডে। েডেবাশরর মশধয আসলটা অন্তেঃ ডমডটশয ডদও। অশেক ডদে হশয 
গেশলা। েডদ েডেবারও টাকা ো পাই োহশল বাধয হশযই েডেবার গেলারশক পাঠাশে 
হশব। 
  
গেলার মাশে গেলার গহাোে। োেকাে-এর গদহরক্ষী এবং োর বযবসাশযর টাকা 
আদাযকারী। একসময গস ডছল কযাডলশফাডেশযার ডবখযাে ম ডিশোদ্ধা, লাইট গহডভওশযট 
চযাডম্পযাে।টাকা আদায হশল ম শখ ট  েব্দডটও করশব ো। ডকন্তু ো হশল গদোদাশরর 
েরীশর ও ওর হাশের একটা ডচরস্থাযী ডচহ্ন গরশখ োশবই োশব। অযােসশের অবেয 
হাোর গদ়ি হাোর েলাশরর েেয গেমে ডচন্তা গেই। গসরকম হশল গটডলডভেশের গসটটা 
বা োড়িটা ডবডক্র কশর অযােসে সহশেই টাকাটা গোো়ি করশে পারশব। ডকন্তু আসল 
ডচন্তা সযাম বােশশেেশক ডেশয। গস সযাশমর কাছ গেশক গমাট আট হাোর েলার ডেশযশছ। 
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সযাম গকাশটশর কােশে সই-সাব দ কডরশয ডেশয টাকাটা ডদশযশছ। গোধ ডদশে হশব আোমী 
ে ে মাশস। অবেয ে ে আসশে এখেও গদরী আশছ। েব টাকার অঙ্কটাও গো খ ব ব়ি। 
টাকাটা ডেশয ডকই বা লাভ হল। একডদশেই সব উশ়ি গেল। আট হাোরশক আট লাখ 
বাোবার েেয গখাুঁেখবর ডেশয গস একটা গঘা়িার ডপছশে টাকাটা লাোশলা। ডকন্তু গস 
গঘা়িা এক গেশক দশের মশধযও স্থাে গপল ো। 
  
আে মঙ্গলবার। েডেবার আসশে এখেও পাুঁচ ডদে বাডক।েডেবার োেকাে-এর ম খবন্ধ 
করশে হশব। গসটা অবেয খ ব একটা অস ডবশধ হশব ো। ডকন্তু সযাম োর আট হাোর 
েলার, অবেয ে ে মাস আসশে এখেও অশেক গদরী আশছ। 
  
সপ্তাশহর শুরুশেই সব  ট- াশমলা। গকাোয খ েীমশে কাে করশবা, মাল খাশবা, গমশয 
ডেশয ফ ডেশ করশবা ো েয, গকবল টাকা টাকা টাকা। গে গকােও উপাশয টাকাটা গোো়ি 
করশেই হশব। 
  
দরো খ শল গমে বারশলা দাুঁড়িশয আশছ। োর েীল গচাশখর োরায ডেজ্ঞাসা! 
  
আচ্ছা কে বশযস হশব গমে-এর। আমার সমাে ো দ -এক বছশরর গছাট। ওঃ ডক 
একখাো গচহারা, দ দশান্ত, দারুণ ডফোর। 
  
অযােসশের ডেরায ডেরায গেে  ়ি বশয গেল। োর রশে ডেহরণ গখশল গেল। গস 
গমেশক খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয গদখশে লােল। 
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লম্বা, োর গচশয ইডিখাশেক লম্বাই হশব। চও়িা কাধ, সরু গকামর, দীঘশ স ঠাম দ শটা পা। 
োর পরশে কমলাশলব  রশঙর গসাশযটার, পাশযর হাুঁট  অবডধ কাশলাশমাো। একমাো 
গসাোলী চ ল সব ে ডফশেয বাধা, স্ফীে ম খেহ্বর, প রু গঠাুঁট, গছাট সরু বাুঁকাশো োক। 
সব ডকছ  ডমডলশয গমে অপরূপা। প রুশের হৃদশয কামোর-আগুে জ্বালাশে গস 
অপ্রডেদ্বন্দ্বী। 
  
অযােসে এশো রূপ এর আশে গকােডদে গদশখডে। 
  
গমে-এর গচাখ গেশক ডেজ্ঞাসার ভাবটা অদৃেয হল। গস মৃদ  গহশস বলল আপডে। 
আপোশক গো ডঠক ডচেশে পারলাম ো। 
  
অযােসে ম হূশেশ বাস্তশব ডফশর এশলা। গস স্বাভাডবক ভাশব গহশস বলশলা, আডম েে 
অযােসে, েযাোোল ফাইশেডলডট ইেস শরন্স করশপাশরেে গেশক আসডছ। আপডেই গো 
ডমশসস বারশলা? আপোর ডচডঠ গপশয…। 
  
আস ে আস ে, গভেশর আস ে? 
  
অযােসে গমে-এর গপছে গপছে গভেশর   কশলা। গছাট একখাো হলঘর গপডরশয বদ্বার 
ঘশর এশলা। 
  
ঘরখাডে গবে ব়িস়ি। এক পাশে গবে ব়ি একটা অডিক শে আগুে জ্বলশছ। অডিক শের 
সামশে ডবরাট এক গসাফা, ঘশরর গকাণায একটা গটডবল। োর উপর একটা গছাট 
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টাইপরাইটার, অশেক সাদা কােে, কশযকডট কাবশশের বাক্স এবং একটা ওশযবোর 
ডেক্সোরী। 
  
অযােসে ঘশর পা ডদশযই গবে অবাক হল। গমশ শে ধ শলা েশম আশছ, আসবাবপিও 
ধ ডলমডলে। বাড়ির বাইশরর মশো গভেশরও অেে-অবশহলার ছাপ। সব গেে গকমে 
ছন্নছা়িা, সব ডকছ শেই অশোছাশলা ভাব। 
  
অডিক শের কাশছ গমে ঘ শর দাুঁ়িাল। োর সশঙ্গ অযােসশের গচাখাচ ডখ হল? 
  
একরকম গোর কশরই অযােসে োর গেশক দৃডি সডরশয ডেল। োরপর গস োেলার 
কাশছ ডেশয বাোশের ডদশক োকাল,বলল,বাোেটা ডকন্তু খ ব স ন্দর। বাোশের মশো 
বাোে বশট একখাো। 
  
আমার স্বামী আপোর কো শুেশল খ েী হশেে, বাোেই ওর ধযােত্ম-জ্ঞাে। 
  
অযােসে ঘ শর দাুঁড়িশয বলল, ধযােজ্ঞাে মাশে ডক? 
  
মাশে ঐ আর ডক। ডেডে সবসময ঐ বাোে বাোে কশরই গেশলে। এখে আপডে ওোশক 
পাশবে েহশরর ঐ োমশলর গদাকাশে।ওশদর ওখাশের ফ ল-ডবভাশের উডেই সশবশসবশা। 
ডকন্তু এডক, আপডে দাুঁড়িশয গকে গসাফায বস ে। 
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অযােসে ইেঃস্তে কশরও গসাফার একপ্রাশন্ত বশস প়িশলা। গমে োর গচশয হাে খাশেক 
দূশর, বসল। োর প্রসাধশের ডমডি েন্ধ ডেশয মৃদ  বাোস গভশস এল। অযােসে ব ক ভশর 
গ্রহণ করল। 
  
হযাুঁ, ো ো বলশে োডচ্ছলাম আমার স্বামী ডফল চায আডম আমার েযোগুশলা ইেডসওর 
কশর গফডল। ডকন্তু আমার মশে হয ো গে ওগুশলার ইেডসওর করার মশো দাম আশছ। 
ওর সশঙ্গ এই ডেশয অশেক েকশ অশেক কো কাটাকাডট। ডকন্তু ো, ওর ওই এক গো। 
ইেডসওর করাশেই হশব। 
  
আহা বছশর এক হাোর েলাশরর ডপ্রডমযাম কে প়িশব। কারণ ডকো এর ধারণা 
ওগুশলার দাম এক হাোর েলার। আমার অবেয ডবশ্বাস হয ো। 
  
আহা েযোগুশলা একবার এশে আমাশক গদখাশে পাশরে। 
  
 ডেশ্চযই এখ ডে ডেশয আসডছ। 
  
সারা গদশহ ডহশলাল ে শল গমে ঘর গেশক গবশরাশলা। োর হাুঁটার ভডঙ্গটাও ডক স ন্দর 
অযােসে ভাবশলা। 
  
একট  পশরই একটা গছাট রঙচটা েযোর বাক্স ডেশয গমে ডফশর এশলা। এশস গসাফায 
বশস বাক্সর  াকো খ লল। গদশখ অযােসে েশেি হোে হল। বাশক্স সস্তা দশরর সব 
ডেলডটর েযো। 
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গস অবাক ডবস্মশয গচাখ ে শল বলল, বযাস। 
  
হযাুঁ, এই সব। 
  
ডকন্তু এগুশলার দাম হাোর েলার েে দূশর োক পিাে েলাশরর গবডে হশব বশল মশে 
হয ো। 
  
গমে এই কো শুশে ডখলডখল কশর গহশস উঠল। বলল আডমও গো োই মশে কডর বশল 
অযােসশের পাশে বশস প়িল। দ েশের হাশে হাে ছ ুঁশয গেল। আর এশেই অযােসশের 
গদশহ ডেহরণ গখশল গেল। 
  
গমে হাডস োডমশয বলল, আডম ডফলশক আশেই বশলডছলাম গে প রশো েযোর দাম 
আেকাল আর পাওযা োয ো। আমার কো ও ডবশ্বাসই করল ো। আপোর মূলযবাে 
সময েি করলাম। ডকছ  মশে করশবে ো। 
  
ো ো মশে করার ডক আশছ। ম শখ একো বলশলও মশে মশে অযােসে একট  ডবরে 
হল। গসবলল ো েযো ছা়িাও গোইেডসওর করার আশরা অশেক ডেডেস আশছডমশসস 
বারশলা। গেমে বাড়ি, বাোে, অডিডবমা, বল ে ো এশসডছ েখে একটা ডকছ  কশর োই। 
  
ডমঃ অযােসে গস সব অশেক আশেই হশয গেশছ। বাড়িটা আমার ডদডদোশু়িীর, মরার 
আশে ডেডে সবরকম ইেডসওরই কডরশয গেশছে। 
  
োহশল গো সব ডমশটই গেল। ডঠক আশছ আডম োহশল চডল। 
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োশবে, আচ্ছা ডকন্তু একট  দাুঁড়িশয োে ডমঃ অযােসে। েখে আপডে এশসইশছে েখে 
অেয একটা কাশে আমাশক একট  সাহােয কশর োে। 
  
বল ে ো ডক কাে। 
  
গস মশে মশে ভাবল ভালই হশলা। আশরা ডকছ ক্ষণ োকার একটা স শোে পাওযা গেল। 
এমে স ন্দরী মডহলার সংস্পশেশ েেক্ষণ োকা োয েেক্ষণই লাভ। 
  
গমে একট  ইেঃস্তে কশর বলশলা, মাশে আডম একটা গছাট েল্প ডলশখডছ। ডলশখডছ মাশে 
ডলখশবা বশল গভশবডছ আর ডক। েল্পটা ইেস শরশন্সর বযাপার ডেশয। গকাোও গকাশো বাদ-
টাদ হশয গেল ডকো, এই ডেশয আপোর সশঙ্গ একট  আশলাচো করোম। 
  
অযােসে টাইপ গমডসশের ডদশক ঘা়ি ে শল োডকশয বলল ও আপডে ব ড  গছাট েল্প 
গলশখে? 
  
ঐ গলখার গচিা কডর আর ডক। ডকছ  গো একটা করশে হশব। সময গো আর কাটশে 
চায ো। েশব এখেও গকাোও গকাে েল্প পাঠাইডে। োছা়িা ডফল-এর গরােোরও গেমে 
গবেী েয। েডদ ডলশখ দ -দেটা টাকা গরােোর করশে পাডর, োহশল হাে খরচ করা 
োয। আচ্ছা একট  বস ে আডম বরং আপোর েেয একট  হুইডি ডেশয আডস। আোকডর 
আপডি গেই। এ ছা়িা অবেয আমার । আর ডকছ  গেই। 
  
ঘড়ি গদখশলা অযােসে, পাুঁচটা বাশে এখে একট  হুইডি হশল মন্দ হয ো, গস গহশস 
বলল, ো আপডির ডক? চলশব। 
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গমে হুইডি আেশে গেল। অযােসে ভাবশে বসশলা, কোবােশা শুশে মশে হশলা গে 
ডববাডহে েীবশে গমে স খী েয। কারণ স্বামীর গরােোর গেই। এছা়িা স্বামী গবডেক্ষণ 
সমযও গদয ো। োই সময কাটাশোর েেয গস েল্প ডলখশে শুরু কশরশছ োডক টাকা 
গরােোশরর বযাপারটাই গবেী দরকারী। 
  
গমে দ -গ্লাস পােীয ডেশয ঘশর   কশলা। একটা গ্লাস অযােসশের হাশে ে শল ডদশয আর 
একটা ডেশে ডেশয অডিক শের কাশছ গমশ য ডেশয বসল। 
  
ঘশর আশলা গস জ্বালশলা ো। েডদও সন্ধযা গেশমশছ। ঘশর ঘোযমাে অন্ধকার। গখালা 
োেলা ডদশয এক  লক েীেল বাোস গভশস এশলা। অযােসে হুইডির গ্লাশস চ ম ক 
ডদশলা। োর গচাশখ েন্ময ভাব। গস গমে-এর ডদশক একদৃশি োডকশয রইল। 
  
আমার েশল্পর প্রধাে চডরি একটা গমশয-আগুশের ডদশক োডকশয বলল গমে। গমশযডটর 
অশেক টাকা চাই, অশেক টাকা। োর গপ্রডমক ে বকডট এক ডবমাে বন্দশরর ডটডকট 
ক্লাকশ। গমশযডট অবাক ভাবোডচন্তা কশর একডদে এক েীবেবীমা কশর বসল। বীমার মূলয 
দ লক্ষ েলার। এবার শুরু হল প্রেীক্ষা। গস এবং গসই ে বকডট অশপক্ষায রইল কশব 
একটা ডবমাে দ ঘশটো ঘশট। ছ-মাস পশর একটা ডবমাে দ ঘশটো হল। ে বকডট খবর 
গপশযই সশঙ্গ সশঙ্গ োিী োডলকায গমশযডটর োম বডসশয ডদল। অেযােয সব ডেযমকাে ে 
গলখা ডটডকশটর টাকা গেওযার রডসশদ গমশযটার োম বসাশো ইেযাডদ সব কােই গস 
গসশর গফলশলা। গমশযডট েহর গছশ়ি দূশর গ্রাশম ডেশয বসবাস শুরু করশলা। এরপর 
ে বকডটর প্রশরাচোয পূবশ ডসদ্ধান্ত অে সাশর গমশযডটর গবাে ডদডদর মৃে য সংবাদ োডেশয 
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দ লক্ষ েলার দাবী কশর ডচডঠ ডলখশলা বীমা গকাম্পাডেশক। ে বকডটর কাছ গেশক সংেৃহীে 
ডদডদর মৃে য-সম্পডকশে োবেীয প্রশযােেীয কােেপি গস পাঠাশলা বীমা-দপ্তশর। গ্লাশস 
গছাট একটা চ ম ক ডদশয গমে অযােসশের ডদশক ডফরশলা, এই হশলা আমার েশল্পর 
খস়িা। খ ুঁডটোডট েশেযর ডদকগুশলা অবেয ভালভাশব সাডেশয-গুডছশয ডলখশে হশব। এখে 
আপোর কাশছ আমার প্রশ্ন, গেট ক  বললাম আপোশক, োশে ওরা টাকা পাশব, ো পাশব 
ো? 
  
অযােসে েে বাশরা বছর চাকরী েীবশে অশেক গদশখশছ। বীমা-গকাম্পাডের কাছ গেশক 
ছশলবশল গকৌেশল টাকা আদাশযর হাোশরা ডফডকর োর প্রায কণ্ঠস্থ। প্রশেযক সপ্তাশহই 
গহে অডফস গেশক ছাপাশো ব শলডটে আশস এসব ফডন্দ-ডফডকশরর হাোশরা কাডহেী 
উশলখ কশর। বীমার দাবী পূরশণর ডবভােডটর সশবশসবশা হশলে মযােক্স ডেডে এ ধরশণর 
োল-গোচ্চ ডর ধরার বযাপাশর ওস্তাদ এবং োর ডবভাশের প্রশেযকটা গলাকই এ বযাপাশর 
হুুঁডেযার। 
  
েে ডেে মাস ধশর এমে অদ্ভ ে অদ্ভ ে কলাশকৌেশলর কো অযােসে ডেশেও গে ভাশবডে 
ো েয। কারণ গদোপাওো ডমটাশে ডকছ  উপডর টাকা ো হশলই েয? ডকন্তু েেবারই 
গভশব গভশব ডকছ  একটা খা়িা কশরশছ েেবারই মশে পশ়িশছ মযােক্স-এর গচহারা, োর 
েীক্ষ্ণ দৃডি, োর ক্ষ রধার ব ডদ্ধ। গস ব শ শছ গে দ ডেযার োবৎ গলাকশক ফাুঁডক ডদশে 
পারশলও মযােক্সশক গস গকােও ক্রশমই ঠকাশে পারশব ো। ডেডে োুঁর অভযস্ত গচাশখ 
এক েের গদশখই ঘটোটা ধশর গফলশবে। 
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অযােসে গ্লাশস চ ম ক ডদশয বলল গে আইডেযাটা ভাল, ডকন্তু েল্প ডহসাশবই চলশব 
বাস্তবেীবশে চলশব ো–অচল, অসম্ভব। 
  
গমে অবাক হশয বলল-গকে অসম্ভব গকে? 
  
কারণ প্রেমে টাকার অঙ্কটা অেযন্ত গবেী। আমাশদর গকাম্পাডের ডেযম পশেশরা 
হাোশরর গবেী গকাশো দাবী এশলই আোশো়িা ডবেযডট খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয গদখা। ধরুে 
গমশযডট আমাশদর গকাম্পাডেশেই বীমা কশরশছ। গেই োর গকাে গবাে ডচডঠ গদশব, অমডে 
ঐ সংক্রান্ত োবেীয কােেপির পাডঠশয গদওযা হশব দাবী পূরশণর দপ্তশর। এই দপ্তশরর 
সবশময কেশাবযডেডট এই একই কাে করশছ েে ডবে বছর ধশর। এসব কাযদা োর 
এশকবাশর ম খস্থ। ডেডে কােেপি গদখশলই ব  শে পারশবে গে দাবীটা এশকবাশর ভ শযা। 
গমশযডটর গবাশের ডচডঠ গপশযই োর মশে একোদা প্রশ্ন োেশব–এরকম সাধারণ একটা 
গমশয গকে োর েীবে এশো গবেী টাকায বীমা করশে গেল? টাকাটা ডক পাশব োর 
গবাে? গকে পাশব? সব ডমডলশয ক ড়িেে  াে শলাক আশছ োর দপ্তশর। োশদর দ েেশক 
ডেডে এসব প্রশশ্নর উির োেশে পাডঠশয গদশবে বযাস আর গদখশে হশব ো, সােডদশের 
মশধয গমশযডটর সম্বশন্ধ ডেডে োবেীয খবর গপশয োশবে। ে বকডটরও গখাুঁে পাশবে। 
োরপর আর ডক, গঠলা সামলাও এবার। ো ডমশসস বারশলা বাস্তব েীবশে আপোর এ 
েল্প েল্পই। অন্তেঃ মযােক্স বা োর মশো গলাক গেখাশে আশছে, গসখাশে এ গচিা করা 
গেহাৎ বাে লো। 
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গমে কাুঁধ  াুঁডকশয বলল, ইস্ গভশবডছলাম গবে েব্বর একখাো েল্প গভশবডছ, হশলা ো। 
গস উশঠ অডিক শে একখে কাঠ গুুঁশে ডদল, োহশল বীমা গকাম্পাডেশক ঠকাশো ভারী 
েে, ডক বশলে? 
  
গেহােই কোর ডপশঠ কো েব ও অযােসে চমশক উঠশলা, হযাুঁ ো েে গো বশটই। েশব 
  
েশব? েশব ডক? গমে জ্বলন্ত ম শখ বলল। 
  
েশব এশকবাশর অসম্ভব, এমেও েয। গেমে গেমে ে ডট হশল পারা োয। 
  
গমে গহশস বলল, োর মাশে আপডেও এডেশয ভাবো ডচন্তা কশরশছে। গবেশো আমাশক 
ভাল গদশখ একটা আইডেযা ডদে ো েল্প ডলডখ। োরপর ছাপা হশল ো টাকা পাওযা োশব 
দ েশে ভাোভাডে কশর গেশব। 
  
অবডেি পােীযট ক  গখশয অযােসে অডেচ্ছাসশেও উশঠ দাুঁ়িাল। বলল–আে আর েয 
আে আডস। 
  
গমেও উশঠ দাুঁ়িাল। োর েরীশর আবার অযােসশের গচাখ এুঁশট গেল। গমে বলশলা–েডদ 
গেমে ডকছ  আইডেযা মাোয আশস োহশল চশল আসশবে এখাশে। হুইডি গখশে গখশে 
গবে আশলাচো করা োশব দ েশে। 
  
অযােসে মাো চ লশক বলল–ডকন্তু আপোর স্বামী ডেডে গো আমার আসাটা অপছন্দ 
করশে পাশরে। 
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–হযাুঁ ো পাশর। কারণ ডফল খ ব একটা ডমশুশক েয। েশব গসামবার আর বৃহস্পডেবার 
এই দ শটা ডদে আডম একলাই োডক। এ দ ডদে ও বাড়িশে োশক ো। একটা নেে 
ডবদযালশয ডেক্ষকো কশর। রােটা এক বন্ধ র সশঙ্গ গসখাশেই কাটায। 
  
অযােসশের হাশের োল  গঘশম উঠশলা ও োই োডক োহশল… 
  
োহশল আপডে েডদ গকাশো আইডেযা গপশযই োে ঐ দ ডদশের গে গকােও একডদে গসাো 
এখাশে চশল আস ে। রাশে আডম এই দ ডদে একাই োডক। ভ লশবে ো ডকন্তু গসাম আর 
বৃহস্পডে। গমে এডেশয ডেশয দরো খ লল, আচ্ছা আপোর স্বামীর ডক গকাে েীবেবীমা 
আশছ? 
  
ো ওর ওসশব ডবশ্বাস গেই। গমে অল্প গহশস বলল, আপোর গেমে স ডবধা হশব ো। 
আশে আশরা কে গসলসমযাে এশসশছ কে ব ড শযশছ। ডকন্তু ডফল বীমার ধার ডদশযও োয 
ডে। 
  
অযােসে ে ড়ি-ডবছাশো রাস্তায পা রাখশলা, আচ্ছা, চডল োহশল। ধেযবাদ গেমে ডকছ  
মাোয এশল আপোশক োোশবা। 
  
গমে মৃদ  গহশস বলল আপোশক অেেশক গভাোলাম। 
  
বৃডি ব়ি ব়ি গফাুঁটায প়িশে শুরু কশরশছ। অযােসশের গসডদশক গখযাল গেই। গস ডেস্ 
ডদশে ডদশে এেশলা োড়ির ডদশক। 
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গমে োোলার পদশার আ়িাল গেশক োশক োড়িশে উঠশে গদখশলা। ইডিে চাল  কশর 
োড়ি ছা়িশলা অযােসে। গেেবাশরর মশো একবার ঘা়ি ঘ ডরশয বাড়িটাশক গদখশলা, 
োরপর দৃডির আ়িাশল অন্তডহশে হল। 
  
োড়ির েব্দ ডমডলশয গেশেই গমে োোলার ধার গেশক সশর ো়িাোড়ি ঘশরর গকাশণ 
রাখা গফােটার ডদশক এডেশয গেল। ডরডসভার ে শল োযাল করশলা। 
  
একট  পশর ওপাশের সা়িা ডমলশলা। ভারী প রুে কণ্ঠ গভশস এশলা দূরাভাশে, গক? কাশক 
চাই? 
  
গমে বলডছ-ফােো ে়িশছ। 
  
একট  ডবরডে। গসই েলা আবার গভশস এশলা–গটাপটা ডেলশে দাও। ভাল কশর ডেল ক, 
োরপর হঠাৎ টাে মারশব, বশল গফাে গরশখ ডদল। 
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২. 
  
অযােসশের প্রু টাউশে সপ্তাশহ দ ডদে কাে োশক, গসরােটা গস মালশশবারর গহাশটশলই 
কাটাল। 
  
গফ লডলর সশঙ্গ আশে গেশকই বশন্দাবস্ত করা ডছল। গস একট  গবেী রাশে আসশব। গস 
ডঠক পাকা পডেো েয, ডদশের গবলায একটা ডসোশরশটর গদাকাশে কাে কশর আর 
রাশি এরকম দ  একটা উপাশয উপডর গরােোর কশর। 
  
মালশশবাশরা গহাশটশলর বাই অযােসশের পডরডচে। প্রু টাউশে এশল গস এখাশেই রাে 
কাটায। স েরাং গকউ ডকছ  মশে কশর ো। েখে োর ঘশর গমশযরা আশস েখে 
গহাশটশলর গকউ গদশখও গদশখ ো। 
  
অযােসে গহাশটশল ডফশর দাড়ি কামাশে বসল। োর মশে বার বার গমশের স ঠাম গচহারা 
গভশস উঠশে লােল। গমশের পাশে লডলশক ে লো করশে ডেশয োর মশে হল গকাোয 
গমে গসৌন্দশেশর প্রডেমা আর গকাোয লডল ক মশ়িার মশো গমাটা-গসাটা েলেশল। কারশণ-
অকারশণ হা হা কশর হাশস। োশযও গকমে গেে আুঁেশট েন্ধ। ডছঃ এইসব গমশযর সশঙ্গ 
রাে কাটাশো আর গমশের সশঙ্গ। গকাোয গমে আর গকাোয লডল। চাুঁশদ আর বাুঁদশর। 
  
গস একদলা ে ে  ডছটাশলা গমশ র ওপর। উশঠ লডলর েম্বর োযাল করশলা। ডকন্তু গফােটা 
গকউ ধরল ো গবশেই চলল, ডবরে হশয গস গফাে গরশখ ডদল। গফাশে লডলশক গপশল গস 
আসশে ো কশর ডদশো। 
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আর লডল-টডল েয এখে গমে, গমে- বারশলা োর স্বশের রাণী। আসশল গমে ডেশ্চযই 
োর ডদশক   ুঁশকশছ, োই গসাম আর বৃহস্পডে কোটা অমে কাযদা কশর োডেশয ডদশলা। 
গসাো বাংলায এশকই বশল কাশছ আসার আমন্ত্রণ। 
  
এবার দাড়ি কাডমশয চাশের েেয অযােসে বােরুশম   কল। গসখাে গেশক শুেশে গপল 
গক গেে ঘশর   শকশছ। গবডরশয উুঁডক গমশর গদখশলা গে লডল ডবছাোর উপর রাখা োর 
মাডে বযােটা খ শল ডক গেে গদখশছ। 
  
অযােসশের সা়িা গপশযই লডল চমশক উঠল োর হাে গেশক বযােটা পশ়ি গেল। গস 
গহশস বলশলা-একট  ো়িাোড়ি চশল এলাম আে। মশে হয আমাশক গদশখ খ ব চমশক 
গেছ। 
  
অযােসে গচাশখ ডবরডের ভাব ডেশয এডেশয এল। অেচ সােডদে আশে এই লডলই ডছল 
োর হৃদশযর রাণী। গস আবার একদলা ে ে  গফশল লডলশক বলল–মশে হয আমার গেশক 
ে ডমই গবডে চমশক উশঠশছ। 
  
লডল গহা গহা কশর গহশস উঠশলা। োরপর বলশলা েে োডলশং গোমাশক একটা কো 
বলশবা। 
  
অযােসে অেয ডদশক োডকশয বলশলা বলল। 
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একট  ম েডকশল পশ়িডছ, বাড়িভা়িা বাডক পশ়িশছ এক মাশসর। আোমীকাল 
বাড়িওযালাশক একশো েলার ডদশে ো পারশল ঘরটা ছা়িশে হশব। 
  
ো আডম ডক করশবা? রাস্তা-ঘাশট কে একে েলার ঘ শর গব়িাশচ্ছ। দ -একটা ধশর োও 
ো। েে োডলশং ে ডম এরকম কো বলছ। গোমার কাছ গেশক একো আডম আো 
কডরডে। 
  
বযাে গেশক ছটা ক়িকশ়ি দে েলার লডলশক ডদশয অযােসে বলল গদখ লডল এর গেশক 
গবেী। ডকছ  আমার পশক্ষ সম্ভব হশচ্ছ ো। আে ে ডম োও, েরীরটা ে়িব়ি লােশছ। 
দরকার হশল পশর গোমাশক গফাশে োোব। 
  
গোট কটা গদশখ লডলর গচাখ দ শটা চকচক কশর উঠল। গস বলল–একশো েলার গপশল 
ভাল হশো। 
  
ো, আমার পশক্ষ আর গদওযা সম্ভব েয। দযা কশর এখে গকশট পশ়িা আমাশক আর 
জ্বাডলও ো। 
  
লডল বলশলা, আচ্ছা চডল আসশছ হপ্তাশয আবার গদখা হশব, এই বশল গোটগুশলা বযাশে 
প রশে প রশে বলশলা অবেয আেশকও আডম োকশে পাডর। গভশব গদশখা আর একট , 
েশব েখে বলশল েরীর খারাপ োহশল আেশক আডস, আবার গদখা হশব। 
  
ডবছাোয শুশয বাডক রােট ক  গমশের ডচন্তায গকশট গেশলা। গভাশরর ডদশক গচাশখ ঘ ম 
এশলা। 
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পরডদে োর কাে লযাম্বসৃডভশল। কশযকেশের সশঙ্গ গদখা করার দরকার ডছল। কােকমশ 
গেে হশে হশে সাশ়ি পাুঁচটা গবশে গেল। এবার গেশন্ট গফরার পালা। প্রু টাউে হশযই 
গেশন্ট োবার পে। 
  
অযােসে চলশে চলশে োোে কো ভাবশলা। টাউশে োমশবা োডক। গমে-এর সশঙ্গ 
একবার গদখা কশর োশবা োডক, আে গো োর রাশে একা োকার কো। ডকছ  মশে 
করশব ডক। ডকন্তু েশল্পর আইডেযা। গস ডবেশয গো ডকছ  ভাবা হয ডে। গমে োেশে 
চাইশল গবাকা বেশে হশব, ডকন্তু পশর গস ভাবশলা এে ঘে ঘে গেশল বরং আমার ক্ষডে 
হশব। ডক ভাবশে ডক গভশব বসশব। োর গেশক একটা গমাটাম ডট আইডেযা মাোয ডেশযই 
ওর কাশছ োশব। আোমী গসামবার ও গো একাই োকশব গসডদেও েয রাশে োওযা 
োশব। গস গেশন্ট চশল গেল। 
  
অযাো আরডভে অবাক গচাশখ অযােসশের ডদশক োডকশয বলল এে ডক ভাবশছ ডমঃ 
অযােসে। 
  
অযােসে চমশক উঠল। োর ডচন্তায গছদ প়িশলা। গস অোর ডদশক ডফরল। গচাশখ অপার 
গকৌেূহল ডেশয অযাো গছাট্ট টাইপ গমডসেটার ওপাশে বশস আশছ। 
  
অযাো েে দ বছর ধশর োর সশঙ্গ কাে করশছ। গমশযটা ভাশলা হাডসখ ডে প্রকৃডের। 
কাশে কশমশও গবে চটপশট। প রুেশদর কাছ গেশক সবসময দূশর দূশর োশক। োই 
গপাোক-আোক একট  অদ্ভ ে, গচাশখ গমাটা গেশমর চেমা। 
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েশল্পর একটা েবরদস্ত েট ভাবডছল গস। অযাো োর বাশরাটা বাডেশয ডদল। 
  
অযােসে ডফশর োকাশেই অযাো বলল, এই ডেশয দ বার োকলাম আপোশক, এমে েন্ময 
হশয বশস আশছে মশে হয কাউশক খ ে করবার েযাে করশছে মশে মশে। বযাপারটা ডক? 
  
ডক, ো ডেশয গোমার মাো বযাোর গকাে দরকার গেই। মে ডদশয ডেশের কাে কর। 
  
োোলার কাশছ উশঠ গেল অযােসে।.োরপর গস েীশচ োডকশয গদখল গমইে স্ট্রীট ডদশয 
ডপলডপল কশর োড়ি গঘা়িা চলশছ। গসডদশক োডকশয গস একটা ডসোশরট ধরাল। 
  
আে েডেবার। দ প শর খাওযা-দাওযার পর এক বন্ধ র সশঙ্গ েলফ গখলশে োবার কো। 
ডকন্তু গখলায আে গেমে উৎসাহ গেই কারণ োর মে পশ়ি আশছ টাউশে। কাশে 
ডকছ শেই মে বসশছ ো। গটডবশল একোদা ডচডঠ পশ়ি আশছ। ডকন্তু মশে প়িশছ শুধ  
স ন্দরী গমে বারশলার কো। 
  
সডেয সডেযই োর মাোয একটা খ শের পডরকল্পো ঘ রডছল। অবেয বাস্তশবেয। গমে-এর 
েশল্পর েট ভাবডছল গস। আচ্ছা গস েডদ সডেয সডেযই খ েটা কশর োহশল ডক গকউ 
ব  শে পারশব। অযাো ডকভাশব ব  ল? ও ডক চেমার কাশছ মশের কোও প়িশে পাশর 
োডক? 
  
মে গেশক এসব ডচন্তা গ শ়ি গফশল গস গচযাশর ডফরল, অযাোশক বলল, এশসা খাো 
গপেডসল ডেশয, ডেশটকোে ডেশে হশব। 
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গেন্ট গরল গেেশের কাশছ অযালাে আমশস োশমর ডবরাট পাুঁচেলায অযােসশের এক 
কামরার ফ্ল্যাট। ব়ি রাস্তা গেশক গবে খাডেকটা দূশর এই বাড়ি। ইেস শরন্স 
করশপাশরেশের চাকরী পাবার পর গেশকই গস এখাশে আশছ। প্রশেযক ফ্ল্যাশটর েেযই 
আলাদা েযাশরে আশছ। অেযােয স শোে স ডবধাও গমাটাম ডট ভাশলা। 
  
আে েলফ গখলাটা গমাশটই েশমডে। রাশের খাবার োর ম শখ ডবস্বাদ লােশলা। একমাি 
ভাশলা লােল হুইডি। প্রায এক গবােল হুইডি গস বশস বশস ডেলল। 
  
খাডেকটা গেো হল। মাোটাও হালকা লােশলা। োড়ি চাডলশয গস গসাো বাড়িশে এশলা। 
েযাশরশে   শক ইডিে বন্ধ কশর গহেলাইট ডেভাশলা। োরপর গবডরশয োড়ির দরো বন্ধ 
কশর– গপছে ডফরলল। গদখল েযাশরশের অন্ধকার গকাশে একটা ছাযা েশ়ি উঠল। 
  
আে এ সময গো গলােে এমডেশেই বাড়িশে গেই। সকশলই প্রায গেশছ গেন্ট-এ, গদ়ি 
ডদশের ছ ডট কাটাশে। োহশল এ ছাযাটা কার। 
  
ছাযাটা ধীশর ধীশর োর ডদশক এডেশয এল। লম্বা োট্টাশোট্টা গচহারার এক প রুে। গস 
অযােসশের সামশে এশস দাুঁ়িাল। োশক গদশখই অযােসে একটা গ াক ডেলল। 
  
গলাকটা ভরাট েলায বলল-এই গে গদাস্ত এেক্ষশণ এশল োহশল। গোমার েেয এখাশে 
দ -ঘণ্টা ধশর দাুঁড়িশয আডছ। 
  
অযােসশের হৃৎডপশের েডে হঠাৎ গবশ়ি গেল। গমরুদে গবশয একটা েীেল গরাে গেশম 
গেল। ইস্ এ কডদে গো োেকাশের টাকা গোধ গদবার কোটা এশকবাশরই মশে ডছল 
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ো। গমে এর ভাবোয এই কটা ডদে গেে ডকভাশব গকশট গেল, োেকাে েে োশক 
বশলই ডছশলা গে েডেবাশরর মশধয অন্তেঃ আসলটা ডমডটশয ডদশে, ো হশল গস গেলার 
গহেেশক পাঠাশব। 
  
গসই গেলার গহোেই এখে মূডেশমাে েমদূশের মশো সামশে দাুঁড়িশয। 
  
গেলার সম্বশন্ধ োর একটা েল্প মশে প়িল। একেে গলাক গোর টাকা গোধ করশে 
পাশরডে। পরডদে গেলার ডেশযডছল োর সশঙ্গ গমালাকাে করশে। গেলার ডকছ ই কশরডে 
শুধ দ হাশে সপাশট গলাকটাশক গমশ র ওপর দ শটা আছা়ি গমশরশছ। অশেক ডচডকৎসার 
পশরও গলাকটাশক ক্রাচ ডেশয হাুঁটশে হয। প ডলে গেলারশক ধশরডছল। ডকন্তু পাুঁচ 
োযোর পাুঁচেে গলাক গেলার-এর পশক্ষ সাক্ষয ডদশয বশলশছ গে এই ঘটোর সময 
গেলার োশদর সশঙ্গ ে শযা গখলডছল। অেএব গেলার ছা়িা গপশয গেশছ। 
  
মাি দ হাে দূশর গেলার। গস এক পা গপশছাশল গেলার এক পা এশোল। ম শখ োর 
ফ শট। উঠল এক ডবডচি হাডস। গস বলল–টাকা ডেশে এশসডছ টাকা দাও। 
  
অযােসে-এর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুে হল। ে ডম গোশক গবাশলা আডম গসামবার টাকা ডদশয 
গদশবা। ভশয অযােসে গোেলাশে লােল। 
  
–গসামবার ো গো আমাশক আেই টাকা ডেশয গেশে বশলশছ। আেই োর টাকা চাই। 
োও মাল ছাশ়িা গদাস্ত। বশল গস এডেশয এল। 
  
অযােসে বলল-বলডছ গো গসামবার ডঠক টাকা ডদশয গদশবা। ে ডম এশোশচ্ছা গকে? 
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গেলার দাুঁে গবর কশর হাসশে লােল। গস বলল-আশর গদাস্ত অে ভয গপশল চশল। গোর 
কাশছ কাে করার আশে আডম ডছলাম অযাে-এর সশঙ্গ। মশে আশছ গো গসই 
অযােবােশশেে, গস গোমার কাশছ আট হাোর েলার পায? গস অবেয গভশবই গরশখশছ 
গে ে ডম আর উপ ়ি হস্ত করশছো। এখেও অবেয গোধ গদযার সময গপডরশয োযডে। 
সময আশছ, ডকন্তু গস এখে গেশকই ডচন্তায পশ়িশছ। গবে গসামবার ডকন্তু ডঠক টাকা 
ডমডটশয ডদও।েইশল আবার আমাশক আসশে হশব। আর এখে গেশক অযাে-এর টাকাটাও 
গোো়ি করার গচিা কশরা। গকে শুধ  শুধ  আট হাোর েলাশরর েেয েীবেটা অেেশক 
গখাযাশে োশব। 
  
–হযাুঁ হযাুঁ গস আর বলশে। গস আডম আশেই েমাশে শুরু কশরডছ। অযােসশের ধশ়ি গেে 
প্রাণ এশলা। ব শকর স্পন্দেটা একট  কমশলা। 
  
–োহশল ঐ কোই রইশলা। গসামবার গোধ ডদশচ্ছা কোর গেে ে়িচ়ি ো হয। হাশর 
বাবা হা। ডদডচ্ছ, ডদডচ্ছ। অযােসে মশে মশে ভাবশলা োক বাবা োহশল এই কোই রইল। 
দ শটা ডদে সময পাওযা গেল। গসামবার রাশি আডম পোর পার। গমে-এর সশঙ্গ এক 
ডবছাোয শুশয ে়িােড়ি খাশবা। োহশল এখেকার মশো  াশমলা ডমটল। 
  
ডকন্তু ো  াশমলা ডমটল ো। গেলার গচাশখর ডেশমশে োর েলশপট লক্ষ কশর চালাল এক 
ঘ ডে। অযােসশের ম খ ডদশয গকাৎ কশর একটা েব্দ গবরল। োরপর লাডফশয উশঠ 
মাডটশে পশ়ি গেল। 
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অযােসশের গচাশখর সামশে হাোর সরশে ফ ল ফ শট উঠশলা। বহুদূর গেশক গেে গভশস 
এশলা গেলার-এর েলার স্বর। গসামবার গেে ভ ল ো হয? োহশল মশে গরশখা, আর আট 
হাোশরর েেয এশল গোমাশক আর েযান্ত গরশখ োশবা ো। আে োহশল চডল। 
  
অযােসে দাুঁশে দাুঁে গচশপ েন্ত্রণায ক ুঁকশ়ি রইল। গেলার এর ব শটর েব্দ োর কাশের 
পদশায আওযাে ে লল। েরীশরর গকাশে গকাশে েন্ত্রণা ছড়িশয প়িল। 
  
অযােসে গচাখ খ লল। অবে হাে গচাশখর সামশে এশে ঘড়ি গদখশলা। সময সকাল 
এোশরাটা। োডরখটা একডদে এডেশয গেশছ। আে রডববার প্রায বাশরাঘণ্টা একটাো 
ঘ ডমশযশছ গস। 
  
একট  মাো ে শল গপশটর ডদশক োকাল। গদখল োডভর কাশছ চাম়িায গোল হশয 
কালডেরা পশ়িশছ। 
  
গেলার চশল োবার পর বঙ্কশি েন্ত্রণাকাের েরীরটা গটশে ডেশয গসডলফশট কশর 
গকােরকশম ডেশের ফ্ল্যাশট আশস। োরপর ঘশর   শক আর হুে হযডে। গেলারটা একটা 
আস্ত েযোে। 
  
োঃ গসামবাশরর মশধয টাকাটা গোধ করশেই হশব। এবার গেলার রেপাে ো কশর 
ডফশর গেশছ, এর পশরর বার রে ো  ডরশয োশব ো। অযাে-এর টাকাটাও ে শের মশধয 
গেভাশবই গহাক গোধ করা চাই। আট হাোর েলার কম কো েয। েখে মাোটাই 
গবাধহয খারাপ হশয ডেশযডছল। ো হশল খবশরর উপর ভরসা কশর গকউ কখশো গঘা়িার 
গপছশে আট হাোর েলার গখশল? এশক গবাকামীো বশল বশল মডেচ্ছন্নো। লাভটা ডক 
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হশলা?টাকায গে টাকা গেশলা একোদা ধার হশলা, এখে গসই ধার শুধশে েীবে-মরণ 
আেংকা। 
  
একইভাশব ডবছাোয শুশয রইল অযােসে। ভশয-আেশঙ্ক হোোয গস বারবার ডেউশর 
উঠল। োঃ একটা উপায গবর করশেই হশব। টাকা চাই টাকা। 
  
গদখশে গদখশে চার ঘণ্টা গকশট গেশলা। োর মাোয এশকর পর এক ডচন্তা এশস ডভ়ি 
করল। গকাশোটাই গেমে গোরাল েয। োই গেেশমে সব কটাই গছশট বাদ ডদশে হল। 
  
ো, গসাো আঙ শল ডঘ উঠশব ো। সদ পাশয অেশ উপােশে, সৎভাশব েীবে-োপে এসব 
গরফ উপশদে, কাশের কো েয। সেোয পযসা আশস ো, এর েেয স শোে ব শ  
অসাধ োর আশ্রয ডেশে হয। 
  
হঠাৎ োর গমে-এর কো মশে প়িশলা। 
  
মশে হয গমেও টাকা গরােোশরর ধান্দায আশছ। আলবৎ আশছ, োহশল গসডদে োশক 
গেশক েযো গদডখশয বীমা করশে োকে ো। এটা গো গরফ ভডেো। আসশল োর কাছ 
গেশক বীমা গকাম্পাডেশক ফাুঁসাবার দ -একটা কাযদা-কাে ে গেশে গেওযাই হশচ্ছ আসল 
উশদ্দেয। ো হশল গকেই বা গস োশক আমন্ত্রণ োোশব, গকেই বা কাযদা কশর বলশব গে 
বৃহস্পডে আর গসামবার এই দ শটা ডদে োর স্বামী বাড়ি োশক ো, গস একা োশক। হা 
গমেশক ডদশয কাে হশব, ওশক হাশে গরশখ সবডদক গভশবডচশন্ত এশোশে হশব। এই োর 
একমাি বাুঁচার পে। 
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োর গচাশখর পাো ভারী হশয এশলা। ধীশর ধীশর গস েভীর ঘ শম েডলশয গেল। গসডদে 
আর গস ঘ ম ভাঙশলা ো। ঘ ম ভাঙশলা পরডদে গসামবার। 
  
োমশলর গদাকাশের সামশে োড়ি গরশখ গস এগুশলা। 
  
 োর হাুঁটশে কি হশচ্ছ। গপশটর মশধয সমাশে গমাচ়ি ডদশচ্ছ। 
  
 দরো গঠশল ডভেশর   কল অযােসে। গস ডরশসপোশে গেশে ডেল গে ফ শলর ডবভােটা 
গকাোয। 
  
গমশযটা বলল-ডলফশট গসাো গেশম োে। েীশচর েলায এশকবাশর গকাশণর ডদশক প ষ্প 
ডবভাে। ফ শলর কাউন্টাশর প্রচে ভী়ি। সবারই সমাে ো়িা, সমাে বযস্তো, সবারই 
গকাশো ো গকাে েরুরী কাে পশ়ি আশছ। 
  
অযােসে চ পচাপ দাুঁড়িশয োোরকম প ষ্প গদখশে লােল। একপাশে ডেডেযা ফ শলর 
কশযকটা গো়িা, গস গদশখই ব  শলা গে এগুশলা বারশলা বাড়ির ফ ল। োঃ ডফল বারশলা 
ডেঃসশন্দশহ গুেী গলাক। োর হাশের কাে খ ব স ন্দর। 
  
কাউন্টাশরর ওপাশে ফ শলর মেই স ন্দর চারশট গমশয গছাটাছ ডট কশর খশদ্দর সামলাশচ্ছ। 
  
বারশলা, হযাুঁ আলবে এই গলাকটাই ডফল বারশলা গেশির সামশে দাুঁড়িশয আশছ। োর 
হাশে অেশার-বই এবং গপেডসল। গস গমশযশদর কাে েদারডক করশছ। 
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ডকন্তু এটা গকমে হল। ডহশসব গো ডঠক ডমলশছ ো। অমে স ন্দরী অপরূপা স্ত্রী, ডেশে গস 
এমে ক ৎডসে গকে? 
  
বশযস চডলশের গবেী ছা়িা কম েয। এক মাো ঘে কাশলা গকাুঁক়িাশো চ ল। গরাো, 
গবুঁশট, েশেশ গ াকা দ শটা গছাট গছাট ক েক শে গচাখ। গচাশখর গকাশণ কাডল। পােলা গঠাুঁট। 
ম খ গদখশলই গবা া োয, বদশমোেী। খ়িের মশো েীক্ষ্ণ, বাুঁকাশো োক। স ন্দশরর 
মশধয শুধ  ওর হাে দ খাো। গেমে লম্বা, গেমে স ন্দর হাশের ে়িে, ডঠক গেে ডেল্পীর 
হাে, এছা়িা মাোর চ ল গেশক পাশযর েখ পেশন্ত স ন্দশরর ডচহ্নমাি গেই। 
  
অযােসে ধীশর ধীশর কাউন্টার গছশ়ি বাইশর এশলা। োড়ির ডদশক এশোশে এশোশে 
ভাবল োঃ ভশযর ডকছ  গেই। ডফল বারশলার মশো ডবশরাধী দশলর প্রডেশোেীশক কাযদা 
করশে আমার এশকবাশরই গবে গপশে হশব ো, একট ও ো। োর ব ক ডচশর একটা 
স্বডস্তর ডেঃশ্বাস গবডরশয এল। 
  
পাশেই এক সাডর গটডলশফাে ব ে। গস   শক প়িশলা একটাশে। গটডলশফাে বই গদশখ প্রু 
টাউশের বারশলাশদর েম্বর গপশে গদরী হশলা ো। 
  
ডরডসভার ে শল গস োযাল করশলা। গফাে গমেই ে লল। হযাশলা কাশক চাই? 
  
 েমিার ডমশসস বারশলা। আডম েে অযােসে কো বলডছ? 
  
গক? 
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এ ডকশর বাবা, এর মশধযই ভ শল গেশলে োডক? 
  
েে অযােসে, েযাোোল ফাইশেডলডট ইেস শরন্স-এর েে অযােসে। মশে পশ়িশছ? 
  
আশর ডছ ডছ! গদখ ে কাে, ডকছ  মশে করশবে ো। আডম এেক্ষণ ডলখডছলাম, মেটা োই 
অেয ডদশক পশ়ি ডছল। 
  
আডম আপোশক ডবরে করলাম ো গো? 
  
ো ো ডবরডের ডক? আডম গো আে সকাশলও আপোর কো ভাবডছলাম, আমার েশল্পর 
আইডেযার কেদূর ডক করশলে। 
  
আপোশক গো গসই েেযই গফাে করলাম। একটা েব্বর আইডেযা মাোয এশসশছ। 
েশল্পর েেয খ ব ভাশলা একখাো েট। ভাবডছলাম গে… 
  
ডক ভাবডছশলে? 
  
আচ্ছা আে রাশে ডক আপোর গকাে কাে আশছ? 
  
কাে মাশে কশযকটা েরুরী গটডলশফাে করশে হশব োরপশরই কাে গেে। সােটা 
োোদ েডদ আপোর বাড়িশে গপৌঁছই োহশল খ ব অস ডবশধ হশব ডক? 
  
ো ো, অস ডবশধ ডক? আে গো আডম সারারাে একলাই োকশবা। আস ে ো আে ডকন্তু 
এখাশেই খাওযা-দাওযা করশবে। োরপর গবে েডমশয েল্প-স্বল্প করা োশব। 
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অযােসশের ব শক হাে ড়ি গপটা শুরু হল। এে গোর েব্দ, গমে গফাশে শুেশে পাশচ্ছ ো 
গো। 
  
ডঠক আশছ োহশল ওই কোই রইল। সশন্ধয সােটা, ছা়িডছ। আেশন্দ-উশিেোয োর 
হাে কাুঁপশে লােল। 
  
োশযর রং মাো, পরশে েীল সাটশ ও সাদা স্নযাক্স গবে সম্ভ্রান্ত গোশছর গচহারা, গমশযডট 
গহুঁশট এশস ডফল বারশলার সামশে দাুঁ়িাশলা। োর েীল গচাশখর োরায ডেজ্ঞাসা ফ শট 
উঠল–আচ্ছা এটা ডক মযােশোডলযা লাোবার সময? 
  
বারশলার গচাযাল েে হশলা, ব শকর স্পন্দে বা়িশলা, ো আশরা কটা ডদে অশপক্ষা করশে 
হশব। আমাশদর বলশল আমরাই লাডেশয ডদশয আসশবা, এসব কাে আমরা প্রাযই কশর 
োডক। 
  
গবে গো োহশল অেশারটা ডলশখ ডেে। ডমশসস ভযাে হাভশে, দ -েেে মযােশোডলযা। 
এখাশে আমার োশম অযাকাউন্ট আশছ। টাকা পযসা ো খরচ হয, গসই অযাকাউন্ট 
গেশকই ডেশয গেশবে। গেে গদরী ো হয। বশল আর দাুঁ়িাল ো। 
  
ওপাশে গপাোশকর কাউন্টাশরর ডদশক এগুশলা। হাুঁটার ছশন্দ ডহশলাল উঠশলা। 
  
বারশলা অপলক দৃডিশে গসডদশক োডকশয রইল। 
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৩. 
  
অযােসে ধ শলা-ও়িাশো রাস্তাটার প্রায গেে প্রাশন্ত এশস স্বডস্তর ডেঃশ্বাস গফলশলা, োঃ 
গলাহার দরো গখালাই আশছ, এশকবাশর হাট কশর গখালা। স েরাং গকাে ডচন্তা গেই। গস 
োড়ি েযাশরশে ে লল। োরপর োড়ি গেশক গেশম ফটশকর দরো বন্ধ কশর বাড়ির 
দরোর সামশে দাুঁ়িাল। 
  
ক়িা ো়িশে হশলা ো। গমে গেে অশপক্ষাশেই বশসডছশলা, দরো খ শল ডদশলা। অযােসে 
ডভেশর   কল। দরো বন্ধ কশর গমে োর ডদশক ডফরশলা। বলল এশকবাশর কাুঁটায 
কাুঁটায সােটা। আডম ভাবডছলাম আবার ডক কাশেকশমশ আটশক পশ়িে। 
  
অযােসশের গচাখ োর েরীশর ঘ শর গেল। গমে গদশখ মৃদ  হাসল। 
  
বাঃ দাুঁড়িশয রইশলে গকে গভেশর আস ে। বসবার ঘশর দ েে এশলা। গঘরাশটাশপ  াকা 
মৃদ  েীল আশলা। ওভার গকাট খ লশে খ লশে েে খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয গমেশক গদখশল। 
  
োর পরশে লাল টকটশক চও়িা কলাশরর সাটশ, গেে রূশপর গলডলহাে ডেখা ডধডকডধডক 
জ্বলশছ। আে গেে গমে গসডদশের গচশয আশরা স ন্দরী, আশরা গমাহমযী। 
  
গমে বলল, চল ে আশে গখশয গেওযা োক।ডখশদয আমার গপট জ্বলশছ, সকাল গেশক 
ডলখডছ। আে দ প শরর খাওযা গখশেও ভ শল গেডছ। 
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অযােসশের ডখশদ ো োকশলও গস বলল, গবে গো চল ে ো গখশয গেওযা োক। ো 
আপোর গলখা গকমে এোশলা। 
  
ঐ একরকম। দ েশে একটা গটডবশল গখশে বসশলা। খাবার বলশে গেমে ডকছ  েয। 
মাংস, রুডট, হুইডি আর দ শবােল গসা়িা ও বরফ। 
  
গমে গহশস বলল, চ়ি ইভাডে গোশছর আর ডক! রাযবাো আবার আমার গেমে আশস ো। 
দ েশে গখশে শুরু করল, কশযক ডমডেট েীরশব কাটশলা। গমে বলল, এবার বল ে আপডে 
ডক গভশবশছে, আডম গো শুেশবা বশল এশকবাশর ম ডখশয আডছ। এেডদশে েব্বর একখাো 
েল্প হশব। 
  
অযােসে দ শটা গেলাশস পােীয  ালল। ডেশের গেলাসটা ে শল গছাট্ট চ ম ক ডদশলা। 
বলশলা, বলডছ েশব আশে একটা প্রশ্ন কডর ডমশসস বারশলা, ডকছ  মশে করশবে ো 
ডেোন্তই বযডেেে বযাপার েব  শুেশে ইশচ্ছ হশচ্ছ আপোশদর ডবশয হশলা কেডদে 
হশযশছ? 
  
ো বছর খাশেক। এই গো এমাশসর গেশে আমাশদর প্রেম ডববাহবাডেশকী। গকে বল ে 
গো এ প্রশ্ন? 
  
ডমশসস বারশলা সবার সম্বশন্ধ োেশেই আমার ভারী ইচ্ছা। আে ডবকাশল আডম োমশলর 
গদাকাশে ডেশযডছলাম। আপোর স্বামীশক গদশখ এলাম। ভারী বযস্ত মাে ে উডে। 
  
ো আর বলশে, সব সমশযই উডে বযস্ত। গসই গছাটশবলার প়িা বযস্ত গমৌমাডছর মশো। 
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েলার স্বশর একট  ডক অসশন্তাে ফ শট উঠল। একট  গক্রাধ ঘৃণা, অযােসে বলশলা, গদখ ে 
গলাকেে ডেশযই আমার কাে। গকাে গকাে সময স্বামী-স্ত্রীর মশধয একটা ডবরাট েরডমল 
গদখশল আমার গচাশখ লাশে। এই আপোশদর কোই ধরুে ো। আপডে ওর মশো গকাশো 
একেে প রুেশক ডবশয করশে পাশরে–অযােসে বশল ভাবশলা খ ব একটা গবডে বশল 
গফললাম ো গো। 
  
গমে-এর উির শুশে গস অবাক হল, রশে গেে  ়ি বশয গেল। 
  
গমে বলল ভেবােই োশেে গকে গে ওশক ডবশয করশে গেলাম েখে। মাোটাই 
গবাধহয েখে খারাপ হশয ডেশযডছল। 
  
অযােসে োর ডদশক ডেষ্পলক গেশি োডকশয রইল। ম খ েীচ  কশর গস গখশে লােল। 
কশযক ডমডেট সব চ পচাপ, হঠাৎ গমে ম খ ে শল োকাশলা অযােসশের ডদশক। এডক 
আপডে খাশচ্ছে ো। 
  
আর খাওযা, খাওযা োর মাোয উশঠ গেশছ। 
  
গস বলল, গপটটা গেমে ভাল েয, আর গখশে ইশচ্ছ করশছ ো। 
  
গবে োহশল একট  হুইডি ডেে। োডক অস ডবধা আশছ। 
  
ো, হুইডিও ভাল লােশছ ো। 
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আপডে োহশল উশঠ প়ি ে আগুশের কাশছ ডেশয গসাফায বস ে, আমার এই হশয এল 
বশল। 
  
অযােসে গসাফায এশস বসল ভাবল গমে-এর কো, গস বশলশছ গকে গে ওশক ডবশয 
করশে গেলাম ভেবাে োশেে। েখে গবাধহয আমার মাোটাই খারাপ হশয গেডছল। 
  
এটা ডক একটা ইডঙ্গে? মশের চাপা-গবদোর প্রকাে? অযােসে ডক এরই অশপক্ষায 
ডছশলা? 
  
গমে ঘা়ি ঘ ডরশয বলল গে আডম স্বামী সম্বশন্ধ এমে বললাম শুশে আপোর হযশো খারাপ 
লােল। কোর ডপশঠ কো এশলা োই বললাম। আসশল ব়ি দ ঃশখ কোটা ম খ গেশক 
গবডরশয এল। ও ব়িশলাক েয, ও গদখশে স ন্দর েয। মাোয গকবল ওর ওই এক 
ডচন্তা,বাোে আর বাোে। অদূর ভডবেযশে ডেশে একটা ফ শলর োসশারী করশব। ফ ল 
ডবক্রী কশর ধেী হশয োশব রাোরাডে। 
  
ো োসশাডরই করুে, আর গদাকােই করুে, টাকা গো চাই। ম শরাদ গো গেই আধ 
পযসার, ডেে হাোর েলার আসশব গকাশেশক। 
  
ডকন্তু ডেে হাোর েলার ডদশয ডক হশব? অে কশম হশল গো গে গকউ এই বযবসা খ শল। 
বসশো। 
  
গেমে গছাট মে, ব়ি ডকছ  ভাবশেও ব ক ধ়িফ়ি কশর। আডমও গো বশলডছলাম গে এে 
কম টাকায ডকছ  হশব ো। ো আমায ধমশক োডমশয ডদল। 
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ডকন্তু গকে আপডে ওশক ডবশয করশলে, ডকশসর আোয? 
  
গমে অশেকক্ষণ চ প কশর বলল, ভাশেযর গফর ছা়িা আর ডক বল ে। েখে গো 
গভশবডছলাম অশেক ডকছ ই ওর টাকা আশছ, বাড়ি আশছ, চাকরীকশর,বযাস গমশযশদর আর 
ডক চাই। ডবশয করলাম, ডকন্তু এখে ব  ডছ গে আডম ডক ভ ল কশরডছ। েখে গো ব ড ডে। 
োশেে ডমঃ অযােসে এর গেশক আডম ডবধবা হশলও ভাল হে। ওর কবল গেশক ম ডে 
গপোম। গমে মাো েীচ  করশলা, গচাশখর গকাশে অডবন্দ ডচকডচক কশর উঠশলা। 
  
ডকছ ক্ষণ গকউ গকাশো কো বলল ো। ম খ েীচ  কশর গমে গখশে লােল। োরপর কাটা-
ছ ডর োডমশয গচযার গঠশল উশঠ দাুঁ়িাল বলল, গদখ ে কখে কাশক গকে ভাল লাশে গকউ 
রলশে পাশর ো। গেমে আমাশক আপোর ভাল গলশেশছ, গকে গলশেশছ, ডক েেয? 
  
অযােসশের হাশের গেলাস চলশক খাডেকটা পােীয মাডটশে প়িল। গস এরকম 
গসাোস ডে প্রশশ্নর েেয নেরী ডছল ো। গস একট  ইেঃস্তে কশর বলশলা–আমার ভাল 
গলশেশছ কারণ আপডে স ন্দরী, অপরূপা। 
  
গমে হাসশলা, োর েরীশর ডহশলাল গখশল গেল। গস বলল, আপডেই প্রেম প রুে ডেডে 
আমার সম্বশন্ধ এমে প্রেংসা করশলে। এমে কশর আর গকউ বশলডে, আমার স্বামীও 
েয। 
  
বশলডে গো ভারী বশযই গেল, এই গো আডম বললাম, বযাস েশেি েয ডক? 
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অমে কশর বলশবে ো, আপডেও ডক কম স ন্দর? প রুেশদর এমে গচহারাই আমার ভাল 
লাশে। 
  
অযােসশের ব ক গেশক গেে একটা ভারী গবা া গেশম গেল। গস লাল ম খ কশর বলল–
গেডদে আপোশক প্রেম গদডখ গসডদে গেশকই মশে হশযশছ, আপডে অপূবশ, আপডে 
অে লেীয। সডেয কো বলশে ডক, এ কডদে সমাশে শুধ  আপোর কোই গভশবডছ অেয 
ডকছ  ভাবার সমযই হযডে। 
  
গমে গটডবশলর পযাশকট গেশক একটা ডসোশরট ে শল ডেশয ধরাশলা োরপর বলল গে 
এরকমই। হয, আমার মশের অবস্থাও এমেই ডছল একডদে। েে ওঃ গোমাশক গদশখ 
আডম আর পারডছ ো। আডম পারডছ ো। 
  
এরপর গমে দ হাে বাড়িশয অযােসশের ডদশক এডেশয এল। অযােসে উশঠ এশস োশক 
আডলঙ্গে করল। গমেও োশক দ -হাশে েে কশর েড়িশয ধরল। 
  
কাশঠর একটা ব়ি ট কশরা দপ কশর জ্বশল উঠল। ঘর উজ্জ্বল আশলায ভশর গেল। গমে 
উশঠ বাল, োরপর অডিক শে আরও কশযক ট কশরা কাঠ গুুঁশে ডদল। 
  
গস অযােসশের ডদশক োডকশয বলল–একট  ডিঙ্কস চলশব। 
  
 োঃ এখে ভাল লােশছো, ে ডম আমার কাশছ এস গমে। গমে গেল ো। আগুেটা উসশক 
ডদল। 
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কটা বাশে গদশখশছ। ো গবশে গেশছ। আে রােটা ে ডম োকশব গো। 
  
োকশবা। 
  
গমে একটা ডসোশরট ধডরশয গমশ শে পা ছড়িশয বসল। োরপর একম খ গধাুঁযা গছশ়ি 
বলল, এবার বশলা ে ডম ডক েল্প গভশবশছা? 
  
