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জপেঁোর ছাযা 
  
কযাচলন াচেঘযার পাহাডী অঞ্চনলশ্লীে কযাম্প চরপ ভ্যাে উইঙ্কনলর মনত্া পনড আনছ। 
গ্রীনের অিকানি অনেক পলখক িা চিল্পী িা পপেিে পভ্াগী এখানে চিশ্রানমর জেয 
আসনত্া। এই জাযগাটা প্রিান্ত মহাসাগর পেনক খুি দূনর েয। 
  
আচম এখে যা িলনত্ যাচি ত্া পিাধহয গীে কযাম্প ছাডা অেয পকানো িহনর র্টনত্ই 
পারনত্া ো। এখানে আচম একটা সুের িাচড ভ্াডা কনর চছলাম, পকেো এখানেই আচম 
আমার পরচিও আর পটচলচভ্িে চিচির কারিার প েঁনদচছলাম। গ্রীে কযাম্প পেনক আমার 
িাচডটা মাইল িানরক দূনর সপ্তানহ একিার আচম িহর পেনক মিলাপাচত্ চকনে 
আেত্াম। এছাডা পযত্াম পিচর  পজ ারসনের অচ নস গল্প করনত্। 
  
এই পজ ারসে সম্পনকঘ একটু িনল পেওযা ভ্ানলা পকেো এই গনল্প ত্ার একটা চিনিষ 
ভূ্চমকা আনছ। পলানক িনল ত্ার িযস োচক আচির ওপনর হনি। গত্ পঞ্চাি িছর ধনর 
পিচির ভ্াগ সমযই চত্চে গ্লীে কযানম্পর পিচর । স্ট্যািু অি চলিাচটঘ ছাডা পযমে 
চেউইযনকঘর পকানো অেঘ হয ো, পত্মচে পিচর  পজ ারসে ছাডা গ্লীে কযানম্পর কো 
চিন্তাই করা যায ো। 
  
ইচে ছাডা আর যার কো িলা প্রনযাজে চত্চে হনলে িাাঃ মযালািঘ। 
  
যত্চদে ধনর পজ ারসে প্রিাসে িালানিে ত্ত্চদে ধনরই িাক্তার হনলে চত্চেই। ত্ানক 
প্রায চকছুই করনত্ হনত্া ো। পকউ যচদ খুি অসুস্থ হনয পডনত্া িা কানরা হযনত্া িাচ্চা 
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হনি ত্াহনল ত্ানক আচি মাইল দূনর লস এনেলস্ পস্ট্ট হসচপটানল পাচিনয পদওযা 
হনত্া। িাাঃ মযালািঘ পজ ারসনের সনে পিচির ভ্াগ সময কাটানত্ে। 
  
ত্খে গ্রীেকাল, আচম একচদে িহনর একটা চট. চভ্. পসট আেনত্ চগনযচছ। পসন্টাল 
গাচডনত্ তু্নল আমার অভ্যাস মনত্া পজ ারসনের অচ নস গল্প করনত্ ঢুকলাম। 
  
চকছুক্ষণ গল্প করার পর আচম িললাম, আচমবু্ল-জয পলনকর চদনক যানি, আিার এচদনক 
এনল পদখা করনিা। 
  
পজ ারসে িলনলে, যচদ ওচদনকই যাও ত্নি একজে েতু্ে খনের পাওযার আিা 
আনছ। চমাঃ উইচলযামনসর িাচডনত্ েতু্ে এক ভ্দ্রনলাক এনসনছে–স্বামী-স্ত্রী। স্বামীচট প, 
িাকাওযালা পিযানর িনস োকনত্ হয ত্ানক। আমার মনে হয উচে হযনত্া চট. চভ্. পসট 
চেনত্ িাইনিে। 
  
আচম ত্ােঁর কাছ পেনক োমটা পজনে চেলাম–চমাঃ পিলাচে, িাচড প রার পনে একিার 
রু্নর যানিা ভ্ািলাম। আমার মনে হনলা যানক পিযানর িনস রু্নর পিডানত্ হয, চত্চে 
একটা চট. চভ্. পসট চেনত্ই পানরে। আমার এক খনেনরর িাচডনত্ পরচিওটা িালু কনর 
চদনয আচম বু্ল-জয পকচিনের চদনক গাচড িালালাম। 
  
জাযগাটা পছাট্ট হনলও খুিই সুের, পিি আরানমর। িছর দুনযক আনগ আচম এখানে 
এনসচছলাম। এখাে পেনক িাচরচদনক মনোরম পাহাড পদখা যায, েীনি উপত্যকা আর 
সমুদ্র। 
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ওপনর একটা পগট। গাচড পেনক পেনম পগটটা খুললাম, সুের একটা রাস্তা িাচড পযঘন্ত 
িনল। চগনযনছ। চসেঁচডর পানি একটা িনডাসি, ঝকমনক িুইক ওযাগে, পসটার চপছনেই 
আচম গাচড দােঁড করালাম। 
  
িারাোয একজে ভ্দ্রনলাক। িাকাওযালা একটা পিযানর িনস আনছে। মুনখ চসগার, 
পকানলর ওপনর একটা মযাগাচজে পখালা রনযনছ। ভ্দ্রনলানকর িযস পেঁযত্াচিি পেনক 
পঞ্চানির মনধয, পিানখর িাহচেটা চিতৃ্ষ্ণায ভ্রা। 
  
গাচড পেনক পেনম আচম িারাোয উিলাম। 
  
 চমাঃ পিলাচে? 
  
ভ্দ্রনলাক ত্ীক্ষ্ণ পিানখ আমার চদনক ত্াকানলে। 
  
আচম শুেলাম আপচে সনি এনসনছে। এচদক চদনযই যাচিলাম, মনে হনলা আপোর জেয 
একটা পরচিও িা চট. চভ্. পসট চদনত্ পাচর আচম। 
  
চত্চে আমার কো শুনে িলনলে, এই সি পাহানডর মনধয পকানো ভ্ানলা চরনসপিে 
পাওযা অসম্ভি। 
  
আচম ত্ানক জাোলাম পয ভ্ানলা এচরনযল লাগানল সুের চরনসপিেই পাওযা যানি। 
প্রমাণ পদিার জেয আচম গাচড পেনক একটা পছাট চট. চভ্. পসট চেনয এনস পটচিনলর 
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ওপনর রাখলাম। ত্ারপর একটা চিনিষ ধরনের এচরনযল খাচটনয চদলাম। চমচেট 
সানত্নকর মনধযই পদঘায একটা পচরষ্কার ছচি  ুনট উিনলা। 
  
মযাগাচজেটা পরনখ চদনয চমাঃ পিলাচে িযাপারটা পদখনত্ লাগনলে। চকছুক্ষণ পর আচম 
িললাম, চরনসপিেটা পকমে? 
  
পিলাচে িলনলে, আচম চিশ্বাস করনত্ পারচছলাম ো। দারুণ হনযনছ। কত্ দাম পডনি? 
  
আচম দামটা িললাম। 
  
আপোর োমটা চক? 
  
আচম িললাম, পটচর পরগাে। এখােকার চট. চভ্., পরচিও সমস্তই আচম পদচখ। আচম 
ত্ানক িললাম পয, আচম একটা চিনিষ ধরনণর পসটই চদনত্ পাচর। এনত্ একটা পেঁচিি 
ইচঞ্চ পদঘা োকনি, োকনি একটা এ . এম. পরচিও, পরকিঘ পেযার আর একটা পটপ 
পরকিঘার। 
  
এছাডা একটা স্পীকার আচম আলাদা ভ্ানিই পদনিা। 
  
চক কনর িুঝনিা পয এটা কানজর হনি? 
  
আমার কোয চিশ্বাস করনত্ িলচছ ো। আচম এরকম একটা চমাঃ হাচমিনক কনর 
চদনযচছ। উচে একজে পলখক, এখাে পেনক মাইল দুনযক দূনর োনকে। ত্ানক 
পটচলন াে করনলই জােনত্ পারনিে সি চকছু। 
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চিক আনছ আচম আপোর কোই পমনে চেচি। কত্ দাম পডনি? 
  
আপচে পয রকম কযাচিনেট িাে, ত্ার ওপর চেভ্ঘর করনি। ত্নি পনেনরানিা িলানরর 
একটা ভ্ানলা চজচেষ আচম িাচেনয চদনত্ পাচর। 
  
কোটা পিষ হনত্ ো হনত্ চপছে চদনক একটা িব্দ হনলা–পকানো কারণ চছল ো, ত্িু 
আমার চিরদােঁডার চভ্ত্র চদনয একটা অদু্ভত্ অেুভূ্চত্ িুনলর পগাডা পযঘন্ত ছুেঁনয পগল। 
  
. 
  
চগল্ডা পিলাচেনক প্রেম পদখার কোটা পিাধ হয আচম কখেও ভু্লনত্ পারনিা ো। 
  
মাঝামাচঝ ধরনের লম্বা, পসাোলী রঙ, কােঁনধর ওপর ছচডনয পনডনছ িকিনক িুনলর 
রাচি। পিাখ দুনটা িড িড, গভ্ীর েীল, পযে  রনগট চমেট  ুল। পমনযটার পরনে 
একটা কাউিয সাটঘ আর েীলরনঙর িাপা পযান্ট। পিহারাটা ত্াচকনয পদখার মনত্াই। 
  
পিলাচে ওর চদনক ত্াচকনয পচরিয কচরনয চদনলে–আমার স্ত্রী। 
  
এেঁর োম চমাঃ পরগাে। উচে এই অঞ্চনল পরচিও আর চট. চভ্. পসনটর কারিার কনরে। 
আমানক একটা চট. চভ্. পসট চিচি করনত্ িাইনছে। 
  
তু্চম পত্া ত্াই িাইচছনল, আর চট. চভ্. োকনল পত্ামার ভ্ানলাই লাগনি। পমনযচট িলনলা। 
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পমনযচট আমার চদনক ত্াচকনয অল্প একটু হাসনলা ত্ারপর চসেঁচড চদনয পেনম পহেঁনট 
পিানখর িাইনর িনল পগল। 
  
যত্ক্ষণ পদখা যায ত্ত্ক্ষণ আচম ওর চদনক ত্াচকনয রইলাম। এর আনগ আচম যত্ পমনয 
পদনখচছ ত্ার পিনয অনেক পিচি কনর ওনক কামো করনত্ লাগলাম। 
  
পিলাচে িলনলে, চিক আনছ আপচে পসটটা তত্রী করুে। পছে হনল চকেনিা। 
  
চিক আনছ, আচম িললাম, আচম িাচেনয পদনিা। হপ্তা দুনযক লাগনি। ইচত্মনধয এই 
পসটটা আপচে পরনখ চদনত্ পানরে। আচম এটা এমচেই পরনখ যাচি। আপোর একটা 
পাকাপাচক এচরনযল লাগনি। কালনক এনস পসটা লাচগনয পদনিা। 
  
ত্াই আসুে। আচম পত্া সিসমনযই আচছ। 
  
আচম আর পদরী ো কনর গাচড িাচলনয পিচরনয এলাম। সারাচট পে পমনযচটর কো 
ভ্ািনত্ ভ্ািনত্ এলাম। রানত্রও পমনযচটর চিন্তা মে পেনক দূর করনত্ পারলাম ো। 
  
পনরর চদে চিনকনলর চদনক আচম বু্ল-জয পকচিনে পগলাম। চমাঃ পিলাচে িারাোয িনস 
একমনে পটচলচভ্িে পদখচছনলে। আচম গাচড পেনক োমার সময উচে আমানক ভ্ানলা 
কনর লক্ষযই করনলে ো। 
  
এচরনযলটা, খাচেকটা ত্ার আর যনের িাক্সটা চেনয আচম চসেঁচড চদনয উনি এলাম। 
  
পভ্ত্নর যাে, উচে হাত্ পেনড পিাঝানলে, আমার স্ত্রীনক িা িাকরটানক পপনয যানিে। 
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পভ্ত্নরর র্রটা খুিই সাজানো পগাছানো, কাউনক পদখনত্ ো পপনয আচম দরজা পিনল 
িাইনর পগলাম। একটা পভ্ালা জাযগায পছাট একটা প াযারা, জনলর মনধয অনেকগুচল 
পগাল্ডচ ি পখনল পিডানি। 
  
জাযগাটা পপচরনয দরজা পিনল একটা িনডা র্নরর মনধয এনস দােঁডালাম। এ র্রটার 
অনেকগুনলা দরজা, একটা দরজা পখালা আর পসখাে পেনক চগল্ডা পিলাচের মৃদু গলার 
সুর ভ্াজা পিাো যাচিল। 
  
আমানক পদনখ পমনযচট সামনে এনস দােঁডানলা। ওর পিানখর িাহচের পকানো িণঘো হয ো, 
িরীনরর ইচিযপরাযণত্ার তু্লো পদওযা যায ো, আর পযমে কনর ত্ার িকিনক িুনলর 
রাি জােলা চদনয আসা পরােুনর ঝম কনর উিচছনলা, ত্ারও পকানো সচিক রূপ সৃ্মচত্ 
পেনক উদ্ধার করা অসম্ভি। পরনে একটা িীম রনঙর চসনের িাটঘ, একটা আকািী েীল 
স্কাটঘ। ওনক পদনখ আমার হৃদচপণ্ড লাচ নয উিনলা। 
  
চমাঃ পরগাে, চক খির? পমনযচট পহনস িলনলা। 
  
আপোর স্বামী আমায আসনত্ িনলচছনলে, এচরনযলটা লাগানত্ হনি। ছানদর ওপর 
যাওযা যানি চক? 
  
ঐ র্নর স্কাইলাইট আনছ। আপোর চসেঁচড লাগনি। পস্ট্ার রুনম চসেঁচডটা আনছ, ঐ পয 
দরজা, ও আঙুল তু্নল পদখানলা। 
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আচম চমনসস পিলাচেনক ধেযিাদ জাচেনয পস্ট্ার রুম পেনক চসেঁচডটা চেনয র্নর ঢুনক 
ছানদর দরজাটার েীনি রাখলাম। চসেঁচড পিনয উনি দরজাটা খুনল চদলাম। 
  
চজচেসপত্র চেনয আিার জেয চেনি োমলাম। চজচেস চেনয চ নর আসচছ এমে সময 
পমনযচটনক পদখনত্ পপলাম। আচম ওর পিানখর চদনক অিাক হনয ত্াচকনয রইলাম। 
  
আপোর পকানো সাহানযযর দরকার? পমনযচট িলনলা। দরকার হনল করনত্ পাচর। আচম 
িললাম, ত্াহনল পত্া ভ্ানলাই হয। যেপাচত্গুনলা ছানদ চেনয পযনত্ িাইো। আপচে যচদ 
ওগুনলা হানত্ হানত্ এচগনয চদনত্ পানরে, ত্াহনল উপকার হনি। আপচে ওপনর উিনত্ 
পারনিে পত্া? 
  
আপচে যচদ এটানক চিক কনর ধনর রানখে ত্াহনল পারনিা। ও এচগনয এনলা। আচম 
এচরনযলটা চেনয পানি দােঁডালাম। ওর িরীর পেনক একটা সুগন্ধ আসচছল। 
  
আচম চসেঁচডটার গানয হাত্ পরনখ িললাম–এটা চেরাপদ। 
  
এই সি কানজর জেয িাপা পযান্ট পরা উচিত্ চছল আমার। ও হাসনলা। 
  
আচম িললাম, চিক আনছ আচম ত্াকানিা ো। 
  
 ও পহনস উনি হাত্ চদনয ধাপগুচল ধনর ধনর ওপনর উিনত্ লাগনলা। 
  
স্কাটঘটা একিার  ুনল উিনলা, পযটুকু পদখনত্ পপলাম, ত্ানত্ আমার রনক্তর গচত্ দুরন্ত 
হনয পগল। 
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ওপনরর দরজার  ােঁক চদনয ও ত্াকানল আমার চদনক। ওর পসই দৃচিনকাণ পদনখ, ওনক 
চিনিষ চকছু মনে হচিল। 
  
পসই দৃচি, পয দৃচি োনক এমে পমনযর পিানখ, পয পুরুনষর সি চকছু খির রানখ, আর 
এইমাত্র আচম যা পদনখচছ, ত্া পদনখ পুরুনষর অিস্থা চক হয, এটাও জানে। 
  
 আপচে যচদ এচরনযলটা আমানক পদে…ও িলনলা। 
  
আচম রু্নর দােঁচডনয ওর হানত্ এক এক কনর এচরনযল, ত্ানরর টুকনরা আর যনের 
িাক্সটা তু্নল চদলাম। 
  
 ওপনর উনি পগলাম, হিাৎ মনে হনলা পয পৃচেিীনত্ আমরা পকিল দুজনেই রনয পগচছ। 
ওখাে পেনক পটচলচভ্িনের িব্দটা পিাো যানি ো। 
  
আচম ত্ানরর টুকনরার পাক খুলনত্ লাগলাম। আচম কোয কোয জােনত্ িাইলাম ওর 
স্বামীর কো, পকাে দুর্ঘটো হনযচছল চকো। 
  
পমনযচট ত্ার কােঁনধর িুলগুনলা সচরনয চদনয িলনলা, হযােঁ, ও ত্াই চেনয সাংর্াচত্ক ভ্ানি। 
ওর পনক্ষ এটা খুি খারাপ হনযনছ। পযাচসচ ক চ ল্ম সু্ট্চিওগুনলানত্ ও পটচেস পকাি 
চছল। সিোমকরা অচভ্নেত্ানদর ও চিচখনযনছ। কাজটা খুি পরাজনগনর চছল। পঞ্চানির 
কানছ ওর িযস। এই িযনস ও খুি তহ তহ করনত্া, পিখানত্ ভ্ালিাসনত্া। এমে সময 
দুর্ঘটো র্টনলা। ও আর হােঁটনত্ও পানর ো। 
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সি কো শুনে িযাপারটা আমার কানছ খুি করুণ মনে হনলা। 
  
আচম িললাম, খুি মুচস্কনলর কো, উচে ভ্ানলািানসে এমে চকছু পেই? পিযানর িনস চকছু 
ো কনর িাচক জীিেটা কাটানত্ িাইনছে ো চেশ্চয? 
  
 হযােঁ ত্াই, ওর অনেক টাকা আনছ। ওটার পকানো অভ্াি পেই আমানদর। পমনযচটর পিােঁনট 
একটা চত্ক্ত হাচস পদখা চদল এখানে ও িনল এনসনছ ওর িনু্ধনদর এডািার জেয। পকউ 
করুণা করনল ওর পর্ন্না লানগ। 
  
আচম ত্ারটা এচরনযনলর সংনগ লাগালাম। কোিাত্ঘা পভ্নঙ পগনলা। এচরনযলটা ও আমার 
হানত্ তু্নল চদল। এচরনযল লাগানত্ পিচি সময লাগনলা ো। যত্িার ওর হাত্ পেনক 
পকানো যে চেচিলাম, ত্নত্ািারই চকন্তু ওর সম্বনন্ধ আমার আগ্রহ পিনড উিচছল। 
  
ও আমার খুি কানছ দােঁচডনযচছল, আমার চোঃিাস দ্রুত্ হনয উিচছল। আচম িুঝনত্ 
পারলাম ও একভ্ানি আমার চদনক ত্াচকনয আনছ। চিিুকটা পত্ালা, পিাখ দুচট জ্বলজ্বল 
করচছল। হিাৎ ও আমার চদনক ঢনল পডনলা। আচম ওনক পিনপ ধরলাম। 
  
এর আনগ আচম অনেক পমনযনকই িুমু পখনযচছ চকন্তু এটা সমূ্পণঘ আলাদা রকনমর চছল। 
এই িুম্বনের জেযই চক পলানক স্বপ্ন পদনখ? পিাধ হয কুচড চক চত্রি পসনকন্ড আমরা দুজে 
দুজেনক জচডনয ধনরচছলাম। ত্ারপর ও সনর চগনয পিােঁনটর উপর আঙুল রাখনলা। ওর 
দুনটা পিাখ, পসই  রনগট–চমেট, চভ্নজ উিনলা, িন্ধ হনয রইনলা একটু, ও আমার মত্ই 
পজানর চোঃশ্বাস চেনত্ লাগনলা। ত্ারপর অদৃিয হনয পগনলা আমার পিানখর সামনে 
পেনক। 
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আচম ওইখানে দােঁচডনয পকেঁনপ পকেঁনপ উিনত্ লাগলাম। ওর িনল যাওযার িব্দ শুেনত্ 
শুেনত্ চেনজর হৃৎচপনণ্ডর আওযাজ কানের কানছ পজানর পিনজ উিনত্ লাগনলা। 
  
রাত্ আটটার সময আচম িাচড চ রলাম। আচম পকিল চগল্ডার কোই ভ্ািচছলাম। 
িারাোয িনস একটা চসগানরট ধচরনয একটু ভ্ািনত্ িাইলাম আচম। 
  
ও আমানক িুমু পখনলা পকে? ওর মনত্া সুেরী পমনয পয এনত্া ঐশ্বনযঘর মনধয রনযনছ, 
পস আমানক চেশ্চয চিনিষ চকছু ভ্ানিচে। এটা একটা আনিনগর িনিই হনযনছ। 
িযাপারটা মে পেনক মুনছ প লাই উচিত্। আমার জেয ও স্বামীনক পছনড আসনি এরকম 
ভ্ািা পছনলমােুচষ। ত্ানক পদিার মনত্া আমার চক আনছ? 
  
হিাৎ আমার ভ্ািোটা োচমনয পটচলন ােটা পিনজ উিনলা। আচম উনি চগনয চরচসভ্ারটা 
তু্ললাম। 
  
চমাঃ পরগাে, আপোনক চিরক্ত করচছ ো পত্া! আচম আপোর সনে পদখা করনত্ িাই চিক 
এগানরাটা োগাদ। 
  
ওর গলার স্বর শুনে আমার মাোর মনধয রনক্তর পরাত্ িনয পগল। 
  
এগানরাটা িাজিার চমচেট খানেক পনর, আচম গাচডর পহিলাইট পদখনত্ পপনয উনি 
দােঁডালাম। 
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চসেঁচড চদনয োমনত্ োমনত্ ওর গাচডটা এনস োমনলা পদনখ আমার িুকটা ধকধক কনর 
উিনলা। 
  
চমাঃ পরগাে, পদরী হনলা িনল দুাঃচখত্, ও িলনলা, চকন্তু আমার স্বামী রু্চমনয ো পডা 
পযঘন্ত আমানক অনপক্ষা করনত্ হনযনছ। 
  
ত্ার মানে একটা লুনকািুচর িলনছ। আমার চোঃশ্বাস পজানর পডনত্ লাগনলা। 
  
চমনসস পিলাচে, আপচে িারাোয উনি আসুে। 
  
ও িারাোয উনি এনলা। আচম আনলা চেচভ্নয চদনযচছলাম, পকিল পভ্ত্র পেনক একটা 
আনলার টুকনরা এনস পডচছল। 
  
ওর পরনে পসই কাউিয িাটঘ আর মযাকস। ও একটা পিযানর িনস পডনলা। 
  
খুি িান্ত গলায ও িলনলা, আজ চিনকনল যা র্নটনছ, ত্ার জেয ক্ষমা িাইনত্ এলাম। 
আপচে হযনত্া ভ্ািনছে পয আচম পসই ধরনের পমনয যারা পয পকানো পুরুনষর কানছ 
ঝােঁচপনয পনড। 
  
আচম িললাম, পমানটই ো, এটা হযনত্া আমারই পদাষ। 
  
ও একটা পিযানর িনস পডনলা। একটা চসগানরট হনি? 
  
 আচম চসগানরট পকসটা এচগনয চদলাম। ও একটা চসগানরট চেল। 
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আচম পদিলাইটা জ্বালালাম। আমার হাত্টা খুিইকােঁপচছল, চসগানরট ধরািার জেয ওনক 
আমার হাত্টা পিনপ ধরনত্ হনলা। পসই িাণ্ডা পছােঁযায আমার িুনকর িব্দটা পিনড পগনলা। 
  
ও িনল িলনলা, আমার লজ্জা করনছ, আমার মনত্া অিস্থার পমনযনদর পনক্ষ অনেক 
সময খারাপ লানগ। ত্িু, রহসযকনর লাভ্ চক? আমার সংযমীহওযা উচিত্ চছল। আচম 
ভ্ািলাম আপোর কানছ এনস সিটা পচরষ্কার কনর িলনিা। 
  
দরকার চছল ো…আচম চকছু মনে কচরচে। 
  
চেশ্চযই কনরনছে। আচম জাচে পুরুনষর পিানখ আচম আকষঘণীযা, এর জেয আমার চকছু 
করার পেই। আর যখে পকউ পদনখ পয আমার স্বামী পন্তু ত্ারা আমায চিরক্ত করনত্ 
োনক। আজ পযঘন্ত আমার পিানখ পত্মে পকানো পুরুষ পনডচে, এজেয ওনদর পিচকনয 
রাখা সহজ চছল। চকন্তু আপোর মনধয চক আনছ…? যাই পহাক আচম এই কো িলনত্ 
এনসচছ পয আর এরকম হনিো। চমাঃ পরগাে। আমার যচদ আর কানরা সনে পপ্রনম পডার 
দুভ্ঘাগয হয ত্িুও আচম স্বামীনক পছনড পযনত্ পারনিা ো। উচে পেু। আমার ওপনরই 
চেভ্ঘরিীল। আমার পত্া একটা চিনিক আনছ। 
  
আচম িললাম, যচদ আপচে কানরা সনে পপ্রনম পনডে, স্বামীনক ত্যাগ করনল আপোনক 
পকউ পদাষ পদনিো। আপোর িযস অল্প, িাচক জীিেটা ওেঁর সনেই চেনজনক পিেঁনধ 
রাখনিে এত্টা আিা করা চিক েয। এনত্ আপোর জীিেটা েি করা হনি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

15 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

আপচে চক ত্াই মনে কনরে? যখে আচম চিনয কনরচছলাম, ত্খে প্রচত্জ্ঞা কনরচছ পয 
ভ্ানলা পহাক মে পহাক, ওর সনেই োকনিা। এখে িনল যাওযা অসম্ভি। ত্াছাডা পয 
দুর্ঘটোয ও পেু হনয পগনছ ত্ার জেয আচমই দাযী। পসই কারনণই, চিনযর িােঁধে ছাডাও 
ওর সম্বনন্ধ আমার চিনিক রনয পগনছ। 
  
আপচে দাযী? 
  
হযােঁ, দুর্ঘটোর পর আপচেই প্রেম িযচক্ত যানক আমার সি িলনত্ ইিা করনছ। আমরা 
িার িছর হনলা চিনয কনরচছ। চিনযর চত্েমাস পর দুর্ঘটো র্নট। আমরা একটা 
পেমন্তনন্ন চগনযচছলাম। জযাক খুি মদ পখনযচছল। এ অিস্থায ওনক আচম গাচড িালানত্ 
চদই চে। আচম চেনজই িালালাম। আমরা একটা পাহাডী পে চদনয যাচিলাম। জযাক 
রু্চমনয পডনলা। খাচেকটা এনস পদখলাম একটা গাচড দােঁচডনয পেটা আটনক পরনখনছ। 
ওটা আমানদরই এক িনু্ধর, ত্ার গযাস  ুচরনয চগনযনছ। আচম গাচডটা দােঁড কচরনয পেনম 
পনড ত্ার চদনক পযনত্ লাগলাম। পেটা ওখানে খুিই খাডাই চছল। গাচডটা পপছে চদনক 
িলনত্ শুরু করনলা। পেক চিকমনত্া লাগানত্ পাচরচে। জযাক ত্খেও রু্নমাি। আচম 
পদৌনড পগলাম চকন্তু অনেক পদরী হনয পগনছ। 
  
গাচডটা রাস্তা পেনক পনড পগনলা, পস কী ভ্ীষণ িব্দ, পসই মুহূত্ঘটা আচম ভু্লনত্ পারনিা 
ো। 
  
আচম িললাম, এটা একটা দুর্ঘটো পয পকানো পলানকরই এরকম হনত্ পারত্। 
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জযাক ত্া মনে কনর ো। ওর ধারণা এটা আমারই পদাষ। এরজেয ভ্যঙ্কর পদাষী মনে 
হয আমানক। আর পসই কারনণই আচম ওনক পছনড পযনত্ পাচর ো। 
  
আচম সরাসচর প্রশ্ন করলাম, আপচে এখেও ওনক ভ্ানলািানসে? 
  
