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অেুরাে উৎসব 
  
০১. 
  
সকাি এগাফরাো বাজফে দশ। 
  
সারা আকাশ জুফে হ্োৎ শুরু হ্ফ়ে রগফে অফুরান উৎসব। ধবধফব সাদা েুষাফরর কণা 
বৃলি হ্ফ়ে ঝফর পড়ফে সমস্ত শহ্ফরর ওপর। রাস্তাগুফিা ইলেমফধযই বরফ ঢাকা, নেুন 
কফর এই েুষার-বৃলি রস সহ্য করফে পারফব লক? লিফসম্বফরর হু-হুুঁ শীেি োন্ডা হ্াও়ো। 
বফড়ালদন উপিফে যারা রকনাকাো করফে এফসফে, োরা েুেফে িাফগি। 
  
রিলসিংেন এলিলনউ। হ্িুদ বষবালে গাফ়ে িম্বা ররাগা রিাকো লনজস্ব েফে রহ্ুঁফে চফিফে। 
রজাফরই হ্াুঁেলেি রস। োন্ডা এলড়ফ়ে এখুলন োফক ঘফর লনলিে লনরাপত্তা়ে লফরফে হ্ফব। 
রিাকো আনমনা, অফনফকর সফে ধাক্কা িাগফে োর, রকাফনালদফক ভ্রূফেপ রনই। োর 
মফন একোই লচন্তা-রমলরর কাফে কে োড়াোলড় খবরো রপৌঁফে রদফব রস। 
  
অেীে মুফে রগফে। এেলদন রুদ্ধকারার অন্তরাফি লদন রকফেফে একাকীফের যন্ত্রণা়ে। 
এখন রস পালখর মফো মুক্ত। নেুন কফর জীবনোফক আবার গফড় েুিফব। 
  
রচাখ বন্ধ কফর একবার িাবরার রচিা করি। এই খবরো শুফন রমলরর মুফখর অবস্থা কী 
রকম হ্ফব? উনষাে নম্বর লিফের মুফখ লনফষফধর িাি আফিাো জ্বফি উেি। অধধযব 
পথচারীফদর পাশাপালশ থমফক রথফম দাুঁড়াফে বাধয হ্ি রস। একেু দূফর সান্তাক্লফজর 
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মূলেব। িাগযফদবোর উফেফশয লকেু প়েসা প্রণামী লদফে হ্ফব। অিযাসবশে িান হ্ােো 
পযাফের পফকফে ঢুলকফ়ে লদি রস। আর েখনই োর লপফে রক রযন চাপড় মারি। চমফক 
উেি রস। িাবি, হ়্েফো রকাফনা মাোফির কাণ্ড। 
  
লকন্তু রক মারি? লবস্মফ়ের সফে ও িেয করি, ওর হ্াুঁেু দুফো রযন রিফে পফড়ফে। 
লনফজর রদহ্ো পফথর ওপর আেফড় পড়ফে। আচমকা আঘােো রিফগফে। সমস্ত শরীফর 
রসো েলড়ফ়ে পড়ফে। মুফখর পাশ লদফ়ে রহ্ুঁফে যাও়ো জুফোর লমলেি রদখফে পালিি রস। 
লহ্মোন্ডা ফুেপাফথর ওপর পফড় থাকা শরীরো ক্রমশ অবশ হ্ফ়ে আসফে। বুঝফে পারি 
রস, এই জা়েগাো়ে শুফ়ে থাকা উলচে ন়ে। একো আেব লচৎকার রবর করার রচিা 
করি। রক্তধারা মুখ রথফক রবলরফ়ে এি। ধারাো এলগফ়ে রগি নদবমার লদফক। যন্ত্রণাো 
দুুঃসহ্। েবুও রস পফরা়ো করি না। ওই শুি সিংবাদোর কথা আরও একবার মফন পফড় 
রগি োর। এখন রস মুক্ত! মুলক্তর খবর রমলরর কাফন রপৌঁফে লদফে হ্ফব। আকাফশ রচাখ 
ধাুঁধাফনা সূযব। রচাখ দুফো বন্ধ করি রস। েুষারকণা আরও রজাফর আক্রমণ করফে শুরু 
কফরফে োফক। িালগযস একেু বাফদ রস হ্ালরফ়ে রগি অবফচেনার অন্ধকাফর, ো না হ্ফি 
… 
  
. 
  
০২. 
  
অিযথবনা কফের দরজা রখািা। কযারি রবােবস বফস আফে। দরজা বন্ধ করার শব্দ রপি 
রস। পাফ়ের আও়োজও। উফেশযো কী? অনুমান করফে পাফর রস। ওরা দুজন। চলিশ 
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োলপফ়ে রগফে একজফনর ব়েস, লবশাি রচহ্ারা, িম্বা়ে েু-ফুফের রবলশ হ্ফব। লনফমদ 
শরীর, ইস্পাফের মফো রপশী, মাথাো প্রকাণ্ড। রকৌেুকহ্ীন একফজাড়া নীি রচাখ। লিেী়ে 
রিাকোর ব়েস কম। মফন হ়্ে রিািাফমিা প্রকৃলের। রচাখদুলে ধূসর। চাউলনফে 
সেকবোর োপ আফে। দুফো রিাফকর রচহ্ারা একদম আিাদা। েবুও কযারফির মফন হ্ি 
ওরা রবাধহ়্ে একই মাফ়ের রপফের দুই যমজ রেফি। 
  
ওরা দুজন পুলিফশর রিাক। কযারফির অনুিূলে এই খবরো ইলেমফধযই পালেফ়ে লদফ়েফে 
মাথার রিের। এোই কযারফির সবফথফক বড়ড়া গুণ, রয রকাফনা রিাকফক রদফখ রস 
রপশা বুঝফে পাফর। 
  
ওরা রেলবফির লদফক এলগফ়ে আসফে। ঘাম গড়াফে শুরু কফরফে। কী হ্ি? লচক? রকাফনা 
গন্ডফগাি নালক? লকন্তু েমাফস ও পথ মাড়া়েলন, লনফজর ফ্ল্যাফে লনফ়ে এফসলেি। লবফ়ের 
প্রস্তাব লদফ়েলেি। রসলদন লচক সব লকেু রেফড় রদবার প্রলেশ্রুলে রদ়ে। েফব? সযালমর 
লকেু হ্ফ়েফে লক? ো রকমন কফর সম্ভব? লবমানবালহ্নীর কাফজ সযালম রো এখন 
লবফদফশ? দাদার যলদ লকেু হ্ফ়ে থাফক? োহ্ফি পুলিফশর রিাক আসফব রকন? 
  
নাুঃ, লেক বযাপারো রবাঝা যাফি না। এখন কযারি হ্ারফিফমর রবশযা ন়ে। োর গাফ়ে 
রকউ ধাক্কা মারফে পারফব না। ওর পলরচ়ে আজ লবরাে। লকন্তু? আেঙ্ক ক্রমশ বাড়ফে 
রকন? 
  
মফনর মফধয এে রোিপাড়, মুফখ রসো ফুলেফ়ে রোফিলন রস। লনখুুঁে োুঁফদর পশমী 
রপাশাক পরা এক বাদামী চামড়ার লনফরা েরুণী রেলবফির রপেফন বফস আফে। রদফখ 
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মফন হ়্ে আজ বাফদ কাি োর লবফ়ে হ্ফব। এক নজফর এর রবলশ লকেুই বুঝফে পারা 
যাফব না। লস্থর অকলিে গিা়ে কযারি প্রশ্ন েুিি–বিুন? 
  
রিফফেনযাে মযাকফরলি িাফিািাফব োকাি কযারফির লদফক। রচাখ হ্োৎ আেফক রগি 
বগফির নীফচ জামার ঘাফম রিজা অিংশোফে। োর মাফন রমফ়েো ি়ে রপফ়েফে। লকন্তু 
রকন? িাক্তাফরর লরফসপসলনস্ট, ঘাবড়াবার কারণ কী? পফকে রথফক ও়োফিে রবর 
করি। লপন লদফ়ে গাুঁথা চামড়ার পলরচ়ে পত্র। 
  
ও়োফিেো কযারফির লদফক বালড়ফ়ে লদফ়ে বিি–আলম রিফফেনযাে মযাকফরলি। উলনশ 
নম্বর থানা রথফক আসলে। আর এ হ্ি লিফেকলেি অযাফেলি। আমরা দুজফনই 
রহ্ালমসাইি লিলিশফনর। 
  
োর মাফন? কযারফির মুখ কুুঁচফক রগফে। মফনর িাব রস আর আেফক রাখফে পারফে 
না। রাখা সম্ভব ন়ে। লচক কাউফক খুন কফরফে? িাকালে করফে লগফ়ে মারামালর? নালক 
লনফজই গুলি রখফ়ে মফর রগফে? অফনকগুফিা সম্ভবনা। রকানো সলেক, রক জাফন? 
  
ঘাফমর দাগো েড়াফে শুরু কফরফে। কযারি সজাগ হ্ফ়ে উেি। রবশ বুঝফে পারফে রস। 
এো মযাকফরলির নজর এড়া়েলন। 
  
কমব়েসী রগাফ়েোলে বিি–আমরা িাুঃ জুি লস্টফিফের সফে রদখা করফে এফসলে। 
  
এেেফণ স্বলস্তর লনুঃশ্বাস রবফরাি কযারফির বুক রথফক। যাক বাবা, লচক বা সযালমর 
বযাপার ন়ে। রকাফনা রকফম রস বিি, মাফ করফবন, ওনার কাফে এখন রপফশে আফে। 
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মযাকফরলি বিি–আমরা রবলশ সম়ে রনব না। আমরা কফ়েকো প্রশ্ন করব। রসই 
প্রশ্নগুফিা এখাফনও করা রযফে পাফর, অথবা ইফি হ্ফি উলন আমাফদর রহ্ি রকা়োেবাফর 
আসফে পাফরন। 
  
কযারি এবার আবার অবাক হ্ফ়েফে। নরহ্েযা লবিাফগর সফে িাুঃ লস্টফিফের কী 
দরকার? িাুঃ জুি রকাফনা অনযা়ে কফরন লন, োহ্ফি? োফক রকন জবাবলদলহ্ করফে 
হ্ফব। চার বের ধফর কযারি এখাফন কাজ করফে। িাুঃ জুফির চলরত্র সিফকব রস 
অফনফকর রথফক িাফিা খবর রাফখ। 
  
সূত্রপাে হ্ফ়েলেি রকাথা়ে? আদািে কফে…। 
  
েখন রাে লেনফে। আদািে কফের মাথার ওপর আফিাগুফিা লববণব দুযলেফে জ্বিফে। 
ঘরো এফকবাফরই পুফরাফনা। লবরলক্তর োপ চারলদফক। আেফঙ্কর বালস গন্ধ বাোসফক 
িরপুর কফরফে। রদ়োফির গাফ়ে রনািংরা জমফে জমফে পুরু আস্তরণ পফড়ফে। 
  
কযারফির বরাে রদাষ, জজসাফহ্ব মারলফকফকই আবার রদখা রগি লবচারফকর আসফন 
বফস থাকফে। দুসপ্তাহ্ আফগ কযারি ওর লবচাফর োড়া রপফ়েলেি। রসো লেি কযারফির 
প্রথম অপরাধ অথবাৎ রবজন্মাগুফিা রসবারই প্রথম কযারিফক হ্াফেনাফে ধফর রফফিলেি। 
এবার আর ররহ্াই রনই। কযারি জাফন, জজ মারলফক োফক আফিপৃফি রবুঁফধ রফিফব। 
  
মকেমার সম়ে এখন প্রা়ে রশষ হ্ফ়ে এফসফে। িম্বা শান্ত রচহ্ারার একজন রিাকফক 
সামফন এলগফ়ে আসফে রদখা রগি। রিাকো জজসাফহ্ফবর সফে নীচু স্বফর কথা বিফে। 
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হ্ােকড়া পরা অবস্থা়ে একো রমাোফসাো কাফিা রিাক অনবরে রকুঁফদ চফিফে। শান্ত 
রিাকো োর হ্ফ়ে সালিলশ জানাফি। কযারি বুঝফে পারি। কযারি একা, ওর হ্ফ়ে 
িড়াই করফব রক? 
  
রিাকো সফর রগি। এবার কযারফির নাম িাকা হ্ি। কাুঁপুলন এড়াফে হ্াুঁেু দুফোফক জুফড় 
রাখি রস। আদািফের রকরানী জজসাফহ্ফবর লদফক অলিফযাগ পত্রলে এলগফ়ে লদি। 
  
কযারফির লদফক োলকফ়ে জজ মারলফক োর সামফন রাখা কাগজোর ওপর রচাখ 
রাখফিন। 
  
–কযারি রবােবস, রাস্তা়ে উফেশযহ্ীনিাফব রঘারাফফরা করা এবিং মলরজু়োনাসহ্ ধৃে হ্ও়ো, 
োই রো? 
  
ররপ্তাফরর বযাপারো লনফ়ে প্রচণ্ড হহ্-হহ্ হ্ফ়েলেি। পুলিফশর রিাকো সামানয রেিা 
লদফ়েলেি। ররফগ লগফ়ে কযারি োর অণ্ডফকাফষ িালথ চািা়ে। হ্াজার রহ্াক ও একজন 
আফমলরকান নাগলরক। লবনা অনুমলেফে ওর গাফ়ে হ্াে রদও়ো হ্ফব রকন? 
  
–কফ়েক সপ্তাহ্ আফগ আপলন এখাফন এফসফেন, োই না লমস কযারি? লবচারক অন্তফিবদী 
চাউলনফে কযারিফক পযবফবেণ করফে করফে জানফে চাইফিন। কযারি আমো আমো 
কফর জবাব লদি–হ্যাুঁ সযার। 
  
–আলম এর আফগ একবার প্রমাফণর অিাফব আপনাফক মুলক্ত লদফ়েলেিাম? 
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–হ্যাুঁ। 
  
–আপনার ব়েস। 
  
–আজই রষাফিা বের পূণব হ্ি। আজ আমার শুি জন্মলদন। 
  
কথা বিফে বিফে কযারি হ্োৎ কান্না়ে রিফে পড়ি। থরথর কফর কাুঁপফে থাকি ওর 
পােিা শরীর। 
  
িম্বা শান্ত রচহ্ারার রিাকো রেলবফির পাফশ দাুঁলড়ফ়েলেি। চামড়ার অযাোলচফে রস কীসব 
কাগজপত্র িফর লনলিি। কযারিফক কাুঁদফে রদফখ রস লবচারফকর আসফনর লদফক এলগফ়ে 
রগি। 
  
জজ মারলফক লবরলে রঘাষণা করফিন। রিাকলেফক লনফ়ে োর ঘফর ঢুকফিন। পফনফরা 
লমলনে রকফে রগি। কযারি রদখি, রিাকলে অন্তরেিাফব জজসাফহ্ফবর সফে কথা বিফে। 
  
জজসাফহ্ব বিফিন–আপনার িাগয রো িাফিা লমস কযারি। আপলন আর একো সুফযাগ 
রপফে চফিফেন। আরও েদফন্তর জনয রকােব আপনাফক িাুঃ লস্টফিফের বযলক্তগে 
রহ্ফাজফে পালেফ়ে লদফি। 
  
রিাকো োহ্ফি একজন হ্ােুফর িাক্তার? কযারি মফন মফন িাবলেি। যাইফহ্াক োফে 
ওর লকেুই আফস যা়ে না। রষাফিা বেফরর জন্মলদন ওর ন়ে, এ কথাো ওরা রজফন 
রফিার আফগই এই রকােব চের রথফক ওফক পািাফে হ্ফব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

9 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

িাুঃ জুি লস্টফিে লনফজর গালড়ফে কফর কযারিফক ফ্ল্যাফে লনফ়ে এফিন। একাত্তর নম্বর 
লিফে। ইস্ট লরিাফরর সামনাসামলন ফ্ল্যাে বালড়ো সুেরিাফব সাজাফনা। সদফরর সামফন 
দাফরা়োন আর লিফে চািক িাক্তারফক অলিবাদন জানাফিন। রাে লেনফের সম়ে একলে 
কাফিা চামড়ার রমফ়েফেফিফক লনফ়ে িাক্তার ঢুকফেন অথচ কারও রকাফনা িূফেপ রনই। 
োর মাফন? োর মাফন লস্টফিে রবাধহ়্ে এমন কাজ অফনক লদন ধফরই করফেন। 
  
এে সুের ফ্ল্যাফে কযারি রকাফনলদন রঢাফকলন। ড্রল়েিং রুমো সাদা ধবধফব রিং করা। দুলে 
নীচু রসাফা। মাঝখাফন একো পুরু কুঁচ বসাফনা রেলবি। দাবার েক সাজাফনা আফে। 
চারপাফশর রদও়োফি ঝুিফে আধুলনক হেিলচত্র। একধাফর রোফো একো রেলিলিশন। 
োর রথফক িলবর চের রদখা যাফি। বার কাউোর রফ়েফে একফকাফণ, োর পাফশ সালর 
সালর গ্লাস আর কারুকাজ করা সুরা পাত্র। 
  
জানিা লদফ়ে বাইফর োকাফে কযারফির রচাফখ পড়ি নদীর বুফখ িাসমান রনৌফকার । 
সালর। আুঃ, মন রকফড় রনও়ো েলব। 
  
জুি বিফিন–রকাফেব রগফিই আমার লখফদ পা়ে, লকন্তু জন্মলদন উপিফে রোট্টা একো 
পালেব হ্ফি রকমন হ়্ে। 
  
কযারি রান্না ঘফর ঢুকি। রমলসকানফদর ওমফিে, ফরালসফদর িাজা আিু, ইিংফরজফদর 
নরম আুঁঝরা রকক, চােলন, রসই সফে কলফ। 
  
িদ্রফিাক বিফিন–অলববালহ্ে থাকার এই সুফযাগ, যখন ইফি রান্না করা যা়ে। 
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োহ্ফি? রিাকো লবফ়ে কফরলন, লেফক কাফজর রিাকই রনই। কযারি মফন মফন হ্াসি। 
রিাকোফক লেক মফো রখিাফে পারফি অফনক িাি হ্ফব। পলরপালে কফর রান্না রশষ 
হ্ি। জুি কযারিফক লনফ়ে রশাবার ঘফর এফিন। এঘফরর রদও়োফির রে নীি। লবরাে 
রজাড়া খাফে রয চাদর োফেও রিারা কাো নীি রিং। একো স্পযালনশ রড্রলসিং রেলবি 
রফ়েফে। কািফচ কাফের হেলর। রপেফির কারুকাজ করা। 
  
িদ্রফিাক বিফিন–রােো আপলন এখাফনই কালেফ়ে লদফে পাফরন। একো পাজামা আলম 
লদফ়ে যালি। 
  
ঘফরর চারপাফশ রচাখ রবািাি কযারি। খুলশফে লশস রদবার ইফি হ্ি োর। অফনক লদন 
বাফদ একো িাফিা জযাকপফের বালজ ধফরফে রস। রচাখ বন্ধ কফর রিাকোর মুখখানা 
িাববার রচিা করি। রিাকো কী চাইফে? ওর অফনক লদফনর ইফি একো মাদী রজি 
ঘুঘুর কাফিা পাো রদখফব। ওর ইফিো আলমই রশষ পযবন্ত পূরণ করব। 
  
ধারাস্নাফনর কফির নীফচ আধঘো নলিকা হ্ফ়ে দাুঁলড়ফ়ে থাকি কযারি। স্নান রসফর কফর 
োর রযৌবফনািুি রদহ্োর ওপর রো়োফি জড়াি। বাইফর এি, রদখি লবোনার ওপর 
একো পাজামা রাখা। আপন মফন রহ্ফস উেি রস। একোফন রো়োফিো খুফি মালেফে 
রফফি লদি। সিূণব উিে অবস্থা়ে রহ্ুঁফে রগি হবেকখানার লদফক। রসখাফন রকউ লেি 
না। আরও এলগফ়ে রগি রস। পাফশর রোট্ট ঘরো়ে উুঁলক লদি। লবরাে একো রেলবফির 
রপেফন রিাকোফক রদখা রগি। ঘরো রমফঝ রথফক োদ পযবন্ত বইফে োসা। মুচলক হ্ালস 
রহ্ফস কযারি পা লেফপ লেফপ জুফির রপেফন এফস দাুঁড়াি। ঘাফড় আিফো একো চুমু 
রখি। লফসলফস কফর বিি–এফসা না, আলম রো আর থাকফে পারলে না। 
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জুফির মাথাো ওর কফবাষ্ণ বুফক রেফস ধরি। 
  
জুি ওর এই আচরফণ অবাক হ্ফ়ে রগফে। 
  
কযারি আবার আদুফর কণ্ঠস্বফর বিি–আমরা রদরী করলে রকন? 
  
জুি রকাফনারকফম লনফজফক মুক্ত করফিন। কযারফির নলিকা রদফহ্র ওপর রচাখ বুলিফ়ে 
লনফিন। বিফিন–এফেও লক রোমার লশো হ়্েলন? লনফরা হ্ফ়ে জন্মাফনার জফনয েুলম 
লনি়েই দা়েী নও। মাত্র রষাফিা বের ব়েফস রবশযা বৃলত্ত করার ইফিো রক মাথা়ে লদি? 
  
কযারি হ্াে োলড়ফ়ে কফ়েক ইলি সফর দাুঁড়াি। িুিো রকাথা়ে হ্ফ়েফে রস লকেুফেই বুফঝ 
উেফে পারফে না। রশা়োফনার আফগ হ্ারামজাদাো রকাফনা নেুন রখিা রখিফে চাইফে। 
নালক? রদখাই যাক, আরও একবার রচিা কফর। 
  
জুফির দু-পাফ়ের সলন্ধস্থফি হ্ােো এলগফ়ে লনফ়ে রগি কযারি। মৃদু একো রোকা লদফ়ে 
বিি–অফনক হ্ফ়েফে, এবার রদলখ েুলম রকমন আমাফক সুখ লদফে পার। 
  
জুি কযারিফক আিফো হ্াফে সলরফ়ে লদফিন। পাফশর একো আরাম রকদারা়ে বলসফ়ে 
লদফিন। এর আফগ রকাফনা পুরুষ মানুফষর এমন আচরণ কখনও রদফখলন কযারি। 
রিাকো কী? রিাকো লক মেবকামী? লনফজফক সামফি লনফ়ে কযারি বিি–রোমার 
মেিবো কী; রকমন কফর রপফে চাইে আমাফক? 
  
–রবশ আফিাচনা শুরু রহ্াক োহ্ফি। 
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কথা শুরু হ্ি। সমস্ত রালত্র ধফর চিি আফিাচনা। রস এক অদু্ভে অলিজ্ঞো। এফকর 
পর এক প্রসে পলরবেবন কফর িাুঃ লস্টফিে খুুঁলেনালে অফনক লকেু রজফন লনফিন। 
লিফ়েেনাম আর ইহুলদ কফিফজ দাো-হ্াোমার লবষফ়ে কযারফির মেবাদ শুনফিন লেলন। 
যখন-েখন এক প্রসে রথফক অনয প্রসফে চফি যাফিন। বযাপারো কী? িাুঃ লস্টফিে কী 
চাইফেন? লেলন লক োর এই কাফজ সফি হ্ফ়েফেন? 
  
রস রাফে হ্োৎ একসম়ে কযারি বুঝফে পারি, রস একদম নলিকা। পাজামা গলিফ়ে 
লফফর এি রস। লবোনার ধাফর বফস আরও অফনক কথা হ্ি। এেলদন পযবন্ত রযসব 
কথাগুফিা 
  
ওর মফনর রিের জমা লেি, সব হুড়হুলড়ফ়ে রবলরফ়ে এি। অবফচেন মফনর গিীফর 
রযসব সৃ্মলে, োফদর ররামন্থন। োরপর? আুঃ, ঘুম, লনলিে লনদ্রার আমন্ত্রণ, েখন হ্ািকা 
িাগলেি শরীরোফক। মফন হ্ফ়েলেি োর, লবরাে একো অপাফরশফনর পর শরীর রথফক 
সব লবষ রবাধহ়্ে সলরফ়ে রদও়ো হ্ফ়েফে। 
  
সকাফি রেকফাফস্টর পর িাুঃ জুি লস্টফিে কযারফির হ্াফে একফশা িিাফরর রনাে 
এলগফ়ে লদফ়েলেফিন। 
  
কযারি ইেস্তে কফর বফিলেি কাি আলম লমফথয বফিলেিাম, আমার জন্মলদন লেি না। 
  
জুি রহ্ফসলেফিন–ি়ে রনই। জজসাফহ্বফক একথাো জানাফে যালি না। 
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োরপর গিার স্বর পাফে বফিলেফিন–ইফি করফি োকাো লনফ়ে েুলম এখান রথফক চফি 
রযফে পার। আবার পুলিফশর হ্াফে ধরা পড়ার আফগ রকউ রোমাফক লবরক্ত করফব না। 
োরপর একেু রথফম বফিলেফিন, আমার একজন লরফসপশলনফস্টর দরকার লেি। আশা 
কলর, কাজো েুলম িাফিাই করফে পারফব। 
  
অলবশ্বাফসর রচাফখ কযারি োলকফ়েলেি ফযািফযাি কফর, োরপর বফিলেি–ওই কাজো 
লক আলম করফে পারব? আলম শেবহ্যান্ড বা োইপ রকাফনাোই জালন না। 
  
–রসো সু্কফি িলেব হ্ফিই লশফখ রনও়ো যা়ে। 
  
–হ্যাুঁ, এো আলম রিফব রদলখলন। েফব কাজো খুবই এক রঘফ়ে। 
  
রসই হ্ি চাকলর জীবফনর শুরু। রদখফে রদখফে চারফে বের রকফে রগফে। রসই কাফজ 
আজও একইরকম িাফব কাজ কফর চফিফে। 
  
এেেণ কযারি অেীে সৃ্মলের ররামন্থফন লনফজফক হ্ালরফ়ে রফিলেি। এখন আবার রুঢ় 
বাস্তফবর কলেন িূলমফে লফফর এি রস। পলিফশর রিাক দুফো কী চাইফে? িাক্তাফরর সফে 
রদখা করফে চাইফে রকন? 
  
মযাকফরলিফক অধধযব মফন হ্ি। লনথর রচাফখ োলকফ়ে রস প্রশ্ন করি–বিুন লমস। 
  
কযারি শান্ত শীেি কণ্ঠস্বফর জবাব লদি–আমার ওপর হুকুম রদও়ো আফে, রপফশে 
থাকফি আলম রযন কখনও ওনাফক লবরক্ত না কলর। 
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রদখি োর এই কথার কী প্রলেলক্র়ো হ্ফ়েফে। োরপর রফান েুফি ইোরকফমর রবাম 
লেপি, ও প্রাফন্ত িাুঃ লস্টফিফের গিা পাও়ো রগি। 
  
কযারি বিি–সযার, দুজন িদ্রফিাক আপনার সফে রদখা করফে চা়ে। ওনারা, 
রহ্ালমসাইি লিলিশন রথফক আসফেন। 
  
কযারি রিফবলেি, এই কথা শুফন জুি হ়্েফো লবচলিে হ্ফবন অথবা ি়োেব। রকাফনাোই 
হ্ি না। 
  
উলন শুকফনা গিা়ে বিফিন–ওনাফদর অফপো করফে হ্ফব। বফিই িাইনো রকফে 
লদফিন। 
  
দুই আগন্তুফকর লদফক গলববে দৃলিফে োলকফ়ে কযারি বিি–উত্তরো আপনারা লনফজর 
কাফনই শুনফিন। 
  
অযাফেলির প্রশ্ন–ওনার রপফশে কেেণ থাকফবন? 
  
রেলবফি রাখা ঘলড়োর লদফক োলকফ়ে কযারি বিি–আরও ধরুন লমলনে পুঁলচশ। উলন 
আজফকর রশষ রপফশে। 
  
মযাকফরলি োকাি অযাফেলির রচাফখর লদফক। কযারফির লদফক োলকফ়ে দীঘবশ্বাস রফফি 
বিি লেক আফে। আমরা অফপো করলে। রচ়োফর বফস পফড় বিি, আপানফক লকন্তু বড় 
রচনা-রচনা বফি মফন হ্ফি। 
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কযারি বুঝফে পারি, রিাকো রোপ রফিার রচিা করফে। রস অমাল়েক হ্ালসফে মুখ 
উদ্ভাস কফর বিি–হ্ফে পাফর, আমার মফো আরও কে রমফ়েই রো ঘুফর রবড়াফি, 
শহ্ফরর পফথ প্রান্তফর। 
  
পুঁলচশ লমলনে বাফদ লস্টফিে োর ঘফরর দরজা খুফি বাইফর রবলরফ়ে এফিন। 
মযাকফরলিফক রদফখ রকমন একো িাব ফুফে উেি োুঁর মুফখ। লেলন বিফিন–আমাফদর 
আফগই পলরচ়ে হ্ফ়েফে লক? 
  
মযাকফরলি ঘাড় নাফড়-হ্যাুঁ, আলম রিফফেনযাে মযাকফরলি, আর উলন লিফেকলেি ফ্রাঙ্ক 
অযাফেলি। 
  
জুি অযাফেলির সফে করমদবন কফর বিফিন–রিেফর আসুন। 
  
রমফঝফে লবোফনা একো সুের গালিচা। রিখার রকাফনা রেলবি রনই, কফ়েকো আরাম 
রকদারার মফো রচ়োর আফে। পাফশ রোফো রোফো রচৌলক। একো দরজা লদফ়ে কলরিফর 
যাও়ো যা়ে, মযাকফরলি িেয করি। রদ়োফি িাক্তাফরর রকাফনা লিফলামা বাুঁলধফ়ে রাখা 
রনই। অবশয িাুঃ লস্টফিে সিফকব ওরা আফগ রথফকই রখাুঁজখবর লদফ়েফে। ইফি করফি 
িাুঃ লস্টফিে োর ঘফরর সবকো রদ়োি সালেবলফফকফে িলরফ়ে রাখফে পারফেন। 
  
অযাফেলি বফি উেি–এই প্রথম আলম একজন সাইলক়োলেফস্টর রচম্বাফর ঢুকিাম। আহ্া, 
আমরাও যলদ আমাফদর ঘরোফক এিাফব সাজাফে পারোম। 
  
–আমার রপফশেরা এখাফন এফস একেু আরাম পা়ে। জুফির গিা়ে রকাফনা জড়ো রনই। 
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-হ্যাুঁ, আলম একজন সাইফকাঅযানালিস্ট। 
  
-মাফ করফবন, অযাফেলি বিি–দুফোর েফাে আমার জানা রনই। 
  
–েফাে ঘো়ে পিাশ িিাফরর। 
  
মযাকফরলি োকাি জুফির লদফক। আমার সহ্কারীর অলিজ্ঞো খুব একো রবলশ ন়ে। 
মাফঝ মফধয উফোপাো কথা বফি বফস। আশা কলর এর জনয আপলন লকেু মফন করফবন 
না। 
  
সহ্কারীহ্োৎ সব কথা মফন পফড় রগি জুফির। একো মফদর রদাকাফন অলিযান চািাফে 
লগফ়েলেি মযাকফরলির সহ্কারী। গুলি রখফ়ে মারা যা়ে রস। মযাকফরলি লনফজও আহ্ে 
হ়্ে। রসবার আফমাস লজফফরন নাফম একজনফক ররপ্তার কফর পুলিশ। োফক পাগি 
সাবযস্ত কফর উলকি রবকসুর মুলক্তর দাবী কফর। েখন জুফির িাক পফড়। লবফশষজ্ঞ 
লচলকৎসক লহ্ফসফব লেলন লজফফরনফক পরীো কফরলেফিন। পরীোফে ধরা পফড় 
লজফফরন বদ্ধ উন্মাদ। োর শরীফরর লকেুো পযারালিলসফস আক্রান্ত। মৃেুযদফণ্ডর হ্াে 
রথফক লজফফরন ররহ্াই রপফ়ে যা়ে। োফক উন্মাদ আশ্রফম পাোফনা হ়্ে। 
  
জুি বিফিন, হ্যাুঁ, এবার মফন পফড়ফে। লজফফরফনর মামিা়ে আমাফদর কথা হ্ফ়েলেি। 
আপনার গাফ়ে লেনফে গুলির আঘাে লেি। আপনার সহ্কারী মারা লগফ়েলেফিন। 
  
-হ্যাুঁ, আপনার রদৌিফে এক খুলন রবকসুর খািাস রপফ়ে লগফ়েলেি। 
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জুি প্রসেো এলড়ফ়ে রগফিন–বিুন, কী সাহ্াযয করফে পালর? 
  
–আপনার কাফে লকেু েফথযর জনয এফসলেিাম। মযাকফরলি অযাফেলির লদফক োকাি। 
অযাফেলি হ্াফের পযাফকেো লনফ়ে বযস্ত হ্ফ়ে পড়ি। বিি–একো লজলনস আপনাফক লদফ়ে 
সনাক্ত করাব আমরা। 
  
অযাফেলি পযাফকে খুিি। হ্িুদ লালস্টফকর একো বষবালে রবফরাি। 
  
–এো আপলন রদফখফেন িাুঃ লস্টফিে? 
  
–লজলনসো রো আমারই মফন হ্ফি। জুফির গিা়ে লবস্ম়ে। 
  
–আপনারই, অন্তে আপনার নাম এফে রিখা আফে। 
  
–রকাথা রথফক রপফ়েফেন এো? 
  
–রকাথা রথফক পাও়ো সম্ভব বফি আপনার মফন হ়্ে? 
  
এবার আগন্তুক দুজফনর মুফখ িেনী়ে পলরবেবন এফসফে। রকাথা়ে হ্ালরফ়ে রগফে রসই 
লশিাচার রবাধ। 
  
মযাকফরলির মুফখর লদফক োলকফ়ে জুি পাইফপ োমাক িরফে িরফে বিফিন–পুফরা 
বযাপারো আমাফক খুফি বিুন। 
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–আমরা ররনফকােো সিফকব রখাুঁজ লনফে এফসফে িাুঃ লস্টফিে। যলদ এো আপনার হ্ফ়ে 
থাফক, োহ্ফি আমরা জানফে চাই এো কী কফর হ্ােোড়া হ্ফ়েফে? 
  
মযাকফরলি এবার স্পিাস্পলি জানফে চাইফে। 
  
–এর মফধয রহ্ফসযর লকেু রনই। সকাফি যখন রচম্বাফরর আসব বফি রবফরালি, েখন 
লঝরলঝর কফর বৃলি পড়লেি। আলম ররনফকােো পলরষ্কার করফে রদাকাফন লদফ়েলে বফি 
মােধরার ররনফকােো গাফ়ে চালপফ়ে লদিাম। এখাফন এফস রদলখ, আমার একজন রপফশে 
ররনফকাে োড়াই এফসফে। েখন রীলেমফো েুষারপাে শুরু হ্ফ়েফে। যাবার সমফ়ে 
োফকই এই ররনফকােো লদফ়েলেিাম। রকন? কী হ্ফ়েফে োর? 
  
–কার কথা বিফেন আপলন? মযাকফরলি জানফে চাইি। 
  
–রকন আমার রপফশে জন হ্যানফসন। 
  
–বাুঃ, আপলন রদখলে লনিুবি িেযফিদ কফর রফফিফেন। শান্ত গিা়ে বিি অযাফেলি। লমুঃ 
হ্যানফসন আর কখনও লনফজর হ্াফে ররনফকােো আপনাফক রফরে লদফে পারফবন না। 
কারণ উলন মারা রগফেন। 
  
কথাো শুফন জুফির মফন হ্ি, োরা সারা শরীফর রক রযন লবদুযৎ-প্রবাহ্ লদফ়ে আঘাে 
করফে। লেলন বিফিন–মারা রগফেন? 
  
–রকউ োফক রপেন রথফক েুলর মাফর। মযাকফরলি বিি। 
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জুি হ্েিম্ব হ্ফ়ে োলকফ়ে রইফিন। মযাকফরলি বষবালেো অযাফেলির হ্াে রথফক লনফ়ে 
এমনিাফব েলড়ফ়ে ধরি, যাফে রচরা অিংশো জুফির নজফর পফড়। রকােোর লপফে 
অফনকখালন জা়েগা জুফড় রমফহ্লদ রো একো রোপিাগা। জুফির গা গুলিফ়ে উেি। 
  
রকাফনারকফম রঢাুঁক লগফি জুি বিফিন–ওফক রক মারি? 
  
–রসোই রো আপনার কাে রথফক শুনব বফি আমরা এফসলে িাুঃ লস্টফিে। এই 
বযাপারো একজন সাইফকাঅযানালিস্ট সবফথফক িাফিা জানফে পাফরন। আপলন এ 
বযাপাফর আমাফদর পথপ্রদশবক হ্ফবন, আশা কলর। 
  
রথফম রথফম অযাফেলি বিি। 
  
জুি অসহ্া়েিাফব মাথা রনফড় জানফে চাইফিন কখন ঘফেফে এই ঘেনাো? 
  
মযাকফরলি জবাব লদি–আজ সকাি এগাফরাো়ে রিলসিংেন এলিলনউফে আপনার অলফস 
রথফক এক ব্লক দূফর। রবশ কফ়েক িজন রিাক হ়্েফো োফক রাস্তা়ে পড়ফে রদফখলেি। 
লকন্তু রকউই রখ়োি কফরলন। বরফফর ওপর রক্ত ঝরাফে ঝরাফে উলন মারা যান। 
  
জুি রেলবি ক্লফথর একো রকাণ খামফচ ধরফিন। 
  
–লমুঃ হ্যানফসন এখাফন লেক কো়ে এফসলেফিন িাুঃ লস্টফিে? 
  
অযাফেলি জানফে চাইি। 
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–লেক দশো়ে। 
  
–কেেণ লেফিন? 
  
–প্রা়ে পিাশ লমলনে। 
  
–োরপর রবলরফ়ে লগফ়েলেফিন? 
  
–হ্যাুঁ, ওনার পফর আমার অনয রপফশে লেি। 
  
–উলন লক আপনার লরফসপশন অলফস লদফ়ে রবলরফ়ে লেফিন? 
  
–না, আমার রপফশেরা লরফসপশন অলফস লদফ়ে রঢফক আর রবফরা়ে এই দরজা লদফ়ে। 
োই আমার পরবেবী রপফশফের সফে আফগর রপফশফের রদখা হ়্ে না। 
  
–োহ্ফি রদখা যাফি লমুঃ হ্যানফসন আপনার এখান রথফক রবফরাফনার লকেুেণ পফরই 
মারা রগফেন। আিা, উলন রকন আপনার কাফে এফসলেফিন ো বিফবন লক? 
  
এই প্রফশ্নর জবাব লদফে লগফ়ে জুি ইেস্তে করফে থাফকন। োরপর বফিন–েমা 
করফবন। িাক্তার আর রপফশফের আফিাচনা প্রকাশ করা আমার পফে উলচে ন়ে। 
  
মফন রাখফবন, ওফক হ্েযা করা হ্ফ়েফে। মযাকফরলি বিি, আপনার সাহ্াযয রপফি আমরা 
হ়্েফো হ্েযাকারীফক সনাক্ত করফে পালর। 
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জুফির পাইপ লনফি লগফ়েলেি। উলন আগুন ধরাবার েুফো়ে বযাপারো লনফ়ে িাববার 
সুফযাগ রপফ়ে রগফিন। 
  
অযাফেলি জানফে চাইি–উলন কেলদন আপনার কাফে যাো়োে করফেন? 
  
–লেনবের। 
  
–ওনার সমসযাো কী লেি? 
  
আবার ইেস্তে করফে রদখা রগি িাুঃ লস্টফিেফক। আজ সকাফি রদখা জন হ্যানফসফনর 
মুখো মফন পফড় রগি। আফবগকলিে মুখ। রচাখ দুলেফে হ্ালসর উপলস্থলে। 
  
–ও লেি সমকামী। অবফশফষ লেলন বিফিন। 
  
মযাকফরলির গিা়ে প্রিন্ন বযাে–োহ্ফি এো রকাফনা সুেরীর কারসালজ। 
  
–সমকামী লেলন লেফিন, আলম োফক সালরফ়ে েুলি। আজ সকাফিই ওফক বফিলেিাম, 
আর আমার কাফে আসার প্রফ়োজন রনই। উলন আবার সুখী দািেয জীবন শুরু করফে 
পারফবন। ওনার দুই রেফি, রমফ়ে আর স্ত্রী আফে। 
  
–স্ত্রী থাকা সফেও? মযাকফরলি জানফে চাইি। 
  
–এই ধরফনর ঘেনা অফনক রদখা যা়ে। 
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–কাজো ওনার রকাফনা প্রাক্তন রপ্রলমক কফরফে লক? সামানয বচসা রথফক েুলর মারামালর 
হ্ও়োো লক এফকবাফরই অসম্ভব? 
  
মযাকফরলির পফরর প্রশ্ন। 
  
জুি কফ়েক মুহূ্েব রিফব লনফিন–হ্ফেও পাফর? লকন্তু আমার ো লবশ্বাস হ্ফি না। 
  
–রকন িাুঃ লস্টফিে? অযাফেলির রকৌেূহ্ি। 
  
–কারণ গে একবের ধফর হ্যানফসফনর সফে কাফরার রযাগাফযাগ লেি না। বরিং আমার : 
ধারণা রকউ রবাকা বালনফ়ে োকা লনফে রচফ়েলেি। রসরকম লকেু হ্ফি হ্যানফসন রেফড় 
রদবার, পাত্র ন়ে। 
  
ররলি লসগাফরে ধরাি–আপনার রবাকা বানাফনার লথফ়োলরোফে রো একো ফাুঁক রথফক 
যাফি। ওনার মালনবযাগ স্পশব করা হ়্েলন। একফশা িিাফরর ওপর লেি মালনবযাফগর 
মফধয । 
  
কথাো বফি রস সন্তপবফণ জুফির প্রলেলক্র়ো িেয করফে থাফক। 
  
অযাফেলি বিি–রকাফনা উন্মাফদর সন্ধান করফি মফন হ়্ে আমাফদর কাজো সহ্জ হ্ফব। 
  
জুি জানিার কাফে এলগফ়ে রগফিন–রকউ উন্মাদ হ্ফিই রয োর িেণ রবাঝা যাফব, 
এমন রকাফনা অথব রনই। শেকরা নব্বই িাগ রেফত্র আমরা বাইফর রথফক পাগিালম 
প্রমাণ করফে পালর না। 
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মযাকফরলি রকৌেূহ্িী রচাফখ জুিফক িেয করি। বিি–মানুফষর প্রকৃলে সিফকব অফনক 
লকেু আপনার জানা আফে রদখলে। কেলদন ধফর আপলন এসব লনফ়ে চচবা করফেন? 
  
–বাফরা বের। রকন? 
  
–না, রেমন লকেু ন়ে। 
  
–আপলন রো রীলেমফো সুদশবন পুরুষ। োই ধফর লনন, যলদ আপনার রপফশেফদর মফধয 
রকউ আপনার রপ্রফম পফড় যা়ে, োহ্ফি রসো লক অনযা়ে হ্ফব? 
  
–আপনার প্রফশ্নর অথব আমার কাফে লেক রবাধগময হ্ি না। 
  
–আমার মফন হ্ফি, আপলন িাফিািাফব বুঝফে রপফরফেন। আমরা দুজফনই িাইফনর 
রিাক, োই না িাক্তার। একজন সমকামী েরুণ সুদশবন লচলকৎসফকর সামফন োর 
সমসযা বিফে এি। 
  
মযাকফরলির গিা ক্রমশ রহ্সযম়ে হ্ফ়ে ওফে-আপলন লক আমাফক লবশ্বাস করফে বিফেন 
রয, লেন বেফরও োর সফে আপনার রকাফনা মানলবক সিকব গফড় ওফেলন? 
  
জুি িাবফিশহ্ীন মুফখ োকাফিন–মানব চলরত্র সিফকব আপনার লক এই ধারনা 
রিফফেনযাে? 
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একেু লবচলিে না হ্ফ়ে মযাকফরলি বিি–না, আলম শুধু অনুমান করলে। োোড়া আর কী 
কী হ্ফে পাফর োও আপনাফক বিলে। আপলন যখন বিফিন রয, আপনার কাফে আমার 
আর প্রফ়োজন রনই, কথাো হ্যানফসফনর িাফিা নাও িাগফে পাফর। লেন বের আপনার 
অধীফন লেফিন। হ়্েফো এলনফ়ে আপনাফদর মফধয ঝগড়ার সূত্রপাে হ্ফ়েলেি। 
  
এই অলিফযাগ শুফন জুফির মাথা গরম হ্ফ়ে রগি। রশষ অলব্দ অযাফেলি বযাপারো সামাি 
লদি–আিা, আপলন লক এমন কাউফক জাফনন, যার সফে হ্যানফসফনর সিকবো িাফিা 
লেি না? অথবা এমন রকউ, যাফক উলন রমাফেই পেে করফেন না? 
  
–রস রকম রকউ থাকফি লনি়েই োর নাম বফি লদোম কারণ জন হ্যানফসন সিফকব 
সব েথযই আমার জানা। কাফরার প্রলে োর লবেুমাত্র লবফিষ লেি না। রকউ োফক 
অপেে কফরলন। 
  
–আমরা ওনার ফাইিো লনফ়ে যাব। 
  
–আলম দুুঃলখে। ওো রদও়ো সম্ভব ন়ে। 
  
–দরকার হ্ফি রকাফেবর হুকুম আমরা আনফে পালর। 
  
–োই আনুন ো হ্ফি। ওই ফাইফি যা আফে, োফে আপনাফদর লকেু কাজ হ্ফব না। 
  
–োহ্ফি ওো আমাফদর লদফি আপনার কী েলে হ্ফব? 
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–হ্যানফসফনর স্ত্রী আর রেফিফমফ়ের েলে হ্ফে পাফর। লকন্তু আমার মফন হ়্ে আপনারা 
িুি জা়েগাফে এফসফেন। রশষ পযবন্ত হ়্েফো রদখা যাফব, উলন একজন অফচনা অজানা 
রিাফকর হ্াফে খুন হ্ফ়েফেন। 
  
মযাকফরলি বিি–না, আলম ো লবশ্বাস কলর না। 
  
বষবালেো মুফড় অযাফেলি োফে দলড় জলড়ফ়ে রন়ে–আফরা লকেু পরীো কফর এো 
আপানাফক রফরে রদব। 
  
–ওো আমার রপ্রফ়োজন রনই। আপনারা ররফখ লদফে পাফরন। 
  
মযাকফরলি উফে দাুঁলড়ফ়ে কলরিফরর দরজাো খুিি। বিি–আপনার সফে আবার। 
রযাগাফযাগ করব রকমন? 
  
মাথা ঝাুঁলকফ়ে রস বাইফর রবলরফ়ে পড়ি। অযাফেলি োফক অনুসরণ করি। 
  
কযারি ঘফর ঢুকি। রদখি জুি েখনও দরজার লদফক লচলন্তে দৃলিফে োলকফ়ে আফেন। 
  
কযারি বিি–রকাফনা গন্ডফগাি হ়্েলন রো? 
  
