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প্রথম্ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
সময় মধ্যিারত্র। মমঘভিা কাচ্ছলা আকাচ্ছশি বুক মথচ্ছক রিচ্ছমল বৃরষ্ট পড়চ্ছে গুঁরড়গরড়। 
করিডন ওল্ডকম্পটন স্ট্রীট ধ্চ্ছি িাুঁটচ্ছে। মাথাি মসালাি টুরপসামচ্ছনি রদচ্ছক টানা, দুরট 
িাত বষথারতি পচ্ছকচ্ছট ভিা। মসাচ্ছিাি এই অঞ্চচ্ছল উচ্ছেশযরবিীন ভাচ্ছব ঘুচ্ছি মবড়ায় 
মেসকল মানুষ তািা সন্ধ্যা মথচ্ছক অরবশ্রান্ত বৃরষ্টি জনয বাইচ্ছি মবি িচ্ছত পাচ্ছিরন। 
  
ওল্ড কম্পটন স্ট্রীট আি রিম স্ট্রীচ্ছটি সংচ্ছোগ স্থচ্ছল এচ্ছস মস একটা রসগাচ্ছিট ধ্িাবাি 
জনয দাুঁড়াল। রসক্ত বাযু়ি মথচ্ছক মদশলাই কারিি আগন আড়াল কিবাি সময় মস 
অনুসিণকািীি পদধ্বরন শুনবাি মচষ্টায় উকণথ িল। রকন্তু শুনচ্ছত মপল না রকেুই। 
আড়চ্ছচাচ্ছে পাচ্ছশি রদচ্ছক দৃরষ্ট রদচ্ছত শুধু্ মচাচ্ছে পড়ল অন্ধ্কািােন্ন রনজথন সুরবনযস্ত িাস্তা। 
মলাকটা মদশলাই কারিটা িাস্তাি পাচ্ছশি নালীচ্ছত মেচ্ছল রদচ্ছয় রিম স্ট্রীট রদচ্ছয় দ্রুত 
পাচ্ছয় িাুঁটচ্ছত শুরু কিল। 
  
গত চরিশ ঘণ্টা ধ্চ্ছি মস উপলরি কিচ্ছে মেোচ্ছনই োচ্ছে দুই বা রতনজন মলাক মকান 
কািণ োড়াই তাচ্ছক অনুসিণ কিচ্ছে। 
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এ ধ্িচ্ছনি ঘটনা তাি কাচ্ছেনতুন রকেুনয়। অতীচ্ছত পুরলচ্ছস তাচ্ছক অচ্ছনকবাি অনুসিণ 
কচ্ছিচ্ছে। েুচ্ছেি সময় এোচ্ছন-ওোচ্ছন েেন ঘুচ্ছি মবড়াত মগস্টাচ্ছপািা তাচ্ছক নজচ্ছি নজচ্ছি 
িােত। তািপি মথচ্ছকই তাি মচ্ছধ্য এক অদু্ভত ক্ষমতা জচ্ছেচ্ছে মকউ তাচ্ছক অনুসিণ 
কিচ্ছলই বুঝচ্ছত পাচ্ছি। মকান কািণ োড়াই মকন তাচ্ছক মানুষগচ্ছলা অনুসিণ কিচ্ছে মস 
এেনও বুঝচ্ছত পািচ্ছে না। তাি মকান আপরি মনই স্বীকাি কিচ্ছত মে মস েুব সিচ্ছজই 
শত্রু সৃরষ্ট কিচ্ছত পটু। রকেু মলাক আচ্ছে োিা তাচ্ছক মমাচ্ছটই পেন্দ কচ্ছি না। রকন্তু তািা 
মতা তাচ্ছক অনুসিণ কিচ্ছব না। কািণ তািা ভালভাচ্ছবই জাচ্ছন মকাথায় মস থাচ্ছক আি 
মকাথায় মগচ্ছল তাচ্ছক পাওয়া োচ্ছব। বযাপািটা তাচ্ছক রবভ্রান্ত আি উরিগ্ন কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছে। 
  
তচ্ছব এেন বুঝচ্ছত পািচ্ছে তাি কল্পনা তাচ্ছক প্রতারিত কিচ্ছে না। তাই এই বৃরষ্টঝিা 
িাচ্ছত মস বাইচ্ছি মবরিচ্ছয়চ্ছে অনুসিণকািীচ্ছদি মকান একজনচ্ছক িাচ্ছতনাচ্ছত ধ্চ্ছি রজজ্ঞাসা 
কিচ্ছব তাচ্ছদি প্রকৃত উচ্ছেশয রক? রকন্তু এেন পেথন্ত উচ্ছেশয রসে িয়রন। এেন িাত 
প্রায় একটা বাজচ্ছত চলল, বািবাি ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয়, ঘাড় রেরিচ্ছয় তারকচ্ছয়, আড়াচ্ছল 
আত্মচ্ছগাপন কচ্ছি আি লুরকচ্ছয় অচ্ছপক্ষা কচ্ছিও তাচ্ছদি িরদশ কিচ্ছত পাচ্ছিরন। তািা মেন 
মপ্রতাত্মাচ্ছদি মতই অদৃশয। তচ্ছব অসীম তাি ধধ্েথ। ধ্িচ্ছবই রিক সুচ্ছোগ মত। 
  
এরমরথস্ট ক্লাবটা কাচ্ছেই রিম স্ট্রীচ্ছটি একটা গরলচ্ছত। মসোচ্ছন ঢুচ্ছক এই 
অনুসিণকািীচ্ছদি বাইচ্ছি দাুঁড় করিচ্ছয় িােচ্ছব। ক্লাচ্ছবি উপি তলাি জানালা মথচ্ছক 
একজচ্ছনি মচিািা মদচ্ছে িােচ্ছব। তচ্ছব এই বৃরষ্ট তাচ্ছদি উৎসাি রকেুটা েবথ কিচ্ছব। 
  
. 
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০২. 
  
 একটা কানাগরলি মশষ মাথায় এরমরথস্ট ক্লাবটা। েচ্ছথষ্ট ধবরশষ্টয আচ্ছে মসাচ্ছিাি এই 
অঞ্চচ্ছল এই িিসযময় ক্লাবরটি। এোচ্ছন রদনিাত মদ পাওয়া োয়, আি এই মজলাি 
পুরলচ্ছসি তৎপিতা বাড়চ্ছল এোচ্ছন রনিাপদ আশ্রয় মমচ্ছল। মকান এক সময় এই বারড়টা 
পানীয় জরমচ্ছয় কাচ্ছজ বযবিাি কিা িচ্ছতা, তচ্ছব বতথমাচ্ছন ঘিগচ্ছলা িং কচ্ছি, মচয়াি 
মটরবল রদচ্ছয় সারজচ্ছয় আি মদওয়াচ্ছল েরব টারিচ্ছয় বারড়টা সাজান-মগাোন িচ্ছয়চ্ছে। জরন 
বাচ্ছিি মপেচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে গাচ্ছয়ি িং কাচ্ছলা আি মতল চকচচ্ছক রবশালাকৃরত মদি। 
  
এই জরন এরমরথস্ট ক্লাচ্ছবি মারলক। এই মসাচ্ছিা অঞ্চচ্ছল মেসব ঝাচ্ছমলা সৃরষ্ট িয় আড়াচ্ছল 
তাি িাত থাচ্ছক। মলাকটাি রনচ্ছরাি মত কাচ্ছলা মচিািা করিডনচ্ছক মচ্ছন করিচ্ছয় মদয় 
কচ্ছদাি রবভীরষকাি কথা। তাি পিচ্ছন রসরভল মবা সুযট আি পরিষ্কাি ঝকঝচ্ছক সাদা 
সাটথ। তাচ্ছত িং কিা টাই আি বাুঁ িাচ্ছতি আিুচ্ছল বড় িীচ্ছি বসান আংরটচ্ছত তাচ্ছক েুব 
মবমানান মদোচ্ছে। 
  
ক্লাচ্ছব অচ্ছনক নিনািীি ভীড়। করিডন মভতচ্ছি ঢুকচ্ছতই সকচ্ছল তীক্ষ্ণ নজচ্ছি তাি রদচ্ছক 
তাকাল। আচ্ছলাচনা বন্ধ্ িচ্ছয় মগল। তাি রমরলটারি োুঁচ্ছটি বষথারত, চওড়া মাংসল কুঁধ্ 
আি দাুঁড়াচ্ছনাি ভরি বুরঝচ্ছয় মদয় মস তাচ্ছদি দচ্ছলি মকউ নয়, রকংবা পুরলচ্ছশিও মলাক 
নয়। তািা বুঝচ্ছত চাইচ্ছে মলাকটা মক। 
  
মভতচ্ছি মঢাকাি সাচ্ছথ সাচ্ছথ মে উচ্ছিজনাি সৃরষ্ট িচ্ছয়চ্ছে, তাচ্ছক পািা না রদচ্ছয় করিডন 
বাচ্ছিি রদচ্ছক এরগচ্ছয় মগল। 
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আরম শুচ্ছনরে তুরম রেচ্ছিে–িাত বারড়চ্ছয় রদচ্ছয় জরন বলল, তচ্ছব রবশ্বাস করিরন। রেিচ্ছল 
মকন? েরদ এই মনাংিা মদশ মথচ্ছক আরম একবাি মবি িচ্ছত পারি তািচ্ছল আি রেিব 
না। 
  
তাচ্ছত কাচ্ছিা ক্ষরত িচ্ছব না বারড়চ্ছয় মদওয়া িাতটাচ্ছক পািা না রদচ্ছয় করিডন বলল, েরদ 
শিীচ্ছিি ক্ষরত না িয় তািচ্ছল একটা স্কচ োব ভাবরে।একটা টুল মটচ্ছন রনচ্ছয় মস বসল। 
  
লাল আি সাদা মচচ্ছকিশাটথ পিা একজন মিাগা আি মবুঁচ্ছট মলাক রনপুণ িাচ্ছত রপয়াচ্ছনা 
বাজাচ্ছে দুচ্ছি এক মকাচ্ছণ। 
  
এোনকাি মে পানীয়ই পান কি না মকন রবষরিয়া িওয়াি সম্ভাবনা মনই–জরন আলচ্ছতা 
মিচ্ছস বলল, ভাচ্ছলা োড়া োিাপ িচ্ছব না। এইটা একটু মচচ্ছে মদে। মস একটা মবাতল 
আি একটা গ্লাস তাি সামচ্ছন মিচ্ছল রদল। 
  
েেন করিডন গ্লাচ্ছস মদ ঢালচ্ছত বযস্ত জরন বলল, শুচ্ছনরেলাম তুরম আচ্ছমরিকায় রেচ্ছল? 
  
–রিকই শুচ্ছনে। রকন্তু ওোচ্ছন োবািদাবাচ্ছিি দাম এমন প্রচণ্ড মে আমায় পারলচ্ছয় আসচ্ছত 
িল। 
  
জরন একটা রবচ্ছজ্ঞি িারস মিচ্ছস মেলল মচাে বুচ্ছজ। আরম অনযিকম শুচ্ছনরে। ওোনকাি 
পুরলরশ বযবস্থা নারক েুব কড়া, সরতয নারক? 
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করিডন হুইরস্কি রদচ্ছক তাকাল, তািপি মাথা তুলল। দৃরষ্টচ্ছত কারিনয। মস বলল, 
আজকাল মতামাি মত মলাকচ্ছক ভািা মবাতচ্ছলি সািাচ্ছেয শাচ্ছয়স্তা কচ্ছি। আমাচ্ছক িয়ত 
তাই কিচ্ছত িচ্ছব। 
  
িারস উচ্ছব মগল জরনি মুে মথচ্ছক। মসবলল, আচ্ছি বাবা আরম ইয়ারকথ মািরে।বাইচ্ছি 
মবরড়চ্ছয়ও মতামাি মমজাজ রিক িচ্ছলা না মদেরে। 
  
আমাি মমগজ রিকই আচ্ছে। মতামাি ইয়ারকথগচ্ছলা মমচ্ছয়মানুষচ্ছদি জচ্ছনয জমা কচ্ছি মিে। 
ওিা পেন্দ কিচ্ছত। আমাি এসব ভাচ্ছলা লাচ্ছগ না। 
  
অস্বরস্থকি রনস্তিতা মনচ্ছম এল। জরন বলল, ওসব বাদ দাও। বল মকমন কাটচ্ছে। েুব 
বযস্ত নারক? 
  
না। 
  
তুরম অচ্ছনক রদন মদশ োড়া, তাই মবাধ্িয় মানুষ মতামায় ভুচ্ছল মগচ্ছে। এেন মতা 
রেচ্ছিে, রক কিচ্ছব মভচ্ছবে রকেু? 
  
এটাবযরক্তগত বযাপাি। আমাি সম্বচ্ছন্ধ্ েত কম জানচ্ছব পুরলচ্ছশি কাচ্ছে তত কম বলচ্ছত 
পািচ্ছব। িরলন্স মভতচ্ছি আচ্ছে নারক? মচ্ছন িচ্ছে আমাি সম্বচ্ছন্ধ্ ও রকেু জানচ্ছত মচচ্ছয়চ্ছে 
মতামাি কাচ্ছে। 
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–ও সবসময় আচ্ছশপাচ্ছশই থাচ্ছক। মতামাি বযাপাচ্ছি ও আচ্ছলাচনা কচ্ছিরন। তুরম েেন 
বাইচ্ছি রেচ্ছল ওি প্রচ্ছমাশন িচ্ছয়চ্ছে। মস এেন রডচ্ছটকরটভ সাচ্ছজথন্ট। মতামাচ্ছক জারনচ্ছয় 
িােলাম। 
  
তািচ্ছল পুরলস তাচ্ছক অনুসিণ কিচ্ছে না। েরদ তাি চলাচ্ছেিাি উপি তাচ্ছদি মকান 
আরি থাকত তািচ্ছল জরন রজজ্ঞাসাবাদ কিত। জরন মচািচ্ছক চুরি কিচ্ছত বচ্ছল গৃিস্থচ্ছক 
বচ্ছল মজচ্ছগ থাকচ্ছত। রকেু রকেু মলাক জাচ্ছন মস পুরলশচ্ছক েবি সিবিাি কচ্ছি। 
করিডনও তাই জাচ্ছন। তাি বযবসা এইভাচ্ছব েবি মজাগাড় কিা। এটাই সিজ পথ 
ঝাচ্ছমলা এরড়চ্ছয় োওয়াি। 
  
আমাি সম্বচ্ছন্ধ্ মকউ আরিী। কথায় কথায় মস বলল, তািা আমায় সািারদন মচাচ্ছে মচাচ্ছে 
িােচ্ছে। 
  
তাচ্ছত মতামাি রচন্তাি রকেুই মনই। শুচ্ছনে মগস্টাচ্ছপািা দুবেি মতামায় মোুঁজ কচ্ছিরেল। 
রকন্তু মতামাি িরদশ তািা পায়রন। নারক মপচ্ছয়রেচ্ছলা? 
  
একবাি মপচ্ছয়রেল। করিডচ্ছনি মুে করিন িচ্ছয় এল, তচ্ছব মস বযাপাি মতা আলাদা। 
এেন ো ঘটচ্ছে আরম তাই জানচ্ছত চাইরে। মকান ধ্ািণা কিচ্ছত পািে? 
  
আরম? আরম পািব রক কচ্ছি? সম্প্ররত মতা রকেু শুরনরন। 
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করিডন তাি রনচ্ছরাসদৃশ মুচ্ছেি ভাষা পড়বাি মচষ্টা কিল, তািপি কাুঁধ্ ঝাুঁরকচ্ছয় বলল, 
রিক আচ্ছে। এসব বাদ দাও, আরম মোুঁজ েবি মনব। হুইরস্ক মশষ কচ্ছি দাম রমরটচ্ছয় 
বাচ্ছিি কাে মথচ্ছক সচ্ছি এচ্ছস রকেুক্ষণ বসল। বৃরষ্ট এেনও ঝচ্ছিই চচ্ছলচ্ছে। 
  
এোচ্ছন মতামাি ভালই লাগচ্ছব। তুরম মতা জানই েতক্ষণ েুরশ বসচ্ছত পাি। মমচ্ছয়চ্ছটচ্ছয় 
লাগচ্ছব নারক? 
  
জীবন মথচ্ছক মমচ্ছয়চ্ছেচ্ছল বাদ রদচ্ছয়রে করিডন রবিসবদচ্ছন িাসল, তাোড়া মতামাি 
মমচ্ছয়চ্ছদি মতা আরম মদচ্ছেরে–আমাি উপেুক্ত নয়, ধ্নযবাদ। 
  
বাচ্ছিি কাে মথচ্ছক সচ্ছি রগচ্ছয় রপয়াচ্ছনাি কাচ্ছে রগচ্ছয় দাুঁড়াল। বুঝচ্ছত পািচ্ছে প্ররতরট 
নিনািী তাচ্ছক প্রচণ্ড মকৌতূিলজড়াচ্ছনা মচাচ্ছে মদেচ্ছে। 
  
িযাচ্ছলা, মযাক্স!-রপয়াচ্ছনাবাদচ্ছকি উচ্ছেচ্ছশয মস বলল। 
  
বাজনা থামচ্ছলা না রপয়াচ্ছনাবাদক। মিাুঁট না মনচ্ছড় মস বলল–িযাচ্ছলা। 
  
মযাচ্ছক্সি অরস্থি আঙুলগচ্ছলাি রদচ্ছক তাকাচ্ছলাকরিডন। মস বলল, তুরম রকেু জান নারক, 
মযাক্স? 
  
 মযাক্স নাইট অযান্ড মড’ি সুি বাজাচ্ছে। সুচ্ছিি মূিথনাি সচ্ছি তাি মুচ্ছেি ভাজ বদলাচ্ছত 
লাগল। 
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একটা মমচ্ছয় মতামাি মোুঁজ কিরেচ্ছলা–মিাুঁটনা মনচ্ছড়ই মস বলল, রিচ্ছডি সচ্ছি রদন 
রতচ্ছনক আচ্ছগ িাচ্ছত্র এচ্ছসরেল। 
  
রসগাচ্ছিচ্ছটি োই ভাঙল করিডন। তািপি মস মযাচ্ছন্সি অরস্থি আঙুলগচ্ছলাি রদচ্ছক দৃরষ্ট 
মিচ্ছে বলল, মমচ্ছয়টা মক? 
  
জারন না। এোচ্ছন আচ্ছগ কেচ্ছনা আচ্ছসরন। মদচ্ছে মতা মচ্ছন িল রবচ্ছদরশনী, েুবতী, গাচ্ছয়ি 
িং ময়লা। মচাে দুচ্ছটা ভাসা ভাসা, পিচ্ছন রেল মসাচ্ছয়টাি আি স্ন্যাকস, নাম রজরন। 
  
মকন মোুঁজ কিরেল? 
  
 রজজ্ঞাসা কিরেল তুরম মকাথায় থাক, জারন রকনা, আি সম্প্ররত তুরম এোচ্ছন এচ্ছসরেচ্ছল 
রকনা। উিচ্ছি বচ্ছলরে, আমাি জানা মনই আি মতামাচ্ছক মদরেরন। 
  
করিডন অনযমনস্কভাচ্ছব ঘাড় নাড়ল। আি রকেু বচ্ছলরন? 
  
বলরেল, তুরম এোচ্ছন এচ্ছল রিডচ্ছক েরদ জানাই পাুঁচ ডলাচ্ছিি একটা মনাট আমায় 
বকরশস মদচ্ছব। 
  
পাুঁচ ডলাি! ভ্রূ কুুঁচকাচ্ছলা করিডন। তািচ্ছল রিচ্ছডি সাচ্ছথ মদো কিাই রিক িচ্ছব রক বল! 
  
আমাচ্ছক এি মচ্ছধ্য জরড়ও না। 
  
রিক আচ্ছে। ধ্নযবাদ, মযাক্স। ক্ষরত িচ্ছব না মতামাি মকান। 
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আরম ক্ষরতি রচন্তা কিরে না–মযাক্স কথাগচ্ছলা বচ্ছল মচয়াি এক পাচ্ছশ সরিচ্ছয় রদল, মচ্ছন 
কি না মকন তুরম ভাচ্ছলাি জচ্ছনযই রগচ্ছয়রেচ্ছল। 
  
এরে েুব েুরশ িচ্ছব মতামাচ্ছক আবাি মদেচ্ছল। 
  
 িাসল করিডন। মযাক্স, ও মকমন আচ্ছে? 
  
ভালই আচ্ছে। এেন মদেচ্ছত িচ্ছয়চ্ছে রযাচ্ছবচ্ছলি মত। 
  
একটা পাুঁচ পাউচ্ছন্ডি মনাট মবি কচ্ছি লুরকচ্ছয় মোলা রপয়াচ্ছনাি উপি মিচ্ছে করিডন 
বলল, বাজাও মযাক্স। তািপি মস চচ্ছল মগল। মযাক্স নাইট অযান্ড মডি সুি মথচ্ছক রদ মযান 
আই লাভ এি সুচ্ছি চচ্ছল এল। 
  
. 
  
০৩. 
  
 রিড…করিডন রিডচ্ছক ভুচ্ছল রগচ্ছয়রেচ্ছলা। গত চািচ্ছট বেি তাি সাচ্ছথ মদো িয়রন। মন 
অতীচ্ছত রেচ্ছি মগল আি মানসপচ্ছট মভচ্ছস উিল দীঘথকায় মমচ্ছয়রল স্বভাচ্ছবি রিচ্ছডি 
মচিািা-মাথায় নিম মসৃণ চুল। ত্রুরটিীন সুযচ্ছটি মবাম ঘচ্ছি মগাুঁজা লাল েুল। িিসযময় 
মানুষটাি চাল চলন। মকউ জাচ্ছন না মকাথা মথচ্ছক টাকা পায়। মকউ মকউ বচ্ছল মস 
রনভথিশীল একজন মরিলাি উপি। আবাি মকউ বা বচ্ছল পুরলচ্ছশি গপ্ত সংবাদদাতা। 
অচ্ছনচ্ছক হৃদয়িীচ্ছনি মত বচ্ছল, তাি আয় আচ্ছে মগাপনীয়। মকান চাকরি-বাকরি কচ্ছি না 
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আি তাচ্ছক সাধ্ািণতঃ অন্ধ্কািােন্ন রপকারডরল অঞ্চচ্ছল মদো োয় অথবা মদো োয় 
রলস্টাি মস্কায়াচ্ছিি মকান অরভজাত বাচ্ছি। মমাচ্ছটই জনরপ্রয় নয় মানুষরট। আি 
রবশ্বাসচ্ছোগযও নয়। েরদও রিডচ্ছক শুধু্মাত্র মচিািায় রচনচ্ছলও সরতয কথা বলচ্ছত রক তাি 
সচ্ছি করিডচ্ছনি মাত্র একবাি মদো িচ্ছয়চ্ছে। একবাি এক তাচ্ছসি আসচ্ছি করিডন 
রজচ্ছতরেল, রিড মসই মেলায় মোগ মদওয়াি আচ্ছগ পেথন্ত। তািপি রক মে িল, তাস 
মগল ঘুচ্ছি। তৃতীয়বাি মেলাি সময় মস ধ্চ্ছি মেলল মে রিড-মজাচু্চরি কিচ্ছে। সচ্ছি 
সচ্ছি তাি মাথায় বীয়াচ্ছিি মবাতল তুচ্ছল আঘাত কচ্ছি। সচ্ছি সচ্ছিইরঞ্চ চাচ্ছিক কপাল 
মেচ্ছট মগল। করিডন ভাবল, রিড িয়চ্ছতা এেনও তাি উপি িাগ পুচ্ছষ মিচ্ছেচ্ছে। 
  
করিডন কেনও িাগ পুচ্ছষ িাচ্ছেনা। তাই তাি ভাবচ্ছত োিাপ লাগচ্ছলা মে চাি বেি ধ্চ্ছি 
মকউ তাি উপি িাগ পুচ্ছষ িােচ্ছব। মে সকল মমচ্ছয়চ্ছদি মস মচচ্ছন তাচ্ছদি কাচ্ছিা সচ্ছি 
এই মমচ্ছয়রটি মচিািাি বণথনা রমলচ্ছে না। একটা সময় রেল েেন মমচ্ছয়চ্ছেচ্ছল না িচ্ছল 
তাি চলত না। তচ্ছব এেন মসই অভযাস চচ্ছল মগচ্ছে। েুচ্ছেি সমচ্ছয়ি অরভজ্ঞতাি পি 
তাি জীবচ্ছন না িচ্ছল চলচ্ছব না এমন রকেু মনই, আি তাচ্ছক আরিী কচ্ছি মতাচ্ছল না। 
  
করিডন রেচ্ছি এল বাচ্ছি। 
  
উপি তলায় এমন মকান ঘি আচ্ছে, মেোন মথচ্ছক িাস্তা মদো োয়?–সামচ্ছন শিীি 
ঝুুঁরকচ্ছয় মস জানচ্ছত চাইল। 
  
সরন্দগ্ধ মচ্ছন জরন রজজ্ঞাসা কিল, েরদ থাচ্ছকই তাচ্ছত রক িচ্ছয়চ্ছে? 
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উপি মথচ্ছক জানলা রদচ্ছয় মদেচ্ছত চাই। মবশ মতা মদেচ্ছগ। একটা ঘি আচ্ছে এরেি। 
এেন শুচ্ছত োয়রন। ওচ্ছক বচ্ছল রদরে 
  
বাচ্ছিি মপেন রদচ্ছক একটা দিজা েুচ্ছল জরন বলল, এই মে এরে এোচ্ছন একটু এস। 
তািপি করিডচ্ছনি কাচ্ছে এচ্ছস বলল, জানলা রদচ্ছয় রক মদেচ্ছত চাও? 
  
রনচ্ছজি চিকায় মতল দাওচ্ছগ। করিডন সংরক্ষপ্ত উিি রদল, আজকাল তুরম আমাি 
বযাপাচ্ছি েুব নাক গলাে। 
  
মকউ রক মকান প্রশ্ন কিচ্ছত পাচ্ছি না? 
  
চুপ কি।–করিডন তীক্ষ্ণ কচ্ছে বলল, আমাি কাচ্ছে মতামাি কথাবাতথা অসিয মচ্ছন িয়। 
  
বাচ্ছিি মপেচ্ছনি দিজা েুচ্ছল মভতচ্ছি ঢুকল এরে। করিডচ্ছনি সচ্ছি েেন মশষ মদো 
িচ্ছয়রেল তেন তাি বয়স পচ্ছনি। তেন ও রেল েচ্ছথষ্ট আনারড়, লাজুক আি শিীচ্ছিও 
রেল না মতমন পরিপূণথতা। 
  
মযাচ্ছক্সি ধ্ািণাই রিক। রবগত রতন বৎসচ্ছি মমচ্ছয়টাি মচ্ছধ্য পরিপূণথতা এচ্ছসচ্ছে। করিডন 
রবরিত আি চমকৃৎ িল। েরদি ও শিীচ্ছি মকান েুুঁত না থাকত, মেমন উপচ্ছিি কাটা 
মিাুঁট, তািচ্ছল ওচ্ছক প্রকৃতই সুন্দিী বলা মেত। তাচ্ছক মদোমাত্র মমচ্ছয়রটি মুে আিক্ত 
িচ্ছয় উিল আি মচাচ্ছেি দৃরষ্ট িল উজ্জ্বল। 
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িযাচ্ছলা এরে, ভুচ্ছল মগে নারক আমায়?করিডন মৃদুকচ্ছে বলল। মস জাচ্ছন মমচ্ছয়টা তাি 
পিম ভক্ত। বনু্ধ্ত্ব রদচ্ছয় তাি মনটা জয় কচ্ছিচ্ছে। রকন্তু এি জনয তাচ্ছক মকান মূলয রদচ্ছত 
িয়রন। 
  
েবেি আচ্ছগ জরন মমচ্ছয়টাচ্ছক িাস্তায় মপচ্ছয়রেল। রনচ্ছজি বাবা-মা, রনচ্ছজি অতীত জীবন 
অথবা রনচ্ছজি রিকানা জানাচ্ছত চায়রন বচ্ছল তাি ধ্ািণা িচ্ছয়চ্ছে বারড় মথচ্ছক মস পারলচ্ছয় 
এচ্ছসচ্ছে। মসই সময় মমচ্ছয়টা মদেচ্ছত রেল কুশ্রী রনতান্ত বারলকা, অধ্থভুক্ত আি সািা অচ্ছি 
মনাংিা। কাটা মিাুঁচ্ছটি োুঁক রদচ্ছয় দুচ্ছটা দাুঁত মদো মেত। অকািচ্ছণ রকেু কিবাি মানুষ 
জরন নয়। িান্নাঘচ্ছি োইেিমাস োবাি মলাচ্ছকি প্রচ্ছয়াজন রেল। আি মকউ তাি মোুঁজ 
কচ্ছিরন বচ্ছল তাচ্ছক থাকচ্ছত রদচ্ছয়, অনযচ্ছদি মেমন রনদথয়ভাচ্ছব োরটচ্ছয় মনয় তাচ্ছকও 
োরটচ্ছয় রনচ্ছত কসুি কচ্ছিরন। 
  
এরে বলল, িযাচ্ছলা রমঃ করিডন। এরেি রবহ্বলভাব মদচ্ছে জরন মুে রবকৃত কচ্ছি িাসল। 
করিডচ্ছনি প্ররত তাি ভালবাসা িাসযকি োড়া আি রকেু নয়। 
  
-ওচ্ছক ওপচ্ছি মতামাি ঘচ্ছি রনচ্ছয় োও। বাইচ্ছিটা মদেচ্ছত চায় জানলা রদচ্ছয়। ওচ্ছক 
সািােয কি। 
  
এরেচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি বাচ্ছিি রপেচ্ছনি দিজা রদচ্ছয় স্বল্পাচ্ছলারকন্তু একটা পযাচ্ছসচ্ছজ এল 
করিডন। তািপি দিজা বন্ধ্ কিচ্ছতই বাজনাি সুি আি মানুচ্ছষি চাপা কথাবাতথা কাচ্ছন 
মভচ্ছস এল। মস এরেি িাত মচচ্ছপ ধ্চ্ছি রনচ্ছজি রদচ্ছক আকষথণ কিল। 
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এরে আমাচ্ছক মদচ্ছে রক তুরম েুশী িওরন? িারসমুচ্ছে করিডন রজজ্ঞাসা কিল। েরদও তুরম 
ভাব মদোে আচ্ছগি মতই আে, তবু আরম বারজ মিচ্ছে বলচ্ছতপারি, আমাি কথা তুরম 
ভুচ্ছল মগে। 
  
না, না, ভুরলরন আরম। এরে রুেশ্বাচ্ছস প্ররতবাদ কিল, সরতয বলরে আরম ভুরলরন, আমাি 
পচ্ছক্ষ মভালা সম্ভব নয়। তচ্ছব ভাবচ্ছত পারিরন তুরম আবাি রেচ্ছি আসচ্ছব। 
  
ভুল মভচ্ছবরেচ্ছল। আসচ্ছল মতামাি সাচ্ছথ মোগাচ্ছোগ িােচ্ছত পারিরন এরে।–দুিাচ্ছত তাচ্ছক 
জরড়চ্ছয় ধ্চ্ছি বলল, তুরম মেন িাতািারত বড় িচ্ছয় মগে। মদেচ্ছতও সুন্দিী িচ্ছয়ে। 
  
রনচ্ছজি কাটা মিাুঁচ্ছট িাত চাপা রদচ্ছয় এরে বলল, এমন কচ্ছি তুরম বল না, কথাটা সরতয 
নয়। 
  
মতামাি মিাুঁট রিক কিা এমন রকেু করিন বযাপাি নয়–একটা েরন্দ তাি মাথায় মেচ্ছল 
মগল, অরপশ্চাৎনা মভচ্ছবই মস বলল, কাজটা কিচ্ছত পাচ্ছি এমন মচনা মলাক আমাি 
জানা আচ্ছে। িাচ্ছত টাকা জমচ্ছল রিক কচ্ছি মনওয়া োচ্ছব। আি মবরশরদন লাগচ্ছব না। 
তচ্ছব মাস োচ্ছনক লাগচ্ছত পাচ্ছি। 
  
একমাস? এরেি মচাে দুচ্ছটা উজ্জ্বল িচ্ছয় উিল। 
  
না একমাচ্ছস িচ্ছব না। তািচ্ছল েসপ্তাি লাগচ্ছত পাচ্ছি। সরিক জারন না। তচ্ছব সব রনভথি 
কিচ্ছে টাকাি উপি। 
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মতামাি টাকা তত মতামাি রনচ্ছজি জনযই লাগচ্ছব। রকেু কিবাি প্রচ্ছয়াজন মনই। সরতয 
বলরে, আমাি োিাপ লাগচ্ছে না। আমাি উপি মতামাি দয়া েচ্ছথষ্ট আচ্ছে। 
  
এেন চুপ কি, এরে-করিডন বলল, আমাচ্ছক ওপচ্ছি রনচ্ছয় চল। অনয মকান সমচ্ছয় এ 
রনচ্ছয় আচ্ছলাচনা কিা োচ্ছব। 
  
এরে করিডচ্ছনি মিাুঁচ্ছট জড়ান চাপা িারস মথচ্ছক মিিাই মপচ্ছয় েুশী িল। মস েুচ্ছট ওপচ্ছি 
উচ্ছি মগল। করিডন তাচ্ছক ধ্ীি পাচ্ছয় অনুসিণ কচ্ছি ওপচ্ছি উচ্ছি এল। 
  
এই ঘি–এরে বলল তািপি দিজা েুলল। করিডন অন্ধ্কাি মোট ঘিটাচ্ছত ঢুকল। মস 
রবোনাি উপি বচ্ছস বলল, আচ্ছলা মেলল না, বাইচ্ছি মকউ অচ্ছপক্ষা কিচ্ছে রকনা মদেচ্ছত 
চাই। 
  
তািপি জানালাি সামচ্ছন রগচ্ছয় দাুঁড়াল। মক মলাকটা?–জানলাি কাচ্ছে তাি পাচ্ছশ রগচ্ছয় 
দাুঁরড়চ্ছয় এরে প্রশ্ন কিল। 
  
মসটাই মতা জানচ্ছত চাই। তািপি দৃরষ্টচ্ছগাচি িল কানাগরলি মুে আি রিম স্টীচ্ছটি 
সামানয অংশ। দূি িচ্ছয় মগচ্ছে িাস্তাি আচ্ছলা-আুঁধ্ারি। রকন্তু িাস্তায় কাউচ্ছক মদো মগল 
না। করিডন আচ্ছবা অন্ধ্কাচ্ছিি মচ্ছধ্য কচ্ছয়ক রমরনট তারকচ্ছয় িইল। তািপি জানলা রদচ্ছয় 
বাইচ্ছি ঝুুঁচ্ছক পড়ল। মচাচ্ছেমুচ্ছে বৃরষ্টি োট এচ্ছস পড়চ্ছত লাগল। 
  
এ আবাি রক কিে?–এরে ঘাবচ্ছড় রগচ্ছয় প্রশ্ন কিল। 
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 ভাচ্ছলা কচ্ছি মদেবাি মচষ্টা কিরে। 
  
পচ্ছড় োচ্ছব। এিকম কচ্ছিা না। 
  
আমাি অচ্ছভযস আচ্ছে। পড়ব না। বযস্ত িচ্ছয়া না।–করিডন জানালা রদচ্ছয় নীচ্ছচ টারলি 
উপি নামল। 
  
এোন মথচ্ছক গরলটা স্পষ্ট মদো োচ্ছে। প্রচ্ছতযকটা বারড়ি দিজাি উপি মচাে বুলাল 
করিডন। মদেল একটা বারড়ি দিজায় রনচ্ছজচ্ছক আড়াল কচ্ছি একটা মলাক দাুঁরড়চ্ছয় 
আচ্ছে। 
  
মস বৃরষ্টি মচ্ছধ্য রকেুক্ষণ দাুঁরড়চ্ছয় িইল। মলাকটাি মচিািা স্পষ্ট মদো োচ্ছে না। িিাৎ 
একটা টযারক্স েুচ্ছট চচ্ছল মগল িাস্তাি রদচ্ছক। তাি আচ্ছলায় মলাকরটচ্ছক এবাি মচাচ্ছে 
পড়ল। মবুঁচ্ছট আি মমাটা। তাি গাচ্ছয় ময়লা কুুঁচ্ছত িংচ্ছয়ি মেঞ্চ মকাট। মাথায় বযাচ্ছিট 
কযাপ। 
  
করিডন বুঝল, োিা তাচ্ছক অনুসিণ কিচ্ছে এই মলাকটা তাচ্ছদি অনযতম। আচ্ছগ কেচ্ছনা 
মলাকটাচ্ছক মদচ্ছেরন। মস বষথাি মচ্ছধ্য দাুঁরড়চ্ছয় প্রতীক্ষা কিচ্ছে তাি বাইচ্ছি মবি িওয়াি। 
আি মস রনরশ্চত মে মলাকটাি সিী সাথী ধ্াচ্ছি কাচ্ছে মকাথাও অচ্ছপক্ষা কিচ্ছে। রবচ্ছদশীি 
মত মদেচ্ছত মে মমচ্ছয়রটচ্ছক রিড সাচ্ছথ কচ্ছি এচ্ছনরেল মসও এই দচ্ছল। 
  
করিডন এরেি ঘচ্ছি রেচ্ছি এচ্ছস রিক কিল মলাকটাচ্ছক রনচ্ছয় মাথা ঘামাচ্ছব না। এসব 
বযাপাচ্ছি জরন রনশ্চয়ই জাচ্ছন, রিড মকাথায় থাচ্ছক মসই বলচ্ছত পািচ্ছব। 
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লিতীয় পলরলছেদ 
  
০১. 
  
পচ্ছিি রদন সকাল দশটা বাজবাি কচ্ছয়ক রমরনট পচ্ছি করিডন রিচ্ছডি ফ্ল্যাচ্ছট উপরস্থত 
িল। 
  
জরন তাচ্ছক বারড় রেচ্ছি োওয়াি জনয পীড়াপীরড় কিা সচ্ছেও করিডন এরমরথস্টক্লাচ্ছবি 
একটা মচয়াচ্ছি বচ্ছস আি মটরবচ্ছলি উপি পা তুচ্ছল রদচ্ছয় মচাে বন্ধ্ কচ্ছি িাত কারটচ্ছয়চ্ছে। 
পচ্ছিি রদন সকাচ্ছল আবাি োচ্ছদ উচ্ছি মসই মলাকটাি মোুঁজ কচ্ছিচ্ছে। রকন্তু সন্ধ্ান 
পায়রন। মশষ পেথন্ত ক্লাচ্ছবি রপেন রদককাি পাুঁরচল টপচ্ছক িাস্তায় মনচ্ছম রিচ্ছডি মোুঁচ্ছজ 
িওনা িচ্ছয়চ্ছে। 
  
একটা তামাচ্ছকি মদাকান িচ্ছয়চ্ছে ড্রিী মলচ্ছনি মনাংিা গরলচ্ছত, তাি উপি তলায় চাি 
কামিাওয়ালা ফ্ল্যাটটা রিড-এি। সদি দিজাি সামচ্ছন মথচ্ছক কাচ্ছপথট ঢাকা রসুঁরড় উপচ্ছি 
উচ্ছি মগচ্ছে। লযারন্ডং-এি পাচ্ছশ রিড-এি ফ্ল্যাচ্ছটি দিজা। 
  
রিড অচ্ছনক বেি ধ্চ্ছি পচ্ছকট মািচ্ছে। মরপ্তাচ্ছিি ভচ্ছয় পুরলশ সম্বচ্ছন্ধ্ তাি আতঙ্ক 
আচ্ছে। োি পচ্ছকট মািচ্ছল লাচ্ছভি আশা আচ্ছে শুধু্ তািই পচ্ছকট মাচ্ছি মস। দুআিুচ্ছলি 
সািাচ্ছেয করি মথচ্ছক ঘরড় েুচ্ছল রনচ্ছত ওভাি মকাচ্ছটি পচ্ছকচ্ছট িাো টাকাি বযাগ আি 
শাচ্ছটথি িাতা মথচ্ছক কােরলং েুচ্ছল রনচ্ছত, তাি জুরড় মনই। গলা মথচ্ছক মনকচ্ছলস অথবা 
মরাচ েুচ্ছল রনচ্ছত, রকংবা মরিলাচ্ছদি কাুঁচ্ছধ্ মঝালান বযাগ েুচ্ছল টাকা তুচ্ছল মনওয়া তাি 
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কাচ্ছে মেচ্ছলচ্ছেলা। মকউ তাচ্ছক সচ্ছন্দি কিচ্ছত পাচ্ছি না। পুরলশ জাচ্ছন একজন মচৌেস 
পচ্ছকটমাি ওচ্ছয়স্ট এচ্ছন্ড পচ্ছকট মািচ্ছে। তাচ্ছক ধ্িবাি জনয কচ্ছয়ক বেি িল মচষ্টা 
চারলচ্ছয় োচ্ছে। রকন্তু আজ পেথন্ত সেল িয়রন। 
  
েেন করিডন রিচ্ছডি ফ্ল্যাচ্ছট মপৌঁেল, বৃরষ্ট মথচ্ছক রগচ্ছয় সূচ্ছেথি আবো আচ্ছলা এচ্ছস 
পচ্ছড়চ্ছে িংচটা পুিচ্ছনা বারড়গচ্ছলাি ওপি। েুব সন্তপথচ্ছণ রসুঁরড় অরতিম কচ্ছি মস রিচ্ছডি 
দিজাি সামচ্ছন এচ্ছস দিজাি গাচ্ছয় মটাকা মািল। অচ্ছনকক্ষণ মকান সাড়া রমলল না, 
তািপি দিজা েুচ্ছল সামচ্ছন দাুঁড়াল রিড। 
  
চাি বেি রিডচ্ছক না মদেচ্ছলও করিডন সচ্ছি সচ্ছি তাচ্ছক রচনচ্ছত পািল। মানুষটা 
সামানয মিাগা িচ্ছয় মগচ্ছে। 
  
করিডনচ্ছক মদোমাত্র রপরেচ্ছয় রগচ্ছয় রিড দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদচ্ছত উদযত িল, রকন্তু 
করিডচ্ছনি পা মভতচ্ছি থাকায় বন্ধ্ কিচ্ছত পািল না। 
  
িযাচ্ছলা রিড! মৃদুকচ্ছে বলল, আমাচ্ছক আশা কিরন মকমন? 
  
ভচ্ছয়ি রচহ্ন েুচ্ছট উিল রিচ্ছডি মচাচ্ছেমুচ্ছে, মস বলল এেন মভতচ্ছি এস না, অসুরবচ্ছধ্ 
আচ্ছে। 
  
িারসমুচ্ছে করিডন দিজা মিচ্ছল মভতচ্ছি ঢুচ্ছক দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদল। তািপি মস বলল, 
আমাচ্ছক রচনচ্ছত পািচ্ছো মতা? 
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তুরম করিডন না?–রিড সভচ্ছয় বলল, মভতচ্ছি মেও না। এেন বাইচ্ছি োরে।কথা না 
শুনচ্ছল মজাি কচ্ছি বাইচ্ছি মবি কচ্ছি মদব। অনয মকান সমচ্ছয় এস। 
  
িলঘিটাি চারিরদচ্ছক মচাে বুলাল করিডন। মটরবচ্ছল িাো েুলদারনচ্ছত মকটজাি কুন 
টুযরলপ েুল মশাভা পাচ্ছে, লাল আি িলুদ পাপরড়গচ্ছলা একটু মবরশ েুচ্ছটচ্ছে। মস রবরিত 
িল। েুল আি রিড পাশাপারশ বাস কিচ্ছে একথা ভাবচ্ছতও পািচ্ছে না। 
  
কপাচ্ছলি মসই কাটা দাগটা এেনও আচ্ছে মদেরে। দাগটা আিুল তুচ্ছল মদরেচ্ছয় করিডন 
বলল, আচ্ছিা একটা দাগ িওয়াি সম্ভবনা আচ্ছে রকন্তু। 
  
মতামাি প্রচ্ছয়াজন রক জানচ্ছত পারি? 
  
 একা আে? 
  
 িযাুঁ। আমাি গাচ্ছয় িাত তুলচ্ছল েল ভাল িচ্ছব না বচ্ছল রদরে। 
  
মভতচ্ছি চল। মতামাি সচ্ছি কথা আচ্ছে। রিড ঘচ্ছি ঢুকল।করিডন তাচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি 
ঘচ্ছি ঢুচ্ছক দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদল। ঘিটা সাজাচ্ছনা মগাোচ্ছনা আি একটা সুগন্ধ্ বাতাচ্ছস 
েরড়চ্ছয় আচ্ছে। মস বলল, রক কচ্ছি ভালভাচ্ছব থাকচ্ছত িয় তুরম জান মদেরে। 
  
ভয় মপচ্ছয় রিড আড়ষ্ট িচ্ছয় মসাোি রপেচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় িইল। তাচ্ছক মদচ্ছে মচ্ছন িচ্ছে 
একু্ষরন জ্ঞান িারিচ্ছয় মেলচ্ছব। 
  
মতামাি রক িচ্ছয়চ্ছে বলত? তীক্ষ্ণকচ্ছে করিডন রজজ্ঞাসা কিল, অচ্ছতা ভয় পাচ্ছো মকন? 
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রিড রবড়রবড় কচ্ছি বলল, রকেু না রকেুই িয়রন। 
  
মতামাি ভাবসাব মদচ্ছে মচ্ছন িচ্ছে েুব ভয় মপচ্ছয়ে। িিাৎ মস প্রশ্ন কিল, রজরন মক? 
রিড চুপ কচ্ছি িইল। সািা ঘচ্ছি রনস্তিতা রবিাজ কিচ্ছে। 
  
আরম জানচ্ছত চাইরে রজরন মক? তুরম োচ্ছক এরমরথস্ট ক্লাচ্ছব রনচ্ছয় রগচ্ছয়রেচ্ছল–তাি কথা 
বলরে। 
  
চচ্ছল োও তুরম। েরদ না োও আরম পুরলশ ডাকব। 
  
–মবাকাি মত কথা বল না। মমচ্ছয়টা আমাি সম্পচ্ছকথ রজজ্ঞাসাবাদ কচ্ছিচ্ছে মযাক্সচ্ছক। 
মমচ্ছয়টা মক? 
  
রমচ্ছথয কথা। রিড বলল, মমচ্ছয়টা মতামায় মচচ্ছনই না, কেনও মদচ্ছেও রন। মকন রজজ্ঞাসা 
কিচ্ছত োচ্ছব বল, মযাক্স রমচ্ছথয কথা বচ্ছলচ্ছে। 
  
মবশ রমচ্ছথযই না িয় িল। রকন্তু মমচ্ছয়টা মক? 
  
রিড ইতস্ততঃ কচ্ছি বলল, মতামাি পরিরচত মকউ নয়। মমচ্ছয়টা মক তা মজচ্ছন মতামাি 
রক লাভ? 
  
তুরম রক চাও, মতামাি গাচ্ছয় িাত তুরল?-করিডন বলল, আমায় না বলচ্ছল গাচ্ছয় িাত 
উিচ্ছব বচ্ছল রদরে। 
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রিড শরঙ্কত িল। মস মুে রবকৃত কচ্ছি বলল, গাচ্ছয় িাত মদচ্ছব না বচ্ছল রদরে, ভাল িচ্ছব 
না। 
  
মলাকটা রক মবাঝাচ্ছত চাইচ্ছে এই ফ্ল্যাচ্ছট মস একা নয়,করিডন অবাক িল। রিচ্ছডি রদক 
মথচ্ছক মচাে সরিচ্ছয় মস দিজাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় আবাি মচাে রেরিচ্ছয় রনল। এমনভাচ্ছব 
রিড মাথা নাড়ল মেন অনয ভাষাি মকান মানুষরটচ্ছক আকাি ইরিচ্ছত রকেু মবাঝাচ্ছত 
চাইচ্ছে। আিুল িােল মিাুঁচ্ছট। 
  
রজরনি সম্বচ্ছন্ধ্ আমায় বল। উচ্ছি দাুঁড়াল করিডন। 
  
বলবাি মত রকেু মনই। একজন মমচ্ছয় মাত্র। 
  
রিচ্ছডি রদচ্ছক এক-পা এরগচ্ছয় মগল করিডন, মভতচ্ছি মক আচ্ছে? মমচ্ছয়টা রক কচ্ছি? 
মকাথা মথচ্ছক এচ্ছসচ্ছে? 
  
রতনচ্ছট আিুল তুচ্ছল দিজাি রদচ্ছক রনচ্ছদথশ কিল রিড। মস বলল, মমচ্ছয়টাি সম্পচ্ছকথ 
আরম রকেুই জারননা। মজাি কচ্ছি এোচ্ছন এচ্ছস উচ্ছিচ্ছে। বযাপািটা বুঝচ্ছত পািচ্ছো? 
মমচ্ছয়টা সুন্দিী। ওচ্ছক আচ্ছগ কেচ্ছনা মদরেরন। 
  
ওিা রতনজন?-করিডন রজজ্ঞাসা কিল। 
  
রিড ঘাড় মনচ্ছড় সায় রদল। 
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কাচ্ছলা বযাচ্ছিট কযাপ মাথায় মকান মলাকচ্ছক মচন? রিড িাুঁটু মভচ্ছি বচ্ছস পড়ল এমনভাচ্ছব 
মেন করিডন তাচ্ছক ঘুরষ মমচ্ছিচ্ছে। মস িাুঁপাচ্ছত িাুঁপাচ্ছত বলল, মতামাি কথা বুঝচ্ছত 
পািরে না। চচ্ছল োও এোন মথচ্ছক। অচ্ছনক মদিী িচ্ছয় মগচ্ছে। মতামাি সুন্দিী মবাধ্িয় 
মতামাি জনয এতক্ষচ্ছণ রচরন্তত িচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে। 
  
করিডন গলা চরড়চ্ছয় বলল, মতামিা বাইচ্ছি মবরিচ্ছয় এস মি। রিড বচ্ছলচ্ছে মতামিা 
এোচ্ছনই আে। 
  
রিড মুচ্ছে অসু্ফট আওয়াজ কচ্ছি মচয়াচ্ছি বচ্ছস পড়ল। ঘচ্ছিি দিজা ধ্ীচ্ছি ধ্ীচ্ছি েুচ্ছল 
মগল। প্রচ্ছবশ কিল কাচ্ছলা বযাচ্ছিট টুরপ মাথায় মসই মলাকটা। তাি দস্তানা পিা িাচ্ছত 
একটা রপস্তল। 
  
. 
  
০২. 
  
 জীবচ্ছন অচ্ছনকবাি বনু্দচ্ছকি মুচ্ছোমুরে িচ্ছয়চ্ছে করিডন। আচ্ছগি অরভজ্ঞতা তাচ্ছক রবভ্রান্ত 
কচ্ছি তুলল, কািণ একজন মবাকা মলাক কত অপ্রচ্ছয়াজচ্ছন বনু্দক বযবিাি কচ্ছি। মস 
বনু্দক তাক কিা মলাকরটি মচাচ্ছেি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বচ্ছল রদচ্ছত পাচ্ছি মক গরল েুুঁড়চ্ছব আি 
মক েুুঁড়চ্ছব না। 
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নড়াচড়া কচ্ছিা না,বনু্ধ্।–কাচ্ছলা বযাচ্ছিট টুরপ মাথায় মলাকটা বলল, তাি কথাি টাচ্ছন 
করিডন বুঝল মলাকটা মপালযাচ্ছন্ডি অরধ্বাসী, মকান িকম চালারক কিচ্ছল পস্তাচ্ছত 
িচ্ছব।তাি রপস্তচ্ছলি লক্ষয করিডচ্ছনি বচ্ছক্ষি মধ্যস্থল। 
  
দিজাি রদচ্ছক তাকাল করিডন। মমচ্ছয়রট দিজাি সামচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। িাত দুচ্ছটা 
বুচ্ছকি উপি ভাজ কিা। পিচ্ছন কাচ্ছলা মসাচ্ছয়টাি আি স্ন্যাকস মকান অচ্ছন্তযরষ্ট রিয়াি 
কথা মচ্ছন করিচ্ছয় মদয়। মবুঁচ্ছট িচ্ছলও শিীচ্ছিি গিন সুন্দি। গাচ্ছয়ি চামড়া েযাকাচ্ছস 
িলুদ আি কাচ্ছলা টানাটানা মচাে দুরট তাি িািাচ্ছনা মিাুঁট দুরটচ্ছক স্পষ্ট কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছে। 
  
ঘাড় পেথন্ত নামা কাচ্ছলা চুল। কাচ্ছলা টুপী পিা মলাকরটি মচচ্ছয় মাথায় সামানয উুঁচু। বুক 
উন্নত আি পাো সরু। মচিািায় পুরুষালী োপ বতথমান। কাচ্ছে না মগচ্ছল বুঝচ্ছত পািাি 
উপায় মনই মে মস নািী। 
  
িযাচ্ছলা রজরন। করিডন িাসল, এই বনু্দক তাচ্ছকি মাচ্ছন রক? 
  
বচ্ছসা। িাত দুচ্ছটা এমনভাচ্ছব িাে োচ্ছত আমিা মদেচ্ছত পাই।–রজরন বলল। মতামাি সচ্ছি 
কথা বলচ্ছত চাই আমিা। 
  
মুচ্ছে িারস বজায় মিচ্ছে করিডন বলল, এই জনযই রক এতরদন আমায় অনুসিণ 
কিরেচ্ছল? তুরম রক কথা বলচ্ছত লজ্জা পারেচ্ছল, নারক মনরস্থি কিচ্ছত পািরেচ্ছল না? 
  
রজরন বলল–বস। 
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কাচ্ছলা টুরপ রপস্তল মনচ্ছড় জানালাি পাচ্ছশ িাো একটা আিাম মকদািা রনচ্ছদথশ কচ্ছি বলল, 
ওোচ্ছন বস। 
  
করিডন কাুঁধ্ ঝাুঁরকচ্ছয় বচ্ছস পড়ল। মস বলল, এই বনু্দকবারজি মাচ্ছন রক? 
  
দিজাি সামচ্ছন আি একজন পুরুষচ্ছক মদো মগল। মলাকটা মিাগা লম্বা আি মাথাি চুল 
মসানালী। একটা িাত মনই আি মুচ্ছেি পাচ্ছশ মচাচ্ছেি উপি রদচ্ছয় মনচ্ছম মগচ্ছে গভীি 
কাটা দাগ। 
  
সব রিক আচ্ছে মতা?–মস মমচ্ছয়রটচ্ছক রজজ্ঞাসা কিল, েরদ মচ্ছন কি মতামিা পািচ্ছব 
তািচ্ছল আরম চচ্ছল োই। 
  
এই মলাকরটি সম্পচ্ছকথ সচ্ছন্দচ্ছিি অবকাশ রবনু্দমাত্র মনই। মসইংচ্ছিজ। সদবংশজাত, 
মলোপড়া জানা। রবশ্বরবদযালচ্ছয়ি োপ আচ্ছে। পিচ্ছনি সুযটটা মনাংিা িচ্ছলও সুন্দি। 
গাচ্ছয়ি িং েসথা, একচ্ছজাড়া মগাুঁে আচ্ছে নাচ্ছকি নীচ্ছচ। 
  
সব রিক আচ্ছে। রিডচ্ছক মদরেচ্ছয় মমচ্ছয়টা বলল, ওচ্ছক সচ্ছি কচ্ছি রনচ্ছয় োও। িাস্তায় 
আনা প্রচ্ছয়াজন। 
  
রিক বচ্ছলে।–এক িাতওয়ালা মলাকটা কাচ্ছে এচ্ছস রিডচ্ছক বলল, তুরম আমাি সচ্ছি 
এস। তািপি করিডচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বলল, আমাচ্ছদি পরিরচত িওয়া প্রচ্ছয়াজন। 
মমচ্ছয়রটচ্ছক মদরেচ্ছয় বলল, এি নাম রজরন পািরসগনী। বনু্দক িাচ্ছত জন। ওি ভাল নামটা 
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জারন না। আমাি নাম িনরল–রনচ্ছগল িনরল। আমাি অনয কাজ আচ্ছে, চললাম। মতামাি 
সচ্ছি কথা রজরনই বলচ্ছব। 
  
রিডচ্ছক সাচ্ছথ রনচ্ছয় িরল এঘি মথচ্ছক মবরিচ্ছয় পাচ্ছশি ঘচ্ছি মগল। 
  
মতামাি সম্পচ্ছকথ আমাি কতকগচ্ছলা প্রশ্ন আচ্ছে উিি মদচ্ছব রক?–মমচ্ছয়টা িিাৎ প্রশ্ন 
কিল। 
  
মকন মদব?-করিডন বলল, মতামাচ্ছদি মতলব রক বল মতা? মতামিা কািা? 
  
করিন আকাি ধ্ািণ কিল মমচ্ছয়টাি মুে। মস বলল, আমিা একজনচ্ছক েুুঁজরে। 
মতামাচ্ছক রদচ্ছয় মসই কাজটা কিাচ্ছত চাই। তচ্ছব তাি আচ্ছগ জানচ্ছত চাই তুরমই মসই 
মলাক রকনা। আমিা ভুচ্ছলি পািাড় ধতিী কিচ্ছত িারজ নই। 
  
আরম কাজ েুুঁজরে নাকরিডন বলল, মতামিা আমাি সময় নষ্ট কিে। 
  
তুরম টাকা কামাচ্ছত চাও না? আমিা ভাল অংচ্ছকি টাকা রদচ্ছয় থারক। 
  
রক িকম ভাল শুরন? 
  