ভ্ানলািাসা? ও কো আনসো। িার িছর ওর সনে আচছ। ওর সনে োকা খুি প্রীচত্কর 
েয। ও মাত্াল, ও আমার পেনক পত্ইি িছনরর িনডা। আমার সনে ওর মনত্র চমল 
পেই। চকন্তু ওনক আচম চিনয কনরচছ। আমায পমনে চেনত্ই হনি। আমার জেযই ও পেু 
আর আমার জেযই ওর জীিে েি হনযনছ। 
  
আচম িললাম, যা হনযনছ ত্ার জেয আপচে চেনজনক পদাষ চদনত্ পানরে ো। যচদ িাে 
ত্াহনল ওনক পছনড আসনত্ পানরে আপচে, আমার এই রকমই মনে হয। 
  
চকন্তু আপোর পত্া আমার চিনিকটা পেই, ও হাত্ িাচডনয চদনত্ আচম একটা চসগানরট 
এচগনয চদলাম। পদিলাইনযর আগুনে দুজনে দুজেনক পদখলাম। 
  
আপচে পাগল কনর চদনত্ পানরে…খুি েীিু গলায ও িলল। 
  
আপচেও ত্াই। 
  
আচম জাচে, আচম পকিল পুরুষনক পাগল কনর চদনত্ পাচর ত্া েয, আচম চেনজনকও 
উন্মাদ কনর চদই। চমাঃ পরগাে, আমার জীিেটা দুাঃসহ। আপচে হযনত্া পসটা িুঝনত্ 
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পপনরনছে। আজ চিনকনল যা কনরচছ ত্ার জেয আচম উচিগ্ন। আপোর কানছ ক্ষমা 
িাইচছ। 
  
ক্ষমা িাইিার দরকার পেই। আচম িুঝনত্ পপনরচছ। 
  
আমার চিশ্বাস আপচে িুনঝনছে, যচদ আমার ত্া মনে ো হনত্া, ত্াহনল এই রানত্র আচম 
একা এখানে আসত্াম ো। এিানর আচম চ নর যানিা, ও উনি দােঁডানলা। 
  
আমরা দুজে িিানলাচকত্ গাছগুনলার চদনক ত্াচকনয পািাপাচি দােঁচডনয রইলাম। 
  
ও হিাৎ িলনলা, আপচে চক একাই োকনিে? আপোর চিনয করা উচিত্। 
  
আচম এখনো মনের মত্ পমনয পাই চে। ও আমার চদনক ত্াকানলা। িােঁনদর আনলা 
পসাজাসুচজ পডনলা ওর মুনখ, আচম একটা চত্ক্ত হাচস পদখনত্ পপলাম। 
  
আপোনক খুচি করা চক িক্ত? 
  
 পসইরকমই, চিনয একটা চিরস্থাযী িযাপার–অন্তত্ আমার কানছ। 
  
পপ্রম োকা িাই। আচম আমার স্বামীনক ভ্ানলািাচসচে, চেরাপত্তার জেয চিনয কনরচছলাম। 
ওর সনে পদখা হওযার আনগ আমার চকছু চছল ো। চকছুই ো পেনক যচদ পকিল 
স্বাধীেত্া োকনত্ ত্নি আর অনেক সুখী হত্াম। 
  
আপচে এখেও স্বাধীেত্া পপনত্ পানরে। 
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এখে েয। যচদ ওনক পছনড যাই, ত্নি আমার চিনিক আমানক ত্াডো করনত্ োকনি। 
িারাোর পরচলনঙ অলসভ্ানি হাত্ পরনখও িলনলা, একটা উনত্তজোয এখানে 
এনসচছলাম। আচম আপোনক পিাঝানত্ পিনযচছলাম পয… 
  
আচম ওর হানত্ হাত্ রাখলাম, চগল্ডা…। 
  
ও রু্নর দােঁডানলা–কােঁপনছ। 
  
চগল্ডা আচম পত্ামার জেয পাগল হনয পগচছ.. 
  
আচমও, আমার লজ্জা করনছ, চকন্তু যখেই পত্ামায পদখলাম…আচম ওনক দুহানত্ পটনে 
চেনয মুনখর ওপনর আমার মুখ রাখলাম। আমানক পিনপ ধরার সময ওর িরীনরর 
আকুচত্ পটর পপনত্ লাগলাম আচম। 
  
ওনক দুহানত্ তু্নল চেনয র্নরর মনধয ঢুনক পগলাম। গযানরনজর ছানদ পয পািাটা িনস 
োনক পস হিাৎ উনড পগনলা। 
  
একটা পছাট্ট ছাযা মাচটনত্ পডনলা। 
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খুমের ট্রেন্তা 
  
চগল্ডা আমার র্নর পর পর চত্ে রাচত্র এনলা, আমরা দুজনে দুজেনক ভ্ানলািাসলাম। 
  
উনত্তজোর প্রেম ধাক্কাটা পকনট যািার পর পদখলাম এটা আমার পনক্ষ তৃ্চপ্তকর হনি 
ো। 
  
পকউ ওর আসা যাওযা পদনখ প লনি পভ্নি চগল্ডা খুি ভ্নয ভ্নয োকনত্া। ওর স্বামী 
পটর পপনয যানি পয ও চিশ্বাসভ্ে কনরনছ, এই পভ্নি ও আত্চঙ্কত্ হনত্া। 
  
আমানদর ত্াই লুচকনযই পপ্রম করনত্ হনত্া। পকাে রকম একটু িব্দ হনলই ও ভ্নয 
আমার হাত্ পিনপ ধরনত্। 
  
চত্ে রানত্রই ও আমার সনে এক র্ণ্টারও কম সময চছল। ঐ অল্প সমনযই আমরা 
মচরযা হনয পপ্রম কনর চেত্াম। ও িাচড চ নর যািার আনগ আমানদর কো িলার সমযই 
হনত্া ো। চকন্তু ত্া সনেও ওনক আচম ভ্ানলািাসত্াম। আমার কানছ এই চমলে পকিল 
তদচহক চছল ো। আচম মানঝ মানঝ চিিচলত্ হত্াম ওর ওপনর ওর স্বামীর প্রভ্াি আনছ 
পজনে। 
  
আচম িাইত্াম ও চেনজর সম্বনন্ধ িা আমার সম্বনন্ধ পকানো কো িলুকচকন্তু ও যখেই 
পকানো কো িলনত্া ত্া ওর স্বামীর সম্পনকঘ। 
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ও প্রায ওর স্বামীর কো চিন্তা করনত্ করনত্ িলনত্া পয, ওর স্বামী যচদ পটর পপনয যায 
ত্নি ও কখেই চেনজনক ক্ষমা করনত্ পারনি ো। তৃ্ত্ীয রানত্র পপ্রমচিযার পর জামা 
পরনত্ পরনত্ ও িলচছনলা, আমার মনে হনি ও আমানক িাইনছ। আনগ ওর কখনো 
রাচত্তনর িযো হনল আমানক জাচগনয চকছু িাইনত্া এখনোও আমানক িাকনত্ পানর। 
  
পদাহাই চগল্ডা, ওই চিন্তা পছনড দাও। পত্ামার স্বামীনক সচত্য কো িনল দাওো পকে? 
পকে িনলাো পয তু্চম আমায ভ্ানলািানসা। তু্চম মুচক্ত িাও? 
  
আচম ওনক কানছ পটনে চেনয িললাম, চগল্ডা, তু্চম চক আমায ভ্ানলািানসা? 
  
ও আমার চদনক পিাখ তু্নল ত্াকানলা, পটচর, তু্চম চক আমানক সনেহ কনরা? আচম 
পত্ামায ভ্ানলািাচস। চদনের প্রচত্ চমচেনট আচম পত্ামার কো ভ্াচি। পত্ামার কানছ আচম 
োকনত্ িাই। চকন্তু ও যচদ মারা যায ত্নিই এটা সম্ভি। ও মারা ো পগনল আচম মুচক্ত 
পানিা ো। ও আমানক পটনে চেনয জােলার কানছ পগল। িাইনর িােঁনদর আনলা। 
  
এখানে আসার আনগ িাক্তার পদনখ িনলনছ ওর স্বাস্থয খুি সুের রনযনছ। ও স্বিনে 
আনরা চত্চরি িছর িােঁিনি। 
  
ত্াহনল ওেঁর মারা যািার কো পভ্নি সময েি করনছা পকে? আমরা চত্চরি িছর 
অনপক্ষা করনত্ পাচর ো। পত্ামার চিনভ্াসঘ পেওযা উচিত্। পত্ামার স্বামীর টাকা আনছ। 
চেনজনক পদখার জেয উচে একটা োসঘ রাখনত্ পানরে। আর তু্চমও মুচক্ত পপনত্ পানরা। 
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চগল্ডা সনর পগনলা, ত্া আচম পারনিা ো। ও আনস্ত আনস্ত স্পি গলায িলনলা, যচদ ও 
মনর যায পটচর, ত্াহনল এই টাকাটা আমার হনি। তু্চম আর আচম এটা পেনিা। 
  
আচম হিাৎ ভ্ািনত্ িসলাম, অত্ত্ টাকা পপনল আচম চক করি, ভ্ািনত্ চগনয আমার, 
পমরুদনণ্ড চপচিল পরাত্ িনয পগল। 
  
ঐ টাকা পপনল আচম একিছনর চিগুণ কনর প লনত্ পাচর। লস এনেলনস একটা 
পদাকাে খুলনিা। সারা পজলায চত্ে িারনট সাচভ্ঘস ভ্যাে রাখনিা, হাই– াই পসট 
িাোনিা। প্রিুর টাকা কাচমনয প লনিা। 
  
চগল্ডা র্র পেনক পিচরনয িারাোয পগনলা। আচম ওর পপছনে পগলাম। 
  
আমরা চক করনিা পটচর? আমার চদনক ো ত্াচকনয ও িলনলা আমরা আর পদখা করনিা 
ো। এ ছাডা আর উপায চক? প্রিঞ্চকনক আচম রৃ্ণা কচর। যখে পেনক আমরা পপ্রম 
করচছ ত্খে পেনক আমার চেনজর ওপর পর্ন্না করনছ। এটা িন্ধ করনত্ হনি। এটাই 
হনলা একমাত্র রাস্তা। আর পকানো উপায পেই। আমানদর পদখা হওযা িন্ধ করনত্ হনি। 
  
আচম িললাম, পিানো…ত্াডাত্াচড করার চকছু পেই। কাল রানত্র আমরা এ চিষনয কো 
িলনিা। 
  
কাল রাচত্র িনল চকছু পেই। কাল আচম আসনিা ো। এখেই এটা িন্ধ করনত্ হনি। 
  
আচম ওনক ধরনত্ পগলাম, ও চছটনক সনর পগল। 
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ো, আমার পনক্ষ িযাপারটা আনরা িক্ত কনর তু্লল ো, পটচর। তু্চম জানো ো, পত্ামার 
পিনয পিচি আচম এটা িাই, চকন্তু আচম জাচে এটা িন্ধ করনত্ই হনি। আচম যাচি। আর 
আমানদর পদখা হনি ো। 
  
ওর কো িলার স্বনর এমে একটা হত্ািা আর দৃঢ়ত্া চছল পয আচম সনর দােঁডালাম, 
িুনকর মনধয ত্ীে যেণা হনলা আমার। 
  
চগল্ডা চসেঁচড চদনয পেনম পগল। আচম দােঁচডনয পদখলাম ও গাচড িাচলনয িনল যানি। 
আমার মনে হনলা ও চিক িলনছ ো, এটা পকিল চিনিনকর ত্াডো, কাল রানত্র ও 
চেশ্চযই আসনি। চকন্তু ও এনলাো। পিষকানল যখে িানরাটা পিনজনছ আমানক পমনে 
চেনত্ হনল পয চগল্ডা আসনি ো। 
  
পরচদে রাস্তায পর্ারারু্চর করনত্ করনত্ পিচর  পজ ারসনের সনে পদখা হনলা, ওেঁর 
সনে একজে অনিো যুিক। 
  
েজর এচডনয যাওযার উপায চছল ো, সুত্রাং আচম পজ ারসেনক হাত্ পেনড িাকলাম। 
উচে িলনলে, মযাট লাউসনের সনে পত্ামার আলাপ কচরনয চদই। চমাঃ লাউসে, ইচে 
পটচর পরগাে, যার কো িলচছলাম। 
  
আচম লাউসে-এর সনে করমদঘেকরলাম। লাউসে িলনলা, চমাঃ পরগাে, আচম 
সংনক্ষনপিলচছ, আপোর ত্াডা রনযনছ। আচম েযািোল  াইনিচলচট পেনক আসচছ। চট. 
চভ্. ইেচসওনরন্স কচরনয োচক আমরা। আপচে পত্া এই অঞ্চনল চট.চভ্ পসটগুনলা 
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পদনখে। আপচে যচদ আপোর খচরোনরর োমগুনলা আমায পদে, ত্াহনল আমার পচরশ্রম 
পিেঁনি যায। আচম অিিয এমচে এমচে িাইচছ ো, আচম একটা কচমিে পদনিা আপোনক। 
  
এই ধরনের প্রস্তািনক আচম দূনর পিনল চদনত্ পারলাম ো। আচম জােনত্ িাইলাম চক 
ধরনের ইেচসওনরন্স করা হনয োনক। 
  
পযমে হনয োনক, চটউিটার জেয, পমরামচত্র জেয আর পাটঘস িদনলর জেয। এই 
অঞ্চনল যানদর চট. চভ্. পসট আনছ, পকিল ত্ানদর োম চিকাো পকিল আচম িাই। 
  
পানিে। গাচডনত্ আমার চিকাো পলখািইটা আনছ। আচম আপোনক ওটা চদনয চদচি। 
আপচে চলনখ চেনয পিচর নক চদনয পদনিে। পনর পযচদে িহনর আসি, আচম ওটা চেনয 
পেি। 
  
চিকাোর িইটা িার করনত্ করনত্ আচম িললাম, েযািোল  াইনিচলচট চট. 
চভ্.ইেচসওরকনর জােত্াম ো। আচম জােত্াম ওরা পকিল জীিে িীমাই কনর। 
  
আমরা সিরকম ইেচসওরই করাই, অিিয সিনিনয িড িযাপার হনলা জীিেিীমা। 
  
চিকাো পলখা িইটা ওনক চদনয আচম আমার িাচডনত্ চ নর এলাম। পিলাচের সুপার 
পসটটার জেয অনেক চজচেস আচম পজাগাড কনরচছলাম। চিনকনল কানজ পলনগ পগলাম। 
  
এই কাজটা আচম দুনটা কারনণ ধনরচছ-এর আনগ আচম কখেও পকানো সুপার পসট তত্রী 
করার সুনযাগ পাইচে, এটা করনত্ আমার খুি গিঘ হচিল। চকন্তু আনরা জরুরী কারণটা 
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হনি পয, আচম িুনঝ চছলাম চগল্ডার কোই চিক ও আর আসনি ো। এই সুপার পসট 
চেনযই আচম আিার বু্ল-জয পকচিনে পযনত্ পারনিা, চকছুটা সময কাটানত্ পারনিা আর 
ওনক পদখনত্ পানিা। 
  
আচম কাজ কনর পযনত্ লাগলাম। পটচলন ানের আিায উৎকণঘ হনয রইলাম, পটচলন াে 
এনলা ো। চগল্ডার মত্ পচরিত্ঘনের জেয অনপক্ষা করলাম, যচদও জাচে ওর মত্ 
িদলানিো। আচম যত্ই কাজ কনর িললাম ত্ত্ই িুঝনত্ পারচছলাম পয আমার আর 
চগল্ডার মাঝখানে িাধা হনয রনযনছে ঐ পপ্রৌঢ় পলাকচট, চযচে চদনের পর চদে একটা 
িাকাওযালা পিযানর িনস আনছে। যার পকানো প্রনযাজে পেই। 
  
 পিলাচের সুপার পসনটর কযাচিনেনটর জেয কানির িযিস্থা করনত্ আচম পনরর চদে লস 
এনেলনস পগলাম। কাি পিনছ চেনয পসটানক পকনটকুনট চদনত্ িললাম, ওরা িলনলা 
র্ণ্টাখানেনকর মনধযই হনয যানি। 
  
এক র্ণ্টা কাটানত্ হনি, আচম রাস্তা চদনয পহেঁনট পহেঁনট পদাকােগুনলা পদখনত্ পদখনত্ 
রু্রচছলাম। একটা জেীর পদাকানের সামনে এনস দােঁডালাম, হিাৎ েজনর পডল একটা 
েীল রনঙর পাউিার পকস, েীল রঙটা চগল্ডার পিানখর রনঙর সনে চমলনি ভ্ানলা। 
  
আচম পসটা চকনে প ললাম। পদাকানে িললাম পকসটার িালার পভ্ত্নর চগল্ডার োম 
চলনখ চদনত্। কাজটা করনত্ পিচি পদরী হনলা ো। িাচড চ নর বু্ল-জয পকচিনে, হযানলা, 
চগল্ডার গলা শুেনত্ পপনয আমার িুক ধকধক কনর উিনলা। কাল রানত্র আমার সনে লস 

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

25 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

এনেলনস চিোর খানি। আচম পত্ামানদর িাচডর িইনর এগানরাটার সমনয োকনি। স্পি 
কনর িললাম আচম। 
  
একটু িুপ কনর পেনক ও িলনলা, আপোর রং োম্বার হনযনছ পিাধহয, ো, চিক আনছ। 
অসুচিধার চকছু পেই। ও পটচলন ােটা পছনড চদল। 
  
িুঝনত্ পারলাম পিলাচে র্নর আনছে। কাল রাত্ পযঘন্ত অনপক্ষা করা ছাডা আমার চকছু 
করার পেই। 
  
পপৌনে এগানরাটার সময আচম বু্ল-জয পকচিনের সামনে এলাম, এগানরাটা িাজার 
দুচমচেট আনগ চগল্ডা িাইনর পিচরনয এনলা। ওনক পদনখই আমার রক্ত দুিঘার হনয 
উিনলা। 
  
কানছ এনস ও োমনলা। আচম পগটটা খুনল চদলাম। 
  
 পটচর— 
  
আচম চকছু ো িনল ওনক কানছ পটনে চেনত্ িাইলাম। চকন্তু ও সনর পগনলা। 
  
ো, পটচর ো। আচম আনগই িনলচছ, আমরা আর পপ্রম করনিা ো। আমরা এখে পেনক 
শুধুই িনু্ধ। িনু্ধ ো হনত্ পারনল আমানদর আর পদখা করা উচিত্ েয। 
  
আচম একটা দীর্ঘ চোঃশ্বাস প ললাম। চিক আনছ, আচম পমনে চেচি। 
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 পটচর, পত্ামার পনক্ষ এটা চক খুি িক্ত? 
  
ও চেনয পভ্নিা ো। আচম পত্া পমনে চেনযচছ। িলল, পদরী হনয যানি। 
  
আমরা গাচডনত্ উিলাম। এচেে িালু কনর িললাম, একটা পরনস্তারােঁ আনছ। পসটা একটু 
দূনর, পকউ আমানদর চিেনি ো। 
  
পসই-ই ভ্ানলা। 
  
লস এনেলস ওখাে পেনক আচি মাইল। রাত্াটা ভ্ানলা হনলও প্রায দুর্ন্টা পলনগ পগনলা 
পপৌঁছনত্। পনে আমরা চিনিষ চকছু কো িচলচে। চগল্ডা প্রেনম এটা ওটা চেনয কো 
িলনত্ িাইনলও পকানো লাভ্ পেই পজনে িাচক রাস্তাটা আমরা িুপ কনরই চছলাম। 
  
হানমঘাসা িীনি একটা ইটাচলযাে পরনস্তারােঁ, এখােকার খািার ভ্ানলা। পরনস্তারােঁর পটচিনল 
ঢাকা পদওযা আনলা, খুি মৃদু িাজো িাজনছ। সাদা পপািাক পরা ওনযটারগুনলা চিক 
পমচসনের মনত্া পযারান রা করনছ। 
  
আমরা স্কযাচম্প, পকনলােীজ আর একনিাত্ল মদ চেলাম। আচম ওর পিানখর চদনক 
উৎসানহর সনে ত্াচকনয চছলাম। চকন্তু চেরাি হনত্ হনলা। 
  
চগল্ডা হিাৎ িলনলা, িার িছর িানদ আচম এই প্রেম কানরা সনে পির হলাম। 
  
 পত্ামার যচদ ভ্ানলা লানগ, ত্নি আমরা আনরা আসনত্ পাচর। আচম িললাম। 
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আমার গলায একটা ত্ীক্ষ্ণত্া চছল, চগল্ডা পসটা ধরনত্ পারনলা পিাধহয। িট কনর মুখ 
তু্নল ত্াকানল আমার চদনক। 
  
পটচর…পত্ামার চেনজর কো চকছু িলল, পত্ামার এই পয পদাকােটা..নত্ামার কত্টা আিা 
আনছ এর ওপর? 
  
আমার কোগুনলা ভ্ানলা ো লাগনলও িললাম–যচদ আমার পযসা োকনত্া, আচম চেনজ 
একটা পদাকাে চদত্াম। আচম জাযগা চিচে, আচম এমে একটা পদাকাের্র িাই পযখানে 
ভ্ানলাভ্ানি আমার তত্রী হাই– াই পসটগুনলা সাচজনয রাখনত্ পারনিা, চিমাকিাচজনয 
পিােিার জেয একটা ভ্ানলা র্র োকনি। চকন্তু এটা পাওযা সহজ েয। এত্ টাকা 
আমার কখেই হনি ো। 
  
কত্ িাই পত্ামার? 
  
পেঁচিি হাজানরই হনত্ পানর। ওর চিগুণ পপনল চিরাট কনর চকছু করা যায।  
  
পটচর, ও যচদ মারা যায, ত্াহনল পত্ামার যা দরকার তু্চম পানি। 
  
একো তু্চম আনগও িনলছ। যচদ মারা যায… 
  
পদখলাম ও র্চড পদখনছ। 
  
আচম ওনযটারনক চিল চদনত্ িললাম। 
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গাচডনত্ উিনত্ উিনত্ চগল্ডািলল, আজনকর প্রনত্যকটা মুহূত্ঘ আমার ভ্ানলা পলনগনছ, 
পটচর। 
  
 ধেযিাদ। 
  
আচম চকন্তু ওর মনত্া আমারও ভ্ানলা পলনগনছ এই চমেযা কোটা িলনত্ পারলাম ো। 
  
গাচড লস্ এনেলস ছাচডনয পাহানডর পনে ঢুকনলা। 
  
আমরা িুপ কনরই চছলাম। বু্ল-জয পকচিনের মাইল দুনযক দূনর আচম গাচডটা োমালাম। 
  
 চগল্ডা আমার চদনক ত্াচকনয িলনলা োমানল পকে? 
  
আচম চকছু ো িনল পাউিার পকসটা িার কনর ওর পকানলর ওপর প নল চদলাম। আচম 
িযািনিানিঘর আনলাটা পজ্বনল চদলাম। ও িাক্সটা পেনড পিনড পদখনলা। দারুণ পদখাচিল। 
আচম পটর পপলাম ও পজানর চোঃিাস চেল। 
  
এটা আমার জেয? 
  
 হযােঁ, পত্ামার পিানখর সনে এর রং চমনলনছ। 
  
পটচর আচম এটা চেনত্ পাচর ো। পত্ামার এরকম উপহার পদওযা উচিৎ েয। 
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আচম পত্ামানক পলাভ্ পদখাচি ো, আমার এটা পদনখ মনে হনলা পযে এটা পত্ামার জেযই 
তত্রী। আচম িাই শুধু তু্চম এটা োও। 
  
আচম গাচড িালু কনর চদলাম। চগল্ডা আমার পানি িুপ কনর িনস রইনলা। 
  
পগনটর কানছ পপৌঁছনত্ গাচড োমালাম, দুজনে দুজনের চদনক ত্াকালাম। 
  
পটচর তু্চম জানো ো আজনকর চদেটা আমার কত্ ভ্ানলা পলনগনছ। এই পাউিার 
পকসটার জেয পত্ামানক অনেক ধেযিাদ। এটা আমার প্রেম পাওযা উপহার। 
  
চগল্ডা আমার চদনক সনর এনস দুহানত্ আমানক জচডনয ধরনলা। পিােঁট চদনয পিনপ ধরনলা 
আমার পিােঁট। 
  
আমার পকাে তৃ্চপ্ত হচিল ো। ওনক জচডনয োকনত্ োকনত্ আচম ভ্ািচছলাম পসই 
পলাকচটর কো চযচে এখেও চিছাোয শুনয আনছ, হযনত্া রু্নমািে, আমরা পযখানে 
দােঁচডনয আচছ পসখাে পেনক একনিা গজ দূনর। উচে যত্ক্ষণ পিেঁনি আনছে ত্ত্ক্ষণ 
আমানদর লুচকনয িুচরনয ভ্ানলািাসা, ছাডা আর চকছু করার পেই। 
  
চগল্ডা পনরর চদে পভ্ানরই আমানক প াে করনলা। 
  
 কাল আচম যখে িাচড চ রলাম ত্খে ও পজনগ চছল। ওর র্নর আনলা জ্বলচছল। 
  
 উচে চক পজনেনছে পয তু্চম িাচড পেনক পিচরনযচছনল? 
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জাচেো। আজনক উচে এনকিানরই িুপিাপ রনযনছে। দু-একটা কো ছাডা পকাে কোই 
আমার সনে িনলে চে। পটচর, এভ্ানি আর সম্ভি েয। পত্ামানক দুনরই োকনত্ হনি। 
আচম দুাঃচখত্। চকন্তু আর পদখা করি ো। আমানক মাপ কনরা…পদাহাই আর পটচলন াে 
কনরা ো। 
  
লাইেটা পকনট পগল। পকাে পলাক যখে পপ্রনম পনড, পযমে আচম চগল্ডার পপ্রনম 
পনডচছলাম, আমার মনে হয, ত্ার একটু মাোর পগালমাল হনয যায। িারনট চদে আর 
িারনট চিশ্রী রাত্ কাটািার পর আমার মনের অিস্থা খুি খারাপ হনয পগল। আচম 
চকছুনত্ই কানজ মে চদনত্ পারচছলাম ো, চকছুই চিিী করনত্ পারলাম ো। চত্েিার বু্ল-
জয পকচিনে প াে কনরচছলাম চকন্তু িাধয হনয পছনড চদনত্ হনযনছ। 
  
রানত্র পিানরর মত্ আচম ওনদর িাগানে রু্নর পিডাত্াম। জােলার পদঘায শুধু ওর ছাযা 
পদখনত্ আমার এনত্া কি হনত্া পয িলার েয। আচম চিিচলত্ হনয পডত্াম। 
  
পঞ্চম রানত্র আচমইচস্ক পখলাম। িুঝনত্ পারচছলাম পয চগল্ডার জেয এই চেদারুণ যেণা, 
এনক কমানত্ই হনি। পসই সমসযার সমাধাে করনলা হুইচস্ক। িারচদে িানদ আচম প্রেম 
রু্নমালাম। চকন্তু স্বনপ্ন ওনকই পদখলাম। আটচদে িানদ এমে একটা র্টো র্টনলা যানত্ 
এই দুাঃস্বনপ্নর িরম হনয এল। 
  
ত্খে রাত্ েটা। আকানি িােঁদ পেই, িৃচি হনত্ পানর। আচম িারাোয িনসচছলাম। 
পটচলন ােটা পিনজ উিনলা। 
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র্নর ঢুনক আচম চরচসভ্ার তু্ললাম। চমাঃ পরগাে োচক? পিলাচের গলা চিেনত্ পারলাম, 
আমার িুনক র্া পডচছল। 
  
হা। 
  
পসটটা িলনছো। চটউিটা পিাধহয পগনছ। এই কচদনে আচম প্রেম একটা ভ্ানলা খির 
শুেলাম। ওনক পদখনত্ যাওযার একটা কারণ পাওযা পগল। 
  
আচম এখেই আসচছ। 
  
দি চমচেনটর মনধয আচম বু্ল-জয পকচিনে পপৌঁনছ পগলাম। 
  
আনলা জ্বলচছল, যেপাচত্ চেনয আচম িারাোয উিলাম। পভ্নিচছলাম চগল্ডানক পদখনত্ 
পানিা চকন্তু ভ্ািনত্ পাচরচে ও ইনি কনর আমানক এচডনয যানি। ত্ীে হত্ািায আচম 
পভ্নঙ পডলাম। 
  
পিলাচে চট. চভ্. পসটটা পদচখনয িলনলে, চটউিটা পিাধহয পুনড পগনছ। 
  
আচম ভ্ালিগুনলা পদখচছ, পিলাচে হিাৎ িনল উিনলে, আপোনক একটা কো িনল রাচখ। 
যচদ আমার স্ত্রী কখনো আপোনক গাচডনত্ যািার প্রস্তাি কনর পমানটই রাচজ হনিে ো। 
ওর গাচড িালানো চিপজ্জেক। আচম একিার ওনক িালানত্ চদনয পিাকাচম কনরচছলাম। 
ত্াই সারাজীিে এই পিযানর িনস কাটানত্ হনি। 
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আচম চকছু ো িনল গাচড পেনক একটা ভ্াল এনে লাচগনয চট. চভ্. িালু করলাম। পদঘায 
ছচি  ুনট উিনলা। আচম অযািজাস্ট্ কনর চদলাম। 
  
পিলাচে জােনত্ িাইনলা, কত্ লাগনি? 
  