–জন হ্যানফসনফক রকউ খুন কফরফে। 
  
কযারি চমফক উেি–খুন কফরফে? 
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–হ্যাুঁ, েুলর রমফরফে। 
  
–কী সববনাশ! লকন্তু রকন? 
  
–রসো পুলিশও জাফন না। 
  
–হ়্ে িগবান! 
  
জুফির রবদনােব রচাখ দুফো িেয কফর কযারি বিি–আমাফক লদফ়ে আপনার লক। রকাফনা 
সাহ্াযয হ্ফব? 
  
–েুলম বরিং আজ অলফস বন্ধ কফর দাও। আলম লমফসস হ্যানফসফনর সফে রদখা কফর 
আলস। খবরো আলম লনফজই োফক জানাব। 
  
–বযস্ত হ্ফব না। আলম সব বযবস্থা করলে। 
  
–ধনযবাদ। 
  
জুি রবলরফ়ে রগফিন। 
  
আধঘো বাফদ কযারি ফাইি পত্র গুলেফ়ে রেলবফির রদরাফজ চালব আুঁেফে যাফি, েখন 
কলরিফরর দরজাো হ্োৎ খুফি রগি। রচাখ েুফি োকাফেই ও রদখি একজন হ্াসফে 
হ্াসফে ওর লদফক এলগফ়ে আসফে। 
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. 
  
লেন 
  
রমলর হ্যানফসনফক রদখফে রযন পফে আুঁকা েলব। রোফোখাফো রচহ্ারা, অপরুপ রদহ্ 
বিরী। সরিোর এই প্রলেমূলেবফক বাইফর রথফক রদখফি মফন হ়্ে, খুবই অসহ্া়ে। 
অলিমাফন গফি যাও়ো রমাফমর পুেুি। আসফি মনো োর রানাইে পাথফরর মফো শক্ত। 
  
জুি একবার রমলর হ্যানফসফনর সফে রদখা কফরলেফিন। জন হ্যানফসফনর লচলকৎসা শুরু 
হ্বার এক সপ্তাহ্ বাফদ। স্বামীর লচলকৎসা হ্ফি শুফন রমলর রেফপ উফেলেি। োই বাধয 
হ্ফ়ে জুিফক আসফে হ্ফ়েলেি। জুি জানফে রচফ়েলেি, ওনার লচলকৎসার বযাপাফর 
আপনার আপলত্ত কীফসর। 
  
–োর কারণ আলম বনু্ধ-বান্ধবীফদর জানাফে চাই না রয, আলম একো বদ্ধ উন্মাদফক লবফ়ে 
কফরলে। আফরা বফিলেি রমলর, ওফক বিুন লিফিাফসবর বযবস্থা করফে। োরপর ও যা 
খুলশ করফে পাফর। 
  
জুি বুলঝফ়ে লেফিন লববাহ্ লবফিফদর অথব হ্ি স্বামীফক সলেয সলেয ধ্বিংফসর পফথ এলগফ়ে 
রদও়ো। 
  
রমলর রচুঁলচফ়ে ওফে- ধ্বিংস হ্ফে আর কী বালক আফে? ওর এ রকম চলরত্র জানফি, আলম 
লক ওফক লবফ়ে করোম? রমফ়ে-রেফির রবহ্ে একো। 
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–আপনার স্বামীর বযাপাফর কেগুফিা জলেি মফনাস্তালেক সমসযা আফে লমফসস হ্যানফসন। 
েফব রসগুফিা সালরফ়ে রোিা যাফব। উলন লনফজ একান্তিাফব রচিা করফেন। আমার মফন 
হ়্ে রেফিফমফ়ের মুখ রচফ়ে আপলন বযাপারো রমফন লনন। 
  
রসলদন লেন ঘো ধফর কথা বফিলেফিন িাুঃ জুি। একো বযাপাফর লেলন সফি 
হ্ফ়েলেফিন, লববাহ্ লবফিদ রথফক রমলরফক লবরে ররফখলেফিন। পরবেবীকাফি অবশয এ 
বযাপাফর রমলরফক যফথি রকৌেূহ্িী হ্ফ়ে উেফে রদখা যা়ে। শুধু োই ন়ে, স্বামীর জীবন 
সিংরাফমর সাফথ লনফজফক ধীফর ধীফর একাে কফর রস। জুি লেক কফরলেফিন, রকাফনা 
দিলের একসফে লচলকৎসা করফবন না। লকন্তু রমলরর রেফত্র োফক লন়েম িে করফে 
হ্ফ়েলেি। অবশয রমলরফক পাও়োফে এই কাজো োড়াোলড় করফে রপফরলেফিন। স্ত্রী 
লহ্সাফব রমলরর বযথবোর কারণগুফিা জানার পর জন হ্যানফসফনর লনরাম়ে দ্রুে গলেফে 
এফগাফে থাফক। 
  
আর আজ উলন এফসফেন একো রশাক সন্তপ্ত সিংবাদ জানাফে, কাজো কে কলেন 
িাক্তার ো জাফনন। লকন্তু খবরো রো বিফেই হ্ফব। 
  
কথাো শুফন রমলর এমন রচাফখ োকাি রযন িাক্তার ওর সফে রলসকো করফেন। 
পরেফণই বিি রস-ও োর আমার কাফে রকাফনালদন লফফর আসফব না? বফি আেব 
লচৎকার কফর উেি, আপলন বিফেন ও আর রকাফনালদন এ বালড়ফে আসফব না? আহ্ে–
জন্তুর মফো েেফে করফে করফে লনফজর রপাশাক লেুঁড়ফে শুরু করি। রগািমাি শুফন। 
ে-বেফরর দুই যমজ লশশু ঘফর এফস ঢুফক পড়ি। জা়েগাো হ্ফ়ে উেি লেক পাগিা 
গারফদর। মফো। 
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জুি অফনক কফি বাচ্চা দুফোফক শান্ত করফিন। পাফশর বালড়র এক প্রলেফবশীর কাফে 
ওফদর পালেফ়ে লদফিন। লফফর এফস রমলরফক ঘুফমর ওষুধ লদফিন। পালরবালরক 
লচলকৎসকফক রিফক পাোফিন। পলরলস্থলে সিূণব আ়েফত্ত আসার পর ধীফর রবলরফ়ে 
এফিন ওখান রথফক। 
  
মফনর আকাফশ লচন্তার রমফঘর আনাফগানা। জুি এফিাপাথালড় গালড় চািালিফিন। 
হ্যানফসন যখন েীে সিংরাম কফর জফ়ের সীমাফরখা়ে রপৌঁফে রগফেন, েখন এই হ্েযাকাণ্ড 
ঘফে রগি? রকাফনা সমকামী বনু্ধই লক প্রণ়ে রথফক বলিে হ্ফ়ে এই কাজলে কফরফে? 
বযাপারো অসম্ভব ন়ে। লকন্তু িাক্তার মন রথফক ো মানফে পারলেফিন না। রিফফেনযাে 
মযাকফরলি জালনফ়েফে, ওনাফক পাও়ো রগফে িাক্তারখানা রথফক এক ব্লক দূফর। 
হ্েযাকারী যলদ প্রলেলহ্িংসা পরা়েণ সমকামী বনু্ধ হ্ফ়ে থাফক োহ্ফি রকাফনা লনজবন 
জা়েগাফেই রস আফক্রাশ রমোফে পারে। জনসমফে এমন কাজ রকন করি? 
  
দূফর একো রেলিফফান বুথ নজফর পড়ি িাক্তার জুফির। হ্োৎ োর মফন পফড় রগি, 
আজ রাফে লপোর হ্যািলি ও োর স্ত্রী রনারার সফে লিনার খাও়োর প্রলেশ্রুলে রদও়ো 
আফে। ওই পলরবাফরর সফে োর অেযন্ত ঘলনি সিকব। লকন্তু আজ রাফে উলন রকাথাও 
রযফে পারফবন না। 
  
গালড় থালমফ়ে বুফথ ঢুকফিন। হ্যািলির রেলিফফান নম্বর িা়োি করফিন। 
  
রনারা রফান ধরফিন–কী বযাপার এে রদলর আপনার? রকাথা রথফক রফান করফেন? 
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–রনারা, আজফকর লদনো আমাফক মাফ কফর দাও। আজ আলম রযফে পারলে না। 
  
–কেফনা ন়ে। জাফনন আপনার সফে আিাপ করার জনয একজন হ্ালপফেযশ কফর বফস 
আফে। ওুঃ, যা রদখফে না ওফক। 
  
–অনয লদন আিাপ করফে বফিা, রনারা। আজ সলেয রমজাজ িাফিা রনই। আলম েমা 
রচফ়ে লনলি। 
  
–দাুঁড়ান এক লমলনে, চাইবার মজা রের পাও়োলি। 
  
লপোর হ্যািলি রফান ধরফিনকী খবর বনু্ধ? লজজ্ঞাসা কলর রকাফনা গন্ডফগাি? 
  
–না-না, রসরকম লকেু ন়ে। আজ অফনক কাজ পফড় রগফে লপে, কাি রদখা হ্ফি সব 
বিব। 
  
–বনু্ধ, েুলম এক মফনারম স্কযালন্ডফনলি়োন বস্তু রথফক বলিে হ্ফি। এক কথা়ে বিা যা়ে 
অনবদয। 
  
জুি হ্াসফে রচিা করফিন–লেক আফে, অনয রকাফনা সম়ে োর সফে রদখা করব। 
রেলিফফাফন দ্রুে লকেু লফসলফসালন শুনফে রপফিন। রকাফনা একো রগাপন পরামশব। 
  
–রনারা আবার রফান ধরফিন–ও আমার বফড়া লদফনর লিনাফর আসফব। আপলন ওলদন। 
আসফবন রো? 
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–রনারা, এবযাপাফর পফর আফিাচনা করব, রকমন? আজ রফান োড়লে। 
  
কথা না বালড়ফ়ে রফান ররফখ লদফিন জুি। 
  
অফনক কথাই মফন পফড় রগি োর। কফিফজর রশষ রসাপাফন রপৌঁফে জুি লবফ়ে 
কফরলেফিন। এলিজাফবথ লেি ওই কফিফজ সমাজ-লবজ্ঞাফনর োত্রী। োরুফণযর রজা়োফর 
িাসফে িাসফে িলবষযৎ জীবফনর সুখ সমৃদ্ধ লদফনর স্বপ্ন রদফখলেফিন। লকন্তু লন়েলে 
বফড়াই লনষু্ঠর। োরপর এক বের কাফেলন। বফড়ালদফনর দুঘবেনা়ে মারা রগি 
এলিজাফবথ। মারা রগি োুঁর অজাে সন্তান। এক লনফমফষ সমস্ত পৃলথবীো অন্ধকার হ্ফ়ে 
রগি িাক্তাফরর রচাফখর সামফন। োরপর রথফক লেলন মন লদফ়ে কাজ করফে শুরু 
করফিন। আজ রদফশর অনযেম মফনালবজ্ঞানীফে পলরণে হ্ফ়েফেন। এর অন্তরাফি আফে 
ওই রশাক সন্তপ্ত সৃ্মলে। কাউফক বফড়ালদফনর উৎসব পািন করফে রদখফি মাথার রিের 
লবফফারণ ঘফে যা়ে িাক্তাফরর। লেলন চান, ওই লদনো সকফি এলিজাফবথ এবিং োর 
অজাে সন্তাফনর জনয রশাক স্তব্ধো়ে কাোক। লকন্তু ো কী কফর সম্ভব? 
  
রেলিফফান বুথ রথফক রবলরফ়ে এফস গালড়ফে উফে বসফিন লেলন। 
  
সাধারণে োফক রদখফি বালড়র দাফরা়োন মাইক হ্ালসমাখা মুখ লনফ়ে অলিবাদন জানা়ে। 
আজ লকন্তু োর হ্ালসফে অন্তরেোর রোুঁ়ো লেি না। লনি়েই রকাফনা পালরবালরক ঝাফমিা 
পালকফ়েফে রিাকো। লেলন িাবফিন প্রা়েই োর রেফিফমফ়েফদর সম্বফন্ধ কুশি প্রশ্ন 
কফরন। লকন্তু আজ োও িাফিা িাগফে না। গালড়ো গযাফরফজ পালেফ়ে রদবার লনফদবশ 
লদফিন। 
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–লেক আফে সযার, লকেু বিফে লগফ়ে মাইক লনফজফক সামফি লনি। 
  
জুি বালড়ফে ঢুকফিন। িলবফে মযাফনজার রবন কােফজর সফে রদখা হ্ি। রচাখাফচালখ 
হ্ি। িদ্রফিাক হ্াে রনফড় রিেফর ঢুফক রগফিন। 
  
জুি মফন মফন িাবফিন, আজ হ্ি কী সকফির? নালক আমার মন দুববি বফি এমন 
অদু্ভে আচরণ করফে সকফি? 
  
লিফফের দরজা়ে পা রাখফিন লেলন। 
  
লিফে চািক এলি এলগফ়ে এফস অলিবাদন জানাি–গুি ইলিলনিং িাুঃ লস্টফিে। 
  
–গুি ইলিলনিং এলি। রঢাক লগফি দৃলি সলরফ়ে লনি এলি। –এলি রকাফনা রগািমাি হ্ফ়েফে 
লক? 
  
এলি এই প্রফশ্নর রকাফনা জবাব লদি না। 
  
জুি িাবফিন, এও রদখলে এক রহ্সযম়ে মানুষ। সমস্ত বালড়োই রবাধহ়্ে আজ িুেুফর 
হ্ফ়ে উফেফে। 
  
লিফে রথফক রবলরফ়ে ফ্ল্যাফের লদফক হ্াুঁেফে শুরু করফিন লেলন। লকেু দূর এলগফ়ে 
রগফিন। হ্োৎ োর মফন হ্ি লিফফের দরজা বন্ধ করার শব্দ রশাফননলন রকন? ঘুফর 
োকাফিন। এলি এেেণ োর লদফক োলকফ়ে লেি। এখন োড়াোলড় দরজা রেফন রস 
লনফজফক আড়াি কফর লদি। 
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কাফের দরজা়ে চালব ঘুলরফ়ে জুি রিেফর ঢুকফিন। রিেফর আফিাগুফিা জ্বিফে রকন? 
জুি অবাক হ্ফিন। মযাকফরলি হবেকখানার একো দরজা রজার কফর খুিফে রচিা 
করলেি। লেক রসই সম়ে অযাফেলি রশাবার ঘর রথফক রবলরফ়ে এি। 
  
জুি লজজ্ঞাসা করফিন–আমার ফ্ল্যাফে আপনারা কী করফেন? 
  
মযাকফরলি শান্ত গিা়ে বিি–আপনার জনযই অফপো করলেিাম িাুঃ লস্টফিে। 
  
জুি এলগফ়ে এফিন। সদয রখািা ড্র়োরো বন্ধ কফর লদফিন। একেুর জনয মযাকফরলির 
আেুিগুফিা রবুঁফচ রগি। 
  
–এখাফন রঢাকার অনুমলে রক লদফ়েফে? 
  
–আমাফদর সাচব ও়োফরে আফে। অযাফেলি বিি। 
  
–সাচব ও়োফরে? আমার ফ্ল্যাফে? 
  
–আমরা যলদ লকেু প্রশ্ন কলর, আপলন লক উত্তর রদফবন? মযাকফরলি জানফে চাইি। 
উলকি োড়া ওগুফিার উত্তর রদও়ো বা না-রদও়ো সবলকেু আপনার মলজবর ওপর লনিবর 
করফে। অযাফেলি আরও বিি–মফন রাখফবন, আপলন এরপর রথফক যা বিফবন, রস 
গুফিা আপনার লবরুফদ্ধ রকাফেব বযবহৃে হ্ফে পাফর। 
  
মযাকফরলি জানফে চাইি–আপলন লক উলকিফক খবর লদফে চান? 
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–প্রফ়োজন রনই, জুফির গিা়ে রাগ, আলম আফগই জালনফ়েলে জন হ্যানফসনফক ররইন 
রকাোো বযবহ্ার করার জনয লদফ়েলেিাম। সফন্ধযফবিা আপনারা ওো আমার অলফফস 
এফনফেন। এর মফধয লজলনসোফক আলম রদলখলন। হ্যানফসনফক হ্েযা করা আমার পফে 
সম্ভব ন়ে। আজ সারালদন আলম লনফজর কাফে বযস্ত লেিাম। লমস রবােবস-এর সােী। 
  
মযাকফরলি এবিং অযাফেলি দৃলি আদান-প্রদান করি। 
  
অযাফেলি জানফে চাইি–আমরা আসার পর অলফস রথফক রবলরফ়ে রকাথা়ে লগফ়েলেফিন? 
  
–লমফসস হ্যানফসফনর বালড়ফে। 
  
–ওো আমরা জালন। োরপর? 
  
সামানয ইেস্তে কফর জুি জবাব লদফিন–গালড় লনফ়ে ঘুরলেিাম। 
  
–রকাথা়ে? 
  
–কাফনকলেকাে পযবন্ত লগফ়েলে। 
  
–লিনাফর রকাথা়ে রখফ়েফেন? 
  
–খাইলন। এখনও পযবন্ত খাও়োর সুফযাগ হ়্েলন। 
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–লমফসস হ্যামফসফনর বালড় রথফক রবফরাফনার পর রকউ আপনাফক রদফখফে লক? 
  
–মফন হ়্ে না। 
  
–গালড়ফে রপট্রি িরফে লনি়েই রকাথাও থামফে হ্ফ়েলেি? 
  
অযাফেলি কথার মফধয ঢুফক পড়ি। 
  
–না, োর প্রফ়োজন হ়্েলন। লকন্তু সন্ধযার পর আলম রকাথা়ে লগফ়েলে, ো আপনারা জানফে 
চাইফেন রকন? হ্যানফসন রো সকাফিই মারা রগফেন। 
  
–সফন্ধযর পর অলফস রথফক রবলরফ়ে আবার লক এখাফন লফফর এফসলেফিন–মযাকফরলি 
জানফে চাইি। 
  
–না। 
  
–আপনার অলফফসর দরজা রখািা লেি। 
  
–োর মাফন? রক খুফিফে আমার অলফস? 
  
–রসো আমরা জানফে পালরলন। আপনাফক আমরা ওখাফন লনফ়ে যাব। লকেু হ্ালরফ়েফে 
লকনা, আপলন আমাফদর ো জালনফ়ে রদফবন। 
  
–লনি়েই। লকন্তু খবরো রক লদফ়েফে আপনাফদর? 
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–রাফত্রর দাফরা়োন, অযাফেলি বিি, আলফফস আপলন দালম লকেু রাফখন লক? োকাকলড় 
ওষুধপত্র এইসব? 
  
–না, োকা সামানযই থাফক। রকাফনা মাদক ওষুধ আলম রালখ না। চুলর করার মফো লকেু 
রনই আমার অলফফস। 
  
–রবশ, এবার চিুন। 
  
লিফে চািক এলি েমা চাও়োর িলেফে োলকফ়েফে। জুি সরাসলর োর লদফক োকাি। 
বযাপারো লেলন বুঝফে রপফরফেন। 
  
অলফফসর োিা রিফে রঢাকার বযাপাফর পুলিশ োফক সফেহ্ কফরলন, এ বযাপাফর জুি–
লনুঃসফেহ্। সম্ভবে মযাকফরলি োর প্রাক্তন সহ্কারীর রহ্নস্তার কথা স্মরণ কফরফে। 
লকন্তু রসো রো পাুঁচ বের আফগর ঘেনা। মযাকফরলি লক এেলদন সুফযাফগর অফপোফে 
লেি? 
  
রগফের কফ়েক ফুে দুফর গালড়ো দাুঁড় করাফনা লেি, পুলিফশর জীপ। জুি লনুঃশফব্দ উফে 
বসফিন। 
  
িলবর হ্ালজরা খাো়ে সই করফে করফে জুি িেয করফিন, দাফরা়োন লবগফিা অবাক 
রচাখ োর লদফক োকাফি। মযাকফরলি আর অযাফেলির সফে পফনফরা েিা়ে লিফফে 
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উেফিন লেলন। লনফজর অলফফসর সামফন এফস দাুঁড়াফিন। দরজার সামফন রপাশাক পরা 
পুলিশ। মযাকফরলিফক রসিাম েুকি। 
  
জুি পফকে রথফক চালব রবর করফিন। 
  
অযাফেলি এক ধাক্কা়ে পািা খুফি লদি। জুি আফগ পা বাড়াফিন। 
  
বসার ঘরো িন্ডিন্ড। রদরাজগুফিা রখািা। রমফঝফে কাগফজর হুফড়াহুলড়। রদফখ স্তলম্ভে 
হ্ফ়ে রগফিন লেলন। 
  
–িাক্তার লস্টফিে, ওরা কীফসর রখাুঁফজ এখাফন এফসলেি বফি আপনার মফন হ়্ে? 
  
মযাকফরলি আচমকা প্রশ্ন করি–আলম লকেুই বুঝফে পারলে না। কী হ্ফি এখাফন? 
  
দরজা রেফি জুি রিের ঘফর ঢুকফিন। এই ঘরো জুফির একান্ত বযলক্তগে। দুলে রেলবি 
উফে রদও়ো হ্ফ়েফে। আফিা চুরমার হ্ফ়ে মালেফে পফড় আফে। কাফপবফে রফক্তর দাগ। 
ঘফর এক রকাফণ অদু্ভেিাফব পফড় আফে কযারি রবােবফসর সিূণব উিে রদহ্। হ্াে দুফো 
লপফের রপেফন োর লদফ়ে বাুঁধা। বুক, মুখ আর দুলে উরুর সলন্ধস্থি অযালসফি 
রপাড়াফনানা। িান হ্াফের আেুিগুফিা রকউ বা কারা দুমফড় রিফে লদফ়েফে। রঘুঁেিাফনা 
মুফখ একো রুমাি দিা কফর খুুঁফজ রদও়ো। 
  
জুফির প্রলেলক্র়ো িেয কফর অযাফেলি বিি–বসুন িাুঃ লস্টফিে। 
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জুি মাথা নাড়ফিন। রবশ কফ়েকো গিীর দীঘবশ্বাস রবলরফ়ে এি োর মুখ রথফক। 
উফত্তজনা়ে থরথর কফর লেলন কাুঁপফেন। রক, রক একাজ করি? 
  
–রসোই আপলন আমাফদর জানাফবন িাুঃ লস্টফিে, মযাকফরলি বিি। 
  
–কযারিফক রকউ এিাফব হ্েযা করফে পাফর লক? জীবফন ও কাউফক আঘাে রদ়েলন। 
  
–লমস্টার হ্যানফসন কাউফক আঘাে রদনলন, অথচ োর লপফে েুলর মারা হ্ি। কযারি 
রবােবস কাউফক আঘাে রদ়েলন, অথচ োর সারা রদফহ্ অযালসি রঢফি রীলেমফো লনপীড়ন 
করার পর োফক হ্েযা করা হ্ি-মযাকফরলির গিা়ে কালেনয ফুফে উফেফে। রস আবার 
বিফে থাফক–চার বের রমফ়েলে আপনার কাফে কাজ করফে। আপলন লক বিফে চাইফেন 
মফনালবজ্ঞানী লহ্সাফব আপলন ওর বযলক্তগে জীবন সিফকব আরহ্ প্রকাশ কফরনলন? 
আপনার এই লমফথয কথাো আমাফক লক মানফে হ্ফব? 
  
জুি কলেন গিা়ে বিফিন–রকৌেূহ্ি আমার অবশযই লেি। ওর এক পুরুষ বনু্ধফক আলম 
লচনোম, যাফক ও লবফ়ে করে। 
  
–লেক। োর সফেও আমাফদর কথা হ্ফ়েফে। 
  
–লকন্তু োর পফে একাজ কখনওই সম্ভব ন়ে। িাফিা রেফি লেি রস। কযারিফক িীষণ 
িাফিাবাসে। 
  
–জীলবে অবস্থা়ে ওফক আপলন কখন রশষ রদফখফেন? অযাফেলি জানফে চাইি। 
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–ওো আলম আফগই আপনাফদর জালনফ়েলে। লমফসস হ্যানফসফনর সফে রদখা করফে যাবার 
লেক আফগ আলম কযারিফক বফিলেিাম, অলফফসর দরজা বন্ধ করফে। 
  
–আজ লক আর রপফশে আসার কথা লেি? 
  
–না। 
  
–আপলন লক মফন কফরন, এো রকাফনা বদ্ধ উন্মাফদর কাজ? 
  
–লনি়েই োই। লকন্তু রকন? 
  
–আলমও োই িাবলেিাম, মযাকফরলি বিি। 
  
কযারফির উিে রদহ্োর লদফক োলকফ়ে জুি বিফিন–আর কেেণ ওফক এিাফব রফফি 
রাখফবন? 
  
অযাফেলি বিি–এখনই লনফ়ে যাও়ো হ্ফব। রহ্ালমসাইি আর কফরানার লিপােবফমে কাজ 
রসফর রফফিফে। 
  
জুি বিফিন–আমার জনযই ো হ্ফি মৃেফদহ্ো এইিাফব রাখা হ্ফ়েলেি? 
  
–আিা, একো প্রশ্ন আবার করলে, আপনার অলফফস এমন রকাফনা বস্তু আফে লক, রযো 
কাফরার পফে… 
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কযারিফক রদলখফ়ে ইলেে করি মযাকফরলি। 
  
–না। 
  
–আপনার রপফশেফদর ররকিব? 
  
–রসরকম লকেু রনই। 
  
–আপলন লকন্তু আমাফদর সফে সহ্ফযালগো করফে চাইফেন না িাুঃ লস্টফিে। মযাকফরলি 
বিি। কণ্ঠস্বর ঋজ ফুফেফে। 
  
–ফাইিগুফিা রথফক যলদ রকাফনা সাহ্াযয পাও়ো রযে ো হ্ফি অবশযই জানাোম। আমার 
রপফশেফদর আলম িাফিা কফরই লচলন। আমার রপফশেফদর মফধয রকউ কযারিফক 
এইিাফব হ্েযা করফে পাফর না। এো বাইফরর রিাফকর কাজ। 
  
–রকউ ফাইিগুফিার রখাুঁজ কফরলন আপলন কী কফর জানফিন? 
  
–ওগুফিা স্পশব করা হ়্েলন। মুহূ্ফেবর মফধয মযাকফরলির রচাফখ লবস্ম়ে ফুফে উেি–রসলক? 
  
–ওগুফিা রো আপলন রদফখন লনও। 
  
জুি উেফিন। রদও়োফির কাফে লগফ়ে কাফের েক্তা মারা একো অিংফশ চাপ লদফিন। 
রদও়োিো দুিাগ হ্ফ়ে রগি। সালর সালর কফ়েকো োক রবলরফ়ে পড়ি। প্রফেযকো 
োফক, অসিংখয রেপ রফ়েফে। 
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–আমার রপফশেফদর সফে প্রফেযকবার সাোেকাফরর লববরণ আলম রেফপ েুফি লনই। 
এোই আমার ফাইি। ওগুফিা এখাফন রাখা থাফক। 
  
–ধরুন, জা়েগাো জানার জনয রকউ অেযাচার কফরফে? 
  
–এই সব রেফপ যা রিািা আফে, ো কাফরার কাফজ িাগফব না। না-না, ওফক খুন করার 
অনয উফেশয আফে। 
  
কযারফির নি রদহ্োর লদফক োলকফ়ে জুি বযথব আফক্রাফশ রফফে পড়ফে চাইফিন–কারা 
বা রক এই নৃশিংস কাজ কফরফে ো আমাফদর জানফেই হ্ফব। 
  
–রসই রকমই রো ইফি, জুফির লদফক োলকফ়ে থাফক মযাকফরলি। 
  
. 
  
অযাফেলিফক মযাকফরলি বিি কযারি রবােবফসর রপাস্টমফেবম এইমাত্র রশষ হ্ি। 
  
মযাকফরলি সারফহ্ জানফে চাইি–ফিাফি। 
  
–রমফ়েলের রপফে বাচ্চা লেি। লেনমাস প্রা়ে, গিবপাফের পফথ সম়েো একেু রবলশ। 
  
–আপনার লক মফন হ়্ে এর সফে খুফনর রকাফনা সিকব আফে? 
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রচ়োর রেফন বসি মযাকফরলি–িাফিাই প্রশ্ন কফরে। এই কাজো যলদ কযারফির রসই 
বনু্ধলের হ়্ে, আর যলদ ওরা লবফ়েই করফব বফি লেক কফর থাফক, ো হ্ফি বযাপারো লক 
দাুঁড়াফি? লবফ়ের কফ়েক মাফসর মফধযই বাচ্চার জন্ম হ্ফি। এ ঘেনা ররাজই ঘেফে। 
লকন্তু যলদ ওরা লবফ়েফে রাজী না হ়্ে োহ্ফি পলরলস্থলে সিূণব ঘুফর যাফি োই রো? 
বাচ্চাো জন্মাফি, লকন্তু রমফ়েো স্বামীর পলরচ়ে লদফে পারফে না। 
  
–লকন্তু লচফকর সফে কথা বফি জানফে রপফরলে, ও কযারিফক লবফ়ে করফে রাজী লেি। 
  
–জালন, মযাকফরলি গম্ভীর হ্ি। লকন্তু ধফরা, লচক না হ্ফ়ে যলদ অনয রকউ সন্তাফনর বাবা 
হ্ফ়ে থাফক? 
  
অযাফেলি এই প্রফশ্নর রকাফনা জবাব লদফে পারফি না। 
  
মযাকফরলি বিফে থাফক–মফন কফরা রস রিাকো একজন খযােনামা িাক্তার। লবরাে 
পসার আফে োর। কযারি োফক জানাি, ও গিবপাফে রাজী ন়ে। োর ইফি মা হ্বার। 
অথবা লনেক ব্লযাকফমি করার জনয রস এিাফব কথাো বিফে পাফর। রিাকোর পফে 
এই প্রস্তাব রমফন রনও়ো সম্ভব হ্ি না। কারণ রস জাফন, এককাফির বাজাফর রমফ়েফেফি 
কী না করফে পাফর? োর যাবেী়ে মান-সম্মান ধুফিা়ে গড়াগলড় রদফব। বযাপারো 
একলদন প্রকাশ হ্ফবই। 
  
অযাফেলি বিি–লকন্তু লস্টফিে একজন িাক্তার। রস অনয পদ্ধলেফে খুন করফে পারে। 
কাফরা মফন সফেফহ্র উফদ্রক হ্ে না। 
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মযাকফরলি বিি–হ্ফেও পাফর, আবার নাও হ্ফে পাফর। রসফেফত্র রকাফনা সফেহ্জনক 
সূত্র রবলরফ়ে পড়ার সম্ভবনা লেি। রযসব লবষাক্ত ওষুধ রস রকফন োর ররকিব রদাকাফন 
থাফক। দলড় বা েলড় লকনফিও রসো জানা রযে। লকন্তু এই সুের সাজাফনা ঘেনাো 
একবার রিফব রদখে। একজন উন্মাদ লবনা কারফণ অলফফস ঢুকি লরফসপশলনস্টফক খুন 
করি। এমন একো পলরফবফশর সৃলি করি যাফে অলফস মালিক পফর পুলিফশর কাফে 
এফস বিফে পাফর, অলবিফম্ব হ্েযাকারীফক ধফর লদন সযার। 
  
–হ্যাুঁ, রবশ জলেি রকস। 
  
–হ্যাুঁ, আমার বক্তবয এখনও রশষ হ়্েলন। এবার োর ররাগীর কথা–জন হ্যানফসন আর 
একলে উফেশযহ্ীন হ্েযা। এোও অজ্ঞাে উন্মাদ এক আেো়েীর হ্াফে। একই লদফন দু-
দুফো ঘেনা। এফদর মফধয রকাফনা রযাগসূত্র আফে লক? রিফব রদখিাম, রশষ পযবন্ত 
থাকাো অসম্ভব ন়ে। কযারি রবােবস এফস লস্টফিেফক জানাি, রস বাবা হ্ফে চফিফে। 
শুরু হ্ি বাক লবেণ্ডা। কযারি ব্লযাকফমি করফে রচিা করি। বিি, োফক লবফ়ে করফে 
হ্ফব ো না হ্ফি রমাো োকা লদফে হ্ফব। জন হ্যানফসন বাইফরর অলফস ঘফর বফস ওফদর 
কথাবােবা শুনলেি। লস্টফিে বযাপারো জানে না। োরপর রস ঘফর ঢুফক ি়ে রদখাি। 
খবরো রস ফাুঁস কফর রদফব, যলদ না লস্টফিে… 
  
–এফে আপনার অনুমান, অযাফেলি প্রলেবাফদর রচিা কফর। 
  
–হ্ফে পাফর, লকন্তু সব লমফি যাফি। হ্যানফসন বাইফর রবফরাফেই িাক্তার এমন বযবস্থা 
কফর রফিি, যাফে রস আর মুখ খুিফে না পাফর। লফফর এফস কযারফির বযবস্থাও কফর 
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রফিি রস। োরপর অযালিবাই লেক করফে লমফসস হ্যানফসফনর সফে রদখা করি। 
কাফনকলেকাে পযবন্ত রবলরফ়ে এি। সমস্ত সমসযার সমাধান। 
  
–আলম মানফে পারলে না। রকাফনারকম বাস্তব প্রমাণ হ্াফে না রপফ়েই আপলন একো 
মািবার রকস খাড়া করফে চাইফেন। 
  
অযাফেলি প্রলেবাফদর কণ্ঠস্বফর বফি উেফে চা়ে। 
  
–বাস্তব প্রমাণ বিফে েুলম কী রবাঝাফে চাইে? দু-দুলে মৃেফদহ্ আমরা রপফ়েলে। একলে 
অন্তুঃসত্তা মলহ্িা, রয লস্টফিফের কাফে কাজ করে। অনযলে োরই এক রপফশফের, 
যাফক ওই বালড় রথফক লকেুো দূফর মৃে অবস্থা়ে পাও়ো রগফে। রিাকো সমকামী। 
লস্টফিফের কাফে আলম যখন রেপগুফিা শুনফে চাইিাম, রস আমাফক অনুমলে লদি না। 
কাফক বাুঁচাফে রচফ়েলেি রস? আলম োফক লজফজ্ঞস কফরলেিাম, রকাফনা লকেুর সন্ধাফন 
রকউ োর অলফফস আসফে পাফর লকনা? এো হ্ফি আমরা একো যুলক্ত খাড়া করফে 
পারোম। আমরা বিফে পারোম, কযারি রসই লজলনসো রদ়েলন বফিই োফক 
নৃশিংসিাফব হ্েযা করা হ্ফ়েফে। োর বদফি কী হ্ি? আমরা শুনিাম, রহ্সযজনক রকাফনা 
লকেু ওর অলফফস রনই। রেপগুফিার মূিয অনয কাফরা কাফে রনই। অলফফস রকাফনা মাদক 
দ্রবয িাক্তার রাফখলন। োকা-প়েসা লেি না। অথবাৎ রশষপযবন্ত একো উন্মাফদর সন্ধাফনই 
বযস্ত থাকফে হ্ফব সমস্ত পুলিশ বালহ্নীফক। সুেরািং আর একেুও সম়ে নি করা উলচে 
ন়ে, িাুঃ লস্টফিফের লদফক কড়া নজর রাখফে হ্ফব। 
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–ো হ্ফি ওফক ফাুঁফদ রফিফে আপলন বদ্ধপলরকর? অযাফেলি জানফে চাইি। I 
মযাকফরলি বিি–োর কারণ অপরাধো ওই কফরফে। 
  
–আপলন ওফক অযাফরস্ট করফেন? 
  
–আপােে আলম সুফো রেফড় রাখলে। ওর প্রফেযকো গলেলবলধর ওপর নজর রাখফে 
হ্ফব। 
  
অযাফেলি লচলন্তে দৃলিফে োলকফ়ে থাকি মযাকফরলির লদফক। িাুঃ লস্টফিে যলদ লকেু না 
কফরও থাফকন, োহ্ফি মযাকফরলি োুঁফক ররহ্াই রদফব না। লকন্তু লকেুফেই অযাফেলি 
রসো হ্ফে রদফব না। কযাফেন বারফেলির সফে কথা বিফেই হ্ফব। 
  
. 
  
চার                                
  
পরলদন সকাফি খবফরর কাগফজর প্রথম পাো়ে ফিাও কফর রবফরাি কযারি রবােবফসর। 
রিামহ্ষবক হ্েযার বণবনা। জুি লেক কফরলেফিন, ররাগীফদর সফে রযাগাফযাগ কফর সমস্ত 
সাোৎকার বালেি কফর রদফবন। সারারাে োর ঘুম হ়্েলন। রচাখ দুফো িারী হ্ফ়ে 
পফড়লেি। ররাগীফদর োলিকাো পড়ফে লগফ়ে রদখফিন বালেি করফি দুজন োর ওপর 
িীষণ ররফগ যাফব। লেনজন মনুঃেুণ্ণ হ্ফব। বালক কজনফক রবাঝাফি অবশয বুঝফব। রশষ 
পযবন্ত গিীরিাফব লচন্তা কফর লেলন িাবফিন, রুলেন না িাোোই উলচে। ররাগীফদর স্বাথব 
োফে রো করা যাফব, মনোও লকেুেফণর জনয অনয কাফজ বযস্ত থাকফব। 
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আফগই দপ্তফর রপৌঁেফিন জুি। কলরিফর সািংবালদকফদর লিড়। দূরদশবন কমবী ইলেমফধযই 
এফস রগফে। আফিাকলচত্রীরা কযাফমরা লনফ়ে ররলি। কাউফক লেলন রিেফর রঢাকার 
অনুমলে লদফিন না। লববৃলে লদফে অস্বীকার করফিন। লকেুেণ অফপো করার পর োরা 
চফি রগি। 
  
দরজা খুফি রিেফর ঢুকফিন। লনফজর ঘফরর পািা রেিফে লগফ়ে মনো সামানয আনমনা 
হ্ফ়ে রগি। রক্তাক্ত কাফপবেো পুলিশ সলরফ়ে লনফ়েফে। ঘরো আফগকার মফোই স্বািালবক 
িাগফে। 
  
েফাে শুরু একোই, কযারি আর রকাফনালদন এখান লদফ়ে হ্াুঁেফব না। ওর, প্রাণচিি 
শরীরো আর কখনও োর লদফক রচফ়ে ঝিংকার েুিফব না। 
  
প্রথম ররাগী রপৌঁফে রগফে। হ্যালরসন বাকবআন্তজবালেক ইস্পাে প্রলেষ্ঠাফনর সহ্ সিাপলে। 
জুি যখন বাকবফক প্রথম রদফখলেফিন েখন একো প্রশ্ন োুঁর মফন রজফগলেি। রচহ্ারার 
রজাফরই লক রিাকো এে উুঁচু পদ রপফ়েফে? নালক পফদর রদৌিফেই রচহ্ারাফে রজৌিুস 
এফসফে। 
  
রকৌফচর ওপর সিূণব রদহ্ এলিফ়ে বাকব বফসলেফিন। রকসো মাস দুই আফগ িাুঃ লপোর 
হ্যািলির কাে রথফক োুঁর কাফে এফসফে। মলস্তষ্ক লবকৃলের ররাগী, প্রবণো নরহ্েযার 
লদফক। 
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সকাফি রয খবরো খবফরর কাগফজর পাো়ে রবলরফ়েফে োর কথা বাকব একবারও 
বিফিন না। এোই ওনার চলরফত্রর হবলশিয। লেলন বিফিন–আপলন আমার কথাগুফিা 
রসলদন জানফে চাইফিন না। ওরা রয আমার রপেফন রিফগে, োর প্রমাণ আলম লনফ়ে 
এফসলে। 
  
জুি সেকব হ্ফ়ে জবাব লদফিন–আলম বযাপারো আপনার সফে রখািা মন লনফ়ে আফিাচনা 
করফে রচফ়েলেিাম। গেকাফির কথা আপনার লনি়েই মফন আফে। 
  
বাকব হ্াে দুফো মুলিবদ্ধ করফিন–ওরা আমাফক খুন করার রচিা করফে। 
  
–আপলন আরাম কফর বসুন না, জুি পলরলস্থলে সামাি রদবার রচিা করফিন। 
  
বাকব বিফিন–আমার প্রমাণগুফিা আপলন োহ্ফি শুনফে চান না? 
  
জুি বিফিন–আলম আপনার বনু্ধ, আলম আপনাফক সাহ্াযয করার রচিা করলে। 
  
গে কফ়েক মাফস রিাকোর আচরণ এফকবাফর পাফে রগফে। বাকব কাফজ ঢুফকলেফিন 
সামানয একজন লপওন লহ্সাফব। পুঁলচশ বেফর লেলন প্রলেষ্ঠাফনর চুফিার কাোকালে রপৌঁফে 
রগফেন। চার বের আফগ সাদািেফনর রীষ্মবাফস এক মমবালন্তক দুঘবেনা ঘফে। স্ত্রী আর 
লেন রেফিফমফ়ে আগুফন পুফড় মারা যা়ে। েখন লেলন বাহ্ামাফে রলেোর কাফে েুলে 
কাোফেন। রকউ রবাধহ়্ে িাবফে পাফরলন, ওই ট্রযালজক ঘেনালেফক লেলন মফনর রিের 
স্থান রদফবন। সমস্ত বযাপারোর জনয লনফজফক দা়েী কফর লনফিন। সবসম়ে গিীর লচন্তা়ে 
িুফব থাকফিন। বনু্ধ-বান্ধবফদর সফে আর রদখা সাোে করফিন না। এমন কী সফন্ধযর 
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পর রবফরাফনা বন্ধ কফর লদফিন। রসই সম়ে একো েলব োর মফন রিফস উফেলেি। 
রলেোর সফে লবোনাফে লেলন সেফম মত্ত। োর স্ত্রী এবিং রেফিফমফ়ে আগুফনর রিলিহ্ান 
লশখা়ে জ্বফি পুফড় মরফে। রকবিই োর মফন হ্ে, লেলন কাফে থাকফি ওফদর হ়্েফো 
বাুঁচাফে পারফেন। লচন্তাো একসম়ে আিন্নোর রূপ লনি। রিাফক োর সে এলড়ফ়ে 
চিফে িাগি। 
  
বাকব প্রচণ্ড চেুর। লেলন লনফজর ঘফর বফস িাি করফে িাগফিন। বের দুফ়েক আফগ 
রকািালনর একজন নেুন সিাপলের প্রফ়োজন পড়ি। হ্যালরসন বাফকবর নাম রসখাফন 
প্রস্তাব করা হ্ি না। বাইফর রথফক একজনফক আনা হ্ি। আরও একবের বাফদ 
কাযবলনববাহ্ক সহ্ সিাপলে নাফম একলে নেুন পফদর সৃলি করা হ্ি। োফক বাফকবর ওপর 
বসাফনা হ্ি। বাকব বুঝফে পারফিন, োর লবরুফদ্ধ ষড়যন্ত্র চফিফে। রগাপফন লেলন 
রগা়েোলগলর শুরু করফিন। রাফের অন্ধকাফর রেপফরকিবার িুলকফ়ে লনফ়ে রাখফিন 
সদসযফদর দপ্তফর। লকন্তু বরাে মে। ে-মাস বাফদ হ্াফে-নাফে ধরা পফড় রগফিন। 
দীঘবলদফনর চাকলর আর পদমযবাদা োুঁফক বরখাফস্তর হ্াে রথফক বাুঁলচফ়েলেি। 
  
এরপর োুঁর কাফজর চাপ কমাফে োফক লকেু হ্ািকা দাল়েে রদও়ো হ্ি। বাকব িাবফিন, 
োফক োড়াফনার চক্রান্ত চিফে। আরও লকেুলদন বাফদ লেলন বুঝফে পারফিন বাইফরর 
রিাফকরাও োর লবরুফদ্ধ ষড়যন্ত্র শুরু কফরফে। লেলন রাস্তা়ে হ্াুঁেফি রকউ োফক অনুসরণ 
কফর। রেলিফফাফন আলড় পাো হ্ফি। োর লচলেপত্র খুফি রদখা হ্ফি। খাবাফর লবষ 
রমশাফনা হ্ফে পাফর। এই িফ়ে শালন্তফে খাও়ো েযাগ করফিন। ওজন কমফে শুরু হ্ি। 
িাক্তার লপোর হ্যািলির সফে রকািালনর সিাপলে োর রযাগাফযাগ কলরফ়ে লদফিন। বাকব 
অবশয প্রলেবাদ কফরন লন। িাক্তার হ্যািলি বাফকবর সফে আধঘো সম়ে কাোফিন। লেলন 

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

49 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

লবচেণ মানুষ। লেলন বুঝফে পারফিন, এো োর রকস ন়ে। লেলন রেলিফফাফন জুফির 
সফে রযাগাফযাগ করফিন। জুফির রনােবইফে একেুও জা়েগা রনই। লকন্তু িাুঃ হ্যািলি 
রকসোর গুরুে বুলঝফ়ে বিফিন। জুি অনুফরাধো রমফন লনফে বাধয হ্ফিন। 
  
রসই হ্যালরসন বাকব এখন রকৌফচর ওপর লচৎ হ্ফ়ে শুফ়ে আফেন। 
  
জুি বিফিন–আপনার প্রমাণগুফিা বিুন। 
  
–ওরা কাি রাফে োিা রিফে আমাফক খুন করফে ঢুফকলেি। লকন্তু আলম এখন রয 
ঘরোফে শুই, োর প্রফেযকো দরজা রিের রথফক োিা িাগাফনা থাফক। ওরা রিেফর 
ঢুকফিও আমার ঘফর ঢুকফে পাফরলন। 
  
–পুলিশফক জালনফ়েফেন? 
  
–জালনফ়ে কী হ্ফব? পুলিশ রো ওফদর দফি। 
  
–আপলন েথয রদও়োফে আলম খুলশ হ্িাম। আন্তলরক স্বফর জুি বিফিন। 
  
বাকব জানফে চাইফিন–এফে আপনার কী সুলবধা হ্ি? 
  
–আপনার প্রফেযকলে কথা আলম মফনাফযাগ লদফ়ে শুফনলে। রেফপও েুফি রনও়ো হ্ফি, 
যাফে রকউ আপনাফক হ্েযা করফি চক্রান্তো প্রকাশ হ্ফ়ে পফড়। 
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বাফকবর মুখ উজ্জ্বি হ্ফ়ে উেি–বাুঃ, চমৎকার বযবস্থা। রেপ থাকফি ওফদর আর ররহ্াই 
রনই। 
  
–না-না, আপলন শুফ়েই থাকুন। 
  
বাকব মাথা রনফড় গা এলিফ়ে লদফিন। রচাখ বন্ধ কফর বিফিন, আলম বফড়াই ক্লান্ত, রচাখ 
বন্ধ করফে সাহ্স হ়্ে না। আমার মফো পলরলস্থলেফে পড়ফি বুঝফে পারফেন। 
  
মযাকফরলির কথা মফন পফড় রগি জুফির। মুফখ বিফিন–আপনার চাকর োিা িাোর 
শব্দ রপফ়েফে? 
  