অযােসে ম খ ে শল কড়ি কাঠ শুেল। োর মে পডরপূণশ স খী। এে স খ গস েীবশে 
পাযডে। গমে-এর গদশহর গকাশে গকাশে ভরা গরামাি। 
  
গমে বলল, কই বল গোমার েল্পটা শুডে। অযা 
  
েসে বলল, বলডছ আশে একট  হুইডি দাও েলাটা ডভডেশয ডেই। 
  
গমে দ শটা গেলাশস হুইডি  ালল। একটা ডেশে ডেল, আর একটা ডদল অযােসেশক। 
  
অযােসে বলল সাডেশয-গুডছশয েল্প বলার অশভযস গেই। গমাটাম ডট ঘটোটা গোমাশক 
বডল োরপর ে ডম সাডেশয ডেও, েল্পটা এইরকম– 
  
এক বীমা গকাম্পাডের গসলসমযাে হশচ্ছ োযক। োর ভীেণ টাকার দরকার। একডদে 
কাশে গবডরশয োর সশঙ্গ একটা গমশযর গদখা হল। আর প্রেম দেশশেই গপ্রম,দ েশেই 
দ েেশক ভালশবশস গফলল। গমশযডট ডববাডহে ডকন্তু অস খী। গস োর স্বামীশক চাপ ডদল 
েীবেবীমা করাশে। এডদশক গস আর োর গপ্রডমক দ েশে ডমশল গবচারা স্বামীডটশক খ ে 
করার মেলব আুঁটল। কী ভাশব ডক করশল বীমার টাকা প শরা হস্তেে হশব গসই 
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গসলস্মযােডটর কণ্ঠস্থ। োই  াশমলা ডকছ  হল ো। স্বামী মরল টাকাও পাওযা গেল। এবং 
গসই গপ্রডমক-গপ্রডমকা ডবশয কশর স শখ ডদে কাটাশে লােল। এই হল েশল্পর ছক এবার 
গোমার কলশমর গোশর এটাশক আকেশণীয করার ভার গোমার, এখে বল গকমে লােল 
েল্পটা। 
  
গমে গলাহার ডেকটা ে শল ডেশয আগুেটা একবার খ ুঁডচশয ডদল। মৃদ  স্বশর গস বলল, 
ভাশলা েশব েেটা বাস্তব েয। কারণ ে ডমই আশের ডদে বশলডছশল গে বীমা 
গকাম্পাডেশক ঠকাশো সহে েয। োহশল এরা দ েশে ঠকাশব ডকভাশব? 
  
সহশে ডক আর পারশব, ব়ি কডঠে কাে। ডকন্তু একটা স ডবশধ গে োযক বীমা 
গকাম্পাডেশে কাে কশর। োই গেমে একটা অস ডবশধ হশব ো। বরং গস আশছ োই 
বযাপারটা স ডবশধই হশব। 
  
ডকন্তু োহশলও একটা প্রশ্ন গেশক োশচ্ছ। একটা কো ডকন্তু ভ লশল চলশব ো কারণ 
পাঠকরা আেকাল আর গবাকা েয। সবডকছ  খ ুঁশট খ ুঁশট ডবচার কশর েশবই োরা ক্ষান্ত 
হয। গোমার েশল্প আশছ স্বামীশক-স্ত্রী বীমা করাশে চাপ গদশব। গস গদশব আর স্বামীই বা 
বীমা করশব গকে ধশরা ডফল–আমার স্বামীই েশল্পর স্বামী, এবং আডম োর স্ত্রী, েেদূর 
োডে ডফল মশর গেশলও বীমা করশব ো, ডকছ শেই ো। 
  
এে গোর ডদশয ে ডম ডকছ  বলশে পাশরা ো গমে। েশল্পর বাুঁধ ডে বা উপস্থাপোর ওপরই 
আোশো়িা বযাপারটা ডেভশরেীল। দাুঁ়িাও ডবেযটা গোমাশক ভাশলা কশর উদাহরণ ডদশয 
ব ড শয ডদ। ধশরা আডম গসই বীমা গকাম্পাডের গসলমযাে। ডক পছন্দ গো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

41 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

 হা হা, অপছন্দ হওযার ডক আশছ। 
  
গবে। আডম েডদ গসই গসলসমযাে হই, োহশল ে ডম একরকম ডেডশ্চন্ত োকশে পাশরা 
গমে গোমার স্বামীশক আডম বীমা করাশে বাধয করশবাই করশবা। হযাুঁ আলবৎ োশক 
আডম গবা াবই অেয ভাশব, অেয কাযদায। 
  
কাযদাটা ডক? 
  
গকে, এে েশলর মশো গসাো, আডম গবা াববীমা করশল োর স ডবশধ হশব। বীমার 
পডলডস বযাশঙ্ক েমা গরশখ গস গলাে ডেশে পারশব। বযাস গকলা ফশে। ও বরং েখে 
আমার হাশে পাশয ধরশব বীমা কডরশয গদবার েেয। 
  
গমে বলল বাবা, এশোও আশছ গোমার মাোয! োক একটা ব়ি ডচন্তা গেল। 
  
দাুঁ়িাও দাুঁ়িাও এই গো শুরু। আশরা আশছ, ো রীমা গস করশব ডকন্তু কে টাকার। মে 
গহাট োই ভাবো ডচন্তাও গছাট। গমশর গকশট ব়ি গোর পাুঁচ হাোর েলাশরর বীমা করশব 
গস। োছা়িা ডেে হাোর েলার ধার পাবার েেয পাুঁচ হাোর েলাশরর বীমাই েশেি। 
ডকন্তু ধার টার ডেশয গস েডদ হঠাৎ একডদে পটল গোশল োহশল, সবডমডলশয গোমার 
হাশে কে আসশছ? 
  
গমে বলশলা, কশো? 
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 কশো আবার সব ডমডলশয গদ়ি-দ হাোর। দ শচা গমশর হাে েন্ধ। আমাশদর দ েশের 
অন্তেঃ .. হাোর পিাশেক চাই। োর কশম আমার চলশব ো। 
  
হযাুঁ ো ডঠক ডকন্তু… 
  
ডকন্তু মোটা এই আডম গোমার স্বামীশক করাশবা পিাে হাোশরর বীমা, অেচ গস োর 
ডবন্দ  ডবসেশও োেশব ো। গস োেশব গে োর বীমার মূলয মাি পাুঁচ হাোর েলার। 
  
অযােসে েবশভরা দৃডি ডেশয গমে-এর ডদশক োকাল। গমে োর ডদশক োকাল। ধীশর 
ধীশর গস বলল গে েল্পটা এবার গবে েশম উশঠশছ। আচ্ছা ধশরই গেওযা োক গে ডফশলর 
োশম পিাে হাোশরর বীমাই করাশো হল ডকন্তু োরপর ডক হশব। 
  
অযােসে প্রমাদ গুেল এবারই ো ডকছ  কাডরগুডর। এখেকার ঘটো গবে, গভশবডচশন্ত 
বলশে হশব। 
  
হাশের গেলাস োডমশয অযােসে ডসোশরট ধরাশলা। বলল, গদশখা গমে এখে বরং 
আমাশদর োমধামগুশলা বাদ দাও। এগুশলা এেেয বলডছলাম োশে কাডহেীটা সহশেই 
গোমার গবাধেময হয। গেট ক  বশলডছ আো কডর ভালভাশবই ব  শে গপশরছ। এবার 
গভশব োও ডফল েয একেে গলাক বীমা কডরশযশছ পিাে হাোর েলাশরর। এখেও গস 
োশে ো, োর স্ত্রীর সশঙ্গ বীমা গকাম্পাডের গসই গসলসমযােডটর সম্পকশ েভীর, োরা 
দ েশে ডমশল ডক চক্রান্তই ো কশরশছ। 
  
োরপর? 
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এখে এশদর দ েশের অশেক টাকার দরকার। স্বামী গবচারা মরশল স্ত্রীর হাশে েেদ 
করকশর প্রায পিাে হাোর েলার আসশব। আশে গেশকই ডঠকঠাক, টাকাটা দ েশে 
ডমশল সমাে ভাশব ভাে কশর গেশব। ডকন্তু ডক আপদ, স্বামী গে ছাই মশরও ো। এরা 
দ েে োই ভাবশে বসল। ভাবশে ভাবশে একসময ডঠক হল গে স্ত্রীশক স্বামীর কবল 
গেশক ম ডে গপশেই হশব। েশব এটা গো ডঠক গে স্বামীর সাধারণভাশব মরশল চলশব ো 
গস গে দ ঘশটোয পশ়ি মশরশছ, এটা প্রমাণ করশে হশব। সশঙ্গ সশঙ্গ এও প্রমাণ করশে 
হশব গে স্বামীর এই হঠাৎ মৃে যর ডপছশে স্ত্রীর গকাে হাে গেই। 
  
গমে প্রেংসার দৃডিশে অযােসশের ডদশক োকাল। বলল বাব্বা মাো খাডটশয গবে েে 
গবর কশরশছ। োরপর ডক হশব? 
  
োরপর ধশর োও গে স্বামীটার একটা খ ব স ন্দর বাোে আশছ বাোশে একটা গছাট প ক র 
আশছ। একডদে এক েডেবার ডবকাশল গলাকটার বউ গেশছ েহশর বাোর করশে। গদশখ 
গেশছ স্বামী বাোশের কাশে বযস্ত। ডফশর এশস গদশখ গে স্বামী প ক শরর পাশে রাখা একটা 
মই গেশক প ক শর পশ়ি গেশছ। োর মাোয প্রচে আঘাে লাোর েেয আর েল গেশক 
উঠশে পাশর ডে। গসভাশবই গস মশর পশ়ি আশছ। আসশল গস ডকন্তু অেযভাশব মশরশছ। 
স্ত্রী েখে বাড়ি গেশক গবডরশয োয গস সময পূবশ পডরকল্পো অে োযী গসই গসলমযােডট 
বাড়িশে চ ডপচ ডপ   শক স্বামীর মাোয েে একটা লাডঠ ডদশয আঘাে কশর োরপর োশক 
প ক শর ে ডবশয সশর পশ়িশছ বযস গকলা ফশে। 
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অযােসে আর গমে কশযক ম হূেশ চ প কশর োকল। োরপর গমে ধীশর ধীশর বলল, ডকন্তু 
গোমার গসই গলাক, গসই মযােক্স ো ডক গেে োর োম, োশক ডকভাশব ফাুঁডক গদওযা 
হশব? 
  
অযােসে গেলাশস দীঘশ চ ম ক ডদশলা। ভাবশলা, ো আর গকাশো ডচন্তাই গেই। গমে আমার 
সশঙ্গ সহশোেীো করশবই। মযােক্স-এর োম বশল গস কাডহেীটাশক বাস্তশবর ডদশক হঠাৎ 
গমা়ি ডফডরশয ডদশযশছ। গমে স্বামীর কবল গেশক ম ডে চায, গস স্বামীর েীবশের ডবডেমশয 
অশেশাপােশে করশে োর এশোট ক  আপডি গেই। 
  
মযােক্স, হযাুঁ োশক ভ লশল চলশব ো, োর ক্ষ রধার ব ডদ্ধশক গছাট কশর গদখশল চলশব ো। 
গলাকটা ভযঙ্কর, েব  োর ভাবো-ডচন্তার একটা ডেডদশি পে বা ধারা আশছ। গস ডক 
ভাবশব! গস ভাবশব স্বামী এবং স্ত্রী, স্বামী পিাে হাোর টাকার বীমা কডরশয হঠাৎ 
একডদে মারা গেল। আচ্ছা স্ত্রীডট আসশল গকমে, এ ভাশবই শুরু হশব োর ডচন্তা। 
গোমার ডকন্তু স্বামীর মৃে যকালীে সমশযর। একেব্বর আডলবাই োকা চাই। প্রেশমই 
সাক্ষয প্রমাণ সহকাশর গচাশখ আঙ্গ ল ডদশয মযােক্সশক প্রমাণ কশর ডদশে হশব গে স্বামীর 
মৃে যশে গোমার গকাে হাে গেই। একবার েডদ এ ডবশ্বাস োর মশে আো োয োহশল 
টাকা গপশে আর গকাশো অস ডবশধ হশব ো। বাকীট ক  ো করার আডমই করশবা। 
  
োহশল আডম েখে প্রু টাউশে বাোর করশে োশবা েখে ে ডম সামলাশব ডফলশক, ডক 
োইশো? গমে বলল। 
  
অযােসে চমশক উঠল গমে-এর কণ্ঠস্বশর এশোট ক  চািশলযর ডচহ্ন গেই। 
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হযাুঁ, আপােেঃ এই। এক চ ম শক গেলাশসর হুইডিট ক  ডেঃশেে কশর গস গেলাস োমাশলা, 
উশঠ বলল ডক আইডেযাটা গোমার পছন্দ হয গো? 
  
ধীশর ধীশর গচাখ ে লশলা গমে, অযােসে-এর গচাশখ োর দৃডি ডস্থর হল। খ ব ভাশলা 
আইডেযা েে, খ ব ভাশলা। েে ে ডম েডদ োেশে েে একটা বছর ডকভাশব আডম 
কাডটশযডছ। ডকভাশব এই এক বছশর ডফল আমার সব স্বে, সব আো, সব স খ গভশঙ্গ 
ট কশরা ট কশরা কশর ডদশযশছ। আডম ডেষৃ্কডে চাই েে, ওর কবল গেশক ম ডে চাই। দ -
হাশে ম খ গ শক কান্নায গভশঙ্গ প়িল গমে। 
  
অযােসে োর ডপশঠ হাে গবালাশে গবালাশে োর চ শল ম খ রাখশলা, ডফসডফস কশর 
বলশলা, ম ডে ে ডম পাশব গমে, টাকাও পাশব। আমারও টাকার দরকার, টাকা দ েশে ভাে 
কশর গেশবা, এই বশল গমেশক েড়িশয ধরশলা। 
  
গমে বলল-চশলা আমরা গদােলায োই। 
  
অযােসে উশঠ দাুঁ়িাল বলল চলল। ডসুঁড়িশে উঠশে উঠশে ভাবশলা গমে কে সহশেই 
রােী হল। আচ্ছা গমে ডক আশে গেশকই োর স্বামীশক খ ে করার কো ভাবডছল। 
  
োর গমরুদে গবশয একটা েীেল গরাে গেশম গেল। 
  
 েীশচর েলায গকাোয গেে ঘড়িশে  ং  ং কশর পাুঁচটা বােশলা। গখালা োোলা ডদশয 
এক ডচলশে গভাশরর গরাদ গেে হামাগুড়ি ডদল। অযােসে গোবার ঘশরর চাডরডদশক গচাখ 
গবালাল। 
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বাড়ির বাইশকর মশো এ ঘরটাও গোংরা অশোছাশলা। দাডরশের ছাপ গদযাশল, ডসডলংশয, 
দরোয, কড়িকাশঠ, সবশি। একমাি বযডেক্রম গমে, গভাশরর আশলায োশক আশরা স ন্দর 
আশরা মশোহারী লােশছ। 
  
অযােসে দ -হাশে গমেশক েড়িশয ধরশলা। োরপর বলল ওশঠা। 
  
 গমে বলল উঠশে ইশচ্ছ করশছ ো। মশে হয সারােীবে এভাশব শুশয োডক। 
  
আমারও। আচ্ছা গমে ে ডম আমাশক সাহােয করশব গো? এ ডকন্তু গোমার েল্প েয গে 
কল্পোয প শরা বযাপারটা ঘট খাশব। 
  
োডে সব গভশবই আডম রােী হশযডছ। এভাশব আডম আর পাডর ো। আমার টাকা চাই 
অশেক টাকা। 
  
আডম োডে ে ডম আপডি করশব ো ডকন্তু গমে, েেটা গসাো ে ডম ভাবশছা, েেটা গসাো 
ডকন্তু েয, অশেক ডকছ  ভাবশে হশব আমাশদর। খডেশয গদখশে হশব। সশব খস়িাটা 
আমরা গভশবডছ, শুরু করশল গদখশব কে  ঞ্ঝাট। 
  
দাুঁ়িাও বাপ ! গমে উশঠ বসশলা, আশে একট  কডফ ডেশয আডস। কডফ গখশে গখশে কো 
বলশবা। এ স শোে হযশো আর হশব ো। এশে ডেডরডবডল, ে ডম একট  অশপক্ষা কশরা। 
আডম চট কশর দ  কাপ কডফ কশর ডেশয আডস। 
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অযােসে ভাবশলা গমশযটা মন্দ বশলডে। কাে শুরু হশল গদখা সাক্ষাশের ডবেশয সেকশ 
হশে হশব। মযােক্স েডদ গকাশোক্রশম োেশে পাশর গে োরা গপ্রডমক গপ্রডমকা, োহশল 
কাোকড়িও পাওযা োশব ো উশে  াশমলার একশেে হশব। 
  
েীশচর েলায গমশের বযস্ত পদসিার গোো গেল। একট  পশর দ কাপ কডফ ডেশয গস 
ঘশর   কশলা, একটা কাপ অযােসেশক ডদশয আর একটা ডেশে ডেশয বসশলা ডবছাোর 
একপাশে। গস বলল, গোমার ডক মশে হয, আমরা দ েে পারশবা? 
  
 অযােসে মশে মশে েশেি অবাক হশলা। ডক আশ্চেশ! গমশযটার ভডঙ্গশে এশোট ক  চািলয 
গেই, গেে ডস্থর ডবশ্বাশস দাবা গখলশে বশসশছ গস। গস ভাবশছ বযাপারটা েল্প গলখার 
মশোই গছশলশখলা। সব এশকবাশর ডছমছাম, সাোশো-গোছাশো। োঃ ওশক সেকশ কশর 
গদওযার দরকার গেই। ডবপশদর আুঁচ আশে গেশকই গদওযা দরকার। 
  
অযােসে অেয ডদশক োকাল, গদশখা পারশবাই গে একো গেমে গোর ডদশয বলশে পাডর 
ো, েশব সময লােশব। ভাশলা কশর প্রডেটা পদশক্ষপ গভশব ডঠক করশে হশব। েশব 
একটা কো আমার োো চাই গে স্বামীর মৃে য ঘডটশয ে ডম লাভবাে হশে চাও ডক ো? 
  
গমে অধধেশ স্বশর বলশলা, আডম গো বশলইডছ, আডম আডছ গোমার সশঙ্গ, আডম রােী। 
  
ডকন্তু ব  শে পারছ গো আমরা ডক সাংঘাডেক কাে করশে োডচ্ছ। আমরা ডকন্তু খ ে 
করশে োডচ্ছ। 
  
আডম োডে, গমে বলশলা খ শে আমার গকাে ভয গেই। গোমার আশছ োডক? 
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হযাুঁ আশছ। 
  
অেয কাশরা বযাপাশর আডম ডকছ  বলশে পাডর ো, েশব ডফল মরশলই আমার োডন্ত। 
আমার ম ডে। 
  
গকে ে ডম গো ওর সশঙ্গ ডববাহ ডবশচ্ছদও করশে পারশে। 
  
োশে আমার ডক লাভ হশো, ব়িশোর দ শবলা দ ম শঠা খাবার আর মাোর ওপর ছাউডে 
বযস। ডকন্তু ো এে অশল্প আমার োডন্ত গেই, আডম ওশক োডস্ত ডদশে চাই, কশঠার োডস্ত। 
েে একবছর ধশর ও আমাশক জ্বাডলশযশছ, ে ডম ভাবশে পার রাশের পর রাে গেশছ 
েন্ত্রণায, দ -গচাশখর পাো এক করশে পাডরডে। ওর োডস্ত চাই আডম। ও মরুক। 
  
এেক্ষশণ অযােসে ডেডশ্চন্ত হশলা, স্বডস্তর ডেঃশ্বাস ছা়িশলা গস। োহশল এই বযাপার, এই 
কারশণই গমে োর স্বামীশক খ ে করশে চায। 
  
ডকছ  মশে গকাশরা ো গমে, আডম োেোম ো গে গোমার সশঙ্গ গোমার স্বামী এমে ডেি র 
আচরণ কশর। োেশল গোমাশক ডেশজ্ঞস করোম ো। ডঠক আশছ োহশল আর ডচন্তার 
ডকছ ই গেই, গোমার স্বামীই হশব আমার দাবার গবাশ়ি। এখে গেশক োহশল ভাবো ডচন্তা 
শুরু কশর দাও। আডম ো ো বললাম গভশব গদশখা হযশো গকাোও আমার ভ ল হশযশছ, 
ডকছ  হযশো এড়িশয গেডছ আডম। গোমার কাশছ হযশো ো ধরা প়িশলও প়িশে পাশর। 
সবট ক  এশকবাশর ডেখ ুঁে হওযা চাই। গফুঁশস গেশলই েেশোল, ে রীরা ডকন্তু গোমার 
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চাুঁদপাো ম শখর ডদশক োডকশয দে মক ব করশব ো। মশে গরশখা খ েী আর খ েীর 
আসামী দ েশেই সমাে অপরাধী। 
  
ডকন্তু ধরা প়িশবা গকে? আর ভ লই বা হশব গকে? খ েটা ব়ি অদ্ভ ে অপরাধ গমে। গবে 
গভশব-ডচশন্ত গকাোও গকাশো োডফলডে ো গরশখ ে ডম একটা খ ে করশল। েব  ডক গেে 
হশয গেশলা, বযস, আর গদখশে হশবো। একটা ভ লই গোমাশক েযাস গচম্বাশর গ াকাবার 
পশক্ষ েশেি। 
  
গোমার েে সব উদ্ভট কো। কাপ সডরশয গরশখ গমে একটা ডসোশরট ধরাশলা। গোমার 
ওপর আমার ডবশ্বাস আশছ। 
  
গবে গবে ডবশ্বাস োকা ভাশলা, এখে ডেে হাোর েলার আমার দরকার ে ডম পারশব 
ডদশে। 
  
আডম ডেে হাোর গকে, ডেে েলারও আমার গেই। হাে খরচ ো গদয োর গেশক মাশস 
একটা েলারও সডরশয রাখশে পাডর ো। 
  
অযােসে োেশো, েব  একবার বাডেশয গদখশলা। বলশলা ডঠক আশছ দরকার গেই, 
আডমই গেমে কশর গোক বযবস্থা কশর গেশবা, গেভাশবই গহাক। 
  
গমে বলল ডকন্তু ডেে হাোর েলার ডেশয ে ডম ডক করশব? 
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ডক করশবা। োটকীয ভডঙ্গশে োশযর চাদর সডরশয োডভর কাশছ ডেে রঙা দােটা গস 
গমেশক গদখাশলা। এই গদশখা। 
  
এডক! ডক হশযশছ েে ডকভাশব এমে হল। 
  
গোেে োহশল এই বশল অযােসে, গেলার গহোে, গো োেকাে এবং সযাম বাসশশেে-
এর ঘটো আোশো়িা গমেশক গোোল, োরপর গচাখ োমাশলা, ব়ি ম েডকল গমে, ব়ি 
 াশমলা। কে ডক কশরডছ ডকন্তু গকাশো কাে হযডে। এখে ে ডম আমার সােী, এক 
অপদাশেশর েীবশের ডবডেমশয আমাশদর দ েশের গচিায আমার গস স্বে এবার সােশক 
হশব। 
  
গো োেকাে গো গোমার কাশছ এক হাোর েলার পাশব, গোমার ডেে হাোর েলাশরর 
ডক দরকার? 
  
বাঃ গোমার স্বামীর বীমার ডপ্রডমযাম ডদশে হশব ো। পিাে হাোশরর বীমার এক বছশরর 
ডপ্রডমযাম দ হাোর েলার। প্রেম ডপ্রডমযাম ো ডদশল একটা আধলাও পাওযা োশবো। 
োই আমার দরকার ডে হাোর েলার, গেভাশব গহাক টাকাটা আমাশক গোো়ি করশেই 
হশব। চ ডর করশে হয করশবা, োকাডে করশে হয করশবা, দরকার হশল খ েও করশবা। 
  
ডক সব আশবাল-োশবাল বক, চ ডর করশব গকে? ো চাইশল গকউ আমার ম খ গদশখ গো 
আর ডেে হাোর েলার গদশব ো, োই চ ডরই একমাি উপায। ো ো ভশযর ডকছ  গেই। 
চ ডর করশে ডকছ মাি অস ডবশধ হশব ো। সব আডম আশে গেশক গভশব ডঠক কশর 
গরশখডছ। আচ্ছা ভাশলা কো, গোমার স্বামী বযবসা-টযবসা করশে পারশব গো? 
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হযাুঁ হযাুঁ ো পারশব। একডদশক োর েেয লালসা আর একডদশক োর ফ ল বাোে, ো 
এডদশক গকাে অস ডবশধ গেই। 
  
গবে এবার বলশে েডদ গকাশো কােশে োশক সই করশে বলা হয োহশল ডক গস সব 
খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয প়িশব? কারণ একধরশণর গলাক আশছ োরা প়িা-ট়িার ধার ধাশর ো, 
সই কশরই খালাস আর এক ধরশণর গলাক আশছ োরা খ ুঁডটোডট সব পশ়ি োরপর সই 
কশর। গোমার স্বামী ডক ধরশণর? 
  
ো ো েয েশব ও পডলডসশে সই-ই করশব ো। ডক করশব ো করশব ো গো পশরর 
কো। এখে বলশে ডেে বা চারখাো পডলডসর েকশল েডদ োশক সই করশে বলা হয 
গস ডক করশব? সব কটাই ডক খ ডটশয প়িশব? 
  
ো ো গদখশব ো। গস রকম গলাক েয। 
  
বযস বযস েশেি, আমার আর ডকছ  োোর গেই। গমেশক েড়িশয ধশর বলশলা োহশল 
ে ডম আমার সশঙ্গ োকশছা, আমাশক সাহােয করশছা, োই গো। গভশব গদশখা একবার 
োমশল আর গফরবার গো গেই। 
  
গমে অযােসশের চ শল ডবডল কাটশে কাটশে বলশলা আমাশক ডেশয এখেও গোমার মশে 
সশন্দহ গকে গমে, আডম গো বশলইডছ, আডম আডছ, গোমার পাশে সব সময আমাশক 
পাশব। বযস্, আর ডক? টাকা আমার চাই ডকন্তু গোমাশকও চাই, টাকা বা গোমার েেয 
আমাশক ো করশে বলশব আডম োই করশে রােী। 
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আশবশে-আশবশে অযােসে গচাখ ব েল। গমে-এর েরীশরর উিাপ োর েরীশর জ্বালা 
ধডরশয ডদল। এমে পডরশবশে সাধ রাও গবাকা হয। অযােসেও গবাকামী করল। 
  
গটােও গসুঁকশে ডেশয প শ়ি গেশছ, ডেমও গসদ্ধ হযডে অযােসে োই গকাশো মশে 
ডচশবাশে ডচশবাশে গদওযাশল গ ালাশো একটা বাুঁধাশো সাডটশডফশকট গদডখশয গমেশক 
ডেশজ্ঞস করশলা ওটা ডক? কার সাডটশডফশকট? 
  
গমে োর সামশের গচযাশর বশস কডফর কাশপ চ ম ক ডদশচ্ছ। সময সকাল আটটা। একটা 
সব ে রশঙর োউে পশরশছ গমে। চ ল মাোর ওপর চ শ়িা কশর বাুঁধা। সারা গদশহ 
প্রসাধশের ডচহ্নমাি গেই। েব  গেে োর গসৌন্দেশ গবশ়িশছ, ম্লাে হযডে। 
  
ওটা ডফল এর। গমে বলল ওটা ডেশয ওর খ ব েবশ। রাইশফল স যডটং কশর গকাোয গেে 
ফাে হশযডছল একবার, োরই সাডটশডফশকট। 
  
অযােসে গচযার গঠশল উশঠ গদযাশলর কাশছ গেল। প্রেম গেশক গেে অবডধ প্রেংসাপিডট 
প়িশলা। প্রু টাউশের স্মল োমশস অযান্ড টারশেট ক্লাব ৩৮ ডরভলবার স যডটংশয প্রেম স্থাে 
অডধকার করার েেয ডফডলপ বারশলাশক এই প্রেংসাপিখাডে ডদশচ্ছ। 
  
অযােসশের কপাশল ডচন্তার বডলশরখা ফ শট উঠল। ডফশর এশস গচযাশর বশস ডক গেে 
ভাবল ডকছ ক্ষণ। োরপর গস গমেশক বলল োহশল গোমার স্বামী অযাডটং-এ ওস্তাদ। 
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এককাশল হযশো ডছল। এখে আর ওসব কশর ো। ডবশযর পর গেশক এ পেশন্ত গকােডদে 
গো গদখলাম ো ডরভলবার হাশে ডেশে। এখে গো শুধ  বাোশের েখ। 
  
োহশল গোমার স্বামীর একটা ডরভলবার আশছ? 
  
আশছ। ডকন্তু এসব প্রশ্ন করছ গকে? 
  
ডরভলবারটা ডক এই বাড়িশেই আশছ? 
  
হযাুঁ, ঐ গো আলমাডরর গদরাশে আশছ। 
  
একবার গদখাশব? 
  
গদখশব গকে? ডক দরকার ওটা গদখার? 
  
আশে ডেডেসটা গদশখ ডেই োরপর ডক দরকার বলডছ। 
  
গমে কাুঁধ  াুঁডকশয উশঠ আলমাডরর িযার গেশক একটা কাশঠর বাক্স এশে গটডবশলর 
ওপর রাখশলা। 
  
বাক্স খ শল অযােসে ডরভলবারটা ডেল। প ডলশসর বযবহােশ ৩৮ গবাশরর গছাট ডরভলবার। 
এক বাক্স কাে শেও বাশক্স আশছ। 
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গচম্বার ফাুঁকা, খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয আোশো়িা কাডরগুডরট ক গদখশলা, অযােে। োরপর ম খ 
ে লশলা, এখে আর এটা গস বযবহার কশর ো োইশো? 
  
বললাম গো ডবশযর পর গেশক এ অবডধ একডদশের েেযও ওশক এটা আর হাশে ডেশে 
গদডখডে। ডকন্তু গকে, গোমার ডক দরকার? 
  
আচ্ছা গমে ডরভলবারটা েডদ আডম একডদশের েেয আমার কাশছ রাডখ োহশল গোমার 
ডক খ ব অস ডবশধ হশব? 
  
ডকন্তু গকে এটা গোমার কাশছ রাখশব? 
  
বল ো অস ডবশধ হশব ডক? 
  
ো অস ডবশধ ডকশসর ডকন্তু কারণটা আমাশক বলশে হশব। 
  
মাো খাটাও ভাশবা, গভশব গদশখা। ডরভলবারটা পশকশট গ াকাল, অযােসে বলল আমাশক 
ডেে হাোর েলার গোো়ি করশে হশব ব শ ছ? 
  
গমে ভাবশলেহীে গচাশখ অযােসশের ডদশক োডকশয রইল। 
  
কাে শশের বাক্স গেশক ছটা কাে শে ে শল ডেল অযােসে, পশকশট রাখশলা। 
  
দীঘশ েীরবো, গকউ গকাে কো বলশলা ো। ধীশর ধীশর অযােসে গমশের ডদশক এডেশয 
এশলা। োরপর োশক আডলঙ্গে করশলা। 
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৪. 
  
গবলা পশ়ি এশল অযােসে োড়ি চাডলশয গসাো এশলা গেন্ট হাইওশযর কযালশটক্স সাডভশস 
গেেশে। গবযারাশক টযাঙ্ক ভডেশ কশর গেল ডদশে বশল অডফস ঘর গপডরশয গস   কশলা 
ডেশয বােরুশম। ইশচ্ছ কশরই দরো বন্ধ করশলা ো। গদযাশল গঠস ডদশয দাুঁড়িশয খ ুঁডটশয 
খ ুঁডটশয অডফস ঘরটা গদখশে লােল। 
  
গ াকার দরোর গসাোস ডে গদযাল গঘুঁশস গেশক্সর পাশে ফাইলপি রাখার কযাডবশেট, 
োর পাশেই প শরাশো ধাশচর এক ডবরাট গলাহার ডসন্দ ক। রাস্তার ডদশকর গদযাল গো়িা 
দ শটা োেলা। 
  
গস বােরুম গেশক গবডরশয গসাো এশোশলা োড়ির ডদশক। গেল ভরা গেে হশযশছ। বযাে 
খ শল টাকা ডমডটশয ডদশে ডদশে অযােসে বলশলা, গোমাশদর গপট্রল পাম্প গো সারাডদে 
গখালা োশক োই ো? 
  
হযাুঁ োশক। রাশে ঘণ্টা দ শযশকর েেয আডম বা়িী োই। আমার সাকশরদ হযাডর েখে এ 
ডদকটা সামশল গেয। 
  
অযােসে কশযক মাস আশে মযাশেোরশক ভডেশয-ভাডেশয পাশম্পর োশম একটা 
অডিবীমা করাশে এখাশে এশসডছল। মযাশেোর কোয কোয গসডদে োশক োডেশযডছল 
গস ডসন্দ শক সব সময েেদ ডেে গেশক চার হাোর েলার মে ে রাশখ। বারশলার 
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বাড়িশে ডরভলবারটা হাশে ডেশযই োর মশে পশ়িডছল, এই পাশম্পর কো, ডেে হাোর 
েলাশরর ঘাটডে পূরশণর েেয এরকম আদেশ স্থাে আর দ শটা গেই। 
  
অযােসে ভাবল আশ্চেশ, চ ডরর কো ভাবডছ। মে আমার এেট ক  ডবচডলে হশচ্ছ ো। ভয 
হশচ্ছ ো একবারও। অবেয হশবই বা গকে পশকশট ডরভলবার োকশল আর ভাবো ডক? 
  
গভার চারশট োোদ আসাই ডঠক হশব। ওর গসই সাকশরদ গছাকরা ডক গেে োম হাুঁ হযাডর 
গস েখে একলাই োকশব। োশক ডরভলবার ডদশয ভয গদডখশয ডসন্দ ক খ লশে বাধয করা 
হশব। বযস্ োরপর আর গক গদশখ। গো োেকাে-এর ম খ বন্ধ করা োশব, ডফল 
বারশলার প্রেম বছশরর ডপ্রডমযাশমর টাকারও একটা স রাহা হশব। সব ডদক গেশক 
ডেডশ্চন্ত,  াশমলার আর গকাে কারণই োকশব ো। 
  
মালশশবাশরা গহাটশল ডফশর ডেশের কামরায   কশলা অযােসে। দরো বন্ধ কশর ডবছাোর 
ওপর বশস ডরভলবারটা পশকট গেশক গবর করশলা। ঘ ডরশয-ডফডরশয অশেকক্ষণ ধশর 
গদখশলা। ছটা কাে শে গচম্বাশর ভরশলা, োরপর ডরভলবারটা স টশকশস গরশখ গস উঠশলা। 
  
ঘর গেশক গবডরশয গসাো গেল গহাশটশলর পােোলায। পরপর দ গ্লাস হুইডি গটশে 
েরীরটা গবে চাঙ্গা হল। োরপর গসখাে গেশক গবডরশয গস গেল গরশস্তারাুঁয। অযােসে 
ডেোর গটডবশল বশস খাবাশরর অেশার ডদল। খাবার এশল সামােয ডকছ  গখশয গেট সডরশয 
গস এক গবােল ফ্ল্াশরট আেশে বলশলা। টকটশক লাল রশঙর পােীশযর দাম ডেোন্ত কম 
ো। েব  গস অেশার গদবার সময দাশমর কো ডবশবচো কশরডে কারণ পােীযটার প্রডে 
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োর গকাে আগ্রহ ো োকশলও আসল আগ্রহ গবােশলর ডছডপটার ওপর। গবােশলর 
গোলার ডছডপটা কাশে আসশব। 
  
অযােসে ডবল ডমডটশয েটা োোদ উশঠ প়িশলা। ডছডপটা পশকশট প রশলা। বােরুশম ডেশয 
হােম খ ধ শে ধ শে েের প়িশলা আযোয। গপছে ডদশক দূশর গদওযাশলর লাশোযা 
আলোয গ ালাশো সাডরবাহী রঙশবরশঙর গকাট আর ট ডপ। গহাশটশল গ াকার আশে সবাই 
এখাশে গকাট, ট ডপ ছাো গরশখ োয। 
  
এক ডেশগ্রা পাহারাদার আলোর কাশছ একটা ট শল বশস ড শমাচ্ছ। অযােসে মন্থর পাশয 
গসডদশক এশোল। ঘ শম   ল    ল  গচাশখ োর ডদশক গচশয আবার গচাখ ব েল ডেশগ্রাটা। 
  
বাদামী রংশযর ওপর সব ে গভারাকাটা ওভারশকাট আর একটা পালশকর ট ডপ ে শল ডেল 
অযােসে। োরপর দ্রুে গহাশটশলর ডখ়িডক পে ডদশয গবডরশয গেল। 
  
কশযক পা এডেশযই রাস্তা। োড়ির গপছশের বশেশট গকাট আর ট ডপটা গরশখ গস বশেট 
বন্ধ করশলা। োরপর আবার গহাশটশল ডফশর এশলা। 
  
ডেডদশি ঘশর এশস অযােসে ডবছাোয শুশয প়িশলা। হাে পা ছড়িশয আোশো়িা ঘটোটা 
মশে মশে ঘ ডরশয ডফডরশয ভাবশে লােশলা। 
  
কােটা মশে হয সহেই হশব। গেে অবডধ মাো ডঠক গরশখ কােটা করশে পারশল হয। 
গহাশটশলর ডখ়িডক পে ডদশয গভার ডেেশট োোদ গবশরাশে হশব। েখে গকউ গেশে বশস 
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োকশব ো। গপট্রলপাশম্পর পাশের এক কাোেডলশে োড়িটা গরশখ গস পাশম্পর অডফস 
ঘশর   কশব। 
  
েশব হযাুঁ গ াকার আশে কাযদা কশর গচহারাটা একট  পাশে ডেশে হশব। ওভারশকাট 
োশয চাডপশয ট ডপটা কাে কশর ম খ  াকশে হশব। ম শখর বাকী অংে রুমাশল  াকশে 
হশব। ডছডপটা প ড়িশয ছাই কশর গসই ছাই গমশখ আর ে লডফর রং পাোশে হশব। বযাস 
োরপর হাশে ডরভলবারটা বাডেশয গুডট গুডট অডফস ঘশর   শকই হযান্ডস্ আপ! 
  
গকউ বাধা ডদশে এশলা গো ব ম ব ম গধাুঁযা। 
  
োঃ মেটা ব়ি চিল হশয উশঠশছ। দেটা বাশে সশব, আচ্ছা গমে এখে ডক করশছ। 
ঘ শমাশচ্ছ, োক, একট  বাইশরর হাওযায ঘ শর আসা োক। 
  
বাইশর োওযা আর হশলা ো। পােোলায দ েে পডরডচে গসলসমযাশের সশঙ্গ গদখা হশলা। 
অযােসে োশদর সশঙ্গই েশম গেল। 
  
গসাো এশলা, বরফ এশলা, হুইডি এশলা, কশযক গেট খাবারও এল। খ ব একশচাট নহ-নচ 
হল। অযােসে রাে আটটা োোদ আচ্ছা গেে হশে ডফশর এল। গস ডবছাোয শুশয হাে 
পা ছড়িশয ডদশলা। 
  
একট  ডবশ্রাম কশর মাোটা ঠাো হল, গেোর গঘারও কাটল। উশঠ গস গচাশখ-ম শখ েল 
ডদশয স টশকস খ শল ডরভলবার গবর করশলা। োর ম শখ এক ডবডচি হাডস ফ শট উঠশলা। 
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গস ভাবশলা এরকমই হয। টাকা গরােোশরর গেে রাস্তাটাও েখে অন্ধকার কাো েডলশে 
হাডরশয োয, পশকট  া়িশলও েখে আর একটা আধলাও গবশরায ো েখে মাে ে মাশিই 
ভযঙ্কর হয। খ শের গেোয গমশে উশঠ। আডমও গো গচশযডছলাম এমেই একটা গেোয 
মােশে। আঃ, কেডদশের ইশচ্ছ, কে বছশরর স্বে, টাকা টাকা টাকা আশরা আশরা টাকা। 
এখে আর ডচন্তার কারণ গেই। গমে োর পাশে রশযশছ, কডদে পশরই আসশব পিাে 
হাোর েলার। বযস আমায আর গক পায। এই ডবোল পৃডেবী, এই ডবশ্ব চরাচর, আকাে 
বাোস, সম ে সব আমাশদর। 
  
ডকন্তু টাকা হাশে রাখশে পারশবা গো, ো, স্বভাবটা একট  পাোশে হশব। আর োই বা 
পাোলাম, সব গেে হশে ছমাস একবছর গো লােশব। োরপর আশছ গমে। ওঃ চাব ক। 
  
. 
  
 হযাডর ওশযবার মাি দ বছর হশলা কাে করশছ কযালশটক্স সাডভশস গেেশে। োইট 
ডেউডট।   ট  াশমলা গেমে গেই। ডছমছাম কাে। 
  
রাে একটা গেশক সকাল সােটা অবডধ োর কাে। এই ছ-ঘন্টায সব ডমডলশয গবেী 
হশল দ -ডেেখাো োড়ি আশস। বডদে োও আশস ো। গকাশো গকাশো ডদে একখাো। 
  
ো োড়ি আস ক ো আস ক, হযাডরর গকাশো মাোবযো গেই। মাস গেশল মাইশের টাকা 
হাশে গপশয গস কশযকখাো রহসয েশল্পর বই ডকশে গেয। োর রাশের গখারাক ডহসাশব 
এক একখাো েশল্পর বই োশক বশল দারুণ, দ দশান্ত। 
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েোরীডে গস রাশেও গস খ শল বশসশছ একখাো েমেমাট রহসয-উপেযাস। পৃিার পর 
পৃিা এডেশয োশচ্ছ। েল্পটা েশমশছ গবে। আঃ এ সময এক কাপ কডফ গপশল খ ব ভাল 
হে। 
  
সরিাম সব হাশের কাশছই। বই ম শ়ি গরশখ কডফ নেরী করশলা গস। ঘড়ি গদখশলা, 
চারশট বােশে এখেও কশযক ডমডেট বাডক। গচযাশর বশস কডফ গখশে গখশে গস আবার 
বই-এর পাোয মশোডেশবে করশলা। 
  
হঠাৎ গক এশলা গর বাবা! কাুঁশচর দরোটা ধীশর ধীশর খ শল োশচ্ছ। একখাো পা, 
আশরকখাো পা, ওশর বাবা হাে গেশক বইখাো পশ়ি গেল। কাপটা আশেই গটডবশল 
োডমশয গরশখডছশলা। েযশো ওটাও হযশো হাে ফসূশক পশ়ি গেশো। 
  
গে গলাকডট দরো গঠশল   কশলা োর োশয একটা ডবরাট ওভারশকাট, মাোয কাে কশর 
পালশকর ট ডপবসশো। একডদশক গচাখটা ট ডপশে প শরা  াকা পশ়িশছ। ম শখরেীচটা লাল 
একখাো রুমাশল আ়িাল করা। োেহাশে োর একটা গছাট ডরভলভার োর েলটা হযাডরর 
ডদশক োক করা। 
  
এক ম হূেশ েীরশব কাটশলা। গলাকডট হঠাৎ ডহসডহস কশর উঠশলা, চালাডকর গচিা কশরা 
ো। চালাডক কশরশছ ডক মাোর খ ডল উড়িশয গদশবা। োও ো়িাোড়ি ডেশয ডসন্দ কটা 
গখাল। 
  
হযাডর কাুঁপশে কাুঁপশে উশঠ দাুঁ়িাল বলল োডচ্ছ। 
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গলাকটা ডেে লাশফ বােরুশমর সামশে গেল। লাডে গমশর দরো খ লশলা। োরপর হযাডরর 
ডদশক ডফশর ডরভলভাশরর লক্ষয ডস্থর করশলা। দাুঁড়িশয রইশল গকে? োও ডসন্দ ক গখাল। 
  
হযাডর এক টাশে গটডবশলর িযার খ শল রাখল। িযাশর ৪৫ গবাশরর গছাট্ট একটা 
অশটাশমডটক। পাম্প কেৃশপক্ষ ডেরাপিার কো ডচন্তা কশরই এটা অডফশস গরশখশছে। হযাডর 
ভাবশলা গে ডরভলভারটা ে শল গেশবা োডক। 
  
অযােসে ডরভলভার ে শল েেশে কশর উঠশলা খবরদার হাে উপর কশরা েযশো গুডল 
কশর গদশবা 
  
হযাডর কাুঁপশে কাুঁপশে মাোর উপর হাে ে ললল। এক-পা এক-পা কশর গপশছাশে 
গপশছাশে গদযাশল ডপঠ গরশখ দাুঁ়িাশলা। 
  
এডেশয এশস অযােসে িযার গেশক অস্ত্রটা ে শল ডেল। ডেশের োযোয ডফশর গেল। োও 
এবার ডেশয ডসন্দ ক গখাল। চালাডকর গচিা কশরশছ ডক মাোর খ ডল উড়িশয গদশবা, োও। 
  
প্রডেবাদ করা ডেরেশক। স শবাধ বালশকর মশো পশকট গেশক চাডব গবর করশলা হযাডর। 
এডেশয ডেশয ডসন্দ ক খ লশলা। 
  
অযােসে গখালা োেলা ডদশয বাইশর োকাল। োরপর চাপা েেশে করশলা, োও গদযাশলর 
ডদশক ম খ কশর দাুঁ়িাও ডেশয। চ পচাপ দাুঁড়িশয োশকা, ে়িাচ়িার গচিা গকাশরা ো। 
  
হযাডর আপডি করশলা ো, এডেশয গদযাশলর ডদশক ম খ ডফডরশয দাুঁ়িাশলা। 
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অযােসে ডসন্দ শকর সামশে হাুঁট  ম শ়ি বসশলা। একটা গছাট্ট ডেশলর বাশক্সর োলা খ লল। 
বাক্স গবা াই গোশটর কাড়ি-পাুঁচ, দে, একশো ো়িাোড়ি ম শঠা ম শঠা গোট ে শল পশকশট 
প রশে শুরু করশলা গস। এমে সময… 
  
কাছাকাডছ গকাোও গেে একটা গমাটর সাইশকশলর ইডিশের েব্দ গোো গেল। 
  
অযােসশের ব কটা ধক কশর উঠশলা। গখশযশছ, ট্রাডফক প ডলস টহল ডদশে গবডরশযশছ, এ 
ডদশকই হযশো আসশছ। 
  
অযােসে ো়িাোড়ি হাে চালাশলা। বাকী গোটগুশলা পশকশট প রশলা। েীশলর বাক্সটা 
গভেশর   ডকশয ডসন্দ শকর দরো বন্ধ করশলা। োরপর এক লাশফ ডেশয গস বােরুশম 
  কশলা, হযাডরর ডদশক ডরভলভার ে শল চাপা েেশে কশর উঠশলা, োও গচযাশর ডেশয বশস 
পশ়িা। সাবধাে আমাশক ফাুঁডসশযশছা ডক গেশছ। গোমাশক আর আস্ত রাখশবা ো। োও 
চ পচাপ ডেশয বশসা। হযাডর গেশির ডদশক গুডটগুডট এশোশলা, এক  লক আশলা এশস 
প়িশলা দরোর কাুঁচ গভদ কশর। গমাটর সাইশকলটা োমশলা এশস অডফস ঘশরর সামশে, 
চাপা-েেশশে ইডিে েেরাশে লােশলা। 
  
অযােসে গঘশম উঠশলা। বােরুশমর আধশখালা দরোর পাে গেশক ডহসডহস কশর উঠশলা, 
গোলমাল ডকছ  হশল আশে ডকন্তু গোমাশকই খেম করশবা গছাকরা, মশে গরশখা। দরোটা 
আর একট  গঠশল ডদশলা গস। হযাডরশক আর গদখা গেল ো। শুধ  ঘশরর আশলাডকে অংশে 
সীমাবদ্ধ োকশলা। 
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আেসে দরোর আ়িাশল অদৃেয হশেই হযাডর একটা গপেডসল ে শল ডেশয গেশির ওপশর 
একখে কােশে ডলখশলা, সাবধাে, বােরুশম ডরভলভার হাশে োকাে। 
  
এক লালম শখা প ডলস দরো গঠশল   কশলা। গভাশরর এই সমযটায এ অিশল গস 
ডেযডমে টহল ডদশয গব়িায। চারশট োোদ পাশম্প এশস এক কাপ কডফ গখশে গখশে 
হযাডরর সশঙ্গ বশস বশস েডমশয গখােেল্প কশর। 
  
ঘশর   শক গস গরােকার মশো হাুঁক পা়িলল, এই গে হযাডর, কডফ নেরী গো? 
  
অন্ধকার বােরুশমর চারপাশে োকাশলা অযােসে। োঃ এখাে গেশক সটশক প়িার গকাশো 
উপায গেই। গবশরাবার ঐ একডট মাি পে, অডফস ঘশরর গভের ডদশয। গদখা োক ডক 
হয। 
  
হযাডরর েলা গোো গেল, ডদডচ্ছ, এখ ডে নেরী কশর ডদডচ্ছ। 
  
হযাডর গচযার গঠশল উশঠ দাুঁ়িাশলা, টম গসই প ডলসটা হাশের দস্তাো খ শল গেশির ওপর। 
রাখশলা। হযাডর আঙ ল ডদশয গেশির কােেটা োশক গদখাশলা। 
  
টম সযাঙ্ক ডযে গচহারায গেমে গমাটাশসাটা ব ডদ্ধশেও োই। হযাডরর আঙ্গ শলর ইোরা 
গদশখও োর মেশে ডকছ    কশলা ো। গস গহশ়ি েলায বলশলা–এটা আবার ডক? কােশে 
ডক ডলশখ গরশখশছ, আমাশক প়িশে বলশছ। 
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অযােসে প্রমাদ গুেশলা,হম, গছশলটা োহশল গবইমাডেকশরশছ।ো আর ল ডকশয োকার 
গকাশো মাশে হয ো। গবইমাডের োডস্ত ডদশে হশব। 
  
দরো খ শল গস গবডরশয এশলা। হযাডরর গচাখ কপাশল উশঠ গেল। টম েখেও   ুঁশক পশ়ি 
কােশের গলখাটা গদখশছ। গদখা গেে কশর গস ঘ শর দাুঁ়িাল। 
  
অযােসে েেশে কশর উঠশলা-খবরদার। গস ডরভলবার ে শল োক করশলা টম-এর ডদশক। 
  
টম গঘাট গঘাট গচাশখ োকাল। ভ্রূ ক ুঁচশক অযােসেশক গদখশলা। োর লাল ম খটা রাশে 
লাল হশয উঠল। 
  
অযােসে আবার হুঙ্কার ডদশলা সাবধাে আর এক পা এশোশলই গুডল করশবা। োও দ েশে 
গদযাশল ডেশয দাুঁ়িাও। 
  
হযাডর পাশয পাশয গপশছাশলা। গদযাশল ডপঠ গরশখ গস ডস্থর হশলা।টমে়িশলাো। একই 
ভাশব একই োযোয দাুঁড়িশয গস গকাুঁচকাল, অশো সহশে ডেস্তার পাডবো উস ক। 
গভাশলায ভাশলায আমাশক ডরভলবারটা ডদশয গদ। 
  
গস হাে বা়িাশলা, োকাডে করশে এশসশছ োকাডে করার আর োযো পাসডে। বদমাস 
গকাোকার। 
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সাহস গদশখা। অযােসে দপকশর জ্বশল উঠশলা। োর দৃডিশে আগুে  শর প়িশলা। গমাটা। 
েলেশল মাংশসর োল। গস োশক ো খ ডে বলশছ হাে বাড়িশয এমেভাশব োকশছ গেে 
গস একটা গপাো ক ক র। 
  
ডট্রোশর েে হশয অযােসশের আঙ ল গচশে বসল। গবাকা োধাটা এক পা এশোশলা, 
অযােসে ডট্রোশর চাপ ডদশলা-ব ম, এক  লক আগুে, অেব়ি গচহারার গলাকটা ডেশমশে 
মাডটশে ল ডটশয প়িশলা। 
  
অযােসে ডস্থর ডেশ্চল হশয দাুঁড়িশয রইশলা। োর সারা েরীর ঘাশম ডভশে গেশছ। ো 
এখাশে আর এক ম হূেশ েয। 
  
গেে ডকছ ই হযডে এমে ধীর মন্থর পাশয গস দরোর ডদশক এশোল। ডক মশে হশে 
েমশক দাুঁ়িাল। গটডবশলর ওপশর গটডলশফাশের োরটা হযাুঁচকা টাশে ডছুঁশ়ি গফলশলা। 
ডরডসভারটা গদযাল লক্ষ কশর ছ ুঁশ়ি মারশলা। হযাডর ভশয দ -হাে ডদশয মাো  াকশলা। 
  
অযােসে ডেঃেশব্দ গবডরশয এশলা। পাশয পাশয এডেশয ডেশয োর োড়িশে উঠশলা। 
োরপর মৃদ  গহশস গসলশফ চাপ ডদশয োড়ির ইডিে চাল  করশলা। 
  
পরডদে সকাশল গেকফাে গসশর অযােসে এর প্রেম কােটা হল গো োেকাে-এর োশম 
এক হাোর পযোডলস েলাশরর একখাো গচক গলখা। এক হাোর েলার আসল এবং 
বাকীটা স দ। গচকখাডে খাশম প শর গস ম খ বন্ধ করশলা। োরপর এডেশয ডেশয ডরডসভার 
ে শল গমে-এর েম্বর োযাল করশলা। 
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েটা বােশে ক ড়ি, গমে ডক ঘ ম গেশক উশঠশছ। গফাে গবশেই োশচ্ছ। ো ঐ গো গমে 
গফাে ধশরশছ। 
  
গমে বলল, হযাশলা গক বলশছে? 
  
গোে আডম আে ডবশকশল োডচ্ছ। ধার করা ডেডেসটা গফরৎ ডদশে োশবা, আে ডবশকশল 
ে ডম োকশব গো? 
  
ও েে ে ডম, আডম ভাবলাম গক ো গক কাুঁচা ঘ মটা ভাঙ্গাশল গো? 
  
গবে কশরডছ। আশে আমার কোর েবাব দাও, ডবশকশল োকছ গো? 
  
 হা ডেশ্চযই োকশবা, গকে োকশবা ো। 
  
ডঠক আশছ। ডেেশট োোদ আডম োশবা। ছা়িডছ। গফাে গরশখ ডদশলা অযােসে। 
  
গহাশটল গেশক গবডরশয গস গেশলা টাউশে। গসখােকারেযাোোল বযাশঙ্ক ডেশের অযাকাউশন্ট 
েেদ এক হাোর েলার েমা ডদশয বলশলা, টাকাটা গেে দ প শরর মশধযই বযাশঙ্ক গেন্ট 
োখায োর অযাকাউশন্ট েমা হশয োয। 
  
বযাঙ্ক গেশক গবডরশয এশস োেকােশক গলখা খামটা গস োকবাশক্স গফলশলা। 
  
গোটা পাুঁশচক গফাে করার দরকার ডছল। একটা গটডলশফাে ব শে ডেশয কােটা সারশলা। 
কাে গমাটাম ডট এশোশলা। এক সম্পন্ন গোেদার দে হাোর েলাশরর একটা ডবমা 
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করশে রােী হশলা। দীঘশ কো কাটাকাডটর পর আশরা দ েে ডেমরােী হল। গবলা বা়িশে 
একটা গহাশটশল   শক খাবাশরর অেশার ডদশলা। 
  
গখশে গখশে সদয গকো টাউে গেশেশটর দ প শরর সংিরশণ গচাখ গবালাশে লােল 
অযােসে হু এইশো, গপশট্রাল পাশম্পর োকাডের কাডহেীডট গবে ফলাও কশর প্রেম 
পৃিাশেই ছাপা হশযশছ। টম সযাঙ্ক ডযেশক গুরুের আহে অবস্থায হাসপাোশল 
স্থাোন্তডরে করা হয। োর বাুঁচার আো গেই বলশলই চশল। 
  
খবশরর সশঙ্গ একটা ছডবও ছাপা হশযশছ হযাডর ওশযবার আঙ ল ডদশয একেে প ডলসশক 
বােরুমটা গদডখশয ডদশচ্ছ। গেন্ট-এর গহাডমসাইে ডবভাশের কেশা গেেসেও পাশে দাুঁড়িশয 
রশযশছে। 
  
অযােসে খবশরর কােে ম শ়ি এক পাশে সডরশয রাখশলা। খাবাশর মে ডদশলা। োর 
ম শখরুডচটা আবার ডফশর এশসশছ, োই আরও ডকছ  খাবাশরর অেশার ডদল অযােসে। 
  
পডরশবেশের ফাুঁশক ফাুঁশক গরশস্তারাুঁর ওশযটার সডবস্তাশর রঙ ব ডলশয গপশট্রাল পাম্প 
োকাডের-গলামহেশক ডববরণ ডববৃে করল। আশেপাশের গটডবশলও চাপা-গুিে। 
সবাইশকই এই োকাডের ঘটোটা ভাডবশয ে শলশছ। 
  
অযােসে খাবার গেে কশর ডবল চ ডকশয উঠল। 
  
োর ভাবভডঙ্গশে এেট ক  অস্বাভাডবকোর ডচহ্ন গেই। অেযােয ডদশের মশোই স্বচ্ছন্দ 
স্বাভাডবক োর আচরণ। 
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অযােসে োড়িশে ডেশয বসল। ইডিে চাল  কশর এক গসশকন্ড ভাবশলা গে এক মশেশলর 
সশঙ্গ োড়ি-ইেডসওশরর বযাপাশর গদখা করার দরকার ডছশলা, ো োক। আে আর েয। 
দ প র েড়িশয ডবশকল হশে চলশলা। ো আেশক ো, প্রায ডেেশট বাশে গমে োর 
অশপক্ষায বশস োকশব স েরাং অযােসে োড়ি ছা়িল। 
  
কাল রাশের ঘটোগুশলা পরপর ছডবর মশো মশের পদশায উুঁডক মারশছ। প ডলস ডক 
আমাশক ধরশে পারশব। পারশব ো বশলই গো মশে হয।কারণ হযাডর োকাশের গচহারার 
গে বণশো ডদশযশছ অযােসশের ধাশর কাছ ডদশযও ো োয ো। হযাডর বশলশছ গে োকােটা 
োট্টাশোট্টা গচহারার, গবে লম্বা ডকন্তু অযােসে দ শটার গকাশোটাই েয। এডদশক গসই 
প ডলসটাও মর মর, ওর পশক্ষও ডকছ  বলা সম্ভব েয। 
  
 টাকা পযসা ডেশয গফরার পশে একেঙ্গশল োড়ি োডমশয গস গকাট আর ট ডপটা গফশল 
ডদশযশছ। গোটগুশলা গুশে গদশখশছ। সব ডমডলশয আয হশযশছ েেদ ডেে হাোর ছশো 
সির েলার, োর প্রশযােশের চাইশে অশেক গবেী। 
  
অেচ ডক আশ্চেশ! অযােসে একট ও চিল হযডে। ম হূশেশর উশিেোয এেট ক  ডবচডলে 
হযডে। ঠাো মাোয ধাশপ-ধাশপ গস এশোশচ্ছ–এশোশচ্ছ, এডেশয চশলশছ। 
  
ে ড়ি-ডবছাশো পে পার হশয অযােসে োড়ি োমাশলা দরোর গো়িায। দরো খ শল 
োমশলা গমে গেে োর অশপক্ষাশেই বশস ডছল। দরো খ শল ডদশয মৃদ  হাসল গস। 
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গমে বলল, এশসা। গভেশর এশসা। অযােসে   শক গমে-এর গচাশখ গচাখ রাখশলা, গকমে 
গেে ডববণশ, েম্ভীর োর গচাশখর দৃডি। 
  
গমে দরো বন্ধ কশর োর ডদশক ডফশর োকাল। গরডেওশে একট  আশে বলশলা গসই 
প ডলসটা োডক মারা গেশছ। 
  
অযােসে গোবার ঘশর   শক গসাফায বশস হাই ে লশে লােল। 
  
 গমে বলল ে ডম শুেশছ, আডম ডক বললাম, গসই প ডলসটা মারা গেশছ। 
  
অযােসে ডস্থর গচাশখ গমে-এর ডদশক োকাল। গমে-োোলার কাশছ দাুঁড়িশযশছ োর 
গচাশখর োরায ভয। এই গো সশব শুরু। একেে গেশছ, আর একেে োশব, এর পর 
োশব বারশলা। 
  
গস হাসশলা, ডক হশলা ডক? একটা প ডলস মশরশছ োশে গোমার ডক? 
  
 আমার ডক? গমে ডফস ডফস কশর বলল, ে ডম ে ডমই োশক খ ে কশরছ। 
  
গবে কশরডছ। এই বশল অযােসে ঘশরর চারডদশক গচাখ গোরাশে লােল। ইস গমশযটা 
োশচ্ছোই গোংরার একশেে। গস মশে মশে ভাবশলা। গস গদখশলাসকালশবলা গেকফাে 
গখশযশছ গসই গেটগুশলা এখেও সরাশো হযডে, ডেশমর গখাসাগুশলা গমশ য ে়িােড়ি 
খাশচ্ছ। খাডেকটা গেডল গটডবশল পশ়ি আশছ। মাডছ উ়িশছ ভেভে কশর।কডফর কাশপর 
েলাডেট ক  ঘে কাশলা দাে ধডরশয গরশখশছ কাশপর চারপাশে। 
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অযােসে বযাে খ শলডরভলবারটা গবরকরশলা, োরপর গসটাশক রুমাল ডদশয ভাল কশর 
ম ছশলা। োরপর রুমাল ডদশয ধশর ডেশয ডেশয রাখশলা িযাশরর গসই কাশঠর বাক্সটায। 
পাুঁচটা কাে শেও একই রকম ভাশব ম শছ রুমাশল ধশর বাশক্স রাখশলা। োরপর িযার বন্ধ 
কশর গসাফায এশস বশস একটা ডসোশরট ধরাশলা। 
  
এশোক্ষণ গমে একটাও কো বশলডে। এবার ম খ খ লল, ডরভালবার পডরষ্কার কশরশছ? 
  
 কশরডছ। গোমার স্বামী ব  শেও পারশব ো। 
  
ডকন্তু কাে শে গে ছশযর োযোয পাুঁচটা হশয গেল। 
  
গস গক আর গদখশছ। 
  
োহশল সডেয সডেযই ে ডম প ডলসটাশক… 
  
হা হা হা, গমশরডছ গবে কশরডছ। এই শুরু এখশো অশকাকী, অযােসে বললল। োরপর 
উশঠ গমেশক ধশর োর ব শকর কাশছ গটশে ডেল। োর ম শখ ক্র র-হাডস ফ শট উঠশলা, আডম 
আর একা েই গমে, ো ডকছ  কশরডছ দ েশের েেয, গোমার আর আমার েেয। ে ডমও 
আশছ আমার সশঙ্গ…পাশপর ভাে ে ডমও পাশব। োও ম খ গভাশলা একটা চ ম  খাই। 
  
গমে একট  ইেস্তেঃ করশলা–গচাখ ব  শলা। আশবশে েরীর এডলশয ডদশলা অযােসশের 
ব শক। অযােসে গমেশক দ হাশে পাুঁোশকালা কশর ে শল গমশ য শুইশয ডদশলা। োর 
গচাশখর দৃডিশে বেযো ফ শট উঠশলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

71 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

গমে গমশ শে উপ ়ি হশয শুশয আশছ। গমে এবার গোমার ডেশের সম্বশন্ধ ডকছ  বল 
গদশখা গে কাশে আমরা গেশমডছ, কােটা গমাশটই গসাো েয। োই ে ডম োশে ধরা-
গছাুঁযার মশধয ো প়ি, গসইেেযই সবডকছ  োেশে হশব।বশল আমার কাশছডকছ  
ল ডকশযাো।মযােস-এরআশে আমাশকই সবডকছ  োেশে হশব। 
  
বাঃ ল শকাশবা গকে। গমে বলল, এছা়িা মযােক্স োেশলই বা ডক? 
  
গোমার ভূে-ভডবেযৎ বেশমাে। সবই গস োেশে পারশব। মযােক্সশক গো ে ডম োে ো। 
টাকা দাবী কশর দরখাস্ত করার সশঙ্গ ে ডম পাদপ্রদীশপর আশলায চশল আসশব। গোমার 
েে েবরদস্ত আডলবাইোক ক ো গকে মযােক্স গোমাশক ছা়িশবো। গোমার উপর োর 
সশন্দহ এেট ক  কমশব ো। োই বলডছ অেীে সম্বশন্ধ েডদ গোমার গকাে গোপে কো 
োশক োহশল আমাশক সব খ শল বশলা। 
  
বলার মে আমার ডকছ  গেই। ডক বলব? 
  