এই ধ্ি এক িাজাি পাউন্ড। এেন অচ্ছধ্থক পাচ্ছব, কাজ রমচ্ছট মগচ্ছল পাচ্ছব বারক অচ্ছধ্থক। 
  
এক িাজাি পাউন্ড অচ্ছনক টাকা। টাকাি অংক করিডনচ্ছক আরিী কচ্ছি তুলল, মস 
বলল, কাজটা রক? 
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মতামাি সম্বচ্ছন্ধ্ প্রশ্ন কিচ্ছল রক জবাব মদচ্ছব? মমচ্ছয়টা প্রশ্ন কিল। 
  
 প্রশ্নগচ্ছলা রক? 
  
তুরম মারটথন করিডন, বয়স মতরত্রশ বেি, অরববারিত আি আত্মীয় স্বজন মকউ মনই। 
তাই মতা? 
  
িযাুঁ, তাই 
  
মকানরদন মকান রনরদথষ্ট বযাপাচ্ছি মলচ্ছগ থাকরন, তাই না। তুরম সকল িকম কাচ্ছজ পটু। 
নানা ধ্িচ্ছনি কাজ কচ্ছি অথথ উপাজথন কি। তুরম জীবন শুরু কচ্ছিে বারড় বারড় রগচ্ছয় 
অচ্ছটাচ্ছমরটক মমরশন আি রপন-মটরবল রবরি কচ্ছি। এ কাজ শুরু কচ্ছিরেচ্ছল সচ্ছতি বেি 
বয়চ্ছস। বেি েেন মতইশ মথচ্ছক পুঁরচশ তুরম কুুঁচ্ছড়রম কচ্ছি সময় কারটচ্ছয়ে, প্রচুি 
মিাজগাি কিচ্ছত রবরলয়াডথ মেচ্ছল। তািপি টুরিস্ট গাইড িচ্ছয় আচ্ছমরিকাি টুরিস্টচ্ছদি 
ঘুরিচ্ছয় মদোচ্ছত পযারিস আি বারলথন। অনগথল মেঞ্চ আি জামথান ভাষায় কথা বলচ্ছত 
পাি। এই কাজ মেচ্ছড় রদচ্ছয় একজন ধ্নী বযরক্তি মদিিক্ষীি কাজ কচ্ছিে, মে সকল 
সময় ভাবত মকউ তাচ্ছক েুন কিচ্ছব। তচ্ছব এইসব কচ্ছিে েুচ্ছেি আচ্ছগ। রিক বলরে 
মতা? 
  
স্বীকাি কিচ্ছতই িচ্ছব দু-একটা পচ্ছয়ন্ট বাদ মগচ্ছলও বারক সব রিক বচ্ছলে। সরবিচ্ছয় 
করিডন বলল। 
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ওই পচ্ছয়ন্টগচ্ছলাচ্ছত পচ্ছি আসরে।–মমচ্ছয়টা বলচ্ছত লাগল, উরনশচ্ছশা আটরত্রশ সাচ্ছল 
মতামাচ্ছক রররটশ ধবচ্ছদরশক অরেচ্ছসি মলাক ভাড়া কচ্ছিরেল শত্রুপচ্ছক্ষি িাষ্ট্রদূচ্ছতি রকেু 
কাগজপত্র চুরি কিাি জনয। কাগজপত্রগচ্ছলা মতামাি সিকাচ্ছিি কাচ্ছে রেল েুবই 
জরুিী। মতামাচ্ছক সাবধ্ান, কচ্ছি মদওয়া িচ্ছয়রেল মে ধ্িা পড়চ্ছল মতামাি রনিাপিাি 
বযবস্থা তািা কিচ্ছত পািচ্ছব না। তুরম মসই শচ্ছতথ িাজী িচ্ছয়রেচ্ছল। েেন মসে েুলরেচ্ছল 
িাষ্ট্রদূচ্ছতি সরচব মতামায় মদচ্ছে মেচ্ছলরেল।–একটু মথচ্ছম মমচ্ছয়রট বলল, তুরম তাচ্ছক েুন 
কচ্ছিরেচ্ছল। 
  
চুপচাপ তারকচ্ছয় িইল করিডন পাচ্ছশ িাত মিচ্ছে।চ্ছতামাচ্ছক পালাচ্ছত মদো মগচ্ছলও মকান 
িকচ্ছম মবুঁচ্ছচ রেচ্ছি এচ্ছস কাগপত্রগচ্ছলা সিকাচ্ছিি িাচ্ছত তুচ্ছল রদচ্ছয়রেচ্ছল। পুরলশ জানত 
না মে রররটচ্ছশি ধবচ্ছদরশক অরেস মতামায় রনচ্ছয়াগ কচ্ছিচ্ছে, তাই তািা প্রায় মাস দুচ্ছয়ক 
মতামাি উপি নজি িাচ্ছে। তাচ্ছদি ধ্ািণা িচ্ছয়রেল মে তুরম রবশ্বাসঘাতকতা কিচ্ছব, 
অবশয তুরম মসিকম রকেু কিরন। মতামাি রবচাচ্ছিি জনয মে সব প্রমাণ প্রচ্ছয়াজন রেল 
তাচ্ছদি কাচ্ছে তা রেল না। 
  
–রিক বচ্ছলে করিডন বলল, আমাি অত মচ্ছন মনই। 
  
মমচ্ছয়রট বচ্ছল চলল, উরনশচ্ছশা ঊনচরিশ সাচ্ছল তুরম রররটশ রসচ্ছিট সারভথচ্ছস মোগ রদচ্ছয় 
সািা ইউচ্ছিাপ চচ্ছষ মবড়াচ্ছত। তুরম েবিােবি রদচ্ছত জামথানীি েুচ্ছেি প্রস্তুরত সম্বচ্ছন্ধ্। 
একমাস কাজটা কচ্ছিরেচ্ছল,তািপিজামথান পুরলশ মতামায় সচ্ছন্দিকিচ্ছতইতুরম মদচ্ছশ রেচ্ছি 
আস। পচ্ছিকাজটা মতামাি ভাল না লাগায় তুরম কাচ্ছজ ইস্তো রদচ্ছয়রেচ্ছল। তািপি েুে 
মবুঁচ্ছধ্ মগচ্ছল ধসনযরবভাচ্ছগ মোগ রদচ্ছল। ডানরেচ্ছক অবস্থানকাচ্ছল আিত িচ্ছল আি পচ্ছি 
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িচ্ছল একজন মগরিলা মোো। রিক রকনা?– মতামাি ভাল লাগচ্ছল বচ্ছল োওকরিডন 
আিামচ্ছকদািায় নচ্ছড়চচ্ছড় বচ্ছস বলল। মদেরে বলচ্ছত টলচ্ছত ভালই পাি। 
  
োচ্ছন্সি কচ্ছয়কটা বডথাি আিমচ্ছণ তুরম রেচ্ছল,চ্ছমচ্ছয়রট বলচ্ছত লাগল। তািপি মতামাচ্ছক 
আচ্ছিা রবপজ্জনক কাজ মদওয়া িল, গপ্তচচ্ছিি কাজ। 
  
গপ্তচি কথাটা উচ্চারিত িচ্ছতই করিডচ্ছনি মচাচ্ছেি দৃরষ্ট করিন িল। 
  
মতামাচ্ছক অচ্ছনকবাি পযািাসুচ্ছটি সািাচ্ছেয োচ্ছন্স নামাচ্ছনা িচ্ছয়চ্ছে। তুরম জামথানীচ্ছতও 
মনচ্ছমে। অচ্ছনক গরুত্বপূণথ েবি মতা মজাগাড় কচ্ছিরেচ্ছল। রকন্তু মতামাি আসল কাজ রেল 
োিা েুব ঝাচ্ছমলা কিরেল তাচ্ছদি মশষ কিা। তাচ্ছদি মচ্ছধ্য রকেু রেল আস্থািীন আি 
রকেু জামথান রবজ্ঞানী। মেসব স্ত্রীচ্ছলাক েুেবন্দীচ্ছদি কাচ্ছে োতায়াত কচ্ছি তাচ্ছদি কাে 
মথচ্ছক েবিােবি আদায় কিত, মতামাি উপি ভাি পচ্ছড়রেল তাচ্ছদি েুুঁচ্ছজ মবি কিাি। 
মতামাচ্ছক োচ্ছন্স নামাচ্ছনা িচ্ছয়রেল তাচ্ছদি েুুঁচ্ছজ বাি কচ্ছি েতম কিাি জনয। মস কাজ 
তুরম রনষ্ঠাি সচ্ছি সম্পন্ন কচ্ছিরেচ্ছল। 
  
করিডচ্ছনি অতীচ্ছতি কথা মচ্ছন পড়ল। একটা মমচ্ছয় রেল রেপরেচ্ছপ মচিািাি আি 
সুন্দিী। তাচ্ছক েতম কচ্ছিরেল মুচ্ছেি মভতি গরল কচ্ছি। বুচ্ছলচ্ছটি ধ্াক্কায় মাথাি েুরলি 
োরনকটা উচ্ছড় রগচ্ছয়রেল। মুে িচ্ছয় রগচ্ছয়রেল রবকৃত। অতীচ্ছতি কথা িিণ কচ্ছি তাি 
শিীি মঘচ্ছম উিল। আি হৃদরপণ্ড বুচ্ছকি মভতি লাোলারে কিচ্ছত লাগল। 
  
একবাি মগস্টাচ্ছপাি িাচ্ছত তুরম ধ্িা পচ্ছড়রেচ্ছল, মমচ্ছয়রট বলচ্ছত লাগল, মতামায় কািা 
পারিচ্ছয়চ্ছে, আি মতামাি উচ্ছেশয জানবাি জনয তািা মতামাি উপি রনেথাতন কচ্ছিরেল। 
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প্রচণ্ড অতযাচাচ্ছিি পচ্ছিও তুরম মুে মোলরন। পালাচ্ছত মপচ্ছিরেচ্ছল জামথানীি বনু্ধ্ মদচ্ছশ 
ঢুচ্ছক পচ্ছড়রেচ্ছল বচ্ছল। তািপি মতামাচ্ছক মদচ্ছশ পারিচ্ছয় মদওয়া িয়। মতামাি উপি 
মগস্টাচ্ছপািা এমন অতযাচাি কচ্ছিরেল মে মতামাচ্ছক চািমাস রমরলটািী িাসপাতাচ্ছল 
থাকচ্ছত িচ্ছয়রেল। 
  
ইরতিাস বলা মশষ কি।–অভদ্রভাচ্ছব করিডন বলল, রক চাও মতামিা, আমাি সম্বচ্ছন্ধ্ মতা 
অচ্ছনক কথা িচ্ছলা। মতামাচ্ছদি মতলব রক শুরন? 
  
এতক্ষণ ো বললাম সব সরতয মতা?–মমচ্ছয়রট বলল, তা এসব মতামাি জীবচ্ছন ঘচ্ছটরেল 
মতা? 
  
ঘচ্ছটরেল। তচ্ছব আমাি কথা থাক, নািচ্ছল আমাচ্ছক এোন মথচ্ছক চচ্ছল মেচ্ছত িচ্ছব। 
  
আি একটা কথা। এই কথাটা অতযন্ত গরুত্বপূণথ। েুচ্ছেি পি মতামাি কাউচ্ছক পেন্দ 
িয়রন। তুরম রিক কচ্ছিরেচ্ছল আচ্ছমরিকায় চচ্ছল োচ্ছব। কানাডাচ্ছত এক বেি ডলাি 
মচািাচালাচ্ছনি কািবাি কচ্ছিে। মতামাি কািবাি পুরলচ্ছশি কাচ্ছে মগাপন থাচ্ছকরন। 
তাচ্ছদি মচাচ্ছে ধু্চ্ছলা রদচ্ছয় লন্ডচ্ছন রেচ্ছি এচ্ছসে। এোচ্ছন আে এক সপ্তাি িল আি 
বতথমাচ্ছন মতামাি িাত এচ্ছকবাচ্ছি শূনয। তুরম রক কিচ্ছব এেচ্ছনা মনরস্থি কিচ্ছত পাচ্ছিা 
রন। অববধ্ উপাচ্ছয় অথথ আদায়কািী দচ্ছলি কাে মথচ্ছক অথথ উপাজথন কিচ্ছত মতামাি 
ভালই লাচ্ছগ, মসই দল েরদ পুরলচ্ছশি সািােযপুষ্ট িয় তবুও। তুরম এেনও মনরস্থি কিচ্ছত 
পািরন তাই না? একটা কাজ আচ্ছে মতামাি জচ্ছনয, কাজটা মতামাি ভালই লাগচ্ছব। এক 
িাজাি পাউন্ড এি রবরনমচ্ছয় পাচ্ছব। 
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. 
  
০৩. 
  
 ঘচ্ছি ঢুকল িনরল। ট্রাউজাচ্ছিি পচ্ছকচ্ছট িাত। একঝলক করিডচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয় রনচ্ছয় 
রজরনি মপেচ্ছন রগচ্ছয় দাুঁড়াল। 
  
মতামিা দুজচ্ছন কতদূি এচ্ছগাচ্ছল,–মস করিডনচ্ছক বলল। মতামাি সম্বচ্ছন্ধ্ অচ্ছনক েবি 
মজাগাড় কচ্ছিরে রক বল? 
  
িাচ্ছত সময় থাকচ্ছল মে মকান মলাচ্ছকি সম্বচ্ছন্ধ্ েবি মজাগাড় কিা োয়। 
  
প্রতুযিচ্ছি কথাগচ্ছলা বচ্ছল করিডন পচ্ছকচ্ছট িাত মঢাকাল। 
  
িাত বাইচ্ছি িাে–তীক্ষকচ্ছে জন বলল। 
  
না, না, ভচ্ছয়ি রকেু মনই। ও ঝাচ্ছমলা কিচ্ছব না–িনরল বলল। 
  
 রিক বচ্ছলে–পচ্ছকট মথচ্ছক রসগাচ্ছিচ্ছটি পযাচ্ছকট মবি কচ্ছি করিডন বলল, আরম কেনও 
ঝাচ্ছমলা পাকাই না। িাসল মস। 
  
বনু্দক সিাও–রজরন জনচ্ছক বলল। 
  
বনু্দক সিাব না–জন বলল, ওচ্ছক রবশ্বাস মনই। 
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কাচ্ছজি কথা বলবাি আচ্ছগ আি একটা কথা মতামাচ্ছক রজজ্ঞাসা কিচ্ছত চাই–রজরন 
মকানরদচ্ছক কণথপাত না কচ্ছি বলল। 
  
আরম মে ওচ্ছক বললাম রবশ্বাস করি না–জন বলল। 
  
রজরন চীৎকাি কচ্ছি বলল, চুপকি। আরম কথা বলরে তুরম চুপ কচ্ছি থাক।…আি 
একটাকথা 
  
কথাটা রক?–জানচ্ছত চাইল করিডন। 
  
রজরন সামানয ইতস্ততঃ কচ্ছি িনরলচ্ছক বলল, ওচ্ছক রজজ্ঞাসা কি। 
  
িযাুঁ, কিরে অনরল বলল, মদে, এেচ্ছনা আমিা রনরশ্চত নই মে তুরমই করিডন, কািণ 
করিডচ্ছনি মকান মোটরাে িাচ্ছত পাইরন। তুরমই েরদ করিডন িও তািচ্ছল মতামাি রপচ্ছি 
আি বুচ্ছক কালচ্ছচ জরুচ্ছলি রচহ্ন আচ্ছে, আমিা রনরশ্চন্ত িচ্ছত চাই 
  
করিডন উচ্ছি দাুঁড়াবাি মচষ্টা কিল।বড় একচ্ছঘচ্ছয় লাগচ্ছে। তাি মচাচ্ছে বিে জমা দৃরষ্ট 
ভাসচ্ছে আি দাুঁচ্ছত দাুঁত মচচ্ছপ বচ্ছসচ্ছে িাচ্ছগ। 
  
বচ্ছস থাক চুপচাপ।–জন বলল, নড়াচাড়া কিচ্ছল গরল েুুঁড়ব। 
  
করিডন আবাি গা এরলচ্ছয় মচয়াচ্ছি বচ্ছস পড়ল। মস বলল,এভাচ্ছব সৎিচ্ছয় বচ্ছস থাকচ্ছত 
পািব না। মতামিা জািান্নাচ্ছম োও। 
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রনস্তিতা মনচ্ছম এল ঘচ্ছি। জন কচ্ছয়ক পা এরগচ্ছয় এল। িনরল তাি রপস্তল ধ্িা িাচ্ছতি 
করি মচচ্ছপ ধ্িল। 
  
থাম মদরে–মস মচুঁরচচ্ছয় উিল, ভুল পচ্ছথ এচ্ছগারে আমিা। তুরম রিচ্ছডি উপি নজি িাচ্ছো 
মগ। োও, দূি িও এোন মথচ্ছক। 
  
জন ঘুচ্ছি দাুঁড়াল। 
  
আমিা বৃথা সময় নষ্ট কিরে। উচ্ছিরজত কচ্ছে িনরল বলল, ওি ভাি আমাচ্ছক দাও। 
মলাকটা চুপচাপ বচ্ছস অবজ্ঞাভচ্ছি আমাচ্ছদি মদেচ্ছে। 
  
মবাকা মকাথাকাি?-িিাৎ উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় রজরন িনরলচ্ছক বলল, ভাবে ওি কাে মথচ্ছক তুরম 
কথা আদায় কিচ্ছত পািচ্ছব? মগস্টাচ্ছপাি অতযাচাি মে সিয কচ্ছিচ্ছে? 
  
জন রচৎকাি কচ্ছি বলল, বড় মবশী কথা িচ্ছে–রিক মসই মুিূচ্ছতথ উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় করিডন 
তাি িাচ্ছতি করি মচচ্ছপ ধ্চ্ছি বনু্দকটা রেরনচ্ছয় রনচ্ছয় মাথায় এক ঘা বরসচ্ছয় রদল। জন 
মারটচ্ছত লুরটচ্ছয় পড়ল। 
  
রজরন আি িনরল বনু্দক িাচ্ছত করিডচ্ছনি রদচ্ছক চুপচাপ তারকচ্ছয় িইল। তাচ্ছদি রদচ্ছক 
বনু্দচ্ছকি নল। 
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ও রিক কথাই বচ্ছলচ্ছে, আমাচ্ছদি মচ্ছধ্য বড় মবশী কথা িচ্ছে। অচ্ছনক িচ্ছয়চ্ছে, এবাি 
চললাম। িাসল করিডন, রনচ্ছজি পচ্ছকচ্ছট বনু্দকটা মিচ্ছে রদল। নীচু িচ্ছয় টুরপ তুচ্ছল রনচ্ছয় 
বলল, আরম একাই োব। আবাি েরদ পচ্ছি মদো িয়, এিকম ভদ্র বযবিাি কিব না। 
  
চমৎকাি কাজ। িনরলিকে মথচ্ছক প্রশংসাঝচ্ছি পড়ল। মস জচ্ছনি রদচ্ছক ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় 
বলল, মভতচ্ছি রগচ্ছয় রিচ্ছডি রদচ্ছক নজি িাচ্ছো, আজচ্ছকি রদনটা মারট কিচ্ছল। 
  
মকান কথা না বচ্ছল জন মভতচ্ছি ঢুচ্ছক দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদল। 
  
করিডন চচ্ছল মেচ্ছত উদযত িচ্ছত িনরল বলল, আমিা মতামাি সািােয চাই, এি জনয 
টাকা রদচ্ছতও প্রস্তুত। আমাচ্ছদি কথা মশান। 
  
আচ্ছগ আমাচ্ছদি রনরশ্চন্ত িচ্ছত িচ্ছব ও করিডন রক না–রজরন বলল। 
  
িা। িনরল বলল, মশান, েরদ আমিা প্রকৃত সতয না মজচ্ছন কথাবাতথা চালাই তািচ্ছল 
আমাচ্ছদি ঝাচ্ছমলায় পচ্ছড় োওয়াি সম্ভাবনা আচ্ছে। কাজটা মগাপনীয়। এি মচ্ছধ্য আমিা 
একটা ভুল কচ্ছি মেচ্ছলরে। রিড িচ্ছে পচ্ছকটমাি। ও আমাি পচ্ছকট মথচ্ছক বযাগ চুরি 
কচ্ছি কাগজপত্র মথচ্ছক আমাচ্ছদি উচ্ছেশয মজচ্ছন রনচ্ছয়চ্ছে। অচ্ছনক সময় মলচ্ছগচ্ছে ওচ্ছক 
েুুঁচ্ছজ বাি কিচ্ছত। তািপি মলাকটা আমাচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমল কিবাি মচষ্টা কিচ্ছত লাগল। তাই 
আমিা এোচ্ছন এচ্ছস ওচ্ছক পাকড়াও কচ্ছিরে। এেচ্ছনা রিক কিচ্ছত পারিরন ওচ্ছক রনচ্ছয় রক 
কিব। সুতিাং আমিা আি একটা ভুল কিচ্ছত পারি না। মগস্টাচ্ছপািা মে রচহ্ন মতামাি 
শিীচ্ছি এুঁচ্ছক রদচ্ছয়চ্ছে তা আমাচ্ছদি মদোও। আমিা মতামায় সচ্ছন্দি কিরে না। তচ্ছব 
রনরশ্চন্ত িচ্ছত চাই। 
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করিডন রসগাচ্ছিচ্ছটি মধ্াুঁয়া তযাগ কিল। তািপি একিাচ্ছতি মকাচ্ছটি আি শাচ্ছটথি িাতা 
গরটচ্ছয় মেলল। মস বলল, ওিা প্রচ্ছতযক িাচ্ছত আমাচ্ছক িযান্ডকাে পরিচ্ছয় িােত। আরম 
োচ্ছত িাণ্ডা মবাধ্ না করি তাই িযান্ড কাে গিম কচ্ছি িােচ্ছতা। িাচ্ছত তািই দাগ, এবাি 
সন্তুষ্ট িচ্ছত মপচ্ছিে? 
  
দুজচ্ছন পৃথক পৃথক ভাচ্ছব িাচ্ছতি দাগ মদেল। তাচ্ছদি মচাচ্ছে আতঙ্ক বা সিানুভূরতি োপ 
পড়ল না। 
  
ওচ্ছদি কাচ্ছজি তুলনা িয় না। তাই না?অনরল কথাগচ্ছলা বচ্ছল রনচ্ছজি মুচ্ছেি দাচ্ছগ িাত 
বুরলচ্ছয় বলল, ওিা গিম মবচ্ছয়াচ্ছনট রদচ্ছয় এই দাগ কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছে। 
  
করিডন বলল, অতযাচাি মতামাি উপচ্ছিও িচ্ছয়চ্ছে? 
  
িা। রজরনি উপচ্ছিও িচ্ছয়চ্ছে। কাচ্ছে এচ্ছস করিডচ্ছনি িাচ্ছতি দাগ পিীক্ষা কচ্ছি রজরনচ্ছক 
বলল, রিক আচ্ছে, এ করিডনই। দাগ িযান্ডকাচ্ছেিই। 
  
িযাুঁ, রিক আচ্ছে– রজরন বলল, তািচ্ছল ওচ্ছক বল। 
  
িনরল একটা রসগাচ্ছিট ধ্রিচ্ছয় বলল, বুঝচ্ছল কাজটা একটু রবরচত্র ধ্িচ্ছনি। েুব 
রবপজ্জনকও বলচ্ছত পাি। তুরম োড়া একাজ আি মকউ কিচ্ছত পািচ্ছব রকনা েচ্ছথষ্ট 
সচ্ছন্দি আচ্ছে। আমিা মচষ্টা কচ্ছিও কৃতকােথ িচ্ছত পারিরন। 
  
কাজটা রক? 
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একজনচ্ছক েুন কিচ্ছত িচ্ছব। অনরল বলল, আমিা চাই কাজটা তুরম কি। 
  
মমচ্ছয়টা বচ্ছলরেল, আমিা একিাজাি পাউন্ড মদব। অচ্ছধ্থক এেন আি কাজ মশষ িচ্ছল 
বাকী অচ্ছধ্থক। 
  
করিডচ্ছনি মচ্ছনি মচ্ছধ্য কথাগচ্ছলা আবরতথত িচ্ছত লাগল। 
  
ঘি মথচ্ছক রজরন চচ্ছল মগচ্ছে। িনরল তাচ্ছক বলরেল, মচ্ছন িচ্ছে আরম একাই কাজটা 
কিচ্ছত পািব। তচ্ছব তুরম েরদ থাকচ্ছত চাও 
  
তািপচ্ছিই মমচ্ছয়টা ঘি মথচ্ছক চচ্ছল মগল। িনরল কাপচ্ছবাডথ মথচ্ছক এক মবাতল মদ আি 
দুচ্ছটা গ্লাস মবি কচ্ছি সামচ্ছনি মটরবচ্ছল িােল। তািপি মস বলল, জারন এেন পান 
কিবাি সময় নয়, তািচ্ছলও একটু পান কি-কিচ্ছব না? 
  
করিডন ঘাড় নাড়ল। এক মঢাক মদ পান কিল। 
  
ো বলব তা সাধ্ািণতঃ নচ্ছভচ্ছলই পড়া োয় বাস্তব জীবচ্ছনি সচ্ছি মকান রমল মনই। 
মমচ্ছয়টাও রিক তাই। ওচ্ছক মদেচ্ছল অদু্ভত মচ্ছন িয়, তাই না? 
  
মতামিা সকচ্ছলই অদু্ভত।শীিসকচ্ছে করিডন বলল, মতামাচ্ছদি পরিচয় রক? মতামিা রক 
মগাপন সরমরত বা ওই ধ্িচ্ছনি মকান সংস্থাি সভয? 
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িনরল মিচ্ছস বলল, তা বলচ্ছত পাি। তুরম বযাপািটা বুঝচ্ছত পািচ্ছব। রনচ্ছজি অজাচ্ছন্ত 
রনচ্ছজচ্ছক জরড়চ্ছয় মেলে মসই জনযই মতামাি সািােয আমিা মনব রিক কচ্ছিরে। আমিা 
জারন, কাজটা না কিচ্ছলও তুরম আমাচ্ছদি মেচ্ছড় োচ্ছব না। 
  
আরম মেচ্ছড় না মেচ্ছত পারি। না িয় নাই োবকরিডন বলল, তচ্ছব তাি মাচ্ছন এই নয় মে 
কাজটা কিব। তুরম রক এ বযাপাচ্ছি রসরিয়াস…? 
  
িা। মতামাচ্ছক তািচ্ছল সব রকেু েুচ্ছলই বরল।চ্ছেঞ্চ মিরজচ্ছমন্ট মুভচ্ছমচ্ছন্টি নািী-পুরুচ্ছষি 
রমরলত একটা মোট গ্রুচ্ছপি আমিা মাত্র রতনজন মবুঁচ্ছচ আরে। শুরুচ্ছত আমিান জন 
রেলাম–দুজন েিাসী রপচ্ছয়িী মগারভথল আি জজথ; দুজন েিাসীনািী রজরন আি 
কাচ্ছলথাট,দুজন মপারলশ, লুরবস আি জন; রতনজন ইংচ্ছিজ, িযারিস, মযাচ্ছলািী আি আরম 
রনচ্ছজ। 
  
এই ধ্িচ্ছনি নািী-পুরুচ্ছষি সরিরলত গ্রুচ্ছপি সাচ্ছথ করিডন সুপরিরচত। এচ্ছদি অচ্ছনচ্ছকি 
সারন্নচ্ছধ্য মস এচ্ছসরেল গপ্তচিবৃরি রিণ কিাি পি। তািা প্রচ্ছতযচ্ছকই রেল মচৌেস, 
মদশভক্ত, অতযন্ত মগাুঁড়া আি তাচ্ছদি েেন ো বচ্ছলচ্ছে মকান প্রশ্ন না কচ্ছি তাই কচ্ছিচ্ছে। 
  
আমাচ্ছদি কাজ রেল মট্রন লাইনচুযত কিা। অনরল বলল, সািা মদচ্ছশ আমিা ঘুচ্ছি 
মবড়াতাম। রদচ্ছনি মবলায় আত্মচ্ছগাপন কচ্ছি থাকচ্ছত িত। কাজ ো কিবাি কিতাম 
িাচ্ছত্র। আমিা অচ্ছনক ভাল কাজও কচ্ছিরে। আমাচ্ছদি দলপরত রেল রপচ্ছয়িী মগারভথল। 
মানুষটা রেল আলাদা ধ্িচ্ছনি এবং অনমনীয়। ভাল রেল মলাক রিসাচ্ছব। ও আমাচ্ছদি 
কতথবযরনষ্ঠ কচ্ছি তুচ্ছলরেল। 
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এক মঢাক মদ পান কিল করিডন। তাি মচ্ছন পড়চ্ছে, এমন একজন মলাচ্ছকি সাচ্ছথ তাি 
মদো িচ্ছয়রেল। মস চুপচাপ তারকচ্ছয় িইল। 
  
রজরন আি মগারভথল পিস্পিচ্ছক ভালবাসত। িনরল বলল, আরম চাই তুরম রজরনচ্ছক বুঝচ্ছত 
মচষ্টা কি। বযাপািটা গরুত্বপূণথ। 
  
ওিা মচ্ছন প্রাচ্ছণ রেল অরভন্ন। ওচ্ছদি মত আি কাউচ্ছক আরম মদরেরন। িা ওিা 
পিস্পিচ্ছক ভালবাসত। রকন্তু আমিা ভাচ্ছলাবাসা বলচ্ছত ো বুরঝ রিক মস ধ্িচ্ছনি 
ভালবাসা ওচ্ছদি মচ্ছধ্য রেল না। তাি মচচ্ছয়ও মবশী রকেু। েরদ বলচ্ছত চাও বলচ্ছত পাি 
মচ্ছনি, মদচ্ছিি আি আত্মাি একীভূত িওয়া; ওিা একজন আি একজচ্ছনি জনয মিচ্ছত 
পেথন্ত প্রস্তুত রেল। 
  
মতামাচ্ছদি মচ্ছধ্য মকউ মগারভথচ্ছলি সচ্ছি রবশ্বাসঘাতকতা কচ্ছিচ্ছে, তাই না? 
  
 সরতযই ওি জীবচ্ছন তাই ঘচ্ছটচ্ছে। 
  
 এসব মতামাচ্ছদি বযাপাি। হুইরস্ক মশষ কচ্ছিকরিডন বলল, আমাচ্ছক এি মচ্ছধ্য মকন 
জড়াে? 
  
বলরে, িনরল বলল, তচ্ছব েতটা সম্ভব সংচ্ছক্ষচ্ছপ বলব। রজরন, মযাচ্ছলািী আি আরম 
শত্রুপচ্ছক্ষি িাচ্ছত একবাি ধ্িা পচ্ছড়রেলাম। আমাচ্ছদি বন্দী কচ্ছি মগস্টাচ্ছপাি িাচ্ছত তুচ্ছল 
মদওয়া িয়। ওিা জানত আমিা রপচ্ছয়িীি দলভুক্ত। আমাচ্ছদি রজজ্ঞাসাবাদ কিা শুরু 
কিল। রপচ্ছয়িীচ্ছক ওিা চায়। ওচ্ছদি কথায় আমিা কান রদলাম না। ও আচ্ছে বচ্ছলই মতা 
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আমিা আরে। েতক্ষণ ও মবুঁচ্ছচ আচ্ছে, মট্রন লাইনচুযত রিকই িচ্ছব। আমাি কাে মথচ্ছক 
েেন কথা আদাচ্ছয়ি মচষ্টা কিচ্ছে তেন রজরন আি মযাচ্ছলািী মসোচ্ছন উপরস্থত রেল। 
ওচ্ছদি কাচ্ছে মসই অতযাচাি রনশ্চয়ই ভয়ঙ্কি কচ্ছিাি মচ্ছন িচ্ছয়রেল। আরম মতমন সািসী 
রেলাম না। ওচ্ছদি অতযাচাচ্ছি বাি দুচ্ছয়ক আতথনাদ কচ্ছি উচ্ছিরেলাম। 
  
এসব বযাপাচ্ছি ওিা একজনচ্ছকই মবচ্ছে রনত। করিডন মিচ্ছস বলল। 
  
িা। রপচ্ছয়িীি িরদস জানচ্ছত চাইল। মুে েুললাম না। মশষ অবরধ্ আমাচ্ছক রনচ্ছয় ওিা 
ক্লান্ত িচ্ছয় পড়ল। তািপি রজরনচ্ছক মবচ্ছে রনল। আমিা জানতাম ওি কাে মথচ্ছক মকান 
কথা আদায় কিচ্ছত পািচ্ছব না এবং নানাভাচ্ছব মচষ্টা চারলচ্ছয়ও পাচ্ছিরন। এমন রক ওি 
মুে মথচ্ছক একবাচ্ছিি জনযও েন্ত্রণা কাতি রচৎকাি মবি িল না। তািপি আমাচ্ছক রনচ্ছয় 
পড়ল। একটা িাত মভচ্ছি রদল। জ্ঞান িারিচ্ছয় মেললাম। পচ্ছি রজরনি মুচ্ছে সব শুচ্ছনরে। 
সিসা উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় অরস্থিভাচ্ছব পায়চারি কিচ্ছত লাগল িনরল, মগস্টাচ্ছপািা মযাচ্ছলািীচ্ছক 
মচচ্ছপ ধ্িচ্ছতই ও বলল, তািা ো জানচ্ছত চায় সব জানাচ্ছব ও। 
  
সামানয সময় চুপ কচ্ছি মথচ্ছক মস বলল, ওিা আমাি একটা মচাে নষ্ট কচ্ছি রদল আি 
নষ্ট কচ্ছি রদল একটা িাত। আি রজরনি কথা কল্পনা কি, রজরনি রক অবস্থা ওিা কিচ্ছত 
পাচ্ছি। আমাচ্ছদি কাচ্ছে মচ্ছন িচ্ছয়রেল এত রদন ো কচ্ছিরে সব বৃথা। 
  
িনরল জানালাি কাচ্ছে রগচ্ছয় িাস্তাি রদচ্ছক মচাে মিচ্ছে বলল, অতযাচাচ্ছিি পি আমাচ্ছদি 
রতনজনচ্ছকই একটা মসচ্ছল বন্দী কচ্ছি িাো িচ্ছয়রেল। তেন আমাি অধ্থচ্ছচতন অবস্থা 
আি রজরনি প্রচণ্ড িক্তপাত িচ্ছে। আমাচ্ছদি এরড়চ্ছয় চলচ্ছত লাগল মযাচ্ছলািী। ওি গাচ্ছয় 
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মগস্টাচ্ছপািা িাত মতাচ্ছলরন। রজরনি রদচ্ছক তাকাচ্ছনা োরেল না, বাি কচ্ছয়ক মচষ্টা 
কচ্ছিরেল মযাচ্ছলািীচ্ছক ধ্িচ্ছত। রচৎকাি কচ্ছি কাুঁদরেল আি অনগথল গালাগাল রদরেল 
ওচ্ছক, রকন্তু এচ্ছতা দুবথল িচ্ছয় পড়রেল মে মযাচ্ছলািীি কাচ্ছে মপৌঁেচ্ছত পািরেল না। আমাি 
জীবচ্ছন েত িাত এচ্ছসচ্ছে মসই িাতটাই রেল ভয়ঙ্কি। মযাচ্ছলাি মাত্র একবাি কথা 
বচ্ছলরেল, মতামিা বুঝচ্ছত পািে না মবাকাি দল, ওিা রদচ্ছনি পি রদন এভাচ্ছব অতযাচাি 
চালাত। আমাচ্ছদি মচ্ছধ্য একজন রিকই বচ্ছল মেলত। রপচ্ছয়িী রিক বুঝচ্ছব;এচ্ছকই বচ্ছল 
েুচ্ছেি রনয়রত। 
  
করিডচ্ছনি কাচ্ছন সব কথা মপৌঁেল না। তাি রচন্তা পাুঁচশ পাউন্ড রনচ্ছয়। ো মদচ্ছব বচ্ছলচ্ছে 
তািা, তাি মচচ্ছয় মবশী পাওয়া উরচৎ। দিদস্তুি মস ভালই কিচ্ছত পাচ্ছি। িযাুঁ, দি একটু 
মবশীই িাুঁকাচ্ছত িচ্ছব। েরদও শুধু্মাত্র িনরলচ্ছক রনচ্ছয় কাজ কিচ্ছত তাি মকান অসুরবধ্া 
িচ্ছব না। 
  
. 
  
০৪. 
  
 মতামাচ্ছক মযাচ্ছলািীি রায়ান মযাচ্ছলািীি কথা অবশযই বলা প্রচ্ছয়াজন। অনরল গ্লাচ্ছস মদ 
ঢালচ্ছত ঢালচ্ছত বলল, ও োইটাি মেন চালাত। বন্দী কযাম্প মথচ্ছক পারলচ্ছয় এচ্ছস 
আমাচ্ছদি সচ্ছি মোগ রদচ্ছয়রেল। তাি চরিচ্ছত্র মকানরদন দুবথলতাি োপ মদো োয় রন। 
মদেচ্ছত শুনচ্ছতও চমৎকাি। বয়স িচ্ছব রত্রশ-পুঁয়রত্রশ, মলোপড়া জানা আি প্রভূত অচ্ছথথি 
মারলক রপচ্ছয়িী একবাি তাচ্ছক বচ্ছলরেল মস ভাল কমথীচ্ছদি মচ্ছধ্য একজন বচ্ছল মচ্ছন 
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কচ্ছি। মবচ্ছে মবচ্ছে করিন কাজগচ্ছলা কিচ্ছত মস এরগচ্ছয় মেত। তাি সম্বচ্ছন্ধ্ আমাচ্ছদি 
ধ্ািণা িচ্ছয়রেল মে মানুষটা সািসী, অদময আি অনমনীয়। 
  
 এই ধ্িচ্ছনি মলাচ্ছকি মদো আরম আচ্ছগও অচ্ছনক মপচ্ছয়রে।করিডন বলল, রবপদ িবাি 
আচ্ছগ পেথন্ত ওিা রিক থাচ্ছক, তািপচ্ছিই মদো োয় ওিা এচ্ছকবাচ্ছি অপদাথথ। 
  
মযাচ্ছলািী সম্বচ্ছন্ধ্ মতমন কথা োচ্ছটনা। অচ্ছনকবাি ওি উপি চাপ এচ্ছসচ্ছে। মকান িকম 
ক্ষরতি কািণ না িচ্ছয় রেচ্ছি এচ্ছসচ্ছে। ঈশ্বি জাচ্ছনন মসই িাচ্ছতওি রক িচ্ছয়রেল! মস 
মগস্টাচ্ছপাচ্ছদি কাচ্ছে বচ্ছল রদচ্ছয়রেল রপচ্ছয়িীচ্ছক মকাথায় পাওয়া োচ্ছব আি সচ্ছি কািা 
আচ্ছে; কাচ্ছলাট আি জজথ রেল ওি সচ্ছি। মসৌভাগযবশতঃ লুরবস, জন আি িযারিস অনয 
কাচ্ছজ বাইচ্ছি রগচ্ছয়রেল, তাই ধ্িা পচ্ছড়রন। তচ্ছব মস প্রচ্ছতযচ্ছকি মচিািাি বণথনা 
রদচ্ছয়রেল। 
  
এ ঘটনা কতরদন আচ্ছগি? 
  
 প্রায় আিাি মাস আচ্ছগি। 
  
 ধ্িা পচ্ছড়রেল মগারভথল? 
  
িা। জজথ আি কাচ্ছলথাট েণ্ডেুচ্ছেি সময় মািা োয়। দুভথাগযবশতঃ তািা রপচ্ছয়িীচ্ছক জীবন্ত 
ধ্চ্ছিরেল। বন্দী রেল মগস্টাচ্ছপাচ্ছদি িাচ্ছত, দু সপ্তাি আচ্ছগ ওচ্ছক িতযা কচ্ছিচ্ছে। 
  
মতামাচ্ছদি জীবচ্ছন রক ঘটল? 
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আমাচ্ছদি ভাগয ভাল রেল বলচ্ছত িচ্ছব। একরদন রবমান আিমণ িয়, বন্দীচ্ছদি কযাচ্ছম্প 
মবামা পচ্ছড়। আমাচ্ছদি রচনচ্ছত পাচ্ছিরন বচ্ছল পালাচ্ছত পারি। 
  
আি মযাচ্ছলািী? 
  
মসও পালায়। আমাচ্ছদি মেচ্ছলই পারলচ্ছয়চ্ছে। িা। দীঘথরদন োবৎ অসুস্থ রজরন। ওি মরন 
রেভাি িচ্ছয়চ্ছে। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ রকেুই িিণ কিচ্ছত পাচ্ছি না। একটা রবশ্বাস ওচ্ছক বাুঁরচচ্ছয় 
মিচ্ছেচ্ছে। একরদন না একরদন মযাচ্ছলািীি মদো মস পাচ্ছবই। আমাচ্ছদি রমরলত রসোন্ত 
তাচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছতই িচ্ছব আি এ বযাপাচ্ছি অনয মকান মলাচ্ছকি সািােয রিণ 
কিচ্ছত িচ্ছব। 
  
রকন্তু এি মচ্ছধ্য আমাচ্ছক টানে মকন? 
  
বলচ্ছত পাি এটা আমাি পরিকল্পনা। বারক দুজচ্ছনি এ পরিকল্পনা মচ্ছনামত 
নয়।কাচ্ছলথাচ্ছটি সচ্ছি জচ্ছনি রবচ্ছয় িচ্ছয়রেল। মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিাি বযাপাচ্ছি তাি 
বযরক্তগত কািণ আচ্ছে। রজরনিও তাই। আমাি এ ধ্িচ্ছনি মকান দাবী মনই, তচ্ছব আরম 
ওচ্ছদি কথা রদচ্ছয়রে মলাকটাচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত সািােয কিব। 
  
বারক দুজন? তািা মকাথায় আচ্ছে? 
  
ওিা মািা মগচ্ছে। গত সপ্তাচ্ছি মযাচ্ছলািী ওচ্ছদি েুন কচ্ছিচ্ছে। 
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করিডচ্ছনি দুচ্ছচাচ্ছে সামানয আরি েুচ্ছট উিল। মস বলল, গত সপ্তাচ্ছি? তুরম বলচ্ছত 
চাইে–এোচ্ছন, এই লন্ডচ্ছন? 
  
িা। মযাচ্ছলািী মে এতটা রবপজ্জনক িচ্ছয় উিচ্ছব তা আমিা ভারবরন। লুরবসচ্ছক পাওয়া 
মগচ্ছে মিললাইচ্ছনি উপি। আি িযারিসচ্ছক মৃত অবস্থায় একটা পুকুচ্ছি ভাসচ্ছত মদো 
োয়। মযাচ্ছলািী জাচ্ছন আমিা ওচ্ছক েুুঁজরে। আমাচ্ছদি কাউচ্ছক ও মিিাই মদচ্ছবনা। এ 
অবস্থায় আমাচ্ছদি প্রচ্ছয়াজন অচ্ছনযি সািােয। তুরম ওচ্ছক শুধু্ েুুঁচ্ছজ মবি কচ্ছি দাও। বারক 
কাজ আমিা কিব। এই কাচ্ছজি জনয এক িাজাি পাউন্ড রদচ্ছত চাইরে। 
  
এটা েুন োিারপি বযাপাচ্ছি দাুঁড়াচ্ছব,করিডন বলল, মস কথা মভচ্ছব মদেে? 
  
 িেমযান বা আচ্ছিা কচ্ছয়কজনচ্ছক মে তুরম িতযা কচ্ছিরেচ্ছল, ও গচ্ছলাচ্ছকও রক তুরম েুন 
বলচ্ছব? 
  
না। ওই েুনগচ্ছলা কিা িচ্ছয়রেচ্ছলা আইন সিত ভাচ্ছব। এেন েরদ আরম কাউচ্ছক েুন করি 
তািচ্ছল আমাচ্ছক মরপ্তাি কিা িচ্ছব, রবচাি িচ্ছব এবং েুব সম্ভব োুঁরস কাচ্ছি মঝালান িচ্ছব। 
  
দুঘথটনা বা আত্মিতযাি ঘটনা সাজান মেচ্ছত পাচ্ছি,-িনরল বলল, ও আমাচ্ছদি দচ্ছলি 
দুজনচ্ছক ওই ভাচ্ছব েুন কচ্ছিচ্ছে। 
  
করিডন এক চুমুক হুইরস্ক পান কচ্ছি বলল, তবু ঝুুঁরক মথচ্ছক োচ্ছে। েুচ্ছেি সময় 
একজনচ্ছক িতযা কিা এক রজরনস আি এেন ওচ্ছক েুন কিচ্ছল অনয রজরনস দাুঁড়াচ্ছব। 
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রসগাচ্ছিট রনরবচ্ছয় িনরল বলল, এমন এচ্ছলাপাথারড় আচ্ছলাচনা কচ্ছি মকান লাভ িচ্ছব তুরম 
কাজটা িাচ্ছত নাও, অথবা রনও না। রক কিচ্ছব বল? 
  
এক িাজাচ্ছি এ কাজ কিা োচ্ছব না। 
  
িনরলি মচাে দুরট েচ্ছল উিল। মস তীক্ষ্ণকচ্ছে বলল, তাি মাচ্ছন তুরম রক? 
  
রিক তাই। তুলনামূলকভাচ্ছব মদেচ্ছত মগচ্ছল এক িাজাি েচ্ছথষ্ট নয়। রনচ্ছজি জীবন রবপন্ন 
কিচ্ছত িচ্ছে। এি মূলয এক িাজাি পাউচ্ছন্ডি মবশী বচ্ছলই মচ্ছন করি। 
  
মবশ-পচ্ছনি শ পাচ্ছব। 
  
 সামানয ইতস্ততঃ কচ্ছি করিডন বলল, রিক আচ্ছে ওই টাকাচ্ছতই কাজটা িাচ্ছত রনলাম। 
মভচ্ছবরেলাম তুরম আচ্ছিা মবশী টাকা মদচ্ছব।িনরল মিচ্ছস বলল, জানতাম তুরম কাজটা 
িাচ্ছত মনচ্ছব। আরম বারজ ধ্চ্ছিরেলাম। 
  
এেন অচ্ছধ্থক আি কাজ মশষ িচ্ছল বারক অচ্ছধ্থক। 
  
. 
  
০৫. 
  
 রিড ঘচ্ছি এল। করিডচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয় ইতস্ততঃ কিচ্ছত লাগল। রজরন আি জচ্ছনি 
সচ্ছি আচ্ছলাচনা কিবাি জনয িনরল তাচ্ছক পাচ্ছশি ঘি মথচ্ছক মবি কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছে। 
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মুে বুচ্ছজ চুপচাপ বচ্ছস থাককরিডন বলল, আমাচ্ছক বলা িচ্ছয়চ্ছে মতামাি উপি নজি 
িােচ্ছত। 
  
ওিা আমাচ্ছক রনচ্ছয় রক কিচ্ছত চায় বলত? তাি মচাচ্ছে-মুচ্ছে ভচ্ছয়ি োপ, তুরম মতা জান 
ওিা রক জনয এচ্ছসচ্ছে, জান না? তুরমও রক ওচ্ছদি মচ্ছধ্য আে নারক? 
  
করিডন একটা রসগাচ্ছিট ধ্রিচ্ছয় বলল, েুব সম্ভব জারন। ওিা মতামাচ্ছক রনচ্ছয় রিক রক 
কিচ্ছব বলচ্ছত পািরে না। তুরম এচ্ছকবাচ্ছি মবাকা, তাই ব্ল্যাকচ্ছমল কিবাি মচষ্টা 
কচ্ছিরেচ্ছল। 
  
িযাুঁ, রিক বচ্ছলে। রকন্তু আরম বুঝব রক কচ্ছি বল? মমচ্ছয়টা আমাচ্ছক ভয় পাইচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছে, 
ও ো ইো কিচ্ছত পাচ্ছি। মচ্ছন িচ্ছে মাথায় মগালমাল আচ্ছে। 
  
তুরম রবচ্ছদশীচ্ছদি সচ্ছি মতা মকানরদন মমলাচ্ছমশা কিরন তাই বুঝচ্ছত পািেনা, আসচ্ছল 
মমচ্ছয়টাি মাথায় মকান মগালমাল মনই। 
  
ওিা এোচ্ছন আচ্ছে চািরদন িল। আমাচ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি একা োচ্ছড় না। মকান মগাপন িাো 
োচ্ছে না। এসব বিদাস্ত কিচ্ছত পািরে না। এি মে মশষ মকাথায়? 
  
িনরলি পচ্ছকট মািা মতামাি উরচৎ িয়রন। 
  
মলাকটা বুরঝ এইসব মতামায় বচ্ছলচ্ছে। 
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বচ্ছলচ্ছে তুরম একজন পচ্ছকটমাি আি ব্ল্যাকচ্ছমল কিবাি মচষ্টা কচ্ছিরেচ্ছল। 
  
িাত টানাটারন চলরেল মে। ওচ্ছদি এচ্ছদচ্ছশ থাকা রিক নয়।কাগজপচ্ছত্র মগালমাল আচ্ছে। 
মরপ্তাি িচ্ছয় মেচ্ছত পাচ্ছি। আরম–আরম শুধু্ পঞ্চাশ পাউন্ড মচচ্ছয়রেলাম। 
  
ঘারটচ্ছয় রিক কিরন। আমাি কাচ্ছে কাুঁদুরন মগচ্ছয় মকান লাভ িচ্ছব না। মতামাচ্ছক মকান 
সািােয কিচ্ছত পািব না। 
  
রিড অরস্থিভাচ্ছব পায়চািী থারমচ্ছয় বলল, জান ওিা আমায় রবশ্বাস কচ্ছি না, এই িচ্ছে 
অসুরবচ্ছধ্। বাইচ্ছবল েুুঁচ্ছয়ও প্ররতজ্ঞা কিচ্ছত মচচ্ছয়রে মে ওচ্ছদি মকান ক্ষরত কিব না। 
  
কাচ্ছে বাইচ্ছবল আচ্ছে?–মুচরক মিচ্ছস বলল করিডন। 
  
না, মনই–তচ্ছব ওিা মতা একটা রকনচ্ছতও পাচ্ছি। আরম বচ্ছলরে দাম মদব।–রিডচ্ছক 
অসিায় মদোল, ওিা আমাচ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি রবশ্বাস কিচ্ছত পািচ্ছে না। 
  
তুরম বিং আমাচ্ছক হুইরস্ক দাও। 
  
রিচ্ছডি কাচ্ছন মগলনাকরিডচ্ছনি কথা। মসবলচ্ছত লাগল, মযাচ্ছলািীনাচ্ছম একজন মলাকচ্ছক 
ওিা েুনকিচ্ছত চায়।েরদ েুনকচ্ছিতািচ্ছল বযাপািটা েুচ্ছনি পেথাচ্ছয় পড়চ্ছব।আরম আড়াল 
মথচ্ছক সব শুচ্ছনরে। ওচ্ছদি মচ্ছধ্য মমচ্ছয়টা সবচ্ছচচ্ছয় মবশী রবপজ্জনক। রক িকম মেন 
করিন হৃদয়া।ওিা েরদ মযাচ্ছলািীচ্ছক মািচ্ছত পাচ্ছি তািচ্ছল আমাচ্ছকও পািচ্ছব। ভচ্ছয় 
দুচ্ছচাচ্ছেি পাতা এক কিচ্ছত পািরে না। 
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একটু মচ্ছদ চুমুক দাও।–করিডন বলল, মতামাচ্ছক রিরস্টরিয়ারস্ত মচ্ছন িচ্ছে। 
  
মতামাি রক মচ্ছন িয় ওিা আমাচ্ছক েুন কিচ্ছব? মপারলশ মলাকটাচ্ছক মদচ্ছে মচ্ছন িচ্ছে, 
মচ্ছন মচ্ছন ও মকান মতলব িাওিাচ্ছে। 
  
করিডন গ্লাচ্ছস হুইরস্ক মঢচ্ছল রিচ্ছডি িাচ্ছত রদল। তািপি মস বলল, মবাকামী কচ্ছিা না। 
মন শক্ত কি, ো ভাবে ওিকম রকেু ঘটচ্ছব না। 
  
এই রচন্তা আমায় পাগল কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছে। আমাি উপি কড়া নজি মিচ্ছেচ্ছে। মমচ্ছয়টা 
অমানুষ। ওি চরিত্র সম্বচ্ছন্ধ্ মতামাি মকান ধ্ািণাই মনই। 
  
রজরনচ্ছক সাচ্ছথ রনচ্ছয় িনরল ঘচ্ছি ঢুকল। রিড সভচ্ছয় কচ্ছয়ক পা রপরেচ্ছয় মগল। তাি মুে 
েযাকাচ্ছস িচ্ছয় মগচ্ছে। 
  
তুরম রক মভতচ্ছি জচ্ছনি কাচ্ছে োচ্ছব? িনরল রিডচ্ছক বলল, মতামাচ্ছক এঘি ওঘি কিচ্ছত 
িচ্ছে বচ্ছল দুঃরেত। এি জনয তুরমই দায়ী, রক বল? 
  
আরম োব না–রিড মচুঁরচচ্ছয় উিল; েচ্ছথষ্ট িচ্ছয়চ্ছে। দয়া কচ্ছি এবাি রবদায় িও। রিক 
এমন সময় জন ঘচ্ছি ঢুকল। 
  
এসজন করিন কচ্ছে রিডচ্ছক বলল। বাধ্য মেচ্ছলি মত পাচ্ছশি ঘচ্ছি চচ্ছল মগল রিড। 
জন মভতচ্ছি ঢুচ্ছক দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদল। 
  
. 
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০৬. 
  
 ওি ধ্ািণা িচ্ছয়চ্ছে, মতামিা ওচ্ছক েুন কিচ্ছব।–করিডন বলল। 
  
 আমিা রিক কচ্ছিরে তুরম মে টাকা দাবী কচ্ছিে আমিা তাই মদব। মমচ্ছয়রট বলল। 
  
রবিয় আি আনচ্ছন্দ রিচ্ছডি কথা করিডচ্ছনি মন মথচ্ছক মুচ্ছে মগল। মস রকেু সময় চুপ 
কচ্ছি মথচ্ছক বলল, এেন অচ্ছধ্থক আি বারক কাজ মশষ িচ্ছয় োওয়াি পি, সাতচ্ছশা 
পঞ্চাশ পাউন্ড? 
  
মমচ্ছয়রট বলল, িযাুঁ। 
  
করিডন অরবশ্বাচ্ছসি দৃরষ্টচ্ছত রজরনি রদচ্ছক অচ্ছনকক্ষণ তারকচ্ছয় িইল। তািপি মস বলল, 
মবশ এেন মতামিা ো কিচ্ছত বলচ্ছব আরম তাই কিব। এেন আমাি প্রচ্ছয়াজন মাচ্ছলািি 
একটা েচ্ছটা অথবা তািাি ধদরিক বণথনা। তাচ্ছক মকাথায় পাওয়া মেচ্ছত পাচ্ছি বলচ্ছত 
পািচ্ছব রনশ্চয়ই? 
  
আমাচ্ছদি কাচ্ছে ওি মকান েচ্ছটা মনই, তচ্ছব মচিািাি বণথনা এক টুকচ্ছিা কাগচ্ছজ 
রলচ্ছেরে। িনরল বলল, ওচ্ছক েুুঁচ্ছজ পাওয়া সিজ িচ্ছবনা। আমাচ্ছদি িাচ্ছত মাত্র দুচ্ছটা সূত্র 
আচ্ছে, লুরবস আি িযারিস মসগচ্ছলা জানত বচ্ছল মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত 
মপচ্ছিরেল। মতামাচ্ছক মচষ্টা কিচ্ছত িচ্ছব একা আি েুব সাবধ্াচ্ছন। 
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িাসল করিডন। িনরল েেন কথা বলরেল রজরন তাচ্ছক রনরবথষ্ট মচ্ছন লক্ষয কিরেল। 
মমচ্ছয়রটি এই েুুঁরটচ্ছয় মদো তাচ্ছক বুরঝচ্ছয় রদল মে, রনচ্ছজচ্ছক সাবধ্াচ্ছন এচ্ছগাচ্ছত িচ্ছব। মস 
বলল, মবশ মতা সাবধ্াচ্ছনই এচ্ছগাব। মসই সূত্রগচ্ছলা রক? 
  
