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সূর্ি মাথা তুলিলে 
 
  
০১. 
  
গ্রীলের জুোই মালসর এ  স ালে সূর্য মাথা তুলেলে  ুযাশা সররলয। মারিলত পডা 
রশরশর  াষ্প হলয র্ালে,  াতালস গন্ধ আর গুলমাি ভা । ভীষণ গরম।  াতালস েুলো 
উডলে,  ৃরির আশা চেই।ওল্ডসামল  পযা ােয গারডলত  রসলয চ ইেী খা ালরর চ া াে 
রমরেলত ঢু লো। গত রালত চ রশ ম  চিলেলে  লে গরলম সহয হযরে। চ াখ মুখ চ াো 
রুক্ষ  ৃরি। 
  
চ উ চেই রমরেলত, আসার সময হযরে। চ া াে পররষ্কার  রলে চমলযিা। রান্নার  ালজ 
গন্ধ চপলয চস ো   ন্ধ  রলো। 
  
 াউন্টালর  ােঁডালো চসাোেী  ুলের চমলযিা চ ইেীল  রপযালোর সুলরর ঝং ার স্মরণ 
 ররলয র লো। চমলযরি  ালে আসার আলগ পর্যন্ত মলে হয চস চ াে রসলেমা জগলতর 
োরয া। 
  
চমলযরি  েে–আরম জারে ভযাপসা গরলম চতামার রালত ঘুম হযরে, তাই ো? 
  
চ ইেী ভ্রু ুরি  লর ে  র লত  েে। চমলযরি এ রি চ াতে এ রি গ্লাস এরগলয র লয 
 েে, তুরম হারস-খুরশলত ভরা মােুষ। রাত  লর খু  হহচ   লরলে চ খরে। 
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চ ইেী চ াতে আর গ্লাস রেলয এ িা চির লে  সলো। তার র ল  তার লয থা া সাোেী 
 ুলের চমলযরিল  রূঢ়  লে  েে,  ালজ মে  াও, র রক্ত  র ো। 
  
চমলযরি শরীর িাে িাে  লর  েে–আরম র   রোম? 
  
চ ইেী রপেে র লর মাগারজলে মে র ে। ম  চখলযলে। চশলষ  যাঙ্ক ো ারতলগালযন্দার 
  
চমলযরি তারেেয ভলর মযাগারজলে মে র ে। ম  চখলয চ যালর আেলশাযা হলয িুরপ চিলে 
চ াখ ঢা লো। মেিা র রন্তত। রররে িা ার জেয  যস্ত হলয পলডলে। চশলষ  যাঙ্ক 
ো ারতই  রলত হল , র্র  তাডাতারড র েু িা া হালত ো আলস।  যাঙ্ক েুলির পলক্ষ 
চ ইেী চেই। পুরেশ চগালযন্দার  াররর ল  েজর। আলেযাস্ত্র আলে র ো তল্লারশ  রলে 
র্খে-তখে। ওল্ডসাম পযা ালেয  লস ো  ো লে চস এমে এ িা জাযগায রলযলে চ খা 
র্ালে। ঘুমন্ত চো িার র ল  তার লয চ ইেী মুখভঙ্গী  রলো। চো িা অপ াথয। ঘুম 
আর খাওযার র ন্তা, রররেল  আর তাল   াজ  রলত হয। চ ইেী আরও খারে িা ম  
চখলয রসগালরি েরালো। 
  
চ ইেী ো লো–এই চর্ সুন্দরী এ  ার এলসা চ রখ। চমলযরি চ ামলর হাত র লয পালশ 
রগলয  ােঁডালো। তার গালযর গন্ধ োল  চর্লতই মেিা চ মে  লর উঠলো। 
  
রেম আর শুলযালরর মাংস পাওযা র্াল ?–চমলযরির  ুল  আঙুলের চখােঁ া চমলর  েলো। 
চমলযরি  ি  লর সলর চগে। 
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সভয হও, চরারমও-মাথা ঝােঁর লয চমলযরি  েে, আমার সালথ শা ার আলগ খুেসুরি 
 রলত  াইলে? 
  
চ ইেীর ভাে োগে চমলযরির চরলগ র্াওযা। চমলযরি তাডাতারড রগলয অভযস্ত হালত 
এ িা রেম  ারিলয পযালের মলেয র ে। চ ইেী অলপক্ষা  রলত োগে। চহেী ঘলর 
ঢু লো। চ ইেী তার র ল  হাত  াডালতই চহেীর  র য হুে মুখ হারসলত ভলর উঠলো। 
  
চ েঁলিখালিা মােুষিা স্বল্প হ লঘযর পালয দ্রুত এরগলয চ ইেীর এরেলয চ ওযা চ যালর 
ক্লান্তভাল   লস পডলো। রুমালে মুখ মুেলত োগে চতে র ির লি িুরপ খুলে। 
  
চ ইেী জােলত  াইলো-েতুে চ াে খ র আলে? 
  
ইতস্ততঃ  লর চহেী  েে–আলে। মলে হলে চতামার চ াে  াজ চেই? অ শয এ িা 
 াজ আলে। চ শ  ড, র ন্তু চতামাল  র লয হল  ো। 
  
চ ইেী চে লডর মত চহলস  েে, হালত চ াে  াজ চেই চহ। 
  
 ুত ুলত চ ালখ চহেী চ খলো চ ইেী উগ্রী  হলয তার লয। জে ব্লােরেলসর চমলযর  থা 
 েে চহেী। চ ইেী আডল ালখ তার লয চসাোেী  ুলের চমলযিাল  চ খলো। চ যার 
চেলড উঠলো রেলজল  সামলে রেলয। চস  েে, চতামার সলঙ্গ পলর চ খা  রল া। 
  
তুরম হঠাৎ র্াওযার জেয  যস্ত হলয পডলে? চহেী  েলো। 
  
 াইলর অলপক্ষা  রলে ওল্ডসাম। উঃ র  গরম। এমে গরম আলগ চ লখলো? 
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মাথা চেলড চহেী  েে, হযােঁ, অসহয গরম। 
  
চ ইেী হাত চেলড  রজার র ল  চগে। চসাোেী  ুে চমলযিার পাশ র লয র্াওযার সময 
গালে চিা া মারে। চমলযিা সালপর মত  ণাতুলেআঃ ভদ্ৰহও ুজলে এ ইসলঙ্গ েে। 
চমলযরি চহলস উঠে। চ ইেী পযা ালেযর  ালে রগলয  ােঁডালো। ওল্ডসামো  ো লে। 
মাথায সহস্র র ন্তা। তাহলে আ ার চ খা র্াল ব্লােরেলসর চমলযল । খ রিা েডালে 
 েসালসর প্রলতয  মােুষ  াোঘুষা  রল । চহেীর খ র েডায। আর  াে-র  ার চেই, 
প্রলতয ল  খ র পররল শে  লর। 
  
এ িা ওষুলের চ া ালে চ ইেী চ াে  রার জেয ঢু ে। চ ালে রররেল   েলো চহেী 
র্া র্া  লেলে র ন্তু রররেল  চ ালের অপর প্রালন্ত অেযমৃত মলে হে। তাল  অযাোর 
র োোয চ ইেী চ লখ এলসলে। চ ালে রররের  থা শুলে মােুষিাল  অসুস্থ মলে হে। 
  
ভগ ালের র র য  ুপ  রর রে সহসা  েে। এ িু অলপক্ষা  র।  থা শুেলত পারে ো 
চমলযিা চ েঁ ালে। 
  
– অযাোর র ৎ ার চশাো চগে, তারপর  ড মারার শব্দ, চ ইেী মলে মলে হাসলো। 
  
চ ইেী  েে-চশাে রররে, অসহয গরম র্ালত এখাে চথল  তাডাতারড চ র হলত পারর 
 াে চপলত শুলে োও। 
  
অপরপ্রালন্ত চশাে, গরলমর  থা মাথা চথল  সরাও। এখে আমার  থা চশাে। 
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ব্লােরেলসর চমলযর খ র আলে। রঠ ই  েরে-েে ুল র জে ব্লেরেলসর চমলয। চতামাল  
আলগও  লেরে এ িা পারিযলত  নু্ধ মযা গলের সলঙ্গ আসল । তুরম র েু চভল লো ো 
র ? 
  
এখালে এখুরে  লে এলসা। রররে চর্ে প্রাণ র লর চপে। এ  যাপালর আলো ো  রল া–
তাডাতারড এলসা। 
  
চ শ আসরে–চ ইেী রররেল  র্তিা অপ াথয চভল রেে ততিা েয। রররসভার োরমলয 
এ িা রসগালরি েরালো। পযা ালেয ঢুল  ওল্ডসামল  মুখ চভরঙলয ওলঠ। হুইলের সামলে 
 সলত  সলত  েলো, ঘিো শুরু হওযার পলথ। 
  
. 
  
েডালো চ যার চির লের মলেয র লয চ ইেী এরগলয চগে। চগালল্ডে রিপার ভাে  য সা 
 রলে। পােঁ  -পার  ারা চে হালত রেলয র্লের মত েুিলে। মােুলষর র ৎ ার  াজোর 
সলঙ্গ পাল্লা র লে। ঘলরর রভতরিা চোেঁযায আেন্ন পররষ্কার ভাল  র েু চ খা র্ালে ো। 
চ ইেী র রক্তল াে  রলো। পার  ারি তা াে চির লের সামলে  লস মুলখ শব্দ  রলতই। 
ঘলরর  ারর ল  তা ালো এ  গ্লাস হাই ে র লত  লে। রমস ব্লেরেলসর আসার সময 
হযরে। চমলযিাল  চ লে ো। তার জেয সংররক্ষত চ াে চির ে জাো  র ার। 
রসগালরলির চোেঁযায র েুই েজলর পডলেো। চ ইেী েূমপাে আর ম যপাে  রলত  রলত 
র ন্তা  রলো। সহসা  াজো  ন্ধ হলো। এ জে মাইল র সামলে  ােঁডালো। 
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এ িা রেল  ে আলে আপোল র  ালে।–চো রি চঘাষণা  রলো। রমস ব্লােরেস ও 
চেরর মযা গে এলস চপৌঁলেলেে। আজ ওেঁর জন্মর ে। উরে আমাল র মলেয র েুক্ষণ 
অরত ারহত  রল ে। আশা  রর ওেঁর প্ররত আপোরা সহলর্ারগতা  রল ে র ন্তু ভীত 
 রল ে ো। আমরা চজলেরে উরে গোয মুলক্তার হার পলরলেে। সুতরাং মরহোরা রেলজর 
চ ালখই চ খার সুলর্াগ পাল ে, উরে এলসলেে। 
  
 ঘলরর প্রলতযল র চ াখ  রজার র ল । রমস ব্লােরেস চঢা ার সালথ সালথ সা া আলো 
তার উপর এলস পডলো। তার চপেলে চর্ রু্   ঢু লে চস চোেঁযায ঢা া  নু্ধল র 
উলেলশয হাত োডে। চ ইেী তাল  খুেঁরিলয চ খলে, চমলযরির রূলপর খযারত শুেু শুলেরেে 
এখে রেলজর চ ালখ চ খে। চমলযিার োে  ুলে আর সারা চ লহ আলো এলস পডলে। 
চ াখ  ুরি উজ্জ্বে। চ ইেী ব্লােরেলসর চসৌন্দলর্য এল  ালর হত া । আজ পর্যন্ত অলে  
রু্ তী চ লখলে র ন্তু চমলযরি আো া, খু  স্বতে। েজর  াডার মলতা রেষ্পাপ চ হারা। 
  
ো  শুরু হলো  াজোর তালে তালে চ ইেী চ খলো এত ম য পাে  লরলে ো লত 
পারলে ো। রমস ব্লােরেস তাল  র েু  েে।  ুজলে তাল র চির লের সামলে রগলয 
 সলো। ব্লােরেস মযা গেল  ম যপাে  রলত  ারে  রা সলেও মযা গে গ্লালসর পর 
গ্লাস পাে  লরই  লেলে। 
  
হহ হ   রলত োগে উপরস্থলতরা, উেুজ্জ্বে হলয উঠলো।  লেলজ পডা এ িা চেলে 
এ িা চমলযর হাত েলর চির লে তুেে।  াপ রেস চভলঙ্গ  ুরমার। চমলযিা চ েঁ ালে 
স লে তাল  রঘলর র ৎ ার  রলত োগলো। চ ইেী চ খলো, রমস ব্লােরেস 
অসরহষু্ণভাল  মযা গেল  োক্কা র লে। মযা গে স্বরেত পালয তাল  অেুসরণ  রলো। 
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চ ইেী তাল র  ুজেল  চ ররলয চর্লত চ লখ তাডাতারড  রজার র ল  এরগলয চগে। 
রাস্তায আসলতই তার পযা ােয গারড এরগলয আসলতই চস রপেলের সীলি উলঠ  সলো। 
  
ওল্ডসাম  াে  আর রররে পালশ  সা। 
  
চ ইেী  েে,–ওরা রমরেি খালেল র মলেয চ ররলয আসল । চমলযরি গারড  াোল । 
সলঙ্গর চো িা চেশায  ারহে। 
  
সামলে খামার  ারডর চগি চপররলয গারড  ােঁড  রাল ।–রররে ওল্ডসামল   েে। 
আমাল র চপররলয র্া  তারপর অেুসরণ  রল া। ওল্ডসাম গারড চোিালো চ ইেী  নু্দ  
পালশ চরলখ রসলগ্রি েরালো। সামলের  ােঁল  খামার  ারড।  ােঁ  ঘুলর গারড এ িা 
অন্ধ ার জাযগায থামে। 
  
রররে  েে রাস্তায চেলমেজর রালখা। চ ইেী চেলম চ াে গারড আসলে র ো চ খলত 
োগলো।  লয  রমরেি অলপক্ষা  রার পর চ ইেী উলেরজত ভাল  গারডর  ালে রগলয 
 েে, ওরা আসলে। 
  
রররে  েে–গারডিা এ িু এরগলয চর্লত  াও। তারপর অেুসরণ  লর পথলরাে  রল । 
  
তাল র গারডর আলো রমস ব্লােরেলসর গারডলত পডলে। রাস্তা রেজযে ও  ওডা, রপেলের 
জাোো র লয মযা গলের মাথা চ খা র্ালে। 
  
চো িা এত ম  চখলযলে আমাল র চ াে অসুর ো  রলত পারল  ো–চ ইেী  েে। 

http://www.bengaliebook.com/


 পয়জনাস অর্কিড । জজমস জেডর্ি জেজ  

9 

www.bengaliebook.com                                  সূর্েপত্র 
 

 

  
 রাস্তার পলরর জঙ্গলের  ালে এলে রররে  েে,–গারডিার সামলে র্াও। 
  
আলরা মাইে খালে  চোিার পর ওল্ডসাম সামলের গারডল  অরতক্রম  রলো তারপর 
রপেলের গারডর গরতলরাে  লর গারড থামলো। 
  
 ােয হলযই ব্লােরেসল  গারড  ােঁড  রালত হলো। 
  
চ ইেী  নু্দ  হালত গারডর  ালে রগলয  েে, চ ররলয এলসা, আমরা রেেতাই  রল া। 
  
গারডর চভতর চথল  রররে স  েক্ষয  রলে। ওল্ডসাম তার লয চ খার প্রলযাজে চ াে 
 রে ো। 
  
গারডর আলোয রমস ব্লােরেস চ ইেীর মুখ চ খলত পালে ো।  নু্দল র েেিা োডা 
র েুই চ খলত পালে ো। ব্লােরেস রাস্তায চেলম চ ইেীল  চ লখ প্র ণ্ড অ া  হলযলে। 
মযা গে চ েঁর লয র েু  লে অলে   লি মাথা তুেে। চ াের লম এলস ব্লােরেলসর পালশ 
 ােঁডালো। চ ইেীর হালতর  নু্দ িা চর্ে ভীরতপ্র  মলে হে। 
  
চ ইেী  েে–উলেরজত হলযা ো আমরা েুঠ  রল া। 
  
মযা গে গম্ভীর হলয  েে, সা োে, জাে ো চতামরা  ার সলঙ্গ  থা  েলে। 
  
চ ইেী মযা গেল  পাো ো র লয  েে,-মুলক্তার হারিা  াও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পয়জনাস অর্কিড । জজমস জেডর্ি জেজ  

10 

www.bengaliebook.com                                  সূর্েপত্র 
 

 

রমস ব্লােরেস  ুপা রপরেলয গোয হাত  াপা র ে। 
  
চ ইেী  েে–ওিা খুলে  াও। েইলে চজার  লর রেলত হল । 
  
চ ইেী এলগালতই চমলযরি র ৎ ার  লর উঠলো। ওল্ডসাম  নু্দ  চ লপ েরলো রমস 
ব্লােরেলসর পােঁজরায। মযা গে চ ইেীর মাথায আঘাত  রলতই চ ইেীর  নু্দ  চথল  
গুরে েুলি চগে। চস চ সামাে হলয মারিলত পলড চগে। মযা গে েুলি আসলতই চ ইেী 
তার চ াযালে ঘুরষ মারলতই চস ঘুলর পডে। তারপর মযা গেল  ক্রমাগত োরথ মারলত 
োগে। মযা গলের  ালে রমস ব্লােরেস চর্লত পারে ো  ারণ ওল্ডসালমর  নু্দ  তার 
শরীলর েরা। রররে গারড চথল  চেলম এে। চ ইেীর োরথ মারার শব্দ চ মে চর্ে। 
চভাতা েয। রররে তাল  মারডলয র লতই মারিলত পলড থা া মযা গলের র ল  স াই 
তা াে। 
  
চস চ ইেীল   েে– ুরের  াচ্চা। 
  
চ ইেী েম্বা ঘালস জুলতা মুেলত োগে। ভয চপলয  নু্দ  সলমত ওল্ডসালমর হাত ঝুলে 
পলডলে। রমস ব্লােরেস  ুহালত মুখ ঢা লো। রররে মযা গেল  পরীক্ষা  লর চ ইেীল  
 েে, তুরম এ িা জালোযার, তুরম তাল  খুে  লরে। 
  
চ ইেী  েে, খুে  রলত  ােয  লরলে, চতামরা তা স্ব লক্ষ চ লখে। 
  
খুে তাল র জী লে এই প্রথম রতেজলেই ভা ে। রররে রমস ব্লােরেলসর র ল  এরগলয 
চর্লতই চমলযরি তার মুখ চথল  হাত সরালো। 
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রররে  েে, চ েঁ ালে চতামার অ স্থাও এইর ম হল । তুরম স  চ লখে..লতামাল  চমলর 
চ েলত হল । 
  
রররে এলগালতই চমলযরি রপরেলয চগে। গারডর আলোলত চমলযরির সারা শরীর ও পা 
 ুলিা েজলর পডলতই চস  যা ুে হলয উঠলো তাল  পাওযার জলেয। তার শীতে হাত 
চমলযিার েে  াহু স্পশয  রলতই চস র ৎ ার  রার জেয মুখ খুেলো। রররে তার মুলখ 
ঘুরষ মারলতই হােঁিু চভলঙ। চস  লস পডলো। তারপর পযা ালেযর চপেলের আসলে েুেঁলড 
চ লে  ুজলের র ল  ঘুলর রররে চ েঁর লয  েে, মৃতল হিা জঙ্গলের মলেয চরলখ এলসা। 
  
চ ইেী ও ওল্ডসাম মৃতল হ সলমত গারড জঙ্গলে চরলখ পযা ালেযর  ালে র লর এলো। 
  
চ ইেী রজজ্ঞাসা  রে–চমলযরিল  সলঙ্গ রেলয র   রল ? 
  
রররে  েে–উলঠ এস,  ুপ াপ  লসা। 
  
চ ইেী  েে, তুরম রেশ্চয চমলযিাল  হরণ  লর রেলয র্াল  ো? 
  
চ ইেীর চ াি চ লপ েলর রররে  েে, চশাে হােঁ ারাম, তুরম এলসই এই জঘেয  াজ 
 লরলে–এখে ো হয আরম  ররে। 
  
চ াি চেলড র লতই চ ইেী গারডর সামলে ওল্ডসালমর পালশ উলঠ  সলো। গারডর চপেলে 
রমস ব্লােরেস পলড আলে। 
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রররে  েে, এিা খুলের ঘিো। পুরেশ জােলত পারলে মৃতুয রেরশ্চন্তু, চমলযিা র্তক্ষণ 
আমাল র  জায থা ল  ততর েই ভালো। চমলযিার  া া েেী, চমািা িা া  াগালো 
র্াল । চশাে, আমরা এখে জরের আস্তাোয র্াল া। পুরেশ চ াের েই আমাল র খুেঁলজ 
পাল  ো র্র  পলথ আিল  ো পরড। 
  
ওল্ডসাম মৃ ু আপরে জাোয। রররে  েে, আমাল র আর চ াে রাস্তা চেই। 
  
চ ইেী  েে,–এমরেলতই চ শ গরম, চমলযিা গরম আলরা  ারডলয র লযলে। 
  
রররে চ েঁর লয  েে, গারড  াোও। 
  
ঘুিঘুলি অন্ধ ালর পযা ালেযর গারডল  আরও  লয রি গারড অরতক্রম  লর চগে। রমস 
ব্লােরেসল  তুলে সীলির চ ালণ  রসলয র ে রররে। অলে   লি চমলযিার গোর হারিা 
খুলে পল লি পুলর রেে। আ ার হাত  ারডলয রসলের চপাশাল  ঢা া েরম আর মাংসে 
উরু স্পশয  রলো। ফ্লাস োইি জ্বারেলয রররের মুলখর উপর চ েলো। 
  
চ ইেী রজজ্ঞাসা  রলো, আলো  র ার? রররে হাত তুলে আলো আডাে  রলো। চ ইেী 
এ ার ব্লােরেলসর শরীলর আলো চ লে, মােিা ভােই র   ে? 
  
রররের ঘুরষ চখলয চমলযিার মুলখ  ােরশরা পলড চগলে, এখলো অচ তেয। চমলযিা রসলির 
এ ল ালে জ ুথু ু হলয  লস আলে। রসলের  ালো  া রিা পলড র্াওযায পরলণর সা া 
চপাশা  ও হারিা চেই চ লখ চ ইেীর ভ্রু  ুেঁ ল  চগে। 
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রররে রখেঁর লয উঠে, আলো চেভাও। 
  
চ ইেী  েে, আলোর  র ার হলে চ ালো। 
  
ওল্ডসাম ঘণ্টা  ুলয   াল  জাোে গারডলত চতে রেলত হল । চ ইেী রমস ব্লােরেলসর 
ওপর আলো চ েলো চমলযিা চর্ে ঘুলমালে। 
  
রররে  েে, আলরা অলে ক্ষণ এভাল  থা ল । 
  
ওল্ডসাম এ িা চপেে পালে গারড  ােঁড  রালো। চতে ভলর ঢা া  ন্ধ  রলে, চসই 
সমলয এ িা এযারলফ্লা গারড পযা ালেযর পালশ এলস  ােঁডালো। রতেজেই  মল  উঠলো। 
চ ইেী  নু্দ িা চ লপ েরলো। এ জে ীঘযা ৃরত স্বাস্থয াে চো  এযারলফ্লা চথল  চেলম 
পযা ালেযর র ল  তা ায। চ ইেীর রক্রযা োপও তার েজর এডাযরে। 
  
চস রজজ্ঞাসা  রলো, চ শ ঘা লড চগলে, তাই ো  নু্ধ? 
  
 রররে জ া  র লো–তালত চতামার র ? 
  
 েম্বা চো িা গারডলত উেঁর  র লয  েে, আলর রররে ো? 
  
 রররে,  েে, তুরম চসই এরে ো? 
  
হযােঁ রঠ  েলরলো, এরেই।–চো রি  েে,   মাইরসর চ িা  লরা ো, রক্লে  নু্দ  উেঁর লয 
 লস আলে। 
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চশাে, এরে আমরা চ াে র ম ঝালমোয চর্লত  াই ো। 
  
এরে রসগালরি েরালো। রররে রমস ব্লােরেসল  আডাে  রলেও এরের েজর এডালো 
ো। 
  
সুন্দরী চমলযলেলে  লে মলে হলে। 
  
রেশ্চযই। রররে  েে, এখে আমাল র  ারড র রলত হল । পলর চতামার সলঙ্গ  থা হল । 
  
এরে  েে সুন্দরী চমলযলেলে  লেরে রেশ্চযই  ালে চগলে? 
  
 রররে  েে, রেশ্চযই, তালত হলযলে র ? 
  
চমলযিা চ াখ উলে আলে চ ে? িযারা  ুরঝ? তাহলেও চ খলত ভাে। এ িু উেঁর  চমলর 
চ খলে তুরম র েু মলে  রল  োর ? 
  
এ ার পথ োডল ? 
  
  যশ  লে–চমলযিাল  এ  ার চ খলত  াই। পরস্পলরর র ল  তার লয রররে সলর 
 ােঁডাে। এরে ফ্লাস োইলির আলো রমস ব্লােরেলসর শরীলর চ লে।  ামী মাে, জাে চেই 
োর । 
  
রররে  েে–ো। এখে ররস তা রাখ, আমাল র চর্লত  াও। 
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এরে  েে, চ শ র্াও, চ লখা, অজ্ঞাে চমলযলেলেিার উপর চ াে সুলর্াগ রেও ো। মলে 
হলে মল  আসরক্ত আলে। চ াতলের ঘা চেলগ  পালে  ােরশরার  াগ। রেশ্চযই রেলজ 
 লররে। 
  
এরে তাল র গমলের পলথর র ল  তা ায। চপেে পালের েম্বা চেলেিা এরগলয জাোো 
র লয মাথা গোলো। 
  
এরে রজজ্ঞাসা  রলতই রক্লে  েলো  যাপারিা চগােলমলে মলে হলে। 
  
এই  ডলোল র চমলযলেলেিাল  রেলয  রলে র ? চসিাই  া চ ? রেলজর মলে র ন্তা 
 রা  র ার। 
  
রক্লে  েে, অলে িা পথ গারড  ারেলয এখে এ িু ঘুলমর প্রলযাজে। চস রসগালরি 
েররলয  েে, র্া  র ার তাডাতারড  র। আমারও এ িু ঘুলমর প্রলযাজে। এরে  েে, 
চতাল র চ ােিা চ াথায? 
  
