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১. গ্রীষ্মের এক সুন্দ্র র়াত 
  
গ্রীষ্মের এক সুন্দর রাত। সময় এখি এগারটা রবষ্মে সকছুক্ষণ মাত্র। একটা কাষ্মলা আর 
ররাসময়াম রংষ্ময়র ররালস রষ্ময়স ক্লাষ্মেে সিট রেষ্মক কােেি সিষ্মট এসগষ্ময় রেফােে 
মারষ্মকষ্মটর সিষ্মকর সরু পষ্মের ধাষ্মর এষ্মস গাস়িটা িাাঁস়িষ্ময় রগল। 
  
রখকসেয়াষ্মলর চাম়িার রকাট পরা িুষ্মটা যুবতী রমষ্ময় আবছা আষ্মলাছায়ার রভতর 
রঘারাঘুসর করসছল। তারা উৎসুক রচাষ্মখ বযবসাসয়ক আগ্রষ্মহ ররালস রষ্ময়সটাষ্মক রিখষ্মত 
লাগল। প্রচুর অষ্মেের মাসলক হবার স্বপ্ন তাষ্মির মষ্মি ঈর্োর মষ্মিাভাব োসগষ্ময় তুলসছল। 
  
সমস্ত কােেি সিট েিমািবেূিয িুসট যুবতীিারী এবং ররালস রষ্ময়সটা ছা়িা। লন্ডষ্মির 
পসিম প্রাষ্মের রাস্তা গুষ্মলাষ্মত রকাি কারণ অকারণ ছা়িাই হঠাৎ সিস্তব্ধতার িৃেয লক্ষয 
করা যায়। 
  
িুেষ্মির মষ্মধয িীঘোঙ্গী রমষ্ময়সট বলল, মষ্মি হষ্মে আমাষ্মির চাইষ্মছ, তাই িা? 
  
স্বণেষ্মকেী রমষ্ময়সট তার এই আোর কো শুষ্মি মুখ সটষ্মপ হাসল এবং তার রছাট্ট টুপীটার 
িীষ্মচ ঝুষ্মল োকা রকাাঁক়িাি চুষ্মল হাত ঢুসকষ্ময় আিমষ্মি বলল, আমরা ররালস রষ্ময়ষ্মসর 
রেণীভুক্ত িই রপয়ারী। 
  
রোফার তারা বষ্মস কো বলষ্মছ রিষ্মখ এসগষ্ময় এল। 
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 িীঘোঙ্গী রমষ্ময়সট বলল, সক রহ? সকন্তু তার অপসরণত মুখটা রিষ্মখই মষ্মি মষ্মি বুঝষ্মত 
পারল রিহাতই কাাঁচা বয়স। সকন্তু কাাঁচা বয়স হষ্মলও রোফারসটর িৃসির মষ্মধয এবং 
িাাঁ়িাষ্মিার মষ্মধয এমি এক ঋেুতা সছল যা রিষ্মখ অস্বসস্তকর বষ্মল মষ্মি হসেল। 
  
রোফারসট এষ্মির রিষ্মখই বুঝষ্মত পারল এরা কারা। মুষ্মখ সবরসক্তর একটা সূক্ষ্ম ইসঙ্গত 
প্রকাে করল। 
  
–রতামরা সক সগষ্মেে সলসলক্লাবটা রকাোয় বলষ্মত পাষ্মরা? একটু ইতস্ততঃকষ্মর ববসেিযহীি 
িরম গলায় রস প্রশ্নটা করল। 
  
-রহ ভগবাি! রমষ্ময়সট হতাো আর রাষ্মগ বলল। আমার সময় িি িা কষ্মর রকাি 
পুসলসষ্মক সগষ্ময় সেষ্মেস কর িা। আসম রভষ্মবসছলাম আমাষ্মক রতামার িরকার। 
  
তার ঠাণ্ডা রচাষ্মখ ঘৃণা সঠকষ্মর এষ্মলা। এখাষ্মি রকাি পুসলস রিই সেষ্মেস করার মত। 
তাছা়িা রতামরাও রতা সকছুমাত্র বযস্ত িও। 
  
রোফারসট তার সরু মুখটা সসাঁটষ্মকাল,-িা োিষ্মল রতা বলষ্মলই হয়। আসম অিয কাউষ্মক 
সেষ্মেস কসর। 
  
তাই কষ্মরা সগষ্ময়। রমষ্ময়সট সফষ্মর রগল। 
  
স্বণেষ্মকেী বলল, আমাষ্মক সেষ্মেস কর, আসম োসি। 
  
রোফারসট অধধষ্মযের সষ্মঙ্গ বলল, রকাোয়? 
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স্বণেষ্মকেী তার বনু্ধর মত মুখ সটষ্মপ হাসল। ওটা শুধুমাত্র সভযষ্মির েিয। খুব ক়িা 
সিয়ম। রতামায় ঢুকষ্মত রিষ্মব িা। 
  
রস সিষ্ময় রতামার সচো িা করষ্মলও চলষ্মব। শুধু বল ক্লাবটা রকাোয়? 
  
সারা রাত ঘুষ্মর মরষ্মলও খুাঁষ্মে পাষ্মব িা। যসি আমায় সমষ্ময়র মূলয সকছু ছা়ি তষ্মব বলষ্মত 
পাসর। স্বণেষ্মকেী ররালস রষ্ময়ষ্মসর সিষ্মক তাকাল। 
  
কাষ্মলা রকাট পরা, মাোর টুপীটা রচাখ পযেে ঢাকা,হাষ্মত রাফসেষ্মির িস্তািা পরা একটা 
রবাঁষ্মট রলাক গাস়ি রেষ্মক িামল। েুষ্মতার ওপর চাাঁষ্মির আষ্মলা পষ্মর চকচক কষ্মর উঠল। 
আবলুস কাষ্মঠর ছস়িটা সিষ্ময় ফুটপাত ধষ্মর রলাকটা এসগষ্ময় এল। 
  
–ভাল রমষ্ময়, তাহষ্মল তুসম োি ক্লাবটা রকাোয়? 
  
সিষ্ময় যাব। যসি আমার সমষ্ময়র িামটা পুসর্ষ্ময় িাও, মাো রিষ্ম়ি রমষ্ময়সট বলল। 
  
তুসম সক ররাষ্মলাষ্মক রচি? হাষ্মত একপাউষ্মন্ডর এক তা়িা রিাট সিষ্ময় রলাকসট প্রশ্ন করল। 
আঙু্গষ্মলর হীষ্মরর আংসটটা ঝকমক কষ্মর উঠল। 
  
সষ্মন্দষ্মহর িৃসিষ্মত তাসকষ্ময় গম্ভীর গলায় স্বণেষ্মকেী বলল, মষ্মি রতা হয়। 
  
আসম তার সম্বষ্মন্ধ সকছু োিষ্মত চাই। 
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রমষ্ময়সট চাসরসিকটা রিষ্মখ সিষ্মলা। রাস্তায় আবার রলাক চলাচল শুরু হষ্ময়ষ্মছ। 
  
–তুসম বরং আমার ঘষ্মর এস। রাস্তায় িাাঁস়িষ্ময় এসব কো বলা যাষ্মব িা। 
  
রলাকটা হাত ধষ্মর তাষ্মক গাস়ির সিষ্মক সিষ্ময় রগল,তার রচষ্ময় বরং এস, গাস়ি চষ্ম়ি আমরা 
একটু ঘুষ্মর আসস। ড্রাইভাষ্মরর সিষ্মক তাসকষ্ময় বলল, একটু এসিক-রসসিক গাস়ি সিষ্ময় 
রঘার। সকন্তু রবসে িূষ্মর যাবার িরকার রিই। 
  
গাস়ি চলষ্মত আরম্ভ করষ্মল রবাঁষ্মট রলাকসট সেষ্মেস করল, তুসম সক ররাষ্মলাষ্মক রচষ্মিা? 
  
–তার সম্বষ্মন্ধ সকছু বলা রস পছন্দ কষ্মরিা। আমাষ্মক সাবধাি হষ্মত হষ্মব। 
  
–আসষ্মল টাকাই সব তাই িয় সক? বষ্মল রলাকসট তার সিষ্মক এসগষ্ময় সিল িে পাউষ্মন্ডর 
  
সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ টাকাটা বযাষ্মগ ঢুসকষ্ময় স্বণেষ্মকেী বলল, সচসি ববসক। 
  
–রসসক সগষ্মেে সলসল ক্লাষ্মবর মাসলক? 
  
 স্বণেষ্মকেী মাো িা়িল। 
  
ক্লাবটা সক? 
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একটু ইতস্ততঃকষ্মর রস বলল, ওটা একটা সবলাসবহুলিাইট ক্লাব আর সক! রলাষ্মক 
ওখাষ্মি িাচাগািা করষ্মত যায়। রমম্বার ছা়িা ওখাষ্মি রকউ ঢুকষ্মত পাষ্মর িা। তুসম পাষ্মব 
িা, রকিিা আসম একবার রচিা কষ্মরসছলাম সকিা, োসি। 
  
বষ্মল যাও। 
  
–সক আর বলব? খাবার-িাবার পাওয়া যায় ওখাষ্মি। বাষ্মে খাবার। ররাষ্মলাও রবে িু-চার 
পয়সা কাসমষ্ময় সিষ্মে। 
  
তুসম যা সকছু আমাষ্মক বলষ্মল এর েষ্মিয রতামাষ্মক টাকা সিইসি আসম। ক্লাষ্মবর রভতষ্মরর 
বযাপারটা বষ্মলা রিসখ। 
  
রিষ্মখা, আসম সঠক োসিিা। তষ্মব রিাকমুষ্মখ শুষ্মিসছ। আসষ্মল রকাি বাষ্মে ঝাষ্মট আসম 
সিষ্মেষ্মক ে়িাষ্মত চাইিা। 
  
ঝঞ্ঝাষ্মট ে়িাবার িরকার রিই তাহষ্মল। টাকাটা আসম রফরত রিব। 
  
কষ্ময়ক সমসিট চুপচাপ োকার পর রস বলল, রোিা যায় ররাষ্মলা মািুর্ষ্মক সবপষ্মি সাহাযয 
কষ্মর। তাষ্মির কাছ রেষ্মক রস সেসিসপত্র রকষ্মি। শুষ্মিসছ সকছু সকছু রমষ্ময় তার কাছ 
রেষ্মক মািকদ্রবয রকষ্মি। তার একটা িল আষ্মছ। বুচ বষ্মল একটা রলাক রহাষ্মটলময় ঘুষ্মর 
রব়িায়। তাষ্মক আমার খুব ভয় কষ্মর। রলাষ্মক ওষ্মক খুিী বষ্মল োষ্মি। মি সিষ্ময় রোি, 
আসম যা োসি তা হষ্মে এটা একটা সাধারণ ক্লাব মাত্র। 
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তাহষ্মল তুসম বলষ্মত চাও ররাষ্মলা রচারাই মাল আরমািক ওরু্ধ রকিা রবচারবয বসািার। 
তাই িা? 
  
-হযাাঁ, তাই। 
  
–রবে। আসম ররাষ্মলার সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত চাই। 
  
–ওরা এত ক়িা রয রতামাষ্মক ঢুকষ্মতই রিষ্মবিা। 
  
 –আমাষ্মক ক্লাষ্মব সিষ্ময় চল। গাস়ি রেষ্মক রিষ্মম প়িল রলাকটা। 
  
 গাস়ি রেষ্মক িামবার সময় স্বণেষ্মকেী অিুভব করল রয রোফারসট তাষ্মক সন্ধািী িৃসিষ্মত 
রিখষ্মছ। রবাঁষ্মট রলাকসটষ্মক সিষ্ময় অন্ধকাষ্মর হাাঁটবার সময় রোফাষ্মরর িৃসি রস রপছি রেষ্মক 
অিুভব করষ্মত পারসছল। অোিা ভষ্ময় রকাঁষ্মপ উঠল রস। 
  
অন্ধকার সিষ্ময় হাাঁটষ্মত হাাঁটষ্মত গসলপষ্মের মুষ্মখ এষ্মস রলাকসট প্রশ্ন করল, আর কত িূর? 
  
–এই রতা গসলটার রেষ্মর্। রকাষ্মিা ভয় রিই। আমার কাষ্মছ টচে আষ্মছ। 
  
অন্ধকাষ্মরর বুক সচষ্মর সরু সুষ্মতার মত আষ্মলা পে কষ্মর সিল। রবাঁষ্মট রলাকসট আষ্মলার 
পে ধষ্মর হাাঁটষ্মত হাাঁটষ্মত একটা সরু পষ্মের মাোয় এষ্মস িাাঁ়িাল। পেরুদ্ধ কষ্মর সামষ্মিই 
একটা ইষ্মটর পাাঁসচল। রিওয়াষ্মলর মাঝখাষ্মি একটা রগট। টষ্মচের আষ্মলায় রলাকসট রিখষ্মত 
রপল কাষ্মঠর ওপর রেষ্মক রং খষ্মস পষ্ম়িষ্মছ। রলাহার ব়ি ক়িাটা মরষ্মচ ধরা। 
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স্বণেষ্মকেী বলল, ঢুকষ্মত িা সিষ্মল আমায় রিার্ সিও িা। 
  
অষ্মিক অষ্মিক ধিযবাি, তুসম এবার সিসিষ্মে সফষ্মর রযষ্মত পার। 
  
গসল ধষ্মর সফষ্মর আসার সময় রস িরো রখালার েব্দ রপষ্ময় রপছি সফষ্মর তাকাল। 
রিখষ্মত রপল রলাকটা সহষ্মেই ঢুষ্মক রগল। হঠাৎ রস তার পাষ্মে কাষ্মরার উপসিসত 
অিুভব করল। দ্রুত ঘুষ্মর িাাঁ়িাল রস। টষ্মচের আষ্মলাটা পাগষ্মলর মষ্মতা সন্ধাি করষ্মত 
করষ্মত রোফারসটর ওপর। সির। তুসম আমায় ভয় পাইষ্ময় সিষ্ময়সছষ্মল। তার ভয়াতে কণ্ঠ। 
  
আষ্মলা রিভাও। রোফারসটর গলায় সহংস্রতা। সাপ রযমি খরষ্মগাসষ্মক সষ্মমাসহত কষ্মর 
রফষ্মল রসইরকম সষ্মমাসহত হষ্ময় টচে সিসভষ্ময় রফলল রস। চাসরসিক অন্ধকার গ্রাস করল। 
রোফারসট এসগষ্ময় এষ্মস তার হাত ধষ্মর বলল, সকছু অিুভব করষ্মত পারছ? 
  
স্বণেষ্মকেী অিুভব করল তার রপার্াষ্মকর ওপর সিষ্ময় পার্শ্েষ্মিষ্মে সকছু রখাাঁচা মারষ্মছ। হাত 
ছাস়িষ্ময় পালাবার রচিা করল রস। তুসম সক কাে করছ? ভষ্ময় সারা েরীর কাাঁপসছল। 
  
–এটা একটা ছুসর। খুবই ধারাষ্মলা রতামার রপটটা সচষ্মর রফলষ্মত পাসর। 
  
িম সিষ্ময় রস চীৎকার করষ্মত রগল। সকন্তু ছুসরসট তার পিািষ্মিষ্মের হাষ্ম়ি রখাাঁচা 
মারল।কাাঁপষ্মত োকল রস। মুখ হাাঁ। বুষ্মক রযি হাতুস়ির ঘা প়িষ্মছ। 
  
-বযাগটা িাও। ি়িষ্মব িা। 
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স্বণেষ্মকেী তাষ্মক তার হাষ্মতর তলা রেষ্মক বযাগটা সছসিষ্ময় সিষ্ময় তার টাকাটা পষ্মকটি 
করষ্মত শুিল। 
  
–পচা ইাঁিুর রকাোকার। রাষ্মগ এবং ভষ্ময় রস বলল। 
  
িীচু গলায় রলাকসট বলল, তুসম ঐ রলাকটাষ্মক এমি রকাি খবর িাওসি যাষ্মত উসি 
রতামাষ্মক িে পাউন্ড সিষ্ময়ষ্মছি। উসি পাগল তাই এভাষ্মব টাকা খরচ করষ্মছি। 
  
রস ছুসরটা সিষ্ময় রমষ্ময়টার গাষ্ময় চাপ সিষ্মত লাগল। ফার রকাষ্মটর েষ্মিয যন্ত্রণাটা রস 
অিুভব করষ্মত পারলিা। 
  
–আসম টাকাটা রাখসছ। রতামার রচষ্ময় ওটা আমার রবসে প্রষ্ময়ােি। 
  
–তুসম ওটা সিষ্ময় সকছুষ্মতই রযষ্মত পারষ্মবিা। আসম ওষ্মক বষ্মল রিব। ও এখুসি সফষ্মর 
আসষ্মব বুঝষ্মত রপষ্মরষ্মছ পচা শুষ্ময়ার। 
  
রস সষ্মর রগল। স্বণেষ্মকেী তার োষ্মটের রভতর উরুর ওপর রযখািটা রকষ্মট রগষ্মছ রসখাি 
রেষ্মক রক্ত রবসরষ্ময় আসা অিুভব করল। 
  
রমষ্ময়সট বুঝষ্মত পারল রযতটা খুব মারাত্মক িয়।তবুরক্তপাত অিুভবকষ্মর ভীত হষ্ময় 
উঠল। 
  
-সকন্তু সতসি যখি আসষ্মবি রতামাষ্মক রিখষ্মত পাষ্মবি িা। একটা রগাঁষ্মঠা আঙু্গলওয়ালা 
মুষ্মঠা রচায়াষ্মল এষ্মস তীব্র আঘাত করল। 
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ররাষ্মলা–পঞ্চাে বছষ্মরর এই সবোল রচহারার রলাকসট ররাষ্মলা। লম্বায় ছফুষ্মটর রচষ্ময় চার 
ইসঞ্চ রবসে। সবোল রমিবহুল রিহ। সবরাট সেষ্মমর মষ্মতা িরম একটা ভুস়ি। রমাটা রমাটা 
হাত। রচাষ্মখর িুপাষ্মে মাংস ঝুষ্মল পষ্ম়ি রচাখ িুষ্মটা রঘাট রঘাট। রসই রচাষ্মখ কখিও 
রকামলতা, কখিও ধূতোসম, কখিও কামিা। তার রঠাাঁষ্মটর ওপর রমাম লাগাষ্মিা একটা 
রগাাঁফ। সবোল হাত িুষ্মটা মাক়িসার মষ্মতা সিাই বযস্ত। 
  
সগষ্মেে সলসল ক্লাষ্মবর পসরচালিা করা ছা়িা রস আর সকছুই োষ্মিিা। সমস্ত সকছু 
সষ্মন্দহেিক বযাপাষ্মরই তার হাত আষ্মছ এরকম মষ্মি করা হয়। রকউ বষ্মল রচারাই 
মাষ্মলর বযবসা, রকউ বষ্মল মািক ওরু্ষ্মধর। আবার রকউ বষ্মল খুিকরা। রকউ সসঠকভাষ্মব 
সকছু োষ্মিিা। লন্ডষ্মির এই ক্লাষ্মবর ছষ্মো রমম্বারষ্মির প্রষ্মতযষ্মকই অসৎ সমাষ্মের 
সবেস্তষ্মরর অসাধু রলাক। 
  
ক্লাবটার রভতষ্মর একটা সাোষ্মিা-রগাছাষ্মিা ঘর আষ্মছ। তাষ্মক সঘষ্মর বযালকিী। রসখাষ্মি 
কষ্ময়কেি অিুগ্রহ ভােি রলাকই রপৌঁছষ্মত পাষ্মর। ররাষ্মলার সব সকছু লক্ষয করার েিয 
এটাই পছন্দ সই োয়গা। 
  
রকউ ক্লাষ্মব ঢুষ্মক ররাষ্মলার সিষ্মক তাকাষ্মব তার সষ্মঙ্গ ররাষ্মলা কো বলষ্মত চায় সকিা। 
ররাষ্মলা আঙু্গল সিষ্ময় ইোরা কষ্মর সিষ্মের অসফস ঘষ্মর ঢুষ্মক যাষ্মব। 
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সকন্তু রস সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ ওপষ্মর রযষ্মত পারষ্মবিা। তাষ্মক বারমযাষ্মির সষ্মঙ্গ িুচারষ্মট কো বলষ্মত 
হষ্মব। মি রখষ্মত হষ্মব। তারপর রছাট্ট িাচবার োয়গায় ঘুরঘুর করষ্মত করষ্মত সবার 
রচাষ্মখর আ়িাষ্মল রঝালাষ্মিা রমাটা রভলষ্মভষ্মটর পিো সসরষ্ময় বযালকিীষ্মত ওঠার সসাঁস়িষ্মত পা 
রাখষ্মত হষ্মব। সমস্ত বযাপারটাই রগাপিীয়। 
  
বুচ–পাতলা লম্বা। মৃতুযেীতল চাউিী।কাষ্মলা রপার্াক কাষ্মলা রঝালাষ্মিা টুপী,কাষ্মলা োমা। 
লাল হলষ্মি রঘা়ির কু্ষষ্মরর ছাপ লাগাষ্মিা সািা লাল সসষ্মের টাই। বুষ্মচর কাে সসাঁস়ির 
পাহারা। 
  
ররাষ্মলার অসফসটা রবে সাোষ্মিা রগাছাষ্মিা। ররাষ্মলা রেষ্মের রপছষ্মি ঘুম ে়িাষ্মিা মুষ্মখর 
হলষ্মি িাাঁষ্মত একটা সসগার রচষ্মপ ধষ্মর োকষ্মব। রেসল োকষ্মব ফায়ার রেষ্মসর কাষ্মছ। 
মাষ্মঝ মষ্মধয রস কো বলষ্মব। সকন্তু তুসম ঘষ্মর রঢাকামাত্র ব়ি ব়ি কাষ্মলা রচাখ রতামার 
সিষ্মক সির হষ্ময় োকষ্মব। তার রচাষ্মখ সকছুই ফসকায় িা। 
  
রেলী একেি ররয়ল। হাো রব্রাঞ্জ রং-এর মূসতের মষ্মতা রচহারা। তার ব়ি ব়ি কাষ্মলা 
রচাখ। চও়িা েুতিীর ওপর রগাখষ্মরা সাষ্মপর মষ্মতা গাষ্মলর হা়ি। মুখটা লাল ফষ্মলর মত, 
উদ্ধত। রেসল তার পসিম ভারতীয় দ্বীপপুষ্মঞ্জররষ্মক্তর েষ্মিয লসিত।তার সান্ধয রং 
রবরংষ্ময়র রপার্াষ্মকর রভতর সিষ্ময় েরীষ্মরর ররখাগুষ্মলা স্পি। তার প্রচণ্ড রযৌি আষ্মবিষ্মি 
প্রসতটা পুরুর্ উষ্মেসেত হষ্ময় পষ্ম়ি। রেসল হষ্মে ররাষ্মলার রসক্ষতা। হয়ষ্মতা রকউ ররাষ্মলার 
সষ্মঙ্গ বযবসা সংরাে আষ্মলাচিা রসষ্মর চষ্মল রগল। ররাষ্মলা তখি রেসলষ্মক সেষ্মেস করষ্মব 
রলাকটাষ্মক সবর্শ্াস করা যায় সকিা। রলাষ্মকর মষ্মির রগাপি ভাব বুষ্মঝ বলার আিযে 
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ক্ষমতা আষ্মছ রেসলর এবং এই ক্ষমতার েষ্মিয রস বহুবার ররাষ্মলাষ্মক সাবধাি কষ্মর 
সিষ্ময়ষ্মছ। 
  
আে রাষ্মত ররাষ্মলা তার রেষ্মে বষ্মস একটা েষ্ম়িায়ার গয়িা রিখসছল। বুচ এষ্মস বলল, 
একটা রলাক রতামার সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত চায়, সকন্তু আসম তাষ্মক আষ্মগ কখিও রিসখসি। 
রস এখািকার রমম্বারও িয়। 
  
–সক চায় রস? 
  
সকছু বলষ্মছ িা। 
  
–তষ্মব বষ্মল িাও, আসম রিখা করব িা। 
  
বুচ মাো রিষ্ম়ি বলল, রসটা রস োষ্মি। আর রসেিযই রস এই খামটা রতামাষ্মক সিষ্মত 
বষ্মলষ্মছ। 
  
ররাষ্মলা একবার রেসলর সিষ্মক তাসকষ্ময় কুাঁচসকষ্ময় খামটা খুলল। রভতষ্মর একটা বযাংক 
রিাট। 
  
হঠাৎ ঘষ্মর সিস্তব্ধতা রিষ্মম এল। িীষ্মচর হল ঘষ্মরর ড্রাষ্মমর মৃিু েব্দটা রেষ্মম রগল। 
ররাষ্মলা রিাটটা রটসবষ্মল রমষ্মল ধরল। রেসল আর বুচ রিাষ্মটর সিষ্মক ঝুাঁষ্মক প়িল। একে 
পাউষ্মন্ডর রিাট। —এ রক? 
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বুচ কাাঁধ ঝাাঁসকষ্ময় বলল, রবাঁষ্মট মত একটা রলাক। রপার্াক রিষ্মখ মষ্মি হষ্মে রবে 
োসাষ্মলা পাসটে। 
  
–রবে তষ্মব আসম রিখা কষ্মর োিষ্মত চাই রলাকটা রক? আসম যসি িুবার ঘণ্টা বাোই 
তুসম রলাকটাষ্মক অিুসরণ করষ্মব। 
  
বুচ রবসরষ্ময় সগষ্ময় আবার এল। সষ্মঙ্গ এষ্মলা ররালস রষ্ময়ষ্মসর রসই রবাঁষ্মটটা। মাোর টুপী 
ঝুাঁসকষ্ময় বলল–আমার িাম েুপন্ট। আসম আপিার সাক্ষাৎপ্রােেী। 
  
বুচ আ়িষ্মচাষ্মখ ররাষ্মলার সিষ্মক তাসকষ্ময় রবসরষ্ময় রগল। 
  
-আপসি রতা রবে বযয়বহুল পষ্মে সিষ্মের পসরচয়টা সিষ্ময়ষ্মছি। বসুি সমঃ েুপন্ট। 
  
রলাকসট রেসলর সিষ্মক তাসকষ্ময় বলল, আমরা একটু একা হষ্মল ভাল হষ্মতা িা? 
  
–আপসি সিসিষ্মে যা বলার বলষ্মত পাষ্মরি। এবার বলুি আপসি আমার সষ্মঙ্গ রকি রিখা 
করষ্মত রচষ্ময়ষ্মছি? 
  
আসম আপিার সাহাযয চাই। 
  
আমার অষ্মিক কাে আষ্মছ। রলাকষ্মক সাহাযয করা আমার রপো িয়। 
  
–তষ্মব রিখসছ আপিার সাহাযয আমাষ্মক রয় করষ্মত হষ্মব। 
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 ররাষ্মলা রটসবষ্মল হাত ছস়িষ্ময় বলল, তাহষ্মল আলািা কো। 
  
ইতস্ততঃ কষ্মর েুপন্ট বলষ্মলি,আসম ভুেুইেম সম্পষ্মকে আগ্রহী। আমার মষ্মি হয় আপিার 
রেষ্মক এ সম্বষ্মন্ধ সকছু োিষ্মত পারষ্মবা। এর েষ্মিয খরচ করষ্মতও আসম সমাি আগ্রহী। 
  
ররাষ্মলার এ সম্বষ্মন্ধ একটা অস্পি ধারণা সছল। ভুেুইেম সম্বষ্মন্ধ তার রচষ্ময় রবসে রকউ 
োষ্মিিা। অষ্মেের কো মাোয় ররষ্মখ বযাপারটাষ্মক উস়িষ্ময় রিওয়া যায়িা। সুতরাং 
উৎসাহবযাঞ্জক। হাসস রহষ্মস রস বলল, আমার োিা রিই এমি সেসিস খুব কমই আষ্মছ। 
তবু আসম সকছু বলার আষ্মগ আপিাষ্মক আরও সবেি ভাষ্মব বলষ্মত হষ্মব। 
  
আমার মষ্মি হয় িা এর প্রষ্ময়ােি আষ্মছ। ভুেুইেষ্মমর আিুষ্ঠাসিক বযাপার োষ্মি এমি 
কাউষ্মক সক আপিার োিা আষ্মছ? োষ্মিি রতা বলুি টাকা পাষ্মবি। িা োিষ্মল বষ্মল সিি 
খাষ্মমাকা সময় িি করা সঠক িয়। 
  
–এ ধরষ্মির বযাপার এষ্মিষ্মে উৎসাহবযাঞ্জক িয়। বযাপারটা সক বলুি রতা, আপিার এষ্মত 
রখাাঁে সকষ্মসর। প্রষ্মতযষ্মকরই সাবধাি হওয়া উসচত। 
  
এক হাোর পাউন্ড পাষ্মবি, রকাি প্রশ্ন করষ্মবি িা। ররাষ্মলা আিযে হষ্মলও মুষ্মখ প্রকাে 
িা কষ্মর বলল, হযাাঁ অষ্মিক টাকার বযাপার, এবার মষ্মি হয় আসম আপিাষ্মক সাহাযয 
করষ্মত পারব। 
  
–ভাল কো, তষ্মব চটপট িাম, সঠকািা সিি, আর হাষ্মত হাষ্মত টাকা সিি। 
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ররাষ্মলার িাম, সঠকািা োিািা োকষ্মলও তার োিা আষ্মছ রস রকাোয় োষ্মক। সুতরাং 
চাতুরীর আেয় সিষ্ময় মুষ্মখ বলল–একটা রলাক আষ্মছ, কালই তার সষ্মঙ্গ এ সম্বষ্মন্ধ কো 
বষ্মলসছলাম। 
  
–রক রস? 
  
–তাষ্মক িা সেষ্মেস কষ্মর িাম বলাটা সঠক হষ্মবিা। 
  
আপসি তষ্মব কো বষ্মল রাখুি, আসম আবার আসব। 
  
 সন্ধািী িৃসিষ্মত ররাষ্মলা বলল, সকন্তু আপিার আসল উষ্মেেযটা সক বষ্মল রগষ্মলি িা রতা? 
  
বলষ্মবি আসম ভুইেষ্মমর আিুষ্ঠাসিক পট রিখষ্মত আগ্রহী, বযাপারটার মষ্মধয েুমসবইেমও 
োকষ্মব। অিুষ্ঠািটা রগাপষ্মি হষ্মব। িসক্ষণাও রমাটা রকষ্মমর রিব। 
  
েুমসবইেম কোটা মষ্মি রাখার েষ্মিয ররাষ্মলা ব্লসটং রপপাষ্মর সলষ্মখ রাখল। এ কোটা রস 
রকাি সিিই রোষ্মিসি, অেেও সকছু রবাধগময হষ্মে িা। 
  
–মাপ করষ্মবি, িয়া কষ্মর বষ্মল যাষ্মবি িসক্ষণাটা কত হষ্মব? আপিার কাষ্মছ রমাটা 
রকষ্মমর হষ্মলও তার কাষ্মছ িাও হষ্মত পাষ্মর। 
  
–সঠক আষ্মছ িে হাোর পাউন্ড রিব। সকন্তু টাকাটার মষ্মতা বযাপারটাও রযি সফল হয়। 
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সমীষ্মহর িৃসি রহষ্মি ররাষ্মলা বলল বৃহস্পসতবার সঠক এসমষ্ময় আসম রলাকটাষ্মক সিষ্ময় 
আসব। 
  
-সঠক আষ্মছ। পসরচষ্ময়র েষ্মিয আপসি পাষ্মবি হাোর পাউন্ড। আর রস পাষ্মব িে হাোর 
পাউন্ড। 
  
–সঠক আষ্মছ, বুষ্মঝসছ। 
  
তষ্মব আমার বযয়বহুল সভসেসটং কােেটা রফরত সিি। রঢাকবার েষ্মিয ওটার প্রষ্ময়ােি 
হষ্ময়সছল। 
  
–ররাষ্মলা সদ্বরুসক্ত িা কষ্মর একে পাউষ্মন্ডর রিাটটা রফরৎ সিল। 
  
 সমঃ েুপন্ট চষ্মল রযষ্মতই রেসল বলল, রলাকটা বদ্ধ পাগল, ওর রচাখ রিষ্মখষ্মছা? 
  
-হযাাঁ, তষ্মব রবে মালিার আষ্মছ। ররাষ্মলা িুবার রবল বাোল। 
  
উষ্মেেযহীি ভাষ্মব রব়িাষ্মত রব়িাষ্মত সুোিষ্মক এই সিষ্ময় আটবার শুিষ্মত হল এই রয খুকী 
যাষ্মবিাসক আমার সষ্মঙ্গ? রস রাস্তা রপসরষ্ময় সপকাসেলীর সিষ্মক এসগষ্ময় রগল। সকন্তু ফুলহাম 
ররাষ্মের ঐ পুষ্মরাি বাস়িটায় সফষ্মর রযষ্মত ইষ্মে করল িা। ওটাই তার ঘর। সকছুক্ষণ 
আষ্মগও রয ঘষ্মরর স্বপ্ন রস রিখসছল একটা সচসঠষ্মতই তা ধুসলসযাৎ হষ্ময় রগল। সচসঠটা 
সিষ্ময় সচো করার েষ্মিয সারা েীবি পষ্ম়ি আষ্মছ। আে িাই বা করল সচো। সকন্তু ঘষ্মর 
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সফরষ্মলও সিঃসঙ্গতা তাষ্মক আবার সচোর সিষ্মক রঠষ্মল রিষ্মব। তার রচষ্ময় এই মািুর্ েি 
ভাল। 
  
একটা রলাক পা রটষ্মি রটষ্মি রপছি রপছি আসষ্মছ। রস মসিষ্মকা ছাস়িষ্ময় গ্লাস হাউষ্মসর 
সিষ্মক আসষ্মতই তার মষ্মি হল গ্লাস হাউস সিষ্মট অন্ধকার আর সেকার ধরার োয়গা। 
এসিষ্মক আসা সঠক হয়সি। সামষ্মি একটা মযাক্স বার রিখষ্মত রপষ্ময় ঢুষ্মক প়িল। 
  
রভতরটা রবে গরম। সব রটসবলই ভসতে। রিষ্মখ শুষ্মি একটা রটসবষ্মল বষ্মস প়িল। 
সামষ্মির রলাকটা মুখ রঢষ্মক, িুষ্মটা রগাঁষ্মঠা হাষ্মত কাগে প়িষ্মছ। 
  
ওষ্ময়ষ্মেস এষ্মস বলল, রিাকাি বন্ধ হষ্ময় যাষ্মে। 
  
ক্লাে সুোি হতাে হষ্ময় বলল, সকন্তু আসম রভষ্মবসছলাম এক কাপ কসফ 
  
 হষ্মব িা, বন্ধ কষ্মর সিসে। 
  
সুোি ভাবল সবোম তাষ্মক সিষ্মতই হষ্মব, যসি বাইষ্মর রসই রলাকটা অষ্মপক্ষা কষ্মর োষ্মক? 
  
সুোি অোসের ভষ্ময় রচয়ার রঠষ্মল উঠষ্মত রগল। 
  
বন্ধ কুস়ি সমসিট পর হষ্মব। 
  
–একটা িরম গলা বলল, ওষ্মক এককাপ কসফ িাও। 
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 সুোি ও ওষ্ময়ষ্মেস িুেষ্মিই রটসবষ্মল বসা রলাকটার সিষ্মক তাকাল। 
  
ওষ্ময়ষ্মেস সকছু বলষ্মত সগষ্ময়ও রেষ্মম রগল। কসফ িা সিষ্ময় এষ্মল রতাকটা রবাধহয় 
সারারাত এভাষ্মব তাসকষ্ময় োকষ্মব। 
  
রস কসফ সিষ্ময় এষ্মস ঠক কষ্মর ররষ্মখ সবল সিষ্ময় চষ্মল রগল। রলাকসট আবার কাগষ্মের 
আ়িাষ্মল চষ্মল রগল। ধিযবাি োিাষ্মিার ইষ্মে হষ্মলও রকাি সুষ্মযাগ রিই। সুোি রিষ্মখ 
সিষ্ময়ষ্মছ রলাকটার গাষ্ময় রোফাষ্মরর রপার্াক। বয়স তার মষ্মতা একুে-বাইে হষ্মব। তার 
রচাখ িুষ্মটা গভীর কসঠি। ভয় পাবার মত। 
  
সুোি বযাগ হাতষ্ম়ি প্রতযাখাষ্মির সচসঠটা বার করল আর তার রচাখ সিষ্ময় েল প়িষ্মত 
লাগল। 
  
হঠাৎ রস রোফারষ্মক লক্ষয করষ্মত লাগল। কাগেটা এমিভাষ্মব ধরা রয রকবলমাত্র 
সুোিই তার মুখ রিখষ্মত পাষ্মব। 
  
রকাঁষ্মি রকাি লাভ হষ্মব িা। 
  
–সুোষ্মির মষ্মি হল এবার রস হাউমাউ কষ্মর রকাঁষ্মি ওষ্মঠ। 
  
–রোফারসট রচাখ িুষ্মটািা সসরষ্ময় বলল, তুসমিরম, মষ্মি হষ্মে রকাি পুরুর্ সংরাে 
বযাপার। সকন্তু এষ্মত রকাি লাভ রিই। 
  
ররষ্মগ সুোি বষ্মল উঠল–তুসম সিষ্মের চরকায় রতল িাও রগ। 
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–ভাল। মষ্মি হষ্মে রতামার মষ্মধয উিযম রষ্ময়ষ্মছ। 
  
িয়া কষ্মর আমার সষ্মঙ্গ কো বলষ্মব িা। 
  
–আসম রতামাষ্মক সাহাযয করষ্মত আগ্রহী। সাহাযয চাই সকিা রতামার? 
  
আমার মষ্মি হয় তুসম কাষ্মক সক বলছ োষ্মিা িা। 
  
মাো ঝাাঁসকষ্ময় রস বলল–আসম রমষ্ময়ষ্মির োসি এবং এটাও সসঠকভাষ্মব োসি তুসমই রস 
রমষ্ময় যাষ্মক আসম খুাঁেসছ। আে তুসম িুঃখী সকন্তু পষ্মর তুসম িুঃখ কাসটষ্ময় উঠষ্মব। 
  
বযাগ তুষ্মল সিষ্ময় সুোি বলল–অষ্মচিা রলাষ্মকর সষ্মঙ্গ আসম কো বসল িা। চসল। 
  
–আসম রতামাষ্মক কসফ পাইষ্ময় সিলাম আর তুসম আমার একটা উপকার করষ্মবিা। 
  
–আসম সকছু বুঝষ্মত পারসছ িা। 
  
–ঘষ্মরর রের্ প্রাষ্মে বাাঁ সিষ্মকর রটসবষ্মল কাষ্মলা োমা, সািা টাই একটা রলাক বষ্মস আষ্মছ। 
রিষ্মখা 
  
ঘা়ি ঘুসরষ্ময় রিষ্মখ সুোি বলল–আষ্মছ। 
  
–রলাকটা আমাষ্মক অিুসরণ করষ্মছ। 
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–তা আমার সক করার আষ্মছ? 
  
আষ্মছ। তুসম রয ধাক্কাটা রখষ্ময়ষ্মছা এ কােটা করষ্মল তুসম রসটা ভুলষ্মত পারষ্মব। তুসম 
আমার হষ্ময় রলাকটাষ্মক অিুসরণ করষ্মব। আসম োিষ্মত চাই রলাকটা রক। সির িৃসিষ্মত 
সুোি তাসকষ্ময় রইল। 
  
এষ্মত ঝুাঁসক আষ্মছ। 
  
রলাকটা বুঝষ্মতও পারষ্মব িা। রতামাষ্মক আসম িে পাউন্ড রিব। 
  
–পাগল হষ্ময়ষ্মছ। আসম রতা স্বষ্মপ্নও ভাবষ্মত পারসছ িা। 
  
–রতামাষ্মক ভাবষ্মত হষ্মব। এই তুসমই িা এক সমসিট আষ্মগ িিীষ্মত ঝাাঁপ সিষ্মত রচষ্ময়সছষ্মল 
আর এখি প্রাষ্মণর ভয় করছ? 
  
–সকন্তু আসম রয কখিও কাউষ্মক অিুসরণ কসরসি। 
  
–খুব রসাো। বাইষ্মর িম্বর এক্স.এল.এ৩৫৭৮একটা পযাকােে গাস়ি আষ্মছ। রপছিসীষ্মট 
একটা কম্বল আষ্মছ। তুসম রভতষ্মর ঢুষ্মক কম্বল মুস়ি সিষ্ময় পষ্ম়ি োক। রস রপছি সফষ্মর 
তাকাষ্মবও িা। 
  
–সকন্তু তুসম রক আর রলাকটাই বা রক? 
  
–এখি োিার প্রষ্ময়ােি রিই। তষ্মব প্রচণ্ড ঝুাঁসকও আষ্মছ। 
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সুোি তার ফুলহাম িীষ্মটর ঘষ্মর সফষ্মর যাবার কো রভষ্মব ভয় রপষ্ময় বলল সঠক আষ্মছ। 
বষ্মলই আফষ্মোস হল। 
  
. 
  
বুচ, তার আসল িামমাইক এগাি। রটমষ্মসর পার সিষ্ময় গাস়ি চালাষ্মত চালাষ্মত ভাবসছল 
সষ্মন্ধটা ভাল কাটল। সময় তখি রাত বারটা সত্রে সমসিট। বযসক্তগত কােগুষ্মলা সারবার 
সময় আষ্মছ। বুচ ররাষ্মলার কো ভাবষ্মত ভাবষ্মত বাকেষ্মল সিষ্মটর একটা বাস়ির সামষ্মি 
গাস়ি িাাঁ়ি কসরষ্ময় রিখষ্মলাত ওপষ্মর পিোর ফাাঁক সিষ্ময় আষ্মলা রিখা যাষ্মে। তার মাষ্মি 
রেসল সফষ্মরষ্মছ। রস িুবার হিে বাোল। পিোটা খুষ্মল আবার বন্ধ হষ্ময় রগল। এটা একটা 
সংষ্মকত। মাষ্মি রেসল একলা রষ্ময়ষ্মছ। গাস়িটা সবোল গযাষ্মরষ্মে ঢুসকষ্ময় রহেলাইট সিসভষ্ময় 
গযাষ্মরষ্মের িরো বন্ধ করল। তারপর আষ্মলা জ্বাসলষ্ময় পাষ্মের িরো সিষ্ময় রভতষ্মর ঢুষ্মক 
রগল 
  
রেসল সবছািায় আগুি রঙ-এর পাোমা পষ্মর শুষ্ময়সছল। মসিবষ্মন্ধ ভাসর রব্রসষ্মলট, পাষ্ময় 
চসট, মাোয় স্নাি করার েিয সসষ্মের টুপী। 
  
-সক হল? 
  
 –রলাকটাষ্মক সপছু করলাম। সক সেষ্মেস করসছল? 
  
–রলাকটা রক? 
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 –রকস্টার ওষ্ময়েমযাি-রকাসটপসত। সকন্তু সক চাইসছল ও? 
  
 –পাগল, এষ্মকবাষ্মর পাগল। 
  
খুষ্মল বল। 
  
 –ভুেুইেষ্মমর বযাপার। ও চাইসছল ভুেুইেম োষ্মি এমি রলাষ্মকর সন্ধাি। 
  
–ররাষ্মলা ভাসগষ্ময় সিষ্ময়ষ্মছ? 
  
িা, এগার হাোর পাউষ্মন্ডর বযাপার রতা! 
  
–অষ্মিক টাকা। তা এষ্মসা িা এটাষ্মক আমরা ভাগাভাসগ কষ্মর সিই। 
  
–ররাষ্মলা ছা়িা রকউ পারষ্মবিা। 
  
–রতামারও সকছু মষ্মি আষ্মছ। ধাপ্পা রিবার রচিা রকার িা। 
  
–মাইক এত সষ্মন্দহ প্রবণ হষ্ময়া িা। 
  
–রেসল! ররাষ্মলার কাছ রেষ্মক রভষ্মগ প়িার তাষ্মল আসছ। আো কসর যাবার সময় তুসম 
সষ্মঙ্গ োকষ্মব। 
  
–এত সষ্মন্দহ প্রবণ হষ্ময়ািা মাইক। গুে িাইট। 
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সসাঁস়ির মুষ্মখ গুস়ি মারা সুোি রহোর একটা চ়ি মারার েব্দ রপল, তারপর সেষ্মব্দ 
একটা রিষ্মহর পষ্ম়ি যাওয়ার েব্দ। পরমুহূষ্মতে একটা আধা োস্তব আওয়াে ঢাকবার 
েষ্মিয রসকাষ্মি হাত চাপা সিল। 
  
োঃ মাসটি ররাষ্মলার ঘষ্মরর ঘণ্টা বাোল। ররাষ্মলার পার্শ্চর লংটম রবসরষ্ময় এল োক্তার, 
এত সকাষ্মল ওিার সষ্মঙ্গ রিখা হষ্মবিা। 
  
–ভাষ্মগা, ররাষ্মলা আমাষ্মক রেষ্মক পাসঠষ্ময়ষ্মছ। 
  
সবোল খাষ্মট ররাষ্মলা শুষ্ময় আষ্মছ। োক্তার পাষ্মের রচয়াষ্মর বসল। 
  
পষ্মির বছর আষ্মগ োঃ মাসটেষ্মির রচম্বার সছল হারষ্মল সিষ্মট। সকন্তু একবার একটা 
যুবতীষ্মক সাহাযয করষ্মত সগষ্ময় সব সকছু গ়িব়ি হষ্ময় যায়। এখি সতসি শুধু সগষ্মেে 
সলসলর োক্তার। অছা়িা তার অদু্ভত সাধারণ োষ্মির ফায়িা রলাষ্মট ররাষ্মলা। 
  
োক্তার তুসম সক ভুেুইেম সম্পষ্মকে সকছু োি? 
  
-পসিষ্মম ভারতীয় দ্বীপপুষ্মঞ্জর একরকম ধমেীয় অিুষ্ঠাি। অেোৎ োসকিীসবিযা। 
  
েুমসবইেম? 
  
–ম়িাষ্মক েযাে করা। 
  
–মাষ্মি? 
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–আমার হাইসতর এক বনু্ধ বষ্মলসছল রোমসব মাষ্মি আত্মাসবহীি মৃতষ্মিহ। কবর রেষ্মক 
তুষ্মল তাষ্মত প্রাণসঞ্চার করা হয়। েুমসবষ্মক সিষ্ময় মািুষ্মর্র মত খুি করাষ্মিা আর যত 
বাষ্মে কাে করাষ্মিা যাষ্মব। 
  
–সক কষ্মর প্রাণসঞ্চার করা হয়? 
  