গকাশোডদে গোমার োম প ডলশসর খাোয ওশঠডে গো? 
  
 গমে প্রচে গরশে বলল, ো ওশঠডে। 
  
গকাশো অপরাধ? 
  
অপরাধ আবার ডক? একবার গোশর োড়ি চাডলশযডছলাম। 
  
ডবশযর আশে ে ডম ডক করশে? 
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একটা গহাশটশলর ডরশসপেডেে ডছলাম। 
  
গকাে গহাশটশল? 
  
 লসএশিলস্-এর কোট আমশস্ গহাশটল। 
  
গহাশটলটা ভাল গো। মাশে এক-দ  ঘণ্টার েেয ভা়িা ডদশয গমাটা গরােোশরর গহাশটল 
েয গো। 
  
ো ো ো হশব গকে? 
  
গবে, োর আশে ডক করশে? 
  
একটা োইট ক্লাশব কাে করোম। 
  
ডক কাে? 
  
ওই সবাই ো কশর গলােেশদর সশঙ্গ োচা, খাবার গটডবশল সঙ্গ গদওযা। 
  
গদশখা গমে, একটা ডবেশয ডকন্তু আশে গেশকই সাবধাে কশর ডদ, আমাশক ো ো বলশল 
এর বাইশর গচাশখ প়িার মশো গকাশো অেযায ে ডম গকাশোডদে করডে গো? 
  
ডক ডবপদ বলডছ গো ডকছ  কডরডে। 
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ো করশলই ভাশলা, আমার আর ডক, গোমার ডবপদ ে ডমই ব  শব। 
  
হযাুঁ আডমই ব  শবা। গোমার মযােক্স এসব প্রশ্ন করশে এশল মো গদডখশয গদব। 
  
ডেশজ্ঞস গেকরশবই, এমে গকাে কো গেই।েশব ঐ গে বললাম, একবার োর মাোয 
সশন্দশহর ভ ে চাপশল এসব ো গেশে গস ছা়িশব ো। এশকবাশর অডন্দসডন্দ সব ওলট-
পালট কশর গদখশব। োরপর গস ডসদ্ধান্ত গেশব। ডঠক করশব গোমার দাবী গমটাশো 
উডচে ডকো। েডদ ো হয োর টাকা োর কাশছই রইল, গোমার হাশে আর এল ো। 
আমাশদর সব পডরশ্রম েশল গেশলা। 
  
গমে োেলা ডদশয আকাে গদখলল। োরপর ডচে হশয শুশলা। এশো েেশোল আশছ 
োেশল এসব  াশমলায গেশে রােী হোম ো েে। 
  
এখেও সময আশছ। অযােসে উশঠ বসশলা। ইশচ্ছ হশল এখেও ে ডম ডফশর গেশে 
পাশরা। ডকছ  দরকার গেই এসব করার। েশল েল োক। মাশছ মাছ। আর েডদ 
এশোশেই চাও, োহশল আমাশক আশে ভাশে সব খ শল বলল। োইট ক্লাশব কাে করার 
আশে ে ডম ডক করশে। 
  
ডকছ  ো, মাশযর সশঙ্গ োকোম। 
  
বারশলার সশঙ্গ ডবশযর পর এই এক বছশরর মশধয গকাশো ভালবাসার গলাকেে ে ডটশয 
বশসাডে গো? 
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গমে গহশস বলল, হযাুঁ ে ডটশযডছ, গোমাশক ডমঃ েে অযােসেশক। 
  
আমার কো বলডছ ো। আমরা দ েশেই কম-গবেী ব ডদ্ধমাে। গচাখকাে সোে গরশখ 
আমরা দ েশেই চলশে পারশবা। ডকন্তু আডম ছা়িা গোমার আর গকাে প রুে বন্ধ  গেই 
গো? 
  
ো–গকউ গেই। 
  
 গদশখা গভশবডচশন্ত বশলা মযােক্স েডদ গটর পায োহশল ডকন্তু গস োশকও গছশ়ি কো 
বলশব ো। গে স্বামী গমাটা টাকার েীবেবীমা করার পর মশর, মযােক্স ধশরই গেয গসই 
স্ত্রীডটর একটা গপ্রডমক আশছ এবং গস গপ্রডমকই হল এই হঠাৎ মৃে যর কারণ। 
  
োর ো ইশচ্ছ গস ভাব ক আমার গকাে গপ্রডমক গেই। 
  
 গবে! এবার ে ডম বশলা, গোমার স্বামীর প্রডে গোমার এই গে ডবশদ্বে, এই ঘৃণা, এ 
সম্বশন্ধ আডম ছা়িা আর গক গক ওযাডকবহাল। ধশরা গকােডদে গোমাশদর দ েশের হযশো 
কো কাটাকাডট হডচ্ছল। গকউ হযশো গসকো আড়ি গপশে শুশে গফশলশছ। 
  
ো ো ো ডকভাশব শুেশব, এডদশক গকউ আশসই ো। 
  
 গোমার স্বামী এ সম্বশন্ধ কাউশক বশলশছ? 
  
 ো? ঘশরর কো বাইশরর গলাকশক বলার গলাক গস েয। 
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গবে, শুশে গো মশে হশচ্ছ অস ডবশধর ডকছ  গেই। অবেয সবট ক  ডেভশর করশছ, ে ডম 
আমাশক কেখাডে সডেয কো বশলছ, োর ওপর। এখে েয। পশর ব  শব, এসব প্রশ্ন 
কে দরকারী, মযােক্স একবার গপছশে লােশল প্রশশ্ন প্রশশ্ন গোমাশক এশকবাশর অডেি 
কশর ে লশব। ো ো বলশল সব সডেয গো? 
  
উঃ ডক েন্ত্রণা, কেবার বলশবা সডেয সডেয সডেয। ে ডম আর আমাশক জ্বাডলও ো দযা 
কশর আমাশক এবার ক্ষমা দাও। 
  
গবে! স্বডস্তর ডেঃশ্বাস গফশল একডট ডসোশরট ধরাশলা অযােসে। েলেল কশর গধাযা গছশ়ি 
অযােসে বলল, আোমীকাল রাশে গোমার স্বামী বা়িী োকশব গো। 
  
গসাম আর বৃহস্পডে ছা়িা সব রাশেই ও বাড়িশে োশক। 
  
আডম োহশল কাল রাে সাশ়ি আটটায এখাশে আসশবা। ডঠক সাশ়ি আটটায, ক়িা 
ো়িার সশঙ্গ সশঙ্গ ে ডম এডেশয ডেশয দরো খ শল গদশব। গোমার স্বামী খ লশলই ডবপদ। 
আমাশক হযশো গদারশো়িা গেশকই ভাডেশয গদশব। ইেডসওর করার কো বলশে হশল 
আমাশক অন্তেঃ গভেশর গো   কশে হশব। বাইশর দাুঁড়িশয কাহােক আর বকবক করা 
োয। 
  
গস ে ডম গভেশরই গ াশকা আর োই কশরা, ডফলশক ডদশয ইেডসওর করাশো অশো গসাো 
েয। গস গোমাশক পািাই গদশব ো। 
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অযােসে উশঠ দাুঁ়িাশলা বলল, গস সব পশরর কো। ে ডম ডঠক সাশ়ি আটটায আমাশক 
দরো খ শল গভেশর গ াকাশব। োরপর গদখা োশব, ডকভাশব ডক করা োয। 
  
গমে উশঠ দাুঁ়িাশলা, েে, সডেযই ে ডম গসই প ডলসটাশক গুডল কশরশছ? 
  
অযােসে েীচ  হশয অযাটাডচ ে শল ডেল, বলল আডম গো গোমাশক বশলডছ গমে ো ো 
হশচ্ছ শুধ  গদশখ োশবপ্রশ্ন করশবো। টাকার দরকার ডছল ডপ্রডমযাম ডদশে হশব। োই 
টাকা সংগ্রহ কশরডছ। গেভাশবই কশর োডক গোমার ো োোর দরকার গেই। খ ডচশয 
অেেশক ঘা বা়িাশে এশসা ো। 
  
অযােসে আর দাুঁ়িাশলাো।ব়ি ব়ি পা গফশল ঘর গপডরশয বাইশর এশলা। োড়িশে উশঠ 
োড়ি ছা়িল। ইডিশের েব্দ ডমডলশয গেশেই গমে গফাশের ডরডসভার ে শল োযাল করল। 
ও পাশে গকউ গফাে ধরল ো। আে মঙ্গলবার। সকাল গেশকই আবহাওযাটা ভাশলা। 
অশেকক্ষণ আশে সশন্ধয উেশর গেশছ। প ব আকাশে োলার মশো পূডণশমার চাুঁদ। 
  
. 
  
অযােসশের গমোেটা গবে েরীফ। শুভ কাশে গবডরশযশছ। রাে আটটা গবশে ক ড়ি। আর 
দে ডমডেট পশরই োর সশঙ্গ বারশলার গদখা হশব। গমে বশলশছ বারশলা োশক পািা 
গদশব ো। গদখা োক। কদ র ডক হয। অমে গ র গ র গলাক গদশখশছ অযােসে, গেদী, 
গোুঁযার বদরােী সব। োর কোর গোশ়ি সবাই কে গমশেশছ, আপডি করশে পাশরডে। 
অবেয প্রেম প্রেম গলশে গখডলশযশছ অশেকক্ষণ। ো এমে হয প্রেম প্রেম সকশলই 
একট  গলশে গখলায, ডকন্তু গেে রক্ষা করশে পাশর ো। ডঠক কাটায কাটায সাশ়ি 
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আটটায বারশলার বা়িীর দরোয ক়িা ো়িশলা অযােসে। েোরীডে গমেই দরো খ শল 
ডদল। গভেশর   কশলা,অযােসেবসবার ঘশর এশলা। বারশলা গসাফার এক গকাশণ বশস 
কােে প়িডছল। অযােসেশক গদশখই কােে ম শ়ি উশঠ দাুঁ়িাশলে। একরাে ডবরডে ডেশয 
গস প্রশ্ন করল, গক? ডক চাই? 
  
আেসে োর স্বভাবডসদ্ধ কাযদায ডেশের পডরচয ডদশয গদখা করশে আসার উশদ্দেয বযে 
করশলা। 
  
শুশে হাশের কােেখাো ছ ুঁশ়ি গফশল ডদশলে বারশলা। ডবকৃে স্বশর বলশলে, ওসব বীমা 
ডটম করাশে আমার ভাশলা লাশে ো মোই, গকাশোডদে করাইডে, করাশবা ো। আপডে 
শুধ  শুধ  বাশে সময েি করশছে। পে গদখ ে। 
  
ডমঃ বারশলা, পে গো গদখশবাই। গহশস অযােসে বলল, এলাম গসই স দূর গেন্ট গেশক 
মশে কে আো ডেশয, গকে আপোর বীমা করশে হশব ো ডেশয আডম আপোশক 
কশযকটা কো বডল। 
  
 ো মোই। লাভহীে বাডণশেযর কো শুেশে আমার ভাল লাশে ো। আর গমে গোমাশকও 
বডলহাডর এশদর   কশে দাও গকে? কেডদে ো বশলডছ গে গসলসমযােশদর আডম দ চশক্ষ 
গদখশে পাডর ো। ধপ্ কশর গসাফায বশস আবার কােেখাো গচাশখর সামশে গমশল 
ধরশলে বারশলা। 
  
গমে এবং অযােসে পরস্পশরর দৃডি ডবডেময করল, গমশের গচাশখ গকৌে ক। ডক বডলডে 
েখে? 
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 ডকন্তু অযােসে এে সহশে হার মােবার পাি েয, োর কাশছ এটা একটা চযাশলি। 
েযাোোল ফাইশেডলডট ইেস শরন্স করশপাশরেশের গস একেে প্রখযাে গসলসমযাে। োর 
গো হোে হশল চলশব ো। 
  
খবশরর কােশে ম খ  াকা বারশলার উশদ্দশেয গস বলল। ডঠক আশছ আপডে েখে এে 
ডবরে গবাধ করশছে েখে এখাশে আমার োকা আর গোভা পায ো। এখাশে আসোমও 
ো গকাশো ডদে, গেহাে উডে বলশলে। 
  
বারশলা কােে োডমশয ম খ ক চশক বলল, গক? গক বলশলা? 
  
 আপোশদর ডমঃ হযামারশেে। ওর কাশছ ডেশযডছলাম। 
  
গকাম্পাডের কাশে ো কোয কোয উডে আপোর আর কশযকেশের োম বলশলা। 
অযােসে মশে মশে ডেশের ব ডদ্ধর োডরফ করশলা। গসৌভােযক্রশম হযামারশেে-এর োমটা 
োর োো, োমশলর গদাকাশের মযাশেোর ডমঃ হযামারশেে। গদাকাশের একেে 
ডেম্নপদস্থ কমশচারীর কাশছ গদাকাশের মযাশেোশরর োশমর ইডঙ্গে গদওযাকম অেশবহ েয। 
গক আর োশচ্ছ সডেয-ডমশেয োচাই কশর গদখশে। 
  
কাে হশলা, বারশলা কােে সডরশয গরশখ গটাক ডেশল বলল, ডমঃ হযামারশেে বশলশছে 
আমার োম? 
  
হযাুঁ বশলশছেই গো। আপোর সম্বশন্ধ ওর ভাবোডচন্তা ডকছ  মাি কম ো। 
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বারশলা এক ডমডেট মাো েীচ  কশর ডক ভাবশলা। োরপর ম খ ে শল মৃদ  স্বশর বলল, মাফ 
করশবে বীমা করা আমার সাশধযর বা ইচ্ছার বাইশর। ডকছ  মশে করশবে ো। ধেযবাদ। 
  
অযােসে উশঠ দাুঁ়িাল, বলল ো ো মশে করবার ডক আশছ। সব আো ডক আর পূণশ হয। 
ডঠক আশছ চডল। শুধ  শুধ  আপোর খাডেকটা সময েি করলাম। 
  
বারশলা উশঠ দাুঁ়িাশলা। গস বলল মাশে গদখ ে আপোশক ডক বলশে ডক বশল গফশলডছ 
আসশল সারাডদে গখশটখ শট আর গমোে বশল ডকছ  োশক ো। 
  
অযােসে গহা গহা কশর গহশস উঠল। বলল োডে োডে কােকমশ গো আমারও সারাডদে 
করশে হয। আমাশদর পশক্ষই সব সময গমোে ডঠক রাখা দায হশয উশঠ, এই 
গসডদশের কোই ধরুে ো গকে, রাস্তায এক গহাকরা খ ব গচশপ ধরশলা, ডক ো একটা 
ইেস শরন্স করাশে হশব। কাে গভশব গদখ ে, দ কো শুডেশয ডদলাম। 
  
অযােসশের বলার ধরশণই গহাক বা গে গকােও কারশণ বারশলা গহা গহা কশর গহশস 
উঠল। হাসশে হাসশে ডেডে দরোর ডদশক এশোশলে। অযােসেও োর ডপছশে এশোল। 
োরপর দরোর সামশে েমশক বলল আপোর বাোেটা ডকন্তু দারুণ ডদশের আশলায 
একবার বাোেটা গদখশে গপশল বশেশ গেোম। 
  
বারশলা েমশক ডেশয ঘ শর দাুঁ়িাল। বলল, আপোর বাোশের েখ আশছ োডক? 
  
আশছ মাশে ডছল এক সময সবই ডছল। আডমবলোম েখ মা বলশেে গেো।কাশসশশল 
আমাশদর বাোশে এই অযাশো ব়ি ব়ি এশককটা গোলাপ ফ টশো। েশব হযাুঁ আপোর 
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গোলাশপর মে অে ব়ি েয। এখে েখ োকশলও উপায গেই। ভা়িাবাড়িশে েশখর 
গোলাপ চাে করার গমোেই পাই ো। 
  
ো, ো, টশব আবার গোলাপ চাে হয োডক? েশব চল ে ো, আপোশক বাোেটা একবার 
গদডখশয ডদ। দাুঁ়িাে এক ডমডেট। এই বশল বারশলা গদযাশলর একটা কাশঠর বাশক্সর 
োলা খ শল একসাডর স ইচ ডটপশলে। বাোে আশলায  লমল কশর উঠল। দরো খ শল দ -
েশে বাইশর এল। 
  
বাঃ অপূবশ, চমৎকার। অযােসে অবাক-ডবস্মশয োডকশয রইশলা বাোেখাডের ডদশক। এ 
গেে এক স্বশের রােয। গছশলশবলার েশল্প প়িা পরীর গদে। এখাশে-গসখাশে 
গ াশপ াশ়ির আ়িাশল ল শকাশো োযো গেশক বাোশের প্রডেটা অংশে আশলা পশ়িশছ। 
প্রডেটা ফ ল গেে আশলা ছ়িাশচ্ছ। একপাশে মা াডর আকৃডের একটা প ক শর েীল স্বচ্ছ 
েশল গখলা কশর গব়িাশচ্ছ রঙ-গবরশঙর কশযকটা মাছ। 
  
বাোে সম্পশকশ অযােসশের গকােডদেই গকাে আগ্রহ গেই। গেহাে বলশে হয োই 
বাডেশয বাডেশয গোলাপ ফ ল সম্পশকশ অশেক কোই বশলশছ। ডকন্তু এই বাোশের আশ্চেশ 
স েমা গদশখ গস সডেয সডেযই অবাক ো হশয পারশলা ো। গস ম গ্ধ হশয বাোশের ডদশক 
োডকশয রইল। 
  
অশেকক্ষণ গকউ গকাশো কো বলল ো। একসময বারশলাই েীরবো ভাঙ্গল, এসব 
আমার ডেশের হাশে করা, এই আশলা, গফাযারা, ফ ল, কাুঁটা-গ াুঁপ সব আমার বহুডদশের 
সাধোর ফল। 
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অযােসে ডব়িডব়ি কশর বশল উঠল; আপোর এই কাযদাটা রপ্ত করশেই গো আমার পাুঁচ 
পাুঁচটা বছর গকশট োশব। 
  
আমারও কম ডদে লাশেডে ডমঃ অযােসে। বারশলা বলল, অশেক ডদে গলশেশছ আমার 
এসব ডেখশে, ডকন্তু আপডে বল ে ডক এমে লাভ হল এসব ডেশখ। োমশলর গদাকাশের 
একটা সাধারণ মাস মাইশের চাকরী বযস্। প্রশযােে আমার গকাশোডদে ডমটশলা ো। 
  
এইশো, এইশো উপে ে সময। এসমযই স শো গোটাশে হশব। 
  
অযােসে অবাক গচাখ কশর বারশলার ডদশক োকাল–গকে সামােয চাকরী আপডে করশে 
গেশলে ডমঃ বারশলা? আপোর এে ক্ষমো গরফ বাোে কশর আপডে দ হাশে পযসা 
গরােোর করশে পারশেে। 
  
বারশলা দ -হাে গেশ়ি একটা রােেঃ ভডঙ্গ করশল, বলল, আডম ব ড  ভাডবডে গসসব। ডকন্তু 
ভাবোই সার। মূলধে গকাোয গে বযবসা করশবা। োছা়িা ডবশয-ো কশরডছ। দ মদাম 
কশর ডকছ  একটা করশল েডদ গেেশমস  াশমলায পশ়ি োই েখে গঠলা সামলাশব গক 
মোই। একটা পযসা খরচ করার আশে এখে আমাশক ডেেবার ভাবশে হয। োছা়িা 
আমার আশছই বা ডক? 
  
গকে আপোর এই বাোে আশছ। এই বাোে গদশখ গে গকােও বযাঙ্ক আপোশক গেশচ 
এশস টাকা ডদশয োশব। বযাশঙ্কর সশঙ্গ কোবােশা বশলশছে? 
  
বডলডে আবার, বলা কওযা সব আশেই গেে। বারশলার গচাশখ হোোর ছাযা প়িশলা। 
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বযাঙ্ক আমাশক একটা আধলাও গদশব ো। টাকা ধার ডদশে গেশল োরা োডমে চায। 
আমার হশয গকই বা োডমশে দাুঁ়িাশব। োছা়িা এই বা়িীর দডলল েমা গরশখ টাকা গেশবা 
গসরকম গকাশো সম্ভাবো গেই। বা়িীটা আমার মাশযর আমল গেশকই বন্ধক আশছ। 
  
অযােসে প ক শরর কাশছ এডেশয গেশলা। গুডটশুডট বারশলাও এশলে, লাল েীল মাশছর 
ডদশক োডকশয রইল অযােসে ডকছ ক্ষণ। োরপর হঠাৎ ম খ ে শল বলল, এমে স ন্দর 
আপোর হাশের কাে, এে ডেপ ণ কাডরের আপডে, আচ্ছা ডমঃ বারশলা, বযবসা শুরু 
করশে আপোর ডঠক কে টাকার প্রশযােে? টাউশের োমকরা টাকা পযসাওযালা অশেক 
গলাকেশের সশঙ্গ আমার খাডের আশছ। আর ডকছ ো পাডর কশযকটা গমাটাম ডট ভাশলা 
গোোশোে অন্তেঃ আপোশক কডরশয ডদশে পারশবা। এখে বল ে গো ডঠক কে হশল 
আপডে বযবসা শুরু করশে পাশরে? 
  
বারশলার ম শখর রঙ ম হূশেশ বদলাশলা। গচাশখ ফ টল সলজ্জ ডবেযী ভাব, ডছ ডছ, আপোশক 
গসই গেশক ঠায দাুঁ়ি কডরশয গরশখডছ; চল ে গভেশর ডেশয বসা োক। দাুঁড়িশয দাুঁড়িশয ডক 
ডকছ  আশলাচো হয। একট  কডফ গখশে ডেশ্চযই আপোর গকাশো আপডি হশব ো। 
  
 বারশলা োশক হাে ধশর একরকম টােশে টােশেই গসাফায এশে বসাশলা। গসাফায 
বসশে ডেশয আ়ি গচাশখ গমশের ডদশক োডকশয অযােসে ডবেযীর হাডস হাসল। 
  
. 
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মঙ্গলবার বারশলাশক পাুঁচ হাোর েলাশরর বীমা করশে রােীকরার পর সাে ডদে গকশট 
গেশছ। এরমশধয একডদে বীমা গকাম্পাডের োোর ডেশভন্স-এর কাশছ বারশলার োোরী 
পরীক্ষাটাও হশয গেশছ। গসৌভােযক্রশম ডেশভন্স গকাে ত্রুডট ধশরেডে। ডেডে ডলশখ 
ডদশযশছে বীমাকারী ডফডলপ বারশলা স স্বাশস্থযর অডধকারী। 
  
বারশলাশক রােী করাশে অযােসশের মঙ্গলবার আশরা একঘণ্টা গলশেশছ। অযােসে ধীশর-
স শস্থ ে ডে ডদশয োশক ব ড শযশছ ডকভাশব বযাশঙ্কর কাশছ বীমার পডলডসখাো েমা ডদশয 
বযবসার েেয প্রশযােেীয মূলধে কে সহশে সংগ্রহ করা সম্ভব। আর ডবশেে কশর, 
বারশলা েখে এক ডেপ ণ উদযাে-ডেল্পী। কোটায বারশলা খ বই সন্তুি, এমে অদ্ভ ে 
ডবশেেণ ডেডে এর আশে কখেও গোশেেডে। 
  
েখে বযাশঙ্ক একবার খবর ডদশলই হশলা বাকী ো ো করার োরাই করশব। সব শুশে-
ট শেবারশলা োশক বশল এশকবাশর হেডবহ্বল। হাশের কাশছ সব ডঠকঠাক োকশল ডেডে 
েক্ষ ডেই সইসাব দ ো করার কশর ডদশেে। োোরী পরীক্ষার কোটা বশল গকাশোক্রশম 
োশক গস োিা গঠডকশয গদওযা গেল। 
  
েশব হযাুঁ েশোশোল গবুঁশধডছল অেয োযোয। ধার গপশে গেশল দ বছশরর ডপ্রডমযাম বাবদ 
প্রেম গচাশটই গমাট একশো পিাে েলার ডদশেও বারশলা ডেমরােী হশযডছশলে। ডকন্তু 
ধার গপশে একবছর অশপক্ষা করশে হশব শুশে ডেডে োরপরোই অবাক হশযডছশলে। ডমঃ 
অযােসে, গস ডক, ধার গপশে গেশল আমাশক একবছর অশপক্ষা করশে হশব বশলে ডক? 
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অযােসে বশলডছল প শরা একবছর হযশোোও লােশে পাশর হযশোডকছ  আশেই আপডে 
গপশে পাশরে ডেে হাোর েলার। ডকন্তু োশে ডক এশস োয। এইশো একট  আশেও 
আপডে বলডছশলে গে টাকা টাকা কশর এেডদে কম গচিা কশরে ডে। এশো ডদে েখে 
গকশটই গেল েখে আর একটা বছর কাটশে অস ডবশধ ডক? ো হয আর এক বছর 
পশরই আপোর স্বে সােশক হশব। 
  
একট  ইেস্তেঃ কশর অবশেশে বারশলা রােী হশলে সডেযই গো, একটা বছর আর কটা 
ডদেই বা। গদখশে গদখশে বাশরাটা মাস গচাশখর সামশে গকশট োশব। 
  
হাআর একটা কো,অযােসে বলডছশলা, আপডেেডদ আপোর প্রেম ডপ্রডমযাশমর টাকাটা 
েেশদ গদে, োহশল েেকরা পাুঁচ টাকা হাশর আপডে ছা়ি পাশবে। আপোরও দ পযসা 
সাশ্রয হশব, আমারও কােেপশির বযাপার অশেকখাডে কমশব। 
  
এ ে ডেটাও বারশলার গবে মেঃপ ে হল। ডেডে আপডি করশলে ো। 
  
এই সাক্ষাৎকাশরর পর সাে ডদে অডেবাডহে হশযশছ। আে ব ধবার। অযাোশক অযােসে 
একট  আশে ভাশেই ছ ডট ডদশয ডদশযশছ। একাকী গস অডফস ঘশর বশস পরবেশী 
কােশপদ্ধডে সম্বশন্ধ ডচন্তা করশছ। 
  
অশেকক্ষণ গভশব-ডচশন্ত গস একটা ডসোশরট ধরাশলা। আলমারী খ শল পডলডসর কােে 
গবর কশর বসশলা টাইপ গটডবশল। 
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একখাো পডলডসশে টাকার অশঙ্কর ঘশর গস টাইপ করশল পাুঁচ হাোর েলার। োর 
অবেশমাশে টাকার দাবীদার োর স্ত্রী ডমশসস ডফডলপ বারশলা। ডদ্বেীযটাশেও একই কো 
টাইপকরশলা অযােসে। শুধ  েৃেীয এবং চে েশ পডলডস দ শটাশে টাকার অশঙ্কর ঘশর 
একটা েূেয বাড়িশয পিাে হাোর েলার করশলা। আে পাডেক হাশর ডপ্রডমযাশমর হারও 
বদলাশলা। অেযােয সবডকছ  একই রকম োকশলা। 
  
চালাডকটা বারশলা ধরশে পারশে বশল মশে হয ো। েডদ ধশরও গফশলে, বলশে হশব গে 
টাইশপর ভ শলর েেযই এ কাে হশযশছ। 
  
আোমীকাল বৃহস্পডেবার। গমে-এর একলা োকার রাে। একবার োশবা ডক? অযােসে 
ভাবশলা, োঃ োক। এখে গদখা সাক্ষাশের বহরটা একট  কমাশে হশব। কাে শুরু হশয 
গেশছ। রশয-সশয ডবচার ডবশবচো কশর এখে পা গফলশে হশব। কটা ডদেই বা আর, ছ-
মাস মাশে গমাট একশো আডে ডদে। গহাক, এ কটা ডদে দাুঁশে দাুঁে গচশপ কাডটশয 
ডদশেই হশব। ই-মাস পর আর গক পায আমাশক। এশকবাশর োশক বশল অশধশক রােে 
সশমে রােকেযা, পিাে হাোশরর অশধশক পুঁডচে হাোর েলার এবং গমে, ওঃ গেে 
চাব ক। 
  
. 
  
অযােসে গফাে ে শল োযাল করশলা। গমে গফাে ধরল, অযােসে বলল এডদশকর কাে 
আমার গেে। কাল বাশদ পরশু গোমাশদর বা়িী োশবা, সই-সাব দ কডরশয আেশে। 
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গদখশল গো গসডদে বশলডছলাম পারশবা, ডঠক পারলাম। েে অযােসে ডেশের ওেে ো 
ব শ  কাউশক ডকছ  বশল ো। 
  
গমে-এর কণ্ঠস্বশর উশদ্বশের গছাুঁযা লােল, গস বলল ে ডম বলছ গে সব ডঠক ডঠক হশব। 
  
অস ডবশধ আর ডকশসর? 
  
েব  
  
ওসব েব -ফব  বাদ দাও। বাশে ডচন্তায সময েি গকাশরা ো। 
  
আচ্ছা, ডফল সই করার পর ে ডম ডক করশব, দাুঁ়িাও বাপ  আশে সইটা করাই। ডক 
করশবা গসটা ো হয পশরই ভাবা োশব। ছা়িডছ গকমে, গছশ়ি ডদল অযােসে। 
  
আচমকা বারশলার ঘ মটা গভশঙ্গ গেল। সশব ছটা গবশেশছ। গভাশরর গরাদ এখেও গেমে 
কাশটডে। আকাে গমঘলা। বাডলেটা ঘাশম ডভশে চপচপ করশছ। 
  
বারশলা চাডরডদক সেকশ সডন্দগ্ধ দৃডিশে োকাল। ডহংর পশুর মশো ক্র র ভযাল োর 
দৃডি। 
  
অবশেশে ডেডে ডেডশ্চে হশলে োঃ সশন্দশহর বা ভশযর ডকছ  গেই। োর একক 
ডবছাোটাশে ডেডে আবার েশ়ি-চশ়ি শুশলে। 
  
আে বৃহস্পডেবার। 
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সপ্তাশহর সােডদশের মশধয গসাম আর বৃহস্পডে এই দ শটা ডদেই োর খ ব ডপ্রয। এই 
দ ডদে বাড়ির বাইশর রাে কাটাশে হয োশক। নেে-ডবদযালশযর  াশমলাট ক  ডমশট গেশলই 
ডেডে ডেডশ্চন্ত। বাকী রােট ক  বারশলার হাশের ম শঠায। 
  
আে ি শলর  াশমলা ডমটশল ডেডে গেসেস্ গেশে োশবে। এখাশে-গসখাশে ব়ি ব়ি 
গ াশপ  শ়ি  াকা েদী েীশরর এই উপেযকাডট েরুণ-েরুণীশদর ডেভৃশে প্রশমাদ-
ডবহাশরর আদেশ। পীঠস্থাে। ো়িীশে বশসই গছাুঁ়িাছ ুঁড়িগুশলার এশকবাশর গবশললাপোর 
চরশম ওশঠ। এ-অবডধ আড়ি গপশে এরকম একাডধক একান্ত-গোপে দৃেয ডেডে প্রেযক্ষ 
কশরশছে। বযেশকাম এই প রুেডটর এসব ডকছ  গদশখই আেশন্দ গক্রাশধ, গরামাশি ম হুম শহু 
োর েরীর ডেহডরে হয, মশে প লক োশে। 
  
গস সব দৃেয োর কল্পোয এশকর পর এক গভশস উঠল।োর ম শঠা েে হশলা। কপাশল 
ডবন্দ  ডবন্দ  ঘাম েশম উঠশলা। এশদর োডস্ত ডদশে হশব, চরম োডস্ত। ভীরু কাপ রুে সব। 
সাহস গেই, ক্ষমো গেই, সাধয গেই, ল ডকশয-চ ডরশয গ াশপ াশ়ি বে বাদা়ি খ ুঁশে গব়িায 
গপ্রম করশে। সব ইেশরর বাচ্চা, আশধা আশধা কো বশল শুশয ে়িােড়ি গখশয গক্রাশধ 
উশিেোয ডেডে ের ের কশর কাুঁপশে লােশলে। োশযর চাদর টাে গমশর খ শল গফশল 
ডদশলে।ডবছাো গেশক গেশম আযোর সামশে দাুঁ়িাশলে। একমাো কাশলা চ শল ছাওযা 
ক ডট ক ডটল প্রডেডবধডট গেে োশক ডবদ্রূপ করশে লােল।ডেডে আলমাডরর ডদশক এডেশয 
গেশলে। পশকট গেশক চাডববার কশর োলা খ লশলে।েৃেীয োশক রাখা ৩৮ গবাশরর গছাট 
ডরভলবারডটর ডদশক একদৃশি োডকশয রইশলে অশেকক্ষণ। ডরভলবাশরর পাশে একটা 
সাদা স্নাশের ট ডপ। ট ডপটা ে শল মাোয পরশলে বারশলা। দ শটা রবাশরর ডপে ম শখ চালাে 
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কশর ডেভ ডদশয গঠশল ম শখর দ পাশে চালাে কশর ডদশলে। োরপর ডরভলবারডট ে শল 
ডেশয আযোর সামশে ডেশয আবার দাুঁ়িাশলে। 
  
এবার আর ভ্রূক ডট ক ডটল েয, গচহারা এশকবাশর প শরা পডরবডেশে। গসই বদ-গমোেী, 
রুক্ষ স্বভাশবর পডরডচে বারশলার বদশল এশস দাুঁড়িশযশছে এক েে ে বারশলা। োর মাো 
গো়িা ডবরাট টাক, োল দ শটা ভরাট। রহসয মাখা দ শটা গচাখ, হাশে ডরভলভার। অদ্ভ ে 
এক ডচলশে হাডস গখশল গেল োর গঠাুঁট ছ ুঁশয। ডেশরট ইস্পাশেরকাশলােলটাশক ম শখর 
কাশছ ে শল ডেডে একটা চ ম  গখশলে। 
  
আর গবডেডদে েয, অদূর ভডবেযশে গকাশো একডদে এই েল গেশক গবডরশয আসশব 
 লশক  লশক আগুে, গকউ ো গকউ মৃে যর গকাশল  শল প়িশব। 
  
পডরেৃডপ্তর আেশন্দ বারশলার ম খ উদ্ভাডসে হশয উঠল। ডরভলবারডটশক পরম গস্নশহরশক 
গচশপ ধরশলে ডেডে। 
  
আলমাডরর কাশছ ডফশর ডেশয এশক এশক সবডকছ  ডেডে েোস্থাশে গরশখ ডদশলে। 
ডরভলবার, মাোর ট ডপ,রবাশরর ডপে-সব। দরোয চাডব বন্ধ কশর সেকশ দৃডিশে একবার 
চারপাশে োকাশলে। োরপর ডেস্ ডদশে ডদশে ডেশয   কশলে বােরুশম। 
  
ক ড়ি ডমডেট পর স্নাে এবং গক্ষৌরকমশ গসশর গপাোক পশর ডেডে গবডরশয এশলে। 
আলমাডরডট আবার খ শল স্নাশের ট ডপ এবং রবাশরর ডপে দ শটাশক পশকশট চালাে 
করশলে। ডরভলবারটা হাশে ডেশয ঘ শরডফশর গদশখ েোস্থাশে গরশখ ডদশলে। 
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ঘর গেশক গবডরশয বারান্দায এশস দরো গভডেশয ডদশলে ডেডে, পাশে গমে-এর ঘশরর 
দরোয অশেকক্ষণ কাে গপশে দাুঁড়িশয রইশলে। ডকন্তু গম-এর মৃদ  শ্বাস-প্রশ্বাশসর েব্দ 
ছা়িা আর ডকছ ই গোো গেল ো। ডেডশ্চন্ত হশয ডসুঁড়ি গবশয ডেডে একেলায োমশলে। 
গেকফাশের ডেমটা গসদ্ধ করশে হশব, রুডট গসুঁশক কডফর েল চাডপশয ডদশে হশব। 
  
গমে এসশবর ডকছ ই োেশলা ো। গস েখে গভাশরর হালকা বাোশস গভশস গকাোয কে 
দূশরর এক োম ো-োো স্বশের রাশেয গপৌঁশছ গেশছ। 
  
আে গেসেস্ গেশে গেমে ডভ়ি গেই। সশন্ধয গেশক অশ ার- রা বৃডি। মাি দ শটা োড়ি 
দাুঁড়িশয আশছদূশর োশছর েীশচ। একটা কযাডেলাক, অপরখাডে বহুকাশলর প শরাশো রঙ-
চটা ব ইক। 
  
দ শটা োড়ির মশধয দূরে মাি পিাে েে। মা ামাড  োযোয এক গ াুঁশপর ডেরাপদ-
আশ্রয ডেশলা বারশলা। বৃডিটা একট  কশমশছ। দ শটা োড়ির আশরাহীশদর অস্পিভাশব 
গদখা োশচ্ছ এখাে গেশক। 
  
হঠাৎ মডহলা কশণ্ঠর মৃদ  প্রডেবাদ গভশস এশলা। ো, ো, গেক ো, ডছঃ ডছঃ ডক করশছা 
ে ডম 
  
চডকশে কাে খা়িা করশলে বারশলা। গচাশখর দৃডি প্রেশম কযাডেলাক, োরপর ব ইশকর 
ওপর ডস্থর করশলে, ব ইশকর কাুঁশচর আ়িাশল দ শটা ছাযা গেে েশ়ি উঠশলা। ডেঃেশব্দ 
চার হাে পাশয ভর কশর বারশলা কাশলা কাুঁক়িার মশো এডেশয গেশলে। ব ইশকর 
ডপছশে ডেশয ঘাপডট গমশর বসশলে। 
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ওপাশের কযাডেলাক গেশক ম খ বাড়িশয একডট েরুণ ব ইশকর আশরাহীডটশক বলশলা, 
ওসব রাে ফাে েয গদাস্ত। গমশযরা প্রেম প্রেম ওরকম বশলই োশক। োর সশঙ্গর 
গমশযটা ডখলডখল কশর গহশস উঠল। 
  
গক্রাশধ উশিেোয বারশলা েরের কশর কাুঁপশে লােল। োর ম শখর গচহারা ঘৃণায ক ডটল 
হশয উঠল। ইস্.. ব়ি আফশসাস। ডরভলবারটা এখে সশঙ্গ গেই, োকশল এখেই এই 
ইেরগুশলার গছাডলপোর গোেয োডস্ত গদওযা গেশো। 
  
বৃডিটা আবার বা়িশলা। েশলর ব়ি ব়ি গফাুঁটায সারা েরীর োর ডভশে গেশলা। গসডদশক 
ভূশক্ষপ মাি করশলে ো ডেডে। একইভাশব উব  হশয বশস রইশলে। রেশলাপ ডহংর 
েন্তুর মশো োর ম শখর গচহারা বীভৎস হশয উঠশলা। 
  
োড়ির গমশযটার অস্ফ ট গোঙাডে গোো গেল। োড়িটা ভযঙ্কর ভাশব দ লশে লােল। 
বারশলা অদময আশক্রাশে ঘামশছ, দ ম শঠা মাডট ে শল ডেশলে। 
  
. 
  
গটডবশল একোদা কােেপি ছ়িাশো। ডপ্রডমযাম গোডটে পাঠাশে হশব অশেকগুশলা। 
ডসোশরট জ্বলশছ দ আঙ শলর ফাুঁশক। অযােসে োর নেডমডিক কাশে ে শব আশছ। 
  
গফােটা হঠাৎ গবশে উঠল। 
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অযাো গফাে ে লল, অযােসে ডেজ্ঞাস  দৃডিশে োর ডদশক োডকশয রইল। এসময গফাে। 
গমে েযশো। 
  
ো গমে েয। ডরডসভাশর হাে গচশপ অযাো প্রায ডফসডফস কশর বলশলা, ডমঃ মযােক্স 
আপোশক োকশছে। 
  
ব শক গেে হাে ড়ি ডপটশে শুরু হল। ম হূশেশ রেেূেয হশলা অযােসে-এর ম খ। ডসোশরশট 
দীঘশ টাে ডদশয গস একবার ম শখর স্বাভাডবক ভাব ডফডরশয আোর গচিা করশলা। োরপর 
উশঠ এশস গফাে ধরল–অযােসে বলডছ। 
  
ও প্রান্ত গেশক ভারী ডেখাে েলার স্বর গভশস এল। এখাশে আপোশক একবার আসশে 
হশব ডমঃ অযােসে, কাল হাশে কাে কমশ গকমে? 
  
গেমে ডকছ  েয, োশবাখে। ডবশেে ডকছ … 
  
 ডবশেে ডকছ  ো হশল আপোশক ডক এখাশে ম খ গদখাশে আসশে বলডছ? ডঠক দেটায 
চশল আস ে। ছা়িলাম। ডেডে গফাে গছশ়ি ডদশলে। 
  
গফাে গরশখ অযােসে ডফশর গেশল ডেশের গেশি গচযাশর েরীর এডলশয ডদশয গেে হশয 
আসা ডসোশরটটা গেশক আর একটা েে ে ডসোশরট ধরাশলা। 
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ডেে ডদে আশে বারশলার পিাে হাোর েলাশরর পডলডসটা গহে অডফশস গপৌঁশছ গেশছ। 
েেদ র মশে প়িশছ সই সাব দ বা অেযােয গলখাশোকার কাশে গকাে ত্রুডট গেই। োহশল 
মযােক্স আবার েলব পাঠাশলা গকে? ডকছ  চালাকী কী ধরা পশ়িশছ? 
  
অযােসশের হাশের োল  গঘশম উঠশলা, গস পশকট গেশক রুমাল বার কশর হাে ম ছশলা। 
ডমঃ মযােক্স-এর েরুরী েলক গকে? 
  
অযাোর প্রশশ্ন োর ডচন্তায গছদ প়িশলা। অেযডদশক ম খ ডফডরশয গস ঘা়ি ো়িশলা, ডক 
োডে ডকছ  গো ব  শে পারডছ ো। সাে-পাুঁচ োোরকম ডচন্তা মশে আসশছ। অবেয ডচন্তার 
ডকছ  গেই। 
  
অযাো মৃদ  গহশস বলল, ডচন্তার ডকছ  ো োকশলই হশলা। 
  
অযােসে েীচ  হশয একটা ডপ্রডমযাম গোডটস ে শল ডেল। োর মে চিল। এশকর পর এক 
ডচন্তা মাোয আসশছ। বযাপারটা ডক? বারশলা এখেও মরশলা ো অেচ মযােক্স আশে 
গেশকই সাে-পাুঁচ ভাবশে শুরু কশর ডদল। োঃ এই গলাকটার সব বযাপাশরই েড়িঘড়ি। 
  
হাশের ডসোশরটটা অযােশট্রশে গচশপ ডেডভশয ডদল অযােসে। ভাবশলা বরং এই ভাশলা ো 
ওর োোর এখেই গেশে ডেক। বারশলা মরশল েলশোলা গবেী হশব। োর গচশয 
আশেভাশেই সব চ শক োক। গেমে গেমে ব  শল, এ বযাপাশর এখাশেই ইডে। দরকার 
গেই বাবা, স শখর গচশয গসাযাডস্ত ভাল। আশে গেশকই ো হবার হশয োক। পশর আর 
গফরার পে োকশব ো। 
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উঃ গলাকটা গেে একটা আপদ, একটা েযান্ত রায সাক্ষাৎ েডে। এে বশযস হশলা, েব  
হেভাোটা মশর ো। ওর ওপর েশমরও গবাধহয অরুডচ ধশর গেশছ। 
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৫. 
  
মযােক্স-এর অডফস-ঘশরর বাইশরই একডট গছাট কামরায বশস োর গসশক্রটারী ডমস 
পযাডট একমশে টাইপ করডছল। অযােসে-এর পাশযর েশব্দ গস গচাখ ে শল োকাশলা, 
আশর ডমঃ অযােসে! ওঃ কে ডদে পর আপোর সশঙ্গ গদখা। ভ শলও ডক এপে একবার 
মা়িাশে গেই। োরপর খবর টবর ডক? গকমে আশছে, কােকমশ গকমে চলশছ? 
  
পযাডটশক েযাোোল ফাইশেডলডটর সব গসলস্মযােই পছন্দ কশর। রূপও গেমে, গুণও 
গেমডে, আচার-বযবহার ভে ডবেযী। গহশস ছা়িা কাশরা সশঙ্গ কো বশল ো। কার ডক 
অস ডবধা, ডকভাশব ো গমটাশে হশব, মযােক্স ডকরকম ডক করশে পাশরে। ডকরকম ভাশব 
কো বলশল ডেডে চটশবে ো, এ সব বযাপাশর পযাডটর পরামেশ এর সাহাশেয অপডরহােশ? 
সডেযই গমশযটা ভাশলা। 
  
খবর সবই ভাশলা। অযােসে পযাডটর ডদশক োডকশয মৃদ  হাসল। ডকন্তু বযাপারটা ডক? এে 
েরুরী েলব গকে? 
  
ওই গে গসই গভাশদক্স-এর োড়ির অযাকডসশেন্ট। ওর ইশচ্ছ দাবীটা এ়িাে। এ বযাপাশর 
আপোর পরামশেশর েেযই আপোশক োকা। 
  
এই ো হশল বযাপার? অযােসে ব ক ভশর ডেশ্বাস ডেল, এেক্ষশণ হাফ গছশ়ি গেল বাবা। 
এডদশক গে সাে-পাুঁচ কে ডক গভশব কাল গেশক মাো খারাপ কশর মরডছ। 
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দাবী গমটাশব ো মাশে ডক, ো ডমডটশয গকাোয োশব? গভাশল্প মাোল হশে পাশর, ো বশল 
োর স্বভাব-চডরি সম্বশন্ধ বলার ডকছ  গেই। টাকা আমাশদর ডদশেই হশব। 
  
আপডে গো সবই োশেে, আপোশক আর েে ে কশর ডক বলশবা। টাকা ো ডদশে 
পারশলই উডে খ েী। টাকা ওর োশযর মাংস। পযাডট স্বযংডক্রয গটডলশফাশের গবাোশম চাপ 
ডদল, সযার, ডমঃ অযােসে এশসশছ। 
  
ভারী েলায আশদে এল–এখডে পাডঠশয দাও। 
  
পযাডট ডমডি কশর গহশস বলল, োে   শক প়ি ে। ডসংশহর খাুঁচায েযাডেশযশলর েল্পটা সব 
সময মশে রাখশবে। েযাডেশযল ডসংহ গদশখ ডকন্তু এশোট ক  ঘাবশ়ি োযডে। ডসংহ ও োই 
োর োশয আুঁচ়িডট পেশন্ত কাশটডে। ঘাব়িাশবে ো। ডমঃ মযােক্স মাে ে, বাঘ ভাল ক ো। 
  
ডেশে ো গবাশ ে, ভাল ভাশবে, োই ডেশয ডেঃসশঙ্কাশচ একশচাট লশ়ি োশবে বযস্ আর 
ডক? 
  
অযােসে গচিা কশর একট  হাসল, োরপর এডেশয ডেশয দরো গঠশল   কশলা মযােক্স-এর 
ঘশর। 
  
মযােক্স ডবরাট গেশির ওপাশে বশস আশছে। চারপাশে োর সূ্তপীকৃে ফাইশলর রাডে। 
গমশ য গচযাশরর ওপর সব োযোয শুধ  ফাইশলর ছ়িাছড়ি। গদশখ মশে হয পৃডেবীশে 
ফাইল ছা়িা এ গলাকটা আর ডকছ ই োশে ো। 
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ডমঃ মযােক্স একখাো পডলডস গবে খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয প়িডছশলে। োে হাশের গমাটা দ  
আঙ্গ শলর ফাুঁশক ধরা েলন্ত ডসোশরট। মাোর কাছাকাডছ ধূসর চ ল, লাল ম শখ প্রছন্ন 
ভ্রূক ডট, গমাটা গসাটা গচহারা চও়িা কাধ, মমশশভদী সোে দৃডি, পরশণ দামী গপাোক। 
গলাকটা সব ডমডলশয ডকন্তু গেমে লম্বা চও়িা েয। বরং কাুঁধ বা গচহারার ে লোয গছাট-
খাট। একট  ড শল ালা, অশোছাশলা স্বভাশবর মাে ে,কো বলশে বলশে মাোর অবডেি 
চ লকোডছশে আঙ ল চালাশোোর বরাবরকার অভযাস। 
  
অযােসেশক   কশে গদশখ ম খ ে শল গচযাশর ডপঠ এডলশয ডদশলে মযােক্স। বস ে, এই 
বদমাইস গভাশদল্পশক ডেশয গো মহা ম েডকল হল গদখডছ।বযাপারটা হশলা,বযস্ শুরু হশলা 
োল-মন্দ, গদশের োবৎ বীমাকারী বযডের আদযশ্রাদ্ধ শুরু করশলে ডেডে। আেসে বশস 
বশস েীরশব সব শুেশলা। 
  
ডমডেট ক ড়ি ধশর একোোশ়ি োর এই বকবকাডে চলল। োরপর বেৃো গেে কশর 
ডসোশরশটর পযাশকট গেশক আর একটা ডসোশরট ে শল ডেশয অডিসংশোে কশর একম খ 
গধাুঁযা ছা়িশলে। বলশলে অবেয একটা বযাপার ব  শে আমার কি হশচ্ছ ো গে টাকা 
আমাশদর ডদশেই হশব। 
  
ওঃ চডলে হাোর েলার। আমার মাোর চ ল ডছুঁশ়ি গফলশে ইশচ্ছ করশছ। আপোরা 
গসলসমযােরাই গো আমার সবশোে করশবে গদখডছ। ইেডসওর করার আশে একবারও 
গভশব গদখশলে ো গে গলাকটা গেোরু, পাুঁ়ি- মাোল। মশদ সবসময চ র হশয োশক। ো 
গসসব গদখশবেই বা গকে? 
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আপোশদর েের গকবল কডমেশের ডদশক।কডমেে গপশলই সবচ শকব শক গেল। ডছডছ 
সামােয একট  ভ শলর েেয গকাম্পাডের েেদ চডলেটা হাোর েলার এশকবাশর েশল 
গেল। 
  
এেক্ষশণ অযােসে ম খ খ লল। আমার গদােটা গকাোয। আমার কাে ইোসওর করাশো। 
ভ ল েডদ ডকছ  হশযই োশক োহশল োোর ডসশভল ডেশয ধরুণ। গভাশদক্সশক পরীক্ষা 
কশর ডেডে সাডটশডফশকট গদওযার পর আডম োশক ডদশয সই-সাব দ কডরশযডছ। এক পাও 
ডেযম ো গমশে এশোইডে। অবেয গকাম্পাডের প্রচডলে ডেযমকাে ে সম্বশন্ধ েডদ ডকছ  
বলার োশক োহশল–অযােসে আ়িশচাশখ োকাল েশব আমাশক েয, আপডে বরং ডমঃ 
বাশরােশক ডেশয বল ে ডেযম-ডটযম সব পাশে গফলশে। 
  
গস ইশচ্ছ কশরই ডমঃ বাশরাশের োমটা বলল। মযােক্স-এর মশো গলাকশক কাব  করশে 
হশল এরকম দ -চারশট োম সব সময গঠাুঁশটর গো়িায রাখশে হয। 
  
ডমঃ বাশরাে–েযােোল ফাইশেডলডটর গপ্রডসশেন্ট। এই ডবরাট প্রডেিাশের ওই একডট মাি 
গলাকশক মযােক্স সমীহ কশর কো বশলে। 
  
মযােক্স হাে ে শল বলশলে, বযস্ বযস্ আমাশক জ্ঞাে ডদশে হশব ো। কাশক ডক বলা 
দরকার গসটা আপোর গচশয আডম ডকছ  মাি কম ব ড  ো। আর ডেশভলশকও বডলহাডর 
োই, এে বশযস হল, এে গরােী ঘাটশলা অেচ গলাকটা গে একটা পাুঁ়ি গেোরু গসটা 
একবারও োর মাোয   কল ো। 
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অযােসে দৃঢ়ো সহকাশর বলল গে গভাশদক্স গমাশটই গেোরু েয। অযাকডসশেশন্টর ডদে 
গস মদ গখশযডছল ডঠকই, হযশো একট  গবেী গখশযডছল। োই বশল আপডে োশক গেোরু 
বলশে পারশবে ো। 
  
োকশে ওসব বাদ ডদে, এখে বল ে কাে-কমশ গকমে চলশছ। 
  
চলশছ গমাটাম ডট। এ মাসটা গেমে স ডবধার েয। টাকা অশেশকই ডদশয গরশখডছল ডকন্তু 
ম শঠা খ লশছ ো গকউ। 
  
খ লশছ ো বলশল শুেশবা ো, হাে বাড়িশয গটডবশলর সূ্তপীকৃে পডলডসর মশধয গেশক 
একখাো পডলডস ডেডে ে শল ডেশলে। ডকশস গে আপোশদর আে ডমটশব স্বযং ভেবােও 
গবাধহয ো–ডঠক কশর বলশে পারশবে ো। এইশো ডফডলপ বারশলার এই পডলডসটা এটা 
গো আপডেই কডরশযশছে। েডপশযশছে গো ভালই গদখডছ, পাুঁচ েয দে েয এশকবাশর 
পিাে হাোর েলার। 
  
ওঃ গসই বারশলার পডলডসটা, অযােসশের ম শখর গরখা এেট ক  বদলাশলা ো। গেশহে  
ভােযটা গেহাৎ ভাশলা োই হশযশছ। একডদে ডচডঠ পাঠাল, গদখা করশে গেলাম; বযস্ মাছ 
চাশর এশলা। 
  
চার মাশে গবে ব়িস়ি চার বল ে। এশকবাশর পিাে হাোর। পডলডসটা গটডবশল গরশখ 
ডেডে অযােসশের ডদশক োকাশলে ো আপোর এই বারশলা মহােযটা ডক কশরে? 
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গেশদা বাংলায মালী, শুদ্ধ বাংলায উদযােডেল্পী, সহে-সরল ভডঙ্গশে অযােসে োর ডদশক 
োকাে, সডেয কো বলশে ডক, ওর মশো বাোশের কাে োো গলাক আডম েীবশে দ শটা 
গদডখডে ডমঃ মযােক্স। োমশলর গদাকাশের প ষ্পডবভাশের উডেই সশবশসবশা, ওর বা়িীশে ো 
একখাো বাোে আশছ, গদখশল গচাখ এশকবাশর ে ড়িশয োয। আহা ডক একখাো ডেপ ণ 
হাশের কাে–অশেক বাোে গদশখডছ ডকন্তু এে স ন্দর ো। 
  
ডঠক আশছ, ডঠক আশছ বাোশের আডম ডকছ  ব ড ও ো, ব  শে চাইও ো। আডম শুধ  ব ড  
কােকাশের পর কাে বয। ো, গে গলাকটা সামােয একটা চাকরী কশর গস হুট কশর 
এে দাশমর বীমা করশে গেল গকে? 
  
গকে আবার, টাকার েেয। স্বাধীে বযবসা করশব, টাকা পযসা গেমে গেই। পডলডস বন্ধক 
গরশখ বযাঙ্ক গেশক ধার গেশব এই হশচ্ছ উশদ্দেয। ো গলাকটার মাো আশছ। বছর 
দ শযশকর মশধয ডঠক দাুঁড়িশয োশব। 
  
দাুঁ়িাশল গো ভালই, ো দাুঁড়িশয েডদ শুশয পশ়ি, হঠাৎ পটল গোশল, োহশলই গেডছ। 
আবার পিাে হাোশরর ধাো। 
  
ওর হঠাৎ পটল গোলার গকােও সম্ভাবো গেই। ডেশভল পরীক্ষা কশর ওর স্বাস্থয সম্বশন্ধ 
ভাল ডরশপাটশ ডদশযশছে। 
  
ডেশভশন্সর কো আর আমাশক বলশবেো। ও একটা আস্ত হাে শ়ি ো হশল একটা গলাক 
মাোল ও গকে পরীক্ষা কশর ব  শে পাশর ো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

100 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

অযােসে গকােও েবাব ো ডদশয অেযডদশক ম খ ডফরাশল। মযােক্স আর একটা েে ে 
ডসোশরট ধডরশয ডেশজ্ঞস করশলা, ো মরশল টাকা পাশব ডমশসস বারশলা, োেশে পাডর 
ইডে গক? ওুঁর স্ত্রী োডক? 
  
হযাুঁ। অযােসশের ব শকর স্পন্দে বা়িশলা। 
  
 ো ইডে গকমে? 
  
গকমে মাশে গদখশে গকমে? 
  
হযাুঁ সবাইশকই ডচশে রাখা দরকার। এক গদাকাশের সামােয মাইশের চাক শর এে ব়ি 
টাকার বীমা করল দ ম কশর স্বভাবেই মশে োোরকম প্রশ্ন োশে। গকমে ডেডে? 
  
ভাশলাই মাশে গমাটাম ডট চলেসই।বছর সাোশেক বশযস।ওোর সশঙ্গ গবেীকোবােশা 
বলার স শোে হযডে। েেট ক  গদশখডছ মশে হয ওরা দ েশে স খী। 
  
পডলডসটা মযােক্স আবার হাশে ে শল ডেশলে। একদৃশি অশেকক্ষণ োডকশয গেশক ঘা়ি 
ে শল বলশলে ডপ্রডমযাশমর এেগুশলা টাকা উডে েেশদ ডদশলে? 
  
হযাুঁ ডদশলে। বযাশঙ্ক টাকা পযসা রাখা উডে এশকবাশরই পছন্দ কশরে ো। বাড়িশেই 
রাশখে। গকাে ডকছ  েেশোল হশযশছ োডক? 
  
ো েেশোল েয। েশব েেশদ অেগুশলা টাকা। মেটা একট  খ ুঁেখ ুঁে করশছ। 
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অযােসে মাো েীচ  কশর টাইটা ডঠক করল। মযােক্স েলেল কশর একম খ গধাযা 
ছা়িশলে। োহশল বযবসার েেয পডলডস বন্ধক গরশখ উডে টাকা গপশে চাে, এই গো? 
  
আমাশক গো গসইরকমই বলশলে? 
  
ডক গেে করশবে? বাোশের বযবসা। হযাুঁ, বাোশের বযবসা মাশে ডকন্তু দ -চার পযসার 
বযাপার েয। দস্তুরমশো অশেক টাকার দরকার, েডম গকেো, চারা ব়ি করার েেয বাড়ি 
বাোও, গমডসে গকেো, এটা গকেো ওটা গকেো গস এশকবাশর হাোশরা বাযোো, 
আমার সব মশেও গেই। 
  
ো–ওর গমাট কে মূলধে দরকার? 
  
ডক োডে আমাশক গেশচ ডকছ  বশলডে, আডমও োেশে চাইডে। আমাশক বলশলে বীমা 
করাশে চাই আডমও কো বা়িালাম ো। কডরশয ডদলাম, চ শক গেল  াশমলা। 
  
হযাুঁ ো গো ডঠকই। আপোর আর ডক? আপোর কাে গেশহে  বীমা করাশো গসশহে  বীমা 
কডরশয ডদশযই আপডে খালাস। 
  
অযােসে বলল, এট ক র গবেী আডম করশে োশবাই বা গকে? ো মাইশে আপোরা গদে 
োশে এর গবডে ডকছ  করা সম্ভব েয। োই গহাক এখে গেশে হশব আর গকাে কো 
আশছ? 
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মযােক্স অেয ডদশক োডকশয বলশলে ো আর গকাে কো গেই। োহশল আে চডল। পশর 
আবার গদখা হশব। 
  
মযােক্স েন্ত্র চাডলশের মশো ঘা়ি ো়িল। অযােসে েটেট কশর গবডরশয গেল। ডেডে গচাখ 
গফরাশলে। গচাখ ডেশয প়িল বারশলার পডলডসটার ওপর। ডেডে গসডদশক একদৃশি 
খাডেকক্ষণ োডকশয রইশলে। োর কপাশল এশকর পর এক ডচন্তার গরখা ফ শট উঠল, 
হঠাৎ ডক মশে হশে স্বযংডক্রয গটডলশফাশের গবাোশম চাপ ডদশলে, হারমাস গকাোয? 
  
পযাডট বলশলা, এখাশেই আশছে। পাডঠশয গদব। 
  
হযাুঁ ো়িাোড়ি পাডঠশয দাও। 
  
 ডঠক ডেে ডমডেট পর দরো গঠশল ঘশর   কশলে, ডেভ হারমাস, মযােক্স-এর দাবী পূরণ 
দপ্তশরর প্রধাে েদন্তকারী। লম্বােে সমেশ গচহারা। চও়িাকাধ।বছর গেডিশেক বশযস। 
োশযর রং উজ্জ্বল েযামবণশ। ম খখাো লম্বা গঘা়িার মশো। গদখশলই গবা া োয হারমাস 
একডট পাকা ধ রন্ধর। 
  
সবডদক গেশকই হারমাস মযােক্স-এর ভারী ডপ্রয, শুধ োশক একডট মাি কারশণ ডেডে 
ডকছ শেই বরদাস্ত করশে পাশরে ডে। হারমাস মযােক্স-এর এক ডপ্রয গসশক্রটারীশক 
ভালশবশস ডবশয কশরডছশলে। এটা গে কেব়ি অপরাধ েব ও ডেডে হারমাসশক 
ভালবাশসে, গোকটার েদন্ত করার কাযদা আশছ বশট। 
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হারমাস একটা গচযাশর বশস মযােক্স-এর ডদশক োডকশয বলশলে, ডক বযাপার েরুরী 
েলব গকে? 
  
বারশলার পডলডসটা োর ডদশক ছ ুঁশ়ি ডদশয ডমঃ মযােক্স বলশলে, এই োও এটা গদশখা। 
  
হারমাস ঘ ডরশয-ডফডরশয পডলডসটা গদখশলে। োরপর গচাখ ে শল বলশলে, হুম্ এশকবাশর 
ছডবর মশো, অযােসে েডপশযশছ গবে। 
  
মযােক্স গচযাশরেরীর এডলশয ডদশয হাসশলে।ডঠক প শরাপ ডর ছডবর মশো েয হারমাস। 
বারশলা প্রু টাউশে োমশলর গদাকাশের সামােয মাইশের একেে চাক শর। হঠাৎ দ ম কশর 
পিাে হাোরী বীমা গস করশে োশব গকে? পডলডসটা ে ডম ডেশয োও। একবার এ 
ডবেশয গখাুঁেখবর কশরা। 
  
হু, বযাপারটা গেে একট  গোলশমশল গঠকশছ। 
  
গোলশমশল গো বশটই ডেডে েডদ দযা কশর হঠাৎ একডদে পটল গোশলে। বযস গসাো 
পিাে হাোশরর ধাো। অযােসেশক গবে স ন্দর ব ড শযশছ বাোশের বযবসা করার েেয 
োডক পডলডস বন্ধক গরশখ বযাশঙ্কর কাছ গেশক টাকা গেশব। গবে গস ো হয মােল ম, গে, 
গস বযবসাই করশব ডকন্তু বাোশের বযবসার েেয পিাে হাোর ডকশস লােশব? 
  
টাইটা ডঠক কশর হারমাস মাো চ লশকাশলে। গকাে েবাব ডদশলে ো। মযােক্সশক ডেডে 
ভালভাশবই োশেে, ডেডে এখে ডেশের মশেই কো বলশছে প্রশশ্নর েবাব ডেডে শুেশে 
চাে ো। 
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স েরাং ব  শেই পারশছ গে সশন্দশহর গপাকা আমার মাোয   শকশছ। গকমে গেে একটা 
োল গোচ্চ ডরর েন্ধ পাডচ্ছ। ে ডম গদশখা, ো করবার কশরা। সশন্দহ গমাচশের ভার আডম 
গোমার হাশেই গছশ়ি ডদলাম। 
  
হারমাস মৃদ  গহশস বলশলে, আচ্ছা ডমঃ মসেক্স আপোর সশন্দশহর গছাুঁযা লাশেডে, এমে 
গকাশো পডলডস আপডে গকাশোডদেও গচাশখ গদশখশছে ডক? 
  