চেলেরি গুমরিলত রেলয চগে। চ ালে রিলমর সলঙ্গ চর্াগালর্াগ  রে। 
  
চশাে রিম, রররে ও তার  ে লেরা এ রি  ডলোল র সুন্দরী চমলযল  গারড  লর  ুরর 
 লর রেলয র্ালে। 
  
রিম  েে, েলরা মালযর সলঙ্গ  থা  লে চ রখ। 
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র েুক্ষণ  াল , মা জােলত  াইলেে, চপাশা  চ মে রেে। 
  
রিলমর সা া চপাশা ।  ালো রলঙর  া র আর   লেশ চ ওযা জুলতাে চ লখ মলে 
হরেে চ াে জমজমাি পারিযলত রগলযরেে। এর ম সুন্দরী এখলো চ রখরে। চমলযরিল  
চ খলে মরা মােুলষরও    মতে  আসল । 
  
চশাে এরে মা  েলেে ও োর  ব্লােরেলসর চমলয, েে ুল র ব্লােরেস। রররে এর ম 
এ িা  াও মারল  আর আমরা চ খ  োর ! 
  
মা  েলেে,  তযমালে এই ব্লােরেলসর চমলযরির চ শ সুোম আলে। চগালল্ডে রিপার 
পারিযলত র্া ার  থা রেে। রররে চ াে হয ওখাে চথল ই  াও চমলরলে। এরে, এ 
 যাপালর চখােঁজ রেরে। তল  রররের জাযগা হলো জরের চেরা। 
  
এরে চঘা রাল  এ  েোর র লয এযারলফ্লালত উলঠ গারড  াোলত  েলো। রিলমর 
োরণা  ুলডা ব্লােরেলসর চমলযরিল  রররে উরঠলয রেলয চগলে। 
  
রক্লে  েে, র  ায রেদ্ৰাল  ী। র   মৎ ার আমাল র জী ে। 
  
এযারলফ্লা এরগলয  েে। 
  
চভালরর আলো েরডলয পডে।ওল্ডসামল  গারড  ারেলয ক্লান্ত চ খালে। ওরা  ুজে 
জাোো র লয েক্ষয  রলে চ উ অেুসরণ  রলে র ো। রমস ব্লােরেলসর জ্ঞাে র রলতই 
চস রেলজল  রররের চথল   ূলর সররলয রাখলত  াইলে। চমলযিা র েু  েলত  াইলে রররে 
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তাল   ুপ থা লত  েে। র ন্তা  রে, এরে মাথা ঘামালে রিমল  জাোল  তখে স  
চ জন্ম গুলো আসল  চ খ ার জলেয। 
  
চ ইেী ভা লে এমে সময চস  েে, চমলযিাল  র  আমরা পলথ োরমলয চ ল া।  ুপ 
 লর থাল া–রররে রখেঁর লয উঠে,  নু্দ িা আ ার গলজয উঠল । 
  
চ শ  ুপ  রোম, রিম োগলে  যাপারিা সুখ র হল  ো। 
  
এরে ওল   েল ই আর এরে ো  েলেও মা রপ্রসে জালেে র   রলত হল । 
  
রররে  ুঝে চ ইেীর অেুমাে রঠ । 
  
জরের চেরার সামলে গারড থামাে। চ ইেী  রজায শব্দ  রলতই জরে  রজা খুেে। 
জরের চ হারািা চর্ ম  খা ার জেয, জরের চেরায র্ত গুণ্ডা   মালযশল র স্থাে, অথ  
পুরেলসর অজাো। জরে চ ইেীর র ল  তার লয ম  চশষ  রলে। 
  
জরে অ স্থা  ুলঝ  র হােঁ াে। রররে গারড চথল  চেলম  েে, িা া তুরম রঠ ই পাল । 
তল  এখে েয, চমলযলেলেিাল  পুলর রাখলত পারলে চ ডালের ভালগয রশল  রেেঁডল । 
চশাে জরে চমলযিাল  জাোর চ িা ো  লর চ াখ- াে সজাগ রাখল  এ ং আমাল র 
খাওযালত হল । র রেমলয  ুরড েোর পাল । রারজ চতা। 
  
জরে পঞ্চাশ েোলরর  থা  েলে রররে ওেঁর গালয  নু্দ , েলর র্া চ   তাই চেল  
েইলে– এখুরে খা ালরর  য স্থা  লরা। 
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জরে চভতলর ঢু লতই চ ইেী তাল  অেুসরণ  রে। 
  
 রররে রমস ব্লােরেসল  োমলত  েলো। 
  
চমলযিার ভয এখে অলে িা  লমলে। গারড চথল  োমে। 
  
রররে  েে, মুরক্তর র রেমলয চতামাল  চেলড চ  । র ন্তু ঝালমো  রলে ভাগয পুডল । 
  
 চমলযরি  েে চ রৎ ো পাঠালে চতামাল রই ভুগলত হল । 
  
 ারডর রভতলর ঢুল  পড চ উ খুেঁলজ পাল  ো। 
  
 রররে জরেল  রজজ্ঞাসা  রে-চমলযলেলেিা চ াথায ঘুলমাল ? 
  
উপরতোয চোি এ িা অন্ধ ার ভযাপসা গন্ধ ঘলর তারা ঢু ে। 
  
চমলযিাল  রররে  েে, রেলজর ঘর মলে হলে তাই ো। 
  
চমলযরির তীক্ষ্ণ  ৃরির র ল  তার লয রররে  েে,  ায া  ন্ধ রাখ। চতামার মত অলে  
চমলযল  রঢি  লররে। 
  
 রররে অল   ুল র  ালে চিলে এলে  েে, আমাল  এ িু  ুমু  াও। 
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চমলযরি খালির অপর পালশ চর্লতই রররে এই প্রথম তার রহংস্র  ৃরি চ খে। রররে ভা ে 
চমলযরি র ৎ ার  রলে চ ইেী েুলি আসল  এ ং তার  ামো  ররতাথয  রলত  াইল । 
তাই চস  রজা  ন্ধ  লর  াইলর এলো। 
  
রেল  এলস খা ার চ লখ চস ওল্ডসামল   েে, চমলযরিল  র েু খা ার র লয আসলত। 
ওল্ডসাম খুরশ হলয র েু খা ার র লয  েে  িপি  াোে  লর  াও। 
  
খা ালরর থাো রেলয ব্লােরেস ো  রসি াে। 
  
ওল্ডসাম  েে, জারে এর ম র োো আলগ  য হার  ররে। গারড চথল  এ িা  ম্বে 
এলে র রে।  ম্বে হালত চ লখ রররে হাসে। চমলযল র চস া  রলত  ায অথ  রেলজল  
 ূলর সররলয রালখ। 
  
চ ইেী খাওযা চশষ  লর রসলগ্রি েররলয আেলশাযা হে।, ওল্ডসামল  র লর আসলত 
আত্মসল তে চ খালে। 
  
রররে  েে, চমলযিাল  রঠ মত আিল  চরলখ এলসে চতা। 
  
 চমজাজ েরম ো হলে  ুরেিাল  আিল  রাখলত হল  হ র । 
  
চ ইেী  েে, এ িু ঘুরমলয রেই। 
  
রররে জরেল   েে, চ উ আসলত পালর  লে মলে হয? 
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জরে মাথা োডে। তার হালত এ িা শিযগাে। চ খলত েরম হলেও ততিা েয। 
  
জরে  লে চগলে রররে চ ালের  ালে এে। চ ইেী শুেলত চপে রররে চ ালে  ার সলঙ্গ 
 থা  েলে। এ সময রররে রমস ব্লেরেলসর ঘলর ঢু লো। চ ইেী চ াখ  ুজে। 
  
রররে পাতো পলেস্তারার মলেয র লয রমসক্লােরেসল  চ খলত চপে। অলগাোলো র োো, 
ঘলরর পররল শ অসহয োগলে। রররে র োোয  লস জুলতা চ ািয খুেে।  নু্দ িা খালপ 
ভরা অ স্থায র োোয চ েে েুেঁলড। 
  
ঘলরর আলো চেভালো থা লেও অন্ধ ার েয। রররে েক্ষয  রে রমস ব্লােরেস ঘুলমাে। 
  
চমলযরির উপর ঝুেঁল  পলড গো রিলপ েরে র্ালত র ৎ ার  রলত ো পালর। 
  
রমস ব্লােরেস র ৎ হলয তা াে। 
  
 রররে  েে,  ুপ াপ থাল া। আমার হাত চথল  চতামার রেস্তার চেই। তাই চ েঁর লয োভ 
চেই। 
  
চমলযরির গো চথল  হাত সররলয রররে চমলযরির  ু াহু চ লপ চরলখ তার চঠােঁলি চঠােঁি 
রাখ ার চ িা  রে। রমস ব্লােরেস মাথা সররলয রেলত োগে। 
  
 রজা খুলে  নু্দ  হালত চ ইেী  ােঁরডলয। 
  
 চ ইেী  েে  যস্ত হলযা ো রররে। চ শী েডা ডা  লরা ো। 
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রররে রস্থর। চ ইেী  েে, আরম চতামার চ াে ক্ষরত  র  ো। চমলযিার সলঙ্গ চশাল  
 লেই আমাল র েলর আেলত  ােয  লরে। র্ালহা  আজই আরম তার  া ার  ালে 
পাঠাল া। 
  
তুরম পারল  ো। ব্লােরেসল   ৃতজ্ঞতার  লশ চপৌঁলে র লে তুরমই র পল  পডল । 
  
এর ম এ িা সুলর্ালগর অলপক্ষায রেোম। জরে  রজায এলস  েে, রিম ও তার 
 ে লেরা েীল  চতামার জলেয অলপক্ষা  রলে। 
  
রররে আর চ ইেী পরস্পলরর র ল  তার লয  মল  উঠে। 
  
চ ইেী  েে আরম  লেরেোম রিম আমাল র োওযা  রল । 
  
 চমলযিা আর মুলক্তার হারিা আমাল র  ালে আলে তা  ো র্াল  ো। রররে  েে রেল  
রগলয আি াও আরম  নু্দ  রেলয োমরে। 
  
চ ইেী  লে চগলে রররে জরেল   েে চ খল  চমলযিা চর্ে র ৎ ার ো  লর। তারপর 
রমস ব্লােরেসল   েে, রেল  চর্ চো গুলো এলসলে চস চতামার চসৌন্দর্য র  ার ো  লর 
চতামায চভলঙ চ ল । রিমল  মােুলষর পর্যায চ ো র্ায ো। অরস্তত্ব চগাপে রাখলত 
 াইলে র ৎ ার  রল  ো। 
  
রমস ব্লােরেস ভীরতর সলঙ্কা  চ খাে। চ াতোর  ারান্দা র লয তা ালতই রেল র 
চো গুলো তার র ল  তা াে এরেও আলে। ওরপ আর ে  রফ্ললমর  ুপালশ  ােঁডাে। 
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রিলমর চ া া চ হারা আর এ  েদ্মল শ। আসলে চস এ জে অমােুষ। 
  
অল্প  যস চথল ই রিম খুরে। আসলে তার রলক্তই খুলের চেশা। তার খুলের চপেলে 
আলে, অলথযর চেশা। চেখাপডায চ াে আ ষযণ রেে ো। েুে চথল  র তারডত হওযার 
সপ্তা খালেল র মলেযই এ রি োত্রীল   ারড চথল  অলে   ূলর উলেশযহীে ভাল  ঘুরলত 
চ খা র্ায। এর চপেলে রেে রিম। তল  চ উ রিমল   াযার  রার আলগই মা রপ্রসে 
চেলেল  শহলরর  াইলর পারঠলযরেলেে। 
  
এ িা জুযার ক্লাল   ােঁ  পররষ্কালরর  া ুরী চপলয মা  দ্ৰ য আম ােী রপ্তােী  লে 
জরডলয পলড। চস েক্ষয  রে  লের চো গুলো প্র ুর পযসা  ামালে। চস তখে হাত 
পা াে। স   ালজ  াজই  রলত তার অসুর ো হে ো।  েপরত হওযার পর মা রপ্রসে 
তাল  রেলজর  ালে রেলয এে। চস রেলজর চেলেল  এ িা সমাজ র লরােী গলড তুেে। 
  
রররে চ ালির পল লি হাত ঢু াে। রিম তারর ল  তার লয হাসলে। 
  
এরে  েে-চশাে রররে আমাল র আশা  ররে তাই ো? 
  
সরতয চতামাল র আগমে র স্মলযর। 
  
এরে রজজ্ঞাসা  রলতই রররে  েে, ওল  রাস্তায চেলড র লযরে। চ শীক্ষণ অজ্ঞাে রেে 
ো। চশাে রররে, ওই সুন্দরীল  চগালল্ডে রিপার চথল  এলেরেলে তাই ো। 
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ো,ো। ওল  ইরজর রান্নাঘর চথল  চপলযরেোম।  ালজর ত ারর   ররেে। এ িু মজা 
 রলত ওল  এলেরেোম। র ন্তু খু  ভয চপলযলে চ লখ চেলড র োম। 
  
তাল  চ লখ চতা সম্ভ্রান্ত মলে হরেে। 
  
রসলেমার রু্লগ স  চমলযর চপাশাল ই তাল  সম্ভ্রান্ত মলে হয। 
  
রিম রজজ্ঞাসা  রে, জরে চ াথায? 
  
উপলর। 
  
 রিম এরেল   েে, ওল  ো লত। 
  
জরে তার হাত েলর চিলে েীল  োমে। এ মাত্র রক্ললের  ৃরি রররে আর চ ইেীর উপর। 
জরের সলঙ্গ আ ার রমস ব্লােরেস উপলর উলঠ  রজা  ন্ধ  রে।  রজা  ন্ধ হলতই ে  
ওরপ, এরে আর রক্লে রেলজর  নু্দ  হালত তুলে রেে। 
  
রিম আল শ র ে ওল র হাত চথল   নু্দ  চ লড োও। ও  ওল্ডসালমর  নু্দ   াডলত 
 নু্দ  উেঁর লয েরে। সলঙ্গ সলঙ্গ রক্লোলরর  নু্দ  গলজয উঠে আর চস মুখ থু লড পলড 
চগে। 
  
রহংস্র অরভ যরক্ত রেলয রিম এ  ার রররে ও চ ইেী, ওল্ডসালমর র ল  তা াে। 
  
 রিম চ েঁর লয  েে–ওল  সররলয োও। 
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ে  আর ওরপ ওল্ডসালমর চ হ  াইলর চরলখ এে। 
  
এরে রররেল   েে, র্া জােলত  াই  সরতয  েল । চমলযিা চ ? 
  
রররে  েে, আরম জারে ো। 
  
তাহলে আরম চতামাল  জাোই, ও জে ব্লােরেলসর চমলয। তুরম ওল  এলেে মুলক্তার 
হারিা চে ার জেয। রররের পল ি চথল  মুলক্তার হারিা রিমল  র ে। 
  
এরে চ াতোয চমলযিার ঘলর ঢু ে। 
  
রমস ব্লােরেস জাোোর সামলে  ােঁরডলয,  ুহাত র লয মুখ ঢা ে। 
  
এরে  েে, চশাে খু ী, আমাল র সলঙ্গ চতামাল  চর্লত হল । 
  
 রমস ব্লােরেস  েে,  যা  লর আমাল   ারড চর্লত  াও। 
  
এ খাো হাত েলর এরে  েে, এলসা। চ াে ভয চেই। 
  
র্র  িা া  াও আমার  াে চথল  চ  । ওই চো গুলোর  ালে আমায রেলয চর্ও ো। 
 লে  ান্নায চভলঙ্গ পডে। 
  
আরম চতা সলঙ্গ রইোম চ াে ভয চেই। 
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রমস ব্লােরেস  েে, আমাল  চ াথায রেলয র্াে।  া াল  চ াে  রে ো চ ে। উরে 
িা া চ ল ে–চতামাল র। 
  
 রজা খুেলে রমস ব্লােরেস এরেল  অেুসরণ  রে। 
  
 এরে চ াতোয উঠলতই রিম  েে রক্লেল , ওল র  াইলর রেলয র্াও। 
  
ে  আর রক্লে-চ ইেী আর রররেল   াইলর রেলয চগে। রিম রপেলে চগে। হালত  ুরি 
েম্বা  রড। শুেলত চপে রররে র ৎ ার  রলে। 
  
ভলয চ ইেী  যা ালশ হলয আলে। এ িু লরা  ােঁ া জাযগায রিম তাল র  ােঁড  রালো। 
  
চস  েে, ওল র গালের সলঙ্গ  ােঁে। 
  
ে  রররেল   রড র লয গালের সলঙ্গ  ােঁেে। রররে রেলজ  ােঁ  ার চ িা  রে ো। 
  
চ ইেী চস্বোয এরগলয রগলয গালে  ােঁে র লয  ােঁডাে, ে  তার র ল  এরগলয চর্লতই 
চস তার চপলি এ  োরথ চমলর গালের রেল  রেলজল  আডাে  রে। 
  
রিম চ েঁর লয  েে, ওল  চমলর চ ে ো। ওল  জী ন্ত  াই। 
  
ে  ঘালসর উপর শুলয  াতরালে। রক্লে গােেক্ষয  লর এরগলয চগে। রিম এ িা েুরর 
হালত অেড হলয  ােঁরডলয। চ ইেী পাো ার পথ খুেঁজলত রক্ললের সামলে পডে। তাল  
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েক্ষয  লর ঘুরষ  াোলত রিম এলগালত োগে।  ুজলের  য োে র্খে  লয  গজ তখে 
রিলমর েুরর রগলয র েে চ ইেীর গোয। 
  
চ ইেীর মৃতুয প্রতযক্ষ  রে রিম  ুপ াপ  ােঁরডলয। 
  
রররে র ৎ ার  লর  েে–আমাল  খুে  র ো। ভগ ালের র র য আমাল  চেলড  াও। 
  
রিম হাসে। রররের জামা োউজালরর তো চথল  চ র  রলতই চেেঁডা অংশ র লয রররের 
চপি চ ররলয এলো। 
  
রিম  েে–এই েুররিা চতামার চপলির রভতলর ঢুর লয চ ওযা হল । চতামার মৃতুয অলে  
চ রীলত হল । 
  
রররে  েে, আমার শরীলর এভাল  েুরর  ারেও ো। ভগ ালের র র য। ো  লরা ো……. 
  
রিম হাসলে। েুররিা রররের তেলপলি। েুররিা চপলি চঢা ালতই র্েণায  ুেঁ লড চগে। 
র ন্তু তার  রড তাল  েলর রাখে। 
  
রিম  লয   ুি  ূলর ঘালসর ওপর রসগালরি েরাে। রররের র ল  তার লয  েে, তুরম 
মরলত থা   নু্ধ। 
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োত জোখ জ েঁলে 
০২. 
  
হাত চ াখ চ েঁলে রমস ব্লােরেসল  এ িা চজারাে আলোর মলেয চঠলে র ে। এরে রপেলে 
তার  াহু  ুরি শক্ত  লর েলর। রিম অলে গুলো খুে  রার পর র শ্রাম রেলে। 
  
মা রপ্রসে চম   হুে চঝাো মাংস রেলয চ যালর উপর ি। োরস া তীক্ষ্ণ, চ াখ  ুরি 
উজ্জ্বে ও েূতয। গোয সস্তা গযো পলরলে। রক্রম রলঙর শারড পলর হাত  ুরি হােঁিু চ লপ 
েলর আলে। 
  
এরে হাত খুলে র লতই রমস ব্লােরেস মা রপ্রসেল  চ লখ ভলয রপরেলয চগে। 
  
রমস ব্লােরেসল  পরর য  ররলয র ে-ইরে মা রপ্রসে। 
  
  ৃদ্ধার তীক্ষ্ণ  ৃরিলত রমস ব্লােরেস ভলয এরের হাত েলর  লস পডে। 
  
মা রপ্রসে চ শী  থা  লেেো ও চশালেেো। র ন্তু এখে অলে গুলো  থা  েলেে। 
  
চতামার  া া ো আসা পর্যন্ত চতামায এখালে থা লত হল । সমস্তই চতামার  া ার উপর 
রেভযর  রলে। তার আলগ চতামাল  আমার চেলেল র হালত চেলড চ ওযা হল । তুরম 
চ াের ম ঝালমো  রল  ো।  ুলঝে চতা? 
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রমস ব্লােরেস উদ্ধত ভরঙ্গলত মালযর র ল  তা াে। 
  
 মা রপ্রসে চ যার চথল  উলঠ  েলেে এল  েলর  ােঁড  রাও। 
  
এরে রমস ব্লােরেসল  েলর  ােঁড  রালো। মা রপ্রসে সলজালর গালে  ড চমলর  েলেে, 
চ াের ম  াোর   রল  ো। র্াও ওপলর রেলয র্াও। 
  
এরে রমস ব্লােরেসল  ওপলর রেলয চগে। র লর এলস এরে চ খে স াই তার জলেয 
অলপক্ষা  রলে। মা রপ্রসে অরস্থর ভাল  পায ারর  রলেে। 
  
মা রপ্রসে  েলেে, চশাে, চমলযিাল  এ িু এ া থা লত  াও। ওল  চখপাে উর ত হল  
ো। সময অলে  গরডলয চগলে। ইরতমলেয  ুলডা ব্লােরেস চ োরাে এলজলন্টর সলঙ্গ 
চ খা  লরলে। এ ং মযা গলের মৃতল হ খুেঁলজ  ার  লরলে  লে মলে হয। িা া আ ায 
 লর ঝালমো  ুর লয চ েলত হল । 
  
এরে এ িা রসগালরি েররলয  েে র   রলত হল  আমাল র  ুরঝলয র ে। 
  
শহলর রগলয চ াে  লর  ুলডাল  পুরেলশর সলঙ্গ চর্াগালর্াগ  রলত রেলষে  রল । 
জাোল  আগামী াে  ো হল  র   রলত হল । আর  ুলডাল   েল   ােঁ া পথ েরলে 
চমলযিারই ভাগয খারাপ হল । আসে  থা ওল  ভয চ খাল । 
  
এরে  েে, চ শ তাই, ওল  স  রঠ মত জাো । 
  
 মা রক্ললের র ল  তার লয  েলেে,  েত  ারা  ারা আমরা এরমলেয জরডলয আরে। 
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রক্লে  েে, জরেও স্ব লক্ষ স  চ লখলে…তাল  জরে চো  ভাে। মৃতল হ রতেরি পুেঁলত 
চ েলত হল  আর গারডিার  য স্থা  রলত  লে এলসরে। আর আলে চপেে পালের 
চসই চো রা। তখেই চস ভলয-অেযমৃত অ স্থা ত ুও এরেল  র েলত পারল । 
  
মা  েলেে–সুলর্াগ ো র লয তুরম চো রািাল  সররলয  াও। আমরা রেরশ্চন্ত হলত  াই। 
চ োলরে এলজন্ট রররেও তার সঙ্গীল র খুেঁলজ ো চপলেও চসই চো রািাল  খুেঁলজ পাল । 
রক্লে তুরম রগলয  াজ চসলর চ ে। 
  
মা  েলেে, ে  তুরম  ুলডা ব্লােরেসল  র রঠ চেখ। ওল   ে পােঁ  আর র শ েোলরর 
চোলি পােঁ  হাজার েোর র লত। এ িা হাে া রলঙর  যালগ ভলর রেলয আসলত র্ালত 
 লয আো র্ায। িা া চর্াগাড হলেই রের উে পরত্র ায চোি রপলপলত সা া রঙ র রক্রর 
র জ্ঞাপে র লত। তারপর আমাল র রেল যশ পাল । র্র  পুরেলশ খ র চ য তাহলে ওর 
চমলযর উপর আমরা রে যয হ । রঠ  আলে? 
  
ে  এমে  াজ আলগও  লরলে। চস র রঠ চেখার জলেয পালশর ঘলর  লে চগে। মা 
রপ্রসে রসগালরি েররলয চেলেল   েলেে, তুরম র েু  েে ো। 
  
চস  েে, চমলযিার মুলক্তার হারিা র রক্র  রলত হল । হারিা পল ি চথল  চ র  লর 
 েে, এিা চতামার আর চমলযিা আমার। 
  
এিালতা এমরেলতই আমার  ালে আসলতা  র  ষা রষর  র ার রেে ো। তুরম পাগে 
হলয চগলে োর । 
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তুরম  লের চমলযল র সেল য চ শ  রঠে  লে জারে।–রে ু গোয রিম  েে, মা, 
অলে র ে চমলযল র সলঙ্গ  রিেরি  রররে। তুরম আমাল র চমলযল র  াে চথল   ূলর 
সররলয রাখ। এই সুন্দরীল   শ মাোলত  াই। তুরম ওর ভার আমাল   াও। রাজী হলে 
মুলক্তার হারিা 
  
মা চেলেল য ভােই চ লেে। আলজ ালজ ো  ল  হারিা আমায  াও। 
  
চশাে মা, এই চমলযলেলেিাল  আমার  াই-ই,  শ তাল  মাোল াই। 
  
 চ িা  লর চ খ,  াো চ   ো। 
  
রিম  েে, মা আমার সলঙ্গ উপলর এলসা চমলযিাল  চ াঝাই র্ালত চ াে ঝালমো ো 
 লর। 
  
মা চেলেল   েলেে,  াইে পাল । তল  এই মুহূলতয েয।  লেই চেলের হাত চথল  
মুলক্তার হারিা রেলেে। 
  
এরে শহলর চপৌঁলে এ িা খ লরর  াগজ র েে। খ লরর  াগলজ োপা হলযলে 
রমসক্লােরেলসর হরণ  রার খ র। তার সলঙ্গ রমস ব্লােরেস ও মযা গলের ের । র ন্তু 
পুরেলশর চ াে মন্ত য োপা হযরে। চ ালণর র ল  রসগালরলির চ া ালে ঢুল  রপেলের 
 রজা র লয জুযার আড্ডায ঢুল  চগে। উপরস্থত েরোরীরা ম যপাে  রলে আর 
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র রেযােয চখেলে। এরে ঘলরর  াররর ল  তার লয ওরপল  চ খলত চপে। ওরপল  শহলর 
থা লত  ো হলযলে আরডপাতার জেয। 
  
ওরপর চ ওযা মল র গ্লাস রেলয  েে, েতুে র েু খ র আলে? 
  