 চত্ে িলার। 
  
গলা তু্নল পিলাচে িাকনলে, চগল্ডা এচদনক এনসা। 
  
দরজা খুনল চগল্ডা পভ্ত্নর এনলা। অদু্ভত্ চিিণঘ হনয চগনযনছ। ওনক পদনখ আচম িমনক 
উিলাম। আমার চদনক ত্াচকনয ও ভ্দ্রত্াসূিক মাো ঝােঁকানলা। 
  
পিলাচে িলনলে, চত্েচট িলার দাও। 
  
 চগল্ডা এচগনয চগনয পটচিনলর ওপর পেনক িযাগটা আেনত্ পগল। 
  
আচম চট. চভ্. পসটটা জাযগায িচসনয স্ক্রুটা আটনক চদচিলাম। 
  
 চগল্ডা পিলাচের কানছ চগনয িযাগটা খুলনলা, চত্েনট এক িলানরর পোট িার করনলা পস, 
আর ত্াই করনত্ চগনয িযাগটা হাত্ পেনক মাচটনত্ পনড পগল। িযানগর চজচেসগুনলা 
ছচডনয পডনলা িাচরচদনক। 
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পসই পাউিার পকসটা পিানখ পডনলা পিলাচের। একমুহূত্ঘ চগল্ডা দােঁচডনযচছল, ত্ারপর 
এচগনয চগনয পকসটা দ্রুত্ তু্নল চেনলা। পিলাচে ওর কচিটা মুিনড পকসটা চছচেনয 
চেনলে। 
  
কনযক মুহূনত্ঘই িযাপারটা র্নট পগল। পিলাচের মুখটা িীভ্ৎস হনয পগনছ, িােঁ হাত্ চদনয 
উচে প্রিণ্ড পজানর চগল্ডার োনক রু্চষ মারনলে। পিি পজানর িব্দ হনলা। 
  
আমার ভ্ীষণ ভ্ানি ইনি হচিল পয পলাকটানক গলা চটনপ পিষ কনর চদই, চকন্তু পযমে 
চছলাম পত্মচে দােঁচডনয রইলাম। 
  
চগল্ডা মাচটনত্ গচডনয পডনলা। পিলাচে পাউিার পকসটার চদনক ত্াচকনয রইনলে। চগল্ডা 
উনি দােঁডানলা োক চদনয রক্ত পডনছ, মুখটা সাদা হনয পগনছ। পিলাচে পকসটা খুনল 
িালার পভ্ত্নর চগল্ডার োমটা পদখনত্ পপনলে। ত্ােঁর মুখটা রানগ েে করনছ। 
  
পত্ামার ত্াহনল পপ্রচমক জুনটনছ, গলা শুনে আমার িরীরটা পকমে কনর উিনলা। 
  
চগল্ডা কোর পকানো উত্তর চদলো। দুহানত্ িুক পিনপ পরনখনছ, োক চদনয রক্ত গচডনয 
পডনছ। 
  
পকিল আমানক জখম কনরই পত্ামার আি পমনটচে, এিানর পিিযা সাজনত্ ইিা হনযনছ। 
পাউিার পকসটা ছুেঁনড প নল চদনলে উচে। 
  
আযোটা িুরমার হনয পগল। 
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চগল্ডা ছুনট র্র পেনক পিচরনয পগল। 
  
পিলাচের হিাৎ পখযাল হনলা পয আচম র্নর আচছ। 
  
আপচে যাে, উচে িীৎকার কনর উিনলে, একো যচদ িহনর ছডায ত্নি আচম পদনখ 
পেনিা, পিচরনয যাে। 
  
আচম যনের িাক্সটা তু্নল চেনয পিচরনয চগনয গাচডনত্ উিলাম। পগট পযঘন্ত িাচলনয গাচড 
োমালাম। ত্ারপর পগটটা খুলনত্ যানিা এমে সময অন্ধকানরর মধয পেনক চগল্ডা ছুনট 
গাচডর পহিলাইনটর সামনে এনস দােঁডানলা। 
  
চগল্ডার মুনখর চদনক ত্াকানো যানি ো, োক প নট পগনছ, চিিুনক শুচকনয আনছ রক্ত, 
পিাখদুনটা জ্বলনছ। 
  
আচম ওর চদনক এচগনয পগলাম। আচম ওনক িললাম, এর পনর তু্চম আর ওর সনে 
োকনত্ পানরা ো চগল্ডা, িনল এনসা আমার সনে আচম পত্ামায সুখী করনিা। পত্ামানক 
চিনভ্াসঘ চেনত্ই হনি। 
  
ো, এখাে পেনক তু্চম যাও, পত্ামার সনে পপ্রনম পডার মনত্া পিাকাচম কনরচছলাম িনলই 
আজ আমার জীিে চিপন্ন। 
  
ওভ্ানি কো িনলা ো, ওর সনে আর তু্চম োকনত্ পানরা ো, আমার সনেই পত্ামায 
োকনত্ 
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আচম ওনক ধনর পটনে চেনত্ িাইলাম, চকন্তু ও চছটনক পিচরনয পগল। 
  
আমার কাছ পেনক সনর যাও। তু্চম চক িাও আচম এর জেয পত্ামার কানছ হােঁটু পগনড 
িনস চভ্নক্ষ িাই? তু্চম যচদ আর ো আনসা, আচম জযাকনক পিাঝানত্ পারনিা পয, ওটা 
আচমই চকনেচছলাম। কত্িার পত্ামানক িলনিা পয আচম ওনক পছনড পযনত্ পারনিা ো। 
  
যত্ক্ষণ ো ও মরনছ, আচম ধীর গলায িললাম, ত্াই িনলচছনল ো? 
  
ও মরনি ো। অনেকচদে িােঁিনি। আমার কাছ পেনক িনল যাও, োহনল, এখে পত্ামায 
যত্টা ভ্ানলািাচস, ত্ত্টাই পর্ন্না করনত্ হনি পত্ামানক। 
  
রু্নর দােঁচডনয ও অন্ধকানর চমচলনয পগল। 
  
আচম ওর পপছনে যািার পিিা করলাম ো। 
  
পসই মুহূনত্ঘ আচম চিক কনর প ললাম পয আচম পিলাচেনক খুে কনর প লনিা। এছাডা 
আমানদর আর পকানো উপায পেই। 
  
আচম খুি অিাক হলাম পয, এই সমাধােটা আচম আনগ পকে ভ্াচিচে। 
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েত্যার ট্রেপণু ট্রশল্প 
  
িাচডনত্ চ নর চিছাোয শুনয পডলাম। 
  
পিলাচেনক খুে করনত্ আমার পকাোও িাধনছ ো। এই চসদ্ধানন্ত এনস মনে হনি পয 
মনের ওপর পেনক একটা িাপ সনর পগল। চেনজনক পযে অেয পকউ িনল মনে হনি। 
  
শুনয শুনয মাোয শুধু একই চিন্তা চক কনর পিলাচেনক খুে কনর সনর পডা যায। 
  
পিলাচের মৃতু্যনত্ চক চক সুচিধা হনত্ পানর পসটা পভ্নি আচম উনত্তচজত্ হনয পডলাম। 
চগল্ডা মুচক্ত পানি, ও আমার হনি। পলাকটার অনেক টাকা পানিা আমরা দুজনে। েতু্ে 
জীিে শুরু হনি আমানদর। এই টাকায আচম জীিনে িনডা হনয উিনিা। আমার চিক্ষা 
আনছ, জ্ঞাে আনছ, চকন্তু মূলধে ছাডা আচম চকছুই করনত্ পারনিা ো। 
  
পগাপনে খুে করার উপাযটা যচদ িার করনত্ পাচর, যানত্ পকউ আমায সনেহ করনিো, 
ত্াহনল একটা েতু্ে দারুণ জীিে পানিা আচম আর চগল্ডা। 
  
চকন্তু িযাপারটা অনত্া সহজ েয। পিলাচে িাইনর পির হয ো, ওনক িাচডনত্ই খুে 
করনত্ হনি। এমে সময করনত্ হনি যখে চগল্ডা গ্রীে কযানম্প চগনযনছ। 
  
শুিিার সকাল সানড েটাোগাদ চগল্ডা সপ্তানহর পকোকাটা করনত্ যায, প নর িানরাটা 
োগাদ। এর পভ্ত্নরই কাজটা সারনত্ হনি। সিনিনয চিপনদর িযাপার হনলা খুেটা 
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করনত্ হনি চদনের আনলায। যচদওবু্ল-জয পকচিনের সামনের রাস্তাটায খুি একটা পকউ 
যাত্াযাত্ কনরো, ত্িুহযনত্া পকউ আমানক পদনখ প লনত্ পানর। ত্াছাডা পমচরযার 
কোও আমানক ভ্ািনত্ হনি। যানত্ ও পসই সময িাচডনত্ ো োনক ত্ার িযিস্থাও 
আমানক করনত্ হনি। 
  
আমানক পদখনত্ হনি যাই কচর ো পকে চগত্া পযে জচডনয ো পনড। পুচলি যচদ পজনে 
প নল পয আমার আর চগল্ডার মনধয পপ্রম িলনছ ত্াহনল আর পরহাই পেই। খুে যচদ কচর 
ত্াহনল চগল্ডানক আমার িাই আর ওেঁর টাকাগুনলা িাই। 
  
চিন্তা করনত্ করনত্ মাো খারাপ হনয যািার অিস্থা হনলা ত্িুও একটা চেরাপদ চকছুিার 
করনত্ পারলাম ো। 
  
পিলাচে চেনজই পদচখনয চদনলে পয চক করনত্ হনি। 
  
 পনরর চদে সকানল পটচলন াে পিনজ উিনলা। 
  
 পিলাচের গলা চমাঃ পরগাে োচক? 
  
 ওেঁর গলার স্বনর আমার িরীনর একটা অিণঘেীয উনত্তজো িনয পগল। 
  
হযােঁ, আচম িললাম। 
  
 আপচে একিার আসনত্ পারনিে? আচম আপোনক চকছু িলনত্ িাই, এনল খুচি হনিা। 
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আমার মনে হনলা আজ শুিিার। চগল্ডা োকনি ো। যানক খুে করনিা চিক কনরচছ 
ত্ানক একিার পদখার আমার ইনি হনলা। 
  
আিা, চমাঃ পিলাচে আচম আসচছ। চিক সানড েটার সময আচম বু্ল-জয পকচিনে 
পপৌঁছলাম। পিলাচে হাত্ পদচখনয আমানক িসনত্ িলনলে। চসগানরনটর পযানকট িার 
করনলে। 
  
আচম একটা চসগানরট চেনয িসলাম। যানক খুে করনিা ত্ার চদনক ত্াকানত্ চগনয িরীর 
পকমে কনর উিনলা। পিলাচে পিযানর পহলাে চদনয িসনলে। 
  
আচম কাল রানত্রর চিশ্রী িযাপারটার জেয ক্ষমা িাইচছ। ত্খে আচম মাত্াল চছলাম। আচম 
দুাঃচখত্। 
  
একটু হুইচস্কনত্ িুমুক চদনলে উচে, চেনজর স্ত্রী চিশ্বাস ভ্ে করনছ জােনল ভ্ানলা লানগ 
ো, ত্াই পিাধহয িাডািাচড কনর প নলচছ। 
  
আপোর ক্ষমা িাইিার দরকার পেই। এসি চেনয আচম মাো র্ামাই ো। 
  
ওই পসটটা কত্দূর হনলা? কনি পানিা? 
  
পসামিার চদনয পদনিা। 
  
িাাঃ, ভ্ানলা কো পিলাচে একটা চসগানরট ধচরনয পধােঁযা ছাডনলে, 
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 চমাঃ পরগাে, আমার স্ত্রী সম্পনকঘ চক মনে হয আপোর? 
  
 আচম মুনখ পকানো অচভ্িযচক্ত  ুটনত্ ো চদনযই িললাম, আচম এ চিষনয চক িলনত্ 
পাচর? 
  
পিলাচে িলনলে, আচম আমার স্ত্রীর সম্বনন্ধ চকছু িলনিা। শুেনল আপচে িুঝনত্ পারনিে 
পয পকে আচম ওনক পমনরচছলাম। 
  
চমাঃ পিলাচে আমার কাজ আনছ, আচম যাচি। 
  
পিলাচে আমার চদনক পিনয িলনত্ শুরু করনলে, সু্ট্চিওর সুইচমং পুনল আচম ওনক 
প্রেম পদচখ। পযসি পমনযর ভ্ানলা িরীর আনছ িুচদ্ধ পেই, ত্ারা পয কাজ করনত্ পানর 
ত্াই করনত্ ও। আচম অনেক ত্ারকানদর পদনখচছ চকন্তু ওনক পদনখ আচম ভু্নল পগলাম। 
আচম চগল্ডার পপ্রনম পনড পগলাম। রাত্চদে ওরই কো ভ্ািত্াম। আচম ওনক পস কো 
জাোলাম, চকন্তু ও পখলা করনত্ িাইনলা ো, হয চিনয করনত্ হনি েযনত্া চকছুই েয। 
আচম ওর সনে প েঁনস পগলাম। যখে ও সুইচমং পুল পেনক উনি আসনত্া গা পেনক প ােঁটা 
প ােঁটা জল ঝনর পডনত্া। সােঁত্ানরর জামা ওর িরীনর পলনগ োকনত্া–এ সি পদনখ আচম 
ওর পপ্রনম ো পনড োকনত্ পারলাম ো। আমার স্ত্রী চক িায জানেে? ও টাকার জেয 
পাগল, টাকা ছাডা ও চকছুই জানে ো। আমানক চিনয করার পর প্রেম ও আমানক 
িনলচছল একটা অযাচক্সনিন্ট ইেচসওনরন্স করনত্। ইেচসওনরন্স পকাম্পােী পেনক একটা 
পলাকনকও ধনর এনেচছল আমার কানছ। যত্ক্ষণ ো সই করা পচলচসটা ওনক পদখালাম 
ত্ত্ক্ষণ ও চিশ্বাস কনরচে। চকন্তু ও জানেো পয ওনক পদখািার পনরই আচম পচলচসটা 
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চছেঁনড প নল চদনযচছ। পিলাচে হাসনলে। ত্ারপর চক হনলা জানেে? আমরা একটা 
পাচটঘনত্ চগনযচছলাম। আমার একটু পেিা হনযচছল। চগল্ডািলনলা, ও গাচড িালানি। আচম 
পিাকার মনত্া িালানত্ চদলাম। ত্ারপর আচম রু্চমনয পডলাম। পাহানডর পনে ও 
পকাোও োমনলা। গাচড পেনক পেনম ওর পকানো িনু্ধ পস সামনে গাচড োচমনযচছল, ত্ার 
সনে কো িলনত্ পগল। যািার আনগ ও পেক লাচগনয চগনযচছল অন্তত্াঃ পসই রকমই 
িনলনছ। যাই পহাক, গাচডটা গচডনয পডনলা। পসনর উিনত্ আমার অনেক চদে 
পলনগচছল। এখে চক মনে হয জানেে? চগল্ডা আমার িদনল ঐ একনিা হাজার িলারটাই 
পিনযচছল। 
  
আচম িললাম, আচম এসি শুেনত্ িাই ো, আপোর পেিা হনযনছ, আপচে জানেে ো 
আপচে চক িলনছে। 
  
হনত্ পানর, চকন্তু এই কোটাই আমার িার িার মনে হয, এখে ওর পপ্রচমক জুনটনছ পয 
পলাকটা গাচড োচমনয দােঁচডনযচছল, পসই হনত্ পানর। ওরা হযনত্া দুর্ঘটোটা মত্লি কনর 
কনরচছল। পুচলিও একিার ত্াই পভ্নিচছল চকন্তু আচম ত্খে ওনক ভ্ীষণ ভ্ানলািাচস, 
ত্াই িনলচছলাম পয পেকটানত্ আচম হাত্ চদনযচছলাম। আচম ত্খে ওনক চিশ্বাস করত্াম, 
চকন্তু এখে কচর ো। 
  
পিলাচের একটা কোও আচম চিশ্বাস কচরচে, চকন্তু উচে এসি িলনছে িনল আমার 
আেে হনলা। এনত্ ওেঁনক খুে করা আমার পনক্ষ সহজ হনি। 
  
আচম যাচি, চমাঃ পিলাচে। 
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একটু দােঁডাে, উচে িলনলে, পয পসটটা িাোনিে, ওনত্ একটা চরনমাট কেনরাল সুইি 
কনর চদনত্ পারনিে? আচম প্রচত্িার পিযার ো িাচলনযই পসটটা িালানত্ িন্ধ করনত্ 
িাই। 
  
পসই মুহূনত্ঘ আমার মাোয পখনল পগনলা ওনক চক কনর খুে করনিা। 
  
চরনমাট কনরাল সুইনিই খুে করা যানি। ঐ সুইিটা পিলাচের ধাত্ি পিযানর পিনক যানি 
পটচলচভ্িনের চিদুযৎপ্রিাহ এনস ইনলকচরক পিযানরর মত্ই ওেঁনক পমনর প লনি। এইটুকু 
িযিস্থাই করনত্ হনি আমানক। 
  
আমার মুনখ যানত্ পকাে ছাযা ো পনড পসই কারনণ হােঁটনত্ হােঁটনত্ িললাম, হযােঁ, ত্াই 
হনি চমাঃ পিলাচে। 
  
িাচড চ নর মত্লিটা ভ্ািনত্ লাগলাম। কাল রানত্ যা চেনয ভ্ািনত্ িনসচছলাম, এইনটই 
হনলা ত্ার সমাধাে। ওেঁর মৃতু্যটা যচদ দুর্ঘটো িনল পদখানো যায ত্নিই সিনিনয 
চেরাপদ। পিচর  পজ ারসে ত্াহনল িযাপারটা পখােঁজখির পেনিে। যচদ হত্যা িনল মনে 
হয, ত্াহনল চত্চে লস এনেলস পুচলিনক িাকনিে। ত্ানদর ধুরন্ধর পলানকরা এর ত্দন্ত 
করুক আচম িাই ো। এল. এ পহাচমসাইি পস্কাযানির পল নটোন্ট জে িুজনক িকানো 
অনত্া সহজ হনি ো। অনেক খুেীনক ও ধনরনছ। ত্ার সনে জচডনয পডার ইনি আমার 
পেই। 
  
আনগ মত্লিটা ভ্ানলা কনর পভ্নি চেনত্ হনি যানত্ পকানোরকম  ােঁকো োনক। আনগ 
পসটটা তত্রী কনর প লনত্ হনি। আর পদরী ো কনর আচম কাজ শুরু কনর চদলাম। 
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কাজ করনত্ করনত্ িারিার চগল্ডার কোই আমার মনে পডনত্ লাগনলা। 
  
প্রচত্টা ত্ার জুডিার সময, প্রচত্টা ভ্ালভ্ িসানত্ িসানত্ আমার মনে হচিল আচম 
এইভ্ানি চগল্ডানক মুচক্ত চদনত্ যাচি, ওর সনে েতু্ে জীিে শুরু করনত্ িনলচছ। 
  
পসামিার সকানল আচম পটচলচভ্িে পসটটা গাচডনত্ তু্নল বু্ল-জয পকচিনের চদনক রওো 
হলাম। 
  
পসচদনের পসই র্টোর পর পেনক চগল্ডানক আচম পদচখচে, ওনক পদখিার ইনিও হযচে 
আমার মত্লি হাচসল ো কনর ওর সনে পদখা করনত্ িাইচছলাম ো। ও হযনত্া পিষ 
মুহূনত্ঘ এমে একটা চকছু িলনি, যানত্ আমায চপচছনয আসনত্ হনি, পসইজনেযই কাজটা 
আনগ পসনর প লনত্ িাইচছলাম। 
  
িাচডর কাছাকাচছ চগনয পডলাম। গাচডর িব্দ শুনে মুখ তু্নল ত্াকানলে পিলাচে। 
কাগজটা প নল চদনয পিযার িাচলনয এচগনয এনলে। 
  
চমাঃ পিলাচে, যা কো চদনযচছলাম ত্া পরনখচছ। 
  
 পিি সুের, চক রকম হনযনছ? 
  
আপচে চেনজই পদখুে। পসনটর চজচেসপত্র চেনয আচম ওপনর উনি এলাম। 
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পসটটা িসানত্ আমার আধর্ণ্টা লাগনলা, পিলাচেনক িুচঝনয িললাম এটা চকভ্ানি 
িালানত্ হনি। 
  
একটা এল. চপ. পরকিঘ লাচগনয ভ্লুযমটা িাচডনয চদলাম, পিলাচের মুখ পদনখ িুঝলাম 
পযমে মনে কনরচছ, পসই রকমই পছে হনযনছ ওর। 
  
চরনমাট কনরাল সুইিটা ওেঁর পিযানরর হাত্নল আটনক চদলাম। এটা ওেঁর খুি পছে 
হনলা। চত্েনট েি আনছ–একটা পসটটা িালানত্ আর িন্ধ করনত্, অেয দুনটা ভ্লুম আর 
চটউচেং। 
  
েিগুনলায রিার লাগানো, যানত্ চিদুযৎ প্রিাহ এনদর মনধয চদনয ো যায। ঐরিানরর 
আিরণটা খুনল প লনলই এটার সনে পিযানরর তিদুযচত্ক পযাগ র্নট যানি। 
  
পিলাচে কনরাল সুইি চদনযই চট. চভ্. পদখনলে, িন্ধ করনলে। ওেঁর মুখটা আেনে উজ্জ্বল 
হনয উিনলা। 
  
দারুণ হনযনছ। 
  
চমাঃ পিলাচে, আপোর জেয সিনিনয ভ্ালটাই তত্রী কনরচছ। েিটার ওপনর ওেঁর 
আঙুলগুনলা পদখনত্ চকরকম অদু্ভত্ লাগনছ। যচদ িরাত্.ভ্াল োনক ত্াহনল শুিিার এই 
করনত্ চগনযই ওোর ভ্িলীলা পিষ হনি। 
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আচম চিদায চেনয গাচডনত্ উিলাম। চগল্ডা িুইকটার পানি দােঁচডনয চছল, একদৃনি অিাক 
হনয আমার চদনক ত্াচকনয চছল। আচম হাত্টা একটু তু্লনলও গাচড োমালাম ো। 
  
িাচড চ নর এলাম। চিন্তা করনত্ লাগলাম। এখে পকিল পদখনত্ হনি শুিিার চগল্ডা 
গ্রীে কযানম্প যানি চকো, ত্াহনলই পিলাচে একলা হনয যানিে। ওনদর িাচডর পমনযচট 
শুেলাম িনল পগনছ। ভ্ানলাই হনযনছ। সামনে পেনক একটা িড িাধা সনর পগনছ। 
  
চকন্তু সিনেনক িড িাধাটা পপনযানো িাচক। িৃহস্পচত্িার রানত্র চগনয আমানক চরনমাট 
কনরাল সুইিটা চিদুযৎপচরিাহী কনর চদনয আসনত্ হনি। পিলাচে যখে মারা যানিে 
ত্খে আমার ওখাে পেনক অনেক দূনর োকা দরকার। চগল্ডা পিনরািার আনগই পিলাচে 
যচদ ওই সুইিটা ছুেঁনয প নল ত্া হনল পিলাচের সনে চগল্ডাও মরনি। পসই কারনণ যখে 
পকউ োকনিো ত্খেই িযাপারটা র্টানত্ হনি। 
  
চিন্তা করনত্ করনত্ হিাৎ পদখলাম একটা গাচড আসনছ। পদখলাম পসই ইেচসওনরনন্সর 
মযাট লাউসে। 
  
গাচড পেনক পেনম ও আমার কানছ এচগনয এনলা। 
  
চমাঃ পরগাে, আচম চকছু টাকা এনেচছ আপোর জেয। খুি পিচি েয, ত্িু খাচেকটা পত্া 
িনট। এখানে কুচডটা পচলচস কচরনযচছ। 
  
ভ্ানলাই পত্া, আচম িাইলাম ও ত্াডাত্াচড িনল যাক। 
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েতু্ে পরাজাে পরচিও আর চট. চভ্. পসট পদনখনছে? লস্ এনেলনস একমী পস্ট্ানর 
রনযনছ। ওটার এনজচন্স পেনিে োচক? আচম িললাম, আচম চেনজই পসট িাোই। ত্নি 
একিার পদখনিা ওটা। 
  
এর মনধয একটা টাইম ক্লক আনছ। পসটানক পসট কনর চদনল চিক পপ্রাগ্রানমর সমনয 
চেনজ পেনকই িালু হনয যানি। 
  
আমার পনক্ষ উনত্তজো পিনপ রাখা কিকর হনলা। আমার সমসযার সমাধাে পপনয পগচছ। 
টাইম ক্লক! এর সাহানযযই আচম চেচদঘি সমনয সুইিটানক চিদুযৎ পচরিাহী কনর তু্লনত্ 
পারনিা। 
  
লাউসে িনল পগনল মত্লিটা পুনরাপুচর পভ্নি চেলাম। পিাকার মনত্া চকছু কনর ো 
প লনল পকউ ধরনত্ পারনি ো। 
  
এ চিষনয চেচশ্চত্ হনত্ হনি পয িাাঃ মযালািঘ পিলাচের মৃত্নদহ পদখনত্ আসনিে। 
িাক্তার যচদ িনল পিলাচের মৃতু্য একটা দুর্ঘটো, স্কটলযান্ড ত্াই িলনি। 
  
িাাঃ মযালািঘ আর পিচর  পজ ারসে–এই দুই িৃনদ্ধর অপটুত্ার ওপনর আচম চেভ্ঘর কনর 
আচছ। পকােরকম চিরাট ভু্ল ো হনল আচম চিকই পিচরনয পযনত্ পারনিা। ভ্নযর পকানো 
কারণই পদচখ ো। আমার হানত্ আর চত্েচদে সময আনছ। একটা টাইম সুইি ক্লক 
িাই। ভ্ািলাম পযখানে আমানক পকউ পিনে ো পসইরকম জাযগা পেনকই আমানক এটা 
চকেনত্ হনি। সযােফ্রােচসসনকার কোই আমার মনে এনলা। 
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পনররচদে লস্ এনেলনস পগলাম। পসখাে পেনক সযােফ্রােচসসনকার পরে ধনর চিনকনলর 
চদনক চগনয পপৌঁছলাম। ত্াডাত্াচড কনর ক্লকটা চকনে িাচড চ রলাম অনেক রানত্র। 
  
পনরর চদে সকানল এগানরাটার সমনয পিলাচেনক প াে করলাম। 
  
চমাঃ পিলাচে, পরগাে িলচছ, চট.চভ্. চিক িলনছ? 
  
খুি ভ্ানলা। 
  
শুিিানরর পপ্রাগ্রামটা পদনখনছে? আচম আসল কোটায এলাম। পিম্পচসর মারচপনটর 
ছচি পদখানি। 
  
ত্াই োচক? কটার সমনয? 
  
শুিিার সকাল েটা পেঁযত্াচিনি। 
  
ধেযিাদ, ওটা পদখনত্ই হনি। 
  
পটচলন ােটা পছনড চদনয িনস রইলাম অনেকক্ষণ। িযাপারটা পিি সহজ হনয যানি। 
আমার পকানো সনেহ পেই পয েটা িচিি োগাদ পিলাচে চরনমাট কনরানল অিিযই হাত্ 
পদনিেই, ত্খে ওটা মারাত্মক হনয োকনি। 
  
সি চকছুই এখে চেভ্ঘর করনছ চগল্ডার গ্লীে কযানম্প যাওযা ো যাওযার ওপর। আমার 
পচরকল্পোর এই অংিটাই পকিল আমার হানত্ পেই। 
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বু্ল-জয পকচিে পেনক পকাযাটঘার মাইল দূনর পাহানডর ওপর একটা জাযগা আনছ পযখাে 
পেনক এই িাচডটা আর গ্লীে কযানম্প যািার রাস্তাটা পদখনত্ পাওযা যায। আচম চিক 
করলাম এইখানে সকাল সানড আটটা োগাদ চ নর চগনয অনপক্ষাকরনিা। ওখাে পেনকই 
পদখা যানি চগল্ডা পিনরানলা চকো। যচদেটা কুচডর মনধয ও ো পির হয ত্নি আচম 
ত্াডাত্াচড বু্ল-জয পকচিনে চগনয পিলাচেনক আটকানিা যানত্ চত্চে চরনমাট কনরানল হাত্ 
ো পদে। পসটটা পদখনত্ এনসচছ এরকম একটা অজুহাত্ চদনয আচম িযাপারটা সামনল 
চেনত্ পারনিা। আমার এর পনরর িালটা খুিই সহজ। আমার িাচড পেনক মাইলখানেক 
দূনর আররু–জয পকচিে পেনক মাইল পদনডক দূনর োনকে পজ  হাচমি, একজে 
পলখক, ত্ানক প াে করলাম। আচম জােত্াম হাচমনির এল.চপ. পরকিঘ পযাগানডর একটা 
িাচত্ক আনছ। ওেঁনকই আমার অযাচলিাই করনিা। উচে োমকরা পলাক, সাক্ষী চহনসনি 
ভ্ানলা হনিে। 
  
পটচলন ানে ওেঁনক িললাম, চমাঃ হাচমি, একটু চিরক্ত করচছ। আচম একটা গযানজট 
পপনযচছ, আপোর কানজ লাগনত্ পানর। পরকিঘ িলনত্ িলনত্ই এটায পরকিঘটা পচরষ্কার 
করা যায। চিক চপেটার সামনেই এটা পঝালানো োনক। 
  
শুনে পত্া ভ্ানলাই লাগনছ। একিার পদখনল হয। 
  
কাল সকানল ওচদনক যানি। যচদ সানড েটা োগাদ যাই অসুচিনধ হনি ো পত্া? 
  
চকছু ো। আপোনক ধেযিাদ। 
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ভ্ািলাম পিলাচে মরনিে েটা পেঁযত্াচিনি। পসই সমনয আচম ওখাে পেনক পদড মাইল 
দূনর হাচমিনক গযানজটটা িাচলনয পদখাচি। সানড েটা পেনক দিটা পযঘন্ত। একটা চেখুেঁত্ 
অযাচলিাই। 
  
িৃহস্পচত্িার রানত্র আমানক সিনিনয চিপজ্জেক আর সিনিনয িক্ত কাজ করনত্ হনি। 
  
সানড েটার একটু পনর আচম টাইম ক্লক আর যেপাচত্ চেনয পিলাচের িাচড রওো 
হলাম। 
  
দিটা িাজনত্ দনি আচম পিলাচের পগনট এনস পপৌঁছলাম, পভ্ত্নর আনলা জ্বলনছ, চট. চভ্. 
পসনট িাজো পিাো যানি। 
  
চসেঁচড চদনয িারাোয উিলাম। পপছনের দরজায চগনয পিলা চদলাম। খুনল পগনলা, 
রান্নার্নর ঢুনক পডলাম। আমার পানযর িব্দ পকউ শুেনত্ পানি ো, আচম ভ্াডার র্নর 
ঢুনক পগলাম। আমার কানছ একটা টিঘ চছল, পসটা পজ্বনল ভ্ানলা কনর পদনখ চেলাম। 
পদওযানল পহলাে চদনয িনস পডলাম। এখানে আমানক অনেকক্ষণ অনপক্ষা করনত্ হনি। 
  
সানড দিটার সময শুেনত্ পপলাম চট. চভ্. িন্ধ হনলা। আচম উনি দােঁচডনয কাে 
পাত্লাম। িুকটা ধক ধক করনছ। একটা দরজা িন্ধ হনলা। 
  
পিলাচের গলা পিাো পগল শুনত্ যানিা? পত্ামানক একটা কো িলনিা পভ্নিচছলাম। 
পত্ামার পপ্রচমনকর চক হনলা? আজকাল পত্া রানত্র পির হনিো তু্চম? পসচক এর মনধযই 
পত্ামানক পছনড পভ্নগনছ? 
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আচম শুনত্ যাচি। শুভ্রাচত্র। 
  
একটু  ুচত্ঘ করনত্ ইিা হনি, পত্ামার পপ্রচমনকর সনে পত্া  ুচত্ঘ কনরা, স্বামীর সনে 
করনি ো পকে? 
  