–রকন আপনাফক বলিলন? দুমাস হ্ি োফক লবদা়ে কফর লদফ়েলে। 
  
লদন লেফনক আফগ উলন জালনফ়েফেন, ওই লদন চাকফরর সফে োুঁর হ্াোহ্ালে হ্ফ়ে রগফে। 
অথবাৎ সম়েজ্ঞানোও হ্ালরফ়ে রফফিফেন লমুঃ বাকব। আপলন লক লনলিে রসো দুহ্প্তা 
আফগর । ঘেনা? 
  
বাকব বিফিন–িুি আলম কখফনা কলর না। আপলন লক মফন কফরন এে বফড়া একো 
ইস্পাে রকািালনর িাইস রপ্রলসফিে পফদ আমাফক এমলন বলসফ়ে রাখা হ্ফ়েফে? 
  
–আপলন োফক োলড়ফ়ে লদফ়েলেফিন রকন? 
  
–আমার খাবাফর রস লবষ রমশালিি। 
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–কী িাফব? 
  
–শূফ়োফরর মািংস আর লিফমর রলফে আফসবলনক লমলশফ়ে লদফ়েলেি। 
  
–কী কফর বুঝফিন? 
  
–লবফষর গন্ধ আলম খুুঁফকই বুঝফে পালর। 
  
হ্োশা েলড়ফ়ে পড়ি জুফির মফধয। লকেু লদন আফগ পযবন্ত লেলন রিফবলেফিন, বাফকবর 
অসুখ সালরফ়ে রদফবন। লকন্তু এখন মফন হ্ফি, এই রকসো সমাধান করা োুঁর পফে 
সম্ভব ন়ে। রকাফনা রকাফনা মানুফষর মন এমন লবকাররস্ত হ্ফ়ে যা়ে রয, রসই মানুষলে 
আর সাধারণ জীবফনর উপেযাকা়ে পা রাখফে পাফর না। 
  
লকেুেণ বাফদ লেলন বিফিন লমুঃ বাকব, আপনাফক একো কথা লদফে হ্ফব। ওরা যলদ 
আপনার লবরুফদ্ধ রিফগ থাফক, োর অথব কী? অথব হ্ফি, ওরা আপনাফক লদফ়ে রকান 
মারাত্মক কাজ কলরফ়ে লনফে চাইফে। ওরা আপনাফক হ়্েফো উসকালন রদফব। লকন্তু 
আপলন আমাফক কথা লদন ওফদর লবরুফদ্ধ রকান বযবস্থা রনফবন না। আমার ধারণা, যলদ 
এইিাফব আপলন লনফজফক লনসৃ্পহ্ রাফখন, ো হ্ফি ওরা আপনার রকাফনা েলে করফে 
পারফব না। 
  
বাকব বিফিন–লেক বফিফেন রো। লেক আফে, এখন রথফক আরও রবলশ বুফঝ সমফঝ 
চিব আলম। 
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বাইফরর ঘফর দরজা রখািার শব্দ পাও়ো রগি। জুি হ্ােঘলড়র লদফক োকাফিন। 
পরবেবী ররাগী রপৌঁফে রগফে। 
  
লনুঃশফব্দ রেপ ররকিবাফরর রবাোম বন্ধ করফিন লেলন, আজ এই পযবন্ত থাক। 
  
–সমস্তো আপলন রেপ কফরফেন? 
  
–প্রফেযকো শব্দ। আজ আর অলফফস যাফবন না। বালড়ফে লগফ়ে লবশ্রাম লনন। 
  
বাকব বিফিন–অলফফস না রগফি ওরা আমার রচম্বাফরর দরজা রথফক আমার নাম খুফি 
অনয রিাফকর নাম আেফক রদফব। আমাফক অলফস রযফেই হ্ফব। 
  
জুফির মন আবার িারাক্রান্ত হ্ফ়ে উেি। োরপর হ্োৎ োর রমরুদন্ড রবফ়ে একো 
লহ্মফরাে রনফম রগি। হ্যানফসন আর কযারফির হ্েযাকাফণ্ড লক বাফকবর হ্াে থাকা সম্ভব? 
বাকব এবিং হ্যানফসন দুজফনই োর ররাগী। ওফদর মফধয সুসিকব থাকাো রমাফেই লবলচত্র 
ন়ে। কারণ গে দুমাফস হ্যানফসফনর পফরই বাফকবর সাোৎকাফরর সম়ে বাুঁধা লেি। রদখা 
হ্ফেই পাফর কলরিফর, ো হ্ফি? লকন্তু কযারি? কযারফির কাফে বাকব িীলেপ্রদ লকেু 
রদফখলেফিন লক? স্ত্রী এবিং লেন রেফিফমফ়ের মৃেুযর পর মানলসক লদক রথফক লেলন অসুস্থ 
হ্ফ়ে পফড়ন। বযাপারো সলেয লক একো দুঘবেনা লেি? 
  
পরবেবী ররালগনীফক আহ্বান জানাফিন–আসুন। 
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অযালন রব্লক রকৌচ রেফড় উফে দাুঁড়াি। ওফক রদফখ আবার রসই হৃদ়ে রমাড়াফনা 
অনুিূলেো অনুিব করফিন জুি। এলিজাফবফথর পর রকাফনা মলহ্িা োুঁর হৃদ়েফক 
এেখালন রদািা লদফে পাফরলন। 
  
অথচ দুজফনর মফধয রকাফনা লমি রনই। এলিজাফবফথর লেি রসানালি চুি, লেি রোফো 
কফর োুঁো রবনী আর নীি রচাখ। অযালন রব্লফকর চুি কাফিা, রচাফখর রে অলবশ্বাসয 
রবগুলন। গড়নো এলিজাফবফথর রচফ়ে িম্বা। হ়্েফো আরও কফ়েকো সুের চড়াই উত্রাই-
এর সমফরাহ্। োর সজীব বুলদ্ধদীপ্ত রচহ্ারা রসৌেফযবর মফধয এমন লকেু িুলকফ়ে আফে, 
যাফক অহ্িংকার বিা রযফে পাফর। দুলে রচাফখর রিের আফে অদু্ভে প্রাণবন্তো। 
  
অযালনর ব়েস পুঁলচশ। লনুঃসফেফহ্ জুি এর রথফক সুেরী স্ত্রীফিাক জীবফন রকাফনালদন 
রদফখলন। লকন্তু রসৌেযব োড়াও অনয একো লকেু আফে, যা জুিফক আকষবণ কফর। ওফক 
রদফখ মফন হ়্ে ওর সফে জন্ম-জন্মান্তফরর পলরলচলে। 
  
লেন সপ্তাহ্ আফগ অযালন প্রথম এফসলেি। সাোৎকাফরর বযবস্থা কফরলন। কযারি রদখা 
করার অনুমলে রদ়েলন। কযারি বুলঝফ়ে বফিলেি, রসলদফনর োলিকাো িলেব আফে। নেুন 
রকাফনা ররাগীফক োর মফধয রঢাকাফনা সম্ভব ন়ে। অযালন বফিলেি, ও রকবি অফপো 
করার অনুমলে রপফিই খুলশ হ্ফব। 
  
দু-ঘো পফরও োফক একইিাফব রসাফা়ে বফস থাকফে রদফখ কযারি অস্বলস্তফে পফড় 
যা়ে। রশষ পযবন্ত কযারি লনফজ উফদযাগী হ্ফ়ে ওই প্রেীলেে সাোেকাফরর বযবস্থা কফর। 
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রমফ়েলেফক প্রথমলদন রদখার পর রথফকই জুি মফনর রিের একো োড়না অনুিব 
করফে থাফকন। প্রথম লদফনর কথাবােবা জুি এখন িুফি রগফেন। শুধু মফন আফে, বসফে 
বিার পর ও বফিলেি, অযালন রব্লক, লববালহ্ো। সমসযার কথা জানফে চাইফি, প্রথমো়ে 
লিধা কফর বফিলেি, এ লবষফ়ে ও লনফজই লনলিে ন়ে। এমন কী সলেয রকাফনা সমসযা 
আফে লকনা, োও রস জাফন না। 
  
একজন লচলকৎসক বনু্ধর কাফে জুফির নাম শুফনফে। োই রদখা করফে এফসফে। জুি 
রসই লচলকৎসক বনু্ধলের নাম জানফে রচফ়েলেফিন। ও বিফে রাজী হ়্েলন। জুি অবশয 
আফগই ো অনুমান কফরলেফিন। 
  
এরপর লেলন রবাঝাফিন, অনয রকাফনা মফনালবজ্ঞানীর কাফে রযফে লকন্তু অযালন 
নাফোড়বাো। োই রাজী না হ্ও়ো োড়া জুফির রকাফনা উপা়ে লেি না। রমফ়েো সিূণব 
স্বািালবক। ওর সমসযাো খুবই সাধারণ। আফিাচনা়ে বফস জুি রদখফিন বযাপারো 
রমাফেই ো ন়ে। কথা়ে কথা়ে স্বামীর লবষফ়ে প্রশ্ন করাফে রমফ়েলে বফিলেি, ও খুব 
িাফিা রিাক। সািংসালরক জীবফন আলম খুবই সুখী। 
  
জুি েখন প্রসোন্তফর চফি লগফ়েলেফিন। আপলন রকাথা়ে জফন্মফেন? 
  
–লরলিলরফে, রবাস্টফনর কাফে রোট্ট শহ্র। 
  
–আপনার মা-বাবা রবুঁফচ আফেন? 
  
–বাবা রবুঁফচ আফেন, আমার যখন বাফরা বের, েখন মা মারা যা়ে। 
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–মা-বাবার সিকব লনি়েই িাফিা লেি? 
  
–হ্যাুঁ। 
  
–রকাফনা িাইফবান? 
  
–না। আলমই একা। যার জনয উিফন্ন রগলে। বফি রস রহ্ফসলেি। োর মফধয েিনার 
লচহ্ন লেি না। 
  
প্রফশ্নর মাধযফম জুি আরও লকেু েথয সিংরহ্ কফরলেফিন। অযালন বফিলেি, মার মৃেুযর 
পর লবফদফশ বাবার কাফে রস থাকে। বাবা লেফিন স্বরাষ্ট্রদপ্তফরর কমবী। লেলন যখন 
আবার লবফ়ে কফর কযালিফফালনব়োফে চফি রগফিন েখন অযালন বাবার সফে যা়েলন। 
রদািাষীর কাজ লনফ়ে আফমলরকা়ে বসবাস করফে শুরু করি। মােৃিাষা োড়া ফরালস, 
ইোলি়োন আর স্পযালনফশ কথা বিফে পাফর রস। বাহ্ামা়ে েুলে কাোফে লগফ়ে হ্বু স্বামীর 
সফে আিাপ হ়্ে। রস লেি কারখানার মালিক। প্রথম দশবফন রিাকোফক িাফিা িাফগলন। 
রিাকো বারবার লবরক্ত করফে থাফক। বাহ্ামা রথফক চফি আসার দু-মাস বাফদ লনফজ 
এফস রযাগাফযাগ কফর। অযালন েখন োর রপ্রফম এফকবাফর মশগুি। এরপর লবফ়েফে আর 
রদরী হ়্েলন। েমাস রকফে রগফে। ওরা এখন থাফক লনউজালসবর একো জলমদার বালড়ফে। 
  
আধ িজন হবেফকর পর অযালন সিফকব জুি এইেুকু মাত্র জানফে রপফরফেন। আজও 
লেলন ওর সমসযা সিফকব এেেুকু আুঁচ পানলন। এসব লনফ়ে আফিাচনাফে রযন আপলত্ত 
আফে রমফ়েলের। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

56 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
কেবার িাক্তার জানফে রচফ়েলেফিন, স্বামীর সিফকব রকাফনা অলিফযাগ আফে লকনা। 
হদলহ্ক লদক রথফক অসেলে? অনয রকাফনা স্ত্রীর সফে সিকব? এমন কী জানফে 
রচফ়েলেফিন রয, রমফ়েলের সাফথ অনয পুরুফষর সিকব আফে লকনা? উত্তর লদফে লগফ়ে 
অযালন খুবই উফত্তলজে হ্ফ়ে উফেলেি। 
  
আরও অফনক প্রসে রেফন এফনফেন জুি। পানািযাস রযৌন প্রবৃলত্ত, গিবাবস্থা ইেযালদ 
সিফকব। লকন্তু প্রলে রেফত্রই বুলদ্ধদীপ্ত রচাখ দুলে েুফি অযালন উত্তর লদফ়েফে। যখন 
রকাফনা বযাপাফর রচফপ ধরা হ্ফ়েফে, েখন বফিফে, একেু হধযব ধরুন িাক্তারবাবু। 
আমাফক লনফজর মফো কফর এফগাফে লদন। 
  
োরপর রথফক অযালনর পেে মফো লবষ়ে লনফ়ে আফিাচনা েরেলরফ়ে এলগফ়ে চফিফে। 
বাবার সফে অযালন অন্তে এক িজন রদফশ ঘুফরফে। অফনক আিযব মানুফষর সিংস্পফশব 
এফসফে। অদু্ভে সৃ্মলেশলক্ত রমফ়েলের। রসজ্ঞানও প্রচুর, জুি শুনলেফিন রসই বণবনাগুলি। 
এোড়া দুজফনর মফধয অফনক লমি খুুঁফজ রপফিন িাক্তার। একই রকম বই োফদর িাফিা 
িাফগ। একই নােক রদফখন োরা। মফনর অবফচেন রকাফণ বহু বের ধফর লেলন এমন 
একলে রমফ়েফক শ্রদ্ধার আসফন বলসফ়েলেফিন। রশষপযবন্ত জুি িাবফিন, আলম লক ো 
হ্ফি অযালনর রপ্রফম পফড় রগিাম? 
  
অযালন ঘফর ঢুকি। জুি রকৌফচর পাফশর রচ়োরো়ে লগফ়ে বসফিন। 
  
অযালন বিি–আজ লনফজর জনয আলসলন। আপনাফক রকাফনা সাহ্াযয করফে পালর লকনা, 
োই এফসলে। 
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জুি লনববাক হ্ফ়ে অযালনর লদফক োলকফ়ে থাকফিন। গে দু-লদন ধফর োর সমস্ত 
অনুিূলেগুলি লনফ়ে রক বা কারা লেলনলমলন রখিা রখফিফে। সামানয একেু সমফবদনার 
রোুঁ়ো পড়ফেই আফিাড়ন উেি। দুরন্ত আফবফগর রঢউ রযন জুিফক এপার ওপার কফর 
লদি। ইফি হ্ি সবলকেু উজার কফর রদফবন। লকন্তু ো অসম্ভব। লেলন একজন 
লচলকৎসক। অযালন অফনযর লববালহ্ো স্ত্রী। 
  
অযালন দাুঁলড়ফ়ে রইি। জুি রকাফনা কথা বিফিন না। 
  
অযালন বিি কযারিফক আমার খুবই িাফিা িাগে। রক এমন কাজো করি? 
  
–জালন না। 
  
–পুলিশ কাউফক সফেহ্ কফরলন? 
  
কফরলন আবার, জুি মফন মফন িাবফিন। যলদ জানফে পাফর–অযালনফক রকৌেূহ্িী দৃলিফে 
োলকফ়ে থাকফে বিফিন, ওরা কেগুফিা যুলক্ত খাড়া কফরফে। 
  
–আপনার মানলসক অবস্থা বুঝফে পারলে। আমারও খুব খারাপ িাগলেি। আজ আপলন 
অলফফস আসফবন লকনা আলম িাবলেিাম। 
  
–আসবই না লেক কফরলেিাম। লকন্তু রশষ পযবন্ত আসফে হ্ি, যখন আপলন এফিন েখন 
একেু আফিাচনা রহ্াক না। 
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অযালনফক লিধারস্ত মফন হ্ি। লকন্তু আমার রো মফন হ্ফি আফিাচনার লকেু রনই। 
  
জুফির হৃৎলপফন্ডর গলে দ্রুে হ্ফ়েফে। মফন মফন িগবাফনর কাফে প্রাথবনা জানাফিন, হ্া়ে 
িগবান, ও রযন না বফি বফস, এখন রথফক আর আপনার সফে আমাফক রদখা করফে 
হ্ফব না। 
  
–আগামী সপ্তাফহ্ আলম স্বামীর সফে ইউফরাফ প রবড়াফে যালি। আপনার মহ্ামূিযবান 
সম়ে অযথা নি কফর রগিাম। এর জনয আমাফক েমা করফবন। 
  
–না-না, এরকম িাফব বিফবন না। জুি অনুিব করফিন, োর গিা কাুঁপফে। হ্াে বযাগ 
খুফি লকেু খুচফরা রনাে রবর করি অযালন। জুফির দলেণা সবোই নগফদ রমো়ে। 
অনযফদর মফো রচফক রদ়ে না। 
  
জুি বিফিন–আজ আপলন আমার বনু্ধ লহ্ফসফব এফসফেন, এর জনয আলম আপনার কাফে 
কৃেজ্ঞ। আলম চাই, আপলন আরও একবার এখাফন আসুন। 
  
–রকন? অযালন শান্ত রচাফখ োকাি। 
  
–আলম িাবলেিাম, বযাপারো আমরা আর একবার খলেফ়ে রদখব। আর একেু আফিাচনা 
কফর রদখফে হ্ফব আপনার সলেয রকাফনা সমসযা আফে লকনা। 
  
দুিুলম মাখাফনা হ্ালস হ্াসি অযালন। 
  
–এবার এফি ো হ্ফি স্নােক উপালধো রপফ়ে যাব বিফেন? 
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–রস যাই বিুন, জুি মুফখ হ্ালস রফাুঁোবার রচিা করফিন, ওো পাবার জনয আসফবন 
  
–আপলন চাইফি আসফেই হ্ফব, অযালন উফে দাুঁড়াি, আমার সম্বফন্ধ লবফশষ লকেু জানার 
সুফযাগ আপনাফক লদইলন, লকন্তু আলম জালন আপলন খুব িাফিা িাক্তার। যলদ কখনও 
সাহ্াফযযর দরকার হ়্ে, কথা লদলি, আপনার কাফে আসব। 
  
অযালনর বাড়াফনা হ্ােো ধরফিন জুি। উুঃ, ঘন একলে আলিেন, রসই লবদুযৎ প্রবাফহ্র 
লশহ্রণ। আিযব, অযালনর এেেুকু প্রলেলক্র়ো রদখফে রপফিন না। 
  
–আলম শুক্রবাফর আসব। 
  
–শুক্রবার? আিা। 
  
কলরিফরর দরজা খুফি অযালন রবলরফ়ে রগি। আরাম রকদারাফে রদহ্োফক এলিফ়ে 
লদফিন। জুি। মফন হ্ি, এই লবরাে পৃলথবীফে লেলন সলেয সলেয একা। 
  
. 
  
পাুঁচ 
  
সােোর সম়ে রশষ ররাগীলে চফি রগি। জুি মফদর আিমারী খুিফিন। কড়া স্কচ লনফ়ে 
গিা়ে রঢফি লদফিন। পাকস্থিীফে একো েরি আগুফনর পরশ রপফিন। হ্োৎ োর মফন 
হ্ি, সকাি রথফক রেকফাস্ট বা িাি রকাফনা লকেুই করা হ়্েলন। খাবার কথা মফন 
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হ্ফেই আরও অসুস্থ রবাধ করফে থাকফিন। মনফক অনযলদফক রঘারাবার রচিা করফিন। 
খুন দুফো লবফেষণ করফে শুরু করফিন। অফনকেণ একইিাফব বফস রইফিন। গে 
দুলদফন ঘফে যাও়ো ঘেনাগুফিা ো়োেলবর মফো এলগফ়ে চফিফে। অবফশফষ রকাফনা 
সমাধাফন আসফে পারফিন না। রদও়োি ঘলড়র লদফক োকাফিন, আজ অফনক রদরী হ্ফ়ে 
রগফে। 
  
রচম্বার রেফড় বাইফর রবলরফ়ে এফিন। রাে নো রবফজ রগফে। িলবফে নামফে বরফ োন্ডা 
হ্াও়োর কাুঁপুলন িাগি মুফখ। েুষারপাে শুরু হ্ফ়েফে। েুষাফরর কণাগুফিা আকাফশ ঘুফর 
রবড়াফি। শহ্রোফক রদখাফি কযানিাফস আুঁকা রেি েলবর মফো। আকাশ চুম্বী 
অট্টালিকার মাথা রথফক রাস্তার ধূসর আর সাদা েরি গলড়ফ়ে পড়ফে। রিলসিংেন 
এলিলনউর একলে রদাকাফনর কাুঁফচর জানিা়ে রিখা আফে–বফড়ালদন। জুি রসলদক রথফক 
দৃলি ঘুলরফ়ে রনবার রচিা করফিন। লকন্তু পারফিন না। 
  
পথঘাে এফকবাফর ফাুঁকা। একজন পথচারী একিা রহ্ুঁফে চফিফে অফনক দূফর। হ্নহ্ন 
কফর রহ্ুঁফে যাফি। রপ্রলমকা বা স্ত্রীর কাফে যাবার োড়া আফে লক? অযালন এখন কী 
করফে? হ্োৎ জুফির অযালনর কথা মফন পড়ি। হ়্েফো স্বামীর সফে কথাবােবা বিফে। 
নালক শুফ়ে পফড়ফে ওরা? 
  
প্রচণ্ড হ্াও়োর ঝাুঁপো। একো গালড়ও রাস্তা়ে রবফরা়েলন। জুি রমাফড়র আফগই রাস্তা পার 
হ্ফিন। মাঝ বরাবর আসফেই একো শব্দ শুফন ঘুফর োকাফিন। দশ ফুে দূফর লবরাে 
একো কাফিা লিমুলজন। রহ্িিাইে লনলিফ়ে োর লদফক রেফড় আসফে। একো পাুঁড় 
গদিব, জুি িাবফিন। ফুেপাফথর লনরাপদ আশ্রফ়ে লফফর এফিন। োরপর রদখফিন, 
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গালড়ো োর লদফকই েুফে আসফে। উপিলব্ধ করফিন, ওো রজফন শুফন োফক চাপা লদফে 
চাইফে। 
  
রশষ রয ঘেনা লেলন মফন করফে রপফরলেফিন ো হ্ি, িারী রকাফনা বস্তু োুঁফক আঘাে 
কফরলেি। োরপর বজ্রপাফের মফো একো শব্দ। অন্ধকার রাস্তাো এক-মুহূ্ফেবর জনয 
আফিালকে হ্ফ়ে ওফে। জুি সব লকেু জানফে পারফিন। জন হ্ানফসন আর কযারি 
রবােবফসর মৃেুযর রহ্সযফিদ করফে পারফিন। জফ়ের উিাফস রফফে পড়ফে ইফি 
হ্ফ়েলেি োর। মযাকফরলিফক জানাফে হ্ফব। আফিা লনফি এি। লনকষ কাফিা অন্ধকাফর 
িুফব রগফিন লেলন। 
  
উলনশ নম্বর থানাোফক বাইফর রথফক রদখফি মফন হ়্ে অলে প্রাচীন। ররাদ-বাোস-বৃলিফে 
রবাধহ়্ে একো িাো বালড়। অফের লাসোর খফস রগফে। বাদালম ইে রবলরফ়ে পফড়ফে। 
  
কালনবসগুফিা সাদা লঢলব। পা়েরার দি এই লঢলবগুফিা বালনফ়েফে। একলদফক উনষাে 
রথফক। লে়োলশ নম্বর লিে। অনয লদফক লফফথ এলিলনউ রথফক লরিার সাইি-এই থানার 
এলক্ত়োফর পফড়। 
  
দশোর কফ়েক লমলনে বাফদ হ্াসপাোি রথফক জানাফনা হ্ি গালড় চাপা লদফ়ে রকউ। 
একজন পালিফ়ে রগফে। থানার কাফজর চাপ রসলদন খুবই রবলশ। আবহ্াও়ো খারাপ 
হ্ফি। কী হ্ফব, অফনকগুফিা ধষবণ আর প্রোরণার ঘেনা ঘফেফে। ফাুঁকা রাস্তা়ে িুফেরার 
দি রবলরফ়ে পফড়ফে। পথচারীফদর হ্াফে যা আফে সববস্ব লনফ়ে পািাফি। 
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রবলশর িাগ রগা়েো েদফন্তর কাফজ রাস্তা়ে বযস্ত। লবিাগো প্রা়ে ফাুঁকা। ফ্রাঙ্ক অযাফেলি 
এক সাফজবেফক অলি সিংফযাফগর ঘেনা সিফকব লজজ্ঞাসা করলেি। 
  
অযাফেলি রফানো ধরি, লসলে হ্াসপাোফির এক নাফসবর রফান–রিফেনযাে মযাকফরলির 
সফে রিাকো রদখা করফে চাইফে। মযাকফরলি েখন ইনফরফমশন রসোফর বফস আফে। 
অযাফেলি জালনফ়ে লদি, মযাকফরলি লফরফি খবরো োফক বিা হ্ফব। 
  
লরলসিার নামাফনার সফে সফে মযাকফরলি ঘফর ঢুকি। অযাফেলি সব লকেু বিি। বিি–
আমার মফন হ়্ে, এখনই হ্াসপাোফি রযফে হ্ফব। 
  
–ও এখুলন মরফে না, আলম আফগ কযাফেফনর সফে কথা বফি রজফন লনফে চাই, 
অযালসফিেো রকাথা়ে হ্ফ়েফে। 
  
অযাফেলি িাবফে থাকি, কযাফেন বারফেলি োফদর কথাবােবার রকাফনা ইলেে 
মযাকফরলিফক জালনফ়ে রদফব লকনা? 
  
–রিফফেনযাে মযাকফরলি খুবই দে রিাক, এ লবষফ়ে রকাফনা সফেহ্ রনই। অযাফেলি 
বফিলেি। লকন্তু পাুঁচ বের আফগ ঘফে যাও়ো একো ঘেনার প্রিাব োর ওপর পফড়ফে। 
  
কযাফেন বারফেলি বফিলেফিন–আপলন লক িাুঃ লস্টফিেফক জড়াফনার জনয োর লবরুফদ্ধ 
অলিফযাগ আনফে চাইফেন। 
  
–অলিফযাগ রো আলম করলে না কযাফেন, শুধু বযাপারো আপনাফক জালনফ়ে রাখিাম। 
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–রবশ, আলম রজফন লনিাম। 
  
মযাকফরলির খুফনর কথাবােবা চিি লেন লমলনে। এর মফধয সারােণ রঘাুঁে-রঘাুঁে শব্দ 
করফে করফে রস লকেু লিখি। দশ লমলনে পর োরা হ্াসপাোফির লদফক রওনা হ্ি। 
  
. 
  
জুফির ঘরো েেিা়ে। িম্বা, লনজবন কলরফিাফরর রশষ প্রাফন্ত। নাসব রসই ঘফর দুজনফক 
রপৌঁফে লদি। 
  
মযাকফরলি প্রশ্ন করি–রস রকমন অবস্থা়ে আফে জাফনন? 
  
রমফ়েলে বিি–ওো িাক্তারবাবু িাফিা বিফে পারফবন। রিাকো রয মফরলন, এো 
িগবাফনর দ়ো। সম্ভবে মাথা়ে রচাে রিফগফে, পাুঁজরার হ্াড় রিফেফে, বাুঁ হ্ােো 
িীষণিাফব জখম হ্ফ়েফে। 
  
অযাফেলি জানফে চাইি-জ্ঞান আফে? 
  
–হ্যাুঁ, েফব ওফক লবোনা়ে শুইফ়ে রাখাোই সমসযা। আপনার সফে রদখা করার জনয উলন 
পাগি হ্ফ়ে উফেফেন। 
  
ওরা ঘফর ঢুকি। সব কো লবোনা িলেব, একফকাফণ পদবা োনা একো খাে। মযাকফরলি 
আর অযাফেলি রসলদফক এলগফ়ে রগি। 
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জুি লবোনাফে শুফ়ে লেফিন। মুখ রক্তশূনয। কপাফি লবরাে লাস্টার। বাুঁ হ্াফে লাস্টার। 
  
মযাকফরলি মুখ খুিি–আপনার অযাকলসফিে হ্ফ়েফে শুনিাম? 
  
জুফির গিা অসম্ভব দুববি–রকউ আমাফক চাপা লদফ়ে রমফর রফিফে রচফ়েলেি। 
  
–রক রস? অযাফেলির প্রশ্ন। 
  
–ো জালন না রো, বযাপারো োই। 
  
জুি মযাকফরলির লদফক লফফর বিফিন–ওরা জন হ্যানফসন বা কযারি, কাউফকই খুন 
করফে চা়েলন, রচফ়েলেি আমাফক মারফে। 
  
হ্যানফসন মফরফে, কারণ োর গাফ়ে েখন হ্িুদ ররনফকােো লেি। ওরা লনি়েই ওই 
ররনফকােো পফর আমাফক অলফফস ঢুকফে রদফখলেি। 
  
–এো হ্ফি হ্ফে পাফর, আফেলি মন্তবয করি। 
  
মযাকফরলি বিি–অবশযই, োরপর ওরা যখন জানফে পাফর রয, িুি রিাকফক রমফর 
রফিা হ্ফ়েফে, েখন আপনার অলফস ঘফর ঢুফক আপনার রপাশাক ধফর োনাোলন শুরু 
কফর। ওগুফিা খুফি রফিার পর যখন আলবষ্কার কফর, আপলন আসফি একো রমফ়েফেফি, 
েখন ররফগ লগফ়ে আপনাফক লপলেফ়ে রমফর রফফি। 
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–কযারি মরি এই কারফণ রয, ওরা আমাফক খুুঁজফে এফস োফক সামফন রপফ়ে 
লগফ়েলেি। 
  
ওিারফকাফের পফকফে হ্াে ঢুলকফ়ে একো রিখা কাগজ রবর কফর আনি মযাকফরলি।–রয 
থানা এিাকাফে অযাকলসফিেো হ্ফ়েফে, রসখানকার কযাফেফনর সফে আলম কথা বফিলে। 
  
–ওো অযাকলসফিে লেি না। 
  
–পুলিফশর লরফপােব অনুযা়েী আপলন রবআইলনিাফব রাস্তা লদফ়ে হ্াুঁেলেফিন। আপলন 
রকাণাকুলণ রাস্তার মাঝখান লদফ়ে পার হ্লিফিন। 
  
–রকাফনা গালড় লেি না। 
  
–একো গালড় লেি। আপলন রসো রদখফে পানলন। আপলন হ্োৎ রাস্তা়ে রনফম পড়ফে 
রসই গালড়ো রেক কফষ। চাকা লপেফি রযফে আপনার সফে ধাক্কা িাফগ। 
  
–ঘেনাো রস িাফর ঘফেলন, োোড়া রহ্িিাইে রনিাফনা লেি। 
  
–আপলন বিফে চান, রসোই হ্যানফসন এবিং কযারি রবােবফসর হ্েযার প্রমাণ? 
  
–রকউ রয আমাফক হ্েযা করফে রচফ়েফে, োফে সফেহ্ রনই। 
  
–এফে কাজ হ্ফব না িাক্তার। 
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–কীফস কাজ হ্ফব না বিফেন? 
  
–রসই িুেুফর রিাকোর সন্ধাফন আলম হ্ফনয হ্ফ়ে ঘুফর রবড়াব। আর, আপলন লনফজর হ্াে 
রথফক সফেহ্ো রঝফড় রফিফবন োই রো? 
  
মযাকফরলির কণ্ঠস্বফর কালেনয ঝরফে–আপনার লরফসপসলনস্ট রয অন্তুঃসো লেি রস খবর 
আপলন জাফনন? 
  
জুি মাথাো বালিফশর আফরা গিীফর ঢুলকফ়ে লদফিন। োহ্ফি? োহ্ফি কযারি এই 
খবরো োুঁফক জানাফে রচফ়েলেি? লেলন লকেুো অনুমান কফরলেফিন। রচাখ খুফি লবরলক্তর 
সফে বফি উেফিন–না। আলম জানোম না। মাথাো দপদপ করফে শুরু কফরফে। গাফ়ের 
বযথাোও লফফর এি। বলমর আফবগ চাপফে রঢাক লগিফে শুরু করফিন। 
  
মযাকফরলি বিি–লসলে হ্ফি সরকালর নলথপফত্রর ফাইিগুফিা রদখলেিাম। যলদ বলি 
আপনার অন্তুঃসো লরফসপসলনস্টই আপনার কাফে কাফজ রঢাকার আফগ একো পুরুষ 
রখফকা রমফ়েফেফি লেি োহ্ফি লক আপলন অস্বীকার করফে পারফবন? িাুঃ লস্টফিে, ওর 
পাস্ট লহ্লি আপলন জানফেন রো, উত্তর আপনাফক লদফে হ্ফব না। আলম আপনার হ্ফ়ে 
উত্তর রদফবাচারবের আফগ প্রকাশয রাস্তা়ে পুরুষ মানুষফক প্রফিািন লদফ়ে িাকার 
অলিফযাগ লেি ওর লবরুফদ্ধ। ররপ্তার হ্বার পর রকােব রথফক ওফক আপলন োলড়ফ়ে লনফ়ে 
এফসলেফিন। িাবুন রো? বাজাফরর একো রবশযা রমফ়েফেফিফক আপলন লরফসপসলনস্ট 
কফর আনফিন রকন? 
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জুি গম্ভীর হ্ফ়ে বিফিন–রবশযা হ্ফ়ে রকউ জন্মা়ে না, রষাফিা বেফরর একো রমফ়েফক। 
আলম স্বািালবক জীবফন লফলরফ়ে আনার সুফযাগ লদফ়েলেিাম। 
  
–রসই সফে লনফজর রযৌনেৃলপ্তর বযবস্থাও কফরলেফিন এবিং লনখরচা়ে, োই রো? 
মযাকফরলির রোুঁফের রকাফণ এবার দুিু হ্ালসর লচহ্ন। 
  
–আপনার মন িীষণ সিংকীণব। 
  
আফরা একবার মযাকফরলি হ্াসফিা রকৌেুকহ্ীনিাফব–রস রাফে রকােব রথফক ওফক উদ্ধার 
কফর রকাথা়ে েুফিলেফিন? 
  
–আমারই ফ্ল্যাফে। 
  
–ওখাফনই রস ঘুলমফ়েলেি? 
  
–হ্যাুঁ। 
  
মযাকফরলি এবার দাুঁে রবর কফর হ্াসফিা। জবাব রনই আপনার। রকােব রথফক একো 
সুেরী রবশযাফক েুফি লনফ়ে রগফিন রাে কাোবার জনয। লকফসর রখাুঁফজ আপলন 
রবলরফ়েলেফিন? দাবার সেীর? ওর সফে এক ফ্ল্যাফে রথফকফেন, একসফে রশানলন, োহ্ফি 
আপলন লক সমকামী? আর যলদ বযাপারো ো হ়্ে, যলদ খাফপ খাফপ লমফি যা়ে োহ্ফি 
বিুন রো? হ্যাুঁ, জন হ্যানফসন, আবার অনযলদফক আপলন যলদ কযারফির সফে শুফ়ে শুফ়ে 
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গল্প কফর থাফকন োহ্ফি ওর রশষ পলরণলেো আপনারই হ্াফে থাকফে, োই নালক? 
বিুন? এবার লক আপনার বানাফনা উন্মাফদর গল্পো আমাফক রমফন লনফে হ্ফব? 
  
মযাকফরলি রবলরফ়ে রগি। জুফির মফন হ্ি রকউ রবাধহ়্ে োর মাথাো লেুঁফড় লনফি। 
  
অযােলি বিি–আপনার লকেু অসুলবফধ হ্ফি? 
  
–ওরা আমাফক হ্েযা করফে চা়ে আমাফক সাহ্াযয করফে হ্ফব। 
  
–আপনাফক হ্েযা করার উফেশয? 
  
–আমার জানা রনই। 
  
–আপনার রকাফনা শত্রু আফে? 
  
–না। 
  
–কারার স্ত্রী বা বান্ধবীর সফে আপনার অধবধ সিকব আফে লক? 
  
–না। 
  
–ধরুন সিলত্তর জনয রকউ আপনাফক সলরফ়ে রফিফে চা়ে। 
  
–না। 
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অযাফেলি বিি–আর আপনার ররাগীরা, ওফদর একো লিস্ট লদন রো েদন্ত কফর  রদখা 
যাক। 
  
–রসো সম্ভব ন়ে। 
  
–আলম রকবি নামগুফিা জানফে চাইলেিাম। 
  
–দুুঃলখে, আলম দাুঁফের িাক্তার বা হ্াফের ররখা লবশারদ হ্ফি লদফে পারোম। লকন্তু 
রদখফেই পারফেন ওরা বযলক্তগে সমসযা়ে পফড় আমার কাফে আফস। আমার একো গুি 
অব কনিাক্ট আফে। অফনফকর লবরুফদ্ধ গুরুের অপরাফধর বযাপার আফে। লজজ্ঞাসাবাদ 
করফে রগফি ওরা লবেে হ্ফব। আমার ওপর লবশ্বাস হ্ালরফ়ে রফিফব। আর রকাফনালদন 
ওফদর আলম লচলকৎসা করফে পারফবা না। 
  
অযােলি প্রশ্ন করফিা–রয রিাক মফন কফর সবাই োফক হ্েযা করফে চাইফে রসই রিাকলে 
লনি়েই অসুস্থ, ো আপলন মাফনন রো? 
  
জুি বফি ওফেন–হ্যাুঁ, োর মলস্তফষ্ক লবকৃলে ঘফেফে। আপলন লক িাবফেন আলম রসই 
দফির সদসয? 
  
–লনফজফক আমার জা়েগা়ে বলসফ়ে একেু িাবুন রো? আলম এখন লবোনা়ে শুফ়ে আলে, 
আর আপনার মফো বিলে োহ্ফি লক হ্ফো? 
  
অযাফেলি বিফে থাফক, আলম যাই, মযাকফরলি আমার জনয অফপো করফেন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

70 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

জুি বিফিন আলম যা বিলে ো প্রমাণ করার একো সুফযাগ আমাফক রদফবন লক? 
  
–লকিাফব? রযফে রযফে জানফে চাইফিা অযাফেলি। 
  
–রয আমাফক হ্েযা করার রচিা করফে, রস লনি়েই আবার সুফযাফগর সন্ধাফন থাকফব। 
আলম চাই পরবেবী সমফ়ে আপনারা োফক হ্াফে নাফে ধফর রফিুন। 
  
–রদখুন িুঃ লস্টফিে, যলদ সলেয সলেয রকউ আপনাফক হ্েযা করার রচিা কফর থাফক 
োহ্ফি পৃলথবীর সমস্ত পুলিশ বালহ্নী আপনাফক বাুঁচাফে পারফব না। আজ অথবা কাি 
োরা সাফিয পাফব। আপলন রাষ্ট্রপলে অথবা মহ্ারাজ বা হ্যাুঁরীসাফহ্ব রহ্ান না রকন, 
রকাফনা েফাৎ হ্ফব না। আমাফদর জীবনো লেক একো পােিা সুফোর মফো, ওো 
লেুঁড়ফে লবফশষ রবগ রপফে হ়্ে না। 
  
–োহ্ফি আপনারা লকেুই করফে পারফবন না, োই রো? 
  
–রকবি কফ়েকো রোট্ট উপফদশ রদফবা, আশা কলর মানফবন। ফ্ল্যাফের দরজার োিাো 
পাোফবন। নেুন োিা িাগাফবন। জানিাগুফিা বন্ধ করার পর রদখফবন লেেলকলন 
িাগাফনা হ্ফ়েফে লকনা। অফচনা কাউফক বালড়ফে ঢুকফে রদফবন না। এমন লক রকাফনা 
রদাকান কমবচালরফক পযবন্ত ন়ে। 
  
জুি মাথা নাড়ফিন। 
  
–দাফরা়োন ও লিফে চািফকর ওপর লবশ্বাস আফে রো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

71 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–দাফরা়োন দশ বের ও বালড়ফে কাজ করফে। লিফেমযাফনফদরও আে বের হ্ফ়ে রগি। 
ওফদর আলম সিূণব লবশ্বাস কলর। 
  
অযাফেলি বিি–ওফদর বিফবন রচাখ রখািা রাখফে। ওরা সেকব থাকফি রকউ িুলকফ়ে 
আপনার ফ্ল্যাফে ঢুকফে পারফব না, আর অলফফসর লক অবস্থা? নেুন রকাফনা 
লরফসপসলনস্ট লনফিন নালক? 
  
জুি কযারফির রচ়োফর অনয একলে রমফ়েফক কল্পনা করফিন। অসহ্া়ে গিা়ে বিফিন না 
এখুলন কাউফক লনলি না। 
  
–একজন পুরুষ মানুষফক ওই জা়েগা়ে লনফে পারফেন। 
  
–পফর রিফব রদখফবা। 
  
রযফে রযফে ঘুফর দাুঁলড়ফ়ে অযাফেলি বিি–আমার মাথা়ে একো কথা এফসফে। যলদও 
রসো সুদূর প্রসারী। মযাকফরলির পােবনারফক রয খুন কফর… 
  
–হ্যাুঁ, লজফফরন। 
  
–রস লক সলেযই উন্মাদ লেি? 
  
–হ্যাুঁ। ওরা োফক রস্টেস হ্সলপোফি পালেফ়ে লদফ়েলেি। মানলসক ররাগরস্ত অপরাধীফদর 
ওখাফন রাখা হ়্ে। 
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–লবনা কারফণ ওখাফন পাোফনার জনয আপনার ওপর রকাফনা রদাষাফরাপ করা হ়্েলন রো? 
রিাকো োড়া রপফ়েফে লকনা আলম রখাুঁজ খবর লনফ়ে রদখফবা। সকাফির লদফক একবার 
আমার সফে রযাগাফযাগ করফবন। 
  
জুফির গিা়ে কৃেজ্ঞো–ধনযবাদ। 
  
–ধনযবাফদর লকেু রনই, এোই আমার কাজ। আর যলদ জানফে পালর আপলন আমাফক 
িাওো লদফ়েফেন োহ্ফি… 
  
এক পা এলগফ়ে ঘুফর দাুঁড়াি অযাফেলি–লজফফরন সম্বফন্ধ রখাুঁজ লনলি। এ বযাপারো 
মযাকফরলিফক জানাবার দরকার রনই। 
  
. 
  
অযাফেলি চফি রগি। আবার একাকীফের যন্ত্রণা়ে দগ্ধ হ্ফিন জুি। বযাপারো ক্রমশ 
রধাুঁ়োফে হ্ফ়ে উেফে। ইলেমফধযই োর ররপ্তার হ্ফ়ে যাবার কথা। লেলন জাফনন মযাকফরলি 
এে সহ্ফজ ররহ্াই রদফবন না। রস চা়ে প্রলেলহ্িংসা। এমনিাফব ো লনফে চা়ে যাফে 
সােয প্রমাণ সব লকেু থাফক। গালড় চাপা রদবার বযাপারো লক দুঘবেনা? েুষাফর চাকা 
লপেফি যাও়ো খুবই সম্ভব। লকন্তু রহ্িিাইেগুফিা রনিাফনা লেি রকন? 
  
জুি লনলিে, আক্রমণ করার জনযই ওরা এফসলেি, িলবষযফে আবার করফব। িাবফে 
িাবফে লেলন ঘুলমফ়ে পড়ফিন। 
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সকাফি লপোর আর রনারা হ্যািলি হ্াসপাোফি এফিন। সকািফবিা ররলিওফে খবর শুফন 
োরা েুফে এফসফেন। 
  
লপোর হ্যািলি বিফিন–রোমাফক িীষণ লবশ্রী রদখাফি। 
  
রনারা জুফির হ্াফে একফোড়া ফুি েুফি লদফিন রাস্তা়ে আপনার জনয লকনিাম। 
  
লপোর সবলকেু জানফে চাইফিন। সব শুফন রনারা লশউফর উেফিন। জুফির গিা খুুঁফজ 
এি। পুলিশ লকরকম রচিা চািাফি লপোর জানফে চাইফিন। 
  
কাগফজ রদখা রগি রিফফেনযাে মযাকফরলি একজনফক ররপ্তার করার জনয লস্থর কফর 
ররফখফেন। এই বযাপারোও লপোর জানফে চাইফিন। 
  
লবলিন্ন লবষ়ে লনফ়ে আফিাচনা শুরু হ্ি। কযারফির প্রসে প্রফেযফক সুফকৌশফি এলড়ফ়ে 
রগফিন। লপোর আর রনারা জানফেন না রয হ্যানফসনও লেফিন জুফির ররাগী। রকাফনা 
একো অজ্ঞাে কারফণ মযাকফরলি োর নাম সিংবাদপফত্র প্রকাশ কফরনলন। 
  
হ্যালরসন বাকব-এর কথাও লপোরফক জানাফনা হ্ি। 
  
লপোর হ্যািলি উেফে উেফে বিফিন–দুুঃলখে, আলম রিফবলেিাম রকসো হ়্েফো রোমার 
আ়েফত্তর বাইফর যা়েলন। এখন রদখলে ওো রেফড় রদও়োই িাফিা। 
  
–এখান রথফক রবলরফ়ে রকসো রেফড় রদফবা। 
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–দরকার পড়ফি আমাফক খবর লদও রকমন? 
  
শুফ়ে শুফ়ে জুি িাবফে থাকফিন অফনক লকেু। োফক হ্েযার প্রফচিার রপেফন রকাফনা 
যুলক্তসেে কারণ আফে লক? এমন লক রকউ আফে রয মানলসক িারসামযহ্ীন? হ্যালরসন 
বাকব আর আফমাস লজফফরন আর রকউ? সহ্সা জুি অনুিব করফিন, মনো ধীফর ধীফর 
উেীপ্ত হ্ফ়ে উেফে। করার মফো লকেু একো কাজ লেলন খুুঁফজ রপফ়েফেন। হ্াসপাোি 
রথফক এখুলন রবফরাফে হ্ফব। 
  
রফান েুফি নাসবফক জানাফিন িাুঃ হ্যালরফসর সফে রদখা করফবন। 
  
দশলমলনে বাফদ িাুঃ লসমূর হ্যালরস এফিন। রোট্ট রচহ্ারা, থুেলনফে রখাুঁচা দালড়। জুফির 
সফে অফনক লদফনর পলরচ়ে। 
  
–বাবাুঃ, এই রো ঘুমন্ত আফি়েলগলর রজফগ উফেফে। রচহ্ারার যা হ্ি কফরফে। 
  
–আলম িাফিাই আলে। এখান রথফক চফি যাব বফি আপনাফক রিফকলে। 
  
–কখন? 
  