প্র ুর।–পুরেশ রররে আর তার সঙ্গীল র খুেঁজলে। পুরেশ চজলেলে, চ ইেীর েজর মুলক্তার। 
হালরর উপর রেে। ওরা তাল  খুেঁলজ পালে ো। চ োলরে এলজন্ট চর্ চ াে সময শহলর 
তল্লারশ  াোলত আসল । চতামাল  চর্ে  নু্দ  সলমত েরার সুলর্াগ ো পায। 
  
এরে চহলস  েে, আরম এলসরে  ুলডা ব্লােরেলসর সলঙ্গ চর্াগালর্াগ  রলত।  াজ চসলর 
র লর  ে। আস্তাোিা রেরাপ  েয। 
  
ওরপ মল র গ্লালস  ুমু  র লে, চ শ আরম চতামার জলেয অলপক্ষা  রল া। 
  
এরে পলথ চ ররলয চ ালের জেয এর   ওর  -তা ালে, চসই সময এ রি সুন্দরী 
চমলযল   ােঁরডলয থা লত চ খে। চমলযরি চ পলরাযা হলেও  ালজ চমলযলেলে  লে মলে 
হয ো। 
  
চশলষ এ িা ওষুলের চ া ালে চ ালের  ুথ খুেঁলজ চপে। রররসভালরর মুলখ রুমাে  াপা 
র লয োম্বালর চর্াগালর্াগ  রলতই অপর প্রালন্ত এ িা  েস্বর চভলস এলো। 
  
আপরে চ ? ব্লােরেস  থা  েলেে, আমার  থাগুলো মে র লয শুেুে। আপোর চমলযল  
পাওযার জলেয র েু রেল যশ চ ওযা হলে। পুরেলশর সলঙ্গ চর্াগালর্াগ  রল ে ো। 
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আমাল র রেল যশমত  েলে আপোর চমলযর চ াে ক্ষরত হল ো। আপোর চমলয ভােই 
আলে। তল  পুরেলশ খ র র লে ভাে থা ল  ো।  লের অলে  পুরুষই.ওল  রেলয 
চখেলত  াইলে। আপরে  াোর   রলে চশলষ ওল র  থাই চমলে রেলত হল । 
ব্লােরেসল   থা  োর সুলর্াগ ো র লযই এরে রররসভার োরমলয হারসমুলখ চ ররলয 
এলো। 
  
 এরে েক্ষয  রে চমলযরি  ালেই এ রি চ া ালের চশাল লসর সামলে  ােঁরডলয। চমলযরি 
তার পাশ র লয র্া ার সময এ রি সা া  ােয চ লে র ে। তালত োপা আলে ২৪৩ 
পযালেস, ওলযস্ট। চহলস  ােযিা পল লি চরলখ র ে। 
  
ওরপল  গারডলত তুলে রেলত রগলয এরে েক্ষয  রে, এ িা গারড তাল র চপেলে আসলে 
তালত  ুজে চো  আলে। 
  
ওরপ রেম্ন  লে  েে, চ োরাে অর সার। 
  
চ োরাে অর সার  ুজে চতমে চ াে আগ্রহ ো চ রখলয এযারলফ্লা রগলয প্র ে গরতলত 
শহলরর  াইলর  লে চগে। 
  
ওরপ  েে, এখে চথল  তীক্ষ্ণ েজর রাখল । 
  
ভয চেই, ব্লােরেস পুরেলশ খ র চ ল  ো। 
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মা রপ্রসলের  ারডিা গাে আর চঝালপ চঘরা এ খণ্ড জরমর উপর। সহলজ মােুলষর েজলর 
পলড ো। মা রপ্রসে অলে   লি এই  ারডিার চখােঁজ চপলযলেে। তল   াইলর চথল  চ  
ঢু লে তা ভাে  লরই চভতর চথল  েক্ষয  রা র্ায। 
  
চেৌহ ুগয  লর  ারডিা হতরী। মা র্খে  ুঝলেে চ ামা আর গুরের আঘালত  ারডিাল  
র েু  রা র্াল  ো তখে রতরে  ে ে সলমত এখালে উলঠ এলেে। 
  
স র  রজায এযারলফ্লা এলস থামে। এরে গারড চথল  োমে। ওরপ এযারলফ্লা গযালরলজ 
চরলখ েজ গারড রেলয চ ররলয চগে।  লয  মুহূতয পর রিমল  রেলয এলস এ রি গারড 
থামে। 
  
মা রপ্রসে, অলপক্ষায রেলেে। রতরে রক্লেল   েলেে, প্রথলম তুরম  ে। 
  
অোযালস  াজ চসলররে। চো রা আমার গারডলত চতে ভরলত এলে আরম তার মাথায 
গুরে  াোোম। 
  
মা রপ্রসে রক্লেল  ঘুলমালত  েলেে। এরে মালযর  ালে রগলয  সে। 
  
ব্লােরেস ভয চপলয চমলযল  চে ার চ িা  রল । চ োরাে অর সাররা ো  গরেলযলে। 
 ুজেল  গারডলত আসলত চ লখরে। 
  
চশষ পর্যন্ত  ালপর চমলযল  র লর পাওযা হল  ো। 
  
আপরে র  ওল  চমলর চ েল ে? 
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রিম ওল   ায। র ন্তু চমলযিা ওল  সহয  রলত পালর ো। 
  
 চমলযিা সম্ভ্রান্ত-অসহায, রিম ওল  রে যয ভাল  চভাগ  রল ।-এরে চররেও  ােু  রে। 
  
মা  েলেে–তালত চতামার র ? 
  
আমার  ালে এিা অেযায। 
  
চররেওলত চঘাষণা শুরু হে। সমস্ত গারডর  ৃরি আ ষযণ  রা হলে ব্লােরেস হরণ 
সেল য–চর্ চো গুলোল  চখােঁজা হলে-ফ্রাঙ্ক রররে, চ হারার  ণযো পােঁ   ুি  শ ইরঞ্চ–
এ লশা  রিশ পাউন্ড  যস সােঁইরত্রশ। ুে  ালোগালযর রং শযাম ণয–পরলণ  ােল  
 া ারম সুযি আর হাে া িুপী। আর তৃতীয  যরক্ত শযাম মযা িে। পােঁ   ুি সাতেরত্রশ –
এ লশা পাউন্ড–েূসর  ুে ও চগােঁ ওরা শহলরর আলশপালশ েুর লয আলে এ ং ওরা 
র পজ্জে   যরক্ত–এই পর্যন্তই। মযারেলস্টাে। 
  
মা  লেে, আমরা রেরশ্চন্ত চ োরাে অর সাররা ওল র খুেঁজলে। 
  
এ  গ্লাস ম  চখলয এরে গা এরেলয র ে। চস রজজ্ঞাসা  রে, রিম চ াথায? 
  
শুলযলে। 
  
 এ া? 
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 এ া রেশ্চযই। তুরম র  চভল রেলে? 
  
চভল রেলে চমলযিার সলঙ্গ চশা ার অেুমরত র লযরে। িা া পাওযার আলগ েয। 
  
আপাততঃ এরে রেরশ্চত হে। ভা লতও খারাপ োলগ রমস ব্লােরেসল  রিম চভাগ  রল । 
আরম ঘুলমালত  েোম। 
  
এরে পল ি চথল  রূলপার ঘরডিা চ র  রলতই সা া  ােযিা পলড চগে। মার  ৃরি 
পডলতই এরে চহলস তুলে রেে। 
  
মাল   েে, এ জে চ শযা রাস্তায আমার চপেলে ঘুর ঘুর  ররেে। ােযিা উোলতই 
েজলর পডে রঠ াোিা। 
  
রাত  ুলিার সময পযালেস চহালিলে এযারলফ্লা এলস  ােঁডাে। রক্লে এরের র ল  তা াে। 
  
চস  েে, এখালে চতা চপৌঁেোম, তারপর। 
  
এরে  েে, চহালিলের চভতলর র্ারে তুরম অলপক্ষা  র। রিম আমার সলঙ্গ র্াল । 
  
 রভতলর ঢুল   ালরাযালের চেলের সামলে ঘুলম রঝমালোলো রির সামলে এলস  ােঁডাে। 
  
এরে রে ু স্বলর ২৪৩ েং ঘলর চ  থাল ? 
  
  ালরাযাে  েে, এ খ র আপোল  জাোলো র্াল  ো।  াে অর লস এলস জােল ে। 
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 াো  চো রা তাই ো? রিম  নু্দ  চ রখলয  েে, খাতা খুলে  ে, ২৪৩ েং ঘলর চ  
থাল ? 
  
 ালরাযাে  নু্দ িা চ লখ চররজস্টারিা এরগলয র ে। এরে খাতার পাতা উরেলয চ খে। 
  
অযাো চ াগয। এ িা পাতায এলস  েে, চমলযিা চ ? 
  
এরে চ খে ২৪৩ েং পালশর ঘর  ুরি  ােঁ া,  নু্দল র উলো র   র লয  ালরাযালের 
মাথায আঘাত  রলতই চস মাথা েুরিলয চেলের উপর পডে। এরে তার মাথা তুলে 
চ খে। 
  
চস  েে, এর স্ত্রী চেলেপুলে থা লত পালর। এত চজালর মারািা রঠ  হযরে। 
  
রিমল   রঠে চ খালে। চস  েে, উপলর রগলয চমলযিার চখােঁজ  রর। 
  
 তারা রে লি  ারতোয উঠে। তারা এই তোয  ুলশা েম্বর ঘলরর চখােঁজ চপে। 
  
এরে  েে–চ াে ঝালমো ো চ খলে এখালে  ােঁরডলয থা ল । 
  
এমে এ িা অন্ধ ার জাযগায রিম  ােঁডালো চর্খাে চথল   ররলোলরর চশষ পর্যন্ত 
চ খলত পাওযা র্ায। ২৪৩েং ঘর চশষ মাথায। হাতে চঘারালতই  রজা খুলে চগে। 
অন্ধ ালর ঘলর ঢুল ই আলগ  রজা  ন্ধ  রে। িল যর সাহালর্য হ  ুযরত  আলোিা 
জ্বাোে। 
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ঘলর  াউল ই চপেো। চপাশা  পালে  লে চগলে মলে হলে। জাোো র লয রেল  
তা ালতই এযারলফ্লা গারডিাল  চ খলত চপে ো। 
  
রক্লে তার সলঙ্গ েুল া ুরর চখেলে ো র । ঘলরর আলো রেরভলয এরে চ ররলয আসলতই 
রিম এরের হাত চ লপ েরে। 
  
রক্লে  লে চগলে। চমলযলো িা মলে হয  ালরা সলঙ্গ চ খা  রলত চগলে। 
  
রেল   ারা চর্ে  থা  েলে তারা শুেলত চপে। রিম রেল  তার লয  েে চ োরাে 
অর সার। রক্লে তাই পারেলযলে এলসা আমরা পাোই। 
  
এরে  েে,  যস্ত হলযা ো। রেল  চ াে চগােমাে হলযলে। 
  
 র   ালজ  থা  েে? 
  
এই চ াগয চমলযলেলেিা চ ? রররের সলঙ্গ ওর সে যিাই  া র ? আমাল  রঠ াো র ে 
আসার জেয অথ  চ োরাে এলস পডে। 
  
এখে র ন্তা ো  লর পাোই  ে। এখাে চথল ই আরম স র েু চ খলত  াই। 
  
  ে পালশর ঘলর ঢুল  পরড। ২৪৩ েং ঘর সেল য আগ্রহী হলত পালর। 
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তারা পালশর শূেয ঘলর ঢু ে। এ জে চ োরাে এলজন্ট উপলর এলস তাল র ঘলরর 
সামলে  ােঁডাে। এর  -ওর   চ লখ আ ার রেল  চেলম চগে। এরে  াইলর চর্লত উ যত 
হলতই রিম তাল   াো র ে। ২৪৩ েং ঘলরর  রজা খুলে এ জে মরহো উেঁর  র লে। 
এরে তাল  র েলত পারে। মরহোরি পযালসজ র লয  েে। 
  
এরে  েে, র   ুঝে  েলতা। 
  
 রিম রজজ্ঞাসা  রে–এই চমলযিাই  ােয চ লেরেে? 
  
এরে ঘাড োডে। 
  
চমলযিা এখালে র   রলে? 
  
তাইলতা জােলত  াই। এরে পযালসজ র লয চ ররলয চমলযিার ঘলর ঢু ল  ওর সলঙ্গ  থা 
 েল   লে। তুরম পুরেশগুলোর র ল  েজর চরখ, চ মে? 
  
রিম রারজ হে। এরে চসই ঘরিালত ঢু ে। আলো জ্বেলে। চ খে এ রি মৃতল হ 
চমলঝলত পলড রলযলে। 
  
. 
  
মা রপ্রসে র পল র আশঙ্কায অেযমেে হলয পলডলেে। রতরে রমস ব্লােরেলসর ঘলর 
আসলতই রমস ব্লােরেস র োোয উলঠ  সে। 
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চতামায চ উ র   খলো এর ম রজরেস র লয চমলরলে? রমস ব্লােরেস ঘাড োডে। 
 ুঃস্বপ্ন চ লখই ঘুম চভলঙ চগলে। 
  
খু  োলগ।– লেই তার হােঁিুর উপলর সলজালর আঘাত  রলেে। 
  
 মা হাসলেে। চতামার খু  চতজ তাই ো। তারপর র ালরর েে র লয রপলিালত 
োগলেে। 
  
ওরপ  াগাে চথল  র লর ে ল  রজজ্ঞাসা  রে, এরে এখেও চ লররে? 
  
ে  মাথা োডে।  ুজলে  স ার ঘলর এলো। ওরপ  ুলিা গ্লালস ম  ঢােে। 
  
ওরপ গ্লালস  ুমু  র লয রজজ্ঞাসা  রে–মা চ াথায? 
  
 উপর তোয। মলে হলে চমলযিাল   শ মাোলে। 
  
 ুরড চে লডিা  ুপ াপ  লসরেে হঠাৎ র ালরর েে রেলয উপলর উলঠ চগে। 
  
র ৎ ার শুলে ওরপ  েে–চ  র ৎ ার  রলে? 
  
ে  চররেও  াোলতই  াজোর আওযালজ ঘর ভলর চগে। 
  
 ে   েে–এভাল  চমলযিাল   ি চ ওযা রঠ  হলে ো। 
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র োোয  লস মা হােঁপালেে। রমস ব্লােরেস র োোয  লস খামল   া রিা েলর আলে। 
র ালরর েেিা চমলঝলত পলড আলে। আর তার চ াখ র লয জে পডলে। 
  
মা রপ্রসে  েলেে, এখে আমরা  থা  েলত পারর র   ে? 
  
মা রপ্রসে প্রস্তা  রাখলতই তার মুখ র লয প্ররত  থায মা চ ররলয এলো। 
  
চশষ পর্যন্ত হের্য হাররলয মা  েলেে,  ুদ্ধ চমলয তুরম চ াের েই আমাল র হাত চথল  
চরহাই পাল  ো। চতামার  া া িা া র লেও চতামার সুন্দর মুখ আর চ াের েই চ খলত 
পাল  ো। তুরম র  রিমল  চমলে চেল । 
  
রমস ব্লােরেস  েে–ো। চতামাল র  থায আমাল  রারজ  রালত পারল  ো। 
  
রিম র্া  ায তাই আ ায  লর। আমার  থা ো শুেলে ওষুে খাইলয চতামার মে পালে 
চ ল া। 
  
  রজায  ােঁরডলয  েলেে, আ ার চ খা হল । 
  
এরে হাওযা খাওযার জেয মােুষরির পালশ  সে। মৃত মােুষ চহেী তা  ুঝলত পারে। 
খ র সর রাহ  রাই তার  াজ। চসই চ ইেীর োম চ োরাে অর সারল   লেলে। 
  
 রজা খুেলতই চস চ খে রিম রসেঁরডর মাথায  ােঁরডলয,  াইলর এলস রুমাে র লয  রজার 
হাতেিা মুেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পয়জনাস অর্কিড । জজমস জেডর্ি জেজ  

41 

www.bengaliebook.com                                  সূর্েপত্র 
 

 

রাস্তা চথল  পুরেলশর সাইলরে চভলস এলো। এরেল  হাত চেলড রসেঁরডর  ালে ো ে। 
২৪৩ েং ঘলরর চমলযিা র ৎ ার  রলত োগে। র ৎ ার শুলে এরে ঘা লড চগে। 
  
ওই েুরডিা আমাল র চো াল – ে এখাে চথল  পাোই। 
  
উপর তোয আসলতই ঘলরর  রজাগুলো খুলে চগে। পালযর শব্দ চশাো চগে। োরী 
পুরুলষর রমরেত র ৎ ার চভলস আলস। 
  
হােঁপালত হােঁপালত এরে  েে–োল   ে। চ ে চর্ িরমগােিা চরলখ এোম। 
  
 ুজলে রসেঁরডর  রজায এলস চ খে তাো  ন্ধ। রিম  ু ার গুরে চমলর তাো চভলঙ োল  
উলঠ চগলো। োল র র োরায রগলয  ুরড  ুি েীল  পালশর  ারডর োল  এলস পডে। 
তারা রেলজল র আডাে  রে। চেলড আসা োল  িুপী পরা  ুজে মােুষল  চ খা চগে, 
রিম  নু্দ   াোে। এ জে পুরেশল  চ খা চগে ো আর এ জে আহত হলো। 
  
আমাল র আো া হলত হল । এরে  েে, তুরম এখাে চথল  চ র হলত পার তাহলে 
 সমস এ আমার সলঙ্গ চ খা  লরা। 
  
 রিম  েে, আরম রঠ  চ ররলয র্া । আমাল   াো চ ওযা চ াে পুরেলশর  ময েয। 
  
এরে হামাগুরড র লয পালশর োল  পলড অন্ধ ালর আত্মলগাপে  রে। ো  চথল  
োম ার চ াে উপায চেই। রিম ক্রমাগত গুরে েুেঁলড  লেলে। োই োইিিা এরের 
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েজলর পডলতই চ ৌলড রগলয ঢা ো খুলে চ খে এ িা শূেয ঘর। চস রেল  চেলম 
োইোইলির ঢা া র্থাস্থালে  রসলয র ে। 
  
এরে  রজা খুলে পযালসলজ এলো। রসেঁরড র লয রতে তোয োমলতই চ খে  ুজে পুরেশ 
উপলর উলঠ আসলে। 
  
এরে অলপক্ষা ো  লর পালশর ঘলর ঢুল  পডে। প্রথলম মলে হে ঘরিা জেশূেয, 
তারপর চ খে এ জে মরহো জােো র লয  াইলরর র ল  তার লয। এরে মরহোরির 
শরীলর  নু্দ িা চ লপ েরে। 
  
চশাে, এরে  েে। চতামাল  এ িু সাহার্য  রলত হল । পুরেশ চতামার চখােঁলজ আসলে 
আরম এ িু পলরই  লে র্া । 
  
চমলযরির চ াখ  ুরি েীে, চসাোেী  ুে। পরলণ  ালো পাজামা তাল  ভােই মারেলযলে। 
  
এরে  েে, র োোয শুলয পড। 
  
শরীলর  া র চঢল  ভযাতয চমলযরি শুলয পডে। অন্ধ ালর শুলয েরোরীর র ৎ ার শুেলত 
চপে।  ারণ, পুরেশ ঘলর ঘলর তল্লারস  াোলে। 
  
এরে মাথা তুলে চ খে চমলযিা রঠ মত শুলযলে র ো। চস  েে, চপাশা  খুে ার 
 র ার চেই। ভয চেই, আরম চতামার র োোয চেই। 
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এরে  া লরর তোয হাত ঢুর লয চমলযিার এ খাো হাত চ লপ েরে। চস হাসে, পুরেশ 
ো র্াওযা পর্যন্ত েলর থা  । চমলযরি মরার মত পলড রইে। । 
  
সহসা শব্দ হলতই এ ং আলোর ররি চমলযিার মুলখ পডলতই চস হাই তুেে এরে 
 ুপ াপ শুলয রইে। চমলযিা  েে–চ ? 
  
রঠ  আলে রমস। পুরেশ  েে, আরম চতামাল  র রক্ত  রররে। 
  
র   যাপার  েুে চতা? 
  
আমরা এ লজাডা   মালযলশর চখােঁজ  ররে। আপরে র্খে র েুই জালেে ো, তখে 
আপোর ঘুম ভাঙা ার জেয  ুঃরখত। 
  
এরে অ জ্ঞার ভা  চ খাে। 
  
 চমলযরি  েে–আপরে  যা  লর  লে র্াে। 
  
রেশ্চযই রেশ্চযই। পুরেশিা  লে চগলে এরে স্বরস্তর রেঃশ্বাস চ লে। পুরেশিা আ ার উেঁর  
চমলর  েে, রেদ্ৰা সুলখর চহা । 
  
এরে  েে, তুরম  মৎ ার অরভেয  লরে। 
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চমলযরি র েু ো  লে এরের এ খাো হাত চ লপ েলরলে। এরে শুলয রইে। রাস্তায 
জেতার র ৎ ার  ালে আসলতই র ন্তা  রে, রিম েরা পলডলে। রেলজল  রেরাপ  মলে 
হে। 
  
এরে উলঠ চমলযরিল   েে, সাহরস তার জেয েেয া । 
  
চমলযরি  েে, তুরম  লে র্াও। 
  
 হযােঁ। 
  
এখেও তুরম আমার আসে সাহস চ খরে। এরে হ  র লয চগে। চস চহলস  েে, চ শ 
ভাে াসার স্মরণালথয ো হয 
  
চস রারত্রিা চথল  চগে। 
  
রের উে পরত্র ায  ুর ে পলর  লয িা রিে র রক্রর এ িা র জ্ঞাপে োপা হলো। মা 
রপ্রসে  াজিা ে ল  র ে। 
  
রতরে  েলেে, চো িা িা ার চর্াগাড  লরলে এখে চেওযার  য স্থা  রলত হল । 
  
 ে  র জ্ঞাপেিা চ লখ হাসে। 
  
মা  েলেে, চমলযর জেয র ন্তাগ্রস্ত  ালপর  াজিা সহজ হল । চ োলরে অর সাররা 
 াো ারেই থা ল । তল  তারা চমলযল  হালত োলত ো পাওযা পর্যন্ত  াডা ারড  রলত 
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সাহস পাল  ো। তুরম র রঠলত জারেলয  াও র ভাল  িা া আমাল র হালত চপৌঁোল । 
মযা ওলযে চপলোেপাে চথল  গারড েুরিলয মাইে খালে  এলস এ িা আলো চ খলত 
পাল , আলোিা চ খলত চপলেই  যাগিা রাস্তায চ লে চ ল । দ্রুত গারড  ারেলয এ া 
আসল । আর জাোল   াোর   রলে চমলযর জী লের ক্ষরত হল । 
  
মা রক্লরেল র র ল  তার লয  েলেে, তুরম এ িা ি য রেলয চর্ রাস্তায মযা ওলযে 
চপলোে পাে আলে চসই রাস্তায রগলয  ােঁডাল ।  ুলডা ব্লােরেসল  আসলত চ খলে তুরম 
আলোর সংল ত চ খাল । চতামার চ াে অসুর ো হল ো, তল  পুরেশ অেুসরণ  রলত 
পালর। মাইেখালে  রাস্তািা এল  ালর রসলে। সুতরাং চ উ অেুসরণ  রলে চতামার 
চ ালখ পডল ই। র্র  চ উ চতামায অেুসরণ  লর তাহলে তুরম িা া রাস্তায েরডলয 
চ ল । রাস্তায িা া চ েলে চতামায আর তারা অেুসরণ  রল  ো।  ারণ, তারা  ুঝলত 
পারল  তাল র চমলযর র  অ স্থা হল । চগােমাে  লর চ ে ো। 
  
রক্লে মাথা চেলড  েে,  াে রালত। 
  
হযােঁ। 
  
রক্লে আর ে  র  ায রেলয এরের ঘলর রগলয ঢু ে। রক্লে  েে–িা ািা প্রস্তুত  াে 
রালত রেলত র্ারে। 
  
অরস্থরভাল  ে  এরেল  রজজ্ঞাসা  রে, চতামার  ালে ম  আলে? 
  
রেশ্চযই, আেমাররলত পাল …আমাল ও র ও। 
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রতেলি গ্লালস ে  ম  ঢােে।  ুজেল  পররল শে  লর রেলজও চখে। চস  েে, 
গতরালতর ভীরত এখেও  ারিলয উঠলত পাররে োর ? 
  
রক্লে  েে, তুরম ভাগয াে এরে। রু্দ্ধ র্খে  েলে, তখে তুরম এ  সুন্দরীল  চপলয 
র োোয সুখ চভাগ  রলে? 
  
এরে চহলস  েে,তা ো হলে পুরেশল  চোেঁ া চ ওযা চর্ত ো। 
  
এ সলঙ্গ রতেজলে চহলস উঠে। 
  
ে   েে–র্াই  ে এরে, রিম চ োরাে অর সারল র ভােই রশক্ষা র লযলে।রতেজে 
খতম আর  ারজে আহত হলযরেে। রিলমর রির রিও ওরা েুেঁলত পালররে। তল  তারাও 
চেলড  থা  েল  ো। 
  
রক্লে  েে-রিম ভয পাযরে? 
  
ে  মুখভরঙ্গ  লর  েে-চমলযিাল  পা ার জেয রেলজল  শাোলে। 
  
 এরে  েে, চমলযিাল  রেলয র   রা হলে  েলতা।  ালজর  ালপ আরম ভুলেই 
রগলযরেোম। 
  
ে   েে, পরর ল্পোিা মন্দ েয। চমলযিা  ুঝলত পারল ো–ওর ওপর র   রা হলে 
আর হলে ো। 
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এরে চহলস  েে, উপলর রগলয চমলযিাল  চ লখ আস । অলে র ে ওল  চ রখরে। 
চ খলত  াই ওর ওপর র   রা হলে। 
  
ে  আর রক্লে পরস্পলরর র ল  তা াে। 
  
ে   েে, মা  াযো চমলযিাল  রেলয চ উ মাথা ঘামা । 
  
এরে  েে, মা র   ায তা জােলত  াই ো। আরম চ খ  চমলযিার উপর র  অতযা ার 
 রা হলে। 
  
ে   েে, চ শ র্াও, এলে জাো । রক্লে আর রিলমর উপর েজর চরখ। 
  
এরে রমস ব্লেরেলসর  রজার সামলে রগলয  ােঁডাে। চমলযিা চ শ চরাগা হলয চগলে। 
  
এরে  েে, ভয চপলযা ো। চতামাল  এ  ার চ খলত আর  থা  েলত এোম। 
  
 ব্লােরেস  েে–এখাে চথল   লে র্াও। 
  
এরে  েে–চতামাল  সাহার্য  রলত  াই। আমার ইো তুরম এখাে চথল  মুরক্ত পাও। 
তাই র েু  েলত  াই। 
  
রমস ব্লােরেস  ােঁে ঝােঁ াে, এরে ঘলর রগলয ম  রেলয পাে  রলত  সে। 
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চমলযরি হাত চথল  মল র গ্লাসরি রেে। এরে চ খে চমলযরির হাত  ােঁপলে। মুলখ ঢােলত 
রগলয খারে িা  াইলর পলড চগে। 
  
এরে রজজ্ঞাসা  রে, চতামার সলঙ্গ ওরা র   রলে? 
  