–ওসব ভুেুর রগাাপি বযাপার, রকউই বলষ্মত পারষ্মব িা। 
  
ররাষ্মলা রখষ্মত রখষ্মত সচো করষ্মত লাগল োক্তারষ্মক রস টাকার কো সব খুষ্মল বলষ্মব সক? 
সকন্তু োক্তার ছা়িা এ সম্বষ্মন্ধ তাষ্মক আর রকউই সাহাযয করষ্মত পারষ্মবিা। িীঘের্শ্াস 
রফষ্মল োক্তারষ্মক সব কো বলাই সির করল। 
  
আসম এ বযাপাষ্মর সকছু টাকা রপষ্মত পাসর। সাহাযয করষ্মব আমাষ্মক? 
  
 টাকা রপষ্মল সবই করষ্মত পাসর। 
  
ররাষ্মলা এগার হাোর পাউষ্মন্ডর কো রচষ্মপ সগষ্ময় রকস্টার ওষ্ময়েমযাষ্মির আসার বযাপারটা 
সব খুষ্মল বলল। 
  
বুচ সক োিষ্মত রপষ্মরষ্মছ, রলাকটা রক? োক্তাষ্মরর প্রশ্ন। 
  
ররাষ্মলা সচসবষ্ময় সচসবষ্ময় বলল, হযাাঁ ও হল রকস্টার ওষ্ময়েমযাি। 
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োক্তার মাসটেি গভীর র্শ্াস রটষ্মি বলল–আেেোসতক বযাপার। ও রতা রকাসট রকাসট টাকার 
মাসলক। 
  
োসি, আসম চাই তুসম এমি একেিষ্মক খুাঁষ্মে বার কষ্মরা, রয ভুেুইেম সম্পষ্মকে সকছু 
োষ্মি। তারপর ররাষ্মলা সচো করল রয িুএকে পাউন্ড সিষ্ময় োক্তারষ্মক রবাকা বািাষ্মিা 
যাষ্মব িা, তাই অষ্মিক কষ্মি বলল, রতামাষ্মক হাোর পাউন্ড রিব। 
  
–ওষ্মত কাে হষ্মব িা। ছুাঁষ্মচা রমষ্মর হাত গন্ধ আসম কসর িা। সাফ সাফ বলল যা পাষ্মব 
তার এক তৃতীয়াংে রেয়ার আমাষ্মক সিষ্মত হষ্মব। 
  
–োক্তার রিখ রবসে বা়িাবাস়ি রকার িা। তষ্মব সবষ্মিয় কষ্মর রিব। রতামাষ্মক ছা়িাই 
আমার কাে চলষ্মব। 
  
–োক্তার বলল চলষ্মব িা। সম্ভবতঃ আসমই একমাত্র রলাক যাষ্মক তুসম অসবর্শ্াস করষ্মত। 
পাষ্মরািা। আসম বুষ্ম়িা মািুর্।বুষ্ম়িাষ্মির অসবর্শ্াসীহওয়া রপাযায়? রছষ্মল রছাকরাষ্মির কো 
আলািা তাষ্মির েীবষ্মির অষ্মিক বাসক। 
  
–সক বলষ্মত চাইষ্মছা? তুসম সক োি? 
  
–আসম শুধু বলষ্মত চাই আমাষ্মক সবর্শ্াস করষ্মত পাষ্মরা। 
  
–বুচষ্মক পাসর িা? 
  
 –ওর সম্বষ্মন্ধ আসম সকছু োসি িা। তাহষ্মল বলল এক তৃতীয়াংষ্মে রাসে? 
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–এক চতুেোংে। 
  
–এক তৃতীয়াংে। 
  
 –রবে, যা বলার তা়িাতাস়ি বষ্মলা। রকস্টার কালই আসষ্মব। 
  
–আসুক। আে আসম একটু প়িাশুিা কষ্মর রিাব। ঐ পাগল রকাসটপসতটাষ্মক একটু 
রখলাষ্মত পারষ্মলই এক সমসলয়ি পাউন্ডও বাগাষ্মত পারষ্মব। 
  
–সক যা তা বলছ? 
  
–সঠকই বলসছ। ওষ্মক আসম োসি। ওর রপছষ্মি উসকল, পুসলে সব আষ্মছ। তাছা়িা 
এসিষ্মক বুচ টাকার রলাষ্মভ বযাপারটা রস সিষ্মেই হাসসল করার রচিা করষ্মব। 
  
ররাষ্মলা ঘুসস পাসকষ্ময় বলল, বারবার ওর কো তুলছ রকি? ও আমার কোমষ্মতা কাে 
কষ্মর। এছা়িা আর সকছু িয়। 
  
িরোর সিষ্মক রযষ্মত রযষ্মত োক্তার বলল-তবু রখয়াল ররষ্মখা, ভুষ্মলও ওষ্মক এ বযাপাষ্মর 
সকছু ররাষ্মলা িা। অষ্মিক টাকার বযাপার সকিা! 
  
. 
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 সুোি রহোর গ্রীিমাষ্মি বাস রেষ্মক রিষ্মম হাত ঘস়ির সিষ্মক তাকাল। িেটা বােষ্মত 
সমসিট কষ্ময়ক বাকী। রোফারসট কোমত আসষ্মব রতা? 
  
গতকাল রাষ্মতর ঘটিা রবে ভীসতপ্রি এবং উষ্মেেক। মাষ্মঝ রতা রস েষ্মেের কো ভুলষ্মত 
রষ্মসসছল। এরকম অসভেতা কেি রমষ্ময়র হয়? হঠাৎ কষ্মর িে পাউন্ড ররােগার করা 
রগল। সকন্তু কসঠি পসরষ্মবষ্মের রমষ্ময় সুোি সেষ্মখসছল অোিা রলাষ্মকর রেষ্মক সকছু 
রিষ্মবিা। সকন্তু আে রস সিষ্মেষ্মক বুসঝষ্ময়ষ্মছ টাকার বিষ্মল রস একটা কাে রতা কষ্মরষ্মছ! 
রোফার যসি তার সববরষ্মণ সন্তুি িা হয়, তষ্মব রস টাকাটা রফরৎ রিষ্মব। 
  
হঠাৎ মৃিু একটা গলার আওয়াষ্মে সুোষ্মির সচো ভগ্ন হল। 
  
-তুসম তাহষ্মল সঠক সমষ্ময় এষ্মসষ্মছ। 
  
িুরু িুরু বষ্মক্ষ তাসকষ্ময় রিখল রোফারসট ঠাণ্ডা অবনু্ধসুলভ, সতক্ত, সবপপূণে রচাষ্মখ তাসকষ্ময় 
আষ্মছ তার সিষ্মক। 
  
–ভাবসছলাম তুসম আসষ্মব সকিা, সুোি বলল। 
  
চল আমরা হাাঁসট, রাস্তায় আমাষ্মির রকউ রিষ্মখ রফলষ্মত পাষ্মর। সামষ্মির বাগাষ্মি রঝাাঁষ্মপর 
আ়িাষ্মল ফাাঁকা রবসঞ্চ রিষ্মখ রসবলল, রবাস। এখাষ্মি কো বসল। অষ্মিকটা ফাাঁক ররষ্মখ 
সুোি বসল। 
  
-সক বযাপার? অিুসরণ কষ্মরসছষ্মল? 
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-হযাাঁ, তার আষ্মগ আসম োিষ্মত চাই তুসম রক। কাল রাষ্মত আমাষ্মক রবাকা বাসিষ্ময়সছষ্মল। 
আসম সবপষ্মি প়িষ্মত পারতাম। 
  
–আসম রক তা সিষ্ময় রতামায় ভাবষ্মত হষ্মবিা। কাে কষ্মরষ্মছ, বিষ্মল টাকা সিষ্ময়ষ্মছ। তাই 
িয় সক? 
  
বযাগ খুষ্মল সুোি িে পাউষ্মন্ডর রিাটখািা রোফাষ্মরর সিষ্মক বাস়িষ্ময় সিষ্ময় বলল, িাও 
রতামার টাকা। আমার কাষ্মের আষ্মগ এটা রিওয়া উসচত হয়সি। 
  
রোফারসটর রচাষ্মখ সবস্ময়। 
  
-িাও, িাও। তা়িা লাগাল সুোি। 
  
–সক বযাপার? রতামার সক টাকার িরকার রিই? 
  
–তা োকষ্মব িা রকি? সকন্তু এভাষ্মব টাকা আসম চাই িা। সুোষ্মির হাত রেষ্মক টাকাটা 
হঠাৎ পষ্ম়ি রগল। 
  
–রফষ্মল সিষ্মল রয? তার মাষ্মি ভয় রপষ্ময় তুসম আমার কাে করসি। এখি টাকা রফরৎ 
সিষ্মত এষ্মসষ্মছ? 
  
সুোি ররষ্মগ সগষ্ময় বলল 
  
–অিুসরণ সঠকই কষ্মরসছ। সকন্তু তার আষ্মগ বষ্মলা তুসম রক? 
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 রোফার গভীরভাষ্মব সচো করষ্মত লাগল, সুোি ভয় রপষ্ময় এখাষ্মি রচাঁচাষ্মলও রকউ শুিষ্মত 
পাষ্মবিা। সুোি পালাষ্মব সকিা সঠক করষ্মত করষ্মত রোফারসট সহে হষ্ময় রিাটটা কুস়িষ্ময় 
সিষ্ময় বললিাও। টাকাটা িাও। অবেয টাকাটা আমার িয়। 
  
রগাাঁয়াষ্মরর মত মাো রিষ্ম়ি সুোি বললিা রিবিা, যতক্ষণ িা আসম োিষ্মত পারসছ 
টাকাটা আসম কার রেষ্মক উপােেি কষ্মরসছ ততক্ষণ িয়। 
  
টাকাটা পষ্মকষ্মট ঢুসকষ্ময় রোফার বলল–আমার িাম রো রফােে। আসম সমঃ রকস্টার 
ওষ্ময়েমযাষ্মির কাষ্মছ চাকরী কসর। রস রয কত ধিী তুসম কল্পিাও করষ্মত পারষ্মব িা। 
তার ভাই একবার আমার উপকার কষ্মরসছল। যসি রকউ উপকার কষ্মর োষ্মক তাহষ্মল 
আসম সক তার প্রতুযৎপকার করব িা? 
  
সক ধরষ্মির উপকার? 
  
–আসম রাস্তায় রাস্তায় ঘুষ্মর রব়িাসেলাম। তার ভাই করষ্মিসলয়াস আমাষ্মক তাষ্মির বাস়ি 
সিষ্ময় যায়। রকস্টারষ্মক বষ্মল আমাষ্মক োকষ্মত রিয়। গাস়ি চালাষ্মত রেখায়। তারপর 
রেষ্মক আসম তাষ্মির হুকুষ্মমর িাস। করষ্মিসলয়াস সব সময় আমার সষ্মঙ্গ ভাল বযবহার 
করত। 
  
তার মাষ্মি রস মারা সগষ্ময়ষ্মছ। 
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হা। িুসপ্তাহ আষ্মগ। রকস্টার তার ভাইষ্মক খুব ভালবাসত। এখি তাষ্মক ছা়িা রকস্টাষ্মরর 
চলষ্মছ িা। 
  
–তার সক খুব অসুসবষ্মধ হষ্মে? 
  
–সঠক বুঝষ্মত পারসছ িা। মষ্মিহয় সকছু একটা গণ্ডষ্মগাল হষ্মে। খাওয়া-িাওয়া সঠকই 
আষ্মছ, সকন্তু রকাোও রবর হয়িা। কাল আসম তাষ্মক রেফােে মাষ্মকেষ্মট সগষ্মেে সলসল ক্লাষ্মব 
সিষ্ময় সগষ্ময়সছলাম। সকন্তু ররাষ্মলা রলাকটার কাষ্মছ রস সক চায়, এই রভষ্মব আমার িুসিো 
হষ্মে। 
  
–রতামার িরকারটা সক? 
  
–তারা আমার উপকার কষ্মরসছল। এবার তাষ্মক রক্ষা কষ্মর আমার উপকাষ্মরর প্রসতিাি 
সিষ্মত হষ্মব। 
  
—তারা যসি টাকার গন্ধ িা পায়? 
  
রপষ্ময়ষ্মছ ররাষ্মলা। োসিিা কাষ্মলা রপার্াক পরা রলাকটা ক্লাব রেষ্মক রবষ্মরাবার পর 
আমাষ্মির অিুসরণ কষ্মর রকি? তাই আসম রলাকটা রক োিষ্মত চাই। 
  
–সুোি সব খুষ্মল বষ্মল উসদ্বগ্ন মুষ্মখ তাকাষ্মলা। কােটা সঠক হষ্ময়ষ্মছ সকিা। 
  
–আসম খুব ভাল কষ্মরই োিতাম তুসমই পারষ্মব কােটা। 
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টাকাটা তুসম ররােগার কষ্মরষ্মছ। এই িাও ধষ্মরা। 
  
 সুোি টাকাটা সিষ্ময় সিল। 
  
এখিও অষ্মিক সকছু করার বাসক। ওরা আমাষ্মক রয বকসেস কষ্মরষ্মছ আসম েসমষ্ময় 
ররষ্মখসছ। ও টাকাগুষ্মলা আমার িরকার রিই। আমাষ্মক সাহাযয কর আর টাকাগুষ্মলা িাও। 
  
–আসম রতামার েষ্মিয আর সক করষ্মত পাসর বল। 
  
–আসম কাউষ্মক ক্লাষ্মবর সভতষ্মর পাঠাষ্মত চাই। রসষ্মক্ষষ্মত্র তুসম সক সসঠক? 
  
সুোি সতকে হষ্ময় বলল মষ্মি হয় িা। 
  
রো বাধা সিষ্ময় বলল, তুসমই পারষ্মব। 
  
–রসষ্মক্ষষ্মত্র রতামাষ্মক আমার েষ্মিয ওখাষ্মি একটা চাকরীর বযবিা করষ্মত হষ্মব। এই িাও 
আমার িাম সঠকািা। 
  
রবে, রিখা যাক সক করষ্মত পাসর। 
  
. 
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সকাল এগারটা রবষ্মেকষ্ময়ক সমসিট পষ্মর রেসল সুন্দর রিহ-রসৌষ্ঠব আর সুন্দর সাে-
রপার্াক পষ্মর সিউবযান্ড সিট ধষ্মর এসগষ্ময় চষ্মলষ্মছ। রলাষ্মকরা তাসকষ্ময় রিখষ্মলও তার 
রকাি রখয়াল সছল িা। রস একটা টযাসক্সষ্মত উষ্মঠ এষ্মেি রকাষ্মটের একটা সঠকািা বলল। 
  
টযাসক্স রেষ্মক রিষ্মম বাস়ির উষ্মঠাি রপসরষ্ময় পুরাষ্মিা ধরষ্মির সলফষ্মট সগষ্ময় উঠল রস। 
ওপষ্মর উষ্মঠ একটা ঘষ্মরর িরোর সামষ্মি িাাঁস়িষ্ময় রবল সটপল। রপতষ্মলর পাষ্মতর ওপর 
িাম রলখা সগষ্মলারী। 
  
সগষ্মলারী িরো খুলল। 
  
–অবাক হষ্মে? 
  
–তুসম এখাষ্মি এষ্মসা িা, রকউ রিষ্মখ রফলষ্মব। 
  
–ওসব ছা়ি। ঢুকষ্মত রিষ্মব সক? 
  
–তুসম বরং চষ্মল যাও। এটা সঠক িয়, িরম গলায় সগষ্মলারী বলল। 
  
রেসল সিষ্মগ্রা সগষ্মলারীষ্মক পাে কাসটষ্ময় ঢুষ্মক প়িল। 
  
–তুসম একমাত্র রলাক রয আমার সষ্মঙ্গ এরকম বযবহার কষ্মর। 
  
–সমস্ত কাষ্মলা রলাকই রতামার সষ্মঙ্গ এরকম বযবহার করষ্মব। তুসম আর আমাষ্মির োষ্মতর 
িও। বল সক চাও? 

http://www.bengaliebook.com/


মেক দ্য করপস ওয়াক । মেেস মেডলি মেে  

33 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
–রতামাষ্মক রিখার ইষ্মে হল, তাই এলাম। 
  
 –আে রাষ্মত রিখষ্মত রপষ্মত। 
  
রেসল সগষ্মলারীর পাষ্মে গাষ্ময় গা লাসগষ্ময় একটা টুষ্মল বসল। সারা েরীর কামিায় 
েেেসরত। সগষ্মলারী োষ্মত হাইসতয়াি। কষ্ময়কবছর পর বুচ, ররাষ্মলা এরাযখি তাষ্মক সিষ্ময় 
ক্লাে হষ্ময় প়িষ্মব তখি, তার সক হষ্মব? সগষ্মলারী যসি তাষ্মক গ্রহণ কষ্মর তষ্মব রস েন্মভূসম 
সফষ্মর যাবার েষ্মিয অধীর আগ্রহী। 
  
রেসল প্রশ্ন করল আসম সক রতামার রকউ িই? 
  
ভাবষ্মলেহীি ভাষ্মব সগষ্মলারী বলল–রকি হষ্মব? 
  
তুসম সক ভুষ্মল রগছ, তুসম আমায় ভালবাসষ্মত? 
  
রতামার কাষ্মছ ওসষ্মবর মূলয সছলিা। 
  
–সবারই ভুল হয়। আমরা সক আবার িতুি কষ্মর েীবি শুরু করষ্মত পাসরিা? 
  
–ভাগযষ্মক পাল্টাষ্মিা যায়িা। চষ্মল যাও তুসম। আর কখষ্মিাও আসষ্মবিা। 
  
–আসম সক রতামার রেষ্মক একটু সাহাযয চাইষ্মতও পাসরিা? 
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িা, কারণ তুসম োষ্মিা কােটা ভাষ্মলা িয়। আসম োসি সক ঘটষ্মত যাষ্মে। তাই কােটা 
আসম করব। রতামার বলার িরকার রিই। 
  
–সক বলষ্মত চাইষ্মছা তুসম? 
  
–ররাষ্মলা যসি আমায় করষ্মত বষ্মল তষ্মবই। এষ্মত আমরা সবাই রের্ হষ্ময় যাব। 
  
 –হাত মুষ্মঠা কষ্মর রেসল বলল–ররাষ্মলা সক করষ্মত বলষ্মব? 
  
–রতামরা টাকার েিয করষ্মত পারিা এমি সক আষ্মছ? তাই এখি সাবধাি করসছ এর 
রেষ্মক সষ্মর োষ্মকা। 
  
–তুসম ব়ি রহাঁয়াসল কষ্মর কো বলছ। 
  
তষ্মব আসম রতামাষ্মক রবাঝাসে। বষ্মল সগষ্মলারী আলমারী রেষ্মক একটা কাষ্মলা এবং একটা 
সািা পুতুল রবর কষ্মর সেভাষ্মির সিষ্মক ছুাঁষ্ম়ি সিল। িুষ্মটা পুতুল একসষ্মঙ্গ প়িল। সকন্তু 
সািা পুতুলটা কাষ্মলা পুতুষ্মলর ওপর। 
  
রেসল হাাঁ কষ্মর তাসকষ্ময় রইল। 
  
–আবার রিষ্মখা–বষ্মল একই পুিরাবৃসে করল। এবারও কাষ্মলা পুতুলটার ওপর সািা 
পুতুলটা। িুবার একই ফল হল।-রিখষ্মত পাষ্মো? 
  
–তুসম যসি আমাষ্মক ভয় রিখাবার রচিা কর, তষ্মব ভুল করছ। 
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পুতুল িুষ্মটা রেসলর সিষ্মক বাস়িষ্ময় সিষ্ময় সগষ্মলারী বলল–তষ্মব সিষ্মেই রচিা কষ্মর রিখিা। 
  
হঠাৎ প্রচণ্ড রাষ্মগ রেসল পুতুল িুষ্মটাষ্মক রিওয়াষ্মল আছস়িষ্ময় মারল। রিখা রগল ফলাফল 
রসই একই। কাষ্মলা পুতুলটার ওপর সািা পুতুল। 
  
সািাটা রক? 
  
সগষ্মলারী মাো রিষ্ম়ি বলল–োসি িা। 
  
-ভয় রিখাষ্মো? 
  
 হঠাৎ রবল রবষ্মে উঠল। 
  
িরো খুল িা।হয়ত বুচ। 
  
 –রসটা রতামার আষ্মগই ভাবা উসচত সছল। 
  
রেসল রিৌষ্ম়ি রোবার ঘষ্মর লুসকষ্ময় প়িল। 
  
 সগষ্মলারী িরো খুষ্মল রিখল োক্তার মাসটেি, বলল–আসুি আপিাষ্মকই চাইসছলাম। 
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ঘষ্মর ঢুষ্মকই োক্তাষ্মরর িাষ্মক রেসলর প্রসাধষ্মির গন্ধ ঢুকল। মষ্মি মষ্মি ভাবল–এই রেসলর 
সক সবেত্র যাতায়াত, রচয়াষ্মর বষ্মস োক্তার বলল তুসম রতািাষ্মচর ড্রাম বাসেষ্ময়, তুসম 
আমায় আো করসছষ্মল রকি? 
  
বলুি, বলুি, যা বলার বলুি সগষ্মলারী বলল। 
  
–তুসম একটা অদু্ভত মাল, োক্তার বলল। 
  
–রবাধ হয় তাই, সগষ্মলারী ঘা়ি িা়িল। 
  
–তুসম আমাষ্মক একটা সাহাযয করষ্মব? ররােগাষ্মরর একটা সুষ্মযাগ কষ্মর সিষ্মত পাসর। 
রলাকটার অষ্মিক টাকা, ভুেু সম্বষ্মন্ধ োিষ্মত চায়। 
  
–আপসি সক কষ্মর ভাবষ্মলি, আসম ভুেু সম্বষ্মন্ধ োসি? 
  
-তা োসিিা। বই পষ্ম়ি রেষ্মিসছ এটা একটা আসিম সংোর। তষ্মব তুসম িা োিষ্মল, 
োিার ভাি করষ্মত পার। ঐ ভাষ্মির সবসিমষ্ময়ই পাষ্মব এক হাোর পাউন্ড। 
  
–তা সক করষ্মত হষ্মব? 
  
 –রস আসম সেসখষ্ময় পস়িষ্ময় রিাব। রস রকম সকছুই িয়। 
  
–আপসি সঠক োষ্মিি বযাপারটা সসতযই সরল রসাো? 
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–অবেয আমাষ্মির োিষ্মত হষ্মব আসষ্মল রস সক চায়। 
  
–আপসি সক ভুেুষ্মত সবর্শ্াস কষ্মরি? 
  
 োক্তার রহষ্মস বলল–পাগল হষ্ময়ষ্মছা তুসম? 
  
–আমার রিষ্মের রলাষ্মকরা সবর্শ্াস কষ্মর। সকন্তু আসম একেি অে-সিষ্মগ্রা। 
  
 তুসম সবর্শ্াস করিা? বুসঝিা রতামার মষ্মধয রযি সক আষ্মছ। 
  
–যসি আে রাষ্মত আমরা ররাষ্মলার সষ্মঙ্গ এ বযাপাষ্মর কো বসল? 
  
-তাহষ্মল আসম বুঝলাম তুসম আমার সাহাষ্মযয রাসে আষ্মছা। হাোর পাউন্ড রতা আর 
আকাে রেষ্মক পষ্ম়ি িা! তাহষ্মল আে রাষ্মতই রিখা হষ্মব। চসল। োক্তার চষ্মল রগষ্মলি। 
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২. ফুিে়াে মর়াষ্মডর আব়ালসক ব়াল়িট়া 
১৫৫এ ফুলহাম ররাষ্মের আবাসসক বাস়িটা রসেসরক স্মাইে-এর। সুোি রহোর সুন্দরী, 
বুসদ্ধমতী হওয়ায় তার ওপর প্রখর িৃসি সছল রসেসরষ্মকর। এটা রস সিষ্মের িাসয়ত্ব মষ্মি 
করত। ফষ্মল েষ্মেের সচসঠগুষ্মলা রস বাষ্প সিষ্ময় খুলত এবং প়িত। রসেসরষ্মকর মষ্মিও 
আঘাত রহষ্মিসছল েষ্মেের রের্ সচসঠটা এবং রিষ্মখসছল সুোি সচসঠটা পষ্ম়ি রাস্তায় ছুষ্মট 
রবসরষ্ময় রগল। রভষ্মবসছল রফালা রফালা রচাখ সিষ্ময় রস সফষ্মর আসষ্মব। 
  
বিষ্মল সুোষ্মির উজ্জ্বল রচাখ রিষ্মখ রসেসরক অবাক হষ্ময় রগল। আরও অবাক হষ্মলা 
যখি রিখল রপাস্টমযাি তার চাকরী এবং বীমার কাগেপত্র সফসরষ্ময় সিষ্ময় রগল। অেোৎ 
সুোষ্মির চাকরী রিই। রস ভাবষ্মত লাগল, রমষ্ময়টার সক েেে সকংবা চাকরীর েষ্মিয রকাি 
িুঃখ রিই? করষ্মছ সক রমষ্ময়টা? কাল অত রাত পযেে সক করসছল, রকাোয় সছল? সচোয় 
েেেসরত হষ্ময় উঠল। এমি সময় সচোভগ্ন কষ্মর রবল বােষ্মত রিখল িরোয় একটা 
রছাকরা িাাঁস়িষ্ময়। 
  
সমস্ রহোর এখাষ্মি োষ্মকি? 
  
–হযাাঁ, সকন্তু এই মুহূষ্মতে রিই। 
  
রছাকরাসট সবনু্দমাত্র ভাবিািা কষ্মর একটা খাম বাস়িষ্ময় সিষ্ময় বলল,ও এষ্মলই এটা সিষ্ময় 
রিষ্মব। বাষ্প সিষ্ময় রযি এটা খুলিা। রতামার মষ্মতা রহাাঁৎকা বিমাষ্ময়সষ্মির আমার ভাল 
রচিা আষ্মছ। রসেসরক ভীত চসকত হষ্ময় িাাঁস়িষ্ময় রইল। 
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আেকালকার রছাকরাগুষ্মলা রযি রকমি–মষ্মি মষ্মি ভাবষ্মত লাগল রসেসরক। ঐ রছষ্মলটা 
রক? সক মাষ্মি এসষ্মবর? তারপর রকটলীর বাম্প সিষ্ময় সচসঠটা খুলল রস। 
  
সচসঠষ্মত রলখা–২৪সস রুপাটে সিষ্মট রেসবীর এষ্মেন্সীষ্মত যাও। রস রতামায় ঢুসকষ্ময় রিষ্মব। 
রে.সস। 
  
. 
  
সুোি িরো রঠষ্মল ঢুকল। ররাগা একটা রলাক রেষ্মে বষ্মস। সামষ্মি এক কাপ চা আর 
রুসট। 
  
-মাপ করষ্মবি। কাউষ্মক রিখষ্মত পাসে িা। 
  
–আর চা রিই, চাষ্ময়র আো রকারিা। রলাষ্মক মরষ্মত রয রকি সঠক চাষ্ময়র সময় আষ্মস? 
পাউরুসট কাম়িাষ্মত কাম়িাষ্মত বলল। 
  
চা আসম চাই িা। আসম চাকরীর রখাাঁষ্মে এষ্মসসছ। 
  
–চাকরী? সকষ্মসর চাকরী? 
  
–সগষ্মেে সলসল ক্লাষ্মব চাকরী। সুোি ভাবল সমঃ রেসবীষ্মক রিষ্মখ মষ্মি হষ্মে কাে রিবার 
মত রলাক ও িয় বরং ওষ্মকই একটা চাকসর রোগা়ি কষ্মর সিষ্মত পারষ্মল রবাঁষ্মচ যায়। 
  
বসষ্মত পাসর? সমঃ রহা রষ্মফােে আপিার কাষ্মছ আমাষ্মক পাসঠষ্ময়ষ্মছ। 
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োসি। চাষ্ময় চুমুক সিষ্মত সিষ্মত বলল রেসবী। 
  
রেসবীর বযবহাষ্মরসুোি ররষ্মগ সগষ্ময় বলল, োষ্মক রতাবলুি,িা হষ্মল আমার সময় িি 
করষ্মবি িা। আমার এত সময় রিই। 
  
–রক বলল চাকরী রিই? তষ্মব এত তা়িা সকষ্মসর? 
  
 রটসলষ্মফাি রবষ্মে উঠল–িািা রো রতামায় সকছু সচো করষ্মত হষ্মবিা। রটসলষ্মফাি িাসমষ্ময় 
সুোষ্মির সিষ্মক তাসকষ্ময় বলল-েয়তাি রছষ্মলটার রেষ্মক িুষ্মর োকষ্মব, সাবধাষ্মি োকষ্মব।ও 
ভাবষ্মছ আসম রতামার সষ্মঙ্গ অভদ্র বযবহার করসছ। তাই সক? আসম রভষ্মবসছলাম তুসম 
চাকরী খুাঁেষ্মত আসা অিয রমষ্ময়ষ্মির মতই রকউ। চা খাষ্মব? 
  
–অিযািয রমষ্ময়ষ্মির মষ্মতা? মাষ্মি? 
  
-হা হা। সবাই রতা এখাষ্মি চাকরী, ঘর খুাঁেষ্মত আষ্মস। 
  
— সগষ্মেে সলসলষ্মত সক চাকরী আষ্মছ? 
  
–এই মুহূষ্মতে রিই। সকন্তু বযবিা কষ্মর রিাব। কাল সকাষ্মল সমঃ মাষ্মেের সষ্মঙ্গ রিখা কর। 
আমার পসরসচত। ওষ্মির সুন্দরী রমষ্ময় সিষ্ময় কারবার। তুসম রতা রবে সুন্দরী, রতামার 
রপছষ্মি ছুক ছুক কষ্মর রব়িাষ্মব। সাবধাষ্মি রেষ্মকা। কাল সকাল িেটায় ওর সষ্মঙ্গ রিখা 
রকার। 
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ধিযবাি। তা়িাতাস়ি িরোর সিষ্মক এষ্মগাল। তার মষ্মি হল একটা বুষ্মিা োষ্মিায়ার রযি 
ওর সিষ্মক রচষ্ময় বষ্মস আষ্মছ। 
  
. 
  
বুস়িটা বলল–পাাঁচ সমসিট আষ্মগও কুসেত লম্বা রলাকটা েঙ্গষ্মলর ওসিষ্মক সছল। টুপীটা মুখ 
পযেে িাসমষ্ময় সবশ্রী মুখটা ঢাকষ্মত চাইষ্মছ। 
  
পযাষ্মন্টর পষ্মকষ্মট হাত ঢুসকষ্ময় রো বলল, সক চায় ও? 
  
সক কষ্মর োিব আসম? বলল ইসুযষ্মরষ্মন্সর রলাক। সেষ্মেস করসছল রক রক োষ্মক? আসম 
মুষ্মখর ওপর িরো বন্ধ কষ্মর সিষ্ময়সছ। 
  
সঠক আষ্মছ তুসম যাও রতামার কাে কষ্মরা। আসম ওষ্মক রিখসছ। 
  
এটা একটা গরম িুপুরষ্মবলা। ভয় পাবার মষ্মতা সকছু ঘষ্মটসি। তবু রো-এর হাত-পা 
রপষ্মটর মষ্মধয রসসধষ্ময় যাষ্মে। তবু রস কাল োমা পরা রলাকটার সন্ধাষ্মি যাষ্মবই। 
রলাকটাষ্মক রিখাষ্মতই হষ্মব বযাপারটা অত রসাো িয়। এটা যসি রবাঝাষ্মত পাষ্মর তাহষ্মলই 
হয়ত তারা ররস্টার ওষ্ময়েমযািষ্মক একা োসেষ্মত োকষ্মত রিষ্মব। 
  
েঙ্গষ্মলর মষ্মধয সিষ্ময় রস রহাঁষ্মট চলল। মষ্মি হয় কাষ্মলা োমা পরা রলাকটা তার সিষ্মক 
রচাখ রাখষ্মছ। আঃ, তার কাষ্মছ যসি একটা ছুসর বা সপস্তল োকত। তবুও তাষ্মক রযষ্মত 
হষ্মব। িইষ্মল ওষ্ময়েমযািষ্মক রক্ষা করার রকউ োকষ্মবিা। 
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বুচ পষ্ম়ি োকা একটা এলম গাষ্মছর গুাঁস়িষ্মত বষ্মসসছল। রো তাকাল। 
  
-হযাষ্মলা, বুচ বলল। 
  
 –রো উের সিল িা। 
  
–আমাষ্মক রচি? 
  
 রো ঘা়ি িা়িল। বুষ্মচর মত েসক্ত যসি তার বুষ্মক োকত। ভাবষ্মত লাগল রো। 
  
তুসম আর ঐ বু়িীটা এখাষ্মি োষ্মকা? িা। 
  
–অষ্মিক হষ্ময়ষ্মছ। বল। 
  
বুস়িটা রতা রকাি কষ্মমর িয়। তুসম একা আর সক করষ্মত পারষ্মব? আসম হষ্মল রতা 
পালাতাম। 
  
–আসম পালাব িা। আমাষ্মক সিষ্ময় যসি রলাষ্মক ঝঞ্জাট পাকায়, আসমও তষ্মব পাকাষ্মবা। 
  
–রবে। এটাই তাহষ্মল রতামার েবযাত্রা হষ্মব। 
  
–ওষ্মক একা োকষ্মত সিে িা রকি? ও রতামার সক ক্ষসত কষ্মরষ্মছ? 
  
সষ্মর যাও। মরার ইষ্মে োকষ্মল রকষ্মট প়ি। 
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–আসম োকবই। 
  
আমার কো িা শুিষ্মল রতামায় আসম খুি করব। বুঝষ্মল আসম একেি খুষ্মি। অষ্মিকসিি 
খুি কসরসি। হাতটা সু়িসু়ি করষ্মছ। 
  
–রতামাষ্মক আসম ভয় পাইিা, রো সমষ্মেয বলল। 
  
–তুসম রতা গস়িষ্ময় যাওয়া এক স্টীম ররালার োমাবার রচিা করছ। মারা প়িষ্মব বষ্মল 
সিলাম। 
  
–ওসব আষ্মগও োমাষ্মিা হষ্ময়ষ্মছ, এখিও হষ্মব। আমাষ্মক ওসব ভয় রিসখও িা। 
  
 বুচ বলল-রতামার মত বাচ্চা রছষ্মল সক করষ্মত পারষ্মব? 
  
রো অিুভব করষ্মলা রস রলাকটাষ্মক সকছুমাত্র ভয় ধসরষ্ময় সিষ্মত রপষ্মরষ্মছ। সকন্তু আর 
অষ্মপক্ষা িয়। এখিই রপছি সফরষ্মত হষ্মব। রস একটা কোও িা বষ্মল বষ্মির রভতর 
রসাো হাাঁটা সিল। যসিও ভষ্ময় হৃিসপষ্মণ্ডর গসত রবষ্ম়ি রগষ্মছ। তবুও রতা রসকাষ্মলা োটে 
রলাকটার মুষ্মখামুসখ হষ্মত রপষ্মরষ্মছ। বযাপারটা তাষ্মক রবাঝাষ্মত রপষ্মরষ্মছ। 
  
রসসবোল গযাষ্মরষ্মের রভতর সিষ্ময় সসাঁস়ি রবষ্ময় বসবার ঘষ্মর রগল। তারপর কষ্ময়ক মুহূতে 
কাাঁষ্মচর োিলার কাষ্মছ িাাঁস়িষ্ময় রইল। 
  
. 
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বুচ কসঠি রচাষ্মখ রেসলর সিষ্মক তাসকষ্ময় সছল। রস োিত ররস্টার ওষ্ময়েমযািক্লাষ্মব 
সগষ্ময়সছল। রসখাষ্মি রস ছা়িা আর সকষ্মলর সষ্মঙ্গই তার রিখা হষ্ময়ষ্মছ। তাষ্মক আমন্ত্রণ 
োিাষ্মিা হয়সি। রেসল ক্লাব রেষ্মক রবষ্মরাষ্মতই রস সপছু সিষ্ময়ষ্মছ। তাষ্মক োিষ্মতই হষ্মব 
ঘটিাটা। 
  
–এসিষ্মক এস। ওখাষ্মি পুতুষ্মলর মষ্মতা বষ্মস োকষ্মত হষ্মবিা। রঝষ্ম়ি কাে, আসম সব কো 
শুষ্মি তষ্মবই ি়িষ্মবা। 
  
রেসল রঠাাঁষ্মট সসগাষ্মরট রচষ্মপ সবছািায় শুষ্ময় রমষ্মঝষ্মত পা ঠুকষ্মত ঠুকষ্মত বলল–আমার এ 
বযাপাষ্মর িাক গলাবার িরকার রিই। ওষ্ময়েমযাি চাইষ্মছ তার মৃত ভাইষ্মক েীবে 
করষ্মত। তার সবর্শ্াস োক্তার এটা পারষ্মব। 
  
বুচ সখাঁসচষ্ময় উঠল,–তা টাকার কো সক হল? 
  
রেসল রচাঁসচষ্ময় বলল–রসসব কো সকছুই হয়সি। 
  
–আমাষ্মক রধাাঁকা রিবার রচিা রকারিা। ররাষ্মলা টাকার বযাপারটাই আষ্মগ সঠক করষ্মব. 
তুসম, সক টাকাটা সিষ্মে হাতাবার ধান্দায় আষ্মছা? 
  
–তুসম সবসময় আমাষ্মক সষ্মন্দহ কষ্মরা। বলসছ রতা ররাষ্মলাআর োক্তার বযাপারটা 
সামলাষ্মে। আমার সক করার আষ্মছ এখাষ্মি? 
  
-সগষ্মলারী সক করষ্মত এষ্মসসছল? 
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–ভুেুর বযাপারটা ঐ করষ্মব। 
  
টাকার রলিষ্মিষ্মির সময় আসম ওখাষ্মি হাসের োকব। িুসমসলয়ি েলার ওষ্ময়েমযাষ্মির 
কাষ্মছ সকছুই িয়। 
  
–ওসব সচো মাো রেষ্মক ছাষ্ম়িা। ওসব ররাষ্মলার আর োক্তাষ্মরর িুেষ্মির বযাপার। রস 
যসি সকছু সিষ্মত ইষ্মে কষ্মর রতা রিষ্মব, িইষ্মল িয়। 
  
কো শুষ্মি মষ্মি হষ্মে আসম রয সকছু ররােগার কসর তুসম তা চাও িা;বুষ্মচর কণ্ঠস্বর 
ভয়ঙ্কর রকষ্মমর ঠাণ্ডা রোিাষ্মলা। 
  
বুষ্মচর মুষ্মখর সিষ্মক তাসকষ্ময় রেসল বুঝষ্মলা কুচষ্মক আর রবসে ঘাটাষ্মিা সঠক িয়। তুসম রতা 
োষ্মিা আসম ওসব ধান্দা রেষ্মক রবসরষ্ময় আসার রচিা করসছ। 
  
–োসি, তুসম আমাষ্মকও রকষ্মট পালাবার ধান্দায় আষ্মছ। ও কাে করষ্মল রতামাষ্মকই আষ্মগ 
আসম খুি করব, রেষ্মি ররষ্মখা। 
  
. 
  
এটা সিসিত রয যসি এই বযাপারটা সিষ্ময় তার িাম েস়িষ্ময় পষ্ম়ি রতা বুচ তাষ্মক খুি 
করষ্মবই। রসমরষ্মলওষ্ময়েমযািষ্মক রক রিখষ্মব? বুস়িটাষ্মক সিষ্ময় রকাি কাে হষ্মবিা। 
পুসলষ্মেরতাষ্মক রবাধগময করাষ্মতই সময় রপসরষ্ময় যাষ্মব। তাছা়িা তারা ওষ্ময়েমযািষ্মক 
পাগলা গারষ্মি ভরষ্মব। সকন্তু তা হষ্মত পাষ্মরিা। রবাঁষ্মট রলাকটারকাষ্মছ রকাি ক্ষসতর আেঙ্কা 
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রিই। তাষ্মক ভাইষ্ময়র মৃতষ্মিষ্মহর কাষ্মছ োকষ্মত রিওয়াই বাঞ্ছিীয়। অিয োয়গায় সসরষ্ময় 
সিষ্মল রবসেসিি বাাঁচষ্মব িা। 
  
– উষ্মোখুষ্মো চুষ্মল আঙু্গল চালাল রো। রমষ্ময়টা সক রকাি কাষ্মে আসষ্মব? তষ্মব রমষ্ময়টার 
সাহস আষ্মছ। সকন্তু রস যসি তাষ্মক পরামেে সিষ্মতিা োষ্মক তষ্মব রমষ্ময়টা সক করষ্মব?তবু 
রস এই রমষ্ময়টাষ্মক সবর্শ্াস করষ্মত পাষ্মর। 
  
হঠাৎ রস উষ্মঠ ঘষ্মরর একটা রিওয়াল আলমারীখুলল। ছইসঞ্চ বগোকার একটা বাক্স রবর 
করল। তারপর রটসবষ্মল কাগেকাসল সিষ্ময় বষ্মস প়িল। একটা লম্বা পাতলা চাসব সিষ্ময় 
বাক্সটা খুলল। বাক্সটা এক পাউন্ড রিাষ্মট ঠাসা। করষ্মিসলয়াষ্মসর কাষ্মছ পাওয়া বকসেে। 
িুসিেষ্মির েষ্মিয রস েসমষ্ময় ররষ্মখসছল। রমাট সতিে পাউন্ড আষ্মছ। সুোিষ্মক যসি টাকাটা 
রিওয়া যায় তাহষ্মল সিিয় রস প্রষ্ময়ােি মত কােগুষ্মলা করষ্মত রাসে হষ্মব। 
  
একটা সচসঠ সলষ্মখ রস খাষ্মম ভরল। আবার আর একটা সচসঠ সলখল। এই চাসবটা ররষ্মখ 
সিও যতক্ষণ পযেে িা তুসম সস্টষ্মলর একটা বাক্স পাে। চাসব সিষ্ময় বাক্সটা খুলষ্মব। 
তারপর চাসব আর সচসঠটা একটা খাষ্মম ভরল। 
  
. 
  
সষ্মন্ধয ছটার পর সেউক রহষ্মে রেসবীর সন্ধাষ্মি রো হাসের হল। অসফস রেষ্মক বাস়ি 
যাবার পষ্মে রেসবীষ্মক এখাষ্মিই পাওয়া যায়। রস একটা রটসবষ্মল বষ্মসসছল। পাষ্মে মষ্মির 
গ্লাস। 
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রো পাষ্মে বষ্মস বলল, হযাষ্মলা েযাক। 
  
রেসবী সোগ হষ্ময় বলল, হযাষ্মলা রো। 
  
রস োষ্মি রেসবী তাষ্মক ভয় পায়। রো কাষ্মলা োমা পষ্ম়ি আর রেসবী রো রক ভয় 
পায়। মোর বযাপার। 
  
–তুসম সক আমার একটা কাে করষ্মত পারষ্মব?আমার এই বাক্সটা রতামার কাষ্মছ রাখ 
হারাষ্মব িা। িাহষ্মল রতামার বযাপাষ্মর সব আসম পুসলেষ্মক োিাব। 
  
রেসবী ভষ্ময় রকাঁষ্মপ উষ্মঠ বলল, হারাষ্মবা িা, এষ্মত সক আষ্মছ? আসম রকাি ঝাষ্মট ে়িাষ্মত 
চাই িা। 
  
–আমার কোমষ্মতা কাে িা করষ্মল আষ্মরা সবপষ্মি প়িষ্মব তুসম। এষ্মত মারাত্মক সকছু 
রিই। তষ্মব সকছু রলাক এটা রিবার রচিা করষ্মব। মি সিষ্ময় রোি, আসম রতামাষ্মক ররাে 
সাষ্ম়ি িেটায় রফাি করব। রযসিি িা করব তুসম রসসিিই বাক্সটা সুোি রহোরষ্মক সিষ্ময় 
আসষ্মব। ওর সঠকািা ১৫৫ এ, ফুলহাম ররাে। 
  
রেসবী সবয়াষ্মরর গ্লাষ্মস চুমুক সিষ্ময় মুখ মুষ্মছ বলল, রতামার সকছু ঘটষ্মত যাষ্মে তাহষ্মল? 
  
রো বলল–হষ্মত পাষ্মর। সকন্তু তুসম আমাষ্মক সবপষ্মি রফলার রচিা রকারিা, বাক্সটা সসঠক 
সমষ্ময় সসঠক েষ্মির কাষ্মছ রপৌঁছষ্মিা চাই। 
  
–সঠক আষ্মছ, সকন্তু রতামার সপছু কারা সিষ্ময়ষ্মছ? 
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-রতামার ঐ রমাটা িাকটা িা গলাষ্মলও চলষ্মব। হয়ষ্মতা আসম একমাস ধষ্মর রতামায় রফাি 
করব, তারপর একসিি হঠাৎ রফাি পাষ্মবিা। রসসিিই বাক্সটা রপৌঁছষ্মিা চাই। আর তা 
যসি িা হয় বুঝষ্মত পারষ্মছা রতামার সক হষ্মব? 
  
রেসবী চমষ্মক উঠল। রস ভাবষ্মতই পাষ্মরসি এটা একটা ফাাঁিও হষ্মত পাষ্মর। সতক্ত স্বষ্মর 
মুষ্মখ বলল, রস রক্ষষ্মত্র তুসম পুসলষ্মের কাষ্মছ যাষ্মব। 
  
–সঠক তাই। সুতরাং সবপষ্মি রফলার রচিা রকার িা। 
  
–রক বষ্মলষ্মছ আসম রতামায় সবপষ্মি রফলব? 
  
–যাক ওসব ছাষ্ম়িা। যা বললাম সঠক তাই করষ্মব। 
  
 রেসবীর মুখ রচাখ ঘৃণা আর ভষ্ময় সবকৃত হষ্ময় উঠল। 
  
. 
  
