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িচেত্রসমূহ : 
  
১২১৬ 
  
নিরফাক, ইংর্যাড 
  
 উইরর়্োম িয মািগার্-রপমব্রুরকি আর্গ, রকং িরনি অনু্ণ। 
  
 িবার্গ রি ব্রুি রকং িরনি সসরনক, রয পিবেগীরে রবশ্বাসঘােরক পরিণে হর়েরির্। 
  
রহউ রফর্ি রহউবার্গ-উইরর়্োম িয মািগারর্ি রবশ্বস্ত সসরনক। 
  
িন রি রর্রস-রকং িরনি ্ািগ। 
  
 রকং িন-ইংর্যারডি িািা। 
  
বেগমান সম়ে 
  
উইরর়্োম িয মািগারর্ি বংিধি এবং োরিি িত্রুসমূহ 
  
রেস হািবার্গ-সযাি এিও়োিগ হািবারর্গি িূি সম্পরকগি আত্মী়ো। 
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সযাি এিমুড হািবার্গ-(কাল্পরনক) রিেী়ে র্িগ মরর্গমাি এিমুড মরর্গমারিি অববধ সন্তান। 
  
 রহউ রর্ রিসরপন্সি-রিেী়ে রকং এিও়োরিগি করথে রপ্ররমক, িিাি মরর্গমারিি রবরিাধী। 
  
কযারেন রিিমযান-পাইরির্ রহনরি এরোরিি রমত্র, পারিবারিক সূরত্রি মাধযরম রহউ রর্ 
রিসরপন্সরিি সারথ সম্পকগযুক্ত। 
  
 রহনরি মযাকরে্িরেস রহউবারর্গি জ্ঞারে োই, নরর্ংহাম িারিযি সম্পরিি 
উত্তিারধকারি। 
  
রপকারিং-এি বযবহৃে এবং রবির্ বইসমূরহি রিাকান 
  
রিিাল্ড রপকারিং-সযান ফ্রারন্সসরকাি বই রবরেো, রি মািগারর্ি চাচা। 
  
রম. উইকহযাম-রম. রপকারিং-এি রবডার্। 
  
রি মািগার্-রিরম ফার্গাি কর্যান েহরবরর্ি কমগী। 
  
র্যারিইন রপকারিং-রিথ-রিি জ্ঞারে রবান, রিিাল্ড রপকারিং-এি রমর়ে। 
  
িাকাে-পিবেগীরে নাম িানা র্রি ওি। িযাকব িযাক স্তারনস্লাে। 
  
ফার্গা রর্ম 
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সযাম ফার্গা 
  
রিরম (র্ংরির্) ফার্গা। 
  
রযার্োন-হারেরিরে িন্ম রনও়ো রিরমি িামগান রিফািগ। 
  
রসর্মা ও়োডািগ-ফার্গারিি ্রবষক সহকািী। 
  
 সান্ড্রা-ফার্গা রিরর্ি ফ্লাইর্ অযারর্রডে। 
  
প্ররফসি র্াযরর্া রকম্প-রের্ রিরর্রনি না্রিক। রসর্মাি ্রবষণা়ে সহা়েো 
প্রিানকািী। 
  
রপর্ রিফকর্-রসর্মাি ্রবষক-সহকািী, রকারিগরনি ব়েরফ্রড। 
  
 ওর়েরড রকারিগন-রসর্মাি ্রবষক-সহকািী, রিফকরর্ি ্ার্গরফ্রড। 
  
সারবক িািপা (DARPA) সিসয 
  
রুরবন রুব রহও়োিগ-রসআইএি অপারিিন রিপার্গরমরেি রকস অরফসাি। 
  
রনরকার্াস আচগাি-আচগাি ও়োল্ডগও়োইি রসরকউরিরর্ি মারর্ক। 
  
এরেরি রকাম্পারন 
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 চার্গস এরেরি-করপগারির্ িুরন়োি িাকাে। 
  
করর্ন রফস্ক-এরেরি রসরকউরিরর্ রর্রমি প্রধান। 
  
মারর্গন এিও়োিগস-এরেরিি রচফ ফাইনযারন্স়োর্ অরফসাি। 
  
আরর্ক্সান্দ্রা এরেরি-এরেরিি স্ত্রী। 
  
রকপ িিাসগ-আরর্ক্সান্দ্রা এরেরিি বযরক্ত্ণ েিন্তকািী। 
  
উইেন রপি-চার্গস এরেরিি অযারর্ারনগ বা আইনিীবী। 
  
 িযাক স্তারনস্লে-রফরস্কি রপাষা গুণ্ডারিি একিন। 
  
মািরর্া-রফরস্কি রপাষা গুণ্ডা। 
  
ইোন-রফরস্কি রপাষা গুণ্ডা। 
  
 রেক্টি-রফরস্কি নেুন গুণ্ডা। 
  
রিারিন-রফরস্কি নেুন গুপ্ত। 
  
স্কর্াি এবং রিক্ষারবি্ণ 
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প্ররফসি ই়োন হপরকন্স-অযারিরিানাি অরধবারস। রষাডি-সপ্তিি িোব্দীি ইংরিরি 
সারহরেযি অধযাপক। 
  
রমরির্ ও়োর্ি, রমস ও়োর্ি-রিরর্ি রমউরি়োরমি রকউরির্ি। 
  
রমি োওরর্-রকংস রর্রনি র্াইরিরি়োন। 
  
 নাইরির্ রিিওর়ের্-রকংস রর্রনি ভ্রমণ প্রিিগক, পুরিারনা যুর্ি ইংরিরিি সারবক 
প্ররফসি ও রবরিষজ্ঞ। 
  
পারসগোর্ পারসগ ওর়েড-নরর্ংহাম রবশ্বরবিযার্র়েি অবসিপ্রাপ্ত প্ররফসি। 
  
আ্াথা ওর়েড-ওর়েডরফগি স্ত্রী। 
  
রিসু্টরিে ও রহারর্র্ কেত গপক্ষ এবং ট্রারের্ ্াইি্ণ 
  
সযান ফ্রারন্সসরকা। 
  
 রম. িা়োে-রির্ি-কার্গর্ন রহারর্রর্ি অন-রিউরর্ মযারনিাি। 
  
অযারিরিানা 
  
রিফ মারসগরর্রনা রেরিরজা-মারসগরর্রনা রিরস্টািারে, স্কর্সরিরর্ি মারর্ক। 
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রসমা-রেরিরজাি স্ত্রী। 
  
িযামাইকা 
  
রমরর়্ো-রিসু্টরিরেি ওর়েইরট্রস। 
  
রি-রি-িযামাইকাি বাইকাি বারিি মারর্ক। 
  
রকমাি-কাি রিোরর্ি কমগচািী। 
  
আরন্তা়োন-রি-রি বারিি বাইকাি। 
  
রবরর্-রি-রি বারিি বাইকাি। 
  
িারির্ 
  
 অযারন্তারনও আর্রেি-োডারর্ ড্রাইোি, রবশ্বরবিযার়্ে রিক্ষাথগী, সাও পাওরর্াি অরধবারস। 
  
রহনরিক সার্ািাি-অযারন্তারনও আর্রেরিি চাচা। 
  
কযারেন রির্্ারিা-্র্রফনরহাি কযারেন। 
  
 নুরনা-্র্রফনরহাি সবগকরনষ্ঠ সিসয। 
  
পুরর্ি অরফসাি 
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সারিগে ফথ-রিরর্রক্টে, সযান ফ্রারন্সসরকা পুরর্ি রিপার্গরমে। 
  
 সারিগে রট্ররেরনা-ফরথি পার্গনাি, সযান ফ্রারন্সসরকা পুরর্ি রিপার্গরমে। 
  
রিপুরর্ ও়ো্নাি-কািরট্রর্ কাউরে রিরিরফি রিপুরর্। 
  
. 
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প্রােম্ভ 
  
রবিপস রর্ন, নিরফাক, ইংর্যাড 
অরক্টাবি ৯, ১২১৬ 
  
যাত্রাি মাঝপরথ এরস স্টযারর়্েন রঘাডার্া থামারর্ন রপমব্রুরকি আর্গ উইরর়্োম িয 
মািগার্। োরক অনুসিণ কিরর্া রপিরন থাকা নাইর্ রেনিনও। িীরেি প্রথম িমকা 
হাও়ো এরস র্া্রি ্ার়ে। সন্ধ্যা বাডাি সারথ প্রকত রেি োপমাত্রাও কমরে শুরু করিরি। 
োরিি চািপারি িরডর়ে আরি রবিার্ এক ঘন িঙ্গর্। ঘুর্ঘুুঁরর্ অন্ধ্কারিি িনয রকারনা 
পথই পরিষ্কাি োরব রিখা যারে না। 
  
 সন্ধ্যা়ে ধাও়ো কিা রঘাডসও়োরিরিি না রিরখ একমুহূরেগি িনয উইরর়্োম োবরর্ন 
োিা হ়েরো পথ হারির়ে রফরর্রিন। রকন্তু না, যেিূি মরন আরি আুঁকাবাুঁকা ওক ্াির্া 
হারেি বাম রিরকই রিরর্া। 
  
রেরন এবং োি রেনিন নাইর্ পথর্া রনিাপি রকনা ো খরের়ে রিখরে এরসরিন। 
পিরিন এই পথ রির়েই িািাি সম্পি রনর়ে যাও়ো হরব। যরিও এই কাির্া়ে 
উইরর়্োরমি রেমন সা়ে রনই, রেরন আরিা রকিু সসরনরকি এরস উপরিে হও়ো পযগন্ত 
অরপক্ষা কিরে রচর়েরিরর্ন। রকন্তু িািাি উপরিষ্া রিাি খাুঁরর্র়ে বরর্রিন রয 
সম্পিগুরর্াি রনিাপত্তা রিও়োই এখন সবরচর়ে গুরুত্বপূণগ কাি। ইরেমরধযই ফ্রারন্সি 
রপ্রন্স রু্ইস র্ডন িখর্ করি রনরিরক ইংর্যারডি িািা বরর্ রঘাষণা করি রির়েরি। এই 
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কারি রু্ইসরক সহা়েো করিরি রকং িরনিই অনু্ণ কর়েকিন। োই উপরিষ্া চারেন 
িািকী়ে সম্পিগুরর্া রনিাপিিারন সরির়ে রফর্রে, রযন এগুরর্া িখর্িািরিি হারে না 
পরড। 
  
িবার্গ রি ব্রুি উইরর়্োরমি কারি এরস বর্র্, আমাি রর্াকরিি রো এেক্ষরণ এখারন 
এরস পডাি কথা। 
  
 হ়েরো ঠাণ্ডাি কািরণ আসরে রিরি হরে, বরর্ হঠাৎই হাে উুঁরচর়ে সবাইরক চুপ কিাি 
রনরিগি রিরর্ন উইরর়্োম। একর্া ক্ষীণ িব্দ কারন আসরি োুঁি, শুরনা…। 
  
 আরম রকিুই শুনরে পারে না। 
  
আবারিা রিানা র্রর্া িব্দর্া। বাোরসি রিাুঁ রিাুঁ িরব্দি সারথ অনয একর্া িব্দও রমরি 
আরি। 
  
পাি রথরক ধােব খসখরস িব্দ শুনরে রপরর্ন উইরর়্োম। িবার্গ রখাপ োি েরর্া়োির্া 
রবি করি এরনরি। সারথ সারথই রবি কর়েকিন রঘাডসও়োরি হুঙ্কাি েুরর্ রবি 
কর়েকিন রঘাডসও়োরি রবরির়ে এরর্া িঙ্গর্ রথরক। োিাও েরর্া়োি রবি করি 
রিরখরি। অপ্রেযারিে আেমরণ রকিুর্া চমরক র্রি উইরর়্োরমি রঘাডা। রপরির়ে রযরে 
চারে শুধু। উইরর়্োরম রকারনািকরম রঘাডাি রপরঠ রিিোরব বরস থাকাি রচষ্া কিরিন। 
রঠক েখনই বাোস কার্াি িব্দ শুনরে রপরর্ন রেরন, োরকর়ে রিখরর্ন িবারর্গি 
েরর্া়োির্া এর্র়ে আসরি োি রিরক। 
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সারথ সারথ রিল্ডর্া উুঁরচর়ে ধিরর্ন উইরর়্োম। রকন্তু রবরি রিরি হর়ে র্রি। িবারর্গি 
রেি ধািারর্া প্রান্তর্া রঠকই োি বুরক এরস আঘাে করিরি। িক্ত রচইনরমইর্র্া 
আঘাের্া প্ররেহে কিাি পিও, রঠকই বযথা রপর়েরিন রেরন। 
  
িবার্গ রক েুর্ করি োরক িত্রু রেরব বরসরি নারক? 
  
অসম্ভব, োবরে োবরে রেরনও েরর্া়োি রবি করি আনরর্ন। হার্কা একর্া পাক 
রখর়ে আেমণ কিরর্ন োি সবরচর়ে কািাকারি থাকা রঘাডসও়োরিরক। উইরর়্োরমি 
সবরচর়ে েরুণ নাইর্ আথগাি রি রে়োরিি পার়েি কারি উরড র্র়ে পডরর্া র্াির্া। 
  
রোরধ ্া জ্বর্রি উইরর়্োরমি। িবারর্গি রিরক ঘুরি বর্রর্ন, েুরম রক পা্র্ হর়ে 
র্রিা? িািাি রনি হারে বািাই করি রনও়ো মানুষর্াি আেমরণি রিকাি হর়ে 
িীরেমর়ে হেেম্ব হর়ে র্রিন রেরন। 
  
 োরর্াোরব বর্রর্, বরর্ আবারিা েরর্া়োি ঘুিারর্া িবার্গ। েরব এবারিি আেমণর্া 
রকারনা চমক রিরর্া না, োই উইরর়্োম খুব সহরিই প্ররেহে করি রফরর্রর্ন 
আঘাের্া। িুরর্া েরর্া়োি একরত্রে হও়োি ধািব িব্দ রিানা র্রর্া শুধু। অবরিরষ 
আমাি মাথা়ে সুবুরিি উি়ে হর়েরি। 
  
আমারক আেমণ করি েুরম িািাি সারথ রবশ্বাসঘােকো করিরি। রকন? 
  
রোমাি িািা, আমাি ন়ে। আরম এখন ফ্রারন্সি রু্ইরসি অনু্ণ। 
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রবঈমারনর্া একিমই রমরন রনরে পািরিন না উইরর়্োম। েুরম আমাি বনু্ধ্ রিরর্। 
  
রঘাডাি রপরর্ র্ারথ রমরি সামরনি রিরক ঝুুঁরক র্রর্া িবার্গ। েরর্া়োি বার্র়ে রিরখরি 
উইরর়্োরমি রিরক। আঘাে হানরে যারব রঠক ঐ মুহূরেগই আবাি রপরির়ে রনরর্া 
েরর্া়োির্া। 
  
এই নকর্ আেমণর্ািই আিা কিরিরর্ন উইরর়্োম। িবার্গরক এগুরে রিরখই রিল্ড 
উুঁরচর়ে ধিরর্ন। রিরল্ডি আঘারে রঘাডা রথরক উর্রর্ মারর্রে পরড র্রি িবার্গ! 
সও়োরি পরড রযরেই রঘাডাও রিৌরড পারর্র়ে র্রি। োরিি রপিরন থাকা রহউ রফর্ফ 
রহউবার্গও রঘাডাচুযে হর়ে র্রি। ইরেমরধযই রবররারহ নাইর্রিি একিনরক রমরি 
রফরর্রি রহউবার্গ। োিপি রঘাডা়ে করি পারর্র়ে রযরে থাকা অনয নাইর্রক ধরি 
রফরর্রি। র্ডাইর্া এখন িুই বনাম িুই পরিণে হর়েরি। আি এখন উইরর়্োমই 
একমাত্র রঘাডসও়োরি। িতিযপর্র্া োরর্াই র্া্রি োি, রঘাডা রনর়ে িবারর্গি চািপারি 
ঘুিরে ঘুিরে বর্রর্ন, আরম রোমারক েরর্া়োি চার্ারনা রিরখর়েরি। রোমাি িুবগর্ো 
িারন আরম। 
  
এবং, আরমও রোমাির্া িারন। রমঘ সরি রযরেই চাুঁরিি আরর্া়ে িবারর্গি হারে থাকা 
অস্ত্রর্া োরর্া োরব রিখরে রপরর্ন উইরর়্োম। এক প্রান্ত রবরিষ্ একর্া েরর্া়োি, েরব 
এমনোরব সেরি কিা হর়েরি রয ওর্ারক একইসারথ কুঠাি এবং েরর্া়োি িুরর্া 
রহরসরবই বযবহাি কিা যারব। হার্কা বাকারনা প্রান্তর্া আর্ািা একর্া ে়েঙ্কি মাত্রা 
রির়েরি অস্ত্রর্ারক। উইরর়্োম রিখরে রপরর্ন েরর্া়োির্াি রিষ প্রারন্ত িক্ত করি একর্া 
রচইনরমইর্ রপুঁরচর়ে িাখা আরি। 
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িবারর্গি অস্ত্রর্া রবি োিী ওিরনি। রসই েুর্না়ে উইরর়্োরমি রি-ধাি রবরিষ্ র্ম্বা 
েরর্া়োির্া অরনকর্াই হার্কা ওিরনি। অরস্ত্রি রিক রথরক িবারর্গি সুরবধাই রবরি। 
েরব রঘাডা রথরক পরড যাও়ো়ে র্ডাইর়ে খুব সহরিই োন্ত হর়ে যারব ও। োবনার্া 
মাথা়ে আসরেই উইরর়্োম রিখরর্ন িবার্গ রেরড আসরি োি রিরক। অস্ত্রর্ারক কুঠারিি 
মরো ধরি রিরখরি। র্ক্ষয রঘাডাি পা-গুরর্াি রিরক। 
  
হুমরকর্া বুঝরে রপরিই রপরির়ে র্রর্ন উইরর়্োম। িবার্গরিি পরিকল্পনা হরর্া-োরিি 
রঘাডাগুরর্া ধ্বংস করি রিও়ো, যারে করি র্ডাইর়ে রবুঁরচ র্রর্ও উইরর়্োমরিি রকউ 
রযন িািারক সুকগ কিাি িনয সরঠক সমর়ে রফরি রযরে না পারি। 
  
রঘাডা রথরক রনরম র্রর্ র্ডাইর়েি সুরবধার্া হািারবন উইরর়্োম, রকন্তু এিাডা রকারনা 
উপা়েও রনই। যেদ্রুে সম্ভব িত্রুরক খেম করি িািাি কারি রফরি রযরে হরর্ 
রঘাডার্ারক র্া্রবই। োই ঝর্ করি রঘাডা রথরক রনরম র্রর্ন উইরর়্োম। রঘাডাি 
রপরর্ হার্কা চাপড রির়ে প্রাণীর্ারক িূরি রু্রকর়ে রযরে বর্রর্ন। ওরিরক রহউবার্গ 
অবরিষ্ রবররারহ নাইরর্ি সারথ েরর্া়োিযুরি রমরে আরি। 
  
িবারর্গি রিরক োকারর্ন উইরর়্োম। এরক-অপরিি রিরক রচাখ িারের়ে বতত্তাকাি পরথ 
ঘুিপাক খারেন। সারথ সারথ িবারর্গি ধােব বমগর্াি রিরকও োরকর়ে আরিন 
উইরর়্োম। বমগর্াি খুুঁে রবি কিাি রচষ্া কিরিন। রকন? প্রথম আঘারেি সারথ সারথ 
রিরজ্ঞস কিরর্ন উইরর়্োম। োুঁি উত্তি িানা িিকাি। োরক বাুঁচরে হরব। 
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োি রিরক রচাখ িাোরে িাোরে েরর্া়োির্া হােবির্ করি রনরর্া িবার্গ। রোমাি 
িািাি কযারম্প পুরিা একর্া আরমগ পার্াি মরো স্বণগ আরি। রোমাি অরযা্য িািাি 
কত েকরমগি কািরণ রযসব সম্পি হারির়েরি রসসব রফরির়ে রনরে এরসরি আরম। 
  
 িািা োি ইরেমরোই কাি কিরব, ধােুি সারথ ধােুি সংঘরষগি িব্দ হরর্া-রসর্া 
রোমাি পিন্দ রহাক বা না রহাক। 
  
 আমাি পরিবাি সব হারির়েরি রোমাি িািাি িনয, উইরর়্োরমি চািপারি ঘুিরে 
ঘুিরে বর্র্ িবার্গ। আঘাে কিাি িনয সুরবধািনক অবিান খুুঁিরি। আমারিি স্বণগ 
রির়ে িািা োি অথগ-োডাি ফুরর্র়ে-ফাুঁরপর়ে বরডা করিরি। আমারিি িক্ত রির়ে। 
আমাি সৎোইরক রিরর্ পারঠর়েরি ঐ িািা। বরর্ রবি কর়েকবাি েরর্া়োি রির়ে 
রকাপ রিরর্া িবার্গ। সম্পিগুরর্া আমারিি, এগুরর্া রযখারন যারব, আমিাও রসখারনই 
থাকরবা। 
  
 হাে জ্বর্রে শুরু করিরি উইরর়্োরমি। খুব দ্রুেই োুঁি িিীি োন্ত হর়ে র্রি। েরুণ 
এবং িরক্তিার্ী িবার্গ খুবই ে়েঙ্কি এক িত্রু। এরক অপরিি রিরক োরকর়ে রচাখ 
িাোরে োুঁিা, রফাুঁসরফাুঁস করি কু্ষব্ধ রনিঃশ্বাস িাডরি। রহউবার্গ আি অনয রবররাহী 
নাইরর্ি ওপি রথরকও মরনারযা্ সরি র্রি। উইরর়্োরমি। অন্ধ্কাি রথরক োরিি 
র্ডাইর়েি িব্দ শুনরে পারেন শুধু। েুরম রহরি যারব, উইরর়্োম বর্রর্ন। 
  
নাহ। রোমাি িািা ইরেমরধযই মতেুযিযযা়ে আরি। 
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ের়ে ্া রিউরি উঠরর্া উইরর়্োরমি। ে়ের্ারক কারি র্ার্র়ে রিষবারিি মরো 
সবগিরক্তরে উুঁরচর়ে ধিরর্ন েরর্া়োির্া। আঘাের্া প্ররেহে করি রফরর্রি িবার্গ 
উইরর়্োম এমনর্াই আিা করিরিরর্ন। েরর্া়োির্া আরস্ত আরস্ত ওপরিি রিরক হুর্ করি 
সবগিরক্তরে রঠরর্ রিরর্ন রচইনরমইরর্ি আডারর্ থাকা িবারর্গি হারেি রেেি। সারথ 
সারথ িুই হাে রঠর্া রির়ে িবার্গরকও মারর্রে রফরর্ রির়েরিন। 
  
িবারর্গি ওপি র্র়ে িাুঁডারর্ন উইরর়্োম। একই সারথ ে়ে এবং ঘতণা িুরর্াই রমরি আরি 
োি অরেবযরক্তরে। িবারর্গি েরর্া়োি বযবহাি কিা হাের্া অরকরিা করি রির়েরিন 
ইরেমরধযই। োিপি রনরিি অস্ত্রর্া রঠকারর্ন িবারর্গি কণ্ঠনার্ীরে। এখন কী বর্রব 
েুরম? 
  
র্ডাই রকন্তু আমিাই রিরেরি। 
  
রকোরব? রোমাি আসন্ন মিণ রির়ে? মুহূেগর্া উইরর়্োরমি িনয রবির়েি সমেুর্য। 
রবশ্বাসঘােকরক পুরিাপুরি ধ্বংস করি রফর্াি পথ রথরক মাত্র এক কিম িূরি িাুঁরডর়ে 
আরিন রেরন। 
  
রকন্তু েখনই হাুঁপারে হাুঁপারে উইরর়্োরমি রিরক োরকর়ে রহরস উঠরর্া িবার্গ। রোমাি 
রক মরন হ়ে িািারক োি সম্পি রনিাপরি সরির়ে রফর্রে বর্াি বুরির্া কাি? রকংবা 
রোমারিিরক অেরকগে আেমরণি পরিকল্পনার্া? পুরিার্াই একমাত্র সবধ িািা রপ্রন্স 
রু্ইরসি চার্। র্ডরন আসন র্রড এখন রেরন রোমাি নকর্ িািাি রর্ারেি সুরবধা 
রো্ কিরবন… সম্পিগুরর্া হরব আমারিি। বরর্ ্েীি একর্া শ্বাস রনর়ে রনরর্া। 
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প্ররের্া িা়ে্ারেই আমারিি গুপ্তচি ির়েরি। রোমাি িািাি সম্পরিি পুরিার্াই রিরনর়ে 
রনব আমিা, রিষ রবনু্দ পযগন্ত সব। আি রসগুরর্া রির়ে রু্ইরসি কযারম্পইরনি অথগা়েন 
কিা হরব। ইংর্যাড হরব োি। এই সপ্তাহ রপরুরনাি আর্ই েুরম এবং রোমাি মরো 
রর্ারকিা রকং রু্ইরসি সামরন মাথা নে করি োি আনু্ণয রমরন রনরে বাধয হরব। 
  
হ়েরো আমাি র্াি রমরন রনরব, আরম না। 
  
বরর্ িবারর্গি েরর্া়োির্া ঢুরকর়ে রিরর্ন উইরর়্োম। রিারি একর্া রমাচডা রিরেই 
মতেুযরক আরর্ঙ্গন করি রনরে বাধয হরর্া িবার্গ। র্াির্া ওোরবই রফরর্ রিরখ রফর্ 
রহউবারর্গি রিরক োকারর্ন। আহে হর়েরি? 
  
বুরকি পাুঁিি রেরেরি, মরন হ়ে। 
  
 রকিু শুরনরিা? 
  
 হযাুঁ। 
  
রকারনািকরম শুধু একর্া রঘাডাই রযা্াড কিরে পািরর্া ওিা। উইরর়্োরমি রঘাডার্া। 
রযরহেু রহউবার্গ আহে হর়ে আরি, োই িুিরন রমরর্ রসিান্ত রনরর্া রয, উইরর়্োমই 
রঘাডা়ে চরড িািারক সুকগ কিরে যারবন। 
  
রঘাডা়ে করি রবিপ রর্রনি কযারম্প রযরেই অরনকগুরর্া মুখ রিখরে রপরর্ন উইরর়্োম। 
োরিি মরধয িন রি রর্রস িাুঁরডর়ে আরি িািাি োুঁবুি সামরন। কাউরকই ঢুকরে রিরে 
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না রেেরি। এমনরক উইরর়্োমরকও না। িািা অসুি। আমাি়ে হর়েরি। কারিা সারথ 
রিখা কিাি ইো রনই উনাি। 
  
আমাি সারথ রঠকই রিখা কিরব। সরি িাুঁডাও ন়েরো প্রাণ রখা়োও। 
  
কী 
  
িন রি রর্রসরক আি রকিু বর্াি সুরযা্ না রির়ে ধাক্কা রির়ে োুঁবুরে ঢুরক র্রর্ন 
উইরর়্োম। রেেরিি রবকর্ ্রন্ধ্ নাক কুুঁচরক র্রি োি। িািাি রচরকৎসক এবং িুই 
সু্ট়োিগ ির়েরি শুধু োুঁবুরে। িািাি িযযাি সারথ িাখা রমামবারেি আরর্াগুরর্া োরিি 
নডরন রর্মরর্ম কিরি। রমারমি অনুজ্জ্বর্ আরর্া়ে িািাি রনরস্তি রিহর্া রিখরে রপরর্ন 
উইরর়্োম। খুব রবরি রনরস্তি। িািা মরি র্রি রেরব রকিুর্া ে়ে রপর়ে র্রিন 
উইরর়্োম। েরব কারি এগুরেই রিখরর্ন রয িািাি বুক খুব ধীরি ধীরি উঠা-নামা 
কিরি। োিমারন শ্বাস-প্রশ্বাস এখরনা সচর্ আরি িািািমহামানয িািা। বরর্ িািাি 
রবিানাি পারি হারু্ র্রড বসরর্ন উইরর়্োম। মাথা নে করি বর্রর্ন, আরম বযথগ 
হর়েরি। 
  
 িািাি রচারখি পাপরডর্া আর্রো করি নরড উঠরর্া। ির্পরিি কাপডর্া উনাি 
ভ্রূগুরর্ারক রঢরক রিরখরি। রকোরব? 
  
কথাগুরর্া আপনারক একারন্ত বর্রে চাই, মহামানয। 
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রকং িন প্রথরম রকিু বর্রর্ন না, শুধু উইরর়্োরমি রিরক োরকর়ে িইরর্ন একিতরষ্রে। 
োিপি হার্কা করিি ইিািা়ে বর্রর্ন, রবি হর়ে যাও। সবাই। 
  
েবুর্া পুরিাপুরি খারর্ হও়োি আ্ পযগন্ত অরপক্ষা কিরর্ন উইরর়্োম। সবাই রবরির়ে 
যাও়োি পিও খবির্া িানারে অস্বরস্ত র্া্রি োি। আপনাি িিবারি থাকা 
রবশ্বাসঘােকরক রচনরে পারিরন আরম। অন্তে পরক্ষ ঐ রর্াকরক কখরনাই সরন্দহ 
করিরন। িবার্গ রি ব্রুি। রস বরর্রি আপরন মািা যারেন। রকন্তু আপনাি িািীরিক 
অসুিোি খবির্া োি িানািও কথা না। 
  
আমাি়ে। 
  
 আমাি ো মরন হ়ে না। 
  
কথার্া শুরন রচাখ বুিরর্ন রকং িন। িতিযর্া রিরখ একমুহূরেগি িনয উইরর়্োরমি মরন 
হরর্া রয িািা হ়েরো আি কখরনা রচাখ খুর্রব না। রক আমারক মািাি পরিকল্পনা 
করিরি? 
  
এর্া আরম িারন না। েরব রয রবশ্বাসঘােক হািারম এই কাির্া করিরি, রস িারন 
আপরন আপনাি সারথ করি িািসম্পিগুরর্া রনর়ে যারেন। এই সম্পি রির়ে োিা রপ্রন্স 
রু্ইসরক ইংর্যারডি রসংহাসন িখর্ কিরে সহা়েো কিরব। োিা িারন এর্ারক রু্কারনা 
হরে। এিনযই আপনাি অসুিোি সতরষ্ করিরি, যারে সকরর্ই আপনাি রিারক কােি 
থাকাি সম়ে োিা সম্পিগুরর্া চুরি কিরে পারি। 
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 আমাি রিরর্… রকারনািকরম কাুঁপরে কাুঁপরে হাে বারডর়ে উইরর়্োরমি কবরি আুঁকরড 
ধিরর্ন রকং িন। জ্বরি হাে পুরড যারে োুঁি। রহনরিি কী হরব? 
  
 রস রনিাপরিই আরি, এবং োই থাকরব। রনরিি িীবন রির়ে হরর্ও োরক িক্ষা কিরবা 
আরম। িািাি বরডা রিরর্ রহনরিি ব়েস মাত্র ন়ে বিি। রিরর্র্াি রেেরি োি বাবা বা 
অনযানয আত্মী়েরিি মরো অসুো এবং রবশ্বাসঘােকোি সতরষ্ হ়েরন এখরনা। ইংর্যাড 
যরি রকারনা আিা িাখরে চা়ে, োহরর্ রসর্া িাখরে হরব এমন এক সম্রারর্ি ওপি যাি 
মরধয রর্াে বা খুরন র্ার্সা রনই। আমিা মরন হ়ে, সম্পরিি প্ররর্ােরন আমারিি েরুণ 
যুবিাি এই ব়েরসই বরখ রযরে পারি। প্ররর্ােন সামর্ারনাি মরো সামথগয এখরনা 
এরোর্া িতঢ় হ়েরন োুঁি। 
  
 পুন্গঠরনি িনয হরর্ও োি সম্পরিি িিকাি ির়েরি। আমারিি েূরমগুরর্া আবাি 
রু্র্েিািরিি িখর্মুক্ত কিরে হরব োি। 
  
মহামানয, আমারক যরি স্পষ্োরব সুযর্া বর্াি অনুমরে রিন, োহরর্ বরর্-যেরিন 
সম্পিগুরর্াি অরস্তত্ব থাকরব, েেেরিনই এি রপিরন চরিিা রর্র্ থাকরব। ফ্রারন্সি 
রু্ইস এরিি মাত্র একিন। এিাডাও রো আরিা অরনরকই আসরব। আি েুরর্ রযর়েন 
না, ্ণ কর়েকমারস র্ডাই কিা রবররাহী রসনারিিও রকন্তু রকারনা েিসা রনই, োিা 
রবশ্বারসি রযা্য না। অন্তেপরক্ষ হারেি না্ারর্ এরো সম্পরিি প্ররর্ােন থাকাি পি 
রো ন়েই। বরর্ থামরর্ন উইরর়্োম। চারেন িািা রযন োি কথাগুরর্া শুরন োরর্াোরব 
বুঝরে পারিন। রকন্তু একর্া ্িীব িারিযি প্ররে রকন্তু কারিা এরোর্া আেহ থাকরব না। 
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সবরচর়ে বরডা কথা, রকারনা েরুণ বার্রকি িাসন কিা একর্া ্িীব িািযরক রকন্তু 
রকউ হুমরকও মরন কিরব না… 
  
কী বর্রে চারো েুরম? 
  
রকমন হ়ে যরি িারে আপনাি সম্পিগুরর্া িানান্তরিি সম়ে রকারনা এক ফাুঁরক হারির়ে 
যা়ে? আপরন যরি অরথগি োডাি হারির়ে রফরর্ন, োহরর্ রকন্তু আপনাি রিরর্ি রকারনা 
িত্রু থাকরব না। 
  
কথার্া শুরন রকিুক্ষণ চুপ করি িইরর্ন িািা। ্েীিোরব শ্বাস িাডরিন শুধু। 
  
 আপরন অধগমতে, মহািাি, যরিও কথার্া উইরর়্োরমি রনরিিই রবশ্বাস কিরে কষ্ হরে, 
োিপিও এর্াই সুয। িািা রকারনা রিার্ আোন্ত নন। আমাি়ে রিা্ী রেরন আর্ও 
রিরখরিন। একর্া মন্থি্রেি রবষ রেেি রথরক কুরড কুরড খারে োি িািারক। িািা 
হ়েরো আি এক সপ্তাহ বা এি রথরক কর়েকরিন রবরি বাুঁচরে পারিন। মতেুযি অরপক্ষা 
কিাি সম়ে অবণগনী়ে একর্া যন্ত্রণা সইরে হরব োরক। অরপক্ষা না, মতেুযি িনয প্রাথগনা 
হরব িব্দর্া। একমাত্র এই কারিি মাধযরমই েরুণ রহনরিরক রনিাপরি িাখা যারব। 
  
আি যরি আমাি রিরর্ি অথগোণ্ডারিি প্রর়োিন হ়ে? ব়েস বাডরর্ েখন? 
  
োুঁি এর্া র্া্রব না। সম্পির্া যেরিন হািারনা অবিা়ে থাকরব, েেরিন রস রনিাপরিই 
থাকরব। 
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চূডান্ত উত্তি রিও়োি আর্ আবারিা রকিুক্ষণ চুপ করি িইরর্ন িািা। োিপি বর্রর্ন, 
আো। কাির্া েুরম রনি িার়েরত্ব উপরিে রথরক সম্পন্ন কিরব। 
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সযাম এবং রেচম ফার্গা  
০১. 
  
সযান ফ্রারন্সসরকা, কযারর্রফারনগ়ো 
বেগমান সম়ে 
  
সাইিও়োক ধরি রেড রঠরর্ সামরনি রিরক এর্র়ে যারে সযাম এবং রিরম ফার্গা। 
চা়েনার্াউরনি পযার্াডা-স্টাইরর্ি সবুি িরেি র্রর্ ওপারি র্র়ে রেড রকিুর্া করমরি। 
র্র্ রপরুরনাি পি রিরম োি রসর্ রফারনি মযাপ রচক কিরে কিরে বর্র্, আমাি 
মরন হরে আমিা রকাথাও একর্া েুর্ করিরি। 
  
হযাুঁ, রিসু্টরিের্া, মাথা রথরক পানামা হযার্র্া খুর্রে খুর্রে বর্র্ সযাম। পযগর্করিি 
িনয একর্া ফাুঁি ওর্া। রিখরর্ই বুঝা যা়ে। 
  
স্বামীি রিরক োকারর্া রিরম। সযাম এখন োি বািারম চুর্গুরর্াি রেেি রির়ে হাে 
বুর্ারে। রিরমি রথরক হার্কা রকিুর্া র্ম্বা ও, চওডা কাুঁধ, অযাথরর্রর্ক িিীি। মু শু 
রপাকগ রনও়োি সম়ে রো রোমারক রকারনা প্ররেবাি কিরে রিরখরন আরম। 
  
রকাথা়ে েুর্ করিরি আমিা? 
  
মরঙ্গারর়্োন রবফ অিগাি কিার্া। রনরিেোরবই বরডা একর্া েুর্ রিরর্া ওর্া। 
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আরি বাবা, মযারপি কথা বর্রি আরম। 
  
মযাপর্া িুম করি রনরর্া রিরম, িাস্তাগুরর্া রিখরি। সম্ভবে চা়েনার্াউরনি রেেি রির়ে 
যাও়ো ির্গকার্র্া আসরর্ খুব একর্া রিারর্া না। 
  
েুরম যরি আমারক অন্তেপরক্ষ িানারে রয আমিা রকাথা়ে যারে, োহরর্ হ়েরো আরম 
সাহাযয কিরে পািোম। 
  
 রট্ররপি এই অংির্া আমাি পক্ষ রথরক রোমাি িনয একর্া সািপ্রাইি, রিরম বর্র্। 
েুরম রনরিও রকন্তু এখরনা রোমাি প্ল্যারনি বযাপারি রকিুই বরর্ারন আমারক। 
  
 এর্াি কািণও আরি, বরর্ মাথা়ে আবাি রু্রপর্া র্ার্র়ে রনরর্া সযাম। রিরমি হারেি 
সারথ হাে রপুঁরচর়ে রহুঁরর্ সামরনি রিরক এগুরে এখন। সরর্ামন আইর্যারণ্ড োরিি 
সবগরিষ ভ্রমরণ িুরর্র্া খুব একর্া উপরো্ কিরে পারিরন বরর্ই এই রট্রপর্াি আর়োিন 
করিরি ও। একর্াি পি একর্া ঝারমর্া রর্র্ই রিরর্া ঐ রট্ররপ। োই ওসব রথরক 
মুরক্তি িনয এই ভ্রমরণি আর়োিন। আরম রোমারক রকারনা রকিুিই কথা রিরে পািরবা 
না, েরব এই রট্রপ েুরম শুধু রবশ্রাম আি আিাম কিরব। অন্তে এই একর্া সপ্তাহ রকউ 
আমারিিরক খুন কিাি িনয রেরড আসরব না। 
  
 পুরিা এক সপ্তাহ িুরর্, সযারমি আরিা কারি রঘরষ বর্র্ রিরম। ওরিরক রমঘপুজর্াও 
সূরযগি আরিা কারি রঘরষ র্রি, সারথ রসরেম্বি রবকারর্ি উষ্ণোও রনরম র্রি রকিুর্া। 
সবরিষ এিকম রনঝগঞ্ঝার্ িুরর্ করব কারর্র়েরির্াম আমিা? মরন রনই আমাি। 
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আমািও মরন পডরি না। 
  
রঠক েখনই রিরম বরর্ উঠরর্া, ঐ রো, রপর়ে র্রি। একর্া বইর়েি রিাকারনি রিরক 
োরকর়ে আরি রিরম। রিাকারনি িানার্া়ে রসানারর্ হিরফ রর্খা আরি রপকারিংি 
বযবহৃে ও রবির্ বইসমূহ। আমাি সারথ এরোর্া পথ োন্তোরব হাুঁর্াি িনয ধনযবাি 
রোমারক রিরে পািরবা না, োই অনযোরব প্ররেিান রির্াম, রকৌেুক করি বর্র্ রিরম। 
সযারমি স্ব্গবাসী বাবা রিরর্ন নাসাি ইরজরন়োি, পুরিারনা রবির্ বই সংেহ কিাি িখ 
রিরর্া রর্াকর্াি। সযামও একিন ইরজরন়োি, এবং োিও বই সংেরহি রনিা আরি। 
  
বইর়েি রিাকানর্াি রিরক একবাি োরকর়ে আবাি রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। ওখারন 
র্রর্ যরি রোমাি সারথ খািাপ রকিু ঘরর্? 
  
ে়েঙ্কি রকিু ঘর্রে পারি, রযরহেু ওখারন শুধু বইই আরি। 
  
 বরর্ রহরস উঠরর্া োিা। োিপি িাস্তা েস করি এর্র়ে র্রর্া রিাকানর্াি রিরক। 
রিরমি প্ররবরিি িনয িিিার্া রঠর্া রির়ে ধরি রিরখরি সযাম। িিিা়ে ধাক্কা রিরেই 
িিিাি ওপরি থাকা রবর্গুরর্া রু্ংর্াং করি উঠরর্া। োরিি রঢাকাি িব্দ রপর়ে রবষণ্ণ 
িতরষ্রে োরিি রিরক োকারর্া একর্া রস়োরমি রবডার্। িানার্াি কারি থাকা এক ্ািা 
বইর়েি সূ্তরপি ওপি বরস আরি রবডার্র্া। রিাকারনি রেেির্া পুরিারনা কা্রিি ্রন্ধ্ 
েরি আরি। 
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বইর়েি োকগুরর্াি রিরক োকারর্া রিরম। বযবহৃে রকিু হািগকোি ও রপপািবযাক বই 
িাডা আি রেমন রকিুই রিখরে রপরর্া না। মরন মরন হোি হরর্ও রসর্া প্রকাি 
কিরর্া না ও। শুধু প্রাথগনা কিরি োরিি এখারন আসার্া রযন বতথা না যা়ে। 
  
 েখনই রিাকারনি রপিরনি অংি রথরক হাে মুিরে মুিরে একর্া রর্াক রবরির়ে এরর্া। 
রর্াকর্াি চুর্গুরর্া ধূসি, রচারখি ওপি রসানারর্ চিমা পরি আরি। োরিিরক রচারখ 
পডরেই মুচরক রহরস উঠরর্া রর্াকর্া। রকারনা বই রখাুঁিা়ে আপনারিি সাহাযয কিরে 
পারি রক? 
  
রিরম রকিু বর্রে যারেরর্া, রঠক েখনই সযারমি রফান রবরি উঠরর্া। সযাম রফানর্া 
পরকর্ রথরক রবি করি বর্র্, বাইরি র্র়ে রফারন কথা রসরি আসরি আরম। 
  
অবিযই। েুরম বাইরি র্রর্ই োরর্া। রযরহেু এখারন রোমারক সািপ্রাইি রিরেই রনর়ে 
এরসরি। 
  
রফানর্া রনর়ে বাইরি রবরির়ে র্রর্া সযাম। সযাম পুরিাপুরি রবরির়ে না যাও়ো পযগন্ত 
অরপক্ষা কিরর্া রিরম, িিিার্া পুরিাপুরি রর্র্ রযরেই রিাকারনরক বর্র্, রম. রপকারিং? 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রর্াকর্া। 
  
আরম শুরনরি আপনাি কারি িয রহরি অফ পাইরির্স অযাড প্রাইরেরর়্োিসি করপ 
আরি? 
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রিরমি কথা শুরন মুহূরেগি িনয রম. রপকারিংি হারস রমরর্র়ে র্রর্া, েরব পিমুহূরেগই 
সামরর্ রনর়ে বর্রর্ন, হযাুঁ, অবিযই আরি। এরিরক আসুন। 
  
বরর্ রপকারিং রিরমরক রনর়ে একর্া রির্রফি রিরক এর্র়ে র্রর্ন। রির্রফ পাইরির্স 
অযাড প্রাইরেরর়্োিসি আরিা রবি রকিু করপ রিখরে রপরর্া রিরম। রস িারন বইগুরর্া 
পুনমুগরণ কিা হর়েরি, েরব োিপিও ওগুরর্ারক রিরখ িোব্দী বিি আর্ি বইর়েি 
করপি মেই রিখারে। রনপুণ িক্ষো়ে রসানারর্ চামডাি বাইরডং-এি কািরণই এমনর্া 
র্া্রি। 
  
 রপকারিং রির্ফ রথরক একর্া বই রবি করি ো রু্করিার্া রির়ে বইর়েি ওপি রথরক 
ধুরর্া মুরি বারডর়ে রিরর্ন রিরমি রিরক। আপরন রকোরব িানরর্ন রয আমারিি এখারন 
এই রবরিষ বইরর্ আরি? 
  
আমাি সারথ কাি কিা এক মরহর্া বরর্রি। আমাি স্বামীি হািারনা আরর্গফযাক্ট ও রবির্ 
বই সংেরহি িখর্াি বযাপারি িারন ও। রস ই িারনর়েরি। বর্র্ রিরম। েরব বইর্া রয 
পুনমুগররে রসর্া বুঝরে পািরর্ও এর্া রনর়ে রপকারিংরক রকিু বর্র্ না। বর্রর্ হ়েরো 
রর্াকর্াি খািাপ র্া্রে পারি। অবিয মর্ার্ উল্টারেই রিখরে রপরর্া বইর্ারে খুব 
িক্ষোি সারথ অযারেক িাপ িাখাি রচষ্া কিা হর়েরি। মরন মরন কাির্াি প্রিংসা 
কিরে বাধয হরর্া রিরম। বইর্া খুবই সুন্দি… রকন্তু আরম আসরর্ এর্া চারের্াম না। 
  
 রপকারিং চিমার্া নারকি ি্া়ে নারমর়ে এরন বর্রর্ন, এর্া এি রেেরিি সািসজ্জাি 
িনযই িনরপ্র়ে। রবির্ বইর়েি বিরর্ করফ রর্রবরর্ সারির়ে িাখাি মরো করি কিা 
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হর়েরি এই বইর্া। অবিয মারঝমরধয আরমও ঐরেহারসক গুণাবর্ী সমতি বইগুরর্াি 
পুরিারনা করপি রখাুঁরি রবরির়ে পরড। আপনাি বনু্ধ্ মরন হ়ে চার্গস িনসরনি এ 
রিনািার্ রহরি অফ পাইরির্স বইর্াি কথা বরর্রিরর্া। ওর্াি অরিরিনার্ করপ আরি 
আমাি কারি। 
  
 আমারিিও আরি। আরম পাইরির্স অযাড প্রাইরেরর়্োিস বইর্া আমারিি সংেহিার্া়ে 
যুক্ত কিরে চারের্াম। আমাি বনু্ধ্ নামর্াই েুর্ বরর্রিরর্া, রকারনা সরন্দহ রনই োরে। 
  
রক আপনারক এখারন আসাি কথা বরর্রিরর্া? 
  
রি মািগার্। 
  
ওহ, োহরর্ বর্রে যারব রঠক েখনই িিিাি রবর্র্া রু্ংর্াং িব্দ করি উঠরর্া। িব্দর্া 
শুরন বর্রে র্রর্ রপকারিং রকিুর্া চমরকই র্রিন। িুিনই একই সারথ মাথা ঘুরির়ে 
োকারর্া িিিাি রিরক, আিা কিরিরর্া সযাম রফরি এরসরি হ়েরো। রকন্তু না। সযারমি 
রথরক খারনকর্া খারর্া, চওডা কাুঁরধি এক রর্াক এরসরি। রিাকারনি িানার্াি আরর্াি 
উরল্টারিরক িাুঁরডর়ে থাকা়ে রচহািার্া স্পষ্ রিখা যারে না। 
  
রর্াকর্াি ওপি একবাি রচাখ বুরর্র়ে আবাি রিরমি রিরক িতরষ্ রফরির়ে আনরর্ন 
রিাকারন। মুচরক রহরস বর্রর্ন, রিন, বইর্াি ওপি রথরক ধুরর্া মুরি আপনারক পযাক 
করি রিই। রিরম বাধা রির়ে বর্রে যারব রয, পুনমুগররে বই রনও়োি রকারনা ইো রনই 
োি-রকন্তু এি আর্ই োি হারে বইর্া রিা রমরি রনর়ে রনরর্ন রপকারিং। এখনই রফরি 
আসরি। 
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রি রনরিেোরবই োি চাচাি রিাকারন থাকা বইর্াি বযাপারি েুর্ করিরি। যাই রহাক, 
বযাপাি না। এই করপর্ারেও োরর্া অযারেক িাপ আরি। সযারমি অরফরস রিখরেও 
োরর্া র্া্রব। সযাম রো রনরিেোরবই উপহারিি আরব্র্া বুঝরে পািরব। ওর্া রনর়ে 
আি না রেরব রির্রফি অনযানয বইগুরর্াি রিরক োকারর্া রিরম। ্ারর়্োরিি অষ্ািি 
িোব্দীি একরর্ বইর়েি রিরক রচাখ পরডরি ওি। বইর্া রিরখ প্রথম এরিিরনি বরর্ই 
মরন হরে, রকন্তু রস বুঝরে পািরি না এরো রবির্ একর্া বইরক রকন এইোরব ফ্রে 
কাউোরি রফরর্ িাখা হর়েরি! 
  
আপরন রক এখারন কাি করিন? নেুন আগুন্তুকরর্াকর্া রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
কথার্া শুরন ঘুরি োকারর্া রিরম। িানার্াি আরর্াি সামরন রথরক সরি আসা়ে 
রর্াকর্ারক োরর্াোরব রিখরে পারে এখন। রর্াকর্াি চুর্গুরর্া কারর্া, রচাখ বািারম, 
মুখ হার্কা ব্গাকত রেি। িুিঃরখে। না, আরম এখারনি রকউ নই। রিাকারন রপিরনি রিরক 
র্রি। আমাি িনয একর্া র্ফর্ ি যাপ কিরি। 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে আবাি চরর্ র্রর্া রর্াকর্া। ওরিরক রপিরনি রুম রথরক রম. রপকারিংও 
রবরির়ে এরসরিন। কাউোরিি সামরন র্র়ে িাুঁডারর্ন এিপি? আি আ্ন্তুক রর্াকর্া 
োি কারর্া চামডাি রকারর্ি পরকরর্ হাে রিরখ িাুঁরডর়ে আরি কাউোরিি রঠক পারিই। 
রর্াকর্াি উপরিরেরে রকিুর্া রবিক্ত হরে রিরম। যরিও রর্াকর্া এখরনা োরিি রিরক 
খুুঁেখুুঁরে নিরি োরকর়ে থাকা িাডা রবিক্ত র্া্াি মরো রেমন রকিু করিরন। েরব 
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রর্াকর্া একবারিা পরকর্ রথরক হাে রবি কিরি না। এই বযাপাির্াই অস্বরস্ত র্া্রি 
রিরমি কারি। কারিা হাে নিরিি আডারর্ থাকার্া রিরম রঠক পিন্দ কিরে পারি না। 
  
কাউোরিি ওপি বািারম কা্রি রমাডারনাি পািরসর্র্া িাখরর্ন রম. রপকারিং। রিরম 
োরকর়ে রিখরর্া রর্াকর্াি কুুঁচরক যাও়ো আেুর্গুরর্া রকিুর্া কাুঁপরি। ের়ে কাুঁপরি 
নারক ব়েরসি িনয কাুঁপরি? রনরিরকই রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
েরব মুরখ বর্র্, ধনযবাি। এর্াি িনয কে রিরে হরব আমারক। 
  
উনপঞ্চাি ির্াি পুঁচানব্বই রসে। সারথ র্যাক্স। আি র্ফর্ ি যারপং-এি িনয রকিু 
রিও়ো র্া্রব না। ওর্া রফ্র। 
  
যরিও ি যারপংর্া রিরমি খুব একর্া োরর্া র্ার্রন। েরব এর্া না বরর্ বর্র্, যাই রহাক, 
খুব একর্া রবরি না। আরম রেরবরির্াম আরিা রবরি র্া্রব হ়েরো। 
  
চীরন িাপা হর়েরি রো, োই একরু্ কমই িামর্া, রহরস বর্রর্ন রপকারিং। যরিও োি 
হারসর্া িুবগর্ রিখারে। 
  
 রবর্ পরিরিাধ করি বইর্া রনর়ে িিিাি রিরক পা বাডারর্া রিরম। রবরির়ে পডরে যারব 
েখনই িানার্াি উচ্চাসরন থাকা রস়োরমি রবডার্র্ারক রচারখ পডরর্া ওি। রর্ি নাডরি 
প্রাণীর্া। রবডার্র্াি কারি র্র়ে আর্রোোরব হাে বুর্ারে শুরু কিরর্া রিরম, রসই সারথ 
একফাুঁরক আ্ন্তুক রর্াকর্াি রিরকও োকারর্া। রর্াকর্া এখরনা আর্ি িা়ে্ারেই 
িাুঁরডর়ে আরি, েরব হাের্া এখন আি পরকরর্ রনই। 
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বিং হারে একর্া রপস্তর্ রিখা যারে এখন। অস্ত্রর্া োরিি রিরক োক করি রর্াকর্া 
বরর্ উঠরর্া, রর্রি, সম়ে থাকরে থাকরে চরর্ যাও়ো উরচৎ রিরর্া আপনাি। যাই 
রহাক, এখন হাে িুরর্া িূরনয েুরর্ ধরুন। 
  
. 
  
০২. 
  
মাত্রই রহারর্র্ মযারনিারিি সারথ রফারন কথা বরর্ রিষ করিরি সযাম। রিরমি িনয 
োরিি সুইরর্ আইস িযারম্পইন এবং র্ফর্ রঠকঠাক মরো পারঠর়ে রিও়ো হর়েরি বরর্ 
রনরিে করিরি রর্াকর্া। োই এখন শুধু রিরমি অরপক্ষা কিরি। হারেি ঘরডর্া রচক 
কিরে কিরে বইর়েি রিাকানর্াি রিরক োকারর্া একবাি। োবরি রিরম এরো রিরি 
কিরি রকন! আন্দাি কিরি রিরম হ়েরো এখন বই রবরেোি সারথ রকারনা রবষ়ে 
্েীি আরর্াচনা়ে মত্ত হর়ে র্রি, রকংবা হ়েরো রস রবি হর়ে আসাি একরু্ পি পিই 
ঢাকা রেোি সারথ কথা বর্রি। এই িহসযম়ে বইর্া খুুঁরি পাও়ো রনর়ে ্ণ কর়েকর্া 
রিন রবি উরত্তিনা়ে রিরর্া রিরম। রস পুরিাপুরি রনরিে রয এই বইর্ারক সযাম োি 
সংেরহ িাখরে চাইরব। েরব আসর্ কথা হরর্া, একর্া বই খুুঁরি ওর্াি র্াকাি রিরে 
রো এরোর্া সম়ে র্া্াি কথা না। 
  
ির্রি রকনাকার্া রিষ কিাি িনয রিরমরক োডা রিও়ো িিকাি। ন়েরো োিা রহারর্র্ 
রুরমি রফিরে রফিরে রুরমি োপমাত্রা়ে িযারম্পইনর্া নষ্ হর়ে যারব। রিাকারনি কারি 
র্র়ে িানার্া রির়ে োকারর্া সযাম। কাউরকই রিখা যারে না রেেরি। এমনরক, বইর়েি 
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ওপি বরস থাকা রবডার্র্ারকও না। শুধু রিখরে রপরর্া কাউোরি একর্া বযাপ কিা 
পারসগরর্ি ওপি রিরমি পাসগর্া পরড আরি। 
  
রিরম রো োি পাসগ রফরর্ যাও়োি মরো রমর়ে না, রেরব িিিা়ে ধাক্কা রিরর্া সযাম। 
আবারিা রু্ংর্াং িব্দ করি উঠরর্া িিিাি রবর্র্া। রিরম? 
  
রিাকানর্া পুরিাপুরি িূনয হর়ে আরি। 
  
 রিরম? 
  
আবারিা িাকরর্া সযাম। রকন্তু রকারনা সাডা রনই। কাউোরি পরড থাকা পাসগর্াি রিরক 
আরিা একবাি োরকর়ে প্ররের্া অংরিই খুুঁিরে শুরু কিরর্া সযাম। রিষরমষ খুুঁরি 
রপরর্া রিাকারনি রপিরনি অংরি থাকা একর্া িিিাি সামরন। খুব সম্ভবে রকারনা 
অরফস বা রস্টারিি রুম হরব ওর্া। অবরিরষ রপর্াম োহরর্। 
  
রোমাি রকন্তু বাইরি অরপক্ষা কিাি কথা। মরন আরি? 
  
সব রঠক আরি, রিরম? 
  
 ঐ িান্নাি বইর্া খুুঁরি রপর়েরি আরম। অরনকরিন ধরিই খুুঁিরির্াম ওর্া। রিাকারন এখন 
ওর্াই ি যাপ কিরি আমাি িনয। এখন যাও োর্া, নাহরর্ রোমাি চমক নষ্ হর়ে 
যারব। 
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কর়েকরসরকড হেেম্ভ হর়ে রিরমি রিরক োরকর়ে িইরর্া সযাম। রিরমি রচহািা রিরখ 
রঠক রকিু বুরঝ উঠরে পািরি না। সবুি রচাখগুরর্ারে একর্া অথগপূণগ িতরষ্ রর্র্ আরি, 
রকন্তু সযাম ো ধিরে পািরি না। োই রিষরমি বর্র্, আো, আরম বাইরি িাুঁডারে। 
রবরি রিরি করিা না। 
  
 োি রিরক োরকর়ে রমরষ্হারস উপহাি রিরর্া রিরম। িিিাি মুখ রথরক এক পাও নডরি 
না। রিরি কিরবা না। 
  
িা়ে্ার্া রথরক সরি র্রর্া সযাম। রিাকান রথরক রবরির়ে যাও়োি িনয িিিা়ে র্ান 
রিরেই আবারিা রু্ংর্াং করি উঠরর্া ওপরি থাকা ঘরের্া। েরব কী মরন করি রযন 
িিিার্া বন্ধ্ করি রিাকারনই ির়ে র্রর্া সযাম। 
  
রিরমি িনয িান্নাঘি অপরিরচে রকিু না, রস মারঝ মারঝই রকৌেুক করি বরর্ িান্না কিা 
রকারনা রে়োপি না, বিং এর্া নারক রবরিষযপি। 
  
কথার্া মাথা়ে আসরেই হুর্ করি সযারমি মরন পডরর্া রিরমরক রো রস। আর্ কখরনা 
িান্নাি বই রকনরে রিরখরন। রকনা রো পরিি কথা, োরক এসব রনর়ে ঘার্াঘারর্ও 
কিরে রিরখরন। অন্তে োরিি রবর়েি পি রথরক একবারিা রিরখরন। 
  
 এি মারন রিরম োরক সংরকে রিরেরর্া রকিুি। রকারনা একর্া রবপরিি মরধয আরি 
ও। 
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 এই মুহূরেগ রপস্তর্র্াও সযারমি সারথ রনই। সাধািণে রিথ অযাণ্ড ওর়েসরনি ৩৫৭ 
মযা্নারমি একর্া রপস্তর্ সারথ িারখ সযাম। রকন্তু সান ফ্রারন্সরস্কারে রকারনা কারি 
আরসরন ওিা, এরসরি িুরর্ কার্ারে। োই রপস্তর্র্াও রপ্ল্রনই রিরখ এরসরি। 
  
োহরর্ এখন কী কিরব? নাইন-ও়োন-ও়োরন রফান কিরব? পুরর্ি রক সম়ে মরো এরস 
রপৌঁিারে পািরব? 
  
নাহ, স্ত্রীি িীবন রনর়ে এরো বরডা ঝুুঁরক রনও়ো সম্ভব না ওি পরক্ষ। োই রফানর্া 
সাইরর্ে করি রনরর্া ও। োিপি হযার্ খুরর্ িাখরর্া কাউোরিি ওপি। রনিঃিরব্দ 
কাউোরিি ড্র়োিগুরর্ারে খুুঁরি রিখরি রকারনা অস্ত্র আরি রকনা। অন্তে োি কারি 
থাকা রিারর্া পরকর্নাইফর্াি রথরক একরু্ িরক্তিার্ী রকারনা অস্ত্র িিকাি এখন। হার্কা 
একর্া রখাুঁিাখুুঁরি কিরেই চাি ইরঞ্চ ফর্াি একরর্ রফারল্ডং নাইফ পাও়ো র্রর্া 
ড্র়োরিি রেেি। রখাপ রথরক ফর্ার্া রবি করি আনরর্া সযাম। চাকুর্াি ওিন রবি 
োরর্াই, একিম বযারর্ন্সি, ফর্াি মাথা একিম সূুঁচারর্া। ধািারর্া প্রারন্ত আঠা আঠা 
রর্র্ থাকা়ে সযাম ধািণা কিরর্া এর্া হ়েরো বাক্স-র্াক্স রখার্াি কারি বযবহাি কিা 
হ়ে। যাই রহাক, এখন কাি হরর্া কারিা নিরি না পরড রপিরনি ঐ রুমর্ারে আবাি 
রফরি যাও়ো। 
  
 রিরমি পারসগ হাে রিরেই একর্া রিারর্া রমকারপ বযা্ খুুঁরি রপরর্া সযাম। ওর্ারে থাকা 
আ়েনার্া রবি করি পযারে ঘষা রির়ে পাউিািগুরর্া মুরি রনর়ে আরস্ত আরস্ত সামরনি 
এর্র়ে যাও়ো শুরু কিরর্া এিপি। সারথ সারথ রস্টািরুম রথরক োরক রযন রকউ 
রিখরে না পা়ে রসই বযাপারিও সুকগ ির়েরি। 
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েুরম! ্ম্ম স্বরি রখুঁরকর়ে উঠরর্া রকউ। 
  
 সারথ সারথই িরম র্রর্া সযাম। 
  
করম্বরনিনর্া আরিকবাি েুর্ কিরর্, রোমারক মিরে হরব। 
  
মাফ কিরবন, বর্র্ আরিকর্া কণ্ঠস্বি। সযাম ধািণা কির্ এর্া হ়েরো রপকারিং-এি 
্র্া। আরম নােগাস। 
  
 রপ্ল্ি, রিরম বর্র্। এখারন রপস্তর্ বযবহারিি রকারনা প্রর়োিন রিখরি না। 
  
রচাপ! অই, বুরডা, রসফর্া খুরর্া, দ্রুে। 
  
আ-আরম রচষ্া কিরি। 
  
শ্বাস রনরে র্র়ে িীরেমরো খারব খারে সযাম। োি স্ত্রী ির়েরি ঐ রুমর্ারে, রবপরিি 
মরধয। রস শুধু এখন চারে রিৌরড র্র়ে োরক রবপি রথরক উিাি কিরে। রকন্তু এখন 
োডাহুরডা কিাি মারন রিরমি মতেুয রিরক আনা। রফারল্ডং নাইফ রির়ে বনু্দকধািীি 
রবপরক্ষ র্ডাই! অসম্ভব বযাপাি প্রা়ে। িািপা়ে কাি কিাি সুবারি অস্ত্র ও রনিাপত্তাি 
বযাপারি প্ররিক্ষণ রনও়ো আরি সযারমি। এইসব মুহূেগগুরর্া়ে প্ররিক্ষণ রনও়োর্া প্রচণ্ড 
কারি রি়ে ওরক। 
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রির্রফি সারিি রিষ প্রারন্ত িাুঁরডর়ে আ়েনাি সাহারযয রকানাি রিরক োকারর্া সযাম। 
রস্টািরুরমি িিিাি মুখ রথরক আরর্া রঠকরি আসরি আ়েনারে। সযাম সুকগ ির়েরি রযন 
োি রকারনা িা়ো না পরড। আ়েনা ঘুরির়ে ঘুরির়ে রুরমি চািপাির্াও রিরখ রনরে। 
  
আ়েনা়ে রিরমি র্ার্রচ বািারম চুরর্ি প্ররেরবম্ব রিরখ স্বরস্ত রপরর্া। রিরম এখন একর্া 
এরর্ারমরর্া রিরস্কি সামরন িাখা রচ়োরি বরস আরি। যরিও োি রিরক রবরিক্ষণ 
োরকর়ে থাকরে পািরর্া না সযাম, আ়েনার্া হার্কা একরু্ ঘুিারেই রিখরে রপরর্া রয 
ষণ্ডামাকগা একর্া রর্াক রিাকারনি রপরঠ একর্া রসরমঅরর্া রপস্তর্ ধরি রিরখরি। োিা 
িুইিনই িাুঁরডর়ে আরি রবিার্ একর্া রফ্লাি রসরফি সামরন। রিাকারন রসরফি িা়োর্র্া 
ঘুিারে। সযাম যরি এখন আডার্ রথরক রবরির়ে যা়ে, োহরর্ রিরম বনু্দকধািী এবং োি 
মরধয আর্কা পরড যারব। 
  
প্ররেকূর্োর্া পিন্দ কিরে পািরি না সযাম। রকন্তু এই মুহূরেগ এিাডা আরিা রকারনা 
উপা়েও রনই। 
  
কাম অন, রিরম। ঘুরিা একবাি, োকাও আমাি রিরক… 
  
োবরে োবরে হারেি রিারর্া আ়েনার্া নাডারে, যারে আ়েনা়ে প্ররেফরর্ে আরর্ার্া 
রিরমি মুরখ পরড। িুেগা্যই বর্রে হ়ে, রসরফি র্ক রখার্াি খুর্ িব্দর্া শুরন রিরমি 
নিি এখন ওরিরকই ঘুরি র্রি। রর্রবরর্ি ওপি ঝুুঁরক একিতরষ্রেই ওরিরকই োরকর়ে 
আরি ও। রসরফি িিিার্া খুর্রেই রিখা র্রর্া মসতণ কারঠি বরডা বাক্স ির়েরি 
ওখারন। িুইর্া ও়োইরনি রবাের্ িাখাি মরো বরডা হরব বাক্সর্া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

36 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বনু্ধ্কধািী রসরফি আরিা কারি এর্র়ে র্র়ে বর্র্, বারক্স কী আরি? 
  