–এখনই। 
  
িাুঃ হ্যালরস োকাফিন িৎবসনার দৃলিফে–রকন আর কফ়েকো লদন কালেফ়ে রগফি লক 
বাইফবি অশুদ্ধ হ্ফ়ে রযে? চাও রো কফ়েকজন সুেরী নাসবফদর পালেফ়ে লদলি রোমার 
পলরচযবার জনয? 
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–ধনযবাদ আমার যাও়োো খুবই দরকার। 
  
–রবশ, লনফজর িাক্তারী লনফজই কর। 
  
–লমস রবিপযাসফক বিলে রোমার রপাশাকগুফিা লদফ়ে লদফে। 
  
আধঘণ্টা বাফদ রমফ়েলে েযালস রিফক লদি। লেক রসা়ো দশোফে জুি রপৌঁফে রগফিন োর 
অলফস ঘফর। 
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প্রথম নরাগী 
ে়ে 
  
রেলর ও়োশবানব, প্রথম ররাগী, কলরফিাফর অফপো করলেফিা। কুলড় বের আফগ হ্লিউি 
লচত্রজগফে এক সাড়া জাগাফনা নাম। অলিফনত্রী জীবফনর পলরসমালপ্ত ঘফেলেি লবস্ম়েকর 
িাফব। ওলরগফনর এক কােফচরাই বযবসা়েীফক লবফ়ে কফরলেফিন। সবলকেু রেফড় 
অজ্ঞােবাফস চফি যা়ে। এোই অবশয প্রথম ন়ে, োরপর পাুঁচ-েবার লবফ়ের কফনর 
রসফজলেি রস। সব রশফষ রয স্বামীর সফে লনউই়েফকব বাস করফে রস একজন লবখযাে 
বযবসা়েী। 
  
জুিফক রদফখ রাফগ কাুঁপফে কাুঁপফে রেলর উফে দাুঁড়াফিা–রশষপযবন্ত এফসফেন, জুফির 
মুফখর লদফক োলকফ়ে বিি রস। লক হ্ফ়েফে আপনার? মফন হ্ফি রকাফনা লশিং-ও়োিা। 
জন্তু আপনাফক গুলেফ়ে লদফ়েফে? 
  
–রোফো খাফো একো অযালসফিে হ্ফ়েলেি, মাফ করফবন রদলর হ্ফ়ে রগফে। 
  
–কযারফির কথা পড়িাম। ওো লক রসস মািবার? 
  
–না। জুি দরজা খুিফিন, আপলন একেু অফপো করুন আলম দশ লমলনফের মফধযই 
রিফক পাোলি। 
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রচ়োফর বফস জুি রিস কযাফিন্ডাফর নাফমর োলিকা পফড় লনফিন। রফান েুফি এফকর 
পর এক িা়োি ঘুলরফ়ে ররাগীফদর সফে সাোৎকার বালেি করফিন। রফান রাখফিন। 
রেলরফক প্রথফম রিফক পাোফিন। 
  
রেলর ঘফর ঢুফক রকৌফচর ওপর শুফ়ে পড়ি। স্কােবো উফে রগি। উরুর অফনকখালন, 
অনাবৃে কফর লদি। 
  
একসম়ে রস লেি সলেযকাফরর সুেরী। রসই রসৌেফযবর ররশ এখনও অস্তগামী সূফযবর 
রশষ আফিার মফো উদ্ভালসে। মানুফষর রচাখ রয লক কফর এে আফবদনম়েী হ্ফ়ে উেফে 
পাফর জুি ো জাফনন না। নরম দুলে রচাফখ লচর সরিোর চাউলন। মুফখ দু-একো িাুঁজ 
পফড়ফে, লকন্তু আজও ওর লদফক অপিক দৃলিফে োলকফ়ে থাকফে হ়্ে। আজও ওর 
পীফনান্নে বুক আর লনেফম্বর লহ্ফিাি রয রকাফনা পুরুফষর মফন কামনার সিারণ ঘোফে 
পাফর। জুফির মফন হ্ি ও রবাধহ়্ে লসলিকন ইফেকসন লনফ়ে এফসফে, লকন্তু জুি 
রসকথাো প্রকাশ । করফিন না। কথাো লেলন ওর মুখ রথফকই শুনফে চান। 
  
জুফির অলধকািংশ ররাগীনীফদর মফনর মফধয একো ধারণা জন্মা়ে রয িাক্তরবাবু োফদর 
রপ্রফম পফড় রগফেন। লকন্তু রেলরর বযাপারো এফকবাফর আিাদা। এখাফন এফসই জুফির 
সফে সিকব পাোবার জনয অলস্থর হ্ফ়ে উফেফে। ও রয এ লবষফ়ে কে দে ো প্রথম 
লদফনই বুলঝফ়ে লদফ়েফেন। জুিফক প্রফিালিে করার জনয নারীফের যাবেী়ে েিাকিা 
প্রফ়োগ কফরফে। অবফশফষ জুি লনরুপা়ে হ্ফ়ে ওফক সেকব কফর লদফ়েফেন। 
বফিফেনস্বিাব না পাোফি লেলন ওফক অনয িাক্তাফরর কাফে পালেফ়ে রদফবন। এরপর 
রেলর অফনকো সিংযে কফরফে লনফজফক। 
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এক লবখযাে ইিংফরজ লচলকৎসক মারফে এই রকসো জুফির কাফে এফসফে। একলে 
জঘনয আন্তজবালেক রকফিঙ্কালরফে রেলরর নাম জলড়ফ়ে পফড়লেি। োই িদ্রফিাক রেলরর 
লচলকৎসা করফে চানলন। রেলর েখন এক জাহ্াজ বযবসা়েীফক িাফিাবাফস। রসই সম়ে 
ফরাসী চুেলক পলত্রকা়ে খবর রবফরাফিা, বযবসাসূফত্র বযবসা়েীলে একলদফনর জনয ররাফম 
লগফ়েলেি। রেলর একো পািফোিা রনৌফকা িাড়া কফর। হ্বু স্বামীর লেন িাইফ়ের সফে 
পযবা়েক্রফম রযৌনসিংফযাগ কফর। বযাপারো অবশয ধামাচাপা রদও়ো হ়্ে। এমনলক পলত্রকার 
কেৃবপে এই খবর প্রকাফশর জনয দুুঃখ প্রকাশ কফর। জুফির সফে প্রথম সাোৎকাফরই 
রেলর সব স্বীকার কফরলেি। 
  
রেলর বফিলেি–ওুঃ, রস এক দারুণ অলিজ্ঞো, রসস োড়া আলম একমুহূ্েব থাকফে পালর 
না। লকন্তু আমার দুিবাগয মফনর মফো পুরুষ পাই না।, হ্াে ঘষফে লগফ়ে স্কােবো ওপফর 
েুফি ধফরলেি। লনেফম্বর রবশ খালনকো অনাবৃে কফর লদফ়েলেি। োরপর রদখফিা জুি 
রসলদফক োকাফিন না। রস বফিলেি, আমার কথাগুফিা বুঝফে পারফেন লক? 
  
প্রথম লদফনই জুি ওর সিফকব অফনক েথয রজফন লনফ়েলেফিন। রপলনলসিলিলন়োর 
ক়েিাখলন রঘরা রোট্ট একো অিফি ও জফন্মলেি। ওর বাবা লেি খলন মজদুর। প্রলে 
শলনবার পাুঁড় মাোি হ্ফ়ে বালড় লফরফো। মাফক গািাগাি লদফো। মারফধার করফো। 
  
রের বের ব়েফসই পূণবযুবেী হ্ফ়ে ওফে রেলর। মুফখ রদখা রদ়ে পরীর রসৌেযব। এক 
সম়ে ও জানফিা খলন মজদুরফদর অবসর সমফ়ের সাথী হ্ফি রবশ লকেু প়েসা ররাজগার 
হ্ফে পাফর। লকন্তু বযাপারো বাবার মগফজ ঢুফক রযফে লবপদ হ্ি। একলদন রাফে রিাকো 
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আকণ্ঠ মদ লগফি বালড় লফরফিা। মাফক চুফির মুলে ধফর োলড়ফ়ে লদফিা। লিেফরর রথফক 
দরজা বন্ধ কফর রেলরফক মারফে শুরু করফিা, োরপর ধষবণও করফিা লনফজর রমফ়েফক। 
  
রকৌফচ শুফ়ে শুফ়ে রেলর এইসব বণবনা লদলিি। জুি েখন এক দৃলিফে রেলরর আফবগ 
শূনয মুফখর লদফক োলকফ়েলেফিন। 
  
–আমার মা বাবার সফে রসই আমার রশষ রদখা। 
  
–আপলন পালিফ়ে রগফিন? জুি আবার বিফিন–বিলেিাম লক আপনার বাবা রযৌনসিংফযাগ 
করার পর 
  
–পালিফ়ে রগিাম? 
  
মাথাো রপেন লদফক রহ্লিফ়ে বাুঁধ িাো হ্ালসফে রফফে পফড়লেি রমফ়েলে। বফিলেি–
বিফেন লক? বযাপারো আমার িীষণ িাফিা রিফগলেি। আমার িাইলন মা-োই রো 
ওখাফন থাকফে লদি না আমাফক। 
  
জুি সুইচ লেফপ রেপ ররকিবার আবার চািু করফিন। বিুন, আজ লক লনফ়ে আফিাচনা 
হ্ফে পাফর? 
  
রেলর রহ্ফস বিি–রকন আমরা রসই কথাোই জানফে চাইলে? আপলন এে সরি োই 
লনফ়ে যলদ আমরা লবফেষণ কলর োহ্ফি রকমন হ়্ে? 
  
জুি অনয প্রসফে চফি রগফিন কযারফির মৃেুযোফক রসস মািবার বফি মফন হ্ফি রকন? 
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–আলম সবলকেুর মফধয রসস খুুঁফজ পাই। রদহ্ো রমাচড় লদি রস। অকারফণ স্কােবো রবশ 
খালনকো ওপফর উফে রগি। 
  
–রপাশাকো লেক কফর লনন। 
  
রেলর রগাফবচারা দৃলিফে োলকফ়ে বিি–ওুঃ সলর, িাক্তারবাবু আপলন লকন্তু শলনবার একো 
পালেব লমস করফিন। 
  
–বিুন না আপনার মুখ রথফকই রশানা যাক। 
  
রেলর লকেুো লিধা কফর বিি–শুনফি আমাফক রঘন্না করফবন নালক? 
  
ওর বিার িলেমাো রকমন রযন রবখাপ্পা িাগি জুফির। জুি বিফিন–আলম রো আফগই 
বফিলে, আপলন যা মফন আসফব োই বিফবন। আমার মোমফের জনয অফপো করফবন 
না। আপনার লনফজর লবচারোফকই প্রাধানয রদফবন। 
  
একেুেফণর নীরবো। রেলর বিি ওো লেি প্রকাশয পালেব। আমার স্বামী আমাফক একো 
রমলসন বযান্ড এফন লদফ়েফে। ওো লক লজলনস জাফনন রো? 
  
মুফখ সরিোর লচহ্ন এফন জুি জানফে চাইফিন–লক লজলনস? 
  
এবার লখি লখি হ্ালসফে রহ্ফস উেফিা ওই অলিফনত্রীলে। োর শরীফরর সবখাফন হ্ালসর 
লহ্ফিাি েলড়ফ়ে পড়ফিা। জুি এক মুহূ্েব মুগ্ধ দৃলিফে রসলদফক োকাফিন। পুরুষ সো 
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হ্োৎ উথফি উেফিা। পরেফণই লনফজফক সামফি লনফিন। নাুঃ, ররাগীণীর সাফথ এ 
ধরফনর বযবহ্ার করা কখনই উলচে ন়ে। 
  
–ওোফে নকি পুরুষাে িাগাফনা থাফক। রকামফরর সফে রবে িালগফ়ে ইফিকলট্রক 
কযাফরফে রমলসনো চািু করফে হ়্ে, পাশ লফফর োলকফ়ে রেলর বিি–সব কথা বিফি 
আমাফক রঘন্না করফবন না রো? 
  
–আলম আপনাফক সাহ্াযয করফে চাইলে, লমফসস ও়োকা বানব। আমরা এমন লকেু কাজ 
কফর থালক যার জনয আমাফদর অনুেপ্ত হ্ফে হ়্ে। 
  
রকৌফচ লচৎ হ্ফ়ে শুফ়ে পড়ফিা রেলর আপনাফক বফিলেিাম না, হ্যালরফক আলম নপুিংসক 
বফি সফেহ্ কলর। 
  
–হ্যাুঁ। 
  
–বিফে রগফি রকাফনালদনই ও আমাফক রসই অফথব বযবহ্ার কফরলন। সব সম়ে একো 
একো বাহ্ানা লদফ়েফে। শলনবার রাফে ওর সামফন বযান্ডো বযবহ্ার করিাম। হ্োৎ ও লক 
রকম রযন হ্ফ়ে রগি। 
  
কাুঁদফে শুরু কফর রেলর, জুি, কাগফজর রুমাি এলগফ়ে রদন। লকেুেণ পর লজজ্ঞাসা 
কফরন–আপনাফক জি রদফবা? 
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–না না। লেক আফে, রেলর উফে বফস। বযাগ রথফক লনফজর রুমািো রবর কফর। নাক 
মুফে রন়ে ও–েমা করফবন, রবাকার মফো কাজো কফর রফিিাম। বুঝফে পালর না আলম 
রকন হ্যালরর মফো একো পুরুষফক লবফ়ে কফরলে। 
  
–এো অেযন্ত গুরুেপূণব প্রশ্ন। আপনার মফো অফনক নারী একই প্রফশ্নর জাফি 
বেীজীবন কাোফে বাধয হ়্ে। 
  
–রকমন কফর বিফবা? আপলন রো একজন সাইলক্র়োলেস্ট, উত্তরো আপনারই িাফিা 
জানা আফে। আপলন লক মফন কফরন আফগ রথফক জানফি আলম লক একো ক্লীবফক লবফ়ে 
করোম। 
  
–আপনার লক োই ধারণা? 
  
–আপলন বিফেন, রজফনশুফনও আলম লক ওফক লবফ়ে করোম? 
  
রাফগ কাুঁপফে কাুঁপফে রকৌচ রেফড় িালফফ়ে ওফে রেলর,– রনািংরা মন আপনার। িাবফেন 
বযান্ড রকামফর িাগাফে আমার খুব িাফিা িাফগ োই রো? 
  
–রকন িাফিা িাফগ না? 
  
প্রচণ্ড রাফগ উন্মত্ত হ্ফ়ে রগি রমফ়েলে। জুিফক িেয কফর একো ফুিদানী েুুঁফড় মারফিা। 
রসো িেয ভ্রি হ্ি। রেলবফি রিফগ রফফে পড়ফিা-উত্তরো রপফিন? 
  
–ওোর দাম দুফশা িিার। আপনার লবফির সফে োকাো রযাগ হ্ফব। 
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–সলেযই লক োহ্ফি িাফিা রিফগলেি? 
  
–আপলনই বিুন। 
  
রেলর গিা নালমফ়ে আনফিা–আলম লনি়েই অসুস্থ। হ্া়ে িগবান, আলম অসুস্থ জুি, 
আমাফক সাহ্াযয করুন। 
  
জুি এলগফ়ে এফিন, আপনাফক সাহ্াযয করফে রগি আমাফকও আপনার সাহ্াযয করা 
দরকার লমফসস ও়োশ বানব। রেলর মাথা নাড়ফিা। 
  
–আপলন বরিং বালড় লগফ়ে বযাপারো লচন্তা করুন। যখন ওই লজলনসো বযবহ্ার করফবন 
েখন িাববার দরকার রনই। লচন্তা করুন রো? লক জনয ওো আপনাফক বযবহ্ার করফে 
হ্ফি? যখন রদখফবন আপনার মফন আর রকাফনা লচন্তা রনই েখন বুঝফে পারফবন রয 
কে অজানা েথয আপলন রজফন রফফিফেন। 
  
মুফখ স্বলস্তর লচহ্ন ফুফে উেফিা। রুমাি লদফ়ে রমফ়েলে নাক মুেফিা-ওুঃ, আপলন যাদু 
জাফনন। দস্তানা আর হ্াে বযাগ েুফি রনবার পর রস বিি–োহ্ফি আগামী সপ্তাফহ্ 
আবার আপনার সফে রদখা হ্ফব রকমন? 
  
–হ্যাুঁ, আবার সামফনর সপ্তাফহ্। জুড় কলরফিাফরর দরজাো খুফি লদফিন। 
  
এই সমসযার একো সহ্জ সমাধান জুফির হ্াফে লেি, লকন্তু লেলন ইফি কফরই সমসযাো 
লজইফ়ে রাখফিন। রমফ়েো লনফজই সমাধান খুুঁফজ লনক। ওর অফনক লকেু রবাঝা দরকার, 
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িাফিাবাসা রয রকাফনা সমফ়ে দাম লদফ়ে রকনা যা়ে না। িাফিাবাসা, আফস হ্োৎ হ্াও়োর 
মফো। ওই অযালচে বস্তুলে পাও়োর আফগ লনফজর মূিয উপিলব্ধ করফে হ্ফব। 
  
ওর লনদারুণ মানলসক যন্ত্রণা উপিলব্ধ করফে থাকফিন লেলন। সীমাহ্ীন হ্োশা আর 
আত্মলবরাগ রমফ়েলেফক এমন হৃদ়েহ্ীন কফর েুফিফে। মফনাধবজ্ঞালনক লচলকৎসার একলে 
গুরুেপূণব পযবাফ়ের মফধয লদফ়ে রেলর এখন পার হ্ফি। 
  
রেপো লেক জা়েগাফে ররফখ লদফিন জুি। লনফজর সমসযার কথা িাবফে থাকফিন। 
অলবিফম্ব উলনশ নম্বর থানার সফে রযাগাফযাগ করফে হ্ফব। 
  
মযাকফরলির থমথফম গম্ভীর গিা রশানা রগি–হ্যাফিা রিফফেনযাে মযাকফরলি বিলে। 
  
–লিলেকলেি সাফজবে অযাফেলিফক রিফক রদফবন? 
  
–একেু ধরুন। 
  
অযাফেলির গিা–হ্যাফিা, আলম জুি লস্টফিে। খবরো রপফ়েফেন লক? 
  
–আলম রখাুঁজ রনফবা। 
  
–রকবি না বা হ্যাুঁ বিফিই হ্ফব। 
  
অফনকেণ পর লেলন পরবেবী প্রশ্নো করফিন–লজফফরন লক এখনও ওখাফনই? 
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–হ্যাুঁ। 
  
–ও আিা। 
  
–আলম দুুঃলখে। 
  
–ধনযবাদ। আফস্ত আফস্ত লেলন লরলসিারো নালমফ়ে রাখফিন। 
  
বালক রইফিা হ্যালরসন বাকব। বাফকবর সফেহ্ সবাই োফক হ্েযা করফে চাইফেন। জন 
হ্যানফসন রসামবার দশো পিাশ লমলনফে রবলরফ়ে কফ়েক লমলনফের মফধয লনহ্ে হ্ন। 
এখন রদখফে হ্ফব বাকব রসই সম়ে লক করলেফিন? লেলন লক অলফফস লেফিন? অলফফসর 
নম্বর খুুঁফজ জুি িা়োি করফিন। 
  
–ইোরনযাশনাি লস্টি। একো যালন্ত্রক কণ্ঠস্বর রিফস এি। 
  
–লমুঃ হ্যালরসন বাকবফক একবার িাইনো রদফবন? 
  
একলে রমফ়ে সুফরখা কণ্ঠস্বফর বিি–লমুঃ বাফকবর অলফস। রক বিফেন? 
  
–আলম িাুঃ জুি লস্টফিে। আমাফক কফ়েকো েথয জানাফে পারফবন? 
  
–ও, িাুঃ লস্টফিে। রমফ়েলের কণ্ঠস্বফর স্বলস্ত এবিং শঙ্কা। 
  
–আলম লমুঃ বাফকবর লবি সম্বফন্ধ বিলে। 
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–লবি? 
  
জুি দ্রুে বিফে থাফকন–আমার লরফসপসলনস্ট, ও আর রনই। খাোপত্রগুফিা আলম 
পলরষ্কার কফর লনফে চাইলে। ওর খাো়ে রদখলেিাম গে রসামবার সকাি সাফড় নো়ে 
লমুঃ বাফকবর সফে আমার একো অযাপফ়েেফমফের সম়ে রিখা আফে। সম়েো আপলন লক 
আপনার ররকফিবর সফে রচক কফর আমাফক জানাফবন। 
  
–এক লমলনে, লকেুেণ বাফদ রমফ়েলে রফান করফিা-আপনার লরফসপসলনস্ট লনি়ে িুি 
কফর রগফেন িাুঃ লস্টফিে। লমুঃ বাকব রসামবার সকাফি কখনই আপনার অলফফস যানলন। 
  
–আপলন লনলিে রো? খাো়ে লকন্তু রিখা আফে নো লত্রশ রথফক… 
  
–ওই খাো়ে লক রিখা আফে ো লনফ়ে আমার আফদৌ মাথা বযথা রনই িাুঃ লস্টফিে। 
  
রমফ়েো জুফির লনবুবলদ্ধো়ে ররফগ ওফে–লমুঃ বাকব সারা সকাি স্টাফ লমলেিং-এ লেফিন। 
সকাি আেো রথফক স্টাফলমলেিং শুরু হ্ফ়েলেি। 
  
–ঘণ্টাখাফনফকর জনয লক ওখান রথফক রবফরাফনা যা়ে না। 
  
–লমুঃ বাকব লদফনর রবিা়ে কখফনা অলফস রথফক রবফরান না। উলন লফরফি লক বিফবা রয 
আপলন রফান কফরলেফিন? 
  
–রকাফনা প্রফ়োজন রনই। 
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–োহ্ফি? িাক্তার আবার অেি জফি লনমি। লজফফরন বা হ্যালরসন বাফকবর মফধয রকউ 
োফক হ্েযার রচিা কফরন লন। োহ্ফি? পৃলথবীফে আর রক আফে? 
  
রফান রবফজ উেফিা। লরলসিার কাফন িাগাফিন িাক্তার। অযালনর খসখফস গিাো রশানা 
রগি–খুব বযস্ত? 
  
–না, বিুন। 
  
–শুনিাম আপলন নালক গালড় চাপা পফড়লেফিন, অযালনর গিা়ে উফিগ-খবরো শুফনই রফান 
করফে যালিিাম। লকন্তু রকাথা়ে পাফবা বুঝফে পালরলন। 
  
জুি হ্ািকা চাফি জবাব লদফিন–আফর না না, রেমন লকেু মারাত্মক ন়ে। ওই ঘেনাফে 
একো লশো রপিাম, রবআইনীিাফব হ্াুঁেফে রনই। 
  
–কাগফজ লিফখফে গালড়লে ইফি কফরই আপনাফক চাপা লদফে রচফ়েলেি। 
  
–লেকই লিফখফে। 
  
–রিাকো ধরা পফড়ফে? 
  
–না, মফন হ়্ে ওর মজা করার ইফি হ্ফ়েলেি। 
  
রহ্িিাইে বন্ধ কাফিা লিমুলজফনর েলব রিফস উেফিা জুফির মফনর পদবা়ে। 
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–লেক জাফনন আপলন? 
  
প্রশ্নো শুফন হ্োৎ অবাক হ্ফ়ে রগফিন জুি-হ্োৎ একথা রকন? 
  
–রকন করলে ো আলম লনফজই জালন না। অযালনর গিা রহ্সযম়ে। কযারি মারা রগি, 
োরপর এই ঘেনা–। 
  
দুফো ঘেনার রযাগ োহ্ফি অযালনও কফর লনফ়েফে? জুি িাবফিন। 
  
–আমার মফন হ়্ে রকাফনা বেী পাগি রাস্তা়ে রনফম পফড়ফে। 
  
জুি আশ্বাস লদফিন–যলদ োই হ্ফ়ে থাফক োহ্ফি আজ অথবা আগামীকাি পুলিশ োফক 
ধরফবই। 
  
–আপনার রেমন রচাে িাফগলন রো? 
  
–না। রেমন লকেু হ়্েলন। 
  
অদু্ভে একো নীরবো লবরাজ করফে থাফক। দুপেই কে কথা বিফে চাইফে লকন্তু রকউ 
রকাফনা শব্দ উচ্চারণ করফে পারফে না। রনহ্াে রসৌজফনযর খালেফর রেলিফফান, রকাফনা 
ররাগী োর লচলকৎসক সিফকব এেুকু রকৌেূহ্ি রদখাফেই পাফর। লকন্তু অযালনর বযাপারো 
রো এফকবাফরই আিাদা। অপলরলচে মানুষ লবপফদ পড়ফি রস রখাুঁজ খবর লনফে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

89 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–োহ্ফি শুক্রবার রদখা হ্ফি। 
  
প্রশ্ন করার মফো লকেু একো খুুঁফজ রপফিন জুি। 
  
–োলড় োহ্ফি? আিা। 
  
অযালনর কথা িাবফে শুরু করফিন লেলন। ওর স্বামীফক রকমন রদখফে? িদ্রফিাকফক 
সুপুরুষ এবিং গম্ভীর বফিই মফন হ়্ে। এককাফি িাফিা রখফিা়োড় লেফিন। এখন 
নামকরা বযবসা়েী হ্ফ়েফেন। লবলিন্ন প্রলেষ্ঠাফন অকােফর দান কফরফেন। লকন্তু ওর লক 
এমন সমসযা যা স্বামীর সফেও আফিাচনা করা সম্ভব হ়্ে না? এমন লক পালরবালরক 
লচলকৎসফকর কাফেও খুফি বিা যা়ে না? লবফ়ের আফগ রকাফনা ঘেনা ঘফেলেি লক? মফন 
হ়্ে শুক্রবার লদন ও মুখ খুিফব। 
  
লবফকিো োড়াোলড় কােফিা। রযসব ররাগীফদর সফে রশষ পযবন্ত রযাগাফ়োগ করা সম্ভব 
হ়্েলন োফদর রদখফে িাক্তার বাধয হ্ফিন। রশষ রিাকলে রবলরফ়ে রগি। লেলন । হ্যালরসন 
বাফকবর রেপ চািাফিন। মন লদফ়ে শুনফে শুনফে লকেু লিখফে থাকফিন। 
  
সবো শুফন রেপ ররকিবার বন্ধ করফিন। হ্োশা়ে আিন্ন হ্ি মন। নাুঃ, আর রকাফনা 
উপা়ে রনই। এবার ইস্পাে প্রলেষ্ঠাফনর মযাফনজাফরর সফে রযাগাফযাগ করফে হ্ফব। 
বাফকবর সববফশষ অবস্থাো জানাফে হ্ফব। হ্োৎ জানিার লদফক োকাফিন। অন্ধকার রনফম 
এফসফে। রাে আেো বাফজ। ক্লালন্ত রবাধ করফে থাফকন। কাফজর মফধয িুফব 
লগফ়েলেফিন। পাুঁজরো কনকন করফে। হ্ােোও অসম্ভব িারী। বালড় লগফ়ে গরম জফি 
স্নান করফে হ্ফব। 
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বাফকবর রেপো রেলবফির রদরাফজ রাখফিন। বালকগুফিা রদও়োফির গফেব ঢুলকফ়ে লদফিন। 
রেপো রকাফনা মফনালবজ্ঞানীর হ্াফে েুফি লদফে হ্ফব। ওিার রকাে চাপাফিন। রেলিফফান 
রবফজ উেফিা। লকেুো লবরলক্তর সফে রফান েুিফিন িাুঃ লস্টফিে। 
  
রকাফনা উত্তর রনই, চাপা শ্বাস প্রশ্বাফসর আও়োজ। 
  
–হ্যাফিা… 
  
উত্তর না রপফ়ে লরলসিার নালমফ়ে রাখফিন। ভ্রু কুুঁচফক উেফিা। িুি নম্বর হ়্েফো। ঘুফর 
দাুঁড়াফিন আফিাগুফিা রনিাফে হ্ফব। বাইফর রবলরফ়ে দরজা বন্ধ করফিন, লসুঁলড়র লদফক 
এলগফ়ে রগফিন। সব িাড়ালে়োরাই চফি রগফে, রাফের লশে এখনও চািু হ়্েলন। 
দাফরা়োন লবগফিা বাফদ সিূণব বালড়োফে আর রকাফনা জনপ্রাণী রনই। 
  
লিফফের পাফশ এফস রবাোম লেপফিন। সিংফকে লমোফরর কাুঁোো একেুও নড়ফিা না। 
আবার চাপ লদফিন। এবারও একই অবস্থা। 
  
েখনই একো অঘেন ঘফে রগি, কলরফিাফরর সমস্ত আফিাগুফিা লনফি রগি একসফে। 
  
. 
  
সাে 
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লনফচর েিা়ে আফিা জ্বিফে রিফব সন্তপবফণ লসুঁলড়র লদফক পা বাড়াফিন। ওোও পুফরা 
অন্ধকার। ররলিিং ধফর সাবধাফন নামফে শুরু করফিন। লনচেিা়ে েফচবর আফিার রলি। 
রদখফে রপফিন। লিফফের সামফন জুি লনিি হ্ফ়ে দাুঁলড়ফ়ে রইফিন। অন্ধকাফরর রঢউ 
রযন চারপাশ রথফক োফক আক্রমণ করফে। অজানা আশঙ্কা়ে রকুঁফপ উেফিন লেলন। 
রদশিাইফ়ের সন্ধাফন পফকফে হ্াে রঢাকাফিন। মফন পড়ফিা অলফফসই ওো রেফড় 
এফসফেন। 
  
অসহ্া়ে কাকুলে রবলরফ়ে এি োর মুখ রথফক–লবগফিা! আলম িাুঃ লস্টফিে ওপফর। 
  
কণ্ঠস্বরো লসুঁলড়র রদও়োফি প্রলেধ্বলনে হ্ফ়ে লফফর এি। েচবধারী লসুঁলড় রবফ়ে ওপফর 
উেফে। আবার লচৎকার করফিন, রক আপলন? এবারও লনফজর গিার প্রলেধ্বলন রশানা 
রগি। 
  
হ্োৎ লেলন ওই রিাকোফক লচফন রফিফিন। োর লন়েলে। একজন ন়ে, অন্তে দুজন। 
একজন লবদুযফের িাইন রকফেফে। অনযজন লসুঁলড়ফে পাহ্ারা লদফ়েফে। যাফে লেলন এই 
পফথ পািাফে না পাফরন। 
  
দু-লেন েিা েফাফে এফস েচব িাইো এফগাফে থাকফিা। আেফঙ্ক েখন লেলন এফকবাফর 
লহ্ম হ্ফ়ে রগফেন। হৃৎলপফণ্ড রক রযন হ্ােুলড় লদফ়ে ঘা রমফর চফিফে। ঘুফর দাুঁলড়ফ়ে ওপফর 
উেফে শুরু করফিন। লনলদবি েিা়ে রপৌঁেফিন। দরজা ফাুঁক কফর কান খাড়া করফিন। 
অন্ধকার কলরফিাফর রকউ োর অফপো়ে রনই রো? 
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লসুঁলড়ফে পাফ়ের আও়োজ আরও স্পি হ্ফ়ে উফেফে। গিাো শুলকফ়ে কাে হ্ফ়ে রগফে 
জুফির। অন্ধকাফরর মফধযই কলরফিার লদফ়ে লেলন েুেফেন। মফনর এই অবস্থাফে 
দরজাগুফিা একলের পর একলে কফর গুণফে িাগফিন। অবফশফষ লেক জা়েগা়ে 
রপৌঁেফিন। দরজাো রখািার শব্দ হ্ি। োড়াোলড় করফে লগফ়ে চালবর রগােো মালেফে 
পফড় রগি। রসো কুলড়ফ়ে লনফিন। দরজাো খুফি রিেফর ঢুকফিন। লকেুো লনলিন্ত মফন 
হ্ি লনফজফক। লবফশষ একো চালব োড়া দরজাো বাইফর রথফক রখািা যাফব না। 
  
কান রপফে থাকফিন। কলরফিার লদফ়ে পাফ়ের শব্দো েখন ক্রমশ আফরা কাফে এলগফ়ে 
আসফে। সুইচ লেপফিন, খে কফর শব্দ হ্ি। আফিা জ্বিফিা না, সারা বালড়ফেই লবদুযৎ 
রনই। রেলিফফাফনর কাফে রগফিন। অপাফরেফরর নম্বর িা়োি করফিন। 
  
জুি লস্টফিে বিলে, আলম উলনশ নম্বর থানার লিফেকলেি ফ্রাঙ্ক অযাফেলির সফে কথা 
বিফে চাই। একেু োড়াোলড় রযাগাফযাগ কলরফ়ে রদফবন? 
  
িযথবহ্ীন গিা়ে রক রযন বিি অফপো করুন একেু। 
  
কলরফিাফরর লদফকর দরজাোফক রকউ পরীো করফে জুি বুঝফে পারফিন। 
  
িাইফন গুেন উেফিা–উলনশ নম্বর থানার লিফেকলেি অযাফেলিফক রদফবন োড়াোলড় –
একেু ধরুন। 
  
বাইফর রথফক চাপা গিার কথাবােবা রশানা যাফি। জুি শলঙ্কে হ্ফ়ে উেফিন। 
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–হ্যাফিা লিফেকলেি অযাফেলি এখন রনই, আলম োর পােবনার রিফফেনযাে মযাকফরলি 
বিলে। 
  
–আলম জুি লস্টফিে আমার অলফস রথফক বিলে। এবালড়র সমস্ত আফিা লনলিফ়ে লদফ়ে 
রকউ আমাফক হ্েযা করফে চাইফে। 
  
মযাকফরলি বিি–শুনুন িাক্তার আপলন বরিং আমার এখাফন চফি আসুন, আমরা 
আফিাচনা কলর। 
  
জুি রচুঁলচফ়ে উেফিন আমার পফে এখন যাও়ো অসম্ভব। ওরা আমাফক খুন কফর 
রফিফব। 
  
দরজা রখািার শব্দ হ্ি। বাইফরর ঘফর গিার আও়োজ রপফিন। ওরা রিেফর ঢুফক 
পফড়ফে। এই অসম্ভব বযাপারো লক কফর সম্ভব হ্ি। এবার ওরা োর ঘফর ঢুকফব। 
  
মযাকফরলি লকেু একো বফি উেফিা। লকন্তু কথাগুফিা জুি বুঝফে পারফিন না। অফনক 
রদলর হ্ফ়ে রগফে। লরলসিারো নালমফ়ে রাখফিন। মযাকফরলি আসফে রাজী হ্ফিও রবাধহ়্ে 
রদলর িাি হ্ফব নকযারফির 
  
হ্যানফসন আর কযারফির মফো লেলন লবনা প্রলেফরাফধ মৃেুযবরণ করফবন না। রশষ রক্ত 
লবেু লদফ়ে িড়াই করফবন। একো রমােম অফস্ত্রর সন্ধাফন চারপাফশ হ্ােড়াফে থাকফিন। 
খামকাো েুলর, োইদালন, নাুঃ ওরা লনি়ে বেুক লনফ়ে এফসফে। 
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বফড়া রজার দুই-এক রসফকন্ড, দরজার হ্ােি রঘারাফিা। দরজাো যলদও রিের রথফক 
োিাবন্ধ লকন্তু রসই োিার রকাফনা মূিয রনই। বাুঁচার রশষ প্রফচিা লহ্সাফব রেলবিোর 
পাফশ লনফজফক আড়াি কফর লনফিন। দরজা়ে কযাচ কফর একো শব্দ হ্ি। োিাো ওরা, 
রিফে রফিফে না রকন? মফনর অেি গিীফর রক রযন োফক বফি লদি–এ উত্তরো খুবই 
জরুরী। লকন্তু ো লনফ়ে লচন্তা করার সম়ে রকাথা়ে। কাুঁপা হ্াফে রেলবফির রদরাজ হ্ােফড় 
হ্যালরসন বাফকবর রেপো রবর করফিন। ররকিবাফরর ওপর চালপফ়ে লদফিন। োরপর 
োড়াোলড় বিফে শুরু করফিন লমুঃ বাকব, আলম খুবই দুুঃলখে, ইফিকলট্রক চফি রগফিা 
েফব লচন্তার লকেু রনই। কফ়েক লমলনফের মফধযই ওরা িাইন লেক কফর রদফব। আপলন 
বরিং েেেণ আড়াি কফর শুফ়ে থাকুন। 
  
দরজার শব্দো রথফম রগি। জুি রেপ ররকিবাফরর একো রবাোফম চাপ লদফিন। 
পরেফণই োর রখ়োি হ্ি, আফর! লবদুযৎ না থাকাফে রমলসনো রো অচি। মলর়ো হ্ফ়ে 
আবার বফি উেফিন–লেক আফে, এখন শুফ়ে থাকুন। সহ্সা একো কথা রখ়োি হ্ি। 
রেলবি হ্ােফড় রদশিাই রবর করফিন। বালে জ্বািাফিন। রেপ ররকিবাফরর–একো 
রবাোফমর গাফ়ে বযাোলর কথাো রিখা আফে। রবাোমোফে চাপ রদবার সফে সফে দড়াম 
কফর দরজাো খুফি রগি। 
  
বাফকবর কণ্ঠস্বর েখন ঘফর গমগম করফে–আমার প্রমাণগুফিা োহ্ফি আপলন শুনফে চান 
না? লক কফর বুঝফবা আপলন ওফদর দফি রনই? 
  
জুি রযন বরফফর মফো জফম রগফিন। 
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–রসো আপলন িাফিা রবাফঝন লমুঃ বাকব। আলম আপনার বনু্ধ। আপনাফক সাহ্াযয করফে 
চাই। লেক আফে, বিুন লক প্রমাণ আপনার হ্াফে আফে? 
  
–ওরা কাি রাফে োিা রিফে বালড়ফে ঢুফকলেফিা আমাফক খুন করফে। লকন্তু আলম 
রবাকা নই। প্রফেযকো দরজা়ে োিা িালগফ়ে লদফ়েলে। ওরা আমাফক েুুঁফে পাফরলন। 
  
বাইফরর ঘফর শব্দ রথফম রগি। 
  
রেপ ররকিবাফর আবার জুফির গিা–োিা রিফে রঢাকার বযাপারো জালনফ়েফেন। 
পুলিশফক? 
  
–লকফসর জনয জানাফবা? ওরা রো ওফদরই দফির। ওফদর বিা আফে, রদখফি রযন 
আমাফক গুলি কফর মারা হ়্ে। লকন্তু িীফড়র মফধয রো আর গুলি চািাফে পাফর না। োই 
আলম সব সম়ে রোকজফনর মফধয লদফ়ে হ্াুঁলে। 
  
–েথযো রদও়োফে আলম খুলশ হ্িাম। 
  
–এফে আপনার লক সুলবফধ হ্ফব? 
  
–আপনার প্রফেযকলে কথা আলম মফনাফযাগ লদফ়ে শুনলে। 
  
সহ্সা োর রিের রথফক রক রযন রচুঁলচফ়ে বিি–থামাও! এর পফরর কথাগুফিাফে আফে 
সব রেফপও েুফি রনও়ো হ্ফি। 
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প্রা়ে ঝাুঁপ লদফ়ে রবাোমো রচফপ ধরফিন। বফি উেফিন সব আমার মফনর মফধয রইফিার 
আমরা এবার আফিাচনা কফর রদখফবা লকিাফব সমসযার রমাকালবিা করা যা়ে। এ 
ধরফনর রকস আমার কাফে অফনক আফস। উুঃ, আফিাগুফিা রয কখন জ্বিফব। আপনার 
ড্রাইিার রো অফপো কফর আফে। আপলন এেেণ নামফেন না রদফখ রবচারী লচন্তা 
করফব। 
  
জুি কান খাড়া করফিন। ওপাশ রথফক লফসলফফস গিা রিফস আসফে। ওরা লক মেিব 
করফে রক জাফন? রাস্তা়ে বহু দূর রথফক একো সাইফরফনর আও়োজ এলগফ়ে আসফে। 
গিার আও়োজো বন্ধ হ্ফ়ে রগি। েফব লক ওরা বাইফর অফপো করফব? সাইফরফনর 
আও়োজো এফকবাফর সামফন এফস রথফম রগি। লনি়েই বালড়র সামফন গালড়ো এফস 
রগফে। 
  
োরপর হ্োৎ আফিাগুফিা জ্বফি উেফিা। 
  
. 
  
আে 
  
লড্রিংক? 
  
জুিফক িেয কফর আপন মফন মাথা নাড়ফিন মযাকফরলি। স্কফচর লিেী়ে গ্লাসো জুি 
লনফজই রঢফি লনফিন। দুফো হ্াে িীষণ কাুঁপফে। উষ্ণ পানী়েো গিা লদফ়ে রনফম রগফিা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

97 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

মযাকফরলি এি আফিা জ্বিার লেক দুলমলনে পফর, োর সফে কােফখাট্টা রচহ্ারার একজন 
সাফজবে এফসলেি। মযাকফরলি বিফিন–আপনার বক্তবযগুফিা একবার রশানা যাক। 
  
জুি চাপা গিা়ে বিফে শুরু করফিনদরজা়ে োিা িালগফ়ে লিফফের কাফে রগলে, হ্োৎ 
আফিাগুফিা লনফি রগফিা। িাবিাম, লনফচর আফিাগুফিা লনি়েই জ্বিফে। লসুঁলড় লদফ়ে 
নামফে লগফ়ে রচাফখ পড়ফিা রক একজন েচব হ্াফে ওপফর উফে আসফে। মফন করিাম 
দাফরা়োন লবগফিা, লকন্তু রস ন়ে। 
  
–রক লেফিা? 
  
–আফগই বফিলে আমার জানা রনই। রচুঁলচফ়েও ওফদর কাফে সাড়া পাইলন। 
  
–লক কফর বুঝফিন ওরা আপনাফক হ্েযা করফে এফসফে? 
  
কড়া একো জবাব লেি রোুঁফের িগা়ে, জুি লনফজফক সিংযে করফিন। মযাকফরলির মফন 
লবশ্বাস জাগাফে হ্ফব। 
  
–ওরা আমার অলফস পযবন্ত োড়া কফর এফসলেি। 
  
–দুজন একসফে? 
  
–অন্তে দুজন। আলম ওফদর গিার আও়োজ পালিিাম। 
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–আপলন েখন বিফিন, অলফফস ঢুফক লরফসপসন অলফফসর দরজাো রিের রথফক োিা 
বন্ধ কফর লদফ়েলেফিন লেক রো? 
  
–োরপর লনফজর ঘরো়ে ঢুফক রিের রথফক োিা িাগান। 
  
দরজার কাফে এলগফ়ে রগফিা মযাকফরলি–এই দরজাো ওরা খুফিফে? 
  
-হ্যাুঁ। 
  
–অথচ আপলন বফিলেফিন রিের রথফক োিা বন্ধ করার পর বাইফর রথফক খুিফে 
রগফি লবফশষ চালবর দরকার হ়্ে। 
  
জুি লিধার সফে বিফিন–হ্যাুঁ। মযাকফরলি বযাপারো রকান্ লদফক রঘারাফে চাইফে লেলন 
িাফিািাফবই বুঝফে পারফিন। 
  
–এর চালব কার কাফে আফে? 
  
–কযারফির কাফে একফসে থাকফো। 
  
মযাকফরলি হ্োৎ অলেমাত্রা়ে মালজবে হ্ফ়ে বিফিন–আর ঝাডু়দাররা? োরা লকিাফব 
রঢাফক? 
  
–ওফদর সফে আমাফদর লবফশষ বযবস্থা আফে। কযারি সপ্তাফহ্ লেনলদন একেু আফগ 
আসফো। ওফদর লদফ়ে রিেরো পলরষ্কার করাফে। 
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–এো রো খুবই অসুলবধাজনক বযবস্থা। রকন অনয অলফসগুফিা পলরষ্কার করার সম়ে 
ওরা আপনাফদরো কফর রযফো না? 
  
–না। আমার এখাফন এমন সব ফাইি থাফক যা অেযন্ত জরুরী ও রগাপনী়ে। োই আলম 
চাই না আমার অবেবমাফন রকউ এখাফন ঢুকুক। 
  
সাফজবে সব লিখফে লকনা মযাকফরলি রদখফিা। আশ্বস্ত হ্ফ়ে রস আবার োকাফিা জুফির 
লদফক। 
  
–আমরা যখন আপনার লরফসপশন অলফফস ঢুকিাম, েখন বাইফরর দরজার োিাো 
রখািা লেি। রজার কফর ন়ে, চালব ঘুলরফ়ে রখািা। 
  
জুি এই বক্তফবযর উত্তর লদফিন না। 
  
মযাকফরলি বফি চিি–আপলন এেেণ আমাফদর জালনফ়েফেন ওই দরজার চালবো 
থাকফো আপনার আর কযারফির কাফে। কযারফির চালব আপােে আপনার রহ্পাজফে। 
একবার রিফব বিুন রো িুঃ লস্টফিে, আর কার কাফে এই দরজার চালব থাকা সম্ভব? 
  
–আর কারুর কাফেই ন়ে। 
  
–োহ্ফি ওরা লকিাফব ঢুকফিা। 
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উত্তরো জুফির মাথা়ে এফস রগি। মফন হ়্ে কযারিফক খুন করার সম়ে ওরা চালবগুফির 
োপ লনফ়েফে। 
  
মযাকফরলির রোুঁফের রকাণা়ে অস্পি হ্ালসর লচহ্ন–হুুঁ, খুবই সম্ভব, েফব যলদ লনফ়ে থাফক 
োহ্ফি চালবগুফিাফে রমাফমর লচহ্ন থাকফব। আিা, আলম িযাবফরোলরফে রেস্ট করার 
বযবস্থা করলে। 
  
জুি মাথা নাড়ফিন! একো রমােম চাি রদও়ো রগফে। লকন্তু োুঁর আত্মেৃলপ্তর বযাপারো 
রবলশেণ স্থা়েী হ্ি না। 
  
মযাকফরলি বিি–োহ্ফি বযাপারো আপলন লনি়েই বুঝফে পারফেন। দুজন রিাক 
আপােে ধফর লনিাম এর মফধয রকাফনা স্ত্রীফিাক রনই, দরজার চালব নকি কফর আপনার 
অলফফস ঢুফক আপনাফক হ্েযা করফে রচফ়েলেফিা। আলম লক লেক বফিলে? 
  
–লেক। 
  
এবার আপলন বিফেন, লনফজর ঘফর ঢুফকও আপলন রিের রথফক োিা বন্ধ কফর 
লদফ়েলেফিন লেক আফে রো? 
  
–হ্যাুঁ। 
  
–লকন্তু আমরা এফস রদখিাম ওই ঘফরর োিাো রখািা। 
  
–চালবোও োহ্ফি ওফদর কাফে আফে। 
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–োহ্ফি এবার বিুন, রসই চালব লদফ়ে দরজা খুফি রিেফর ঢুফকও ওরা আপনাফক হ্েযা 
করফিা না রকন? 
  
–এর জবাব আলম আফগও লদফ়েলেিাম। ওরা রেফপর গিা শুফনলেফিা োই– 
  
–োর মাফন আপলন বিফে চাইফেন, দুজন খুফন, যারা এে ঝাফমিা কফর আফিা 
রনিাফিা, আপনাফক আেক করফিা, োিা খুফি অলফফস ঢুকফিাোরা রশষ পযবন্ত আপনার 
একগাো রিামও স্পশব না কফর হ্াও়ো়ে লমলিফ়ে রগি? 
  
মযাকফরলির গিা়ে এবার বযে। 
  
জুি উফত্তলজে হ্ফ়ে বিফিন–লক রবাঝাফে চাইফেন আপলন? 
  