রেম মােে সগষ্মেেসলসলর সরষ্মসপোি রেষ্মের রপছষ্মি িাাঁস়িষ্ময় গতরাষ্মতর রগস্ট 
সটসকটগুষ্মলা রিখসছল। মাষ্মেের রচহারা সুল। পরষ্মি িামী রপার্াক। হাষ্মত মাগোষ্মরট বষ্মল 
একটা রমষ্ময়র রিওয়া ঘস়ি। রকাষ্মটর পষ্মকট রেষ্মক উাঁসক মারষ্মছ রসািার সসগাষ্মরট রকস। 
এটা রম তাষ্মক সিষ্ময়ষ্মছ। এই িুেি যুবতীষ্মকই রস ভাগাভাসগ কষ্মর রভাগ কষ্মর। 
িুেষ্মিরই ভয় মােে অিয রকাি রসাসাইসট সুন্দরীর খপ্পষ্মর িা পষ্ম়ি। 
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মােে যসিও সটসকট গুিসছল সকন্তু মি পষ্ম়িসছল রেসবীর কাষ্মছ। সুোি রহোর রক? রকি 
রস ক্লাষ্মব কাে চায়?তার মাষ্মি রসই রমষ্ময়সটর মাইষ্মি সিষ্মের পষ্মকট রেষ্মক সিষ্মত হষ্মব। 
ররাষ্মলাবা়িসত রলাক রাখষ্মব িা। রেসবীর কো িা ররষ্মখও তার উপায় রিই। রস মাগোষ্মরট 
আর রমর কাষ্মছ রোয়াষ্মির কো ফাাঁস কষ্মর রিষ্মব। তাহষ্মল ঝাষ্মমলার একষ্মের্ হষ্মব। 
রোয়াষ্মির কো রেসবী রয সক কষ্মর োিল রক োষ্মি! সুোিষ্মক পষ্মকট রেষ্মক সতি 
পাউন্ড সিষ্মত হষ্মব সঠকই তবু সময় রতা রস পাষ্মর প্রচুর। 
  
একেি যুবক এষ্মস োিাল, একেি যুবতী তার সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত চাইষ্মছ। 
  
-রবে, তাষ্মক সিষ্ময় এস, তষ্মব তুসম রতামার ঐ রিাংরা িৃসিষ্মত তার সিষ্মক চাইষ্মব িা। 
  
সুোি এসগষ্ময় এষ্মস বলল, সমঃ মােে সুপ্রভাত। আসম সুোি রহোর। 
  
–ও তুসম। হযাাঁ রতামার কো রেসবীর মুষ্মখ শুষ্মিসছ। 
  
–আপসি িাসক আমাষ্মক একটা কাে সিষ্মত পাষ্মরি। 
  
হু। মােে সচো করল সুোি সুন্দরী। মাগোষ্মরট ও রমর সষ্মঙ্গ মষ্মি মষ্মি তুলিা করল। 
হঠাৎ তার মষ্মি হল সুোষ্মির ওপর খরচটা ফলবতী হষ্মত পাষ্মর। রমষ্ময়টাষ্মক সঠকমত 
কায়িা করষ্মত পারষ্মল প্রচুর টাকা উষ্মঠ আসষ্মব। 
  
-রিখ হপ্তায় সতি পাউষ্মন্ডর রবসে সিষ্মত পারব িা। তষ্মব কাে হাক্কা। সষ্মন্ধ সাতটায় 
আসষ্মব আর মাঝরাষ্মত চষ্মল যাষ্মব। 
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-সঠক আষ্মছ। আমায় সক করষ্মত হষ্মব? 
  
-রতামার টুপী আর রকাটটা খুষ্মল আমার কাষ্মছ এষ্মসা। সহে হষ্ময় বষ্মসা আমারকাষ্মছ। 
যসিও োয়গা রবসে রিই, তবু এটুকু োয়গাষ্মত িুেষ্মির হষ্ময় যাষ্মব। 
  
রমাটা সবসেসর রলাকটার কাষ্মছ রযষ্মত সুোষ্মির একটুও ইষ্মে করসছল িা। সকন্তু রস 
সিরুপায় হষ্ময় কাউন্টাষ্মর ঢুকল। রপছষ্মি রপছষ্মি মােে। 
  
–তুসম সক উষ্মেেক সকছু খুাঁেষ্মছা? 
  
মাত্রাসতসরক্ত সকছু িয়। 
  
মাষ্মেের রমাটা উরু তার পাষ্ময় চাপ সিসেল। 
  
–আসষ্মল আসম এখাষ্মি কাষ্মের িরকাষ্মরই এষ্মসসছ। সকন্তু এখি রিখসছ অসফসটা বন্ধ হষ্ময় 
রগষ্মছ। 
  
–রতামার মষ্মতা সুন্দরীর সচো সক? 
  
 হঠাৎ োঃ মাসটেি রভতষ্মর ঢুকল। 
  
গুে মসিেং োক্তার। মােে বলল। 
  
 হায় ভগবাি এসব সক বযাপার? 

http://www.bengaliebook.com/


মেক দ্য করপস ওয়াক । মেেস মেডলি মেে  

51 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
এ হষ্মে আমাষ্মির িতুি সরষ্মসপসসিস্ট সমস্ রহোর। 
  
সুোষ্মির সিষ্মক রচষ্ময় মাসটেি বলল, ভগবাি মঙ্গলময় তুসম এই যুবকসটর রেষ্মক সাবধাষ্মি 
রেষ্মকা। ওর ঐ হাত িুষ্মটা যতক্ষণ পষ্মকষ্মট ততক্ষণই সিরাপি। 
  
সুোি লিায় লাল হষ্ময় সব়িসব়ি কষ্মর সক রযি বলষ্মলা। মােে জ্বলে িৃসি রহষ্মি 
োক্তারষ্মক বলল–রতামাষ্মক এখাষ্মি এসব বাষ্মে কো বলষ্মত রক রেষ্মকষ্মছ আাঁ? 
  
–ররাষ্মলা একটা সমসটং রেষ্মকষ্মছ। রসখাষ্মিসবব়ি ব়ি রলাষ্মকষ্মির িাষ্মমর সলস্ট রেষ্মক 
রতামার িামবাি। সুোষ্মির সিষ্মক রচাখ সটষ্মপ সসাঁস়ি সিষ্ময় রিষ্মম ররাষ্মলার অসফষ্মসর সিষ্মক 
পা বা়িাষ্মলা োক্তার। 
  
বুষ্ম়িা ভাল। সক িরকার োক্তাষ্মরর? 
  
 সুোি মষ্মি মষ্মি সচো কষ্মর চষ্মলসছল ররাষ্মলার সমসটংটা সক তাহষ্মল ররস্টার 
ওষ্ময়েমযাষ্মির বযাপাষ্মর? 
  
–সমস্ রহোর, রোি রতামার এখাষ্মি কাে হষ্মে। বাধা রপল মােে। কো োসমষ্ময় রিখল 
বুচ কাউন্টাষ্মর কিুইষ্ময়র ভর সিষ্ময় িাাঁস়িষ্ময়। 
  
সুোি মষ্মি মষ্মি ভয় রপষ্ময়ও বাইষ্মর সিভেষ্ময় বুষ্মচর পােষ্মরর মষ্মতা রচাষ্মখর সিষ্মক 
তাকাল। 
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–ইসি আমাষ্মির িতুি সরষ্মসপেসিস্ট সমস রহোর। 
  
বুচ বলল, রতামায় মষ্মি হষ্মে রকাোয় রযি রিষ্মখসছ। 
  
 সুোি রচাখ সসরষ্ময় সিল বুষ্মচর সিক রেষ্মক সিষ্মের হৃিসপষ্মণ্ডর েব্দ স্পি শুিষ্মত পাষ্মে। 
  
আমাষ্মির সরষ্মসপসসিষ্মস্টর িরকার আষ্মছ রক বলল? 
  
–এটা আমার বযসক্তগত বযবিা। সমস্ রহোরকাষ্মের িরকাষ্মর আমার কাষ্মছ এষ্মসসছল, 
আমার িরকার একটু সমষ্ময়র। আসম সিষ্মের পষ্মকট রেষ্মক যসি ওর মাইষ্মি সিষ্ময় সিই, 
তষ্মব রসটা সিষ্মের বযাপার িয় সক? 
  
বুষ্মচর মষ্মি সষ্মন্দহ িািা বাাঁধষ্মছ। রস তাকাল সুোষ্মির সিষ্মক। রচাষ্মখ সষ্মন্দষ্মহর িৃসি। 
  
–সুোি হঠাৎচট কষ্মর বষ্মল উঠল, মষ্মি পষ্ম়িষ্মছ। রতামার োষ্মটের কো আমার মষ্মি 
পষ্ম়িষ্মছ। গত হপ্তায় গ্লাস হাউস সিষ্মট রছাট্ট কাষ্মফষ্মত রতামায় রিষ্মখসছলাম। তাই িা? 
  
বুচ তীক্ষ্ণ িৃসিষ্মত সুোষ্মির সিষ্মক তাকাষ্মলা। মষ্মি হয় সষ্মন্দহ তার মি রেষ্মক সষ্মর 
সগষ্ময়ষ্মছ। 
  
–হযাাঁ তাই। সঠক। 
  
 বুচ চষ্মল রগল। 
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 বুচ রচাষ্মখর িৃসিষ্মত অিৃেয িা হওয়া পযেে তারা িুেি ি়িল িা। 
  
তারপর মােে বলল–খুঃ। আসম রতা ভাবষ্মতই পারসছ িা ররাষ্মলা এই ধরষ্মির মাল সিষ্ময় 
সক কষ্মর কাে কারবার চালায়। ঐ রলাকটার েষ্মিয আমাষ্মির ক্লাষ্মবর বিিাম হষ্ময় যাষ্মব। 
  
সুোি বুষ্মচর সষ্মন্দহষ্মক কাটাষ্মত রপষ্মরষ্মছ বষ্মল মষ্মি মষ্মি প্রফুল্ল রবাধ করষ্মত লাগল। 
আর ভগবািষ্মক ধিযবাি োিাষ্মলা। 
  
প্রশ্ন করষ্মলও রক? 
  
ওর আসল িাম মাইক এগাি। সবাই ওষ্মক বুচ বষ্মলই োষ্মি।ও সম্ভবতঃ সেকাষ্মগার 
বনু্দকবাে সছল। ওর কাছ রেষ্মক িূষ্মর, সাবধাষ্মি রেষ্মকা। ওবাইষ্মক সষ্মন্দষ্মহর রচাষ্মখ 
রিষ্মখ। কাউষ্মক সবর্শ্াস কষ্মরিা। মহা ঝাষ্মট রলাক একটা। তারপর হঠাৎ মােে বষ্মল উঠল-
োসিিা ররাষ্মলা রতামাষ্মক রাখষ্মব সকিা। ও হয়ষ্মতা রতামাষ্মক ভাসগষ্ময়ও সিষ্মত পাষ্মর। 
  
সুোি েক্ত হষ্ময় উঠল। রসষ্মক্ষষ্মত্র আমায় রেসবীর েরণাপন্ন হষ্মত হষ্মব আসম রতা 
রভষ্মবসছলাম এটা আমার িায়ী চাকরী। 
  
মােে হাত চাপস়িষ্ময় বলল, অত উষ্মেসেত রহায়িা।আসম অিুমািকরসছ মাত্র। আসম 
ররাষ্মলাষ্মক রতামার সম্বষ্মন্ধ বুসঝষ্ময় বলষ্মবা। 
  
রেসবীষ্মক রয মােে রবে ভয় পায় এটা লক্ষয কষ্মর সুোি বলল, একটু সষ্মর িাাঁ়িাও। 
আসম রতামার চাষ্মপ চযাপ্টা হষ্মত চাই িা। 
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রফাষ্মি কো িা বষ্মল মােে কাউন্টার রেষ্মক রবসরষ্ময় এষ্মলা সঠক আষ্মছ রহোর। তুসম এখি 
আসষ্মত পাষ্মরা। রতামার কাে সষ্মন্ধয সাতটা রেষ্মক মাঝরাসের পযেে। 
  
হঠাৎ বাইষ্মরর িরো খুষ্মল রেসল সভতষ্মর ঢুষ্মক োিবাষ্ময়িা তাসকষ্ময় রসাো সসাঁস়ি রবষ্ময় 
ওপষ্মর উষ্মঠ রগল। 
  
মােে তার সিষ্মক সপ্রংেস িৃসিষ্মত তাকাল। 
  
মােে তার সিষ্মক তাকাষ্মত সুোি সেষ্মেস করল ও রক? 
  
মািষ্মমায়াষ্মেল রেলী। ররাষ্মলর সিেস্ব সেসিস।কাষ্মলা হষ্মল সক হষ্মব, রচাখ সটষ্মপ মােে 
বলল মাল রবে খাসা। তাই িয় সক? 
  
সুোি উের রিবার আষ্মগই সগষ্মলারী এষ্মস ঘষ্মর ঢুকল।সগষ্মলারী রবে কাছাকাসছ এষ্মস 
সুোিষ্মক লক্ষয করষ্মত োকায় সুোষ্মির িের প়িল তার ওপর। তারপর হঠাৎ সসাঁস়ি 
রবষ্ময় রচাষ্মখর আ়িাল হষ্ময় রগল। 
  
মােে তার চকচষ্মক িৃসি রহষ্মি বলল, তুসম সুন্দরী তাই সগষ্মলারী রতামায় ঐভাষ্মব রিখসছল। 
রতামার সষ্মঙ্গ আে সকাষ্মল সবাইকার রিখা হল। আসম ভাবসছ ওপষ্মর সক বযাপার হষ্মে 
আে। 
  
–রলাকটা রক? যসিও ওপষ্মর সক হষ্মে রভষ্মব সুোি খুব আিযে হসেল। 
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–ও হষ্মে সগষ্মলারী। এখািকার ড্রামবািক। সিষ্মগ্রাষ্মির সষ্মঙ্গ আমার খুব একটা হৃিযতা 
রিই। তষ্মব রলাকটা খুব খারাপও িয়। মােে এখি সুোষ্মির রচষ্ময় সমসটং সিষ্ময়ই রবসে 
রকৌতূহলী। 
  
সুোি ভাবল রয কষ্মরই রহাক ওষ্মক একবার ওপষ্মর রযষ্মতই হষ্মব।যাবার আষ্মগ আসম সক 
একটু রসষ্মে রিব? 
  
মােে বলল, সসাঁস়ি সিষ্ময় উষ্মঠ োিসিষ্মক রমষ্ময়ষ্মির প্রসাধিী ঘর, রলখা আষ্মছ। ওখাষ্মি 
সগষ্ময় রসষ্মে িাও। 
  
–তাহষ্মল টুপী আর রকাট পরার আষ্মগ আসম একবার ওপরটায় ঘুষ্মর আসস। 
  
সঠক রসই মুহূষ্মতে রটসলষ্মফাি রবষ্মে উঠষ্মতই মােে সগষ্ময় ধরষ্মত রগল। ফাাঁক বুষ্মে সুোিও 
ওপষ্মর উষ্মঠ রগল। অধেচরাকার সসাঁস়ি খাসিকটা উঠষ্মতইমসহলা রলখাটয়ষ্মলট। সুোি 
রসখাষ্মিিা রেষ্মম সামষ্মির লম্বা পযাষ্মসষ্মের পাষ্মের ঘরগুষ্মলার প্রসতটা িরোয় কাি রপষ্মত 
রোিবার রচিা করল। পুরু কাষ্মপেষ্মটর েিয পাষ্ময়র েব্দ রোিা যাসেল িা। তারপর 
প্রাইষ্মভট রলখা ঘরটায় কাি রচষ্মপ সকছু স্পি কোবাতো শুিষ্মত রপল। 
  
. 
  
 উইসম্বলেি কমষ্মি ঐ সবোল সিেেি বাস়িটার অসংখয ফাাঁকা ঘরগুষ্মলার রকাি একটা 
রেষ্মক রটসলষ্মফাষ্মির েব্দ রভষ্মস আসষ্মত োকল। 
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অন্ধকার ঘষ্মর বু়িী পসরচাসরকা সারা আলু ছা়িাষ্মত ছা়িাষ্মত রো রকবলল, রক আবার 
জ্বালাষ্মে। রো, রফািটা তুসম ধর। 
  
সারা বলার আষ্মগই রো রফাষ্মির সিষ্মক এসগষ্ময় রগল। রভষ্মবসছল রবাধহয় রং িাম্বার। 
বলল, হযাষ্মলা। 
  
ওপাষ্মর সুোষ্মির উষ্মেসেত কণ্ঠ, সমঃ রষ্মফােে আষ্মছি সক? 
  
গলার স্বর সচিষ্মত রপষ্মর রো বলল, হযাাঁ, বলল রো বলসছ। 
  
–আসম সগষ্মেে সলসলর চাকরীটা রপষ্ময়সছ।বষ্মল প্রেংসা রোিার আোয় সুোি একটু 
োমল। 
  
োিতাম। রেসবীষ্মক আসম যা বসল ও তাই কষ্মর। বল সক হল? 
  
–ওরা সবাই ররাষ্মলার ঘষ্মর সমসটংকরসছল। আে রাষ্মত সমঃ ওষ্ময়েমযািষ্মক ওরা আো 
করষ্মছ। 
  
–ওরা কারা? সবসকছু খুষ্মল বলল। 
  
-বলসছ সবরসক্তর সুষ্মর সুোি বলল,ওখাষ্মি োঃ মাসটেি বষ্মল একেি সছল। রসই 
রবসেরভাগ কো বলসছল। ওষ্মির কাষ্মছ মািষ্মমায়াষ্মেল রেসল বষ্মল এক সিষ্মগ্রা রমষ্ময় সছল, 
রং কাষ্মলা সকন্তু প্রচণ্ড আকর্েণীয়। 
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ওসব ছাষ্ম়িা আর রক রক সছল বষ্মলা? 
  
–আর একেি কাষ্মলা োমা পরা সগষ্মলারী বষ্মল এক সিষ্মগ্রা। ড্রামবাোয়। রস আমাষ্মক 
সচষ্মি রফষ্মলষ্মছ। প্রেষ্মম রভষ্মবসছলাম রস আমায় সষ্মন্দহ করষ্মছ।সকন্তু পষ্মর তাষ্মক আসম 
রকে ভাল রধাকা সিষ্মত রপষ্মরসছ। 
  
রো-এর মুখ সবকৃত হল। সুোি সসতয রধাাঁকা সিষ্ময়ষ্মছ িাসক সমষ্মেয কো? কাষ্মলা 
রলাকটার সম্বষ্মন্ধ সিষ্মের ভষ্ময়র কো মষ্মি এল। 
  
তুসম সক বলষ্মত চাইছ!সুোষ্মির কো রস সবর্শ্াস করষ্মত পারসছল িা। হয়ত বুচ ভাি 
করষ্মছ। ফাাঁষ্মি রফলার মতলষ্মব। 
  
রো এর কোয় সুোি হতাে হল এই রভষ্মব রয, রস হয়ষ্মতা রো রক খুসে করষ্মত 
পাষ্মরসি। সকছুক্ষণ চুপ রেষ্মক বলল, তুসম সক খুেী হওসি রো? 
  
–সঠক আষ্মছ। আসম একটু সচসেত সছলাম। তুসম ভাল কােই কষ্মরষ্মছ। 
  
 –ওরা আে রাষ্মত ওষ্ময়েমযািষ্মক আো করষ্মছ। তারা ভুেু সিষ্ময় সক সব কোবাতো 
বলসছল। 
  
–সক বলসছল? 
  
–ভুেু এক ধরষ্মির োসকিীসবিযা। োঃ মাসটেি সগষ্মলারীষ্মক সক সব রবাঝাসেল। একটা 
কো বারবার বলসছল, েুমসব। ওটার মাষ্মি সঠক বুঝলাম িা। তুসম সক োি ওটার মাষ্মি? 
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িা রখাাঁে কষ্মর রিখব। 
  
–আসম সষ্মন্ধয সাতটা রেষ্মক মাঝরাসের অবসধ োকব। ওরা সমঃ ওষ্ময়েমযািষ্মক রাত 
এগাষ্মরাটায় আো করষ্মছ। 
  
িা উসি যাষ্মবি িা। আসম গাস়ি খারাপ কষ্মর রাখষ্মবা। ওিাষ্মক ওসব রলাষ্মকর সষ্মঙ্গ 
সমেষ্মত রিবিা। 
  
-হা ওরা খুব ভাল রলাক িয়। আমাষ্মির সাবধাি োকা উসচত। এক সমসলয়ি অসবর্শ্াসয 
ধরষ্মির সবোল অঙ্ক তাই িা? 
  
–রিখ আসম রতামায় একটা চাসব পাসঠষ্ময়সছ। সাবধাষ্মি ররষ্মখা ওটা। আমার সকছু হষ্ময় 
রগষ্মল তুসম একটা সস্টষ্মলর বাক্স পাষ্মব। ঐ চাসব সিষ্ময় বাক্সটা রখালা যাষ্মব। 
  
সসন্দগ্ধ সুোি প্রশ্ন করল, রতামার সক হষ্মব? সক বলষ্মত চাইছ? 
  
আসম হয়ষ্মতা ঐ কাষ্মলা োমা পরা রলাকটার দ্বারা গাস়ি চাপা প়িষ্মত পাসর। আসম প্রস্তুত 
োকা পছন্দ কসর। হয়ষ্মতা সকছু হষ্মবিা। তবু বলা রতা যায়িা। 
  
সুোি ভীর্ণ ভয় রপল। আমাষ্মির সক পুসলষ্মের কাষ্মছ যাওয়া উসচত? 
  
িা। আমার যা সকছুই ঘটুক তুসম পুসলষ্মের কাষ্মছ যাষ্মবিা। কারণটা তত রতামায় বষ্মলসছ। 
এ বযাপাষ্মর রতামায় কো সিষ্মত হষ্মব। 
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–আসম ঐ ধরষ্মির রকাি প্রসতশ্রুসত সিষ্মত পারব িা। 
  
-রতামাষ্মক করষ্মতই হষ্মব। রতামার কো ওরা সবর্শ্াস করষ্মব িা। আর ওিাষ্মক িূষ্মর সসরষ্ময় 
রাখষ্মব। কো িাও। 
  
–সঠক আষ্মছ কো সিসে, সকন্তু এত কাে একসষ্মঙ্গ চাসলষ্ময় রযষ্মত পারব িা। 
  
রো তা়িাতাস়ি বলল, পারষ্মতই হষ্মব। োসি তুসম খুব সাহসী রমষ্ময়। 
  
কালষ্মক আসম রতামাষ্মক রফাি করব। আমরা রিখা করষ্মল রকাি ক্ষসত হষ্মত পাষ্মর। ওরা 
লক্ষয রাখষ্মব হয়ষ্মতা! 
  
–সঠক আষ্মছ। আমার সকছু হষ্মল রেসবী আষ্মছ, ও রতামায় সাহাযয করষ্মব। রেসবীর রকাি 
একটা রগাপি বযাপার আসম োসি। রসকো ঐ সস্টষ্মলর বাষ্মক্সর রভতষ্মর একটা সচসঠষ্মত 
রলখা আষ্মছ। ঐ সচসঠর ভয় রিসখষ্ময় তুসম কাে হাসসল করষ্মব। গুেবাই। 
  
রো লাইষ্মব্ররীষ্মত সগষ্ময় ওষ্ময়বস্টাষ্মরর কষ্মলসেষ্ময়ট অসভধািটা খুলল। েুমসব। এক 
অষ্মলৌসকক েসক্ত যা মৃতষ্মিহষ্মক েীবে কষ্মর রতাষ্মল বষ্মল সবর্শ্াস করা হয়। সকছুক্ষণ 
বযাপারটা সচো কষ্মর বুঝল ররাষ্মলারা সক চাইষ্মছ। তারপর চলল ওষ্ময়েমযাষ্মির ঘষ্মরর 
সিষ্মক। 
  
ওষ্ময়েমযাষ্মির ঘষ্মরর িরোয় সগষ্ময় রটাকা রিবার পর রস খুষ্মল রফলল, এই প্রেম 
ওষ্ময়েমযাি তাষ্মক িা োকষ্মতই রস এষ্মসষ্মছ। 
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–রক, রক ওখাষ্মি? ওষ্ময়েমযাষ্মির রকৌতূহলী প্রশ্ন। 
  
ঘরটা অন্ধকার। রেষ্মের ওপর একটা েঙু্ক আকৃসতর আষ্মলা জ্বলষ্মছ। ঘষ্মরর পিো টািা। 
সারা ঘর বাসস গষ্মন্ধ ভরা। রেষ্মের ওপষ্মর সুপাকার কাগষ্মে ভরা। ওষ্ময়েমযাি রেষ্মের 
ধাষ্মর বষ্মস। রলোর বই রভালা। 
  
–সক চাও। আসম রতা রতামায় োসকসি। 
  
িা। গাস়ির মযাগষ্মিটটা খারাপ হষ্ময় রগষ্মছ। হঠাৎ যসি আপিার গাস়ির প্রষ্ময়ােি হয় তাই 
বষ্মল রাসখ। 
  
ররস্টাষ্মরর মুখ েক্ত হল। 
  
–কখি সঠক হষ্মব? 
  
এক সপ্তাহ লাগষ্মব মষ্মি হয়। কােটায় সময় লাগষ্মব। হটাৎ রো-এর রখয়াল হল ঘষ্মর 
ওষ্ময়েমযাি আর রস ছা়িা রকউ রষ্ময়ষ্মছ। ররস্টাষ্মরর সামষ্মির রচয়াষ্মর রক রযি রো-এর 
সিষ্মক সপঠ সফসরষ্ময় বষ্মস আষ্মছ। হঠাৎ রো ভীর্ণভাষ্মব চমষ্মক উঠল। 
  
এক সপ্তাহ। ভীর্ণ অসুসবধা হল রতা! তুসম সক শুিষ্মত পাষ্মো করষ্মিসলয়াস? রো বলষ্মছ 
গাস়িটা সারাষ্মত সপ্তাহখাষ্মিক লাগষ্মব। 
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রো এর সিঃর্শ্াস বন্ধ হষ্ময় এল, করষ্মিসলয়াস? সকন্তু রস রতা মৃত। রচয়াষ্মর বসা রলাকটা 
করষ্মিসলয়াস? 
  
আমার আে রাষ্মতই গাস়িটা প্রষ্ময়ােি। রতামাষ্মক সিষ্ময় রবষ্মরাষ্মবা। 
  
রো িাাঁষ্মত িাাঁত রচষ্মপ বলল, গাস়ি আে রাষ্মত পাওয়া যাষ্মব িা। তারপর সিষ্মেষ্মক 
সামসলষ্ময় সিষ্ময় বলল, ঐ রচয়াষ্মর বষ্মস ও রক? 
  
ররস্টার রহষ্মস বলল–রকি রো এষ্মক সচিষ্মত পারষ্মছা িা? এ করষ্মিসলয়াস। তুসম সক 
ওষ্মক ভুষ্মল রগষ্মল?তারপর পাগলাষ্মট রছাট রছাট রচাখ সিষ্ময় সিিল মূসতেটার সিষ্মক 
তাসকষ্ময় বলল, রিষ্মখা রো রতামায় সচিষ্মত পারষ্মছ িা। রো এসিষ্মক এষ্মস রিষ্মখ যাও। 
  
রো মাো রিষ্ম়ি বলল,িা, সমঃ করষ্মিসলয়াস মৃত। আর আসম রতা আপিার কো সকছুই 
বুঝষ্মত পারসছ িা। 
  
ররস্টার বলল–িা করষ্মিসলয়াস েীঘ্রই আবার রহাঁষ্মট চষ্মল রব়িাষ্মব। 
  
রো পাসলষ্ময় যাবার রচিা করল। সকন্তু ররস্টার তার কসির ওপর রচষ্মপ বসল–রো এটা 
খুবই রগাপি বযাপার। তুসম আমাষ্মির পসরবাষ্মরর একেি। এসব কো কাউষ্মক ফাস 
করষ্মবিা। 
  
সষ্মমাসহষ্মতর মষ্মতা রো রচয়াষ্মরর সিষ্মক এসগষ্ময় রযষ্মত ররস্টার আষ্মলাটা তুষ্মল ধষ্মর 
সেষ্মেস করল,করষ্মিসলয়াসষ্মক ভাল রিখাষ্মে রো? 
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রো ভয় রপষ্ময় রোর কষ্মর করষ্মিসলয়াস-এর সিষ্মক তাকাষ্মলা। রিখষ্মত রপল রসই সিষ্প্রাণ 
রিষ্মহর মুখটা তার সিষ্মকই রচষ্ময় রষ্ময়ষ্মছ। মুখটা হাাঁ করা, ফযাকাষ্মস সেভ আর হলষ্মি 
রছাপ িাাঁত রিখা যাষ্মে। 
  
তীব্র কটু গষ্মন্ধ রো অসুিতা অিুভব করল। তার বসম রপল। ঘাম ঝরষ্মত লাগল। 
  
–তুসম েীঘ্রই রহাঁষ্মট চষ্মল রব়িাষ্মব।ওরা রতামাষ্মক েুমসববষ্মল বলুক।কবষ্মরর ঐ ঠাণ্ডার রচষ্ময় 
আমার কাষ্মছ োকা ভাষ্মলা। 
  
ররস্টার-এর প্রলাপ শুষ্মি রো-এর মষ্মি হল রলাকটা রবাধহয় পাগল হষ্ময় যাষ্মব। ঝষ্ম়ির 
মষ্মতা ঘর রেষ্মক রবসরষ্ময় ছুটষ্মত ছুটষ্মত সিষ্মের ঘষ্মর ঢুষ্মক িরো বন্ধ করল। 
  
সকছুক্ষণ পষ্মর ভয়টা সহে হষ্মত রস সচো কষ্মর বুঝল–ররাষ্মলারা বুসঝষ্ময়ষ্মছ রয তারা 
করষ্মিসলয়াসষ্মক আবার েীবে কষ্মর সিষ্মত পাষ্মর। বিষ্মল ররস্টার তাষ্মির সমসলয়ি পাউন্ড 
রিষ্মব। সকন্তু মৃতষ্মক কখিও েীবে করা সম্ভব িয়। ওরা রধাাঁকা সিষ্ময় ররস্টাষ্মরর সমস্ত 
পয়সা হাসতষ্ময় সিষ্ময় ওষ্মক সছবষ্ম়ি কষ্মর ছা়িষ্মব। 
  
রো হাত মুষ্মঠা কষ্মর সঠক করল এবার রেষ্মক ররস্টাষ্মরর রবষ্মরাষ্মিাই বন্ধ কষ্মর রিষ্মব। 
রযকষ্মর রহাক ররস্টারষ্মক ওষ্মির খপ্পর রেষ্মক বাাঁচাষ্মতই হষ্মব। কাষ্মলা োমা প়িা 
রলাকটার ভয় ও মি রেষ্মক তা়িাষ্মত পারষ্মছিা। ঐ রলাকটা সমসলয়ি েলার হাতাবার েিয 
পাষ্মরিা এমি কাে রিই। 
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রাত িেটা বােষ্মত কষ্ময়ক সমসিট বাসক হঠাৎ তার রখয়াল হল ররস্টার সক করষ্মছ 
রিখষ্মব। হঠাৎ একটা সতকে পিেব্দ তার ঘষ্মরর সিষ্মক এসগষ্ময় আসষ্মছ শুিষ্মত রপল। 
তারপর রযি সকছুক্ষণ অষ্মপক্ষা করল। রোর বুঝষ্মত অসুসবধা হল িা রয রস সিিয় সকছু 
রোিার রচিা করষ্মছ। 
  
িরোটা কাাঁচকযাচ কষ্মর উঠল। রোর সষ্মন্দহ হল এখুসি বুসঝ কাষ্মলা োমা পরা রলাকটা 
ঘষ্মর ঢুষ্মক প়িষ্মব। িা, রকউ এষ্মলা িা। 
  
এবার পিেব্দটা সফষ্মর চলল। এবার সতকেভাষ্মব িয়, রবে রোষ্মর রোষ্মরই। 
  
ভষ্ময় রো চীৎকার কষ্মর উঠল, রক? রক ওখাষ্মি? একটা গাস়ির েষ্মব্দ রো িরোর সিষ্মক 
ছুষ্মট রগল। িরো খুলষ্মত পারল িা। লকটা েযাম হষ্ময় রগষ্মছ। োিলার কাষ্মছ ছুষ্মট এষ্মস 
রিখল ড্রাইভওষ্ময়ষ্মত ররালস রষ্ময়সটা ছুষ্মট রবসরষ্ময় যাষ্মে আর গাস়ি চালাষ্মে 
ওষ্ময়েমযাি। 
  
বুচ কসঠণ রচাষ্মখসষ্মন্দষ্মহর িৃসিষ্মত রেসলর সিষ্মক তাসকষ্ময় সছল। রস সিসিত োিষ্মতা রয 
ররস্টার ওষ্ময়েমযাি ক্লাষ্মব সগষ্ময়সছল। বুচষ্মক রসখাষ্মি আমন্ত্রণ োিাষ্মিা হয়সি। রেসল ক্লাব 
রেষ্মক সফরষ্মতই রস তাষ্মক ধাওয়া কষ্মরষ্মছ। 
  
আষ্মগ পুষ্মরা ঘটিাটা োিষ্মতই হষ্মব। 
  
–মাসটর পুতুষ্মলর মষ্মতা শুষ্ময় িা রেষ্মক তা়িাতাস়ি এখাষ্মি এষ্মসা। 
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রঠাাঁষ্মট সসগাষ্মরট ররষ্মখ রেসল উিাসীিভাষ্মব শুষ্ময় সছল সবছািাষ্মত। তাষ্মক রিষ্মখ মষ্মি হসেল 
রস খুবই সচোমগ্ন আর সবর্ািগ্রস্ত। 
  
এ বযাপাষ্মর িাক গলাবার িরকার রিই। ওষ্ময়েমযাষ্মির ইষ্মে তার ভাইষ্মক েীবে করষ্মব। 
রস সবর্শ্াস কষ্মর োক্তার এটা পারষ্মব। 
  
বুচ মাোর চুষ্মল আঙুল চাসলষ্ময় বলল, টাকার সবর্ষ্ময় সক কো হষ্মলা? 
  
রেসল চীৎকার কষ্মর বলল রকাি কোই হয়সি। 
  
–তুসম সক ভাবষ্মছা আসম এত রবাকা? 
  
 তুসম সক রস টাকাটা সিষ্মে সিষ্মত চাইষ্মছা? 
  
–তুসম আমাষ্মক রকি অষ্মহতুক সষ্মন্দহ করষ্মছা? বলসছ রতা এ বযাপাষ্মর আমাষ্মক সকছু 
করার রিই। োক্তার আর ররাষ্মলা সব সকছু করষ্মছ। 
  
-সগষ্মলারী রকি এষ্মসসছল? 
  
–েুেুর বযাপারটা ঐ রতা করষ্মব। 
  
–টাকার রলিষ্মিষ্মির সময় আসম হাসের োকষ্মবা। ওষ্ময়েমযাষ্মির কাষ্মছ িুসমসলয়ি পাউন্ডটা 
সকছুই িয়। 
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–এটা ররাষ্মলার সিেস্ব বযাপার। এ সবর্ষ্ময় রতামার সকছু বলার রিই। 
  
মষ্মি হষ্মে তুসম চাও িা রয আসম সকছু পাই। 
  
বুষ্মচর গলা অসম্ভব ঠাণ্ডা। 
  
তার মুষ্মখ সিষু্ঠর হাসস। রেসল বুঝষ্মত পারষ্মল আর কো বলা সঠক হয়সি। 
  
–তুসম রতা োষ্মিা আসম ঐ েগত রেষ্মক মুসক্ত পাবার রচিা করসছ। 
  
–তাহষ্মল রতামাষ্মক আষ্মগই খুি করষ্মবা। 
  
 –পাগলামী রকারিা মাইক। রতামাষ্মক ছা়িা আসম োকষ্মত পাসর?–রহষ্মস বলল রেসল। 
  
বুচ মুখ সবকৃত কষ্মর বলল, রতামাষ্মক সক কষ্মর মারষ্মবা োষ্মিা? হাাঁটুর ওপষ্মর শুইষ্ময় 
রতামার সেরিাাঁ়িাটা রভষ্মঙ্গ রিাব। যাষ্মত যন্ত্রণায় কাতরাষ্মত কাতরাষ্মত রতামার সাতসিি 
সময় লাষ্মগ। 
  
রেসল মুষ্মখর হাসস বোয় ররষ্মখ বলল, যাক ছাষ্ম়িা িা ওসব কো। ওসব সিষ্ময় মাো 
খারাপ রকারিা। আসমও এই র়্িযষ্মন্ত্রর মষ্মধয ঢুষ্মক প়িার রচিা করব। 
  
হঠাৎ উষ্মঠ িাাঁস়িষ্ময় রেসল বলল,ও! এসব কো ভুষ্মল যাও মাইক। যাও বাস়ি যাও। 
আসমক্লাে। 
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— মাইক রেসলষ্মক েস়িষ্ময় ধরল–আসম যখিই আসস তখিই তুসম ক্লাে হষ্ময় প়ি। রবে 
সঠক আষ্মছ আসম বধযে ধরষ্মত োসি। তারপর রেসলষ্মক সসরষ্ময় সিষ্ময় বলল, ওষ্ময়েমযাষ্মির 
ভাইষ্ময়র মৃতষ্মিহটা ওর বাস়িষ্মতই আষ্মছ, িা? 
  
রেসল হঠাৎ েক্ত হষ্ময় রগল। োসি িা। রকি? 
  
ধর আসম সগষ্ময় মৃতষ্মিহটা লুসকষ্ময় রফললাম। ওটা িা রপষ্মল রকাি সকছুই করষ্মত পারষ্মব 
িা রকউ। ওটা সফষ্মর রপষ্মত রগষ্মল ওষ্ময়েমযািষ্মক আরও সকছু টাকা খরচ করষ্মত হষ্মব। 
  
রেসলর রচাখ ব়ি ব়ি হষ্ময় উঠল-রতামার সক মাো খারাপ হষ্ময়ষ্মছ? তুসম কখিও এরকম 
কাে করষ্মত পাষ্মরা িা। 
  
-রকি পারবিা? মৃতষ্মিহটা লুসকষ্ময় রফলষ্মত পারষ্মলই একসমসলয়ি েলার আসম রপষ্মত 
পাসর। 
  
রেসল সষ্মর রগল যাষ্মত বুচ ওর মুষ্মখর ভাব বুঝষ্মত িা পাষ্মর। তুসম সক পাগলামী করষ্মছ 
বুচ! এসব করষ্মল সব সকছু রভষ্মস্ত যাষ্মব এই রভষ্মব বলল-রবাকামী রকারিা। তুসম 
ররাষ্মলার কত কাষ্মছর রলাক। এসব করষ্মল ররাষ্মলার সষ্মঙ্গ সবর্শ্াসঘাতকরা করা হষ্মব। 
এটা সঠক িয়। 
  
–এটাই সঠক। আসষ্মল এসবঝাষ্মট তুসম সিষ্মেষ্মক ে়িাষ্মত চাও িা, তা রবে। আসম একাই 
করব। 
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–রতামার সাহস হষ্মব এসব করার? রেসল হঠাৎ ঘুষ্মর িাাঁ়িাল। 
  
বুষ্মচর মুখ সহংস্রতায় ভষ্মর উঠল। রেসলষ্মক মারবার েষ্মিয রস হাত তুলল। সঠক রসই 
সময় কসলংষ্মবল রবষ্মে উঠল। 
  
কাষ্মরার আসার কো আষ্মছ? 
  
–িা। 
  
–তাহষ্মল বাসেষ্ময় যাক। রবল বাসেষ্ময় বাসেষ্ময় এক সময় ক্লাে হষ্ময় প়িষ্মব। রবল আবার 
িীঘেসময় ধষ্মর রবষ্মে উঠল। 
  
–োহান্নাষ্মম যাক। 
  
—োিালায় আষ্মলা রিষ্মখ বুঝষ্মত পারষ্মছ আসম আসছ। 
  
রবলটা অসবরামভাষ্মব রবষ্মে উঠল। 
  
–অসহয! পাগল হষ্ময় যাব িাসক? রিসখ রক এল। বুচ অষ্মটাষ্মমসটক একটা রভাতা িাষ্মকর 
সপস্তল সিষ্ময় ভয়ালভাষ্মব িাাঁত রবর কষ্মর রহষ্মস বলল–রিষ্মখা, সাবধাি। যাষ্মক তাষ্মক 
ঢুসকও িা। 
  
–আসম কাউষ্মকই ঢুকষ্মত রিাবিা। 
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 বুচ কাাঁচ লাগাষ্মিা আলমাসরটা রিসখষ্ময় বলল, আসম ওর রভতষ্মর লুকসে। রিহাৎবাধয িা 
হষ্মল িরো খুলষ্মব িা। 
  
রবলটা অসবরাম রবষ্মে চষ্মলষ্মছ। রেসলিীষ্মচ রিষ্মম রগল। 
  
িরোটা সামািয ফাাঁক কষ্মর রেসল রিখল একটা ছায়ামূসতে।–রক? 
  
–তুসম সক স্নাি করসছষ্মল, িাসক রতামার রপ্রসমক রতামায় এতক্ষণ ধষ্মর ররষ্মখসছল? োক্তার 
মাসটেি প্রশ্ন করল। 
  
–োক্তার আপসি এতরাষ্মত এখাষ্মি? কসম্পত কষ্মণ্ঠ রেসল প্রশ্ন করল। 
  
 রিওয়াষ্মল রঠস সিষ্ময় োক্তার বলল, আসম রতামার সষ্মঙ্গ কো বলষ্মত চাই। 
  
িা, এখি আসম কো বলবিা। আসম োমাকাপ়ি পষ্মর রিই। 
  
–ওষ্মত আমার রকাি ভাবাের হষ্মবিা। আসম রচাখ বন্ধ কষ্মর োকব, কাপ়ি-োমা ছা়িা 
রতামাষ্মক একটা হা়িসগষ্মল ইাঁিুর মষ্মি হষ্মব। 
  
িূর হষ্ময় যাও মাতাল, লম্পট। 
  
–রেসল! 
  
িা। 
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–তাহষ্মল সক ররাষ্মলাষ্মক বলব বুচ রতামার রপ্রসমক? 
  
পাগষ্মলর মত সক যা তা বকছ! 
  
চল, চল আমাষ্মির সকছু কাষ্মের কো আষ্মছ, োক্তার রেসলষ্মক রঠষ্মল রভতষ্মর ঢুষ্মক এল। 
  
োক্তার আলমারীর সিষ্মক রপছি সফষ্মর আমেষ্মচয়াষ্মর বসল আর রেসল ফায়ার রেষ্মসর 
কাষ্মছ িাাঁস়িষ্ময়। আলমারীর ফাাঁক সিষ্ময় বুচ জ্বভঙ্গী করল। 
  
–সমসটংটা রবে মোর তাই িা। একটু কায়িা কষ্মর চলষ্মল আমরা রবে সকছু টাকা 
কাসমষ্ময় সিষ্মত পাসর। 
  
এক অশুভ আেংকায় রেসলর বুক ধুকপুক করসছল, রস রকাি কো বলল িা। 
  
িুভোগযরষ্মম টাকাটা রপষ্মত রিরী হষ্মব। অেচ রবে সকছু টাকা আমার এখুসি চাই। 
পাওিািাররা সছাঁষ্ম়ি খাষ্মে। রতামার সিিয়ই বুঝষ্মত অসুসবধা হষ্মেিা, আসম সক রবাঝাষ্মত 
চাইসছ। 
  
–তুসম আমাষ্মক ব্লাকষ্মমল করষ্মত চাও? বিমাষ্ময়স। 
  
ররাষ্মলাষ্মক সিিয় রতামার অসবর্শ্স্ততার কো আমায় বলষ্মত হষ্মবিা। ররাষ্মলা রতামায় কুস়ি 
হাোর পাউন্ড রিষ্মব বলষ্মছ। তাই িা! 
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রেসল বুঝষ্মত পারল বুচ তার কসঠণ িৃসি সিষ্ময় তার সিষ্মক তাসকষ্ময় আষ্মছ এবং প্রসতসট 
কো শুিষ্মছ। 
  
বুচ আমার রকউ িয়। রকাি প্রমাণ রিই। 
  
–আষ্মছ আষ্মছ। বুচ এষ্মস িুবার হণে বাোয়। 
  
রেসল রাষ্মগ অসির হষ্ময় বুষ্মচর সিষ্মক তাকাষ্মল। বুচ আলমারী খুষ্মল ধীষ্মর ধীষ্মর রবসরষ্ময় 
এল।–হযাষ্মলা েক! 
  
োক্তার ঘুষ্মর বুষ্মচর সিষ্মক তাকাষ্মলা। বুষ্মচর রচাখ সঠকষ্মর আগুি রবসরষ্ময় আসষ্মছ। বুচ 
রেসলর পাষ্মে সগষ্ময় িাাঁস়িষ্ময় আবার বলল–হযাষ্মলা েক্। রতামার কাষ্মছ সব প্রমাণ আষ্মছ 
িা? 
  
িা িা। আসম ঠাট্টা করসছলাম। োক্তাষ্মরর গলা কাাঁপসছল। 
  
–সিিয়। রতামার মত সেসক্ষত রলাক রেসলষ্মক সক কষ্মর ব্লাকষ্মমল করষ্মব, আসম ভাবসছ 
তাই। 
  
সিিয়। োক্তার প্রাণপষ্মণ হাসবার রচিা করল। 
  
 বুচ রেসলষ্মক বলল, যাও তুসম স্নাি করষ্মত যাও। োক্তাষ্মরর সষ্মঙ্গ আমার একটু কো 
আষ্মছ। 
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 সবসস্মত িৃসিষ্মত তাসকষ্ময় রেসল বললস্নাি করব! 
  
 োক্তার রঠষ্মলঠুষ্মল উষ্মঠচষ্মল রযষ্মত চাইল। আসম যাসে। আসম আর রতামাষ্মক সবরক্ত 
করষ্মত আসব িা। 
  
োক্তার, বস। িরম গলায় বুচ বলল। 
  
–োক্তাষ্মরর সারা েরীর রযি অসা়ি হষ্ময় এল, রস ঝপ কষ্মর রচয়াষ্মর বষ্মস প়িল। 
  
রেসলষ্মক িরোর সিষ্মক রঠষ্মল সিষ্ময় বলল যাও স্নাি রসষ্মর এস। েল রবসে গরম 
রকারিা। আসম োক্তাষ্মরর সষ্মঙ্গ কো বসল। 
  
রেসল ঘর রেষ্মক রবসরষ্ময় বােরুষ্মম েষ্মলর কল খুষ্মল সিল। 
  
–সকষ্মহ োক্তার। এবার সিিয়ই ভুল বষ্মল রফষ্মলষ্মছ! সকন্তু রতামার সক েীবি সম্বষ্মন্ধ ক্লাসে 
এষ্মস রগষ্মছ? 
  