 একর্া পুরিারনা বই। অযারেক। 
  
 রিরস্ক িারখা ওর্া। 
  
রপরঠ রপস্তর্ রঠরকর়ে িাখা়ে বাধা রিও়োি রকারনা উপা়ে রনই রপকারিং এি। বাক্সর্া 
রবি করি এরন রর্রবরর্ি ওপি িাখরেই বাধয হরর্ন রেরন। 
  
অনযমনস্কোি সুরযা্র্া রনরে রকারনা রিধাই কিরর্া না সযাম। আডার্ রথরক রবরির়ে 
এরস চাকুর্া বনু্দকধািীি রিরক োক করি িুুঁরড মািরর্া। 
  
র্াইরমংর্া রবাধহ়ে এি রথরক োরর্া আি হরে পািরব না। কািণ রঠক মুহূরেগই রিরমও 
োি আসন রথরক উরঠ রপেরর্ি রর্রবর্র্যাম্পর্া িুুঁরড রমরিরি। বনু্দকধািীি হাে র্ক্ষয 
করি। 
  
 বনু্দকধািীি কাুঁরধ এরস রবুঁরধরি সযারমি রিাুঁডা চাকুর্া। রসই সারথ র্যারম্পি আঘারে 
রপস্তর্র্াও রির্রক পরড র্রি হাে রথরক। 
  
পরিরিরেি সুরবধা কারি র্া্ারে রস্টািরুরমি রিরক িুর্ র্া্ারর্া সযাম। েরব 
বনু্দকধািীও ঐরিরক রথরম রনই। রবপি রথরক বাুঁচাি িনয বাক্সর্া খাবরর্ রনর়ে 
রপকারিংরক ধাক্কা রির়ে রফরর্ রিরর্া রিরমি রিরক। োিপি বাক্সর্া রির়ে সযারমি মাথা়ে 
আঘাে করি রিৌড র্া্ারর্া সিিিিিাি রিরক। 
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সযাম রনরিে না আঘাে পাও়োি কািরণই মাথা়ে রু্ংর্াং িব্দ বািরি রকনা! নারক 
আসরর্ই িিিাি রবর্র্া িব্দ কিরি। 
  
সযাম…? 
  
সাডা রিরে কর়েক রসরকড রিরি র্া্রর্া সযারমি। মাথা়ে আঘারেি প্রোবর্া পুরিাপুরি 
সামরর্ উঠরে পারিরন এখরনা। রকারনািকরম বর্র্, সবাই রঠক আি রো? 
  
েুরম রঠক আরিা? পার্র্া প্রশ্ন কিরর্া রিরম। 
  
হযা…. বরর্ মাথা়ে হাে রিরেই চর্চরর্ েিরর্ি স্পিগ রপরর্া সযাম। হাে িুরর্া সামরন 
আনরেই রিরখ িরক্ত েরি আরি আেুর্গুরর্া। মরন হরে। আর্িবাি একিম সম়ে 
মরোই এরসরির্াম আরম। 
  
রপস্তর্র্া েুরর্ রিরস্ক িাখরর্া রিরম। োিপি সযামরকও রর্রন রনর়ে বসারর্া রচ়োরি। 
োিপি িুই হাে রির়ে সযারমি িুই ্ারর্ ধরি োকারর্া োি রচারখি রিরক। সযাম 
আসরর্ই রঠক আরি রকনা রনরিে হরে চারে। আমাি কারি রোমাি গুরুত্বই সবরচর়ে 
রবরি। অযামু্বরর্ন্স িাকরবা? 
  
িিকাি রনই। 
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 মাথা ঝাুঁরকর়ে সযারমি কার্া ক্ষের্া একবাি রিরখ রনরর্া রিরম। োিপি োকারর্া বই 
রবরেোি রিরক। রর্রবর্ ধরি রকারনািকরম িাুঁরডর়ে থাকাি রচষ্া কিরি শুধু রর্াকর্া। 
রম. রপকারিং, রর্র্ রম রহল্প ইউ। 
  
আরম রঠক আরি, বর্রর্ন বতি রর্াকর্া। রম. উইকহযাম রকাথা়ে? 
  
রম. উইকহযাম? রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
আমাি রবডার্। উইকহযাম…? রকরর্, রকরর্, রকরর্… িাক রিানাি রকিুক্ষরণি মরধযই রুরম 
এরস হারিি হরর্া রস়োরমি রবডার্র্া। েরডঘরড করি রবডার্র্ারক রকারর্ েুরর্ রনরর্ন 
রপকারিং। 
  
আো, োহরর্, রিরম বর্র্, রকউই রনরখাুঁি হ়েরন। পুরর্িরক িানারনাি সম়ে হর়েরি। 
  
 রিরমরক রফারনি রিরসোি েুরর্ রনরে রিরখ রপকারিং বর্রর্ন, এর্াি রক রকারনা 
িিকাি আরি? 
  
অবিযই িিকাি আরি, বরর্ রকপযারি ৯১১ চাপরর্া রিরম। 
  
পাুঁচ রমরনরর্ি মরধই পুরর্ি এরস হারিি হরর্া রিাকানর্ারে। সাইরিরনি িব্দ আসরি 
পুরর্রিি ্ারড রথরক। যরিও রিরম োরিিরক িারনর়েরি িাকাে অরনক আর্ই পারর্র়ে 
র্রি। 
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অরফসািরিি একিন সযামরক পারি রিরক রনরর্া োি রস্টর্রমে রনও়োি িনয। রবি 
কর়েকর্া প্ররশ্নি পি অস্ত্র পরড যাও়োি সম়ে িাকাে রর্াকর্া রঠক রকান িা়ে্া়ে 
িাুঁরডর়ে রিরর্া ো িানরে চাইরর্া অরফসাি। রিরস্কি পারি িাকারেি িাুঁডারনা 
িা়ে্ার্া়ে িাুঁরডর়ে অরফসািরক পুরিা বযাপাির্াই বণগনা করি বর্র্ সযাম। রিরমি িুুঁরড 
রিও়ো র্যারম্পি আঘারে রর্াকর্াি নডনচডনও বাি িাখরর্া না। আি অরফসাি িাুঁরডর়ে 
আরি সযারমি পূরবগ িাুঁডারনা অবিানর্া়ে। আরিপারি রিখরি। আি চাকু িুুঁরড মািাি 
সম়ে আপরন রঠক রকাথা়ে রিরর্ন? 
  
িিিাি মুরখ। 
  
ওখারন র্র়ে একরু্ িাুঁডান, রপ্ল্ি। 
  
োই কিরর্া সযাম। 
  
অরফসাি োি কারি এর্র়ে এরস িিিাি রচৌকারঠ আেুর্ বুরর্র়ে রিখরি। এইরো 
রপর়েরি। বুরর্র্র্া এখারনই রর্র্রি। 
  
সযাম োরকর়ে রিখরর্া োি মাথা রথরক মাত্র অল্প কর়েক ইরঞ্চ িূরি র্ুঁরথ আরি 
বুরর্র্র্া। ো্য োরর্া রিরর্া রিখরি। আরিকরু্ হরর্ই রো… 
  
রম, ফার্গা। আপনাি কাির্া প্রিংসনী়ে হরর্ও আরম বর্রবা রবাকারম করিরিন। 
েরবষযরে এমন রকিু হরর্ অবিযই পুরর্িরক িানারবন। 
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যরি এমন রকিু ঘরর্, োহরর্ অবিযই আর্ পুরর্িরক িানারবা। 
  
রস িারন অনযানয অরনকবারিি মরো এবািও রিরম রনেত রত্বি োির্া রনর়ে রনরব। রিরমি 
অরনকগুরর্া গুণাবরর্ি মরধয এর্ারকও অরনক োরর্াবারস সযাম। কথার্া রেরবই রিরমি 
রিরক োকারর্া ও। রমর়ের্া অরনক আর্ই োি রস্টর্রমে রির়ে রফরর্রি, এখন 
রিাকারনি িিিা়ে িাুঁরডর়ে োি িনয অরপক্ষা কিরি। 
  
ঐরিরক রম. রপকারিংরক রিজ্ঞাসাবাি কিরি সািা রপািারক থাকািবারি ইউরনরর্ি 
রিরর্রক্টে সারিগে ফথ। রম. রপকারিংরক রবধ্বস্ত রিখারে। ব়েস এবং পরিরিরেি 
রবরবরচনা়ে অবিয এর্াই স্বাোরবক। রর্াকর্া এখরনা খুরর্ িাখা রসফর্াি রিরকই োরকর়ে 
আরি। আি রকিু রক রনর়ে র্রি? রিরজ্ঞস কিরর্া সারিগে ফথ। 
  
 না। শুধু বাক্সর্া। ওর্াি রেেরি একর্া বই রিরর্া। মূর্যবান রকিুই রিরর্া না বাক্সর্ারে। 
রসরফ রো কর়েকর্া পুরিারনা মুরাও রিরর্া, স্পযারনি স্বণগমুরা। ওগুরর্া রিরখন, এখরনা 
আর্ি িা়ে্ারেই পরড আরি। 
  
কী ধিরনি বই ওর্া? 
  
শ্রা্ কিরর্া রপকারিং। ির্িসুযরিি রনর়ে রর্খা পুরিারনা একর্া বইর়েি পুনমুগররে করপ। 
বইর্াি খুব একর্া রবরি িাম রনই। আমাি রিাকারন এিকম বই আরিা রবি কর়েকর্া 
করপই আরি। চাইরর্ রিখারেও পারি আপনারক। বরর্ এর্র়ে র্র়ে বুকরির্ফ রথরক ঐ 
বইর়েিই একর্া করপ রবি করি এরন িাখরর্ন রিরস্কি ওপি। 
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 োহরর্ রয বারক্স রিরখরিরর্ন, ওই বাক্সর্াি রক রকারনা আর্ািা মূর্য রিরর্া? 
  
না, রেমন একর্া না। 
  
োহরর্ ওর্ারক এোরব রসরফ রিরখ রির়েরিরর্ন রকন? 
  
রকউ যরি ওর্ারক মূর্যবান রেরব ওর্া আসরর্ কী রসর্া না রেরবই রনরে চা়ে, রসই 
আিা়ে রিরখরির্াম। 
  
রম. রপকারিং, বরর্ একবাি রনরিি রনার্বুরকি রিরক োকারর্া সারিগে ফথ। োিপি 
আবাি বই রবরেোি রিরক োরকর়ে বর্র্, আপনাি কী মরন হরে, রর্াকর্া রকন 
আপনাি রিাকানরক র্ার্গর্ করিরিরর্া? 
  
রচারখি ওপি রথরক ঘাম মুিরি রর্াকর্া। হাে কাুঁপরি োি। িাকারেি ফরর্ 
রনরিেোরবই োরর্া একর্া প্রোব পরডরি রর্াকর্াি ওপি। মরন হ়ে আমাি এখারন 
একর্া পুরিারনা বইর়েি অরিরিনার্ করপ আরি এই গুিবর্া িডারনাি কািরণই এর্া 
হর়েরি। রকন বা রক এর্া িরডর়েরি, ো আরম িারন না। েরব িাকাে রযর্া রনর়ে র্রি 
রসই করপর্াি সারথ রর্রবরর্ি করপর্াি রকারনা পাথগকযই রনই। রসম রু্ রসম। পুনমুগররে 
একর্া করপ মাত্র। বরর্ রর্রবরর্ িাখা িয রহরি অফ পাইরির্স অযাড প্রাইরেরর়্োিস 
বইর্াি রিরক ইিািা করি রিখারর্ন রম. রপকারিং। 
  
েথযর্া রু্রক রনর়ে রনার্বুকর্া বুক পরকরর্ রিরখ রিরর্া সারিগে ফথ, োিপি ধনযবাি 
িানারর্া রপকারিংরক। ওরিরক রসএসআই ির্ও চরর্ এরসরি। আেুরর্ি িাপ এবং িরব 
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রোর্াি িনয। োরিি রিরক রকিুক্ষণ োরকর়ে রথরক সারিগে ফথ সযাম এবং 
রপকারিংরক োি রবিরনস কািগ রির়ে বর্র্, যরি রকারনা রকিু মরন পরড আপনারিি বা 
রকারনা সরন্দহ িার্-োহরর্ আমারক রফান কিরে রিধা কিরবন না। বরর্ রবরির়ে 
যাও়ো শুরু করিরিরর্া, োিপি আবাি রপকারিং-এি রিরক োরকর়ে বর্র্, আপনাি 
কাউরক রক খবি রিরবা? পরিবারিি রকউ বা বনু্ধ্রিি, যারে আপনারক এরস সাহাযয 
কিরে পারি? 
  
না, রকউ রনই রেমন। আি আরম রঠকই আরি। 
  
এিপি আি রকারনা কথা না বরর্ রিাকান রথরক রবরির়ে র্রর্া সারিগে ফথ। 
  
 রর্াকর্া চরর্ যাও়োি পি রসএসআইি রর্াকরিি রিরক একবাি োরকর়ে রিখরর্া 
সযাম। োিপি োকারর্া রম. রপকারিং-এি রিরক। রর্াকর্া একা একা থাকরে পািরব 
রকনা ো রনর়ে যরথষ্ সরন্দহ আরি োি। আপরন রনরিে রয আমারিি সাহাযয র্া্রব 
না? 
  
না। ধনযবাি, রম. ফার্গা। োবরি রসএসআইি কাি হর়ে র্রর্ ওপিের্া়ে র্র়ে র্ম্বা 
একর্া ঘুম রিরবা। 
  
রিরম এর্র়ে এরস রপকারিংরক িরডর়ে ধরি বর্র্, যা ঘরর্রি োি িনয সমরবিনা 
িানারনাি োষা িানা রনই আমাি। 
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 রপকারিং একর্া ্েীি শ্বাস রনর়ে রিরমি রিরক োরকর়ে রহরস বর্রর্ন, আপনারক 
ধনযবাি িানারনাি োষাও িানা রনই আমাি। আপনাি সাহসীকোই আমাি িীবন 
বাুঁরচর়েরি। 
  
োহরর্ চরর্, যাও়ো যাক? পাসগর্া রিরমি রিরক বারডর়ে রিরে রিরে বর্র্ সযাম। আি 
রবরি রিরি কিরে চারে না। 
  
হযাুঁ, চরর্া। 
  
 িাুঁডান, রম. রপকারিং রপিন রথরক রিরক উরঠ বর্রর্ন, আপনাি পারসগর্র্া রননরন। 
এরো রকিুি পিও এর্ারক এখারন রফরর্ র্রর্ সম়ের্াই বতথা যারব শুধু। 
  
ধনযবাি, বরর্ রপকারিং-এি হাে রথরক পারসগর্র্া েুরর্ রনরর্া রিরম। োিপি বাইরি 
রবরির়ে রসর্া বারডর়ে রিরর্া সযারমি রিরক। 
  
আমারক রিরো, োিমারন রো ধিা যা়ে এর্া িান্নাি বই না? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
আরম রযর্াি িনয এরসরির্াম রসই বইও না। এর্া আসরর্ খারর্-হারে বাসা়ে রফিরে-
চাই-না র্াইরপি একর্া বই মাত্র। েরব মরন হ়ে রোমাি অরফরসি রর্রবরর্ি িনয 
খািাপ হরব না বইর্া। 
  
অসুরবধা রনই। অন্তে বই রকনাি ইরেহাসর্া রো মরন থাকরব এরে। 
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িাস্তা পাি হর়ে রির্ি-কার্গর্ন রহারর্রর্ি রিরক পা বাডারর্া ওিা। রিাকারনি ঘর্নাি 
রথরক বারি অবিািও মুরখামুরখ হর়েরি ওিা আর্। েরবষযরেও রয পডরব না রসর্ািও 
রকারনা রনি়েো নাই। যরিও সযারমি োি স্ত্রীি সামরথগযি প্ররে পুরিাপুরিই আিা ির়েরি, 
োিপিও রস কখরনা োি িনয িুিঃরচন্তা কিা থামারে পারি না। 
  
সবসম়েই সব িা়ে্ারেই রিরমি রচন্তার্াই ওি মাথা়ে আরস আর্। এসব োবরে 
োবরেই কারি রঘুঁরষ রিরমি হাের্া রচরপ ধিরর্া ও। রিরমও োি স্পরিগ সাডা রির়ে 
মাথা এরর্র়ে রিরর্া োি কাুঁরধ। েুরম রঠক আরিা? রকিুক্ষণ পি রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
আরম? একিম রঠক। আি িক্ত রকন্তু আমাি মাথা রথরক পডরি না। 
  
 রিারর্াখারর্া ক্ষে ওর্া। িক্ত পডাও বন্ধ্ হর়ে র্রি অরনক আর্। 
  
সযারমি রিরক একবাি রচাখ বুরর্র়ে রিরম বর্র্, রহারর্রর্ রফরি র্রর্ই বুঝা যারব ো। 
  
আো, বুঝা যারব। যাই রহাক, রপকারিংি রসরফ থাকা স্বণগমুরাগুরর্া রিরখরিা? 
  
 অদু্ভে, োই না? িাকাে স্বণগগুরর্া রফরর্ বারক্স থাকা একর্া বই রনর়ে র্রর্া। এমনরক 
ওর্া খুরর্ও রিরখরন একবারিা। 
  
আি বইর্ািও রেমন রকারনা মূর্য রনই। শুধুই একর্া পুনমুগরণ মাত্র। 
  
রনরিেোরবই অদু্ভে বযাপাির্া, রহারর্রর্ি রস্টাকস্টন রিরর্ি রিরক রযরে রযরে বর্র্ 
রিরম। মরন হরে রযন রম, রপকারিং ইো করিই চুরি যাও়ো বইর্াি মূর্য করমর়ে 
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বর্রিরর্ন। এর্ািও রকারনা মারন খুুঁরি পারে না। আরম রনরিও পুনমুগররে বইর়েি িনয 
হুমরকি মুরখ পডরে ঘতণা কিরবা। যাই রহাক, এর্া বর্রে র্র়ে মরন পডরর্া, রোমাি 
প্ররমরিি কী হরর্া? বরর্রিরর্ রো আ্ামী এক সপ্তাহ রকউ খুন কিরে আসরব না 
আমারিি। 
  
েুরম রনি়ে রেরব বরসারন রয আরম আিরকি কথা বরর্রি? কার্ রথরক সপ্তাহ শুরু 
হরব। 
  
আো, আো। রেরে বর্া়ে খুরি হর্াম। 
  
র্রবরে রপৌঁরি স্টাফ রিরস্ক থামরর্া ওিা। রিরম ওখারনি কমগিে মরহর্ারক বই এবং 
সকারর্ এক অযারেক িপ রথরক রকনা বডা রসিারমক রিাস্টাির্া োরিি বাসা়ে পারঠর়ে 
রিরে পািরব রকনা রসর্াি কথা রিরজ্ঞস কিরি। রসিারমক রিাস্টাির্া রকরনরি োরিি 
্রবষক রসর্মা ও়োডািগরক উপহাি রিও়োি িনয। রসর্মা অরনকরিন ধরিই োি 
িান্নাঘরিি িনয একর্া রিাস্টাি খুুঁিরিরর্া। 
  
ইনসুযরিন্স কিা র্া্রব? মরহর্া রিরজ্ঞস কিরর্া। নারক রস্পিার্ পযারকি রনরিগি রিরবা? 
  
না, এরো ঝারমর্া়ে রযরে হরব না, রিরম বর্র্। শুধু একর্া বইই রো এর্া। 
  
রিাস্টারিি অযারড্রসর্ারেই? 
  
 হযাুঁ, একই রঠকানা। 
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আো, রমরস ফার্গা, রচন্তা কিরবন না। আরম পাঠারনাি বযবিা করি রিরে। 
  
ধনযবাি। 
  
সুযইরর্ি সামরন রপৌঁরি কী-কািগ রির়ে িিিার্া খুরর্ রনরর্া সযাম। রিরমরক রেেরি 
ঢুকরে বর্াি আর্ রনরি একবাি রিরখ রনরে সব রঠকঠাক আরি রকনা। সন্তুষ্ হর়ে 
িিিার্া খুরর্ ধরি রিরমরক বর্র্, সব রঠক আরি, আসরে পারিা রেেরি। 
  
রিরম রুরম ঢুকরেই রিখরর্া রসাফাি সামরনি রর্রবরর্ রপ্ল্রর্ ফারর্ করি কার্া সবুি 
আরপরর্ি রু্করিা, পরনি ও আইস বারকরর্ি রেেি রবরর্কার্গ সযামন ব্রুর্ রিাি 
িযারম্পইরনি একর্া রবাের্ িাখা আরি। োরিি আসরে রিরি হও়োি কািরণ রুম 
সারেগরসি রকউ একিন আইস বারকর্র্া বিরর্ রির়ে র্রি। বযাপাির্া রিরখ রকিুর্া খুরি 
হরর্া সযাম। বিরর্ না রিরর্ িযারম্পইরনি রনখুুঁে স্বাির্া পাও়ো রযরো না, রিরমরক রিরে 
চাও়ো োি র্ফর্র্াও রেরস্ত রযরো। িযারম্পইরনি রবােরর্ি পারি কাুঁরচি িুরর্া স্বে 
গ্লাসও ির়েরি। রিরম রবরমারহে িতরষ্রে োরকর়ে আরি রুমর্াি রিরক। এিই ফাুঁরক সযাম 
নীর্ বরণগি রিারর্া একরর্ রর্ফারন বক্স ্রির়ে রিরর্া রিরমি হারে। 
  
েুরম এরো রকিু কিরর্, আি আরম রোমারক রকিুই রিরে পারিরন। 
  
আমারক একর্া বই রির়েরিা রো েুরম। 
  
 হু, োও আবাি পুনমুগররে একর্া করপ। 
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সযাম িযারম্পইরনি রিরপর্া খুর্রে খুর্রে বর্র্, আরম িারন পরি রকারনা একসম়ে ওর্া 
পুরষর়ে রিরব েুরম। 
  
 হ়েরো, বরর্ বারক্সি রফরের্া়ে র্ান রিরর্া রিরম। ওপরিি ঢাকনার্া উঠারেই 
হীিকখরচে চারব আকত রেি আকষগণী়ে ্ডরনি একর্া রনকরর্স রবরির়ে এরর্া বাক্সর্া 
রথরক। রোমাি অন্তরিি চারব? 
  
ওর্াি িনয রকারনা চারবই র্ার্ না। এমরনরেই রখার্া থারক রোমাি িনয। 
  
 আিা কিরি এর্া হ়েরো আমাি নেুন সিিিিিাি চারব না? বরর্ মাথা ্রর্র়ে 
রনকরর্সর্া ্র্া়ে ঝুরর্র়ে রিরর্া রিরম। যরি হ়ে, োহরর্ োরবা প্ররেবাি োর্া 
বির্ারনাি সম়ে চারব বানারে রকমন খিচ যারব। 
  
নেুন করি রযই পরিমাণ রনিাপত্তাি সিজাম বযবহাি কিা হর়েরি এবাি, রসই সরবি 
েুর্না়ে এই হীিাি চারবি খিচ খুব একর্া রবরিও না। োরিি বারডর্ারক প্রকাণ্ড এক 
িুর্গ পরিণে কিরে র্র়ে বর্রে র্রর্ রবিার্ অথগই বয়ে কিরে হর়েরি োরিিরক। 
অবিয িরখ করিরন কাির্া। ে়েঙ্কি এক আেমরণি রিকাি হর়ে আর্ি বারডর্া 
পুরিাপুরিই গুুঁরডর়ে র্র়েরিরর্া প্রা়ে। োই নেুন করি সািারনা িাডা ্রে রিরর্া না। 
  
 যাই রহাক, ওসব রনর়ে না রেরব এখন মন িান্ত কিা িিকাি, রেরব রিরমি হারে 
িযারম্পইরনি গ্লাস বারডর়ে রিরর্া সযাম। োিপি রনরিির্া উুঁরচর়ে রর্াস্ট করি বর্র্, 
নেুন প্ররমি। কার্ রথরক রবশ্রাম এবং আিাম িাডা আি রকিুই কিা হরব না। এবং এই 
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এক সপ্তাহ রকউ আমারিি মািরে আসরব না। আি, হা… আমাি মরনারযার্ি পুরিার্াই 
থাকরব শুধু রোমাি িনয। 
  
রোমাি প্ররমরিি রিষ অংির্াি রবরিষ নিি থাকরব আমাি, ফার্গা। 
  
রকানর্া? রকউ মািরে আসরব না? নারক আমাি পূণগ মরনাযা্? 
  
 িুরর্াি রিরকই, বর্র্ রিরম। 
  
***** 
  
সকারর্ রবি আর্োর্ই ঘুম রথরক উরঠ পরডরি সযাম। রিরম এখরনা ঘুমারে। রনিঃিরব্দ 
রবিানা রথরক রনরম রুম সারেগসরক নাস্তা পারঠর়ে রিরে বর্র্ সযাম। নাস্তা আসরে 
আসরে রিরমও রবিানা রথরক উরঠ পরডরি। রেম রসল্ক একর্া রিাব পরি আরি ও। 
িাও়োি রনও়ো়ে োি র্ার্রচ বািারম চুর্গুরর্া এখরনা রেরি আরি। সযামরক একর্া চুমু 
রখর়ে রর্রবরর্ বসরর্া এিপি। 
  
রিরম আসাি আ্ পযগন্ত পরত্রকা পডরিরর্া সযাম। রস রর্রবরর্ বসরেই োি রিরক করফি 
ম্র্া বারডর়ে রিরর্া। োিপি আবাি পরত্রকা়ে রচাখ বুর্ারে বুর্ারে বর্র্, ঘুম হর়েরি 
রঠকমরো? 
  
হযাুঁ, োরর্াোরবই ঘুরমর়েরি, বর্রে বর্রে মুরখ এক চামচ রেক ইর়ো্ার্গ পুরি রনরর্া 
রিরম। রো, আি রকাথা়ে যারে আমিা? 
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এর্া বরর্ চমক নষ্ করি রিরবা? এখনই বর্রি না। েরনকযার্ি আরর্গরকর্গুরর্া রিখরে 
রিখরে িবাব রিরর্া সযাম। রঠক েখনই োি নিি পডরর্া িাকারেি রিকাি হও়ো 
বযরক্ত হার্গ অযার্ারক মািা র্রি রিরিানারমি একরর্ আরর্গরকরর্ি ওপি। এর্া রো সব 
রকিুিই অথগ পার্রর্ রিরে… 
  
কী? 
  
পরত্রকা রনরচ নারমর়ে রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। বইরবরেো রিিাল্ড রপকারিং। মািা 
র্রি রর্াকর্া। 
  
. 
  
০৩. 
  
রচ়োরি বরস করফ রখরে রখরে সযান ফ্রারন্সসরকা েরনকযার্ি পাো উর্রর্ রিখরি চার্গস 
এরেরি। রর্াকর্াি ব়েস পঞ্চারিি রকাঠাি প্রা়ে রিষ রিরক। কপারর্ি রিরকি কার্রচ 
চুর্গুরর্া হার্কা হার্কা ধূসি বণগ ধািণ কিরে শুরু করিরি। অবিয োি মরে নারক 
ব়েরসি েুর্না়ে রস যরথষ্ রফর্ আরি। এমনরক ্েিারে বযরক্ত্ে রিরর্ করি ইস্ট 
রকাস্ট রথরক সযান ফ্রারন্সসরকা আসাি পিও োরন্তরবাধ কিরি না। সকারর্ িুই কাপ 
করফ রখর়ে রির্ রর্র্ি োরন্ত এরকবারিই িূি হর়ে র্রি বর্া যা়ে। 
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পরত্রকা়ে বই রবরেো রিিাল্ড রপকারিংি মতেুযি খবির্া রিরখ মুচরক হারস ফুরর্ উঠরর্া 
োি রঠাুঁরর্ি রকারণ। খবির্া োি িনয চমরক যাবাি মরো রকিু না। অন্তে ্েকার্ যা 
ঘরর্রি োিপি রো ন়েই। 
  
যরি োি রর্ারকিা বইর্া খুুঁরি রবি না কিরে পারি এবং খুুঁরি পাও়োি পিও যরি 
এর্াই রসই রনরিগষ্ বইর্া রকনা োি রনি়েো না রিরে পারি, োহরর্ এই বইরবরেোি 
মতেুয বা রিাকারন হানা রিও়োি রকারনার্ািই রকারনা মূর্য থাকরব না। 
  
গুি রিরিন্স, রপকারিং, োবরে োবরেই রিখরর্ন োি রসরকউরিরর্ রর্রমি প্রধান করর্ন 
রফস্ক হারে করি একর্া বরডা, পরর্ি কিা কারঠি বাক্স রনর়ে আসরি োি রিরক। 
অবরিরষ রপর়েরিা োহরর্, বর্র্ এরেরি। 
  
বইর়েি রিাকানর্া? হযাুঁ, রপর়েরি। বইর্া? না, পাইরন। 
  
র্ম্বা করি একর্া শ্বাস রনরর্ন এরেরি, রকারনািকরম িা্র্া আর্রক রিরখরিন। পাওরন 
বর্রে কী বর্রে চারো? 
  
 বাক্সর্া রর্রবরর্ি ওপি রিরখ িার্ার্া উুঁরচর়ে ধিরর্া রফস্ক। বারক্সি রেেরি একর্া রমার্া 
বই রিখা যারে। এর্া নকর্। পুরর্ি চরর্ যাও়ো পি আমিা আবাি র্র়েরির্াম। রকন্তু 
আমাি রর্ারকিা রপৌঁিারনাি আর্ই রপকারিং বইর্া অনয আরিক সংোহরকি কারি 
রবরে করি রির়েরিরর্া। 
  
রোমাি রর্ারকিা রক োরক আমাি পরিচ়ে বরর্রি? 
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হযাুঁ। 
  
আি বইর্া না রিরর্ আরম োি কী অবিা কিরে পারি রসর্া? 
  
হযাুঁ। 
  
অন্তেপরক্ষ কাি কারি রবরে করিরি রসর্া রো িানরে রপরিরিা? 
  
না। এই েথযর্া রবি কিাি সুরযা্ পাইরন। এি আর্ই মরি র্র়েরিরর্া বুরডার্া। 
  
কাপর্া নারমর়ে রমহ্রন কারঠি রর্রবরর্ি ওপি িাখরর্ন এরেরি। োিপি আরিা একর্া 
র্ম্বা শ্বাস রনর়ে কডা িতরষ্রে োকারর্ন রফরস্কি রিরক। োবরিন রফরস্কি সুপারিি কিা 
ির্র্ারক োডা করি রক রেরন রকারনা েুর্ই করিরিন রকনা। ির্র্াি রো রসিারিি রসিা 
হও়োি কথা, এবং রকিু রকিু রক্ষরত্র োিা আসরর্ই রসিারিি রসিা। রকারনািকম প্রশ্ন 
রোর্া িাডাই রনরিগি পার্ন করি যা়ে ওিা। রপকারিংরকও খুব সহরিই খুুঁরি রবি করি 
রফরর্রিরর্া। এমনরক এরেরিি রনরিি রর্ারকিাও এই কাির্া কিরে বযথগ হর়েরি। 
রপকারিং রক এরেরিি মের্বর্া বুরঝ রফরর্রিরর্া? রকারনাোরব রক বুরঝ রফরর্রিরর্া রয 
অরিরিনার্ বইর্া োি রিাকারন থাকা মারন োি মতেুয ঘরনর়ে আসা? 
  
রবি বিি ধরি এরেরি বইর্া খুুঁিরিন… 
  
রকোরব বইর্া হারেি এরো কারি চরর্ এরসও আবাি ফসরক র্রর্া? 
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 বাক্স রথরক বইর্া রবি করি মর্ার্ উল্টারর্ন এরেরি। 
  
প্রথম পতষ্ঠা রিরখই বুঝরে পািরিন রয বইর্া নকর্। প্রথম সংস্কিণ রথরক নকর্ কিা 
হর়েরি। খুব সম্ভবে িুইরিা বিি আর্ োি পরিবাি রথরক হারির়ে যাও়ো বইর্ািই 
করপ এর্া। রকোরব এরো রনখুুঁেোরব মানরচত্র ও িব্দগুরর্া পুনমুগরণ কিা সম্ভব? রেরব 
রকারনা কুর্ পারেন না এরেরি। সবরিক রির়েই এই করপর্া একিম অরিরিনার্র্াি 
মরোই। এই করপরে শুধু একর্া রিরনসই রনই এবং এরেরি রনরিে রপকারিং রয বইর্া 
রু্রকর়ে রিরখরি ওর্ারেই রিরনসর্া আরি। রিরনসর্া হরর্া বইর়েি রেেরিি মানরচরত্র 
থাকা সংরকেগুরর্াি অথগ রবি কিাি সূত্র। অথগ রবি কিাি উপা়েই যরি না থারক, 
োহরর্ এই মানরচরত্রিই বা কী মূর্য আরি? 
  
েুরম রনরিে িা়ে্ার্া়ে োরর্াোরব েল্লারি করি রিখা হর়েরি? এরেরি িানরে চাইরর্া। 
  
একিম রনরিে। যরিও একর্া সূত্র পাও়ো র্রি। পুরর্রিি রিরপারর্গ রেরক্টম ও 
প্রেযক্ষিিগী রহরসরব িুিরনি নাম ির়েরি। আরম োরিি বযাপারি রকিুর্া খরের়ে রিরখরি। 
োিা আসরর্ গুপ্তধন রিকারি। 
  
গুপ্তধন রিকারি? োরিি অরেযারনি রপিরন অথগা়েন করি রক? ঐ রর্ারকি রপিরন র্ার্, 
োহরর্ই রিকারিরিি রিৌড রথরম যারব। 
  
োিা রনরিিাই রনরিরিি অথগা়েন করি, রফস্ক বর্র্। আি যরোর্া রিরনরি, অনয রকউও 
োরিি রপিরন রর্র্ সুরবধা কিরে পারিরন। ফার্গািা আসরর্ সাধািণ রকারনা র্াকাি 
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রপিরন িুরর্ রবডারনা িম্পরে না। োিা রনিগুরণই মারল্টরমরর়্েরন়েরি পরিণে হর়েরি। 
আি অরেযারন প্রাপ্ত সম্পিগুরর্াি অথগ। োিা িাুঁেবয কারি বয়ে করি। 
  
িরবনহুি নারক? োরিিরক রো সহরিই ধরি রফর্া যারব। 
  
উচ্চ প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত িরবনহুি ওিা। 
  
করফি রিরক হাে বাডারর্া এরেরি। োিা রো এখরনা আমাি সারথ র্ার্রন, োই না? 
  
 না, সযাি র্ার্রন। েরব োরিিরক আর্ রথরকই সেকগ করি রিরর্ রসর্া োরিিরক 
র্ডাইর়েি িনয প্রস্তুে হও়োি আহবারনি মরো হর়ে যারব। 
  
. 
  
০৪. 
  
এখরনা পাওরন? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। আবারিা রি মািগার্রক কর্ করিরি রিরম। মাত্রই 
োিা রমসন রবি ধারি অবরিে সযান ফ্রারন্সসরকা পুরর্ি রহিরকা়োর্গারিি সামরন এরস 
রপৌঁরিরি। সারিগে ফথ রকিু প্রশ্ন কিাি িনয আরিা একবাি ওরিিরক রিরক 
পারঠর়েরি। 
  
 ওি রফান হ়েরো বন্ধ্, রফান কার্রে কার্রে বর্র্ রিরম। রকারনা ের়েস রমইর্ 
রিও়োি ইো রনই ওি। িাকারেি পি ্েিারে একবাি রির়েরিরর্া, রসই সারথ 
সকারর্ও-বরর্রিরর্া রয রি রযন যে দ্রুে সম্ভব রির্ি কার্গর্ন রহারর্রর্ বা সিাসরি 
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রিরমি রসর্রফারন কর্ করি। রফান রমরসরিি মাধযরম বনু্ধ্রক োি চাচাি খবির্া 
িানারে চারে না ও। খুবই খািাপ র্া্রি আমাি। এরক রো িাকারে, আি োিওপি 
এখন এর্া 
  
আরম রনরিে ও রফান কিরব। এখন চরর্া রিরখ ইনরেরস্টর্র্িিা কী কী িানরে 
রপরিরি। 
  
 োরর্া রকিুি আিাই কিরি, বরর্ িযারকর্র্া আরিা িক্ত করি িিীরি িরডর়ে রনরর্া 
রিরম। িীের্ বাোস বইরি িিীরি কাপ ধরি যারে প্রা়ে। রি কর্ কিরর্ োরক কী 
বর্রবা? 
  
হ়েরো ও ইরেমরধযই রিরন র্রি। এিরনযই হ়েরো রফান ধিরি না। 
  
বরর্ কাুঁরচি িিিার্া রর্রন ধিরর্া সযাম। িিিা রির়ে ঢুরক বারমি র্রবি রিরক পা 
বাডারর্া ফার্গা িম্পরে। র্রবরে থাকা রসরকউরিরর্ ্ািগিা োরকর়ে আরি োরিিরক। 
  
্ািগরিিরক রপরির়ে আসাি পি কাুঁরচি িানার্াি অনযপারি থাকা অরফসারিি কারি 
র্র়ে সযাম বর্র্, রম, অযাড রমরসস ফার্গা। সারিগে ফরথি সারথ রিখা কিরে এরসরি। 
  
সযাি রক আপনারিি আ্মরনি বযাপারি িারনন? 
  
হযাুঁ। সারিগে রনরিই রিরকরিন আমারিি। ্েকারর্ি িাকারেি বযাপারি কথা বর্াি 
িনয। 
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রফান েুরর্ রনর়ে রিরসরেং প্রারন্ত থাকা মানুষর্ারক সযারমি কথাগুরর্াই িানারর্া িানার্াি 
ওপারি থাকা মরহর্া অরফসাি। োিপি সযারমি রিরক রফরি বর্র্, সারিগে ফথ এখন 
উপরিে রনই। েরব োি পার্গনাি সারিগে রট্ররেরনা আরিন। রকিুক্ষণ অরপক্ষা করুন। 
  
রমরনর্ িুর়েক পি কারর্া চুরর্ি এক রর্াক রবরির়ে এরর্া এরর্রের্রিি রেেি রিরক। 
োরিি রিরক এর্র়ে এরস পরিচ়ে রির়ে বর্র্, আমাি পার্গনারিি অনুপরিরেি িনয 
ক্ষমাপ্রাথগী। একর্া কারি রবরির়ে রযরে হর়েরি োরক। ইোিরেউ রুরম রনর়ে রযরে 
রযরে োরিিরক িানারর্া রট্ররেরনা। আি এমরনরেও, আপনারিিরক এখন পযগন্ত রিরক 
আনাি িনযও যরথষ্ িুিঃরখে আমিা। েরব রিিাল্ড রপকারিংি মতেুযি কািরণ রকসর্া 
এখন রহারমসাইি রকরস পরিণে হর়েরি। 
  
রচ়োরি বসরে বসরে সযাম বর্র্, পরত্রকাি খবি পরড আমিা যের্া রিরনরি হার্গ 
অযার্ারকি কািরণ রর্াকর্াি মতেুয হর়েরি। 
  
হযাুঁ, এবং এর্া োরর্াোরব সািারনাও রযরে পারি রকন্তু। অবিযই, অরর্ারন্স রিরপার্গ 
আসাি আ্ পযগন্ত রকিুই রনরিেোরব বর্া যারে না। েরব মতেুযি সম়ের্াই আসরর্ 
সরন্দরহি উররক কিরি। সবগুরর্া িতরষ্রকান রথরকই রেরব রিরখরি আমাি। যাই রহাক, 
িাকারের্া রবি রহংস্র রিরর্া রম. রপকারিংি িনয। অপিাধীরক দ্রুে সমর়েি রেেি ধিাি 
রচষ্া কিরি। বরর্ রনার্বুকর্া খুর্রর্া রট্ররেরনা। কর়েক পাো উর্রর্ রিখাি পি আবাি 
বর্র্, আমাি পার্গনািরক বরর্রিরর্ন ্েকার্ একর্া রনরিগষ্ বই রকনাি িনয 
চা়েনার্াউরন র্র়েরিরর্ন আপনািা। আমারক িানারবন রকন ঐ রনরিগষ্ রিাকানর্ারেই 
র্র়েরিরর্ন? 
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আমারিি এক বনু্ধ্ সুপারিি করিরিরর্া, রিরম বর্রি। আমাি স্বামীরক উপহাি রিও়োি 
িনয একর্া রনরিগষ্ বই খুুঁিরির্াম আরম। রিাকানর্াি বযাপারি আরম রিরনরি রম. 
রপকারিংি োরেরি রি মািগারর্ি কাি রথরক। 
  
মরহর্াি সারথ আপনাি পরিচর়েি সূত্রো? 
  
 রি আমারিি ফার্গা ফাউরডিরন রসোরসবক রহরসরব কাি করি। 
  
পারিবারিক বযবসা? 
  
পারিবারিক িাুঁেবয প্ররেষ্ঠান, বর্র্ রিরম। রিরফন্স অযািোন্সি রিসাচগ প্ররিক্টস অযারিন্সী 
িািপা রিরড রনিস্ব বযবসা শুরুি পিই রিরমি সারথ পরিচ়ে হ়ে সযারমি। এিপি 
রবর়ে। রিরমি উৎসারহই সযাম আ্গন রর্িাি স্কযানাি আরবষ্কাি কিরে সক্ষম হ়ে। এর্া 
একর্া রিোইস রযর্া রকনা অরনক িূি রথরকও খাি রমিারনা ধােু িনাক্ত কিরে পারি। 
খুব দ্রুেই মারকগর্ িখর্ করি রনর়েরিরর্া রিোইসর্া। এি চাি বিি পি ফার্গা গ্রুপর্া 
হার়েস্ট রবিারিি কারি রবরে করি রি়ে ওিা। ওর্াি প্রাপয অথগ োরিি সািািীবন চরর্ 
যাও়োি রথরকও অরনক রবরি রিরর্া। রসখান রথরকই সূচনা হ়ে ফার্গা ফাউরডিরনি। 
  
র্া রিার্া র্াইরিরিরে আমারিি সবগরিষ িাুঁেবয িাখা রখার্াি বযাপারি রি আমারিি 
প্রচুি সাহাযয করিরি। েখনই রস আমারক োি চাচাি বযাপারি বরর্রিরর্া, রর্াকর্া নারক 
আঠািরিা িোব্দীি শুরুি রিরকি ির্িসুয ও উপকূর্বেগী মানরচত্র সরমে একর্া বই 
েুরর্ রিও়োি িনয োরর্া রকারনা সংোহক খুুঁিরিন। 
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 রট্ররেরনা রনার্বুরকি ওপি রথরক রচাখ েুরর্ বর্র্, আি এই বইর্াই রো রসফ রথরক 
চুরি র্রি? 
  
 আরম আসরর্ রসফ রথরক বইর্া রবি কিরে রিরখরন রঠক। শুধু বাক্সর্াই রিরখরি। েরব 
রি রযোরব বরর্রিরর্া, োরে আরম রনরিে রয রস প্রথম মুররণি করপি বযাপারিই 
রনরিগি কিরিরর্া। 
  
কািণ…? 
  
রস বািবািই বর্রিরর্া োি চাচা বইর্াি ঐরেহারসক গুরুত্ব বুঝরব এমন রকারনা 
সংোহরকি হারে েুরর্ রিরে পািরর্ই খুরি হরবন। 
  
রনার্বুরক রর্খা রথরম র্রি সারিগে রট্ররেরনাি। ফার্গা িম্পরেি রিরক রকিুক্ষণ 
একিতরষ্রে োরকর়ে রথরক বর্র্, আমাি শুরনরি আপনািা রপিািাি গুপ্তধন রিকারি? 
  
 হযাুঁ, বর্র্ সযাম। ওখান রথরক যা পাই রসসব ফার্গা ফাউরডিরনি মাধযরম িাুঁেবয কারি 
বযবহাি কিা হ়ে। 
  
আর্ই বরর্ রনরে রবির্ বইর়েি বযাপারি আমাি জ্ঞান খুবই কম। েরব রযরহেু বইর্া 
ির্িসুয ও মযাপ রনর়ে রিরর্া, োহরর্ রক এর্া সম্ভব রয রকউ ির্িসুযরিি হারির়ে 
যাও়ো গুপ্তধরনি সন্ধ্ারন এই বইর্া চুরি করিরি? 
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রহরস উঠরর্া রিরম। আমাি মরন হ়ে না এমন রকিু আরিৌ সম্ভব রকনা। যরি রম. 
রপকারিংি োরেরি প্রথম এরিিরনি করপ রবরেি কথা না বর্রে এবং একই সমর়ে 
আমিাও এখারন ঘুিরে না আসোম, োহরর্ আমাি মরন হ়ে না আরমও আি ওর্া রনর়ে 
খুব একর্া োবোম। 
  
আো, ধরি রনর্াম চুরি যাও়ো বইর্া প্রথম এরিিরনিই। ওর্াি িাম রকমন হরে পারি? 
  
বইর়েি করডিরনি ওপি রনেগি করি…. সযারমি িনয বইর্া রকনরে আসাি আর্ মূর্য 
রনর়ে রকিুর্া ঘার্াঘারর্ করি এরসরি রিরম। এসব করপি িাম কর়েকরিা রথরক শুরু 
করি কর়েক হািাি ির্াি পযগন্ত হর়ে থারক সাধািণে। এমনর্াই রিরখ রির্াম। অবিয 
এই বইর্া খুব একর্া মূর্যবানও না, একর্া সম়ে যরথষ্ই িনরপ্র়ে রির্, এখন আেহ 
হারির়ে রফরর্রি। োিাডা প্রথম এরিিরনি কর়েকর্া করপও এখরনা অবরিষ্ আরি। 
আমিা শুধু বইর়েি প্ররে োরর্াবাসাি কািরণ রকনরে রচর়েরির্াম, বরর্ সযারমি হারে 
হাে িাখরর্া রিরম। 
  
হযাুঁ, বর্র্ সযাম। উপকূর্ী়ে ইরেহাস পডরে োরর্া র্ার্ আমারিি। 
  
রনার্বুকর্া বন্ধ্ কিরর্া সারিগে রট্ররেরনা। আপােে এরু্কুই িানাি িিকাি রিরর্া 
আমাি। এিাডা রক আি রকারনা েথয আরি আপনারিি কারি রযর্া আমারিি কারি 
আসরে পারি? 
  
এই মুহূরেগ রকিুই রনই, িবাব রিরর্া সযাম। 
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সারথ রিরম রযা্ কিরর্া, রকিু মরন পডরর্ সারথ সারথই কর্ কিরবা আমিা। 
  
অবিযই। কষ্ করি এখারন আসাি িনয আবারিা ধনযবাি আপনারিিরক। 
  
র্রব পযগন্ত োরিিরক এর্র়ে রিরর্া রট্ররেরনা। 
  
সযাম ঐরিরক িিিা পযগন্ত চরর্ র্রি, রিরমও োরক অনুসিণ কিরি। রকন্তু েখনই 
রপিরন ঘুরি রিজ্ঞাস কিরর্া, রম. উইকহযারমি কী হরব? 
  
প্রশ্নসূচক িতরষ্রে ভ্রু কুুঁচরক োকারর্া সারিগে রট্ররেরনা। 
  
রম. রপকারিংি রবডার্। 
  
হযাুঁ, হযাুঁ। খুবসম্ভবে রপকারিংি প্ররেরবরি রনর়ে র্রি প্রাণীর্ারক। রপকারিংি োরেরি বা 
রমর়ে আসাি আ্ পযগন্ত ওখারন থাকরব উইকহযাম। োিাই এরস প্রাণীর্াি সারথ কী 
কিরব রসর্াি রসিান্ত রনরব। 
  
 ওরিি কারিা সারথ রযা্ারযা্ হর়েরি আপনারিি? রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
এখরনা না। আমাি মরন উনাি রমর়ে ইস্ট রকারস্ট থারক। আি আপনাি রথরক রনও়ো 
নাম্বাির্ারেই োি োরেরিি সারথ রযা্ারযা্ কিাি রচষ্া কিরি, বরর্ আবারিা 
োরিিরক ধনযবাি িারনর়ে এরর্রের্রিি রিরক পা বাডারর্া সারিগে রট্ররেরনা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 রহারর্রর্ রফরি িিিা রির়ে রঢাকাি সম়ে সযাম বর্র্, সযান ফ্রারন্সসরকা়ে িুরর্ কার্ারনাি 
আিা়ে এরর্ও, রবশ্রারম রকন্তু থাকা হরে না। 
  
িীঘগশ্বাস রফর্রর্া রিরম। আমাি মরন হ়ে রিাষর্া আমািই। শুরুরেই বইর়েি রিাকানর্া়ে 
যাও়ো রঠক হ়েরন। আরম রেরবরির্াম বইর্া হ়েরো রোমাি নেুন অরফরস নারবক 
িােী়ে একর্া আবহ রযা্ কিরে পারি। 
  
 পুনমুগরণর্া রনরে আমাি রকারনা আপরত্ত রনই। প্রথম এরিিরনি মরোই উপরো্ 
কিরবা ওর্া। রবরিষ এর্াি রপিরন িরডর়ে থাকা িিণী়ে ইরেহারসি িনয। 
  
আি এখন আমিা রকাথা়ে যারবা? র্রবি রিরক রযরে রযরে রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
  
প্রথরম আমারিি র্ার্িগুরর্া রনর়ে রনই। োিপি উপকূর্ ধরি মনরর্রিরে যারবা। 
  
োহরর্ ি়েএ রিনাি সাডরবা আমিা? 
  
উত্তির্া রিও়োি আর্ই অন-রিউরর্ মযারনিারিি সারথ রিখা হরর্া োরিি। উরির্ মুখ 
কুুঁচরক আরি রর্াকর্াি। রম. অযাড রমরসস ফার্গা। আপনারিি কারি ক্ষমা চাও়োি োষা 
িানা রনই আমাি। আপনারিি িনয যরি রকিু কিরে পারি… আসরর্ আমারিি এখারন 
আর্ কখরনাই এমন রকিু ঘরর্রন। অন্তে আরম যেরিন ধরি আরি েেরিন ধরি না। 
  
কী ঘরর্রন আর্? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
 পুরর্ি এরসরিরর্া। ও়োরিে রিরখর়ে আপনারিি রিরনসপত্র সাচগ করি র্রি। 
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ও়োরিে? রিরম বর্র্। রকারনাোরবই বযাপাির্া মাথা়ে ঢুকরি না োি। িীবরন রস 
কখরনা এর্া োরবরন রয োরিি কিা রকারনা রকিু একসম়ে পুরর্রিি েিরন্তি অংি 
হর়ে িাুঁডারব। 
  
আমিা আপনারিি কর্ কিাি রচষ্া করিরি, রকন্তু সিাসরি ের়েস রমইরর্ চরর্ র্র়েরি 
কর্গুরর্া। 
  
সারিগে রট্ররেরনাি সারথ সাক্ষারেি সম়ে ফার্গা িম্পরেি িুইিনই োরিি রফান 
সাইরর্ে করি রিরখরিরর্া। 
  
সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, আপরন োরক োরিি ও়োরিরেি রকারনা করপ রিরখরিন? 
  
করপ? 
  
ও়োরিরেি একর্া করপ রিরখ যাও়োি কথা পুরর্িরিি। 
  
এর্া মরন হ়ে আপরন রনরি রিরজ্ঞস কিরর্ই োরর্া হ়ে। োিা এখন আপনারিি রুরমই 
আরি। 
  
রঠক বরর্রিন, বরর্ রিরমরক রনর়ে সিাসরি এরর্রের্রিি রিরক পা বাডারর্া সযাম। 
মযারনিািও আসরি োরিি রপরি রপরি। এখন বুরঝরি সারিগে ফথ সকারর্ রকন 
ওখারন রিরর্া না। রিরমরক বর্রি সযাম। রর্াকর্া আমারিি রুম সাচগ কিাি িনয 
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ইোিরেউর়েি নাম করি োি পার্গনািরক রির়ে আমারিি আর্রক রিরখরিরর্া পুরর্রি 
রস্টিরন। 
  
সাচগই বা কিরি রকন? রিরম বর্রি। আমিাও রো রম. রপকারিংি মরোই িাকারেি 
রিকাি। আি সরেয বর্রে, আমারিিরক োরর্াোরব রিরজ্ঞস কিরর্ই হরো। ওর্া রো 
আি এরো র্জ্জাি হরো না। বরর্ অসু্ফর্ রহরস মযারনিারিি রিরক োকারর্া রিরম। 
রর্াকর্া োরিি প্ররের্া কথাই মরনারযা্ রির়ে শুনরি। সরেয বর্রে সযাম রর্াকর্ারক 
রনরচই অরপক্ষা কিরে বরর্রন রিরখ রকিুর্া অবাক হর়েরি ও। েরব একরু্ পিই বুঝরে 
পািরর্া রযরহেু পুরর্ি োরিি রুম েল্লারি করি রিখরি (রযর্া রস এখরনা রবশ্বাসই 
কিরে পািরি না, বযাপাির্া প্রচণ্ড অপমানিনক র্া্রি োি কারি), োই একিন 
সাক্ষী থাকা খািাপ রকিু হরব না। 
  
এরর্রের্রি মযারনিাি োি চারবর্া র্া্ারর্া যারে করি এর্া রির়ে উচ্চপ্রহিা়ে থাকা 
রফ্লাির্া়ে যাও়ো যা়ে। ্ন্তরবয রপৌঁরিই পা বাডারর্া োরিি সুযইরর্ি রিরক। কারর্া সুযর্ 
পরি িাখা িুইিন রর্াকরক রিখরে রপরর্া রিরম। িুইিরনি হারেই র্যারর্ক্স গ্লােস 
র্া্ারনা। একিন রবিানা়ে থাকা োি সুযর্রকসর্া রঘরর্ রিখরি। সুযর্রকরসি 
প্রান্তগুরর্াি রিরকই রবরি মরনারযা্ রর্াকর্াি। োবরি ওখারন হ়েরো রকিু রু্কারনা 
আরি। আি অনযিন বারিি কযারবরনর্গুরর্া খুরর্ খুরর্ রিখরি। 
  
সারিগে ফথরক রিখরে পারে না আরম, সযামরক রফসরফরসর়ে বর্র্ রিরম। 
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বারিি রিরক রর্াকর্াি রচাখ পরডরি োরিি ওপি। েীযগক ও করঠন িতরষ্রে োরিি 
রিরক রকিুক্ষণ োরকর়ে থাকাি পি বর্র্, এর্া পুরর্রিি কাি। আপনািা বাইরি যান। 
  
রিরমি সামরন র্র়ে িাুঁডারর্া সযাম। সমু্মখ রবপি রথরক রিরমরক আডার্ করি িাখরে 
চাইরি। এর্া রো সম্ভব হরে না। আপনারিি আইরি রিখারর্ োরর্া হ়ে, িারব করি 
বর্র্ সযাম। আি আপনারিি ও়োরিরেি একর্া করপ। 
  
এই রয আপনাি ও়োরিে। বরর্ বুক পরকর্ রথরক একর্া োুঁি কিা একর্া কা্রি 
রবি করি সামরনি রিরক এর্র়ে আসরে শুরু কিরর্া রর্াকর্া। োি সঙ্গীও এর্র়ে 
আসরি। 
  
 কা্ির্া সযারমি র্র়ে রঠরস ধরি োরক ধাক্কা রির়ে রর্রবরর্ি রিরক রঠরর্ রিরর্া। 
অবিয সযাম অরো সহরি রিরড রি়েরন রর্াকর্ারক। কাুঁধ খাবরর্ ধরি চিরকি মরো 
একর্া পাক রখর়ে রর্াকর্ারক রি়োরর্ আিরড রমরিরি। িিিাি মুরখ র্ডাইর়েি মরো 
সতরষ্ হর়ে র্রি এরে করি। হঠাৎ করি রর্াকর্াি সঙ্গীও এরস িরডা হরর্া হির্ারর্ি 
মরধয। রপিন রথরক এরস সযামরক ঝাুঁপরর্ ধরিরি রর্াকর্া। মুরষ্ পারকর়ে প্রথম 
রর্াকর্াি রচা়োরর্ রিািারর্া ঘুরষ হানরর্া সযাম, োিপি ঝর্ করি ঘুরি র্ারথ মািরর্া 
রিেী়ে রর্াকর্াি ্ার়ে। উরড মযারনিারিি ্ার়েি ওপি র্র়ে পডরর্া রর্াকর্া, িুিরনই 
মারর্রে আিরড পরডরি। ওরিরক রিরম অরস্ত্রি রখাুঁরি এরিক-ওরিক োকারে। রর্রবরর্ি 
কারিই থাকা ফুর্িারনর্া রিরখ ওর্াই েুরর্ রনরর্া হারে আঘাে কিাি েরঙ্গরে 
ফুর্িারনর্া ধরি রিরখরি। রিেী়ে রর্াকর্া রিরমি হারেি অস্ত্রর্া রিখরে রপর়েরি। অবিা 
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রব্রেক বুরঝ সযাম ও োি সঙ্গীি রিরক একবাি োরকর়ে রিৌরড রবরির়ে র্রর্া রুম 
রথরক। 
  
ওরিরক এখরনা প্রথম রর্াকর্াি সারথ র্ডাই কিরি সযাম। রর্াকর্া পাক রখর়ে ঘুরি 
আঘাে কিরে চাইরর্া সযামরক, রকন্তু সযাম োি বাম হাে রির়ে আঘাের্া রঠরকর়ে িান 
মুরষ্ রির়ে সরিারি ঘুরষ মািরর্া রর্াকর্াি রপরর্। ঘুরষ রখর়েই হাুঁরু্ র্রড মারর্রে বরস 
পরডরি রর্াকর্া। েরব রবরিক্ষণ পরড িইরর্া না। সযামরক আবারিা এর্র়ে আসরে 
রিরখ রসও উরঠ রিৌরড র্া্ারর্া োি সঙ্গীি রপরি রপরি। সযাম োরিিরক োডা কিরে 
শুরু করিরির্, েরব রবরিিূি এগুরর্া না। এি বিরর্ রুরম রফরি এরস িিিাি োর্া 
র্ার্র়ে োকারর্া। রিরমি রিরক। রিরম এখরনা হারে িারনর্া ধরি রিরখরি। ওর্া রক 
আমাি িনয নারক োরিি িনয? 
  
 এখরনা রসিান্ত রনইরন আরম। বরর্ রমরঝরে পরড থাকা মযারনিারিি রিরক ইিািা 
কিরর্া রিরম। 
  
সযাম এর্র়ে র্র়ে উরঠ িাুঁডারে সাহাযয কিরর্া রর্াকর্ারক। আপরন রঠক আরিন? 
  
 অরনক রবরি হেেম্ব হর়ে আরি, ্ার়েি রপািাকর্া রঝরড রনরে রনরে বর্র্ মযারনিাি। 
এর্া রো রিরখ িীরেমরো আেমণ রিরর্া আপনারিি ওপি। আরম রনি়েো রির়ে বর্রি, 
পুরর্ি রিপার্গরমরে রফান করি এর্া রনর়ে অরেরযা্ িানারবা আমিা। 
  
োিা রকন্তু পুরর্ি রিরর্া না, বর্র্ সযাম। 
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 রকন্তু আরম রয ও়োরিের্া রিখর্াম। 
  
রমরঝ রথরক ও়োরিে নারমি কা্ির্া হারে েুরর্ রনর়ে সযাম বর্র্, নকর্। রকারনা 
সাক্ষি রনই এর্া়ে। খুব সম্ভবে ইোিরনর্ রথরক পুরিারনা রকারনা রকরসি ও়োরিে 
রপ্রে করি রনর়ে এরসরিরর্া। বরর্ রিরমি রিরক বারডর়ে রিরর্া কা্িগুরর্া। 
  
 চর্ির্রি কা্িগুরর্াি ওপি রচাখ বুরর্র়ে রনরর্া রিরম। সযারমি কথাই রঠক। রোমাি 
রক মরন হ়ে োিা কী খুুঁিরিরর্া? 
  
 খুব সম্ভবে রম. রপকারিংি রসরফ োিা রযর্া খুুঁরি পাও়োি আিা কিরিরর্া, রসর্াই। 
  
পুরর্রিি কারি কর্ করি িানা র্রর্া রয ঐ রর্াকিুরর্া পুরর্রিি রকউ ন়ে। সরেয 
বর্রে োরিিরক ধিাি আিা়ে কর়েকরমরনরর্ি মরধযই পুরর্ি অরফসাি এবং আইন 
প্রণ়েনকািী অরফসারি েরি র্রর্া িা়ে্ার্া। 
  
হাসপাোরর্ি ম্গ রথরক সিাসরি রহারর্রর্ই চরর্ এরসরি সারিগে ফথ। রপকারিংি 
অরর্ারন্সি িনযই ওখারন চরর্ রযরে হর়েরিরর্া বরর্ সকারর্ ইোিরেউর়েি সম়ে রর্াকর্া 
থাকরে পারিরন। ফার্গা িম্পরেি কারি এর্াি িনয ক্ষমা রচর়ে বর্র্, আপনারিি 
রকারনা ধািণাও রনই োিা কী খুুঁিরিরর্া? 
  
না, বর্র্ সযাম। সরেয বর্রে, সারচগি কথা শুরন রেরবরির্াম আপরনই হ়েরো 
আমারিিরক আপনাি পার্গনারিি সারথ আর্রক রিরখ এখারন েল্লারি চার্ারে এরসরিন। 
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অববধ েল্লারিি কথা বাি রিরর্ও, আমিা আসরর্ রকন্তু নকর্ ও়োরিে রনর়ে আসোম 
না। খুব সম্ভবে োিা আপনারিি ওপি নিি িাখরিরর্া। আপনািা রহারর্র্ রথরক 
রবরির়ে যাও়োি অরপক্ষারেই রিরর্া হ়েরো। এিমারন হরর্া, োিা োবরি রম. রপকারিংি 
কারি থাকা রিরনসর্া এখন আপনারিি কারি আরি। 
  
রিরম োি সুযর্রকস রথরক রকিু রখা়ো র্রি রকনা ো রচক কিরে কিরে বর্র্, 
রিরনসর্া রযর্াই হর়ে থাকুক না রকন, খুব একর্া বরডা না সম্ভবে। োিা সুযর্রকরসি 
র্াইরনংর়েও খুুঁরি রিরখরি। এমনরক রিারর্া কম্পার্গরমরেও। আরম রয বইর্া রকরনরি 
রসর্া ওখারন রফর্ হরব না। 
  
বইর্া রকাথা়ে? 
  
কুরি়োি রর্ারকিা যরি রঠকঠাক মরো োরিি িার়েত্ব পার্ন করি রথরক থারক, োহরর্ 
এর্া খুব সম্ভবে আি রবকারর্ি মরধযই আমাি বারডরে রপৌঁরি যারব বইর্া। 
  
ওখারন ওর্া রিরসে রক কিরব? 
  
আমারিি ্রবষক, রসর্মা। আরম োরক কর্ করি িারনর়ে রিরে। 
  
ধনযবাি বুঝরে পািাি িনয। 
  
রিরম োি পাসগ রথরক রফানর্া রবি করি রসর্মাি অরফরসি নম্বরি রফান কিরর্া। 
রকারনা সাডা না রপর়ে একর্া ের়েস রমইর্ রিরখ রিরর্া শুধু। 
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রফানর্া কান রথরক নামারেই সারিগে ফথ বর্র্, রো সহি করি বর্রর্-আপনাি পুরর্ি 
রস্টিন রথরক রহারর্রর্ রফরি আসরেই মযারনিারিি রথরক শুনরর্ন রয পুরর্ি 
আপনারিি রুরম েল্লারি কিরি? 
  
হযাুঁ, রঠক, সযাম বর্র্। আমারিি রবরির়ে যাও়োি পরিই এরস ঢুরকরি। 
  
মযারনিাি এখরনা আেরঙ্ক কাুঁপরি রকিুর্া। মাথা ঝাুঁরকর়ে সযারমি কথা়ে সা়ে রির়ে 
বর্র্, ও়োরিে রিখারেই আরম ফার্গা িম্পরেরক কর্ কিাি রচষ্া করিরি। েরব 
োরিি রকউ রফান ধরিনরন। আি আরমই বা কী কিরবা বরর্ন? অরফরস়োর্ কা্ি আি 
রপস্তর্ রিরখ রো আমাি… 
  
রপস্তর্? সারিগে ফথ বরর্ উঠরর্া। 
  
মাথা ঝকারর্া মযারনিাি। আমাি মরন হ়ে োরিিরক আইরি রিখারনাি কথা বর্া উরচৎ 
রিরর্া আমাি, রকন্তু… 
  
রম….? 
  
 িা়োে। 
  
রম, িা়োে, সারিগে ফথ বর্র্। রর্াকিুরর্াি রকউ রক বরর্রিরর্া োিা কী খুুঁিরি? 
  
হযাুঁ। োিা িানরে চাইরিরর্া ফার্গািা রক রকারনা চারবি বযাপারি রকিু বরর্রি রকনা। 
অথবা আমারিি রসরফ এই িােী়ে রকিু রিরখরি রকনা। আরিা কী কী রযন… আমাি 
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এরোর্া মরন রনই। েরব োিা একর্া চারবি কথা বরর্রিরর্া, এরু্কু স্পষ্ মরন আরি 
আমাি। 
  
চারব? 
  
হযাুঁ। আরম রেরবরির্াম োিা হ়েরো রমরসস ফার্গাি ্র্া়ে ঝুর্ারনা রনকরর্রসি বযাপারি 
বর্াবরর্ কিরি। 
  
কথার্া শুরনই হীিাি রনকরর্সর্াি ওপি হাে চরর্ র্রর্া রিরম। সযামরক রিরজ্ঞস 
কিরর্া, এর্াি বযাপারি রক রকিু রু্রকর়েরিা আমাি কারি? 
  
এর্া অবিযই িারম একর্া অর্ংকাি। েরব শুধু একর্া অর্ংকািই মাত্র। 
  
 সারিগরেি রিরক োরকর়ে মুচরক হাসরর্া রিরম। ্র্াি স্বি স্বাোরবক রিরখ বর্র্, আমাি 
মরন হ়ে, আমিা এর্া ধরি রনরে পারি রয ঐ রর্াকগুরর্া রযর্া খুুঁিরি রসর্া আমারিি 
কারি রনই। রো যরি আি রকিু না রথরক থারক…, োহরর্ আমিা আসরর্ এখান রথরক 
রবরির়ে রযরে চারের্াম। নাহরর্… 
  
 সারিগে োরিি সুযর্রকরসি রিরক োকারর্া একবাি। র্রবরে থাকা কযারমিাগুরর্াি 
ফুরর্ি রিখা িিকাি আমাি। মরন হ়ে রম. িা়োে আমারক সাহাযয কিরে পািরবন। 
  
রনরিি সুযর্রকরসি রিরক হাে বাডারর্া সযাম। বর্র্, আপনাি কারি আমারিি রসর্ 
নম্বি রো আরিই, যরি িিকাি র্ার্ কর্ কিরবন। সারিগরেি িবারবি অরপক্ষা না 
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করিই রিরমরক রনর়ে রবরির়ে যাও়ো শুরু কিরর্া সযাম। মযারনিাি োরিি রপরি আসরে 
চাইরিরর্া, েরব সযাম থারমর়ে রিরর্া রর্াকর্ারক। আমিা রনরিিাই রবরির়ে রযরে 
পািরবা। 
  
অবিযই, বরর্ রপরির়ে র্রর্া মযারনিাি। 
  
র্ার্িগুরর্া রনর়ে এরর্রের্রি ঢুকরর্া ফার্গা িম্পরে। এরর্রের্রিি িিিার্া বন্ধ্ হরেই 
রিরম বর্র্, আমারিি রবশ্রারমি িুরর্র্া আসরর্ রকানরিন রথরক শুরু হরব? 
  