–রবশ, এখনও যখন আপনার মাথা়ে রঢাফকলন, েখন রখািসা কফর বিলে। শুনুন িাক্তার, 
আমার লবশ্বাস রকউ এখাফন আফসওলন এবিং আপনাফক হ্েযা করার রচিাও কফরলন। 
সবোই আপনার বানাফনা গল্প কথা। 
  
–আলম আমার মুফখর কথা লবশ্বাস করফে বলিলন, বিুন িাইে লনফি যাবার লক বযাখযা 
রদফবন? আর লবগিা, রসই বা রকাথা়ে রগি। 
  
–রস এখন িলবফে। 
  
–মারা রগফে? 
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–যখন আমাফদর ঢুকফে লদি, েখন অবলধ মফরলন। রমন সুইফচর একো োফরর গণ্ডফগাি 
লেক করফে পাোি ঘফর ঢুফকলেি। আমরা যখন এিাম েখন ও রসই ঘর রথফক 
রবফরাফি। 
  
জুি হ্েবুলদ্ধ হ্ফিন ও আিা। 
  
–আপনার উফেশয আলম লেক ধরফে পারলে না লস্টফিে। েফব এখন রথফক আলম 
আপনার দফি রনই। েফব হ্যাুঁ, একো উপকার করফে হ্ফব আপনাফক। এবার রথফক 
আমাফক আর রিফক পাোফনার দরকার রনই। দরকার হ্ফি আলম আপনার সফে 
রযাগাফযাগ কফর রনফবা। 
  
রনােবই মুফড় লনফ়ে সাফজবে মযাকফরলিফক অনুসরণ করফিা। 
  
হুইলস্কর প্রিাবো রকফে রগফে। আবার চারলদক অেিালন্তক কু়োশা। জুি লক করফবন 
বুফঝ উেফে পারলেফিন না। এই ধাুঁধার রকাফনা চালবকালে োর হ্াফে রনই। 
  
লকন্তু রকান লদফক লেলন যাফবন? লেলনও লক মলস্তষ্ক লবকৃলের ররাগী হ্ফ়ে উফেফেন? 
িেণগুফিা পলরষ্কার। গালড় দুঘবেনা? আজ রাফে দুজন রিাফকর হ্ানা রদবার ঘেনা? খুলন 
না হ্ফ়ে লেুঁচফক রচারও রো ওরা হ্ফে পাফর, এর জ্বিন্ত প্রমাণ হ্াফেই আফে। ঘফর 
গিার আও়োজ শুফন োরা পালিফ়ে যা়ে। হ্স্ত করার উফেশয থাকফি রকউ লক এইিাফব 
চফি রযফো? 
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োহ্ফি? জুি িাবফি এসবই লক ভ্রালন্তজলনে মলস্তষ্ক লবকৃলের িেণ? পুলিফশর কাফে 
আফবদন জানাফনা অথবহ্ীন। একো মেিব ধীফর ধীফর োর মাথা়ে দানা বাুঁধফে শুরু 
কফরফে। রশষ পযবন্ত রেলিফফান গাইিো েুফি লনফিন। 
  
. 
  
ন়ে 
  
পফরর লদন লবফকি চারফে। জুি গালড় লনফ়ে ওফ়েস্ট সাইফির একো লেকানাফে এফিন। 
বহু পুফরাফনা ফ্ল্যাে বালড়। জরাজীণব অবস্থা, ইে খসাফনা রচহ্ারা, রদফখ দুলিন্তা়ে পড়ফিন। 
িাবফিন িুি জা়েগাফে এফসফেন। পরেফণই একলে ফ্ল্যাফের গাফ়ে নাম ফিক রদখফে 
রপফিন– 
  
নরমযান রজি মুলি, রব-সরকালর রগাফ়েো, গযারালেসহ্ রয রকাফনা কাফজর দাল়েে রনও়ো 
হ়্ে। 
  
–জুি গালড় রথফক নামফিন। কনকফন োন্ডা হ্াও়ো বইফে। একেু বাফদই েুষারপাে শুরু 
হ্ফব। ফুেপাফথ উফে বালড়োর প্রফবশ পফথর সিংকীণব গলিো়ে ঢুফক পড়ফিন। জা়েগাো 
বালস খাবার আর রপিাফপর গফন্ধ িরা। ফিক িাগাফনা আফরকো দরজার লদফক এলগফ়ে 
রগফিন। োফে রিখা রফ়েফে–নরমযান রজি মুলি-র নাম। 
  
লনফদবশ অনুসাফর লেলন রিেফর ঢুকফিন। মুলি লবিাসী লজলনফস োকা খরচ করার রিাক। 
নন, ো ঘফরর রচহ্ারা রদফখ বুঝফে পারা যাফি। একফকাফণ জরাজীণব জাপানী পদবা, োর 
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রপেফন চো ওো রেলবি। খবফরর কাগজ আর পুফরাফনা পত্রপলত্রকা চারপাফশ েড়াফনা। 
চিাফফরা করাই দা়ে। 
  
রিেফরর একো দরজা সশফব্দ খুফি মুলি রবলরফ়ে এি। পাুঁচ ফুে পাুঁচ ইলি উচ্চো, 
ওজন লেনফশা পাউন্ড। হ্াুঁোর িলেমা গলড়ফ়ে চিার মফো। রগািগাি মুখ। োনা োনা 
হ্ািকা সবুজ রচাখ দুফো। লিফমর মফো মাথাো োফক িরা। রগাফ়েো না হ্ফ়ে লেলন যলদ 
কফমলি়োন হ্ফেন োহ্ফি িাফিা মানাফো। 
  
–লমুঃ লস্টফিনসন, মুলি অিযথবনা জানাফিা। 
  
–িাুঃ লস্টফিে, জুি বিফিন। 
  
–বসুন বসুন। 
  
রকাথা়ে বসা রযফে পাফর জুি োলকফ়ে োলকফ়ে রদখফিন। একো আরাম রকদারার ওপর 
রবশ লকেু পলত্রকা সূ্থপাকার কফর রাখা লেি। রসগুফিা নালমফ়ে চামড়া ফাো লবধ্বস্ত 
রকদারার ওপর সন্তপবফণ জুি বসফিন। 
  
মুলি েেেফণ লবরাোকৃলে একো রদািনা কুলসবফে গা এলিফ়ে লদফ়েফে এবার বিুন রকান 
কাফজর জনয আমাফক চাইফেন? 
  
জুড় বুঝফিন মস্ত বফড়া িুি হ্ফ়ে রগফে। রেলিফফাফন রযাগাফযাফগর সম়ে লনফজর নামো 
লেলন বফিলেফিন। কফ়েকলদন ধফর লনউই়েফকবর প্রা়ে প্রলেলে কাগফজ োর নাম স্থান 
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পাফি। অথচ এই রিাকো োুঁর নাম রশাফনলন। বযাপারো লক লবশ্বাসফযাগয? িাগযক্রফম 
একজন রব-সরকালর রগাফ়েোর সন্ধান পাও়োফে জুি খুলশ হ্ফ়েলেফিন, এখন বুঝফে 
পারফেন এফক লদফ়ে রকাফনা কাজই হ্বার ন়ে। 
  
রিাকোফক না ঘাুঁলেফ়ে লকিাফব সফর পড়া যা়ে জুি োই িাবলেফিন। 
  
–িাবলেিাম লমুঃ মুলি, এে োড়াোলড় আপনার কাফে আসাো আমার উলচে হ়্েলন। রয 
কারফণ এফসলেিাম োর জনয লকেুো লচন্তার প্রফ়োজন। আপনার সম়ে নি করিাম 
এজনয দুুঃলখে। 
  
–লেক লেক; আপনার মফনর অবস্থা বুঝফে পারলে। লকন্তু অযাপফ়েেফমে করার জনয 
আমার ফী লদফে হ্ফব। 
  
–কে? 
  
–পিাশ িিার। 
  
জুি রঢাক লগিফিন–েুণ্ণ মফন লকেু রনাে গুফন গুুঁফজ লদফিন মুলির হ্াফে। 
  
মুলড়, বিফিন অফনক ধনযবাদ। 
  
ইলেমফধয জুি দরজার লদফক এলগফ়ে রগফে–িাক্তার সাফহ্ব? 
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অমাল়েক িাফব হ্াসফে মুলি–বিলেিাম, পিাশ িিার যখন খফসই রগি েখন একেু বফস 
আমা়ে সমসযাো জানাফে পারফেন না? আলম সবাইফক বলি মন খুফি সমসযার কথা 
বিফি মন অফনক হ্ািকা হ়্ে। এোও লক কম িাি? 
  
লবলিলর রদখফে এই রিাকোর মুফখ নীলেবাকয শুফন জুফির হ্ালস পালিফিা। মানুফষর বুক 
খালি করা সমসযা শুনফে শুনফে োর জীবফনর প্রহ্রগুফিা রকাথা়ে রকফে রগফে। ঘফর 
দাুঁলড়ফ়ে কফ়েক মুহূ্েব রব-সরকালর রগাফ়েোফক লনরীেণ করফিন লেলন। োরপর 
িাবফিন, এফে আর লক েলে হ্ফব? একো অফচনা রিাফকর কাফে সব প্রকাশ করফে 
পারফি হ়্েফো লকেু উপকার হ্ফব। লফফর এফস আবার লনফজর জা়েগাফে বসফিন লেলন। 
  
–িাক্তার সাফহ্ব, মফন হ্ফি সারা পৃলথবীর রবাঝাো রবাধহ়্ে আপনার কাুঁফধ চালপফ়ে 
রদও়ো হ্ফ়েফে। রিাফকর সম্বফন্ধ এে লচন্তা িাবনা কফরন রকন? লনফজর জনয একেু সম়ে 
রাখফবন রো? আলম সবাইফক লক উপফদশ লদই জাফনন রো? বলি, দযাফখা বাপু, 
রমফ়েফেফি আর োকা–এই দুলে লজলনসফক জীবন রথফক রঝফড় রফিি, রদখফব রোমার 
প্রা়ে সব সমসযাই লমফে রগফে। 
  
বিুন লেক বলি লক না? 
  
–আমার মফন হ়্ে রকউ আমাফক হ্েযা করফে চাইফে। 
  
–মফন হ়্ে। 
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–হ্যাুঁ। আপলন এমন কাফরার নাম করফবন লযলন এইসব রকন লনফ়ে ঘাুঁোঘাুঁলে করফে 
পাফরন? 
  
–পালর হবলক। একজনই আফেন োর নাম নরমযান রজি মুলি। এই মুহূ্ফেব আপনার 
সামফন বফস আফেন। 
  
এই কথা শুফন জুি দীঘবশ্বাস োড়ফিন। 
  
–আপলন আমা়ে রকন সমসযাো খুফি বিফেন না িাক্তার সাফহ্ব। রদখুন আমরা দুজফন 
লমফি োর সমাধান করফে পালর লকনা? 
  
–জুি আর হ্ালস চাপফে পারফিন না। মুলির কথাগুফিা োর অিযস্ত বুলির সফে লমফি 
রগফে। লেলনও ররাগীফদর বফি থাফকন আপলন আরাম কফর রকৌফচ শুফ়ে পডু়ন। মন খুফি 
সবলকেু বফি রফিুন। রদখফবন আমরা দুজফন লমফি সব সমসযার সমাধান কফর রফিলে। 
  
মনলস্থর করফিন সবলকেু খুফি বিাই বাঞ্ছনী়ে। একো গিীর দীঘবশ্বাস রফিফিন। গে 
কফ়েকলদফনর ঘেনার সিংলেপ্ত লববরণ লদফিন। লকেুেণ পর অবাক হ্ফ়ে িেয করফিন 
পরপর শব্দগুফিা োর মুখ রথফক রবলরফ়ে আসফে। এবার লনফজর মলস্তষ্ক লবকৃলের কথাো 
সুফকৌশফি এলড়ফ়ে রগফিন। আর লকেু রগাপন করফিন না। 
  
োুঁর কথা রশষ হ্ি। মুলি বিি আপলন একো উেফকা সমসযা়ে পফড়ফেন। মফন হ়্ে 
রকউ আপনাফক খুন করফে চাইফে। অথবা মলস্তফষ্কর িারসাময আপলন হ্ালরফ়ে রফফিফেন, 
োই রো? 
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এই কথা শুফন জুি অবাক হ্ফিন। একেু আফগ রয রিাকলেফক েুি োলিিয করলেফিন, 
রস রয এমন কথা বিফে পাফর জুি ো িাবফেই পাফরনলন। 
  
মুলি বফিই চফি–আপলন বিফিন, দুজন পুলিফশর রগাফ়েো এর সফে জলড়ে। োফদর 
নাফম জানা আফে লক? 
  
জুি লিধা়ে পড়ফিন। নাম দুফো লক বিা উলচে? রশষ পযবন্ত নাম দুলে বিফিন। 
  
মুলির অলিবযলক্ত বদফি রগি–এমন লক কারফণ আপনাফক হ্েযা করা রযফে পাফর, 
িাক্তার? 
  
–রকাফনা ধারণা রনই। োোড়া আমার রকাফনা শত্রু রনই। 
  
–আসুন মশাই, পফথ আসুন। শত্রু দু-একজন থাকফব না ো লক হ়্ে? আলম লক বলি 
জাফনন? আমাফদর জীবনোফক যলদ রুলের সফে েুিনা করা যা়ে েফব শত্রুর িূলমকা 
হ্ফব নুফনর মফো। নুন োড়া লক রুলের স্বাদ হ়্ে? লবফ়ে কফরফেন? 
  
–না। 
  
–সমকামী নন রো? 
  
–রদখুন, এইসব লনফ়ে পুলিফশর সফে আমার আফগই কথাবােবা হ্ফ়েফে। 
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–বফেই রো, আপলন এফসফেন আমার সাহ্াফযযর জনয। আিা, ধার-োর বালক আফে নালক 
বাজাফর? 
  
–ধার বিফে মাস কাবারী লবিগুফিা পফড় আফে। 
  
–আর আপনার রপফশেরা? 
  
–ওফদর লক দরকার? 
  
–রদখুন, এজনয রো বলি, লঝনুফকর রখাি যলদ দরকার হ়্ে, রো রযফে হ্ফব সাগর েীফর। 
আপনার কাফে যারা আফস োরা রবলশর িাগই মাথা খারাফপর ররাগী, োই রো? 
  
–িুি, জুি জবাব লদফিন–ওরা নানা সমসযা়ে জজবলরে। 
  
–সমসযা রো বফেই, েফব মানলসক সমসযা যার সমাধান লনফজ করা যা়ে না। আিা, 
ওফদর মফধয এমন লক রকউ আফে, আফক্রাশ আফে যার? আপনার ওপর? আফক্রাশ মাফন, 
কাল্পলনক লকেু? 
  
–রস থাকফে পাফর, েফব ওফদর অফনকফকই আলম এক বেফরর ওপর রদফখলে, ওফদর 
অেীে জীবফনর প্রা়ে সব কথাই রজফন রফফিলে। 
  
–ওরা কখনও আপনার ওপর ররফগ ওফে লক? 
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–এমন ঘেনা খুব একো ঘফে না। লমুঃ মুলি, রকাফনা রাগী রিাফকর সন্ধান করা আমার 
উফেশয ন়ে। একজন লবকৃে মলস্তষ্ক রিাকফক খুুঁজলে আলম, রয দু-দুফো খুন করার পরও 
আমাফক হ্েযা করফে চাইফে। 
  
জুি আফরা বিফিন–আমার যলদ রসরকম রকাফনা ররাগী রথফক থাফক আর আলম যলদ 
োফক লচনফে না রপফর থালক োহ্ফি আপলন লনি়েই আমাফক সব রথফক খারাপ 
মফনালবজ্ঞানী বিফবন। 
  
রচাখ েুফি জুলি রদখফিন মুলি গিীর রকৌেূহ্ফির সফে োফক িেয করফে। 
  
মুলি হ্াসফে হ্াসফে বিি–রগাড়ার কাজো রগাড়াফেই রসফর রাখা উলচে। আফগ রদখফে 
হ্ফব সলেয সলেয রকউ আপনাফক খুন করফে চাইফে নালক আপনার মাথাো লবগফড়ফে। 
গালড় আফে আপনার? 
  
–আফে। চফি যাবার ইফি জুফির েখন পুফরাপুলর হ্ালরফ়ে রগফে। এই লনফববাধ রিাকলের 
মফধয একো অদু্ভে বুলদ্ধমান সো বাস করফে, জুি অবাক হ্ফিন। 
  
–আপনার নািবগুফিা একেু জখম হ্ফ়ে পফড়ফে, কফ়েকলদফনর জনয আপনাফক েুলেফে 
রযফে হ্ফব। 
  
–কফব? 
  
–কাি সকাফি। 
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–অসম্ভব। জুি প্রলেবাদ কফরন। কাি অফনক রপফশফের সফে আমার অযাপফ়েেফমে 
আফে। 
  
–সব বালেি করুন। 
  
–োফে আপনার লক িাি? 
  
–আপনার লনফজর বযবসা লক কফর চািাফে হ্ফব রসও লক আলম বফি রদফবা। এখান 
রথফক রবলরফ়ে একো ট্রাফিি এফজলেফে ঢুফক পড়ন। লনফজর জনয লসে লরজািব করুন। 
রলসোফরর রকাফনা রহ্াফেফি। কযােলস্কি পযবন্ত আপনাফক রবশ িম্বা পথ পালড় লদফে 
হ্ফব। আপনার ফ্ল্যাফের কাফে গযারাজ আফে? 
  
–আফে। 
  
–োহ্ফি লমস্ত্রীফক বিুন িম্বা েুযফরর জনয গালড়োফক লেক করফে। 
  
–এো পফরর সপ্তাফহ্ করফি হ্ফো না? 
  
–লরজাফিবশন হ্ফ়ে রগফিই আপলন অলফফস লগফ়ে রপফশেফদর সফে রযাগাফযাগ করফবন। 
বিফবন, লবফশষ জরুরী কাফজ আপনাফক বাইফর রযফে হ্ফি। এক হ্প্তার মফধয আবার 
লফফর আসফবন। 
  
–কখনই সম্ভব ন়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

112 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–অযাফেলির সফেও রযাগাফযাগ কফর রনও়ো িাফিা। বাইফর যাবার সম়ে পুলিশ আপনাফক 
খুুঁফজ রবড়াক রসো আলম চাইলে না। 
  
–আলম এসব করফে যাব রকন? 
  
–করফবন, আপনার রদও়ো পিাশ িিার সিযবহ্াফরর জনয। হ্যাুঁ, আমার পালরশ্রলমফকর 
দুফশা িিার লকন্তু আগাম চাই। এর সফে খরচপালে বাবদ আফরা পিাশ িিার। 
  
রচ়োর রথফক মুলি োর লবরাে শরীরো রেফন েুিিাম খুব সকাফি রবলরফ়ে পড়ফে হ্ফব। 
সফন্ধযর আফগই রপৌঁেফে হ্ফব। সােোর সম়ে পারফবন রো? 
  
–হ্যাুঁ, রবাধহ়্ে পারফবা। 
  
–োহ্ফি রবলরফ়ে পডু়ন। 
  
লচন্তািন্ন মফন জুি গালড়ফে উেফিন। 
  
মুলির পলরকল্পনা মফো সব কাজ রশষ হ্ফ়ে রগি। জুি মযালিসন এলিনুর এক ভ্রমণ 
সিংস্থার দপ্তফর ঢুফকলেফিন। োরা রলসোফরর রহ্াফেফি ঘর লেক কফর লদি। কযােলস্কি 
সিফকব। অফনকগুলি রেীন বই লদি। জুি রেলিফফাফন ররাগীফদর সফে রযাগাফযাগ 
করফিন। আগামী লকেুলদফনর সাোৎকার বালেি করফিন। সবফশফষ উলনশ নম্বর থানা়ে 
অযাফেলিফক রেলিফফান করফিন। 
  
অপাফরোর জানাফিন, উলন অসুস্থ আজফক আফসনলন। ওনার বালড়র নম্বর রনফবন লক? 
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–লদন। 
  
অযাফেলির গিা শুফন জুি বুঝফে পারফিন রস সলদবকালশফে আক্রান্ত। োফক বিফিন–
আলম কফ়েকলদফনর জনয শহ্ফরর বাইফর যাব। খবরো আপনাফক জালনফ়ে লদিাম। 
  
অযাফেলি বিি–খুব খারাপ লচন্তা কফরনলন। রকাথা়ে যাফিন? 
  
–রলসোর পযবন্ত যাব লেক কফরলে। 
  
–লেক আফে লচন্তার লকেু রনই। আলম মযাকফরলির সফে কথা বফি রনফবা। আপনার 
অলফফসর ঘেনাো শুফনলে। 
  
–আপলন শুধু মযাকফরলির বক্তবয শুফনফেন। 
  
–রয খুন করফে এফসলেি োফক রদফখফেন? 
  
–না। 
  
–লকেু িেয কফরনলন? রে, বফ়েস লকিংবা উচ্চো। 
  
–না। পুফরা অন্ধকার লেি। 
  
–একেু সাবধাফন থাকফবন। 
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–অবশযই। 
  
হ্যালরসন বাফকবর ওপরও়োিার সফে রযাগাফযাগ করফিন। বাফকবর সববফশফষ শারীলরক 
অবস্থার কথা বুলঝফ়ে বিফিন। রকস োুঁর আ়েফত্তর বাইফর চফি রগফে োও বিফিন। 
লপোর হ্যািলিফক প্রফ়োজনী়ে বযবস্থা লনফে অনুফরাধ করফিন। 
  
বালড়র লদফক লফরফে লফরফে জুি মুলির কথা লচন্তা করলেফিন। রিাকোর একো মেিব 
লেলন ধরফে রপফরফেন। োফক সমস্ত ররাগীর সফে সাোৎকার বালেি করফে বিফে 
রকন? হ়্েফো রকাফনা একো ররাগীফক মুলি সফেহ্ করফে। োই যলদ হ়্ে োহ্ফি যাত্রা 
পফথ লনি়েই োফক হ্েযা করার রচিা করা হ্ফব। মুলি হ়্েফো রিাকোফক হ্াফে নাফে 
ধরফে চা়ে। ফ্ল্যােবালড়র রেলিফফান অপাফরোর এবিং দাফরা়োনফকও রস গন্তবযস্থফির 
লেকানাো জালনফ়েফে। এর অথব ভ্রমণ পথ সিফকব রকাফনা রগাপনী়েো রাখফে মুলি 
ইিুক ন়ে। 
  
ফ্ল্যাফের সামফন গালড় দাুঁড় করাফেই মাইফকর সফে রদখা হ্ি। জুি বিফিন–মাইক, আলম 
কফ়েকলদফনর জনয রবফরাফবা। আমার গালড়ো লেক কফর রপট্রি িফর দাও। 
  
–লকিু িাবফবন না, িাুঃ লস্টফিে। আলম সব লেক কফর রাখফবা। কখন দরকার? 
  
–আলম লেক সকাি সােো়ে রবফরাফবা। 
  
জুি বুঝফে পারফিন বালড়ফে না রঢাকা পযবন্ত মাইক োর লদফক োলকফ়ে আফে। 
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রিার েো়ে অযািামব ঘণ্টা রবফজ উেফিা। জুি লবোনা রথফক উেফিন। দালড় কামাফিন। 
রপাশাক পাোফিন, পাুঁচলদফনর মফো জামা-কাপড় একো সুেফকফস িরফিন। েুলকোলক 
লজলনস লনফিন। ফ্ল্যাফের দরজা জানিা িাফিা কফর বন্ধ কফর রবলরফ়ে এফিন। 
  
লিফফে লনফচ নামফিন, গযারাফজ এফস ওখানকার কীপার উইফের সন্ধাফন চারপাফশ 
োকাফিন। গালড়ো রদও়োফির একপাফশ দাুঁড় করাফনা আফে। রপেফনর সীফে সুেফকসো 
রাখফিন। চািফকর আসফন বসফিন। সফবমাত্র গালড়র চালবো ঢুলকফ়েফেন হ্োৎ রক রযন 
োর পাফশ এফস বসফিা। 
  
–আপলন এফকবাফর পাকা সমফ়ে এফস রগফেন। োর লদফক োলকফ়ে মুলি লমলেলমলে 
হ্াসফে। 
  
জুি বিফিন যাবার সম়ে আপলন রদখা করফে আসফবন আলম িালবলন। 
  
নধর লশশুর মফো মুখোফে চওড়া হ্ালস লক আর কলর বিুন, কাজকমব হ্াফে রনই, ঘুমও 
হ্ি না। যাই রহ্াক, আপনার যাবার দরকার রনই। সব বযবস্থা হ্ফ়ে রগফে। 
  
–বুঝিাম না কথাো! 
  
–রবাফঝনলন? রস লক মশাই? রসাজা কথা। 
  
গালড়র দরজাো খুফি মুলি রহ্িান লদফ়ে দাুঁড়াফিা আপনার রোট্ট সমসযা লনফ়ে িাবফে 
িাবফে লক লসদ্ধাফন্ত এফসলেিাম জাফনন? আলম রিফব রদখিাম, একো েথয আমাফদর 
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সব রথফক আফগ জানা দরকার। রসো হ্ি, এই রয পাুঁচ লমলনে অন্তর অন্তর আপনার 
ওপর আক্রমণ আসফে, এো লক আপনার মফনালবকৃলের কারফণ না সলেয লক আপনাফক 
রকউ িাশ বানাফে চাইফে? 
  
–লকন্তু কযােলস্কি? 
  
–আফর না না িাক্তার, কযােলস্কি আফদৌ আপলন যাফিন না। লনন, নামুন এখন। জুি 
গালড় রথফক রনফম এফিন। 
  
–ওো হ্ি প্রচার, এজনযই রো বলি হ্াের যলদ ধরফে হ়্ে জফি আপনাফক নামফেই 
হ্ফব। 
  
মুলির কথা়ে জুি অবাক হ্ফ়ে রগফেন। 
  
–কযােলস্কি পযবন্ত এ জীবফন রযফে পারফেন না িাক্তার। গালড়র সামফন লগফ়ে ইলেফনর 
ঢাকনাো েুফি ধরফিা মুলি। জুি পাফশ লগফ়ে দাুঁড়াফিন। ইলেফনর গাফ়ে রেপ লদফ়ে 
জড়াফনা লেনফে লিনামাইে, সরু দুলে োর রসখান লদফ়ে ঝুিফে। 
  
–এগুফিা আপনাফক িাশ বানাবার সরোম। 
  
জুি হ্েিম্ব হ্ফ়ে রগফিন আপলন রকমন কফর…, 
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মুলি হ্াসফিা লক বিিাম আপনাফক? সারা রালত্র ঘুফমাফে পালরলন না? এখাফন এফসলে 
মাঝরালত্রফে। দাফরা়োনোর হ্াফে কুলড় িিার খুুঁফজ ফুলেব করফে পালেফ়ে, অন্ধকাফরর 
মফধয দাুঁলড়ফ়ে পড়িাম। বযস, কাজ রশষ। 
  
–আপলন োহ্ফি রদফখফেন রক কাজো কফরফে? 
  
–না। লবষাফদ মাথা নফড় মুলির–আলম আসার আফগই ওরা কাজ রশষ কফর রগফে। রিার 
েো পযবন্ত অফপো কফরও কাউফক রদখফে না রপফ়ে রবলরফ়ে এফসলে। 
  
–সরু োর দুফোর লদফক ইলেে করফিা মুলি আপনার বনু্ধরা মশাই অসম্ভব চািু। 
ইগলনশাফনর সফে লিনামাইে িাগাফনা লেি। রাস্তা়ে রকাফনা সম়ে ইলেফনর ঢাকনা খুিফে 
রগফিই আপলন মারা পড়ফেন। পাফে একো অচি হ্ফ়ে পফড় রসই িফ়ে দুফো বযবস্থা। যা 
লেি োফে অফধবক গযারাজ উফড় রযে। 
  
জুফির মফন হ্ি রকউ রবাধ হ়্ে োফক আক্রমণ কফরফে। মুলি উৎসাফহ্র সফে বিফে 
থাফকন োহ্ফি রদখফিন রো আমরা কেখালন এলগফ়ে রগিাম। দুফো লহ্ফসব পলরষ্কার 
হ্ফ়ে রগি, এক নম্বর আপলন পাগি নন। দুনম্বর 
  
এবার মুখ রথফক হ্ালস লমলিফ়ে রগি। আমরা জানফে পারিাম, িগবাফনর মফো েমো 
সিন্ন রকাফনা মানুষ আপনাফক খুন করার জনয েৎপর হ্ফ়ে উফেফে। লিেী়ে সম্ভবনালে 
সািংঘালেক। 
  
. 
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দশ 
  
হবেকখানা়ে বফস ওরা কথা বিফে। জুি বিফিন–রবামার মাি-মসিাগুফিা পুলিশফক 
রদলখফ়ে লনফি িাফিা হ্ফো না? 
  
–না মশাই, এইজনয সকিফক বলি রবলশ েথয রজাগাফনার অথবই হ্ি োফক লবভ্রালন্তর 
মফধয রফফি রদও়ো। 
  
–লকন্তু মযাকফরলিফক রবাঝাফনা…। 
  
–আলম সলেয কথা বিলে না। 
  
–োই লক? 
  
জুি কথাো ধফর রফিফিন। মযাকফরলি হ়্েফো ধফর রনফবন লেলনই ওগুফিা সালজফ়ে 
ররফখফেন। একজন রবসরকালর রগাফ়েো পুলিফশর সােয প্রমাণ রিাপ কফর রদফব। এো 
লেলন মন রথফক লকেুফেই মানফে পারলেফিন না। েফব রিাকোফক এখন আর পাগি 
বফি মফন হ্ফি না, বরিং ওই রবুঁফে খাফো রচহ্ারার রিাকলের ওপর আস্থা ক্রমশ 
আকাশচুম্বী হ্ফ়ে উেফে। 
  
মুলি বিফে থাফক–আপলন িাক্তার আর আলম সাধারণ মানুষ। োই রো বলি মধু লক 
রযখাফন রসখাফন পাও়ো যা়ে। এর জনয রমৌচাফকর কাফে রযফেই হ্ফব। 
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এবার মুলির আপাে দুফববাধয প্রবচনগুলির আসি অথব ধীফর ধীফর পলরষ্কার হ্ফি জুফির 
কাফে। লেলন বিফিন োর মাফন? রস বা োরা লক ধরফনর রিাক হ্ফে পাফর এই 
বযাপাফর আমার অলিমে লক আপলন ো জানফে চাইফেন রো? 
  
–লেক, আলম জানফে চাই রয উন্মাদাগার রথফক পািাফনা রিাক, নালক আরও গিীর 
রকাফনা বযাপার? 
  
–আফরা গিীর লকেু। 
  
–একথা রকন িাবফেন িাক্তার? 
  
–প্রথম কথা দুজন আমার অলফফস চড়াও হ্ফ়েলেি। একা হ্ফি আলম উন্মাদ েেো রমফন 
লনোম। লকন্তু দুজন পাগি একসফে আসফব, এো বড় বাফজ লচন্তা হ্ফ়ে যাফি না? 
  
মুলি মাথা নাড়ফে নাড়ফে বিফে থাফক রবশ রবশ, আপনার মাথাো রবশ রখািোই 
হ্ফ়েফে রো, বফি যান, বফি যান। 
  
–লিেী়েে অসুস্থ মলস্তষ্ক রিাফকর পফে রকাফনা কাজ লন়েম রমফন করা সম্ভব ন়ে। লকন্তু 
এফেফত্র লন়েম নীলে অনুসাফর কাজ করা হ্ফ়েফে। জন হ্যানফসন বা কযারি রবােবস রকন 
মফরফে আলম জালন না। লকন্তু আলম হ্িাম েৃেী়ে বা রশষ িেয। 
  
–রকন? 
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অনয কাফরার ওপর যলদ ওফদর িেয থাকফো োহ্ফি প্রথমবার আমাফক হ্েযা করফে 
লগফ়ে বযথব হ্বার পর ওরা আমাফক লনফ়ে আর মাথা ঘামাফো না। ওফদর োলিকা়ে 
পরবেবী রয নামগুফিা আফে োফদর ওপর রচিা চািাফো। লকন্তু বার বার ওরা আমার 
ওপর হ্ামিা চািাফি। 
  
–বুঝফিন িাক্তার, আপনার মফধয রগাফ়েো হ্বার রবশ লকেু উপকরণ লেি। 
  
–রবশ কফ়েকো বযাপারো আবার রবাঝাও যাফি না। 
  
–রযমন? 
  
–প্রথমে আমাফক হ্েযা করফে চাইফে রকন? 
  
–ও বযাপারো়ে আমরা পফর আসলে। আর লকেু? 
  
–আফরকো কথা। আমাফক খুন করবার ইফি থাকফি আলম যখন ধাক্কা রখফ়ে পফড় 
রগিাম েখন ড্রাইিার আমাফক চাপা লদফে পারফো। োরপর আলম জ্ঞান হ্ালরফ়েলেিাম। 
  
–লেক এইখাফন লমুঃ রবনসন এস যাফিন। 
  
জুি লবলস্মে হ্ফ়ে মুলির লদফক োকাফিন রবনসন? 
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–লমুঃ রবনসন হ্ফিন আপনার অযালসফিফের সােী, আপলন আমার অলফস রথফক রবলরফ়ে 
যাবার পর আলম থানা়ে লগফ়েলেিাম। পুলিফশর লরফপাফেব িদ্রফিাফকর নাম রপফ়ে রদখা 
কফর এিাম। েযালস িাড়া সাফড় লেন িিার, লেক আফে। 
  
জুি মাথা নাড়ফিন। 
  
–লমুঃ রবনসন পশলম রপাশাফকর কারবার কফরন। বফড়া সুের লজলনসগুফিা, জাফনন। যলদ 
কখনও বান্ধবীফদর জনয ওইসব রপাশাক রকফনন আমাফক বিফবন। লমুঃ রবনসনফক বফি 
আলম লিসকাউফের বযবস্থা কফর রদফবা। আপনার অযালসফিফের লদন রাফে উলন একো 
লিমুলজন আপনার লদফক রধফ়ে রযফে রদফখন। অবশয আপলনই রয রসই রিাক উলন ো 
জানফেন না। উলন রযখাফন লেফিন রসখান রথফক মফন হ্ফ়েলেি গালড়ো হ্োৎ লপেফি 
লগফ়ে আপনাফক ধাক্কা রমফরফে। উলন রদৌফড় আপনার কাফে আসলেফিন। হ্োৎ উলন িেয 
করফিন গালড়ো আবার লপলেফ়ে এফস আপনার লদফক োড়া কফরফে। লকন্তু োর সফে 
রচাখাফচালখ হ্ও়োফে ড্রাইিার আপনাফক রফফি চিে রদ়ে। 
  
–োর মাফন, লমুঃ রবনসন যলদ না রদখফেন? 
  
–হ্যাুঁ। োহ্ফি আর আমাফদর রদখা হ্ফো না। বযাপারো পলরষ্কার। এো একো রখিা ন়ে। 
আপনাফক খেম করাই ওফদর উফেশয। 
  
–লকন্তু অলফফস চড়াও হ্ও়ো— 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

122 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

মুলি লকেুেণ চুপচাপ থাকি। োরপর বিি–হ্যাুঁ, এো একো জলেি বযাপার। আলম 
রমফন লনলি ওরা আপনাফক খুন করফে এফসলেি। বুঝফে পারি, ঘফর আরও একজন 
আফে। অমলন পালিফ়ে রগি। বযাপারো লেক লমিফে না। 
  
রোুঁে কামফড় রস আবার িাবফে শুরু কফর। োরপর বফি, যলদ না 
  
যলদ না কী? 
  
–আলম িাবলে… 
  
–কী? 
  
–ওো আপােে থাক। রোফো একো মেিব আমার মাথা়ে এফসফে। যেেণ পযবন্ত 
হ্েযার উফেশয রবর করফে পারব না, েেেণ রসই মেিবো রকাফনা কাফজ িাগফব না। 
  
–আলম রো এমন কাউফক খুুঁফজ পালি না যা রথফক রকাফনা উফেশয লসদ্ধ হ্ফব। 
  
মুলি লকেুেণ লচন্তা কফর লনি িাক্তার আপনার এমন রকাফনা রগাপন বযাপার আফে লক, 
যা জন হ্যানফসন আর কযারি রবােবফসর জানা লেি? োর মাফন আলম জানফে চাইলে, 
  
এমন রকাফনা রগাপন বযাপার রযো শুধু আপনারা লেনজন জানফেন। 
  
জুি মাথা নাড়ফিন–না, রপফশেফদর সিফকব আমার রপশাগে রগাপনী়েো বাফদ আর 
রকাফনা বযাপার রনই। ওফদর রকসলহ্লির মফধযও রকাফনা উফিখফযাগয বযাপার রনই যা 
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ওফদর মৃেুযর কারণ হ্ফ়ে উেফে পাফর। একো কথা মফন রাখফবন লিফেকলেি, আমার 
রপফশেরা লকন্তু রকউই লসফক্রে এফজে বা রজি পািাফনা আসামী ন়ে। রনহ্াে সাধারণ 
বালড়র লগলন্ন অথবা বযবসা কফর, রকউ রকরাণী এই আর কী। 
  
–আপলন োহ্ফি লনলিে রয রকাফনা উন্মাদ এই খুফনর দফির সফে যুক্ত ন়ে। 
  
–এফকবাফরই লনলিে। এ সিফকব গেকািও আমার মফনর মফধয নানা প্রশ্ন লেি। সলেয 
কথা বিফে কী, এক-এক সম়ে আলম লনফজফকই বদ্ধ উন্মাদ বফি িাবলেিাম। গালড়ফে 
রবামা রাখার ঘেনাো আলবষ্কার হ্বার পর এ বযাপাফর আমার প্রেয়ে আকাশ েুুঁফ়েফে। 
  
মুলি মুচলক হ্াসি–যাক োহ্ফি ওই লচন্তাো আপনার মন রথফক দূর করফে রপফরলে 
বিুন। 
  
জুি অনয প্রসফে চফি রগফিন–আিা, আমরা যা যা রজফনলে, ো পুলিফশর কাফে লগফ়ে 
বিফি কী হ়্ে? 
  
মুলি লবস্মফ়ের সফে োকাি–আপনার লক ধারণা এফগাফনার মফো রকাফনা লকেু আমরা 
হ্াফে রপফ়েলে? 
  
জুি নীরব রইফিন। 
  
–লনরাশ আপনাফক করলে না। আমরা সলেক পফথ প্রথম পদফেপ রফফিলে মাত্র। আরও 
অফনকো পথ পালড় লদফে হ্ফব। 
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দুজফন লনিুপ হ্ফ়ে রগফিন। ঘফরর োফদর লদফক এক দৃলিফে োলকফ়ে থাকফে থাকফে 
এক সম়ে মুলি বফি ওফে–হ্যাুঁ, ফযালমলি। 
  
–ফযালমলি? 
  
–িাক্তার, আপলন যখন বিফিন, প্রফেযকো রপফশফের সব খবর আপনার জানা আফে, 
আলম লবশ্বাস করলে। যলদ আপলন বফিন, ওফদর কারও পফে একাজ করা সম্ভব ন়ে, 
োও আলম রমফন রনব। রমৌচাক যখন আপনার, মধুর মালিক রো আপলনই হ্ফবন। 
  
–না, অফনক সম়ে ওরা খবরো জানাফে পাফর না। 
  
–এই রো হ্ফ়েফে। 
  
–আপলন বিফে চাইফেন ওফদর রকাফনা আত্মী়ে আমাফক খুন করার রচিা করফে? 
  
–হ্ফেও পাফর। 
  
–এই সম্ভাবনাো খুবই কম। 
  
–কথাো লনলিে হ্ফ়ে বিফে পারফবন িাক্তার সাফহ্ব? গে পাুঁচ সপ্তাফহ্র মফধয। আপলন 
রয সমস্ত রপফশেফদর সফে রদখা কফরফেন, োফদর নাফমর একো োলিকা আমাফক 
লদফে পারফবন লক? 
  
জুি লকেুেণ ইেস্তে কফর অবফশফষ বিফিন–না। 
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–িাক্তার ররাগীর রগাপন সিফকবর বযাপার রো। লকন্তু আমার মফন হ়্ে এফেফত্র লন়েফমর 
রহ্রফফর হ্ফিই িাফিা হ়্ে। মফন রাখফবন, আপনার জীবন লবপন্ন। আপনার একো িুি 
পদফেফপ সব লকেু রশষ হ্ফ়ে রযফে পাফর। 
  
–আপলন িুি পফথ এফগাফিন লমুঃ মুলি। আমার রপফশে বা োফদর পলরবাফরর রকাফনা 
রিাকজন এই ঘেনার সফে জলড়ে থাকফে পাফর না। ওফদর পলরবাফরর কারও মফধয 
পাগিালমর িেণ থাকফি রসো মফনাধবজ্ঞালনক পরীোফে এমলনফেই প্রকালশে হ্ফ়ে 
পড়ে। রপফশেফদর স্বাথব আমাফক রো করফেই হ্ফব। 
  
–আপলন বিফেন ওফদর ফাইফি গুরুেপূণব লকেু রনই? 
  
–অন্তে এমন লকেু রনই, যা আমাফদর কাফে গুরুেপূণব হ্ফ়ে উেফে পাফর। 
  
জুি রচাখ বন্ধ কফর ফাইফির লবষ়েগুলি িাববার রচিা করফিন। জন মযানসান থািব 
এলিলনউর শুলড়খানা রথফক নালবকফদর ধফর আনে। রেলর ও়োশ বানব রোফো রোফো 
রেফিফদর লনফ়ে রযৌন সিংফযাগ করা়ে। রচাফো বেফরর ইিলিন ও়োরশযাক বালড়ফে রথফক 
রবশযা বৃলত্ত কফর। 
  
অথচ বাইফরর সমাফজ এফদর একো সুের পলরচ়ে আফে। 
  
লেলন মুখ খুিফিন–আলম দুুঃলখে, ফাইি রদখাননা সম্ভব ন়ে। 
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দুকাুঁফধ কুঁকুলন রোফি মুলি–লকেু অনাবশযক কাজ ো হ্ফি আপলন আমাফক লদফ়ে কলরফ়ে 
লনফে চাইফেন? 
  
–আপলন এখন আমাফক কী করফে উপফদশ লদফিন? 
  
–গে একমাফস আপনার রপফশেফদর কথাবােবার রযসব রেপ কফরফেন, রসগুফিা মন 
লদফ়ে শুনুন। েফব এখন আর িাক্তার হ্ফ়ে শুনফবন না, শুনফবন একজন রগাফ়েো 
লহ্ফসফব। কাফরার বক্তফবযর মফধয এধার ওধার হ্ফ়ে রগফিই রসো রখ়োি কফর বুঝফে 
রচিা করফবন। 
  
–রসো রো আলম শুলন, ওোই আমার কাজ। 
  
–আবার শুনুন। েফব রচাখ রিািা রাখফবন। রহ্সয উদঘােফনর মফধয আপনাফক হ্ালরফ়ে 
রফিার ইফি আমার একদম রনই। 
  
ওিারফকাে েুফি লনফ়ে মুলি পড়ফে শুরু করি। রসই মুহূ্ফেব োফক রদফখ মফন হ্লিি, 
রস বুলঝ িাফিা নালচফ়ে। রস বিি–এে সফবর মফধয সব রথফক মজার ঘেনা কী বিুন 
রো? 
  
–কী? 
  
–আপলন আফগ রথফকই ধফর লনফ়েফেন দুজন আপনাফক হ্েযা করফে এফসলেি। লকন্তু 
আমার মফন হ্ফি, সিংখযাফে আরও রবলশ। 
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জুি হ্েিম্বআপলন বিফে চাইফেন একো পাগি রগাষ্ঠী আমার রপেফন রিফগফে? 
  
–িাক্তার, এই রখিার ররফারী সম্বফন্ধ আলম, লকেু আোজ কফরলে। োর উফেশয আলম 
জালন না। েফব পলরচ়েো রপফ়েলে। 
  
–রক রস? 
  
–না িাক্তার এখন ন়ে। বুলির মশিা রমফখ মজুে না কফর আলম বুলি রোোফে রাজী 
নই। আফগ লনফজ লনলিে হ্ই, োরপর আপনাফক জানাব। 
  
–আশা কলর আপলন সুলনলিে হ্ফে পারফবন। 
  
–লনফজর জীবফনর যলদ কানাকলড় মূিয লদফ়ে থাফকন, ো হ্ফি প্রাথবনা করুন আমার রযন 
িুি হ়্ে। 
  
ঘর রথফক রস রবলরফ়ে রগি। 
  
েযালস ধফর জুি অলফফস রপৌঁেফিন। দরজার রিের রথফক চালব আুঁেফিন। চফি এফিন 
কাফের েক্তাোর কাফে। এখাফন রেপগুফিা িুফকাফনা আফে। রগাপন জা়েগা়ে রবাোম 
লেফপ েক্তাোফক সলরফ়ে লদফিন। পদবী অনুযা়েী রেপগুফিা সাজাফনা। সববফশষ রনও়ো 
রেপো ররকিবাফর চালিফ়ে লদফিন। এর আফগ ররাগীফদর সমস্ত সাোেকার লেলন বালেি 
কফরফেন। োফক অফনকো সম়ে একিা থাকফে হ্ফব। ররাগীফদর পলরবাফরর রিাফকরা 
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এই খুফনর ঘেনার সফে জলড়ে আফে, এো সুদূর প্রসারী কল্পনা। েবু রিাকো যখন 
বিফে, একবার রিফবই রদখা যাক। 
  
ররাজ রাহ্াফমর সাোেকাফরর রেপো লেলন শুনলেফিন। 
  
–এো একো অযাকলসফিে িাক্তারবাবু, নযালে এমলনফেই কাুঁদুফন বাচ্চা। োফক যলদ আলম 
আঘাে কলর, োহ্ফি কী হ্ফব বিুন রো। 
  
–ও এে কাুঁফদ রকন ো জানফে রচিা কফরফেন লক? 
  
–ওর বাফরাো রবফজ রগফে। ওর বাবা এর জনয দা়েী। রমফ়ে অন্ত যার প্রাণ লেি রসই 
হ্যালর ওফক ররফখ পালিফ়ে রগি কী কফর? 
  
–আপনাফদর মফধয হববালহ্ক সিকব লেি না। োই রো? 
  
–না, লবফ়ে আমাফদর প্রা়ে হ্ফে চফিলেি। 
  
–কেলদন আপনারা এক সফে রথফকফেন? 
  
–চার বের। 
  
–নযালের হ্াে রিফে রদবার রয ঘেনাো বিফিন রসো কফব ঘফেফে? 
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–এক সপ্তাহ্ হ্ফব রবাধহ়্ে। আসফি ওর হ্াে িাোো আমার লেক. ইিাকৃে ন়ে। 
রমফ়েো লকেুফেই কান্না থামাফি না রদফখ আমার মাথা়ে আগুন জ্বফি উফেলেি। পদবার 
হুি খুফি লপলেফ়ে লেিাম। 
  
–আপনার লক মফন হ়্ে, হ্যালর আপনার রথফকও নযালেফক রবলশ িাফিাবাসে? 
  
-না-না, হ্ালর আমার জনযও পাগি লেি। 
  
–োহ্ফি রস আপনাফক রেফড় চফি রগি রকন? 
  