তু্চম মাত্াল হনয পগছ, চগল্ডার গলায রৃ্ণা  ুনট উিনলা। তু্চম জানো ো তু্চম চক 
িলনছা। 
  
একটা িব্দ হনলা, শুেনত্ পপলাম চগল্ডা  ুেঁচপনয উিনলা। পস্ট্ানরর দরজা খুনল আচম 
িাইনর পিচরনয এলাম। ওখাে পেনক লাউেটা পদখা যানি। পিলাচে চগল্ডার কচিটা ধনর 
পিযানরর কানছ পটনে এনেনছে। পিাখ দুনটা িীভ্ৎস পদখানি। তু্চম ভু্নল যানিা, আচম 
পত্ামার স্বামী। পত্ামার চকছু কত্ঘিয আনছ। পত্ামার পপ্রচমনকর সনে মজা করনত্ পানরা, 
আমার সনে পানরা ো? 
  
পছনড দাও আমানক, জানোযার পকাোকার। পিলাচে আঙুল ঢুচকনয পটনে চগল্ডার ব্লাউজটা 
চছেঁনড প লনলে। একটা আিমকা ধাক্কা মারনলে, চগল্ডা হুডমুড কনর পনড পগল। 
  
পিলাচে পিযানর িনস গালাগাচল চদনত্ োকনলে ওনক। আচম দােঁচডনয রইলাম, উনত্তজোয 
আমার মুনখ র্াম  ুনট উিনলা। িুনকর মনধয খুনের পেিা টগিগ কনর  ুটনত্ লাগনলা। 
  
চগল্ডা টলনত্ টলনত্ উনি দােঁডানলা, ত্ার মুখ  যাকানস, পিাখ জ্বলনছ। যনেি হনযনছ, 
চগল্ডা িলনলা, আচম পত্ামার কানছ আর োকনি ো। 
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পিলাচে পহনস উিনলে, পকাোয পযনত্ িাও যাও, ত্নি আচম মনর পগনল একচট পযসাও 
পানি ো। 
  
চগল্ডা িািার র্নর চগনয দরজা িন্ধ কনর চদল। 
  
সমস্ত দৃিযটা পদনখ আচম উনত্তজোয কােঁপচছলাম। 
  
চকছুক্ষণ পনর িুঝনত্ পারলাম, পিলাচে লাউনের আনলা চেচিনয চদনয র্নরর চদনক 
পিযার িাচলনয যানিে। পটর পপলাম পয দরজাটা সনজানর চত্চে িন্ধ কনর চদনলে। 
  
রাত্ দুনটার সময টিঘ জ্বাচলনয দরজাটা খুললাম। কাে পপনত্ রইলাম খাচেকটা। সি 
চেস্তব্ধ। পা চটনপ চটনপ আচম লাউনে পগলাম। দরজাটা িন্ধ কনর চট. চভ্. পসনটর চদনক 
এচগনয পগলাম। ত্াডাত্াচড কনর আচম পমে সুইনির ত্ারটা খুনল প ললাম, পসটটার 
পপছেচদনকর পযানেলটা খুনল চেলাম। চরনমাট কনরানলর ত্ারটা এমেভ্ানি লাগালাম 
যানত্ িচধঘত্ কানরন্টটা সরাসচর কনরাল েনি িনল যায। 
  
পমে লাইনে টাইমসুইি ক্লকটা লাচগনয পসটটার চপছনে আডাল কনর পরনখ চদলাম। 
  
সমস্ত চজচেসটা একিার চমচলনয চেলাম। িযাপারটা খুিই সহজ। টাইম ক্লনক দিটা 
িাজনত্ কুচড ো হওযা পযঘন্ত চরনমাট কনরাল মারাত্মক হনয উিনি ো। পসই সমনয 
পিলাচে ওটানক ছুেঁনল িচধঘত্ কানরনন্টর পুনরা ধাক্কাটাই লাগনি। 
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ঐ টাইম ক্লকটাই চগল্ডানক আডাল করনি। দিটা িাজনত্ কুচডর আনগ চকছুই হনি ো। 
ত্ত্ক্ষনণ চগল্ডা গ্লীে কযানম্প িনল যানি। যচদ পস ো যায, আচম এনস কনরাল সুইিটা 
সামনল চদনত্ পারনিা। 
  
সি চিক আনছ। এখে সমস্তটাই চেভ্ঘর করনছ চগল্ডার সকালনিলা গ্লীে কযানম্প যাওযার 
ওপর। 
  
যেপাচত্ গুচছনয চেনয লাউনের জােলা খুনল পিচরনয এলাম। জােলাটা আিার িন্ধ কনর 
চদনয িারাোয পেনম পডলাম। 
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সােমে দীর্ঘ সেয 
  
পনরর চদে সকানল সানড আটটায আচম আমার পটচলন াে অপানরটরনক িাকলাম, 
পিাচরস আচম পিচরনয যাচি। প্রেনম আচম চমাঃ হাচমনির িাচডনত্ যানিা। সানড েটা 
োগাদ পপৌঁছি পসখানে। এর মনধয চকছু দরকার হনল আমানক ওখানে পসাযা দিটা পযঘন্ত 
পানি। 
  
পিাচরসনক জাচেনয রাখা দরকার পয আচম সানড েটায হাচমনির িাচডনত্ োকচছ। এটা 
চেচশ্চত্ পয পিচস চিমটা শুরু হিার আনগই পিলাচে চট. চভ্. িালানত্ পিিা করনিে। 
টাইম সুইি ক্লকটা ত্খে পসনটর মনধয কানরন্ট পখনত্ পদনি ো,  নল পসট িলনি ো। 
উচে ভ্ািনিে খারাপ হনয পগনছ, আমানক চেশ্চয িাকনিে। পিাচরস খিরটা পপনয 
হাচমনির িাচডনত্ আমানক খির পদনি। আচম হাচমিনক িলনিা পয পিলাচে আমানক 
পযনত্ িনলনছে। এনত্ আচম সিাইনক িুচঝনয চদনত্ পারনিা পয পকে আমানক বু্ল-জয 
পকচিনে পযনত্ হনযচছল। এিং পসইজেয আচম-ই প্রেম িযচক্ত পয পিলাচের মৃত্নদহ 
পদখনত্ পানিা। িাাঃ মযালািঘ আর পিচর নক িাকার আনগ আমানকই প্রেম র্টোস্থনল 
হাচজর হনত্ হনি। 
  
পাহাডী পেটায পজানর গাচড িাচলনয আচম পসই জাযগাটায পপৌঁনছ পগলাম, পযখাে পেনক 
পিলাচের িাচডটা পদখা যায। র্চডনত্ ত্খেেটা িাজনত্ দি। দূনর িাচডটার চদনক 
ত্াচকনয রইলাম। 
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চগল্ডা চক গ্লীে কযানম্প যানি? ো চক চরনমাট কনরাল সুইি সামলািার জেয আমানক 
পাগনলর মত্ পদৌনড ঐ িাচডনত্ পযনত্ হনি? চমচেট সানত্ক লাগনি আমার ওখানে 
পপৌঁছনত্, েটা কুচড পযঘন্ত আচম অনপক্ষা করনত্ পাচর ত্ার পিচি েয। 
  
গাচডনত্ িনস আচছ হিাৎ পদখলাম চগল্ডা গযানরনজর চদনক িনলনছ। পকাে সনেহ রইনলা 
ো পয চগল্ডা গ্রীে কযানম্প পগল, পযমে প্রচত্ শুিিার যায, দুপুনরর আনগ চ রনি ো। 
  
িাচডটার চদনক ত্াকালাম। এখে পসাযা েটা, আধর্ন্টার মনধযই উচে মারা যানিে। 
হাচমনির িাচড পযনত্ পযনত্ আচম পিলাচের কোই ভ্ািচছলাম। চক জাচে এখে উচে চক 
করনছে। 
  
সানড েটা িাজনত্ চমচেট দুই িাচক আচম হাচমনির িাচড পগলাম। হাচমি পিযানর িনস 
আনছে কানে চরচসভ্ার। আমানক পদনখ মাো োডনলে। এই পয উচে এনসনছে, আপচে 
ধরুে, ত্ারপনর আমানক িলনলে, চমাঃ পরগাে, আপোর প াে। 
  
িুঝনত্ পারলাম পিাচরস প াে করনছ, আচম িললাম, পিাচরস িলনছ? এক ধাক্কায পসাজা 
হনয দােঁডালাম। 
  
পটচর, আচম কো িলচছ। 
  
চগল্ডা? পকাো পেনক িলনছা? 
  
আচম পত্ামার িাচড পেনক িলচছ, পটচর, আচম ওনক চিরচদনের মনত্া পছনড িনল এনসচছ। 
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আমার মনে হনলা পকউ পযে আমার হৃদচপনণ্ড গুচল কনরনছ। 
  
পছনড এনসছ? চক িলনছা তু্চম? তু্চম পত্া ছাডনত্ পারনি ো িনলচছনল। 
  
কাল রাচত্তনর আমানদর মনধয দারুণ কাণ্ড হনয চগনযনছ। আজ সকানলও হনযনছ একিার। 
পটচর, আচম আর সহয করনত্ পারচছ ো। এনকিানর িনল এনসচছ আচম, পত্ামার সনে এ 
িযাপার চেনয কো িলনিা িনল এনসচছ। আচম চিনভ্াসঘ পেনিা। 
  
আচম প্রায চকছুই শুেচছলাম ো। যখে ও িনলই এনসনছ ত্খে আর পিলাচের মরিার 
পকানো কারণ পেই। র্চডটা পদখলাম। খুে করার হাত্ পেনক পরহাই পািার জেয আর দু 
চমচেট আনছ। 
  
চগল্ডা, তু্চম অনপক্ষা কনরা, এখে কো িলনত্ পারচছ ো। এক র্ণ্টার মনধযই আচম 
পত্ামার কানছ যানিা। 
  
আচম লাইে পকনট চদলাম। ত্ারপনর প্রাণপনণ পিলাচের েম্বর পর্ারালাম। হাত্ দুনটা 
র্ানম চভ্নজ চগনযনছ। কানে চরচসভ্ার ধনর রইলাম আচম। র্ে র্ে চোঃশ্বাস পডনছ 
আমার। ওচদনক চরং, পিনজ যানি শুেনত্ পাচিলাম িুঝনত্ পারলাম খুি পদরী হনয 
পগনছ। 
  
র্চডনত্ পপৌনে দিটা িাজা পযঘন্ত পটচলন াে ধনর রইলাম আচম। ত্ারপনর খুি ধীনর 
ধীনর চরচসভ্ার োচমনয রাখলাম। 
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এত্ক্ষনণ পিলাচে মারা চগনযনছে, আর আচমই ওেঁনক পমনরচছ। ওেঁর মরিার পকানো 
দরকার চছল ো। চগল্ডা পকিল ওেঁনক ত্যাগ কনর এনসই মুচক্ত পপনয চগনযনছ। 
  
যাই পহাক, এখে চেনজর কো ভ্ািা প্রনযাজে। মে আমার আত্নঙ্ক ভ্নর তগনলা। 
  
হাচমিনক আসনত্ পদনখ আচম চেনজনক সহজ রাখার পিিা করলাম। পরচিওগ্রামটায 
আমার আো গযানজটটা লাচগনয চদলাম। 
  
উচে িলনলে, আচম এই রকমই একটা িাইচছলাম। 
  
প্রায কুচড চমচেট ধনর আচম ওেঁনক গযানজটটার সি চকছু পিাঝালাম। চেনজই চিক করনত্ 
পারচছলাম ো পয আচম চক িলচছ। চকন্তু হাচমনির চজচেসটা এনত্া ভ্ানলা পলনগচছল পয 
উচে চকছুই েজর কনরে চে। 
  
খুি ভ্ানলা, আচম এখুচে একটা পিক চলনখ চদচি। 
  
আমার হিাৎ মনে পডনলা পিলাচে পিাচরসনক প াে কনরে চে। হাচমিনক িলনত্ হনি 
পয আচম পিলাচের ওখানে যানিা, পকানো ত্দন্ত হনল আচম পকে প্রেনম ওর মৃত্নদহ 
পদখনত্ পপলাম ত্ার একটা কারণ পদখানত্ হনি। 
  
যচদও মনে হয ো, ত্িু পিাচরস হযনত্া আমানক িাকনত্ ভু্নল চগনযনছ। 
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আচম খুিই চিপনদ পডলাম। যচদ পিলাচে মারা চগনয োনকে, ত্নি ওেঁর িাচডনত্ পযনত্ 
আমার সাহস হনি ো। আর যচদ উচে পিেঁনি োনকে ত্াহনল ঐ চরনমাট কনরাল যানত্ ো 
ছুেঁনয প নলে ত্ার িযিস্থা আমানক করনত্ হনি। 
  
আচম আর দােঁডালাম ো। হাচমি পিক চলনখ চদনযচছনলে। আচম পিলাচেনক প াে 
করলাম। কনযক পসনকন্ড ধনর পটচলন ােটা িাজনছ শুনে পছনড চদলাম। 
  
হাচমি পিকটা আমানক চদনলে। পসটা পনকনট পুনর চেনয িললাম, আমানক একিার 
পিলাচের িাচডনত্ পযনত্ হনি। ওেঁর জেয একটা পসট িাচেনয চদনযচছ। পকমে িলনছ 
একটু পদখনত্ হনি। র্চডর চদনক ত্াকালাম এগানরাটা িাজনত্ কুচড। 
  
চিদায চেনয গাচড ছুচটনয চদলাম। গাচডটা খুি পজানর িালাই চে। োনভ্ঘর ওপনর িাপ 
পডচছল। চস্ট্যাচরং পিনপ ধনরচছলাম। ওখানে চক পদখনিা জাচে ো। উচে চক পিেঁনি 
আনছে? 
  
যা পকােচদে কচরচে ত্াই করলাম। ঈশ্বনরর কানছ প্রােঘো করনত্ লাগলাম আচম। পযে 
িাচডনত্ ঢুনক পদখনত্ পাই পিলাচে পিেঁনি আনছে। 
  
বু্ল-জয পকচিনের সামনে গাচডটা দােঁড করাচি যখে, পমল ভ্যাে এনস পানি দােঁডানলা। 
হযােঁঙ্ক পিিার–গ্রীে কযানম্পর চপওে খুচি হনয হাসনলা, জােলা চদনয দুনটা চিচি িাচডনয 
ধরনলা। 
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চমাঃ পিলাচের কানছ যানিে? এ দুনটা চেনয যানিে? আমানক আর ত্াহনল ঢুকনত্ হয 
ো। 
  
এটা একচদক পেনক ভ্ানলাই হনলা। আচম চিক কটার সময এখানে এনসচছ, আর 
একজে সাক্ষী পাওযা পগল। 
  
দুনটা চিচিই পিলাচের, পস দুনটা পনকনট পরনখ পগটটা খুনল গাচডটা ঢুচকনয চদলাম। 
িুনকর মনধয ধক্ ধক্ কনর উিনলা। পিলাচে চক মারা চগনযনছে? আচম চক ওেঁনক খুে 
করলাম? গাচড পেনক পেনম চেস্তব্ধ িারাোর চদনক ত্াকালাম। ধীনর ধীনর চসেঁচড চদনয 
উপনর উিনত্ লাগলাম। লাউনের দরজাটা পখালা, একটু োমলাম। পভ্ত্নর পটচলচভ্িে 
পদঘাটা একটা ধিধনি পিানখর মনত্া ত্াচকনয রনযনছ। 
  
এচগনয চগনয েমনক দােঁডালাম, পিলাচে মাচটনত্ পনড আনছে, মুখটা দুহানত্ ঢাকা, মারা 
ো পগনল পকউ ওভ্ানি পনড োকনত্ পানর ো। িরীনর একটা িীভ্ৎস কাচিেয পদনখই 
পিাঝা যানি, উচে মারা পগনছে। মনে মনে ভ্ািলাম আচমই এর জেয দাযী। আচমই 
ওেঁনক খুে কনরচছ। 
  
ধীর পানয লাউনে ঢুকলাম। এখে আমার চিপদটা অেুভ্ি করনত্ পারলাম। যচদ একটা 
চকছু ভু্ল হয ত্নি আমানকও মরনত্ হনি। আচম জাচে এখে েযাে অেুযাযী িলনত্ হনি। 
পকিল এক এক কনর সি চকছু কনর পযনত্ হনি। ত্াহনলই আচম চেরাপদ। 
  
পমে সুইিটা িন্ধ কনর চদনয োগটা খুনল চদলাম। েীিু হনয পিলাচের র্ানড আচম হাত্ 
রাখলাম। আঙুনল ওেঁর িাণ্ডা িামডা ছুেঁনযই িুঝলাম পয উচে মারা পগনছে। িারাোর 
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দরজাটা িন্ধ কনর চদলাম। চট. চভ্. পসনটর পপছনের পযানেলটা খুনল প ললাম। টাইম 
সুইি কুকটা িার কনর চদনয চরনমাট কনরানলর ত্ারটা খুনল প ললাম। ত্ারপর আিার 
চিক জাযগা মনত্া িচসনয চদলাম সি। 
  
কাজটা পােঁি চমচেনটই হনয পগল। ক্লকটা চেনয গাচডনত্ চসনটর ত্লায পরনখ এলাম। পমন্ 
লাইনের ত্ারটা িদনল আনগর রানত্রর মনত্া কনর চদলাম। 
  
একটা পকানো খুিনরা যনের িাক্স, িাই, আেঁচত্পােঁচত্ কনর খুেঁজনত্ লাগলাম। পপনয পগলাম 
একটা, দুনটা স্ক্রু-ড্রাইভ্ার চছল ত্ানত্, একটা পুনরাপুচর ইস্পানত্র। পসইটাই চেনয এনস 
পিলাচের হানত্র কানছ প নল রাখলাম। 
  
চরনমাট কনরাল সুইনির রিানরর ঢাকোগুনলা পচরনয চদলাম আিার। চট. চভ্. পসটটা 
রু্চরনয িসালাম যানত্ পপছনের পখালা চদকটা পিলাচের িরীনরর চদনক োনক। 
  
দুনর সনর এনস সিটা পদখলাম। সি চিকই আনছ পকিল একটা খাচল গ্লাস পিলাচের 
পানি কানপঘনটর ওপর গডানি। মনে হনলা এটা চিক মাোনি ো। হযনত্া মরিার আনগ 
পিলাচে মদ খাচিনলে। গ্লাসটা তু্নল চেলাম। ত্দনন্ত পকানো ঝানমলা হয এটা আচম িাই 
ো। িযাপারটা যত্টা পারা যায স্বাভ্াচিক কনর রাখাই ভ্ানলা। পজা স্ট্রংগার যচদ সনেহ 
কনর পয পিলাচে মাত্াল হনযচছনলে ত্াহনল পস হযনত্া অনেক পিচি কনর পখােঁজ খির 
করনি। গ্লাসটা রান্নার্নর চেনয চগনয ধুনয পচরষ্কার কনর রাখলাম। একটা কাপড চদনয 
ধনর পরনখচছলাম পানছ আমার আঙুনলর ছাপ ো পনড যায। কািানিঘ পগলাসটা পরনখ 
চদলাম। 
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লাউনে চ নর এলাম। সমস্ত চকছু সাজানত্ দি চমচেট পলনগনছ। 
  
এখে পিচর  পজ ারসেনক খির পদওযা পযনত্ পানর। 
  
পটচলন াে পত্ালার আনগ আচম আর একিার িাচরচদনক পদনখ চেলাম। সিটা চিশ্বাসনযাগয 
লাগনছ চক ো। পিলাচে চট. চভ্.র সামনে পনড আনছে, পসটটার পপছেটা পভ্ালা ওেঁর 
চদনকই প রানো। হানত্র কানছ স্ক্রু-ড্রাইভ্ার, পকউ পদখনল এই কোই ভ্ািনি পয উচে 
পসটটার পকানো পমরামচত্ করনত্ চগনযই িক পখনযনছে। 
  
এই ধরনের িযাপার আনগও অনেক র্নটনছ। মানঝ মানঝই কাগনজ পির হনত্ পয পকউ 
এরকম িালু অিস্থায চট. চভ্. পসট সারানত্ চগনয মনরনছ। 
  
পটচলন াে তু্লনত্ চগনয আমার হিাৎ মনে হনলা পসটটার পত্া পকাে পগালমাল পেই। 
আচম প্রায একটা ভু্ল কনর প লচছলাম। পকানো পদাষ ো োকনল পিলাচে এনক 
সারািার পিিা করনত্ যানিে পকে? পকানোরকম ত্দন্ত হনল পসটটা িাচলনয যচদ পদখা 
যায পয এটা চিকমত্ কাজ করনছ ত্াহনল পুচলি ত্খেই সনেহ করনি। 
  
আমার যনের িাক্স পেনক একটা স্ক্রু-ড্রাইভ্ার চেলাম, এটার গানয রিার জডানো। পসটটা 
খুনল টাচমঘোনল ভ্রু–ড্রাইভ্ানরর মুখটা পিচকনয চদলাম। একটা ঝলকাচে পদখা পগল, কটা 
ভ্াল্ভ্ পুনড পগল, পধােঁযা পির হনলা একটু। 
  
পটচলন াে তু্নল পিচর  পজ ারসেনক িাকলাম। পিচর ? কণ্ঠস্বনর জরুরী ভ্াি আেিার 
জেয পিিা করনত্ হনলা ো। এত্ক্ষনণ িযাপারটা আমানক যনেি ধাক্কা চদনযনছ, পভ্ত্নর 
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পভ্ত্নর পিি খারাপ লাগনছ। পটচর পরগাে িলচছ। আপচে এখেই একিার বু্ল-জয 
পকচিনে িনল আসুে। একটা দুর্ঘটো র্নটনছ। পিলাচে মারা পগনছে। 
  
ত্াই োচক! ওেঁর গলার স্বরটা িান্ত। আচম এখেই যাচি। 
  
িাক্তারনক চেনয আসনিে। 
  
ও এখানেই আনছ, দুজনেই যাচি। পটচলন াে পছনড চদনলে, ওেঁর এখানে আসনত্ 
আধর্ণ্টা লাগনি। 
  
আচম একটু সময পপলাম। চগল্ডার কোই মনে হনলা। 
  
আমার হিাৎ মনে হনলা পয, যচদ পকানো পগালমাল হয পুচলি যচদ জােনত্ িায পিলাচের 
মৃতু্যর সময পেনক চগল্ডা পকাোয চছল। পুচলি সনেহ করনি আমানদর মনধয পকানো 
িযাপার আনছ। ওরা ত্াহনল হত্যার পমাচটভ্টা আোজ করনি। চগল্ডা আমার র্নর পদড 
র্ণ্টা হনলা অনপক্ষা করনছ। 
  
চগল্ডার জেয একটা অযাচলিাই িাোনত্ হনি আমায। চকন্তু প্রেনম ওনক গ্লীে কযানম্প 
পািানো দরকার। আচম িাচডনত্ প াে করলাম। চগলা ধরনলা। 
  
 আচম িললাম, যা যা িলচছ পকানো প্রশ্ন ো কনর চিক চিক ভ্ানি পসগুনলা কনর যাও। 
খুি জরুরী। 
  
চেশ্চয করনিা পটচর। পকানোরকম পগালমাল হনযনছ োচক? 
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আচম িাই তু্চম এখেই গ্লীে কযানম্প িনল যাও। রাস্তা চদনয যানিো পলনকর পাি চদনয 
যানি। পনে পজ ারসনের সনে ওর পদখা হনয যাক, এটা আচম িাই ো। পসখানে চগনয 
পযমে হপ্তা পিনষ পকোকাটা কনরা, ত্াই করনি। সানড িানরাটার আনগ আসার দরকার 
পেই। িুনঝনছা? 
  
চকন্তু পটচর, পকে? আমার পকানো পকোকাটা করিার পেই। আজ চিনকনল আচম লস্ 
এনেলনস যানিা। 
  
চগল্ডা! পদাহাই! এটা খুি জরুরী! একটা চিপজ্জেক চকছু র্নটনছ। প্রশ্ন ো কনর যা িলচছ 
ত্াই কনরা। পত্ামার প রার পনে পমানডর মাোয পপৌনে একটার সময আচম পদখা 
করনিা, ত্খে পত্ামায সি িলনিা। সনে পত্ামার মালপত্র চেনযছ োচক? 
  
হযােঁ 
  
ওগুনলা পযে পদখা ো যায। গাচডর পপছনে ঢুচকনয দাও। পকউ পযে জােনত্ ো পানর পয 
তু্চম পিলাচেনক পছনড পগছ। যখে পদখা হনি সি িুচঝনয িলনিা। 
  
পটচলন াে পছনড চদনয িারাোয চগনয িসলাম। োভ্ঘগুনলা পযে কুেঁকনড যানি। চমচেট 
কুচড ধনর চসগানরট পখনত্ পখনত্ মেটানক হালকা করনত্ লাগলাম। 
  
এমে সময পিচরন র গাচডর িব্দ পপলাম আচম। 
  
পজ ারসে আর িাাঃ মযালািঘ চসেঁচড পিনয উনি এনলে। 
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িাক্তারনক খুি িৃদ্ধ ও ক্লান্ত পদখাচিল। একটা কানলা ফ্রক পকাট, কানলা পযান্ট পরনে, 
পযানন্টর েীনির চদকটা রাইচিং িুনটর মনধয পঢাকানো। 
  
পজ ারসে জােনত্ িাইনলে, চমনসস পিলাচে িাচড আনছে চকো। 
  
ো। উচে পিাধহয গ্লীে কযানম্প পকোকাটা করনত্ পগনছে। 
  
আচম ওনদর লাউনের চদনক চেনয পগলাম। 
  
আচম যখে পদচখ ত্খে চিক এইভ্ানিই উচে পনডচছনলে। মনে হনি উচে পসটটার চকছু 
করনত্ চগনযচছনলে, পকাোও খুেঁনয প নল িক্ পখনযনছে। উচে চেশ্চযই খুি অসািধাে 
হনয কাজ করচছনলে। পয স্ক্রু-ড্রাইভ্ারটা চেনযচছনলে পসটায পকানো রিানরর ঢাকো চছল 
ো। ওটা ওেঁর হানত্র কানছই পনডচছল। 
  
িাক্তার ভ্ানলা ভ্ানি পিলাচের পদহটা পদখনত্ লাগনলে। প্রায চত্ের্ণ্টা হনলা পিষ 
হনযনছে। রাইগার মচটি অনেকদূনর ছচডনযনছ। পদহটানক রু্চরনয পদওযা হনলা। 
  
পিলাচের মুনখ েীল পছাপ ধনরনছ। পিাখ দুনটা পর্ালানট, পিােঁনট যেণার চিহ্ন, িীভ্ৎস 
পদখানি। 
  
িাক্তার িলনলে, িক পখনয মারা পগনছে। পকানো সনেহ পেই। েীল পছাপটা একটা 
চেচশ্চত্ চিহ্ন। পিযারটার পুনরাটা ধাত্ি। সারা িরীনর িকটা সমােভ্ানি ছচডনয পগনছ। 
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পজ ারসে চট. চভ্. পসটটার চদনক এচগনয চগনয পদখনত্ লাগনলে। উচে আমার কানছ 
জােনত্ িাইনলে চক কনর িযাপারটা হনলা? আচম িললাম, আপচে যচদ ইস্পানত্র স্ক্রু-
ড্রাইভ্ার চেনয চট.চভ্নত্ কাজ করনত্ যাে, ত্াহনল চিপদ হনিই। পকাোও ছুেঁনয প লনলই 
সিঘোি। 
  
পসটটায চক পকানো পগালমাল চছল? 
  
 এখানে একটা ত্ার পখালা পদখচছ। আমারই িাচেনয রাখা চঢনল করা ত্ারটা পদখালাম। 
  
পজ ারসে আর িাক্তার পভ্ত্রটায উেঁচক চদনলে। 
  
 চক কনর চঢনল হনলা এরকম, তু্চম চকছু িুঝনত্ পারছ? পজ ারসে চজনজ্ঞস করনলে। 
  
পজাডটা খুনল চগনযচছল। পিলাচে খুি ত্াডা চদচিনলে, আচম এটা খুি ত্াডাত্াচড তত্রী 
কনর চদনযচছলাম। উচে পিম্পচসর মারচপনটর ছচিটা পদখনত্ পিনযচছনলে। আমার মনে 
হয পসটটা িলনছ ো পদনখ উচে আমায ো পিনক চেনজই চিক করনত্ চগনযচছনলে। ত্ার 
 নলই এরকম হনযনছ। 
  
উচে যচদ পত্ামায ো িানকে ত্নি তু্চম এখানে পকে এনসচছনল? 
  