ওিমাসীি একটা রিকানা।মযাচ্ছলািীআমাচ্ছক রদচ্ছয়রেল এই মভচ্ছব মে েরদ মকানরদনও মািা 
োয় তািচ্ছল োচ্ছত েবি মপৌঁচ্ছে রদচ্ছত পারি। আি ওি মপ্ররমকাি নাম। ওি মাসী থাচ্ছক 
ওচ্ছয়ন মডাভাচ্ছিি কাচ্ছে। মতামাচ্ছক মদববচ্ছল রিকানা রলচ্ছে মিচ্ছেরে। লুরবস এই রিকানায় 
ওি মাসীি সচ্ছি মদো কিচ্ছত রগচ্ছয়রেল।পচ্ছিতাি মদিেণ্ড েণ্ড অবস্থায় মিললাইচ্ছনি 
উপচ্ছি পাওয়া োয়।এি মথচ্ছকআমাি ধ্ািণা িচ্ছয়চ্ছে রবসেেনওিমাসীিকাচ্ছেোয় 
মযাচ্ছলািীওোচ্ছনইরেল।িীটাঅযাচ্ছলন মযাচ্ছলািীি মপ্ররমকাি নাম, রিচ্ছজন্ট স্ট্রীচ্ছট মযারস্টস 
অযান্ড িবাটথ নাচ্ছম একটা িচ্ছিক িকম রজরনচ্ছসি মদাকাচ্ছন চাকিীকচ্ছি। মমাজাি 
কাউন্টাচ্ছি বচ্ছস। িযারিস তাি কাচ্ছে রগচ্ছয়রেল। তাি মদি পিরদন পাওয়া মগচ্ছে 
উইম্বলডন কমচ্ছনি কাচ্ছে একটা পুকুচ্ছি। সম্ভবতঃ িীটা অযাচ্ছলন মসই অঞ্চচ্ছলি বারসন্দা। 
মাত্র এই দুচ্ছটা সূত্রই আমাচ্ছদি িাচ্ছত আচ্ছে। এিপি মথচ্ছক মতামাচ্ছক এচ্ছগাচ্ছত িচ্ছব। 
  
আশা করি এই দুজচ্ছনি একজচ্ছনি কাচ্ছে মযাচ্ছলািীি িরদশ পাচ্ছব। করিডন বলল, রিক 
আচ্ছে মদো োক রক কিচ্ছত পারি। সম্ভবতঃ মতামিা এইোচ্ছনই থাকচ্ছব। মতামাচ্ছদি সচ্ছি 
মোগাচ্ছোগ িক্ষা কচ্ছি চলব। 
  
আমিা এোচ্ছন থাকব রকনা বলচ্ছত পািরে না। থাকচ্ছতও পারি, অনয মকাথাও মেচ্ছতও 
পারি। িনরল বলল, আমাচ্ছদি সচ্ছি মোগাচ্ছোগ মিে। েরদও আমাচ্ছদি সচ্ছি সম্পকথ রেন্ন 
কিা েুব করিন। 
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িাসল করিডন, মস উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় বলল, আরম পালাব না। কাজ শুরু কিব। মচ্ছন িচ্ছে 
কাজটা েুব আকষথণীয় িচ্ছব। পচ্ছকট মথচ্ছক রপস্তল মবি কচ্ছি সামচ্ছনি মটরবচ্ছলি উপি 
মিচ্ছে মস বলল, রপস্তলটা মিচ্ছে োরে। জচ্ছনি কাচ্ছজ লাগচ্ছত পাচ্ছি। আমাি রনচ্ছজি 
বনু্দক আচ্ছে। মযাচ্ছলািীি মচিািাি বণথনা মতামাি কাচ্ছে আচ্ছে বলচ্ছল না? 
  
িনরল পচ্ছকট মথচ্ছক একটা োম মবি কচ্ছি বলল, এি মচ্ছধ্য সব পাচ্ছব। 
  
করিডন িাসল। োম, রটচ্ছপ মদচ্ছে মস বলল, সব? টাকাও? না, টাকা আচ্ছে বচ্ছল মচ্ছন 
িচ্ছে না। আমাচ্ছদি মচ্ছধ্য কথা িচ্ছয়রেল এেন অচ্ছধ্থক–বলরন? 
  
রজরন কাপচ্ছবাচ্ছডথি কাচ্ছে রগচ্ছয় মভতি মথচ্ছক একটা চামড়াি রীেচ্ছকস মবি কচ্ছি এচ্ছন 
বলল, মতামাচ্ছক চুরক্তপচ্ছত্র সই কিচ্ছত িচ্ছব। 
  
রনশ্চয়ই কিব। 
  
িনরল কাগজ আি কলম এরগচ্ছয় রদল। 
  
ভদ্রভাচ্ছব রজজ্ঞাসা কিল, মটরবচ্ছলি উপি টাকাটা িােচ্ছল িয় না? মতামাচ্ছদি অরবশ্বাস 
কিরে মভব নাবযাপািটা মেে বযবসা। তাই না? 
  
রজরন রতন বারন্ডল এক পাউচ্ছন্ডি মনাট মটরবচ্ছলি উপি িােল। আিুলগচ্ছলা বনু্দকটাি 
কাচ্ছে িােল। করিডন মচয়াি মটচ্ছন রনচ্ছয় বসল। 
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মতামাচ্ছদি সচ্ছি প্রতািণা কিবাি ইো থাকচ্ছল রক বনু্দকটা রেরিচ্ছয় রদতাম?–রজরনচ্ছক 
করিডন বলল। 
  
টাকা গচ্ছন নাও। রজরন বলল। 
  
মতামিা মতা চাইে কাজটা আরম করি তাই না, করিডন বলল–আমাচ্ছক কাজটা রদচ্ছত 
মতামাচ্ছদি একবািও বরলরন। তাই কাজটা েরদ আমাচ্ছক রদচ্ছয় কিাচ্ছত চাও টাকা রদচ্ছতই 
িচ্ছব। 
  
টাকা গচ্ছন নাও।চ্ছমচ্ছয়টাি কেস্বচ্ছি কারিনয। 
  
গনরে। টাকা গচ্ছন কাগচ্ছজ সই কচ্ছি করিডন বলল, চললাম এেন। আমিা এরমরথস্ট 
ক্লাচ্ছব কাল মদো কিচ্ছত পারি রক বল?–উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় আবাি বলল, আশা করি মতামাচ্ছদি 
জানাচ্ছত পািব কতটা এচ্ছগাচ্ছত মপচ্ছিরে, তাই না? 
  
রিক আচ্ছে। িনরল বলল, আমিা চটপট কাজ চাই। টাকাগচ্ছলাি মূলয আমাচ্ছদি কাচ্ছে 
অচ্ছনক। 
  
আমাি দারয়ত্বচ্ছবাধ্ আচ্ছে। 
  
 মতামাি উপি রনভথি কিরে। 
  
রিক আচ্ছে। আমাি সই কিা চুরক্তপত্র মতামাি কাচ্ছে। রজরন রকেু বলল না, মস করিন 
দৃরষ্ট মমচ্ছল করিডচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয় িইল। 

http://www.bengaliebook.com/


 ম্যাল ারী । জেম্স জেডল  জেে  

52 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
তািচ্ছল চরল। করিডন বলল, েুব শীঘ্র মদো িচ্ছব। তািা রকেুই বলল না, শুধু্ তারকচ্ছয় 
িইল। 
  
িাস্তায় মনচ্ছম িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত করিডন লক্ষয কিল, তামাচ্ছকি মদাকাচ্ছনি মলাকরট 
রসগাচ্ছিচ্ছটি পযাচ্ছকট রদচ্ছয় টাওয়াি ধতিী কিচ্ছত বযস্ততাি রদচ্ছক তাকাচ্ছল করিডন মচাে 
রটপল। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 ম্যাল ারী । জেম্স জেডল  জেে  

53 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

তৃতীয় পলরলছেদ 
  
০১. 
  
করিডন কেচ্ছনা এক জায়গায় মবরশরদন থাচ্ছক না। লন্ডচ্ছন মেিাি পি মস মসন্ট জজথ 
িাসপাতাচ্ছলি মপেচ্ছন গযাচ্ছিচ্ছজি উপচ্ছি রতন ঘিওয়ালা ফ্ল্যাচ্ছট বাস কিচ্ছে। একজন 
মরিলা এচ্ছস প্ররতরদন ফ্ল্যাট পরিষ্কাি কচ্ছি রদচ্ছয় োয়। োওয়া-দাওয়া বাইচ্ছি মসচ্ছি মনয়। 
বসবাি ঘিটা কেচ্ছনা বযবিাি কচ্ছি না। সযাুঁতচ্ছসুঁচ্ছত আি অন্ধ্কাি। রদচ্ছনি মবলা 
সবসময় ইরিচ্ছনি শব্দ মভচ্ছস আচ্ছস। মবডরুমটাও সযাুঁতচ্ছসুঁচ্ছত আি অন্ধ্কাি। একটা উুঁচু 
প্রাচীি আচ্ছলা আসাি পথ আড়াল কচ্ছি আচ্ছে। 
  
অসুরবচ্ছধ্ আি বাসস্থাচ্ছনি পরিচ্ছবশ রনচ্ছয় কেনও করিডন মাথা ঘামায় না। তাি কাচ্ছে 
একটা ফ্ল্যাচ্ছটি অথথ িাচ্ছত ঘুমাচ্ছনাি জায়গা োড়া আি রকেুনয়। জায়গাটা ওচ্ছয়স্ট এচ্ছভি 
কাোকারে। অনয গযাচ্ছিজগচ্ছলাি উপচ্ছিি ঘিগচ্ছলাচ্ছত আচ্ছে কচ্ছয়করট োচ্ছমথি অরেস। 
েটা বাজচ্ছলই তািা বন্ধ্ কচ্ছি চচ্ছল োয়। পিরদন সকাচ্ছলি আচ্ছগ মভালা িয় না। তাি 
উপি গপ্তচিরগরি কিবাি মত মকউ মনই। িাচ্ছত ফ্ল্যাটটা এচ্ছকবাচ্ছি শান্ত িচ্ছয় োয়। 
  
সাধ্ািণতঃ অনযরদন মে সমচ্ছয় মেচ্ছি আজ তাি আচ্ছগই রেিল করিডন। মশোডথ 
মাচ্ছকথচ্ছটি কাচ্ছে একটা মিাচ্ছটচ্ছল িাচ্ছতি োওয়া মসচ্ছি রনচ্ছয় রপকরডরল মথচ্ছক িাইড পাকথ 
কনথাচ্ছি মিুঁচ্ছট এল। নটা বাজাি কচ্ছয়ক মসচ্ছকন্ড আচ্ছগ করিডন ফ্ল্যাচ্ছট এচ্ছস মপৌঁোল। 
ঘচ্ছি ঢুচ্ছকই শুনল রবগ মবন রপরটচ্ছয় সময় রনচ্ছদথশ কিচ্ছে। 
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মশষ ঘণ্টা পড়চ্ছতই দিজা বন্ধ্ কিল করিডন। গা মথচ্ছক মকাট েুচ্ছল মেলাি আচ্ছগ 
পচ্ছকচ্ছট িাো রজরনসগচ্ছলা একটা একটা কচ্ছি মবি কচ্ছি িােল। োমটা নজচ্ছি পড়ল, 
এটা িনরল রদচ্ছয়চ্ছে। আবাি মসটা পচ্ছকচ্ছট মিচ্ছে রদল এবং পচ্ছি োমটাি কথা এচ্ছকবাচ্ছি 
ভুচ্ছল মগল। মবডরুচ্ছম এচ্ছস রবোনাি উপি বসল। েচ্ছথষ্ট ক্লান্ত লাগচ্ছে। গত িাচ্ছত েুব 
কম ঘুম িচ্ছয়চ্ছে। একটা রসগাচ্ছিট ধ্িাল রবোনায় আধ্চ্ছশায়া িচ্ছয়। প্রথচ্ছম বযাচ্ছঙ্ক জমা 
মিচ্ছেচ্ছে সাতচ্ছশা পঞ্চাশ পাউন্ড। তািপি মগচ্ছে মকনরসংটচ্ছন একটা েরবি মত বারড়চ্ছত, 
মসোচ্ছন এরেি সম্পচ্ছকথ একজন োরস্টক সাচ্ছজথচ্ছন্টি সচ্ছি কথা বচ্ছলচ্ছে। মগস্টাচ্ছপাি 
িাচ্ছত ধ্িা পচ্ছড় অতযাচারিত িওয়াি পি এই ডাক্তাি িাসপাতাচ্ছল তাি জনয েচ্ছথষ্ট 
কচ্ছিরেচ্ছলন। এরেচ্ছক মদোবাি জনয মমাটামুরট একটা তারিেও ধ্ােথ িচ্ছয়চ্ছে। 
  
করিডচ্ছনি োমটাি কথা মচ্ছন পচ্ছড় মগল। পরিষ্কাি ভাচ্ছব টাইপ কিা কাগজপত্রি 
রবষয়বস্তু মকৌতূিলশূনয মচ্ছন পড়চ্ছত লাগল। 
  
রায়ান মযাচ্ছলািী। 
  
জে : মচৌিা মেব্রুয়ািী, উরনশশ মষাল। 
  
ধদরিক বণথনাঃ-উচ্চতা েয় েুট এক ইরঞ্চ, ওজনঃএকশ ররারশ পাউন্ড, চুল গভীিবাদামী, 
মচােঃিালকা বাদামীবণথ গাচ্ছয়ি িঙ েসথা, মিাচ্ছদ মপাড়া। রবচ্ছশষত্বঃবন্দীকযাম্প মথচ্ছক 
পালাবাি সময় কেনালীচ্ছত আঘাত লাগায় গলাি স্বি রকেুটা নষ্ট িচ্ছয়চ্ছে। রেসরেস কচ্ছি 
কথা বচ্ছল, মচুঁচাচ্ছত পাচ্ছি না বা উচ্চস্বচ্ছি কথা বলচ্ছত পাচ্ছি না। তচ্ছব অনুশীলচ্ছনি েচ্ছল 
কেস্বচ্ছি স্পষ্টতা এচ্ছসচ্ছে। 
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অভযাস : েেন মিচ্ছগ োয় বাুঁ িাত মুরষ্ঠবে কচ্ছি। েেন েুরশ িয় দুিাত সচ্ছজাচ্ছি একত্র 
কচ্ছি িাচ্ছত িাত ঘচ্ছষ। রসগাচ্ছিট ধ্চ্ছি তজথনী আি বৃোিুরলি মাচ্ছঝ। মদশলাই কারি 
োচ্ছল বৃোিুরলি নচ্ছেি চাচ্ছপ। 
  
করিডন মুচ্ছে অসু্ফট শব্দ কচ্ছি, পাতা উচ্ছে পড়চ্ছত লাগল । 
  
আপনজনঃ েতদূি জানা োয় রমস রিলডা মযাচ্ছলািী োড়া আি মকউ মনই। ভদ্রমরিলা 
থাচ্ছকন ওচ্ছয়ন মডাভাচ্ছি রদ মডল নাচ্ছম একটা বারড়চ্ছত। 
  
রতরন সম্পচ্ছকথ মযাচ্ছলািীি মাসীমা িন। এই ভদ্রমরিলা, মযাচ্ছলািীি চাি বেি বয়চ্ছস েেন 
মা মািা োন তেন মথচ্ছক মানুষ কচ্ছিচ্ছেন। বাবাি সাচ্ছথঝগড়া িওয়াি পি তাচ্ছদি মচ্ছধ্য 
েুবকমই মদো সাক্ষাৎ িত। এসব সচ্ছেও বাবা উইচ্ছল তাি নাচ্ছম মবশ রকেু অথথ মিচ্ছে 
মশষ রনশ্বাস তযাগ কচ্ছিন। 
  
মুে রবকৃত কিল করিডন। আি পড়চ্ছত ভাল লাগচ্ছে না। কচ্ছয়কপাতা এেচ্ছনা বারক 
আচ্ছে। কাগজগচ্ছলা দলা পারকচ্ছয় চুরিচ্ছত েুুঁচ্ছড় রদল। 
  
এেরন মপাষাক পালচ্ছট রবোনায় আশ্রয় মনচ্ছব মস। করিডন মচাে বুচ্ছজ শুচ্ছয় িইল। অধ্থ 
ঘুমন্ত অধ্থ জাগরিত অবস্থায় তাি মনটা মভচ্ছস চলচ্ছত লাগল। 
  
. 
  
০২. 
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 মস স্বপ্ন মদেচ্ছত লাগল মারিয়া িেমযান তাি রবোনাি পাচ্ছশ বচ্ছস আচ্ছে। সাদা িাত দুরট 
মকাচ্ছলি উপি জচ্ছড়া কিা। তাি মুে গুঁরড়চ্ছয় মগচ্ছে আি িক্তপাত িচ্ছে। মমচ্ছয়টাচ্ছক গরল 
কিবাি পি এই অবস্থায় মস তাি পাচ্ছয়ি কাচ্ছে পচ্ছড়রেল। রক মেন বলচ্ছত চাইচ্ছে 
মমচ্ছয়টা রকন্তু মুে মনই বচ্ছল বলচ্ছত পািচ্ছে না। শুধু্ গভীি গচ্ছতথ বসা মচাে মমচ্ছল তাি 
রদচ্ছক তারকচ্ছয় আচ্ছে। মসই গচ্ছতথ মচাে নয় মবরিচ্ছয় আচ্ছে রকেু দাুঁত। করিডন বুঝচ্ছত 
পািচ্ছে রকেু বলচ্ছত চাইচ্ছে মারিয়া। এই প্রথম মে স্বপ্নটা মদেল তা নয়। প্রচ্ছতযকবািই 
মদচ্ছেচ্ছে মমচ্ছয়টা তাচ্ছক রকেু বলচ্ছত চাইচ্ছে ো গরুত্বপূণথ রকন্তু বলচ্ছত পািচ্ছে না। 
  
দিজায় নক িচ্ছতই করিডচ্ছনি ঘুম মভচ্ছঙ মগল। রকেুক্ষণ পচ্ছি আবাি নক িল। রবোনা 
মথচ্ছক মনচ্ছম বসবাি ঘচ্ছি রগচ্ছয় আচ্ছলা না মেচ্ছল পদথা সরিচ্ছয় বাইচ্ছি উুঁরক রদল। রজরন 
বাইচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। এেনও তাি পিচ্ছন কাচ্ছলা স্ন্যাকস আি কাচ্ছলা মসাচ্ছয়টাি। মাথায় 
এেন টুপী মনই। িাতদুরট ট্রাউজাচ্ছিি পচ্ছকচ্ছট মঢাকান। মিাুঁচ্ছট েলন্ত রসগাচ্ছিট মগাুঁজা। 
  
করিডন রজরনচ্ছক মদেল রকেুক্ষণ। তািপি আচ্ছলা মেচ্ছল রসুঁরড় অরতিম কচ্ছি দিজা 
েুলল। 
  
 মভতচ্ছি এস।–করিডন বলল, একা এচ্ছসে? 
  
 িযাুঁ-মমচ্ছয়টা মভতচ্ছি ঢুকল। 
  
রসচ্ছধ্ ওপচ্ছি চচ্ছল োও। 
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 রজরন রসুঁরড় অরতিম কচ্ছি বসবাি ঘচ্ছি এল। তািপি ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় করিডচ্ছনি মুচ্ছোমুরে 
িল। 
  
িিাৎ এোচ্ছন আসাি প্রচ্ছয়াজন পড়ল মকন?করিডন বলল, গতিাচ্ছত আমাি ভাচ্ছলা ঘুম 
িয়রন। 
  
রজরন রকেু বলল না। মস মুে ঘুরিচ্ছয় ঘচ্ছিি চারিরদক েুুঁরটচ্ছয় মদেচ্ছত লাগল। 
  
পান কিচ্ছব নারক?–আলমািী মথচ্ছক এক মবাতল রজন মবি কিল, মকাথায় মেন ভািমুথ 
মিচ্ছেরে। 
  
মচাচ্ছে অনুসন্ধ্ানী দৃরষ্ট। মমচ্ছয়টা দিজাি কাচ্ছে দাুঁরড়চ্ছয় িইল। 
  
করিডন একগ্লাস মদ মমচ্ছয়টাি কাচ্ছে মটরবচ্ছলি উপি িােল। মসবলল, রনচ্ছজি ঘি মচ্ছন 
কি। 
  
 সিসা মমচ্ছয়টা ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় বলল, তুরম শুধু্ প্ররতজ্ঞা কি, রকন্তু িাে না। 
  
রিকই বচ্ছলে।আরম কথা িারে না সব সময়, অথথ মিাজগাচ্ছিি সুরবধ্াজনক পথ রক বল? 
  
রিক বচ্ছলে। 
  
োিা টাকা মদয় তাচ্ছদি কিবাি রকেু থাচ্ছক না। 
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না, থাচ্ছক না। মে কাচ্ছজি ভাি আমায় মদওয়া িয় তা তদন্ত কচ্ছি মদোি প্রচ্ছয়াজন িয় 
না। তচ্ছব মতামাি কাচ্ছে মতা সইকিা চুরক্তপত্র আচ্ছে। কাচ্ছজ লাগাচ্ছত পাি। 
  
মমচ্ছয়রট রসগাচ্ছিট রনরবচ্ছয় রজন আি ভািমুথ মমশাচ্ছনা মচ্ছদি গ্লাস িাচ্ছত তুচ্ছল রনচ্ছয় বলল, 
আমাি ধ্ািণা রিড মতামাচ্ছক বচ্ছলচ্ছে আমাচ্ছদি কাগজপত্র আইনসিত নয়, তাই 
আমাচ্ছদি এোচ্ছন থাকাি অরধ্কাি মনই। 
  
িযাুঁ বচ্ছলচ্ছে। মতামাচ্ছক েুব আশাবাদী বচ্ছল মচ্ছন িচ্ছয়রেল, তুরম আমাি কাচ্ছে েেন 
চুরক্তপত্র চাইচ্ছল। 
  
রক বল? মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিবাি ইো মতামাি মনই? 
  
অবশযই মনই। েরদ কাউচ্ছক েুন কিচ্ছত চাও, কাজটা মতা রনচ্ছজচ্ছকই কিচ্ছত িচ্ছব। োচ্ছক 
মকানরদন মচাচ্ছে মদরেরন তাচ্ছক েুন কিব এ ধ্িচ্ছনি আশা তুরম কিচ্ছত পাি না। 
  
তবু তুরম টাকা রনচ্ছয়ে। 
  
সব সময় টাকা রনচ্ছয় থারক। একটা রসগাচ্ছিট োচ্ছব নারক? 
  
 দাও।–রজরন একটা রসগাচ্ছিট রনল। 
  
মানুচ্ছষি উরচৎ নয় এইসব বাচ্ছজ কাজ রনচ্ছয় আমাি কাচ্ছে আসা। করিডন বলল, 
আমাচ্ছক না ঘাটাচ্ছনাই উরচৎ। 
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রজরন পাচ্ছয় পা তুচ্ছল বসল। তাচ্ছক মমাচ্ছটই উচ্ছিরজত মদোচ্ছে না। করিডন অবাক িল। 
  
মস বলল, ভাবলাম এতগচ্ছলা টাকা িাতোড়া কিা রিক িচ্ছব না। 
  
আসাি পি এই প্রথম রজরন মৃদু িাসল। মস বলল, তুরম রক আমায় মবাকা িাওচ্ছিে? 
  
রিক মবাকা নয়। একটু সাদারসচ্ছধ্। 
  
 চুরক্তপত্র মচচ্ছয়রে বচ্ছল? 
  
চুরক্তপচ্ছত্র সই মনওয়াি অরধ্কাি রক মতামাি আচ্ছে? 
  
না, মনই। মতামাচ্ছক অনয কািচ্ছণ সই কিচ্ছত বচ্ছলরে। 
  
করিডন সজাগ িচ্ছয় উিল, কািণটা জানচ্ছত পারি? গ্লাচ্ছস মশষ চুমুক রদচ্ছয় গ্লাস নারমচ্ছয় 
মিচ্ছে মমচ্ছয়রট বলল, আিও একটু মদ মপচ্ছল ভাল িত।–মশান, মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি 
কিবাি জনয মতামায় প্রচ্ছিারচত কিচ্ছত এচ্ছসরেলাম। 
  
ভাবরে, তুরম ভাবচ্ছল রক কচ্ছি আমায় প্রচ্ছিারচত কিচ্ছত পািচ্ছব? 
  
কাজটা তুরম কিচ্ছব না? মলাকটা রবশ্বাসঘাতক। ওি সিাই উরচৎ। দুবেি আচ্ছগও তুরম 
মকান রবশ্বাসঘাতকচ্ছক বিদাস্ত কিচ্ছত না। 
  
তেন রনচ্ছদথশমত কাজ কচ্ছিরে, আমাি রনচ্ছজি পেন্দ অপেচ্ছন্দি মকান অবকাশ রেল না। 
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রপচ্ছয়িীি চরিত্র জানচ্ছল তুরম ইতস্ততঃ কিচ্ছত না। 
  
সরতযই রজরন রপচ্ছয়িীচ্ছক রচরন না। িাজাি রপচ্ছয়িী মদশময় েরড়চ্ছয় আচ্ছে। মতামিা দুজন 
মপ্ররমক-মপ্ররমকা রেচ্ছল বচ্ছলই 
  
রজরন চরকচ্ছত উচ্ছি দাুঁড়াল, মচাে দুরট েলচ্ছে।চ্ছস তীক্ষ্ণকচ্ছে বলল, তুরম মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ 
মবি কিচ্ছব রক না বল? 
  
রনশ্চয়ই না। রনচ্ছজি চিকায় রনচ্ছজই মতল দাও। 
  
তাই নারক? 
  
িযাুঁ। 
  
 রজরন করিডচ্ছনি রদচ্ছক রপেন রেচ্ছি তারকচ্ছয় িইল রকেুক্ষণ, তািপি মসাোি উপি বচ্ছস 
পড়ল। তাচ্ছক মমাচ্ছটই উচ্ছিরজত মদোচ্ছে না। মস মৃদুকচ্ছে বলল, জানতাম তুরম এমনই 
রকেু কিচ্ছব। রকন্তু িনরল বচ্ছলরেল মস মতামায় রবশ্বাস কচ্ছি। 
  
িনরলি মত মলাচ্ছকিা রবশ্বাসই কচ্ছি থাচ্ছক। 
  
 কাজটা তুরম মস্বোয় কিচ্ছত না চাইচ্ছল মজাি কচ্ছি কিাচ্ছত িচ্ছব। 
  
বাঃ, চমৎকাি বচ্ছলে রক বল? 
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আমিা মতামায় রমচ্ছথয ভয় মদোরে না। মতামায় বচ্ছলরে মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত, 
জারন তুরম েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছব। 
  
এতোরন রনরশ্চন্ত িচ্ছল রক কচ্ছি? 
  
রজরন রকেুক্ষণ রকেু কথা বলল না। তািপি করিডচ্ছনি মচাচ্ছে মচাে মিচ্ছে বলল, রিড 
মািা মগচ্ছে। 
  
করিডচ্ছনি মচ্ছন পড়ল রিড বচ্ছলরেল, ওিা আমাচ্ছক েুন কিচ্ছব 
  
তাি মচ্ছন একটা রচন্তা মেচ্ছল মগল। আরম রক এই রতনজনচ্ছক রিক গরুত্ব রদরে না, 
নারক মমচ্ছয়টা রমচ্ছথয কথা বলচ্ছে? 
  
তুরম রমচ্ছথয কথা বলেকরিডন বলল, রিডচ্ছক গরল কচ্ছি মািবাি সািস মতামাচ্ছদি কাচ্ছিা 
মনই। 
  
মকান কথা বলল না, শুধু্ তারকচ্ছয় িইল রজরন। করিডন একটা রসগাচ্ছিট ধ্িাল। মস 
বলল, আমাি উপি মদাষ মদওয়াি মচষ্টা কিচ্ছল মতামাচ্ছদি রতনজনচ্ছক এি মচ্ছধ্য জরড়চ্ছয় 
মেলব। 
  
সেল িচ্ছব বচ্ছল মচ্ছন িয় না।–রজরন বলল, মকউ জাচ্ছননা মে আমিা রিচ্ছডি ফ্ল্যাচ্ছট 
রেলাম। রিচ্ছডি বযাপাচ্ছি আমাচ্ছদি জড়াচ্ছত পািচ্ছব না। 
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মভব না পুরলশ আমাি বক্তবয মশানবাি পি মতামাচ্ছক এোন মথচ্ছক মবি িচ্ছত মদচ্ছব, 
তািা আমাি বক্তবয আচ্ছগ শুনচ্ছব তািপি মতামাচ্ছক তাচ্ছদি মলাচ্ছকি িাচ্ছত তুচ্ছল মদব। 
  
মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছতই িচ্ছব।–মস কথায় কান না রদচ্ছয় রজরন বলল, মতামায় রতন 
সপ্তাি সময় মদওয়া িল। 
  
তািপি? 
  
েরদ সরিক সমচ্ছয়ি মচ্ছধ্য েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত না পাি তািচ্ছল আমিা মোুঁজ রনচ্ছয় মদেব 
আমাচ্ছদি ভাওতা রদচ্ছয়ে রক না। আমিা সবিকম সাবধ্ানতাই অবলম্বন কচ্ছিরে। রপস্তল 
আি চুরক্তপত্র একটা োচ্ছমথি সরলরসটাচ্ছিি কাচ্ছে রদচ্ছয় বলা িচ্ছয়চ্ছে মে েরদ আমাচ্ছদি 
দুজচ্ছনি মচ্ছধ্য একজন মকউ প্ররত সপ্তাচ্ছি অন্ততঃ একবাি কচ্ছি মোচ্ছন তাি সাচ্ছথ 
মোগাচ্ছোগ না কচ্ছি তািচ্ছল রজরনসগচ্ছলা রতরন মেন পুরলচ্ছশি িাচ্ছত তুচ্ছল মদন অরবলচ্ছম্ব। 
  
রজরন উচ্ছি দাুঁড়াল। 
  
. 
  
০৩. 
  
 করিডন আধ্ঘণ্টাি মচ্ছধ্য রিচ্ছডি ফ্ল্যাচ্ছট মপৌঁচ্ছে মগল। মস রনরশ্চত মে তাচ্ছক মকউ 
অনুসিণ কচ্ছিরন। মভতচ্ছি ঢুচ্ছক িলঘচ্ছি এচ্ছস রকেুক্ষণ উিণথ িচ্ছয় দাুঁরড়চ্ছয় িইল। 
তািপি বসবাি ঘচ্ছি ঢুকল। টচ্ছচথি আচ্ছলায় সািা ঘি েুুঁরটচ্ছয় মদেল।কাউচ্ছক মদেচ্ছত 
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মপলনা।দিজা আিজানালায় পদথা ঝুলচ্ছে। জানলাি সামচ্ছন মমচ্ছঝিউপি 
পচ্ছড়আচ্ছেট রলপেুচ্ছলি পাপরড়।দু-ঘচ্ছিি মাচ্ছঝিদিজাি কাচ্ছেরগচ্ছয় টচ্ছচথি আচ্ছলা মেলল 
অন্ধ্কািােন্ন পাচ্ছশি ঘচ্ছি। মসই আচ্ছলায় এচ্ছক এচ্ছক মদো মগল রবোনা পাতা একটা 
োট, আিাম মকদািা, একটা মড্ররসং মটরবল, একটা ওয়াচ্ছড্রাব,েুলদানীআি লাল িংচ্ছয় 
মমলান একটা মড্ররসং গাউন ঝুলচ্ছে ক মথচ্ছক। তািপি মমচ্ছঝি উপি টচ্ছচথি আচ্ছলা 
মেলচ্ছতই তাি নজচ্ছি পড়ল, োচ্ছটি পাচ্ছশ মভড়াি মলাচ্ছমি কম্বচ্ছলি উপচ্ছি পচ্ছড় আচ্ছে 
রিড। 
  
একটা অসু্ফট আতথস্বি রেটচ্ছক মবরিচ্ছয় এল করিডচ্ছনি গলা মথচ্ছক। মস রিচ্ছডি কাচ্ছে 
রগচ্ছয় দাুঁড়াল। ঝুুঁচ্ছক ভাল কচ্ছি েুুঁরটচ্ছয় মদেল। েুব কাে মথচ্ছক রিচ্ছডি মাথায় গরল কচ্ছি 
িতযা কিা িচ্ছয়চ্ছে। বুচ্ছলট তাি কপাচ্ছল একটা পরিষ্কাি গতথ সৃরষ্ট কচ্ছিচ্ছে। এ কাজ জন 
োড়া আি কাচ্ছিা নয়। িিাৎ রিডচ্ছক গরল কচ্ছি মািা িচ্ছয়চ্ছে, কািণ তাি মচাচ্ছেমুচ্ছে 
ভচ্ছয়ি মকান োপ পচ্ছড়রন। আপাত দৃরষ্টচ্ছত মচ্ছন িচ্ছে মানুষটা ঘুরমচ্ছয় আচ্ছে। 
  
করিডন কচ্ছয়ক পা রপরেচ্ছয় এল। প্রচ্ছয়াজচ্ছনি মবশী সময় এ ফ্ল্যাচ্ছট থাকা রিক িচ্ছব না। 
রিড মে মৃত এ বযাপাচ্ছি মস রনরশ্চত। মমচ্ছয়টা মে রমচ্ছথয কথা বলবাি মানুষ নয় তা ভাল 
কচ্ছিই বুচ্ছঝচ্ছে। েরদ তাচ্ছক মকউ এোন মথচ্ছক মবরিচ্ছয় মেচ্ছত মদচ্ছে থাচ্ছক মতা– 
  
িিাৎ আচ্ছলা রনরভচ্ছয় রনঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ্ কচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় িইল করিডন। উৎকণথ িল। রকেু 
মেন পচ্ছড় রগচ্ছয় ভাঙাি শব্দ িল, নারক ো শুনল তা মেে কল্পনা। উরীব িচ্ছয় অচ্ছপক্ষা 
কচ্ছি িইল রকন্তু আি রকেু শুনচ্ছত মপল না। তচ্ছব রক পাচ্ছশি ঘচ্ছি মকউ আচ্ছে? তাি 
পাচ্ছয়ি ধ্াক্কায় রক রকেু রেটচ্ছক পড়ল? 
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করিডন এরগচ্ছয় মগল, িাচ্ছত ধ্িা টচথ মেচ্ছকান মুিূচ্ছতথ োলবাি জনয প্রস্তুত। তাি সািা 
শিীি মিামারঞ্চত িল, সন্তপথচ্ছণ এরগচ্ছয় এল। 
  
গাঢ় অন্ধ্কাি মথচ্ছক মকউ বলল, িনরল নারক? 
  
 করিডন অনুমান কিচ্ছত পািল না রিক মকানরদক মথচ্ছক কেস্বি মভচ্ছস এল। 
  
মক কথা বলচ্ছেন?–তীক্ষকচ্ছে প্রশ্ন কচ্ছি, এক িাুঁটু মভচ্ছি মস বচ্ছস পড়ল। এক অবণথনীয় 
অনুভূরত সািা শিীচ্ছি েরড়চ্ছয় পড়ল। 
  
ক্ষচ্ছণচ্ছকি জনয এক ঝলক আগন অন্ধ্কাি দূি কচ্ছি রদল। ঘি মেন মকুঁচ্ছপ উিল। 
বুচ্ছলটটা তাি মুচ্ছেি পাশ রদচ্ছয় তাপ েরড়চ্ছয় েুচ্ছট মগল। মস দু পা রপরেচ্ছয় মগল। মকউ 
বনু্দক মথচ্ছক গরল েুুঁচ্ছড়চ্ছে। রিতীয় গরলটা েুুঁড়চ্ছতই মস মমচ্ছঝি মচ্ছধ্য শুচ্ছয় পড়ল। মোলা 
দিজা বন্ধ্ িচ্ছয় মগল। আলচ্ছতা পদচ্ছক্ষচ্ছপি আওয়াজ রসুঁরড় রদচ্ছয় নীচ্ছচি রদচ্ছক মনচ্ছম 
মগল। 
  
করিডন ধ্ীচ্ছি ধ্ীচ্ছি উচ্ছি দাুঁড়াল। গাচ্ছল িাত বুলাল। আিুচ্ছল িক্ত জরড়চ্ছয় মগল। চাপা 
কেস্বি আি রেস রেস কচ্ছি কথা বলা মদচ্ছে তাি মচ্ছন িচ্ছয়চ্ছে, মে মলাক তাচ্ছক লক্ষয 
কচ্ছি গরল েুুঁচ্ছড়চ্ছে মস মযাচ্ছলািী োড়া আি মকউ নয়। 
  
. 
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েতুথথ পলরছেদ 
  
০১. 
  
েরদও িীটা অযাচ্ছলন মকমন মদেচ্ছত জানত না তবু তাচ্ছক মদোমাত্র করিডন রিক রচনচ্ছত 
পািল। মযারস্টস অযান্ড িবাটথচ্ছসি মমাজা রবরিি কাউন্টাচ্ছি মে রতনজন মরিলা দাুঁরড়চ্ছয় 
িচ্ছয়চ্ছে তাচ্ছদি মচ্ছধ্য রনশ্চয়ই একজন মযাচ্ছলািীি বান্ধ্বী িচ্ছব। অনয দুজন বয়স্কা মরিলা 
মচিািায় ক্লারন্তি োপ আি পিচ্ছন সাধ্ারসচ্ছধ্ মপাশাক। িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি মচিািা তিতাজা 
আি মপাশাচ্ছক অরভনবত্ব আচ্ছে। 
  
আপনাচ্ছক রক রকেু মদোব? িীটা িারস মুচ্ছে করিডচ্ছনি রদচ্ছক মচচ্ছয় প্রশ্ন কিল। 
  
 িীটাি বয়স িচ্ছব উনরত্রচ্ছশি মত। রকংবা রত্রশও িচ্ছত পাচ্ছি। মচিািায় মেৌনাচ্ছবদন 
আচ্ছে। মস এমন একজন নািী োি অচ্ছনক অরভজ্ঞতা আচ্ছে। মচিািায় মনই মতমন 
প্রসাধ্ন আি মবশ ভূষাি আড়ম্বি। 
  
বনু্ধ্চ্ছত্বি িারস িাসল করিডন। প্রতুযিচ্ছি মমচ্ছয়রটও িাসল। 
  
মদেুন রকেু উপিাি এক নব দম্পরতচ্ছক রদচ্ছত িচ্ছব। 
  
তািচ্ছল একটা িাতবযাগ বা ওই ধ্িচ্ছনি রকেু রদন না মকন? 
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মশষ পেথন্ত তাই রদচ্ছত িচ্ছব। োচ্ছিাক, এ মদাকাচ্ছন না এচ্ছল আপনাি মদো মপতাম না। 
মেোন মথচ্ছক আরম এচ্ছসরে ওোচ্ছন আমিা মমচ্ছয়চ্ছদি রূচ্ছপি প্রশংসা করি। অবশয েরদ 
মস রূপবতী িয়। তাই আরম েরদ আপনাি রূচ্ছপি প্রশংসা করি তািচ্ছল আপরন রক 
অসন্তুষ্ট িচ্ছবন? 
  
না িব না। তচ্ছব সাধ্ািণতঃ এমন মদো োয় না। 
  
িয়ত তাই, োকচ্ছগ মস সব কথা। আজ িাচ্ছত রক আপনাি সি পাওয়া সম্ভব িচ্ছব? েরদ 
আশা মদন মতা মদাকান বন্ধ্ িওয়াি পি মপেচ্ছনি দিজায় অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত পারি। 
  
মৃদু মিচ্ছস সুন্দি মচাে দুরট মমচ্ছল মমচ্ছয়রট মাথা মনচ্ছড় বলল, আশা মদওয়া সম্ভব না। 
কািণ মকান অচ্ছচনা পুরুচ্ছষি সাচ্ছথ আরম বাইচ্ছি োই না। 
  
তা রিক। আমাি মত একজন রনঃসি আি ধ্নবান মানুচ্ছষি জনয মকন আপরন এত 
রদচ্ছনি অভযাস ভাঙচ্ছত োচ্ছবন। 
  
না, মস িকম রকেু নয়। আসচ্ছল এমন মকান মানুচ্ছষি সাচ্ছথ আরম বাইচ্ছি োই না, োচ্ছক 
আচ্ছগ কেচ্ছনা মদরেরন। 
  
এই সভযেুচ্ছগ এিকম আপরিি রক কািণ থাকচ্ছত পাচ্ছি বুঝচ্ছত পািরে না। আমাি নাম 
রস্টভ মিনচ্ছল। আপনাি? 
  
িীটা অযাচ্ছলন। আরম সরতয বলরে 
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মবশ মতা সরতযই েরদ অসম্ভব িয় তািচ্ছল আমাি সাচ্ছথ রমশচ্ছবন না। রবশ্বাস করুন আরম 
েুবই নঃসি। 
  
আপনাি রনঃসিতাি জনয দুঃরেত। মচ্ছন িচ্ছে পুচ্ছিান অভযাস তযাগ কিচ্ছত পািব। 
কাচ্ছিা সাচ্ছথ বাইচ্ছি োওয়াি সম্পচ্ছকথ আমাি বােরবচাি আচ্ছে। 
  
তুরম তািচ্ছল আসে? েুরশ জড়ান কচ্ছে করিডন বলল। 
  
আসরে।– িীটা বলল, জান তুরমই প্রথম আচ্ছমরিকাননও োি সাচ্ছথ আজ বাইচ্ছি োব। 
মতামিা জান রক কচ্ছি কাজ গরেচ্ছয় রনচ্ছত িয়। 
  
রিক বচ্ছলে। আো েরদ আমিা মযাডাম বাচ্ছি িাত আটটাি সময় মদো করি? পািচ্ছব 
আসচ্ছত? 
  
 পািব।–মমচ্ছয়রট বলল, আি করিডচ্ছনি মচ্ছন িল এ বযাপাচ্ছি আি মকান সচ্ছন্দি থাকচ্ছত 
পাচ্ছি না। 
  
. 
  
০২. 
  
 কথা িরেল িীটাি ঘচ্ছি বচ্ছস। িীটা বলল, তািচ্ছল তুরম তাচ্ছদিই একজন। আচ্ছগই 
আমাি মবাঝা উরচৎ রেল। রক মবাকা আরম। এোন মথচ্ছক তুরম চচ্ছল োও। এি মচ্ছধ্য 
আমাচ্ছক জরড়ও না। 
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আচ্ছগ মথচ্ছকই মতা তুরম জরড়চ্ছয় আচ্ছে। করিডন বলল, িযারিস েুন িচ্ছয়চ্ছে। 
  
 মুচ্ছে িাত চাপা রদচ্ছয় িীটা বলল, শুনচ্ছত চাই না। এ বযাপাচ্ছি আরম রকেুই জারন না, 
আমাি মকান সম্পকথ মনই মযাচ্ছলািীি সাচ্ছথ। 
  
তুরম েুব সিচ্ছজ রনষৃ্করত পাচ্ছব না। করিডন িীটাি একটা িাত মচচ্ছপ ধ্িল, েুন কিা 
িচ্ছয়চ্ছে িযারিসচ্ছক। 
  
মেচ্ছত দাও আমাচ্ছক। িাত োড়াবাি মচষ্টা কিল িীটা। 
  
 আমাি মকান মদাষ মনই। 
  
 মযাচ্ছলািী ওচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে। ও এোচ্ছন িযারিচ্ছসি প্রতীক্ষায় রেল। 
  
তুরম একটা আস্ত পাগল। এোচ্ছন রেল না মযাচ্ছলািী। মলাকটা রনচ্ছজই মচ্ছিচ্ছে। 
  
 রকন্তু আরম জারন মযাচ্ছলািী েুন কচ্ছিচ্ছে। প্রমাণ আমাি িাচ্ছত আচ্ছে। আরম ওচ্ছক েুুঁজরে। 
মকাথায় পাব বলচ্ছত পাি? 
  
জানচ্ছলও মতামায় বলতাম না। তাোড়া সরতযই আরম জারন না। এি মচ্ছধ্য রনচ্ছজচ্ছক 
জড়াচ্ছত চাই না।-ঘচ্ছিি চারিরদচ্ছক রিংে দৃরষ্ট বুরলচ্ছয় রনচ্ছয় িীটা বলল, রনচ্ছজচ্ছক জড়াব 
না। 
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িয় আমাচ্ছক বল নািচ্ছল পুরলশচ্ছক বল। পুরলচ্ছশি নাচ্ছমাচ্চািচ্ছণি সচ্ছি সচ্ছি িীটাি মচাে 
মুে েযাকাচ্ছশ িচ্ছয় মগল। করিডচ্ছনি পাচ্ছশ িাুঁটু মভচ্ছঙ বচ্ছস পচ্ছড় বলল, আরম ওি 
সম্পচ্ছকথ রকেুই জারন না। েরদ ঘুণাক্ষচ্ছিও জানতাম এমন েযাসাচ্ছদ পড়ব তািচ্ছল ওি 
সাচ্ছথ মমলাচ্ছমশা কিতাম না। 
  
এসব শুনচ্ছত চাই না। অসরিষু্ণত্র মত নচ্ছড়চচ্ছড় করিডন বলল, মকাথায় তাচ্ছক পাব তাই 
বল। 
  
জারন না। ওি সম্বচ্ছন্ধ্ েুব কমই জারন। শুধু্ মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ মোন কচ্ছি। মকাথায় তাি বাসা 
তাও জারন না। 
  
জানা না থাকচ্ছল জারনও না। টাকা বযাচ্ছগ ভচ্ছি করিডন িীটাি দুচ্ছচাচ্ছে রমনরত মাো দৃরষ্ট 
মদচ্ছে বলল, মচ্ছনি পরিবতথন িল নারক? 
  
টাকা প্রচ্ছয়াজন মনই একথা বলচ্ছত পািব না। আচ্ছে, প্রচ্ছয়াজন আচ্ছে। সপ্তাি মশষ না 
িচ্ছল োবাি মজাগাড় কিচ্ছত পািব না। 
  
টাকাটা তািচ্ছল িাে।–মযাচ্ছলািী কেচ্ছনা মতামায় মলচ্ছেরন? 
  
সামানয ইতস্ততঃ কচ্ছি িীটা বলল, আমাচ্ছদি রিক প্রথম সাক্ষাচ্ছতি রিক পচ্ছিই রলচ্ছেচ্ছে। 
  
মকান রিকানা মনই মসই রচরিচ্ছত? 
  
না। 
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োচ্ছমি উপি মপাস্ট অরেচ্ছসি মকান োপ রেল না? 
  
 মচ্ছন পড়চ্ছে না। 
  
মচ্ছন রনশ্চয়ই পড়চ্ছে। এইটাই প্রথম রজরনস ো তুরম লক্ষয কচ্ছিে। মকান মপাস্ট 
অরেচ্ছসি োপ রেল? 
  
দুনবাি। 
  
ওরক কেচ্ছনা বচ্ছলরেল দুনবাচ্ছি থাচ্ছক? 
  
মচ্ছন িচ্ছে এি কাোকারে মকাথাও থাচ্ছক। একবাি বচ্ছলরেল একটা িীপ রকচ্ছন বারড় 
ধতিী কিচ্ছব। 
  
জায়গাটা সম্বচ্ছন্ধ্ মতামাি মকান ধ্ািণা আচ্ছে? 
  
না। 
  
 এোচ্ছন কতরদন অন্তি আচ্ছস? 
  
েেন ওি েুরশ িয়।কেচ্ছনা সপ্তাচ্ছি দুবাি আচ্ছস, আবাি মাস দুচ্ছয়ক মকান পািা পাওয়া 
োয় না। 
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তাি মাচ্ছন কচ্ছয়ক সপ্তাি আচ্ছগ মশষবাি তুরম ওচ্ছক মদেে? কত সপ্তাি আচ্ছগ মচ্ছন 
আচ্ছে? 
  
েয়-সাতও িচ্ছত পাচ্ছি, সরিক মচ্ছন কিচ্ছত পািরে না। 
  
 ওি মকান বনু্ধ্ি নাম কেচ্ছনা বচ্ছলচ্ছে? 
  
না। রনচ্ছজি মকান কথা বলত না। 
  
 রবশ্বাস িল না করিডচ্ছনি। মস বলল, বলাি মত আি মকান কথা আচ্ছে? ওি মকান 
আত্মীয় স্বজন আচ্ছে নারক? 
  
এক মবান আচ্ছে। 
  
েবিটা কাচ্ছজি। িীচ্ছপ একটা বারড়। ওচ্ছয়ন মডাভাচ্ছি থাচ্ছক মাসীমা আি এেন জানা 
মগল একজন মবানও আচ্ছে। 
  
তুরম জানচ্ছল রক কচ্ছি? করিডন জানচ্ছত চাইল। 
  
সামানয ইতস্ততঃ কচ্ছি িীটা বলল, একবাি মোন কচ্ছি ওি মোুঁজ কচ্ছিরেল। 
  
কচ্ছব মোন কচ্ছিরেল? 
  
অচ্ছনকরদন আচ্ছগ। আমাচ্ছদি পরিচচ্ছয়ি রিক পচ্ছিই। 

http://www.bengaliebook.com/


 ম্যাল ারী । জেম্স জেডল  জেে  

72 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
মকান মটরলচ্ছোন নাম্বাি মমচ্ছয়টা মতামায় রদচ্ছয়রেল? 
  
 রদচ্ছয়রেল। বযাপািটা ভুচ্ছল রগচ্ছয়রেলাম। 
  
 নাম্বািটা রক? 
  
 িীটা বুঝচ্ছত পািল দিদস্তুি কিবাি এই িল সুচ্ছোগ। 
  
 মস বলল, পাুঁচ পাউচ্ছন্ডি মবশী রক পাব না? আমাি অবস্থা কত মে োিাপ তুরম বুঝচ্ছব 
না। 
  
 মটরলচ্ছোন নম্বি কত? 
  
রিক মচ্ছন পড়চ্ছে না।–মচােমুে করিন মদোল। 
  
মবশ মতা। তুরম পাুঁচ পাউন্ড মপচ্ছয়ে বারক পাুঁচ পাউন্ড আমাি কাচ্ছেই থাক।করিডন উচ্ছি 
দাুঁড়াল এবাি রেিব অচ্ছনক িচ্ছয়চ্ছে। 
  
মতামাি দচ্ছলি মলাকচ্ছদি মত তুরমও মদেরে করিন মানুষ। মিচ্ছগ রগচ্ছয় িীটা বলল, আচ্ছিা 
আট পাউন্ড দাও, আরম বলব। 
  
পাুঁচ, রনচ্ছল নাও, না িচ্ছল থাক। 
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 মবশ। তুরম অচ্ছপক্ষা কি এোচ্ছন। নাম্বািটা মনাট বুচ্ছক মলো আচ্ছে। রনচ্ছয় আসরে। 
  
িীটা ঘি মেচ্ছড় চচ্ছল মগল। সম্ভবতঃ রসুঁরড়ি মশষ ধ্াচ্ছপ উিচ্ছতই একটা রিচ্ছমল আতথ 
চীৎকাি তাি কে মথচ্ছক মবরিচ্ছয় এল। করিডন দিজাি সামচ্ছন েুচ্ছট মগল। মদেল 
রসুঁরড়ি কাচ্ছে মমচ্ছঝি উপি মদামড়াচ্ছনা অবস্থায় পচ্ছড় আচ্ছে িীটা। তাি মাথা মবুঁচ্ছক এচ্ছস 
পচ্ছড়চ্ছে ঘাচ্ছড়ি উপি। একটা নগ্ন পা রসুঁরড়ি উপি িচ্ছয়চ্ছে। 
  
. 
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পঞ্চম্ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
 করিডন েেন রনচ্ছজি ফ্ল্যাচ্ছটি সামচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় দিজাি তালাি গতথ পাওয়াি জনয 
িাতড়াচ্ছে, একটা মলাক ঝমঝচ্ছম বৃরষ্ট মাথায় কচ্ছি অন্ধ্কাচ্ছিি মধ্য মথচ্ছক রনঃশচ্ছব্দ তাি 
কাচ্ছে এচ্ছস দাুঁড়াল। মকাচ্ছটি পচ্ছকচ্ছট িাত ঢুরকচ্ছয় করিডন বনু্দচ্ছকি অচ্ছধ্থকটা মবি 
কিচ্ছতই মলাকরট বলল, ভয় মনই। আরম িনরল। 
  
এমন চুপচাপ রক কিে এোচ্ছন?–মিচ্ছগ রগচ্ছয় করিডন প্রশ্ন কিল। 
  
মতামাি জনয অচ্ছনকক্ষণ অচ্ছপক্ষা কিরে। উচ্ছিগ ভিা কচ্ছে িনরল বলল, কথা বলচ্ছত 
চাই। 
  
মবশ মতা, মভতচ্ছি এচ্ছসা।সদি দিজাি তালা েুচ্ছল রসুঁরড় মবচ্ছয় উচ্ছিবসবাি ঘচ্ছিি সামচ্ছন 
এল। তািপি গা মথচ্ছক মট্রঞ্চ মকাট েুচ্ছল মস বলল, রক িচ্ছয়চ্ছে? 
  
রিডচ্ছক ওিা েুন কচ্ছিচ্ছে। চাপা কচ্ছে িনরল বলল। ভাবচ্ছলশ শূনয দৃরষ্টচ্ছত করিডন তাি 
রদচ্ছক তাকাল। রিচ্ছডি মৃতুযি পি মথচ্ছক ো ো ঘচ্ছটচ্ছে মস সব তাি কাচ্ছে মমাচ্ছটই 
গরুত্বপূণথ মচ্ছন িয়রন। 
  
তাচ্ছত রক িচ্ছয়চ্ছে? েবিটা রক তুরম শুধু্ একাই মজচ্ছনে? 
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তুরম তািচ্ছল আচ্ছগই মজচ্ছনে? মুে মুচ্ছে িনরল বলল, েবিটা এেচ্ছনা কাগচ্ছজ মবি িয়রন, 
তাই না? 
  
না, কাগচ্ছজ মবি িয়রন। মসই কথা বলচ্ছত রজরন মমচ্ছয়টা গতিাচ্ছত আমাি কাচ্ছে 
এচ্ছসরেল। পরিকল্পনাটা িচ্ছে এই িকম, েরদ আরম মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ না পাই তািচ্ছল 
মসবনু্দক আি চুরক্তপত্র পুরলচ্ছশি িাচ্ছত তুচ্ছল মদচ্ছব। বনু্দচ্ছকি গাচ্ছয় আমাি আিুচ্ছলি োপ 
পাওয়া োচ্ছব আি চুরক্তপত্র মথচ্ছক আমাি মতলব প্রকাশ মপচ্ছয় োচ্ছব। ওচ্ছদি আস্থা আচ্ছে 
নারক মতামাি উপি? 
  
িনরলচ্ছক মদচ্ছে মচ্ছন িল িতবুরে িচ্ছয় মগচ্ছে। গা মথচ্ছক বষথারত েুচ্ছল মমচ্ছঝি উপি েুুঁচ্ছড় 
মেলল। 
  
মস বলল, ওভাচ্ছব ওচ্ছক েুন কিা িচ্ছয়চ্ছে রকনা তাই রবশ্বাস িচ্ছে না। মমচ্ছয়টা পাগল। 
পাগল ওিা দুজচ্ছনই। আি আরম একটা বুিু। নািচ্ছল ওচ্ছদি সচ্ছি কাচ্ছজ নারম। 
  
িিাৎ মতামাি রবচ্ছবক েন্ত্রণা আিম্ভ িচ্ছয় মগল নারক মি? করিডন প্রশ্ন কিল, আমাচ্ছদি 
প্রথম পরিচচ্ছয়ি রদন তুরম মযাচ্ছলািীচ্ছক েুন কিচ্ছত েচ্ছথষ্ট আরিী রেচ্ছল। 
  
ভারবরন ওিা মলাকটাি মদো পাচ্ছব।–ইতস্ততঃ কচ্ছি মৃদুকচ্ছে িনরল বলল, ওচ্ছদি 
পরিকল্পনাি উপি মতমন গরুত্ব রদইরন। সরতয বলরে। আরম পুরলচ্ছশি কাচ্ছে োচ্ছবা। এই 
েুচ্ছনি সচ্ছি আরম মকান ভাচ্ছবই জরড়ত থাকচ্ছত িারজ নই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ম্যাল ারী । জেম্স জেডল  জেে  

76 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

একটু মদিী কচ্ছি মেচ্ছলে মি। করিডন বলল, এেন পুরলচ্ছশি কাচ্ছে রগচ্ছয় মকান লাভ 
িচ্ছব না। আমাচ্ছদি ো কিচ্ছত িচ্ছব তা িচ্ছলা মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিা। আি কাজটা 
েত শীঘ্রই কিা োচ্ছব ততই ভাল। 
  
তুরম রক বুঝচ্ছত পািে না,-িনরল মচয়াচ্ছিি িাতচ্ছল ঘুরষ মমচ্ছি বলল, আরম েরদ পুরলচ্ছশি 
কাচ্ছে সব েুচ্ছল বরল রক ঘচ্ছটচ্ছে তািচ্ছল তুরম জরড়চ্ছয় পড়চ্ছবনা। আরম রিচ্ছডি েুচ্ছনি 
সচ্ছি মতামাচ্ছক জড়াচ্ছত চাই না। 
  
পুরলশ অচ্ছনকরদন মথচ্ছকই আমাচ্ছক ধ্িবাি মচষ্টা কিচ্ছে। 
  
করিডন মোট মোট পাচ্ছয় সািা ঘচ্ছি অরস্থিভাচ্ছব পায়চারি কিচ্ছত কিচ্ছত বলল, মতামাি 
কথা ওিা কাচ্ছনই মনচ্ছবনা। তাোড়া আগামীকাল ওিা আমাচ্ছক আি একটা েুচ্ছনি 
অরভচ্ছোচ্ছগ মোুঁজােুরজ আিম্ভ কচ্ছি মদচ্ছব। 
  
িনরল মচয়াি মথচ্ছক লারেচ্ছয় উচ্ছি বলল, আি একটা েুন? তুরম রক বলচ্ছত চাইে? 
  