 চমলযরি  ুপ। এরে  েে, আরম চতামার জেয র েু  রলত  াই। 
  
ক্ষীণ লে চমলযরি  েে, এ িা েম্বা  ালো চো  আমার মুলখর র ল  তার লয র শ্রী 
শব্দ  লর। গতরালত ঘুম ভাঙলতই চ রখ চস আমার পালশ শুলয আলে। 
  
এরে  েে, ও র েু  লররেে। 
  
সভলয চমলযরি মাথা োডে চর্ে এখেও তার পালশ শুলয আলে। চস  েে, তুরম র  
 খেও স্বপ্ন চ লখে? এমে স  ভযঙ্কর স্বপ্ন চ রখ র্া ঘুম ভাঙলেও মলে হয আরম 
এখেও স্বপ্ন চ খরে। গত রালত আরম প্র ণ্ড ভয চপলযরেোম। 
  
স্বপ্ন আরমও চ লখরে র ন্তু তালত চ াে ক্ষরত হযরে। 
  
গতরালতর স্বপ্নিা রেে আরও খারাপ। ঘুম ভাঙলতই আরও খারাপ োগে। চ রখ চো িা 
আমার গা চঘলষ শুলয আর  ুরডিা আমাল  েে  লর চরলখলে।রমসক্লেরেস ান্নায চভলঙ 
পডে। 
  
এরে এ িা রসগালরি েরাে। 
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চমলযরি  েে–আমাল  চ উ স্পশয  রলে চঘন্না  লর। মরা মােুলষর মত পলড থা লেও 
চো িার হাত আমার সারা শরীলর ঘুলর চ ডালে। 
  
এরে  েে, এ ার চথল  আরম েজর রাখ  চতামার উপর। 
  
রমস ব্লােরেস  েে, চো িা আ ার আসল  এখে আরম র   র । আরম  ারড চর্লত 
 াই। 
  
এরে  েে, আরম চ িা  র । হতাশ হলযা ো। এরে চ ররলয আসলতই রসেঁরডর মাথায 
েল র সলঙ্গ চ খা। রক্লে অেসভাল  রিলমর ঘলরর সামলে পায ারী  ররেে। এরে 
তাল র অেুসরণ  লর ঘলর এলো। 
  
রাগত স্বলর এরে েে,  ুরের  াচ্চািা চমলযিাল  উন্মা   লর োডল । র্া অ স্থা তালত 
মরলত পারলে ও খুশী হল । 
  
রক্লে  েে, চমলযিার মরাই ভাে। 
  
পযালেলসর হতযা ালণ্ডর জেয রররে ও তার  ে ে দ্বারা হত মােুষরির শোক্ত রণ সম্ভ  
হলযলে, আজ ব্লােরেস প্র ুর িা া মুরক্তপণ র লেে। 
  
 খ লর প্র াশ পযালেস চহালিলের রেহত চো রির পরর য হে চহেী োলম। এ জে গল্প 
চেখ । চহেী রররের  ে েল  জারেলয রেে ব্লােরেস  েযার গরতর রে। জাো চগলে চর্ 
পােঁ শশা েোর চ ওযা হল । জে ব্লােরেস চমলযর রেরাপোর  থা চভল ই স্বরাষ্ট্র 
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 প্তরল  ো  গোলত র লে ো। র্র ও আইে  প্তর এ  যাপালর তৎপর হলত  াে। 
অপহৃত চমলযরি ভােই আলে। 
  
চহেীল  রররের  ে লেরাই খুে  লরলে পুরেলশর র শ্বাস। চর্  ুজে খণ্ড রু্লদ্ধর সময 
চহালিলের ো  চথল  পারেলযলে পুরেলশর চহ াজলত  লিা চ লখ চহালিলের  ালরাযাে 
তাল র সোক্ত  লরলে। 
  
খ ররি মা রপ্রসে পলড চশাোলেে। 
  
রররে  াজিা শুরু  লর ভােই  লররেে। রিম  েে, স  চ াষ ওর ঘালডই  াপলে। 
  
এরে  েে, আপাততঃ স  রঠ  আলে র ন্তু চহেীল  চ  খুে  রে! আমরা জারে রররে 
এ ং আমরা  রররে। র ন্তার র ষয চ াগয চমলযলেলেিাল   ালজ োরগলযলে? হযলতা 
চহেীল  ওই খুে  লরলে র ন্তু চ ে  রে। ও চতা স ই জালে,  যাপারিা ভাে চঠ লে 
ো। 
  
মা  লেে এরে রঠ  েলরলে। িা ািা চেওযার আলগ ওই চ াগয চমলযলেলেিার সম্বলন্ধ 
জাো  র ার। 
  
তুরম শহলর রগলয চ খ ওর সম্বলন্ধ চ াে খ র চজাগাড  রলত পার র ো। 
  
চ শ মা–আমার সলঙ্গ চ উ র্াল ?–এরের  ৃরি রিলমর র ল  পডলতই চস মাথা োডে। 
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মা  েলেে, এ া র্াওযাই রঠ  হল ।  াজিা র ভাল   রল  রেলজই রঠ   লরা। 
চতামার ভাগয ভাে  ালরাযাে চতামায র েলত পালর রে। 
  
এরে মাল  অেুসরণ  লর এে। 
  
এরে  েে, রিমল  আপরে  েলত পালরে ো, চমলযিাল  র রক্ত ো  রলত। 
  
মা  েলেে, তুরম এ  যাপালর মাথা ঘামাল  ো,  ুলঝে। মােুষ রহসাল  তুরম ভােই র ন্তু 
এ  যাপালর ো  গোল  ো। 
  
এ জে সম্ভ্রান্ত মরহো চ াের ে এ জে সমাজর লরােীর  ালে েরা র লত  ায ো। 
চমলযিাল  চ ে এ া থা লত র লেে ো? 
  
মা চরলগ  েলেে, চশাে এরে, রিম চমলযিাল  চপলত  ায– াইলে পাল ও। 
  
রিম র্ালত পায চমলযিাল  চসই চ িাই আপরে  রলেে। ওর  এতই  ু যে চর্ 
চমলযিাল  ঘুলমর ঔষুে খাইলয  জা  রলত হল ? 
  
মা এরের মুলখ এ   ড মারলেে। এরে  েলেে, ক্ষমা  রল ে। 
  
এরে চ ররলয এ িু চভল  েজ গারডিা চেল  মেস্থ  রে। 
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এখে  সমস ক্লাল র ঘরডলত এ িা চ লজ  ালরা রমরেি। এরে ক্লাল  ঢু ে। পলরর 
র লের জেয ক্লা -চোযা চমাো হলে। চমলযরা োল  অেুশীেেরত। তারা এরেল  চ লখ 
হাসে। চস অর লস এলো। 
  
রপি চেলের উপর পা তুলে রঝলমালে। এরেল  চ লখ অ া । 
  
এরে  েে, এই চর্ রপি, চ মে  েলে? 
  
 য সা  ড মন্দা নু্দ  রু্দ্ধ স াইল  ভয পাইলয র লযলে। 
  
 হযােঁ,  াগলজ পলডরে। রররের আজ াে খু  োমো  চশাো র্ালে। 
  
সমস্ত  যাপারিাই রহসযজে । রররে  খলো এ েরলের ভযঙ্কর  াজ  লররে। তল  র্র  
রিম হলতা– 
  
রিম এ  সপ্তাহ হলো এ শহলরর  াইলর। ওর সলঙ্গ আমরাও রেোম। 
  
রঠ  রঠ , তুরম  াইলর রেলে। তল  চতামাল  আলশপালশ চ খা চগলে। ত ু  ে , 
ব্লােরেস চমলযিাল  হরণ  রলে আরম অলে  সা োলে থা তাম। পুরেশ ওৎ চপলত 
আলে। তারা িা া র লয চমলযিাল  চ রৎ পাওযার অলপক্ষা  রলে। চপলেই রু্দ্ধ শুরু 
হল । 
  
রররের অলন্তযরিরক্রযা হল । 
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তা র্া  লেে। 
  
আো রপি অযাো চ াগয োলম চ াে চমলযল  চ ে? এরে  থায  থায  েে। 
  
হযােঁ র রে, চ ে র  হলযলে? 
  
 ওর সেল য র েু জােলত  াই। চমলযিা চ ? 
  
ের ো এ জে সম্ভ্রান্ত মরহো 
  
  ুপ  র। ওর চ হারা আরম চ লখরে। 
  
সরতযই তুরম জােলত আগ্রহী? 
  
 সরতয,  যাপারিা খু ই গুরুত্বপূণয। 
  
অযাো রররের রেরাপোর জেয সলঙ্গ  নু্দ  রেলয চঘালর। 
  
 ার রেরাপোর জেয  েলে? 
  
রররের। 
  
এরে  মল  ওলঠ, চহ ঈশ্বর 
  
জােতাম তুরম অ া  হল । 
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অযাো রররের সলঙ্গ থাল  ো চ ে? 
  
 ব্লেরেলসর চমলযিাল  রেলয রররে অযাোর ফ্লযাি চেলডলে। 
  
 চমলযিা েক্ষয  রলে, জেিা চ াথায গডায। 
  
 র্া খুরশ চহা  চগ, তল  অযাোল   ি চপলত হল । 
  
ও এখে পযালেস চহালিলেই আলে। 
  
চতামার এত আগ্রহ অযাোর সম্বলন্ধ,  যাপার, র   েলতা? 
  
মা জােলত চ লযলেে। 
  
 রপি  েে, মাও এর মলেয আলেে। ও হযােঁ চমলযিা ওখালেই আলে? আজ াে  ুজে 
চো  ওর ঘর পাহারা চ য। খ লরর  াগলজর চো  ো জােলেও পুরেশ জালে। চহেী 
র্খে খুে হয ও তখে চহালিলের রভতলরই রেে। 
  
তাহলে চমলযিাল  ওরা েরলে ো চ ে? 
  
আসলে চগালযন্দাল র োরণা রররে এলসরেে অযাোর  ালে চহেী পুরেশল   লে র লতই 
ওরা তাল  খুে  লরলে। তাই অযাোর উপর েজর রাখলে র্ালত রররেল  েরা র্ায। 
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চশাে রপি, আরম এই চমলযলেলেিার সলঙ্গ চ খা  রলত  াই…তুরম আমাল  সাহার্য  র। 
আরম  াই ো পুরেলশর সলন্দলহ পরড। তাই চ াে  লর তুরম ওল  এখালে আসলত  ে। 
  
রপি আপরে  রলতই এরড াো র লয  েে, াজিা  রলত  লেলেে, চ ালের খর  
চ ল া। 
  
রপি ইতস্ততঃ লর চ ালে পযালেস চহালিলে চর্াগালর্াগ  লর রমস চ াগযল   াই–চ  অযাো 
 থা  েে।  সমস চথল  রপি  েরে। জরুরী  র ার তুরম এখালে  লে এলসা। চস 
 েে,  শ রমরেলির মলেয আসলে। 
  
ওরা চতামার  থা চ শ চশালে, তাই ো রপি? 
  
ওর সলঙ্গ ভাে  য হার  রল । মা সাহার্য  রলত  লেলেে  লেই  রোম। 
  
ভয চেই, আরম  াডা ারড  র  ো–এখে তুরম চ লি পড চ রখ। 
  
রপি  লে চর্লতই এরে চ যালর শরীর এরেলয র ে। 
  
 রজা চঠলে অলে ক্ষণ পর আো চ াগয রভতলর ঢু ে। ঘা লডলে  লে মলে হে ো। 
সলঙ্গ  যালগ  নু্দ  আলে। 
  
হযালো! এরে  েে  যস্ত হলযা ো। শুেু চতামার  যাগিা চেলের উপর–আপরে চেই চতা। 
তুরম চতা স সময আলেযাস্ত্র রেলয চঘারাল রা  র তাই ো? 
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অযাো  যাগিা চেলের উপর চরলখ চ যালর  সে। 
  
এরে যাগিা পরীক্ষা  লর ড্রযালর ঢুর লয রজজ্ঞাসা  রে–আমায তুরম চ লো?তুরম 
রভরজরিং  ােয রাস্তায চ লেরেলে–জােলত  াইরে রররে চ াথায? 
  
চস  েে, র   র ার তার খ লর? ওরা চ াথায গা ঢা া র লযলে–আপরে চেল লেে 
তাই এলসরে। 
  
র্র  আমায  নু্ধভাল  োও তাহলে এ িু ভােভাল   থা  েলত পারর। 
  
 অযাো  েে–রররে চ াথায? 
  
র   লর জােলে রররে চ াথায আলে আরম জারে? রররে চর্ রালত ব্লােরেসল  হরণ 
 লররেে চস রালত ওর সলঙ্গ আপোর চ খা হলযরেে? 
  
জােলে র   লর? 
  
আপরে চ খরে চ শ  াো । আলগ র্া ঘলিলে আলগ আরম  ে  তারপর আপরে 
 েল ে। জরের চেরা চথল  রররে আমায চ াে  লররেে। পলর জােলত পারর রররে ও 
চমলযিা চসই রাতিা ওখালেই রেে। তারপর চ াথায চগলে  েলত পারে ো। 
  
তালত হলযলে র ? 
  
রররে চ পাো। আমাল   লির মলেয চ লে রররে চ াথায আলে তাই আর র ! 
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আমার োরণা পুরেশও তাই জােলত  াইলে। চমলযিাল  চপলয ওর ভাগয খুলে চগলে। 
  
অযাো  ােঁরডলয  েে–র  জােলত  াে তাই  েুে।       ন্ধ  রুে। 
  
  যস্ত হলযা ো। 
  
শুেু জারে তুরম রররের চপাষা চমলয। চতামাল  অসহায অ স্থায চ লে পারেলযলে। 
  
 রররে মােুষ খারাপ েয, আমাল  চেলড পাোলত পালর ো। 
  
এরে  েে, চসতুরম ভােই জাে।ব্লােরেসল ওর সলঙ্গ চ লখরেোম।রররে ওর শুশ্রূষা 
 ররেে। চমলযিার সারা গালয ওর হাত ঘুলর চ ডারেে। 
  
অযাো এরের গালে  ড  ষাে। এরে চহলস গালে হাত  ুোে। 
  
অযাো রক্ষপ্ত  লে  েে, রররে অমে েয। অলে র ে ওর চ াে খ র পাইরে। র্র  চ রখ 
সরতয ও আমায তযাগ  লরলে তাহলে আরম র   র ? আমার হালত িা া পযসা চেই। 
  
চভ  ো। অথযই জী লের স  েয–চতামাল  আরম সাহার্য  র । 
  
এ অর শ্বাসয। আপরে রমথযা  েলেে। 
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এরে  ুঝে  াজ হলয চগলে।  যালগর মলেয র েু চোি র লয অযাোল   যাগিা চ রত 
র ে।  রজা পর্যন্ত এরগলয  েে, র  ায। র েু মলে  র ো। র্া  েোম রমথযাও হলত 
পালর। রররের প্রতীক্ষায থা । র্খে ক্লারন্ত চ াে  রল  তখে রপলির মার ত আমায 
খ র চ ল । 
  
রক্লে এযারলফ্লালত  লস।  নু্দ িা তার পালশ আর ি যিা তার চ ালের উপর। মলে 
 লররেে  াজিা  িপি হলয র্াল । মা চসইর মই  ুরঝলযরেে। অন্ধ ালর এ িা গালের 
তোয এযারলফ্লা। চরলখলে। এখালে  লস চস জে ব্লেরেলসর অলথযর অলপক্ষা  ররেে। 
ঘণ্টা  লয  আলগ ে  ব্লােরেসল  চ াে  লর জারেলযলে।  াজিা ভােভাল   রলে মা 
তাল  অরতররক্ত পােঁ লশা েোর চ ল ে  লেলেে। চস  ার ার ঘরড চ খলত োগে। 
  
সহসা  ূলর এ িা গারডর চহেোইি চ খা চগে। গারডিা প্র ণ্ড চ লগ আসলে। রক্লে ি যিা 
জ্বাোলত আর চে ালত োগে। গারডিা রে লি এলসই গরতল গ  রমলয জােো র লয 
চমািা  ামডার  যাগিা চ লে র লেে। জে ব্লােরেস আল শ পােে  লরলেে। 
  
রাস্তার এপালশ-ওপালশ তার লয রক্লে চ াে গারডর অরস্তত্ব চ খলত চপে ো।  যাগিা তুলে 
এযারলফ্লালত উলঠ গারড গন্ত যস্থলের উলেলশয েুিে। 
  
তার জেয স াই অলপক্ষা  রলে। রক্লে ঘলর ঢুল  চির লের উপলর  যাগিা রাখে। রতরে 
 যাগিা খুলে চোলির তাডাগুলো চ র  রলেে। রিম চোভী  ৃরিলত িা াগুলো চ খে। 
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মা  েলেে, িা া আমাল র হালত এলস চগলে। র ন্তু এ িা া আমরা খর   রলত পার  
ো। অলেয  মূলেয এ িা া  াউল  র রক্র  লর র লত হল । আমরা র রেমলয  ুলশা 
পঞ্চাশ হাজার েোর আসে িা া পাল া। 
  
এরে  েে, চ  এত ঝুেঁর  রেলয অলেয  িা া চ ল ? 
  
ওরপ এতক্ষণ মালযর  ক্ত য শুেরেে। উলেজোয চস  েে, স  িা া ভাগ  রল ে ো? 
অলেয  িা া এমে র  চ রশ? 
  
ে  আর রক্লে মাথা চেলড সায চ য। রিম র েু  েে ো। চস ভা লে  রন্দ রমস 
ব্লােরেলসর  থা, তার শরীলরর রক্ত উোে হলয উঠলে। 
  
মা স লের র ল  তা ালেে–এ  রমরেি। িা ািা চতামরা ভাগ  লর রেলত  াইে তাই 
ো? র ন্তু চতামরা  ােয হলয চেল ।  ুঝলত পারে ো  ত  ড র প  চতামাল র, আরম 
 ুঝলত পাররে। 
  
 ুশ পঞ্চাশ েোলরর জেয ঝুেঁর  চেওযা রঠ  হল  ো। সাে ালমর সলঙ্গ িা া   লে চে  
রঠ   লররে। চ রার পলথ চস এখালেই আলে তার অলে  পথ জাো আলে চস এই 
িা া খর   রলত পারল । র ন্তু আমরা পার  ো। 
  
স লে স লের র ল  তা াে। এরে  েে রঠ  আলে মা আর র েু  েল ে? 
  
রক্লে  েে িা া আমাল র হালত এখে ওগুলো রেলয র   রল ে? 
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চতামাল র মলেয ভাগ  লর চ ল া। এ লশা েোর রেলজল র মলেয ভাগ  রল া।  া ী 
িা া রেলয  য সা  রল া।  য সায চতামরা আমাল  সাহার্য  রল ।  াররর   স্বাভার   
হলে স র েু গুরিলয এ শহর চেলড  লে র্াল া। 
  
এ িা ক্লা  খুে  চসখালে। ক্লাল  চমলযরা থা ল । জুযার আড্ডা থা ল …আমার  থািা 
চতামরা স াই ভাে  লর র ন্তা  লরা। সামলে এ িা র রাি সুলর্াগ সাে াম িা া রেলয 
চপৌঁেলেই চতামরা হালত পাল ।–চভল  োও র ভাল  খর   রল । 
  
এরে রজজ্ঞাসা  রে–রােরেলসর চমলযল  আমরা র ভাল  চ রৎ পাঠাল া? 
  
ঘলর রেস্তব্ধতা, মা তার র ল  তা ালেে। রিম শক্ত হলয  লস রইে।  া ী স লে 
অস্বরক্তল াে  রে। মা েীর  লে  েলেে–চতামাল   লেরেোম ো এ  যাপালর ো  
গরেও ো? 
  
িা া চপলয চগলেে, চমলযিাল  এ ার চেলড চ ওযা উর ত। 
  
মা জােলত  াইলেে। এ থা চ   েে? এরে ইতস্ততঃ  লর এস  র  হলে? আপরে 
এভাল  িা া েি  রলত পালরে ো। শুেুে মা, আপরে র   ুঝলত পারলেে ো,  য সার 
র  ক্ষরত  রলেে? 
  
চমলযিাল  চেলড র লে র প  আসল । চ উ আর আমাল র র শ্বাস  লর িা া চ ল  ো। 
 য সার  ালরািা চ লজ র্াল । চমলযিাল  চেলড র লে স   াস হলয র্াল । চ োরাে 
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এলজন্ট আমাল র উপর ঝােঁরপলয পডল । রেলজর স যোশ তুরম চেল  আেলত পালরা–
আরম পারর ো, তাই  ে   ুপ  লর থাল া। 
  
এরে  ুপ রইে। রিম উলেজোয র ৎ ার  লর  েে চমলযিাল  এ ার আমার হালত 
চেলড  াও মা। 
  
মা  েলেে,  ুপ  লরা। চমলযিা  লশ এলসলে–তাই  ুপ  লর থা । 
  
োরথ চমলর চির ে সররলয পল ি চথল   নু্দ   ার  লর রিম মাল   েে, চমলযিা 
আমার। ওল  রেলয আর  য সা  রলত পারল  ো  ুলঝে। 
  
রেশ্চযই  ুলঝরে। 
  
চ উ  াো চ  ার চ িা  রল  ো। 
  
রিম এই র েিার জেয অলপক্ষা  ররেে। তার পা  ােঁপরেে। চস রসেঁরড র লয উলঠ রমস 
ব্লােরেলসর ঘলরর  রজা খুেে। 
  
রমস ব্লােরেস পায ারর  ররেে। পরলণ চড্ররসং গাউে।  ুজলে  ুজলের র ল  তা াে। 
চ াের ম  যস্ততা ো  লর রভতলর ঢুল   রজা  ন্ধ  রে। 
  
রমস ব্লােরেস  েে, আমার র েু পােীয  াই। আরম পাে ো  রা অ রে আমার  ালে 
আসল  ো। ম  ো খাওযা পর্যন্ত আরম এস  সহয  রলত পারর ো। 
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র েু ো  লে রিম ফ্লােিা র োোয েুেঁলড র ে। ম  চখলয ব্লােরেস রিলমর র ল  তা াে। 
  
চস িেলত িেলত  েে ভীতু চ াথা ার?–ভীতু ভীতু। র েুো  লর ওখালে  ােঁরডলয 
চ ে? আলোিা রেরভলয  াও আরম চতামাল  চ খলত  াই ো। তুরম এরগলয আসে চ লখ 
আমার ইলে হয পুরুষ হলত। চমলঝর উপর ফ্লােিা েুেঁডলতই হুইরেিা গরডলয পডে। 
র োোয শুলয  ােঁ লত োগে। আমাল  এ া থা লত র লত পার ো?–আলরা র েুক্ষণ 
এ া, েুেঁলযা ো- যা  লর। 
  
ঝুেন্ত আলোিা রেলভ চর্লতই রমস ব্লােরেস ঢা া পলড চগে। অেুভ   রে রিম তাল  
র ৎ  রলত  াইলে। তার মাথািা খালির পালশ ঝুেলে। অন্ধ ালর তার চ ালখ জে পডলত 
োগে। হঠাৎ তপ্ত  াতাস তার শরীলর ঝােঁরপলয পডে। রহংস্র আর অসম্ভ  ভারী র েু 
তাল  র োোয চ লপ েরে। চস শরক্ত হাররলয র োোয চর্ে তরেলয চর্লত োগে। চস 
রিমল   েে, তুরম আমায  যথা র ে ুঝলত পারে ো যথা র ে। 
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জডলের উপর পা তুলি 
০৩. 
  
চেভ চ োর চেলের উপর পা তুলে  ুেলত োগে। অর সিা চোি হলেও চ শ সাজালো 
গুোলো। আইলের  ইগুলো জাোোর পালশ সাজালো। চেভ স্বী ার  রলো আইলের 
 ইগুলো চ খ ার জলেয েয। 
  
অর লসও চ োর িুরপ পলর থাল । িুরপিা চ াখ চঢল  রালখ  লে মলে হয ঘুমালে। 
  
অর লসর  াইলরর ঘরিা পারিশাে র লয  ুভাগ  রা। পো চোোে িাইপরাইিালরর 
সামলে  লস পরত্র া পডলে। 
  
 রেং চ ে  াজলতই চস ঘলর প্রল শ  রে। 
  
 চ োর  েে, হযালো খু ী ভাে আে চতা? 
  
পো চির লের উপর চেলে রগলয  সে। তাল  সররলয র লয চ োর  েে, ভদ্ৰ হওযার 
চ িা  র। এিা  ারড েয। 
  
চেলের এ  চ ালণ  লস পো  েে,  ড এ লঘলয োগলে।  াজ চেই এ ার চথল  
 ারডলতই থা  । 
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চ োর  েে খারাপ  লে রে। মলে হয চ লশ চ াে অপরােই ঘলি ো। 
  
এই রের উে পরত্র া চথল  র্লথি অথয পাে। পো  েে চগালযন্দারগরর  য সা প্রাইলভি 
ভাে ো। 
  
আরও এ   ৎসর অলপক্ষা  রর। 
  
চতামার  থা শুেলত হল । তুরম আমার  শ। সারার ে চমরসলের সামলে  সা  ড 
এ লঘলযরম োগলে। 
  
শীঘ্র চ াে  াজ হালত ো চপলে অেয অলে   াজ আলে। 
  
চ শ তুরম  ারড র্াও। 
  
 চ োর  েে, এখালে র  পড ার মত পরত্র া চেই? 
  
 পো এ িা পরত্র া চির লের উপর চরলখ  লে চগে। 
  
চ োর পরত্র ার পাতা উোলত োগে। 
  
পো হঠাৎ ঘলর ঢুল  এ িা রভরজরিং  ােয র ে। এ জে চো  চতামার সলঙ্গ চ খা 
 রলত  াে। 
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চ োর  েে, জে ব্লােরেস এলসলেে। ওোল  চভতলর পারঠলয  াও। আর চতামাল ও 
 র ার হল । 
  
পো রগলয  রজা খুেে। জে ব্লােরেসল  খু  ক্লান্ত চ খালে। আপরে রমঃ চ োর? 
  
হা। 
  
এ িা প্রস্তা  রেলয আপোর  ালে এলসরে। শুেু জাোল ে হা র  ো?  ারণ, আমার 
অলে   াজ আলে। 
  
আপোর প্রস্তা িা র ? 
  
