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১. নারীকণ্ঠের এক তীব্র আওযাে 
 
  
০১. 
  
ঝণ্ঠড়র শব্দ ছাটপণ্ঠয নারীকণ্ঠের এক তীব্র আওযাজ বাটড়িার রকান এক অংশ রেণ্ঠক 
বাতাণ্ঠস রভণ্ঠস আণ্ঠস রেন রকান অণ্ঠলৌটকক চীৎকার। 
  
বাটড়িার ছড়াণ্ঠনা িানা বারান্দা টেণ্ঠয একিা অল্পবযসী নাসস রাণ্ঠতর খাবার হাণ্ঠত টনণ্ঠয 
এটগণ্ঠয আসটছণ্ঠলা। টিক তখনই বারান্দার বািঁণ্ঠকর কাণ্ঠছ শক্ত রচহারার একিা মানুষণ্ঠক 
এটগণ্ঠয আসণ্ঠত রেখা োয। রসই মুহূণ্ঠতস আবার রসই বীভৎসসনারীকণ্ঠের আওযাজ রশানা 
োয। 
  
এই চীৎকাণ্ঠর আমার জ্ঞান হারাবার রজাগাড় হণ্ঠযণ্ঠছ। ইণ্ঠে কণ্ঠর ওণ্ঠক মার লাগাই। 
  
নাসসিা িুটপর নীণ্ঠচ চুলগুটলণ্ঠক টিক করণ্ঠত করণ্ঠত বলল ওই েশ নম্বর ঘণ্ঠরর রমণ্ঠযিা 
ঝড় উিণ্ঠলই এমটন কণ্ঠর। 
  
ও এমন জানণ্ঠল আটম এ কাজিা টনতাম না। জান রতা আজ পণ্ঠনণ্ঠরা নম্বর, ঘণ্ঠরর 
পাগলীিা আমার রচাখ রগণ্ঠল রেবার রচষ্টা কণ্ঠরণ্ঠছ। 
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নাসস হাসল, অত মন খারাপ কণ্ঠরা না রজা। মানটসক ররাগীণ্ঠের হাসপাতাণ্ঠল কাজ করণ্ঠল 
এগুণ্ঠলা রতা সহয করণ্ঠতই হণ্ঠব। 
  
ওরা কো বলণ্ঠত বলণ্ঠতই আবার রসই নারীকণ্ঠের আতসটচৎকার রশানা রগল। অপাটেসব 
হাটস রশানা রগল। 
  
নাসস বলল, সবই আণ্ঠে আণ্ঠে সণ্ঠয োণ্ঠব। জান রতা পাগল এণ্ঠকবাণ্ঠর রছণ্ঠলমানুণ্ঠষর 
মণ্ঠতা। এরপর নাসসিা খাটনকক্ষণ চুপ কণ্ঠর রেণ্ঠক বলল, রতামার কাজকমস রশষ হণ্ঠয 
রগণ্ঠছ? 
  
রজা বলল, এিা টক রতামার আমন্ত্রণ। তণ্ঠব রতামার েটে রেরী হয তাহণ্ঠল আটম শুণ্ঠত 
োই। আমার আবার রভার চারণ্ঠির সময উিণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
নাসসটি বলল আমারও সঙ্গীর অভাব রনই, িাক্তার রেভাসস আমার সণ্ঠঙ্গ রাটম রখলণ্ঠবন 
বণ্ঠলণ্ঠছন। 
  
রজা বলল, এিাই িাক্তার রেভাণ্ঠসসর এখন একমাত্র আকাঙ্খা। বণ্ঠলই ররাগীণ্ঠের রে 
রেণ্ঠক একিুকণ্ঠরা গাজর তুণ্ঠল টনল।.. 
  
নাসস ররণ্ঠগ বলল, ররাগীণ্ঠের খাবাণ্ঠর হাত রেণ্ঠব না। রেণ্ঠখা এিা ওই রমণ্ঠযিার খাবার। 
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রজা বলল-রমণ্ঠযিার অণ্ঠনক িাকা। এক িুকণ্ঠরা গাজর কম রখণ্ঠল ওর রকান ক্ষটত 
হণ্ঠবনা। : আো রমণ্ঠযিা রেখণ্ঠত শুনণ্ঠত রকমন বণ্ঠলা রতা। সামণ্ঠতা বণ্ঠল োরুণ রসাণ্ঠলা 
মাল। এছাড়া ব্লানটিশ রতা ওর নাণ্ঠম ষাি হাজার িলার ররণ্ঠখ রগণ্ঠছ। 
  
নাসসটি েীঘসশ্বাস রেণ্ঠল ভাবল সটতয এক এক জণ্ঠনর টক রসৌভাগযই না োণ্ঠক। তারপর 
রজাণ্ঠক বলল োই রহাক ও রতামার মণ্ঠনামত হণ্ঠব না। 
  
রজা বলল–েটে ষাি লাখ িলাণ্ঠরর গন্ধ মাখাণ্ঠনা োণ্ঠক তাহণ্ঠল টমণ্ঠসস অযাস্টণ্ঠরর 
রঘাড়ািাও আমার মন মণ্ঠতা হণ্ঠব। 
  
টকন্তু রজা রতামার টকন্তু ওর সামণ্ঠন রচাখ খুলণ্ঠত ভয লাগণ্ঠব। রবৌ টহসাণ্ঠব ও টকন্তু 
রমািই ভাল হণ্ঠব না। এছাড়া ওর আবার খুনখারাটপ করার টেণ্ঠক রঝািঁক আণ্ঠছ টকনা! 
নাসসটি রহণ্ঠস বলল। 
  
রজা বলল অতগুণ্ঠলা িাকার জনয আটম রস ঝুিঁটক রনণ্ঠবা, এছাড়া আমার সণ্ঠমাহনী রচাখ 
টেণ্ঠয ওণ্ঠক টিক কব্জা কণ্ঠর রেলব। 
  
তারপর নাসসটির টেণ্ঠক রচণ্ঠয বলল আজ রাণ্ঠত আিিার সময রতামার সণ্ঠঙ্গ রেখা হণ্ঠব। 
রসই মুহূণ্ঠতস টতনতলায নারীকণ্ঠে নতুন উদ্দীপনায আবার রসই তীক্ষ্ণ টচৎকার শুরু হণ্ঠয 
োয। 
  
নাসসটি চাটব খুণ্ঠল ঘণ্ঠর ঢুকল হাণ্ঠত রে টনণ্ঠয। রেখল টবছানায একটি নারীমূটতস শুণ্ঠয 
আণ্ঠছ। রমণ্ঠযিার সামণ্ঠন টগণ্ঠয বলল, উিুন। টকন্তু রকউ সারা না টেণ্ঠত ও কম্বলিা িান 
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টেণ্ঠয সটরণ্ঠয টেণ্ঠয রেখল রসখাণ্ঠন রকাণ্ঠনা রক্ত মাংণ্ঠসর শরীর নয, বাটলশ রশাযাণ্ঠনা 
রণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
ভাল কণ্ঠর নাসসটি টকছু রবাঝবার আণ্ঠগই রক শক্ত হাণ্ঠত ওর রগাড়াটল ধণ্ঠর িান মারণ্ঠলা। 
টির োকণ্ঠব রচষ্টা কণ্ঠরও রস টবেল হণ্ঠলা। কাণ্ঠপসি টবছাণ্ঠনা মাটির ওপর গটড়ণ্ঠয পড়ল। 
  
টতনতলায রসই নারীকে আবার অট্টহাটসণ্ঠত রভণ্ঠঙ্গ পড়ল। মণ্ঠন হল রেন রকান হাযনা 
হাসণ্ঠছ। 
  
. 
  
রজা িাক্তার রেভাণ্ঠসসর রশাযার গযাম গারলযাণ্ঠের সণ্ঠঙ্গ একই ঘণ্ঠর ভাগাভাটগ কণ্ঠর োণ্ঠক। 
  
রজা টকন্তু টবছানায শুণ্ঠযও ঘুমাণ্ঠত পারণ্ঠলা না। তার পাণ্ঠশ গারলযাে শুণ্ঠয ঘুমাণ্ঠে। রস 
ভাবল টক একখানা টবটি ঝণ্ঠড়র রাত। আর ওপরতলার পাগলীিা টক ভীষণ রচিঁচাণ্ঠে। 
মাোিা রেন টছিঁণ্ঠড় পড়ণ্ঠব। 
  
গারলযাে বলল–আমরা ঘুমাটে এমন সময রমণ্ঠযিা েটে রনণ্ঠম এণ্ঠস ছুটর ধণ্ঠর, 
তারপণ্ঠরও রতা ও হাসণ্ঠব। 
  
রজা টশউণ্ঠর উণ্ঠি বলল, এসব বাণ্ঠজ মজা আটম রমাণ্ঠিই পছন্দ কটর না। 
  
একিা রমণ্ঠয টকন্তু এখাণ্ঠন এমন কাণ্ডই কণ্ঠরটছল। একিানাসসণ্ঠক তাড়া কণ্ঠর তার মুণ্ডিা 
রকণ্ঠি টনণ্ঠয েুিবল রখলটছল। 
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রজা বলল তুটম একিা টমেুযক। তারপর েুুঃটখত গলায বলল আমার কপালিা খুব 
খারাপ। আজ রাত আিিায রসানাটল চুণ্ঠলর নাসসিার সণ্ঠঙ্গ রেখা করার কো ওণ্ঠক টনণ্ঠয 
গযাণ্ঠরণ্ঠজ বসব রভণ্ঠবটছলাম। টকন্তু এই পটরটিটতণ্ঠত ওণ্ঠক টনণ্ঠয বাইণ্ঠর রেণ্ঠতও আমার 
ভাল লাগণ্ঠব না। 
  
ওুঃ ওই রমণ্ঠযিা। ওর টকন্তু ওসব ইণ্ঠে টিণ্ঠে খুব রবটশই আণ্ঠছ। এখাণ্ঠন রকান নতুন 
রলাক এণ্ঠলই ও ওর নাগর কণ্ঠর রনয। 
  
হিাৎ রজা বলল বাইণ্ঠর রক রেন োিঁটড়ণ্ঠয। গারলযাে মৃেু রহণ্ঠস বলল হযণ্ঠতা ইিঁেুর-টিেুর 
হণ্ঠব। এছাড়া বাইণ্ঠর টক কাণ্ঠরার োকণ্ঠত রনই? টকন্তু গারলযাে রজার মুণ্ঠখর টেণ্ঠক 
তাটকণ্ঠয টক রভণ্ঠব বাইণ্ঠরর টেণ্ঠক কান পাতল। 
  
গারলযাে বলল। বটরস কারলেও হণ্ঠত পাণ্ঠর। একবার রেণ্ঠখ এণ্ঠসা না। 
  
রজা বলল–একশ িলার টেণ্ঠলও আটম এখন বাইণ্ঠর োণ্ঠবা না। পাগটলর টচল্লানী আর 
ঝণ্ঠড়র োপাোটপ আমার মাোর টশরাগুণ্ঠলা টছিঁণ্ঠড় রেলণ্ঠছ। 
  
গারলযাে বলল এমন করণ্ঠল ওরা রতামাণ্ঠক পাগলা গারণ্ঠে পুণ্ঠর রেণ্ঠব। রজা তাও বলল 
রেখ কুকুরিা রকমন কণ্ঠর িাকণ্ঠছ। 
  
কুকুরিা টক রতামার জনয িাকণ্ঠতও পারণ্ঠব না। 
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কুকুরিা ভয রপণ্ঠলই এমন কণ্ঠর িাণ্ঠক। টকছুক্ষণ চুপ কণ্ঠর রেণ্ঠক কুকুণ্ঠরর িাক শুনল 
ওরা েুজন এবার রেন ভয রপণ্ঠয রগল। গারলযাে কািঁপণ্ঠত কািঁপণ্ঠত বলল রেখণ্ঠল 
আমাণ্ঠকও রতামার ররাণ্ঠগ ধণ্ঠরণ্ঠছ। 
  
এর মণ্ঠধয ওরা শুনণ্ঠত রপল তীব্রস্বণ্ঠর পাগলা ঘটি বাজণ্ঠছ। টনঘসাৎ রকান পাগল রভণ্ঠগণ্ঠছ 
বুঝণ্ঠল রজা এবার ইণ্ঠে না োকণ্ঠলও রতামাণ্ঠক রেণ্ঠত হণ্ঠব। গারলযাে বলল। 
  
তাই আমরা টকরকম সব শব্দ শুনটছলাম। কুকুরিা অনগসল টবটেটর ভাণ্ঠব িাকটছল। 
  
গারলযাে আর রজা বারান্দা টেণ্ঠয ছুিণ্ঠত শুরু করণ্ঠলা। 
  
 এই সময আবার কুকুণ্ঠরর িাক রশানা রগল। 
  
. 
  
এর একিু পণ্ঠরই রশটরে কযাম্প তার কাণ্ঠলা ব্লাউচ িুটপ রেণ্ঠক জল রঝণ্ঠড় রেণ্ঠল নাণ্ঠসসর 
রপছন রপছন িাক্তার রেভাণ্ঠসসর অটেস ঘণ্ঠর ঢুকণ্ঠলা। 
  
রস িাক্তারণ্ঠক বলল শুনলাম আপনার একজন ররাগী নাটক পাটলণ্ঠযণ্ঠছ? 
  
িাক্তার রেভাসস টবষণ্ণমুণ্ঠখ সায টেণ্ঠয বলল অবশয আমার রলাকজণ্ঠনরা ওণ্ঠক খুিঁজণ্ঠত 
রবটরণ্ঠয পণ্ঠড়ণ্ঠছ েটেও রমণ্ঠযিা খুব সাংঘাটতক। তাই কাজিা খুব শক্ত। এছাড়া খবণ্ঠরর 
কাগণ্ঠজ ঘিনািা রবরাণ্ঠল আমার এণ্ঠকবাণ্ঠর সবসনাশ হণ্ঠয োণ্ঠব। 
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রশটরে বলল–সম্ভব হণ্ঠল আটম আপনাণ্ঠক সাহােয করব। 
  
রস আটম জাটন তণ্ঠব ররাগীটন হণ্ঠে জন ব্লানটিণ্ঠশর উেরাটধকাটরণী। এর মাণ্ঠনিা টক 
বুঝণ্ঠত পারণ্ঠছন? 
  
নামিা শুণ্ঠনই কযাণ্ঠম্পর ভ্রূেুণ্ঠিা কুিঁচণ্ঠক উিণ্ঠলা। আো কুটড় বছর আণ্ঠগ রেই ভদ্রণ্ঠলাণ্ঠকর 
রমণ্ঠযণ্ঠক খুন করা হণ্ঠযটছল আপটন টক রসই জন ব্লানটিণ্ঠশর কো বলণ্ঠছন? 
  
হা তাই কোিা জানাজাটন হওযার আণ্ঠগই রমণ্ঠযিাণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ বার করণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
রগািঁণ্ঠে তা টেণ্ঠয রশটরে বলল আপটন ভাবণ্ঠবন না আটম ওণ্ঠক টিক খুিঁণ্ঠজ বার করব, 
টকন্তু আপটন বলণ্ঠলন রে রমণ্ঠযিা জন ব্লানটিণ্ঠশর উেরাটধকাটরণী। রলাকিা একিা 
পাগলণ্ঠক রকন সব িাকা টেণ্ঠয রগল বলুন রতা! 
  
িাক্তার রেভাসস বলল রমণ্ঠযিা তার অববধ রেৌটহত্রী কোিা শুধু আপনাণ্ঠকই বললাম। 
  
রশটরে রেন টবশ্বাস করণ্ঠত পারণ্ঠলা না বলল টক বলণ্ঠলন আবার বলুন রতা! 
  
রেভাসস বলল একিা মানটসক ররাগগ্রে খুনী ব্লানটিণ্ঠশর রমণ্ঠযণ্ঠক গুম কণ্ঠরটছল। ব্লানটিশ 
রমণ্ঠযণ্ঠক কণ্ঠযকমাস পণ্ঠর খুিঁণ্ঠজ পায। টকন্তু ব্লানটিশ রমণ্ঠযণ্ঠক কাণ্ঠছ পায টন। বাবা 
রপৌঁণ্ঠছাণ্ঠনার আণ্ঠগই রমণ্ঠযিা ছাে রেণ্ঠক পণ্ঠড় টগণ্ঠয আত্মহতযা কণ্ঠরটছল। টকন্তু মরবার 
আণ্ঠগ রমণ্ঠযিা একিা কনযাসন্তাণ্ঠনর জন্ম টেণ্ঠযটছল। পাগল টগ্রসতাই রমণ্ঠযিার বাবা। 
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ব্লানটিশ ওণ্ঠক টনণ্ঠজর কাণ্ঠছ না রাখণ্ঠলও ওর েত্নআটের রকানও অসুটবণ্ঠধ রাণ্ঠখ টন। 
প্রেম আি বছর ওর মণ্ঠধয রকানও পাগলাটমর টচহ্ন রেখণ্ঠত না রপণ্ঠলও েশ বছর বণ্ঠযণ্ঠস 
রেখা রগণ্ঠলা, ও অনয রেণ্ঠশর রমণ্ঠযণ্ঠের সণ্ঠঙ্গ টমশণ্ঠত চায না। 
  
তাছাড়া ওর প্রকৃটতও খুব রুক্ষ হণ্ঠয উিল। ক্রমশ ওর প্রকৃটত খুব ভযঙ্কর হণ্ঠয উিণ্ঠলা। 
উটনশ বছর বণ্ঠযণ্ঠস ওর আচরণ এমন হণ্ঠয উিণ্ঠলা রে ওর পালক টপতামাতার কাণ্ঠছ 
ওণ্ঠক আর না ররণ্ঠখ আমার তত্ত্বাবধাণ্ঠন এই মানটসক টচটকৎসালণ্ঠয রাখা হল। 
  
কযাম্প বলল–রমণ্ঠযিা কতেূর সাংঘাটতক রসিা আপটন মণ্ঠন করুন। 
  
রমণ্ঠযিা রে খুব রবটশসাংঘাটতক তা টকন্তু নয।বরং অটধকাংশ সমণ্ঠয ও খুব সুন্দর টমটষ্ট 
স্বভাণ্ঠবর রমণ্ঠয হণ্ঠযই োণ্ঠক। মাণ্ঠসর পর মাস স্বাভাটবক অবিায োণ্ঠক। টকন্তু মাণ্ঠঝ 
মাণ্ঠঝ খুব অদু্ভত হণ্ঠয োয এিা এক ধরণ্ঠনর মানটসকতা, এণ্ঠক বণ্ঠল টসণ্ঠজাণ্ঠেটনযা। 
  
রমণ্ঠযিা এ অবটধ কাউণ্ঠক খুন কণ্ঠরণ্ঠছ টক? 
  
 না তা না করণ্ঠলও ভযাবহ েুণ্ঠিা টবটি ঘিনা ও ঘটিণ্ঠযণ্ঠছ। একজন ভদ্রণ্ঠলাক তার 
কুকুরণ্ঠক মারটছল। জীবজন্তু খুব ভালবাণ্ঠস এই রেণ্ঠখ ও ওর লম্বা নখ টেণ্ঠয ভদ্রণ্ঠলাণ্ঠকর 
নাক রচাখ ক্ষতটবক্ষত কণ্ঠর রেয। ওর নাসস ওণ্ঠক না ধণ্ঠর রেলণ্ঠল ও ওণ্ঠক খুনই কণ্ঠর 
রেলণ্ঠতা। 
  
ভদ্রণ্ঠলাক ওর টবরুণ্ঠে মামলা করণ্ঠত রগণ্ঠল জন রানটিশ প্রচুর িাকা পযসা টেণ্ঠয 
মামলািা চাপা রেন। আপটন হযণ্ঠতা শুণ্ঠন োকণ্ঠবন রে রানটিশ ইছাপত্র কণ্ঠর রগণ্ঠছন রে 
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ওর ষাি লাখ িলাণ্ঠরর সম্পটে অটছর সাহাণ্ঠেয তোরটককরণ্ঠত হয। এখন রমণ্ঠযিা 
পাটলণ্ঠয রগণ্ঠছজানণ্ঠত পারণ্ঠল রকান বেমাশ রলাক ওণ্ঠক আিণ্ঠক ররণ্ঠখ ওর সম্পটে 
হাটতণ্ঠয রনবার রচষ্টা করণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
টকন্তু অটছর হাণ্ঠত সম্পটে োকণ্ঠল তা রতা রকশ টনরাপে অবিাণ্ঠতই োকণ্ঠব। 
  
না এমন রকান আইন রনই। এ রাণ্ঠের আইন অনুোযী রকউ েটে পাগলা গারে রেণ্ঠক 
ছাড়া রপণ্ঠয রচাদ্দটেন মুক্ত অবিায োকণ্ঠত পাণ্ঠর তাহণ্ঠল পণ্ঠর তাণ্ঠক টবটধটনটষণ্ঠধর মণ্ঠধয 
রাখণ্ঠত রগণ্ঠল আবার পাগল টহসাণ্ঠব প্রমাণ করার প্রণ্ঠযাজন হণ্ঠব। 
  
ব্লানটিশ ইোপত্র টলণ্ঠখ রগণ্ঠছন রে এখান রেণ্ঠক চণ্ঠল োবার পর রমণ্ঠযিা েটে আবার 
পাগল টহসাণ্ঠব প্রমাটণত না হয তণ্ঠব সমে সম্পটের অটধকার ওই পাণ্ঠব। আসণ্ঠল 
ব্লানটিশ টবশ্বাস করত রমণ্ঠযিা একটেন ভাল হণ্ঠয োণ্ঠব। 
  
তার মাণ্ঠন রচাদ্দটেণ্ঠনর মণ্ঠধয ভাল না হণ্ঠল রমণ্ঠযিাণ্ঠক আপটন আর এখাণ্ঠন টেটরণ্ঠয 
আনণ্ঠত পারণ্ঠছন না। 
  
রসিা সম্ভব েটে েুজন টচটকৎসণ্ঠকর অনুণ্ঠমােণ্ঠনর উপর টভটে কণ্ঠর টবচারক ধণ্ঠর আনণ্ঠত 
রায রেন তণ্ঠবই। তণ্ঠব োরা অনুণ্ঠমােন রেণ্ঠবন তাণ্ঠের সামণ্ঠন রমণ্ঠযিাণ্ঠক পাগল বণ্ঠল 
প্রমাণ করণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
তাহণ্ঠল রতা ওণ্ঠক তাড়াতাটড় খুিঁণ্ঠজ রবর করণ্ঠত হণ্ঠব। আো ওর রকান ছটব আণ্ঠছ? 
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িাক্তার রেভাসস বলল না, ওর রকান ছটব রনই। তণ্ঠব ওর বণসনা টেটে। রনািবই খুণ্ঠল 
বলণ্ঠত লাগল ও পািঁচ েুি পািঁচ ইটঞ্চ লম্বা, মাোয একরাশ িকিণ্ঠক লাল চুল। রেহবল্লরী 
তাটকণ্ঠয রেখার মণ্ঠতাই সুন্দর। 
  
কযাম্প এইসব বণসনা রনািবুণ্ঠক টলখণ্ঠত টলখণ্ঠত বলল আো ওর রকানও টবণ্ঠশষ 
সনাক্তকরণ টচহ্ন আণ্ঠছ টক? 
  
হা ওর কবটজণ্ঠত একিা েুইটঞ্চ পটরমাণ কািা োগ আণ্ঠছ। ও েখন প্রেম এখাণ্ঠন আণ্ঠস 
তখন রাণ্ঠগর মাোয টনণ্ঠজর টশরা রকণ্ঠি আত্মহতযা করণ্ঠত রগটছল। তণ্ঠব লক্ষযণীয টবষয 
হণ্ঠে ওর চুল। অমন লাল চুল আটম আর রকাোও রেটখটন। 
  
রবশ এবার তাহণ্ঠল শুরু করা োক। আটম রাণ্ঠজযর িহলোর টসপাইণ্ঠের সমে রাোর 
টেণ্ঠক নজর রাখণ্ঠত বলটছ। আর টনণ্ঠজ পাহাড়গুণ্ঠলা তন্ন তন্ন কণ্ঠর খুিঁজটছ। 
  
. 
  
অযাটির সরাইখানার সামণ্ঠন চলণ্ঠত চলণ্ঠত োকিা োিঁটড়ণ্ঠয পড়ল। িযান বাগচালণ্ঠকর 
েরজা খুণ্ঠল রবটরণ্ঠয এণ্ঠস রোকাণ্ঠনর েরজা খুণ্ঠল ঢুকল। 
  
রমািা অযাটি ওণ্ঠক রেখণ্ঠত রপণ্ঠয এটগণ্ঠয এণ্ঠস বলল িযান টক খবর? আজ টক এখাণ্ঠন 
োকণ্ঠব? 
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িযান মুখ কুিঁচণ্ঠক ক্লাটন্তভরা গলায বলল,নাকালণ্ঠকর মণ্ঠধযই আমাণ্ঠক ওকটভণ্ঠল রেণ্ঠত 
হণ্ঠে অতএব োকণ্ঠত পারটছ না, এক কাপ কটে োও। 
  
কটে টনণ্ঠয এণ্ঠস অযাটি বলল রতামার োক ড্রাইভারিা.একিা পাগল রতামাণ্ঠক রেণ্ঠখ মণ্ঠন 
হণ্ঠে অণ্ঠনকটেন টবছানার সণ্ঠঙ্গ রতামার রকান সম্পকস রনই। তার রেণ্ঠক টকছুিা ঘুটমণ্ঠয 
নাও না রকন। 
  
িযান গজসন কণ্ঠর বলল তুটম টক ভাবছ আটম োলতু মজা রলািার ধান্দায ঘুরটছ। আটম 
টকছু িাকা ররাজগাণ্ঠরর ধান্দায ঘুরটছ। কারণ গত েশ সপ্তাহ ধণ্ঠর ভাড়ার িাকা রমিাণ্ঠত 
পাটরটন। োণ্ঠকর ো ভাড়া হণ্ঠযণ্ঠছ। এখন রবটশ খািণ্ঠত হণ্ঠব। এই বণ্ঠল কটে রখণ্ঠয 
রবটরণ্ঠয পড়ল। 
  
অযাটি শুণ্ঠভো জাটনণ্ঠয রিটবণ্ঠল রাখা পযসািা কুটড়ণ্ঠয টনল। 
  
এটেণ্ঠক িযান গাটড়ণ্ঠত উণ্ঠি ইটিন চালু কণ্ঠর টেল। অন্ধকাণ্ঠরর বুক টচণ্ঠর আবার োকিা 
এটগণ্ঠয চলল। বড়রাোর িানধাণ্ঠর রগ্রটভউ রমিাল সযাণ্ঠনাণ্ঠিাটরযাম আণ্ঠলাটকত 
জানলাগুণ্ঠলা রেখা োটেল। রসটেণ্ঠক তাটকণ্ঠয তার অস্বটে লাণ্ঠগ প্রটতবার রেমন লাণ্ঠগ। 
  
েযাণ্ঠকর গাণ্ঠয ঝণ্ঠর বাতাস উন্মাণ্ঠের মণ্ঠতা আিণ্ঠক োটেল। রাোও পটরষ্কার রেখা 
োটেল না। তবু রস প্রাণপণ্ঠণ শক্ত হাণ্ঠত টস্টযাটরং রচণ্ঠপ বণ্ঠস রইল। এমন সময গাটড়র 
রহিলাইণ্ঠির আণ্ঠলাণ্ঠত ও রেখল রে রাোর পাণ্ঠশ একিা রমণ্ঠয োিঁটড়ণ্ঠয আণ্ঠছ। বৃটষ্টণ্ঠত 
রমণ্ঠযিার সবসাঙ্গ টভণ্ঠজ চুপচুপকরণ্ঠছ।টকন্তু রমণ্ঠযিা গাটড় োমাণ্ঠনার রকান ইটঙ্গত করল 
না।িযানতখন আচমকা রব্রককণ্ঠষ গাটড় োটমণ্ঠয রমণ্ঠযিার পাণ্ঠশ গাটড়িাণ্ঠক োিঁড় করাল। 
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িযান গলা চটড়ণ্ঠয রমণ্ঠযিাণ্ঠক বলল উিণ্ঠবন নাটক? 
  
িযান আবার বলল আপটন টক গাটড়ণ্ঠত উিণ্ঠবন? 
  
হযািঁ, উিণ্ঠবা। 
  
 িযান রমণ্ঠযিাণ্ঠক তুণ্ঠল এণ্ঠন পাণ্ঠশর সীণ্ঠি বটসণ্ঠযটছল। 
  
 িযান বলল খুব পচা রাত তাই না। 
  
রমণ্ঠযিা বলল হযািঁ খুব পচা রাত। 
  
তখটন েূণ্ঠর মৃেু ঘণ্টার শব্দ রশানা রগল। 
  
ওিা টকণ্ঠসর ঘটি। 
  
রমণ্ঠযিা বলল পাগলা গারণ্ঠের ঘটি। মাণ্ঠন রকউ পাটলণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
আপটন রকাোয োণ্ঠেন? 
  
-রকাোও না। 
  
িযান হিাৎ িযাশণ্ঠবাণ্ঠিসর আণ্ঠলায রেখণ্ঠত রপল রমণ্ঠযিার বািঁ হাণ্ঠতর মটনবণ্ঠন্ধ একিা 
গভীর ক্ষতটচহ্ন। 
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রমণ্ঠযিা বলল, আটম রকউ না রকাোও োটেও না। 
  
িযান বলল–আটম ওকটভণ্ঠল োটে। ওখাণ্ঠন রগণ্ঠল েটে আপনার চণ্ঠল, তাই বলটছলাম। 
  
রমণ্ঠযিা বলল-চলণ্ঠব   
  
এর মণ্ঠধয হিাৎ িযাণ্ঠনর গাটড়র চাকা টপছল রখণ্ঠয ঘুণ্ঠর রগল। 
  
িযান চাকা টিক কণ্ঠর টস্টযাটরং সণ্ঠজাণ্ঠর ধণ্ঠর বলল আর একিু হণ্ঠলই আমরা রশষ হণ্ঠয 
োটেলাম। আপটন খুব ভয রপণ্ঠয রগটছণ্ঠলন, না! 
  
রমাণ্ঠিই না। আমরা হযণ্ঠতা মণ্ঠরও রেণ্ঠত পারতাম আপটন টক মরণ্ঠত ভয পান? 
  
ইটতমণ্ঠধয তারা খাড়াই রাো রবণ্ঠয চলণ্ঠত লাগল। িযান বলল রাোর আধাআটধ উিণ্ঠল 
বাতাণ্ঠসর অবিা রবশ খারাপ হণ্ঠয উিণ্ঠব। 
  
ইটতমণ্ঠধয বাতাণ্ঠসর রবগ রেন আণ্ঠরা রবণ্ঠড় উণ্ঠিণ্ঠছ। 
  
রমণ্ঠযটি টকছু বলল না তাকালও না। 
  
িযান মণ্ঠন মণ্ঠন ভাবল মজার কোই বণ্ঠি। আটম রকউ না। রকাণ্ঠেণ্ঠকও আসটছ না। মণ্ঠন 
হয রমণ্ঠযিা বাটড় রেণ্ঠক পাটলণ্ঠয োণ্ঠে। 
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এর মণ্ঠধযই গাটড়িা আবার ঝািঁকুটন রখণ্ঠয সামণ্ঠন ঝুিঁণ্ঠক পড়ল। রপছণ্ঠন টত্রপণ্ঠলর বািঁধন 
টছিঁণ্ঠড় কতগুণ্ঠলা আঙুণ্ঠরর বাক্স টছিণ্ঠক রাোয পড়ল। 
  
এরপর িযান গাটড় োটমণ্ঠয টেণ্ঠয নীণ্ঠচ রনণ্ঠম আসল এিা রেখার জনয রে ক্ষয-ক্ষটতর 
পটরমাণ কত হল। গতবছণ্ঠরর মণ্ঠতা এবারও মালপত্র খুইণ্ঠয রস পাহাণ্ঠরর মাঝপণ্ঠে 
আিকা পণ্ঠড় আণ্ঠছ। 
  
রস খুব ক্লান্ত হণ্ঠয গাটড়র রভতণ্ঠরর রছাি খুপটরর মণ্ঠধয ঢুকল। ক্লাটন্তণ্ঠত রস আর রচাখ 
খুণ্ঠল োকণ্ঠত পারণ্ঠলা না। 
  
এর মণ্ঠধযই তার মণ্ঠন হল রস রেন স্বপ্ন রেখণ্ঠছ। গাটড়িা রেন চলণ্ঠত শুরু কণ্ঠরণ্ঠছ। রস 
লক্ষয করল রে আণ্ঠেৌ রস গাটড়িা চালাণ্ঠে না। রমণ্ঠযিার হাণ্ঠত গাটড়র টস্টযাটরং বযাপারিা 
তার মাোয ভাল কণ্ঠর ঢুকবার আণ্ঠগই তার কাণ্ঠন এণ্ঠলা ধাবমান পুটলণ্ঠসর সাইণ্ঠরন। 
  
রস বলল–আপটন টক করণ্ঠছন শীগটগর গাটড় োমান। আমার মালপত্র পণ্ঠর োণ্ঠে 
শীগটগর গাটড় োমান। আপটন ওণ্ঠের হাত রেণ্ঠক পালাণ্ঠত পারণ্ঠবন না। 
  
টকন্তু রমণ্ঠযিা তার কোয কানই টেল না। রস টস্টযাটরং ধণ্ঠর গাটড় রবণ্ঠগ চাটলণ্ঠয রেণ্ঠত 
লাগল। িযান অনুমান করল দ্রুতগামী রমাির সাইণ্ঠকল রচণ্ঠপ রকান পুটলশ তাণ্ঠের 
অনুসরণ করণ্ঠছ। 
  
রমণ্ঠযটি গলা চটড়ণ্ঠয বলল–আটম টিকই পালাণ্ঠবা। এই বণ্ঠলই রস ধাতব গলায হাসণ্ঠত 
লাগল। 
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িযান তার সামণ্ঠন সণ্ঠর টগণ্ঠয বলল রেখুন োক টনণ্ঠয রেৌণ্ঠড় পুটলশণ্ঠক আিকান োযনা। 
গাটড় োমান। 
  
এইবার পুটলশিা আমাণ্ঠের রাোর সামণ্ঠন গাটড় টনণ্ঠয োিঁড়াণ্ঠব। অতএব চােু রতামাণ্ঠক 
গাটড় োমাণ্ঠতই হণ্ঠব। আর না হণ্ঠল ওণ্ঠক চাপা টেণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
ঘিনা হলও তাই পুটলশিা ওণ্ঠের গাটড়র সামণ্ঠন বাইকিা োিঁড় কটরণ্ঠয এটগণ্ঠয আসণ্ঠত 
লাগণ্ঠলা। 
  
 রমণ্ঠযিা বলল, তাহণ্ঠল ওণ্ঠকই ধাক্কা মারব। 
  
িযান টচৎকার কণ্ঠর বলল, তুই টক পাগল নাটক? 
  
তারপর তার মণ্ঠন পড়ল রেনটভউ! রসই ঘিাধ্বটন।কারুর কপাল খুণ্ঠলণ্ঠছ।ও বুঝণ্ঠত 
পারণ্ঠলা। এই রমণ্ঠযিাই পাগল। ওই পাগলখানা রেণ্ঠক পাটলণ্ঠযণ্ঠছ। পুটলশ ওণ্ঠকই 
রেনটভউণ্ঠত টেটরণ্ঠয টনণ্ঠয রেণ্ঠত এণ্ঠসণ্ঠছ। 
  
িযান রমণ্ঠযিার কাছ রেণ্ঠক সণ্ঠর বসণ্ঠলা, তার সমে শরীর টঝমটঝম কণ্ঠর উিণ্ঠলা। টকছু 
একিা করা েরকার। নাহণ্ঠল রমণ্ঠযিা পুটলশ আর তাণ্ঠক রমণ্ঠর টনণ্ঠজও মরণ্ঠব। 
  
রস রেখণ্ঠলা বাইকিা তাণ্ঠের সামণ্ঠন ছুণ্ঠি আসণ্ঠছ। রমণ্ঠযিা তার টেণ্ঠক তাক কণ্ঠর োকিা 
টনণ্ঠয এগুণ্ঠে। 
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হায রর হতভাগা রতার রতা রবাঝা উটচত রে রমণ্ঠযিা পাগল ও রতা রতাণ্ঠক চাপা টেণ্ঠয 
পালাণ্ঠব ও োক রেণ্ঠক মুখ বাটড়ণ্ঠয বলল, পাটলণ্ঠয ো বুজু কাটহকা ও রতাণ্ঠক রমণ্ঠর 
রেলণ্ঠব। টকন্তু তার কো পুটলশিার কাণ্ঠন টগণ্ঠয রপৌঁছাল না। রস এরপর ইটিন বন্ধ 
করার রচষ্টা করল। টকন্তু তার আণ্ঠগই রমণ্ঠযিা তীক্ষ্ণ নখ টেণ্ঠয তার গাল টচণ্ঠড় টেল। 
রসখান রেণ্ঠক ধারায রক্ত পড়ণ্ঠত লাগল। 
  
এর মণ্ঠধযই রস রেখণ্ঠত রপল পুটলশিা টকছু বুঝণ্ঠত রপণ্ঠর রমাির সাইণ্ঠকলিা টনণ্ঠয 
পাটলণ্ঠয োবার রচষ্টা করণ্ঠছ টকন্তু রমণ্ঠযিা প্রাণপণ্ঠন োকিা টনণ্ঠয ওিাণ্ঠক গুিঁটড়ণ্ঠয রেবার 
জনয তার টপছণ্ঠন ধাওযা করণ্ঠছ। একিু পণ্ঠরই োকিা এক তীব্র আঘাণ্ঠত শূণ্ঠনয ছুিঁণ্ঠড় 
রেলণ্ঠলা রমাির সাইণ্ঠকলিাণ্ঠক। বাতাণ্ঠসর গজসন ছাটপণ্ঠয পুটলশিার ভযাতস চীৎকার 
শুনণ্ঠত রপল। 
  
িযান চীৎকার কণ্ঠর বলল, পাগলী রকাোকার তুই রলাকিাণ্ঠক রমণ্ঠর রেলটল। তারপর 
টকছু না রভণ্ঠব রমণ্ঠযিার কাছ রেণ্ঠক রছা রমণ্ঠর ইটিণ্ঠনর চাটবিা টছটনণ্ঠয টনল। টকন্তু 
রমণ্ঠযিার শরীণ্ঠর ভীষণ রজার টস্টযাটরং-এর েখল টনণ্ঠয েুজণ্ঠনর মণ্ঠধয রজার লড়াই রলণ্ঠগ 
রগল। 
  
িযান রেখল তার মুণ্ঠখর খুব কাছাকাটছ রমণ্ঠযিার মুখ। রস ঘুটষ মারণ্ঠত রগল। টকন্তু তার 
ঘুটষ লক্ষয ভ্রষ্ট হল। উণ্ঠে রমণ্ঠযিা ঘুণ্ঠর তার গলা টিণ্ঠপ ধরল প্রাণপণ শটক্তণ্ঠত। িযান 
বুঝণ্ঠত পারণ্ঠলা, ওর লম্বা সরু আঙু্গলগুণ্ঠলা ক্রমশ তার মাংসণ্ঠপশীণ্ঠত িুণ্ঠব োণ্ঠে। 
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টিক এই সময গাটড়িা রাো রছণ্ঠড় আণ্ঠে আণ্ঠে খাণ্ঠের টেণ্ঠক এটগণ্ঠয রেণ্ঠত লাগল। 
খাণ্ঠের ধাণ্ঠর টগণ্ঠয একমুহূতস গাটড়িা শূণ্ঠনয ঝুণ্ঠল রইল। তারপরই কড়কড় শব্দ কণ্ঠর 
নীণ্ঠচর অন্ধকাণ্ঠরর টেণ্ঠক রনণ্ঠম রগল। 
  
. 
  
একিা ঢাউস বুইক ভযান গাটড় সকাণ্ঠলর আণ্ঠলা গাণ্ঠয রমণ্ঠখ স্বেন্দ গটতণ্ঠত চড়াই 
রপটরণ্ঠয এটগণ্ঠয োটেল। গাটড় চালাটেল টস্টঙ লারসন। পাণ্ঠশ তার ভাই রয বণ্ঠসটছল। 
টস্টঙ লম্বা চওড়া সুেশসন পুরুষ। ররাণ্ঠে রপাড়া গাণ্ঠযর রং-এ উজ্জলতা টিকণ্ঠর রবণ্ঠরাণ্ঠে। 
  
বড় ভাই রয রছাি ভাইণ্ঠযর তুলনায একিু রবিঁণ্ঠি, রচাণ্ঠখর েৃটষ্ট তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। গটতটবটধ 
টক্ষপ্র। ওর পরণ্ঠন শহুণ্ঠর ছািকাণ্ঠির রপাক। 
  
টস্টঙ বু্ল মাউণ্ঠিন সাটমণ্ঠি টনণ্ঠজর রশযাল রপার খামারবাটড় রেণ্ঠক গাটড় টনণ্ঠয টনউ ইযকস 
রেণ্ঠক রেণ্ঠন আসা বড় ভাইণ্ঠক তুণ্ঠল টনণ্ঠয রেণ্ঠত এণ্ঠসটছল। েুভাণ্ঠযর মণ্ঠধয বহু বছর 
রেখাসাক্ষাৎ রনই। তাই টস্টঙ এর এই আকটিক আগমণ্ঠনর রহতু বুঝণ্ঠত পারটছল না। 
রযণ্ঠক প্রেম রেণ্ঠখ খুব নাভসাস বণ্ঠল মণ্ঠন হটেল।রয বারবার জানলায মুখ টেটরণ্ঠয 
রেখটছল রকউ তাণ্ঠের অনুসরণ করণ্ঠছ টকনা। টস্টঙ রযণ্ঠক টকছু টজণ্ঠজ্ঞস করণ্ঠতও 
পারটছলনা।কারণ রস জানণ্ঠতা রয ভীষণ স্পশসকাতর। 
  
টস্টঙ একিু চুপ কণ্ঠর রেণ্ঠক অস্বটে কািাণ্ঠনার জনয বলল রতামাণ্ঠক রেখণ্ঠত রবশ ভালই 
লাগণ্ঠছ। রতামার টেনকাল টনউ ইযণ্ঠকস খুব ভালই কািণ্ঠছ টক বলল। 
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ওই একরকম কািণ্ঠছ। 
  
এত বছর পর রতামাণ্ঠক রেণ্ঠখ ভালই লাগণ্ঠছ। তা হিাৎ তুটম আমার সণ্ঠঙ্গ রেখা করণ্ঠত 
এণ্ঠল টক বযাপার 
  
রয একিু চুপকণ্ঠর রেণ্ঠক বলল গরমকাণ্ঠল টনউ ইযণ্ঠকস ভীষণ গরম। ভাবলাম রতামার 
এখাণ্ঠন একিু হাওযা পটরবতসন করণ্ঠল ভালই লাগণ্ঠব। তারপর রস বলল এখাণ্ঠন রেখটছ 
েতেূর রচাখ োয শুধু পাহাণ্ঠড়র উপর পাহাড়, জাযগািা এণ্ঠকবাণ্ঠর নরণ্ঠকর মণ্ঠতা টনজসন। 
  
টস্টঙ বলল, জাযগািা োরুণ। তণ্ঠব টনউ ইযকস রেণ্ঠক এখাণ্ঠন এণ্ঠস রতামার খুব টনজসন 
টনেব্ধ লাগণ্ঠব। আমার টনকিতম প্রটতণ্ঠবশীর বাটড় আমার বাটড় রেণ্ঠক কুটড় মাইল েূণ্ঠর। 
কাণ্ঠরা সণ্ঠঙ্গ খুব একিা রেখা হযনা। 
  
 রয বলণ্ঠলা, রসিাই আমার পণ্ঠক্ষ ভাল।আমার উণ্ঠদ্দশয হণ্ঠে আরাম করা। তণ্ঠব একিা 
কো তুটম এখাণ্ঠন রমণ্ঠযণ্ঠছণ্ঠল পাও টক কণ্ঠর? 
  
টস্টঙ বলল পাই না, এখাণ্ঠন আটম একবছর ধণ্ঠর আটছ। আর রমণ্ঠযমানুষ টনণ্ঠয আমার 
রকান মাোবযো রনই। 
  
তাহণ্ঠল রতা একিা রাোর রমণ্ঠযণ্ঠছণ্ঠল ধণ্ঠর আনণ্ঠল ভাল হণ্ঠতা। বলণ্ঠত বলণ্ঠত রয 
সামণ্ঠনর টেণ্ঠক ঝুিঁণ্ঠক পড়ণ্ঠলা হাত বাটড়ণ্ঠয বলল, েযাণ্ঠখা েযাণ্ঠখা একিা োক রভণ্ঠঙ্গ পণ্ঠড় 
আণ্ঠছ। টস্টঙ রেণ্ঠখ তাটকণ্ঠয বুইক োটমণ্ঠয টেল। তারপর গাটড়িার কাণ্ঠছ টগণ্ঠয বলল, 
হাত লাগাণ্ঠত হণ্ঠব রয টভতণ্ঠর একিা রলাক আর একিা রমণ্ঠয। 
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টকন্তু ড্রাইভাণ্ঠরর হাত ছুিঁণ্ঠযই রস বুঝল রে রলাকিা মণ্ঠর রগণ্ঠছ। টকন্তু রমণ্ঠযিাণ্ঠক ধণ্ঠর 
বুঝল রে রমণ্ঠযিা রবিঁণ্ঠচ আণ্ঠছ। রস বলল রয একিু সাহােয কর রমণ্ঠযিাণ্ঠক বার করণ্ঠত 
হণ্ঠব। 
  
রয এটগণ্ঠয এণ্ঠস মরা রলাকিার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয আিঁতণ্ঠক উিল বলল, টক সবসনাশ রেণ্ঠখাত 
রলাকিাণ্ঠক মণ্ঠন হয রবড়াণ্ঠল আিঁচণ্ঠড় টেণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
তারপর এরা রেখল রমণ্ঠযিার হাণ্ঠতর নণ্ঠখ রক্ত আর মাংস রলণ্ঠগ রণ্ঠযণ্ঠছ। মণ্ঠন হয 
ড্রাইভারিা রমণ্ঠযিাণ্ঠক বাণ্ঠগ আনণ্ঠত রচণ্ঠযটছল। তাই রমণ্ঠযিাওর এমন হাল কণ্ঠরণ্ঠছ। 
তারপর রমণ্ঠযিার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয বলল রে মালিা টকন্তু ভালই ড্রাইভারিার েটে রলাভ হয 
তাহণ্ঠল খুব একিা রোষ রনই। 
  
 টস্টঙ বলল–রমণ্ঠযিার মাোয খুব রচাি রলণ্ঠগণ্ঠছ এখনই টকছু একিা করা েরকার। 
  
রয বলল, এসব োলতু ঝাণ্ঠমলায না টগণ্ঠয চল রতা এখান রেণ্ঠক রকণ্ঠি পটড়। রস 
অনযণ্ঠলাণ্ঠকর সণ্ঠঙ্গ গাটড় রচণ্ঠপ ঘুরণ্ঠত ঘুরণ্ঠত টনণ্ঠজর বযবিা টনণ্ঠজই করণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
টস্টঙ তার টেণ্ঠক টেণ্ঠর তাটকণ্ঠয তীক্ষ্ণ স্বণ্ঠর বলল–তা হয না। রমণ্ঠযিাণ্ঠক জখম অবিায 
আমরা এখাণ্ঠন রেণ্ঠল ররণ্ঠখ রেণ্ঠত পাটর না। 
  
তাহণ্ঠল রাো অবটধ রিণ্ঠন টনণ্ঠয টগণ্ঠয রেণ্ঠল রাণ্ঠখা। রকউ না রকউ এণ্ঠস ওণ্ঠক রেখণ্ঠত 
পাণ্ঠব আটম এসব ঝাণ্ঠমলায টনণ্ঠজণ্ঠক জড়াণ্ঠত চাই না। 
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না-ওণ্ঠক িাক্তার রেখাণ্ঠনা েরকার। আটম ওণ্ঠক বাটড়ণ্ঠত টনণ্ঠয টগণ্ঠয িাক্তার রেটমংণ্ঠক 
রেখাণ্ঠনার বযবিা করণ্ঠবা। রতামার টকছু বলার আণ্ঠছ? 
  