আচম িললাম, পসটটা পিচলভ্ারী পদওযার পর, এ পযঘন্ত আচম এটা পদখনত্ আচসচে, 
হাচমনির িাচডনত্ এনসচছলাম, চ নর যািার পনে ভ্ািলাম একিার পদনখ যাই, উচে 
চিকমনত্া কাজ পানিে চকো। এনস ওেঁনক এইভ্ানি পদখলাম। 
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পজ ারসে পদহটার কানছ এচগনয পগনলে, অযামু্বনলনন্স খির চদনত্ হনি। চমনসস পিলাচে 
আসার আনগই এনক সচরনয প লা দরকার। 
  
পিচর  আমানক যচদ দরকার ো হয, আচম গ্লীে কযানম্প চগনয চমনসস পিলাচেনক খিরটা 
চদনত্ পাচর। আচম িললাম। 
  
ত্াই কনরা। উচে খুি আর্াত্ পানিে। অযামু্বনলন্স িনল ো যাওযা পযঘন্ত ওেঁনক আটনক 
রানখা। ওেঁনক পিানলা, আচম এখানেই চকছুক্ষণ োকনিা। ওেঁর সনে একটু কো িলনিা। 
একটা ত্দন্ত হনি, ত্নি ঝানমলার চকছু পেই। 
  
আচম পিচরনয পগলাম। গাচড িালানত্ িালানত্ ভ্ািনত্ লাগলাম পয যচদ একটা চিরাট ভু্ল 
ো কনর োচক ত্াহনল এই খুনের দানয আমানক পকউ জডানত্ পারনি ো। 
  
চগল্ডা পমানডর মাোয আমার জেয দােঁচডনযচছল ওর মুখটা চিিণঘ ও উচিগ্ন পদখাচিল। 
  
চক িযাপার পটচর? 
  
চগল্ডা একটা খারাপ খির আনছ, একটা দুর্ঘটো র্নটনছ। 
  
ওর পিাখ দুনটা আত্নঙ্ক কানলা হনয পগনলা। 
  
 জযানকর চকছু হনযনছ? 
  
আচম ওর হাত্ দুনটা ধনর িললাম, উচে মারা পগনছে। 
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চগল্ডা পিাখ দুনটা িন্ধ কনর প লনলা, সাদা হনয পগল মুখটা। একটু পনরই পিাখ খুনল 
িলনলা, দুর্ঘটো? ত্ার মানে? চক হনযচছল? 
  
উচে িক্ পখনয মারা পগনছে। পিচর  পজ ারসে আর িাাঃ মযালািঘ ওখানেই আনছে। 
  
িক পখনযনছ? আচম চকছু িুঝনত্ পারচছ ো। 
  
দূর পেনক একটা সাইনরনের িব্দ কানছ আসনছ শুনে দুজনেই িক্ত হনয পগলাম। েীে 
কযাম্প অযামু্বনলন্সটা আমানদর পাি চদনয ঝনডর মনত্া িনল পগল। িুইনকর দরজা খুনল 
আচম পভ্ত্নর ঢুনক চগল্ডার পানি িসলাম। 
  
চট. চভ্. পসটটার একটা ত্ার খুনল চগনযচছল, আচম িললাম। 
  
ওেঁর পিম্পচসর মারচপনির ছচিটা পদখার খুি আগ্রহ চছল। যখে পদনখনছে পয চট. চভ্. 
কাজ করনছো, চেনজই চেশ্চয চকছু চিক করনত্ চগনযচছনলে। ত্ানত্ই প্রিণ্ড িক 
পখনযনছে। পিযারটাও ধাত্ি চছল, পকানো চকছু করার চছল ো। 
  
চগল্ডা হিাৎ মুখ পঢনক কােঁদনত্ শুরু কনর চদল। আচম অনপক্ষা করনত্ লাগলাম। 
  
একটু পনর ও সামনল চেনয িলনলা, তু্চম এসি জােনল চক কনর? তু্চম পত্া ত্খে 
ওখানে চছনল ো। 
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চেশ্চযই চছলাম ো। আচম চমাঃ হাচমনির িাচডনত্ চছলাম, প রার পনে পত্ামানদর িাচডর 
পাি চদনয আসনত্ হয, পসটা চক রকম িলনছ পদখার জেয ঢুনকচছলাম, ত্খে পদখনত্ 
পপলাম…। 
  
চগল্ডা পিাখ মুছনত্ মুছনত্ িলনলা, যখে তু্চম জােনত্ পয আচম ওনক ত্যাগ কনর এনসচছ 
আর পত্ামার জেয অনপক্ষা করচছ ত্ারপরও তু্চম ওখানে চগনযচছনল? 
  
পসাজাসুচজ ওর পিানখর চদনক ত্াকানত্ আমার অস্বচস্ত হনত্ লাগনলা। চগল্ডা আচম ত্ানক 
পসটটা চিিী কনরচছ চকন্তু এখেও দাম পাইচে। আমার এনত্ অনেক টাকা পলনগচছল। 
  
তু্চম পভ্ত্নর চগনয ওনক পদখনত্ পপনল? 
  
হযােঁ, এখে চগল্ডা, ওরা পযে জােনত্ ো পানর পয, তু্চম জযাকনক পছনড িনল আসচছনল। 
এই জেযই আচম পত্ামানক গ্লীে কযানম্প চগনয স্বাভ্াচিক ভ্ানি পকোকাটা করনত্ 
িনলচছলাম। 
  
চকন্তু আচম ওনক পছনড যাচিলাম এটা ো জাোিার কারণ চক? 
  
 একটা ত্দন্ত হনি, কনরাোর োো প্রশ্ন করনিে। যচদ জাোজাচে হয তু্চম ওনক পছনড 
যাচিনল, ত্াহনল োোরকম কো উিনি। এটা ঝানমলার িযাপার হনত্ পানর চগল্ডা। তু্চম 
জানো ো, এ জাযগাটায চক রকম পকিা রনট! এমে চক ওরা ভ্ািনত্ পানর পয, চত্চে 
আত্মহত্যা কনরনছে। যচদ এটা জাোজাচে হয পয, আমার জেয তু্চম আমার িাচডনত্ 
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চগনযচছনল, আমার জেয অনপক্ষা করচছনল, সিাই আমানদর জচডনয গল্প  ােঁদনি, িুঝনত্ 
পারছ পত্া? 
  
চগল্ডা িলনলা, আমার মনে হয ও আত্মহত্যাই কনরনছ। কালরানত্র আমানদর দারুণ ঝগডা 
হনযচছল, আিার আজ সকানলও আচম ওনক িনলচছলাম পয আচম ওনক পছনড িনল 
যাচি। হযনত্া পসটাই আমার পদাষ। আমার জনেযই এরকম হনলা। তু্চম যচদ ত্খে ওর 
মুখটা পদখনত্… 
  
ওসি ছানডা। এটা একটা দুর্ঘটো। পসটটা িালু করনত্ চগনযচছনলে, এমে চকছু ছুেঁনয 
প নলচছনলে, যানত্ িক্ পখনযনছে। একটা ইস্পানত্র স্ক্রু-ড্রাইভ্ার চেনযচছনলে, 
পিযারটাও ইস্পানত্র…। 
  
এছাডা পপছনের পসটটা চত্চে খুনল প নলচছনলে, একটা স্ক্রু-ড্রাইভ্ার ত্খে ত্ার হানত্ 
চছল, 
  
চগল্ডার ভু্রু কুেঁিনক উিনলা। আচম চকছুনত্ই িুঝনত্ পারচছ ো, ও পত্া হানত্র কাজ চকছু 
করনত্া ো। কখনো ও এসি পমরামনত্র কানজ হাত্ চদত্ ো। পসটটা পমরামত্ করার 
কো ও চিন্তাও করনত্ পানর ো। 
  
একোটা আচম পভ্নি পদচখচে, ত্দনন্তর সমনয একো িলনল, কনরাোনরর সনেহ হনত্ 
পানর। আচম িললাম, কচদে আনগ একটা ছচি পদখার জেয উচে পাগল হনযচছনলে। 
আমানক পটচলন াে কনর জােনত্ িাইনলে পসটটা চক কনর অযািজাস্ট্করনত্ হয। তু্চম 
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পত্া জােই মারচপনটর িযাপানর উচে পকমে আগ্রহী। ছচিটা হনি ো পদনখ, পপছেটা খুনল 
উচে ত্ারটা লাগািার পিিা করনত্ চগনয িক্ পখনযনছে। 
  
চগল্ডার পিানখ সমূ্পণঘ অচিশ্বাস। উনত্তচজত্ ভ্ানি চজনজ্ঞস করনলা, ওর পানি স্ক্রু-ড্রাইভ্ার 
চছল িলনল ো? 
  
আচম র্ামনত্ শুরু করলাম। আমার মনে পডনলা পয যেপাচত্র িাক্সটা পস্ট্ানরর ওপনরর 
ত্ানক চছল, ত্াকটা মাচট পেনক অন্তত্াঃ সাত্ চ ট উেঁিুনত্। পিলাচে পিযার পেনক েডনত্ই 
পানরে ো, ত্ার পনক্ষ এটা পপনড পেওযা সম্ভি েয। একটা চিচিচর ভু্ল কনর প নলচছ। 
  
একটু সামনল চেনয িললাম, চগল্ডা, এটানক রহসযময কনর পত্ালার পিিা কনরা ো। 
পসটটা খারাপ হনয চগনযচছনলা। িাচরচদনক খুেঁনজনছে িাক্সটা, একটা লাচি চদনযও পটনে 
োমানত্ পানরে। িাক্সটা মাচটনত্ই চছল পদনখচছ। তু্চম িযাপারটা জচটল কনর তু্লছ। 
আচম িুঝনত্ পারলাম ও চকছুই শুেনছ ো। ও চক সনেহ করনছ, পয আচমই ত্ানক খুে 
কনরচছ? 
  
মনে মনে ভ্ািলাম, িযাপারটা এনক এনক জচটল হনয উিনছ। যচদ আচম চগল্ডানক 
পিাঝানত্ ো পাচর, আর ও যচদ কনরাোরনক িনল পয পিলাচে আত্মহত্যা কনরনছ। এিং 
কাগনজ পির হয, ত্াহনল লস্ এনেলনসর পুচলি ত্দন্ত করনত্ আসনিই। উচে পেিা 
কনরচছনলে। আচম পদনখচছ ওেঁর পানি হুইচস্ক আর গ্লাস চছল। চিক আনছ পত্ামার কো 
অেুযাযী উচে পভ্নঙ পনডচছনলে, এিং চিিচলত্ হনযচছনলে। চট. চভ্. িাচলনয পত্ামার 
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িযাপানর অেযমেস্ক হনত্ িাইচছনলে। ওটা িলনছ ো পদনখ পরনগ চগনযই হযনত্া সারানত্ 
চগনযচছনলে। একজে অসুখী মাত্ানলর পনক্ষ যা করা সম্ভি ত্াই হনযনছ। 
  
আচম চিশ্বাস কচর ো ও এরকম করনত্ পানর। 
  
চগল্ডা এটা দুর্ঘটো। তু্চম যচদ কনরাোরনক িনলা উচে আত্মহত্যা কনরনছে, খিনরর 
কাগনজ পিনরানি পসটা, পত্ামানক আমানক চেনয পকিা রটনি, আমানদর জীিে িরিাদ 
হনয যানি। 
  
চিক আনছ পটচর, ও পযে হিাৎ িযাপারটা পছনড চদল। আমার চিশ্বাস হনি ো, ত্িু মনে 
হয ো চকছু যায আনস, ও মারা পগনছ, আচম স্বাধীে, এটা চিশ্বাস করা খুি কচিে। 
  
চগল্ডা আমানদর হানত্ আর পিচি সময পেই, সািধাে হনত্ হনি। এখে যা িলনিা একটু 
পাগলানমা মনে হনলও পিানো। ত্দন্ত হনি একটা, আমরা পয পপ্রচমক পপ্রচমকা এটা পযে 
পকউ ো জানে। ত্াহনল আমরা মুচস্কনল পনড যানিা। পুচলি হযনত্া জােনত্ িাইনি, ওই 
সমনয তু্চম পকাোয চছনল, তু্চম পয ওই সময আমার িাচডনত্ চছনল এটা িলা খুি ভু্ল 
হনি। তু্চম িলনি পয তু্চম েটার সময পযমে গ্লীে কযানম্প যাও, পত্মচে চগনযচছনল, পলক 
পরাি চদনয চগনযনছ। পনে টাযার প নটচছল। টাযার িদলানত্ অনেক সময পলনগনছ 
সানড এগানরাটার আনগ তু্চম গ্রীে কযানম্প পপৌঁছনত্ পানরচে। 
  
আচম লক্ষয করলাম পস িক্ত হনয পগল। আমার চদনক চিেত্ হনয ত্াকানলা। 
  
চকন্তু এ কো চক কনর িলনিা এ পত্া সচত্য েয। 
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আচম যনত্াটা সম্ভি গলার স্বর সংযত্ কনর িললাম, ওরা যচদ জােনত্ ো িায ত্নি চকছু 
িলার প্রনযাজে পেই, চকন্তু যচদ জােনত্ িায ত্নি এই গল্পটাই পত্ামানক িলনত্ হনি। 
ো হনল আমানদর দুজনেরই চিপদ। আচম পত্ামার পস্পযার টাযারটা  ােঁচসনয চদচি, যচদ 
ওরা পদখনত্ িায– 
  
পটচর চগল্ডা আমার হাত্ পিনপ ধরনলা, তু্চম চক আমানক ভ্য পদখানিা? এমে করনছ 
পযে আচম পকাে অেযায কনরচছ। 
  
শুধু তু্চম একা েও, আচমও, আমরা দুজনেই ভু্ল কনরচছ। আমরা ভ্ানলানিনসচছ চগ। 
তু্চম, চক িুঝনছ ো পয, পলানকর সহােুভূ্চত্ হনি একজে পর ওপনরই। উচে মারা যািার 
আনগ আমরা পপ্রনম পনডচছ একো যচদ ছচডনয যায, পকউ চক আমানদর জেয সহােুভূ্চত্ 
পদখানি? সি কাগনজর প্রেম পাত্ায আমানদর কলঙ্ক ছচডনয পডনি। আচম পত্ামানক 
িােঁিানত্ িাই চগল্ডা ত্াই যা িলচছ ত্াই পত্ামানক করনত্ হনি। 
  
চিক আনছ, ত্াই হনি, আচম এখে চিকমনত্া ভ্ািনত্ পারচছ ো, চকন্তু তু্চম যা িলনছ 
ত্াই হনি। 
  
িুইক পেনক পিচরনয পপছনে পস্পযার টাযারটা পরীক্ষা করলাম ত্ারপর পসটানক 
অনকনজা করলাম। আচম চগল্ডানক জাচেনয চদলাম পয, এখে পেনক ত্দন্ত ো হওযা পযঘন্ত 
আমানদর পরস্পনরর পদখা ো হওযাই ভ্ানলা। ত্দনন্তর পনর তু্চম লস এনেলনস যানি। 
পসখানে র্র ভ্াডা পেনি। আচম পত্ামার সনে ওখানে চগনয পদখা করনত্ পারনিা। 
ত্ারপনর কনযকমাস িানদ চিনয করনিা। এখাে পেনক আমরা িনল যানিা। পত্ামার কানছ 
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ওর টাকা োকনি। আমরা পদাকােকরনিা। তু্চম এখে স্বাধীে, চকছুচদে িানদই আমরা 
চমচলত্ হনিা। ওর হানত্ আচম হাত্ রাখলাম। 
  
একটা গাচডর আওযাজ পিাো পগল, আমরা দুজনেই দুজনের চদনক ত্াকালাম। দুজনেরই 
খুি খারাপ লাগনলা। আমরা িুঝনত্ পারলাম অযামু্বনলনন্স চক আনছ। 
  
ওখানে যাও চগল্ডা, আচম িললাম, পজ ারসে অনপক্ষা করনছে। চিন্তা কনরাো। একিার 
ত্দন্ত পিষ হনল চিরচদে আমরা একসনে োকি। 
  
মনে মনে িললাম চিরচদে মানে একটা সুদীর্ঘ সময। 
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েৃতু্যটা ইেট্রসওর করা ট্রছি 
  
চিনকনল িাচড চ নর িারাোয িনস চছলাম হানত্ ইচস্কর গ্লাস চেনয। মনে মনে ভ্ািচছলাম 
আচম একজেনক খুে কনরচছ। যচদও জাচে পয েযােটার মনধয পকানো  ােঁক চছল ো, ত্িু 
আমার মনে হচিল যচদ পকানো ভু্ল কনর োচক ত্াহনল পিষ পযঘন্ত ধরা পনড যানিা। 
  
একটা গাচড এনস দরজার কানছদােঁডানলা। পিচর  পজ ারসে গাচড পেনক পেনম আমার 
কানছ এনলে। ওেঁনক খুি ক্লান্ত এিং উচিগ্ন লাগচছল। 
  
আচম দুনটা হুইচস্ক পঢনল ওেঁনক এক গ্লাস চদলাম। 
  
ত্দনন্তর িযিস্থা কনরচছ। পজা পরশু পেনক ছুচটনত্ যানি, ত্াই ত্াডাত্াচড কনর চেনত্ 
হনি। কালনকই করনিা। পত্ামানক সাক্ষী চদনত্ হনি। 
  
চিক আনছ। আচম হাত্ পদচখনয পিযানর িসনত্ িললাম। 
  
উচে িলনলে, আচম প্রকৃত্ ত্েযগুনলা পসাজাসুচজ জােনত্ িাই। িাক্তার িলনছ এটা 
দুর্ঘটো, পত্ামার চক মনে হয? আমার চিরদােঁডার মনধয চদনয একটা ভ্নযর পরাত্ িনয 
পগল। 
  
আর চকছু হনত্ পানর ো, আচম িললাম, এটা পেহাৎই দুর্ঘটো। 
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উচে িলনলে, এটা দুর্ঘটো িনলই আমার মনে হচিল যত্ক্ষণ পযঘন্ত চমনসস পিলাচে 
ওেঁনক ত্যাগ কনর যািার মত্লি কনরচছনলে। আচম একজে িাচত্কগ্রস্ত পুনরানো পাপী। 
অযামু্বনলনন্সর জেয অনপক্ষা করনত্ করনত্ আচম িাচরচদনক রু্নর পদখচছলাম। চমনসস 
পিলাচে সমস্ত কাপড জামা চেনয চগনযনছে। আমার মনে হয উচে যখে সকানলর চদনক 
পিচরনযনছে ত্খে আর চ রনিে ো িনলই পিচরনযনছে। 
  
অনেকক্ষণ ধনর আচম ওেঁর মুনখর চদনক পিনয িুপ কনর রইলাম। ত্ারপর িললাম, 
দুর্ঘটোয পহাক িা আত্মহত্যা কনরই পহাক পযভ্ানিই উচে মারা চগনয োকুে ত্ানত্ চকছু 
যায আনস ো। চজচেসটা জচটল কনর পকানো লাভ্ পেই। যচদ উচে আত্মহত্যাই কনর 
োনকে ত্াহনল চমনসস পিলাচের পনক্ষ ত্ানত্ অসুচিধা িাডনি। আপচে িুঝনত্ পারনছে 
পয পলানক কত্ চক িলনি। পকে ওেঁনক আনরা কচিে অিস্থায প লনিে? 
  
পজ ারসে পাইনপ পধােঁযা ছাডনলে। 
  
আচম সিই জাচে চকন্তু আমার কত্ঘিয, িযাপারটার পরকিঘ পচরষ্কার রাখা। চমনসস 
পিলাচের মুনখ পিাট লাগনলা পকমে কনর? আমার মনে হয পকউ খুি পজানর ওনক 
পমনরচছল, এিং পস ওেঁর স্বামী ছাডা আর পকউ হনত্ পানর ো। এনত্ই মনে হয ওনদর 
িচেিো চছল ো। এটা এমে িযাপার পয অেুসন্ধাে করা উচিৎ। িুজ পারনি খুি 
ত্াডাত্াচড অেুসন্ধাে করনত্। 
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আচম িললাম, আপচে এখােকার ভ্ারপ্রাপ্তকত্ঘা। আমার মনে হয আপচে িযাপারটা চেনয 
পিিী িাডািাচড করনছে। আপচে চক সচত্যই মনে কনরে, পকউ চট. চভ্. পসনট স্ক্রু 
ড্রাইভ্ার ঢুচকনয মরনত্ যায? িাক্তানরর মনত্া আচমও চেচশ্চত্ পয এটা একটা দুর্ঘটো। 
  
উচে একটু ভ্ািনলে ত্ারপর িলনলে, পমনযটানক আচম পছে কচর। ওনক ঝানমলায 
প লার মানে হয ো। যচদ চমনসস পিলাচে স্বামীনক পছনড চগনযও োনকে উচে পনর মত্ 
িদনল চছনলে। এটা ওেঁর স্বপনক্ষ যানি। 
  
আমার সনে ওেঁর পমানডর মাোয পদখা হনযচছল। উচে চ নরই আসচছনলে। 
  
পজ ারসে উনি দােঁডানলে। ওনক খুি ক্লান্ত পদখাচিল। 
  
আচম এিার যাই। তু্চম ত্দনন্তর সময এনসা পিলা এগারটায। 
  
আচম যানিা। 
  
আমরা পগাধূচলর আনলায িাইনর পিচরনয এলাম। উচে িনল যািার পর আচম র্নর চ নর 
পগলাম। 
  
চগল্ডানক পটচলন াে করনত্ ইিা হচিল চকন্তু পসটা চেরাপদ হনি ো। সামনে দীর্ঘ রাত্। 
পযনহতু্ পিলাচের মৃতু্য আমার চিনিনক োডা চদচিল, পসজেয আমার খুি ভ্য করচছল। 
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গ্লীে কযানম্প চরচিনযিে হনল ত্দন্তটা হনলা। জো িানরা পলাক পভ্ত্নর িনস চছল। গ্লীে 
কযানম্প পিলাচেনক চিনিষ পকউ চিেত্ ো। ত্ার মৃতু্যর িযাপানর কারুর আগ্রহও চছল 
ো। 
  
এগানরাটা িাজনত্ পানি আচম হনল ঢুকলাম। চগল্ডা এনলা চমচেট খানেক পনর। ওর সনে 
একজে সুনিি যুিক, আচম আনগ ওনক পদচখচে। চগল্ডা এচগনয এনস যুিকচটর সানে 
পচরিয কচরনয চদল। ওর োম জজঘ মযাকচলে, পিলাচের অযাটেঘী, লস এনেলস পেনক 
এনসনছ। মযাকচলে আমার সনে করমদঘে করনলা। 
  
এগানরাটায পজ ারসে আর মযালািঘ এনলে। ওেঁরা চগল্ডার সনে করমদঘে করনলে। 
মযাকচলেনক আর আমানক পদনখ মাো োডনলে, ত্ারপর িনস পডনলে। 
  
কনরাোর পজা চস্ট্রংগার এনস র্নরর মাঝখানে পটচিনলর পপছনে িসনলে। পছাটখানটা 
পমাটা মযঘাদাপূণঘ পিহারা পত্মে িুচদ্ধদীপ্ত েয। চস্ট্রংগানরর িযস সত্তনরর কানছ। উচেকাজ 
শুরু করনলে। পজ ারসে সাক্ষী চদনলে, উচে পিলাচেনক চট. চভ্র সামনে চক ভ্ানি মনর 
পনড োকনত্ পদনখচছনলে। উচে চস্ট্রংগারনক িলনলে পয, এনত্ পকানো পগালমাল পেই, 
িাক্তার এটা সমেঘে করনিে। চস্ট্রংগার িাক্তারনক িাকনলে। 
  
িাক্তার সাক্ষীর পিযানর িসনলে। উচে িলনলে পয পিলাচে প্রিণ্ড িক পখনয মারা 
পগনছে। চোঃসনেহ এটা একটা দুর্ঘটো। উচে উনিখ করনলে পয পিলাচে একটা পুনরা 
ইস্পানত্র পিযানর িনস ইস্পানত্র স্ক্রু-ড্রাইভ্ার িযিহার কনরচছনলে। এই অিস্থায স্ক্রু-
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ড্রাইভ্ারটা পকানো পখালা ত্ানরর সংস্পনিঘ এনল এত্ প্রিণ্ড িক্ লাগনি পয, খুি স্বাস্থযিাে 
পলাকও মারা যানি। 
  
পজা চকছু পোট করনলে, িাক্তারনক ধেযিাদ চদনয চত্চে আমানক িাকনলে। 
  
প্রেনমই চত্চে আমানক যা িলনলে, ত্ানত্ আমার চত্েভ্াগ কাজ হনয পগল। চমাঃ পরগাে, 
আপচে চক িলনত্ পানরে চকভ্ানি এই দুর্ঘটো র্টনলা? 
  
আচম চস্ট্রংগানরর পটচিনল চগনয চট. চভ্. পসটটা এেঁনক পিাঝালাম ত্ারটা চকভ্ানি খুনল 
চগনযচছল, স্ক্রু-ড্রাইভ্ার পিনক চগনয চকভ্ানি ি লাগনত্ পানর। আচম এও িললাম 
পিম্পচসর ছচি পদখার জেয পিলাচে কত্টা উৎসুক চছনলে। আসনল পলানক িুঝনত্ই 
পানর ো, িালু চট. চভ্. পত্ হাত্ চদনল চক চিপদ র্টনত্ পানর। আসনল কো হনলা উচে 
পলাহার পিযানর িনস স্ক্রু ড্রাইভ্ার চদনয কাজ করনত্ চগনযচছনলে, যার জেয িােঁিিার 
পকানো সুনযাগ-ই চছল ো। 
  
চস্ট্রংগারনক পদনখ মনে হনলা উচে আমার সমস্ত কো চিশ্বাস কনরনছে। আচম যখে সীনট 
চগনয িসলাম, উচে ত্খে মযাকচলেনক চজনজ্ঞস করনলে ত্ার চকছু িলার আনছ চকো। 
  
জজঘ িলনল পস চকছু িলনত্ িায ো, চিক আনছ। 
  
চস্ট্রংগার িলনলে পয, পদখা যানি পিলাচে দুভ্ঘাগযজেক দুর্ঘটোয মারা পগনছে। দুর্ঘটোয 
মৃতু্য হনযনছ িনল রায চদনত্ ত্ার পকাে চিধা পেই। পিচর  পজ ারসে, িাাঃ মযালািঘ, 
মযাকচলে ও আচম চগল্ডার পপছে পপছে সিাই িাইনর এলাম প্রিণ্ড পরানদর মনধয। 
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চস্ট্রংগার চগল্ডানক সমনিদো জাোনলে। পজ ারসে িলনলে, যচদ আচম চকছু করনত্ 
পাচর, চমনসস পিলাচে আমানক িলনিে, আচম অত্যন্ত আেচেত্ হনিা। 
  
চগল্ডা ত্ানক ধেযিাদ চদল। িলল পয মযাকচলেই সি চকছুর িযিস্থা করনত্ পারনি। 
  
ওেঁরা িনল যািার পর শুধু চগল্ডা আর আচম একা রইলাম। এখে আমার মে পেনক সি 
ভ্য িনল চগনযচছল। পযমেচট হনি িনল আমার েযাে চছল, চিক পত্মচে হনযনছ সি চকছু। 
  
চগল্ডা আমানক িলনলা, ঐ চট. চভ্ পসটটার পত্া দাম পদওযা হযচে, উচে চদনযচছনলে চক? 
তু্চম ওটা চেনয পযও। 
  
চিক আনছ পরশু এনস চেনয যানিা, আর চকছু? 
  
পস মাো োডলল, চমাঃ মযাকচলে সি চকছুর িযিস্থা করনিে। 
  
আচম চগল্ডানক িললাম, একমাস এখে আমানদর দুনর োকনত্ হনি। আমার মনে হয 
পত্ামার লস এনেলনসর পকানো পহানটনল িনল যাওযাই ভ্াল। মাস খানেক পর আমার 
এখােকার িযিসা গুচটনয পত্ামার কানছ িনল যাি। পকাোও িনল যাি আমরা চেউইযকঘ 
িা আর পকাোও, েতু্ে কনর শুরু করনিা। আচম পদাকাে খুলনিা। লস্ এনেলস পেনক 
আমায চিচি চলনখা। পটচলন াে কনরা ো। 
  
ত্াহনল পরশু পদখা হনি। চগল্ডা রাস্তা পপচরনয িুইকটার কানছ পগল। 
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হিাৎ পনকনট হাত্ চদনয কটা কাগজ পনকনট পিকনলা, পদখলাম দুনটা চিচি, পয দুনটা 
চপওে আমায পিলাচেনক চদনত্ িনলচছল, ভু্নলই চগনযচছলাম। 
  
আচম ছুনট চগনয চগল্ডানক চিচি দুনটা চদনয িললাম পয, কাল এনসনছ চদনত্ ভু্নল 
চগনযচছলাম। চগল্ডা িনল পগল। একমাস অনপক্ষা করা চকছু পিচি েয, ত্ারপর আমানদর 
সামনে রনযনছ একটা েতু্ে উেীপোময জীিে। 
  
পযভ্ানি িনল পরনখচছলাম পসইভ্ানিই চট. চভ্. পসটটা আেিার জেয আচম বু্ল-জয পকচিনে 
পগলাম। গাচড পেনক োমনত্ োমনত্ চগল্ডা িারাোয পিচরনয এল। ওর পরনে কাউিয 
িাটঘ আর িাপা পযান্ট। 
  
ওনক চিিণঘ পদখানি, পিানখর েীনি কাচল পনডনছ, রানত্র রু্ম হযচে চেশ্চয। আচম উনি 
চগনয ওনক জচডনয ধরলাম। ও আমানক সচরনয চদনলা। 
  
আচম ওর চদনক ত্াচকনয িুঝলাম চকছু গণ্ডনগাল হনযনছ। আমার হিাৎ খুি ভ্য কনর 
উিনলা। 
  
পটচর…খারাপ খির। 
  
চক িযাপার? 
  