োক্তার ভষ্ময় রকাঁষ্মপ উঠল। তার মুখ সিষ্ময় রকাি কো রবষ্মরাল িা। 
  
পষ্মরর বার এরকম কো বলবার সময় সাবধাি রেষ্মকা। 
  
ধীষ্মর ধীষ্মর োক্তার উঠল। ফযালফযাল িৃসিষ্মত তাসকষ্ময় বলল, পষ্মরর বার মাষ্মি? মাষ্মি, 
আসম এখি রযষ্মত পাসর? 
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বুচ রখাঁসকষ্ময় উঠল। রতামায় রমষ্মর ফাাঁসসষ্মত রঝালবার ইষ্মে আমার রিই। সকন্তু তুসম যসি 
রতামার ঝাাঁপ রখালার রচিা কর, তাহষ্মল আসম গলায় িস়ি পরার ঝুাঁসকটা রিব। 
  
আসম ররাষ্মলাষ্মক সকছু বলব িা। শুধু একটু মো করসছলাম আর সক! সহসস্টসরয়া ররাগীর 
মত োক্তার বষ্মল। 
  
যাও ভাষ্মগা বুষ্ম়িা বাাঁির রকাোকার। রতামায় রিখষ্মল আমার রমোে খারাপ হষ্ময় যাষ্মে। 
  
োক্তার িরোর সিষ্মক তা়িাতাস়ি পাবা়িাল, রযষ্মত রযষ্মত রেসলষ্মক রিষ্মখ একটু োমল। 
রেসলর মুষ্মখ প্রচণ্ড আতষ্মঙ্কর ছায়া। সসাঁস়ির সিষ্মক পা বা়িাল োক্তার। হঠাৎ রেসলর গলা 
সিষ্ময় অসু্ফট একটা েব্দ রবসরষ্ময় আসায় োক্তার সপছি সফরল। মুহূষ্মতের েিয প্রবল এক 
আতষ্মঙ্কর মষ্মধয রিখল বুচ িুহাষ্মত একটা কম্বল সিষ্ময় তারই সিষ্মক এসগষ্ময় আসষ্মছ। ভষ্ময় 
তীক্ষ্ণ চীৎকার কষ্মর ঝাাঁসপষ্ময় রসসসাঁস়িটা পার হষ্মত চাইল। সকন্তু ততক্ষষ্মণ রিরী হষ্ময় 
রগষ্মছ।ঝকষ্মর তার মাোর ওপর কম্বলটা এষ্মস প়িল আর রস েস়িষ্ময় একটা পুটলীষ্মত 
পসরণত হষ্ময় রগল। পুটলী বাাঁধষ্মত বাাঁধষ্মত বুচ বলল–োক্তার রতামার আর রফরা হল িা। 
সবাই ভাবষ্মব তুসম েষ্মল েুষ্মব মষ্মরষ্মছ। অসহায় পুটলীটা হাষ্মত ঝুসলষ্ময় সিল। 
  
রেসল ভষ্ময় আতেিাি কষ্মর বষ্মল উঠলিা, রকারিা, রকারিা। তুসম পাগল হষ্ময় রগছিাসক। 
  
সষ্মর যাও কাষ্মলা কুেী।বুচ এক লাসে রমষ্মর রেসলষ্মক রফষ্মল সিল। হুমস়ি রখষ্ময় প়িল 
রস। 
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 বুচ বােরুষ্মম ঢুষ্মক বােটষ্মবর কাষ্মছ িাাঁ়িালসহেভাষ্মবিাও োক্তার। যত সহেভাষ্মব রিষ্মব 
তত তা়িাতাস়ি মরষ্মত পারষ্মব। 
  
বােটষ্মবর েষ্মল সকছু প়িার েব্দটা িা রোিার েষ্মিয রেসল বােরুষ্মমর িরোটা লাসে 
রমষ্মর বন্ধ কষ্মর সিল। 
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৩. মর়াষ্মি়া ত়ার মডষ্মের প়াষ্মে 
ররাষ্মলা তার রেষ্মের পাষ্মে সবোল আমেষ্মচয়াষ্মর শুষ্ময়সছল। রঠাাঁষ্মট জ্বলে সসগাষ্মরট। 
কষ্ময়কসমসিট আষ্মগ রেসল, সগষ্মলারী আর োক্তার চষ্মল রগষ্মছ। ওষ্ময়েমযািও চষ্মল রগষ্মছ 
সমসিট পষ্মির আষ্মগ। 
  
ররাষ্মলা এখি োষ্মি রকমি কষ্মর রখলাটা েমাষ্মত হষ্মব। বুষ্ম়িা ঘুঘু োক্তারটা প্রায় 
সারাক্ষণ কোর পযাাঁষ্মচ ওষ্ময়েমযািষ্মক ভুসলষ্ময় ররষ্মখসছল। বযাপারটা সক োিষ্মত পারষ্মল 
ররাষ্মলা সক োক্তারষ্মক খাষ্মমাকা এক তৃতীয়াংে রিবার প্রসতশ্রুসত সিত! 
  
িরোয় আষ্মস্ত ঠকঠক্ েব্দ হল। 
  
–সভতষ্মর এস। 
  
 সগষ্মলারী সভতষ্মর ঢুকল। 
  
–রতামার সক এসব পছন্দ হষ্মে িা সগষ্মলারী? সসতয কো বল। িরোটা বন্ধ কষ্মর িাও। 
ভয় রপওিা। বল আমাষ্মক। 
  
সগষ্মলারী মাো রিষ্ম়ি বলল, এটা ভাল হষ্মেিা। 
  
–তবুও তুসম কােটা করষ্মব বলছ? 
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–হযাাঁ। 
  
 ররাষ্মলার মুষ্মখর হাাঁ সিষ্ময় চুরুষ্মটর রধাাঁয়া রবসরষ্ময় রভষ্মস রব়িাষ্মত লাগল। তুসম এখিও 
মষ্মি কর রয আমার কাষ্মছ তুসম ঋণী? রস সব কো ভুষ্মল যাও। 
  
সগষ্মলারী মাো রিষ্ম়ি বলল–আসম ভুসলিা। 
  
-রতামার মা চমৎকার মসহলা সছষ্মলি। সতসি এত সুন্দরী আর অহংকারী সছষ্মলি রয 
রীতিাসস হষ্ময় োকার অিুপযুক্ত। তাই আসম রতামার মাষ্মক রসই বযবসায়ীর কাছ রেষ্মক 
সকষ্মি এষ্মি স্বাধীি কষ্মর সিষ্ময়সছলাম। তুসম এখিও রকি রসই ঋণ রোধ করার েষ্মিয 
এত উিগ্রীব? 
  
–রতামাষ্মক বা অিয কাউষ্মকই আমার পছন্দ িয়। আমার রিে হাইসতষ্মত রফরার েষ্মিয 
আসম খুব উিগ্রীব। অেচ ঋণ িা রোধ কষ্মর রকমি কষ্মর যাই! এতসিষ্মি রয সুষ্মযাগ 
এষ্মসষ্মছ তা শুভ রহাক বা অশুভ রহাক! আসম আর অষ্মপক্ষা করষ্মত পারসছ িা, সকন্তু। 
  
— ররাষ্মলা উৎসাসহত হষ্ময় বলল, ঐ ওষ্ময়েমযািটা রবে পয়সাওলা। 
  
–রক টাকা রপল আর রক রপল িা তা সিষ্ময় আমার রকাি মাোবযো রিই। অশুভত্ব 
ওখাষ্মি িয়। রতামরা আমাষ্মির ধমে সবকৃত কষ্মরছ। ঠাট্টা করছ। এর রেষ্মক ভাষ্মলার সকছু 
েন্ম হষ্মত পাষ্মর িা। যা আসষ্মব তা অশুভ। 
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–আমরা মরাটাষ্মক েীবে কষ্মর রিবার ভাি করসছ। সকন্তু তুসম সবর্শ্াস করষ্মল এটা 
রতামার পষ্মক্ষ সম্ভব। তুসম সমষ্মেযবািী।আর ওষ্ময়েমযাি যসি রতামার কোয় সবর্শ্াস কষ্মর 
তাহষ্মল রস পাগল। আসম এর রেষ্মক সকছু টাকা পয়সা হাতাষ্মত চাই। 
  
ভাল হষ্মব িা। 
  
ররাষ্মলা সগষ্মলারীর িুঃখী িুঃখী গলার স্বষ্মর অসভভূত হষ্ময় বলল, সক ঘটষ্মত পাষ্মর বষ্মল 
তুসম মষ্মি কর! 
  
আসম ভসবর্যতবাণী করষ্মত পাসর িা। তবু আপিাষ্মক সাবধাি কষ্মর বলসছ সিষ্মের হাত 
পসরষ্কার রাখুি। 
  
ররাষ্মলা িাাঁত সখষ্মচাষ্মলা, তুসম ব়ি অদু্ভত চসরষ্মত্রর। রতামাষ্মক রিষ্মখ যা মষ্মি হয়, তার 
রেষ্মক রবসে োি রবাধহয়। মরুক রগ। সচোর সকছু রিই। যা ঝুাঁসক রিবার োক্তার 
সামলাষ্মব। 
  
সগষ্মলারীর রচাষ্মখ অদু্ভত একটা িৃসিফুষ্মট উঠল। ঘস়ির সিষ্মক তাকাল রস। ঘস়িষ্মত রাত 
বাষ্মরাটা কুস়ি সমসিট। আর কষ্ময়ক সমসিষ্মটর মষ্মধযই োক্তার মরষ্মব। 
  
ররাষ্মলা বষ্মল উঠল–পাগষ্মলর মষ্মতা সক যাতা বকছ! 
  
-আসম বাস়ি যাসে। আে রাষ্মত আমার আর করার সকছু রিই। 
  
িাাঁ়িাও। যাষ্মো রকাোয়? োক্তার মরষ্মব এর মাষ্মিটা সক? 
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সগষ্মলারী পষ্মকট রেষ্মক একটা কাষ্মঠর পুতুল বার কষ্মর সসগার রকসটার গাষ্ময় রহলাি 
সিষ্ময় িা়ি করাল। 
  
–পুতুলটা রয মুহূষ্মতে প়িষ্মব, বুঝষ্মব োক্তার মৃত। 
  
–আমায় ভয় রিখাষ্মিার রচিা রকার িা। ককেে গলায় রচাঁচাল ররাষ্মলা, রতামার ঐ বাাঁিুষ্মর 
চালাসক আসম অষ্মিক রিষ্মখসছ। োক্তার মরষ্মত যাষ্মব রকি? 
  
–আসম োক্তাষ্মরর মুষ্মখ মৃতুযর ছায়া রিষ্মখসছ। 
  
রফাি রবষ্মে উঠল। ররাষ্মলা সরসসভার তুলল, হযাষ্মলা। 
  
একটা চ়িা গলা তার কাষ্মি ভীর্ণ রোষ্মর আঘাত করষ্মত লাগল।িয়া কষ্মর আপসি আষ্মস্ত 
বলুি। আসম সকছু শুিষ্মত পাসেিা। রক?সক পাগষ্মলর মত সববলষ্মছি? উষ্মেসেত ররাষ্মলা 
সগষ্মলারীর হাষ্মত সরসসভারটা সিষ্ময় বলল, রিষ্মখা রতা সক বলষ্মছ। 
  
–সমঃ ওষ্ময়েমযাি? একটু ধরুি। 
  
–ওষ্ময়েমযাি! সক হষ্ময়ষ্মছ? সক বলষ্মছ? ররাষ্মলা সবস্ফাসরত হষ্ময় উঠল। 
  
 –ওর ভাইষ্ময়র মৃতষ্মিহটা চুসর হষ্ময় রগষ্মছ, ও সক করষ্মব রভষ্মব পাষ্মে িা। 
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 ররাষ্মলা রচয়ার রছষ্ম়ি লাসফষ্ময় উঠল, সক পাগষ্মলর মষ্মতা বকষ্মছা! তুসম সঠক শুিষ্মত 
রপষ্ময়ষ্মছা? মৃতষ্মিহ রক চুসর করষ্মব। ওটা ছা়িা রতা আমাষ্মির সব সকছুই রভষ্মস্ত যাষ্মব। 
রক করষ্মত পাষ্মর এ কাে। ররাষ্মলা সগষ্মলারীর সিষ্মক তাকাষ্মলা, োক্তারই আমাষ্মক 
ভ্রাবলরসসং করষ্মছ িাষ্মতা? ওষ্ময়েমযািষ্মক অষ্মপক্ষা করষ্মত বল আসম যাসে। আমরা 
এখুসি যাসে। সবাইষ্মক েষ্ম়িা হষ্মত বষ্মলা। োক্তারষ্মক োক! বুছ বুচ রকাোয়? বুচ! গাস়ি 
বার করষ্মত বল। 
  
–োক্তার রতা মষ্মর রগষ্মছ! 
  
গেেি কষ্মর উঠল ররাষ্মলা, রফষ্মল িাও পুতুলটাষ্মক। ররাষ্মলা রিখল পুতুলটা কখি রযি 
পষ্ম়ি। রগষ্মছ। 
  
রফাষ্মির োয়াল রঘারাল। 
  
িা ধরষ্মছ িা রকউ। হয়ষ্মতা কাষ্মরার সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত রগষ্মছ। 
  
–হযাাঁ। মৃতুযিূষ্মতর সষ্মঙ্গ। 
  
–চুপ কর রকষ্মল সিষ্মগ্রা রকাোকার। যাও সবাইষ্মক েষ্ম়িা কর। 
  
–সগষ্মলারী চষ্মল রযষ্মত ররাষ্মলা আবার োয়াল রঘারাল। িা রকউ রফাি ধরষ্মছ িা। 
  
রেসলষ্মক রফাি করল ররাষ্মলা। 
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অষ্মিকক্ষণ পষ্মর রেসল রফাি ধরল।-রক? 
  
এতক্ষণ রফাি ধরছ িা রকি? 
  
—সক চাও? আসম ঘুষ্মমাসেলাম। স্বরটা রযি অষ্মিক িূর রেষ্মক রভষ্মস আসষ্মছ। 
  
–োক্তার রকাোয়? সগষ্মলারী বলষ্মছ োক্তার িাসক মারা রগষ্মছ। 
  
-সগষ্মলারী! তীব্র আতেিাি কষ্মর উঠল রেসল।চীৎকারটা এতটা আঘাত করল 
ররাষ্মলারকািষ্মক রয সরসসভারটাহাত রেষ্মক প়িষ্মত প়িষ্মত রবাঁষ্মচ রগল। ররাষ্মলা শুিষ্মত রপল 
অদু্ভত একটা রগাঙািীর েব্দ আর তারপর রমষ্মঝষ্মত রযি রকউ ধম কষ্মর পষ্ম়ি রগল।-
হযাষ্মলা! হযাষ্মলা রেসল। হযাষ্মলা! সক হল? রকাি েবাব রিই। 
  
সগষ্মলারী সফষ্মর এষ্মস োিাল–গাস়ি ররসে। 
  
–রেসল। রেসলর রবাধহয় সকছু হষ্ময়ষ্মছ। ররাষ্মলা তার রমাটা েরীর সিষ্ময় টুপী হাষ্মত গাস়ির 
সিষ্মক ছুটল। 
  
ব়ি পযাকােে গাস়িটার সস্টয়াসরং-এ লংটম বষ্মসসছল। 
  
গাস়ি ছুটল রেসলর অযাপাটেষ্মমষ্মন্টর সিষ্মক। 
  
. 
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সসাঁস়ির মাঝপষ্মেই রেসলর সষ্মঙ্গ রিখা হল। ররাষ্মলা রিখল রেসলর মুখটা ছাইষ্ময়র মত 
সািা। রচাখ রযি সঠকষ্মর রবসরষ্ময় আসষ্মছ। সারা মুখ সলপসস্টক-এ মাখামাসখ। 
  
–রেসল। সক হষ্ময়ষ্মছ রতামার রেসল? ররাষ্মলা ঝুাঁষ্মক চীৎকার কষ্মর উঠল। 
  
রবসরষ্ময় যাও। রবসরষ্ময় যাও এখুসি। 
  
 ররাষ্মলা আষ্মস্ত আষ্মস্ত তার সবোল োবা সিষ্ময় রেসলর কাাঁষ্মধ ঝাাঁকুসি সিষ্ময় সেষ্মেস করল–
সক। হষ্ময়ষ্মছ? 
  
রেসলর মাো এসলষ্ময় প়িল। রগাঙাষ্মত রগাঙাষ্মত বলল রস, আমাষ্মক একলা োকষ্মত িাও 
িয়া কষ্মর। 
  
ররাষ্মলা তাষ্মক পাোষ্মকালা কষ্মর তুষ্মল সবছািায় ছুাঁষ্ম়ি সিষ্ময় সেষ্মেস করলবল োক্তার 
সম্বষ্মন্ধ সক োি? োক্তার রকাোয়? 
  
কাাঁিষ্মত কাাঁিষ্মত রেসল বলল-োসি িা। োসি িা। সকছু োসিিা। 
  
–সঠক কষ্মর বল। তুসম সিিয় সকছু োি। 
  
–তুসম চষ্মল যাওাঁ। 
  
–সময় িি করছ। িরোর কাষ্মছ িাাঁস়িষ্ময় সগষ্মলারী বলল। 
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রক্ষষ্মপ উষ্মঠ ররাষ্মলা বলল–তুসম এখাষ্মি রকি এষ্মল? রক আসষ্মত বলল? 
  
–ওষ্ময়েমযাি অষ্মপক্ষা করষ্মছ। মষ্মি হয় রসটা আরও িরকারী। 
  
ররাষ্মলা রেসলষ্মক রছষ্ম়ি জ্বলে িৃসিষ্মত বলল, রতামার ওসব িযাকাসম রছষ্ম়ি বুচ রকাোয় 
আষ্মছ রখাাঁে কষ্মর বষ্মল িাও ওষ্ময়েমযাষ্মির ওখাষ্মি আসষ্মত। িরকাসর কাে আষ্মছ আমার। 
রতামাষ্মক কাল আসম রিখব। তারপষ্মর সগষ্মলারীষ্মক পাে কাসটষ্ময় তরতর কষ্মর রিষ্মম রগল 
ররাষ্মলা। 
  
বােরুমটা পসরষ্কার কর রেসল। ওখাষ্মি মরার গন্ধ। আর রকাি কো িা বষ্মল সগষ্মলারী 
তা়িাতাস়ি রিষ্মম রগল। 
  
. 
  
বসবার ঘষ্মর রসেসরক স্মাইে অবাক হষ্ময় বলল, আো তুসম তাহষ্মল এখি অসভিয় 
রছষ্ম়ি সেষ্মটকসটভ সাষ্মেেন্ট। 
  
সুিেেি যুবকসট রেরী লিায় রহষ্মস বলল, অসভিয় আর আমার হলিা। রকাি প্রেংসা 
রপলাম িা। সুতরাং 
  
রসেসরক, অষ্মিকসিি পর তার বনু্ধ রিখা করষ্মত এষ্মসষ্মছ বষ্মল খুব খুসে। 
  
সবয়াষ্মর রের্ চুমুক সিষ্ময় রেরী বলল, চসল, এখি আমায় োিায় রযষ্মত হষ্মব। মাষ্মঝ 
মষ্মধয। আসবখি। 
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ঘস়িষ্মত এগারটা বােল। রতামাষ্মক আর আটসকষ্ময় রাখষ্মবা িা। রসেসরকষ্মক উসদ্বগ্ন 
রিখাল। রমষ্ময়টা এত ভাল ইিাসিং রকমি রয বযস্ত হষ্ময় পষ্ম়িষ্মছ, বুঝষ্মত পারসছ িা। সক 
করষ্মছ রস এখি! 
  
রেরী বলল–রবে রতা, আইি ভাঙষ্মল আমার কাষ্মছ আসষ্মতই হষ্মব। সসতয বলষ্মত সক 
রসেসরক আসম এখি একটা েব্বর রকষ্মসর আসায় সিি গুিসছ।যসি রিখ রকউ কাউষ্মক 
খুি করষ্মত চাইষ্মছ আমাষ্মক একটা রফাি কষ্মর সিও। 
  
রেরী চষ্মল রযষ্মত গ্লাসগুষ্মলা ধুষ্ময় রোবার ঘষ্মরর সিষ্মক এষ্মগাল রসেসরক। হঠাৎ রবলটা 
রবষ্মে উঠল। রসেসরক চমষ্মক উঠল। রাত সওয়া এগাষ্মরাটায় আবার রক এল? 
  
সসাঁস়ির ধাষ্মপর উপর রচাখ প়িষ্মত রসেসরক রিখষ্মত রপল ওখাষ্মি রো রষ্মফােে িাাঁস়িষ্ময়। 
সমস রহোষ্মরর েষ্মিয আসম একটা সেসিস এষ্মিসছ। েীতল কসঠি িৃসিষ্মত রস তাকাল 
রসেসরষ্মকর সিষ্মক। 
  
রো-রক রস এত রাষ্মত আো কষ্মরসি। রসেসরক সপসছষ্ময় এষ্মস সেষ্মেস করল, সক? সক 
চাও তুসম রাত িুপুষ্মর? হঠাৎ তার িেষ্মর এষ্মলা একটা টযাসক্স আর একটা সস্টল োংক। 
  
–এটা সক সিষ্ময় যাব? ড্রাইভার সেষ্মেস করল। 
  
িাাঁ়িাও আসম ধরসছ–রো বলল। 
  
–সক আষ্মছ এষ্মত? ভয় ভষ্ময় প্রশ্ন করল রসেসরক। 
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চুপ কর। ওর ঘর রকাোয়? 
  
 –তুসম রক? এসব সক? 
  
রো রসেসরকষ্মক রচষ্মপ ধষ্মর কাষ্মছ রটষ্মি সিষ্ময় আষ্মস্ত আষ্মস্ত বলল–অযাই রমাটকু, বল্ ওর 
ঘর রকাোয়? চুপচাপ ঘরটা রিসখষ্ময় রি। 
  
রসেসরক ভষ্ময় বাকযহারা হষ্ময় ওপষ্মর উঠষ্মত োকল। রো আর ড্রাইভার রপছি রপছি 
োংকটাষ্মক বষ্ময় সিষ্ময় চলল। 
  
সুোষ্মির ঘষ্মরর িরো খুষ্মল সিল। আষ্মলা জ্বাসলষ্ময় রসেসরক বলল–সুোি সিিয় োষ্মি? 
তা়িাতাস়ি এখাষ্মি ররষ্মখ চষ্মল যাও। এটা রমষ্ময়ষ্মির ঘর, িাাঁস়িও িা। 
  
ওরা িীষ্মচ রিষ্মম এষ্মলা। গাস়িষ্মত চষ্ম়ি বষ্মস রো রসেসরষ্মকর সিষ্মক তাসকষ্ময় বলল, ওষ্মক 
বলষ্মব আসম িা বলা পযেে ও রযি োংকটা িা রছাাঁয়। 
  
ঘর রেষ্মক পাসলষ্ময় রসেসরক রান্নাঘষ্মর ঢুকল। এককাপ চা বাসিষ্ময় আবার ঘষ্মর সগষ্ময় 
বসল। িা সুোিষ্মক বযাপারটা োিাষ্মতই হষ্মব। রমষ্ময়টা তার পছন্দ, তাই িুষ্মটা সিি তার 
সবশ্রী রকষ্মটষ্মছ। 
  
োংকটার কো মষ্মি প়িষ্মতই একটা সবসেসর গন্ধ িাষ্মক রলষ্মগ রষ্ময়ষ্মছ মষ্মি হল। গন্ধটা 
সকষ্মসর? রকাোয় রস গন্ধটা আষ্মগ রপষ্ময়ছ? সক আষ্মছ ঐ োংকটার মষ্মধয? 
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রাত সাষ্ম়ি বাষ্মরাটার সময় সুোি বাস়িষ্মত ঢুষ্মক রসেসরকষ্মক বসার ঘষ্মর রিষ্মখ অবাক।-
শুভ সন্ধযা সমঃ রসেসরক! আসম রভষ্মবসছলাম, আপসি রবাধহয় শুষ্ময় পষ্ম়িষ্মছি। 
  
গম্ভীরভাষ্মব রসেসরক বলল রতামার সষ্মঙ্গ কো আষ্মছ বষ্মল বষ্মস আসছ। যসিও োসি ও 
বযাপাষ্মর আমার িাক িা গলাষ্মিা উসচত, তাহষ্মলও আমার রতামার কাষ্মছ একটা বযাখযা 
িাবী করা অমূলক হষ্মবিা। 
  
সুোি ভয় রপষ্ময় বলল–রকি সমঃ রসেসরক? সক বযাপার? আসম সঠক বুঝষ্মত পারসছ িা। 
  
িয়া কষ্মর িুসমসিট সময় আমার ঘষ্মর এষ্মস বস। আো সমস্ রহোর ঐ হতো়িা রলাকটা 
রক, রয রতামার েষ্মিয সচসঠ আর োংক ররষ্মখ যায়? 
  
সুোি তাসকষ্ময় রইল–োংক? 
  
-হযাাঁ এক ঘণ্টা আষ্মগ ররষ্মখ রগষ্মছ রস। আমার সষ্মঙ্গ এমি ভার্ায় কো বষ্মলষ্মছ, রতামার 
বনু্ধ িা হষ্মল আসম পুসলে োকতাম। 
  
পুসলে? িা িা। 
  
সুোিষ্মক রস আর আঘাত সিষ্মত চাইল িা।অবেয রতামাষ্মক িা সেষ্মেস কষ্মর তা করতাম 
িা। তারপর একটু রেষ্মম বলল–আসম একেি প্রাক্তি বসসিক, একো ভুষ্মল রযও িা। 
তাছা়িা োংকটা রিষ্মখ আমার রকমি রযি সষ্মন্দহ হষ্মে। 
  
–রিখসছ, আসম সগষ্ময় রিখসছ। 
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তার আষ্মগ আমাষ্মক এসষ্মবর একটা বযাখযা সিষ্ময় যাওয়া উসচত। 
  
সুোি হঠাৎ ররষ্মগ সগষ্ময় বলল–আমার বযসক্তগত বযাপাষ্মর িািা গলাষ্মিাই আসম রবসে 
পছন্দ কসর। তা িা হষ্মল আসম আপিাষ্মক রবাসেেং ছা়িার রিাসটে রিাব। 
  
রসেসরক সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ সিষ্মেষ্মক সামষ্মল সিষ্ময় বললিা, িা, আসম িুঃসখত। আসষ্মল আসম 
খুবই উসদ্বগ্ন হষ্ময় পষ্ম়িসছলাম। 
  
সঠক আষ্মছ সমঃ রসেসরক। যা ঘষ্মটষ্মছ তার েষ্মিয আসম িুঃসখত। সমঃ রষ্মফাষ্মেের সষ্মঙ্গ 
কো বষ্মল রিখব। সুোি ছুষ্মট সসাঁস়ি সিষ্ময় উঠষ্মত োকল। রো রয বষ্মলসছল একটা 
সস্টষ্মলর বাক্স পাঠাষ্মব তার বিষ্মল োংক? ওষ্ময়েমযািষ্মক ক্লাষ্মব িা আসষ্মত রিওয়ার কো 
সছল। সকন্তু ওষ্ময়েমযাি এষ্মসসছষ্মলি। সক রয বযাপার!িরো খুলষ্মতই কাষ্মি এল রটসলষ্মফাি 
বােষ্মছ। রফািটা ধরষ্মত সগষ্ময়ই িাষ্মক সবসেসর গন্ধটা এল। সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ েবযাত্রার ফুষ্মলর 
কো মষ্মি এল।হযাষ্মলা!কাষ্মলা োংষ্মকর সিষ্মক সুোষ্মির রচাখ। 
  
–রো বলসছ। 
  
–সক হষ্ময়ষ্মছ? োংকটাই বা পাঠাষ্মল রকি? 
  
–রবসে কো িা বষ্মল রোি। ওষ্ময়েমযাি আমাষ্মক রধাাঁকা সিষ্ময় ক্লাষ্মব সগষ্ময়সছল। ওর 
ভাইষ্ময়র মরা রিহটা ঔর্ধ প্রষ্ময়াষ্মগ সুরসক্ষত করা হষ্ময়সছল। ওরা রভষ্মবসছল ওটাষ্মকই 
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েীবে করষ্মব। ররাষ্মলা ভাওতা রমষ্মর সকছু টাকা বাসগষ্ময় রিবার তাষ্মল সছল। এখি আসম 
রিহটা লুসকষ্ময় রফষ্মলসছ। আর চালাসক চলষ্মব িা। 
  
-তুসম সক বলষ্মত চাইছ রো? 
  
–োংষ্মকর রভতরটা রতামার িা রিখষ্মলও চলষ্মব। 
  
–িা। সুোি চীৎকার কষ্মর উঠল।–ও রো েীে। 
  
–আসম আর সকছু বলষ্মত চাই িা। মষ্মি হষ্মে কারা রযি আসষ্মছ। এক মুহূতে সবরসতর 
পর রো আবার বলল, ওরা এষ্মস রগষ্মছ। ওষ্ময়েমযাি রেষ্মক পাসঠষ্ময়ষ্মছি। রফাষ্মির 
লাইিটা রকষ্মট রগল। 
  
সুোি োংকটার সিষ্মক তাসকষ্ময় ভয়াতে আতেিাি কষ্মর িু-হাষ্মত রচাখ ঢাকল। রফািটা হাত 
রেষ্মক খষ্মস প়িল। 
  
রো রফািটা িাসমষ্ময় রিখল ররাষ্মলা আর সগষ্মলারী ভাবষ্মলেহীি রচাষ্মখ তার সিষ্মক 
তাসকষ্ময়। ওষ্ময়েমযাষ্মির রচাষ্মখ রবিিার ছায়া। 
  
–এই হষ্মে রো। আো কসর ও আমাষ্মির সাহাযয করষ্মত পারষ্মব। রো তুসম রকাোয় 
সছষ্মল? করষ্মিসলয়াস চষ্মল রগষ্মছ। রকউ তাষ্মক সিষ্ময় পাসলষ্ময়ষ্মছ। রো অিুভব করল 
ররাষ্মলা তার সিষ্মক সষ্মন্দষ্মহর রচাষ্মখ তাসকষ্ময় আষ্মছ। 
  
–রগষ্মছি মাষ্মি সক? সতসি রতা মারা সগষ্ময়ষ্মছি। ওষ্ময়েমযাি বলষ্মলি। 
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 ররাষ্মলা ররস্টারষ্মক সান্ত্বিা রিবার ভসঙ্গষ্মত বলল, তাষ্মক সফসরষ্ময় সিষ্ময় আসার িাসয়ত্ব 
আমার। তার আষ্মগ আসম রো-এর সষ্মঙ্গ কো বলষ্মত চাই। আপসি ক্লাে, সবোম সিি। 
  
সগষ্মলারী ওষ্ময়েমযািষ্মক শুষ্মত রযষ্মত সাহাযয করষ্মত এসগষ্ময় এষ্মলা। প্রসতবাি সষ্মেও তাষ্মক 
সিষ্ময় চষ্মল রগল। ররাষ্মলা আর রো িুেি মুষ্মখামুসখ। তাহষ্মল তুসমই রো। কাষ্মক রফাি 
করসছষ্মল এইমাত্র? 
  
–আমার বান্ধবীষ্মক। 
  
 বান্ধবীর িাম বল। 
  
–ওটা আমার সিেস্ব বযাপার। তুসম োিষ্মত চাওয়ার রক? 
  
-রতামার মাসলক রকি প্রশ্ন করল তুসম রকাোয় সছষ্মল?তুসম সক বাইষ্মর সগষ্ময়সছষ্মল? 
সেঘাংসা ভরা গলায় ররাষ্মলা বলল। 
  
–তুসম আর সিষ্মগ্রাটা রবসরষ্ময় যাও এখাি রেষ্মক। 
  
–রতামার মাসলক আমাষ্মির রেষ্মক পাসঠষ্ময়ষ্মছি। 
  
সগষ্মলারী সফষ্মর এষ্মলা। ররাষ্মলা প্রশ্ন করল-করষ্মিসলয়াসষ্মক তুসমই সসরষ্ময়ছ। তাই িা রো? 
  
–ঐ ম়িাটা সিষ্ময় আমার সক িরকার? 
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–রবসে চালাক রসষ্মোিা রো। ওষ্ময়েমযাি মৃতষ্মিহ রফরত পাবার েষ্মিয প্রচুর খরচা 
করষ্মত রাসে। সময় িি িা কষ্মর এষ্মসা আমরা িুেি পাটেিার হই। 
  
–আসম োিষ্মল রতা! 
  
যার কাষ্মছ মৃতষ্মিহটা ররষ্মখ এষ্মসষ্মছ তার রফাি সছল। তাই িা? 
  
রোর মুখ সিষ্ময় রকাি কো রবর হল িা। 
  
–রতামাষ্মক সক কষ্মর কো বসলষ্ময় সিষ্মত হয় আমার ভাল োিা আষ্মছ। সকন্তু আসম তা চাই 
িা। আসম চাই তুসম আমার সষ্মঙ্গ সহষ্মযাসগতা কর। 
  
োিষ্মল রতা বলব। রো বলল। 
  
এই সমষ্ময় কুচ রঠাাঁষ্মট সসগাষ্মরট ঝুসলষ্ময় রোর ঘষ্মর ঢুকল। 
  
–সঠক সমষ্ময় এষ্মস রগষ্মছ। এই হষ্মে রো। 
  
হযাাঁ। রিওয়াষ্মল রঠস সিষ্ময় বুচ বলল–আমাষ্মির িুেষ্মির আষ্মগই রিখা হষ্ময়ষ্মছ। 
  
কাষ্মলা োমা পরা রলাকটাষ্মক রিষ্মখ রো তার সপ্রসতভ হারাষ্মলা। তার সাহস, আো, েসক্ত 
িৃঢ়তা গষ্মল েল হষ্ময় রগল। রো ভষ্ময় রকাঁষ্মপ উঠল। 
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রো তুসম বলষ্মব, িা বুষ্মচর সষ্মঙ্গ রতামায় একা ররষ্মখ যাব? রো সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ রভষ্মব সিল, 
বুষ্মচর রমাকাসবলা করার মষ্মতা সাহস বা েসক্ত তার রিই। অতযাচার সহয করার মত 
ক্ষমতাও তার রিই। রস সক সব বষ্মল রিষ্মব? সকন্তু বলষ্মলই বুচ তাষ্মক হতযা কষ্মর 
সুোষ্মির কাষ্মছ পাসঠষ্ময় রিষ্মব। তারপর মৃতষ্মিহটা বাগাষ্মব। পষ্মর হয়ষ্মতা সুোি আর 
রমাটা রলাকটাষ্মকও হতযা করষ্মব। তারপর ওষ্ময়েমযাষ্মির রক্ত শুষ্মর্ সছবষ্ম়ি কষ্মর রফলষ্মব। 
এ সমস্তই হষ্মব তার িৃঢ়তার অভাষ্মব। আর বুচও তাষ্মক হয়ষ্মতা ঘন্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা 
সিষ্ময় মারষ্মব। রস ব়ি কসঠি। মৃতুযষ্মক রস ভয় পায়িা। মরষ্মত তাষ্মক হষ্মবই। তাই পর 
ঘণ্টা যন্ত্রণা সিষ্ময় মারষ্মলসুমই হষ্মব তার িৃঢ় 
  
–রবে আসম বলসছ। মৃতষ্মিহটা এ বাস়ির ওপষ্মর আষ্মছ। ওপষ্মর চষ্মলা। আসম রিখাসে। 
  
চালাসক করষ্মল মরষ্মব, ররাষ্মলা ঝুাঁষ্মক পষ্ম়ি বলল। 
  
–ওপষ্মর আষ্মছ। রতামরা সবাই চষ্মলা। 
  
িা, আমরা এখাষ্মিই আসছ। বুচ তুসম যাও। সকন্তু সতকে রেষ্মক রছাকরার ধান্দা খারাপ 
আষ্মছ। 
  
 চল। চালাসক করষ্মল কাি িুষ্মটা উপষ্ম়ি রিব। বুচ বলল। 
  
রো চুপচাপ সসাঁস়ি সিষ্ময় উঠষ্মত লাগল। তাষ্মক রয মরষ্মত হষ্মব রস োষ্মি সকন্তু তার 
অবতেমাষ্মি সুোি সক তার সচসঠর কোর মত কাে করষ্মত পারষ্মব? তার যতটুকু করার 
রস কষ্মরষ্মছ। 
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আষ্মস্ত চল, রিৌ়িষ্মব িা, বুচ বলল। 
  
সসাঁস়ির মাঝপষ্মে এষ্মস রো ভাবল এবার একটা সকছু করা িরকার। সকন্তু হাাঁটু িুষ্মটা 
িুবেল লাগষ্মছ। হৃিসপষ্মণ্ডর েষ্মব্দ তার িম বন্ধ হষ্ময় আসষ্মছ। মাো ঘুরষ্মছ। তারা সসাঁস়ির 
মাঝামাসঝ এষ্মস রগষ্মছ। এরপর আর সসাঁস়ি োকষ্মব িা। একটু ভুল করষ্মল সব িি হষ্ময় 
যাষ্মব। যা োষ্মক কপাষ্মল। সকছু করষ্মতই হষ্মব– 
  
হঠাৎ রস ঘুষ্মর িাাঁস়িষ্ময় িুহাষ্মত বুষ্মচর বুষ্মক মারল এক ধাক্কা। বুচ চীৎকার কষ্মর উঠষ্মলা। 
বুচ রোর হাত ধষ্মর টাল সামলাবার রচিা করষ্মল রো তার রপষ্মট সষ্মোষ্মর এক লাসে 
কর্াল। রোর হাত ফষ্মে বুচ সসাঁস়ি সিষ্ময় গ়িাষ্মত গ়িাষ্মত প়িষ্মত োকল। 
  
রো রকাি সিষ্মক তাসকষ্ময় একটা রছাট োিলারসিষ্মক ছুষ্মটচলল।োিলার পাষ্মেছাি। 
রপছষ্মি রবাধহয় ররাষ্মলা চীৎকার কষ্মর ছুষ্মট আসষ্মছ। োিলার রেমটা ধষ্মর প্রচণ্ড রোষ্মর 
ঝাাঁকুসি সিল।ি়িষ্মছ িা। ভষ্ময় রোরিম আটষ্মক আসষ্মত লাগল। শুিষ্মত রপল ররাষ্মলা গাাঁক 
গাাঁক কষ্মর ছুষ্মট আসষ্মছ আর বুচ সসাঁস়ি রবষ্ময় উষ্মঠ আসার প্রাণপণ রচিা করষ্মছ। সকন্তু 
িীঘেসিষ্মির ধুষ্মলা, রঙ আরিা রখালার েষ্মিয োিলাটা অি়ি। রো কাাঁধ সিষ্ময় োিলার 
কাাঁচ রভষ্মঙ্গ পাষ্মের ছাষ্মি লাসফষ্ময় প়িল। 
  
বুচ রিৌষ্ম়ি আসষ্মত আসষ্মত চীৎকার কষ্মর উঠল, োম। 
  
রো তার কোয় কাি িা সিষ্ময় টাসল আাঁকষ্ম়ি সতি রকাণা ছাষ্মির প্রাষ্মে সগষ্ময় োমল। বুচ 
সহংস্র, আর সতকেতায়পূণে মুখটা বা়িাল। তার রেষ্মক রোর িুরত্ব ব়ি রোর কুস়ি ফুট। 
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গেেি কষ্মর উঠল বুচ–তুসম আসষ্মব, িা আসম যাষ্মবা? 
  
রোর মাো সঝমসঝম করষ্মছ, তবু রস বুচষ্মক িাাঁত রবর কষ্মর রভংচাল। বুচ এখি আর 
তার সকছু করষ্মত পারষ্মব িা। 
  
ররাষ্মলা কাাঁধ সিষ্ময় ধাক্কা সিষ্ময় বুচষ্মক সসরষ্ময় সিষ্ময় োিলা সিষ্ময় উাঁসক সিষ্ময় রো-রক রিষ্মখ 
বুচষ্মক বলল–তখিই বষ্মলসছলাম রছাকরাটাষ্মক লক্ষয রাখ। এখি সক করষ্মব? 
  
–আসম যাসে। 
  
-পাগল হষ্ময়ষ্মছ? ঐ ঢালু োয়গায় রতামার পা ফসকাষ্মব। তারপর একটু িরম গলায় 
রোষ্মর বলল, লক্ষ্মীষ্মছষ্মল রকাি িুঘেটিা ঘটার আষ্মগ চষ্মল এস। 
  
লাফ মারব রসও ভাল, সকন্তু ধরা প়িষ্মলই আমাষ্মক বলষ্মত হষ্মব। 
  
–ররাষ্মলার সেরিাাঁ়িা সিষ্ময় একটা সেহরণ রখষ্মল রগল–রবাকামী রকার িা। 
  
িা। যসিও ভষ্ময়, ঠাণ্ডায় রোর িাাঁষ্মত িাাঁষ্মত রঠাকাঠুসক হসেল। 
  
–ররাষ্মলা সফসসফসসষ্ময় বুচষ্মক বলল, একটা িস়ি রোগা়ি কর। ওটাষ্মক ফাাঁস লাসগষ্ময় 
ধরষ্মত হষ্মব। রো তুসম অকাষ্মল মারা প়িষ্মব রকি, তার রচষ্ময় ম়িাটা রকাোয় বষ্মল িাও, 
আসম রতামাষ্মক িে হাোর পাউন্ড রিাব। 
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তুসম োষ্মিা এরা আমার সক উপকার কষ্মরষ্মছ। রতামরা রকাি চালাসক কষ্মর 
করষ্মিসলয়াষ্মসর রিহ খুাঁষ্মে পাষ্মবিা, রকাি সিিই। এই েিযই আসম মরষ্মত চাই। 
  
বুচ িস়ি সিষ্ময় সফষ্মর এল। তুসম রছষ্মলটাষ্মক কো বলাষ্মত োক। আসম অিয সিক রেষ্মক 
িস়িটা ছুাঁ়িসছ। 
  
ররাষ্মলা কপাষ্মলর ঘাম মুষ্মছ বলল-সাবধাি সকন্তু, রছাাঁ়িাটা পাগল। এ মষ্মর রগষ্মল মৃতষ্মিহ 
আর পাওয়া যাষ্মব িা। ররাষ্মলা ঝুাঁষ্মক পষ্ম়ি রোষ্মক বলল, রো, আমরা রতামার সাহাযয 
ছা়িাই মৃতষ্মিহ খুাঁষ্মে রিাব, তাই রতামায় রছষ্ম়ি রিবার মিি কষ্মরসছ। আমরা যাসে। 
  
–সবর্শ্াস কসর িা। 
  
বাগাষ্মির সিষ্মক তাসকষ্ময় রিখ, আমাষ্মির চষ্মল রযষ্মত রিখষ্মত পাষ্মব। 
  
–রতামরা আবার সফষ্মর আসষ্মব। এরকম সুষ্মযাগ হয়ত আসম আর পাষ্মবা িা। 
  
–আসম কাগষ্মে সলষ্মখ সিসে রয, আমরা রোষ্মক একলা োকষ্মত রিাব। বল ঝাাঁপ রিষ্মব 
িা? 
  
রোর ঝাাঁসপষ্ময় পষ্ম়ি মৃতুযবরণ করষ্মত ভয় লাগসছল। ররাষ্মলার সলষ্মখ রিওয়ার প্রসতশ্রুসতষ্মত 
রস একটা আোর আষ্মলা রপল। কারণ রো রয সমাে রেষ্মক এষ্মসষ্মছ, সই করা কাগষ্মের 
ওপর গভীর আিা আষ্মছ তাষ্মির। 
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রো রিখল ররাষ্মলা পষ্মকট রেষ্মক কাগে আর কলম বার কষ্মর সক রযি সলখষ্মত লাগল 
আর বলল-সকভাষ্মব শুরু করব? কাষ্মক সষ্মম্বাধি করব? 
  
রো বাাঁচার আোয় এমিই সবষ্মভার বুচ রয িল রবষ্ময় উষ্মঠ আসষ্মছ, তা রখয়াল সছল িা। 
  
ররাষ্মলা কাগেটা রোষ্মর রোষ্মর প়িষ্মত োকল আর রো রচাষ্মখর রকাণা সিষ্ময় সকছু ি়িষ্মত 
রিখষ্মত রপষ্ময় ঝটকা রমষ্মর সষ্মর যাওয়ার আষ্মগই তার গাষ্ময়র ওপর িস়ির একটা ফাস 
আছস়িষ্ময় প়িল। তাহষ্মল এটাও চালাসক! এবার তাষ্মক মরষ্মতই হষ্মব। মুহূষ্মতের মষ্মধয রস 
িস়ির ফাসটা গলার ওপর সিষ্ময় এল। 
  
বুচ আর ররাষ্মলালা সচৎকার কষ্মর উঠল। গলায় ফাাঁস এাঁষ্মট বষ্মস যাষ্মে। সকন্তু রিরী হষ্ময় 
রগষ্মছ। রোর মুখ সািা। অসহায় মৃতষ্মিহটা ঝুষ্মল প়িল। 
  
. 
  
 রসেসরক স্মাইে রকাটটা খুষ্মল রোবার আষ্ময়ােি করষ্মত যাষ্মে, হঠাৎসুোষ্মির ভয়াতে 
চীৎকার শুষ্মি রস সুোষ্মির ঘষ্মরর সিষ্মক এসগষ্ময় রগল। সমস রহোর! সক হষ্ময়ষ্মছ? রকাি 
েব্দ রিই। রসেসরক সসাঁস়ির সিষ্মক এসগষ্ময় রযষ্মত রযষ্মত শুিষ্মত রপল ি়িাম কষ্মর একটা 
িরো বন্ধ হল। চাসব লাগাষ্মিার েব্দ। 
  
-রহ ভগবাি! সক হষ্ময়ষ্মছ সমস্ রহোর? আসম রতা ভষ্ময় মরষ্মত বষ্মসসছলাম। 
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–রতামায় এখি সকছু বলার সময় রিই। আমায় রছষ্ম়ি িাও। সসাঁস়ি সিষ্ময় রাস্তায় রিষ্মম 
রগল রস। রকাোও রকাি বাস়িষ্মত রাত িুষ্মটা বােল। ফুলহযাম ররাে ধষ্মর পুটিী ব্রীষ্মের 
সিষ্মক রছাটা শুরু করল। রোর সষ্মঙ্গ রিখা করার সচোয় তার মি রতালপা়ি করষ্মছ। 
োংষ্মকর মৃতষ্মিহটা রোষ্মক এখুসি সিষ্ময় রযষ্মত বলষ্মব রস। পুসলষ্মের ঝাষ্মট একমুহূষ্মতের 
েিযও োকষ্মব িা রস। 
  
একটা টযাসক্স ধষ্মর গ্রীিমযাষ্মি রিষ্মম সবোল পােষ্মরর রগট রপসরষ্ময় ড্রাইভওষ্ময়র ওপর 
সিষ্ময় বাস়িটার সিষ্মক এসগষ্ময় চলল। ড্রাইভওষ্ময়টা একটা বষ্মির রভতর চষ্মল রগষ্মছ। 
বাস়ির কাছাকাসছ আসষ্মত একটা পযাকােে গাস়ি িেষ্মর এল। সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ রোর কো মষ্মি 
প়িল। পরক্ষষ্মণই রস একটা ঘি রঝাাঁষ্মপর আ়িাষ্মল লুসকষ্ময় উাঁসক রমষ্মর রিখষ্মত রপল 
একটা লম্বা ররাগা রলাক ড্রাইভওষ্ময়ষ্মত িাাঁস়িষ্ময় আষ্মছ। 
  
এমিই সময় একটা গলার েব্দ তার কাষ্মি এল–ছুাঁষ্মচাটাষ্মক রটষ্মি তুলষ্মত পারসছ িা। 
িস়িটা রকষ্মট সি, হতো়িাটা িীষ্মচ প়ুিক। 
  
সুোি সবসকছুর অসস্তত্ব ভুষ্মল ওপর সিষ্মক তাসকষ্ময় রইল।কাষ্মলা োমা প়িা রলাকটা 
রতষ্মকাণা ছাষ্মির ওপর িাাঁস়িষ্ময়। িস়ির আগায় রয রিহটা ঝুলষ্মছ, তার চুল রিষ্মখ 
সুোষ্মির সচিষ্মত ভুল হলিা। হঠাৎ রিহটা িস়ি সছাঁষ্ম়ি মাসটষ্মত আছস়িষ্ময় প়িল। সুোি 
অিুভবকরল মাসটর ওপর রস োি হাসরষ্ময় পষ্ম়ি যাষ্মে। তারপর সব অন্ধকার। 
  
আবার সোগ হষ্ময় চাসরসিষ্মক তাসকষ্ময় রস সচিষ্মত পারল বুচ, সগষ্মলারী আর ররাষ্মলাষ্মক। 
সবাই মৃতষ্মিহষ্মক সঘষ্মর ে়ি হষ্ময় িাাঁস়িষ্ময়। শুষ্ময় শুষ্ময় সিঃসা়ি রভাতা অিুভূসত সিষ্ময় রস 
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বুঝষ্মত পারল মৃতষ্মিহটাষ্মক কবর রিওয়া সিষ্ময় তাষ্মির মষ্মধয কো কাটাকাসট শুরু 
হষ্ময়ষ্মছ। বুচ টমষ্মক এক ধাক্কা রমষ্মর রকািাল আিষ্মত পাঠাল। 
  
সগষ্মলারী বলল–রকউ রযি আমাষ্মির লুসকষ্ময় লক্ষয করষ্মছ। আসম অিুভব করসছ। 
  
ররাষ্মলা বলল–রক? রকাোয়? 
  