রাণ্ঠগ রণ্ঠযর মুখ টবকৃত হণ্ঠয রগল। রস বলণ্ঠলা আসণ্ঠল একা একা টনজসন অবিায 
রবটশটেন োকণ্ঠল ো হয। রমণ্ঠযমানুষ রেণ্ঠখ একেম টেকটবটেক জ্ঞানশূনয হণ্ঠয ছুণ্ঠি 
োণ্ঠে। 
  
টস্টঙ প্রেণ্ঠম ররণ্ঠগ রগণ্ঠলা তারপর সামণ্ঠল টনণ্ঠয বলল, এখনও খুব একিা পাোওটন 
রেখটছ। রসই সু্কণ্ঠলর রছণ্ঠলণ্ঠের মণ্ঠতা স্বভাব? 
  
টস্টঙ নীচু হণ্ঠয রমণ্ঠযটির শরীণ্ঠর রকাোও হাড়িার রভণ্ঠঙ্গণ্ঠছ টকনা পরীক্ষা করণ্ঠত লাগল। 
  
রয বলল-রমণ্ঠযিাণ্ঠক রছণ্ঠড় োও না হণ্ঠল এজনয রতামাণ্ঠক েুুঃখ করণ্ঠত হণ্ঠব টস্টঙ। 
  
টস্টও রকান কোয কান না টেণ্ঠয ধীর পেণ্ঠক্ষণ্ঠপ রমণ্ঠযিাণ্ঠক টনণ্ঠয ভযাণ্ঠনর টেণ্ঠক এগুণ্ঠত 
লাগণ্ঠলা। 
  
বু্ল মাউণ্ঠিন সাটমণ্ঠি টস্টণ্ঠঙর টসলভার েক্স মমসমুদ্রপৃষ্ঠ রেণ্ঠক আি হাজার েুি উচ্চতায 
পাহাড় রঘরা এক রমণীয সুন্দর উপতযকা। হাইওণ্ঠয রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয আসা এক 
ধূটলধূসটরত পে ধণ্ঠর রসখাণ্ঠন রেণ্ঠত হয। 
  
এক বছর আণ্ঠগ বীমা রকাম্পানীর রসলসমযাণ্ঠনর চাকটর রছণ্ঠড় শৃগাল প্রজনণ্ঠনর বযবিা 
করণ্ঠব। বণ্ঠল টস্টঙ মনি কণ্ঠর। তাই-এ জাযগািা আটবষ্কাণ্ঠরর পর েটলল েোণ্ঠবজ 
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হোন্তণ্ঠরর কাণ্ঠজ রলণ্ঠগ পণ্ঠড় রস। এখাণ্ঠন টেণ্ঠনর পর টেন টনণ্ঠজর কুকুরিা ছাড়া আর 
রকান সঙ্গী রজাণ্ঠিনা তার। 
  
রণ্ঠযর আগমণ্ঠন প্রেণ্ঠম রস মণ্ঠন কণ্ঠরটছল রে টনুঃসঙ্গতা খাটনকিা ঘুচণ্ঠব। টকন্তু এখন 
মণ্ঠন হল রস সঙ্গী হবার চাইণ্ঠত রস তার টবরটক্তর কারণ হণ্ঠব রবটশ। 
  
টস্টঙ রমণ্ঠযিাণ্ঠক টনণ্ঠয টভতণ্ঠর ঢুণ্ঠক রেণ্ঠতই রয গাটড়িার সামণ্ঠন এণ্ঠস গাটড়র ঢাকনা 
খুণ্ঠল অযাটক্সণ্ঠলিার সুইণ্ঠচর মাোিা খুণ্ঠল টনণ্ঠয পণ্ঠকণ্ঠি রাখণ্ঠলা। এবং ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক রগল। 
  
একিু পণ্ঠর টস্টঙ রবটরণ্ঠয এণ্ঠলা রভতর রেণ্ঠক রস তাণ্ঠক রেণ্ঠখ বলণ্ঠলা, টক রমণ্ঠযিাণ্ঠক 
ঘণ্ঠরর রভতর শুইণ্ঠয টেণ্ঠয এণ্ঠল? 
  
রণ্ঠযর কাণ্ঠছ এণ্ঠস টস্টঙ বলণ্ঠলা, আটম িাক্তার রেটমং-এর কাণ্ঠছ োটে, অন্তত ঘণ্টা 
েুণ্ঠযক সময লাগণ্ঠব। এর মণ্ঠধয তুটম রমণ্ঠযিার টেণ্ঠক একিু নজর টেও। 
  
টস্টঙ রবটড়ণ্ঠয গাটড়র ইটিন চালু করার বযেস রচষ্টা করল। রেণ্ঠখ রয মুখ রচণ্ঠপ হাসণ্ঠত 
লাগল। টস্টঙ সব বুঝণ্ঠত রপণ্ঠর একিু পণ্ঠরই রাণ্ঠগ লাল হণ্ঠয রনণ্ঠম এল 
  
বলল তুটম টক আমাণ্ঠক রবাকা বানাণ্ঠত চাইণ্ঠছা? অযাটক্সণ্ঠলিণ্ঠরর মাোিা তুটমই খুণ্ঠল 
টনণ্ঠযণ্ঠছ। ভাল চাও তত টেণ্ঠয োও। 
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রয বলল, ওিা আটমই ররণ্ঠখটছ। কারণ আটম চাই আটম েতক্ষণ এখাণ্ঠন আটছ, ততক্ষণ 
বাইণ্ঠর রেণ্ঠক রকউ এখাণ্ঠন আসণ্ঠত পারণ্ঠব না আর আটম না বলা অবটধ এখান রেণ্ঠক 
রকউ বাইণ্ঠরও রেণ্ঠত পারণ্ঠব না। 
  
টস্টঙ ররণ্ঠগ বলল, েযাণ্ঠখা রয তুটম রকন এমন করছ আটম জাটন না। তণ্ঠব এসব কণ্ঠর 
টকছু লাভ হণ্ঠবনা। সুইচিা আমাণ্ঠক োও নযণ্ঠতা আটম টছটনণ্ঠয টনণ্ঠত বাধয হব।কারণ এ 
সমে রবযােটপ আটম সহয কটর না। 
  
তাই নাটক? এই বণ্ঠলই রয একিা নাক রিাতা ৩৮ অণ্ঠিামযাটিক টস্টণ্ঠঙর নাণ্ঠকর সামণ্ঠন 
লাটগণ্ঠয বলল, এবার? এখনও টক তুটম রকণ্ঠড় রনওযার মতলব বজায রাখণ্ঠছ। 
  
তুটম টক পাগল হণ্ঠয রগণ্ঠল নাটক? ওিা নামাও। 
  
 রয রুক্ষ গলায বলল এইণ্ঠতা রতামার বুটে খুণ্ঠলণ্ঠছ রেখটছ। হযণ্ঠতা তুটম বুঝণ্ঠত 
রপণ্ঠরণ্ঠছা রে আটম একিা ঝাণ্ঠমলায জটড়ণ্ঠয এখাণ্ঠন লুটকণ্ঠয োকণ্ঠত এণ্ঠসটছ। এখাণ্ঠন 
িাক্তার রেটমং আসণ্ঠল রুটগণ্ঠের টগণ্ঠয বলণ্ঠবন রে আমাণ্ঠক রেখণ্ঠত রপণ্ঠযণ্ঠছন। তাই 
েতক্ষণ আটম এখাণ্ঠন আটছ ততক্ষণ রতামাণ্ঠক আর ওই রমণ্ঠযিাণ্ঠক এখাণ্ঠনই োকণ্ঠত 
হণ্ঠব। 
  
রয পাগলাণ্ঠমা রকাণ্ঠরা না। রমণ্ঠযিাণ্ঠক িাক্তার রেখাণ্ঠনা েরকার সুইচিা টেটরণ্ঠয টেণ্ঠয 
আমাণ্ঠক রেণ্ঠত োও। 
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রতামার মাোয এখণ্ঠনা টকছু রঢাণ্ঠকটন। তণ্ঠব রশাণ্ঠনা, আটম টলিল বাটনসর েণ্ঠলর হণ্ঠয কাজ 
কণ্ঠরটছ। টস্টঙ পটত্রকায পণ্ঠড়ণ্ঠছ রে টলিল বাটন খুব খারাপ রলাক। পুটলশ তাণ্ঠক খুিঁজণ্ঠছ। 
  
আটম জানতাম তুটম ঝাণ্ঠমলায রেণ্ঠস রগণ্ঠছ। ো কণ্ঠরটছ ভালই কণ্ঠরটছ। এখন একিু 
সামটযক অসুটবধায পণ্ঠড়টছ। টকন্তু এর পণ্ঠরই আটম মণ্ঠনর আনণ্ঠন্দ জীবনিাণ্ঠক উপণ্ঠভাগ 
করণ্ঠত পারণ্ঠবা। আটম রতা রতামার মণ্ঠতা রগণ্ঠযা নই রে জঙ্গণ্ঠলর মণ্ঠধয রশযাল টনণ্ঠয 
কাটিণ্ঠয রেণ্ঠবা। 
  
 টস্টঙ বলল-টপলিা রং আমাণ্ঠকই োও রয। 
  
টকন্তু রয হিাৎ কণ্ঠর গুটল ছুিঁড়ল। গুটলিা টস্টণ্ঠঙর কাণ্ঠনর পাশ টেণ্ঠয আগুণ্ঠনর সু্ফটলঙ্গ 
ছটড়ণ্ঠয রবটরণ্ঠয রগল। 
  
টিক এমটন কণ্ঠর অটত সহণ্ঠজই আটম রতামার খুটলর মণ্ঠধয একিা গুটল ঢুটকণ্ঠয টেণ্ঠত 
পাটর। 
  
টস্টঙ টনণ্ঠজর জনয ভাণ্ঠবনা তার টচন্তা রমণ্ঠযিার জনয। িাক্তার রেটমং েখন আসণ্ঠছন না 
তখন একু্ষটন রমণ্ঠযিার জনয টকছু করা েরকার। বাটড়ণ্ঠত প্রােটমক টচটকৎসার বাক্স টছল 
রসিা টনণ্ঠয রস রমণ্ঠযিার কাণ্ঠছ টগণ্ঠয োিঁড়াল। 
  
শাটযত রমণ্ঠযিার মাোর টপছন টেণ্ঠকর আঘাত পরীক্ষা কণ্ঠর টচটকৎসার বাক্স রেণ্ঠক তুণ্ঠলা 
িুণ্ঠলা রবর করণ্ঠলা আণ্ঠগই রস এক বালটত গরম জল আর একিা রভাযাণ্ঠল এণ্ঠন 
ররণ্ঠখটছল। কাজ রশষ হবার পর রমণ্ঠযিা রচাখ খুণ্ঠল তাকাল। 

http://www.bengaliebook.com/


 ফ্লেশ অফ দি অদকিড । ফ্লেমস ফ্লেডদি ফ্লেে  

25 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
রমণ্ঠযিা মাোয হাত টেণ্ঠয বলল, খুব কষ্ট। আটম রকাোয। 
  
আটম আপনাণ্ঠক পাহাণ্ঠড়র রািায রেখণ্ঠত পাই, োক েুঘসিনা হণ্ঠযটছল, টচন্তার টকছু রনই 
মাো সামানয রকণ্ঠি রগণ্ঠছ। 
  
োক? রমণ্ঠযটি শুনযেৃটষ্টণ্ঠত তাটকণ্ঠয টবড়টবড় কণ্ঠর বলণ্ঠলা, রকান োক? আমার মণ্ঠন 
পড়ণ্ঠছ না। 
  
সব টিক আণ্ঠছ। এখন একিু ঘুণ্ঠমাবার রচষ্টা করুন। 
  
 তুটম টক ভাণ্ঠলা আমার কাণ্ঠছ োণ্ঠকা, আমাণ্ঠক রছণ্ঠড় রেও না। 
  
না, না আটম রকাোও োটে না আটম এখাণ্ঠনই োকণ্ঠব। আপটন একিু শান্ত হন। কণ্ঠযক 
মুহূণ্ঠতসর মণ্ঠধযই রমণ্ঠযিা আবার ঘুণ্ঠমর অতণ্ঠল তটলণ্ঠয োয। 
  
অনয ঘণ্ঠর রয টচটন্তত মুণ্ঠখ বণ্ঠসটছল। ছুটড়িার জনয সব রগালমাল হণ্ঠয রগণ্ঠলা। এর মণ্ঠধয 
টস্টণ্ঠঙর মণ্ঠন হণ্ঠলা রে এভাণ্ঠব রমণ্ঠযিাণ্ঠক টবছানায রেণ্ঠল রাখা চণ্ঠল না। তাণ্ঠক ওর 
রপাষাক পাোণ্ঠত হণ্ঠব। টকন্তু রস টিধাণ্ঠবাধ করটছল। এর মণ্ঠধয তার রপাষা কুকুর 
স্পিণ্ঠক রেণ্ঠখ রস হাে রছণ্ঠড় বািঁচণ্ঠলা। 
  
এই রে স্পি েযাণ্ঠখা রতা টক ঝাণ্ঠমলায পড়লাম। এই বণ্ঠল রস আলমাটর খুণ্ঠল একিা 
রপাষাক বার কণ্ঠর রসিা বাে ছাে টেণ্ঠয কযারণ্ঠলর উপণ্ঠোগী কণ্ঠর কযারলণ্ঠক পটড়ণ্ঠয 
টেল। এই সময কযারণ্ঠলর রপাষাক খুলণ্ঠত টগণ্ঠয রস একিা রুমাল রপল তাণ্ঠত রলখা 
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কযারল। রক এই কযারল? োই রহাক কযারলণ্ঠক রপাষাক পটড়ণ্ঠয টেল। এবং তার সুন্দর 
টশল্পসুষমামটণ্ডত রচহারার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয ভাবল রে এ রকান সো রমণ্ঠয হণ্ঠতই পাণ্ঠর না। 
  
এর মণ্ঠধয রয ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক বলল, তুটম টক একাই ওণ্ঠক টনণ্ঠয মজা লুিণ্ঠব নাটক? েতটেন 
না ও সুি হয ততটেন তুটম ওণ্ঠক রাণ্ঠখ। সুি হণ্ঠল রেণ্ঠখা ওণ্ঠক টনণ্ঠয আটম রকমন মজা 
লুটি। 
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২. পণু্ঠরা এক সপ্তাে 
০২. 
  
পুণ্ঠরা এক সপ্তাহ রেখণ্ঠত রেখণ্ঠত রকণ্ঠি রগল। এই এক সপ্তাহ ধণ্ঠর খামারবাটড়র সব 
কাজকমস রান্নাবান্না এবং কযারণ্ঠলর সুশ্রুষা টস্টঙণ্ঠক একাই করণ্ঠত হল। রয ওণ্ঠক 
সামানযতম সাহােযও করল না। শুধু রস রেন কার অণ্ঠপক্ষায চঞ্চল হণ্ঠয উিল। টকন্তু 
সপ্তাণ্ঠহর রশষাণ্ঠশটষ রস একিু স্বাভাটবক হণ্ঠয উিল। তার শুধু একিাই রজে রে টস্টঙ 
রকাোও রেণ্ঠত পারণ্ঠব না। পটরটিটত টবচার কণ্ঠর টস্টঙ তার কো রমণ্ঠন চলাই েুটক্তেুক্ত 
বণ্ঠল রমণ্ঠন টনল। 
  
কযারল রেণ্ঠহতু টস্টণ্ঠঙর ঘণ্ঠর োণ্ঠক তাই টস্টঙও রয একঘণ্ঠর ঘুণ্ঠমায তাণ্ঠত টস্টঙ রেখল 
রে ওর ঘুম খুব পাতলা। একিু শব্দ হণ্ঠলই রয আতণ্ঠঙ্ক উণ্ঠি বণ্ঠস। 
  
এটেণ্ঠক কযারণ্ঠলর দ্রুত উন্নটত হটেল। তার শারীটরক অবিার উন্নটত ঘিণ্ঠলও একিা 
বযাপার ঘিল তা হল রস তার আণ্ঠগর নাম টিকানা রেনটভউ টকছুই মণ্ঠন করণ্ঠত পারটছল 
না। আর ধীণ্ঠর ধীণ্ঠর রস টস্টণ্ঠঙর টনকণ্ঠি আসণ্ঠত লাগল। অসহাণ্ঠযর মণ্ঠতা রস টস্টঙণ্ঠক 
আিঁকণ্ঠড় ধরণ্ঠলা। টস্টঙও কযারণ্ঠলর প্রটত গভীর মমতাণ্ঠবাধ রির রপল। 
  
রমণ্ঠযণ্ঠের বযাপাণ্ঠর টস্টঙ টচরটেনই খুব লাজুক। রস রভণ্ঠব পাটেল না রে টক কণ্ঠর এই 
পটরটিটত সামাল রেণ্ঠব। কযারল সুি হবার পণ্ঠরই সারাক্ষণ টস্টণ্ঠঙর টপছন টপছন ঘুণ্ঠর 
রবড়াণ্ঠত লাগল। 
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কযারণ্ঠলর মানটসক ইটতহাস সম্পণ্ঠকস অজ্ঞ োকায টস্টণ্ঠঙর ধারণা হণ্ঠলা মাোর আঘাত 
শুধু ওর িৃটতশটক্ত লুপ্ত কণ্ঠর টেণ্ঠযণ্ঠছ তা নয। ওণ্ঠক টশশুসুলভও কণ্ঠর তুণ্ঠলণ্ঠছ। টস্টঙ 
ভাবল ওর সণ্ঠঙ্গ রপ্রম কণ্ঠর লাভ হণ্ঠব না। কারণ িৃটত টেণ্ঠর আসার সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গই ও সব 
ভুণ্ঠল োণ্ঠব। 
  
এটেণ্ঠক রয ভাবণ্ঠলা রমণ্ঠযিা এখন ভাল হণ্ঠয রগণ্ঠছ। ওণ্ঠক টনণ্ঠয এখন েুটতস করা োণ্ঠব। 
েটেও কযারণ্ঠলর সমে আগ্রহ এখন শুধু টস্টণ্ঠঙর টেণ্ঠক রণ্ঠযর টেণ্ঠক ওর রকান ভ্রূণ্ঠক্ষপও 
রনই। 
  
একটেন সকাল রবলায কযারলণ্ঠক একিা জলাধাণ্ঠরর টেণ্ঠক ঘুরণ্ঠত রেণ্ঠখ রয তার হাত 
ধরণ্ঠলা। রস তার পে আিকাণ্ঠত কযারল বলল, আটম টস্টঙণ্ঠক খুিঁজটছ রে। 
  
টস্টণ্ঠঙর কো বাে োও, এই বণ্ঠল ও কযারলণ্ঠক জটড়ণ্ঠয ধরণ্ঠলা। 
  
রছণ্ঠড় োও আটম টস্টঙণ্ঠক খুিঁজণ্ঠবা। 
  
টিক এমটন সময টস্টঙ েুজনণ্ঠক ছাটড়ণ্ঠয টেণ্ঠয রযণ্ঠক প্রচণ্ড ঘুটষণ্ঠত ধরাশাযী কণ্ঠর 
রেলণ্ঠলা। 
  
 কযারল বলল ওণ্ঠক তুটম মারণ্ঠল রকন? আটম চাই না ও রতামাণ্ঠক ভয রেখাক। 
  
টিক আণ্ঠছ রতামার ভাল না লাগণ্ঠল আটম রতামাণ্ঠক চুমু রখণ্ঠত রেণ্ঠবা না। 
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রয বলল, রতামার ঘুটসিুটসগুণ্ঠলা সামণ্ঠল রাণ্ঠখা টস্টঙ তুটম েটে ওরটেণ্ঠক হাত বাড়াও 
তাহণ্ঠল োিাোটি হণ্ঠয োণ্ঠব রতামার সণ্ঠঙ্গ রস রতামার কাণ্ঠছ েতই টপেল োকুক। 
  
রতামাণ্ঠক আটম েটে খুন কটর রক আমাণ্ঠক আিকাণ্ঠব। 
  
 েযাণ্ঠখা রয রমণ্ঠযিার টেক রেণ্ঠক হাত না সরাণ্ঠল আটম রতামাণ্ঠক রেণ্ঠখ রনব। 
  
রয আর টস্টঙ এরপর ঘণ্ঠর টগণ্ঠয শুণ্ঠয পড়ল। টস্টঙ বলল তুটম কার ভণ্ঠয পাটলণ্ঠয 
পাটলণ্ঠয। রবরাে। টক বাণ্ঠজ কো বলছ, আটম রমাণ্ঠিই ভয পাইটন। আর বাণ্ঠজ কো বন্ধ 
কর, না হণ্ঠল রতামাণ্ঠক খতম কণ্ঠর রেব। রকন রে আণ্ঠগই খতম কণ্ঠর রেইটন। 
  
োওটন, তার কারণ, তুটম একা োকণ্ঠত ভয পাও। তুটম চাও রতামার টকছু হণ্ঠল আটম 
রতামার রপছণ্ঠন োটক। 
  
রয বলল, তুটম একিা পাগল োই রহাক আটম এখন ঘুম লাগাণ্ঠত চাই। টকন্তু রণ্ঠযর 
টকছুণ্ঠতই ঘুম এল না। রস কযারণ্ঠলর কো ভাবটছল। রমণ্ঠযিা তাণ্ঠক রে বাধা রেণ্ঠব না রস 
জাণ্ঠন। এক টস্টঙ তার ঘুম না ভাটঙ্গণ্ঠয েটে ওর ঘণ্ঠর োওযা োয! টকন্তু হিাৎ বাইণ্ঠরর 
টেণ্ঠক রচাখ পড়ণ্ঠত ও রেখল বাইণ্ঠর একিা টনুঃশব্দ ছাযামূটতস রভালা জানালার পাশ টেণ্ঠয 
পলণ্ঠকর মণ্ঠধয অনয ধাণ্ঠর চণ্ঠল রগল। 
  
ভীত েৃটষ্টণ্ঠত ও তাটকণ্ঠয োকল টকছুক্ষণ। তার পর মণ্ঠন হল একিা শব্দ ক্রমশ এটগণ্ঠয 
আসণ্ঠছ। তখন রস টস্টঙণ্ঠক ধণ্ঠর প্রাণপণ্ঠণ ঝকাটন টেণ্ঠত লাগল। সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গ টস্টণ্ঠঙর ঘুম 
রভণ্ঠঙ্গ রগল। রণ্ঠযর পাণু্ডর মুখ রেণ্ঠখ টস্টঙ বুঝল রে একিা টকছু ঘণ্ঠিণ্ঠছ। 
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রয বলল, বাইণ্ঠর রক রেন হািঁিণ্ঠছ। 
  
আণ্ঠর ও রতা কযারল। 
  
তারপর উণ্ঠি োিঁটড়ণ্ঠয রেখল কযারলই হািঁিণ্ঠছ। ও েম রেণ্ঠল বলণ্ঠলা। োুঃ বাব্বা টক 
করণ্ঠছ! আমার রতা েম বন্ধ হবার উপক্রম হণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
টস্টঙ বলল, আণ্ঠে কো বল। ও হযণ্ঠতা ঘুণ্ঠমর রঘাণ্ঠর হািঁিণ্ঠছ। 
  
রণ্ঠযর ভয ভাব রকণ্ঠি টগণ্ঠযটছণ্ঠলা। এখন রচাণ্ঠখর সামণ্ঠন সাো পাজামার আড়াণ্ঠল 
কযারণ্ঠলর কামনামটের শরীর, ওর টনরাবরণ পা এসব রেণ্ঠখ রয অটির হণ্ঠয উিল। 
  
ও বলল, সটতয তাটকণ্ঠয োকার মণ্ঠতা টজটনষ, তাই না টস্টঙ। 
  
টস্টঙ টবরক্ত হণ্ঠয ওণ্ঠক চুপ করণ্ঠত বলণ্ঠলা। আসণ্ঠল কযারল রকন এমন পাযচারী করণ্ঠছ 
তাই টনণ্ঠয টস্টঙ টচন্তা করটছল। 
  
সহসা কযারল েমণ্ঠক োিঁটড়ণ্ঠয পড়ল ও রেন বুঝণ্ঠত রপণ্ঠরণ্ঠছ রে রকউ ওণ্ঠক লক্ষয করণ্ঠছ। 
  
কযারণ্ঠলর মুণ্ঠখ রজযাৎস্না এণ্ঠস ঢণ্ঠল পণ্ঠড়ণ্ঠছ। রসই আণ্ঠলায কযারণ্ঠলর মুণ্ঠখর এক টবটচত্র 
পটরবতসন ওরা লক্ষয করল। 
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স্নাযটবক টবকলতার জনয ওর রিািঁণ্ঠির প্রান্ত রকিঁণ্ঠপ রকিঁণ্ঠপ উিটছল। এরপর রস জানালা 
রেণ্ঠক অেৃশয হণ্ঠয োয। 
  
রয বলল–রমণ্ঠযিা রকমনভাণ্ঠব তাকাটেল রেণ্ঠখণ্ঠছা? টস্টঙ বলণ্ঠলা, রেণ্ঠখটছ টকন্তু এখন 
রেখণ্ঠত হণ্ঠব রে ও টক করণ্ঠছ। 
  
রেখণ্ঠত োণ্ঠো োও, টকন্তু সাবধাণ্ঠন রেণ্ঠকা। ও রতামার রচাখেুণ্ঠিা না আবার খুবণ্ঠল 
রনয। 
  
টস্টঙ কো না বণ্ঠল এটগণ্ঠয রগণ্ঠলা কযারণ্ঠলর ঘণ্ঠরর টেণ্ঠক। রেখণ্ঠলাকযারল টবছানায শুণ্ঠয 
আণ্ঠছ। রচাখ রবাজা। তার মুণ্ঠখচািঁণ্ঠের আণ্ঠলা এণ্ঠস ছটড়ণ্ঠয পণ্ঠড়ণ্ঠছ। রেন এক টবষােমযী 
রসৌন্দণ্ঠেসর প্রটতমা টবছানায গা এটলণ্ঠয রণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
রস রাণ্ঠত রণ্ঠযর মণ্ঠতা টস্টণ্ঠঙরও ভাল ঘুম হল না। 
  
. 
  
রজা আর গারলযাে রেনটভউ রমিাল সযানাণ্ঠিাটরযাণ্ঠমর রপছন টেণ্ঠকর টবশাল গযাণ্ঠরণ্ঠজ 
একিা অযামু্বণ্ঠলন্সণ্ঠক ধুণ্ঠয-মুণ্ঠছ পটরষ্কার করটছল। 
  
রজা রক সযাম বলল, ওই রেণ্ঠখা খবণ্ঠরর কাগণ্ঠজর রলাকিা আবার এটেণ্ঠকই আসণ্ঠছ। 
  
রজা বলল–রলাকিা আো নাণ্ঠছাড়বান্দা, এই রলাকিাণ্ঠক বাটজণ্ঠয রেখণ্ঠল রকমন হয বল 
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সযাম বলল–ভালই। লম্বা-ররাগা টেল মযাগােস তখন অলস গটতণ্ঠত ওণ্ঠের টেণ্ঠক এটগণ্ঠয 
আসটছল। এখাণ্ঠন রস গত সপ্তাহ রেণ্ঠক ঘুরঘুর করণ্ঠছ োণ্ঠত কণ্ঠর সযাটনণ্ঠিাটরযাম রেণ্ঠক 
পাটলণ্ঠয োওযা রমণ্ঠযিার সম্পণ্ঠকস জুতসই রকান খবর সংগ্রহ করণ্ঠত পাণ্ঠর এই আশায। 
টকন্তু িাক্তার রেভাণ্ঠসসর রছাি একিা অপ্রণ্ঠযাজনীয জবানবটন্দ আর কযাণ্ঠম্পর মুখ রেণ্ঠক 
েুণ্ঠিা শব্দ–রবটরণ্ঠয োও। রশানা ছাড়া তার আর টকছুই লাভ হযটন। মযাগােস এ রজলায 
িানীয সংবাে সংগ্রাহক। সংবাে সংগ্রণ্ঠহ রস রবশ পিু। তার ধারণা রমণ্ঠযটি রে এখান 
রেণ্ঠক পাটলণ্ঠয রগল এর রপছণ্ঠন টনশ্চযই রছািবড় ঘিনা আণ্ঠছ। তাই রস আজ গযারলযাে 
আর রজাণ্ঠক একিু তটলণ্ঠয রেখার জনয এণ্ঠসণ্ঠছ। 
  
অযামু্বণ্ঠলণ্ঠন্সর গাণ্ঠয রহলান টেণ্ঠয মযাগােস বলল, টকণ্ঠহ পাগলীিার রকান রখািঁজ খবর রপণ্ঠল। 
  
রজা আর গযারলযাে েুজণ্ঠনই বলল রে তাণ্ঠের কাণ্ঠছ জানণ্ঠত রচণ্ঠয টক লাভ, তারা রতা 
মাইণ্ঠন করা চাকর। 
  
মযাগােস বলল, আটম রভণ্ঠবটছলাম রতামরা টকছু রজণ্ঠন োকণ্ঠব। আসণ্ঠল আমার িাকার 
েণ্ঠলিা টেন টেন ভারী হণ্ঠয উিণ্ঠছ একিু হালকা করণ্ঠত চাই। 
  
তারা বলল, রকমন ভারী? 
  
খুব ভারী আর রমািা। তাই বলটছলাম রতামরা েটে রকান খবর রজণ্ঠন োণ্ঠকা তাহণ্ঠল 
স্বেণ্ঠন্দ মুখ খুলণ্ঠত পাণ্ঠরা। 
  
ভয আবার টক েুজন েটে একণ্ঠশা িলার পাই তাহণ্ঠল খবরাখবর টেণ্ঠত পাটর। 
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খবরিা টকন্তু িাকার উপেুক্ত হওযা চাই। অবশযই উপেুক্ত, টক বলণ্ঠছন, এ এণ্ঠকবাণ্ঠর 
সারা জাগাণ্ঠনার মণ্ঠতা খবর। অযািম রবামার চাইণ্ঠতও মারাত্মক। 
  
রশানা োক টক রকম মারাত্মক। 
  
সযাম মযাগাণ্ঠেসর রেওযা রনািগুণ্ঠলা গুটছণ্ঠয টনণ্ঠত টনণ্ঠত বলল রমণ্ঠযিা হণ্ঠে জন 
ব্লানটিণ্ঠশর উেরাটধকাটরণী। টক খবরিা রকমন। 
  
এ আবার টক গুল রখাকন। 
  
গুল রমাণ্ঠিই নয। জন ব্লানটিণ্ঠশর একিা রমণ্ঠয টছল তাণ্ঠক বহুবছর আণ্ঠগ গুম করা হয। 
  
. 
  
 পরটেন সকাণ্ঠল টস্টঙ আর কযারল প্রাতুঃরাশ খাটেল। রয অণ্ঠনক আণ্ঠগ উণ্ঠি োউি 
মাছ টশকার করণ্ঠত রগণ্ঠছ। 
  
টস্টঙ একসময কযারলণ্ঠক বলল, কাল রাণ্ঠত ভাল ঘুম হণ্ঠযটছল। 
  
কযারল বলল, টক একিা স্বপ্ন রেখটছলাম। টস্টঙ বলল, কাল রাণ্ঠত তুটম উণ্ঠিটছণ্ঠলনাটক 
আটমও স্বপ্ন রেখটছলাম। 
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কযারল েুহাণ্ঠত মাো টিণ্ঠপ বলল–টক জাটন টকছুই মণ্ঠন করণ্ঠত পারটছ না। অন্ধকার 
রেণ্ঠখও ভয লাণ্ঠগ। 
  
টক স্বপ্ন রেণ্ঠখা বল রতা। 
  
টিক মণ্ঠন পড়ণ্ঠছ না। একিা নাসসণ্ঠকই বারবার স্বপ্ন রেটখ। 
  
টস্টঙ সমে টেন টচন্তায উটিগ্ন হণ্ঠয োকণ্ঠলা। েখন সণ্ঠন্ধযর পর রয টেণ্ঠর এণ্ঠলা তখণ্ঠনা 
তার উটিগ্নতা কাণ্ঠিটন। 
  
এটেণ্ঠক টস্টঙ আর রয েখন ঘণ্ঠর ঘুমুণ্ঠত রগল, রয ঘুণ্ঠমর ভান কণ্ঠর পণ্ঠড় োকণ্ঠলা। 
েখন রস বুঝণ্ঠলা রে টস্টঙ ঘুটমণ্ঠয পণ্ঠড়ণ্ঠছ তখন রস টবছানা রেণ্ঠক উণ্ঠি পড়ল। রস ভাবল 
কযারল তাণ্ঠক চুমু রখণ্ঠত টেণ্ঠযণ্ঠছ রকান বাধা রেয টন। অতএব টস্টঙণ্ঠক না জাটনণ্ঠয 
কযারণ্ঠলর কাণ্ঠছ রপৌঁছণ্ঠত পারণ্ঠল রস কযারলণ্ঠক টনণ্ঠয মজা লুিণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
রয টনুঃশণ্ঠব্দ টবছানা রছণ্ঠড় উণ্ঠি োিঁড়াল। বারান্দার রশষপ্রাণ্ঠন্ত কযারণ্ঠলর ঘর। রয ঘণ্ঠর 
ঢুণ্ঠক রেখণ্ঠলা কযারল রচাখ রমণ্ঠল শুণ্ঠয আণ্ঠছ। রস রচাণ্ঠখ টবনু্দমাত্র.ভয বা আশঙ্কার ছাযা 
রনই। 
  
রয কযারলণ্ঠক বলল, এই রে আটম রতামাণ্ঠক একিু সঙ্গ টেণ্ঠত এলাম। আমাণ্ঠক রেণ্ঠখ 
তুটম ভয পাওটন রতা? মণ্ঠন মণ্ঠন কযারণ্ঠলর অপাটেসব রসৌন্দেস রেণ্ঠখ রয শরীণ্ঠর জ্বণ্ঠরর 
উষ্ণতা অনুভব করটছল। 
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কযারল শান্ত গলায বলল–আটম জানতাম আজ রাণ্ঠত তুটম আমার ঘণ্ঠর আসণ্ঠব। রয 
অবাক হণ্ঠয বলল, তার মাণ্ঠন তুটম চাইটছণ্ঠল আটম এখাণ্ঠন আটস। 
  
কযারল তার টেণ্ঠক শীতল রচাণ্ঠখ তাটকণ্ঠয বলল, আটম বুঝণ্ঠত পারটছলাম কারণ আজ 
সমে সণ্ঠন্ধয তুটম আমাণ্ঠক লক্ষয করটছণ্ঠল। তাই আমার মণ্ঠন হটেল রে তুটম আসণ্ঠব। 
  
রয মুচটক রহণ্ঠস ওর গাণ্ঠয হাত রাখল ও বলল, আটম রতামাণ্ঠক আের করণ্ঠত চাই। 
  
কযারল বলল, টকন্তু টস্টঙ তা চায না। 
  
ও জানণ্ঠত পারণ্ঠব না। এই বণ্ঠল রয কযারলণ্ঠক টনটবড় কণ্ঠর জটড়ণ্ঠয ধরল। হিাৎ কাণ্ঠন 
কযারণ্ঠলর মৃেু ধাতব হাটসর শব্দ োওযাণ্ঠত রস চমণ্ঠক উিণ্ঠলা। 
  
ররণ্ঠগ বলল, অত হাটসর টক আণ্ঠছ! এই বণ্ঠল রস কযারলণ্ঠক আণ্ঠরা রজাণ্ঠর জটড়ণ্ঠয 
ধরণ্ঠলা। টকন্তু এর মণ্ঠধয কযারল তার কটিন হাত টেণ্ঠয রণ্ঠযর ঘাড় টখমণ্ঠচ ধণ্ঠর রণ্ঠযর 
রচাণ্ঠখর ওপর টনণ্ঠজর তীক্ষ্ণ োিঁত বটসণ্ঠয টেণ্ঠলা। 
  
অনয ঘণ্ঠর টস্টণ্ঠঙর ঘুম আচমকা রভণ্ঠঙ্গ রগণ্ঠলা। টবছানা রছণ্ঠড় জানলার কাণ্ঠছ এটগণ্ঠয রগল 
টস্টঙ, রেখণ্ঠলা রসখাণ্ঠন রকউ রনই। তারপর রসরণ্ঠযর টবছানায হাত রাখল রেখণ্ঠলা রকউ 
রনই। সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গ তার মণ্ঠন হণ্ঠলা কযারণ্ঠলর কো। রস েরজার টেণ্ঠক ছুিণ্ঠলা। এর মণ্ঠধযই 
রস শুনণ্ঠত রপণ্ঠলা, টস্টঙ টস্টঙ তাড়াতাটড় এণ্ঠসা। আমাণ্ঠক বািঁচাও বণ্ঠল রয চীৎকার 
করণ্ঠছ। 
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টক হণ্ঠযণ্ঠছ, ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক বলল টস্টঙ। 
  
রেখণ্ঠলা রণ্ঠযর মুখ রয েুহাত টেণ্ঠয রঢণ্ঠক ররণ্ঠখণ্ঠছ। আঙু্গণ্ঠলর োিঁক টেণ্ঠয িসিস কণ্ঠর 
রক্ত পড়ণ্ঠছ। 
  
রয বলল, টস্টঙ রমণ্ঠযিা আমার রচাখ েুণ্ঠিা খুবণ্ঠল টেণ্ঠযণ্ঠছ আটম অন্ধ হণ্ঠয রগটছ! 
ভগবাণ্ঠনর রোহাই, আমণ্ঠক বািঁচাও। 
  
টস্টঙ রযণ্ঠক বলল, তুটম ওণ্ঠক টক কণ্ঠরটছণ্ঠল? তার পণ্ঠরই রস রেখণ্ঠলা বারান্দার ওপণ্ঠরর 
টসিঁটড়ণ্ঠত োিঁটড়ণ্ঠয কযারল তার টেণ্ঠকই তাটকণ্ঠয আণ্ঠছ ওর উোঙ্গ অনাবৃত। একিু পণ্ঠড়ই 
কযারল টসিঁটড় রভণ্ঠঙ্গ উণ্ঠি তা টেণ্ঠয ছুিণ্ঠত শুরু করল। 
  
কযারল টেণ্ঠর এণ্ঠসা টস্টঙ চীৎকার কণ্ঠর উিল। 
  
টকন্তু কযারল উধাও হণ্ঠয রগল। টস্টঙ বুঝণ্ঠত পারটছল না রস টক করণ্ঠব। রস রণ্ঠযর হাত 
ধণ্ঠর। বলল,উণ্ঠি পণ্ঠড়া। রতামার এমন টকছু হযটন। তারপর বহু কণ্ঠষ্ট তাণ্ঠক রশাবার 
ঘণ্ঠর ঢুটকণ্ঠয টবছানার উপর তুণ্ঠল টেল। 
  
বলণ্ঠলা একিু টির হও। আটম সব টিক কণ্ঠর টেটে, এই বণ্ঠল ওষুণ্ঠধর বাক্স আনণ্ঠত 
রগল। 
  
রয চীৎকার কণ্ঠর বলণ্ঠলা, আমাণ্ঠক রছণ্ঠড় রেও না ও আবার টেণ্ঠর আসণ্ঠব। 
  
 টিক আণ্ঠছ োিঁড়াও, আটম রতামার রচাখেুণ্ঠিা ধুণ্ঠয টেটে। রতামার খুব রক্ত রবণ্ঠরাণ্ঠে তাই 
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তুটম টকছু রেখণ্ঠত পাণ্ঠে না। 
  
না না আটম অন্ধ হণ্ঠয রগটছ, তুটম আমার সণ্ঠঙ্গ োণ্ঠকা। ওরা আমাণ্ঠক রপণ্ঠলই খুন কণ্ঠর 
রেলণ্ঠব। এখন আটম অসহায আটম আর টনণ্ঠজণ্ঠক রক্ষা করণ্ঠত পারণ্ঠবা না। 
  
-কারা রতামার টপছণ্ঠন রলণ্ঠগণ্ঠছ। 
  
সুটলভযানরা। অবশয তুটম জাণ্ঠনা রে ওরা টক মারাত্মক। ওরা রপশাোর খুণ্ঠন ওণ্ঠের রকউ 
রচণ্ঠন না। আমাণ্ঠক খুন করার জনয টলটিল বাটনস ওণ্ঠের ভাড়া কণ্ঠরণ্ঠছ। 
  
এখাণ্ঠন ওরা রতামাণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ পাণ্ঠব না। তুটম টনরাপে। 
  
আো এখন বলণ্ঠতা রমণ্ঠযিাণ্ঠক তুটম টক কণ্ঠরটছণ্ঠল। 
  
টকছু না। ও বণ্ঠলটছল ও জানণ্ঠতা আটম আসণ্ঠবা। ও আমাণ্ঠক চুমু রখণ্ঠত টেল। টকন্তু 
তারপর ওই আমার গলা রপটচণ্ঠয ধণ্ঠর আমার রচাখ ওর সুতীক্ষ্ণ আঙু্গল টেণ্ঠয খুবণ্ঠল 
রেয। ওর গাণ্ঠয ভীষণ রজার। রমণ্ঠযিা পাগল টস্টঙ। 
  
ও টনশ্চযই ভয রপণ্ঠয টগণ্ঠযটছল। আটম রতামাণ্ঠক সাবধান কণ্ঠর টেণ্ঠযটছলাম। 
  
টকন্তু এখন েটে সুটলভযানরা চণ্ঠল আণ্ঠস আটম টক করণ্ঠবা! তুটম আমাণ্ঠক বািঁচাণ্ঠব রতা? 
এই বণ্ঠল রস তার টপেলিা টস্টণ্ঠঙর হাণ্ঠত তুণ্ঠল টেল। 
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টস্টঙ বলল, তুটম একিু শান্ত হও। ওরা রতামাণ্ঠক খুন করণ্ঠব রকন? 
  
কারণ আটম টলিল বাটনসণ্ঠক রধাকা টেণ্ঠযটছ। ও আমাণ্ঠক অণ্ঠনক টেন ধণ্ঠর িকাটেল। তাই 
এবার েখন েুজণ্ঠন টমণ্ঠল একিা বযাঙ্ক িাকাটত কটর পুণ্ঠরা িাকািাই আটম হাটতণ্ঠযটন। 
টকন্তু বাটনস আমার রপছণ্ঠন সুটলভযানণ্ঠের লাটগণ্ঠয টেণ্ঠলা। 
  
ওরা রতামাণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ পাণ্ঠব না। 
  
টিকই পাণ্ঠব। তুটম ওণ্ঠের রচণ্ঠনা না। 
  
. 
  