আরম রক আিরকি কথা বরর্রির্াম? আসরর্ আ্ামীকার্ হরব ওর্া। 
  
হুমম… 
  
আি সরেয বর্রে, রকউ রকন্তু আমারিিরক মািা রচষ্া কিরি না। 
  
রকন্তু োরিি সারথ রো রপস্তর্ রিরর্া, সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্ রিরম। আি আমিা 
আমারিিগুরর্া রপ্ল্রনই রিরখ এরসরি। 
  
 এর্া বর্াি উপযুক্ত সম়ে হর়েরি রক রয ঐ বইর়েি রিাকারন যাও়োি আইরি়োর্া 
রোমািই রিরর্া? 
  
 রমার্ামুরর্ রনরিে রয এই কথার্া বর্াি মরো উপযুক্ত সম়ে েুরম কখরনাই পারব না। 
  
. 
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০৫. 
  
সযাম রসিান্ত রনরর্া িারে োরিি স্পযারনি রবি রহারর্রর্ যাও়ো এবং মনরর্রি 
রপরননসুর্াি ি়ে-এ রিনাির্া একরিন রপরির়ে রিরর্ও চর্রব। োি ফ্লাইর্ েুরিিরক 
বর্র্ রযন মনরর্রি এ়োিরপার্গ রথরক সযান রির়ের্ারে রনর়ে যা়ে ওরিি। রিরম ওরিরক 
এখরনা রিি সারথ রযা্ারযা্ কিরে না রপরি রবি িুিঃরিন্তা়ে পরড র্রি। এর্াি সারথ 
সকারর্ি ঘর্নাগুরর্া একরত্রে হর়ে সযারমি সপ্তাহবযারপ পরিকল্পনার্া়ে পারন রঢরর্ 
রির়েরি রযন। কর়েক ঘোি মরধযই রি ৬৫০ রবমারন করি আকারি উিি়েন কিরর্া 
ওিা। রবমারনি রেেরি বরস রবরথারব়োরনি রির্ারক্সং রমউরিক শুনরি। ওরিরক রসর্মা 
রিরমরক রমরসি রির়ে িারনর়েরি রয বইর্া আি সকারর্ই োরিি বারডরে র্র়ে 
রপৌঁরিরি। করডিনও রবি োরর্াই আরি। কুরি়োি কিাি সম়ে ঝাুঁরক রখর়ে ওপরিি 
পিরে একরু্ চাপ পরডরি শুধু। এিাডা রেেরি রকিুই হ়েরন, এবং এর্াি সারথ রকারনা 
চারব বা অরেরিক্ত রকিুও যা়েরন। 
  
রসর্মাি রমরসি পাও়োি পিও িুিঃরিন্তা িূি হরর্া না রিরমি। সযাম রিরমরক রফান রচক 
করি আবাি রর্রবরর্ রিরখ রিরে রিরখরি। স্ত্রীি রচহািাি হোিার্া োরর্াোরবই রচারখ 
পডরি োি। রকারনা সরন্দহ রনই রয বনু্ধ্ি িনয অরনক রবরি িুিঃরিন্তা়ে ির়েরি 
রমর়ের্া। রিরমরক স্বরস্ত রিরে না পািাি আরক্ষপ হরে োি মরন। সযাম রি মািগার্রক 
অরোর্া োরর্া করি রচরন না। েরব রমর়ের্াি সারথ ্ে কর়েকসপ্তাহ ধরি কাি কিরি 
রিরম এবং কারিি মাধযরমই োরিি মরধয োরর্া একর্া বনু্ধ্ত্ব ্রড উরঠরি। 
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**** 
  
সযান রির়ের্া এ়োিরপারর্গ রপৌঁরিই সিাসরি র্া রিার্া়ে রিি অযাপার্গরমরেি উরেরিয 
িওনা কিরর্া ওিা। 
  
এ়োিরপার্গ রথরক িুই মাইর্ িূরি অবরিে একর্া অযাপার্গরমে কমরপ্ল্রক্সি রিাের্া়ে 
থারক রি। ওখারন রপৌঁিুরেই রিখরর্া পারকগং র্রর্ি পারি সারিবিোরব িাুঁরডর়ে আরি 
অরনকগুরর্া পাম ্ারি। উপকূর্ী়ে বাোরসি ্ারিি পত্রিারিগুরর্া িুর্রি রযন। 
  
কমরপ্ল্রক্স রপৌঁরিই রসুঁরড রবর়ে রিাের্া়ে উরঠ র্র্ ওিা। রিািরবর্ চাপরর্া রিরম। 
কর়েকরমরনর্ অরপক্ষা করি আবারিা চাপরর্া। রকারনা সাডা আসরি না রেেি রথরক। 
আিও রকিুক্ষণ অরপক্ষা করি িিিা়ে কিাঘাে কিরে শুরু কিরর্া সযাম। 
  
রকিুক্ষণ পি রপিরনি িিিা রখার্াি িব্দ পাও়ো র্রর্া। এক মরহর্া িিিাি ফাুঁক 
রির়ে মাথা রবি করি বর্র্, রকউ রনই ওখারন। 
  
রিি সারথ রযা্ারযা্ কিাি অনয রকারনা উপা়ে িানা আরি আপনাি? রিরম িানরে 
চাইরর্া। 
  
আপনািা…? 
  
আরম রিরম ফার্গা। ও আমাি স্বামী, সযাম। আমিা 
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ফাউরডিরনি। রিরক ওখারন কাি কিরে শুরনরি, বরর্ োরিি িুিনরক একবাি রিরখ 
িিিার্া পুরিাপুরি খুরর্ রিরর্া মরহর্া। আরম শুধু রনরিে হরে চারের্াম রয আপনািা 
সাধািণ রকারনা আ্ন্তুক রকনা। যাই রহাক, রি হুর্ করিই চরর্ র্রি। 
  
কখন? রিরম বর্র্। 
  
কার্ িারে। আরম বাসা়ে আসরির্াম েখন। রিরখ রি রসুঁরড রির়ে রিৌরড রনরম আসরি। 
বরর্রিরর্া োি চাচারক রিখরে যারে। 
  
 সযাম োি ও়োরর্র্ রথরক একর্া কািগ রবি করি রিরর্া মরহর্াি হারে। যরি োি সারথ 
আপনাি রযা্ারযা্ হ়ে, োহরর্ রক ওরক বর্রে পািরবন আমারিিরক কর্ কিরে? 
িরুরি িিকাি রিরর্া। 
  
অবিযই। আপনারিিরক এি রবরি সাহাযয কিরে পাির্াম না বরর্ িুিঃরখে। 
  
্ারডরে রফরি সযাম োি স্ত্রীি রিরক োরকর়ে বর্র্, রি মরন হ়ে খুব সম্ভবে সযান 
ফ্রারন্সসরকা়ে আরি এখন। 
  
আরম রনরিে রয রোমাি কথাই রঠক। রমর়ের্াি মরনি অবিা রচন্তা কিরেই খুব খািাপ 
র্া্রি আমাি। 
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 োি কারি আমারিি নম্বি আরি। আমারিিরক কর্ কিরে পািরব। আি এি ফাুঁরক 
চরর্া বাসা়ে রফরি যাই। রসর্মারক সারথ রনর়ে রম. রপকারিংি বইর্া একরু্ রঘরর্ রিখা 
িিকাি। 
  
র্া রিার্া র্াল্ডরফি পর়েে রথরক োরিি সমুর েীিবেগী বাসাি িূিত্ব খুব রবরি না। 
মাত্র কর়েক মাইরর্ি পথ। রকিুক্ষরণি মরধযই োরিি ্যারিরিি সামরন র্র়ে রপৌঁিুরর্া 
ওিা। ্যারিরি ঢুকরেই রিখরে রপরর্া রয োরিি রবিার্ িামগান রিফািগ কুকুি 
রযার্োন রিৌরড আসরি োরিি রিরক। 
  
রযার্োন কারি আসরেই উবু হর়ে কুকুির্া কান চুর্রক রিরর্া রিরম। আিি রপর়েই 
রিরমি রকারর্ রু্রর্র়ে পডরর্া কুকুির্া। আরির্া িা হারনি সমারধ অনুসন্ধ্ারনি সম়ে 
হারঙ্গরিরে কুকুির্ারক খুুঁরি রপর়েরিরর্া রিরম। কুকুির্ারক োরর্া রর্র্ যাও়ো়ে ওর্ারক 
বারডরেই রনর়ে আরস। েরব সমসযা একর্াই, যযার্োন শুধু হারঙ্গরি়োন োষারেই সাডা 
রিরে পারি। কপার্ আরর্া, োরিি ্রবষক রসর্মাও হারঙ্গরিি না্রিক। এখরনা োি 
্র্াি স্বরি রকিুর্া হারঙ্গরি়োন র্ান রমরি আরি। রস ই রযার্োনরক হারেরি়োরনি 
পািাপারি ইংরিরি িরব্দও সাডা রিও়োি রট্রইরনংর্া রিরে। রসর্মাি মরে, রযার্োনই 
একমাত্র ইস্টানগ ইউরিারপ়োন কুকুি রযর্া িুরর্া োষারে সাডা রিরে পারি। 
  
গুি ব়ে, রিরম বর্র্ রযার্োনরক। চর্, রোরক একর্া রট্রর্ রিই। 
  
ইংরিরি িব্দগুরর্াি মরধয রট্রর্ িব্দর্ারেই সবাি আর্ সাডা রির়েরিরর্া রযার্োন। এখন 
রিরমি মুরখ িব্দর্া শুরনই রর্ি নাডরে শুরু কিরর্া প্রাণীর্া। রিরম আরিা একবাি োি 
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কারনি রপিরন চুর্রক রির়ে পা বাডারর্া িান্নাঘরিি রিরক। রযার্োনও রর্র্ আরি োি 
সারথ সারথ। র্র়ে বসরর্া কুকুরিি রবসু্কর্ িাখা কযারবরনর্র্াি সামরন র্র়ে। বরস 
একিতরষ্রে োরকর়ে আরি রিরমি রিরক। 
  
কর়েক মুহূেগ পি রসর্মাও পা রফর্রর্া িান্নাঘরি। কারর্া একর্া ইর়ো্া পযাে এবং 
সচািরচি মরোই বহুিো একর্া িার্গ পরি রিরখরি ও। এখরনি িার্গর্া সবুিাে নীর্ 
এবং উজ্জ্বর্ র্ার্ারপ িরেি। রিারর্া করি িার্া োি বািারম চুর্গুরর্ারক বিাবরিি 
রথরক একরু্ রবরি খাডা রিখারে। এমনরক রচইন র্া্ারনা চিমার্াও রনই োি রচারখ। 
এি বিরর্ রমার্া রফ্ররমি একর্া সানগ্লাস র্ার্র়ে রিরখরি এখন। 
  
রম, অযাড রমরসস ফার্গা। ওর়ের্কাম রহাম। 
  
আি সযাম রেরবরিরর্া রমর়ের্ারক হ়েরো অবরিরষ োি প্রথম নাম ধরি িাকাি বযাপারি 
িারি কিারে রপরিরি। ফমগারর্রর্রেই রফরি র্রর্? বর্র্ ও। সযাম ও রিরম বরর্ িাকা 
কই র্রর্া? 
  
অরনক রচষ্া করিরি, রম. ফার্গা। অস্বরস্ত র্ার্। আরম আপনারিি হর়ে কাি করি। 
ফমগারর্রর্রে িাকরেই োরর্া র্ার্ আমাি। 
  
োহরর্ আমারিিও োই োরর্া র্া্রব, রিরম বর্র্। 
  
রিরমি রিরক োকারর্া রসর্মা। রযার্োনরক রিেী়ে আরিকর্া রবসু্কর্ খাও়োরে রিরখ 
বর্র্, আপরন রো রিরখ কুকুির্ারক রমার্া বানারনাি োরর্ আরিন, রমরসস ফার্া। 
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কই? রস পািরফক্টরর্ রফর্ আরি। 
  
এি কািণ, আপনািা বারডরে থাকাি সম়ে আরম ওরক রিগুণ সম়ে ধরি বাইরি হাুঁর্াই। 
আপনািা রো ওরক খাও়োরনা়ে রকারনা কাপগণযই করিন না। োই কারিা একিরনি রো 
রবচািাি স্বারিযি রিরক রখ়োর্ িাখরে হরব বরর্ হর্ওর়েি কারি থাকা কযারবরনর্র্া খুরর্ 
রিকর্ রবি করি আনরর্া রসর্মা রষার্ন রিকরর্ি িব্দ রপর়েই উরত্তরিে হর়ে রিৌরড 
চরর্ এরসরি রসর্মাি কারি। রসর্মা উবু হর়ে প্রাণীর্াি কর্ারি রিকর্ র্া্ারে র্া্ারে 
বর্র্, রবরচি রিরক যারে আমিা। িিকাি র্া্রর্ ওখারনই পারবন। 
  
বইর্াি বযাপারি বরর্া। রিরম িানরে চাইরর্া। ওর্ারে অদু্ভে রকিু রচারখ পরডরন? 
  
সারথ সারথই রকিু পরডরন। েরব র্াযরর্া রবি মুগ্ধ হর়েরি, বর্র্ রসর্মা। রস আসরর্ 
র্া়েরর্া রকরম্পি কথা বর্রি। রসর্মারক ্রবষণাি কারি সাহাযয কিাি িনয োরক 
রনর়ো্ করিরি ওিা। সারথ সারথ রনরিও অসুিো রথরক রসরি উঠরি। রমরক্সরকা়ে 
রকর্িার্রকা়োর্রর্ি সমারধ অরেষরণি সম়ে গুরুেি সারথ আহে হর়েরিরর্া র্াযরর্া। 
রর্াকর্ারক রসর্মাি সারথ রমরি রযরে রিরখ রবি অবাকই হর়েরি ওিা। রসর্মাি স্বামী 
রিরর্া একিন পাইর্র্, রর্াকর্া মািা র্রি প্রা়ে িি বিরিি মরো। োিা অবিয এর্া 
রনরিেোরব িারন না রয র্াযরর্াি বযাপারি রসর্মাি অনুেূরে কী। েরব োরিি 
সম্পকগর্া এোরব আপন্রেরে এর্র়ে রযরে রিরখ রবি খুরি ওিা। যরিও সম্পরকগি 
বযাপাির্া আন্দারি ধরি রনর়েরি ওিা। 
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কুকুরিি রবসু্করর্ি বাক্সর্া কযারবরনরর্ িাখরে িাখরে রিরম রসর্মাি কারি িানরে 
চাইরর্া, রো, র্াযরর্াি মন্তবয কী বইর্াি বযাপারি? 
  
বরর্রি– রস বইর়েি বযাপারি এরো োরর্া করি রকিু িারন না। োই বর্রে পািরি না 
এর্াি িনয আসরর্ই কাউরক খুন কিা সম্ভব রকনা। এর্া োি রফরল্ডি রকিু ন়ে। েরব 
বইর়েি বযাপারি আরর্াচনাি িনয ই়োন। হপরকরন্সি সারথ আপনারিি রমরর্ংি বযবিা 
করিরি ও। র্াযরর্াি মরে এই রবষর়ে আরর্াচনা কিাি মরো হপরকন্সই িক্ষ বযরক্ত। 
আি এিাডা অনয কাউরক এরো স্বল্প সমর়ে পাও়োও সম্ভব না। হ়েরো রির্া়োিগ 
প্ররফসি হও়োরেই পাও়ো র্রি োরক। েরব কপার্ খািাপ, রেরন এখন অযারিরিানাি 
রফরনরক্স আরিন। 
  
সমসযা রনই, রিরম বর্র্। িিরেি অযারিরিানা োরর্া র্ার্ আমাি। বরর্ সযারমি রিরক 
োকারর্া। আিা কিরি এরে রোমাি পরিকল্পনাি খুব একর্া বযাঘাে ঘর্রি না? 
  
আমাি পরিকল্পনাি রসৌন্দযগোই হরর্া এি পরিবেগনিীর্ো, বর্র্ সযাম। 
  
রোমাি আসরর্ রকারনা প্ল্যানই রনই, োই না? 
  
এই রো কথাি ফাুঁকরফাকি ধিা শুরু কিরর্। বরর্ রসর্মাি রিরক োরকর়ে রিরজ্ঞস 
কিরর্া, রো, এই িহসযম়ে বইর্া কই আরি এখন? 
  
আপনাি রসরফ রিরখ রির়েরি। 
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যাই, র্র়ে রিরখ আরস একরু্। 
  
রনর়েই আরসা সারথ করি, রিরম বর্র্। একসারথই রিখরবা। 
  
রসফ রথরক বইর্া রবি কিরর্া সযাম। এখরনা রফিএরক্সি বারক্সই রমাডারনা আরি 
বইর্া। রস রনরিে না রসর্মা রকন এই বইর্ারক রসরফ রিরখ রির়েরি। হ়েরো এর্া 
রকনরে র্র়ে িাকারেি রিকাি হও়ো এবং রবরেো রম, রপকারিংি আকরিক 
হার্গঅযার্ারকি কািরণই এমনর্া করিরি। 
  
বইর্া রনর়ে পুনিা়ে রফরি আসরেই রিখরে রপরর্া রিরম িানার্া রির়ে বাইরি োরকর়ে 
আরি। সরেয বর্রে রস আসরর্ ড্রাইেওর়ে ধরি রহুঁরর্ যাও়ো রসর্মা ও রঘার্োনরক 
রিখরি। সূরযগি আরর্া়ে রযরেই মরন হরে, োি চুর্গুরর্া আসরর্ই োি িারর্গি সারথ 
মযাচ করিরি। র্ার্ারপ এবং নীর্রচ আো। 
  
সযামও োকারর্া বাইরিি রিরক। রিরমি কথাই রঠক। চমৎকাি একর্া রমর্ রিখা যারে 
রসর্মাি চুরর্ি সারথ োি রপািারকি। আর্ এই ঝর্কারনর্া রিরর্া না। োবরেই 
অবাক র্ার্, আমারিি রসর্মা আর্ োি অরস্তত্বও রিখারে চাইরো না। রোমাি কী 
মরন হ়ে— 
  
র্াযরর্া? রিরম রিষ করি রিরর্া বাকযর্া। 
  
রচারখি আডার্ হর়ে যাও়োি আ্ পযগন্ত রসর্মা আি কুকুির্াি রিরকই োরকর়ে িইরর্া 
ওিা। োিপি মরনারযা্ রফিারর্া বইর্াি ওপি। রফিএরক্সি খাম রথরক রবি করি 
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রকরচন রর্রবরর্ি ওপি বইর্া িাখরর্া সযাম। োিপি ওপরিি বািারম কা্রিি প্ররর্পর্া 
খুর্রেই চামডাি প্রেরিি ওপি রসানারর্ হিরফ রর্খা রিরিানারমি বইর্া উরন্মারচে 
হরর্া োি রচারখি সামরন। রস এখন বুঝরে পািরি রিরম রকন এর্াি প্ররে আকরষগে 
হর়েরিরর্া। কারর্কিরনি িাখাি মরো খুবই োরর্া একর্া বই খুুঁরি রবি করিরি। 
  
রফ্রি রথরক পারনি রবাের্ রবি কিরে কিরে রিরম বর্র্, এর্া়ে অযারেক োব 
ফুর্ারনাি িনয রবি কষ্ করিরি ওিা। খিচ কম িাখাি িনয চীন রথরক িারপর়ে 
এরনরি। 
  
রম. রপকারিং বরর্রি এর্া করপ?  
  
িুই গ্লাস পারন রঢরর্ রনরর্া রিরম। হযাুঁ, অরনকগুরর্া করপি একরর্। রকন? 
  
 সযাম োি রিরক োরকর়ে বর্র্, আমাি মরন হ়ে রোমাি আরিা একবাি রেরব রিখা 
উরচৎ। 
  
খুবই েতষ্ণােগ আরম। 
  
আরম বইর্াি বযাপারি বর্রি। রিরমরক বইর্া রিখারনাি িনয পারি সরি র্রর্া সযাম। 
এর্া রকারনাোরবই চীন রথরক আনা নকর্ করপ না, রিরম। এর্া একিম অরিরিনার্। 
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ক্ষর়ে যাও়ো িামডাে বাইচডং 
০৬. 
  
রবি রকিুক্ষণ িূনয িতরষ্রে োরকর়ে িইরর্া রিরম। আরস্ত আরস্ত ক্ষর়ে যাও়ো চামডাি 
বাইরডং, রসানারর্ হিরফি রিরিানাম, র্ার্রচ-রসানারর্ কা্িগুরর্া রচারখ পডরি োি। 
মর্ার্ উরল্টর়ে রিখরর্া পাোি অক্ষিগুরর্া রকমন রযন োো োো। এর্া রিরখই বুঝা 
যা়ে রয এর্া বেগমান যুর্ি রর্িাি রপ্রোরি িাপারনা হ়েরন। রম, রপকারিং রকন্তু আমারক 
এই বইর্া রিখা়েরন। 
  
োহরর্ এর্া রোমাি কারি আসরর্া রকোরব? 
  
আরম িারন না। এর্াি িনয আরম ঊনপঞ্চাি ির্াি আি র্যাক্সই রির়েরি শুধু। আরম হাে 
বারডর়ে বইর্া স্পিগ কিরে র্র়েও রথরম র্রর্া রিরম। আমারিি গ্লােস র্ার্র়ে রনও়ো 
উরচৎ। 
  
থারমা, থারমা। এর্াি িনয েুরম মাত্র ঊনপঞ্চাি ির্াি খিচ করিরিা মাত্র? নারক েুরম 
িিরমরকি আর্ কর়েকর্া িূনয বসারে েুরর্ র্র়েরিরর্? 
  
 না। েরব বনু্দকও়োর্া রিাকারন আসরেই রম. রপকারিং আমাি হাে রথরক পুনমুগররে 
বইর্া রকরড রনর়ে বরর্রিরর্া, বইর্া ি যাপ কিরে রনর়ে যারে। এই বইর্া রকন্তু আমাি 
হাে রথরক রকরড রনও়ো ঐ বইর্া না। 
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 রোমাি রক মরন হ়ে রম. রপকারিং পযাক করি রিও়োি নাম করি রসফ রথরক বইর্া 
বিরর্ রির়ে 
  
খুব সম্ভবে োই ঘরর্রি। রেরন হ়েরো িাকাের্ারক রিাকারন রিরখই োি মের্ব বুরঝ 
রফরর্রিরর্ন, এখরনা রর্রবরর্ি ওপি িাখা রমার্া বইর্াি রিরকই োরকর়ে আরি ও। 
বইর্ারক রিরখ এখরনা রবশ্বাসই কিরে পািরি না রয ওর্া অরিরিনার্ করপ। পুরর্িরক 
রফান করি এর্া িানারনা উরচৎ আমারিি। 
  
অবিযই িানারনা উরচৎ। েরব আমিা যরি ো করি, োহরর্ রকন্তু োিা এর্া রিখরে 
চাইরব। আি এই মুহূরেগ আরম এই বইর়েি রবরিষত্ব িানাি বযাপারিই রবরি উিেীব 
হর়ে আরি। 
  
োহরর্ রক এর্া প্রথরম রফরনরক্সি রবরিষরজ্ঞি কারিই রনর়ে যারবা? 
  
 হযাুঁ, আর্ আমিা িারন এর্াি বযাপারি। োিপি পুরর্িরক িানারবা। 
  
**** 
  
পিরিন সকারর্ই প্ররফসি ই়োন হপরকরন্সি সারথ রিখা কিাি িনয রফরনরক্স যাত্রা 
কিরর্া ওিা। প্ররফসি বেগমারন রমাডি এবং সপ্তিি িোব্দী ইংরিরি সারহেয রনর়ে 
্রবষণা কিরিন। এিাডা অবসরিি পি রথরক িখ রহরসরব পুরিারনা অযারেক বই 
রমিামরেি কািও হারে রনর়েরিন। 
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ফার্গািা যখন ওখারন রপৌঁিুরর্া েখনও রেরন এই কািই কিরিরর্ন। োরিিরক রহুঁরর্ 
আসরে রিরখ রচাখ েুরর্ োকারর্ন োরিি রিরক। রচারখ কারর্া-রফ্ররমি একর্া রিমি 
গ্লাস পরড রিরখরিন উরন। আপনািাই রনি়ে রম. অযাড রমরসস ফার্গা? 
  
 হযাুঁ, সযাম বর্র্। েরব আমারিিরক েুরম করিই িাকুন। সযাম ও রিরম বরর্ িাকরর্ই 
খুরি হরবা। 
  
আো, আরম ই়োন, বরর্ উরঠ িাুঁরডর়ে োরিি িুিরনি সারথই হাে রমর্ারর্ন প্ররফসি। 
রো, আমাি বনু্ধ্ র্াযরর্া বর্র্ রোমারিি কারি নারক িয রহরি অফ পাইরির্স অযাড 
প্রাইরেরর়্োসগি অরিরিনার্ করপ আরি? 
  
খুব সাবধারন োি বযা্ রথরক বইর্া রবি করি রর্রবরর্ি ওপি িাখরর্া রিরম। আমিা 
িানোম না রয এর্া আসরর্ই অরনক মূর্যবান রকনা, েরব মরন হরে কারিা কারি এর্া 
খুবই মহামূর্যবান রকিু। 
  
আর্ একবাি রিরখ রনও়ো যাক। বরর্ সািা গ্লােস বইর্া রর্রবর্ রথরক হারে েুরর্ 
রনরর্ন প্ররফসি। রনরডরচরড রিখরিন। চামডাি বাইরডং ও স্পাইরনি পুরিার্াই এখরনা 
রঠকঠাক আরি। সামরন-রপিরনি স্বণগখরচে পযার্ানগগুরর্াও এখরনা চকচক করিরি… 
পাোি ধারিি অংির্া একর্া মসতণ হর়ে র্রি, েরব ক্ষর়ে যা়েরন…। বইর্া রর্রবরর্ি 
ওপি রিরখ মর্ার্র্া উল্টারর্ন। এর্া…, বরর্ প্রথম পাো়ে থাকা মযাপর্াি ওপি আেুর্ 
বুরর্র়ে রনরর্ন রকিুক্ষণ, োিপি বইর্া উর্রর্ রিষ পাো়ে থাকা মযাপর্াও একই কাি 
কিরর্ন। এই িুই পাোই বইর়েি এই রনরিগষ্ করপর্ারক মূর্যবান রকিুরে পরিণে 
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করিরি। আরম যেগুরর্া করপ রিরখরি রসগুরর্াি রবরিিোর্িই এই এডরপপািগুরর্া 
রনই। রোমিা রক রখ়োর্ করি রিরখরিা রয মযাপ িুরর্া এক না? সামরনির্া রকন্তু 
রপিরনির্া রথরক আর্ািা। প্রথম রিখা়ে রকন্তু রকউই এর্া ধিরে পািরব না। 
  
রকন ওগুরর্া খুরর্ রনরব রকউ? রিরম িানরে চাইরর্া। 
  
আমাি মরন হ়ে মযাপগুরর্া আসরর্ই বইর়ে বণগনা কিা ির্িসুযরিি মযাপ। েরব রযরহেু 
বেগমানর্াসহ পিবেগী সংস্কিণগুরর্ারে এই এডরপপািগুরর্া রনই, োই মরন হরে রকউ 
োবরি এই পুরিারনা এডরপপািগুরর্া হ়েরো বইর্ারক সুন্দি একর্া সাি রিরব। 
্েবিি রিরর্ি র্াইরিরি রথরক একর্া করপি এডরপপাি চুরি যাও়োি পি এক রর্খক 
এই মন্তবযই করিরি। কযারমিা থাকাি পিও শুধু এডরপপাি চুরির্ারক রবি সাহরসক 
কািই বর্া যা়ে। বরর্ হারে থাকা বইর্াি এডরপপারিি প্রান্ত ধরি একরু্ র্ান রিরেই 
হার্কা একরু্ সরি র্রর্া কা্ির্া। েরব এমন না রয পাোর্া রিার্ারনা খুব করঠন 
একর্া কাি। রনরিিাই রিরখা এই করপি আঠাও রকন্তু িুরর্ র্রি। 
  
রসর্মা ও র্া়েরর্াি বর্া রিারর্াখারর্া ত্রুরর্র্া রিখরে রপরর্া সযাম। বর্র্, এই 
পাোগুরর্া যরি অক্ষেও থাকরো োহরর্ রক আপনাি মরন হ়ে এর্াি মূর্য রকিুর্া 
বাডরো? মানুষ খুন কিাি মরো মূর্য হরো রক? 
  
এক মুহূরেগি িনয সযারমি রিরক োরকর়ে িইরর্ন প্ররফসি। রকিুর্া চমরকে রিখারে 
োরক। আমাি িতরষ্রে না। এই করপর্া রনরিেোরবই রবি চমৎকাি একর্া করপ, এি 
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রথরকও অরনক অরনক মূর্যবান বই ির়েরি। আমাি মরন হ়ে রকউ হ়েরো বইর্া োি 
সংেরহ যুক্ত কিরে চারে। 
  
করো িাম হরে পারি? রিরম িানরে চাইরর্া। রযরহেু আপরন একিন সংোহক এবং 
এর্া চাইরিরর্ন। 
  
 যরি ধরি রনই বইর়েি অনযানয অংিও অক্ষে আরি এবং রকারনা রকিুই রমরসং রনই… 
োহরর্ কে? চাি, পাুঁচ হািাি ির্ারিি মরো হরব। 
  
মাত্র? সযাম বরর্ উঠরর্া। 
  
এর্া আসরর্ খুব একর্া রবির্ বইও না। শুধু পুরিারনা বই। আি রবষ়েবস্তুি িনয এর্া 
শুধু সমুর ও ির্িসুযরপ্রমী সংোহকরিি কারিই আেরহি রকিু হরে পারি। োই, হযাুঁ, 
পাুঁচ হািারিি রথরক রবরি হরব না। আি এর্াও হরো যরি এডরপপািগুরর্া অক্ষে 
থাকরো। 
  
োিপিও, রিরম োি ভ্রু কুুঁচরক বর্র্, িামর্া কম না। রযখারন আমাি এর্া রকনরে 
পঞ্চাি ির্ািও খিচ কিরে হ়েরন। েরব কপার্ খািাপ। আমাি মরন হ়ে বইর্া 
পুরর্রিি হারে েুরর্ রিরে হরব। 
  
রকরসি িনয? প্ররফসি রিরজ্ঞস কিরর্ন। েুরম যরি িাম রির়ে থারকা, োহরর্ রো 
আইনে বইর্া রোমািই। 
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বইর্া রকোরব োি হারে এরসরি রসর্া প্ররফসিরক রেরে বর্র্ রিরম। 
  
সব শুরন বইর্াি ওপি গ্লােস পিা আেুর্ বুর্ারে বুর্ারে প্ররফসি বর্রর্ন, বইর্া 
রকনাি রপিরন রিরখ রবি োরর্াই ইরেহাস িরডর়ে আরি। 
  
হযাুঁ, এি িনযই মরন হরে রয আমিা হ়েরো রকিু এরডর়ে যারে, রিরম বর্র্। 
  
আসরর্ই এরডর়ে যারে, সযাম রযা্ কিরর্া। আমারিি রহারর্র্ রুরম িুই িাকাে 
আেমণ করিরিরর্া। োিা কী রযন একর্া চারবি কথা বর্াবরর্ কিরিরর্া। 
  
ঝর্ করি োি রিরক রচাখ েুরর্ োকারর্ন প্ররফসি। চারব? রকরসি চারব? 
  
আমিা আিা কিরি, সযাম বর্র্, আপরন হ়েরো ওর্া রবি কিরে পািরবন। অনয 
বইগুরর্াি রথরক রক এই বইর্া়ে আর্ািা রকিু আরি? অিতিয রর্খা? অথবা অনযানয 
করপি রথরক রেন্ন কা্ি? 
  
আরিা োরর্া োরব খরের়ে রিখরে হরব োহরর্। রবরেন্ন আরর্াি রনরচ রনর়ে পিীক্ষা 
কিরে হরব। প্ররের্া পতষ্ঠািই িরব েুর্রে হরব যারে পিবেগীরে রোমিা পাথগকযর্া ধিরে 
পারিা। অবিযই, এই কাির্াি িনয একর্া রফ রিরে হরব রোমারিি। খিরচি পরিমাণ 
বাডরর্া আি কী রোমারিি। 
  
সযাম োি ও়োরর্র্র্া রবি করি বর্র্, আপনাি স্টযাডািগ রফ কে? 
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ঘো়ে একরিা পুঁরচি ির্াি। অবিয বইর্া রবরি বরডা না। এি িনয মরন হ়ে না খুব 
রবরি একর্া সম়ে র্া্রব। বরডারিাি ঘণ্টািুইর়েক। 
  
ও়োরর্র্ রথরক পাুঁচরিা ির্ারিি রনার্ রবি করি সযাম বর্র্, এর্া রির়ে রক কাির্ারক 
োরর্কাি প্রথরম রনর়ে আসা যা়ে? 
  
আমাি োর়েেরক একর্া কর্ করি োহরর্। বরর্ রয োি কাির্া রিষ হরে রকিুর্া 
সম়ে রবরি র্া্রব। 
  
ধনযবাি রসর্াি িনয। ঘরড রিখরর্া সযাম। প্রা়ে সারড এ্ারিার্াি মরো বারি। রিরমরক 
রিরজ্ঞস কিরর্া, োহরর্ চরর্া প্ররফসরিি কাি কিাি ফাুঁরক র্াঞ্চর্া রসরি আরস? 
  
অবিযই, বর্র্ রিরম। োিপি প্ররফসি হপরকরন্সি রিরক োরকর়ে বর্র্, রকারনা 
রিরকরমরডিন, প্ররফসি? 
  
এখান রথরক কর়েক মাইর্ িূরি একর্া চমৎকাি ইর্ারর়্োন রিসু্টরিে আরি। 
মারসগরর্রনা রিসু্টিারে নাম। খুবই নামকিা িা়ে্া। সরেয বর্রে, রোমিা চাইরর্ কাি 
রিরষ বইর্া রনর়ে ওখারনও রযরে পািরবা আরম। আমাি রয োর়েরেি সারথ রিখা কিাি 
কথা রেরনও ওরিরকই থারকন। 
  
চমৎকাি, রিরম বর্র্। োহরর্ ওখারনই রিখা হরে। 
  
**** 
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ওল্ড র্াউন স্কর্সরিরর্ি ির্প্রপারেি ধারিই অবরিে রিসু্টরিের্া। পরিরবির্া 
চমৎকাি। সযাম আর্ আর্ র্র়ে রপর্া রর্াহাি র্র্র্া ধরি িাখরর্া রিরমি িনয। 
োিপি কাুঁরচি িিিার্া। োিা িসুন এবং োিা উরদ্ভরিি ঘ্রারণ রমৌ রমৌ কিরি 
িা়ে্ার্া। োিা রেেরি ঢুকরেই রসমা নারমি এক মরহর্া অেযথগনা িানারর্া ওরিি। 
োরিিরক রর্রবরর্ বসাি িনয অনুরিাধ করি বর্র্, বুন অযারপরেরো। 
  
িানার্াি ধারি থাকা িুরর্া খারর্ রর্রবর্ রিখরে রপরর্া ওিা। িানার্ার্া রির়ে বাইরিি 
প্রাঙ্গণর্া রিখা যা়ে। বাম পারিি রর্রবর্র্াি ওপরি রিারর্া একর্া প্ল্যাকারিগ রিখা ির়েরি 
রর্খক ও গুণী বযরক্তরিি িনয সংিরক্ষে আসন। োই এর্র়ে র্র়ে িান পারিি 
রর্রবর্র্া়ে বসরর্া রিরম। রমনু রিরখ োিা পরনি, বা্ারন ফর্ারনা র্রমরর্া, র্ার্ মরিচ 
এবং পুরিনা পাো়ে সেরি ইসার্াো কারপ্ররি এবং সািা ও়োইন রকারি ই রব়োরঙ্কা 
অিগাি কিরর্ রিরম। সযাম খাও়োি িনয রবরি রনরর্া আরুগুর্াি ওপরি রবিারনা কািা 
অহয রু্না মাি, ঝর্সারনা সযামরন সেরি কািপারচ্চও নারমি একর্া রিি এবং রর্রবরর্ি 
িনয অিগাি কিরর্া ধবধরব সািা ও়োইন ফার্ানরঘনা নুরিা এরিাইরকা। 
  
ও়োইন এরস রপৌঁিারেই রিরম োি গ্লাসর্া সযারমি উরেরিয উুঁরচর়ে ধরি রর্াস্ট কিরর্া, 
আিা কিরি প্ররফসি হপরকন্স িহসযম়ে চারবর্া খুুঁরি রবি কিরে পািরব। 
  
আরমও। 
  
োরিি খাও়ো রিষ রিফ মারসগরর্রনা এর্র়ে এরর্া োরিি রিরক। োরিিরক স্বা্েম 
িানারর্া। রর্াকর্া়ে ্র্া়ে কডা ইোরর়্োন র্ান রর্র্ আরি। আপনািা হ়েরো আমাি 
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সুন্দিী বধূি সারথ ইরেমরধযই পরিরচে হর়েরিন, বরর্ রসমাি রিরক ইিািা কিরর্া 
রিফ। আিা কিরি আপনািা হ়েরো র্াঞ্চর্া উপরো্ করিরিন। রো, খাও়ো রিরষ 
রিিার্গ রনও়োি ইো। আরি রক? 
  
খাবাির্া চমৎকাি রিরর্া, রিরম িানারর্া৷ রিিার্গ…? কথা রিষ না সযারমি রিরক োরকর়ে 
আরি শুধু। 
  
আরম সবসম়েই সুন্দিী িমনীি সারথ রর্িারমসু রি়োি কিা়ে িারি থারক। (রর্িারমসু-
ইর্ারর়্োন রিিার্গ।) 
  
আো, োহরর্, রিরফি রিরক ঘুরি বর্র্ রিরম। একর্া রিিারর্গি অিগাি রিরে আমিা। 
  
একু্ষরণ রনর়ে আসরি, হার্কা মাথা নে করি রর্রবরর্ি কাি রথরক সরি র্রর্া 
মারসগরর্রনা। োি ্াঢ় রচাখগুরর্া চকচক কিরি রযন। রকিুক্ষণ পিই আবাি রফরি এরর্া 
রর্িারমস রনর়ে। োরিিরক উপরো্ কিরে বরর্ আবারিা রর্রবর্ েযা্ কিরর্া রর্াকর্া। 
  
চামচ রির়ে রিিারর্গি প্রথম রু্করিার্া মুরখ েুরর্ রনরর্া রিরম। রনখুুঁে স্বারি মুগ্ধ ও। 
ইোরর্ি পি এর্াই রিির্াি সবরচর়ে বরডা সম্পি। 
  
এর্া রনরিেোরবই ্ে মারস রিারমি রিামাস মাগ্লারনরমরে রে খাও়ো রর্িারমসুর্াি 
মরো অরোর্া োরর্া ন়ে, েরব… বর্রে বর্রে চামচেরেগ করি মুরখ েুরর্ রনরর্া সযাম। 
ও়োইরনি সারথ সারথ েত রপ্তি সারথ র্রর্ রনরে খাবাির্া। রচাখ বন্ধ্ করি উপরো্ 
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কিাি পি বাকযর্া রিষ কিরর্া, েরব আমাি মরন হ়ে আমারিি িুরর্া রপ্ল্র্ রনও়ো 
উরচৎ রিরর্া। 
  
 রিেী়ে আরিকর্া রু্করিা রনরে চারেরর্া রিরম, রঠক েখনই রিখরে রপরর্া প্ররফসি 
হপরকন্স রমাডকাবতে বইর্া রনর়ে রিসু্টরিরে ঢুকরিন। ঢুরক রকিুক্ষণ এরিক-ওরিরক 
োকারর্ন প্ররফসি। োিপি োরিিরক রচারখ পডরেই রহুঁরর্ আসরর্ন োরিি রিরক। 
রোমারিি খাবারিি সম়ে রবিক্ত কিাি িনয ক্ষমাপ্রাথগী। 
  
বসুন, রপ্ল্ি, সযাম বর্র্। আমারিি খাও়ো রিষ অরনক আর্ই। েরব রর্িারমসুরক 
আসরর্ রঠক মানা কিরে পািরির্াম না। 
  
মরনার়োম পরিরবি, োই না? রচ়োি রর্রন বসরে বসরে বর্রর্ন প্ররফসি। 
  
খুবই চমৎকাি, বরর্ প্ররফসরিি হারে থাকা পযারকির্াি রিরক োকারর্া সযাম। বর্র্, 
রকিু রপর়েরিন ওর্ারে? 
  
প্রথরম রকিুই পাইরন। বইর্াি অবিা এখরনা চমৎকাি। অবিযই আরম প্ররের্া পতষ্ঠা 
পিীক্ষা করি রিরখরি। েীযগক আরর্া, কত ষ্ণ আরর্াসহ রবরেন্ন েিঙ্গবিরঘগযি আরর্াি রনরচ 
রনর়ে রিরখরি। রকারনা পতষ্ঠাি রকারনা রকিুরেই চারব আরি বরর্ রকিু মরন হ়েরন। এর্াই 
রো খুুঁিরিরর্ রোমিা? 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রিরম ও সযাম। 
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আমাি এক রফ্ররডি রমর্ার্ রিরর্ক্টি রিরর্া। োরক রনর়ে এরস রিরর্ক্টরিি রনরচও বইর্া 
পিীক্ষা করির়েরি। আমাি ধািণা রিরর্া চারবর্া হ়েরো বাইরডংর়েি মরধয আরি, 
রিরর্ক্টরিি রনরচ রনরর্ই পাও়ো যারব। রকন্তু রকিুই পাইরন। েখনই বুঝরে পাির্াম রয 
চারবর্া আসরর্ ধােব রকারনা বস্তুই ন়ে। বইর্া আসরর্ ির্িসুয এবং োরিি মযাপ রনর়ে 
রর্খা। োহরর্ মযারপই চারব রকন থাকরব না? 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রিরম। হযাুঁ, এর্াি সম্ভাবনা আরি। 
  
োই আরম আবাি প্ররের্া পতষ্ঠা রঘরর্ রিখরি। রোমিা রযমনর্া রচর়েরিরর্, অনয করপি 
সারথ েুর্না কিাি িনয িরবও েুরর্ রনর়েরি সবগুরর্াি। েরব িুিঃখিনক বযাপাি হরর্া, 
আমাি কারি বেগমারন অনয রকারনা করপ রনই। োবর্াম রোমিা হ়েরো পরি আমাি 
বানারনা রিরির্ার্ করপর্া রির়ে েুর্না করি রনরে পািরব। হ়েরো রিখরে পারব এই 
এরিিরন এমন রকিু রর্খা আরি রযর্া অনয রকারনার্া়ে রনই। রবরিষ করি রয 
পতষ্ঠাগুরর্ারে মযারপি িরব আরি রসগুরর্া। বইর়ে পিবেগীরে রকিু রযা্ কিা হর়েরি 
রকনা োি িনয বইর়েি কারর্ও পিীক্ষা করি রিরখরি… বরর্ বাক্সর্া়ে একর্া চাপড 
রির়ে ্েীি শ্বাস রনরর্ন প্ররফসি। যাই রহাক, চারব অরেষরণি বযাপারি রফরি যাই 
আবাি। যখন আরম বুঝর্াম রয রিরনসর্া আমাি সামরনই আরি, েখন মরন হরর্া রয 
আরম রকন এর্া আর্ ধিরে পারিরন। বরর্ প্রথরম রিরম এবং পরি রিরমি রিরক 
োকারর্ন রেরন। রকন্তু আি রকিু বর্রর্ন না। 
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প্ররফসরিি হুর্ করি রথরম যাও়ো়ে মরন মরন ির্ফর্ কিরে শুরু করিরি রিরম। 
রকারনািকরম স্বাোরবক স্বরি বর্র্, আসরর্ রকান বযাপাির্া আপরন আর্ ধিরে 
পারিনরন? 
  
 অনযানয করপগুরর্ারে রকন এডরপপািগুরর্া রনই। আরম িারন োিা রকরসি রখাুঁি 
কিরি। 
  
. 
  
০৭. 
  
প্ররফসি হপরকন্স একর্া মযারনর্া খাম খুরর্ বর্রর্ন, এর্া রু্কারনা রিরর্া এডরপপারিি 
রপিরন। 
  
আরম রক রিখরে পারি? হাে বারডর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
অবিযই। 
  
হারে রনর়ে কা্ির্া রমরর্র়ে ধিরর্া সযাম, যারে রিরম ও রস একসারথই রিখরে পারি। 
একর্া হরু্ি পাচগরমে ির়েরি খারমি রেেরি। পাচগরমের্ বইর়েি মর্ারর্ি সমানই বরডা, 
কারর্া কারর্ রির়ে রকিু একর্া আুঁকা ির়েরি কা্ির্া়ে। রচত্রর্া একর্া িীরপি মানরচত্র। 
এি পারিই ির়েরি রচহ্ন সম্বরর্ে একর্া বতত্ত, এবং ওপরি আরি একর্া ব্গাকাি রচহ্ন, 
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রকিু একর্া রর্খা আরি। রচহ্নর্াি রনরচ। রকিুক্ষণ োরকর়ে থাকরেই সযাম বুঝরে 
পািরর্া রয ওর্া একর্া পূণগাঙ্গ বণগ। সাইফাি হুইর্? প্ররফসরিি কারি িানরে চাইরর্া। 
  
 ওর্ািই একর্া রচত্র, প্ররফসি িানারর্ন। এর্াি রপিরনই িুর্রি িাকারেিা। যরি আর্ 
চুরি এবং এডরপপাি ধ্বংরসি খবিগুরর্া প্রকাি না হরর্-এর্া কারিা নিরিই আসরো 
না। সরেয বর্রে, আরম রোমারিিরক রিরজ্ঞসই কিরে যারের্াম রয িুরর্ যাও়ো 
এডরপপাির্া আবাি আঠা রির়ে র্ার্র়ে রিরবা রকনা। রঠক েখনই রিরনসর্া রচারখ 
পডরর্া। 
  
সামরন ঝুুঁরক বইর্ারক আরিা কাি রথরক রিরখ রিরম বর্র্, আরম োবরি রম. রপকারিং 
বইর্া আমারক রিও়োি সম়ে এি রেেরি থাকা কা্ির্া সম্পরকগ অবরহে রিরর্ন রকনা! 
  
োরর্া একর্া প্রশ্ন, োবরর্া সযাম। েরব রস এখনই ওর্া রনর়ে রকিু োবরে চারে না। 
আপনারক কী বরর্ ধনযবাি িানারবা বুঝরে পািরি না, প্ররফসি হপরকরন্সি রিরক 
োরকর়ে বর্র্ শুধু। 
  
রযরহেু রোমিা আমারক সাধািরণি রথরক রিগুণ রফ রির়েরি, োই ধিা যা়ে ওর্ারেই 
ধনযবাি বর্া হর়ে র্রি। রনরিেোরবই চমৎকাি একর্া িহসয রপর়ে র্রি রোমিা। 
  
হঠাৎই রিরমি রফারন আরর্া জ্বরর্ উঠরর্া। একবাি রিরনি রিরক োরকর়ে রফানর্া 
উর্রর্ িাখরর্া শুধু। মূর্যবান সম়ে বয়ে করি আমারিি কাির্া করি রিও়োি িনয 
অসংখয ধনযবাি আপনারক। 
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প্ররফসি মুচরক রহরস বর্রর্ন, আি আমািও পিবেগী অযারপার়েেরমরেি সম়ে হর়ে 
র্রি প্রা়ে। োিপি উরঠ িাুঁরডর়ে োরিি সারথ হাে রমর্ারনা রিরষ আবাি বর্রর্ন, 
োহরর্ র্াঞ্চ উপরো্ কিরে থারকা। উঠর্াম আি। 
  
প্ররফসি চরর্ রযরেই রিরম োি রফানর্া হারে রনর়ে রিখরর্া। রি রমরসি রির়েরি। 
  
কী রর্রখরি? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
যে দ্রুে সম্ভব োরক কর্ কিরে। 
  
রবরর্ি রচক রিরে বরর্ োডাোরড করি রিিার্গর্া রিষ করি রনরর্া িুিন। রবর্ 
আসরেই রমার্া অরঙ্কি রর্পসহ রবর্ পরিরিাধ করি োডাোরড করি রিৌড র্া্ারর্া োডা 
কিা ্ারডর্াি রিরক। 
  
্ারডরে উরঠ রিরম রফান রিরর্া রিরক। র্াউিরস্পকাি অন করি কথা বর্রি ও। রি? 
রঠক আরি েুরম? রোমারক না রপর়ে রবি িুিঃরিন্তা়ে আরি আমিা। 
  
আরম রঠক আরি। এখন। আ-আরম নথগ কযারিারর্না়ে আরি। 
  
নথগ কযারিারর্না? 
  
 কারিরনি কারি এরসরি। োি বাবাি বযাপারি খবির্া িানারে। 
  
 আমিা খুবই খুবই িুিঃরখে, রি। 
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আরম িারন। এখন শুনুন। আরম শুধু োবরি-আমাি আরঙ্কর্ রক আপনারক ঐ বইর্া 
রির়েরিরর্া? যখন আপরন ওখারন র্র়েরিরর্ন? পাইরির্স অযাড প্রাইরেরর়্োসগ? 
  
সযারমি োকারর্া রিরম। বর্রে রকিুর্া রিধা র্া্রি ওি। রকারনািকরম বর্র্, আরম োি 
রথরক একর্া করপ রকরনরি। রকন? 
  
 আমাি কারিন… মারন রমর়ের্া খুবই রেরে পরডরি। আসরর্ আরঙ্কর্ নারক বইর্া োরক 
রিও়োি প্ররমি করিরিরর্া। আি আরমও আিা কিরি বইর্া হ়েরো োি হারে েুরর্ 
রিরে পািরবা। বাবারক মরন িাখাি িতরেিািক বর্রে পারিা। 
  
রোমাি চাচাি সারথ যা হর়েরি, োই আমিা োবরির্াম বইর্া পুরর্রিি হারে েুরর্ 
রিরবা। 
  
না! রপ্ল্ি… 
  
রি? েুরম রনরিে রয েুরম রঠক আরিা? 
  
আ… হযাুঁ। শুধু রেরব রিখুন ঘর্নার্া আমারিি িনয কের্া ে়োনক। আি বইর্া আমাি 
কারিরনি িনয অরনক বরডা রকিু এখন। আপরন যরি এর্া পুরর্রিি হারে েুরর্ রিন, 
োহরর্ এর্াি িনয আিার্রেও রযরে হরে পারি। রস এখন এরো ভ্রমরণি িনয আসরর্ 
প্রস্তুে না। আি… কথা রিরষি আর্ই কান্না রেরে পডরর্া রি। কর়েকরসরকড কাুঁিাি 
পি ফুুঁরপর়ে ফুুঁরপর়ে বর্র্, সযরি। ঘর্নার্া খুবই ে়োনক আমারিি িনয। 
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রোমারক সাহাযয কিাি িনয কী কিরে পারি আমিা? রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
আরম আিা কিরি বইর্া রমইর্ করি পারঠর়ে রিরে বর্রর্ কু্ষব্ধ হরবন না আপনািা। 
বাবাি িতরেিািক রহরসরব বইর্া িাখরে চারে ও। 
  
 অবিযই। কু্ষব্ধ হও়োি মরো রকিু বরর্ারন েুরম। বুরঝরি বযাপাির্া। েরব রমইর্ না, 
সযাম আি আরম রনি হারেই রনর়ে আসরবা বইর্া। 
  
না। আপনারিি এর্া কিরে বর্রে পারি না আরম। এর্া অরনক রবরি হর়ে যা়ে। 
  
আমিাই রিাি কিরি, সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্ রিরম। সযামও ওরিরক সাডা রির়েরি 
রিরমি প্রস্তারব। এই বইর্া আসরর্ অরনক মুর্যবান। রপাস্ট অরফরস করি পাঠারনাি 
ঝুুঁরক রনরে চারে না আমিা। রোমাি রঠকানার্া রমরসি করি িাও। কার্রকি রেেরিই 
রপৌঁরি যারবা আমিা। 
  
অবিযই, পাঠারে। ধনযবাি… 
  
কথা রিরষি আর্ই আবারিা ফুপারে শুরু কিরর্া রি। রিরম োরক আশ্বস্ত করি বর্র্, 
কার্ই আসরি আমিা। আি রোমাি রবানরক আমারিি সমরবিনা িারনও। 
  
পারকগং র্র্ রথরক ্ারডর্া রবি করি িাস্তা়ে রনর়ে এরর্া সযাম। বযস্ত িাস্তাি ওপি রির়ে 
ড্রাইে করি যারে। রিি সারথ রিরমি কথা রিষ হও়োি পি মন্ত বয কিরর্া, খুব রেরে 
পরডরি ও। 
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স্বাোরবক, রিরম বর্র্। প্রথরম হর্ িাকারে, োিপি হার্গ অযার্াক। রম. রপকারিংি 
রমর়েি কী অবিা ো োবরেও পািরি না এখন। রিখরে আসাি মরো অবিার্াও রনই। 
যাক, অন্তেপরক্ষ রি রো আরি এখন ওি সারথ। 
  
বইর্াি বযাপারি…? 
  
ওর্া রনর়ে আরমও োবরি। আমাি মরন হ়ে রপকারিংি রমর়েরক বইর্া অন্তে রিখারনা 
উরচৎ আমারিি। োিপি নাহ়ে রসিান্তর্া ও ই রনরব। আত্মী়েস্বিরনি মরধয রো োি 
রসিারন্তি মূর্যর্াই অোরধকাি পারব। অন্ত েপরক্ষ এরে করি রো আমিা বুঝারে 
পািরবা বইর্া রকন কেত গপরক্ষি হারে েুরর্ রিও়ো উরচৎ আমারিি। 
  
রস্নযারর্ র্ার্ বারে জ্বরর্ থাকা়ে ্ারড থামারর্া সযাম। স্ত্রীি রিরক একবাি োরকর়ে 
আবারিা রচাখ রফরির়ে আনরর্া িাস্তাি ওপি। আমাি মরন হ়ে নথগ কযারিারর্না ভ্রমরণি 
িনয আমারিি ফ্লাইরর্ি পরিকল্পনা়ে রকিুর্া পরিবেগন আনরে হরব। 
  
**** 
  
বযরক্ত্ে রির্ রবমান থাকাি সুরবধা এর্াই রয যখন খুরি েখন পরিকল্পনা বির্ কিা 
যা়ে। রসর্মা ওরিি িনয ওখারন রহারর্র্ ও রিোর্ কারিি বযবিা করি রির়েরি। িারে 
োরর্া একর্া ঘুম এবং সকারর্ হার্কা নাস্তা রখর়ে ্ারডরে করি রিি রমরসি পাঠারনা 
রঠকানার্া়ে িওনা কিরর্া ওিা। রিরম অবিযই রসর্মাি মাধযরম অবিানর্া আসরর্ই 
সরঠক রকনা রসর্া খরের়ে রিরখরি। এর্া রিরন স্বরস্ত রপর়েরি রয ওখারন বসবাসকািী 
র্যারিইন রপকারিং-রিথ সরেযই রিিাল্ড রপকারিংি রমর়ে। 
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র্যারিইন হািরর্া নারমি একর্া পল্লী এর্াকা়ে থারক। রর্াবারকা ফারমগ রঘিা পূরবগি পথ 
ধরি মাইরর্ি পি মাইর্ এর্র়ে যারে ওিা। ্ন্তরবয যখন রপৌঁিারর্া েখন োরিি 
মাথাি ওপরিি আকারি কারর্া রমঘ িমরে শুরু করিরি। সামরন এর্র়ে র্র়ে ্ারডর্া 
পাকগ করি পুরিা এরি়োর্াি ওপি রচাখ বুর্াযরর্া সযাম। সািা েযাপরবারিগি ফামগহাউি 
এর্া। নুরড পাথরিি সেরি ড্রাইেওর়েরে একর্া কারর্া এসইউরে িাুঁরডর়ে আরি। ওরিরক 
ওপরিি িানার্াি পিগাি ফাুঁক রির়ে রকউ একিন রিখরি োরিি। পিগাি হার্কা 
নাডাচাডার্া সযারমি নিরিও পরডরি। 
  
রিরম োি রকারর্ি ওপরি থাকা বইর্াি ্ার়ে হাে বুর্ারে বুর্ারে বর্র্, চরর্া, 
রিরনসর্া রপৌঁরি রির়ে আরস োহরর্। 
  
েুরম রনরিে এর্া েুরম রির়ে রিরে চাও? 
  
হযাুঁ। এর্ারক প্রমাণ রহরসরব েুরর্ রিও়ো বা আিার্রেি রকস বারনর়ে রিও়োি রচর়ে 
রপকারিংি রমর়েি হারে েুরর্ রিও়ো োরর্া। হ়েরো বইর্া রকন এরো গুরুত্বপূণগ রসর্া 
িানারে পািরব ও। 
  
্ারড রথরক রনরম সিি িিিা পযগন্ত এর্র়ে র্র়ে িিিা়ে নক কিরর্া সযাম। রিরমও 
িাুঁরডর়ে আরি োি সারথ। কর়েক মুহূেগ িিিা খুরর্ োরিি সামরন উপরিে হরর্া রি। 
োি রচাখগুরর্া হার্কা র্ার্ এবং ফুরর্ আরি। রকারনা সরন্দহ রনই রয রস এরোক্ষণ 
কাুঁিরিরর্া। রম. অযাড রমরসস ফার্গা… মুরখ হারস ফুরর্র়ে েুরর্ বর্াি রচষ্া কিরি রি। 
বইর্া এরনরিন? 
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বািারম কা্রি রমাডারনা পারসগর্র্া রিি হারে েুরর্ রিরর্া রিরম। রোমাি কারিরনি কী 
অবিা? 
  
ও… ওি অবিা আসরর্ অরোর্া োরর্া না। বরর্ বইর্া বুরক িরডর়ে ধিরর্া রব। 
আপনারিিরক রেেরি আসরে বর্োম, রকন্তু… 
  
বযাপাি না, রিরম বর্র্। আমিা আিা কিরির্াম, বইর্া রকন এের্া গুরুত্বপূণগ রসর্া 
েুরম রিরন থাকরর্ যরি আমারিিরক িানারে। রকন রকউ একিন এই বইর্া খুুঁিরি? 
  
আরম িারন না আসরর্, হার্কা শ্রা্ করি বর্র্ রি। েরব বইর্া এে পথ রবর়ে এখারন 
রনর়ে আসাি িনয ধনযবাি আপনারিি। 
  
েুরম রনরিে েুরম রঠক আরিা? 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রি। 
  
রকউই আি রকারনা কথা বর্রি না। নীিবো়ে পরিরবির্া রকমন রযন অস্বরস্তকি হর়ে 
উরঠরি। পুরিাপুরি অস্বরস্তকি হর়ে উঠাি আর্ই রিরম এক পা রপরির়ে র্র়ে মুচরক 
রহরস বর্র্, রকারনা রকিুি িিকাি র্া্রর্ রনরিগধা়ে িারনও আমারিিরক। 
  
সরেয বর্রে একর্া কথা িানাি রিরর্া আসরর্। রম, উইকহযারমি কী অবিা? 
িাকারেরে োি রো রকারনা ক্ষরে হ়েরন? 
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না। 
  
রকিু বর্াি আর্ একবাি বইর্াি রিরক োকারর্া রি। োিপি রিরমি রিরক িতরষ্ 
রফরির়ে বর্র্, োরক বর্রবন আরম োরক রমস কিরি এবং সুরযা্ রপরর্ই োরক রচরঠ 
রর্খব। িানারবন রো? 
  
অবিযই, সযারমি বাহুরে হাে পযারচর়ে রনরে রনরে বর্র্ রিরম। আমারিিও যাও়ো 
িিকাি। র্ম্বা ফ্লাইর্। 
  
সযামও আর্রোোরব মাথা রনরড বর্র্, বাই। 
  
গুিবাই, বরর্ িিিার্া র্ার্র়ে রিরর্া রি। 
  
ওরিরক সযামরক রনর়ে ্ারডরে রফরিই রিরম বর্র্, ও রবপরিি মরধয আরি। শুনারন রস 
কী বরর্রি? আমারক বরর্রি রম. উইকহযামরক রমরসি রিরে। রপকারিংি রবডার্রক। 
সংরকে এর্া। আমারিি ওখারন র্র়ে োরক রবপি রথরক উিাি কিা উরচৎ এখন। 
  
আইরি়োর্া োরর্া না, রিরম। 
  
রকন্তু রোমাি সারথ রো এখন রপস্তর্র্া আরি। 
  
আি িত্রু ক়েিন? আমিা এর্াও িারন না রয ওখারন রক আরি এখন। রোমাির্াও যরি 
সারথ থাকরো, োহরর্ একর্া ঝুুঁরক রনরে পািোম। 
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 ভ্রূ কুুঁচরক সযারমি রিরক োকারর্া রিরম। োিপি রসর্রফানর্া রবি করি বর্র্, োহরর্ 
পুরর্িরক রফান করি আমারিি ির্ োরি কিা উরচৎ। 
  
 হযাুঁ, েরব এই বারডি সামরন িাুঁরডর়েই রফান করিা না, সযাম বর্র্। রি যরি কারিা 
রিরম্ম হর়ে থারক, োিমারন হরর্া ঐ রর্াকর্া আমারিি ওপিও নিি িাখরি। বরর্ আি 
রিরি না করি ফামগহাউরিি সামরন রথরক ্ারডর্া রনর়ে িাস্তা়ে রবরির়ে এরর্া সযাম। 
  
 ফামগহাউির্া রচারখি আডার্ হরেই পুরর্িরক রফান কিরর্া রিরম। পুরর্রিি রর্ারকিা 
োরিিরক িানারর্া োিা রযন বারডর্া রথরক মাইর্খারনক িূরি হাইওর়েি ধারি অবরিে 
মারকগর্র্া়ে অরপক্ষা করি। কর়েক রমরনরর্ি মরধযই মারকগরর্ রপৌঁরি র্রর্া ওিা। পারকগং 
র্রর্ ্ারডর্া পাকগ কিরেই হঠাৎ রবরি উঠরর্া রিরম রফান। রবি করি রিখরর্া, রসর্মা 
অরেদ্রুে রযা্ারযা্ কিাি অনুরিাধ করি রমরসি পারঠর়েরি। 
  
রিরি না করি রস্পকাি অন করি রফান কিরর্া রিরম। েুরম রক আমারিি পাঠারনা 
রিরির্ার্ িরবগুরর্া রথরক রকিু খুুঁরি রপর়েরিা? রিরজ্ঞস কিরর্া ও। 
  
এখরনা না, রমরসস ফার্গা। েরব এিরনয রফান কিরে বরর্রন আরম। আপনাি রখাুঁরি 
একিন পুরর্ি এরসরিরর্া একরু্ আর্। রি মািগারর্ি ্ারডর্া খুুঁরি রপর়েরি ওিা। 
এ়োিরপারর্গি কারি একর্া িাস্তাি পারি পরিেযক্ত অবিা়ে পরডরিরর্া ্ারডর্া। ্ারডরে 
কর়েক বাক্স ফাড-রিইিাি রর্রকর্ আি ফার্গা ফাউরডিরনি নারম রচকেরেগ একর্া খাম 
রপর়েরি। অরফসাি িানরে চাইরিরর্া ্ারডর্া আমিা রর্া ই়োিগ রথরক ওগুরর্া েুরর্ 
রনর়ে আসরবা রকনা। 
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 সযারমি োকারর্া রিরম। সযাম বর্র্, ধস্তাধরস্তি রকারনা রচহ্ন রিরর্া রক ্ারডরে। 
  
অরফসাি পরিষ্কাি করি রকিু বরর্রন, রম. ফার্গা। েরব আমাি মরন হ়ে রিরর্া, রর্াকর্া 
হ়েরো একবাি হার্কা একরু্ বরর্রিরর্া। 
  
 ধনযবাি, রসর্মা, সযাম বর্র্। আমিা এখারনি রিপুরর্রক বরর্রি রিি রখাুঁি রনরে। 
োরক এই বযাপাির্াও িারনর়ে রিরবা আমিা। 
  
প্রা়ে িি রমরনর্ পিই কার্গরির্ কাউরে রিরিরফি রিপুরর্ এরস রপৌঁিারর্া মারকগরর্। ্ারড 
রথরক রবরুরেই উপেযকাি িমকা বাোস সরিারি চরপর্াঘাে কিরর্া রযন রর্াকর্ারক। 
আরিকরু্ হরর্ই মাথাি ওপরিি হযার্র্া উরডর়ে রনর়ে র্র়েরিরর্া প্রা়ে। ফার্গারিি 
রিখরে রপর়ে হাে রনরড োরিিরক একর্া রিাকারনি সামরন এরস িাুঁডারে বর্র্ 
রিপুরর্। ওখারন োিা রমার্ামুরর্ আডার্ হর়ে থাকরে পািরব। 
  
একত্র হরেই রিপুরর্রক পুরিা ঘর্নার্া সংরক্ষরপ বযাখযা করি বর্র্ রিরম। সব শুরন 
রিধােস্ত িতরষ্ ফুরর্ উঠরর্া রিপুরর্ি মুরখ। এর্া রক সম্ভব না রয এ়োিরপারর্গ যাও়োি 
পরথ মরহর্াি ্ারড নষ্ হর়ে র্র়েরিরর্া? োিপি হ়েরো রকারনা কযাব বা রকিুরে করি 
বারডরে রফরি র্র়েরি। 
  
হ়েরো, বর্র্ রিরম। েরব োি সিযমতে চাচাি রবডারর্ি কারি রমরসি রপৌঁরি রিও়োি 
বযাপাির্া রকন্তু রকিুর্া অদু্ভেই। 
  
অরনক মানুষই োরিি রপাষাপ্রাণীরিি সারথ কথা বরর্। 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

101 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
সযাম বুঝরে পািরি রয প্রমারণি অোরব রিপুরর্ োরিি কথা রবশ্বাস কিরি না। এক পা 
সামরন এর্র়ে অরফসারিি রিরক সিাসরি োরকর়ে বর্র্, এর্া রক সম্ভব না রয আমিা 
োবরি আমারিি বনু্ধ্ রকারনা রবপরি আরি, এবং এি িনয োি ওখারন র্র়ে একবাি 
রচক করি রিখা িিকাি রকনা? রস রঠক আরি রকনা রসর্া রিখাি িনযও রক একবাি 
যাও়ো যারব না? 
  