–কারণ রস পুরুষ, পুরুষ মানুফষরা কী জাফনন রো? জন্তু। আপনারা প্রফেযফক একো 
জন্তু। আমার মফন হ়্ে আপনাফদর শুফ়োফরর মফো রমলশফন রফফি কাো উলচে। 
  
এবার কান্না। 
  
জুি রেপ বন্ধ করফিন। ররাজ রাহ্াফমর কথা িাবফে থাকফিন। রমফ়েো পুরুষ লবফিষী, 
এোও এক ধরফনর মফনালবকার। মারফে মারফে দু-দুবার রস লনফজর েবেফরর রমফ়ে 
নযালেফক রমফর রফিার উপক্রম কফরলেি। লকন্তু হ্যানফসন বা কযারফির মৃেুযর সাফথ ওর 
মানলসকো খাপ খা়ে কী? 
  
পফরর রেপো চািাফিন লেলন। আফিকজাণ্ডার ফযািন। 
  
–লম. ফযািন, পুলিশ বিফে আপলন নালক লম. চযালি়োনফক েুলর লনফ়ে আক্রমণ 
কফরলেফিন? 
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–আমাফক যা বিা হ্ফ়েফে োই কফরলে। 
  
–রকউ োহ্ফি আপনাফক এই লনফদবশ লদফ়েলেি? 
  
–রস যখন বফিফে। 
  
–রস বিফে? 
  
–িগবান। 
  
–হ্োৎ িগবান বিফে রগফিন রকন? 
  
–কারণ চযালি়োন রিাকো িীষণ বদমাইস। রস একজন অলিফনো। আলম রদফখলে, 
রস্টফজ সবার সামফন রস একো রমফ়েফক চুমু রখফ়েফে। চুমু রখফ়েফে আর… 
  
–বফি যান। 
  
–োর বুফক হ্াে লদফ়েফে। 
  
–এফে লক আপলন ররফগ লগফ়েলেফিন? 
  
–লনি়েই, রাগব না? এর মাফন কী বিুন রো? এর মাফন রিাকোর মফন কামিাব 
রজফগলেি। 
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–এই জনয ওফক হ্েযা করার লসদ্ধান্ত লনফিন? 
  
–লসদ্ধান্ত আলম লনইলন, বারবার আমাফক রদাষ লদফিন রকন? িগবান লনফ়েফেন। আলম 
রকবি োর আফদশ পািন কফরলে। 
  
–িগবাফনর সফে আপনার প্রা়েই কথাবােবা হ়্ে? 
  
–কাজ থাকফিই হ়্ে। লেলন আমাফক অস্ত্র লহ্ফসফব বযবহ্ার কফরন। কারণ আমার মন 
এফকবাফরই সাচ্চা। আর এো হ্ফ়েফে কী কফর জাফনন? বিুন রো এই পৃলথবীফে রকান্ 
কাজো সব রথফক পুফণযর? বদ রিাকফক রদফখা আর রকফে রফিি। 
  
আফিকজাণ্ডার ফযািন। ব়েস পুঁ়েলত্রশ। পাউরুলে কারখানার মালিফকর সহ্কারী। কমাস 
মফনাফরাফগর হ্াসপাোফি লেি। োরপর োফক রেফড় রদও়ো হ়্ে। 
  
লকন্তু হ্যানফসফনর মফো এক সমকামীফক রস হ্েযা করফব রকন? কযারফির মফো প্রাক্তন 
রবশযা? না, এ দুজনফক হ্েযা করার দাল়েে িগবান লক োফক লদফে পাফরন? 
  
িাক্তার রিফব রদখফিন, এ সম্ভাবনা খুবই কম। 
  
আরও কফ়েকো রেপ চালিফ়ে ঈলিে বস্তু খুুঁফজ রপফিন না লেলন। লনরাশ হ্ফ়ে রসাফা়ে গা 
এলিফ়ে লদফিন। একেু পফর রেলিফফান রবফজ উেি। 
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নেদলকোে অপাকরেকরর নোে 
এগার 
  
রেলিফফান অপাফরেফরর রফান। রমফ়েলে জানাি, একমাত্র অযালন রব্লক োড়া আর সকফির 
সফে রযাগাফযাগ করফে রপফরলে। জুি ধনযবাদ জালনফ়ে সিংফযাগ লবলিন্ন কফর লদফিন। 
  
োর মাফন অযালন আসফে। মনো হ্োৎ চিি হ্ফ়ে উেি। প্রথম লদফনর কথাবােবার 
রেপো রবর করফিন লেলন। 
  
–আরাম কফর বফসফেন লমফসস রব্লক? 
  
–হ্যাুঁ। ধনযবাদ। 
  
–রকাফনা অসুলবধা রনই? 
  
–না-না। 
  
–আপলন হ্াে মুফো কফর আফেন রকন? 
  
–ও লকেু ন়ে। আমার স্না়ুে সামানয চফড় আফে রো োই। 
  
–কী বিফিন? 
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দীঘব নীরবো। 
  
–পালরবালরক জীবন সম্বফন্ধ বিুন। েমাস আপনার লবফ়ে হ্ফ়েফে। 
  
–হ্যাুঁ। 
  
–রবশ বফি যান। 
  
–যাফক লবফ়ে কফরলে রস খুব িাফিা। বালড়োও সুের। 
  
–বালড়োর বণবনা লদন। 
  
–কালি রফ্রি বালড়োর নাম। িাফিা জা়েগা। আমাফদর োফদ রোফের একো অদু্ভে 
ধরফনর রমারগ আফে, োর রিজ রনই। প্রা়ে পাুঁচ একর জলম আমাফদর বিফে রগফি 
গাে পািা়ে িলেব। ওর মফধয লদফ়ে হ্াুঁেফে িাফিা িাফগ। মফন হ়্ে আলম রযন রাময 
পলরফবফশর মধয লফফর রগলে। 
  
–রাম আপনার িাফিা িাফগ? 
  
–িীষণ। 
  
–আর আপনার স্বামীর? 
  
–মফন হ়্ে ওর িাফিা িাফগ। 
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–িাফিা না িাগফি শহ্ফরর বাইফর রকউ পাুঁচ একর ফাুঁকা জা়েগা রকফন বিুন? 
  
–ও আমাফক িীষণ িাফিাবাফস। হ়্েফো আমার জনয লকফনফে। িীষণ দ়োিু মন ওর। 
  
–বিুন, ওুঁর কথা লকেু রশানা যাক। নীরবো। 
  
–রদখফে রকমন ওুঁফক? িাফিা? 
  
–অযােলনর অেযন্ত সুপুরুষ রচহ্ারা। 
  
–শারীলরক লদক রথফক ওুঁর সফে রমাকালবিা়ে আপলন অেম? 
  
–হ্যাুঁ। 
  
জুি প্রসে পলরবেবন করফিন।–আপলন সন্তান চান না? 
  
–লনি়েই। 
  
–আপনার স্বামী? 
  
–রসও লনি়ে চা়ে। 
  
আবার দীঘব নীরবো। 
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–লমফসস রব্লক, রকান্ সমসযা়ে পফড় আপলন আমার শরণাপন্ন হ্ফ়েফেন? সমসযাো লক 
আপনার স্বামীফক লনফ়ে? 
  
জবাব রনই। 
  
–রবশ োহ্ফি রসোই ধফর লনিাম। আপলন এেেণ যা যা বিফিন ো শুফন বুঝফে 
পারলে, আপনারা পরস্পরফক িাফিাবাফসন। এফক অনযফক লবশ্বাস কফরন। দুজফনই 
সন্তান চান। রয বালড়ো়ে থাফকন, রসোও খুব সুের। আলথবক অসেলে রনই। মাত্র েমাস 
আপনারা লবফ়ে কফরফেন। লমফসস রব্লক আপনার কথা শুফন একো প্রাচীন রলসকো মফন 
পফড় যাফি। আমার সমসযাো ো হ্ফি কী িাক্তারবাবু? এোই রবাধ হ়্ে আপনার আসি 
সমসযা। োই ন়ে লক? 
  
লকেুেণ রেফপ যালন্ত্রক শব্দ োরপর অযালনর গিা। 
  
–এ সিফকব লকেু বিা আমার পফে শক্ত। রিফবলেিাম, অফচনা কাফরার কাফে সবলকেু 
খুফি বিফে পারব। লকন্তু এখন সব রকমন রগািমাি হ্ফ়ে যাফি। 
  
জুফির মফন পড়ি, লেক এই সম়ে অযালন রদহ্ো রবুঁলকফ়ে োর আ়েে রচাখ দুলে রমফি 
ধফরলেি। অদু্ভেিাফব োলকফ়ে লেি। বফিলেি–বুঝফেই পারফেন, োরপর লিধার প্রাচীরো 
হুড়মুড় কফর রিফে লদি রস–হ্োৎ লকেু কথা আমার কাফন এফস যা়ে। 
  
–বযাপারো লক আপনার স্বামীর রকাফনা বযলক্তগে লবষ়ে লনফ়ে, মাফন রমফ়েফেফি সিংক্রান্ত? 
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–না। 
  
-বযবসা সিংক্রান্ত। 
  
–হ্যাুঁ। 
  
–আপলন লক মফন কফরন উলন লকেু রচফপ রগফেন? 
  
–অফনকো োই। 
  
–ও োহ্ফি লবশ্বাফস আঘাে কফরফে। সম্ভবে ওর এই ধরফনর আচরণ আপলন রদফখন 
লন। 
  
–আলম এ লনফ়ে আফিাচনা করফে চাই না। আমার মফন হ়্ে এখাফন আসাো উলচে 
হ়্েলন। আলম রবাধহ়্ে লবশ্বাসিফের কাজ করিাম। দ়ো কফর এ লনফ়ে আমাফক আর প্রশ্ন 
করফবন না িাক্তার লস্টফিে। 
  
সাোেকার রশষ। জুি রেপ বন্ধ কফর লদফিন। 
  
োহ্ফি অযালনর স্বামী রহ্সযজনক বযবসার সফে জলড়ে। সরকারফক েযাস ফাুঁলক লদফি? 
রদউলি়ো কফরফে কাউফক অযালন এফে েুব্ধ হ্ফ়েফে? হ্ও়োোই স্বািালবক। এমলনফে 
অযালন স্পশবকাের, স্বামীর প্রলে লবশ্বাস হ্ালরফ়ে রফিার এোও একো কারণ হ্ফে পাফর। 
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জুি রকাফনালদন রিাকোফক রদফখনলন। যে রহ্সযম়ে কারবারই রস করুক না রকন, জন 
হ্যানফসন অথবা কযারি রবােবফসর হ্েযাকাফণ্ডর সফে োর লক সিকব থাকফে পাফর? 
  
আর অযালন? অযালনর পফে এই কাজ করা লক সম্ভব? রচ়োফর রহ্িান লদফ়ে বফস লেলন 
আবার িাবফে শুরু করফিন। 
  
অযালন যেো বফিফে, রসোই লক োর সব কথা? অযালনর নানা িলেমা স্মরণ করফিন 
িাক্তার জুি। লকন্তু রকাফনা বদ অলিপ্রা়ে খুুঁফজ রপফিন না। 
  
উফেশযহ্ীনিাফব রেপ বাজফে লগফ়ে রেলর ও়োশ বাফনবরো রবফে লনফিন। 
  
–আপনার লবষফ়ে লকেু আফিাচনা করা যাক। আপলন রমাে পাুঁচবার লবফ়ে কফরফেন? 
  
–েবার। 
  
–আপনার প্রাক্তন স্বামীরা প্রফেযফকই লক আপনাফক খুলশ করফে রপফরফে? 
  
লখিলখি কফর হ্ালস। 
  
–আমাফক হ্াসাফিন। পৃলথবীফে এমন রকাফনা পুরুষ রনই রয আমাফক খুলশ করফে পাফর। 
আমার খুলশ হ্ও়োর বযাপারো সিূণবিাফব আমার হদলহ্ক পলরেৃলপ্তর ওপর লনিবর করফে। 
  
–হদলহ্ক পলরেৃলপ্ত বিফে? 
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–মাফন বুঝফিন না। আমার শরীফর এমন একো জা়েগা আফে, রসো সবসম়ে উত্তপ্ত 
থাকা দরকার। 
  
–আপনার লক ধারণা হদলহ্ক লদক রথফক আপলন অনয রমফ়েফদর রথফক একদম আিাদা? 
  
–লনি়েই, সু্টলিও িাক্তার বফিফেন, আমার ওখাফন কীসব রলন্থ ট্রলন্থ নালক অনয ধরফনর। 
একেু রথফম, রিাকোর সফে শুফ়ে আরাম আফে। 
  
–আলম আপনার হদলহ্ক চােব রদফখলে। মফনালবজ্ঞাফনর লদক রথফক আপনার শরীর সিূণব 
স্বািালবক। 
  
–পাো়ে িালথ মালর ওই চাফেবর। আপলন লনফজ একবার যাচাই কফর লনফিন না রকন? 
  
ইলেেো স্পি। েবু গম্ভীর হ্ফ়ে লগফ়েলেফিন িাক্তার। বফিলেফিন আপলন কখফনা কাউফক 
িাফিাফবফসফেন লমফসস ও়োশবানব? 
  
–আপনাফক িাফিাবাসা রযে, সামানয নীরবো, কী করব বিুন। বফিইলে রো আমার 
রদহ্োফক িগবান এফকবাফর অনযিাফব সৃলি কফরফেন। আমার রযৌন লখফদ রকাফনা সম়ে 
রমফে না। 
  
–আলম আপনার কথা লবশ্বাস করলে না। লকন্তু লমফসস ও়োশবানব আমার যা ধারণা রদহ্ 
আপনার েুধােব ন়ে। আপলন একো অদু্ভে আফবফগর োড়না়ে িুগফেন। 
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–আফবফগর োড়না়ে আলম রকাফনা লদন কাফরা সফে রযৌন সিংফযাগ কলরলন। আপলন 
আমাফক কীসব উফোপাো বফি চফিফেন। আলম লক দশ বেফরর খুলক নালক? 
  
–আপনাফক উফোপাো বুলঝফ়ে আমার কী িাি? 
  
–োহ্ফি উফেশযো কী আপনার? 
  
–আমার একমাত্র উফেশয আপনাফক সাহ্াযয করা। 
  
–োহ্ফি বসুন রদলখ আমার পাফশ। 
  
–আজফক এই পযবন্ত থাক। সুইচ বন্ধ করফে লগফ়ে জুফির একো কথা মফন পফড় রগি। 
রনারা হ্যািলি চিলচ্চত্র জগফের রপাকা। চিলচ্চত্র লবষ়েক এমন রকাফনা পলত্রকা রনই, যা 
রস পফড় না। সব সম়ে এই লনফ়েই কাো়ে। রফান েুফি িা়োি রঘারাফিন লেলন। 
  
রনারা রফান ধরফিন। 
  
লকেুেণ একথা রসকথার পর জুি আসি প্রসে েুিফিন। 
  
–রনারা, েুলম রেলর ও়োশ বাফনবর নাম শুফনে? 
  
–রেলর ও়োশ বানব, মাফন রয লসফনমা করে? হ্োৎ োর কথা লজজ্ঞাসা করফেন? 
  
–না এমলন। আজ সকাফি ওফক মযালিসন এলিলনউফে রদখিাম। 
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–সামনা সামলন! সলেয রনারা রযন লশশুর মফো রকৌেূহ্িী হ্ফ়ে উফেফেন, বিুন না রকমন 
রদখালিি ওফক? ব়েফসর োপ পফড়ফে, নালক আফগর মফোই লমলি রচহ্ারা? ররাগা না 
রমাো? 
  
–খুব িাফিা রদখালিি। এককাফি ও খুব বফড়া অলিফনত্রী লেি োই রো। 
  
–বফড়া মাফন? কী বিফেন কী? রেলর ও়োশবানব আমার মফে সববকাফির রসরা অলিফনত্রী। 
  
–যাই রহ্াক, ওফকও হ্লিউি োড়ফে হ্ফ়েফে রো। 
  
–ও রো লনফজর রথফক োফড়লন, ওফক রজার কফর োলড়ফ়ে রদও়ো হ্ফ়েলেি। আপনাফদর 
মফো িাক্তারফদর লনফ়ে এই হ্ফ়েফে এক মুশলকি। আপনারা বাইফরর জগফের রকাফনা 
খবর রাখফে চান না রকন? জাফনন না রেলর কে বড়ড়া একো রকফিঙ্কারীর সফে 
জলড়ফ়ে পফড়ফে? 
  
–আহ্া, কী হ্ফ়েলেি বফিা রো? 
  
–রেলর ওর ব়েফফ্রন্ডফক খুন কফরলেি। 
  
. 
  
বার 
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আবার েুষার পড়ফে শুরু হ্ফ়েফে। পফনফরা েিার ওপফর রথফকও রাস্তা়ে যানবাহ্ন 
চিাচফির শব্দ পালিফিন জুি। 
  
–রনারা, েুলম লেককার সফে কথা 
  
–জাফনন আপলন, কার সফে কথা বিফেন? আলম হ্লি হ্লিউফির একো জীবন্ত 
এনসাইফক্লাফপলি়ো। শুনুন োহ্ফি ঘেনা। রেলর েখন কলেফনোি সু্টলিওফে কাজ 
করফে। একজন সহ্কারী পলরচািক ওফক রদখাফশানা করে। হ্োৎ একলদন ও আলবষ্কার 
করি, রিাকো ওফক প্রোরণা কফরফে। রেফপ লগফ়ে ও েুলর চালিফ়ে লদি। রিাকো মফর 
রগি। কলেফনোফির মালিক অফনক কিকালে রনফড় অফনক রিাকফক োকা খাইফ়ে 
বযাপারো এমন একো পযবাফ়ে লনফ়ে এফিন রযন ওো একো দুঘবেনা মাত্র। লকন্তু ো 
সফেও একো শফেব োফক রালজ হ্ফে হ্ফ়েলেি। রসলে হ্ি, রেলরফক লচরলদফনর জনয 
হ্লিউি রেফড় চফি রযফে হ্ফব। রেলর লকন্তু ওই কথার অমানয কফরলন। 
  
জুি রবাবার মফো রফাফনর লদফক োলকফ়ে রইফিন। 
  
–হ্যাফিা, হ্যাফিা আপলন আমার কথা শুনফেন রো? 
  
–হ্যাুঁ, বফি যাও, আলম শুনলে রোমার কথা। 
  
–আপনার কথাগুফিা বড় অদু্ভে রশানাফি। 
  
–এসব েুলম রকাথাফথফক শুফনে? 
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–শুফনলে কী? আপলন আবার আমাফক অবাক করফিন। সমস্ত খবফরর কাগফজর 
মযাগালজফন ফিাও কফর োপা হ্ফ়েলেি। সকফি এই ঘেনাো জাফন। 
  
–ধনযবাদ রনারা, লপোরফক বিি আলম রফান কফরলেিাম। 
  
লরলসিার ররফখ লচন্তালিে অবস্থা়ে িাইলরো রেফন লনফ়ে জুি লিখফিন–রেলর ও়োশবানব। 
  
রফান রবফজ উেি। 
  
–িাুঃ লস্টফিে? 
  
অযাফেলির গিা–আপলন রকমন আফেন জানফে রফান কফরলে। নেুন লকেু ঘফেফে। 
নালক? 
  
জুফির মন কৃেজ্ঞো়ে িফর উেি। রবামার বযাপারো রচফপ যাও়োর যুলক্ত খুুঁফজ রপিন 
না। 
  
–ওরা আবার রচিা কফরলেি, মুলি এবিং গালড়ফে রবামা রাখার ঘেনাো সিংফেফপ বণবনা 
করফিন। 
  
অযাফেলির গিা়ে উফত্তজনা–রবামাগুফিা রকাথা়ে? 
  
–ওগুফিা নি কফর রফিা হ্ফ়েফে। 
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অযাফেলি হ্েিম্ব কী করা হ্ফ়েফে? রক করি এ কাজ?  
  
–মুলি। উলন আমাফক বফিফেন, এফে নালক লকেু এফস যাফব না। 
  
–লকেু এফস যাফব না? পুলিশ লিপােবফমেো ঘাস কাোর জনয রাখা হ্ফ়েফে নালক? ওগুফিা 
রদফখই আমরা বফি লদোম কার কাজ? 
  
–রসো কীরকম? 
  
–প্রফেযক রিাফকর লকেু না লকেু অফিযস থাফক। অফিযসবশে রকউ একবার রকাফনা 
কাজ করফি লিেী়েবার রসই কাজ করার সম়ে একই পদ্ধলেফে অনুসরণ কফর থাফক। 
যাই রহ্াক, রিাকোর সন্ধান আপনাফক রক লদি? 
  
–রেলিফফান িাইফরক্টলরফে নাম রপফ়েলেিাম। 
  
লনফজর কাফনই রকমন রযন রেকি জুফির। 
  
অযাফেলি রঢাক লগিি। শব্দো লেলন শুনফে রপফিন। ওুঃ, োর মাফন ওর সিফকব 
আপনার লকেু জানা রনই। 
  
–লকন্তু ওর ওপর আমার লবশ্বাস জফন্মফে। 
  
–জাফনন রো এইরকম বযাপাফর কাউফক লবশ্বাস করা উলচে ন়ে। 
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–লকন্তু লেলন এ বযাপাফর কী কফর জলড়ে থাকফবন? আলম রো লনফজই োফক রিফকলে। 
  
–আলম যলদ বলি, আপনার মফন আস্থা জাগাফনার জনয লনফজই রবামাো গালড়ফে িালগফ়ে 
ররফখলেি। 
  
–রসলদক রথফক বযাপারো আপলন লচন্তা করফে পাফরন। আপলন আমাফক কী করফে 
বিফেন? 
  
–লকেুলদফনর জনয শহ্র রেফড় রবলরফ়ে পড়ফে বিলে। 
  
–রপফশেফদর রেফড় যাও়ো আমার পফে সম্ভব ন়ে সযার। 
  
–িাুঃ লস্টফিে। 
  
–এফে সমসযা সমাধান হ্ফব না। আলম লনফজই জানফে পারিাম না কীফসর িফ়ে 
পািালি। লফফর আসার পর আবার একই ঘেনা ঘেফব না, োর গযারালে রকাথা়ে? 
  
লকেুেণ নীরবো। অযাফেলি কথা বিফে শুরু করি। োর গিা ধফর রগফে লেকই 
বফিফেন। মুলির সফে এরপর কফব আপনার রদখা হ্ফি? 
  
–বিফে পালর না, উলন বিলেফিন, রক এ সব করফে, রস সম্বফন্ধ ওনার ধারণা জফন্মফে। 
  
–একথা একবারও রিফব রদফখফেন লকনা, রযসব রিাক আপনার রপেফন রিফগফে, োরা 
মুলির রপেফন অফনক রবলশ োকা খরচ করফে পাফর। শুনুন িাুঃ লস্টফিে, যলদ রস 
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আপনার সফে রদখা করফে বফি, োহ্ফি আমাফক খবর রদফবন। দুলদন আলম বালড়ফেই 
আলে। অলফস যালি না। আর যাই করুন, একা োর সফে কখনও রদখা করফবন না। 
  
–আপলন লকন্তু বযাপারো লনফ়ে অনথবক লচন্তা করফেন। রযফহ্েু লেলন আমার গালড় রথফক 
রবামা আলবষ্কার কফরফেন– 
  
–না-না, শুধু রসই কারফণ ন়ে িাুঃ লস্টফিে। আমার ধারণা আপলন একো িুি রিাকফক 
বাোই কফরফেন। 
  
–রবশ ওর সফে কথা হ্ফিই আপনাফক জানাব। 
  
লরলসিার নালমফ়ে রাখফিন জুি। 
  
অযাফেলি লক অলেলরক্ত সফেহ্ প্রবণ হ্ফ়ে উফেফে? েফব মুলি এই কাজো কফরও থাকফে 
পাফরন। এর পফরর কাজো আরও রসাজা। নেুন প্রমাণ সিংরহ্ করা রগফে, এই অজুহ্াে 
রদলখফ়ে োফক লনজবন রকাফনা জা়েগাফে লনফ়ে যাও়ো হ্ফব। োরপর? জুি রকুঁফপ 
উেফিন। লেলন রিাকোর চলরত্র সিফকব আগাফগাড়া িুি ধারণা কফর এফসফেন? বাইফরর 
ঘফর পাফ়ের আও়োফজ োুঁর লচন্তা লেন্ন হ্ি। ঘলড়র লদফক োকাফিন। অযালন নালক?  
  
হ্যাুঁ, অযালন। লনখুুঁে োুঁফদর একো নীি রপাশাক পফরফে। মাথার রোট্ট েুলপফে মুফখর 
অফধবকো ঢাকা। ও এে আত্মলনমি লেি রয, ওর লদফক অপিক দৃলিফে োলকফ়ে থাকা 
সফেও রখ়োি করি না। 
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–হ্যাফিা, জুি অবফশফষ বিফিন। 
  
অযালন চমফক োকাি। বিি–হ্যাফিা। 
  
–আসুন। 
  
রিেফর রঢাকার সম়ে েলণফকর জনয জুি অযালনর রপিব শরীফরর স্পশব অনুিব 
করফিন। 
  
ঘুফর দাুঁড়াি অযালন। অলবশ্বাসয রকম রবগুলন রচাখ দুলে রমফি ধরি রয রিাকো আপনাফক 
গালড় চাপা লদফ়ে পািাি, োর সন্ধান পাও়ো রগফে? 
  
জুি োর মুফখ লচন্তার ো়ো িেয করফিন। এই রকৌেূহ্িী িাবো খুবই স্বািালবক রেকি 
োর কাফে। 
  
বিফিন–না, এখনও পাইলন। 
  
–আপনাফক বফড়া ক্লান্ত রদখাফি। এে োড়াোলড় কাজ শুরু না করফিই পারফেন। 
  
–না-না, আলম লেক আলে। আজ সব অযাপফ়েেফমে বালেি কফর লদফ়েলে। শুধু আপনাফক 
রযাগাফযাগ করফে পালরলন। 
  
অস্বলস্ত ফুফে উেি–ও েমা করফবন। োহ্ফি বরিং আজ আলম যাই। 
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–আফর না-না, জুি কথা রঘারাবার রচিা করফিন। ওরা আপনার সফে রযাগাফযাগ করফে 
না পারা়ে বরিং আলম খুলশই হ্ফ়েলে। বিুন রকমন আফেন? 
  
একেু ইেস্তে কফর রশষ পযবন্ত অযালন লনফজফক সামফি রন়ে। একেু লচন্তা়ে পফড়লে। 
  
–ইওফরাপ ভ্রমফণর লদন কফব লস্থর হ্ি? 
  
–বফড়ালদফনর লদন সকাফি। 
  
–রকাথা়ে রকাথা়ে যাফিন? 
  
–স্টকফহ্াম, পযালরস, িন্ডন, ররাম–আপােে এই। 
  
–কেলদন রঘারার পলরকল্পনা। মলিন একলচিফে হ্ালস রোুঁফের রকাফণ ওসব জালন না। 
অযােলনর এসব বযাপাফর লনলদবি রকাফনা পলরকল্পনা থাফক না। 
  
–ও আিা, জুি প্রসে রঘারাফে চাইফিন, লমফসস রব্লক, আপনাফক লকন্তু আলম লমফথয 
অজুহ্াে রপফ়ে রিফক এফনলে। আমার ইফি হ্ি আপনার কাে রথফক লবদা়ে রচফ়ে রনব। 
  
–জালন, আলমও আপনার কাে রথফক লবদা়ে চাইফে এফসলে। অযালনর গিা়ে অদু্ভে 
পলরবেবন। জুি, বফিই োর লদফক সরাসলর রচাখ রমফি লদি অযালন। 
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এক অদময আকষবফণ অযালনর লদফক এলগফ়ে আসফে লগফ়েও জুি লনফজফক থালমফ়ে 
রাখফিন। লমলি রহ্ফস বিফিন, ররাফম রপৌঁফে আমার নাফম একো রপাস্টকািব রফফি লদও 
লকন্তু? 
  
অযালন রবশ লকেুেণ জুফির লদফক োলকফ়ে থাকি। োরপর রচাখ লফলরফ়ে লনি–লনফজর 
লদফক রখ়োি ররফখা জুি। 
  
জুি মাথা নাড়ফিন। কথা বাড়াফে সাহ্স রপফিন না। 
  
অযালন রবলরফ়ে রগি। 
  
লেিং লেিং শফব্দ লেনবার রফান রবফজ উেি। জুি রফান েুিফিন–হ্যাফিা। 
  
–িাক্তার, একা আফেন? 
  
–হ্যাুঁ। 
  
–িাক্তার, আপনার লক মফন আফে আলম আপনাফক বফিলেিাম রক এসফবর রপেফন 
আফে? 
  
–রমাোমুলে আোজ কফরলে আলম। 
  
–হ্যাুঁ। 
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–রসো পুফরাপুলর লেক। 
  
জুফির মফন হ্ি োর সমস্ত রমরুদণ্ড লদফ়ে একো শীেি প্রবাহ্ রনফম যাফি। 
  
–আপলন ো হ্ফি জাফনন, রক হ্যানফসন আর কযারিফক হ্েযা কফরফে? 
  
–হ্যাুঁ িাক্তার সাফহ্ব, জালন। রকন ওরা খুন হ্ফ়েফে োও বিফে পালর। বিুন আর কী 
প্রশ্ন আফে? 
  
–বিুন রো। 
  
–না-না, িাক্তার সাফহ্ব, রেলিফফাফন ন়ে। বরিং আমরা রকাথাও লগফ়ে আফিাচনা করব। 
লকন্তু একা আসফবন আপলন। জুি চমফক উেফিন একা! 
  
–শুফনফেন রো? 
  
–হ্যাুঁ-হ্যাুঁ। 
  
লেলন োড়াোলড় জবাব লদফিন। োরপর অযাফেলির কথা মফন পফড় রগি। আমার–
এখাফন আফিাচনাো করফি রকমন হ়্ে? 
  
–না, মফন হ্ফি ওরা আমাফকও অনুসরণ করফে। আপনাফক রফান করলে। রেইশ 
লিফের ফাইি স্টার লমে পযালকিং রকািালন রথফক। 
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–আলম োহ্ফি অযাফেলিফক সফে লনলি। 
  
মুলির গিা হ্োৎ েীক্ষ্ণ–না-না, কাউফক সফে আনফবন না। একদম একা চফি আসুন। 
  
বযাস, আর সফেহ্ রনই। হদলনক পিাশ িিার দলেণা আর রাহ্া খরচ লদফ়ে লেলন 
লনফজই এক ঘােকফক লনযুক্ত কফরফেন। গিার স্বর সিংযে ররফখ বিফিন–লেক আফে। 
আলম যালি। লকন্তু আপলন সলেয জাফনন, রক আফে এসফবর রপেফন? 
  
–লেিমাত্র সফেহ্ রনই। িাক্তার সাফহ্ব, িন লিেনফক আপলন রচফনন? 
  
মুলি সিংফযাগ লবলিন্ন কফর লদফ়েফে। 
  
িন লিেন। সমস্ত রদহ্ আর মফনর ওপর লদফ়ে ঘূলণবঝড় বফ়ে রগি লক? রবশ লকেুেণ 
জুি রকাফনা লকেু লেক করফে পারফিন না। হ্োৎ সজাগ হ্ফ়ে অযাফেলির বালড়র নম্বর 
িা়োি করফিন। 
  
–হ্যাফিা। 
  
–িাুঃ লস্টফিে বিলে। লমস্টার মুলি এই মাত্র রফান কফরলেফিন। 
  
–আিা! কী বিফে রস? 
  
–আমাফক উলন রেইশ লিফের ফাইি স্টার লমে পযালকিং রকািালনফে রদখা করফে 
বিফে। আর লবফশষ িাফব বফি লদফ়েফে একা আসফে। 
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শুকফনা হ্ালস রহ্ফস উেি অযাফেলি–রস রো আলম আফগই জানোম। শুনুন িাুঃ লস্টফিে, 
অলফস রেফড় এক পাও নড়ফবন না। আলম মযাকফরলির সফে রযাগাফযাগ করলে। একসফে 
আপনার কাফে যাব। 
  
জুি রফান নালমফ়ে রাখফিন। 
  
. 
  
রেফরা 
  
কুলড় লমলনফের মফধয মযাকফরলি আর অযাফেলি রপৌঁফে রগি। অযাফেলির রচাখ দুফো 
িািফচ রিজা রিজা। গিার স্বর িারী। এই অবস্থা়ে রস লবোনা রেফড় এফসফে। জুি 
অস্বলস্ত রবাধ করফে িাগফিন। 
  
–মুলির রফাফনর কথা আলম রিফফেনােফক জালনফ়েলে। 
  
–হ্যাুঁ, এবার রদখা যাক, রকাথাকার জি রকাথা়ে লগফ়ে দাুঁড়া়ে। মযাকফরলির গিা়ে েীক্ষ্ণ 
বযাে। চিুন যাও়ো যাক। 
  
পুলিফশর গালড় রচফপ ওুঁরা রওনা হ্ফিন। চািক অযাফেলি। এখন আর লঝরলঝর কফর 
েুষার পড়ফে না। লবফকফির ম্লান সূযবরলিফক মুেফে মুেফে এলগফ়ে আসফে রঝাফড়া 
রমফঘর সূ্তপ। হ্োৎ েরবালরর আকাফর লবদুযফের ররখা ফুফে উেি। রমফঘর গুরু গুরু 
গজবন রশানা রগি। গালড়র উইন্ডলিফনর ওপর বৃলির বফড়া বফড়া রফাুঁোর আলিেন। 
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রেইশ নম্বর লিফের কাোকালে রেনথ এলিলনউর কাফে এফস মযাকফরলি গালড় থামাফনার 
লনফদবশ লদি। 
  
–আমরা এখাফন নামব। রস ঘুফর োকাি জুফির লদফক। মুলি আপনাফক বফিফে, রকউ। 
সফে থাকফব না? 
  
–না। 
  
–খাপ রথফক লরিিবারো রবর কফর ওিারফকাফের পফকফে ঢুলকফ়ে লনি মযাকফরলি। 
অযাফেলিও োই করি। 
  
মযাকফরলি জুিফক বিি–আমাফদর রপেফন রপেফন আসুন। 
  
প্রচণ্ড হ্াও়ো লদফি। বৃলির মফধয মাথা নীচু কফর ওরা হ্াুঁেফে থাকফিন। ব্লফকর মাঝ 
বরাবর আসার পর বালড়ো নজফর পড়ি। চুন বালি খফস রগফে। ইে রবলরফ়ে পফড়ফে। 
সদর দরজার মাথা়ে একো সাইনফবািব। োফে আবো অেফর রিখা আফে ফাইি স্টার 
লমে পযালকিং রকািালন। 
  
সামফন রকাফনা গালড় রনই। মানুষ রনই। পািা রেিফে লগফ়ে মযাকফরলি রদখি োিা বন্ধ। 
ঘলণ্টর রবাোম রদখফে রপি না। রকাফনারকম সাড়া শব্দ রনই রিেফর। 
  
অযাফেলি লবড়লবড় কফর বফি সবই রো বন্ধ রদখলে। 
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–লক্রস্টমাফসর লকেুলদন আফগ সব রকািালন দুপুফরর পর বন্ধ হ্ফ়ে যা়ে। মযাকফরলি 
জবাব লদি। 
  
–মািপত্র রঢাকাফনার জনয লনি়েই একো রগে আফে। 
  
ওফদর অনুসরণ কফর জুি বালড়র রপেফন এফিন। অফনকখালন জা়েগা জুফড় কফ়েকো 
ট্রাক দাুঁলড়ফ়ে আফে। জন মানুফষর লচহ্ন রনই। 
  
জুি গিা চলড়ফ়ে হ্াুঁক লদফিন–লম. মুলি? 
  
জবাফব রিফস এি হুফিা রবড়াফির কু্রদ্ধ গজবফনর আও়োজ। 
  
পাোেফনর ওপফর কাফের দরজা। ওখাফন রকাফনা লসুঁলড়র বযবস্থা রনই। মযাকফরলি অদু্ভে 
দেো়ে লবশাি রদহ্ো লনফ়ে রসখাফন িালফফ়ে পড়ি। অযাফেলি আর জুি রসখাফন 
উেফিন। োিা রদও়ো লেি না। রেিফেই দরজাো খুফি রগি। রিেফর ঘন অন্ধকার। 
  
–েচব এফনে? মযাকফরলি লজজ্ঞাসা করি অযাফেলিফক। 
  
–না। 
  
–রালবশ। অন্ধকার ঘফরই ওরা ঢুফক পড়ফিন। জুি হ্াুঁক লদফিন–লম. মুলি, আলম িাুঃ 
লস্টফিে। রকাফনা জবাব রনই। কাফের রমফঝর ওপর লেন রজাড়া জুফোর শব্দ। 
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মযাকফরলি পফকে হ্ােফড় রদশিাই রবর করি–সুইচো রকাথা়ে রগি রদখ োড়াোলড়। 
এোই আমার রশষ কালে। 
  
অযাফেলিব রদও়োি হ্ােড়াফনার শব্দ জুি শুনফে পালিফিন। লকন্তু ওফদর কাউফক লেলন 
রদখফে পালিফিন না। এলগফ়ে লগফ়ে মুলির নাম ধফর িাকফিন। সাড়া রপফিন না। 
অযাফেলির গিা রিফস এি, এই রয সুইচ। লক্লক কফর একো শব্দ, লকন্তু আফিা জ্বিি 
না। 
  
জুি রদও়োফির সফে ধাক্কা রখফিন। রদফহ্র িারসাময রাখফে লগফ়ে হ্াে রেকি দরজার 
হ্ােফি। োনফেই দরজাো খুফি রগি। আলম দরজা খুুঁফজ রপফ়েলে। রচৌকাফের ওপর পা 
রাখফিন। 
  
–লম. মুলি? 
  
থমথফম নীরবো। জুি িাবফিন, রিাকো লনি়েই এখাফন আফে। যলদ না থাফক োহ্ফি 
সববনাশ। মযাকফরলি আবার এোফক একো রাখাি বািফকর লচৎকার বফি ধফর রনফব। 
  
আর এক পা এফগাফেই োন্ডা শরীর োর মুফখর সফে ঘষফে রগি। চমফক লপলেফ়ে 
এফিন। মুহূ্ফেবর মফধয ঘাফড়র রিামগুফিা খাড়া হ্ফ়ে রগি। রফক্তর গন্ধ নাফক এফসফে। 
একো লবিীলষকাম়ে দৃশয রদখফে হ্ফব। মনোফক সজাগ করফিন। সামফন লনকষ কাফিা 
  
অন্ধকার। আেফঙ্ক মাথার রিেরো দপদপ করফে। হৃৎলপফণ্ডর গলে অফনক রবফড় রগফে। 
কাুঁপা হ্াফে ওিারফকাফের পফকে রথফক রদশিাই রবর করফিন। পরেফণই প্রচণ্ড একো 
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আফেফপর পর অনুিব করফিন, হুফক রঝািাফনা লবশাি একো রগারুর কাো মাথার 
লদফক, োলকফ়ে আফেন। কালেো রনিার আফগ আরও লকেু রঝািাফনা পশুর িাশ রদখফে 
রপফিন। আবো একো দরজার লদফক োুঁর নজর রগি। দরজার ওপাফশ হ়্েফো রকাফনা 
অলফস ঘর আফে। মুলি রসখাফন অফপো কফর আফে োর জনয? 
  
ঘুেঘুুঁফে অন্ধকার গুহ্াোর আরও গিীফর এলগফ়ে চিফিন। রঝািাফনা পশুফদহ্গুফিা শরীফর 
ঘষা লদলিি। অযাফেলি আর মযাকফরলি এখনও আসফে না রকন বুঝফে পারফিন না। 
অন্ধকাফর আরও খালনকো এলগফ়ে লগফ়ে িাকফিন লম. মুলি? 
  
এবারও জবাব রনই। পা রফিফে লগফ়ে ঝুিন্ত রদফহ্র সফে সফজাফর ধাক্কা রখফিন। 
আঘােো সামফি পফকে রথফক রদশিাই রবর করফিন। আর একলে মাত্র কালে অবলশি 
আফে। রসো জ্বািফেই োর রচাখ কপাফি উফে রগি। 
  
োফদর লসলিিং রথফক হুফকর সফে রঝািাফনা আফে নরমযান রজি মুলির প্রাণহ্ীন রদহ্। 
অদু্ভে একো অলিবযলক্ত ফুফেফে োর মুফখ। মফন হ্ফি মৃেুয বুলঝ রহ্া-রহ্া কফর উিাফস 
হ্াসফে। 
  
রচাফো 
  
কফরানাফরর কাজ রশষ হ্ফ়ে রগি। মুলির মৃেফদহ্ সলরফ়ে রনও়ো হ্ি। থাকফিন শুধু 
জুি, মযাকফরলি আর অযাফেলি। ওই বালড়র একো রোফো দপ্তফর োরা বফসলেফিন। এর 
আফগ ওই দপ্তফরর মযাফনজার লম. পি রমাফরলিফক প্রাক বফড়া লদফনর জমজমাে পালেব 
রথফক রিফক আনা হ়্ে। লেলন জানান, পফরর লদন েুলে থাকা়ে কমবচারীফদর দুপুফরর 
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পরই কাজ রথফক অবযহ্লে লদফ়েলেফিন। সাফড় বাফরাোর সম়ে বালড়র ফেফক োিা 
িাগাফনা হ়্ে। োর ধারণা, রসই সম়ে রকউ রিেফর লেি না। প্রচণ্ড রনশারস্ত অবস্থা়ে 
থাকা়ে োর কাে রথফক রবলশ েথয সিংরহ্ করা সম্ভব হ়্েলন। 
  
এখন প্রা়ে রাে বাফরাো। জুি এই লনফ়ে দশবার মুলির রফান করার ঘেনাো বিফিন। 
রমাো একো চুরুে রোুঁফের ফাুঁফক নাচাফে নাচাফে মযাকফরলি সব লকেু িেয করলেি। 
এবার বিি রস–আপনার রগাফ়েো গল্প পড়ার অফিযস আফে িাুঃ লস্টফিে? 
  
–এ প্রফশ্নর অথব? 
  
–রবাফঝন লন? রবশ ো হ্ফি শুনুন। এই বযাপারো়ে আমার প্রথম রথফক আপনার ওপর 
সফেহ্ হ্ফ়েলেি। কথাো আপনাফক জালনফ়ে লদফ়েলেিাম। আর োফে ফিো কী হ্ি 
বিুন রো? আপলন হ্োৎ লনফজই হ্েযাকারীর লশকার হ্ফ়ে উেফিন। প্রথফম দাবী করফিন, 
একো গালড় আপনাফক চাপা লদফে রচফ়েলেি, োই রো? 
  
অযাফেলি মাঝপফথ বফি ওফে–গালড়ো লকন্তু সলেয ওফক ধাক্কা রমফরলেি। 
  
মযাকফরলি দাবফড় রদ়ে মূফখর মফো কথা বফিা না। িাক্তার োর রকাফনা সহ্ফযাগীফক 
লদফ়ে এই কাজো অনা়োফস করাফে পাফর। এরপর আপলন অযাফেলিফক রফান কফর 
আষাফঢ় গল্প রশানাফিন। বিফিন, দুজন রিাক আপনার অলফফস চড়াও হ্ফ়ে আপনাফক 
হ্েযা করার রচিা কফরফে। 
  
জুি বিফিন এো সিূণব সলেয। 
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–না, মযাকফরলির গিা থমথম কফর উেি। ওরা চালব খুফি ঢুফকলেি। এর আফগ আপলন 
বফিলেফিন, আপনার অলফফসর দরজা়ে দুখানা চালব আফে। োর একো থাকে আপনার 
কাফে, অনযো কযারি রবােবফসর কাফে। 
  
–হ্যাুঁ, আলম বফিলেিাম। ওরা কযারফির চালবো নকি কফরফে। 
  
–মফন আফে আমার। রসই কারফণই চালবো আমাফক িযাবফরেলরফে পাোফে হ্ফ়েলেি। 
ওখানকার লরফপােব বিফে, চালবোর নকি োপ রনও়ো হ়্েলন। সুেরািং ওোফক বাদ লদফি 
বালক থাকফে আপনার চালবো। োই রো? 
  
এই খবর শুফন জুি লনববাক। 
  
–উন্মাদ খুলনর েথযো রেমন আমি না রদও়োফে আপলন রাস্তা রথফক একো রগাফ়েোফক 
খুুঁফজ আনফিন। রস আপনার গালড়র রিের রথফক রবামা আলবষ্কার কফর রফিি। রসই 
রবামাো অবশয আপলন আমাফদর রদখাফে পাফরনলন। োর বদফি হুফক োোফনা রয বস্তুো 
আমরা রদখিাম, রসোও কম চমকপ্রদ ন়ে। 
  
জুি উফত্তলজে–এর রকাফনালের জনযই আলম দা়েী নই। 
  
মযাকফরলি রবশ লকেুেণ এক দৃলিফে লনরীেণ কফর জাফনন লক রকন আলম এখনও 
পযবন্ত আপনাফক ররপ্তার কলরলন? এর একমাত্র কারণ, আলম আপনার উফেশয সিফকব 
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সিূণব লনলিে হ্ফে পারলে না। েফব রদরী হ্ফি একলদন লনি়েই পারব। পারফে 
আমাফক হ্ফবই। 
  
জুি হ্াে রোফিন এক লমলনে, িন লিেফনর বযাপারো ো হ্ফি কী? িুরু কুুঁচফক 
মযাকফরলি–রসো রক? 
  
মুলি বিলেি, এই রিাকো নালক এসফবর রপেফন আফে। 
  
–ও নাফম কাউফক আপলন রচফনন? 
  
–না, রিফবলেিাম পুলিশ হ়্েফো লচনফে পাফর। 
  
–আলম অন্তে লচলন না। মযাকফরলি অযাফেলির লদফক লফরফে রসও ঘাড় নাফড়। রবশ িন 
লিেফনর রখাুঁজো েুলম নাও। এফ লব আই, ইোরফপাি, আফমলরকার বফড়া বফড়া শহ্ফর 
পুলিশ লচফফদর সফে রযাগাফযাগ কফরা। 
  
পফরর লদন সমস্ত খবফরর কাগফজর প্রথম পাো়ে মুলির খুন হ্বার খবর োপা হ্ি। 
অলফফস আসার পফথ জুি একো কাগজ লকনফিন। পুলিফশর সফে োর নামোও স্বােী 
লহ্সাফব উফিখ করা হ্ফ়েফে। ইস, অযালন কী িাবফে রক জাফন। 
  
বাইফরর ঘফর পাফ়ের শব্দ শুনফিন। অযাফেলি রিেফর ঢুকি। োফক আরও লবধ্বস্ত 
রদখালিি। 
  
–িন লিেফনর রখাুঁজ পাও়ো রগি? জুফির বযাকুি প্রশ্ন। 
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–না। আরাম রকদারা়ে গা এলিফ়ে অযাফেলি, এফ লব আই, ইোরফপাি রথফক শুরু কফর 
সব জা়েগা়ে রখাুঁজ লনফ়েলে। রেলিফফান গাইি রথফক আমরা এগাফরা জন িন লিেফনর 
নাম রপফ়েলে। এর মফধয পাুঁচজফনর নাফমর উচ্চারণ লিেন, চারজফনর লিফেন আর 
দুজফনর লিলেন। েবু আমরা একই উচ্চারণ কফর লনফ়ে পাুঁচজনফক লবফশষ সফেফহ্র 
োলিকা়ে রফফি লদিাম। পফর রখাুঁজ লনফ়ে জানা রগি, ওফদর একজন পেু, একজন 
পুরুেমশাই, একজন বযাফঙ্কর িাইস রপ্রলসফিে। আর একজন ফা়োরমযান। খুফনর সম়ে 
রস লিউলেফে লেি। আর রশফষর জন একো রদাকান চািা়ে। যার ব়েস কম কফর 
ধরফিও আলশ। আপলন নামো লেক শুফনলেফিন রো? 
  