েুণ্ঠিা কাণ্ঠলা কাক। এই বণসনািা সুটলভযানণ্ঠের পণ্ঠক্ষ রষালআনা রখণ্ঠি োয। ওণ্ঠের 
েুজণ্ঠনর গাণ্ঠয কাণ্ঠলা আণ্ঠিাসাণ্ঠিা ওভার রকাি, কাণ্ঠলা স্লাউচ িুটপ মাোয।কাণ্ঠলা পযাি 
আর কাণ্ঠলা ছুিঁণ্ঠচাল জুণ্ঠতায ওণ্ঠের রেখণ্ঠলই মণ্ঠন হয মূটতসমান অমঙ্গল। তাছাড়া েুজণ্ঠনর 
গলাণ্ঠতই ররশমী রুমাল বািঁধা োণ্ঠক। 
  
ওরা কণ্ঠযক বছর আণ্ঠগ অবটধ একটি ভ্রামযমান সাকসাণ্ঠসর েণ্ঠল কাজ করত। ওরা টছল 
েণ্ঠলর মুখয আকষসণ। প্রচারপণ্ঠত্র ওণ্ঠের সুটলভযান ব্রাোসস নাম রেওযা হত। আসণ্ঠল ওরা 
রমাণ্ঠিই েুভাই নয। ওণ্ঠের আসল নাম মযাক্স টগজসা এবং োঙ্ক েুিস। কাণ্ঠলা মখমণ্ঠল 
রমাড়া পািাতণ্ঠনর সামণ্ঠন োিঁড়াণ্ঠনা একটি রমণ্ঠযণ্ঠক টনণ্ঠয েসেরাস মাখা ছুটড়র রখলা 
রেখাণ্ঠতা েুজণ্ঠন। 
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এ রখলা সাড়া জাগাণ্ঠনা হণ্ঠলও শীগটগরই সাকসাস আর রমণ্ঠযিা েুণ্ঠিাই সুটলভযানণ্ঠের 
কাণ্ঠছ একণ্ঠঘণ্ঠয হণ্ঠয োিঁড়াণ্ঠলা। 
  
আসণ্ঠল রমণ্ঠযিার জনযই তারা এ রখলা রশষ কণ্ঠর রেণ্ঠব বণ্ঠল টিক করল। রমণ্ঠযটি 
রেখণ্ঠত ভাণ্ঠলা। টকন্তু কাণ্ঠজর পণ্ঠর সুটলভযানণ্ঠের রীটত রস টিক বুঝণ্ঠত পারটছল না। 
তাছাড়া রস একিা ভাণ্ঠড়র সণ্ঠঙ্গ রপ্রম করা শুরু করল। অবণ্ঠশণ্ঠষ একটেন রাণ্ঠত 
ইোকণ্ঠরই মযাক্স তার টনটক্ষপ্ত রছারায রমণ্ঠযিার গলা পািাতণ্ঠনর সণ্ঠঙ্গ রগণ্ঠে টেণ্ঠয 
সমসযার সমাধান কণ্ঠর রেলণ্ঠলা। আর তখনই তার মাোয রপশাোর ঘাতক হবার 
পটরকল্পনা আণ্ঠস। তাছাড়া রস ভাবল এই পণ্ঠে অণ্ঠনক পযসা ররাজগার করা োণ্ঠব। 
  
রস ভাবণ্ঠলা এই পৃটেবীণ্ঠত এমন অণ্ঠনক নরনারী আণ্ঠছ োরা রমািা িাকার টবটনমণ্ঠয 
রকান একজনণ্ঠক পৃটেবী রেণ্ঠক সটরণ্ঠয টেণ্ঠত চায। এখন মযাক্স েটে একাজিা কণ্ঠর 
তাহণ্ঠল রমািা িাকািা রসই পাণ্ঠব। আর এণ্ঠত রকান ঝুিঁটকও রনই। কারণ হতযার রকান 
উণ্ঠদ্দশয প্রমাটণত হণ্ঠব না। আর েণ্ঠেষ্ট সতকসতা টনণ্ঠয কাজ করণ্ঠল ধরা পড়ার রকান 
কারণই োকণ্ঠবনা। তার বনু্ধ েযাণ্ঠঙ্কর কোিা মনুঃপূত হল। মযাক্স জানণ্ঠতা েযাণ্ঠঙ্কর 
চাইণ্ঠত ভাল অংশীোর পাওযা তার পণ্ঠক্ষ সম্ভব হণ্ঠব না। তারা চাটরটেণ্ঠক রটিণ্ঠয টেণ্ঠলা 
রে টতন হাজার িলার পাটরিটমক আর অনয খরচ বাবে সপ্তাণ্ঠহ একণ্ঠশা িলাণ্ঠরর 
টবটনমণ্ঠয তারা রে রকান মানুষণ্ঠক পৃটেবী রেণ্ঠক সটরণ্ঠয রেণ্ঠব। এত কাজ হাণ্ঠত এণ্ঠস 
রগণ্ঠলা রে তাণ্ঠত সুটলভযানরা রীটতমণ্ঠতা অবাক হণ্ঠয রগণ্ঠলা। 
  
একিা কাণ্ঠলা ঢাউস পযাকািস টক্লপাণ্ঠর চণ্ঠড় তারা সমে রেশ ঘুণ্ঠর রবড়ায। টনুঃশণ্ঠব্দ ওরা 
মৃতুয বণ্ঠয আণ্ঠন। পুটলস ওণ্ঠের সম্পণ্ঠকস টকছুই জানণ্ঠত পারণ্ঠতা না। কারণ োণ্ঠক এরা 
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মারত রসও পুটলণ্ঠশর ভণ্ঠয ভীত োকণ্ঠতা এবং এজনয পুটলণ্ঠশর আিয টনণ্ঠত পারণ্ঠতা 
না। োণ্ঠক খুন করণ্ঠতা তার একিা েণ্ঠিা, নাম এবং রশষ টিকানা তাণ্ঠের একমাত্র 
প্রণ্ঠযাজন টছল।ওরা তারপর ওণ্ঠক টিকই খুিঁণ্ঠজ বার করণ্ঠতা। টতন হাজার িলার ওরা 
ছুিঁণ্ঠযও রেখত না। সাপ্তাটহক খরণ্ঠচর িাকাণ্ঠতই তাণ্ঠের মাস রকণ্ঠি রেণ্ঠতা। ওরা টিক 
কণ্ঠরটছল রবশ ভালমত িাকা জমণ্ঠল এই বযবসা রছণ্ঠড় টেণ্ঠয তারা পাটখর বযবসা করণ্ঠব। 
কারণ ওরা েুজণ্ঠনই পাটখ ভালবাসণ্ঠতা। 
  
রয রেটেন বযাঙ্ক িাকাটতর িাকা পযসা টনণ্ঠয রকণ্ঠি পড়ণ্ঠলা, তারপণ্ঠর টলিল বাটনস ওণ্ঠের, 
ভাড়া করণ্ঠলা, পািঁচ হাজার িলাণ্ঠরর টবটনমণ্ঠয ওরা রযণ্ঠক খুন করার কাজিা হাণ্ঠত রনয। 
রযণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ বার করাই টছল সবচাইণ্ঠত মুশটকণ্ঠলর কাজ। কারণ সুটলভযানরা ওর টপছণ্ঠন 
রলণ্ঠগণ্ঠছ খবর রপণ্ঠযই ও ওর টচরাচটরত আঙু্গণ্ঠলা রেণ্ঠক অেৃশয হণ্ঠয োয। রশষ খ ওরা 
ো রপল তাণ্ঠত রয টনউইযকস ছাটড়ণ্ঠয রপনটসলভযাটনযা রস্টশন অবটধ টগণ্ঠযটছল। তার 
পণ্ঠর সমে সূত্র টছন্ন হণ্ঠয রগণ্ঠছ। মণ্ঠন হণ্ঠত পাণ্ঠর রে রণ্ঠযর পাো রমলা অসম্ভব। টকন্তু 
না। তারা অটভজ্ঞ মানুষ টশকারী, তাণ্ঠের মণ্ঠত রকান মানুষণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রবর করণ্ঠত হণ্ঠল 
তার প্রকৃটত রকমন, তার আত্মীয স্বজন রকাোয োণ্ঠক তার বান্ধবী রকাোয োণ্ঠক 
এগুণ্ঠলা জানা েরকার। এগুণ্ঠলা রজণ্ঠন সামানয ধধেস ধণ্ঠর োকণ্ঠল অভীষ্ট টশকাণ্ঠরর সন্ধান 
পাওযার রকান অসুটবণ্ঠধই োণ্ঠক না। 
  
এমটন উপাণ্ঠয তারা খুব সহণ্ঠজই টস্টণ্ঠঙর সন্ধান রপণ্ঠয রগল। তারা জানণ্ঠত পারল রে 
টস্টঙ হণ্ঠে রণ্ঠযর ভাই। রস আণ্ঠগ কানসাস টসটিণ্ঠত োকণ্ঠতা এবং এক বীমা রকাম্পাটনর 
রসলসমযান টছল এখন রকান একিা জাযগায টশযাল প্রটতপালণ্ঠনর খামার কণ্ঠর রসইখাণ্ঠন 
বসবাস করণ্ঠছ। তখন তারা এক সপ্তাহ ধণ্ঠর টস্টণ্ঠঙর বতসমান সটিক টিকানা জানার জনয 
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শহণ্ঠরর মণ্ঠধয ও বাইণ্ঠর প্রটতটি শৃগাল প্রটতপালণ্ঠনর খামাণ্ঠর প্রণ্ঠযাজনীয টজটনষপণ্ঠত্রর 
সরবরাহকারীণ্ঠের রিটলণ্ঠোন করণ্ঠত লাগল। এবং রবানার টরংণ্ঠগর একটি প্রটতষ্ঠান 
টস্টঙ লারসনণ্ঠক মালপত্র সরবরাহ করত, তারাই খুটশ হণ্ঠয টস্টণ্ঠঙর টিকানা 
সুটলভযানণ্ঠের জাটনণ্ঠয টেণ্ঠলা। 
  
এর টিক টতন টেন পণ্ঠর বু্ল মাউণ্ঠিন সাটমি রেণ্ঠক মাইল কুটড় েূণ্ঠরর রছাট্ট উপতযকা 
শহর পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ একখানা কাণ্ঠলা রণ্ঠঙর ঢাউস পযাকািস টক্লপার োমল। গাটড় রেণ্ঠক 
সুটলভযানরা রনণ্ঠম সামণ্ঠন একিা জনহীন পানশালায ঢুকণ্ঠলা। 
  
সুটলভযানরা পানশালায ঢুণ্ঠক েুণ্ঠিা উিঁচু িুণ্ঠলর উপর বসল। রোকাণ্ঠনর রলাকিার মণ্ঠন হল 
এরা সুটবধার রলাক নয। রস বলল, টক রেণ্ঠবা বুলুন। 
  
েুণ্ঠিা রলমণ্ঠনি। রলাকিা রলমণ্ঠনি টনণ্ঠয এণ্ঠস তাণ্ঠের টেণ্ঠল মযাক্স বলল, আমরা এখাণ্ঠন 
নতুন রলাক। শহণ্ঠরর খবর িবর টক আণ্ঠছ একিু রশানাও তত ভাই। 
  
এখন রতা খুব গরম খবর আণ্ঠছ। এইমাত্র আটম একিা সংবােপণ্ঠত্রর সাংবাটেণ্ঠকর কাছ 
রেণ্ঠক জানলাম। 
  
টক রকম? 
  
রেনটভউ রমিাল সযানাণ্ঠিাটরযাম রেণ্ঠক এক পাগলী পাটলণ্ঠয টগণ্ঠযটছণ্ঠলা। তা এইমাত্র 
জানা রগল রস নাটক ষাি লাখ িলাণ্ঠরর মাটলক। 
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টকন্তু একিা পাগল রমণ্ঠযণ্ঠছণ্ঠলর অত িাকা হল টক কণ্ঠর। 
  
সবটকছুই ও জন ব্লানটিণ্ঠশর কাছ রেণ্ঠক রপণ্ঠযণ্ঠছ। ও হণ্ঠে জন ব্লানটিণ্ঠশর নাতনী। 
  
তা রমণ্ঠযিাণ্ঠক টক খুিঁণ্ঠজ পাওযা রগণ্ঠছ? 
  
না–আর তাই টনণ্ঠযই রতা েত রগালমাল। রমণ্ঠযিার বাবার মাোয রগালমাল টছল। 
রমণ্ঠযিারও তাই। এখন রচাদ্দ টেণ্ঠনর মণ্ঠধয রমণ্ঠযিাণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রবর করণ্ঠত না পারণ্ঠল, ওরা 
ওণ্ঠক আর পাগলা গারণ্ঠে টেটরণ্ঠয টনণ্ঠয রেণ্ঠত পারণ্ঠব না। এই হণ্ঠে এ রেণ্ঠশর আইন 
আর তাহণ্ঠলই রমণ্ঠযিা ওর সব সম্পটে রপণ্ঠয োণ্ঠে। 
  
মযাক্স জানণ্ঠত চাইল রে রমণ্ঠযিা রকমন পাগল। রোকানী বলল রমণ্ঠযিা একিা ভযঙ্কর 
খুনী। 
  
আো ধণ্ঠরা রমণ্ঠযিার সণ্ঠঙ্গ আমাণ্ঠের রেখা হল আমরা ওণ্ঠক টকভাণ্ঠব টচনব। 
  
রমণ্ঠযিা রেখণ্ঠত পীচ েণ্ঠলর মণ্ঠতা সুন্দর। আর ওর কবটজণ্ঠত একিা কািা োগ আণ্ঠছ। 
  
 আো বুঝলাম, এবার রেখণ্ঠলই টচনণ্ঠত পারণ্ঠবা। 
  
এরপর রলমণ্ঠনণ্ঠির পযসা টেণ্ঠয োঙ্ক রোকানীণ্ঠক টজণ্ঠজ্ঞস করল আো এখাণ্ঠন 
কাণ্ঠছটপণ্ঠি রকাোও রশযাণ্ঠলর রখাযার আণ্ঠছ বণ্ঠল জাণ্ঠনা? 
  
টনশ্চযই জাটন ওই রে বু্ল মাউণ্ঠিন সাটমণ্ঠিই রতা লারসণ্ঠনর টসলভার েক্স োমস। 
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আসণ্ঠল আমাণ্ঠের আবার টশযাণ্ঠলর বযাপাণ্ঠর খুব উৎসাহ। বলল মযাক্স। 
  
রোকাটনর মণ্ঠন হল রলাক েুণ্ঠিা টমণ্ঠেয কো বলণ্ঠছ ওণ্ঠের রেণ্ঠখ রমাণ্ঠিই পশণ্ঠমর বযাপার 
বণ্ঠল মণ্ঠন হণ্ঠে না। 
  
আো রলাকিা টক এখাণ্ঠন একাই োণ্ঠক নাটক? 
  
হযািঁ বযবসািা ও একাই চালায। তণ্ঠব ইোটনং ওর সণ্ঠঙ্গ আণ্ঠরা একজন রলাক জুণ্ঠিণ্ঠছ। 
  
এই কো শুণ্ঠনই সুটলভযানণ্ঠের মুখ শক্ত হণ্ঠয উিল। ওরা ওণ্ঠের গাটড়ণ্ঠত রচণ্ঠপ বসল। 
  
এটেণ্ঠক গাণ্ঠছর গাণ্ঠয রহলান টেণ্ঠয োিঁটড়ণ্ঠয োকা টেল মযাগােস ওণ্ঠের লক্ষয কণ্ঠর 
টচন্তাটিত মুণ্ঠখ একবার নাকিা চুলণ্ঠক টনণ্ঠলা। 
  
তারপর পানশালায ঢুণ্ঠক রোকাটনণ্ঠক বলল, একিা হুইটস্ক োও। 
  
রোকাটন ওণ্ঠক হুইটস্ক টেণ্ঠয বলল, ওই রলাক েুণ্ঠিাণ্ঠক আটম আপনার গল্পিা 
রশানাটেলাম। ওরা নাটক পশণ্ঠমর বযাপারী। 
  
মযাগােস বলল–তাই নাটক ওণ্ঠের রেণ্ঠখ টকন্তু মণ্ঠন হয না। ওণ্ঠের আটম আণ্ঠগও রেণ্ঠখটছ। 
েখনই ওণ্ঠের রকাোও রেণ্ঠখটছ রসখাণ্ঠনই রকউ না রকউ টনষু্ঠরভাণ্ঠব খুন হণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
টিক বুঝণ্ঠত পারটছ না। 
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সুটলভযান ব্রাোণ্ঠসসর নাম শুণ্ঠনণ্ঠছা? 
  
না। 
  
ওরা নাটক রপশাোর খুণ্ঠন রসরকম কো রশানা োয। 
  
ওরা টস্টঙ লারসণ্ঠনর কো টজণ্ঠজ্ঞস করটছণ্ঠলা, জানণ্ঠত চাইটছণ্ঠলা রস একা োণ্ঠক টকনা। 
  
টস্টঙ লারসন, মাণ্ঠন বু্ল মাউণ্ঠিন সাটমণ্ঠির রসই শৃগাল পালক? 
  
হযািঁ রলাকিা টকন্তু খুব ভাল। এক হপ্তা আণ্ঠগ ওর সণ্ঠঙ্গ একিা রলাকণ্ঠক রেখটছলাম এটেক 
টেণ্ঠয োণ্ঠে। 
  
অনয একিা রলাণ্ঠকর সণ্ঠঙ্গ? 
  
 হযািঁ, আপনার টক মণ্ঠন হয? 
  
রেখা োক টক খবর রজাগাড় করণ্ঠত পাটর। রশাণ্ঠনা এই খবরিা রেন োস না হয। 
  
. 
  
টস্টঙ রণ্ঠযর রচাণ্ঠখর রক্তপাত বন্ধ কণ্ঠর তাণ্ঠক বলল আটম কযারলণ্ঠক খুিঁজণ্ঠত োটে, 
এইভাণ্ঠব ওণ্ঠক একা 
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না–আমাণ্ঠক রছণ্ঠড় রেও না। তুটম রবণ্ঠরাণ্ঠলই ও আমাণ্ঠক রশষ কণ্ঠর রেলণ্ঠব। তুটম বাইণ্ঠর 
রেও না ও রতামাণ্ঠকও আক্রমণ করণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
টস্টঙ বাইণ্ঠর তাকাল। তার বাইণ্ঠর রবণ্ঠরাণ্ঠনার ইণ্ঠে রনই টকন্তু কযারলণ্ঠক এভাণ্ঠব একা 
রছণ্ঠড় রেওযা োয না। হিাৎ তার মণ্ঠন হল মাোয আঘাত রলণ্ঠগ কযারণ্ঠলর মণ্ঠধয খুনীর 
স্বভাব রেখা টেল রকন? এইসব রভণ্ঠব রস রণ্ঠযর হাণ্ঠত টপস্তুলিা টেণ্ঠয বলল, আটম কাণ্ঠছ 
টপণ্ঠি একিু খুিঁণ্ঠজ আটস। 
  
না না তুটম রেণ্ঠযা না। আটম অন্ধ হণ্ঠয রগটছ। ও আমাণ্ঠক খুন কণ্ঠর রেলণ্ঠব। 
  
টস্টঙ বলল, বাণ্ঠজ কো বন্ধ কণ্ঠরা। রতামার পাণ্ঠপর শাটে তুটম রপণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
টস্টঙ িচসিা তুণ্ঠল টনণ্ঠয বাইণ্ঠরর অঙ্গণ্ঠন রবটরণ্ঠয এণ্ঠলা। তারপর বাইণ্ঠর ঘন অন্ধকাণ্ঠরর 
টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয রইল। রমণ্ঠযিার রকান টচহ্নও রেখণ্ঠত রপল না। 
  
হিাৎ আচমকা হ্রণ্ঠের পাণ্ঠশ আণ্ঠলাড়ন শুনণ্ঠত রপল। তার হৃৎটপণ্ঠণ্ডর কম্পন রবণ্ঠড় রগল। 
রস ভাবল রবাধহয কযারল। 
  
টস্টঙ চীৎকার কণ্ঠর বলল, কযারল তুটম রকাোয? 
  
আর একিু এটগণ্ঠয রেণ্ঠতই কাণ্ঠলা অন্ধকার তাণ্ঠক রছণ্ঠয ধরল। ইণ্ঠলকটেক িচসিা 
জ্বালণ্ঠতই সরু পেিা আণ্ঠলাটকত হণ্ঠয উণ্ঠিণ্ঠছ। এগুণ্ঠত এগুণ্ঠত মণ্ঠন হল রস একা রনই 
রকউ তাণ্ঠক লক্ষয করণ্ঠছ। 
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রস আবার িাকল, কযারল তুটম টক এখাণ্ঠন আণ্ঠছা? আটম টস্টঙ, রতামাণ্ঠক খুিঁজটছ। 
  
সামণ্ঠনর একিা মরা িাল নণ্ঠড় উিল। রসটেণ্ঠক িণ্ঠচসর আণ্ঠলা রেলণ্ঠতই টস্টণ্ঠঙর টনুঃশ্বাস 
বন্ধ হবার উপক্রম হল। রস রেখল কাণ্ঠলা রপাষাক পড়া একিা রলাক হাণ্ঠত ৪৫ 
টরভলবার টনণ্ঠয তার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয আণ্ঠছ। 
  
মযাক্স মৃেুস্বণ্ঠর বলল, লারসন এটগণ্ঠয এণ্ঠসা। এর মণ্ঠধয রস রেখণ্ঠত রপল তার রপছণ্ঠন 
আরও একিা কাণ্ঠলা রপাষাক পড়া রলাক। তার মাণ্ঠন আরও একণ্ঠজাড়া কাণ্ঠলা রপাষাক 
পড়া কাক। তার মাণ্ঠন রয োণ্ঠের কো বণ্ঠলটছল রসই সুটলভযানরা। 
  
টস্টঙ রকানরকণ্ঠম বলল–রক রতামরা 
  
 মযাক্স বলল–আমরা প্রশ্ন করব, তুটম না। কযারল রক? 
  
আমার বান্ধবী আমার সণ্ঠঙ্গই োণ্ঠক। 
  
 রয টক ঘণ্ঠরই আণ্ঠছ নাটক? 
  
 টস্টঙ বুঝণ্ঠত পারণ্ঠলা রে এণ্ঠক্ষণ্ঠত্র টমণ্ঠেয বণ্ঠল লাভ রনই। রস বলল, হযািঁ আণ্ঠছ। 
  
শুণ্ঠন মযাক্স বলল োঙ্ক তুটম এর টেণ্ঠক নজর রাণ্ঠখা। আটম রণ্ঠযর বযাপারিা রেখটছ। 
  
টকন্তু রমণ্ঠযিার টক করব? 
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রমণ্ঠযিা েটে এখাণ্ঠন না আণ্ঠস তাহণ্ঠল টকছুই োণ্ঠব আসণ্ঠব না। রনহাতই েটে এণ্ঠস পণ্ঠড় 
তণ্ঠব ওর বণ্ঠন্দাবেিাও কণ্ঠর রেলণ্ঠত হণ্ঠব। বরঞ্চ তুটমও আমার সণ্ঠঙ্গ এণ্ঠসা। 
  
মযাক্স সামণ্ঠনর টেণ্ঠক এগুণ্ঠতই েযাঙ্ক টপেণ্ঠলর নল টেণ্ঠয টস্টঙণ্ঠক রখািঁচা রমণ্ঠর বলল, 
এটগণ্ঠয চল, আর রবটশ চালাটকর রচষ্টা করণ্ঠল শুধু শুধু জানাই রখাযাণ্ঠব। 
  
টস্টঙ এটগণ্ঠয চলল। রস বুঝণ্ঠত রপণ্ঠরটছল রে রযণ্ঠক রশষ কণ্ঠর ওরা তাণ্ঠকও রশষ কণ্ঠর 
রেণ্ঠব। টকন্তু টনণ্ঠজর রেণ্ঠকও রস কযারণ্ঠলর জনয রবটশ টচন্তাটিত হণ্ঠয উিল। রস বলল 
রে, আমরা রতামাণ্ঠের রকান ক্ষটত করটছ না। আমাণ্ঠের রছণ্ঠড় োও। 
  
মযাক্স বলল, রতামাণ্ঠের টনণ্ঠয আমার রমাণ্ঠিই রকান টচন্তা রনই। আমরা রযণ্ঠক খুিঁজটছ। 
  
মযাক্স ইটতমণ্ঠধয জানলা টেণ্ঠয রেণ্ঠখটছল রে রয টপেল আিঁকণ্ঠড় ধণ্ঠর টবছানায শুণ্ঠয আণ্ঠছ। 
  
রয চরম উৎকণস হণ্ঠয শুণ্ঠযটছল। তার মণ্ঠন সুটলভযানণ্ঠের কো একবারও আণ্ঠস টন। রস 
শুধু ভাবটছল কযারল টেণ্ঠর এণ্ঠস তাণ্ঠক ধণ্ঠর রেলণ্ঠব। 
  
মযাক্স টনুঃশণ্ঠব্দ ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক রণ্ঠযর হাণ্ঠতর টপেণ্ঠলর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয টতক্ত হাটস হাসল। 
তারপর রয েখন টবছানাণ্ঠত টরভলভারিা ররণ্ঠখ টনণ্ঠজর মাো টিপণ্ঠত লাগল মযাক্স 
টরভলভারিা তুণ্ঠল টনণ্ঠয টনণ্ঠজর পণ্ঠকণ্ঠি গুিঁণ্ঠজ রাখল। 
  
একিু পণ্ঠরই রয টপেলিা রনওযার জনয খাণ্ঠির মণ্ঠধয হাতড়াণ্ঠত শুরু করল। রসখাণ্ঠননা 
রপণ্ঠয তার মুণ্ঠখ অস্বটে ও আতঙ্ক েুণ্ঠি উিল। রস টবড়টবড় কণ্ঠর বলল টনশ্চযই নীণ্ঠচ 
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পণ্ঠড় রগণ্ঠছ। এই রভণ্ঠব রস টবছানায উবু হণ্ঠয বণ্ঠস কাণ্ঠপসণ্ঠি হাতরাণ্ঠত লাগল। একিু 
পণ্ঠরই একিা ছুিঁণ্ঠচাণ্ঠলা জুণ্ঠতার প্রান্ত তার হাণ্ঠত লাগল। তারপর পযাি ছুিঁণ্ঠয উপণ্ঠর উিল 
রস বুঝল রে তার সামণ্ঠন রকউ বণ্ঠস আণ্ঠছ। রস চীৎকার কণ্ঠর বলল, রক রক ওখাণ্ঠন। 
  
মযাক্স মৃেুভাণ্ঠব বলল–সুটলভযানরা। 
  
রয চীৎকার কণ্ঠর উিল, টস্টঙ তাড়াতাটড় এণ্ঠস আমাণ্ঠক বািঁচাও। 
  
মযাক্স বলল–রকান লাভ রনই, োঙ্ক ওর টেণ্ঠকনজর রাখণ্ঠছ। ও টকছু সাহােয করণ্ঠত 
পারণ্ঠবনা। 
  
 রয বলল, আটম অন্ধ। একিা অন্ধ মানুষণ্ঠক টনশ্চই রতামরা খুন করণ্ঠব না। 
  
 মযাক্স বলল, টবশ্বাস কটর না। এই বণ্ঠল রণ্ঠযর বযাণ্ঠেজ িান রমণ্ঠর খুণ্ঠল রেলণ্ঠলা। 
  
রয আতসনাে কণ্ঠর উিল। রণ্ঠযর টবধ্বে রচাণ্ঠখর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয মযাক্স বুঝল রণ্ঠযর কো 
সটতয রস েযাঙ্কণ্ঠক রিণ্ঠক বলল, এটেণ্ঠক এণ্ঠস বেমাইশিার রোবরা রেণ্ঠখ োও। রক ওর 
রচাখ েুণ্ঠিা একেম খুবণ্ঠল টনণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
মযাক্স বলল, রতামার এমন হল টকভাণ্ঠব? 
  
ওই খযাপা রমণ্ঠযিা এরকম কণ্ঠরণ্ঠছ। ওর নাম কযারল আমরা ওণ্ঠক পাহাণ্ঠড়র গাণ্ঠয 
রপণ্ঠযটছলাম। 
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রমণ্ঠযিা রকমন রেখণ্ঠত। 
  
ওর মাোয লাল চুল। 
  
ও বুঝণ্ঠত রপণ্ঠরটছ। তারপর েযাঙ্কণ্ঠক বলল েযাঙ্ক আমাণ্ঠের কপালিা খুব ভাল। ষাি লাখ 
িলাণ্ঠরর মালটকন লাল চুণ্ঠলর পাগলীিাও এখাণ্ঠনই আণ্ঠছ। 
  
তখন েযাঙ্ক টস্টঙণ্ঠক বলল–টক রোে, বলণ্ঠতা রমণ্ঠযিাণ্ঠক রকাোয লুটকণ্ঠয ররণ্ঠখণ্ঠছ। 
  
ও পাটলণ্ঠয রগণ্ঠছ। তখন আটম ওণ্ঠকই খুিঁজটছলাম। 
  
ওণ্ঠক রতা আমাণ্ঠের খুিঁণ্ঠজ রবর করণ্ঠত হণ্ঠব। তাহণ্ঠল ষাি লাখ িলার পাণ্ঠবা। 
  
টকন্তু মযাক্স রণ্ঠযর টক করণ্ঠব? 
  
হা ওণ্ঠক ধীণ্ঠর সুণ্ঠি খতম করণ্ঠত হণ্ঠব। টলিল বাটনসরও রসরকম ইণ্ঠে টছল। 
  
ওণ্ঠক জণ্ঠল চুটবণ্ঠয টেণ্ঠলই রতা হয। 
  
না ওণ্ঠক জণ্ঠল চুটবণ্ঠয মারণ্ঠত রগণ্ঠল আমার সটেস রলণ্ঠগ োণ্ঠব। মণ্ঠন রনই একবার একিা 
রলাকণ্ঠক জণ্ঠল চুটবণ্ঠয মারণ্ঠত টগণ্ঠয আমার িাণ্ডা রলণ্ঠগ জ্বর হণ্ঠয রগল। 
  
এ বযািাণ্ঠের খতম কণ্ঠর আমরা কণ্ঠযকিা টেন এখাণ্ঠন োকণ্ঠবা বুঝণ্ঠল েযাঙ্ক। জাযগািা 
আমার রবশ ভাল রলণ্ঠগণ্ঠছ। 
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তাই ভাবটছ ওণ্ঠক টনণ্ঠয একিু অগু্নযৎসব করব। 
  
তাই ভাল তাহণ্ঠল ওণ্ঠক রমণ্ঠর লাসিা গুম করার জনয আর আমাণ্ঠের কবরও খুিঁড়ণ্ঠত হণ্ঠব 
না। 
  
টিক রসই মুহূণ্ঠতস রয ররটলং িপণ্ঠক পাগণ্ঠলর মণ্ঠতা ছুিণ্ঠত লাগল। 
  
ও ভাবণ্ঠছ ও পালাণ্ঠব? এই বণ্ঠল েযাঙ্ক মুচটক হাসণ্ঠলা। তারপর রযণ্ঠক লক্ষয কণ্ঠর একিা 
গুটল ছুড়ল। গুটলিা রণ্ঠযর পাণ্ঠয লাগল ও টছিণ্ঠক পণ্ঠড় রগল। 
  
এরপর মযাক্স পযাকািস গাটড় রেণ্ঠক একিা রপণ্ঠোণ্ঠলর টিন বার কণ্ঠর এণ্ঠন রণ্ঠযর গাণ্ঠয 
উজার কণ্ঠর রপেল টেণ্ঠয আগুন লাটগণ্ঠয টেল।রয পুড়ণ্ঠত োকণ্ঠল তার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয 
বলল টলিল বাটনস বণ্ঠলটছল তুটম নরণ্ঠক টগণ্ঠয পণ্ঠচা। এই তার ইো। 
  
. 
  
আচমকা এক তীব্র আওযাণ্ঠজ কযারল রেন স্বণ্ঠপ্নর পৃটেবী রেণ্ঠক বােণ্ঠব টেণ্ঠর এণ্ঠলা। 
প্রেণ্ঠম তার মণ্ঠন হল রস রেন স্বণ্ঠপ্ন পাইন বণ্ঠন ঘুণ্ঠর রবড়াণ্ঠে। তার অণ্ঠনক স্বণ্ঠপ্নর কো 
মণ্ঠন পড়টছল, অসংখয মানুণ্ঠষর মুখ টকন্তু রকানও টকছুই স্পষ্ট নয। সবই আবছা। 
  
কযারল রভণ্ঠব পাটেল না রকন ও পাইণ্ঠনর জঙ্গণ্ঠল রবড়াণ্ঠত এণ্ঠসটছল। তার মণ্ঠন হল 
হযণ্ঠতা টস্টও তার জনয টচটন্তত হণ্ঠয তাণ্ঠক খুিঁজণ্ঠছ। এরপণ্ঠরই রস রেখণ্ঠলা রে রস 
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অধসনগ্ন। রস তার জামািা খুিঁজণ্ঠত রচষ্টা করল। টস্টণ্ঠঙর কো মণ্ঠন উিণ্ঠতই তার মণ্ঠন 
একিা রকামল অনুভূটতর জন্ম টনল। 
  
কযারল একিু এণ্ঠগাণ্ঠতই সুটলভযানণ্ঠের রেখণ্ঠত রপল। চািঁণ্ঠের আণ্ঠলায তাণ্ঠের তীক্ষ্ণ 
রেহণ্ঠরখাগুণ্ঠলা রেণ্ঠখ রস চমণ্ঠক উিল। রস তার নগ্ন বুক আড়াল কণ্ঠর তাণ্ঠের রপছণ্ঠন 
োিঁটড়ণ্ঠয ওণ্ঠের লক্ষয করণ্ঠত লাগল। ওরা েটে টস্টণ্ঠঙর রকান ক্ষটত কণ্ঠর োণ্ঠক রসই ভণ্ঠয 
ও টবচটলত হণ্ঠয উিল। 
  
একছুণ্ঠি কযারল ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক রগল। রেখণ্ঠলারণ্ঠযর অধসেগ্ধ রেহাবণ্ঠশষ পণ্ঠড় রণ্ঠযণ্ঠছ। টকন্তু 
কযারল টস্টণ্ঠঙর টচন্তায-মগ্ন। অবণ্ঠশণ্ঠষ রেখল রমণ্ঠঝর উপর টস্টঙ হাত পা বািঁধা অবিায 
পণ্ঠড় আণ্ঠছ। টস্টঙ কযারণ্ঠলর অপূবস রেহ রসৌন্দেস রেখল আর ওর মণ্ঠন অনুভূটত হল রে 
ও কযারলণ্ঠক ভালবাণ্ঠস। আর রকানও রমণ্ঠযণ্ঠক ওর পণ্ঠক্ষ ভালবাসা সম্ভব নয। রস বলল, 
কযারল রসানা শীগটগর আমার বািঁধন খুণ্ঠল োও। কযারল তার সামণ্ঠন হািঁিু রগণ্ঠড় বণ্ঠস 
তার বািঁধন খুণ্ঠল টেল। 
  
এরপর কযারল ঘণ্ঠর টগণ্ঠয টস্টণ্ঠঙর একিা জামা পণ্ঠড় টনল। তারপর টস্টঙণ্ঠক জটড়ণ্ঠয 
ধণ্ঠর বলল টস্টঙ আটম রতামাণ্ঠক ভালবাটস। রতামাণ্ঠক ছাড়া আটম বািঁচব না। 
  
আটমও রতামায প্রেম রেণ্ঠকই ভালণ্ঠবণ্ঠসটছ। টকন্তু? এখন আর আমাণ্ঠের রেরী করা 
চলণ্ঠব না। আমাণ্ঠের পালাণ্ঠত হণ্ঠব।ওণ্ঠের গাটড়িায আমাণ্ঠের উিণ্ঠত হণ্ঠব। অন্ধকার টেণ্ঠয 
রেৌণ্ঠড় চলল। 
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ওরা টসিঁটড় িপণ্ঠক এক ছুণ্ঠি সামণ্ঠনর উণ্ঠিানিুকু রপটরণ্ঠয ঢাউস পযাকািস গাটড়িার টেণ্ঠক 
এটগণ্ঠয চলল। 
  
টিক তখনই জঙ্গল রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয সুটলভযানরা ওণ্ঠের রেখণ্ঠত রপল। টস্টঙ বলল, কযারল 
তুটম টগণ্ঠয আণ্ঠগ গাটড়র ইটিনিা চালু কণ্ঠরা। আটম ওণ্ঠের রিকাটে। 
  
এর মণ্ঠধয কযারল গাটড়র ইটিন চালু কণ্ঠর টেণ্ঠযণ্ঠছ। টস্টঙ রেৌণ্ঠড়–গাটড়ণ্ঠত উিণ্ঠত রগল। 
টকন্তু মযাক্স গুটল করল। টস্টঙ গাটড়র েরজার সামণ্ঠন িলণ্ঠত িলণ্ঠত টগণ্ঠয বলল, কযারল 
আমার গাণ্ঠয গুটল রলণ্ঠগণ্ঠছ। কযারল রকানও মণ্ঠত টস্টণ্ঠঙর শরীরিা গাটড়ণ্ঠত তুণ্ঠল গাটড় 
স্টািস কণ্ঠর টেল। 
  
মযাক্স আবার টরভলবার ছুিঁড়ণ্ঠত রগণ্ঠল েযাঙ্ক তাণ্ঠক োটমণ্ঠয বলল, গুটল ছুিঁণ্ঠড়া না। েটে 
রমণ্ঠযিার গাণ্ঠয লাণ্ঠগ ওর োম ষাি লাখ িলার। 
  
টকন্তু পাটলণ্ঠয োণ্ঠে রে। 
  
েযাঙ্ক বলল তাণ্ঠত টক আণ্ঠছ আমরা আবার ওণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রবর করব। রমণ্ঠযিা আর 
রমণ্ঠযিার িাকার জনয রসিুকু ঝাণ্ঠমলা মানণ্ঠতই হণ্ঠব। 
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৩. পাোড়তিী অঞ্চণ্ঠি দিিার গাণ্ঠয 
০৩. 
  
নেস টব্রণ্ঠজর উের টেণ্ঠক পাহাড়তলী অঞ্চণ্ঠল টিলার গাণ্ঠয বড়ণ্ঠলাকণ্ঠের ভূসম্পটে ছড়াণ্ঠনা 
পাহাড়ী পে ধণ্ঠর এই অঞ্চণ্ঠলর একিা সুরময অট্টাটলকার টেণ্ঠক টনণ্ঠজর কযাটিলাকখানা 
টনণ্ঠয ছুণ্ঠি োটেল টেল মযাগােস। 
  
টভিা, নেস টব্রণ্ঠজ খারাপ রমণ্ঠয টহসাণ্ঠবই পটরটচত। রস েুটতস টনণ্ঠযই জীবন কািায। রস 
বড়ণ্ঠলাক। রস পািঁচ হাজার একণ্ঠরর এক কমলাণ্ঠলবুর বাগান অটত েক্ষতার সণ্ঠঙ্গ 
পটরচালনা কণ্ঠর এই অেস উপাজসন কণ্ঠর। 
  
সুসটজ্জত সের েরজার সামণ্ঠন গাটড় োটমণ্ঠয মযাগােস তার ঘটড়র টেণ্ঠক তাকাল। ঘটড়ণ্ঠত 
রাত টতনণ্ঠি রবণ্ঠজ পািঁচ টমটনি। তারপর রস েুল ভরা উণ্ঠিান রপটরণ্ঠয টভিার ঘণ্ঠরর 
জানালায উিঁটক রমণ্ঠর বলল, রজণ্ঠগ আণ্ঠছা না টক? 
  
টবছানা রেণ্ঠক রকাণ্ঠনারকম সাড়া না রপণ্ঠয রভতণ্ঠরর অন্ধকাণ্ঠরর টেণ্ঠক তাকাল মযাগােস। 
টকন্তু টভিার টবরাি টবছানা ছাড়া আর টকছু নজণ্ঠর এণ্ঠলা না। তখন রস টবছানার সামণ্ঠন 
টগণ্ঠয রলণ্ঠপর রভতর টনণ্ঠজর একখানা হাত ঢুটকণ্ঠয টেল। টভিা সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গ চাপা আতসনাে 
কণ্ঠর রজণ্ঠগ উিল। তারপর আণ্ঠলা রজ্বণ্ঠল টেল। 
  
টভিা বলল, তুটম এরকমভাণ্ঠব আমাণ্ঠক না জাটগণ্ঠয আর একিু ভদ্রভাণ্ঠব আমাণ্ঠক 
জাগাণ্ঠত পারণ্ঠত টেল। 
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টভিা বলল আটম ভাটব রতামার মণ্ঠধয আটম টক রেখলাম। এই বণ্ঠল টনণ্ঠজণ্ঠক আযনায 
রেণ্ঠখ বলণ্ঠলা োই বল আটম টকন্তু সুন্দরী। 
  
মযাগােস একিু মুচটক রহণ্ঠস বলল, তুটম রতা বলল রে আমাণ্ঠক রেণ্ঠখ সবসমণ্ঠযই খুটশ 
হও। তারপর কাবািস রেণ্ঠক এক রবাতল মাল রবর কণ্ঠর রস বলল এ রতা রেখটছ তলানী 
পণ্ঠড় আণ্ঠছ। খুকুমটণ আর একিু রবটশ কণ্ঠর রাখণ্ঠলই পাণ্ঠরা। 
  
টভিা বলণ্ঠলা রাখণ্ঠবা। তারপর মযাগাণ্ঠেসর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয রসখুটশ হল।মযাগােস সটতযই 
সুপুরষ। 
  
এরপর মযাগােস পানীয রশষ কণ্ঠর টবছানায টভিার খুব ঘটনষ্ঠ হণ্ঠয বলল, আটম একিা 
বড়সড় োিঁও মারার তাণ্ঠল আটছ। টিক মণ্ঠতা গুটছণ্ঠয কাজিা করণ্ঠত পারণ্ঠল আমার 
কপাল খুণ্ঠল োণ্ঠব আর তাহণ্ঠল রতামাণ্ঠক টবণ্ঠযও করণ্ঠত পারণ্ঠবা। অতএব ো বলটছ তা 
মন টেণ্ঠয রশাণ্ঠনা। 
  
আটম ক্লানটিশ বাটড়র রমণ্ঠযণ্ঠক খুিঁজটছ। 
  
তুটম– টক বলণ্ঠছা? 
  
 না না। রতামার টচন্তার টকছু রনই। এিা একিা বযবসাটযক বযাপার। কালণ্ঠকর সকাল 
রেণ্ঠক ছটেন বাণ্ঠে রমণ্ঠযিা ওর সম্পটে রপণ্ঠয োণ্ঠব। রমণ্ঠযিাণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রবর কণ্ঠর েটে ওর 
সম্পটে খুিঁণ্ঠজ রপণ্ঠত সাহােয কটর তাহণ্ঠল ও টনশ্চযই আমার ওপর কৃতজ্ঞ োকণ্ঠব। 

http://www.bengaliebook.com/


 ফ্লেশ অফ দি অদকিড । ফ্লেমস ফ্লেডদি ফ্লেে  

55 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

রমণ্ঠযিাণ্ঠক এখাণ্ঠন টনণ্ঠয এণ্ঠস জানণ্ঠত চাইণ্ঠবা রে ষাি লাখ িলার টেণ্ঠয ও টক করণ্ঠব, 
আটম ওর িাকা টেণ্ঠয ওণ্ঠক বাটড় টকণ্ঠন রেণ্ঠবা, গাটড় টকণ্ঠন রেণ্ঠবা, তারপর একজন 
কযাণ্ঠমরামযানণ্ঠক সণ্ঠঙ্গ টনণ্ঠয রবটরণ্ঠয পড়ণ্ঠবা, বযাপারিা টক রকম হণ্ঠব বল রেটখ। 
  
টভভা ক্লান্তভাণ্ঠব বলণ্ঠলা, রতামার অণ্ঠনক অেসহীন পটরকল্পনার মণ্ঠধয এিাও একিা। 
রমণ্ঠযিা রে সাংঘাটতক, ওর রে মাো খারাপ, রসিা টক মণ্ঠন আণ্ঠছ? 
  
ওসব কোয আটম েমটছনা। রমণ্ঠযিাণ্ঠক আটম টেটবয সামলাণ্ঠত পারণ্ঠবা, রমণ্ঠযিার নাণ্ঠসসর 
সণ্ঠঙ্গ আটম কো বণ্ঠলটছ। ও বণ্ঠলণ্ঠছ রমণ্ঠযিার মণ্ঠন েুণ্ঠিা ভাগ। মাণ্ঠঝমাণ্ঠঝই ওণ্ঠক ররাগিা 
আক্রমণ কণ্ঠর। তণ্ঠব বাটক সময ও রবশ টমটষ্ট স্বভাণ্ঠবর রমণ্ঠয হণ্ঠযই োণ্ঠক। আর একিা 
টমটষ্ট স্বভাণ্ঠবর রমণ্ঠযর উপর নজর রাখার জনয আমাণ্ঠক খুব ভালই মাটনণ্ঠয োয। 
  
তুটম একিা ইিঁেুর। এই বণ্ঠল টভিা কম্বণ্ঠলর তলা রেণ্ঠক মযাগাণ্ঠেসর টেণ্ঠক লাটে ছুিঁড়ল। 
  
 মযাগােস বলল বাধা টেও না। রশাণ্ঠনা রমণ্ঠযিার অটছণ্ঠের মণ্ঠধয সাইমন হািসমযান বণ্ঠল 
একিা বুণ্ঠড়া,সযানাণ্ঠিাটরযাণ্ঠম টগণ্ঠয হাটজর হণ্ঠযটছল।নাসসিা বলল, কযারল পাটলণ্ঠয রগণ্ঠছ 
বণ্ঠল রলাকিা রাণ্ঠগ আধপাগল হণ্ঠয রগটছল। ও বুঝণ্ঠত রপণ্ঠরটছল রে ওর অটছটগটর আর 
টিকণ্ঠব না, ষাি লাখ িলার ওর হাত টেণ্ঠয গণ্ঠল রবটরণ্ঠয োণ্ঠে। আমার মণ্ঠন হয 
হািসমযান োণ্ঠত ষাি লাখ িলার আত্মসাৎ করণ্ঠত পাণ্ঠর তাই রমণ্ঠযিাণ্ঠক পাগলাগারণ্ঠে 
আিণ্ঠক রাখা হণ্ঠযণ্ঠছ। আসণ্ঠল রমণ্ঠযিা রসরকম ভযঙ্কর নয। 
  
টভিা বলল, বাণ্ঠজ কো বলল না। জন ব্লানটিশই এরকম বযবিা কণ্ঠর টগণ্ঠযটছল। 
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ওর সম্বণ্ঠন্ধ ব্লানটিণ্ঠশর রকান আগ্রহই টছল না। ো করার ওই হািসমযানই কণ্ঠরণ্ঠছ। একিা 
রলাক ওর কুকুরণ্ঠক রপিাটেল বণ্ঠল কযারল তার উপর ঝািঁটপণ্ঠয পণ্ঠড়টছল। তাই ওণ্ঠক 
পাগলা গারণ্ঠে পুণ্ঠর রাখা হল। 
  
টকন্তু রমণ্ঠযিা রতা সাংঘাটতক। ও োক ড্রাইভাণ্ঠরর টক েশা কণ্ঠরটছল মণ্ঠন আণ্ঠছ? 
  
রসিা ও ওর ইজ্জত বািঁচাণ্ঠনার জনয কণ্ঠরটছল। এক একিা রমণ্ঠযর কাণ্ঠছ এিা খুব 
গুরুত্বপূণস বযাপার। তুটম অবশয এই বযাপারিা বুঝণ্ঠব না। 
  
আজ রাটেণ্ঠর কাণ্ঠলা রণ্ঠঙর একিা টবরাি পযাকাণ্ঠিস আটম েুণ্ঠিা রলাকণ্ঠক রেখলাম। ওরা 
বু্ল মাউণ্ঠিন সাটমণ্ঠির রশযাল খামাণ্ঠরর মাটলক টস্টঙ লারসণ্ঠনর রখািঁজখবর টনটেণ্ঠলা। 
  
টভিা বলল, আটম টস্টঙণ্ঠক রেণ্ঠখটছ, ও খুব সুন্দর। ও রলাক েুণ্ঠিা রবাধহয সুটলভযান 
ব্রাোসস মযাগােস বলল, ওরা েুই রপশাোর খুণ্ঠন। 
  
 টভিা অবাক হণ্ঠয বলণ্ঠলা তার মাণ্ঠন। 
  
আমাণ্ঠক বলণ্ঠত রেণ্ঠব টকনা। 
  
 ধণ্ঠরা তুটম কাউণ্ঠক খুন করণ্ঠত চাও, তণ্ঠব সুটলভযানণ্ঠের সণ্ঠঙ্গ রোগাণ্ঠোগ করণ্ঠল ওরা 
রতামার কাজিা খতম কণ্ঠর রেণ্ঠব, রতামার কাজ শুধু ওণ্ঠের িাকা গটছণ্ঠয রেওযা। 
  
আটম লারসণ্ঠনর োণ্ঠমস টগণ্ঠযটছলাম, রসখাণ্ঠন রেখলাম রকউ রনই। ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক আটম এই 
টজটনষিা রপলাম, একিা রুমাল টবছানায ররণ্ঠখও বলল, আটম বাটজ ররণ্ঠখ বলণ্ঠত পাটর 
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এিা কযারল ব্লানটিণ্ঠশর সম্পটে। েযাণ্ঠখা এক রকাণ্ঠণ ওর নামও রলখা আণ্ঠছ। আণ্ঠরা 
একিা টজটনষ ওখাণ্ঠন রপলাম িাক্তার-রেভাণ্ঠসসর শশাণ্ঠেযাণ্ঠরর রকাি, রসিা কযারল 
পাগলাগারে রেণ্ঠক পালাবার সময টনণ্ঠয টগণ্ঠযটছল। 
  
মণ্ঠন হয লারসন আর রমণ্ঠযিা একসণ্ঠঙ্গ টছল। সুটলভযান ব্রাোসসরা ওণ্ঠের ঘরছাড়া 
কণ্ঠরণ্ঠছ। 
  
োক রগ এখন রভার হবার আণ্ঠগ অবটধ আটম টবিাম টনণ্ঠত চাই। আর টবিাম মাণ্ঠন 
এণ্ঠকবাণ্ঠর টবিাম বুণ্ঠঝণ্ঠছা। 
  
. 
  