গদশখডছ, োমমাি কশযকটা, আঙ শল গুশণ োর সংখযা বশল গদওযা োয। এখে গোশো 
এই পডলডসটার বযাপাশর গোমাশক ডক ডক করশে হশব। প্রেশমই োেশে হশব বারশলা 
গক, গস ডকরকম গলাক। টাকা পযসা গকমে আশছ ইেযাডদ। 
  
এরপশরই আসশছ োর স্ত্রী। এর সম্বশন্ধ আমার আোপালা ডরশপাটশ চাই। ে ডম বরং এক 
কাে কশরা, গোমার গসই োোশোো ডেশটকডটভ এশেডন্সশক এশদর ডপছশে ডভড়িশয 
দাও। ে ডম গোমার মশো কশর অে সন্ধাে কশরা, োরা োশদর মশো করুক। গেমে 
গেমে কশর আসশব গসাো আমার কাশছ পাডঠশয গদশব। হারমাস উশঠ দাুঁ়িাশলে বলশলে 
ডঠক আশছ গদডখ কেদূর ডক করা োয। 
  
মযােক্স আপে মশে ডব়িডব়ি কশর বলশলে–পিাে হাোর। োর পাুঁচ হাোর করার কো 
গস কশর পিাে হাোর। ডপ্রডমযাশমর অেগুশলা টাকাও েেশদ গদয গকে? 
  
গকে ো এখেই ডকভাশব বলশবা। কটা ডদে োক গখাুঁে খবর কডর। োরপর আপডে 
আপোর গকের েবাব পাশবে। চডল? 
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ব়ি ব়ি পা গফশল হারমাস চশল গেল। োর চশল োওযার ডদশক মযােক্স ডকছ ক্ষণ 
অেযদৃডিশে োডকশয গেশক হাে বাড়িশয আর একখাো পডলডস ে শল ডেশলে। 
  
. 
  
গহে-অডফস গেশক ডেশের ফ্ল্াশট ডফরশে ডফরশে দেটা গবশে গেল। খাওযাদাওযার কাে 
ওখাশেই চ ডকশয এশসশছ। েরীর ভীেণ ক্লান্ত। এখে শুশয গরফ গটশে ঘ ম। স েরাং 
গপাোক গছশ়ি গোবার গো়িশো়ি করশছ অযােে এমে সময দরোয ক়িা ো়িার েব্দ 
হল। 
  
অযােসে একট  অবাক হল এে রাডিশর গক এল? গস ডেশয দরো খ লল। দরোর 
ওপাশে–এক মডহলা দাুঁড়িশয। োুঁর পরশে কাশলা গকাট সব শের ওপর হলশদ গোরাকাটা 
একখাো ও়িোয ম খ  াকা, অযােসে দরো খ লশেই গস পাে কাডটশয ো়িাোড়ি   শক 
প়িশলা ঘশর। 
  
চাপা েলায গস বলল, দরো বন্ধ কশর দাও। 
  
গমে ে ডম! ো়িাোড়ি দরো বন্ধ কশর ডদশলা অযােসে। ম শখর ও়িো খ শল গফলল গমে। 
অযােসশের ডবস্ময েখশো কাশটডে। গস গমে-এর ডদশক অবাক গচাশখ োকাল, ে ডম এখে 
এখাশে? 
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ো এশস পারলাম ো। সারাডদশে গোমাশক অশেকবার গফাে কশরডছ। একবারও পাইডে। 
োই বাধয হশয চশল এলাম। 
  
গকউ এখাশে গোমাশক   কশে গদশখডেশো? গমে-এর হাে গেশক গকাটটা ডেশয গস 
হযাঙ্গাশর   ডলশয রাখশলা। গদশখা গমে, আমাশদরদ েেশক এখে একসশঙ্গ গদখার 
ডকন্তুঅশেক ডবপদ। 
  
হাে ে শল োশক োডমশয গমেবলল, আডম োডে গোমার গকাে ভয গেই গকউ আমাশক 
  কশে গদশখডে। োছা়িা গদখশলই ডচেশে পারশব ো। একপা এডেশয এশস অযােসশের 
একটা হাে ধশর গমে বলল, েে ে ডম ডক আমাশক গদশখ খ েী হওডে? 
  
অযােসে ডেডব়িভাশব গমেশক ব শক গটশে ডেশলা। োর কপাশল েপ্ত-চ ম্বে এুঁশক ডদশলা। 
  
গমে আশস্ত আশস্ত ডেশেশক সডরশয ডেল। ে ডম সারাডদে গকাোয ডছশল অযােসে। অডফশস 
গফাে কশর আডম এশকবাশর হযরাে। 
  
অডফশস! ে ডম করশছা ডক, অডফশস গফাে করশে গোমাশক আডম বার বার বারণ কশরডছ। 
আমাশদর এখে সবডদক গেশক সেকশ হশে হশব টাকা পাই ো পাই আমরা গে পডরডচে 
এশক অপরশক ভালবাডস, এখে কাউশকই ব  শে গদওযা চলশবো। আর ে ডম এডদশক 
এই কাে কশরশছ। 
  
ওকো বাদ দাও। এখে বলল কেদূর ডক এডেশযশছ? 
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অযােসে গসডদশের মযােক্স-এর সশঙ্গ োর সাক্ষাৎকাশরর আোশো়িা ঘটোই ডববৃে করল, 
গমে মে ডদশয সব শুেল। 
  
অযােসে কাডহেীর েবডেকা টােশলা েশব হযাুঁ, ভশযর গকাে কারণ গেই, আডম মযােক্সশক 
গমাটাম ডট সন্তুডি ডদশে গপশরডছ। ও আর এ ডেশয েল গঘালা করশব ো। 
  
মাো েীচ  কশর দ হাশের ডদশক োকাল গমে েে ে ডম ডফলশক কশব— 
  
এখে েয গমে। এে ো়িাোড়ি েয। এখেও চার-পাুঁচ মাস আমাশদর অশপক্ষা করশে 
হশব। চার পাুঁচ মাস। গমে গটশে গটশে বলল। 
  
োশো বশটই একমাস নধেশয ধশর ো োকশল অস ডবধা আশছ। ব  শে পারশছ ো বীমা 
করার কশযক সপ্তাশহর মশধয বীমাকারীশক মরশে গদখশল স্বভাবেই সবার মশে সশন্দহ 
হশব। মযােক্স এরও হশব। অবেয চার-পাুঁচ মাসও অশেক কম সময। েব , কশযক 
সপ্তাশহর গচশয কশযকটা মাস মশন্দর ভাশলা গো বশটই। 
  
ে ডম ওশক ডক ভাশব মারশর? ডস্থর দৃডিশে গমে গেে অযােসশের মশের কোটা ব  শে 
চাইল। 
  
এখেও ডকছ  ভাডবডে। গসই প ক শর ে ডবশয মারার মেলবটা গেমে কাশের হশবো। ধশরা 
আডম ওশক গমশর প ক শরর ডদশক গটশে ডেশয োডচ্ছ। এমে সময বা়িীর সামশের রাস্তায 
গকউ ো গকউ এশস প়িশলা। বযস্ফাুঁডসর দড়ি বা েযাস গচম্বাশরর বযবস্থা এশকবাশর 
পাকাপাডক কশর গফলা। োই ো করশে হশব বাড়ির মশধয, গভেশর। 
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গমে ভশয গকুঁশপ উঠল, বাড়ির মশধয! 
  
হা। েশব ডকভাশব ডক করশবা, এখেও ভাডবডে। গভশব-ডচশন্ত একটা ডকছ  খা়িা কশর ডেই, 
োরপর গোমাশক োোশবা। 
  
ডকন্তু সডেযই ডক আমাশদর অেডদে অশপক্ষা করশে হশব? 
  
গমে গদশখা এটা ো়িাহুশ়িার কাে ো। েড়িঘড়ি করশে গেশলই সব মাডট। অশপক্ষা 
আমাশদর করশেই হশব পিাে হাোর েলাশরর েেয, ো হয ডকছ ডদে অশপক্ষা করলাম। 
  
হযাুঁ ো ডঠক, ডকন্তু ডকভাশব ডক করশবা গস সম্বশন্ধ সডেযই ডকছ  ভাশবাডে? 
  
গোমার আে ডক হশযশছ বশলা গো? ডবরে হশয অযােসেবলল, বারবার একো 
বলশছ।বলডছ গো এখেও ডকছ  ভাডবডে। এে অধধেশ হওযার গকাে কারণ আশছ ডক? 
ে ডম গো বশলডছশল গে ওশক ডদশয ইেডসওর করাশে পারশবা ো। গদখশল গো বাশে কো 
বলার গলাক অযােসে েয, গস ডেশের ওেে ব শ  কো বশল। গস ইেডসওর করল ডকো? 
  
ো ো আডম গস কো বলডছো। গসডদক ডদশয গো গোমার গকরামডে আশছই। ো গহাক 
এবার আমাশক গেশে হশব। 
  
অযােসে গেে আকাে গেশক প়িশলা, োর মাশে চশল োশব গকে? আে গোমার 
স্বামীবা়িীশে োকশব ো োহশল এে ো়িাহুশ়িা গকে, আে রােট ক  এখাশে গেশক োও। 
গকাট গখাল। 
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ো েে ডেে আমাশক ে ডম োকশে অে শরাধ গকারো। গমে েলার স্বর েড়িশয 
বলল।ডফলশক আশে গেশকই কো ডদশযডছ আে ওর ি ল গদখশে োশবা। সকালশবলা ওর 
সশঙ্গ এখাশে এশসডছ। গোমাশক ধরার েেয সারাটা ডদে গফাে কশর কশর ডমশেয হযরাে 
হলাম। ে ডম োকশল কে ভাল হে। সারাডদে দ েশে একসশঙ্গ োকা গেে। 
  
অযােসে উশঠ এক পা এশোল। গমে-এর হাে ধশর টােশলা। গমে হাে ছাড়িশয বলল ো 
েে আে আমাশক গেশেই হশব। 
  
গেশযাো গমে, গেশযাো। অযােসে অে েশযর স শর বলশলা গে,হযশো আর গকােডদে 
এইভাশব গোমাশক কাশছ পাব ো। এশসা কাশছ এশসা। 
  
েে অব   হশযাো। গমে দরোর ডদশক এশোল। এখাশে আমার আসার কো েয। েব  
এশসডছ গোমাশক গদখশে, হশচ্ছ হশলা োই। ডকন্তু এখে ো ডেশয উপায গেই। 
  
এরপর গমে আর দাুঁ়িাল ো। এডেশয ডেশয দরো খ লল। উুঁডক গমশর একবার চাডরডদশক 
গদখশলা। োরপর ডেঃেশব্দ ঘর গেশক গবডরশয গেশলা। 
  
বন্ধ দরোয ওপাে গেশক গভশস এশলা ে শোর েব্দ। অযােসে ডবমূশঢ়র মশো একই 
ভাশব দাুঁড়িশয রইশলা। 
  
অযােসে-এর বাড়ির সামশে রাস্তার অন্ধকাশর একপাশে একখাো কাশলা ব ইক দাুঁড়িশয 
আশছ। 
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চালশকর আসশে গেলার গহোে। গঠাুঁশটর গকাশণ োর জ্বলন্ত ডসোশরট। হাুঁট র ওপর 
দ হাে গরশখ গস ডেেশক দৃডিশে োডকশয আশছ বাড়িটার ডদশক। 
  
গমেশক গবডরশয আসশে গদশখ চাডব ঘ ডরশয গস ইডিে চাল  করশলা। বাুঁডদশকর দরো 
খ শল গেল। গমে এশস োড়িশে উঠশলা। দরো বন্ধ কশর গেলার োড়ি ছা়িশলা। 
  
গেলার ডেযার বদল কশর বলল–োরপর অযােসে ডক বলশলা? 
  
 বলশলা এখেও চার পাুঁচ মাস অশপক্ষা করশে হশব। 
  
চার পাুঁচ মাস-গোমার মাোটা এশকবাশরই গেশছ। বশলশছ সপ্তাহ, শুশেছ মাস। 
  
গেরী, মাো আমার ডঠকই আশছ। সপ্তাহ বলশল সপ্তাহই শুেোম। বলশলা চার পাুঁচ 
মাশসর আশে ডকছ  করা সম্ভব েয। করশল োডক বীমা গকাম্পাডের সশন্দহ বদ্ধমূল হশব। 
  
 ওর ম ে । গেলার েেশে কশর উঠল। ওসবসশন্দহ-ফশন্দহ ছাশ়িা। ো করবার ো়িাোড়ি 
করশে হশব। অশোডদে বশস োকা আমার চলশব ো। এ মাশসর মশধযই আমার টাকা 
চাই। 
  
আ়িশচাশখ গমে গেলার-এর ডদশক োকাশলা, গবে গো ে ডম ডেশেই বরং একডদে ওর 
সশঙ্গ গদখা কশর বশল এশসা ডেশয গোমার কো। 
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গেলার োর ডদশক কটমট কশর োকাল। গমে ম খ ডফডরশয ডেল। রাশে আর ডকছ  করশে 
ো গপশর গেলার অযাকডসশলটশর চাপ ডদল। স্পীশোডমটাশরর কাুঁটাটা এক লাশফ উশঠ 
এশলা একশোয। োড়ি েীশরর গবশে ছ শট চলশলা। 
  
রাস্তা ফাুঁকা। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার রাস্তার দ পাশের োছগুশলা গেে বাোশস সাুঁোর 
কাটশে কাটশে ডবপরীে ডদশক ছ শট চশলশছ। গকউ গকাে কো বলশলাো। বাকী পেট ক  
ডেঃেশব্দই কাটশলা। 
  
বারশলা বাড়ির ফটশকর সামশে োড়ি এশস োমশলা। গেলার গসাো োড়ি ডেশয ডেশয 
েযাশরশে ে লশলা। 
  
গমে চাডব ঘ ডরশয দরো খ লল। ঘশর   শক আশলা জ্বালশলা। োেলার খ়িখড়ি োডমশয 
ডদশলা। গেলার এশলা একট  পশর। 
  
দ েশে গেশলা বসবার ঘশর। অডিক শে দ -খাো কাঠখ ুঁশে ডদশয গমে গভেশর এশলা। 
গপাোক পাশে একট  পশর এক গবােল হুইডি আর দ শটা গ্লাস ডেশয ডফশর এশলা। 
গেলার একটা ডসোশরট ধরাশলা। গমে গবােল খ শল গ্লাস দ শটা পূণশ কশর একটা 
গেলারশক ডদল আর একটা ডেশে ডেশয বসশলা ডেশয গসাফায। 
  
গ্লাশস এক দীঘশ চ ম ক ডদশয গেলার গমে-এর ডদশক োকাল। গোশো গমে গোমাশক 
কাযদা, বদলাশে হশব। ওরকম প ে প ে  করশল চলশব ো। গেমে কশরই গহাক এক 
মাশসর মশধযই আমার টাকা চাই। অযােসেশক এর মশধযই ো ডকছ  করার করশে বাধয 

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

112 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

করাই হশব গোমার কাে। েডদ ো করশে পাশরা োহশল গোমার আমার সম্পকশ োকশব 
আর ো হশল পাশয মাো খ ুঁশ়ি মরশলও আর ে ডম আমাশক পাশব ো। 
  
গমে-এর ম খ ডববণশ হল। ম খ কাশলা হশয গেল। গস কাুঁশদা কাুঁশদা স্বশর বলল গকাশো 
উপায গেই গেরী। ডবশ্বাস কর আমার অযােসেশক ভয কশর, ওশক সামলাশো আমার 
পশক্ষ মাশ -মশধয অসম্ভব হশয ওশঠ। 
  
োশমা োশমা গেলার ধমশক উঠল। ওসব োকী কান্না আডম শুেশে আডসডে, ো বললাম 
োই করশব গকাে ওের-আপডি আডম শুেশবা ো। 
  
গমে গচাশখ-ম শখ ভযােশ দৃডিশে োকাশল গেলার-এর ডদশক। বলল, ে ডম োশো, গসই 
গপশট্রাল-পাশম্পর-প ডলস গসই গে গুডল গখশয মরশলা, ওশক অযােসেই গমশরশছ। 
  
অযােসে গমশরশছ! গক বলশলা গোমাশক? ওসব েল্প আমাশক বলশে এশসা ো। 
  
গমে প্রবল ভাশব মাো গেশ়ি বলল,োো েল্প েয। আডম একট ও বাড়িশয বলডছো। 
প ডলসটাশক ও ডফশলর ডরভলবার ডদশয গুডল কশরশছ। 
  
গেলার অবাক গচাশখ ওর ডদশক োকাল। োরপর ধীশর ধীশর মাো ো়িশলা। োহশল 
এেক্ষশণ ব  লাম এই বযাপার। দ শয দ শয চার, ওখাে গেশক টাকা হাডেশয ওশদর টাকা 
গোধ কশরশছ োই গো ভাডব গে ও এে টাকা গপশলা গকাশেশক। আচ্ছা োহশল হারামীটা 
এর মশধযই হাে পাডকশয গফশলশছ। প ডলস খ ে কশর োকাডে কশরশছ। 
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গসই েেযই গো আডম বলডছ গমে গেলার-এর পাশে সশর এশলা, ঘডেি হশয বশস 
বলশলা, অযােসে খ েী। ওশক গদখশলই আমার ভয কশর। উঃ ওর গচাশখর দৃডি ডক 
ভযঙ্কর। সবসময গেে ঘ রশছ। ে ডম এখে গেশকই সাবধাে হও গেরী। ওশক ডবশ্বাস 
গেই ডক করশে ডক কশর বশস। ওশক আমাশদর কাশে লাোশোই ভ ল হশযশছ। 
  
ডকছ  ভ ল হযডে। হাশের পােীয এক ডেঃশ্বাশস েলাধঃকরণ কশর গেলার বলশলা। ওশক 
ডদশযই আমাশদর কাে হশব। ও বারশলাশক ডদশয ইেডসওর কডরশয োরপর ছা়িশলা। ও 
কাশের গলাক। 
  
অবেয এছা়িা ওর উপাযই বা ডক? েযাম বােশশেে এর অেশ হাোর েলার এডদক ওডদক 
খ চ খাচ আশরা কশো ধার, গটাপ ো ডেশল ও গকাোয োশব। দাও গবােলটা এডদশক 
দাও। 
  
গমে গবােল এডেশয ডদশলা। গেলার েলায উপ ়ি কশর  ালশলা। বলশলে, ওর কাশছ 
এখশো ডরভলবারটা আশছ োডক। 
  
ো, পরডদেই গফরে ডদশয গেশছ। কেডদশে গচিা করলাম গোমাশক গফাে করশে। 
গরােই শুডে ে ডম োডক গকাোয গেছ। 
  
খ শে, প ডলস খ ে কশরশছ। ো, আশে োেশল ওর সশঙ্গ গসডদে ওরকম বযবহার করোম 
ো। 
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খ শে, বলা োয ো, োকশে ওসব কো ছাশ়িা এখে বলল টাকাটার বযাপাশর ডক ডঠক 
করশল। এ মাশসর গেশেই আমার দরকার। েীবশে এই একটা স শোেই এশসশছ। 
স শোে বারবার আশস ো। একটা এশল একবাশরই কাশে লাোশে হয। 
  
আে সকাশল গো আমাশক বশলশছ ো করবার গেে ো়িাোড়ি কডর। আর এক হারাডমর 
বাচ্চা গোশক টাকা ডেশয সাধাসাডধ করশছ। গো োশক এ মাসটা অশপক্ষা করশে 
বশলশছ। ওর একান্ত ইশচ্ছ আমাশক পাটশোর কশরই বযবসায োশম। পুঁডচে হাোর েলার 
আমার লােশব। এ মাশসর মশধয ো ডদশে পারশল ও গসই গলাকটার সশঙ্গই বযবসা 
ফাুঁদশব। 
  
ডকন্তু অশপক্ষা ো কশর আমাশদর উপায ডক গেরী। ে ডম একট  গভশব গদশখা ডেে। 
  
 গেলার গকাে কো বলশলা ো। একদৃশি গস আগুশের ডদশক োডকশয রইল। 
  
হঠাৎ গেলার ম খ গফরাল। োর গচাখ গেে দ দ কশর জ্বশল উঠল, হাুঁ আডমই ডফলশক খ ে 
করশবা। এখে আর অস ডবশধ ডক। ইেডসওর হশয গেশছ। সব গচশয  াশমলার কােটাই 
খেম। অযােসে-এর অশপক্ষায হাুঁ কশর বশস ো গেশক আডম ডেশেই ো করার করশবা। 
োরপর পশরর কো পশর। 
  
গমে–ডচৎকার কশর উঠশলাো, গস দ হাশে গেলাশরর হাে গচশপ ধরশলাো, আডম গোমাশক 
ডকছ শেই এ কাে করশে গদশবা ো। গোমাশক হাডরশয আডম বাুঁচশবা ো গেরী। ডবশ্বাস 
কশরা, োর গচাশখর গকাণ গবশয গফাুঁটায গফাুঁটায অশ্রু েড়িশয প়িশলা। 
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গেলার োশক এক  টকায সডরশয ডদল। োও োও। ওসব গমকী কান্নায গকাশো ফল 
হশব ো। হয গ শ়ি কাশো, োহয আডম ো বললাম গমশে োও। পাুঁচ মাস অশপক্ষা করা 
আমার গপাোশব ো। 
  
গমে বলল, আচ্ছা গবে, আমাশক কটা ডদে ভাবশে সময দাও। আডম…। 
  
ভাশবা আর ো ভাশবাবা, আমার কো আডম বললাম। গেলার উশঠ দাুঁ়িাল, অযােসে ো 
করশল কােটা আমাশকই করশে হশব, েডদ োও ো পাডর, োহশল আমাশক অেয গকাোও 
টাকার গখাুঁে করশে হশব। োহশল আডম আর গেই। 
  
ওঃ েখে কে গমোে!ডক একখাো কাযদা আডম আডবষ্কার কশরডছ। কে ম শরাদ োশো 
আমার গবা া হল। গোমাশক ডচেশে আমার আর বাকী গেই। একটা গদহ সবশস্ব রাস্তার 
গমশয। গোমার গচশয হাোর গুণ স ন্দরী গমশয আমাশক পাবার েেয ঘ রঘ র কশর 
গব়িাশচ্ছ। গোে ো করবার ো়িাোড়ি কশরা। এবার ডকন্তু আর হাোর কান্নাকাডট 
করশলও আমাশক আর পাশব ো। কোটা মশে গরশখা। 
  
গমে ে কশর গকুঁশদ উঠল,োো অমে গবালো গেরী। আডম করশবা করশবাই। গেভাশব 
পাডর, এ মাশসর মশধযই করশবা। গোমাশক ছা়িা আমার আর ডকছ  গেই গো। 
  
আশে গদখা োক কেদূর ডক করশে পাশরা োরপর েয আবার েে ে কশর ভাবা োশব, 
এই বশল গেলার দরোর ডদশক এশোল চশল োওযার েেয। 
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গমে অবাক হশয গচাখ ে শল োকাল, ে ডম চশল োশব, কেডদে গোমাশক গদডখডে, এছা়িা 
ডফল আে রাশে বা়িী ডফরশব ো। 
  
ো ডফরশব গো আমার ডক। ভাশবা ডক ে ডম। গোমার রূপ–এখেও  শর প়িশছ? গোমার 
েেয গেলার গহোে হাুঁ কশর বশস আশছ? ফ ঃ আমার অেয কাে আশছ। আডম চললাম। 
ে ডম আশে অযােসেশক সামলাও। োরপর আমার ডদশক েের ডদশযা। 
  
গেলার-এর ব শক গমে হঠাৎ  াুঁডপশয প়িশলা। োশক েে হাশে েড়িশয ধরশলা। ডকন্তু 
গেলার োশক এক ধাোয সডরশয ডদশয ঘর গেশক গবডরশয গেল। 
  
গমে গসাফার ধার ধশর গকােরকশম ডেশেশক সামশল ডেল। গেলার-এর োড়ির ইডিশের 
েব্দ ধীশর ধীশর ডমডলশয গেল। গস পােশরর মশো দাুঁড়িশয রইল। োরপর হঠাৎ গসাফায 
বশস ম খ গ শক ে কশর গকুঁশদ উঠল। গেলার, গেলার আবার চশল োশব।ো ো গেলার 
ছা়িা আমার েীবে বৃো। 
  
গমে হুইডির গবােলটা ে শল উপ ়ি কশর েলায  ালশলা। প্রচে প্রদাহ োর কণ্ঠোলী ঘ শর 
ঘ শর োমশে লােল। োরপর গস আশক্রাশে খাডল গবােলটা গদযাশল ছ ুঁশ়ি মারল। 
  
গেলার গহোে-এর সশঙ্গ গেডদে প্রেম সাক্ষাৎ, অশেক অশেক ডদে আশে, হযাুঁ গমে 
সৃ্মডের পাো উশে চলশলা, হাুঁ ডেে বছরই গো ডকন্তু ভাবশল মশে হয, কে ে ে পার 
হশয গেল। 
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হডলউশের গসই গছাট্ট গরশস্তারাুঁয গহোেশক গদশখ প্রেম ডদেই োর রশে  ়ি বশয 
গেডছল। গসখাশে োর সামােয চাকডর। মাডলক ইশচ্ছ কশরই গছশল ওশযটার রাশখডে। 
গমশয রাখশল দ -পযসা গবেী গরােোর হয-গেহাৎ গকৌেূহশলর বশসও দ -চারেে খশদ্দর 
  শক পশ়ি। গমে গসই গরশস্তারাুঁর.শমশয ওশযটার। গসখাশে োর মযাশেোর গবডে হােশে-
এর সশঙ্গ গেলার এশস   কশলা। 
  
গমে অবাক হল, গলাকটা গক! এমে স ঠাম গচহারা এমে সবল গপৌরুে, এমে স ন্দর 
বেযো, গলাকটা গক? গমে চিল হল। গমে কােশ ডেশয ো়িাোড়ি এডেশয গেশলা ওশদর 
গটডবশলর ডদশক। 
  
গলাকটা খাবাশরর অেশার গদওযার ফাুঁশক ফাুঁশক অকারশণ আবার োর ডদশক গচাখ ে শল 
গদখডছল। গে কবার গচাশখ গচাখ পশ়িশছ গমে-এর েরীশর গবে ডেহরণ গফশল গেশলা। 
পােীশযর োডলকা গস সশব উশেশছ, সশঙ্গর গলাকটা বশল উঠল, শুধ  কডফ আর ডকছ  ো। 
  
গস োর ডদশক ডেেশক দৃডিশে োকাল। কডফশে আমার চলশব ো। আমার হুইডি চাই। 
  
গলাকডট ডবদ্রুশপর স শর বলল, ো চলশব গকে, গমশযমাে ে আর মদ গোমার এেব়ি 
সবশোে করশলা, পাওো গখোব আর একেে ডছডেশয ডেশয গেল, আর ে ডম বশস এখাশে 
হুইডির অেশার ডদশচ্ছা। ডক আমার ম ডিশোদ্ধা গর!দাও ওশক, গবােল গবােল হুইডি 
দাও।ও এখে গেশক মাে শের বদশল ডবছাোয শুশয শুশয গবােশলর সশঙ্গ ে দ্ধ করশব। 
আহা আমার কযাডলশফাডেশযার লাইট গহডভওশযট চযাডম্পযে, গেলার গহোে। গস উশঠ 
দাুঁ়িাল, োর গচাশখর দৃডিশে  শর প়িশলা একরাে ঘৃণা। গোশো গেলার, গোমাশক 
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আমার আর দরকার গেই, গভশবডছলাম গে সারা পৃডেবীর গশ্রিশের আসশে গোমাশক 
একডদে বসাশবা। ডকন্তু কাে ডকছ  হল ো। ভাবোই সার। আে গেশক গোমার পে ে ডম 
গদশখা, আমার পে আডম। গোমার মেে অমে বাহাদ র রাস্তা-ঘাশট েোয েোয ডমলশব, 
োশদরই একটাশক আবার ডেডখশয পড়িশয গেশবা। গোমার গপছশে অেেশক গঘারাঘ ডর 
কশর সময কাটাশল আমার চলশব ো। আমাশক গে টাকা গদশব, আডম োর গপােয ক ক র। 
আডম বযবসা করশে গেশমডছ। চডল বশল গস গেলারশক গরশখ চশল গেল। গচাখ োডমশয 
গেলার গমে এর ডদশক োকাল। োর কপাশল ডবন্দ  ডবন্দ  ঘাম, গচাশখ প্রজ্বডলে গক্রাধ, 
সব ডমডলশয গকমে গেে একটা অসহায অবস্থা। আহা এে েেসামেশয গলাকটাশক একটা 
গরাো ডটঙডটশঙ গলাক ো েয োই অপমাে কশর গেল। এখে ো হয পাশরই ো, সব 
মাে শের েডে বা সামেশয ডক সবসময একরকম োশক, েখে পারশো েখে 
কযাডলশফাডেশযার গভােবাডে গদডখশযশছ। এখে পাশর ো গকাশেশক আর গদখাশব। 
  
গমে-এর গলাকটার ওপর গকমে গেে মাযা হশলা। গস এডেশয ডেশয গেলাশরর হাে ধরল, 
একট  বসশে বশল গদৌশ়ি ডেশের ঘর গেশক এক গবােল হুইডি এশে ডদল। বযস গসই 
গেশকই গেলার োর হল। রাশে ডেশের গছাট্ট ফ্ল্যাশট গেলার-এর ডেদশয বেয লালসার 
হাশে ডেশেশক সমপশণ কশর গস স খী হল। 
  
পরডদে সকাশল ঘ ম গভশঙ্গ পাশে গমেশক গদশখ গেলার োর পর োই অবাক হল। আশস্ত 
আশস্ত োর সব ঘটো মশে প়িল। গস খাডেকটা ডেডশ্চন্ত হল, োক খাওযা োকার ডচন্তাটা 
গো ঘ চলল। ঘ শোঘ ডে কশর প্রডেপক্ষশক হারাবার ক্ষমো গে োর গেই একো গেলার 
ভালমশোই োেশো। গমডে হাউে কাল ওভাশব অপমাে করাশে গেলার মশে মশে খ বই 
গরশে গেডছল। ডকন্তু, ম শখ ডকছ  বলশে পাশরডে কারণ গস োেশো গে গমডে একটা 

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

119 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

কোও ডমশেয বলশছ ো। কযাডলশফাডেশযার গসই ম ডিশোদ্ধা গেলার গহোে সশর গেশছ, োর 
োযোয েে ে গহোে েন্ম ডেশযশছ, গে োশে শুধ  দ শটা ডেডেে, মদ আর গমশযমাে ে। 
  
আপােেঃ দ শটা ডচন্তাই ডমটশলা। মশদর খরচ গোোশোর েেয আর ডচন্তা করশে হশব 
ো। অপরপশক্ষ গমশযটাও গবে লড়িশয। গদখা োক কটা ডদে, অবস্থা ডক দাুঁ়িায। মশে 
গো হশচ্ছ গমশযটা মশেশছ। োর কাশছ োর োর মশে, মে গে কডদে মডেশয রাখা োয 
গস কডদেই লাভ। 
  
এমেভাশব দ -সপ্তাহ কাটল। বাড়িশে েেট ক  সময গমে োশক এশকবাশর আঠার মশো 
গেলার-এর গদশহর সশঙ্গ আটশক োশক, গেলারও গকাশো আপডি কশর ো। ডেেযেে ে 
কাযদায এশকর পর এক স্বশের োল ব শে চশল গস। গমে গেে স শখর সােশর গভশস 
গেশে লােল। 
  
দ সপ্তাহ পশর গেলার ম খ খ লশলা। গস গমেশক গবা াল গে গরশস্তারাুঁয সামােয চাকরীশে 
ক-পযসাই বা আশস, োর গচশয স্বাধীেভাশব দ পযসা গবডে গরােোশরর ধান্দা গদখা 
ভাশলা। 
  
স্বাধীেভাশব মাশে হল গমে-এর একান্ত ডেেস্ব সম্পডি গদশহর ডবডেমশয অশেশাপােশে। 
গদহ ডবক্রীর প্রশযােে গেই। শুধ  মাছ োশল গোলা, োর কাছ গেশক োরপর েেদূর 
সম্ভব ডেংশ়ি গেওযা। োরপর গস েখে গমে-এর ডদশক হাে বা়িাশে আসশব, োর 
শ্লীলোহাডের গচিা করশব েখে গহোে এডেশয আসশব। মাশরর ভয গদডখশয, দরকার 
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প়িশল দ -ঘা গমশর োশক ডবশদয করশব। টাকায টাকা আয হশব, অেচ আসশল ডকছ ই 
োশব ো। এমে বযবসা ডক দ ডেযায দ শটা আশছ? 
  
গমে-এর সশঙ্গ সরল ডবশ্বাশস কারচ ডপ গখললল। গরশস্তারাুঁর চাকডর গছশ়ি গস পশে 
োমশলা। খশদ্দর ভালই গপশলা। টাকাও আসশে লােশলা অশেক। গস োবেীয গরােোর 
গেলার-এর হাশে ে শল ডদল। গেলার গরােই টাকা পযসা ডেশয ে শযার আড্ডায গেশো। 
গমে প্রডেবাদ করশো ো। গেলার বলশে গে টাকা দ -গুণ চারগুণ করার এমে উপায 
োডক দ ডেযায আর দ শটা গেই। 
  
ডকন্তু ডদ্বগুণ গো দূশরর কো গস গে টাকা সশঙ্গ ডেশয গেশো ো গকােডদেই ডফরশো ো। 
একডদে, দ -ডদে, পশেশরাডদে, এবাশর গমে একট  চিল হশলা। 
  
োইশো টাকার োশম টাকা োয, খাট ডেও োয প্রচ র, ডকন্তু লাভ গো ডকছ ই হশচ্ছ ো। 
গমে গকাোয গেশম এশসশছ। গেলাশরর েেয গস রেেল কশর পযসা গরােোর করশছ 
ডকন্তু গেলার োশক ডক ডদশলা, কেগুশলা ডমশেয আো। োঃ বযাপারটা একট  খডেশয 
গদখশে হশচ্ছ। 
  
রাশে গেলার ে শযার আড্ডায গবডরশয োবার পশর গমে শুশয প়িশো। পশর গেলার কখে 
ডক অবস্থায ডফরশে গস োেশে পারশো ো। 
  
গসডদে গস আর ঘ মাশলা ো। গেলার গবডরশয োবার পর গস গেশে রইল। গদখা োক 
আে গেলার ডক অবস্থায গফশর। 
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রাে েখে গভার হশয এশসশছ। োেলার কাশছ বশস বশস একট  ড ম ডের মশো এশসশছ। 
হঠাৎ একটা োড়ির েশব্দ ঘ মটা গভশঙ্গ গেল। গস ধ়িম়ি কশর উশঠ বসশলা। 
  
একখাো োড়ি এশস োর বাড়ির উশো ডদশক োমশলা। গেলার টলশে টলশে োড়ি 
গেশক। োমশলা। গেশম গফর োড়ির োেলা পশে মাো েডলশয অশেকক্ষণকার সশঙ্গ কো 
বলশলা। োরপর হাে ো়িশে ো়িশে হাুঁটশে লােশলা। োড়ি ছা়িশলা। 
  
লযাম্পশপাশের ম্লাে আশলায গমে গদখশলা, োড়ির গপছশের আসশে বশস একটা গমশয। 
ঘা়ি ডফডরশয গেলার-এর ডদশক োডকশয গস হাে ো়িশছ। 
  
গমে ডস্থর হশয একইভাশব বশস রইল। দ শফাুঁটা েল ম শোডবন্দ র মশো োর গচাশখ 
ডচকডচক করশে লােল। ডসুঁড়িশে গেলার-এর পাশযর েব্দ গোো গেল। গমে হাশের 
উশো ডপশঠ গচাখ ম ছশলা। 
  
গেলার ঘশর এশস   কশলা। গমেশক গেশে োকশে গদশখ একট  অবাক হল। উশঠ ঘশরব 
আশলাটা গজ্বশল ডদশলা গমে। গদখশলা গেলার-এর োমার কলাশরর কাশছ ডলপডেশকর 
দাে, ব শকর কাশছ দ চারশট লম্বা চ ল গলশে আশছ। 
  
এই োহশল গোমার ে শযা গখলা, গমে ডস্থর দৃডিশে োকাশলা গেলার-এর ডদশক। আমার 
সম্মাে ধ শলায ডমডেশয ডদশয আমারই গরােোশরর টাকায ে ডম ফ ডেশ করশছ। মদ, 
গমশযমাে ে ডেশয আেন্দ করশছ। বাঃ এই ো হশল প রুে মাে ে! 
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গেলার-এর গেো ছ শট গেল। গস ধরা পশ়ি গেশছ গদশখ প্রডেবাদ করশলা ো। বরং রাশে 
চীৎকার কশর উঠল। বলল গবে কশরডছ। আশরা করশবা। ে শব ে শব েল খাও, ভাশবা 
গোমার মে গকউ গটর পায ো। দযাখা কোটা অশেকডদে ধশরই ভাবডছলাম গোমার মে 
গমশযশছশলর আমার আর দরকার গেই। গেশে েখে ডছশল, ডেশ্চযই গদশখশছা, ওই 
গমশযটার োড়ি আশছ, বাড়ি আশছ, অশেক টাকাও আশছ। এরকম একটা দ শটা েয েোয 
েোয গমশয আমাশক পারার েেয হাে বাড়িশয আশছ। আডম চললাম। আমাশক আর 
পাশব ো। 
  
গেলার গবডরশয গেল। ডস্থর ভাশব গমে দাুঁড়িশয রইল। এরকম পডরণডের কো গস 
ভাশবডে। এর েেয গস নেরীও ডছল ো। দ ঃশখ-অডভমাশে োর গচাখ ডদশয অশ াশর েল 
প়িশে লােল। গেলার-এর প্রডে অডভমাশে োর ব কটা গফশট গেল। 
  
গমে আর কডদে গবশরাল ো। গস গভশবডছল গেলার হযশো ডফশর আসশব। ম হূশেশর 
উশিেোয গস ো বশলশছ, োর েেয ক্ষমা গচশয আবার গমে-এর সশঙ্গ োকশব, োর 
হৃদয ভালবাসার রশঙ পূণশ কশর রাখশব। 
  
ডকন্তু ো গেলার ডফরশলা ো, হোোয গবদোয অপমাশে অডভমাশে গমে মরশম মশর 
গেল। মশে মশে প্রডেজ্ঞা করল, গস আর েীবশে গেলার-এর কাশছ ডফশর োশব ো। গস 
ডেশেশক ডেশল ডেশল গেে করশব। 
  
সােডদে পশর গচাশখর েল ম শছ গমে উঠল। সস্তা পাউোশর গচাশখর কাডলটাডল  াকশলা। 
সস্তা ডফেডফশে গপাোক পরশলা। োরপর হাে বযাে ডেশয গস পশে গবশরাল। 
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 এক গটডলশফাে ব শে   শক গস এক মশেলশক গফাে করল। গসই মশেলটা এক 
মধযবযি ডবেেদার বযবসাযী। গস এর আশে দ বার গমে-এর সশঙ্গ গোোশোে কশরশছ। 
দ বারই গেলার এর ো়িোয প্রচ র অেশ গখসারে ডদশয গস হশোদযম হশয ডফশর এশসশছ। 
এবার গমে ডেশেই গফাে কশর গেলার গে গেই একো োোশে গস ডেডশ্চন্ত হল। বলশলা 
গমে গেে অডবলশম্ব োর গহাশটশলর ডেডদশি কামরাডটশে চশল আশস। 
  
গহাশটশল গপৌঁশছ োর কামরায োবার আশে গমে   কশলা গমশযশদর েেয ডেডদশি 
বােরুশম। আযোর সামশে দাুঁড়িশয ম শখ পাউোশরর ে ডলটা গবালাশে গবালাশে হঠাৎ োর 
দৃডি ডস্থর হল। সামশের গটডবশল একটা স ন্দর চাম়িার বযাে। গক গেে ভ ল কশর ওখাশে 
গফশল গরশখ গেশছ। 
  
গমে বযােটা ে শল ডেশলা। গবাম ডটশপ খ ললল। ম হূশেশ রুদ্ধ-ডবস্মশয গস েরের কশর 
কাুঁপশে লােল। বযাশের মশধয এক ো়িা পিাে েলাশরর গোট। সব ডমডলশয কম কশর 
হাোর পাুঁশচক গো হশবই। 
  
বযােটা বন্ধ কশর গস বযােটা ডেশের হাশেই রাখশলা। ডেশের বযাে রাখশলা আযোর 
সামশে। একটা ডেহরণ োর েরীশর গখশল গেল। এবার এে টাকা গদখশল ডেশ্চযই 
গেলার আর োশক অপমাে করশে পারশব ো। গস োর সশঙ্গ আবার এশস োকশব। 
  
গস দ্রুে পদশক্ষশপ ো়িাোড়ি দরোর ডদশক এশোল। হঠাৎ দরোটা খ শল গেল। এক 
স শবে মডহলা ও পাশে দাুঁড়িশয। গমে-এর হাশে বযােডট গদশখই ডেডে হাউমাউ কশর 
গচুঁচাশমডচ শুরু করশলে। 
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বযস োরপর ো হবার োই হশলা। গলাকেে, গহাশটশলর মযাশেোর, োো প ডলস, ডবচাশর 
ডেেশো েলার েডরমাো অোদাশয ডেে মাশসর গেল হল গমে-এর। আদালশের ডভশ়ির 
মশধয গস বারবার একটা গচো ম খ খ ুঁেশলা। োর গেলার, ডকন্তু ো গেলার এল ো। এ 
সময ডেেশো েলার হাশে োকশলও গেলটা এ়িাশো গেে। ডকন্তু সিয ডহসাশব গেলার 
োশক একটা টাকাও রাখশে গদযডে। সব ডকছ  উড়িশয ডদশয গেশছ দ -হাশে। 
  
ডেেমাস পর গেল গেশক গবডরশয সামােয ডকছ  সম্বল কশর গস লস এশিলস ছা়িশলা। 
গসাো এল সযাে োন্সডসসশকার প্রু টাউশে। লস এশিলস-এ োকশে গস শুশেডছল প্রু 
টাউে েহরডট গবে বডধশষ্ণ । এখাশে পযসা োডক উশ়ি গব়িায। 
  
গমে অডফস পা়িায ডেেেলার ওপর গছাট একখাো ঘর ভা়িা ডেল। ডকন্তু পর ডদে 
গেশকই োর ভােয খারাপ। েীে প়িশলা গস বছর সবশচশয গবডে। খবশরর কােশে 
ডলখশলা, এমে েীে োডক েে পিাে বছশরও পশ়িডে। 
  
স েরাং কােকমশ েোরীডে প্রায বন্ধই রাখশে হশলা। েীশে রাস্তার গলাক পেশন্ত গবশরায 
ো, খশদ্দর ে টশব গকাশেশক। সিয প্রায ডেঃশেে হশয এশলা। 
  
ডকন্তু ো, এভাশব গো পারা োয ো। েীে আশছ, বরফ আশছ, সব সডেয। ডকন্তু ডক্ষশধও 
গো আশছ। আধশপটা গখশয কাহােক আর োকা োয। একডদে গো োই মরীযা হশয 
সবডকছ  অগ্রাহয কশর গমে গবডরশয প়িশলা। 
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পে েেমােবহীে। গুশ়িা গুশ়িা বরফ প়িশছ একটাো, উিশর বাোস গেে গমরুদে 
অবডধ ডহম কশর ডদশচ্ছ, রাস্তার বাডেগুশলা ম্লাে, ডেষ্প্রভ, গেমে ডকছ  েীশের গপাোক 
গমে পশরডে। সব েরীরটা োর ম হুম শহু কাুঁপশছ। এশোশে কি হশচ্ছ। 
  
গস হঠাৎ েমশক দাুঁ়িাল। একেে গলাক এডদশক আসশছ। মাোয কাে অবডধ  াকা 
কাশলা ট ডপ, পরশে কাশলা ওভারশকাট। পশকশট দ -হাে   ডকশয গস ব়ি ব়ি পা গফশল 
এডদশক গহুঁশট আসশছ। 
  
 গমে দাুঁড়িশয প়িশলা। বাডে স্তশম্ভ গহলাে ডদশয গদশহর প্রডেটা প্রেযশঙ্গ কামোর গোযার 
ে শল মশোহারী ভডঙ্গশে দাুঁ়িাশলা। েীে, ে োর উি শর হাওযা সব গস ম হূশেশর েেয ভ শল 
গেল। 
  
গলাকটা োর ম শখাম ডখ এশস দাুঁ়িাল। গচাখ ে শল োকাল। গমে মৃদ  গহশস ডফসডফস কশর 
বলশলা ডক চাই োডক? 
  
একম হূেশ েীরব। গলাকটা ভ্রু গকাুঁচকাশলা। োরপর দাুঁশে দাুঁে গচশপ বশল উঠল চাই, 
চশলা। 
  
গমে ডেউশর উঠল। গলাকটার গচাখ দ শটা গেে গকমে। ডক অন্তশভশদী দৃডি ঐ গছাট দ শটা 
গচাশখ। পােল-টােল েযশো। 
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ডকন্তু ো এখে ওসব ডচন্তা করার সময গেই। একেে খশদ্দর পাওযা গেল। এই েশেি। 
দ েশে পাোপাডে এশোশে লােশলা। ডেশের ঘশর ডেশয ডবছাোয শুশয প়িশলা গমে। 
মশোহারী ভডঙ্গশে আহ্বাে োোল এশসা। 
  
গলাকটা ে়িল ো। একইভাশব দাুঁড়িশয রইল একপাশে। োশযর গকাটটাও খ লশলা ো। 
ডস্থর দৃডিশে গস োডকশয রইল গমে-এর গচাশখ। 
  
কই, এশসা। গমে চিল হশলা, দাুঁড়িশয গকে? দাুঁড়িশযই ভাশলা। আডম চশল োব। েশব 
োবার আশে গোমার সশঙ্গ কটা কো বশল গেশে চাই। 
  
কো! 
  
হা। কো বলার মশো আমার গকউ গেই। 
  
ডকন্তু কোই বশলা আর োই কশরা, টাকা ো ডদশয ডকন্তু গেশে পারশব ো। 
  
গস গকাশটর পশকট গেশক মাডেবযাে বার করশলা। ডেেখাো করকশর দে েলাশরর গোট 
ডবছাোর উপর ছ ুঁশ়ি ডদল এই োও গোমার টাকা আোমই ডদলাম। 
  
 গমে গেে ডেশের গচাখশক ডবশ্বাস করশে পারশলা ো। ডেডরে েলার! গোট কখাো 
ক ড়িশয গস পশকশট রাখশলা। বলশলা বশলা। ডক বলশব? 
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কাশঠর অভাশব ঘশরর গকাশণ একটা গেশলর গোভ জ্বলশছ। দরো-োোলা বন্ধ োকা 
সশত্ত্বও ঘর গবে ঠাো। ডববণশ মযলা কম্বলটা োশয েড়িশয ডেশলা গমে। োরপর বাডলশে 
কে ই গরশখ অশধশক শুশয োর কো শুেশে লােল। 
  
গস অশেক কোই বলশলা। োর োম োডক ডফডলপ বারশলা। এই পৃডেবীশে আপোর 
বলশে গকউ গেই। মা কডদে আশে মারা গেশছ। গস ডেঃসঙ্গ একলা। োর বাড়ি আশছ। 
বাোে আশছ। গছাট প ক র আশছ। গস োমশলর গদাকাশে চাকডর কশর, ইেযাডদ অের 
কো। 
  
শুেশে শুেশে গমে-এর গচাশখ োর গঘার এল। বারশলা আশরা ডক বলশলা, গস ডকছ  
শুেশলা, ডকছ  শুেশলা ো। কম্বশলর েরশম আরাশম আশযশে একসময গস ঘ ডমশয প়িল। 
  
পরডদে সকাশল ঘ ম ভাঙলল। গমে ধ়িম়ি কশর উশঠ বসশলা। গোভটা কখে গেে ডেশভ 
গেশছ। ঘশর ক যাোর মশো মাে ডেষ্প্রভ গভাশরর আশলা। বারশলাশক গস গদখশে গপল 
ো। েশব ডক গসো, পশকশট হাে ডদশয গমে ডেডশ্চন্ত হল। ডেডরে েলার পশকশট ডঠকই 
আশছ। বারশলা ডেশয োযডে। 
  
মাোয অসহয েন্ত্রণা। কপাশলর ডেরা দ শটা দপদপ করশছ। েরম ডেঃোস প়িশছ োক 
ডদশয। জ্বর হল োডক।কেকশে অমে ঠাোয বাইশর গবশরাশোটা ডঠক হযডে। সমস্ত েরীর 
গেে জ্বশল প শ়ি োশচ্ছ। উঃ ডক েন্ত্রণা। গমে গচাখ ব  ল। 
  
গস একই ভাশব ডবছাোয শুশয রইল। গবলা েড়িশয ডবশকল হশলা। সন্ধযা োমশলা। উশঠ 
আশলা জ্বালশব, এমে ক্ষমোও োর গেই। গস গবহুঁশের মশো ডবছাোয পশ়ি রইল। 
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এমে সময দরোয ক়িা ো়িার েব্দ হল। 
  
ঘা়ি ঘ ডরশয গদখার গচিা করশলা গমে, পারশলাো। গকমে গেে একটা আচ্ছন্ন ভাবোর 
েরীশর। সামােয েডেও অবডেি গেই। 
  
গক গেে োর ম শখর ওপর ধ শক প়িল। োর গচহারা গধাুঁযার মে। এ গো বারশলা। গস 
ডক গেে বলশলা। গমেও ডকছ  বলশে গেল। োর গঠাুঁট ে়িল ডকন্তু েলা ডদশয আওযাে 
গবশরাল ো। বারশলার েীেল একখাো হাে োর েরীশরর ওপর এশস প়িল। গস 
অবসাশদ গচাখ ব েল। 
  
গস্ট্রচাশর কশর গক বা কারা গেে োশক ডেশয োশচ্ছ। ডসুঁড়ি গবশয োমশছ, গকাোয ডেশয 
োশচ্ছ, গমে জ্ঞাে হারাল। 
  
দ ডদে পর জ্ঞাে ডফরল। গস শুশয আশছ হাসপাোশলর এক ডবছাোয। োসশশক ডেশজ্ঞস 
কশর োেশলাবারশলা োশক হাসপাোশল গপৌঁশছ ডদশয গেশছে। ডেডে গরাে একবার কশর 
এশস ডেযডমে খবর ডেশয োে। 
  
হাসপাোশল োর দেডদেকাটল।োোরকম ওে ধ, ইেশেকেে কে ডক।বারশলা গরাে 
ডেযডমে আসশেে। গকাে কো বলশেে ো। ডবছাোর পাশের ট লটাশে বশস ডস্থর-
অপলক গচাশখ োর ডদশক োডকশয োকশে। োরপশর একসময উশঠ চশল গেশেে। 
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গমে ভাবশো গলাকটা গেে গকমে। আসশল গেশচ দযা গদখাশো অশেশকর স্বভাব োশক, 
এরও গবাধহয োই। েশব এটা ডঠক হাসপাোশল এশে গস গমে-এর খ বই উপকার 
কশরশছ। এেেয গমে োর প্রডে কৃেজ্ঞ। ডকন্তু ওট ক ই। োর পশক্ষ ওশক ভালবাসা আশদৌ 
সম্ভব েয। একবার গে হৃদশযর অঘশয গস গেলার-এর পদমূশল সমপশণ কশরশছ, গস হৃদশয 
আর অেয প রুশের স্থাে গেই। আচ্ছা গেলার এখে গকাোয আশছ। গকমে আশছ। 
গেখাশেই গস োক ক ভাল োক ক। োহশলই গমে খ ডে। 
  
দে ডদশের ডদে ঘ ম গভশঙ উশঠই গমে ব  শলা, োর গরাে ম ডে হশযশছ, গস স স্থ। 
খ ডেশে উশঠ বসশলা গস ডবছাোর ওপর। গস স স্থ সবল, আবার বাড়িশে ডফশর োশব। 
ডকন্তু বাড়ি বাড়ি মাশে গো গসই অন্ধক প, আশলা বাোসহীে দমবন্ধ পডরশবে, ো, ো এর 
গচশয সারােীবে গরােী হশয এখাশে পশ়ি োকা অশেক ভাশলা। গস ডবেণ্ণমশে আবার 
ডবছাোয শুশয প়িশলা। 
  
ডদশের আশলা ডেশভ এশলা, সশন্ধয হয হয, এমে সময বারশলা এশলা। গমে-এর 
আশরাশেযর খবর ডেডে আশেই োোশরর ম শখ শুশে এশসশছে। ম শখ োর আত্মপ্রসাশদর 
হাডস, হাশে একগুচ্ছ ডেডেযা ফ ল। 
  
ডেডে ডবছাোর পাশের ট লটাশে এশস বসশলে। গমে-এর হাশে ফ শলর গো়িা ে শল 
ডদশলে। 
  
গমে মাো েীচ  করল, ফ শলর একটা পাপড়ি দ -আঙ্গ শল ডছুঁ়িশে ডছুঁ়িশে বলশলা আপডে ো 
করশলে আমার েেয, োর েেয আডম কৃেজ্ঞ। আপোর ঋণ আডম…। 
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হাে ে শল োশক োমাশলে বারশলা। দাুঁ়িাও দাুঁ়িাও ওসব ঋণ ডটশের কো ে লশছা গকে। 
ে ডম অস স্থ হশয পশ়িডছশল, গদখার গকউ গেই। এশে ে ললাম হাসপাোশল। কৃেজ্ঞো 
গদখাশে হশল োোরশক গদখাও কারণ আডম গোমাশক সাডরশয ে ডলডে, ো কশরশছে 
োোর কশরশছে। একট  ইেস্তেঃ কশর বলশলে গদশখা গমে এই ডবরাট পৃডেবীশে আডম 
একলা, গোমারও গকউ গেই, আমারও গকউ গেই, আমরা দ েে ডেঃসঙ্গ মাে ে এবার 
গেশক একসশঙ্গও গো োকশে পাডর, ডবশয কশর সংসার পােশে পাডর। কোটা একট  
গভশব গদশখা। 
  
মশের এই অবস্থায বারশলার এই অদ্ভ ে প্রস্তাবডট গমেশক ব়ি ডবচডলে করশলা। 
একম হূেশ, গস ভাবশলা, োরপর ম খ ে শল বলল আডম রাডে, চশলা আমাশক ডেশয চলল। 
  
গফরার পশে গসডদে আরও অশেক কোই গমে ভাবশলা গে ম হূশেশর ডবশবচোয গস রাডে 
হশযশছ ডঠকই, েব  এশকবাশর অেযায ডকছ  একটা কশরডে। কারণ স স্থ স্বাভাডবক েীবে-
োপশের েেয ডবশয অডে আবেযক। ডবশযর পর েডদ মশের ডমল ো হয োহশল দরো 
গো গভালাই আশছ। ভাবো ডকশসর। ডববাহ-ডবশচ্ছদ করাটা আেকালকার ডদশে এমে 
ডকছ  একটা কডঠে বযাপার েয। 
  
বারশলা মাি সােডদশের ডবজ্ঞডপ্তশে ডবশযর এক ডবশেে অে মডে পি গোো়ি করল। 
ডবশয হশয গেশলা, আ়িম্বর বা অে িাে ডকছ ই হল ো। গমে খাডেকটা ডেডশ্চন্ত হল, স খী 
হল। 
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বারশলার বাড়িটা প্রেম কডদে খ বই ভাশলা লােশলা গমে-এর। অমে স ন্দর বাোে, 
েহশরর এক প্রাশন্ত ডেেশে-ডেরালা পডরশবশে গছাট্ট গদােলা বাড়ি। সব ডমডলশয োর গবে 
ভাশলাই লােল। 
  
ডকন্তু স্বে গভশঙ গেশে খ ব একটা গদরী হল ো। োর স্বশের প্রাসাদ গেে একটা দমকা 
বাোস এশস গভশঙ ডদশয গেশলা। ডবশযর পিম রাশেই ঘটোটা ঘটশলা। গমে ডবস্মশয 
বাকরুদ্ধ হশয গেশলা। 
  
পিম রােডট োশদর প্রেম ডমলশের রাে। স্বে..ো, স্বে গেমে ডকছ  গেই। ডমলশের সব 
রকম আেশন্দর সশঙ্গই গমে পডরডচে। োও বারশলাশক ডেডব়ি কশর োোর, পাবার 
গকৌেূহল গো একটা আশছই। 
  
গমে গসকো ভাবশল আেও ডেউশর ওশঠ। উঃ গস ডক বীভৎস, ডক ভযাল-ভযঙ্কর। 
বারশলা গেে একটা পশু, একটা দােব,…. 
  
ডমলশের প্রেম রাে গসই পশুর হাশে সশপ ডদশযই কাটশলা। প্রেম ডদশক েন্ত্রণায দাুঁশে 
দাুঁে গচশপ রইল গমে। োরপর একসময বারশলার অেযাচার আর সহয করশে ো গপশর 
োর কবল গেশক গকাশোক্রশম ডেশেশক ম ে কশর পাশের ঘশর গেল। ভশয গস সারা 
রাে ঘ মাশে পারশলা ো। 
  
শুরুশেই গেে, গসই গেশকই এই বযবস্থা, দ েশের ঘর আলাদা, আলাদা। গকউ কাশরার 
বযাপার ডেশয মাো ঘামায ো। গকউ কাশরার ডদশক গচাখ ে শল োকায ো অবডধ। দ -
একটা কোবােশা বলার দরকার হশল আকাশর ইডঙ্গশেই সাশর। 
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কশযকমাস এমেভাশবই গকশট গেশলা। গমে মশে মশে অধধেশয হশয উঠল। একলা 
বাড়িশে বন্দী ো গেশক মাশ  মাশ  গবশরাশে শুরু করল। 
  
এমেই একডদে গস কশযকটা ট ডকটাডক ডেডেস ডকেশে গেন্ট-এ গেশছ। গকোকাটা গেশে 
গদাকাে গেশক গবডরশয গস বাশসর অশপক্ষায দাুঁড়িশয আশছ। োর সামশে এশস দাুঁ়িাল 
গেলার গহোে। 
  
গেলারশক গদশখই গমে-এর ব শকর মশধয গমাচ়ি ডদশয উঠল। একরাে কান্না এশস েলার 
কাশছ দলা পাডকশয রইল। গমে-এর গচাখ গফশট েল এল। গস গচাখ ে শল োকাল। 
  
এই গো প রুে। অট ট স্বাস্থয। গদশহর আোশচ-কাোশচ গেৌবে টেবে কশর ফ টশছ। এই 
গেলার-এর কাশছ ডেশেশক সমপশণ কশর ডদশয কে ো োডন্ত গপশযশছ গমে। গেলার োর 
গপ্রশমর প রুে। 
  
একঘণ্টা পশর। দ েশে গেলার-এর খাশট পাোপাডে শুশয আশছ। গেলার োশক এক 
হাশে েড়িশয আশছ। গস গেলার-এর প্রেস্ত ব শক ডেডশ্চন্ত আশ্রশয পরম োডন্তশে গচাখ 
ব শে রশযশছ। 
  
গমে গেশল োবার অডভজ্ঞো গেশক বারশলার সশঙ্গ প্রেম রাশের অডভজ্ঞো সব কোই 
গেলারশক বশলশছ। ডকছ  গোপে কশরডে, একট ও বাড়িশয বশলডে। এখে গস আর বারশলা 
ডকভাশব োশক োও বশলশছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

133 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

গসডদে আশরা অশেকক্ষণ পর আবার গদখা করার প্রডেশ্রুডে আদায কশর ডেোন্ত অডেচ্ছা 
সশে গমে ডবদায ডেল। 
  
গসই শুরু। দ েশে আবার ঘডেি হশলা। মশের কাছাকাডছ এশলা। গমে গেলারশক গপশয 
ডেডশ্চন্ত ডেভশয। প্রায গরাে দ েশের গদখা হশে লােশলা। 
  
একডদে দ েশে পাোপাডে শুশয আশছ। গমে আরাশম-আশযশস গচাখ ব শে শুশয আশছ। 
এমে সময গেলারই কোটা ে লশলা। 
  
বারশলার েীবশের ডবডেমশয এক বীমা গকাম্পাডের গসলসমযােশক দাবার খ ুঁডটর মশো 
চাডলশয ডকভাশব অশেক টাকা গরােোর করা গেশে পাশর, গস কো গস সডবস্তাশর বযাখযা 
করশলা। গমে মশোশোে ডদশয োর কো শুেশলা। বারশলার প্রডে এখে োর দযা মাযা 
ডচহ্নমাি অবডেি গেই। স েরাং, রাডে হশে অস ডবশধ ডক? গস রাডে হল। 
  
হুইডিটা এখেও েলন্ত আগুশের মশো েরীশরর আোশচ-কাোশচ ঘ শর গব়িাশচ্ছ। হাশের 
ওপর ে েডে গরশখ গমে ভাবশলা, একটা ডকছ  এখে অবেযই করা দরকার। আবার েডদ 
গেলারশক হারাই োহশল আডম বাুঁচশবাো। গেলার ছা়িা আমার েীবশের গকাশো মাশেই 
হযো। অমে উদ্দাম গপ্রম, ো ো একটা ডকছ  ফন্দী গবর করশেই হশব। আডম গেলার-
এর েেয সব করশে পাডর। হযাুঁ দরকার হশল মরশেও পাডর। 
  
বারশলা গ াুঁশপর আ়িাশল আ়িাশল গহুঁশট এশোশলে। সেকশ দৃডিশে চারপাে েরীপ 
করশে করশে এশোশচ্ছে। হঠাৎ োর গচাখ উজ্জ্বল হল। ডেডে চমশক দাুঁ়িাশলে ঐ গো 
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োশছর েীশচ একটা োড়ি দাুঁড়িশয আশছ। ডদ্বেীয গকাশো োড়ি বা েেমােশসর ডচহ্নমাি 
গেই। 
  
রাে গসাযা দেটা। ডভ়িটা এখশো গেমে েশমডে। আর ঘণ্টাখাশেশকর মশধযই োড়ির 
পর োড়ি আসশে শুরু করশব। প্রডেটা গ াুঁশপর আ়িাশল োকশব একটা কশর োড়ি। 
আর একশো়িা েরুণ েরুণী। আর োরা চমশক উঠশব উলাশস। আডম োশদর উলাশসর 
বাশরাটা বাোশবা। 
  
োড়িটা গেশক গরডেওর োে গভশস আসশছ। বারশলা চারপাশে আর একবার সেকশ দৃডি 
গফরাশলে। ডেঃেশব্দ স্নাশের ট ডপ মাোয পরশলে, োশল রবাশরর গোলক দ শটা চালাে 
কশর ডদশলে, োরপর ডরভলভাশরর ডট্রোশর হাে গরশখ ডেঃেশব্দ এশোশলে।কাক়িার 
মশো সেকশ অেচ ভযাল ভডঙ্গশে। 
  
 হাপশরর মে ব কটা উঠাোমা করশছ। বারশলা পাশয পাশয এডেশয চলশলে। আে একটা 
ফযসালা অেশাৎ গহস্তশেস্ত করশেই হশব। 
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৬. 
  