আমানদর পকানো টাকা পেই। 
  
 িমনক ত্াকালাম। এ কো শুেনিা িনল আিা কচরচে। 
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চমাঃ মযাকচলে কাল এনসচছনলে। উচে পভ্নিচছনলে আচম জাচে। জযাক ভ্ীষণ টাকা 
উচডনযনছ। মযাকচলে সািধাে করনত্ে, ও পিানেচে। এখােকার ভ্াডাটা অদু্ভত্ পিচি। 
পকােচদেই ওর চিনিষ চকছু চছল ো যচদও ও িলনত্ অনেক আনছ। পয টাকাটা ও পরনখ 
পগনছ ত্ানত্ ওর পদোই পিাধ হনিো। পটচর, আচম খুিই দুাঃচখত্। এখেও িুনঝ পদনখা 
আমানক চিনয কনর পত্ামার পকানো লাভ্ পেই। পত্ামানক আমার চকছুই পদিার পেই। 
িযিসা শুরু করনত্ ো পারনল পিৌ চেনয তু্চম জডানত্ িাও ো, আচম জাচে। আমানক 
ভু্নল যাওযাই পত্ামার পনক্ষ ভ্ানলা হনি। 
  
আচম িললাম, এটা খুিই দুাঃসংিাদ িনট। পিলাচের টাকা চেনযই েতু্ে কনর শুরু করি 
পভ্নিচছলাম। চকন্তু চগল্ডা আচম পত্ামায ভ্ানলািাচস। চকছু একটা িযিস্থা হনয যানি। আচম 
পত্ামানক চিনয করনিা। আমানক একটা িাকচর চেনত্ হনি। প্রেনম একটু অসুচিনধ 
হনলও পনর চিক হনয যানি। 
  
আচম উনি চগনয চগল্ডার পানি িসলাম। চগল্ডা আচম পত্ামানক িাই। হযত্ এটাই ভ্ানলা 
হনলা। এই টাকাটা চেনত্ আমার চিধা হচিল। আমানক সুনযাগ দাও আচম সি চিক কনর 
পদি। 
  
মুখটা অেযচদনক কনর চগল্ডা কােঁদনত্ লাগনলা। কারীর পিগ কমনল ও আমানক িলনলা, 
আচম ভ্ািচছলাম এটা দুর্ঘটো ো, আত্মহত্যা। পত্ামার চক মনে হয পদোনিাধ করার জেয 
ও চেনজই এটা কনরনছ? 
  
ও যা িলচছল আচম সিটা ো শুেনলও ওর পিষ কোটায িমনক ত্াকালাম। 
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পদো পিাধ–ত্ার মানে? 
  
ও একটা ইেচসওনরন্স কনরচছল, আচম চেনজই জােত্াম ো। চমাঃ মযাকচলে কাল আমায 
িনলনছ। ওর মনধয দুর্ঘটোর কোও আনছ। পােঁি হাজার িলার। উচে িনলনছে, টাকাটা 
পাওযা যানি। এনত্ জযানকর পদো পিাধ হনযও চকছু োকনি। আচম পকানো একটা কাজ 
ো পাওযা পযঘন্ত ত্ানত্ িলনি। 
  
আচম অিাক হনয পগলাম মনে হনলা হৃৎচপণ্ডটা পযে উনে পগনছ, পসটটা ইেচসওর করা 
জােত্াম ো পত্া! 
  
পসটটা তু্চম পদিার পর, একজে এনসচছল। ত্ার োম পিাধহয লাউসে, ও-ই ইেচসওর 
কচরনযনছ। 
  
আমার মনে পডনলা পিলাচের োমটা লাউসে আমার কানছই পপনযচছল। চকন্তু ওটা পত্া 
পসনটর জেয। পত্ামার স্বামীর দুর্ঘটোর জেয পত্া েয? 
  
হযােঁ, ত্াই। পসনটর মাচলক এনত্ দুর্ঘটোয পডনল ত্াও পচলচসর মনধয আনছ। চমাঃ 
মযাকচলে ত্াই িলনছে। 
  
হিাৎ আমার িরন র মত্ িাণ্ডা লাগনলা। আমার সমস্ত চকছু পভ্নঙ পডনছ মনে হনলা। 
ভ্নয অসাড হনয পগলাম আচম। এর মানে ত্দন্ত হনি। পজ ারসে আর িাাঃ মযালানিঘর 
মত্ সি চকছু সহনজ ইেচসওনরন্স পকাম্পাচে পমনে পেনি ো। 
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এই পচলচসটার জেয আমার জীিে চিপন্ন হনয যানি। আচম িললাম, চগল্ডা ত্দন্ত হনত্ 
পানর। এটার দািী ো করাই পিাধহয ভ্ানলা। এটা চেনয তহ-তি করা চিক হনি ো। ওরা 
পত্ামার আমার িযাপারটা পজনে প লনত্ পানর। 
  
চগল্ডা িমনক ত্াকানলা, চকন্তু পােঁি হাজার িলার! চত্ে হাজার পত্া পদোই রনযনছ। 
আমানক করনত্ই হনি। 
  
আচম িললাম ওরা টাকা ো পদিার পয পকানো ছুনত্া িার করনত্ িাইনি। ওরা প্রমাণ 
করনত্ িাইনি এটা আত্মহত্যা। ত্া হনল ওনদর টাকা চদনত্ হনিো। আত্মহত্যা করার 
একটা ভ্ানলা কারণ ওরা িার করনত্ িাইনি। আমরা পরস্পনরর প্রচত্ আসক্ত এটা 
পদখানত্ পারনল ওনদর খুি সুচিনধ হনি। ওনদর যচদ সনেহ হয পয আমরা পপ্রম কচর 
ত্াহনল ওরা পেকনডর মনত্া আমানদর চছেঁনড খানি। এনত্ পকানো ভু্ল পেই। ওরা 
চজত্নি িলচছো চকন্তু পত্ামানক মামলা লডনত্ হনি। ওনদর উচকল পত্ামার কাছ পেনক 
র্টোটা িার কনর আমানকও পকানটঘ হাচজর করানি। খিনরর কাগনজর প্রেম পাত্ায 
আমানদর চেনয রনসর গল্প পির হনি। 
  
চগল্ডা আমার চদনক এমে ভ্ানি ত্াচকনয চছল পযে আচম পাগল। আচম ওনক িুচঝনয 
চদলাম পয দািীটা ো পমটা পযঘন্ত আচম দূনর দূনরই োকনিা। 
  
লস্ এনেলনস আমানদর পদখা করা িলনি ো। দািী পত্ালর পনর ইেচসওনরনন্সর পলাক 
পত্ামার ওপর েজর রাখনি। আমানদর একসনে পদখনল ভ্ানলা হনি ো। আমানদর 
পপ্রমটা ওরা দািীর চিরুনদ্ধ লাগানত্ পানর। 
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ও হত্াি ভ্ানি িলনলা, চিক আনছ তু্চম যা ভ্ানলা পিাঝ কর। আচম উনি পডলাম, ও 
আমানক জাোনলা পয মযাকচলে িনলনছে ইেচসওনরনন্সর পলাক ো পদখা পযঘন্ত পসটটা 
রাখনত্ হনি। এটায আচম আর একটা ধাক্কা পখলাম। 
  
চিক আনছ, তু্চম ত্াহনল লস্ এনেলনসর পহানটনল উনি আমায চিচি চলনখা। আচমও চিচি 
চলখনিা চকন্তু পদখা করনিা ো। 
  
চিক আনছ পটচর। 
  
আচম ওর কাছ পেনক চিদায চেনয িনল এলাম। 
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অেুত্াপ 
  
পদখনত্ পদখনত্ িারচদে পকনট পগনলা। চকছুই র্টনলা ো। চদনের পিলা িযস্ত োকত্াম, 
পমানটর উপর খারাপ লাগনত্া ো, চকন্তু রাত্গুনলা চছল চিশ্রী। 
  
পােঁিচদনের চদে আচম চগল্ডার একটা চিচি পগলাম। চলনখনছ, ও এখে লস্ এনেলনস িাচড 
ভ্াডা চেনযনছ। কাজ খুজনছ একটা, যচদও এখেও চকছু পাযচে। ইেচসওনরন্স পকাম্পােী 
মযাকচলনের সনে পযাগানযাগ কনরনছ। ওরা চট. চভ্. পসটা পদখিার জেয পত্াক পািানি। 
িচেিার সকানল পসই পলাকচট আসনি–মানে কালনক–আচম চক পসচদে পিলা এগানরাটায 
বু্ল-জয পকচিনে চগনয পসটা পদচখনয চদনত্ পারি! িাচডর িাচি পকাোয পাওযা যানি ত্াও 
চিচিনত্ িলা আনছ। 
  
পনরর চদে চিক এগানরাটায আচম ওখানে হাচজর হলাম। চমচেট দুনযক পনড একটা 
পযাকািঘ এনস দােঁডানলা। 
  
িছর িচত্রি-পত্চত্রনির একটা পলাক পেনম এনলা। পিহারাটা যচদও পরানদনপাডা চকন্তু 
হাচসখুিী 
  
আপচে চমাঃ পরগাে? 
  
 হা। 
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পলাকটা হাত্ িাচডনয চদনলা। 
  
আপোর সনে পদখা হনয খুি ভ্ানলা লাগনলা চমাঃ পরগাে, আচম পস্ট্ভ্ হারমাস, েযািোল 
 াইনিচলচট পেনক আসচছ। আপচে পত্া িযাপারটা জানেে। চমনসস পিলাচের অযাটেঘী 
িনলনছে, পয পসটায দুর্ঘটো র্নটচছল, পসটা আপচে পদচখনয পদনিে। 
  
আচম পসটা পদচখনয চদনত্ ও আমানক িসনত্ িলনলা ত্ারপর িলনলা, এই দািীটায খুি 
তহ পিাই হনযনছ, কাে পপনত্ োকনল আপচেও শুেনত্ পপনত্ে। 
  
আচম জােনত্ িাইলাম, তহ-তি টা চকনসর। 
  
আমানদর ওখােঁনে একজে আনছ, ত্ার োম মযািজ। পকানো দািী এনল ও এমেভ্ানি 
পসটা খুচটনয পদনখ পযমে কনর আপচে পকানো পুনরানো চিম পরীক্ষা কনর পদনখে। 
  
এক িছনর আমানদর কানছ কুচড পেনক চত্রি হাজার দািী এনসচছল। ত্ার মনধয িত্করা 
দুনটা, পগালনমনল হয। মযািক্স প্রেনমই পসটা ধরনত্ পানর। প্রনত্যকিারই ও চিক 
িনলনছ। আমানদর পগানযোরা ত্দন্ত করার আনগই ও চিক ধনর প নল। আচম িুপ কনর 
িনস শুেলাম। 
  
আচম িললাম, এটায চক পকানো পগালমাল আনছ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

85 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

মযািক্স িনলনছ–চট. চি, পচলচস আমরা কুচড হাজার কচরনযচছ। একটাও আমানদর 
িযচক্তগত্ দুর্ঘটোর জেয টাকা চদনত্ হযচে। এটা আমরা পলাভ্ পদখািার জেয কনরচছ। 
চদনত্ হনি িনল আমরা মনে কচর ো। 
  
মনে হনি এনক্ষনত্র চদনত্ হনি। আচম িললাম। 
  
হনত্ পানর। যাই পহাক, হিাৎ কুচড হাজানরর একটা দািী এনলা। সিচকছু চিক োকনল 
িলনত্া, চকন্তু ত্া পেই। পচলচসটা মাত্র পােঁি চদনের, পচলচসটা ভ্ানলা কনর পদওযার 
আনগই পলাকটা কিরস্থ হনয পগনছ। পপাস্ট্মনটঘম ছাডাই ত্ানক পগার পদওযা হনযনছ। 
এনত্ পয পকানো পলাকই সনেহ করনত্ পানর। ইেচসওনরনন্সর এনজন্ট পত্া কুত্তার মত্ 
পক্ষপনি। 
  
আচম িললাম, চকন্তু পস রকম চকছু মনে হনি ো। 
  
হারমাস হাসনলা, মযািক্স িলনছ এটানত্ চিরাট ভু্ল রনয পগনছ। ও উনি চগনয 
কযাচিনেটটা খুনল পদখনত্ লাগনলা। 
  
ভ্ানলা পসট। 
  
আচম কনরাোনরর চরনপাটঘটা পনডচছ। সাউন্ড কনরানলর ত্ারটা খুনল চগনযচছল, পিলাচে 
পসটা চিক করনত্ চগনয িক পখনযনছে। ত্াই ো? 
  
চিক ত্াই। 
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ওেঁর কানছ স্ক্রু-ড্রাইভ্ার চছল? 
  
 হা। ওেঁর পানিই পনড চছল। 
  
হারমাস পসাজা হনয দােঁডানলা, পিলাচের পকামর পেনক েীনি পযঘন্ত পক্ষার্ানত্ অসাড হনয 
চছল ো? 
  
হযােঁ। 
  
আচম যত্দূর জাচে িউটার সনে খারাপ িযিহার করনত্ে। ওেঁরা চমনলচমনি চছনলে ো। 
  
 চট. চভ্. পসটটার চদনক চকছুক্ষণ ত্াচকনয পেনক িলনল, পসটটার পপছেটা লাচগনয 
পদনিে? 
  
আচম পসটটা লাচগনয চদলাম। এরপর আমানক পিযানর িনস পসনটর পপছেটা খুলনত্ িলা 
হনলা। 
  
আচম পিিা করলাম, চকন্তু ওপনরর স্ক্রু-দুনটা খুলনলও েীনির স্ক্রু-দুনটা পখালা চকছুনত্ই 
সম্ভি হনলা ো। আচম মুহূনত্ঘর মনধয িুঝনত্ পারলাম পয, আমার চেভু্ঘল খুনের েযােটা 
টুকনরা টুকনরা হনয পগল। আচম অনেকক্ষণ ধনর েীনির স্ক্রু দুনটার চদনক ত্াচকনয িনস 
রইলাম। আচম িুঝনত্ পারচছ হারমাস আমার চদনক ত্াচকনয আনছ। 
  
আচম চেনজনকই চেনজ গালাগাল চদচিলাম। স্ক্রু দুনটা এমে জাযগায লাচগনযচছ পয 
পিলাচে ও দুনটা ছুেঁনত্ই পানরচে, ধরনত্ই পানর চে। 
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ও িলনলা, িযাপারটা অদু্ভত্ লাগনছ। পিলাচের পকামর পেনক েীনির চদকটা অসাড। ওর 
পনক্ষ এ কাজ সম্ভি েয। যেপাচত্র িাক্সটা পকাোয োকনত্া? 
  
ঐ ওপনরর ত্ানক। পিলাচে পকানো লাচি চদনয পপনডচছনলে। যেপাচত্গুনলা আচম মাচটনত্ 
ছচডনয োকনত্ পদনখচছ। 
  
লাচিটা পকাোয? 
  
আচম পসটা এনে চদলাম। হারমাস লাচিটা লাচগনয িাক্সটায টাে লাগানলা, সি চকছু 
ছচডনয পডনলা। ঝুেঁনক পনড স্ক্রু-ড্রাইভ্ার তু্লনত্ পগনলা। ধরনত্ই পারনলা ো। পিযানরর 
িাকা দুনটা পিি িড, অনেক উেঁিুনত্ ও িনস আনছ। ওখানে িনস পত্ালা অসম্ভি। আমার 
চদনক ত্াকানলা হারমাস। আচম চকছু ো িনল িযাপারটা সামনল পেিার জেয একটা 
চসগানরট ধরালাম। 
  
হারমাস আমার কাছ পেনক পজনে চেল আচম প্রেনম র্নর ঢুনক পিলাচেনক চক অিস্থায 
পদনখচছলাম, চক চক পদনখচছলাম। ত্ারপর আচম চক কনরচছলাম, কানক প াে কনরচছলাম, 
পকে আমার মনে হনযচছল পয পিলাচে মারা চগনযনছে ইত্যাচদ। 
  
হারমাস এিার উনি দােঁডানলা, এখানে আচম সি পদনখ চেলাম। পসটটা এইরকমই োক। 
আচম আনরা একিার পদখনিা। জােলার কানছ চগনয িাইনর ত্াকানলা, খুিই অদু্ভত্, চকন্তু 
মযািনক্সর কখনো ভু্ল হয ো পদখচছ। িযাপারটায একটা পগালমাল রনযনছ। আপচে 
চেনজই িুঝনত্ পারনিে। 
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আচম চকছু িললাম ো। আমার হৃৎচপণ্ডটা পিাধ হয িন্ধ হিার উপিম হনযচছল। খুি ভ্য 
করচছল। 
  
আিা এিার আমায পযনত্ হনি, ও হাত্ িাচডনয চদল, আিার পদখা হনি। আপোর সনে 
পকাোয পযাগানযাগ করা পযনত্ পানর? 
  
আমার পটচলন াে েম্বরটা চদলাম। আচম িললাম, আপচে চক মনে করনছে এনত্ পকানো 
পগালমাল আনছ? 
  
ও পহনস িলনলা, আপচে চেনজই পভ্নি পদখুে। পলাকচটর পক্ষার্াত্ চছল। উচে স্ক্রু দুনটা 
ধরনত্ই পানরে চে। স্ক্রু-ড্রাইভ্ারটাও তু্নল চেনত্ পানরে চে। আপচে যখে ওেঁনক 
পদনখনছে ত্খে উচে এনকিানর িাণ্ডা, যচদও মাত্র চত্ের্ণ্টা হনলা মনরনছ, মরিার কচদে 
আনগ উচে একটা ইেচসওনরন্স কচরনযনছ। এই ভ্ানি মনর যাওযায ওেঁর স্ত্রী পােঁি হাজার 
িলার পানি। হনত্ পানর সিই স্বাভ্াচিক ভ্ানিই র্নটনছ। ত্িুও ইেচসওনরনন্সর 
পলানকনদর সি চকছুনত্ই সনেহ হয। আিা পনর পদখা হনি। ওনক িনল পযনত্ পদনখ 
চ নর এলাম পভ্ত্নর। মনে মনে ভ্ািলাম শুরুটা খারাপই হনযনছ, অিিয ত্ার মানে এ 
েয পয পিলাচেনক খুে করা হনযনছ এটা প্রমাণ হনলা। ত্ার জেয অনেক দূর পযনত্ 
হনি। আমার েযােটা এনকিানর চেভু্ঘল চছল ো। চকন্তু অন্তত্াঃ এটা এনকিানর পভ্নস্ত যায 
চে। আচম িুঝনত্ পারলাম পয, হারমানসর আমার আর চগল্ডার পপ্রমটা ধরনত্ ো পারার 
ওপর অনেকটা চেভ্ঘর করনছ। এটা পজনে প লনল ও খুনের উনেিযটা পপনয যানি–স্ত্রী, 
পেুস্বামী, পপ্রচমক আর পােঁি হাজার িলানরর ইেচসওনরন্স পচলচস। 
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আমার মনে হনলা চগল্ডানক একিার সািধাে কনর পদওযা প্রনযাজে, যানত্ ও আমার 
তত্রী র্টোই িনল পয পস গ্লীে কযানম্প চগনযচছল, যািার পনে টাযার প নসচছল, পসটা 
িদলানত্ পদরী হনযচছল অনেক। 
  
মনে মনে চিক করলাম পয, লস্ এনেলনসচগনয পকানো জাযগা পেনক ওনক পটচলন াে 
করি। 
  
িারনটর সময আচম লস এনেলনস পপৌঁছলাম। একটা জাযগা পেনক ওনক প াে করলাম, 
সাডা পপলাম ো। পিাধহয পকানো কানজর পখােঁনজ পিচরনযনছ। রু্নর চ নর আিার 
পটচলন াে করলাম। প্রায সাত্টার সময ওনক পপলাম। চগ! আমার োম ধনর পিনক 
প নলাো। পিানো আচম রাস্তার িুে পেনক প াে করচছ। আমার েম্বর ৫৫৭৮১। তু্চম 
পিচরনয পকাে িুে পেনক প াে কনরা। আচম অনপক্ষা করচছ। খুি জরুরী। পত্ামার 
লাইনে িলা যানি ো। ত্াডাত্াচড কনরা। 
  
দি চমচেট ওখানে দােঁচডনয োকার পর প াে পিনজ উিনত্ই চরচসভ্ার তু্ললাম আচম। 
  
হযােঁ, চক িযাপার পটচর? 
  
যা পভ্নিচছলাম, ইেচসওনরনন্সর পলানকরা পসই ভ্ানিই পখােঁজ খির করনছ। মৃতু্যর 
কারণটায ওরা সন্তুি হয চে। আমানদর সািধাে হনত্ হনি। আমার মনে হয ওরা 
পত্ামার ওপনর েজর রাখনছ। পিানো… 
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পটচর! তু্চম চক চকছু লুনকাি! প্রেম পেনক আমার এই রকমই মনে হনি। চক িযাপার 
িনলা পত্া? 
  
ওরা পত্ামার ওপর েজর রাখনত্ পানর চগল্ডা। আমানদর দুজেনক যচদ একসনে পদনখ… 
  
 তু্চম পকাোয? 
  
চ নগানরা অযান্ড পিানরন্স ড্রাগনস্ট্ানর। 
  
 িাইনর দােঁচডনয োনক। আমার িুইক চেনয একর্ণ্টার মনধয পপৌঁিচি। 
  
সানড সাত্টা োগাদ আচম ড্রাগনস্ট্ানরর চভ্ত্র পেনক পিচরনয িাইনর একটু অন্ধকার 
পদনখ দােঁডালাম। 
  
চমচেট দনিক পর িুইকটা এনস দােঁডানলা। আচম পদৌনড চগনয দরজা খুনল পভ্ত্নর ঢুনক 
পগলাম। চগল্ডা আিার রাস্তার ভ্ীনড িুইকটা চেনয ঢুনক পডনলা। 
  
আমরা পকউ পকাে কো িললাম ো। আচম পপছে চ নর পদখনত্ লাগলাম পকউ চপছু 
চেনযনছ চক ো। রাস্তার আনলায চগল্ডানক চিিণঘ পদখাচিল। সামনে ত্াচকনয গাচড 
িালাচিল, ভ্ীড পিনল সামনের গাচডনক পাি কাচটনয পিচরনয যাচিল। চমচেট কুচডর 
মনধযই আমরা লস এনেলস পেনক পিচরনয খাচেকটা  ােঁকা জাযগায এনস পডলাম। 
চকছুক্ষণ পনর একটা গচলর মনধয চদনয চগনয একটা পাহাডী পনে উনি পডলাম। এখাে 
পেনক লস্ এনেলসনক েীনি পদখনত্ পাওযা যায। 
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গাচড োচমনয চগল্ডা এিার আমার চদনক ত্াকানলা। পটচর, তু্চম এত্ ভ্য পপনযছ পকে? 
  
ভ্য পাইচে, আচম চিচন্তত্ হনযচছ। এই ইেচসওনরনন্সর দািীটা চিক হযচে। পকাম্পােীর 
পলাক পসটা পদনখনছ। ত্ার সনেহ হনযনছ। পত্ামার স্বামীর পনক্ষ িনস পসন্টার েীনির 
স্ক্রু-দুনটা খুনল প লা সম্ভি মনে হনি ো। 
  
 আমার মনে হয মযাকচলেনক িনল িযাপারটা িাচত্ল কনর চদই। টাকাটা ছাডাও আচম 
িাচলনয পেি। চিিী কনর পদি সি। ত্ানত্ পদো পিাধ করার মত্ হনয যানি। 
  
আচম িক্ত হনয পগলাম, এখে আর িাচত্ল করা যায ো। এখে ত্াহনল ইেচসওনরন্স 
পকাম্পােী জাচলযাচত্ সনেহ করনি। ওরা ভ্ািনি তু্চম ভ্য পপনয পগছ। ত্াহনল ওরা 
এল-এ. পুচলিনক জাোনি। 
  
ত্াহনল চক হনি? 
  
 একো আনগই পত্ামানক িারিার িনলচছ চগল্ডা, আমানদরনক সািধাে হনত্ হনি। 
  
চগল্ডা আমার চদনক রু্নর িনস িলনলা, তু্চম সচত্য কনর িলনত্ চক িযাপার? তু্চম চেশ্চযই 
চকছু লুনকানত্ িাইনছ। 
  
আচম মনে মনে ভ্ািলাম, চগল্ডানক যখে ভ্ানলািাচস ত্খে ওনক চমেযা কো িনল লাভ্ 
পেই। যচদও এটা মারাত্মক হনত্ পানর ত্িুও আচম আর পিনপ রাখনত্ পারলামো। ো 
চগল্ডা, এটা দুর্ঘটো েয, আচমই ওেঁনক খুে কনরচছ। 
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চগল্ডা িমনক সনর পগল, তু্চম খুে কনরনছ? 
  
আমার মাোর চিক চছল ো, তু্চম ওেঁর সনে িােঁধা পনড োকনি এটা আচম ভ্ািনত্ই 
পারচছলাম ো। উচে পিেঁনি োকা পযঘন্ত তু্চম আমার হনি ো এ চিন্তা অসহয হনয উিচছল 
ত্াই খুে কনরচছ। 
  
চগল্ডা স্তব্ধ হনয রইল। ওর দ্রুত্, অসম চোঃশ্বানসর িব্দ পিাো পযনত্ লাগনলা। 
  
পত্ামানক ভ্ানলািাচস িনলই…। ওরা পির করনত্ পারনিো। কনযকমাস পনরই আমরা 
দূনর পকাোও েতু্ে জীিে শুরু করনত্ পারনিা। 
  
চক কনর মারনল? 
  
আচম িললাম সি। চকছু লুনকালাম ো। পুনরা িযাপারটাই িললাম। 
  
চগল্ডা গাচডর একনকানণ িুপ কনর িনস রইনলা। পকানলর ওপর হাত্ দুনটা প নল িাইনর 
িােঁনদর চদনক ত্াচকনয আনছ। ত্ার িনডা িনডা  রনগট—চম-েট পিাখ দুনটায পকানো 
ভ্াষা পেই। 
  
এই ইেচসওনরনন্সর িযাপারটা যচদ ো হনত্া, আচম িললাম, আমার চিন্তা চছলো। চকন্তু 
এখে… আচম জাচে ো চক হনি। হারমাস চকছু সনেহ কনরনছ। এই জেযই িযাপারটা ো 
চমনট যাওযা পযঘন্ত আমানদর পদখা হওযা চিক েয। 
  
চগল্ডা ভ্ািনলিহীে ভ্ানি িলল, আমানক চক করনত্ িলল? 
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পজ ারসেনক যা িনলছ, পসটাই িলনি। হারমাস প্রশ্ন করনত্ পানর। আমরা পয পপ্রম 
কচর, এটা যচদ ওর রু্ণাক্ষনর সনেহ হয, ত্াহনল আমানদর চিপদ হনত্ পানর। পসজেয 
িযাপারটা চমনট ো যাওযা পযঘন্ত সািধানে োকা দরকার। 
  
মানে পত্ামার চিপদ হনত্ পানর। আচম সচত্য িলনল আমার পকানো চিপদ হনি ো। 
  
ও চিকই িলনছ, আচম িুপ কনর রইলাম। 
  
চিক আনছ। আচম পত্ামার জেয চমনেয িলনিা। িাইনরর চদনক ত্াচকনয িলনলা, তু্চম চক 
পহেঁনট চ রনত্ পারনি? আচম একাই পযনত্ িাই। িনডা রাস্তায তু্চম চলস্ট্ পপনয পযনত্ 
পানরা। 
  
আমার িুনক ধাক্কা লাগনলা। চগল্ডা! এনত্ আমার প্রচত্ পত্ামার মে চক িদনল যানি? 
আচম পত্ামায ভ্ানলািাচস। আচম পত্ামানক এখে আনরা পিচি কনর িাই। 
  
আমার একটা ধাক্কা পলনগনছ। এখে একটু একলা োকনত্ িাই। 
  
চ রনত্ িুনক ধাক্কা লাগনলা। চক এখে আনরা পিচি কত্ িাই। 
  
আচম ওর হাত্টা ধরনত্ িাইলাম চকন্তু ও োগানলর িাইনর িনল পগল। 
  
আচম ওনক কোটা িনল প নলচছ িনল আমার অেুত্াপহনলা৷িযাপারটা ওনক সামলািার 
জেয সময চদনত্ হনি। 
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আচম গাচড পেনক পিচরনয এলাম। চগল্ডা, পত্ামানক ভ্ীষণ ভ্ানলািাচস িনলই…ো হনল এ 
কাজ আচম করত্াম ো। 
  
আমার পিানখর সামনে চদনয গাচডটা পিচরনয পগল। চগল্ডা আমার চদনক ত্াকানলাো। 
গাচডটার পপছনের আনলাটা পাহানডর পনে েীনি চমচলনয পযনত্ লাগনলা। আমার হিাৎ 
মনে হনলা চগল্ডা আমার জীিে পেনক চিরকানলর মত্ সনর যানি। 
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সমন্দে 
  
দুনটা চদে খুি চিশ্রী ভ্ানি কাটনলা। আচম চগল্ডার কোই ভ্ািচছলাম। আমানক ো চেনযই 
ও চকভ্ানি িনল পগল। আমার শুধু একটাই ভ্য হচিল পয এই পিাকাচমর জেয আমার 
প্রচত্ ওর পপ্রমটা ো েি হনয যায। আচম ওর স্বামীনক পমনরচছ। এ ধাক্কাটা ওর পনক্ষ 
মারাত্মক হনিই। 
  
চিত্ীয রানত্র আচম আর োকনত্ ো পপনর গাচডনত্ লস্ এনেলস রওো হলাম। একটা 
িুে পেনক ওনক প াে করলাম। পুরুনষর গলা পপনয িমনক উিলাম। চমনসস পিলাচে 
আনছে? প্রশ্ন করনত্ ভ্য পাচিলাম চক জাচে পলাকটা যচদ পুচলি অচ সার হয। 
  
চমনসস পিলাচে দুচদে হনলা িনল পগনছে। পকানো চিকাো চদনয যাে চে। 
  
ধেযিাদ চদনয প াে পছনড চদলাম। মনে মনে ভ্ািলাম আমার চেনিঘানধর মত্ স্বীকানরাচক্ত 
ওর পপ্রমনক েি কনর চদনযনছ। চিক পযমেচট ভ্য কনরচছলাম। 
  
পস রানত্র আচম আর রু্নমানত্ পারলাম ো। এই প্রেম খুে করার জেয আমার অেুত্াপ 
হনত্ লাগনলা। যা কনরচছ ত্ার জেয মনে হয সারা জীিেটা আমানক দাম চদনত্ হনি। 
  
পরচদে সকানল হারমাস-এর প াে পপলাম, এগানরাটার সমনয বু্ল-জয পকচিনে একটা 
চমচটং আনছ আমায োকনত্ হনি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

96 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

চিক সমযমনত্া আচম বু্ল-জয পকচিনে চগনয পপৌঁছলাম। পদখলাম হারমানসর পযাকািঘটা 
দােঁচডনয রনযনছ, আমানক দরজায পদখনত্ পপনয ও িাচরচদনক ত্াকানলা। 
  
পভ্ত্নর আসুে। পদখুে আমরা চক কনর পরাজগার কচর। ওর হাচসটা পদনখ ভ্য পপনয 
পগলাম। 
  
আপোর সাহাযয িাই, আমার ওপরওযালা–মযািক্স আসনছে–উচে এনল চেনজর োম শুদু্ধ 
ভু্নল যাই। 
  
মযািক্স? আচম পিি ভ্য পপনয পগলাম, উচে পকে আসনছে? সাইনরে লাগানো একটা 
পুচলনসর গাচড পদখনত্ পপনয িমনক উিলাম। গাচড পেনক োমনলা এল, এ. পস্কাযানির 
পল নটোন্ট জে িুজ, পিি িক্তসমেঘ পিহারা, চিযাচিি পত্ত্াচিি িছর িযস, পিাখ দুনটা 
ধূসর রনঙর। ওর পপছনে পয োমনলা–একজে পিেঁনটখানটা পমাটানসাটা পলাক–এ চেশ্চয 
মযািক্স। মুখটা পগাল। পিাখ দুনটা সিঘদাই রু্রনছ। জামা–কাপড এনলানমনলা ভ্ানি পরা। 
হারমাস আমানক পচরিয কচরনয চদল। মযািক্স আমার সনে করমদঘে করনলা। 
  
আপোর সাহানযযর জেয ধেযিাদ, চমাঃ পরগাে। 
  
আসুে, পদখা যাক, মযািক্স পভ্ত্নর চগনয চট. চভ্. পসটটার সামনে দােঁডাল, এটাই পত্া? 
  