আরম িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি সচ্ছি তাি বারড় রগচ্ছয়রেলাম। মস রসুঁরড় মথচ্ছক নীচ্ছচ পচ্ছড় রগচ্ছয় 
ঘাড় মভচ্ছি মািা মগচ্ছে। 
  
ওটা মতা েুন নয় 
  
নয় বলচ্ছো?–করিডন বলল, ওচ্ছক ধ্াক্কা রদচ্ছয় মেলা িচ্ছয়চ্ছে। আসল কথা িচ্ছলা আরম 
উপরস্থত রেলাম। তাি বারড় আমিা মে টযারক্স কচ্ছি মগরে তদচ্ছন্তি সময় ড্রাইভাি রনশ্চয়ই 
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আমাি মচিািাি বণথনা মদব।আরম েেন রিচ্ছডি ফ্ল্যাট মেচ্ছড় আসরেলাম তেন নীচ্ছচ 
তামাচ্ছকি মদাকাচ্ছনি মলাকটা আমায় মদচ্ছেচ্ছে। আজ মতাক আি কাল মিাক, মসও 
আমাি মচিািাি বণথনা মদচ্ছব। োি একটু বুরে আচ্ছে মস দুচ্ছয় দুচ্ছয় মোগ কিচ্ছত অসুরবধ্া 
মবাধ্ কিচ্ছব না। আি মোগেল রনশ্চয়ই পাুঁচ িচ্ছব না। 
  
রকন্তু মক ওচ্ছক ধ্াক্কা রদল?-অনরল সামচ্ছন ঝুুঁচ্ছক প্রশ্ন কিল, রক কচ্ছি জানচ্ছল ওচ্ছক ধ্াক্কা 
মদওয়া িচ্ছয়চ্ছে? 
  
অনুমান কিচ্ছত পািে না? আমাি মচ্ছন িচ্ছে একাজ মযাচ্ছলািীি। 
  
 আমাি রবশ্বাস িচ্ছে না। 
  
একথা বলে মকন?–করিডন বলল, আমাচ্ছদি প্রথম সাক্ষাচ্ছতি সময় মতামাি ধ্যানধ্ািনা 
রেল শুধু্মাত্র মযাচ্ছলািী। মস মকমন মলাক আমিা মজচ্ছনরে। মলাকটা একজন েুনী। িিাৎ 
এমন রক ঘটল মে মতামাি কাচ্ছে অরবশ্বাসয মচ্ছন িচ্ছে? 
  
রবমষথভাচ্ছব িনরল বলল, আমাি সািা জীবনটাই বযথথতায় ভিা। রনচ্ছজচ্ছক কেনই সাবালক 
ভাবচ্ছত পািলাম না। মেচ্ছলচ্ছবলা মথচ্ছকই আরম অযাডচ্ছভঞ্চাচ্ছিি গচ্ছল্পি বই পড়চ্ছত 
ভালবাসতাম। সস্তা ধ্িচ্ছনি উচ্ছিজনাি আগচ্ছন রনচ্ছজচ্ছক উিপ্ত কিচ্ছত ভাল লাগত। 
আমাচ্ছক েেন রজরন মযাচ্ছলািীি কথা বলল, বযাপািটা আমাি মনচ্ছক নাড়া রদল। 
  
িযারিচ্ছসি মৃতুযি আচ্ছগ পেথন্ত আমাি কাচ্ছে জীবনটা মচ্ছন িরেল বইচ্ছয় পড়া 
অযাডচ্ছভঞ্চাচ্ছিি মত। এই মৃতুয আমাি কাচ্ছে প্রথম আঘাত, েরদও আরম রবশ্বাস করিরন 
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মে, এই েুচ্ছন মযাচ্ছলািীি মকান িাত আচ্ছে। অদু্ভত প্রকৃরতি মলাক রেল। জলচ্ছক েুব ভয় 
মপত। তাি মৃতচ্ছদি পাওয়া মগল একটা পুকুচ্ছি। মস েরদ ঘটনাচচ্ছি পুকুচ্ছি পচ্ছড় মেত 
তািচ্ছল তাি মচােমুচ্ছে ভচ্ছয়ি োপ থাকত। সাুঁতাি জানত না। এেনও রবশ্বাস িয় না মে 
ওচ্ছক মযাচ্ছলািী েুন কচ্ছিচ্ছে। 
  
তািপি মািা মগল লুরবস। তাি মৃতুয সম্বচ্ছন্ধ্ রক ধ্ািণা মপাষণ কিব বুঝচ্ছত পািলাম 
না। বযাপািটা একটা দুঘথটনা িচ্ছত পাচ্ছি। রজরন মজাি রদচ্ছয় বলল, কাজটা মযাচ্ছলািীি, 
রকন্তু মস জানল রক কচ্ছি? লুরবস মট্রন মথচ্ছক পচ্ছড় মেচ্ছত পাচ্ছি। আরম শপথ কচ্ছি বলচ্ছত 
পারি মে মস মগস্টাচ্ছপাি ভচ্ছয় রপচ্ছয়িীি সাচ্ছথ রবশ্বাসঘাতকতা কিচ্ছত পাচ্ছি না। মলাকটাি 
মচ্ছধ্য রবনু্দমাত্র কাপুরুষতা রেল না। এেন স্বীকাি কিরে আরম দুঃরেত। মতামাচ্ছক 
এিমচ্ছধ্য মটচ্ছন আনাি জনয সরতযই দুঃরেত। 
  
আরমও দুঃরেত।করিডন কচ্ছিাি কচ্ছে বলল। 
  
সরতয বলচ্ছত রক আরম রবশ্বাস কিচ্ছতই পারিরন মে সরতযই মস মতামাচ্ছক রদচ্ছয় মযাচ্ছলািীচ্ছক 
েুন কিাচ্ছত চায়। এেন বুঝচ্ছত পািরে তাচ্ছদি উচ্ছেশয বযবসা কিা। রজরন ঘি মপচ্ছয়চ্ছে 
চযানসািী মলচ্ছন একটা মোট মিাচ্ছটচ্ছল। ও মসোচ্ছন চচ্ছল মগচ্ছে। রদচ্ছনি মশচ্ছষ আমাচ্ছক 
রজরন জানাল মে রিড মািা মগচ্ছে। তচ্ছব রবস্তারিতভাচ্ছব রকেু বলল না, তচ্ছব জচ্ছনি 
মচােমুে মদচ্ছেই বুঝচ্ছত পািলাম মে তাচ্ছক গরল কচ্ছি মমচ্ছিচ্ছে। তেনই রিক কচ্ছি 
মেললাম আরম রক কিব। এচ্ছদি সচ্ছি আরম আি থাকব না। মচ্ছন িল, এ বযাপাচ্ছি 
মতামাি সচ্ছি মদো কিাই রিক িচ্ছব। 
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আমাি সচ্ছি মতা সাক্ষাৎ িচ্ছয়চ্ছে, রক কিচ্ছত চাও এেন? 
  
জারন না। পুরলচ্ছশি কাচ্ছে োব ভাবরেলাম, তচ্ছব তুরম েরদ বািণ কি তািচ্ছল রক কিব 
বুঝচ্ছত পািরে না। 
  
পুরলচ্ছশি কাচ্ছে আমাচ্ছদি োওয়া রিক িচ্ছবনা–অসরিষু্ণ কচ্ছে করিডন বলল, এেন 
আমাচ্ছদি কাজ িচ্ছব মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ বাি কিা। তুরম রক জান ওি এক মবান আচ্ছে? 
  
আচ্ছে নারক? 
  
আমাচ্ছক বচ্ছলচ্ছে িীটা অযাচ্ছলন। মযাচ্ছলািীি মবান তাচ্ছক কচ্ছয়ক বেি আচ্ছগ মোন কচ্ছি 
রনচ্ছজি মটরলচ্ছোন নাম্বাি জারনচ্ছয়রেল। মমচ্ছয়টাি নাম অযান মযাচ্ছলািী আি তাি রিকানা 
িল, ২এ, রদ সু্টরডওস, মচইনী ওয়াক। একটা ঘুম মদওয়াি পি তাি সাচ্ছথ মদো কিবাি 
ইো আচ্ছে–মস রচবুচ্ছক লাগান োস্টাচ্ছি িাত বুরলচ্ছয় বলল। আচ্ছিকটা বযাপাি মতামাচ্ছক 
বলা িয়রন। আরম মযাচ্ছলািীি মোুঁচ্ছজ মনচ্ছম পচ্ছড়রে-তািপি মস িনরলচ্ছক জানাল রিড-
এি ফ্ল্যাচ্ছট োওয়া আি মসোনকাি ঘটনা। 
  
ও মতামাচ্ছক মভচ্ছবচ্ছে বুরঝ আরম? রবিচ্ছয় িনরল বলল, আরম কেনও ওি ক্ষরত করিরন। 
  
েরদ তাি েুন কিবাি উচ্ছেশয থাকত তািচ্ছল পারলচ্ছয়নারগচ্ছয় রিতীয়বাি গরল েুুঁড়ত 
করিডন বুরঝচ্ছয় বলল। 
  
িনরল এচ্ছকবাচ্ছি ঘাবচ্ছড় মগচ্ছে। মস বলল, তুরম রনরশ্চত মে গরল মযাচ্ছলািই েুুঁচ্ছড়রেল। 
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মেই েুুঁচ্ছড় থাকুক না মকন, তাি মকমন মেন েযাসেযাচ্ছস কেস্বি। মতামাি নাম উচ্চািণ 
কচ্ছিরেল। মক িচ্ছত পাচ্ছি মলাকটা? 
  
িযাুঁ,অনরল বলল, মলাকটা মযাচ্ছলািী োড়া অনয মকউ িচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
পচ্ছিি রদন সকাচ্ছল িনরল তেন করে ধতিী কিচ্ছত বযস্ত, কাল িাচ্ছত মস করিডচ্ছনি 
ফ্ল্যাচ্ছটই রেল। দশটাি রকেু পচ্ছি করিডন িান্নাঘচ্ছি এল। 
  
েবিটা কাগচ্ছজ মবরিচ্ছয়চ্ছে এনরলি মচােমুচ্ছে চাপা উচ্ছিজনা, রিচ্ছডি েবি। 
  
রক রলচ্ছেচ্ছে? 
  
সাক্ষাৎকাি রনচ্ছত চায় পুরলশ মতামাি রনচ্ছজি পচ্ছড় মদো উরচৎ।কাগজ বসাি ঘচ্ছি 
আচ্ছে। 
  
 িীটাি সম্বচ্ছন্ধ্ রকেু রলচ্ছেচ্ছে? 
  
না। তামাচ্ছকি মদাকাচ্ছনি মলাকটা মতা রনেুুঁত বণথনা রদচ্ছয়চ্ছে। 
  
 করিডন রতক্ত িারস মিচ্ছস বলল, বচ্ছলরেলাম না–মদচ্ছব। 
  
মস বসাি ঘচ্ছি মগল। রিচ্ছডি মৃতচ্ছদি েুুঁচ্ছজ পাওয়াি রববিণ প্রথম পাতায় োপা 
িচ্ছয়চ্ছে। তামাচ্ছকি মদাকাচ্ছনি দিজাি সামচ্ছন দাুঁড়ান অবস্থায় তামাকওয়ালাি একটা েরব 
োপা িচ্ছয়চ্ছে। রিচ্ছপাটথািচ্ছদি সাচ্ছথ এক সাক্ষাৎকাচ্ছি মস বচ্ছলচ্ছে, একজন দীঘথাকৃরত, 
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সবল মচিািা আি তামাচ্ছট গাচ্ছয়ি িঙ, এমন একজন মলাকচ্ছক রিচ্ছডি মৃতুযি পি ফ্ল্যাট 
মথচ্ছক মবরিচ্ছয় আসচ্ছত মদচ্ছেচ্ছে। তাি গাচ্ছয় মট্রঞ্চ মকাট আি মাথায় টুপী। পুরলচ্ছশি 
ধ্ািণা এই মলাকটাচ্ছক মজিা কিচ্ছত পািচ্ছল ঘটনাি উপি আচ্ছলাকপাত কিা সম্ভব িচ্ছব। 
ফ্ল্যাট মথচ্ছক রকেুই মোয়া োয়রন। 
  
িনরল মট্রচ্ছত কচ্ছি মটাস্ট আি করে রনচ্ছয় বসবাি ঘচ্ছি ঢুকল। 
  
িীটাি মৃতচ্ছদি আরবষৃ্কত িচ্ছল প্রকৃত মেলা শুরু িচ্ছব। কাচ্ছপ করে ঢালচ্ছত ঢালচ্ছত 
করিডন বলল, আমাচ্ছক একটা অযারলবাই রিক কিচ্ছত িচ্ছব। 
  
মতামাচ্ছক এই মট্রঞ্চ মকাট আি টুপী তযাগ কিচ্ছত িচ্ছব। অনরল উপচ্ছদচ্ছশি সুচ্ছি বলল, 
েরদ পুরলশ এগচ্ছলা এোচ্ছন পায় 
  
রিক বচ্ছলে। তুরম এগচ্ছলা সিাবাি বযবস্থা কিচ্ছত পাি না? ওগচ্ছলা আরম একটা 
সুটচ্ছকচ্ছস ভচ্ছি মতামাচ্ছক মদব তুরম এরমরথস্টক্লাচ্ছব রনচ্ছয় রগচ্ছয় এরে িজািচ্ছক রদচ্ছত 
পািচ্ছবনা? ওচ্ছক বলচ্ছব আরম পারিচ্ছয়রে আি বলচ্ছব েতরদন না মেিৎ চাইরে এগচ্ছলা ওি 
কাচ্ছে মিচ্ছে রদচ্ছত পািচ্ছব? 
  
অবশযই।–েুরশ িচ্ছয় িনরল বলল, রকন্তু অযারলবাই সম্বচ্ছন্ধ্ রক মেন বলরেচ্ছল? 
  
মস আরম রিক কিব।–করিডন বলল, এেন মশান আরম ভাবরে মতামাি সম্পচ্ছকথ। 
বলরেচ্ছল আমাচ্ছক এই বযাপাচ্ছি জরড়ত কচ্ছিে বচ্ছল তুরম দুঃরেত। এই ঝাচ্ছমলা মথচ্ছক 
মুরক্ত পাওয়াি জনয তুরম আমায় রক সািােয কিচ্ছব? 
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রনশ্চয়ই। 
  
তািচ্ছল ওই দুজচ্ছনি কাচ্ছেরেচ্ছি োও।-িনরল রকেু বলচ্ছত উদযত িচ্ছতই করিডন 
বলল,এচ্ছদি গরতরবরধ্ সম্পচ্ছকথ আমাচ্ছক ওয়ারকবিাল কিচ্ছব। তাোড়া মসই বনু্দক আি 
চুরক্তপত্র িাতথাবািও সুচ্ছোগ পাচ্ছব। 
  
িনরল সামানয ইতস্ততঃ কচ্ছি বলল, রিক আচ্ছে েথা সম্ভব আরম কিবাি মচষ্টা কিব। 
তচ্ছব বযাপািটা পেন্দ িচ্ছে না। েরদ ওিা জানচ্ছত পাচ্ছি? 
  
রক আি কিচ্ছত পািচ্ছব? রকেু বলচ্ছব না ওচ্ছদি। ভাব মদোচ্ছব, একটা রিপ আরম 
মতামাচ্ছক রদচ্ছয়রে, মসটা িারিচ্ছয় মেচ্ছল েুুঁজচ্ছে। এেন মযাচ্ছলািীি মোুঁচ্ছজ োরে। আজ 
সকাচ্ছলই ওি মবাচ্ছনি মোুঁচ্ছজ োচ্ছবা। এমনও িচ্ছত পাচ্ছি আমাচ্ছক মতামাি প্রচ্ছয়াজন, তুরম 
মমচ্ছয়টাি মোন নাম্বাি রলচ্ছে িাে। দুপুি পেথন্ত মসোচ্ছন থাকব। মতামাচ্ছক মকাথায় পাব? 
  
আমিা মরয়াি স্ট্রীচ্ছটি এনরেল্ড মিাচ্ছটচ্ছল উচ্ছিরে। চযানসািী মলচ্ছনি কাচ্ছেই মিাচ্ছটলটা। 
একটা োচ্ছমি গাচ্ছয় মোন নম্বিটা রলেচ্ছত রলেচ্ছত িনরল বলল। 
  
িনরল সুটচ্ছকসটা রনচ্ছয় চচ্ছল োওয়াি পি করিডন মবডরুচ্ছমি রদচ্ছক পা বাড়াচ্ছতই মোন 
মবচ্ছজ উিল। রিরসভাি তুচ্ছল মস রজজ্ঞাসা কিল, মক কথা বলচ্ছেন? 
  
আরম–এরে, আপরন রমঃ করিডন? রুেশ্বাস একটা কেস্বি মভচ্ছস এল। 
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কেস্বি শুচ্ছনই মস বুঝচ্ছত পািল মকান অঘটন ঘচ্ছটচ্ছে। এরে তাি সাচ্ছথ আচ্ছগ কেচ্ছনা 
মোচ্ছন কথা না বলচ্ছলও তাি কেস্বচ্ছি বুঝচ্ছত পািা মগল মস রবভ্রান্ত। 
  
এরে? মকান রবপদ িচ্ছয়চ্ছে নারক? 
  
মতামাচ্ছক মোচ্ছন মোগাচ্ছোগ কিবাি মচষ্টা কিরেলাম। মস বযস্তকচ্ছে বলল,রমঃ করিডন 
এোচ্ছন পুরলশ এচ্ছসচ্ছে, জরনি সাচ্ছথ কথা বলচ্ছত শুচ্ছনরে। ও মতামাি রিকানা পুরলশচ্ছক 
বলরেল। 
  
করিন িল করিডচ্ছনি মচাে মুে। মস প্রশ্ন কিল, কতক্ষণ আচ্ছগি বযাপাি? 
  
রমরনট দচ্ছশচ্ছকি মবশী িচ্ছব। বযরক্তরট মসই রডচ্ছটকরটভ সাচ্ছজথন্ট িরলন্স। মকান েুচ্ছনি 
ঘটনা রনচ্ছয় কথা বলরেল। 
  
রিক আচ্ছে, এরে। রচন্তাি রকেু মনই। মোচ্ছনি জনয ধ্নযবাদ। একটা সুটচ্ছকস মতামাি 
কাচ্ছে পািারে ওটা সাবধ্াচ্ছন িােচ্ছব, কাচ্ছিা িাচ্ছত ওটা মেচ্ছড় মদচ্ছবনা। আো োড়রে 
এরে। আমাি তাড়া আচ্ছে। 
  
এরে কথা বলবাি মচষ্টা কিচ্ছতই করিডন রিরসভাি নারমচ্ছয় িােল। 
  
রকেুক্ষণ চুপচাপ দাুঁরড়চ্ছয় রচন্তা কিল। মবডরুচ্ছমি রদচ্ছক ঘুিচ্ছতই দিজাি গাচ্ছয় মজাচ্ছি 
মটাকা পড়ল। রমচ্ছসস মজন ঘি পরিষ্কাি কিচ্ছত আচ্ছসরন। মস মতা মিাজ করলং মবল 
বাজায়। অনুমান কিবাি মচষ্টা কিল মক িচ্ছত পাচ্ছি। পা রটচ্ছপ রটচ্ছপ জানলাি সামচ্ছন 
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রগচ্ছয় পদথাি োুঁক রদচ্ছয় নীচ্ছচি রদচ্ছক তাকাল। মদেল দুজন মলাক বাইচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে, 
তাচ্ছদি একজন িরলন্স। 
  
এই প্রথম নয়। এমন মকাণিাসা অবস্থায় করিডন আচ্ছগও অচ্ছনকবাি পচ্ছড়চ্ছে। মবডরুচ্ছম 
ঢুচ্ছক আলমািী মথচ্ছক একটা িালকা িংচ্ছয়ি ওভািচ্ছকাট আি একটা টুপী পচ্ছি রনল। 
  
োবাি িাোি আলমািীি নীচ মথচ্ছক একটা রুকসযাক মবি কিল। এচ্ছত থাচ্ছক জরুিী 
প্রচ্ছয়াজনীয় রজরনসপত্র। মভতি মথচ্ছক এক মগাে পাউন্ড মনাট মবি কচ্ছি ওভািচ্ছকাচ্ছটি 
পচ্ছকচ্ছট ভচ্ছি মেলল। তািপি আবাি রেচ্ছি এল বসবাি ঘচ্ছি।রুকসযাককাুঁচ্ছধ্ ঝুরলচ্ছয় 
মেচ্ছত উদযত িচ্ছতই দিজাি গাচ্ছয় আবাি মটাকা পড়ল। পযাচ্ছসচ্ছজ এল দিজা েুচ্ছল। 
এোচ্ছন উপি রদচ্ছক একটা স্কাইলাইট আচ্ছে। মসটা েুচ্ছল োচ্ছদ উচ্ছি পড়ল। রচমনীগচ্ছলা 
মাথা উুঁচু কচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় থাকায় কাচ্ছিা মচাচ্ছে পড়ল না। 
  
মশষ গযাচ্ছিজটা শূনয পচ্ছড়রেল। মস স্কাইলাইচ্ছটি সািাচ্ছেয নীচ্ছচ মনচ্ছম এল। তািপি পচ্ছথ 
মবরিচ্ছয় তাড়াতারড় িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত িাইডপাকথ কনথাচ্ছিি সামচ্ছন এচ্ছস পড়ল। 
  
. 
  
০২. 
  
 সবুজ িং কিা উুঁচু মগচ্ছটি পাচ্ছশ ে েুট উুঁচু মদওয়াচ্ছলি গাচ্ছয় রাস মেচ্ছটি উপি মলো 
আচ্ছেঃ ২এ, রদ সু্টরডওস, মচইনী ওয়াক। 
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করিডন এরদক ওরদক তারকচ্ছয় মদচ্ছে রনল, তািপি বারড়টাি সামচ্ছনদাুঁরড়চ্ছয় করলংচ্ছবল 
বাজাল। তািপি দু পচ্ছকচ্ছট িাত ঢুরকচ্ছয় চুপচাপ অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত লাগল।রুকসযাককাুঁচ্ছধ্ 
ঝুলচ্ছে। মস মভচ্ছব মপল না মযাচ্ছলািীি মবানচ্ছক রিক রক বলচ্ছব। মস তপ্ত মিাচ্ছদি মাচ্ছঝ 
দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। আি োয়া পড়চ্ছে সািা মদওয়াচ্ছলি উপি। উচ্ছিজনা মবাধ্ কিল। 
  
দিজা েুচ্ছল একটা মমচ্ছয় তাি মুচ্ছোমুরে িল।করিডন িতাশ িল তাচ্ছক মদচ্ছে,কািণ 
অবচ্ছচতন মন ভাবরেল মস মকান সুন্দিী েুবতীি মুচ্ছোমুরে িচ্ছব। িয়চ্ছতা আি একজন 
িীটা অযাচ্ছলন, রকন্তু মমচ্ছয়টাি মচিািা িতাশা বযািক। 
  
মমচ্ছয়রটচ্ছক স্পষ্ট আি নীচু কচ্ছে বলল, সুপ্রভাত। আরম আপনাি ভাইচ্ছক েুুঁজরে রায়ান 
মযাচ্ছলািী। ইতস্ততঃ কচ্ছি করিডন রজজ্ঞাসা কিল, আপরন তাি মবান, তাই না? 
  
মমচ্ছয়রটি মুে মথচ্ছক িারস রমরলচ্ছয় মগল। মচাে মুে েযাকাচ্ছস িচ্ছয় পড়ল। মস 
বলল,রায়ানচ্ছক েুজচ্ছেন? আপরন জাচ্ছনন না? রায়ান মতা মািা মগচ্ছে। প্রায় দুবেি িচ্ছয় 
মগল! 
  
. 
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ষষ্ঠ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
সুইংচ্ছডাি মিচ্ছল এনরেল্ড মিাচ্ছটচ্ছল প্রচ্ছবশ কিল রজরন। বগচ্ছল একোনা েবচ্ছিি কাগজ। 
মচাচ্ছে মুচ্ছে রচন্তাি োয়া। মস লাউচ্ছি প্রচ্ছবশ কিল। 
  
পুরলশ রিচ্ছডি মৃতচ্ছদি আরবষ্কাি কচ্ছিচ্ছে–অনুচ্ছিরজত কচ্ছে রজরন েিাসী ভাষায় বলল। 
  
জন চমচ্ছক উচ্ছি তাি রদচ্ছক ঘুচ্ছি তাকাল। মস বলল,বুঝচ্ছত পারিরন,তুরম ঘচ্ছি ঢুচ্ছকচ্ছে। 
কাগচ্ছজ মবরিচ্ছয়চ্ছে েবিটা? 
  
েবচ্ছিি কাগজগচ্ছলা মটরবচ্ছলি উপি েুুঁচ্ছড় রদচ্ছয় ধু্চ্ছলা জজথি আমথ মচয়াচ্ছি বচ্ছস পচ্ছড় 
রজরন বলল, প্রথম পাতায় আচ্ছে। 
  
জন সময় রনচ্ছয় েবচ্ছিি কাগচ্ছজ প্রচ্ছতযকটা েবি পড়ল। মচাচ্ছে মুচ্ছে মকান িকম 
অরভবযরক্ত প্রকাশ মপল না। মস বলল, করিডচ্ছনি মচিািাি চমৎকাি বণথনা রদচ্ছয়চ্ছে। 
পুরলশ ধ্চ্ছি মেলচ্ছব। 
  
আমাি তা মচ্ছন িয় না। েচ্ছথষ্ট সাবধ্ানী মলাকটা। মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিবাি 
বযাপাচ্ছি এ ঘটনা ওচ্ছক আচ্ছিা মবশী আরিী কচ্ছি তুলচ্ছব। 
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েবচ্ছিি কাগজ সামচ্ছন মথচ্ছক সরিচ্ছয় জন বলল, পুরলশ ওচ্ছক মরপ্তাি কিচ্ছল ও সব কথা 
োস কচ্ছি মদচ্ছব। এই ধ্িচ্ছনি মলাচ্ছকি সচ্ছি রনচ্ছজচ্ছদি জড়াচ্ছনা রিক িয়রন। উরচৎ রেল 
বযাপািটা রনচ্ছজচ্ছদি মচ্ছধ্য সীমাবে িাো। 
  
এই িকম রবড়রবড় কচ্ছিা না মতা। রবিরক্ত ভিা গলায় রজরন বলল, একমাত্র করিডনই 
পাচ্ছি মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত। ওি অতীচ্ছতি কাজ রবচাি কি। এই মদশটাচ্ছক ও 
আমাচ্ছদি মচচ্ছয় মবশী জাচ্ছন, তাোড়া মযাচ্ছলািী ওচ্ছক মচচ্ছন না। 
  
ভুল,–জন অবাচ্ছধ্যি মত বলল, প্রথম মথচ্ছকই আরম এি রবপচ্ছক্ষ রেলাম। মতামাি িনরলি 
কথা মশানা উরচৎ িয়রন। 
  
অরশরক্ষত রনচ্ছবথাধ্ তুরম–রজরন গলা চরড়চ্ছয় বলল, তুরম একা মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁজচ্ছত 
চাও?রকন্তু তুরম েচ্ছথষ্ট বুরেমান নও, আরম নই আি িনরলও নয়। রকন্তু করিডচ্ছনি বুরে 
আচ্ছে। এই কথাগচ্ছলা কতবাি মতামাচ্ছক বলচ্ছত িচ্ছব? 
  
অচ্ছনকবাি তুরম বচ্ছলে।জন চাপাকচ্ছে বলল, তাি মচাে দুচ্ছটা েলচ্ছে, আরম রনচ্ছজ িাচ্ছত 
মযাচ্ছলািীচ্ছক েুন কচ্ছি সচ্ছন্তাষ লাভ কিচ্ছত চাই আি তা আরম কিবই। 
  
তািচ্ছল তাই কি।–রজরন মচুঁরচচ্ছয় উিল, মতামাচ্ছক আরম রনচ্ছষধ্ কিবনা। মবরিচ্ছয় পড়, 
েুুঁচ্ছজ মবি কচ্ছি কাজ সমাধ্া কচ্ছি মেল–অবশয েরদ পাি। 
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সময় িচ্ছলই কিব।–জন বলল, এই কাচ্ছজি জনয একবেচ্ছিি উপি অচ্ছপক্ষা কচ্ছি 
আরে। একজন মমচ্ছয়চ্ছেচ্ছলি োমচ্ছেয়ারল পনায় রনচ্ছজচ্ছক মবাকা প্রমাণ কিচ্ছত চাই না। 
আরম রকেু টাকা চাই। 
  
টাকা চাও করিডচ্ছনি কাচ্ছে। কথাটা বচ্ছল মস রবদ্রুচ্ছপি িারস িাসল, টাকা তাি কাচ্ছে 
আচ্ছে আি তুরম েরদ মচ্ছন কি 
  
রজরন চুপ কচ্ছি মগল লাউচ্ছিি দিজা েুচ্ছল িনরল ঘচ্ছি ঢুকল। তাচ্ছদি রদচ্ছক নজি বুরলচ্ছয় 
রনচ্ছয় দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদল। তািপি রিধ্াভচ্ছি োয়াি-মেচ্ছসি কাচ্ছে এচ্ছস দাুঁড়াল। 
  
রেচ্ছি এচ্ছল মকন?–বচ্ছস পচ্ছড় রজজ্ঞাসা কিল, করিডন মকাথায়? 
  
তা বলচ্ছত পািব না–রজরন। উচ্চস্বচ্ছি িনরল বলল, ও িাচ্ছতি বাইচ্ছি চচ্ছল মগচ্ছে। আি 
তুরম রকনা আমায় মবাকা বলে। 
  
চীৎকাি কচ্ছিা না। রনচ্ছজচ্ছক সংেত কচ্ছি রজরন বলল, মচয়াি মেচ্ছড় উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় িনরলি 
সামচ্ছন রগচ্ছয় দাুঁড়াল, রক কচ্ছি ও িাচ্ছতি মুচ্ছিা মথচ্ছক পালাল? আরম মতামায় বচ্ছলরেলাম 
তাি উপি মথচ্ছক এক মুিূচ্ছতথি জনযও মচাে সিাচ্ছব না। রক ঘচ্ছটরেল? 
  
িনরল কািচ্ছোট্টা িকম সংরক্ষপ্তভাচ্ছব বলল, ও রনচ্ছজি ফ্ল্যাচ্ছট রেচ্ছিরেল। েতক্ষণ আচ্ছলা 
মনভায়রন আরম নজি মিচ্ছেরেলাম এবং ধ্ািণা িচ্ছয়রেল শুচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে। কাচ্ছে োওয়াি 
রকেু রেল না বচ্ছল আরম কাচ্ছেই একটা করেি মদাকাচ্ছন রগচ্ছয়রেলাম। মাত্র পচ্ছনচ্ছিা 
রমরনচ্ছটি জনয রগচ্ছয়রেলাম। িাচ্ছতি বাকী সময় দিজাি বাইচ্ছি কারটচ্ছয়রে। রকন্তু সকাচ্ছল 
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বাইচ্ছি মবি িচ্ছত মদরেরন। মদাকাচ্ছন েেন রগচ্ছয়রেলাম রনশ্চয়ই মসই সুচ্ছোচ্ছগ মকচ্ছট 
পচ্ছড়চ্ছে। 
  
রবশ্রীভাচ্ছব িাত মনচ্ছড় রজরন বলল, তুরম মটরলচ্ছোন কিচ্ছল না মকন? জন মতামাচ্ছক 
অবযািরত রদত। আমাচ্ছক রক সব রকেুই বচ্ছল রদচ্ছত িচ্ছব? একবাচ্ছিি জনয রক রনচ্ছজি 
মাথা োটাচ্ছত পাি না? 
  
করিডন গত িাচ্ছত ফ্ল্যাট মেচ্ছড় চচ্ছল মগচ্ছে। িনরল বলল, সকাচ্ছল তাি জনয েেন 
অচ্ছপক্ষা কিরে, পুরলশ এচ্ছস িারজি। আরম চচ্ছল এচ্ছসরে। 
  
রজরন আি জন দুজচ্ছনই গম্ভীি িচ্ছয় মগল। জন উচ্ছি দাুঁড়াল। 
  
পুরলশ। রজরন বলল। 
  
িযাুঁ, পুরলশ।–িনরল বলল, রনচ্ছজচ্ছক ভাগযবান মচ্ছন কিরে, আরম ওচ্ছদি িাচ্ছত ধ্িা পরড়রন 
বচ্ছল। পুরলচ্ছশি গারড় মোয়াচ্ছড়ি বাইচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় থাকচ্ছত মদচ্ছেরে। 
  
মদে, আরম আচ্ছগই বচ্ছলরেলাম, মলাকটাচ্ছক পুরলশ রিক বুঝচ্ছত পািচ্ছব।–জন বলল, এও– 
বচ্ছলরেলাম রিক মরপ্তাি কিচ্ছব। 
  
এেচ্ছনা ওচ্ছক মরপ্তাি কিচ্ছত পাচ্ছিরন–রজরন বলল বচ্ছট। রকন্তু তাচ্ছক মবশ রচরন্তত মচ্ছন 
িল। 
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এি মথচ্ছক মবশী রকেু কিা আমাি পচ্ছক্ষ সম্ভব নয়, িনরল বলল, মস তাচ্ছদি কাে মথচ্ছক 
ঘচ্ছি মেচ্ছত চাইল, আরম শুচ্ছত োরে। সািা িাত মজচ্ছগ কারটচ্ছয়রে। মতামিা দুজন বিং 
রিক কি আমাচ্ছদি পিবতথী কমথধ্ািা রক িচ্ছব। 
  
আি আমাচ্ছদি করিডচ্ছনি সচ্ছি মদো িচ্ছব না। জন রতক্ততাি সাচ্ছথ বলল, আমাচ্ছদি 
টাকা পয়সা রনচ্ছয় ও মভচ্ছগ পচ্ছড়চ্ছে। এক সপ্তাি আচ্ছগ আমাচ্ছদি ো কিা উরচৎ রেল, 
এেন আমিা তাই কিব। মযাচ্ছলািীচ্ছক আমিা রনচ্ছজিাই েুুঁচ্ছজ মবি কিব। আজই আরম 
িীটা অযালাচ্ছনি সাচ্ছথ মদো কিব। 
  
ওচ্ছক রনচ্ছয় মাথা ঘারমচ্ছয় মকান লাভ িচ্ছব না। িনরল মকান রকেু না মভচ্ছবরচচ্ছন্তই বলল, 
ও মািা মগচ্ছে কথাটা বচ্ছল মেচ্ছল বুঝচ্ছত পািল বলা রিক িয়রন। 
  
মািা মগচ্ছে! কথাটা পুনিাবৃরি কচ্ছি রজরন তাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় িইল। রক কচ্ছি জানচ্ছল ও 
মািা মগচ্ছে? 
  
করিডন আমায় বচ্ছলচ্ছে।–রমচ্ছথয কথা বলা রবপদজনক িচ্ছব মজচ্ছনই রুনরল বলল। 
  
 করিডন!–রজরন আি জন একসাচ্ছথ বচ্ছল উিল। ঐ কথা মতামায় কেন বলল? 
  
িনরল একটু দূচ্ছি সচ্ছি রগচ্ছয় রসগাচ্ছিট মকস মথচ্ছক রসগাচ্ছিট মবি কিল। এই নীিবতা 
তাচ্ছক রচন্তা কিাি সুচ্ছোগ রদল। মস বলল, গতিাচ্ছত্র আমাি সাচ্ছথ রকেু সমচ্ছয়ি জনয 
মদো িচ্ছয়রেল। ও আমায় বলল মে, মমচ্ছয়টাি সচ্ছি মদো কিচ্ছত রগচ্ছয়রেল। 
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এক রমরনট করিন মচাচ্ছে তারকচ্ছয় জন বলল, প্রথচ্ছমই একথা বলরন মকন? 
  
িনরল ঘাবড়ান অবস্থায় একটা রসগাচ্ছিট ধ্িাল। তাি িাত কাুঁপচ্ছে, মস তীক্ষ্ণকচ্ছে বলল, 
সুচ্ছোগ দাও আমাচ্ছক বলবাি। মতামাচ্ছদি একু্ষরন বলতাম। 
  
বলচ্ছত নারক, আমাি মতা মসিকম মচ্ছন িয়রন। তুরম বলে মমচ্ছয়টা মািা মগচ্ছে, রকভাচ্ছব 
মািা মগল? রক ঘচ্ছটরেল? 
  
করিডচ্ছনি অনুমান মযাচ্ছলািী তাচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে। অনয বযরক্ত দুরট এ কথা শুচ্ছন সচরকত 
িচ্ছয় উিল। 
  
ওি এিকম ধ্ািণা িচ্ছলা মকন?–রজরন জানচ্ছত চাইল। 
  
িনরল ইরতমচ্ছধ্য রনচ্ছজচ্ছক সামচ্ছল রনচ্ছয়চ্ছে। মস মৃদুকচ্ছে বলল, ও িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি বারড় 
রগচ্ছয়রেল। তাি ধ্ািণা মযাচ্ছলািীওোচ্ছন লুরকচ্ছয় রেল। করিডন মযাচ্ছলািীি সংবাদ জানচ্ছত 
মচচ্ছয়রেল িীটাি কাচ্ছে। তাচ্ছদি কথাবাতথা আড়াল মথচ্ছক মযাচ্ছলাি শুচ্ছনরেল। তািপি িীটা 
েেন উপচ্ছি োয়, তেনই মযাচ্ছলািী তাচ্ছক েুন কচ্ছি। 
  
রিক আচ্ছে, িনরল।–রজরন মৃদুকচ্ছে বলল, তুরম ঘুচ্ছমাচ্ছত োও। আি রকেু বলচ্ছত িচ্ছব না। 
  
ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় দিজাি রদচ্ছক োওয়াি জনয পা বাড়ল মস। 
  
িনরল? 
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জচ্ছনি কেস্বচ্ছি এমন রকেু রেল ো িনরলচ্ছক ঘাড় রেরিচ্ছয় তাকাচ্ছত বাধ্য কিল। জচ্ছনি 
িাচ্ছত ধ্িা রপস্তচ্ছলি নল তাি মচাচ্ছে পড়ল। 
  
মেোচ্ছন আে ওোচ্ছনই দাুঁরড়চ্ছয় থাক। 
  
রপস্তল সরিচ্ছয় নাও, রনচ্ছবথাধ্–রজরন মচুঁরচচ্ছয় বলল, মকউ এরদচ্ছক আসচ্ছে 
  
মিনিী মমচ্ছভাস দিজা মিচ্ছল মভতচ্ছি ঢুকচ্ছলা। তাি িাচ্ছত িচ্ছয়চ্ছে এক করপ রদ 
টাইমসেবচ্ছিি কাগজ। মলাকরট তাি সামচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় থাকা রতনজন মলাচ্ছকি সামচ্ছন 
কাগজটা মনচ্ছড় েুরশভিা কচ্ছে রশশুি মত বলল, রমচ্ছসস মকারডস্টাল সব সময় কাগজ 
রনচ্ছজি কাচ্ছে মিচ্ছে মদন। িিাৎ মথচ্ছম রগচ্ছয় বলল, মকান অঘটন ঘচ্ছটচ্ছে নারক? রক 
িচ্ছয়চ্ছে? 
  
জন রক্ষপ্রিাচ্ছত রপস্তল লুরকচ্ছয় মেলল। মস বৃচ্ছেি রদচ্ছক মতচ্ছড় মগল। 
  
জন–রজরন তীক্ষ্ণকচ্ছে বলল। 
  
 বৃে কচ্ছয়ক পা রপরেচ্ছয় বলল, রক-রককিচ্ছব–তািপি েবচ্ছিি কাগজ মেচ্ছল পারলচ্ছয় 
মগল। 
  
অচ্ছনকক্ষণ মকউ মকান কথা বলল না। অচ্ছনকক্ষণ পচ্ছি মৃদুকচ্ছে রজরন বলল, তুরম সব 
নষ্ট কচ্ছি রদে। মলাকটা চুপ কচ্ছি থাকচ্ছব না। একু্ষরন আমাচ্ছদি এোন মথচ্ছক চচ্ছল 
োওয়া দিকাি। তাড়াতারড় কি। 
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রজরন মদৌচ্ছড় এল। জন তাচ্ছক অনুসিণ কিল, রবড় রবড় কিচ্ছত কিচ্ছত। 
  
তাড়াতারড় এস। রসুঁরড়ি মাথায় রগচ্ছয় রজরন বলল, বুচ্ছড়াটা চচ্ছল মগচ্ছে। তাড়াতারড় এস। 
  
তািা েুচ্ছট রসুঁরড় রদচ্ছয় উিচ্ছত লাগল, রকন্তু তাচ্ছদি একবািও নজি পড়ল না মটরলচ্ছোন 
বুচ্ছথি রদচ্ছক।নজি পড়চ্ছল মদেচ্ছত মপত বুচ্ছথি মচ্ছধ্য মমচ্ছভাস জড়সড় িচ্ছয় বচ্ছস 
আত্মচ্ছগাপন কচ্ছি আচ্ছে। উচ্ছিজনায় তাি মাথাি মচ্ছধ্য িাতুরড় রপটচ্ছে। রপস্তল! এনরেল্ড 
মিাচ্ছটচ্ছলি মভতচ্ছি। েরদ এইভাচ্ছব পারলচ্ছয় না আসত তািচ্ছল মবাধ্িয় েুন িচ্ছয় মেত। মস 
রিরসভাি িাচ্ছত তুচ্ছল রনল, একটা নাম্বাি ডায়াল কিল। চশমা পচ্ছি মনওয়াি মত সময় 
তাি িাচ্ছত মনই। এক মুিূতথ নষ্ট কিা চলচ্ছব না। সরু সরু আিুচ্ছলি সািাচ্ছেয ডায়াল 
কিল ৯৯৯। 
  
. 
  
০২. 
  
 এচ্ছক এচ্ছক তািা ঘি মথচ্ছক মবরিচ্ছয় এল। প্রচ্ছতযচ্ছকি িাচ্ছত একটা কচ্ছি চামড়াি 
সুযটচ্ছকস, মভতচ্ছি ভিা আচ্ছে রনজস্ব রজরনসপত্র। সকচ্ছলি পিচ্ছণ মট্রঞ্চ মকাট আি টুপী, 
ো োচ্ছন্সি মলাচ্ছকিা। পচ্ছড়। 
  
মিাচ্ছটচ্ছলি পরিচ্ছবশ চুপচাপ। রসুঁরড়ি নীচ্ছচ মশষ মাথায় লাউি জনশূনয। 
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রজরন রসুঁরড়ি মাঝামারঝ জায়গায় এচ্ছস থমচ্ছক দাুঁড়াল। মদেল মমচ্ছভাস লাউচ্ছিি দিজাি 
সামচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। রসুঁরড়ি মশষ ধ্াপ মপরিচ্ছয় নীচ্ছচ নামচ্ছতই মস সচ্ছি মগল। 
  
গত দশটা রমরনট মমচ্ছভাস েুব বযস্ত রেল। মটরলচ্ছোচ্ছন পুরলশচ্ছক েবি রদচ্ছয়চ্ছে আি 
সাবধ্ান কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছে মিাচ্ছটচ্ছলি মযাচ্ছনজািচ্ছক। 
  
তািা রতনজন পাবরলক লাউচ্ছি এল। 
  
 রজরন বলল–চল। মস বুঝচ্ছত মপচ্ছিচ্ছে তাচ্ছদি একমাত্র সম্বল এেন ভাগযই। বাইচ্ছি 
োওয়াি সময় সদি দিজাি সামচ্ছন এচ্ছস থমচ্ছক দাুঁড়াল। ইউরনেমথ পিা দুজন পুরলশ 
দিজা মিচ্ছল মভতচ্ছি ঢুকচ্ছে। তািা রজরনচ্ছক মদচ্ছে তীক্ষ্ণ কচ্ছে বলল, এক রমরনট রমস। 
তািপি তাি রদচ্ছক েুচ্ছট মগল। 
  
রজরনি মচ্ছন িল, গত চাি বেি োবৎ মে সকল পরিকল্পনা আি কাজ কচ্ছিচ্ছে, সব 
রকেুই বৃথা িচ্ছত চচ্ছলচ্ছে। সচ্ছি সচ্ছি ভীরত রঘচ্ছি ধ্িল তাচ্ছক। ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় পালাচ্ছত 
চাইল, পালাবাি উপায় থাকচ্ছল রিক পালাত, রকন্তু উপায় মনই। একজন লম্বা সুদশথন 
এবং দৃঢ়প্ররতজ্ঞ েুবক পুরলশ রজরনি প্রায় কাোকারে মপৌঁেচ্ছতই জচ্ছনি রপস্তল গচ্ছজথ উচ্ছি 
মেচ্ছলটাচ্ছক সচরকত কচ্ছি তুলল। 
  
. 
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সপ্তম্ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
 প্রায় দুবেি িচ্ছয় মগল রায়ান মািা মগচ্ছে! করিডন তাি মচাচ্ছেমুচ্ছে রবিচ্ছয়ি োপ 
লুচ্ছকাবাি মচষ্টা কিল না। 
  
েুব শান্তকচ্ছে মস বলল, আরম জানতাম না, দুঃরেত। জানা থাকচ্ছল মতামাচ্ছক রবিক্ত 
কিতাম না– 
  
না, না, রিক আচ্ছে–মমচ্ছয়রট সচ্ছি সচ্ছি বলল, করিডন োচ্ছত ররবতচ্ছবাধ্ না কচ্ছি, দু বেি 
দীঘথ সময়। ওি মৃতুয সংবাচ্ছদ আরম প্রচণ্ড আঘাত মপচ্ছয়রেলাম। রকন্তু অতীত আুঁকচ্ছড় 
ধ্চ্ছি মথচ্ছক রক লাভ বলুন? 
  
মকান লাভ মনই। মযাচ্ছলািীি মত মানুষ মািা মগচ্ছে ভাবচ্ছতই পারি না।–চচ্ছল মেচ্ছত উদযত 
িচ্ছয় করিডন বলল, োক মতামাি সময় নষ্ট কিব না। 
  
এভাচ্ছব আপরন চচ্ছল মেচ্ছত পািচ্ছবন না। মভতচ্ছি আসুন। আপরন রক ওি এয়ািচ্ছোচ্ছসথি 
বনু্ধ্? 
  
িযাুঁ, পরিচয় িচ্ছয়রেল। ওচ্ছক মবশ ভাল লাগত।আমাি নাম করিডনমারটনকরিডন। এভাচ্ছব 
দাুঁরড়চ্ছয় থাকচ্ছত চাই না। 
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মভতচ্ছি আসুন। 
  
মে ঘচ্ছিকরিডন প্রচ্ছবশ কিল মসটা আচ্ছলা-বাতাস মুক্ত একটা সু্টরডও। সামচ্ছন স্টযাচ্ছন্ডি 
উপি িচ্ছয়চ্ছে, অধ্থসমাপ্ত একরট নািীি মপরন্টং। মস আটথ সম্পচ্ছকথ রকেু না বুঝচ্ছলও েরবরট 
মদচ্ছে মুগ্ধ। িচ্ছয় মগল। 
  
বাঃ, চমৎকাি। মস বলল, তুরম এুঁচ্ছকে? 
  
িা,–মমচ্ছয়রট বলল, আো রায়াচ্ছনি সাচ্ছথ আপনাি কচ্ছব মশষ মদো িচ্ছয়রেল? 
  
েুচ্ছেি সময়। আমাচ্ছক দশ পাউন্ড ধ্াি রদচ্ছয়রেল। ওচ্ছক রেরিচ্ছয় মদওয়াি ইচ্ছে রেল। 
  
বসুন। রায়াচ্ছনি সচ্ছি পরিরচত এমন একজচ্ছনি সচ্ছি অচ্ছনকরদন পচ্ছি মদো িল। আমাি 
উরচৎ তাি বনু্ধ্চ্ছদি েত্ন কিা। পানীয় চলচ্ছব? 
  
সব সমচ্ছয় চচ্ছল, করিডন গা মথচ্ছক মকাট েুচ্ছল বলল, েুচ্ছেি পি অচ্ছনকরদন িাসপাতাচ্ছল 
রেলাম। তািপি আচ্ছমরিকায় রগচ্ছয়রেলাম। মাত্র কচ্ছয়করদন িল রেচ্ছিরে। িিাৎ একরদন 
মচ্ছন পড়ল মতামাি দাদাচ্ছক টাকাটা রেরিচ্ছয় রদচ্ছত পারিরন। ভাবলাম, এই সুচ্ছোচ্ছগ 
আমাচ্ছদি দুজচ্ছনি সাক্ষাৎ িচ্ছয় োচ্ছব। মটরলচ্ছোন ডাইচ্ছিক্টিীচ্ছত মোুঁজ কচ্ছিরে। রকন্তু ওি 
নাম পাইরন, তচ্ছব মপচ্ছয়রে মতামাি নাম। একবাি বচ্ছলরেল, এক মবান আচ্ছে, নাম অযান। 
সচ্ছি সচ্ছি মচ্ছন িল তুরমই মসই মবান িচ্ছব, তাই চচ্ছল এলাম। 
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আমাি সম্পচ্ছকথ ও রক বচ্ছলচ্ছে?–মস পানীয় এচ্ছন সামচ্ছন িাো টুচ্ছলি উপি িােচ্ছত 
িােচ্ছত বলল। করিডন নজি কিল মমচ্ছয়টাি িাত কাুঁপচ্ছে। 
  
আমাি মতমন মচ্ছন মনই। একটা আিাম মকদািায় বসচ্ছত বসচ্ছত মস বলল। ভাবল মবশী 
রমচ্ছথয বলা রিক িচ্ছব না। তািচ্ছল মবশীক্ষণ ধ্চ্ছি িাো সম্ভব িচ্ছব না। মকন মযাচ্ছলািীচ্ছক 
েুুঁজচ্ছে তা বলচ্ছত চায় না আি বলচ্ছত চায় না রজরন এবং তাি দচ্ছলি সম্পচ্ছকথ। 
  
করিডন তাই প্রসি পরিবতথচ্ছনি উচ্ছেচ্ছশয রজজ্ঞাসা কিল, ও রক কচ্ছি মািা মগল, িয়ত 
তুরম এ সম্বচ্ছন্ধ্ মকান কথা বলচ্ছত চাও না? 
  
এ সম্বচ্ছন্ধ্ মকন বলব না?–মস সামচ্ছন বচ্ছস পচ্ছড় বলল, আমাচ্ছক সুচ্ছোগ রদচ্ছল সব েুচ্ছল 
বলব। ও চমৎকাি মানুষ রেল। কচ্ছয়ক সপ্তাি আচ্ছগ তাচ্ছক গরল কচ্ছি জেম কচ্ছি বন্দী 
কিা িয়। মজল মথচ্ছক পারলচ্ছয় একটা গপ্ত েিাসী মগরিলা বারিনীচ্ছত মোগ মদয়। 
আমাচ্ছক একটা রচরি রলচ্ছেরেল। মসটাই ওি মশষ রচরি। রচরিটা একজন আচ্ছমরিকান 
পাইলট বনু্ধ্ি িাচ্ছত পারিচ্ছয়রেল। এই মগরিলাচ্ছদি সচ্ছি কাজ কিচ্ছত তাি ভালই 
লাগরেল। ওিা সংেযায় রেল আটজন। তািা মট্রন লাইনচুযত কিত। দলপরত রেল 
একজন েিাসী, নাম রপচ্ছয়িী মগারভথল। রায়াচ্ছনি মচ্ছত মলাকরট চমৎকাি। তাি মচ্ছধ্য 
রেল প্রচণ্ড সািস, রবশ্বাস আি মদশপ্রীরত। দচ্ছল রেল দুজন েিাসী পুরুষ, দুজন েিাসী 
নািী, দুজন মপালযাচ্ছন্ডি মলাক, আি রতনজন ইংচ্ছিজ, মস রনচ্ছজও তাচ্ছদি একজন। রজরন 
পািরসগনী নাচ্ছম একটা মমচ্ছয়ি কথা রলচ্ছেরেল, েিাসী নািীচ্ছদি মচ্ছধ্য মস একজন রেল। 
এই মমচ্ছয়রটি েুব প্রসংশা কচ্ছিরেল। সকচ্ছলই রেল চমৎকাি মানুষ। আমাি শুধু্ োিাপ 
লাগত রবপদজনক কাজ কিরেল বচ্ছল। রকন্তু আমাি মতা রকেু কিবাি রেল না। ওচ্ছক 
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রচরি মলোি সুচ্ছোগ রেল না। পচ্ছি একরদন এয়াি রমরনরস্ট্রি কাে মথচ্ছক জানচ্ছত 
পািলাম মগস্টাচ্ছপাচ্ছদি িাচ্ছত মস ধ্িা পচ্ছড়চ্ছে। েেন পালাবাি মচষ্টা কচ্ছি তাচ্ছক গরল 
কচ্ছি জেম কিা িয়। েুে মশষ িওয়াি দুরদন আচ্ছগ তাচ্ছক গরল কচ্ছি মািা িয়। 
  
আরম রক রবশ্বাস কিচ্ছত পারি ওি মৃতুয িচ্ছয়চ্ছে? করিডন বলল, জান অরবশ্বাসয ঘটনাও 
ঘচ্ছট। 
  
চরকচ্ছত মুে তুচ্ছল তাকাল মমচ্ছয়টা। তাি মচােমুচ্ছে রবিয়। মস রজজ্ঞাসা কিল, একথা 
বলচ্ছেন মকন? 
  
 আরম সম্প্ররত কচ্ছয়ক জচ্ছনি সাচ্ছথ মতামাি দাদাি সম্পচ্ছকথ আচ্ছলাচনা কচ্ছিরে। তাি এক 
বান্ধ্বী-িীটা অযাচ্ছলন তাচ্ছদি মচ্ছধ্য অনযতম। মস লক্ষয কিল মমচ্ছয়রট চমচ্ছক উিল, িাত 
মুরষ্ঠবে িল, জারন না ওচ্ছক তুরম মচন রকনা। মমচ্ছয়টা বচ্ছলচ্ছে মতামাি দাদা জীরবত 
আচ্ছে। মমচ্ছয়টা দাবী কচ্ছিচ্ছে কচ্ছয়ক সপ্তাি আচ্ছগ ওচ্ছক মদচ্ছেচ্ছে। 
  
িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি নাম উচ্চািণ কিচ্ছতই মমচ্ছয়টা মিচ্ছগ উচ্ছিরেল, রকন্তু িাগ সিচ্ছজই 
প্রশরমত িচ্ছয় মগল। মস বলল, এমন কথা ও রক কচ্ছি বলল? আপরন ওোচ্ছন মগরেচ্ছলন 
মকন আরম বুঝচ্ছত পািরে না। 
  
মতামাি দাদা ওি কথা আমায় বচ্ছলচ্ছে। কচ্ছয়করদন আচ্ছগ ওি কাচ্ছে রগচ্ছয়রেলাম, িিাৎ 
আমাচ্ছদি মদো িচ্ছয় রগচ্ছয়রেল। ওি নাম শুচ্ছনই মচ্ছন পচ্ছড় মগল মতামাি দাদা বচ্ছলরেল 
মমচ্ছয়টা তাি বান্ধ্বী। স্বাভারবকভাচ্ছবই আরম জানচ্ছত চাইলাম মতামাি দাদা মকাথায় 
আচ্ছে? ও জাচ্ছন না, তচ্ছব বলল, কচ্ছয়ক সপ্তাি আচ্ছগ নারক তাচ্ছদি মদো িচ্ছয়রেল। 
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রক কচ্ছি তাি সাচ্ছথ মদো িচ্ছব?-অযান মিচ্ছগ রগচ্ছয় বলল, আপরন ভুল কিচ্ছেন। মমচ্ছয়টা 
মকানরদন দাদাি বান্ধ্বী রেল না। ওি সম্বচ্ছন্ধ্ রায়ান বচ্ছলরেল, েেন মমচ্ছয়টা রবরগন রিচ্ছল 
রেল তেন দুজচ্ছনি সাক্ষাৎ িয়। ধদরিক আকষথণ োড়া আি রকেু বলা োয় না। আপরন 
মতা জাচ্ছনন অল্প বয়সী অরেসািিা আজকাল মকমন িয়। তািা রকেু িািাচ্ছত িাজী নয়। 
মমচ্ছয়টা দাদাি িাচ্ছত রনচ্ছজচ্ছক সুঁচ্ছপ রদচ্ছয়রেল। েচ্ছল পচ্ছি তাি কাচ্ছে টাকা দাবী কিচ্ছত 
থাচ্ছক। তাচ্ছদি মদোসাক্ষাৎ িয় বাি রতচ্ছনচ্ছকি মবশী নয়। এ ধ্িচ্ছণি কথা ও বলল রক 
কচ্ছি? 
  