গোবার ঘশরর দরোয কাে গপশে দাুঁড়িশয রইশলা বারশলা। ঘড়ির ডদশক োকাশলে। রাে 
সাশ়ি েটা। রডববার। গমে েীশচর েলায বশস গটডলডভেে গদখশছ। এেক্ষণ ডছশলে 
েীশচ। েরীর খারাশপর অে হাে ডদশয চশল এশসশছে। গমে ডেসৃ্পহভাশব একবার ঘা়ি 
ে শল োডকশয আবার গটডলডভেশের ডদশক মে ডদশযশছ। 
  
োক ভাশলাই হল। গটডলডভেে গদখ ক ো গদখ ক ভাডর বশয গেশলা। আসশল ও েীশচর 
েলায রশযশছ এটাই োডন্ত । এখে গবে ডেডশ্চন্ত মশে কাে করা োশব। 
  
বারশলা গদযাল আলমারী খ লশলে। স্নাশের সাদা ট ডপ,রবাশরর দ শটা গোলক, এবং 
ডরভলভারডট ডেশয পশকশট প রশলে। গঠাুঁশটর গকাশণ োর ক্র র হাডস ফ শট উঠল। 
আলমাডরর োলা বন্ধ কশর ডেডে চাডব আটকাশলে। 
  
বারশলা গচাশরর মশো চ ডপচ ডপ ঘশরর বাইশর এশলে। দরোর োশয োলা আটকাশলে। 
োরপর ডেঃেশব্দ মৃদ  পদ-সিাশর ধাশপ ধাশপ গচাশরর মে চ ডপচ ডপ ঘশরর বাইশর এশলে 
ডেঃেশব্দ মৃদ  পদ-সিাশর ধাশপ ধাশপ ডসুঁড়ি গবশয োমশলে। বসবার ঘশরর দরোয কাে 
পােশলে। গসই পপ োযকটা এখেও সরু েলায ইডেশয-ডবডেশয চশলশছ। ডেডে ধীশর 
ধীশর ডেডশ্চন্ত মশে বাড়ির বাইশর এশলে। 
  
বাইশর ডেকে কাশলা অন্ধকার। বারশলা োড়ি ডেশলে ো। োড়ির েব্দ শুেশল গমে হযশো 
ব  শে পারশব। বরং এই ভাশলা, ঠাোয ঠাোয গহুঁশট ডগ্লে ডহশল গপৌঁছশে োর কেট ক  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

136 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

সমযই বা লােশব। আে আর গেসেস্ গগ্লে েয, আে ডগ্লে ডহল…পাহাশ়ির আ়িাশল 
গছাট্ট এক ফাডল উপেযকা। েরুণ-েরুণীশদর আর এক রমণীয লীলাশক্ষি, আঃ দারুণ 
হশব। 
  
বারশলা অন্ধকাশর ো ডমডেশয এডেশয চলশলে। প্রায চডলে ডমডেট একোোশ়ি গহুঁশট 
পাহাশ়ির পাদশদশে এশস গপৌঁছশলা। োরপর সামশের চ়িাইটা গপডরশয এশস দাুঁ়িাশলে 
ঘে োছপালা গ াুঁপ া়ি গঘরা স ন্দর উপেযকাডটশে। 
  
. 
  
আে গসামবার। অযােসে সকাল গেশকই প্রু টাউশে োবার গো়িশো়ি করশছ। দ প র 
োোদ গফাে এশলা। 
  
অযাো গফাে ে লল, কাশক চাই? হযাুঁ উডে এখাশেই আশছে ওোশক ডদডচ্ছ। অযােসশের 
ডদশক োকাশলা আো, আপোর গফাম, ডমশসস টমসে ো ডক গেে একটা োম বলশলে। 
  
অযােসে এডেশয এশস ডরডসভার ে লশলা বল ে। 
  
 েে আডম গমে বলডছ। 
  
আেসে চমশক উঠল, গমে! ভযােশ গচাশখ অযাোর ডদশক োকাল, অযাো মাো েীচ  কশর 
গমডসশে কােে পরাশচ্ছ। গদশখা কাে। গসডদে বারণ করা সশেও আডফশসই আবার 
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গফাে। ডরডসভারটা েে হাশে গচশেশ ধরশলা অযােসে কাশের সশঙ্গ, হযাুঁ বল ে ব শ ডছ, 
আপোর েেয ডক করশে পাডর ডমশসস টমসে। 
  
আে রাশে অডে অবেয একবার বাড়িশে এশসা ভীেণ দরকার। 
  
আচ্ছা োশবা খে, আচ্ছা ছা়িডছধেযবাদ, অযােসে গফাে োডমশয রাখশলে। 
  
গটডবশল ডফশর কােেপি গুডছশয নেরী হল গস। আোশক বলল গে রাশে গফরা আর 
সম্ভব হশব ো। গস পরডদে সকাশল ডফরশব। 
  
অযােসে অযাটাডচটা ডেশয অডফস গেশক গবশরাল। োড়িশে বশস ইডিে চাল  করশলা। োড়ি 
ছ শট চলশলা চও়িা রাস্তা ধশর। 
  
মালশশবাশরা গহাশটশল গখশে গ াকার আশে কশযকটা ট ডকটাডক ডেডেে গকোর েেয রাস্তার 
পাশের এক গদাকাশের সামশে অযােসে োড়ি োমাল। গকোকাটা হশয গেশল দাম 
গমটাশোর সময গক গেে গপছে গেশক োর োম ধশর োকল। 
  
অযােসে ডফশর োকাল। লডলর সশঙ্গ গচাখাচ ডখ হল। োর গচাযাল েে হল। ম শখ 
ডবরডের ছাপ স্পি হল। 
  
এই গসই লডল। আডম একডদে এর গপ্রশমই হাব ে ব  গখোম। ওঃ ডদশের আশলায ডক 
ডবশ্রীই ো গদখাশচ্ছ। 
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ও অসহয। কাউন্টাশর দাম ডমডটশয ডেডেশের গছাট পযাশকট গস পশকশট প রশলা। োরপর 
গপছে ডফশর বলল লডল ডক খবর গকমে আশছা? 
  
ভাশলা, ে ডম গকমে? 
  
ঐ একরকম। আচ্ছা চডল, আমার একট  ো়িা আশছ বশল আেসে পা বা়িাশলা। 
  
 বাড়িশে োকশব গো? আে রাশে োশবা োডক? 
  
 ো আে োকডছ ো। কডদশের েেয বাইশর োডচ্ছ। ডফশর এশস গোমাশক গফাে করব। 
চডল। 
  
 লডল এডেশয এশসঅযাশমর হাে গচশপ ধরশলা, গোমার ডক হশযশছ েে আমাশক গদখশলই 
এড়িশয োও ডক বযাপার? অেচ আশে সপ্তাশহ একবার আমাশক ো গপশল… 
  
হা পােল হশয গেোম এই গো? অযােসে হাে ছাড়িশয বলল, আেকাল কাশের চাপ 
ব়ি লডল। োই গদখা সাক্ষাৎ করার আর সময হয ো। 
  
গস আর দাুঁ়িাশলা ো। লডলর গছাুঁযা বাুঁডচশয পাে কাডটশয গদাকাে গেশক গবডরশয োড়িশে 
উঠল। োরপর ইডিে চাল  কশর োড়ি ছা়িশলা। 
  
মালশশবারা গহাশটশলর সামশে োড়ি…। 
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গস গসাো ডেশয   কশলা গরশস্তারাুঁয। হযারী গেডভস োশক গদশখ হাে ে লশলা। গস এডেশয 
ডেশয হযারীর গটডবশল ওশযটারশক খাবাশরর অেশার ডদশলা। 
  
গছাটখাশটা গচহারার মধযবযসী এই হযারী গেডভস গবে আম শদ প্রকৃডের গলাক। গকাে 
এক গেল গকাম্পােীর গস গসলমযাে। পশেঘাশট োর সশঙ্গ অযােসশের প্রাযই গদখা হশয 
োয। গদখা হশলই এটা-ওটা ডেশয গবে েমেমাট েল্প গফুঁশদ বশস। সময গে গকাো ডদশয 
চশল োয গকউ ব  শেও পাশর ো। 
  
হযারী আেও েোরীডে েল্প করশে োকশলা। উিশর অযােসে শুধ  হু হু করশলা। োর 
এখে েশল্প মে গেই। গমে-এর গফাশের কোগুশলা এখেও োর মাোয ঘ শর গব়িাশচ্ছ। 
হযারীর সশঙ্গ আে গদখা ো হশলই মশে হয ভাল হে। 
  
খাবার এল। অযােসে মাো েীচ  কশর গখশে লােল। ম রেীর মাংশসর একটা ব়ি ট কশরা 
ম শখ প শর বলল ডদেকাল ব়ি খারাপ গহ অযােসে। এেডদে-এ েহরটা ডেঞ্ঝশাটশ ডছল 
এখে গদখডছ এখাশেও ডেডশ্চশন্ত োকা োশব ো। 
  
অযােসে ম খ ে শল বলশলা গকে ডক হশলা? 
  
ডক হশলা মাশে? ডক হশলাো োই বল। দে ডদশের মশধয দ -দ শটা খ ে। প ডলস ডবভাশের 
একটা ব়িরকম রদবদল হওযা দরকার। ডদশের পর ডদে খ ে খারাপ গবশ়ি োশবঅেচ 
প ডলসোশক গেল ডদশয ঘ মাশব, এটা গো আর বরদাস্ত করা োয ো। 
  
গক আবার খ ে হল? 
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গদশখা কাে! ে ডম ডক কােে-টােে প়িাও আেকাল গছশ়ি ডদশল োডক? আে সকাশলর 
কােে প়িডে? 
  
োহশল আর গকাো গেশক োেশব। কাল রাশে ডেে ডহশল এক গছাকরা গুডল গখশয 
মশরশছ। বান্ধবীশক ডেশয গস গব়িাশে ডেশযডছল গসখাশে। োড়িশেই বশসডছল। এমে সময 
োড়ির গখালা দরো পশে হঠাৎ কশর আেোযী এশস  াুঁডপশয পশ়ি গুডল কশর 
গছশলডটশক গমশর গফশল। োরপর গমশযটাশক গটশে োডমশয ধেশণ কশর। ওঃ গমশযটাশক ো 
অেযাচার কশরশছো, গবচারীশক হাসপাোশল ডদশে হশযশছ। গছশলটাশক আডম ডচেোম 
োশো। 
  
ওশদর ডেে বছশরর গপ্রম, আর কডদে বাশদই ওরা ডবশয করশো। প ডলস েোরীডে একটা 
সূিও আডবিার করশে পাশরডে। আেোযীর গচহারার একটা বণশো অবেয োরা 
গমশযডটর কাছ গেশক গপশযশছ। আমার মশে হয গপশট্রাল পাশম্পর গসই খ ে এবং এই 
খ ে এ দ শটা একই গলাশকর কাে। প ডলশসর ব়িকেশা গেেসে গো এশকবাশর আদা েল 
গখশয গলশেশছে এ দ শটা রহশসযর ডকোরা করার েেয। 
  
অযােসে আ়িশচাশখ হযারীর ডদশক োডকশয বলল গপট্রল পাশম্পর গসই খ শেটার গো গকাে 
পািা পাওযা োযডে এখশো োই ো? 
  
হযারী বলল ো এখেও ডকছ  করা োযডে। গকউ গকউ বলশছ দ েে খ েী আলাদা গলাক। 
আবার গকউ গকউ বলশছ ওরা একই গলাক। আডম ডেশেও ব়ি ভাবোয পশ়িডছ ভাই। 
বযাপারটা ডক োশো, হযারীেূেয গচাশখ কড়িকাশঠর ডদশক োকাল, আসল বযাপার হল 
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আমারও বাড়িশে উঠডে বশযশসর গমশয, কপাশল োর ডক আশছ ভেবাে োশেে। এই 
ডবকৃে কাম প রুে গুশলার এক অদ্ভ ে মেস্তে। একেেশক ধেশণ কশর এশদর চাডহদা 
গমশট ো। এশদর দরকার হয ডেেয ডেেয েে ে গখারাক। 
  
— হু, ো গো ডঠকই বশল অযােসে উশঠ দাুঁ়িাল োরপর ডবল ডমডটশয গরশস্তারাুঁ গেশক 
গবডরশয এশলা। হযারীর দ ডশ্চন্তার কারণ োকশে পাশর, বাড়িশে োর উঠডে বশযশসর 
গমশয ডকন্তু অযােসশের ওসব ডেশয মাোবযো গেই, োর মশে এখে অেয ডচন্তা, এক মাি 
ডচন্তা গমশের গসই গটডলশফাে বােশা আে রাশে অবেয একবার এশসা, ভীেণ দরকার। ো 
গসই ভীেণ দরকারটা ডক? 
  
ওঃ আমায ডক ভীেণ ভাবোয ো গফশলডছশল গমে দরো খ লশে অযােসে বলল, আডম 
গো গভশব গভশব অডস্থর। ো গসই ভীেণ দরকারটা ডক? 
  
বলডছ, আশে গভেশর এশসা। 
  
দ েশে বসবার ঘশর এশলা! গসাফায বসশলা পাোপাডে। 
  
এবার বশলা ডক সংবাদ? 
  
েে, গমে অসডহষ্ণ  গচাশখ অযােসশের ডদশক োকাল, আমাশদর এশো ভাবো ডচন্তা 
পডরশ্রম সব গবাধহয ডেরেশক হশে চলশলা। আমরা ডেেডেরই এখাে গেশক চশল োডচ্ছ। 
  
গসডক চশল োশব গকে? 
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গেশে হশব োই োশবা। কাল রাশেই ডফল আমাশক কোটা বলশলা। আমরা এ বাড়ি 
গছশ়ি গফ্ল্াডরোয ডেশয উঠব। 
  
অযােসে অধধেশ হশয বলশলা গফ্ল্াডরো, ে ডম এডক বলশছা গমে? 
  
ো সডেয োই বলডছ। গমে কাুঁধ  াুঁডকশয বলশলা হােসে ো গক গেে একেে োর োডক 
গফ্ল্াডরোয ডবরাট ফ শলর বাোে পরশু ো কশব গস োমশলর গদাকাশে এশসডছল। 
গসখাশেই োর ডফল-এর সশঙ্গ আলাপ ডফলশক পাটশোর কশর ডবরাট এক বযবসা কাুঁদশে 
গস োডক খ ব ইচ্ছ ক। ডফশলর টাকা পযসা ডকছ ই লােশবো। ওশো উশিেোয এশকবাশর 
ছটপট করশে শুরু কশরশছ। এমে স শোে োডক লাশখ একটা গমশল ো। বযবসায বযবসা 
হশব, অেচ   ুঁডক ডকছ  গেই। োই আমরা চশল োশবা। 
  
কশব? 
  
এ মাশসর গেোশেডে। োমশলর গদাকাশেও ইডেমশধযই চাকডর ছা়িার গোডটে ডদশয 
ডদশযশছ। হযাুঁ আর একটা কো আমাশক ডফল বলডছল গে ইেডসওরটা োডক ও বাডেল 
কশর গদশব। েখে বযবসার েেয আর টাকাই লােশছ ো েখে অেেশক আর গবা া গটশে 
লাভ ডক? 
  
ওর সশঙ্গ ে ডমও োশব োই ো? 
  
গমে ম্লাে গহশস বলশলা, োশবা োশে ডক করশবা, গোমাশক গপশয আমার সব ডচন্তা ঘ শচ 
ডেশযডছশলা েে, ডকন্তু ো, গদখডছ আমার কপালটাই খারাপ, োহা চাই ো ভ ল কশর চাই। 
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অযােসে দ -হাশে োশক ব শক গটশে ডেশলা। েপ্ত চ ম্বে এুঁশক ডদশলা োর গভো দ ই 
গচাশখর পাোয। ো ো গমে োশক গছশ়ি গফ্ল্াডরোয চশল োশব এ অসম্ভব, ভাবাই োয 
ো। গে গকাে উপাশয োশক রাখশেই হশব। োছা়িা োরা চশল োবার সাশে সাশে পিাে 
হাোর েলাশরর আোও ডেডশ্চহ্ন হশব। ো ওশদর োওযা বন্ধ করশেই হশব। গে গকােও 
মূশলয। 
  
গমে ধীশর ধীশর আডলঙ্গেম ে হশয উশঠ দাুঁ়িাল। অডস্থর ভাশব পাযচাডর কশর গব়িাশে 
লােশলা ঘশরর এডদক গেশক ওডদক। োর গচাশখর দৃডিশে চািলয, ম শখ দৃঢ় সঙ্কশল্পর 
ছাপ। 
  
হঠাৎ েমশক দাুঁ়িাল গমে, োহশলই গদশখা ডবো কারশণ আডম গোমাশক গফাে কডরডে। 
  
ডক করশবা ডকছ ই গভশব ডঠক করশে পারডছলামো। আচ্ছা েে এখাশে োকশে োকশেই 
ওশক পৃডেবী গেশক সডরশয গদওযা োয ো। গদশখা ো। একট  গভশব ডচশন্ত এ মাশসর 
গেোশেডে েডদ ডকছ  একটা করা োয। 
  
দাুঁ়িাও দাুঁ়িাও। আমাশক ভাবশে দাও। আচ্ছা-এ মাস গেে হশে এখেও কেডদে বাডক 
আশছ? 
  
আঠাশরা ডদে। 
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অযােসে ঘা়ি ো়িশলা োহশল অসম্ভব, এশকবাশরই অসম্ভব। মাি এই কটা ডদশে ডকছ  
করার উপায গেই। মযােক্স। 
  
সবসময শুধ  মযােক্স মযােক্স! আচ্ছা মযােক্স ছা়িা গোমার ডক আর গকাে কো গেই। 
  
 গমে উপায গেই কারণ ো ডকছ  কডর ো গকে, মযােক্স সব ডকছ র মশধযই োকশছ। 
  
ডকন্তু, ডকন্তু এ ছা়িা গে আর গকাে উপায গেই েে। এ মাশসর মশধয েডদ ডকছ  করশে 
পারা োয োহশল ভাশলা ো হশল গো আো আমাশদর ছা়িশে হশব। ে ডম ডবশ্বাস কশরা 
েে, পিাে হাোর েলাশরর েেয গে গকােও   ুঁডক ডেশে আডম নেরী। 
  
ডকন্তু   ুঁডক ডেশয ডক হশব? গকাোয পাুঁচ মাস আর গকাোয আঠাশরা ডদে,োো-এ 
এশকবাশরই অসম্ভব। আডম গো গকাে ডকোরাই পাডচ্ছ ো। 
  
গমে ব ক ভশর শ্বাস ডেশলা। োক এেক্ষশণ ডেডশ্চন্ত হওযা গেল,চশল োবার েল্পটা সডেয 
সডেযই অযােসে ডবশ্বাস কশরশছ। ওঃ এেডদে ধশর োশক কম ভাবশে হশযশছ। গভশব 
গভশব েশব ো এরকম একটা েল্প খা়িা করা গেশছ। গমে গেলারশক গবুঁশধ রাখার েেয 
সবডকছ  করশে পাশর। গেলার োর েীবে, োর স্বে, আো, ভডবেযে। 
  
গমে বযাপারটা ডেশয আমাশক ধীশর স শস্থ ভাবশে হশব। আে রােটা েডদ এখাশে োডক 
োহশল গোমারডক গকােও অস ডবশধ হশব? 
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ো ো অস ডবশধ আর ডক? ে ডম োকশব এশে আর বলার ডক আশছ। গমে ডবশলাল 
কটাশক্ষ অযােমশের ডদশক োডকশয বলল, এডেশয এশস দ হাশে অযােসশের েলা েড়িশয 
ধরল। অযােসশের হাে োর েরীশরর আোশচ-কাোশচ ঘ শর গব়িাশে লােল। ঘৃণায 
ডবরডেশে গমে বারবার ডেউশর ডেউশর উঠল। 
  
আকাশে চাুঁদ উশঠশছ। গখালা োেলা ডদশয ঘশরর সব োযোয ছড়িশয পশ়িশছে 
গেযাৎস্নার আশলা। গমে ডেঃসাশ়ি উপ ়ি হশয শুশয ঘ ম শচ্ছ। রাে প্রায গেে হশয গেল। 
ডেেশট বাশে। অযােসে-এর গচাশখ ঘ ম গেই। এশকর পর এক ডচন্তা োর মশে এশস 
ডভ়ি করশছ।– হঠাৎ োর মাোয ডবদ যৎচমশকর মশো কোটা গখশল গেশলা। োইশো 
হযারী গেডভস গে ডক বশলডছল, হযাুঁ মশে পশ়িশছ হযারী বশলডছল বযাপারটা ডক আমার 
বাড়িশেও উঠডে বশযশসর গমশয আশছ। োর কপাশল ডক আশছ ভেবাে োশেে। এই 
ডবকৃে কাম মাে েগুশলার এক অদ্ভ ে মেস্তে, একেেশক ধেশণ কশর এশদর আো গমশট 
ো। এশদর দরকার এখে আশরা গখারাক ডেেযেে ে েে ে গমশয। 
  
ো এ মেলবটা ে খারাপ ো। 
  
অযােসে ধ়িম়ি কশর উশঠ বসল, গমেশক গঠলা ডদশলা, এই গমে ওশঠা ওশঠা। 
  
গমে গচাখ গমশল আ়িশমা়িা গভশঙ অযােসে-এর ডদশক োকাল। ওশঠা ওশঠা, হশয গেশছ 
সব ডঠক হশয গেশছ ো়িাোড়ি ওশঠা। 
  
গমে উশঠ বসল, বলল ডক, ডক হশয গেশছ। অযােসে-এর গচাশখ অবাক ডবস্মশয োডকশয 
রইল। 
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কালশকর খবশরর কােেটা গকাোয? 
  
আশছ েীশচর েলায, গকে, ডক দরকার? 
  
গসটা  টপট ডেশয এশসা, আর একট  ক়িা কশর কডফ কশরা। হশয গেশছ আর ডচন্তার 
গকাে কারণ গেই। 
  
গমে-এর ডবস্মশযর গঘার েখশো কাশটডে। গস উশঠ োশয একটা চাদর েড়িশয দরোর 
ডদশক এশোল। 
  
ো়িাোড়ি োও। অশো গভশব ডচশন্ত হাুঁটার সময এটা ো। োও পশর অশেক ভাবো 
ডচন্তার সময পাশব, অযােসে ডবছাোয উশঠ বসল। োরপর একটা ডসোশরট ধডরশয ঘে 
ঘে টাে ডদশে লােল। 
  
গমেকশযক ডমডেট পশর এশলা। োর হাশে কডফর গট্র। গট্রর ওপশর খবশরর কােেখাো 
ভে করা। গহ গমশর অযােসে কােেটা ে শল ডেল। গচাশখর সামশে গমশল ধশর গোশর 
গোশর প্রেম পৃিার ডবশেে খবরটা প়িশে লােল। 
  
কাশপ পট গেশক কডফ  ালশে  ালশে গমে গচাখ ে শল বলল ডক বযাপার ডক প়িশছ? 
  
আেসে হাে ে শল োশককো বলশে বারণ করল। োরপর আোশো়িা সংবাদডট পশ়ি 
কােে ভাুঁে কশর গরশখ গস ম খ ে ললল। বযস আর গকাশো ডচন্তা গেই। সব  াশমলা 
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চ শক গেল। এই গদশখা। কােেটা গস গমে-এর ডদশক বাড়িশয ডদশলা। গমে হাশে ডেশয 
কােে গমশল ধরশলা োর গচাশখর সামশে। বলশলা, আডম গো ডকছ ই ব  শে পারডছ ো। 
  
ডক আশ্চেশয ব  শে ো পারার ডক আশছ। অযােসে কডফর কাপ ে শল ডেল। ওই গে, গসই 
ডবকৃেকাম আেোযী কেৃশক ে বক ডেহে, ে বেী ধডেশে, ওইটা আোশো়িা প়ি। 
  
সংবাদটা গমে আোশো়িা প়িশলা। গেে চ ম ক ডদশয কাপ োডমশয গরশখ অযােসে একটা 
ডসোশরট ধরাশলা। ম শখ ফ শট উঠশলা আত্মপ্রসাশদর হাডস। 
  
গমে প়িা গেে কশর গচাখ ে লশে অযােসে বলল, এশক বশল মাো, ব  শল? 
  
গভশব গভশব গকমে একখাো গবর কশরডছ। ডবকৃেকাম ধেশণকারী প রুে, সহশে ওশদর 
আে গমশটো। ডদশের পর ডদে গলাভ ওশদর গবশ়িই চশল। এই আেোযীডটই হশব 
আমাশদর দাবার গবাশ়ি। বারশলাশক খ ে কশর গস গোমাশক ধেশণ করশব। মযােক্স গো 
গকাে ছার। স্বযং ভেবাে। এশলও এবার আর অডবশ্বাস করশে পারশব ো। 
  
আমাশক ধেশণ করশব, আডম গো ছাই ডকছ  ব  শেই পারডছ ো। ডেে েে, একট  গভশঙ 
বলল। 
  
গভশঙ বলার আর আশছটা ডক। সবই গো খবশর পডরিার বশল গদওযা হশযশছ। অযােসে 
ডসোরশট এক দীঘশ টাে ডদশলা একম খ গধাযা ছা়িশলা, পডলস গুশলা সব েরুণ-
েরুণীশদর এখে গেশক সাবধাশে োকশে বশলশছ। োশদর ধারণা এই গেৌে ডবকারগ্রস্ত 
আেোযী হযশো আবার কাউশক আক্রমণ করশে পাশর। এর মাশে হল এই, প ডলস 
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আর একটা আক্রমশণর আোয আশছ। আমাশদর পশক্ষও এট ক ই েশেি। উশিেোয 
ডবছাোর উপর পা ম শ়ি বসশলা অযােসে, গমশযটা প ডলশসর কাশছ আেোযীর গে বণশো 
ডদশযশছ োর গেশক আমরা োেশে পাডর আেোযী গবুঁশট, ম খ চযাো, গচাশখর দৃডি জ্বর। 
পরশে ডছল োর কাশলা ওভারশকাট কাে অবডধ োমাশো কাশলা ট ডপ। গমশযডটর সশঙ্গ 
হাোহাডে করশে ডেশয মাোর ট ডপ খশস পশ়ি এবং োর মাোশো়িা টাক প্রকাে হশয 
পশ়ি। এশকবাশর ছডবর মশো বণশো। গোমাশক-এর প্রডেটা েব্দ বহু ম খস্থ কশর গফলশে 
হশব। এই গলাকই গোমার স্বামীশক গুডল করশব এবং গোমাশক ধেশণ করশব। প ডলস 
েখে আেোযীর গচহারা োেশে চাইশব ে ডম োশদর দ্বই এই বণশো ডদশয গদশব। বযস 
 াশমলা চ শক গেল। প ডলশসর মশে আর সশন্দশহর ডচহ্নমাি োকশব ো। আমরা ডবো 
 াশমলায পিাে হাোর েলাশরর মাডলক হশয োশবা। 
  
গমে অবাক গচাশখ অযােসশের ডদশক োডকশয োকশলা। োর ম শখ কো গবশরাল ো। 
  
অযােসে আর একটা ডসোশরট ধডরশয বলল, গসডদে ে ডম ো বশলডছশল, এ মাশসর 
গেোশেডে গোমাশদর প্রেম ডববাহবাডেশকী। োডরখটা কশো? ডক বার? 
  
আর ডেেডদে পর শুক্রবার। গমে ডবম শখর মশো বলশলা গকে এটা গেশে ডক হশব? 
  
অযােসে ডব়িডব়ি কশর বলল গমাশট চারডদে। চারডদে মাি সময, ডঠক আশছ ওশেই 
হশব। 
  
ওইডদে গোমাশক ডেশয বাইশর ডেোর গখশে গেশে ে ডম বারশলাশক বাধয করশব। 
ডেোশরর পর বাযো ধরশব। ডদেডট স্মরণীয কশর রাখার েেয গকাে ডেেশে স্থাশে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

149 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

গোমাশক ডেশয গেশে। হযাুঁ ডঠক। ডগ্রে ডহল েয ে ডম ওশক গেসেস্ গেশে োবার কো 
বলশব। আডম ওখাশে োকশবা। গোমাশদর েেয অশপক্ষা করশবা। 
  
োরপর, গমে োেশে চাইল। গেে বহুদূর গেশক োর েলার স্বর গভশস এশলা। 
  
োরপর আর ডক। অযােসে আঙ ল ডদশয খবশরর কােে গদখাশলা এই ঘটোই ঘটশব। 
  
োর মাশে ডফলশক ে ডমই গুডল করশব? 
  
আলবাে। আডম ছা়িা আর গক করশব, শুধ  োই েয গুডল করার পর গোমাশক আডম 
আক্রমণ করশবা, ধেশণ করশব। গমে দযাশখা, সডেয কো বলশে পিাে হাোর েলার–ো 
অমডে অমডে আকাে গেশক ট পকশর গোমার গকাশলর ওপর প়িশবো।এরেেয 
গোমাশককসরে করশে হশব। গোমার অবস্থা এমে হওযা দরকার, োশে প ডলেবা 
মযােকারুর মশেই ডেলমাি সশন্দশহর উশেক হয। োশদর গেে ব  শে অস ডবধা ো হয 
গে গসই ডবকৃেকাম গকাে ডবকারগ্রস্ত আেোযীই গোমাশক আক্রমণ কশরশছ। োরপর 
আেোযীর গচহারা সম্পশকশ গোমার ডেখ ুঁে বণশো, বযস, গকলাফশে স ়িস ়ি কশর পিাে 
হাোর েলার েড়িশয আসশব। 
  
ডকন্তু আডম বলডছলাম। 
  
এর মশধয আর গকাে ডকন্তুর স্থাে গেই গমে। অযােসে ঘা়ি ো়িশলা, গফ্ল্াডরোয চশল 
োবার আশে একমাি এভাশবই আমাশদর কাে হাডসল করা সম্ভব। এছা়িা অেয গকাে 
রাস্তা গেই। অন্তেঃ মযােক্সশক এই একটা মাি উপাশযই গবাকা বাোশো গেশে পাশর। 
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অেয গেভাশবই কডরো গকে, োশক ফাুঁডক গদওযা োশবো। আমাশদর এই পডরকল্পোর 
একটা চালাডক আশছ। প ডলস ো আো কশর আমরা গেমেই করডছ েে ে ডকছ  ো। 
  
গমে অধধেশ হশয,.বলল েে গোমার পডরকল্পো সম্পশকশ আমার ডকছ ই বলার গেই। ডকন্তু 
অেয কশযকটা খ ুঁডটোডট ডবেশয আমাশদর ভাবশে হশব। ধশরা েডদ গসডদে বৃডি হয, বৃডির 
মশধয ডফল গমাশটই গেসেস্ গেশে গেশে রাডে হশব ো। 
  
কোটা অবেয ডমশেয বশলাডে।েশব আমরা আো করশবা, বৃডি হশবো।হশল েখে আর 
উপায গেই। এখাশে এই বাড়িশেই েখে ো করার করশে হশব। 
  
েখে গোমাশক অেয েল্প করশে হশব। বলশব, গক গেে দরোয ক়িা ো়িশলা। গোমার 
স্বামী গদখশে গেল, ে ডম ওপর গেশক একটা গুডলর েব্দ শুেশে গপশল। োরপর গসই 
উন্মাদ গোমার ঘশর এশস   কলল, গোমাশক আক্রমণ করশল, এই হশব েখেকার েল্প। 
অবেয গেসেস্ গেশে হশলই স ডবশধ হয, এখাশে হশল একট  গবডে   ুঁডক গেওযা হশব। 
  
আর একটা কো ধশরা গসই গলাক শুক্রবার রাশের আশেই ধরা প়িশলা। এডদশক আমরা 
ডকছ  োেশেও পারলাম ো। গসরকম অবস্থায প ডলশসর কাশছ কােশের মশো বণশো 
ডদশে ডেশয গো গবাকা বেশে হশব। 
  
ডঠক, এটা মাোয আশসডে। গবে ভালকো মশে কডরশয ডদশযশছ। এসব খ ডটোডট ডবেয 
ডেশয আমাশক আশরা ভাবশে হশব। গমাটাম ডট খস়িা পডরকল্পো গোমাশক আডম োডেশয 
রাখলাম। গেট ক  পাোশবা, গোমাশক পশর োোশবা। আহা গবে গোমাশক হাসপাোশল 
ডেশয োবার পর প ডলশসর প্রশশ্নর েবাব গদওযার ক্ষমোও গোমার োকশব ো। এর 
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মশধয আডম গখাুঁেখবর ডেশয োেশবা গসই গলাক ধরা পশ়িশছ ডকো। েডদ ধরা পশ়ি, 
আডম গোমাশক লাল ফ শলর গুচ্ছ পাঠাশব। েডদ ধরা ো পশ়ি োশক, েশব পাঠাশবা 
গোলাশপর গো়িা। 
  
েডদ লাল ফ ল পাঠাও, অেশাৎ গস েডদ ধরা পশ়ি, োহশল ডক বলশবা? 
  
ডক আর বলশব, গে গকাে একটা গলাশকর বণশো ডদশয গদশব। এরকম গো প্রাযই গদখা 
োয একেে দ বৃি একটা কাে করার পর অেয দ বৃডিরাও গসই কাে করশে উৎসাডহে 
হয। স েরাং অেয গলাশকর বণশো ডদশল প ডলশসর মশে করার ডকছ  গেই।েশব ধরা ো 
প়িশল ভাশলা। োহশল সব এশকবাশর ডে ঞ্ঝাট হশয োয। 
  
গমে অেযডদশক োডকশয রইল। আেসে বলল ডক ভাবশছা ে ডম? 
  
ো গেমে ডকছ  েয। গমে অযােসশের গচাশখ গচাখ রাখশলা। ঐ গে ে ডম বলশল 
হাসপাোশল ডেশয োবার পর আমার কো বলার মশো েডে োকশব ো। ওকো গকে 
বলশল? 
  
বাঃ সােকাে রামাযণ পশ়ি সীো কার বাপ, আশর বাবা এেক্ষণ ধশর োহশল ডক 
বললাম। কােশেই বা ডক প়িশল ে ডম। বদমাইেটা গমশযটাশক ো়িা করশে করশে 
অশেক দূর ডেশয গেশছ, োশক ডপডটশয প্রায আধমরা কশরশছ, োরপর োশক ধেশণ 
কশরশছ। 
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গমশযডটর অবস্থা এখে সাংঘাডেক, এসব গো কােশেরই খবর। গোমারও গো এরকমই 
হশব। অডভেয বা ভাে করার আর দরকার হশবো। আর োছা়িা অডভেয করশলই গো 
আর পার পাওযা োশবো, মযােক্স গো োোশরর ডরশপাটশ গদখশে চাইশব। েখে গদখশব, 
সডেযই ে ডম ধডেশে হশযছ েখেই গস ডস্থর ডেডশ্চে হশব। স েরাং ব  শেই পারশছ 
আোশো়িা বযাপারটা গোমারই হাশে। ে ডম েডদ রাডে হও সবডকছ  সামলাশে পারশব 
বশল ভরসা দাও েশবই হশব। ো ো হশল সব মাডট। 
  
 গমে উশঠ োেলার কাশছ গেল। মাশঠর ডদশক একদৃডিশে োডকশয রইল। মশের গোপশে 
একটা ভয, একটা আেঙ্ক এশস ডেশল ডেশল দাো বাুঁধশে লােশলা। দূর গেশক গেে 
গভশস এশলা গেলার এর কণ্ঠস্বর… । 
  
এ মাশসর মশধযই আমার টাকা চাই। গোমার কাে হশব, অযােসেশক এর মশধযই ো ডকছ  
করার করশে বাধয করা। েডদ ো করশে পার োহশল গোমার আমার সম্পকশ বোয 
োকশব। োহশল বযস, পাশয মাো খ শ়ি মরশলও আমাশক আর ে ডম পাশব ো। 
  
োর গচাশখর গকাল গবশয অশ্রু েড়িশয প়িশলা। গেলার গেরী ডপ্রযেমা আমার, গোমাশক 
আডম হারাশে পারশবা ো, ডকছ শেই পারশবা ো। গোমার েেয আডম গে গকাে দ ঃখ কি 
মাো গপশে গেশবা। ে ডম আমার, আমারই। 
  
হাশের ডপশঠ গচাশখর েল ম শছ ঘ শর দাুঁ়িাল গমে। ম্লাে হাডস ফ শট উঠশলা োর ম শখ, 
ডঠক আশছ েে, ডঠক আশছ, গোমার েেয আডম সব করশবা। সব… 
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ব ক গেশক গেে একটা ডবরাট গবা া গেশম গেশলা অযােসে-এর। গস আরাশম বাডলশে 
মাো রাখশলা। কড়িকাশঠর ডদশক োডকশয বলশলা পরশু অেশাৎ বৃহস্পডেবার আডম এখাশে 
আসশবা। খ ুঁডটোডট সবডকছ  ডেশয গসডদে ডবেদ আশলাচো হশব, োহশল ে ডম কো ডদচ্ছ। 
গোমার স্বামীশক ডেশয ে ডম শুক্রবার গবশরাশচ্ছা, গেসেস্ গেশে োশচ্ছ। 
  
হযাুঁ োশবা, ওশক রাডে করাশোর ভার আমার। 
  
অযােসে োটকীয ভডঙ্গশে দ হাে বাড়িশয ডদশলা, োহশল এশসা গদবী আমার, পিাে 
হাোরী গদবী, আমার হৃদশয এশসা অডধডিে হও। 
  
গমে অডেচ্ছা সশেও এশোশলা। অযােসশের আডলঙ্গশে ধরা ডদশলা। 
  
. 
  
অযােসেশক ডলফট গেশক গবশরাশে গদশখ ো়ি গোন্স উশঠ দাুঁড়িশয মাো েীচ  কশর 
অডভবাদে। করশলা। গোন্স অযােসশের অডফস বাড়ির নেে প্রহরী। োট্টাশোট্টা েে সবল 
গচহারার প রুে। 
  
োে মাো ে শল বললল গুে ইভডেং ডমঃ অযােসে। আপোর ডক আে গবডে রাে হশব 
কাে সারশে? 
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কাশের চাপ কডদে হল গবশ়িশছ। গদরী হশে পাশর। চট কশর ো গহাক দ শটা গখশয 
আডস। ডফশর এশস আবার কােেপি ডেশয বসশবা। ব়িশোর এোশরাটা অবডধ োকশবা। 
আশলা জ্বলশে 
  
গদশখ ে ডম আবার গভশবা ো গে আমার ঘশর গচারশটার   শক পশ়িশছ। 
  
ো, ো, ডমঃ অযােসে ডক গে বশলে, ো গকে ভাবশে োশবা। গোন্স-এর ম শখ ডবেডলে 
হাডস ফ শট উঠল। আপডে বলশলে বযস, আপোশক আর ডবরে করশে োশবা ো। 
  
গোন্সশক অযােসশের হাশে রাখশে হশযশছ। গস এখে ো হয ডেপাট ভাশলামাে ে, আশে 
গকাশো গকাশো ডদে টাকা পযসার ঘাটডে প়িশল রাস্তা গেশক সস্তা গমশযশদর অডফশসই 
ডেশয আসশো অযােসে। গোন্স গদশখও গদখে ো। ব়িডদশে বা অেযােয ডবশেে উৎসশবর 
ডদশে গস গোন্সশক দ হাে ভশর বকডেস ডদশো। ওশেই গোন্স সন্তুি। 
  
অযােসে গচাখ ে শল োকাল, পশকট গেশক মাডেবযাে গবর কশর পাুঁচ েলাশরর 
একখাোশোট ে শল বলশলা োও এটা ধশরা গোন্স, কডদে ধশরই গদখডছ গরাে ে ডম একই 
োটশ পশর অডফশস আসছ। একটা েে ে োটশ ডকশে ডেও। 
  
গোন্স গোটটা ডেশয গহশস একটা ডবরাট গসলাম ঠ কশলা। অযােসে গবডরশয এশস োড়িশে 
বশস োড়ি ছা়িশলা। 
  
ল ইডসর গছাট গরশস্তারাুঁর এক গকাশণ বশস খাবার গখশে গখশে আোশো়িা পডরকল্পোটা 
মশে মশে অযােসে পেশাশলাচো করশলা। বারবার ডেশের ব ডদ্ধশক োডরফ করশলা। গমে-

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

155 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

এর  াশটর ডকছ  গেই। োশক গকউ সশন্দহ করশব ো। েশব হযাুঁ, আমারও েশেি 
সাবধাশে োকশে হশব। সশন্দশহর গছাুঁযাচ গেে আমার োশযও ো লাশে। 
  
অযােসে খাওযা গেে কশর ো়িাোড়ি অডফশস ডফশর এশলা। ডেশের ঘশর   শক একটা 
ডসোশরট ধরাশলা। গচযাশর েরীর এডলশয একম হূেশ ডচন্তা কশর ডস্থর করশলা োর পশরর 
কােশপদ্ধডে। 
  
গোন্স-এর রুডটে োর ম খস্থ। রাে দেটার প্রেম চেশর গবশরায গস। ডলফশট উশঠ 
এশকক েলা ঘ শর ঘ শর গদশখ। োরপর সাশ়ি এোশরাটা োোদ ডেশের ঘশর ডফশর 
আশস। ডদ্বেীযবার  গবশরায গসাযা একটার। 
  
অযােসে অযাসশট্রশে ডসোশরট ডেডভশয গসাো হশয বসশলা। গটপ গরকেশাশর েে ে এক 
রীল ডফশে লাোল। মাইশক্রাশফাে এশে রাখশলা টাইপ গমডসশের সামশে। োরপর স ইচ 
ডটশপ চাল  কশর টাইপ করা শুরু করল। প্রায একঘণ্টা ধশর অযােসে এশলাপাোড়ি হাে 
চালাল। কেগুশলা। অেশহীে খটখট েব্দ ধরা প়িশলা গটপ গরকেশাশরর ডফশেয। 
  
দেটা বাোর ডকছ ক্ষণ পর ডলফশটর েব্দ গোো গেশলা। গোন্স গবডরশযশছ োর 
পডরক্রমায। এবার আশরা ো়িাোড়ি হাে চালাে অযােসে। ডকছ  সময পর আবার 
ডলফশটর েব্দ হশে গস ব  শলা, গোন্স ওপর েলায গেশলা। টাইপ করা বন্ধ কশর গস 
গটপ বন্ধ করশলা। সেশে রীলটা খ শল গরশখ ডদশলা িযাশর। োরপর ঘশরর আশলা 
ডেডভশয দরো বন্ধ করশলা। গসাো ডসুঁড়ি গবশয রাস্তায গেশম এশস োড়িশে উশঠ োড়ি 
ছা়িল। 
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. 
  
লডল চা চা ক্লাশবর বাশর এক গ্লাস হুইডি ডেশয গকাশণর এক গটডবশল একলা বশস 
আশছ। বশস বশস পাশয ডখল ধশর গেশছ। ওঃ একটা ঘন্টা পার হশয গেল, খশদর এখশো 
ে টশলা ো। হঠাৎ ঘৃণায গচাখ গঘাট গঘাট কশর গস দরোর ডদশক োকাল। গবডরল হরডস 
এশস েটমট কশর   কশলা। গবডরল ডক গোই ো ডদশযশছ। লাল রশঙর গকাট, কাশে ব়ি 
ব়ি কােপাো, গো োেকােশক এশকবাশর হাশের প ে ল কশর গরশখশছ। োর দ -চশক্ষর 
ডবে এই গবডরল হরডস। খশদ্দর ভাোশো এই হেচ্ছাড়িটাশক গদখশলই ঈেশায োর েরীর 
ডর ডর কশর ওশঠ। 
  
গবডরল ডকন্তু এসব গদশখও গদশখ ো। গস একট  গবপশরাযা ধরশের, এই গমশযটার সশঙ্গ 
কাশরার অসদ্ভাব গেই। গস লডলশক গদশখ েোরীডে হাে ে লল। এডেশয এশস বসশলা 
োর ম শখাম ডখ গচযাশর। 
  
োরপর? গস বলশলা এশকবাশর একলা ডক বযাপার? 
  
একেশের আসার কো বশস আডছ। ও হযাুঁ, োরপর গোমার গকমে চলশছ বশলা। 
  
ভাশলা, এখে গোর সশঙ্গ গদখা করশে োডচ্ছ। ও হযাুঁ ভাশলাকো, গোমাশক আেকাল 
অযােসশের সশঙ্গ গদডখ ো।  ে়িা  াডট হশযশছ োডক? ো,  ে়িা  াডটর ডক? আডমই 
আর োই ো। োর পশকশট দ -পযসা গেই গে এক গ্লাস হুইডি অবডধ ডকশে খাওযাশে 
পাশর ো, োর সশঙ্গ আবার সম্পকশ ডকশসর? ওশক আডমই ভাডেশয ডদশযডছ। 
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আশবাল-োশবাল ডক বকছ , বাুঁকা ে শল গবডরল বলল অযােসশের টাকা গেই, টাকা ো 
োকশল গোর হাোর েলার গস স দ সশমে গফরৎ গদয ডকভাশব? ে ডম োশো ো 
অযােসে গুপ্তধশের সন্ধাে গপশযশছ। গপশয গোমাশক ভাডেশয আর কাউশক ডেশয আটশক 
পশ়িশছ। পেশঙ্গ র পাখা েডেশযশছ। 
  
গবডরল ডেশের রডসকোয ডেশেই হাসশে হাসশে েড়িশয প়িল। 
  
গবডরল-এর হাডসর েব্দটা গেে লডলর মডস্তশষ্কর গকাশে গকাশে আগুে ছ়িাশলা। োইশো, 
অযােসে হাোর েলার গোধ করশলা গকাশেশক। টাকাো োকশল গকউ হাোর েলার গবর 
করশে পাশর। ও টাকা গপল গকাশেশক, কে গপশলা। 
  
লডল গ্লাশস গেে চ ম ক ডদশয উঠল। হযাশলা গক কো বলশছে? 
  
গেরী…আডম গমে। 
  
 বলল, কাুঁচা ঘ মটা ভাডঙশয ডদশল গো। 
  
অযােসে রাডে হশযশছ, সব ডঠকঠাক। এই সময গোমার সশঙ্গ একবার গদখা হশল ভাল 
হে। 
  
গেলার েশ়িচশ়ি বসল। সব ডঠকঠাক? কােটা কশব হশচ্ছ? 
  
শুক্রবার, ও বৃহস্পডেবার এখাশে আসশছ। োর আশেই গোমার সশঙ্গ গদখা করশে চাই। 
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ডঠক আশছ কাল আডম োশবা। ছা়িডছ। গেলার গফাে োডমশয রাখল। 
  
পাশের গমশযটা পাে ডফশর বলল, মশে হল গেে গমশযশছশলর েলা, গক কো বলডছল? 
  
গেলার ডবছাোয শুশয োশক দ হাশে ব শকর কাশছ গটশে ডেল। োর কাশের কাশছ ম খ 
এশে ডফসডফস কশর বলল আমার মাশো মা, মার সশঙ্গ কাল একবার গদখা করশে 
োশবা। কেডদে মাশক গদডখডে। 
  
মা? গোমার আবার মা আশছ োডক? বাঃ আশছ ো। গস োশক আশরা ডেডব়ি কশর 
েড়িশয ধরলল, মা ো োকশল আডম হলাম গকাশেশক। দ ি  গকাোকার ে ডম ডকছ  োশো 
ো, গেলার োর ে েডে ধশর গেশ়ি ডদল। ব শকর ওপর উশঠ বসল। 
  
. 
  
দরো খ শল মযােক্স-এর কামরায   শক পযাডট গদখশলা মযােক্স অডভডেশবে সহকাশর 
একখাো পডলডসর ওপর   ুঁশক রশযশছে। 
  
গস একট  ইেস্তেঃ করশলা, বলশলা ডঠক আশছ, আপডে এখে বযস্ত আডম বরং পশর 
আসশবা। 
  
মযােক্স ম খ ে শল বলশলা গকে? ডক দরকার বশল। 
  
বারশলার বযাপাশর গসই ডেশটকডটভ এশেডন্স ডরশপাটশ পাডঠশযশছ। আপডে ডক ডরশপাটশটা 
এখে গদখশবে? 
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বারশলা…ডেডে কড়িকাশঠর ডদশক োডকশয একম হূেশ ডক গেে ভাবশলে, ও হযাুঁ মশে 
পশ়িশছ, গসুঁই মালী ে ড়ি বাোে বযবসাযী, হযাুঁ ডেশ্চয, এখেই গদখশবার ে ডম গদশখছ 
োডক। 
  
গদশখডছ। সংবাদগুশলা গবে চমকপ্রদ। আপোর ভাল লােশব। গস হাশের ফাইলটা োর 
ডদশক এডেশয ডদশলা। স্বামীডটর ডবেশয গেমে ডকছ  গেই। ো ডকছ  খবর সব ওর স্ত্রীর 
সম্বশন্ধ, আহা ডক একখাো ডেডেস! 
  
ডেডেস! গস আবার ডক? 
  
গদখ ে প়িশলই সব ব  শে পারশবে। মৃদ  গহশস ঘর গেশক গবডরশয গেশল পযাডট। 
  
মযােক্স একটা ডসোশরট ধরাশলে। পর পর কশযকটা টাে ডদশয একম খ গধাযা 
ছা়িশলে।োরপর ফাইল খ শল গচযাশর গহলাে ডদশয গসই আশ্চেশ ডরশপাটশ প়িশে 
লােশলে। 
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৭. 
  
অযােসে বৃহস্পডেবার সকাশল লযামবসডভশলর এক নবদ যডেক সাে সরিাম ডবক্রীর 
গদাকাশে গেল। অশেক গদশখশুশে একটা গছাট্ট নবদ যডেক ঘড়ি গস ডকেল। 
  
কাউন্টাশরর ডবশক্রোডট এরকােশকাডরো সম্বশন্ধ এক গছাটখাশটা বেৃোই ডদশয বসল। 
ঘড়িটা এক অদ্ভ ে ক্ষমোসম্পন্ন ঘড়ি। গে গকাশো ডবদ যৎ ডেযডন্ত্রে েন্ত্র আপোর 
প্রশযােেীয সমশয চাল  করা বা বন্ধ করা এর কাে। ধরুেরাে দেটায আপডে গরডেওর 
গকাশো ডবশেে অে িাে শুেশে চাে। ঘড়ির কাটা দেটার ঘশর গরশখ ঘড়িটা গরডেওর 
োশে আটশক ডদে।বযস, আপোশক আর ডকছ  করশে হশব ো। দেটা বােশল গরডেও 
আপো-আপডে চাল  হশব। আপডে অে িাে শুেশে পাশবে। 
  
সকাশল েডদ কডফর েল েরম করশে ডহটার চালাশে চাই। 
  
হযাুঁ হযাুঁ স্বচ্ছশন্দ। ঘা়ি ো়িশলা ডবশক্রোডট, আডম ডেশেও ঐ কাশের েেযই একটা ঘড়ি 
বাড়িশে ডেশয গেডছ। 
  
দ প শর মালশশবাশরা গহাশটশল লাি সারশে ডেশয গদখা গেফ ডেসডবর সশঙ্গ। ডেসডব টাউে 
গেশেট-এর একেে সাংবাডদক। 
  
দ -গ্লাস হুইডির অেশার ডদশয অযােসে োর ম শখাম ডখ বসল।বলল, োরপর গকমে আশছা 
বশলা। কােকমশ গকমে চলশছ? 
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আর গবাশলাো। ডেসডব ঘা়ি ো়িলল,দ -দ শটা খ ে ডেশয চারডদক গোলপা়ি।সম্পাদক 
গোর োোদা মারশছ, গরােই-এ সম্বশন্ধ দ কলম গলখা চাই। গদশখা কাে! একডদে দ ডদে 
ো হয একটা ডবেয ডেশয দ -চার কলম গলখা োয। গরাে গরাে গলখার মশো এে মাল-
মসলা গকাোয পাশবা বলশো? 
  
ওশযটার পােীয ডদশয গেশে গ্লাশস গ্লাস গঠডকশয অযােসে চ ম ক ডদশলা। প ডলস গো 
এখেও ডকছ ই কশর উঠশে পারশলা ো। উন্মাদটা গবে গখােশমোশেই ঘ শর গব়িাশচ্ছ 
বশলা? 
  
ডক োডে প ডলশসর খবর প ডলসই োশে। ব়িকেশা গেেসে একটা আস্ত পাকা মাল। 
গভেশর– গভেশর ডক করশছ কাউশক ো আশে োকশে োেশে গদশব ো। আমার সশঙ্গ 
এ ডবেশয একডদে োর কো হডচ্ছশলা। আমাশক বলশলা, গপশট্রাল পাশম্পর োকাে 
ডেঘশাে বাইশরর গকাশো গলাক, ডকন্তু এই উন্মাদটা এখােকারই গকউ। োর ধারণা 
গসরকমই। 
  
এরকম অদ্ভ ে ধারণার কারণ? 
  
কারণ এই গে, বাইশরর গকাশো গলাশকর পশক্ষই ডগ্লে ডহল সম্বশন্ধ খবরাখবর োো 
অসম্ভব। 
  
ো গবে গো, খ ুঁশে খ ুঁশে েহশরর টাকমাো গলাকগুশলাশক একডদে ধশর আেশলই হয। 
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ো অবেয হয, েশব গেেসে-এর ধারণা গমশযটা আেোযী সম্বশন্ধ গে বণশো ডদশযশছ, 
গসটা প শরাপ ডর ডঠক গেই। ভশয-আেশঙ্ক ডক গদশখশছ। এমেও হশে পাশর, আেোযীর 
মাোয হযশো লালশচ ডকংবা সাদা ধবধশব চ ল ডছশলা এবং গেযাৎস্নার আশলায ো গদশখই 
টাক বশল মশে হশযশছ। 
  
ো গবে গো, োহশল গো লযাঠা চ শকই গেল। লালশচ আর ধবধশব সাদা চ শলর 
গলাকগুশলাশক ধশর এশে ডেজ্ঞাসা করশলই হয। ঐডদে ঐসময োশদর মশধয গক ডক 
করডছশলা। োর ডক প্রমাণ আশছ ইেযাডদ ইেযাডদ। বযস,  াশমলা ডমশট গেশলা। 
  
ো গোমার মাোর চ লও গো লালশচ, ডেসডব গচাখ ডটশপ হাসল, ে ডম ঐডদে ঐসময 
গকাোয ডছশল? 
  
অযােসে গহা গহা কশর গহশস উঠল বলল আমার ওসব করার সময গকাোয? ো কাশের 
চাপ আেকাল, দেটা গকাে গকাে ডদে রাে এোশরাটা গবশে োয। 
  
 োছা়িা গোমার বশযস পিাশের কাছাকাডছেয ম চডক গহশস বলল ডেসডব, অেএব 
গোমাশক আডম ম ডে ডদলাম। 
  
অযােসে োর বলার ধরে গদশখ আবার গহশস উঠশলা। 
  
ডেসডব গেে চ ম ক ডদশয গ্লাসসডরশয গরশখ বলশলা গমশযটা গবুঁশচ ডফশরশছ এই ো রশক্ষ। 
আচ্ছা আে উডঠ। আমার আবার দ কলশমর মসলা গোো়ি করশে হশব। চডল আে। 
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অযােসে-ডেসডব চশল গেশে গরশস্তারাুঁয গেল। খাবাশরর গটডবশল বশস খাবার গখশে গখশে 
গস ভাবশলা োক বাবা, উন্মাদটা এখশো োহশল ধরা পশ়িডে। েশব হযাুঁ শুক্রবার রাে 
আসশে এখেও অশেক বাডক। োর মশধয েডদ ধরা পশ়ি। োক গে ো হবার হশব, েডদর 
কো গভশব এখেই মে খারাপ করার ডকছ  গেই। 
  
অযােসে গরশস্তারাুঁ গেশক গবডরশয গহাটশলর গটডলশফাে ব শে   কশলা। কশযকটা েরুরী 
গটডলশফাে সারল। োরপর গবডরশয ধীশর-স শস্থ এ রাস্তা ও রাস্তা ঘ শর সময কাডটশয গস 
োড়ি গঘারাশলা বারশলার বাড়ির ডদশক। 
  
ে ড়ি ডবছাশো পে গবশয োড়ি এশে গসাো েযাশরশে ে লল আেে। ক়িা ো়িশে ো 
ো়িশেই দরো খ শল গেশলা। গমে ম্লাে গহশস োশক অভযেশো োোশলা। 
  
বসবার ঘশর এশস দ েশে গসাফায বসল। 
  
অযােসে ঘশরর মৃদ  আশলায লক্ষয করশল গমে-এর ম খটা গকমে গেে ফযাকাশে, ডববণশ। 
গচাশখর গকাশল কাডলর ছাপ। ডক বযপার! 
  
গমে-এর একটা হাে অযােসে োর হাশে ে শল ডেল বলল গমে ডক হশযশছ। গোমার ডক 
েরীর খারাপ, োডক ডকছ  েেশোল হশযশছ। 
  
গমে এক  টকায হাে ছাড়িশয ডেশলা বলল েেশোল, োর গচাশখর দৃডিশে আগুে  শর 
প়িশলা। এখে আবার আমাশক ভাশলা মাে শের মশো ডেশজ্ঞস করশছ েেশোল হশযশছ 
োডক। েযাকা, সারাডদে ডক দ ডশ্চন্তা আমাশক ক শর ক শর খাশচ্ছ, ো ে ডম গকে গবা  ো। 
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ঘ ম শে পাডর ো, োডন্ত মশো গখশে পাডর ো একডমডেট একোযোয বসশে পেশযন্ত পাডর 
ো। আে বাশদ কাল োশক খ ে করশব োর সশঙ্গ এক বাড়িশে এক ছাশদর েীশচ আডছ. 
ওঃ, এ গে ডক েন্ত্রণা এ ে ডম ব  শব ো, গকাশোডদে ব  শব ো। 
  
গমে, সবই আডম ব  লাম। ডকন্তু এখে গো আর গফরার পে গেই। গস গমে-এর ডপশঠ 
হাে গবালাল, এখে গোমাশক মে গেশক ওসব ডচন্তা গ শ়ি গফলশে হশব। মে েে 
করশে হশব। 
  
আডম এখেও ভাবশে পারডছ ো গে কাল রাশে ডফল মরশব। 
  
ভাবশে ো পারার ডক আশছ গমে! গেসে গগ্লে অবডধ ওশক ডেশয োওযার দাডযে 
গোমার। একবার েডদ ওখাশে ওশক ডেশয গেশে পাশরা, োহশল বযস, আর দ ডশ্চন্তার 
গকাে কারণ গেই। োরপর ো করার আডমই করশবা। 
  
আডম পারশবা ডেশয গেশে পারশবা। গমে টলশে টলশে উশঠ োোলার কাশছ গেল, 
ডেোশরর পর ওশক ডেশয গেসে গগ্লশে োশবাই। 
  
আচ্ছা এবার একটা দরকারী কো বডল মে ডদশয গোশো। কাল আডম গেসে গগ্লশে 
ডেশযডছলাম। গ াকার ম শখ আধ মাইলটাক আশে রাস্তার পাশে এক গটডলশফাে ব ে 
আশছ। ঐ ব শে আডম অশপক্ষা করশবা। ে ডম আমাশক গফাে কশর আশেই োডেশয গদশব 
গে গোমরা োশচ্ছা ডকো। েডদ গকাশো েেশোল হয, েডদ বারশলা ডেোর গখশয গসাো 
বাড়ি চশল আসশে চায, োও আমাশক োডেশয গদশব। মাডেবযাে খ শল এক ট কশরা কােে 
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গবর কশর গস গমে-এর ডদশক এডেশয ধরশলা। এটা গসই ব শের গটডলশফাে েম্বর। োও 
এটা কাশছ গরশখ দাও। 
  
কােেটা ভাে কশর গমে োর হাে বযাশে রাখশলা। 
  
আর হযাুঁ অযােসে বলশলা, ওখাশে ডেশয োড়ি গেশক গবডরও ো ডকন্তু। শুধ  দরোর কাুঁচ 
োডমশয গরশখা। গস একটা ডসোশরট ধরাশলা োরপর বলল ওশক কাযদা করার পশর 
প়িশে হশব গোমাশক ডেশয। উপায গেই। গমে একট  কি সহয করশে হশব, কাশে 
গকােরকম ত্রুডট আডম রাখশে চাইো। দাুঁশে দাুঁে গচশপ সবডকছ  মাডেশয ডেশে হশব। 
আমাশক গদাে ডদও ো মযােক্সশক ডস্থর ডেডশ্চে করার েেযই এ কাে করশে হশব। এটা 
গে গকাশোরকম ভাে-ভডেো েয, োোশরর ডরশপাশটশ গসটা পডরিার গলখা োকা 
দরকার। 
  
গমশের গমরুদে গবশয একটা েীেল গরাে বশয গেল। গস গকাশোক্রশম ঘা়ি গেশ়ি 
বলশলা হযাুঁ ব শ ডছ, োরপর? 
  
োরপর কশিসৃশি গখাুঁ়িাশে গখাুঁ়িাশে গোমাশক আসশে হশব আধমাইল, ব়ি রাস্তা 
অবডধ। গসখাশে অজ্ঞাশের মশো চ পচাপ পশ়ি োকশব। কারুর ো কারুর েেশর ডঠক 
পশ়ি োশবই। োড়ি োডমশয োরাই গোমাশক ে শল ডেশয হাসপাোশল গপৌঁশছ গদশব। 
অজ্ঞাশের মশো পশ়ি গেশকা। আডম ফ ল পাঠাশবা োরপর ম খ খ লশব। েডদ গদশখা লাল 
ফ ল োহশল ব  শবউম্মাদটা ধরা পশ়িশছ, আর েডদ গদশখা গোলাপ োহশল ডেডশ্চশন্ত 
কােশের গসই গলাকটার বণশো ে়িে়ি কশর ম খস্থ বশল োশব। গমে-এর হাশে 
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একট কশরা কােে গবর কশর গস ডদল বলল এশে আমাশদর কডল্পে উন্মাশদর বণশো 
আশছ। পশ়ি আোশো়িা ম খস্থ কশর গফলল।কােশের বণশোর সশঙ্গ সশঙ্গ এটাশক গেে 
গুডলশয গফল ো। 
  
োরপর? 
  