কযারল পযাকাণ্ঠিসর টস্টযাটরং রচণ্ঠপ বণ্ঠসটছল। ওর হৃৎটপণ্ড জুণ্ঠড় রেন বরণ্ঠের টহম 
কাটিনয, িযাশণ্ঠবাণ্ঠিসর আণ্ঠলায টস্টণ্ঠঙর েযাকাণ্ঠশ মুখ ও পটরষ্কার রেখণ্ঠত পাটেল। টস্টও 
রচাখ বন্ধ কণ্ঠর পণ্ঠড় আণ্ঠছ। ভাবল সুটলভযানণ্ঠের আওতা রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয আসবার পণ্ঠরই 
ও গাটড়িা োমাণ্ঠব। 
  
সঙ্কীণস রাোয গাটড় চালাণ্ঠনা অসম্ভব। তাও রস তীব্র গটতণ্ঠত গাটড় চালাটেল। এর পণ্ঠর 
ও হাইওণ্ঠযণ্ঠত উিল একিা পটরতযক্ত কািণ্ঠগালা রচাণ্ঠখ পড়ল, ও রসখাণ্ঠন গাটড়িা 
োমাল। 
  
এরপর ও টস্টণ্ঠঙর টেণ্ঠক ঝুিঁণ্ঠক পড়ল। ও ভাবল রে টস্টণ্ঠঙর েটে মৃতুয হয টক হণ্ঠব। 
টস্টণ্ঠঙর মাোিা রকাণ্ঠল টনণ্ঠয মণ্ঠন হল ভীষণ ভাটর আর প্রাণহীন।ও চীৎকার কণ্ঠর উিণ্ঠত 
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টগণ্ঠযও টনণ্ঠজণ্ঠক সামণ্ঠল টনল। এরপর বহু কণ্ঠষ্ট ও টস্টণ্ঠক গাটড় রেণ্ঠক নাটমণ্ঠয পাইন 
পাতার ওপণ্ঠর শুইণ্ঠয টেল। 
  
এরপর রকাি খুণ্ঠল ওটস্টণ্ঠঙর বুণ্ঠক হাত রাখণ্ঠলা,বুঝলল রে অটতক্ষীণ ভাণ্ঠবহৃৎটপণ্ড 
চলণ্ঠছ। টস্টঙ রে এখনও রবিঁণ্ঠচ আণ্ঠছ এই রভণ্ঠবও টকছুিা টনটশ্চত হল। 
  
টকছুক্ষণ পণ্ঠর টস্টঙ ক্ষীণভাণ্ঠব রচাখ তুণ্ঠল তাকাণ্ঠল কযারল বলল, টস্টঙ রতামারটক খুব 
কষ্ট হণ্ঠে? রেটখ েটে রক্তপড়া বন্ধ করণ্ঠত পাটর। 
  
টস্টঙ েন্ত্রণায মুখিা কুকণ্ঠড় বলল রে বুণ্ঠকর মণ্ঠধয খুব েন্ত্রণা হণ্ঠে। 
  
কযারল বলল, টস্টঙ তুটম মরণ্ঠত পার না। আটম তা সহয করণ্ঠত পারণ্ঠবা না। 
  
কযারল রকিঁণ্ঠে বলল টকভাণ্ঠব রতামার েন্ত্রণা কমণ্ঠব। আটম সাহাণ্ঠেযর জনয কার কাণ্ঠছ 
োণ্ঠবা। রতামায রকাোয টনণ্ঠয োণ্ঠবা। 
  
টস্টঙ টবড়টবড় কণ্ঠর বলল, িাক্তার রেটমং। রসাজা পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ রনণ্ঠম বািঁ টেণ্ঠকর েুনম্বর 
বািঁণ্ঠক। রাোর পাণ্ঠশ রছাি বাটড়। মাইল কুটড় েূণ্ঠর, এছাড়া আর রকউ রনই। রকানরকণ্ঠম 
এই কোগুণ্ঠলা বণ্ঠলই টস্টঙ আবার অজ্ঞান হণ্ঠয রগল। 
  
কযারল ভাবণ্ঠলা কুটড় মাইল েূণ্ঠরই িাক্তার িাকণ্ঠত োণ্ঠবা। এছাড়া েখন আর রকান 
উপায রনই, রস ভাবল টস্টঙণ্ঠক সণ্ঠঙ্গ টনণ্ঠয োণ্ঠব। তারপর টস্টণ্ঠঙর এখন নড়াচড়া করণ্ঠল 
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ক্ষটত হণ্ঠব এই রভণ্ঠব তাণ্ঠক রসখাণ্ঠন ররণ্ঠখ রস দ্রুত গাটড় চাটলণ্ঠয রেটমংণ্ঠক আনণ্ঠত 
রওনা হল। 
  
পণ্ঠযি টব্রজ অবটধ টকভাণ্ঠব টগণ্ঠযটছল তা কযারণ্ঠলর মণ্ঠন রনই। পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ রপৌঁছণ্ঠতই 
বাইণ্ঠরর রকান ঘটড়ণ্ঠত রাত আড়াইণ্ঠির ঘণ্টা বাজণ্ঠলা। রস খুব সহণ্ঠজই িাক্তাণ্ঠরর বাটড় 
খুিঁণ্ঠজ রপল। রস েরজায আঘাত করণ্ঠত মাঝবযসী এক মটহলা এণ্ঠস েরজা খুণ্ঠল 
োিঁড়াণ্ঠলা। টববণস রড্রটসং গাউন পরা, চুলগুণ্ঠলা অণ্ঠগাছাণ্ঠলা। 
  
মটহলা বলল, অত শব্দ করটছণ্ঠল রকন। 
  
কযারল বলল, একজন খুব অসুি। আটম িাক্তারবাবুর সণ্ঠঙ্গ রেখা করণ্ঠত চাই। 
  
এখাণ্ঠন টকছু লাভ হণ্ঠব না। িাক্তারবাবু অসুি টতটন রেণ্ঠত পারণ্ঠবন না। 
  
টকন্তু িাক্তারবাবু না রগণ্ঠল রতা বািঁচাণ্ঠনা োণ্ঠব না। 
  
না বািঁচণ্ঠব রতা আটম টক করণ্ঠবা? 
  
 তুটম অনয রকাোও োও। এই বলণ্ঠত বলণ্ঠতই মটহলা কযারণ্ঠলর বািঁহাণ্ঠতর মটনবণ্ঠন্ধর 
কািা জাযগািার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয রেণ্ঠখ গলার সুর নরম কণ্ঠর বলল, তুটম রভতণ্ঠর এণ্ঠসা 
রেটখ েটে রতামার সণ্ঠঙ্গ োওযার জনয িাক্তার বাবুণ্ঠক রাটজ করাণ্ঠত পাটর। 
  
কযারল মটহলার হিাৎ পটরবতসণ্ঠন ভয রপণ্ঠলও শুধু টস্টঙণ্ঠক বািঁচাণ্ঠত হণ্ঠব এই রভণ্ঠব 
টভতণ্ঠর ঢুকণ্ঠলা। 
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তুটম বস, আটম িাক্তারবাবুণ্ঠক বলটছ। রেরী হণ্ঠব না। 
  
মটহলা রবটরণ্ঠয রগল। একিু পণ্ঠরই ও বুঝণ্ঠত পারণ্ঠলা রে ও োিঁণ্ঠে পা টেণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
কযারল শুনণ্ঠত রপল মটহলা বলণ্ঠছ, আণ্ঠর রেনটভউর রসই পাগলীিা টনণ্ঠচর তলায। রসই 
োণ্ঠক সবাই খুিঁজণ্ঠছ। 
  
টক বলণ্ঠছা তুটম পুরুষকণ্ঠের উের এণ্ঠলা। টকন্তু রমণ্ঠযিা রে সাংঘাটতক, টক কণ্ঠর ওর 
কাণ্ঠছ োণ্ঠবা। 
  
োও বলটছ। তুটম টনণ্ঠজই জাণ্ঠনা, তুটম রোন করণ্ঠত পারণ্ঠব না। রমণ্ঠযিাণ্ঠক ধরণ্ঠত 
পারণ্ঠলই পািঁচ হাজার িলার পুরষ্কার। 
  
কযারল েুণ্ঠচাখ বন্ধ কণ্ঠর রেলণ্ঠলা। ও ভাবণ্ঠলা রবাধহয–স্বপ্ন রেণ্ঠখটছ। টকন্তু ও শুনণ্ঠত 
রপল রিটলণ্ঠোণ্ঠনর ঘটি আর একণ্ঠজাড়া এণ্ঠলাণ্ঠমণ্ঠলা পাণ্ঠযর শব্দ রকউ টসিঁটড় রবণ্ঠয নীণ্ঠচ 
রনণ্ঠম আসণ্ঠছ। কযারল মণ্ঠন মণ্ঠন ভাবল এ বাটড় রেণ্ঠক পালাণ্ঠতই হণ্ঠব। 
  
এর মণ্ঠধযই সামণ্ঠনর েরজািা খুণ্ঠল রগল। একিা রলাক ঢুকল। রলাকিার মাোয িাক। 
বািঁকাণ্ঠনা নাক। 
  
নাটক সুণ্ঠর রলাকিা বলল, শুনলাম তুটম নাটক মুশটকণ্ঠল পণ্ঠড়ছ। বণ্ঠলা আমাণ্ঠক টক 
করণ্ঠত হণ্ঠব। 
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কযারল বলণ্ঠলা, আটম ভুল কণ্ঠর রেণ্ঠলটছ। আপনাণ্ঠক আমার প্রণ্ঠযাজন রনই। 
  
বুণ্ঠড়া বলল, অত তাড়াহুণ্ঠড়া কণ্ঠরা না। বুণ্ঠড়া হণ্ঠলও আটম ভাল িাক্তার তুটম বরং 
এখাণ্ঠনই রেণ্ঠক োও আমরাও তাই চাই। একিু কটে খাও। 
  
এর মণ্ঠধযই মটহলা ঘণ্ঠর ঢুকণ্ঠলা। স্বামীণ্ঠক বলল, তুটম টকন্তু ওর সণ্ঠঙ্গ োণ্ঠব। 
  
টকন্তু রমণ্ঠযিা মত পালণ্ঠি রেণ্ঠলণ্ঠছ। 
  
কযারল বলল–আটম এখন োণ্ঠবা। 
  
মটহলা বলল, োও তুটম রপাষাক পণ্ঠর নাও। আটম এর মণ্ঠধয ওর জনয এক কাপ কটে 
কণ্ঠর আটন। 
  
কযারল বললনা, না আটম এখান রেণ্ঠক রেণ্ঠত চাই। 
  
মটহলা কটিন েৃটষ্টণ্ঠত বলল, আমরা জাটন তুটম রক। কাণ্ঠজই তুটম এখান রেণ্ঠক রেণ্ঠত 
পারণ্ঠব না। 
  
কযারল েরজার টেণ্ঠক রেৌণ্ঠড় রগল টকন্তু রসখাণ্ঠন চাটব লাগাণ্ঠনা। হিাৎ একিা রছাি েরজা 
রভজাণ্ঠনা রেখণ্ঠলা কযারল। হাতণ্ঠল িান টেণ্ঠতই েরজািা খুণ্ঠল রগল। মটহলা ওণ্ঠক ছুণ্ঠি 
এণ্ঠস ধাক্কা মারণ্ঠতই কযারণ্ঠলর পাণ্ঠযর তলা রেণ্ঠক মাটি সণ্ঠর রগল। 
  
. 
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রশটরে কযাম্প টনণ্ঠজর অটেণ্ঠস রছাট্ট খািঁটিযাণ্ঠত বণ্ঠস নাক িাকটছল। টকন্তু সহকারী 
স্টাণ্ঠমর ঝািঁকুটনণ্ঠত রস উণ্ঠি বসল। 
  
টক বযাপার? 
  
ওরা ওণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রপণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
 তার মাণ্ঠন রমণ্ঠযিাণ্ঠক রকউ খুিঁণ্ঠজ রপণ্ঠযণ্ঠছ। রক রপণ্ঠলা? 
  
িাক্তার রেটমং। উটন রোন কণ্ঠর ওর বাটড়ণ্ঠত রেণ্ঠত বলণ্ঠলন তাড়াতাটড়। 
  
হািসমযান সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গ ধতরী হণ্ঠয স্টামণ্ঠক বলল, পটত্রকার রলাকণ্ঠের রিণ্ঠক পািাও। 
তারপর তাণ্ঠের টনণ্ঠয তুটমও এণ্ঠসা। আটম আণ্ঠগ োটে। 
  
সাইমন হািসমযান ঘুণ্ঠমাণ্ঠত পারটছণ্ঠলন না। রহাণ্ঠিণ্ঠলর টবলাসবহুল ঘণ্ঠর বণ্ঠস বণ্ঠস মে 
খাটেণ্ঠলন। রছাি খাণ্ঠিা শক্ত ধািঁণ্ঠচর রচহারা ওিঁর। ওিঁর রাণ্ঠতর ঘুম উণ্ঠড় রগটছল। টনউ 
ইযণ্ঠকসর একো অনযতম রিষ্ঠ সটলটসিার োমস সাইমন হািসমযান অযাে টরচািসণ্ঠসর প্রধান 
অংশীোর টছণ্ঠলন এই হািসমযান। টকন্তু টরচািসস অবসর রনবার পর রেণ্ঠকই বযবসায 
ভাঙ্গন শুরু হয। টিক তখনই ব্লানটিশ মারা োয। গটিত হয ব্লানটিশ অটছ পটরষে। 
টরচািস আগ্রহ হাটরণ্ঠয রেলণ্ঠলা। অটছটহণ্ঠসণ্ঠব তখন সব োয হািসমযাণ্ঠনর হাণ্ঠতই পড়ণ্ঠলা। 
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 এই জনযই কযারল পাটলণ্ঠয োওযাণ্ঠত রস প্রায পাগল হণ্ঠত বণ্ঠসটছল। কারণ কযারল েটে 
টেণ্ঠর এণ্ঠস সম্পটে োবী কণ্ঠর। অবশয এর মণ্ঠধযই টতটন অণ্ঠনকিা সম্পটে উটড়ণ্ঠয 
টেণ্ঠযণ্ঠছন। 
  
হািসমযান ভাবল আর মাত্র ছটেণ্ঠনর মণ্ঠধয েটে রমণ্ঠযিাণ্ঠক না পাওযা োয তাহণ্ঠল তার 
কপাল ভাঙ্গণ্ঠব। 
  
এর মণ্ঠধযই রোন রবণ্ঠজ উিণ্ঠলা। অপর প্রান্ত রেণ্ঠক স্টাম বলল িাক্তার রেটমং 
রমণ্ঠযিাণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রপণ্ঠযণ্ঠছন। 
  
টতটন রকান জাযগায োণ্ঠকন? 
  
স্টাম তাণ্ঠক বুটঝণ্ঠয বলল। হািসমযান ওভার রকািিা পণ্ঠর উণ্ঠি োিঁড়াণ্ঠলন রেটমং-এর বাটড় 
োওযার জনয। 
  
. 
  
পণ্ঠযি টব্রজ ররল ইযাণ্ঠিসর একিা কাণ্ঠের কাণ্ঠছ একিা খাটল োক এণ্ঠস োমণ্ঠলা। 
  
ড্রাইভার বলণ্ঠলা আপনাণ্ঠের এখাণ্ঠননামণ্ঠল চলণ্ঠব। সুটলভযানরা বলল খুব চলণ্ঠব। বণ্ঠল 
রনণ্ঠম রগণ্ঠলা। েযাঙ্ক বলল, আমাণ্ঠের কপাল ভালই বলণ্ঠত হণ্ঠব। টেটবয োকিায রচণ্ঠপ 
আসণ্ঠত পারলাম। 
  
রবটশ বণ্ঠকা না। এই বণ্ঠল মযাক্স সামণ্ঠনর কাণ্ঠেিায ঢুণ্ঠক রগল। 
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কাউিাণ্ঠরর সামণ্ঠন বণ্ঠস ওরা কটের অিসার টেল। 
  
পটরচাটরকা কটে আনণ্ঠত েযাঙ্ক মণ্ঠন মণ্ঠন ভাবল রমণ্ঠযিার শরীরিা চমৎকার। রস ভাবল 
মযাণ্ঠক্সর সণ্ঠঙ্গ আণ্ঠলাচনা করণ্ঠব টকন্তু মণ্ঠনর ইো মণ্ঠনই রাখল কারণ মযাণ্ঠক্সর তার 
মণ্ঠতা রমণ্ঠযণ্ঠছণ্ঠলণ্ঠত আগ্রহ রনই। 
  
রমণ্ঠযিা সুটলভযানণ্ঠের রেণ্ঠখই টবচটলত হল। 
  
মযাক্স বলল, জাটননা রলাকিা মণ্ঠরণ্ঠছ টকনা েটেও আটম েুেুবার গুটল চাটলণ্ঠযটছ। ওর মরা 
একান্ত েরকার কারণ ও আমাণ্ঠের কাণ্ঠজর সাক্ষী। 
  
তারপর হাই তুণ্ঠল বলল, রস োই রহাক এখন রতা আমাণ্ঠের একিু ঘুমাণ্ঠনা েরকার টকন্তু 
রকাোয ঘুমাণ্ঠবা। 
  
রমণ্ঠযিাণ্ঠক টজণ্ঠজ্ঞস কণ্ঠর েযাণ্ঠখা ও মণ্ঠন হয বলণ্ঠত পারণ্ঠব, েযাঙ্ক বলল। 
  
মযাক্স রমণ্ঠযিাণ্ঠক বলল, এটেণ্ঠক রকাোও রশাবার জাযগা পাওযা োণ্ঠব? 
  
রমণ্ঠযিা বলল, রাোর রমাণ্ঠড় কণ্ঠযেখানার পাণ্ঠশই একিা রহাণ্ঠিল আণ্ঠছ। 
  
আো এখাণ্ঠন হাসপাতালিা রকাোয। হাসপাতাল রতা এখাণ্ঠন রনই। সবচাইণ্ঠত কাণ্ঠছর 
হসটপিাল এখান রেণ্ঠক পািঁচ মাইল েূণ্ঠর ওযালিনটভণ্ঠল। 
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মযাক্স বলল, চল েযাঙ্ক। একিু ঘুমাণ্ঠতই হণ্ঠব। 
  
টকন্তু রাোর রমাণ্ঠড় এণ্ঠস েমণ্ঠক রগল ওরা। ওখাণ্ঠন টক হণ্ঠে! 
  
রশটরে কযাম্পণ্ঠক তাড়াতাটড় কণ্ঠযেখানার টসিঁটড় রভণ্ঠঙ্গ নামণ্ঠত রেণ্ঠখ ওরা খাটনকিা 
টপটছণ্ঠয রগল। রেখল গযাণ্ঠরজ রেণ্ঠক গাটড় রবর কণ্ঠর রশটরে বযে ভাণ্ঠব রবটরণ্ঠয রগল। 
  
মণ্ঠন হণ্ঠে টকছু একিা হণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
 ঘুম চুণ্ঠলায োক আণ্ঠগ রেখণ্ঠত হণ্ঠব টক বযাপার। 
  
. 
  
টবছানার পাণ্ঠশ রিটলণ্ঠোন বাজণ্ঠত শুরু করল।টভিাবলল, বাজুক ধরণ্ঠবানা। মণ্ঠন হয 
আমার রকাণ্ঠনা রপ্রটমণ্ঠকর রিটলণ্ঠোন। 
  
বাণ্ঠজ কো োমাও, রিটলণ্ঠোনিা আমারও হণ্ঠত পাণ্ঠর।বণ্ঠল মযাগােস রোন ধরণ্ঠত হাত 
বাড়াল। 
  
টকন্তু তুটম রে এখাণ্ঠন আণ্ঠছ রকউ জাণ্ঠন না। 
  
আমার পটত্রকায সম্পােক মশাই সব জাণ্ঠনন। 
  
 মযাগােস বলল, হযাণ্ঠলা 
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মযাগােস নাটক রহ? 
  
মযাগােস সম্পােণ্ঠকর গলা টচনণ্ঠত পারণ্ঠলা। সম্পােক বলল-ওই রমণ্ঠযণ্ঠছণ্ঠলিাণ্ঠক টনণ্ঠয 
শুণ্ঠয আছ নাটক? 
  
আর টক টনণ্ঠয রশাণ্ঠবা। রঘাড়া? 
  
রশান টবছানা রছণ্ঠড় ওণ্ঠিা। ওরা রসই ব্লানটিশ কনযাণ্ঠক রপণ্ঠয রগণ্ঠছ। তুটম কযাণ্ঠমরা টনণ্ঠয 
ওখাণ্ঠন চণ্ঠল োও তুটম না োওযা অবটধ রশটরে টকছু করণ্ঠব না। ওর ইণ্ঠে রমণ্ঠযিাণ্ঠক 
রগ্রপ্তার করার সময ওর একিা েণ্ঠিা রতালা রহাক। 
  
একু্ষটণ োটে। ওুঃ ভগবান রশষ অবটধ ওরা রমণ্ঠযিাণ্ঠক রপণ্ঠয রগণ্ঠলা। রমণ্ঠযিাণ্ঠক ওরা 
পাগলা গারণ্ঠে পুরণ্ঠল আমার বাড়া ভাণ্ঠত ছাই পড়ণ্ঠব। নাুঃ ওণ্ঠক আমার বািঁচাণ্ঠতই হণ্ঠব। 
  
িাক্তার রেটমং-এর বাটড়র সের েরজা আর টখড়টকর েরজার মাণ্ঠঝর সঙ্কীণস বারান্দািুকু 
রলাণ্ঠক রলাকারণয। টেল মযাগােস কযাণ্ঠমরা টনণ্ঠয রপছণ্ঠনর েরজার গাণ্ঠয রহলান টেণ্ঠয 
োিঁটড়ণ্ঠয টছল। 
  
কযাম্প বলল, মযাগােস আটম রমণ্ঠযিাণ্ঠক রবর কণ্ঠর আনণ্ঠলই ছটব তুণ্ঠল রেলণ্ঠব। 
  
এখনও রবর কণ্ঠরনটন, বলা রতা োয না রমণ্ঠযিাই হযত আপনাণ্ঠক বার কণ্ঠর আনণ্ঠব। 
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কযাম্প-রচারাকুিুরী েরজায আঘাত কণ্ঠর বলণ্ঠলা, আমরা জাটন, তুটম রভতণ্ঠরই আণ্ঠছা। 
তুটম ভাল চাও তত রবটরণ্ঠয এণ্ঠসা। 
  
এটেণ্ঠক কযারল অন্ধকার রচারাকুিুটরণ্ঠত আণ্ঠরা খাটনকিা রসিঁটিণ্ঠয রগল। ও ঘণ্ঠরর 
চাটরটেণ্ঠক হাতণ্ঠর বুণ্ঠঝটছল রে এই একিা েরজা ছাড়া রবণ্ঠরাণ্ঠনার আর রকান পে রনই। 
টনণ্ঠজণ্ঠক মুক্ত করার জনয ও মরীযা হণ্ঠয উিণ্ঠলা কারণ না হণ্ঠল টস্টঙণ্ঠক বািঁচাণ্ঠনা োণ্ঠব 
না। তারপর কযাম্প সণ্ঠজাণ্ঠর, ধাক্কা রমণ্ঠর েরজািা খুণ্ঠল টেণ্ঠতই কযারল একিা টশক টেণ্ঠয 
ঘণ্ঠরর সুইচ টনটভণ্ঠয টেল। টেউজ নষ্ট কণ্ঠর টেণ্ঠলা। 
  
কযাম্প ঘণ্ঠরর মুণ্ঠখ উিঁটক টেণ্ঠয বলল, রবটরণ্ঠয এণ্ঠসা বলটছ। 
  
হািসমযান বলল োন, রভতণ্ঠর টগণ্ঠয রমণ্ঠযিাণ্ঠক ধণ্ঠর আনুন। তণ্ঠব রেখণ্ঠবন ও রেন বযো 
না পায। জজস স্টীম রকণ্ঠি পড়ার তাণ্ঠল টছল। কযাম্প তাণ্ঠক িাকণ্ঠত রস বলল, আটম 
নীণ্ঠচ নামটছ না। আমার পাগলণ্ঠক খুব ভয লাণ্ঠগ। 
  
তখন মযাগােস বলল, আটম আপনার সণ্ঠঙ্গ রেণ্ঠত রাটজ। তখন রশটরে আর মযাগােস ঘণ্ঠরর 
মণ্ঠধয ঢুকল গাঢ় অন্ধকাণ্ঠর তারা টকছুই রেখণ্ঠত রপল না। 
  
কযারল রশটরণ্ঠের হাত ধণ্ঠর হযািঁচকা িান মারল; রশটরে সামণ্ঠন মুখ েুবণ্ঠড় পণ্ঠড় রগল। 
আর মযাগােসও রলাকজণ্ঠনর মণ্ঠধয টবভ্রাটন্ত বাটড়ণ্ঠয রতালার জনয এক বীভৎস চীৎকার 
কণ্ঠর উিণ্ঠলা। জজস স্টীণ্ঠমর গাণ্ঠয টগণ্ঠয সণ্ঠজাণ্ঠর পড়ণ্ঠলা মাগােস। রস আবার টসপাইণ্ঠের 
ঘাণ্ঠড় লাটেণ্ঠয পড়ণ্ঠলা। 
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মযাগােস চীৎকার কণ্ঠর বলণ্ঠলা, সাবধান রমণ্ঠযিা টকন্তু আমাণ্ঠের মণ্ঠধযই এণ্ঠস পণ্ঠড়ণ্ঠছ 
সমে জাযগািা রেন টকছুক্ষণ্ঠণর জনয টবভ্রাটন্ত, অরাজকতা, এবং আতণ্ঠঙ্কর রাজত্ব হণ্ঠয 
রইণ্ঠলা। 
  
রসিুকুই কযারণ্ঠলর পণ্ঠক্ষ েণ্ঠেষ্ট টছল। রস বারান্দায রবটরণ্ঠয এণ্ঠস সের েরজার কাণ্ঠছ ধহ 
ধচ শুণ্ঠন টখড়টকর েরজা খুণ্ঠল রপছণ্ঠনর বাগাণ্ঠন রবটরণ্ঠয পড়ণ্ঠলা। মযাগােস ওণ্ঠক রেখণ্ঠত 
রপণ্ঠয দ্রুত অনুসরণ করণ্ঠলা। 
  
কযারল বাগাণ্ঠনর পে টেণ্ঠয অণ্ঠন্ধর মণ্ঠতা ছুিটছণ্ঠলা। ছুিণ্ঠত ছুিণ্ঠত একসময একিা 
গাণ্ঠছর রমািা টশকণ্ঠড় পা আিণ্ঠক পণ্ঠড় রগল ও। 
  
এক মুহূতস টনস্পন্দ হণ্ঠয পণ্ঠড় টছল কযারল। তারপর উণ্ঠি বসণ্ঠত রেণ্ঠতই মযাগােস ওর 
সামণ্ঠন ঝুিঁণ্ঠক োিঁড়াল। 
  
মযাগােস বলল, ভয পাণ্ঠবন না, আটম আপনাণ্ঠক সাহােয করণ্ঠত চাইটছ। আটমই আপনাণ্ঠক 
পালাণ্ঠত সাহােয কণ্ঠরটছলাম। 
  
কযারল মযাগােসণ্ঠক রেণ্ঠখ ভরসা রপল। বলল, আপটন রক? 
  
আটম টেল মযাগােস, কাগণ্ঠজর রলাক। আপটনও রতা কযারল ব্লানটিশ তাই না। 
  
জাটননা একিা েুঘসিনা হণ্ঠযটছল তারপর টকছু মণ্ঠন রনই। টস্টণ্ঠঙর োরুণ রচাি রলণ্ঠগণ্ঠছ। 
ওণ্ঠক বািঁচাণ্ঠত হণ্ঠব আপটন আমাণ্ঠক সাহােয করণ্ঠবন? 
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টস্টঙ লারসন? মযাগােস রচাখ কুিঁচণ্ঠক বলণ্ঠলা। 
  
হযািঁ, আপটন ওণ্ঠক রচণ্ঠনন। 
  
টকন্তু ওর টক হণ্ঠযটছণ্ঠলা? ওই কাণ্ঠলা রপাষাক পড়া রলাক েুণ্ঠিা টক? হযািঁ, ওরা ওণ্ঠক গুটল 
• কণ্ঠরণ্ঠছ। 
  
মযাগােস বলল, সটতযই টক আপটন জাণ্ঠনন না রে আপটন রক? 
  
না, তণ্ঠব েটে সাহােয করণ্ঠত চান আর সময নষ্ট না কণ্ঠর আমার সণ্ঠঙ্গ আসুন। পাহাণ্ঠড়র 
ওপর টেণ্ঠক একিা কািণ্ঠগালায আটম ওণ্ঠক ররণ্ঠখ এণ্ঠসটছ। 
  
আো আটম গাটড় টনণ্ঠয আসটছ আপটন জঙ্গণ্ঠলর মণ্ঠধয লুটকণ্ঠয োকুন। 
  
টেল গাটড় আনণ্ঠত রগল। কযারল এখন সমূ্পণস একা, একিু পণ্ঠরই তার ভয করণ্ঠত 
লাগল মণ্ঠন হল ওর সণ্ঠঙ্গ রগণ্ঠলই ভাল হত। এই মণ্ঠন কণ্ঠর রস এণ্ঠগাণ্ঠত লাগল। সহসা 
তার গটত বন্ধ হণ্ঠয রগল। 
  
টবরাি একিা গাণ্ঠছর গুিঁটড়র রপছন রেণ্ঠক একিা পুরুষাটল িুটপর ওপণ্ঠরর অংশ রেখা 
রগল। এর পণ্ঠরই কাণ্ঠলা ওভার রকাি আর কাণ্ঠলা স্নাউচ িুটপ পরা একিা রলাক গাণ্ঠছর 
আড়াল রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয এণ্ঠস কযারণ্ঠলর পে আিণ্ঠক োিঁড়াল। 
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রলাকিা মযাক্স, রস বলল, রেণ্ঠখা ঝাণ্ঠমলা রকাণ্ঠরানা। রতামাণ্ঠক আমার েরকার।কযারল 
অসু্ফি আতসনাে কণ্ঠর উণ্ঠো টেণ্ঠক অণ্ঠন্ধর মণ্ঠতা ছুিণ্ঠত লাগল। টকন্তু রসখাণ্ঠন েযাঙ্ক 
টছণ্ঠলা। 
  
কযারল োিঁটড়ণ্ঠয পড়ণ্ঠলা। ওর হৃৎটপণ্ঠণ্ডর গটত বন্ধ হণ্ঠয রগণ্ঠলা। 
  
কযারল বলল, আমাণ্ঠক ছুিঁণ্ঠযানা। েযা কণ্ঠর চণ্ঠল োও। 
  
মযাক্স বলণ্ঠলা, রতামাণ্ঠক আমাণ্ঠের েরকার। আর লারসন রকাোয তাণ্ঠকও আমাণ্ঠের 
েরকার। 
  
 আটম টকছু জাটন না। 
  
 সবই জানণ্ঠব। টক কণ্ঠর রমণ্ঠযণ্ঠের মুখ রেণ্ঠক কো বার করণ্ঠত হয তা আটম ভালই 
জাটন। 
  
 কযারল চীৎকার কণ্ঠর বলল, রছণ্ঠড় োও আমাণ্ঠক। েযাঙ্ক এক লাণ্ঠে এটগণ্ঠয এণ্ঠস 
কযারণ্ঠলর চুণ্ঠলর রগাছা ধণ্ঠর রিণ্ঠন টনণ্ঠয বলণ্ঠলা। মযাক্স ওণ্ঠক ভাল কণ্ঠর রপিাও। মযাক্স 
সণ্ঠজাণ্ঠর কযারলণ্ঠক আঘাত করণ্ঠলা। 
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৪. ফ্লরাণ্ঠি ভরা বারান্িায 
০৪. 
  
ররাণ্ঠে ভরা বারান্দায রবটরণ্ঠয পা ছটড়ণ্ঠয রচাখ বন্ধ কণ্ঠর মযাগােস বসণ্ঠলা। রস বলণ্ঠলা 
এখন আমার ব্রাটের সণ্ঠঙ্গ কাণ্ঠলা কটে টমটশণ্ঠয খাওযা েরকার। 
  
টভিা বলল-কটে তুটম পাণ্ঠব টকন্তু বযাপারিা আমাণ্ঠক বুটঝণ্ঠয না বলা অবটধ তুটম ছুটি 
পাণ্ঠো না। 
  
ওরা িাক্তার রেটমংণ্ঠযর রচারাকুিুরীণ্ঠত রমণ্ঠযিাণ্ঠক আিণ্ঠক ররণ্ঠখটছল। আটম এমন কাণ্ড 
করলাম রমণ্ঠযিা োণ্ঠত পাটলণ্ঠয রেণ্ঠত পাণ্ঠর। তারপর ওণ্ঠক জঙ্গণ্ঠল ররণ্ঠখ গাটড় আনণ্ঠত 
োই োণ্ঠত কণ্ঠর আমরা লারসণ্ঠনর কাণ্ঠছ রেণ্ঠত পাটর কারণ ও আহত অবিায পণ্ঠর 
আণ্ঠছ। টকন্তু গাটড় টনণ্ঠয এণ্ঠস রেখলাম কযারল রনই। তখন আটম একাই লারসনণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ 
রতামার এখাণ্ঠন টনণ্ঠয এলাম। 
  
তুটম ওণ্ঠক হাসপাতাণ্ঠল টনণ্ঠয না টগণ্ঠয এখাণ্ঠন আনণ্ঠল রকন? 
  
কারণ ওর সামণ্ঠন খুব টবপে। সুটলভযানরা ওণ্ঠক খুিঁজণ্ঠছ। 
  
ওরা রতা এখাণ্ঠনও খুিঁণ্ঠজ রপণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
না, কারণ রতামার সণ্ঠঙ্গ লারসণ্ঠনর রকান রকম রোগাণ্ঠোগ রনই। 
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 রমণ্ঠযিার টক হণ্ঠলা? 
  
জাটননা, হযণ্ঠতা আমাণ্ঠক টবশ্বাস করণ্ঠত পাণ্ঠরটন। অেবা সুটলভযানণ্ঠের কবণ্ঠল পণ্ঠড়ণ্ঠছ। 
  
হযণ্ঠতা রতামার এখাণ্ঠনও পাহারা বসাণ্ঠত হণ্ঠব। কযাম্পণ্ঠক কোিা বলণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
আো রমণ্ঠযিা রেখণ্ঠত রকমন। 
  
 খুব সুন্দর, আর ওণ্ঠক রেণ্ঠখ মণ্ঠনই হযনা ও পাগল। 
  
 এইসব আণ্ঠলচনার মণ্ঠধযই িাক্তার রকাবার রবটরণ্ঠয এণ্ঠস বলল গটতক সুটবধার নয। 
টতন টেন না কািণ্ঠল টকছুই বলা োয না। 
  
ওণ্ঠক হাসপাতাণ্ঠল রাখণ্ঠলই ভাল হত। 
  
না, রসিা সম্ভব নয, িাক্তারবাবু রলাক েুণ্ঠিা ওণ্ঠক রেখণ্ঠল আবার আক্রমণ করণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
টিক আণ্ঠছ। আটম ওণ্ঠক টেণ্ঠন েুবার রেণ্ঠখ োণ্ঠবা আর নাসস রিটভস রইল ওণ্ঠক 
রেখাশুনার জনয। 
  
এরপর িাক্তাণ্ঠরর সণ্ঠঙ্গ রবটরণ্ঠয রগল টেল। 
  
. 
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রশটরে টনণ্ঠজর অটেসঘণ্ঠর বণ্ঠস চুরুি খাটেল। একিু আণ্ঠগ সাইমন হািসমযান এণ্ঠস ওণ্ঠক 
বলল রে রমণ্ঠযিাণ্ঠক মযাগােস পাটলণ্ঠয রেণ্ঠত সাহােয কণ্ঠরণ্ঠছ। 
  
 মযাগােসণ্ঠক ঘণ্ঠর ঢুকণ্ঠত রেণ্ঠখই রশটরে ররণ্ঠগ বলল, তুটম টকন্তু রমণ্ঠযটিণ্ঠক পাটলণ্ঠয রেণ্ঠত 
টেণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
ইণ্ঠে কণ্ঠর টেইটন। 
  
হািসমযান টকন্তু রতামার উপর খুব ররণ্ঠগ রগণ্ঠছ। 
  
রস রতা রাগণ্ঠবই। কারণ রমণ্ঠযিা ওর সম্পটে টেণ্ঠর পাণ্ঠব এই ভণ্ঠযই রলাকিা টসিঁটিণ্ঠয 
আণ্ঠছ। োই রহাক আপটন সুটলভযান ব্রাোণ্ঠসসর নাম শুণ্ঠনণ্ঠছন টক? 
  
ওণ্ঠের রকান অটেত্ব রনই, রশটরে বলল। 
  
মযাগােস বলল, ওণ্ঠের অটেত্ব আণ্ঠছ। গতকাল রাণ্ঠত্র ওরা টস্টঙ লারসণ্ঠনর ভাইণ্ঠক খুন 
কণ্ঠরণ্ঠছ। টস্টঙও ওণ্ঠের গুটলণ্ঠত আহত। 
  
টকন্তু লারসণ্ঠনর রকান ভাই আণ্ঠছ বণ্ঠল রতা জানতাম না। 
  
আপটন েটে সব জানণ্ঠতন তাহণ্ঠল রতা আপটন রপ্রটসণ্ঠিিই হণ্ঠয রেণ্ঠতন। 
  
লারসণ্ঠনর সণ্ঠঙ্গই টছল রমণ্ঠযিা। গতরাণ্ঠত্র আটম লারসণ্ঠনর সণ্ঠঙ্গ কো বণ্ঠল রজণ্ঠনটছ। 
সুটলভযানরা তার ওখাণ্ঠন টগণ্ঠয হাটজর হণ্ঠয রযণ্ঠক খুন কণ্ঠর রমণ্ঠযিাণ্ঠক টনণ্ঠয রকণ্ঠি 
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পণ্ঠড়টছল। টকন্তু তার আণ্ঠগই লারসন আর রমণ্ঠযিা ওণ্ঠের হাত রেণ্ঠক রবিঁণ্ঠচ টনণ্ঠজরা 
ওণ্ঠের গাটড় কণ্ঠর পাটলণ্ঠযটছল রসই সমণ্ঠয টস্টণ্ঠঙর গাণ্ঠয গুটল লাণ্ঠগ। আর তাণ্ঠক 
বািঁচাণ্ঠতই কযারল িাক্তার রেটমং এর কাণ্ঠছ োয। পণ্ঠরর ঘিনা রতা আপনার জানা। 
  
পণ্ঠর রমণ্ঠযিার টক হণ্ঠলা? 
  
সম্ভবত ও সুটলভযানণ্ঠের পাল্লায পণ্ঠড়ণ্ঠছ। মযাগােস কযারণ্ঠলর সণ্ঠঙ্গ সাক্ষাঙ্কার ও আকটিক 
ভাণ্ঠব উধাও হণ্ঠয োওযার কো বলল। আটম টমস টভিার বাটড়ণ্ঠত একিু টনরাপোমূলক 
বযবিা টনণ্ঠত চাইটছ। মণ্ঠন হয ওরা রখািঁজ পাণ্ঠব না। তবুও আমাণ্ঠের পণ্ঠক্ষ ঝুিঁটক রনওযা 
টিক হণ্ঠব না। 
  
টিক আণ্ঠছ মযাগােস, এিা তুটম আমার ওপণ্ঠর রছণ্ঠড় োও। স্টাণ্ঠমর সণ্ঠঙ্গ আরও কণ্ঠযকজন 
সহকারীণ্ঠক আটম টমস টভিার ওখাণ্ঠন পািাণ্ঠবা। তারপর এক টবশাল জাল ছটড়ণ্ঠয 
সুটলভযানণ্ঠের রসই জাণ্ঠল রিণ্ঠন তুলণ্ঠবা। 
  
. 
  
হাইওণ্ঠযণ্ঠত এক জাযগায এণ্ঠস পযাকািস গাটড়িা োিঁড়াল। গাটড়র চালক মযাক্স আর তার 
পাণ্ঠশ বণ্ঠস আণ্ঠছ েযাঙ্ক। গাটড়র টপছণ্ঠনর সীণ্ঠি কযারল পণ্ঠড়টছল। ওর হাত পা বািঁধা, 
মুণ্ঠখ োস্টার লাগাণ্ঠনা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফ্লেশ অফ দি অদকিড । ফ্লেমস ফ্লেডদি ফ্লেে  

75 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

েীঘস আি ঘণ্টা ধণ্ঠর গাটড় চাটলণ্ঠয এখাণ্ঠন োমণ্ঠলা ওরা। ওরা ভাবল এখন প্রেম কাজ 
রমণ্ঠযিাণ্ঠক রকান টনরাপে জাযগায লুটকণ্ঠয টস্টঙণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রবর করা। তারপর টস্টঙণ্ঠক 
হতযা করা কারণ রস তাণ্ঠের পাণ্ঠপর সাক্ষী। 
  
এরপর আরও খাটনকিা এটগণ্ঠয ওরা একিা বড় ধ্বংসপ্রায বাটড়র সামণ্ঠন গাটড় 
োমাণ্ঠলা। 
  
সুটলভযানরা গাটড় রেণ্ঠক নামণ্ঠতই একিা রলাক রভতণ্ঠরর অন্ধকার ঘর রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয 
এণ্ঠলা। রলাকটি শীণস ও বযস্ক। 
  
সুটলভযানরা রে ভ্রামযমান সাকসাস েণ্ঠলর সণ্ঠঙ্গ েুক্ত টছল, রসই সাকসাণ্ঠসই এই রিক্স রশটরল 
বাঘ টসংণ্ঠহর রখলা রেখাণ্ঠতা। 
  
রশটরল সাকসাস রছণ্ঠড় টেণ্ঠয এখাণ্ঠন বণ্ঠস অববধ রচালাই মণ্ঠের বযবসা কণ্ঠর সুণ্ঠখই টেন 
কািাটেল। প্রণ্ঠযাজন হণ্ঠল রশটরণ্ঠলর খামার বাটড়িা বযবহার করণ্ঠত পারণ্ঠব এই রভণ্ঠব 
মযাক্স ও েযাঙ্ক এই খামার বাটড়িা রশটরণ্ঠলর কাছ রেণ্ঠক িাকা টেণ্ঠয ভাড়া রনয। 
  
রশটরণ্ঠলর এই খামার বাটড়িা আেশস হণ্ঠব। ছিা টেন ওণ্ঠক এখাণ্ঠন লুটকণ্ঠয রাখণ্ঠলই সমে 
সম্পটে রমণ্ঠযিার হাণ্ঠত এণ্ঠস োণ্ঠব। এখন কযারলণ্ঠক টশখটণ্ড কণ্ঠর সুটলভযানরাই রস 
সম্পটের রভাগেখল করণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
রশটরল বলল–এখাণ্ঠন টক মণ্ঠন কণ্ঠর? 
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মযাক্স কযারলণ্ঠক গাটড় রেণ্ঠক বার কণ্ঠর বলল, এণ্ঠক আণ্ঠগ রকাোও নাটমণ্ঠয রাখণ্ঠত োও। 
  
কযারলণ্ঠক একিা রচযাণ্ঠর বটসণ্ঠয েযাঙ্ক রশটরলণ্ঠক টনণ্ঠয বারান্দার উণ্ঠো টেণ্ঠক চণ্ঠল 
রগল। 
  
বলণ্ঠলা, রমণ্ঠযিা ব্লানটিশ। ও পাগলা গারে রেণ্ঠক পাটলণ্ঠয এণ্ঠসটছল। ও টনণ্ঠজই োণ্ঠত 
টনণ্ঠজর ক্ষটত করণ্ঠত না পাণ্ঠর, রসজনয ওণ্ঠক আমরা আগণ্ঠল ররণ্ঠখটছ। ওর িাকাগুণ্ঠলা 
ওণ্ঠক টশখটণ্ড কণ্ঠর আমরা রভাগ করণ্ঠবা। তণ্ঠব তার জনয ওণ্ঠক ছটেন লুটকণ্ঠয রাখণ্ঠত 
হণ্ঠব। রশাণ্ঠনা তুটম আর টমস লটল ওণ্ঠক টেটবয সামলাণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
টমস লটল আজকাল একিু অনযরকম হণ্ঠয রগণ্ঠছ। ও কতিা সহাযতা করণ্ঠব জাটন না। 
  
এবার কযারণ্ঠলর সামণ্ঠন এণ্ঠস বলল বল লারসন রকাোয? ওণ্ঠক রকাোয ররণ্ঠখ এণ্ঠসণ্ঠছ। 
  
বলণ্ঠবা না। 
  
 বলণ্ঠত রতামাণ্ঠক হণ্ঠবই। 
  
 চণ্ঠলা রতামাণ্ঠক ওপণ্ঠরর ঘণ্ঠর টনণ্ঠয টগণ্ঠয একিু োওযাই টে। 
  
এর মণ্ঠধযই একজন রমণ্ঠযণ্ঠের রপাশাক পণ্ঠর এটগণ্ঠয রগণ্ঠলা। রস রমণ্ঠযমানুষ হণ্ঠলও 
প্রকৃটতর রখযাণ্ঠল ওর মুণ্ঠখরনীণ্ঠচ ঘন লম্বা ররশমীোটড়র আড়াণ্ঠল ওর মুণ্ঠখরনীচটেকিা 
ঢাকা পণ্ঠড় আণ্ঠছ। 
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ওণ্ঠক রেণ্ঠখ কযারল রচিঁটচণ্ঠয উিল। 
  
 েযাঙ্ক রহণ্ঠস বলল, রতামার মুখিা ওর রবাধহয পছন্দ হযটন টমস লটল। 
  
এরপর ওরা েুজন রিণ্ঠন টহিঁচণ্ঠড় কযারলণ্ঠক টসিঁটড় টেণ্ঠয ওপণ্ঠর তুলণ্ঠত লাগল। এই রেণ্ঠখ 
টমস লটলর রচাণ্ঠখ জল এণ্ঠস রগল। রস ভাবল রমণ্ঠযিা সটতয টক সুন্দর। 
  
রস রশটরলণ্ঠক বলল, রমণ্ঠযিা রক? 
  