িতাশ িচ্ছয় করিডন মচয়াচ্ছি শিীি ডুরবচ্ছয় রদল। মস বলল, মতামাচ্ছক মতা সব কথা 
মযাচ্ছলািী নাও বলচ্ছত পাচ্ছি। সাধ্ািণতঃ ভাচ্ছয়িা ো কচ্ছি, মবাচ্ছনচ্ছদি কাচ্ছে অচ্ছনক কথা 
মগাপন কচ্ছি— 
  
এটা মকান েুরক্ত নয়।অযান তীক্ষ্ণ কচ্ছে বলল, এ বযাপাচ্ছি আি এসব োচ্ছট না। রায়ান 
মবুঁচ্ছচ আচ্ছে, মমচ্ছয়টা রমচ্ছথয কথা বচ্ছলচ্ছে। 
  
রকন্তু মকন? করিডন জানচ্ছত চাইল, বলবাি উচ্ছেশয রক? 
  
মুিূচ্ছতথি জনয অপ্ররতভ মদোল অযানচ্ছক। তািপি মস বলল, এ েবচ্ছিি জনয ওচ্ছক কত 
টাকা রদচ্ছয়চ্ছেন? 
  
করিডনচ্ছক এবাি অপ্ররতভ মদোল। মস বলল, রক কচ্ছি জানচ্ছল ওচ্ছক টাকা রদচ্ছয়রে? 
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আপনাচ্ছক মতা প্রথচ্ছমই বচ্ছলরে, মমচ্ছয়টাচ্ছক আরম রচরন। অচ্ছথথি জনয অচ্ছনক রমথযা কথা 
বলচ্ছত আি অচ্ছনক বাচ্ছজ কাজ কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
মবশ স্বীকাি কিরে টাকা ওচ্ছক রদচ্ছয়রে, রকন্তু মমচ্ছয়টা মকন বলচ্ছত মগল রায়ান জীরবত? 
  
আপরন রক তাই শুনচ্ছত চাইরেচ্ছলন না? েরদ মস বলত রায়ান মৃত, তািচ্ছল রক ওি প্ররত 
আপরন, মকান আরি মদোচ্ছতন? 
  
অযাচ্ছনি রদচ্ছক করিডন তারকচ্ছয় িইল। এ ধ্িচ্ছনি মস রকেু আশা কচ্ছিরন। চুপচাপ বচ্ছস 
মথচ্ছক মস রচন্তা কিল িীটা অযাচ্ছলন তাি কাচ্ছে রমচ্ছথয কথা বচ্ছলচ্ছেরকনা। অযান মচয়াি 
মেচ্ছড় উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় ঘচ্ছিি ওপাচ্ছশ রগচ্ছয় ইচ্ছজচ্ছলি সামচ্ছন দাুঁড়াল। 
  
আপরন আমায় রচন্তায় মেলচ্ছলন। দীঘথ নীিবতাি পি অযান বলল, রায়াচ্ছনি মুচ্ছে 
মকানরদন আপনাি নাম শুরনরন। মকান মকান বযাপাচ্ছি আমাি মচ্ছন িচ্ছে দাদাচ্ছক আপরন 
সরিক জাচ্ছনন না। আপরন রক সরতযই ওি মোুঁচ্ছজ এচ্ছসচ্ছেন? 
  
করিডন রক্ষপ্রগরতচ্ছত উচ্ছি দাুঁড়াল। রকেু বলচ্ছত রগচ্ছয় থমচ্ছক মগল। জানালা রদচ্ছয় মদেল 
অরলভ-রীন মট্রঞ্চ মকাট গাচ্ছয় আি কাচ্ছলা টুপী মাথায় একজন মলাক এচ্ছলাচ্ছমচ্ছলা পা 
মেচ্ছল এরগচ্ছয় আসচ্ছে। মলাকরট িনরল। োরনক পচ্ছিই রুেশ্বাস আি ঘমথাক্ত িনরল 
িাুঁপাচ্ছত িাুঁপাচ্ছত এই সু্টরডওি রদচ্ছক েুচ্ছট এচ্ছস দিজাি গাচ্ছয় প্রচণ্ডভাচ্ছব ধ্াক্কা রদচ্ছত 
লাগল। 
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করিডন দুিন্ত গরতচ্ছত এরগচ্ছয় রগচ্ছয় দিজা েুচ্ছল িনরলচ্ছক ধ্চ্ছি িলঘচ্ছি রনচ্ছয় 
আচ্ছস।করিডচ্ছনি আরলিনাবে িচ্ছয় ভীষণভাচ্ছব িাুঁপাচ্ছত লাগল। 
  
রক িচ্ছয়চ্ছে?–করিডন প্রশ্ন কিল, এোচ্ছন রক কিে? 
  
িনরল রনচ্ছজচ্ছক সামলাবাি মচষ্টা কিচ্ছত লাগল। তাি বুক ওিানামা কিচ্ছে। মদচ্ছে মচ্ছন 
িচ্ছে একু্ষরণ শ্বাসচ্ছিাধ্ িচ্ছয় মািা োচ্ছব। 
  
রক িচ্ছয়চ্ছে?–তাচ্ছক ঝাুঁরক রদচ্ছয় প্রচ্ছশ্নি পুনিাবৃরি কিল। 
  
ওিা আমাচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি এরদচ্ছক আসচ্ছে। িনরল িাুঁপাচ্ছত িাুঁপাচ্ছত বলল, এোচ্ছন 
আসচ্ছত বাধ্য িলাম। আি মকাথাও োওয়াি জায়গা মনই। 
  
 চুপ কি। বচ্ছল করিডন আড়াচ্ছচাচ্ছে পাচ্ছশি রদচ্ছক তাকাল। অযান দিজাি সামচ্ছন এচ্ছস 
দাুঁরড়চ্ছয়চ্ছে। 
  
 . 
  
০২. 
  
 মদো মগল সবুজ িং কিা মগট েুচ্ছল দুজন পুরলশ প্রচ্ছবশ কিচ্ছে। দুজচ্ছনিই িাচ্ছত 
একটা কচ্ছি মস্টন গান। প্রচ্ছতযকটা বাংচ্ছলাি মাচ্ছঝ রবশ েুট োুঁকা জায়গা। করিডন পদথা 
মেলা জানালাি সামচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে রনচ্ছজচ্ছক আড়াল কচ্ছি। রকেু মকৌতূিলী নিনািী 
ভীড় কচ্ছিচ্ছে মগচ্ছটি বাইচ্ছি িাস্তাি ওপাচ্ছশ। 
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করিডচ্ছনি পাচ্ছশ দাুঁরড়চ্ছয় অযানও জানলা রদচ্ছয় মদেচ্ছে। 
  
পুরলশ দুজন ডানরদচ্ছকি বাংচ্ছলাি রদচ্ছক এরগচ্ছয় মগল। 
  
ওিা মতামাচ্ছক মভতচ্ছি ঢুকচ্ছত মদচ্ছেচ্ছে? জানলা মথচ্ছক মচাে না সরিচ্ছয় িনরলচ্ছক করিডন 
রজজ্ঞাসা কিল। 
  
িনরল মচয়াচ্ছি বচ্ছস আচ্ছে শিীি এরলচ্ছয়, মস বলল মচ্ছন িয়না মদচ্ছেচ্ছে। আমাচ্ছদি মচ্ছধ্য 
পঞ্চাশ গচ্ছজি বযবধ্ান রেল। বাুঁক ঘুচ্ছি এোচ্ছন ঢুচ্ছকরে, তাই মচ্ছন িয়না মদেচ্ছত 
মপচ্ছয়চ্ছে। ওিা রক এেচ্ছনা মগচ্ছটি বাইচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে?– ওিা এেন বারড়ি উচ্ছিাচ্ছন 
তিারশ চালাচ্ছে। 
  
িনরল কষ্ট কচ্ছি উচ্ছি দাুঁড়াল। মস বলল, েরদ পুরলশ আমাচ্ছক মরপ্তাি কচ্ছি আরম রকেুই 
কিচ্ছত পািব না। েরদ আরম বরল জন গরল চালাচ্ছব তা জানতাম না, তািচ্ছল ওিা আমাি 
কথা রবশ্বাস কিচ্ছব না। অচ্ছনক সাক্ষীি সামচ্ছন িাণ্ডা মাথায় েুন কিা িচ্ছয়চ্ছে।  
  
চুপচাপ বচ্ছস থাচ্ছকা।করিডন বলল, মতামাি এোচ্ছন থাকাি কথা েরদ পুরলশ না মজচ্ছন 
থাচ্ছক তািচ্ছল মিল। তািপি মস অযাচ্ছনি কাচ্ছে রগচ্ছয় বলল, এই পরিরস্থরতি জনয আরম 
দুঃরেত। বুরঝচ্ছয় বলবাি মত সময় িাচ্ছত মনই। রকন্তু বুরঝচ্ছয় বলবাি মত ঘটনা আচ্ছে, 
োই ঘটুক না মকন, মতামাচ্ছক তাি মথচ্ছক দূচ্ছি িােচ্ছত চাই। আমাচ্ছদি িচ্ছয় কথা বলচ্ছত 
বাধ্া রক বল? 
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অযান তাি রদচ্ছক তাকাল। রবপচ্ছদি আশঙ্কা কচ্ছিচ্ছে, রকন্তু ভয় পায়রন। মস অরবচরলত 
কচ্ছে বলল, মতামাচ্ছদি কাউচ্ছক আচ্ছগ আরম মদরেরন। েরদ পুরলশ আমাচ্ছক প্রশ্ন কচ্ছি 
উিচ্ছি আরম মেটুকু জারন তাই বলব। 
  
করিডন িাসল। মস বলল, মসটাই বুরেমতীি কাজ িচ্ছব, রকন্তু আমিা মতামায় পুরলশ 
দুজচ্ছনি সচ্ছি মদো কিচ্ছত মদব না। তািপি িনরলি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বলল, ওচ্ছক মবুঁচ্ছধ্ 
মেলচ্ছত িচ্ছব। োরনকটা কডথ বা ওই জাতীয় রকেু পাও রকনা েুুঁচ্ছজ মদে। তাড়াতারড় 
কি। 
  
অযান দুপা রপরেচ্ছয় মগল। করিডন তাি িাচ্ছতি করি মচচ্ছপ ধ্িল। 
  
 মবাঝবাি মচষ্টা কি।–করিডন বলল, মতামাি শিীচ্ছি মকান িকম আঘাত কিব না। 
মচুঁরচও না বা েটেট কচ্ছিা না। পুরলশ চচ্ছল মগচ্ছলই মতামাচ্ছক মেচ্ছড় মদব। প্ররতজ্ঞা কচ্ছি 
বলরে, মতামাি মকান িকম ক্ষরত আমিা কিব না। 
  
না, আরম েটেট কিব না। অযান বলল, ওি কথাবাতথা আরম শুচ্ছনরে, ও েুনী তাই না? 
  
 না, ও েুনীনয়। িনরল কেনও একটা মারেচ্ছকও মাচ্ছিরন। মতামাি ভাইচ্ছয়ি কজন সিী 
এচ্ছদচ্ছশ আচ্ছে। জন এ কাজ কচ্ছিচ্ছে। মচ্ছন পড়চ্ছে জনচ্ছক? মসই মপালযাচ্ছন্ডি মলাকটা? 
  
এ সচ্ছবি অথথ রক? ভয় মপচ্ছয় অযান বলল, রক উচ্ছেচ্ছশয এোচ্ছন মতামিা এচ্ছসে? 
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দুঃরেত। সব শুনচ্ছত িচ্ছল মতামাচ্ছক অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত িচ্ছব। করিডন বলল। ইরতমচ্ছধ্য 
িনরল অযাচ্ছনি ঘচ্ছি পাওয়া মবে আি স্কােথ রনচ্ছয় ঘচ্ছি ঢুকচ্ছতই তাচ্ছক মস বলল, পুরলশ 
দুচ্ছটাি উপি লক্ষয িাে। িনরলি িাত মথচ্ছক মবে আি স্কােথ রনচ্ছয় অযানচ্ছক বলল, তুরম 
রনশ্চয় মগালমাল কিচ্ছব না, রক বল? 
  
না, আমাচ্ছক রক কিচ্ছত িচ্ছব? 
  
 ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় রপেচ্ছন িাত দুচ্ছটা িাে। 
  
অযান তাই কিল। িাত দুচ্ছটা মবচ্ছেি সািাচ্ছেয শক্ত কচ্ছি মবুঁচ্ছধ্ করিডন বলল, েুব মবশী 
মচচ্ছপ বচ্ছস মগচ্ছে নারক? 
  
না, রিক আচ্ছে। 
  
িনরলি মদওয়া একটা রুমাল মগাল কচ্ছি পারকচ্ছয় করিডন বলল, িাুঁ কি। 
  
আরম মচুঁচাব না।–ভচ্ছয় দুপা রপরেচ্ছয় রগচ্ছয় অযান বলল। 
  
মশান, েরদ আমিা পালাচ্ছত পারি তািচ্ছল পুরলশ মতামায় রজজ্ঞাসা কিচ্ছব, মকন মচুঁচাওরন। 
তাই মতামাি মুে বন্ধ্ কচ্ছি মদব। ো কিরে সব মতামাি ভালি জনয। 
  
ভয় মপচ্ছলও মুচ্ছে রুমাল ঢুকাচ্ছত অযান আপরি কিল না। 
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বাঃ, চমৎকাি। েুশী িচ্ছয় করিডন বলল, এবাি মবডরুচ্ছম চল। েতক্ষণ না রমচ্ছট োচ্ছে 
তুরম, রবোনায় শুচ্ছয় থাকচ্ছব। পুরলশ চচ্ছল মগচ্ছলই মতামাচ্ছক মুক্ত কচ্ছি মদব। 
  
মবডরুচ্ছম রগচ্ছয় োচ্ছটি রকনািায় পা ঝুরলচ্ছয় অযান বসল। তাি মচাচ্ছেমুচ্ছে ভীরত। 
  
স্কাচ্ছেথি সািাচ্ছেয পা দুরট মবুঁচ্ছধ্ মেচ্ছল করিডন বলল, এবাি শুচ্ছয় পড়। 
  
 কথামত অযান রচৎ িচ্ছয় শুচ্ছয় পড়ল। করিডন সু্টরডওচ্ছত রেচ্ছি এল। িনরলচ্ছক রজজ্ঞাসা 
কিল, ওচ্ছদি মদো মপচ্ছল? 
  
না-অনরল বলল, মচ্ছন িচ্ছে ওিা বারড় বারড় ঢুচ্ছক তিারশ চালাচ্ছে। 
  
করলংচ্ছবল বাজল। িনরল মবডরুচ্ছম ঢুচ্ছক পচ্ছড় দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদল। করিডন দিজা 
েুলল। 
  
মকান মগালমাল িচ্ছয়চ্ছেনারক?-মস রজজ্ঞাসা কিল। একটা মলাকচ্ছক েুুঁজরে–একজন পুরলশ 
বলল, মচ্ছন িল এরদচ্ছকই এচ্ছসচ্ছে। 
  
কই আমাি নজচ্ছি মতা পচ্ছড়রন। 
  
পুরলচ্ছশি সচ্ছি আসা রবসু্কট িংচ্ছয়ি সুট পিচ্ছন মলাকরট এরগচ্ছয় এচ্ছস অনুসরন্ধ্ৎসুকচ্ছে 
বলল, আপরন মক? আপনাচ্ছক মতা আচ্ছগ কেচ্ছনা এোচ্ছন মদরেরন। 
  
আপরন বযাপািটাি সিজ সমাধ্ান কিচ্ছত চাইচ্ছেন? 
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আপরন মক? 
  
নাম মিনচ্ছল। রমস্ মযাচ্ছলািীি পুচ্ছিান বনু্ধ্। এ সব মজচ্ছন আপনাি রক লাভ? 
  
আমাি নাম মিালিচ্ছয়ড–রিরস্পন মিালিচ্ছয়ড। আরম রমস মযাচ্ছলািীি প্ররতচ্ছবশী। উরন 
মকাথায়? ওি সচ্ছি কথা বলচ্ছত চাই। 
  
ও মকনাকাটা কিচ্ছত মগচ্ছে। পুরলচ্ছশি রদচ্ছক তারকচ্ছয়করিডন বলল, অরেসািআপনািা 
রকেু জানচ্ছত চান? 
  
না, আপরন েেন মলাকটাচ্ছক মদচ্ছেনরন, তেন থাক। 
  
না, নজচ্ছি পচ্ছড়রন। 
  
ওচ্ছদি রবদায় কচ্ছি করিডন দিজা বন্ধ্ কচ্ছি বলল, রবপদ মকচ্ছট মগচ্ছে। 
  
মবডরুম মথচ্ছক মবরিচ্ছয় এল িনরল। তাচ্ছক উচ্ছিরজত আি েযাকাচ্ছস মদোচ্ছে। মস 
রজজ্ঞাসা কিল, মমচ্ছয়টাচ্ছক রনচ্ছয় এেন রক কিব? 
  
রকেুক্ষণ ওই ভাচ্ছব পচ্ছড় থাক। আসল বযাপাি িল–আমিা মতামাি বযাপাচ্ছি রক কিব? 
  
সু্টরডওচ্ছত রগচ্ছয় িনরল পায়চারি কিচ্ছত লাগল। মস বলল, আরম মকান আশা মদেচ্ছত 
পারে না। ধ্িা মদওয়াই রিক িচ্ছব। িয়ত পুরলশ আমাি কথা রবশ্বাস কিচ্ছব। 
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মকউ গরল েুুঁড়চ্ছত মদচ্ছেচ্ছে? 
  
জারন না। আমাি মচ্ছন িয় না। পুরলশ মতা আড়াচ্ছল রেল। েুব তাড়াতারড় কাজ সমাধ্া 
কিা িচ্ছয়চ্ছে। অবশয পুরলশ গরল মোুঁড়াি শব্দ শুচ্ছনচ্ছে মাত্র, মক েুুঁচ্ছড়চ্ছে মদচ্ছেরন। 
  
ইরতমচ্ছধ্য পুরলশ রনশ্চয়ই মজচ্ছন মগচ্ছে মতামিা সংেযায় একারধ্ক রেচ্ছল। জচ্ছনি মচিািাি 
বণথনা মপচ্ছয় োচ্ছব। িয়ত তািা তাচ্ছকই আচ্ছগ মরপ্তাি কিচ্ছব। তাি কাচ্ছেই পাচ্ছব 
রপস্তলটা। 
  
এসব আমাচ্ছক মিিাই মদচ্ছব না। অনরল রনিাশ কচ্ছে বলল। 
  
না। আমাচ্ছদি রকেু কিচ্ছত িচ্ছব। কচ্ছয়ক ঘণ্টাি মচ্ছধ্য পুরলশ গরেচ্ছয় মনচ্ছব। পুরলশ েুচ্ছনি 
প্ররতচ্ছশাধ্ তািা চুপচাপ িজম কিচ্ছব না। 
  
তািচ্ছল আরম এেন রক কিব? ধ্িা মদব নারক? 
  
মতামাি, আমাি সাচ্ছথ োওয়াই রিক িচ্ছব। সামানয সময় মভচ্ছবকরিডন বলল,িীটা 
অযালাচ্ছনি মৃতচ্ছদি েুুঁচ্ছজ মপচ্ছত মদিী িচ্ছবনা। তািপি পুরলশ সবথশরক্ত রনচ্ছয়াগ কিচ্ছব 
আমাি রপেচ্ছন। আরম স্কটলযাচ্ছন্ড োরে। মতামাচ্ছক বরলরন মবাধ্িয় মযাচ্ছলািী দুনবাচ্ছিি 
কাচ্ছে একটা িীপ রকচ্ছনরেল। ওোচ্ছন একটা বারড়ও আচ্ছে। ভালভাচ্ছব লুরকচ্ছয় থাকা োচ্ছব 
ওোচ্ছন। মযাচ্ছলািী মসোচ্ছন থাকচ্ছত পাচ্ছি। তুরম আমাি সাচ্ছথ ওোচ্ছন োচ্ছব। 
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আমিাও োব।–দিজাি সামচ্ছন মথচ্ছক রজরনি রনরুিাপ কেস্বি মভচ্ছস এল। জন তাি 
পাশ কারটচ্ছয় ঘচ্ছি ঢুচ্ছক পড়ল। তাি িাচ্ছত একটা রপস্তল, মসটা করিডচ্ছনি রদচ্ছক তাক 
কিা। 
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অষ্টম্ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
ঝাচ্ছমলায় জরড়চ্ছয় পচ্ছড় মতামাচ্ছদি মকমন লাগচ্ছে?–করিডন জচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয় 
িারসমুচ্ছে রজজ্ঞাসা কিল। 
  
িাত নাড়চ্ছব না। জচ্ছনি মচাে দুচ্ছটা চকচক কচ্ছি উিল আি িনরলি কাচ্ছে রগচ্ছয় বলল, 
তুরম বচ্ছস পড়। 
  
িনরল বচ্ছস পড়ল। তাচ্ছক েুরশ বচ্ছলই মচ্ছন িল। মচ্ছন িচ্ছে িনরলচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি 
মতামিা এোচ্ছন এচ্ছসে?করিডন বলল। 
  
িা–রজরন বলল, মবশী নড়াচড়া কচ্ছিা না। মতামাি বনু্দকটা রনরে। বাধ্া রদচ্ছল জন গরল 
েুুঁড়চ্ছব। 
  
মেভাচ্ছব েুশী রনচ্ছয় োও। মতামাচ্ছদি পরিণরত আরম মদেচ্ছত পারে। করিডন বলল, 
মতামিা রনশ্চয়ই জাচ্ছনা পুরলশ এেচ্ছনা আচ্ছশপাচ্ছশই আচ্ছে? 
  
রজরন তাি পচ্ছকচ্ছট িাত ঢুরকচ্ছয় অচ্ছটাচ্ছমরটক রপস্তলটা মবি কচ্ছি রনল। একটু তোচ্ছত 
রগচ্ছয় দাুঁড়াল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ম্যাল ারী । জেম্স জেডল  জেে  

110 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

পুরলচ্ছশি কথা আমাি জানা আচ্ছে। মসচটপট জবাব রদল, করিডন মকানিকম চালারক 
কিবাি মচষ্টা কচ্ছিা না। িনরল তুরমও না। 
  
করিডচ্ছনি চারিরদচ্ছক রজরম ঘুিচ্ছত লাগল। অচ্ছটাচ্ছমরটক রপস্তলটা রনচ্ছজি মট্রঞ্চ মকাচ্ছটি 
পচ্ছকচ্ছট ভচ্ছি িােল। 
  
আমাি রপস্তচ্ছলি রনশানাি বাইচ্ছি সচ্ছি দাুঁড়াও।জন রবিরক্ত জড়ান কচ্ছে বলল, একপাচ্ছশ 
সচ্ছি দাুঁড়াও। 
  
গরল েুুঁচ্ছড়া না। এেন আমিা একই সমসযায় পচ্ছড়রে। সকচ্ছলি উরচৎ িচ্ছব রমচ্ছলরমচ্ছশ 
কাজ কিা। রজরন বলল। 
  
মতামাচ্ছদি অসুরবচ্ছধ্ি বযাপাচ্ছি আরম মমাচ্ছটই মনই।করিডন বলল, পুরলশচ্ছক গরল কচ্ছি 
মমচ্ছি সমসযাি সমাধ্ান কিা োয় বচ্ছল আমাি রবশ্বাস িয় না। এ কাজ কিাি অথথ মাত্র 
একটাই, রনচ্ছজি রবপদ মডচ্ছক আনা। রিচ্ছডি মৃতুযি সাচ্ছথ মতামিা আি আমাচ্ছক জড়াচ্ছত 
পািেনা। কািণ রপস্তচ্ছল আমাি আিুচ্ছলি োপ আি মনই। 
  
রকন্তু পুরলশ িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি মৃতচ্ছদি আরবষ্কাি কচ্ছিচ্ছে। রজরন বলল, ওিা মতামায় 
েুুঁজচ্ছে। 
  
পুরলশ শুধু্ ওচ্ছক েুুঁজচ্ছেনা-িনরল বলল, আমাচ্ছদিও েুুঁজচ্ছে। এোন মথচ্ছক আমাচ্ছদি 
মকচ্ছট পড়া দিকাি। 
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পুরলশ আমাচ্ছদি সবথত্র েুুঁজচ্ছে।–রজরন বলল, আমিা রদচ্ছনি আচ্ছলায় মেচ্ছত পািব না। 
  
 েরদ আমিা একু্ষরন এোন মথচ্ছক সচ্ছি না পরড় তািচ্ছল ইুঁদুচ্ছিি মত োুঁচ্ছদ পড়চ্ছত িচ্ছব। 
  
মসই োুঁদ পাতুক।চ্ছিচ্ছস বলল করিডন। ইুঁদুি বলাি জনয প্ররতবাদ জানারে। 
  
িনরল রিংে মচাচ্ছে তাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বলল, এোন মথচ্ছক আমাচ্ছদি মেচ্ছতই িচ্ছব। 
এোচ্ছন একমুিূতথ থাকা রিক িচ্ছব না। পুরলশ দুচ্ছটা আবাি রেচ্ছি আসচ্ছব। 
  
উচ্ছিরজত িচ্ছয়া না। পুরলশ আি ওই মিালিচ্ছয়ড আমাচ্ছক এোচ্ছন মদচ্ছেচ্ছে। এেন 
আমাচ্ছদি উরচৎিচ্ছব ওই মিালিচ্ছয়চ্ছডি সু্টরডওচ্ছত ঢুচ্ছক িাত নানামা পেথন্ত কাটান। পুরলশ 
েরদ আবাি এোচ্ছন আচ্ছস, মদেচ্ছব জায়গাটা শূনয। ভাবচ্ছব আরম তাচ্ছদি মচাচ্ছে ধু্চ্ছলা 
রদচ্ছয়রে। েরদ এোনকাি সু্টরডওগচ্ছলায় তািা তিারশ চালায়, আমাি ধ্রুব রবশ্বাস জন 
মিালিচ্ছয়ডচ্ছক রমথযা কথা বলচ্ছত বাধ্য কিাচ্ছত পািচ্ছব। 
  
মিালিচ্ছয়ড মক?–রজরন জানচ্ছত চাইল। 
  
এোনকাি একজন প্ররতচ্ছবশী। িাস্তাি ওপাচ্ছশ থাচ্ছক। 
  
মযাচ্ছলািীি মবান মকাথায়? 
  
তাি কথা জানচ্ছল রক কচ্ছি? 
  
সময় নষ্ট কচ্ছিা না। মকাথায় মস? 
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িাত-পা বাধ্া অবস্থায় মবডরুচ্ছম পচ্ছড় আচ্ছে। রজরন িনরলচ্ছক রজজ্ঞাসা কিল, মমচ্ছয়টা 
মতামায় মদচ্ছেচ্ছে? 
  
িা। 
  
তািচ্ছল ওচ্ছক মতা এোচ্ছন মিচ্ছে মদওয়া োচ্ছব না। 
  
করিডন বুঝচ্ছত পািল, রজরন রিক কথাই বচ্ছলচ্ছে, তবু তাি কথা সমথথন কিচ্ছত চাইল 
না। মস বলল, আমাি মচ্ছন িয় ওচ্ছক মিালিচ্ছয়চ্ছডি সু্টরডওচ্ছত রনচ্ছয় মেচ্ছত িচ্ছব। সমসযা 
মবচ্ছড় োচ্ছব 
  
ওই মদে মিালিচ্ছয়ড আসচ্ছে।অনরল বলল, ওি নজি এরদচ্ছকই। 
  
মলাকটাি ভাি আমাি উপি মেচ্ছড় দাও। রজরন বলল, মযাচ্ছলািী মমচ্ছয়টাচ্ছক রনচ্ছয় আমাি 
রপেু রপেু এস। মতামাি রজরনষপত্র সাচ্ছথ আনচ্ছব। দিজা েুচ্ছল বাইচ্ছি মবরিচ্ছয় মস 
মিালিচ্ছয়চ্ছডি রদচ্ছক এচ্ছগাচ্ছত থাকল। 
  
রক ঘচ্ছট মদেবাি জনয করিডন অচ্ছপক্ষা কিল না। মস অযাচ্ছনি মবডরুচ্ছম ঢুকল। মমচ্ছয়টা 
রবোনায় শুচ্ছয় আচ্ছে। মদচ্ছে বুঝচ্ছত পািল রনচ্ছজচ্ছক মুক্ত কিাি মচষ্টা কিচ্ছে। অযান তাি 
রদচ্ছক ভয়াতথ দৃরষ্টচ্ছত তাকাল। 
  
ঘটনা ঘটচ্ছত আিম্ভ কচ্ছিচ্ছেকরিডন বলল, এেন মতামাচ্ছক মুক্ত কিচ্ছত পািরে না। মগাটা 
দলটাই এোচ্ছন এচ্ছস উপরস্থত। আমিা সবাই মিালিচ্ছয়চ্ছডি বাংচ্ছলায় োরে, কািণ মে 
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মকান সময় পুরলশ আসচ্ছত পাচ্ছি। মকান মগালমাল কচ্ছিা না। মস মমচ্ছয়টাি পাচ্ছয়ি বাুঁধ্ন 
েুচ্ছল মটচ্ছন তুচ্ছল দাুঁড় কিাল। 
  
িনরল দিজাি সামচ্ছন এচ্ছস দাুঁড়াল–চচ্ছল এস, রজরন ওই বাংচ্ছলায় ঢুচ্ছক পচ্ছড়চ্ছে। 
  
িনরল, টুরপ আি মকাট রনচ্ছয় এস আমাি। করিডন বলল, আমাি রুকসযাকটা আনচ্ছত 
ভুচ্ছলা না। মস অযাচ্ছনি বাহু ধ্িল, ভয় মপও না মতামাি মকান ক্ষরত িচ্ছত মদব না। 
  
রকন্তু এবাি করিডন অযাচ্ছনি মচ্ছন আশ্বাস জোচ্ছত সক্ষম িচ্ছলা না। মমচ্ছয়টা রেটচ্ছক দূচ্ছি 
সচ্ছি মগল। মস শান্ত কচ্ছে বলল, মশান, বুঝবাি মচষ্টা কচ্ছিা। 
  
জন িনরলচ্ছক একপাচ্ছশ সরিচ্ছয় রদচ্ছয় মভতচ্ছি ঢুচ্ছক দাুঁত রেুঁরচচ্ছয় বলল, সময় নষ্ট কিে। 
মতামাচ্ছক আসচ্ছত বলা িচ্ছয়চ্ছে, তুরম আসচ্ছব। তাড়াতারড় কি,মুচ্ছেি সামচ্ছন জন রপস্তলটা 
নাচাচ্ছত লাগল। অযান ভচ্ছয় রসুঁরটচ্ছয় মগল। 
  
চচ্ছল এস।–করিডন বলল, মগালমাল না কিচ্ছল ভালই থাকচ্ছব। 
  
মুে মথচ্ছক ওটা বাি কচ্ছি মেল।–জন বলল, মলাচ্ছকি নজচ্ছি পড়চ্ছব। েরদ রচৎকাি কচ্ছি 
আরম গরল েুুঁড়ব। ওি কাুঁচ্ছধ্ি উপি একটা মকাট ঝুরলচ্ছয় দাও। করিডন মপাশাচ্ছকি 
আলমারিি কাচ্ছে মগল একটা মকাট েুুঁজচ্ছত। 
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িক্তাক্ত মচাে তুচ্ছল তারকচ্ছয় অযানচ্ছক উচ্ছেশয কচ্ছি জন বলল, েরদ চালারক কিবাি মচষ্টা 
কি, মতামায় েুন কিব। একজন রবশ্বাসঘাতচ্ছকি মবানচ্ছক েুন কিচ্ছল আমাচ্ছদি রকেু 
োচ্ছব আসচ্ছব না। 
  
করিডন তাচ্ছদি দুজচ্ছনি মাচ্ছঝ এচ্ছস দাুঁরড়চ্ছয় জনচ্ছক কাুঁচ্ছধ্ি ধ্াক্কায় সরিচ্ছয় রদল, অযাচ্ছনি 
মুে মথচ্ছক পাকান রুমালটা মবি কচ্ছি রনল। একটা মকাট তাি কাুঁচ্ছধ্ ঝুরলচ্ছয় রদল োচ্ছত 
তাি বাধ্া িাত মদো না োয়। 
  
ওি কথায় কান রদও না।–অযাচ্ছনি বাহু ধ্চ্ছি মস বলল, চচ্ছল এস। 
  
 চল চল, এোন মথচ্ছক মবি িও। জন িনরলচ্ছক বলল। িনরল প্রথচ্ছম মগল এবং করিডন 
আি অযান তাচ্ছক অনুসিণ কিল। 
  
. 
  
০২. 
  
মিালিচ্ছয়চ্ছডি সু্টরডও ঘি অচ্ছগাোল আি মনাংিা বাচ্ছজ অচ্ছয়ল মপরন্টং-এ ভরতথ। একটা 
ধু্চ্ছলা জমা পুিাচ্ছনা আমথ মচয়াচ্ছি বচ্ছস করিডন রচন্তা কিচ্ছত লাগল। 
  
করিডচ্ছনি সামনাসামরন অপরিষ্কাি আি একটা মচয়াচ্ছিি িাতচ্ছলি উপচ্ছি রজরন বচ্ছসচ্ছে। 
তাি শরক্তধ্ি বাদামী িংচ্ছয়ি িাত মচচ্ছপ ধ্চ্ছিচ্ছে রনচ্ছজি িাুঁটু। তাি মচাচ্ছেমুচ্ছে চাঞ্চলয। 
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মস অরস্থিভাচ্ছব একবাি করিডচ্ছনি রদচ্ছক আি একবাি পদথা মেলা জানলাি রদচ্ছক 
তাকাচ্ছে। 
  
িান্নাঘচ্ছি িনরলি মিুঁচ্ছট-চচ্ছল মবড়াবাি শব্দ তািা শুনচ্ছত পাচ্ছে। তাড়াতারড় প্রস্তুত িয় 
এমন ধ্িচ্ছনি োবাি ধতরি কিচ্ছে। মবকন ভাজাি গন্ধ্ নাচ্ছক মেচ্ছতই করিডচ্ছনি মচ্ছন 
পড়ল রেচ্ছদ মপচ্ছয়চ্ছে। 
  
সু্টরডও মপরিচ্ছয় তািপি মবডরুম। বন্ধ্ ঘচ্ছি জন অরনোকৃতভাচ্ছব অযান আি 
মিালিচ্ছয়ডচ্ছক পািািা রদচ্ছে। 
  
তািা রজরনি মুচ্ছোমুরে িচ্ছয়রেল অযানচ্ছক সাচ্ছথ কচ্ছি এই বাংচ্ছলায় ঢুকচ্ছত। রনঃশচ্ছব্দ 
পিস্পচ্ছিি রদচ্ছক রকেুক্ষণ তারকচ্ছয়রেল। রজরনি মচাচ্ছে মুচ্ছে ভয়ঙ্কি ঘৃণাি োপ েুচ্ছট 
উচ্ছিরেল। করিডন অযানচ্ছক তাড়াতারড় মবডরুচ্ছম রনচ্ছয় রগচ্ছয়রেল। 
  
এই মুিূচ্ছতথ রজরনি মচ্ছন িল করিডন অযাচ্ছনি কথা ভাবচ্ছে। তাই মস বলল, ওি সাচ্ছথ 
মতামাি কথাবাতথা বলা উরচৎ। িীপটা েুুঁচ্ছজ মবি কি। মমচ্ছয়টাচ্ছক আমিা সাচ্ছথ কচ্ছি 
রনচ্ছয় োচ্ছবা। 
  
করিডন ভাবল, অযান েরদ তাচ্ছদি বচ্ছল মদয় িীপটা, তািচ্ছল পুরলচ্ছশি কাচ্ছে মুে েুলবাি 
জনয তাচ্ছক বাুঁরচচ্ছয় িােচ্ছব না রজরনি দলবল। 
  
আরমও তাই ভাবরে। করিডন একটা রসগাচ্ছিচ্ছট অরগ্ন সংচ্ছোগ কচ্ছি রনল, মিালিচ্ছয়চ্ছডি 
রক িল? ওচ্ছক রনচ্ছয় আমিা রক কিব? 
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 এোচ্ছন মিচ্ছে োচ্ছবা, আমাচ্ছদি সম্পচ্ছকথ মলাকটা রকেুই জাচ্ছন না। তাোড়া মকান 
একজচ্ছনি জানা প্রচ্ছয়াজন মে, মযাচ্ছলািী মমচ্ছয়টাচ্ছক আমিা সচ্ছি কচ্ছি রনচ্ছয় মগরে। সব 
শুচ্ছন মযাচ্ছলাি আমাচ্ছদি মোুঁচ্ছজ আসচ্ছব। আরম মমচ্ছয়টাচ্ছক মটাপ রিসাচ্ছব বযবিাি কিচ্ছত 
চাই। 
  
তুরম এত রনরশ্চন্ত িচ্ছল রক কচ্ছি মে মবাচ্ছনি মোুঁচ্ছজ মস আসচ্ছব? 
  
 তাই আমাি মচ্ছন িচ্ছে। 
  
তাি আচ্ছগ আমাচ্ছদি অচ্ছনক কাজ কিবাি আচ্ছে। িীপটা মকাথায় জানচ্ছত িচ্ছব। অচ্ছনক 
পথ এচ্ছগাচ্ছত িচ্ছব আি কাজটা রনরবথচ্ছে িচ্ছব না। এচ্ছদচ্ছশি প্রচ্ছতযকটা পুরলশ আমাচ্ছদি 
মোুঁচ্ছজ অতন্দ্র থাকচ্ছব। 
  
তুরম রক ভাবে এই রনচ্ছয় আরম েুব রচন্তা কিরে? আমিা মগস্টাচ্ছপাি মচাচ্ছে েেন ধু্চ্ছলা 
রদচ্ছত মপচ্ছিরে, ইংচ্ছিজ পুরলচ্ছশি মচাচ্ছেও ধু্চ্ছলা রদচ্ছত পািব। 
  
মমচ্ছয়টাি অনুমান ওি দাদা মািা মগচ্ছে। এয়াি রমরনরস্ট্র তাচ্ছক রচরি রদচ্ছয় জারনচ্ছয়চ্ছে মে, 
েেন মগস্টাচ্ছপাি িাত মথচ্ছক পালারেল তেন গরল কচ্ছি মািা িয়। মতামাি রস্থি রবশ্বাস 
মে মযাচ্ছলাি মবুঁচ্ছচ আচ্ছে? 
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তচ্ছব রক ওি মপ্রতাত্মা িযারিস আি লুরবসচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে আি িীটা অযাচ্ছলনচ্ছক রসুঁরড়ি 
উপি মথচ্ছক ধ্াক্কা রদচ্ছয় মেচ্ছলচ্ছে? আমাচ্ছদি িাত মথচ্ছক মিিাই মপচ্ছত িচ্ছল রনচ্ছজচ্ছক মৃত 
বচ্ছল প্রচাি কিচ্ছতই িচ্ছব। তািপি একরদন োদুমচ্ছন্ত্রি বচ্ছল মবুঁচ্ছচ উিচ্ছব। 
  
করিডন কাধ্ ঝাুঁকাল। তািপি রজরনি েুরক্ত স্বীকাি কচ্ছি বলল, রিক বচ্ছলে। মমচ্ছয়টাি 
সচ্ছি কথা বলা প্রচ্ছয়াজন। আমাচ্ছদি প্রথম কাজ িচ্ছব িীপটা েুুঁচ্ছজ মবি কিা। প্ররতচ্ছশাধ্ 
তুরম রনচ্ছত পািচ্ছব। 
  
রকন্তু এেচ্ছনা ওচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত পারিরন। শীতল রনঃশব্দ িারস িাসল রজরন। িয়ত 
মকান রদনই ওচ্ছক ধ্িা োচ্ছব না। 
  
করিডন পাচ্ছশি ঘচ্ছি এল, অযান আি মিালিচ্ছয়ড বচ্ছস আচ্ছে মচয়াচ্ছি। আি জন রবোনায় 
শুচ্ছয় রসগাচ্ছিট টানচ্ছে, পাচ্ছশ পচ্ছড় আচ্ছে রপস্তলটা। মস তারকচ্ছয় আচ্ছে করিডচ্ছনি রদচ্ছক। 
  
মিালিচ্ছয়ডচ্ছক রনচ্ছয় তুরম এোন মথচ্ছক চচ্ছল োও–করিডন বলল। 
  
জন রবোনা মথচ্ছক মনচ্ছম দাুঁরড়চ্ছয় বলল, মতামাি মতলবটা রক শুরন? 
  
 মমচ্ছয়টাি সাচ্ছথ রকেু কথা আচ্ছে। 
  
তুরম আমাি সাচ্ছথ এস। জন রপস্তল তুচ্ছল মিালিচ্ছয়ডচ্ছক বলল। 
  
মিালিচ্ছয়চ্ছডি মচােমুে েযাকাচ্ছস িচ্ছয় মগচ্ছে। মচয়াি মেচ্ছড় কাুঁপা পাচ্ছয় উচ্ছি দাুঁড়াবাি 
মচষ্টা, কচ্ছি পচ্ছড় োরেল। করিডন তাচ্ছক ধ্চ্ছি মেলল। 
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মচ্ছন মজাি আন। –করিডন বলল, মতামাি মকান ভয় মনই। কচ্ছয়ক ঘণ্টা পচ্ছি আমিা 
চচ্ছল োচ্ছবা। তািপি মতা তুরম িচ্ছব এোনকাি একেত্র নায়ক। 
  
ভচ্ছয় কম্পমান মিালিচ্ছয়ডচ্ছক মস দিজাি রদচ্ছক মিচ্ছল রদল। 
  
ভাল মবাধ্ কিচ্ছব বাুঁধ্ন েুচ্ছল রদচ্ছল-করিডন অযাচ্ছনি িাচ্ছতি বাুঁধ্ন েুলচ্ছত েুলচ্ছত বলল, 
মতামাি সচ্ছি কথাি এটাই উপেুক্ত সময়, রক বল? 
  
অযান িাচ্ছতি সািাচ্ছেয করি ঘুঁচ্ছষ িক্ত চলাচল স্বাভারবক কিবাি মচষ্টা কিচ্ছত লাগল। 
রকন্তু মকান কথা বলল না। 
  
মতামাি সচ্ছি মোলােুরল আচ্ছলাচনা কিচ্ছত চাই। করিডন বলল, পুরুষটা েুচ্ছন। ওচ্ছক 
সাবধ্ান। মমচ্ছয়টা পাগল, িনরল মলাকটা ক্ষরতকািক নয়। েুচ্ছনি অপিাচ্ছধ্ রতনজনচ্ছকই 
পুরলশ েুুঁজচ্ছে। জন দুজন পুরলশ আি রিড নাচ্ছম একজনচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে। 
  
েরদ মতামাি কথা সরতয িয়, অযান বলল, তািচ্ছল তুরম এচ্ছদি দচ্ছল মকন? 
  
রিচ্ছডি েুচ্ছনি অপিাধ্ ওিা আমাি মাথায় চাপাবাি মচষ্টা কিচ্ছে। 
  
 রকেুই পরিষ্কািভাচ্ছব বুঝচ্ছত পািরে না। সবই উদ্ভট মচ্ছন িচ্ছে। 
  
তুরম ো বচ্ছলে রক কচ্ছি রবশ্বাস কিব বল? 
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পালাবাি মচষ্টা কি না, আরম আসরে।করিডন সু্টরডওচ্ছত এচ্ছস মিালিচ্ছয়চ্ছডি জরমচ্ছয় 
িাো েবচ্ছিি কাগচ্ছজি সূ্তপ মথচ্ছক রিচ্ছডি মৃতুযি েবি োপা িচ্ছয়চ্ছে মে সংেযায় মসটা 
রনচ্ছয় অযাচ্ছনি কাচ্ছে রেচ্ছি এচ্ছস বলল, পচ্ছড় মদে। আমাি মচিািাি বণথনা এচ্ছত পাচ্ছব। 
  
কাগচ্ছজ োপা রববিণ অযান পড়ল। তািপি মস বলল, রকন্তু রক কচ্ছি বুঝব তুরম েুন 
কিরন? 
  
মতামায় রবশ্বাস কিচ্ছত বলরে না। আমাচ্ছক তুরম েুনী ভাবচ্ছলও আমাি রকেু োচ্ছব আসচ্ছব 
না। তচ্ছব এেন এসব বযাপাচ্ছি পুরলশ আমায় দায়ী কিচ্ছত পািচ্ছব না। 
  
তা আমাি ভাইচ্ছক এসব বযাপাচ্ছি রক কিচ্ছত িচ্ছব? 
  
 আরম মতা বরলরন ওচ্ছক রকেু কিচ্ছত িচ্ছব বচ্ছলরে নারক? 
  
তািচ্ছল আমাি কাচ্ছে এচ্ছসে মকন? ওি সম্পচ্ছকথ এত রজজ্ঞাসাবাদই বা কিে মকন? 
একটুও। রবশ্বাস িয় না মে ওি বনু্ধ্ তুরম। ওই মলাকটা দাদাচ্ছক রবশ্বাসঘাতকই বা বলল 
মকন? মলাকটা রক বলচ্ছত চাইল? 
  
মতামাি দাদা মতা মৃত, ওি কথা থাক। 
  
 ওচ্ছদি ধ্ািণাও রক তাই? 
  
না। 
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 ওিা রক দাদাচ্ছক েুজচ্ছে?–আমাচ্ছক দয়া কচ্ছি বল, দাদা রক জীরবত? 
  
 ওিা তাই ভাচ্ছব।–করিডন বলল। 
  
 তািচ্ছল ওিা দাদাি বনু্ধ্ নয়? 
  
না। 
  
 মকন? 
  
কািণ আচ্ছে। তুরম না জানচ্ছলই ভাল। 
  
 দাদা জীরবত আচ্ছে রকনা জানচ্ছত চাই, তুরম বল। 
  
আরম ো জারন তুরমও তাই জান। এচ্ছদি অনুমান মতামাচ্ছক েরদ সচ্ছি কচ্ছি রনচ্ছয় োয়, 
মতামাি ভাই মসোচ্ছন োচ্ছব। 
  
এইভাচ্ছব এিা আমায় োুঁচ্ছদ মেলচ্ছত চায়। 
  
বারকটুকুও বল।–অযান শান্ত কচ্ছে বলল, বলবাি মত আি মবশী রকেুই মনই রক বল? 
  
  তুরম অদূি ভরবষযৎ-এ সবই জানচ্ছব, তবু বচ্ছল িারে ঘটনা েুব সুেকি নয়। মযাচ্ছলািীি 
রবশ্বাসঘাতকতাি কথা করিডন মশানাল। 
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গল্প বলা মশষ িচ্ছলই অযান সিসা বচ্ছস পড়ল, তাি মচাে মুচ্ছেি মচিািা েযাকাচ্ছস িচ্ছয় 
মগচ্ছে। মস অসু্ফটস্বচ্ছি বলল, না রমচ্ছথয কথা। দাদা মকানরদন কািও সাচ্ছথ 
রবশ্বাসঘাতকতা কচ্ছিরন। 
  
করিডন একটা রসগাচ্ছিট ধ্রিচ্ছয় বলল, ওিা আমায় ো বচ্ছলচ্ছে, আরম তাই মতামাচ্ছক 
বচ্ছলরে। ওিা রমথযা কথা বলচ্ছব মকন? মকন ওিা এত কাণ্ড কচ্ছিচ্ছে মযাচ্ছলািীি 
রবশ্বাসঘাতকতাি প্ররতচ্ছশাধ্ মনওয়াি জনয? 
  
এসব আরম রবশ্বাস করি না। 
  
মকউ বচ্ছলরন মতামায় রবশ্বাস কিচ্ছত। ওিা রবশ্বাস কচ্ছি, এই েচ্ছথষ্ট। 
  
রিক আচ্ছে, দাদা েরদ সরতযই রবশ্বাসঘাতকতা কচ্ছি থাচ্ছক তািচ্ছল তাি ভালমন্দ রনচ্ছয় 
আরম ভাবচ্ছবা না। তচ্ছব আরম জারন এ ধ্িচ্ছনি কাজ কিচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
অযান এসব কথা বচ্ছল আি মকান লাভ মনই। 
  
অযান ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় প্রশ্ন কিল, রায়ান রক মবুঁচ্ছচ আচ্ছে? 
  
িা। সচ্ছন্দচ্ছিি মকান অবকাশ মনই। 
  
তািচ্ছল ওি সামচ্ছন রবপদ? 
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সরিক বলচ্ছত পািরে না। তচ্ছব েরদ ওচ্ছক এিা মকাণিাসা কচ্ছি িাচ্ছতি মুচ্ছিায় আনচ্ছত 
পাচ্ছি তািচ্ছল গরল কচ্ছি িতযা কিচ্ছব। 
  
আমাচ্ছক রনচ্ছয় মতামিা রক কিচ্ছত চাও? 
  
আো, দুনবাচ্ছি মতামাি দাদাি একটা িীপ আচ্ছে না? 
  
িযাুঁ,আচ্ছে।–অযাচ্ছনি মচাচ্ছে রবিয়, তুরম জানচ্ছল রক কচ্ছি? 
  
জায়গাটা রিক মকাথায় জান? 
  
রনশ্চয়ই জারন। ওই িীপটা এেন আমাি। তুরম রজজ্ঞাসা কিে মকন? 
  
ওোচ্ছন আমিা োরে। তুরমও আমাচ্ছদি সচ্ছি োচ্ছব। 
  
ভাবে, রায়ান ওোচ্ছন আচ্ছে? 
  
তা জারন না। তচ্ছব এচ্ছদি ধ্ািণা মতামাি রপেু রপেু মযাচ্ছলািীও ওোচ্ছন োচ্ছব। 
  
অযাচ্ছনি মচাে দুচ্ছটা চচথ কিচ্ছত লাগল। মস বলল, েরদ একবাি জানচ্ছত পাচ্ছি ওোচ্ছন 
আরে তািচ্ছল রিক রগচ্ছয় উপরস্থত িচ্ছব। 
  
নাও মেচ্ছত পাচ্ছি। ওচ্ছক গত চাি বেি মদেরন।  
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ও আসচ্ছবই। অরধ্কাি সম্পচ্ছকথ ও েচ্ছথষ্ট সজাগ। রকেু সময় রচন্তা কচ্ছি অযান বলল, 
একটা প্রশ্ন কিব মতামাচ্ছক? তুরম ওচ্ছদি পচ্ছক্ষ, না আমাি রদচ্ছক? 
  
মতামাি রক মচ্ছন িচ্ছে? 
  
মতামাি উপি আস্থা িােচ্ছত বচ্ছলে। রকন্তু মকন বলে? 
  
মতামাি জনয আমাি কষ্ট িচ্ছয়রেল। করিডন বলল, মতামাচ্ছক সািােয কিচ্ছত মচচ্ছয়রে। 
মচ্ছন িচ্ছয়রেল আমাি জনয তুরম এচ্ছদি সচ্ছি জরড়চ্ছয় পচ্ছড়ে। 
  
এেচ্ছনা আমাচ্ছক সািােয কিচ্ছত চাও? 
  
অবশযই। মতামাি োচ্ছত মকান ক্ষরত না িয় মসরদচ্ছক নজি িােব। 
  
তুরম বচ্ছলে, ওচ্ছদি সচ্ছি আেেুচ্ছমি দায় মথচ্ছক অবযািরত লাচ্ছভি আশায়। এি একটাই 
মাচ্ছন দাুঁড়ায়, তুরম ওচ্ছদি রবপচ্ছক্ষ। আরমও তাই। তািচ্ছল এচ্ছদি দচ্ছল মোগ মদওয়াই রক 
বুরেমাচ্ছনি কাজ িচ্ছব না? 
  
িচ্ছব। তুরম মতা আি মবাকা নও, রক বল? আসচ্ছল তুরম দাদাচ্ছক মে মকান উপাচ্ছয় েুুঁচ্ছজ 
মবি কিচ্ছত চাও।েরদ মস মবুঁচ্ছচ থাচ্ছক আি রবপচ্ছদ পচ্ছড় তািচ্ছল বচ্ছল িােরে তাচ্ছক আরম 
সািােয কিব। 
  
আরমও চাই তুরম তাচ্ছক সািােয কি। তাি রবরুচ্ছে মতামাি মতা মকান অরভচ্ছোগ 
মনইনারক আচ্ছে? 
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করিডন ইতস্ততঃ কিল। মস বলচ্ছত পািচ্ছলা না মে মযাচ্ছলািী একজন েুনী। মস বলল, 
তাচ্ছক। োচ্ছত গরল না কিা িয় তা আরম মদেব। 
  
মগারভথচ্ছলি সাচ্ছথ মস রবশ্বাসঘাতকতা কচ্ছিরন। অযান ধ্ীি কচ্ছে বলল, েরদ িারমথট িীচ্ছপ 
তাি  সচ্ছি মতামাি মদো িয় তািচ্ছল রিক জানচ্ছত পািচ্ছব। 
  
ওটাই মসই িীচ্ছপি নাম? 
  
িযাুঁ। বাসিচ্ছকি মথচ্ছক বাচ্ছিা মাইল দূচ্ছি। বাসিক আি দুনবাচ্ছিি মাচ্ছঝ অবরস্থত। 
  
ওোচ্ছন আমাচ্ছদি রনচ্ছয় মেচ্ছত পািচ্ছব? 
  
অযান ঘাড় মনচ্ছড় বলল, িযাুঁ পািব। 
  
রিক রনচ্ছয় োচ্ছব মতা? 
  
 অবশযই। 
  
করিডন অযাচ্ছনি েযাকাচ্ছস, রস্থি প্ররতজ্ঞ আি রবরিত মচােমুচ্ছেি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বলল, 
রক িল? 
  
আরম চাই রায়াচ্ছনি সাচ্ছথ এই রতনজচ্ছনি ওোচ্ছন মদো মিাক। কল্পনাও কিচ্ছত পািচ্ছব 
না ওই িীচ্ছপ প্ররতপচ্ছদ কত রবপদ। ওোচ্ছন লুরকচ্ছয় থাকাি মত স্থান প্রচুি আচ্ছে। মাচ্ছঝ 
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মাচ্ছঝ িিাৎকুয়াশা এচ্ছস িীপটা মঢচ্ছক মদয়। িীপটাি চরিত্র রায়ান আি আমাি 
নেদপথচ্ছণ।–অযাচ্ছনি মচাচ্ছে রবদুযৎ, ওিা এসব জাচ্ছননা। িযাুঁ,িলে কচ্ছি বলরে। ওচ্ছদি 
আরম রিক রনচ্ছয় োব, তচ্ছব রগচ্ছয় ওিা অনুচ্ছশাচনা কিচ্ছব। 
  
. 
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নবম্ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
মনাংিা সু্টরডওচ্ছত তািা অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত লাগল কেন িাচ্ছতি অন্ধ্কাি নামচ্ছব এই 
আশায়। 
  
জন মদওয়াচ্ছল রপি রদচ্ছয় দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। িাত দুচ্ছটা মট্রঞ্চ মকাচ্ছটি পচ্ছকচ্ছট আি দু 
মিাুঁচ্ছটি মাচ্ছঝ েলন্ত রসগাচ্ছিট। তাি কাচ্ছে একটা আমথ-মচয়াচ্ছি বচ্ছস আচ্ছে রজরন। মাচ্ছঝ 
মাচ্ছঝ েেন ঘুম ভািচ্ছে মস ধ্ড়েড় কচ্ছি উচ্ছি বসচ্ছে। িনরল তাচ্ছদি সামচ্ছন মাথায় িাত 
মিচ্ছে বচ্ছস আচ্ছে। মস রবচ্ছকল পেথন্ত মকান কথা বচ্ছলরন। ঘচ্ছিি একচ্ছকাচ্ছণ মসাোয় 
পাশাপারশ বচ্ছস আচ্ছে করিডন আি অযান। ঘচ্ছি একটা থমথচ্ছম ভাব রবিাজ কিচ্ছে। 
করিডন সব সময় মচষ্টা কিচ্ছে অযানচ্ছক রজরনি দৃরষ্টি সামচ্ছন মথচ্ছক সরিচ্ছয় িােচ্ছত। 
তাি ধ্ািণা, েরদ এই দুজন মকানভাচ্ছব মুচ্ছোমুরে িয় তািচ্ছল মকান দুঘথটনা ঘচ্ছট মেচ্ছত 
পাচ্ছি। 
  
অযাচ্ছনি কাে মথচ্ছক দুনবাচ্ছি োওয়াি রুট করিডন মজচ্ছন রনচ্ছয়চ্ছে। অবচ্ছশচ্ছষ রিক িচ্ছয়চ্ছে 
সকচ্ছল অযাচ্ছনি গারড় কচ্ছি োচ্ছব। অযান বচ্ছলচ্ছে, দুনবাচ্ছি একটা মমাটি-মবাট আচ্ছে। 
মমাটি-মবাটটা এই িীচ্ছপ োতায়াচ্ছতি জনযই িাো আচ্ছে। এেন তাচ্ছদি আি মকান রকেু 
কিবাি মনই, শুধু্ িাচ্ছতি অন্ধ্কাি নামবাি অচ্ছপক্ষা কিা োড়া। পুরলশ আি রেচ্ছি 
আচ্ছসরন। করিডন মচ্ছন মচ্ছন ধ্নযবাদ রদল এই মভচ্ছব, মে পুরলশ দুজন মিালিচ্ছয়ডচ্ছক 
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সচ্ছি রনচ্ছয় তাি সচ্ছি সাক্ষাৎ কচ্ছিচ্ছে তািা েবচ্ছিি কাগচ্ছজি মচিািাি বণথনাি সচ্ছি 
তাচ্ছক জড়ায়রন। 
  
প্ররত আধ্ঘণ্টা অন্তি জানলাি সামচ্ছন মথচ্ছক সচ্ছি সু্টরডও মপরিচ্ছয় মবডরুচ্ছম রগচ্ছয় 
মিালিচ্ছয়ডচ্ছক মদচ্ছে আসচ্ছে। এোচ্ছন মিালিচ্ছয়ড িাত-পা বাধ্া অবস্থায় পচ্ছড় আচ্ছে। 
করিডন আি অযান সামচ্ছন রদচ্ছয় োওয়াি সময় প্ররতবাি অযাচ্ছনি রদচ্ছক মস করিন দৃরষ্টচ্ছত 
তারকচ্ছয়, তাি দুচ্ছচাচ্ছে ঘৃণা। 
  
সাতটাি রকেু পচ্ছি িাচ্ছতি অন্ধ্কাি নামচ্ছত শুরু কিল। িনরল উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় রবড় রবড় 
কচ্ছি িান্না কিবাি কথা বচ্ছল িান্নাঘচ্ছি চচ্ছল মগল। 
  
অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত কিচ্ছত রবিক্ত িচ্ছয় করিডন জানলাি সামচ্ছন এচ্ছস দাুঁড়াল। েেন মস 
োচ্ছে, রজরন তাি আসন মথচ্ছক উচ্ছি দাুঁড়াল। 
  
এেন রক সময় িচ্ছয়চ্ছে?–মস তীক্ষ্ণ কচ্ছে রজজ্ঞাসা কিল। 
  
 এেচ্ছনা িয়রন। করিডন বলল, ঘণ্টাোচ্ছনক পচ্ছি অন্ধ্কাি আচ্ছিা ঘন িচ্ছব। 
  
রতনজন একসাচ্ছথ কাচ্ছলা আকাচ্ছশি রদচ্ছক তাকাল। ঘন মমঘ আকাশ মেচ্ছয় মেচ্ছলচ্ছে, 
বাতাচ্ছস শীতলতা। 
  
বৃরষ্ট নামচ্ছব–করিডন বলল, মসৌভাগয বলচ্ছত িচ্ছব, বৃরষ্ট নামচ্ছল পথ জনশূনয থাকচ্ছব। 
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অনয দুজন রকেু বলল না। মস তাচ্ছদি ধবিাগয আুঁচ কিচ্ছত মপচ্ছি কাুঁধ্ ঝাুঁরকচ্ছয় িান্না 
ঘচ্ছি ঢুকল। এোচ্ছন িনরল োবাি ধতরি কিচ্ছত বযস্ত। 
  
সব রিক আচ্ছে মতা? করিডন রজজ্ঞাসা কিল, মতামাচ্ছক সািােয কিব নারক? 
  