আপরে রেশ্চযই  াগলজ পলডলেে রতেমাস আলগ আমার চমলয হরণ হলযলে। 
  
চ োর মাথা োডে। 
  
 র্ারা হরণ  লরলে তাল র  ারুরই হর শ পাইরে। এই  য সার উৎস আপরে খুেঁলজ চ র 
 রুে। সংশয থা লে হালত চেওযার  র ার চেই। আপোল  আরম সাহার্য  র  
িা ার জেয ভা ল ে ো।  াজ গুরেলয আমাল  চ া া  াোল –আরম র ন্তু পুরালো ঘুঘু। 
  
এ . র . আই. এই চ সিা হালত রেলযলে। তাল র র্লথি সুোম আলে। ওরা সা েয ো 
হওযা পর্যন্ত চেলগ থা ল । র ন্তু আরম অলপক্ষা  রলত পার  ো। তাই রেলজই চ খলত 
 াই। শুলেরে আপরে চ াে  াজ চশষ ো  লর থালমে ো। আরম আপোর মত 
মােুষল ই খুেঁজরে। 
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ব্লােরেস থামলেে। চ োর  ুপ রইে। 
  
 াজ শুরু  রার জেয পােঁ  হাজার েোর ও  ার  খর  চ  । 
  
চ োর  েে, িা ার অঙ্কিা ভােই। 
  
হা িা ািার জেয আপোল   ি  রলত হল । অর লস  লস পরর ল্পো  রলেই  েল  
ো। 
  
চ োর ভা ে, পােঁ  হাজার েোর চতা  ম েয। 
  
চস  েে, স   াজ চ লে আপোর  াজিা হালত চে । চস্টলোল  চেল   থা াতযাগুলো 
চোি  রলত  াইলেে। 
  
ব্লােরেস  েলেে, আমার  াজ োডা আর চ াে  াজ  রলত পারল ে ো। চ াে খ র 
চপলে আমাল  জাোল ে। ভুে পলথ চেলম আ ার েতুে  লর শুরু  রল ে। 
  
মাপ  রল ে, আপরে অেয চো  চ খুে। 
  
 র ন্তু  াজ রেলত আপরে রারজ হলযরেলেে। 
  
 তল  এই শলতয েয। 
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চ শ আপরে চর্ভাল  খুশী শুরু  রুে। 
  
এ ার আমরা চ সিা রেলয আলো ো শুরু  রলত পারর। চ োর  েে, আপোর চমলয 
চ ােই জুে রেলখােঁজ হলযলে। 
  
রঠ   লেলেে। পুরেলশর  ক্ত য চোি শহরগুলোলত  েিা ো ারত  রত। অপরাে 
সা যস্ত হলেও  ড র েু  লররে। ো ারত  লর র ন্তু খুে  া হরণ  লররে। 
  
রররের চমলয  নু্ধ চহালিলের চর্ ঘলর থাল  চসখালেই চহেী খুে হলযলে। 
  
মলে হলে আপরে অলে  র েুই জালেে। 
  
 চ োর পোল   েে, ব্লােরেস সংক্রান্ত  াইেিা  াও। 
  
 াইেিা পো র ে। চ োরব্লােরেসল   েে, আজ রালত রররেল  সোক্ত 
 লরলে ালরাযােরা। চসই চহেীল  খুে  লরলে। চস আলগ  খেও খুে  লররে। সামােয 
রজরেলসর জেয খুে–ো সযার,  যাপারিা চ মে চর্ে োগলে। আরম জােলত  াই, রররে 
তালত র খযাত  েলেতা হে র   লর? 
  
চস  াইলের  লয  পাতায চ াখ  ুরেলয  েে, আপোর চমলয হরলণর পলররর ে 
স ালে গারডলত চতে ভলর চর্ চো রা তাল  খুে  রা হলো। চ লে আসা হয চগালল্ডে 
রিপার চথল  এ লশা  রল্লশ মাইে  ূলর। চ োলরে এলজন্ট র  এ  যাপালর র ন্তা 
 লরলে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পয়জনাস অর্কিড । জজমস জেডর্ি জেজ  

68 

www.bengaliebook.com                                  সূর্েপত্র 
 

 

ব্লােরেস  েে, এ  যাপালর র েুই শুরেরে। 
  
রররে ও তার  ে লেরা চপলোে র েলত রগলযরেে। েরা র্া  তারা এখালে চথলমরেে। 
আপোর চমলয র ৎ ার  লর ওলঠ স্বাভার  ভাল ই, চো রািা খুে হয। এর চপেলে 
চ াে সতয েুর লয আলে আমার অেুমাে। 
  
এ িা  ড মযাপ রেলয চ োর  েে। এই জাযগািায চপলোে পাে। এখে প্রশ্ন 
প্ররতল শীল র চ োরাে এলজন্ট র  রজজ্ঞাসা  লররেে। 
  
ব্লােরেস  েলেে, ওরা পারত পারত  লর খুেঁজলে র ন্তু র েু পাযরে। এই ঘিোর পর 
চথল   েিার এ ং মুলক্তার হাররির চ াে চখােঁজ পাওযা র্ালে ো, আমার চমলযর সলঙ্গই 
চর্ে ঐ রতেজে উল  চগে। 
  
আপোর োরণার  থা  েুে। 
  
আমার সলন্দহ চমলয চ েঁল  চেই র ন্তু চো গুলো েরা পডু । েরা পডার চ লয খুে হলে 
চ শী খুশী হ । আজ রালতই আপোর প্রাপয চ   পাল ে। 
  
ওল র রঠ  ের । চ োর  েে, এিা আমার চশষ  াজ হলত পালর। 
  
আে ঘণ্টা হে ব্লােরেস  লে চগলেে। র রন্ততভাল  চ োর পায ারর  রলে। পো চেলের 
এ  চ ালণ  সে। 
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চ োর  েে, চ াগয চমলযিার চথল   াজিা শুরু  রলত হল । এই চমলযিাই হলে 
চর্াগসূত্র। স্থােীয পুরেশ  তিা সাহার্য  রল  জারে ো। চস চ ালে রমঃ চোলসর সলঙ্গ 
চর্াগালর্াগ  রলো। আরম চ োর  েরে-হরণ সেল য ব্লােরেলসর সলঙ্গ  থা  লেরে। 
চ াগয চমলযিার সলঙ্গ চ খা  র ার সুলর্াগ  ররে। 
  
 াজিা চেোে হালত রেলযলে তাই ো? েেয া  পলর চ খা হল ।  েোম চেোলের সলঙ্গ 
চ খা  রলত। 
  
চ োর  েে, চ াগয চমলযিার খ র র ? চ াথায থাল ? েতুে চপ্ররমল র সলঙ্গ এ শহর 
চেলডলে মাস খালে  আলগ। চসই চপ্ররম  এরে সুেজ। মলে  রলত পারে। মা রপ্রসলের 
 লের চো । রররের প্রতীক্ষায চথল  চশষ পর্যন্ত ওল  েলরলে।  ুরড চে লডিা প্র ুর 
িা া চরাজগার  রলে। চ াে অরভলর্াগ চমলেরে  লে ওল  েরলত পারলে ো। 
  
চ ালগযর ওপর র  চ উ েজর রাখলে? 
  
চোইলে েজর রাখলে। আমার অেুমাে সময অপ য হলে। এরে প্র ুর অথয চর্াগালে 
এই চমলযিার চপেলে। ওই আস্তাোয রররেল  চ খা র্াল  ো। তাই ভা রে চভাইলেল  
আর র েু র ে পলর অেয  ালজ োগা । 
  
চ সিা হালত রেলয র   ুলঝে? 
  
এর আলগ আমার হালত এমে চ স আলসরে। রররে তার  ে লেরা, চমলযিা, চসই সলঙ্গ 
মুলক্তার হার চ ােিারই হর শ চেই। 
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এই চ াগয চমলযিা চ াথায  াজ  রত? 
  
  সমস ক্লাল । 
  
 সমস ক্লা , র রে। ওর সলঙ্গ চ খা  লর  থা  লে আস । 
  
চো িা েূতয। রগলযও চ াে খ র চ র  রলত পারররে। 
  
আমাল  ও পেন্দ  লর। 
  
চ োর  সমস ক্লাল  রপলির অর লস ঢুল , হযালো রপি–আমায র েলত পারে। 
  
রপি  েেরেশ্চযই। হঠাৎ এভাল  ঢুল  পডলে চর্–র   যাপার। 
  
চ োর রপলির মুলখ ঘুরষ চমলর  েে,  থা আলে। আমরা এ ার  থা শুরু  রলত 
পারর। র   ে? 
  
রপলির র  ু  আর ো  র লয রক্ত,  স র   েল ? 
  
 অযাো চ াগযল  তুরম চ ে? 
  
হযােঁ, র রে। 
  
ওর সলঙ্গ রররের র  সে য? 
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 রররের চমলযলেলে। 
  
পরস্পরল  পেন্দ  লর? 
  
রেশ্চযই ওরা চপ্রমগুঞ্জেরত চপ্ররম -চপ্ররম ার মত। ত ুও ব্লােরেস চমলযিাল  হরণ  লর 
রররে ভুলে চগে। 
  
হা। চমলযিা চ শ অসুর োলত পলডলে। 
  
ওর সলঙ্গ র   লর পরর য হলো এরের? 
  
রপি উের র লত চ রী  রলে চ োর ওর গালে এ   ড  ষাে। আর চ রী  রলে 
আমাল  আরও  রঠে হলত হল । 
  
এখালেই এরের সলঙ্গ ওর পরর য। চমলযিাল  চেল  আেলত আমায  ােয  লররেে। 
 লেরেে, অযাোর সলঙ্গ  থা  েলত মা রপ্রসে পারঠলযরেে। রেজযলে  থা  োর সুলর্াগও 
 লররেে। 
  
চ োর অ া  হলো। মা রপ্রসলের প্রলযাজে হলযরেে। চস  েে, চ শ  লে র্াও। 
  
রপি  েে, তারপর এরে অযাোর  ালে অলে  ার এলসলে। ররংর ল্ড ক্লা  চখাোর পর 
আো  লে চগলে আমাল র  াে চেলড। আর র েু জারে ো। 
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রপি চর্ সরতয  েলে চসিা চ োর  ুঝে। মা রপ্রসেল ালগযর সেল য আগ্রহী। চমলযিার 
সলঙ্গ এখুরে  থা  োর  র ার। 
  
চ োর অর লসর  াইলর এলো। 
  
গরের মুলখ পযারাোইস ক্লা । স্টীলের পাত র লয হতরী প্রল শ পলথর  রজা।  ুলেিপ্রু  
 ােঁ  োগাে  রজার গালয। জােো র লয আগন্তু ল র মুখ চ খা র্ালে। সভযসংখযা চ শী 
েয। তাল  সলঙ্গ  নু্ধ  ান্ধ  আসলত পালর। চজাগাডী রেলয র েু িযাক্সী ড্রাইভার আলস। 
তারা চমলযলেলেল র চখােঁলজ আলস সুতরাং  য সা ভােই  লে। 
  
চ াতোয ক্লা । পরলণ োে চ াি আর োউজার পলর এ রি চমলয ররলসপসলে  লস। মা 
রপ্রসে এই ক্লা   াোে। এল  ালর চ াতোয প্রল শ স যসাোরলণর রেলষে। 
  
এখালে তারা স্থাযীভাল   স াস  লর। এখালে র্লথি চরাজগার হয। এই ক্লাল র সলঙ্গ 
চরাল ার সে য খারাপ। 
  
চরাল ার রতেলি িযাক্সী আলে। এই িযাক্সীগুরে র রভন্ন  ালজর সলঙ্গ জরডত। র রেমলয 
ভােই চরাজগার হয। 
  
তাোডা স্থােীয চ া াে াররা রেলজল র রেরাপোর জলেয চরাল াল   শ েোর  লর 
র ত। র ে ভােই  েরেে। মা উলোপাো  লর র ে। 
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িযাক্সীর  য সায  াো পডলতই রেরাপোর চরি  ারডলয র ে। র ন্তু পলরর সপ্তালহ িা া 
রেলত রগলয জােে রপ্রসলের  ে েল রও িা া র লত হল । তারা এ ার চথল  তাল র 
রেরাপোর  থা ভা ল । 
  
চরাল া উলেরজত হলয চহস্তলেস্ত  র ার জেয রেলজই পযারাোইস ক্লাল  রগলয রেলজর 
পরর য র ে। 
  
মা রপ্রসে তাল  চেল  পাঠাে। রিম আর এরে সলঙ্গ রেে। চ াল   ােঁডালত মা র ন্তু 
চ াে আগ্রহ চ খাে ো। 
  
চরাল া  েে, চভল রেোম আপোর সলঙ্গ  য সা  রা সম্ভ  হল । আমার ড্রাইভাররা 
চজাগাডীল র আপোল র ক্লাল  আসলত উৎসাহ চর্াগায। এইভাল  র  আমার  য সা 
গলড উঠলত পালর ো। 
  
প্রলযাজেীয গারড আমাল রও আলে। আমরা প্ররতলর্ারগতায োমলত  াই ো। চতামার 
িযাক্সীগুলো চপলে অেয রাস্তায  াোল া। 
  
আমার িযাক্সীগুলো ভাে। 
  
আমার  ক্ত য শুলেে, র্র  পেন্দ ো হয  ে 
  
চভল রেোম চ াে সুরাহা হল  ো। 
  
ো, হল  ো। 
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মলে মলে চরাল া প্ররতজ্ঞা  লর। সুলর্াগ এলেই প্ররতলশাে চেল া। 
  
মালযর সলঙ্গ সাক্ষাৎ ালরর পলরর সপ্তাহ চথল  এ জে স সযরসলঙ্গ চরাল া 
পযারাোইসক্লাল  র্ায। রথলযিার চশষ হওযার পর আসে  য সা শুরু হয। এখালে পূ য 
পররর ত এ জলের সলঙ্গ চ খা হলো। 
  
এরে রজজ্ঞাসা  রে অযাোল  এখালে চ লখলে র ো। 
  
ররলসপশলে  লসরেে চমলযরি, মাথা োডে। চসই মুহূলতয রিমল  রসেঁরডলত চ খা চগে। 
  
এরে রিমল   েে, অযাোল  চ লখে? 
  
ো, এলস পডল । 
  
–এরে  েে,  লয জে চো রা জুযা চখেলে। 
  
 শহলরর মােুষ। 
  
চরাল াল  ওল র সলঙ্গ জুযা চখেলত চ খোম। 
  
 রিম  েে, চরাল া? ও র   ায? 
  
চরাল া চো  ভাে। ও আমাল র চ শ ভয  লর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পয়জনাস অর্কিড । জজমস জেডর্ি জেজ  

75 

www.bengaliebook.com                                  সূর্েপত্র 
 

 

সুর লের েয। এখালে ও আসু  তা আরম  াই ো। 
  
র্লথি িা া খর   লর তাহলে আমাল র আপরে র লসর? 
  
 রিম জুযা চখোয রত চো রাল র পাশ র লয  লে চগে। চরাল া খুরশলত চমলত উলঠলে। 
স্বণযল শী চমলযরির সলঙ্গ উচ্চ লে  থা  েলে। রিম মুখভরঙ্গ  লর। চমলযরির েজর 
এডাে ো। চস চমলযরির  ৃরি আ ষযণ  রে। 
  
চরাল া  েে,  যাপার র । আমার পা চতামার েযালজ পলডলে োর ? 
  
চতামার চ শযািাল   েে, আমার র ল  ো ঝুেঁ লত। 
  
র   েলে? 
  
রিম আ ার  েে–চতামার চ শযািা আমার র ল  চর্ে ো চঝােঁল । 
  
চরাল া  ােঁডাে। উচ্চতায চস রিলমর অলেয । রিলমর তীক্ষ্ণ  ৃরি তার মলে ভলযর সঞ্চার 
 রলত পালররে। মা রপ্রসে ঘলরর চশষ প্রালন্তর  রজা খুলে  নু্দ  হালত ঢু ে। 
  
রতরে র ৎ ার  লর  েলেে, তুরম চমলযিাল  রেলয  লে র্াও চরাল া। রিম তুরম উপলর 
র্াও। এখাে ার পররল শ  ূরষত চহা  আরম  াই ো। 
  
চরাল া চমলযিাল  রেলয  লে চগে। 
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রিম উপলর রগলয চ লখ রমস ব্লােরেস আযোর সামলে  লস েখ  ািলে। মূেয াে রজরেস 
র লয ঘরিা অলগাোলো ভাল  সাজালো। রিমল  ঘলর ঢু লত চ লখ চস তা াে ো। 
  
রিম  েে, আজ চতামার সলঙ্গ মা চ খা  রলত আসল । 
  
আো। 
  
 ালে এস। 
  
রমস ব্লােরেস রিলমর সামলে এলস  ােঁডাে। তাল  চিলে র োোয  সাে। রিম পুতুলের 
মত চমলযিার গালয হাত  ুরেলয আ র  রলত োগে। চমলযরি প্ররত া   রে ো। 
  
রিম  েে, আরম রেল  আরে। তুরম স  চপলযলে চতা? 
  
 রমস ব্লােরেস শুেু মাথা োডে। 
  
  থা  েলত ভাগ োলগ ো, শুেু স্বপ্ন চ খলত ভাে োলগ। 
  
ঘুলমাও চগ। আজ রালত আর চতামার  ালে আস  ো। আরম খু  ক্লান্ত। 
  
র োোয শুলয ব্লােরেস রিলমর র ল  তা াে। রিম মুখ ঘুররলয রেে চর্ে চ াে মৃলতর 
সামলে চস  ােঁরডলয আলে। 
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রিম রেল  এলোেরোরীরা ক্লাল  ো লে। চস েক্ষয  রলো এরে র মষয মুলখ চরলস্তারােঁ 
চথল  চ ররলয এলো। 
  
চস রিমল   েে, অযাোল  চ লখে? 
  
ররলসপশরেস্ট চমলযরি  েে, এখুরে উপলর আসল । 
  
অযাো রঠ  তখরে উপলর এলো। তাল  উজ্জ্বে চ খালে। চস হােঁপালে। 
  
এরে  েে, এ  ঘণ্টা হলো অলপক্ষা  ররে। র   ররেলে? 
  
অযাো  েে, চভল রেলে পারেলয চগরে। 
  
 েরে, চ রর  লরে তাই। 
  
 অযাোর উদ্ধত ভরঙ্গ, তালত র  হলযলে? 
  
 রঠ  আলে। রভতলর এলস এ িু পাে  র। 
  
তুরম এ া পাে  লরা। আমাল  োল র জেয প্রস্তুত হলত হল   লে অযাো  লে চগে। 
  
রিম  েে, চমলযিার  াি আলে চতা। 
  
এরে  েে, তা হল । ঘুলমর ওষুে খাওযালত হয ো আমার সলঙ্গ ঘুলমা ার জেয। 
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 রফ্ললমর মলে ঘা োগে। এরে চরলস্তারােঁয ম যপালে রত এ িা  লের সলঙ্গ চর্াগ র ে। 
  
রিম েক্ষয  রে এ িা চো  তাল  চ ৌতু   ৃরিলত চ খলে। ররলসপশরেস্ট চমলযিার 
সলঙ্গ  থা  েলে। রিলমর র ল  চ লখ চস চরলস্তারােঁয ঢুল  পডে। 
  
 রিম  েে, চো িা চ ? 
  
চমলযরি  েে,েতুে সভয।োম রেরখলযলে ফ্লাগাররি, র ে  লয  হলো। মযাসে ওল  
এলেলে। 
  
রির রির র মত চ খলত চো রি। মা অর লস আলেে? 
  
 চমলযিা  েে, চো িা মলে হয খারাপ েয। 
  
চর্ চতামায িা া ঘুষ চ য তাল ই চতামার ভাে চো   লে মলে হয, তাই ো! 
  
অর লস ঢুল  চ খে মালযর মুলখ রসগালরি। রতরে চেজালরর চর্াগ ে পরীক্ষা  রলেে। 
  
মা  েলেে,  যস্ত আরে এখে র্াও। 
  
ফ্লাগাররি োলম চো রির পরর য র ? 
  
মা চরলগ  েলেে, চ খে ো আরম এখে  যস্ত আরে? 
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 ফ্লাগাররি চো রি চ ? 
  
আরম র   লর জাে ? মযাসলের চ ো চো । 
  
চশাে মা, চো িাল  মলে হয এ জে রি রির । 
  
ওর উপলর েজর রাখ। 
  
চ শ তাই হল । 
  
রিম চরলস্তারােঁয এলো। ফ্লাগাররি মল   ুমু  র লে আর এ রি রু্ তীর সলঙ্গ  থা 
 েলে। রিম ইশারা  রলতই ে   ালে এলো। 
  
চো িাল  পুরেলশর চো  মলে হয। 
  
ে  ঘা লড, চগে, রভতলর ঢু ে র   লর? 
  
মযাসে ঢুর লযলে। মযাসে সেল য সলন্দহ চেই তল  চো রি সেল য জােলত 
 াই..েজলর রাখ। চ খল  চর্লত ো পালর। 
  
ে  মাথা চেলড চরলস্তারােঁয ঢু ে। চভতলরর পররল শ চ শ শান্ত। এ িু আলগ  াজো 
চথলম চগলে। মাই  হালত এ জে চঘাষণা  রে অযাো চ াগয এ ার  ালমাোস পূণয ো  
চ খাল ে। 
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 াজোর তালে তালে অযালের েেেৃতয শুরু হে। চমলযিা ভােই তল  র লশষ চশ্রণীলত 
চ ো র্ায ো। চর্ চির লে ফ্লাগাররি  লসরেে চসখালে চ উ চেই। 
  
চ োর চ ালখ ঘুম রেলয স ালে ররংর লল্ড র রে। রাতলভার গারড  ারেলয চ হারা 
উলেখুলো। 
  
পো  েে, চ সর ারী চগালযন্দাল র ঘুমলত চেই। 
  
চ োর হাসে। পো রেলজর ঘলর ঢুল   রজা  ন্ধ  লর র ে। ঘলর ঢুল   শিা পর্যন্ত 
ঘুরমলয হাত মুখ েুলয গোয পােীয জে চঢলে গযালরলজ এে। 
  
চেোলের রঠ াো খুেঁলজ চ র  রে রমরেি  লশ  পলর। খুরশ মলে তাল  উপলরর তোয 
রেলজর ঘলর রেলয এলো। 
  
চস  েে, এই ঘিোরি েজলর রাখার জেয এখালে ফ্লাগাররি োলম পররর ত। 
  
চেোর চ োরল   েে, তুরম চ ালগযর উপর েজর রাখে। মলে হয চতামাল  রু্ক্ত  লর 
আমার র্লথি উপ ার হল । 
  
চতামরা চ সর ারী চগালযন্দারা  াজ  র অলথযর জেয আর আমরা  াজ  রর সুোলমর 
জেয। 
  
চ সিা চ শ  রঠে। চ মে  ুঝে? 
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অলে  চজাচু্চরর  ার ার  লে পযারাোইলস। মা রপ্রসেরাও এর সলঙ্গ জরডত। গত াে 
রালত অযাো চ ালগযরেেেৃতয  ো ােীে স লের অেলক্ষয আরম উপলর উলঠরেোম। 
চ খোম প্রলতয িা ঘর এখালে  য সার জেয  লে।  ররলোলরর চশষ ঘরিা ে   রা 
মলে হয চগােলমলে। আলো রেভলতই আরম রেল  চেলম র্াই। িা া র লয ররলসপশরেস্ট 
চমলযিাল  হাত  লররে। 
  
 ন্ধ ঘরিা রহসযময। তুরম এ ার চথল  সা োলে থা ল । 
  
  াে চথল  আমাল  এ াজ চথল  সররলয চেওযা হলে। 
  
চমলযিার ওপর আরম রেলজ েজর রাখল া। ওল  চ াথায পা ? 
  
শহলরর চশষ প্রালন্ত ওর এ িা ফ্লযাি আলে। এরে সুেজ ওখালে র্ায। চো িা সুর লের 
েয। 
  
ফ্লাগাররি এ িু লরা  াগলজ অযাোর রঠ াো রেলখ চ োরল  র ে। চ োর  লে চগে। 
  
চ োর অযাোর ফ্লযাি খুেঁলজ চপলয জােলত পারে চমলযিা পােঁ তোয থাল ।  নু্দ  হালত, 
উপলর এলস  রেংল ে  াজালত এ জে  রজা খুলে র ে। 
  
চ োর  েে, রমস চ াগয আলেে? 
  
 এখে চ খা হল  ো। 
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তাল  োক্কা র লয চ োর রভতলর ঢুল   রজা  ন্ধ  লর র ে। স ার ঘর শূেয।হেঘলর 
আসলত  ররলোলরর চশষ মাথা চথল   থা াতযার আওযাজ চভলস এলো। চস, চসই 
ঘলরর  রজায  াে চপলত এ  োক্কায  রজা খুলে চ েে। 
  
এরে র োোয  লস অযাোর সলঙ্গ  থা  েলে। চ োর ঘলর ঢু লতই  নু্দ  চ লখ 
র ং তয য র মূঢ় হলয চগে। 
  
চ োর  েে, সুপ্রভাত  নু্ধ। চপ্রম ুলঞ্জ রঠ  সমলয এলস চগরে। তল   র ারী  াজ 
আলগ  রা উর ত। 
  
ঘলরর  াররর ল  এরে তা ালো। জাোোর পালশ এ িা চ যালর জামা াপড পা ার  রা 
আলে। এরে জামা াপলডর র ল  তা াে। চ োর  েে, ওগুলো  লস  লস হালত পাওযা 
র্াল  ো। চতামরা ঝালমো  র ো। তাহলে আমাল ও  রলত হল । 
  
অযাো  েে, তুরম চ ? চ োর  নু্দ  হালত  েে, চতামার সলঙ্গ  থা  েলত এলসরে। 
  
চ োর জামা াপলডর  ালে চগে। এরের চপাশাল  এ িা  নু্দ  চপে। চ োর চসই 
চ যালর  সে। 
  
এরে রজজ্ঞাসা  রে, র   াই? 
  
চ োর অযাোল   েে, চতামার  নু্ধল  চতামার চপ্ররম ল  র  ায রেলত  ে। তুরম আর 
আরম  থা  ে । 
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এরে চ োলরর উপর ঝােঁরপলয পডলতই এরের চ াযালে ঘুরষ এলস পডে। প্রথলম হােঁিুর 
ভর র লয  লস জ্ঞাে হাররলয চ েলো। 
  
অযাো আলেযাস্ত্র হালত র োোয  লস। চস র োো চথল  চেলম রুদ্ধ  লে  েে,  স। 
  
চ োর  েে, আরম চতামার সলঙ্গ  থা  েলত এলসরে  সলত আরস রে। 
  
  স  েরে। 
  
চ োর  নু্দ িা চ র  লর র োোয েুেঁলড র ে। এরের  ালে রগলয চ খে তখলো জ্ঞাে 
চ লররে। 
  
আরও র েুক্ষণ অজ্ঞাে থা ল । 
  
অযাো  ে, চ  তুরম? 
  
 রররের চখােঁজ  ররে। 
  
 তুরম র  পুরেলশর চো ? 
  
ন্না। খ লরর  াগলজর চো । রররেল  ভীষণ  র ার, তুরম ওর খ র র লত সাহার্য 
 রল ? 
  