জুি বিফিন–হ্যাুঁ, এফে রকাফনা িুি রনই। 
  
অযাফেলি–োহ্ফি বাুঁচবার রকাফনা রাস্তা রনই। 
  
–আপনার লক ধারণা, মযাকফরলি রশষ পযবন্ত আমাফক ফাুঁলসফ়ে রদফব? 
  
–সম্ভবে। আিা চলি। 
  
–মফন হ়্ে আলম একো সূত্র রপফ়েলে। 
  
অযাফেলি ঘুফর দাুঁলড়ফ়ে–বিুন। 
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জুি রেলরর পূবব ইলেহ্াস খুফি বিফিন। অযাফেলি ঘাড় রনফড় বিি–নাুঃ, এো রমফন 
লবফশষ সুলবধা হ্ফব বফি মফন হ্ফি না। যাই রহ্াক, রনই মামার রথফক কানা মামা 
িাফিা। রদখা যাক, রচিা কফর। 
  
হ্োৎ কী রিফব পফকে রথফক লরিিবার রবর কফর বিি–এো আপনার কাফে রাখুন। 
দরকার হ্ফে পাফর। সাবধাফন রাখফবন। গুলি িরা আফে। 
  
–ধনযবাদ লমস্টার অযাফেলি। ওো আমার দরকার রনই। রেমন প্রফ়োজন পড়ফি লনফজর 
কাফে যা আফে োই লদফ়ে িড়াই করব। 
  
বাইফরর ঘফরর দরজা. রখািার শব্দ হ্ফে অযাফেলি লফফর োকাি কাফরার লক আসার 
কথা লেি? 
  
–না, আজ সকিফক আসফে বারণ কফর লদফ়েলে। 
  
লরিিবার হ্াফে অযাফেলি দরজার কাফে এলগফ়ে রগি। রচৌকাফের ওপাফশ লপোর 
হ্যািলি। োর রচাফখ মুফখ লবভ্রালন্তর স্পি োপ।–রক আপলন? 
  
জুড় োড়াোলড় অযাফেলির পাফশ এফস দাুঁড়াফিা–ও, লেক আফে, লেক আফে। উলন আমার 
বনু্ধ। 
  
–এসব কী হ্ফি? লপোর জানফে চাইফিন। 
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–এফসা, আিাপ কলরফ়ে লদই। লিফেকলেি অযাফেলি আর উলন আমার বনু্ধ লপোর 
হ্যািলি। । 
  
করমদবন করার পর অযাফেলি বিি আিা, এখন আলম যাই। োহ্ফি আপনার। এসব 
পেে হ্ফব না, োই রো? 
  
লরিিবারো ইলেে করি রস। 
  
জুি মাথা নাড়ফিন–না, ধনযবাদ। 
  
–সাবধাফন থাকফবন, অযাফেলি রবলরফ়ে রগি। 
  
. 
  
পফনফরা 
  
লপোর হ্যািলির সফে িাি রসফর অলফফস লফফর এফস জুি আবার রেপ লনফ়ে বসফিন। 
এফকর পর এক রেপ শুনফে িাগফিন। কাগফজ মন্তবয লিখফিন। লবেৃজ্ঞা, শূনযোফবাধ 
একাকীফের যন্ত্রণা, আত্মগলরমা, আত্মফবদনা, আেঙ্ক, লবকৃে কাম। 
  
লেনঘণ্টা পফর একলে নেুন নাম লেলন োলিকা়ে রযাগ করফে পারফিন। ব্রুস বফ়েি, 
জন হ্যানফসফনর সববফশষ সহ্চর। কী রিফব হ্যানফসফনর রেপো আরও একবার চালিফ়ে 
লদফিন। 
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–আমার মফন হ়্ে ব্রুসফক প্রথমবার রদফখই আলম িাফিাফবফস রফফিলেিাম। অে সুের 
পুরুষ এর আফগ কখনও রদলখলন। 
  
–ওর স্বিাব কী রকম লেি? আপনার কথাবােবা উলন শুনফেন লক? নালক আপনার ওপর 
রজার করফেন? 
  
–ও সব সম়ে কেৃবে করফে চাইে। রিাকোর গাফ়ে প্রচণ্ড রজার। এই লনফ়ে আমাফদর 
মফধয ঝাফমিা হ্ে। 
  
-কী রকম? 
  
–লনফজর শলক্ত সিফকব ব্রুফসর রকাফনা ধারণাই লেি না। মাফঝ মাফঝ ও আমার লপফে 
এমনিাফব চাপড় মারে, মফন হ্ে, আমার লশরদাুঁড়াো রবাধ হ়্ে রিফে রগি। অথচ, 
এোই ওর রসাহ্াগ রদখাফনার নমুনা। োরপর ধরুন হ্াে নাড়াফনার বযাপার। মফন হ্ফব, 
আেুিগুফিা গুুঁলড়ফ়ে রফিফে চা়ে। আসফি বযথা রদও়োফেই ওর আনে। 
  
জুি রেপ বন্ধ করফিন। সমরলে বযাপারো.যলদও োর কল্পনা়ে হ্েযাকারী মানলসকোর 
সফে খাপ খা়ে না, লকন্তু জন হ্যানফসফনর সফে সিকব থাকা়ে ব্রুস বফ়েফির নামো 
উফপো। করা যাফি না। আর রেলর ও়োশ বানব? হ্লিউফি রফান করার বযাপারো রস 
রকন রচফপ রগফে? জন হ্যানফসন আর কযারি রবােবফসর হ্েযাকারী লক এরা রকউ? 
  
*** 
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সােবন রলফস রেলর ও়োশবাফনবর ফ্ল্যাফের হবেকখানাফে জুি বফস আফেন। সমস্ত ঘফর 
রগািালপর বাড়াবালড়। রদও়োি, আসবাব, পদবা সব লকেু। একেু বাফদ রেলর ঢুকি। 
পরফন রগািালপ রফের স্বি রালত্রবাস। োর আড়াি রথফক প্রকলেে রযৌবন উচ্ছ্বাস। 
েিাফে আর লকেু পফরলন রস। 
  
–রশষ অলব্দ েুলম োহ্ফি এফি। আনফে ঝিমি করফে রেলরর মুখ। 
  
–আপনার সফে লকেু কথা লেি। 
  
–সব শুফনলে। লকন্তু আপলন, আফজ্ঞগুফিা আজফকর মফো লবদা়ে দাও রো। রোট্ট একো 
লড্রঙ্কস বালনফ়ে লনই। 
  
–না, ধনযবাদ। 
  
–রবশ রো, েুলম লনফজ না যাও, আলম লনফজর জনয এক কাপ বানাব। 
  
ঘফরর একপ্রাফন্ত একো আিমালরর কাফে রস এলগফ়ে রগি। োড়াোলড় একো পানী়ে 
লনফ়ে আবার লফফর এফস জুফির গা রঘুঁফষ বসি।–আর সামিাফে পারফি না রো। আলম 
জানোম, েুলম একলদন আসফব। 
  
বিফে বিফে িাক্তাফরর পযাফের ওপর হ্াে রাখি। 
  
জুি দুহ্াে লদফ়ে োর হ্াে রচফপ ধরফিন–রেলর, আলম রোমার সাহ্াযয চাই। 
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–রস রো হ্ফব আলম জালন রগা। রদখ না, এমন কা়েদা রদখাব, েুলম সারা জীবন আমাফক 
মফন রাখফব। 
  
–রেলর রশাফনা, আমাফক একজন খুন করফে চা়ে। 
  
রেলরর রচাখ দুফো লবস্মফ়ে বফড়া বফড়া–অযাুঁ, কী বিে? রোমাফক খুন করফে চা়ে? রক 
রস? 
  
–আমার ররাগীফদর সফে সিকব আফে এমন রকউ। 
  
–লকন্তু রকন? 
  
–রসোই রো আলম খুুঁজফে রচিা করলে। রেলর, আিা, রোমার বনু্ধবান্ধবী কখনও খুন-েুন 
লনফ়ে আফিাচনা কফর? রখিািফি? অফনক সম়ে এরকম হ়্ে রো। 
  
রেলর মাথা নাড়ি–কই নাফো। 
  
–িন লিেন নাফম কাউফক েুলম রচফনা? 
  
–িন লিেন? নাফো। 
  
-আিা খুফনর বযাপাফর রোমার লনফজর অলিমে কী? মাফন বযাপারো রোমার কাফে 
রকমন িাফগ? 
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জুি অনুিব করফিন, রমফ়েলের শরীরো সামানয রকুঁফপ উেি। নালড়র গলে রবফড় রগি। 
বিফে পারব না। 
  
–রিফব বিি। হ্েযা করার কথা লচন্তা করফি েুলম লক উফত্তজনা অনুিব কফরা? 
  
–না, রমাফেই না। 
  
–আিা, হ্লিউফি েুলম রয একজনফক খুন কফরলেফি, একথা রকানলদন আমাফক বফিালন 
রকন? 
  
এক ঝেকা়ে হ্াে োলড়ফ়ে লনফ়ে রেলর গিা রচফপ ধরফে রগি। জুি োড়াোলড় ওর হ্াে 
রচফপ ধরফিন। 
  
–হ্যারামজাদা ইের শুফ়োফরর বাচ্চা। রসো কুলড় বের আফগর ঘেনা, োহ্ফি এই 
মেিফবই এখাফন আসা। রবলরফ়ে যান। এখুলন রবলরফ়ে যান আমার সামফন রথফক। 
  
রেলর কান্নার আফবফগ েখন রিফে পফড়ফে। 
  
–আলম দুুঃলখে। জুি রবলরফ়ে রগফিন। 
  
*** 
  
লরন উইন লিফিফজ একো রগাো বালড়র মালিক ব্রুস বফ়েি। সাদা রপাশাক পরা 
একজন লফলিপাইন পলরচারক দরজা খুফি লদি। জুিফক হবেকখানা়ে বলসফ়ে রস রকাথা়ে 
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রযন হ্াও়ো হ্ফ়ে রগি। দশ লমলনে, পফনফরা লমলনে রকফে রগফে। োর পাত্তা রনই। জুি 
লবরলক্তফবাধ করলেফিন। লেলন িাবফিন, অযাফেলিফক খবর রদও়ো উলচে লেি। 
  
রশষ পযবন্ত চাকরলে হ্ালজর হ্ি। জানাি, সাফহ্ব আপনার সফে রদখা করফবন। আসুন। 
  
জুি োফক অনুসরণ করফিন। রদােিার একো সাজাফনা রগাোফনা ঘফর ঢুকফিন। বফ়েি 
রেলবফি রিখা়ে বযস্ত। িারী সুের রচহ্ারা। রযন পাথফর রখাদাই করা মূলেব। লেকফিা 
নাক, েুলি লদফ়ে আুঁকা রচাখ। পােিা সুের দুলে রোুঁে। মাথার রসানালি চুিগুফিা 
রকাুঁকড়াফনা আর রঢউ রখিাফনা। 
  
জুিফক রদফখ রস উফে দাুঁড়াি। অন্তে েফুে লেন ইলি। চওড়া কাুঁধ আর বুক। প্রথম 
দশবফন মফন হ়্ে, রস একজন ফুেবি রখফিা়োড়। োর পফে খুন করা লক সম্ভব? হ্যাুঁ, 
খুবই সম্ভব। অযাফেলিফক খবর না লদফ়ে আসার জনয জুি আরও একবার অনুেপ্ত 
হ্ফিন। 
  
বফ়েফির গিা নরম এবিং মালজবে আপনাফক এেেণ বলসফ়ে রাখার জনয েমা চাইলে িাুঃ 
লস্টফিে। 
  
রফ়েফির বাড়াফনা হ্ােো ধরফে রযফেই জুফির মুফখর ওপর একো সফজার আঘাে এফস 
পড়ি। 
  
অপ্রেযালশে এ আঘােো লেলন সহ্য করফে পারফিন না। একো বালে দাফনর ওপর পফড় 
রগফিন। 
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–মাফ করফবন আমাফক। উেুন, একো লড্রঙ্কস রদব? 
  
জুফির েখনও মাথা ঘুরফে। রকাফনারকফম রমফঝ রথফক রদহ্ো রেফন েুিফে রগফিন। 
পরেফণই একো বুফের িালথ োফক আবার ধরাশা়েী কফর লদি। 
  
–আলম আপনার িাফকর অফপোফেই লেিাম। বফ়েি বিি, না-না, হকলফ়েফের প্রফ়োজন 
রনই। আলম জালন, রকন আপলন এফসফেন। জলনর লবষফ়ে আমার কাফে লকেু শুনফে চান, 
োই রো? 
  
জুি মাথা নাড়বার রচিা করফিন। আবার বুফের িালথ এফস পড়ি োর মাথা়ে। –
আমাফদর িাফিাবাসার সিফকব লচড় ধলরফ়েফেন আপলন। আপলন বুলঝফ়েফেন, এ 
িাফিাবাসা রনািংরা। আমাফদর সিকব অধবধ। বিুন, রক লদফ়েফে আপনাফক এই 
অলধকার? লনফজফক লক আপলন িগবান িাবফে শুরু কফরফেন? জলনফক আলম হ্ালরফ়েলে। 
আপলন োফক খুন কফরফেন। এবার আমার হ্াফে আপনার মৃেুয হ্ফব। 
  
আবার একো সবুে িালথ আেফড় পড়ি কাফনর পাফশ। রলেন ফুিঝুলড়র রফা়োরা রদখফে 
রদখফে জুি জ্ঞান হ্ারাফিন। 
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সববাকে অসহ্য যন্ত্রণা 
রষাি 
  
সববাফে অসহ্য যন্ত্রণা। মাথার রিেরো রকউ রযন খুবফি খাফি। কাোকালে রকাথাও 
আহ্ে পশুর রগাোলন শব্দ শুনফে রপফিন জুি। রচাখ রমফি োকাফিন। অফচনা ঘর, 
অজানা পলরফবশ। এক রকাফণ ব্রুস বফ়েি ফুুঁলপফ়ে ফুুঁলপফ়ে কাুঁদফে। নড়াচড়ার শব্দ শুফন 
রস লবোনার কাফে এলগফ়ে এি। 
  
–সব রদাষ আপনার। আপনার পািা়ে না পড়ফি জলন রবুঁফচ রযে। আমার সফে থাকফি 
রকউ োফক মারফে পারে না। 
  
হ্োৎ জুফির মফন হ্ি, লেলন িুি রিাফকর কাফে এফসফেন। ব্রুস বফ়েি কখফনাই িন 
লিেন ন়ে। যলদ হ্ে, োহ্ফি এেেণ লেলন জীলবে থাকফেন না। 
  
ধীফর ধীফর লেলন বিফিন আলম লকন্তু হ্যানফসনফক একবারও বলিলন, আপনাফক েযাগ 
করফে। ওো উলন লনফজই রিফবলেফিন। 
  
–আপলন লমফথযবাদী। 
  
–উলন আমার কাফে আসার আফগই আপনাফদর মফধয রগািমাি চিলেি। 
  
রবশ লকেুেণ নীরবোর পর–হ্যাুঁ, আমাফদর মফধয সববেণ ঝগড়া বাুঁধে। 
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–ওর লবফবক চাইলেি, স্ত্রী এবিং রেফিফমফ়ের কাফে লফফর রযফে, স্বািালবক জীবনযাত্রা 
শুরু করার জনয উলন উদরীব হ্ফ়ে উফেলেফিন। 
  
–হ্যাুঁ, বফ়েি ফুুঁলপফ়ে ওফে। ও আমার কাফে সব বিে। আলম িাবোম, ও রবাধ হ়্ে 
আমাফক শালস্ত লদফে চাইফে। োরপর একলদন সলেয সলেয আমাফক রেফড় চফি রগি। 
  
–উলন লকন্তু েখনও বনু্ধ লহ্ফসফব আপনাফক িাফিাবাসফেন। 
  
বফ়েি সরাসলর োকাি আপলন আমাফক সাহ্াযয করফবন? আবার লফলরফ়ে রদফবন আমার 
স্বািালবক জীবন? 
  
–রসো লনিবর করফে আপনার ইিা শলক্তর ওপর। আলম আপনাফক মফনাধবজ্ঞালনক 
সাহ্াযয লদফে পালর। 
  
–বিুন োহ্ফি কফব রথফক রসো শুরু করব। 
  
–আগামী রসামবার আপলন আমার সফে রযাগাফযাগ করফবন। 
  
েযালস লনফ়ে ফ্ল্যাফের লদফক লফরফে লফরফে জুি িন লিেফনর কথা লচন্তা করলেফিন। 
ওই রিাকো রক? অপরাধী যলদ হ্ফ়ে থাফক, োহ্ফি পুলিফশর খাো়ে নাম রনই রকন? 
োহ্ফি লক অনয রকাফনা নাফম রস পলরলচে? না, মুলি স্পিই একথা বফিফে। েফব, 
একথা লনলিে িন লিেন রযই রহ্াক, রেলর বা বফ়েফির মফধয রকউ ন়ে। োই অনা়োফস 
সফেফহ্র োলিকা রথফক ওফদর বাদ রদও়ো যা়ে। োর মাফন? আমার জীবফনর ওপর 
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আর একো আঘাে আসফে? আজ অথবা আগামী কাি রসই আঘাে রথফক আলম বাুঁচব 
রো? 
  
ফ্ল্যাে বালড়র সামফন এফস েযালস দাুঁড়াি। দাফরা়োন এলগফ়ে এি োফক সাহ্াযয করফে। 
জুি ঘুফর োকাফিন। একী, এ রিাকোফক লেলন রো আফগ কখনও রদফখনলন। 
  
. 
  
সফেফরা 
  
রিাকো রবশ িম্বা। গাফ়ের রিং ঈষৎ বাদামী, মুফখ রকাফনা অলিবযলক্ত রনই। গিীর 
রকােরাগে দুলে কাফিা রচাখ। গিা়ে আড়াআলড় একো েেলচহ্ন। মাইফকর রপাশাকো, 
রস পফরফে। লকন্তু রসো িীষণিাফব এুঁফে বফসফে োর গাফ়ে। 
  
েযালস চফি রগি। জুি শান্ত মাইক রকাথা়ে? 
  
–িাক্তার সাফহ্ব েুলেফে। 
  
িাক্তার সাফহ্ব? োর মাফন রিাকো আমার পলরচ়ে জাফন। 
  
লকন্তু মাইক এখন েুলে রনফব রকন? 
  
রিাকোর মুফখ পলরেৃলপ্তর হ্ািকা হ্ালস। জুি রাস্তার লদফক োকাফিন। চারপাশ ধু ধু 
করফে। জন প্রাণীর লচহ্ন রনই। সাহ্াফযযর প্রেযাশা বৃথা। রদৌফড় পািাফনা সম্ভব ন়ে। 
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রিেফর রঢাকাই িাফিা। পাফ়ে পাফ়ে লিফফের লদফক এলগফ়ে চিফিন। ওখাফন এলিফক 
লপে লফলরফ়ে দাুঁলড়ফ়ে থাকফে রদফখ োর নাম ধফর িাকফিন। 
  
আবার লবস্ম়ে, রয লফফর োকাি, োফক নেুন দাফরা়োনোর একো রোফো সিংস্করণ বিা 
রযফে পাফর। েফাফের মফধয গিা়ে েে লচহ্নো রনই। অথবাৎ ওরা দুজন আপন িাই। 
  
–ওপফর যাফবন রো? রিাকো খুব অমাল়েক। 
  
জুি মযাফনজাফরর ঘফরর লদফক পা বাড়াফিন আলম একবার লমুঃ কারফজর সফে রদখা 
করব। 
  
িম্বা রনাকো আচমকা রপেন রথফক এফস পথ ররাধ কফর দাুঁড়াি–উলন এখন বযস্ত আফেন 
িাক্তার সাফহ্ব। 
  
লিফফের সামফন দাুঁড়াফনা রিাকো বিি চিুন, আপনাফক ওপফর লনফ়ে যাই। 
  
–না, আলম আফগ— 
  
–আপনাফক যা বিা হ্ফি, োই করুন। 
  
আচমকা লহ্ফমি হ্াও়োর ঝাুঁপো েুফে এি। িলবর দরজা খুফি এক ঝাুঁক েরুণ-েরুণী 
ঢুকি। হহ্ হহ্ কফর ওরা লিফফের লদফক এলগফ়ে চফিফে। 
  
–ও, আজফকর আবহ্াও়ো সাইফবলর়োফক হ্ার মালনফ়েফে। 
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–যাই বফিা লদনো দারুণ রগি। 
  
–আজ লকন্তু রোমার হ্াফে এক রপগ না রখফ়ে নড়লে না। 
  
–আজ খুব রদরী হ্ফ়ে রগফে জজব। 
  
–রহ্াক রদরী। আফর বাবা, শরীরো একেু গরম না কফর শূনয লিলরর মফধয রবফরাব 
রকমন কফর বফিা রো? 
  
–লকন্তু এক রপফগর রবশী ন়ে। মফন থাফক রযন। 
  
–োই হ্ফব। 
  
হ্াসফে হ্াসফে ওরা লিফফের খাুঁচা়ে ঢুকি। জুি চে কফর ওফদর সফে লমফশ রগফিন। 
বাইফর দু-িাইফ়ের মফধয রচাখ চাও়ো-চাওল়ে হ্ি। োরপর রোট্ট একলে কাুঁধ ঝাুঁলকফ়ে 
রোফো িাই খাুঁচা়ে ঢুফক পড়ি। জুফির ফ্ল্যাে পাুঁচেিা়ে। ওরা যলদ োর আফগ রনফম 
যা়ে, োহ্ফি কী হ্ফব? পফর নামফি হ়্েফো বাুঁচবার একো রচিা করা যাফব। 
  
–বিুন কেিা? 
  
রসানালি চুিও়োিা রমফ়েো দুিু দুিু হ্াসি। 
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–এে রাফে দু-দুফো অফচনা পুরুষ মানুষফক ফ্ল্যাফে ঢুলকফ়ে স্বামীফক কী বিব বুঝফে 
পারলে না। লিফে চািফকর লদফক লফফর দশ। 
  
রঢাক লগফি জুি–পাুঁচ। 
  
পাুঁচেিা়ে লিফে থামি। জুি নামফিন, দরজা বন্ধ হ্ি। রকাফনারকফম রহ্াুঁচে রখফে 
রখফে ফ্ল্যাফের লদফক এলগফ়ে চিফিন। পাুঁচ লমলনে, এর মফধয লনফজর সুরোর বযবস্থা 
কফর রফিফে হ্ফব। চালব খুফি ফ্ল্যাফে ঢুকফিন। রিের রথফক রিাহ্ার লশকিো েুিফে 
লগফ়ে োর রচাখ কপাফি ওোর রজাগাড়। রগাো রচনো উপফড় এি হ্াফে। ওো েুুঁফড় 
রফফি লদফ়ে রেলিফফাফনর কাফে চফি এফিন। এখন অযাফেলিই িরসা, লকন্তু রস অসুস্থ 
অবস্থা়ে বালড়ফে শুফ়ে আফে। কী বিফবন োফক? নেুন দাফরা়োন আর লিফেচািক 
বালড়ফে এফস োুঁফক খুন করফে চা়ে? 
  
লরলসিার হ্াফে অসহ্া়ে রচাফখ এলদক ওলদক োকাফে থাকফিন। রেলিলিশফনর রোে 
রসেোর লদফক নজর পড়ি। হ্াে বালড়ফ়ে চালব রঘারাফিন। িলব ফুঁকা। েখুলন একজফনর 
কথা মফন পড়ি। িা়োি রঘারাফে শুরু করফিন। ওপাফশ রফাফনর ঘণ্টা পাুঁচবার বাজি। 
একজন সাড়া লদি–হ্যাফিা। 
  
অসিংিিিাফব জুি কথা বিলেফিন। দৃলি েখন রেলিলিশফনর পদবা়ে। ফাুঁকা িলবর দূর 
প্রাফন্ত লেলন দুজনফক রদখফে পাফিন। বলিষ্ঠ পাফ়ে োরা কাফে, ক্রমশ কাফে, আরও 
কাফে এলগফ়ে আসফে। 
  
. 
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ওরা লনুঃশফব্দ জুফির ফ্ল্যাফের দরজার দুপাফশ এফস দাুঁড়াি। িম্বা রিাকোর নাম রলক। 
রস দরজা়ে আিফো রেিা লদি। োিা িাগাফিা। পফকে রথফক রসিুিফ়েফির কািব রবর 
করি। চালবর রফাকফর ঢুলকফ়ে িাইফ়ের উফেফশয মাথা ঝাুঁকাি। দুজফনই রকামর রথফক 
সাইফিের িাগাফনা লরিিবার রবর করি। রলকর কারসালজফে োিাো খুফি রগি। 
দরজা খুফি লরিিবার োক কফর রিেফর ঢুফক রগি। 
  
সামফন আরও লেনফে বন্ধ দরজা। জুফির লচহ্ন রনই। রোফো িাই লনক এলগফ়ে রগি 
প্রথম দরজার কাফে। ওোও োিা বন্ধ। দাদার লদফক োলকফ়ে মুচলক হ্াসি। 
লরিিবাফরর নি ররফখ লট্রগার লেপি োিার ওপর, রকাফনা শব্দ হ্ি না। দরজা খুফি 
রবলরফ়ে পড়ি রশাবার ঘর। লরিিবার রঘারাফে রঘারাফে ওরা রসখাফন ঢুফক পড়ি। 
  
রকউ রসখাফন রনই। লনক আিমালরগুফিা খুফি খুফি রদখফে শুরু করি। রলক এি 
হবেকখানা়ে। রকাফনা বযস্তো রনই ওফদর চিাফফরার মফধয। ওরা জাফন, িেয বস্তুফক রয, 
রকাফনা মুহূ্ফেব হ্াফের মুফো়ে রপফ়ে যাফব। 
  
প্রথম ঘরো রশষ হ্ি, লিেী়ে দরজার সামফন রপৌঁফে রগি লনক। ওোও োিাবন্ধ। 
একইিাফব োিাোফক ধ্বিংস কফর রিেফর ঢুকি। এই ঘরো এফকবাফরই ফাুঁকা। েৃেী়ে 
দরজালের লদফক এফগাফে লগফ়ে হ্োৎ রেলিলিশফনর পদবার ওপর রচাখ পড়ি। রলক োর 
িাইফ়ের হ্াে ধফর রফিি। ওরা রদখি, একেিার িলবফে লেনজন রিাক হ্ন্তদন্ত হ্ফ়ে 
ঢুকফে। সাদা রপাশাক পরা দুজন একো রিচার রেিফে। েৃেী়ে জফনর হ্াফে িাক্তালর 
বযাগ। 
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–কী আবার হ্ি? 
  
–মাথা োণ্ডা রাখ রলক। লনি়েই রকউ অসুস্থ হ্ফ়ে পফড়ফে। কফ়েক রশা ফ্ল্যাে আফে এ 
বালড়ফে। 
  
রিচার শুদ্ধ লেনজন লিফফের রিের ঢুফক পড়ি। দরজা বন্ধ হ্ফ়ে রগি সফে সফে। 
  
–লমলনে দুই অফপো করা যাক। লনক বিি। মফন হ্ফি রকাফনা অযাকলসফিে হ্ফ়েফে। 
োহ্ফি পুলিশ আসফব। 
  
–শািা ফাো কপাি কাফক বফি। 
  
–অে িাবলেস রকন? লস্টফিে রো আর পািাফে পারফে না। দড়াম কফর ফ্ল্যাফের দরজা 
খুফি রগি। রিচার লনফ়ে হুড় মুড় কফর ঢুফকফে লেনজন। রলক আর লনক রচাফখর 
পিফক বেুক দুফো ওিার রকাফের পফকফে ঢুলকফ়ে লনি। 
  
লনকফক িেয কফর লচলকৎসকলে প্রশ্ন করি–মারা রগফে? 
  
–রক? 
  
–রয রিাকো আত্মহ্েযা করফে লগফ়েলেি। রবুঁফচ আফে, না মারা রগফে? 
  
লনক রলকর সফে দৃলি লবলনম়ে করি আপনারা িুি অযাপােবফমফে ঢুফকফেন? 
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লচলকৎসক োফদর উফপো কফর বন্ধ দরজাোর কাফে এলগফ়ে রগি োিা রদও়ো রদখলে। 
এো খুিফে আমাফক সাহ্াযয করফবন? 
  
দুিাই আরহ্ রদখাি না। লচলকৎসক লনফজই োর সহ্ফযাগীর সাহ্াফযয কাুঁফধর ধাক্কা়ে 
দরজাো রিফে রফিি। 
  
–রিচার লনফ়ে এফসা োড়াোলড়। লবোনা়ে রশাও়ো জুিফক িেয কফর রস বিি,–এখন 
িাফিা রবাধ করফেন রো? 
  
জুি রকাফনারকফম রচাখ রমফি োকাফনার িান করফিন–হ্াসপাোি। 
  
রলক আর লনফকর লবলস্মে দৃলির সামফন োফক ধরাধলর কফর রিচাফর রোিা হ্ি। 
ওখাফন থাকা অথবহ্ীন রিফব দুিাই ঘর রথফক রবলরফ়ে রগি। 
  
লচলকৎসফকর মুফখ হ্ালস ফুফেফে। জুিফক িেয কফর বিি–এবার বি, রকমন িাগফে? 
  
প্রেুযত্তফর জুি হ্াসফে রগফিন। লকন্তু হ্ালসো প্রকাশ রপি না। লেলন বিফিন–রোমাফক 
অফনক ধনযবাদ লপে। 
  
লপোর হ্যািলি োর দুই সহ্ফযাগীফক ইলেে করফিন চিি, এবার যাও়ো যাক। 
  
. 
  
আোফরা 
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হ্াসপাোি ঘরো আিাদা। নাসব রসই আফগর জন। জুি. রচাখ খুফি োফক পাফশ বফস 
থাকৃফে রদখফিন। 
  
রমফ়েলে মৃদু হ্াসি। বিি–উফেফেন োহ্ফি। দাুঁড়ান িাুঃ হ্যালরসফক রিফক আলন। 
  
–আসফে পালর। িাুঃ লসমুর হ্যালরস ঘফর ঢুফক হ্াসফে হ্াসফে বিফিন–এই রকম আরও 
দু-চারফে খফের আমাফদর দরকার। েুলম লক জাফনা, বযাফন্ডজ আর রসিাই বাবদ আমরা 
রোমার কাে রথফক কে োকা লবি কফরলে? এবার িাবলে, রোমার জনয লকেু 
কনফসশফনর বযবস্থা করফে হ্ফব। যাক ঘুম রকমন হ্ি? 
  
জুি হ্াসফিন–দারুণ ঘুলমফ়েলে। 
  
–সুসিংবাদ, িাফিা কথা। রিফফেনাে মযাকফরলি একবার রদখা করফে চান। উলন খুবই 
হ্ন্তদন্ত হ্ফ়ে এখাফন এফসফেন। রোমার সফে রদখা হ্ও়োো নালক খুবই জরুলর। 
  
অথবাৎ মযাকফরলি োফক ররপ্তার করফে চা়ে? জুফির হৃৎলপণ্ড িাফাফে শুরু কফরফে। 
অযাফেলি এখন অসুস্থ। কলদন অলফফস আসফে না। এই সুফযাগো মযাকফরলি লনি়েই 
োড়ফব না। লকন্তু এে সহ্ফজ লেলন হ্ার মানফে রাজী নন। মফন মফন একো মেিব 
রিফজ লনফ়ে বিফিন এখাফন নালপে পাও়ো যাফব? দালড়ো কামাফনা দরকার। 
  
িাক্তার হ্যালরস অবাক রচাফখ োকাফিন–লনি়েই আলম পালেফ়ে লদলি। 
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দরজা বন্ধ হ্ফ়ে রগি। জুি িালফফ়ে উেফিন। োনা লবশ্রাফমর পর শরীরো ঝরঝফর। লেন 
লমলনফের মফধয রপাশাক বদফি রফিফিন লেলন। দরজা ফাুঁক কফর বারাোর এপাশ 
ওপাশ োকাফিন। রকউ িেয করফে না রদফখ লসুঁলড়র মুফখ চফি রগফিন। 
  
আর লেক েখনই লিফফের দরজা খুফি মযাকফরলি িলবফে পা রাখি। 
  
দুমদুম কফর পা রফফি ঘফর ঢুফক পড়ি মযাকফরলি। প্রথফমই নজফর পড়ি খালি 
লবোনাো। যা পালখ উফড় রগফে। খালনকেণ এপাশ-ওপাশ োকাি। রেলিফফাফনর কাফে 
লগফ়ে থানার সফে রযাগাফযাগ করি।–হ্যাফিা মযাকফরলি বিলে। সমস্ত থানা়ে খবর পাোও 
িাুঃ লস্টফিে…। 
  
পুলিফশর গালড়ো়ে ররলিও কণ্ঠস্বর এক রঘফ়ে সুফর বফি চফিফে দশ নম্বর, দশ নম্বর। 
সমস্ত গালড়ফক বিা হ্ফি পাুঁচ নম্বরফক। 
  
অযাফেলি সুইচ বন্ধ কফর লদি আর রক জাফন আপলন আমার সফে রযাগাফযাগ কফরফেন? 
  
জুি মাথা রনফড়–রকউ না। 
  
অযাফেলি আশ্বস্ত িলেমা়ে ঘাড় নাড়ি। 
  
জজব ও়োলশিংেন রসেু োলড়ফ়ে গালড়ো এলগফ়ে চফিফে লনউ জালসবর লদফক। 
  
অযাফেলিফক পাফশ রপফ়ে জুি অফনকো স্বলস্ত রবাধ করলেফিন। 
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–যাক বযাপারো রয আপনার কাফে পলরষ্কার হ্ফ়ে রগফে এোই সব রথফক আনফের কথা। 
  
জুি বিফিন–এো একো রপশাদার খুফনফদর সিংস্থা। এফে একালধক রিাক জলড়ে আফে, 
ো আমার আফগই রবাঝা উলচে লেি। মুলি লেকই অনুমান কফরলেি। 
  
বফড়া রাস্তা রথফক বাুঁক লনফ়ে অযাফেলি সরু গলিফে গালড় রঢাকাি। 
  
জুি প্রশ্ন করফিন আমার কথা আপনার বনু্ধ লক শুফনফেন? 
  
–হ্যাুঁ, আলম রফাফন জালনফ়ে লদফ়েলে, বিফে বিফে একো গলিফে ঢুফক পড়ি অযাফেলি। 
োরপর আরও মাইিখাফনক এলগফ়ে একো হবদুযলেক ফেফকর সামফন রগি। জুি িেয 
করফিন, রোট্ট দূরদশবন কযাফমরা রগফের ওপর িাগাফনা আফে। কফ়েক রসফকন্ড পফর 
লনফজ রথফকই পািা দুফো খুফি রগি। গালড়ো রিেফর রঢাকার পর বন্ধ হ্ফ়ে রগি। 
রিেফর অফনকখালন িম্বা রাস্তার রশষ প্রাফন্ত জুি একো লবরাে োদফক উুঁলক মারফে 
রদখফিন। 
  
. 
  
উলনশ 
  
পুলিফশর সদর দপ্তফরর লবশাি ঘর। শব্দ ঢুকফে পাফর না, এমনই বযবস্থা। িজন খাফনক 
পুলিশ অলফসার লবশাি সুইচ রবািবফক লঘফর বফস আফে। ওফদর সজাগ দৃলি েজন 
অপাফরেফরর ওপর। িাুঃ জুি লস্টফিে আর লিফেকলেি ফ্রাঙ্ক অযাফেলির সন্ধান করফে 
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োরা সমস্ত রদফশ জাি েলড়ফ়েফে। অপাফরেরফদর লনফদবশ রদও়ো হ্ফ়েফে। সামানযেম 
খবর রপফিই রযন ো অলফসারফদর কাফন রপৌঁফে রদও়ো হ়্ে। সফে সফে রসই েথয চফি 
যাফব : লন়েন্ত্রণ লবিাফগ। শুরু হ্ফব পুলিলশ েৎপরো। 
  
কযাফেন বারফেলি ঢুকফিন অপরাধ দপ্তফরর প্রধান অযাফিে লরিাফনর ঘফর। একেু বাফদ 
মযাকফরলি রসখাফন এফস হ্ালজর হ্ি। বারফেলি োর লদফক লজজ্ঞাসু দৃলিফে োকাফিন। 
  
মযাকফরলি বিফিন–িাুঃ লস্টফিফের অলফস বালড়র উফোলদফক আমরা একজন প্রেযে 
দশবীর সন্ধান রপফ়েলে। দাফরা়োলন কফর রিাকো। রস বিফে বুধবার রাফে দুজন রিাকফক 
  
রস ওই বালড়র োিা খুফি রিেফর ঢুকফে রদফখফে। 
  
–সনাক্তকরফণর লকেু বযবস্থা। 
  
–হ্যাুঁ, অযাফেলির েলবো রস রদলখফ়েফে। 
  
–লকন্তু বুধবার রাফে োর রো সলদব জ্বফর শযযাশা়েী থাকার কথা। 
  
–লেক, েফব লিেী়ে রিাকোফক রস রদখফে পা়েলন। 
  
সুইচ রবাফিব অসিংখয িাি আফিা জ্বিফে। একোর পাফশ লাগ গুুঁফজ লদফ়ে একজন 
অপাফরের কযাফেন বারফেলিফক িেয কফর বিি–আপনার কি সযার। লনউজালসব 
হ্াইওফ়ে েহ্িদার বালহ্নী রথফক বিফে। 
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কযাফেন বারফেলি লরলসিারো লেলনফ়ে লনফ়ে–কযাফেন বিলে। হ্যাুঁ লেক বিফেন–শুনুন, 
আপনাফদর সমস্ত ইউলনেফক ওখাফন কাফজ িালগফ়ে লদন। রাস্তা অবফরাধ করুন। 
পািাবার রকাফনা পথ রযন রিািা না থাফক। সবসম়ে আমার সফে রযাগাফযাগ রাখফবন। 
ধনযবাদ। 
  
রফানো অপাফরেফরর হ্াফে লদফ়ে–একো সূত্র পাও়ো রগফে। লনউজালসবর একজন 
েহ্িদার অফরেবাফগবর কাফেই অযাফেলির গালড়ো রদফখফে। 
  
–আর লস্টফিে? 
  
–রসও সফে আফে। 
  
মযাকফরলি চুরুে ধলরফ়ে িাুঃ লস্টফিফের বনু্ধ িাুঃ লপোর হ্যািলির সফে কথা বিিাম। 
লেলন একো মজার কথা রশানাফিন। কফ়েকলদন আফগ বনু্ধর সফে অলফফস রদখা করফে 
লগফ়ে লেলন অযাফেলিফক বেুক হ্াফে রদফখফেন। অযাফেলি অবশয োফক উফোপাো 
বুলঝফ়ে লদফ়েফে। লকন্তু আমার ধারণা, িাুঃ হ্যািলি হ্োৎ এফস পড়াফেই রস যাত্রা়ে িাুঃ 
লস্টফিফের প্রাণ রবুঁফচ লগফ়েলেি। 
  
সুলিিান প্রশ্ন করফিন–লকন্তু অযাফেলির ওপর আপনার প্রথম সফেহ্ কীিাফব হ্ি? 
  
–কফ়েক জন বযবসা়েীর সফে োর অনাবশযক ঝগড়াঝালের পর রথফকই োফক আলম 
সফেহ্ করফে শুরু কলর। েদন্ত করফে লগফ়ে রদলখ, োরা রকউ ওর লবরুফদ্ধ মুখ খুিফে 
চাইফে না। আমার রকমন রযন মফন হ্ি, ওরা রকাফনা একো অজ্ঞাে কারফণ ি়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

182 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

রপফ়েফে। বযাপারো আলম অযাফেলির কাফে রচফপ লগফ়েলেিাম। েখন রথফকই োর ওপর 
কড়া নজর রাখফে শুরু কলর। এর লকেুলদন বাফদ হ্যানফসন খুন হ্ি। অযাফেলি রসই 
সম়ে লনফজ আমার কাফে এি। এই রকফস আমার পােবনার হ্ফ়ে কাজ করার প্রস্তাব 
লদি। এমন কী এর জনয কযাফেন বারফেলির কাফে পযবন্ত আফবদন কফরলেি। যাই 
রহ্াক োফক আলম লনিাম। েখনও আলম িাুঃ লস্টফিফের লনফদবালষো সিফকব লনলিে 
নই। আলম একো চাি রচফি ওফক বিিাম, িাক্তারফক আলম সফেহ্ কলর আর োফক 
হ্েযাকাফণ্ডর বযাপাফর ফাসাফে চাই। আমার ধারণা লেি রস এফে আরও লনলিন্ত হ্ফ়ে 
যাফব। আমার লদক রথফক সফেহ্ মুক্ত হ্ফে রপফরফে রিফব রস িাফিা িাফব োর পফথ 
হ্াুঁেফব। 
  
–কাজ হ্ি োফে? 
  
–না, বরিং আমাফক অবাক কফর অযাফেলি িাুঃ লস্টফিেফক আড়াি করফে শুরু করি। 
আলম রযন লকেুফেই োফক রজফি িরফে না পালর োর বযবস্থা করফে িাগি। 
  
সুলিিান লবভ্রান্ত–লকন্তু রকন? 
  
–োর কারণ িাক্তারফক হ্েযা করার পলরকল্পনা লেি অযাফেলির। রজফি রগফি রসো 
সম্ভব হ্ে না। 
  
বারফেলি বিফিন–অযাফেলি আমার কাফে এফসলেি। আমাফক রস রবাঝা়ে আপলন নালক 
অনথবক িাুঃ লস্টফিেফক ফাসাফে রচিা কফরন। 
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–কযাফেন আমাফক খবরো জালনফ়ে রদও়োফে আলম আমার সফেহ্ সিফকব লনলিন্ত হ্ফ়ে 
যাই। িাুঃ লস্টফিে এরপর মুলি নাফম একজন রবসরকালর রগাফ়েোর শরণাপন্ন 
হ্ফ়েলেফিন। আলম রখাুঁজ লনফ়ে রদফখলে এই রিাকোর একজন বযবসাদার মফক্কফির সফে 
অযাফেলির ঝাফমিা হ্ফ়েলেি। মুলি রকাফেব জানা়ে, োর মফক্কিফক অযথা হ়্েরালন করা 
হ্ফি। আসফি েখন রথফকই রস অযাফেলির পলরচফ়ের আুঁচ রপফ়েলেি। োই িাুঃ 
লস্টফিফের গালড়র রবামাো রস সরাসলর এফ লব আই-এর কাফে পালেফ়ে রদ়ে পরীো 
কফর রদখার জনয। 
  
–অথবাৎ আপলন বিফে চাইফেন, রস সফেহ্ কফরলেি, অযাফেলির হ্াফে রগফি এো লেক 
মফো পরীো হ্ফব না। োই রো? 
  
–আমার োই ধারণা। লকন্তু ঘেনাচফক্র এফ লব আই-এর কাফে পাোফনা মুলির লরফপাফেবর 
কলপো অযাফেলির হ্াফে পফড় যা়ে। ওো রদফখই রস বুঝফে পাফর, মুলি োফক সফেহ্ 
করফে শুরু কফরফে। এোড়া মুলি আর একো িুি কফরলেি, িাুঃ লস্টফিফের কাফে িন। 
লিেফনর নামো প্রকাশ কফর রস। 
  
–রকন? 
  
–কারণ িন লিেন হ্ি িা রকাসাফনাস্ত্রার একো গুপ্ত সিংস্থার সদবাফরর নাম। অযাফেলি। 
রসই সিংস্থার সফে জলড়ে। 
  
–কী কফর বুঝফিন? 
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–রয বযবসাদারফদর কথা বিিাম, োফদর কাফে িন লিেন নামো বিফেই রযন মযালজক 
ঘফে রগি। ওরা গড় গড় কফর সব বফি রগি। শুনিাম অযাফেলি ওই সিংস্থার হ্ফ়ে ি়ে 
রদখা়ে। লন়েলমে রোিা আদা়ে কফর। 
  
–লকন্তু িাুঃ লস্টফিেফক োরা খুন করফে চাইফে রকন? 
  
সুলিিান এবার অধধযব। 
  
–ো বিফে পারলে না। রসো জানার রচিা করলে। ইলেমফধয দুফো ঘেনা ঘফে রগফে। 
অযাফেলির রপেফন আমরা রযসব রিাকফক িালগফ়ে লেিাম, োফদর রস রঝফড় রফফিফে। 
আর িাুঃ লস্টফিেফক সেকব করফে লগফ়ে রদলখ লেলন হ্াসপাোি রথফক পালিফ়েফেন। 
  
সুইচ রবাফিবর একজন অপাফরের বফি উেি কযাফেন, বারফেলি। 
  
বারফেলি রফান ধরফিন। লরলসিার নালমফ়ে রাখফিন। গালড়ো ওফদর রচাফখর আড়াফি 
চফি রগফে। 
  
. 
  
কুলড় 
  
অযােলন লিমাফকবা। দারুণ প্রশিংসনী়ে রচহ্ারা। সলেয অযালনর কথা এফকবাফর সলেক। োর 
স্বামী সুপুরুষ। ররামানফদর মফো মুফখর গেন। কুচকুফচ কাফিা দুলে োনা রচাখ। মাথা়ে 
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ঝাুঁকড়াফনা চুি। ব়েস চলিশ। দীঘবকা়ে রখফিা়োড় সুিি আকৃলে। অলস্থর পশুর মফো 
সবসম়ে েেফে করফে। 
  
মফনারম গিা োর আপনাফক এক গ্লাস লড্রঙ্ক বালনফ়ে লদই িাক্তার। 
  
জুি মন্ত্র মুগ্ধ অথবাৎ প্রফ়োজন রনই। 
  
বই পত্র োসা িাইফেলর ঘফর ওরা পাুঁচজন। জুি, লিমাফকবা, অযাফেলি আর রস দুই িাই– 
রলক ও লনক িযাকাররা। 
  
লিমাফকবা জুিফক গিীরিাফব পযবফবেণ করফে করফে আপনার সম্বফন্ধ অফনক কথা 
শুফনলে, লকন্তু আপনাফক ধফর আনার জনয আলম দুুঃলখে। লকেু লজজ্ঞাসা লেি–আিা, 
আমার স্ত্রীর সফে কী লবষ়ে লনফ়ে আফিাচনা হ়্ে, িাুঃ লস্টফিে? 
  