সুোি রয রঝাাঁষ্মপর আ়িাষ্মল শুষ্ময়সছল রসসিষ্মক তাসকষ্ময় মৃতষ্মিহটা সিষ্ময় টম আর সগষ্মলারী 
এসগষ্ময় আসষ্মত লাগল। বুচ আর ররাষ্মলা কো বলষ্মত বলষ্মত এসগষ্ময় আসষ্মত লাগল। 
  
এক মুহূষ্মতের েিয সচো কষ্মর রস লাসফষ্ময় উষ্মঠ রঝাাঁপঝা়ি রপসরষ্ময় রিৌ়ি সিল। শুিষ্মত 
রপল একটা ভারী েরীর তার সিষ্মক এসগষ্ময় আসষ্মছ। ররাষ্মলাষ্মক তার এত ভয় রিই, সকন্তু 
কাষ্মলা োমা প়িা রলাকটাষ্মকই ভয়। রঝাাঁপঝা়ি রপসরষ্ময় ছুটষ্মত লাগল। বুচও রছাটা শুরু 
কষ্মরষ্মছ। 
  
ররাষ্মলার হাসতর মত ধুপধাপ ছুষ্মট চলার েষ্মিয বুচ সিক সঠক করষ্মত পারসছল িা। 
ররাষ্মলাষ্মক োমষ্মত বষ্মল বুচ কাি রপষ্মত রোিবার রচিা করল। োি সিষ্মক রস শুিষ্মত 
রপল সুোি েঙ্গষ্মল পে হাত়িাষ্মে। সুোি খুব দ্রুত রিৌ়িষ্মত লাগল। সপছষ্মি বুে। হঠাৎ 
রস রছাটা োসমষ্ময় একটা ঘি-রঝাষ্মপ ঢুষ্মক রগল। বুচও সুোষ্মির পাষ্ময়র েব্দ িা রপষ্ময় 
িাাঁস়িষ্ময় রগল। সুোি মাত্র বারগে িূর রেষ্মক তাষ্মক লক্ষয করষ্মছ আর ভগবািষ্মক প্রােেিা 
োিাষ্মে। 
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বুচ বুঝল রস কাছাকাসছ রকাোও লুসকষ্ময় আষ্মছ। চীৎকার কষ্মর বলল, আসম রতামায় 
রিখষ্মত পাসে সকন্তু সুোষ্মির সিষ্মক বুষ্মচর সপঠ। সুোি বুঝল বুচ রিখষ্মত পায়সি। সুষ্মযাগ 
বুষ্মঝ রঝাাঁপ রেষ্মক রবসরষ্ময় আবার উষ্মল্টা সিষ্মক ছুটষ্মত লাগল। সকন্তু ররাষ্মলার রলৌহ কসঠি 
মুসঠষ্মত তার হাত ধরা প়িল। তাহষ্মল তুসমই রো-এর বান্ধবী। 
  
ররাষ্মলা গেেি কষ্মর উঠল, বুচ, এসিষ্মক এস। রপষ্ময়সছ। বুষ্মচর পাষ্ময়র েব্দ রপষ্ময় সুোি 
ররাষ্মলার মাংস রভি করা তীক্ষ্ণ িাাঁষ্মতর কাম়ি বসাষ্মল ররাষ্মলা হাত রছষ্ম়ি সিল। সষ্মঙ্গ 
সষ্মঙ্গ রছাটা শুরু কষ্মর সিল সুোি। সিষ্মের হসরণ গসতষ্মত রছাটায় সিষ্মেই অবাক। 
ররাষ্মলািুস়িপােষ্মর রহাাঁচট রখষ্ময় প়িল। এখি রস গ্রীিমযাষ্মির সিষ্মক ছুষ্মট চষ্মলষ্মছ। হঠাৎ 
রপছষ্মির পিধ্বসি সমসলষ্ময় রগল। সুোি রেষ্মম রগল। রপছষ্মি এক ছায়ামূসতে তাষ্মক লক্ষয 
করল। সামষ্মি এক পুসলসমযাি বরিৃসিষ্মত তার সিষ্মক তাসকষ্ময় চষ্মল রগল। 
  
. 
  
েযাক রেসবী সসন্দগ্ধ রচাষ্মখ সুোষ্মির সিষ্মক তাসকষ্ময় রগাাঁষ্মফ তা সিষ্মত লাগল। রমষ্ময়টা 
সারারাত বাস়ি সছলিা, ওর সিিয়ই স্নাযু় সবপযেয় ঘষ্মটষ্মছ। 
  
এগারটা কুস়ি হষ্ময় রগষ্মছ। রো আে এখিও রফাি কষ্মরসি। অেচ রমষ্ময়টা বাক্সটা 
চাইষ্মত এষ্মসষ্মছ। তষ্মব সক রোর সকছু ঘষ্মটষ্মছ? বাক্সটা সক রিষ্মব? চালাসক করষ্মত সগষ্ময় 
যসি রোর ফাাঁষ্মি পা রিয়? 
  
–সকষ্মসর বাক্স? রয রকউ এষ্মস বাক্স চাইষ্মলই সিষ্মত হষ্মব? আমার সক বাক্সর বযবসা! 
একটু রখলাবার রচিা করল রেসবী। 
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সুোি িৃঢ়ভাষ্মব বলল–রকান্ বাক্স তা তুসম ভাল কষ্মরই োি। বা়িাবাস়ি করষ্মল পুসলষ্মের 
কাষ্মছ যাব। 
  
রেসবী সফসসফস কষ্মর বলল, রো সক বষ্মলষ্মছ? সক োি তুসম? 
  
–তা তুসমও োি আর আসমও োসি। ঐসব রিাংরা বযাপার সিষ্ময় কো বলষ্মত আমার 
ভাল লাগষ্মছ িা। 
  
–রো-এর সক হষ্ময়ষ্মছ? 
  
সুোি উষ্মঠ িাাঁ়িাল।–হয় বাক্সটা িাও িয়ষ্মতা আসম চললাম। এখাষ্মি বাষ্মে সময় িি 
করার সময় আমার রিই। 
  
–আহা। যসি োিষ্মত পারতাম রোর সক হষ্ময়ষ্মছ তাহষ্মল রমষ্ময়টার মো রিখাতাম। রসসিি 
রমষ্ময়টাও একলা এষ্মসসছল। অেচ রো এই বাস়িষ্মতই সছল, তাষ্মক মৃতষ্মিহটা রটষ্মি িীষ্মচ 
সিষ্ময় রযষ্মত রিষ্মখসছ। এটাই তার সবেিাষ্মের মূল। আেও যসি রকউ ঐরকম রিষ্মখ 
রফষ্মল। আেও–রমষ্ময়টা সুন্দরী। ইষ্মে হষ্মে ধর্েণ আর খুষ্মির। বহু কষ্মি রেসবী 
সিষ্মেষ্মক সংযত কষ্মর বলল–এই িাও সটসকট। এটা গ্রীক সিষ্মটর রহসবং অযান্ড হব িাষ্মম 
একটা রিাকাষ্মি িে সেসলং সিষ্মল, ওরা রতামায় বাক্সটা রিষ্মব। 
  
সুোি রছাাঁ রমষ্মর সটসকট সিষ্ময় বলল–আসম আবার আসব। রতামার সষ্মঙ্গ কো আষ্মছ। 
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ঘণ্টাখাষ্মিক পষ্মর লায়ন্স সটপষ্মস বষ্মস বাক্সটা রোর পাঠাষ্মিা চাসব সিষ্ময় খুষ্মল সুোি 
অবাক হষ্মলা। এক রগাছ টাকা আর তলায় একটা সচসঠ। রো সলখষ্মছ, তুসম যখি এ সচসঠ 
প়িষ্মব আসম তখি মৃত। কাষ্মলা োমা পরা রলাকটা আমাষ্মক ধমকী সিষ্ময় রগষ্মছ। ও 
আমাষ্মক রের্ করার সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ ওষ্ময়েমযািষ্মক সছবষ্ম়ি করার রচিা করষ্মব। পুসলষ্মসর ভয় 
রিখাষ্মলই রেসবী রতামায় সাহাযয করষ্মত রাসে হষ্মব তষ্মব রলাকটা সবপিিক। রতামাষ্মক 
ভয় রিখাবার রচিা করষ্মল তুসম শুধু ওষ্মক বলষ্মব, তুসম োি রভরা রকাোয়। রতামার 
সমষ্মেযটা ও রযি বুঝষ্মত িা পাষ্মর। বযাস ঐ টুকুষ্মতই কাে হষ্মব। রেসবী সম্বষ্মন্ধ অযো 
োিার রচিা রকাষ্মরা িা। অিেেক ঝাষ্মমলায় প়িষ্মব। যাই রহাক পুসলষ্মের কাষ্মছ যাষ্মব িা। 
তুসম ছা়িা ররস্টারষ্মক সাহাযয করার রকউ রইল িা। এেিযই টাকাটা সিলাম। 
  
সুোি বুঝষ্মত পারল িা, রস সকভাষ্মব ররস্টারষ্মক সাহাযয করষ্মব! তষ্মব রো সবর্শ্াসী 
রলাক। সবর্শ্াসীষ্মির তার পছন্দ। 
  
সতিষ্মো পাউন্ড! অষ্মিক টাকা। ররস্টারষ্মক সাহাযয িা করষ্মল টাকাটাও তার প্রাপয হষ্মলা 
িা। 
  
োংকটার কো ভাবল রস। রো বষ্মলষ্মছ মৃতষ্মিহ রযি রকউ িা পায়। সকন্তু ম়িাটাষ্মক ঘর 
রেষ্মক সরাষ্মত হষ্মব। 
  
রসেসরক যসি খুষ্মল রিষ্মখ রফষ্মল! রেসবীর কাষ্মছ সাহাযয চাইষ্মতই হষ্মব। 
  
–তুসম আবার এষ্মসষ্মছ।? আসম সকছু করষ্মত পারব িা। 
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–রো মারা রগষ্মছ, বষ্মল রেসবীর মুষ্মখ সন্তুি ভাব লক্ষয করল। রো আমায় বষ্মল রগষ্মছ 
রভরা রকাোয় আষ্মছ। 
  
–রেসবী ধপ কষ্মর বষ্মস পষ্ম়ি বলল–আর কাষ্মক বষ্মলষ্মছ? তুসম আমাষ্মক ব্লযাকষ্মমল করষ্মত 
চাইছ। তুসম আর রবসেসিি পৃসেবীর আষ্মলা রিখষ্মত পাষ্মব িা। 
  
আসম আষ্মগই সাবধাি হষ্ময় রগসছ। আমার বযাংক মযাষ্মিোরষ্মক একটা সচসঠ সিষ্ময় বষ্মলসছ, 
সাতসিি আমাষ্মক রিখষ্মত িা রপষ্মল ওটা খুলষ্মত। রেসবী ধপ্ কষ্মর বষ্মস পষ্ম়ি বলল–ভুল 
করষ্মল। পুসলে রতামায় রিাসর ভাবষ্মব। 
  
–তুসম সক চাও আসম সব কো পুসলেষ্মক খুষ্মল বসল? 
  
চাষ্ময়র কাষ্মপ চুমুক সিষ্ময় রেসবী বলল, আো, সক চাও তুসম? 
  
সুোি ঝষ্ম়ির রবষ্মগ ওষ্ময়েমযাি, করষ্মিসলয়াস, ররাষ্মলা, রো সকষ্মলর কো বষ্মল রগল। 
ওষ্ময়েমযাি সমসলওিীয়ার, টাকার গন্ধ আষ্মছ এই রভষ্মব রেসবী বলল, আমায় সক করষ্মত 
হষ্মব? 
  
–মৃতষ্মিহটা লুষ্মকাষ্মত হষ্মব। 
  
–পারব িা। 
  
 সুোি পাঁসচে পাউন্ড বার কষ্মর রেসবীষ্মক বলল, সবসিমষ্ময় এটা রাখ। 
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–ওষ্মত হষ্মব িা কাে। 
  
ওষ্মত যখি হষ্মব িা তখি হয় রতামায় সবিাপয়সায় কােটা করষ্মত হষ্মব িয়ষ্মতা পুসলসষ্মক 
আমায় সব কো োিাষ্মত হষ্মব। 
  
সুোি ভাবষ্মত লাগল, রেসবী সক তাষ্মক সাহাযয করষ্মব? 
  
রেসবী ভাবল, রমষ্ময়টা যসি এই ধরষ্মির বযবহার করষ্মত োষ্মক তষ্মব ওষ্মক খুি করষ্মতই 
হষ্মব। 
  
 হঠাৎ রেসবী ঘুষ্মর িাাঁস়িষ্ময় বলল-িাও টাকাটা িাও। 
  
-রকাোয় লুষ্মকাষ্মব? 
  
–সবয়াসরং রষ্মস। 
  
-িা ওটা গন্ধ ছ়িাষ্মে। সুোি বাইষ্মর সগষ্ময় সসাঁস়ি সিষ্ময় ঝুাঁষ্মক পষ্ম়ি রিখল কাষ্মলা োমা 
পরা রলাকটা আসষ্মছ। 
  
হাাঁপাষ্মত হাাঁপাষ্মত রস রেসবীর কাষ্মছ লুষ্মকাবার েিয সাহাযয চাইষ্মত রেসবী রগাাঁয়াষ্মরর 
মষ্মতা বষ্মস রইল, তখি সুোি আলমারীর সভতর সগষ্ময় লুষ্মকাষ্মলা। 
  
আর তখিই বুচ ঘষ্মর ঢুষ্মক রেসবীষ্মক িরম গলায় প্রশ্ন করল, সুোি রহোর রক? 
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 রেসবী বুষ্মচর সিষ্মক রধাাঁয়া রছষ্ম়ি সচো কষ্মর সিল সাবধাষ্মি কো বলষ্মত হষ্মব। 
  
–রক, সুোি? সুোি সক? 
  
ভাওতা সিও িা চাাঁিু, তুসম োি আসম কার কো সেষ্মেস করসছ। 
  
রেসবী মাো ঝাাঁকাল, আমার মষ্মি প়িষ্মছ িা রকান্ রহোর? 
  
আমাষ্মির সষ্মঙ্গ িুেমিী সিিয়ই করষ্মত চাও িা! তাহষ্মল চটপট বষ্মল রফষ্মলা, যাষ্মক তুসম 
সগষ্মেে ক্লাষ্মব পাসঠষ্ময়সছষ্মল। 
  
–ও! তার িাম রতা সুোি রহোর িয়। রবসট, তার িাম রবসট সেমযাি। রেসবী বুঝল বুচ 
ধাপ্পাটা রবাষ্মঝসি। 
  
িাম যাই রহাক! রমষ্ময়টার সম্বষ্মন্ধ বলল। 
  
 কাাঁধ ঝাাঁসকষ্ময় রেসবী বলল-আষ্মর রমষ্ময়রা আমার কাষ্মছ কাষ্মের ধান্দায় আষ্মস।বায়িা 
রিয়। তাষ্মির িা়িীিক্ষত্র োিার আমার সক িরকার? 
  
মােে বষ্মলষ্মছ তুসম রমষ্ময়টার চাকরীর েষ্মিয খুব চাপ সিষ্ময়সছষ্মল। 
  
রেসবী বুঝল বুচ অসবর্শ্াস করষ্মছিা। িৃঢ়তার সষ্মঙ্গ বলল-ক়িকষ্ম়ি পাঁসচে পাউষ্মন্ডর রলাভ 
সামলাষ্মিা যায়? 
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িুেষ্মি িুেষ্মির সিষ্মক তাসকষ্ময় সক ভাবল। 
  
বুচ বলল-তাহষ্মল সসতযই তুসম োি িা রস রক? রকাোয় পাষ্মবা তাষ্মক? 
  
–রকি, রকি, রকাি গণ্ডষ্মগাল? 
  
–তা োসি িা তষ্মব ররাষ্মলা ঐ রমষ্ময়টাষ্মক খুাঁষ্মে পাওয়ার েষ্মিয একে পাউন্ড খরচ করষ্মত 
রাসে আষ্মছ। আে রাষ্মতর মষ্মধয ওটাষ্মক িা পাওয়া রগষ্মল ঝাষ্মমলা হষ্ময় যাষ্মব। তুসম রখাাঁে 
সিষ্মত পারষ্মল টাকাটা পাষ্মব। 
  
রেসবী একবার আলমারীটার সিষ্মক তাসকষ্ময় ভাবল, িা োক হতো়িীটা বযাংষ্মকর 
মযাষ্মিোষ্মরর কাষ্মছ সচসঠ সিষ্ময় ররষ্মখষ্মছ। 
  
ররাষ্মলা এত টাকা রকি খরচ করষ্মত চাইষ্মছ? 
  
–রতামার অত সতর সক িরকার। এর পর ক্লাষ্মব রমষ্ময় রঢাকাবার আষ্মগ আমায় োিাষ্মব। 
িইষ্মল রতামার বযবিা কষ্মর ছা়িষ্মবা। 
  
রেসবী ভষ্ময় ভষ্ময় বলল–সঠক আষ্মছ মাইক। আসম রখাাঁে করব। 
  
 বুচ চষ্মল রযষ্মতও সুোিষ্মক োকষ্মলা িা। গভীর সচোয় েুষ্মব আষ্মছ রস। ম়িাটাষ্মক সিষ্ময়ই 
এত কাণ্ড। আবার অষ্মিক টাকার মামলা। ম়িাটার েষ্মিযই রমষ্ময়টার রখাাঁে।ম়িাটা তার 
হাষ্মতর মুষ্মঠায়। রচিা করষ্মল রমাটা উপােেি করা যায়। 
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সুোি রবসরষ্ময় এষ্মলা সববণে মুষ্মখ। 
  
–সবই শুষ্মিছ সিিয়ই। সঠক আষ্মছ এষ্মসা আমরা িুেষ্মি সমষ্মলসমষ্মে কাে করব। আমার 
মাোয় একটা চমৎকার বুসদ্ধ এষ্মসষ্মছ। ম়িাটা রকাোয় লুষ্মকাষ্মব! 
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৪. অশুভ লিস্তব্ধত়া 
ররাষ্মলার অসফষ্মস অশুভ সিস্তব্ধতা। ররাষ্মলার সপছষ্মি রেসল এবং বুচ রিওয়াষ্মল রঠস সিষ্ময় 
িাাঁস়িষ্ময়। ররাষ্মলাই প্রেম কো বলল–রমষ্ময়টা তাহষ্মল এল িা। তার মাষ্মি রো-ই 
রমষ্ময়টাষ্মক এখাষ্মি ঢুসকষ্ময়সছল। 
  
–হযাাঁ, আমারও তাই মষ্মি হষ্মে। 
  
–ঐ রমষ্ময়টা আমাষ্মির অষ্মিক সকছু োিষ্মত রপষ্মরষ্মছ। ওষ্মক খুাঁষ্মে বার করষ্মতই হষ্মব। 
তাছা়িা োক্তাষ্মরর বযাপারটাও আমাষ্মক সচোয় রফষ্মলষ্মছ। 
  
রেসলষ্মক খুব করুণ রিখাষ্মে। েীবষ্মি অষ্মিক বাষ্মে কাে করষ্মলও, হতযার মত বযাপাষ্মর 
তাষ্মক ভীত সন্ত্রস্ত কষ্মর তুষ্মলষ্মছ। 
  
–রতামার আবার সক হল? মষ্মি হষ্মে সকছু লুষ্মকাষ্মো। সঠক আষ্মছ কতক্ষণ রচষ্মপ োকষ্মব। 
চসব্বে ঘণ্টা হষ্ময় রগল োক্তাষ্মরর সটসকর রিখা রিই। সগষ্মলারী রকমি কষ্মর োিল োক্তার 
মৃত। রকমি কষ্মর োিল সগষ্মলারী? ররাষ্মলা রচাঁচাষ্মল রেসল ঘুষ্মর িাাঁস়িষ্ময় বলল, োমাও 
এসব। ঐ বুষ্ম়িাটাষ্মক সিষ্ময় রঙ্গ করার সময় আমার রিই। 
  
ইসতমষ্মধয বুচ রবসরষ্ময় সগষ্ময় মােেষ্মক সিষ্ময় সফষ্মর এল। 
  
–রহোর বষ্মল রমষ্ময়টা রক? কাে রিবার আষ্মগ তুসম ওর রখাাঁে িাওসি? 
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িা, সযার। আসম–আসম ভাবষ্মত পারসছ িা আসমিা–আমার রকাি রিার্ রিই। রেসবীর 
রিার্। রেসবী এর আষ্মগও রতা আমাষ্মির অষ্মিক রমষ্ময় পাসঠষ্ময়ষ্মছ। 
  
ররাষ্মলা বুষ্মচর সিষ্মক তাসকষ্ময় মষ্মি হষ্মে ছুাঁষ্মচাটার একটু িাওয়াই লাগষ্মব। 
  
–আমার গাষ্ময় হাত রিষ্মব িা। 
  
বুচ েয়তাষ্মির মত তার সিষ্মক এষ্মগাষ্মত লাগল। মােে লাফ রমষ্মর িরো সিষ্ময় পালাষ্মত 
রগল। সকন্তু বুচ তার চুষ্মলর মুসঠ ধষ্মর মাোটা রিায়াষ্মত রিায়াষ্মত রচায়াষ্মল এক ঘুসর্ 
মারল। 
  
ররাষ্মলা বলল–এসব সক হষ্মে? আসম একটু সেক্ষা সিষ্মত বষ্মলসছ। 
  
 বুচ সহপ পষ্মকট রেষ্মক একটা ৩৮ পুসলে রস্পোল বার কষ্মর তার বাাঁট সিষ্ময় কাাঁষ্মধ 
মারষ্মত মারষ্মত ঘরময় রঘারাষ্মত লাগল। মােে আতেিাি করষ্মত লাগল। রেসল এই িৃেয 
সহয করষ্মত পারষ্মছ িা। মষ্মি মষ্মি ভাবল এই বুষ্মচর মত োতখুষ্মি রলাকটা যসি োিষ্মত 
পাষ্মর রস তার সষ্মঙ্গ োবলরস করষ্মছ, তার পসরণাম সক হষ্মব? 
  
োম! ররাষ্মলার চীৎকাষ্মর বুচ েমকাল। সপস্তষ্মলর বাাঁট সিষ্ময় মাষ্মেের গাষ্মল আঘাত কষ্মর 
রঠষ্মল রফষ্মল সিল তাষ্মক। ঘাষ্ম়ি কালসসষ্মটর িাগ সিষ্ময় রমষ্মঝষ্মত শুষ্ময় রস কাতরাষ্মত 
লাগল। 
  
–পুসলে! রটসবষ্মলর লাল আষ্মলা জ্বষ্মল উষ্মঠষ্মছ। ওষ্মক তা়িাতাস়ি এখাি রেষ্মক হঠাও। 
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বুচ মােেষ্মক টািষ্মত টািষ্মত ঘষ্মরর বাইষ্মর সিষ্ময় রগল। 
  
ররাষ্মলা রেসলষ্মক বলল, চষ্মল যাও। রতামার রয সক বযাপার ভাগবািই োষ্মিি। 
  
বছর খাষ্মিক আষ্মগ ক্লাষ্মব একবার পুসলস এষ্মসসছল, আে আবার। এই পুসলস আসার 
রপছষ্মি সক রমষ্ময়টার হাত আষ্মছ! ওপষ্মরর ঘষ্মর আবার ওষ্ময়েমযািষ্মক তালাবন্ধ রাখা 
আষ্মছ। ররাষ্মলা তা়িাতাস়ি খাতাপের খুষ্মল বসল। 
  
িরোয় রটাকা প়িাষ্মত ররাষ্মলা বলল–সভতষ্মর আসুি। 
  
রলাকসট ঢুষ্মক বলল, আসম সেষ্মটকসটভ সাষ্মেেন্ট অযাোমস, সমঃ ররাষ্মলা। 
  
রলাকটাষ্মক রিখষ্মত পুসলষ্মের মত িা হষ্মলও খুব একটা সিরাপিও িয়। 
  
বসুি। চুরুট খাি। 
  
ধিযবাি। পুসলষ্মসর কাষ্মে রবেী পয়সা রিই, ওসব চষ্মল িা। িাইট ক্লাবওয়ালাষ্মির 
অষ্মিক পয়সা। 
  
আপসি সক িাইট ক্লাষ্মবর লাষ্মভর অষ্মলাচিা করষ্মত এষ্মসষ্মছি? 
  
বাাঁ, আপসি আো কসর োঃ হাবোট মাসটেিষ্মক রচষ্মিি? 
  
–হযাাঁ। 

http://www.bengaliebook.com/


মেক দ্য করপস ওয়াক । মেেস মেডলি মেে  

107 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
েলপুসলে কষ্ময়ক ঘন্টা আষ্মগ েল রেষ্মক তার মৃত রিহ উদ্ধার কষ্মরষ্মছ। 
  
ররাষ্মলা ভাবল োক্তার রতা আত্মহতযা করার রলাক িয়, তাহষ্মল সক হতযা? এর ফষ্মল 
পুসলে তার সবসকছু পরীক্ষা করার সুষ্মযাগ পাষ্মব। 
  
ররাষ্মলা বলল–আসম িুঃসখত, সমঃ অযাোমস। 
  
সাষ্মেেন্ট লক্ষয করল ররাষ্মলা সসতযই সবসস্মত। রস রভষ্মবসছল এর রপছষ্মি বুসঝ ররাষ্মলারই 
হাত আষ্মছ।কখি তার সষ্মঙ্গ রের্ রিখা হষ্ময়ষ্মছ আপিার? 
  
–আমার সষ্মঙ্গ রিখা কষ্মর সঠক এগাষ্মরাটার পষ্মরই চষ্মল সগষ্ময়সছল। 
  
–সক েিয এষ্মসসছল? 
  
–খুব আড্ডাবাে সছল রতা তাই। তার েষ্মিয আমার খুব খারাপ লাগষ্মছ। 
  
–তার মষ্মি সকছু সছল বষ্মল মষ্মি হয়? 
  
ররাষ্মলার মষ্মি হল পুসলস এটাষ্মক আত্মহতযা বষ্মল সষ্মন্দহ করষ্মছ। বলল-হযাাঁ। টাকাকস়ি 
সিষ্ময় খুব টািাটাসি চলসছল। আমার কাষ্মছ ধার রচষ্ময়সছল, আসম সিষ্মত পাসরসি। োিতাম 
যসি ও েুবষ্মত যাষ্মে, তাহষ্মল সক 
  
আসম রতা বসলসি ও আত্মহতযা কষ্মরষ্মছ। 
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–তাহষ্মল সক? 
  
–হয় িুঘেটিাবেতঃ িিীষ্মত পষ্ম়ি রগষ্মছ। িয় রকউ রঠষ্মল রফষ্মল সিষ্ময়ষ্মছ সকংবা আত্মহতযা 
কষ্মরষ্মছ। রয রকাি একটা কারষ্মণ তার মৃতুয হষ্মত পাষ্মর। 
  
হতযা, আঘাষ্মতর সচহ্ন আষ্মছ? 
  
–ওসষ্মবর রকাি প্রষ্ময়ােি রিই। রবাঁষ্মট মািুর্, এগাষ্মির মত রয রকউ একটা ধাক্কা রমষ্মর 
রফষ্মল, সিষ্মত পাষ্মর। 
  
–এগাষ্মির িাম করষ্মলি রকি? 
  
উিাহরণ সিলাম। তা এগাি রকাোয়? 
  
 োসি িা, আে সষ্মন্ধযয় ক্লাষ্মব আষ্মসসি। 
  
মোর বযপার মষ্মি হল, আসবার সময় রিখলাম। 
  
 ভুল করষ্মছি রবাধহয়। 
  
–তাহষ্মল োক্তাষ্মরর বযাপাষ্মর আমাষ্মক রকাি রকম সাহাযয করষ্মত পারষ্মবি িা? 
  
িা, আসম শুধু ওর টাকার অভাবটাই োিতাম। 
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–আো, এমি রতা হষ্মত পাষ্মর, োক্তার রযরকম অিুসসন্ধৎসু রলাক সছষ্মলি, তাষ্মত কাষ্মরার 
বযাপাষ্মর সকছু রেষ্মি রফষ্মলসছষ্মলি। এগাি সম্বষ্মন্ধ সকছু যসি োিষ্মত রপষ্মর োষ্মকি। 
  
–আপসি বার বার এগাি এগাি করষ্মছি রকি? 
  
–রছাকরাটাষ্মক আসম একবার হাষ্মতর মুষ্মঠায় রপষ্মত চাই। 
  
ররাষ্মলা ভাবল, োক্তার সক তাহষ্মল এগাি সম্বষ্মন্ধ সকছু োিষ্মত রপষ্মরসছল? রেসলর অদু্ভত 
বযবহাষ্মরর কো মষ্মি প়িষ্মছ। হাষ্মতর মুসঠ েক্ত হষ্ময় এল। 
  
আপিার সকছু মষ্মি প়িষ্মছ সক সমঃ ররাষ্মলা? 
  
িা। িুঃসখত, আর সকছু সাহাযয করষ্মত পারষ্মবা িা। 
  
–যাক আবার রিখা হষ্মব। অষ্মিক সকছু োিষ্মত বাকী। চসল। 
  
হঠাৎ িরো খুষ্মল ঢুকষ্মলি ররস্টার ওষ্ময়েমযাি। ওষ্ময়েমযাি উষ্মেেযহীিভাষ্মব ঘষ্মর 
ঘুরপাক রখষ্মত লাগষ্মলি। এখাষ্মি আমার ভাল লাগষ্মছ িা, বাস়ি যাব। 
  
–আপিাষ্মক রযি রচিা রচিা লাগষ্মছ। অযােমস প্রশ্ন করল। 
  
ওষ্ময়েমযাি এযােমসষ্মক রখয়াল িা কষ্মর উষ্মেসেত হষ্ময় ররাষ্মলার সিষ্মক এসগষ্ময় সগষ্ময় 
বলল, আমার ভাইষ্মক েীঘ্র খুাঁষ্মে রবর কর। রস রকাোয়? 
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ওষ্ময়েমযািষ্মক কাাঁধ চাপস়িষ্ময় োে করার রচিা করল। বসুি, অযােমস চষ্মল রগষ্মল আমরা 
এ বযাপাষ্মর কো বলব। 
  
অযােমস-এর মষ্মি সষ্মন্দহ িািা বাাঁধল রবাঁষ্মট ওষ্ময়েমযািষ্মক রিষ্মখ, ভাবল সকছু একটা 
বযাপার আষ্মছ।উসি রক? 
  
ররাষ্মলা অযােমসষ্মক সসাঁস়ির সিষ্মক এসগষ্ময় সিষ্ময় রযষ্মত রযষ্মত বলল, ও আমার বনু্ধ 
সিষ্মকালাস। েি সিষ্মকালাস। মাোর গণ্ডষ্মগাল আষ্মছ। ও মষ্মি কষ্মর ওর ভাই হাসরষ্ময় 
রগষ্মছ, সকন্তু আসষ্মল রকািসিিই ওর রকাি ভাই সছল িা। 
  
অযােমসষ্মক সবিায় কষ্মর বুষ্মচর সষ্মঙ্গ মুষ্মখামুসখ হল ররাষ্মলা–ওষ্ময়েমযািষ্মক রক ছা়িল? 
পুসলেটা ওষ্মক রিখল। 
  
-ওটা মাষ্মেের কাে। বিমাইসী কষ্মরষ্মছ। ওটাষ্মক আসম খুি করব। 
  
এসিষ্মক ররাষ্মলা ঘষ্মর সফষ্মর আসষ্মতই ওষ্ময়েমযাি বলল কালষ্মকর মষ্মধয আমার 
করষ্মিসলয়াসষ্মক খুাঁষ্মে বার িা করষ্মত পারষ্মল আসম পুসলষ্মের কাষ্মছ যাব। 
  
–পুসলে আপিাষ্মক রকাি সাহাযয করষ্মত পারষ্মবিা। বরং আমাষ্মক িেহাোর পাউষ্মন্ডর 
রচক সলষ্মখ সিি। কালই যসি ভাইষ্মক সফষ্মর রপষ্মত চাি, ওষ্মক আিবার েিয ঐ টাকাটা 
আপিাষ্মক খরচ করষ্মত হষ্মব। 
  
–আমার কাষ্মছ টাকা রিই। করষ্মিসলয়াসষ্মক আসম সব টাকা সিষ্ময় সিষ্ময়সছ, রসই রিষ্মব। 
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টাকা রিই মাষ্মি, সক বযাপার? 
  
–সতি সমসলয়ি পাউষ্মন্ডর বষ্মন্ড টাকাটা আসম ওর রকামষ্মর ে়িাি রবষ্মল্টর রভতর ররষ্মখসছ। 
টাকাটা ওর কাষ্মছই সিরাপষ্মি োকষ্মব তাই। 
  
. 
  
িূরাগত রমষ্মঘর গুরুগুরু গেেি। েহষ্মরর মাোয় কাষ্মলা েমাট রমঘ। বৃসি হষ্ময় রেষ্মম 
রগষ্মছ সকছু আষ্মগ। 
  
টযাসক্স রেষ্মক ভারী োঙ্কটা িামাষ্মত রেসবীরও কি হসেল। রপছি রেষ্মক সুোি বলল, 
আসম রভতষ্মর আসষ্মত চাই িা। 
  
রেসবী সতক্ত স্বষ্মর বলল, রতামাষ্মক আমার কোমষ্মতা কাে করষ্মত হষ্মব, িইষ্মল আসম 
এসব বযাপার রেষ্মক সষ্মর যাষ্মবা। 
  
রেসবীর কো তার কাষ্মি ঢুকল িা। রস ভাবষ্মত লাগল যসি রকউ তাষ্মির ঐ গসলষ্মত োঙ্ক 
সষ্মমত রিষ্মখ রফষ্মল?কাি খা়িা কষ্মর রস রোিবার রচিা করল সকন্তু সিষ্মের হৃিসপষ্মণ্ডর 
ধুকপুকুসি, রেবীর গভীর র্শ্াষ্মসর েব্দ আর িূরাগত গাস়ির আওয়াে ছা়িা আর সকছু 
শুিষ্মত রপল িা। 
  
একটা একষ্মঘষ্ময় সবরসক্তর সুষ্মর রেসবী বষ্মল চলল, আসম এ কাে আপিা রেষ্মক করষ্মত 
পারব িা। রতামাষ্মক সাহাযয করষ্মত হষ্মব। পয়সার ঝিঝন্ আওয়াে রপষ্ময় সুোি বুঝল 
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রেসবী পষ্মকষ্মট সকছু খুাঁেষ্মছ।–হযাাঁ রপষ্ময়ষ্মছ। এক মুহূতে পষ্মরই চাসব রঢাকাষ্মিার আওয়াে 
সুোি শুিষ্মত রপল। 
  
িরো খুষ্মল গসলটায় এক ফাসল আষ্মলা এষ্মস প়িল। 
  
 সফসসফস্ কষ্মর সুোি বলল, আমরা রকাোয় এষ্মসসছ? 
  
–এটা রটে (Ted) হুইষ্মটবীর কারখািা।তা়িাতাস়ি এস। রকউ রিষ্মখ রফলষ্মব। 
  
োঙ্ক সষ্মমত ধরা প়িার ভষ্ময় সুোি রেসবীর সষ্মঙ্গ হাত লাসগষ্ময় েরােীণে পযাষ্মসে ধষ্মর 
এসগষ্ময় চলল। হঠাৎ রমষ্মঘর গেেষ্মির আওয়াষ্মে সুোি রিওয়াষ্মল ে়িস়ি হষ্ময় িাাঁ়িাল। 
রিওয়াষ্মল লাগাষ্মিা কাগষ্মের খখস্ আওয়াষ্মে সুোি কাঠ হষ্ময় রগল। 
  
রেসবী তাষ্মক রঠলা রমষ্মর বলল, চষ্মলা আমরা মালটাষ্মক গুিাষ্মম সিষ্ময় যাই। 
  
রকাি গুিাম ঘষ্মর আসম যাসে িা। আমার ভয় করষ্মছ। আসম অষ্মিক কষ্মরসছ, আর িয়। 
  
কসচ খুকী রসষ্মো িা, এতটা এসগষ্ময় সফষ্মর যাওয়া যায়?কাে যখি একলাকরষ্মব 
রভষ্মবসছষ্মল তখি রতা খুব সাহস রিসখষ্ময়সছষ্মল। এখি সময় িি িা কষ্মর এসগষ্ময় এষ্মস 
রিসখ। 
  
সুোি ভাবল তার রিখা িুঃস্বপ্নগুষ্মলার মষ্মধয এটাই সবষ্মচষ্ময় ভয়াবহ। রেসবী তার হাত 
ধষ্মর ঝাকুিী সিল–ওখাষ্মি িাাঁস়িষ্ময় োকষ্মল সক হষ্মব? রতামার মতই আমারও কােটা 
করষ্মত ভাল লাগষ্মছ িা। 
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সুোি হাত ছাস়িষ্ময় পালাবার রচিা করল। সকন্তু রেবীর অিয হাতটা তাষ্মক আটষ্মক সিল। 
রেসবীর োমার িুগেন্ধ, মুষ্মখ সবয়াষ্মরর গন্ধ তার িাষ্মক এল। 
  
সিষ্মের ভয়ষ্মক সংযত কষ্মর, ছা়িাবার রচিা করষ্মত করষ্মত সুোি বলল, আমাষ্মক রছষ্ম়ি 
িাও বলসছ। আমার সষ্মঙ্গ ওরকম করষ্মল–যসি আমার সকছু হষ্ময় যায় তাহষ্মল সচসঠটা 
রষ্ময়ষ্মছ। 
  
সব়িসব়ি করষ্মত করষ্মত রসবী রছষ্ম়ি সিল–রবে তাই যসি মষ্মি কর রতা যাও, োকটা 
রফরত সিষ্ময় সগষ্ময় ঘুষ্মমাওষ্মগ। িাাঁ়িাও একটা টযাসক্স োসক। 
  
 ঘষ্মরর মষ্মধয োঙ্কটা সফসরষ্ময় সিষ্ময় যাবার সচোয় ভষ্ময় সসটষ্মক রগল সুোি-িািা ওটা 
আমার ঘষ্মর রাখষ্মত পারব িা। 
  
–এষ্মসা, পষ্মে এষ্মসা। রতামাষ্মক রিষ্মখ আমার রমোে খারাপ হষ্ময় যাষ্মে। এখাষ্মি সক 
োঙ্কটা সিষ্ময় রছষ্মলষ্মখলা করষ্মত এষ্মসসছ? খাসল বকর বকর। 
  
সুোষ্মির হাতটা োঙ্কটাষ্মক এসগষ্ময় সিষ্ময় যাবার েষ্মিয িষ্ম়ি উঠল। রেসবী আষ্মগ আষ্মগ 
িামষ্মত লাগল, সুোি রপছষ্মি ধষ্মর রইল যাষ্মত েযাঙ্কটা গস়িষ্ময় িা পষ্ম়ি যায়। 
  
সসাঁস়ির িীষ্মচ িামার পর রেসবী সেষ্মেস করল, সুইচটা খুাঁষ্মে পাসেিা। রিেলাই আষ্মছ 
রতামার কাষ্মছ? 
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কাাঁপা গলায় সুোি বলল–রিই। রেসবীর সষ্মঙ্গ অন্ধকাষ্মর িাাঁস়িষ্ময় োকষ্মত তার ভাল 
লাগসছল িা। তার ভয় হসেল রেসবীহয়ষ্মতা অন্ধকাষ্মরর মষ্মধয তাষ্মক রচষ্মপ ধরষ্মব। 
আবার বুঝল মাো সঠক রাখষ্মল ফল আষ্মরা খারাপ হষ্মব। হঠাৎ রস একটা পাষ্ময়র েব্দ 
এসগষ্ময় আসার েব্দ শুিষ্মত রপষ্ময় সুইচটার আোয় এসগষ্ময় রযষ্মত তার সষ্মঙ্গ সকছু একটা 
রছাাঁয়াছুসয় হষ্ময় রগল। সুোি রেষ্মম রগল। 
  
তুসম রেসবী িাসক? তার হাত িুষ্মটা েক্ত মুষ্মঠা হষ্ময় রগল। 
  
ঘষ্মরর অিযপাে রেষ্মক রেসবী সেষ্মেস করল, সক বযাপার? 
  
অসিোসষ্মেও সুোি অন্ধকাষ্মর হাত বা়িাষ্মত রস রকাি পুরুষ্মর্র রমাটা োমার হাতার 
স্পেে রপল। রস োিত এ রেসবী িয়। কারণ রেসবী অিযপ্রাষ্মে সুইচ খুাঁেষ্মত হাতস়িষ্ময় 
রিৌ়িাষ্মে। হঠাৎ রমঘ গেেষ্মির আওয়াে সুোষ্মির আতে চীৎকারষ্মক েুসবষ্ময় সিল। 
  
–সক ঝাষ্মমলা হল আবার? 
  
িুহাষ্মত মুখ রঢষ্মক সুোি বলল–এখাষ্মি রকউ আষ্মছ? 
  
–মাো সঠক রাখ। এখাষ্মি সব োসম। রসই মুহূষ্মতে সুইচটায় হাত রঠকষ্মতই ঘরটা আষ্মলায় 
ভষ্মর উঠল। 
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সুোি রিখল রস এক েয়তাষ্মির সামষ্মি িাাঁস়িষ্ময় আর রস তার জ্বলজ্বষ্মল রচাখ সিষ্ময় রযি 
তার সিষ্মকই তাসকষ্ময় আষ্মছ। ভষ্ময় গলা শুসকষ্ময় এল। তার সবর্শ্াসই হসেল িা মূসতেটা 
রমাষ্মমর বতরী। 
  
তার একটা হাত ধষ্মর রেসবী বলল, উষ্মেসেত হষ্ময়া িা, এগুষ্মলা রমাষ্মমর প্রসতকৃসত মাত্র। 
  
ভয়াতে রচাষ্মখ সুোি সবোল ঘরটা রিখষ্মত রিখষ্মত রেসবীর গা রঘাঁষ্মর্ এল। সারা ঘরটা 
রমাষ্মমর মূসতেষ্মত ভরা। রকািটা বষ্মস, রকাি মূসতেটা িাাঁস়িষ্ময়। সবগুষ্মলাই ঘৃণয, েয়তাি 
আর ভয়ঙ্কর রিখষ্মত। 
  
রেসবী বলল, রতামাষ্মক আষ্মগ োকষ্মত সাবধাি কষ্মর রিওয়া উসচত সছল আমার। 
হুইষ্মটবী এসলফযান্ট আর কযাষ্মসলএর ভাষ্ময়র োিুঘষ্মর মূসতে সাোই কষ্মর। রবে সুন্দর 
রিখষ্মতা, তাইিা! এষ্মির সষ্মঙ্গ সারারাত কাটাষ্মত রতামার রকমি লাগষ্মব? আসম রতামায় 
বষ্মলসছলাম িা, আসম রবে চালাসক কষ্মর এই মূসতেগুষ্মলার ভীষ্ম়ি ম়িাটাষ্মক ঢুসকষ্ময় রিাব, 
আর রকউ রখাাঁেই পাষ্মব িা। 
  
সুোষ্মির গাষ্ময় কাাঁটা সিষ্ময় উঠল। সিিল মূসতেগুষ্মলার সিষ্মক তাকাবার সাহস তার হসেল 
িা। যসি রস ভষ্ময় চীৎকার কষ্মর রফষ্মল রেসবী তাহষ্মল তাষ্মক আরমণ কষ্মর বসষ্মব। 
আমাষ্মক সাহসী হষ্মতই হষ্মব। আসম মূসতেগুষ্মলার সিষ্মক তাকাষ্মবা িা। 
  
ইটবীর কােকষ্মমের এই গা ছমছষ্মম োয়গায় সিষ্মের ইষ্মেয় োকষ্মত চাই িা। 
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রেসবীর ওষ্ময়স্ট রকাটটার সিষ্মক িৃসিটা সির ররষ্মখ সুোি প্রশ্ন করল, আমাষ্মক এখাষ্মি 
সিষ্ময় এষ্মল রকি? 
  
–আমরা এখাষ্মি ম়িাটার মুষ্মখ-হাষ্মত রমাম লাগাব। তাহষ্মল ঐ ম়িাটাও রমাষ্মমর মূসতে হষ্ময় 
যাষ্মব। আসম বােী ররষ্মখ বলষ্মত পাসর, রটে সিষ্মেও সিষ্মের বতরী মূসতের ভীষ্ম়ি ম়িাটাষ্মক 
খুাঁষ্মে পাষ্মব িা। 
  
সিরুষ্মেে হষ্ময় সুোি বলল, রমাম লাগাষ্মত হষ্মব? 
  