খ লরর  াগলজর চো ল র আরম ঘৃণা  রর। এখাে চথল  চভলগ পড। 
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সুন্দরী এত  রঠে হলযা ো। 
  
এখাে চথল  র্াও। 
  
চ োর  েে,  েোম, তল  র লর এলস রররে র্খে চতামার উপর প্ররতলশাে চেল  তখে 
 যাপারিা সুখ র হল  ো। 
  
  লে র্াও  েরে। 
  
ওর পথ চ লয তুরম আর চস  ুরতয  রে ভা লে খারাপ োলগ। 
  
আমাল  চ লখ র  মলে হলে চর্ আরম ওর প্রতীক্ষায র ে গুেরে? 
  
চোল র  থা শুলে  েরে। 
  
 স  রমলথয। পুরেলশর  ালে হাত রমরেলয এলে আমার  ালে পাো পাল  ো। 
  
চ োর হঠাৎ তার চথল   নু্দ  রেরেলয রেে। অযাো র োোয পলড থা া  নু্দ িার 
র ল  েুলি চগে। চ োর অযাোর রপলঠ চ লপ র ৎ  লর চ লে  ুহাত হােঁিু র লয চ লপ 
েরে র্ালত  নু্দ িা ো রেলত পালর। 
  
চ োর অযাোর মুলখ  ড চমলর  েে,  ে রররের সলঙ্গ চশষ ার চতামার চ াথায চ খা 
হলযরেে? 
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 ে  ো। রেলজ চখােঁজ  রলগ। 
  
রেশ্চযই  র । চতামার মত অলে  চমলযল  চ লখরে। 
  
চ োর চ ামলরর পাজামার  রড খুলে র ে। তারপর তার  ু  চথল  েীল  চেলম  ােঁডাে। 
  
অযাো র োোয উলঠ পাজামা চ লপ েলর। চস চরলগ  েে, এর উপরু্ক্ত শারস্ত তুরম পাল । 
  
আমার প্রলশ্নর উের  াও। 
  
 রররে জরের আস্তাোয রেে। 
  
মাতাে জরে? 
  
অযাো ঘাড োডে। 
  
 পাজামার  রডিা অযাোর র ল  েুেঁলড র লয রেে,  ু যয হার  রার জেয  ুঃরখত। 
  
 অযাো গাোগাে র লত োগে। চ োর চ ররলয চগে। 
  
. 
  
রহংস্র  ৃরিলত এরে ও অযাোর র ল  রিম তা াে। 
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এরের র ল  তার লয রিম  েে, হা ঈশ্বর! তুরম র   ু যে হলয র্াে? এ িা চো  এলস 
চতামাল র োস্তাো ু   লর  লে চগে। 
  
চো িা র্লথি শরক্তশােী রেে। 
  
র  উলেলশয চো িা এলসরেে? র  জােলত চ লযরেে আর চশষ চ াে  খে  লররেে? 
  
তারপর? 
  
 ভয চপলয  লে চ লেরে। 
  
রেস্তব্ধ হলয চগে। অযাো চভল  চপে ো তারা এমে  রলে চ ে? 
  
রিম জালোযালরর মত র ৎ ার  লর উঠে। 
  
অযাো  েে, রররেল  রেলয এত মাথা ঘামাে চ ে? 
  
এরে  েে,  ুপ  র। আমাল র মাথা  যথা রররেল  রেলয েয। 
  
রিম অযাোর র ল  এরগলয চগে। এরে  েে, ভগ ালের র র য, ওল  র েু  ে ো। 
  
চশাে, র র ালের মত ওল  সররলয র লত হল  এ েরলের  থা  েলে। 
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এরে  েে, ওর গালয হাত চ ল ো। চতামারও চমলযলেলে আলে আর আমারও আলে। 
অযাোর সলঙ্গ থার , ও এস   যাপালর র েুই জালে ো। 
  
রিম  েে, চ শ, মা এর র  ার  রল ে। এরে ও রিম চ ররলয চগে। 
  
এরের  থা শুলে মা রপ্রসে ও রিম র ন্তায পডলেে। 
  
 ে  আর রক্লে ঘা লড চগলে। 
  
মা  েলেে, চতামরা স ই শুেলে। চো িা  থা আ ায  রলত জরের  ালে র্াল । 
  
এরে  েে, জরে র েু  াস  রল  ো। 
  
জরে মাতাে। ও স   লে চ েল । আমাল র  ােঁ া মুরেে হলয পডল । 
  
 তারা পরস্পলরর র ল  তা াে। 
  
মা  েলেে, জরেল  সররলয চ ওযা  র ার। রিম তুরম, ে  আর রক্লে গারড রেলয 
চ ররলয পড।  াজ চশষ  লর  াে স ালের মলেয চ রা  াই। 
  
রতেজে এযারলফ্লা গারডলত চ লপ র্াত্রা  রে। 
  
চরাল া রতেজলের র্াওযা চ লখ ভা ে চ ে রতেজলে এভাল  চগে। ক্লাল র র ল  
তা ালতই চ খে এরে চ ররলয এলো। 
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তােঁর র ল  তার লয মাথা োডে। ঘরডলত এ িা  াজলে। েীর গরতলত হােঁিলত হােঁিলত 
ক্লান্ত েগ। চরাল া চরলস্তারােঁয ঢু ে। পযারাোইস ক্লাল  ররলসপশরেস্ট চমলযিা এ িা 
চির লে  লস চখলত  যস্ত।  ালে রগলয চমলযিার সলঙ্গ আোপ জরমলয রেে। চমলযিার 
োম চমইরজ। 
  
চরাল া  েে, এ সলঙ্গ  ুলশা েোর চরাজগার  রলত  াও োর ? 
  
চমইরজর চ াখ       রে।  ুলশা েোর! আরম  ুলশা েোলরর র রেমলয অলে  র েু। 
 রলত পারর। 
  
তাহলে আমার ঘলর এলস িা ািা চরাজগার  লরা। 
  
ইতস্ততঃ  লর চমইরজ  েে, আরম ওই েরলের চমলয েই। 
  
আমায ভুে  ুঝলে। আসলে চতামার সলঙ্গ  থা  লে র েু খ র জােলত  াই। 
  
মতে  র   েলতা? 
  
 ভয চেই। আসল ? 
  
  ালজ র েু  রল  ো  লে র োম। 
  
  ুজলে চরাল ার ফ্লালি এলো। চমইরজল  এ  গ্লাস পােীয র লয রেলজ এ গ্লাস রেে। 
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চরাল া  েে, তুরম রপ্রসেল র  লে আে? ওরা আস ার পর আমার  য সা োলি চগলে। 
এমে  ুরদ্ধমতী চমলযর চখােঁলজ আরে চর্ খ রাখ র র লত পারল । 
  
চমইরজ এ  চো  ম  রগলে  েে, র  জােলত  াও? 
  
ক্লাল র রভতলর র  ঘলি? 
  
চতমে ো, িা া  ামায। 
  
অদু্ভত  যাপার ঘলি োর ? 
  
এ িা ক্লাল  চর্  য সা  েলত পালর আর র  
  
ওরা আজ র ল লে চ াথায চগলো? 
  
জারে ো। 
  
 শ েোলর এর চ লয চ রশ খ র র লত হয। 
  
চতামাল  সাহার্য  রলত পাররে ো। 
  
 র্লথি  লরে। 
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চমইরজ চতাতরেলয  েে, তুরম চর্ রিলমর চমলযলেলেিার  যাপালর আগ্রহী তা জাে  র  
 লর? 
  
রিলমর চপ্ররম া আলে তা জারে। 
  
চপ্ররম া চেই। এ িা চমলযল  উপলরর ঘলর আিল  চরলখলে, রালত্র থাল । 
  
 চরাল া ভ্রূ  ুেঁ ল , চমলযিা চ ? 
  
জারে ো। তল  রিম ওর জেয পাগে, চমলযিা রতেতোয থাল । চরাজ চভালর রিম ওর 
সলঙ্গ  াইলর র্ায। ক্লা  তখে  ন্ধ। মাথা রে ু  লর চমলযিা রিলমর পালশ চহেঁলি র্ায। 
চ লখ এ িা মরা মােুষ মলে হয। 
  
চমলযিাল  চ খার সুলর্াগ চপলে চতামায র েু উপহার র তাম। 
  
চ শ চতা, ক্লাল  রাত রতেলি পর্যন্ত থা লেই চ খলত পাল । 
  
চরাল া  ুশ েোর র লয র ে। 
  
চমইরজ উলঠ  ােঁডাে। চরাল া তার হাত েলর রেভালের  ালে রেলয চগে। চমইরজ চ া া 
হারস চহলস শুলয পডে। 
  
চস সত য  লর র ে–চ াে খারাপ  াজ  রল  ো। এ িা  া র চঢল  র লতই চস হাত 
পা েরডলয র ে। 
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চ োর সত য হলয চঝােঁলপর মলেয গারডিা রেলয চগে। আগাোর আডালে চঢল  রাখে। 
তারপর র লর এলস প্রতীক্ষা  রে রাস্তা চথল  চ খা র্ায র ো। তার োরণা রপ্রসলের 
সঙ্গীরা রপেলে আসলে।  িপি  াজ সারলত হল । 
  
চস  নু্দ  হালত জরের আস্তাোয পা  াোে। জরে চস্টালভ র েু ভাজলে। চ োলরর 
প্রল শ তার েজলর পডেো। এ িা শিগাে চ যালে  ােঁড  রালো।  নু্দ  উেঁর লয জরের 
োম েলর ো ে। চ োরল  চ লখ চস  মল  উঠে। 
  
অসহায ভাল  জরে  েে, র   াই? 
  
চ োর  েে, চ ালসা। 
  
জরে  সলত চপলয খুরশ হে। 
  
চশাে জরে, চতামার  ালে র েু খ র  াই। রমলথয  েলে চতামাল   ে চভাগ  রলত 
হল । হালত চ শী সময চেই। 
  
রররে আর তার সঙ্গীরা ব্লােরেস চমলযিাল  রেলয এখালে এলসরেে? 
  
জরে  েে, হযােঁ। 
  
তারপর র  হলো? 
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সাহস ো চপলয ওল র  লে চর্লত  রে। 
  
 তক্ষণ এখালে রেে? 
  
 চখলত র্তক্ষণ সময োলগ। 
  
চশাে মাতাে তুরম এর চ রশ জাে খুলে  ে। চ াথায চগলে? 
  
 সরতয  েরে এর চ রশ জারে ো। 
  
চ োর ঘুরষ মারলতই উলে পডে, এ ার োরথ মারে। 
  
মুখ চখাে, তারপর র  হলযলে? 
  
আমাল  চেলড  াও। আরম এর চ রশ র েু জারে ো। 
  
চ োর  েে, তপ্ত ফ্রাই পযালে গো  র য মুলখ চঢলে চ ল া ো  েলে। 
  
 আমাল  এস   লরা ো। রপ্রসেরা স  জালে ওল র  লো। 
  
জাোোর  ােঁ  ভাঙার শব্দ হলতই চ োর চ খে চস্টেগালের েে। শুলয পলড জরের 
 ালে সলর চগে। রপ্রসলের  ে ে এলস চগলে, চস এ িা চোহার িযালঙ্ক েুর লয পডে। 
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শিগালের র ল  তার লয জরে চমলঝলত পলড রইে। হঠাৎ  নু্দল র গুরে জরের  ুল  
এলস র েে। তারপর এ  ঝােঁ  গুরে চোহার িযালঙ্ক এলস োগে। 
  
এ জে র ৎ ার  লর  েে-ঘর চথল  ো চ ররলয এলে চতামার শরীর ঝােঁঝরা  র । 
  
চ োর মরার মত পলড রইে। চগাো ৃরত র েু এ িা ঘলরর মলেয এলস  ািলতই ো  
সলমত ঘরিা তার উপর চভলঙ্গ পডে। 
  
ধ্বংসসূ্তপ চথল  অলে  চ িায চ োর  ুলিা শরীলরর োযা চ খে। তারা রেলজল র মলেয 
 থা  েলে। 
  
এ জে  েে, র   লর চ ররলয এলে? 
  
চ োর  েে আমাল  সাহার্য  র। তাল র সাহালর্য উলঠ  ােঁরডলয  েে,  াউল  চ খে? 
  
র েুক্ষণ আলগ রতেজেল  গারড  লর  লে চর্লত চ লখরে। আমরা র লফারলণর শলব্দ 
এলসরে। 
  
আরম এ জে পুরেশ অর সার। রতেজে এখুরে এ জেল  খুে  লর পারেলযলে। আরম 
চতামাল র সাহার্য  াই। 
  
চ োর  েে, চতামরা চ াথায থা ? 
  
মাইে  লয   ূলর। 
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 াো ারে চ াথাও চ াে আলে? 
  
 আমাল র চ াে আলে। 
  
চ শ আমার সলঙ্গ এলসা। 
  
গারড  ারেলয র েু  ূলর চর্লতই চ োর এ িা পুরেলশর গারডর মুলখামুরখ হে। গারডলত 
সা া চপাশাল র এ জে অর সার আর ব্লােরেস। 
  
চ োর  েে ব্লােরেসল , র্া অেুমাে  লররে র্র  সরতয হয তাহলে হরণ ারীরা শীঘ্র 
েরা। পডল । 
  
ব্লােরেস  েে, র  হলযলে  েুে চতা মলে হলে আপরে চ াে র পল  পলডরেলেে। 
  
 চরাম রু্দ্ধল  র্র  র প   লেে তল  আপরে রঠ ই েলরলেে। 
  
চেোে  েে র  ঘলিলে? 
  
 পলর শুেল  চস  থা, চতামার  ময ারীল র  ালজর  থা  েলত পারর? 
  
রেশ্চযই। 
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চ োর অর সারল র  েে,   লরর সন্ধাে পাে র ো খুেঁলজ চ খুে। মলে হয খুেঁজলত 
চ শী সময োগল  ো। 
  
চেোে  ময ারীল র অেুসরণ  রে। 
  
ব্লােরেস  েলেে, মলে হয আপরে র েু  ালজ  যস্ত হলয পলডলেে। 
  
হযােঁ। 
  
আপোর  াজ  তিা এরগলযলে স ে ো হওযা পর্যন্ত  েল ে ো? 
  
রঠ  েলরলেে। 
  
সহসা এ িা উচ্চ ে চশাো চগে। 
  
চ োর  েে, মলে হলে ওরা র েু আর ষ্কার  লরলে। 
  
ওরা  ুজলে রগলয চ খলো। চেোে আর অর সালররা এ িা আগাো পররষ্কার জাযগায 
 লস আলে। চেোে এ িা জাযগা চ রখলয  েে, এিা আলগ চখােঁডা হলযরেে চ াঝা 
র্ালে। 
  
চ োর  েে, এ িা চ ে া  াই। 
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চ ে ার সাহালর্য এ িা গতয চ খা চগে।  ুগযলন্ধ চ োলরর  রম এলো। এ  চগাো  ুে 
তার েজলর এলো। 
  
মৃতল হ। চ োর ব্লােরেসল   েে, এখালে সময েি  রলত  াই ো। চেোে ররংর ল্ড 
মলগয খ র পারঠলয চ ল । 
  
ঘণ্টা রতলে  পলর স লে এ সলঙ্গ আলো োয  সে। ফ্লাগাররিও চর্াগ র ে। 
  
চ োর ব্লােরেসল   েে, মযা গেল  হতযা  লর আপোর চমলযল  রররে ও তার সঙ্গীরা 
হরণ  লরলে। তাল  রেলয ওরা জরের আস্তাোয র্ায। অলথযর র রেমলয জরে তাল র 
থা লত র ত। র ন্তু চর্ চ াে ভাল ই চহা  রপ্রসলের  ে খ র চপলয তাল র উপর 
 ডাও হয। রররেল  হতযা  লর আপোর চমলযল  রেলয  লে র্ায। আপরে িা া 
র লযলেে রররেল  েয রপ্রসেল র। চসই িা ায তারা োইি ক্লা  হতরী  লর িা া ও 
মজা েুিলে আর পুরেশ খুেঁজলে রররেল । 
  
চেোে চ ালের রররসভার তুলে রেে। 
  
চ োর  েে র   রে? 
  
এ ঘিো গারডলত  েলে ওল র মাে সলমত েলর আেতাম। 
  
চ োর চেোলের হাত চথল  চ াে চরলখ র ে।  লস থাল া  ুপ  লর। পুরেলশর মাথায 
চগা রলপাডা আলে। 
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চেোে রেলজর চ যালর  লস পডে। 
  
চ োর  েে জারেো অেুমাে সরতয র ো।প্রমাণ ই আমাল র হালত? তাোডা চমলযিা 
ওল র  জায আলে। 
  
জে ব্লােরেস  মল  উঠে। রপ্রসেরা এ িা ঘলর তাল   ার  র লয চরলখলে। 
  
 ব্লােরেস  েে, তাহলে চতা জে রেলয চঘরাও  রলেে ো চ ে? 
  
পযারাোইস ক্লা  ইস্পালতর হতরী  ুলগযর মত। চঘরাও  রলে রভতলর চঢা ার আলগই 
ওরা আপোর চমলযল  খুে  রল । তাই আমাল  র ন্তা  রলত র ে র   র । 
  
ফ্লাগাররি  েে, চ োর রঠ ই  লেলে। 
  
পুরেশ চমাতালযে  লর প্ররত চ ালণ তারপর চঘরাও  রলত  াই। ওরা চমলযিাল  রেলয 
পাো ার চ িা  রলত পালর। 
  
চেোে চহে চ াযািযালর রেল যশ পাঠাে। অযাো চ াগযল  চহে চ াযািযালসয রেলয র্াও। 
পারলে এরেল ও রেও। এই চমলযিা স র েুর সলঙ্গ জরডলয আলে। চস আমাল র 
এ মাত্র সাক্ষী চর্ জালে রপ্রসেরা জােত রররে রমস ব্লােরেসল  হরণ  লরলে। ওরা রমস 
ব্লােরেসল  খুে  রলত পালর খু  সা োলে এলগালত হল । 
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চ াে  াজে, চ োর  থা  লে রররসভার োরমলয রাখে। চসজাোে পুরেশ   র খুেঁলড 
রতেলি মৃতল হ চপলযলে। রররের আঙুলের োপ এ রি মৃতল লহর আঙুলের োলপর সলঙ্গ 
রমলেলে। মলে হলে আমরা রঠ  পলথই এলগারে। 
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জরালকা েুি আেঁেডাি 
০৪. 
  
সুযি পলর চরাল া  ুে আেঁ ডাে। রেলজল  আযোয খুেঁরিলয চ খে। চমইরজ ভুে  লর র েু 
চ লে র্াযরে। এ িা মেুর পাত্রী চমইরজ র্াল  চরাল া খু  পেন্দ  লর। 
  
পযারাোইস ক্লাল  চস এলো। চরাল া উপলর উলঠ চমইরজর র ল  তার লয, চ ান্ ঘলর 
চমলযিা আলে? 
  
চমইরজ  েে, তালত চতামার  র ার র ? 
  
  েলে আলরা এ লশা েোর পাল । 
  
পাগোমী  লরা ো। তালত র প  আলে। 
  
চ শ, আরম উপলর রগলয চ রখ। মলে চরখ তুরম র েুই জাে, ো, র েু চ খরে। 
  
চরাল া উপর তোয  লে চগে। চমলযিা ভযাতয চ ালখ চসর ল  তার লয রইে। হাতে 
ঘুররলয  ররলোলরর চশষ ঘরিা খুেে। 
  
রমস ব্লােরেস র োোয শুলয েূমপাে  রলে। ঘলর এ িা চির ে েযাে জ্বেলে। 
  
চরাল া  েে, চ ােহয ভুে  লর ঢুল  পলডরে। 
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রমস ব্লােরেস  ুল াখ  ুলজ  েলেে, আপরে  লে র্াে। 
  
তুরম চ ? 
  
মলে  রলত পারর ো। মলে  রলত  াইও ো। 
  
আরম জারে তুরম চ । 
  
র   াে আপরে। এখালে এলস রঠ   লরে রে। ও পেন্দ  লর ো। 
  
শহলরর  াইলর চগলে। ওল  রেলয ভা লত হল  ো। 
  
আপরে  লে র্াে। আপোল  চ খলে  ুরডিা আমায মারলোর  রল । 
  
চতামাল  ওরা ঘুমর ওষুে খাইলযলে  লে তুরম চ  আর চ েই  া এখালে এলসে মলে 
 রলত পারে ো। চরাল া  লয  পা এরগলয চগে। 
  
রমস ব্লােরেস  েে, আমাল  চোেঁল ে ো। এখাে চথল  র্াে, আরম ঘুমালত  াই। 
  
চশাে চতামার োম ব্লােরেস। চতামাল  এখালে  ারমাস আলগ েলর আো হলযলে। পুরেশ 
ও চতামার  া া চতামায খুেঁজলে। র  চতামার োম ব্লােরেস েয? 
  
ব্লােরেস? ো ো ওিা আমার োম েয। 
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চরাল া র োোয উলঠ ব্লােরেসল  ঝােঁর লয  েে, চতামার োম ব্লােরেস। চতামাল  
এখালে েলর আো হলযলে। 
  
রমস ব্লােরেস স্মরণ  রলতই পারে ো। 
  
চ শ তুরম ঘুলমাও। আরম আ ার আস । 
  
চরাল া েীল  এলস চ খে চমইরজল  রহরস্টররযা চরাগীর মত চ খালে। চস  েে, আরম 
ভলয আেমরা হলয চগরে তুরম র   রে? 
  
চমইরজল  িা া র লয সময আর অথয  ুই েি  লররে আরম। 
  
তুরম চ খরে  ৃপে েও। 
  
মা রপ্রসে চরাল াল  চ লখ থমল   ােঁডালেে। চরাল া,  েে, শুভ সন্ধযা, মা। চমইরজল  
 েরেোম ওল  চ শ সুন্দর চ খালে। 
  
মা  েলেে, আমার চমলযল র চ াে ঝালমোয জডাল  ো।  লে উপলর  লে চগলেে। 
  
চরাল া  েে, ভলযর র েু চেই। 
  
চমইরজ  েে, আর এর ম চ ালরা ো। 
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চরাল া সু্টযােয েগ ক্লাল  ঢু ে পযারাোইস ক্লা  চথল  চ ররলয। মল র অেযার র ে, 
তখে রাত  শিা। 
  
রমস ব্লােরেলসর র্ালত ঘুলমর  যাঘাত ো ঘলি এমেভাল  মা ঘলর ঢু লেে। চমলযিাল  
আিল  রাখার পররণাম ভালো  লরই জালেে আর রিলমর মলের ইোও জালেে। রতরে 
ভা লেে আর  তর ে এভাল   েল । 
  
 ক্লা  জেশূেয। চমইরজ র্াওযার জেয প্রস্তুত হলে, মা রেল  চেলম এলেে।  েলেে, 
অপররর ত চো  চথল  সা োলে চথল া। চো িা আমাল র পেন্দ  লর ো, ঝালমো 
 রলত পালর। 
  
চমইরজ  েে রঠ   লেলেে। আরম ওল  এল  ালরই পেন্দ  রর ো। 
  
চমলযল র পলক্ষ চো িা ক্ষরত ার । 
  
চমইরজ  লে চগলে, মা ওরপল   েলেে, ব্লােরেসল  এ িু ঘুররলয রেলয এলসা। আরম 
ওল  প্রস্তুত  লর র রে। 
  
ওরপ  েে, আজ রালত ো ঘুরলেও তত  েল । 
  
 ড রাস্তায র্াল ো,  ারুর সলঙ্গ  থা  েল  ো, চজালর হােঁিল । আর  নু্দ িা সলঙ্গ রেলয 
র্াল । 
  
ওরপ  েে,  াজিা চতা এরে  রলত পালর। 
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এরে অযাোর সলঙ্গ  ারড চগলে। তুরমই ওল  ঘুররলয রেলয এলসা। 
  
 মা ব্লােরেসল   েলেে, র্াও  াইলর চথল  ঘুলর এলসা। 
  
রমস ব্লােরেস চপাশা  পলর রেে। মা ভা লেে, অরতররক্ত ওষুে চমলযিাল  চশষ  লর 
র লযলে। 
  
ওরপ চতামায রেলয র্াল । চ াের ম চ যাডাপো  রল  ো।  রলে মার খাল । এর  -
ওর   তা াল  ো। তাডাতারড হােঁিল । ওরপর চ াে ঝালমো হলে  ুঝলতই পারলে। 
  
ওরপ রমস ব্লােরেলসর  েুই েলর  েে, এলসা। তারপর তারা রাস্তায দ্রুত, পালয হােঁিলত 
োগে। 
  
এ িা গরেলত চরাল া  ােঁরডলযরেে, ওরপ আর ব্লােরেসল  চ লখ  ুঝে রিম এখলো 
চ লররে। ওরপল   া ু  রা সহজ, চস  ুরপসালড রপেু রেে। চরাল া ওরপর মাথায 
আঘাত  রলতই চস জ্ঞাে হাররলয েুরিলয পডে। 
  
চরাল া তার হাত েলর  েে, আমায র েলত পারে? গারড আলে  ে চতামার  া ার 
 ালে রেলয র্াল া। 
  
আমাল  চেলড  াও। আরম র লর র্া  েইলে  ুরডিা আমায মারলর। 
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 ুরডিা চতামার োগাে আর পাল  ো। রমস ব্লােরেস চ েঁল  চ েে, চরাল া তাল  চজার 
 লর গারডলত  সাে। 
  
চরাল া ফ্লযালি ঢুল  রেরশ্চন্ত হলো। ব্লােরেস অসহায ভাল   ােঁরডলয। চরাল া  েে, শান্ত 
হলয  লসা। 
  
আমাল  র   রলত হল ? 
  
চতামাল  ওষুে খাওযালো হয  ুঝলত পারে চতা?  ার  ার চ াঝা ার পর মলে হে তার 
সৃ্মরত জাগলে। 
  
ব্লােরেস হরলণর খ লরর  াগজগুলো চ খালত চস সাগ্রলহ তার লয রইে। 
  
রমস ব্লােরেসল  তার  ারডর চ াে োম্বারিা রজজ্ঞাসা  রালতই চস োম্বারিা  েলত 
পারে। 
  
রিম ও রক্লে গারড চথল  োমে। ে  গযালরলজ গারড রাখলত চগে। 
  
এখে স াে আিিা  ালজ। 
  
 মা  ােঁরডলয তার চ ালখ-মুলখ ভলযর োপ। চমলযিা পারেলয চগলে। 
  
র   লর পারেলযলে  ে। 
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ওরপ ওল  চ ডালত রেলয চগলে র ন্তু এখলো চ লররে। 
  
চস  নু্দ  চ লপ েলর, চস জেয তুরম র   রলো? 
  
র   া  রলত পারর। এতক্ষলণ চমলযিা চ ােহয পুরেলশর হালত েরা পলড চগলে। 
  
এ চতামার  ক্রান্ত–তুরম ওল  খুে  লরে, তাই ো? 
  