অবিযই। েরব এমন না রয আরম আপনারিি রবশ্বাস করিরন, বর্র্ রিপুরর্। যরিও ্র্াি 
স্বি শুরন মরন হরে রর্াকর্া পুরিাপুরি রবশ্বাসও করিরন। আরম শুধু যুরক্ত রমর্ারে। আরম 
শুধু এই এরি়োি একিন রিপুরর্ মাত্র, রো আমাি হযারডর্ কিাি মরো রকিু হরর্ আরম 
অবিযই ো কিব। নাহরর্, বযাকআপ রর্রমি িনয রবি রমরনরর্ি মরো অরপক্ষা কিাি 
অপিনও আরি। 
  
অবিযই, বর্র্ সযাম। োিপি ও়োরর্র্ রথরক োি কািগ রবি করি রিপুরর্ি হারে রির়ে 
বর্র্, এখারন আমারিি রসর্ নাম্বািগুরর্া আরি। যরি ওখারন র্র়ে রকিু িানরে পারিন, 
োহরর্ অবিযই িানারবন আমারিি। 
  
 কািগর্া হারে রনর়ে ্ারডি রিরক িওনা কিরর্া রিপুরর্, োিপি ্ারডরে করি িুর্ 
র্া্ারর্া ফামগহাউরিি িাস্তাি রিরক। 
  
োিাও রিপুরর্ি ্ারডর্া অনুসিণ কিরে চারেরর্া, েখনই রিরম রিখরর্া রয রিপুরর্ি 
সমু্মখ িাস্তা রথরক একর্া ্ারড এর্র়ে আসরি োরিি রিরক। এর্া ফামগহাউরি পাকগ 
করি িাখা ঐ এসইউরের্াই। 
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েুরম রনরিে? 
  
 একিম। 
  
 ্ারড চারু্ কিরর্া সযাম। েুরম রিরখরিা রেেরি রক আরি? 
  
 িুইিন পুরুষ। যরিও আরম রনরিে না। েরব পযারসজারিি রসরর্ থাকা রর্াকর্ারক 
রপকারিংি রিাকারন িাকারে কিরে আসা বনু্দকধািী বরর্ই মরন হরে আমাি, বর্র্ 
রিরম। ওরিরক সযাম ইরেমরধযই এসইউরের্া অনুসিণ কিরে শুরু করিরি। রিি কী 
হরব? 
  
 রবি রমরনরর্ি বযাসারধগ থাকা একমাত্র রিপুরর্ রচক কিরে র্রি োরক। আি রর্াকর্া 
রোমাি বর্া রবডারর্ি ্রল্প রয প্ররেরে়ো রিরখর়েরি, োরে আমাি মরন হ়ে না রয রস 
সব কাি রফরর্ আমারিি কথা়ে একর্া ্ারডরক অনুসিণ কিা শুরু কিরব। যরি োরক 
িারিও কিাই োিপিও রকন্তু প্রমাণ রনই রয ঐ ্ারডর্া অববধ রকিু কিরিরর্া। 
  
োরর্া বরর্রিা। 
  
েরব িুই রর্রনি োময িাস্তা়ে নিরি না পরড কাউরক অনুসিণ কিা একিমই অসম্ভব 
কাি। সযাম যরিও রচষ্া কিরি এসইউরে রথরক যরথষ্ িূিত্ব বিা়ে রিরখ এগুরে। 
ধািণা কিরি এই রুর্র্া হ়েরো বুরফারর্গি রিরক চরর্ র্রি। যরিও এর্া চরর্ র্রি 
পারনি ধারি অবরিে ইডারি়োর্ এরি়োি রিরক। অনুসিণ কিরে কিরে রিখরর্া 
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এসইউরের্া িাস্তাি িান রিরক রমাড রনর়ে চরর্ র্রি। সযামও রমাড ঘুিারর্া। েরব 
ওরিক রির়ে এগুরনাি মরো আি রকারনা িাস্তা রনই। বিং িাস্তাি এক পারি বরডা 
একর্া িরক রবি কর়েকর্া বরডা বরডা ও়েযািহাউি িাুঁরডর়ে আরি। ্রে কমারর্া সযাম, 
েরব ্ারড থামারর্া না। ওরিরক এসইউরে ্ারডর্া রযন হাও়ো়ে রমরর্র়ে র্রি। ্ারডর্াি 
রখাুঁরি এরিক-ওরিক োরকর়ে রিখরর্া, রকন্তু রকারনা রচহ্নও রিখা যারে। রিখরে পারে 
রকিু? রিরমরক রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
না। খুব সম্ভবে িরক চরর্ র্রি ্ারডর্া, ন়েরো ও়েযািহাউিগুরর্াি রকারনার্াি 
আডারর্ রু্রকর়ে পরডরি। 
  
েখনই হঠাৎ সযারমি রফান রবরি উঠরর্া। পরকর্ রথরক রফানর্া রবি করি রিরমি হারে 
েুরর্ রিরর্া, যারে করি রফান রিরসরেি রস্পকািরফারন কথা বর্রে পারি ও। 
  
 রিপুরর্ ও়ো্নাি বর্রি, অনয প্রান্ত রেরস এরর্া স্বির্া। আপনারক শুধু িানারে চারে 
রয আরম বারডর্া রচক করি রিরখরি। রকউই সাডা রি়েরন। 
  
সযাম… রফসরফরসর়ে বর্র্ রিরম। 
  
শুরনই স্ত্রীি রিরক োকারর্া সযাম, োিপি রচাখ পডরর্া িাস্তাি রপিরনি রিরক। রচক 
করি রিখাি িনয ধনযবাি আপনারক। আমিা বাসাি সামরন থাকা ঐ ্ারডর্াি রপরি 
অনুসিণ কিরির্াম। আমাি স্ত্রীি ধািণা ্ারডি রর্াকগুরর্াি একিন নারক রিখরে সযান 
ফ্রারন্সসরকারে িাকারে কিা ঐ রর্াকর্াি মরোই। 
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আপনারিি বনু্ধ্ রক ঐ ্ারডরে রিরর্া? 
  
োরক রিরখরন আমিা। 
  
আপনািা রকাথা়ে এখন? 
  
পারনি ধারি। বুরফারর্গি িি-পরনরিা রমরনরর্ি মরো িরক্ষরণ খুব সম্ভবে 
  
একর্া উপকাি করুন শুধু। ি়ো করি উরল্টাপাল্টা রকিু করি বসরবন না। আরম বুরফার্গ 
রথরক বযাকআপ পাঠারনাি রচষ্া কিরি ওখারন? বরর্ রফান রকরর্ রিরর্া রিপুরর্। 
  
রিপুরর্ি সারথ কথা বর্া রিরষ িাস্তাি পারি রনর়ে ্ারডর্া িাুঁড কিারর্া সযাম। খুব 
সম্ভবে অরপক্ষা কিা িাডা আি রকারনা কাি রনই আমাি। 
  
িিিাি হােরর্ি রিরক হাে বাডারর্া রিরম। আমারিি হারে হ়েরো পরনরিা রমরনর্ 
সম়ে রনই। 
  
রিরম, বরর্ই খপ করি োি হাে আুঁকরড ধিরর্া সযাম। 
  
 রিরমও হাে থারমর়ে রচাখ েুরর্ োকারর্া সযারমি রিরক। 
  
সযাম োি রিরক ঝুুঁরক চুমু রখর়ে বর্র্, েুরম রনি়ে রেরব বরসারন রয আরম রোমারক 
ওখারন একা রযরে রিরবা? 
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অবিযই না। মুচরক রহরস িিিার্া খুর্রর্া রিরম। এখন চরর্া, আমারিি বনু্ধ্রক খুুঁরি 
রবি করি। 
  
. 
  
০৮. 
  
রবল্ট রথরক রিের্োির্া রবি করি এরন ট্রাঙ্কর্া উুঁরচর়ে ধিরর্া সযাম। আি রিরম 
সামরনি রিরক নিি রিরখ িাুঁরডর়ে আরি। রকারনা ধিরনি নডাচডা রচারখ পডরর্ই 
সযামরক সেকগ করি রিরব ও। যরিও সযাম ঐরিরক আিা কিরি রযন রকারনা অরস্ত্রি 
প্রর়োিন না পরড, রকন্তু োি ইরন্দ্র়ে আবাি অনয কথা বর্রি। িাস্তা়ে শুধু একর্া ্ারডই 
রিখা র্র়েরিরর্া। যরি রি ঐ রবচহাউির্ারে না রথরক থারক, োহরর্ অবিযই রস 
এসইউরের্ারে রিরর্া। রযরহেু োিা ওরক রিখরে পা়েরন, োিমারন রমর়ের্াি আহে বা 
মতে হও়োিও োরর্া সম্ভাবনা আরি। 
  
িুিনই োরিি রসর্রফানগুরর্া সাইরর্ে করি রনর়েরি। রিরমির্া যরিও োি হারেই 
ির়েরি, সযাম োির্া েরি রিরখরি পরকরর্। ট্রাঙ্ক রথরক রনরিি িনয একর্া র্া়োি 
আ়েিন েুরর্ রনর়ে রিথ অযাড ওর়েসরনি রিের্োির্া রিরমি হারে েুরর্ রিরর্া সযাম। 
রিরি? রিরজ্ঞস কিরর্া ও। 
  
হযাুঁ, রিরি। 
  
 রকানাি রিরক একবাি নিি রফরর্ সযাম বর্র্, ওরক রে়োি। 
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িমকা বাোস বইরি চািপারি। বাোরসি রেেরিই ঘারর্ি ওপি রির়ে রহুঁরর্ প্রথম 
ও়েযািহাউির্াি রিরক এর্র়ে যারে ওিা। কারঠি েক্তাি ওপি োরিি পিিব্দ এবং 
পারনরে র্াফারে থাকা রস্ারর্ি রচৎকাি িাডা আি রকারনা িব্দ রিানা যারে না। 
  
ঘারর্ রকারনা রনৌকা বা কমগিে কাউরকই রচারখ পডরর্া না ওরিি। আরিকরু্ োরর্া 
করি রিখাি পিই বুঝরে পািরর্া রয ও়েযািহাউিগুরর্া আসরর্ পরিেযাক্ত অবিা়ে পরড 
আরি। িানার্াগুরর্া োঙ্গা, িিিাগুরর্াও বাইরি রথরক োর্া রির়ে আর্কারনা। কাউরক 
রকিনযাপ করি আর্রক িাখাি িনয রনখুুঁে িা়ে্া এর্া। 
  
রিরমরক সারথ রনর়ে ও়েযািহাউরিি পাি রঘরষ এর্র়ে যারে সযাম। হঠাৎই একর্া ক্ষীণ 
িব্দ রেরস এরর্া োি কারন। সারথ সারথই রথরম র্রর্া। রিরমরকও রথরম যাও়োি িনয 
ইিািা করি রফসরফরসর়ে বর্র্, শুরনা। 
  
িং ধিা রকিুি আও়োি মরন হরে। কডকরড িব্দ। 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে ও়েযািহাউরিি রিষ প্রারন্তি রিরক ইিািা কিরর্া সযাম। হঠাৎই রস্যারর্ি 
রচৎকারিি িব্দ োরিি মাথাি ওপি রথরক। রচৎকাি শুরন এক মুহূরেগি িনয থেমে 
রখর়ে র্রর্া রিরম। োরকর়ে রিখরর্া োরিি রথরক কর়েক ফুর্ িূরিই রস্যার্ র্ারফর়ে 
পরডরি পারনরে। 
  
সযাম ওরিরক সব রঠকঠাক আরি হাে উুঁরচর়ে সংরকে রিরর্া োরক। 
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মাথা ঝাুঁরকর়ে আবারিা সযামরক অনুসিণ কিরে শুরু কিরর্া রিরম। ও়েযািহাউরি থাকা 
কারিা নিরি না পডাি িনয একর্া িানার্াি পারি র্র়ে রু্রকর়েরি সযাম। যরিও কপার্ 
খািাপ, িকর্া রবি র্ম্বা এবং োিা রকউই িারন না এসইউরেি রর্াকগুরর্া এেগুরর্া 
ও়েযািহাউরিি রকানর্া়ে র্র়ে রু্রকর়েরি। 
  
রবরল্ডংর়েি রিষ প্রারন্ত রপৌঁরিই রকানাি রিরক োকারর্া সযাম। িুই রবরল্ডংর়েি মাঝখারন 
একর্া এসইউরে িাুঁরডর়ে আরি। ্ারডর্াি উরল্টাপারি থাকা ও়েযািহাউরিি একর্া 
িিিা রকিুর্া ফাুঁক হর়ে আরি। রথরম র্রর্া ও। ্ারডর্া ওখারন। 
  
রেেরি রকউ আরি? 
  
রিরখ রো মরন হরে রনই, বর্র্ সযাম। অবিয পরিি রবরল্ডংর়েি িিিার্া রখার্া। আরম 
রনরিে োিা এখন ওই রবরল্ডংর্ারেই আরি। 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রিরম। োিপি রফরি োকারর্া রপিরনি িাস্তাি রিরক। রিপুরর্ি ্ারডর্া 
রিখাি আিা কিরি। সযাম অবিয োরক এর্া বর্র্ না রয রিপুরর্ এখন োরিি রথরক 
কমপরক্ষ হরর্ও িি রমরনরর্ি িূিরত্ব ির়েরি। এখন যা কিাি োরিি রনরিরিিই 
কিরে হরব। 
  
ও়েযািহাউির্াি রিরক আরিা কর়েকমুহূেগ োরকর়ে িইরর্া সযাম। আরক্ষপ কিরি, হারে 
যরি র্া়োি আ়েিরনি রচর়ে আরিা োরর্া রকিু থাকরো। 
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এসইউরের্াি রিরক রকিুক্ষণ োরকর়ে থাকরেই মরন পডরর্া, োিা রো সামরনি রসরর্ 
বসা িুিনরকই রিরখরিরর্া মাত্র। রপিরনি রসরর্ি বযাপারি রো রকিুই িারন না। 
  
রিরমরক ওখারনই িাুঁরডর়ে থাকরে বরর্ উবু হর়ে ্ারডর্াি রিরক এর্র়ে যাও়ো শুরু 
কিরর্া সযাম। ্ারডর্াি কারি রপৌঁরি উুঁরক রিরেই কারর্া কাুঁরচি আডারর্ একর্া 
পরিরচে মুখ রিখরে রপরর্া। 
  
 রি পরড আরি ্ারডি রফ্লািরবারিগ। োি হােগুরর্া রপিরমাডা করি বাধা। মুরখ একর্া 
কাপরডি রু্করিা ঢুকারনা, পাগুরর্াও রবরধ িাখা। 
  
 রিি িতরষ্ আকষগরণি িনয িানার্া়ে আর্রো রর্াকা রিরর্া সযাম। িব্দ। শুরনই োি 
রিরক রচাখ েুরর্ োকারর্া রি। সযাম োি রঠাুঁরর্ আেুর্ রিরখ চুপ থাকাি ইিািা করি 
িানারর্া রয ওিা োরক এখারন রফরর্ রিরখ যারব না। 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রিরর্া রি। ্ারডি িিিার্া রখার্াি রচষ্া কিরর্া সযাম। অবিযই, 
িিিার্া র্ক কিা। রিি রিরক োরকর়ে মুচরক রহরস আরিপারি একবাি োকারর্া। 
োিপি আবাি রিরমি কারি রফরি র্র়ে বর্র্, রি আরি ্ারডরে। 
  
রঠক আরি ও? 
  
রবুঁরধ রফরর্ রিরখরি, েরব সুিই আরি, সযাম িানারর্া। ও়েযািহাউির্া একবাি রচক 
করি রিখা িিকাি। আমারিি রবরুরি কািা আরি রসর্া রিরন র্ডাইর়ে নামা উরচৎ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

109 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একমে হর়ে ও়েযািহাউরিি রখার্া িিিার্াি রিরক এর্র়ে র্রর্া ওিা। 
  
রিানাি িনয রি়োরর্ কান পােরর্া সযাম, েরব রকিুই শুনরে পারে না। রোমাি পারসগ 
রনি়ে এখন ঐ আ়েনার্া রনই? 
  
রকরসি িনয র্া্রব ওর্া? 
  
রকোি রথরক না সরি রেেরি কী আরি ো রিখাি িনয। 
  
রিরম োি রফানর্া উুঁরচর়ে ধরি বর্র্, কযারমিা রর্রন্স কাি চর্রব? 
  
অবিযই চর্রব। রোমাি মরোই চমৎকাি, বুরিিীপ্ত একর্া আইরি়ো রির়েরি। 
  
রোষারমাি করি রকন্তু… 
  
সব িা়ে্া়ে সুরবধা কিা যা়ে না? 
  
রসর্রফান পাও়ো যা়ে না, রফসরফরসর়ে বরর্ কযারমিা অপিনর্া চারু্ করি রফানর্া 
সযারমি রিরক বারডর়ে রিরর্া রিরম। 
  
র্া়োি আ়েিনর্া মারর্রে রিরখ িিিাি রিরক ঝুুঁরক কযারমিার্া বারডর়ে ধিরর্া সযাম। 
রমরনর্খারনক ধরি রেরিও কিাি পি রসািা হর়ে উরঠ িাুঁডারর্া। োিপি রপরির়ে র্র়ে 
রপ্ল্ কিরর্া রেরিওর্া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

110 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 রিরখা, রেরিওর়েি রিরক ইিািা করি বর্র্ সযাম। একর্া রবরঞ্চি ওপি রেনিন রর্াক 
ঝুুঁরক বরস রকিু একর্াি রিরক োরকর়ে আরি। খুব সম্ভবে রিরমি রফরির়ে রিও়ো 
বইর্াই রিখরি। রিনর্া রবি রিারর্া হরর্ও িতিযর্া পরিষ্কািোরবই রিখা যারে। 
রেনিরনি মরধয িুইিরনি হারে থাকা রপস্তর্ও রিখরে পারে ওিা। 
  
রহারর্র্ রুরম আসা নকর্ পুরর্ি িুইিন, রিরম বর্র্। 
  
এবং সারথ বইর়েি রিাকারনি িাকােও আরি। 
  
কী কিরব এখন ওিা? অরপক্ষা কিরব নারক আেমণ কিরব? ঝুুঁরকর্াি বযাপারি একবাি 
রেরব রনরর্া সযাম। একর্া রপস্তর্ এবং র্া়োি আ়েিরনি রবপরক্ষ রেনিন সিস্ত্র িত্রু। 
ঝরকর্া অরনক রবরিই। েরব িুরর্ রহরসরব সযাম এবং রিরমও রবি ে়েঙ্কি। রঘরু্হীন 
রকিনযাপািরিি ঘার়ের্ কিরে খুব একর্া রব্ রপরে হরব না োরিি। র্া়োি আ়েিনর্া 
মারর্ রথরক েুরর্, রিরমরক রনর়ে িিিাি মুখ রথরক ্ারডি অনয পারি সরি র্রর্া 
সযাম। োিপি রফসরফরসর়ে বর্র্, আমারিি প্রথম কাি হরর্া রিরক ঐ ্ারড রথরক রবি 
করি আনা। 
  
রস রেরবরিরর্া ্ারডি িানার্াি কাুঁচ রেরে িিিার্া খুর্রব। েরব রঠক েখনই োি 
রচাখ পডরর্া রঝকরমক কিরে থাকা র্ার্ অযার্ামগ বারের্াি ওপি। 
  
রকারনা প্ল্যান রব? রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
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আসরর্ সযারমি প্রথম প্ল্যানর্া রির়ে রকন্তু এখরনা কাি সাডা যারব। যানর্া রিরখ 
অরনকর্া পুরিারনা মরিরর্ি ্ারডি মরো মরন হরে। সযাম আিা কিরি এর্া়ে হ়েরো 
আধুরনক রমািন অযার্ামগ রসরস্টমর্া এখরনা যুক্ত কিা হ়েরন। রিারর্া চাকুর্া রবি করি 
এরন রিরমি হারে রির়ে বর্র্, কাুঁচ োোি সম়ে আমারক কোি রিরব েুরম। যরি 
অযার্ামগ না বারি, োহরর্ আরম এসইউরেি রপিরন সরি যাও়ো পযগন্ত অরপক্ষা কিরব। 
আি যরি রবরি উরঠ, োহরর্ আমারিি রিরক রেরড আসরব গুণ্ডাগুরর্া। েখন হ়েরো 
রবি বাধন কার্াি িনয কর়েক রসরকরডি মরো সম়ে পারব। ঐ সমর়েি রেেরিই রচষ্া 
কিরব োরক রনর়ে িূরি সরি রযরে। েখন আরম গুরর্ করি োরিি ্রে কমারনাি রচষ্া 
কিরবা। 
  
সযারমি কথাগুরর্া রমরন রনর়ে ্ারডি সামরন র্র়ে িাুঁডারর্া রিরম। রপস্ত র্র্া োক করি 
রিরখরি ও়েযািহাউরিি িিিাি রিরক। 
  
সযাম ওরিরক র্া়োি আ়েিনর্া রনর়ে িাুঁরডর়ে আরি ড্রাইোরিি িানার্ার্াি সামরন। 
্ারডি রসফরর্ গ্লাসগুরর্া োোি মরো করিই রিিাইন করি থারক। যরিও োিপিও 
কাুঁচর্া যরথষ্ই িক্ত। এি মারন হরর্া োোি িনয সযামরক এখন শুধু সরঠক 
িা়ে্ার্ারেই আঘাে কিরে হরব। একর্াি রবরি আঘারেি সুরযা্ রনই। নাহরর্ 
অযার্ামগ রবরি উঠাি সম্ভাবনাই রবরি। হার্কা একর্া রপরির়ে র্র়ে রর্াহাি মাথার্া রির়ে 
িান রিরকি রনরচি রকানা়ে আঘাে কিরর্া সযাম। কাুঁচ রফরর্ হীিাি রু্করিাি মরো 
গুরডা গুরডা হর়ে পডরে শুরু করিরি। ড্রাইোরিি রসরর্ি ওপি। 
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েরব অযার্ামগ রবরি উরঠরন। োি মারন অবিা এখন পযগন্ত োরিি অনুকুরর্ই আরি। 
র্া়োি আ়েিনর্া রফরর্ রপস্তর্র্া রনর়ে এসইউরেি রপিরন িাুঁরডর়ে থাকা রিরমি রিরক 
রিৌরড র্রর্া সযাম। িিিাি রিরক রপস্তর্র্া োক করি িাুঁডারনাি পি রিরমরক ইিািা 
কিরর্া োি কাি কিাি িনয। 
  
্ারডি কারি রপৌঁরি র্কর্া খুরর্ রনরর্া রিরম। রপিরনি িিিার্া খুর্রে যারব রঠক 
েখনই েীক্ষ্ণ রচৎকাি করি উঠরর্া ্ারডর্া। অযার্ামগ রসরস্টম োি কাি কিরে শুরু 
করিরি। এিমারন এখনই গুণ্ডাগুরর্া রেরড আসরব োরিি রিরক। রচারখি রকাণ রির়ে 
রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। রিরম এখন উবু হর়ে রিি বাুঁধন কার্াি রচষ্া কিরি। 
  
ও়েযািহাউরিি িিিার্া খুরর্ রযরেই মরন মরন ্ারর্ রির়ে উঠরর্া সযাম। ্ারডর্াি রিরক 
বনু্দক োক করি রকউ রবরির়ে এরর্া রবরল্ডংর্া রথরক। 
  
রহই! রচুঁরচর়ে উঠরর্া সযাম। সারথ সারথ ্রিগ উঠরর্া োি ৩৫৭ এি রিের্োির্াও। 
বুরর্র্র্া মুরখ র্র়ে আঘাে কিাি সারথ সারথই মারর্রে রু্রর্র়ে পডরর্া রর্াকর্া। পডাি 
সম়ে রর্াকর্াি হাে রথরকও রকিু একর্া রির্রক পরডরি। ্ারডি চারব! 
  
 সামরন ঝাুঁরপর়ে পরড চারবর্া েুরর্ রনর়ে রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্, রিরম, চারব! 
  
বরর্ ্ারডি ওপি রির়ে চারবর্া রিরমি রিরক িুুঁরড রিরর্া সযাম। 
  
িূনয রথরক চারবর্া রু্রফ রনর়ে ড্রাইোি রসরর্ চরড বসরর্া রিরম। চারবর্া ই্রনিরন 
র্ার্র়ে ঘুিারেই ইরজনর্া আবাি প্রাণ রফরি রপরর্া রযন। রিৌরড এরস োডাোরড 
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পযারসজাি রসরর্ চরড বসরর্া সযাম। রঠক েখনই রবরল্ডং রথরক রিৌরড রবরির়ে এরর্া অনয 
িুই রকিনযাপািও। ্ারডরক র্ক্ষয করি গুরর্ িুডরি ওিা। 
  
. 
  
্যাস পযািার্ রচরপ ধিরর্া রিরম। সারথ সারথই রবপজ্জনকোরব ঘারর্ি প্রারন্তি রিরক 
রিৌড র্া্ারর্া ্ারডর্া। 
  
 রিরম, রকারনািকরম রনরিরক সামরর্ রনর়ে রচুঁরচর়ে বরর্ উঠরর্া সযাম। 
  
 আরম রিরখরি ওর্া, বরর্ রস্ট়োরিং হুইর্ ঘুিারনা শুরু কিরর্া রিরম। আবারিা 
ড্রাইেওর়েরে রফরি এরসরি ্ারডর্া। 
  
রপিরন রফরি োকারর্া সযাম। রিেী়ে রর্াকর্া রপস্তর্ োক করি রিরখরি োরিি রিরক। 
েরব গুরর্ কিরে রিরি কিরি। সুরযা্র্া হােিাডা কিরর্া না সযাম। োিা গুরর্ কিাি 
আর্ই রট্র্ারি চাপ রিরর্া। সারথ সারথই রিখরর্া রয েতেী়ে রর্াকর্া োি বাম হাুঁরু্ 
আুঁকরড ধরি নুর়ে পরডরি সামরনি রিরক। অথগাৎ, সযারমি র্ার্গর্ রমস যা়েরন। 
  
 গুরর্বষগণ হরে অনযপাি রথরকও। র্ার্াগুরর্ি িরব্দ োরিি কারন প্রা়ে োর্া রর্র্ 
যাও়োি িিা। দ্রুে রবরির়ে যাও়োি িনয এসইউরেি ্যাস পযািারর্ পা রচরপ ধরি 
রিরখরি রিরম। কাম অন, রস্পি আপ! 
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ওরিরক বুরর্রর্ি আঘারে ্ারডি রপিরনি কাুঁচর্া রেরে গুুঁরডর়ে র্রি। রবপি বুঝরে 
রপরি সযাম সেকগ কিরর্া, মাথা নুইর়ে িারখা। শুধু সেকগ করিই রথরম যা়েরন, সারথ 
সারথ োো িানার্াি ফাুঁক রির়ে গুরর্ও িুডরি অনবিে। 
  
যের্া সম্ভব মাথা নুইর়ে রিরখই ্ারড চারর্র়ে যারে রিরম। িাস্তাি রিষ মাথা়ে 
রপৌঁিারনাি আ্ পযগন্ত ্রে কমারনাি রকারনা ইো রনই োি। দ্রুে ্রেরে রমাডর্া 
রপরির়ে আবারিা উরঠ এরর্া িাস্তা়ে। একরু্ আর্ এই পথর্া রির়েই এরসরিরর্া ওিা। 
অবিয বতরষ্ি মরধয ্রে অবযাহে রিরখ ্ারড চার্ারনার্া রবি করঠন হর়ে র্রি এখন। 
  
 রবি রকিুর্া এগুরনাি পি রিপুরর্ি রপরট্রার্কারিি রর্মরর্রম রহির্াইর্গুরর্া রচারখ 
পডরর্া ওরিি। ্ারডর্া আরিা কারি রপৌঁিারেই মতিু সাইরিরনি িব্দও শুনরে রপরর্া 
ওিা। 
  
রিপুরর্রক রিরখ িাস্তাি রকনারি রনর়ে ্ারডর্া থামারর্া রিরম। রিপুরর্ও োি ্ারডর্া এরন 
িাুঁডারর্া োরিি রঠক পারিই। সাইরিরনি িব্দর্া থারমর়ে রির়েরি এখন। 
  
আমারিি বনু্ধ্রক খুুঁরি রপর়েরি, পযারসজাি িিিার্া খুর্রে খুর্রে বর্র্ রিরম। 
  
রিরক হাে-পা বাধা অবিা়ে রপিরনি রসরর্ পরড থাকরে রিরখ এক মুহূরেগি িনয 
বাকিূনয হর়ে র্রি রিপুরর্। রকারনা িকরম রনরিরক সামরর্ রনর়ে বর্র্, রকউ আহে 
হনরন রো? 
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 রিি মুখ রথরক কাপরডি রু্করিার্া খুরর্ এরন রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া, কী অবিা 
রোমাি? 
  
 আ- বর্রে র্র়েও রথরম র্রর্া রি। োিপি র্ম্বা একর্া শ্বাস রনর়ে বর্র্, আরম রঠকই 
আরি। আমাি কারিন? ও রকাথা়ে? ও রঠক আরি রো? 
  
আরম িারন না, সযাম িানারর্া। 
  
 রিরমরক রিি বাুঁধন রকরর্ রিও়োি িনয বরর্ সযামরক রনর়ে ্ারডি রপিরনি রিরক চরর্ 
র্রর্া রিপুরর্। আসরর্ কী ঘর্রি রসর্া িানরে চাইরর্া সযারমি কারি। 
  
রিরমি রফারন রোর্া রেরিওর্া রিরখর়ে রিপুরর্রক পুরিা বযাপাির্াই সংরক্ষরপ বযাখযা করি 
িানারর্া সযাম। 
  
রকাথা়ে ঘরর্রি এর্া? সব শুরন িানরে চাইরর্া রিপুরর্। 
  
সযাম উত্তরিি রিরক রনরিগি করি বর্র্, এই রো প্রা়ে পাুঁচ মাইরর্ি মরো িূরি হরব 
িা়ে্ার্া। িাস্তাি পারিি িরক কেগুরর্া পুিােন ও়েযািহাউি আরি। ওগুরর্াি 
রিেী়ের্াি সামরন। 
  
সব শুরন রিপুরর্ এসইরেি িান বাম্পারি রর্র্ থাকা বুরর্রর্ি িা্ এবং গুুঁরডর়ে যাও়ো 
রপিরনি িানার্ার্াি রিরক োকারর্া একবাি। োিপি রিরিওর্া রবি রিস্পযাচািরক 
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বুরফারর্গি বাইরি অবরিে পরিেযাক্ত ও়েযািহাউরিি র্ার্াগুরর্ি বযাপারি রিরপার্গ করি 
রনরর্া। রেনিন সরন্দহোিনিঃ রেনিন পুরুষ, ফসগা িিীি, কারর্া রপািাক। 
  
 রিস্পযাচািরক েথযগুরর্া িানারনা রিরষ ্ারডি রিরকই িওনা কিরিরর্া রিপুরর্, রঠক 
েখনই রি রিরক থামারর্া োরক। আমাি কারিরনি বযাপারি বরু্ন। 
  
কী বর্রবা োি বযাপারি? িবারব বর্র্ রিপুরর্। 
  
আপনাি রক োি সারথ কথা হর়েরি? 
  
ফামগহাউরি? 
  
 মাথা িুরর্র়ে সা়ে রিরর্া রি। 
  
সযরি, মযাম। ওখারন কারিািই সাডা পাইরন আরম। িিিাও র্ক কিা রিরর্া। 
  
িবাব শুরন রিরমি রিরক রফরি োকারর্া রি। রচহািা়ে উরির্ি িাপ রর্র্ আরি। 
আমারিি ওখারন র্র়ে রচক কিা িিকাি। রক িারন ওি সারথ বারি রকিু ঘরর্রি 
রকনা? 
  
. 
  
০৯. 
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রিরমি হাে খামরচ ধিরর্া রি। রপ্ল্ি, র্যারিইন হ়েরো রকারনা রবপরিি মরধয আরি। 
  
ওি কথা রকন্তু রঠক, সযাম বর্র্। আমারিি রখাুঁি রনও়ো উরচৎ একবাি। 
  
সযাি, সযামরক উরেিয করি বর্র্ রিপুরর্ ও়ো্নাি। আপনাি ওপি রবশ্বাস িাখরি 
আরম। আপরন বুরঝ শুরনই কাি কিরবন। বুরফার্গ রথরক ওিা কখন বযাকআপ পাঠারব 
ো আরম িারন না। আি ঐ রেনিন সিস্ত্র িাকােগুরর্াি ওপি নিি িাখরে আমিা 
মাত্র একিন রিপুরর্রকই পারঠর়েরি। বযাকআপ িাডা ওরক আি এগুরে রিরে পািরি 
না। 
  
বুঝরে রপরিরি আমিা। 
  
রিপুরর্ এিপি রিি রিরক করঠাি িতরষ্রে োরকর়ে বর্র্, আপনারিি কাি রিষ হর়ে 
যাও়োি পি আপনািা রেনিন-যরি আপনাি কারিনরক খুুঁরি পান, োহরর্ চািিন-
রিরিরফি অরফরস এরস রস্টর্রমে রির়ে যারবন। 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে রি সা়ে রিরেই োরিি রথরক রবিা়ে রনর়ে রপরট্রার্ কারি রফরি র্রর্া 
রিপুরর্ রর্াকর্া। 
  
 চরর্া োহরর্, রিপুরর্ চরর্ রযরেই বর্র্ সযাম। ড্রাইোরিি িিিার্া খুরর্ ্ারডরে 
ঢুকরি ও। 
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 আমারিি ্ারডর্া কী কিব? সামরনি পযারসজাি রসরর্ উরঠ বসরে বসরে রিরজ্ঞস 
কিরর্া রিরম। 
  
রফরি যাও়োি সম়ে ওর্া রনর়ে রযরে পািরবা, বর্র্ সযাম। 
  
রিও উরঠ বসরর্া রিরমি রপিরনি রসরর্। সযামরক বর্র্, রপ্ল্ি একরু্ ির্রি করুন। 
  
িক্ত হর়ে বরস থারকা, বরর্ ্ারড রনর়ে হািরর্াি রিরক িুর্ র্া্ারর্া সযাম। উইডরিরল্ডি 
ও়োইপািগুরর্া চারু্ করি রির়েরি যারে বতরষ্ি কািরণ সামরনি রিরক রিখরে অসুরবধা 
না হ়ে। রপিরনি োো িানার্ার্া রির়ে রিা রিাুঁ করি বাোস ঢুকরি ্ারডি রেেরি। 
ড্রাইোরিি িানার্া রির়ে বতরষ্ি পারনি রির্া আসরি অনবিে। সযারমি মুখ, কাুঁধ সব 
প্রা়ে রেরিই র্রি পারনরে। এমনরক পযারসজাি রসরর্ বরস থাকা রিরমি িিীরিও 
পারনি রির্া র্া্রি। রিি কী অবিা রিখাি িনয রপিরনি রিরক োকারর্া একবাি। 
েরুণ রমর়ের্া পুরিাপুরিই হেেম্ব হর়ে আরি এখন? রোমাি চাচাি বযাপাির্া়ে খুবই 
মমগাহে আমিা, বাোরসি রিাুঁ রিাুঁ আও়োি িারপর়ে বর্র্ রিরম। 
  
আরম িারন। রকন্তু আরম রকারনাোরবই রবশ্বাস কিরে পািরি এর্া। কর়েকমুহূেগ পি রি 
সামরনি রিরক ঝুুঁরক রিরমি কাুঁরধ হাে রিরখ বর্র্, আসাি িনয ধনযবাি আপনারিি। 
  
বতরষ্ি রির্া রথরক বাুঁচরে ড্রাইরেং রসরর্ি রকিুর্া পাি রিরক সরি র্রি সযাম। ্ারড 
চার্ারে চার্ারেই রিি রিরক োরকর়ে বর্র্, আমিা এরেই খুরি রয েুরম রঠকঠাক 
আরি। 
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রিরম িানারর্া, শুরনরি েুরম নারক এ়োিরপারর্গি রিরক যারেরর্। সযান ফ্রারন্সসরকাই 
যারেরর্ রনি়ে? 
  
হযাুঁ, রযরে রচর়েরির্াম। োিা আমাি ্ারডর্া িাস্তা রথরক রফরর্ রিও়ো়ে আি রযরে 
পারিরন। 
  
রসর্মা কর্ করিরিরর্া আমারিি, রিরম বর্রি। পুরর্ি রোমাি ্ারডর্া খুুঁরি রপর়েরি। 
রোমাি রফান পাও়োি আ্ পযগন্ত রবি িুিঃরিন্তা়ে রির্াম আরম। 
  
োিা আমাি রিরক বনু্দক ধরি রিরখরিরর্া। আরম রো কখরনাই আপনারিি এিকম 
রবপরি রফর্রে চাইরন। 
  
োো িানার্া রির়ে বাোস ও িমকা বতরষ্ি রির্া আসা়ে কথা চারর্র়ে যাও়ো রবি 
অসম্ভব হর়ে উরঠরি ওরিি িনয। োই বর্র্, আর্ র্র়ে রোমাি রবানরক রিরখ আরস, 
োিপি কথা বর্রবা আমিা। 
  
ফামগহাউরি রপৌঁিারে প্রা়ে িি রমরনরর্ি মরো র্া্রর্া ওরিি। থামারনাি সারথ সারথই 
্ারড রথরক রবরির়ে রসুঁরডি রিরক রিৌড র্া্ারর্া রি। িিিা রখার্াি রচষ্া কিরি, রকন্তু 
পািরি না। রিারি রিারি কিাঘাে কিরি এখন। রকারনা সাডা রনই েবুও। র্যারিইন! 
র্যারিইন! কাুঁিরে শুরু কিরর্া ও। 
  
 রিরম ও সযামও এর্র়ে এরর্া িিিাি কারি। রিরক কাুঁিরে রিরখ সযাম বর্র্, আরম 
রিরখ অনযোরব রঢাকাি রকারনা পথ আরি রকনা! 
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বরর্ পা বাডারর্া বারডি রপিরনি রিরক। রিরম এবং রিও অনুসিণ কিরি োরক। 
  
বারডি রপিন রিরকও একর্া িিিা আরি। সযাম রখার্াি রচষ্া কিরর্া িিিার্া। এর্াও 
োর্া র্া্ারনা রিরখ রি বর্র্, র্ারথ রির়ে খুর্রে পািরবন না? 
  
ওর্াি হ়েরো প্রর়োিন পডরব না, োর্ার্াি রিরক োরকর়ে বর্র্ সযাম। ও়োরর্র্ রথরক 
রেরির্ কািগর্া রবি এরন িিিাি রফ্ররমি ফাুঁক রির়ে ঢুরকর়ে হার্কা নাডা রিরেই খুর্ 
করি খুরর্ র্রর্া োর্ার্া। রোমাি কারিরনি উরচৎ িিিাি িনয রিিরবাল্ট িােী়ে 
রকিু বযবহাি কিা, িিিার্া খুর্রে খুর্রে বর্র্ সযাম। 
  
রকারনা িবাব না রির়ে রিৌরড িান্নাঘি রপরির়ে রি িাকরে শুরু কিরর্া, র্যারিইন! 
রকাথা়ে েুরম? 
  
িাকরে িাকরে হর্ওর়ে ধরি এর্র়ে যারে রি। রিরম ও সযামও রিৌরড আসরি োি 
রপিু রপিু। 
  
রিৌরড আসরে আসরেই মুরখি ওপি রথরক রেিা চুর্গুরর্া সরির়ে রনরে রিরম। রসুঁরড 
রির়ে ওপরি উঠরে যারব, রঠক েখনই শুনরে রপরর্া োরিি রনচ রথরক রকিু একর্াি 
িব্দ রেরস আসরি। ঝর্ করি রথরম িব্দর্াি রিরক র্ক্ষয করি োকারর্া ও। রস রনরিে 
রয োরিি রনচ রথরক থাবাি িব্দ আসরি। এখারন রিরখা! রসুঁরডি রনরচ থাকা রস্টারিি 
কযারবরনরর্ি রিৌরড র্র়ে িিিার্া খুর্রর্া ও। 
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রবানরক রবি কিাি িনয প্রা়ে উরড এরস কযারবরনরর্ি িিিাি সামরন এরস রপৌঁিারর্া 
রি। র্যারিইন! 
  
রিি মরো র্যারিইনরকও হাে-মুখ রবুঁরধ রফরর্ িাখা হর়েরিরর্া। রি োি মুখ রথরক 
কাপরডি রু্করিার্া সরির়ে িানরে চাইরর্া, েুরম রঠক আরি? 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রিরর্া র্যারিইন। 
  
হাে-পার়েি বাধন রকরর্ র্যারিইনরক উরঠ িাুঁডারে সাহাযয কিরর্া সযাম ও রিরম। 
  
এিপি োরক িরডর়ে ধরি কাউরচ রনর়ে বসারনাি পি রি বর্র্, রোমারক রনর়ে অরনক 
িুিঃরিন্তা়ে রির্াম আরম। 
  
েুরম এখারন আসরর্ রকোরব? র্যারিইন িানরে চাইরর্া। 
  
রি ফার্গা িম্পরেরক রিরখর়ে বর্র্, ফার্গা িম্পরে। আমাি বনু্ধ্। োিাই ঐ বইর্া রনর়ে 
এরসরি এখারন। 
  
র্যারিইন োরিি রিরক োরকর়ে বর্র্, আরম রবশ্বাসই কিরে পািরি না। আ- িূি রথরক 
বজ্রপারেি িব্দ রেরস আসা়ে বাকযর্া বরর্ রিষ কিরে পািরর্া না। োিপি হঠাৎ করি 
উরঠ িাুঁরডর়ে বর্র্, রকিু রড্রঙ্ক কিা িিকাি আমাি। হাে কাুঁপরি ওি। 
  
বসুন, বর্র্ রিরম। আরম রনর়ে আসরি। পারন চর্রব? 
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ধনযবাি, েরব আমাি মরন হ়ে আরিা কডা রকিু িিকাি এখন। 
  
বরর্ িান্নাঘরি রিরক পা বাডারর্া র্যারিইন। অনযিাও আসরি োি রপিু রপিু। 
রিিও়োিাি ি যাক রথরক গ্লাস েুরর্ রনর়ে রফ্রি রথরক েিকাি রবাের্ রবি করি 
আনরর্া র্যারিইন। গ্লারস রঢরর্ চুমুক রিরে যারব রঠক েখনই রব বরর্ উঠরর্া। রোমাি 
রক মরন হ়ে ওর্া খাও়ো রঠক হরব এখন? আমারিি রকন্তু পুরর্রিি কারি রযরে হরব। 
  
রঠকই কিরি আরম। রোমাি রক রকারনা ধািণা আরি কযারবরনরর্ি রেেি থাকরে রকমন 
র্ার্, রবরিষ করি যখন এর্াও অিানা রয রকউ রোমারক খুুঁিরে আসরব রকনা? 
  
 িবারব রি রকিু বর্র্ না। রিি অস্বরস্তর্া বুঝরে রপরি রিরম োি কাুঁরধ হাে রিরখ 
বর্র্, রোমিা িুিন কী অবিা়ে রিরর্ রসর্া আরম কল্পনাও কিরে পািরি না। এমনরক 
রোমিা রকউই কারিা বযাপারি রকিুই িানরে না। রনি়েই অবিার্া খুব খািাপ রিরর্া 
রোমারিি িনয। 
  
 হযাুঁ, খুবই খািাপ রিরর্া, র্যারিইরনি রচারখি রিরক োরকর়ে িবাবর্া রির্ রি। 
  
রিি মন্তরবয রকিুর্া চমরক র্রি র্যারিইন। গ্লাসর্া নারমর়ে বর্র্, ওহ, রি… আরম 
িুিঃরখে। আমারক রক ক্ষমা কিরে পািরব েুরম? 
  
রকরসি িনয? 
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োিা রো রোমারকই রকিনযাপ করি রনর়ে র্র়েরিরর্া। রনরিেোরবই আমাি রথরকও 
বারি অবিা়ে রিরর্ েুরম। 
  
 এি িনয িুিঃরখে হবাি রকিু রনই। রম. অযাড রমরসস ফার্গা রয আমারক খুুঁরি রবি 
কিরে রপরিরি এরেই খুরি আরম। 
  
হা। ো্য োরর্া রিরর্া রোমাি। 
  
 রফানর্া রকাথা়ে? র্যারিইনরক রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। রিরিরফি অরফরস রফান কিা 
উরচৎ আমারিি। োিা হ়েরো আপরন রঠক আরিন রকনা রসর্া িানাি অরপক্ষা়ে আরি। 
  
পুরিা বারড িুরডই রবি কর়েকর্া রপারর্গবর্ হযাডরসর্ আরি। রসুঁরডি কারিি 
হর্ওর়েরেও আরি একর্া। 
  
কথার্া শুরনই হর্ওর়েি রিরক পা বাডারর্া সযাম। রকিুক্ষণ পিই রফারন কথা বর্রে 
বর্রে িান্নাঘরি রফরি এরর্া আবাি। হযাুঁ, হযাুঁ। বুঝরে রপরিরি। আমিা এখারনই 
থাকরবা। 
  
োিপি রফান রকরর্ রিরসোির্া কাউোরিি ওপি রিরখ বর্র্, োিা র্ার়েন্দা রবোর্ি 
একিনরক পাঠারব এখারন। 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রি। েরব রিরম বর্র্, সরন্দহোিনরিি বযাপারি কী বর্র্? কাউরক রক 
ধিরে রপরিরি? 
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ইনরেরস্টর্র্ি এখারন এরর্ই হ়েরো ওর্াি বযাপারি িানা যারব। 
  
েিকাি রবাের্র্াি রিরক একবাি োকারর্া র্যারিইন। োিপি আবাি সযারমি রিরক 
রফরি বর্র্, এখারন রকন রর্াক পাঠারে ওিা? 
  
ওিা বর্রে পুরর্ি? আমারিি রস্টর্রমে এবং প্রমাণ সংেরহি িনয। 
  
উত্তির্া়ে র্যারিইন রকিুর্া চমরক র্রি বরর্ মরন হরে। কী ধিরনি প্রমাণ? 
  
আঙু্গরর্ি িাপ-র্াপ, খুব সম্ভবে। 
  
েিকাি গ্লাসর্া কাউোরি নারমর়ে িাখরর্া র্যারিইন। কী একর্া ে়েংকি িুিঃস্বরেি মরো 
ঘর্না ঘর্রি। 
  
 রি এর্র়ে এরস োি রবারনি হারে ধরি বর্র্, পুরর্ি অপিাধীরক খুুঁরি রবি কিরব। 
রক িারন, হ়েরো এরোক্ষরণ ধরিও রফরর্রি। 
  
গ্লারস আরিা রকিু েিকা ঢার্াি মাধযরম রনিঃিরব্দ িবাব রিরর্া র্যারিইন। রিরম অবিয 
এর্াি িনয োরক রিাষ রিরে পািরি না। হািাি রহাক, সিযই বাবারক হারির়েরি, আি 
রকিুক্ষণ আর্ রনরিও বন্দী রিরর্া রিারর্া একর্া চাপা িা়ে্া়ে। রকরচন রর্রবরর্ি 
সামরন রথরক একর্া রচ়োি রর্রন রনর়ে ওর্ারে বরস শুধু বর্র্, মরন হ়ে আমারিি 
সবািই একরু্ বরস রির্যাক্স কিা উরচৎ। রবরি িুিঃরিরন্তে বা আেরঙ্কে হও়োর্া রকারনা 
উপকারি আসরব না। 
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 োরর্া বরর্রিন, রবাের্র্া হারে রনর়ে রর্রবরর্ি রিরক আসরে আসরে বর্র্ র্যারিইন। 
রি, েুরমও একর্া গ্লাস রনর়ে এরস ির়েন করিা আমাি সারথ। 
  
আরম রঠক আরি। 
  
না, েুরম রঠক রনই। োিা রোমারক প্রা়ে রমরিই রফরর্রিরর্া। এক রঢাক র্রর্া েুরমও। 
  
রি অবিয ো কিরর্া না। েিকাি পরিবরেগ এক গ্লাস পারন রখর়ে রনরর্া শুধু। োিপি 
কারিরনি পারি বরস বর্র্, আরম িারন না েুরম রকোরব কডা রিরনসর্া র্র্রে পারিা। 
  
এর্া িরক্ত রযা্া়ে িিীরি, বরর্ গ্লারস র্ম্বা চুমুক রিরর্া র্যারিইন। 
  
র্যারিইনরক রনর়ে রকিুর্া িুিঃরিন্তা়ে পরড র্রি রিরম। মরহর্া রযোরব রঢাক র্র্রি 
োরে োি আিঙ্কা হরে মানুষর্া হ়েরো পুরর্ি এরস রপৌঁিারনাি পি রকিু বর্াি মরো 
অবিা়ে থাকরব না। োই রনরি রথরকই রকিু প্রশ্ন রিরজ্ঞস কিাি রসিান্ত রনরর্া ও। অল্প 
কর়েকর্া প্ররশ্ন হ়েরো রেমন রকান ক্ষরে হরব না কারিা। আিা কিরি প্রশ্নর্া়ে হ়েরো 
রকিু মরন কিরবন না, রকন্তু আসরর্ কী ঘর্রি এসব? 
  
র্যারিইন মাথা নাডরে নাডরে আরক্ষরপি স্বরি বর্র্, যরি িানোম! 
  
আপনাি বাবাি মযাপ বইর্াি সারথ রক এসরবি রকারনা সম্পকগ আরি? 
  
প্রশ্নর্া শুরন রিি রিরক একবাি োকারর্া র্যারিইন। বর্র্, বাবা যরি আমাি বর্া 
রেোি কারি বইর্া রবরে কিরো, োহরর্ হ়েরো এসরবি রকিুই ঘর্রো না এখন। 
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আপরন উনাি িনয রেো খুুঁরি রির়েরিরর্ন? িানরে চাইরর্া রিরম। 
  
হযাুঁ, বর্র্ র্যারিইন। একিনরক রপর়েরির্াম। বইর্াি িনয অরনক বরডা অরঙ্কি র্াকা 
রিরে রচর়েরিরর্া রর্াকর্া। বইর্াি িারমি রথরকও কর়েকগুণ রবরি। 
  
ওরিরক সযাম শুধু এক িানার্া রথরক আরিক িানার্া়ে পা়েচারি কিরি। বারডি 
সামরনি রিকর্া়ে োকারে একরু্ পিপি। রিরম অবিয সযারমি রিরক মরনারযা্ না রির়ে 
র্যারিইনরক রিরজ্ঞস কিরর্া, রক? 
  
নামর্া মরন রনই আমাি। 
  
আমাি আরি, বর্র্ রি। রর্াকর্াি নাম চার্গস এরেরি। 
  
রয নামই রহাক, র্যারিইন োি গ্লারসি রিরক োরকর়ে বর্রি, আরম শুধু এর্াই িারন রয, 
বাবা হঠাৎ করিই রসিান্ত রনরর্া বইর্া রবরে কিরব না। রকন কিরব না রসর্াও বরর্রন। 
  
 আরঙ্কর্ উরিগ্ন রিরর্া, রি বর্র্। বইর়েি করপি বযাপারি অরনকগুরর্া রফান এরসরিরর্া 
োি কারি। আি এিপি হঠাৎই এক আ্ন্তুক এরর্া বইর়েি বযাপারি রখাুঁি খবি 
কিরে। খুব সম্ভবে ঘর্নাগুরর্াি র্াইরমং-এি কািরণই আরঙ্কর্ রপরির়ে র্র়েরিরর্া। 
  
সযাম আবাি িান্নাঘরি রফরি এরসরি। িানার্া রির়ে ড্রাইেওর়েরে একবাি নিি রফরর্ 
োরিি রিরক োরকর়ে বর্র্, র্াইরমং? 
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মাথা ঝাুঁকারর্া রি। বইর়েি প্রথম মুররণি অনযানয করপগুরর্া রথরক এডরপপাি চুরিি 
বযাপাির্া সম্পরকগ িানরো আরঙ্কর্। আমাি মরন হ়ে আরঙ্কর্ হ়েরো রেরবরিরর্া একই 
কািরণ োরকও রকউ র্ার্গর্ করিরি। 
  
যুরক্ত আরি রোমাি কথা়ে, সযাম বর্র্। রকন্তু আমিা এর্াি সারথ িডার্াম রকোরব? 
  
রমরসস ফার্গাি সারথ কাি শুরু পিই আরম আরঙ্কর্রক আপনারিি বযাপারি বরর্রির্াম। 
বরর্রির্াম, আপনািা গুপ্তধন রিকাি রথরক প্রাপ্ত অথগ রির়ে ফার্গা ফাউরডিন এবং 
িাুঁেবয কাযগেম পরিচার্না করিন। েখনই আরঙ্কর্ বর্র্ রয বইর্া রক আপনারিি 
কারিা কারি রিও়ো যা়ে রকনা। আপনারিি রিরে পািরর্ নারক োি কাুঁধ রথরক রবাঝা 
রনরম যারব। 
  
 হুম, এখন বুঝরে পািরি, খুব একর্া সন্তুষ্ রিানারে না র্যারিইনরক। বাবা রকারনা 
সংোহরকি কারি রবরে করিরন, কািণ বাবা আপনারিি কারি রবরে কিরব রেরব রঠক 
করি রিরখরিরর্া। 
  
রিাকারন যাও়োি মুহূেগর্াি কথা িিণ করি রিরক বর্র্, রিাকারন র্র়ে রকন্তু আমাি 
মরন হ়েরন রয উরন আমারিি আিা কিরিরর্ন। 
  
ওর্াি িনয িুিঃরখে, রি বর্র্। ঐরিন সকারর্ই আরম আরঙ্কর্রক রফান করি বরর্রির্াম 
রয আপনািা রিাকারন যারবন। আরঙ্কর্ েখন অনয একর্া রফান করর্ পাও়ো হুমরক 
একরু্ িুিঃরিরন্তে রিরর্া, োই আমাি কথার্া োরর্াোরব রখ়োর্ কিরে পারিরন। 
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ক্ষমাসুর্ে হারস ফুরর্ ির়েরি োি মুরখ। আরম রেরবরির্াম বইর্া রিাকান রথরক রবরির়ে 
র্রর্ই আরঙ্কর্ আবাি স্বাোরবক অবিা়ে রফরি আসরে পািরব। 
  
 হুম, র্যারিইন বর্র্। আি এখন বাবা মরিই র্রি। 
  
 রি োি রবারনি কাুঁরধ হাে রিরখ স্বান্তনাি সুরি বর্র্, িাকারেি কথা শুরন আরম 
িারেই োরক রিখরে যাও়োি িনয রবরির়েরির্াম। হঠাৎ রচাখ চকচক করি উঠরর্া 
রিি, পারন পডরি োি ্ার্ রবর়ে। আরম খুবই িুিঃরখে। আরম রযরে পারিরন। 
এ়োিরপারর্গ যাও়োি পরথই আমারক ধরি রফরর্রিরর্া ওিা। এিপি শুধু িারন, আরম 
র্যারিইরনি এখারন আরি। ্ার্ রথরক রচারখি অশ্রু মুরি রিরমি রিরক োরকর়ে হাসাি 
রচষ্া কিরর্া ও। োিা বর্রিরর্া, বইর্া না রপরর্ নারক োিা আমারিিরক রমরি 
রফর্রব। আরম রেরবরির্াম োিা হ়েরো সরেযই ো করি বসরব। নাহরর্ আরম 
কখরনা…। 
  
 রি, বর্র্ রিরম। েুরম ওর্াই করিরিা রোমাি রযর্া কিা িিকাি রিরর্া। আরম রোমারক 
একমুহূরেগি িনযও সরন্দহ করিরন। 
  
সযাম আবারিা িানার্াি রিরক োরকর়ে দ্রুে ্রেরে পা়েচারি কিরে শুরু করিরি। 
প্ররেবািই যখন িানার্া রথরক রস োরিি রিরক রফরি আরস, েেবািই রি আি 
র্যারিইন উরিগ্ন িতরষ্রে রচাখ েুরর্ োকা়ে ওরি রিরক। িুইিরনি উরি্ রিরখ রিরম 
মুচরক রহরস উরঠ িাুঁরডর়ে বর্র্, পারন খাও়ো িিকাি আমাি। পারন রখর়ে আসরি। 
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বরর্ কযারবরনর্ রথরক একর্া গ্লারস পারন রঢরর্ সযারমি রিরক এর্র়ে র্রর্া রিরম। 
সযারমি পারি িাুঁরডর়ে রফসরফরসর়ে বর্র্, কী কিরিা েুরম? এোরব রো োরিিরক 
আরিা নােগাস করি েুর্রি। 
  
রিরমি রিরক োরকর়ে সযাম রনচুস্বরি বর্র্, আমারিি হারে মাত্র একর্া রপস্তর্ই আরি। 
আি আরিও এখন রনিগন এক িা়ে্া়ে। এখন আমিা খুবই ইরি র্ার্গর্। োই রচাখ 
িাখরে হরে। 
  
রঠক েখনই রবিরর্ চমকারর্া আকারি। এরো উজ্জ্বর্ আরর্া রয িান্নাঘিও আরর্ারকে 
হর়ে র্রি রবিরর্ি কািরণ। এিপিই রেরস এর্ বজ্রপারেি রবকর্ এক িব্দ। রি ও 
র্যারিইন িুইিনই চমরক র্রি িরব্দ। রঠক েখনই রবরি উঠরর্া রর্রবরর্ি ওপি িাখা 
হযাডরসর্র্াও! চমরক উরঠ ওর্াি রিরক োকারর্া র্যারিইন। 
  
রকিুক্ষণ অরপক্ষা করি উরঠ র্র়ে রফানর্া ধিরর্া ও। হযারর্া?… হযারর্া? রকন্তু ওপাি 
রথরক রকারনা িবাব আসরি না। আরিা রকিুক্ষণ হযারর্া হযারর্া করি রফানর্া রকরর্ 
র্যারিইন বর্র্, হ়েরো রকারনা িং নাম্বাি রিরর্া। 
  
এরক-অপরিি রিরক োকারর্া রিরম ও সযাম। সরেয বর্রে িুইিন একই কথা োবরি 
এখন। িাকােগুরর্া কর্ করি রনরিে হর়ে রনরে োিা আবাি বারডরে রফরি এরসরি 
রকনা। 
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রপিরনি িিিার্া রঠকঠাকমরো র্া্ারনা আরি রকনা ো রচক করি রিখরি রিরম। আি 
সযাম রপস্তর্র্া রবি করি র্যারিইরনি রিরক োরকর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, বাসা়ে রক আরিা 
রকারনা অস্ত্র আরি? 
  
. 
  
১০. 
  
রফান আসাি পি রথরক প্ররের্া িব্দই ে়ে পাইর়ে রিরে ওরিিরক। িানার্া়ে বতরষ্ি 
পারনি রফাুঁর্াি িব্দ, রমরঘি গুডগুড, বজ্রপারেি িরব্দ প্ররেবািই ের়ে কুুঁকরড যারে রি 
ও র্যারিইন। 
  
পুরর্রিিা আি মাত্র কর়েক রমরনরর্ি িূিরত্ব আরি। েরব োরিি এখারন এরস রপৌঁিাি 
আ্ পযগন্ত এরকবারিই স্বরস্ত পারে না সযাম। অদু্ভে রফান কর্র্া িুই মরহর্ারকই ে়ে 
পাইর়ে রির়েরি। যরিও রফান আসার্া কাকোর্ী়ে হরে পারি, োিপিও র্াইরমংর়েি 
কািরণ রকউই স্বাোরবক থাকরে পািরি না। 
  
সযাম োি হারেি রিের্োির্া রিরমরক রির়ে রির়েরি। এি পরিবরেগ র্যারিইরনি মতে 
স্বামীি িং ধিা ির্্ানর্া েুরর্ রনর়েরি ও। মরহর্ারিি সবাই এখন ফ্রে রুরম বরস 
আরি। েরব রস িাুঁরডর়ে আরি িানার্া রির়ে বাইরিি িাস্তার্াি ওপি নিি িাখাি িনয। 
  
র্যারিইন বারড রথরক পারর্র়ে যাও়োি িনয একিম প্রস্তুে। সযারমি এই আইরি়োর্া 
োরর্া র্ার্রন। েরব এই মুহূরেগ র্যারিইরনি মাথা রথরক আইরি়োর্া সিারনাও রবি 
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করঠন কাি। আি এই করঠন কাির্াই রবি োরর্াোরব কিরি রিরম। অনয িুইিনরক 
বইর্াি বযাপারি নানান প্রশ্ন করি মরনারযা্র্া অনয রিরক সরির়ে িাখরি ও। সবাই রকন 
এই বইর্াি রপিরন রর্র্রি? 
  
উত্তির্া বর্াি আর্ একবাি রিি রিরক োকারর্া র্যারিইন। োিপি বর্র্, আ-আরম 
োরিিরক এর্াি বযাপারি বর্রে শুরনরির্াম। মারন ঐ রর্াকগুরর্াি রথরক যািা আমাি 
বাসা়ে এরসরিরর্া। রঠক েখনই রিরকও রনর়ে আসা হ়ে এখারন। 
  
োিা কী বরর্রিরর্া আসরর্? 
  
বরর্রিরর্া রয োিা বইর্া রথরক মযাপর্া রপরর্ই চারবি িনয সবরকিু রপর়ে যারব। যরি 
ওর্া ওখারন থারক, োহরর্ োিা োরিি র্াকার্া পারব এবং আমারিিরক রিরড রিরব। 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রি। হযাুঁ, আমারকও এর্া বরর্রি ওিা। োিা আমারিিরক েখনই িাডরব 
যখন োিা বই এবং োরিি র্াকা হারে পারব। েরব োিা রকাথা়ে রযন চারব খুুঁিরে 
যারেরর্া। সরেয বর্রে আরম অরনক ে়ে রপর়ে র্র়েরির্াম। হ়েরো েুর্ বুরঝরি। 
  
 বইর্া, রিরম বর্র্ র্যারিইন, রক কািরণ োিা োবরর্া রয এর্াই ঐ বইর্া? 
  
এই বযাপারি রি আমাি রথরক োরর্া বর্রে পািরব। 
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 সযাম োবরি, রনরিে োরবই বইর়েি ইরেহারসি বযাপারি ওিা খুব গুরুত্বপূণগ রকিু 
একর্া ধিরে পািরি না। আি একমাত্র রয বযরক্তর্া এসরবি বযাপারি িানরো রস এখন 
মতে। রোমাি আরঙ্কর্ এর্াি বযাপারি কী বরর্রিরর্া? 
  
 আরঙ্কর্ বরর্রিরর্া, বইর্া রনর়ে আরিা রিসাচগ কিা নারক বারক আরি। আরঙ্কর্ এই 
কাির্াই কিরিরর্া, েখনই র্যারিইন চার্গস এরেরি নারমি একিরনি কারি বইর্া রবরে 
করি রিও়োি কথা বরর্। 
  
চার্গস এরেরি… সযারমি কারি নামর্া রবি পরিরচে র্া্রি। েরব রকন র্া্রি রসর্া 
বুঝরে পািরি না। আরিা রকিু রবষ়েও রবি রখাুঁচারে ওরক। রকিনযারপি র্াইরমং এবং 
িানর্াও রবি অদু্ভে রিরর্া। বইর্াি িনয োিা রকন রিরক এরো িূি রথরক ধরি 
এরনরি? হ়েরো র্যারিইরনি রনিগন বারডি রকারনা সম্পকগ আরি এি সারথ। েরব এর্া 
িাডাও আরিা একর্া কািণ রবি রখাুঁচারে ওরক। র্যারিইন, বর্র্ ও, আপনারক র্ার্গর্ 
কিাি রকারনা কািণ বর্রে পািরবন? 
  
অবিযই। বইর্াি মারর্ক রিরর্া আমাি বাবা। 
  
এর্া িাডাও রকারনা কািণ? যাই রহাক, এই চার্গস এরেরি রর্াকর্াি সারথ রক আপরন 
বযরক্ত্েোরব কথা বরর্রিন? 
  
 রর্াকর্ারক কখরনা রিরখরন আরম। অনয একিনরক বারডরে পারঠর়েরিরর্া। 
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এিাডা অনয রকউ রক বইর্াি বযাপারি িানরে বাসা়ে এরসরিরর্া অথবা রযা্ারযা্ 
করিরিরর্া? 
  
মাথা নাডরর্া র্যারিইন। না। রকন? 
  
আমাি কারি একর্া বযাপাি অদু্ভে র্া্রি। সবগুরর্া ঘর্নাই ঘর্রি এখারন। অনয 
রকাথাও না। 
  
আপনাি রক মরন হরে চার্গস এরেরি আরি এর্াি রপিরন। 
  
সরেয বর্রে এই বযাপারি আমাি রকারনা ধািণা রনই। 
  
রচ়োরি রহর্ান রির়ে রিি রিরক োকারর্া র্যারিইন। এমন রক হরে পারি না রয বাবা 
এর্াি বযাপারি অনয কারিাি সারথও কথা বরর্রিরর্া? রি, েুরম বাবাি খুব কারিি রিরর্। 
রোমারক রক রকিু বরর্রিরর্া? 
  
রনরিগষ্ কারিা বযাপারি রকিুই বরর্রন। শুধু একবাি বরর্রিরর্া রস রকিু একর্া খুুঁরি 
রপর়েরি। েরব এর্াও বরর্রিরর্া রয আরঙ্কর্ এই বইর্া রনর়ে আরিা রকিু ্রবষণা 
কিরে চা়ে। 
  
িানার্াি রিরক োকারর্া সযাম। িূি রথরক রহির্াইরর্ি আরর্া রেরস আসরি। রিি 
রিরক একবাি রফরি োরকর়ে আবারিা িতরষ্ রফরির়ে রনরর্া িানার্াি রিরক। কখনকাি 
ঘর্না এর্া? 
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 ফাস্ট এরিিরনি অনযানয করপগুরর্া রথরক এডরপপাি চুরিি বযাপািগুরর্া রনর়ে 
আরর্গরকর্ রবি হও়োি পিপিই বরর্রিরর্া, বরর্ পারনি গ্লাসর্াি রিরক হাে বাডারর্া 
ও। এিপিই ঘর্রর্া িাকারেি বযাপাির্া, আি… বর্রে বর্রে রিরমি রিরক ক্ষমাসুর্ে 
িতরষ্রে হাসরর্া। আরম এিকম রকিু হরে রিরে চাইরন। অন্তে আপনাি সারথ না। যরি 
আরম বইর্াি বযাপারি োরর্া করি িানোম, োহরর্ কখরনাই বর্োম না ওর্াি কথা। 
  
যা ঘরর্রি ওর্াি িনয রনরিরক রিাষারিাপ করিা না, রি, বর্র্ রিরম। 
  
রঠক েখনই বারডরে এরস উপরিে হরর্া ইনরেরস্টর্র্ি। োরিি সবাি রস্টর্রমে। 
সযারমি গুরর্ কিা িাকাের্ারক রনর়েই রবরি আেহ রর্াকর্াি। কািণ খুব সম্ভবে পুরর্ি 
ও়েযািহাউরি র্র়ে কাউরকই খুুঁরি পা়েরন। আপরন রনরিে আপরন কাউরক গুরর্ 
করিরিরর্ন? সযামরক রিরজ্ঞস কিরর্া র্ার়েন্দা রর্াকর্া। 
  
পুরিাপুরি রনরিে। 
  
আো। োহরর্ মরন হ়ে এর্াি সারথ রয িরডর়ে আরি রস রনরিি পরিচ়ে রিরে চারে 
না। 
  
এিই মরধয রসএসআই রর্মও এরস উপরিে হরর্া ঘর্নািরর্। পাউিাি রিরর্র়ে রিরর্র়ে 
আেুর্ ও অনযানয িাপ সংেহ কিরি এক মরহর্া। সব রিরখ আর্ি রথরকও আরিা 
রবরি উরিগ্ন হর়ে উরঠরি র্যারিইন। েিকাি গ্লারস চুমুক রিরে শুধু। রিরমি ধািণা, 
র্যারিইরনি হ়েরো আরিা অরনক অরনক রবরি রড্রংক কিা বারক আরি। অবিয এর্াি 
িনয রকউ রিাষ রিরব না োরক। 
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রিরর্রক্টরেি েিন্ত রিষ হরে হরে প্রা়ে রবকার্ পাুঁচর্াি মরো রবরি র্রি। সব রিষ 
হও়োি সযাম ও রিরমরক িানারর্া রয প্রমারণি িনয এসইউরের্া রনর়ে রযরে চারে, 
োিা যরি োরিি রিোর্ কাির্া আনরে রযরে চা়ে োহরর্ রিরর্রক্টরেি সারথই রযরে 
পািরব। 
  
 প্রস্তাবর্া রমরন রনরে রিধা কিরর্া না সযাম। রিরম শুধু রিি রিরক রফরি োরকর়ে বর্র্, 
েুরম রক আমারিি সারথ কযারর্রফারনগ়ো়ে রফরি রযরে চাও? 
  