–হযাাঁ, খুব একটা কসঠি কাে সকছু িয়, খাসল রমাম গসলষ্ময় মুষ্মখর ওপর রঢষ্মল সিষ্মলই 
ওটা মুষ্মখাষ্মের মত হষ্ময় যাষ্মব। তষ্মব রতামার সাহাযয ছা়িা একলার পষ্মক্ষ কােটা কসঠি 
হষ্ময় যাষ্মব। 
  
-িা। চীৎকার কষ্মর সুোি সসাঁস়ির সিষ্মক রপষ্মছাষ্মত োকল।িা, আসম এসব সহয করষ্মত 
পারসছ িা। 
  
রেসবী সহংস্রভাষ্মব তার সিষ্মক এসগষ্ময় এষ্মলা, গালাগাসল করষ্মত করষ্মত বলল–রছষ্মলমািুর্ী 
রকার িা। সির হও। 
  
সুোি সমূ্পণে আতঙ্কগ্রস্ত হষ্ময় সসাঁস়ির সিষ্মক ছুটল। 
  
রেসবী তাষ্মক ধরবার েষ্মিয ঝাাঁপ সিল। োম। িাাঁ়িাও। রযওিা। সফষ্মর এস। 
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অষ্মন্ধর মত সসাঁস়ি রবষ্ময় সুোি পযাষ্মসে রবষ্ময় এষ্মস িরো খুষ্মল ছুটষ্মত লাগল। রেসবী 
সসাঁস়ির মাোয়। যষ্মেি রিরী হষ্ময় রগষ্মছ। সুোি তার িাগাষ্মলর বাইষ্মর। িাাঁস়িষ্ময় িাাঁস়িষ্ময় 
শুধু রিখল অষ্মন্ধর মত সুোি ছুষ্মট চষ্মলষ্মছ। 
  
. 
  
এই ঘটিার কষ্ময়ক মাইল িূষ্মর রগ্রসষ্মভির সিট রেষ্মক একটা সবুে রং-এর পযাকােে 
গাস়ি মাসটেষ্মির রছাট্ট বাস়িটার সামষ্মি এষ্মস িাাঁ়িাল। 
  
ররাষ্মলা গাস়ি রেষ্মক রিষ্মম ড্রাইভার লংটমষ্মক বলল, রবেী রিরী হষ্মব িা। যসি রকাি 
পুসলে িেষ্মর আষ্মস তাহষ্মল রবল বাোষ্মব। 
  
একষ্মগাছা চাসব সিষ্ময় রঘারাষ্মত রঘারাষ্মত িরোটা খুষ্মল রগল। রছাট্ট ঘরটায় ঢুষ্মক িরো 
বন্ধ কষ্মর সিষ্ময় বসবার ঘষ্মর সিষ্ময় ঢুকল ররাষ্মলা। রস যার রখাাঁে করসছল সকছুক্ষষ্মণর 
মষ্মধযই রপষ্ময় রগল। রকাি এক সময় োক্তাষ্মরর কাছ রেষ্মক রস োিষ্মত রপষ্মরসছল রয রস 
োষ্ময়রী রলষ্মখ। আে রস কো মষ্মি আসষ্মতই োষ্ময়রীর রখাাঁষ্মে এখাষ্মি এষ্মলা ররাষ্মলা। রয 
মুহূষ্মতে রসটা রপষ্ময় রগল, িরোয় তালা লাসগষ্ময় আবার গাস়িটাষ্মত এষ্মস বসল। টমষ্মক 
ফালতু গাস়িটা সিষ্ময় একটু ঘুরষ্মত বষ্মল োষ্ময়রীর পাতা ওল্টাষ্মত লাগল। হাষ্মতর রলখা 
সুন্দর, সাোি। 
  
 সুন্দর হস্তাক্ষষ্মর মাসটেি সলখষ্মছ, আে রাষ্মতই আমাষ্মক রেসলর সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত রযষ্মত 
হষ্মব। িইষ্মল আর সুষ্মযাগ পাষ্মবািা। ওষ্ময়েমযাষ্মির সবোল সম্পসের একটা অংে রস 
পাষ্মব। সকন্তু ররাষ্মলা যসি োিষ্মত পাষ্মর বুচ আর রেসল রপ্রসমক-রপ্রসমকা তাহষ্মল আমার 
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কপাষ্মল কািাকস়িও েুটষ্মব িা।.. ফষ্মল আমার মুখ বন্ধ রাখার েষ্মিয বুচষ্মক সকছু 
খসাষ্মতই হষ্মব। সমসটং রেষ্মর্ ওষ্মির কাষ্মছ সগষ্ময়। চমসকষ্ময় রিব। 
  
ররাষ্মলার কাষ্মছ পুষ্মরা বযাপারটা স্বে হষ্ময় রযষ্মত লাগল। বুচ আর রেসল রপ্রসমক-রপ্রসমকা 
এটা তার রবাঝা উসচত সছল। 
  
সিষ্মের ওপর খাসিকটা রাগ সিষ্ময়ই ভাবষ্মত শুরু করল োক্তার তাহষ্মল রেসলর বাস়ি 
সগষ্ময়সছল, ওখাষ্মিবুচ তাষ্মক খুি কষ্মরষ্মছ। রেসলর অস্বাভাসবক আচরষ্মণর ছসবটা তার কাষ্মছ 
পসরষ্কার হষ্ময় রগল। িুষ্মটাষ্মকই মো রিখাষ্মত হষ্মব। তারপষ্মরই ওষ্ময়েমযাষ্মির কো মষ্মি 
প়িল। রবয়ারার বষ্মন্ড সতি সমসলয়ি েলার–অসবর্শ্াসয। এটা রপষ্মত হষ্মল তাষ্মক প্রেষ্মমই 
ম়িাটাষ্মক খুাঁষ্মে রবর করষ্মত হষ্মব এবং তার েষ্মিয বুচষ্মকই তার প্রেম প্রষ্ময়ােি। 
প্রসতষ্মোষ্মধর সচোটা অবষ্মচতি মষ্মিই োক। 
  
রমষ্ময়টাষ্মক খুাঁষ্মে বার করাই তার প্রেম কাে। বুচ রাস্তায় রাস্তায় রমষ্ময়টার রখাাঁে করষ্মছ, 
সকন্তু লন্ডষ্মির মষ্মতা সবোল েহষ্মর হয়ষ্মতা তাষ্মক পাওয়াই যাষ্মব িা। সকংবা অষ্মিক সময় 
লাগষ্মব। 
  
লংটমষ্মক সিষ্মিেে সিল ররাষ্মলা-সগষ্মলারীর ওখাষ্মি চষ্মলা। 
  
সমসিট কষ্ময়ক পষ্মরই গাস়িটা এষ্মেি রকাষ্মটে এষ্মস রপৌঁছল। 
  
লংটমষ্মক অষ্মপক্ষা করষ্মত বষ্মল রস বাস়ির রভতর সলফষ্মটর সিষ্মক এসগষ্ময় রগল। সলফষ্মট 
চ়িল। েব্দ কষ্মর সলটসট তাষ্মক পাাঁচতলায় রপৌঁষ্মছ সিল। 
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ররাষ্মলা এটা রভষ্মব খুেী হষ্মলা রয রস োষ্ময়রীটার রখাাঁে রপল বষ্মল পসরকল্পিা মাসফক 
েরুরী সকছু কাে সিষ্ময় এসগষ্ময় রযষ্মত পারষ্মছ, তা িা হষ্মল হয়ষ্মতা হঠকাসরতায় ভয়ািক 
সকছু একটা কষ্মর বসত। বুচ আর রেসলষ্মক োসস্ত সিষ্মত হষ্মল তাষ্মক সঠক কষ্মর রাখষ্মত 
হষ্মব যাষ্মত পুসলে এর মষ্মধয িাক গলাবার সুষ্মযাগ িা পায়। 
  
অধধষ্মযের মষ্মতা রবাম সটপল ররাষ্মলা। িরো খুষ্মল রগল। সগষ্মলারী িরোর একপাষ্মে 
িাাঁস়িষ্ময় প্রশ্ন করল আপসি আমার এখাষ্মি কখিও আষ্মসিসি। রকাি সবপি 
  
ররাষ্মলা ব়ি ঘরটার সিষ্মক এসগষ্ময় রগল। একটা সসগার ধসরষ্ময় সচোগ্রস্তভাষ্মব সগষ্মলারীষ্মক 
বলল, আমাষ্মির করষ্মিসলয়াষ্মসর ম়িাটাষ্মক খুাঁষ্মে রবর করষ্মত হষ্মব। 
  
সগষ্মলারী ঘা়ি রবাঁসকষ্ময় বলল-রকমি ভাষ্মব তা সম্ভব? 
  
সিষ্মগ্রাটার সিষ্মক সির িৃসিষ্মত তাসকষ্ময় ররাষ্মলা বলল–আসম সবর্শ্াস কসর একােটা তুসমই 
পারষ্মব। এত সিি তুসম বষ্মল রবসরষ্ময়ষ্মছ আমার কাষ্মছ তুসম ঋণী, এখি আসম রতামায় 
বলসছ ম়িাটা খুাঁষ্মে তুসম আমার ঋণ রোধ কর। এ কারষ্মণই আমার রতামার কাষ্মছ ছুষ্মট 
আসা। 
  
সগষ্মলারী পায়চারী করষ্মত করষ্মত বলল–রমষ্ময়টা োষ্মি ম়িাটা রকাোয় আষ্মছ। রছাট 
কাষ্মঠর পুতুষ্মলর মাোয় আঠা লাগাষ্মিা পুসতটা রটাকা মারষ্মত মারষ্মত বলল, এটা আমাষ্মির 
তার কাষ্মছ সিষ্ময় রযষ্মত পাষ্মর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেক দ্য করপস ওয়াক । মেেস মেডলি মেে  

120 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

-বুচ ওষ্মক খুাঁষ্মে রব়িাষ্মে। সকন্তু আসম আর অষ্মপক্ষা করষ্মত পারসছ িা, তুসম তা়িাতাস়ি 
ম়িাটা খুাঁষ্মে পাবার একটা উপায় বষ্মল িাও। 
  
 সগষ্মলারী কষ্ময়ক মুহূতে রভষ্মব বলল, রমষ্ময়টা রকাোয় লুসকষ্ময় আষ্মছ আমাষ্মক খুাঁষ্মে রিখষ্মত 
হষ্মব। এর েষ্মিয আমার ঘণ্টাখাষ্মিক বা তার সকছু রবেী সময় লাগষ্মত পাষ্মর। আসম 
হাইে পাষ্মকে রঢাকবার রগষ্মটর মুষ্মখ তার সষ্মঙ্গ আপিার রিখা হওয়ার বযবিা করষ্মত 
পাসর। ওখাষ্মি অষ্মপক্ষা। করুি। একটু সময় লাগষ্মত পাষ্মর সকন্তু ওখাষ্মি রস আসষ্মবই। 
  
ররাষ্মলা তার মুখ সবকৃত কষ্মর বলল, সক, বলষ্মত চাও সক তুসম? 
  
সগষ্মলারী পুতুলটাষ্মক রমষ্মঝর ওপর িাাঁ়ি করাল।কাষ্মপেষ্মটর একটা রচৌষ্মকা ঘরষ্মক রিসখষ্ময় 
বলল, আসুি আমরা কল্পিা কসর এটা হাইে পাকে। রয মুহূষ্মতে পুতুলটা রচৌষ্মকা ঘরটায় 
রপৌঁছাষ্মব রসই মুহূষ্মতে রমষ্ময়টা হাইে পাষ্মকে রপৌঁছাষ্মব। তাষ্মক রিখষ্মল আপসি রকাি কো 
বষ্মল অিুসরণ করষ্মবি। রিখষ্মবি রসও রযি আপিাষ্মক রিখষ্মত িা পায়, তাহষ্মলই 
রিখষ্মবি আপসি করষ্মিসলয়াষ্মসর মৃতষ্মিষ্মহর কাষ্মছ রপৌঁষ্মছ রগষ্মছি। বুষ্মঝষ্মছি? 
  
ররাষ্মলা অসহায়ভাষ্মব পুতুলটার সিষ্মক তাসকষ্ময় রেষ্মক বলল, সগষ্মলারী রিষ্মখা বযাপারটা খুব 
েরুরী। আমাষ্মির সময় িি করার সময় রিই। তুসম যা বলষ্মব আসম তাই করব। 
  
অিযমিেভাষ্মব সগষ্মলারী বলল–যসি অষ্মিকক্ষণ অষ্মপক্ষা করার মত বধযে আপিার োষ্মক 
তষ্মবই তার রিখা রপষ্মত পাষ্মরি। 
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ররাষ্মলা সমসত োসিষ্ময় ফ্ল্যাট রছষ্ম়ি গাস়িষ্মত এষ্মস বষ্মস েমসকষ্ময় সকছু রোিার রচিা 
করল। ওপর তলা রেষ্মক ঢাক বাোষ্মিার েব্দ রভষ্মস আসষ্মছ। েব্দটা শুিষ্মত শুিষ্মত স্পি 
হষ্ময় উঠল। বুম…বুম…রযি সবোল রকাি েলরাসে তার সিষ্মক গস়িষ্ময় আসষ্মছ। 
  
অস্বসস্তকর কষ্মণ্ঠ লংটম ররাষ্মলাষ্মক প্রশ্ন করল, আপসি সক সকছু শুিষ্মত পাষ্মেি? েব্দটা 
সকষ্মসর? ভীর্ণ অস্বসস্ত হষ্মে। 
  
ররাষ্মলা বলল–সকছুই িয়। সগষ্মলারী তার ঢাক রপটাষ্মে। তারপর খাসিকটা সষ্মন্দহভরা 
মষ্মি মুখটায় হাতটা বুসলষ্ময় সিষ্ময় বলল, আমরা এখি হাইে পাষ্মকে যাব। একটা ছুকরী 
রমষ্ময়র সষ্মঙ্গ রিখা হষ্মব রসখাষ্মি। 
  
. 
  
সেষ্মটকসটভ সাষ্মেেন্ট অযােমস বাষ্মসর কন্ডাক্টরষ্মক শুভরাসত্র োসিষ্ময় রিষ্মম ১৫৫এ, ফুলহাম 
ররাষ্মের বাস়ির িরোয় রবল সটপষ্মত সটপষ্মত একটু েমকাল। রিখল এখি প্রায় 
মধযরাসত্র। ভাইিসিট পুসলে রস্টেষ্মির রেে সাষ্মেেন্ট তাষ্মক রসেসরক স্মাইষ্মের সচরকূট 
সিষ্মলও তার রমোে সকন্তু খুেী হয়সি। সকন্তু রস রসেসরষ্মকর বাস়ির কষ্ময়কে গে িূষ্মরই 
োষ্মক বষ্মল রিখা করষ্মত এষ্মসষ্মছ। 
  
রসেসরক িরো খুষ্মল তাষ্মক হাসসমুষ্মখ স্বাগত োসিষ্ময় বলল, যা এষ্মসষ্মছ তাহষ্মল, 
রভষ্মবসছলাম আসষ্মব িা। 
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অযােমস অধধষ্মযের সষ্মঙ্গ বলল, আসম একটুও িাাঁ়িাষ্মত চাই িা, সারাসিিটাই িাাঁস়িষ্ময় 
কাষ্মে কাসটষ্ময়সছ। এখি েরীরটা সবোম চাইষ্মছ, বল ঝাষ্মমলাটা সক? 
  
িরো খুষ্মল রসেসরক তার পাষ্মে িাাঁস়িষ্ময় বলল, আষ্মর ভাই, বযাপারটা এতই রগালষ্মমষ্মল 
রয িরোর কাষ্মছ িাাঁস়িষ্ময় বলা যাষ্মব িা। রভতষ্মর এস। তুসম োি আসম সবসময় খুেী 
োকার রচিা কসর, সকন্তু এখি আসম ভীর্ণভাষ্মব িুসিোগ্রস্ত। 
  
অযােমস মুখ রবাঁসকষ্ময় বলল, রবে চল। রতামার িুসিো আমার ভাল োিা আষ্মছ। 
রব়িাষ্মলর গাষ্ময় মাসছ বসষ্মলও তুসম িুসিোয় সারারাত রচাষ্মখর পাতা এক করষ্মত 
পাষ্মরািা। 
  
োেভাষ্মব রসেসরক বলল, রব়িাল! আসম ঐ রিাংরা োষ্মিায়ারটাষ্মক অপছন্দ কসর। 
তাছা়িা আমার রপার্া রকাি রব়িাল রিই। রতামার উপষ্মিষ্মের আমার সবষ্মের্ প্রষ্ময়ােি। 
োসি তুসম আমার রপার্া রকাি কর, হুইসে িা সবয়ারলল, হুইসেই িাও 
  
রেরী তার লম্বা পা ছ়িাষ্মত ছ়িাষ্মত বলল, হুইসেই িাও। সকন্তু বযাপারটা রবেী িা ফুসলষ্ময় 
চট কষ্মর বল রতা আসল বযাপারটা সক? রকাি রবােোর সক রতামাষ্মক পয়সা িা সিষ্ময় 
পাসলষ্ময়ষ্মছ? 
  
রসেসরক রঠাাঁট রচষ্মপ বলল, রেরীতুসম সক সকছুষ্মতই আমার অবিাটা বুঝষ্মত চাইষ্মবিা? 
তুসম সসতযই সিষু্ঠর। আসম রতামায় বলসছ বযাপারটা রবে েসটল, রতামাষ্মির পুসলসে 
আওতায় আসষ্মত পাষ্মর। 
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অযােমস চট কষ্মর তার সিষ্মক তাসকষ্ময় প্রশ্ন করল, তাই িাসক সক কষ্মর বুঝষ্মল? 
  
আসম প্রেম রেষ্মকই শুরু কসর তাহষ্মল, রসেসরক ধীষ্মর ধীষ্মর েবাব সিল। িুষ্মটা ব়ি গ্লাষ্মস 
হুইসের সষ্মঙ্গ রসা়িা সমসেষ্ময় একটা রেরীষ্মক সিল, একটা সিষ্মে সিল। তারপর মুষ্মখামুসখ 
বষ্মস প়িল। 
  
রেরী আমেষ্মচয়ারটায় আরাম কষ্মর বষ্মস বলল, সঠক আষ্মছ, তা়িাহুষ্ম়িার িরকার রিই। 
ধীষ্মর সুষ্মি সাসেষ্ময় গুসছষ্ময়ই বল। 
  
–হাসবার সকছু রিই। সতক্তস্বষ্মর বষ্মল হুইসেষ্মত চুমুক সিষ্ময় রসেসরক বলল, এটা এখি 
আমার খাওয়া উসচত হষ্মে সকিা োসিিা, সম্ভবতঃ সারারাত রেষ্মগ কাটাষ্মত হষ্মব। 
  
হয়ষ্মতা তাই হষ্মব।িীরস ভাষ্মব রেরীবলল, আে োগষ্মল কাল তুসম ঘুমষ্মত পারষ্মব, আমার 
তা হষ্মব িা, পুসলষ্মের কাে বুঝষ্মতই পারছ। 
  
তুসম আমাষ্মক বযঙ্গ করষ্মত পাষ্মরা সকন্তু আসম সমস্ রহোষ্মরর েষ্মিয খুবই িুসিোগ্রস্ত। 
রকাি একটা সকছু ঘটষ্মত চষ্মলষ্মছ, যা আমার সঠক পছন্দ িয়। 
  
–আবার রতামার রসই সমস্ রহোষ্মরর কো। রকি রস সক ভদ্রষ্মলাষ্মকরসষ্মঙ্গ রমলাষ্মমো 
রছষ্ম়ি সিষ্ময়ষ্মছ? 
  
-িা, তাষ্মক অপরাধীসুলভ রলাকেিষ্মির সষ্মঙ্গ রমলাষ্মমো করষ্মত রিখসছ। 
  
–অপরাধীসুলভ বলষ্মত তুসম সক রবাঝ? অযােমস হাসল। 
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 –রো রষ্মফাষ্মেের মুষ্মখামুসখ হষ্মল আসম অষ্মিক সকছুই বুসঝ। 
  
 –রো রষ্মফােে? রক রস? 
  
–আসমও রসটা োিষ্মত চাই। রস এখাষ্মি আমাষ্মক সমস্ রহোষ্মরর িাষ্মম একটা সচসঠ সিষ্মত 
এষ্মস আমার সষ্মঙ্গ প্রচণ্ড অভদ্র বযবহার কষ্মরষ্মছ। িা রিখষ্মল বুঝষ্মত পারষ্মব িা তার 
রচাষ্মখর িৃসি সক রকম! আসম কাউষ্মক ভয় পাই িা, আমাষ্মকও রস ভয় পাইষ্ময় সিষ্ময়সছল। 
  
–রস সচসঠ সিষ্ময় এষ্মসসছল? 
  
–তাহষ্মল আর বলসছ সক। এমিই রবপষ্মরায়া রলাক রয সচসঠর মুখটা ভাল কষ্মর বন্ধও 
কষ্মরসি, তাই আসম সচসঠটা প়িা উসচত মষ্মি কষ্মরসছ। 
  
–রতামার এই অভযাসই রতামাষ্মক একসিি সবপষ্মি রফলষ্মব। 
  
–তা সিিয়, সকন্তু খাষ্মমর মুখটা রখালা সছল বষ্মলই প়িবার কোটা মাোয় এষ্মলা। আমার 
অষ্মিক রিার্ োকষ্মত পাষ্মর, সকন্তু অষ্মহতুক রকৌতূহল আমার পছন্দ িয়। যতিূর মষ্মি 
প়িষ্মছ তাষ্মত রলখা সছল ২৪ সস, রুপাটে রকাষ্মটে রেসবীর এষ্মেসন্সষ্মত যাও। রতামাষ্মক 
ঢুসকষ্ময় রিষ্মব। সই সছল রে-সস। 
  
অযােমস হঠাৎ উষ্মঠ বষ্মস বলল, সঠকািাটা সঠক বলষ্মছ রতা? 
  
–সিিয়। রেরীর রকৌতূহল রিষ্মখ রসেসরক প্রশ্ন করল, তুসম রেসবীর এষ্মেন্সী রচষ্মিা? 
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অযােমস আবার রঠস সিষ্ময় বষ্মস প়িল। 
  
–শুষ্মিসছ। সতকেভাষ্মব রস বলল। মষ্মি মষ্মি সচো করল রয, সম্প্রসত েটলযান্ড ইয়ােে 
েযাক রেসবীর কাযেকলাপ সম্পষ্মকে আগ্রহেীল হষ্ময় পষ্ম়িষ্মছ। রভরা স্মল িাষ্মম ওষ্ময়স্ট 
এন্ড রস্টাষ্মরর এক কমেচাসরিীর রহসযেিকভাষ্মব সিষ্মখাাঁষ্মের বযাপাষ্মর পুসলে রেসবীষ্মক 
সষ্মন্দহ করষ্মছ। রভরার সিষ্মখাাঁষ্মে ওর বাবা-মা-ইপুসলেষ্মক োষ্ময়রীকষ্মরষ্মছ। পুসলষ্মের কাষ্মছ 
একটা ঝাপসা সরষ্মপাটে এষ্মসষ্মছ রভরাষ্মক রের্ রিখা যায় ২৪ সস, রুপাটে রকাষ্মটে। তারপর 
রেষ্মক তার আর রকাি রখাাঁে রমষ্মলসি। সষ্মন্দহেিক রলাক বষ্মল কষ্ময়ক সপ্তাহ পুসলে 
তার ওপর িের ররষ্মখষ্মছ। ওষ্ময়স্টএষ্মন্ডর সুসসিত ফ্ল্যাট রবেযাষ্মির ভা়িা রিওয়াটাই 
তার লাভেিক বযবসা। আর এর রেষ্মক রেসবী রবে টাকা কামাষ্মে। রেসবী রমষ্ময়ষ্মির 
কাে খুাঁষ্মে রিয়, মাষ্মি িুিম্বরী কাে। 
  
রবে তারপর? বল 
  
রসেসরক োঙ্কটার আিা আর তা রিষ্মখ সুোি রকমি রভষ্মঙ্গ পষ্ম়িসছল তাবলল,ষ্মসসারারাত 
িরোয় তালা সিষ্ময় বাইষ্মর পষ্ম়িসছল। তারপর আে রস একটা ররাগা পাতলা বয়ে 
রলাষ্মকর সষ্মঙ্গ সসাঁস়ি রবষ্ময় ওপষ্মর সগষ্ময়ই আবার োঙ্কটাষ্মক টািষ্মত টািষ্মত সিষ্ময় রিষ্মম 
এষ্মলা। 
  
আসম সুোষ্মির সষ্মঙ্গ কো বলার রচিা করলাম, ওষ্মক োকলাম সকন্তু বুঝলাম ও এতটাই 
আতঙ্কগ্রস্ত রয আমার োক ও শুিষ্মত পায়সি। উষ্মল্ট বয়ে রলাকটা উদ্ধতভাষ্মব আমাষ্মক 
সিষ্মের চরকায় রতল রিবার উপষ্মিে সিষ্ময় রগল। তারপর োঙ্কটা সিষ্ময় তারা টযাসক্সষ্মত 
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উধাও হষ্ময় রগল। অযােমস হুইসেটা রের্ কষ্মর রগলাসটা ররষ্মখ প্রশ্ন করল, তুসম সঠক 
রিষ্মখষ্মছ রমষ্ময়টা রভষ্মঙ্গ পষ্ম়িসছল? 
  
সিিয়। ভষ্ময় ওর মুখ সািা হষ্ময় সগষ্ময়সছল। ও রয রকাি মুহূষ্মতে োি হারাষ্মত পারত। 
  
–তুসম সক রলাকটার আরও একটু সবেি বণেিা সিষ্মত পারষ্মব? 
  
–হযাাঁ। বছর পঞ্চাষ্মের ওপর বয়স। লম্বা আর ররাগা। তার রলৌহধূসর রষ্মঙর ঝাটার মত 
রগাাঁফ আষ্মছ। িাক সটকাষ্মলা। ঐরকম সবসেসর রিাংরা বিমাইে রলাক সুন্দরী সুোষ্মির 
সষ্মঙ্গ ঘুষ্মর রব়িাবার রমাষ্মটই রযাগয িয়। 
  
–শুষ্মি মষ্মি হষ্মে উসিই েযাক রসবী। 
  
মরুক রগ। তষ্মব রেসবী খারাপ রলাক বষ্মট সকন্তু িুসিো করবার রকাি কারণ রিখসছ 
িা। 
  
–সকন্তু রেরী রতামাষ্মক রতা োঙ্কটার কো এখিও বসলসি। োঙ্কটায় এমি সকছু আষ্মছ যা 
আমাষ্মক ভীসতগ্রস্ত কষ্মর তুষ্মলষ্মছ। রো বষ্মল রছষ্মলটা যখি োঙ্কটা ররষ্মখ যায় তখি আসম 
ওটা পরীক্ষা করার রচিা কষ্মর একটা অদু্ভত গন্ধ পাই রযটা আমার বাবার েবযাত্রার 
কো মষ্মি কসরষ্ময় সিসেল। 
  
আেকাল তুসম রবাধহয় খুব সেষ্মটকসটভ গল্প প়িছ। আমার রতা মষ্মি হয় গন্ধটা কপূেষ্মরর 
গুসলর। 
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রসেসরক মাো িাস়িষ্ময় বলল, রেরী তুসম একটু সসসরয়াস হষ্ময় আমার কো রোি। 
আমার ভাল মষ্মি আষ্মছ গন্ধটা রসরকমই সছল। তষ্মব আমার ধারণা সসঠক িাও হষ্মত 
পাষ্মর, আমার রযি আষ্মস্ত আষ্মস্ত মষ্মি হষ্মে োেটার মষ্মধয রকাি মৃতষ্মিহ সছল। 
  
অযােমস িাাঁস়িষ্ময় উঠল, রসেসরক একটু বা়িাবাস়ি হষ্ময় যাষ্মে িা? তারপর সচো করল। 
তাই সক রভরা স্মল সিষ্মখাাঁে? পুসলষ্মের সষ্মন্দহ তাষ্মক হতযা করা হষ্ময়ষ্মছ। রেসবীই তাষ্মক 
রের্বাষ্মরর মষ্মতা রিষ্মখষ্মছ। এখি রেসবীর সষ্মঙ্গ গন্ধওলা োঙ্ক? সমস্ রহোর বষ্মল 
রমষ্ময়টারই বা তার সষ্মঙ্গ সক সম্পকে? সক করষ্মছ তারা? বযাপারটা সহে বষ্মল মষ্মি হষ্মে 
িা। রকে েসটল। 
  
রসেসরক অযােমসষ্মক লক্ষয করসছল। তার ধারণাটা রয অযােমস এতক্ষষ্মণ ধরষ্মত 
রপষ্মরষ্মছ, এটা লক্ষয কষ্মর রস অেে সবেয়ী অধে আোসিত হবার হাসস হাসল। 
  
অযােমস বলল–আসম সঠক বুঝষ্মত পারসছ িা রসেসরক। আসষ্মল পুসলষ্মের কাষ্মছ এত ভুল 
খবর আষ্মছ রয বযাপারটা আমাষ্মক রকে ভাসবষ্ময়ষ্মছ। তুসম রেষ্মি রাখ রেসবীষ্মক আমাষ্মির 
রলাক আে রবে কষ্ময়ক সপ্তাহ িেষ্মর ররষ্মখষ্মছ। আমরা সিষ্মখাাঁে হষ্ময় যাওয়া এমি এক 
তরুণীর রখাাঁে করসছ যার সিষ্মখাাঁে হওয়ার রপছষ্মি রেসবীর হাত আষ্মছ বষ্মল পুসলষ্মের 
সষ্মন্দহ। 
  
রসেসরক উৎসাসহত হষ্ময় বলল, তাহষ্মল আসম সঠকই বষ্মলসছলাম। েযাষ্মঙ্কর রভতর 
মৃতষ্মিহটা পাষ্মব বষ্মলই আমার সির সবর্শ্াস। 
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ধীষ্মর বনু্ধ ধীষ্মর। অযােমস বলল, এত তা়িাতাস়ি আমাষ্মির রকাি সসদ্ধাষ্মে রপৌঁছষ্মিা সঠক 
হষ্মবিা। বযাপারটা রবে রগালষ্মমষ্মল। আসম সম রহোষ্মরর সষ্মঙ্গ কো বষ্মল রিখষ্মত চাই। 
ওর রেষ্মক রকাি িতুি তেয পাওয়া রযষ্মত পাষ্মর বষ্মল আমার আো। সকন্তু যসি রকাি 
কাষ্মের িা হয় তাহষ্মল অকারষ্মণ তাষ্মক ভয় পাওয়াষ্মতও চাই িা। এমি সকছু তেয চাই 
যাষ্মত আমরা এষ্মগাষ্মত পাসর। এই মুহূষ্মতে আমাষ্মির হাষ্মত রতমি রকাি সূত্র রিই। 
  
রসেসরক হঠাৎ হাত তুষ্মল বলল–ঐ রোি। 
  
 তারা িুেষ্মিই শুিষ্মত রপল কারা রযি সির িরোটা বন্ধ কষ্মর ছুষ্মট ওপর সিষ্মক রগল। 
  
রসেসরক লাফ রমষ্মর িাাঁস়িষ্ময় বলল–ঐ ওরা এল! 
  
অযােমসও িাাঁস়িষ্ময় পষ্ম়িসছল।–একটু অষ্মপক্ষা কর। এখি রাত বাষ্মরাটা রবষ্মে কুস়ি 
সমসিট। খুব রবেী তা়িাহুষ্ম়িা করা আমাষ্মির উসচত হষ্মব িা। রিখ তুসম যসি ওষ্মক 
কষ্ময়কটা কো বলবার েষ্মিয িীষ্মচ িাসমষ্ময় আিষ্মত পাষ্মরা। তুসম বল রতামার রকাি 
পুষ্মরাি বনু্ধ এষ্মসষ্মছ, ওর সষ্মঙ্গ আলাপ করষ্মত চায়। 
  
রসেসরক রঠাাঁষ্মটর ওপর সেভ বুসলষ্ময় বলল, ও ব়ি অসামাসেক, একো শুিষ্মল আসষ্মব 
বষ্মল রতা মষ্মি হয় িা। 
  
–রবে তাহষ্মল বষ্মলা রো রষ্মফাষ্মেের কাছ রেষ্মক আসসছ, তষ্মব যসি িাষ্মম। 
  
 –সঠক আষ্মছ, সকন্তু তুসম সক বলষ্মব? 
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–রস সব রতামায় ভাবষ্মত হষ্মব িা। যাও রিখ শুষ্ময় প়িার আষ্মগ রেষ্মক আি। 
  
রসেসরক ওপষ্মর চষ্মল রগল। 
  
রেরী রপছষ্মি হাত সিষ্ময় পায়চারী করষ্মত লাগল। সিষ্মেষ্মক রস বলল, তাষ্মক রসেসরষ্মকর 
বযাপাষ্মর আরও সতকে হষ্মত হষ্মব রকিিা রসেসরকষ্মক পুষ্মরাপুসর সবর্শ্াস করা যায় িা। 
সহে বযাপারষ্মক িাটকীয় কষ্মর রগল। হয়ষ্মতা েযাঙ্কটায় সষ্মন্দহেিক সকছু রিই, হয়ষ্মতা 
রগাাঁফওলা রলাকটাও রেসবী িয়। যা রহাক যাষ্মত রবাকা িা বিষ্মত হয়, তার েষ্মিয সসঠক 
অিুসন্ধাি কষ্মর তাষ্মক এষ্মগাষ্মত হষ্মব। 
  
পাাঁচ সমসিট অষ্মপক্ষা করার পরই রসেসরষ্মকর পাষ্ময়র েব্দ রপল রেরী। রসেসরক একা 
িয়, সষ্মঙ্গ সুোি। 
  
সুোি বুষ্মকর ধুকপুকুসি সিষ্ময় অযােমষ্মসর সিষ্মক তাসকষ্ময় ভাবল রলাকটাষ্মক রবে িরম 
বষ্মলই মষ্মি হষ্মে। অেতঃ পুসলে রেষ্মক তার সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত এষ্মসষ্মছ শুষ্মি রস 
রযরকম ভয় রপষ্ময়সছল, রসরকম সকছু িয়। 
  
িরো রভসেষ্ময় সিষ্ময় রসেসরক বলল, ইসি সমস্ রহোর আর ইসি রেরী অযােমস। 
  
রেরী রহষ্মস বলল, এত রাষ্মত এষ্মস আপিাষ্মক সবরক্ত করলাম িাষ্মতা? ক্ষমা করষ্মবি। 
িয়া কষ্মর বসুি িা। 
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সুোি প্রেষ্মম রসেসরক তারপর রেরীর সিষ্মক তাসকষ্ময় ইতস্ততঃ কষ্মর সামষ্মির রচয়ারটায় 
এসগষ্ময় সগষ্ময় বসল, আর রসেসরষ্মকর সিষ্মক অস্বসস্তভরা রচাখ সিষ্ময় তাকাল। 
  
অযােমস রসেসরষ্মকর সিষ্মক ঘুষ্মর বলল, আমার মষ্মি হয় সমস্ রহোর আমার সষ্মঙ্গ একা 
কো বলষ্মত চাি। 
  
রসেসরষ্মকর চযাপ্টা মুখটা ঝুষ্মল প়িল। 
  
তাষ্মতা বষ্মটই। সিিয়। রতামরা িুেি কো বল। আসম রতামাষ্মির েষ্মিয চা কষ্মর সিষ্ময় 
আসস। সুোষ্মির সিষ্মক তাসকষ্ময় বলল, রতামার অযােমসষ্মক ভালই লাগষ্মব। আমার সপ্রয় 
বনু্ধও। আষ্মগ আমরা একই োয়গায় কাে করতাম। 
  
সুোি অযােমষ্মসর সিষ্মক অষ্মপক্ষাকৃত কম সষ্মন্দষ্মহর িৃসিষ্মত তাকাসেল। 
  
রেরী রসেসরকষ্মক িরোটা খুষ্মল ধষ্মর বলল, যাও তুসম চা কষ্মর আিি, কো রের্ হষ্মল 
রতামাষ্মক োকব। 
  
রসেসরক চষ্মল রযষ্মত ঘষ্মর রয িীরবতা রিষ্মম এষ্মলা অযােমস হঠাৎ কো বলায় তা ভঙ্গ 
হল–রসেসরক বলসছল আপসি িাসক রো রফােেষ্মক রচষ্মিি? 
  
িা তাষ্মক ততটা ভালভাষ্মব সচসি িা। সুোি সতকে হষ্ময় উঠল। 
  
আমরা িুেষ্মি খুব বনু্ধ সছলাম। োেভাষ্মব অযােমস ভাবল, সিিয় সকছু রগালমাল আষ্মছ, 
রমষ্ময়টা রব়িাষ্মলর মতই সতকে। রমষ্ময়টার রচাষ্মখ ভষ্ময়র ভাব রিখা যাষ্মে। 
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–আমার সষ্মঙ্গ রোর অষ্মিকসিি রিখা হয়সি, তাই রসেসরক যখি োিাষ্মলা রয রস এখাষ্মি 
আষ্মস, ভাবলাম আপসি যসি রোর খবরাখবর সকছু সিষ্মত পাষ্মরি। যসি বলষ্মত পাষ্মরি রস 
রকাোয় আষ্মছ? 
  
সুোষ্মির ভালভাষ্মবই মষ্মি আষ্মছ রয রো রোর সিষ্ময় বষ্মলসছল তার রকাি বনু্ধ রিই। তাই 
রস সিসিত রয এই সুন্দর পুসলেসট তাষ্মক সমষ্মেয কো বলষ্মছ। তার হৃিসপণ্ড েীতল হষ্ময় 
এষ্মলা। 
  
–আসম-আসম রতা োসিিা রস রকাোয় োষ্মক। রচাখ িাসমষ্ময় উের সিল, আসম তাষ্মক ভাল 
কষ্মর সচসিও িা। 
  
–উেরটা খুবই হতাোবযঞ্জক হল তাহষ্মল। এযােমষ্মসর স্বর রষ্মমই েক্ত হষ্ময় উঠল। আসম 
আো কষ্মরসছলাম আপিার কাছ রেষ্মক রকাি রখাাঁে পাব, সকন্তু আপসি যখি বলষ্মছি 
োষ্মিি িা তষ্মব আমায় অিয উপাষ্ময় তাষ্মক খুাঁষ্মে বার করষ্মত হষ্মব। 
  
–তাই করুি। সোি িাাঁস়িষ্ময় পষ্ম়ি বলল, অষ্মিক রাত হষ্ময় রগল, যসি অিুমসত কষ্মরি। 
সুোষ্মির রচাখ িুষ্মটা সিষ্প্রভ হষ্ময় এষ্মলা আর মাোয় হাত সিল। 
  
অযােমস তাষ্মক ভাল কষ্মর সিরীক্ষণ করসছল। তার মষ্মি হল রমষ্ময়টা স্পিতই সুি িয়। 
আসষ্মল তার রচাষ্মখ ক্লাসের ছায়া এবং সিষ্মের উপসিসত সম্বষ্মন্ধ সষ্মচতি িয়। রচাষ্মখ েূিয 
িৃসি। রস মাোয় হাত সিষ্ময় এপাষ্মে-ওপাষ্মে িুলষ্মত শুরু করল। 
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অযােমস তা়িাতাস়ি তীক্ষ্ণ স্বষ্মর প্রশ্ন করল, সমস রহোর আপসি সক অসুিতা রবাধ 
করষ্মছি? 
  
সকন্তু সুোষ্মির কাষ্মি কোগুষ্মলা রপৌঁছল িা। 
  
–সমস্ রহোর! হাত ধষ্মর ঝাাঁকুসি সিষ্ময় অযােমস সেষ্মেস করল, সক হষ্ময়ষ্মছ। 
  
সুোি আপিমষ্মি সব়িসব়ি কষ্মর বলল, শুিুি, শুিষ্মত পাষ্মেি। ঢাক বােষ্মছ। 
  
অযােমস সকছু রোিবার রচিা কষ্মরও রকাি েব্দ তার কাষ্মি এষ্মলা িা। সুোষ্মির সিষ্মক 
একিৃসিষ্মত তাসকষ্ময় বলল–আসম সকছু শুিষ্মত পাসেিা। 
  
সুোি চীৎকার কষ্মর বলল, আপসি বদ্ধকালা বষ্মলই শুিষ্মত পাষ্মেিিা। আসম পাসে। ঐ 
রতা ঢাক বােষ্মছ। ওটা আমার মাোর রভতর বােষ্মছ। আর সহসস্টসরয়া ররাগীর মত 
গেরাষ্মত লাগল, ওটা বােষ্মছ, ওটা বােষ্মছ বুম…বুম…বুম…কুম। রবষ্মেই চষ্মলষ্মছ 
বুমবুম…শুিষ্মত পাষ্মেি িা? 
  
যতসব বাষ্মে কো, অযােমস তীক্ষ্ণস্বষ্মর বলল। আপসি সব বাষ্মে সেসিস কল্পিা করষ্মছি 
সিষ্মেষ্মক সংযত করুি সমস্ রহোর। রকাি ঢাক বােষ্মছ িা। 
  
–আমার সক হল? সিষ্মের মাো রচষ্মপ ধষ্মর বলল, ওটা আমার মাোর রভতর বােষ্মছ। 
োমাি িা এটা, োমাি। আসম সক পাগল হষ্ময় যাষ্মবা। আঃ, আসম আর সহয করষ্মত 
পারসছ িা। 
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সমস্ রহোর পাগলামী করষ্মবি িা, আসম রকাি ঢাষ্মকর েব্দ শুিষ্মত পাসে িা। অযােমস 
সতকেভাষ্মব বলল। 
  
সুোি তার সিষ্মক তাসকষ্ময়, তাষ্মক ধরবার আষ্মগই িরো খুষ্মল সসাঁস়ি সিষ্ময় ওপষ্মর উঠষ্মত 
লাগল। তার চাপা কান্নার আওয়াষ্মে রসেসরক ছুষ্মট এষ্মলা রান্নাঘর রেষ্মক। 
  
রসেসরক অযােমষ্মসর সিষ্মক তাসকষ্ময় বলল, তুসম সিিয় ওষ্মক যা কো বষ্মলষ্মছ। সক 
বষ্মলষ্মছ? 
  
অযােমস হতবাক এবং উৎকণ্ঠায় ভরা মুষ্মখ রসেসরষ্মকর সিষ্মক তাকাল, আসম রতা রকাি 
কোই বসলসি, মষ্মি হয় ওর স্নাযু় সবপযেয় ঘষ্মটষ্মছ। রস হঠাৎ বলল, রকউ একটা ঢাক 
বাোষ্মে। 
  
ঢাক, সকষ্মসর ঢাক? 
  
বুঝষ্মত রতা পারসছ িা আসমও, তষ্মব রকাি খারাপ সকছু ঘষ্মটষ্মছ। আমার মষ্মি হয় রতামার 
কোই সঠক।বযাপারটা রিখা িরকার। ঢাক বাোষ্মে বযাপারটা আসষ্মল সক? রস সক 
রবাঝাষ্মত চাইষ্মছ। 
  
–তষ্মব আমার সক একেি োক্তার োকা উসচত রেরী? অসহায়ভাষ্মব প্রশ্ন করল 
রসেসরক। 
  
–রোি। তীক্ষ্ণস্বষ্মর অযােমস বলল। 
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তারা সির হষ্ময় সসাঁস়ির ওপর সিষ্মক তাকল। ওপর রেষ্মক খুব আষ্মস্ত আষ্মস্ত একটা 
তালাবদ্ধভাষ্মব ঠক্ ঠক্ আওয়াে রভষ্মস আসষ্মছ। 
  
তারা রকাি ইতস্ততঃ িা কষ্মরই সসাঁস়ি রবষ্ময় সুোষ্মির ঘষ্মরর িরোয় ছুষ্মট রগল। িরোর 
বাইষ্মর তারা কাি পাতল। 
  
অযােমস বলল, মষ্মি হষ্মে রমষ্ময়টা হাষ্মতর মুসঠ সিষ্ময় রটসবল বাোষ্মে। 
  
ঠক্ ঠক্ আওয়াে হষ্ময় রযষ্মত োকল। 
  
অযােমস িরোয় রঠাকা সিল, সমস্ রহোর! 
  
 রসেসরক ভীসতগ্রস্তভাষ্মববলল, তুসম এভাষ্মব সবাইষ্মক োসগষ্ময় তুলষ্মল আসম সক পুসলে 
োকব? 
  