তুরম র্া ভাে চ াঝ  র। 
  
  ারঘন্টা হলো ওরা চগলে। 
  
এতক্ষলণ ওরা এখালে এলস পডত, র্র  চমলযিা পুরেলশর হালত পডত। পুরেশ েয, এর 
চপেলে অেয  ালরা হাত আলে। 
  
মা  েলেে, চরাল াল  িা া র লত চ লখরে চমইরজল । 
  
 চরাল া–তাহলে ওর সলঙ্গ চ খা  রা  র ার। 
  
মা  েলেে, রিম তুরম আর রক্লে চমলযিার চখােঁজ  লরা। আর ে  চ খু   াইলরর র  
খ র। 
  
রক্লে  াইলর অলপক্ষা  রলত োগে আর রিম চমইরজর ফ্লযালি ঢু ে। 
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চমইরজ ঘুলম আেন্ন।  েোেীলত  াপ র লতই চজলগ চগে। 
  
 রিম  েে, উলঠ  লসা, চতামার সলঙ্গ  থা আলে। গত রালত  রাল া চতামায িা া 
র লযলে চ ে? 
  
চরা া আমায িা া চ যরে। 
  
 রিম তার মুলখ আঘাত  রলত, চস  েে, আমার সলঙ্গ শুলযরেে  লে আমায িা া 
র লযলে। 
  
সরতয  থা  ে। 
  
সরতযই  েরে। 
  
চমইরজর মুলখ চমাজা খুেঁলজ হাত  ুলিা চ েঁলে চ েে। 
  
রক্লে অচের্য হলয উেঁর  র লয চসই  ৃশয চ লখ  ুপা রপরেলয এলো। 
  
রিম চ ররলয  েে, চমলযিার  ালে খ র চপলযরে। চরাল ার ফ্লযালি র্ারে। ওল  সররলয 
োও। পুরেশ ওর  ালে রজজ্ঞাসা া   রা সুলর্াগ পা  আরম  াই ো। 
  
রক্লে  েে, জামা াপড পলর োও। চতামাল  মালযর  ালে রেলয র্া । 
  
চমইরজ চ েঁল   েে–আরম র্া  ো। 
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চতামাল  চতা এখালে রাখা র্াল  ো। 
  
আরম র্া  ো। 
  
রক্লে  নু্দ  হালত  েে, ো চগলে অেয পথ েরলত হল । 
  
ভয চপলয  েে, চ শ আরম র্া । 
  
তার শরীর  ােঁপলত থাল । রক্লে তাল  চজার  লর এযারলফ্লালত ওঠালো। রক্লে আর 
চমইরজ পাশাপারশ  সে। রক্লে চমইরজর মুলখ আঘাত  রলতই চসগারডর পািাতলে পলড 
চগে। রক্লে গারড চোিাে। 
  
রররসভার োরমলয রাখে চরাল া। রমস ব্লােরেস তখলো খ লরর  াগলজ ভযঙ্কর হরণ 
 ারহেী পডলে। 
  
চরাল া  েে, আরম চতামাল  সাহার্য  রলত  াই। চতামার  া া আলশপালশ চ াথাও 
আলেে ওোল  চ ালে পারে ো। তার চ াে  থাই ব্লেরেলসর  ালে ঢু ে ো। চরাল া 
 ালে এলস তার  াহু  াপডাে। 
  
রমস ব্লােরেস  েে, আমাল  চেলড  াও। 
  
ভয চপও ো। রেলজর ভাে  াও ো? 
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ো, ো। 
  
তুরম এল র হাত চথল  োডা চপলত  াও ো? চতামার  া াল  চ খলত  াও ো। 
  
রমস ব্লােরেস চ েঁল   েে আমাল  চেলড  াও। 
  
চরাল া  েে, আমাল  র েু  রলতই হল । গুণ্ডার  ে এখালে এলস পডল । 
  
চমলযিা  রজা চখাোর চ িা  লর  েে, আরম চর্লত  াই। 
  
 চরাল া তাল  চিলে এলে  েে,  ুপ  র। রমস ব্লােরেস শান্তভাল  র োোয শুলো। 
  
চতামাল  সাহার্য  রলত  াই। অথ  তুরম এমে  রলো চ ে? অলে  সময েি হলযলে 
পুরেলশ খ র র লত হল । 
  
ো, পুরেলশ খ র চ ল  ো। 
  
চরাল া রররসভার তুেলতই ব্লােরেস রররসভার রেরেলয চে ার চ িা  রে। সলজালর োক্কা 
মারলতই চমলযিা পলড রগলযও চ ালের তালরর র ল  হাত  াডাে। 
  
চরাল া  েে, হাত সররলয োও। েইলে চতামাল  আঘাত  রলত  ােয হ । 
  
স যশরক্ত রেলযাগ  লর রমস ব্লােরেস চিরেল ালের তার অ ে  লর র ে। চরাল া  লঠার 
 ৃরিলত তার র ল  তা াে। 
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 ুরে চ াথা ার! 
  
রমস ব্লােরেলসর চ ালখ-মুলখ ভলযর োপ। 
  
এখাে চথল  আরম  লে র্ারে, তুরম আসলত পার–রপ্রসেরা এখুরে এখালে এলস পডল । 
ওরা চতামাল  আ র  রলত আসল  ো। রেলজর স যোশ রেলজই চেল  আেলে। 
  
ো। ো আসা পর্যন্ত তুরম র্াল  ো। 
  
তুরম রেশ্চযই  াও ো, ওরা চতামাল  েলর রেলয র্া ? 
  
 াই ো। র ন্তু র লর র্াওযা োডা আর আমার অেয পথ চেই, এতস  ঘলি র্াওযার পর 
আরম  া াল  মুখ চ খালত পার  ো। 
  
স  রঠ  হলয র্াল । পাগলের মত  থা  লো ো। এলসা, চরাল া চমলযরির হাত েলর 
িােে। 
  
রমস ব্লােরেস পথ আগোলো। তুরম এখাে চথল  র্াল  ো। আরম  াই এখালে চতামার 
সলঙ্গ। ওর চ খা চহা । 
  
 রজার  ার  খুেলত উ যত হলে রমস ব্লােরেস এ িা চ যার র লয তার মাথায আঘাত 
 রে। চস  লস পডলতই আ ার আঘাত  রে। চরাল া  রজার সামলে চথল  সলর 
চগে। 

http://www.bengaliebook.com/


 পয়জনাস অর্কিড । জজমস জেডর্ি জেজ  

110 

www.bengaliebook.com                                  সূর্েপত্র 
 

 

  
রমস ব্লােরেস  ার িা জাোো র লয চ লে র ে। চরাল া রেভালে  লস পডে। চমলযিা 
 ূলর  ােঁরডলয। 
  
চরাল া চ েঁর লয উঠে–খুে  র  চতামাল । ঘরডলত আিিা  ালজ। চরাল া  নু্দ  চথল  
গুরে  ার  লর চ েে। চস ভা ে, চমলযিা  নু্দ িা রেরেলয রেলয চ লেঙ্কারী  রলত 
পালর। 
  
চরাল া  েে,  ার  োডা এ তাো খুেল ো। গুরে  লর তাো খুেলে চো  জাোজারে 
হল । 
  
এখুরে সলর পডা  র ার। তুরম র  এখালে  ার  জী ে  ািাল । রিম ো এলে? 
  
ও আসল ই। 
  
 ব্লােরেস চ খে রান্নাঘলরর  রজা র লয রিম ঢু লে। 
  
রিম তার রপেলে, চরাল া  ুঝলত পারে মৃতুয তার সামলে। অন্ততঃ রিলমর হালত চস 
মরলত  ায ো। রিলমর চোরা তাল  শরক্তহীে  লর তুেে। েুলি এলস চোরািা স  
উেি-পােি  লর র ে। 
  
. 
  
অযাো অেগযে এরের সলঙ্গ   লে। 
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এরে  েে, তুরম রেলজল  র্া েও তাই ভা । চতামাল  ঠাণ্ডা  রা  র ার। 
  
আরম চতামাল  ভয পাই ো। রররে চতামার চ লয অলে   ুরদ্ধমাে। 
  
 রঠ   লেে, তা রররে এখে চ াথায? 
  
িা ার পাহালড, চসখালে তুরম চপৌঁেলত পারল  ো। 
  
আজ াে চতামার সলঙ্গ চ খা হলেই তুরম ঝগডা  র চ ে? 
  
 তুরম  ুেঁলডর মত  লস থা লে আরম  লে র্া । 
  
ইো হলে চর্লত পার। অলেল  চতামার চ শযারগরর পেন্দ  লর। 
  
তুরম আমায চ শযা  েলে। 
  
 ো। 
  
এরে অযাোর মুলখ এ   ড মারে। জামার চ ে খুলে  েে, চতামাল  এ িু ওষুে 
চ ওযা  র ার।  ার  লয  চ লের  ারড মারে। অযাো েুলি  াথরুলম ঢু ে। এরে 
 াথরুলম ঢুল  তাল   াথিল  চ লে র ে। চমলযিা েি ি  রলত োগে। 
  
এ ার তুরম ঠাণ্ডা হল । তারপর এরে চ ররলয এলো। 
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অযাো ঘলর এলস চ লখ এরে  লে চগলে। অযাো উগ্র সালজ সাজলো। রপলির  ালে র লর 
চগলে খুরশ হলয আমাল   ালজ চেল । এ িা সুিল শ চগাোলত োগে। 
  
 রেংল ে  াজলত  রজা খুলে চেোে আর  ুজে সা া চপাশাল র চো ল  চ লখ আো 
আডি হলয চগে। 
  
চেোে চহলস  েে, অযাো, চতামর সলঙ্গ  থা আলে। 
  
র   াই? আরম চতা চ াে চ াষ  রররে। 
  
রেশ্চযই  ররে। আমাল র চহে চ াযািাসয চতামাল  র েু প্রশ্ন  রলত  ায। 
  
 যস্ত আরে, চর্লত পার  ো। 
  
ভয চপও ো। চ রশ সময চে  ো। আমাল র সলঙ্গ গারড আলে। 
  
 েোম চতা আরম চর্লত পার  ো। 
  
 এ জে  নু্দ  হালত চ েরুলম ঢুল  জাোে এরে চেই,  লে চগলে। 
  
চ শ  েুে, তল  তাডাতারড  রল ে। 
  
অর লস এলস চ খে চ োর  লস েূমপাে  রলে। চ োরল  চ লখ তার চ াখ রস্থর হলয 
চগে। 
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চ োর  েে, চতামাল   লেরেোম আ ার চ খা হল । 
  
অযাো  েে,  যাপারিা র ? ও চো িা চ ? 
  
চেোে  েে, চ যার চিলে  স। 
  
 অযাো তার  যাগরি চ লপ েলর  লস। 
  
চ োর  েে, এলসে  লে খুরশ হলযরে। চতামাল  এ িা গল্প  ে  শুলে তুরম খুরশ 
হল । 
  
 গল্পিা র ? 
  
চখাোখুরে ভাল ই  েলত  াই। ব্লােরেলসর চমলযল  হরলণর  যাপালর অেুসন্ধাে  াোরে, 
চতামার চপ্ররম  রররে  াজিা শুরু  লররেে। এস  চতামার জাো। রপ্রসেরা রররের  াে 
চথল । চমলযিাল  রেরেলয চেয। চতামার েতুে চপ্ররম  সঙ্গীরা এ  যাপালর জরডত। রররে 
অ ৃশয হওযায তুরম চভল রেলে চতামায চেলড ওই চমলযিাল  রেলয  ুরতযলত চমলত 
আলে। তুরম এত রেরশ্চত রেলে চর্ রপ্রসেল র  লে োম চেখালত  াপযণয  ররে। আসলে 
রপ্রসেরা চমলযিাল  আিল  চরলখ চতামাল , চ া া  ারেলযলে। 
  
তাই র  হলযলে? 
  
চ োর  েে, রমস চ াগযল  এরক্সর িিা চ খাও। 
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 এ জে পুরেশ  েে, আমার সলঙ্গ আসুে। 
  
চ োর চেোলের র ল  তার লয  েে,  াজ হল  মলে হলে। 
  
 োরী লের আতযো  চশাো চগে। র েুক্ষণ পলর  রেত পালয, ভলয অযাো র লর এলস 
েপ  লর  লস পডে। 
  
রপ্রসেরা চমলযিাল  হালত পাওযার জেয ওল  হতযা  লরলে। তারপর জরের আস্তাোয 
  র র লযলে। এরে এসল র জেয অলে  িা া চপলযলে। আর চসই িা ায চতামাল  
ভুরেলয চরলখলে। এখে চতামার সুলর্াগ এলসলে–আশা  রর তুরম  লে চ ল  র   লর ঐ 
ইস্পালতর হতরী  ুলগযর চভতলর র োরু্লদ্ধ চঢা া র্ায। 
  
অযাোর চসলখ-মুলখ মৃলতর মত  ৃরি। আপেমলে র ডর ড  রলে। 
  
চো িা র শ্বাসঘাত । আপোল র সাহার্য োডাই আরম ওল  শারস্ত চ  । পুরেলশর  ালে 
মুখ খুরেরে আজও খুে  ো। 
  
চ োর  েে–এ া র েু  রলত পারল  ো। চতমে  ুঝলে ওরা চতামাযও সররলয চ ল । 
তুরম চস সুলর্াগ চ ল  চ ে? র ো রু্লদ্ধ র ভাল  ক্লাল র চভতলর চঢা া সম্ভ   ে। আর 
চ াে পথ আলে?  েলে মুরক্ত পাল । 
  
অযাো চ েঁর লয  েে–চতামরা জাহান্নালম র্াও। 
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সময েি হলে। চ োর চেোেল   ূলর সররলয েী ু স্বলর  েে, চমলযিাল   লশ আেলত 
 াই। র েুক্ষণ ওর সলঙ্গ  থা  েলত  াই। চতামার চো জেল র  লে চর্লত  ে। 
  
চেোে সঙ্গীল র রেলয  লে চগে। এখে ঘলর চ োর ও অযাো। চ োর ভা ে চমলযিাল  
 লশ আো শক্ত। 
  
রররে  ারমাস হলো খুে হলযলে। তাররখগুলো রমরেলয োও। পযালেস চহালিলে এ মাস 
আলগ চহেী খুে হলযরেে, চ াষ পলডরেে রররের উপর।  যারর ালরর  নু্দল র সাহালর্য 
গুরে চোেঁডা হলযরেে। এই  নু্দ  চমলযরা  য হার  লর। চহেী চর্ই তোয থা ত তুরমও 
চসই তোয থা লত এ ং খু  ভাে াসলত। আো চতামার চপ্ররমল র উপর চহেী র  
চগালযন্দারগরর  রত? 
  
আপোর মাথা খারাপ হলযলে? 
  
হলত পালর। র ন্তু আরম জােলত  াই চ  চহেীল  খুে  লরলে। ব্লােরেস চমলযিাল  র লর 
চপলত  াই। আমায সাহার্য  র। র্া জাে খুলে  ে। 
  
আমাল  র   রলত হল ? 
  
ক্লাল  রগলয চ খ রমস ব্লােরেস আলে র ো। আরম ক্লাল র  াইলর অলপক্ষা  রল া। 
চমলযিা থা লে চ ামা  াজয  রলত পার  ো।  াজিা পারল ? 
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র   লর পার । ওরা চমলযিাল   ন্দী  লর চরলখলে। আমাল  ইলেমত ঘুরলত চ যা হয 
ো  ারডর রভতলর। 
  
চ িা  র, উপায খুেঁলজ পাল । 
  
 ুজলে চ ররলয এলো। চেোে  াইলরর অর লস অলপক্ষা  ররেে। চ োর হােঁিলত হােঁিলত 
চ াখ রিলপ ইশারা  রে। 
  
চ োর অযাোল  রাস্তায এ া চহেঁলি চর্লত  েে, র্া  র ার তাডাতারড  রল । 
  
অযাো পযারাোইস ক্লাল  অলে  ার োক্কা র লত  ালরাযাে  রজা খুেে। অযাোল  মার … 
মুলখামুরখ পডলত হলো। রতরে  েলেে, হঠাৎ এসময র   র ার পডে। 
  
মালযর এমে  ৃরি আলগ চ লখরে, অযাো ভয চপলয  েে, এরের সলঙ্গ আমার ঝগডা 
হলযলে। তাই চখােঁজ  রলত এলসরে ও এলসলে র ো। 
  
মা  েলেে, এখালে আলসরে। আরম  যস্ত আরে। রতরে অর লস ঢু লেে। রঠ  চসই সময 
ে  উপলর উলঠ এে। ে  অর লস ঢুল   রজা  ন্ধ  লর র ে। অযাো ভা লো এখালে 
র েু ঘলিলে? 
  
চস দ্রুত উপলর উলঠ চগে। মা আর ে  তখলো অর লস। এস   যাপালর চস  খলো 
চ ৌতূহে প্র াশ  লররে। এরে  েরেে চশলষর ঘরিা ভাডার ঘর। তাই স  সময তাো 
 ন্ধ থাল । ঘলরর  রজা আে চভজাে। চভতলর চ উ চেই। চস ভা ে চমলযিা রেশ্চযই 
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ক্লাল র  াইলর চগলে, চ োরল   েলত হল । এর  মা উপলরর র ল  তার লয রসেঁরডর 
মুলখ  ােঁরডলয। অযাো ভয চপে। 
  
মা  েলেে, আরম চতামায  লে চর্লত  লেরেোম মলে আলে? 
  
আরম এরেল  খুেঁজরে। 
  
ে  এলস মালযর পালশ  ােঁডায। মা রজজ্ঞাসা  রলেে, এখে চ াথায আে। 
  
ে   েে, চমলযিা চজলে চগলে। 
  
অযাোর  ালে চর্লতই চস  েে, র  র ষলয চতামরা  েে, আরম জারে ো। 
  
 মা  েলেে, তুরম এখাে চথল  র্াল  ো। 
  
রেশ্চযই। আরম এখালেই থা  । 
  
ক্লাল র  াইলর  ােঁরডলয চ োর অচের্য হলয ভা লে হয অযাো র শ্বাসঘাত তা  লরলে, 
েয আিল  পলডলে। ভা ে র্া  র ার রেলজই  র । গারডলত চ লপ অযাোর ফ্লযালির 
উলেলশয রওো হে। 
  
. 
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রমস ব্লােরেস েক্ষয  রে, চরাল া েীলর েীলর হােঁিু চভলঙ্গ চমলঝলত  লস চগে। চমলযিা 
 ুহালত মুখ ঢা ে, চরাল া র্েণায শুলয পডে। রিম  েে, আমার সলঙ্গ চতামায র রলত 
হল । 
  
রমস ব্লােরেস মুখ ঘুররলয রেে র্ালত রক্তঝরা শরীরিা ো চ খলত হয। চোরািা শরীর 
চথল   ার  লর চরাল ার চ ালির  াপলড রক্ত মুেে। তারপর জাোোর সামলে রগলয 
রাস্তািা ঝুেঁল  চ খে। 
  
চ ো  াডলত রাস্তা র পজ্জে  হলয পডলে। র্া  র ার তাডাতারড  রলত হল । চরাল ার 
চ হারা চ েঁলি-খালিা। চস আেমারর খুলে  ালো রলঙর এ িা সুযি আর সা া শািয চ র 
 লর র োোয েুেঁলড র লয  েে, ওগুলো পলর োও। 
  
রমস ব্লােরেস জামা খুলে চ েে। তারপর ইতস্ততঃ  লর োিযিাও খুেে। 
  
রসলমর  েয  ৃরি তার উপর। রমস ব্লােরেস শািযিা তুলে রেে। রিম শািযিা রেরেলয রেে। 
তার চ ালখ চোেুপতা, গো চথল  চগাঙারের শব্দ চ ররলয এলো। চমলযিাল  রেভালের 
উপর চিলে পা েরডলয উলেরজত ভাল  গজযে  রলত োগে। র েুক্ষণ সুখ চভাগ  রে। 
  
রমস ব্লােরেস র্েণায র ৎ ার  লর উঠে। চস রেভালের  া র খামল  েরে। 
  
. 
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অযাোর  থা ভা ে এরে। চমলযিার মুণু্ডপাত  রলেও মে তাল ই  াইে। রমস 
ব্লােরেসল  রসলমর মে চথল  সরালো  র ার। এই চমলযিার জেযই  লের স যোশ 
হল । 
  
এরে রাস্তায চেলম রঠ   রলত পারলেো অযাোর  ালেোক্লাল  র্াল । অযাোল  চ খার 
তারগ  হলতই চস িযারক্সলত চ লপ  সে। 
  
রে ি  াে  এরেল  চ লখ অ া  হলয  েে, উপলর রগলয োভ চেই। আপরে  লে 
র্াওযার  শ রমরেি পলর পুরেশ এলস চ াগযল  েলর রেলয চগলে। 
  
ঘা লড রগলয এরে  েে, আরম এখালে আ ার র লর আরসরে  ুঝলে? এরে তার হালত 
 লয িা চোি গুেঁলজ র লতই চস  েে, রঠ  আলে, আপরে চ লরে রে। 
  
এরে রাস্তায সলন্দহজে  র েুই চ খে ো। এ িা চ াে  ুলথ রগলয োযাে  রে। 
  
চ োর রপেে চথল   লে উঠে, চ াে চরলখ  াও, েডা ডা  রল  ো। 
  
আডল ালখ এরে উ যত ররভে ার চ লখ চ াে চরলখ র ে। 
  
 চ োর  েে, চতামাল   র ার। 
  
আমার র রুলদ্ধ চ াে অরভলর্াগ থা লত পালর ো। 
  
র্র  োও থাল  খু  শীঘ্রী হালত আসল । 
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এরেল  গারডলত তুলে রেে।  ুলথর রপেে চথল   ুজে পুরেশল  আসলত চ লখ এরে ভয 
চপে। 
  
তারা চেোলের অর লস এলো। চেোে  েে, এরে চতামাল  আমরা খুেঁজরেোম। 
  
র  অরভলর্ালগ আমাল  েলর আেলেে জােলত পারর? 
  
 জে ব্লেরেলসর চমলযল   ুরর। রররে, চ ইেী আর ওন্ডসালমর হতযার অরভলর্ালগ। 
  
 ভুে  রলেে। আপোরা এ িাও অরভলর্াগ প্রমাণ  রলত পারল ে ো। 
  
চ োর এরেল   েে, তুরম চর্ রররেল  খুে  লরে চস থা র  রঠ  েয? 
  
আপোরা উন্মা  হলয চগলেে। 
  
 চ োর তার মুলখ ঘুরষ মারে। এরে পলড চর্লত রগলয সামলে রেে। 
  
এভাল   থা  েল  ো। আমার প্রলশ্নর উের  াই। 
  
চেোে  েে,আমাল র হাত চথল  োডা পাল  ো, র্া জাে স্বী ার  র। চতামার 
অলে ল  আমরা শালযস্তা  লররে। 
  
এরে  েে, আপরে চ ? 
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 চ োর  েে, আমার প্রলশ্ন র্া জাে তুরম উের চ ল । 
  
 চেোে ঘণ্টা  াজালতই রতেজে পুরেশ ঘলর ঢু ে। 
  
 আরম র েু জারে ো। আমাল  চেলড র ে। 
  
র্াও। 
  
এরেল  পুরেশ এ িা শব্দলরােী ঘলর রেলয চগে, মারির সলঙ্গ স্ক্রু র লয এ িা  ড চ যার 
আেঁিা রলযলে।  ামডার র লত ঝুেলে চ যালরর হাতে আর পাযা চথল । 
  
চ োর  েে, চ যালর  স। 
  
আপরে আমার উপর অতযা ার  রল ে ো। 
  
এ জে পুরেশ রুলের এ িা ঘা হােঁিুর উপলর  সাে। এরে উপুড হলয পলড চগে। আর 
এ জে পুরেশ রপেে চথল  োরথ মারে। তারপর চ যালর  রসলয হাত পা  ামডা র লয 
চ েঁলে চ ো হে। চ োর এলস রজজ্ঞাসা  রে, রররেল  চ  খুে  লরলে? 
  
খারে িা থুথু রেরিলয এরে  েে, আরম চতা আলগই  লেরে। 
  
পুরেশ এরের  েোেীর উপর এ  ঘা  সাে। চ োর  েে, ো  েলে র ন্তু আ ার 
মারলোর  র । 
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এরে র্েণায  াতররলয  েে, জারে ো। আমাল  চেলড র ে। আমাল  েলর ভুে 
 লরলেে। 
  
আ ার রুোর মারলেও এরে মুখ খুেে ো। চ োর  েে, আরও  রঠে  য স্থা রেলত 
হল । 
  
ইউরে ময খুলে চ েে এ জে পুরেশ। এরে ভযাতয চ ালখ তা াে। চস  ুঝলত পারে 
মুখ ো চখাো পর্যন্ত এরা অতযা ার  ারেলয র্াল । শারীরর  র্েণা তাল  উন্মা   রলত 
 লসলে? চস  েে, আমার উপর অতযা ার  লরা ো। আরম রমথযা  েলত পার  ো। 
  
এরে মাথা সররলয চেওযার আলগই রুে তার মাথায এলস পডে। এরে জ্ঞাে হারাে। 
  
এ জে পুরেশ তার চ ালখমুলখ জে রেিালত র েুক্ষলণর মলেয জ্ঞাে র লর এলো। চ োর 
ইশারা  রলত পুরেশ সলর চগে। 
  
চ োর  েে, রররেল  চ  খুে  লরলে? 
  
এরে  েে, রিম। স াইল  রিম রেলজই খুে  লরলে। 
  
চমলযিা চ াথায? 
  
রিম তাল  আিল  চরলখলে।ক্লাল   ন্দী আলে–আমাল  আর মারল ে ো–আমাল  চেলড 
র ে। 
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ওল  রেলয র্াও। র্া জাে ার চজলে রেলযরে। 
  
চ োর অর লস ঢুল  চেোেল   েে–চমলযিাল  রিম আিল  চরলখলে। 
  
  ুলঝরে। সময েি ো  লর আমরা পুরেশ রেলয র্াই। 
  
চেোে  নু্দ িা পল লি ভলর চ ররলয র ৎ ার  লর আল শ  রলে। 
  
. 
  