হযােঁ, হারমাস িলনলা, এই গুনলা চদনয পপছনের পযানেলটা লাগানো চছল। 
  
আচম পিি ভ্য পপনয চগনযচছলাম। িুনকর মনধয পযে হাতু্চড পডচছনলা। 
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মযািক্স িলনত্ লাগনলা, চমাঃ পরগাে! আপোনক খাচেকক্ষণ দরকার হনি ো। পল নটেযান্ট 
িযাপারটায আমার সনেহ হনযনছ, এই কারনণই আপোনক পিনক এনেচছ। 
  
আমানদর একজে পসলসমযাে পিলাচের চট. চভ্. পসটারইেচসওনরন্স কচরনযচছল। একটা 
িত্ঘ চছল পয পসনটর পগালমানল যচদ মৃতু্য হয ত্নি পােঁি হাজার িলার পদওযা হনি। এটা 
পকিল পলাভ্ পদখািার জেয। সচত্য চদনত্ হনি আমরা ভ্াচিচে। পচলচস কচরনযচছ আমরা 
পত্ইি হাজার িারনিা দি, এই প্রেম একটা মৃতু্য জচেত্ দািী এনসনছ। পসই কারনণই 
সনেহ হনি। পচলচস সই হওযার পােঁি চদে পনরই িযাপারটা র্নটনছ। এমেচক, পচলচস 
ওেঁর কানছ পপৌঁছানোর আনগই পিলাচেনক কির পদওযা হনয পগনছ। 
  
মযািক্স িলনলা পয, এই পকসটা পয পগালনমনল ত্া প্রেম পেনক পদনখই আমার মনে 
হনযনছ। অিিয আমার কোনকই আচম পমনে চেনত্ িলচছ ো। আসুে, পদখা যাক। 
পিলাচে পকামর পেনক েীনি ঝুকনত্ পারনত্ে ো। এটা অিিয িাক্তানরর মত্। এখে 
আমরা একটা চজচেস লক্ষয করনি। 
  
আমানক িলল, চমাঃ পরগাে, পিযারটায িসনিে? 
  
আচম িুঝনত্ পারচছ চক হনি। মুখটা ভ্ািনলিহীে কনর পিযানর চগনয িসলাম। হারমাস 
আমানক একটা দচড চদনয পিযানরর সনে িক্ত কনর িােঁধনলে যানত্ েডনত্ ো পাচর। 
  
মযািক্স িলনলা, পিলাচে এইভ্ানি োকনত্ে, পসাজা িনস ঝুকনত্ পারনত্ে ো। 
  
মযািক্স আমানক অেুনরাধ জাোনলা, পসনটর পপছেটা পখালার জেয। 
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আচম পিযার িাচলনয ওপনর স্ক্রু-দুনটা খুনল প ললাম, এটা পত্া খুিই পসাজা চকন্তু েীনির 
দুনটার দু’ ুট কানছও পযনত্ পারলাম ো। 
  
মযািক্স িুজনক িলনলা, চমাঃ পরগাে যখে পিলাচের পদহ পদখনত্ পপনযনছে পসটা পখালা 
চছল। পানি চছল একটা স্ক্রু-ড্রাইভ্ার। পসটা উচে হযনত্া পস্ট্ার পেনক পকানো লাচি চদনয 
োচমনযচছনলে। ত্াহনল পত্া পসটা মাচটনত্ এনস পডনি। চক কনর উচে তু্লনলে পসটানক? 
  
আমানক স্ক্রু-ড্রাইভ্ারটা তু্লনত্ িলা হনলা চকন্তু আচম পারলাম ো। 
  
িুজ হিাৎ উনি চগনয পসনটর পভ্ত্রটা পদখনত্ লাগনলা। মযািক্স িলনলা, আচম চক িলনত্ 
িাইচছ িুঝনত্ পারনছে? পিলাচে পপছেটা খুনল প নলচছনলে, যা চত্চে করনত্ পানরে ো। 
পস্ট্ার পেনক উচে স্ক্রু-ড্রাইভ্ার োচমনযচছনলে, যা চত্চে করনত্ পানরে ো। 
  
হারমাস আমার িােঁধে খুনল চদল। 
  
িুজ, আমার চদনক চ রনলা, পরগাে, তু্চম এনসচছনল পসটা পকমে িলনছ ত্াই পদখনত্? 
িযাপারটা আর একিার পিাো যাক। 
  
হযােঁ, পিলাচে মাচটনত্ পনডচছনলে। পানি চছল একটা স্ক্রু-ড্রাইভ্ার পসনটর পপছেটা পখালা। 
আচম োগটা খুনল ওেঁনক ছুেঁনযচছলাম, উচে ত্খে মারা চগনযচছনলে। 
  
মযািক্স িনল উিনলা, পকউ যচদ চিরাট চিদুযৎ প্রিানহ মারা যায পস পুনড যানি। অেযােয 
মৃতু্যর মনত্া ত্ার িরীর সহনজ িাণ্ডা হনয যানি ো। ইনলকচরক িনকর ধাক্কায ত্ার 
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রনক্তর ত্াপ পিনড যানি। পিলাচে পসইভ্ানি মারা পগনল চত্ে র্ণ্টানত্ই িাণ্ডা হনয পযনত্ে 
ো। 
  
চত্চে আনরা িনলে পয, আচম িাই পিলাচের পদহটা কির পেনক পত্ালা পহাক। 
  
িুজ, িলনলা, এর জেয আপোনক পিচর  পজ ারসনের সনে কো িলনত্ হনি। 
পিলাচেনক খুে করা হনযনছ। এ ইচেত্ চেশ্চয আপচে করনছে ো? 
  
মযািক্স-এর উত্তনরর অনপক্ষায আচম চছলাম। 
  
ো, আচম ইচেত্ করচছ ো। আচম পচরষ্কার িলচছ ওেঁনক খুে করা হনযনছ। ঐ ইেচসওনরন্স 
কনরচছনলে িনলই ওেঁনক পমনর প লা হনযনছ। খুেী পভ্নিচছল পয দুজে িৃদ্ধনক সহনজই 
িকানো যানি। 
  
ওর মুনখ একটা কচিে হাচস  ুনট উিনলা, এরকম একটা পচরষ্কার খুনের পক আচম এর 
আনগ পাই চে। 
  
িুজ একটা পাইপ ধচরনয িলনলা, চমাঃ মযািক্স আচম জাচে, আপোর এখনো পযঘন্ত 
পকানো চদে ভু্ল হয চে। চকন্তু আমানক আনরা চোঃসনেহ হনত্ হনি। 
  
এটা একটা খুনের পকস্। আচম খুনের গন্ধ পাই। যাই পহাক, আপোনক আচম আনরা 
চকছু িলনত্ পাচর। পিলাচের পদহ কির পেনক পত্ালা পহাক, এই চেনদঘি পদিার মত্ 
ত্েয আচম চদনযচছ। আচম এও িলনত্ পাচর পক ওেঁনক খুে কনরনছ। 
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আমার হৎচপণ্ড পলনকর জেয পেনম পগল। িুনজর হানত্ই কাচিটা জ্বলনত্ লাগনলা, িলনত্ 
পানরে পক খুে কনরনছ? 
  
ওেঁর স্ত্রী, মযািক্স িলনলা, আনগও পস একিার খুে করনত্ পিনযচছল, পসিার পিলাচে পেু 
হনয পিেঁনি চগনযচছনলে। 
  
িুঝনত্ পারলাম ো, িুজ িলনলা। 
  
পিলাচে চিনয কনরচছনলে িার িছর আনগ। 
  
 মযািক্স িলনত্ লাগনলা, চিনযর চত্ে মাস পযনত্ ো পযনত্ই আমানদর এনজনন্টর সনে 
ওর পিৌনযর আলাপ হয। পসই এনজন্টনক চদনয পিলাচেনক একটা অযাকচসনিন্ট পচলচসর 
কো িলনত্ িনল। একনিা হাজার িলানরর মনত্া পচলচস। মযািক্স আঙুল তু্নল িলনলা, 
পকাে স্ত্রী যচদ ত্ার স্বামীর জেয অযাকচসনিন্ট পচলচস চেনত্ িনল, ত্খেই সনেহ হয। 
আচম এনজন্টনক কো িালানত্ িনল চমনসস পিলাচের ওপর েজর রাখলাম। 
  
পিলাচে পচলচসনত্ সই করনলে, চকন্তু পনরর চদে চিচি চলনখ পসটা িাচত্ল কনর চদনলে। 
চত্েচদে পর পিলাচে দুর্ঘটোয পডনলে। পচলচসটা করা োকনল আচম মামলা লডত্াম, 
ত্া যখে পেই, ত্খে আর চকছু িচলচে। পিলাচে মদ পখনয রু্নমাচিনলে, গাচড িালাচিল 
িউটা, গাচড োচমনয এক িনু্ধর সনে কো িলনত্ চগনযচছল। িনলচছল পয পেকটা 
চিকমনত্া লাগানত্ পানর চে। খুি ভ্াগয ভ্ানলা পয পিলাচে পসিার পিেঁনিচছনলে। 
  
িুজ িলনলা–সাংর্াচত্ক! 
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এিানরা পযই পিলাচে চট. চভ্. পচলচসটা চেনযনছে, িউটা কানজ পলনগ পগনছ। এিানর 
পমনরও প নলনছ, চকন্তু এিানর আচম এনস পগচছ। 
  
পসই মুহূনত্ঘ আচম চকছু িলনত্ চগনযও পেনম পগলাম। হৃৎচপণ্ড লা ানত্ লাগনলা, সচত্য 
কো িলনত্ চক আচম ভ্য পপনয পগলাম। চত্চে আনরা িলনলে পয, পিলাচে মরিার 
সমনয ওর িউ পকাোয চছল িার করনত্ হনি। চেশ্চযই একটা অযাচলিাই আনছ। 
পসটানক পরীক্ষা কনর পদখনত্ হনি পয গ্রহণনযাগয চকো। পিলাচের পদহটা তু্চলনয 
প লুে। 
  
িুজ িলনলা, আচম পজ ারসনের সনে কো িলনিা। পদহটা তু্চলনয আেচছ। চমনসস 
পিলাচে পকাোয জানেে চক? 
  
হারমাস িলনল, উচে এখে লস্ এনেলনস, ওেঁর উচকল মযাকচলনের কানছ খির পাওযা 
যানি। 
  
 চিক আনছ, চমাঃ মযািক্স, চক হয আচম আপোনক জাোনিা। 
  
মযািক্স িলনলা, পপাস্ট্মনটঘম চরনপাটঘটা আমার িাই। আমানক িলনলা, চমাঃ পরগাে 
আপোনক সাক্ষী চহনসনি আমানদর দরকার হনি। যা কনরনছে ত্ার জেয ধেযিাদ। 
  
হারমানসর সনে ও পিচরনয পগল। 
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পকিল িুজ আর আচম রইলাম। িুজ প্রিংসার সুনর িলনলা, পলাকটা ভ্ানলা পুচলি 
অচ সার হনত্ পারনত্া। কখনো ওর ভু্ল হয ো। ও িহুদূর পেনক খুনের গন্ধ পায। 
র্রটা সী কনর িুজ চিদায চেল। 
  
আিা চমাঃ পরগাে আিার পদখা হনি। 
  
 আচম িাচড চ নর এনস দু গ্লাস স্ক হুইচস্ক খািার পনর আমার সাহস চ নর আসনত্ 
লাগনলা। 
  
চগল্ডার চিরুনদ্ধ ওরা চকছু খাডা করনত্ পারনি চক? আচম জাচে পিলাচে ইনলকচরক িনক 
মারা চগনযনছে। চগল্ডানক ওরা চক ভ্ানি দাযী করনি? অনপক্ষা কনর পদখনত্ হনি। যচদ 
চগল্ডার পনক্ষ িযাপারটা পর্ারানলা হনয ওনি ত্নি িুজনক সচত্য িযাপারটা জাোনলই 
ভ্ানলা। 
  
পনরর চদে গ্লীে কযানম্প পগলাম। পজ ারসে ত্ার অচ নস িুপ কনর িনস আনছে। 
  
এনসা। 
  
 দু গ্লাস সরিৎ ঢালনলে। 
  
যা িাইচে, পসরকম র্নট যানি, উচে িলনলে, আমার মনে হচিল পিলাচের মৃতু্যটা সহজ 
েয। যচদ জােত্াম পয পস ইেচসওনরন্স কচরনযনছ, ত্াহনল ভ্ানলা কনর ত্দন্ত করত্াম। 
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চত্চে আরও িলনলে, ও পমনযটা একটা মাচছনকও মারনত্ পানর ো। আমার মনে হয 
এটা খুে েয। আত্মহত্যা। পমনযচট ক্লান্ত হনয ওেঁর কাছ পেনক িনল যাচিল। এটা 
পিলাচের পনক্ষ সহয করা সম্ভি হয চে। পয কনর পোক, উচে চট. চভ্. পসনটর পপছেটা 
খুনল প নলচছনলে। চক কনর িলনত্ পাচর ো। মরীযা হনয পলানক অসম্ভি কাজও কনর 
প নল। 
  
ওরা চক চমনসস পিলাচের সনে কো িনলনছ? 
  
ত্ানক পাওযা যানি ো। 
  
আচম গ্লানস িুমুক চদনত্ ভু্নল পগলাম। 
  
ত্ার মানে? মযাকচলে জানে ো? 
  
ো। ওনক একটা চিচি চলনখ পগনছ পয পস অেয জাযগায যানি। পনর জাোনি। চত্ে চদে 
হনয পগল। িুজ িলনছ ও ভ্নয পাচলনযনছ। 
  
িাইনর পানযর িব্দ শুনে ত্াকালাম। িুজ এনস দােঁডানলা। পা চদনয পস দরজাটা িন্ধ কনর 
চদনলা, জানেে উচে ি পখনয মারা যাে চে। 
  
আচম িমনক উিলাম, চিশ্বাস করনত্ পারচছলাম ো পপাস্ট্মনটঘনমর চরনপাটঘ। 
  
 পজ ারসে ভ্াঙা গলায িলনলে, ত্াহনল চকনস মারা পগনলে? 
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 চিষ। িুজ পটচিনল হাত্ পরনখ জাোনলা, ওেঁনক প্রিুর সাযাোইি খাইনযচছল। 
  
. 
  
আমার িাচডর িাগানে িােঁনদর আনলা ছচডনয পনডনছ। রাত্ দিটা আচম িারাোয িনস 
চসগানরট পখনত্ পখনত্ ভ্ািচছলাম সমস্ত িযাপারটা। িুনজর খিনর আচম এখনো স্তচম্ভত্। 
পিলাচে চিষ পখনয মারা পগনছে। আচম ত্াহনল খুেী েই? চেযচত্র িানল আচম খুনের দায 
পেনক পরহাই পাওযায স্বচস্ত অেুভ্ি করনত্ পারচছলাম। আমানক আর পকউ পগ্রপ্তার 
করনি ো। আদালনত্ ঝানমলা আর আমানক পপাহানত্ হনি ো। আচম পযে মুচক্তর স্বাদ 
পাচি। 
  
চগল্ডার কো পভ্নি চেনজর খুি খারাপ লাগনলা। আমার চকছুনত্ই চিশ্বাস হনি ো পয পস 
পিলাচেনক চিষ খাইনযনছ। আচম চেচশ্চত্ পয পজ ারসে চিকই িনলনছে। পিলাচে সহজ 
পেটাই পিনছ চেনয আত্মহত্যা কনরনছে। 
  
আচম যচদ ওেঁনক খুে করার মত্লি ো করত্াম যচদ ওেঁনদর িাচডনত্ চগনয িযাপারটানক ো 
সাজাত্াম, ত্াহনল চগল্ডা এনত্া চিপনদর মনধয মনে হয পডনত্া ো। খুে করার পিিা 
করাও মারাত্মক। হযনত্া কুচড িছনরর পজল হনত্ পানর। ভ্ািনত্ই িরীর িাণ্ডা হনয 
পগল। 
  
একটা গাচডর আওযাজ হনলা। পজ ারসনের পুনরানো প ািঘটা এনস দােঁডানলা। 
  
 আসুে, িললাম আচম, উচে চক কারনণ এনসনছে িুঝনত্ পারলাম ো। 

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

105 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

  
 আচম চেনজর কো িলনত্ আচসচে। তু্চম চমনসস পিলাচের খির শুনেছ? 
  
আমার িরীনর একটা িাণ্ডা পরাত্ িনয পগল। পজ ারসে িলনলে, ওনক আজ ল 
এনেলনস পগ্রপ্তার করা হনযছ। প্রত্ারণা এিং স্বামীনক হত্যার অচভ্নযাগ করা হনযনছ ওর 
চিরুনদ্ধ। ও চিপনদর মনধয পনডনছ। উচে আরও িলনলে পয, চগল্ডা োচক স্বীকার 
কনরনছ, পস সাযাোইি চকনেচছনলা। পিলাচেনক োচক জাচেনযচছনলা সাযাোইি পকোর 
কো। সাযাোইটা ও ড্রযানর পরনখচছল, চকন্তু পনররচদে োো ঝানমলায ভু্নল যায। ও 
স্বীকার কনরনছ পয পিলাচের মৃতু্যর আনগর রানত্র ওনদর ঝগডা হয, আর পিলাচে ওনক 
পমনরচছনলে। ও িাচড পছনড িনল যািার চসদ্ধান্ত চেনযচছনলা আর পস কো পিলাচেনক 
িনলও চছনলা। িনল যািার সমনয পিলাচে খুি মেমরা হনয পনডচছনলে। গ্লীে কযানম্প 
যািার পনে ওর টাযার প নট যায। পসটা সারানত্ চকছু সময লানগ। পসই সমনযই ও 
মত্ পচরিত্ঘে কনর পয িাচড চ নর আসনি। একজে অসহায মােুষনক পছনড যানি ো। 
চ নর আসার পনে পত্ামার সনে পদখা হয ত্খেই খিরটা পায। এই হনলা ওর চিিৃচত্। 
  
এই খিনর আচম এনকিানর িমনক উিলাম। চক িলনিা চকছুই চিক করনত্ পারলাম ো। 
  
িুজ, এর মনত্ পিলাচের টাকাকচড পেই পজনে চগল্ডা পিলাচেনক খুে কনর পােঁি হাজার 
িলার পেনি চিক কনরচছল। মযািক্সও ত্াই ভ্ানি। পিলাচের ইেচসওর ও োচক জােনত্া 
ো। মযািনক্সর মনত্ ও চমনেয িনলনছ। পস িলনছ পিলাচের সনে চিনযর পনরও ও 
ইেচসওর করনত্ িনলচছল… 
  
আচম িনল উিলাম, পকাে জুরীই এটা চিশ্বাস করনি ো। 
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পজ ারসে িলনলে, জুরীই অিিয এর চিিার করনিে। চকন্তু একটা িযাপার চকছুনত্ই 
িুঝনত্ পারচছ ো পয, পিলাচে যচদ চিষই পখনযচছনলে, ত্নি গ্লাসটা পকাোয পগল। 
পিলাচের আনিপানি পকানো গ্লাস পাওযা যায চে। এনত্ই মনে হয আত্মহত্যা েয। 
সাযাোইি এনসচছল িনডা টযািনলনটর আকানর। ওনক হুইচস্ক িা জনল পমিানত্ হনযচছল 
চেশ্চযই। এনত্ই মনে হয আত্মহত্যা েয। চমনসস পিলাচের পনক্ষ ত্াই িযাপারটা 
পগালনমনল হনয পগনছ। 
  
আচম এনকিানর িক্ত হনয পগলাম। আমার ত্খে মনে পডনলা পিলাচের পানি একটা 
গ্লাস পনড োকনত্ পদনখচছলাম। আচম িযাপারটা পজ ারসেনক িললাম। এিং গ্লাসটা পয 
ধুনয মুনছ তু্নল পরনখচছ ত্াও িললাম, পকেো আচম জাোনত্ িাইচে পয পিলাচে মদ 
পখনযচছনলে। 
  
পজ ারসে পসাজা হনয িসনলে, সচত্য িলনছা? জুরী িা িুজ চক এটা চিশ্বাস করনি? 
ত্নি আচম পত্া আইনের পলাক েই। চকন্তু আচম পত্ামার আর চমনসস পভ্লাচের িযাপানর 
অিাক হচি। 
  
চক িলনছে আপচে? 
  
চকছু ো। তু্চম লস্ এনেলনস চগনয মযাকচলনের সনে পদখা কনরা। পস পত্ামানক িুচদ্ধ 
চদনত্ পারনি। 
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চত্চে উনি পডনলে, আমার মনে হয ো পমনযটা খুে কনরনছ। িযাপারটায পগালমাল 
আনছ। পিলাচে যচদ পসনটর চপছেটা ো খুনল োনক ত্নি পয খুনলনছ পস একজে পুরুষ। 
পকানো পমনযর মাোয এ চজচেস আসনি ো। যাই পহাক আমানক পয এ িযাপানর ত্দন্ত 
করনত্ হনি ো পসজেয আচম খুচি। 
  
উচে আমার চদনক ত্াচকনয িলনলে, তু্চম আর পদরী ো কনর মযাকচলেনক িযাপারটা িল, 
ভ্নযর পকাে  কারণ পেই। 
  
আচম অিিযই যাি। 
  
উচে মাো পেনড প ািঘটায চগনয উিনলে। 
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ট্রিোর জশষ 
  
পনরর চদে সকানল আচম লস্ এনেলনস চগনয মযাকচলনের সনে পদখা করলাম। পিলাচের 
পানি পগলানসর িযাপারটা সিটাই ত্ানক িললাম, িুপকনর শুেনলা পস। ত্ারপর আমানক 
িলনলা, এ কোটা যত্ ত্াডাত্াচড সম্ভি পুচলিনক জাচেনয আসা ভ্ানলা। 
  
এখেই যাচি, আচম উনি পডলাম। 
  
এক চমচেট চমাঃ পরগাে, ধূত্ঘ পিানখ পস ত্াকানলা। একটা কো িনল চদই, এ ধরনের 
সাক্ষয চযচে পদনিে ত্ার এ িযাপারটায পকানো স্বােঘ ো োকনলই ভ্ানলা। আপোর পকানো 
স্বােঘ পেই পত্া? যচদ িনলে আচম িাই চমনসস পিলাচে ছাডা পাে, ত্াহনল অিিযই স্বােঘ 
আনছ। 
  
আচম পস কো িলচছো। ওর স্বরটা ত্ীক্ষ্ণ হনলা, িুজনক এ খির চদনলই আপোর ওপর 
েজর এনস পডনি। চমনসস পিলাচের চিরুনদ্ধ ওরা যা খাডা কনরনছ, পসটা েি হনয 
যানি। িুজ ভ্ািনত্ পানর আপচে চমেযা িলনছে চমনসস পিলাচে ছাডা পাওযার জেয, ও 
এও ভ্ািনি পয আপোর সনে চমনসস পিলাচের পকানো পযাগানযাগ আনছ। ত্াহনল ওর 
সুচিধা হনি। 
  
আচম িললাম, চমনসস পিলাচের সনে িনু্ধত্ব চছল, ওেঁর স্বামী অিিয জােনত্ে। একচদে 
ওেঁনক পরনস্তারােঁয চেনয পগচছলাম, ওই একচদেই। 
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মযাকচলে অনেকক্ষণ ভ্ািলল, ত্ারপর িলনলা, ঝুেঁচকটা আমানদর চেনত্ হনি। িুজ যচদ 
জােনত্ িায ত্াহনল িুনজর কানছ িযাপারটা িলাই ভ্ানলা। আপচে ো িলার পর ও যচদ 
পজনে যায ত্নি খুি খারাপ হনি। পদখুে, চমাঃ পরগাে, চমনসস পিলাচের অিস্থা খুিই 
অচেচশ্চত্। ওেঁর জীিনে পকানো কুৎসা পেই। আচম এইটাই ধনর চেচি। আদালনত্ আচম 
ওেঁনক একজে চিশ্বস্ত স্ত্রী চহনসনি পপি করনত্ িাই। যত্ দুিঘযিহারই ওেঁর ওপনর করা 
হনয োকুক ত্িু িার িছর ধনর উচে স্বামীর কানছই চছনলে। এমেচক ওেঁনক মারনধার 
করার পনর যখে উচে িাচড পছনড যানিে ভ্ািনলে, ত্ারপরও উচে চ নর আসচছনলে, 
পছনড পযনত্ পানরে চে। এনত্ কাজ হনি জুরীনদর ওপনর। ওচদনক যচদ চিচস্ট্রক্ট অযাটেঘী 
প্রমাণ করনত্ পানরে পয চমনসস পিলাচে স্বামীর জীিেিায ত্ার চিশ্বাস ভ্াজে চছনলে ো 
ত্নি ওেঁনক িােঁিানো যানি িনল মনে হয ো। ওেঁনক ছাচডনয আেনত্ হনল চকছু টাকার 
প্রনযাজে। ওেঁর যচদ টাকা োকনত্া, আচম লাউসে হান্টনক লাগাত্াম। ত্ার মনত্া 
পলানকরই দরকার এই পকনস। 
  
কত্ লাগনি ত্ার? 
  
 মযাকচলে িলনলা, পােঁি হাজার িলার-এর মনত্া। 
  
আচম চিধা করলাম ো, চিক আনছ, আপচে ত্ার সনে কো িলুে। 
  
 মযাকচলে আমার চদনক হােঁ কনর িাইনলা, চক িলনছে আপচে? 
  
 ত্ার সনে কো িলুে। আচম টাকা পদনিা। আমার পটচলন ােেম্বরটা আচম ওনক চলনখ 
চদলাম। 
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িুঝনত্ পারচছলাম পয, ও আমার চদনক চিশ্রীভ্ানি ত্াচকনয আনছ, আচম পনরাযাো কনর 
পুচলস পহিনকাযারটানসঘর চদনক গাচড িালালাম। 
  
পল নটোন্ট িুনজর অচ নস পঢাকার সমনয আমার পিি ভ্য ভ্য করচছল। 
  
িুজ জােলার পানি দােঁচডনয িাইনরর চদনক ত্াচকনয পাইপ টােচছল। আমানক পদনখ রু্নর 
দােঁডানলা, এনসা পরগাে। পত্ামার জেয চক করনত্ পাচর? 
  
আচম িললাম, পিলাচের িযাপানর এনসচছ, একটা কো িলনত্ ভু্নল চগনযচছলাম। ওেঁনক 
যখে পদখনত্ পাই ত্খে একটা খাচল গ্লাস পনড চছল। আচম ওটানক ধুনয রান্নার্নর তু্নল 
পরনখচছলাম। 
  
িুজ কোটা শুনে িমনক উিনলা। চক কারনণ তু্নলচছনল? 
  