রিরক রকিুর্া রিধােস্ত রিখারে। র্যারিইরনি রিরক োরকর়ে বর্র্, আরম র্যারিইনরক 
একা রিরখ রযরে চাই না। 
  
আমারক রনর়ে রচন্তা করিা না, র্যারিইন বর্র্। আমারক রিখাি িনয এক বনু্ধ্ আসরব। 
যাও। আরম রঠকই থাকরবা। 
  
েুরম রনরিে? 
  
আরম একা নই, িাপ রনরে থাকা মরহর্াি রিরক োরকর়ে বর্র্ র্যারিইন। আি িাস্তারে 
মাত্র এক মাইর্ িূরিিই। যরি আমাি বনু্ধ্। সম়েমরো এখারন এরস রপৌঁিারে না পারি, 
োহরর্ রসএসআইর়েি সারথ করি োি ওখারনই চরর্ যারব। যরি ওর্া সম্ভব হ়ে আি 
কী! 
  
রসএসআইর়েি মরহর্া অমে কিরর্া না এরে। বর্র্ রয এরে রকারনা সমসযা হরব না। 
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 োহরর্, হযাুঁ, রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্ রি। আপনারিি সারথই যাব আরম। 
  
**** 
  
িুই ঘো পি এ়োিরপারর্গ রপৌঁরি রিরখ রির্র্া োরিি অরপক্ষারেই িাুঁরডর়ে আরি। 
  
সযাম ও রিরম িুিনই োরিি রেিা রপািাকগুরর্া বিরর্ রনর়েরি। রপািাকগুরর্া 
এসইউরেি োো িানার্াি কারি েরিরিরর্া। রিরর্ চরডই সযাম চরর্ র্রি ককরপরর্ 
োি েুরিি সারথ যাত্রাি বযাপারি আরর্াচনা কিরে। আি রিরম ওরিরক রিরক রনর়ে 
রমইন রকরবরনি একর্া রর্রবরর্ি পারি বরস আরি। 
  
রি অবিয রফারন কথা বর্রি এখন। েুরম রকিুক্ষরণি িনয রবশ্রাম রনরো না রকন? আরম 
বাসা়ে রপৌঁরিই রফান রিরবা রোমারক… আো, রপৌঁিাি পি কথা বর্রবা রোমাি সারথ। 
  
রফানর্া কার্াি পি রিরম িানরে চাইরর্া, সব রকিু রঠক আরি? 
  
র্যারিইনরক রফান করিরির্াম োি বনু্ধ্ এরস োরক রনর়ে র্রি রকনা িানাি িনয। 
রনর়ে র্রি। আমিা ওখান রথরক চরর্ আসাি পি রবি োরর্া পরিমারণই রড্রংক করিরি 
ও। 
  
 ওর্া েখনই বুরঝরির্াম। রড্রংরকি কথা়ে মরন পডরর্া, রিনারিি আর্ রক েুরমও রকিু 
রড্রংক কিরব? 
  
হযাুঁ, বর্র্ রি। যরি রবরি ঝারমর্া না হ়ে আি কী! 
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কী রনরব েুরম? চা, করফ নারক কডা রকিু? 
  
আপরন িারননই… বর্রে র্র়ে একর্া র্ম্বা শ্বাস রনর়ে রনরর্া ও। আমাি মরন হ়ে কডা 
রকিুই োরর্া হরব। েরব েিকা না হরর্ই োরর্া। হার্কা রিরি হরর্ই চর্রব। 
  
রঠক েখনই রট্ররে করি পরনি ও রচপস রনর়ে এরস উপরিে হরর্া োরিি ফ্লাইর্ 
এরর্রডড সযান্ড্রা। রিরম ওসরবি িনয োরক ধনযবাি িারনর়ে বর্র্, িুই গ্লাস রিরি হরর্ 
োরর্া হ়ে। সরেয বর্রে, স্কচও রনর়ে এরসা। রকারনা সরন্দহ রনই রয সযামও আমারিি 
সারথ ির়েন কিরব। 
  
রকিুক্ষরণি মরধযই রিরি ও স্কচ রনর়ে আবাি রফরি এরর্া সযা। োিপি আবাি চরর্ 
র্রর্া োি রনরিগষ্ িা়ে্া়ে। রিরম োি গ্লাসর্া েুরর্ একর্া চুমুক রির়ে বর্র্, রোমারক 
রফরি রপর়ে খুবই োরর্া র্া্রি আমাি। 
  
ধনযবাি, োরন্ত হারস রহরস বর্র্ রি। োিপি গ্লাসর্া েুরর্ রনর়ে চুমুক রিরর্া। 
অযার্রকাহরর্ি স্বারি মুখ রকিুর্া রবকত ে হর়ে র্রি ওি। আরম যের্া়ে অেযস্ত, োি 
রথরকও রকিুর্া রবরি কডা এর্া। 
  
মুচরক রহরস উঠরর্া রিরম। েখনই সযামও এরস যুক্ত হরর্া োরিি সারথ। রিরমি পারি 
বসরে বসরে রিরজ্ঞস কিরর্া, র্যারিইরনি অবিা কী এখন? 
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োরর্াই, মরন হ়ে। খুব আপরসর্ হর়ে আরি ও। সবরকিুি িনয ক্ষমা চারে বািবাি। 
বর্রি এর্া নারক োিই রিাষ, রস ই চার্গস এরেরিরক এর্ারে রর্রন এরনরি। 
  
 রট্ররে কর়েকর্া রচপরসি রু্করিা েুরর্ রনর়ে সযাম বর্র্, আমিা রকন্তু এখরনা িারন না 
আসরর্ই এি রপিরন ঐ রর্াকর্া আরি রকনা। 
  
র্যারিইন োবরি ঐ রর্াকর্াি হাে আরি। ও বর্রি িাকােরিি একিন নারক রফারন 
চারর্গ নারমি একিরনি সারথ মাকগারিি বযাপারি রকিু বর্াবরর্ কিরিরর্া। 
  
মাকগাি? সযাম বর্র্। 
  
বইর্াি সারথ হ়েরো রকারনা সম্পকগ আরি ওর্াি। আরম ধরি রনরে। এর্াি সারথ 
হ়েরো ঐ চারবর্াি সারথ িরডে রকিু হরব। 
  
ও রক রকারনা িা়ে্াি কথা বরর্রি? িানরে চাইরর্ সযাম। 
  
রকারনা আইর্যারডি রকারনা রপর্ বা ওরকি বযাপারি রযন কী বর্রিরর্া ও। র্যারিইন 
অবিয প্রচুি মিযপ হর়ে আরি এখন, বর্র্ রি। 
  
রঠক েখনই ককরপর্ রথরক আবারিা রমইন রকরবরন রফরি এরর্া সযা। এরস সযারমি 
রিরক রহরস োরকর়ে বর্র্, বাধা রিও়োি িনয ক্ষমা কিরবন, রম, ফার্গা। রর্কঅরফি 
িনয রে়োরিন্স রপর়েরি আমিা। 
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 একরু্ অরপক্ষা করিা, বরর্ রিি রিরক োরকর়ে বর্র্, র্যারিইন রক ওক আইর্যারডি 
মারন রপরর্ি কথা বর্রিরর্া? 
  
হরে পারি। োি কথা আসরর্ স্পষ্ বুঝরেও পারিরন অরোর্া। 
  
রোমাি কী মরন হ়ে, রিরম? িানরে চাইরর্া সযাম। 
  
রনাো স্করি়ো? িহসযর্াি রিষ রবনু্দ পযগন্ত রিখাি ইো আরি ওি, েরব রস এখন রিি 
সুিো রনর়েই রবরি িুিঃরিরন্তে হর়ে আরি। যরি রি এই যাত্রাি িনয িারি থারক, োহরর্ 
ওখারন যাও়ো উরচৎ আমারিি। 
  
আরম রঠকই থাকরবা। আমারক রনর়ে োবরবন না। 
  
সম্ভষ্ হর়ে সযাম সযাডারক িানারর্া, পাইর্র্রক িানাও রয ফ্লাইর্ প্ল্যারন রকিুর্া পরিবেগন 
এরসরি। এখন ্ন্তবয হযাুঁরর্ফযাক্স ইোিনযািনার্। রিরক ওখান রথরকই বাসা়ে পারঠর়ে 
রিও়োি বযবিা কিরে পািরবা আমিা। 
  
ওরক, রম. ফার্গা। 
  
সযারন্ড্রা চরর্ রযরেই রি বর্র্, িাকােগুরর্া যরি এখরনা ওখারন রথরক থারক? আরম 
রনরিও বাসা়ে যাও়োি বযাপারি রনরিে না। 
  
োি রিরক োরকর়ে সহানুেূরেিীর্ হারস হাসরর্া রিরম। বর্র্, সব রিষ হর়ে যাও়োি 
আ্ পযগন্ত রকন্তু েুরম চাইরর্ র্া রিার্া়ে আমারিি ওখারন থাকরে পারিা। 
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ঐ বারডর্ারক আসরর্ একর্া িু্গ বর্া যা়ে। েুরম রনিাপরিই থাকরব আমারিি এখারন। 
সারথ সা়ে রিরর্া সযাম। 
  
মাথা নাডরর্া রি। না, আরম রকারনাোরবই আপনারিি রবাঝা… 
  
েুরম ো হরবও না, রিরম িানরর্া। েুরম আি রসর্মা একসারথ থাকরর্ আমিা দ্রুেই 
এই িহরসযি সমাধান কিরে পািরবা। বর্রে র্র়ে মরন পডরর্া, র্যারিইন বর্রিরর্া 
বইর়েি ইরেহারসি বযাপারি নারক েুরমই রবরি িারনা…? 
  
অল্প রকিুর্া। আরম এর্ িারন রয আরঙ্কর্ রিিাল্ড বইর্া রকরনরিরর্া আমাি বাবাি 
রিরকি এক িূিবেগী আত্মীর়েি এরস্টর্ রসরর্ি সম়ে। রকং িরনি সমর়েি পি রথরকই 
মািগার্ ফযারমরর্ি পুরুষিা োরিি এই স্বর্ারষে পারবিারিক ইরেহাসরক পাহািা রির়ে 
আসরিরর্া। বর্রে র্র়ে হার্কা রহরস উঠরর্া রি। অবিযই, এর্া রকারনাোরবই সম্ভব না, 
কািণ এই বইর্া রর্খাই হর়েরিরর্া সপ্তিি িোব্দীি রিষ রিরকি সমর়ে। আি, 
আপনািাই বরু্ন, ির্িসুয ও প্রাইরেরর়্োিরিি রনর়ে রর্খা একর্া বই রকউ রক প্রিরন্মি 
পি প্রিন্ম ধরি সংিক্ষণ করি যারব? 
  
কিরব না। েরব যরি মূর্যর্া সবাি আেরহি চারবর্াি মরো রকিুি সারথ। সম্পরকগে হর়ে 
থারক, োহরর্ রকন্তু আর্ািা কথা। োই না? রিরম বর্র্। 
  
 এমনরক এই বইর্াি ইরেহাস রনর়েও প্রশ্ন ির়েরি। বইর়েি মযাপগুরর্াি িনয একর্া 
চারব আরি, আি এই মযাপর্া হরর্া ির্িসুয ও প্রাইরেরর়্োিরিি রনর়ে-যারিি আ্মনই 
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ঘরর্রি রকং িরনি িাসনকারর্ি আরিা কর়েক িোব্দী পি। রো, বুঝরেই পািরিন 
আপনািা। আরম িারন না রকোরব এই বইর্া আমারিি রকারনা সাহারযয আসরে পারি। 
  
রিি রিরক োরকর়ে রিরম মুচরক রহরস বর্র্, রেমন রকিু না হরর্ও, আেহ িা্ারন়ো 
ইরেহাস বর্াই যা়ে। 
  
আপনািা িুইিনই আমাি সারথ অরনক োরর্া আচিণ করিরিন। এরো রকিু ঘর্াি 
পিও- কথা থারমর়ে রির়ে হাসাি রচষ্া কিরর্া রি, রকন্তু পািরর্া না। বিংচ আরিা 
কান্না়ে রেরে পরডরি। 
  
সযামরক সিাি ইিািা করি রনরিি আসন রথরক উরঠ িাুঁডারর্া রিরম। োিপি র্র়ে 
বসরর্া রিি পারি। রমর়ের্ারক োরর্া করি িরডর়ে ধরি িান্ত কিাি রচষ্া কিরি। 
হ়েরো হাে-মুখ রির়ে একরু্ ঘুমারনা উরচৎ রোমাি। একর্া োরর্া ঘুম রিরর্ই রকিুর্া 
োরর্া রবাধ কিরব। আি এসব রনর়ে কথা বর্াি িনয পরিও অরনক সম়ে পাও়ো 
যারব। 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রি। হযাুঁ, আমািও োই মরন হরে। 
  
রিরক সারথ রনর়ে রবমারনি রপিরনি অংরি থাকা রস্লরপং রকা়োর্গািগুরর্াি রিরক রনর়ে 
র্রর্া রিরম। কর়েকরমরনর্ পরিই রফরি এরর্া আবাি। রবচািী, সযামরক বর্রি, খুবই 
খািাপ র্া্রি ওি িনয। 
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 োি রকন্তু িুিঃখরবাধ কিাি অরধকাি আরি। শুধু োরবা রোমাি আরঙ্কর্ মািা র্রি, 
এবং এিপি রোমারক রকিনযাপ করিরি রকউ। 
  
ও এখন রনিাপি আরি। এবং এর্াই সবরচর়ে মুখয রবষ়ে। বরর্ গ্লাসর্া উুঁরচর়ে ধরি 
একর্া চুমুক রিরে র্র়ে রথরম র্রর্া রিরম। সযারমি রিরক োরকর়ে আরি শুধু। রো, 
এখন কী বর্রব? রোমাি বর্া আিাম ও রবশ্রারমি সপ্তাহর্া শুরু হরে করব রথরক? 
  
আহা, রিরম! োরর্া একর্া মুহূেগরক নষ্ কিরিা রকন? প্ররেরিন রো আি রনি়ে নথগ 
কযারিারর্নাি র্ািমারক বরস পুঁরচি বিরিি পুরিারনা স্কচ খাও়ো হ়ে না। 
  
 নষ্ কিাি রকারনা রচষ্াই কিরি না আরম। বরর্ রড্রংরক চুমুক র্া্ারর্া রিরম। মুহূেগর্ারক 
উপরো্ কিাি রচষ্া কিরি। সযারমি অনযানয গুণগুরর্াি মরধয এর্ারকও রবি পিন্দ 
করি রিরম। সবসম়েই হারসখুরি মুরি থাকরে পারি মানুষর্া। শুধু োবরি আমাি 
কযারর্ডারিি আরিা কর়েকর্া রিন এোরব আর্রক িাখা উরচৎ হরব রকনা! 
  
োহরর্, কার্রিন পি রথরকই শুরু হরব সপ্তাহর্া। 
  
 কার্ রথরক না? রিরম বর্র্। 
  
প্রশ্নর্াি রকারনা িবাব না রির়ে সযাম প্রসঙ্গ পার্রর্ বর্র্, ওক আইর্যারড রপৌঁিাি 
আর্ও রকন্তু আরিা অরনক রকিু কিা বারক আরি আমারিি। ধরিই রনরে রি হ়েরো 
োি কারিরনি মিযপ কথাগুরর্া স্পষ্োরবই শুনরে রপর়েরি। োিমারন ওখারন যাও়োি 
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পি হ়েরো িুই রেনিন রক্ষপ্ত ্িফািারিি র্ার্গর্ প্রযারক্টরসও পরিণে হরে পারি 
আমিা। 
  
রট্রপ ইনসুযরিন্স কিা আরি রো আমারিি? 
  
আরম িানোম আরম রকিু একর্া েুরর্ র্রি, আেুরর্ চুর্রক বারির়ে বরর্ উঠরর্া সযাম। 
  
হুম। ো এই চার্গস এরেরি নারমি রর্াকর্ারক রনর়ে ধািণা কী রোমাি? 
  
কথার্া শুরন স্করচি গ্লাসর্া হারে েুরর্ রনরর্া সযাম। হারে রনর়ে গ্লাস নাডরে নাডরে ্ে 
কর়েকরিরনি ঘর্নাপ্রবাহগুরর্া রনর়ে োবরি। একর্া-িুরর্া ঘর্না না, বিং সবগুরর্া 
ফযাক্টস রনর়েই রবরবচনা কিরি! র্াইরমংই রো সবরকিু, োই না? 
  
আরমও এই একই বযাপাির্া রনর়ে োবরির্াম। রর্াকর্া হুর্ করিই িানরে পািরর্া রয 
রস বইর্া পারব না। আি এিপিপিই ঘর্রর্া িাকারে ও রকিনযারপংি ঘর্নাগুরর্া। 
  
 এক রঢারক গ্লাসর্া খারর্ করি রনরর্া সযাম। রর্রবরর্ি পারি থাকা পযাি এবং কর্ম 
হারে েুরর্ রনর়ে বর্র্, এই নামর্া আরম রসর্মাি ্রবষণাি োরর্কা়ে যুক্ত কির্াম। 
এরে করি শুধু আমিা চার্গস এরেরি সম্পরকগই না, সারথ সারথ রস রকন এই বইর্াি 
ওপি আেহী রসর্াও িানরে পািরবা। 
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িালগস এরভচে 
১১. 
  
চার্গস এরেরি োুঁি হরে যাও়ো নেুন সম্পরিি োরর্কার্া পিীক্ষা করি রিখরিন। িার্ 
্া জ্বর্রি োি। যখন রকারনা পুরিারনা ও রবির্ রকারনা গুপ্তধন রেরন রনরিি আ়েরত্ত 
আনরে না পারিন, েখন রমিাি ঠাণ্ডা করিন রিউরর়্ো অবিাি ধারি থাকা 
রকাম্পারনগুরর্াি রখাুঁি রনর়ে। যৎসামানয রবেরনি প্ররেশ্রুরে রির়ে রকাম্পারনর্া রকরন 
রনরবন উরন, োিপি একরু্ একরু্ করি ধ্বংস করি রিরবন ওর্ারক। এবং সারথ সারথ 
রবি োরর্া অংরকি একর্া র্ােও েুরর্ আনরবন। অবিয এই প্ররে়ো রিষ হও়োি পি 
রবকাি কমগচািীরিি হোহরেি ঘর্নাও রিানা যা়ে। রকন্তু সাফর্য রপরে হরর্ রো রকিু 
িীবনরক উৎস্গ কিরেই হ়ে। এর্াই োবরে পতষ্ঠাগুরর্া উর্রর্ উর্রর্ রিখরিন রেরন। 
রিরস্কি উরল্টাপারি বরস োি মোমরেি অরপক্ষা কিরি োি প্রধান অথগরনবগাহী 
অরফসাি। 
  
সংখযাগুরর্ারে রবি সন্তুষ্ এরেরি। ফাইর্র্া বন্ধ্ করি বর্রর্ন, অনয রকউ রক এগুরর্াি 
ওপি আেহ রিরখর়েরি? 
  
না, সযাি। এখরনা না। 
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রকাম্পারনি সূচনার্গ্ন রথরক মারর্গন এিও়োিগস োি প্রধান অথগ উপরিষ্া রহরসরব কাি 
কিরি। অথগা়েরনি বযাপারি মারর্গরনি ওপি অ্াথ রবশ্বাস ির়েরি োি। রোমাি রকারনা 
রিকরমরডিন? 
  
 সবরকিু রবরবচনা কিরর্- করর্ন রফস্করক রুরমি রিরক আসরে রিরখ কথার্া রিষ না 
করিই রথরম র্রর্া মারর্গন। 
  
বাধা রিও়োি িনয িুিঃরখে, মুরখ বর্রর্ও োি ্র্াি স্বরি িুিঃরখি রিরর্রফাুঁর্াও রনই, 
েরব আমাি কারি এমন একর্া খবি আরি, রযর্া প্রকাি হও়োি িনয অরপক্ষা কিরে 
পািরি না। 
  
রফরস্কি রিরক োকারর্ন এরেরি। রর্াকর্াি হাবোব রিরখ খবির্া োরর্া না খািাপ ো 
বুঝাি রচষ্া কিরিন। রকন্তু রফরস্কি মুরখ রকারনা অরেবযরক্তই রনই। োই মারর্গরনি রিরক 
ঘুরি োরকর়ে বর্রর্ন, সংখযাগুরর্াই রো োরিি হর়ে কথা বর্রি। অবিয যরি আমাি 
রচারখি আডারর্ রকিু রথরক থারক, োহরর্ আর্ািা কথা। 
  
না, সযাি। আমাি মে হরর্া, আমারিি এর্র়ে যাও়ো উরচৎ। 
  
োই করিা। আি এখন যরি পারিা, আমারিিরক একরু্ একা রিরড িাও। বযবসারবষ়েক 
রকিু কথা আরি আমারিি। 
  
রিরি না করি কা্িপত্রগুরর্া গুরির়ে রনর়ে োডাোরডই রুম রথরক রবরির়ে র্রর্া 
মারর্গন। 
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মারর্গন পুরিাপুরি রচারখি আডার্ হর়ে যাও়োি আ্ পযগন্ত অরপক্ষা কিচরর্ন এরেরি। 
োিপি রফরস্কি রিরক রফরি বর্রর্ন, কাির্া রক সম্পন্ন হর়েরি? 
  
 আমিা বই আি চারবর্া রপর়ে র্রি। িাস্তা়ে আরি এখন, স্বল্প সমর়েি রেেরিই 
আপনাি হারে চরর্ আসরব। 
  
স্বরস্তি রনিঃশ্বাস রফরর্ রচ়োরি রহর্ান রির়ে বসরর্ন এরেরি। ফর্াফরর্ রবি সন্তুষ্ রেরন। 
আি ফার্গািা? োিা রক ্ল্পর্া রবশ্বাস করিরি? 
  
সরেয বর্রে, রঠক ওোরব করিরন। োিা আমাি রর্াকরিি অনুসিণ করি ও়েযািহাউি 
পযগন্ত চরর্ এরসরিরর্া। 
  
আমারক িানাও রয োরিিরক সরির়ে রিও়ো হর়েরি। 
  
পারর্র়ে র্রি ওিা। আমাি িুিন রর্াকও োই করিরি। েরব োিা এখন রকারনা বরডা 
সমসযাি কািণ হরব না। 
  
রচ়োরিি হােরর্ খাবরর্ ধিরর্ন এরেরি। িার্ রকারনা রকিু রেরে চুিমাি কিরে ইো 
কিরি োি। ফার্গািা ইরেমরধযই োি যরথষ্ পরিমাণ সম়ে ও র্াকা নষ্ করিরি। আরম 
এই গুপ্তধন রিকািীরিি বযবিা হও়ো রিখরে চাই। 
  
এই মুহূরেগ োিা আমারিি িনয র্ার্ারপি কার্া িাডা আি রকিুই না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

147 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কার্াগুরর্াি রবষাক্ত হর়ে উঠাি ক্ষমো আরি। যরি পিবেগীরে আমাি রকারনা 
অপারিিরন োরিি িা়ো রিখা যা়ে, োহরর্ সিাসরি রমরি রফর্রব। 
  
বস, ইরেমরধযই আমাি পরিকল্পনার্া কাি কিরে শুরু করিরি। 
  
 কী িকরমি প্ল্যান? 
  
িুই মরহর্ারক িরডর়ে। রপকারিংি রমর়ে এবং োরেরি। এেক্ষণ পযগন্ত আমারিি িনয 
ওিা রবি উপকািী রিকই রিরর্া। যরি সবরকিু প্রেযািামরো এর্র়ে যা়ে, োহরর্ 
হ়েরো এক-িুই রিরনি রেেরিই োরর্া রকারনা সংবাি রিানাি সম্ভাবনা আরি 
আমারিি। 
  
. 
  
১২. 
  
রিরর্ি রকরবরন এরক-অপরিি সামনাসামরন অবিারন আরি সযাম ও রিরম। িুইিনই 
োরিি সঙ্গ উপরো্ কিরি। ওক আইর্যারডি ইরেহাস এবং রবখযাে মারন রপরর্ি 
বযাপারি িানা েথযগুরর্া িিণ করি রিখরি রিরম। আি সযাম ওরিরক চার্গস এরেরিি 
বযাপারি রসর্মাি পাঠারনা রিরপার্গর্া পরড রিখরি। 
  
রবি রকিুর্া পডাি পি সযাম রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্, আমাি রকন রযন রর্াকর্ারক 
পরিরচে র্া্রিরর্া। এখন মরন পরডরি, নামর্া রফাবগরস পরডরির্াম। করপগারিিন 
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রিইরিংি মাধযরম রমরর়্েন রমরর়্েন ির্াি কারমর়েরি রর্াকর্া। আি যখন রিইরিংি 
রকারনা কাি না থারক, েখন উপকূর্ী়ে অযারেক সংেহ করি। এই বযাপারি রর্াকর্া 
রনরিরক রবি িক্ষও োরব বরর্। 
  
োহরর্ আমিা রকন আর্ রর্াকর্াি বযাপারি রকিু শুরনরন। 
  
কািণ আর্ কখরনা আমারিি পথ েস করিরন। আি রর্াকর্া এখন পযগন্ত রয সংখযক 
মানুরষি বযবসা অরকরিা করি রির়েরি, োরে আিা কিরি রর্াকর্াি সারথ রযন 
আমারিি কখরনাই রকারনা িন্দ্ব না হ়ে। 
  
 সযারমি কথা শুরন রহরস উঠরর্া রিরম। রঠক েখনই রিও এরস উপরিে হরর্া রকরবরন। 
ঘুমারনাি কািরণ রবি েিোিা রিখারে এখন োরক। রকিুর্া োরর্া র্া্রি এখন? 
রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
অরনকর্াই। 
  
সাইিরবারিগ থাকা রিনাি রিরখর়ে সযাম বর্র্, রখর়ে নাও োহরর্। রসর্মা ওরিরক 
আ্ামীকার্ রবকারর্ি রিরক রোমাি বাসা়ে রফরি যাও়োি সব বযবিা করি রিরখরি। 
  
ধনযবাি। োিপি রর্রবরর্ি ওপি িরডর়ে রিরর্র়ে পরড থাকা কা্িগুরর্াি রিরক 
একবাি রচাখ বুরর্র়ে বর্র্, ওক আইর্যাড? আপনািা রনরিে রয র্যারিইন এই িা়ে্াি 
কথাই বরর্রিরর্া? 
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 এখন পযগন্ত পাও়ো সমস্ত েথয রবরবচনা কিাি পি এর্ারকই একমাত্র রযৌরক্তক 
উপসংহাি বর্া যা়ে। আি বইর়েি এডরপপারি রয মযাপর্া রিরর্া রসর্াি সারথও ওক 
আইর্যারডি রবি রমর্ আরি। আইর্যারডি বযাপারি রকিু িারনা েুরম? 
  
অল্প রকিুর্া। সপ্তিি িেরকি রিষ রিরক িুই রকরিাি ওখারন খুুঁরড রকিু পাথি এবং 
ওক ্ারিি গুুঁরড খুুঁরি রপর়েরিরর্া। এিপি রথরকই অবাস্তব গুপ্তধরনি আিা়ে 
রিকারিরিি রখাুঁডাখুুঁরড চর্রি ওখারন। 
  
হযাুঁ, সরেরিারিা পুঁচানব্বই সারর্ি কথা ওর্া, বর্র্ রিরম। সরেয বর্রে, পাইরির্স অযাণ্ড 
প্রাইরেরর়্োসগও েখনই এরসরিরর্া বািারি। 
  
কাকোর্ী়ে ঘর্না? রি রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
রিরপারর্গি কা্ির্া রথরক রচারখ েুরর্ োরিি রিরক োকারর্া সযাম। আমাি মে িানরে 
চাও? হযাুঁ, কাকোর্ী়ে বযাপািই। সরেয বর্রে, আমাি কখরনা মরন হ়েরন রয ওক 
আইর্যারড রকারনা গুপ্তসম্পি আরি। আি বিরিি পি বিি ধরি রবজ্ঞানী ও 
ইরজরন়োিরিি ্রবষণাি প্ররেরবিনও আমাি ধািণাি স্বপরক্ষই কথা বর্রি। 
  
রর্রবর্ রথরক িীরপি বযাপারি রর্খা কা্িগুরর্াি একর্া হারে েুরর্ রনরর্া রি। বর্র্, 
োহরর্ এরেরিি রর্ারকিা ওখারন যারে রকন? ধরি রনর্াম চার্গস এরেরিই ির়েরি 
এসরবি রপিরন। 
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এগুরর্া পরড যা বুঝর্াম, রসর্মাি পাঠারনা কা্িগুরর্া রিরখর়ে বর্রি সযাম, োরে 
আরম রনরিে এসব এরেরিিই কাি। আি যরি োরিি ওখারন র্র়ে গুপ্তধন রখাুঁিাি 
বযাপারি রিরজ্ঞস করি থারকা-োহরর্ বর্রবা, সবাইই রকন্তু প্রমারণি ওপি রবশ্বাস করি 
না। 
  
র্যারব িাউনরর্াি কিা পাইরির্স বইর়েি িরবগুরর্া রথরক রকিু একর্া খুুঁিরি সযাম। 
এডরপপারিি আডারর্ থাকা মযারপি িরবর্া খুুঁরি রবি করি বারডর়ে রিরর্া রবি রিরক। 
োিপি ও আইর্যারডি আসর্ মযাপর্া রিরখর়ে বর্র্, আমাি মের্া অবিয সবজ্ঞারনক 
রকারনা বযাখযাি ওপি রেরত্ত কিা না। েরব মযাপিুরর্া রিরখা। বইর়েি মযাপর্াি সারথ 
অদু্ভে রমর্ ির়েরি ওক আইর্যারডি। োিপি সযারমি রিরক রফরি বর্র্, এমনরক, 
রোমারকও মানরে হরব রয মযাপিুরর্া আসরর্ রিখরে প্রা়ে একই িকম। 
  
মযাপর্াি সারথ রকন্তু আর্র্ারেরক থাকা অনযানয রিারর্াখারর্া িীরপিও রমর্ আরি। 
ঐসম়ে সযারর্র্াইর্ িরব রোর্াি বযবিা থাকরর্ োরর্াই হরো। 
  
রিরম অবিয এরে রক্ষরপ যা়েরন। ওক আইর্যারড পাও়ো ঐ সাইফাি রস্টানর্াি বযাপারি 
কী বর্রব রযর্া়ে রর্খা রিরর্া িীরপি মারর্ি চরল্লি ফুর্ ্েীরি িুই রমরর়্েন পাউড 
রু্রকর়ে আরি? 
  
 েুরম রক ঐ িহসযম়ে পাথির্াি কথা বর্রি রযর্া হুর্ করিই রপরর্ পাও়ো র্র়েরিরর্া? 
রযর্া রকউ কখরনা রিরখরন-হুুঁর্ করিই হারিি হর়ে র্রর্া। ওর্াি রো রমথযা গুিব 
হও়োি সম্ভাবনাই রবরি। 
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 ওক আইর্যারডি গুপ্তধরনি বযাপারি সযারমি অনােরহি বযাপাির্া োরর্া করিই িারন 
রিরম। রিরখ হ়েরো ওিকমই মরন হরব। েরব যাই রহাক, আমারিি রকিনযাপািিা রো 
রনি়ে রকারনা কািণ িাডা ঐরিরক যা়েরন। োই আমারিিও ঐ িীপর্াি বযাপারি সব 
্ল্পই রিরন িাখা উরচৎ। আি এর্াও যরি রোমাি আেহ বাডারনাি মরো যরথষ্ না হর়ে 
থারক, োহরর্ ওখারন থাকা রিপরিকগুরর্া হ়েরো ো বাডারে পািরব। আমিা রযর্া 
খুুঁিরি রসর্াও হ়েরো কপার্ োরর্া হরর্ ওখারনই থাকরে পারি। 
  
রর্রবরর্ িরডর়ে-রিরর্র়ে থাকা কা্িগুরর্াি রিরক একবাি োরকর়ে রিরমি রিরক রফরি 
বর্র্, আপনারিি সাহাযয কিরে পািরর্ আরম খুরি হব। 
  
এবং আমিাও রোমাি সাহাযয রপরর্ খুরি হব। সযাম? 
  
 হযাুঁ, অবিযই। রবি রিরক োরকর়ে রহরস বর্র্ সযাম। রিরম রঠকই বরর্রি। আমিা কী 
োবরি রসর্া আসরর্ রকারনা রবষ়েই না। োিা যরি ওরিরক র্র়ে থারক, োহরর্ অবিযই 
রকারনা কািরণই র্রি। আি ্ে কর়েকরিরন োিা আমারিি যের্া রবপরিি মরধয 
রফরর্রি-রবরিষ করি রোমারক-এিপি আরম এখন শুধু কািণর্াই রবি কিরে চারে। 
  
অবিয অল্প সমর়েি রেেরিই রনাো স্করি়ো়ে রপৌঁরি যাও়ো়ে িীরপি িহরসযি বযাপারি 
খুব একর্া রবরি রকিু িানরে পািরর্া না ওিা। এরু্কুই রিরনরি রয ্ে কর়েক িোব্দী 
ধরি অরনরকই মারন রপর্ রখাুঁডাি কারি রমরর়্েন রমরর়্েন ির্াি খিচ করিরি। োরিি 
রবশ্বাস মারন রপরর্ি মারর্ি রনরচ নারক গুপ্তধন রু্কারনা আরি। রিরম আিা কিরি 
স্বিিীরিি িীরপ র্রর্ই হ়েরো ওিা আরিা রবরি রকিু িানরে পািরব। 
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পিরিন সকারর্ হযাুঁরর্ফযাক্স রথরক োডা কিা ্ারডরে করি মযারহান রবি পরিমা 
উপকূরর্ অবরিে ওক আইর্যারডি রিরক যাত্রা কিরর্া সযাম ও রিরম। রি আরসরন 
োরিি সারথ। রির্ েুরিি সারথই ির়ে র্রি ও। বরর্রি, ওখারনই নারক ও রবরি 
রনিাপিরবাধ কিরি। 
  
 রসর্মাি মাধযরম রবখযাে মারন রপর্ রু্রিি িুরর্া স্পর্ রিিােগ করি রনর়েরি ওিা। ্ন্তরবয 
রপৌঁিুরে রবরিক্ষণ র্া্রর্া না। ্ারড রথরক রবি হও়োি পি রিরম সযামরক রিরজ্ঞস 
কিরর্া, পযগর্করিি রেরড থাকার্া রক রঠক হরব বরর্ মরন হ়ে রোমাি? 
  
 রিরমি উরি্ বুঝরে রপরি োরক হাে রির়ে িরডর়ে ধিরর্া সযাম। োিপি রনি়েো 
রির়ে বর্র্, রি আি র্যারিইনরক আেমণ কিা মানুষগুরর্া রকন্তু চাকু্ষস সাক্ষী না িাখাি 
বযাপারি রবি সেকগ রিরর্া। একরু্ রেরব রিরখা েুরম। োিা যরি এখন এই রু্যরি 
রথরকও থারক, োহরর্ও রকন্তু এে রেরডি মরধয রকিু কিরে পািরব না। যরিও আমাি 
মরন হ়ে না রয োিা এখারন আসরব। োিপিও যরি আরস, োহরর্ এই রেডই 
আমারিি রনিাপরি িাখরব। 
  
হযাুঁ, কথার্া রঠক। আি িা়ে্ার্া়ে আসরর্ই প্রচুি প্রেযক্ষিিগীি উপরিরে ির়েরি। রিরম 
িানরে িীপর্া রবি িনরপ্র়ে, রকন্তু কখরনা োরবরন রয িুইঘণ্টা ও়োরকং রু্রিি িনয 
এরো মানুষ িরডা হরব। আবহাও়োর্া খুবই চমৎকাি। আকাি পুরিাপুরি নীর্, 
রমঘমুক্ত। সারথ বইরি মতিু বাোস। 
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পুরুষ, মরহর্া ও বাচ্চা সবাই িরডা হর়েরি এখারন। কারিা হাক শুরন সবাইই রফরি 
োকারর্া িরব্দি রিরক। হাকর্া োরিি রু্রিস্ট ্াইরিি। ্াইরিি ব়েস অল্প, রবরিি 
রকাঠা়ে হরব খুব সম্ভবে। োি িাক শুরন িরডর়ে রিরর্র়ে থাকা পযগর্কিা এরস এক 
িা়ে্া়ে িরডা হরে শুরু করিরি। রিরম আি সযামও এরস িাুঁডারর্া রেরডি রপিন 
রথরক। প্রা়ে রত্রি িরনি মরো পযগর্ক আরি এখারন। রেরডি রিরক একবাি োরকর়ে 
রিখরর্া রিরম। বর্র্, রবি োরর্াই িনরপ্র়ে রিখরি িা়ে্ার্া। 
  
আসরর্ই। েরব এি মরধয পরিরচে রকারনা মুখ রিখরে রপর়েরিা? 
  
পরিরচে মুখ বর্রে এরেরিি রর্াকরিি বুরঝর়েরি সযাম। রিরম এর্া ধিরে রপরি বর্র্, 
না। আি আমিা আসরর্ কী খুুঁিরি এখারন? 
  
োরর্া একর্া প্রশ্ন। সম়ে ্ডারর্ই হ়েরো িানা যারব। 
  
আেরহি োন ধরি ্াইরিি কথা শুনরি ওিা। ্াইি এখন িীরপি ইরেহারসি 
ইরেবতত্তান্ত রিানারে রিানারে িীরপি িরক্ষণ রিরক থাকা একমাত্র ওক ্াির্াি রিরক 
এর্র়ে রনর়ে যারে ির্র্ারক। যরি ইরেহারসি বক্তবযগুরর্া সরঠক হর়ে থারক, ্াইি 
বর্রি, রপরর্ সবগপ্রথম খুুঁডা রিরর্িা মারর্ি রনরচ কর়েকস্তি রবরিষ্ রবরিিী পাথি এবং 
প্ররে িি ফুর্ িূরি িূরি রবি রকিু ওক ্াি আরবষ্কাি করিরিরর্া। প্রা়ে রত্রি ফুর্ পযগন্ত 
খুুঁডাি পি হার্ রিরড রির়েরিরর্া ওিা। োিপি উরনি িেরকি শুরুি রিরক োরিি 
একিরনি পুনিা়ে মরন পডাি আ্ পযগন্ত ্েগর্া ওোরবই পরডরিরর্া। এি আ্ পযগন্ত 
রকউ আি স্পিগও করিরন। এিপি রথরকই শুরু হরর্া হািাি হািাি মানুরষি র্াকা 
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খিচ করি এখারন খুুঁডাি কাি। ঐ িুই রিরর্ি রকউ ধািণাও কিরে পারিরন রয 
েরবষযরে িা়ে্ার্া়ে খনরনি িনয প্রচুি পরিমাণ অরথগি খিচ কিরব মানবিারে। আি 
খনন করি কী খুুঁিরি সবাই? কী িহসয রু্রকর়ে আরি এখারনি মারর্ি রনরচ? 
রর্ম্পর্ািরিি গুপ্তধন? নারক েুরর্ যাও়ো রকারনা যািরকি সমারধকক্ষ? নার্কী়েোরব 
বরর্ রথরম র্রর্ারর্াকর্াি। োিপি ধীরি ধীরি বর্র্, রকউ িারন না ো। েরব ওক 
আইর্যারডি নেুন মারর্রকিা রসর্া রবি কিাি িনয রবি েৎপি হর়েই রনরি। আি 
আপনািা কী কিরবন রসর্াি রসিান্ত রনও়োি োিও আমিা আপনারিি ওপিই রিরড 
রিরে। এখন আপােে উপরো্ করুন িা়ে্ার্া। আসুন আমাি সারথ…। 
  
বরর্ সবাইরক রনর়ে রপরর্ি রেেরিি রিক বিািব এর্র়ে যারে এখন। হাুঁর্রে হাুঁর্রে 
িা়ে্ার্াি বযাপারি আরিা ইরেহাস বর্রি ্াইি রর্াকর্া। েরব অিানা রকারনা ইরেহাস 
িানা র্রর্া না ্াইরিি রথরক। ইোিরনর্ রঘরর্ যেরু্কু িানা র্রি, ্াইিও রসগুরর্াই 
বর্রি। রপর্, রচহ্ন সম্বরর্ে রকিু পাথি, রকউ রবরি খুুঁরড রফর্রর্ সুডরঙ্গি মাধযরমি 
্রেগি পারনরে েরি যাও়ো… সবই আর্ রথরক রিরন এরসরি ওিা। 
  
সরেয বর্রে, িুইঘোি ভ্রমণর্ারক পুরিাপুরি সমর়েি অপচ়ে বরর্ মরন হরে োরিি। 
হাুঁর্রে হাুঁর্রে এখন বাইরিি উপকূরর্ এরস উপরিে হর়েরি পযগর্রকি রেডর্া। 
এখারনও িহসযম়ে রচহ্নসম্বরর্ে একর্া পাথি ির়েরি। মারন রপরর্ি রিরক রনরিগি করি 
আরি পাথরিি মুখর্া। পাথরিি উপরিরের্া মারন রপরর্ি রকংবিরন্তরক আরিা রিািারর্া 
একর্া মাত্রা রিরে। রঠক েখনই সযাম রিরম বরর্ উঠরর্া, শুরনরিা? 
  
পারনি ওপি রথরক রমার্িরবারর্ি রিািারর্া িব্দ রেরস আসরি। 
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ওখান রথরক আসরি, বরর্ োরিি রথরক পূবগ রিরক থাকা একর্া রিারর্া িীরপি রিরক 
রনরিগি কিরর্া সযাম। রিরম ওরিরক োরকর়ে রিখরর্া একর্া রমার্িরবারর্ করি িুইিন 
পুরুষ িীপর্াি রিরক এর্র়ে যারে। 
  
 ঐ িাকােগুরর্াই রক? রিরজ্ঞস কিরর্া ও। সযাম ওরিরক বাইরনাকুর্াি রির়ে োরকর়ে 
আরি রর্াকগুরর্াি রিরক। 
  
 রিরখ রো োই মরন হরে, বরর্ বাইরনাকুর্াির্া রিরমি রিরক বারডর়ে রিরর্া সযাম। 
  
বাইরনাকুর্ারিি রফাকাসর্া রঠক করি ওরিরক োকারর্া রিরম। রিখরর্া িীরপি িরক্ষণ 
উপকূরর্ি ধারিি পারনরে একর্া রবারর্ রেরস আরি। রবার্ রথরক বযাকপযাক ও রকািার্ 
রনর়ে একিনরক নামরে রিখরর্া ও। পাথরিি ফাুঁরক ফাুঁরক রকিু একর্া খুুঁিরি রর্াকর্া। 
রর্াকিুরর্ারক রচনরে রকারনা সমসযা হরর্া না োি। আমারিি বই িাকাে এবং নকর্ 
পুরর্িরিি একিন। 
  
স্পষ্েই োিা এমন রকিু একর্া িারন রযর্া আমিা িারন না। 
  
আরিা রকিুর্া রহুঁরর্ র্র়ে হঠাৎ করিই রিরমরক রেড রথরক সরির়ে আনরর্া সযাম। 
রপরর্ি রিরক না র্র়ে বিং এখন ্ারিি সারিি রিরক এর্র়ে যারে। সারথ সারথ 
োরকর়ে আরি অনয িীরপ থাকা রর্াকিুরর্াি রিরক। 
  
রকিু একর্া খুুঁরি রপর়েরি ওিা, বর্র্ ও। বরডা পাথির্াি রপিরন খুুঁডরি এখন। 
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এক্সরকউি রম, হঠাৎই রকউ একিন বরর্ উঠরর্া োরিি রপিন রথরক। আপনারিি রো 
এখারন থাকাি কথা না। 
  
োরকর়ে রিরখ রু্যি ্াইিরিি একিন িাুঁরডর়ে আরি োরিি রথরক কর়েক ফুর্ িূরি। 
  
িুিঃরখে, সযাম বর্র্, আমিা বুরঝরন রয… 
  
অনযরিি সারথ িরডা হও়ো উরচৎ আপনারিি। 
  
্াইিরক অনুসিণ করি আবারিা ির্র্াি সারথ এরস একরত্রে হরর্া ওিা। 
  
সযাম ্াইরিি কারি িানরে চাইরর্া, ওখারন একর্া িীপ রিখর্াম। নাম কী ওর্াি? 
  
্াইি সযারমি রনরিগি কিা িীপর্াি রিরক োরকর়ে বর্র্, ওর্া? ওর্া ফ্র্ আইর্যাড। 
  
রিরম িানরে চাইরর্া, ওক আইর্যারডি িহরসযি রকারনা অংি ওর্া? 
  
 এখারনি রকান অংির্া িহসয না? 
  
 রনরিগষ্ রকারনা িহসয আরি ওর্ারক রঘরি? 
  
রিরমি রিরক োরর্া করি োকারর্া রর্াকর্া। োিপি বর্র্, সরেয বর্রে এমন রকিু 
গুিব চারু্ আরি। একর্া সম়ে নারক ফ্র্ আইর্যারডি সারথ এক আইর্যারডি 
কারনকিন রিরর্া। পারনি রনরচি রকারনা সুডরঙ্গি মাধযরম। যরিও আরম রেরব পাই না 
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রকারনা ধিরনি ফ্লারিং ঘর্ারনা িাডাই রকোরব সম্ভব এর্া। হ়েরো রকউ গুপ্তধরনি আিা 
খুুঁডরিরর্া, আি েখনই নেুন গুিবর্া চারু্ হর়েরি। বর্রে বর্রে ের্রিখাি রিরক 
রনরিগি কিরর্া রর্াকর্া। রবার্ িাুঁরডর়ে থাকা ঐ উপসা্ির্া রিখরে পারেন? গুিব 
অনুযা়েী ওখারনই নারক সুডঙ্গর্া বানারনা হর়েরিরর্া। 
  
 সযাম ও রিরম োকারর্া ওরিরক। রিখরর্া রয রর্াকিুরর্া এখন আবাি রবারর্ি কারি 
রফরি র্রি। োরিি বযা্ ও রকািার্গুরর্া িুুঁরড িাখরি রবারর্। আপনাি রক এই 
গুিবর্া সেয বরর্ মরন হ়ে? রিরম িানরে চাইরর্া। 
  
রহরস উঠরর্া রর্াকর্া। অবিযই আিা করি আরম। যরিও মানুষরক র্াকা অপচ়ে করি 
এখারন খুুঁডাখুুঁরড কিরে রিরখ খািাপই র্ার্। একই িা়ে্া়ে িা়ে্া়ে বিরিি পি বিি 
ধরি একই রিরনস খুুঁরি যারে ওিা। রক িারন হ়েরো রিরনসর্া এখারন রনইও। 
  
োরর্া বরর্রিন, বর্র্ রিরম। এিপি আরিা রকিুক্ষণ কথা বরর্ োরিি রথরক রবিা়ে 
রনর়ে আবারিা ির্র্াি সারথ র্র়ে যুক্ত হরর্া রর্াকর্া। ্াইি চরর্ রযরেই ্ারিি ফাুঁক 
রির়ে আবারিা িীপর্াি রিরক োকারর্া রিরম। রবার্র্া রচারখি আডার্ হর়ে রযরে শুরু 
করিরি। িতিযর্া রিরখ সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্, রো, এখন কী? 
  
িারে আবাি আসরবা এখারন এবং খুুঁরি রিখরবা ঐ িীপর্ারে োরিি আেহ িা্ারনাি 
মরো এমন কী আরি! 
  
. 
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১৩. 
  
রহারর্রর্ রফরি রিরমি র্যাবরর্রর্ করি রসর্মারক স্কাইপ কিরর্া সযাম। 
  
 শুে সকার্, রম, ফার্গা, োি রিস্ক রথরক বর্র্ রসর্মা। আপরন রিরন হ়েরো খুরি 
হরবন, রি রনিাপরিই োি ফ্লাইরর্ চডরে রপরিরি। আি কর়েকঘোি মরধযই এখারন 
এরস র্যাড কিরব। 
  
চমৎকাি, বর্র্ সযাম। 
  
রিরমও রসাফা়ে সযারমি পারি বরস বর্র্, রো, এখন পযগন্ত কী কী রথউরি আরবষ্কাি 
করিরিা েুরম? 
  
 র্াযরর্া বর্রি সাইফাি হুইর্র্া নারক খুবই সহি একর্া সাবরস্টরর্উিন রকাি। 
  
রঠক েখনই পিগা়ে রসর্মাি রপিরন িাুঁডারনা র্াযরর্াি মুখর্া রিখরে রপরর্া ওিা। 
চমৎকাি রিরখর়েরিন আপনািা িুইিন, বর্র্ র্াযরর্া, করণ্ঠ কডা রিরর্ি র্ান রমরি 
আরি। রমস মািগার্ আমারক আপনারিি সম়েমরো িুরর্ আসাি বযাপারি িারনর়েরি। 
রনি়ে খুব ে়েঙ্কি রিরর্া ঘর্নার্া। 
  
হযাুঁ, ওিকমই বর্া যা়ে, সযাম বর্র্। এখন সাইফাির্াি বযাপারি…? 
  
ওহ হযাুঁ। গুপ্ত মযাপর্া অনুযা়েী আমাি রযর্া মরন হ়ে, আপনািা রয রিপরিকর্া খুুঁিরিন 
রসর্া িীরপি িরক্ষণ রিরক ির়েরি। বরর্ কর়েকর্া কা্রিি রেেি রথরক এডরপপারিি 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

159 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রপিরন রু্রকর়ে িাখা মযারপি িরবর্া েুরর্ রিখারর্া। রর্খাি রকিু অংরিি অথগ রবি 
করিরি আরম, েরব পুরিার্া কিরে পারিরন। পুরিার্া কিরে হরর্ চারব মারন সূত্রর্া 
র্া্রব আমাি। িুিঃরখি রবষ়ে প্ররফসি মযারপ থাকা সাইফাি হুইরর্ি রয ড্রর়েংর্া খুুঁরি 
রপর়েরি ওর্া শুধুই একর্া িরব মাত্র। যেরু্ক রিরনরি সরেযকারিি একর্া সাইফাি 
হুইরর্ি অরস্তত্বও আরি। ধািণা কিা হ়ে িাহািিুরবরে হারির়ে র্রি ওর্া। 
  
িীঘগশ্বাস রফর্র্র্ রিরম। কখরনাই সহি রকিু না, োই না? 
  
সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, িাহাি িুবাি িা়ে্ার্া রক রবি কিরে রপরিরিা? 
  
িীরপি মযাপ রিরখ আরম রবি কিাি রচষ্া কিরি এর্া রকাথা়ে পরড আরি বা এর্া 
রকাথা়ে িুরবরিরর্া। ধরি রনরে, আরম অথগর্া রঠকমরোই ধিরে রপরিরি। রর্খার্া়ে 
একর্া িব্দ িুইবাি এরসরি, সািরপন্স। র্যারর্ন িব্দ। এর্াি মারন হরে পারি সাপ, 
ড্রা্ন বা না্। 
  
এর্াি রো রকারনা রনরিগষ্ িা়ে্া রিরখর়ে রিও়োি কথা, সযাম বর্র্। 
  
অরনকর্াই, বরর্ রসর্মাি র্যাবরর্র্র্া রনরিি রিরক ঘুরির়ে রনরর্া র্া়েরর্া। আরিা একর্া 
িব্দও এরসরি, রযর্ারে মরন হর়েরি এর্া হ়েরো িীরপি িরক্ষণ বা এি আরিপারিি 
রকারনা অংরি খুুঁরি পাও়ো রযরে পারি। 
  
কথার্া শুরনই এরক অপরিি রিরক োকারর্া সযাম ও রিরম। এিরনযই হ়েরো োিা 
ওখারন খুুঁডাখুুঁরড কিরিরর্া, বর্র্ রিরম। 
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কািা? র্াযরর্া িানরে চাইরর্া। 
  
এরেরি রর্ারকিা। ওক আইর্যারডি পারিি িীরপ রিরখরির্াম ওরিিরক। োিপি োিা 
কী কী রিরখরি রসর্া র্াযরর্া ও রসর্মারক রেরে বর্র্ রিরম। 
  
আহ, োিা রিখরি সাইফারিি অথগ রবি কিাি রিক রির়ে আমারিি রথরক এক ধাপ 
এর্র়ে আরি। আিা কিরি োিা এখনও আসর্ সাইফাি হুইর্র্া খুুঁরি পা়েরন। আরম 
রনরিে রকারনা অবিান িারন না। েরব োিা যরি ওখারন খুুঁরড থারক, অন্তেপরক্ষ এরু্ক 
রনরিে রয আমিা রঠক পরথই আরি, র্াযরর্া বর্র্। 
  
েখন পিগা়ে আবাি রসর্মাি মুখ রেরস উঠরর্া। বর্র্, আমিা আরিা রকিু িানরে 
পািরর্ সারথ সারথই িারনর়ে রিরবা আপনারিি। 
  
রিরম বর্র্, রোমারিি ওপি রসই রবশ্বাস আরি আমাি। 
  
আি এই ফাুঁরক, রসর্মারক বর্রি সযাম, আমারিি িনয একর্া রমার্িরবারর্ি বযবিা 
করি রিও। খুব বরডা রকিু না, আমিা িুইিন নডাচডা কিরে পািরবা এমন আকত রেি 
হরর্ই চর্রব। 
  
ওরক, বযবিা কিরি, রসর্মা িানারর্া। আরিা রকারনা সিজাম? 
  
আমাি মরন হ়ে না আি রকিু র্া্রব, সযাম বর্রি। আমারিি কারি ওর়ের্সুযর্ এবং 
িাইে র়্োি আরি। আমাি মরন হ়ে এর্াই িানরে চাইরিরর্ েুরম। 
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 বরর্ সযাম কর্র্া রকরর্ রিরে যারব, রঠক েখনই রিরম বরর্ উঠরর্া, ইনসুযরিরন্সি কথা 
েুরর্া না। 
  
কথার্া রসর্মাি ভ্রু কুুঁচরক র্রি রকিুর্া। ইকুইপরমেগুরর্া আপনািা রযোরব বযবহাি 
করিন, এিপিও রক এর্া আি বর্া র্ার্? সারথ পুরিা পরিকল্পনার্াও িারনর়ে রিন, 
যারে করি রকারনা রবপি ঘর্রর্ আপনারিি খুুঁরি রবি কিরে পারি। 
  
রসর্মাি কথা শুরন অপমারনে হও়োি োন করি সযাম বর্র্, আমারিি ওপি রোমাি 
এরো কম েিসা রিরন িুিঃখ রপর্াম। 
  
আপনারিি ওপি না, রম, ফার্গা। আপনািা রযই ধিরনি মানুরষি সারথ রর্র্রিন 
োরিি ওপি েিসা রনই। রর্ােী রর্াক সবাই। আি রর্ােই োরিি মরন ি়েোরনি 
সতরষ্ করিরি। 
  
**** 
  
সূরযগাির়েি িুই ঘো পূরবগ ওর়ের্সুযর্ পরি সরেরিা ফুর্ সিরঘগযি রবাস্টন ও়োর্ারি চরড 
বসরর্া সযাম ও রিরম। মযারহান রবি উত্তি প্রারন্তি র্াল্ড রিোি মযারিনা রথরক ফ্র্ 
আইর্যারডি রিরক যাত্রা করিরি ওিা। যরিও োরিি যানর্া খুব দ্রুে্রেি না, োিপিও 
সূরযগাির়েি পূরবগই ্ন্তরবয রপৌঁরি অনযানয রবার্রিি সারথ রমরি রযরে পািরব। 
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যরিও ওক আইর্যারডি ্াইি বরর্রিরর্া রয িুরর্া িীরপি মরধয একর্া আডািও়োর্াি 
পযারসি আরি, েরব সযাম বা রিরম রকউই এর্া রবশ্বাস কিরে পারিরন। সপ্তিি বা 
অষ্ািি িোব্দীি কারিা ওিকম িক্ষো রিরর্া বরর্ মরন হ়ে না ওরিি। 
  
েরব এর্া িাডাও ফ্র্ আইর্যারডি প্ররে সযারমি আকষগণ িা্াি সমূ্পণগ রেন্ন একর্া 
কািণ ির়েরি। রব্ে িোব্দীগুরর্ারে রনাো স্করি়োি অঞ্চর্িুরড নারবকরিি রবি 
আনার্ানা রিরর্া। রফ্রঞ্চ, ইংরিিরিি রথরক শুরু করি ির্িসুযরিি সবাই ই চর্ারফিা 
কিরো এরিক রির়ে। গুিব আরি এরিরকি রকাথাও নারক গুপ্তধন রু্কারনা আরি। 
এিরনযই ওক আইর্যাডর্া এরিককাি খুবই িনরপ্র়ে একর্া িা়ে্া। 
  
রকন্তু ফ্র্ আইর্যাড? এখানকাি অনযানয অসংখয রিারর্া িীপগুরর্াি মরো এর্াও বযরক্ত 
মারর্কানাি অধীরন ির়েরি। িীরপি িরক্ষণ পারিই একর্া রবাসি বারড িাুঁরডর়ে আরি। 
খুব সম্ভবে কারিা েযারকিন হাউি ওর্া। সযাম আিা কিরি, এখন হ়েরো ঐ বারডর্া়ে 
রকউ রনই। যরিও োিা ওখারন রবরিক্ষণ অবিান কিরব না, োিপিও অনয কারিা 
উপরিরে না থাকরর্ই োরর্া। 
  
 রবার্র্া িীরপি একিম িরক্ষণ রকাণ রঘরষ থাকা উপসা্ির্াি রিরক রিক ঘুরির়ে রনরর্া 
সযাম। এরেরিি রর্াকরিি রিখা িা়ে্ার্া োরর্া করি রিখরে চারে ওিা। রর্াকগুরর্া 
ওখারন কী কিরিরর্া ো হ়েরো রয রকউই আন্দাি কিরে পািরব, রকন্তু োিা রযোরব 
খুুঁডরিরর্া োরে সযারমি সরন্দহ োিা আসরর্ই র্াযরর্াি বর্া সাইফাি হুইর্র্া খুুঁিরিরর্া 
রকনা। 
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 রিরখা, আকারিি রিরক রনরিগি করি বর্র্ রিরম। আরবািা রবািাইরর্স। 
  
ওপরি োকারর্া সযাম। যরিও আকাির্া িাডা িাডা রমরঘ রঢরক আরি, োিপিও একর্া 
ক্ষীণ সবুিাে আো রিখা যারে আকারি। ধীরি ধীরি স্পরন্দে হরে আোর্া। কপার্ 
খািাপ রয আকাির্া পরিষ্কাি না। 
  
নাই মামাি রচর়ে রো কানা মামা োরর্া। এই মুহূরেগ রমঘর্া আমারিি োরর্াই উপকারি 
রিরব। চাুঁরিি আরর্া়ে কারিা রচারখ পডাি সম্ভাবনা রনই আপােে। 
  
 যুরক্ত আরি রোমাি কথা়ে। উপসা্রিি কারি রপৌঁরিই রবারর্ি ্রে করমর়ে রিরর্া 
সযাম। 
  
আরিকরু্ কারি রপৌঁরি উপকূরর্ি ধারিি রিরক আরর্া রফর্রর্া রিরম। রিরখ মরন হরে 
ওিা এই িা়ে্ার্ারেই খুুঁডাখুুঁরড কিরিরর্া। ঐ হার্গ-রিপড পাথির্াি কথা মরন আরি 
আমাি। 
  
ওর্া হার্গ? পারনি ধারি থাকা প্রকাণ্ড পাথির্াি রিরক োরকর়ে বর্র্ সযাম। গ্রুর্রর্ি 
ওপি রথরক হাে সরির়ে রনর়েরি। রবার্র্া এখন রঢউর়েি ওপি রির়ে রেরস রেরস 
এগুরে শুধু। ওর্ারক রিখরে রো িুই কুুঁিও়োর্া উরর্ি রপরঠি মরো মরন হরে আমাি 
কারি। 
  
রোমাি রিামারন্সি রকারনা রসন্সই রনই, ফার্গা। 
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যরি বরর্ আরিািা রবািাইরর্সর্া আরম রোমাি িনয অিগাি করি এরনরি? 
  
রিরখ মরন হরে রকউ োি র্াইন হারির়ে রফরর্রি। 
  
আমাি রো মরন হ়ে এর্া রবি োরর্া একর্া র্াইন। 
  
আরি রোমারক বরর্রন। রিরখা একর্া রফরিং র্াইন। রকউ োি মািধিা বুঁডরি রফরর্ 
র্রি। বরর্ সযামরক রিখারনাি িনয পাথরিি র্াডা়ে আরর্া রফর্র্ রিরম। 
  
রকন্তু রকিু পাথি ও রঢউর়েি আিরড পডা িাডা আি রকিুই রিখরে পারে না সযাম। 
কই? 
  
 ঐ হার্গ… মারন উরর্ি কুুঁরিি মরো পাথির্া রথরক এক ফুর্ িূরি। র্াডাি বাম রিরক 
রিরখা। হার্কা রিওর্া বা এমন রকিু রর্র্ আরি ওর্াি সারথ। 
  
এবাি রিখরে রপর়েরি সযাম। পারনি ধািা রথরক ি়ে ইরঞ্চ ওপরি একর্া নাইর্রনি 
সুরোরে হার্কা রিওর্া বা অনয রকারনা সামুররক উরদ্ভরিি অংি রর্র্ আরি। সুরোর্া 
খুব সম্ভবে পাথির্াি আডারর্ি রকারনা রকিুরে রবুঁরধ িাখা হর়েরি। আরর্া পডা়ে 
চকচক কিরি সুরোর্া। সুরোর্া অনুসিণ করি সামরনি রিরক োকারর্া সযাম। বাম 
রিরক র্র়ে ্ার়েব হর়ে র্রি ওর্া। িারন োকারর্া, এরিরকও একই অবিা। 
  
 সুরোর্া রনরিেোরবই িক্ত রকিুরে রবুঁরধ িাখা হর়েরি। রস্রারেি প্রোরব োরিি রবার্র্া 
রিার্ রখরর্ও, সুরোর্া একিম রিি হর়ে আরি। 
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পা্র্ বা পযািানর়েি যাই বরর্া আমারক, বর্রে বর্রে োরর্া করি রিখাি িনয রবার্র্া 
পাথরিি একপারি সরির়ে রনরে সযাম, আবাি রবরি কারি রযন চরর্ না যা়ে রসরিরকও 
সেকগ ির়েরি, ওর্ারক রিরখ আমাি রট্রপও়েযাি িােী়ে রকিুই মরন হরে। 
  
রোমাি রক মরন হ়ে োিা রকারনা রবামা রপরে রিরখরি? 
  
রনরিেোরবই কাির্া কিাি মরো যরথষ্ সম়ে রপর়েরি ওিা। েরব এি রথরকও বরডা 
প্রশ্ন হরর্া, োিা রক িানরো রয আমিা এখারন এরস রখাুঁিাি রচষ্া কিরবা? নাহরর্ 
এিকমর্া কিাি কািণ কী? 
  