জুি অবাক হ্বার িান করফিন–রক বিুন রো। 
  
–গে লেন সপ্তাফহ্র মফধয অন্তে পাুঁচ-েবার ও আপনার সফে রদখা কফরফে। জুি িুরু 
রকাুঁচকাফিন লিমাফকবা পদবীও়োিা রকউ রো– 
  
–োহ্ফি সম্ভবে ও লবফ়ের আফগর পদবী আপনাফক জালনফ়েফে, রব্লক, অযালন রব্লক। 
  
–অযালন রব্লক! িযাফকারা িাইফ়েরা আরও কাফে এলগফ়ে এি। 
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–না। ধমক লদফ়ে উেি লিমাফকবা। োরপর জুফির লদফক লফফর োকাি িাক্তার, একো 
কথা আপনাফক প্রথফমই জালনফ়ে রালখ। আলম বাচ্চাফদর রখিা পেে কলর না। রশফষ 
অলপ্র়ে যলদ লকেু কফর বলস, োহ্ফি আমাফক রদাষ রদফবন না। 
  
–আপনার যা প্রাফণ চা়ে োই করফে পাফরন। লকন্তু লবশ্বাস করুন আপনার মুখ রথফক 
রশানার আফগ পযবন্ত আমার ধারণা লেি না রয অযালন রব্লক আপনার স্ত্রী? 
  
অযাফেলি বিি কথাো সলেয হ্ফে পাফর। 
  
লিমাফকবা োর কথার গুরুে না লদফ়ে বিুন, গে লেন সপ্তাহ্ ও কী লনফ়ে আপনার সফে 
আফিাচনা কফরফে। 
  
জুি বিফিন–রসো বিার মফো লকেু ন়ে। আসফি উলন লনফজর সমসযার কথাোই আমার 
কাফে প্রকাশ কফরনলন। 
  
লিমাফকবা এক দৃলিফে িাক্তাফরর লদফক োকাফে োকাফে বিি–আলম লকন্তু আরও লকেু 
রশানার আশা কফরলেিাম। 
  
–আলম শুধু এেুকুই জানোম, উলন রকাফনা বযাপাফর অসুখী। লকন্তু রসো লনফ়ে উলন 
আফিাচনা করফে চাইফেন না। 
  
–আপনার অলফফস লগফ়ে ও যা যা বফিফে, োর প্রফেযকলে কথার ররকিব আমার কাফে 
আফে। আমার পলরচ়ে কী লদফ়েফে ও? 
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–আপনার একো লনজস্ব কারখানা আফে এেুকু শুফনলে। 
  
–আপনার চালরলত্রক লবফেষণ েথয আলম িাফিািাফব শুফনলে। োফে আমার মফন হ্ি 
ররাগীর রকাফনা লকেুই আপনার কাফে অজানা থাফক না। 
  
–ওো আমার লচলকৎসার অনযেম পদ্ধলে। লকন্তু লমফসস লিমাফকবর রেফত্র আলম এফকবাফর 
রহ্ফর রগলে। এই কারফণই ওফক আলম রেফড় রদব রিফবলেিাম। 
  
–লকন্তু রশষ অলব্দ োড়া হ়্েলন। 
  
–োর প্রফ়োজনও হ়্েলন। গে শুক্রবার উলন আমা়ে জালনফ়ে রগফিন রয, আপনারা 
ইউফরাপ চফি যাফিন। 
  
–লকন্তু রশষ পযবন্ত অযালন মে পাফে লেি। আমার সফে ইউফরাপ রযফেও রাজী হ়্েলন। 
বিফে পাফরন রকন? 
  
জুি এবার সলেয অবাক–না! 
  
–কারণো স্ব়েিং আপলন িাক্তার। 
  
–বুঝিাম না, খুফি বিুন। 
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–রবাঝা লকন্তু উলচে লেি। যাই রহ্াক, গেরাফে অযালনর সফে আমার অফনকেণ কথা 
হ্ফ়েফে। ও বফিফে, আমাফক লবফ়ে করাোই নালক ওর িুি হ্ফ়েফে। আমার ওপর ওর 
আফদৌ আকষবণ রনই। রস লজলনসো এখন চফি রগফে আপনার লদফক। 
  
লিমাফকবর গিা লফসলফসালনর পযবাফ়ে চফি এি আপনার অলফফস একাফন্ত বফস ও যা 
আচরণ কফরফে, আলম আপনার মুখ রথফক রসগুফিা শুনফে চাইলে। 
  
–রেমন লকেুই উলন কফরনলন। আমাফদর িাইফন অলিজ্ঞো থাকফি আপলন বুঝফে 
পারফেন। প্রফেযক ররালগনী রকাফনা একো সম়ে আফবগপ্রবণ হ্ফ়ে পফড়। রসই সম়ে 
প্রা়ে োরা সাইলক়োলট্রস্টফদর রপ্রফম পফড় যা়ে। অবশয এই িুি িােফে খুব একো রদরী 
হ়্ে না। লকন্তু আপলন কী কফর জানফিন উলন আমার কাফে যাো়োে করফেন? 
  
লিমাফকবা এক মুহূ্েব জুফির লদফক োকাি। রেলবি রথফক কাগজ কাোর একো ধারাফিা 
েুলর লনি খবর আমার কাফে লেকই এফস যা়ে িাক্তার। যাই রহ্াক, আমার দি লসদ্ধান্ত 
লনফ়েফে, আমাফদর রগাপন খবরাখবর বাইফর পাচার করার অপরাফধ অনযানয 
লবশ্বাসঘােকফদর মফো ওফকও পৃলথবী রথফক সলরফ়ে রফিফে হ্ফব। লকন্তু আলম অযােলন 
লিমাফকবা ওফদর সববালধনা়েক। আমার লসদ্ধান্ত হ্ি যাফক অযালন রগাপন খবরাখবর পাচার 
কফরফে, োফকই প্রথম পৃলথবী রথফক সরাব। 
  
িাক্তাফরর মফন হ্ি একো শীেি লশহ্রণ োর সমস্ত স্না়ুেফক আিন্ন কফরফে। লেলন 
বিফিন–আপলন রগাড়াফেই িুি করফেন। 
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–না িাক্তার, িুিো আমার ন়ে, িুিো অযালনর। খাুঁচা়ে বদ্ধ লহ্িংর জন্তুর মফো পা়েচালর 
শুরু করি লিমাফকবা, আলম লকেুফেই বুঝফে পারলে না রয, ও আমার রথফক আপনাফক 
রযাগয বফি মফন করি কী কফর? কী রযাগযো আফে আপনার? সারা বের অলফস রথফক 
কে োকা আ়ে কফরন? লেলরশ হ্াজার পিাশ হ্াজার…এক িাখ? ওো আমার হ্প্তার 
ররাজগার। বিুন আমাফক, কী রদফখ আপনারা পরস্পফরর লদফক মফজ লেফিন? 
  
–আমার রেফত্র দুববিোর রকাফনা প্রশ্ন রনই। 
  
লিমাফকবার রচাখ ঝিফস রগফে ওর উপর রকাফনা আকষবণ রনই আপনার? 
  
–আলম আফগই জালনফ়েলে ওর সফে আমার লচলকৎসক ররাগীর সিকব। 
  
–রবশ ওফক পালেফ়ে লদলি, আপলন এই কথাো লনফজর মুফখ জানাফবন। লিমাফকবার 
ইলেফে িযাকাররা িাইফ়েরা পাফশর হ্ি ঘফর চফি রগি। 
  
–যেেণ অযালন আমার সম্বফন্ধ লকেু জানফব না, েেেণ ওফক বাুঁচার সুফযাগ রদও়ো 
হ্ফব। োই ওফক বুলঝফ়ে সুলঝফ়ে আমার সফে ইউফরাপ পাোফনার দাল়েে আপনার। 
  
একথা বফি রবলরফ়ে রগি রস। 
  
জুি অনুিব করফিন, োর গিা শুলকফ়ে রগফে। লিমাফকবা যেই লনফজফক চািাক িাবুক 
োর এই চািো ধরফে িাক্তাফরর একেুও অসুলবধা হ়্েলন। রবচারী অযালন, লেলন যাই 
করুন না রকন ওফক মরফে হ্ফব। লিমাফকবা এখাফন রস ঝুুঁলক লনফে চাইফে না। ইউফরাফপ 
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রকান সমসযা রনই, ওখাফন রয রকাফনা ঘেনাফক দুঘবেনা বফি চালিফ়ে রদও়ো যাফব। লকন্তু 
যলদ লেলন ওর স্বামীর আসি পলরচ়েো খুফি বফিন? ো হ্ফি লিমাফকবা ওফক এখাফনই 
হ্েযা করফব অথবাৎ রকাফনা লদফকই রকাফনা রাস্তা রখািা রনই। রকবি হ্েযার স্থানো 
লনববাচন : করা োড়া। 
  
অযাফেলির সফে জুি যখন বালড়ফে ঢুকফিন েখন অযালন ঘফরর জানািা়ে দাুঁলড়ফ়ে। 
মুহূ্ফেবর জনয অসম্ভব খুশী হ্ফ়ে উফেলেি রস, লকন্তু অযাফেলির লরিিবার রদফখ চমফক 
ওফে। 
  
স্বামীর আসি পলরচ়ে এখন ওর কাফে আর অজানা ন়ে। আেচলিশ ঘণ্টা আফগ স্বামীর 
মুফখাশো খুফি রগফে। েুি কফ়েকো কথাবােবাফক রকন্দ্র কফর গে কফ়েক মাস ধফর 
অশালন্তর আগুন দাউদাউ জ্বফিফে। রসলদফনর সৃ্মলে আজও জ্বি জ্বি করফে। মদযপ এক 
অলিফনোর জনয নােক মাঝ পফথ িনু্ডি হ্ফ়ে যা়ে। অফনক আফগ বালড়ফে লফফর আফস 
রস। িাইফেলর ঘফর েখন রজার সিা চফিফে। ওফক রদফখ অযােলন হ্েিম্ব। োরা 
এলগফ়ে এফস রিের রথফক দরজাো বন্ধ কফর রদ়ে। একজফনর লচৎকার োর কাফন 
রিফস আফস। রিাকো বিলেি আমার মফে আজ রাফেই কারখানাো ধ্বিংস করফে হ্ফব। 
রবজন্মাগুফিাফক উপযুক্ত লশো রদও়ো দরকার। 
  
আর লকেু অযালন রশাফনলন। কথাগুফিা রবখাপ্পা শুলনফ়েলেি। রসই মুহূ্ফেব গুরুে রদ়েলন। 
এর কফ়েক লদন বাফদ আর একো ঘেনা ঘেি। রখিার েফি রেলিফফান িাইফনর 
লরলসিারো েুিফে লগফ়ে অযােলনর গিা শুনফে রপি। 
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–েফরোর একো জাহ্াজ আজ রাফে আমরা দখি করলে। েুলম রেীফক রদখফব। রস 
আমাফদর দফির ন়ে। 
  
কাুঁপফে কাুঁপফে রস রফান নালমফ়ে রাফখ কী সববনাশ? জাহ্াজ দখি? রেীফক রদখা? 
পরেফণই িাফব এগুফিা হ়্েফো বযবসাল়েক সিংফকে। অযােলনফক লজজ্ঞাসা করফিই পুফরা 
বযাপারো জানা যাফব। 
  
লকন্তু লজজ্ঞাসা করফে লগফ়ে একো লবপলত্ত, ইস্পাফের রদও়োি রযন হুড়মুড় কফর রিফে 
পড়ি। ওফক কফোর কলেন িাষা়ে সাবধান কফর রদও়ো হ্ি। বিা হ্ফ়েলেি, সিংসার 
োড়া অনয রকাফনা বযাপাফর রস রযন মাথা না ঘামা়ে। এরপর কথা কাোকালে অবশযম্ভাবী, 
হ্িও োই। পফরর লদন আবার মধুর লমিন। দামী একো রনকফিস গিা়ে পলরফ়ে ওর 
কাে রথফক েমা চাও়ো হ্ি। এরপর লক আর রাগ কফর থাকা সম্ভব? 
  
এর মাস খাফনক বাফদ েৃেী়ে ঘেনা। দরজার আও়োফজ রিার চারফের সম়ে ঘুম। রিফে 
লগফ়েলেি অযালনর। কী হ্ফ়েফে জানফে, লনুঃশফব্দ নীফচ রনফম আফস ও। িাইফেরী, ঘফর 
েখন েকবযুদ্ধ চফিফে। অযােলনর সফে জনােফ়েক অপলরলচে রিাকফক রদফখ রিেফর 
রঢাকার সাহ্স হ়্েলন। রদারফগাড়া রথফক আবার লফফর আফস। পফরর লদন প্রােরাফশর 
সম়ে কথা়ে কথা়ে স্বামীফক লজজ্ঞাসা কফর োরপর, রাফে ঘুম হ্ফ়েলেি রো? 
  
অযােলন হ্াসফে হ্াসফে জবাব রদ়ে–দারুণ। রাে দশো়ে শুফ়েলে। আর সকাফি রচাখ 
খুিিাম। এক ঘুফম রাে কাবার। 
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অযালন বুঝফে রপফরলেি এবার সলেয ও লবপফদ পফড়ফে। লবপদো কী, অথবা রকাথা। 
রথফক আসফে পাফর, রস সিফকব ওর রকাফনা সুস্পি ধারণা লেি না। েফব এো ওর 
কাফে জফির মফো পলরষ্কার, অযােলন রকাফনা একো লবফশষ বযাপাফরর জনয লমফথয কথা 
বিফে বাধয হ্ফ়েফে। লকন্তু এমন কী গুরুেপূণব যার জনয মাঝরালত্তফর গুণ্ডা রশ্রণীর 
রিাজনফদর সফে শিাপরামশব করফে হ্ফব? ওফক লজজ্ঞাসা কফর িাি রনই। উত্তর লমিফব 
না। লকন্তু কার সফে পরামশব করা যা়ে? 
  
লেক রসই সম়ে ক্লাফবর সান্ধযফিাজন আসফর মফনালবজ্ঞানী জুি লস্টফিফের নামো ওর 
কাফন আফস। বনু্ধফদর মুফখ রিাকোর প্রশিংসা শুনফে শুনফে ও রশষ পযবন্ত মনলস্থর 
কফর। রকৌেূহ্ফির খালেফর চফি যা়ে িাক্তাফরর রচম্বাফর। কফ়েকলদন ধফর চফি 
আফিাচনা। মফনর বন্ধ দু়োরগুফিা ধীফর ধীফর খুিফে শুরু কফর। লকন্তু আসি সমসযাো 
রসখাফনও খুফি বিা রগি না। উফে রযো হ্ি রসো আরও রশাচনী়ে। িাুঃ লস্টফিফের 
গিীর রপ্রফম পড়ফে শুরু করি অযালন। যলদও িাফিা কফর জানে অযােলনর সফে লববাহ্ 
লবফিদ ঘোফনা লকেুফেই সম্ভব ন়ে। 
  
মাত্র েমাফসর দািেয জীবফনর পর একজনফক ও িাফিাই বা বাসফি কীিাফব? লেুঃ, সব 
রথফক িাফিা হ়্ে রিাকোর সাফথ যলদ রদখা করা বন্ধ কফর রদও়ো যা়ে। 
  
এরপর রথফক শুরু হ়্ে ধারাবালহ্ক ঘেনা। কযারি রবােবস খুন হ়্ে। জুি গালড় চাপা 
পড়ফে পড়ফে রবুঁফচ রগফিন। খবফরর কাগফজর লরফপােব অনুযা়েী োুঁরই উপলস্থলেফে মুলি 
নাফম একজন রবসরকালর রগাফ়েোর মৃেফদহ্ এমন একো অলফস বালড় রথফক পাও়ো 
রগি, রয বালড়োর নাম অযালন আফগ রথফকই জানে। 
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অযােলনর রেলবফি নামো োপা পযাফি ও রদফখফে। 
  
এেলদন পযবন্ত ধারণা লেি ওর স্বামী খুফনর লবষফ়ে লকেু জাফন না। লকন্তু গে আেচলিশ 
ঘণ্টা়ে রসো িুি প্রমালণে হ্ফ়েফে। অযােলন রশাবার ঘফর এফস সরাসলর প্রশ্ন কফরফে জুি 
সিফকব। োর মুখ রদফখ রবাঝা রগফে, এবার ি়েঙ্কর একো আঘাে আসফে চফিফে িাুঃ 
জুফির জীবফন। এমন কী জুি হ়্েফো খুন হ্ফ়ে যাফব। লনফজর জীবফনর লনরাপত্তা লবষফ়ে 
অযালন রিফবফে। আর একো বযাপাফর রস মারাত্মক িুি কফর। জুফির দুববিোর কথা 
রসাজাসুলজ জালনফ়ে রদ়ে অযােলনফক। এমন কী বফি, ইউফরাপ রযফেও রস পারফব না। 
  
রসই জুি বালড়ফে এফসফেন। একমাত্র ওরই কারফণ োর জীবন আজ লবপন্ন। 
  
দড়াম কফর রশাবার ঘফরর দরজাো খুফি রগি। অযােলন ঘফর ঢুকি। 
  
–রোমার সফে একজন রদখা করফে এফসফে। 
  
হ্িুদ রফের স্কােব আর ব্লাউজ পফর মাথার চুিগুফিা ঘাফড়র ওপর েলড়ফ়ে ঘফর ঢুফক 
অযালন বিি–কী খবর িাুঃ লস্টফিে? অযােলন এই মাত্র খবর লদি আপলন এফসফেন। 
  
জুি বুঝফিন, ও সব রজফন রগফে। লকন্তু এখন োর লকেুই করণী়ে রনই। হ়্েফো 
মৃেুযোফক লেলন লকেুেণ রেলকফ়ে রাখফে পাফরন। সেকবোর সফে লচন্তা কফর বিফিন–
আপলন ইউফরাপ যাফবন না শুফন খুব লচলন্তে হ্ফ়ে পফড়ফেন। 
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অযালনফক মফন হ্ি, রস জুফির কথা মন লদফ়ে শুনফে। লকেুেণ িাবি। োরপর চাপা 
গিা়ে বিি–আলম দুুঃলখে। 
  
জুি বিফিন–আমার মফন হ়্ে আপনার যাও়ো উলচে। 
  
অযালন জুফির রচাফখর িাষা পড়ার রচিা করি–আর ো যলদ না কলর। যলদ এখান। রথফক 
চফি যাই োহ্ফি? 
  
–কেফনা ও কাজ করফে যাফবন না লমফসস লিমাফকবা। আপনার স্বামীর ধারণা আপলন 
আমার ওপর দুববি হ্ফ়ে পফড়ফেন। 
  
অযালন লকেু একো বিার জনয মুখ খুিফে যাফব, িাক্তার বিফিন–আলম োফক বুলঝফ়েলে 
এো আমার প্রা়ে সব ররালগনীর রেফত্রই ঘফে থাফক। অফনক সম়ে আফবফগর োড়না়ে 
োরা এসব কাজ কফরন। 
  
অযালন এই শব্দগুফিার আসি মাফন বুঝফে রপফরফে জালন, আলমও খুব রবাকার মফো 
কাজ কফরলে আপনার কাফে লগফ়েযাক আলম রিফব রদখব, হ়্েফো ইউফরাপ রবলড়ফ়ে 
আসফে পারফি আমারও উপকার হ্ফব। 
  
জুি একো গিীর দীঘবশ্বাস রফিফিন। জানিার বাইফর ঘন গাফে রঘরা জেফির লদফক। 
োর রচাখ পড়ি। আলন লক প্রা়ে ওখাফন ঘুফর রবড়া়ে? োহ্ফি ওখান লদফ়ে বাইফর যাবার 
রকাফনা রগাপন সড়ক পথ আফে লক? অযালন হ়্েফো রসই সড়ফকর সন্ধান জাফন। 
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গিার স্বর খাফদ এফন লেলন িাকফিন–আলন। 
  
কথা রশষ হ্ফ়েফে আপনাফদর? জুি োকাফিন। লিমাফকবা ঘফর ঢুফকফে। রপেফন অযাফেলি, 
আর দুই িযাকাফরা িাই। 
  
অযালন স্বামীর লদফক োকাি–হ্যাুঁ, িাুঃ লস্টফিে আমাফক বিফেন, রোমার সফে ইউফরাপ 
রযফে। আলম ওনার পরামশব রমফন লনলি। 
  
লিমাফকবার মুফখ হ্ালস–আপনার ওপর আমার আফগই আস্থা লেি িাক্তার। স্ত্রীর লদফক 
লফফর –োহ্ফি আমরা সকাি সকাি রবলরফ়ে পড়ব। েুলম বরিং ওপফর লগফ়ে 
লজলনসপত্রগুফিা গুলেফ়ে নাও। 
  
অযালন ইেস্তে করফে থাফক। রবশ রবাঝা যাফি, জুিফকও এই শত্রুপুরীফে একা রফফি 
রকাথাও রযফে চাইফে না। লকন্তু রশষ পযবন্ত ঘাড় রনফড় সম্মলে জানাফে হ্ি। 
  
হ্াে বালড়ফ়ে লদি অযালন চলি িাুঃ লস্টফিে। 
  
–আসুন। 
  
স্ত্রীর গমন পফথর লদফক োলকফ়ে লিমাফকবা হ্াসি বফড়া সুের রচহ্ারা োই না িাক্তার? 
  
জুি বিফিন–ওফক লক এর মফধয না জড়াফিই ন়ে? আপনার লবষফ়ে লকেুই জাফনন না 
উলন। 
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হ্ালসো মুহূ্ফেবর মফধয লমলিফ়ে রগি। জ্বফি উেি প্রলেলহ্িংসার আগুন চিুন, যাও়ো যাক 
এবার। 
  
জুি অসহ্াফ়ের মফো চারলদফক োকাফিন। িযাকাররা িাইফ়ের দুফচাফখ েুধােব দৃলি। 
অযাফেলির একো হ্াফে লরিিবার ধরা, পািাফনার রকান পথ রনই। 
  
লিমাফকবা োর কাুঁফধ মৃদু ধাক্কা লদি–না। এখাফন লকেু করব না। যা হ্বার বাইফর হ্ফব। 
এখন এফখান। 
  
লসুঁলড়র মাথার জানিা লদফ়ে অযালন রদখি ওরা জুিফক রেিফে রেিফে অযাফেলির গালড়ফে 
রঢাকাফি। দৃশযো রদফখ ও লশউফর উেি। েুফে রগি লনফজর রশাবার ঘফর। রেলিফফানোর 
কাফে। 
  
–হ্যাফিা অপাফরের আলম পুলিশফক চাইলে। োড়াোলড়, খুবই োড়াোলড়। সহ্সা রপেন 
রথফক একো বলিষ্ঠ হ্াে ওর কাুঁধো রচফপ ধফরফে। লরলসিার যন্ত্রো লেলনফ়ে লনফ়ে নালমফ়ে 
রাখি। লচৎকার কফর ঘুফর োকাি অযালন। রদখি, লনক িযাকাররা অসফিযর মফো 
োলকফ়ে োলকফ়ে হ্াসফে। 
  
. 
  
একুশ 
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সফব লবফকি চারফে। সূযব রমফঘর আড়াফি মুখ রঢফকফে। োন্ডা পফড়ফে। অযাফেলি রহ্ি 
িাইে জ্বালিফ়ে লদি। প্রা়ে এক ঘণ্টা এক নাগাফড় োফক গালড় চািাফে হ্ফ়েফে। োর 
পাফশ রলক িযাকাফরা, রপেফনর লসফে জুিফক লনফ়ে অযােলন লিমাফকবা। 
  
প্রথম লদফক রকাফনা ভ্রামযমান পুলিফশর গালড়র প্রেযাশা়ে জুি রাস্তার লদফক িেয 
ররফখলেফিন। পফর বুঝফে পারফিন, এ একো দুরাশা। লনজবন গলি খুুঁলজ ধফর এলগফ়ে 
চফিফে অযাফেলি। মলরস োউফনর সীমানা োলড়ফ়ে রুে দুফশা ে়ে ধফর আরও দলেফণ 
লনউজালসবর লদফক চফিফে োর গালড়। একেু পফর েুষার পড়ফে শুরু হ্ি। 
  
লিমাফকবা বিি, আফস্ত চািাও, অযাকলসফিে বাুঁলধফ়ে বফসানা। জুফির লদফক লফফর োকাি, 
এই িুিো প্রা়ে সকফিই কফর থাফক। 
  
জুি রপশাদারী দৃলিফে লিমাফকবাফক পযবফবেণ করফিন। রিাকো মফনাফরাফগ িুগফে, এ 
লবষফ়ে রকাফনা সফেহ্ রনই। লনফজর সম্বফন্ধ একো লবরাে ধারণা, অথচ এই ধারণার 
অন্তরাফি রকাফনা যুলক্তসেে কারণ রনই। এসব মানুষফক রবাঝাফনার রচিা করা বৃথা। 
হনলেকোর ধার ধাফর না এরা। প্রফ়োজন হ্ফি হ্াসফে হ্াসফে খুন কফর। রয িাফব খুন 
কফরফে জন হ্যানফসন আর কযারি রবােবসফক। 
  
হ্যানফসন অবশয োর িুফির লশকার। অযাফেলি মারফে খবরো রজফন রস জুফির 
অলফফস চড়াও হ্ফ়েলেি। রবচারী কযারি, প্রাণনাফশর হুমলক রদও়ো সফেও রস 
প্রফ়োজনী়ে রেপগুলি লদফে পাফরলন। আসফি অযালনর প্রকৃে পদবী জানে না বফিই 
োফক এমন কাজ করফে হ্ফ়েফে। লিমাফকবা োন্ডা মাথা়ে একেু সাহ্াযয করফি কযারি 
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ওই রেপগুফিা অনা়োফস খুুঁফজ রপে। হ়্েফো ররফগ রগফি লিমাফকবা মাথা লেক রাখফে 
পাফর না। োই কযারিফক জীবন লদফে হ়্ে। 
  
এই লিমাফকবাই হ্ি রসই রিাক, রয জুিফক গালড় চাপা লদফে রচফ়েলেি। অযাফেলির সফে 
োর অলফফস চড়াও হ়্ে োফক খুন করফে। রসই সম়ে ওরা দরজা না িাোফে জুড় 
অবাক হ্ফ়েলেফিন লকন্তু আসি কারণো অনয। েখন ওফদর ধারণা লেি, মযাকফরলি 
োফক ফাুঁলসফ়ে রদফবই। োই ঘেনাো োরা সাজাফে রচফ়েলেি আত্মহ্েযার মফো। এফে 
পুলিলশ েদন্ত রবলশ দূর এফগাে না। অনা়োফস োরা সফেহ্মুক্ত হ্ফে পারে। 
  
এবিং মুলি। আহ্া, লনরীহ্ এক মানুষ। জুফির রদাফষই োফক প্রাণ হ্ারাফে হ্ি। 
অযাফেলিফক লেলন লনফজই োর খবরো লদফ়েলেফিন। 
  
জুি বিফিন–অযালনর কী বযবস্থা হ্ি? 
  
লিমাফকবা িুরু কুুঁচফক োকাি–ওো লনফ়ে িাবফবন না। ওর িাবনা আমার। িুিো 
আমার। পলরবাফরর বাইফর কাউফক লবফ়ে করাও আমার উলচে হ়্েলন। বাইফরর রিাক 
এসব বুঝফে পাফর না। এোই আমার জীবফন মস্ত বড় িুি। 
  
ফাুঁকা জলমর পাশ লদফ়ে গালড়ো এলগফ়ে চফিফে। দূফর দু-একো কারখানার োউলন। 
এোড়া জন মানফবর লচহ্ন রনই। 
  
অযাফেলি বিি–আমরা প্রা়ে রপৌঁফে রগিাম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

199 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

লিমাফকবা বিি–রোমার কাজগুফিা খুবই সুের হ্ফ়েফে। এফকবাফর লনখুুঁে। যেই 
রোমাফক রদখলে েেই অবাক হ্লি আলম। 
  
–বযাপারো সিূণব লথলেফ়ে না যাও়ো পযবন্ত রোমা়ে রকাথাও িুলকফ়ে রাখব। বফিা 
রকাথা়ে যাফব? 
  
–আমার ইফি রফ্ল্ালরিাফে থাকা। 
  
–রকাফনা সমসযা রনই। ওখাফন আমার সিংগেফনর সফে থাকফে পাফরা। িানলদফক একো 
কারখানা রদখা রগি। লচমলন লদফ়ে কুণ্ডলি পালকফ়ে রধাুঁ়ো উেফে। অযাফেলি এবার রয 
রাস্তা়ে ঢুকি রসো কারখানার লদফক চফি রগফে। লবশাি একো পাুঁলচফির সামফন এফস 
রস থামি। দরজা বন্ধ। হ্ফনবর শব্দ শুফন বষবালে আর েুলপ পরা একো রিাক রবলরফ়ে 
এি রিের রথফক। লিমাফকবাফক অলিবাদন জানাি। ফেক খুফি লদি। অযাফেলি গালড় 
লনফ়ে কারখানা়ে ঢুফক পড়ি। 
  
. 
  
েরুণ পুলিশ অলফসার েুেফে েুেফে দরজা খুফি থমফক দাুঁড়াি। এে জন অফচনা রিাক 
রকন এফসফে? 
  
মযাকফরলি প্রশ্ন করি–কী বযাপার? 
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–লনউজালসব রথফক একো খবর এফসফে সযার। বযাপারো জরুরী লকনা জালন না, েফব 
আপলন বফিলেফিন অস্বািালবক লকেু শুনফিই খবর লদফে, োই। 
  
–যা বিার চেপে বিি। 
  
–একেু আফগ একজন মলহ্িা আমাফদর রহ্ি রকা়োোফর রফান কফরলেফিন। উলন 
বিফিন, বযাপারো খুবই জরুরী। োরপর িাইনো রকফে রগি। অপাফরের বিফে, উলন 
আর রফান কফরনলন। 
  
–রকাথাকার রফান লেি ওো? 
  
–ওো েপ্পার নাফম একো শহ্ফরর। 
  
–নম্বরো জানা রনই? 
  
–না, হ্োৎ রফানো রেফড় লদফিন। 
  
–আিযব। 
  
বারফেলি বিফিন,–রকাফনা বুলড়র রবড়াি-রেড়াি হ্ালরফ়েফে মফন হ্ফি। 
  
রেলিফফান বাজি। মযাকফরলি লরলসিার েুফি রিফফেনাে মযাকফরলি বিলে। 
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ঘফরর সকফির দৃলির সামফন রচা়োি ক্রমশ কলেন লেক আফে। আলম না আসা পযবন্ত 
ওফদর লকেু করফে বারণ করুন। আলম এখুলন রওনা হ্লি। 
  
লরলসিার নালমফ়ে রাখি রস। আমাফদর হ্াইওফ়ের পুলিশ বালহ্নী অযাফেলির গালড়ফক রুে 
দুফশা ে়ে ধফর লমিিফস্টাফনর লদফক রযফে রদফখফে। 
  
একজফনর প্রশ্ন–ওরা লপেু লনফ়েফে? 
  
মযাকফরলি–ওরা উফোলদক লদফ়ে আসলেি, ঘুফর আসার আফগই গালড়ো উধাও হ্ফ়ে 
রগফে। েফব জা়েগাো আলম লচলন। ওখাফন কফ়েকো ফযাক্টলর আফে। 
  
এফ লব আই সদফসযর কাফে জানফে চাইি মাকফরলি-ফযাক্টলরর মালিকফদর নামগুফিা 
এখুলন আমার চাই। 
  
রস বিি–লেক আফে, আলম এখনই লদলি। 
  
–আলম এফগালি। ওগুফিা রপফি আমাফক ও়োরফিফস জালনফ়ে রদফবন। দরজার লদফক 
এলগফ়ে রগি মযাকফরলি। 
  
. 
  
উুঁচু উুঁচু কফ়েকো ইফের লচমলন রপলরফ়ে রবে জড়াফনা লবশাি কফ়েকো পাইফপর সামফন 
দাুঁলড়ফ়ে পড়ি গালড়ো। প্রথফম অযাফেলি নামি। োরপর রলক। রলকর হ্াফে উদযে 
লরিিবার। এক হ্াফে রপেফনর দরজাো খুফি ধরি রস–নামুন িাক্তার। 
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জুি আফস্ত আফস্ত বাইফর এফিন। রপেফন লিমাফকবা। বাইফর হ্াও়োর ঝাুঁপো চফিফে। 
আে গজ দূফর একো পাইপ লবকে গজবন েুফি সব লকেুফক রিেফর রেফন লনফি। শফব্দ 
কান পাো যাফি না। 
  
লিমাফকবা গিা চলড়ফ়ে রবাঝাফে িাগি–এো হ্ফি এ রদফশর অনযেম বফড়া পাইপ িাইন। 
এর কাজ কী, লনি়েই রদখফে পাফিন। আসুন িাক্তার কাফে লগফ়ে রদখা যাক। এমন 
সুের দৃশয রদখার সুফযাগ খুব একো আফস না। 
  
প্রথফম অযাফেলি রপেফন লিমাফকবা। পাশাপালশ জুি। সব রশফষ রলক। োরা সকফি পাইপ 
িাইফনর লদফক এলগফ়ে চফিফে। 
  
লিমাফকবা গফববর সফে বিফে থাফক–এই কারখানা রথফক বেফর পাুঁচ লমলি়েন িিার আ়ে 
হ়্ে। সবোই অফোফমলেক। অথবাৎ স্ব়েিংলক্র়ে বযবস্থা়ে চফি। 
  
হ্াও়োর গজবন রবফড় উফেফে। জুি লিমাফকবর উফেশয অনুমান করফে রপফর লশউফর 
উেফিন। পাইফপর একফশা গজ দূর লদফ়ে রবফের সাহ্াফযয লবরাে লবরাে গাফের গুুঁলড় 
চফি আসফে। লবশাি একো রমলশফনর সামফন আসফে োরা। চাকার মফো ঘুরফে 
রবেগুফিা। এর রপেফন পাইফপর লবশাি গহ্বর। কাফের গুুঁলড়গুফিাফক রমলশফনর রব্লি 
লেন্ন লবলিন্ন কফর লদফি। হ্াও়োর প্রচণ্ড োফন রসগুফিা ঢুফক যাফি ওই গফেবর রিের। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি নেকেড নেস । দসডদে নসলডে 

203 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

লিমাফকবা রবাঝাফে থাফক কাফের গুুঁলড়গুফিা যেই বফড়া রহ্াক েলে রনই। এই রমলশন 
রসোফক এমনিাফব েুকফরা কফর রদফব, যাফে রসগুফিা পাইফপর মুফখ একেুও না 
আেকা়ে। 
  
পফকে রথফক লরিিবার রবর কফর রস হ্াুঁক রদ়ে–অযাফেলি। 
  
অযাফেলি ঘুফর োকা়ে। 
  
–অযাফেলি রোমার রফ্ল্ালরিা যাত্রা শুি রহ্াক। লরিিবার গজবন কফর। রগািাকার িাি 
দাগ ফুফে ওফে অযাফেলির শাফেবর সামফন। োর লবস্মফ়ের রঘার কােবার আফগই আরও 
একবার লট্রগাফর চাপ রদ়ে লিমাফকবা। এবার সশফব্দ মালেফে আেফড় পফড় োর রদহ্ো। 
ইলেে রপফ়ে রলক োফক কাুঁফধ চালপফ়ে লনফ়ে পাইফপর কাফে এলগফ়ে যা়ে। 
  
–জুফির লদফক লফফর লিমাফকবা–ওো একো আস্ত গাধা, মাথা রমাো। রদফশর সমস্ত পুলিশ 
আজ ওফক খুুঁজফে। ওফক পাও়ো মাফন আমার বাফরাো। 
  
এরপর রয ঘেনা ঘেি, ো োন্ডা মাথার খুফনর রথফকও ি়োবহ্। পাইফপর কাফে। লগফ়ে 
রলক অযাফেলিফক রিেফরর লদফক েুুঁফড় লদি। হ্াও়োর প্রচণ্ড োন লনফমফষর মফধয োফক 
রিেফর ঢুলকফ়ে লনি। জুি লশউফর উেফিন। রকাফনারকফম োি সামফি লনফিন। রলক 
এবার িাম্ব রবর মুফখ রমাচড় লদি। সফে সফে একো রিাহ্ার পাে এফস পাইফপর 
মুখোফক রঢফক লদি। চারপাফশ রনফম এি কবরখানার নীরবো। 
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হ্াফের লরিিবারো োক কফর লমলেলমলে হ্াসফে থাকি লিমাফকবা আপনার রেফত্র আলম 
শুধু এোই বযবহ্ার করব, যাফে অযালনর িলবষযৎ লনফ়ে িাববার আর একেু বাড়লে সম়ে 
পান। 
  
জুি মলর়ো হ্ফ়ে জবাব লদফিন–কাউফক না কাউফক রো িাবফেই হ্ফব। ওুঁর িাগয খুবই 
খারাপ, জীবফন সলেযকার পুরুফষর সাহ্চযব রপফিন না। 
  
লিমাফকবা শূনয দৃলিফে োকাি। রবাঝা রগি, এই বক্তবযো রস বুঝফে পাফরলন। 
  
জুি লচৎকার কফর উেফিন–হ্যাুঁ, লেকই বফিলে। হ্াফে বেুক বা েুলর না থাকফি–আপলন 
রমফ়েফেফির সালমি। পুরুষে যার আফে রস কখনও একো লনরস্ত্র রিাকফক এই িাফব 
ি়ে রদখাফব না। 
  
 লিমাফকবার রচাখ দুফো আগুফনর মফো জ্বফি উেি। লরিিবারো দূফর েুুঁফড় লদি রস। 
রলকফক হ্াফের ইশারাফে লপলেফ়ে রযফে বিি। বিি–লেক আফে। খালি হ্াফেই 
আপনাফক আলম খুন করব। 
  
লিমাফকবা এলগফ়ে আসফে। জুি লপফোফে শুরু করফিন। জুি জাফনন, লবনা অফস্ত্রর 
িড়াইফেও লেলন লিমাফকবার সফে রপফর উেফবন না। এফেফত্র বাুঁচবার একমাত্র পথ োর 
রপৌরুষ সিফকব কোে করা। লেলন আবার বিফিন আপনার আসি পলরচ়ে আলম 
জালন। আপলন একজন সমকামী। 
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রলক েুফে লগফ়ে লরিিবারো কুলড়ফ়ে আনি। উফত্তজনা়ে থরথর কফর কাুঁপফে কাুঁপফে রস 
বফি লচফ, আলম এফক রশষ কফর লদলি। 
  
লিমাফকবা গজবন কফর ওফে–থাফমা। 
  
ওরা দুজন চক্রাকাফর ঘুরফে শুরু কফরফে। লিফজ কাফের গুুঁফড়াফে জুফির পা লপেফি 
রগি। লিমাফকবা বুফনা ষাুঁফড়র মফো োর লদফক েুফে এি। জুফির রচা়োফি প্রচণ্ড একো 
ঘুলষর আঘাে। জুি মালেফে শুফ়ে পড়ফিন। রসই অবস্থাফেই একো িালথ চালিফ়ে 
লদফিন। রসো সরাসলর লিমাফকবার মুফখ িাগি। থমফক লপলেফ়ে দাুঁড়াি লিমাফকবা। লিগুণ 
রজাফর। েুফে এফস এফকর পর এক ঘুলষ চািাফে িাগি িাক্তাফরর রপফে। যন্ত্রণা়ে 
িাক্তার েেফে করফে থাকফিন। 
  
রহ্া রহ্া কফর রহ্ফস ওফে লিমাফকবা কি হ্ফি িাক্তার? এককাফি আলম একজন বসার 
লেিাম। প্রথফম আপনার লকিলনর বযবস্থাো কফর রফলি। োরপর মাথাো রদখব। ওই 
দুফো রচাখ আমার চাই। এখন মফন হ্ফি না, গুলি রখফিই রবাধহ়্ে িাফিা হ্ে। 
পাগফির মফো ঘুলষ চািাফে িাগি রস। 
  
জুি আেবনাদ কফর উেফিন–লিমাফকবা। 
  
একিাফফ িাক্তাফরর রপফের উপর উফে বফস লিমাফকবা অট্টহ্ালসফে রফফে পড়ি–খালি 
হ্াফে, হ্যাুঁ, খালি হ্াফে আপনার রচাখ দুফো উপফড় আনব। 
  
এবার জুফির লেক রচাফখর ওপর একো সফজার ঘুলষর আঘাে 
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*** 
  
রুে দুফশা ে়ে। রবিলমনস্টার োলড়ফ়ে দলেণ লদফক েুেফে পুলিফশর গালড়। ররলিওফে 
শব্দ রশানা রগি–রকাি লেন, লনউই়েকব সাোশ নম্বর ইউলনে বিলে। লনউই়েকব সাোশ 
নম্বর ইউলনে। 
  
মযাকফরলি মাইফক্রাফফান েুফি–ইউলনে সাোশ নম্বর কথা বিুন। 
  
কযাফেন বারফেলির উফত্তলজে গিা–আমরা কারখানাোর সন্ধান রপফ়েলে মযাক। ওোর 
নাম লনউজালসব পাইপ িাইন রকািালন। লমিিফস্টাফনর দুমাইি দলেফণ। এো চািা়ে 
ফাইি স্টার করফপাফরশন নাফম একো সিংস্থা। এর মালিক অযােলন লিমাফকবা নাফম 
একজন। 
  
–লেক আফে আমরা এফগালি। 
  
–আপনারা ওখান রথফক কে দূফর? 
  
–দশ মাইি, োড়লে। 
  
মযাকফরলি ররলিও বন্ধ করি। সাইফরফনর সুইচ লেফপ লদি। োরপর লিগুণ চাপ লদি 
অযালসফিেফর। 
  
*** 
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রচাফখর মফধয কফ়েকো রিং-রবরফের চাকা ক্রমশ চক্কর মারফে। রচিা কফরও লেলন 
োকাফে পারলেফিন না। বুফকর ওপর লবরাে একো পাহ্াড়। োরপর বিফিন–রদখফিন। 
আলম বিলে, আলম বিলে রকবি মানুফষর গাফ়েই আপলন হ্াে চািাফে পাফরন। ঘুলষ মারা 
বন্ধ হ্ি। চফি রগি বুফকর রবাঝ। মফন হ্ি, রক রযন কিার খামফচ োফক মালে রথফক 
রেফন েুফিফে। 
  
–আপলন মারাই রগফেন, িাক্তার, খালি হ্াফে আপনাফক আলম রশষ কফর লদফ়েলে। জুি 
লপলেফ়ে রগফিন–আপলন জন্তুর অধম। আপনাফক পাগিা গারফদ রাখা উলচে। 
  
–চুপ করুন। 
  
–যা বফিলে, োফে রকাফনা িুি রনই। আপনার মাথা অপলরণে। আপলন এফকবাফর 
লনফরে। 
  
লিমাফকবা েুফে এফস গিা রচফপ ধরি–আপনার ঘাড় আলম মেফক রদব। 
  
হ্োৎ জুি অনুিব করফিন, লেলন পাইপ িাইফনর িািফবর কাফে এফস পফড়ফেন।  প্রা়ে 
হ্াফের নাগাফির মফধয। লবশাি দুলে হ্াফের থাবা ক্রমশ োর গিা়ে রচফপ বফসফে। 
লনুঃশ্বাস প্রা়ে বন্ধ হ্ফ়ে আসফে, বাুঁচবার রকাফনা আশা রনই। হ্োৎ রকাথা রথফক একো 
প্রচণ্ড ইিাশলক্ত এফস ির করি োর রদফহ্র ওপর। মলর়ো হ্ফ়ে হ্াে বালড়ফ়ে িািফবর 
পযাুঁচো খুিফিন। সফজার িালথ চািাফিন লিমাফকবার রপফে। হ্াও়োর ঝাুঁপো়ে দুজফনই 
পফড় রগফিন। আপ্রাণ রচিা়ে লেলন িািফবর মুখোফক দুহ্াে লদফ়ে আুঁকফড় ধফর 
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রফফিফেন। হ্োৎ একো জান্তব লচৎকার োর কাফন এি। পাফশ কাউফক না রদফখ 
পযাুঁচোফক ঘুলরফ়ে লদফিন। পাই েখন লিমাফকবাফক পুফরাপুলর রাস কফর লনফ়েফে। 
  
েিফে েিফে জুি উফে দাুঁড়াফিন। শরীফর এেেুকু শলক্ত রনই। লনক এখনও গুলি 
চািাফি না রকন রিফব পালিফিন না। পরপর কফ়েকো গুলির শব্দ োর কাফন এি। 
রবশ কফ়েক রজাড়া বুফের আও়োজ। োর নাম ধফর রক রযন রিফক উেি। একেু বাফদ 
রপেন রথফক জলড়ফ়ে ধরি রক রযন। মযাকফরলির গিা লেলন শুনফে রপফিন সববনাশ, 
লনফজর মুখো একবার রদখুন। 
  
গাফির কােো রিজা রিজা িাগফে। রক্ত না রচাফখর জি োর জানা রনই। অফনক কফি 
রচাফখর একফকাফণর পাো ফাুঁক কফর মযাকফরলিফক বিফিন–অযালন, লিমাফকবার স্ত্রী এখন 
বালড়ফে আফে। ওফক সাহ্াযয করুন। 
  
মযাকফরলি পুলিফশর গালড়র লদফক এলগফ়ে রগি। জুফির সামফন একজন উপুড় হ্ফ়ে। 
মালেফে পফড় আফে। রিাকো লক িযাকাররা।, এেেফণ োর লজে হ্ফ়েফে। এই যুফদ্ধ 
লেলন জ়েিাি কফরফেন। লকন্তু এ রকমন ধরফনর জ়ে? লেলন একজন লচলকৎসক, োর 
পফে কাউফক হ্েযা করা সম্ভব? আত্মরোর খালেফর? সারাজীবন এই রবদনা োফক 
কুফর। কুফর খাফব। 
  
মযাকফরলি সামফন এফস দাুঁড়াি। অদু্ভে পলরবেবন হ্ফ়েফে োর আচরফণ। শান্ত গিা়ে 
বিি–পুলিফশর গালড় ওুঁফক আনফে রওনা হ্ফ়েফে িাক্তার লস্টফিে। লেক আফে? 
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জুি কৃেজ্ঞ লচফত্ত ঘাড় নাড়ফিন। মযাকফরলি জুফির হ্াফে হ্াে রাখফিন। োরা দুজন 
েখন গালড়র লদফক এলগফ়ে চফিফেন। 
  
জুি রচাখ বন্ধ করফিন। অযালনর লবষণ্ণ মুখখানা রিফস উেি। িলবষযৎ জীবফনর ধূসর 
ো়ো? না, এই জীবফন আর রকাফনা নারীফক লেলন স্মরণ করফবন না। রচাখ বন্ধ 
করফিন। পুঁলচফশ লিফসম্বর, এলিজাফবথ এবিং োর অজাে পুত্র–মনো রকমন রযন লবহ্বি 
হ্ফ়ে রগি োর। 
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