রসই ব্লানটিশ বাটড়র রমণ্ঠয। োর কো তুটম সকাণ্ঠল বণ্ঠলটছণ্ঠল। 
  
তার মাণ্ঠন রসই পাগলী োণ্ঠক সবাই টমণ্ঠল খুিঁজণ্ঠছ। তা ওই রছণ্ঠলেুণ্ঠিা রমণ্ঠযিাণ্ঠক টনণ্ঠয 
টক করণ্ঠছ। 
  
এর মণ্ঠধযই এক ভযাবহ আতসনাণ্ঠে বাটড়িা চমণ্ঠক উিল। টমস লটলর রক্ত রেন জণ্ঠম 
উিণ্ঠলা। রস এটগণ্ঠয রেখণ্ঠত রগল। 
  
রশটরল তার হাত ধণ্ঠর বলল, রেণ্ঠযা না। ওণ্ঠের কাণ্ঠজ বাধা রেবার টক েল হণ্ঠত পাণ্ঠর 
তুটম জান না। 
  
টকন্তু তাই বণ্ঠল ওরা ওণ্ঠক মারণ্ঠব? 
  
তুটম বাগাণ্ঠন চণ্ঠল োও তাহণ্ঠল আর টকছু শুনণ্ঠত পাণ্ঠব না। আর রতামার মণ্ঠন কষ্টও হণ্ঠব 
না। 
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একিু পণ্ঠরই ওরা রেখণ্ঠলা সুটলভযানরা বাটড় রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয আসণ্ঠছ। 
  
রশটরল বলল-এখটন োণ্ঠো নাটক? 
  
–হযািঁ। 
  
রশটরল বলল, রমণ্ঠযিা টক মুখ খুণ্ঠলণ্ঠছ। 
  
না খুণ্ঠল রকাোয োণ্ঠব। তাণ্ঠতই রতা জানণ্ঠত পারলাম টস্টঙ রকাোয আণ্ঠছ। 
  
একিু পণ্ঠরই একিা গাঢ় নীল রণ্ঠঙর ঢাউস বুইক কণ্ঠর মযাক্স আর েযাঙ্ক রবটরণ্ঠয রগল। 
  
 ওিঁরা োওযার আণ্ঠগ রশটরল বলণ্ঠলা, রতামরা কণ্ঠব আসণ্ঠব? 
  
 েুটতন টেণ্ঠনর মণ্ঠধযই টেণ্ঠর আসণ্ঠবা। 
  
রশটরল রমণ্ঠযিার টেণ্ঠক নজর ররণ্ঠখা। টেণ্ঠর এণ্ঠস েটে রমণ্ঠযিাণ্ঠক না রেটখ তাহণ্ঠল তুটম 
আর এখাণ্ঠন োকণ্ঠব না। 
  
ওরা চণ্ঠল রগণ্ঠল টমস লটল ওপণ্ঠর কযারণ্ঠলর সণ্ঠঙ্গ রেখা করণ্ঠত রগল। 
  
রশটরল বলল, রকাোয োণ্ঠো? 
  
 টমস লটল বলল, এখন ওর একিু েত্ন েরকার রমণ্ঠয মানুণ্ঠষর েত্ন। 
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 রতামাণ্ঠক রেণ্ঠখই ও ভয পাণ্ঠব। 
  
 তবু আটম োণ্ঠবা। 
  
রবশ োও তণ্ঠব। রবাকার মণ্ঠতা টকছু কণ্ঠরা না। 
  
 ঘণ্ঠরর চাটব খুণ্ঠল টমস লটল রেখণ্ঠলা কযারল টবছানায লম্বা হণ্ঠয শুণ্ঠয আণ্ঠছ। 
  
লটল তার সামণ্ঠন োিঁড়াণ্ঠল কযারল টশউণ্ঠর উিল। রস বলল, েযা কণ্ঠর চণ্ঠল োন। 
  
 টমস লটল বলণ্ঠলা, আটম রতামাণ্ঠক ভয রেখাণ্ঠত চাই টন। 
  
কযারল বলল, আটম আপনাণ্ঠক রেণ্ঠখ ভয পাইটন। আটম একিু একা োকণ্ঠত চাই। 
আপটন রক? টক চান? 
  
টকছু না, আটম রতামাণ্ঠক রমণ্ঠয টহণ্ঠসণ্ঠব সাহােয করণ্ঠত পাটর। রতামাণ্ঠক সান্ত্বনা টেণ্ঠত 
পাটর। 
  
কযারল টবছানায লুটিণ্ঠয পণ্ঠড় বলল, আটম ওণ্ঠের বণ্ঠল টেণ্ঠযটছ রে টস্টঙ রকাোয আণ্ঠছ। 
  
টমস লটল বলল, অত উণ্ঠেটজত হণ্ঠযা না। আটম ওণ্ঠের বলণ্ঠত শুণ্ঠনটছ, ওরা তাণ্ঠক 
রসখাণ্ঠন পাণ্ঠব বণ্ঠল মণ্ঠন হয না। োিঁড়াও রতামার জনয চা টনণ্ঠয আসটছ। 
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কযারল বলণ্ঠলা, আপটন আমাণ্ঠক এখান রেণ্ঠক পাটলণ্ঠয রেণ্ঠত সাহােয করুন। 
  
তা হয না। আটম রতামাণ্ঠক পাটলণ্ঠয রেণ্ঠত সাহােয করণ্ঠত পাটর না। ওর রচাণ্ঠখ আতঙ্ক 
েুণ্ঠি উিল। 
  
আপটন টনশ্চযই আমার অবিা বুঝণ্ঠত পারণ্ঠছন। আটম োণ্ঠক ভালবাটস তার েখন 
সাহাণ্ঠেযর েরকার তার টক অেস হণ্ঠত পাণ্ঠর। আপটন বণ্ঠলণ্ঠছন আপনার একজন রপ্রটমক 
টছল। 
  
 আহা রবচারী। তুটম ওণ্ঠক খুব ভালবাণ্ঠসা বুটঝ। আটম রতামার জনয চা টনণ্ঠয আটস, 
এছাড়া বড় রাোয রেণ্ঠত অণ্ঠনকিা হািঁিণ্ঠত হণ্ঠব। হলঘণ্ঠরর তাণ্ঠক িাকা োকণ্ঠব। এই 
বণ্ঠল নীণ্ঠচ রনণ্ঠম রগল। 
  
টকছুক্ষণ কযারল েরজার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয োকণ্ঠলা। চাটব লাগাবার শব্দ শুনণ্ঠলা না। তখন 
রস উণ্ঠি োিঁটড়ণ্ঠয রেৌড় লাগাল। 
  
রস টনশ্বাস বন্ধ কণ্ঠর েুরুেুরু বুণ্ঠক টসিঁটড় টেণ্ঠয নামণ্ঠত লাগল। 
  
. 
  
বু্ল মাউণ্ঠিন সাটমণ্ঠির পটরতযক্ত কািণ্ঠগালায একিা ভাড়া কুিঁণ্ঠড়ঘণ্ঠর এক বুণ্ঠড়া বাস 
করণ্ঠতা। রস খুণ্ঠড়া হামণ্ঠে নাণ্ঠমই পটরটচত। রলাকিা অটত েটরদ্র ও রনাংরা। 
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রস ঘুটমণ্ঠয টছল। মযাগােস এণ্ঠস তাণ্ঠক তুলণ্ঠলা। রস বুণ্ঠড়া হামণ্ঠের পটরটচত রলাক। রস 
রেখণ্ঠলা মযাগােস লারসণ্ঠনর অণ্ঠচতন রেহিা গাটড়ণ্ঠত তুণ্ঠল টনণ্ঠয চণ্ঠল রগল। 
  
পণ্ঠরর টেন সণ্ঠন্ধণ্ঠবলায রস েখন রুটি ধতরীকরটছল তখন হিাৎ তার কুিঁণ্ঠড়ঘণ্ঠরর েরজা 
রিণ্ঠল সুটলভযানণ্ঠের প্রণ্ঠবশ করণ্ঠত রেখল। কারণ তারা রভণ্ঠবটছণ্ঠলা টস্টঙণ্ঠক এখাণ্ঠন না 
পাওযা রগণ্ঠলও বুণ্ঠড়া হামণ্ঠে হযণ্ঠতা আভাস টেণ্ঠত পারণ্ঠব রে রস রকাোয আণ্ঠছ। রক 
তাণ্ঠক উোর করল। 
  
সুটলভযানণ্ঠের রেণ্ঠখ বুণ্ঠড়া হামণ্ঠের মুখখানা শুটকণ্ঠয রগল। তার রাণ্ঠতর খাবার চািুর 
মণ্ঠধযই পুণ্ঠড় রগল। 
  
মযাক্স বুণ্ঠড়া হামণ্ঠেরকাণ্ঠছ টগণ্ঠয বসল। তারপর একিু মুচটক রহণ্ঠস বলল, আমরা একিা 
অসুি রলাকণ্ঠক খুিঁজটছ রলাকিার টক হল বলণ্ঠত পাণ্ঠরা? 
  
বুণ্ঠড়ার হৃেটপণ্ড উণ্ঠেটজত হণ্ঠয উিণ্ঠলা রস ইটনণ্ঠয টবটনণ্ঠয বলল, কই না, আটম রতা 
রতমন রকান রলাণ্ঠকর কো জাটন না? 
  
োঙ্ক বললবাপধন তুটম সবই জাণ্ঠনা। বলল, না বণ্ঠল রকন টমটছটমটছ টনণ্ঠজর টবপে রিণ্ঠক 
আনণ্ঠব। 
  
তখন বুণ্ঠড়া বলল, খবণ্ঠরর কাগণ্ঠজর রলাক মযাগােস এণ্ঠস ওণ্ঠক টনণ্ঠয রগণ্ঠছ। এই রলাকিা 
আণ্ঠগও আমাণ্ঠক একবার মুশটকণ্ঠল রেণ্ঠলটছণ্ঠলা। রকন এই বুণ্ঠড়ািাণ্ঠক টক একিু শাটন্তণ্ঠত 
োকণ্ঠত রেওযা োয না। 
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আর রকউ কখণ্ঠনা রতামাণ্ঠক মুশটকণ্ঠল রেলণ্ঠব না এই বণ্ঠল োঙ্ক বুণ্ঠড়াণ্ঠক গুটল কণ্ঠর 
রমণ্ঠর রেলণ্ঠলা। 
  
. 
  
টসিঁটড়র পণ্ঠে মাঝ রাোয রঝালাণ্ঠনা ঘটড়িা রবণ্ঠজ উিণ্ঠতই কযারল েমণ্ঠক োিঁড়াল। মুহূণ্ঠতসর 
জনয মণ্ঠন হল ওর আত্মািা রেন রেহ রেণ্ঠক টছিণ্ঠক রবটরণ্ঠয রগল। তারপর ধাতি হণ্ঠল 
একিু পণ্ঠরই রস টসিঁটড় রবণ্ঠয হলঘণ্ঠর রনণ্ঠম এল রসখাণ্ঠন একিা ওক কাণ্ঠির তাণ্ঠকর 
ওপণ্ঠর একিা েশ িলাণ্ঠরর রনাংরা রনাি রাখা রেখল। রনািিা তুণ্ঠল টনণ্ঠয কযারল 
েরজািা ধণ্ঠর িান টেল। রেখল টমস লটল চাণ্ঠযর রে হাণ্ঠত কণ্ঠর োিঁটড়ণ্ঠয রণ্ঠযণ্ঠছ। 
েুজণ্ঠনর মণ্ঠধয সহানুভূটত আর আতণ্ঠঙ্কর এক টবটচত্র রসতু। 
  
টকন্তু এর পর বাগাণ্ঠন টগণ্ঠয বড় রাোর টেণ্ঠক রেণ্ঠত টগণ্ঠয কযারল বাধা রপল। রশটরল 
ওর পে আিণ্ঠক োিঁড়াল। 
  
টনণ্ঠজর ঘণ্ঠর টেণ্ঠর োও। 
  
কযারল বলল, আটম োণ্ঠবাই। 
  
টকন্তু রশটরল কযারণ্ঠলর ঘাণ্ঠড় ঘুটস টেণ্ঠয ওণ্ঠক প্রায অণ্ঠচতন কণ্ঠর রেলল। 
  
টকন্তু টমস লটল একিা বনু্দক হাণ্ঠত কণ্ঠর োিঁড়াল। রশটরলণ্ঠক বলল, ওণ্ঠক রছণ্ঠড় োও 
নযণ্ঠতা আটম গুটল চালাণ্ঠত বাধয হব। 
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রশটরল ওণ্ঠক রছণ্ঠড় টেল বলল, রতাণ্ঠক টবশ্বাস কণ্ঠর আটম ভুল কণ্ঠরটছ। এর েল 
েুজনণ্ঠকই ভুগণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
এটেণ্ঠক কযারল সংকীণস পে ধণ্ঠর অটবিান্ত ছুণ্ঠি চলল। এখান রেণ্ঠক পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজর 
েূরত্ব কতিা হণ্ঠব রস টবষণ্ঠয তার রকান ধারনা রনই। তবু তার মণ্ঠন হল জাযগািা রবশ 
েূণ্ঠরই হণ্ঠব। সুটলভযানরা তার রচণ্ঠয কণ্ঠযক টমটনি আণ্ঠগ রবটরণ্ঠযণ্ঠছ। টকন্তু কযারণ্ঠলর 
টবশ্বাস মযাগােস টস্টণ্ঠক টনশ্চযই এর মণ্ঠধয টনরাপে রকান জাযগায সটরণ্ঠয টেণ্ঠযণ্ঠছ। 
সুটলভযানরা টস্টঙণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ পাবার আণ্ঠগই ও রেন পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ টগণ্ঠয রপৌঁছণ্ঠত পাণ্ঠর 
এিাই কযারণ্ঠলর একমাত্র কামনা। 
  
রশটরল েুহাণ্ঠত মাো টিণ্ঠপ বণ্ঠসটছল। রস খাটনকক্ষণ এভাণ্ঠব রেণ্ঠক মণ্ঠন মণ্ঠন মযাণ্ঠক্সর 
কো ভাবটছল। মযাক্স বণ্ঠল রগণ্ঠছ রে, েটে রমণ্ঠযিাণ্ঠক এণ্ঠস এখাণ্ঠন রেখণ্ঠত না পাই 
তাহণ্ঠল টনণ্ঠজর ভাল চাও রতা তুটমও এখাণ্ঠন রেণ্ঠকা না। 
  
 প্রাতুঃরাণ্ঠশর রচযাণ্ঠর আতটঙ্কত মুণ্ঠখ টমস লটল বণ্ঠসটছল। একিু পণ্ঠরই রশটরল ঘর রেণ্ঠক 
রবটরণ্ঠয এল। রশটরণ্ঠলর গাণ্ঠয বাইণ্ঠর রবরুণ্ঠনার রপাশাক। রস বলল লটল তুটমও বরং 
টজটনসপত্র গুটছণ্ঠয নাও। আমাণ্ঠের এখান রেণ্ঠক চণ্ঠল রেণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
একিু পণ্ঠরই েখন গযাণ্ঠরজ রেণ্ঠক গাটড় বার কণ্ঠর রশটরল লটলণ্ঠক গাটড়ণ্ঠত উিণ্ঠত বলল 
তখন লটল বলল, আটম রকাোও োব না। এিা আমার বাটড়। 
  
জাটন রতামার বাটড়। টকন্তু রছণ্ঠলেুণ্ঠিাণ্ঠক রতা রচন। 
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তুটম োও, হযণ্ঠতা েুএকটেণ্ঠনর রবশী োকা োণ্ঠব না। টকন্তু আটম এখাণ্ঠনই োকণ্ঠবা। 
এখাণ্ঠন রেণ্ঠক আমার বড় সুখ। 
  
তাহণ্ঠল আটম চললাম, ওরা বণ্ঠলটছল েু-টতনটেণ্ঠনর মণ্ঠধযই ওরা আবার টেণ্ঠর আসণ্ঠব। 
  
. 
  
এটেণ্ঠক পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজর পিঁটচশ মাইণ্ঠলর মণ্ঠধয রপৌঁণ্ঠছ ভাগয টবরূপ হণ্ঠয উিণ্ঠলা কযারণ্ঠলর। 
রাত রনণ্ঠম আসার সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গ সমে গাটড়গুণ্ঠলাই রেন কযারলণ্ঠক লাজুকভাণ্ঠব এটড়ণ্ঠয 
রেণ্ঠত লাগল। রকউ তাণ্ঠক তুলণ্ঠত রাজী হল না। 
  
এতক্ষণ্ঠণ কযারল ক্লান্ত হণ্ঠয উণ্ঠিটছল। প্রেমটেণ্ঠক ওণ্ঠক কণ্ঠযকজন তুণ্ঠল টকছুিা টকছুিা 
রপৌঁণ্ঠছ। টেণ্ঠযটছল। 
  
বড় রাোর ধাণ্ঠর একিা রোকাণ্ঠন কটে রখণ্ঠত ঢুণ্ঠক শুনণ্ঠলা চারঘিা আণ্ঠগ সুটলভযানরা 
এখাণ্ঠন এণ্ঠসটছল। রসখান রেণ্ঠক জানণ্ঠত পারণ্ঠলা এখান রেণ্ঠক পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজর েূরত্ব 
পিঁযতাটল্লশ মাইল। টকন্তু রকান বাসই সরাসটর রসখাণ্ঠন োয না। এরমণ্ঠধয একজন েুবক, 
রস কযারণ্ঠলর সামণ্ঠন বণ্ঠস কটে খাটেল বলল রসও পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ োণ্ঠে েটে কযারল োয 
তাহণ্ঠল রস রপৌঁণ্ঠছ টেণ্ঠত পাণ্ঠর কারণ তার সণ্ঠঙ্গ গাটড় আণ্ঠছ। 
  
রলাকিার সণ্ঠঙ্গ রেণ্ঠত রাজী হল কযারল, টকন্তু টকছুিা টগণ্ঠয একিা টনজসন জাযগায 
রলাকিা গাটড় োমাল। তারপর কযারলণ্ঠক অতটকসণ্ঠত জটড়ণ্ঠয ধরল। তারপর কযারল 
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েরজা খুণ্ঠল রনণ্ঠম এণ্ঠলা। রলাকিা একাই গাটড় চাটলণ্ঠয চণ্ঠল রগল। তারপর আবার একই 
বযাপার। রকানও গাটড়ই আর তার সামণ্ঠন োিঁড়ায না। রস হাত রনণ্ঠড় রনণ্ঠড় ক্লান্ত হণ্ঠয 
পড়ল। 
  
একিু পণ্ঠর ও রাোর একপাশ টেণ্ঠয হািঁিণ্ঠত লাগল, টকছুক্ষণ পণ্ঠর একিা ওযাগন ওর 
কাণ্ঠছ রব্রক কণ্ঠষ োিঁড়াল। 
  
ড্রাইভার বলল, উিণ্ঠবন নাটক। 
  
এই বণ্ঠল কযারণ্ঠলর পাণ্ঠশ োিঁড়াল। তারপর বলল, আজ রেখটছ টেনিা োরুণ। এই বণ্ঠল 
কযারলণ্ঠক রচণ্ঠপ ধণ্ঠর গাটড়ণ্ঠত ওিাল। বলল, রশান রভতণ্ঠর আর একিা পাগলী আণ্ঠছ 
তণ্ঠব েটড় টেণ্ঠয বাধা, েুণ্ঠিাণ্ঠত টমণ্ঠল আবার মারামাটর কটরস না রেন। 
  
কযারল জানত না রলাকিা রেনটভউ রমিাল সযানাণ্ঠিাটরযাণ্ঠমর সযান গারলযাে। রস 
টকস্টন রেণ্ঠক ররাগী টনণ্ঠয োবার জনযই এখাণ্ঠন এণ্ঠসটছল। 
  
গাটড় চলণ্ঠত শুরু করণ্ঠল কযারল চীৎকার করণ্ঠত শুরু করল। টকন্তু আচমকা তার 
চীৎকার বন্ধ হণ্ঠয রগল। রস রেখল একিা রস্টাণ্ঠর এক মটহলা টনস্পন্দ হণ্ঠয শুণ্ঠয আণ্ঠছ। 
রেখণ্ঠত শুনণ্ঠত অটত স্বাভাটবক। 
  
মটহলা উজ্জ্বল বনয রচাখ রজ্বণ্ঠল কযারণ্ঠলর টেণ্ঠক তাকাল। 
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৫. নাম না োনা উণ্ঠেেনা 
০৫. 
  
সুটলভযানরা অনুভব করল রে পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ এক নাম না জানা উণ্ঠেজনা ছটড়ণ্ঠয আণ্ঠছ। 
  
বড় রাো টেণ্ঠয গাটড়িা ঘুটরণ্ঠয কণ্ঠযেখানার পাশ টেণ্ঠয রহাণ্ঠিণ্ঠলর টেণ্ঠক রেণ্ঠত টগণ্ঠয, 
কণ্ঠযেখানার পাণ্ঠশ একিা রছাি জিলা রেণ্ঠখ োঙ্ক গাটড়র গটত কটমণ্ঠয আনল। 
  
োঙ্ক বলল, টক বযাপার বণ্ঠলা রতা? 
  
োইণ্ঠহাক আমাণ্ঠের মাো ঘামাণ্ঠনার টকছু রনই। 
  
রহাণ্ঠিণ্ঠল ঢুকণ্ঠল টরণ্ঠসপশণ্ঠনর রলাকটি জানণ্ঠত চাইল রকমন ঘর চাই। 
  
েু-খাণ্ঠির একখানা, আর কাল সকাল সাণ্ঠড় আিিার সময কটে আর গরম ররাণ্ঠলর সণ্ঠঙ্গ 
ঘণ্ঠর খবণ্ঠরর কাগজ পাটিণ্ঠয রেণ্ঠবন। 
  
ওরা টলেণ্ঠি কণ্ঠর রহাণ্ঠিণ্ঠলর ওপরটেণ্ঠক উিণ্ঠত লাগল টিক তখটন হাতুটড় রপিাণ্ঠনার 
ভীষণ শণ্ঠব্দ রহাণ্ঠিণ্ঠলর নীরবতা রভণ্ঠঙ্গ খানখান হণ্ঠয রগল। 
  
ওণ্ঠের সণ্ঠঙ্গ রে রলাকটি ঘর রেখাণ্ঠত োটেল রস বলল, োিঁটসকাি বানাণ্ঠনা হণ্ঠে। 
  
েযাক বলল, রকন বানাণ্ঠে? উেরিা অবশয জানত। 
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োিঁটসণ্ঠত রঝালাণ্ঠব বণ্ঠল। 
  
কার োিঁটস? 
  
এর মণ্ঠধযই ওণ্ঠের ঘরিা এণ্ঠস রগল। খুব সাধারণ ঘর। 
  
কার োিঁটস বলণ্ঠল না রতা? 
  
 ওযালিনটভণ্ঠলর রসই খুণ্ঠনিার। 
  
এবার রকণ্ঠি পণ্ঠড়া। 
  
েযাঙ্ক ঘণ্ঠরর মাঝখাণ্ঠন োিঁটড়ণ্ঠয হাতুটড় রপিার আওযাজ শুনটছল রস বণ্ঠল উিল, োিঁটসর 
েটড়ণ্ঠত ঝুলণ্ঠত রকমন লাণ্ঠগ রক জাণ্ঠন। কখণ্ঠনা ভাটবটন। 
  
োঙ্ক বলল, টকন্তু আমাণ্ঠের ভাণ্ঠগযও এমন হণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
মযাক্স বলল, এবার শুণ্ঠয পণ্ঠড়া আমাণ্ঠের ঘুণ্ঠমর েরকার। 
  
োঙ্ক বলল, আমার রে ঘুম আসণ্ঠছনা। 
  
 মযাক্স রচাখ বুণ্ঠজ েযাণ্ঠঙ্কর কো টচন্তা করটছল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফ্লেশ অফ দি অদকিড । ফ্লেমস ফ্লেডদি ফ্লেে  

88 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

রস রবশ কণ্ঠযকটেন ধণ্ঠর ওণ্ঠক লক্ষয করটছল। েযাঙ্ক েটেও মুণ্ঠখ টকছু বণ্ঠলটন টকন্তু 
মযাণ্ঠক্সর সণ্ঠন্দহ টেণ্ঠনর পর টেন েযাণ্ঠঙ্কর স্নাযুগুণ্ঠলা েুবসল হণ্ঠয পড়ণ্ঠছ। হযণ্ঠতা আর 
রবটশটেন েযাঙ্ক তার কাণ্ঠজ লাগণ্ঠব না। টকন্তু এিা ভাবণ্ঠত তার ভাল লাগল না। রসই 
সু্কণ্ঠল পড়ার টেন রেণ্ঠক তাণ্ঠের েুজণ্ঠনর পটরচয। একসণ্ঠঙ্গ তারা ছুটর রখলা টশণ্ঠখটছল। 
  
টকছুক্ষণ পণ্ঠর ওরা েুজণ্ঠনই ঘুটমণ্ঠয পড়ল। ঘুম ভাঙল সকাল সাণ্ঠড় আিিায। েখন কটে 
আর ররাণ্ঠলর সণ্ঠঙ্গ উণ্ঠেজনা টনণ্ঠয পটরচাটরকা ওণ্ঠের ঘণ্ঠর ঢুকল। 
  
েযাঙ্ক চাণ্ঠযর কাপিা টবছানার পাণ্ঠশ রিটবণ্ঠল ররণ্ঠখ বলল, হযণ্ঠতা আর কণ্ঠযক টমটনণ্ঠির 
মণ্ঠধযই ওরা রলাকিাণ্ঠক োিঁটসকাণ্ঠি রঝালাণ্ঠব। 
  
মযাক্স কলঘণ্ঠর ঢুকণ্ঠত ঢুকণ্ঠত বলল, ররালগুণ্ঠলা খুব একিা গরম রনই। 
  
মযাণ্ঠক্সর োটড় কামাণ্ঠনা মাত্র রশষ হণ্ঠযণ্ঠছ, টিক এমন সময োিঁটসকাি রেণ্ঠক একিা তীব্র 
আওযাজ রশানা রগল। মযাক্স তাণ্ঠত টবনু্দমাত্র টবচটলত হল না। রস টনণ্ঠজর কু্ষরিা 
পটরষ্কার করণ্ঠত লাগল। তারপর জানলা টেণ্ঠয নীণ্ঠচ তাটকণ্ঠয রেখল টবশাল জমাণ্ঠযত। 
  
মযাক্স ভাবল শালা মড়া রখণ্ঠকা শকুণ্ঠনর েল। 
  
এরপর রশাবার ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক মযাক্স রেখল রে েযাঙ্ক চা বা ররাল স্পশসও কণ্ঠরটন। 
  
 মযাক্স রপাশাক পণ্ঠর টনল। তারপর েযাঙ্কণ্ঠক বলল, আটম এখুটন আসটছ। তুটম এখাণ্ঠনই 
আমার অণ্ঠপক্ষায োণ্ঠকা। 
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েযাঙ্ক তার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয আণ্ঠছ রস রকানও উের টেল না। 
  
. 
  
রশটরণ্ঠের রনাংরা অটেসঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক মযাগােস বলল–টক খবর আণ্ঠছ নাটক টকছু? 
  
রশটরে উের টেল এই মাত্র একিা রলাকণ্ঠক োিঁটসকাণ্ঠি ঝুটলণ্ঠয এলাম। তারপর টবকৃত 
মুণ্ঠখ বলল, একিা খবর রপণ্ঠযটছ, গতকাল েুপুরণ্ঠবলা পযাকািস টক্লপারিাণ্ঠক টকস্টন রেণ্ঠক 
কযাম্পটভণ্ঠলর টেণ্ঠক এটগণ্ঠয রেণ্ঠত রেখা রগণ্ঠছ। টকন্তু তারপর আর রকানও খবর রনই, 
রমণ্ঠযিারও রকান পাো রনই। তণ্ঠব কযাম্পটভণ্ঠলর রশটরে লক্ষয রাখণ্ঠছ, রতমন টকছু হণ্ঠল 
আমরা খবর রপণ্ঠয োণ্ঠবা। 
  
 মযাগােস রিটবণ্ঠলর ধাণ্ঠর বণ্ঠস উটিগ্নসুণ্ঠর বলল, আটম ভাবটছ রমণ্ঠযিা সটতযই সুটলভযানণ্ঠের 
খপ্পণ্ঠর পড়ল টকনা। ওরা লারসনণ্ঠক খতম করার জনয একিা রচষ্টা করণ্ঠবই, অবশয 
রমণ্ঠযিাণ্ঠক েটে ওরা পাকড়াও কণ্ঠর তাহণ্ঠল ওণ্ঠক টবণ্ঠশষ রকান জাযগায লুটকণ্ঠয ররণ্ঠখই 
টস্টণ্ঠঙর রখািঁণ্ঠজ রবণ্ঠরাণ্ঠব। আো আপনার টক মণ্ঠন হয না, রে কযাম্পটভণ্ঠলর আণ্ঠশপাণ্ঠশর 
সমে জাযগাগুণ্ঠলা আমাণ্ঠের তন্ন তন্ন কণ্ঠর রখািঁজা উটচৎ। 
  
রসই বযবিা রতা কণ্ঠরটছ। ওরা েটে পযাকািসিা টনণ্ঠয আবার এখাণ্ঠন টেণ্ঠর আসণ্ঠত রচষ্টা 
কণ্ঠর, রস জনয পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ রঢাকার প্রটতটি রাোর টেণ্ঠক কড়া নজর রাখা হণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
খুব ভাণ্ঠলা এছাড়া এখন আর আমাণ্ঠের রতমন টকছু করার রনই। 
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মযাগােস বলল, আটম এখন ওটেককার রখািঁজ খবর টনণ্ঠত টমস বযাটনণ্ঠঙর বাটড় োটে। 
িাক্তার রকাবাণ্ঠরর সণ্ঠঙ্গ এই মাত্র রেখা কণ্ঠর এলাম টতটন বলণ্ঠলন লারসন হযণ্ঠতা এ 
োত্রায রবিঁণ্ঠচ োণ্ঠব। 
  
রশটরে টবকৃত মুণ্ঠখ বলল, রশাণ্ঠনা ওই হািসমযান টকন্তু আবার এখাণ্ঠন এণ্ঠসটছল। 
  
ভাণ্ঠলা কো মণ্ঠন কণ্ঠরণ্ঠছন মযাগােস বলণ্ঠলা, আটম আপনাণ্ঠক আণ্ঠগই বণ্ঠলটছলাম, আমরা 
হািসমযাণ্ঠনর অতীত সম্বণ্ঠন্ধ খবরাখবর সংগ্রহ কণ্ঠরটছ। তা রস সব খবর আমাণ্ঠের হাণ্ঠত 
এণ্ঠস রপািঁণ্ঠছণ্ঠছ। রলাকিা রখালা বাজাণ্ঠর োিকা রখণ্ঠল প্রচুর রলাকসান করা সণ্ঠত্ত্বও 
বরাবর এক টবটচত্র উপাণ্ঠয িাকা টমটিণ্ঠয রেয। আটম বুণ্ঠঝটছ এই িাকা ও কযারণ্ঠলর 
তহটবল রেণ্ঠকই রভণ্ঠঙ্গণ্ঠছ। এই বযাপাণ্ঠর আরও টকছু অনুসন্ধান চালাণ্ঠত পারণ্ঠল 
হািসমযানণ্ঠক রবশ টকছুটেণ্ঠনর জনয রজণ্ঠল পুণ্ঠর রেওযা োণ্ঠব। 
  
রশটরে বলল, ওুঃ রতামরা অেসাৎ খবণ্ঠরর কাগণ্ঠজর রলাণ্ঠকণ্ঠের মণ্ঠতা সণ্ঠন্দহবাই 
পৃটেবীণ্ঠত আর রনই। তণ্ঠব রমণ্ঠযিাণ্ঠতা সটতয ভযানক ওণ্ঠক আমাণ্ঠের তাড়াতাটড় খুিঁণ্ঠজ 
বার করণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
মযাগােস বলল, আমার টকন্তু তা মণ্ঠন হয না। রমণ্ঠযিার সণ্ঠঙ্গ কো বণ্ঠল ওণ্ঠক আমার 
স্বাভাটবক বণ্ঠলই মণ্ঠন হণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
রস বযাপারিা িাক্তার রেভাসস আমাণ্ঠক বুটঝণ্ঠয টেণ্ঠযণ্ঠছন। আসণ্ঠল ওর মণ্ঠনর েুণ্ঠিা ভাগ। 
কণ্ঠযক সপ্তাহ ও খুব স্বাভাটবক হণ্ঠযই োণ্ঠক, টকন্তু ররাণ্ঠগর আক্রমণ হণ্ঠলই এণ্ঠকবাণ্ঠর 
ভযানক হণ্ঠয ওণ্ঠি। 
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আটম টকন্তু রসিা ভাটব না, বুঝণ্ঠলন রশটরে কারণ আটম ওর সণ্ঠঙ্গ কো বণ্ঠল রেণ্ঠখটছ 
আপটন তা রেণ্ঠখনটন। 
  
কণ্ঠযেখানার টসিঁটড় রবণ্ঠয রনণ্ঠম আসার সময পাণ্ঠশর রমািরগযাণ্ঠরজ রেণ্ঠক মাটলক 
রজিসন। মযাগােসণ্ঠক িাকল। 
  
রজিসণ্ঠনর সণ্ঠঙ্গ সামানয বাকযটবটনময কণ্ঠর মযাগােস গাটড়ণ্ঠত উণ্ঠি পড়ল। 
  
মযাক্স রহাণ্ঠিণ্ঠলর টসিঁটড়ণ্ঠত োিঁটড়ণ্ঠয সব শুনল রস এটগণ্ঠয এণ্ঠস রজিসনণ্ঠক বলল, আো 
ওই ভদ্রণ্ঠলাকটি টক মযাগােস? মাণ্ঠন খবণ্ঠরর কাগণ্ঠজর রলাক? 
  
হযািঁ। 
  
আমার কপালিা খুব খারাপ আমার ওণ্ঠক খুব েরকার। আো উটন রকাোয োণ্ঠকন 
জাণ্ঠনন টক? 
  
রজিসন মাো রনণ্ঠড় বলল, রবাধহয টমস বযাটনণ্ঠঙর বাটড়ণ্ঠত। 
  
আো ওই টমস বযাটনঙটি রক? 
  
গ্রাস টহণ্ঠল ওর একিা কমলাণ্ঠলবুর বাগান আণ্ঠছ, এই বণ্ঠল রজিসন চুপ কণ্ঠর রগল। 
  
 মযাক্স বলল, গ্রাস টহল? আো ধনযবাে। এই বণ্ঠল দ্রুত রস রহাণ্ঠিণ্ঠল ঢুণ্ঠক পড়ল। 
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রহাণ্ঠিণ্ঠলর টবছানায শুণ্ঠয সুটলভযানরা েখন ঘুমাণ্ঠনার রচষ্টা করটছল তখন সযাম গারলযাে 
অযামু্বণ্ঠলন্স টনণ্ঠয টনরটবটেন্ন অন্ধকার পে ধণ্ঠর পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজর টেণ্ঠক এটগণ্ঠয চলটছল। 
  
রস আনন্দ আর উণ্ঠেজনায অধীর হণ্ঠয উণ্ঠিটছল। কারণ রস কযারলণ্ঠক ধরণ্ঠত রপণ্ঠরণ্ঠছ। 
অতএব, পািঁচ হাজার িলাণ্ঠরর পুরস্কারিা তার ভাণ্ঠগযই ঝুলণ্ঠছ। িাকািা সমূ্পণস তার হণ্ঠয 
োণ্ঠব। রস ইণ্ঠেমণ্ঠতা খরচ করণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
হিাৎ গারলযাণ্ঠের মণ্ঠন হণ্ঠলা রমণ্ঠযিাণ্ঠক রস্টচাণ্ঠরর সণ্ঠঙ্গ রবিঁণ্ঠধ রাখাই উটচৎ টছল। কারণ 
পাগলণ্ঠের মাোয রে কখন টক রখযাল চাপণ্ঠব রকউ বলণ্ঠত পাণ্ঠর না। টকন্তু রশষ অবটধ 
অযামু্বণ্ঠলণ্ঠন্সর রভতণ্ঠর রকান শব্দ না রপণ্ঠয রস ভাবল এখন বৃো সময নষ্ট না কণ্ঠর েত 
তাড়াতাটড় সম্ভব রেনটভণ্ঠত টেণ্ঠর োওযাই উটচৎ। টকন্তু রস তখন জানণ্ঠতা না, 
অযামু্বণ্ঠলণ্ঠন্সর রভতণ্ঠর েুটি রমণ্ঠয টনণ্ঠজণ্ঠের মণ্ঠধয টমনটমণ্ঠন গলায কো বলটছল। 
  
রহটি সামাসস কযারণ্ঠলর সহোত্রী মটহলা রবশ কণ্ঠযকবছর অনয একিা হাসপাতাণ্ঠল ভটতস 
টছল। প্রেম টেণ্ঠক ভাল োকণ্ঠলও এখন ওর খুন খারাটপর টেণ্ঠক মন হণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
কযারল রহটি সামাণ্ঠসসর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠযই বুঝণ্ঠত পারল রস একিা পাগলীর সণ্ঠঙ্গ একসণ্ঠঙ্গ 
বন্দী হণ্ঠয আণ্ঠছ। 
  
রহটি টেসটেণ্ঠস গলায রহণ্ঠস বলল, ওরা রতামাণ্ঠকও ধণ্ঠর রেণ্ঠলণ্ঠছ। না, রলাকিা চালাক 
আণ্ঠছ টিক টচণ্ঠন টনণ্ঠযণ্ঠছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফ্লেশ অফ দি অদকিড । ফ্লেমস ফ্লেডদি ফ্লেে  

93 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

রহটি বলল, ওরা রতামাণ্ঠক রগ্রটভউণ্ঠত টনণ্ঠয টগণ্ঠয বন্ধ কণ্ঠর ররণ্ঠখ রেণ্ঠব। 
  
রেনটভউ নামিা কযারণ্ঠলর িৃটতর এক সুেূর অতীণ্ঠত টগণ্ঠয আঘাত করণ্ঠলা। টনণ্ঠজর মণ্ঠন 
মণ্ঠন বলল, আমাণ্ঠক পালাণ্ঠতই হণ্ঠব। তারপর ছুণ্ঠি টগণ্ঠয অযামু্বণ্ঠলণ্ঠন্সর েরজা খুলণ্ঠত রচষ্টা 
করল। 
  
রহটি রহণ্ঠস বলল, ওরা রতামাণ্ঠক পালাণ্ঠত রেণ্ঠব না। তুটমও রে আমার মণ্ঠতা পাগল। 
  
আটম পাগল না। 
  
 েযাণ্ঠখা রবাকা রমণ্ঠয এভাণ্ঠব তুটম পালাণ্ঠত পারণ্ঠবনা। তুটম টক সটতযই পালাণ্ঠত চাও। 
  
কযারল রহটির টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয বলল,আটম পালাণ্ঠবাই।আমরােুজনটমণ্ঠল রচষ্টাকরণ্ঠল রসিা 
হয। 
  
 টকন্তু আমার বাধনগুণ্ঠলা। রতামাণ্ঠক খুণ্ঠল টেণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
না কযারল টসউণ্ঠর উণ্ঠি বলল। 
  
তুটম আমাণ্ঠক ভয পাণ্ঠো আণ্ঠর আমরা েুজণ্ঠনই রতা এক েণ্ঠলর। একজন আর 
একজনণ্ঠক মারণ্ঠবা রকন? 
  
েযা কণ্ঠর আমাণ্ঠক পাগল বণ্ঠলা না। আটম পাগল নই। কযারল বলল, এছাড়া রতামাণ্ঠক 
খুণ্ঠল টেণ্ঠলই বা আটম রবরণ্ঠবা টক কণ্ঠর। 
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রহটি টেসটেটসণ্ঠয বলল, আমাণ্ঠক খুণ্ঠল টেণ্ঠয তুটম েরজায ধাক্কা মারণ্ঠত মারণ্ঠত রচিঁচাণ্ঠত 
শুরু করণ্ঠব। বযাপারিা রবাঝার জনয রলাকিা তখন এখাণ্ঠন আসণ্ঠব,কারণ এখাণ্ঠন টক 
হণ্ঠে রসিা রেখার োটযত্ব ওর। তারপর ও েখন রতামার সণ্ঠঙ্গ কোবাতসা বলণ্ঠব আটম 
তখন এটগণ্ঠয োণ্ঠবা ওর টেণ্ঠক। তারপর েুজণ্ঠন টমণ্ঠল অটত সহণ্ঠজই ওণ্ঠক কাবু কণ্ঠর 
রেলণ্ঠবা। 
  
পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজ রপৌঁছুণ্ঠত েখন আর মাত্র মাইল খাণ্ঠনক বাটক, তখন অযামু্বণ্ঠলণ্ঠন্সর রভতর 
রেণ্ঠক েরজা রপিাণ্ঠনার আওযাজ আর রসই সণ্ঠঙ্গ প্রচণ্ড চীৎকার শুনণ্ঠত রপল সযাম। রস 
চাইটছল না কযারল আহত রহাক। ওণ্ঠক অটবকৃত অবিায িাক্তার রেভাণ্ঠসসর হাণ্ঠত তুণ্ঠল 
রেওযাই ওর উণ্ঠদ্দশয োণ্ঠত কণ্ঠর পািঁচ হাজার িলার পুরস্কার রপণ্ঠত রকাণ্ঠনা অসুটবধা না 
হয। 
  
রস টখটে টেণ্ঠত টেণ্ঠত গাটড় রেণ্ঠক রনণ্ঠম এণ্ঠস অযামু্বণ্ঠলণ্ঠন্সর েরজা খুণ্ঠল রভতণ্ঠর উিঁটক 
টেল। 
  
রস স্বল্প আণ্ঠলায রেখণ্ঠলা কযারল উণ্ঠোটেণ্ঠকর রেওযাণ্ঠল ঝািঁটপণ্ঠয পণ্ঠড় চীৎকার করণ্ঠছ। 
রহটি সামসাস রতমটন শুণ্ঠয কম্বণ্ঠলর নীচ রেণ্ঠক ওর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয অেসহীনভাণ্ঠব হাসণ্ঠত 
লাগণ্ঠলা। গযারলযাে ভাবণ্ঠলা ওটেক রেণ্ঠক টচন্তার টকছু রনই এই রভণ্ঠব রস কযারলণ্ঠক 
ধণ্ঠর রপছন রেণ্ঠক হাত মুচণ্ঠক টেল। তারপর তাণ্ঠক রস্টাণ্ঠরর টেণ্ঠক টনণ্ঠয রেণ্ঠত লাগণ্ঠলা। 
  
টিক রসই মুহূণ্ঠতস রহটি কম্বল সটরণ্ঠয উণ্ঠি োিঁড়াল। গযারলযাে টপছণ্ঠন টেণ্ঠর রেখণ্ঠলা রহটি 
রনণ্ঠম পণ্ঠড়ণ্ঠছ। 
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গযারলযাে ভাবণ্ঠলা রে েুজণ্ঠনর সণ্ঠঙ্গ একা পারা োণ্ঠব না, রস রনণ্ঠম গাটড়র েরজা বন্ধ 
করণ্ঠত রগল টকন্তু রহটি তার গলা প্রাণপন রজাণ্ঠর রপিঁটচণ্ঠয ধরল। এই সুণ্ঠোণ্ঠগ কযারল 
গাটড় রেণ্ঠক রনণ্ঠম সামণ্ঠনর রাো ধণ্ঠর ছুিণ্ঠত লাগণ্ঠলা। 
  
গযারলযাে ভাবল রে রহটি পালাণ্ঠল রকাণ্ঠনা ক্ষটত রনই তখন রস রহটিণ্ঠক রকানমণ্ঠত 
ছাটড়ণ্ঠয কযারণ্ঠলর টপছণ্ঠন রেৌণ্ঠড় কযারলণ্ঠক ধরণ্ঠত রগল। 
  
রেই রস কযারণ্ঠলর টেণ্ঠক ছুণ্ঠি রগল তখটন রহটি রাো রেণ্ঠক একখণ্ড বড় পাের তুণ্ঠল 
গযারলযাণ্ঠের মাো লক্ষয কণ্ঠর সণ্ঠবণ্ঠগ পােরিা ছুিঁণ্ঠড় টেল। 
  
. 
  
তখন েুপুর হণ্ঠয রগণ্ঠছ। পাহাণ্ঠড়র রসানাটল কমলা বাগান ররাণ্ঠে স্নান করণ্ঠছ। রিপুটি 
সাণ্ঠহব জজস স্টাম িুটপিা মাোর ওপণ্ঠর রিণ্ঠল টেণ্ঠয মুণ্ঠখ টসগাণ্ঠরি ঝুটলণ্ঠয সাো চত্বণ্ঠর 
বণ্ঠস টছল। ভাবটছল গ্রাসটহণ্ঠলর মণ্ঠতা জাযগায পাহারা রেওযা খুব সহজ। টবণ্ঠশষ কণ্ঠর 
গৃহলক্ষী েটে টভিা বযাটনণ্ঠঙর মণ্ঠতা সুন্দরী আর অটতটে পরাযনা হন। এছাড়া কাজও 
টকছু রনই। শুধু বনু্দক হাণ্ঠত টনণ্ঠয সূেসস্নান করা। টক আরাণ্ঠমর কাজ। সুটলভযানণ্ঠের 
উপর নজর রাখা। েটেও রস টনণ্ঠজ মণ্ঠন কণ্ঠর রে আসণ্ঠল সুটলভযানণ্ঠের রকানও অটেত্ব 
রনই। 
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স্টাম েটে ঘুণাক্ষণ্ঠরও রির রপত রে মাত্র েুণ্ঠশাগজ েূণ্ঠরই লম্বা ঘাণ্ঠসর আড়াণ্ঠল শরীর 
িুটবণ্ঠয সুটলভযানরা গত আধঘণ্টা ধণ্ঠর উেগ্র েৃটষ্টণ্ঠত এ বাটড়র প্রটতিা কােসকলাণ্ঠপর 
টেণ্ঠক নজর রাখণ্ঠছ। 
  
মযাক্স বলল, মণ্ঠন হয রলাকিা এখাণ্ঠনই আণ্ঠছ। না হণ্ঠল এখাণ্ঠন পাহারা োকণ্ঠব রকন? 
  