রেসরেস কচ্ছি িনরল বলল, ওিা আমাি সাচ্ছথ মকান কথা বলচ্ছে না। রিড রক েন্ত্রণা 
মভাগ কচ্ছিরেল আরম বুঝচ্ছত পািরে। 
  
তুরম একটু মবশী রচন্তা কি। করিডন বলল, আড়চ্ছচাচ্ছে িান্না ঘচ্ছিি দিজাি রদচ্ছক 
তাকাল। মস মদেচ্ছত মপল, জন জানলা রদচ্ছয় মপেন রেচ্ছি তারকচ্ছয় আচ্ছে–দুজচ্ছনি 
রবরুচ্ছে এেন আমিা রতনজন। অযান আমাচ্ছদি পচ্ছক্ষ। 
  
এই দুজচ্ছনি রবরুচ্ছে রগচ্ছয় ও রক এেন সািােয কিচ্ছত পািচ্ছব। অনরল রজজ্ঞাসা কিল। 
  
িীপটাচ্ছত মপৌঁেচ্ছনাি পি ওি প্রচ্ছয়াজন িচ্ছব, েরদ আমিা ওোচ্ছন মপৌঁেই। মতামাি মচচ্ছয় 
ওচ্ছদি আরম মবশী রচরন। ওিা জঘনয প্রকৃরতি। আমাচ্ছক মমাচ্ছটই রবশ্বাস কচ্ছি না–একটা 
রচৎকাচ্ছিি শব্দ মভচ্ছস আসচ্ছতই িনরল মথচ্ছম মগল। করিডন চমচ্ছক মুে তুচ্ছল তাকাল। 
  
করিডন সু্টরডওচ্ছত এচ্ছস মদেল, অযাচ্ছনি বাহু মচচ্ছপ ধ্চ্ছি রজরন তাি মুচ্ছোমুরে দাুঁরড়চ্ছয়। 
তাি মচােমুচ্ছে রিংেতা। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস রিণ কিচ্ছে। দুচ্ছচাচ্ছে পাগচ্ছলি দৃরষ্ট। 
  
রজরনচ্ছক মটচ্ছন সরিচ্ছয় রদচ্ছয় করিডন বলল, েুব িচ্ছয়চ্ছে। চুপচাপ বসচ্ছগ, আরম নাটুচ্ছকপনা 
মদেচ্ছত চাই না 
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কচ্ছয়ক মুিূতথ রজরন তাি রদচ্ছক রস্থি দৃরষ্টচ্ছত তারকচ্ছয় িইল, মেন রচনচ্ছত পািচ্ছে না। 
তািপি িাত তুলল তাচ্ছক মািবাি জনয। রকন্তু করিডন তাি িাত ধ্চ্ছি মেচ্ছল সচ্ছজাচ্ছি 
ধ্াক্কা রদল। রজরন রেটচ্ছক রগচ্ছয় মদওয়াচ্ছল ধ্াক্কা মেল। 
  
আচ্ছগই মতামাচ্ছক রনচ্ছষধ্ কচ্ছিরেলাম। করিডন বলল, এসব বন্ধ্ কি, মকমন? 
  
রজরন মদওয়াচ্ছল রপি মিচ্ছে রকেু বলবাি মচষ্টা কিল। রকন্তু গলা রদচ্ছয় কথা মবি িচ্ছলা 
না। তািপি ঝুুঁচ্ছক িাুঁপাচ্ছত শুরু কিল, মচাে মুচ্ছেি দৃরষ্ট ভয়ঙ্কি িচ্ছয় উিল। মুে মথচ্ছক 
রিস্ রিস্ শব্দ মবরিচ্ছয় আসচ্ছত লাগল। 
  
রজরন কচ্ছয়ক মুিূতথ বািযজ্ঞানশূনয িচ্ছয় পড়ল। তারকচ্ছয় মদো-িনরল রচৎকাি কচ্ছি উিল। 
ওি রদচ্ছক মদে। এি আচ্ছগও ওি এমন অবস্থা িচ্ছত মদরেরন আরম। 
  
করিডন এক পা রপরেচ্ছয় এল। অযান ভচ্ছয় রসুঁরটচ্ছয় মগল। িাত তুচ্ছল আিুলগচ্ছলা কাুঁরপচ্ছয় 
রজরন তাি রদচ্ছক এরগচ্ছয় মেচ্ছত লাগল। 
  
জন চুপচাপ মদেরেল। সিসা মস রজরন আি করিডচ্ছনি মাচ্ছঝ এচ্ছস দাুঁড়াল। মকানিকম 
রিধ্া না কচ্ছি রজরনি গাচ্ছল সচ্ছজাচ্ছি একটা চড় মািল, মমচ্ছয়টা পচ্ছড় োওয়াি উপিম 
িচ্ছতই তাচ্ছক ধ্চ্ছি মেলল। তািপি সন্তপথচ্ছণ তাচ্ছক মমচ্ছঝি উপি শুইচ্ছয় রদল। েুব 
সাবধ্াচ্ছন আলচ্ছতা কচ্ছি মমচ্ছয়টাি একটা মচাচ্ছেি পাতা তুচ্ছল মদেল আি নারড়ি গরত 
পিীক্ষা কচ্ছি উচ্ছি দাুঁড়াল। 
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ওি মাথায় একটা বারলশ রদচ্ছয় দাও।-এনরলচ্ছক জন বলল। করিডন িাচ্ছতি কাচ্ছে মে 
বারলশটা মপল মসটা িনরলি িাচ্ছত তুচ্ছল রদল। 
  
করিডন মদেল জন বারলশটা রজরনি মাথাি তলায় রদল। পচ্ছকট মথচ্ছক রুমাল মবি কচ্ছি 
রজরনি মচােমুে মুরেচ্ছয় রদল। মস এই প্রথম বুঝচ্ছত পািল মমচ্ছয়টা পাগল। 
  
ওচ্ছক রক একটু পানীয় মদব?করিডন রজজ্ঞাসা কিল। অসুস্থ মানুষচ্ছক মদেচ্ছল মস 
রদচ্ছশিািা িচ্ছয় পচ্ছড়। 
  
এেরন রিক িচ্ছয় োচ্ছব।–জন বলল, রকেুক্ষণ ঘুচ্ছমাচ্ছব। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝই এমন িয়। েুব কম 
মমচ্ছয়চ্ছেচ্ছলই এই কষ্ট সিয কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
রকন্তু বযাপািটা গরুতি। করিডন তীক্ষ্ণ কচ্ছে বলল। 
  
রজরনচ্ছক রকেু জারনও না। এসব ওি মচ্ছন থাচ্ছক না। বযাপািটা এমন রকেু 
মািাত্মকনয়নাচ্ছভথি মিাগ। 
  
মবাকাি মত কথা বলল না। ওি কাণ্ডকািোনা রবপদজনক উোচ্ছদি মত। িীরতমত 
মসবা শুশ্রূষাি প্রচ্ছয়াজন। 
  
তাই বুরঝ?–জন িাসলনা, এত ভাবচ্ছত িচ্ছব না। মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মপচ্ছলই ও সুস্থ িচ্ছয় 
উিচ্ছব। 
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জচ্ছনি রিত আি ভয়ঙ্কি িারস মদচ্ছে অযাচ্ছনি রশিদাুঁড়া মবচ্ছয় একটা িক্তচ্ছোত প্রবারিত 
িল। 
  
. 
  
০২. 
  
রজরন মচাে মমলল, মদেল জন তাি পাচ্ছশ িাুঁটুচ্ছত ভি রদচ্ছয় বচ্ছস তাচ্ছক মৃদু নাড়া রদচ্ছে। 
  
মচাে মমল।–জনচ্ছক বলচ্ছত শুনল, মকমন মবাধ্ কিে? 
  
রজরনি মচ্ছন িচ্ছলা জচ্ছনি কথাগচ্ছলা বহুদূি মথচ্ছক মভচ্ছস আসচ্ছে। তাি মবশ মচ্ছন আচ্ছে 
মাথাি মচ্ছধ্য ভীষণ েন্ত্রণা িরেল, শিীচ্ছিি অবসন্নতাভাব তাচ্ছক ভয়াতথ কচ্ছি তুচ্ছলরেল। 
  
জচ্ছনি মগাল মুে আি ধূ্সি মচাে তাি কাচ্ছে েুব পরিরচত মচ্ছন িল। মস উচ্ছি বসবাি 
মচষ্টা কিল। অনুভব কিল জচ্ছনি দুরট িাত তাি রপচ্ছি, তাচ্ছক উচ্ছি বসচ্ছত সািােয 
কিচ্ছে। 
  
তুরম জ্ঞান িারিচ্ছয়রেচ্ছল।–জন মমালাচ্ছয়ম স্বচ্ছি বলল, ভাল না লাগচ্ছল শুচ্ছয় থাক। মকান 
তাড়া মনই। করিডন গারড়ি বযবস্থা কিচ্ছত মগচ্ছে। 
  
জ্ঞান িারিচ্ছয়রেলাম!–মস জীবচ্ছন কেচ্ছনা জ্ঞান িািায়রন। তুরম রমচ্ছথয কথা বলে।বাদামী 
িাত দুচ্ছটা জচ্ছনি বাহু শক্ত কচ্ছি মচচ্ছপ ধ্চ্ছি বলল, রক ঘচ্ছটরেল? 
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জন চুপ কচ্ছি িইল। 
  
অবস্থা রক েুব োিাপ িচ্ছয়রেল? রজরন জানচ্ছত চাইল, কতক্ষণ এ অবস্থা রেল? 
  
মতমন োিাপ রকেু না। প্রথচ্ছম মচ্ছন িচ্ছয়রেল তুরম জ্ঞান িারিচ্ছয়ে।তাি দু-মচাচ্ছে ভয় 
জমচ্ছতই মস বলল, িয়ত আি কেচ্ছনা এমন িচ্ছব না, ভচ্ছয়ি রকেু মনই। 
  
গাচ্ছলি মে জায়গায় জন চড় মমচ্ছিরেল মসই জায়গায় িাত বুরলচ্ছয় ভয় মপচ্ছয় বলল–
এোচ্ছন বযথা লাগচ্ছে। আমাচ্ছক আঘাত কিচ্ছত িচ্ছয়রেল? 
  
না।–জন িাত মনচ্ছড় বলল, মতামায় মতা বললাম মতমন রকেু নয়। 
  
আমাচ্ছক মতামায় আঘাত কিচ্ছত িচ্ছয়রেল–মস রবমষথ ভাচ্ছব বলল,জন, আমাি রক 
িচ্ছয়রেল? আরম রকেু বুঝচ্ছত পািরে না। মাথাটা মকমন মেন ধ্িা। আমাি ভয় কিচ্ছে। 
  
মচ্ছনি উপি চাপ আি দুরশ্চন্তাি েল–মভচ্ছব মদে তুরম রকভাচ্ছব রদনগচ্ছলা কাটাে–মতামাি 
রবশ্রাচ্ছমি প্রচ্ছয়াজন। বলরে মতা রচন্তা কিবাি মত রকেু নয়। 
  
আমাি ভাচ্ছগয রক আচ্ছে মক জাচ্ছন, মস আবাি বলল। মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি না কিা 
পেথন্ত আমাচ্ছদি পরিণরত মভচ্ছব রক িচ্ছব? আমাি আি বাুঁচচ্ছত ইচ্ছে কচ্ছি না। মতামাি 
কচ্ছি? িাচ্ছত মাথা মিচ্ছে কপাল রটচ্ছপ ধ্চ্ছি রজরন বলল। রকন্তু মযাচ্ছলািীচ্ছক রক আমিা 
েুুঁচ্ছজ পাব? ওি মৃতুযি পি আমাচ্ছদি মবুঁচ্ছচ থাকাি প্রচ্ছয়াজন িচ্ছব না। আমাচ্ছদি বাুঁচাি 
প্রচ্ছয়াজন েুরিচ্ছয় োচ্ছব। 
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কাচ্ছলথাচ্ছটি মৃতুযি সাচ্ছথ সাচ্ছথ আমাি জীবনও মশষ। জন মৃদুকচ্ছে বলল, তচ্ছব এেন 
এসব কথা আচ্ছলাচনা কিবাি সময় না। সামচ্ছন আমাচ্ছদি অচ্ছনক কাজ। 
  
আবাি রজরন জচ্ছনি িাত মচচ্ছপ ধ্িল। মস বলল, জন তুরম না থাকচ্ছল আরম রক কিব? 
আমিা ঝগড়া করি, আমাচ্ছদি মতান্তি িয়, কেনও বা পিস্পিচ্ছক ঘৃণা করি। রকন্তু 
রনচ্ছজি প্রচ্ছয়াজচ্ছন মতামাচ্ছক সবসময় কাচ্ছে মপচ্ছয়রে। 
  
মে মতামাি শত্রু মস আমািও শত্রুজন বলল, তাোড়া প্রকৃত বনু্ধ্িা ঝগড়া কচ্ছিই থাচ্ছক। 
বনু্ধ্চ্ছদি পিীক্ষা এভাচ্ছবই িয়। 
  
রজরন উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় জচ্ছনি কাে মথচ্ছক সচ্ছি মগল। মস রজজ্ঞাসা কিল,বতথমান অবস্থা রক 
বলত? 
  
করিডন আি মমচ্ছয়টা মগচ্ছে গারড়টা আনচ্ছত। জন বলল, িনরল োবাি গরেচ্ছয় রনচ্ছে। 
  
রজরন রবিক্ত িচ্ছয় বলল, ওচ্ছদি একসাচ্ছথ মেচ্ছত রদচ্ছল? 
  
রক কিব, আমাচ্ছক মে মতামাি কাচ্ছে থাকচ্ছত িল।–জন বলল, একজনচ্ছক মতা গারড়টা 
আনচ্ছত মেচ্ছতই িত। 
  
রকন্তু ওিা গারড় রনচ্ছয় আমাচ্ছদি মেচ্ছড় পালাচ্ছত পাচ্ছি। রজরন বলল, এরদকটা মভচ্ছব 
মদচ্ছেে? 
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েরদ পালায় তাচ্ছত আমাচ্ছদি রকেু োচ্ছব আসচ্ছবনা।ওচ্ছদি সািােয োড়াই কাজ িারসল 
কিচ্ছত পািব। 
  
না, তুরম ভুল কিে। করিডনচ্ছক বাদ রদচ্ছয় মকান কাজ কিা োচ্ছবনা। মযাচ্ছলািীি কাচ্ছে 
একমাত্র ও আমাচ্ছদি রনচ্ছয় মেচ্ছত পািচ্ছব। ওচ্ছক মচাচ্ছেি আড়াল কিা রিক িচ্ছব না। 
  
জন মিচ্ছগ রগচ্ছয় বলল, আগাচ্ছগাড়া এই কথা বচ্ছল আসে, আমাি উপি আস্থা মিচ্ছে 
মদে। এই করিডচ্ছনি উপচ্ছিই শুধু্ রনভথি কিে মকন বলচ্ছত পাি? 
  
তা জারন না, বলচ্ছত পািব না। তচ্ছব আমাি রবশ্বাস করিডনই পািচ্ছব মযাচ্ছলািীচ্ছক েুুঁচ্ছজ 
মবি কিচ্ছত। 
  
রিক আচ্ছে। েচ্ছলন পরিচয়চ্ছত। তচ্ছব মতামাচ্ছক সাবধ্ান কচ্ছি রদরে, মলাকটা মমাচ্ছটই 
রবশ্বাসচ্ছোগয নয়। 
  
জারন–উপায়িীচ্ছনি মত রজরন বলল, ওচ্ছক আরম ঘৃণা করি, ওি িাত মথচ্ছক মিিাই 
পাওয়াি জনয মে মকান তযাগ স্বীকাি কিচ্ছত পারি। তবুও আমাি রস্থি রবশ্বাস এই 
মলাকটা আমাচ্ছদি মযাচ্ছলািীি কাচ্ছে রনচ্ছয় মেচ্ছত সক্ষম িচ্ছব। 
  
িনরলচ্ছক মদচ্ছে আরস প্রসি পরিবতথন না কিচ্ছল মিাধ্ প্রশরমত িচ্ছব না বচ্ছল জন বলল, 
চুপচাপ অচ্ছপক্ষা কি। গারড় এচ্ছস োচ্ছব। অত মভবনা।চ্ছস িান্নাঘচ্ছি এচ্ছস রজজ্ঞাসা কিল, 
িনরল তুরম প্রস্তুত? 
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িনরল মচািা আি অস্বরস্তকি মচাচ্ছে তাি রদচ্ছক একবাি তাকাল। তািপি মস বলল, ো 
মপচ্ছয়রে সব গরেচ্ছয় রনচ্ছয়রে। রজরন মকমন আচ্ছে? 
  
ভাল আচ্ছে। গারড়টা আসচ্ছত মদচ্ছেে নারক? 
  
না, িনরল মাথা নাড়ল, আি মিালিচ্ছয়ড মকমন আচ্ছে? 
  
জারন না। ওি কাচ্ছে মেচ্ছত পারিরন। মতামাচ্ছক রদচ্ছয় মকান ভাল কাজ িচ্ছব না নারক? 
িান্নাঘি মথচ্ছক মবরিচ্ছয় সু্টরডও পাি িচ্ছয় জন মবডরুচ্ছম ঢুকল। 
  
রজরন শুনল জচ্ছনি গলা মথচ্ছক অসু্ফট আতথনাদ রেটচ্ছক মবরিচ্ছয় এল। মস জচ্ছনি কাচ্ছে 
রগচ্ছয় রজজ্ঞাসা কিল, রক িচ্ছয়চ্ছে? 
  
মলাকটা পারলচ্ছয়চ্ছে। িনরলটা মবাকা ওি ওপি নজি িােচ্ছত পাচ্ছিরন। মদে মলাকটা রিক 
পুরলশ মডচ্ছক আনচ্ছব। 
  
এরদচ্ছক করিডন অযাচ্ছনি বাংচ্ছলায় ঢুচ্ছক বলল, আচ্ছলা মেলল না মচ্ছন কি আমিা 
গযাচ্ছিচ্ছজই আরে।চ্ছদে মতামাচ্ছক আরম রকেু বলচ্ছত চাই। ওই মমচ্ছয়টা সাংঘারতক। 
এচ্ছকবাচ্ছি বে পাগল। আমাচ্ছদি সাচ্ছথ মতামাি আসা রনিাপদ িচ্ছব না। 
  
অন্ধ্কাচ্ছি অযান করিডনচ্ছক মদেচ্ছত পাচ্ছে না, তচ্ছব তাি শ্বাস-প্রশ্বাচ্ছসি শব্দ শুনচ্ছত 
পাচ্ছে। 
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প্ররতজ্ঞা কি কাউচ্ছক বলচ্ছব না, আমিা মকাথায় োরে।করিডন বলল, এবাি তুরম 
পালাও, আরম ওচ্ছদি বলব তুরম পারলচ্ছয় মগে। 
  
আরম মতামাি সচ্ছি োব–মকানিকম রিধ্া না কচ্ছি অযান বলল, েরদ রায়ান মবুঁচ্ছচ থাচ্ছক 
তািচ্ছল ওচ্ছক সািােয কিচ্ছত আমাচ্ছক মেচ্ছতই িচ্ছব। 
  
রকন্তু ভাবনা এই পাগল মমচ্ছয়টাচ্ছক রনচ্ছয়।–রচরন্তত কচ্ছে করিডন বলল, সব সময় 
মতামাি কাোকারে থাকা সম্ভব িচ্ছব না। একা মপচ্ছয় মতামাি ক্ষরত কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আমাচ্ছক ঝুুঁরক রনচ্ছতই িচ্ছব। জারন, রনচ্ছজচ্ছক িক্ষা কিাি দারয়ত্ব রনচ্ছজচ্ছকই রনচ্ছত িচ্ছব। 
তবু আরম মতামাি সাচ্ছথ োচ্ছবা। মন প্রস্তুত কচ্ছি মেচ্ছলরে। 
  
মবশ, ো ভাল মবাঝ কি। স্বীকাি কিরে মতামাি উপরস্থরত আমাচ্ছদি কাচ্ছজ লাগচ্ছব। 
জায়গাটা সম্বচ্ছন্ধ্ মতামাি অরভজ্ঞতা আমাচ্ছদি িক্ষা কিচ্ছব বাি বাি। তুরম রস্থি রনরশ্চত 
মতা? 
  
রনশ্চয়ই। 
  
তািচ্ছল সাচ্ছথ ো রনচ্ছত চাও চটপট গরেচ্ছয় নাও। মোনটা মকাথায়? একটা মোন কিচ্ছত 
চাই। 
  
জানলাি কাচ্ছে আচ্ছে। 
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করিডন মোচ্ছন মটরলরাম অরেচ্ছসি সাচ্ছথ মোগাচ্ছোগ কিল। মস অপাচ্ছিটািচ্ছক বলল, 
স্কটলযান্ড ইয়াচ্ছডথি রডচ্ছটকরটভ সাচ্ছজথন্ট িরলন্সচ্ছক একটা মটরলরাম পািাচ্ছত িচ্ছব। 
মটরলরামটা এইিকম িচ্ছবঃ রিডচ্ছক আি এনরেল্ড মিাচ্ছটচ্ছল দুজন পুরলশচ্ছক মে বুচ্ছলচ্ছটি 
সািাচ্ছেয িতযা কিা িচ্ছয়চ্ছে মসগচ্ছলা পিীক্ষা করুন। জন িল মসাি রপস্তচ্ছলি মারলক। 
এই মলাকটা তাি দুজন সাথীি সচ্ছি এনরেল্ড মিাচ্ছটচ্ছল রেল। অনুসন্ধ্ান কিচ্ছল জানা 
োচ্ছব মে, এই রতনচ্ছট মানুষ রিচ্ছডি সাচ্ছথ তাি ফ্ল্যাচ্ছট রতন রদচ্ছনি মচ্ছতা রেল। করিডন। 
রিক মত রলচ্ছেচ্ছেন?–িযাুঁ, একবাি পচ্ছড় মশানান–অপাচ্ছিটি পচ্ছড় মশানাচ্ছতই করিডন 
বলল, চমৎকাি। তািচ্ছল োড়লাম। 
  
করিডন রিরসভাি নারমচ্ছয় িােচ্ছলা। সিসা বাইচ্ছি কাচ্ছিা চলাচ্ছেিাি শব্দ শুচ্ছন সজাগ 
িচ্ছয় উিল মস। জানলা রদচ্ছয় মদেল চাি পাুঁচটা মলাক মভালা জায়গা মপরিচ্ছয় 
মিালিচ্ছয়চ্ছডি বাংচ্ছলাি রদচ্ছক এরগচ্ছয় োচ্ছে। 
  
অযান–করিডন চাপাগলায় ডাকল, মকাথায় তুরম? 
  
অযান কাচ্ছে এচ্ছস বলল রক িচ্ছয়চ্ছে? মগাোনি কাজ প্রায় মশষ কচ্ছি এচ্ছনরে 
  
 বাইচ্ছি পুরলশ। সব মেচ্ছল িাে। রেড়রকি দিজা আচ্ছে? 
  
িযাুঁ আচ্ছে। আমাি সাচ্ছথ এস।–অযান করিডচ্ছনি িাত মচচ্ছপ ধ্চ্ছি অন্ধ্কাচ্ছি এরগচ্ছয় চলল। 
  
একটু অচ্ছপক্ষা কি। মকাথায় রগচ্ছয় পড়ব বল মতা? 
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গযাচ্ছিচ্ছজ। এোন মথচ্ছক িীচ্ছল স্ট্রীচ্ছট পচ্ছড় রকংস স্ট্রীচ্ছট োওয়া োচ্ছব। 
  
 রিক আচ্ছে। আমাি গা মঘুঁচ্ছষ চল। েরদ পুরলশ আমাচ্ছদি মদচ্ছে মেচ্ছল তািচ্ছল মারটচ্ছত 
মসাজা শুচ্ছয় পড়চ্ছব ওচ্ছদি কাচ্ছে আচ্ছগ্নয়াস্ত্র থাকচ্ছব। বুচ্ছঝে? 
  
িা। 
  
সাবধ্াচ্ছন রেড়রকি দিজা েুচ্ছল অন্ধ্কাচ্ছি করিডন উুঁরক রদচ্ছয় মদেল। রিক মসই সমচ্ছয় 
গরল মোুঁড়াি শব্দ কাচ্ছন এল। পি পি রতনচ্ছট গরলি শচ্ছব্দ িাচ্ছতি রনস্তিতা চূণথরবচূণথ 
িচ্ছয় মগল। 
  
জচ্ছনি কাজ –করিডন রেসরেস কচ্ছি বলল, আমাি িাতটা ধ্ি। তাড়াতারড় এস। 
  
 দুজন অন্ধ্কাচ্ছি এরগচ্ছয় চলল, আবাি গরল মোুঁড়াি শব্দ িল। মানুচ্ছষি রচৎকাি মশানা 
মগল। 
  
এস। 
  
অযাচ্ছনি িাত মচচ্ছপ ধ্চ্ছি দ্রুতপাচ্ছয় িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত তািা িীচ্ছল স্ট্রীচ্ছট এচ্ছস পড়ল। 
করিডন বলল, ওিা এই িাস্তা রঘচ্ছি মেলচ্ছত পাচ্ছি। েরদ আমিা বাধ্া পাই তািচ্ছল 
দায়দারয়ত্ব আমাি ওপি মেচ্ছড় মদচ্ছব। 
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তািা দ্রুত পাচ্ছয় আচ্ছলাচ্ছকাজ্জ্বল রকংস স্ট্রীচ্ছটি রদচ্ছক এচ্ছগাচ্ছত লাগল। অন্ধ্কাচ্ছি ঢাকা 
অচ্ছধ্থকটা পথ অরতিম কিাি পিকরিডন একজন পুরলশচ্ছক মদেচ্ছত মপল। মসদাুঁড়ালনা, 
অযাচ্ছনি িাত ধ্চ্ছি আচ্ছগি মত িাুঁটচ্ছত লাগল। 
  
পুরলশ আমাচ্ছদি পথ মিাধ্ কিচ্ছত পাচ্ছি আবাি নাও পাচ্ছি–চাপা কচ্ছে করিডন বলল, 
েরদ পথ মিাধ্ কচ্ছি তািচ্ছল মদৌড়চ্ছত শুরু কিচ্ছব। এোড়া অনয মকান পথ মদেরে না, 
তুরম মদেে? 
  
না,চাপাকচ্ছে অযান বলল। 
  
পুরলশটা িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত তাচ্ছদি কাোকারে এচ্ছস পড়ল। একটু দাুঁড়াও-িাত তুচ্ছল পুরলশটা 
বলল। 
  
আরম বলচ্ছলই মদৌড়চ্ছত থাকচ্ছব। করিডন রেসরেরসচ্ছয় বলল। 
  
তািপি গলাি স্বি চরড়চ্ছয় পুরলশটাি উচ্ছেচ্ছশয বলল, আমায় বলচ্ছেন? পুরলশটা থমচ্ছক 
দাুঁরড়চ্ছয় তীক্ষ্ণ দৃরষ্টচ্ছত তাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় িইল। করিডন তাি গাচ্ছল একটা ঘুরষ মমচ্ছি 
িাস্তাি উপি মেচ্ছল রদচ্ছয় বলল, রিক আচ্ছে–মদৌড়ও। অযানচ্ছক একটা ধ্াক্কা মািল। 
  
. 
  
০৪. 
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 জন চরকচ্ছত এক নজি তারকচ্ছয়ই বুঝচ্ছত পািল মিালিচ্ছয়ড পারলচ্ছয়চ্ছে। অচ্ছগাোচ্ছলা 
রবোনা, দুচ্ছটা দরড়ি টুকচ্ছিা মারটচ্ছত পচ্ছড় আচ্ছে। মোলা জানালা পচ্ছথ িাওয়া ঢুচ্ছক পদথা 
ওড়াচ্ছে। কতক্ষণ আচ্ছগ মিালিচ্ছয়ড পারলচ্ছয়চ্ছে, দশ, পচ্ছনি না কুরড় রমরনট আচ্ছগ, 
পুরলচ্ছশি গারড় এচ্ছস পড়াি আচ্ছগ এই সময়টুকু েচ্ছথষ্ট। 
  
রজরন আি িনরল এচ্ছস দাুঁরড়চ্ছয়চ্ছেদিজাি কাচ্ছে রিক জচ্ছনি রপেচ্ছন। তািা তারকচ্ছয় আচ্ছে 
শূনয রবোনাি রদচ্ছক। রজরনি মচাচ্ছে শূনয দৃরষ্ট। জচ্ছনি মচাচ্ছেমুচ্ছে দুরশ্চন্তা। আচ্ছগ েতবাি 
জরুিী অবস্থা উপরস্থত িচ্ছয়চ্ছে রজরন সামচ্ছলচ্ছে, রকন্তু এেন তাচ্ছক মসিকম মচ্ছন িচ্ছলা 
না। এেচ্ছনা তাি মচ্ছধ্য আচ্ছগি ভাব িচ্ছয় মগচ্ছে। এই মুিূচ্ছতথ জন ভাবল তাচ্ছক রদচ্ছয় আি 
রকেু িচ্ছব না। িনরলি রদচ্ছক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টচ্ছত তাকাল। লক্ষয কিল, মস রনচ্ছজও রবচরলত 
িচ্ছলও িনরলি মচ্ছধ্য মকান প্ররতরিয়া মনই। 
  
এতক্ষচ্ছণ পুরলচ্ছশি এচ্ছস পড়া উরচৎ। িনরল বলল, মিালিচ্ছয়ড েরদ মোন কচ্ছি থাচ্ছক 
কচ্ছয়ক রমরনচ্ছটি মচ্ছধ্যই এচ্ছস পড়চ্ছব। 
  
িযাুঁ। আি এবাি আসচ্ছব অস্ত্রশস্ত্র সচ্ছি রনচ্ছয়, জন বলল, এনরেল্ড মিাচ্ছটল মথচ্ছক েত 
সিচ্ছজ পারলচ্ছয়রে তত সিচ্ছজ এোন মথচ্ছক পালান োচ্ছব না। 
  
জানালা রদচ্ছয় লক্ষয িাে। িনরল বলল, দিজাি রদচ্ছক আসচ্ছত পাচ্ছি। 
  
জন োপ মথচ্ছক রপস্তলটা মবি কচ্ছি িাচ্ছত রনল। তািপি রজরনচ্ছক বলল, করিডচ্ছনি 
রপস্তলটা িনরলচ্ছক দাও। 
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সিসা িনরল রজরনি মকাচ্ছটি পচ্ছকচ্ছট িাত ঢুরকচ্ছয় রপস্তলটা তুচ্ছল রনল। জন কচ্ছয়ক পা 
রপরেচ্ছয় মগল। 
  
আমাি মাথায় েন্ত্রণা িচ্ছে। কপাল মচচ্ছপ ধ্চ্ছি েন্ত্রণাকাতি কচ্ছে রজরন বলল। 
  
 মপেচ্ছনি রদকটা মদচ্ছে আরস,এনরল বলল, আরম না মেিা পেথন্ত এোচ্ছন থাক। 
  
িনরল চচ্ছল মেচ্ছতই জন সু্টরডওি জানালাি পদথা মটচ্ছন রদচ্ছয় বাইচ্ছি অন্ধ্কাচ্ছি মচাে 
িােল। রকেুই নজচ্ছি পড়ল না। োরনকক্ষণ পচ্ছি মদেচ্ছত মপল, পুরলশ এচ্ছস মগচ্ছে, তািা 
সন্তপথচ্ছণ বাংচ্ছলাি রদচ্ছকই এরগচ্ছয় আসচ্ছে। িনরল রেচ্ছি এচ্ছস জানলাি পাচ্ছশ দাুঁরড়চ্ছয় 
বলল, পুরলশ এচ্ছস মগচ্ছে। চািজন রপেন রদকটা পািািা রদচ্ছে। সামচ্ছনি রদচ্ছক আচ্ছে 
আটজন।-জন বলল, সংেযায় আচ্ছিা মবশী িচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আমিা রতনজন ওচ্ছদি সাচ্ছথ মপচ্ছি উিচ্ছব না, জন-অনরল বলল, রজরনচ্ছক রনচ্ছয় রপেচ্ছনি 
রদচ্ছক পালাচ্ছত পাি রকনা মদে। পচ্ছি মদো কিব। 
  
পচ্ছি মদো কিচ্ছব?-িনরলি কথা রবশ্বাস কিচ্ছত না মপচ্ছি জন বলল, তাি মাচ্ছন? 
  
দয়া কচ্ছি োও বলরে। অনরল রমনরত কিল। এটা একমাত্র সুচ্ছোগ। দুজচ্ছন ো পািব, 
রতনজন িচ্ছল মসটুকুও মভচ্ছস্ত োচ্ছব। রজরনচ্ছক রনচ্ছয় তুরম োও। 
  
োরে। রকন্তু িনরল, বাুঁচাি অরধ্কাি আমাি মেমন আচ্ছে, মতামাি মতমরন আচ্ছে। 
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জনচ্ছক ধ্াক্কা রদচ্ছয় িনরল বলল, আঃ, রজরনচ্ছক রনচ্ছয় োও বলরে। গরলি শব্দ শুনচ্ছলই 
বুঝচ্ছত পািচ্ছব। 
  
তুরম আমাি সুহৃদ।জন বলল, তািপি মস িনরলচ্ছক একা মিচ্ছে চচ্ছল মগল। 
  
রকেুক্ষণ িনরল একা দাুঁরড়চ্ছয় িইল। রনচ্ছজি জীবন উৎসগথ কিচ্ছত চচ্ছলচ্ছে মস। জন 
সম্পচ্ছকথ তাি মকান মাথা বযথা মনই। আজ মিাক আি দু-রদন পচ্ছিই মিাক জন তাচ্ছক 
েুন কিচ্ছব, িয়চ্ছতা তাি মোুঁড়া একটা গরল মাথা মভদ কচ্ছি োচ্ছব, রকম্বা রপেচ্ছন মোিা 
বরসচ্ছয় মদচ্ছব, তাি মচচ্ছয় এই ভাল িল। ওিা দুজচ্ছন েতরদন বাুঁচচ্ছব ততরদন তাচ্ছক মচ্ছন 
িােচ্ছব। সিসা তাি মচ্ছন িল জনচ্ছক মস িারিচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছে। 
  
বনু্দচ্ছকি নল রদচ্ছয় জানালাি পদথা সামানয সরিচ্ছয় রদল িনরল। এেন বনু্দক মথচ্ছক গরল 
মোুঁড়াি অথথ মৃতুযচ্ছক মডচ্ছক আনা। জন আি রজরন রক চচ্ছল মগচ্ছে? মযাচ্ছলািীি ভাচ্ছগয রক 
আচ্ছে মক জাচ্ছন। এই মানুষটাি কথা ভাবচ্ছল দুঃচ্ছে মনটা ভচ্ছি োয়। 
  
িনরল শুনচ্ছত মপল জন মপেচ্ছনি দিজা েুচ্ছল বন্ধ্ কিল। িাচ্ছত ধ্িা বনু্দকটাচ্ছক প্রচণ্ড 
ভািী বচ্ছল মচ্ছন িল তাি। প্রচণ্ড কচ্ছষ্ট বনু্দক ধ্চ্ছি িােল। জনচ্ছক রেসরেস কচ্ছি বলচ্ছত 
শুনল, আমিা প্রস্তুত। 
  
িনরল একটাচ্ছন পদথা সরিচ্ছয় মেচ্ছল জানলাি সামচ্ছন দাুঁড়াল। অন্ধ্কাচ্ছি এচ্ছকি পি এক 
গরল চালাচ্ছত লাগল। 
  
. 
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দশম্ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
এরমরথস্ট ক্লাচ্ছবি রদচ্ছক োওয়াি একমুচ্ছো িাস্তাি মুচ্ছে টযারক্স এচ্ছস দাুঁড়াল। বৃরষ্ট ঝচ্ছি 
চচ্ছলচ্ছে। মবশ শীত পচ্ছড়চ্ছে, িাস্তাি আচ্ছলাগচ্ছলা মেন ধু্চ্ছলা পিাচ্ছনা। রিম স্ট্রীট জনশূনয। 
করিডন এমনই আশা কচ্ছিরেল। 
  
টযারক্স ভাড়া চুরকচ্ছয় রদল করিডন। তািপি মস আি অযান গারড় মথচ্ছক দ্রুতপাচ্ছয় এরগচ্ছয় 
চলল। 
  
ক্লাচ্ছবি রপেচ্ছন একটা দিজায় ধ্াক্কা রদচ্ছতই েুচ্ছল মগল। অযান আি করিডন মভতচ্ছি ঢুচ্ছক 
একটা আবো আচ্ছলারকত পযাচ্ছসচ্ছজ এল, এোচ্ছন আবজথনাি দুগথন্ধ্ বাতাচ্ছস ভাসচ্ছে। 
  
োি মশষ ভাল, তাি সব ভাল। এরেি সাচ্ছথ মদো িচ্ছল বুঝচ্ছব কচ্ছয়ক ঘণ্টাি জনয তািা 
রনরশ্চন্ত। মকাট মথচ্ছক বৃরষ্টি জল মঝচ্ছড় মেলচ্ছত মেলচ্ছত করিডন বলল, মমচ্ছয়টাচ্ছক 
েুুঁজচ্ছত োরে, তুরম এোচ্ছন অচ্ছপক্ষা কিচ্ছব?-েুব একটা সময় লাগচ্ছব না। 
  
আো-অযান বলল, রকন্তু েরদ মকউ এচ্ছস পচ্ছড়? বলচ্ছব তুরম এরেি বান্ধ্বী। তচ্ছব আমাি 
মবরশক্ষণ লাগচ্ছব না। মতামাচ্ছক মদচ্ছে মচ্ছন িচ্ছয়চ্ছে প্ররতরদনই এ ধ্িচ্ছণি কাজ কিচ্ছত 
অভযস্ত। 
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োও, এরদচ্ছক মোুঁচ্ছজাচ্ছতা, প্রশংসা পচ্ছি কিচ্ছলও চলচ্ছব। 
  
করিডন িান্নাঘচ্ছিি সামচ্ছন এল। মদেল এরে গন গন কচ্ছি গান গাইচ্ছে আি আলুি 
মোসা োড়াচ্ছে। 
  
এরে-দিজাি সামচ্ছন মথচ্ছক করিডন ডাকল, আচ্ছশ পাচ্ছশ মকউ মনই। মোসা োড়ান 
েুরিটা নারমচ্ছয় মিচ্ছে উচ্ছি দাুঁড়াল এরে। তাি মচােমুচ্ছে রবিয়, মস অসু্ফট কচ্ছে বলল, 
আচ্ছি রমঃ করিডন 
  
ঘচ্ছি ঢুচ্ছক করিডন বলল, এরে আরম রবপচ্ছদ পচ্ছড়রে। মতামাি সািােয প্রচ্ছয়াজন।আমায় 
সািােয কিচ্ছব? 
  
রনশ্চয়ই। রক িচ্ছয়চ্ছে, রমঃ করিডন? 
  
মতামাি ঘচ্ছি মেচ্ছত পারি? একজন বনু্ধ্ আচ্ছে সাচ্ছথ। আমিা এোচ্ছন আরে জরন জানুক, 
মসটা চাই না। ও মকাথায়? 
  
ক্লাচ্ছব। একু্ষরন আলুগচ্ছলা োড়াচ্ছত িচ্ছব, তাোড়া িাচ্ছত বযস্ত থাকব। তুরম রনচ্ছজ মেচ্ছত 
পািচ্ছব? 
  
পািব। েত তাড়াতারড় পাি চচ্ছল এস। একটা টাইম-মটরবল আনচ্ছত পািচ্ছব? আি রকেু 
োবাি অবশযই সচ্ছি কচ্ছি আনচ্ছব। রকন্তু আমাচ্ছদি কথা কাউচ্ছক জানাচ্ছব না। 
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না জানাব না। তুরম উপচ্ছি োও রমঃ করিডন। দশ রমরনচ্ছটি মবশী সময় লাগচ্ছব না। 
করিডন এরেচ্ছক বুচ্ছক জরড়চ্ছয় ধ্চ্ছি বলল, তুরম রক ভাল এরে। জানতাম তুরম আমায় 
সািােয কিচ্ছব। 
  
এি মচ্ছধ্য পুরলশ জরড়চ্ছয় আচ্ছে নারক, রমঃ করিডন? 
  
িযাুঁ আচ্ছে, তচ্ছব ভয় মপচ্ছয়া না। রনচ্ছজই সামচ্ছল রনচ্ছত পািব। মতামাি আসচ্ছত মদিী 
িচ্ছব। নারক? 
  
করিডন অযাচ্ছনি কাচ্ছে রেচ্ছি এল। মদেল মমচ্ছয়টা ময়লা মদওয়াচ্ছল মিলান রদচ্ছয় দাুঁরড়চ্ছয় 
আচ্ছে। মস বলল, আমিা উপচ্ছি োব। এরে ওি ঘি আমাচ্ছদি জনয মেচ্ছড় রদচ্ছয়চ্ছে। .. 
  
এরেি ঘচ্ছি োওয়াি পচ্ছথ কাচ্ছিা সচ্ছি তাচ্ছদি মদো িল না। আচ্ছলা োলাবাি আচ্ছগ 
জানালাি েড়েরড় মটচ্ছন রদল। 
  
অযানচ্ছক মকাট েুলচ্ছত সািােয কচ্ছি রনচ্ছজি মকাটও গা মথচ্ছক েুচ্ছল মেলল মস। তািপি 
মকাট দুচ্ছটা দিজাি মপেচ্ছন হুচ্ছক ঝুরলচ্ছয় িােল। বলল, রবোনায় বস। 
  
অযান রবোনায় বচ্ছস পচ্ছড় বলল, ভাবরে ওই রতনজচ্ছনি কথা, ওিা পালাচ্ছত মপচ্ছিচ্ছে বচ্ছল 
মচ্ছন িয়? 
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পালাবাি সুচ্ছোগ আচ্ছে। আকরিক সংকট মথচ্ছক রনচ্ছজচ্ছদি মুক্ত কিচ্ছত ওিা পটু। 
আো, তুরম রক আমাি সি তযাগ কিচ্ছব না বচ্ছল রিক কচ্ছিে? আমাি সচ্ছি তুরম থাকচ্ছল 
ঝাচ্ছমলায় পড়চ্ছব। 
  
মচ্ছন িচ্ছে আমাি সংস্পশথ এড়াচ্ছত চাইে তুরম। ঝাচ্ছমলা আরম পেন্দ করি আি রনচ্ছজি 
দারয়ত্ব রনচ্ছজ মনওয়াি ক্ষমতা আমাি আচ্ছে। রায়াচ্ছনি মোুঁচ্ছজ আরম োবই। 
  
রকন্তু রনচ্ছজচ্ছক পুরলচ্ছশি সচ্ছি জরড়ও না। েরদ িারমথট িীচ্ছপ োচ্ছবই রিক কচ্ছি থাক, 
তািচ্ছল একা োও। 
  
মভচ্ছবরেলাম আমিা দলবেভাচ্ছব োব। 
  
পুরলশ আসাি আচ্ছগ মসিকম মভচ্ছবরেলাম, করিডন অনুচ্ছিরজত কচ্ছে বলল, এেন মথচ্ছক 
বযাপািটা েুবই োিাপ িচ্ছয় পড়চ্ছব। 
  
মতামাচ্ছদি রতনজন মচাচ্ছেি আড়াল িচ্ছয়চ্ছে, রকন্তু মতামাচ্ছক মচাচ্ছেি আড়াল িচ্ছত মদব 
না। তাোড়া আরম সচ্ছি না থাকচ্ছল তুরম িীপটা েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত পািচ্ছবনা। আরম চাই 
ওই রতনজচ্ছনি আচ্ছগ িীচ্ছপ তুরম মপৌঁোও, অবশয ওিা েরদ আসাি সুচ্ছোগ পায়। 
  
রিকমত মতামাচ্ছক মবাঝাচ্ছত পািরে না। মতামাি আচাি বযবিাি অনয মমচ্ছয়চ্ছদি মত নয়। 
তুরম আমাি সম্বচ্ছন্ধ্ রকেুই জান না। অথচ আমাি সচ্ছি থাকচ্ছত চাও। বযাপািটা আমাচ্ছক 
ভাবায়। মতামাচ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি বুঝচ্ছত পািরে না। 
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েুচ্ছেি সময়কাি কথা ভাব। তুরম ভাবে তেন আরম রনষ্কমথা িচ্ছয় ঘচ্ছি বচ্ছসরেলাম?েুে 
আমাচ্ছক নতুন ভাচ্ছব বাুঁচচ্ছত রশরেচ্ছয়চ্ছে, অথবা বলা মেচ্ছত পাচ্ছি কতকগচ্ছলা বাচ্ছজ 
অভযাচ্ছসি দাস কচ্ছিচ্ছে আমায়। তািপি মথচ্ছক আরম স্বাভারবক জীবন-োপন কিবাি 
মচষ্টা কচ্ছিরে, রকন্তু বযাপািটা অত মসাজা নয়। তচ্ছব তুরম েেন সিসা এচ্ছস পড়চ্ছল, 
মথচ্ছম রগচ্ছয় অযান িাসল, আরম উচ্ছিরজত িওয়াি সুচ্ছোগ িািাচ্ছত িারজ নই। 
  
তুরম রক কচ্ছিে েুচ্ছেি সময়?–করিডন জানচ্ছত চাইল। 
  
তুরম ো কিচ্ছত। মতামাচ্ছক প্রথচ্ছম পািা রদইরন, তচ্ছব এেন রচচ্ছনরে। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ মতামাি 
কথা শুনতাম, তুরম মতা িীরবি কাচ্ছে মট্ররনং রনচ্ছয়ে? আরম মট্ররনং রনচ্ছয়রে মযারসংিাচ্ছমি 
কাচ্ছে। ততরদচ্ছন মতামাি মট্ররনং মশষ িচ্ছয় মগচ্ছে। 
  
মযারসংিাম? রক আশ্চেথ। ওি দুঃসািসী কুমািী মমচ্ছয়চ্ছদি মচ্ছধ্য তুরম রেচ্ছল 
একজন?করিডচ্ছনি মচাচ্ছেি দৃরষ্ট উজ্জ্বল িল। 
  
িা। দশবাি পযািাসুট রনচ্ছয় লারেচ্ছয়রেলাম। এি জনয আরম গরবথত। 
  
আরম েেন শুনলাম পযািাসুচ্ছট মমচ্ছয়চ্ছদি মনবাি জনয একটা দল ধতিী কিা িচ্ছয়চ্ছে, 
ভারবরন মযারসংিাম মরিলা ধসরনচ্ছকি একটা দল ধতিী কচ্ছিচ্ছেন। ভদ্রচ্ছলাক প্রচ্ছতযকরট 
মমচ্ছয়চ্ছক েচ্ছথষ্ট ভালবাসচ্ছতন। তাই না? তািচ্ছল মযারসংিাচ্ছমি ধতিী দচ্ছলি তুরম একজন? 
  
অত অবাক িচ্ছয়ানা।–অযান বলল, দয়া কচ্ছি আমাি সম্পচ্ছকথ আরি প্রকাশ কচ্ছিানা। 
রনচ্ছজি সম্পচ্ছকথ রনচ্ছজই ভাবব। 
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দিজায় মটাকা মমচ্ছি এরে ঘচ্ছি ঢুকল, িাচ্ছতি মট্রচ্ছত োবাি। অযানচ্ছক মদচ্ছে কাচ্ছেি 
একটা মটরবচ্ছল মট্রনারমচ্ছয় িােল। তীক্ষ্ণ িল মচাচ্ছেি দৃরষ্ট। মচাে মুে কুুঁচচ্ছক োওয়ায় 
তাচ্ছক কুশ্রী মদোল। 
  
এস এরে। করিডন বলল, অযান মযাচ্ছলািীি সাচ্ছথ মতামাি পরিচয় করিচ্ছয় রদ, অযান এ 
িল এরে–আমাি বনু্ধ্। 
  
পরিচ্ছবশ স্বাভারবক কচ্ছি রনচ্ছত চাইচ্ছলও এরেি মচাচ্ছেি দৃরষ্ট স্বাভারবক িচ্ছলানা। এমনরক 
অযান েেন বলল, ঘি মেচ্ছড় রদচ্ছয় তুরম েচ্ছথষ্ট দয়াি পরিচয় রদচ্ছয়ে, এরে মুে ঘুরিচ্ছয় 
অনযরদচ্ছক তাকাল। 
  
অযানচ্ছক মদোমাত্র মস রনচ্ছজি প্ররতিন্দ্বীি আভাস মপচ্ছয়চ্ছে, তাই সচ্ছি সচ্ছি তাচ্ছক ঘৃণা 
কিচ্ছত শুরু কচ্ছিচ্ছে। 
  
তুরম টাইম-মটরবল মপচ্ছয়ে? করিডন প্রশ্ন কিল। রনচ্ছজি িাত ঘরড়চ্ছত সময় মদেল। 
দশটা মবচ্ছজ কচ্ছয়ক রমরনট। 
  
 একু্ষরন রনচ্ছয় আসরে, রমঃ করিডন। এরে বলল। োবাচ্ছিি মট্র রবোনাি উপি মিচ্ছে 
বাইচ্ছি চচ্ছল মগল। 
  
করিডন মৃদু মিচ্ছস বলল, মেচ্ছত শুরু কি। আমিা েত শীঘ্র সম্ভব চচ্ছল োব। 
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অযান একটা রচচ্ছকন সযান্ডউইচ তুচ্ছল রনচ্ছয় মেটটা করিডনচ্ছক রদল। তািপি মস বলল, 
মমচ্ছয়টা রক মতামায় ভালবাচ্ছস? 
  
মক? এরে?-করিডন কাধ্ ঝাুঁকাল, তাই মচ্ছন িয়। মমচ্ছয়টা েুব ভাল। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ মচ্ছন 
িয় আমািই মদাষ। ওচ্ছক অচ্ছনকরদন মথচ্ছক রচরন।বচ্ছলরে ওি কাটা মিাুঁট রিক কচ্ছি মদব। 
আমাি জীবচ্ছন অকৃরত্রম বান্ধ্বী। এি মথচ্ছক মবশী রকেু নয়। 
  
অযান প্রসি পরিবতথন কচ্ছি বলল, আমাচ্ছদি মোুঁজ মনওয়া উরচৎ ওই রতনজচ্ছনি ভাচ্ছগয 
রক ঘটল। 
  
আরম মোুঁজ মনব। 
  
এরে টাইম মটরবল রনচ্ছয় রেচ্ছি এল। 
  
এরে, মশান। করিডন বলল, আমাচ্ছক লন্ডচ্ছন মেচ্ছত িচ্ছব। আরম রবস্তারিতভাচ্ছব মতামায় 
রকেু বলব না, কািণ েত কম জানচ্ছব ততই ভাল। আমিা আজ িাচ্ছত স্কটলযাচ্ছন্ড োব। 
পচ্ছথ োচ্ছদযি প্রচ্ছয়াজন িচ্ছব আি আরম চাই তুরম আমাচ্ছদি সচ্ছি রগচ্ছয় রটরকট কাটচ্ছব। 
পুরলশ আমাচ্ছদি মোুঁচ্ছজ নজি িােচ্ছব। ওচ্ছদি মচাচ্ছে ধু্চ্ছলা রদচ্ছয় মট্রচ্ছন উিচ্ছত পািচ্ছল 
ভাল িচ্ছব। কিচ্ছব মতা? 
  
কিব রমঃ করিডন।এরে গম্ভীি মুচ্ছে বলল। করিডচ্ছনি স্কটলযাচ্ছন্ড চচ্ছল োওয়াি অথথ তাি 
বুচ্ছক মোিা বরসচ্ছয় আত্মিতযাি সারমল। 
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করিডন টাইম-মটরবচ্ছলি পাতা উচ্ছোচ্ছত উচ্ছোচ্ছত বলল, তুরম োবাি প্রস্তুরত কি আি 
মযাক্সচ্ছক রক একবাি পারিচ্ছয় মদচ্ছব? জরন মেন জানচ্ছত না পাচ্ছি। 
  
মচষ্টা কিব।–এরে চচ্ছল মগল। 
  
মমচ্ছয়টা ভাবচ্ছে আরম ওি প্ররতিন্দ্বী। অযান বলল, তুরম ওচ্ছক আশ্বস্ত কিচ্ছল ভাল িয় না 
রক? 
  
এ কাজ কিা োচ্ছব না।–টাইম-মটরবচ্ছলি পাতায় মচাে মিচ্ছে করিডন বলল, আরম রনচ্ছজই 
রনরশ্চন্ত নই। 
  
সামানয সময় অযান সরবিচ্ছয় তারকচ্ছয় িইল তাি রদচ্ছক, রকন্তু মকান কথা বলল না। 
  
 দিজা মিচ্ছল মযাক্স ঘচ্ছি প্রচ্ছবশ কিল। অযানচ্ছক মদচ্ছে রজভ রদচ্ছয় মিাুঁট মভজাল। 
  
মডচ্ছকে আমাচ্ছক?–মস প্রশ্ন কিল। 
  
করিডন বলল, মশান, মচইনী ওয়াচ্ছকি গরল মোুঁড়ােুরড় সম্বচ্ছন্ধ্ রকেু জান নারক? 
  
জারন ধবরক,–মযাক্স মিচ্ছস বলল, মলাচ্ছক বলাবরল কিচ্ছে। মসই রতনজচ্ছনি কথা বলে 
মতা? 
  
 িা রক িচ্ছয়চ্ছে? 
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দুজন পারলচ্ছয়চ্ছে আি িাতকাটা মলাকটা পুরলচ্ছশি গরলচ্ছত মািা মগচ্ছে। তচ্ছব পুরলচ্ছশি 
বক্তবয অনযিকম মলাকটা মচ্ছিরন–আিত িচ্ছয়চ্ছে আি সকচ্ছল পালাচ্ছত সক্ষম িচ্ছয়চ্ছে। 
  
করিডন আি অযান পিস্পচ্ছিি রদচ্ছক রনঃশচ্ছব্দ তাকাল। 
  
. 
  
০২. 
  