োরপর আর ডক? আপােেঃ গোমাশক এট ক ই করশে হশব। খবরদার, ফ ল ো গদশখ 
ডকন্তু ভ শলও ম খ খ শলাো। োোর অবেয ে ডম স স্থ ো হওযা পেশন্ত প ডলসশক গোমার 
কাশছ গঘুঁেশে গদশব ো। স েরাং গসডদক গেশক খাডেকটা ডেডশ্চন্ত। 
  
গমে অযােসশের ডদশক োডকশয বলল ে ডম বলছ গে গকাে ভয গেই। সব ডঠকঠাক হশব 
আমরা টাকা পাশবা। 
  
অযােসে গসাফায চাপ়ি গমশর বলশলা আলবাে পাশবা। এশকবাশর ছডবর মশো ডেখ ুঁে 
পডরকল্পো। গকাোও এেট ক  ভ ল গেই। 
  
কােশে গোমাশদর খবর ছাপা হশব। গদশের সমস্ত গলাক গোমার দ ঃশখ সমশবদো 
োোশব। মযােক্স এরকম অবস্থায আর গবে়িবাই করশে পারশবো। করশল ওরই ক্ষডে। 
ওরই গকাম্পাডের দ েশাম রটশব। সংবাদ প্রকাশের ডদকটা আডম গদখশবা।ও বযাপাশর আর 
গোমাশক ভাবশে হশবো। 
  
ডকন্তু আডম এখেও ডবশ্বাস করশে পারডছ ো। 
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আর ডবশ্বাস করার দরকার গেই। ডদে পশেশরা পশর েখে ে ডম পিাে হাোর েলাশরর 
মাডলক হশব, েখে এশকবাশর ডবশ্বাস কশর গফলশব। আঃ ভাবশেও ভাল লােশছ, পশেশরা 
ডদে পশর পিাে হাোর ে ডম আর আডম, আডম আর ে ডম, গমে আকাশের চাুঁদ আডম 
গোমার পাশয এশে গদশবা, োটকীয ভডঙ্গশে অযােসে বশল উঠল। 
  
গস োশক দ হাশে েড়িশয ধরল। কশযক ম হূেশ েীরশব কাটশলা। গমে ধীশর ধীশর ডেশেশক 
ম ে কশর অডিক শের পাশে ডেশয দাুঁ়িাল। অযােসে এডেশয গেশল আলমারীর কাশছ বলল 
গদশখা কাে, এক্ষ ডণ ভ লশে বশসডছলাম আর ডক। ডরভলভারটা গেবার কো এশকবাশর 
ভ শল গেডছলাম। ওটা ো ডেশল গো কােই হশবো। িযার খ শল কাশঠর বাক্সটা গেশক গস 
ডরভলভার এবং কাে শে গবর করশলা। পশকশট প রশলা। োরপর গমে-এর ডদশক 
ডফরশলা। 
  
গমে ডস্থর দৃডিশে অযােসশের-গচাশখ োকাল। এবার ে ডম োও, েে। ডফল আে বাড়িশে 
োকশব। বশল গেশছ, েটা োোদ ডফরশব। 
  
অযােসশের দ -গচাশখ আগুে  শর প়িল। গস বলল ডফরশব গকে আে গো বৃহস্পডেবার। 
  
গফ্ল্াডরোয োশব বশল ি ল ও গছশ়ি ডদশযশছ। গদাকাে গেশক গবডরশয ও োশব গসই 
বযবসাযীর কাশছ। োরপর বাড়িশে আসশব। ে ডম আর গদরী গকাশরা ো েে োও ডেে। 
আর গদরী করশল হযশো পশেই গোমাশদর গদখা হশয গেশে পাশর। 
  
অযােসে গছাট গছাট গচাশখ গমে-এর ডদশক োকাল বলল টাকা পাওযার আশে গেশকই 
ে়িব়ি শুরু করশল গমে। আমাশক গবাকা বাোশচ্ছ। 
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ডছঃ ডছঃ েে এ ে ডম ডক বলশছা। গোমাশক গবাকা বাডেশয আমার ডক লাভ? সডেয বলডছ 
ডবশ্বাস কশরা, ডফল একট  পশরই ডফশর আসশব। 
  
ডফল…ডফল…ডফল…! এ ছা়িা ডক গোমার অেয গকােও কো গেই। গে গলাকটা আে 
বাশদ কাল আর… 
  
ডেে েে, ে ডম এখে োও। 
  
আচ্ছা গবে, চললাম। গফাশের কোটা গেে মশে োশক। আডম ব শে বশস োকশবা। গকাে 
ভয গেই, মাো ঠাো গরশখ ো করার করশব। 
  
গমে োশক গঠশল সডরশয ডদশলা। কডঠে েলায বলশলা েে আর গদরী কশরা ো। 
  
অযােসে ডস্থর দৃডিশে কশযকম হূেশ োডকশয রইল। োরপর মাো েীচ  কশর ধীশর ধীশর 
ঘর গেশক গবডরশয গেশলা। একট  পশর োর োড়ির ইডিশের েব্দ গোো গেল। 
  
েব্দ ডমডলশয গেশে গেলার রান্নাঘর গেশক গবডরশয এশলা। এেক্ষণ গেসব কোবােশা হশলা, 
োর একডটও োর কাে এ়িাযডে। 
  
গমে গেলারশক গদশখ োর ব শক  াুঁডপশয প়িশলা। োল গবশয োর েশলর ধারা োমশলা। 
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 গেলার ে েডে ধশর ো়িা ডদশয বলল, গমে আবার ডক রঙ্গ শুরু করশল বশলাে, গকাোয 
অযােসেশক একট  ভাশলাবাসশব, েরম করশব ো ো, এখে গফাুঁস গফাুঁস কশর কাুঁদশছ। 
কে ভাশলা গছশল, এশো ভাশলাবাসা, আর োশক ে ডম ওভাশব োড়িশয ডদশল। 
  
উিশর গমে আরও েে হাশে োর েরীর েড়িশয ধরশলা। 
  
. 
  
শুক্রবার ডবশকল সাশ়ি পাুঁচটা। অযাো োরডভল গটডবশলর কােেপি গুডছশয িযার ে শল 
টাইপ গমডেশে  াকো পরাশলা। োরপর গচযার গঠশল উশঠ অযােসশের ডদশক োকাল। 
চডল ডমঃ অযােসে গুেোইট। 
  
োইট। আমার আে আশরা ডকছ ক্ষণ োকশে হশব। কটা েরুরী ডচডঠ গলখার আশছ। 
  
োহশল গো আমাশকও োকশে হয আপোর কখে ডক দরকার হয। 
  
ো ো, গসেেয গোমার োকার দরকার গেই, আডম ডেশেই কশর গেশবা সব। গেমে ডকছ  
একটা েরুরী কাে েয। 
  
অযােসে গচাখ ডটশপ ম চডক হাসল, আসশল বাড়িশে ভাববার গেমে গকউ গো গেই, 
বাড়ির টােও োই কম। 
  
অযাো মৃদ  গহশস গবডরশয গেশলা। োর ে শোর েব্দ টাো বারান্দার প্রাশন্ত ডমডলশয গেশেই 
অযােসে গটডবশলর কােেপি গুডছশয িযাশর ে লশলা। পশকট গেশক স্বযংডক্রয নবদ যডেক 
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ঘড়ি গবর কশর গচাখ ব শে ঘড়ি চাল  করার ডেযমটা একবার মশে মশে পেশাশলাচো 
করশলা োরপর উশঠ ডেশয গস গদযাশলর োশে ঘড়িটা লাডেশয ডদল। 
  
ঘড়ির দ -পাশে দ শটা লম্বা োর। োশরর েেয একটা কশর োে। একটা োে গটপ 
গরকেশাশর আটশক আর একটা োে গস গটডবল লযাশম্পর স ইচ গবাশেশ আটশক ডদশলা। 
োরপর ঘড়ির কাুঁটা দ শটা ঘ ডরশয পাুঁচটা পিাে ডমডেশট এশে গচযাশর গহলাে ডদশয 
একটা ডসোশরট ধরাশলা। 
  
হাে ঘড়িশে ডঠক পাুঁচটা পিাে বােশেই গটডবল লযাম্প দপ কশর জ্বশল উঠশলা। গটডবল 
লযাম্প, গটপ গরকেশারটা আপো আপডে ঘ রশে শুরু করশলা। টাইশপ খটখট েব্দ গোো 
গেল। কালশকর গসই েব্দ। 
  
হঠাৎ শুেশল মশে হয গকউ গেে খ ব মে ডদশয পাোর পর পাো টাইপ কশর চশলশছ। 
ডবরাম ডবহীে অেযন্ত স্বচ্ছন্দ োর েডে। বাঃ চমৎকার! আসল েকশলর ফারাক গবা ার 
গো গেই। এশকবাশর ডেখ ুঁে, ডেপ ণ কাে। স ইচ ডটশপ অযােসে গটপ বন্ধ করশলা। 
  
এবার কাুঁটা ঘ ডরশয গস ঘড়িশে সাশ়ি েটা করশলা। গটশপর রীল উলশটা ডদশক ঘ ডরশয 
আবার শুরুর ম শখ আেশলা। োরপর উশঠ ঘর গেশক গবডরশয দরো বন্ধ কশর একেলায 
এশলা। 
  
গবশরাবার ম শখ ো়ি গোন্স-এর সশঙ্গ গদখা। গোল কােে প়িডছল। অযােসেশক গদশখ 
কােে ভাুঁে কশর ডেজ্ঞাস  গেশি গস ম খ ে শল োকাল। 
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অযােসে বলশলা, আে আবার আমার একট  গবডে রাে অবডধ কাে করশে হশব গোন্স। 
গোমাশক আশে গেশকই োডেশয রাখলাম। 
  
ডঠক আশছ ডমঃ অযােসে। ম চডক হাসশলা গোন্স, োডেশয ভাশলাই করশলে। েযশো 
দরোয ধাো ডদশয আপোশক শুধ  শুধ  অেেশক ডবরে করোম। 
  
ে ডম ো ভাবশছ ো েয গহ গোন্স। অযােসে হাসশলা। আেকাল এশকবাশর পাকা সন্নযাসী 
হশয গেডছ। ওসব পাট আেকাল প্রায ে শলই ডদশযডছ। মাইডর বলডছ, আে কােই করব। 
োই চটপট ডেোরটা গসশর আডস। 
  
ঘশরর চাডবটা সশঙ্গ ডেশয োশচ্ছে গো। ো ভ ল কশর দরোশেই আটশক গরশখ োশচ্ছে? 
  
ো, ো, ভ ল কডরডে, চাডব সশঙ্গই আশছ। 
  
অযােসে োমমাি খাবার গখশলা। গরশস্তারাুঁ গেশক গবডরশয গস গসাো ডেশের ফ্ল্যাশট 
এশলা। বারশলার ডরভলভাশব ছটা কাে শে ভরশলা। োরপর পযাশন্টর পশকশট ডরভলভার 
ডেশয গস ডফশর এশলা অডফশস। 
  
অযােসে োড়ি গভেশর গ াকাল ো। রাস্তার পাশে এক োশছর েীশচ দাুঁ়ি কডরশয রাখল। 
গ াকার ম শখ গোন্স-এর সশঙ্গ গদখা। োর ঘশরর ব়ি গদযাল ঘড়িটায েখে আটটা গবশে 
ক ড়ি। 
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গোন্সশক গস বলশলা, এলাম। ব়িশোর এোরটা অবডধ োকশব। োরপরই গসাো বাড়ি 
চশল োশবা। 
  
গোন্স-এর স্বশর উশদ্বে  শর প়িশলা, এই কডদশেই ো েরীশরর হাল কশরশছে, এশো 
খাটশকে ো ডমঃ অযােসে, গেশে ব়ি অস খ-ডবস খ একটা আবার ো হশয বশস। 
  
আশর ো ো, অস খ হওযা অশো গসাো েয। চডল, সময েি কশর লাভ গেই। এডেশয 
ডেশয অযােসে ডলফশট উঠশলা। 
  
েোরীডে গস চারেলায োমশলা। ডেঃেশব্দ ডকছ ক্ষণ বারান্দায দাুঁড়িশয রইল। োরপর 
আশস্ত আশস্ত পা গফশল গচাশরর মশো চ ডপচ ডপ গেশম এল ডসুঁড়ি পশে একেলায। গোল-
এর অডফস ঘরটা ওডদশক ডলফশটর ম শখাম ডখ। ডসুঁড়িটা বাড়ির একবাশর োেডদক গঘুঁশে। 
ডখ়িডক দরোর মশো একটা দরো আশছ ডসুঁড়ির গসাোস ডে। গসই পে ডদশয গবডরশয 
আেসে রাস্তায উশঠ এল। 
  
োড়িশে বশস একটা স্বডস্তর ডেঃশ্বাস গফশল ইডিে চাল  করশলা। 
  
োড়ি ছ শট চলশলা  শ়ির গবশে। 
  
অযােসে গেসে গগ্লে-এর আধ মাইল আশে গটডলশফাে ব শের পাশে োড়ি োমাল। 
  
ইডিে বন্ধ কশর গহেলাইট গেভাশলা। োরপর সীশট গহলাে ডদশয ডসোশরট ধরাশলা। 
হাশে এখেও অশেক সময। 
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পশকশটর কাপ়ি গভদ কশর ডরভলভাশরর েীশলর গচাঙটা েরীশর এক েীেল অে ভূডে 
োোশচ্ছ। একট  পশরই এই ডরভলভার উষ্ণ গক্রাশধ গফশট প়িশব। আঃ োরপশরই 
োডন্ত। গসই ডদশের প্রেীক্ষা টাকা, গমে, স খ। 
  
দেটা বােশে এখেও ক ড়ি ডমডেট বাডক। আর একটা ডসোশরট ধরাশলা অযােসে। োড়ি 
গেশক োমশলা। ব শে   শক গছাট্ট পােশরর গচযারডটশে বসশলা। 
  
সময গসশকন্ড ডমডেট ধশর এডেশয চলশলা। বশস বশস এশকর পর এক ডসোশরট গেে 
করশলা। োইশো এখশো গফাে আসশছ ো গকে। োহশল ডক বারশলাশক এখাশে আো 
সম্ভব হল ো। দেটা প্রায বাশে। 
  
ডক্র-ডর ডরং-ডক্র ডর-ডরং 
  
অযােসে এক লাশফ উশঠ ডেশয ডরডসভার ে লল। সশোশর কাশের সশঙ্গ গচশপ বলল 
হযাশলা। 
  
. 
  
বারশলা এরকম অে শরাশধর েেয আশদৌ প্রস্তুে ডছশলে ো। গমে এশকবাশরোশছা়িবান্দা, 
োশক ডেশয আে গবশরাশেই হশব। প্রেম ডববাহ বাডেশকীর এই ডদেটা োডক গমে 
ডচরস্মরণীয কশর রাখশে চায। 
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বারশলা সকাশল একা একা বশস গেকফাে খাশচ্ছে এমে সময গমে এশস উপডস্থে। 
োর হাশে ধূমাডযে কডফর গট্র। ম শখ মৃদ  হাডসর ড ডলক। 
  
বারশলা ডবস্মশয হেবাক হশয গেশলে। দীঘশডদে হশলা ডেডে একা একাই গেকফাে 
সাশরে। গমে ভ শলও োশক সঙ্গ ডদশে আশস ো। আে শুধ  সঙ্গ েয। এশকবাশর দ  কাপ 
ধূমাডযে কডফর সশঙ্গ ডমডি-মধ র হাডস, ডক বযাপার! 
  
একটা কাপ বারশলার ডদশক এডেশয ডদশয ডেশের কাশপ গছাট কশর চ ম ক ডদল গমে। 
এডেশয এশস ো গঘশে দাুঁ়িাশলা, আদ শর েলায বলশলা, কেডদে আমরা একসশঙ্গ 
গবশরাইডে। বাড়িশে সারাডদে একা একা োডক। ে ডম একডদেও োেশে চাও ো, গে মশর 
গেডছ ো গবুঁশচ আডছ। আে আডম গকাশো ওের শুেশবা ো আমাশক ডেশয গবশরাশেই 
হশব। 
  
আে হঠাৎ! বারশলা একট  সশর বসশলে। মাো েীচ  কশর কডফর কাশপ চ ম ক ডদশলে। 
  
বাঃ এর মশধযই ভ শল গেশল। আে গে আমাশদর ডবশযর োডরখ। গমে গসাফায বশস 
প়িশলা, ঘডেি হশয বারশলার পাশয ডেশের পা ঘেশলা। 
  
গবশরাশলই গো োদা গুশচ্ছর পযসা েি। ম খ ো ে শল মাো েীচ  কশর বলশলে, টাকাকড়ি 
টাোটাডে, মাশসর গেে। 
  
গহাক গে মাশসর গেে। আে গকাে অে হােই আডম শুেব ো। আে রাশে আডম গোমার 
সশঙ্গ গবশরাশবা, ঘ রব। ডেোর খাশবা, মদ গখশয মাোল হশব, োরপর গেে রাশে বাড়িশে 
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ডফরশবা। এই আমার আে রাশের রুডটে। ডবশকশল এশকবাশর গসশেগুশে োমশবা। ে ডম 
নেরী গেশকা। গমে উশঠ দাুঁ়িাল। এখে োই। অশেক কােকমশ পশ়ি আশছ। 
  
বারশলার ডবডস্মে দৃডির সামশে ডহশলাল ে শল ডসুঁড়ির ডদশক এশোল গমে, বারশলা একই 
ভাশব বশস রইশলে। 
  
অশেকক্ষণ পশর োর স্তডম্বৎ ডফশর এশলা। 
  
গচযাশর ডপঠ এডলশয ডদশয ডেডে একটা ডসোশরট ধরাশলে। ডসোশরশটর গধাুঁযাশে এশকর 
পর এক ডচন্তার োল রচো কশর চলশলে। 
  
ো গমে-এর সম্বশন্ধ আমার আর গকাে গমাহই গেই। আমার কাশছ ও এখে মৃে একটা 
অচল মাংশসর োল। ও আর আমাশক ডক স খই বা গদশব। বরং গসই গমশযটা, োর ভয 
চডকে, করুে আেশোদ অে লেীয, অমে স খ আডম গকাশোডদেও পাইডে। 
  
েশব হযাুঁ গবশরাশে েখে চাইশছ, ম খ ফ শট েখে একবার বশলইশছ কোটা, েখে আপডি 
করা আর ডঠক হশব ো। গক োশে বাবা, ডক ভাবশে গেশে ডক গভশব বসশব। আচ্ছা 
খ েটা গে আডমই কশরডছ গসকো আবার গমে োেশে পাশরডে গো। 
  
অবেয োোর গকােও উপাযও গেই। ছদ্মশবেটা দারুণ, কােশের বণশোর সশঙ্গ আমার 
গকাে োযোয এেট ক  ডমল গেই। োছা়িা, ডরভলভার ট ডপ এবং গসই রবাশরর ডপে 
দ শটা, বই গমাক্ষম োযোয ল ডকশয গরশখডছ খাশটর েীশচ গমশ র কাঠ সডরশয গসই 
গোপে ক ঠ ডরশে। কাশরার বাবার সাধয গেই গস োযো গেশক পায। ইশচ্ছ কশরই ওগুশলা 
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েি কডরডে কারণ আবার দরকার হশব, হযশো গকাশোডদে ঐ ট ডপ, ঐ গপাোক, ঐ 
ডরভলভাশরর সাহােয আমাশক ডেশে হশব। ল ডকশয ল ডকশয গে ভীরু কাপ রুেরা গপ্রম গপ্রম 
গখশল োশদর আডম বাশরাটা বাোশবা। 
  
োঃ গমেই আে সবডকছ  গোলমাল কশর ডদল। গকাোয গভশব গরশখডছলাম আে একট  
গেসে গগ্লেটা টহল গমশর আসশবা, ো ো ওশক ডেশয গবশরাশে হশব। ডববাহ বাডেশকী 
স্মরণীয করশে হশব। ডেক ডচ কশরশছ ডববাহ বাডেশকীর। 
  
বারশলা উশঠ দাুঁ়িাশলে। ঘৃণায-ডবরডেশে োর ম শখর গরখা পাোশলা। ডেঃেশব্দ ডেডে 
ডেশের ঘশরর ডদশক এশোশলে। 
  
প্রায একরকম গোর কশরই গমে োশক গকাটশ গরােহাউস গরশস্তারাুঁয ডেশয এশসশছ। 
এখাশে খাবাশরর দাম এমডেশেই গবডে। 
  
খাবারও এমে ডকছ  ভাল েয। েব  গকে গে গমে এখাশে এল, শুধ  শুধ  কেগুশলা টাকা 
দে োশব, আর ডকছ ই ো। 
  
খাওযা দাওযার পাট চ কশলা। দ েশে এশস বসল গরশস্তারাুঁর োশয লাোশো গছাট্ট 
পােোলায। গমে একাই প্রায এক গবােল হুইডি গখল। 
  
গস গচযার গছশ়ি উশঠ দাুঁ়িাল। োর পা টলশছ। গচাখ আরে, েরীশর একটা আলো 
ভাব। এক পা এডেশয এশস গস বারশলার হাে ধরল। চশলা, এখাশে আর ো এখে 
গেসেস্ গগ্লশে োশবা, ওশঠা, ো বশলা ো। 
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বারশলার মে ঘৃণায ভশর গেশলা। রস এশকবাশর উেশল উশঠশছ। রাে সামশল বারশলা 
োশক বলল ো এখে আর গকাোও ো, বাড়ি চশল আমার ঘ ম পাশচ্ছ। 
  
গমে মাযা-মডদর গচাশখ বারশলার ডদশক োডকশয বলল, ে ডম গেে একটা ডক, আেশকর 
ডদশে গকাোয একট  গরামাডন্টক হশব, আমাশক আদর করশব ো ো গকবল বাড়ি োশবা 
আর বাড়ি োশবা, ো এখে আডম বাড়ি োশবা ো। 
  
বারশলা দৃঢ়স্বশর বলশলা আডম োশবা, গোমার সশঙ্গ গরামাডন্টক হবার গচশয। োকশে বাড়ি 
চশলা। মদ গখশয মােলাডম করার োযো এটা েয। 
  
গমে ে়িাশো স্বশর বলশলা মােলাডম করডছ োডক? গবে োহশল োই,আডম মাোল 
গোমার মশো সাধ  েই, হল গো, এখে চলল আর গদরী গকাশরা ো, আমার আর এখাশে 
ভাল লােশছ ো। 
  
ো, বাড়ি ছা়িা আডম আর গকাোও োশব ো। ডেডে ইেস্তেঃ কশর বলশলে গে, এছা়িা 
ওখাশে গো সবাই ল ডকশয-চ ডরশয গপ্রম করশে োয। ওখাশে আমরা ডেশয ডক করশবা? 
  
আমরাও গপ্রম করশবা, মো ল টশবা ডেে চশলা, গবে ে ডম ো োও আডম একলাই োশবা। 
রাস্তা গেশক োশক গলাক একেেশক োড়িশে ে শল গেশবা, োর সশঙ্গ মো ল টশবা। বলশে 
বলশে গমে ডখলডখল কশর গহশস উঠল। 
  
বারশলার েরীর ঘৃণায ডর ডর কশর উঠল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

178 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

োর গচাযাল েে হল, গবে গোমার ো করার কশরা, আডম চললাম। 
  
গমে উশঠ দাুঁ়িাশলা, আডমও চললাম। েশব ে ডম োশব গহুঁশট, আডম োশবা োড়িশে। 
  
বারশলা অডেচ্ছায বশস প়িশলে। মশে মশে ভাবশলে েখে োশছা়িবান্দা, েখে আর 
আপডি কশর লাভ গেই। োওযা োক ওর সশঙ্গ। বরং োযোটা এই োশল গদশখ আসা 
োশব গে ক-খাো োড়ি আশস, গলাকেে গকমে হয, মন্দ ডক? 
  
ডেডে গমে-এর গচাখ এড়িশয অেয ডদশক োডকশয বলশলে গবে চশলা েশব গবডেক্ষণ ডকন্তু 
ওখাশে োকা োশবো। 
  
গমে খ েীশে  লমল কশর উঠল, বলল একট  গবাশসা, আডম চট কশর বােরুম গেশক 
একট  ঘ শর আডস। গস আর দাুঁ়িাশলা ো বােরুশমর ডদশক ছ শট গেল। 
  
বােরুমটা গভেশর। গরশস্তারাুঁ এবং পােোলা দ শটার েেয এই একটাই বােরুম। দ ডদক 
গেশকই গ াকার দরো আশছ। 
  
পােোলার ডদশকর দরো ডদশয   শক গমে গরশস্তারাুঁর ডদশকর দরো খ শল গবরশলা। দ -পা 
এডেশয ডেশয গটডলশফাে ব শে   কশলা। 
  
হযাশলা, অযােসে-এর স্বশর একরাে উকণ্ঠা  শর প়িশলা গক, গমে? 
  
 হযাুঁ, গোে, আমরা োডচ্ছ, এক্ষ ডে রওো ডদডচ্ছ। 
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ডঠক আশছ। এশসা আডম আডছ। গফাে োডমশয রাখশলা অযােসে। 
  
গস ব ে গেশক গবডরশয োড়িশে ডেশয উঠল। ইডিে চাল  কশর পাকা রাস্তা গছশ়ি গগ্লে-এর 
কুঁচা রাস্তায উঠশে লােল। োর কপাশল ডবন্দ  ডবন্দ  ঘাম।মশে ডেদারুণ উৎকণ্ঠা। আশরা 
খাডেকটা উশঠ ডবসৃ্তে উপেযকাডটশে গপৌঁছল গস। দ শটা উুঁচ  গ াুঁশপর আ়িাশল োড়ি 
োমাশলা। ইডিে বন্ধ কশর আশলা ডেডভশয োড়ি গেশক োমশলা, োরপর ডবডক্ষপ্ত 
পদশক্ষশপ এশোল উপেযকটা ঘ শর ডফশর েরীপ করশে। 
  
েীশচ, অশেক দূশর েহর। আশলার মালায গেে োর অন্ধকাশরর গঘামটা খশস পশ়িশছ। 
সলজ্জ ডবেম্র ম শখ গস গেে োডকশয আশছ গচাখ গমশল। োড়ির গহেলাইশটর েীে-আশলায 
মাশ  মাশ  গসই লােরে রূপডট চিল হশয উঠশছ। পরম হূশেশই অন্ধকার এশস োর 
গচাখ  াকশছ। 
  
একডদশক েখে এই চািলয, আর একডদশক েখে ডস্থর ডেেশেো। গেসে গগ্লে আে 
অন্ধকার। একটা োড়ি গেই, একটা মাে ে গেই, গেই এশোট ক  ডফসডফসাডে। সব গেে 
গকমে োন্ত, স্তব্ধ। সাধারণেঃ গকােডদেই এরকম হয ো অন্তেঃ পশের ক ড়িখাো োড়ি 
প্রশেযকডদেই আশস। ডকন্তু আে অেয রকম, প ডলশসর ফরমাে গোোর পর গকউই আর 
সাহস কশর এডদশক আশসডে। ো, ো এশস একপশক্ষ ভালই কশরশছ, অযােসে গবুঁশচ 
গেশছ। গোোেোেটা োশক বশল এশকবাশর মডেকািে গোে। 
  
অযােসে একচের ঘ শর এশস এক গ াুঁশপর আ়িাশল উব  হশয বসশলা। পশকট গেশক 
ডরভলবারটা গবর কশর প্রস্তুে হশয রইল। 
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গস হঠাৎ আপে মশেই গহশস উঠশলা। আঃ েব্বর একখাো অযাডলবাই নেরী কশর 
অডফশস গরশখ এশসডছ। আমার অে পডস্থডেশেই গসখাশে আমার কাশের েব্দ হশচ্ছ। বযস্ত 
অযােসে গসখাশে পাোর পর পাো টাইপ কশরই চশলশছ। দরোর ফাুঁশক গটডবল 
লযাশম্পর আশলা প়িায ো়ি গোন্সও গধাকা খাশব। ভ শলও গভশব উঠশে পারশব ো, 
েব্দটা টাইশপর ো গটপ গরকেশাশরর। 
  
গকাটশ গরােহাউস গরশস্তারাুঁ গেশক এখাশে আসশে ডমডেট ডেডরশেক গো লােশবই। সাশ়ি 
আটটার আশে ডকছ শেই ওশদর পশক্ষ এখাশে আসা সম্ভব েয। ো ডঠক আশছ, আস ক 
ওরা ধীশর স শস্থ, আডম এখাশে একই ভাশব বশস োকশবা। ওরা ো এশস গপৌঁছাে অবডধ 
এক পাও ে়িডছ ো। 
  
আঃ, গসই দৃেযটা ডক দারুণই ো হশব। ডট্রোশর একট  চাপ,ব ম, একটা আগুশের হলকা, 
বারশলা ল ডটশয প়িশব োড়ির গমশ য। ওঃ অে লেীয, েীে এবং মৃে য েীডবে এবং মৃে, 
এক ম হূেশ আশেকার েীডবে বারশলা এক ম হূেশ পশর ডচরডেোয  শল প়িশব, পৃডেবীর 
সমস্ত পাডখ একসশঙ্গ োশদর স্বশর ডকডচর-ডমডচর কশরও োর ঘ ম ভাঙ্গাশে পারশব ো। 
বারশলা আর োেশব ো। 
  
ডক অদ্ভ ে! এে কো ভাবডছ, বারশলাশক খ ে করার কো ভাবডছ, েব  আমার এেট ক  
ভাবধবেময হশচ্ছ ো। ডঠক গসই প ডলসটার মশো, ওশক মারশেও আমার এেট ক  হাে 
কাুঁশপডে। ডরভলভার ে শলডছ, ডট্রোর ডটশপডছ, বযস্ অেব়ি গোযােটা ম খ ে বশ়ি প়িশলা। 
অে গেে, অে হডম্বেডম্ব, সব এশকবাশর েশল েল হশয গেল। 
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অযােসে হঠাৎ চমশক উঠল। কাে খা়িা করল। দূশর োড়ির েব্দ গোো োশচ্ছ, োড়িটা 
এডদশকই আসশছ…ওরা আসশছ…। 
  
অযােসে েে হাশে ডরভলভার গচশপ ধরশলা। দাুঁশে দাুঁে ঘেশলা। কপাশল োর েশম 
উঠল ডবন্দ  ডবন্দ  ঘাম। একটা বাুঁক গপশরাশেই োড়ির আশলাটা অন্ধকার গকশট এশোল। 
  
ভােয, এশকই বশল ভােয। োর গেশক মাি ক ড়ি হাে দূশরই োড়িটা এশস োমশলা। 
প রশো আমশলর রংচটা একখাো ব ইক। োর আশরাহী মাি দ েে, ডফডলপ বারশলা এবং 
গমে। 
  
বারশলা বলল দযাখ চাডরডদশক একবার োডকশয দযাখ, আমরা ছা়িা এখাশে আর 
েেপ্রাণীর ডচহ্ন গেই। 
  
োড়ির কাুঁচ োমাশো। মৃদ  বাোশস ভর কশর বারশলার প্রডেডট কো অযােসশের কাশে 
গভশস এশলা। 
  
 চারডদশক দৃডি ঘ ডরশয বারশলা গমে-এর গচাশখ োকাল। গদশখা চারডদক গকমে ডেরব 
শুেসাে, োর কো গেে ো কশরই ডেডে একদৃশি গমে-এর ডদশক োডকশয রইশলে। 
ভাবশলে ডক আশ্চেশ, এেক্ষশণ এই সহে-সরল কোটাই আমার মাোয গ াশকডে। 
গমেশক গো আডম এখে ডেঃেশব্দ পৃডেবী গেশক সডরশয ডদশে পাডর। গকউ োেশব ো, 
কাকপক্ষীডটও গটর পাশব ো। এমে স বণশ স শোে ডক আর গকাশোডদে আসশব। 
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ডকন্তু আডম ওর সশঙ্গ আডছ। গসশক্ষশি আমার ডকছ  হশব ো অেচ ও মরশব, এটাই বা 
গকমে গদখায। সবাই ভাবশবে বা ডক? গমশের মৃে যশেই োরা ব শ  গেশব গে আশরকটা 
খ ে গক কশরশছ? ো, বরং এখে োক। 
  
অযােসে মাডটর সশঙ্গ ডমশে ব শক গহুঁশট এডেশয গেশলা। োড়ির কাশছ এশস োমল। ঘা়ি 
ে শল উুঁডক গমশর গদখশলা। হযাুঁ এখাে গেশক বারশলার মাোটা পডরষ্কার গদখা োশচ্ছ। 
  
গমে-এর েলা গোো গেল কই আমাশক আদর কশরা। বারশলার কাুঁশধ মাো গরশখ গস 
োকাশলা োোলার ডদশক, হঠাৎ েলা ডচশর এক েীক্ষ্ণ চীৎকার গবডরশয এল োর, ো 
গমশরা ো ডেে গমশরা ো। 
  
বারশলা চডকশে ঘা়ি ডফডরশয োকাশলা, অযােসে ডট্রোশর চাপ ডদল। 
  
বারশলা হুমড়ি গখশয প়িশলা, ডফেডক ডদশয রে ছ টশলা। দ -হাশে ম খ গ শক গমে চীৎকার 
কশর উঠল ো-ো-ো– 
  
অযােসে ডরভলভার পশকশট গরশখ এক পা এশোল, এক টাশে োড়ির দরো খ শল 
গফলশলা। গমে দ  হাশে বাধা গদবার গচিা করশলা। 
  
অযােসে োর চ শলর ম ডঠ ধশর ডহ়িডহ়ি কশর টােশে টােশে োড়ি গেশক োমাশলা। 
োরপর… 
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রাশের ডেস্তব্ধো ভঙ্গ হশয ছড়িশয প়িশলা গমে-এর আেশোশদ। কটা ডেোচর প্রাণী োো 
 াুঁপটাশলা। একটা েক ে কাুঁদশে লােল। 
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৮. 
  
ব়ি ব়ি পা গফশল োর কামরায   কশলে ডেভ হারমাস। দরোর পাশের গপশরশক 
ট ডপটা রাখশলে, োরপর গচযাশর েরীর এডলশয ডদশয একটা স্বডস্তর ডেঃশ্বাস গফলশলে। 
  
কাল রাশে ডেডে এবং োর স্ত্রী গহশলে এক পাডটশশে ডেশযডছশলে। পাে-গভােে একট  
গবেীই হশযশছ, েরীরটা আে োই গেমে ে েসই েয। 
  
হারমাস োশল হাে ঘেশলে। একটা হাই ে লশলে, োকাশলে গটডবশলর ডদশক। েোরীডে 
একোদা ফাইলপি এশস েমা হশযশছ। 
  
োঃ এই ব শ়িাটাশক ডেশয আর পারা গেল ো। ডক গচাশখই গস আমাশক গদশখশছ। রাশেযর 
ফাইল গরাে ডেযডমে পাডঠশয গদশব। সব খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয পশ়ি স ডচডন্তে অডভমে ডদশে 
হশব। োলার অডভমশের ডেক ডচ কশরশছ। 
  
গটডবশলর স্বযংডক্রয গটডলশফাশের সব ে বাডেটা হঠাৎ জ্বশল উঠল। চাডব ডটপশেই গভশস 
এশলা মযােক্স-এর গসই কণ্ঠস্বর–একবার এখডে আমার ঘশর এশসা। 
  
আশলা ডেশভ গেল। হারমাস ডবরডের দৃডিশে েন্ত্রটার ডদশক োডকশয একটা অশ্রাবয 
োলাোডল ডদশলে। োরপর গচযার গঠশল উশঠ অলস-মন্থর পাশয এশোশলে দরো 
গপডরশয মযােক্স-এর ঘশরর ডদশক। 
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 পযাডটর সশঙ্গ গ াকবার ম শখ গচাখাচ ডখ হশে পযাডট গহশস ডেশজ্ঞস করল ডক বযাপার ডমঃ 
হারমাস? অমে পাচার মে ম খ কশর আশছে কডফর সশঙ্গ মাডছ ডেশল গফশলশছে োডক? 
  
হারমাস গহশস বলশলে, আর গবালল ো, গচযাশর এশস বসশে ো বসশেই, একবার এশসা 
আমার ঘশর এখ ডে, ডক বযাপার বশলা গো? 
  
ডঠক বলশে পারলাম ো। এইশো, ডমডেট পাুঁশচক আশে সকাশলর খবশরর কােে ডদশয 
এলাম ওুঁর গটডবশল, ডক োডে আবার ডক হশলা? 
  
োই গদডখ ডেশয। েলার স্বর শুশে মশে হল, বযাপার গুরুের। কপাশল আে আমার 
অশেক গভাোডন্ত আশছ। এডেশয ডেশয দরো গঠশল মযােক্স-এর কামরায হারমাস 
  কশলে। 
  
মযােক্স গেশির ওপাশে বশস আশছে। কপাশল োর ডচন্তার বডলশরখা, দ -আঙ্গ শলর ফাুঁশক 
জ্বলন্ত ডসোশরট, চারপাশে ফাইশলর সূ্তপ। সশব সকাল গসাযা েটা, অেচ গদশখ মশে হয 
গেে কেকাল ধশর একোোশ়ি মযােক্স কাে কশর চশলশছে। 
  
 হারমাসশক একেের গদশখ ডেডে খবশরর কােেটা হারমাশসর ডদশক ছ ুঁশ়ি ডদশলে। োও 
এটা বশস বশস দযাখ। 
  
ডবপরীে ডদশকর একখাো গচযাশর বশস হারমাস গচাশখর সামশে কােেখাো গমশল 
ধরশলা। প্রেম পৃিায ব়ি ব়ি হরশফ গলখা সংবাদ ডেশরাোমডট সহশেই োর দৃডি 
আকেশণ করশলা। 
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উন্মাশদর েে ে আক্রমে, আবার খ ে, আবার শ্লীলোহাডে, আশের ঘটোর প েরাবৃডি। 
  
হারমাস গচাখ ে শল একেের মযােক্স-এর ডদশক োকাশলে। োরপর মাো েীচ  কশর 
প়িায মশোডেশবে করশলে। 
  
প়িা গেে কশর ডেডে অবাক গচাশখ োকাশলে, ডফডলপ বারশলা োর মাশে আমাশদর প্রু 
টাউশের গসই মশেল। 
  
হযাুঁ সশবমাি দে ডদে হল পিাে হাোর েলাশরর বীমা কডরশযশছ। আর এখে 
ভেবাশের গক্ষশে পটশলর চাে করশে চশল গেশলা। 
  
স্থ, োই গো গদখডছ, এখাশে আর গক্ষে খ ুঁশে গপশলা ো। গুডল এশকবাশর মাোর খ ডল 
এশফুঁ়ি ওশফা়ি কশর ডদশযশছ। বউশক ধেশণ কশরশছ, ডছঃ ডছঃ প ডলসগুশলা এে ডদশেও 
একটা স রাহা ডকছ  করশে পারশলা ো। বউশযর অবস্থা ভাল ো, বাুঁচশব ডকো সশন্দহ। 
  
মযােক্স গখুঁডকশয উশঠ বলশলে োক োক ওগুশলা আর আমাশক পশ়ি গোোশে হশব ো। 
প়িাশুো আমারও কম োো গেই, ওই খবরগুশলা আডম ভাল কশরই পশ়িডছ। এখে ো 
বডল গোশো। 
  
দেডদে আশে বীমা কডরশয গে গলাকটা এমে হুট কশর মারা োয, োর মৃে যশে 
স্বভাবেঃই আমার সশন্দহ োশে। আমার কাশছ বযাপারটা আশদৌ স ডবশধর বশল মশে হশচ্ছ 
ো। 
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আপোর কাশছ স ডবশধর ো মশে হশলও করার ডকছ  গেই। একো ডেশ্চযই আপডে বলশে 
পাশরে ো গে গলাকটা ইেস শরশন্সর টাকার গলাশভ গবশঘাশর প্রাণ ডদশযশছ। 
  
ডক োডে, আমার গকমে গেে অদ্ভ ে লােশছ। গলাকটার সই-এর কাডল এখেও ভালভাশব 
শুকশলা ো, ো হারমাস েডেক স ডবশধর গঠকশছ ো। 
  
 অস ডবশধর বা ডক? এই গো গদখ ে ো, খবশর পডরষ্কার ডলশখশছ গে ওর স্ত্রীর গচাযাশলর 
হা়ি সশর গেশছ। এমে অবস্থায 
  
গুডল মাশরা গোমার অবস্থায। অমে কশর পিাে হাোর েলার পাইশয গদবার আশ্বাস 
গকউ আমাশক ডদক ো। আডমও ডেঃেশব্দ দেবার ধডেশে হশয দ -গচাযাশলর হা়ি সডরশয 
আেঙ্কােেক অবস্থায হাসপাোশল শুশয োকশবাখে। স েরাং ওসব োল-েল্প আমাশক 
শুশোশে এস ো। আডম েে ডবে বছর ধশর এমে ঘটো কম গদডখডে। উশিেোয 
কাুঁপশে কাুঁপশে একটা ডসোশরট ধরাশলে মযােক্স, ঘে ঘে কশযকটা টাশে গধাযার োল 
রচো করশলে। োরপর ছাইদাশে আধ খাওযা ডসোশরটটা গুুঁশে ডদশয োকাশলে 
হারমাস-এর গচাশখ, ে ডম গবাধহয োশোো, গসই ডেশটকডটভ এশেন্সী ডক একখাো 
ডরশপাটশ পাডঠশযশছ বারশসার স্ত্রী সম্বশন্ধ। প়িশল ব  শে পারশব, অমে গমশযমাে শের পশক্ষ 
টাকার েেয গকাশো ডকছ  করাই অসম্ভব েয। েদশন্ত োমার আশে, হযাুঁ ভাশলা। কো, 
এই খ শের বযাপাশর আমাশদর গকাম্পােীর হশয েদন্ত গোমাশকই করশে হশব। 
  
ম খ বযাোর কশর হারমাস অেযডদশক োকাশলে, কই ডরশপাটশটা গকাোয ডদে। 
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ডদডচ্ছ। োর আশে কশযকটা কো বডল, মে ডদশয গোেে। আমাশদর ো ডকছ  করার খ ব 
ো়িাোড়ি করশে হশব। েডদ সম্ভব হয োহশল আেই গেন্ট-এ চশল োও। গসখাশে ডেশয 
প ডলশসর ব়িকেশা গেেস-এর সশঙ্গ গদখা কশরা। োশক বলল আমার এই বযাপারটায 
সশন্দহ আশছ। গোমার কাশে গস গেে সবরকম সাহােয কশর এই আডম চাই। গেেস 
গলাক ভাশলা। গোমার ডবন্দ মাি অস ডবশধ হশব ো। গস গোমাশক খ েী মশেই গমশে 
গেশব। গেেস হাসপাোশল ডেশয েখে গমশযটার সশঙ্গ গদখা করশব ে ডম েখে গেশকা। 
সব সময গচাখ কাে গখালা রাখশব। অযােসশের সশঙ্গ গদখা কশর বলশব বারশলার স্ত্রী 
দাবী পূরশণর দরখাস্ত করশল আডম লশ়ি োশবা। সহশে ছা়িশবা ো। খবরদার খবশরর 
কােেওলারা গেে ডকছ  োেশে ো পাশর। গেসে গগ্লে এ ডেশয ঘটোস্থশল একবার গচাখ 
ব ডলশয এশসা। আর হযাুঁ, স্ত্রীডট হাসপাোশল োকাকালীে ওশদর বাড়িটা এক ফাুঁশক ডেশয 
গদশখ এশসা, ে ডম গে বাড়িশে োশব গসটা গেে গেেস ো োেশে পাশর। 
  
এেক্ষণ গবে গো হডচ্ছল। আবার বাড়ির বযাপারটা আেশলে গকে? 
  
গকে আেলাম ডঠক বলশে পাডর ো। েশব একটা ডেডেস ব ড , পাি-পািীর বাড়ির 
গচহারা গদখশল অশেক ডকছ  গবা া োয। ে ডমও হযশো অস্বাভাডবক ডকছ  ো ডকছ  
একটার সন্ধাে গসখাশে গপশে পাশরা। 
  
ডঠক আশছ, উশঠ দাুঁ়িাশলে হারমাস, োহশল আেই আডম রওো হই। ডেশয গেেস-এর 
সশঙ্গ গদখা কডর। 
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হযাুঁ োই োও আর োোর-এর ডরশপাটশটাও সংগ্রহ কশরা। সডেয সডেযই গমশযটা ধডেশে 
হশযশছ োডক গসটা আশে োো দরকার। 
  
োোশরর ডরশপাশটশ আর েে ে ডক বলশব। খবশরর কােশে এক োযোয হাে গদডখশয 
হারমা বলশলা এই গো এখাশেই গো সব ছডবর মশো পডরষ্কার। 
  
মযােক্স োশক হাে ে শল োমাশলে আর োর গচাশখর দৃডিশে ডবরডের ডচহ্ন ফ শট উঠল। 
খবশরর কােশে গো গরাে কে খবরই গবশরায। সব খবর ডক সডেয হয, ডবশ্বাস করার 
মশো হয? স েরাং ওসব বাশে ওের ছাশ়িা। োোশরর ডরশপাটশ আমার চাই-চাই। 
  
. 
  
সকাল েটা গবশে পাুঁচ। অযাো োরডভে অডফসঘশর   শক রীডেমে অবাক হল 
অযােসেশক গদশখ। এডক আডম ডক গদরী কশর গফললাম ো আপডে গবেী সকাল সকাল 
এশস গেশছে। 
  
 অযােসে আে সকাল সকালই চশল এশসশছ। অযাো আসার আশে স্বযংডক্রয ঘড়িটা খ শল 
গটপটা সডরশয গরশখশছ। 
  
অযাোর কোয মৃদ  হাসশলা গস, ো ো ে ডম ডঠক সময এশসশছ। আডমই আে একট  
আশে আশে চশল এলাম। গচযাশর েরীর এডলশয ডদশলা অযােসে, সকাশলর কােে গদশখ 
মেটা ব়ি খারাপ হশয গেল। গবচারা বারশলা, এই গসডদে োর ইেডসওর করালাম। ব়ি 
দ ঃশখর সংবাদ। 
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হযাুঁ, কােশে গদখলাম। সডেয, ভাবশেও খারাপ লাশে। আমার গো রীডেমে ভয ধশর 
গেশছ। রাশি আর বাড়ির বাইশর আডম এক পাও বা়িাডচ্ছ ো। মাো েীচ  কশর িযার 
গেশক অযাো কােেপি গবর করশলা। 
  
অযােসে এডেশয এশস গফাে করশলা প্রু টাউে গেশেট-এর অডফশস। ওপাে গেশক সা়িা 
আসশেই গস লাইেটা সাংবাডদক গেফ ডেসডবর গটডবশল ডদশে বলল। 
  
কশযক ম হূেশ পর ডেসডবর েলা গোো গেল হযাশলা গক বলশছে? 
  
আডম অযােসে বলডছ। গোশো গেফ, মৃে ডফডলপ বারশলা সম্বশন্ধ ে ডম আে কােশে 
েেট ক  ডলশখশছ, গসট ক ই সব েয। আরও আশছ আডম বডল গোে, গেমে দরকারী মশে 
হশল খবরটা ছাডপশয ডদশে পাশরা, বারশলাশক ডদশয এই ডদে দশেক আশে হশলা আডম 
এক েীবেবীমা কডরশযডছলাম। টাকার অঙ্কটা গেহাৎ কম েয, পিাে হাোর েলার। 
খবরটা কালশকর কােশে গছশপ ডদও। 
  
ছাপশবা ডেশ্চযই, এে ব়ি একটা খবর ো গছশপ পাডর। পিাে হাোর, বাপশর বাপ, এে 
এশকবাশর এককাড়ি টাকা। ডমশসস বারশলা গদখডছ রাোরাডে লাখপডে হশয োশবে। খ ব 
ভাশলা করশল খবরটা ডদশয, ধেযবাদ। 
  
প ডলস এখেও কাউশক ধরশে পাশরডে, োই গো? 
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হযাুঁ, গেেস এশকবাশর পােশলর মশো ছ শটাছ ডট করশছ। এখেও পেশন্ত গকাশো সূিই 
আডবষ্কার করশে পাশরডে। 
  
ডমশসস বারশলা গকমে আশছে? 
  
ভাশলা ো। োোর এখেও কাউশক োশক গদখশে ডদশচ্ছ ো। েে ে ডকছ  খবর গপশল 
োডেও। েে হশলও বারশলা আমার মশকল। োর সম্বশন্ধ গোমাশদর পাুঁচেশের গচশয 
আডম একট  গবডে রকমই আগ্রহী। 
  
খ বই স্বাভাডবক। মশেল বশল কো। ো ডমশসস বারশলাশক কশব োোদ টাকা ডদচ্ছ। 
দাুঁ়িাও, আশে স স্থ গহাক। দাবী পূরশণর দরখাস্ত করুক োরপর গো টাকা গদওযার প্রশ্ন 
আসশছ। েশব আমাশদর েরফ গেশক খ ব একটা গদরী হশব ো। 
  
গস োই গহাক, সব খবরই আমাশক োডেও। েশব ওগুশলা গো কম দরকারীেয। 
বারশলাশদর, সম্পশকশ গলাশকরা এখে উৎসাহী। ো ছা়িশবা, োই এশকবাশর গচশটপ শট 
গেশব। আডমও গেমে ডকছ  খবর গপশল গোমাশক োোশবা। 
  
অযােসে বলল ডঠক আশছ ছা়িডছ, োরপর গফাে গরশখ ডদল। 
  
 অযাো ঘা়ি ে শল বলশলা ডমশসস বারশলা গকমে আশছে? 
  
অযােসে েম্ভীর ম শখ ঘা়ি গেশ়ি বলল ভাশলা ো। 
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ডক সাংঘাডেক। মশেশলর স্ত্রী ডহসাশব ওশক এ সময আমার সাহােয করা উডচৎ। ডকন্তু 
ডকই বা করশবা। ডক ভাবশে গক ডক ভাবশব গক োশে। োকশে আে বাড়িশয ডকছ  করার 
দরকার গেই। বরং আমার েরফ গেশক ওশক ডকছ  ফ ল পাডঠশয ডদই। ে ডম এক কাে 
কশরা অযাো, ডেভ এর গদাকাশে একটা গফাে কশর বশল দাও, ওরা গেে একেেে 
গোলাপ হাসপাোশল ডমশসস বারশলার কাশছ পাডঠশয গদয। বাড়ি োবার সময আডম দাম 
ডমডটশয গদশবাখে। 
  
. 
  
গেন্ট গহাডমসাইে ডবভাশের কমশকেশা গলফশটোন্ট েে গেেসেশক ডঠক প শরাপ ডর প ডলে 
বলা োয ো। একট  ড শল ালা স্বভাশবর আম শদ প্রকৃডের এই গলাকটা বযবহাশর অডে 
সজ্জে। োর গচাশখর দৃডিশে অেযায বা অপরাধ েেটা চট কশর ধরা পশ়ি ো সডেয 
ডকন্তু ো বশল গচিার ত্রুডট ডেডে কশরে ো। 
  
গসডদে সশব ডেশের কামরায একখাো ফাইল খ শল বশসশছে ডেডে, এমে সময দরো 
গঠশল ডেভ হারমাস ঘশর   কশলা। 
  
ফাইল গেশক গচাখ ে শল একবার হারমাসশক গদখশলে গেেসন্। োর ম শখ মৃদ  হাডস 
ফ শট উঠল বলশলা, বলল হারমাস গোমার েেয ডক করশে পাডর? 
  
হারমাস-এর সশঙ্গ আশেও দ -একটা কাে ডেডে কশরশছে। দ েশেই োই দ েশের 
পডরডচে, বন্ধ শের একটা ক্ষীে সূিও কাশের ফাুঁশক দ েশের মশধয েশ়ি উশঠশছ। 
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হারমাস একখাো গচযার গটশে বসশলে। একটা ডসোশরট ধডরশয একম খ গধাযা 
ছা়িশলে। োরপর োকাশলে গেেসে-এর গচাশখ। মযােক্স আমাশক পাডঠশযশছে। ডফডলপ 
বারশলা আমাশদর মশকল। পিাে হাোর েলাশরর বীমা কডরশযশছ গস আমাশদর 
গকাম্পাডের কাশছ। আর মযােক্স েোরীডে সরশের মশধয ভূে খ ুঁশে গপশযশছে। 
  
মযােক্সশক গেেস ভাশলাভাশবই ডচেশেে। মৃদ  হাসশলে ডেডে হারমাস-এর কোয, এখাশে 
আর মযােেশক খাপ খ লশে হশব ো। বন্ধ , এশকবাশর েশলর মশো স্বচ্ছ। পাুঁচডদে আশে 
ঘশটশছ প্রেম ঘটো, পাুঁচডদে পর হল োর প েরাবৃডি। বযস, চ শক গেল  াশমলা। 
আমাশদর মশধয এক উন্মাদ এশস   শকশছ। গসই এসব করশছ। আমরা োশক ধরার 
আপ্রাণ গচিা করডছ। আে ো হয কালশক ধরা প়িশবই। মযােমশক ডেশয সব কো 
গবাশলা। 
  
হারমাস ভ্রূ োডচশয বলশলে, বলশলই গো আর হশব ো বন্ধ  ঘটোডটর মশধয মযাো অশেক 
েডটল ডবেশযর সন্ধাে গপশযশছে। এমে ডক একোও ডেডে বশলশছে, পিাে হাোর 
েলাশরর েেয ডমশসস বারশলা োডক োর স্বামীশক গমশর কাউশক ডদশয ডেশেশক ধেশণ 
কডরশযশছ। স েরাং. 
  
োঃ ব শ়িার মাোটা গদখডছ এশকবাশরই গেশছ। দ হাে ে শল কাুঁধ  াুঁডকশয একটা অদ্ভ ে 
ভডঙ্গ করশলে গেেস, এক কাে করা ওশক েে ো়িাোড়ি পাশরা োোশরর কাশছ ডেশয 
োও। েইশল… 
  
ডমশসস বারশলার সশঙ্গ গোমাশদর ডকছ  কো হশযশছ োডক। হারমাস প্রসঙ্গ পাোশলে। 
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ো, হশলা আর গকাোয। হাসপাোশলর োোর ডমঃ গহেরীশক গফাে কশরডছলাম, উডে 
আমাশক সশন্ধ ছটার পর গেশে বলশলে। 
  
গবে আমাশক ঐ সময সশঙ্গ ডেশয গেও। মযােক্স সব সময গচাখ কাে গভালা রাখশে 
বশলশছে, গদডখ ডমশসস বারশলার কোবােশা গেশক ডকছ  সূি পাওযা োয ডকো। োই 
বলল বাবা পিাে হাোর েলার ডকছ  কম টাকা েয। 
  
ো, ো, ো গো ডঠকই। েশব এশক্ষশি মযােক্স ডমশেয েল গঘালা করশছে। আশর ভাই, 
সব ডকছ ই েডদ ডহশসশব ডমলশো, োহশল গো আর কোই োকশো ো। 
  
 ডঠক, ে ডম খাুঁডট কো বশলশছ। একট ও ডমশেয বশলডে। আডমও মযােক্সশক বারবার 
বশলডছ, গকে অেেশক ডহশসব গমলাশে চাইশছে, ডকন্তু বশলও ডেশেই আবার েদশন্ত ছ শট 
এশসডছ। ডক োডে অেযােয বাশরর মশো এবারও েডদ ওর ডহশসব ডমশল োয। 
  
গেেসে চডকশে গচাখ গমশল হারমাস-এর ডদশক োকাশলে। হারমাস মৃদ  গহশস ঘা়ি 
ো়িশলে। গেেস বলশলে োর মাশে ে ডম বলশে চাইশছ, এই খ শের বযাপাশর ডমশসস 
বারশলার হাে আশছ। 
  
হাে আশছ ো পা আশছ োডে ো, আশে োর সশঙ্গ কো বডল, োোশরর ডরশপাটশটা গদডখ, 
েশব আমার মোমে বলশবা। 
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ছাই বলশব, অেেশক সময েিই সার হশব। একটা ডেডেস গকে গোমার মাোয   কশছ ো 
হারমাস, খ েীর প্রচে আঘাশে োর গচাযাশলর হা়ি সশর গেশছ, এর মশধয গকাে ভাে-
ভডেো গেই। এছা়িা… 
  
এছা়িাও ডেডে ভীেণভাশব ধডেশে হশযশছে। এই গো? হারমাস হাসল, োশো মযােক্স ডক 
বশলশছে, ডেডে বশলশছে পিাে হাোর েলাশরর েেয ডেডে ডেশে অমে দেবার ধডেশে 
হশে বা দ -গচাযাশলরই হা়ি সরাশে রাডে। 
  
একট  ইেস্তেঃ কশর হাশের ডসোশরটটা অযােশট্রশে গচশপ ডেডভশয ডদশলে গেেস। 
আসশল গোমার মযােক্স চােো, টাকাটা গকাম্পাডের হাে ছা়িা গহাক, োই এে 
বাযোো। ডমশসস বারশলা একবার বশল ডদে, উডে টাকা চাে ো, বযস গদখশব এই ঘটো 
সম্বশন্ধ রাশেযর োল েল্প উডে ডেডবশচাশর গমশে গেশবে। 
  
উিশর মৃদ  গহশস উশঠ দাুঁ়িাশলে হারমাস, এবার আমাশক গেশে হশচ্ছ। োহশল ঐ কোই 
রইশলা, ছটার একট  আশে আডম এখাশে আসশবা, োরপর দ েশে ডমশল হাসপাোশল 
োশবা, চডল। 
  
হারমাস প ডলস গহেশকাযাটাসশ গেশক গবডরশয গসাো গেশলে অযােসে-এর অডফশস। 
  
অযােসে ঘশরই ডছল। এডেশয ডেশয করমদশে করশলে োর সশঙ্গ।মৃদ  গহশস বলশলে ডক 
ডচেশে পারশছে গো? 
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অযােসে ডবপরীে ডদশকর গচযার গদডখশয বলল, গকে পারশবা ো ডমঃ ডেভ হারমাসশক 
গভালা ডক এে সহে। বারশলার মৃে য সডেযই মমশন্তুদ। 
  
হারমাস ঘা়ি গফরাশলে। গচাখাশচাডখ হশলা োর অযাোর সশঙ্গ। অযাো েৎক্ষণাৎ ম খ 
ডফডরশয ডেল। 
  
হারমাস একট  েশ়িচশ়ি বসশলে। হযাুঁ মৃে যটা খ ব দ ঃখেেক গো বশটই েশব বলডছলাম 
ডক, েডদ ডেডরডবডলশে গকাোও ডেশয কডফ খাওযা গেে। 
  
হা হা ডেশ্চযই, অযােসে উশঠ দাুঁ়িাশলা, এ বাড়ির উশো ডদশকই একটা ভাশলা কাশফ 
আশছ, চল ে। অযাোর ডদশক োকাশলা গস, অযাো আডম আধ ঘণ্টার মশধযই আসডছ। গকউ 
এশল একট  অশপক্ষা করশে গবাশলা। 
  
ডকছ ক্ষণ পর কাশফর একডট ডেভৃে গকাশণ ম শখাম ডখ বশস কডফর কাশপ এক দীঘশ চ ম ক 
ডদশয অযােসে ম খ ে ললল, মযােক্স োহশল ে দ্ধই গঘােণা করশলে। 
  
ডমঃ অযােসে, ে দ্ধ ডেডে োশদর সশঙ্গই কশরে, োরা োর সশঙ্গ ব ডদ্ধর েডেশে সমাে 
পালা ডদশে পাশর। পযাশকট গেশক ডসোশরট গবর কশর গটডবশল ঠ কশে ঠ কশে হারমাস 
োর ডদশক োকাশলে, এটা অে মাে মাি। োর ধারণা, ডমশসস বারশলা ডেশেই স্বামীশক 
খ ে কশর কাশরা সাহাশেয ধডেশো হশযশছে। 
  
আপডে অডবলশম্ব ওর ডচডকৎসার বযবস্থা করুে, ডেশ্চয ওর গপশটর বযাশমা হশযশছ ডমঃ 
হারমাস। অযােসশের গঠাুঁশটর গকাশে গশ্লশের হাডস গখশল গেল। টাকা ওশক ডদশেই হশব। 
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ো ডদশয এবার ডকছ শেই পার পাশবে ো। আর ডদশে আপডিই বা ডকশসর? আমাশদর 
এে ব়ি গকাম্পাডে, আমাশদর কাশছ পিাে হাোর েলার গো েডসয। এডদশক টাকা ো 
ডদশল খবশরর কােেওযালারা, দারুণ গোলপা়ি কাে করশব। গকাম্পােীর বদোম হশব, 
সব ডদক ডদশযই ক্ষডে, ডক দরকার বাবা  াশমলা ো কশর টাকাটা ডদশয ডদশলই গো হয। 
  
ো অবেয োয। ডকন্তু একটা বযাপার আডম ডঠক ব  লাম ো ডমঃ অযােসে, খবশরর 
কােেওযালারা আমাশদর এে ডভেশরর খবর ডক কশর োেশলে। আপডে ডক ওশদর 
ডকছ  বশলশছে? 
  
বলশবা ো গকে? অযােসে বলল এটা কােশের প্রেম পৃিার একখাো েবরদস্ত খবর। এ 
েহশরর সবাই গমাটাম ডট আমাশক গচশে। বারশলাশক ডদশয গে আডম বীমা কডরশযডছ, 
একোও কাশরার অোো গেই। স েরাং এ অবস্থায আপডে ডেশেই গভশব গদখ ে। আমার 
বদোম গো হশবই, গকাম্পাডেরও সম হ ডবপশদর আেঙ্কা। টাকাটা ডদশল গলাশক ডেডশ্চন্ত 
হশব, বলশব ো এরা টাকা ডঠক ডঠক গদয, ডমঃ অযােসশের কাশছ বীমা কডরশয স ডবশধ 
আশছ। বযবসা আমাশদর গবশ়ি োশব। 
  
ডকন্তু..একােটা আপডে ভাশলা কশরেডে ডমঃ অযােসে। খবশরর কােশের হাশে খবর 
ে শল গদওযা, এটা মযােক্স এশকবাশরই স েেশর গদখশবে ো। 
  
গকে? ো গদখার ডক? 
  
কারণটা গো আপোশক বললাম, ডেডে মশে কশরে, আোশো়িা বযাপারটাই একটা 
সাোশো, ছশক গফলা ঘটো। োই…। 
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অযােসে হাে ে শল োমাশলাোশক, মৃদ  গহশস একটা ডসোশরট ধডরশয একম খ গধাুঁযা 
ছা়িশলা, আসশল েফাৎটা গকাোয োশেে ডমঃ হারমাস, আপডে কাে কশরে মযােক্স-এর 
হশয, আর আডম কাে কডর এ অিশলর ডেেশট েহশরর সমস্ত অডধবাসীশদর হশয। ওুঁর 
মেলব মশো আমাশক েডদ চলশে হশো, োহশল বহুডদে আশেই এখােকার অডফশস 
লালবাডে জ্বালশে হশো। বল ে ডঠক ডক ো? ওঃ অসহয। বশযস হশয গেশলা, েব  ব শ়িা 
হাব়িাটার চাকরী ছা়িার োম গেই। আর কেডদে গে ওুঁর জ্বালায এভাশব প্রডে পশদ 
পশদ আমাশদর জ্বশল-প শ়ি মরশে হশব, গক োশে। 
  
কশযক ম হূেশ েীরশব কাটল। হারমাস কাশপেে ে কশর কডফ  ালশলা। দ চামচ ডচডে 
গমোল। োরপর দীঘশ এক চ ম ক ডদশয স্বডস্তর ডেঃশ্বাস গফলশলা। গো়িা গেশকই বারশলার 
পডলডসটা ডেশয ওুঁর মশে খ ুঁেখ ে ডে। উডে এক ডেশটকডটভ এশেডন্সশক লাডেশয ডদশলে 
ডমশসস বারশলার সম্বশন্ধ গখাুঁেখবর করার েেয। োরা দে পৃিার এক দীঘশ ডরশপাটশ 
পাডঠশযশছ। োরা োডেশযশছ গে গমশযটা োডক এক েম্বশরর োহাবাে। টাকার েেয গস 
ো করশে পাশর এমে কাে োডক ভূ ভারশে গেই। 
  
অযােসে চডকশে চ ম ক ডদশে ডেশয ডবেম গখশলা। কােশে কােশে কাপ োডমশয গরশখ 
েীক্ষ্ণ দৃডিশে গস োকাশল হারমাস-এর গচাশখ, ডরশপাশটশ ডক আশছ? 
  
োডে ো, গকে ো এখেও গদখার স শোে হয ডে। েশব মশে হয প শরা ডরশপাটশটাই খ ব 
একটা স ডবশধর েয। 
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আপোর এই মযােক্স উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ, ডবরডের ডচহ্ন অযােসশের ম শখ স স্পি হল। 
একটা গমশয গস আক্রান্ত হশযশছ, ধডেশো হশযশছ, োর স্বামীশক হাডরশযশছ, গকাোয োর 
েেয সহাে ভূডে হশব ো ো উডে ডরশপাটশ খ ুঁশে গব়িাশচ্ছে। 
  
গেেসে আর আপোর বেবয গমাটাম ডট একই ধাশচর,কো ডক োশেে ডমঃ অযােসে, 
হারমাস, োর ডদশক পূণশদৃডিশে োকাশলে েব  একটা কো মযােক্স-এর সশঙ্গ দে বছর 
হশলা কাে করডছ। এেডদে এমে একটা ঘটোও আমার গচাশখ প়িশলা ো, গে মযােক্স 
গকাশো পডলডস সম্বশন্ধ সশন্দহ প্রকাে করার পরও গসই পডলডসটা সাচ্চা বশল প্রমাডণে 
হল। 
  
গকােডদে হযডে বশল গে আেও হশবো, এরকম গকাে ডেযম গেই। আসশল ওসব সস্তা 
চমক, োম গকোর সস্তা গচিা। অযােসে গক্রাশধ উশিেোয ের ের কশর কাুঁপশে 
লােল। ঐ মযােক্সই, ডদশে ডদশে আমাশদর গকাম্পাডেশক লাশট ে লশব। আডম বশল ডদলাম 
পশর ডমডলশয গেশবে। পিাে হাোর েলার আমাশদর কাশছ ডক? এে ব়ি গকাম্পাডে। 
  
আমাশদর কাশছ একটা পিাে হাোর সডেযই সামােয ডমঃ অযােসে ডকন্তু গে গলাকটার 
সারা বছশর এরকম হাোর দ শযক পিাে হাোরী গঠলা সামলাশে হয, োর কাশছ এর 
গুরুে ডকন্তু কম েয। 
  
অযােসে একম হূেশ েীরব গেশক কাধ  াুঁকাশলা, ডঠক আশছ আপোরা ো ভাল গবাশ ে 
ডমঃ হারমাস। আমাশক ো বলশবে, আমার আর ডক? 
  