আটম রেখব এখাণ্ঠন কজন পাহারাোর আণ্ঠছ। 
  
বাটড়র রভতণ্ঠরর অংশ রবশ িাণ্ডা রসখাণ্ঠন একিা হুইটস্কর োস হাণ্ঠত টনণ্ঠয মযাগােস 
বণ্ঠসটছল। 
  
 টভিা ওর সামণ্ঠন এণ্ঠস বলল, এত সকাণ্ঠল তুটম এখাণ্ঠন আসণ্ঠব ভাবণ্ঠতই পাটরটন। 
  
রভণ্ঠবটছলাম রভতণ্ঠর টগণ্ঠয ররাগীণ্ঠক রেণ্ঠখ আসণ্ঠবা। নাসস বলল, রাতিা ভালই রকণ্ঠিণ্ঠছ। 
  
 কযারল ব্লানটিণ্ঠসর রকানও খবর রনই? 
  
নাুঃ সুটলভযানণ্ঠেরও রকানও খবর রনই। 
  
 টভিা বলল সুটলভযানরা আণ্ঠছ বণ্ঠল স্টাম টবশ্বাস কণ্ঠর না। 
  
ওরা হাটজর হণ্ঠল, অবশয আশা কটর আসণ্ঠব না তখন সবই টবশ্বাস করণ্ঠব। 
  
 রিটলণ্ঠোন বাজণ্ঠল মযাগােস রোন ধণ্ঠর বলল, হযাণ্ঠলা। 
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 রশটরে বলল, মযাগােস চণ্ঠল এণ্ঠসা এখটন। 
  
 টভড়া বলল, েখন রতামায কাণ্ঠছ পাই তখটন রতামার িাক আণ্ঠস। 
  
আবার একিা পাগলী পাটলণ্ঠযণ্ঠছ তাই খবর রজাগাড় করণ্ঠত হণ্ঠব। টক করব রেণ্ঠত ইণ্ঠে 
কণ্ঠর না টকন্তু রুটির রজাগাড় রতা করণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
বাইণ্ঠর এণ্ঠস মযাগােস স্টামণ্ঠক বলল, টক খুব মজায আণ্ঠছন রতা? 
  
হযািঁ। 
  
রতামার কাজ রতা সুটলভযানণ্ঠের ওপণ্ঠর লক্ষয রাখা। 
  
সুটলভযানরা মযাগাণ্ঠেসর চণ্ঠল োওযা টির েৃটষ্টণ্ঠত লক্ষয করণ্ঠলা। এরপর এক রবাতল 
রলমণ্ঠনি বার কণ্ঠর মযাক্স চুমুক টেণ্ঠত লাগণ্ঠলা। তারপর রবাতলিা েযাণ্ঠঙ্কর হাণ্ঠত টেল। 
  
মযাক্স বলল, রলাকটি েটে এখাণ্ঠন োণ্ঠক তাহণ্ঠল ওণ্ঠক খুন করণ্ঠতই হণ্ঠব। অবশয তুটম 
েটে রজণ্ঠল বণ্ঠস কিঁটসকাণ্ঠির আওযাজ শুনণ্ঠত চাও তাহণ্ঠল অনয কো। 
  
েযাঙ্ক মুখ কুিঁচণ্ঠক বলল–অণ্ঠনক পযসা জণ্ঠম রগণ্ঠছ, এখন কাজ রছণ্ঠড় টেণ্ঠত চাই। 
  
মযাক্স বলল–এখনও আমরা এ কাজ ছাড়ার জনয েণ্ঠেষ্ট প্রস্তুত নই। 
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পাহাড়ী রাো ধণ্ঠর দ্রুতণ্ঠবণ্ঠগ পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজর টেণ্ঠক এটগণ্ঠয রেণ্ঠত রেণ্ঠত মযাগােস টশস্ 
টেটেল। সহসা তার মণ্ঠন হল টভিার কমলাণ্ঠলবুর বাগাণ্ঠনর মযাণ্ঠনজার হণ্ঠল রতা টেটবয 
সবসময ওর কাছাকাটছ োকণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
ব্লানটিশ বাটড়র রমণ্ঠযিাণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রপণ্ঠল ওণ্ঠক টিতু করার পর প্রোবিা টভিার কাণ্ঠছ 
রাখণ্ঠব মণ্ঠন করল। 
  
হিাৎ মযাগােস অতটকসণ্ঠত রব্রক চাপণ্ঠতই রাো রেণ্ঠক টপছণ্ঠল টগণ্ঠয একিা খাণ্ঠের সামণ্ঠন 
এণ্ঠস গাটড়িা রেণ্ঠম রগল। এবং পরক্ষণ্ঠণই রস রেখল কযারল টছন্নটভন্ন রপাশাণ্ঠক তার 
টেণ্ঠক এটগণ্ঠয আসণ্ঠছ। 
  
ওর কাণ্ঠছ এণ্ঠস কযারল বলল, টস্টঙ রকাোয? ও ভাল আণ্ঠছ রতা? 
  
ভাণ্ঠলাই আণ্ঠছ। অবশয ও এখনও অসুি। 
  
কযারল রকিঁণ্ঠে রেলল। তাণ্ঠক গাটড়ণ্ঠত বটসণ্ঠয মযাগােস খুব রজাণ্ঠর গ্রাস টহণ্ঠলর টেণ্ঠক গাটড় 
ঘুটরণ্ঠয টেল। 
  
. 
  
পণ্ঠযি টব্রণ্ঠজর শহরতলী অঞ্চণ্ঠলর একিা শুটড়খানা রেণ্ঠক রবণ্ঠরাণ্ঠত টগণ্ঠয ওই টেনই 
রহটি সামাসস ধরা পণ্ঠড়। 
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 ঘিনািণ্ঠল উপটিত রশটরে কযাম্প মযাগাণ্ঠেসর রখািঁণ্ঠজ চাটরটেণ্ঠক তাকাটেণ্ঠলন। টতটন 
ভাবণ্ঠলন রে রলাকিাণ্ঠক কখণ্ঠনা েরকাণ্ঠরর সময পাওযা োয না। আমার একিা ছটব 
তুটলণ্ঠয রাখণ্ঠবা রভণ্ঠবটছলাম এরমণ্ঠধয িাক্তার রেভাসস একিা গাটড় রেণ্ঠক রনণ্ঠম রশটরণ্ঠের 
কাণ্ঠছ এণ্ঠস বলণ্ঠলন রে রহটি সামাসস কযারলণ্ঠক বািঁচাণ্ঠনার জনয গযারলযােণ্ঠক খুন কণ্ঠরণ্ঠছ। 
ও কযারণ্ঠলর ো বণসনা টেণ্ঠযণ্ঠছ তা এণ্ঠকবাণ্ঠর সটিক। তার মাণ্ঠন রমণ্ঠযিা আবার পণ্ঠযি 
টব্রণ্ঠজই টেণ্ঠর এণ্ঠসণ্ঠছ। 
  
তাহণ্ঠল রতা একু্ষটন কাণ্ঠজ রনণ্ঠম পড়ণ্ঠত হয। এরমণ্ঠধয হািসমযান এণ্ঠস হাটজর হল বলল-
শুনলাম একিা পাগলী ধরা পণ্ঠড়ণ্ঠছ। কযারল নাটক? 
  
না, অনয রমণ্ঠয ররাগী ধরা পণ্ঠড়ণ্ঠছ। 
  
শুণ্ঠন হািসমযান ররণ্ঠগ বলল, তা কযারলণ্ঠক ধরার রচষ্টা করুন। 
  
রচষ্টা রতা করটছ। 
  
. 
  
মযাগােস টবরাি চত্বণ্ঠরর মণ্ঠধয পাযচাটর করটছল। টভিা এটগণ্ঠয এণ্ঠস বলল, রমণ্ঠযিাণ্ঠক 
টকন্তু আমার রবশ ভাল লাগল। 
  
মযাগােস বলল, রমণ্ঠযিা রকমন আণ্ঠছ? 
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ভাল কণ্ঠর টবিাম টনণ্ঠল সব টিক হণ্ঠয োণ্ঠব। ও এখন স্নান করণ্ঠছ। আো ওণ্ঠক একিু 
িাক্তার রকাবারণ্ঠক রেখাণ্ঠল হয না। উটন হযণ্ঠতা ওর ঘুণ্ঠমর বণ্ঠন্দাবে কণ্ঠর টেণ্ঠত 
পাণ্ঠরন। 
  
সুটলভযানরা রেখণ্ঠলা, মযাগােস চত্বণ্ঠর রবটরণ্ঠয এণ্ঠস স্টাণ্ঠমর পাণ্ঠশ বসণ্ঠলা; টস্টঙ এ 
বাটড়ণ্ঠতই আণ্ঠছ রস সম্বণ্ঠন্ধ তারা টনুঃসংশয। কারণ টতনতলার একিা ঘণ্ঠর তারা একজন 
নাসসণ্ঠক জানলার সামণ্ঠন মাণ্ঠঝ মাণ্ঠঝ বসণ্ঠত রেণ্ঠখণ্ঠছ। 
  
মযাক্স বলল, চণ্ঠলা এখন টকছু রখণ্ঠয টনই। অন্ধকার হণ্ঠলই বাটড়ণ্ঠত ঢুণ্ঠক পড়ণ্ঠবা। 
  
সন্ধযাণ্ঠবলায কযারণ্ঠলর ঘুম রভণ্ঠঙ্গ রগল। ঘুম ভাঙণ্ঠতই একিা অস্বটেকর অনুভূটত ওর 
মণ্ঠন ছটড়ণ্ঠয পড়ল। মযাগােস বণ্ঠলণ্ঠছ এবাটড়ণ্ঠত রে লারসন আণ্ঠছ তা সুটলভযানরা আটবষ্কার 
করণ্ঠত পারণ্ঠব না এছাড়া টেনরাত পাহারার বযবিা আণ্ঠছ। 
  
রস উণ্ঠি জানালার কাণ্ঠছ রগল। মণ্ঠন হল েূণ্ঠরর রঝািঁণ্ঠপর মণ্ঠধয টবপে ওত রপণ্ঠত আণ্ঠছ। 
এর মণ্ঠধয টভিা ঘণ্ঠর ঢুকল, বলল এটক কযারল তুটম উণ্ঠি পণ্ঠড়ণ্ঠছ। 
  
তারপর টভিাও জানালার সামণ্ঠন রগণ্ঠল কযারল বাইণ্ঠর হাত রেটখণ্ঠয বলল, ওখাণ্ঠন টবপে 
ওত রপণ্ঠত আণ্ঠছ। ওই রে ওই গাছগুণ্ঠলার কাণ্ঠছ। 
  
টিক আণ্ঠছ আটম টেলণ্ঠক বলটছ। তারপর বাটড়র মাোয এণ্ঠস িাকল টেল। 
  
টেল বলল–টক বযাপার টকছু ঘণ্ঠিণ্ঠছ নাটক? 
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হা কযারণ্ঠলর মণ্ঠন হণ্ঠে সুটলভযানরা এণ্ঠস রগণ্ঠছ। 
  
টিক আণ্ঠছ আটম পাহারাোরণ্ঠক বলণ্ঠত োটে তুটম আর কযারল নীণ্ঠচ এণ্ঠসা। 
  
এমন সময রান্নাঘণ্ঠরর েরজা রিণ্ঠল মযাগােসণ্ঠক রভতণ্ঠর ঢুকণ্ঠত রেণ্ঠখ স্টাম কুটসসণ্ঠত 
রসাজা হণ্ঠয বসল। বলল, টক বযাপার টকছু হণ্ঠযণ্ঠছ নাটক। 
  
হণ্ঠত পাণ্ঠর চলুন আপটন আর আটম বাইণ্ঠরিা ঘুণ্ঠর রেণ্ঠখ আটস। 
  
রস বলল, আটম আপনার কোমণ্ঠতা চলণ্ঠব না। মযাগােস বলল তাহণ্ঠল রশটরেণ্ঠক টজণ্ঠজ্ঞস 
কটর ও টক বণ্ঠল, টকন্তু রিটলণ্ঠোন তুণ্ঠল রেখণ্ঠলা লাইন কািা। 
  
রস বলল, মণ্ঠন হয সুটলভযানরা লাইন রকণ্ঠি টেণ্ঠযণ্ঠছ। এছাড়া এইমাত্র টমস বযাটনঙ 
রক্ষণ্ঠতর মণ্ঠধয েুণ্ঠিা রলাকণ্ঠক রেখণ্ঠত রপণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
একো আণ্ঠগ বণ্ঠলনটন রকন? 
  
এটেণ্ঠক চত্বণ্ঠরর একমাত্র প্রহরী, মযাসন, হাণ্ঠতর কাণ্ঠছ আলাোভাণ্ঠব বনু্দক ররণ্ঠখ রহলান 
টেণ্ঠয োিঁটড়ণ্ঠযটছল। 
  
স্টাম তাণ্ঠক বলল, এর মণ্ঠধয কাউণ্ঠক রেখণ্ঠত রপণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
না। 
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 মযাগােস তাণ্ঠক বলল–আর একজন পাহারাোর রকাোয? 
  
বাটড়র রপছন টেণ্ঠক। 
  
এই মুহূণ্ঠতস বাটড়র রপছন টেণ্ঠক একিা ঘিনা ঘিটছণ্ঠলা। 
  
সুটলভযানরাইটতমণ্ঠধযই চত্বণ্ঠর রপৌঁণ্ঠছটগণ্ঠযটছল। মযাণ্ঠক্সরহাণ্ঠত একিা লম্বাইস্পাণ্ঠতর 
িাণ্ডাতার রশষপ্রাণ্ঠন্তটপযাণ্ঠনার তাণ্ঠর ধতরীএকিা োস।েযাণ্ঠঙ্করবাহুস্পশস করল মযাক্স। 
েযাঙ্ক েমণ্ঠক োিঁটড়ণ্ঠয আলগা ভাণ্ঠব ভাটর ৪৫িা ধণ্ঠর রইণ্ঠল। মযাক্স গুিঁটড় রমণ্ঠর এটগণ্ঠয 
প্রহরীর টপছণ্ঠন এণ্ঠস োিঁড়াল তারপর রলাকিার গলায োিঁসিা গটলণ্ঠয টেণ্ঠয তাণ্ঠরর রশষ 
প্রান্তিা রিণ্ঠন ধরণ্ঠলা। গলায োিঁস জটড়ণ্ঠয োওযায রলাকিা রকানরকম শব্দ করণ্ঠত 
পারটছল না, টকন্তু বড়ণ্ঠজার মাত্র রসণ্ঠকে েণ্ঠশণ্ঠকর পণ্ঠরই ওর শরীরিা রনটতণ্ঠয পড়ণ্ঠলা, 
মুখ টেণ্ঠয ঝলণ্ঠক ঝলণ্ঠক রক্ত রবটরণ্ঠয এল। 
  
একিু পণ্ঠরই রমাড় রবিঁণ্ঠক রপছণ্ঠনর চত্বণ্ঠরর টেণ্ঠক এটগণ্ঠয এণ্ঠলা মযাগােস আর স্টাম। 
  
মযাগােস বলল কই রলাকিাণ্ঠক রতা রেখণ্ঠত পাটে না। ও রবাধহয শুণ্ঠত চণ্ঠল রগণ্ঠছ। 
  
স্টাম গলা চটড়ণ্ঠয িাকল ও’ব্রাণ্ঠযন–এই ও’ব্রাণ্ঠযন। 
  
রকানও সাড়াশব্দ পাওযা রগল না। 
  
স্টামণ্ঠক উটিগ্ন রেখাটেল, ওর রতা এখাণ্ঠনই োকার কো। 
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মযাগােস বলল–ওণ্ঠক মণ্ঠন হয রান্নাঘণ্ঠর পাওযা োণ্ঠব। ওরা টেণ্ঠর আসার মণ্ঠধযই 
সুটলভযানরা মযাসনণ্ঠকও সটরণ্ঠয টেল। টকন্তু ওর রাইণ্ঠেল আর িুটপিা কুটড়ণ্ঠয টনণ্ঠত সময 
পাযটন। 
  
এবার মযাসনণ্ঠকও না রেণ্ঠখ মযাগােস বলল এবাণ্ঠর রেখটছ মযাসনও পাটলণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
স্টাম তখন িচস জ্বাটলণ্ঠয উণ্ঠিাণ্ঠন রেলল। রেখণ্ঠলা মযাসণ্ঠনর িুটপ আর রাইণ্ঠেল পণ্ঠড় 
আণ্ঠছ। 
  
মযাগােস বলল, আণ্ঠলািা টনটভণ্ঠয টেন। জলটে রভতণ্ঠর চলুন। 
  
মযাগােস বলল, আটম রতা বণ্ঠলই টেলাম সুটলভযানরা এণ্ঠস রগণ্ঠছ। আরও প্রমাণ চান টক? 
  
 এবার আপটন এখাণ্ঠন োকুন। আটম ওপণ্ঠর োটে। টসিঁটড়র মুণ্ঠখই টভিার সণ্ঠঙ্গ রেখা 
হল। 
  
টভিা বলল, সব টিক আণ্ঠছ রতা? 
  
মযাগােস বলল না টিক রনই। ওরা এখাণ্ঠনই টছল পাহারাোর েুণ্ঠিাণ্ঠক সটরণ্ঠয টেণ্ঠযণ্ঠছ। 
রিটলণ্ঠোণ্ঠনর তার রকণ্ঠি টেণ্ঠযণ্ঠছ। এখান রেণ্ঠক রবরুণ্ঠত না পারণ্ঠল টকেু হণ্ঠব না। 
  
আটম োণ্ঠবা রক্ষত রপটরণ্ঠয ওভারটসযাণ্ঠরর সণ্ঠঙ্গ রেখা কণ্ঠর রলাকজন টনণ্ঠয আসব। 
  
এখন না, কারণ ওরা রতামাণ্ঠক ধণ্ঠর রেলণ্ঠল আমরা সবশুে িুণ্ঠব োণ্ঠবা। 
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তারপর বলল, কযারল রকাোয? 
  
 টভিা বলল–টস্টণ্ঠঙর কাণ্ঠছ। 
  
মযাগােস ও টভিা টস্টণ্ঠঙর ঘণ্ঠর ঢুকুল। রেখল কযারল ওর পাণ্ঠশ বণ্ঠস আণ্ঠছ। 
  
 লারসন বলল, মযাগােস রতামাণ্ঠক ধনযবাে। আটম কযারলণ্ঠক রেণ্ঠখই অণ্ঠনকিা ভাল হণ্ঠয 
রগটছ। 
  
 নাসস বলল, টস্টণ্ঠঙর টকন্তু এখন কো বলা উটচৎ নয উটন এখনও খুব েুবসল। 
  
মযাগােস কযারলণ্ঠক বাইণ্ঠর রিণ্ঠক বলল, তুটম টিকই বণ্ঠলটছণ্ঠল। ওরা বাইণ্ঠরই আণ্ঠছ। 
পাহারাোরণ্ঠের রমণ্ঠর রেণ্ঠলণ্ঠছ। 
  
কযারল েযাকাণ্ঠশ মুণ্ঠখ বলল, না ওরা টকছুণ্ঠতই ওণ্ঠক পাণ্ঠব না। 
  
টভিা বলল, তাহণ্ঠল আটম বরং োই। 
  
মযাগােস বলল, আটম চাই না তুটম বাইণ্ঠর োও। 
  
 আটম োটে। 
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সুটলভযানরা টিক এমনই রকাণ্ঠনা সুণ্ঠোণ্ঠগর অণ্ঠপক্ষায টছল। েযাঙ্ক আর মযাক্স টখড়টকর 
েরজার কাণ্ঠছ গা রঢণ্ঠক অণ্ঠপক্ষা করটছল। ওরা জানত মযাগােস সাহাণ্ঠেযর জনয কাউণ্ঠক 
পািাণ্ঠব। 
  
টভিা তুটম টকন্তু প্রাণপণ্ঠণ ছুিণ্ঠব। 
  
টভিা বাইণ্ঠর রবটরণ্ঠয রেণ্ঠতই অন্ধকাণ্ঠর টমণ্ঠশ রগল। 
  
সুটলভযানরা রেণ্ঠখ মুচটক হাসল। 
  
কযারলণ্ঠক টস্টণ্ঠঙর টেণ্ঠক নজর রাখণ্ঠত বণ্ঠল নাসসিা ওর পাণ্ঠশর ঘণ্ঠর চণ্ঠল রগণ্ঠছ। স্টাম 
টসিঁটড়র নীণ্ঠচ বণ্ঠস আণ্ঠছ। 
  
টস্টঙ ঘুম রেণ্ঠক উণ্ঠি কযারণ্ঠলর টেণ্ঠক তাকাল। কযারণ্ঠলর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয হাসল। 
  
টস্টঙ কো রবাণ্ঠলা না, তুটম অসুি। 
  
কযারল বলল, আটম টক পাগল 
  
না তুটম পাগল নয, টস্টঙ বলল। 
  
 তুটম টকছু রভণ্ঠবা না, সব টিক হণ্ঠয োণ্ঠব। 
  
. 
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রশটরে কাম্প বলল, আর একবার রিটলণ্ঠোন কণ্ঠর রেণ্ঠখা, আটম জাটন, রকউ না রকউ 
ওখাণ্ঠন আণ্ঠছ। 
  
টকন্তু অপাণ্ঠরির বলল, কাণ্ঠরা সাড়া পাওযা োণ্ঠে না। লাইনিা টবকল। 
  
রিপুটি লেটি বলণ্ঠলা, টকছু গণ্ডণ্ঠগাল হণ্ঠযণ্ঠছ বণ্ঠল মণ্ঠন করণ্ঠছন নাটক? 
  
জাটন না, জজসণ্ঠক বণ্ঠলটছলাম েুঘণ্টা অন্তর রিটলণ্ঠোন করণ্ঠত। আসণ্ঠল টমস বযাটনণ্ঠঙর 
টকছু হণ্ঠল আমার রমাণ্ঠিই ভাল লাগণ্ঠব না। রমণ্ঠযটি ভারী সুন্দর। 
  
লেটি বলল, একবার টগণ্ঠয রেখণ্ঠবন নাটক। 
  
চলুন রেখা োক ওখাণ্ঠন রকাণ্ঠনাও গণ্ডণ্ঠগাল হল নাটক। এই বণ্ঠল রিটবণ্ঠলর রপছণ্ঠনর তাক 
রেণ্ঠক একিা রাইণ্ঠেল নাটমণ্ঠয কযাম্প আর লেটি রওনা হল। 
  
রক্ষণ্ঠতর রভতণ্ঠরর সরু পে টেণ্ঠয রেণ্ঠত রেণ্ঠত টভিার মণ্ঠন হটেণ্ঠলা, ও রেন ভুগণ্ঠভসর 
এক গুহাপে টেণ্ঠয এটগণ্ঠয চণ্ঠলণ্ঠছ। ও টপছন টেণ্ঠর তাটকণ্ঠয রেখণ্ঠলা একিা টনুঃশব্দ 
ছাযামূটতস ওর টেণ্ঠক এটগণ্ঠয আসণ্ঠছ। ও প্রাণপণ্ঠণ ছুি টেল। টকন্তু মাত্র কণ্ঠযক গজ পে 
রেণ্ঠত না রেণ্ঠতই োঙ্ক ওর কািঁণ্ঠধর কাছিা টখমণ্ঠচ ধরল। 
  
বািঁ হাত বাটড়ণ্ঠয োঙ্ক টভিার মুখ স্পশস করল। টভিা টকছু রেখণ্ঠত পাবার আণ্ঠগই 
টক্ষপ্রতম রবণ্ঠগ তার িান হাতিা ওপণ্ঠরর টেণ্ঠক উণ্ঠি এণ্ঠলা। তারপর রবার জড়াণ্ঠনা 
একিা ভাটর অস্ত্র প্রচণ্ড রবণ্ঠগ টভিার মাোর উপর রনণ্ঠম এণ্ঠলা। 
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জজস স্টম হাত পা ছটড়ণ্ঠয রনবার জনয উণ্ঠি োিঁড়াল। রচৌটকোর েুণ্ঠিা রেমন টনুঃশণ্ঠব্দ 
মসৃণভাণ্ঠব উধাও হণ্ঠয রগণ্ঠল তাণ্ঠত রে রকানও মুহূণ্ঠতসই রেওযাল েুণ্ঠড় সুটলভযানরা ঘণ্ঠর 
ঢুণ্ঠক পড়ণ্ঠব বণ্ঠল তার আশঙ্কা হটেল। 
  
টসিঁটড়র মাোয মযাগাণ্ঠধসর পাযচাটর করবার শব্দ শুনণ্ঠত পাটেল স্টাম। মাণ্ঠঝ মাণ্ঠঝ ওণ্ঠক 
মযাগােস সতকস কণ্ঠর টেটেণ্ঠলা। স্টাণ্ঠমর এখন মণ্ঠন হটেণ্ঠলা, এ কাজিা রসনা টনণ্ঠলই 
ভাণ্ঠলা করণ্ঠতা, এর চাইণ্ঠত টনরাপণ্ঠে রশটরণ্ঠের অটেণ্ঠস বণ্ঠস োকা অণ্ঠনক ভাণ্ঠলা। 
  
 মাত্র কণ্ঠযক েুি েূণ্ঠর ধবিকখানার েরজার োিঁক টেণ্ঠয স্টামণ্ঠক লক্ষয করটছণ্ঠলা মযাক্স। 
আর েযাঙ্ক রেওযাণ্ঠলর সণ্ঠঙ্গশরীর টমটশণ্ঠয অন্ধকার বারান্দা ধণ্ঠর ধীর পাণ্ঠয এটগণ্ঠয 
আসটছল ওর টেণ্ঠক। 
  
সহসা স্টাম বাতাণ্ঠস টবপণ্ঠের গন্ধ রপল। হিাৎ ইিঁেুণ্ঠর আিঁচড়াণ্ঠনার মণ্ঠতা শব্দ শুণ্ঠন স্টাম 
ভাঙ্গা গলায রচিঁটচণ্ঠয উিণ্ঠলা। রক ওখাণ্ঠন? 
  
সমে বাটড়িা অন্ধকাণ্ঠর তটলণ্ঠয রগণ্ঠছ। মযাগােস ওপর রেণ্ঠক বলল–স্টাম আপটন টিক 
আণ্ঠছ রতা। টকন্তু রস টনণ্ঠজর জাযগা রেণ্ঠক টবনু্দমাত্রও নড়ণ্ঠলা না। 
  
সহসা স্টাণ্ঠমর হািঁপ ধরার আওযাজ রশানা রগল। তার পণ্ঠরই রসই বীভৎস অন্ধকার 
রেণ্ঠক এক হতভাণ্ঠগযর টনুঃশ্বাস বন্ধ হওযার আওযাজ রভণ্ঠস এণ্ঠলা। 
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মযাগােস বুঝণ্ঠলা রে এবার তার পালা। কারণ টস্টওণ্ঠক রপণ্ঠত হণ্ঠল এই টসিঁটড় রবণ্ঠযই 
সুটলভযানণ্ঠের উণ্ঠি আসণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
আণ্ঠলা টনণ্ঠভ রেণ্ঠত কযারল আর টস্টঙ েুজণ্ঠন গল্প করটছল টকন্তু টকছুক্ষণ পণ্ঠরই ঘিনার 
তাৎপেস উপলটব্ধ কণ্ঠর কযারণ্ঠলর মণ্ঠন হল ও বুটঝ জ্ঞান হাটরণ্ঠয রেলণ্ঠব। টকন্তু টস্টঙণ্ঠক 
রক্ষা করার কো মণ্ঠন কণ্ঠর রস টনণ্ঠজণ্ঠক সজাগ কণ্ঠর তুলণ্ঠলা। 
  
টস্টঙ বলল মণ্ঠন হয টেউজ তারিা টছিঁণ্ঠড় রগণ্ঠছ তণ্ঠব ওরা এখুটন সব টিক কণ্ঠর রেণ্ঠব 
বণ্ঠল মণ্ঠন হয। 
  
কযারণ্ঠলর মণ্ঠন হণ্ঠলা আসল কোিা এবার টস্টঙণ্ঠক জাটনণ্ঠয রেওযা উটচৎ। রস তাই 
টস্টণ্ঠক জটড়ণ্ঠয ধণ্ঠর বলল, টেউজ নয সুটলভযানরা। ওরা এবাটড়র মণ্ঠধয ঢুণ্ঠক পণ্ঠড়ণ্ঠছ। 
  
তুটম এতক্ষণ রসিা জানণ্ঠত। 
  
হযািঁ, তণ্ঠব মযাগােস ও রশটরণ্ঠের রিপুটি বাইণ্ঠর পাহারায রণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
 কযারল বলল, টস্টঙ আমার ভীষণ ভয করণ্ঠছ। 
  
এটেণ্ঠক মযাক্স েযাঙ্কণ্ঠক বলল, তুটম মযাগােস রেণ্ঠখা। আটম বাটড়র রপছন টেণ্ঠক োটে। 
  
কযারল চাটব ঘুটরণ্ঠয েরজা খুণ্ঠল মযাগােসণ্ঠক িাকল। 
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মযাগােস বলল–আর এটগণ্ঠযা না। ওরা এখাণ্ঠনই হলঘণ্ঠর রণ্ঠযণ্ঠছ। স্টামণ্ঠকও সটরণ্ঠয 
টেণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
আপটন টকছুণ্ঠতই ওণ্ঠের টস্টণ্ঠঙর কাণ্ঠছ আসণ্ঠত রেণ্ঠবন না। কযারল টমনটত কণ্ঠর বলল। 
  
না, টভিা সাহােয আনণ্ঠত চণ্ঠল রগণ্ঠছ। 
  
ওটেণ্ঠক টসিঁটড় টেণ্ঠয ওিার মণ্ঠতা অটত সহণ্ঠজ ধূম-নালীরা গা রবণ্ঠয টনচু ছােিায উণ্ঠি 
এণ্ঠলা মযাক্স। তারপর কণ্ঠযক েুি ওপণ্ঠর জানলার কাণ্ঠি হাত ররণ্ঠখ শরীণ্ঠরর ভারসাময 
টিক কণ্ঠর অবলীলাক্রণ্ঠম রভতণ্ঠরর টেণ্ঠক টনণ্ঠজণ্ঠক গটলণ্ঠয টেল। 
  
কযারল টেণ্ঠর এণ্ঠস টস্টণ্ঠক বলল, মযাগােস ওখাণ্ঠন একা টকন্তু ও বণ্ঠলণ্ঠছ ওরা এখাণ্ঠন উণ্ঠি 
আসণ্ঠত পারণ্ঠব না। 
  
টকন্তু আমার হণ্ঠয মযাগােস লড়াই করণ্ঠব তা আটম টকছুণ্ঠত হণ্ঠত রেব না। এই বণ্ঠল কম্বল 
সটরণ্ঠয ও উণ্ঠি বসল। 
  
না তুটম রেও না, তুটম এখনও অসুি। 
  
 আটম জাটন ওরা আমাণ্ঠক চায, টকন্তু েটে আমার টকছু হণ্ঠয োয তাহণ্ঠল তুটম রজণ্ঠন 
রাণ্ঠখা কযারল আটম রতামাণ্ঠক খুব ভালণ্ঠবণ্ঠসটছলাম। আমার জীবণ্ঠন আর টকছু রনই, রকউ 
রনই। কযারল বণ্ঠলা তুটম আমাণ্ঠক ভালবাস। 
  
হযািঁ বাটসই রতা। কযারল েুিঁটপণ্ঠয উিল। 
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মযাগােস টকছু রবাঝার আণ্ঠগই একতীব্র আঘাণ্ঠত মযাক্স ওণ্ঠক অণ্ঠচতন কণ্ঠর রেলল। 
তারপর োশলাইি জ্বাটলণ্ঠয ইটঙ্গত করণ্ঠত েযাঙ্ক দ্রুত টসিঁটড় িপণ্ঠক উপণ্ঠর উণ্ঠি এল। 
  
পাহাড়ী পে ধণ্ঠর তীব্র রবপণ্ঠরাযা গটতণ্ঠত সগজসণ্ঠন এটগণ্ঠয োটেল রোিস 
গাটড়িা।কাম্পবলল, আণ্ঠর একিু সাবধাণ্ঠন চণ্ঠলা রহ। ওখাণ্ঠন রপৌঁছবার আণ্ঠগ শরীরিা 
িুকণ্ঠরা হণ্ঠয োক আটম চাই না। 
  
টকন্তু আমাণ্ঠের তাড়াতাটড় রপৌঁছণ্ঠত হণ্ঠব। না হণ্ঠল টমসবাটনণ্ঠঙর টকছুহণ্ঠয রেণ্ঠত পাণ্ঠর। 
রসিা টনশ্চযই আপটন চান না। 
  
. 
  
সহসা কযারণ্ঠলর পােুণ্ঠিা রেন শরীণ্ঠরর রবাঝা বইণ্ঠত অসমেস হণ্ঠয উিল।টবছানার ওপর 
লুটিণ্ঠয পড়ল ও। মটেষ্কিা রেন েুণ্ঠল রেিঁণ্ঠপ উণ্ঠি আবার কুিঁচণ্ঠক োণ্ঠে। রস রেখণ্ঠলা 
অটত ধীণ্ঠর ধীণ্ঠর পা রেণ্ঠল টস্টঙ েরজার টেণ্ঠক এটগণ্ঠয োণ্ঠে। 
  
েরজার বাইণ্ঠরই সুটলভযানরা অণ্ঠপক্ষা করটছল। মুহূণ্ঠতসর মণ্ঠধয মযাণ্ঠক্সর িচস এক ঝলকা 
টনষু্ঠর আণ্ঠলা রেলণ্ঠলা টস্টণ্ঠঙর বুণ্ঠকর ওপর। 
  
পরক্ষণ্ঠণই পর পর কণ্ঠযকিা গুটল চাটলণ্ঠয মযাক্স টস্টঙণ্ঠক টচরটেণ্ঠনর মণ্ঠতা ঘুম পাটড়ণ্ঠয 
টেল। 
  
 োঙ্ক সামানয টশউণ্ঠর বলল, এই আমাণ্ঠের রশষ কাজ মযাক্স। 
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মযাক্স বলল, আণ্ঠগ এখান রেণ্ঠক রবর হই চলল। তাড়াতাটড় এণ্ঠসা। 
  
েযাঙ্ক ওণ্ঠক অনুসরণ করণ্ঠত রেণ্ঠতই অন্ধকার রেণ্ঠক একখানা অেৃশয হাত রবটরণ্ঠয এণ্ঠস 
ওর বাহু রচণ্ঠপ ধরল। রস ভাবল লারসন বুটঝ আবার জীটবত হণ্ঠয উণ্ঠিণ্ঠছ। 
  
েযাঙ্ক ঘুণ্ঠর তাকাণ্ঠলা। ঘন অন্ধকাণ্ঠর তার টকছুই রচাণ্ঠখ পড়টছল না। টকন্তু রস খুব কাণ্ঠছই 
কার রেন টনুঃশ্বাস-প্রশ্বাণ্ঠসর শব্দ শুনণ্ঠত পাটেল। 
  
রস ককসশ কণ্ঠে চীৎকার কণ্ঠর িাকণ্ঠলা, মযাক্স। 
  
এক ঝলক বাতাণ্ঠসর মণ্ঠতা দ্রুত অেচ লঘু ছণ্ঠন্দ কযারণ্ঠলর আঙুলগুণ্ঠলা তার সমে 
মুখগুণ্ঠলাণ্ঠক ছুিঁণ্ঠয ছুিঁণ্ঠয রগল। 
  
মযাক্স এখাণ্ঠন রক রেন রণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
 নীণ্ঠচ রনণ্ঠম এস বুে কাটহকা, মযাক্স তীক্ষ্ণ স্বণ্ঠর বলল। 
  
এর পণ্ঠরই েযাণ্ঠঙ্কর আকটিক রক্ত জমাি করা আতসটচৎকার শুণ্ঠন রস এণ্ঠকবাণ্ঠর আড়ষ্ট 
হণ্ঠয। উিল।– মুহূণ্ঠতসর জনয মযাণ্ঠক্সর রলৌহকটিন স্নাযুগুণ্ঠলাও রেন টববশ হণ্ঠয রইণ্ঠলা। 
সহসা রক তার কািঁধ রঘিঁণ্ঠষ চণ্ঠল রেণ্ঠত আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃটে বণ্ঠশ রস রপছণ্ঠনর 
টেণ্ঠক লাে টেল। 
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টকন্তু ততক্ষণ্ঠণ সাড়াটশর মণ্ঠতাকতগুণ্ঠলাআঙুল আলণ্ঠতাভাণ্ঠব তার ঘাণ্ঠড়র কাণ্ঠছ আিঁচড় 
রকণ্ঠি টেণ্ঠযণ্ঠছ। রস অণ্ঠন্ধর মণ্ঠতা গুটল চালাল। হিাৎ টনণ্ঠচর টসিঁটড়ণ্ঠত হালকা পাণ্ঠযর শব্দ 
শুণ্ঠন রস আবার গুটল চালাল। 
  
মযাক্স েযাঙ্কণ্ঠক টপণ্ঠির উপর তুণ্ঠল টনণ্ঠয বারান্দা টেণ্ঠয রবটরণ্ঠয এণ্ঠলা। 
  
অধস-অণ্ঠচতন অবিায েযাঙ্ক তখন ঝািঁটকণ্ঠয উণ্ঠিটছণ্ঠলা, আটম অন্ধ হণ্ঠয রগটছ মযাক্স। 
রমণ্ঠযিা আমার রচাখ েুণ্ঠিা খুবণ্ঠল টনণ্ঠযণ্ঠছ। 
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৬. একিা কযাদডিাক 
০৬. 
  
টস্টঙ লারসণ্ঠনর মৃতুযর একমাস পণ্ঠর এক অলস অপরাণ্ঠহ্ন গ্রাস টহণ্ঠলর বাটড়র সামণ্ঠন 
একিা কযাটিলাক এণ্ঠস োমণ্ঠলা। 
  
টভিা জানলার ধাণ্ঠর বণ্ঠস টছল। মযাগােস গাটড় রেণ্ঠক রনণ্ঠম টভিাণ্ঠক জটড়ণ্ঠয চুমু 
রখল।তারপর, েুজণ্ঠন একসণ্ঠঙ্গ বাটড়র রভতর রেণ্ঠত রেণ্ঠত বলল, রমণ্ঠযিার সব বণ্ঠন্দাবে 
টিক কণ্ঠর রেললাম। ও ো ঝাণ্ঠির কাজ, তা আর টক বলণ্ঠবা। 
  
ও রকমন আণ্ঠছ? 
  
 টিক রসই আণ্ঠগর মতন। সবসো রকমন কটিন ভাব, ওণ্ঠক রেণ্ঠখ আমার ভয লাণ্ঠগ। 
  
এখনও টক ও আণ্ঠগর মণ্ঠতা গুম রমণ্ঠর োণ্ঠক? 
  
হযািঁ, আটম রকানও টেণ্ঠকই ওর আগ্রহ রেরাণ্ঠত পারটছ না। রচষ্টা কণ্ঠরটছলাম োণ্ঠত 
খবণ্ঠরর কাগজ ওর হাণ্ঠত না পণ্ঠড়। টকন্তু জাটন না টক কণ্ঠর কাগজিা রপণ্ঠয ও টনণ্ঠজর 
সম্বণ্ঠন্ধ সব কোই রজণ্ঠন রেণ্ঠলণ্ঠছ। তারপর েরজা বন্ধ কণ্ঠর ঘিার পর ঘণ্টা ও পাযচাটর 
কণ্ঠরণ্ঠছ। 
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েুটেন আণ্ঠগ রতাক টক েুটেন পণ্ঠর রহাক খবরিা ও জানণ্ঠতাই। তণ্ঠব এভাণ্ঠব জানা টিক 
হল না। োক এখন রতা সব বযবিাই হণ্ঠয রগণ্ঠছ। ও এখন চটল্লশ লাখ িলাণ্ঠরর মাটলক। 
হািসমযান পাটলণ্ঠযণ্ঠছ। োই রমণ্ঠযিার সণ্ঠঙ্গ রেখা কণ্ঠর আটস। এখনও টনণ্ঠজর স্বাধীনতা ও 
সম্পটে েুই রপণ্ঠয রগণ্ঠছ। আমার মণ্ঠন হয ও এখন আমাণ্ঠের রছণ্ঠড় চণ্ঠল োবার 
পটরকল্পনা করণ্ঠছ। তুটম ওণ্ঠক একিু বুটঝণ্ঠয বল ও একা। বাইণ্ঠর ওর টনণ্ঠজর রকউ 
রনই। 
  
জানালার সামণ্ঠন কযারল বণ্ঠস টছল। মযাগােস ঘণ্ঠর ঢুকণ্ঠত ও মুখ টেটরণ্ঠয টনল। তবু 
মযাগােস ওর পাণ্ঠশর রচযাণ্ঠর বণ্ঠস বলল, কযারল তুটম এখন এক ধনবতী েুবতী। 
কাগজপত্র সব আমার সণ্ঠঙ্গ আণ্ঠছ একবার রেণ্ঠখ রনণ্ঠব। 
  
না, আপটন বলটছণ্ঠলন আটম এখন একজন ধনবতী মটহলা। টকন্তু কতিা ধনী? 
  
চটল্লশ লক্ষ িলার–অণ্ঠনক িাকা। তুটম খুশী? 
  
আটম খবণ্ঠরর কাগণ্ঠজ আমার সম্বণ্ঠন্ধ পণ্ঠড়টছ। আমার মাণ্ঠযর মৃতুযর জনয োযী একিা 
পাগল খুনী আমার বাবা। 
  
েযাণ্ঠখা কযারল কাগণ্ঠজর সব কো টবশ্বাস করণ্ঠত রনই। এর জনয তুটম টনণ্ঠজণ্ঠক েন্ত্রণা 
টেণ্ঠযা না। টভিা আর আটম রতামাণ্ঠক সাহােয করণ্ঠত চাই। 
  
কযারল বলল, আপনাণ্ঠের আমার সণ্ঠঙ্গ োকণ্ঠত ভয কণ্ঠর না। আটম রতা পাগল। 
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োণ্ঠমা এসব কো আটম শুনণ্ঠত চাই না। তুটম এমন করণ্ঠছা রকন। সামানয রকিঁণ্ঠপ উণ্ঠি 
কযারল রপপারিা রেণ্ঠল টেল। তারপর উণ্ঠি োিঁটড়ণ্ঠয পাযচাটর করণ্ঠত লাগল। 
  
না না আপটন েযা কণ্ঠর আর টকছু বলণ্ঠবন না। আটম জাটন আটম পাগল। আটম 
আপনাণ্ঠের েুজণ্ঠনর কাণ্ঠছ কৃতজ্ঞ। আটম জাটন আপনারা েুজন আমার ভাল চান। 
  
এখন আমাণ্ঠক একা োকণ্ঠত টেন, হযণ্ঠতা আটম, আপনার টকংবা টভিার রকবল ক্ষটত 
কণ্ঠর রেলণ্ঠবা। কযারল বলল, আটম মনটির কণ্ঠর রেণ্ঠলটছ, কাল আটম এখান রেণ্ঠক চণ্ঠল 
োণ্ঠবা। টকন্তু োবার আণ্ঠগ আটম সকলণ্ঠক টেণ্ঠয কণ্ঠযকিা কাজ কটরণ্ঠয টনণ্ঠত চাই। 
  
টকন্তু তুটম রকাোয োণ্ঠব? রতামার ঘরবাটড় বলণ্ঠত রকানও বস্তু রনই, তুটম রতা আর 
উধাও হণ্ঠয রেণ্ঠত পাণ্ঠরা না। 
  
এসব আণ্ঠলাচনা কণ্ঠর আমরা বৃো সময নষ্ট করটছ। আপটন টক আমার টবষয সম্পটের 
ভার টনণ্ঠত রাজী আণ্ঠছন? িাকাপযসার বযাপাণ্ঠর আটম টকছু বুটঝও না, বুঝণ্ঠত চাইও না। 
আটম একজন উটকণ্ঠলর সণ্ঠঙ্গ কো বণ্ঠলটছ। উটন এসব রক্ষণাণ্ঠবক্ষণ্ঠণর জনয আমাণ্ঠক 
একজন রলাক টনেুক্ত করণ্ঠত বণ্ঠলণ্ঠছন। আমার োেুর অণ্ঠনকগুণ্ঠলা বযবসার মাটলকানা 
এখন আমার হাণ্ঠত। রসসব রক্ষণ্ঠত্র আপটন টক আমার প্রটতটনটধ হণ্ঠত রাজী আণ্ঠছন? 
  
মযাগােস অবাক হণ্ঠয বলল, আমার ো সাধয আটম করব। 
  
 হযািঁ এর জনয আপটন ভাল মাইণ্ঠন পাণ্ঠবন। 
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কযারল বলল, আটম এখুটন েু-হাজার িলার চাই, রপণ্ঠত পাটর? আর একিা গাটড় আমার 
জনয টকণ্ঠন আনণ্ঠবন? 
  
টিক আণ্ঠছ তুটম ো বলণ্ঠছ তাই করণ্ঠবা তণ্ঠব োওযার আণ্ঠগ আর একবার রভণ্ঠব রেখণ্ঠল 
হণ্ঠতা না। 
  
না, আটম আমার পটরকল্পনা ছণ্ঠক রেণ্ঠলটছ। আপটন এখন োন, েযা কণ্ঠর টভিাণ্ঠক বণ্ঠল 
রেণ্ঠবন রে আজ আটম আর কাণ্ঠরা সণ্ঠঙ্গ রেখা করণ্ঠত চাই না। কাল সকাণ্ঠলই আটম 
এখান রেণ্ঠক চণ্ঠল োব। 
  
মযাগােস রশষবাণ্ঠরর মণ্ঠতা রচষ্টা করল, আো কযারল, আমার ওপর টক রতামার রকানই 
আিা রনই। হযণ্ঠতা আটম রতামাণ্ঠক সাহােয করণ্ঠত পারতাম। রলাকেুণ্ঠিা েখন রতামার 
শত্রু হণ্ঠয রণ্ঠযণ্ঠছ তখন রকন তুটম একা একা চণ্ঠল টগণ্ঠয টনণ্ঠজর টবপে রিণ্ঠক আনণ্ঠত 
চাইণ্ঠছা? 
  
না, ো করার তা আটম একাই করণ্ঠবা। রকউ আমাণ্ঠক সাহােয করণ্ঠত পারণ্ঠব না। 
  
রবশ বণ্ঠল মযাগােস রবটরণ্ঠয রগল। 
  
কযারল জানলার পাণ্ঠশ বণ্ঠসকপাণ্ঠলর েুধার রচণ্ঠপ ধরল। তারপর মৃেু অেচ স্পষ্ট কণ্ঠর 
বলল, টস্টঙ, রসানা আমার রেখাণ্ঠনই োণ্ঠকা তুটম আমাণ্ঠক ভালণ্ঠবণ্ঠসা। ওরা রেমন 
রতামার প্রটত খারাপ বযবহার কণ্ঠরণ্ঠছ আটমও রতমটন ওণ্ঠের প্রটত টনষু্ঠর বযবহার করব। 
ওণ্ঠের শাটে রেওযা ছাড়া আমার আর রকান অটভলাষ রনই। 
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. 
  