চক জাচে পকে। আমার খুি ধাক্কা পলনগচছল। পজ ারসনের জেয যখে অনপক্ষা 
করচছলাম, ত্খে গ্লাসটায পা পলনগ চগনযচছল। ওটানক পদনখ চকছু করনত্ পপনর পিেঁনি 
পগলাম। িযাপারটা এনকিানর ভু্নল চগনযচছলাম। আজ সকানল মনে পডনলা। 
  
তু্চম চক ইযাচকঘ করনছা? িুনজর মুখটা লাল হনয উিনলা। 
  
ো, এটা চেনয চক ইযাচকঘ করা যায? সচত্য িলচছ পানি একটা খাচল গ্লাস পনডচছল। িুজ 
আমার চদনক ত্াকানলা, ত্ারপর িলল, যচদ তু্চম চমনেয িনল োনক ত্াহনল খুনের 
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সহকারী চহসানি পত্ামানক পদখা হনি। চিক আনছ। িনলা, ওই িাচডটায যানি, পসখানে 
তু্চম পদখানি পকাোয গ্লাসটা পপনযচছনল আর পকাোয পরনখনছ? 
  
সানজঘন্ট হপচকন্সনক িাকনলা ও, পভ্ত্নর এনলা হপচকন্স। 
  
ত্ানক িযাপারটা িলা হনলা। হপচকন্স আমার চদনক ত্াকানলা। 
  
পিলাচের িাচড পযঘন্ত আমরা িুপিাপ চছলাম। ওরা দুজনে সামনে িনসচছল আচম 
পপছনে। খুি খারাপ লাগচছল আমার, ওনদর চিরূপ মনোভ্াি আচম পচরষ্কার অেুভ্ি 
করনত্ পারচছলাম। 
  
িাচডনত্ চগনয আচম সি পদখালাম। িুজ গ্লাসটানক ছুেঁনত্ চদনলাো। রুমাল জচডনয চেনয 
শুকনলা একিার। ত্ারপর পসটানক চেনয িযানগ পরনখ চদনলা। 
  
আিা পরগাে, িুনজর গলায পুচলিী সুর লাগনলা, এই পমনযচটর সনে পত্ামার চক 
সম্পকঘ? 
  
এটাই আচম আিা কনরচছলাম। ত্ার জেয আচম তত্রী চছলাম। উচে আমার পকউ েে, 
মযাকচলনের সত্কঘত্ার কো মনে পডনলা আমার, পকিল আমার খচরোনরর স্ত্রী। 
  
িুনজর পিাখ জ্বনল উিনলা, তু্চম িপে কনর িলনত্ পানরা পয তু্চম ওনক কখনো িাইনর 
চেনয যাও চে একা একা? 
  
মযাকচলনের কো মনে পডনলা। 
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 চগল্ডানক চেনয পরনস্তারােঁয খািার কোটা যচদ আচম পিনপ যাই আর িুজ পনর জােনত্ 
পানর, ত্নি পসটা খুি খারাপ হনি। চকন্তু এখে আর িলা িনল ো। এখে িলনল, ও 
সচত্য কোটা িার কনর প লনি। 
  
আচম একটা ঝুেঁচক চেলাম। 
  
আচম িপে করচছ, উচে আমার পকউ চছনলে ো। 
  
আমার চদনক িুজ অনেকক্ষণ ধনর ত্াচকনয রইনলা, পরগাে, ধনর চেচি–তু্চম চমনেয 
িলনছা ো। আচম পখােঁজ পেি। যচদ চমনেয িনল োনকা, পনেনরা িছনরর মত্ পত্ামায 
পজনল পযনত্ হনি। 
  
পল নটোন্ট, পত্ামার যা খুচি তু্চম করনত্ পানরা। 
  
িুজ হাসনলা, চিক আনছ, হযনত্া পমনযটা গ্লাসটা সরায চে। আচম ভ্ািচছলাম গ্লাসটা ো 
োকার পকানো মানে হয ো। আিা পদখা যাক, িনলা পত্ামায পপৌঁনছ পদি। 
  
দুচদে পনর মযাকচলে আমানক প াে করনলা। 
  
 হান্ট পকসটা পেনিে, পস িলনলা, আপোর সনে কো িলনত্ িাে। আজ এগানরাটার 
সময আসনত্ পারনিে? 
  
আচম িললাম যানিা। 

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

113 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

  
হানন্টর খুি োম, গত্ দি িছনর খুনের পকনসর খির যারা কাগনজ পনডনছ ত্ারাই জানে 
ওেঁর োম। লস এনেলনসর পসৌচখে পাডায ওেঁর অচ স। 
  
আচম কখনো ওেঁনক পদচখচে। পদনখ ভ্ারী অিাক লাগনলা। পঞ্চাি পেনক ষানটর মনধয 
িযস। মুখ পদনখ চকছুই পিাঝা যায ো। 
  
িসুে চমাঃ পরগাে। আচম পকসটা পদখচছ। শুেচছ আপচে টাকা চদনিে? 
  
হযােঁ 
  
উচে এর কারণ জােনত্ িাইনলে। 
  
আচম িযাপারটা সংনক্ষপ করনত্ িাইলাম। কত্ লাগনি? 
  
কারণটা জােনত্ িাওযা আমার িযাপার, যচদ আপচে িাে আচম চমনসস পিলাচেনক 
ছাচডনয আচে। মযািক্স যখে িনলনছ পিলাচেনক খুে করা হনযনছ, ত্খে এনত্ পকাে ভু্ল 
পেই। আমার কাজ আমার মনক্কল পক ছাচডনয আো, পদাষী পহাক আর চেনদঘাষ পহাক। 
যত্ক্ষণ চিিার পিষ ো হনি ত্ত্ক্ষণ ত্ার সি চকছুই আচম। যচদ মযািক্সনক হারানত্ 
হয, আমার সি চকছু জাো দরকার। আপচে যা িলনিে ত্া আর পকউ জােনি ো। এখে 
যচদ আপচে চমনসস পিলাচেনক িােঁিানত্ িাে ত্নি সমস্ত চকছুই খুনল িলা ভ্ানলা। 
  
আচম প্রেনম একটু ইত্স্তত্াঃ করলাম ত্ারপর সমস্তই ত্ানক খুনল িললাম। চকছুই 
লুনকাইচে, িলনত্ পপনর আমার তৃ্চপ্ত হচিল। 
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উচে রু্নর দােঁডানলে। খুনের জেযই সি চকছু করা হনযচছল, মযািক্স পসটা ধরনত্ 
পপনরনছ। আপচে যা িলনলে জাচে ো এনত্ সুচিনধ হনি চক ো। চিচস্ট্রক্ট অযাটেঘী প্রমাণ 
করনত্ িাইনি পয পিলাচে মাত্াল চছনলে। পয পমনযটা ওনদর িাচডনত্ কাজ করত্, ত্ানক 
চদনয ও িলানি পয সকাল পেনকই পিলাচে পিাত্ল চেনয িনস চগনযচছনলে। ও িলনি পয 
চমনসস পিলাচে হুইচস্কনত্ সাযাোইি চমচিনয চদনযনছ। আপচে অেযমেস্ক ভ্ানি ওটা 
সচরনয মত্লিটা েি কনর চদনযনছে। যচদ পপ্রম চছল ত্াহনল চকছুই করার পেই। জুরীনক 
আমার চিশ্বাস করানত্ হনি চগল্ডা স্বামীর প্রচত্ চিশ্বস্ত চছল, পযনহতু্ টাকা  ুচরনয 
চগনযচছল ত্াই উচে আত্মহত্যা কনরনছে। 
  
ত্াই পত্া হনযনছ। আচম িললাম, এটা ওনদর চিশ্বাস করনত্ই হনি। 
  
পদখা যাক, আপচে আমার ওপর পছনড চদে। এখে সি চকছু চেভ্ঘর করনছ আপোর 
পপ্রমটা জাোজাচে হওযা ো হওযার ওপনর। 
  
স্বীকানরাচক্ত করার মত্ পাগলানমা কনর প লনিে ো পযে, কারণ এনত্ সুচিধা হনি ো। 
চগল্ডার িাচস্ত একটু পিচি হনত্ পানর, চকন্তু আপচেও চিপনদ পডনিে। চিনকনল আচম 
চগল্ডার সনে কো িলনিা। 
  
আচম িনল এলাম। চিিার পিষ হনলই আমানক পােঁি হাজার িলার চদনত্ হনি। হযনত্া 
সমস্ত চিচি করনত্ হনি আমায। একটা কানজর িযিস্থা করনত্ হনি আমায। চমযাচমর 
অচ নস আচম চিচি চলখলাম। যচদ ওরা আমানক কাজ পদয। 
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এখে চিিানরর জেয অনপক্ষা করা ছাডা আমার আর পকানো পে পেই। 
  
. 
  
চগল্ডানক পগ্রপ্তানরর পােঁি সপ্তাহ পনর এই উনত্তজোময মামলা শুরু হনলা। এই কটা চদে 
খুি উনত্তজোর মনধয আমার পকনটনছ। 
  
িাক্তারনক পদনখ মনে হনলা পিি ভ্য পপনয পগনছে। র্নরর মনধয একজে পুচলি 
অচ সার চছল পয আমানদর কো িলনত্ চদচিল ো। পজ ারসে গম্ভীর মুনখ চছনলে। 
  
প্রায আডাইটার সমনয আমার িাক পডনলা। এর আনগ িাাঃ মযালািঘ, পজ ারসে এনদর 
সিাইনযর শুোেী হনয চগনযনছ। 
  
আচম সাহনস িুক পিেঁনধ উিলাম। ছসপ্তাহ আচম চগল্ডানক পদখনত্ পাই চে। হানন্টর 
সািধােত্ার কো আমার মনে চছল। 
  
 িপে পেিার পনর একিার চগল্ডানক আডনিানখ পদনখ চেলাম। অদু্ভত্ চিিণঘ হনয চগনযনছ 
ও। চগল্ডা িুপ কনর হানন্টর পানি িনসচছনলা। জুরীনদর চদনক ত্াকালাম। 
  
চত্েজে মচহলা, িাচকরা পুরুষ। চি. এ. উনি আমানক চট. চভ্. পসট সম্বনন্ধ প্রশ্ন 
করনলে। চকভ্ানি পিলাচেনক পদখনত্ পপনযচছলাম, উচে পয ইনলকচরক িক পখনয মারা 
পগনছে িনল আমার মনে হয, িললাম আচম। 
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চি. এ গ্লাসটার কোও আমার কাছ পেনক জােনত্ িাইনলে। জুরীনদর পিাখ পেনক 
একনর্নয ভ্ািটা সনর যানি পদখনত্ পপলাম। 
  
সমস্ত কো শুনে িযাপারটা উচে রু্চরনয চ চরনয িানরিানর জােনত্ িাইনলে। জুরীনদর 
পিাঝানত্ িাইনলে পয পিলাচে পসটার পপছেটাও খুলনত্ পানরে চে িা স্ক্রু-ড্রাইভ্ারটাও 
তু্লনত্ পানরে চে। 
  
পিষকানল উচে িলনলে, চিক আনছ চমাঃ পরগাে, এই িনল উচে হানন্টর চদনক িাইনলে। 
  
পিযার পেনক ো উনিই হান্ট িলনলে আমানক ত্ার চকছু চজনজ্ঞস করার পেই, পনর 
িাকনিে আমায। আচম আনগর র্রটায চ নর পগলাম। 
  
পিলা িারনটর সময আমানক আিার আদালনত্ আো হনলা। ত্খে পসখানে পিি 
উনত্তজো। কািনগাডায দােঁচডনয আনছে পহেচর স্ট্ািলী, চিরদােঁডার পরানগর একজে 
চিনিষজ্ঞ, পিলাচেনক উচে চিচকৎসা করনত্ে। 
  
উচে িলনলে, পিলাচের অক্ষমত্াটা স্বাভ্াচিক চছল। ত্ার চিরদােঁডা জখম হনয পকামর 
পেনক েীনি পযঘন্ত সমূ্পণঘ অসাড হনয চগনযচছল। 
  
হান্ট িলনলে, পিলাচের পনক্ষ েীনির → দুনটা পখালা সম্ভি েয, এ চিষনয অযাটেঘী 
সানহি অনেক চকছু িনলনছে। এরই ওপর চভ্চত্ত কনর আমার মনক্কনলর চিিার হনি। 
জুচরনদর চদনক চ নর উচে িলনলে, পিলাচে পয আত্মহত্যা কনরনছে এনত্ পকাে সনেহ 
পেই। উচে যখে িুঝনত্ পারনলে ওেঁর টাকাও পেই, স্ত্রীও ত্যাগ কনর যানি ত্খে উচে 
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চেনজর জীিেটানক পিষ কনর– পদনিে িনল মেচস্থর করনলে। উচে জােনত্ে পয ওেঁর 
মৃতু্যটা যচদ দুর্ঘটো িনল মনে হয ত্াহনল ওেঁর স্ত্রী ইেচসওনরনন্সর টাকাটা পানি, পদোও 
পিাধ হনি। 
  
আচম িুঝনত্ পারলাম জুরীরা এটা চিশ্বাস করনছ ো। 
  
পিষপযঘন্ত চিক হনলা পিলাচের মনত্া অচিকল একজে পরাগীনক আো হনি। চি. এ. ত্ােঁর 
চেজস্ব িাক্তার চেনয আসনিে। সিার সামনে বু্ল-জয পকচিনে িযাপারটা পদখািার িযিস্থা 
হনি। 
  
পসচদনের মনত্া শুোেী মুলতু্িী হনয পগল। 
  
পনরর চদে বু্ল-জয, পকচিনে একটা ভ্ীড জনমা। চিিারক আর জুরীরা ছাডা চছনলে দুজে 
িাক্তার, িুজ, মযািক্স, হান্ট, চি. এ। এছাডা আচম। 
  
পিলাচের পিযানর একজে পরাগানট পলাক িনসচছল, ত্ার োম পহালমাে। হান্ট ত্ানক 
িলনলে, পস্ট্াররুনম চগনয যেপাচত্র িাক্স পেনক স্ক্রু-ড্রাইভ্ারটা চেনত্। 
  
পলাকচট পিযার িাচলনয পস্ট্াররুনম ঢুনক লাচিটা চদনয িাক্সটানক টাে মারনলা। চকছু চকছু 
যেপাচত্ ছচডনয পডনলা চকন্তু স্ক্রু-ড্রাইভ্ারটা পকানলর ওপনরই পডনলা। চি. এ. পক পদনখ 
মনে হনলা ওেঁর অস্বচস্ত হনি। 
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এিানর পসটটার পপছেটা পখালার িযাপার। পহালমাে পিযার িাচলনয চট. চভ্. পসনটর পানি 
চগনয দােঁডানলা চকন্তু পারনলা ো, িযেঘ হনলা। পিযারটা পপছনে সনর পযনত্ই মুখ েুিনড 
পডনলা মাচটনত্। ত্ারপর একটু পাি চ নর জনলর গ্লাসটা চেনয খাচেকটা িুমুক চদনলা, 
ত্ারপর গ্লাসটা প নল চদনয পনড পগল। 
  
ঐ ভ্ানি োকুে! হান্ট িলনলে, ত্ারপনর আমানক িাকনলে চত্চে, পদখুে পত্া চমাঃ পরগাে, 
পিলাচেনক চক আপচে এই ভ্ানিই পনড োকনত্ পদনখচছনলে? ভ্ানলা কনর পদখুে। 
  
আচম িললাম, হযােঁ, চিক এই ভ্ানিই পিলাচেনক পনড োকনত্ পদনখচছলাম। 
  
এই খানেই মামলাটা পুনরাপুচর রু্নর পগল। 
  
 চিনকনল চি. এ. আদালনত্ লডনলে, চকন্তু চত্চে িুঝনত্ পপনরচছনলে পয চত্চে হারনিে। 
জুরীনদর মনে হান্ট প্রিুর সনেহ চদনয চদনযনছে। উচে িলনলে পকানো দাচযত্বিীল পলাক 
এই ভ্ানি চগল্ডানক পদাষী সািযস্ত করনত্ পানরে ো। ত্ানক পিকসুর খালাস কনর পদওযা 
পহাক। 
  
জুরীরা দুর্ণ্টা ধনর আনলািোয িসনলা। 
  
এই দুর্ণ্টা আমার জীিনের দীর্ঘত্ম সময। ওরা চ নর এনস চগল্ডার চদনক ত্াকানলা, 
িুঝলাম ও ছাডা পানি। 
  
জুরীনদর প্রধাে িলনলে, চগল্ডা চেনদঘাষ, পকানটঘ প্রিুর আনলাডে হনলা। 
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 চগল্ডা হানন্টর পানি দােঁচডনযচছল। আদালত্ পেনক পিনরািার সময আমার চদনক ত্াকানলা 
ো, দ্রুত্ ওর চদনক এচগনয পগলাম চকন্তু ও ভ্ীনডর মনধয হাচরনয পগল। 
  
মযািক্স িলনলা, আমার ভু্ল হনত্ পানর ো। পমনযচট পকৌিল কনর পিচরনয পগল। ও-ই 
খুেী! 
  
গাচডনত্ চগনয উিনলা মযািক্স। পপছনে ত্াচকনয রইনলে হান্ট, ত্ার পিাখমুনখ 
চিজনযািাস। 
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ত্িুও সংশয 
  
চমযাচমর অচ স পেনক চিচি এনলা। আচম ওখানে একটা িাকচর পপনযচছ। মাইনেটা যচদও 
ভ্ানলা েয ত্িুও চিক করলাম আচম িাকচরটা পেনিা। 
  
িাচড চ নর আচম মযাকচলেনক প াে কনর িললাম, চগভ্ার চিকাোটা চদনত্। মযাকচলনের 
কাছ পেনক জােনত্ পারলাম পয কনযকর্ন্টা আনগ ও চেউইযকঘ িনল পগনছ। পকানো 
চিকাো চদনয যাযচে ত্নি পকাে চিচি চদনল মযাকচলে পাচিনয পদনি।  
  
মনের মনধয একটা ধাক্কা লাগল, আমানক চকছু ো িনলই পস িনল পগল! পিাধহয খিনরর 
কাগনজর পলানকনদর এডানত্ িায, আমার খির পপনল চেশ্চযই আমার কানছ আসনি। 
  
িাচড চ নর আচম ওনক চিচি চলখলাম। আচম চলখলাম পয আচম চমযাচমনত্ যাচি। আমার 
ওখােকার চিকাো চদলাম। েতু্ে কাজটার কোও চলখলাম। আচম িাই পয ও আমার 
কানছ আসুক, দুজনে েতু্ে জীিে শুরু করনিা। আচম চলখলাম পয, আমার আিা আনছ 
যখে আচম পিলাচের মৃতু্যর জেয আর দাযীেই এখে ও চেশ্চয আমানক আিার 
ভ্ানলািাসনত্ পারনি। চমযাচমনত্ উত্তর চদনত্ িনল চিচি পিষ করলাম। 
  
চমযাচমনত্ িটপট গুচছনয িসলাম আচম, দুর্রওযালা একটা িযাট চেনযচছ, পচরশ্রম হনি 
খুি। চকন্তু জীিনে পকানো আেে পেই কারণ চগল্ডার পকানো চিচি পাইচে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

121 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

যত্িার চপওে আসনত্া, ওর চিচি আসনছ মনে কনর পদৌনড পযত্াম, চকন্তু হত্াি হনয 
চ রনত্ হনত্া। 
  
চত্েমাস পনর আচম িুঝনত্ পারলাম পয আচম ওনক হাচরনযচছ। পসই মুহূনত্ঘ আচম যা 
কনরচছ ত্ার জেয আমার সচত্যকানরর দুাঃখ হনলা। আচম ওনক ভ্ানলানিনসচছলাম, যানক 
ভ্ালিাচস ত্ানক ো পাওযার যেণা িড কিদাযক। 
  
িছরখানেক পর ধীনর ধীনর পসই যেণাটা কনম এনলা। আমার অচ নস উন্নচত্ হনযনছ। 
  
পনেনরা মাস পনর আমার ওপরওযালা আমানক পিনক িলনলে, চেউইযনকঘ একটা োঞ্চ 
পখালার দাচযত্ব আচম চেনত্ পারনিা চক ো। আচম রাজী হনয পগলাম। এ সুনযাগ আচম 
ছাডলাম ো। মানসর পিনষ চজচেসপত্র গুচছনয চেনয চেউইযনকঘর পেনে উিলাম। 
  
চগল্ডার কো িানর িানর মনে হনি। এনত্াচদনে আচম চগল্ডার কাছাকাচছ এনসচছ। ওর 
সনে যচদ পদখা হয ত্নি আচম ওনক আিার চিনয করার কো িনল পদখনিা। 
  
এক খচরোর আমার কাছ পেনক প্রাযই এল. চপ. পরকিঘ চকেনত্ে। একচদে একটা 
পরচিওগ্রাম তত্রী করানত্ িাইনলে চত্চে। পলাকচটর োম পহেচর  ুলার। সত্তনরর মনত্া 
িযস হনি। খুি িডনলাক। 
  
আচম িললাম, আচম সিনিনয ভ্ানলাটাই িাচেনয চদনত্ পাচর। ত্নি র্রটা পদখনল আমার 
সুচিধা হনি, চক ধরনের অযাকাউন্টস দরকার ত্া পিাঝা যানি। 
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ত্াই আসুে, আজ চিনকনল আসনত্ পানরে, আচম োকনিা ো, আমার স্ত্রীনক িনল 
রাখনিা। 
  
িযযিহুল চকছু তত্রী করার আনগ আমানদর চেযম, খচরোর সম্পনকঘ পখােঁজ পেওযা, পখােঁজ 
চেনয জােনত্ পারলাম পয,  ুলানরর িচিি লক্ষ িলার আনছ। চিরাট িাচড। চত্েিার 
চিনয কনরনছে। তৃ্ত্ীয চিনযটা মাত্র ছমাস আনগ। িাচডটার ছানদর ওপর সুের িাগাে 
আনছ, ওখাে পেনক িহরটা খুি ভ্ানলাভ্ানি পদখা যায। 
  
 ুলানরর িাচডনত্ পদখলাম পয সিঘত্র অনেঘর চিলাচসত্া ছডাে। 
  
চগল্ডা এনস দােঁডানলা আমার সামনে। আমানক পদনখই পস িমনক উিনলা। ভ্ারী সুের 
পদখানি ওনক, কচিনত্ পমাটা পসাোর িুচড ত্ানত্ দামী পাের। পকাোও পকানো ত্রুচট 
পেই। 
  
এখানে চক িাই পত্ামার? 
  
 চগল্ডা। আচম সিঘত্র পত্ামানক খুেঁনজচছ। তু্চম চিচি দাওচে পকে? আচম অনপক্ষা কনর 
চছলাম… 
  
ওর পিানখ অিনহলা পদনখ পেনম পগলাম। 
  
চক িাই এখানে? চগল্ডা জােনত্ িাইনলা। 
  
আচম পরচিওগ্রানমর িযাপানর এনসচছ। চকন্তু তু্চম এখানে? তু্চম চক ওেঁর পসনিটাচর োচক? 
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ো, আচম ওেঁর স্ত্রী। 
  
তু্চম  ুলানরর স্ত্রী? ওই িৃদ্ধনক চিনয কনরনছ তু্চম। আচম চিশ্বাস কচর ো। 
  
আচম এখে চমনসস পহেচর  ুলার, তু্চম এখে আমার কানছ পকউ েও। দযা কনর কোটা 
মনে পরনখা। ও আরও িলনলা পয, যচদ পভ্নি োনকা পয আমায ব্লযাকনমল করনি ত্নি 
ভু্ল করনছ। পসরকম পিষ্ঠা করনত্ পযও ো। পত্ামার জেয আমানক আসামী হনত্ 
হনযচছল, এ জেয পকােচদে পত্ামানক আচম ক্ষমা করনত্ পারনিা ো। এখে পিচরনয 
যাও। 
  
আচম দােঁচডনয রইলাম। আমার িুনকর মনধয যেণা হনত্ োকনলা। চকন্তু পত্ামার স্বামী 
আমায পিনকচছনলে পরচিওগ্রাম তত্রী করার জেয। আচম িললাম। 
  
পস আচম ত্ানক িুচঝনয িলনিা। এখে পিনরাও। কেও আসনি ো এখানে। 
  
আিা, আচম আর আসনিা ো। পত্ামানক সুখী পদনখ আচম খুিী হনযচছ। আর পদরী ো 
কনর আচম চল নট পেনম এলাম। চকছু ভ্ািনত্ পারচছ ো আয। 
  
চত্ে সপ্তাহ িানদ আচম কাগনজ  ুলানরর মৃতু্যসংিাদ পডলাম। ছানদর িাগাে পেনক পনড 
ওেঁর র্াড পভ্নঙ চগনযচছল। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


শক্ ট্রিটমেন্ট । জেেস জেডট্রি জেে  

124 

www.bengaliebook.com                                  সূট্রেপত্র 
 

 

আমার পভ্ত্নর চক পযে মনে হনত্ লাগনলা, ত্দনন্তর সময আচম পগলাম। আদালত্ 
পলানক ভ্চত্ঘ। িসনত্ চগনয অিাক হনয পদখলাম মযািক্স এনসনছ। 
  
একটু পনরই পদখা পগল চগল্ডা জজঘ মযাকচলনের সনে এনস ঢুনকনছ। কানলা পপাষানক 
ওনক ভ্ানলাই লাগচছল। একটু চিিণঘ, হানত্ একটা রুমাল। 
  
সাক্ষয পেনক জাো পগল  ুলানরর িাচডনত্ একটা পাচটঘ চছল। অচত্চেরা সকনলই চিরাট 
ধেী।  ুলার সারাক্ষণই হুইচস্ক আর িযানম্পে পখনযনছে, পা টলচছল ত্ার। খুি গরম 
পনডচছল, সিাই চিোর পসনর ছানদর িাগানে চগনযচছল। 
  
ওখাে পেনক পগাটা চত্রনিক ধাপ পেনমই একটা পটনরস। সিাই ওখানে চগনয িহনরর 
আনলা পদখচছনলা।  ুলার আর চগল্ডা ওপনরর ধানপই দােঁচডনযচছনলে। হিাৎ ুলার পনড 
যাে, চগল্ডা ধরার পিিা কনরচছল, পানর চে। 
  
সিাই পদৌনড এনস পদখনত্ পপনযচছল  ুলার মারা চগনযনছে। 
  
মযািক্স আমার পানিই িনসচছনলা, আমার কানে কানে িলনলা, ঐ ধাক্কাটার দাম িচিি 
লক্ষ িলার।  ুলানরর মত্ িৃদ্ধ মাত্াল ওর কানছ পত্া পখলো একটা। 
  
িযাপারটা চেনয পগালমাল হিার চকছু চছল ো। প্রনত্যনকই দুর্ঘটোটা পদনখনছ।  ুলার পয 
মাত্াল চছনলে এটার ওপর পকানো পজার চদনলে ো কনরাোর। উচে িলনলে,  ুলানরর 
পিাধহয মাো রু্নর চগনযচছল। টাল সামলানত্ পানরে চে। চগল্ডার জেয উচে সমনিদো 
জাোনলে। প্রনত্যনক দুাঃখ প্রকাি কনর পিচরনয পগল। 
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চগল্ডা প্রেনমই পির হনলা, ওর পিানখ রুমাল িাপা চছল। আমানক ও পদখনত্ পাযচে। 
মযাকচলে একটু ইত্স্তত্াঃ কনর ওর হাত্টা ধরনলা। 
  
মযািক্স িলনলা, খুে কনর পালানো যায পক িলনলা? যাই পহাক, পকাে টাকা পির কনর 
চেনত্ পানরচে, অন্তত্ আমার কাছ পেনক। িুনডাটার অিিয ইেচসওর চছল ো। চসেঁচড 
চদনয পেনম একটা টযাচক্স ধরনলা মযািক্স। 
  
আচম রাস্তায পেনম পদখনত্ পপলাম েীল কযাচিলাকটায উনি চগল্ডা আর মযাকচলে িনল 
যানি। চগল্ডা মযাকচলনের চদনকই উজ্জ্বল পিানখ ত্াচকনয আনছ। 
  
পদাকানে চ নর পযনত্ পযনত্ আমার পকে জাচেো হিাৎ পিলাচের কনযকটা কো মনে 
পডনলা, পয কো উচে অনেকচদে আনগই আমায িনলচছনলে : আপচে জানেে আমার স্ত্রী 
চক িায? পস টাকার জেয পাগল, টাকা ছাডা পস আর চকছুই ভ্ািনত্ পানর ো। 
  
আচম রাস্তার চদনক এক মনে চস্থর দৃচিনত্ ত্াচকনয রইলাম। 
  
 ও-ই চক পিলাচেনক চিষ চদনযচছল? ও-ই চক  ুলারনক চসেঁচডর চেনি পিনল প নল 
চদনযচছল? মযািক্স চক চিক িলনছ? 
  
আমার মনে পনড পগনলা ওর সুের  রনগট-চম-েট পিাখ দুনটা, মনে পনড পগল আমার 
হানত্র মনধয ওর েরম িরীরটার কো। 
  
ো, আর ভ্ািনত্ পারচছ ো আচম। ও এরকম করনত্ পানর ো, –এ হনত্ পানর ো। 
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আচম ওনক ভ্ানলািাচস। যানক জীিনের পিষ চদে পযঘন্ত ভ্ানলািাসনিা জীিনে পকােচদে 
যানক ভু্লনত্ পারনিাো, ত্ার সম্বনন্ধ এ ধরনের কো চিশ্বাস করা যায ো যা আমার 
পনক্ষ খুিই কিদাযক হনি ো। 
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