চাচ্ছচথি োচ্ছদি নীচ্ছচ মাত্র একটা ইচ্ছলকরট্রক আচ্ছলা েলচ্ছে। মবদীি দুপাচ্ছশ েলচ্ছে দুচ্ছটা 
মমামবারত। এই িলচ্ছদ আচ্ছলাি রশোয় িুশরবে েীশুমূরতথ উজ্জ্বল িচ্ছয় উচ্ছিচ্ছে। চাচ্ছচথি 
মভতচ্ছি রপেন রদচ্ছক একজন বৃো মরিলা দু িাচ্ছত মাথা গুঁচ্ছজ বচ্ছস আচ্ছে। বাতাচ্ছসি শব্দ 
চাচ্ছচথি রনঃস্তি পরিচ্ছবশ নষ্ট কিচ্ছে। দুজন মানুষ এক পাচ্ছশ পাতা মবচ্ছঞ্চি উপি বচ্ছস 
আচ্ছে। 
  
জন আি রজরন চঞ্চল মচ্ছন বৃোি চচ্ছল োওয়াি প্রতীক্ষা কিচ্ছে। রকন্তু মরিলারটি মচ্ছধ্য 
োওয়াি রবনু্দমাত্র বযস্ততা মনই। আিত জচ্ছনি গা মঘুঁচ্ছষ রজরন বচ্ছস আচ্ছে। তাি দু মচাে 
চকচচ্ছক িুশরবে েীশুমূরতথি রদচ্ছক রনবে, জচ্ছনি রদচ্ছক তাকাচ্ছে না। রজরনি বযবিাচ্ছিি 
বযরতিম জনচ্ছক িারগচ্ছয় রদল, মন িতাশায় ভরিচ্ছয় রদল। 
  
তািা অচ্ছলৌরকক উপাচ্ছয় পালাচ্ছত সমথথ িচ্ছয়চ্ছে। রজরনচ্ছক রদচ্ছয় মকান কাজ িয়রন। জন 
তাচ্ছক মিচ্ছল এচ্ছনচ্ছে একটা পুতুচ্ছলি মত। রজরনি িাত ধ্চ্ছি সাবধ্াচ্ছন পালাবাি সমচ্ছয় 
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পুরলচ্ছশি মোুঁড়া একটা গরল জচ্ছনি বাহুচ্ছত এচ্ছস মলচ্ছগচ্ছে। পুরলচ্ছশি তাড়া মেচ্ছয় রজরনি 
িাত মচচ্ছপ ধ্চ্ছি েুটচ্ছত েুটচ্ছত এই চাচ্ছচথি সামচ্ছন এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছে। 
  
রজরনি িাত ধ্চ্ছি িক্তাক্ত জন পরবত্র আি রনিাপদ চাচ্ছচথ ঢুচ্ছক পচ্ছড় উপাসচ্ছকি বসবাি 
আসচ্ছন বচ্ছস পড়ল। তাচ্ছদি সামচ্ছন বচ্ছস আচ্ছে একজন বৃো, উপাসনা কিচ্ছে না-
ঘুমচ্ছে। 
  
জন মবাতাম েুচ্ছল গা মথচ্ছক মকাট েুচ্ছল মেলল। েন্ত্রণায় কাতচ্ছি উিল। 
  
রজরন জচ্ছনি িক্তাক্ত শাচ্ছটথি িাতাি রদচ্ছক তাকাল। েুরিটা আমাচ্ছক দাও। রজরন বলল, 
স্কােথটা েুচ্ছল মেল। 
  
জন েুরিটা তাি িাচ্ছত রদল, মদেল রজরন তাি জামাি িাতটা কাটচ্ছে। দুজচ্ছনই মদেল 
কালচ্ছচ আি েুচ্ছল ওিা ক্ষতস্থান। 
  
একটা পযাড চাপা রদচ্ছয় শক্ত কচ্ছি বাুঁধ্জন বলল, িক্তপাত বন্ধ্ কিচ্ছত িচ্ছব। 
  
একটা রুমাল ভাজ কচ্ছি পযাচ্ছডি মত কচ্ছি ক্ষতস্থাচ্ছন চাপা রদচ্ছয় স্কােথ রদচ্ছয় শক্ত কচ্ছি 
রজরন মবুঁচ্ছধ্ রদল। 
  
চমৎকাি িচ্ছয়চ্ছে জন বলল, এবাি মকাটটা পিচ্ছত আমায় সািােয কি। 
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তািপি চুপচাপ অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত লাগল, রপস্তলটা িাচ্ছতি কাচ্ছে িােল। পা দুচ্ছটাচ্ছত মেন 
এচ্ছকবাচ্ছিই শরক্ত মনই। এই মুিূচ্ছতথ পুরলশ েরদ এোচ্ছন িানা মদয় তািচ্ছল পালাচ্ছত 
পািচ্ছব না, তচ্ছব তাচ্ছক জীরবত ধ্িচ্ছত পািচ্ছব না। 
  
জন িাচ্ছত-বাধ্া ঘরড়চ্ছত সময় মদেল। িাত মপৌচ্ছন এগািটা। করিডন আি মযাচ্ছলািী 
মমচ্ছয়টাি রক িল তাই ভাবচ্ছত লাগল। করিডচ্ছনি ধ্ািণা মত মযাচ্ছলািীচ্ছক সতযই মসই 
িীচ্ছপ পাওয়া সম্ভব? তাচ্ছক েরদ েুুঁচ্ছজ বাি কিচ্ছত িয় এেরন মসোচ্ছন রগচ্ছয় মোুঁজা শুরু 
কিচ্ছত িচ্ছব। এেন একমাত্র ভিসা এই িীপটা। 
  
মধ্যিাচ্ছত রিক কিল চাচথ মেচ্ছড় োচ্ছব, বৃোরট অচ্ছনকক্ষণ আচ্ছগই চচ্ছল মগচ্ছে, ঘুম-জড়ান 
মচাচ্ছে তাচ্ছদি মস লক্ষয কচ্ছিরন। 
  
রনঃশব্দ চাচ্ছচথি পরিচ্ছবশ, আি এোচ্ছন পচ্ছড় থাকাি প্রচ্ছয়াজন মনই। রজরনচ্ছক আলচ্ছতা 
ভাচ্ছব স্পশথ কচ্ছি জাগাল। 
  
োওয়াি সময় িচ্ছয়চ্ছে।–জন রজজ্ঞাসা কিল, মতামাি শিীি রিক আচ্ছে মতা? 
  
িযাুঁ, রিক আচ্ছে। রজরন রনচ্ছজি চুচ্ছল রবরল মকচ্ছট বলল, আি তুরম? মতামাি িাচ্ছতি অবস্থা 
রক? 
  
ভাল। োওয়াি সময় িচ্ছয়চ্ছে। িীচ্ছপ মেচ্ছত িচ্ছব। জন বলল, রক কচ্ছি োচ্ছব? 
  
 রকংিশ মথচ্ছক মট্রচ্ছন স্কটলযাচ্ছন্ড োওয়া োয়। 
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 রকংিশ মকাথায়? 
  
মরস ইন বাচ্ছডথি কাচ্ছে। মিুঁচ্ছট মপৌঁেচ্ছত িচ্ছব। জন আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত অলস পাচ্ছয় ভি রদচ্ছয় 
উচ্ছি দাুঁড়াল। 
  
মস বলল, মতামাি মন বলচ্ছে আমিা িীচ্ছপ মপৌঁেচ্ছত পািব? 
  
পািব।–রূচ্ছপাি েীমূরতথি রদচ্ছক তারকচ্ছয় রজরনবলল, জন, আমাচ্ছক একটু সময় দাও।িয়ত 
আি কেচ্ছনা চাচ্ছচথ মঢাকাি সুচ্ছোগ জীবচ্ছন আসচ্ছব না। 
  
তাড়াতারড় কি।-মুচ্ছেি ঘাম মুচ্ছে জন বলল। 
  
িাুঁটুচ্ছত ভি রদচ্ছয় বসল রজরন। ভাবল রক ভাচ্ছব প্রাথথনা কিচ্ছব। মকান এক সময় মস 
ভগবানচ্ছক রবশ্বাস কিত, রকন্তু এেন আি মসই রবশ্বাস মনই। ঈশ্বি রক তাি মকান 
প্রাথথনা পূণথ কিচ্ছবন না? তাি একমাত্র কামনা মে মকান ভাচ্ছবই মিাক না মকন, 
মযাচ্ছলািীচ্ছক েুন কিা। 
  
. 
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একাদশ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
উিিমুেী ধ্াবমান মট্রন রনরদথষ্ট সময় সকাল সাচ্ছড় আটটাি রকেু পচ্ছি বািউইক মস্টশচ্ছন 
মপৌঁোল। 
  
বািউইক িল দুনবাচ্ছিি আচ্ছগি মস্টশন। করিডন তৃতীয় মশ্রণীি কামিা মথচ্ছক জানলা 
রদচ্ছয় গলা বারড়চ্ছয় মদচ্ছে রনল মকান পুরলশ েযাটেচ্ছমথ আচ্ছে রকনা। 
  
প্রচ্ছতযক মস্টশচ্ছন করিডন লক্ষয মিচ্ছেচ্ছে পুরলশ দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে রকনা। রকন্তু সচ্ছন্দিজনক 
রকেু নজচ্ছি পচ্ছড়রন। 
  
স্বরস্তি রনঃশ্বাস মেচ্ছল করিডন েযাটেচ্ছমথ মনচ্ছম মচাচ্ছেি সামচ্ছন েবচ্ছিি কাগজ মমচ্ছল ধ্চ্ছি 
অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত লাগল। কাগচ্ছজি প্রথম পাতায় োপা রনচ্ছজি েরব মদচ্ছে তাি রশিদাুঁড়া 
মবচ্ছয় একটা শীতল িক্তচ্ছোত প্রবারিত িল। েচ্ছটাি মাথায় কযাপসান মলো আচ্ছে : 
আপরন রক এই মলাকটাচ্ছক মচচ্ছনন? 
  
এ ধ্িচ্ছনি রকেু আশা কচ্ছিরন করিডন। মে মকান সময় মকউ না মকউ তাচ্ছক রচচ্ছন 
মেলচ্ছত পাচ্ছি। 
  
মদরে রক রলচ্ছেচ্ছে। করিডন কাগজ লুরকচ্ছয় মেলাি আচ্ছগ অযান কাচ্ছে এচ্ছস বলল। 
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ইতস্ততঃ কিল করিডন। মস অযানচ্ছক জানচ্ছত রদচ্ছত চায় না মে িীটা অযাচ্ছলন মৃত। তচ্ছব 
এটা রিক মে একরদন অযান রিক জানচ্ছব। অচ্ছনযি কাে মথচ্ছক না মজচ্ছন তাি কাে মথচ্ছক 
জানাই ভাল িচ্ছব। তাই েবচ্ছিি কাগজটা পচ্ছকট মথচ্ছক মবি কচ্ছি তাি িাচ্ছত রদল। 
  
অযান েচ্ছটাটা মদেল েুুঁরটচ্ছয়। তািপি মসবলল,িযাুঁ েচ্ছটাটা মতামািই। এচ্ছকবাচ্ছি হুবহু 
মতামাি মচিািা। রত্রশ রমরনচ্ছটি মচ্ছধ্য দুনবাচ্ছি মপৌঁচ্ছে োব। রক কিচ্ছব রকেু রিক কচ্ছিে? 
  
ঝুুঁরক মনব। করিডন বলল করিন কচ্ছি, তচ্ছব আমাি সম্পচ্ছকথ মতামাি ভাল কচ্ছি জানা। 
প্রচ্ছয়াজন। মকান মানুচ্ছষি বুরেমিা সম্পচ্ছকথ উচ্চ ধ্ািণা কিবাি প্রচ্ছয়াজন মনই। পুরলশ 
আমাচ্ছক লক্ষয নাও কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
কাগচ্ছজ িীটাি েবি পড়বাি সচ্ছি সচ্ছি অযাচ্ছনি মচােমুে করিন িচ্ছয় এল, শক্ত িাচ্ছত 
কাগজ মচচ্ছপ ধ্িল। 
  
মমচ্ছয়টা মতা মািা মগচ্ছে।–অযান বলল, অসু্ফট কচ্ছে। রলচ্ছেচ্ছে ও েুন িচ্ছয়চ্ছে। 
  
রিকই রলচ্ছেচ্ছে–করিডন মৃদুকচ্ছে বলল, পুরলচ্ছশি ধ্ািণা এ কাজ আমাি। তেন মমচ্ছয়টাি 
ওোচ্ছনই রেলাম রকনা। রসুঁরড় মথচ্ছক পচ্ছড় রগচ্ছয়রেল। 
  
অযাচ্ছনি সািা মুচ্ছে ভীরত আি অরবশ্বাস েুচ্ছট উিল। করিডন একটা রসগাচ্ছিট ধ্িাল–
তুরম রক ভাবে জারন। েরদ তুরম আমাি সম্বচ্ছন্ধ্ ভুল ধ্ািণা কি তািচ্ছল আমাি বাবাি 
রকেু মনই। আমিা পিস্পচ্ছিি কাে মথচ্ছক দূচ্ছি সচ্ছি োরে। তুরম মট্রন ধ্চ্ছি লন্ডচ্ছন রেচ্ছি 
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োও। মতামাি িীচ্ছপ আরম একাই োব। তুরম শুধু্ পুরলশচ্ছক আমাি গরতরবরধ্ সম্বচ্ছন্ধ্ রকেু 
বল না। 
  
এই ঘটনাগচ্ছলাি রপেচ্ছন অনয ঘটনা আচ্ছে বচ্ছল মচ্ছন িচ্ছে। তুরম রকেু লুচ্ছকাে। রক 
লুচ্ছকাে বল মতা? 
  
রিক বচ্ছলে, এই ঘটনাগচ্ছলাি মপেচ্ছন অনয ঘটনা আচ্ছে। মতামাচ্ছক বলচ্ছত চাইরেলাম না, 
তচ্ছব বলা প্রচ্ছয়াজন। মতামাি মচ্ছন আচ্ছে রনশ্চয় মে মগারভথচ্ছলি দচ্ছল মমাট নজন 
গপ্তঘাতক রেল? 
  
মগারভথল, কাচ্ছলাট আি জজথচ্ছক মগস্টাচ্ছপািা গরল কচ্ছি িতযাকচ্ছি। মতামাি দাদাি মকান 
িরদস পাওয়া োয় না। বাকী পাুঁচজচ্ছনি ধ্ািণা, মতামাি দাদা মগারভথচ্ছলি সাচ্ছথ 
রবশ্বাসঘাতকতা কচ্ছিচ্ছে। তািা লন্ডচ্ছন আচ্ছস। তাচ্ছদি মচ্ছধ্য দুজন–িযারিস আি লুরবস 
মকান িচ্ছম মতামাি দাদাি কাচ্ছে োয়। দুজনইনৃশংসভাচ্ছব মািা োয়। একজন চলন্ত 
মট্রন মথচ্ছক পচ্ছড় রগচ্ছয় আি অপি জন পুকুচ্ছি ডুচ্ছব মচ্ছি। মতামাি দাদাি েবি জানচ্ছত 
িীটাঅযাচ্ছলচ্ছনি কাচ্ছে রগচ্ছয়রেলাম। আরম ঘচ্ছি বসা অবস্থায় তাচ্ছক রসুঁরড় মথচ্ছক মকউ 
ধ্াক্কা রদচ্ছয় মেচ্ছল মদয়। েচ্ছল ঘাড় মভচ্ছি মস মািা োয়। 
  
মতামাি অনুমান রায়ানই ওচ্ছদি েুন কচ্ছিচ্ছে? 
  
িযাুঁ 
  
রায়ান সম্পচ্ছকথ মতামাি অচ্ছনক অরভচ্ছোগ তাই না? 
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িযাুঁ। মতামাি দাদাি সচ্ছি আমাচ্ছক মদো কিচ্ছতই িচ্ছব। 
  
 এসব আচ্ছগ বলরন মকন? 
  
 আরম মচচ্ছয়রেলাম মতামাি সািাচ্ছেয ওচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিচ্ছত। 
  
তািচ্ছল িিাৎ মতামাি মন পালচ্ছট মগল মকন? মতামাচ্ছক এেন অনযিকম মচ্ছন িচ্ছে। 
  
তাই বুরঝ। 
  
এেন সবই মজচ্ছনে। দুনবাচ্ছি মপৌঁোচ্ছনাি পি বারড় রেচ্ছি োও।আমাি কথা ভুচ্ছল োও। 
মতামাি দাদাি উপি সুরবচািই কিব। মতামাচ্ছক কথা রদরে। 
  
. 
  
০২. 
  
 মট্রচ্ছনি করিডি রদচ্ছয় করিডন েেন দ্রুত পাচ্ছয় মিুঁচ্ছট চচ্ছলচ্ছে, রিক তেনই প্রথম মশ্রণীি 
কামিা মথচ্ছক একজন রবিাট মচিািাি মানুষ তাি সামচ্ছন এচ্ছস দাুঁড়াল। মলাকরট 
রডচ্ছটকরটভ সাচ্ছজথন্ট িরলন্স। 
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মগালমাল কচ্ছিা না বনু্ধ্। মলাকরট মিচ্ছস বলল, িাডসন রিক মতামাি মপেচ্ছনই দাুঁরড়চ্ছয় 
আচ্ছে। আড় মচাচ্ছে মদেল করিডন। সরতযই তাি রপেচ্ছন রডচ্ছটকরটভ কনচ্ছস্টবল িাডসন 
পথ অবচ্ছিাধ্ কচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। 
  
অপ্রতযারশতভাচ্ছব মকাচ্ছচি মকান দিজা রদচ্ছয় বাইচ্ছি লারেচ্ছয় পড়চ্ছত পািত করিডন, রকন্তু 
মট্রন এত দ্রুতগরতচ্ছত েুটচ্ছে মে লাে মদওয়াি ঝুুঁরক রনচ্ছত পািল না মস। এভাচ্ছব 
পালাবাি মচষ্টা আত্মিতযাি সারমল। 
  
মস বলল, িযাচ্ছলা, িরলন্স। এোচ্ছন মতামাচ্ছক মদেব আশা করিরন। আমাি মটরলরাম 
মপচ্ছয়ে? 
  
মপচ্ছয়রে।–মকানিকম ইতস্ততঃনা কচ্ছি িরলন্স বলল রিচ্ছডি েুন রনচ্ছয় মতামায় মাথা 
ঘামাচ্ছত িচ্ছব না। মতামাি তাি পাওয়াি আচ্ছগই সব মজচ্ছনরে। মতামাি কাচ্ছে রপস্তল 
আচ্ছে তাই না? 
  
িযাুঁ, আচ্ছে। পচ্ছকট মথচ্ছক তুচ্ছল নাও িাডসন, ওটা আমাি ডানরদচ্ছকি পচ্ছকচ্ছট আচ্ছে। 
  
িাডসন গম্ভীি মুচ্ছে পচ্ছকট মথচ্ছক অচ্ছটাচ্ছমরটক রপস্তলটা তুচ্ছল রনল। 
  
এি পািরমট আচ্ছে? িরলন্স জানচ্ছত চাইল। 
  
 রনশ্চয়ই। করিডন বলল, ওটা বযাচ্ছগ আচ্ছে মদেচ্ছব নারক? 
  
একু্ষরন মদেব না। মতামাচ্ছক লক-আচ্ছপ মপািাি মত সুচ্ছোগ রনশ্চয়ই মদচ্ছব না? 
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মভব না এবাচ্ছি আমায় লক-আচ্ছপ িােবাি মত সুচ্ছোগ তুরম পাচ্ছব করিডন মিচ্ছস বলল, 
কািণ আমাি রবরুচ্ছে মকান অরভচ্ছোগ মনই। 
  
সকচ্ছল তাই বলচ্ছে বচ্ছট।িরলন্স বলল, মতামাচ্ছক মদচ্ছে অবাক িই করিডন। মতামাি 
সুরবধ্াি জনয রকেু োত্রীচ্ছক আমিা মট্রন মথচ্ছক নারমচ্ছয় রদচ্ছয়রে আি মতামাচ্ছক লন্ডচ্ছন 
রেরিচ্ছয় মনওয়াি জনয দুনবাচ্ছি একটা গারড় রিক কচ্ছি মিচ্ছেরে। 
  
রকন্তু আরম মতা লন্ডচ্ছন রেিব না। 
  
দুঃরেত বুচ্ছড়া শারলক, পুরলশ মতামাি সাচ্ছথ লন্ডচ্ছন কথা বলচ্ছত চায়।পচ্ছকট মথচ্ছক 
রসগাচ্ছিচ্ছটি পযাচ্ছকট মবি কচ্ছি িরলন্স বলল, এই ধ্িচ্ছনি মকান বযাপাি আি রক। মিচ্ছত 
চাও নারক? 
  
িরলচ্ছন্সি মদওয়া রসগাচ্ছিট ধ্িাল করিডন আি িরলন্সচ্ছকও ধ্িাচ্ছত সািােয কিল। 
  
আমাি রবরুচ্ছে অরভচ্ছোগ গিন কচ্ছিে রনশ্চয়ই? 
  
 েরদ আমায় বাধ্য না কি। তচ্ছব মতামাি কাচ্ছে আরম সিচ্ছোরগতা প্রতযাশা কিরে। 
  
রক অরভচ্ছোগ জানচ্ছত পারি? 
  
ইো কিচ্ছল অচ্ছনক চাজথই মতা গিন কিা োয়। তচ্ছব আরম চাই মলাকটাচ্ছক ধ্িবাি 
বযাপাচ্ছি তুরম আমায় সািােয কি। 
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অথথাৎ মবাঝা োচ্ছে আমাি রবরুচ্ছে চাজথ গিন কিবাি মত মকান অরভচ্ছোগ মতামাি 
মনই। আরম মজাি রদচ্ছয় বলচ্ছত পারি মকান চাজথ আমাি রবরুচ্ছে গিন কিচ্ছত পািচ্ছব না। 
  
মবশ মদো োচ্ছব। ভাগয সুপ্রসন্ন িচ্ছল একরদন োুঁচ্ছদ মতামাচ্ছক মেলবই। িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি 
কথা ভুচ্ছল মগে-রসুঁরড় মথচ্ছক পচ্ছড় রগচ্ছয় ওি ঘাড় ভািাি ঘটনা? 
  
ও নাচ্ছম কাউচ্ছক রচরন না। কাি কথা বলে? এই সমচ্ছয় একরট মমচ্ছয় দিজা মপরিচ্ছয় 
মভতচ্ছি ঢুকল। িরলন্স তাি রদচ্ছক তাকাল। করিডচ্ছনি রশিদাুঁড়া মবচ্ছয় একটা শীতল 
িক্তচ্ছোত বইল। মমচ্ছয়টা অযান। 
  
অযান দিজাি সামচ্ছন থমচ্ছক দাুঁড়াল। করিডচ্ছনি রদচ্ছক তাকাল না, বিং িরলচ্ছন্সি রদচ্ছক 
তারকচ্ছয় মিচ্ছস বলল, আপনাি আপরি না থাকচ্ছল আরম মভতচ্ছি আসচ্ছত পারি? 
  
িরলন্স বযস্তভাচ্ছব উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় বলল, দুঃরেত মযাডাম, এই কামিাটা সংিরক্ষত। একটু 
এরগচ্ছয় মগচ্ছল জায়গা পাচ্ছবন। অসুরবচ্ছধ্ কিলাম বচ্ছল দুঃরেত। আমিা পুরলশ অরেসাি। 
  
আরম বুঝচ্ছত পারিরন। ভীষণ দুঃরেত। সরতযই েরদ আপরন পুরলশ অরেসাি িন,িরলন্সচ্ছক 
আড়াল কচ্ছি করিডচ্ছনি রদচ্ছক তাকাল অযান, একটা প্রশ্ন কিচ্ছত পারি? 
  
রনশ্চয়ই। িরলন্স বলল, প্রশ্নটা রক? 
  
আমাি ভাই বচ্ছলচ্ছে, মচন টানচ্ছল পাুঁচ পাউন্ড জরিমানা িয় না, কথাটা মেে রমচ্ছথয। মচন 
টানচ্ছল োইন কচ্ছি থাচ্ছক, রক বচ্ছলন? 
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িযাুঁ, কচ্ছি থাচ্ছক। িরলন্স বলল, আি রকেু বলচ্ছবন? 
  
না। আশা করি রকেু মচ্ছন কচ্ছিন রন? করিডচ্ছনি বুচ্ছকি মচ্ছধ্য িাতুরড় রপটচ্ছত লাগল। 
মমচ্ছয়টা রক মচন মটচ্ছন মট্রন থামাচ্ছত চাইচ্ছে? এেন রনচ্ছজচ্ছক রিক কিচ্ছত িচ্ছব এ সুচ্ছোগ 
মস রিণ কিচ্ছব রকনা। 
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িাদশ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
মমচ্ছয়টাচ্ছক ধ্ি।–একজন মলাক উচ্ছিরজতভাচ্ছব রচৎকাি কচ্ছি উিল, রকন্তু ততক্ষচ্ছণ অযান 
কামিাি দিজা েুচ্ছল ঘাচ্ছস ভিা জরমি উপি লারেচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে। নীচ্ছচ উপতযকাি অপ্রশস্ত 
নদীি পাড় ঘুচ্ছি মস মিল চলাচচ্ছলি মসতুি রদচ্ছক মদৌড়চ্ছত শুরু কিল। মসতুি কাোকারে 
মপৌঁেচ্ছতই করিডন লারেচ্ছয় পড়ল। গচ্ছজথ উিল িরলচ্ছন্সি রিভলভাি; রকন্তু রনশানা রিক 
িচ্ছলা না। 
  
অযান আচ্ছিা দুজন মগাচ্ছয়ন্দাচ্ছক মদেচ্ছত মপল। একজন িচ্ছক্ত মভজা রুমাল রনচ্ছজি নাচ্ছক 
মচচ্ছপ ধ্চ্ছি প্রথম মশ্রণীি কামিা মথচ্ছক মবরিচ্ছয় এচ্ছস িরলচ্ছন্সি কাচ্ছে দাুঁড়াল। 
  
রতনজন মগাচ্ছয়ন্দানদীচ্ছত ঝাুঁরপচ্ছয় পড়াকরিডচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয় িইল। জচ্ছল ডুবচ্ছত 
রকেুক্ষণ সময় রনল মস। এভাচ্ছব জচ্ছল ঝাুঁপ রদচ্ছত িরলচ্ছন্সি সািচ্ছস কুচ্ছলাত না। 
  
রতনচ্ছট মলাক এমনভাচ্ছব করিডনচ্ছক মচ্ছনাচ্ছোগ রদচ্ছয় মদেরেল মে, তাচ্ছদি কচ্ছয়ক গজ 
দুচ্ছি মসতুি পাচ্ছশি প্রাচীচ্ছিি উপি অযান মে উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয়চ্ছে তা মেয়াল কচ্ছিরন। 
  
করিডন জল মথচ্ছক মাথা তুচ্ছল প্রাচীচ্ছিি উপচ্ছি নড়াচ্ছনা অযানচ্ছক মদেচ্ছত মপল। তািপি 
লক্ষয কিল জচ্ছলি রদচ্ছক মমচ্ছয়টা বুচ্ছলচ্ছটি মত ঝাুঁরপচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে। জচ্ছল পচ্ছড় অযানচ্ছক 
ডুচ্ছব মেচ্ছত মদেল মস। অযান মাথা তুলচ্ছতই তাি রদচ্ছক করিডন এরগচ্ছয় মগল। 
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তুরম একটা মবাকা। করিডন মচুঁরচচ্ছয় বলল, মতামাি ঘাড় মভচ্ছি মেচ্ছত পািত। মতামািও 
ভািচ্ছত পািত। অযান মচাে মথচ্ছক জল সরিচ্ছয় বলল, রকন্তু আমাচ্ছদি ঘাড় ভাচ্ছঙরন 
  
না, রিক আচ্ছে। 
  
অবশযই–অযান সাুঁতাি কাটচ্ছত কাটচ্ছত বলল, রনশ্চয়ই স্বীকাি কিচ্ছব মে রিক সমচ্ছয় মট্রন 
থারমচ্ছয়রেলাম। 
  
িযাুঁ, স্বীকাি কিরে। রকন্তু একাজ মকন কিচ্ছল বলচ্ছতা? মতামায় সাবধ্ান কচ্ছিরেলাম 
রনচ্ছজচ্ছক আমাি সচ্ছি না জড়াচ্ছত। এেন তুরম রনচ্ছজচ্ছকও ঝাচ্ছমলায় জরড়চ্ছয় মেলচ্ছল। 
  
মিচ্ছস অযান বলল, ওোচ্ছন চুপচাপ বচ্ছস থাকাি মচচ্ছয় নদীচ্ছত ঝাুঁরপচ্ছয় পড়াই রিক 
িচ্ছয়চ্ছে। 
  
মোচ্ছত শিীি ভারসচ্ছয় নদীি রকনািায় মপৌঁচ্ছে তািা পাচ্ছড় উচ্ছি পড়ল। ঘাচ্ছসি উপি বচ্ছস 
পচ্ছড় আন িাুঁপাচ্ছত লাগল। 
  
আমিা মকাথায় োব বলচ্ছত পাি? 
  
করিডন দূচ্ছিি পািাড়টা মদরেচ্ছয় বলল, ওই রদচ্ছক আমাচ্ছদি মেচ্ছত িচ্ছব। দুনবাচ্ছি 
মপৌঁেবাি পথ নারতদীঘথ। পািাড় রডরঙচ্ছয় োওয়াই েুরক্তেুক্ত িচ্ছব। অচ্ছনক দূি পেথন্ত মকান 
বারড়ঘি আচ্ছে বচ্ছল মচ্ছন িয় না। 
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পািাচ্ছড়ি ওপাচ্ছশ থাকচ্ছত পাচ্ছি। অযান উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় বলল, ভীষণ রবশ্রী লাগচ্ছে। এই 
রভচ্ছজ মপাশাচ্ছকই রক দুনবাচ্ছিি রদচ্ছক িাুঁটব? 
  
করিডন িাসল। মস বলল, ইচ্ছে িচ্ছল েুচ্ছল মেলচ্ছত পাি, আমাি আপরি মনই। 
লুচ্ছকাচ্ছনাি মত সময় আমাচ্ছদি িাচ্ছত মনই। 
  
. 
  
০২. 
  
 এক সময় তািা িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত পািাচ্ছড়ি কাোকারে এচ্ছস পড়ল। 
  
 মতামাি কথা মভচ্ছব োিাপ লাগচ্ছে।–করিডন িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত বলল। মচচ্ছয়রেলাম তুরম 
মেন রনচ্ছজচ্ছক আমাি সচ্ছি জরড়চ্ছয় না মেল। 
  
িারসও না। অযান মিচ্ছস বলল, রনচ্ছজি ভালমন্দ রনচ্ছজ মদেচ্ছত পারি। 
  
এ মতামাি কথা। করিডন বলল, তচ্ছব পুরলশ েরদ িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি মৃতুযি বযাপাচ্ছি 
আমাচ্ছক অপিাধ্ী ভাচ্ছব তুরম ঝাচ্ছমলায় পড়চ্ছব। 
  
এ রনচ্ছয় আরম ভাবরে না। তুরম ভাবচ্ছব মকন? তুরম মতা ভালভাচ্ছবই জান মতামাচ্ছক 
আমাি ভাল লাগচ্ছে। 
  
তাই নারক?–চরকত কটাচ্ছক্ষ তাি রদচ্ছক তাকাল। 
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আরম মতামাি মতনই। আমাি সব রচন্তা জুচ্ছড় তুরম আে। আমাি মত একজন সাধ্ািণ 
মমচ্ছয়চ্ছক রনচ্ছয় স্বপ্ন মদেে তুরম, রক বল? 
  
এক সমচ্ছয় মমচ্ছয়চ্ছদি আরম েুব সস্তা ভাবতাম। প্রচ্ছয়াজন রমচ্ছট মগচ্ছলই বারতল কিতাম। 
রকন্তু েুচ্ছেি সময় এ অভযাচ্ছসি পরিবতথন ঘচ্ছট। অচ্ছনক মাস আরমনািীি প্ররত আসক্ত 
িইরন।তুরম আমাি মচ্ছধ্য আকষথণ সৃরষ্ট কিচ্ছল তাই ভাল মবাধ্ িচ্ছে না। 
  
অযান রক বলচ্ছব রিক কিচ্ছত পািল না। রকেুক্ষণ চুপ কচ্ছি থাকাি পি করিডন প্রশ্ন 
কিল, তুরম রক কাউচ্ছক কথা রদচ্ছয়ে? 
  
রদচ্ছয়রে। িাসল অযান, মস, মনরভচ্ছত আচ্ছে। মাচ্ছস একবাি আমাচ্ছদি সাক্ষাৎ িয়। 
  
তািচ্ছল মতা আি কথা বাড়ান রিক নয়। 
  
তাই নারক? আমিা পিস্পিচ্ছক পেন্দ করি এই আি রক? 
  
কচ্ছি োও পেন্দ। জীবচ্ছন এসব বযাপাি বড় ঝাচ্ছমলাি সৃরষ্ট কচ্ছি। 
  
রক ঝাচ্ছমলা সৃরষ্ট কচ্ছি? 
  
অযাচ্ছনি রদচ্ছক করিডন তাকাল। মস বলল, মদে, মতামাচ্ছক আমাি ভাল লাচ্ছগ। েেন 
কাউচ্ছক ভাল লাচ্ছগ, তাচ্ছক আঘাত মদওয়া োয় না। এসব বযাপাচ্ছি আরম অনুভূরতপ্রবণ। 
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আমাচ্ছক উপি মথচ্ছক মদচ্ছে মতামাি মচ্ছন িচ্ছব না বচ্ছট তচ্ছব আরম এই িকমই। এটা 
আমাি চরিত্রচ্ছদাষ বলচ্ছত পাি। 
  
আমাচ্ছক আঘাত রদচ্ছত চাও মকন? 
  
মতামাি দাদাি রপেচ্ছন মলচ্ছগ আরেবচ্ছল বলরে। ওচ্ছক পুরলচ্ছশি িাচ্ছত তুচ্ছল রদচ্ছত চাইরে। 
রকন্তু এেন ভাবরে রক কিব। 
  
ওচ্ছক পুরলচ্ছশি িাচ্ছত তুচ্ছল মদওয়াি প্রচ্ছয়াজন িচ্ছব না। তুরম পণ্ডশ্রম কিে। 
  
 রক বলচ্ছত চাইে? 
  
মতামাচ্ছক আচ্ছগই বচ্ছলরে রায়ান িীটা অযাচ্ছলনচ্ছক েুন কচ্ছিরন বা মগারভথচ্ছলি সচ্ছি 
রবশ্বাসঘাতকতা কচ্ছিরন। রায়ানচ্ছক আরম রচরন। 
  
েরদ মতামাি ভাই না কচ্ছি থাচ্ছক তািচ্ছল মক কচ্ছিচ্ছে? 
  
আরম জারন এমন ভান কিব না। তচ্ছব জারন রায়ান এ কাজ কচ্ছিরন। তাোড়া আরম 
রবশ্বাস করি না মে ও মবুঁচ্ছচ আচ্ছে, তচ্ছব রবশ্বাস কিচ্ছত চাই। তুরম েেন প্রথম বলচ্ছল 
আরম রবশ্বাস কচ্ছিরেলাম। রায়ান আমাি কাচ্ছে কতোরন তুরম বুঝচ্ছব না। তচ্ছব জারন ও 
মবুঁচ্ছচ মনই। একিাচ্ছত স্বপ্ন মদেলাম ও মািা মগচ্ছে-ঘুম মভচ্ছঙ মগল। চাি মাস পচ্ছি 
রমরলটািী মথচ্ছক ওি মৃতুযি েবি এল। এত মদিীচ্ছত মসই মৃতুয-েবি এচ্ছসরেল মে 
আমাি মচ্ছন মকান আঘাত সৃরষ্ট কিচ্ছত পাচ্ছিরন। 
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করিডন তাি কাধ্ চাপচ্ছড় বলল, এসব ভুচ্ছল োও। এস িাুঁরট। আমিা অেথা সময় নষ্ট 
কিরে। 
  
রকেুক্ষণ পচ্ছি সূেথ পািাচ্ছড়ি আড়াচ্ছল আত্মচ্ছগাপন কিচ্ছতই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। 
অযান প্রথম ইরিচ্ছনি শব্দ শুচ্ছন উপি রদচ্ছক তাকাল। মদেল একটা মিরলকপ্টাি মাথাি 
উপি উড়চ্ছে, তাচ্ছদি রদচ্ছকই আসচ্ছে। 
  
শুচ্ছয় পড়।–করিডন রচৎকাি কচ্ছি উিল। অযান তাি আচ্ছগই লম্বা ঘাচ্ছসি মচ্ছধ্য শুচ্ছয় 
পচ্ছড়চ্ছে। এেন মস তাি পাচ্ছশ শুচ্ছয় পড়ল। 
  
আমাচ্ছদি রিক মদচ্ছে মেচ্ছলচ্ছে।–করিডন বলল, চল, আমিা মকান িকচ্ছম বচ্ছনি রদচ্ছক 
োই, ওটাই একমাত্র োবাি পথ। 
  
তািা উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় প্রায় আধ্মাইল তোচ্ছত মাথা তুচ্ছল দাুঁড়াচ্ছনা বনভূরমি রদচ্ছক েুটচ্ছত 
লাগল। মিরলকপ্টাি তাচ্ছদি মাথাি উপি রদচ্ছয় শকুচ্ছনি মত উচ্ছড় মগল। 
  
তািা আধ্াআরধ্ পথ রগচ্ছয় রপেন মথচ্ছক মভচ্ছস আসা ক্ষীণ রচৎকাি শুনচ্ছত মপল। রপেচ্ছন 
রেচ্ছি তারকচ্ছয় মদেল কতকগচ্ছলা মলাক তাচ্ছদি উচ্ছেচ্ছশয রচৎকাি কিচ্ছত কিচ্ছত মদৌচ্ছড় 
আসচ্ছে। 
  
এস মদৌড়ই, আমিা এভাচ্ছব মোলা আকাচ্ছশি নীচ্ছচ ধ্িা পড়চ্ছত চাই না। 
  
 আমিা ধ্িা পড়বই।–অযান িাুঁপাচ্ছত িাুঁপাচ্ছত বলল। 
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 দুজচ্ছনি মমাকারবলা আরম কিরে। েত দ্রুত গরতচ্ছত পাি মদৌড়চ্ছত থাক। 
  
অযান বচ্ছনি মচ্ছধ্য ঢুচ্ছক মগল। করিডন রপেচ্ছনি পাচ্ছয়ি শব্দ শুনচ্ছত পাচ্ছে। আড়চ্ছচাচ্ছে 
তাকাল। দুরট সবল আি স্বাস্থযবান েুবক তাচ্ছদি রদচ্ছক েুচ্ছট আসচ্ছে। িিাৎ করিড়ন 
মিাুঁচট মেচ্ছয় পচ্ছড় মগল। এেন েুচ্ছট আসা মলাকদুরট আি মাত্র পঞ্চাশ গজ দূচ্ছি। 
  
এই দাুঁড়াও বলরে।–একজন রচৎকাি কচ্ছি রনচ্ছজি গরত বাড়াল। 
  
বনভূরম সামচ্ছন। অযানচ্ছক আি মদো োচ্ছে না। করিডন সিসা উচ্ছি দাুঁড়াল। মলাকদুরট 
এচ্ছকবাচ্ছি কাচ্ছে এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছে।করিডন চায় না মলাকদুরট তাি রপেন রপেন বচ্ছনি মচ্ছধ্য 
ঢুচ্ছক পডু়ক। রপেচ্ছনি বাকী মলাকগচ্ছলা এেচ্ছনা প্রায় আধ্মাইল দূচ্ছি আচ্ছে। 
  
করিডন সিসা উচ্ছি দাুঁড়াল। মলাকদুরট এচ্ছকবাচ্ছি কাচ্ছে এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছে। মস একজচ্ছনি 
কাুঁচ্ছধ্ি রপেচ্ছন আঘাত কিল। মলাকটা মুে থুবচ্ছড় পচ্ছড় রগচ্ছয় আি উিল না। 
  
রিতীয়জন তাি গলা রটচ্ছপ িইল। মস মলাকটাি মুচ্ছে সচ্ছজাচ্ছি এক ঘুরষ মািল। মলাকটা 
মুে থুবচ্ছড় পড়ল। তািপি মস বচ্ছনি মচ্ছধ্য েুচ্ছট রগচ্ছয় ঢুচ্ছক পড়ল। অযান তাি একোনা 
িাত ধ্িল। দুজচ্ছন বনভূরমি আচ্ছিা মভতচ্ছি ঢুচ্ছক পড়ল। অনুসিণকািীচ্ছদি পাচ্ছয়ি শব্দ 
তািা শুনচ্ছত পাচ্ছে। রকেুক্ষণ পি পাচ্ছয়ি শব্দ আি মশানা মগল না। 
  
করিডন থামল। িাুঁপাচ্ছত িাুঁপাচ্ছত জামাি িাতায় মুে মুচ্ছে বলল, রিক এই িকমই 
মচচ্ছয়রেলাম। 
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এেন রক কিচ্ছব? অযান জানচ্ছত চাইল। এত অন্ধ্কাচ্ছি আমাচ্ছদি অনুসিণ কিচ্ছত পািচ্ছব 
না। ওিা সকাল পেথন্ত অচ্ছপক্ষা কিচ্ছব। আমাচ্ছদি ভাগয ভাল ইরতমচ্ছধ্য আমিা কচ্ছয়ক 
মাইল এরগচ্ছয় মেচ্ছত পািব। 
  
এেন িাুঁটব? 
  
মবশী মজাচ্ছি িাুঁটাি প্রচ্ছয়াজন মনই। এই িাস্তাটা ধ্চ্ছিই িাুঁটচ্ছত থাকব। মকাথাও না 
মকাথাও রিক মপৌঁেব। 
  
একারদিচ্ছম আধ্ঘণ্টা িাুঁটাি পি তািা বনপ্রাচ্ছন্ত এচ্ছস মপৌঁেল। মসোচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় তািা 
দূচ্ছি একটা রাচ্ছমি আচ্ছলা মদেচ্ছত মপল। 
  
ওই জায়গাটাি নাম রক মক জাচ্ছন।করিডন িাত তুচ্ছল রামটা মদরেচ্ছয় বলল, জারন না। 
এটা আমাচ্ছদি রুচ্ছট পড়চ্ছে না। 
  
পড়া উরচৎ। রকন্তু আি এক পা এচ্ছগাবাি আচ্ছগ রকেু মেচ্ছয় মনওয়া প্রচ্ছয়াজন। েুব রেচ্ছদ 
মপচ্ছয়চ্ছে। 
  
তািা ঘাচ্ছসি উপি পাশাপারশ বসল। অযান োবাচ্ছিি পযাচ্ছকট েুচ্ছল সামচ্ছন িােল। 
তািপি চুপচাপ মেচ্ছত লাগল। আপন আপন রচন্তায় দুজচ্ছন রবচ্ছভাি িচ্ছয় িইল। রবষণ্ণ 
মদোচ্ছে করিডনচ্ছক। 
  
অযান বলল, আবাি রচন্তা কিচ্ছত আিম্ভ কিচ্ছল? 
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সব সমচ্ছয়ই রচন্তা কিরে। করিডন িাসল, এই আচ্ছলাচনা কিচ্ছত আি ইো কিচ্ছে না। 
  
রকেুক্ষণ রনস্তিতাি মচ্ছধ্য অরতবারিত িল। 
  
রনস্তিতা ভি কচ্ছি একসময় অযান বলল, এরদচ্ছক একটা গারড় োচ্ছে। রনশ্চয়ই িাস্তা 
আচ্ছে। 
  
একটা গারড় রাচ্ছমি রদচ্ছক েুচ্ছট োচ্ছে। করিডন উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় বলল, গারড়টা দাুঁরড়চ্ছয় 
পড়ল। অযান, এস আমিা নীচ্ছচ নারম। একটা রলেট মপচ্ছত পারি। 
  
পুরলশও মতা িচ্ছত পাচ্ছি। ঝুুঁরক মনওয়া রক এতই জরুিী? 
  
আমিা তরড়ঘরড় কিব না। শুধু্ োচাই কচ্ছি মদেচ্ছত চাই। এস। 
  
তািা নামচ্ছত লাগল োড়াই পচ্ছথ। একজায়গায় মমাটি গারড়টা রস্থি িচ্ছয় দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। 
মদচ্ছে মচ্ছন িচ্ছে োিাপ িচ্ছয় মগচ্ছে।–একসাচ্ছথ নামচ্ছত নামচ্ছত করিডন বলল, তুরম 
এোচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় থাক, আরম কথা বচ্ছল আরস। সজাগ মথক োচ্ছত মকান ঝাচ্ছমলা না িয়। 
  
করিডন গারড়ি কাচ্ছে এল অযানচ্ছক মেচ্ছড়। ভাল কচ্ছি মদেল ড্রাইভাি একা। সািােয 
কিচ্ছত পারি? করিডন উচ্চকচ্ছে বলল, গারড়ি সামনাসামরন দাুঁরড়চ্ছয় থাকা মলাকরটচ্ছক। 
  
ড্রাইভাি চরকচ্ছত ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় করিডচ্ছনি উপি টচ্ছচথি আচ্ছলা মেলল। 
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সচ্ছন্দি তুরম পািচ্ছব রকনা-মলাকরট বলল, তচ্ছব েরদ তুরম আমাি মচচ্ছয় ভাল মমকারনক 
িও তািচ্ছল অবশয আলাদা কথা। 
  
এস মদো োক। গারড়ি ইরিচ্ছনি উপি ঝুুঁচ্ছক পচ্ছড় করিডন বলল, মিাগটা রক? 
  
 রবশ্রী শব্দ কচ্ছি মথচ্ছম োচ্ছে। 
  
মপচ্ছট্রাল আচ্ছে মতা? 
  
টযাঙ্ক ভরতথ আচ্ছে। 
  
সম্ভবতঃ কাচ্ছবথাচ্ছিটি মগালমাল কিচ্ছে। েন্ত্রপারত রকেু আচ্ছে? 
  
রিক কচ্ছি রদচ্ছল েুব েুশী িব। ড্রাইভাি েুশীজড়ান গলায় বলল, তুরম মকাথা মথচ্ছক 
এচ্ছল? 
  
বউ আি আরম পাচ্ছয় মিুঁচ্ছট ঘুচ্ছি মবড়ারে।করিডন গম্ভীি মুচ্ছে বচ্ছল মচুঁরচচ্ছয় ডাকল, শুনে 
ডারলথং, এোচ্ছন এচ্ছস আমাচ্ছদি সািােয কি। 
  
অযান অন্ধ্কাি মথচ্ছক মবরিচ্ছয় এল। এই িল আমাি বউ। অযাচ্ছনি রদচ্ছক না তারকচ্ছয় 
করিডন বলল, বনু্ধ্ি কাচ্ছবথাচ্ছিটচ্ছি মগালমাল মদো রদচ্ছয়চ্ছে, মচ্ছন িচ্ছে রিক কচ্ছি রদচ্ছত 
পািব। মশষরদচ্ছকি কথাগচ্ছলা অযানচ্ছক উচ্ছেশয কচ্ছি বলল। 
  
আমাি স্বামীি িাচ্ছতি কাজ চমৎকাি।–অযান বলল। 
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মরয়াি আমাি নাম। মসই উপকািী সামারিটচ্ছনি গল্প মচ্ছন পচ্ছড় োচ্ছে। মস প্রশংসাি 
দৃরষ্টচ্ছত অযাচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয়ই সজাগ িচ্ছয় উিল, কািণ মমচ্ছয়টাি পিচ্ছনি েক 
অচ্ছনকোরন উপচ্ছি উচ্ছি মগচ্ছে, তাি পা দুরটি অচ্ছনকটা মদো োচ্ছে। 
  
করিডন কাচ্ছবথাচ্ছিটি েুলচ্ছত বযস্ত আি এরদচ্ছক মব্ল্য়াি বযস্ত অযাচ্ছনি সাচ্ছথ ভাব জমাচ্ছনাি 
মচষ্টায়। করিডন কাচ্ছবথাচ্ছিটি রেট কচ্ছি সু্ক লারগচ্ছয় গারড় চারলচ্ছয় মদেচ্ছত বলচ্ছতই 
মরয়াচ্ছিি মন োিাপ িচ্ছয় মগল। 
  
তুলনা িয় না, মতামাি।চ্ছরয়াি বলল, মতামিা মকাথায় নামচ্ছব? 
  
আমিা োব দুনবাচ্ছি,–অযান উচ্ছিরজত কচ্ছে বলল, ওোচ্ছন আমাচ্ছদি মপৌঁচ্ছে রদচ্ছত 
পািচ্ছবন? 
  
 মকন পািব না? আরম মতা এরডনবিা োরে। েুশী িব মতামাচ্ছদি মপৌঁচ্ছে রদচ্ছত পািচ্ছল। 
  
তািা গারড়চ্ছত উচ্ছি বসল। দিজা বন্ধ্ কিল করিডন। 
  
. 
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ত্রলয়াদশ পলরলছেদ 
  
০১. 
  
 মমাটি-মবাটটা আিাি েুট লম্বা ব্রুকবান-মবাট, দশ িসথ পাওয়াচ্ছিি ইরিন আি মমাটি 
গারড়ি মত িযাুঁচ্ছন্ডল লাগান আচ্ছে। মবাটটা মঝালান রেল কংরিট োউরনি মচ্ছধ্য। একটা 
ধবদুযরতক সুইচ রটচ্ছপ করপকচ্ছলি সািাচ্ছেয মসটা নীচ্ছচ নামান িল। 
  
অযান বযস্ত ইরিন পিীক্ষায়।করিডন চঞ্চল মচ্ছন দিজা রদচ্ছয় বাইচ্ছি নজি মিচ্ছেচ্ছে। এই 
মুিূচ্ছতথ দিজাি সামচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় মস অনুভব কিল তাচ্ছদি মেন মকউ নজি কিচ্ছে–এই 
ধ্িচ্ছনি একটা অনুভূরত মচ্ছন জাগল। অন্ধ্কাচ্ছি মচাে িােল। সমুচ্ছদ্রি রদক মথচ্ছক েুচ্ছট 
আসা শীতল বাতাস মচাচ্ছে মুচ্ছে লাগল। রকন্তু তাি সচ্ছন্দি িওয়াি স্বপচ্ছক্ষ মকান েুরক্ত 
েুুঁচ্ছজ মপল না। 
  
সব রিক আচ্ছে।–অযান জানাল, ডািাি রদচ্ছক ঢালু জায়গায় দাুঁরড়চ্ছয় বলল, আমিা রক 
োব? 
  
িযাুঁ-দিজাি রদক মথচ্ছক ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় করিডন বলল, বাতচ্ছসি মবগ বাড়চ্ছে। েত 
তাড়াতারড় মপৌঁেচ্ছত পারি ততই ভাল। মপৌঁেচ্ছত কতক্ষণ সময় লাগচ্ছব? 
  
প্রায় একঘণ্টা। িীচ্ছপ মপৌঁেচ্ছত পািচ্ছল আি ভাবনা মনই। বারড়চ্ছত রটচ্ছনি োবাি অচ্ছনক 
আচ্ছে। চাি সপ্তাি চচ্ছল োচ্ছব। 
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একসপ্তাি চলচ্ছলই েচ্ছথষ্ট-অন্ধ্কাচ্ছিি রদচ্ছক একবাি তারকচ্ছয় করিডন বলল, চল আমিা 
োই। অযান মবাচ্ছটি ইরিন চারলচ্ছয় রদল। মবাট চলচ্ছত শুরু কিচ্ছতই মসকরিডচ্ছনি কাচ্ছে 
এচ্ছস বলল,এোন মথচ্ছক চচ্ছল োওয়াই উরচৎ িচ্ছব। না মগচ্ছল িয়ত-অযান মাঝপচ্ছথ মথচ্ছম 
রগচ্ছয় তীক্ষ্ণকচ্ছে রচৎকাি কচ্ছি উিল। করিডন ঘুচ্ছি দাুঁড়াল। মবাচ্ছটি উপি মানুচ্ছষি 
একটা োয়া এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছে। 
  
মক ওোচ্ছন? করিডন কচ্ছয়ক পা এরগচ্ছয় প্রশ্ন কিল। 
  
রজরন আচ্ছলাি সামচ্ছন এল। তাি িাচ্ছতি রপস্তল দুজচ্ছনি রদচ্ছক তুচ্ছল ধ্িা। মচাচ্ছে মুচ্ছে 
রনপ্রাণ অরভবযরক্ত। মচাে দুচ্ছটা চকচক কিচ্ছে। 
  
আরম মতামাচ্ছদি সচ্ছি োব। রুেশ্বচ্ছস রজরন বলল। 
  
স্বরস্তি রনঃশ্বাস মেলল করিডন। মস আশংকা কচ্ছিরেল অন্ধ্কাি মথচ্ছক িরলন্স মবরিচ্ছয় 
আসচ্ছব বুরঝ। মস বলল, এোচ্ছন এচ্ছস মপৌঁেচ্ছল রক কচ্ছি? 
  
আমিা রিক কচ্ছিরেলাম এোচ্ছন মদো কিব–রজরন রনষ্প্রণকচ্ছে বলল, রনশ্চয়ই তুরম 
আমাচ্ছক োুঁরক রদচ্ছত চাওরন? 
  
মতামাি কথা আরম ভুচ্ছল রগচ্ছয়রেলাম-করিডন রপস্তচ্ছলি রদচ্ছক লক্ষয মিচ্ছে বলল, জন রক 
অন্ধ্কাচ্ছি ঘাপরট মমচ্ছি বচ্ছস আচ্ছে? 
  
না। 
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তািচ্ছল ও মকাথায়? 
  
রজরন মিচ্ছস উিল। ভয়াতথ মসই িারস।করিডচ্ছনি রশিদাুঁড়া মবচ্ছয় একটা শীতল মোত 
প্রবারিত িল। অসুস্থ বচ্ছল মচ্ছন িল রজরনচ্ছক। মিাুঁট দুরট িক্ত শূনয। 
  
ও মািা মগচ্ছে–মস বলল। 
  
মািা মগচ্ছে?-করিডন এধ্িচ্ছনি রকেু আশা কচ্ছিরন, রক িচ্ছয়রেল? পুরলচ্ছশি িাচ্ছত ধ্িা 
পচ্ছড়রেল নারক? 
  
রজরন অযাচ্ছনি রদচ্ছক তাকাল। ঘৃণাি োপ সািা মুচ্ছে। মস বলল, ওচ্ছক রজজ্ঞাসা কি। ও 
জাচ্ছন। মযাচ্ছলািী ওচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে। 
  
অযান রুেশ্বাচ্ছস দুপা এরগচ্ছয় মেচ্ছতই করিডন তাি িাত ধ্চ্ছি থামাল। মস বলল, তুরম রক 
বলে? এ ধ্ািণা মতামাি িল রক কচ্ছি মযাচ্ছলািী েুন কচ্ছিচ্ছে? 
  
মদচ্ছেরে েুন কিচ্ছত। রজরন কাুঁপা আিুচ্ছল রনচ্ছজি ঘন কাচ্ছলা চুচ্ছল রবরল কাটল, মযাচ্ছলািী– 
আমাচ্ছদি অনুসিণ কিরেল। 
  
অনুসিণ কিরেল–মকাথায়? 
  
রস্থি িচ্ছয় দাুঁরড়চ্ছয় িইল রজরন। সিসা মস বলচ্ছত লাগল, িনরল েুন িচ্ছয়চ্ছে। আমাচ্ছদি 
জনয মস রনচ্ছজি জীবন উৎসগথ কচ্ছিচ্ছে। জন আিত িচ্ছয়রেল। পুরলশ আমাচ্ছদি প্রায় 
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ধ্চ্ছি মেচ্ছলরেল। আমিা একটা চাচ্ছচথ লুরকচ্ছয়রেলাম তািপি তাি মকান কথা মশানা মগল 
না, শুধু্ মিাুঁট মজাড়া নড়চ্ছত লাগল। 
  
থামচ্ছল মকন বল, বল রক িচ্ছয়চ্ছে? 
  
একটা মট্রচ্ছন চচ্ছড় বচ্ছসরেলাম। ভাগয ভাল বলচ্ছত িচ্ছব। মট্রনটাদুনবাি পেথন্ত এল। মচ্ছনি 
অবস্থা েুবই োিাপ িচ্ছয়রেল, তাি প্রচণ্ড জল রপপাসা মপচ্ছয়রেল। বাি বাি জল মেচ্ছত 
চাইরেল। ওচ্ছক মেচ্ছড় আরম একটাি পি একটা কামিায় চচ্ছড় রকেু োবাি সন্ধ্ান 
কিরেলাম। িিাৎ তাি আতথরচৎকাচ্ছি রপেন রেচ্ছি তারকচ্ছয় মদরে মট্রচ্ছনি কামিা মথচ্ছক 
শিীচ্ছিি অচ্ছধ্থকটা ঝুচ্ছল পচ্ছড়চ্ছে। মযাচ্ছলািী ওি গলা রটচ্ছপ ধ্চ্ছিচ্ছে। আমাি রকেু কিবাি 
ক্ষমতা রেল না, আরম অচ্ছনক দূচ্ছি রেলাম রকনা। জন মিল লাইচ্ছনি উপি পচ্ছড় মগল। 
লুরবসচ্ছক মেভাচ্ছব মািা িচ্ছয়রেল ওচ্ছকও মসইভাচ্ছব মািা িচ্ছয়চ্ছে। মযাচ্ছলািীই ওচ্ছক েুন 
কচ্ছিচ্ছে। 
  
করিডচ্ছনি রশিদাুঁড়া রশিরিত িল। মস রজজ্ঞাসা কিল, তুরম বলচ্ছত চাইেমযাচ্ছলািীচ্ছক 
মদেে? 
  