পরটেনও সমাণ্ঠন বৃটষ্ট পড়টছল। কাোমাখা একখানা কাণ্ঠলা রণ্ঠঙর ক্রাইসলার কুপ েুরন্ত 
চড়াই রভণ্ঠঙ এটগণ্ঠয আসটছণ্ঠলা রিক্স রশটরণ্ঠের খামার বাটড়র টেণ্ঠক। 
  
কাণ্ঠির টসিঁটড় রবণ্ঠয ওপণ্ঠর উণ্ঠিেরজার হাতল ধণ্ঠর ঘর রখালবার রচষ্টা করণ্ঠলা কযারল। 
েরজা রভতর রেণ্ঠক চাটব বন্ধ। 
  
রবশ কণ্ঠযকবার আঘাত করার পর রভতণ্ঠর হালকা পাণ্ঠযর শব্দ রশানা রগল। 
  
 টমস লটলর কেস্বর রশানা রগল, রক? 
  
কযারল ব্লানটিশ। আটম আপনার সণ্ঠঙ্গ একিু কো বলণ্ঠত চাই। 
  
 তুটম টেণ্ঠর এণ্ঠল রকন? তুটম টভতণ্ঠর আসণ্ঠত পারণ্ঠব না। আটম একা োকণ্ঠত চাই। 
  
আটম সুটলভযানণ্ঠের খুিঁজটছ। 
  
টকন্তু রবাকা রমণ্ঠয ওরা রতা রতামাণ্ঠকই খুিঁজণ্ঠছ। 
  
ওরা আমার ভালবাসার রলাকণ্ঠক রমণ্ঠর রেণ্ঠলণ্ঠছ। আটম ওণ্ঠের ছাড়ব না। 
  
ও তুটম প্রটতণ্ঠশাধ টনণ্ঠত চাও। টভতণ্ঠর এস। 
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 ওরা রকাোয আণ্ঠছ আপটন জাণ্ঠনন? 
  
না, আর জানণ্ঠলই বা টক করতাম। তুটমই বা টক করণ্ঠব? ওরা েত টক্ষপ্রই রহাক আটম 
ওণ্ঠের শাটে রেণ্ঠবাই। 
  
েযাণ্ঠখা মযাক্স আমার োটড় রকণ্ঠি টনণ্ঠযণ্ঠছ, বলণ্ঠত বলণ্ঠত টমস লটলর রচাখ টেণ্ঠয েুণ্ঠোিঁিা 
জল গটড়ণ্ঠয পড়ল। 
  
রকন কািল? 
  
কারণ আটম রতামাণ্ঠক রেণ্ঠত টেণ্ঠযটছলাম। এর রেণ্ঠক ওরা েটে আমায রমণ্ঠর রেলত 
তাহণ্ঠল ভাল হত। টকন্তু জানত রে এণ্ঠতই আটম রবশী কষ্ট পাণ্ঠবা। তুটম চণ্ঠল োবার 
েুটেন পণ্ঠর মযাক্স আর েযাঙ্ক এণ্ঠসটছল। টকন্তু েযাঙ্ক গাটড়ণ্ঠত বণ্ঠসটছল। ওণ্ঠক আটম 
রেটখটন। 
  
গাটড়ণ্ঠত বণ্ঠস টছল তার কারণ ও অন্ধ। টস্টঙণ্ঠক খুন করার পর আটম ওণ্ঠক অন্ধ কণ্ঠর 
টেণ্ঠযটছলাম। 
  
ওরা োবার সময ওপণ্ঠরর রে ঘরিায ওণ্ঠের টজটনসপত্র রাখণ্ঠত রসখান রেণ্ঠক সব টনণ্ঠয 
চণ্ঠল োয। ঘরিা একবার রেখণ্ঠব? রসখাণ্ঠন একিা ছটব পণ্ঠড়টছল। ওরা োবার পর ওিা 
কুটড়ণ্ঠয পাই। আটম তুণ্ঠল ররণ্ঠখটছ। 
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ছটবিা একিা রমণ্ঠযর। মাোর কাণ্ঠলা চুল মাঝখাণ্ঠন টসটে কণ্ঠর আিঁচড়াণ্ঠনা। পুরু রিািঁি 
শরীণ্ঠর। এমন একিা কনয-রসৌন্দেস রে তাণ্ঠক রেখণ্ঠল পুরুষমানুষ সহণ্ঠজ ভুলণ্ঠত পারণ্ঠব 
না। ছটবর নীণ্ঠচ আড়াআটড় কণ্ঠর সাোকাটলণ্ঠত আিঁকাবািঁকা অক্ষণ্ঠর রলখা, টপ্রয েযাঙ্কণ্ঠক 
টলনিা।ছটবউলণ্ঠি রপছণ্ঠন টচত্রগ্রাহণ্ঠকর ছাপিা রেণ্ঠখ টনণ্ঠলা কযারল রকণ্ঠনে কার, ৩৯৭১ 
রমইন স্ট্রীি, সানণ্ঠিাটরিা। 
  
টমস লটল বলণ্ঠলা, তুটম ওণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ বার কণ্ঠরা। তাহণ্ঠলই তুটম েযাঙ্কণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ পাণ্ঠব। 
কারণ এর কাণ্ঠছ েযাঙ্ক োণ্ঠবই। 
  
. 
  
প্রশান্ত মহাসাগণ্ঠরর তীণ্ঠর রকাটিপটতণ্ঠের লীলাভূটম এই রছাট্ট অেচ ঘন বসটতপূণস শহর, 
সানণ্ঠিাটরিা। এখানকার অণ্ঠনক বাটসন্দা জাল, রজাচু্চটর, ব্লযাক রমইটলংইতযাটে নানা অসৎ 
উপাণ্ঠয সেলভাণ্ঠবই জীবন কািায। 
  
লম্বা-চওড়া সুেশসন পুরুষ এটি টরগান। মাোয কাণ্ঠলা রকাকড়াণ্ঠনা চুল, ররাণ্ঠে রপাড়া 
গাণ্ঠযর রং, অণ্ঠনক রমণ্ঠযণ্ঠকই আকষসণ কণ্ঠর। রে সব ধনবতীবযস্কা মটহলা এখাণ্ঠনআনন্দ 
উপণ্ঠভাগ করণ্ঠত আণ্ঠস এটি তাণ্ঠের সঙ্গ রেয তাণ্ঠের সণ্ঠঙ্গ রপ্রম রপ্রম রখলা কণ্ঠর। এবং 
এই রেণ্ঠক তার ভালই আয হয। 
  
টলনিার সণ্ঠঙ্গ টনতান্ত আকটিকভাণ্ঠবই এটির পটরচয হণ্ঠযটছল। 
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এক মধুর টবণ্ঠকণ্ঠল বযস্কা মটহলাণ্ঠের সন্ধাণ্ঠন রচাখ রখালা ররণ্ঠখ এটি সমুদ্রতীণ্ঠর 
অলসভাণ্ঠব সময কািটছল। হিাৎ সূেস মাণ্ঠনর জনয টলনিা সমুদ্র রেণ্ঠক উণ্ঠি এল। 
  
টলনিার রে ধরণ্ঠনর শরীর তা স্নাণ্ঠনর রপাশাণ্ঠকই ভাল মানায। তাই রসই রেহবল্লরী 
রেণ্ঠখ মুহূণ্ঠতসর মণ্ঠধয বযস্কা মটহলাণ্ঠের টচন্তা মাো রেণ্ঠক হটিণ্ঠয টেল এটি। 
  
এটি অণ্ঠনক সুন্দরী রেণ্ঠখণ্ঠছ। টকন্তু এমনটি আর রেণ্ঠখটন। রস এটগণ্ঠয এণ্ঠস টলনিার 
সণ্ঠঙ্গ ভাব করণ্ঠলা। টলনিাও এটির মণ্ঠতা সুপুরুষ সঙ্গী রপণ্ঠয খুটশই হণ্ঠযটছল। 
  
হযত এটির সুন্দর মুখ, ররাণ্ঠে রপাড়া চামড়া তাণ্ঠক আকষসণ কণ্ঠরটছল। োইণ্ঠহাক 
টকছুটেণ্ঠনর মণ্ঠধযই ওণ্ঠের বনু্ধত্ব গাঢ় হণ্ঠয উিল। 
  
এটি রভণ্ঠবটছল, অতীণ্ঠতর ঘিনার মণ্ঠতা এবারও সপ্তাণ্ঠহর রশষাণ্ঠশটষ টলনিার রসৌন্দেস 
তার কাণ্ঠছ বাটস েুণ্ঠলর মণ্ঠতা টববণস হণ্ঠয উিণ্ঠব। টকন্তু তার বেণ্ঠল রস রেখল রে রস 
টেনরাত তার কোই ভাবণ্ঠছ। এমনটক রস টলনড়াণ্ঠক টবণ্ঠযও করণ্ঠত চায। 
  
টলনিার টবলাসবহুল জীবনোত্রা রেণ্ঠখ এটি অবাক হণ্ঠয টগণ্ঠযটছল। বযটক্তগত বযবহাণ্ঠরর 
জনয একিা সমুদ্রতি ছাড়াও সুন্দর একিা বাংণ্ঠলার মাটলক টলনিা। 
  
টলনিার রপাশাক-আষাক বাটড়র আসবাবপত্র, এমনটক টলনিার চড়বার জনয একিা 
ঝলমণ্ঠল নীল রঙা ররািমাস্টার বুইক আণ্ঠছ রেিা চাটলণ্ঠয ও েখন তখন ঘুরণ্ঠত রবটরণ্ঠয 
পণ্ঠড়। এসব রস রকাোয রপণ্ঠযণ্ঠছ? 
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টলনিা বণ্ঠল রে রতণ্ঠলর বযবসাযী ধনী মামার কাছ রেণ্ঠক উেরাটধকার সূণ্ঠত্র রস এসব 
রপণ্ঠযণ্ঠছ। েটেও এটি কোিা টবশ্বাস কণ্ঠরটন। রস রভণ্ঠবটছল রে টলো একমাত্র তাণ্ঠকই 
ভালবাণ্ঠস তাই সটতযকাণ্ঠরর উেরিা রস ভাবণ্ঠতও পাণ্ঠরটন। রস জানণ্ঠতা না রে টলনিার 
এই সব টবলাসববভণ্ঠবর মূণ্ঠল আণ্ঠছ তার এক রপ্রটমক। এখাণ্ঠন রে খুব কমই আণ্ঠস। 
  
বছণ্ঠর মাত্র চার টক পািঁচবার রলাকিা আণ্ঠস। রলাকিাণ্ঠক খুব টবশ্রী লাগণ্ঠলও টলনিা সব 
রমণ্ঠন রনয কারণ না হণ্ঠল এই সব সুখ তার হাতছাড়া হণ্ঠয োণ্ঠব। ও কখনও সুটলভযান 
ব্রাোণ্ঠসসর কো রশাণ্ঠনটন। ও ভাবণ্ঠতও পারণ্ঠবনা রস োণ্ঠক েযাঙ্ক বণ্ঠল িাণ্ঠক রস সুটলভযান 
ব্রাোণ্ঠসসর একজন। 
  
টলনিার সণ্ঠঙ্গ মযাণ্ঠক্সর মাত্র েুবার রেখা হণ্ঠযণ্ঠছ। মযাক্সণ্ঠক রেণ্ঠখ ভয হয। আর টলনিা 
রে সুটলভযানণ্ঠের মণ্ঠধয একজণ্ঠনর রটক্ষতা রসকো জানণ্ঠত রপণ্ঠর এটিও সব আগ্রহ 
প্রেণ্ঠমই হাটরণ্ঠয রেলল। সুটলভযানণ্ঠের সম্পণ্ঠকস অণ্ঠনক কো শুনণ্ঠলও তাণ্ঠের 
একজনণ্ঠকও রস রেণ্ঠখটন। 
  
আজ এই উষ্ণ ররৌদ্রময টবকাণ্ঠল ওসযান বুণ্ঠলভািস ধণ্ঠর টঘ আর িুকিুণ্ঠক লাল রঙা 
ররািস্টার রেিা এটিণ্ঠক এক বযস্কা বান্ধবী টেণ্ঠযটছল রসিা চাটলণ্ঠয আসণ্ঠত আসণ্ঠত 
এটির মণ্ঠন হটেল সটতয জীবন টক মধুর! 
  
রবলা সাণ্ঠড় টতনিার কণ্ঠযক টমটনি পণ্ঠর টলনিার বাংণ্ঠলাণ্ঠত রপৌঁণ্ঠছ এটি রেখণ্ঠলা, টলন 
েুণ্ঠলর বাগাণ্ঠন ঘুণ্ঠর রবড়াণ্ঠে। 
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টলনিা এটিণ্ঠক রেণ্ঠখ বলল আটম এখুটন ভাবটছলাম রে তুটম আসণ্ঠব টকনা। টবণ্ঠকণ্ঠল 
একিু সািঁতার কািণ্ঠত রগণ্ঠল টকন্তু টেটবয মজার হণ্ঠতা। 
  
এটি টলনিাণ্ঠক আের করণ্ঠত করণ্ঠত বলল, এখন না। টবণ্ঠকণ্ঠল ছিা নাগাে জলিা রবশ 
িাণ্ডা হণ্ঠয উিণ্ঠব, ততক্ষণ আমরা অণ্ঠপক্ষা করণ্ঠবা। 
  
তাহণ্ঠল চলল টভতণ্ঠর বণ্ঠস চা খাই। 
  
প্রোবিা এটির পছন্দ হণ্ঠলা।ওরাকািঁণ্ঠচর েরজা রিণ্ঠল ঘণ্ঠর এণ্ঠস রসাোর উপর 
বসল।টলনিা বলল ঘণ্টা বাজণ্ঠলই চাকর চা টনণ্ঠয আসণ্ঠব। 
  
টকন্তু এই মুহূণ্ঠতস এটির চা খাওযার একিুও আগ্রহ রনই। না এখন চা নয এই বণ্ঠল 
টলনিাণ্ঠক রকাণ্ঠল টনণ্ঠয রোতলার একিা ঘণ্ঠর চণ্ঠল রগল। 
  
টলনিা বণ্ঠল আমাণ্ঠক রছািঁণ্ঠব না বলটছ। এখন আমরা বাইণ্ঠর স্নান করণ্ঠত োণ্ঠবা। 
  
সবই হণ্ঠব চা খাওযা, স্নান করা তণ্ঠব আণ্ঠগ রতামাণ্ঠক একিু আের কটর এই বণ্ঠল 
টলনিাণ্ঠক জটড়ণ্ঠয ধরল। 
  
টলনিা বলল, রেণ্ঠখা আমাণ্ঠক রছণ্ঠড় োও। রজার রকাণ্ঠরা না, টকন্তু এটি এসব কোয 
কানই টেল না। 
  
সময এটগণ্ঠয চলল। প্রেণ্ঠম এটির ঘুম ভাঙল। রপশল বাহুেুণ্ঠিা ছটড়ণ্ঠয আড়ণ্ঠমাড়া রভণ্ঠঙ্গ 
ও রচাখ খুলল। পরক্ষণ্ঠণই ওর পাকিটলিা রেন একিা টিগবাটজ রখণ্ঠয উিণ্ঠলা। 
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এটি রেখল টবছানার কাণ্ঠছ বণ্ঠস একিা রলাক ওণ্ঠের টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয আণ্ঠছ। তার মণ্ঠন 
হণ্ঠলা রেন স্বপ্ন রেখণ্ঠছ। রলাকিার রপাশাক কাণ্ঠলা, মুখিা সাো পােণ্ঠরর মণ্ঠতা কটিন। 
  
এটির েৃঢ় আকষসণ্ঠণ টলনিা চমণ্ঠক উণ্ঠি রজণ্ঠগ রগল। পরক্ষণ্ঠণই কাণ্ঠলা রপাশাক পরা 
রলাকিাণ্ঠক টচনণ্ঠত রপণ্ঠর আতণ্ঠঙ্ক ওর গলার স্বর বন্ধ হণ্ঠয রগল। 
  
মযাক্স মৃেুস্বণ্ঠর বলল, টলনিা রতামার নাগরটিণ্ঠক রবটরণ্ঠয রেণ্ঠত বল। রতামার সণ্ঠঙ্গ 
আমার কো আণ্ঠছ।   
  
এটি রবটরণ্ঠয রগল োওযার আণ্ঠগ রস টলনিার টেণ্ঠক তাকালও না। কারণ মযাক্স তাণ্ঠক 
ছুটর টেণ্ঠয তালু রকণ্ঠি টেণ্ঠযটছল। টলনিা বলল–এটি আমাণ্ঠক রছণ্ঠড় রেও না। টকন্তু 
এটির কাণ্ঠন রস কো ঢুকল না। 
  
ছুটরিা পণ্ঠকণ্ঠি ররণ্ঠখ টেণ্ঠয মযাক্স একিা ররশমী চাের টলনিার টেণ্ঠক ছুিঁণ্ঠড় টেণ্ঠয বলল, 
নাও এিা গাণ্ঠয জটড়ণ্ঠয নাও। 
  
কািঁপা হাণ্ঠত চােরিা জটড়ণ্ঠয টনণ্ঠত টনণ্ঠত টলনিা ভাবল রে মযাক্স টনশ্চযই েযাঙ্কণ্ঠক সব 
কো বণ্ঠল রেণ্ঠব। এখন োঙ্ক টক করণ্ঠব। তাণ্ঠক লাটে রমণ্ঠর বাটড় রেণ্ঠক বার কণ্ঠর 
রেণ্ঠব। তণ্ঠব টক এই টবলাস ধবভব সব টকছু হাটরণ্ঠয আবার আণ্ঠগকার জীবণ্ঠন তাণ্ঠক 
টেণ্ঠর রেণ্ঠত হণ্ঠব! 
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মযাক্স রেওযাণ্ঠল রহলান টেণ্ঠয একিা টসগাণ্ঠরি ধরাল। বলল, েযাণ্ঠঙ্কর রেণ্ঠক িাকা টনণ্ঠযও 
রলাকিাণ্ঠক না িকাণ্ঠল চলটছল না। আটম রতা ওণ্ঠক আণ্ঠগই সাবধান কণ্ঠর টেণ্ঠযটছলাম 
টকন্তু ও রতামার মণ্ঠধয টক রেণ্ঠখণ্ঠছ ওই জাণ্ঠন। এখন রেণ্ঠক রতামার খরণ্ঠচর িাকা 
রতামাণ্ঠকই ররাজগার কণ্ঠর টনণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
টলনিা বলল, রেণ্ঠখা আর কখনও এমন হণ্ঠবনা। তুটম ওণ্ঠক বণ্ঠলা না। ও আমাণ্ঠক 
ভালবাণ্ঠস। শুনণ্ঠল কষ্ট পাণ্ঠব। 
  
টিকই বণ্ঠলছ। আর কখনও এমন হণ্ঠব না। েযাঙ্কণ্ঠক আটম টকছু বলব না, ওর জীবনও 
নষ্ট করণ্ঠবা না। রশানা, েযাঙ্ক টচরটেণ্ঠনর মণ্ঠতা এ বাটড়ণ্ঠত চণ্ঠল এণ্ঠসণ্ঠছ। তুটম ওর সণ্ঠঙ্গ 
োকণ্ঠব, ও ো বণ্ঠল করণ্ঠব। ওর সণ্ঠঙ্গ রবড়াণ্ঠত োণ্ঠব, োটড় কাটমণ্ঠয রেণ্ঠব, রপাশাক 
গুটছণ্ঠয রাখণ্ঠব, কাগজপত্র পণ্ঠড় রশানাণ্ঠব। রমাি কো সবসময তুটম ওর পাণ্ঠশ রেণ্ঠক 
ওণ্ঠক সাহােয করার রচষ্টা করণ্ঠব। রতামার রচাখ টেণ্ঠয ও সবটকছু রেখণ্ঠব। 
  
আমার রচাখ টেণ্ঠয রেখণ্ঠব মাণ্ঠন? ওর টনণ্ঠজরই রতা েুণ্ঠিা রচাখ আণ্ঠছ। 
  
মযাণ্ঠক্সর মুণ্ঠখ এক িুকণ্ঠরা হাটস েুণ্ঠি উিল। তারপর ও টলনিার কাণ্ঠছ এণ্ঠস ওর চুণ্ঠলর 
রগাছা ধণ্ঠর বলল, রকানও রকম চালাটক করণ্ঠল আটম রতামাণ্ঠক রশষ কণ্ঠর রেলণ্ঠবা। 
আটম টকন্তু মাত্র একবারই সাবধান কণ্ঠরটছ। েটে তুটম পাটলণ্ঠয োওবা ওর সণ্ঠঙ্গ 
টবশ্বাসঘাতকতা করতাহণ্ঠল অযাটসি টেণ্ঠয রতামার মুখ পুটড়ণ্ঠয রেণ্ঠবা। ও টচরকালই 
রবাকা ও রতামার মণ্ঠধয টক রেণ্ঠখটছল রক জাণ্ঠন ও রতামাণ্ঠকই চায। 
  
েরজা খুণ্ঠল মযাক্স রবটরণ্ঠয রগণ্ঠলা, বলণ্ঠলা এণ্ঠসা েযাঙ্ক। ও রতামার জনয অণ্ঠপক্ষা করণ্ঠছ। 
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একিু পণ্ঠরই েযাঙ্ক ঘণ্ঠর এণ্ঠস ঢুকল। েৃটষ্টহীন রচাখেুণ্ঠিা চশমার কাণ্ঠলা কািঁণ্ঠচর আড়াণ্ঠল 
লুণ্ঠকাণ্ঠনা, হাণ্ঠত লাটি। রমেবহুল মুণ্ঠখ উপবাসীজাআকাঙ্ক্ষার সণ্ঠঙ্গ আত্মটবশ্বাণ্ঠসর করুণ 
ছাযা। 
  
েযাঙ্ক হাত বাটড়ণ্ঠয বলল, রেণ্ঠখা টলনিা আটম বাটড়ণ্ঠত টেণ্ঠর এণ্ঠসটছ। 
  
পণ্ঠরর েুণ্ঠিা সপ্তাহ টলনিার জীবণ্ঠন েুুঃস্বণ্ঠপ্নর মণ্ঠতা কািল। জীবণ্ঠনর রশষ টেন অবটধও 
এই টেনিার কো ভুলণ্ঠত ও পারণ্ঠব না। 
  
েযাণ্ঠঙ্কর অজস্র চাটহোর আর টবরাম রনই।োঙ্ক সবসোই ওণ্ঠক টকছু পণ্ঠড় রশানাণ্ঠত 
বণ্ঠল।নযণ্ঠতা ওর পাণ্ঠশ চুপ কণ্ঠর বণ্ঠস োকণ্ঠত বণ্ঠল পরবতসী প্রণ্ঠযাজন পালন করার 
জনয। রচাণ্ঠখর েৃটষ্ট চণ্ঠল োওযাণ্ঠত ও এখন আণ্ঠরা টক্ষপ্ত হণ্ঠয উণ্ঠিণ্ঠছ। এখন ও টলনিার 
শারীটরক রসৌন্দেস রেখণ্ঠত পায না এর জনয ওর আকষসণী শটক্ত েযাণ্ঠঙ্কর ওপর রকানও 
কাজ করণ্ঠছ না। এখন েযাঙ্ক ওণ্ঠক রকানও রপাশাকও টকনণ্ঠত রেয না। বণ্ঠল ওসব পণ্ঠর 
রতামাণ্ঠক রকমন লাগণ্ঠছ তা েটে আটম রেখণ্ঠতই না পাই তাহণ্ঠল টকণ্ঠন টক লাভ। রলাকিা 
এখন ভীষণ টকণ্ঠে হণ্ঠয উণ্ঠিণ্ঠছ। 
  
বযটক্তগত সময বলণ্ঠত এখন আর টলনিার টকছু রনই। সবসমণ্ঠযই েযাঙ্ক টলনিাণ্ঠক 
রখািঁণ্ঠজ। অেচ মযাণ্ঠক্সর ভণ্ঠয ও েযাঙ্কণ্ঠক রছণ্ঠড় পালাণ্ঠতও পারণ্ঠছ না। 
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ও এটির সণ্ঠঙ্গ রেখা করার জনয ছিেি করটছল। তাই বড় আণ্ঠবগময ভাষায ও এটিণ্ঠক 
টচটি টলণ্ঠখটছল, এটিও েন্ত্রণায পাগল, ও টনণ্ঠজও আণ্ঠগ বুঝণ্ঠত পাণ্ঠরটন রে টলনিাণ্ঠক 
রছণ্ঠড় োকণ্ঠত ওর এত কষ্ট হণ্ঠব। 
  
টলনিার শযনকণ্ঠক্ষ মযাণ্ঠক্সর রসই নািকীয অটবভসাণ্ঠবর রষাল টেন পণ্ঠর এক ক্লান্ত 
অপরাণ্ঠহ্ন একটি বযস্কা মণ্ঠক্কণ্ঠলর আসার আশায একিা ররণ্ঠোরািঁয বণ্ঠস এটি সময 
কািাটেল। হিাৎ লক্ষয করণ্ঠলা একিা রমণ্ঠয তার অেূণ্ঠরই একিা িুল টনণ্ঠয রিণ্ঠন 
বসণ্ঠলা। ওরা েুজন ছাড়া এখন আর রকানও খণ্ঠদ্দর রনই। অভযাণ্ঠসর বণ্ঠস রমণ্ঠযটিণ্ঠক 
রেখল রস। রমণ্ঠযটির পরণ্ঠনর রপাশাক রনাংরা হণ্ঠলও রুটচশীল। মাোয রছাি িুটপর 
আড়াণ্ঠল একরাশ কাণ্ঠলা চুল এটলণ্ঠয রণ্ঠযণ্ঠছ। রচাণ্ঠখ রমািা রেণ্ঠমর চশমা। তবু রস 
রেখণ্ঠল রে রমণ্ঠযটির শরীণ্ঠরর গড়ন সটতয সুন্দর। 
  
একিু পণ্ঠড়ই রস শুনণ্ঠলা রমণ্ঠযিা রোকানীর সণ্ঠঙ্গ কো বলণ্ঠছ। 
  
রমণ্ঠযটি বলণ্ঠছ আটম একিা অল্প সমণ্ঠযর কাজ খুিঁজটছ। ধরুন রকউ সণ্ঠন্ধযণ্ঠবলার জনয 
সটঙ্গনী খুিঁজণ্ঠছন? অেবা কাণ্ঠরা বাচ্চার টেণ্ঠক নজর রাখার রলাক েরকার। এমন কাণ্ঠরা 
কো আপনার জানা আণ্ঠছ। 
  
রোকানোর আনডু্র মানুষণ্ঠক সাহােয করার জনয সবসো উৎসুক। অণ্ঠবণ্ঠশণ্ঠষ বলল তণ্ঠব 
এই রছাট্ট শহণ্ঠর অটধকাংশ রলাণ্ঠকরই বাচ্চাকাচ্চা রনই। 
  
রমণ্ঠযটি কটে নাড়ণ্ঠত নাড়ণ্ঠত বলল, আসণ্ঠল আটম একিা কাজ করটছ। তণ্ঠব মাইণ্ঠন খুব 
একিা সুটবধার নয। বলল আমার নাম রমটর রপ্রনটিস, ইস্ট স্ট্রীণ্ঠি োটক। টলণ্ঠখ রেণ্ঠবা? 
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তারপর একিু রেণ্ঠম বলল, রকানও অন্ধ মানুণ্ঠষর েটে সঙ্গী প্রণ্ঠযাজন হয তাহণ্ঠলও 
আমাণ্ঠক জানাণ্ঠবন ও টবষণ্ঠয আমার টশক্ষাগত রোগযতা আণ্ঠছ। 
  
টিক আণ্ঠছ জানাণ্ঠবা। তণ্ঠব সানণ্ঠিাটরড়াণ্ঠত অন্ধ মানুষ বড় একিা রনই। রতমন রকউ 
আণ্ঠছ। বণ্ঠলই আটম জাটন না। তণ্ঠব আটম লক্ষয রাখণ্ঠবা। 
  
এটি রমণ্ঠযিাণ্ঠক ররণ্ঠোরািঁ রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয রেণ্ঠত রেখণ্ঠলা। হিাৎ তার মাোয একিা টচন্তা 
রখণ্ঠল রগল। রস রোকানোরণ্ঠক বলল, আভু রমণ্ঠযিার নাম টিকানা আমাণ্ঠক োও রতা। 
আটম একজন অন্ধ মানুষণ্ঠক টচটন তার একজন মটহলার সঙ্গেরকার। 
  
রসটেনই রাত এগাণ্ঠরািার সময এটি লক্ষয করণ্ঠলা, পূবসপটরকল্পনা অনুোযী বাটড় রেণ্ঠক 
টকছু েূণ্ঠর তার জনয টলনিা অণ্ঠপক্ষা করণ্ঠছ। 
  
প্রেম কণ্ঠযকিা মুহূতস েুজন েুজনণ্ঠক আণ্ঠবণ্ঠগ জটড়ণ্ঠয ধণ্ঠর োকণ্ঠলা। তারপর এটি বলল 
রশান টলনিা, আমাণ্ঠের হাণ্ঠত রবটশ সময রনই। এভাণ্ঠব রবটশক্ষণ রলাকিার রচাণ্ঠখ ধুণ্ঠলা 
টেণ্ঠয োকা োণ্ঠব না। এর মণ্ঠধয আটম একিা েযান কণ্ঠরটছ। 
  
টলনিা বলল–আটম জানতাম তুটম টকছু না টকছু একিা বযবিা করণ্ঠব। নাহণ্ঠল হযণ্ঠতা 
কণ্ঠবই আত্মহতযা করণ্ঠত রেতাম। 
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 রশান আটম একিা রমণ্ঠযর সন্ধান রপণ্ঠযটছ। রমণ্ঠযটি সটঙ্গনী হবার কাজ খুিঁজণ্ঠছ। তুটম 
েযাঙ্কণ্ঠক বুটঝণ্ঠয বল রে মাণ্ঠঝ মাণ্ঠঝ এ ধরণ্ঠণর পটরবতসন ওর ভালই লাগণ্ঠব। েু-টতন 
টেন বইপত্র পড়ার জনয রমণ্ঠযিাণ্ঠক রাখবার জনয তুটম েযাঙ্কণ্ঠক রাজী কটরণ্ঠয রেল। 
  
টলনিা রচাখ ঘুটরণ্ঠয বলল, তাণ্ঠত আমার লাভ টক? তুটম টক রভণ্ঠবণ্ঠছা রে তাণ্ঠক রপণ্ঠয ও 
আমাণ্ঠক রছণ্ঠড় রেণ্ঠব? 
  
টলনিা একিা টজটনস তুটম ভুণ্ঠল োণ্ঠো ও এখন রতামার রূপণ্ঠেৌবন রেখণ্ঠত পাযনা। 
এখন তাই নতুন রমণ্ঠযর কেস্বর শুনণ্ঠত রপণ্ঠল ও খুশীই হণ্ঠব। তারপর টকছুটেন পণ্ঠরই 
ও একা হণ্ঠত চাইণ্ঠব। তখন ওই রতামাণ্ঠক বাইণ্ঠর রেণ্ঠত বলণ্ঠব। আর আমার সণ্ঠঙ্গ তুটম 
রেখা করণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
টকন্তু এণ্ঠত রতা অণ্ঠনক সময রলণ্ঠগ োণ্ঠব এর মণ্ঠধয মযাক্স এণ্ঠস োণ্ঠব। রসিা আটম চাই 
না। 
  
রেণ্ঠখা টলনিা, তুটম েটে টিকমণ্ঠতা চাল টেণ্ঠত পাণ্ঠরা, ওর সণ্ঠঙ্গ ঝািঁটঝণ্ঠয কো বল তাহণ্ঠল 
ও টকছুটেন পর টনণ্ঠজই রতামাণ্ঠক রচাণ্ঠখর টবষ টহণ্ঠসণ্ঠব রেখণ্ঠব। 
  
টলনিা হাত রচণ্ঠপ বলল–আটম চাই ও মরুক। অতএব অটনো সণ্ঠত্ত্বও রাজী হল। 
  
এক সপ্তাহ ধণ্ঠর সাবধাণ্ঠন এটির কোমত চণ্ঠল ও েযাণ্ঠকর কাণ্ঠছ কোিা তুলল। ও 
এমনভাণ্ঠব রমটর রপ্রনটিণ্ঠসর বণসনা টেণ্ঠত লাগল (োণ্ঠক ও এখনও রেণ্ঠখই টন) োণ্ঠত 

http://www.bengaliebook.com/


 ফ্লেশ অফ দি অদকিড । ফ্লেমস ফ্লেডদি ফ্লেে  

129 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

েযাঙ্ক উদ্দীপ্ত হণ্ঠয উিল। গত সপ্তাণ্ঠহ রস েযাণ্ঠঙ্কর সণ্ঠঙ্গ খুবই খারাপ বযবহার কণ্ঠরণ্ঠছ। 
তাই নতুন কাউণ্ঠক রেখার জনয রস উেগ্রীব হণ্ঠয উিল। 
  
পরটেন সণ্ঠন্ধযণ্ঠবলায রমটর রপ্রনটিস এণ্ঠলা। টলনিা মটলন রপাশাক পরা রমণ্ঠযিাণ্ঠক রেণ্ঠখ 
স্বটে রপল। েৃটষ্টশটক্ত োকণ্ঠল েযাঙ্ক টিতীযবার ওর টেণ্ঠক তাকাত না। 
  
খুব সাধারণ রেখাণ্ঠলও রমটর রপ্রনটিণ্ঠসর বড় বড় সবুজ রচাখেুণ্ঠিার রসৌন্দেস সটতযই 
অতুলনীয। টকন্তু মটলন রপাশাক আর প্রসাধনহীন মুখ রস রসৌন্দেস রঢণ্ঠক টেণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
েযাণ্ঠঙ্কর সণ্ঠঙ্গ পটরচয কটরণ্ঠয রেবার সময রমণ্ঠযটি সামানয টবচটলত হণ্ঠয পড়ল। রসই 
অবিাণ্ঠতই ওণ্ঠের একসণ্ঠঙ্গ ররণ্ঠখ টলনিা রবটরণ্ঠয রগল। 
  
রসটেন রমণ্ঠযিা চণ্ঠল োবার পণ্ঠরই েযাণ্ঠঙ্কর মণ্ঠধয লক্ষণীয পটরবতসন রেখণ্ঠত রপল 
টলনিা। পণ্ঠরর সপ্তাহ রেণ্ঠক প্রটত সন্ধযাণ্ঠত টিনার রশষ কণ্ঠর েযাঙ্কণ্ঠক পটত্রকা পণ্ঠড় 
রশানাণ্ঠনার জনয রমটর রপ্রনটিস এ বাটড়ণ্ঠত এণ্ঠসণ্ঠছ। 
  
পণ্ঠরর সপ্তাণ্ঠহই েযাঙ্ক বলল টলনিা তুটম বাইণ্ঠর ঘুণ্ঠর এণ্ঠসা। আমাণ্ঠক পণ্ঠড় রশানাণ্ঠনার 
জনয রতা রমটর রপ্রনটিস রণ্ঠযইণ্ঠছ। অতএব রস রাণ্ঠত রমটর রপ্রনটিস বই পণ্ঠড় রশানাণ্ঠত 
রস বলল, টমস টল বাটড়ণ্ঠত রনই? 
  
না, েযাঙ্ক মুচটক হাসল। আটম রতামার সণ্ঠঙ্গ খাটনকিা সময একাণ্ঠন্ত কািাণ্ঠত চাইটছলাম। 
রকন জাণ্ঠনা টনশ্চযই। 
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জাটন। আমার কাণ্ঠছ এণ্ঠসা। 
  
না এখাণ্ঠন নয। এিা টমস টলর বাটড়। েটে আমার বাটড়ণ্ঠত আণ্ঠসন তাহণ্ঠল আলাো 
কো। 
  
েযাঙ্ক রাজী হণ্ঠল রমটর তাণ্ঠক গাটড়ণ্ঠত চাটপণ্ঠয গাটড় স্টািস কণ্ঠর টেল। রস বলল, 
তাড়াতাটড় চণ্ঠলা মটন, রেখণ্ঠব আটম রতামাণ্ঠক কত সুখ রেণ্ঠবা। 
  
ধীণ্ঠর ধীণ্ঠর বড় রাোর ওপণ্ঠর একিা লযাম্পণ্ঠপাণ্ঠস্টর কাণ্ঠছ গাটড় োমাল রমটর। 
  
 েযাঙ্ক বলল–আমরা টক রপৌঁণ্ঠছ রগটছ? 
  
হযািঁ, এই রতামার রশষ োত্রা। 
  
আটম এখন রতামাণ্ঠক খুন করণ্ঠত টনণ্ঠয োটে। 
  
তুটম রক? 
  
আটম কযারল ব্লানটিশ। 
  
আতণ্ঠঙ্ক অন্ধ েযাঙ্ক গাটড় রেণ্ঠক রনণ্ঠম ছুিণ্ঠত লাগল। সহসা চাটরটেণ্ঠক অণ্ঠনক টচৎকার 
আর অণ্ঠনক গাটড়র রব্রক চাপার শব্দ রপল। 
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একখানা লাল ররাি মাস্টার দ্রুতগটতণ্ঠত এটগণ্ঠয এল, গাটড়ণ্ঠত বণ্ঠস টছল টলনিা আর 
এটি। এটি রব্রক কষার রচষ্টা করণ্ঠলও রশষ রক্ষা হল না। গাটড়র সামণ্ঠনর ধাক্কায েযাঙ্ক 
টছিণ্ঠক রাোয পড়ল। পরক্ষণ্ঠণই একিা োক ওণ্ঠক টপণ্ঠষ টেণ্ঠয রগল। 
  
ওযালিনটভল হাসপাতাণ্ঠলর রবাণ্ঠরর চাের রমাড়া বারান্দা টেণ্ঠয নাসসণ্ঠক অনুসরণ কণ্ঠর 
মযাক্স এটগণ্ঠয রগল। 
  
েুটমটনণ্ঠির রবটশ টকন্তু নয। 
  
ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক টবছানায রশাযা েযাণ্ঠঙ্কর টেণ্ঠক তাকাল মযাক্স। 
  
 কযারল ব্লানটিশ বণ্ঠলণ্ঠছ প্রেণ্ঠম আটম তারপর তুটম হািঁপাণ্ঠত হািঁপাণ্ঠত েযাঙ্ক বলল। 
এরপর েযাঙ্ক টচরটেণ্ঠনর মণ্ঠতা েব্ধ হণ্ঠয রগল। 
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৭. োসপাতাণ্ঠির দসিঁদড় দিণ্ঠয 
০৭. 
  
হাসপাতাণ্ঠলর টসিঁটড় টেণ্ঠয নামণ্ঠত নামণ্ঠত মযাণ্ঠক্সর মণ্ঠন হল, রস আণ্ঠগ েত বড়ণ্ঠলাক টছল 
এখন তার েুগুণ। 
  
কারণ সুটলভযানরা রকউ বযাণ্ঠঙ্ক িাকা রাখত না। িাকািা োকত মযাণ্ঠক্সর বাবার কাণ্ঠছ। 
কো টছল রে আণ্ঠগ মরণ্ঠব তার ভাগিা অপর অংশীোর পাণ্ঠব। এখন রপশাোরী খুণ্ঠনর 
কাজ রেণ্ঠক সণ্ঠর রস একিা পাটখর বযবসা করণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
রস ভাবল রে কযারল তার টকছুই করণ্ঠত পারণ্ঠব না। কারণ রমটর রপ্রনটিস রসণ্ঠজ রে 
কযারল েযাণ্ঠঙ্কর মৃতুয ঘটিণ্ঠযণ্ঠছ এিা রস টলনিাণ্ঠর সণ্ঠঙ্গ কো বণ্ঠল জানণ্ঠত রপণ্ঠরণ্ঠছ। 
  
তার অবশয টকছু হণ্ঠব না। কারণ তার কাণ্ঠছ রমণ্ঠযণ্ঠের রকান োম রনই। 
  
এই বণ্ঠল রস গাটড়র েরজা খুলল। গাটড়ণ্ঠত উিণ্ঠত টগণ্ঠয রেখল রেটস্টযাটরং-এর টিক 
নীণ্ঠচ একিা িকিণ্ঠক লাল অটকসি পণ্ঠড় আণ্ঠছ। েুলিার টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয োকণ্ঠত োকণ্ঠত 
তার রচাখিা সামানয কুিঁচণ্ঠক উিল। 
  
রকউ টক টবনা কারণ্ঠণ এত োমী েুলিা তার গাটড়র মণ্ঠধয রেণ্ঠল রগণ্ঠলা নাটক এর 
রকানও কারণ আণ্ঠছ। 
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োইণ্ঠহাক রস গাটড়ণ্ঠত উণ্ঠি গাটড় স্টািস কণ্ঠর টেল। 
  
পাহাণ্ঠড়র উপর একিা কাণ্ঠির বাটড়র সামণ্ঠন গাটড় োমণ্ঠলা। বাটড়র নাম টনরালা। বাটড়িা 
রবশ পুরণ্ঠনা। 
  
এিা মযাণ্ঠক্সর বাটড়। এখাণ্ঠন ওর বাবা োণ্ঠক। রস টতটরশ বছর সাকসাণ্ঠসর ক্লাউন হণ্ঠয 
কাজ কণ্ঠরণ্ঠছ। নাম তার ইজটম টগজা। 
  
মযাক্সণ্ঠক রস রীটতমণ্ঠতা ভয কণ্ঠর চণ্ঠল। রেমন চলণ্ঠতা মযাণ্ঠক্সর মাণ্ঠক। কারণ ইজটম 
টগজা শাটন্তটপ্রয রলাক। 
  
মযাক্স গাটড় রেণ্ঠক রনণ্ঠম এটগণ্ঠয এল। তার রবাতাণ্ঠমর ঘণ্ঠর একিা িকিণ্ঠক লাল অটকসি। 
  
রস বলল, েযাঙ্ক মারা রগণ্ঠছ। 
  
 তাহণ্ঠল এখাণ্ঠনই সব টকছুর ইটত। 
  
ইস, এখন আমাণ্ঠের েুজণ্ঠনর িাকাই আমার। এই কোই টছল। 
  
ইজটম বলল, আমার অবিার টকছু রহরণ্ঠের হণ্ঠব টক? 
  
জাটননা, রতামার কো রভণ্ঠব রেখার সুণ্ঠোগ পাইটন। ওসব রছাি-খাি বযাপারগুণ্ঠলা পণ্ঠর 
রভণ্ঠব রেখণ্ঠবা। তুটম টক এখাণ্ঠন োকণ্ঠত চাও? 
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হযািঁ আটম এখাণ্ঠন োকণ্ঠত ভালবাটস। 
  
তারপর মযাক্স ইজটমণ্ঠক সব কো খুণ্ঠল বলল, রস আরও বলল, রমণ্ঠযিা এখাণ্ঠনই আণ্ঠছ 
এই শহণ্ঠরই। েযাঙ্ক বণ্ঠলটছল ওিঁর পর এবার আমার পালা। এ বযাপাণ্ঠর রতামার টক মণ্ঠন 
হয। 
  
কোিা তুটম আমাণ্ঠক না বলণ্ঠলই ভাণ্ঠলা করণ্ঠত, এই বণ্ঠল ইজটম বাটড়র রভতণ্ঠর চণ্ঠল 
রগল। 
  
এরপর মযাক্স গাটড় রেণ্ঠক েুণ্ঠিা বড় বযাগ রবর কণ্ঠর বাটড়র রোতলায একিা রচারা 
কুিুটরর মণ্ঠধয ঢুকল। তারপর রসই ঘণ্ঠরর একিা আলমারীর মণ্ঠধয লুকণ্ঠনা েুণ্ঠিা পুরণ্ঠনা 
চামড়ার বযাগ রবর কণ্ঠর আনল। 
  
পরবতসী আধ ঘণ্টা পািঁচ এবং েশ িলাণ্ঠরর একগাো বাটেল রগানায বযে হণ্ঠয রইল 
মযাক্স। এখন রস রীটতমণ্ঠতা ধনী। 
  
একিু পণ্ঠরই ওর বাবা বলল ওরা রোন কণ্ঠর েযাণ্ঠঙ্কর অণ্ঠন্তযটষ্টর বযাপাণ্ঠর বলটছল। 
  
 ও বযাপাণ্ঠর আমার রকান উৎসাহ রনই। েুলিুল পািাণ্ঠনার রকানও বযাপার রনই। 
  
টকন্তু ওরা বলণ্ঠছ একগাো েুল এণ্ঠস রপৌঁণ্ঠছণ্ঠছ। তুটম ওগুণ্ঠলা টনণ্ঠয টক করণ্ঠত চাও? 
  
টক েুল? 
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লাল অটকসি। তার সণ্ঠঙ্গ একিা কািসও এণ্ঠসণ্ঠছ। তাণ্ঠত রলখা আণ্ঠছ কযারল ব্লানটিশ ও 
টস্টঙ লারসণ্ঠনর পক্ষ রেণ্ঠক। 
  
রাণ্ঠতর খাওযা রশষ কণ্ঠর মযাক্স বলল, আটম কালই এখান রেণ্ঠক চণ্ঠল োণ্ঠবা। 
  
ইজটম এিঁণ্ঠিা বাসনগুণ্ঠলা টনণ্ঠয েরজার টেক রেণ্ঠক টেরণ্ঠতই বাগাণ্ঠনর রকাণ রেণ্ঠক 
কুকুরগুণ্ঠলা রিণ্ঠক উিণ্ঠলা। 
  
ওিা অমন িাকণ্ঠছ রকন মযাক্স বলল। 
  
 ইজটম বাগাণ্ঠন রেখণ্ঠত রগল। রেখল কুকুরিার রচাখ আতণ্ঠঙ্ক টেণ্ঠশহারা। তার মণ্ঠন হল 
বাটড়র সামণ্ঠন রেন একিা চলন্ত ছাযামূটতস। ভাবল কল্পনা। রস বাটড় টেণ্ঠর এণ্ঠলা। 
  
তারপর ইজটম আর মযাক্স আগুণ্ঠনর কাণ্ঠছ বণ্ঠস টছল। একিু পণ্ঠরই একিা অস্পষ্ট 
কযাচশব্দ উিল। ইজটম বলণ্ঠল শুনণ্ঠল টকছু? 
  