অযােমস সতক্তস্বষ্মর বলল, ভগবাষ্মির রিাহাই, সিষ্মেষ্মক সংযত কর। আসম পুসলে। তুসম 
আমাষ্মক সবর্শ্াস করষ্মত পাষ্মরা। আমার ওপর এটা রছষ্ম়ি িাও। 
  
যতটা ঠাণ্ডা স্বষ্মর অযােমস কোগুষ্মলা বলল বযাপারটা আসষ্মল ততটা ঠাণ্ডা সছল িা। 
রমষ্ময়টার ঐ রমাগত ঠক্ ঠক্ রটসবল বাোষ্মিার আওয়ােটার মষ্মধয একটা অদু্ভত সকছু 
বযাপার আষ্মছ। 
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তারপর হঠাৎ আওয়াে রেষ্মম সগষ্ময় একটা পিেব্দ এসগষ্ময় আসষ্মত লাগল আর সেষ্মব্দ 
িরো খুষ্মল সুোি কসরষ্মোষ্মর রবসরষ্ময় এষ্মলা। সুোি এসগষ্ময় যাওয়ার সময় অযােমস চট 
কষ্মর একিেষ্মর তার সািা মুখ আর েূিয িৃসি রিষ্মখ সিল। 
  
অযােমস রসেসরকষ্মক সেষ্মেস করল রস সক সুোিষ্মক লক্ষয কষ্মরষ্মছ? তার রযি রিষ্মখ 
মষ্মি হল রমষ্ময়টা ঘুষ্মমর রঘাষ্মর হাাঁটষ্মছ। 
  
অযােমস সপছু সিল এবং রিখল সুোি সির িরো খুষ্মল রাস্তায় রিষ্মম প়িল। 
  
অযােমস রিৌষ্ম়ি এষ্মস বসবার ঘষ্মরর রটসবল রেষ্মক টুসপটা সিষ্ময় রসেসরকষ্মক বলল, 
বযাপারটা রিখষ্মত হষ্মে। ওষ্মক রিষ্মখ মষ্মি হষ্মে রযি ও মন্ত্রমুগ্ধ। রকাি খারাপ ঘটিা 
ঘটষ্মত পাষ্মর। আসম ওষ্মক অিুসরণ করসছ। রকাি সচো রকার িা। বযাপারটা রহসযময়। 
  
অযােমস পাতলা ছায়াটার রপছি রপছি চলা শুরু করল। 
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৫. অন্ধক়ার একট়া ব়াল়ি 
অন্ধকার একটা বাস়ির রিারষ্মগা়িা রেষ্মক বুচ ররাষ্মলাষ্মক গাস়ি রেষ্মক রিষ্মম োক্তার 
মাসটেষ্মির বাস়িষ্মত ঢুকষ্মত রিখল। 
  
োক্তার মাসটেষ্মির োষ্ময়সরর কো বুচও শুষ্মিসছল। রসও রয মুহূষ্মতে োষ্ময়সরটার গুরুত্ব 
অিুভব কষ্মরসছল রসই মুহূষ্মতে োক্তাষ্মরর বাস়ি সগষ্ময় রিখল ররাষ্মলা সমসিটখাষ্মিক আষ্মগই 
রসখাষ্মি রপৌঁষ্মছষ্মছ। এখি বনু্দক হাষ্মত রিারষ্মগা়িায় িাাঁস়িষ্ময় মিসির করষ্মছ। 
  
োষ্ময়সরষ্মত যসি রেসলর কো রলখা িা োষ্মক, ররাষ্মলার রেষ্মক যসি োষ্ময়রীটা রকষ্ম়ি সিষ্ময় 
রিয় তাহষ্মল তার সষ্মঙ্গ ররাষ্মলার সম্পকে সচরসিষ্মির মষ্মতা রের্ হষ্ময় যাষ্মব। 
  
অেচ সবি যুষ্মদ্ধ োষ্ময়সরটা রস হাতছা়িাও করষ্মবিা। োষ্ময়সরটা সমূ্পণেভাষ্মব রপষ্মত হষ্মল 
ররাষ্মলাষ্মক খুি করা ছা়িা রকাি রাস্তা রিই। সকন্তু রভাষ্মলাষ্মক খুি করষ্মত হষ্মল আষ্মগ 
লংটমষ্মকও খুি করষ্মত হষ্মব। আবার ররাষ্মলাষ্মক রয মুহূষ্মতে রস খুি করষ্মব লংটমও তার 
সিেস্ব বনু্দক সিষ্ময় তাষ্মক খুি করষ্মব। 
  
রস যখি এইসব সচো করষ্মছ তখি ররাষ্মলা োষ্ময়সর সিষ্ময় গাস়িষ্মত উঠল। বুচ এসগষ্ময় 
রযষ্মতই গাস়ি এসগষ্ময় চলল সিউবন্ড সিট ধষ্মর সগষ্মলারীর বাস়ির সিষ্মক। সকন্তু সগষ্মলারীর 
বাস়িষ্মত ররাষ্মলার এখি সক প্রষ্ময়ােি োকষ্মত পাষ্মর!বুচও তার সিষ্মের গাস়ি সিষ্ময় 
ররাষ্মলাষ্মক অিুসরণ করষ্মত লাগল। সময় মত এষ্মেন্স রকাষ্মটে এষ্মস ররাষ্মলা তার সবোল 
েরীর সিষ্ময় সগষ্মলারীর বাস়ি ঢুকল। রস অন্ধকাষ্মর অষ্মপক্ষা করষ্মত লাগল। 
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ররাষ্মলাষ্মক সকছুষ্মতই রচাষ্মখর আ়িাল করা চলষ্মবিা। রস োষ্মি ররাষ্মলা ওষ্ময়েমযাষ্মির সতি 
সমসলয়ি পাউন্ড এই অস্বাভাসবক টাকার অষ্মঙ্কর রলাভটা সকছুষ্মতই হাতছা়িা করষ্মবিা। 
এই সবোল টাকা সিষ্ময় ররাষ্মলা সক সক করষ্মব ভাবষ্মতই বুষ্মচর মুখ কুসঞ্চত হষ্ময় উঠল। 
ররাষ্মলার কাযেকলাষ্মপর ওপর তার অগাধ সবর্শ্াস। যসি রকউ টাকাটা পষ্মকটি করষ্মত 
পাষ্মর রতা ররাষ্মলাই। তারপর তার রেষ্মক টাকাটা রকষ্ম়ি সিষ্মত হষ্মব এবং ররাষ্মলাষ্মক খুি 
করষ্মত হষ্মব। সকন্তু মুহূষ্মতের এক চুল এসিক ওসিক হষ্মলই ররাষ্মলাষ্মক সুষ্মযাগ কষ্মর রিওয়া 
হষ্মব আর তার েষ্মিয তাষ্মক আপষ্মোস করষ্মত হষ্মব। তাই রয মুহূষ্মতে ররাষ্মলা সতি 
সমসলয়ি পাউন্ড পষ্মকটি করষ্মব রসই মুহূষ্মতেই ররাষ্মলাষ্মক মৃতুযর রকাষ্মল ঢষ্মল প়িষ্মত হষ্মব 
এবং তা বুষ্মচর হাষ্মতই। আর এ কােটার পুরোর এমি অসবর্শ্াসরকষ্মমর রয এছা়িা 
অিয রকাি পে রিই। 
  
ররাষ্মলা সগষ্মলারীর সষ্মঙ্গ সক করষ্মছ? 
  
বুচ রিখল প্রায় অধঘণ্টা পষ্মর ররাষ্মলা গসল রেষ্মক রবসরষ্ময় লংটষ্মমর সষ্মঙ্গ সক কো বষ্মল 
গাস়িষ্মত চষ্ম়ি বসল। 
  
আর বুচ ররাষ্মলার গাস়ির লাল রটল লযাম্প লক্ষয কষ্মর বাফষ্মটন্স বযারী এসভি তারপর 
সপকাসেলী ধষ্মর অিুসরণ কষ্মর চলল। ররাষ্মলা সক তষ্মব রেসলর সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত যাষ্মে! 
িাসক করষ্মিসলয়াষ্মসর সন্ধাষ্মি যাষ্মে। বুষ্মচর সিষ্মের রকাি ধারণাই রিই রয 
করষ্মিসলয়াষ্মসর লােটা রকাোয় পাওয়া যাষ্মব। সকন্তু তার সির সবর্শ্াস ররাষ্মলা সিিয় োষ্মি 
করষ্মিসলয়াষ্মসর মৃতষ্মিহটা রকাোয় আষ্মছ। ররাষ্মলার চতুর মসস্তষ্মষ্কর কাষ্মছ বুষ্মচর বুসদ্ধ 
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কখিও সমকক্ষ িয় রস োষ্মি। তাই ওষ্ময়েমযাষ্মির টাকাটা হাতাবার একটাই রাস্তা রয 
ররাষ্মলার রপছষ্মি রলষ্মগ োকা। 
  
ভাল। ররাষ্মলা রেসলর কাষ্মছ যাষ্মে িা। গাস়িটা এখি বাকেষ্মল রহাষ্মটল রপসরষ্ময় পাকে রলি 
সিষ্ময় হাইে পাষ্মকে ঢুষ্মক রেষ্মম রগল। বুচ দ্রুত সচো কষ্মর পাষ্মকের রগট রপসরষ্ময় কষ্ময়কে 
গে িূষ্মর গাস়িটা িাাঁ়ি কসরষ্ময় তা়িাতাস়ি রিষ্মম এমি একটা োয়গায় এল রসখাি রেষ্মক 
লংটম আর ররাষ্মলাষ্মক রিখা যায়। লংটম ও ররাষ্মলা রকউই গাস়ি রেষ্মক িামল িা। 
ররাষ্মলা সসগার খাষ্মে। 
  
বুচ রবে কষ্ময়ক সমসিট ধষ্মর লক্ষয করার পর অধধযে হষ্ময় আরও এসগষ্ময় এল। ওষ্মির 
বযাপারটা সক? কার েষ্মিয অষ্মপক্ষা করষ্মছ? রাষ্মগ মুসঠ পাকাল। রস যসি এভাষ্মব পাষ্মকের 
রগষ্মটর কাষ্মছ রঘারাষ্মফরা কষ্মর রয রকাি মুহূষ্মতে তাষ্মক পুসলে ধষ্মর িািা প্রশ্ন শুরু 
করষ্মব। তাহষ্মল তাষ্মক পাষ্মকের এমি োয়গায় লুসকষ্ময় োকষ্মত হষ্মব যাষ্মত তাষ্মক রকউ 
রিখষ্মত িা পায়। 
  
ররাষ্মলা অিযসিষ্মক তাসকষ্ময় োকার সময় বুচ মাষ্মঠ ঢুষ্মক একটা গাষ্মছর ছায়ার কাষ্মছ সগষ্ময় 
আ়িাল কষ্মর ঘাষ্মসর ওপর বসল। 
  
আকাে পসরষ্কার। মষ্মিারম উষ্ণ রাত। চাাঁি রেষ্মটর মত রভষ্মস রব়িাষ্মে। বুচ ভাবল আর 
কতকাল এভাষ্মব বষ্মস োকষ্মত হষ্মব। ররাষ্মলা রতা রবে গাস়ির রভতর আরাষ্মম বষ্মস 
আষ্মছ। বুষ্মচর হাই উঠল। 
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ররাষ্মলার গাস়ির োিলাটা রখালা। সসগার খাওয়া এখিও চাসলষ্ময় যাষ্মে। সসগাষ্মরর 
তামাষ্মকর গন্ধ বুষ্মচর িাষ্মক রভষ্মস আসষ্মত তারও ধূমপাি করার ইষ্মে হষ্মত লাগল। বুচ 
রিখল, হাওয়ায় সসগাষ্মরর রধাাঁয়াগুষ্মলা রকমি পাসকষ্ময় পাসকষ্ময় উঠষ্মছ। 
  
এমসি কষ্মর সময় বষ্ময় চলল। হঠাৎ ররাষ্মলা গাস়ির িরো খুষ্মল রিষ্মম এষ্মস রাস্তার 
এপ্রাে রেষ্মক ওপ্রাে পযেে সক রযি লক্ষয করষ্মত লাগল। ররাষ্মলার ঘস়িষ্মত তখি একটা 
রবষ্মে িে সমসিট। 
  
কতক্ষণ অষ্মপক্ষায় োকষ্মত হষ্মব এ সম্বষ্মন্ধ ররাষ্মলার রকাি ধারণাই রিই। সকন্তু তবু 
সগষ্মলারীর ওপর তার অগাধ সবর্শ্াস, রস রয কষ্মরই রহাক রমষ্ময়টাষ্মক এখাষ্মি পাঠাষ্মব। 
রসই সবর্শ্াস সিষ্ময়ই রস এতক্ষণ অষ্মপক্ষায় আষ্মছ। রমষ্ময়টা যসি িা আষ্মসকরষ্মিসলয়াষ্মসর 
মৃতষ্মিহ রকাোয় পাওয়া যাষ্মব রস সম্বষ্মন্ধ রস রকাি সচোই করষ্মত পারষ্মছ িা। 
  
পািািীর ওপর বষ্মস ররাষ্মলা আবার োষ্ময়সরটা প়িষ্মত শুরু করল আর োষ্ময়সরটা 
অধধষ্মযের মত পষ্মকষ্মট পুষ্মর সচো করষ্মত লাগল বুচ আর রেসলর মৃতুযৎসষ্মবর আষ্ময়ােিটা 
রবে মষ্মিারম কষ্মরই করষ্মব। তার হাত সিস সপে করষ্মত লাগল রেসলষ্মক োসস্ত রিবার 
েষ্মিয। কাাঁধটা তুষ্মল এখিকার মত সচো রঝষ্ম়ি রফলার রচিা করল। িুই বা সতি সপ্তাহ 
যাই লাগুক, তা়িাহুষ্ম়িার রকাি িরকার রিই। িুেষ্মির কাষ্মরার েষ্মিযই রস এখিফাাঁসসষ্মত 
রযষ্মত রােীিয়। তার মত সবোল রচহারার মািুর্ ফাাঁসসষ্মত ঝুলষ্মল হয় িস়ি সছাঁ়িষ্মব 
িয়ষ্মতা তার মুণ্ড। 
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িাাঁস়িষ্ময় িাাঁস়িষ্ময় হঠাৎ রযি ররাষ্মলা অিুভব করল রকউ তাষ্মক লক্ষয করষ্মছ। চাসরসিকটা 
তাসকষ্ময় কাউষ্মক রিখষ্মত িা রপষ্ময় ভাবল এসবই তার মষ্মির ভুল। 
  
লংটম োিলা সিষ্ময় মুখ বাস়িষ্ময় বলল, আর কতক্ষণ বস্? বাস়ি সগষ্ময় একটু ঘুমষ্মল 
হয়িা? 
  
–চুপ কর। গষ্মেে উঠল ররাষ্মলা। রভার িা হওয়া পযেে আমাষ্মির অষ্মপক্ষা করষ্মত হষ্মব 
  
।–রহ ভগবাি। সীষ্মট রহলাি সিষ্ময় বষ্মস প়িল লংটম। 
  
ররাষ্মলা সসগার রের্ কষ্মর আবার গাস়িষ্মত এষ্মস বসল। তারও খুব ক্লাসে লাগসছল সকন্তু 
সগষ্মলারী যখি বষ্মলষ্মছ আসষ্মব, তাষ্মক প্রসত মুহূষ্মতেই রচাখ রাখষ্মত হষ্মব রসই রমষ্ময়সটর 
অষ্মপক্ষায়। সঝষ্মমাি চলষ্মব িা। 
  
রাত প্রায় িুষ্মটা পষ্মির সমসিষ্মটর সময় সুোি মাষ্মঠ ঢুকল। 
  
বুচই প্রেম তাষ্মক রিষ্মখ লাসফষ্ময় উষ্মঠসছল আর সক। সকন্তু সঠক সময় সিষ্মেষ্মক সংযত 
কষ্মর সিল রস। ররাষ্মলার গাস়ির সিষ্মক তাকাষ্মত রিখল ররাষ্মলা ততক্ষষ্মণ গাস়ি রেষ্মক রিষ্মম 
পষ্ম়িষ্মছ। উষ্মেসেত হষ্ময় রস এত রোষ্মর লংটমষ্মক সপঠ চাবস়িষ্ময় সিষ্ময়ষ্মছ রয তার িমবন্ধ 
হবার রোগা়ি। 
  
সতিষ্মট রিাক সতিসিক সিষ্ময় তাষ্মির সবসভন্ন অবিায় গভীর মষ্মিাষ্মযাগ সিষ্ময় সুোি 
রহোরষ্মক লক্ষয করষ্মত লাগল। 
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সুোি েক্ত হষ্ময় হাাঁটষ্মত হাাঁটষ্মত পাষ্মকে ঢুকল। তারপর ররাষ্মলার গাস়ির কাছাকাসছ এষ্মস 
রেষ্মম রগল। 
  
ররাষ্মলা তার সিষ্মক তাসকষ্ময় চাাঁষ্মির আষ্মলায় তার সািামুখ আর েূিযিৃসি রিখল। রস 
রসাোসুসে তার সিষ্মক তাকাল এবং মুহূষ্মতের অস্বসস্তর পর ররাষ্মলালাবুঝল রয রমষ্ময়টা 
তার উপসিসতর কো োষ্মিই িা। 
  
–রমষ্ময়টাষ্মক লক্ষয কর লংটম। ঘুষ্মমর মষ্মধয হাাঁটষ্মছ রস। 
  
–তাই রতা! গাস়ি রেষ্মক হু়িমুস়িষ্ময় রিষ্মম এল। সকন্তু রকি? 
  
ররাষ্মলার কাষ্মি রকাি কোই ঢুকসছল িা। উষ্মেেিায় রস বসধর প্রায়। ভুেু। তাহষ্মল 
বযাপারটার মষ্মধয সসতয সকছু আষ্মছ। ররাষ্মলার মষ্মি প়িল সুিূর এষ্মেন্স রকাটে রেষ্মক 
সগষ্মলারী রমষ্ময়টাষ্মক তার কাষ্মছ আসষ্মত বাধয কষ্মরষ্মছ। 
  
চুপ। একটা হাত তুষ্মল সুোষ্মির সিষ্মক িৃসি অবযাহত ররষ্মখ রস বলল। 
  
সুোি ঘুষ্মর সগষ্ময় কষ্ময়ক মুহূতে চুপ কষ্মর িাাঁস়িষ্ময় েক্তভাষ্মব দ্রুত পাষ্মকের রগষ্মটর সিষ্মক 
রহাঁষ্মট চলল। 
  
চষ্মল এস। গাস়িটা ওখাষ্মি োকুক। ওষ্মক রচাষ্মখর আ়িাল করা চলষ্মবিা। লংটমষ্মক 
বলল। 
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লংটষ্মমর অষ্মপক্ষা িা কষ্মরই রস রমষ্ময়টার সিষ্মক হাাঁটা শুরু করল। সগষ্মলারীর কো তার 
মষ্মি প়িল রয রমষ্ময়টা তাষ্মক করষ্মিসলয়াষ্মসর মৃতষ্মিষ্মহর কাষ্মছ সিষ্ময় যাষ্মব। এখি আর 
রকাি সচো িয়। বযাপারটা এতই উষ্মেসেত কষ্মর তুলল ররাষ্মলাষ্মক রয সিয়মমাসফক 
সতকেতার কো রস ভুষ্মল রগল। সতি সমসলয়ি পাউষ্মন্ডর ওপর হাত রাখা ছা়িা আর রকাি 
বযাপাষ্মরই রস আগ্রহী িয়। 
  
রগাপি োয়গা রেষ্মক বুচ ররাষ্মলাষ্মক সুোষ্মির রপছি রপছি রযষ্মত রিষ্মখ ভাবল রয রকাি 
কারষ্মণই রহাক রমষ্ময়টা সবভীসর্কাময় ররাষ্মলার সামষ্মি হাসের হষ্ময়ষ্মছ। রস বুঝলিা সুোি 
তাষ্মির করষ্মিসলয়াষ্মসর মৃতষ্মিষ্মহর কাষ্মছ সিষ্ময় যাষ্মে। রবাধ হয় টাকাটার বযাপাষ্মরও হষ্মত 
পাষ্মর। রগাপি োয়গা রেষ্মক রবষ্মরাবার আষ্মগ রস সিসিত হষ্ময় সিল রয, রকউ তাষ্মক 
রিষ্মখসি। 
  
বুচ রিখল রমষ্ময়টা কন্সসটচুযয়াল সহষ্মলর সিষ্মক যাষ্মে, তার রপছষ্মি ররাষ্মলা তার রপছষ্মি 
লংটম, তাষ্মির রপছষ্মিহঠাৎ আসবষ্কার করল এক ছায়ামূসতে,যাষ্মক রস সচিত, সেষ্মটকসটভ 
অযােমস। 
  
সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ তার হাত বনু্দষ্মক রপৌঁছল। সকন্তু পরক্ষষ্মণই বুঝল রয কােটা করা রবাকামী 
হষ্মব। রস ভাবল ররাষ্মলাষ্মক সাবধাি করা উসচত পুসলেটা সপছি সিষ্ময়ষ্মছ। তারপর সঠক 
করল,িা, পুসলেটা যসি ররাষ্মলাষ্মক ধষ্মর তষ্মব টাকাটা সিষ্ময় পালাষ্মত তারই সুসবধা হষ্মব। 
সকন্তু সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ ভাবল িা, টাকাটা রকাোয় আষ্মছ রস সিষ্মে োষ্মিিা। আর রয মুহূষ্মতে 
ররাষ্মলা রসটা োিষ্মত পারষ্মব, পুসলেও োিষ্মব। রসষ্মক্ষষ্মত্র ররাষ্মলা, লংটম, অযােমসষ্মক খুি 
কষ্মর টাকা হাতাষ্মিা প্রায় অসম্ভব এবং সবপিিিক। 
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ইসতমষ্মধয ররাষ্মলা সুোষ্মির সপছি সপছি বাসকংহাম পযাষ্মলস ছাস়িষ্ময় এখি রোয়াি 
রোয়াষ্মরর সিষ্মক এসগষ্ময় চষ্মলষ্মছ। রাস্তােিেূিয। 
  
অযােমস অন্ধকাষ্মর সমষ্মে চলষ্মছ যাষ্মত ররাষ্মলা, লংটম তাষ্মক রিখষ্মত িা পায়। সকন্তু 
অযােমস খুব অবাকই হল রয ররাষ্মলা একবারও রপছি ঘুষ্মর তাকালই িা। 
  
অযােমস ররাষ্মলাষ্মক সচষ্মি রফষ্মলষ্মছ। ররাষ্মলা যখি এই বযাপারটার মষ্মধয আষ্মছ তাহষ্মল 
বযাপারটা সিিয় েসটল। এতসিি রস রয ধরষ্মণর রকষ্মসর অষ্মপক্ষায় সছল, আে তা তার 
সামষ্মি। 
  
অযােমস রেষ্মক রেষ্মক রপছি সফষ্মর তাকাসেল রকউ তাষ্মক অিুসরণ করষ্মছ সকিা রিখার 
েষ্মিয। বুচও এেিয প্রস্তুত সছল। রস তার কাষ্মলা রপাোক, কাষ্মলা টুপীষ্মত অন্ধকাষ্মর 
সমষ্মে এসগষ্ময় চলল। ররাষ্মলার সবোল লােটা েীবষ্মি এই প্রেম এতটা পেহাাঁটষ্মছ। আর 
তার ঘাষ্মম রভো েরীরটা রিষ্মখ লংটম মো পাসেল। 
  
–রমষ্ময়টা রয ভাষ্মব হাাঁটষ্মছ মষ্মি হষ্মে সব্রষ্মটি রপৌঁষ্মছ যাষ্মব। লংটম বষ্মল উঠল। 
  
ররাষ্মলা গেেি কষ্মর উঠল, সব্রষ্মটি রগষ্মলও হামাগুস়ি সিষ্ময় রস রযষ্মত বতরী আষ্মছ। 
  
 রমষ্ময়টা আবার রেষ্মমষ্মছ। 
  
ররাষ্মলা লংটমষ্মক রটষ্মি সিষ্ময় অন্ধকাষ্মর সষ্মর রগল। কুস়ি গে িূষ্মর অযােমসও সতকে 
হল। বুট এক রিওয়াষ্মল সমষ্মে িাাঁ়িাল। 
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সুোি িু-এক মুহূতে িাাঁস়িষ্ময় গসলপে রবষ্ময় অিৃেয হষ্ময় রগল। 
  
–এখাষ্মি। ররাষ্মলা চট কষ্মর এসগষ্ময় রগল। প্রায় গসলর মুখ পযেে রিৌষ্ম়ি সগষ্ময় ঢুকল। এটা 
একটা মুখবন্ধ গসল। 
  
লংটমষ্মক ররাষ্মলা বলল, যাও রমষ্ময়টাষ্মক আসম সামলাসে, তুসম এক মুহূতে সময় িি িা 
কষ্মর গাস়িটা সিষ্ময় এস। 
  
লংটম এতটা রাস্তা রহাঁষ্মট সফরষ্মত হষ্মব বষ্মল গেরাষ্মল ররাষ্মলা তাষ্মক রচাখ পাসকষ্ময় গষ্মেে 
উঠল–যাও। যা বলসছ চট পট কর। 
  
-সঠক আষ্মছ। লংটম দ্রুত আষ্মগর পে ধষ্মর সফরষ্মত লাগল। 
  
অযােমস আ়িাল হবার রকাি সুষ্মযাগ িা রিষ্মখ মাো িীচু কষ্মর চলষ্মত লাগল। লংটষ্মমর 
পুসলষ্মের প্রসত রকাি আগ্রহ িা োকায় রস অযােমসষ্মক লক্ষযই করল িা। 
  
লংটমষ্মক আসষ্মত রিষ্মখ বুচ একটা অন্ধকার রিারষ্মগা়িায় িাাঁস়িষ্ময় প়িল। ভাবল, রস সক 
লংটমষ্মক পুসলষ্মের কো বষ্মল সতকে করষ্মব। িা লংটমষ্মক রকাি সবর্শ্াস রিই। রস যসি 
রভাষ্মলা রেসলর সম্পষ্মকে রেষ্মি োষ্মক তাহষ্মল বুচষ্মকও ফাাঁসক রিষ্মব। তার রচষ্ময় লংটম 
চষ্মল যাক। তারপর রস প্রেষ্মম অযােমস পষ্মর ররাষ্মলাষ্মক সিষ্মকে করষ্মব। 
  
ইসতমষ্মধয লংটষ্মমর েষ্মিয বুষ্মচর অষ্মিকটা সময় িি হষ্ময় রগল। লংটম অসতরম করল 
তাষ্মক। রাস্তায় রিষ্মম ররাষ্মলা আর অযােমসষ্মক রিখষ্মত রপল িা। সাবধাষ্মি অন্ধকার গসল 
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রহাঁষ্মট চলল। সামষ্মি একটা িরো রিষ্মখ সকছু রোিার রচিা করল, সকন্তু সকছুই শুিষ্মত 
রপলিা। িরোয় আষ্মস্ত চাপ সিষ্মত িরোটা খুষ্মল রগল। পষ্মকট রেষ্মক বনু্দক রবর কষ্মর 
বাস়ির মষ্মধয ঢুষ্মক প়িল। মাোর ওপর ভারী পিেব্দ শুষ্মি ভাবল ররাষ্মলা ওপষ্মর রগষ্মছ 
সকন্তু আর রকাি েব্দ শুিষ্মত িা রপষ্ময় সির িরোটা সিঃেষ্মব্দ বন্ধ কষ্মর গুাঁস়ি রমষ্মর 
এসগষ্ময় চলল। 
  
. 
  
েযাক রেসবী তার সির িরো খুষ্মল রোলার টুপীটা খুষ্মল স্টযাষ্মন্ড রাখল। ভারী োঙ্কটা 
বষ্ময় সিষ্ময় যাওয়ার েষ্মিয তার সপঠ বযাো করসছল। সুোি পাসলষ্ময় যাওয়ার পর রস সফষ্মর 
সগষ্ময় করষ্মিসলয়াষ্মসর মৃতষ্মিষ্মহর একটা সুন্দর বযবিা কষ্মরসছল।কােটািক্কারেিক সকন্তু 
এর রেষ্মক টাকা কামাষ্মত হষ্মল মৃতষ্মিহটা লুসকষ্ময় রাখষ্মতই হষ্মব। 
  
রস রান্না ঘষ্মর সগষ্ময় রকটলীটা চাসপষ্ময় সিল। রেসবী সিষ্মের পসরচযোয় অভযস্ত সছল। পাাঁচ 
বছর একাবাস করষ্মত করষ্মত। এখি তার একমাত্র সঙ্গী রব়িালটা। রব়িালটাষ্মক রখষ্মত 
সিষ্মত সিষ্মত ভাবল এখি সক রস ররাষ্মলার সষ্মঙ্গ রযাগাষ্মযাগ করষ্মব?বলষ্মব রস োষ্মি 
মৃতষ্মিহটা রকাোয়!বিষ্মল একে সকংবা এক হাোর চাইষ্মব রস। ক্লাসের িরুণ রেফােে 
মারষ্মকট অবসধ রযষ্মত ইষ্মে করসছল িা তার। তাই রটসলষ্মফাি করষ্মত রাস্তার বুেটায় 
রগষ্মলই চলষ্মব। 
  
চা বতরী কষ্মর রেসবী বসবার ঘষ্মর বসল। পাাঁচষ্মো পাউন্ড হাসতষ্ময় রস রিে রছষ্ম়ি 
পালাষ্মত– পাষ্মর। রয রাষ্মত রভরা স্মলষ্মক রমষ্মর িীষ্মচ রিহটা কবর সিষ্ময়ষ্মছ রস রাত 
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রেষ্মকই রস রিে ছা়িার কো ভাবষ্মছ। সুোষ্মির কো ভাবষ্মতই তার েরীর রঘষ্মম উঠল। 
এই ফাাঁকা বাস়িষ্মত তাষ্মক যসি একলা পাওয়া রযত চীৎকার করষ্মলও রকউ শুিষ্মত 
রপতিা।এরকম একটা সুষ্মযাগ হাতছা়িা কষ্মর সক রবাকামীটাই িা কষ্মরষ্মছ রস। যা সকছুই 
ঘটত িা রকি অসভষ্মযাগ করার সাহস রপত িা সুোি। কারণ করষ্মিসলয়াষ্মসর খবর রস 
োষ্মি। সকন্তু তার সিষ্মের সক হয়? এক বছর আষ্মগ হষ্মল রস ইতস্ততঃ করত িা। রভরা 
স্মল তাষ্মক ভয় পাইষ্ময় সিষ্ময়সছল। তা িা হষ্মল তাষ্মক হতযা করার ইষ্মে সছল িা তার। 
রমষ্ময়টা তার েীবি বরবাি কষ্মর সিষ্ময়ষ্মছ। রস যসি ওরকম ধস্তাধসস্ত িা করত, আঘাত 
করার প্রষ্ময়ােি হত িা। এখিও রেসবী মষ্মি করষ্মত পাষ্মর রভরার ভয়াতে রচাখ। 
মািুষ্মর্র রচাষ্মখ অমি আতঙ্ক ফুষ্মট উঠষ্মত পাষ্মর তা রভরাষ্মক িা রিখষ্মল সবর্শ্াস করষ্মত 
পারত িা। তার মষ্মি প়িল রকমিভাষ্মব তার সািা িাাঁষ্মতর ফাাঁক সিষ্ময় সেভটা রঠষ্মল 
রবসরষ্ময় এষ্মসসছল। 
  
হঠাৎ রেসবী শুিল িরোয় রটাকা প়িষ্মছ। ঘস়িটায় রিখল রাত বাষ্মরাটা। হয়ষ্মতা রকউ 
ভুল কষ্মর রটাকা রমষ্মরষ্মছ। এখুসি ভুল বুঝষ্মত রপষ্মর চষ্মল যাষ্মব। সকন্তু আবার রোষ্মর 
রটাকার েব্দ রোিা রগল। 
  
সব়িসব়ি করষ্মত করষ্মত রেসবী সির িরো খুলল। 
  
— আষ্মলায় পা ররষ্মখ রেসবীষ্মক রিষ্মখ রেসল প্রশ্ন করল, ঘষ্মর তুসম একা আছ? 
  
রেসবী তার সিষ্মক তাসকষ্ময় রিখল সক চমৎকার রিখাষ্মে তাষ্মক। থ্র রকায়াটোর রকাটে উাঁচু 
োটে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেক দ্য করপস ওয়াক । মেেস মেডলি মেে  

147 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

রহষ্মস ফযাসফযাষ্মস গলায় বলল, আমার সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত এষ্মসছ? 
  
 রচাখ ব়ি ব়ি কষ্মর রেসল বলল, হযাাঁ, তুসম সক আমায় রচষ্মিা? 
  
মাো রিষ্ম়ি রেসবী বলল, হযাাঁ মািষ্মমায়াষ্মেল রেসল তাই িয় সক? 
  
–আসম সক রভতষ্মর আসষ্মত পাসর? 
  
রেসবী সষ্মর িাাঁ়িাষ্মত রেসল ঢুষ্মক রগল ঘষ্মর। 
  
–এখাষ্মি এস। ভাবল, এখাষ্মি সক ওষ্মক ররাষ্মলা পাসঠষ্ময়ষ্মছ? িাসক সিষ্মের রেষ্মক এষ্মসষ্মছ। 
সক চায় ও? 
  
ফায়ার রেষ্মসর সিষ্মক ভাঙ্গা আমেষ্মচয়ারটা রিসখষ্ময় বলল, রচয়ারটার েষ্মিয ক্ষমা চাইসছ। 
বসষ্মব িা? োসি তুসম ওষ্মত বসষ্মত অভযস্ত িও। 
  
রহোর বষ্মল রমষ্ময়টার সম্বষ্মন্ধ সক োি? রেসল প্রশ্ন করল। 
  
রেসবী এরকম রসাোসুসে প্রশ্ন আো কষ্মরসি। বুচও ওর কো সেষ্মেস করসছল। সময় 
রিবার েষ্মিয বলল, চা খাষ্মব? 
  
রেসল গম্ভীর গলায় বলল, িা আসম আমার প্রশ্নটার উের এখিও পাইসি। 
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রেসবী সিষ্মেষ্মক খাসিকটা সামসলষ্ময় সিল।হঠাৎ রস ভাবল, রমষ্ময়টা আসার পর ঘরটা 
রকমি সুন্দর রিখাষ্মে। রমষ্ময়টা কাষ্মলা বষ্মট সকন্তু ওর সুন্দর রপাোক, িস্তািা সব সকছুই 
উষ্মেেক। চা রফষ্মল রেসবী রেসলর কাষ্মছ এষ্মস সেষ্মেস করল, আসম খুবই ক্লাে যসি 
সকছু মষ্মি িা কষ্মরি আসম বসসছ। রেসলর কষ্ময়ক ইসঞ্চ িূষ্মর রস বষ্মস রেসলর মুষ্মখর 
সিষ্মক রচষ্ময় রইল। 
  
রেসবীর কামিা োগষ্মছ বুঝষ্মত রপষ্মর রেসল বলল, আমার সময় রবেী রিই। উেরটা 
সিষ্মল ভাল করষ্মত। 
  
বুচ রতামায় সকছু বষ্মলসি? আসম যা োসি তা বুচষ্মক বষ্মলসছ। 
  
িা বলসি। আমাষ্মক সসতয কোটা বলষ্মল ভালই করষ্মব। সকছুক্ষণ তার সিষ্মক রচষ্ময় রেষ্মক 
বলল, রতামার সমষ্ময়র িাম আসম ধষ্মর রিব। 
  
রেসবী রেসলর সুন্দর রচহারা রিখষ্মত োকল। মষ্মিাসংষ্মযাগ করা তার পষ্মক্ষ কিকর হষ্ময় 
উঠল। আমার সমষ্ময়র মূলয রিষ্মবমাষ্মি টাকা সিষ্মতও রােী আষ্মছখবষ্মরর েষ্মিয?–তুসম সক 
বলষ্মত চাইছ আসম বুঝষ্মত পারসছ িা। 
  
–রমষ্ময়সটর সম্বষ্মন্ধ সক োি? তা়িাতাস়ি বল, রিরী রকার িা। একষ্মো পাউন্ড রিাব। 
  
 রেসবী ভাবল একষ্মো পাউন্ড! রস রতা বুচও রিষ্মব বষ্মলসছল। অষ্মঙ্কর িরটা বা়িাষ্মত 
হষ্মব। 
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–পাাঁচষ্মো পাউন্ড রমাটামুসট সঠক হষ্মত পাষ্মর, বষ্মল রস পষ্মকষ্মট হাত রঢাকাল। এই মুহূষ্মতে 
রেসলষ্মক ভীর্ণ ছুাঁষ্মত ইষ্মে করষ্মছ। 
  
রেসল রহষ্মস বলল, রবাকার মত কো রবাল িা। েক্ত হষ্ময় বলল, একষ্মো পাউষ্মন্ডর রবেী 
পাষ্মব িা। চটপট বল। 
  
পাাঁচষ্মো। ওর সষ্মঙ্গ সারারাত বষ্মস তকে করষ্মত ইষ্মে করষ্মছ তার। রেসল ছা়িা ঘরটাষ্মক 
ভাবষ্মতই ইষ্মে করষ্মছ িা। 
  
অধধযে হষ্ময় রেসল ি়িাচ়িা করায় তার োষ্মটের প্রােভাগ রেসবীর হাাঁটু ছুাঁষ্ময় রগল। 
  
–তুসম োি সক ম়িাটা রকাোয়? 
  
 রেসবী েক্ত হষ্ময় বষ্মস রইল। রস সিষ্মেষ্মক সংযত করার েষ্মিয রকাি কো বলল িা। 
  
তার মাষ্মি তুসম োি, রবাকা রকাোকার! সেগগীর বল রকাোয় আষ্মছ। আমার সময় িি 
রকার িা। এই িাও একষ্মো পাউন্ড। করকষ্মর সািা রিাট বার করল রেসল। 
  
 রেসবী পাষ্ময়র ওপর পা তুষ্মল বলল-যষ্মেি িয়। ররাষ্মলা আমায় হাোর রিষ্মব বষ্মলষ্মছ। 
  
রেসল হতাোেসিত রাষ্মগ মুখটা ঘুসরষ্ময় সিল। 
  
রেসবীর সষ্মঙ্গ ির কর্াকসর্র সময় রিই এখি। যসি রেসবীষ্মক ওই অসবর্শ্াসয রকষ্মমর 
টাকার অষ্মধেকও সিষ্মত হয় ভাল, তবু ররাষ্মলাষ্মক সিষ্মত রিওয়া যায়িা। রেসবীর রেষ্মক 
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ম়িাটার রখাাঁে সিষ্ময় পসরকসল্পত ভাষ্মব তাষ্মক িুঘেটিায় রফলা যায়। আঃ, এসময় বুচ 
কাষ্মছ োকষ্মল ঘুষ্মর্র রলাভ ছা়িাও অিয ওরু্ধ সিষ্ময় ওর মুখ রেষ্মক কো রবর কষ্মর সিত। 
  
–ম়িার রভতর টাকা লুষ্মকাষ্মিা আষ্মছ। এখি আমরা তকোতসকে কষ্মর সময় িি করষ্মল 
পষ্মর ওটা যসি রকউ হাসতষ্ময় রিয়, তখি রতামার িুঃখ করষ্মত হষ্মব। 
  
রেসবীর রচাখ কুাঁচষ্মক এষ্মলা। ও যসি োিত ম়িার রভতর টাকা আষ্মছ, তাহষ্মল রমাম 
মাখাবার আষ্মগ তা রবর কষ্মর সিত। 
  
টাকা? কত টাকা? 
  
–রেসল ভাবল বলষ্মব সকিা। তারপর ভাবল ভসবর্যষ্মত রতা োিষ্মতই পারষ্মব। বলল–সতি 
সমসলয়ি পাউন্ড। 
  
চমষ্মক বষ্মস প়িল রেসবী–তুসম সঠক োষ্মিা? 
  
–হযাাঁ, সঠকই বলসছ। এখি সময় িি রকার িা। তা়িাতাস়ি বল ম়িাটা রকাোয়? ররাষ্মলা 
রয রকাি মুহূষ্মতে ওটা খুাঁষ্মে রবর কষ্মর রিষ্মব। 
  
রেসবী ভাবল ম়িা খুাঁষ্মে রবর করা অসম্ভব। 
  
–যসি ম়িাটা রকাোয় আষ্মছ আমাষ্মক সিষ্ময় যাও, তাহষ্মল টাকাটা আমরা ভাগাভাসগ কষ্মর 
রিব। 
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রেসবী ভাবল রস ছা়িা যখি রকউ োষ্মি িা ম়িাটা রকাোয়, তষ্মব অমি িাাঁতভাঙ্গা 
অষ্মঙ্কর টাকাটা বখরা করষ্মত যাষ্মব রকি? শুধু হুইটবীর ওখাষ্মি সগষ্ময় টাকাটা রবর কষ্মর 
রিেছা়িা হষ্মত হষ্মব। 
  
রেসল অস্বসস্ত সিষ্ময় তার সিষ্মক তাসকষ্ময় বষ্মস আষ্মছ। রস বুঝষ্মত পারষ্মছ টাকার কোটা 
বলা সবপিিক হষ্ময়ষ্মছ। সকন্তু রস আর সক করষ্মত পারত? 
  
রেসবী রেসলর সিষ্মক তাকাল। রভরার রবসরষ্ময় আসা সেষ্মভর কো মষ্মি প়িল তার। 
পষ্মকট রেষ্মক মুসিবদ্ধ হাতিুষ্মটা রবর করল। আমায় খুব পসরেম করষ্মত হষ্ময়ষ্মছ। আসম 
খুব ক্লাে। 
  
–তুসম সময় িি করছ। চল আমরা যাই। রেসল বলল। 
  
রেসবী মাো িা়িল। রভরার মত এত সহষ্মে এই পাতলা রচহারার রমষ্ময়টাষ্মক কাবু করা 
যাষ্মব িা। রিষ্মহ যষ্মেি েসক্তর আভাস আষ্মছ। 
  
উষ্মঠ িাাঁ়িায় রেসবী। রচয়ারটা রঠষ্মল সিষ্ময় বষ্মল–হযাাঁ োয়গাটা িুষ্মর িয়। সক করষ্মব রস 
এখাষ্মিই িা হুইষ্মটবীর ওখাষ্মি। ওখাষ্মি মূসতেষ্মির ভীষ্ম়ি োয়গাটা িাও পাওয়া রযষ্মত 
পাষ্মর। 
  
চাসরসিষ্মক তাকাল রস। রটসবলটা সরাষ্মত হষ্মব তারপর হাতিুষ্মটা সিষ্ময় গলাটা েস়িষ্ময় 
ধরষ্মত পারষ্মলই বযাস! একবার ধরষ্মত পারষ্মলই হল। 
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–আসম বুটটা পালটাই, যসি সকছু মষ্মি িা কষ্মরা। ভয় রিই, রবেী রিরী করষ্মবা িা। 
  
রেসল সকছু বলার আষ্মগই রস পা বা়িাল িরোর সিষ্মক।ইষ্মে কষ্মর রটসবষ্মলর গাষ্ময় ধাক্কা 
রখল। সব়িসব়ি কষ্মর বলল, সঝটা সঠক োয়গায় রাষ্মখ িা রয রকি? তারপর রটসবলটা 
রঠষ্মল িরোটা, যাবার সময়, বন্ধ কষ্মর সিষ্ময় রগল। 
  
রেসল ফাাঁকা োয়গাটার সিষ্মক তাসকষ্ময় বুঝল, হতভাগাটার রকাি মতলব আষ্মছ। সতকে 
হষ্ময় উঠল রযি। বযাগ রেষ্মক রখলিার মত রছাট সপস্তলটা বার কষ্মর আওয়াে হষ্মতই 
লুসকষ্ময় রফলল রস। রেসবী সফষ্মর আসার আষ্মগ সঠকঠাক হষ্ময় িাাঁস়িষ্ময় প়িল রস। 
  
তারপর রেসবী রচাখ লাল কষ্মর ঘষ্মর ঢুকল। 
  
রেসলর ভীসতর ভাব আরও রবষ্ম়ি রগল। বুঝষ্মত পারল রকাি মতলব আষ্মছ রেসবীর। 
হয়ষ্মতা তাষ্মক ভাসগষ্ময় একাই যাষ্মব করষ্মিসলয়াষ্মসর ম়িার কাষ্মছ। 
  
রবে আসম প্রস্তুত। যাষ্মব সক? রেসবীর স্বর এত রমাটা রোিাল রযি মুষ্মখর রভতর সকছু 
ররষ্মখষ্মছ। 
  
–রবে। চল। সকন্তু োয়গাটা রকাোয়? ঘরটা পার হবার সমষ্ময়ই রেসল বুঝষ্মত পারল সক 
ঘটষ্মত যাষ্মে। রেসবীর িুষ্মটা হাত তার গলা সটষ্মপ ধরল। তার িম বন্ধ হষ্ময় আসষ্মছ। 
রেসল বুঝল তার বাাঁচার রকাি আোই রিই। তবু রচতিা হারাবার আষ্মগ পাাঁচ রসষ্মকন্ড 
সময় রপল। ভাবল ঝটাপসট করার রকাি মাষ্মিই হয়িা, রেসবীরঐ ইস্পাত সমাি হাষ্মতর 
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সুষ্মঙ্গ। েরীষ্মরর ভার রছষ্ম়ি সিল। হুমস়ি রখষ্ময় প়িল িুেষ্মি। রেসল অিুভব করল তার 
মুখ হাাঁ হষ্ময় সেভ রবসরষ্ময় আসষ্মছ। 
  
রেসবীর আঙুলগুষ্মলা বযো করষ্মলও চাপ সিষ্মতই োকল। সকন্তু রেসল ধস্তাধসস্ত করষ্মছ িা। 
রিষ্মখ মুসঠ সঢষ্মল করল আর সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ বুঝষ্মত পারল হঠাৎ একটা েব্দ তাষ্মক চমসকষ্ময় 
সিল। রেসলর রিহটা িষ্ম়ি উঠল। আবার একটা সবষ্মস্ফারষ্মণর েব্দ শুিল। িীষ্মচর সিষ্মক 
তাসকষ্ময় বনু্দকটা রিখষ্মত রপষ্ময় রকষ্ম়ি সিষ্ময় তার বাাঁট সিষ্ময় রেসলর মাোয় আঘাত 
করল। রেসল অিুভব করল রস োি হারাষ্মে। রেসবী তাষ্মক খুি করষ্মত চায় এটা রস 
বুঝষ্মত পারল। সগষ্মলারীর কো মষ্মি প়িল আর সগষ্মলারীর কাাঁষ্মধর ওপর রেষ্মক োঃ 
মাসটেি তার সিষ্মক তাসকষ্ময় হাসষ্মছ। বযষ্মঙ্গর হাসসষ্মত তার মুখ উদ্ভাসসত। রেসবী বুঝষ্মত 
পারল তার রপষ্মট গরম জ্বালািায়ক সকছু প্রষ্মবে কষ্মরষ্মছ। রমাটা উষ্মলর অেবোসটা সভষ্মে 
উষ্মঠষ্মছ। রেসলর িাষ্মক আঘাত কষ্মর িাষ্মকর হা়ি রভষ্মঙ্গ সিল রস। 
  
রেসলর ছটফটাসি রেষ্মম রগল। সকন্তু তখিও আঘাত কষ্মর চলষ্মত োকষ্মল সঠক রসই সময় 
রকউ রযি চীৎকার কষ্মর তার হাত ধষ্মর টাি মারল। 
  
রচাষ্মখ সকছু রিখষ্মত পাষ্মে িা। রেসলর িষ্মখ তার মুখ ক্ষতসবক্ষত হষ্ময় রক্ত েষ্মম রগষ্মছ। 
উপু়ি হষ্ময় চুপচাপ শুষ্ময় রইল রস। রপষ্মটর যন্ত্রণায় কুাঁকস়িষ্ময় রগষ্মছ। রকাি হাত রযি 
তাষ্মক রটষ্মি বসসষ্ময় রুমাল সিষ্ময় রচাখ মুসছষ্ময় সিল। পুসলষ্মের রহলষ্মমট পরা একেি তার 
সিষ্মক তাসকষ্ময় আষ্মছ উৎকসণ্ঠত িৃসিষ্মত। 
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রেসবী তার সিষ্মক তাসকষ্ময় বলল, আসম ওষ্মক খুি করার রচিা কষ্মরসছলাম। তার কাষ্মছও 
একটা সপস্তল সছল। 
  
ও মারা রগষ্মছ। কোটা বষ্মল কন্সষ্মটবলসট রেবীর ওষ্ময়স্টষ্মকাট খুষ্মল রষ্মক্ত লাল রছাপটার 
সিষ্মক সবতৃষ্ণা ভরা িৃসিষ্মত তাসকষ্ময় রইল। 
  
রেসবী বলল-ওর কাে এটা। অযামু্বষ্মলন্স সিষ্ময় এস। আসম মরব িা। মরব সক? 
  