রোমাি ধািণা োিা আমারিি িনয ফাুঁি রপরে রিরখরি? বরর্ আরর্ার্া বরডা পাথি 
এবং এি রপিরন পরড থাকা রিারর্া রিারর্া পাথরিি সূ্তপর্াি ওপি োক করি ধিরর্া 
রিরম। 
  
সযাম রিখরে রপরর্া নাইর্রনি সুরোি মরো োির্া পাথরিি সূ্তরপি মরধয র্র়ে ্ার়েব 
হর়ে র্রি। 
  
 আমিা আসরর্ই ্াধা, হঠাৎ বরর্ উঠরর্া রিরম। অবিযই োিা ফাুঁি রপরে রিরখরি। 
নাহরর্ এমনর্া কিরব রকন? োরিি রবারর্ি ইরজরনি িব্দর্া প্রচুি রিািারর্া রিরর্া। 
আমিা রযন িব্দর্া শুরন োরিিরক রিখরে পারি, োই এমনর্া করিরিরর্া। োিা 
িানরোই রয আমিা এখারন খুুঁিরে আসরবা… 
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 রোমাি আরর্া আি করোর্া িূরি রযরে পািরব? আরর্াকিরির্াি রিরক োরকর়ে 
রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
উপসা্রিি বাম রিরক আরর্ার্া সরির়ে রনরর্া রিরম। একর্া মিা রিবিারু ্াি পরড 
আরি পারনরে। িূি রথরকও ্ারিি িাখা প্রিাখা়ে রপুঁরচর়ে িাখা োির্া হার্কা হার্কা 
রিখরে পারে ওিা। যেিূি মরন পরড োরিিরক ওরিকর্া়ে একবাি রযরে রিরখরির্াম 
আরম। 
  
পাথির্ারক িান রিক রথরক পাি কারর্র়ে রবার্র্া িরক্ষণ রিরক ঘুরির়ে রনরর্া সযাম। 
নাইর্রনি সুরোি মরো োির্া ্াি রপরির়ে েীরিি কারি থাকা পারন পযগন্ত চরর্ র্রি। 
এি মারন হরর্া রকউ যরি েীরিি কারি রঘষাি রচষ্া করি, োহরর্ই…আমারিি েিন্ত 
বাি রিও়ো উরচৎ এখন। রফরি র্র়ে কেত গপক্ষরক িানারনা িিকাি। িক্ষিাই রবামাগুরর্া 
সামর্াক। 
  
হযাুঁ, রঠক বরর্রিা, বরর্ র্াইর্র্া বন্ধ্ করি রিরর্া রিরম। 
  
রবার্র্া ঘুরির়ে রনরর্া সযাম। উত্তি-পরিম রিক বিাবাি এর্র়ে যারে। ওক আইর্যারডি 
উত্তি প্রারন্তি কািাকারি রযরেই রিখরে রপরর্া, অনয একর্া যান এর্র়ে আসরি োরিি 
রিরক। 
  
সযাম…। 
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আরমও রিখরে পারে, বরর্ থ্রর্র্ রর্রন িরক্ষণ রিরক ঘুিারেই রিখারর্া ওক আইর্যারডি 
িরক্ষণ রিক রথরকও রিেী়ে আরিকর্া রনৌযান রধর়ে আসরি োরিি রিরক। 
  
কী কিরব বুঝরে না রপরি মারন রপরর্ি রকরন্দ্র জ্বর্রে থাকা উজ্জ্বর্ আরর্ার্াি রিরক 
োকারর্া সযাম। োিপি রফরি োকারর্ িুই পাি রথরক রধর়ে আসরে থাকা রবার্িুরর্াি 
রিরক। বুঝরে পািরি না মারনরপরর্ি রিরকই যাত্রা কিরব রকনা। 
  
অবিয অরর্ারমরর্ক অরস্ত্রি মািরর্ি ঝর্কারন রিরখই িুিঃরিন্তার্া োি মাথা রথরক িূি 
হর়ে র্রি। 
  
সম়েমরো মারনরপরর্ র্র়ে রপৌঁিুরে পািরব না োিা। অন্তে এই আরগ্ন়োরস্ত্রি রবরুরি 
র্ডাই করি এগুরনা সম্ভব না। আি োিাডা এই রফরিং রবারর্ি ্রেও োরিিরক 
সম়েমরো রপৌঁরি রিও়োি মরো যরথষ্ না। 
  
িক্ত করি রবারর্ি ধাি আুঁকরড ধরি রিরখরি রিরম। এই মুহূরেগ আিা কিরি েুরম 
রকারনা চমৎকাি ও কাযগকিী প্ল্যারনি কথা বর্রব আমারক। 
  
সযরি। 
  
না, আরম এর্া শুনরে চাইরন। 
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 রবার্িুরর্ারক আরিকবাি রিরখ ফ্ আইর্যারডি রিরক রফরি োকারর্া সযাম। বুঝরে 
পািরি রয িত্রুিা োরিিরক ধাও়ো করি রবামাগুরর্াি রিরক রনর়ে রযরে চাইরি। আো, 
এর্াই হরব োহরর্, মরন মরন বরর্ রবার্র্া ফ্র্ আইর্যারডি রিরক ঘুরির়ে রনর্ সযাম। 
  
রিরম, রবারর্ি হুকর্া রনর়ে আরসা, রস্ট়োরিং হুইর্ ঘুিারে ঘুিারে বর্র্ সযাম। বরডা 
পাথির্াি রিরক এর্র়ে যারে ও। 
  
সযাম 
  
আরম রবার্র্া সিাসরি ঐ রট্রপও়েযারিি রিরকই রনর়ে যারে। 
  
পারনি চাপ 
  
যরি পারনরে সুরোর্াি সারথ রকারনা রবামা রবুঁরধ িাখা থারক, োহরর্ পারনরে চাপ 
পডরর্ই মিরে হরব োরিিরক। এই রক্ষরত্র অবিয সযাম আিা কিরি রবামার্া পারনরে 
রনই। বরডা পাথরি আডারর্ ির়েরি রবামার্া, রযরহেু সুরোি র্াইনর্া ওখান পযগন্ত 
র্র়েই ্ার়েব হর়ে র্রি। একর্া ঝুুঁরক! যরিও িা়ে্ার্ারে এরকি অরধক রবামা 
থাকািও প্রচুি সম্ভাবনা ির়েরি। 
  
েরব আরি রকনা রসর্া িানাি উপা়ে একর্াই। এমন না রয এগুরর্া রনর়ে রস রিরমরক 
রিরজ্ঞস কিরব। োরিি যরি মিরেই হ়ে, োহরর্ রসর্া অিানা থাকরর্ই রবরি োরর্া। 
রোমাি রক মরন হ়ে মিা ্াির্া পযগন্ত রপৌঁিাি আ্ পযগন্ত েুরম শ্বাস আর্রক িাখরে 
পািরব? 
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্াির্াি রিরক একবাি োরকর়ে মাথা রনরড সা়ে রিরর্া রিরম। 
  
হুক রির়ে রবারর্ি রস্ট়োরিং হুইর্র্া আর্রক রিরর্া সযাম, যারে করি রবারর্ি ্রেপথ 
পরিবরেগে না হ়ে। 
  
আো, োহরর্ প্রস্তুে হও র্াফ রিও়োি িনয। 
  
. 
  
১৪. 
  
রধর়ে আসরে থাকা রবার্গগুরর্াি রিরক একবাি োকারর্া সযাম। বনু্দরকি মািরর্ি আরিা 
আরর্াক ঝর্কারনা রিখা যারে। রস আিা কিরি এর্র়ে আসা রর্াকগুরর্া হ়েরো 
োরিিরক রবারর্ি পাি রির়ে রনরম রযরে রিখরব না। রিরি? 
  
রিরি। 
  
োিপি রবারর্ি ধাি রপরির়ে রু্প করি পারনরে রনরম পডরর্া িুইিনই। ওরিরক রবার্র্া 
রঠকই এর্র়ে যারে সামরনি রিরক। 
  
ঠাণ্ডা পারনরে পরডই সাুঁেিারে শুরু কিরর্া সযাম। রিরমও রয োি পারি। পারি সাুঁেরি 
আসরি রসর্াও রর্ি পারে। কর়েক রসরকড পিই রবকর্ িরব্দি সারথ পারনরক জ্বরর্ 
উঠরে রিখরর্া ওিা। রবরস্ফািরণি েীিো়ে পারনরে কম্পন অনুেব কিরে পািরি। 
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রবরস্ফািরণি জ্বর্ন্ত ধ্বংসাবরিষ িরডর়ে রিরর্র়ে পডরি পারনরে। আর্ি রথরকও আরিা 
দ্রুে হাে-পা চার্ারনা শুরু করিরি ওিা। সযাম শুধু আিা কিরি রবারর্ি ্রু্ইর্া রযন 
এখনই রবরস্ফারিে না হ়ে। সাুঁেরি কেরু্ক িূিত্ব রপরির়েরি এই বযাপারিও রকারনা 
ধািণা রনই ওরিি। ওরিি একমাত্র র্ক্ষয এখন ্ারিি গুুঁরডর্াি কারি রপৌঁিারনা। আরিা 
রকিুক্ষণ সুঁেিারনাি পি অবরিরষ হারে ্ারিি গুুঁরডি স্পিগ রপরেই গুুঁরডর্া আ্রর্ 
ধিরর্া সযাম। 
  
োিপি হার্কা ঘুরি রপিরন থাকা রিরমি হাে খাবরর্ ধরি োরকও রনর়ে এরর্া ্ারিি 
গুুঁরডর্াি কারি। িুইিনই পারন রথরক মাথা ওপরি েুরর্ হাুঁপারে এখন। রকিুক্ষরণি 
মরধযই আরিা একর্া রবকর্ রবরস্ফািরণি িব্দ রেরস এরর্া গুুঁরডি অনযপাি রথরক রবারর্ি 
ইরজরনি িব্দর্া আরিা কারি এর্র়ে এরসরি এখন। 
  
্ারিি একর্া িাখা ধরি একরু্ ওপরি উরঠ িতিযর্াি রিরক োকারর্া সযাম। 
  
রবরস্ফািরণি েীিো়ে োরিি রিারর্াখারর্া রফরিং রবার্র্া গুুঁরডর়ে র্রি। রবারর্ি রখার্রস 
আগুরন িাউ িাউ করি জ্বর্রি এখন। 
  
বনু্দকধািীরিি রবার্িুরর্াও এখন আরিা কারি এর্র়ে এরসরি। এরিি মরধয আগুন 
জ্বর্রে থাকা রনৌযানর্াি একরু্ রবরিই কারি চরর্ এরসরি। কারি। এরসই অনবিে 
গুরর্বষগণ কিরে শুরু কিরর্া রবারর্ি রর্াকরিি একিন। রবারর্ি রখার্স এবং পারনরে 
এখন বুরর্র্ বষগণ চর্রি শুধু। ঝাুঁঝিা হর়ে র্রি রনৌকাি রখার্সর্া। 
  
. 
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রবি রকিুক্ষণ র্ার্াবষগণ কিাি পি অবরিরষ থামরর্া রর্াকর্া। আরিপাির্া একবাি 
রিরখ রনর়ে ড্রাইোিরক ইিািা কিরর্া রবার্র্া রনর়ে সামরন এগুরনাি। যানর্ারক োরিি 
রিরক আসরে রিরখই আবারিা রু্প করি পারনরে রনরম র্রর্া সযাম। রবার্িুরর্ারক পাি 
কারর্র়ে চরর্ রযরে রিখা িাডা এখন আি রকিুই কিাি রনই ওরিি। উত্তরিি রিরক 
এর্র়ে যারে যানিুরর্া। 
  
 রবার্িুরর্া চরর্ যাও়োি পিও িা়ে্ার্া রথরক নডাি সাহস পারে না সযাম ও রিরম। 
ইরজরনি িব্দ রমরর্র়ে যাও়োি আ্পযগন্ত ওোরবই চুপ করি পরড িইরর্া ওিা। িব্দ 
রমরর্র়ে যাও়োি পরিরিরে অনুকুরর্ আরি রেরব িা়ে্ার্া রথরক রবরির়ে এরর্া সযাম। 
োিপি রিরমরক রনর়ে সাুঁেরি এর্র়ে র্রর্া িীরপি অনযপাির্াি রিরক। 
  
রবরস্ফািরণি েীিো়ে োরিি োডা কিা রবার্র্া এখন উপসা্রিি ের্া়ে িুরব র্রি। 
ওপরি থাকা বরডা পাথির্াও এখন আি অরোর্া বরডা রনই। মাঝখান রথরক িুই ো্ 
হর়ে র্রি পাথির্া। রবরস্ফািরণি েীিো়ে একর্া অংি পুরিাপুরিই গুুঁরডর়ে র্রি, আি 
অনয অংির্া রির্রক র্রি উপকূরর্ি ধারিি রিরক। 
  
 রবার্র্র্াি রিরক নিি রফিারর্া সযাম। যানর্াি অবিা রিরখ আুঁৎরক র্রি। রিরম ওই 
রট্রপও়েযাির্া না রিখরর্ োরিি কী অবিা হরো, অথবা খুুঁডাি ধিণ রিরখ োি যরি 
সরন্দহ না িা্রো-োহরর্ কী হরো রসর্া রনর়ে োবরেও চারে না ও। 
  
 এমনরক িতিযর্া রিরখ রিরমি রচাখ রথরক অশ্রু ঝডরে শুরু করিরি। 
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 চরর্া যাই এখন, সযাম বরর্ উঠরর্া। 
  
রকাথা়ে? 
  
ওক আইর্যাড পযগন্ত সাুঁেরি রযরে পািরবা আমিা। পযগর্করিি প্রাণরকরন্দ্র অবিযই 
রফান ির়েরি। না থাকরর্ও অসুরবধা রনই। ওখান রথরক রো বাইরিি িাস্তার্া পযগন্ত 
রহুঁরর্ যাও়ো যারব। 
  
 সাুঁেরি প্রা়ে অরধগক িূিত্ব রপরির়েরি ওিা, রঠক েখনই পারনরে রকারনা বরডা সামুররক 
যারনি এর্র়ে আসাি কম্পন রর্ি রপরর্া সযাম। প্রা়ে হািাি ফুরর্ি মরো িূরি ির়েরি 
যানর্া। িরক্ষরণি রিক রথরক এর্র়ে আসরি। 
  
ের়ে ের়ে িাহাির্াি রিরক োকারর্া সযাম। রস োবরি হ়েরো এরেরিি রর্ারকিাই 
আবাি রফরি আসরি। েরব রবার্র্া আরিা কারি আসরেই রবারর্ি ওপরি জ্বর্রে থাকা 
রর্মরর্রম ইমারিগরন্স র্াইর্ ও পারনি ওপি রেরস রবডারনা স্পর্র্াইর্ রিরখ বুঝরে 
পািরর্া রয সাহাযয এর্র়ে আসরি োরিি িনয। 
  
িুিরনই রচুঁরচর়ে িাকরে শুরু কিরর্া রবার্র্াি উরেরিয। হাে রনরড রনরড িতরষ্ 
আকষগরণি রচষ্া কিরি। িাহারিি স্পর্র্াইর্র্া োরিি ওপি পডরে রিরখ অবরিরষ 
রকিুর্া স্বরস্ত রপরর্া ওিা। যরিও স্পর্র্াইরর্ি আরর্া়ে এক মুহূরেগি িনয অন্ধ্ হর়ে 
র্রর্ও, সাহাযয আসরি রিরখ অরনকর্া িারন্ত পারে খন। 
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ি়েযার্ কানারি়োন মাউরেি পুরর্রিি যান এর্া। কারি এরস িুিনরকই িাহারি রর্রন 
েুর্রর্া িাহারিি কেত গপক্ষ। িাহারি উরঠ িিীি মুিরে মুিরে কযারেরনি কারি কী কী 
ঘরর্রি োি সবই খুরর্ বর্র্ সযাম। সব শুরন কযারেন মন্তবয কিরর্ন, রো আপরন 
বর্রে চারেন আপনািা আডািও়োর্াি একর্া রবরস্ফািণ রথরক সািোইে করিরিন? 
  
না। আরম বর্রি, রবরস্ফািণ ঘরর্রিরর্া পারনি ওপরি। আি আমিা পারনি রনরচ িুব 
রির়ে রসর্া রথরক সািোইে করিরি। ঐ পাথির্া- বর্রে বর্রে পাথির্াি রিরক রনরিগি 
কিরর্া সযাম, বা ওর্াি যেরু্ক অংি এখন অবরিষ্ আরি, ওর্াই রবরস্ফািরণি ধাক্কাি 
রবরিি ো্র্া সামরর্ রনর়েরি। নাহরর্ কপারর্ খািারপই রিরর্া। 
  
কপার্ রিখরি খুবই োরর্া আপনারিি, কযারেন বর্রর্ন। 
  
বর্রে র্রর্ োইই। 
  
 রো রকন মরন কিরিন রয োিা আপনারিিরকই র্ার্গর্ করিরিরর্া? 
  
রিরমি রিরক এক পর্ক োকারর্া সযাম। রিরম এখন োরিি সামরনি রর্রবরর্ একর্া 
রমার্া কম্বর্ ্ার়ে িরডর়ে বরস আরি। অরনক র্ম্বা একর্া ্ল্প। 
  
আমারক রো ঘণ্টা রহরসরবই রবেন রিও়ো হ়ে, োই না? রো বরর্ রফরু্ন। 
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সংরক্ষরপ শুরু রথরক এখন পযগন্ত ঘর্া সবরকিুই কযারেনরক খুরর্ বর্র্ সযাম। সযান 
ফ্রারন্সসরকা ভ্রমণ, রিি অন্তধগান, োিপি রকিনযাপািরিি মুরখ োরিি আরর্াচনাি অংি 
রিানাসহ সবই। 
  
রবি একর্া ্ল্প, রম, ফার্গা, কযারেন বর্রর্ন। এই ্রল্পি সেযো পাও়ো যারব রক? 
  
 খুব সহরিই পারবন। সযান ফ্রারন্সসরকা পুরর্ি রিপার্গরমে এবং নথগ কযারিারর্নাি 
কািরর্র্ কাউরেি কারি রখাুঁি কিরর্ই হরব। 
  
আো, ওর্া খরের়ে রিখরবা আমিা। ো, আপনারিি এই কমগী মারন রি মািগার্, আপরন 
রক রনরিে মানুষর্া রবশ্বাসরযা্য? আপনাি রক মরন হ়ে না মরহর্াই এসব রকিুি সতরষ্ 
করিরি? 
  
কী বর্রে চারেন আপরন? সযাম িানরে চাইরর্া। 
  
বর্রে চারে একমাত্র ঐ মরহর্াই রকন্তু ওক আইর্যারডি বযাপারি আরর্াচনার্া 
শুরনরিরর্া। 
  
কথার্া শুরনই রকিুর্া রখুঁরকর়ে উঠরর্া রিরম। আরম োরক পুরিাপুরি রবশ্বাস করি। 
  
আি, আরমও, আমাি স্ত্রীি রবচাি-রবরবচনারক রবশ্বাস করি, সারথ রযা্ কিরর্া সযাম। 
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 আরম শুধু সম্ভাবনাি কথা বর্রি। রেেরিি কারিাি রবশ্বাসঘােকোি ঘর্না রকন্তু এর্াই 
প্রথম না। বরর্ রনার্গুরর্ারে একবাি রিখরর্ন কযারেন, োিপি আবাি সযারমি রিরক 
োরকর়ে বর্রর্ন, মরন হ়ে এখরনি িনয এই প্রশ্নগুরর্াই রিরর্া আমাি। 
  
আমাি একর্া প্রশ্ন আরি, সযাম বর্র্, আপরন আমারিি খুুঁরি রপর়েরিরন এই কথার্া 
পাবরর্করর্ না িানারনাি রক রকারনা উপা়ে আরি? 
  
রঠক বুঝরে পারিরন প্রশ্নর্া। 
  
আপরন যরি আমারিিরক খুুঁরি না রপরেন, োহরর্ োইম রসরনি বযাপারিি কী রিরপার্গ 
রিরেন? 
  
প্রথম িিগরনি ওপি রেরত্ত করি? বর্োম রয রবরস্ফািরণি কািরণ একর্া রবারর্ আগুন 
ধরি র্রি। রিকোরি অপিারিন। রকউ রবুঁরচ আরি রকনা োি রখাুঁি চর্রি। 
  
রো রপ্রস কনফারিরন্স র্র়ে আপরন রক এখন এই কথার্া বর্রে পািরবন না? 
  
কথার্া শুরন রকিুক্ষণ সযারমি রিরক োরকর়ে িইরর্ন কযারেন। আইরি়োর্াি খুুঁরর্নারর্ 
সুরবধা-অসুরবধাগুরর্া রেরব রিখরিন। এক মুহূেগ োবাি পি মাথা ঝাুঁরকর়ে বর্রর্ন, 
অবিযই। আপনাি বর্া প্ররেষ্ঠানগুরর্া রথরক যরি আপনারিি ্রল্পি সেযো পাও়ো যা়ে, 
োহরর্ খুব সম্ভবে এর্া কিরে পািরবা আমিা। 
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কিরর্ আমারিি িনয োরর্া হ়ে, রিরমি অরগ্নিতরষ্ উরপক্ষা করিই কযারেনরক কত েজ্ঞো 
িানারর্া সযাম। 
  
**** 
  
রহারর্রর্ রফরি যাও়োি পরথ রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। যরিও সিয উরিে সূরযগি মতিু 
আরর্া়ে রস রিরমি মুরখি হাবোবর্া রিখরে পারে না, েরব োি মরধয থাকা উরি্র্া 
রঠকই বুঝরে পািরি। কী? 
  
েুরম রক সরেযই এর্া চারো রয অনয সবাই আমারিিরক মতে োবুক? 
  
এর্া খুবই চমৎকাি একর্া প্ল্যান, রিরম। 
  
না, খুবই বারি একর্া প্ল্যান। ্ে কর়েকরিন রি রযসরবি রেেি রির়ে র্রি, োিপিও 
রক েুরম োবরিা রস আমারিি মতেুযি ধাক্কার্া রঠকমরো সামর্ারে পািরব? রস রক 
রনরিরক রিাষী োবরব না? 
  
এর্া রো মাত্র এক রক িুই রিরনি িনয। 
  
আি রসর্মাি বযাপারি কী? আমারিি অনযানয স্টাফরিি বযাপারি? 
  
অবিযই, োরিিরক সব খুরর্ বর্রবা আমিা। 
  
োহরর্ রিরক রকন ন়ে? 
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 েুরম রো কযারেরনি কথা শুনরর্ই। রেেরিি কারিা কািও হরে পারি। 
  
 এর্া রো শুধুই একর্া সারিিন মাত্র, সযাম। উরন রো কথার্া রসরি়োসরর্ বরর্নরন। 
  
 এখন পযগন্ত আমারিি সারথ যা যা ঘরর্রি, োি সবগুরর্াি সারথই রকন্তু রিি সংরযা্ 
আরি। 
  
রস রনরিও রকন্তু ঘর্নাগুরর্াি রিকাি, সযাম। 
  
রিরমি রিরক োরর্া করি রচাখ েুরর্ োকারর্া সযাম। একমুহূেগ ওোরবই োরকর়ে থাকাি 
পি আবারিা িাস্তাি রিরক িতরষ্ রফরির়ে আনরে আনরে বর্র্, েুরম রক রনরিে? 
  
েুরম রকোরব উরল্টার্া োবরে পািরর্? 
  
েুরম বরর্রিরর্ রিি চাচা রোমাি আ্মরনি রকারনা আিা কিরিরর্া না। আি এি 
রকিুক্ষণ পরিই রোমাি রিরক বনু্দক োক করি িাকারে ঘর্রর্া িা়ে্ার্া়ে। েুরম 
রমরসি রিরর্ আমিা রির্-কার্গর্ন রহারর্রর্ আরি এবং অল্প সমর়েি রেেরিই বনু্দকধািী 
হারিি হরর্া ওখারন। এিপি ঘর্রর্া োি করল্পে অপহিণ 
  
করল্পে? 
  
-অপহিরণি ঘর্না। আি রস রোমারক রফারন করি বইর্া োি কারিরনি কারি রনর়ে 
রযরে বর্র্। এবং বইর্া রিও়োি পি োরক বাুঁচারে র্র়ে রকন্তু আমিা িীরেমরো 
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মিরেই বরসরির্াম। আি, সবরিরষ রস আমারিি ওক আইর্যারডি ্ল্প বর্র্ এবং 
আমিা আবারিা প্রা়ে মািা পডরে বরসরির্াম। 
  
আরম রবশ্বাস কিরি না রোমাি কথাগুরর্া। 
  
 রিরম… অরফসারিি কথাগুরর্া রকন্তু েুরম রনি কারনই শুরনরিা। 
  
কাকোর্ী়ে ঘর্না। পুরিার্াই কাকোর্ী়ে ঘর্না। এবং বর্রেই হ়ে রয সারথ কপার্ও 
খািাপ। রিরখা, েুরমই রকন্তু আমারক অরনকবাি বরর্রি রয গুপ্তধরনি রর্ারে মানুরষি 
রেেি রথরক োি সবরচর়ে খািাপর্াও বাইরি রবরির়ে আরস। বরর্ারন? 
  
হযাুঁ, বরর্রি। আি রোমাি রক মরন হ়ে না এমনই রকারনা রকিুি রর্ারে রিি রেেি 
রথরকও োি সবরচর়ে রনকত ষ্র্া রবরির়ে আসরে পারি? 
  
 না, হাে োুঁি করি বর্র্ রিরম। এবং আরম রোমারকও ওিকম রকিু োবা রথরক রবিে 
থাকরে বর্রি। রো, রেন্ন রকারনা পরিকল্পনাি রচন্তা করিা এখন। 
  
আমাি মরন হ়ে আমিা রকাথাও একর্া েুর্ কিরি। 
  
রহাক েুর্, চাুঁিারিার্া করণ্ঠ বর্র্ রিরম। এর্াই রনি়ে আমারিি প্রথম েুর্ না। এি 
আর্ও অরনক েুর্ করিরি আমিা। 
  
রি়োিরেউ রমিরি োকারর্া সযাম। রবি কর়েকমাইর্ ধরিই রিখরি একর্া রহির্াইর্রক 
োরিি রপিন রপিন আসরি। হঠাৎ করিই োি মরন হরর্া রকউ হ়েরো োরিিরক 
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অনুসিণ কিরি। রনরিে হও়োি িনয ্ারডি ্রে রকিুর্া করমর়ে রিরর্া সযাম। সারথ 
সারথই রিা করি োরিি পাি রকরর্ চরর্ র্রর্া ্ারডর্া। না, োরিিরক অনুসিণ কিরি 
না রকউ। 
  
হ়েরো রস আসরর্ই আেরঙ্কে হর়ে আরি। অবিয একরু্ আর্ই মিরে মিরে রবুঁরচ 
আসাি পি এমনর্া হও়ো অস্বাোরবক রকিু না। এই মুহূরেগ, রকিু বযাপাি পিন্দ না 
হরর্ও োরক রমরন রনরে। এমনরক রিরমরকও এর্া বুঝরে রিরে হরব রয সযারমি সারথ 
েকগযুরি রস ই রিরেরি। আি রযরহেু বযাপাির্াি সারথ রিরমি রনিাপত্তাও িরডর়ে 
আরি, োই রস রকারনা ঝুুঁরক রনরে চারে না। রহারর্রর্ র্র়ে প্ল্যান রব সেরি কিরবা 
আমিা। 
  
অবিযই রিরমি প্ল্যান রব এি সারথ সযারমি প্ল্যান রবি অরনক পাথগকয ির়েরি। রিরম 
চারে রহারর্রর্ রপৌঁরিই রসর্মারক রফান করি িানারে রয োিা রঠকঠাকই আরি, আি 
সযাম চারে এখনই কাউরক রেমন রকিু খুরর্ না বর্রে। 
  
রোমাি আর্ি প্ল্যারনি সারথ এর্াি পাথগকয কই িইরর্া? 
  
রকউ োরিি সারথ রযা্ারযা্ করি বর্রব না রয আমিা মতে, আবাি এর্াও বর্রব না 
রয আমারিি রবার্র্া খুুঁরি পাও়ো র্রি। 
  
সুইরর্ রপৌঁরিই সিাসরি রবিরুরম চরর্ র্রর্া রিরম। সযামও আসরি োি রপরি রপরি। 
রুরম ঢুকরে যারব রঠক েখনই রিরম িিিাি মুরখ থারমর়ে রিরর্া োরক। প্ল্যারনি 
বযাপারি একমে না হও়ো পযগন্ত ঘুমারে পািরবা না আরম। 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

180 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
আি কী একমে হব? 
  
এর্াই রয আরম রঠক আি েুরম েুর্। 
  
এই রমর়ের্া রিখরি োি রূরপি মরোই প্রচণ্ড রিিী, মরন মরন রেরব রিরমরক িরডর়ে 
ধরি োরক চুমু রখরর্া সযাম। বর্র্, েুরম রো িারনাই, আরম সবসম়েই সরঠক। 
  
োই নারক? োহরর্ চরর্া িক-রপপাি-রসিরসগি এক িাউড হর়ে যাক? 
  
 এোরব রসিান্ত রনরব েুরম? বাচ্চারিি রখর্াি মাধযরম? 
  
এর্া আর্ও কাি করিরি। 
  
োরন্তরে রবিানা়ে ঢরর্ পডরর্া সযাম। আো, রঠক আরি, রচাখ বন্ধ্ করি বর্রি ও, োি 
আর্ এক রমরনর্ রবশ্রাম করি রনও়ো িিকাি আমাি… 
  
এক রমরনরর্ি কথা বরর্ রবি ্েীিোরবই রকিুক্ষণ ঘুরমর়ে রনরর্া সযাম। োি রসই ঘুম 
োেরর্া রফারনি রিংর়েি িরব্দ। এক মুহূরেগি িনয রকিুর্া রিধােস্ত হর়ে আরি ও। 
রকাথা়ে আরি রকিুই বুঝরে পািরি না। ঘুম ঘুম রচারখ উরঠ নাইর্স্টযারডি ওপি থাকা 
রফারনি এক্সরর্নিন রিরসোির্া কারন র্া্ারর্া। রকারনা রকিু না রেরবই বরর্ রফর্রর্া, 
হযারর্া? 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

181 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রম. ফার্গা। রফারনি ওপাি রথরক রসর্মাি কণ্ঠস্বি রেরস আসরে শুরনই আেন্নো 
রকরর্ র্রি সযারমি। আপনারিি রকারনা খবি না রপর়ে রবি িুিঃরিন্তা়ে পরড 
র্র়েরির্াম আরম। 
  
আমিা রঠক আরি, বর্র্ সযাম। রঠক েখনই রবিরুরমি িিিা রখার্াি িব্দ শুনরে 
রপরর্া। োরকর়ে রিরখ রিরম িাুঁরডর়ে আরি িিিাি মুরখ। সািা রসরল্কি একর্া রিাব 
পরি আরি রমর়ের্া। রসর্মাি রফান, সযাম বর্র্ োরক। 
  
 এক্সরর্নিন রিরস্কি কারি র্র়ে ওখারনি রিরসোির্া কারন র্া্ারর্া রিরম। বর্র্, 
হযারর্া, রসর্মা। 
  
 রমরসস ফার্গা। আপনারিি কথা শুরন িুিঃরিন্তা কার্রর্া আমাি। শুধু এর্াই িানরে 
চারে ্েিাে রকমন কার্রর্া আপনারিি? 
  
িিিাি মুখ রির়ে সযারমি রিরক োরকর়ে রিরম বর্র্, হ়েরো উত্তির্া েুরম রিরর্ই োরর্া 
হরব। 
  
সরেয বর্রে রিরম এখরনা োরিি পরিকল্পনা়ে সম্মে হও়োি বযাপাির্া এখরনা েুরর্রন। 
রবার্ রবরস্ফারিে হর়ে যাও়ো়ে রকিুর্া রবপরি পডরে হর়েরিরর্া আমারিি। 
  
আরম ইনসুযরিন্স রকাম্পারনি সারথ রযা্ারযা্ কিরি। 
  
সরেয বর্রে, সযাম বর্রি, যরি পারিা, আপােে এই বযাপাির্া একরু্ রচরপ িারখা। 
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আরম রঠক বুঝরে পাির্াম না। 
  
ি়েযার্ কানারি়োন মাউরেি পুরর্ি বরর্রি োিা আমারিি উিারিি বযাপাির্া আপােে 
রকিু সমর়েি িনয র্াপন িাখরব। এরে করি হারে রকিুর্া সম়ে পারবা আমিা। 
  
রকরসি িনয সম়ে? রসর্মা রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
আমািও একই প্রশ্ন, রিরমও রযা্ কিরর্া সারথ। 
  
যরি ্েিারে রকউ আমারিি ফাুঁরি রফরর্ থারক, রস এখন োবরি আমিা মতে। আরম 
রনরিে আবাি খুব দ্রুেই রর্াকর্া আমারিি রপরি র্া্রে চাইরব না। আি এর্াও আিা 
কিরি, এই সমর়েি রেেরি আমিা মযারপি অথগ ও সাইফাি হুইর্ রখাুঁিাি বযাপারি েথয 
রযা্াড করি কাি রকিুর্া এর্র়ে রনরে পািরবা। 
  
সমসযা শুধু একর্াই, রিরম বর্রি, আমিা এই রহারর্রর্ আমারিি আসর্ নাম বযবহাি 
করি রচক ইন করিরি। 
  
 োরর্া পর়েে, োবরর্া সযাম। আিা করিা রযন োিা ঐ রবরস্ফািণর্ারেই িান্ত থারক। 
মরন হ়ে না, আমিা রবুঁরচ আরি রকনা রসর্া িানাি িনয এরি়োি সব রহারর্রর্ রহারর্রর্ 
খুুঁরি রিখরব ওিা। এখন ঐ সাইফাি হুইর্র্াি বযাপারি বরর্া। 
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 এর্াি িনযই আরম আসরর্ আপনারিিরক রফান করিরি, রসর্মা বর্রি। রি আপনাি 
আইরি়োর্াি বযাপারি বরর্রি। আপরন নারক মযারপি আউর্র্াইরনি সারথ অনযানয 
িীপগুরর্াি রমর্ সম্পরকগ িানরে চারেরর্ন। 
  
 আমাি আইরি়ো? 
  
ও বরর্রি আপরন নারক রপ্ল্রন থাকাকার্ীন সমর়ে এর্া রনর়ে কথা েুরর্রিরর্ন। 
বরর্রিরর্ন আর্র্ারেরকি েীরি আরিা রবি রকিু িীরপি সারথ রমর্ আরি মযাপর্াি। ও 
সারিিন রির়েরি রয অঞ্চগুরর্ারে পাইরির্রিি আনার্ানা রিরর্া না রসগুরর্া বাি রির়ে 
রিরে এবং ওক আইর্যারডি মরো রয িীপগুরর্ারে গুপ্তধন আরি বরর্ গুিব আরি 
রসগুরর্াি সারথ রমরর্র়ে রিখরে। 
  
ওর্ারে অবিয পরিণরে োরর্া হ়েরন আমারিি। 
  
রসর্মা োি ্র্া খাকরি পরিষ্কাি করি রনর়ে বর্র্, যাই রহাক ্ে িারে সাইফাি 
রকাির্া রনর়ে রবি রকিুর্া কাি করিরি আমিা। যরিও খুব একর্া এগুরে পারিরন। রি 
েখন পাইরির্স বইর্াি মযাপর্া রনর়ে-রযর্ারক আমিা ওক আইর্যাড বরর্ রেরবরির্াম-
আর্র্ারেরকি িীপগুরর্াি আকত রেি সারথ রমরর্র়ে রিরখরি। আমাি মরন হ়ে িারিরর্ি 
উপকূরর্ি কািাকারি থাকা িীপ খুুঁরি রপর়েরি ও। িীপর্াি সারথ মযাপর্াি অরনক রমর্ 
ির়েরি। ইর্আ িা কাইমািা োরন্দ নাম ওর্াি, মারন কাইমািা োরন্দ আইর্যাড। ঐ 
িীপর্াি সারথ র্া়েরর্াি খুুঁরি পাও়ো র্যারর্ন সািরপনস িব্দর্ািও রমর্ ির়েরি। 
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সযাম রখ়োর্ করি রিখরর্া রিরমি মুখ রথরক আত্মরবশ্বাসী োবর্া উরব র্রি এখন। 
যরিও োিা রকউ কখরনা স্বিিীরি ঐ িীপর্ারে যা়েরন, েরব োিা ঐ অঞ্চর্র্াি সারথ 
রবি োরর্াোরবই পরিরচে। িীপর্াি িাকনাম রেক আইর্যাড, মারন সারপি িীপ। 
রসানারর্ র্যান্সরহরিি বাসির্ িীপর্া। োইপারিি একর্া প্রিারে ওর্া। সাপর্া এরোই 
রবষাক্ত ও ক্ষীপ্র রয িারিরর়্োন রনরেিাও ঐ এর্াকার্া এরডর়ে চরর্। িীপর্াি রেৌ্রর্ক 
ইরেহাস রঘরর্ িানা র্রি রয, প্রা়ে এ্ারিা হািাি বিরিি মরো আর্ সমুররি 
উচ্চোি কািরণ িীপর্া মূর্ েূখণ্ড রথরক আর্ািা হর়ে র্র়েরি। এই পতথকীকিরণি 
ফরর্ই রসখানকাি োইপািগুরর্া কীোরব রযন পতরথবীি সবরচর়ে রবষাক্ত সারপ পরিণে 
হর়ে র্র়েরিরর্া। সামুররক রকিু পারখ িাডা ঐ িীরপ অনয রকারনা রিকাি রিরর্া না। োই 
সাপগুরর্াি েরডৎ কাি করি এমন একধিরনি রবরষি প্রর়োিন পরডরির্, যারে করি 
পারখগুরর্া উরড যাও়োি আর্ই োিা ওগুরর্ারক রিকাি কিরে পারি। সাপ িাডাও ঐ 
িীপর্াি আরিপারি রবি রকিু িাহািিুরবি ঘর্নাও ঘরর্রি বরর্ রিানা যা়ে। 
  
আি আমিা ওখারন আসরর্ কী খুুঁিব? 
  
যরি মযাপর্া সরঠক হর়ে থারক, োহরর্ িীরপি িরক্ষণ মাথাি রিরক একর্া রিপরিক 
ির়েরি। 
  
 এমনরক যরি আমিা কর়েকবিি ধরিও ওখারন রখাুঁিাখুুঁরি করি, োিপিও রকন্তু 
সাইফাি হুইর্ খুুঁরি পাও়োি সম্ভাবনার্া খুবই ক্ষীণ। 
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যরি, রসর্মা বর্রি, আমিা আসরর্ই সাইফাি হুইর্র্া খুুঁরি আি কী! েরব আরম এখন 
আিা কিরি অনয একর্া কারিি ওপি। কাির্া হরর্া, িাহাির্া খুুঁরি রবি কিা। 
  
 কথার্া শুরন রিরমি ভ্রু কুুঁচরক র্রি। আরম রক রকিু রমস কিরি এখারন? 
  
এমনরক সযামও হেেম্ব হর়ে র্রি রসর্মাি কথা়ে। এর্া আমারিিরক রকোরব সাহাযয 
কিরব? 
  
র্াযরর্াি ধািণা রচািাইকে সাইফাি হুইর্র্া আসরর্ নকর্ একর্া করপ। আি এর্া 
িাহারিি কযারেন বারনর়েরিরর্া আসর্ হুইর্র্া কারিা কবরর্ পডাি হাে রথরক 
বাুঁচারনাি িনয। এিমারন হরর্া আসর্ সাইফাি হুইর্র্া এখরনা ওখারনই আরি। 
িাহাির্া রকাথা়ে এবং করব সেরি কিা হর়েরিরর্া রসর্া িানরে পািরর্ই রঘাষণাপরত্রি 
সূত্রধরি এি মারর্করক রচরহ্নে কিরে পািরবা আমিা। আি মারর্করক খুুঁরি রপরর্ই 
  
-আমিা আসর্ সাইফাি হুইর্র্াও খুুঁরি পারবা, বাকযর্া রিষ করি রিরর্া সযাম। রোমাি 
কারি যা যা েথয আরি পাঠাও আমারিি। 
  
 আপনাি ইনবরক্স রপৌঁরি যারব ো। সারথ সারথ আপনাি ফ্লাইর্ কুরক িারির্ ভ্রমরণি 
বযাপারিও রকিু েথয পারঠর়ে রিরবা। 
  
কথা রিরষ রিরসোির্া রেডারর্ রিরখ রবিানা রথরক নামরর্া সযাম। োিপি এর্র়ে 
র্রর্া অনযরুরম থাকা রিরমি কারি। ভ্রমণর্ারক রবি উৎসাহবযাজক রিানারে। 
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 এর্া রক রকারনা ধিরনি ক্ষমা চাও়ো? সযারমি রিরক এর্র়ে আসরে আসরে বর্র্ 
রিরম। 
  
রোমারক রনিাপরি িাখরে চাও়োি িনয রো আরম ক্ষমা চাইরে পারি না। 
  
রিি বযাপারি রোমাি ধািণা েুর্। রস চার্গস এরেরিি রকারনা চি না। আমারিি প্ররের্া 
পিরক্ষপই এরেরিরক িানারে না ও। 
  
েরব রকিু একর্া অবিযই চর্রি আডারর্ আডারর্। েরব কী চর্রি রসর্া ধিরে পািরি 
না সযাম। অবিয সরন্দহ প্রকাি করি রিরমি সারথ এই সুন্দি মুহূেগর্া নষ্ কিািও 
রকারনা ইো রনই োি। োই বর্র্, আমাি আচিরণ হ়েরো েুরম রেরবরিা আরম 
রোমারক রবশ্বাস কিরি না। এর্াি িনয ক্ষমা চাইরি আরম। কখরনাই এিকম রকিু 
বুঝারনাি ইো রিরর্া না আমাি। 
  
রিরম োি হাে িুরর্া সযারমি কাুঁরধ রঠরকর়ে বর্র্, রোমাি ক্ষমা েহণ কিা হরর্া। 
  
রো, োহরর্ এখন িারির্ ভ্রমণ? সযাম িানরে চাইরর্া। 
  
অবিযই। বিরিি এই সমর়েি িারির্রক োরর্াবারস আরম। 
  
. 
  
১৫. 
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রিরর্ করি প্রথরম রম়োরমরে র্র়ে রপৌঁিারর্া সযাম ও রিরম। রসখান রথরক োরিি িনয 
রসর্মাি পাঠারনা প্রর়োিনী়ে সিজামগুরর্া েুরর্ রনর়ে আবারিা িুর্ র্া্ারর্া িারিরর্ি 
সাও পাওরর্াি উরেরিয। রম়োরম রথরক ওখানকাি ্িম আবহাও়োি উপরযা্ী রকিু 
কাপডরচাপডও রনর়ে রনর়েরি। সাও পাওরর্ারে রপৌঁিুরে রপৌঁিুরে প্রা়ে সন্ধ্যা সাের্াি 
মরো রর্র্ র্রর্া োরিি। 
  
 িাের্া রবশ্রারম কারর্র়ে পিরিন সকারর্ সযাম রবরির়ে পডরর্া রেক আইর্যারড 
রখাুঁিাখুুঁরিি িনয সিকারি অরফরস়োর্রিি কাি রথরক অনুমরে ও িরুরি কা্িপত্র 
রনর়ে আসাি িনয। রিরম অবিয রহারর্রর্ই ির়ে র্রি। র্যাবরর্রর্ করি রসর্মাি সারথ 
সারন্তাস বন্দরিি রবার্ এবং েুরিি রনর়ে কথা বর্রি। 
  
সব রবরবচনা কিরর্, রসর্মা বর্রি, োিাই এই কারিি িনয রযা্য। 
  
শুরন রবি েীরেিনক মরন হরে। 
  
ওখারন হ়েরো রকিু হরে এখন। হ়েরো উইকএড বরর্ই হরে। সব চার্গািই আর্ 
রথরক বুক রিরখরি অনযিা। েরব রর্াকগুরর্াি বযাপারি রখাুঁি রনর়েরি আরম। আি সরেয 
বর্রে, আপনারিি িারবিাও়ো অনুযা়েী ওর্াই রিরর্া ঐ অঞ্চরর্ অযারেইরর্ের্ থাকা 
রিষ রবার্। একিাে পারনরেও থাকরেও রকারনা আপরত্ত রনই োরিি। 
  
স্টযারড িাখা র্যাবরর্রর্ি পিগাি রিরক োরকর়ে মতিু হাসরর্া রিরম। রস িারন রসর্মা োি 
সরবগাচ্চর্া রির়েই রচষ্া করিরি। রসর্মাি সারথ কথা বর্রে আরিা একবাি যন্ত্রপারেি 
রর্স্টর্া রচক করি রিখরি ও। রমর্ার্ রিরর্ক্টি, রপারর্গবর্ সাইি-স্কযান রসানাি রসরস্টম, 
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আডািও়োর্াি কযারমিা ও র্াইর্সহ আরিা অরনক রকিু ির়েরি োরর্কার্া়ে। রিরখ মরন 
হরে আমারিি িিকারি সবরকিুই পারঠর়ে রিরিা েুরম। 
  
হযাুঁ। এখন োহরর্ রবার্ মারর্করক বরর্ রিই রয আপনািা োি সারথ আি সন্ধ্যা়ে বা 
আ্ামীকার্ রযা্ারযা্ কিরবন। আমাি মরন হ়ে ্েিারে র্াযরর্াি পাঠারনা 
কা্িগুরর্া আপনািা িুইিনই পরডরিন? 
  
শুরন রর্রবরর্ি রিরক োকারর্া রিরম। বর্র্, হযাুঁ, রিরখরি। খুুঁরি পাও়ো িুরর্া 
রিপরিকিুরর্াি অবিান রিখর্াম িীরপি একিম িরক্ষণ মাথা়ে। িহসযম়ে মযাপর্া কর়েক 
িোব্দী ধরি পাইরির্স অযাড প্রাইরেরর়্োসগ বইর়েি এডরপপারি আডারর্ রু্কারনা 
থাকরর্ও, এই রিপরিকগুরর্া আরবষ্কত ে হর়েরি অরনক আর্ই। খুব সম্ভবে রু্র্ করি 
রনিঃরিষও করি রফর্া হর়েরি। প্রথম িাহাি রথরক প্রাপ্ত সম্পিগুরর্া রথরক ধািণা কিা 
যা়ে রয ওর্া স্পযারনি মারর্কানাি অধীরন রিরর্া। অবিয রসর্মা রনরিে, োিা 
ইংরিিরিি িাহাির্াই খুুঁিরি। মূর্ে এই কািরণই রেক আইর্যারডি একিম িরক্ষণ 
মাথা়ে থাকা রিেী়ে রিপরিরক খুুঁরি রিখাি রসিান্ত রনর়েরি সযাম। এিাডা রিকিগবইর়ে 
ঐ রিপরিকর্াি বযাপারি খুব রবরি রকিুি উরল্লখও কিা রনই। র্াযরর্া রক মযারপি চারবি 
অনুবাি রনর়ে রনরিে? 
  
 ওখারন রস সমুর ও সািরপন্স িব্দগুরর্া রিরখরি-এর্াি বযাপারি রবি আত্মরবশ্বাসী ও 
  
 কপার্ খািাপ রয রস ওখারন সমুর ও ির্রফন িব্দগুরর্া রিরখরন। োইপারিি রথরক 
ির্রফন োরর্া। 
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আসরর্ই। েরব যাই রহাক, রি না বর্রর্ হ়েরো রেক আইর্যারডি কথা িানা রযরো 
না। এর্া শুধু সম্ভাবয একর্া রর্ারকিন মাত্র। সকারর্ আরম আবাি মযাপর্া রিখরির্াম, 
আি… বর্রে বর্রে রেক আইর্যারডি মযারপি একর্া রস্কচ পিগাি সামরন েুরর্ ধিরর্া 
রসর্মা। হুম, এর্াি সারথ আসরর্ই অরনক রমর্ আরি িীপর্াি। েরব এর্াই রক সরঠক 
িা়ে্া রকনা োি রকন্তু রনি়েো রিও়ো যারে না। আপনারিিরক ওখারন র্র়েই 
রনরিে হরে হরব। 
  
রিি কী অবিা? িানরে চাইরর্ রিরম। কপার্ োরর্া রয সযাম এখন োি সারথ রনই। 
রিরম খুব োরর্া করিই িারন রি কখরনা োরিি সারথ রবশ্বাসঘােকো কিরব না, েরব 
পরিরিরেি রবরবচনা়ে সযারমি ধািণার্াও অরযৌরক্তক না। 
  
রঠকঠাকই আরি ও, রসর্মা বর্র্। এই মুহূরেগ রস মানরচরত্রি পারি থাকা সাইফাি 
হুইরর্ি অথগ রবি কিা়ে র্া়ের্ারক সাহাযয কিরি। ঐ সম়েকাি ইরেহাস রনর়ে রবি 
োরর্াই জ্ঞান আরি ওি। 
  
শুরন োরর্া র্া্রর্া। সযাম রক ওি বযাপারি রকিু বরর্রি রোমারক? 
  
না। শুধু রকমন আরি, কী কিরি এসবই িানরে রচর়েরিরর্া একবাি। 
  
 আি রকিু না? 
  
িবাব রিরে র্র়েও রথরম র্রর্া রসর্মা। কর়েক রসরকড রথরম থাকাি পি বর্র্, 
রমরসস ফার্গা, আমাি িানা প্রর়োিন এমন রকারনা রকিু ঘরর্রি রক? 
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না। েরব একর্া উপকাি করিা আমাি। রিি ওপি রচাখ রিরখা। ওরক? সযাম… োরক 
রনর়ে রকিুর্া সরন্দরহ আরি। 
  
ওরক, রমরসস ফার্গা। নিি িাখরবা ওি ওপি। 
  
কথা বর্া রিরষ কারনকিন রকরর্ রিরর্া রিরম। সযামরক রস কখরনাই উপযুক্ত প্রমাণ 
িাডা কারিা ওপি অরেরযা্ আনরে রিরখরন। এমন না রয রস রিরক অপিাধী বরর্রি। 
ি়েযার্ কানারি়োন মাউরেি পুরর্রিি কযারেন বর্াি পিই ধািণার্াি রিরক ইরঙ্গে 
করিরি শুধু। যরিও রিরম প্রা়ে রনরিে রয িত্রুরিি সারথ োি বনু্ধ্ চোরন্তি নকিা 
আুঁকরি না, রকন্তু সরন্দরহি বীি একবাি বপন হর়ে যাও়ো়ে রসর্া সহরি িূিও কিরে 
পািরি না মন রথরক। আসরর্ই রো রবি কর়েকবাি মতেুযি মুখ রথরক রবুঁরচ আসরে 
হর়েরি োরিি। 
  
রিি বযাপারি যরি োি ধািণার্া েুর্ হর়ে থারক, োহরর্ এরে করি রস এবং সযাম 
িুিনই রবপরি পডরব। এই ঝুুঁরকর্া রনও়োি সুরযা্ রনই োি হারে। োই রসর্রফানর্া 
েুরর্ আবারিা রসর্মারক কর্ করি বর্র্, রকাথা়ে আরিা েুরম? প্রাইরের্ কথা রিরর্া 
রকিু। 
  
অরফরসই আরি। হযাুঁ, বরু্ন। িাুঁডান, িিিার্া আর্রক রির়ে আরস। োিপি এক মুহূেগ 
পি রসর্মা রফরি এরস বর্র্, রকারনা ঝারমর্া? 
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কথার্া রবি বযাপারি, বরর্ রিরক রনর়ে সযারমি সরন্দরহি কািণর্া খুরর্ বর্র্ রিরম। 
বযরক্ত্েোরব, আরম এর্ারক সেয মরন কিরি না। েরব সযারমি ধািণাও রকন্তু 
অরযৌরক্তক না। এমন অরনক ঘর্নাই ঘরর্রি, রযগুরর্াি রকারনা বযাখযা রনই। সযারমি 
ধািণা েুর্ হর়ে থাকরর্, আরম চাই না রি ো রিরন িুিঃখ পাক। আি যরি সরেয হর়ে 
থারক…। 
  
বুরঝরি, রমরসস ফার্গা। রি এখন পযগন্ত অস্বাোরবক রকিু করিরন, েরব এখন রথরক 
রনরিেোরবই োি ওপি োরর্া করি নিি িাখরবা আরম। 
  
রসর্মারক সযারমি সরন্দরহি বযাপারি সব খুরর্ বর্াি পি রনরিরক এখন অরনকর্া 
চাপমুক্ত মরন হরে রিরমি। কাুঁরধ রবিার্ রবাঝা হর়ে রচরপরিরর্া বযাপাির্া। এখন খুব 
সহরিই যাত্রাি পিবেগী অংি রনর়ে পরিকল্পনা়ে মনরিি কিরে পািরি ও। রকিুক্ষরণি 
মরধযই পুরিা যাত্রাি বযাপারি একর্া খসডাও সারির়ে রফরর্রি। এিই মরধয সযাম োরক 
রফান করি িারনর়ে রির়েরি রয, রহারর্রর্ রফরি আসরি ও। 
  
 আরিা প্রা়ে ঘণ্টাখারনক পি রহারর্রর্ রফরি এরর্া সযাম। হারে করি উজ্জ্বর্ সূযগমুখী 
ফুরর্ি একর্া রোডা রনর়ে এরসরি। শুরনরি হরু্ি ফুরর্ি সারথ যাত্রা শুরু কিরর্ নারক 
যাত্রা রবি োরর্া হ়ে। 
  
োই? 
  
োই রো মরন হরে। এর্া হ়ে এই হরু্ি ফুর্ ন়েরো রবগুরন মরণর্াি কািরণ োরর্া 
হরব। আি সরেয বর্রে চমৎকাি একর্া রমর়েি িনয একমাত্র এর্াই খুুঁরি রপর়েরি 
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আরম। রয রমর়ের্া রকনা রনরি রথরকই সব কাি করি, সারথ সারথ এক স্বামীরকও 
সামর্া়ে রয রকনা যখন-েখন রনরবগাধ রকিু বুরি রির়ে বরস। 
  
ফুর্গুরর্া হারে রনর়ে রর্রবরর্ রিরখ রিরর্া রিরম। োিপি হাে রির়ে সযামরক 
আর্রোোরব িরডর়ে ধরি বর্র্, রনরবগাধ না, েুরম সবসম়েই বুরিমান, ফার্গা। 
  
এিমারন আমারক ক্ষমা কিা হর়েরি? 
  
িবারব শুধু োরক চুমু রখরর্া রিরম। োিপি রপরির়ে র্র়ে সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্, 
এখন রক এর্া বর্াি মরো সরঠক সম়ে রয, রিি বযাপারি রোমাি সরন্দরহি বযাপাির্া 
আরম রসর্মারক িারনর়ে রিরখরি? 
  
োিমারন েুরম বর্রিা আরম সরঠক রির্াম? 
  
আরম শুধু বর্রি, রোমাি সরন্দহর্া়ে যরথষ্ যুরক্ত আরি। যুরক্ত আরি বরর্ই োরক 
িারনর়ে রিরখরি। েরব এিমারন রকন্তু এই না রয সবাই আমারিিরক মতে োবুক িােী়ে 
রকিু চারে আরম। 
  
মারন িাুঁডারর্া, পুরিাপুরি সরঠক না হরর্ও প্রা়ে সরঠক রির্াম আরম? দ্রু উুঁরচর়ে রিরজ্ঞস 
কিরর্া সযাম। োি রঠাুঁরর্ি রকারণ মি হারস ফুরর্ আরি। 
  
ফার্গা, রবরি চাপাচারপ করিা না। 
  
**** 
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সারন্তাস বন্দরি যাও়োি িনয ্ারড োডা করি রনরর্া রিরম। ওখারন র্র়েই ্র্রফনরহাি 
কযারেন এবং েুরিি সারথ রিখা কিরব ওিা। যাত্রাি িনয রোি সকারর্ই রহারর্র্ 
রথরক রবরির়ে পডরর্া। আকাির্া রসুঁিুরিি মরো র্ার্রচ হর়ে আরি, সারথ রমরি আরি 
একধিরনি নীর্রচ-সবুিাে আো। 
  
সকারর্ি র্ার্ আকাি। মারন নারবকরিি সেকগ হও়ো উরচৎ। 
  
আকাির্া রিরখই পুরিারনা এই প্রবাির্া মরন পরড র্রর্া রিরমি। যরিও আবহাও়োি 
পূবগাোস রবি কর়েকবাি রচক করি রিরখরি ও। পূবগাোরস বর্রি পরিিরিন সন্ধ্যাি 
রিরক গুুঁরডগুুঁরড বতরষ্ পডরে পারি। এি আ্ পযগন্ত িুিঃরিন্তা কিাি মরো রকিু রনই। 
  
্ারডর্া োরিি রহারর্রর্ি সামরনই িাুঁরডর়ে আরি। রনরচ রনরম রিরখ ড্রাইোি ্ারডি 
ফ্রে রফিারি রঠস রির়ে োি রফারন রকিু একর্া রিখরি। ড্রাইোরিি ব়েস খুব রবরি 
না। সকরিাি রপরুরনা এক যুবক মাত্র। কারর্া চুরর্ি রিরর্র্া রবি র্ম্বা ও হযাংর্া 
পাের্া। োরিিরক ্ারডি এর্র়ে আসরে রিরখই োডাোরড করি রফানর্া পরকরর্ 
রঠরর্ রিরর্া রিরর্র্া। বর্র্, রম. অযাড রমরসস ফার্গা? 
  
হযাুঁ, বর্র্ রিরম। ধািণা কিরর্া রিরর্র্াি ব়েস খুব সম্ভবে আঠারিা উরনরিি মরো। 
েুরম রনি়ে এরোরনও আর্রেি? 
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 চওডা হারস ফুরর্ উঠরর্া রিরর্র্াি মুরখ। আমারক োডা কিাি িনয ধনযবাি। 
আপনািাই আমাি প্রথম বরডা োর়েে। আপনারিি হোি কিরবা না আরম, ্াঢ় 
কণ্ঠস্বরি বর্র্ রিরর্র্া। প্ররের্া িব্দই রবি সেকগোরব উচ্চািণ কিরি। 
  
সযাম ওরিরক কারর্গ করি োরিি র্ার্ি বহন করি আনা রহারর্রর্ রব়োিারক রর্প 
রিরে। এরোরনওি রিষ কথার্া শুরন রচাখ েুরর্ োকারর্া রিরর্র্াি রিরক। আরম রো 
শুরনরির্াম রয েুরম একিন অরেজ্ঞ ড্রাইোি। 
  
হযাুঁ, োরর্া ড্রাইোি, কার্গ রথরক র্ার্িগুরর্া ্ারডি ট্রারঙ্ক উঠারে উঠারে বর্র্ 
এরোরনও। আরম সবসম়েই ড্রাইে করি। যরিও এি আর্ সারন্তাস পযগন্ত রকউ োডা 
করিরন আমারক। আপনািাই আমাি প্রথম বরডা োর়েে। আমাি কারিন, রহারর্রর্ি 
প্রহিী আমাি বযাপারি ্যািারে রিরে পািরব। 
  
এি িনযই রিরর্র্ারক রিকরমড কিা হর়েরি, মরন মরন োবরর্া রিরম। 
  
এরোরনও এর্র়ে র্র়ে রিরমি িনয পযারসজাি রিাির্া খুরর্ বর্র্, রপ্ল্ি, রেেরি বরস 
রসর্ রবল্ট রবুঁরধ রনন। 
  
সযাম অবিয েরুণ রিরর্র্াি ্ারড চার্ারনাি িক্ষো রনর়ে এরোর্া রনরিে হরে পািরি 
না। েুরম রক রনরিে এরো র্ম্বা িূিত্ব ড্রাইে কিরে পািরব েুরম? 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রিরর্া এরোরনও। সু্করর্ি খিচ রমর্ারনাি িনয আরম আমাি চাচাি 
রফরিং রবারর্ কাি কিোম আর্। এখন আরম রবশ্বরবিযার্র়ে পডরি। োই িহরি কাি 
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কিার্া সহি হর়ে র্রি আমাি িনয। েরব, আি রকারনা োস রনই। োই আপনারিি 
রনর়ে রযরে পািরি। 
  
রিরম বর্র্, রোমাি কারিন রনি়ে এর্াও বরর্রি রয আমারিিরক আবাি রফিরে রনর়ে 
আসাি িনয রোমারক র্ম্বা সম়ে অরপক্ষা কিরে হরব? একরিরনি রবরি হরেও পারি 
সম়ের্া। 
  
হযাুঁ। রযরে রযরে আমাি ইংরিরিি প্রযারক্টসর্াও হর়ে যারব, আি আপনািা িাইরেং কিাি 
সম়ে অনয পডাও পরড রফর্া যারব। এইোরব আমারিি সবািই কাি হর়ে যারব, োই 
না? 
  
রিরর্র্াি কথা শুরন রবি োরর্া র্া্রর্ রিরমি। রিরর্র্ারক পিন্দ করি রফরর্রি ও। 
োরর্া উিযম আরি রিরর্র্াি। অবিযই। 
  
এমনরক সযারমিও রিরর্র্ারক রবি োরর্া রর্র্ র্রি। উষ্ণসুরি কথা বর্রি এখন। 
রো, রকরসি ওপি পডারিানা কিরিা েুরম? 
  
এখন রো ফাস্টগ ই়োরি, োই রমার্ামুরর্ সবই পডা র্া্রি। ্রণে, ইরেহাস, রবজ্ঞান, 
পরর্রর্ক্স-সবই। আমাি িাক্তাি হও়োি ইো আরি। েরব ঐ পযগন্ত রযরে এখরনা 
অরনক রিরি আরি। এোরবই আর্াপ কিরে কিরে পাবগেয পথর্া ধরি এর্র়ে যারে 
ওিা। যাত্রাি পরথ রমাহনী়ে িতিযগুরর্া রিখরি, ওগুরর্া রনর়ে আর্াপ আরর্াচনা কিরি। 
এরোরনওও োি সু্করর্ি কথা বর্রি, োি সাে োই ও এক রবান, োি রিরর্ চাচা, 
রহারর্রর্ি প্রহিী কারিরনি বযাপারি বর্রি। োি কারিনও নারক োিমরো করিই সু্করর্ 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

196 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পডরি। পুরিা পরিবারিি মরধয োরিি িুিরনিই আসরর্ পারনরে রবচিরণি রেমন 
একর্া আেহ রনই। এোরবই আর্াপ কিরে কিরে রকিু বুরঝ উঠাি আর্ই সারন্তাস 
বন্দরি রপৌঁরি র্রর্া ওিা। যাত্রা়ে রবিক্ত হও়োি সুরযা্ও পা়েরন রকউ। 
  
এরোরনও ্ারডি ট্রাংক রথরক োরিি মার্পত্রগুরর্া নারমর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, রকাথা়ে 
িাইরেং কিরবন আপনািা? 
  
রেক আইর্যারডি িরক্ষণ মাথা়ে। 
  
শুরনই হারসর্া মুরি র্রর্া রিরর্র্াি মুখ রথরক। সেকগ থাকরবন োহরর্। আমাি চাচা 
ওরিককাি পাইরিরর্ি বযাপারি অরনক ্ল্প বরর্রি। কী ধিরনি রবার্ োডা করিরিন 
আপনািা? 
  
এর্া আসরর্ই একর্া োরর্া প্রশ্ন করিরি, সযাম বর্রি। আমিা অরোর্া িারন না। শুধু 
্র্রফনরহা নমর্াই শুরনরি। 
  
নামর্া শুরনই আবাি উজ্জ্বর্ হর়ে উঠরর্া এরোরনওি রচহািা। কযারেন রির্্ারডা। 
আমাি চাচা রর্াকর্াি অরনক প্রিংসা করি। 
  
শুরন োরর্া র্া্রর্া, বর্র্ সযাম। রো, বন্দরি রফরি রোমাি সারথ রযা্ারযা্ কিরবা 
রকোরব? 
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এরোরনও িহরিি রিরক ইিািা করি বর্র্, আমাি চাচাি বাসা এখান রথরক খুব একর্া 
িূরি না। ওখান রথরক িকগুরর্া এমরনই রিখা যা়ে। উইরকড হর়ে োরর্া হর়েরি, এক 
িাে থাকরেও রকারনা অসুরবধা হরব না আমাি। কার্ িারেি রিরক ্র্রফনরহারক 
রফিরে রিখরর্ই চরর্ আসরবা আরম। বরর্ আকারিি রিরক োকারর্া ও। যরিও 
আকারিি এক রবনু্দ রমরঘি রচহ্নও রিখা যারে, োিপিও বর্র্, আিা কিরি ঝড 
আসাি আর্ই রফরি আসরবন আপনািা। 
  
**** 
  
কযারেন রির্্ারিা রিখরে এরোরনওি রঠক উর্রর্া রযন। রর্াকর্াি ব়েস চরল্লরিি 
রকাঠা়ে, িিীরিি উচ্চো খবগাকত রেি, রমার্া, এবং রসই কপারর্ িা়েী রবিরক্তি োি রর্র্ 
আরি রযন। রস এবং োি িুিন রর্াক িাুঁরডর়ে অরপক্ষা কিরি রিরমরিি িনয। 
এরোরনও চরর্ যাও়োি পি কযারেন এর্র়ে র্র়ে বর্র্, ফার্গা? 
  
সযাম ও রিরম, িবাব রিরর্া সযাম। আপনারিি রবার্র্া রকাথা়ে? 
  
ঐ রো, ওখারন, বরর্ সবরচর়ে কারিি িরকি রিষপ্রারন্তি রিরক ইিািা করি রিখারর্া 
রির্্ারডা। 
  
পারনরে থাকা একিম নেুন কার্ামািান রিসাচগ রেরসর্র্া রিরখ রবি আনরন্দে হরর্া 
রিরম। এর্ারক রিরখ রো চমৎকাি র্া্রি। রকন্তু কযারেন এই রবার্র্াি সামরন থামরর্া 
না। বিং আর্চরল্লি ফুর্ সিরঘগযি চকচরক রবার্র্া রপরির়ে র্র়ে থামরর্া রিষপ্রারন্ত থাকা 
রব়োরল্লি ফুর্ সিরঘগযি একর্া োোরচািা রিরর্ রনৌকাি সামরন। ফযাকারস সবুি বরণগি 
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যানর্া রিরখই বুঝা যারে আরিা কর়েক িিক আর্ই রনৌকার্া োি রিষ রিরখ 
রফরর্রি। এ… এর্াই ্র্রফনরহা? 
  
িাুঁে রবি করি হাসরর্া রির্্ারডা। োমাক পাো রচবুরে রচবুরে িাুঁেগুরর্া হরু্ি হর়ে 
রর্াকর্াি। ধারিি রিরক রকিুর্া িং ধরি র্রি। েরব এখরনা সমুরর চর্াি মরো িরক্ত 
আরি এর্াি। 
  
সযাম রনৌকার্াি রিরক োরকর়ে বর্র্, আপরন রক রনরিে? 
  
খুবই োরর্া রবার্ এর্া। দ্রুে ্রেি। আি োিাডা পাইরির্িাও এর্ারে আেমণ কিরব 
না। োবরব হ়েরো রকারনা প়েসা রনই আমারিি কারি। োই না? বরর্ রহরস উঠরর্া 
রির্্ারিা। 
  
 রিরম আি সযামও হাসরি রর্াকর্াি সারথ, েরব োরিি হারসরে প্রাণ রনই অরোর্া। 
ির্িসুযরিি বযাপারি এরোরনওি সেকগবাণীর্া বািরি রিরমি কারন। এরিরকি পারনরে 
পাইরিরর্ি সংখযা রক অরনক রবরি? 
  