হারমাস প্রসঙ্গ পাশে বলশলে গে ডমঃ বারশলার বাড়িটা গকাোয বল ে গো। 
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গকে? েহরেলীর এক ডেেশে পডরশবশে। 
  
আমাশক গে ওখাশে গেশে হশব ডমঃ অযােসে। 
  
হারমাস উশঠ দাুঁ়িাশলে। চল ে ো আপডেও সশঙ্গ চল ে। দ েশে গবে েল্প করশে করশে 
োওযা োশব। 
  
ডকন্তু ওই বাড়িশে োশবে গকে? ওখাশে ডক আশছ? 
  
হারমাস ডস্থর দৃডিশে অযােসশের ডদশক োডকশয মৃদ  হাসল বলল ডক আশছ োডে ো, 
মযাে আমাশক গেশে বশলশছে গেশে আমাশক হশবই। 
  
গেশে হশব বলশলই গো আর হশব ো। ওরা গকউ বাড়িশে গেই। গচাশরর মশো অশেযর 
বাড়িশে কাউশক ডকছ  ো োডেশয, এটা গকমে ডমঃ হারমাস? 
  
আশর চল ে চল ে। একা গেশল আমাশক গচার বলা সােে। আপোশক গো সাক্ষী ডহসাশব 
ডেশয োডচ্ছ, আমার চ ডরর অপরাধ গমটাশে আপডে একাই েশেি। 
  
অযােসে একট  গদাোশমাো কশর উশঠ দাুঁ়িাল। ডবল ডমডটশয কাশফ গেশক দ েশে গবডরশয 
অযােসশের োড়িশে ডেশয উঠল। োড়ি ছ টশলা হাওযার গবশে। 
  
বাঃ খ ব স ন্দর চমৎকার! ে ড়ি ডবছাশো পশের দ ডদশক বাোশের ডদশক োডকশয হারমাস 
ম গ্ধ ডবস্মশয বশল উঠশলে। 
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অযােসে ডেযার পালশট োড়ি োমাল, হযাুঁ বাোেটা সডেযই খ ব স ন্দর। 
  
ডমঃ অযােসে শুধ  স ন্দর বলশলই েশেি হয ো। আমার েীবশে এমে ডেপ ে হাশের 
কাে আডম গকাশোডদেও গদডখডে, গলাকটা ডেঃসশন্দশহ প্রডেভাধর। বাপশর বাপ ডক ডবরাট 
এক একখাো গোলাপ। ইস গহশলে েডদ সশঙ্গ োকশো। 
  
োড়ি গেশক গেশম ডেডে গকাযাটশাশরর ডদশক এডেশয গেশলে। দাুঁড়িশয দাুঁড়িশয লাল েীল 
মাশছর গখলা গদখশলে, ডবরাট োডলযাগুশলার ডদশক োডকশয গদখশলে, োরপর ঘে ঘে 
মাো ো়িশে ো়িশে অযােসশের কাশছ ডফশর এশলে। বলশলে,ো ডমঃ অযােসে এটা 
একটা ছডবর মশো, ো ো, ছডবশেও এমে মশোহর দৃেয আডম খ ব কম গদশখডছ। ডেডে 
ঘা়ি ে শল বাড়িটার ডদশক োডকশয বলশলে ডকন্তু এটা গকমে হল, এমে স ন্দর বাোশের 
পাশে একখাো পশলস্তারা ঘসা েরােীণশ বাড়ি। বারশলার গবাধহয বাড়ির প্রডে গেমে 
টাে ডছল ো োই ো। 
  
অযােসে গস কোর গকাশো উির ো ডদশয দরোর ডদশক এশোল। আর গপছে গপছে 
হারমাসও এশলে। পশকট গেশক ডক একটা গবর কশর দরোর চাডবর ফ শটায   ডকশয 
একট  চাপ ডদশলে। খট কশর একটা েব্দ হল। দরো খ লল। 
  
গভেশর োওযা ডকন্তু ডঠক হশচ্ছ ো ডমঃ হারমাস। গেে বাশরর মশো অযােসে োশক 
সাবধাে করশলে, এরকম অে মডে ো ডেশয… 
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োর ম শখর কো ম শখই রশয গেল, হারমাস েেক্ষশণ ব়ি ব়ি পা গফশল দরো ডেডঙ্গশয 
  শক পশ়িশছে হলঘশর, োরপর গসখাে গেশক সটাে বসবার ঘশর। অযােসে োর ডপছে 
ডপছে এল। 
  
ঘশরর চারপাশে গচাখ ব ডলশয হারমাস ডফরশলা অযােসশের ডদশক বাঃ এ গো গদখডছ গবে 
মোর বযাপার। বাইশর অমে স ন্দর বাোে আর গভেশর ঘশরর গমশ য আধ ইডি প রু 
ধ শলা। বারশলা ডক ঘশরও বাোে করশবে গভশবডছশলে োডক। ডেশের রডসকোয ডেশেই 
ঘর ফাডটশয গহা গহা কশর গহশস উঠশলে ডেডে, োঃ গমশযটা গদখডছ গোংরার একশেে! 
গবাধহয  াটা হাশে ডেশেও গেশখডে। 
  
অযােসে গকাে কো বলশলা ো। হারমাস এডেশয গেশলে গটডবশলর টাইপ গমডেেটার 
ডদশক, একরাে টাইপকরা কােশের ওপর   ুঁশক প়িশলে, ই গদখডছ গলখাপ়িারও ডকছ  
অভযাস ডছল। ো অভযাসটা কার স্বামীর ো স্ত্রীর? 
  
োডেো। ডকন্তু ডমঃ হারমাস, অমেভাশব ওশদর বযডেেে কােেপি গদখাটা গবাধহয ডঠক 
হশচ্ছ ো। আপডে.. 
  
হারমাস হঠাৎ একখাো গচযার গটশে গটডবশলর সামশে বশস প়িশলে। এক একখাো 
কােে উশে-পাশে গদখশলে। োর গচাযাল েে হল, ম শখ দৃঢ়োর ডচহ্ন ফ শট উঠল। 
অযােসে একটা গ াক ডেলশলা, এখাশে অেডধকার প্রশবে, গবেীক্ষণ…. 
  
ধীশর বন্ধ  ধীশর। হারমাস োর কো মা পশে হাে ে শল োডমশয ডদশলে, এখাশে আডম 
েদন্ত করশে এশসডছ, আপোর কাছ গেশক উপশদোমৃে ডেশে েয। আপডে বরং 
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োড়িশে ডেশয বস ে বাোশের গোভা গদখ ে। আমাশক ডেশের মশো কাে করশে ডদে। 
ডেে ডবরে করশবে ো। 
  
অযােসে একইভাশব দাুঁড়িশয রইশলা। আশরা ডমডেট পাুঁশচক পর টাইপ করা কােেগুশলা 
ম শ়ি পশকশট গরশখ হারমাস উশঠ দাুঁ়িাশলে। 
  
অযােসে গেে খ ব অবাক হশযশছ এমেভাশব বলল ডমঃ হারমাস কােেগুশলা আপডে ডেশয 
চলশলে? 
  
হারমাস গছাট কশর ঘা়ি ো়িশলে, ব  শলে ডমঃ অযােসে মযােক্সশক কখশো কখশো 
আমার গদবো বশল ভাবশে ইশচ্ছ কশর। সডেয অদ্ভ ে ওর ক্ষমো! আমাশক েখে এই 
বাড়িশে এশস ঘ শরডফশর সব গদশখ গেশে বলশলে আপোর মশো আডমও েখে অবাক 
হশযডছলাম, প্রডেবাদ কশরডছলাম। ডকন্তু গদখ ে এশস কে ভালই ো হল। গে কােেগুশলা 
পশকশট প রলাম ওশে ডক আশছ োশেে? ওশে আশছ ডমশসস বারশলার গলখা একটা েল্প। 
এক গপ্রডমক গপ্রডমকার ইেস শরন্স গকাম্পােীশক প্রোরো করার চমৎকার একটা 
পডরকল্পো। গপ্রডমকডট ডবমােবন্দশরর ডটডকট ক্লাকশ, বাঃ চমৎকার। মযােক্স এগুশলা গদশখ 
ভারী খ েী হশবে। েল্পটা গদশখ গবা া োয ডমশসস বারশলার মশে আশে গেশকই 
ইেস শরন্স গকাম্পােীশক প্রোরো করবার একটা মেলব ডছল। আমাশদর পশক্ষ েল্পটা 
গপশয স ডবশধই হশলা, উডে দাবী পূরশণর দরখাস্ত করশল এটা গদডখশয ওর মশের অবস্থা 
ব ড শয লশ়ি োবার একটা স শোে আমার হশব। 
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অযােসে হঠাৎ গহা গহা কশর েলা ফাডটশয গহশস উঠল। এটা আপডে ডক রকম বলশলে 
ডমঃ হারমাস, আপোর মশো ডবচক্ষণ একেে গলাক, কেরকম েল্পই গো গলাশক গলশখ, 
োই বশল ডকন্তু…হারমাস োর কো ো শুশে ঘশরর এক গকাশণ চশল গেশছ, বাধয হশযই 
োশক োমশে হশলা। 
  
গদযাশল গ ালাশো গেশম একটা বাুঁধাই সাডটশডফশকট মশোশোে সহকাশর গদখশে গদখশে 
হারমাস বলশলে, োহশল বারশলা ডপস্তল চালাশেও োেশেে। স্মল আমশস অযান্ড টারশেট 
ক্লাব ডপেল চালোয প্রেম হবার েেয োুঁশক এই সাডটশডফশকটটা ডদশযশছ। 
  
অযােসে ো়িা ডদশলা, গবে ভাশলা, এবার চল ে, গকউ গদশখ গফলশল আমাশদর ম েডকশল 
প়িশে হশব। 
  
ডমঃ অযােসে, আপডে ডেডশ্চন্ত োকশে পাশরে এমে ডেডরডবডল োযো গক এখাশে 
আসশব? হাুঁ গে কো বলডছলাম, গে গলাকটা ডপস্তল চালোয এমে দক্ষ, োর ডেশ্চযই 
ডেশের একটা ডপস্তল আশছ ডঠক ডকো? 
  
োকশলই বা ো ডদশয আমাশদর ডক দরকার? 
  
দরকার, ো দরকার গো আশছই, ঘ রশে ঘ রশে গদযাল আলমারীর কাশছ গেশলে 
হারমাস। এক টাশে গদরাে খ শল গফলশলে, এই েে ডপস্তশলর বাক্স। কাশঠর বাক্সটা 
সমস্ত খ শল ডেডে োর োলা খ শল গফলশলে, কশযক ডমডেট োডকশয রইশলে, গদাযাে 
আশছ কাডল গেই! কাে শে আশছ, গচাঙ পডরষ্কার করবার োে আশছ, অেচ ডপস্তলটা গেই। 
ডপস্তশলর খাপও আশছ অেচ আসল মালটাই হাওযা। 
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আপডে ডক প্রশ্নটা আমাশক করশছে ো ডেশের মশে কো বলশছে? অযােসে অসডহষ্ণ  
েলায বলল। 
  
ো ো আপোশক েয, এশক বশল স্বেশোডে,আত্মকো। এখাশে আশরা ডকছ ক্ষণ আমাশক 
োকশে হশচ্ছ, বাড়িটা গবে মোর, আপডে অেেশক গকে এখাশে দাুঁড়িশয কি করশছে 
ডমঃ অযােসে, োে ো োড়িশে ডেশয দ -দে আরাম কশর বস ে ো। 
  
ো, এডেশয ডেশয অডিক শের সামশের গসাফায বশস প়িশলা অযােসে, আডম এখাশেই 
োডক। আপোর েডদ ডকছ  দরকার হয 
  
হারমাস েেক্ষশণ গদরাে বন্ধ কশর এডেশয গেশছে ডসুঁড়ির ডদশক। পাশয পাশয ডসুঁড়ি 
গবশয গদােলায উঠশলে। 
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৯. 
  
আশরা গদ়ি ঘণ্টা পর বারশলার বাড়ি গেশক গবডরশয হারমাস এবং অযােসে গফরার পে 
ধরশলে। 
  
অশেকক্ষণ ডেঃেশব্দ কাটশলা। অবশেশে প্রেম কো বলশলে হারমাস, গদখ ে ডমঃ 
অযােসে মযােক্সশক আপডে ব শ়িা হাব়িাই বল ে আর োই বল ে গলাকটার মাো আশছ। 
একবার গভশব গদখ ে, সাধারণ একটা গকরাণী, ফ শলর গদাকাশের সামােয মাইশের চাকরী 
গসই গলাকটাই েখে হঠাৎ কশর পিাে হাোর েলাশরর এক েীবেবীমা কডরশয বশস 
েখে গো স্বাভাডবক ভাশবই মশে প্রশ্ন োশে। মযােক্স গো আশেই সশন্দহ কশরডছশলে। 
আে ওশদর বা়িী গদশখ সশন্দহটা আমার মশেও বদ্ধ মূল হল। 
  
অযােসে ডেযার পাশে োড়ির েডেশবে একট  বা়িাশলা, একটা ডেডেস আপডে ভ শল 
োশচ্ছে ডমঃ হারমাস, ওর ইেডসওর করার কারণটা একবার গদখ ে। স্বাধীে বযবসা 
করশবে, পডলডস েমা গরশখ বযাশঙ্কর কাছ গেশক টাকা ধার গেশবে, োই এই বীমা, এসব 
কো আডম আশেই ডমঃ মযােক্সশক বশলডছ। োছা়িা, আমারই বা কী করার োকশে পাশর 
বল ে, আডম গো আর গেশচ োইডে ওশদর বীমা করশে। 
  
গস ে ডঠকই। একশোবার ডঠক। েশব, হারমাস আ়ি গচাশখ অযােসশের ডদশক োডকশয 
বলশলে এে সাধারণ গরােোশরর একটা গলাক এে টাকার বীমা করাশলে। সইসাব দ 
করার আশে একট  ভাল কশর গভশব গদখশল পারশে। 
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ডক আর ভাবশবা বল ে গো, োওযা মািই বাোে গদডখশয বলল বীমা করাশোর উশদ্দেযটা 
ডক। প্রেম ডপ্রডমযাশমর টাকাটা পেশন্ত েেদ ডদশে রােী হশলা, আমার আর আপডি করার 
কারণ রইল ো। 
  
প শরা টাকাটাই েেশদ ডদল? 
  
হযাুঁ? 
  
বা়িী গদশখ গো মশে হয ো, অে টাকা েেদ গবর করার ক্ষমো ওর ডছল। 
  
অে োডেো মোয, ো ভাশলা গবাশ ে করুে। এই ডেশয েলশঘালা করুে, গঘাট পাকাে, 
োঃ খ ডে োই করুে ডেশয। আমার অিরম্ভা। আডম সাশে পাশচ গেই। 
  
ো ো গস গো ডঠকই োকশে োশবেই বা গকে? গস োকশে এবার ডমশসস বারশলা সম্বশন্ধ 
আমাশক ডকছ  বল ে। মডহলাডট গকমে? 
  
আডম োর ডক োডে? অযােসে গঠাুঁট উশে বলশলা, গদখশে ভাশলা, বশযস অল্প, এছা়িা 
আর ডকছ ই আপোশক বলশে পারশবা ো। 
  
স্বামী স্ত্রীর গবে ডমল ডছশলা, ডক বশলে? 
  
হযাুঁ ো ডছল নবডক, গবে ডমল ডছল। 
  
োই োডক? ো ডক গদশখ ব  শলে সদ্ভাব ডছল? 
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অযােসে প্রমাদ গুেশলা ঘ ডরশয ডফডরশয গসই একই প্রশ্ন। ইহুঁ বাবা, হশে পাশরা ে ডম 
মযােক্স এর গপযাশরর গলাক, আডমও কমডে োই ো। আমাশক ে ডম েে গচিা কশরও 
ট ডপ পরাশে পারশব ো, ে ডম েডদ োশকা োশল োশল, আডম োকশবা পাোয পাোয। 
  
অযােসে ডস্থর দৃডিশে সামশের রাস্তা গদখশলা। বলশলা, ডঠক ডক গদশখ ব  লাম োডেো। 
েশব গদশখ মশে হল োই বললাম। এছা়িা একডদে ডমঃ বারশলাও কোয কোয ওর 
স্ত্রীর খ ব স খযাডে করডছশলে। 
  
ডমঃ অযােসে আপডে ঠশকশছে। বারশলার কোয ডবশ্বাস কশর আপডে আসল রহসয 
ধরশে পাশরে ডে। গদােলায গকাশো ডদে গেশছে ডক? 
  
ো, গকে? 
  
 গেশল ব  শেে বারশলা আপোশক ডক গধাুঁকাই ো ডদশযশছ। ওরা দ েে আলাদা ঘশর 
শুশে। 
  
বারশলার ডবছাোর চাদরটা গবাধহয বছর খাশেক হশলা কাুঁচা হযডে। োছা়িা একট  
গদাোমো কশর হারমাস বলশলা, গলাকটা ডছল এক েম্বশরর ডবকৃেকামী। ওর ঘশর আডম 
কখাো বাশে ধরশের বই গপশযডছ। 
  
ডক োডে হশে পাশর। আমার গো ধারণা ডছশলা, দ েশেই গবে স খী। 
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আপোর ধারণা ভ ল ডমঃ অযােসে। ডবশয গো এখেও কশরেডে, করশল ব  শেে। গে স্ত্রী 
স্বামীশক প্রাণ ডদশয ভালবাশস, সহর কাশের ফাুঁশকও গস ঘর-গদার ডেখ ুঁেভাশব গুডছশয 
রাশখ। অমে শুশযাশরর গখাুঁযা়ি কশর রাশখ ো। 
  
হশে পাশর, আবার এও হশে পাশর গে ডমশসস বারশলা ঘরশদাশরর কাে গেমে োশেে 
ো। সব গমশযই গো আর একরকম হয ো। 
  
এখেই এে ে ডেেশকশর অবোরো আডম করশে চাই ো ডমঃ অযােসে। আশে 
ডেশটকডটভ এশেডন্সর গসই ডরশপাটশটা পড়ি, োরপর এ সম্বশন্ধ আপোর সশঙ্গ েকশ 
করশবা। 
  
েখে গেশক খাডল ডরশপাটশ ডরশপাটশ করশছে, ডক আশছ ডরশপাশটশ? 
  
এখেও গদডখডে। মযােক্স গদশখশছে, উডে সব োশেে। 
  
 োড়ি এশস মালশশবাশরা গহাশটশলর সামশে োমশলা। হারমাস োড়ি গেশক োমশলা। 
  
অযােসে হাসশলা, আমার গো আর োকার উপায গেই, আধ ঘণ্টা বশল গবডরশয কে 
গদরী হশয গেল বল ে। আডম োই, কােকমশ অশেক বাকী পশ়ি আশছ। 
  
হযাুঁ হযাুঁ অবেযই, আমার েেয ভাবশবে ো। খাডেকটা ডবশ্রাম কশর সাশ়ি পাুঁচটা োোদ 
োশবা গেেস-এর অডফশস। ওখাে গেশক ওর সশঙ্গ হাসপাোশল োব। ডমশসস বারশলাশক 
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একট  বাডেশয গদখশে হশব, ডঠক আশছ আপডে োহশল আস ে। দ েে করমদশে করশলে, 
আচ্ছা আবার গদখা হশব, কেদূর ডক এশোল, সময মশো আপোশক সব োোশবাখে। 
  
মৃদ  গহশস হাে গেশ়ি অযােসে োড়ি ছা়িশলা। হারমাস একদৃশি োর েমেপশের ডদশক 
ডকছ ক্ষণ োডকশয গেশক গহাশটশলর ডরশসপেডেি-এর ডদশক এশোশলে। 
  
গহাশটশলর ডবপরীে ডদশকর ফ টপাশে দাুঁড়িশয গফলডল একটা দীঘশশ্বাস ছা়িশলা। 
  
অযােসে োড়ি ঘ ডরশয চশল গেশলা। সশঙ্গর গলাকটা একদৃশি োডকশয রইল োর েমে 
পশের ডদশক, োরপর ধীর পাশয এশোল। ডরশসপেডেি টম েেশডলর গেশির সামশে 
এশস দাুঁ়িাশলা, এই গে টম বযস্ত োডক? 
  
টম ঘা়ি ে শল একবার লডলশক গদখশলা োরপর বলল হযাুঁ ো একট  বযস্ত বইডক, গকে 
দরকার ডক? 
  
দরকার মাশে, বযাে খ শল এক েলাশরর একখাো গোট গবর কশর লডল োর ডদশক গঠশল 
ডদশয বলল, ঐ গরাডমওডট গক, গসটা বলশে পারশব? 
  
টম হাে বাড়িশয খপ কশর গোটটা গচশপ ধশর বলল, উডে ডেভ হারমাস, েযােোল 
ফাইশেডলডট ইেস শরশন্সর েদন্ত ডবভাশের ব়িকেশা। লডল, ওডদশক গোমার ডবশেে স ডবশধ 
হশব ো ব়ি েে চাুঁই। 
  
েদন্ত ডবভাে? লডল োডচশয বলল, প ডলস-ট ডলস োডক? 
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ো, প ডলস ো, েশব প ডলস ডবভাশের সশঙ্গ গোোশোে আশছ। বারশলা হেযা রহশসযর 
ডকোরা করশে এখাশে এশসশছে। 
  
হু, হেযা রহশসযর েদশন্ত েখে এশসশছে েখে গো প ডলসই। 
  
 ঐ হশলা আর ডক োহা বাহান্ন োহাই ডেপ্পান্ন। 
  
ডঠক আশছ, চডল। পশর আবার গদখা হশব। দরোর ডদশক এশোল লডল। টম হাুঁ কশর 
োর ডদশক োডকশয রইল। 
  
প্রু টাউে হাসপাোশলর োোর গহেরী প্রবীে এবং ডবচক্ষণ ডচডকৎসক। মাোর চ ল োর 
ধবধশব সাদা, ম শখ বশযশসর গরখা স স্পি। গেেস এবং হারমাসশক গদশখ ডেডে সাদর 
অভযেশো োডেশয বসশে বলশলে। 
  
ইডে ডমঃ হারমাস, েযােোল ফাইশেডলডট ইেস শরশন্সর েদন্ত ডবভাশের প্রধাে। গচযাশর 
বসশে বসশে গেেস বলশলা, বারশলা এশদর কাশছ গকাম্পােীর বীমা কডরশযডছশলে। 
োই.. 
  
হারমাস হাে ে শল বলশলে, এক ডমডেট, পাশছ গহেরী ভ ল কশর োশক আবার অেয ডকছ  
গভশব বশসে োই আশেই ডেডে সাবধাে হশলে বলশলে গে, আডম েদন্ত করশে এশসডছ 
ডঠকই েশব একা একা ডকছ  করশবা ো ো করার গেেসন্-এর সশঙ্গ ডমশল ডমশেই 
করশবা। গকাম্পােীর োবেীয দাবী সম্পডকশে পডলডসর েদন্ত করাই আমার কাে। 
বারশলার পডলডস সম্পশকশ এখেও গকাে দাবী আমাশদর দপ্তশর গপৌঁছয ডে। েব  আশে 
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গেশক েেটা সম্ভব সেকশ হওযা দরকার। োছা়িা পডলডসর অঙ্কটাও গেহাে কম েয। 
পিাে হাোর েলার। মাি দেডদে আশে ডেডে বীমা কডরশযডছশলে। দেডদে পশরই এই 
দ ঘশটো। ো দ ঘশটো গহাক আর োইশহাক, টাকা গো আমাশদর ডদশে হশব। স েরাং 
দাবীর েোেশো সম্বশন্ধ আশে ভাশেই চক্ষ কশণশর ডববাদভিে কশর রাখা ভাশলা। ডক বশলে 
ডঠক ডকো। 
  
হযাুঁ ডঠকই ডকন্তু ম েডকল হল, গহেরী দ -হাে ে শল এক অসহায ভঙ্গী করশলা, আডমশো 
এর মাো-ম ে  ডকছ ই ব  শে পারডছ ো। আমাশক.এে সব বলার কারণই বা ডক? 
  
হারমাস বলশলে কারণ এই ডমঃ গহেরী, দাবী পূরশণর আশে আমাশদর ডস্থর ডেডশ্চে হশে 
হশব গে ডমশসস বারশলা সডেয সডেযই ধডেশে হশযডছল ডক ো এ সম্পশকশ আপোর ডরশপাটশ 
আমাশদর কাশছ েশেি মূলযবাে। 
  
গহেরী বযস্ত হশলে। ও এই কো। ো গবেশো ডরশপাটশ গদশবাখে। ডমশসস বারশলা 
েোেশই আক্রান্ত হশযডছশলে। গচাযাশলর হা়ি োর সশর গেশছ। োছা়িা োশক খ ব 
বাশেভাশব ধেশণ করা হশযশছ, বরং আপোরা েডদ বশলে োহশল ওর কাছ গেশক গেশে 
ঘটোর েন্ত্রণাদাযক অডভজ্ঞোর ডববরণ আমার ডরশপাশটশ   ডকশয গদশবা। 
  
ো, ো, অশো খ ুঁডটোডটর দরকার গেই। আপোর ডরশপাটশট ক ই েশেি। ো এখে ডক 
আমরা ওর সশঙ্গ কো বলশে পাডর? 
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হযাুঁ, পাশরে। চল ে আডমই ডেশয োই আপোশদর। েশব একটা অে শরাধ, কো েেদূর 
সম্ভব সংশক্ষশপ সারশে পাশরে েেই ভাশলা। কারণ অবস্থার এখেও গেমে ডকছ  
পডরবেশে হযডে। এছা়িা মােডসক আঘােওুঁ কম েয। 
  
ব শ ডছ, আমাশদর অেটা অডবশবচক ভাবশবে ো ডমঃ গহেরী। গেেস উশঠ দাুঁ়িাশলা, শুধ  
ডকভাশব ডক ঘশটশছ, আেোযীর গচহারার বণশোট ক  গেশেই আমরা চশল োশবা। গবেী 
প্রশ্ন কশর ওশক ডবরে করশবা ো। 
  
োোশরর গপছে গপছে দ েে এশস এক গকডবশে   কশলে। ঘশরর এক গকাশের গটডবশল 
ওে ধপি এটা গসটা। মা খাশে একটা দ ধ-সাদা েেযায শুশয আশছে এক মডহলা। োর 
গচাখ দ শটা গবাো, বাডলশের সাদা  াকো ছাডপশয একমাো ডপঙ্গল চ শলর রাে রশযশছ 
এডলশয, সাদা চাদর ব ক অবডধ  াকা। 
  
দরোর কাশছ গেেস এবং হারমাসশক দাুঁ়ি কডরশয গরশখ গহেরী ডবছাোর কাশছ এডেশয 
গেশলে। মাোেীচ  কশর মৃদ  স্বশর বলশলে, ডমশসস বারশলা, প ডলস দপ্তশরর ডমঃ গেেস 
এশসশছে আপোশক দ -একটা প্রশ্ন করশে। আডম ওশক বশলডছ, আপোশক ওরা গবডে 
ডবরে করশবে ো। আপডে ডক এখে কো বলশে পারশবে? 
  
গমে ধীশর ধীশর গচাখ গমশল োকাল। বলশলা পারশবা। এখে একট  স স্থ গবাধ করডছ। 
  
গেেসে এক পা এডেশয এশস বলশলা আপোশক এ সময ডবরে করশে আসার েেয 
দ ঃডখে ডমশসস বারশলা, ডকন্তু ডক কডর উপায গেই। প ডলস ডহসাশব গেট ক  করার ো গো 
আমাশক করশেই হশব। অবেয আপোশক গবডে ডবরে করব ো। দ -একটা প্রশ্ন কশর 
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চশল োশবা। আমাশদর এখে বল ে, গে গলাকটা আপোশক আক্রমণ কশরডছল োশক 
গকমে গদখশে। 
  
গমে গচাখ ব েশলা। োরপর গচাখ খ শল গস পাশের গটডবলটার ডদশক োকাল। গটডবশলর 
উপর একগুচ্ছ োো গোলাপ। 
  
গোলাপ গদশখই অযােসশের কোগুশলা োর মশে পশ়ি গেল। েডদ গোলাপ পাঠাই, োহশল 
ব  শব উন্মাদটা এখশো ধরা পশ়িডে। অেএব গমে বলল গলাকটা গবুঁশট, গমাটা। মাোয 
মস্ত টাক। 
  
হু সবই ডমশল োশচ্ছ। এ ডেঘশাে গসই হেভাোটা। গেেস বলশলে, আচ্ছা ডমশসস 
বারশলা, ডকভাশব আপডে ব  শলে গে গলাকটার মাোয টাক? 
  
একট  ডবরডে। গমে আবার গচাখ ব েল। োরপর গেে স্বশের মশধয কো বলশছ গস 
এমেভাশব বলশলা, ধস্তাধডস্তর সময ওর মাোর ট ডপটা খ শল ডেশযডছল, েখেই গদখলাম, 
এশকবাশর গেল চ কচ শক টাক। 
  
আচ্ছা পরশে ডক ডছল? 
  
কাশলা গকাট আর কপাল  াকা কাশলা ট ডপ। গেেসন্ ঘা়ি ো়িশলা, আপােেঃ এট ক ই 
েশেি ডমশসস বারশলা। আপডে ডবশ্রাম করুে। 
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হারমাস এশোক্ষণ খ ুঁডটশয খ ুঁডটশয গমেশক গদখডছশলে। বাুঁ ডদশকর োশল গচাযাশলর কাশছ 
রে েশম আশছ। বাুঁ গচাখটা েখম হশযশছ, ফ শল আশছ। েীশচর গঠাুঁটটা একট  কাটা। 
গদশখ পডরষ্কার গবা া োশচ্ছ ভেমডহলাশক গবে েে হাশেই আঘাে করা হশযশছ। এ 
বযাপাশর গকাে ভােভডেো গেই। েশব হযাুঁ এসব ত্রুডট সশত্ত্বও ওর গসৌন্দেশ ডকন্তু এেট ক  
েি হযডে। ডমশসস বারশলা অবেযই গবে স ন্দরীর পেশাশয পশ়িে। 
  
গেেস প্রশ্ন গেে করশেই হারমাস এডেশয গেশলে। ডমশসস বারশলা আমার একটা প্রশ্ন, 
আপডে ও আপোর স্বামী গসডদে গেেসে গেশে গেশলে গকে? 
  
েীল চাখ দ শটা ে শল গমে হারমাস-এর ডদশক োকাশলা বলশলা ডফল ছা়িশলাো, গেশে 
চাইল, আমাশদর ডববাহ বাডেশকী স্মরণীয কশর রাখশে চাইশলা। প্রেশম ডেশয গেল গকাটশ 
গরােহাউস গরশস্তারাুঁয, গসখাে গেশক গেসেস্ গেে-এ, োর ব ক ডচশর একটা দীঘশশ্বাস 
গবডরশয এল। গস গচাখ  াকল। 
  
গহেরী বযস্ত হশয বলশলে, বযস্ বযস্ এই অবডধ, দযা কশর আর ওশক ডবরে করশবে 
ো। ওশক একা োকশে ডদে। 
  
হাে ধশর গেেসে এবং হারমাসশক একরকম গোর কশরই ডেডে ডেশয এশলে বাইশর। 
দরোর এপাশে এশস হারমাস একবার ঘা়ি গফরাশলে। গমে একই ভাশব গচাখ গ শক 
শুশয আশছ। 
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লম্বা টাো বারান্দা ডদশয এশোশে এশোশে গেেস বলশলে আেোযী ডেঃসশন্দশহ গসই 
গলাক। শুশযারটাশক এখেও ধরা গেশলা ো। গক োশে, আবার কশব ডক কশর বশস, চশলা 
বারশলাশক ডেশয একবার গদশখ আডস। 
  
ডকন্তু বারশলাশক গদশখ ডক হশব হারমাস? 
  
লাভ বইডক, অমে একখাো ডেডেসশক পিেশর োেশলে ডেডে, োশক গো গচাশখ গদখাও 
ভাশেযর কো গহ গেেসে। চলল চশলা গদশখই আডস এক লক। 
  
মশেশর ডেশগ্রা ভৃেযডট সাদা চাদর সডরশয োশদর োকশলা, আস ে গদশখ োে, অবেয 
গদখার ডকই বা আর আশছ? 
  
গেেসে আশেই গদহডট গদশখডছশলে। ডেডে আর এশোশলে ো। ডসোশরশট ঘে ঘে টাে 
ডদশয ডেডে মশের ডবরডে চাপা ডদশলে। 
  
হারমাস পাশয পাশয এডেশয গেশলে। গটডবশলর পাশে দাুঁড়িশয দীঘশ সময োডকশয রইশলে 
মৃেশদহডটর ডদশক। োরপর ভৃেযডটশক মৃেশদহ  াকশে বশল বাইশর গবডরশয এশলে। 
োরপর োকাশলে গেেস-এর ডদশক, বলশলে আচ্ছা গে গুডল গখশয উডে মশরশছে গসই 
গুডলটা সম্বশন্ধ গকাে ডরশপাটশ গপশযছ? 
  
ো, এখেও পাইডে? 
  
 গপশে কে গদরী হশব? 
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ডফশর ডেশযই গপশে পাডর। 
  
 োহশল চল, আর গদরী কশর লাভ গেই। ডরশপাটশটা আমার দরকার। 
  
কারোশরর অডফশস   শক বযাডলডেক দপ্তশর গফাে করশলে গেেস। হারমাস ডচন্তাডিে 
স্বশর বলশলে, একটা ডহশসব ডকছ শেই গমলাশে পারডছ ো। অমে রূপসী বউ, বারশলার 
ডক গদশখ গস মেশলা? 
  
এশে আর অবাক হবার ডক আশছ। কোয আশছ োর গেখাশে মশে মে। হা হা, বলডছ 
ডঠক আশছ গটে ধেযবাদ, আডম োডচ্ছ হযাুঁ এখ ডে োডচ্ছ। গফাে োডমশয গরশখ অবাক 
গচাশখ হারমাশসর ডদশক োকাল গেেসে। োশো ডক বলশলা? বলশলা বারশলা এবং গসই 
আশের গলাকডট দ েশেই োডক মশরশছ ৩৮ গবাশরর ডপস্তশলর গুডলশে। েশব হযাুঁ দ শটা 
ডপস্তল দ রকশমর। োছা়িা গুডল দ শটাও আলাদা। ো ে ডম এসব আন্দাে করশল 
ডকভাশব। 
  
ডক োডে গকমে গেে মশে হল। বযাপার গুরুের গেেস, ভারী গুরুের। অবেয এট ক  
সূিই আমাশদর রহসয সমাধাশের পশক্ষ েশেি সহায। এমেও হশে পাশর আমাশদর এই 
টাকমাো বন্ধ টার দ শটা ৩৮ বাশরর বন্দ ক আশছ। দ শটাই হযশো গস দ বাশর বযবহার 
কশরশছ, ডকন্তু েেদূর মশে হয… 
  
. 
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 অযােসে সশন্ধয ছটা অবডধ একোোশ়ি কাে করল। ছটা বােশে কােেপি গুডটশয 
উশঠ। প়িশলা। োড়ি ডেশয গসাো গেল মালশশবােরা গহাশটশল। গহাশটশলর েযাশরশে োড়ি 
ে শল কাুঁচ বন্ধ করশে করশে োর মশে হাোর ডচন্তা এশস ডভ়ি করল। 
  
গেেসে আর হারমাস হযশো এেক্ষশণ গপৌঁশছ গেশছে হাসপাোশল, গমেশক গেরায 
গেরায অডস্থর কশর ে শলশছ। এ সময হাসপাোশল োকশে পারশল ভাল হে। গমে 
পারশব গো সব গুডছশয বলশে। েশব েেদূর মশে হয পারশব। কারণ গমে পাশর ো 
পৃডেবীশে এমে কাে গেই। 
  
আর ঐ এক ডরশপাটশ। ডরশপাটশ ডরশপাটশ কশর হারমাস এশকবাশর কাশের গপাকা গবর কশর 
ডদশলা। ডক এমে আশছ ঐ ডরশপাশটশ! গমে ডক োহশল আমার কাশছ ডকছ  গচশপ গেশছ। 
মযােক্স ডক গেশে গেশছ গে গমে-এর ডপডরশের গলাকটা গক? 
  
হু, হশেই হশব। বারশলার সশঙ্গ েখে গমে এক ঘশর োকশো ো েখে ডেশ্চযই গমে-এর 
একেে োের আশছ, আলবাৎ আশছ। গমে োশক বরাবর গধাুঁকা ডদশযশছ। ো গবাকাশমা 
ডেশেও গোকম কশরডে, ওশদর স্বামী স্ত্রীর মশধয ডমল আশছ একোটা বশল গস ডঠক 
কশরডে। েখে দ েশের আলাদা ঘশর োকার বযাপারটা মশেই ডছল ো। 
  
েে… 
  
অযােসে চমশক ঘা়ি গফরাশলা। লডল এশস দাুঁড়িশযশছ এশকবাশর োর পাশে, োর ডদশক 
োডকশয ডমডটডমডট হাসশছ। 
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অযােসে অেয ডদশক ম খ গফরাশলা এই গে লডল, খবরটবর ভাশলা গো। আমাশক আবার 
এখ ডে গবশরাশে হশব। েরুরী কাে আশছ। এমডেশেই গদরী হশয গেশছ। ডঠক আশছ পশর 
একডদে গটডলশফাশে গোমার সশঙ্গ কো বলব। লডল এক পা এডেশয এশস খপ কশর োর 
হাে গচশপ ধশর বলশলা ওসব েল্প অশেক শুডেশযশছ অযােসে, একই েল্প শুেশে গরাে 
ডবশ্রী লাশে। আে আডম গোমার গকাে আপডিই শুেশবা ো। আে সারারাে গোমার সশঙ্গ 
োকশবা, গেো করশবা, ফ ডেশ করশবা, োরপর গোমার ভডেশ মাডেবযাে গবে খাডেকটা 
হালকা কশর েশব বাড়ি োশবা।– োও োও। এক  টকায হাে ছাড়িশয ডেল অযােসে, 
রাস্তার গমশয, রাস্তায এসব েযাকাডম মারাও ডেশয। এটা গোমার গবেযাখাো েয। ব়ি ব়ি 
পা গফশল গস গহাশটশল   কল। চাডবর গবােশ গেশক চাডব ডেশয ডলফশট উঠশলা। 
  
ডেবশাক লডল োডকশয রইল একভাশব। গচাশখর গকাল গবশয েড়িশয প়িশল োর দ -গফাুঁটা 
অশ্রু। বযাে গেশক গছাট রুমালটা গবর কশর গস গচাশখর েল ম ছশলা, োকাশলা আবার 
ডলফশটর ডদশক। গঠাুঁশটর গকাশে এবার োর ফ শট উঠল ক ডটল হাডস। ধীর পদশক্ষশপ 
গহাশটশলর চের গছশ়ি গস বাইশর এল। 
  
. 
  
হাশের ফাইলটা বন্ধ কশর গেশির এপ্রাশন্ত ছ ুঁশ়ি ডদশলে মযােক্স। গসটা ডেশয প়িশলা 
গমশ য। গসডদশক োডকশয অদ্ভ ে এক ম খভডঙ্গ কশর ডেডে একটা ডসোশরট ধরাশলে। 
েলেল কশর একম খ গধাুঁযা ছা়িশলে, োরপর গটশে ডেশলে আর একটা ফাইল। 
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গেশির স্বযংডক্রয গটডলশফাশের সব ে বাডেটা জ্বশল উঠশলা। গবাোম গচশপ মযােক্স 
বলশলে গক? 
  
আডম পযাডট, সযার। ডমঃ হারমাস এশসশছে। 
  
আচ্ছা ডঠক আশছ। অভযন্ত ভডঙ্গশে কো কটা বশলই ডেডে বাস্তশব ডফশর এশলে, আুঁ গক 
এশসশছ বলশল, হারমাস? এখ ডে পাডঠশয দাও োশক…এই ম হূশেশ। 
  
হারমাস দরো গঠশল ঘশর   কশলে। সকাল গসাযা েটা। সারা রাে সমাশে োড়ি ছ ডটশয 
সশব গভার রাে োোদ এশস গপৌঁশছশছে ডেডে সােোেডসসশকায। ঘ ম হশযশছ গমাশট পাুঁচ 
ঘণ্টা। েরীরটা োই মযােমযাে করশছ। 
  
মযােক্স ম খ ে শল বলশলে ডক চশল এশল গে? 
  
আসশে বাধয হলাম। হারমাস ডবপরীে ডদশকর একটা গচযাশর ো এডলশয ডদশলে। 
োরপর বলশলে ওডদশকর েডেক স ডবশধর েয। অশেক চমকপ্রদ খবর আশছ। আপোর 
সশঙ্গ একট  আশলাচো করশে এলাম। এক এক কশর বশল োই আপডে শুে ে। বারশলা 
এবং োর স্ত্রী দ েশে আলাদা ঘশর শুশে।বারশলা গলাকটা খ বঅদ্ভ ে প্রকৃডের। ওর ঘশর 
োোরকম বাশে বই গপশযডছ। ডমশসস বারশলা সডেয সডেযই ধডেশে হশযশছ। এই ডেে 
োোশরর ডরশপাটশ। পশকট গেশক একটা কােে বার কশর হারমাস মযােক্স-এর ডদশক 
এডেশয ডদশলে। হাসপাোশল োবার আশে ওশদর বাড়ি ডেশযডছলাম। ডেশয এশকবাশর ো 
ডঘেডঘে কশর উঠশলা। অমে গোংরা পডরশবশে গকাে মাে ে োকশে পাশর। মশেশ ডেশয 
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বারশলাশক গদশখ এলাম। অডে ক ৎডসে একেে প রুে। োশক গকে গে ডমশসস বারশলার 
মশো স ন্দরী গমশয ডবশয করশে গেল গসটা একটা রহসয। 
  
গচযাশর ডপঠ এডলশয মৃদ  গহশস মযােক্স বলশলে গেশমা ো োরপর… 
  
োরপর ডমশসস বারশলার আবার গছাট েল্প গলখার সখ। োর গলখা েশল্পর একটা খস়িা 
আমার হাশে এশসশছ। েল্পটা এক ইেস শরন্স গকাম্পাডেশক গধাকা ডদশয গবে ডকছ  টাকা 
হাোবার কাডহেী। পশকট গেশক একো়িা কােে গবর কশর ডেডে মযােক্স-এর ডদশক 
এডেশয ডদশলে। সময গপশল একবার পশ়ি গদখশবে। গবে মাো খাডটশয গবর কশরশছ 
একখাো। 
  
মযােক্স গকাশটর পশকশট কােেগুশলা চালাে কশর ডদশয হারমাস-এর ডদশক োডকশয 
বলশলা োরপর। 
  
বারশলা ডপস্তল চালোয ওস্তাদ ডছল। ৩৮ গবাশরর একটা ডপস্তলও ডছশলা। ডকন্তু সারা 
বাড়ি েন্ন েন্ন কশর খ ুঁশেও গসটার হডদে আডম পাইডে। বারশলা এবং ডগ্রে ডহল-এর গসই 
গলাকটা দ েশেই খ ে হশযশছ ৩৮ গবাশরর ডপস্তশলর গুডলশে। েশব দ শটা গুডল আলাদা। 
ডমশসস বারশলা আেোযীর গচহারার এক বণশো ডদশযশছে। গসই আশের খ শের পর 
খবশরর কােশের বণশোর সশঙ্গ োর বণশো একদম বহু ডমশল গেশছ। 
  
উশিেোয মযােক্স-এর গচাখ চকচক কশর উঠল। েীচ  হশয িযার খ শল একখাো ফাইল 
গবর কশর ডেডে এডেশয ডদশলে হারমাস-এর ডদশক, এটা ডেশয োও। আোশো়িা পশ়ি 
োরপর আবার এশসা েখে আশরা কো হশব। 
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হারমাস ফাইলটা ে শল ডেশয বলশলে গে আর একটা কো, ইডেমশধযই অযােসে খবশরর 
কােেওলাশদর সব োডেশয টাডেশয বশস আশছ। এশে আমাশদর েরশফর অস ডবশধ হল 
এই গে েখেই আমরা ডমশসস বারশলার দাবী অস্বীকার করশবা সশঙ্গ সশঙ্গ কােেগুশলা 
ফলাও কশর ো গছশপ গদশব। আমাশদর দ েশাম দে ডদশক এশকবাশর ম খর হশয উঠশব। 
ইডেমশধযই ওখাশে মডহলাডটর পশক্ষ েেমে নেরী হশে শুরু কশরশছ। 
  
মযােক্স হঠাৎ গহা গহা কশর গহশস উঠশলে, ঘাব়িাও মৎ। গে সব মূলযবাে ডববরণ 
ফাইলটাশে আশছ োর গে গকাে একটা অংে কােশে গছশপ ডদশল গোমার েেমে গলে 
গুডটশয পাডলশয োশব। আশর বাবা এ গচাখ কখেও ভ ল কশর ো। ভ শযা ইেডসওরগুশলা 
গটডবশল এশলই গকমে গেে একটা বাশে েন্ধ োশক এশস লাশে। স েরাং গকাে ডচন্তা 
গেই। আশে বাশ়িা, ধীশর ধীশর এডেশয োও। েয আমাশদর হশবই। 
  
. 
  
অডে কশি বাুঁডদশক একট  ঘ শর গো োেকাে ডরডসভারটা োডমশয রাখশলা। োে হাশের 
গপেডসলটা ডদশয ভ ড়ি চ লশকাশে চ লশকাশে গস ঘা়ি ে শল োকাশলা গেলার-এর গচাশখ, 
আে কে োডরখ গখযাল আশছ গো? 
  
গেলার দ হাশে আ়িাল কশর গদেলাই গজ্বশল একটা ডসোশরট ধরাশলা, একম খ গধাযা 
ছা়িশলা, োরপর োকাল ডসডলংশযর ডদশক গখযাল গরশখ আমার লাভ? 
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গেলার লাভ-গলাকসাশের ডহশসব ডদশে পারশবা ো, েশব এট ক  বলশে পাডর, আোমী 
পাুঁচডদশের মশধয পুঁডচে হাোর েলার ডদশে পারশল গোমারই মঙ্গল, েযশো এই গেে, 
গোমার সশঙ্গ আমার আর গকাে সম্পকশ োকশব ো। 
  
ও টাকা টাকা কশর গদখডছ এশকবাশর জ্বাডলশয মারশল। বলডছ গো গদশবা, ধার কশর 
ডদশে হশলও গদশবা। 
  
ধার? অশো টাকা গোমাশক গক ধার গদশব? 
  
হু হু বাবা, গেলারশক অশো কাুঁচা গছশল গভশবা ো। আমার ডদেকাল এখে গবে ভালই 
োশচ্ছ। এশকবাশর ে শঙ্গ বৃহস্পডে। হাশের কাশছ রাখা প্রু টাউে গেশেটখাো ে শল ডেশয 
প্রেম পৃিার খবরখাোয গটাকা ডদশয বলল, এই গো গোমার গসই গরােশেশর বউ, 
গদখডছ এশকবাশর গেে কশর ডদশযশছ। ো গস হাসপাোশলর ডবছাোয শুশয ডকভাশব 
গোমাশক টাকা গদশব। 
  
 গদশব গদশব। হাসপাোশলই োক ক, ডক চ শলার গদাশরই োক ক, টাকা ও আমাশক 
গদশবই। স্বামীর পিাে হাোর কশযক ডদশের মশধযই ওর হাশে আসশছ। গস উশঠ 
দাুঁ়িাল, চডল। আশরা দ -একটা ধান্দা আশছ, গদরী করশল গলাকসাে হশয োশব। গেলার 
ব়ি ব়ি পা গফশল ঘর গেশক গবডরশয গেল। 
  
গো োর েমে পশের ডদশক খাডেকক্ষণ অবাক হশয োডকশয রইল। োরপর গটডলশফাে 
ে শল োযাল গঘারাল ৯ ৮ ৬-৭… 
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১০. 
  
হারমাস গসডদে সশন্ধযর একট  আশেই প্রু টাউশে ডফশর এশলা। সকাশল ঘণ্টা দ শযক 
মযােক্স এর ঘশর কাডটশয এশসশছে। গসই ডরশপাটশটা ডেশয অশেক আশলাচো হশযশছ। ডক 
করশে হশব, ডকভাশব গকাে পশে এশোশে হশব, এ ডবেশয মযােক্স ডকছ  প্রস্তাব 
ডদশযশছে। স েরাং আর কালশক্ষপ ো কশর হারমাস ডফশর এশসশছ প্রু টাউশে। 
  
গহাশটশল োর ডেডদশি কামরায এশস হাশের বযােটা গরশখ ডেডে আবার গবশরাশলে। গসাো 
এশলে গকাটশ গরাে হাউস গরশস্তারাুঁয। 
  
েহর গেশক মাইল ডেশেক দূশরর এই গরশস্তারাুঁ, আধ ডেক সাে-সজ্জায গকোদ রস্ত। 
েহশরর অডভোে গশ্রণীর গলাশকরা এখাশে ডেযডমে োোযাে কশর। খাবার-দাবার খ ব 
একটা আহামডর েয। বরং খাবার আন্দাশে দাম গবেী। 
  
হারমাস গরশস্তারাুঁ সংলি পােোলায এশস বসশলে। পােোলাডট প্রায ফাুঁকা েখেও ডভ়ি 
েমশে শুরু কশরডে। হাশের ইোরায পােোলার একমাি ডেশগ্রা ওশযটারশক গেশক 
হুইডির অেশার ডদশলে ডেডে। বলশলে, গরশস্তারাুঁয গেে োরেেয একডট গটডবল আশে 
গেশকই সংরডক্ষে কশর রাখার বযবস্থা হয। 
  
ওশযটার চশল গেশে গটডবশলর ওপর গেশক গসডদশের প্রু টাউে গেশেশটর সান্ধয 
সংিরণখাডে ে শল গচাশখর সামশে গমশল ধরশলে হারমাস। প্রেম পৃিায বারশলা খ ে 
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সম্পডকশে হাোশরা খ ুঁডটোডট খবর। পিাে হাোর েলার ইেস শরশন্সর খবরটাও গবে 
ফলাও কশর ছাপা হশযশছ। 
  
ওশযটার পােীয ডেশয ডফশর এল। হারমাস কােশে গচাখ গবালাশে গবালাশে খাডেকটা 
আত্মেেভাশবই বলশলে ওঃ ডক সাংঘাডেক। ডেডশ্চশন্ত গকাোও গে গব়িাশে োশবা 
আেকাল োরও উপায গেই। 
  
 গটডবশল গেলাস এবং গবােল সাোশে সাোশে ওশযটারটা মাো ো়িশলা, ো ো 
বশলশছে। ওরা েখে ঘটোর আশে এখাশে বশস হুইডি খাডচ্ছশলে েখে ডক একবারও 
গভশবডছ… 
  
কারা? ে ডম কাশদর কো বলশছ? 
  
 কাশদর আবার, এ বারশলা আর োর বউ। দ েে গো ঘটোর রাশে এখাশে এশসডছশলে। 
  
োই োডক আশ্চেশ! গেলাস ে শল হারমাস গছাট চ ম ক ডদশলে। ডক দ ঃশখর বযাপার। ো 
োডব ো, গেসে গগ্লে-এর মশো অমে ডেেশে োযোয গকে? আরও গো কে ভাল ভাল 
গঘারবার োযো আশছ। 
  
গবচারা স্বামীডট ডঠক এই কোই গসডদে বশলডছশলে ডেডে ডকছ শেই োশবে ো। স্ত্রীর সশঙ্গ 
কো কাটাকাডট শুরু হল। এক োোশ়ি ডবে ডমডেট ধশর েকশ চলল। োরপর ডেডে 
অডেচ্ছাসশত্ত্বও রােী হশলে। অমে স ন্দরী বউ একবার বলশল হাোর দশেক কােমলা 
গখশেও আপডি হবার কো ো। 
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োহশল গেসেস গগ্লে-এ োবার গেমে ডকছ  ইশচ্ছ বারশলার ডছল ো, োই গো?— 
  
ো কোবােশা শুশে গো আমার গসরকমই মশে হশলা, গরশস্তারাুঁয ডেোর গসশর দ েশে 
এখাশে এশলে হুইডি গখশে। রাে েখে সাশ়ি েটার মশো হশব। কোয কোয দ েশের 
শুরু হশলা েে। দ েশেই েলা ে শল গচুঁচাশমডচ শুরু কশর ডদশলে। আডম গো ভশয অডস্থর, 
গেে অবডধ হাোহাডে শুরু হয। ো েেদূর আর ে়িাশলা ো। বারশলা গেশে ডেমরােী 
গোশছর হশলে। ডমশসস বারশলা োশক বডসশয গরশখ গেশলে গমশযশদর বােরুশম। ডমডেট 
দশেক পর গসখাে গেশক ডেডে গবডরশয এশলে। োরপর দ েে হাে ধরাধডর কশর 
োড়িশে ডেশয উঠশলে। 
  
ইস! ডমশসস বারশলা েডদ স্বামীর কো একবারও শুেশেে। গমশযশদর এই েেযই লাই 
ডদশয মাোয ে লশে গেই। ে লশলই ডবপদ, গকউ বাুঁচাশে পারশব ো। গেলাশসর অবডেি 
পােীযট ক  এক চ ম শক গেে কশর হারমাস উশঠ বলল োই, খাওযার পাটটা চ ডকশয 
আডস। গবডে রাে কশর ডক লাভ? ডবল ডমডটশয ব়ি ব়ি পা গফশল ডেডে গরশস্তারাুঁর ডদশক 
গেশলে। 
  
খাবার গটডবশলর ডদশক ো ডেশয গরশস্তারাুঁর ডদশকর দরো পশে ডেডে গমশযশদর 
বােরুশমর ডদশক এশোশলে। একেে ডেশগ্রা পাহারাদার োশক বাধা ডদশলা। 
  
পশকট গেশক মাডেবযাে বার কশর পাুঁচ েলাশরর একখাো গোট গবর করশলে হারমাস, 
গচাখ ে শল োডকশয বলশলে, গটডলশফাে ব েটা গকাোয? 
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গস গছাুঁ গমশর গোটখাো ডেশয পশকশট প রশলা, দাুঁে গবর কশর গহশস বলল পাশেই সযার। 
  
োযাল গঘারাশল লাইে পাওযা োয ো অপাশরটরশক বলশে হয। 
  
অপাশরটশরর সশঙ্গ আমার একবার গদখা কডরশয ডদশে পাশরা? হারমাস পশকট গেশক 
ডেশের কােশ গবর কশর োর হাশে ডদশলে। একখাো পাুঁচ েলাশরর গোটও গসই সশঙ্গ 
ডদশলে, এটা ডকন্তু গোমার েয ওর। ওর সশঙ্গ কশযকটা কো বলার খ ব দরকার। 
  
 ডঠক আশছ সযার। কােশখাোয গচাখ ব ডলশয গস ম খ ে লশলা, আডম এখ ডে সব বযবস্থা 
কশর ডদডচ্ছ। আমার সশঙ্গ আস ে। একট  এডেশয একডট গছাট ঘশরর দরো গঠশল গস 
গভেশর   কশলা। োর গপছশে গপছশে হারমাসও   কশলে। 
  
 টাইপ গমডসশের সামশে েিী এক ে বেী বশস আশছ। হাশের োোশলর মশধয োর 
গটডলশফাশের স ইচশবােশ। চ শলর রং োমাশট, ডেখ ুঁে স ন্দর ম খ। ওরা দ েে ঘশর   কশে 
গস ম খ ে শল োকাল। ডেশগ্রাডট এডেশয এশস হাশে কােশ এবং পাুঁচ েলাশরর গোটখাো 
ডদশয ডক গেে বলল ডমস গম গক। োরপর হারমাশসর ডদশক োডকশয বলল আমাশদর 
ডমস গম খ ব ভাল গমশয, আপোরা কো বল ে সযার, আমার একট  কাে আশছ, আডম 
োই। গস ঘর গেশক গবডরশয গেল। 
  
এডেশয ডেশয একখাো গচযার গটশে বসল হারমাস। একটা ডসোশরট ধরাশলে। োরপর 
গচাখ ে শল োকাশলে। ডমস গম ডবশেে ডকছ  েয, একটা গছাট্ট খবশরর েেয আপোর 
কাশছ এশসডছ। আচ্ছা ব ে গেশক গে সব গফাে গবাে বাইশর োয, োর গকাশো ডববরণ 
ডক আপডে রাশখে? 
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ডববরণ, মাশে? 
  
মাশে এই ধরুে ডক ডক েম্বর আপোর কাশছ চাওযা হল, কেক্ষণ কো বলশলা, লাইে 
গপল ডকো ইেযাডদ। 
  
রাডখ, ডকন্তু বযাপারটা ডক, প ডলশসর  িাট োডক? ো ো, গস সব গকাে  াশমলা গেই। 
আপডে ডেডশ্চশন্ত োকশে পাশরে। খবরটা খ বই সাধারণ, েে ডিশে গসশেম্বর রাে সাশ়ি 
েটা োোদ এক মডহলা এখাে গেশক একটা গফাে কশরডছশলে। গসই গফাশের ডববরণট ক  
আমার চাই। 
  
হাে বাড়িশয স ইচ গবাশেশর পাশের োক গেশক একটা গছাট্ট গোটবই ডেশয এশলা গস। 
পাো উলশট ডিশে গসশেম্বশরর পৃিাডট গবর করল। আোশো়িা পৃিাটায গচাখ ব ডলশয গস 
ম খ ে লশলা, ই গপশযডছ মশে হশচ্ছ। এটাই গসটা। গমশযশছশলর েলার গফাে বশল এখশো 
মশে আশছ। োছা়িা গস রাশে গেমে একটা বযস্ত ডছলাম ো। সশন্ধয গেশক মাি চারশট 
লাইে চাওযা হশযডছল। প্রেম ডেেশট সােটা গেশক সাশ়ি আটটার মশধয, চে েশটা েটা 
চডলে োোদ। েম্বরটা হল–ডকন্তু পাুঁচ েলাশর গো এশো কো বলা োয ো। 
  
মাডে বযাে খ শল আর একখাো পাুঁচ েলাশরর গোট এডেশয ডদশলে হারমাস। গম গোটটা 
ডেশয বযাশে প রশলা। মৃদ  হাসল োরপর বলল েম্বরটা হশলা, এমউে ৬৮০০৯। 
  
আচ্ছা এক কাে করুে এটা ছা়িা বাডক েম্বর ডেেশটও আমাশক একটা গছাট কােশে 
ট শক ডদে। 
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গম ট শক ডদশলা। কােেটা ডেশয ধেযবাদ োডেশয হারমাস ঘর গেশক গবডরশয গেশলে। 
খাওযা গেে হশল রাস্তায গবডরশয একটা ওে শধর গদাকাে গেশক গফাে করশলে ডেডে 
গেেসেশক। 
  
গেেসে ঘশর গেই গফাে ধরল একেে সাশেশন্ট। ডেশের পডরচয ডদশয হারমাস োশক 
বলশলা, আচ্ছা এমউে ৬৮০০৯ এই োম্বাশরর গফাে গেখাশে আশছ োর ডঠকাোটা চাই। 
  
সাশেশন্ট বলল এক ডমডেট গদশখ বলডছ। 
  
ডকছ ক্ষণ পশর ওপাে গেশক সা়িা ডমলশলা গফােটা একটা গটডলশফাে ব শের। ৫৭ েং 
হাইওশযর পাশেই ব েটা। 
  
ডঠক আশছ। ধেযবাদ, রাখডছ। হারমাস গফাে োডমশয গরশখ ডদশলা। 
  
রাে দেটা োোদ হারমাস গেেস-এর অডফশস গেশলে। গেেসে েখে গফাশে কার সশঙ্গ 
গেে কো বলডছশলে। হারমাসশক গদশখ সংডক্ষপ্ত দ -চার কোর কো গেে কশর গফাে 
োডমশয গরশখ ডেডে ম খ ে লশলে, বশলা ডক খবর? 
  
মযােক্স-এর সশঙ্গ কো বশল এলাম। আমাশক সহশোডেোর েশেয ডেডে গোমাশক ধেযবাদ 
োডেশযশছে। এখে বলল এডদশকর সমাচার ডক? 
  
অেযাডধক পডরশ্রম আর ক্লাডন্তর ডচহ্ন গেেসশের গচাশখ ম শখ। দ -আঙ শল কপাশলর ডেরা 
ডটশপ ধশর বলশলা–এডদশকর সমাচার, ডকছ ডদে আশে গসই কযালশটক্স গপশট্রাল পাশম্পর 
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প ডলে টম সযাঙ্কডযে গসই ডরভালভাশরর গুডলশে মশরডছল গসই একই ডরভালভাশরর 
গুডলশে বারশলও মশরশছ। 
  
স্বডস্তর ডেঃশ্বাস গফলশলে হারমাস, োরপর? 
  
োরপর আর ডক, আমরা েহশরর সব টাকমাো গলাশকর গখাুঁশে উশঠ পশ়ি গলশেডছ, গসই 
ডরভালভাশরর গখাুঁেও চাডলশয োডচ্ছ। আমার দপ্তশরর প্রায সব গলাকশকই এই কাশে 
লাডেশয ডদশযডছ। 
  
আচ্ছা গেেসে, গপশট্রাল পাম্প গেশক কেটাকা োকাডে হশযডছল, বশলা গো? 
  
ডেে হাোশরর ডকছ  গবডে। 
  
 োকাশের গকাশো বণশো… । 
  
হা, হা লম্বা, গকাট পরা-ও ভাশলা কো কডদে আশে মালশশবাশরা গহাশটশলর মযাশেোর 
আমায এক োশযডর কশর গেশছ, োশদর গহাশটল গেশক একটা ওভারশকাট আর একটা 
ট ডপ োডক চ ডর গেশছ। ট ডপটা পালশকর। োকাশের মাোও োডক পালশকর ট ডপ ডছল। 
আশে গভশবডছলাম োকােটা বাইশরর গলাক। হাইওশয ধশর গমাটশর োবার সময গসটা 
োডমশয োকাডে কশর চম্পট গদয। ডকন্তু এখে গদখডছ গসসব ো, োকােটা েহশররই 
গকউ। 
  
োকাশের বণশোটা ে ডম কার কাশছ গপশযশছ। 
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পাশম্পর কমশচারী হযাডর ওশযবার-এর কাছ গেশক। এমেও হশে পাশর গে গচাশখর সামশে 
খ ে, ল ঠেরাে গদশখ গস ঘাবশ়ি ডেশযডছল। ডক বলশে হযশো োই ডক বশল বশসশছ। 
হযশো োকাে এবং আমাশদর গসই টাকমাো উন্মাদ একই গলাক। 
  
হশে পাশর। অসম্ভব ডকছ  েয।.. 
  
গোশো এক কাে করা োক। আোমীকাল সকাশল আমাশক ডেশয একবার ে ডম গেসেস্ 
গগ্লে এ চলল। আমার মাোয একটা মেলব আশছ। গদডখ, কেদূর ডক করশে পাডর। ো 
হয অেেশক গোমার খাডেকটা সমযই েি হশব। 
  
ো, ো, সময েি ডকশসর। ভাশলাই হল আমার ডেশেরও একবার ওখাশে োবার ইশচ্ছ 
ডছল। ো গোমার মেলবটা ডক? 
  
ধীশর বন্ধ  ধীশর। হারমাস উশঠ দাুঁ়িাশলা। আশস্ত আশস্ত সবই োেশে পারশব, োহশল ওই 
কোই রইশলা, কাল সকাশল আমরা োডচ্ছ। চডল, মৃদ  গহশস ডেডে ঘর গেশক গবডরশয 
গেশলে। 
  
. 
  