একিা শব্দ হল বণ্ঠল রতা মণ্ঠন হল, মযাক্স বলল। 
  
তারপর ওরা েুজণ্ঠনই একিা অস্পষ্ট পেধ্বটন শুনণ্ঠত রপল। 
  
ইজটমণ্ঠক বসণ্ঠত বণ্ঠল মযাক্স টপেল হাণ্ঠত টনণ্ঠয েরজািা খুলল। বাইণ্ঠর বারান্দা ঘন 
অন্ধকাণ্ঠর, তটলণ্ঠয আণ্ঠছ। রস খুব উৎকণস হণ্ঠয টসিঁটড় টেণ্ঠয উিণ্ঠত লাগল। টসিঁটড়র মাোয 
উণ্ঠি টসিঁটড়র লাইিিা জ্বাটলণ্ঠয টেল। ঘণ্ঠর রকউ রনই। টকন্তু আবার কুকুরিা রিণ্ঠক 
উিণ্ঠলা। রস রেৌণ্ঠড় জানলা টেণ্ঠয বাগাণ্ঠন তাকাল। রেখল একিা চলন্ত ছাযামূটতস। 
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হিাৎ মযাক্স আতটঙ্কত হণ্ঠয আলমাটরর টেণ্ঠক ছুণ্ঠি রগল। রেখল রচারাকুিুরী রখালা। তার 
সবটকছু চুটর হণ্ঠয রগণ্ঠছ। 
  
প্রেণ্ঠম তার মণ্ঠন হটেল তার বুটঝ টনুঃশ্বাস বন্ধ হণ্ঠয োণ্ঠব। রস অজ্ঞান হণ্ঠয োণ্ঠব। রস 
রচারাকুিুরীর মণ্ঠধয হাত ঢুকাল রেখল একিানরম টজটনষ। বাইণ্ঠর রবর কণ্ঠর রেখল 
একিা অটকসি। লাল অটকসি। 
  
ইজটম ছুণ্ঠি এণ্ঠস রেখল, মযাক্স মৃগী ররাগীর মণ্ঠতা রমণ্ঠঝণ্ঠত গড়াগটড় খাণ্ঠে। তার মুণ্ঠখ 
আিঁচণ্ঠড়র োগ, তার রেণ্ঠক রক্ত ঝরণ্ঠছ। রিািঁণ্ঠির রকাণ্ঠণ গযাজলা। 
  
. 
  
টবশাল একিা টনযন আণ্ঠলার টবজ্ঞাপন পামস রব রহাণ্ঠিণ্ঠলর একমাত্র ধবটশষ্ট। রসিা 
সানণ্ঠিা-টরিার রে রকান অংশ রেণ্ঠকই স্পষ্ট রেখা োয। তাই রে সব ভ্রমনােসী প্রেমবার 
সানণ্ঠিাটরড়াণ্ঠত আণ্ঠস তারা ভাল রহাণ্ঠিল মণ্ঠন কণ্ঠর এখাণ্ঠন এণ্ঠসই ওণ্ঠি। 
  
পাম রবর িাযী বাটসন্দার সংখযাও েণ্ঠেষ্ট। এটি টরগান েখন প্রেম সানণ্ঠিাটরড়াণ্ঠত এণ্ঠস 
পোপসণ কণ্ঠর তখন অনয ভ্রমণােসীণ্ঠের মণ্ঠতা রসও পাম রবর টনযণ আণ্ঠলাণ্ঠত টবভ্রান্ত হণ্ঠয 
এখাণ্ঠন এণ্ঠস ঘর টনণ্ঠযটছণ্ঠলা। শীঘ্রই রস বুঝণ্ঠত পাণ্ঠর, রে রহাণ্ঠিলিা অতযন্ত বাণ্ঠজ। 
এণ্ঠকবাণ্ঠর তৃতীয রিণীর। টকন্তু রস রতা টনণ্ঠজও তখন তৃতীয রিণীর তাই রস ওই 
ঘরিায রেণ্ঠক োয। 
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রসটেন রাণ্ঠত মযাক্স েখন আটবষ্কার করণ্ঠলা রে তার সব জমাণ্ঠনা িাকা চুটর রগণ্ঠছ, তার 
ঘণ্টা খাণ্ঠনক পণ্ঠর এটি পাম রব রহািণ্ঠলর রনাংরা ঘণ্ঠর বণ্ঠস স্কচ হুইটস্ক খাটেল। 
রহাণ্ঠিণ্ঠলর সবাই জানণ্ঠতা, েযাণ্ঠঙ্কর মৃতুযর প্রতযক্ষ কারণ এটি। রস রে না রজণ্ঠনই 
রসখাণ্ঠন টগণ্ঠয হাটজর হণ্ঠযটছল তা রকউ টবশ্বাস করণ্ঠছ না কারণ টলনিার সণ্ঠঙ্গ তার রপ্রম 
টছল। 
  
টলনিা বা এটি রকউই পুটলশণ্ঠক রমটর রপ্রনটিণ্ঠসর সম্বণ্ঠন্ধ টকছু বণ্ঠলটন। ওরা রভণ্ঠবটছল 
ওর কো জানাণ্ঠল পুটলশ ভাবণ্ঠব টতনজণ্ঠন টমণ্ঠল কাজিা কণ্ঠরণ্ঠছ। 
  
এটি টির কণ্ঠরটছল এর পর েতটেন না পুটলশ তার আর টলনিার উপর আগ্রহ হাটরণ্ঠয 
রেণ্ঠল ততটেন তারা আলাো োকণ্ঠব। 
  
েযাঙ্ক টলনিার জনয রকান অেসসম্পেই ররণ্ঠখ োনটন শুণ্ঠন এটি আতটঙ্কত হণ্ঠয উিল। 
এখন রেণ্ঠক টলনিার জনয তার িাকা ররাজগার করণ্ঠত হণ্ঠব। এখন রবশ বড় রকণ্ঠমর 
একিা োও মারা প্রণ্ঠযাজন। 
  
খানসামা এণ্ঠস ওর খাটল োস ভটতস করণ্ঠত করণ্ঠত বলল, একবার টপছণ্ঠন তাকান। 
  
ঘাড় টেটরণ্ঠয এটি রেখণ্ঠলা, প্রধান েিক রপটরণ্ঠয রহািণ্ঠলর টরণ্ঠসপশান রিণ্ঠস্কর টেণ্ঠক 
একিা রমণ্ঠয এটগণ্ঠয চণ্ঠলণ্ঠছ। রমণ্ঠযটি লম্বা, টছপটছণ্ঠপ গড়ন, রেখণ্ঠত টমটষ্ট। মাোয অবাক 
কণ্ঠর রেবার মণ্ঠতা একরাশ লাল চুল। 
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এটি মৃেু টশস টেণ্ঠয বলল, এসব সটরণ্ঠয রাণ্ঠখা, বযাপারিা একিু রেখণ্ঠত হণ্ঠে। এটি 
লক্ষয করল রমণ্ঠযটির হাণ্ঠত েুণ্ঠিা চামড়ার বযাগ। 
  
টলেণ্ঠির টেণ্ঠক েখন রমণ্ঠযটি এটগণ্ঠয রগল তখন এটির মণ্ঠন হল রমণ্ঠযটিণ্ঠক রকাোয 
রেন রেণ্ঠখণ্ঠছ। 
  
 রস টজণ্ঠজ্ঞস করল, রমণ্ঠযিা রক রহ? 
  
নাম টলণ্ঠখণ্ঠছ কযারল রানটিশ। 
  
এটি চমণ্ঠক উণ্ঠিভাবল আণ্ঠর এই রমণ্ঠযিার কোই রতা রপপাণ্ঠর রবটরণ্ঠযটছল।ওর োম 
কণ্ঠযক লক্ষ িলার। রমণ্ঠযিা নাটক পাগল! 
  
এটি বলণ্ঠলা, নাুঃ একিু রচণ্ঠখ রেখণ্ঠত হণ্ঠে রস কযারণ্ঠলর ঘণ্ঠরর নম্বরিা রজণ্ঠন টনল। 
  
এটেণ্ঠক কযারলণ্ঠক রপৌঁণ্ঠছ টেণ্ঠয চাপরাশী বলল, খাবার টক এখাণ্ঠন খাণ্ঠবন, আর টক 
খাণ্ঠবন েটে বণ্ঠল রেন ভাল হয। 
  
খাবার এখাণ্ঠনই এণ্ঠনা। ো টকছু হণ্ঠলই চলণ্ঠব। তুটম এখন োও। এই বণ্ঠল মাোর টশরা 
টিণ্ঠপ রচযাণ্ঠর বণ্ঠস রইল। 
  
টকছুক্ষণ এভাণ্ঠব ও চুপচাপ বণ্ঠস রইল। মণ্ঠন হল ও বুটঝ অজ্ঞান হণ্ঠয োণ্ঠব। ও েখন 
মযাক্সণ্ঠক হাসপাতাল রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয আসণ্ঠত রেণ্ঠখণ্ঠছ, রসই তখন রেণ্ঠকই ওর রপণ্ঠি টকছু 
পণ্ঠড়টন। 
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বারান্দায ঘুণ্ঠরটেণ্ঠর এটি সময কািাটেল। হিাৎ রেখল রে একিা খানসামা খাবাণ্ঠরর রে 
হাণ্ঠত কযারণ্ঠলর ঘণ্ঠরর টেণ্ঠক োণ্ঠে। রস তখন তার রেণ্ঠক খাবারিা টনণ্ঠয কযারণ্ঠলর ঘণ্ঠর 
ঢুকল। 
  
রস রেখল মাো টিণ্ঠপ গুটিসুটি রমণ্ঠর একিা রচযাণ্ঠর কযারল বণ্ঠস আণ্ঠছ। 
  
রস এটিণ্ঠক রেণ্ঠখ বলল, খাবারিা ররণ্ঠখ তুটম োও। টিক তখনই রমণ্ঠঝর উপর রাখা 
বযাণ্ঠগর উপর রচাখ পড়ল এটির। একিা বযানাণ্ঠরর গাণ্ঠয রলখা েযাঙ্ক েুিস। টিক এই 
সমণ্ঠয টক একিা কারণ্ঠণ কযারল হাত নাড়ল। তাণ্ঠত ওর কটব্জর কাণ্ঠছ কািা োগিা স্পষ্ট 
রেখণ্ঠত রপল এটি। রস চমণ্ঠক উণ্ঠি বুঝল এই রমণ্ঠযিাই রমটর রপ্রনটিস। 
  
টকন্তু কযারল তাণ্ঠক টচনণ্ঠত পারার আণ্ঠগই রস ঘর রেণ্ঠক রবটরণ্ঠয এল। বুঝণ্ঠলা রে 
বযাণ্ঠগর মণ্ঠধয েযাঙ্ক ও মযাণ্ঠক্সর জমাণ্ঠনা সম্পে ভটতস। 
  
কযারল টিক কণ্ঠরটছল মযাক্সণ্ঠক আরও কণ্ঠযকিা টেন টজইণ্ঠয ররণ্ঠখ টতণ্ঠল টতণ্ঠল মারণ্ঠব। 
  
টিক রসই মুহূণ্ঠতস বযাগ েুণ্ঠিার কো কযারণ্ঠলর মণ্ঠন পড়ল। বযাগ খুণ্ঠল রেখণ্ঠলা তাণ্ঠত েণ্ঠর 
েণ্ঠর রনাি। রস বযাগিা ছুিঁণ্ঠড় রেলণ্ঠলা রমণ্ঠঝণ্ঠত রনাি ছটড়ণ্ঠয পড়ল। টিক এমন সমণ্ঠয 
এটি ঘণ্ঠর ঢুকল। রেখণ্ঠলা রমণ্ঠঝণ্ঠত ছড়াণ্ঠনা রনাি। 
  
কযারলণ্ঠক বলল–টচনণ্ঠত পাণ্ঠরা। 
  
 কযারল মৃেুস্বণ্ঠর বলল—রবটরণ্ঠয োন। 
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রমটর রপ্রনটিস নাণ্ঠম টনণ্ঠজর পটরচয টেণ্ঠযণ্ঠছ এমন একিা রমণ্ঠযণ্ঠক পুটলশ খুিঁজণ্ঠছ। খুণ্ঠনর 
অটভণ্ঠোগ আর তার েণ্ঠেষ্ট প্রমাণও আণ্ঠছ। 
  
তাণ্ঠত আমার টক? 
  
রেণ্ঠখা তুটম ঢাকবার রচষ্টা কণ্ঠরা না। তুটমই রমটর রপ্রনটিস। আটম রতামার কটব্জণ্ঠত কািা 
োগ রেণ্ঠখটছ। আর তুটমই রেনটভউ রমিাল সযাটনণ্ঠিাটরযাণ্ঠমর প্রাক্তন ররাগীটন কযারল 
ব্লানটিশ লক্ষ লক্ষ িলাণ্ঠরর মাটলক। এখন আটম এ িাকাগুণ্ঠলা টনণ্ঠয োটে। পণ্ঠর তুটম 
আমাণ্ঠক বড় অণ্ঠঙ্কর রচক রেণ্ঠব না হণ্ঠল আটম রতামায পুটলণ্ঠশ ধটরণ্ঠয রেব। বল রতামার 
টক মতামত? 
  
আপটন রবটরণ্ঠয োন। 
  
রবটরণ্ঠয োবার আণ্ঠগ এ িাকাগুণ্ঠলা টনণ্ঠয োটে। 
  
এগুণ্ঠলা রতামার িাকা নয। 
  
িাকা কুটড়ণ্ঠয রনবার জনয এটি টনচু হণ্ঠতই কযারল চুটল্ল রখািঁচাণ্ঠনার টশকিা টেণ্ঠয সবসশটক্ত 
টেণ্ঠয এটির মাোয আঘাত করল। তণ্ঠব আঘাতিা এটির মাোয লাগল না। কািঁণ্ঠধ 
লাগল। 
  
এর জনয একিু পণ্ঠরই এটি কযারলণ্ঠক রিণ্ঠন রমণ্ঠঝণ্ঠত শুইণ্ঠয এণ্ঠলাপাোটড় মারণ্ঠত 
লাগল। 
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 টকন্তু একিু পণ্ঠরই কযারল টনণ্ঠজণ্ঠক ছাটড়ণ্ঠয েরজার সামণ্ঠন রপৌঁছল। েরজায চাটব টেণ্ঠয 
টেল। 
  
এটি বলল, চাটব রখাল না হণ্ঠল রতাণ্ঠক এর শাটে রভাগ করণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
 টকন্তু কো না বণ্ঠল রস এটগণ্ঠয টগণ্ঠয এটিণ্ঠক আক্রমণ করল। এটি তখন বািঁচবার জনয 
একিা রচযার তুণ্ঠল কযারণ্ঠলর মাোয আঘাত করল। টনণ্ঠেজ হণ্ঠয মাটিণ্ঠত লুটিণ্ঠয পড়ল 
কযারল। 
  
এটি ভাবল খুন কণ্ঠর রেণ্ঠলটছ। তার সারা শরীর িাণ্ডা হণ্ঠয রগল। 
  
রস ভাবল পুটলশ ওণ্ঠক খুিঁণ্ঠজ রপণ্ঠলই আমাণ্ঠক োিঁটসণ্ঠত লিণ্ঠক রেণ্ঠব। 
  
হিাৎ আণ্ঠগর কো মণ্ঠন পড়ণ্ঠলা। হযািঁ একমাত্র গযাসই তাণ্ঠক এই টবপে রেণ্ঠক উোর 
করণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
রিটলণ্ঠোন তুণ্ঠল রস বলল, গযাস শীটঘ্র এখাণ্ঠন চণ্ঠল এণ্ঠসা। 
  
গযাস এণ্ঠস বলল, এটক? মণ্ঠর রগণ্ঠছ নাটক? 
  
জাটন না। 
  
এটি বলল, রমণ্ঠযিা পালাত আটম ওণ্ঠক না মারণ্ঠল। 
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গযাস রমণ্ঠঝণ্ঠত বণ্ঠস কযারলণ্ঠক ভাল কণ্ঠর রেখল তারপর বলল খুটলিা এণ্ঠকবাণ্ঠর গুণ্ঠড়া 
হণ্ঠয রগণ্ঠছ। এত রজাণ্ঠর মারণ্ঠল রকন? 
  
আটম টনণ্ঠজ বািঁচার জনয কণ্ঠরটছ। 
  
ওসব কো তুটম পুটলশণ্ঠক শুটনণ্ঠযা। আটম ভাবটছ রহাণ্ঠিণ্ঠলর কো। পুটলশ রতা ঘিনািা 
জানণ্ঠলই রহাণ্ঠিণ্ঠলর েরজা বন্ধ কণ্ঠর রেণ্ঠব। 
  
ঈশ্বণ্ঠরর রোহাই গযাস ওণ্ঠক রবর কণ্ঠর রকাোও রেণ্ঠল টেণ্ঠয এণ্ঠসা। 
  
আটম রশণ্ঠষ আমার হাণ্ঠত হাত কড়া পরাব আরটক। 
  
 গযাস তুটম বণ্ঠন্দাবে কর। রমণ্ঠঝণ্ঠত রেণ্ঠখা টবশ হাজাণ্ঠরর রবটশ আণ্ঠছ এগুণ্ঠলা তুটম 
নাও। 
  
 গযাস বলল, রমণ্ঠযিাণ্ঠক সটরণ্ঠয টেণ্ঠল ওগুণ্ঠলা টেণ্ঠয রেণ্ঠব বলছ। 
  
হযািঁ শুধু একিু তাড়াতাটড় সটরণ্ঠয োও। 
  
তাহণ্ঠল এবার োও এটি। রবশ টকছুটেন রতামার এই আিঁচড়াণ্ঠনা রোবড়খানা রেখণ্ঠত চাই 
না। রতামার এই বেনখানা রেখণ্ঠলই টকন্তু পুটলশ সণ্ঠন্দহ করণ্ঠব। আটম ওণ্ঠক 
কমসচারীণ্ঠের জনয আলাো রে টলেি আণ্ঠছ তাণ্ঠত কণ্ঠরনীণ্ঠচ নাটমণ্ঠয রকাণ্ঠনা গাটড়ণ্ঠত তুণ্ঠল 
রকাণ্ঠনা জাযগায রেণ্ঠল আসণ্ঠবা। 
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. 
  
সানণ্ঠিাটরিা রমণ্ঠমাটরযাল হসটপিাণ্ঠল মিণ্ঠগামাটর ওযাণ্ঠিসর টবরাম কণ্ঠক্ষ বণ্ঠসটছল ইজটম 
টগজা। 
  
ওরা অযামু্বণ্ঠলণ্ঠন্স চাটপণ্ঠয মযাক্সণ্ঠক টনণ্ঠয এণ্ঠসটছল। 
  
 ইজটমর ধারণা, মযাক্সণ্ঠক সন্নযাসণ্ঠরাণ্ঠগ আক্রমণ কণ্ঠরটছল। এ ররাণ্ঠগর ধারা তাণ্ঠের 
গুটষ্টণ্ঠত আণ্ঠছ। 
  
নাসস এণ্ঠস ঘণ্ঠর ঢুকল। মটহলাটক বলণ্ঠব রভণ্ঠবইজটম ভীত হল। মটেণ্ঠষ্কর রক্তক্ষরণ 
সম্পটকসত রকান কো বণ্ঠলটছণ্ঠলন মটহলাটি। শরীণ্ঠরর বাম অংণ্ঠশ পক্ষাঘাণ্ঠতর স্পষ্ট 
প্রমাণ। 
  
ইজটম বলল, টকন্তু অবিা টক খুবই খারাপ? বািঁচণ্ঠব রতা? 
  
 আপটন কণ্ঠযক টমটনণ্ঠির জনয ওর সণ্ঠঙ্গ রেখা করণ্ঠত পাণ্ঠরন। 
  
ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক ইজটম রেখণ্ঠলা, মযাক্স টবছানায শুণ্ঠয আণ্ঠছ। তার মুখ টেণ্ঠয অটবরত রগাঙাটনর 
আওযাজ রবণ্ঠরাণ্ঠে। 
  
জানলার পাণ্ঠশ োিঁটড়ণ্ঠযটছল নাসস রহটনযটক, লম্বা কাণ্ঠলা রচহারা, অদু্ভত ভাবণ্ঠলশহীন মুখ। 
ইজটম মযাক্সণ্ঠক বলল, তুটম টশঘ্রী ভাল হণ্ঠয উিণ্ঠব। 
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নাসস ইজটমণ্ঠক ধণ্ঠর বাইণ্ঠর টনণ্ঠয এণ্ঠলা। কারণইজটম কািঁেটছল। রসবলল,নাসস ওণ্ঠক 
েোসম্ভব েত্ন করণ্ঠবন। ও আমার রছণ্ঠল। 
  
ইজটম িানা বারান্দা টেণ্ঠয এটগণ্ঠয চলল। বারান্দার েুধাণ্ঠর সাটর সাটর েরজা। প্রটতিা 
েরজার গাণ্ঠয রছাট্ট কণ্ঠর নাণ্ঠমর েলক িাঙাণ্ঠনা। 
  
হিাৎ পাণ্ঠযর শব্দ শুণ্ঠন ইজটম রেখল একজন েীঘসকায পুরুষ একটি সুন্দরী রমণ্ঠযণ্ঠক 
টনণ্ঠয বারান্দা টেণ্ঠয এটগণ্ঠয আসণ্ঠছ। উণ্ঠোটেণ্ঠক একিা েরজা রিণ্ঠল ওরা রভতণ্ঠর 
ঢুকণ্ঠলা। তারপণ্ঠর েরজা বন্ধ কণ্ঠর টেল। রকৌতূহলী হণ্ঠয ওই ঘণ্ঠরর নাণ্ঠমর েলকিা 
পড়ার জনয এটগণ্ঠয রগল ইজটম। টকন্তু নামিা পণ্ঠড় রস চমণ্ঠক উিণ্ঠলা। 
  
হাসপাতাণ্ঠলর টবছানায শুণ্ঠয োকা অজ্ঞান কযারণ্ঠলর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয টছল টভিা এবং 
মযাগােস। িাক্তার ওর নাটড়র গটত পরীক্ষা করটছণ্ঠলন। 
  
িাক্তার বলল আশাকটর আটম আপনাণ্ঠক ঘণ্ঠর পাটিণ্ঠয ভালই কণ্ঠরটছলাম। আটম অবশয 
কযারল ব্লানটিণ্ঠশর কো কাগণ্ঠজ পণ্ঠড়টছলাম। েখন জানণ্ঠত পারলাম রে এ রমণ্ঠযটি রক, 
তখন আমার মণ্ঠন পড়ণ্ঠল আপটন ওর বযবসাণ্ঠযর কােসটনবসাহী টনেুক্ত। তাই ভাবলাম 
খবরিা আপনাণ্ঠক জাটনণ্ঠয টেই। 
  
মযাগােস বলল–অবিা খুবই খারাপ, না? 
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কাণ্ঠিার বলল–আটম হণ্ঠল বলতাম আশা রনই। তণ্ঠব ভাগয ভাল, রেণ্ঠশর সব চাইণ্ঠত বড় 
মটেষ্ক টবশারে িাক্তার ক্রযাপটলণ্ঠযন টকছুক্ষণ্ঠণর মণ্ঠধযই আমাণ্ঠের এখাণ্ঠন এণ্ঠস 
রপৌঁছণ্ঠেন। উটন অণ্ঠস্ত্রাপচার করণ্ঠবন বণ্ঠল টসোন্ত টনণ্ঠযণ্ঠছন। তার ধারণা, ওণ্ঠক টতটন 
বািঁচাণ্ঠত পারণ্ঠবন। 
  
টভিা মযাগাণ্ঠেসর হাত আিঁকণ্ঠড় ধরল। 
  
িাক্তার ক্রযাপটলযন মণ্ঠন কণ্ঠরন না রে ওর রকান গুরুতর ক্ষটত হণ্ঠযণ্ঠছ। হাড় অবশয 
রভণ্ঠঙণ্ঠছ। সম্ভবতুঃ েুঘসিনার েণ্ঠল ওর মটেণ্ঠষ্ক আঘাত রলণ্ঠগটছল টকন্তু অস্ত্রপচার হণ্ঠল 
ররাগী আবার তার িৃটতশটক্ত টেণ্ঠর পাণ্ঠব। 
  
মযাগােস টবচটলত হল, তার মাণ্ঠন আমাণ্ঠকও ওর মণ্ঠন োকণ্ঠব না? 
  
না। 
  
িাক্তার কাণ্ঠিারণ্ঠক খুব আশাবােী মণ্ঠন হল, টতটন বলণ্ঠলন আর আধঘণ্টার মণ্ঠধযই 
অপাণ্ঠরশন শুরু হণ্ঠব। আপনারা হযণ্ঠতা পুটলণ্ঠশর সণ্ঠঙ্গ রেখাসাক্ষাৎ রসণ্ঠর আবার এখাণ্ঠন 
টেণ্ঠর আসণ্ঠবন। 
  
. 
  
সানণ্ঠিাটরিাণ্ঠত মাণ্ঠঝ মাণ্ঠঝই অদু্ভত সব আগন্তুকণ্ঠের আটবভসাব হয। 
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ররল রস্টশণ্ঠনর পটত্রকা টবণ্ঠক্রতা ওল্ড রজা এণ্ঠের সবাইণ্ঠকই রেণ্ঠখণ্ঠছ। টকন্তু ওণ্ঠক 
টজণ্ঠজ্ঞস করণ্ঠলও বলণ্ঠব টমস লটলটমণ্ঠিাণ্ঠজর মণ্ঠতা এমন অদু্ভত আগন্তুক রসআরকখণ্ঠনা 
রেণ্ঠখটন। 
  
টভিা ও মযাগাণ্ঠেসর সণ্ঠঙ্গ একই রেণ্ঠন সানণ্ঠিাটরিাণ্ঠত এণ্ঠস রপৌঁণ্ঠছটছণ্ঠলা টমস লটল। 
কযারলণ্ঠক টলনিার ছটবিা রেখাণ্ঠনার পর রেণ্ঠক ও টবণ্ঠবকেংশণ্ঠন ভুগটছল। ও রকন 
সুটলভযানণ্ঠের মণ্ঠতা েুণ্ঠিা পাষণ্ঠণ্ডর সণ্ঠঙ্গ রমাকাটবলা করার জনয ওণ্ঠক একা রছণ্ঠড় টেল। 
টমস লটল রকন ওর সঙ্গী হল না। 
  
এভাণ্ঠব টেন চাণ্ঠরক টচন্তা করার পর েটে কযারলণ্ঠক সানণ্ঠিাটরিাণ্ঠত পাওযা োয এই 
আশায খাটল রেণ্ঠন রচণ্ঠপ বসল। বহুটেন রস রেণ্ঠন চাণ্ঠপ না। কারণ সবাই তার টেণ্ঠক 
অদু্ভতভাণ্ঠব তাকায। 
  
ওল্ড রজা জানণ্ঠত রচণ্ঠযটছল রকান সাহােয লাগণ্ঠব টকনা? 
  
 টমস লটল বণ্ঠলটছল ও কযারল ব্লানটিশণ্ঠক খুিঁজণ্ঠত এণ্ঠসণ্ঠছ। 
  
ওে রজা রকাণ্ঠনা কো না বণ্ঠল একিা পটত্রকা এটগণ্ঠয টেণ্ঠয পটত্রকার একিা েবণ্ঠকর 
উপর ওর েৃটষ্ট আকষসণ করল। তাণ্ঠত রলখা টছল রে সানণ্ঠিাটরড়া হসটপিাণ্ঠলর সামণ্ঠন 
আহত অবিায কযারল ব্লানটিশণ্ঠক পাওযা রগণ্ঠছ। অটবলণ্ঠম্ব ওণ্ঠক অস্ত্রপচার করা হণ্ঠব। 
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রাোর উণ্ঠোটেণ্ঠক ইজটম টগজাণ্ঠক খুটড়ণ্ঠয রেণ্ঠত রেণ্ঠখ রশষ অবটধ মন টেণ্ঠয খবরিা 
পড়ণ্ঠত পারল না টমস লটল। েীঘস পণ্ঠনর বছণ্ঠরর বযবধাণ্ঠনও ওণ্ঠক টচনণ্ঠত রপণ্ঠরটছল রস। 
ইজটম রেখাণ্ঠন আণ্ঠছ রসখাণ্ঠন মযাক্সও োকণ্ঠব এই রভণ্ঠব রস এটগণ্ঠয রগল। 
  
. 
  
রুে রবেনা ও হতাশ রাগ টনণ্ঠয টবছানায শুণ্ঠয টছল মযাক্স। রস টকছু করণ্ঠত পারণ্ঠছ না 
রমণ্ঠযিাণ্ঠক। েরজা রখালার শণ্ঠব্দ রস রেখল অনয একিা নাসস ঘণ্ঠর ঢুকল। 
  
তারা েুজন কো বলণ্ঠত লাগল। একজন নাসস অনয আণ্ঠরকজন নাসসণ্ঠক বলল অনয 
ররাগীিার টক খবর বল। ও টক সটতযই কযারল ব্লানটিশ নাটক? 
  
হযািঁ রমণ্ঠযিা খুব টমটষ্ট, মাোয সুন্দর লাল চুল িাক্তার চমৎকার অপাণ্ঠরশন কণ্ঠরণ্ঠছ ও 
আবার ভাল হণ্ঠয উিণ্ঠব। 
  
উণ্ঠেজনায মযাণ্ঠক্সর েম বন্ধ হণ্ঠয রগল, রস প্রাণপণ্ঠন টনণ্ঠজণ্ঠক সংেত কণ্ঠর রাখল। 
  
মযাক্স ভাবল েটে চলণ্ঠত পারতাম। টকন্তু তার আণ্ঠগ নাসসিাণ্ঠক শাণ্ঠযো করণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
ওণ্ঠক সরাণ্ঠত পারণ্ঠল কযারলণ্ঠক রশষ করা োণ্ঠব। নাসসিা মুখ নীচু কণ্ঠর ওণ্ঠক বলল টকছু 
চাই আপনার। বাণ্ঠগ পাওযার সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গ ও রমণ্ঠযিাণ্ঠক রচণ্ঠপ ধণ্ঠর গলায মরণোিঁস টেণ্ঠয 
টেল, ওর হাত টেণ্ঠয। 
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রমণ্ঠযিা রশষ হণ্ঠয োওযার পর মযাক্স ভাবল ো করার এখটন করণ্ঠত হণ্ঠব হাণ্ঠত রবশী 
সময রনই। 
  
রস অণ্ঠনক কণ্ঠষ্ট টনণ্ঠজর শরীণ্ঠর শটক্ত সঞ্চয কণ্ঠর হামাগুটড় টেণ্ঠয নীণ্ঠচ রনণ্ঠম এল। মসৃণ 
রমণ্ঠঝর উপর বািঁ হাত আর বািঁ পা রিণ্ঠন রিণ্ঠন রস রকশ দ্রুত গটতণ্ঠতই এটগণ্ঠয চলল। 
  
বারান্দার এধার রেণ্ঠকওধার পেসন্ত গুিঁটড় রমণ্ঠর চলার সময রনই মযাণ্ঠক্সর। ভাবণ্ঠলা কপাল 
িুণ্ঠক উণ্ঠো টেণ্ঠকর েরজাণ্ঠতই ঢুণ্ঠক পড়ণ্ঠব রস। রেখণ্ঠব েটে কযারল োণ্ঠক রসখাণ্ঠন। 
  
রমণ্ঠঝয কান রপণ্ঠত মযাক্স উৎকণস হণ্ঠয রইল। টকন্তু রসই মুহূণ্ঠতস সমে বাটড়িা এণ্ঠকবাণ্ঠর 
টনঝুম। এরপণ্ঠরই টলেণ্ঠির রঝাণ্ঠড়া আওযাজ আর রকানও সাড়াশব্দ রনই। 
  
বুক ভণ্ঠর একিা টনুঃশ্বাস টনণ্ঠয েরজা খুণ্ঠল বারান্দার টেণ্ঠক গুটি রমণ্ঠর এগুণ্ঠত লাগল 
মযাক্স। 
  
. 
  
ইজটম বলল–এখন ওণ্ঠক রেখণ্ঠল তুটম আর অতিা ভয রপণ্ঠত না, জাটন রছণ্ঠলিা ভাল 
না। টকন্তু এখন ও খুব অসুি। 
  
টমস লটল তবু একইভাণ্ঠব েুহাত মুণ্ঠিা কণ্ঠর পাযচাটর করণ্ঠত লাগল অটির হণ্ঠয। 
  
একিা রছাি রহাণ্ঠিণ্ঠল বণ্ঠস কো হটেল। 
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টমস লটল বলণ্ঠলা, রতামার রচণ্ঠয ওণ্ঠক আটম ভাল টচটন, ওর ওপণ্ঠর রতামার েুবসলতা 
আণ্ঠছ। 
  
তাই তুটম ওর রোষ ঢাকার রচষ্টা করণ্ঠছ। টকন্তু ও একিা শযতান। েযাঙ্কও তাই টছল। 
  
োইণ্ঠহাক লটল ও রতা এখন পক্ষাঘাণ্ঠত অবশ হণ্ঠয রগণ্ঠছ। 
  
টকন্তু ও মযাক্স আর রকউ না। ওর উণ্ঠো টেণ্ঠকর ঘরিাণ্ঠতই রমণ্ঠযিা রণ্ঠযণ্ঠছ, ভাবণ্ঠতও 
আমার ভয লাণ্ঠগ। এত কাছাকাটছ ও েটে জানণ্ঠত পাণ্ঠর। 
  
টকন্তু ও রতা রকাণ্ঠনাটেনও হািঁিণ্ঠত পারণ্ঠব না। 
  
সুিণ্ঠকস খুণ্ঠল একিা ভাটর রছারা বার করল টমস লটল।বলল এিা মযাণ্ঠক্সর অণ্ঠনকগুণ্ঠলা 
রছারার মণ্ঠধয একিা, আটম ররণ্ঠখ টেণ্ঠযটছলাম। আর ও রছারা টেণ্ঠয করণ্ঠত পাণ্ঠর না 
এমন রকান কাজ রনই। হািঁিণ্ঠত না পারণ্ঠলও ও রছারা টিক ছুিঁড়ণ্ঠত পারণ্ঠব। 
  
টমস লটল বলল, আটম হাসপাতাণ্ঠল োটে। না রগণ্ঠল টিক শাটন্ত পাটে না। 
  
টকন্তু রকন োে? তুটম টক বণ্ঠল রেণ্ঠব ও টক কণ্ঠরণ্ঠছ? 
  
হযািঁ বণ্ঠল ওণ্ঠের সাবধান কণ্ঠর রেণ্ঠবা। 
  
ওণ্ঠের টকছু বলল না, মযাক্স খুব অসুি, একিু েযা কণ্ঠরা লটল। 
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টকন্তু ও আমাণ্ঠক েযা কণ্ঠরটন। 
  
টকন্তু এখন ও অসুি, ও সুি হণ্ঠল ওণ্ঠক টনণ্ঠয রকাোও েূণ্ঠর চণ্ঠল োব। 
  
এমন রছণ্ঠলর জন্ম টেণ্ঠযটছণ্ঠল রকন। আটম রতামাণ্ঠক আণ্ঠগই সাবধান কণ্ঠর টেণ্ঠযটছলাম। 
তবু তুটম রকন অমন একিা রমণ্ঠযণ্ঠক টবণ্ঠয করণ্ঠল। টমস লটল রেণ্ঠি পড়ণ্ঠলা। 
  
ইজটম বলল, তুটম টিকই বণ্ঠলছ তখন রতামার কো শুনণ্ঠল ভাল করতাম। 
  
ইজটম ঘণ্ঠরবণ্ঠস রইল।েরজা খুণ্ঠল টমস লটল রবটরণ্ঠয রগল।ওমণ্ঠন মণ্ঠন বলণ্ঠলা 
মযাক্সশযতান, টকছু না টকছু শযতাটন করার রচষ্টা ও করণ্ঠবই। 
  
অন্ধকার রাোয রবটরণ্ঠয একখানা িযাটক্স ধণ্ঠর টমস লটল রসিাণ্ঠত রচণ্ঠপ বসণ্ঠলা। েখন ও 
সানণ্ঠিাটরিা রমণ্ঠমাটরযালহসটপিাণ্ঠল রপৌঁছল তখন টমনাণ্ঠরর ঘটড়ণ্ঠত ঢং ঢংকণ্ঠর এগাণ্ঠরািা 
বাজল। 
  
সের েরজার োণ্ঠরাযান ঘৃণা ও টবরটক্ত রমশাণ্ঠনা মুণ্ঠখ টমস লটলর টেণ্ঠক তাটকণ্ঠয েৃঢ় 
স্বণ্ঠর কলণ্ঠলা, এখন কারুর সণ্ঠঙ্গ রেখা হণ্ঠব না। কাণ্ঠজই কাল আসণ্ঠত হণ্ঠব। 
  
রলাকিা টমস লটলর মুণ্ঠখর ওপণ্ঠর েরজা বন্ধ কণ্ঠর টনণ্ঠজর অটেস ঘণ্ঠর টেণ্ঠর রগল। 
  
টবশাল বাটড়িার হাজার হাজার জানলা টেণ্ঠয আণ্ঠলা ছটড়ণ্ঠয পড়ণ্ঠছ। এ বাটড়রই রকান 
একিা ঘণ্ঠর রণ্ঠযণ্ঠছ মযাক্স। উণ্ঠো টেণ্ঠকর ঘণ্ঠর কযারল। 
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টমস লটল রেন অমঙ্গণ্ঠলর পূবসাভাস অনুভব করণ্ঠত পারটছল। মযাক্সণ্ঠক ও রচণ্ঠন। মযাক্স 
েটে জাণ্ঠন রে কযারল এত কাণ্ঠছ আণ্ঠছ, তাহণ্ঠল রস রেভাণ্ঠব রহাক কযারলণ্ঠক রশষ কণ্ঠর 
রেণ্ঠব। 
  
.  
  
উণ্ঠো টেণ্ঠকর েরজার রগাড়ায রপৌঁণ্ঠছ হাণ্ঠতর ভণ্ঠর শরীর উিঁচু কণ্ঠর নাণ্ঠমর েলণ্ঠকর 
টেণ্ঠক তাকাণ্ঠল মযাক্স। 
  
েলণ্ঠক নাম রলখা কযারল ব্লানটিশ। সণ্ঠঙ্গ সণ্ঠঙ্গ তার শরীণ্ঠর রেন উষ্ণরক্ত রস্রাত বণ্ঠয 
রগণ্ঠলা। 
  
তাহণ্ঠল রমণ্ঠযিা এখাণ্ঠনই আণ্ঠছ। ঘণ্ঠরর টভতর ঢুণ্ঠক মযাক্স েরজা বন্ধ কণ্ঠর টেল। 
  
সমে ঘরিা আণ্ঠধা অন্ধকার, শুধু খাণ্ঠির টিক ওপণ্ঠর একিা নীল আণ্ঠলা জ্বলণ্ঠছ। প্রেণ্ঠম 
অস্পষ্ট হণ্ঠলও ও রেখণ্ঠলা ঘণ্ঠর একিা রচযার আর একিা এনাণ্ঠমল করা রিটবল রণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
গুটড় রমণ্ঠর খাণ্ঠির কাণ্ঠছ এটগণ্ঠয টগণ্ঠয ও রেখণ্ঠলা খািিা রবশ উিঁচু। িান হাণ্ঠত ভর ররণ্ঠখ 
উিঁচু হণ্ঠয রস রেখল টবছানায কযারল শুণ্ঠয আণ্ঠছ। মাোয বযাণ্ঠেজ জড়াণ্ঠনা। রেণ্ঠখ মণ্ঠন 
হয বুটঝ তার মৃতুয হণ্ঠযণ্ঠছ টকন্তু আসণ্ঠল তা নয টনুঃশ্বাণ্ঠসর তাণ্ঠল তাণ্ঠল তার বুণ্ঠকর মৃেু 
ওিা নামা রেণ্ঠখ রবাঝা োয রে রস জীটবত। 
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তার এত কাণ্ঠছ টশকার তবুও নাগাণ্ঠলর বাইণ্ঠর। রস ভাবল রে রকান উপাণ্ঠযই রহাক 
রমণ্ঠযিাণ্ঠক রশষ করণ্ঠতই হণ্ঠব। 
  
মযাক্স টনণ্ঠজণ্ঠক আরাম কুটসসর টেণ্ঠক রিণ্ঠন টনণ্ঠয চলণ্ঠলা। তকু্ষটন তার মণ্ঠন হল রকউ 
ওটেণ্ঠক আণ্ঠছ। 
  
বারান্দা টেণ্ঠয টমস লটল রবেম রবণ্ঠগ ছুণ্ঠি আসটছল। রকউ ওণ্ঠক হাসপাতাণ্ঠল ঢুকণ্ঠত 
রেণ্ঠখটন। ইজটম বণ্ঠলটছল মযাক্স চারতলায আণ্ঠছ। ও জানণ্ঠত জরুরী বযবহাণ্ঠরর টসিঁটড়ণ্ঠত 
চি কণ্ঠর কাণ্ঠরা সণ্ঠঙ্গ রেখা হবার সম্ভাবনা কম। তাই এই পণ্ঠেই ও উণ্ঠি এণ্ঠসণ্ঠছ। 
  
প্রেণ্ঠম ও মযাক্সণ্ঠক রেখণ্ঠববণ্ঠল মনি কণ্ঠরটছল। ইজটম রেমন বণ্ঠলণ্ঠছ মযাক্স েটে রসরকম 
অসুি আর অসহায হণ্ঠয োণ্ঠক, তণ্ঠব আসল কোিা ও আর ভাঙণ্ঠবনা। 
  
সহসা একিা েরজায মযাণ্ঠন্সর নাম রেখণ্ঠত রপল লটল। রস ঘণ্ঠর ঢুণ্ঠক রেখণ্ঠলা একিা 
নাসস টবছানায মণ্ঠর পণ্ঠড় আণ্ঠছ। টবছানা োিঁকা রসখাণ্ঠন রকউ রনই। রস তখন বুঝণ্ঠত 
পারণ্ঠল টক হণ্ঠত চণ্ঠলণ্ঠছ। রস রেৌণ্ঠড় টবপরীত টেণ্ঠকর রকটবণ্ঠন ঢুণ্ঠক পড়ল। 
  
অন্ধকাণ্ঠরর মণ্ঠধযও মযাক্স তৎক্ষণাৎ ওণ্ঠক টচনণ্ঠত পারণ্ঠলা। রস জানণ্ঠতা আবছা আণ্ঠলায 
প্রেণ্ঠমই টমস লটল তাণ্ঠক রেখণ্ঠত পাণ্ঠব না। মযাক্স লটলর টেণ্ঠক এটগণ্ঠয চলল টকন্তু 
কাছাকাটছ। রপৌঁছন মাত্রই টমস লটল তাণ্ঠক রেণ্ঠখ রেলল। 
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আতণ্ঠঙ্ক টেণ্ঠশহারা হণ্ঠয টমস লটল টপটছণ্ঠয এণ্ঠলা। টকন্তু এর মণ্ঠধয মযাক্সও রপাশাণ্ঠকর 
প্রান্ত ভাগ রচণ্ঠপ ধণ্ঠরণ্ঠছ। টমস লটল মুহূণ্ঠতসর মণ্ঠধয নীচু হণ্ঠয হাণ্ঠত ধরা ছুটরিা টেণ্ঠয তীব্র 
আঘাত করণ্ঠলা মযাক্সণ্ঠক। 
  
টকন্তু মযাক্সও ইটতমণ্ঠধয কািঁণ্ঠধর কাণ্ঠছ এক প্রচণ্ড ঘুটষ রমণ্ঠর টমস লটলণ্ঠক ধরাশাযী কণ্ঠর 
রেলণ্ঠলা। 
  
মযাক্স অনুভবকরণ্ঠলা তার আহত িান রবণ্ঠয রক্ত রনণ্ঠম আসণ্ঠছপ্রবল গটতণ্ঠত। রছারার 
হাতলিা রস হাণ্ঠতর মুণ্ঠিায রপণ্ঠযণ্ঠছ। রস অস্ত্র চালাণ্ঠত অটত সুেক্ষ। 
  
ইটতমণ্ঠধয টমস লটল উণ্ঠি োিঁটড়ণ্ঠযণ্ঠছ। 
  
রছারািা তুণ্ঠল রস টমস লটলণ্ঠক টিক বুণ্ঠকর মাণ্ঠঝ আঘাত এণ্ঠন রশষ কণ্ঠর রেলল। 
এরপর রস এটগণ্ঠয রগল কযারণ্ঠলর খাণ্ঠির টেণ্ঠক। টকন্তু টমস লটলর বুণ্ঠকর মণ্ঠধয রেণ্ঠক 
রস টকছুণ্ঠতই রছারািা তুলণ্ঠত পারণ্ঠলা না। রসই শটক্তিুকুও রনই। 
  
অতটকসণ্ঠত মযাণ্ঠক্সর পুণ্ঠরাণ্ঠনা টেণ্ঠনর কো মণ্ঠন পড়ণ্ঠলা। এখান রেণ্ঠক সাো চােণ্ঠর রমাড়া 
কযারণ্ঠলর নরম গলািা স্পষ্ট রেখা োয। টকন্তু রছারািা না তুলণ্ঠল রস টক টেণ্ঠয আঘাত 
করণ্ঠব। রসিা রভালার জনয রস বািিা ধরল টিক তখনই অন্ধকার রেণ্ঠক মযাগােস রবটরণ্ঠয 
এণ্ঠলা বলল, মযাক্স তুটম বড্ড রেরী কণ্ঠর রেণ্ঠলণ্ঠছ, আর তুটম এ কাজ করণ্ঠত পারণ্ঠব 
না। 
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পরক্ষণ্ঠণই রমণ্ঠঝর ওপণ্ঠর টিকণ্ঠর পণ্ঠড় মযাক্স লুটিণ্ঠয পড়ল। মযাগােস বলল এণ্ঠসা বনু্ধ 
আটম রতামার জনয অণ্ঠপক্ষা কণ্ঠর আটছ। 
  
মৃতুযর আণ্ঠগ মযাণ্ঠক্সর মণ্ঠন এিুকুই তৃটপ্ত রে রস রছারািা আণ্ঠেৌ ছাণ্ঠড়টন। তার সুনাম বযেস 
হযটন। একিু পণ্ঠরই েীঘসশ্বাস রেণ্ঠল কযারল রচাখ রমণ্ঠল তাকাল। রে বীভৎসতা রমণ্ঠঝর 
ওপর ওণ্ঠক টঘণ্ঠর ররণ্ঠখটছল ও টবছানা রেণ্ঠক তা রেখণ্ঠত পাটেলনা। অতীত ওর মন 
রেণ্ঠক সমূ্পণস মুণ্ঠছ রগণ্ঠছ। আবার ওর কাণ্ঠছ রকউ আসণ্ঠব এই আশা টনণ্ঠয রস অণ্ঠপক্ষা 
কণ্ঠর রইল। 
 

http://www.bengaliebook.com/