রিম রমস ব্লােরেসল  রেলয রেল  চেলম এে। চমলযিার আসে চ হারা চরাল ার চপাশাল  
চঢল  চগলে। রিলমর হালত  নু্দ । তার োরণা চমলযিা অ ােযতা  রল  র ন্তু চতমে 
র েু  রে ো। এযারলফ্লািা রাস্তার চশলষ  ােঁড  রালো। রিম চমলযিার হাত চ লপ েলর 
এলগাে। 
  
রিম  েে, আরম গারডর  রজা খুলে ের  তুরম গারডর রভতলর ঢু ল । পল  চেলড র লয 
গারডর ইরঞ্জে  ােু  লর  রজা খুেে। রমস ব্লােরেস রেল যশমত গারডলত উলঠ  ন্সে। 
রিম তাল  মাথা েী ু  লর থা লত  েে। 
  
পযারাোইস চহালিলের উলেলশয এযারলফ্লােুিে।সহসা সাইলরলের আওযাজ, রিম েক্ষয 
 রে পুরেশ ভরতয পােঁ িা গারড তার গারডল  অরতক্রম  লর র্ালে। চস গারডর গরত 
 রমলয রেে। গারডগুলোর গরত পযারাোইস চহালিলের র ল । গারডগুলোল  চস অেুসরণ 
 রে। গারডগুরে পযারাোইস চহালিলের পালশ রগলয  ােঁডালে। রিম গারড ঘুররলয পালশর 
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রাস্তায র্াওযার চ িা  রে। র ৎ ার শুলে চ খে এ জে চমাির সাইল লে  ডা পুরেশ 
তার র ল  এরগলয আসলে। চস  যস্ত হলয রাস্তার পালশ গারড  ােঁড  রাে। পুরেশরি এলস 
 েে, এত চজালর গারড  াোে চ ে? 
  
রিম রমস ব্লােরেসল  আডাে  লর  েে, ই চজালর  াোরে ো চতা। চঘরাও  রলেে 
োর ? 
  
চ ররলয এলসা। 
  
রিলমর চ াখ  রঠে, চস ক্লাল   াপ র ে, পুরেশরি  েে, চ ররলয এলসা। 
  
রিলমর  নু্দ  গজযে  লর উঠে। পুরেশরি সামলে ঝুেঁল  চপি চ লপ েরে। রলক্ত োে 
হলয উঠে। রিম প্র ণ্ড গরতলত গারড চোিাে। 
  
গারড চথল  োমলত োমলত চ োর গুরের আওযাজ শুেলত চপে। চ খে োর   আইে 
ভঙ্গ  লর এ িা এযারলফ্লা েুলি  লে র্ালে। র ন্তু চস জালে তার প্রথম  াজ হল  
চমলযিাল  জী ন্ত এই  ারড চথল  উদ্ধার  রা। আহত পুরেশরির  ালে রগলয চ খে 
চ  ারী মারা চগলে। 
  
চোোে  েে, চো িা চ   েলতা? 
  
 লের চ উ হল । 
  
র ষণ্ণভাল  চেোে  েে, পুরেশ ক্লাল র রভতলর ঢু লত পারলে ো। 
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চর্ চ াে উপালয ঢু লত হল । 
  
আরও  লয  গারড পুরেশ এলো। ঘণ্টা  াজালত  াজালত এ িা  ম ে এলস চগে। 
রাস্তায জেতার ভীড, পুরেশ তাল র সামোলত  যস্ত। 
  
চ ামার আঘালত ইস্পালতর  রজা ভাঙ্গা চগে ো। চ োর চেোেল   েে, আমাল  
 লয জে পুরেশ  াও। পালশর  ারডর ো  র লয ঢু লত চ িা  রর। 
  
চ োর  লয জে পুরেশ রেলয পালশ োক্সলহালমর োল  উলঠ এলো। তারপর 
পযারাোইলসর োল  োমে। 
  
চ োর এ জে পুরেশল   েে, তুরম চর্পলথ এলসে চস পলথ আরও র েু পুরেশল  
আসলত  ে। 
  
পুরেশরি র লর এলো। 
  
ো  চথল  চেলম চ োর  ররলোলর এলো। সহসা রক্লে চ ররলয এলো। চ োর গুরে 
 াোে। এ  ঝােঁলপ  ার  রসেঁরডগুলো অরতক্রম  লর রেল  োমে। ে   ররলোলর এলস 
চ োরল  েক্ষয  লর গুরে  াোে। সলঙ্গ সলঙ্গ উপরস্থত পুরেলশর  নু্দ  গলজয উঠে। ে  
আতযো   লর চ ালণর র ল  আত্মলগাপে  রে।  নু্দ  তুলে েরে র ন্তু তার আলগই 
চ ালখর তারা রস্থর হলয চগে। 
  
চ োর  েে, রদ্বতীয জে চগে। এখে চমলযিাল  খুেঁলজ চ র  রলত হল । 
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 ররলোলরর চশষপ্রালন্তর ঘররিলত এলস ভা ে রমস ব্লােরেস রেশ্চযই এখালে আলে। 
র ন্তু ঘর শূেয, পারেলয চগলে। 
  
তারা আ ার রসেঁরডর মাথায এলো।  ার  চো গুলো রেশ্চযই এখালে আলে।  ুরডিাল ও 
আমরা চেলড  থা  ে  ো। 
  
চ োর  েে, চ খা চপলে চতামার  নু্দ ই চর্ে ওল  গুরে র দ্ধ  লর। 
  
মা রপ্রসে চক্লা রুলমর চঘরাও জাযগা চথল  তাল র আসলত চ লখ চমা ার ো  রার 
জেয চস্টেগাে তুলে রেলেে। 
  
চ োর চঘরাও জাযগায েডা ডা এ ং চস্টেগালের সরু েে েক্ষয  রে। চস রসেঁরডর 
তোয আত্মলগাপে  রে। মা রপ্রসলের গুরেলত রতেজে পুরেশ মারা চগে। 
  
চ োর  েে, চশাে নু্দ  আমারও আলে। তুরম আমাল  পাওযার আলগ আরম চতামাল  
পা । তাহলে চ ে ভাে চমলযর মত  ুপ াপ হলে ো। 
  
মালযর মুলখ  িু  থা। চ োর মারিলত শুলয  নু্দল র রেশাো রঠ   রে। 
  
চ োর  েে, আডাে চথল  চ ররলয এলসা। আর র্া অরে ার্য তা চমলে োও। 
  
মা  েু  সররলয আডাে চথল  চ ররলয চ োরল  চ খলত চপলেে ো। উভলযই আযোয 
প্ররত রেত চ খলত চপে। 
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চ োর মারিলত চশাযা অ স্থালতই  েে–রঠ  োযাের র মলতা তাই ো। 
  
 মা  েলেে, চশাে চ জন্মা। আরম চতামাল  রঠ ই হালতর মুলঠায পা । 
  
ওখালে  ােঁরডলয ো চথল  ইলে হলে  লে চর্লত পার। 
  
চেোে রসেঁরড চথল   ুজেল ই েক্ষয  রে। 
  
চ োলের উপর মালযর েজর। চেোে মাল  েক্ষয  লর  নু্দ  তুেে। মা  ুঝলত চপলর 
চস্টগাে তুলে গুরে েুেঁডলেে। চেোে রেলজল  আডাে  রে। 
  
চ োর এই সুলর্াগ হাতোডা  রেো। চস চমলঝলত গরডলয সলর চগে।  ুল  চহেঁলি 
চরলস্তারােঁর  ালে রগলয  ােঁডাে। ভা ে রিম এখালে েুর লয আলে। মালযর সলঙ্গ চেোলের 
গুরে র রেমলযর শব্দ শুেে। 
  
চেোে আলোর সুইল র জেয হাতডাে। সহসা চরলস্তারােঁ চ খে চসখালে চ উ চেই। 
সন্তপযলণ মালযর অর লস ঢু ে, চসখালে অযাো চমলঝলত পলড আলে, অলে ক্ষণ মারা 
চগলে। গুরে  লর হতযা  লরলে। 
  
সহসা হেঘলর আলো। তারপরই স   ুপ াপ। চেোলের র ৎ ার শুেে। চ োর  রজার 
 ালে এে। চেোে োমলে। 
  
চেোে  েে  ুরড মলরলে, ওর গুরে  ুরলতই ওল  চমলররে। 
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 হতাশভাল  চ োর  েে, চমলযিা এ  ারডর চ াথাও চেই। 
  
চেোে চহেল াযািযালসযর অর লস র রে। এ জে পুরেশ  লস তার সারা শরীর ক্ষত 
র ক্ষত, চপাশা  চেেঁডা। 
  
চস চেোেল  চ লখ  ােঁডাে। 
  
রিম মার যল  খুে  লরলে। আমরা  লয  মাইে তাল  অেুসরণ  লররেোম র ন্তু চস 
আমাল র চ ালখ েুলো র লযলে। 
  
ও এ া রেে? 
  
ো। সলঙ্গ আর এ জে রেে। 
  
চমলযলেলে? 
  
ো। র্র  পুরুলষর েদ্মল লশ থাল  তল  আো া  থা।  ালে রগলয চ খার সুলর্াগ হযরে। 
  
রমস ব্লােরেস রসলি  লস শূেয  ৃরিলত তার লয আলে। রিম এযারলফ্লা েুরিলয র্ালে। 
  
রিম আযোয চ খে  ুজে পুরেশ চমাির সাইল লে আসলে। এ জে গুরে েুেঁডলে। 
সহসা গারড সলমত এ জে পুরেশ রেিল  পডে। অেয পুরেশরি গারড থামাে। রিম 
গারডর গরত  মাে। 
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রিম চ খে ব্লােরেস পাথলরর মূরতযর মলতা  লস আলে। এই চমলযিাল  রেলযই র ন্তা 
ত ুও তাল  রাস্তায োরমলয র লত পারে ো।  লয  মাইে এরগলয রিম গারড থামাে। 
এই গারড চেলড এখে অেয গারড চেযা উর ত। 
  
রিম ব্লােরেসল   েে, আমরা আর এ সলঙ্গ থা লত পার  ো। 
  
অরভি রসরদ্ধর জেয রিমল  আরও এরগলয চর্লত হলো। এ িা গারডর পালশ তার গারড 
 ােঁড  রালো।  ুজে মরহো আলরাহী খা ার চখলত  যস্ত। এ জে রু্ তী অেযজে মালযর 
 যসী। রিম  নু্দ  উেঁর লয  েে, চতামরাও গারডলত উলঠ  লসা। তাডাতারড, চতামাল র 
গারডিা রেেতাই হল । 
  
প্ররত া  ো  লর  ুজে এযারলফ্লালত উলঠ  সে। তারা ভয চপলযলে। রমস ব্লােরেসল  
হাত েলর চোি গারডলত  সাে। চরাল ার চপাশাল  তাল  র শ্রী োগলে। 
  
রিম রু্ তীল   েে, চতামার চপাশা  খুলে  াও  েরে। 
  
সভলয রু্ তী চপাশা  খুেে। রিম চসগুলো রেলয ব্লােরেসল  েুেঁলড র লয চোি গারড 
চোিালো। রিম  েে খারে িা এরগলয গারড থামা  তুরম চপাশা    লে চেল । 
  
গারড থামালে রমস ব্লােরেস চপাশা    লে রেে। আ ার গারড  ারেলয এ িা চোি 
শহলর চপাস্ট অর লসর সামলে গারড থামাে। 
  
রিম  েে, চ াে  রলত র্ারে  ুপ াপ এখালে  লস থা ল । 
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 রিম রপলির সলঙ্গ চর্াগালর্াগ  রে। 
  
রপি উলেরজত হলয  েে, চতামাল  চ াে সাহার্য  রলত পার ো। পুরেশ চতামাল  
খুেঁজলে। এখে চতামাল  সাহার্য  রা মালে খাে চ লি  ুমীর আো।  ােসালস এলসা ো, 
রেরাপ  েয। 
  
রিম রররসভার োরমলয ভা ে এখে চস চ াথায র্াল ?  াররর ল  জাে পাতা হলযলে 
তাল  ের ার জলেয। 
  
রাস্তায চেলম রিম চ খে এ জে চপ্রৌঢ় চো  ব্লােরেলসর সলঙ্গ জাোো র লয  থা 
 েলে। রিম চ খে চো িার চ ালির উপর চশররল র  যাজ আেঁিা। রিম ঘা লড চগে। 
  
র   যাপার? 
  
চশরর  চ ৌতূহে জডাে  লে  েলেে, ভদ্ৰমরহোল   েরেোম, এখালে গারড  ােঁড 
 রালোর সময েয। 
  
রিম জাোে, তার জাো রেে ো। 
  
চশরর   েে, ভদ্ৰমরহোর মাথা খারাপ োর ? 
  
হঠাৎ মাল  হারা ার পর চথল  ও.এমে হলয চগলে। 
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রমস ব্লােরেস  ুহালত মুখ চঢল   লস। চস গরতল গ  াডাে শহলরর  াইলর আসলতই 
মলে হে পুরেশ এই গারডিার চখােঁজ  রলে। 
  
 েপথ চেলড রাস্তা ক্রমশ পাহারড পলথ এরগলয  লেলে। র েু ূর রগলয এ িা মতে  
উ য হলতই চস গারড থামাে। 
  
রিম ব্লােরেসল   েে, োম। এখে আমরা হােঁি । 
  
রিম চমলযিাল  রেলয সামলের র ল  হােঁিলত োগে। রাস্তার  ােঁল  চপৌঁলে  েে, এখালে 
অলপক্ষা  র। েুলি রগলয গারডিা খাল র মলেয চ লে র ে। ব্লেরেলসর  ালে র লর এলস 
হাত েলর  েে,  ে। 
  
েুলো আোর ত পলথ  ুজলে পাশাপারশ হােঁিলত োগে। উপলর চপৌঁলে  ুজলে  ােঁডাে। 
রিম পলথর পালশ  লস পডে।রমসব্লােরেসল  পালশ  সাে। আমরা এ িা ো  ের । 
চগােমাে  রলে র ন্তু গুরে  াো । এই অ স্থা চথল  মুরক্ত চপলতই হল । 
  
রহংস্র  লে ক্লােরেস  েে, আমাল  চ ে খুে  রে ো? আমাল  চ লখ র  মলে হলে 
আমার  ােঁ ার ইলে আলে? 
  
রিম চমলযিার গো রিলপ েরে। চমলযিা  াো র ে ো। তারপর চস পল ি চথল  
র ালরর োরঠ চ র  লর মারলত উ যত হলো। 
  
ভয চপলয চমলযিা  েে, ো, ো, আমাল  চমলরা ো। 
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আ ার আলজ ালজ  থা  েলে মার খাল । 
  
ব্লােরেস সলর চগে, ভলয মুখ শুর লয চগলে। এ িা  েয প্রাণীল  ভয চ খালে চর্মে 
 লর চসও চতমরে শরঙ্কত চ ালখ োরঠর র ল  তার লয রইে। 
  
রিম  েে, সলঙ্গ এস। 
  
তােঁরা হােঁিলত োগে। সমতে রাস্তায, চপৌঁেলতই এ িা চোি েরী তাল র  াো ারে এলস 
পডে। রিম হাত চেলড গারডিা থামাে। ড্রাইভার মুখ  ারডলয হাসে। 
  
রিম  েে চ াথায র্াে? 
  
চজ ারসে শহলর–চতামরা  ুজলে আমার গারডলত চর্লত  াও? 
  
রিম  েে, র েু িা া চ ল া। চমলযিা ক্লান্ত হলয পলডলে। 
  
উলঠ পড। চ াথায চর্লত  াও? 
  
আপাততঃ চজ ারসে শহলর র্া । 
  
তারা গারডলত  সে। রিম চ খে রমস ব্লেরেলসর উপর ড্রাইভালরর েজর। 
  
আমার োম রজম ও চ উ । চ উ        লর  েলে। রিম র েুই  েলে ো। চস 
 েে, ও র  চতামার  উ? 
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চতামার চজলে  র ার র ? 
  
চ উ  চররেও  ারেলয র ে আর চ াে  থা  েে ো। 
  
রিম রজজ্ঞাসা  রে,  িায চজ ারসলে চপৌঁেল া? 
  
চ উ   েে, ঘন্টা খালে  োগল । 
  
হঠাৎ চররেওলত  েে, খু ই জরুরী সং া  জাোে হলে। পুরেশ রিম রপ্রসেল  খুেঁজলে। 
হযলতা চস  ােসাস শহলরর র ল  র্ালে। সলঙ্গ এ জে  ম  যলসর পুরুষ আলে। 
ব্লেরেলসর চমলযল  অপহরণ আর তার  লের রতেজেল  হতযার অপরালে তাল  চখােঁজা 
হলে। চশষ চ খা চগলে এ িা চ ােয গারড  াোলত। তার চ লহর  ণযো এইর ম–
চঘাষ   লে চগে। পুরেলশর অেুমাে তার সঙ্গী হে চসই চমলযরি পুরুলষর েদ্মল লশ। 
এই চো রি র পজ্জে । চ খলে পুরেলশ জাোে। 
  
রিম চররেও  ন্ধ  লর র ে। চ উ  চ াে  থা  েে ো। 
  
 রিম  েে, গারড থামাল  ো। 
  
রেশ্চযই। 
  
গারড এরগলয  েে। 
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 ুপুর এ িা রত্রশ রমরেি। চেোে অর লস  লস। চির লে এ রি  ড মযাপ চখাো। 
চ োর  ালে চ াে েচর  লস আলে। 
  
এ জে পুরেশ এলস  েে, রমঃ ব্লােরেস আপোর সলঙ্গ  থা  েলত  াে। 
  
চ োর ইশারায পারঠলয র লত  েে। 
  
জে ব্লােরেস রভতলর এলস  েে, চ াে খ র আলে? 
  
চেোে মযালপ আঙুে চরলখ  েে, চো িা এই পলথ র্ালে। চপেলে চরলখ র্ালে প্রমাণ। 
জাো চগলে তার সলঙ্গ আপোর চমলয আলে। চজ ারসে শহলর স  জাযগায চো  
চরলখরে। শীঘ্র েরা পডল । 
  
আপরে  ুরদ্ধমালের মতই  াজ  লরলেে। 
  
আমরা এখুরে চজ ারসলের র ল  রওো চ  । ব্লােরেস  েে, আরমও আপোল র সলঙ্গ 
র্া । 
  
চ োর  েে, ওখালে.খণ্ডরু্দ্ধ হল । রিম জী ে থা লত েরা চ ল  ো। আপরে এখালেই। 
থা ুে। 
  
রমঃ ব্লরেস  েে, চমলযল  র লর চপলত  াই। 
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চ োর  েে, রেশ্চযই পাল ে আপোর চমলযর জী ে রেলয িাোিারে  েলে। আপোর 
চ লয আমরা ওল  সহলজ উদ্ধার  রলত পার । 
  
তীক্ষ্ণ চ ালখ ব্লােরেস  েে,  ুঝলত পাররে ো আপরে রঠ  র   েলত  াইলেে? 
  
আরম রেলজই ভাে  লর জারে ো। 
  
 থা র ে র্ত তাডাতারড সম্ভ  ওল  আমার  ালে রেলয আসল ে।  থা র রে। 
  
আপোর উপর আমার র শ্বাস আলে,  লেই ব্লােরেস  লে চগলেে। 
  
 চেোে  েে, চ োর  যাপারিা তুরম র ভাল  র ন্তা  রে? 
  
চ োর  েে, রমস ব্লােরেস এই  লে  ারমাস  ন্দী অ স্থায  ারিলযলে। তুরম ওর  লিা 
চ লখে? চমলযিা সম্ভ্রান্ত মরহো ওর চ হারালতই র  যমাে। গুণ্ডা  ে এত র ে র   য হার 
 লরলে চ  জালে। উদ্ধালরর পর  া ী জী ে সুখী োও হলত পালর। 
  
চেোে  েে,  ে চজ ারসে শহলর। এ জে পুরেশ অর সার এলস  েে, এইমাত্র 
খ র এলসলে-রপ্রসে চমলযরিল  রেলয চজ ারসে শহলরর  াইলর এ িা খামার  ারডলত 
আলে। খামালরর মারে  চ াে  লর  েে চো িা চর্ রপ্রসে চ াে সলন্দহ চেই। 
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চ োর চ ালে পোর সলঙ্গ চর্াগালর্াগ  লর  েে, চ েহাম চহালিলের ওপর তোয 
এ িা ঘর ভাডা  লর রাখ। রমঃ ব্লেরেলসর চমলযল  ওখালে রেলয র্া । চ াে চেলড 
 েে চমলযিা মারা চগলেই ভাে হলতা। 
  
চেোে  লে চগলে চ োর তাল  অেুসরণ  রে। 
  
. 
  
আ ম া রফ্ললমর ঘুম চভলঙ চগে। সলঙ্গ সলঙ্গ রেলজল  সামলে রেলয  নু্দ িা হালত রেে। 
রিম ভাে  লরই  ুঝলত পারলে চস জরডলয র্ালে আর পাোলো র্াল  ো। খা য ও 
আশ্রয চমো  রঠে হলয পলডলে।  ুজলে অরেগরের রভতর র লয চজ ারসে শহলরর 
 াইলর এই খামার  ারডর চগাো ঘলর আশ্রয চপলযলে। 
  
রিম ি য জ্বাোে। খারে িা ত ালত চমলযিা শুলয আলে। তার মাথার উপর হাত রাখে। 
ঘুম চভলঙ চগে। োডা পাওযার জেয েি ি শুরু  রে। রিলমর   যশ েম  তাল   ুপ 
 ররলয র ে। রিম তার আর ম প্র ৃরে  ররতাথয  রে। 
  
পলর  ুজলেই ক্লান্ত হলয ঘুরমলয পডে। চরা  আসলতই রিলমর ঘুম চভলঙ চগে। েড ড 
 লর উলঠ  াে সজাগ  রে। ঘলরর  াইলর  াউল  চ খলত চপে ো। খামালরর স র 
 রজা  ন্ধ,  যাপারিা সুর লের েয। তার মেিা ভীত হে। 
  
হঠাৎ  ুলিা মােুষ ভরতয গারডল  আসলত চ লখ  মল  উঠে, তাল র মাথায েীে িুরপ। 
 নু্দল  চরা  পলড ঝ ম   রলে। রিম েুলি এলস  নু্দ  তুলে রেে। পুরেশ গারড 
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চথল  চেলম আসলে চ লখ রিম গুরে  াোে। সামলের পুরেশিা গুরে র দ্ধ হে অেযরা 
আডালে চগে। 
  
চেোে আর চ োর রদ্বতীয গারডর পুরেশল র চগাোর রপেে র ল  রঘলর চ েলত  েে। 
সারা  ারডিা পুরেশ রঘলর চ লেলে। রিম  ুঝলত পারে জী লের চশষ েে উপরস্থত। 
তাল  মরলতই হল । চ োর ভা ে র্া  র ার এখেই  রলত হল । 
  
চেোে  েে–আমরা ওল  এ িা সুলর্াগ চ  । ও র্র  ঝালমো  ায ঝালমো  র । চস 
 ীৎ ার  লর  েে–হাত তুলে চ ররলয এস। রপ্রসে চতামার উপর আমাল র েজর 
আলে। তাই ঝালমো  লরা ো। 
  
রিলমর সাডা পাওযা চগে ো। 
  
চ োর  েে ও চমলযিাল  রেলয পাো ার চ িা  রল । 
  
চেোে  েে র্র  চমলযিাল  চমলর ো চ লে তাহলে ঘিোর ইরত সহলজ ঘিল  ো। 
  
রিম চগাো ারডর আডাে চথল  েজর রাখলত োগে। মলে মলে রঠ   রে মরার আলগ 
র েু চো  চমলর মরল । ব্লােরেস ভলয রসেঁরিলয রইে। 
  
রিম, চ খে  লয জে পুরেশ এ িা চঠোগারড রেলয চগাো ারডর র ল  আসলে। 
গারডিা তাল র আডাে  লর আলে। স র  রজা চখাো। 
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রিম হঠাৎ চ ৌডলত োগে। চ রশ ূর পারে ো। চমরশেগালের গুরে তার শরীর ঝােঁঝরা 
 রে। চস মুখ থু লড পলড চগে। 
  
চ োর  ালে এলস চ খে রিম মৃত। 
  
চেোেল  চরলখ চ োর রমস ব্লােরেসল  রেলয গারড  লর  লেলে। এ িা  থাও  লেরে 
আর তার র ল  তা াযওরে। চ োর তাল   ারডলত চপৌঁলে চ ওযার  থা জাোে। খুরশ 
হে তল  সারািা পথ চ েঁল লে। 
  
পোর রঠ   রা চহালিলে উঠে। চহালিলের ঘর সাজালো  াররর ল  চসলন্টর গন্ধ। 
  
রমস ব্লােরেস েীর পালয জাোোর সামলে রগলয  ােঁডাে। চেেঁডা চমলঘর র ল  তা াে। 
 ুলের গালয হাত চ াোে। 
  
চ োর  রজার সামলে  ােঁরডলয  েে, খা ার মজুত আলে। আর র েু  র ার আলে? 
  
রমস ব্লােরেস ম   াইে। 
  
গ্লালস ম  ভলর র লে রমস ব্লােরেস চ ারল   লে চর্লত  েে। খা ার ইলে চেই। 
  
চ োর  েে  া াল  চ াে  র ? 
  
ো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পয়জনাস অর্কিড । জজমস জেডর্ি জেজ  

139 

www.bengaliebook.com                                  সূর্েপত্র 
 

 

জারে এতর ে চর্ভাল   ারিলযে, অলে   যাপালর মারেলয রেলত হল । 
  
আপরে চ  জারে ো তল   যাে। এ িু এ া থা লত র ে।  াে  া ার সালথ চ খা 
 র । 
  
আরম র্ারে, র শ্রাম োও। চ াে ভয চেই রপ্রসে মারা চগলে, স  চশষ। 
  
 ােঁলত  ােঁত চ লপ রমস ব্লােরেস  েে, আপরে ভুে  ুলঝলেে। ও মলররে আমার মলেয 
চ েঁল  আলে। চ াের ে আমায চেলড র্াল  ো। 
  
চ োর র েু ো  লে চ ররলয চগে। র  মলে  লর আ ার ঘলর ঢু ে। ঘরশূেয, চমলযিার 
চ াথাও র হ্নমাত্র চেই। 
  
. 
  
রেল  পথ ারীরা েুলিােুরি আর র ৎ ার  রলত োগে। গারড  ো ে  ন্ধ হলয চগে। 
  
 ামী চপাশা  পরা এ  ভদ্ৰমরহো রপ্রয  ু ুরল  রেলয মূেয াে গারডলত  লেলেে। গারড 
থামলতই  েলেে, থামলে চ ে গারড  াে   েে, পলথ চ াে  ুঘযিো ঘলিলে। 
  
এ জে চো ল  ভদ্ৰমরহো রজজ্ঞাসা  রে, র  ঘলিলে? 
  
র রক্ত হলয চো রি  েে–এ িা পাগরে  ারডর জাোো র লয ঝােঁরপলয রেল  পলডলে। 
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ভদ্ৰমরহো  ুঃখ প্র াশ  রে। 
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