কন্সষ্মটবলসট ভাবল–সম্ভবতঃ মারাই যাষ্মব। রস বুঝল রেসবী আর রবেীক্ষণ রিই। রিরী 
করার সময় রিই। রফাি আষ্মছ রফাি? 
  
রাস্তার রমাষ্ম়ি আষ্মছ। আমায় রছষ্ম়ি রযও িা এখি। আসম একটা েবািবন্দী রিাব। 
  
িা আমার যাওয়াই উসচত। তার বয়স কম, এরকম বযাপার তার েীবষ্মি কখিও ঘষ্মটসি। 
  
রেসবীর স্বর চ়িসছল–এটা সলষ্মখ রফল। ওষ্ময়েমযাষ্মির ভাইষ্ময়র মৃতষ্মিহ ২৪ রলিে 
সিষ্মট ইষ্মটবীর কারখািায় আষ্মছ। ওর রভতষ্মরর সতি সমসলয়ি পাউন্ড ররাষ্মলা হাতাবার 
রচিা করষ্মছ। 
  
কন্সষ্মটবলসট কোগুষ্মলা রিাটবইষ্ময় সলষ্মখ সিল। রস ররাষ্মলার িাম শুষ্মিষ্মছ। 
  
রসবী রোর সিষ্ময় বলল–হুাঁইষ্মটবীর ওখাষ্মি আষ্মছ। ররাষ্মলা অতগুষ্মলা টাকা হাসতষ্ময় সিক 
এটা তার সহয হসেল িা। সতি সমসলয়ি পাউন্ড রছষ্মলষ্মখলা িয়। 
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রফসবী রচাখ বুেল। তার ঠাণ্ডা লাগষ্মত লাগল–তা়িাতাস়ি কর। 
  
পুসলেসটষ্মক ঘর রছষ্ম়ি রযষ্মত রস শুিল। পর মুহূষ্মতেই শুিষ্মত রপল রিৌষ্ম়ি রস রাস্তায় 
িামষ্মছ। রেসবী অিুভব করল তার োউোর রবষ্ময় রক্ত িামষ্মছ। রেসল মারা রগষ্মছ। 
  
সকন্তু রস এই যন্ত্রণা রেষ্মক মুসক্তই রপষ্মত চায়। পুসলেসট যখি রফাি বুষ্মে রপৌঁছল 
রেসবীর রচায়াল েুষ্মল প়িল। 
  
কষ্ময়ক সমসিট পষ্মর রব়িালটা ঘষ্মর এষ্মস আরাম কষ্মর রেসলর মাোর গন্ধ শুকল আর 
পরমুহূষ্মতেই রেসবীর বুষ্মকর ওপর বষ্মস পষ্ম়ি গররর করষ্মত লাগল। 
  
. 
  
সেষ্মটকসটভ সাষ্মেেন্ট অযােমস লক্ষয করল ররাষ্মলা খুব সেপেষ্মণ সসাঁস়ি সিষ্ময় উঠষ্মছ। 
  
ররাষ্মলাষ্মক অিুসরণ করার েষ্মিয রসবযস্ত সছলিা। রকিিা রস োিত রয ররাষ্মলা রক্ষষ্মপ 
উঠষ্মল তার পােসবক েসক্তর কাষ্মছতাষ্মক িসত স্বীকার করষ্মতই হষ্মব। তষ্মব রতা সমূ্পণে 
ঝুাঁসক সিষ্ময় বযাপারটা রিখষ্মত হষ্মে। সিষ্মের কাষ্মছ সপস্তল, সিষ্মিিপষ্মক্ষ লাসঠটাও রিই। 
  
সসাঁস়ির রগা়িায় পা রাখষ্মতই রস একটা রমষ্ময়র কাসের েব্দ শুিষ্মত রপষ্ময় চমষ্মক উঠল। 
শুষ্মি বুঝল সসাঁস়ির ওধার রেষ্মক আসষ্মছ। 
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সিিয়ই সমস্ রহোর। রস রকাি মষ্মতই ওপষ্মর উষ্মঠ রযষ্মত পাষ্মর িা। তাই রস সসাঁস়ির 
কাছ রেষ্মক সষ্মর পযাষ্মসে রেষ্মক এসগষ্ময় গুিামঘষ্মরর িরোর কাষ্মছ রপৌঁছল। তার মষ্মি 
হল ঘরভসতে বিমাইে রলাক। ভাল কষ্মর রিখল, ওগুষ্মলা রমাষ্মমর মূসতে। 
  
ঘষ্মরর মাঝখাষ্মি িাাঁস়িষ্ময় সুোি। অযােমস বুঝষ্মত পারল রস রোষ্মর রোষ্মর র্শ্াস সিষ্মে, 
আর ভাবষ্মলেহীি িৃসিষ্মত ঘষ্মরর চাসরসিষ্মক তাকাষ্মে। 
  
ভারী একটা েষ্মব্দ তাষ্মক বুসঝষ্ময় সিল ররাষ্মলা ওপষ্মর রকাি রখাাঁে িা রপষ্ময়িীষ্মচ রিষ্মম 
আসষ্মছ। অযােমস ঘষ্মরর সিষ্মক রচাখ বুসলষ্ময় সতিষ্মট রমাষ্মমর মূসতের রপছষ্মি িাাঁ়িাল। রস 
সিসিত সছল ররাষ্মলা যসি টষ্মচের আষ্মলা িা রফষ্মল তষ্মব তাষ্মক মূসতে বষ্মলই ভাবষ্মব। 
  
সুোি ি়িা শুরু করল। অযােমষ্মসর সবপরীত সিষ্মকর মূসতেগুষ্মলার সিষ্মক রস এসগষ্ময় 
চলল। 
  
ররাষ্মলা িরোর কাষ্মছ িাাঁস়িষ্ময় তাষ্মক লক্ষয করষ্মত োকল। 
  
ররাষ্মলাষ্মক ঘরটা ঘাবস়িষ্ময় সিষ্ময়ষ্মছ। সবকট িৃসিষ্মত ররাষ্মলা মূসতেগুষ্মলার সিষ্মক তাসকষ্ময় 
রইল। 
  
সুোি রচয়াষ্মর ঝুাঁষ্মক প়িা একটা রছাট্ট মািুষ্মর্র মূসতের কাষ্মছ িাাঁস়িষ্ময় রষ্ময়ষ্মছ। ঢাকা 
রিওয়া মূসতেটার মুষ্মখ রগালাপী রষ্মঙর মত জ্বল জ্বল করসছল। 
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সুোি হাত তুষ্মল মূসতেটা ছুাঁষ্ময় ভয়ঙ্কর চীৎকার কষ্মর সষ্মর িাাঁ়িাল। ররাষ্মলা ও অযােমস 
প্রচণ্ড রকষ্মমর চমসকষ্ময় রগল। সুোষ্মির রচাখ এখি েীবে। রস তার সামষ্মি ররাষ্মলাষ্মক 
রিখষ্মত রপল। 
  
-ও িা। তীক্ষ্ণ চীৎকার কষ্মর রস সপসছষ্ময় রগল। চষ্মল যাও। আমাষ্মক এখাি রেষ্মক রযষ্মত 
িাও। 
  
–ভয় রপও িা। সঠক আষ্মছ, ররাষ্মলা দ্রুত এসগষ্ময় রগল। 
  
 সুোি মুষ্মখ হাত চাপা সিষ্ময় রমষ্মঝর ওপর পষ্ম়ি রগল। 
  
ছুষ্মট যাওয়ার প্রবণতাষ্মক অষ্মিককষ্মিিসমষ্ময় অযােমস রিখষ্মত োকল, ররাষ্মলার উষ্মেেযটা 
সক? 
  
ররালা হাাঁপাষ্মত হাাঁপাষ্মত সুোিষ্মক শুইষ্ময় সিল। রস বুঝল, রমষ্ময়টা অোি হষ্ময় রগষ্মছ। 
তারপর সবরক্ত স্বষ্মর সকছু বষ্মল রছাট বসা মূসতেটাষ্মক রিখষ্মত োকল। 
  
সুোি তাষ্মক সিসিতভাষ্মব রিসখষ্ময় সিষ্ময়ষ্মছ। এটাই সক করষ্মিসলয়াস? অিয মূসতেগুষ্মলার 
রচষ্ময় এর রমামটা িতুি মষ্মি হষ্মে। ররাষ্মলা এসগষ্ময় টষ্মচের আষ্মলা রফষ্মল সিসিত হষ্মত 
লাগল। মষ্মি হল ভীসতপ্রি এমি সকছু সছল যা তার সহম েীতল রস্রাত রমরুিণ্ড রবষ্ময় 
কাাঁসপষ্ময় সিষ্ময় রগল। 
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ঘষ্মরর চারসিষ্মক তাকাল রস। অিুভব করল সিিল মূসতেগুষ্মলা ছা়িা রকউ তাষ্মক লক্ষয 
করষ্মছ িা। সহংস্র মূসতেগুষ্মলা যতই ভীসতপ্রি রহাক িা রকি এতিূর এসগষ্ময় ভয় পাওয়াটা 
সমীসচি িয়। 
  
সিষ্মেষ্মক সামসলষ্ময় করষ্মিসলয়াষ্মসর কাষ্মছ রগল। তারপর সবরসক্ত ভষ্মর করষ্মিসলয়াষ্মসর 
রকাটটা খুলল। 
  
ররাষ্মলার খুব কাষ্মছ একিঙ্গল মূসতের আ়িাষ্মল লুসকষ্ময় িাাঁস়িষ্ময়সছল বুচ। অযােমস রকাোয় 
আষ্মছ তাও বুষ্মচর োিা। রস সিসিত অযােমস তাষ্মক রিখষ্মত পায়সি। রস ভাবল 
ররাষ্মলাষ্মক মারষ্মত রগষ্মলই অযােমষ্মসর মুষ্মখামুসখ হষ্মত হষ্মব তাষ্মক। অযােমস সসাঁস়ির কাষ্মছ 
িাাঁস়িষ্ময় আষ্মছ। আর ররাষ্মলাষ্মক রমষ্মর তাষ্মক পুষ্মরা ঘরটা রপসরষ্ময় আসষ্মত হষ্মব। তার 
রচষ্ময় ররাষ্মলাষ্মক গুসল কষ্মর আষ্মলাটা সিসভষ্ময় পাসলষ্ময় যাওয়াই ভাল হষ্মব। অযােমস বাধা 
হষ্ময় িাাঁ়িাষ্মল তাষ্মকও রের্ করষ্মব রস। 
  
রস আবার ররাষ্মলার সিষ্মক তাকাল। ররাষ্মলা ঘামষ্মছ। করষ্মিসলয়াষ্মসর ম়িাটা ছুাঁষ্মত তার 
রঘন্না করষ্মছ। রকাট খুষ্মল রফলল। এই তত রবল্টটা। িুষ্মটা পষ্মকটওলা আর পষ্মকট িুষ্মটা 
ফুষ্মল আষ্মছ। 
  
কাাঁপা হাষ্মত রবল্টটা খুষ্মল রিওয়ার রচিা করল। সষ্মোষ্মর টাি মারল রবল্টটায়, ম়িাটা 
হুমস়ি রখষ্ময় প়িল রমষ্মঝয়। 
  
ররাষ্মলা চট কষ্মর িম সিষ্ময় একটু সপসছষ্ময় এল। 
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 বুচ আতষ্মঙ্ক সখসস্ত করষ্মত করষ্মত বনু্দকটা বাসগষ্ময় সিল। 
  
ররাষ্মলা রবল্টটা ধষ্মরসছল। েষ্ময়র আিষ্মন্দ তার মুখ উদ্ভাসসত। পাগষ্মলর মত রস এটা 
পষ্মকষ্মট পুরল। পষ্মকটটা ভাে করা োক োক বষ্মন্ড ভসতে। ররাষ্মলার েীবষ্মি সবষ্মচষ্ময় 
উষ্মল্লখষ্মযাগয মুহূতে। 
  
বুচ বনু্দক তুলল। 
  
অযােমস ি়িাচ়িা রিখষ্মত রপল। তার মষ্মি হল একটা রমাষ্মমর মুসতে হঠাৎ েীবে হষ্ময় 
উঠল। ফযাল ফযাল কষ্মর তাসকষ্ময় োকা ছা়িা তার অিয রকাি উপায় সছল িা। বুষ্মক 
ধুকপুকাসি। 
  
এক মুহূষ্মতের ভগ্নাংষ্মের সময় ধষ্মর বুচ আর ররাষ্মলা পরস্পষ্মরর সিষ্মক তাসকষ্ময় রইল। বুচ 
মুখ সবকৃত কষ্মর ররাষ্মলার সঠক কপাষ্মলর মাঝখািটা লক্ষয কষ্মর সেগার সটপল। সিেেি 
ঘরটায় গুসলর েব্দ প্রসতধ্বসিত হষ্মত োকল। 
  
ররাষ্মলার রচাখ বন্ধ হল। এষ্মলাষ্মমষ্মলা িু-একটা পা রফষ্মল বুষ্মচর সিষ্মক এসগষ্ময় এক সবোল 
হাসতর মত ধরাোয়ী হষ্ময় প়িল। 
  
বুচ রবল্টটা কুস়িষ্ময় সিষ্ময় বাল্বটাষ্মক গুসল করল। গুিামঘরটা অন্ধকাষ্মর েুষ্মব রগল। 
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সমস্ত ঘটিার প্রতযক্ষিেেী অযােমস প্রচণ্ড ভীত হষ্ময় প়িল। যসিও রস সিরস্ত্র তবু 
ইতস্ততঃ করল িা। রকাি সকছু ভাবিা সচো িা কষ্মরই সসাঁস়ির সিষ্মক ছুষ্মট রগল বুচষ্মক 
কি রিবার েষ্মিয। ছুটষ্মত সগষ্ময় একটা মূসতের সষ্মঙ্গ তার ধাক্কা লাগল। 
  
বুচ তার ঘর রপষ্মরাবার েব্দ রপষ্ময়সছল। 
  
-ওষ্মহ খচ্চর, সষ্মর প়ি। তুসম আমাষ্মক ধরষ্মত পারষ্মব িা। 
  
 অষ্মিক আত্মসিভের হষ্ময় অযােমস বলল, রচিা কষ্মর রিখষ্মত রিার্ সক, বনু্দক রতা রতামার 
একলার রিই। 
  
বুচ গেেি কষ্মর উঠল, আমাষ্মক রবাকা বািাবার রচিা রকারিা। আসম োসি রতামাষ্মির মত 
রহািল কুতকুষ্মতরা বনু্দক রকি একটা রে সিষ্ময়ও রবরায়ও িা। রকষ্মট প়ি িয়ষ্মতা খুসল 
উস়িষ্ময় রিব। 
  
বুষ্মচর কো আন্দাে কষ্মর সিষ্মের েরীরষ্মক একটা রমাষ্মমর মূসতে সিষ্ময় আ়িাল করল। 
ভাবল এটা গুসল প্রসতহত করার মত যষ্মেি সিষ্মরট। 
  
বুচ ভাল চাওষ্মতা ধরা িাও। রতামায় আসম সচসি, পালাবার রচিা রকার িা। 
  
বুচ বনু্দক তুষ্মল গুসল ছু়িল। 
  
অযােমস েব্দ শুষ্মি বুঝল গুসলটা রমাষ্মমর মূসতের গাষ্ময় রলষ্মগ মূসতেটা হাত রেষ্মক পষ্ম়ি 
যাসেল প্রায়। বুচ গুসলটা রবে ভালই রছাাঁষ্ম়ি। অযােমস রমষ্মঝর সমােরাল হষ্ময় রগল। 
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অযােমস শুিষ্মত রপল বুচ তার সিষ্মক এসগষ্ময় আসষ্মছ, রস মূসতেটা সষ্মোষ্মর তার সিষ্মক 
ছুাঁষ্ম়ি সিল। রসটা বুষ্মচর েরীষ্মরর ওপর আছস়িষ্ময় প়িল। অকেয গাসলগালাে করষ্মত 
করষ্মত লাসফষ্ময় উষ্মঠ অষ্মন্ধর মত গুসল ছুাঁ়িল। সসসলং রেষ্মক এক চাব়িা পষ্মলস্তারা খষ্মস 
প়িল। 
  
বনু্দষ্মকর আষ্মলায় অযােমস একঝলক রিখলবুচ রকাোয় রষ্ময়ষ্মছ রসঝাাঁসপষ্ময় প়িল তার 
ওপর। 
  
— রয মুহূষ্মতে বুচ বুঝল েয়তাি সেষ্মটকসটভটা তাষ্মক ধষ্মর রফষ্মলষ্মছ রস পাগল হষ্ময় রগল। 
টাকাটা সিষ্ময় পালাবার েষ্মিয রকউ তাষ্মক বাধা সিষ্মত পারষ্মব িা। 
  
পুসলেী েীবষ্মি অযােমস এরকম হাতাহাসত অষ্মিক কষ্মরষ্মছ। তাই রযমুহূষ্মতে রস বুষ্মচর িখ 
মুষ্মখর ওপর অিুভব করল, সষ্মঙ্গসষ্মঙ্গই রস বুষ্মচর বুষ্মক মারল এক ধাক্কা। সংঘাষ্মতর 
ভীর্ণতা কষ্ময়কমুহূষ্মতের েিয পরস্পরষ্মক সিিল কষ্মর সিল। োি রফরার সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ 
অযােমস সিষ্মেষ্মক ছাস়িষ্ময় বুষ্মচর রচায়াষ্মল মারল এক ঘুসর্। ঘুসর্ রখষ্ময় বুচ রক্ষষ্মপ সগষ্ময় 
অযােমসষ্মক মারল িুষ্মটা ঘুসর্। 
  
কষ্ময়ক সমসিট ধষ্মর তারা পরস্পরষ্মক আঘাত পাল্টা আঘাত হািল। অযােমস বুঝল বুচ 
তার গলা সটষ্মপ ধরার ধান্দায় আষ্মছ। যত বার বুচ গলার সিষ্মক হাত বা়িাষ্মে অযােমস 
ঘুসর্ িা হয় হাত মুচস়িষ্ময় সষ্মর যাষ্মে। 
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এক মুহূষ্মতের েষ্মিয অযােমস বুষ্মচর কসিটা ধষ্মর বলল, আমার হাত রেষ্মক তুসম পালাষ্মত 
পারষ্মব িা, শুধু শুধু ঝাষ্মমলা রকার িা। 
  
বুচ ঝটকা রমষ্মর অযােমষ্মসর সপঠটা রবাঁসকষ্ময় রফলার েষ্মিয চাপ সিষ্মত োকল। 
অযােমষ্মসর গলা রচষ্মপ ধষ্মর হাাঁটু সিষ্ময় তার বুষ্মক আঘাত করষ্মত লাগল। 
  
অযােমস িম সিষ্মত পারসছল িা। রস লাসে ছুাঁষ্ম়ি ছটফট করষ্মত োকল। রচাষ্মখ অন্ধকার 
রিখল। বাাঁচার আো রছষ্ম়ি সিষ্ময় রসবুষ্মচর হাষ্মতরবাাঁধি ছা়িাবার েষ্মিয অসহায় ভাষ্মব 
রচিা করষ্মত লাগল। 
  
বুচ যখি তার সমস্ত েসক্ত সিষ্ময় চাপ সিষ্মত োকল তখি হঠাৎই তার মুসঠ সঢষ্মল হষ্ময় 
রগল। সিষ্মচ সকছু একটা েব্দ হল। সসাঁস়ির মাো রেষ্মক রকউ রযি বলল, একটা আষ্মলা 
আি সেম। 
  
বুচ এযােমষ্মসর গলা রছষ্ম়ি লাফ রমষ্মর িাাঁস়িষ্ময় রিখল একটা েসক্তোলী টষ্মচের আষ্মলা 
পষ্ম়িষ্মছ। পষ্ম়ি োকা সপস্তলটা রিখষ্মত রপষ্ময় চট কষ্মর তুষ্মল সিষ্ময় রিওয়াষ্মলর সিষ্মক সষ্মর 
রযষ্মতই আষ্মলার বৃেটা সমূ্পণে তার ওপর এষ্মস প়িল। 
  
-ওখাষ্মি সক হষ্মে? 
  
 পুসলষ্মের একটা রহলষ্মমষ্মটর আভাস রপষ্ময় রকাি সকছু সচো িা কষ্মর গুসল চালাল। 
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সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ টষ্মচের আষ্মলা সিষ্মভ রগল। হুষ্ম়িাহুস়ির আওয়াষ্মে রস বুঝষ্মত পারল পুসলেগুষ্মলা 
সপসছষ্ময় রগষ্মছ। 
  
বুচ পাগষ্মলর মত মসরয়া হষ্ময় ভাবল রস যসি এখাি রেষ্মক তা়িাতাস়ি রবসরষ্ময় িা রযষ্মত 
পাষ্মর তাহষ্মল ফাাঁষ্মি পষ্ম়ি যাষ্মব। রবল্টটা রকাোয় রখাাঁেবার েষ্মিয রমষ্মঝষ্মত হাত সিষ্ময় 
হাত়িাষ্মত লাগল। 
  
এই রয! বনু্দকটা রফষ্মল সিষ্ময় মাোর ওপর হাত তুষ্মল এসগষ্ময় এস। রকউ রচাঁসচষ্ময় 
আষ্মিে করল। 
  
বুচ িীরষ্মব হাত়িাষ্মত লাগল, রবল্টটা তাষ্মক খুাঁষ্মে বার করষ্মতই হষ্মব। আঃ আষ্মলাটা 
সিসভষ্ময় সক ভুলই িা কষ্মরষ্মছ। 
  
উন্মষ্মের মত লম্বা লম্বা বৃষ্মে হাত়িাষ্মত হাত়িাষ্মত এযােমষ্মসর মুষ্মখ রছাাঁয়া লাগষ্মতই 
চসকষ্ময় গালাগাল করষ্মত লাগল। 
  
এভাষ্মব রকাি কাে হষ্মব িা, তাষ্মক একটা আষ্মলা রোগা়ি করষ্মতই হষ্মব। এখুসি ঐ 
ফ্ল্াইং রোয়াড্রিগুষ্মলা হাষ্মত বনু্দক সিষ্ময় হাসের হষ্মব। 
  
–আষ্মগ একটা আষ্মলা রিখাও। যাসে। সসাঁস়িটা রকািসিষ্মক বুঝষ্মত পারসছ িা।বুচ চীৎকার 
কষ্মর বলল। 
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— রতামার বনু্দকটা আষ্মগ ছুাঁষ্ম়ি ঘষ্মরর অপরসিষ্মক রফল। েব্দটা যাষ্মত আসম শুিষ্মত 
পাই। অন্ধকাষ্মরর মষ্মধয একটা পুসলে রচাঁসচষ্ময় উঠল। 
  
বুচ তার ভারী সসগাষ্মরট রকসটা বার কষ্মর অন্ধকাষ্মর ছুাঁষ্ম়ি সিল। েব্দ কষ্মর ওটা প়িল। 
এক সমসিট পষ্মর টষ্মচের আষ্মলায় আবার গুষ্মিামঘর আষ্মলাসকত হষ্ময় উঠল। 
  
উন্মষ্মের মত বুচ তার সিষ্মক তাকাল। সুোি একা অষ্মিক িূষ্মর কুাঁকস়িষ্ময় শুষ্ময় আষ্মছ। 
তারই কাষ্মছ রবল্টটা পষ্ম়ি আষ্মছ। 
  
বুচ এক রসষ্মকষ্মন্ডর ভগ্নাংে সমষ্ময় লাফ সিষ্ময় পষ্ম়ি রবল্টটা তুষ্মল সিষ্ময়ই ঘুষ্মর ছুটল 
সসাঁস়ির সিষ্মক। তীব্র টষ্মচের আষ্মলায় তার রচাখ ধাাঁসধষ্ময় রগল। 
  
বনু্দকটা রফষ্মল িাও। উৎকসণ্ঠত গলায় পুসলেটা বলল। 
  
 বুচ সামিাসামসি গুসল চালাল। পুসলেটা রমষ্মঝর ওপর আছস়িষ্ময় প়িল। বুচ পা সিষ্ময় 
তাষ্মক সসরষ্ময় রাস্তা কষ্মর সসাঁস়ির মাোয় রপৌঁছল। জ্বলে িৃসি সিষ্ময় সির িরোর সিষ্মক 
তাকাষ্মতই রচাষ্মখ প়িল চযাপ্টা টুপী মাোয় িুষ্মটা পুসলে িরো রঠষ্মল ঢুকষ্মছ। হাষ্মত 
ঝকঝষ্মক সপস্তল। 
  
–রিখ হযাসর। একেি চীৎকার কষ্মর বলল, বযাটা মাইক ইগাি। 
  
 সতক্ত গলায় হযাসর েবাব সিল, হযাাঁ, আসম রিষ্মখসছ। এই বযাটাই েযাকষ্মক রমষ্মর রফষ্মলষ্মছ। 
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–রবে,বযাটা পালাষ্মত পারষ্মবিা। তুসম সসাঁস়ির সিষ্মক িের রাখ। আসম েযাকষ্মক সসরষ্ময় 
সিই। 
  
বুচ রবে ভয় রপষ্ময় হামাগুস়ি সিষ্মত সিষ্মত হঠাৎ সসাঁস়ির মাোয় েব্দ রপষ্ময় রস গুসল 
চালাল। পাল্টা িুষ্মটা গুসল ছুষ্মট এষ্মস রিওয়াষ্মল রগাঁষ্মে রগল। রমষ্মঝষ্মত লম্বা হষ্ময় শুষ্ময় 
পষ্ম়ি রস ঘামষ্মত লাগল। 
  
রাষ্মগ আর ভষ্ময় কাি খা়িা কষ্মর রস রোিবার রচিা করষ্মত লাগল। বনু্দকটা সামষ্মি 
বাসগষ্ময় ধরা। ভাল ফাাঁষ্মিই পষ্ম়িষ্মছ রস। রবল্টটা মুষ্মঠার মষ্মধয। এর রভতর সতি সমসলয়ি 
পাউন্ড রষ্ময়ষ্মছ–আর সকিা একটা পাউন্ডও কপাষ্মল েুটষ্মব িা। এর রেষ্মক ছুষ্মট পাসলষ্ময় 
যাওয়া ভাল। েীবে তাষ্মক আর ধরষ্মত হষ্মে িা। 
  
রকাটটা খুষ্মল রবল্টটা রকামষ্মর বাাঁধল। প্রস্তুত রস। যসিও পুসলে সারা বাস়িটা সঘষ্মর 
রফষ্মলষ্মছ হয়ত আর একটা বুষ্মলট তার পালবার রাস্তা সাফ কষ্মর সিষ্মত পাষ্মর। গুসল 
ছুাঁ়িষ্মত ছুাঁ়িষ্মত রস সসাঁস়ির সিষ্মক উষ্মঠ যাষ্মব। তাষ্মত তাষ্মক যসি মরষ্মত হয়, রসও ভাল। 
  
হঠাৎ একটা আষ্মলা িপ কষ্মর জ্বষ্মল উঠল-পরমুহূষ্মতে একটা জ্বলে খবষ্মরর কাগষ্মের বল 
িীষ্মচর গুষ্মিাষ্মম এষ্মস প়িল আর সষ্মঙ্গ সষ্মঙ্গ সসাঁস়ির সিক রেষ্মক গুসল ছুষ্মট এল। 
  
কাাঁষ্মধ প্রচণ্ড আঘাত রপষ্ময় তার হাত রেষ্মক বনু্দক খষ্মস প়িল। গালাগাল করষ্মত করষ্মত 
রস হাত আর হাাঁটুর ওপর ভর সিষ্ময় পষ্ম়ি রগল। 
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–ইগাি ি়িাচ়িা করষ্মল রতামায় ঝাাঁঝরা কষ্মর রিব। কসঠি স্বষ্মর রক বষ্মল উঠল।বনু্দকটা 
রকাোয়? 
  
বুচ অন্ধকাষ্মর লাফ সিষ্ময় সষ্মর যাবার েষ্মিয প্রস্তুত হল। সকন্তু সপসছষ্ময় আসষ্মত হল। 
  
তারই বনু্দক হাষ্মত সিষ্ময় ভয়াতে সািা মুষ্মখ সুোি রহোর তার মুষ্মখামুসখ িাাঁস়িষ্ময়। 
  
-খবরিার, ি়িষ্মব িা। িইষ্মল আসম গুসল করব। সুোি চীৎকার কষ্মর উঠল। 
  
 বুচ মাোর ওপর হাত তুষ্মল রপষ্মছাষ্মত রপষ্মছাষ্মত বলল, ওভাষ্মব তাক রকারিাগুসল রবসরষ্ময় 
আসষ্মব। গলা কাাঁপষ্মছ বুষ্মচর। 
  
ঐ ভাষ্মবই োক। ওপর রেষ্মক রক একেি বলল এবং এক মুহূষ্মতেই রগাটা গুষ্মিামঘরটা 
মষ্মি হল পুসলষ্মে ভষ্মর রগষ্মছ। 
  
. 
  
সেষ্মটকসটভ সাষ্মেেন্ট অযােমষ্মসর অসফসটা খুব রছাট্ট–অল্প আসবাবপত্র। সুোি রহোর 
রসখাষ্মি একটা েক্ত রচয়াষ্মর বষ্মসসছল। 
  
িরো খুষ্মল অযােমস ঘষ্মর ঢুষ্মক বনু্ধষ্মত্বর হাসস রহষ্মস বলল–আপিাষ্মক অষ্মপক্ষা কসরষ্ময় 
রাখার েষ্মিয িুঃসখত সমস্ রহোর। এ ঘরটা রকাি মসহলা অসতসেষ্মক অভযেেিা োিবার 
পষ্মক্ষ রমাষ্মটই আিেে িয়। অযােমস একটা সসগাষ্মরট অফার করল। 
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সুোি ভষ্ময় ভষ্ময় রসটা প্রতযাখযাি করল। 
  
— অযােমস রহষ্মস বলল, সঠক আষ্মছ, সমস্ রহোর। আপসি সকছুটা রবাকামী কষ্মর 
রফষ্মলসছষ্মলি, তবুও আপসি িা োকষ্মল এই বযাপারটার েষ্মিয আমাষ্মির আরও েসটল 
এবং িীঘে অিুসন্ধাি চালাষ্মত হষ্মতা। ভাগযরষ্মম বুচ রসাোসুসে কাউষ্মক খুি করার কো 
স্বীকার করষ্মছ িা তাই আসমও আমার বস-রক আপিার একটা হতযার ঘটিা রচষ্মপ 
যাওয়ার বযাপারটা োিাইসি। বযাপারটা রগাপি োকাই ভাল, বুঝষ্মতই পারষ্মছি। 
  
সুোি রকাি েবাব িা সিষ্ময় রকাষ্মলর ওপর হাত িুষ্মটাষ্মক রমাচ়িাষ্মত লাগল। 
  
–সক এমি ঘষ্মটসছল রয আপিার মষ্মতা রমষ্ময় এইরকম একটা বযাপাষ্মর েস়িষ্ময় 
পষ্ম়িসছষ্মলি? 
  
সুোি বলল-োসি িা, রো ওষ্ময়েমযািষ্মক সাহাযয করষ্মত রচষ্ময়সছল আর আসম তার েষ্মিয 
করুণা অিুভব কষ্মরসছলাম। আর আসম আসম সসতযওষ্মক সাহাযয িা কষ্মর পাসরসি। 
  
-ভাল। ধূতে আর বিমাইে ররাষ্মলাটাষ্মক ধরবার রচিা আমরা অষ্মিকসিি ধষ্মরই রচিা 
করসছলাম। আপিার সাহাযয ছা়িা রসটা সম্ভব হত সকিা োসিিা। 
  
সুোি প্রসতবাি োিাল–আমার আর সক করার সছল? 
  
অযােমস োিাল-পষ্মরাক্ষভাষ্মব সছল। আসম আপিার কাষ্মছ কৃতে। আপিাষ্মক অিুসরণ িা 
করষ্মল ঐ অসবর্শ্াসয অষ্মঙ্কর অেে হাতবিল হষ্ময় রযত। 
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–আসম এখি বুঝষ্মত পারসছ িা, আসম রকি ওখাষ্মি রগলাম। 
  
-হযাাঁ। বযাপারটা আমাষ্মক অবাক কষ্মরষ্মছ। আপসি রযি ঘুষ্মমর রঘাষ্মর হাাঁটসছষ্মলি। বুচ 
বলসছল-সগষ্মলারী ভুেু োষ্মি। আসম ওসব সবর্শ্াস কসরিা। যাইষ্মহাক সগষ্মলারীর রখাাঁে 
করষ্মত সগষ্ময় রিসখ রস োন্স রেষ্মক এখি োহাষ্মে ওষ্ময়স্ট ইসন্ডে পাস়ি সিষ্মে। 
  
সুোি অবষ্মেষ্মর্ প্রশ্ন করল, সমঃ ওষ্ময়েমযাষ্মির সক হল? 
  
সমঃ ওষ্ময়েমযাি আপিাষ্মক রিখষ্মত চাি। আর এেিযই আমার আপিাষ্মক রেষ্মক পাঠাষ্মিা। 
  
–আমাষ্মক উসি রিখষ্মত চাি? রকি? 
  
অযােমস মাো িা়িল, োসি িা। যসি রিখা করষ্মত চাি রতা চলুি, গাস়ি আষ্মছ। 
  
সুোি ইতস্ততঃ কষ্মর সেষ্মেস করল–সতসি এখি রকাোয়? 
  
সতসি একটা িাসসেংষ্মহাষ্মম। সতসি খুব ভাল রিই। আমাষ্মির এখি তাষ্মক রিখাষ্মোিা 
করষ্মত হষ্মে। বুঝষ্মতই পারষ্মছি। 
  
–রো বষ্মলসছল এরকমই ঘটষ্মব। 
  
-হযাাঁ। ররাষ্মলার সষ্মঙ্গ িুবেযবহাষ্মর সতসি রতমি সবকু্ষব্ধ হিসি। তার ওপর িের রাখার 
েষ্মিয এখিও রলাক আষ্মছ। তাষ্মক একা ঘুষ্মর রব়িাবার েষ্মিয রছষ্ম়ি সিষ্মত পাসরসি 
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আমরা। বযাঙ্ক তার কাে রিখাষ্মোিা করষ্মছ। সতসি এখি স্বসস্তষ্মত রষ্ময়ষ্মছি। অযােমস 
িাাঁস়িষ্ময় প়িল–যাষ্মবি? 
  
সুোি িাাঁ়িাষ্মত িাাঁ়িাষ্মত বলল, আসম বুঝষ্মতই পারসছ িা সতসি আমার কাষ্মছ সক চাি? 
তষ্মব মষ্মি হয় ওিার সষ্মঙ্গ রিখা করষ্মত িা যাওয়াটা অভদ্রতা হষ্মব। তাই িয় সক? 
  
অযােমস তার সিষ্মক তাসকষ্ময় হাসল।ভয় পাবার সকছু রিই। চাি রতা আসমও আপিার 
সষ্মঙ্গ োকব। সুোিষ্মক এযােমষ্মসর ভাল লাষ্মগ। ভাল লাষ্মগ তার ভীত রচাখ িুষ্মটা আর 
চুল। 
  
সুোি রহষ্মস বলল, ভয়ঙ্কর সব ঘটিা পার কষ্মর এখি একটা বৃদ্ধ রলাকষ্মক ভয় 
পাওয়াটা িযাকামী করা হষ্মব িা সক? চলুি, আসম প্রস্তুত। 
  
তারা গাঢ় িীল রষ্মঙর পুসলষ্মের গাস়িষ্মত দ্রুত লন্ডষ্মির রাস্তা ধষ্মর এসগষ্ময় রগল। অযােমস 
সুোিষ্মক সহে করার রচিা করল। 
  
–এখি রতা সব উষ্মেেিার রের্। এখি সক করষ্মবি বষ্মল ভাবষ্মছি? 
  
সুোি মাো িা়িল-হয়ত একটা চাকসর করব। সকন্তু চাকসর এখি খুব িীরস, সিরুষ্মেে 
মষ্মি। হষ্মব বষ্মল মষ্মি হয়। 
  
অযােমস হাসল। পাাঁচ বছর পুসলষ্মে আসছ এরকম ঘটিা এই প্রেম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেক দ্য করপস ওয়াক । মেেস মেডলি মেে  

170 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

সুোি সবসস্মত হষ্ময় বলল–মষ্মি হয় আপসি উষ্মেেিা ভালবাষ্মসি িা। যসিও আসম প্রেষ্মম 
একটু ভয় পাই, তবুও আমার যসি অষ্মিক টাকা োকত তষ্মব আসম উষ্মেেিার সিষ্মক 
ছুটতাম। উষ্মেেিা আমার ভাল লাষ্মগ। 
  
–হতভাগা রসেসরক আপিার েষ্মিয খুব িুসিোগ্রস্ত হষ্ময় পষ্ম়িসছল। আপসি আবার রকাি 
ঝাষ্মমলায় েস়িষ্ময় পষ্ম়িি তা আসম চাই িা। 
  
–রোর রিওয়া টাকার এখিও সকছু অবসেি আষ্মছ। টাকাটা ফুসরষ্ময় রগষ্মল সকছু একটা 
ধান্দা করষ্মতই হষ্মব। 
  
আপিার রকউ রিই? 
  
–সুোি মাো রিষ্ম়ি বলল–এক কাকীমা আষ্মছি, সকন্তু সতসি আমাষ্মক সঠক পছন্দ কষ্মরি 
িা। 
  
অযােমস সন্ধািী িৃসি সিষ্ময় রিষ্মখ বলল–তাহষ্মল এবার সিিয় আপসি সবষ্ময় করষ্মবি? 
আবার আপিার রকাি পুরুর্ বনু্ধ রিই–এটা সবর্শ্াস করষ্মত বলষ্মবি িা। 
  
সুোি রোর সিষ্ময় বলল–সসতযই রিই। পুরুর্রা এত অসধকারপ্রবণ রয ওরা আমার 
চকু্ষেূল। 
  
–সকন্তু আপিার ভসবর্যষ্মতর রিখাষ্মোিার েষ্মিয রতা কাউষ্মক চাই। 
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িা, ধিযবাি। আমার রিখাষ্মোিা আপাততঃ আসম সিষ্মেই করষ্মত পারষ্মবা। পষ্মর িরকার 
হষ্মল রভষ্মব রিখব। 
  
অযােমস সকছু েবাব রিবার আষ্মগই গাস়িটা ধীর গসতষ্মত এষ্মস একটা সবোল 
িাসসেংষ্মহাষ্মমর ড্রাইভওষ্ময়ষ্মত িাাঁ়িাষ্মলা। 
  
সুোি কম্বল গাষ্ময় আগুষ্মির পাষ্মে বষ্মস োকা ররস্টার ওষ্ময়েমযাষ্মির কাষ্মছ এসগষ্ময় 
রগল। 
  
-রবাস। রচয়ার এসগষ্ময় সিষ্মলি ওষ্ময়েমযাি। আসম যা শুষ্মিসছ তুসম একেি উষ্মল্লখষ্মযাগয 
মসহলা। রতামার িামই সুোি রহোর? 
  
-িা-িা, আসম রসরকম রকউ িই। 
  
–রতামার বয়স অষ্মিক কম। কত বয়স রতামার? 
  
অষ্মক্টাবষ্মর বাইে হষ্মব। 
  
তাই বুসঝ। গভীর ভাষ্মব তাসকষ্ময় রেষ্মক ওষ্ময়েমযাি বলষ্মলি, ওরা বলষ্মছ আসম িাসক 
পাগল। যত বাষ্মে কো। আসষ্মল আমার বয়স হষ্ময় রগষ্মছ বষ্মল বযবসা-টযবসা চালাবার 
মত ক্ষমতা আমার রিই। রকি োি, কারণ আমার ভাই আমার সষ্মঙ্গ আর রিই। 
যাইষ্মহাক হারাষ্মিা টাকাপয়সা আবার রপষ্ময় রগসছ আর এ োয়গাটাও ভাল। সিষ্মের 
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রিখাশুিা করষ্মত করষ্মত আসম ক্লাে। এরা যসি এ োয়গাটায় ররষ্মখ আমার রিখাষ্মোিা 
করষ্মত চায় করুক। 
  
সুোষ্মির মষ্মি হল রস আর ভয় পাষ্মে িা রলাকটাষ্মক। কোবাতো শুষ্মিও এতটুকু পাগল 
বষ্মল মষ্মি হলিা তার, বরং বুষ্ম়িা বাষ্মপর মতই। 
  
–রো-এর কো আমায় বল, ওর সম্বষ্মন্ধ সমূ্পণে বযাপারটা শুিব বষ্মলই রতামায় রেষ্মক 
পাসঠষ্ময়সছ। 
  
সুোি রো-এর কো, বুচষ্মক অিুসরণ করার কো, করষ্মিসলয়াষ্মসর মৃতষ্মিহ সসরষ্ময় 
রফলার কো, আধঘণ্টা ধষ্মর বষ্মল রগল। 
  
বাঃ চমৎকার। অযােমষ্মসর কাছ রেষ্মক সকছু সকছু শুষ্মিসছ। এখি মষ্মি হষ্মে তুসম িা 
োকষ্মল আসম আমার ঐ িীঘেসমষ্ময়র ররােগাষ্মরর টাকাগুষ্মলা হারাতাম। রতামাষ্মক অষ্মিক 
ধিযবাি। আর হতভাগয রো-এর কো আসম রকািসিিও ভুলষ্মত পারব িা। 
  
িা িা। আসষ্মল এটা করষ্মত আমার ভালই রলষ্মগসছল। আসম উষ্মেেিা ভালবাসস আর 
এখি উষ্মেেিাহীি েীবি আমার ভাল লাগষ্মছ িা। 
  
িরকারও রিই। রতামার বয়সী সাহসী রমষ্ময় একলাই েীবষ্মি অষ্মিকিূর রযষ্মত পাষ্মর। 
তুসম আমার সবপষ্মি সাহাযয কষ্মরছ। এখি আসম রতামায় সাহাযয করষ্মত চাই। 
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ওষ্ময়েমযাি পষ্মকট রেষ্মক একটা খাম বার কষ্মর রকাষ্মলর ওপর ররষ্মখ বলষ্মলি, আসম 
পাগল বষ্মট, তবু আসম আমার োসস্টষ্মির সষ্মঙ্গ কো বষ্মল এ টাকাটা রতামাষ্মক সিষ্মত চাই। 
তারপর খামটা সুোষ্মির রকাষ্মলর ওপর ছুাঁষ্ম়ি সিষ্ময় বলষ্মলি, এখি খুষ্মলা িা। এমি সকছু 
সবরাট অষ্মঙ্কর টাকা িয়। তষ্মব বছর পাাঁষ্মচক তুসম স্বাধীিভাষ্মব ইষ্মেমত বাাঁচষ্মত পারষ্মব 
আো কসর। 
  
রোর টাকাটা এখিও আষ্মছ। 
  
-ওটা রতামার ফী। তকে কষ্মরা িা। বুষ্ম়িা োক্তারটা এষ্মস প়িল। সুষ্মযাষ্মগর সিবযবহার 
কর। সুষ্মযাগ িি করষ্মত রিই। 
  
োক্তার এেলী ঘষ্মর ঢুষ্মক পষ্ম়ি বলষ্মলি, আো কসর এবার আপসি একটু ঘুসমষ্ময় রিষ্মবি। 
  
সুোি উষ্মঠ িাাঁস়িষ্ময় বলল, ধিযবাি সমঃ ওষ্ময়েমযাি। 
  
ওষ্ময়েমযাি হাত তুষ্মল বলষ্মলি, সুষ্মখ োক বাছা! সাহাষ্মযযর িরকার প়িষ্মল আমার কাষ্মছ 
এষ্মসা। িা হষ্মল, িূষ্মর রেষ্মকা। রতামার মত বাচ্চা রমষ্ময়র োয়গা এটা িয়। তারপর 
হঠাৎই ওষ্ময়মাষ্মির রচাখমুষ্মখর রচহারা পাষ্মল্ট রগল। রমষ্ময়টাষ্মক সিষ্ময় যাও এখাি রেষ্মক। 
ও রক? এখাষ্মি ওর সক িরকার? তারপর ঝগ়িাষ্মট গলায় বলষ্মলি–আমার করষ্মিসলয়াস 
রকাোয়? ওষ্মক এখুসি এখাষ্মি আসষ্মত বল। রহভওষ্ময় সস্টল মারোর সংরাে বযাপাষ্মর 
আষ্মলাচিা আষ্মছ। 
  
সুোি খুব আঘাত আর িুঃখ রপল। োঃ এেলীষ্মক সেষ্মেস করল, উসি সক সুখী? 
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সসাঁস়ির মাোয় রপৌঁষ্মছ এেলী বলষ্মলি, সিিয়। িুসিো করার সকছু রিই। আপসি এখাি 
রেষ্মক রযষ্মত পারষ্মবি রতা। আমাষ্মক এখিই সগষ্ময় ওিার সষ্মঙ্গ কো বলষ্মত হষ্মব, ওিাষ্মক 
রবাঝাষ্মত হষ্মব। 
  
হষ্মল রপৌঁষ্মছ খামটা খুষ্মল সুোি রিখল তার িাষ্মম পাাঁচ হাোর পাউন্ড-এর একটা রচক। 
সই রষ্ময়ষ্মছ ওষ্ময়েমযাি, বযাংক োইষ্মরক্টর। 
  
হঠাৎ পুসলষ্মের গাস়ির তীব্র হষ্মির আওয়াষ্মে তার চমক ভাঙ্গল। রস তা়িাতাস়ি সযষ্মে 
রচকটা বযাষ্মগ রাখল। এতগুষ্মলা টাকা একসষ্মঙ্গ পাবার আো রস কল্পিাও করষ্মত পাষ্মরসি 
রকািসিিও। ভাবল–এখি রস স্বাধীি। রস এখি স্বাধীিভাষ্মব বযবসা করষ্মত পাষ্মর সকংবা 
একটা অসফস বা রিাকাি। এমিসক একটা সেষ্মটসটভ এষ্মেন্সীও খুষ্মল বসষ্মত পাষ্মর। এখি 
তাষ্মক কাষ্মরার ওপর সিভের করষ্মত হষ্মব িা। 
  
আবার হিে বােল। সুোি এসগষ্ময় রগল গাস়িটার সিষ্মক। গাস়ির রভতর বষ্মস আষ্মছ 
অযােমস। সামষ্মির িরোটা খুষ্মল সিল অযােমস। সুোি গাস়িষ্মত উষ্মঠ বসল। রস 
অযােমসষ্মক ওষ্ময়েমযাষ্মির সমস্ত কো োিাল। গাস়ি তীব্র রবষ্মগ ছুষ্মট চলল। 
 

http://www.bengaliebook.com/