আরি রবি রকিু। েরব আমারিি কারি বনু্দক আরি। আমিাই িক্ষা কিরবা আপনারিি। 
বরর্ োি রর্াকরিিরক ফার্গারিি মার্পত্রগুরর্া রবারর্ি উঠারনাি রনরিগি রিরর্া কযারেন 
রির্্ারিা। আপনািা প্রস্তুে থাকরর্ িওনা করি রিও়োই োরর্া। আমারিি আবাি 
আ্ামীকার্ বতরষ্ শুরুি আর্ই রফরি আসরে হরব। 
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আবহাও়োি সেকগবাণী শুরন রফান রবি করি আরিা একবাি পূবগাোসর্া রিরখ রনরর্া 
রিরম। হার্কা গুুঁরডগুুঁরড বতরষ্ি রচহ্নর্াি সারথ এখন বজ্রপারেি রচহ্ন িুরড রিও়ো 
হর়েরি। েরব পরিিরিন সন্ধ্যাি আর্ এই বজ্রবতরষ্ি সম্ভাবনা রনই। এি আ্ পযগন্ত 
আবহাও়োি রেমন রকারনা পরিবেগন ঘর্রব না। যরি আ্ামীকারর্ি রেেি োিা োরিি 
কারিে বস্তুর্া খুুঁরি না পা়ে, োহরর্ হ়েরো বতরষ্ থামাি পি আরিকবাি আসরে হরে 
পারি। 
  
 পারনরে চর্রে শুরু কিাি পিই আবহাও়ো ও রবার্ রনর়ে রিরম সমস্ত িুিঃরিন্তাই উরব 
র্রি। যানর্াি রখার্রসি হার্কা কযাচকযাচ িব্দ িাডা একিম মসতণোরবই রেক 
আইর্যারডি এর্র়ে যারে। সারথ করি প্রা়ে নেুন একর্া রযারি়োকও একর্া রর্রন রনর়ে 
যারে রবার্র্া। র্ক্ষযভ্রষ্ বরর্ও মরন হরে না। রসর্মা কযারেন এবং োি কুি রবি 
প্রিংসা করি রিরমরক বরর্রিরর্া রয রর্াকগুরর্া রবি রনেগিরযা্য। আি োিাডা 
এরোরনওও বরর্রিরর্া রয োি চাচাও নারক ্র্রফনরহাি কযারেনরক রবি সম্মারনি 
রচারখ রিরখ। এেগুরর্া প্রিংসা বারকযি রো অবিযই রকারনা কািণ আরি। যরিও 
কযারেন রির্্ারিা এবং োি চাি েুি রেনিনরক রিখরে রিরর্ি মরো র্া্রি না। 
বিং অরনকর্া ির্িসুযরিি মরো রিখারে রর্াকগুরর্ারক। োরিি চেুথগ ও সবরচর়ে 
েরুণ সিসয নুরনারক রিখরে এরোরনওি মরো র্া্রি রিরমি কারি। িুিরনিই ব়েস 
ও িািীরিক ্ডন প্রা়ে একই িকরমি। যরিও এই রিরর্র্ারক রকিুর্া উরিগ্ন রিখারে। 
মারঝমরধযই রিরমি রিরক োকারে রিরর্র্া, রকন্তু রিরম োি রিরক োকারর্ই আবাি 
রচাখ সরির়ে রনরে। 
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 রিরম বুঝরে পািরি না োি উপরিরেি কািরণই রিরর্র্া এরো অস্বরস্ত রবাধ কিরি, 
নারক অনয রকারনা কািরণ কিরি। যাই রহাক, রিরর্র্াি রিরক আি না োকারনাি 
রসিান্ত রনরর্া ও। 
  
সযামও র্ক্ষয করিরি বযাপাির্া। রিরমি পারি এরস িাুঁরডর়ে রফসরফস করি বর্র্, কুি 
সিসযিা রবি অদু্ভে, োই না? 
  
ওিকমই র্া্রি। েরব ্র্রফনরহা যরি আমারিিরক ্ন্তরবয রনর়ে রযরে পারি এবং 
ওখান রথরক অক্ষে অবিা়ে আবাি বন্দরি রফরির়ে আসরে পারি, োহরর্ এর্া রনর়ে 
রকারনা অরেরযা্ কিরবা না আরম। 
  
সন্ধ্যাি রিরক িীরপি কািাকারি রপৌঁরি পুরিারনা েু রমম্বািরিি একিরনি হারে হার্ 
রিরড রির়ে সযাম ও রিরমি রিরক এর্র়ে র্রর্া কযারেন রির্্ারিা। সযারমি পারি 
র্র়ে রবারর্ি রি়োরর্ রহর্ান রির়ে বর্র্, রো, আপনািা ঐ িীরপ যারেন কী মরন 
করি? 
  
িাহািিুরবি প্রমাণ রখাুঁিাি িনয, বর্র্ সযাম। 
  
গুপ্তধন? মুচরক রহরস বর্র্ কযারেন। আরম শুরনরির্াম এর্াই আপনারিি রবরিষত্ব। 
  
 হযাুঁ, রঠকই শুরনরিন। েরব এবাি গুপ্তধন খুুঁিরে যারে না। ধ্বংসাবরিরষ কী কী 
আরর্গফযাক্ট আরি রসর্াি রববিণ আনরে যারে। 
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 আপনারিি সাহস আরি বর্রে হরব। আমাি রথরকও রবরি, কযারেন বর্রি িীপর্াি 
রিরক োরকর়ে। অরনক রবরি সাপ ওখারন। 
  
আমারিিও কপার্ োরর্া বর্রে পারিন, সযাম বর্র্। আমারিি কাি শুধু পারনরে। 
  
 োরর্া। েরব ঐ পাথির্াি রনরচ কর়েক পুরুষ ধরি বরস বরস খাও়োি মরো ধনসম্পি 
থাকরর্ও আরম কখরনা ওরিরক যারবা না। সারপি কামড খাও়ো ধনীি রথরক কাোর্ 
হর়ে মিা অরনক োরর্া। 
  
বরর্ রহরস উঠরর্া রির্্ারিা। রর্াকর্াি হারস শুরন রিরমি রমরুিণ্ড বিাবি রিহিণ বর়ে 
যারে রযন। ঐ মুহূরেগই িারেি খাবারিি িনয িাক পডা়ে রবি খুরিই হরর্া ও। 
রিনারিি সম়ে নুরনাি পারিই বসরর্া ওিা। েরব রিরর্র্াি সারথ আর্াপ িমারনাি রচষ্া 
করিও বযথগ হরে হর়েরি রিরমরক। েরোরবই রিরমরক এরডর়ে র্রি রিরর্র্া। 
  
যাই রহাক, আবহাও়োি অবিা এখরনা আর্ি মরোই আরি। খুব একর্া পরিবরেগে 
হ়েরন। খাও়োি পি িারে ঘুমর্াও রবি োরর্াই হর়েরি োরিি। 
  
পিরিন একিম রোি সকারর্ ঘুম রথরক উরঠ পডরর্া ওিা। ঘুম রথরক উরঠই সযাম 
িানারর্া যন্ত্রপারেগুরর্া একবাি রচক করি রিরখ িাইরেং সুযর্ পরি োরিি সেরি হর়ে 
যাও়ো উরচৎ। হার্ ধিাি আর্ কযারেন রির্্ারডাও এরস রিরখ র্রি োরিি। িানরে 
রচর়েরি োরিি রকারনা সাহাযয র্া্রব রকনা। সাহাযয র্া্রব না রিরন োিপি আবাি 
রফরি র্রি হার্ ধিরে। 
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িীরপি িরক্ষণ মাথা রথরক রবি রকিুর্া িূরি থাকা অবিারেই রনাঙ্গি রফরর্ থামরর্া 
্র্রফনরহা। আর্ি রিন কযারেন রির্্ারডা একর্া পাথরিি কথা বর্াবরর্ করিরিরর্া। 
ঐ পাথির্া রথরক রবি িূরিই ির়েরি ওিা। ্ে কর়েক িোব্দী ধরি অরনকগুরর্া 
িাহািরক পারনি রনরচ িুরবর়ে রিও়োি ইরেহাস ির়েরি ঐ অরেিপ্ত পাথির্াি। োিা রয 
িাহারিি ধ্বংসাবরিষ খুুঁিরে এরসরি রসর্াও এই পাথরিি রখাুঁচারেই েরর্র়ে 
র্র়েরিরর্া। এর্া োবরেই োবরেই পরনরিা ফুর্ সিরঘগযি রযারি়োক রস-িাইিাির্ািরক 
প্রস্তুে কিরে রিখরি রিরম। 
  
নুরনা মই ধরি রনরম র্র়ে োরিি মার্ামার্গুরর্া িাখরি রযারি়োরক। এগুরর্াি মরধয 
রপারর্গবর্ সাইি-স্কযান রসানাি ইউরনরর্ি রবিার্ একর্া বাক্সও আরি। সব যন্ত্রপারে 
নারমর়ে িাখাি পি সযামরক নামরে সাহাযয কিরর্া রিরর্র্া। োিপি সযাম নামরে 
সাহাযয কিরর্া রিরমরক। েরুণ রিরর্র্া এখরনা সিাসরি োরিি রচারখি রিরক োকারে 
পািরি না, েরব এখন রবি ের আচিণ কিরি োরিি সারথ। সাহাযয কিরেও রবি 
উিযরম হর়ে আরি। সব যন্ত্রপারে রঠকঠাক োরব রিরখ রনও়োি পি দ্রুেই োিা িওনা 
কির্ ইর্আ িা কাইমািা োরন্দি অরেমুরখ। কািাকারি রপৌঁিুরেই িীরপি রসৌন্দযগর্া 
রিরমি ধিা রচারখ পডরর্াি। অরেিপ্ত পাথুরি উপকূর্র্া িঙ্গর্র্ারক খাডাোরব রবরড 
উঠরে সাহাযয করিরি। এর্া যরি অনয রকারনা িা়ে্া়ে হরো, োহরর্ হ়েরো রিরম 
পাথি রবর়ে চূডা়ে উরঠ রযরো ওপি রিরক পারনি িতিয রিখাি িনয। েরব িীরপ থাকা 
সাপগুরর্াি কথাও মরন আরি ওি। োি এবং সাপগুরর্াি মাঝখারন পারনি স্তি আরি 
রেরব রকিুর্া স্বরস্তই পারে এখন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

203 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সযাম ওরিরক সাইি-স্কযান রসানাি ইউরনর্র্া রসর্-আপ কিরি। নুরনারক রযারি়োরকি 
্রে ও রিক রঠক িাখরে বরর্ স্কযানাির্া পারনি পতরষ্ঠি সমেরর্ ধরি রিরখরি। সারথ 
সারথ রচাখ িাখরি স্কযানারিি মরনর্রিও। এই মুহূরেগ পারন রবি িান্তই আরি। েরব 
আবহাও়োি পূবগাোরস যা বর্রি, পিবেগীরে পারনি আচিণ উত্তার্ও হর়ে উঠরে পারি। 
রিাবাি িা়ে্ার্া খুুঁরি রবি কিার্া আসরর্ যন্ত্রগুরর্াি রনেুগর্ো এবং োর্যি ওপি 
রনেগি কিরি। সারথ এর্াও আিা কিরি রযন সরঠক িাহাির্াই খুুঁরি পাও়ো যা়ে। 
নাহরর্ আবহাও়ো পরিষ্কাি হও়োি পি আবারিা একই কাির্াি পুনিাবতরত্ত কিরে হরব 
ওরিিরক। 
  
যরি ো্য োরর্া হর়ে থারক, োহরর্ হ়েরো োরিি কারিে বস্তুরর্ও রপর়ে রযরে 
পারি। অবিয রিরম এমনর্াও আিা কিরি না রয প্রথম ধাক্কারেই োিা আসর্ সাইফাি 
হুইর্র্া রপর়ে যারব। িাহারিি ধ্বংসাবরিষ রথরক বস্তু খুুঁরি পাও়োি রক্ষরত্র 
অরনকগুরর্া ফযাক্টি কাি করি। রবরিি ো্ সম়েই িাহাি রযখারন িুরব রসখারনই সব 
রকিু পাও়ো যা়ে না। রকিু রিরনস িূরি রির্রক র্র়ে পরড, নাহরর্ িুরব যা়ে আরিা 
্েীরি। আি োিাডা আসন সাইফাি হুইর্র্া রয এখরনা পারনি রনরচই আরি এর্ািও 
রনি়েো রনই। হ়েরো অরনক আর্ই ওর্া উিাি কিা হর়ে র্রি। রক িারন এখন 
হ়েরো ওর্া রকারনা সংোহরকি বযরক্ত্ে সংেহিার্া়ে পরড আরি। হ়েরো ওর্াি 
মারর্ক এর্াি আসর্ গুরুত্বর্াও পযগন্ত িারন না। 
  
অবিয, এই মুহূরেগ োরিি কাি হরর্া িাহারিি ধ্বংসাবরিষ খুুঁরি রবি করি িাহাির্া 
রকান প্রকত রেি রিরর্া রসর্া রনধগািণ কিা। এর্া রেরবই আবারিা রবষাক্ত িীপর্াি রচাখ 
চরর্ র্রর্া ওি। োবরি, িুবন্ত িাহারিি রবুঁরচ থাকা মানুষগুরর্া হ়েরো রনিাপত্তাি 
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আিা়ে েীরিি রিরকই সাুঁেরি র্র়েরিরর্া। কল্পনা কিরি, মানুষগুরর্াি অরনরকই হ়েরো 
পাথরিি সারথ সংঘষগ ঘর্াি আর্ই র্ারফর়ে রনরম পরডরিরর্া উত্তার্ পারনরে, োিপি 
রকারনািকরম সুঁেরি র্র়েরিরর্া ঐ িীপর্া়ে… 
  
 রিরমি উরি্র্া ধিরে পািরি সযাম। রসানারিি পিগা রথরক রচাখ সরির়ে রিরজ্ঞস 
কিরর্া, রকারনা সমসযা? 
  
িাহািিুরব রনর়ে োবরির্াম। রেরব রিরখা, এরো কারিই একর্া েীি, হ়েরো োবরব, 
ওখারন র্রর্ই রনিাপত্তা পাও়ো যারব… 
  
রিরমি সারথ সারথ সযামও োকারর্া িীপর্াি রিরক। আমাি মরন হ়ে োইপারিি কামড 
রখর়ে মিাি রচর়ে িুরব মিারকই রবরি রনরবা আরম। 
  
আরম রকারনার্াই রবরি রনরবা না। 
  
রিরমি ্ারর্ ধরি মুখর্া োি রিরক ঘুরির়ে রনরর্া সযাম। রোমাি েীক্ষ্ণ িরষ্ি সাহাযয 
কারি র্া্ারে পািোম আরম। 
  
এিপি আি িীরপি কথা না রেরব সযারমি পারি বরস রসানারিি রিরিংি রিরকই 
মরনারযা্ রিরর্া রিরম। পিগাি রিরক োরকর়ে থাকরে থাকরে একসম়ে মরন হরর্া 
অযথাই পুরিার্া রিন নষ্ করিরি ওিা। একর্া সম়ে বাোরসি আচিণও পার্রর্ র্রর্ 
রকিুর্া, পারনও রফাুঁসরফাুঁস কিরে শুরু করিরি। সব রিরখ সযামরক আিরকি রিরনি 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

205 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মরো ক্ষান্ত হরে বর্রে যারব, রঠক েখনই সযাম রসানারিি পিগাি রিরক রনরিগি করি 
বর্র্, মরন হ়ে, আমিা আমারিি িাহাির্া রপর়ে র্রি। 
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পাথেধ্বরসে অবচিষ্াংি 
১৬. 
  
সযাম রয িা়ে্ার্াি রিরক রনরিগি করিরি ওর্ারক রিখরে অরনকর্া পাথিধ্বরসি 
অবরিষ্াংি বরর্ মরন হরে। যরিও বহুকার্ আর্ি এক েূরমকরম্প পাথুরি িীরপি 
িরক্ষণ অংি গুুঁরডর়ে মহাসা্রি েরর্র়ে র্র়েরি। এর্াি রথরক কর়েক ফুর্ িূরিই 
আরিকর্া র্ম্বা ও সরু পাথরিি ধািা রিখা যারে। অবিয ওর্া এরো মসতণ রয ওর্ারক 
পাথিধ্বরসি সতরষ্ বরর্ মরন হরে না। রনরিেোরবই ওর্া রকারনা িাহারিি রখার্রসি 
ধ্বংসাবরিষ। িাহাির্া সিাসরি পারনি রনরচ িুরব যাও়ো়ে ওর্া এখরনা িরডর়েরিরর্র়ে 
যা়েরন। খুবসম্ভবে বারিোরব ক্ষরেেস্ত হও়ো়ে িাহাির্া িুরবর়ে রিও়ো হর়েরিরর্া, 
ন়েরো কারিা হারে পডাি কবর্ রথরক িক্ষাি িনয ইোকত েোরব েরর্র়ে রিও়ো 
হর়েরিরর্া। 
  
আরিা োরর্াোরব রিখাি িনয কারি ঝুুঁকরর্া রিরম। রোমাি রক মরন হ়ে িাহাি 
রিাবাি পি পাথিধ্বস ঘরর্রিরর্া? 
  
হ়েরো, সযাম িবাব রিরর্া। রযর্াই রহাক, িাহাির্া রনিাপরি ঘুরির়ে রনও়োি মরো 
রেমন সুরযা্ রিরর্া না। ঝরডি মরধয পডরর্ পারনি রনরচি অসংখয পাথরিি রয 
রকারনার্াই িাহারিি ক্ষরে কিরে পারি। 
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 হ়েরো ইোকরিই িাহাির্া িুরবর়ে রির়েরিরর্া ওিা। হ়েরো েুর্ হারে পডাি কবর্ 
রথরক বাুঁচারনাি িনয। 
  
 নুরনারক রিষরমি আরিা রকিু রনরিগিনা রির়ে িুিনই োরিি িাইরেং র়্োিগুরর্া পরি 
রনর়ে ঝাুঁরপর়ে পডরর্া পারনরে। 
  
 পারনি ্েীরি রনরম যারে ওিা। প্ররেবারিি মরো এবািও সমুররি রনরচি িান্ত 
রসৌন্দরযগ মুগ্ধ হরে রিরম। এি আর্ও প োিা। োিপিও প্ররেবািই পারনি রনরচ 
নামরর্ রযন নেুন রকিু মরন হ়ে োি কারি। পারনি রনরচি মািগুরর্া োরিিরক রিরখ 
এরিক-ওরিক িুর্ািুরর্ কিরে শুরু করিরি। যরোই ্েীরি নামরি পারনি উপরিোর্ি 
উজ্জ্বর্ আরর্াগুরর্াও নীর্-সবুিাে বরণগ পরিণে হরে শুরু করিরি রযন। 
  
 পারনি পুঁরচিফুর্ ্েীি নামাি পি পিগা়ে রিখা ধ্বংসাবরিরষি সূ্তপর্া রিখরে রপরর্া 
রিরম। সূ্তপর্া প্রমাণ কিরি রয এখারন এককারর্ একর্া িাহাি িাুঁরডর়েরিরর্া। সমর়েি 
রববেগরন এি অরনক অংিই এখন পারনি সারথ রমরি র্রি। 
  
িাহারিি অবরিষ্াংরি রখাুঁিাখুুঁরি শুরু কিাি আর্ োরিি চািপারিি পারনি 
পরিরবির্া রিরখ রনরে ওিা। িারিরর্ি উপকুর্গুরর্া ে়েংকি িাকগরিি আেমরণি িনয 
রবি রবখযাে বর্া যা়ে। যরিও এগুরর্াি রবরিি ো্ই ঘরর্ রথরক রিরসরফি উত্তি-
পূবগাঞ্চরর্ি উপকূর্গুরর্ারে। েরব োিপিও পরিরম থাকা সাও পাওরর্া আরি এই 
োরর্কাি িুই নম্বরি। রবরিি ো্ রক্ষরত্রই সসকে ও রমাহনাি অ্েীি পারনরে থাকা 
বিরমিািী বুর্ িারকগি আেমরণি রিকাি হ়ে সাুঁোরু এবং সাফািিা। আি উষ্ণ 
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উপকূর্ী়ে অঞ্চরর্ি পারনরে রবচিণ করি র্াই্াি িাকগ। এিা বুর্ িারকগি মরোই 
রবপজ্জনক, রকন্তু ওগুরর্া আকত রেরে রবরি বরডা। েরব রিরম আিা কিরি রেক 
আইর্যারডি এই অ্েীি পারনরে হ়েরো ওগুরর্া থাকরব না। 
  
আরিপারিি পারনরে রবি কর়েকবাি োরকর়ে রিখরর্া ওিা। এখানকাি পারনরে রবি 
রকিু বািাকুডা মাি থাকরর্ও রকারনা িাকগ রনই। রনরিে হর়ে ধ্বংসসূ্তরপি ওপরিি প্রান্ত 
রথরক রখাুঁিাখুুঁরি শুরু কিরর্া ওিা। খুুঁিরে খুুঁিরে একরু্ একরু্ করি পাথিধ্বরসি 
্েীি রিরক এর্র়ে আসরি। সারথ সমুররি েরর্ও োরিি রমর্ার্ রিরর্ক্টিগুরর্া রির়ে 
খুুঁরি রিখরি। যরিও োিা রকউই রকারনা রকিু পাও়োি প্রেযািা কিরি না-োিপিও 
সবসম়েই রকিু না রকিু পাও়োি সম্ভাবনা রথরকই যা়ে। অবিয রিরর্ক্টরিি রনিবো 
োরিি সরন্দরহিই প্ররেধ্বরন কিরি রযন। িাহািিুরবি এই অবিান অরনক আর্ই 
আরবষ্কত ে হর়েরি। রকারনা সরন্দহ রনই রয আর্ও অসংখযবাি রখাুঁিাখুুঁরি চার্ারনা হর়েরি 
এখারন। োিপিও সমুররি ের্রিি প্ররেরন়েেই পারনি রস্রারে পরিবরেগে হরে। এক 
সম্রারে রিখা যা়ে আডারর্ থাকা রকারনা রকিু উরন্মারচে হর়ে র্রি, পরিি রস্রারেই রিখা 
যা়ে রসর্া আবাি আডার্ হর়ে র্রি। 
  
ধ্বরস পডা নুরডপাথিগুরর্া পিীক্ষা করি রিখরি ওিা। পিীক্ষা রিরষ পারি িুুঁরড িাখরি 
পাথিগুরর্া। রবি কর়েকর্া পিীক্ষাি পি একর্া অনযিকম পাথি েুরর্ ধিরর্া সযাম। 
এর্া রিখরে রত্ররকাণাকাি ও হরু্ি এবং রকানাি রিরক রবি ধািারর্া। পাথির্াি রিরক 
আরর্া রফর্রেই এিকম আরিা কর়েকর্া পাথি রিখরে রপরর্া রিরম। এগুরর্া সাধািণ 
রকারনা নুরডপাথি ন়ে, হরু্ি ইরর্ি োো রু্করিা এগুরর্া। পিবেগীরে আরিা োরর্াোরব 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

209 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পিীক্ষা করি রিখাি িনয রু্করিার্া েুরর্ রিরমি ধরি িাখা িাইরেং বযার্ েরি িাখরর্া 
সযাম। 
  
আরিা রকিুক্ষণ ঘার্াঘারর্ কিাি পি রিরমি কাুঁরধ রর্াকা রির়ে িান রিরক রিখাি ইিািা 
কিরর্া সযাম। একর্া ইর্ ঘুিাঘুরি কিরি ওরিরক। পাথরিি সূ্তরপি আডার্ রথরক 
রবরির়ে এরসরি হ়েরো। এক মুহূরেগি িনয রিরম মরন করিরিরর্া, সযাম হ়েরো োরক 
পারনরে োইপারিি রবচিরণ আেরঙ্কে হও়ো রনর়ে রখাুঁচা রিরে। েরব পি মুহূরেগই 
বুঝরে পািরর্া সযাম অনয রকিু বুঝরে চারে। সামুররক সাপর্াি রবরির়ে আসাি কািরণ 
সতষ্ হও়ো রমরঘি মরো কািাি পর্াি রিরক আরর্া ধরি রিরখরি সযাম। কািার্া রিি 
হর়ে রযরেই সযারমি মরনারযা্ি কািণর্া রিখরে রপরর্া রিরম। হ়ে োরিি পাথি িুুঁরড 
রফর্াি কািরণ অথবা ইর্র্াি রবরির়ে আসাি কািরণ সমুররি ের্রিরি একর্া ফাুঁপা 
্রেগি মরো সতরষ্ হর়েরি। ্েগর্াি রিরক সাুঁেরি র্রর্া সযাম। হাে রির়ে কািাি 
রঘার্ারর্ োবর্া িূি কিরেই সমুররি ের্রিরি পরড থাকা িাহারিি রখার্রসি একর্া 
অংি রিখরে রপরর্া ওিা। ইর্র্া রবি হর়ে আসাি আ্ পযগন্ত রিখা যা়েরন এর্া। 
  
 এরে বুঝাই যা়ে রয পাথরিি ধ্বস হ়েরো িাহাি রিাবাি পরিই হর়েরিরর্া। খুব 
সম্ভবে িাহারিি ধ্বংসাবরিষরক আডার্ করি রির়েরিরর্া। 
  
এিমারন হরর্া পাথিগুরর্াি আডারর্ রকিু রু্রকর়ে থাকরর্ থাকরেও পারি। রিরমরক 
রচক করি রিখাি ইিািা রিরর্া সযাম। ফাুঁকা িা়ে্ার্াি ওপি রমর্ার্ রিরর্ক্টি ধিরর্া 
রিরম। প্ররবিমুরখি রিরক রকারনা সংরকেই পাও়ো র্রর্ানা যন্ত্রর্া রথরক। েরব একরু্ 
রেেরিি রিরক রঢাকারেই মতিু একর্া িব্দ রিানা র্রর্া। রিরর্ক্টির্া সযারমি হারে রির়ে 
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ফাুঁকার্াি রিরক আরর্া রফর্রর্া ও। সমুররি ের্রিরি হােরড রিখরি এখন। োি 
হারেি আরর্াডরনি কািরণ আবারিা বারর্রে রঘার্ারর্ হর়ে র্রি পারন। 
  
 রঘার্ারর্ োবর্া রিি হও়োি আ্ মুহূরেগ কারর্া রকিু একর্া রচারখ পডরর্া ওি। হাে 
বারডর়ে বারর্ রথরক খাবরর্ রবি করি রনর়ে এরর্া বস্তুর্া। রিরনসর্ারক প্রথরম একর্া 
োিী কর়েন মরন করিরিরর্া ও। রিরনসর্াি একপাি রথরক রবরির়ে আসা হুরকি মরো 
অংির্া রিরখ এর্ারক অরনকর্া রনকরর্রসি র্রকরর্ি মরোও র্া্রি। আরিকরু্ োরর্া 
করি রিখাি পি বুঝরে পািরর্া রয এর্া সীসাি সীর্রমাহি। বরণক িাহারিি মার্ামার্ 
িক্ষা কিাি িনয প্রা়েই এর্া বযবহাি কিা হরো। 
  
উরল্টপারল্ট সীর্রমাহির্াি িরব েুরর্ রনরর্া সযাম। এিপি রিরখ রিরর্া রিরমি িাইরেং 
বযার্। সারথ সারথ িাইরেং ঘরডর্াও রিরখ রনরর্া রিরম। না, রখাুঁিাখুুঁরি কিরে কিরে 
সমর়েি রখই হারির়ে রফরর্রন ওিা। কমপরক্ষ হরর্ও আরিা রবি রমরনরর্ি মরো সম়ে 
আরি োরিি হারে। োই সম়ে নষ্ না করি রখাুঁিাখুুঁরিরেই আবাি মন রিরর্া ওিা। 
হঠাৎ করিই রিরমরক োরিি োইে রিারনি বাইরি রিখাি ইিািা কিরর্া সযাম। 
োরকর়ে রিরখ একর্া িাকগ ঘুিাঘুরি কিরি োরিি িাইে রিারনি রঠক বাইরিই। সমের্ 
িিীি, রোো শুড আি রিািাকার্া িা্গুরর্া রিরখ রিরম বুঝরে পািরর্া রয ওর্া 
অল্পব়েসী একর্া র্াই্াি িাকগ। প্রা়ে সােফুরর্ি মরো র্ম্বা প্রাণীর্া। রকিুক্ষণ প্রাণীর্াি 
রিরক োরকর়ে রথরক সযামরক ইিািা করি িানারর্া রয রস রিখরে রপর়েরি প্রাণীর্ারক। 
েরব িাকগর্াি খুব সম্ভবে োরিি ওপি রকারনা আেহ রনই। িান্ত োরব সাুঁোি কার্রি। 
খুব সম্ভবে অনয রকারনা িা়ে্া রথরক রপর্ েরি এরসরি প্রাণীর্া। 
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 সযাম ওরিরক রমর্ার্ রিরর্ক্টি রির়ে পাথরিি সূ্তরপি রিরিং রনরে। ভ্রুরপি রেেি রিরক 
রস্নযার্ আসা়ে েূরপি চূডাি রিরক সাুঁেরি র্রর্া ও। রেরবরিরর্া হ়েরো োরর্া রকিু 
পারব, রকন্তু পাও়ো র্রর্া একর্া মাি ধিাি বুঁডরি। হোি হর়ে রিক পরিবেগন কিরর্া 
সযাম। পাথরিি ধািগুরর্া বিাবি সাুঁোি কার্রি এখন। 
  
 ওরিরক রিরমি এখরনা পাথরিি ফাপা ্েগর্া পিীক্ষা কিা রিষ হ়েরন। ইর্র্াও এখরনা 
রফরি আরসরন। রসিান্ত রনরর্া ইর্র্া না থাকাি সুরবধার্া কারি র্া্ারব। োই আবাি 
রমর্ার্ রিরর্ক্টির্া রির়ে রিরিং রনও়ো শুরু কিরর্া। ্েগর্াি বামপ্রান্ত রথরক একর্া 
রস্নযার্ আসরি রিরর্ক্টরি। রপিরনি রিক রথরক। সাুঁেরি ওরিরক র্রর্া রিরম। বারর্রে 
হােরড রিখরর্া রকিুক্ষণ, রকন্তু রকিুই রপরর্া না। েরব রনরিেোরবই বারর্ি রনরচ রকিু 
একর্া আরি। হ়েরো একরু্ ্েীরি, েরব খুব রবরিও না। োহরর্ রিরর্ক্টরি রস্নযার্ 
আসরো না। 
  
রকিুক্ষণ পি সযাম ইিািা করি িানারর্া রয োরিি িাইরেং রিষ কিাি সম়ে হর়ে 
র্রি। ইিািা়ে িানারে, ওর্াও হ়েরো রকারনা বুঁডরিিই রস্নযার্, রিরম রযন ওর্া 
রনর়ে আি মাথা না ঘামা়ে। েরব রিরম সরি এরর্া না ওখান রথরক। আরর্া রফরর্ ্রেগি 
মুরখি বারর্রে হােরড হােরড রিখরি। বারর্ি আডারর্ থাকা বস্তুর্া হারে রঠকরর্া োি। 
বস্তুর্াি পতষ্ঠ রকিুর্া মসতণ র্া্রি ওি কারি। 
  
 সযারমি রিরক োরকর়ে পাথরিি সূ্তরপি রনচ রিরক ইিািা কিরর্া রিরম। ওরিরক 
যাও়োি ইরঙ্গে রিরে। 
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রকন্তু সযাম থারমর়ে রিরর্া োরক। সূ্তরপি রিরক রনরিগি করি বুঝারর্া রয োিা যরি সেকগ 
না থারক োহরর্ হ়েরো নাডাচাডা়ে োিাও রিারর্াখারর্া পাথি ধ্বরসি রনরচ আর্কা 
পডরে পারি। সযারমি িঙ্কার্া বুঝরে রপরি মাথা ঝাুঁকারর্া রিরম। ও সেকগই থাকরব। 
কর়েকর্া পাথি সিারে পািরর্ই বস্তুর্া োি হারে চরর্ আসরব। আরস্ত আরস্ত একর্া 
পাথি সরির়ে পারি িাখরর্া রিরম। োিপি আরিকর্া। এোরব রবি কর়েকর্া সিারনাি 
পি সতষ্ ফাুঁকর্াি রিরক আরর্া রফর্রর্া রিরম। সারথ রনরিে থাকরি রযন ওপরিি 
পাথিগুরর্া খরস না পরড যা়ে। আরর্া ধরি রকিুক্ষণ থাকাি পি রিরনসর্া রিখরে 
রপরর্া ও। একর্া কামারনি র্ার্া। রিরখ হোি হরর্া রকিুর্া। হাে বারডর়ে রিরর্া 
র্ার্ার্া রবি করি আনাি িনয। 
  
রঠক েখনই পার়েি রপিন রথরক হার্কা রখাুঁচা রর্ি রপরর্া রিরম। রস োবরি, হ়েরো 
সযাম োি রবখযাে আরবষ্কাি রনর়ে রক্ষপারনাি িনয রখাুঁচা রির়েরি। ঝর্ করি মাথা 
ঘুিারর্া রিরম। 
  
না, ওর্া সযাম না। 
  
একর্া বরডা র্াই্াি িাকগ ঘুিরি োরক রঘরি। এর্াি সিঘগয প্রা়ে আর্ ফুরর্ি মরো। 
এেক্ষণ িান্তোরব সমুররি ের্রিরি সাুঁোি কার্রিরর্া প্রাণীর্া। আি এখন 
আেমণাত্মক েরঙ্গরে িুরর্ আসরি রিরমি রিরক। 
  
ঝর্ করি পাথরিি রিরক রপঠ রফরির়ে ঘুরি র্রর্া রিরম। দ্রুেোি সারথ পার়েি পাখনা 
নাডরি শুধু। সারথ সারথ রমর্ার্ রিরর্ক্টির্া রির়ে আঘাে কিরি। িারকগি রেুঁো শুরড। 
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বারড রখর়ে রকিুর্া রপরির়ে র্রর্া িাকগর্া, পিমুহূরেগই আবাি রেরড এরর্া োি রিরক। 
কামারনি র্ার্ার্া হারে েুরর্ রনরর্া রিরম। োিপি িুুঁরড মািরর্া প্রাণীর্াি মুরখি রিরক। 
েরব খুব একর্া র্াে হরর্া না এরে। উপা়ে না রপর়ে পাথরিি সূ্তপর্া়ে র্ারথ রিরে শুরু 
করিরি রিরম। র্ারথ রখর়েই হুডমুড করি খরস পডরে শুরু করিরি পাথিগুরর্া। মুহূরেগি 
মরধযই রঘার্ারর্ হর়ে র্রি পরিষ্কাি পারনর্া। 
  
 কািামারর্ি রঘার্ারর্ রমরঘি রেেরি পুরিাপুরি হারির়ে র্রি রিরম। রকারনা িকরম 
সাুঁোি রকরর্ রঘার্ারর্ িা়ে্ার্া রথরক রবরির়ে যাও়োি রচষ্া কিরি শুধু। 
  
 আেরঙ্ক আত্মা ধুকপুক কিরি োি। হারেি রমর্ার্ রিরর্ক্টির্া রনর়ে ঘুিরে যারব রঠক 
েখনই রিখরর্া একর্া কারর্া মূরেগ সেরি আসরি োি রিরক। রমর্ার্ রিরর্ক্টির্া উরঠর়ে 
মূরেগর্ারক মািরে যারব রঠক েখনই সযাম রবরির়ে এরর্া কািাি রঘার্ারর্ রমরঘি রেেি 
রথরক। 
  
 সযাম ইিািা করি রকিু একর্া রিখারে োরক। ওরিরক োকারর্া রিরম। িতিযর্া রিরখ 
আবারিা োি আত্মা়ে পারন রফরি এরসরি রযন। িাকগর্া এখন ্রেপথ পরিবেগন করি 
অনয রিরক িুরর্ যারে। সহি রকারনা রিকাি খুুঁিরে যারে খুব সম্ভবে। আিরকি 
রিরনি িনয োরিিরকও রমিন এখারনই রিষ কিরে হরে। আ্ামীকার্ রফরি এরস 
আবারিা রচষ্া কিরে হরব োরিি। 
  
পাথরিি ধ্বরস িাহারিি ধ্বংসসূ্তরপি করোর্া ক্ষরে হর়েরি রিখাি িনয রপিরন রফরি 
োকারর্া রিরম। পারন এখন আবাি পরিষ্কাি হর়ে র্রি। মাথা ঘুরির়ে আনরে যারব রঠক 
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েখনই রপরিচ আকত রেি একর্া র্ার্াকাি বস্তু রচারখ পডরর্া োি। একর্া পাথরিি 
কারি বারর্রে পরড আরি বস্তুর্া। চাকরেি মরো বস্তুি অরধগকর্া রু্রকর়ে আরি বারর্ি 
আডারর্। 
  
সযামও রিরখরি ওর্া। পাথির্াি রিরক োরকর়ে আরি। পাথির্া়ে হার্কা একরু্ রর্াকা 
র্া্রর্ই চাকরের্া বারর্ি আরিা রেেরি ঢুরক রযরে পারি। রিরমরক সূ্তপর্াি রিরক নিি 
িাখাি ইিািা করি চাকরের্াি রিরক এর্র়ে র্রর্া সযাম। োিপি পাথির্া়ে না িুুঁর়েই 
চাকরেি চািপারিি বারর্ সিারে শুরু কিরর্া। রকিুর্া বারর্ সিারেই হারে চরর্ এরর্া 
চাকরের্া। 
  
চাকরের্া রিরমি হারে েুরর্ রিরর্া সযাম। রিরম রেরবরিরর্া এর্াই হ়েরো ঐ রমরসং 
সাইফাি হুইর্র্া। েরব োরর্া করি পিীক্ষা করি রিখাি পি আবারিা হোি হরে হরর্া 
ওরক। রিারর্া একর্া রর্রনি পাে এর্া। 
  
পাের্াি রবি কর়েকর্া িরব েুরর্ রনর়ে িাইরেং বযার্ েরি রনরর্া ও। োিপি োকারর্া 
ঘরডি রিরক। আি অল্প কর়েকরমরনরর্ি অরক্সরিন বারক আরি োরিি। এখনই ওপরি 
উরঠ যাও়ো িিকাি। নাহরর্ পরি রবপরি পডরে হরব। োই আি রিরি না করি 
ওপরিি রিরক উঠরে শুরু কিরর্া ওিা। 
  
পারনি ওপরি মাথা উরঠর়েই মাউথরপসর্া খুরর্ আনরর্া রিরম। সযারমি রিরক োরকর়ে 
বর্র্, নর্ বযাি, ফার্গা। 
  
েরব সযামরক এরোর্া আনরন্দে রিখারে না। 
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 কী সমসযা আবাি? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
  
 আমাি রপিরন থারকা শুধু, রবারর্ি রিরক ইিািা করি বর্র্ সযাম। 
  
রবারর্ি রিরক োকারেই রিখরর্া, একর্া রপস্তর্ হারে রবারর্ি একপারি ঝুরর্ আরি 
নুরনা। আি রপস্তর্র্া োক করি ধরি রিরখরি রঠক োরিি রিরক। 
  
. 
  
১৭. 
  
বযা্র্া রির়ে রিন। রবারর্ি রিরক রেরস রযরে থাকা সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্ েরুণ 
রিরর্র্া। এখনই। 
  
নুরনা, সযাম বর্র্। রোমাি এর্া কিাি িিকাি রনই। 
  
হযাুঁ, িিকাি আরি। 
  
 রকন? 
  
ওর্া আপনাি িানাি প্রর়োিন রনই। বযা্ হারে েুরর্ রিন। 
  
 রির়ে রিরর্? 
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রির়ে রিরর্ ধীি্রেি যন্ত্রণািা়েক মতেুযি বিরর্ দ্রুে মতেুয পারবন। 
  
োিা রোমারক যরো রিরে, আমিা োি রথরক রিগুণ রিরবা। 
  
 রিধা ফুরর্ উরঠরি নুরনাি রচহািা়ে। বািবাি রিরম ও সযারমি রিরক োকারে শুধু। 
োিপি বর্র্, আপনািা বুঝরে পািরিন না। োিা ইরেমরধযই কযারেন রির্্ারিারক 
রমরি রফরর্রি। আরম যরি কাির্া না করি োহরর্ োিা আমাি পরিবািরকও রমরি 
রফর্রব। 
  
সযারমি উপরিি উরপক্ষা করি রবারর্ি রিরক সাুঁেরি যাও়োি িনয উিযে হরর্া রিরম। 
েরব সযাম োি হাে খাবরর্ ধরি আর্কারর্া োরক। োিপি নুরনি রিরক োরকর়ে 
বর্র্, োিা রোমারকও রমরি রফর্রব। ঠাণ্ডা মাথাি খুরন ওিা। 
  
 আমাি পরিবািরক আর্রক রিরখরি ওিা। রপ্ল্ি… ক্ষমা করুন আমারক। রপস্তর্র্া 
সযারমি রিরক োক করি পেুগর্ি োষাি রকিু একর্া রবডরবড কিরে শুরু কিরর্া 
রিরর্র্া। খুব সম্ভবে রকারনা প্রাথগনা পডরি। 
  
এর্া োরর্া রকারনা রচহ্ন না। 
  
োিা এখরনা আমাি ওপি নিি িাখরি, নুরনা বর্র্। আরম আপনািরক গুরর্ করিরি 
রকনা রসর্া রিখরি। রপ্ল্ি। আরম আমাি পরিবািরক মািরে চাই না। 
  
রিরম, সযাম বর্র্। বযা্র্া আমাি হারে রির়ে েুরম চরর্ যাও এখান রথরক। 
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 আরম রোমারক রিরড রকাথাও যারে না, সযাম। 
  
না, যারব েুরম। নুরনা, রিরম রনিাপি অবিারন যাও়োি পিই আরম বযা্র্া রোমারক 
রির়ে রিরবা। 
  
রপস্তর্র্া আরিা সামরন বারডর়ে ধিরর্া নুরনা। না! আরম আপনারক রবশ্বাস কিরে পািরি 
না। আি আপরন, রিরমি রিরক রপস্তর্র্া োক করি বর্র্, বযা্র্া আমাি হারে রিন, 
উনাি হারে না। 
  
রিরম… এখরনা রিরমরক আর্রক রিরখরি ও। 
  
এখনই! মরি়ো করণ্ঠ বরর্ উঠরর্া নুরনা। 
  
কণ্ঠস্বি বুঝারে রিরর্র্া এখন অরনকরবরি রবপজ্জনক হর়ে আরি। এই মুহূরেগ রিরর্র্াি 
িা্ আরিা বাডারনা খুবই রবাকারম হর়ে যারব। োই অরনোস্বরেও রিরমি হাে রিরড 
রিরে বাধয হরর্া সযাম। 
  
 রবার্র্াি রিরক এর্র়ে র্র়ে বযা্র্া ওপরি েুরর্ ধিরর্া রিরম। সারথ সারথই বযা্র্া 
খাবরর্ ধিরর্া নুরনা। েরব রিরম সারথ সারথই বযা্র্া রিরড না রির়ে বর্র্, নুরনা, 
রোমাি পরিবাি রযন রনিাপরি থারক এই প্রাথগনাই কিরবা আরম। আি েুরমও যারে 
সরঠক কাির্াই করিা, রসই প্রাথগনাও কিরবা। 
  
বরর্ বযা্র্া রিরড রিরর্া রিরম। 
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সারথ সারথই আত্মা চমরক উঠরর্া সযারমি। বযা্র্া রপর়ে র্রর্ োরক মািরে আি 
রকারনা রিধা থাকরব না নুরনাি। বনু্দরকি নরর্ি এরো সামরন থাকা রিরমি বাুঁচািও 
রকারনা সম্ভাবনা রনই। 
  
 বযা্র্া হারে রনর়ে খুরর্ রেেরি একবাি রিরখ রনরর্া নুরনা। োিপি যযারি়োরকি 
রমরঝরে বযা্র্া রিরখ রির়ে রিরমি রিরক রপস্তর্র্া োক করি বর্র্, আরম সযরি। বরর্ 
রট্র্াি রচরপ রিরর্া। 
  
 সারথ সারথই পারনরে র্ারফর়ে উরঠ সযারমি রিরক ঘুরি র্রর্া রিরম। মুখ ফযাকারি হর়ে 
র্রি োি। রকারনািকরম সাুঁেরি সযারমি রিরক িুরর্ আসরি। 
  
 রিরম কারি আসরেই োরক রর্রন রনরিি রপিরন রু্রকর়ে রনরর্া সযাম। েখনই রিেী়ে 
আরিকর্া গুরর্ি িব্দ রিানা র্রর্া। রিরমরক পুরিাপুরি রনরিি রপিরন রু্রকর়ে রনর়ে 
নুরনি রিরক মুখ রফরির়ে োকারর্া সযাম। েরব েতেী়ে রকারনা িব্দ আি রিানা র্রর্া 
না। রযারি়োরকি ইরজরনি রোুঁ রোুঁ িব্দ রিানা যারে শুধু এখন। োরিিরক পারনরে 
রফরর্ই চরর্ যারে রযারি়োকর্া। 
  
রিরম? 
  
আরম রঠক আরি। 
  
রিরমি রচারখি রিরক োকারর্া সযাম। রবশ্বাসই কিরে পািরি না রযন। রকোরব? আরম 
রো রিখর্াম…। 
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পারনরে গুরর্ করিরিরর্া ও। আমারক েিরক রিও়োি িনয। 
  
রকন? 
  
আমাি মরন হ়ে, আমারিিরক না রমরিই ওরিিরক বুঝারে চারে রয আমিা মরি র্রি। 
যরি… 
  
আি রকিু বর্রে না রির়ে রিরমরক ধরি চুমু রখরর্া সযাম। োিপি রফরি োকারর্া 
্র্রফনরহাি রিরক। কু়োিাি কািরণ অরোর্া পরিষ্কািোরব রিখরে পারে না ওিা। যরি 
োরিি কপার্ োরর্া হর়ে থারক, োহরর্ ্র্রফনরহা রথরকও হ়েরো ওরিিরি রকউ 
রিখরে পারে না। রযারি়োকর্া প্রা়ে অরধগক িূিত্ব রপরির়ে র্রি। সযাম আিা কিরি 
নুরনাি রধাকার্া রযন কারি আরস। যরি কারি না আরস, োহরর্… যাক অন্তেপরক্ষ 
একর্া সেকগরচহ্ন রো োিা পাও়ো র্রি। যরি রকউ োরিিরক মািাি িনয রফরি 
আসরে চা়ে, োহরর্ রযারি়োরক করিই আসরে হরব। আি যযারি়োকর্া রিখরর্ রকিুর্া 
সেকগ হরে পািরব ওিা। 
  
বাুঁচরে হরর্ এখন োরিিরক পাথির্াি কািাকারিই থাকরে হরব। ্র্রফনরহা এখারন 
আসরে পািরব না কখরনা। 
  
 অনন্তকার্ ধরি চর্াি পি অবরিরষ ্র্রফনরহাি কারি র্র়ে রপৌঁিারর্া রযারি়োক। 
রনাঙ্গি রফরর্ রবার্র্ারক ওপরি উঠারে রিখরি সযাম ও রিরম। োিপি, িাহারিি ধাি 
রথরক একিনরক অযাসল্ট িাইরফর্ রনর়ে রনরচি রিরক ঝুুঁকরে রিখা র্রর্া। িতরষ্ সরির়ে 
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রনরর্া সযাম ও রিরম। িতিযর্া োিা িারন। িাইরফরর্ি গুরর্রে রযারি়োকরক ঝাুঁঝিা করি 
রিও়ো হর়েরি। 
  
 কাি রিরষ আবারিা যাত্রা শুরু কিরর্া ্র্রফনরহা। আরস্ত আরস্ত োরিি রচারখি সামরন 
রথরক। 
  
োরর্া রিকর্া হরর্া, বাোস ও উত্তার্ সমুররি ্িগন িারপর়ে রচুঁরচর়ে বর্র্ রিরম, আমিা 
রো রবুঁরচ আরি। 
  
হযাুঁ, এর্াই আসর্ বযাপাি! পারনরে রেরস রিরমি রিরক এর্র়ে আসরে আসরে বর্র্ 
সযাম। পারনরে রেরস থাকরে হরর্ িরক্ত বাুঁরচর়ে িাখরে হরব োরিিরক অরক্সরিরনি 
খারর্ র্যাঙ্কগুরর্া আি বহন কিাি প্রর়োিন কিরি না ওিা। োই র্যাঙ্কর্া খুরর্ পারনরে 
রফরর্ রিরর্া সযাম। রিরমরকও একই কাি কিরে বর্র্। 
  
োিপি োকারর্া চািপারিি পারনি রিরক। িাইরেংি অবিানর্া রথরক অরনকর্া িূরি 
সরি এরসরি ওিা। িীপর্াও আরস্ত আরস্ত োরিি রিরক এর্র়ে আসরে শুরু করিরি। 
সমুররি উত্তার্ রঢউগুরর্া র্র়ে আিরড পডরি অরেিপ্ত পাথির্াি ্ার়ে। সারথ সারথ 
েীি রস্রারেি অোন্ত র্ান রো আরিই। এি মরধযই সাুঁোি রকরর্ রবপি রথরক িূরি 
থাকরে হরব ওরিিরক। 
  
আকারিি রিরক োকারর্া সযাম। আকারিি ্াঢ়রমঘগুরর্া োিী বষগরণি হুমরক রিরে 
রযন। আমারিি হারে এখন আসরর্ িুরর্া উপা়ে আরি। এক, রমইনর্যারডি রিরক 
সাুঁেরি যাও়ো, ন়েরো িুই, এখারনই অরপক্ষা কিা। 
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এই পারনরে? 
  
 হ়ে পারনরে, ন়েরো ঐ িীরপ, বর্র্ সযাম। িাকগ নারক োইপাি রকানর্া রবরি রনরব? 
  
িীপর্াি রিরক োকারর্া রিরম। রচাখ আর্কারর্া পাথুরি েীরি আিরড পডা রঢউগুরর্াি 
রিরক। যরি বরর্ িুরর্াি একর্াও পিন্দ না আমাি? 
  
 সযরি রিরম, বর্র্ সযাম। এিাডা রকারনা উপা়ে রো আি রনই। যরি না। েুরম রকারনা 
প্ল্যান রব রবি করি থারকা? 
  
রসর্মাি সাহাযয পাঠারনাি অরপক্ষা কিরবা আমিা? 
  
কু়োিাি পরিমাণ আর্ি রথরক আরিা রবরডরি এখন। বাোরসি ্িগনও বাডরি। ঝড 
খুব সরন্নকরর্ এরস র্রি। রকিুক্ষরণি মরধযই বতরষ্ রফাুঁর্া পডরে শুরু কিরর্া পারনরে। 
এই ঝড-বািরর্ি রেেরি রমইনর্যারডি রিরক সােরি এখন প্রা়ে অসম্ভব। এমনরক, 
রবশ্বরসিা সাুঁোরুরিি পরক্ষও সম্ভব না এর্া। শুধু ঝড-বাির্ই না, এগুরর্াি সারথ পারনি 
রস্রারেি েীি র্ারনি বযাপািও আরি। সােরি এগুরে র্রর্ পারনি রনরচ েরর্র়ে যাও়োি 
সম্ভাবনাই সবরচর়ে রবরি। 
  
 িীরপই চরর্া, বর্র্ সযাম। পারনরে িুরব মিাি রচর়ে ওখারন র্র়ে সাহারযযি অরপক্ষা 
কিাই োরর্া। রসর্মা অবিযই সাহাযয পাঠারব। আি সযাম আিা কিরি সাপগুরর্াও 
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হ়েরো বতরষ্ি পারন অরোর্া পিন্দ করি না। োই িীপর্াই আপােে রনিাপি হরব 
োরিি িনয। 
  
রিরমও মাথা ঝাুঁকারর্া। বুঝরে পািরি এই পরিরিরেরে িীপর্াই োরিি িনয সবরচর়ে 
রনিাপি িা়ে্া। এই রেরব িীরপি রিরক সাুঁোি কার্রে শুরু কিরর্া ওিা। েরব কপার্ 
খািাপ। রস্রাের্া চর্রি োরিি রবপিীে রিরক। কর়েক রমরনর্ সাুঁেিারনাি পি সযাম 
বুঝরে পািরর্া রয এোরবও রকারনা র্াে হরব না। রবরি িূি এগুরে পািরব না। 
  
নেুন রকারনা পরিকল্পনা কিরে হরব োরিিরক। 
  
 রঠক েখনই রিরম োি পারি রেরস এরস বর্র্, সযাম… 
  
এক রমরনর্ োবরে িাও আমারক, বর্র্ সযাম। 
  
 ওরিরক রিরখা! বরর্ িরক্ষণ রিরক রনরিগি কিরর্া রিরম। 
  
মাথা ঘুিারর্া সযাম। োবরি ্র্রফনরহাই োরিিরক রখাুঁিাি িনয রফরি আসরি আবাি। 
কী? 
  
ঐ রয রিরখা। প্ল্যান রব। 
  
 রকন্তু ধূসি ও উত্তার্ পারনি রফনা িাডা সযাম আি রকিুই রিখরে পারে না। 
  
িারনি রকানাি রিরক রিখ। আমাি মরন হ়ে ওর্া রযারি়োক। 
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এবাি রিখরে রপর়েরি সযাম! রঢউর়েি োরর্ উজ্জ্বর্ র্ার্ রকিু একর্া োসরি পারনি 
ওপি। একবাি ওপরি উঠরি, আরিকবাি রনরচ নামরি। এর্া রযারি়োক না হরর্ও, 
উজ্জ্বর্ িরেি রকিু একর্া হরব। েরব রযর্াই হর়ে থাকুক না রকন, এই মুহূরেগ োরিি 
আি হািারনাি রকিু রনই। োই সযাম বর্র্, চরর্া। 
  
সুরবধা এর্াই রয োিা এখন রস্রারেি সারথ সারথ এর্র়ে রযরে পািরি। োই কষ্র্া কম 
হরে। েরব অসুরবধাও এর্াই রয উজ্জ্বর্ িরেি বস্তুর্াও রেরস যারে রস্রারেি সারথ 
সারথ। েরব োিপিও দ্রুেই ওর্াি রিরক এর্র়ে রযরে পািরি ওিা। 
  
ওর্া আসরর্ই যযারি়োক। েরব রকিুর্া পারনরে িুরব আরি রবার্র্া। আরিকরু্ কারি 
রযরেই সযাম বুঝরে পািরর্া রয রবারর্ি বাইরিি রমার্ির্া পারনি রনরচ িুরব আরি। শুধু 
্রু্ইর্াই এখন রেরস আরি পারনি ওপরি। 
  
এর্ারক আসরর্ রবার্ না বরর্ র্াইফ রপ্রিােগাি বর্া যা়ে এখন। এর্া রির়ে োিা 
রকাথাও রযরে পািরব না। েরব রকারনা সাচগ পারর্গ এরর্ কারর্া ওর়ের্সুযরর্ি রথরক এই 
র্ার্ রবার্র্াই োরর্া িতরষ্ আকষগণ কিরে পািরব। 
  
অবিয োরিি কপার্ খািাপ। রবারর্ি সামরনি মাথার্া খাবরর্ ধিরেই রিখরর্া রয এর্া 
রবরিক্ষণ পারনরে রেরস থাকরে পািরব না। োরিি ওিরনি োরি পুরিাপুরিই পারনরে 
িুরব যাও়োি সম্ভাবনা আরি। এখারনই থারকা, রিরমরক বর্র্ সযাম। আরম র্র়ে রচক 
করি রিরখ। 
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মাথা ঝাুঁকারর্া রিরম। রনৌকাি ্রু্ই আুঁকরড ধরি রিরখরি ও। সযাম ওরিরক োি রবল্ট 
রথরক ফ্লযাির্াইর্র্া রবি করি এবং মাস্কর্া র্ার্র়ে িুব র্া্ারর্া পারনরে োসমান 
একর্া রবার্রক পারনি রনরচ িুবারনা রবি করঠন একর্া কাি। গুরর্ কিাি সম়ে 
রির্্ারিাি রর্ারকিা রবি কর়েকর্া এ়োিরর্উব রমস করিরিরর্া। ওগুরর্াি কািরণই 
যযারি়োকর্া এখরনা পারনি ওপরি রেরস থাকরে পািরি। েরব রমার্ির্া আর্রক রনই 
রবারর্ি সারথ। বুরর্র্ বষগরণ রনৌকা পরড যাও়োি সম়ে েরুণ মুরনা রকারনাোরব 
রমার্ির্া রবার্ রথরক আর্্া করি রফর্রে রপরিরিরর্া। 
  
সযাম আিা কিরর্া এরে করি হ়েরো োিা আরিা রবি রকিুর্া সম়ে ধরি রেরস থাকরে 
পািরব। মাথা উুঁরচর়ে রিরমি কারি এর্র়ে এরস বর্র্, বুরর্রর্ি রির আরি 
অরনকগুরর্া। েরব রেরস থাকাি মরো যরথষ্ বাোস আরি এখরনা। আিা কিরি সাচগ 
পারর্গ আসা পযগন্ত রেরস থাকরে পািরবা আমিা। 
  
এক মুহূরেগি িনয রকিুই বর্র্ না রিরম। রকিুক্ষণ চুপ করি থাকাি পি বর্র্, রিরর্র্া 
আমারিি িীবন বাুঁরচর়েরি। 
  
সামর়েক সমর়েি িনয। 
  
রঠক েখনই কারি রপরঠই রকাথাও রথরক বজ্রাঘারেি রবকর্ িব্দ রেরস আসরে শুনরর্া 
ওিা। সযাম ধািণা কিরি বজ্রর্া খুব সম্ভবে িীরপ আঘাে করিরি। আিা কিরি 
বজ্রপাে ঘর্রর্ ঐ িীরপই ঘর্রব, পারনরে না। 
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রকিুক্ষরণি মরধযই মুষর্ধারি বতরষ্ পডরে শুরু কিরর্া পারনরে। সন্ধ্যা ্রডর়ে অন্ধ্কাি 
রনরম এরসরি চািপারি। রকারনা িকরম রযারি়োরকি এক প্রারন্ত আুঁকরড ধরি রিরখরি 
ওিা। উত্তার্ ঝরডা বাোস োরিিরক প্রা়ে রির্রক রিরে চারে রযন। হুর্ করিই পারনি 
রনরচ রমাকারবর্া কিা র্াই্াি িাকগগুরর্াি কথা মরন পডরর্া সযারমি। ওগুরর্া রনিাচি 
প্রাণী। রিরমরক কথার্া বর্রে যারব, েখন রিরমই বরর্ উঠরর্া, আরম োবরির্াম…। 
  
রিরমরক িান্ত ও সেকগ থাকরে রিরখ স্বরস্ত রপরর্া সযাম। বর্র্, কী রনর়ে োবরিরর্? 
  
রোমাি বর্া আিামিা়েক সপ্তাহর্াি বযাপারি। 
  
আো? 
  
ওর্া রকিুরিন রপরির়ে রিও়ো উরচৎ আমারিি। কী বরর্া েুরম? 
  
এই মুহূেগগুরর্ারেই রিরমি প্ররে সযারমি োরর্াবাসাি পরিমাণ রববরধগে হ়ে। োিা এখন 
একর্া িুবন্ত রের্া়ে ধরি ঝুর্রি, আি রিরম এি মরধযও হাসযিস কিাি মরো রকিু 
একর্া খুুঁরি রপর়েরি। এই মুহূরেগ উরি্ কমারনাি িনয এি রচর়ে োরর্া আি কী 
থাকরে পারি? োরর্া বরর্রিা। োহরর্… কার্ রিন পি রথরক শুরু কিা যাক সপ্তাহর্া? 
  
কার্ রথরক না? 
  
অন্তেপরক্ষ রমইনর্যারড রফিা পযগন্ত রো অরপক্ষা কিা উরচৎ আমারিি। পিবেগীরে 
আমিা রকাথা়ে যারে রসর্াও িানা িিকাি। 
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বরর্ িুইিনই িুইিরনি রিরক োরকর়ে মুচরক হাসরর্া রকিুক্ষরণি িনয। উরির্ি 
মাত্রার্া এখন রকিুর্া হরর্ও করম র্রি। 
  
 রকোরব োিা এই রবপজ্জনক অবিা়ে পরেে হর়েরি ো রনর়ে োবরি সযাম। োরিি 
অবিান ফাুঁস হও়োি আসরর্ একর্া উপা়েই আরি। রি। যরিও এই মুহূরেগ রিরমি বনু্ধ্ি 
রবশ্বাসঘােকোি বযাপাির্া উরঠর়ে আবারিা রনরিরিি মরধয উরি্ রফরির়ে আনাি 
রকারনা ইো রনই সযাম। রকোরব এই রবপি রথরক মুরক্ত পাও়ো যারব রসর্া রনর়েই োবা 
উরচৎ। েরব রিরম মরন হ়ে সযারমি রচন্তা ধরি রফর্রে রপরিরি। োই বর্র্, আরম 
সযরি। 
  
 সযরিি রকিু রনই, রিরম। আমিা একসারথই আরি এরে, েুরম আি আরম, সবসম়েই 
থাকরবা। 
  
শুরন মুচরক হাসরর্া রিরম। অন্ধ্কারিি কািরণ সযাম অরোর্া রনরিে না, েবু এরু্ক 
বুঝরে পািরি রিরমি হারসরে হার্কা রবিনাি িাপ রমরি আরি। রস িারন রিরম যখন 
কাউরক রবশ্বাস করি, েখন ঐ মানুষর্ারক মনপ্রাণ রির়েই রবশ্বাস করি। রিরমরক এই 
রবিনােস্ত অবিা়ে রিরখ প্রচণ্ড খািাপ র্া্রি সযারমি। রকন্তু এই মুহূরেগ পরিরিরে 
বির্ারনাি মরো রকিু কিা বা বর্ািও রকারনা উপা়ে রনই োি। 
  
রবুঁরচ থাকার্াই এখন মুখয রবষ়ে। 
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পরিি কর়েক ঘণ্টা ধরিও এই কাির্াই করি র্রর্া োিা। রযারি়োকর্া এখন আরিা 
িুরব র্রি। সযারমি আিঙ্কা হরে রকউ এরস োরিি বাুঁচারনাি আর্ই হ়েরো সমুররি 
রনরচ েরর্র়ে রযরে হরব োরিিরক। 
  
োিা িুিনই কু্ষধােগ ও োন্ত হর়ে আরি। োরন্তরে রচাখ বন্ধ্ হর়ে আসরি সযারমি। এক 
মুহূরেগি িনয রচাখ বন্ধ্ করিরি, েখনই োি মরন হরর্া রয পারনরে রস রকিু একর্া 
রিখরি। পারনি মিীরচকা খুব সম্ভবে। একর্া আরর্া োরিি রিরক এর্র়ে আসরি বরর্ 
মরন হরে োি। রনরিে হবাি িনয রচাখ কচর্াযরর্া সযাম। না, ওর্া রকারনা মিীরচকা 
না। আসরর্ই একর্া আরর্া জ্বর্রি, এবং আরস্ত আরস্ত োরিি রিরকই এর্র়ে আসরি 
আরর্ার্া। 
  
. 
  
১৮. 
  