ব়ি রাস্তা গছশ়ি গেে-এর ধ শলা মাডটর পশের ডদশক সশব োড়ির গমা়ি ডফডরশযশছে 
গেেসে, হারমাস হাে ে লশলে োশমা োশমা। 
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গেেসে সশোশর গেক গচশপ োড়ি োমাশলে। সপ্রশ্ন দৃডিশে োকাশলে হারমাস-এর 
ডদশক। 
  
হারমাস গহশস বলশলে গখলা গো এখাে গেশকই শুরু গহ? গোমার োড়ির চাকায 
আশেকার পাশযর ছাপ-টাপ ম শছ োবার আশে একবার রাস্তাটা পাশয গহুঁশটই পরখ কশর 
গদডখ। 
  
প্রস্তাবটা গবে ে ডেে ে। দ েশেমশে। আোশো়িা মাডটর রাস্তা।কাদা েখশো শুশকাযডে। 
কশযক পা এডেশযই েরম মাডটশে চাকার ছাপ গদখা গেশলা। 
  
বাঃ বাঃ গমঘ ো চাইশেই েল। গসালাশস গচুঁডচশয উঠশলে হারমাস, এরকম দাে েডদ 
ঘটোস্থশলর আশেপাশেশকাোয পাওযা োয োহশল ব  শবা, আমাশদর সময শুধ  শুধ  েি 
হশচ্ছ ো। দােটা ভাশলা কশর গদশখা, চাকার বাুঁ ডদকটা প্রায ক্ষশয গেশছ। স েরাং এ দাে 
আবার গদখশল ো গচোর গকাে কারণই গেই। 
  
গেেসে ভাশলা কশর দােটা পরীক্ষা কশর ম খ ে লশলাহ ো অবেয গেই ডকন্তু….। 
  
এখাশে আর ডকন্তু েয চশলা এশোই। 
  
দ েশে ডফশর এশস োড়িশে বসশলে। গেেসন্ োড়ি ছা়িশলে। ঘ শর ঘ শর পাহাশ়ির ো 
গবশয উশঠ োওযা সরু রাস্তা ধশর উঠশে লােশলা োড়ি। অবশেশে একসময উপেযকায 
এশে োড়ি োডমশয দ েশে োমশলে। 
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প্রায এক ঘন্টা গখাুঁোখ ুঁডের পর চাকার দাে েেশর এশলা। গেেসেই দােটা প্রেম 
গদখশলা। হারমাসশক ডেডে চীৎকার কশর োকশলে এডদশক এশসা হারমাস, গপশযডছ। 
  
ছ টশে ছ টশে হারমাস এশলে, আলবাে গপশেই হশব, কই গদডখ। 
  
 হারমাস হমড়ি গখশয দাশের ওপর   ুঁশক প়িশলে। খ ডটশয খ ডটশয ভাশলা কশর গদশখ 
ঘা়ি ো়িশলে। ব  শল গেেস আেোযী োড়িটাশক এই গ াুঁশপর আ়িাশল ল ডকশয 
গরশখডছল। এমেভাশব গরশখডছল োশে চট কশর েেশর ো পশ়ি। 
  
গসটা ো হয ব  লাম ডকন্তু ওটা গে খ েীর চাকার দাে গসটা ব  শল ডক কশর? 
  
ডকভাশব ব  লাম োর বযাখযা অবেয আডম করশে পারশবা ো। েশব হযাুঁ, একটা কাে 
করশে পাডর আমার ে ডের পশক্ষ আডম আমার এক মাশসর মাইশে বাডে রাখশে পাডর। 
গোমার মশে আশছ ডমশসস বারশলাশক ডেশজ্ঞস করায ডেডে বশলডছশলে গে োর স্বামীই 
োশক এখাশে আেশে বাধয কশরডছল। 
  
হযাুঁ মশে োকশব ো গকে? 
  
আডম কাল গকাটশ গরাে হাউস গরশস্তারাুঁয ডেশযডছলাম। পােোলার ডেশগ্রা ওশযটারডটর 
সশঙ্গ অশেক কোই হশলা। গস বলশলা বারশলা গমাশটই গগ্লে-এ আসশে চাযডে, ডমশসস 
বারশলই আোশো়িা পী়িাপীড়ি কশরডছশলে এখাশে আসার েেয এবং স্ত্রীর কোশেই 
ডেডে,অডেচ্ছাসশত্ত্বও এখাশে আসশে রােী হে। স্বামীশক রােী করাশে ডেশয দ েশের 
েকশােডকশ োডক একসময হাোহাডের পেশাশয গপৌঁশছডছল। গস ো গহাক। বারশলা রােী 
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হশে ডমশসস বারশলা ডেশয   কশলে গমশযশদর বােরুশম এবং ডমডেট দশেক পর দ েশে 
হাে ধরাধডর কশর গবশরাশলে। 
  
বােরুশম ডেশয দে ডমডেট কাটাশোর গকাে মাশেই হয ো। আমার মশে গকমে গেে 
একটা সশন্দহ হল। 
  
োহশল ডক উডে গটডলশফাশে কাশরা সশঙ্গ কো বশলডছশলে। গেলাম অপাশরটশরর ঘশর। 
অপাশরটার বলল, রাে েটা চডলে োোদ োর কাশছ এমউে ৬৮০০৯, এই লাইেডট 
চাওযা হশযডছল। গখাুঁে-খবর ডেশয োেলাম,েম্বরটা এখাশে আমার একট  আশে গদখাব়ি 
রাস্তার পাশের গটডলশফাে ব শের েম্বর। স েরাং দ শয দ শয চার। মযােক্স এশক্ষশিও 
েোরীডে ডেভ শল। েেদ র মশে হয ডমশসস বারশলা এবং োর গপ্রডমক দ েশে ডমশল 
বারশলাশক খ ে কশরশছ। গপ্রডমকডট আশে গেশকই এখাশে এশস অশপক্ষা করডছল। গফাশে 
োশক ডমশসস বারশলা আসার খবর গদয। গস গ াুঁশপর আ়িাশল োড়ি ল ডকশয গরশখ 
অশপক্ষা করশে োশক। এবং ওরাও োয, গপৌঁছবার সশঙ্গ সশঙ্গ গস বারশলাশক হেযা কশর। 
  
োরপর গসই গপ্রডমকডট গপ্রডমকাশক োড়ি গেশক োডমশয গচাযাশলর হাশ়ি ঘ ডে গমশর 
সডরশয ডদশয ধেশণ কশর, এই গো ে ডম বলশে চাও?ো হারমাস, এটা এশকবাশর 
গছশলমাে েী ে ডে হশয োশচ্ছ। 
  
এশক্ষশি আডম েকশ ো কশর মযােক্স-এর কোর প েরাবৃডি করশবা। ডেডে আমাশক 
বশলশছে, পিাে হাোর েলাশরর েেয ডেডে অমে ধডেশে ও আক্রান্ত হশে রােী। 
  
গস গোমার মযােক্স রােী হশে পাশরে ডকন্তু একেে মডহলার পশক্ষ গসটা সম্ভব েয। 
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সম্ভব বন্ধ  সবই সম্ভব। ডেশটকডটভ এশেডন্সর গসই দে পৃিা ডরশপাটশটা এখাশে আসার 
আশে আডম পশ়ি এশসডছ। আচ্ছা, গমশযশো েয একখাো চীে। গেল বলশলা, গবেযাবৃডি 
বলল, সব ডদক ডদশযই সমাে ওস্তাদ। বারশলাশক ডবশয করার আশে রাভায রাস্তায 
খশদ্দরক ড়িশয গব়িাে। মযােক্স ডঠকই বশলশছে ওর মশো গমশযর পশক্ষ টাকা গরােোশরর 
েেয অসাধয ডকছ ই গেই। 
  
োহশল ে ডম বলশছা গসই উন্মাদ গেৌেডবকারগ্রস্ত গলাকটাই ওর গপ্রডমক? 
  
ো, আমার মশে হয, গপশট্রাল পাশম্পর খ ে এবং বারশলা খ ে এ দ শটা গসই গপ্রডমকডটরই 
কাে। বারশলার খ শের সময উন্মাশদর কােকারখাোটাশক গস মূলধে কশরশছ। এেেযই 
পাশম্পর গসই প ডলস এবং বারশলা, এরা দ েে একই ডপস্তশলর গুডলশে মারা গেশছ। 
  
হারমাস, েব ও একটা ডকন্তু গেশক োয। পিাে হাোর েলার োর হাশের ম শঠায গস 
ডেে হাোর েলাশরর েেয ছ ুঁশচা গমশর হাে েন্ধ করশে োশব গকে? 
  
হযাুঁ ো ডঠকই। এখেও অশেক েট গখালা বাডক আশছ। সব এশক এশক ছা়িাশে হশব। 
এক কাে করা োক। চলল, আমরা আবার ডমশসস বারশলার কাশছ োই। উডে এর 
মশধযই একবার ডমশেয বশলশছে, আর একবার গদখাই োক। 
  
গবলাশেশের স্নাে গরাদ ঘশরর গদযাশল ইড়ি-ডমড়ি এুঁশকশছ, আশলার আলপো, গমে 
োোলায বশস আশছ। োর ম শখ গরােশভাশের ক্লাডন্ত, েরীশর অবসাদ। হারমাস এবং 
গেেসে এশস ঘশর   কশলে। 
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ডমশসস বারশলা আপোশক আর একট  কি ডদশে এলাম। গেেসন্ গকাশোরকম ভূডমকা 
ো কশর বলশলা, শুেলাম দ -এক ডদশের মশধযই োডক আপডে এখাে গেশক ছা়িা পাশবে। 
  
গমে-এর েীল গচাশখর োরা একট  গকুঁশপ উঠল, দ েশের গচাশখ দৃডি ব ডলশয গস মাো 
েীচ  করশলা। হযাুঁ, োোর আমাশক বশলশছে। 
  
হারমাস এক পা এডেশয এশলে, মাো েীচ  কশর দ  হাশের োল  গদখশলে। বলশলে 
ডমশসস বারশলা আপডে গসডদে বশলডছশলে আপডে এবং ডমঃ বারশলা গকাটশ গরােহাউস 
গরশস্তারাুঁয নেেশভাে গেে কশর ডেশযডছশলে গেসে গগ্লে-এ। আপোর স্বামীই োডক 
আপোশক গেশে বাধয কশরে, ডক োই গো? 
  
হযা 
  
আপোর ডক গেশে োবার গেমে ইশচ্ছ ডছল ো? 
  
ো ডছল ো। আডম বারবার োশক বশলডছলাম, োযোটা ডেরাপদ ো, ভাশলা ো। ডকন্তু গক 
কার কো গোশে। গহশসই উড়িশয ডদশলা আমার কো। গেো আমরা দ েশেই 
কশরডছলাম। ডকন্তু ডফল এর গেোটা গসডদে গবাধহয একট  গবেী হশয ডেশযডছল। 
  
হারমাস গচাখ ে শল োকাশলা োহশল ওর ইচ্ছাশেই আপোরা ডেশযডছশলে। আপোর 
গেমে গকাে ইশচ্ছই ডছল ো। 
  
ো ডছল ো। গচাখ ে শলই গচাখ োডমশয ডেশলা গমে। 
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গবে, আর একটা প্রশ্ন, গেসে গগ্লে-এ গপৌঁশছ আপোরা ডক গকাশো োড়ি বা অেয 
কাউশক গদখশে গপশযডছশলে? 
  
ো, েখে গকউ ডছল ো। 
  
 গপৌঁছবার কেক্ষণ পর আপোরা আক্রান্ত হে? 
  
ডমডেট পাুঁশচক ডক দ -এক ডমডেট গবেীও হশে পাশর। 
  
 েডদ আোশো়িা ঘটোর একটা সংডক্ষপ্ত ডববরণ গদে স ডবশধ হয আমাশদর। 
  
আডম আর ডফল কো বলডছলাম হঠাৎ এক লক আগুে, েব্দ, ডফল ম খ ে বশ়ি পশ়ি 
গেশলা। গচাখ ে শলই আডম গদখশে গপলাম গসই গলাকটাশক। আমার ডদশক ডপস্তল উডচশয 
আমাশক গেশম আসশে বলশলা। গেশমই আডম এশলাপাোড়ি ছ টলাম। ডকন্তু গলাকটা ডেে 
লাশফই গপছে গেশক এশস আমাশক োপশট ধরলল। বাধা গদবার গচিা করলাম, 
গবপশরাযা হাে-পা ছ ুঁ়িলাম। ওর ট ডপটা মাো গেশক খশস প়িশলা, েখেই মাো গো়িা 
টাকটা গচাশখ প়িল। 
  
ডমশসস বারশলা এক ডমডেট। গেেস হাে ে লশলে, টাশকর বযাপারটা আচ্ছা এমে গো 
েয গে গলাকটা খ ব ফরসা মাোর চ ল ধবধশব সাদা চাুঁশদর আশলায আপোর হযশো 
টাক বশল মশে হশযশছ। 
  
ো, ভ ল আমার হযডে, গলাকটার মাো গো়িা টাক। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

238 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

  
 আবার োশক গদখশল আপডে ডচেশে পারশবে? 
  
 হযাুঁ গকে পারশবা ো। পারশবা। 
  
গবে োরপর ডক হশলা? 
  
ডকছ ক্ষণ ধস্তাধডস্ত চলশলা। ডপস্তশলর গুশো ডদশয গস আমার ম শখ আঘাে করশলা, 
োরপর ভশয উশিেোয দ -হাে ম শঠা করশলা গমে, জ্ঞাে হশে গদডখ, আমার োমা-টামা 
সব গছুঁ়িা। েন্ত্রণায সমস্ত েরীর গেে ডছুঁশ়ি োশচ্ছ। টলশে টলশে উশঠ োড়ির কাশছ 
এলাম, ডফল একই ভাশব ম খ ে বশ়ি পশ়ি আশছ। োর েরীর বরশফর মশো ঠাো। 
গকাশোক্রশম এলাম ব়ি রাস্তায আডম। োরপর আর পারলাম ো, বযস্, এট ক  ছা়িা আর 
ডকছ ই আমার মশে গেই। পশর জ্ঞাে হশে গচাখ গমশল গদডখ, এই ঘশরর ডবছাোয আডম 
শুশয। েরীশর প্রচে েন্ত্রণা। 
  
গমে োমশে ঘশর োমশলা এক অখে েীরবো। হারমাস মাো েীচ  কশর ডক গেে 
ভাবশলে কশযক ম হূেশ, োরপর ম খ ে শল বলশলে ডমশসস বারশলা, মৃে যর দেডদে আশে 
আপোর স্বামী পিাে হাোর েলাশরর এক বীমা কডরশযডছশলা আমাশদর গকাম্পাডের 
কাশছ। গকাম্পাডের পক্ষ গেশক এ প্রসশঙ্গ আপোশক কশযকটা প্রশ্ন করশে পাডর। োহশল 
ডেশ্চযই অেযায ডকছ  হশব ো। োশেেই গো এরকম পডরডস্থডেশে স্বভাবেই মশে ডকছ  
প্রশ্ন আশস, আর প্রশ্ন এশলই োর… 
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আর প্রশ্ন কশর ডক হশব। গমে-এর েলার স্বর করুে গোেল, গে গেশল োশক েে আর 
গফরাশে পারশবা ো। 
  
সবই ব ড  ডমশসস বারশলা। েব  েদশন্তর খাডেশর আমার এ ধৃিোট ক  আপডে ক্ষমা 
করশবে। আচ্ছা ডমশসস বারশলা আপডে ডেশ্চযই আপোর স্বামীশক খ ব ভালবাসশেে োই 
গো? 
  
গস কো ডক বলার অশপক্ষা রাশখ ডমঃ হারমাস। 
  
ো, ো েয। েশব আপোরা ডক স্বামী স্ত্রীর মশোই বসবাস করশেে? 
  
প্রশ্ন শুশে গমে-এর গচাশখ আগুে  শর প়িশলা। গস বলল ডমঃ গেেস েীে আপোর এই 
চালাক সােীডট ক্রমেই আমার পশক্ষ অসহয হশয উঠশছে, এসব প্রশশ্নর েবাব ডদশে 
আডম বাধয েই। 
  
ডঠক বশলশছে ডমশসস বারশলা, এশকবাশর খাুঁডট কো বশলশছে। হারমাস বলশলে আডম 
োডে, এসব প্রশ্ন অেযন্ত বযডেেে। উির গদওযা ো গদওযা সমূ্পণশ আপোর ইচ্ছার 
উপর ডেভশরেীল। েব , ঐ গে বললাম, েদশন্তর খাডেশর এমে দ -একটা অেযায প্রশ্ন 
আমাশদর ো কশর উপায গেই। গস োকশে, এখে বল ে, ডমঃ বারশলার সশঙ্গ ডক গসডদে 
োর ডপস্তলটা ডছল? 
  
ো, গমে-এর গচাযাল েে হল, ডকন্তু এ প্রশ্ন গকে? 
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এমডেই, আমার দ -একেে ডপস্তল-চালক বন্ধ  েখে গকাোও গব়িাশে োে, সশঙ্গ সব 
সময ডপস্তল রাশখে। ো আপোর স্বামীর অমে অভযাস ডছল োডক? 
  
ডছল ো বশলই গো োডে, েশব ইদাডেং েডদ অবেয….. 
  
 ডপস্তলটা ডক বাড়িশেই আশছ? 
  
োডে ো, ডকন্তু ডফল-এর কো এর মশধয আসশছ গকে? 
  
প্রশযােে আশছ বশলই আসশছ, ডমশসস বারশলা ডকো প্রশযােশে আপোর মশো অস স্থ 
গকাে মডহলাশক প্রশশ্নর পর প্রশ্ন কশর ডবরে করা গে ডঠক ো এট ক  জ্ঞাে অন্তেঃ 
আমার আশছ। োহশল ডপেলটা বাড়িশেই পাশবা? 
  
ো পাশবে ো, ডফল অশেকডদে আশেই কাশক ডদশয ডদশযশছ। 
  
 ডদশয ডদশযশছে! কাশক ডদশয ডদশযশছে? 
  
কাশক োডে ো। হযশো ডবক্রী কশর ডদশযশছ, ডেডে কেডদে আশে একো বশলডছশলে? 
  
 ডঠক মশে গেই। 
  
কেডদে? একমাস…ছমাস? 
  
 ছ-মাস েয। একট  ভাবশলা েদে মাস হশব হযশো। 
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ডঠক আশছ ডমশসস বারশলা। আপােেঃ এট ক ই। পশর আবার গদখা হশব। 
  
ডসুঁড়ি গবশয োমশে োমশে গেে-এর গকামশর কে ই ডদশয গখাুঁচা ডদশলা হারমাস, ডক 
গকমে ডদলাম। বাবা, ডেভ হারমাশসর পালায পশ়িশছ এে সহশে ছা়িাছাড়ি গেই। 
আমাশদর এখে প্রেম কাে ওর গপ্রডমকডটশক খ ুঁশে বার করা। 
  
হারমাস পশকট গেশক একটা ডসোশরট গবর কশর গঠাুঁশট গঠকাশলে। হঠাৎ গেেসশের 
ডদশক োডকশয বলশলে ওর গসই গপ্রডমক ে বক ডেশ্চযই ওর বাড়িশে গেে। আর বাড়িশে 
ো ধ শলা োশে ডেশ্চযই হাশের ছাপ পশ়ি োকশব। ে ডম গোক পাডঠশয দাও। ওরা ডেশয 
েেগুশলা হাশের ছাপ পায ে শল আে ক। ডপেশলর বাক্সটারও ছাে ডেশে বলল। 
  
গেেসে ঘা়ি গেশ়ি সম্মডে োোশলে। দ েশে ডমশল গহাশটশল এশলা। হারমাস বলশলা ও 
ভাশলা কো প্রু টাউশে স্মল আমশস্ ক্লাবটা গক চালায গহ? োশক পাশবাই বা গকাোয? 
  
ক্লাশবই পাশব। সাইকার স্ট্রীশট ক্লাব। হযাডর ডসম র সম্পাদক। 
  
 হারমাস গুেোইট োডেশয গহাশটশল   শক গেশলে। 
  
হারমাস ডেশের কােশখাো এডেশয ডদশলে। হযাডর ডসম র গচযার গছশ়ি উশঠ হাে ডমডলশয 
বলশলে, বল ে আপোর েেয ডক করশে পাডর? 
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ডবশেে ডকছ  েয ডমঃ ডফডলপ বারশলার ডরভলভার সম্পশকশ দ -একটা সংবাদ আমাশক 
সংগ্রহ করশে হশচ্ছ। শুেলাম বারশলা োডক োর ডরভলভারটা ে-দে মাস আশে কাশক 
ডদশয ডদশযশছে, আপডে এ ডবেশয ডকছ  োশেে? 
  
ডসম র বলল, ডদশয ডদশযশছ! একো আপোশক গক বলশলা, গস গো ডরভলভার হােছা়িা 
করবার গলাক েয। োরশো একশো়িা ডরভলভার ডছল। ৩৮ গবাশরর অে ভাশলা 
ডরভলভার সচরাচর গদখা োয ো। একটা ডরভলভার আডম ওর কাছ গেশক েে সপ্তাশহ 
ডেশযডছলাম। 
  
আচ্ছা ডমঃ ডসম র আপোশদর ডটপ পরীক্ষার োযো গকােটা? গসখাশে বারশলা গে 
ডপস্তলটা ডদশয ডটপ পরীক্ষা কশরডছশলে োর কশযকটা কাে শে ডক এখেও খ ুঁশে গপশে 
পাডর। 
  
হা হা গকে পাওযা োশব ো। 
  
ডঠক আশছ ধেযবাদ। 
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১১. 
  
অডফশসর কাশে অযােসে প্রু টাউশে এশসডছল। কাে সারশে গবলা ে়িাশলা। গসডদে গস 
মালশশবাশরা গহাশটশলই রােটা কাটাশব বশল ডঠক করল। 
  
এখেও দ -একটা কাে বাডক। হাসপাোল গেশক ছা়িা গপশয ডফশর এশলই গমেশক মশে 
কডরশয ডদশে হশব বারশলাশক গদওযা গসই পাুঁচ হাোশরর পডলডস দ শটা গস গেে েি কশর 
গফশল। 
  
হুুঁ হুুঁ বাবা, গকাে ডদক গেশক এেট ক  ভ ল গকউ পাশবো। এশকবাশর ছডবর মশো কাে। 
মযােক্স গো গকান্ ছার, ভেবােও আমাশক কো করশে পারশব ো। 
  
গবচারা গেেস এবং োর সাশঙ্গাপাশঙ্গা এখেও হশেয হশয খ ুঁশে গব়িাশচ্ছ গসই টাক মাো 
উন্মাদটাশক। 
  
সবই ভাশলা। সব ডদকই এশকবাশর ডেখ ুঁে। শুধ  একটা বযাপাশর মেটা একট  খচখচকশর, 
গমে এর সম্বশন্ধ ডক এমে ডরশপাটশ ওরা গপল। 
  
এরপর অযােসে হারমাশসর সশঙ্গ গদখা করশে গেল। হারমাস বলল ডমঃ অযােসে 
এডদশক েল অশেক দূর েড়িশযশছ। বীমার বযাপারটা এশকবাশর ধাপ্পা, ডমশসস বারশলা 
োর গপ্রডমশকর সাহাশেয বারশলাশক খ ে কশরশছে। উন্মাশদর ঘটোটা একটা গধাুঁকা। 
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অযােসে ভাবশলেহীে গচাশখ হারমাশসর ডদশক োকাশলা। েোেশ গলাকটার মাো আশছ 
বলশে হশব, গভশব গভশব ডঠক গবর কশরশছ গদখডছ। ডকন্তু ভ লটা আমার গকাোয হল। 
োই গহাক কাযদা কশর ে ডে-েশকশর অপবযবহার ো কশর ওশক অেযরকম গবা াশে 
হশব। 
  
অযােসে ডস্থর গচাশখ হারমাশসর ডদশক োডকশয বলল ো ডমঃ হারমাস, আপোর ে ডেটা 
ব়ি কি কডল্পে। মযােক্স-এর মশো আপডেও গদখডছ অন্ধকার সােশর হাব ে ব  খাশচ্ছে। 
আপডে বলশলই ে আর হশব ো। 
  
ডমঃ অযােসে, কল্পো েডে আমার একট  ডচরকালই গবডে। ডমশসস গমে বারশলার অেীে 
ইডেহাস প়িশল আপডেও ব  শেে ডমঃ অযােসে। 
  
অযােসে েশ়িচশ়ি বলল ডক গসই ইডেহাস। 
  
অেীব ডবডচি গসই ইডেহাস। অেীে েীবশে উডে গবেযাবৃডি করশেে। ওর একেে 
প্রাশণর োের ডছল োর েেয উডে অশেক ডকছ ই কশরশছে, অবেয োেরডট গক োডে ো। 
গেেশমে চ ডর করশে ডেশয ধরা পশ়িে। এবং োরপর গেল হয ছমাস। গেল গেশক 
গবডরশয গদশখে োের গবপািা। মশের দ ঃশখ গেশে বারশলাশক ডবশয করশলে। োরপর 
একডদে আবার গসই োেশরর সশঙ্গ গদখা হল। দ েশে ডমশল শুরু হল েলা-পরামেশ। 
বারশলাশক ডদশয ইেডসওর কডরশয োশক খ ে কশর টাকা হাোবার মেলব করশলে 
দ েশে। 
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অযােসে মৃদ  গহশস বলল বাঃ চমৎকার। েল্পটা শুশে মশে হল ডসশেমা গদখডছ। এর 
একডট ঘটোও আপডে প্রমাণ করশে পারশবে? 
  
েডদ বডল পারশবা। 
  
পারশলও গকাে ফল হশব ো, আদালে এসব গমশে গেশব ো। টাকা আপোরা গদশবে 
ডকো গস আপোশদর ডেেস্ব বযাপার। ডকন্তু ো ডদশল আমার বদোম। ভডবেযশে গেই 
োশবা কাশরার বীমা করাশে অমডে গস বলশব গলাকটা অপযা, এর হাশে বীমা কডরশয 
লাভ গেই, টাকা পাওযা োশবো। 
  
সবই মােলাম, ডকন্তু গেশেশুশে ভ শযা দাবী ডকভাশব গমটাশবা বল ে ডমঃ অযােসে। 
  
এটা গে ভ শযা োর প্রমাণ ডমশসস বারশলা অশেক ডমশেয কো বশলশছে। প্রেমেঃ উডে 
বশলশছে গে ডমঃ বারশলা ওশক গেসেস্ গেশে ডেশয গেডছশলে। আসশল ো েয। উডেই 
ডেশয গেশে বাধয কশরডছশলে। ডদ্বেীযেঃ ওরা স্বামী স্ত্রীর মশো এক ঘশর োকশেে ো। 
  
অযােসে ডসোশরটটা ঘে ঘে টাে ডদশে লােশলা। 
  
 হারমাস বলশলে গগ্লে-এ ডেশয গটডলশফাে ব শের সামশে আডম োড়ির চাকার দাে 
গদশখডছ। একই দাে ঘটোস্থশলও পাওযা গেশছ। ঐ দাশের সশঙ্গ োর চাকার দাে ডমলশব 
গসই ওর গপ্রডমক ও খ েী। 
  
ডকন্তু চাকার দােও অেয কাশরার হশে পাশর ডমঃ হারমাস। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

246 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

ো পাশর ডকন্তু দাে ছা়িাও আরও ডকছ  আশছ ডমঃ অযােসে। আপডে োশেে ডকো 
োডেো বারশলা ডছশলে ডপস্তল চালোয ওস্তাদ। োর দ শটা ৩৮ গবাশরর ডপস্তল ডছল। 
একটাও ডকন্তু আমরা োর বাড়িশে খ ুঁশে পাইডে। সবশচশয আশ্চশেশর বযাপার গে বারশলা 
োর ডেশের ডপস্তশলর গুডলশেই মশরশছে। এছা়িা ঐ একই ডপস্তশলর গুডলশে গপশট্রাল 
পাশম্পর প ডলস টম সযাঙ্ক ডযেও মশরশছ। 
  
অযােসশের ম শখর রং ফযাকাশে হশয গেল, গচাশখ আেশঙ্কর ছাপ। গস বলল ডমঃ হারমাস 
আপডে গদখডছ এসশবর েেয খ ব পডরশ্রম করশছে। ো আপডে ডক মশে কশরে বারশলই 
ডপ্রডমযাশমর টাকা গদওযার েেয গপশট্রাল পাশম্প োকাডে কশরশছ। 
  
হশে পাশর। 
  
আচ্ছা ডমশসস বারশলার গপ্রডমকডট গক োশেে োডক? 
  
এখেও োডেো েশব গখাুঁে খবর চলশছ। গেশে োশবা। 
  
 অযােসে বলল েশব আপোশদর সব কোই েখে মােশবা েখে প্রমাণ পাশবা। আে চডল 
পশর আবার গদখা হশব। 
  
অযােসে চশল োবার পর, হারমাস গেকফাে গেে কশর সশব কােেখাো গচাশখর সামশে 
গমশল ধশরশছে, গেেস এশস োর ঘশর   কশলে। 
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গেেসে বলল ব  শল হারমাস গোমার মেলবটা ভালই কাে ডদশযশছ। সারা বাড়ি চশে 
আমরা দ রকশমর হাশের ছাপ গপশযডছ। একটা গেলার গহোে-এর সশঙ্গ ডমশল গেশছ। 
আমাশদর খাোয োর োম আশছ। গস অেীশে লস এশিলশস োকশো, ডমশসস বারশলাও 
অেীশে গসখাশে োকশেে। অেএব গেলারই ডমশসস বারশলার গসই োের। ডকন্তু আর 
একটা ছাপ ডেশযই েে, ম েডকল। গস ছাশপর সশঙ্গ আমাশদর খাোয গকাে ছাপ ডমলশছ 
ো। 
  
ডপস্তশলর বাশক্স গকাে ছাপ গপশযশছ ডক? 
  
 গপশযডছ। েশব গেলাশরর েয অেয বযডেডটর। আডম গেলাশরর কাশছ োশবা, ে ডম োশব 
োডক? 
  
. 
  
গেলার গচযাশর েরীর এডলশয বলশলা। আপোরা ডমশেয সময েি করশছে গলফশটেযান্ট। 
এখাশে আপোশদর স ডবশধ হশব ো। 
  
গেেসে দাুঁশে দাুঁে ঘশে বলশলে েে এক শে গসশেম্বর রাডিশর ে ডম গকাোয ডছশল? 
  
মশে গেই। 
  
ভাশলা কশর গভশব বলল। 
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একট  গভশব বলল আডম গসডদে ডছলাম লযাম্ভীশল, গো োেকাে-এর সশঙ্গই সারাটা ডদে 
ডছলাম। 
  
রাডিশবলায একটা গমশযর সশঙ্গ ডছলাম োর োম ডকট ডলটমযাে। 
  
 ডেডরশে গসশেম্বর গকাোয ডছশল? 
  
ে শযা গখলডছলাম, আশরা চারেে বন্ধ  সাক্ষী আশছ। 
  
ডমশসস বারশলার সশঙ্গ গোমার কেডদশের পডরচয? 
  
ডমশসস বারশলা! গস আবার গক? 
  
বারশলার বাড়িশেও ে ডম গকাশোডদে োওডে োই ো? 
  
বাড়িশে গকে! গসখাশে আডম গেশে োশবাই বা গকে? 
  
গকে োশব বা গেশছ, ে ডমই োশো। গোমার হাশের ছাপ বাড়ির সব োযোয পাওযা 
গেশছ। 
  
সডেয কো বশলা গমশের সশঙ্গ গোমার পডরচয কে ডদশের? 
  
অশেক ডদশের, বারশলা মারা গেশছ আর  াকবার গকাে মাশেই হয ো। ডবশযর আশে 
গেশকই পডরচয ডছল। ো গমে হঠাৎ কশর বারশলাশক ডবশয কশর বসশলা। মাশ  আর 
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সাক্ষাৎ ডছল ো। কমাস আশে আবার গদখা। গটশে বাড়িশে ডেশয গেশলা। এরপর সময 
গপশল মাশ  মাশ  গেোম, বারশলাশক ল ডকশযই গেোম। গবাশ েই গো প শরাশো গপ্রম। 
  
বাড়িশে আর একটা গলাশকর হাশের ছাপ পাওযা গেশছ, োশোশলাকটা গক? 
  
ো, আডম গো োেোম আডম একাই োের। আরও গকউ ডছল োডক? 
  
 গোমার োড়িটা গকাোয? 
  
বাইশর ঘে েীল রং গদখশলই ডচেশে পারশবে। 
  
. 
  
অযােসে গেল সাডভশস গেেশে োড়ি গেশক োমশলা। অডফস ঘশর েযাক হেশডব বশস 
আশছ। 
  
অযােসে বলল েযাক োড়ির টাযারগুশলা পাশে চারশট ফাযার গোে লাডেশয দাও। 
কেক্ষণ লােশব পাশে ডদশে? 
  
কে আর, ঘন্টা খাশেক। 
  
গবে োহশল আডম বসডছ। কাে গেে হশল েশব োশবা। 
  
. 
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বযাশঙ্কর মযাশেোর গমডরওশযদাশরর ম শখাম ডখ একটা গচযাশর বশস হারমাস বলল শুেলাম 
ডমঃ ডফডলপ বারশলা আপোশদর বযাশঙ্কই টাকা পযসা রাখশেে। ো বীমার বযাপাশর উডে 
ডক আপোর সশঙ্গ ডকছ  আশলাচো কশরডছশলে। শুেলাম বযাশঙ্কর কাশছ পডলডস বন্দ ক 
গরশখ টাকা ধার করার েেযই উডে বীমা কডরশযডছশলে। 
  
হযাুঁ আমাশক উডে গসই রকমই বশলডছশলে। 
  
 ওর কে টাকা ধার গেওযার দরকার ডছল এ বযাপাশর আপডে ডকছ  োশেে? 
  
হযাুঁ ডেে হাোর েলার। আডম গদবও বশলডছলাম। 
  
ডকন্তু আডম শুশেডছলাম গে ওর আরও গবডে টাকার দরকার ডছল। 
  
 দরকার োকশলই গো হশব ো পাুঁচ হাোশরর পডলডসশে আর কে টাকা ধার গদওযা 
োয। 
  
পাুঁচ হাোর ো গো, উডে গো পিাে হাোশরর বীমা কডরশযডছশলে। 
  
আপডে ভ ল করশছে ডমঃ হারমাস। ডমঃ বারশলা পাুঁচ হাোশরর পডলডস কডরশযডছশলে োর 
েেয উডে েেশদ ডপ্রডমযাম গদশবে বলশলে কারণ েেশদ ডপ্রডমযাম ডদশল আপোরা পাুঁচ 
েোংে ছা়ি গদে। 
  
ডকন্তু আমরা গো গকাশো ছা়ি ডদই ো। 
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ডকন্তু বারশলা ডেশে আমাশক বশলশছে গে ডক গেে োম আপোশদর গকাম্পােীর 
গসলমযাশের ও হযাুঁ ডমঃ অযােসে ডেডেই োডক ছাশ়ির কো বশলশছে। 
  
আচ্ছা বারশলা গসডদে কে েলার ে শলডছশলে। 
  
 গদ়িশো েলার। 
  
আশ্চেশয! পাুঁচ হাোর েলাশরর ডপ্রডমযাম ডঠক গদ়িশো েলার। 
  
হারমাশসর কপাশল ডচন্তার গরখা ফ টডছল। গস গমডরওশযদারশক ধেযবাদ োডেশয গহাশটশল 
ডফশর এশলা। ঘশরর চাডব ডেশয এশোশে োশবে হারমাস, ডরশসপেডেে টম েেডল 
বলশলা আপোর সশঙ্গ এক মডহলা গদখা করশে চাে। 
  
মডহলা, গক? ডক োম োর? 
  
গফ লডল। গমশযটা ভাশলা ো। 
  
গস গকাোয? 
  
পােোলায বডসশয গরশখডছ। 
  
হারমাস পােোলায   শক গদখশলে এক গকাশণ একটা গমশয বশস আশছ। 
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 হারমাস বলশলে আমার সাশে ডক দরকার। 
  
আডম গফলডল, আপডে গো েযােোল ফাইশেডলডটর গলাক। আডম আপোশক ডকছ  খবর 
ডদশে পাডর। 
  
হযাুঁ বল ে ডক খবর। খবর শুেশে আডম সব সমশযই আগ্রহী। বল ে কে দাশমর খবর। 
  
ো ো দাম টাম লােশব ো। শুধ  মেটাশক একট  হালকা করশে চাই। 
  
আডম গো ডকছ ই ব  শে পারডছ ো। 
  
আডম ঐ আপোশদর গকাম্পােীর গসলসমযাে েঠ, প্রোরক ঐ েে অযােসে সম্বশন্ধ েদন্ত 
করশে চাই। 
  
বল ে আপোর ডক বেবয। 
  
লডলর গচাখদ শটা জ্বশল উঠশলা। গস গটডবশলর ওপর হাে ম শ়ি সামশে   ুঁশক প়িশলা। 
োরপর ডফসডফস কশর কো শুরু করল। 
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১২. 
  
ব ডদ্ধটা হারমাশসর মাোশেই এশলা। বলশলা এক কাে কশরা গেেস ডমশসস বারশলা বাড়ি 
গফরার আশেই আমরা আর একবার ওশদর বাড়িটা েলাডে কশর আডস। 
  
ডকন্তু ডক েেয েলাডে? 
  
বাঃ ডপস্তল দ শটা খ ুঁেশে হশব ো? 
  
বারশলার বাড়িশে ডেশয বারশলার ঘরখাো দ েশে আডেপাডে কশর খ ুঁেশে লােশলে। 
  
হারমাস কাশপশট ে শল গমশ র প্রডেটা অংে ঠ শক ঠ শক পরীক্ষা করশলা। হঠাৎ একখাো 
কাঠ হাশের চাশপ সশর গেল। হারমাস পশকট গেশক টচশ গবর করশলে। হাে   ডকশয 
ক ঠ ডর গেশক এশক এশক সব কটা ডেডেসই ডেডে বার কশর আেশলে। ৩৮ গবাশরর 
ডরভলভার, রবাশরর দ ডট ডপে এবং একডট সাদা মাশের ট ডপ। 
  
ডেডে স্নাশের ট ডপটার ডদশক এক দৃশি োডকশয ডব়িডব়ি কশর বলশলে টাক মাো উন্মাদ, 
োরপর গেেসশের ডদশক োডকশয বলশলে আমার ডহশসশব একট ও ভ ল হযডে। বারশলই 
গোমার গসই ডগ্লে ডহল-এর খ েী। এই োর অস্ত্র আর ছদ্মশকে। 
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গেেসে প ডলস দপ্তশর গফাে করশলে। গলাকেে এশস পডলডেশের পযাশকট, ট ডপ, 
রবাশরর ডপে ডেশয চশল গেল। বযাডলডেক ডরশপাশটশ োো গেল এই অস্ত্র ডদশযই ডগ্রে 
ডহল এর হেযাকাে সমাধা হশযডছল। 
  
. 
  
েখে সশন্ধয ছটা। অযােসে অডফস গেশক গবশরাশে োশব হারমাস এশস   কশলে। 
  
হারমাস বলল আডম শুেলাম ডমঃ বারশলাশক োডক আপডে বশলডছশলে গে েেশদ ডপ্রডমযাম 
ডদশল পাুঁচ েোংে ছা়ি পাওযা োয। 
  
ো ডমঃ হারমাস আডম ছাশ়ির কো ভ শলও বারশলাশক বডলডে। আর বলশবাই বা গকে? 
গকাম্পােীর ডেযশমর বাইশর কো বলবার এডেযার গো আমার গেই। 
  
ডকন্তু গমডরওশযদার গো বশলশছে গে বারশলা োডক পাুঁচ হাোশরর বীমা কশরশছে এবং 
এর ডপ্রডমযাম গদবার েেয গদ়িে েলার বযাঙ্ক গেশক ে শলশছে। 
  
আডম অশোেে োডে ো মোয। একটা ডচডঠ গপলাম, গেলাম গদখা করশে। ডেডে 
বলশলে পিাে হাোশরর বীমা করাশবে, করালাম। হশে পাশর উডে পশর মে বদশল 
গবডে টাকার পডলডে করার ডসদ্ধান্ত গেে। 
  
আচ্ছা ডমঃ অযােসে আপোশক গদখা করশে বলার গসই ডচডঠটা গসটা একট  গদখাশবে। 
  
দ ঃডখে ডমঃ হারমাস। কাে গেে হশয গেশল ডচডঠগুশলা আর আমরা রাডখ ো। 
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আচ্ছা ডমঃ অযােসে েে ডেডরশে গসশেম্বর রাশে আপডে গকাোয ডছশলে? 
  
গকে, এ প্রশ্ন গকে? 
  
 এমডেই োেশে ইশচ্ছ করশছ। 
  
একটা োইডর গবর কশর পাো উশে অযােসে বলশল ডেডরশে গসশেম্বর আডম অডফশসই 
ডছলাম। রাে এোশরাটা অবডধ একটাো কাে কশরডছ। োরপর বাড়ি ডফশর গেডছ। ডবশ্বাস 
ো করশল দাশরাযােশক ডেশজ্ঞস করশে পাশরে। 
  
ো ো, ো গকে করশে োশবা। গদখ ে ডমঃ অযােসে গভশব ডচশন্ত গদখলাম টাকা ডদশে 
আমরা বাধয। আপোর কোই ডঠক। গেল গখশটশছ বশল টাকা আটকাশো ডঠকহশব ো। 
োছা়িা সবশচশয ব়ি কো হশলা টাকাটা ো ডদশল এখােকার বযবসা আমাশদর খ বই 
ক্ষডেগ্রস্ত হশব। মযােক্স আস ক। আডম দরকার হশল োর সশঙ্গ লশ়ি োশবা। 
  
মযােক্স এখাশে আসশছে োডক, কশব? 
  
 আে সন্ধযায। আচ্ছা আপডে আে বাড়িশে োকশবে গো? 
  
হযাুঁ কাে গেে কশর বাড়িশেই োশবা। 
  
হারমাস উশঠ দাুঁ়িাশলে। বলশলে ওঃ আপোশদর এখােকার গদাকােদার গুশলা গদখডছ 
ডেডেসপশির েলাকাটা দাম গেয। েইশল গদখ ে এই একটা গপপার ওশযট, এই বশল 
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একটা পডলডেশে গমা়িা গপপার ওশযট বার কশর অযােসশের হাশে ডদল, বলল গদশখ 
বল ে গো এটার কে দাম হশে পাশর। 
  
পডলডেশের গমা়িক খ শল অযােসে গপপার ওশযটটা হাশে ডেশয গদশখ বলল কে আর 
ব়িশোর দে েলার। 
  
আর বলডছ ডক মোই, কাে মূশল এক েডট েলার ডেল। বশল গমা়িকটা অযােসশের কাছ 
গেশক পশকশট প শর হারমাস গুেোইট োডেশয ডবদায ডেশলে। 
  
অযােসে ভাবশলে ডছঃ ডছঃ গমে ডক কােটাই ো করশলা। আমাশক ল ডকশয…আশে োেশল 
এ পশে আর পাই বা়িাোম ো। 
  
একট  পশর ঘশর   কশলা ো়ি গোন্স। 
  
আশর গোন্স গকমে আশছা? 
  
আপোর সশঙ্গ একটা েরুরী কো ডছল। 
  
 কাল বলশল হয ো। 
  
ো। ডমঃ অযােসে আপডে ডেভ হারমাসশক গচশেে গো। একট  আশে উডে আপোর 
সম্বশন্ধ আমাশক োোরকম প্রশ্ন করডছশলে। 
  
আমার সম্বশন্ধ। 
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আডম ওশক বশল ডদশযডছ গে ডেডরে োডরখ রাে এোশরাটা অবডধ আপডে অডফশসই 
ডছশলে টাইপ করডছশলে, ডক ডঠক বডলডে? 
  
হযাুঁ ডঠকই গো বশলশছ। গবে এটা ো হয কাটাশলা। ডকন্তু প ডলশসর গলাক আসশল ডক 
বলশবা? 
  
একই কো বলশব। 
  
ডকন্তু প ডলশসর কাশছ ডমশেয বলার গে অশেক অস ডবধা। গস রাশে গো আপডে অডফশস 
ডছশলে ো। 
  
এ কো গকে বলছ গোন্স? 
  
গস রাশে ডসোশরট গখশে ডেশয গদডখ গে পযাশকটটা খাডল। ভাবলাম োই আপোর কাছ 
গেশক ডসোশরট ডেশয আডস। দরো ধাোলাম, োম ধশর োকলাম সা়িা গেই। োরপশর 
সশঙ্গর চাডব ডদশয দরো খ শল গভেশর   কলাম গদডখ আপডে গেই। গটপ চলশছ। ওঃ 
েব্দখাো দারুণ। 
  
অযােসশের কপাশল ডবন্দ  ডবন্দ  ঘাম েশম উঠল। ফাুঁডসর দড়ি আর এ়িাশো গেল ো। 
  
অযােসে ম্লাে হাসল। ে ডম ডঠকই ধশরছ। েশব বারশলার মৃে যর বযাপাশর আমার গকাে 
হাে গেই। 
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গস োডে, আপডে ভেশলাক আপডে খ শের বযাপাশর োকশবেই বা গকে, এবার ডকন্তু আডম 
প ডলশসর কাশছ সেয কোই বলশবা। ো আপোর োশে গকাশো অস ডবশধ হশব ডক? 
  
হযাুঁ ো একট  অস ডবশধ হশব নব ডক, আসশল একেে েৃহবধূর সশঙ্গ লটপট চলশছ 
ব  শল। 
  
ব  লাম, আসশল গমশযশদর বযাপাশর ভােযটা আপোর বরাবরই ভাশলা। ডঠক আশছ আডম 
েয একট  গভশব গদডখ প ডলশসর কাশছ ডক বলশবা। 
  
অযােসে বলল এক কাে কশরা গোন্স গোমাশক আডম একশো েলার ডদডচ্ছ ে ডম বরং 
বযাপারটা ভ শল োও। 
  
ভ শল গেশে গো আডমও চাই ডকন্তু আমার এক হাোর চাই োহশল ভ শল গেশে পাডর, 
কারণ বউ অস স্থ োর ডচডকৎসার েেয অশেক টাকা চাই। োহশলই আডম সব ভ শল 
োশবা। 
  
ো গোন্স ব্ল্যাকশমল করশেই এশসশছ। আেসে বলল আডম হাোর েলার গকাো গেশক 
পাশবা। 
  
ো ডমঃ অযােসে ওর কম আমার হশব ো। ডঠক আশছ, অযােসে ইেস্তেঃ করশল ডদে 
দ শযক সময দাও, আমাশক, আডম গোমায হাোর েলারই গদশবা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি প্যাশনেট গার্ল । জেমস জেডদর্ জেে  

259 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপ্ত্র 
 

 

অযােসশের গচাখ দ শটা জ্বশল উঠল। এরপর গস গেশলা হেশডবর গদাকাশে োড়ির চাকার 
দাম গমটাশে। 
  
হেশডব বলশলা প ডলস এশস োেশে চাইডছল গক চাকা পাশেশছ কশব পাশেশছ, আডম 
আপোর কো বললাম। 
  
ভালই কশরছ বশলশছ। 
  
. 
  
মযােক্স বলল দযাশখা অযােসেশক আডম গকােডদেই স েেশর গদডখডে। সব সময ওর গচাখ 
গেে ে লে ল করশছ। 
  
গেেসে একটা ডসোশরট ধরাশলা। হারমাসও চ প কশর রইল োরা দ েে এখে গশ্রাো, 
মযােক্স বো। 
  
মযােক্স বলল, োহশল আমরা োেলাম, ডমশসস বারশলার গোবার ঘশর অযােসশের অবাধ 
োোযাে ডছল। বারশলার ডরভলভাশরর বাক্সটায োর হাে পশ়িডছল। গফ লডল আমাশদর 
বশলশছ গমশযমাে ে আর গঘা়িার ডপছশে টাকা উড়িশয অযােসে ডেঃস্বহায হশয পশরডছল। 
বাোশর অশেক গদোও কশরডছল। মশে হয গমেই অযােসেশক ডরভলভার গদয গসই 
ডরভলভার ডদশয অযােসে গপট্রল পাশম্প োকাডে কশর বারশলার ডপ্রডমযাম ও ডেশের 
গদো গোধ কশর। োড়ির চাকাও অযােসে বদল কশরশছ। োও অযােসেশক অযাশরে 
কশরা। 
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ো, ওশক অযাশরে করার আশে আমাশদর আশরা ভাবশে হশব। অেযভাশব কাযদা কশর 
ওশক ধরশে হশব। আপডে ডেশয ডমশসস বারশলার দাবীটা ডমডটশয ডদে। 
  
ডক বলছ হারমাস? 
  
হারমাস বলল অযােসেশক আডম বশলডছ আমরা ডমশসস বারশলার দাবী পূরশণর গচিা 
করশবা, আর বলশলই গো আপোশক টাকা ডদশে হশচ্ছ ো। শুধ  ম শখ বল ে। 
  
োরপর। 
  
োরপর আর ডক োটক েমশব। গমে অযােসেশক একটা পযসা ডদশেও রােী হশব ো। 
  
 ে়িা  াডট হাোহাডে চলশব, আমরা বারশলার বা়িীর গোপেস্থাশে গছাট মাইশক্রাশফাে 
আর গটপ গরশখ আসশবা, বযস গখল খেম। েখে আর ওরা ছা়িা পাওযার পে পাশব 
ো। 
  
মযােক্স-এর ম শখ হাডস ফ শট উঠল। গস বলল ব  শল গেেস এই েেযই আমার 
হারমাসশক এে ভাল লাশে। 
  
অযােসে ব়ি চিল হশয উশঠশছ। সারা ঘরময পাযচাডর কশর গব়িাশচ্ছ। হঠাৎ গফাে 
গবশে উঠল অযােসে গদৌশ়ি গেল। 
  
হযাশলা, হারমাস বলডছ। মযােক্স ডমশসস বারশলাশক টাকা ডদশে রােী হশযশছে। 
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 ধেযবদ, অসংখয ধেযবাদ আপোশক। মেটা গবে হালকা লােশছ। 
  
 স্বাভাডবক, আপোরই গো মশেল, আচ্ছা খাওযাটা ডকন্তু পাওো রইল, এখে ছা়িডছ। 
  
. 
  
গমে হাশের ডেকটা ডদশয আগুেটা একট  খ ডচশয ডদল। ঘরটা ক্ষডণশকর েেয উজ্জ্বল 
আশলায ভশর গেল। 
  
গমে ঘশরর চাডরডদশক োকাল। একডদশে ঘরটা একট ও বদলাযডে। এখে শুধ  গস আর 
গেলার। 
  
ডবশকশল হাসপাোল গেশক ছা়িা গপশয গস গসাো এখাশে চশল এশসশছ, এশসই গেলারশক 
গফাে কশরশছ। গস দেটা োোদ আসশব। 
  
গেলার এশল গস গেলাশরর ব শক  াুঁডপশয পশ়ি কাুঁদশে শুরু করল, গেলার োশক সডরশয 
ডদশয বলল টাকা কশব পাশচ্ছা? 
  
োডে ো। 
  
 অযাটেশীশক গফাে কশরডছশল? 
  
ো। 
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গমে ম খ ে শল বলল–ডকন্তু অযােসে োর ডক হশব। 
  
 ডকছ ই হশব ো। আশের মেই ইেডসওর করাশব। গমশয আর গঘা়িার ডপছশে টাকা 
ও়িাশব, গস পশর ভাবা োশব। 
  
ো, পশর েয গেরী, অযােসে বলল আর টাকা বশলা দ ই-ই গোমার, ে ডমই সামলাশব 
আডম পারশবা ো। 
  
টাকা গপশল ে ডম সব টাকা আমার হাশে ে শল গদশব। ও এশল ওশক এক পযসাও গদশবা 
ো। 
  
ো অে সহশে হশব ো গেরী ও একটা খ শে, দ -দ শটা খ ে করশলা। 
  
খ ে করা গেে ম ড়ি ম ়িডক ো? চ প কশর বলডছ েখে গেশক শুধ  এক কো। গদশবা ঘা 
কেক লাডেশয আর েডদ গবেী পযােপযাে কশরা গো। 
  
দরোয ক়িা ো়িার েব্দ হল। গেলার বলশলা এসময আবার গকাে োের এশলা। 
  
 োও গদশখ এশস ডেশয। 
  
 আবার ক়িা ো়িার েব্দ হল। আেন্তুক অধধেশয হশয পশ়িশছ। 
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অযােসে ফটশকর বাইশর োড়ি গরশখ ে ড়ি বাুঁধাশো পে ধশর এশোল। বাোশে চাুঁশদর 
আশলা ছড়িশয পশ়িশছ। কশযকটা োশছ ফ ল ফ শটশছ, গস গেে ফ টশে হয োই গফাুঁটা। 
গসই দীডপ্ত আর গেই। মাো চা়িা ডদশয আোছাও ডকছ  উশঠশছ। 
  
রাে সাশ়ি এোশরাটা। বসবার ঘশর আশলা জ্বলশছ। গস এডেশয ক়িা ো়িল। কশযক 
ম হূেশ েীরব গকাশো সা়িা গেই। োরপর গমে দরো খ শল ডদল। গমে দাুঁড়িশয রইল 
দরোর ওপাশে। 
  
গসই প্রেম ডদশের গমে, োর স্বশের রাণী। শুধ  গসডদশের েীল গচাশখর গকাশল আে 
কডদে আশেকার দ ঘশটোর ক্ষেডচহ্ন। 
  
গমে বলল এমে অসমশয ে ডম! ো ো ে ডম, এখে োও বশল দরো বন্ধ করশে গেল। 
  
অযােসে হাুঁট  ডদশয এক গোিা মারল গমশের গপশট, গমে ডছটশক গমশ শে পশ়ি গেল। 
অযােসে ঘশর   কশলা। োরপর বসার ঘশর   কল। 
  
গদখল দ শটা খাডল গ্লাস গটডবশল পশ়ি রশযশছ। ব  শে পারল গে গস ছা়িাও আরও 
একেে বাইশরর গকউ এ বা়িীশে আশছ। 
  
পশকশট হাে   ডকশয সন্তপশশে দ -আঙ্গ শল ডরভলভাশরর েলটা আবার স্পেশ করশলা। 
  
পাশয পাশয গমে এশস ঘশর   কল, োর গচাশখর দৃডিশে আেঙ্ক, গচাযাল েে। গমে 
োেলা বন্ধ কশর বলল ে ডম ডক চাও? 
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অযােসে গমশের ডদশক োডকশয বলল গমে ে ডম োহশল আোশো়িা আমাশক গধাুঁকা 
ডদশযশছ। ে ডম গবেযা, গেল গফরে কশযদী োেশল এেদূর এশোোম ো। 
  
ে ডম এখাে গেশক গবডরশয োও। 
  
ো। আমাশদর গবা াপ়িা এখেও গেে হযডে। ে ডম ডক োশো গোমার এই অেযায, 
অেীে ইডেহাস সব ডকছ  োো সশত্ত্বও গকাম্পােী আোমীকাল গোমাশক পিাে হাোর 
েলার ডদশচ্ছ। 
  
গমে ডক একটা বলশে ডেশয বলল ো। গস অযােসশের ডদশক োকাল। োরপর ব ক ভশর 
োস ডেল। 
  
অযােসে বলল গোমার ডেশ্চযই মশে আশছ গমে এই কাশে োমার আশে আমাশদর মশধয 
েেশ ডছল গে আডম বারশলাশক ডদশয ইেডসওর করাশবা, োশক খ ে করশবা োরপর টাকা 
গপশল অশধশক টাকা সশমে ে ডম আমার হশব। ডকন্তু এখে আডম শুধ  অশধশক টাকা চাই। 
গোমাশক চাই ো। গমে এর গচাশখ ঘৃণার ছাযা োমশলা। এখে আর অযােসেশক োর ভয 
গেই। োর কাশছই আশছ গেলার। গস বলল–ে ডম একটা আধলাও পাশব ো। ো করবার 
করশে পাশরা। 
  
অযােসে বলল–গবাকাডম গকাশরা ো গমে। আমার টাকা আমাশক ডদশে ে ডম বাধয, েডদ ো 
দাও োহশল…. 
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রান্নাঘশরর দরোটা খ শল গেল। গেলার হাসশে হাসশে গবডরশয এল, এই গে গদাস্ত ো 
গমশযশদর ওপশর ো কশর আমার সশঙ্গ এশসা ো সমাশে সমাশে হশয োক। 
  
গেলার এডেশয এশলা। গমে ধীশর ধীশর ডপছশলা। অযােসে অবাক গচাশখ গেলারশক 
গদখশলা, ও োহশল এই বযাপার। 
  
অযােসে বলল বীর গেলার গহোে এবং শ্রীমেী গমে বারশলা বাঃ ে ডটটা গদখডছ গবে। 
গোমাশকই প ডলস হশেয হশয খ ুঁশে গব়িাশচ্ছ বারশলা হেযার অপরাশধ। 
  
ডছঃ ডছঃ অমেভাশব গবালো, প্রেশম গসই রকমই মশে হডচ্ছল, ডকন্তু আমার েব্বর 
অযাডলবাই এর সামশে আর োরা ম খ খ লশে পাশরডে। এখে োরা অেয পে ধশরশছ। 
গোমারও গো গস রাশের েব্বর অযাডলবাই আশছ োই ো? 
  
আমার কো আমাশকই ভাবশে দাও। গোে পুঁডচে হাোর েলার আমার চাই। কারণ শুরু 
গেশক কােটা আমাশকই করশে হশযশছ। স েরাং পুঁডচে হাোর আডম গপশেই পাডর। 
  
গেলার গহা গহা কশর গহশস বলল, পুঁডচে হাোর, গোশো গদাস্ত, গোমার গখল খেম। েে 
অযােসে আমাশদর কাশছ এখে একটা মাডটর গ লা, ইশচ্ছ হশল পাশয গচশপ গুুঁড়িশয ডদশে 
পাডর, ছ ুঁশ়ি গফলশে পাডর। 
  
অেেশক টাকার আো গকাশরা ো। সডেয কো বলশে গেশল সবই গমে এর কৃডেে, 
টাকাও োই প শরাটা ওর। 
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অযােসে বলল-গমেই োহশল সব কশরশছ, সব ওরই প্রাপয। 
  
আলবাে। ে ডম ডক ভাশবা সবাই গোমার মে গভ়িা? 
  
গমে বলল আঃ গেরী ডক আশবাল-োশবাল বকশছা আর এে কোর দরকারই বা ডক? 
  
দরকার আশছ নবডক গমে। ছােলটাশক সব ব ড শয ডদই, ো গদাস্ত টাকার কো ভ শল োও 
পশর গদখা হশল গোমাশক েয একটা ডসোশরট ডকশে গদশবা। 
  
ডকন্তু প ডলস গোমাশক ধরশলা ডক ভাশব? গকেই বা ভাবশলা গে ে ডম বারশলাশক খ ে 
কশরশছ। 
  
গদশখা কাে োও োশো ো। ওরা গে এ বা়িীশে এশস হাশের ছাপ, টাকা সব ে শল ডেশয 
গেশছ। বসার ঘর, গোবার ঘর, গদযাল আলমারী ডকছ  বাদ গদযডে। আমার হাশের ছাপ 
োরা এখাে গেশকই গপশযশছ। গোমারটাও গপশযশছ হযশো। ো গপল গো বশযই গেল। 
আমার ভাল অযাডলবাই আশছ। 
  
অযােসে বলল গোবার ঘশরর ছাপও ওরা ডেশয গেশছ। 
  
গেেসে গো গসরকমই বলল। অযােসশের হঠাৎ মশে হশলা গে গস ব়ি অসহায। গস 
গেে, ভীেণভাশব ঠশক গেশছ। হারমাস-এর কো োর মশে প়িল। গসডদে গসই গপপার 
ওশযটটা আমাশক গদখশে ডদল। আডমও ডকছ  ো গভশব হাে ডদলাম। োশে আমার 
হাশের ছাপ পশ়িশছ। প ডলে দপ্তশর আমার হাশের ছাপ। গমশের ঘশর কযডদে আডমও 
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রাে কাডটশযডছ গসখাশেও হাশের ছাপ পশ়িশছ। এছা়িাও আমার ডবরুশদ্ধ প ডলশসর কাশছ 
আরও প্রমাণ আশছ। োড়ির চাকা পাোবার বযাপার। বযাঙ্ক মযাশেোশরর বৃড ডে। এখে 
আর মযােক্স এর ব  শে বাকী গেই। গক গমে এর গপ্রডমক। 
  
োর মডস্তশির গকাশে গকাশে গেে আগুে ছড়িশয প়িল। 
  
দ -হাশে মাোর চ ল ম শঠা করল অযােসে, ধপাস্ কশর গসাফায বশস প়িল। 
  
ইস্ ডক গবাকাডমই ো কশরডছ, হারমাস আোমীকাল টাকা গদশব বলশলা অমডে আডম ছ শট 
এলাম। আসশবা গে এে োো কো, মযােক্স আর হারমাস ডেশ্চযই ো ব শ  আশে গেশক 
গকাে বযবস্থা ডেশযশছ, আডমও োশে ধরা ডদশযডছ। 
  
গস ভয ডমডশ্রে দৃডি ডেশয চাডরডদশক ডক গেে খ ুঁেশে লােল। গেলার এবং গমে 
অযােসশের বযাপার গদশখ অবাক হল। অবশেশে গেলার বলল গদশখা বন্ধ …. 
  
অযােসে োশক হাে ে শল োমশে বলশলা। উশঠ ঘশরর প্রডেটা অংে পরীক্ষা করশে 
লােল।–গস গদযাল আলমারীর দরো খ শল, রান্নাঘশর   শক সব োযো পরীক্ষা করশে 
লােল। 
  
 অবশেশে ডেডেসটা খ ুঁশে পাওযা গেল। োেলার পাশের গটডবশল রাখা গরডেওর কাুঁশচর 
গপছশে রশযশছ গছাট মাইশক্রাশফােটা, সরু ডফশের মশো কাশলা োেলা েশল বাইশরর 
অন্ধকাশর ডমশে গেশছ। 
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অযােসে একদৃশি মাইশক্রাশফােটার ডদশক োডকশয রইল। আর ো, গখল খেম। 
মযােক্সশক গবাকা বাোশে ডেশয আডম কুঁডসর দড়ি েলায পরলাম। 
  
গেলার বলল,বশ়িা োটক শুরু করশল গদখডছ। গোমার ডক হল? 
  
অযােসে োশক হাে ে শল োমশে বশল োশক ইোরায মাইশক্রাশফােটা গদখাল। গেলার 
পাশয পাশয এডেশয গেল। 
  
গেলার গেে ডবোে সাশপর ম শখ পশ়িশছ। গস হাুঁ কশর মাইশক্রাশফােটার ডদশক োডকশয 
রইল। 
  
গমে এডেশয এশস উুঁডক মারল। োর ম খ গেশক প্রবল চীৎকার গবডরশয এশলা। 
  
অযােসে বলল আর গকাশো উপায গেই। আমরা ধরা পশ়ি গেডছ। গেলার, মযােক্স ব়ি 
চালাক গহ। গকমে ফাুঁদডট গপশেশছ। আর আমরা ফাুঁশদ পা ডদশযডছ। 
  
গেলার বলল আমার ডকছ  হশবো। গোমাশদর ো হবার হশব। কারণ আমার অযাডলবাই 
েব্বর। 
  
অযােসে বলল ব  শল গমে পাপ কখেও চাপা োশক ো। ঈশ্বশরর এই পৃডেবীশে আমরা 
ব়ি অসহায। গটপশরকেশাশর সব ধরা পশ়ি গেশছ। আমাশদর কো বােশাই আমাশদর 
েলায ফাুঁডসর দড়ি পরাশব। েশব ফাুঁডসর দড়ি পরবার আশে আডম ডেশেই ডেশেশক ম ডে 
গদব এই বশল অযােসে ডেশেশক গুডল করল। োর মৃেশদহ ল ডটশয প়িল। 
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