িা। 
  
ও রমচ্ছথয কথা বলচ্ছে।–অসু্ফট গলায় অযান বলল। 
  
 চুপ কি। ওচ্ছক বলচ্ছত দাও।-রজরনচ্ছক করিডন প্রশ্ন কিল, জচ্ছনি মৃতুযি পি রক িল? 
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মযাচ্ছলািীচ্ছক এেন পেথন্ত অনুসিণ কচ্ছিরে। মস িীচ্ছপ চচ্ছল মগচ্ছে। 
  
 িীচ্ছপ রকভাচ্ছব মগল? এই মবাটটা ওি। এটা রনচ্ছয় োয়রন মকন? 
  
রজরন কপাল চুলচ্ছকাচ্ছত লাগল। তাচ্ছক মচ্ছন িল রিধ্ারস্ত। মস বলল, বন্দি মথচ্ছক একটা 
মবাট রনচ্ছয় মগচ্ছে। িিাৎ কচ্ছয়ক পা এরগচ্ছয় এচ্ছস করিন কচ্ছে বলল, মবাচ্ছট উচ্ছি পড়, 
তাড়াতারড় কি। অচ্ছনক সময় নষ্ট িচ্ছয়চ্ছে। মযাচ্ছলািী িীচ্ছপ আচ্ছে, এবাি মিিাই পাচ্ছব 
না। 
  
. 
  
০২. 
  
 িারমথট িীপটা েত বড় িচ্ছব কল্পনা কচ্ছিরেল করিডন, িীপটা তাি মথচ্ছকও বড়। 
মভচ্ছবরেল জায়গাটা িচ্ছব পািাড়ী আি আয়তচ্ছন বড় মজাি দুচ্ছশা মস্কায়াি ইয়াডথ। এি 
মচ্ছধ্য একটা বারড় মাথা। তুচ্ছল দাুঁরড়চ্ছয় থাকচ্ছব। রকন্তু েেন মমাটি মবাটটা একটা গপ্ত 
বন্দচ্ছি রভড়ল, মদেল সুউচ্চ পািাড় মাথা তুচ্ছল দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। অযাচ্ছনি কথাগচ্ছলা 
করিডচ্ছনি মচ্ছন পড়ল, মস বচ্ছলরেল, িীপটা সম্পচ্ছকথ মে না জাচ্ছন তাি পচ্ছক্ষ েুব 
রবপজ্জনক। 
  
কুয়াশা রঘচ্ছি আচ্ছে িীপটাচ্ছক। প্রচণ্ড মবচ্ছগ িাওয়া ধ্াক্কা োচ্ছে পািাচ্ছড়ি গাচ্ছয়। সমুদ্র-
পােী অন্ধ্কাচ্ছি ইতস্ততঃ উড়চ্ছে োচ্ছদযি অচ্ছেষচ্ছণ। 
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পািাচ্ছড়ি গা মকচ্ছট রসুঁরড় ধতিীকিা িচ্ছয়চ্ছে। প্রায় দুচ্ছশা ধ্াপ অরতিম কিবাি পি 
পািাচ্ছড়ি মাথায় মোলা আকাচ্ছশি নীচ্ছচ একটা সমতল জায়গায় এচ্ছস দাুঁড়াল। অযানচ্ছক 
অনুসিণ কচ্ছি অন্ধ্কািােন্ন সরু ঢালু িাস্তা রদচ্ছয় ওিািাুঁটচ্ছত লাগল। রজরন িাুঁটচ্ছেআি 
রবড় রবড় কচ্ছি রকেু বলচ্ছে। 
  
তািা সিসা একটা বারড়ি সামচ্ছন এচ্ছস দাুঁড়াল। বারড়টা পািাড় মকচ্ছট ধতিী কিা, দুচ্ছটা 
পাশ পািাচ্ছড়ি মদওয়াচ্ছল ঢাকা। মুে সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক। বারড়টা মদাতলা আি অপরিেন্ন। 
মদেচ্ছত কতকটা পুচ্ছিান দুচ্ছগথি মত। মদাতলায় ওিাি রসুঁরড় ধতিী িচ্ছয়চ্ছে পািাচ্ছড়ি বুক 
মকচ্ছট। 
  
অন্ধ্কাচ্ছি বারড়টা ডুচ্ছব আচ্ছে। জানলাগচ্ছলা কাচ্ছলা আয়না মেন। অযান বারড়ি প্রচ্ছবশ 
পচ্ছথি রদচ্ছক মেচ্ছত উদযত িচ্ছতই করিডন তাি িাত ধ্চ্ছি থামাল। 
  
এত বযস্ত িচ্ছয়া না,বারড়টাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় মস সাবধ্ান কিল তাচ্ছক, বযক্তভাচ্ছব মঢাকাি 
প্রচ্ছয়াজন মনই। েরদ মকউ মভতচ্ছি থাচ্ছক 
  
মভতচ্ছি মকউ মনই।–অযান মৃদুকচ্ছে বলল, তুরম রক রজরনি রমচ্ছথয কথাগচ্ছলা রবশ্বাস 
কচ্ছিে? 
  
 তবু মকান সুচ্ছোচ্ছগি সৃরষ্ট কিা উরচৎ িচ্ছব না। 
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আরম অত ভয় পাই না। রনচ্ছজচ্ছক োরড়চ্ছয় মস বন্ধ্ দিজাি সামচ্ছন রগচ্ছয় দাুঁড়াল। আমিা 
বাইচ্ছি মগচ্ছল দিজা বন্ধ্ কচ্ছি সীল কচ্ছি োই। েরদ এচ্ছস মদো োয় সীল রিক আচ্ছে 
তািচ্ছল বুঝচ্ছত িচ্ছব মভতচ্ছি মকউ মনই। 
  
মভতচ্ছি মঢাকাি আি মকান পথ মনই? 
  
 না। এটাই একমাত্র দিজা। 
  
অযান পচ্ছকট মথচ্ছক একটা চারব মবি কচ্ছি দিজাি তালা েুলল। 
  
এোচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় থাক। করিডন বলল, বারড়টা একটু ঘুচ্ছি মদরে। 
  
এোচ্ছন কাচ্ছিা মদো পাচ্ছব না।–অযান বলল। 
  
আরম সুচ্ছোচ্ছগি সন্ধ্াচ্ছন আরে। মস প্ররতরট ঘচ্ছি ঢুচ্ছক মচাে বুরলচ্ছয় বুঝল মকউ বারড়ি 
মভতচ্ছি লুরকচ্ছয় মনই। আি কাচ্ছিা পচ্ছক্ষ মভতচ্ছি মঢাকা সম্ভব নয়। লাউচ্ছি রেচ্ছি এচ্ছস 
মদেল, ইচ্ছলকরট্রক চুরিি পাচ্ছশ অযান দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে আি অসুস্থ শিীচ্ছি রজরন ঘচ্ছিি 
এপাশ-ওপাশ পায়চারি কিচ্ছে। 
  
এেন িাত এগাচ্ছিাটা মবচ্ছজ মগচ্ছে। করিডন রিক কিল। অন্ধ্কাচ্ছিি মভতি িীপটা একটু 
ঘুচ্ছি মদেচ্ছব। অরনো সচ্ছেও িাজী িল রজরন। রবিাট আয়তন িীচ্ছপি। পািাচ্ছড়ি করিন 
ঢাল আি বাতাচ্ছসি গরত তাচ্ছক আতরঙ্কত কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছে আি রপস্তল িাচ্ছত রনচ্ছয় অনয 
দুজচ্ছনি কাে মথচ্ছক রনচ্ছজচ্ছক আলাদা কচ্ছি বচ্ছসচ্ছে। 
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অযান তাচ্ছক মবডরুচ্ছম ঘুমচ্ছত মেচ্ছত বলচ্ছতই মস জানাল, লাউচ্ছি চুরিি পাচ্ছশই থাকচ্ছব। 
  
ও একা থাক।করিডন চাপা কচ্ছে বলল, চল আমিা ওি কাে মথচ্ছক সচ্ছি রগচ্ছয় ওপচ্ছি 
োই। 
  
চািচ্ছট মবডরুম আচ্ছে লাউচ্ছিি রদচ্ছক মুে কচ্ছি। অযানচ্ছক অনুসিণ কচ্ছি করিডন একটা 
মবডরুচ্ছম ঢুচ্ছক দিজা বন্ধ্ কচ্ছি রদল। 
  
রায়ান এোচ্ছনই আচ্ছে। এ ধ্িচ্ছনি রবশ্বাস মতামাি মনই রনশ্চয়ই?–অযান আধ্চ্ছশায়া িচ্ছয় 
সারচ্ছি প্রশ্ন কিল, রজরনি রমচ্ছথয কথাগচ্ছলা রবশ্বাস কচ্ছি বচ্ছস মনই মতা? 
  
তাি রদচ্ছক তাকাল করিডন। মস বলল, আরম রনরশ্চত ওি মাথাি মগালমাল িচ্ছয়চ্ছে। ওি 
বলা জচ্ছনি গল্প মকমন মেন োপোড়া। 
  
িিণ কচ্ছি মদে রজরন বচ্ছলচ্ছে জন আি মযাচ্ছলািী েেন িাতািারত কিচ্ছে তেন তাি 
পচ্ছক্ষ কিবাি রকেু রেল না রকন্তু তাি িাচ্ছত মত রপস্তল রেল। গরল েুুঁচ্ছড় মযাচ্ছলািীচ্ছক েুন 
কিচ্ছত পািত। না, গল্পটা রিক রমলচ্ছেনা। আমিা জারন জন আিত রেল। এই ক্ষচ্ছতি 
কািচ্ছণ তাি মৃতুয িচ্ছয় থাকচ্ছব। রকন্তু রজরন মভচ্ছবচ্ছে মযাচ্ছলািীতাচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে রকম্বা 
ইোকৃতভাচ্ছব মস রমচ্ছথয কথা বলচ্ছে। রকন্তু মকন বলচ্ছে? মকাথায় মেন একটা মগালমাল 
আচ্ছে। আমাচ্ছদি মচাচ্ছে রকেু মেন এরড়চ্ছয় োচ্ছে। এ বযাপািটা রনচ্ছয় একটু মভচ্ছব মদেচ্ছত 
চাই। এ সচ্ছবি মপেচ্ছন রনশ্চয়ই মকান কািণ আচ্ছে। করিডন উচ্ছি রগচ্ছয় অযাচ্ছনি সামচ্ছন 
দাুঁড়াল, োও শুচ্ছয় পড় মগ, অযান। আরম আগাচ্ছগাড়া মভচ্ছব মদেচ্ছত চাই। মকান রচন্তা 
কচ্ছিা না। 
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এটাই আমাি কাচ্ছে স্বরস্ত।–অযান বলল, রায়ান এসব বযাপাচ্ছি জরড়চ্ছয় মনই। 
  
রজরন বলচ্ছে, রায়ান এই িীচ্ছপই আচ্ছে। েরদ তাই থাচ্ছক তািচ্ছল আরম ওচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি 
কিবই। মচ্ছন িচ্ছে কালই মিস্তচ্ছনস্ত িচ্ছয় োচ্ছব। 
  
ওি মদো তুরম পাচ্ছব না।–অযান দৃঢ়কচ্ছে বলল, আরম জারন পাচ্ছব না। 
  
শুচ্ছয় পড়চ্ছগ।–করিডন নীিস কচ্ছে বলল, মভতচ্ছি লক কচ্ছি মশাচ্ছব। রজরনচ্ছক রবশ্বাস 
মনই। আশা কিরে ওি িাত মথচ্ছক রপস্তলটা রনচ্ছত পািব। আজ িাচ্ছত আি কাজ নয়। 
রদচ্ছনি আচ্ছলা মোুঁটাি জনয অচ্ছপক্ষা কিচ্ছত িচ্ছব। 
  
অযান রবদায় রনচ্ছতই করিডন ঘচ্ছি পায়চারি কিচ্ছত শুরু কিল। 
  
জানলাি গাচ্ছয় বৃরষ্টি োুঁট লাগচ্ছে। বাতাচ্ছসি গজথন শুনচ্ছত পাচ্ছে করিডন। িীচ্ছপি কূচ্ছল 
কূচ্ছল মঢউ মভচ্ছঙ পিবাি শব্দ িচ্ছে। সকাচ্ছলি আচ্ছগ রকেু কিা োচ্ছবনা। রকন্তু মপাষাক 
পালচ্ছট রবোনায় আশ্রয় মনওয়াি ইচ্ছেও তাি মনই।অস্বরস্ত মবাধ্ কিচ্ছে মস আি 
রবিামিীনভাচ্ছব পাচ্ছড় মঢউ ভাঙাি শব্দ তাচ্ছক রচরন্তত কচ্ছি তুলল। 
  
অরস্থিভাচ্ছব গাচ্ছয়ি মকাট েুচ্ছল আমথ-মচয়াচ্ছি বসল। মশষবাি ঘুচ্ছমি পি দীঘথ সময় 
অরতিান্ত িচ্ছয়চ্ছে। মট্রচ্ছন রঝমুরন এচ্ছসরেল মাত্র, রকন্তু তাচ্ছক মতা আি ঘুম বচ্ছল না। 
মচাচ্ছেি পাতা দুচ্ছটা ভািী িচ্ছয় আসচ্ছে বচ্ছট, রকন্তু রবোনায় শুচ্ছল ঘুম আসচ্ছব না। মস 
মচাে বুচ্ছজ শিীি এরলচ্ছয় রদচ্ছয় মযাচ্ছলািীি কথা ভাবচ্ছত লাগল। 
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মযাচ্ছলািীঃ ভাবচ্ছত লাগল করিডন, জচ্ছনি বণথনা মত তাি একটা মচিািা ধতিী িচ্ছয়চ্ছে 
মাত্র। কাচ্ছিা মচ্ছত মানুষটা ভাল, আবাি কাচ্ছিা মচ্ছত মন্দ। এই অবান্তি চরিচ্ছত্রি মানুষটা 
কচ্ছয়কজনচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে রনদথয়ভাচ্ছব। এই মলাকরট সম্পচ্ছকথ িরলন্স প্রসংশা কিচ্ছে। 
তাচ্ছকই আবাি অযান ভালচ্ছবচ্ছসচ্ছে। রজরন আি জন তাচ্ছক ভীষণভাচ্ছব ঘৃণা কচ্ছি। মলাকটা 
রবশ্বাসঘাতক, রকন্তু বনু্ধ্চ্ছদি প্ররত রবশ্বস্ত। িয়চ্ছতা এই িীচ্ছপ আচ্ছে, রকংবা মািা মগচ্ছে। 
তাচ্ছক োচ্ছন্সি মকান অজানা স্থাচ্ছন কবি মদওয়া িচ্ছয়চ্ছে। 
  
করিডন উচ্ছিরজতভাচ্ছব মচয়াচ্ছিি িাত মচচ্ছপ ধ্িল। রিক মেন এক িিসয দানা মবুঁচ্ছধ্ 
আচ্ছে এি মপেচ্ছন ো মস ধ্িচ্ছত পািচ্ছে না। 
  
ঘি অন্ধ্কাি িচ্ছয় মেচ্ছতই করিডন উচ্ছি বসল। িয় রবদুযৎ সিবিাি রবরেত িচ্ছয়চ্ছে। 
নয়চ্ছতা মকউ মেন সুইচ অে কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছে। রনঃশচ্ছব্দ উচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় সাবধ্াচ্ছন দিজাি 
সামচ্ছন রগচ্ছয় দাুঁড়াল। জমাট বাুঁধ্া অন্ধ্কাচ্ছিি বুচ্ছক দৃরষ্ট িােল। বারড়ি সব আচ্ছলাই 
রনচ্ছভ মগচ্ছে, কূচ্ছল জচ্ছলি মঢউ মভচ্ছঙ পড়বাি শব্দ শুধু্ কাচ্ছন মভচ্ছস আসচ্ছে। তািই মচ্ছধ্য 
কাচ্ছন এল মসই অশিীিী কেস্বি। করিডন কান মপচ্ছত চুপচাপ দাুঁরড়চ্ছয় িইল। বুচ্ছকি 
মচ্ছধ্য মেন িাতুরড় রপটচ্ছে। রনচ্ছচ অন্ধ্কাি মথচ্ছক মভচ্ছস আসা মসই কেস্বি তাি ঘাচ্ছড়ি 
চুল োড়া কচ্ছি রদল। মকান অজানা রদক মথচ্ছক অশিীিী আতথস্বি মেন মভচ্ছস আসচ্ছে। 
রিক এই কেস্বি মস রিচ্ছডি ফ্ল্যাচ্ছট শুচ্ছনরেল– মযাচ্ছলািীি কেস্বি। 
  
করিডন রনচ্ছজচ্ছক আয়চ্ছত্ব আনাি আচ্ছগই এক ঝলক আগন ঝলচ্ছক উিল এবং সচ্ছি 
সচ্ছি মভচ্ছস এল বনু্দক মোুঁড়াি শব্দ। মানুচ্ছষি আতথরচৎকাি মশানা মগল। রজরনি কেস্বি। 
সামানয সময় পচ্ছি প্রচণ্ড মবচ্ছগ বাতাস বচ্ছয় মগল বারড়ি মভতচ্ছি। 
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অযান অন্ধ্কাচ্ছিি মচ্ছধ্য েুচ্ছট করিডচ্ছনি কাচ্ছে এল। রক িচ্ছয়চ্ছে? রক ঘচ্ছটচ্ছে এোচ্ছন?–
ভয়াতথ কচ্ছে মস রজজ্ঞাসা কিল। 
  
অযানচ্ছক এক পাচ্ছশ সরিচ্ছয় রদচ্ছয় করিডন টচ্ছচথি আচ্ছলা মেললনীচ্ছচ লাউচ্ছিি উপি। 
ওোচ্ছন মকউ মনই। লাউচ্ছিি দিজা মোলা। 
  
রজরন?–তীক্ষকচ্ছে ডাকল করিডন, রজরন, তুরম মকাথায়? 
  
মকান উিি মভচ্ছস এল না। 
  
মমন সুইচটা মকাথায়?–অযাচ্ছনি রদচ্ছক রেচ্ছি মস প্রশ্ন কিল। 
  
িান্নাঘচ্ছি। 
  
এোচ্ছন দাুঁরড়চ্ছয় থাক। মস রসুঁরড় অরতিম কচ্ছি নীচ্ছচ মনচ্ছম মগল। কচ্ছয়ক মুিূতথ পচ্ছি 
আচ্ছলা েলল। িান্নাঘি মথচ্ছক মবরিচ্ছয় এচ্ছস লাউচ্ছিি রদচ্ছক মগল। 
  
রজরন মনই, রসুঁরড়ি মাথায় দাুঁড়ান অযানচ্ছক উচ্ছেশয কচ্ছি মস বলল। 
  
রকন্তু গরল েুুঁড়ল মক? রক ঘচ্ছটচ্ছে বল মতা? কথাগচ্ছলা বচ্ছল অযান তাি কাচ্ছে মনচ্ছম এল। 
আি দিজাি সামচ্ছন রগচ্ছয় বৃরষ্ট মভজা অন্ধ্কাচ্ছিি রদচ্ছক তাকাল। তািপি দিজা বন্ধ্ 
কচ্ছি রদল। 
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চারিরদচ্ছক ভাচ্ছলা কচ্ছি মোুঁজ মতা? অযান, আরম বুচ্ছলটটা েুুঁচ্ছজ মপচ্ছত চাই। মস রনচ্ছজই 
েুুঁজচ্ছত শুরু কচ্ছি রদল। তাি সািা মুচ্ছে উচ্ছিজনা। মশষ পেথন্ত বুচ্ছলটটা েুুঁচ্ছজ মপল অযান, 
একটা ওক কাচ্ছিি ধতিী দিজাি পািাি গাচ্ছয় মগচ্ছথ আচ্ছে। একটা েুরিি সািাচ্ছেয 
বুচ্ছলটটা মবি কিল করিডন। 
  
মসাি রপস্তচ্ছলি বুচ্ছলট।–অযাচ্ছনি রদচ্ছক তারকচ্ছয় মস বলল। তাি মুচ্ছে মজচ্ছগ উিল সামানয 
িারস, মতামায় বচ্ছলরেলাম রক মেন আরম ধ্িচ্ছত পািরে না। মভচ্ছস আসা কেস্বি আমাচ্ছক 
বুে বারনচ্ছয়চ্ছে। মচ্ছন িচ্ছে এেন ধ্িচ্ছত মপচ্ছিরে। 
  
. 
  
০৩. 
  
 বারড়ি বাইচ্ছি উুঁচু সমতল ভূরমি উপি দাুঁরড়চ্ছয় করিডন সািা িীপটা মদেচ্ছত মপল। 
িীপটাি মেন রকেু অংশ জলাভূরম, বাকী জায়গা পািাড়। এই পািাড় মশষ িচ্ছয়চ্ছে 
সমুচ্ছদ্রি পাচ্ছড়। 
  
রকেুক্ষণ জরম পিীক্ষা কচ্ছি করিডন রিক কিল সুরবসৃ্তত জলাভূরমি রদচ্ছক োচ্ছবনা। মকউ 
েরদ ওরদচ্ছক োয় তািচ্ছল সাচ্ছথ সাচ্ছথ তাি অরস্তত্বনজচ্ছি পড়চ্ছব। পরশ্চম রদকটা মোট বড় 
পাথচ্ছি ঢাকা, কাচ্ছিা পচ্ছক্ষ মসোচ্ছন লুরকচ্ছয় থাকা সম্ভব। এই রদচ্ছক রগচ্ছয় েুুঁচ্ছজ মদেচ্ছব 
রিক কিল। নদীেুক্ত সংকীণথ উপতযকা অরতিম কচ্ছি মস পরশ্চম রদচ্ছক এচ্ছগাচ্ছত লাগল। 
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ইরতমচ্ছধ্য মস পািাচ্ছড়ি মাথায় মপৌঁচ্ছে মগল। এেন প্রায় দুপুি। মিাদ োড়াভাচ্ছব গাচ্ছয় 
পড়চ্ছে। রতনঘণ্টা ধ্চ্ছি মস িাুঁটচ্ছে, সমুদ্র-পােী োড়া আি মকান প্রাণী তাি মচাচ্ছে 
পচ্ছড়রন। 
  
তাচ্ছক োচ্ছত নীচ্ছচ মথচ্ছক মদো না োয় তাই করিডন পািাচ্ছড়ি মাথায় মপৌঁেবাি সময় 
িামাগরড় রদচ্ছয় এচ্ছগাচ্ছত লাগল।নীচ্ছচি রদচ্ছক তারকচ্ছয় মদেচ্ছত মপল তাি ডান রদচ্ছক 
েরড়চ্ছয় আচ্ছে মিৌদ্রতপ্ত বালুকাভূরম। আি বাকী জায়গা মোট বড় পাথচ্ছি ঢাকা। আি 
একটু এরগচ্ছয় মস মদেচ্ছত মপল বালুকাভূরমি উপি এক ঝাক পাচ্ছয়ি োপ। মকউ বড় 
পদচ্ছক্ষচ্ছপ মিুঁচ্ছট মগচ্ছে, তাই একটা োপ মথচ্ছক আি একটা োচ্ছপি দূিত্ব মবশী। 
পদরচহ্নগচ্ছলা উিি রদচ্ছক চচ্ছল মগচ্ছে, বারড় মথচ্ছক সমূ্পণথ উচ্ছো রদচ্ছক। 
  
এই পদরচহ্নগচ্ছলা মদচ্ছে মচ্ছন মচ্ছন ভীত িচ্ছয় পড়ল। এই রচহ্নগচ্ছলা মস মদেচ্ছত পাচ্ছব 
আশা কচ্ছিরন। মযাচ্ছলািী। তাি মচ্ছন িল মকউ মেন দ্রুত পাচ্ছয় মিুঁচ্ছট আড়াচ্ছল চচ্ছল মগল। 
সাচ্ছথ সাচ্ছথ মস ঘুচ্ছি দ্রুত পাচ্ছয় সরু পািারড় পথ অরতিম কচ্ছি মঝাুঁপ-জিল মপরিচ্ছয় 
এরগচ্ছয় মগল, রকন্তু কাউচ্ছক মদেচ্ছত মপল না। মস মচ্ছন মচ্ছন ভাবল মে চওড়া কাুঁধ্ওয়ালা 
লম্বা মানুচ্ছষি োয়াশিীি মদেল তা রক শুধু্ই তাি কল্পনা? োয়া শিীি েত তাড়াতারড় 
আরবভূথত িচ্ছয়রেল রিক তত তাড়াতারড়ই আবাি অদৃশয িচ্ছয় মগল। 
  
করিডন রবনু্দমাত্র রিধ্ানাকচ্ছি পািাচ্ছড়ি মাথা মথচ্ছকনীচ্ছচ সমতলভূরমচ্ছত মনচ্ছম এচ্ছস 
মদৌড়চ্ছত শুরু কিল। 
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করিডচ্ছনি মচ্ছন িল, মে মলাকটাচ্ছক মস চরকচ্ছত আড়াচ্ছল মেচ্ছত মদচ্ছেচ্ছে মস আচ্ছশপাচ্ছশ 
মকাথাও লুরকচ্ছয় আচ্ছে।েুব সাবধ্াচ্ছন মস পা মেচ্ছল এচ্ছগাচ্ছত লাগল, অসাবধ্াচ্ছন পা 
মেলচ্ছল পাচ্ছে মকান আলগা পাথি পাচ্ছয়ি আঘাচ্ছত নীচ্ছচ পচ্ছড় না োয়। এি েচ্ছল 
মলাকরট সজাগ িচ্ছয় োচ্ছব। 
  
এইভাচ্ছব এচ্ছগাচ্ছত এচ্ছগাচ্ছত িারমথচ্ছটি কাোকারে উুঁচু দুরট পাথচ্ছিি মাঝোচ্ছন চচ্ছল এল। 
কুুঁচ্ছজা িচ্ছয় পাথচ্ছিি মাথায় উচ্ছি এল মস। নীচ্ছচি রদচ্ছক তাকাচ্ছতই তাি নজচ্ছি পড়ল 
রবস্তীণথ জলাভূরম। এোচ্ছন তাি মচাচ্ছে ো পড়ল তা মদচ্ছে মসাজা িচ্ছয় উচ্ছি দাুঁড়াল। তাি 
মচােমুচ্ছে েুচ্ছট ওিা রবিয় আি সতকথতা মুচ্ছে রগচ্ছয় তাি জায়গায় েুচ্ছট উিল িারস। 
  
গজ দচ্ছশক দূচ্ছি একজন রবশালাকৃরত মানুষ আচ্ছে। তাি লক্ষয করিডচ্ছনি রদচ্ছক। 
মলাকরট পাচ্ছয়ি মগাড়ারলচ্ছত িাত মবালাচ্ছে। তাি মিাচ্ছদ মপাড়া লাল মুচ্ছে রবষণ্ণ 
অরভবযরক্ত। মলাকরট চরকচ্ছত মাথা তুচ্ছল উপি রদচ্ছক তারকচ্ছয় মদেচ্ছত মগল, সাচ্ছথ সাচ্ছথ 
মচােমুে উজ্জ্বল িচ্ছয় উিল। 
  
এই মে বুচ্ছড়া শারলক–মস েুরশভিা গলায় বলল, েুব োিাপ সময় োচ্ছে, রক বল? 
অচ্ছনক আচ্ছগই মতামাি কাচ্ছে োব ভাবরেলাম। এই পরিতযক্ত িীপটা একটু আচ্ছগ ঘুচ্ছি 
মদচ্ছে এেন এোচ্ছন মপৌঁচ্ছেরে। 
  
মলাকটা আি মকউ নয়, রডচ্ছটকরটভ সাচ্ছজথন্ট িরলন্স। 
  
. 
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০৪. 
  
 িয়চ্ছতা তুরম রবশ্বাস কিচ্ছব না। করিডন উপি মথচ্ছক ধ্ীি গরতচ্ছত নামচ্ছত নামচ্ছত বলল, 
রকন্তু মতামাচ্ছক মদচ্ছে েুব একটা অেুশী িইরন। 
  
তা অবশয রিক–সতকথ িচ্ছয় মস বলল, আরম একবািও ভারবরন মে তুরম আমাচ্ছক মদচ্ছে 
েুশী িচ্ছব। জানতাম রবরিত িচ্ছব, তচ্ছব েুশী িচ্ছব না। 
  
সরতযই তাই। করিডন বলল, আো কচ্ছয়ক মাইল দূচ্ছি সমুদ্র মবলাভূরমচ্ছত তুরমই মতা 
একা িাুঁটরেচ্ছল? 
  
রিক ধ্চ্ছিে। িরলন্স বলল।  
  
একবাি মভচ্ছবরেলাম মানুষটা অনয মকউ,-করিডন বলল, েরদও জারন পুরলচ্ছশি মলাক 
োড়া অনয কািও পদরচহ্ন অত বড় িচ্ছত পাচ্ছি না। পথ রচচ্ছন এোচ্ছন রকভাচ্ছব এচ্ছল? 
  
মসই মলাকটা, জন না রক মেন নাম? আমাচ্ছক বাৎচ্ছল রদচ্ছয়চ্ছে। িরলন্স বলল, েিাসী 
মমচ্ছয়টা মতা এোচ্ছন, তাই না? 
  
িযাুঁ। তািচ্ছল জনচ্ছক মরপ্তাি কচ্ছিে? 
  
িযাুঁ,কচ্ছিরে, আমাি মলাচ্ছকিা ওচ্ছক মিল লাইচ্ছন পচ্ছড় থাকা অবস্থায় মপচ্ছয়চ্ছে। মস 
আমাচ্ছদি একটা চমকপ্রদ কারিনী শুরনচ্ছয়চ্ছে। 
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জন ভাল আচ্ছে? 
  
না, ভাল আচ্ছে বলচ্ছত পািব না। রেচ্ছি রগচ্ছয় ওচ্ছক জীরবত মদেচ্ছত পাব রক না সচ্ছন্দি 
আচ্ছে। গারড় মথচ্ছক পচ্ছড় রগচ্ছয়রেল। 
  
জন পচ্ছড় রগচ্ছয়রেল। মকউ ওচ্ছক মেচ্ছল মদয়রন মতা? 
  
জন বচ্ছলচ্ছে, এই েিাসী মমচ্ছয়টা, তাচ্ছক মাথায় আঘাত কচ্ছি নীচ্ছচ মেচ্ছল রদচ্ছয়চ্ছে। 
  
করিডন মাথা নাড়ল। মস বলল, এই িকম রকেু আশা কচ্ছিরেলাম। 
  
এ বযাপাচ্ছি তুরম রক জান? িরলন্স প্রশ্ন কিল। 
  
পািাচ্ছড়ি উপি মথচ্ছক একটা পাথচ্ছিি টুকচ্ছিা নীচ্ছচ গরড়চ্ছয় পড়ল। িরলন্স উপি রদচ্ছক 
তাকাচ্ছলও করিডন তাকাল না। 
  
একটা দল রেল। মস বলল, দচ্ছলি সকচ্ছল মযাচ্ছলািী নাচ্ছম একজচ্ছনি সচ্ছি েুক্ত রেল। 
জন রক তাি নাম উচ্ছিে কচ্ছিচ্ছে? 
  
কচ্ছিচ্ছে– িরলন্স বলল, রকেুটা রবিক্ত মচ্ছন িল, তুরম রক কচ্ছি তাচ্ছক েুুঁচ্ছজ মবি কিবাি 
জনয এচ্ছদি সচ্ছি রনচ্ছজচ্ছক জরড়চ্ছয়ে তাও বচ্ছলচ্ছে। 
  
সরতযই রক ওিা মতামাচ্ছক সাচ্ছড় সাতচ্ছশা ডলাি রদচ্ছয়চ্ছে? 
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 িাসল করিডন। মস বলল, একটু বারড়চ্ছয় বচ্ছলচ্ছে। তচ্ছব টাকা রদচ্ছয়চ্ছে এ কথা রিক। 
  
অনুসরন্ধ্ৎসু দৃরষ্টচ্ছত িরলন্স তাি রদচ্ছক তাকাল। জন বচ্ছলচ্ছে মযাচ্ছলািী তাি দুজন সিী 
লুরবস আি িযারিসচ্ছক েুন কচ্ছিচ্ছে। আচ্ছিা বচ্ছলচ্ছে, মযাচ্ছলািী িীটা অযাচ্ছলনচ্ছকও িতযা 
কচ্ছিচ্ছে। আমিা মোুঁজ েবি রনচ্ছয় মজচ্ছনরে এই মযাচ্ছলািী নাচ্ছম মলাকরট বেি োচ্ছনক 
আচ্ছগ কমথিত অবস্থায় মািা মগচ্ছে। মকান রিমত মনই এ বযাপাচ্ছি। 
  
রিক বলে?-করিডন বলল, তুরম রনরশ্চত মতা? 
  
 েতটা রনরশ্চত িওয়া োয় আি রক? আরম িীটা অযাচ্ছলচ্ছনি মৃতুযি বযাপাচ্ছি আরিী আি 
মসই েিাসী মমচ্ছয়টাি সচ্ছি কথা বলচ্ছত চাই। অনুসরন্ধ্ৎসু দৃরষ্টচ্ছত মস করিডচ্ছনি রদচ্ছক 
তারকচ্ছয় িইল। িীটাি সম্বচ্ছন্ধ্ রক জান বল মতা? তাি মৃতুযি সময় তুরম রক মসোচ্ছন 
উপরস্থত রেচ্ছল? 
  
করিডন ঘাড় মনচ্ছড় সায় রদল। মস বলল, তচ্ছব আরম মমচ্ছয়টাচ্ছক স্পশথ করিরন। তাি 
রচৎকাি শুচ্ছন মবরিচ্ছয় এচ্ছস ওই অবস্থায় মদরে। মস রনচ্ছজ পচ্ছড় মগরেল, নারক তাচ্ছক 
মেচ্ছল মদওয়া িচ্ছয়রেল আরম সরিক বলচ্ছত পািব না। তচ্ছব ঘটনাটা আমাচ্ছক মবকায়দায় 
মেচ্ছল রদচ্ছয়চ্ছে। আরম দ্রুতচ্ছবচ্ছগ পারলচ্ছয় এচ্ছসরে। 
  
ডাক্তািী পিীক্ষায় প্রকাশ মমচ্ছয়টাচ্ছক ধ্াক্কা রদচ্ছয় মেলা িচ্ছয়রেল আি এই জনযই 
বযাপািটাচ্ছক েুন বলা িচ্ছে। িরলন্স গম্ভীি কচ্ছে বলল। 
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প্রমাণ কিা করিন িচ্ছব।করিডন বলল, মশান িরলন্স, তড়বড় কিচ্ছব না–মসই েিাসী 
মমচ্ছয়টাি রনশানা অবযথথ আি রতন রমরনট িল মস একটা রপল আমাচ্ছদি রদচ্ছক 
রনশানাকচ্ছি আচ্ছে। ওি অরস্তত্ব তুরম বুঝচ্ছত পািরন। আরম মপচ্ছিরে। মসআড়চ্ছচাচ্ছে 
তারকচ্ছয় গলা চরড়চ্ছয় বলল, আড়াল মথচ্ছক মবরিচ্ছয় এস রজরন মতামাি সচ্ছি রডচ্ছটকরটভ 
সাচ্ছজথন্ট িরলচ্ছন্সি পরিচয় করিচ্ছয় রদচ্ছত চাই। 
  
একটা বড় পাথচ্ছিি আড়াল মথচ্ছক রজরন মবরিচ্ছয় এল। তাি িাচ্ছত একটা রপস্তল িচ্ছয়চ্ছে। 
তাি সািা মুচ্ছে েরড়চ্ছয় আচ্ছে অবজ্ঞাি িারস। 
  
তুরম রিক সমচ্ছয় এচ্ছস মগে।-মসিরলচ্ছন্সি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বলল, এিই নাম রজরন 
পািরসগনী। মেমন বচ্ছস আে মতমরন চুপচাপ বচ্ছস থাক, আি সম্ভব িচ্ছল একটা কথাও 
বলচ্ছবনা। রজরনি সাচ্ছথ আমাি রকেু কথা আচ্ছে। তাই না রজরন? 
  
আচ্ছে রক?–রজরন রনরলথপ্ত কচ্ছে বলল। 
  
 জারন না আমাচ্ছদি আচ্ছলাচনা তুরম আড়াল মথচ্ছক শুচ্ছনে রক না। 
  
করিডন রজরনচ্ছক উচ্ছেশয কচ্ছি বলল, েরদ না শুচ্ছন থাক তািচ্ছল মতামাচ্ছক জানারে মে 
আমাি এই বনু্ধ্ জনচ্ছক মরপ্তাি কচ্ছিচ্ছেন আি জন জারনচ্ছয়চ্ছে মক তাি মাথায় আঘাত 
কচ্ছিচ্ছে। তাি মাচ্ছন মযাচ্ছলািী নয়, তুরমই কাজটা কচ্ছি ধ্াক্কা মমচ্ছি লাইচ্ছনি উপি মেচ্ছল 
রদচ্ছয়ে। 
  
িযাুঁ, মেচ্ছলরে।চ্ছস বলল, তাচ্ছত রক িচ্ছয়চ্ছে? 
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 িচ্ছয়চ্ছে ধবরক। করিডন বলল, অচ্ছনক রকেু িচ্ছয়চ্ছে। একটু মথচ্ছম মস বলল, তুরম জান 
না। মে বেিোচ্ছনক আচ্ছগ মযাচ্ছলািী মািা মগচ্ছে? 
  
রজরন চমচ্ছক উিল। কপাচ্ছল িাত বুরলচ্ছয় মস বলল, না, ও মবুঁচ্ছচ আচ্ছে। 
  
না, মবুঁচ্ছচ মনই। তাি রদচ্ছক তীক্ষ্ণ নজি মিচ্ছে করিডন বলল, েরদ জানচ্ছত তািচ্ছল এত 
ঘটনা কেনই ঘটত না, তুরমই বল, ঘটত রক? গত িাত পেথন্ত তুরম আমায় মবাকা 
বারনচ্ছয়ে। একটু মবশী বাড়াবারড় কচ্ছি মেচ্ছলে। মযাচ্ছলািীি কেস্বি অনুসিণ কিবাি 
চালারক প্রথমবাচ্ছি েুব কাজ রদচ্ছয়রেল। তচ্ছব পুনিাবৃরি কিা রিক িয়রন। বারড়টাি সমস্ত 
দিজা জানলা পিীক্ষা কচ্ছি মদোি পি রসোচ্ছন্ত মপৌঁচ্ছেরেলাম মে কািও পচ্ছক্ষ বাইচ্ছি 
মথচ্ছক রভতচ্ছি মঢাকা মমাচ্ছটই সম্ভবনয়। তািপি েুুঁচ্ছজ মপলাম বুচ্ছলটটা, বুঝচ্ছত অসুরবধ্া 
িল না মতামাি রপস্তল মথচ্ছক মসটা মোুঁড়া িচ্ছয়চ্ছে। 
  
মাত্র একজন মানুষ এই বারড়চ্ছত রেল োি পচ্ছক্ষ গরল মোুঁড়া আি মতামাি নাম চাপা 
কচ্ছে উচ্চািণ কিা সম্ভব রেল; মসই মানুষ তুরম। আরম দুই আি দুইচ্ছয় মোগ কিলাম 
আি গণ কিলাম, মদেলাম েলােল একই িল। েরদ তুরম গতিাচ্ছত মযাচ্ছলািীি 
কেস্বচ্ছিি নকল কচ্ছি থাক, তািচ্ছল রিচ্ছডি ফ্ল্যাচ্ছট মে কেস্বি শুচ্ছনরে তা মতামাি 
কচ্ছেি। এেন ভাবা প্রচ্ছয়াজন মকন তুরম এই কাণ্ড কিচ্ছত মগচ্ছল? তুরম রক একটা 
রবভ্রারন্তি সৃরষ্ট কিচ্ছত মচচ্ছয়রেচ্ছল, োচ্ছত মতামাি ইোমত মযাচ্ছলািীি মোুঁজ কিচ্ছত পাি? 
  
রজরনি মুচ্ছে মাংসচ্ছপশী করিন িল। মস মকান কথা বলল না। 
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আি একটা সমসযা আমায় রকংকতথবযরবমূঢ় কচ্ছিরেল। করিডন বলচ্ছত লাগল। মকন 
িযারিস, লুরবস আি িীটা অযাচ্ছলন েুন িল। একটা বযাপাি তাচ্ছদি মচ্ছধ্য রেল, সাধ্ািণতঃ 
তািা রতনজনই মযাচ্ছলািী সম্বচ্ছন্ধ্ রকেু না রকেু জানত এমন রকেু জানত োি সািাচ্ছেয 
মযাচ্ছলািীি কাোকারে মপৌঁেন তাচ্ছদি পচ্ছক্ষ সম্ভব রেল। েরদ মযাচ্ছলািী মািা রগচ্ছয় থাচ্ছক 
তািচ্ছল মক তাচ্ছদি েুন কিল? 
  
করিডচ্ছনি রস্থি দৃরষ্ট রজরনচ্ছক শরঙ্কত কচ্ছি তুলল। মস ভীষণভাচ্ছব িাুঁপাচ্ছত লাগল আি 
মচাে মুচ্ছেি উচ্ছিজনা প্রকাশ মপল। 
  
মগারভথচ্ছলি সচ্ছি মযাচ্ছলািীি রবশ্বাসঘাতকতাি কথা িনরলি মুচ্ছে শুচ্ছন রবশ্বাস কিাই 
আমাি ভুল িচ্ছয়রেল।করিডন মৃদুকচ্ছে বলল, িনরল রবশ্বাস কিত বচ্ছট, তচ্ছব ও শুচ্ছনরেল 
মতামাি কাচ্ছে, তাই না? রকন্তু মগারভথল মকাথায় আচ্ছে এ েবি মযাচ্ছলািী জানায়রন 
মগস্টাচ্ছপাচ্ছদি, জারনচ্ছয়রেচ্ছল তুরম রনচ্ছজ। 
  
রজরনি সািা শিীি মকুঁচ্ছপ উিল, দু িাচ্ছত মুে ঢাকল। 
  
এটাই একমাত্র বযােযা। করিডন বলল, আরম মতামায় মদাষ রদরে না। জারন 
মগস্টাচ্ছপািাকত জঘনয শয়তান। তািা প্রথচ্ছম মতামাি উপি অতযাচাি চালায়, রকন্তু মকান 
কথা আদায় কিচ্ছত পাচ্ছিরন। তািপি অতযাচাি চালায় িনরলি উপি। মস জ্ঞান িািাবাি 
পি আবাি মতামাচ্ছক ধ্চ্ছি, রক, সরতয বলরে মতা? এইবাচ্ছি মতামাি কাে মথচ্ছক তািা 
কথা আদায় কচ্ছি। মযাচ্ছলািী রনচ্ছজি কাচ্ছন শুচ্ছনরেল মগারভথচ্ছলি িরদশ তুরম তাচ্ছদি বচ্ছল 
রদচ্ছল। মতামাি জনয তাি কষ্টচ্ছবাধ্ িচ্ছয়রেল, তাই রনচ্ছজি কাুঁচ্ছধ্ মদাষ রনল। দুবথলচ্ছক 
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িক্ষা কিাই রেল তাি স্বভাব। িনরল জ্ঞান রেচ্ছি মপচ্ছতই তাচ্ছক মস জানাল মস মগারভথচ্ছলি 
সচ্ছি রবশ্বাসঘাতকতা কচ্ছিচ্ছে, িনরল তাি কথা অরবশ্বাস কচ্ছিরন। রক রিক বলরে মতা? 
  
কথা বলবাি মচষ্টা কিল রজরন, রকন্তু গলা রদচ্ছয় মকান কথা মবরিচ্ছয় এল না। তাি মচাে 
মুচ্ছেি মচিািা রববণথ িচ্ছয় মগল। মদচ্ছে মচ্ছন িল এেুরন পচ্ছড় োচ্ছব। 
  
এই িল সমস্ত ঘটনাি প্রকৃত েরব।করিডন তাি রদচ্ছক নজি মিচ্ছে বলচ্ছত লাগল, জন 
মতামাচ্ছক প্ররতচ্ছশাধ্ মনওয়াি জনয প্রচ্ছিারচত কচ্ছি। তুরম ভয় মপচ্ছয়রেচ্ছল পাচ্ছে মস মুে 
েুলচ্ছব। সুতিাং েতভাচ্ছব রবভ্রারন্ত সৃরষ্ট কিা োয় তা কচ্ছিে। তািপি মযাচ্ছলািীি মোুঁচ্ছজ 
িযারিস আি লুরবসচ্ছক পািান িল, তাচ্ছদি েুন কচ্ছি তুরম শান্ত কিচ্ছল। তুরম িীটাি উপি 
লক্ষয মিচ্ছেরেচ্ছল আি তাি বারড়চ্ছত আমায় মেচ্ছত মদচ্ছেরেচ্ছল। েেন আড়াল মথচ্ছক 
মযাচ্ছলািীি এই িীচ্ছপি কথা বলচ্ছত শুনচ্ছল, তাচ্ছকও েুন কিচ্ছল।করিডন রজরনি রদচ্ছক 
আঙুল মদোল,তুরমই রেচ্ছল সবরকেুি মূচ্ছল,রক বল? মযাচ্ছলািী নয়। ো কিবাি প্রথম 
মথচ্ছক তুরমই কচ্ছিে। 
  
রজরন আড়ষ্ট িচ্ছয় দাুঁরড়চ্ছয় িইল, তাি মুচ্ছেি ভাচ্ছবি পরিবতথন ঘটচ্ছত লাগল, মচাচ্ছেি দৃরষ্ট 
িচ্ছয় উিল অপ্রকৃরতস্থ। 
  
িা–রজরন তীক্ষ্ণকচ্ছে মচুঁরচচ্ছয় উিল, িযাুঁ, রপচ্ছয়িীি সাচ্ছথ রবশ্বাসঘাতকতা আরম কচ্ছিরে। 
তুরম মতা জান না মগস্টাচ্ছপািা আমাি উপি রক ধ্িচ্ছনি অতযাচাি চারলচ্ছয়রেল। আরম মতা 
চাইরন মযাচ্ছলাি আমাি মদাষ তাি রনচ্ছজি কাুঁচ্ছধ্ তুচ্ছল রনক। ও একটা বুে, তাই আমাচ্ছক 
ভালচ্ছবচ্ছসরেল। মেন ওি মত একজন বুদ্র ভালমন্দ আরম রচন্তা কিতাম। িযাুঁ, আরম 
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ওচ্ছদি েুন কচ্ছিরে। মস একপা একপা কচ্ছি রপেু িটচ্ছত লাগল, রপস্তচ্ছলি নল তাচ্ছদি 
রদচ্ছক, মে মেোচ্ছন আে মসোচ্ছন থাক। 
  
িরলন্স উচ্ছি দাুঁড়াচ্ছতই মস রচৎকাি কচ্ছি বলল, আরম ধ্িা মদবনা। েরদ আমাি রদচ্ছক 
এচ্ছগাবাি মচষ্টা কি েুন কচ্ছি মেলব। 
  
মস ঘুচ্ছি দাুঁরড়চ্ছয় পািাচ্ছড়ি উপি রদচ্ছক েুটচ্ছত লাগল। 
  
িরলন্স রচৎকাি কচ্ছি তাি রদচ্ছক েুটচ্ছত লাগল। দুজন মতাক মঝাুঁচ্ছপি আড়াল মথচ্ছক 
মবরিচ্ছয় রজরনি রপেচ্ছন মদৌড়চ্ছতই মস দাুঁরড়চ্ছয় পড়ল। 
  
িাডসন! ওচ্ছক ধ্ি, িরলন্স উচ্ছিরজত কচ্ছে বলল, পালাচ্ছত রদও না। 
  
রকন্তু রজরনি গরতি সাচ্ছথ রডচ্ছটকরটভ দুজন মপচ্ছি উিল না। 
  
ও মবশী দূি মেচ্ছত পািচ্ছব না। করিডন অনুচ্ছিরজত কচ্ছে বলল। 
  
 রডচ্ছটকরটভ দুজন মপৌঁেবাি আচ্ছগই রজরন পািাচ্ছড়ি মাথাি উপি মপৌঁচ্ছে মগল। পািাচ্ছড়ি 
ঢাচ্ছল মপৌঁচ্ছেও মস মদৌড়চ্ছত লাগল। রকেুক্ষণ পচ্ছি নীচ্ছচ পচ্ছড় োওয়াি ভািী শব্দ তািা 
শুনচ্ছত মপল, মেন পাথচ্ছি পচ্ছড় রকেু মথুঁতচ্ছল মগল। 
  
রডচ্ছটকরটভ দুজন বষথারতচ্ছত জড়াচ্ছনা একটা ভািী বস্তু বারলি উপি রদচ্ছয় বচ্ছয় রনচ্ছয় রগচ্ছয় 
পুরলশ মবাচ্ছট তুলল।িরলন্স দুিাত মকাচ্ছটি পচ্ছকচ্ছট ভচ্ছি উরিগ্নমুচ্ছে দাুঁরড়চ্ছয় আচ্ছে। মাচ্ছঝ 

http://www.bengaliebook.com/


 ম্যাল ারী । জেম্স জেডল  জেে  

196 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

মাচ্ছঝই মস একটা বড় পাথচ্ছিি উপি বসা করিডচ্ছনি রদচ্ছক তাকাচ্ছে। ধূ্মপান কিচ্ছত 
কিচ্ছত রপেন রেচ্ছি মদেচ্ছত লাগল কমথিত দুজন রডচ্ছটকরটভ। 
  
মচ্ছন িচ্ছে এবাচ্ছিও তুরম জাল কাটচ্ছল। েুরশ জড়াচ্ছনা কচ্ছে িরলন্স বলল, মতামাি মত 
আি একরটও মলাক মদরেরন। 
  
আমাি সম্বচ্ছন্ধ্ মতামাি ধ্ািণা ভুল িরলন্স। ধ্ীিরস্থি কচ্ছে করিডন বলল, মতামাি কাজ 
িচ্ছে মানুচ্ছষি রপেচ্ছন মলচ্ছগ থাকা আি আমাি কাজ িল মানুষচ্ছক সািােয কিচ্ছত 
চাওয়া।একথা মতামাি মজচ্ছন িাো প্রচ্ছয়াজন। 
  
জারন মি জারন। িরলন্স অবজ্ঞা ভচ্ছি বলল, নইচ্ছল পচ্ছি অনুচ্ছশাচনা কিচ্ছত িচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আমাচ্ছক পারিশ্ররমক রিসাচ্ছব ো রদচ্ছয়চ্ছে কাচ্ছজি তুলনায় েুবই সস্তা। রতক্ত কচ্ছিকরিডন 
বলল, মদচ্ছশি প্ররতরট েবচ্ছিি কাগচ্ছজ পড়চ্ছত িচ্ছয়চ্ছে, আমাি উচ্ছেচ্ছশয গরল মোুঁড়া 
িচ্ছয়চ্ছে। পুরলচ্ছশি তাড়া মেচ্ছত িচ্ছয়চ্ছে, েুচ্ছনি অরভচ্ছোচ্ছগ অরভেুক্ত কিা িচ্ছয়চ্ছে আি 
ঈশ্বি জাচ্ছনন আচ্ছিা কত রক। কিচ্ছত িচ্ছয়চ্ছে। এবং এেন মচ্ছন িচ্ছে মতামাি সাচ্ছথ 
রগচ্ছয় অচ্ছনক সময় নষ্ট কচ্ছি রববৃরত প্রদান কিচ্ছত িচ্ছব আি মে জট পারকচ্ছয় আচ্ছে তা 
োড়াচ্ছত মতামাচ্ছক সািােয কিচ্ছত িচ্ছব। এই কাচ্ছজি দারয়ত্ব মনওয়াি আচ্ছগ েরদ পরিণরত 
জানচ্ছত পািতাম তািচ্ছল কেনও রনচ্ছজচ্ছক জড়াতাম না। 
  
মতামাচ্ছক মবশীক্ষণ আটচ্ছক িােব না। িরলন্স বলল, িাডসন আি সন্ডাসথ রজরনি 
স্বীকাচ্ছিারক্ত আগাচ্ছগাড়া শুচ্ছনচ্ছে বচ্ছলই আমাি ধ্ািণা। োওয়াি জনয আমিা প্রস্তুত। সচ্ছি 
রনচ্ছত িচ্ছব এমন রকেু আচ্ছে নারক? 
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করিডন ইতস্ততঃ কচ্ছি বলল, না। তুরম প্রস্তুত থাকচ্ছল আরমও প্রস্তুত, মস উচ্ছি দাুঁড়াল। 
  
 িরলন্স ধূ্চ্ছতথি িারস িাসল। মতামাি মবাট মকাথায়? রনশ্চয় তুরম এোচ্ছন সাুঁতাি মকচ্ছট 
আসরন। –মস মিচ্ছস বলল। 
  
মবাচ্ছটি কথা থাক। করিডন চটপট বলল, সময় নষ্ট কিচ্ছবনা। মবাটটা িীচ্ছপি অনযরদচ্ছক 
আচ্ছে। 
  
কাউচ্ছক পারিচ্ছয় মদব রনচ্ছয় োওয়াি জনয। রকন্তু ওই েুবতীি রক িচ্ছব–মে মট্রন থারমচ্ছয় 
রেল? িরলন্স জানচ্ছত চাইল, ও মতা এোচ্ছনই আচ্ছে রক বল? তাি রবরুচ্ছে পাুঁচ পাউন্ড 
জরিমানা না মদওয়া এবং পুরলশচ্ছক বাধ্াদাচ্ছনি অরভচ্ছোগ আচ্ছে। ওচ্ছক মতা এোচ্ছন 
মেচ্ছড় মেচ্ছত পারি না। 
  
ওচ্ছক মকউ রক মচন টানচ্ছত মদচ্ছেচ্ছে? করিডন বলল, ওচ্ছক মকাচ্ছটথ দাুঁড় কিাবাি মত 
প্রমাণ মতামাি িাচ্ছত মনই। এই ঝাচ্ছমলা মথচ্ছক ওচ্ছক বাদ দাও। 
  
তা িয় না, িরলন্স বলল, মদো কিচ্ছতই িচ্ছব ওি সাচ্ছথ। 
  
 মদে, মমচ্ছয়টা চমৎকাি। মবাঝাবাি মচষ্টা কিল করিডন, এোচ্ছনই তাি বারড়। মবাটটা 
ওি রনচ্ছজি। প্রচ্ছয়াজন মবাধ্ কিচ্ছল ও রেিচ্ছত পািচ্ছব। এবাচ্ছিি মত কতথবযচুযত না িয় 
িচ্ছলই িরলন্স। জান মতা কাগচ্ছজি মলাচ্ছকিা তাচ্ছক রনচ্ছয় রক মকো শুরু কিচ্ছব। 
মতামািও মতা মমচ্ছয় আচ্ছে। 
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িরলন্স িাসল। মস বলল, আো, এই মমচ্ছয়টাই মতা েুচ্ছেি সময় োচ্ছন্স মনচ্ছমরেল? 
  
রিকই ধ্চ্ছিে। 
  
রিক আচ্ছে। চল আমিা োই। 
  
মলাচ্ছক বচ্ছল পুরলশিা নারক হৃদয়িীন। করিডন দাুঁত মবি কচ্ছি িাসল, রকন্তু কথাটা ভুল 
মদেরে। 
  
মবাচ্ছটি রদচ্ছক িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত িরলন্স রজজ্ঞাসা কিল, মমচ্ছয়টাচ্ছক রবদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছত 
চাও না? আমিা মতামাি জনয অচ্ছপক্ষা কিব। আমাচ্ছদি জনয রচন্তা কচ্ছিা না। মাচ্ছঝ 
মচ্ছধ্য িরলন্স মবশ িরসকতা কচ্ছি। 
  
করিডন তাি রদচ্ছক ভৎথসনাি মচাচ্ছে তাকাল। ওচ্ছক মকন রবদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছত োব? 
মস রজজ্ঞাসা কিল, ও আমাি মত নয়। মবাচ্ছটি রদচ্ছক িাুঁটচ্ছত িাুঁটচ্ছত বলল, তাোড়া 
মনরভচ্ছত কাজ কচ্ছি এমন একজন মেচ্ছল বনু্ধ্ ওি আচ্ছে। 
  
ভাগযবান মলাকনারবক। িারস মচচ্ছপ িরলন্স বলল, একজন নারবকচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি ভালই 
থাকচ্ছব। মতামাি জনয িতাশা মবাধ্ কিরে। মভচ্ছবরেলাম মরিলাচ্ছদি কাচ্ছে মতামাি চারিদা 
  
চুপ কি।– করিডন মবাচ্ছট উিল, পািাচ্ছড়ি রদচ্ছক দৃরষ্ট, েরদ অযানচ্ছক মশষবাচ্ছিি মত 
মদো োয় এই আশায়। 
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