রিরম… 
  
রিরখরি ওর্া। 
  
রেক আইর্যারডি রিরক একর্া রবার্ এর্র়ে যারে। 
  
অবিয িীপ অরেমুরখ চর্রে থাকরর্ রবার্র্া রমস কিরব োরিিরক। োিা োসরে 
োসরে এখন অরনক িূি চরর্ এরসরি। 
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হাে নারডর়ে নারডর়ে রবার্র্ারক িাকরে শুরু কিরর্া সযাম ও রিরম। েরব বাোরসি 
্িগরন োরিি কণ্ঠস্বি অরোর্া িূরি রযরে পািরি না। 
  
অসহা়েোরব ওোরবই কর়েকরমরনর্ রবার্র্াি রিরক োরকর়ে িইরর্া ওিা। োিপি 
রিখরর্া হুর্ করিই রবার্র্া িীপ অরেমুখ রথরক সরি র্রি। িীরপি রিক রথরক ঘুরি 
এখন এর্র়ে আসরি োরিি রিরক। 
  
আবারিা িাকরে শুরু কিরর্া সযাম ও রিরম। ্র্াি স্বি রেরে যাও়োি আ্ পযগন্ত 
রিরকই র্রর্া। অনন্তকার্ ধরি িাকাি পরি রযন অবরিরষ োরিি কণ্ঠস্বি শুনরে 
রপর়েরি রবার্র্া। রচাখ ধাুঁধারনা আরর্ারে প্রা়ে অন্ধ্ হর়ে যাও়োি অবিা ওরিি। আরর্া 
সইরেই রিখরর্া রয প্রাচীন, িং ধিা, রপর্ রমার্া একর্া রবার্ এর্র়ে আসরি োরিি 
রিরক। 
  
রকিুক্ষরণি মরধযই োরিি পারি থামরর্া রবার্র্া। ওপি রথরক োরিি রিরক িরডরে 
বাধা র্াইফ রপ্রিােগাি িুুঁরড রিরর্া রকউ। রক িুুঁরডরি রসর্া রনর়ে না রেরব প্রথম র্াইফ 
রপ্রিােগাির্া খাবরর্ ধরি রিরমরক রির়ে রিরর্া। রিরম রনিাপিোরব ওপরি উরঠরি রিখাি 
পি রনরি খাবরর্ ধিরর্া অনয রপ্রিােগাির্া। রকউ একিন রর্রন েুর্রি োরক। 
  
ওপরি উঠরেই রিখরর্া এরোরনও োরকর়ে আরি োি রিরক। রসই রর্রন েুরর্রি 
োরিিরক। 
  
ধনযবাি, সযাম বর্র্। 
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েরুণ রিরর্র্া মুচরক রহরস বর্র্, ধনযবাি আমারক না, আমাি চাচারক রিন। বরর্ হার্ 
ধরি িাখা ধূসি চুরর্ি রর্াকর্াি রিরক ইিািা কিরর্া এরোরনও। রেেরি চরু্ন। 
  
 পথ রিরখর়ে োরিিরক রকরবরন রনর়ে র্রর্া সযাম। োরিিরক রিরখ েরুণ একর্া 
রর্ারকি হারে হার্ রিরড রির়ে সামরন এর্র়ে এরর্া এরোরনওি চাচা। 
  
 এরোরনও রর্াকর্াি সারথ পরিচ়ে করির়ে রির়ে বর্র্, ইরন আমাি চাচা। রহনরিরক 
সার্াযাি। 
  
রর্াকর্াি রিরক হাে বারডর়ে রির়ে সযাম বর্র্, আপনারক ধনযবাি িানারনাি োষাও 
িানা রনই আমারিি। 
  
 রহনরিরকও হাে রমর্াযরর্া োরিি সারথ। োিপি পেুগর্ি োষা়ে রকিু বরর্ মতিু ধাক্কা 
রিরর্া এরোরনওরক। 
  
রর্াকর্াি কথা শুরনই হারস ফুরর্ উঠরর্া এরোরনওি মুরখ। সযাম ও রিরমরক কম্বর্ রিরে 
রিরে বর্র্, চাচা বর্রিন, যরি রেরন না এখারন না আসরেন, োহরর্ আমারক আমাি 
প্রথম বরডা োডার্া হািারে হরো। োিপি আমারক সাহাযয কিা র্া্রো োুঁি। েখন 
আরিা মহারবপরি পডা র্া্রো চাচারক। হাহাহা। 
  
 এরোরনওি হাসযিসপূণগ কথা শুরন মানরসকোরব রকিুর্া স্বরস্ত পারে ওিা। রিরম রো 
প্রা়ে িরডর়েই ধিরে রচর়েরিরর্া রিরর্র্ারক। েখনই রর্ি রপরর্া রয এখরনা িিীি 
রেরি আরি োি। োই বর্র্, রোমাি রকা আিীবন ঋণী হর়ে থাকরবা আমিা। 
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 রকোরব বুঝরর্ রয আমারিি রখাুঁিা র্া্রব? সযাম িানরে চাইরর্া। িীরপি এরো কারি 
থাকরবা োই বা বুঝরর্ রকোরব? আমারিি রো আ্ামীকারর্ি আর্ রফরি যাও়োি 
কথা রিরর্া না। 
  
সকারর্ আপনািা যারিি সারথ করি ্র্রফনরহারে উরঠরিরর্ন, োরিিরক রচনোম না 
আরম। কযারেন রির্্ারডারকও রচারখ পরডরন। োই চাচারক র্র়ে িানাই এর্া। েখন 
চাচা বর্র্, কযারেরনি কখরনাই ঝরডি আর্ আর্ আপনারিিরক রনর়ে রবরুরনাি কথা 
না। সরন্দহ িা্রর্া চাচাি। োই খুুঁিরে রবি হও়ো। আি চাচা এরিরকি পারনরেই মাি 
ধরি। এখারনি সব রকিুই হারেি উরল্টারপরঠি মরো রচরনন রেরন। রেক আইর্যারড 
রপৌঁিুরেই পারনি রস্রাে রিরখ চাচা বুরঝ রফরর্ রয আপনািা রকাথা়ে আরিন। 
  
**** 
  
পিরিন রোি সকারর্ এরস বন্দরি রপৌঁিারর্া ওিা। িারে রবারর্ োিা িুিনই খুব 
োরর্াোরব ঘুরমর়েরি। বন্দরি রপৌঁরিই চরর্ র্রর্া রহনরিরকি বারডরে। আর্র্ারেরকি 
েীিবেগী িুই রবিরুরমি বাংরর্ারে বরস পুরর্রিি কাি রিরষি অরপক্ষা কিরি এখন। 
রবকারর্ি রিরক োরিি িাইরেংি সিজামগুরর্া রনর়ে রফরি এরর্া পুরর্রিি রর্ারকিা। 
আপােে এগুরর্াই খুুঁরি রবি কিরে রপরিরি ওিা। সারথ িানারর্া রয 
োিা্র্রফনরহারকও খুুঁরি রপর়েরি, পারনরে পরিেযক্ত অবিা়ে পরডরিরর্া রবার্র্া। 
এিপি পুরর্িরক রস্টর্রমে রির়ে সব কাি রিষ হরে হরে প্রা়ে সন্ধ্যাি মরো রর্র্ 
র্রর্া ওরিি। সন্ধ্যা়ে এরোরনওরক রিরড রিরে চাইরর্ও, এরোরনওই রিািািুরি 
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কিরর্া রয রস ই োরিিরক সাও পাওরর্াি রহারর্রর্ রফরির়ে রনর়ে রযরে পািরব। 
সন্ধ্যা়ে ড্রাইে কিরে রকারনা সমসযা হরব না োি। 
  
 েুরম আি রোমাি চাচা আমারিি িীবন বাুঁরচর়েরিা, সাও পাওরর্াি রিরক যাও়োি পরথ 
এরোরনওরক বর্র্ সযাম। রিরর্র্া আসরর্ই োরর্া ্ারড চার্ারে িারন। রোমারিি এই 
ঋণ আসরর্ই কখরনাই আমারিি পরক্ষ পরিরিাধ কিা সম্ভব না। েরব রোমাি চাচা 
রকাথা়ে থারক ো এখন িারন আমিা। বাসা়ে রফরিই রোমারিি িুিরনি িনয রকিু 
পাঠারনাি রচষ্া কিরবা আমিা। 
  
আর্ি িারেই এর্া রনর়ে রিরমি সারথ আরর্াচনা করিরি সযাম। এরোরনওরক একর্া 
বতরত্তি বযবিা করি রিও়োি রচন্তা করিরি ও। এরে করি রিরর্র্াি রবশ্বরবিযার়্ে ও 
রমরিরকর্ সু্করর্ি খিচর্া রমরর্ যারব। আি োি চাচারক রিরব একর্া নেুন রবার্, সারথ 
সারথ োি কারিরনি িনযও একর্া রিক্ষাবতরত্ত রিরব বরর্ রসিান্ত রনর়েরি। 
  
্ারড রথরক রনরম রিরম রিরর্র্ারক িরডর়ে ধরি বর্র্, আমিা কখরনাই েুর্রবা না 
রোমারক, এরোরনও। িীঘ্রই আবাি রযা্ারযা্ কিরবা রোমাি সারথ। 
  
**** 
  
রহারর্র্ রুরম রর্রবরর্ি সামরন বরস আরি সযাম ও রিরম। রকউই রকারনা কথা বর্রি 
না। সযাম িারন এখন োরিি আরর্াচনা কিা উরচৎ, রবরিষ করি োরিি িরর্ থাকা 
রকউ একিরনি পরিকল্পনা ফাুঁস কিাি বযাপাির্া রনর়ে। েরব এর্া রনর়ে রিরমরক চাপ 
রিও়োি রকারনা ইো রনই োি। 
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 রিরম রচাখ েুরর্ োকারর্া োি রিরক। সযারমি রিরক োরকর়ে িুবগর্োরব রহরস বর্র্, 
এর্া রিি কাি, োই না? 
  
এিাডা রো আি রকারনাোরবই আমিা রকাথা়ে আরি রসর্া কারিা িানাি কথা না। যরি 
না এরেরিি রর্ারকিাও হুর্ করিই আমারিি মরো করি রেরব একই রসিারন্ত এরস 
উপনীে হ়ে। রকন্তু খুবই কাকোর্ী়ে বযাপাি এর্া। আি আমিা রয রবার্ োডা 
করিরির্াম, রসই রবারর্ি েুরিি রকিনযাপ হও়ো, আমারিিরক রির়ে ধ্বংসসূ্তপ খুুঁরি 
রবি কিারনা, আি এিপি আমারিিরক মািরে চাও়ো। এগুরর্ারক রো কাকোর্ী়ে বর্া 
যা়ে না। 
  
আরম এখরনা বযাপাির্া মানরে পািরি না। োরক রবশ্বাস করি আরম। আরম- বর্রে র্র়ে 
হোিাি িীঘগশ্বাস রফর্র্ রিরম। আমাি মরন হ়ে রসর্মাি সারথ কথা বর্া উরচৎ 
আমারিি। যাত্রাি পিবেগী প্ল্যান সািারনা িিকাি। 
  
ঘরডি রিরক োকারর্া সযাম। রসর্মা খুব সম্ভবে ঘুম রথরক উরঠ পরডরি এরোক্ষরণ। 
অবিযই। 
  
োরক কী বর্রবা আমিা? 
  
রফানর্া হারে রনর়ে রমরসি অপিনর্া ওরপন কিরর্া সযাম। একান্ত রনরিরবরর্ সমর়ে 
আমারিিরক কর্ কিরে বর্রবা। ও বুরিমরে। রমরসি রিখরর্ই ও বযাপাির্া বুরঝ 
যারব। 
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রচ়োরি ্া এরর্র়ে রির়ে রচাখ বন্ধ্ কিরর্া রিরম। িীঘগশ্বাস রফরর্ বর্রি, ওহ, সযাম… 
  
আমিা এই িহরসযি সমাধান রবি করিই িাডরবা। 
  
হুম। েরব আমাি মরন হ়ে পুরর্রিি সারথ কথা বর্া উরচৎ আমারিি। 
  
রযৌরক্তক প্রমাণ িাডা কথা বরর্ র্াে হরব না। বরর্ রমরসির্া পাঠারর্া সযাম। 
  
পাুঁচ রমরনর্ পরিই কর্বযাক কিরর্া রসর্মা। 
  
সযাম কর্ রিরসে করি বর্র্, িাুঁডাও, রস্পকািরফানর্া চারু্ করি রনই। রিরমও আরি 
আমাি সারথ। 
  
 শুে সকার্, রসর্মা বর্র্, ্েকারর্ি বযাপাির্া রনর়ে আর্াপ কিরবন রনি়ে? 
  
েুরম রক একা আরি এখন? 
  
হযাুঁ, অরফরস আরি। রি আি র্াযরর্া ওপিের্া়ে নাস্তা কিরি। 
  
রবি, বর্র্ সযাম। োহরর্ বযাপাির্া রনর়ে েুরমও োবরিা? 
  
হযাুঁ, রমস্টাি ফার্গা। হেেম্ব হর়ে র্রি বর্া যা়ে। আরম োরক বাইরিি কারিা সারথই 
কথা বর্রে রিরখরন। আি রসও রকন্তু সরেযই সরেযই উরিগ্ন হর়ে আরি আপনারিি িনয। 
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সযাম বুঝরে পািরি রয রিরম োরকর়ে আরি োি রিরক। এিাডা আি রকারনা োরবই 
োরিি অবিান ফাস হও়োি উপা়ে রনই, যরি না রসর্মা বা র্াযরর্া কারিা কারি েথয 
ফাুঁস করি থারক। এবং োিা িুিনই োরর্া করি িারন রয এর্া কখরনাই সম্ভব না। 
িানাি একর্া উপা়েই আরি, সযাম বর্রি। আমারিিরক েুর্ রকিু েথয িডারে হরব। 
এরেই বুঝা যারব ফাসর্া রকাথা রথরক হরে। বরর্ রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। 
  
রর্রবরর্ি মাঝখারন িাখা সযারমি রফারনি রিরক োরকর়ে রিরম বর্র্, আমাি মরন হ়ে 
এর্াই সবরচর়ে োরর্া উপা়ে। 
  
যরি না রোমাি কারি রকারনা োরর্া আইরি়ো রথরক থারক? সযাম বর্র্ রসর্মারক। 
  
োবাি মরো রকিুক্ষণ সম়ে রিন আমারক। র্াযরর্া আপনারিি রোর্া িরবগুরর্া আর্ 
োরর্া করি পিীক্ষা করি রিখুক। এিপি িুিরন রমরর্ রযৌরক্তক রকারনা একর্া উপা়ে 
রবি কিাি রচষ্া কিরবা। উপা়ে পাও়োি সারথ সারথই আপনারিিরক কর্ কিরবা 
আরম। 
  
আো। রোমাি করর্ি অরপক্ষা়ে িইর্াম। 
  
রফান রকরর্ রিরর্া সযাম। যরিও রসর্মাই সব কাি কিরব, োিপিও রনরিিা অর্স 
বরস িইরর্া না। রু্রকর্ারক েথযগুরর্া খরের়ে রিরখরি ওিা। অবিয িিকারি আসাি 
মরো রকিুই রবি কিরে পারিরন। সািারিন ধরি আরর্াচনাি পি সন্ধ্যা়ে রিনাি রখরে 
রবরুরর্া রিরম ও সযাম। একরু্ আর্োর্ই রিনাি কিরে রবরির়েরি আি। এসু্কইনা 
রমারকারোরে রিনাি কিরব। উত্তি-পূবগাঞ্চর্ী়ে িারিরর়্োন খাবারিি িনয রবখযাে এই 
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রিসু্টরিের্া। োিী খাবারিি বিরর্ হার্কা খাবািই রখরর্া অবিয। খাও়ো রিরষ 
ও়োইরনি বিরর্ পান কিরর্ আরর্গসান রব়োি। 
  
খাবাি-িাবাি পবগ রিরষ রিসু্টরিে রথরক রবরুরনাি সম়েই রসর্মা রফান কিরর্া 
োরিিরক। 
  
বর্র্, িাহারিি ধ্বংসসূ্তপ রথরক আপনারিি পাও়ো বস্তুগুরর্াি বযাপারি রকিু েথয রবি 
কিরে রপরিরি আমিা। র্া়েরর্া আরি আমাি সারথ। ওই সব বর্রব আপনারিি। 
  
 র্াযরর্া রফান র্াইরন আসাি পি সযাম বর্র্, রহারর্রর্ রফিাি সারথ সারথই 
রোমারিিরক কর্বযাক কিরবা আরম। এখন বাইরি আরি। কথা বর্াি মরো অবিা 
রনই। 
  
আো, রঠক আরি, র্াযরর্া বর্র্। েরব খবি রকন্তু খুব োরর্া বা খািাপ রকারনার্াই না। 
োরর্া-খািাপ িুরর্া রমরর্র়েই বর্া যা়ে। 
  
. 
  
১৯. 
  
ও়োরিংর্ন রিরস 
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চার্গস এরেরি অরফরসি িিিা রির়ে রবরুরে যারবন, রঠক েখনই রসরের্ারি োরক 
রিরক থারমর়ে বর্র্, োুঁি িনয একর্া কর্ এরসরি। রবিক্ত হর়ে এরেরি বর্রর্ন, বাি 
রিও়োি উপা়ে রনই? এখন একর্া রিনাি রমরর্ং-এ যাও়োি কথা আমাি। 
  
ইরেমরধযই সিসযরিি অরনরক চরর্ এরসরি রমরর্ং-এ রযা্ রিও়োি িনয। বাইরিি 
র্রবরে বরস োি িনযই অরপক্ষা কিরি সবাই। 
  
েরব োি রবি বিি ব়েস্কা সুন্দিী রসরের্ািী সুরযর্ োি রিরক োরকর়ে কামুরক োরব 
রহরস বর্র্, রম. রফরস্কি রফান এর্া। 
  
 শুরন সুরযরর্ি রিরক োকারর্ন এরেরি। রফরস্কি কর্ হরর্ও ধিাি এরোর্া িখ রনই 
োি। েরব ফার্গািা এখন সমুররি রনরচ মারিি খাবারি পরিণে হর়েরি রকনা রসর্াি 
বযাপারি িানাি ইো আরি োি। আমাি রফারন কর্ ট্রান্সফাি করি িাও, বরর্ আবাি 
অরফরসি রেেরি পা রিরর্ন এরেরি। রিরস্ক বরস রফারনি রিরসোির্া েুরর্ বর্রর্ন, 
রিনারি যারের্াম আরম। গুরুত্বপূণগ রকিু বর্রব? 
  
মাত্রই সাও পাওরর্াি েুরিি সারথ রিখা হর়েরি আমাি। 
  
এবং? 
  
উত্তির্া রিও়োি আর্ রকিুক্ষণ রথরম িইরর্া রফস্ক, োিপি বর্র্, সাইফাি হুইর্ 
পাও়োি একর্া সূত্র পাও়ো র্রি। 
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অবরিরষ, রবির়েি উল্লারস েরি উরঠরি োি মন। ্রবগে িতরষ্রে োকারর্ন রিরস্কি 
ওপরি িাখা পাইরির্স অযাড প্রাইরেরর়্োসগ বইর্াি রিরক। কর়েক িোব্দী ধরিই োুঁি 
পরিবাি োরিি রথরক চুরি যাও়ো বস্তুর্া উিারিি রচষ্া করি আসরি। রকন্তু রকউই 
উিাি কিরে পারিরন। অবরিরষ রেরন উিারিি খুব কািাকারি রপৌঁরি র্রিন। আি শুধু 
অল্প রকিুর্া মুহূেগ… 
  
কই আরি ওর্া?। 
  
 িারিরর্ি সাও পাওরর্াি কািাকারি রকাথাও। আরম এখন এ়োিরপারর্গি রিরকই যারে। 
  
এরেরিি রনরিিও ইো কিরি সাও পাওরর্া উরড যাও়োি। েরব এমনর্া কিরে র্রর্ 
সবাই োি িুবগর্ো রিরখ রফর্রব, অথবা সাইফাি হুইরর্ি আসর্ গুরুর্া বুরঝ যারব। 
রেরন কাউরকই এর্াি বযাপারি সেযর্া বরর্নরন। এমনরক রফস্করকও না। রফস্ক শুধু 
িারন– এর্া এরেরিরিি পারিবারিক সম্পি, অরনককার্ আর্ হারির়ে র্র়েরিরর্া। 
এর্াি আসর্ গুরুত্বর্া িারন না ও। সরঠক সমর়েি আ্ পযগন্ত এর্াি বযাপারি রেরন 
কাউরক বর্রবনও না রকিু। 
  
আি ফার্গািা? োরিি রক অবিা? 
  
যরোর্া মরন হরে োিা হ়ে ঝরড িুরব র্রি ন়েরো সাুঁেরি িীরপ র্র়ে সারপি কামড 
রখর়ে মরিরি। রযর্াই রহাক, এর্া রনরিে রয-ফার্গািা আি পরথ বাধা রিরে পািরব না। 
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অবরিরষ, রেরব আিারম রচ়োরি রহর্ান রিরর্ন এরেরি। সপ্তারহ এই প্রথমবারিি িারন্ত 
অনুেব কিরে পািরিন রেরন। ফার্গারিি িনয রবি যন্ত্রণা সহয কিরে হর়েরি। 
ফার্গািা সারন্তাস বন্দরি যারে শুরন ওখানকাি সবগুরর্া রনৌযানই োডা কিরে 
হর়েরিরর্া োরক। কাির্া রমারর্ও সহি রিরর্া না। এিাডা রকারনা উপা়েও রিরর্া না 
োি হারে। সাইফাি হুইরর্ি খুব কারি রপৌঁরি র্র়েরিরর্া ফার্গািা। েরব যরো কারিই 
যাক, এখন আি ওরে রকিু যা়ে-আরস না। েরব, ঝুুঁরক এখরনা একর্া আরি। ঝুুঁরকর্া 
মাথা়ে আসরেই বর্রর্ন, রট্রস করি রক আমাি কারি রপৌঁিাি মরো রকারনা সম্ভাবনা 
আরি? 
  
একিমই না। েুরিি সারথ োরর্াোরবই রহসাব রনকাি চুকারনা হর়েরি। রকারনা িরর্র্ 
রনই। োডা কিা সবাইরকই গুপ্ত অযাকাউে রথরক র্াকা পাঠারনা হর়েরি। ফার্গারিি মে 
রনর়ে েিন্ত কিরর্ রকউই রকিু খুুঁরি পারব না। অন্তে এখন পযগন্ত আপনারক সরন্দহ 
কিাি মরো রকারনা সূত্রই রনই। 
  
গুি। নিি িারখা রযন পরিরিরের্া এিকমই থারক। 
  
রফরস্কি রথরক ইরেবাচক িবাব শুরন রফান নারমর়ে িাখরর্ন এরেরি। রনিরব বরস 
বইর্াি রিরক োরকর়ে আরিন শুধু। মরন মরন বর্রিন, দ্রুেই এই র্াকা খিচ এবং 
ঝারমর্া রপাহারনাি পুিষ্কাির্া পারবন। খুব িীঘ্রই! োবরে োবরে প্রা়ে অনযমনস্ক হর়ে 
পডরিরর্ন, রঠক েখনই অরফরসি িিিা খুরর্ রেেরি ঢুকরর্া রকউ। 
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 রচাখ েুরর্ আ্ন্তুরকি রিরক োকারর্ন এরেরি। হঠাৎ োি স্ত্রী আরর্ক্সান্দ্রারক অরফরস 
আসরে রিরখ রবি চমরক র্রিন। 
  
আরর্ক্সান্দ্রাি ব়েস প্রা়ে পঞ্চারিি কািাকারি। এই ব়েরসও মরহর্াি রসৌন্দযগ হারির়ে 
যা়েরন। অরফরস ঢুরকই পাসগর্া কাউরচি ওপি িুুঁরড রফর্রর্া মরহর্া। োিপি বরস 
বর্র্, র্রবরে থাকা ঐ েরুণীর্া রক? 
  
োর়েে। 
  
ওহ, ওরিিরক োহরর্ এখন েুরম এই নারম িারকা? োর়েে? রক কাি সারেগরসি িনয 
র্াকা রিরে এখারন? 
  
কী চাও েুরম? 
  
আমাি অযাকাউরে রিখর্াম রবি রকিু পরিমাণ র্াকা রনই। ওগুরর্া আরম কখন খিচ 
করিরি ো রনর়েই আর্াপ কিরে এরসরি। 
  
ওর্া রনর়ে রোমারক োবরে হরব না। 
  
র্াকাগুরর্াি সারথ রক ঐ মযাপর্াি রকারনা সম্পকগ আরি? রযর্ারক েুরম হরনয হর়ে 
খুুঁিরি, ঐ মযাপর্া? যরি োই হ়ে, োহরর্ রো র্াকাগুরর্া রোমাি অযাকাউে রথরক খিচ 
কিা উরচৎ। োই না? 
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বরর্ কাউচ রথরক উরঠ রর্কাি কযারবরনরর্ি রিরক এর্র়ে র্রর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
কযারবরনরর্ রবাের্গুরর্া রর্রবর্ রচক করি রিখরি। োিপি রনরিি িনয রিরখ রিও়ো 
িযারডি রবাের্র্া রবি করি এরন এক চুমুক র্রর্ এর্র়ে র্রর্া এরেরি রিরস্কি রিরক। 
রিরস্ক িাখা প্রাইরের্ অযাণ্ড প্রাইরেরর়্োসগ বইর্াি ওপি রকিুক্ষণ হাে বুর্ারনাি পি 
বর্র্, রয রর্াক রকনা আমারিি আসন্ন রিরোরসগি কািরণ রনরিি সম্পি রু্রকর়ে িাখা়ে 
বযস্ত হর়ে পরডরি, আমাি রো মরন হ়ে র্াকা খিরচি বযাপারিও োরক আরিা সেকগ 
হও়ো উরচৎ রিরর্া। 
  
রচ়োি রথরক উরঠ রর্কাি কযারবরনরর্ি রিরক পা বাডারর্ন এরেরি। স্ত্রীি ফাুঁরি পা রিরে 
চারেন না। আরর্ক্সান্দ্রাি অযাকাউে রথরক রনও়ো র্াকা সমূ্পণগ রেন্ন একর্া খারে বযা়ে 
করিরিন রেরন। অনয রকিু প্ররিরক্টি িনয ন্ি র্াকাি প্রর়োিন পরডরিরর্া, োই 
রনর়েরিরর্ন। কািণ োুঁি রনরিি অযাকাউরেি র্াকাগুরর্া রফস্ক োি রমিরনি রপিরন বয়ে 
কিরি। রোমাি কথাবােগাি রকিুই বুঝরে পািরি না আরম। 
  
আমাি সারথ রবাকাি অরেন়ে করিা না, চার্গস। েুরম হ়েরো োবরিা রোমাি এই 
রমারহি বযাপারি আরম রকিুই িারন না? েুর্ োবরিা। যাই রহাক িুরর্া কথা শুরন নাও। 
এক, আরম একিন ফরিরন্সক অযাকাউরেে রনর়ো্ করিরি। রো েুরম যরি রোমাি 
র্াকা রকাথাও রু্রকর়েও িারখা, োহরর্ রসর্া রবি কিরে রকারনা সমসযা হরব না আমাি। 
আবাি রেরব বরসা না রয রিরোরসগ রোমারক রু্র্ করি রনরে চাইরি আরম। আি িুই, 
রোমাি এই গুপ্তধরনি যরি আসরর্ও রকারনা অরস্তত্ব রথরক থারক এবং রযরহেু েুরম 
আমারিি র্াকা বযবহাি করি এর্া খুুঁিরিা, োই যা পারব োি অরধগক আমারক রিরে 
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হরব। আমিা রয কযারর্রফারনগ়ো়ে রবর়ে করিরির্াম, ো রক েুরম েুরর্ র্রিা? একিম 
রফফরর্-রফফরর্ হরব রকন্তু, িারর্গং। রঠক অরধগক অংি। 
  
বরর্ রবদ্রুপাত্মকোরব গ্লাসর্া উুঁরচর়ে ধিরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
রবাের্ খুরর্ গ্লারস রড্রংক ঢার্রর্ন এরেরি। এক রঢারক পুরিার্া র্রর্ রনর়ে আরিকবাি 
গ্লারস ঢার্রে ঢার্রে বর্রর্ন, ওর্া আমাি পারিবারিক সম্পরত্ত। এর্া়ে রোমাি রকারনা 
অরধকাি রনই। 
  
 পারিবারিক সম্পরত্ত? বরর্ বইর়েি মর্ার্ উল্টারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। পতষ্ঠাগুরর্া রিখরে 
রিখরে বর্র্, আমাি যেিূি মরন পরড, রোমাি আেরহি এই মযাপ বা রকাির্া খুব 
সম্ভবে রোমাি পূবগপুরুরষিাই কর়েকরিা বিি আর্ আসর্ মারর্রকি রথরক চুরি 
করিরিরর্া। েুরমই রো আমারক বরর্রিরর্ এর্া, োই না? এককারর্ রো আমিা িুিরনই 
িুিরনি সারথ মন খুরর্ কথা বর্োম। বরর্ বইর়েি পাো রথরক রচাখ সরির়ে রনরর্া। 
োি নীর্ রচাখগুরর্ারে প্রচুি ঘতণা রর্র্ আরি এখন। ির্িসুয। োিা রো ির্িসুয 
রিরর্া? রোমাি পূবগপুরুরষিা? রিখা যারে, ্াি রথরক আরপর্ খুব রবরি িূরি পরডরন। 
েুরমও রো োইই। 
  
 আরর্ক্সান্দ্রাি হাে রথরক বইর্া রিরনর়ে রনর়ে এরেরি বর্রর্ন, এর্া আমাি পরিবারিি 
কাি রথরক চুরি করি রনর়ে র্র়েরিরর্া? 
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চুরি করি রনর়ে র্র়েরিরর্া নারক উিাি করি রনর়ে র্র়েরিরর্া? হািাি রহাক, চুরিি এই 
ধািার্া রো প্রথরম রোমাি পূবগপুরুরষিাই শুরু করিরিরর্া। নারক আরমই ্ল্পর্া বর্রে 
েুর্ কিরি? 
  
েুরম রক আসরর্ই রকারনা কািরণ এরসরিা? নারক আমারক জ্বার্ারে এরসরিা শুধু? 
  
বাহ! আমাি িক্ষো রিরখ রিন রিন োরর্াই উন্নরে কিরি। আর্ রো শুধু রবিক্ত 
কিোম। বরর্ গ্লাসর্া রর্রবরর্ রিরখ রিরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। োিপি কাউচ রথরক পাসগর্া 
েুরর্ রনর়ে বর্র্, আরম শুধু আমাি অযাকাউে রথরক সরির়ে রনও়ো র্াকাগুরর্াি কথা 
োবরি। ওগুরর্া কখন পুনিা়ে রফরির়ে রিও়ো হরব, এর্াই মূর্ রচন্তা এখন। আমারিা 
খিচপারে আরি। আি এর্াি িনয কাউরক রকার্গ পযগন্তও রর্রন রনর়ে রযরে চারে না। 
  
আো, আো। সকারর্ি মরধযই ওর্া িা়ে্ামরো রপৌঁরি যারব। 
  
রসর্াই োরর্া। বরর্ িিিা খুরর্ বাইরি োরকর়ে রিখরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। মরন হরে 
রোমাি োর়েে চরর্ র্রি। রঢাকাি সম়ে রকিু কথা বরর্রির্াম মানুষর্ারক। আিা 
কিরি রস হ়েরো আমাি কথা়ে িা্ করি চরর্ যা়েরন। 
  
রকারনা িকরম িা্ িরমর়ে িাখাি রচষ্া করিরিন এরেরি। ইো কিরি স্কচ েরেগ গ্লাসর্া 
আরর্ক্সান্দ্রাি রিরক িুুঁরড মািরে। আরর্ক্সান্দ্রাও এর্াই চারেরর্া, গ্লাসর্া িুুঁরড মািরর্ই 
খুরি হরো ও। েরব োরক খুরি হও়োি সুরযা্ রিও়োিও রকারনা ইো রনই এরেরিি। 
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আরর্ক্সান্দ্রাি এখন যা আরি, এি সবই হর়েরি এরেরিি কর্যারণ। এক সম়ে 
মানুষর্ারক োরর্াবাসরেন রেরন। আি এখন? এখন ঐ মরহর্া োি কারি সমারিি 
অরেিাে রশ্ররণরে উঠরে চাও়ো একিন মরহর্া িাডা আি রকিুই ন়ে। আরর্ক্সান্দ্রা 
সবই কিরি রর্াক রিখারনাি িনয। রনরিি নাম বাডারনাি িনয। এমনরক, রর্াক 
রিখারনাি িনয ইিারনং িাুঁেবয কািও কিা। শুরু করিরি। 
  
একিম ঐ ফার্গা মরহর্ার্াি মরোই, মরন মরন বর্রর্ন। রিরম ফার্গাি সারথ রিখা না 
হও়ো়ে খুব একর্া আফরসাস রনই োি। রেরন িারনন ঐ মরহর্াও োি স্ত্রীি মরোই। 
  
ফার্গারিি কথা মরন পডরেই আবারিা িা্ চরড র্রি এরেরি। যরো যাই ঘরু্ক না 
রকন, োরক এর্াই রিখারে হরব রয গুপ্তধনর্া রেরনই খুুঁরি রবি করিরিন। ঐ 
সম্পিগুরর্া োি রনরিি। োুঁি স্ত্রীি বা অনয কারিাি না। শুধুই োি রনরিি। 
  
আি এর্াি িনয কাউরক খুন কিরেও রকারনা রিধা রনই োি। 
  
. 
  
২০. 
  
োরর্ার্া রির়েই শুরু করিা, রিরমি পারি বসরে বসরে র্াযরর্ারক রিরজ্ঞস কিরর্া 
সযাম। 
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আপনারিি পারনি রনরচ রোর্া িরবগুরর্া খুবই উন্নেমারনি, র্ার্ বর্রি। আমিা ওগুরর্া 
োরর্াোরব িুম করি রিখরে রপরিরি-অবিয এর্াি িনয রপর্ ও ওর়েরডরকই কত রেত্ব 
রিরে হরব, রস আসরর্ রসর্মা রিসাচগ অযারসস্টযাে রপর্ রিফরকার্ এবং ওর়েরড 
কিরিরনি কথা বর্রি। ফরর্ািপ বা রকিু রির়ে কাি করিরি রবাধহ়ে। যাই রহাক, 
আপনারিি েুরর্ আনা িরবগুরর্া রির়ে ওগুরর্াি রনমগাণকািী রিিগুরর্াি নাম রবি কিরে 
রপরিরি। 
  
এর্া রো চমৎকাি সংবাি। 
  
 হযাুঁ। েরব আরম রকন্তু রিিগুরর্া বরর্রি। বহুবচরন। 
  
িীঘগশ্বাস রফর্র্ রিরম। সবসম়েই কািগুরর্া এমন করঠন হর়ে যা়ে। কী আি কিা! 
  
হযাুঁ, রবরিি ো্ রক্ষরত্রই এমন হ়ে, র্াযরর্া বর্র্। েরব এর্াি রকন্তু একর্া উপকািী 
রিকও আরি। ঐ সীসাি রসর্র্া এক ইংরিি রর্ক্সর্াইর্ রকাম্পারনি। ১৬৯১ রথরক 
১৬৯৬ পযগন্ত বযবসা়ে রর্রক রিরর্া ওিা। আি ধ্বংসসূ্তরপ খুুঁরি পাও়ো ঐ হরু্ি 
পাথিগুরর্া িাচরিি। 
  
আি খািাপ সংবাির্া কী োহরর্? রিরম িানরে চাইরর্া। 
  
এর্াই রয েথযগুরর্া রকাথা রথরক ফাস হরে রসর্া রবি কিাি মরো রকারনা োরর্া প্ল্যান 
সেরি কিরে পারিরন আমিা। 
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 আসরর্, সযাম বরর্ উঠরর্া, আমাি মরন হ়ে আরম একর্া আইরি়ো রপর়েরি। কারি 
র্া্রে পারি এর্া। আমিা এমন োন ধিরবা রয আমিা আর্ েুর্ রিপরিরক খুুঁিরে 
র্র়েরির্াম, েরব এখন সরঠকর্া িা়ে্ার্া খুুঁরি রপর়েরি। আি এিপি অরপক্ষা কিরবা 
ফর্াফরর্ি। এিপি পুরিা প্ল্যানর্াই সবাইরক রেরঙ্গ বর্র্ সযাম। 
  
র্াযরর্া বর্র্, এর্া়ে কাি হরব বরর্ মরন হরে আপনাি? 
  
যরি েথযগুরর্া রিি রথরক ফাুঁস হর়ে থারক, োহরর্ এর্া কারি না র্া্াি রকারনা কািণ 
রিখরে পারে না। রয রর্াক ্র্রফনরহা রিনোই করিরিরর্া রস সাইফাি হুইর্র্াই চা়ে। 
িাহারিি পরিচ়ে রিরে পািরব এমন রকারনা বস্তুরে োি রকারনা আেহ থাকাি কথা 
না। আমিা বর্রবা আমিা সাইফাি হুইরর্ি আসর্ িা়ে্ার্া খুুঁরি রপর়েরি, অথবা 
সাইফাি হুইর্র্া েুরর্ আনরে যারে। োরিিরক রর্াে রিখারনাি িনয রো রনি়ে এি 
রথরক োরর্া রকারনা রর্াপ রফর্া সম্ভব না। যরি এরে কারিা আপরত্ত রথরক না থারক, 
োহরর্ আমাি মরন হ়ে আমারিি এখন রুরবন রহও়োরিগি সারথ রযা্ারযা্ কিা উরচৎ। 
  
োরর্া বরর্রিন, র্াযরর্া বর্র্। কারি রনরম পডরি আমিা। 
  
কর্ রকরর্ রির়ে রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। বর্র্, রোমাি মে আরি এই প্ল্যারনি 
সারথ? 
  
োি মে থাকরব না রকন? এই রর্াকগুরর্া ঠাণ্ডামাথাি খুরন, এরিিরক অবিযই থামারে 
হরব। আি োিাডা রহও়োরিগি নামর্া শুরনও এখন রকিুর্া স্বরস্ত পারে রিরম। সযারমি 
সারথই রকার্গ অপারিিরনি প্ররিক্ষণ রনর়েরিরর্া রহও়োিগ। সযাম িািপা়ে চরর্ র্রর্ও, 
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রহও়োিগ এখন কাি কিরি রসআইএি রিরিরক্টারির্ অফ অপারিিন্স রকস অরফসাি 
রহরসরব। রসই প্ররিক্ষরণি রিনগুরর্া রথরকই সযারমি খুব োরর্া বনু্ধ্ রহও়োিগ। আি 
রহও়োিগ কখরনাই রস রনরি রযর্া়ে িডারে পািরব না রসখারন সযামরকও িডারে মানা 
কিরব। যরি খুব প্রর়োিনী়ে রকিু হ়ে, োহরর্ এিিনয বাইরিি সাহাযয রনরেও রকারনা 
রিধা রনই োি। 
  
সব রেরব মাথা ঝাুঁকারর্া রিরম। এর্াই রো একমাত্র উপা়ে। 
  
হযাুঁ। োহরর্ এখন আমারিিরক শুধু সরঠক সমর়েি িনয অরপক্ষা কিরে হরব। 
  
অবিয খুব রবরিক্ষণ অরপক্ষা কিা র্া্রর্া না ওরিি। পিরিন সকারর্ই রসর্মা রফান 
করি িানারর্া, আমিা রিরক েুর্ রিপরিরকি বযাপারি িারনর়েরি। সারথ এর্াও বরর্রি 
রয, আমিা আসর্ রিপরিকর্াও খুুঁরি রপর়েরি এবং খুব িীঘ্রই ওখারন খুুঁিরে যারবন 
আপনািা। এরেরিি রর্াকরিি সেরি হও়োি িনযও সম়ে রিরে হরব। ধরিই রনরে রয 
রর্াকর্া ওখারন বা ঘারর্ আপনারিি ওপি হামর্া কিরে পারি। েথযগুরর্া রযন ফাুঁস 
হ়ে, রসিনয এবাি োিা রিরকও রমিরনি পরিকল্পনাি িরর্ রর্রন রনর়েরি। োিা রকান 
রবার্ োডা কিরি, কখন ওখারন যারব, এমনরক িাইরেংি িা়ে্ার্াও বরর্ রির়েরি 
রিরক। িা়ে্ার্া রেক আইর্যারডই, েরব আসর্ রিপরিরকি অবিান রথরক রকিুর্া 
উত্তরি। আি রনিাপত্তাি িনয রম. রহও়োিগ আচগাি ও়োল্ডগও়োইি রসরকউরিরর্ি নারমি 
এক ফামগরক রনর়ো্ রির়েরিন। বরর্রিন, আপরন নারক রর্াকর্ারক রচনরবন এবং 
আপনারক কর্ কিরে পারি রকিুক্ষরণি মরধযই। 
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হযাুঁ, রচরন ওরক। রনরকার্াস আচগাি। আমারিি সারথই িািপা়ে প্ররিক্ষণ রনর়েরিরর্া, সযাম 
িানারর্া রসর্মারক। 
  
োহরর্ রো রিখরি সব রঠকঠাকই আরি। শুেকামনা িইরর্া আপনারিি িনয। 
  
রোমাি িনযও, সযাম বর্র্। আি রিি রথরক রকিু িানরে পািরর্ সারথ সারথই 
আমারিিরক িানারব ো। 
  
বরর্ কর্ রকরর্ রিরর্া সযাম। সবরকিুই পরিকল্পনামারফক এগুরে। রিরম োবরর্া এখন 
হ়েরো রস একরু্ আিাম কিরে পািরব। রকন্তু িারে ঘুমারে র্র়ে আিারমি 
রিরর্রফাুঁর্াও অনুেব কিরে পািরর্া না। সািািােই রবিানা়ে ির্ফর্ করিরি শুধু। 
বািবািই শুধু বনু্ধ্ি কথা রেরবরি। রিি সম্পরকগ রস খুব োরর্াোরবই িারন বরর্ ধািণা 
ওি। োি আচিরণি এিকম রবশ্বাসঘােকোর্া রমর্রি না। এর্া োবরে র্র়েই মাথা়ে 
এরর্া, রকউ রক রিি কাি রথরক রিাি করি েথযগুরর্া হারের়ে রনরে রকনা। হ়েরো 
রিরক ে়ে রিরখর়ে ওি রথরক সব েথয িানরি রকউ। 
  
রকিুক্ষণ োবাি পি রসিান্ত রনরর্া এমনর্াি সম্ভাবনা থাকরর্ও থাকরে পারি। এর্া 
মাথা়ে আসাি পিই অবরিরষ রকিুর্া স্বরস্ত রপরর্া রিরম। ঘুমারেও পািরর্া অবরিরষ। 
  
**** 
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পিরিন সকারর্ ড্রাইোরিি সারথ করি ্ারডরে যাত্রা কিরর্া ওিা। যরিও ড্রাইোি 
আসরর্ রকারনা ড্রাইোি না। আচগাি রসরকউরিরর্ি একিন ড্রাইোরিি িদ্মরবরি রনর়ে 
যারে োরিিরক। 
  
রনরকার্াস আচগারিি সারথ রিরমি আর্ও রিখা হর়েরি। যরিও রস োরিি িািপাি 
প্ররিক্ষরণি কথার্া িারন, োিপিও োিা ওখারন কী কাি কিরো এই বযাপারি রস 
রকিুই িারন না। এই বযাপাির্া রনর়ে সযামও কখরনা রখার্াসাোরব রকিু বরর্রন। রিরম 
ধািণা করি রনর়েরি সযাম হ়েরো সিকারিি িনয রকিু একর্া সেরি করিরিরর্া। ওর্াি 
িনয সম্ভবে রবরেন্ন রিরি যাো়োে কিা র্া্রো, এি িরনযই অস্ত্র ও আত্মিক্ষা়ে 
োরিিরক প্ররিক্ষণ রনরে হর়েরিরর্া োরক। অবিযই, এই প্ররিক্ষণর্া োরিিরক এখরনা 
উপকত ে করি যারে। গুপ্তধন খুুঁিরে র্র়ে প্রা়েই বরডা বরডা রবপরি পডরে হ়ে ওরিি। 
রবপি রথরক মুরক্তি িনয প্ররেবািই সযারমি প্ররিক্ষণ বা িািপা়ে কাি কিাি 
অরেজ্ঞোর্া কারি রি়ে োরিি। 
  
েরব সযাম িািপা রিরড বযরক্ত্ে বযবসা়ে রনরম পডরর্ও আচগাি আরিা অরনকগুরর্া 
বিি সিকারিি সারথই ির়ে র্র়েরিরর্া। িািপা রথরক এফরবআইএ র্রি, োিপি 
অবরিরষ সব রিরড সেরি করিরি রনরিি বযরক্ত্ে এক আন্তিগারেক রসরকউরিরর্ ফামগ। 
  
 বযরক্ত্ে কারি রনরম পডরর্ও সারবক সিকািী ও আইনপ্রণ়েণকািী িপ্তিগুরর্াি সারথ 
সম্পকগ রবরেি করিরন আচগাি। এই কািরণই রুব রহও়োরিগি মরো রসও প্রর়োিরনি 
সম়ে রয রকারনা মূর্যবান েথযই রবি করি রফর্রে পারি। বর্া যা়ে েথয িানাি রক্ষরত্র 
প্রা়ে সবরিরকই এরক্সস ির়েরি োি। আি োিাডা, রর্াকর্া এক মুহূরেগি মরধযই 
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আন্তিগারেক রমিরনি িনযও ির্ সেরি করি রফর্রে পারি। এবং োি িরর্ি প্ররেরর্ 
সিসযই থারক উচ্চ প্ররিরক্ষে এবং অরেমাত্রা়ে রবশ্বস্ত। সযারমি োষযমরে, আচগারিি 
রর্মগুরর্াি সারথ েুর্না কিরর্ নারক োরিি ্ডা রর্মগুরর্ারক হাই-সু্করর্ি িুরন়েি রর্ম 
বরর্ মরন হরব। 
  
যরিও রিরম এই কথার্া এখরনা রবশ্বাস কিরে পারিরন, োিপিও োিা োরর্া 
রনিাপত্তাি মরধয আরি রেরব রবি স্বরস্ত পারে ও। প্রেযািামরোই, এই অপারিিরনি 
প্ররেরর্ অংিই রবি োরর্াোরব সারির়ে রনর়েরি ওিা। এমনরক র্া রিার্ারেি োরিি 
বাসাি সামরনও আচগারিি একর্া ির্ পাহািা়ে থাকরব। রিি েথয ফাুঁস কিাি ঘর্নাি 
প্রমাণ পাও়ো র্রর্ই, আর্ক করি রিরকি আডারর্ পারঠর়ে রিও়ো হরব ওরক। 
  
 োহরর্ রকন রেক আইর্যারডি রিরক সযাম ও আচগািরক রবার্ ঘুিারে রিরখ োি আত্মা 
এরো ধুকপুক কিরি? 
  
ঐ মুহূরেগই সযাম োি পারি এরস িাুঁরডর়ে বর্র্, েুরম রঠক আরিা? 
  
িারে ঘুমর্া োরর্া হ়েরন আমাি। 
  
 রিরখরি। সািািাে শুধু ির্ফর্ করিরি। 
  
আমিা রক রকারনা বড েুর্ কিরি? 
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না, আমিা কিরি না, বর্র্ সযাম, রঠক েখনই আচগািও এরস যুক্ত হরর্া োরিি সারথ। 
আমিা এখারন আরি এর্া িানাি আসরর্ একর্া উপা়েই আরি। আিা কিরি রর্াপর্া 
র্র্রব ও, এবং এরেরিি রর্ারকিাও হামর্া কিরব আমারিি ওপি। 
  
সযারমি কথা িান্ত হর়ে রবার্র্াি রিরক োকারর্া রিরম। ওপি রথরক রিরখ মরন হরে, 
একর্া ই়ের্রক সারির়ে এই রিসাচগ রেরসরর্ পরিণে কিা হর়েরি। আচগাি োষয 
অনুযা়েী, এই যারনি ইরজনর্া রবি িরক্তিার্ী এবং এি আডারর্ অরনক েু রু্রকর়ে 
আরি আরগ্ন়োস্ত্র রনর়ে। প্রর়োিন পডরর্ একর্া েুি রিপরকও িুরবর়ে রিও়োি সামথগয 
আরি এই রবার্র্াি। সযামরকও একর্া রফরিং িযারকর্ রির়েরি আচগাি। ওর্ারক বাইরি 
রথরক রিরখ রনরিগাষ মরন হরর্ও, ওর্াি রফার্া পরকরর্ি রনরচ খুব স্বােরন্দযই সযাম োি 
রিথ অযাড ওর়েসরনি রপস্তর্র্া রু্রকর়ে রিরখরি। 
  
এবাি সযাম ও রিরমরক পারনরে িাইেও রিরে হরব না। োরিি হর়ে কিরব আচগাি 
িরর্ি িুই সিসয। 
  
সব রিরখ আচগারিি রিরক োরকর়ে হাসরর্া রিরম। মানরেই হরে রয আপনাি কুর্া 
আমারিি সবগরিষ েু রথরক অরনক রবরি রবশ্বস্ত। 
  
সবাইরকই এক-এক করি রবরি রনও়ো হর়েরি, রমরসস ফার্গা। 
  
রপ্ল্ি-রিরম িাকুন শুধু, রিাি কিরর্া রিরম। যরিও আর্ মাত্র কর়েকবািই আচগারিি 
সারথ রিখা হর়েরি োি, োিপিও রর্াকর্ারক রবি পিন্দ করি ও। রিখরে শুনরে 
অরনকর্া সযারমি মরোই র্ম্বা চওডা আচগাি, এবং সযারমি মরোই োি আচিণও রকিুর্া 
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রবভ্রারন্তকি। ্ার়েি িে রকিুর্া োমারর্, থুেনীরে হার্কা রসানারর্ িারড। োরক রিখরর্ 
সাধািণ রকারনা অরফসারিি বিরর্ উচ্চ প্ররিরক্ষে অপারিরর্ে বরর্ই মরন হ়ে। আরম 
িারন আপরন সযারমি সারথ পুরিা বযাপাির্া রনর়েই রবস্তারিে আরর্াচনা করিরিন, 
োিপিও আমাি িুিঃরিন্তা হরে। যরি রকারনা রকিু েুর্ হর়ে থারক? 
  
 আমিা প্ররের্া িতিযই কল্পনা করি রিরখরি। আমিা আপনারিি পুরিাপুরি রনিাপরি 
রিরখরি, রমরস… আ- রিরম। আপরন এখারন রনিাপরিই থাকরবন। িাইে রিও়ো এবং 
নকর্ আরর্গফযাক্ট েুরর্ আনা রথরক শুরু করি সবরকিুই যরি পরিকল্পনামারফক এর্া়ে, 
োহরর্ আিা কিরি িুষ্কত রেকািীরিি িানী়ে আইন প্রণ়েনকািী সংিাি হারে েুরর্ রিরে 
খুব একর্া অসুরবধা হরব না। 
  
আরমও োই আিা কিরি। বরর্ রি্রন্তি রিরক োকারর্া রিরম। িূিত্ব কমাি সারথ সারথ 
রেক আইর্যারডি আকত রেও আরস্ত আরস্ত বরডা হরে। সবই রঠক আরি, েরব একর্া 
বযাপারি খর্কা র্া্রর্া রিরমি। রেক আইর্যারডি রিরক োরিির্া িাডা আি রকারনা 
যান এর্র়ে যারে না। বযাপাির্া আচগািরক িানারর্া ও। 
  
আচগাি োি হারেি বাইরনাকুর্াির্া রিরমি হারে রির়ে বর্র্, খুব সম্ভবে োিা আমারিি 
বন্দরি রফিাি অরপক্ষা কিরি এখন। আ্ামীকার্ আমিা রফরি যাও়োি সারথ সারথই 
হ়েরো আেমণ কিরব। োিপিও যরি আপরন রকারনা রনৌকা বা রবার্ রিখরে পান, 
োহরর্ সারথ সারথই িারনর়ে রিরবন আমারিি। 
  
বাইরনাকুর্াির্া ্র্া়ে ঝুরর্র়ে রনরর্া রিরম। আো, আরম নিি িাখরবা পারনরে। 
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অপারিিরনি বারক রিকগুরর্া রকমন োরব এগুরে রসর্া রিখাি িনয সযাম ও রিরমরক 
ওখারন রিরখই রেেরিি রিরক চরর্ র্রর্া আচগাি। আচগাি চরর্ যাও়োি পি রিরম 
সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্, যাও েুরমও। 
  
আরম এখারনই রঠক আরি। রোমাি সারথ িাুঁরডর়ে থাকাি আনন্দই অনযিকম। 
  
আরম িারন ো। সারথ এর্াও িারন রয েুরম িািপা এবং আচগারিি সারথ ওখারনি 
রমিরনি রিনগুরর্া অরনক রমস করিা। 
  
মুচরক হাসরর্া সযাম। োিা এখন কী রনর়ে পরিকল্পনা কিরি রসর্াি আপরির্ িানরে 
পািরর্ খািাপ হরো না। 
  
রিরম বাইরনাকুর্াির্া উুঁরচর়ে ধরি বর্র্, আরম আরি এখারন। সরন্দহিনক রকারনা রকিু 
রচারখ পডরর্ িাকরবা রোমারক। 
  
 রোমাি এই রচন্তাোবনাগুরর্া খুবই োরর্া র্ার্ আমাি, রিরম। রোমারক োরর্াবাসাি 
অরনকগুরর্া কািরণি মরধয এর্াও একর্া, বরর্ আচগারিি রপিু রপিু রকরবরনি রিরক িুর্ 
র্া্ারর্া সযাম। 
  
**** 
  
িারে রবশ্রাম রনর়ে পিরিন সকারর্ র্র়ে রেক আইর্যারড রপৌঁিারর্া ওিা। সকারর্ি 
রিরক সযাম ও রিরমি িদ্মরবি রনর়ে িাইে রিরর্া িুিন অরফসাি। েরব রযিকম রেরব 
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রিরখরিরর্া রসিকম রকিুই ঘর্রর্া না। পারনরে রবি কর়েকর্া রবার্ চর্রর্ও রকারনার্াই 
োরিি ধারি-কারি রির়েও আসরি না। এমনরক, রকারনার্ারক রিরখ হুমরকি মরোও মরন 
হরে না। 
  
আর্ ঘণ্টা অরপক্ষাি পি অবরিরষ অপারিিরনি সমারপ্ত রঘাষণা কিরর্া আচগাি। 
িানারর্া রয যরি রকারনা রকিু ঘর্াি থাকরো, োহরর্ ো এরোক্ষরণ ঘরর্ রযরো। রনােি 
েুর্রে যারব, রঠক েখনই রিখা র্রর্া রেক আইর্যারডি িরক্ষণ মাথা রথরক একর্া 
ট্রর্াি এর্র়ে আসরি োরিি রিরক। 
  
 ট্রর্াির্া রিরখই সবাই সেকগ হর়ে র্রি। রনি রনি অবিারন িাুঁরডর়ে পরডরি আচগারিি 
রর্ারকিা। েরব আিঙ্কামূর্ক রকিুই ঘর্রর্া না। রকিুক্ষরণি মরধযই োরিি পাি রকরর্ 
চরর্ র্রর্া ট্রর্াির্া। পাি রকরর্ যাও়োি সম়ে ট্রর্ারিি রকউ োরিি রিরক োকারনাি 
মরোও আেহ রিখা়েরন। 
  
ট্রর্াির্ারক পরিমারেমুরখ চরর্ রযরে রিরখ রিরম রর্ি রপরর্া রয েুিা রবি হোি 
হর়েরি এরে। 
  
ঘরডি রিরক োকারর্া আচগাি। োিপি রনরিি রর্াকরিি রিরক োরকর়ে বর্র্, রফরি 
যাও়োি সম়ে হর়েরি। সবাই রচাখ রখার্া িাখরব। রযরহেু পারনরে রকউ রিখা রি়েরন, 
োিমারন বন্দরি িত্রুরিি রিখা রমর্াি সম্ভাবনা এখন অরনক রবরি। 
  
েরব িঙ্কার্া রিষ পযগন্ত আি বাস্তরব পরিণে হ়েরন। বন্দরিও িত্রুরিি রকউ রনই। 
এমনরক পাবগেয িাস্তা ধরি এ়োিরপারর্গ যাও়োি সম়েও রকউ অনুসিণ করিরন োরিি। 
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**** 
  
আরম বুঝর্াম না রকিুই, সন্ধ্যা়ে োরিি রপ্ল্রনি রর্রবরর্ বরস বর্র্ সযাম। এর্াি রো 
কারি আসাি কথা রিরর্া। 
  
 আচগািও োরিি সারথ আরি। ফার্গািা রযন রনিাপরি মারর্রে র্যাড কিরে পারি রসর্া 
রনরিে কিাি িনযই সারথ এরসরি ও। এর্া রবি োরর্া 
  
একর্া প্ল্যান রিরর্া। খুব সম্ভবে গুপ্তচিরিি রকউ আমিা যরোর্া রেরবরির্াম রঠক 
েরোর্া কারিি না। 
  
মাথা নাডরে নাডরে রর্রবর্ রথরক উরঠ বারিি রিরক এর্র়ে র্রর্া সযাম 1 রড্রংক 
চর্রব? 
  
না, এখন না, আচগাি িানারর্া। েুরিি রিরফং রিরে হরব আমাি। 
  
 রিরম? রগ্লনরফরিরচি একর্া রবাের্ উুঁরচর়ে ধরি রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
হযাুঁ। এখন এক গ্লাস রপার্গ িিকাি আমাি। 
  
রগ্লনরফরিরচি রবাের্র্া রর্রবরর্ রিরখ রনরচি ও়োন কযারবরনর্ রথরক রপারর্ি রবাের্ 
রবি করি আনরর্া সযাম। রো, পঞ্চান্ন বিরিি পুরিারনা ও়োইরনি রবাের্র্া রবি করি 
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গ্লারস ঢার্রে ঢার্রে বর্রি সযাম, কী মরন হ়ে, েুর্র্া রকাথা়ে? এর্া রয ফাুঁি োিা রক 
বুরঝ রফরর্রিরর্া? এমন সম্ভাবনা আরি? 
  
 রয রকারনা রকিুিই সম্ভাবনা আরি। আরম যা রিরখরি, আমারিি যাও়োি আর্ বা পরি 
কখরনাই িরক আি রকারনা রবার্ রিরর্া না। পুরিাপুরিই একর্া বযথগ রমিন এর্া। 
  
গ্লাসর্া রিরমি হারে রির়ে সযাম বর্র্, রসর্মারক কর্ কিা িিকাি আমারিি। হ়েরো 
আমারিি রথরক আপরির্ িানাি অরপক্ষা়ে আরি ও। 
  
রপারর্গি গ্লারস চুমুক রিরে রিরে োরিি পরিকল্পনা কিা রমিনর্া রনর়ে। োবরি রিরম। 
এরো োরর্াোরব প্ল্যান কিা একর্া রমিন রকনা রিষরমি বযথগ হরর্া! রি রক রকারনাোরব 
ফাুঁরিি বযাপারি রিরন এরেরি বা োি রর্াকরিি িারনর়ে রির়েরিরর্া? কর্ িাও। 
  
পরকর্ রথরক রসর্রফানর্া রবি করি বাসা়ে রফান রিরর্া সযাম। রস্পকাি অন করি 
বর্র্, কী অবিা, রসর্মা? 
  
 রম, ফার্গা, রসর্মা বর্রি, আমাি ধািণা অপারিিনর্া হ়েরো বযথগ হর়েরি। 
  
এর্া রকারনা প্রশ্ন না, বিং রসর্মা রনরি রথরকই বর্রি। কথার্া শুরনই এরক-অপরিি 
রিরক োকারর্া োিা রেনিন। োিপি সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, এমনর্া রকন বর্রিা 
েুরম? 
  
কািণ-একর্া বারি সংবাি আরি আমাি কারি। 
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স্কাইরপরে কল কেরলা রসলমা 
২১. 
  
সযারমি অনুরিারধ স্কাইরপরে কর্ কিরর্া রসর্মা। সযাম চারেরর্া োি রচহািা রিরখ 
খািাপ সংবারিি মাত্রার্া রনণগ়ে কিরে। আচগারিিও আইরি়োর্া োরর্া রর্র্রি। েরব 
রস উরঠ িাুঁরডর়ে একরু্ পারি সরি র্রর্া যারে পিগাি ওপারি থাকা রকউ োরক রিখরে 
না পা়ে। রকিুক্ষণ পিই রবরি উঠরর্া রিরমি র্যাবরর্র্র্া। েরব কর্র্া ধিরেই রসর্মাি 
বিরর্ রিরক রিখরে রপরর্া ওিা। সযাম ও রিরমরক রিরখই স্বরস্তি োব ফুরর্ উঠরর্া রযন 
োি রচহািা়ে। োরিিরক রিরখই পিগাি রিরক উবু হর়ে বর্র্, থযাংকস ্ি, আরম খুবই 
িুিঃরিন্তা়ে রির্াম। 
  
 িুিঃরিন্তা? সযাম বর্র্, োি করণ্ঠ সেকগো রমরি আরি। অবিয রসর্মাি রথরক রমিন 
বযথগ হও়োি কথার্া রিানাি পি সেকগ না হর়েই বা উপা়ে কী? রিি রপিরন িাুঁরডর়ে 
থাকা রসর্মা ও র্া়েরর্াি রিরক োকারর্া সযাম। োরিি িুিরনি মুখেঙ্গী রিরখ আসরর্ই 
রকিুই বুঝা যারে না। োই আবারিা রিি রিরক রচারখ নারমর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, কী রনর়ে 
িুিঃরিন্তা়ে রিরর্? 
  
আপনারিি রকারনা ক্ষরে হর়েরি রেরব। 
  
রি, রিরম বর্রি, রোমাি রকন মরন হরর্া রয আমারিি রকারনা ক্ষরে হরে পারি? 
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আর্িবাি আপনারিি িাইরেংি সম়ে ঘর্া ঘর্নার্াি কািরণ। আমিা ধািণা ওর্া আমাি 
িনযই ঘরর্রি। 
  
সযাম এমন রকিু আিা করিরন। অস্বীকাি কিরর্, হযাুঁ, ো স্বাোরবকোরব রনও়ো যা়ে। 
রকন্তু এর্া? রপ্ল্ি, খুরর্ বরর্া সব। 
  
আ-আমাি মরন হ়ে আরম আমাি কারিনরক আপনারিি অরনক েথয িারনর়ে রির়েরি। 
  
 র্যারিইন? রিরম বরর্ উঠরর্া। 
  
হযাুঁ। আরম প্রথরম বযাপাির্া বুঝরে পারিরন। োিা আমারিি িুিনরকই হুমরক 
রির়েরিরর্া, িুিনরকই রবুঁরধ রিরখরিরর্া। আমাি মরোই রসও একিন রেরক্টম। 
অন্তেপরক্ষ আরম এর্াই রেরবরির্াম। োই যখন রস আপনারিি বযাপারি রিরজ্ঞস 
করিরিরর্া, েখন এর্া োরবরন রয োরক রকিু বরর্ আপনারিিরক রবপরি রফরর্ রিরে 
আরম। আ- বর্রে বর্রে োি ্ার্ রবর়ে অশ্রু পডরে শুরু করিরি। রকারনা িকরম 
রনরিরক িান্ত করি বর্র্, আরম খুবই িুিঃরখে, রম. অযাড রমরসস ফার্গা। আরম িানরর্ 
কখরনাই োরক রকিু বর্োম না। 
  
রিি রচহািার্া পিীক্ষা করি রিখরি সযাম। রমর়ের্ারক রিরখ মরন হরে না রস রমথযা 
অরেন়ে কিরি। োিপিও রনরিি সেকগো রফরর্ রির়ে এখনই োরক মাফ করি 
রিও়োিও রকারনা ইো রনই। রোমাি রকন মরন হরর্া রয আডারর্ রকিু একর্া ঘর্রি? 
রিরজ্ঞস কিরর্া শুধু। 
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 আপনারিি প্রথম িাইরে ঘর্া ঘর্নাি পি এর্া মাথা়ে এরসরি আমাি। আি র্যারিইনও 
বািবাি রিরজ্ঞস কিরিরর্া আপনারিি সারথ আমাি আি কথা হর়েরি রকনা। এ-এরে… 
বর্রে বর্রে পিগাি বাইরিি রিরক ঝুুঁরক র্রর্া রি। একর্া রর্সুয রনর়ে আবারিা পিগা়ে 
উি়ে হর়ে বর্র্, এরে করি সরন্দহ রবরড যা়ে আমাি। োই রসর্মা ও র্াযরর্া যখন 
আমারক বর্র্ আপনািা সাইফাি হুইর্র্া রখাুঁিাি আরিকর্া রচষ্া কিরবন, েখন 
র্যারিইনরক রমথযা বরর্ আরম। োরক বরর্রি রয আপনািা রকাথা়ে আরিন বা কী 
কিরিন রসই বযাপারি আরম রকিুই িারন না। এিনযই িুিঃরিন্তা বাডরিরর্া আমাি। 
বর্রে িুবগর্োরব হাসাি রচষ্া কিরর্া। আপনারিি যরি রকিু হর়ে রযরো… 
  
আি বর্রে পািরর্া না রকিুই। কান্না়ে রেরে পরডরি রি। র্যাবরর্র্র্া রিি সামরন রথরক 
েুরর্ রনর়ে রুরমি অনয পারি সরি এরর্া রসর্মা। রপিরন রিখা যারে র্াযরর্া রিরক 
িান্ত কিাি রচষ্া কিরি। 
  
রনরিই রো শুনরর্ন সংবাির্া, রসর্মা বর্র্। 
  
সযাম রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্, রকারনা মন্তবয? 
  
 আরম রবশ্বাস করি োরক, বর্র্ রিরম। 
  
রসর্মা? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
হ়েরো রস রবরশ্বি রসিা অরেরনত্রী হরর্ও হরে পারি। েরব এই রক্ষরত্র আরমও রমরসস 
ফার্গাি সারথ একমে। ওরক রবশ্বাস কিরি আরম। োি কথা়ে যুরক্ত আরি। আি রস 
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যখন আমারিি কারি িুরর্ আসরর্া, েখন রকন্তু আপনািা রকউ রিরর্ন না। োরক িান্তও 
কিা যারেরর্া না েখন। অরনকক্ষণ রর্র্রি োরক বুরঝর়ে শুরনর়ে িান্ত কিাি িনয। 
  
 চমৎকাি, সযাম বর্র্। এই একর্াবািই আমিা চারের্াম রযন রস েথযর্া পাচাি করি, 
এইবািই রস হঠাৎ করি সেকগ হর়ে র্রর্া- 
  
অথবা, করঠন িতরষ্রে সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্ রিরম, রি রযমনর্া বর্র্, রস 
আমারিিরক রকারনা রবপরি রফর্রে চা়েরন। 
  
যাই রহাক, অন্তে পরক্ষ েথয ফারসি উৎসর্া রো িানা র্রর্া এবাি। 
  
িুেগা্যবিে, রসর্মা বর্রি, এরে করি চার্গস এরেরি বা োি রর্াকরিি কাউরকই ধিা 
যারে না। 
  
সরঠক সমর়ে সবই হরব। 
  
রসর্মা োি কণ্ঠস্বি নারমর়ে বর্র্, ধরি রনরে রি সেয বর্রি, োি মারন এখন 
আমারিিরক এর্াও ধরি রনরে হরব রয চার্গস এরেরিি রর্ারকিাও িাহারিি পরিরচরের্া 
আরবষ্কাি কিাি রচষ্া কিরি। এখন রযরহেু োিা আরিা আমারিি রথরক িুরিন সম়ে 
রবরি রপর়েরি। 
  
োহরর্ আমিা রকান অবিারন আরি এখন? 
  
েথযারি ঘার্াঘারর্ কিা অবিা়ে। 
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োহরর্ এখন েুরম কারি রর্র্ র্রর্ই োরর্া হরব, সযাম বর্র্। মযাপর্া রকরসি রিক 
রনরিগি কিরি িানরে পািরর্ োরর্াই হরো। আিা কিরি, খুব সম্ভবে গুপ্তধনই হরব। | 
গুপ্তধন, নারক সমারধরক িারন? রযর্াই রহাক না রকন, রকউ একিন এর্ারক রু্কারনাি 
িনয রবি োরর্াই পরিশ্রম করিরি। বরর্ রথরম রপিরন থাকা র্াযরর্া ও রিরক একবাি 
রিরখ রনরর্া রসর্মা। োিপি ঘাড ঘুরির়ে রনচুস্বরি বর্র্, আিা কিরি এখন আি ওিা 
রকিু শুনরে পারব না। যাই রহাক, আরম আপনারিি িনয সাউথ রবচ একর্া রুম বুক 
করি রিরখরি। আপনারিি েযারকিরনি স্টার্গ রহরসরব ধরি রনরে পারিন এর্ারক। এরে 
করি আমিাও রিসারচগি রকিু সম়ে পারবা আি রমরসস ফার্গাও ্ে কর়েকরিরনি 
অবসাির্া িূি কিরে পািরবন। 
  
রঠক কািই করিরি, রসর্মা। আমারিিরক খবি িারনর়ো োহরর্। 
  
বরর্ কর্ রকরর্ রির়ে র্যাবরর্রর্ি কাোির্া বন্ধ্ করি রিরর্া সযাম। এমন রকিু রিানাি 
আিা করিরন আরম। 
  
এখন বুঝা র্রর্া রয রকন আমারিি োরর্া একর্া রর্ারপ রকউ ধিা পরডরন, বরর্ রিরমি 
রিরক োকারর্া আচগাি। মরন হ়ে রনর়োর্ি আর্ রমর়ের্াি বযাকোউড অরোর্া োরর্া 
করি খরের়ে রিরখনরন? 
  
সাধািণ যা যা রিখাি রসসব রিরখরি, রিরম বর্র্। রস রো শুধু ফাড রিইরিংি কািই 
করি। 
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 এই মুহূরেগ কী কিা উরচৎ বরর্ মরন হ়ে রোমাি? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া আচগািরক। 
  
 পুরিা বযাকোউড িানা র্া্রব। শুধু রি মািগারর্িই না। োি কারিন র্যারিইরনির্াও। 
রিরখ রঘরর্ কী পাও়ো যা়ে। যরি রকিু নাও পাও়ো যা়ে, োহরর্ও হ়েরো রমস মািগারর্ি 
্রল্পি সেযোর্া পাও়ো রযরে রপরি। এরে করি রোমিা একরু্ স্বরস্তরে রবশ্রাম রনরে 
পািরব আি কী! 
  
রিরম? সযাম িানরে চাইরর্া। 
  
আরম রিরক সরন্দহোিরনি োরর্কা রথরক মুরি রফর্রে চাই। রো, হযাুঁ, অবিযই খরের়ে 
রিখাি পরক্ষ সা়ে আরি আমাি। 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া আচগাি। আরম র্র়ে কাি শুরু করি রিই োহরর্। বরর্ রিরমি সারথ হাে 
রমরর্র়ে বর্র্, আপনাি সারথ আরিকবাি রিখা হর়ে রবি োরর্া র্া্রর্া। েরব 
অপারিিনর্া বযথগ হও়ো়ে িুিঃরখে আরম। 
  
আরি, আপনাি িুিঃরখে হও়োি রকিু রনই। 
  
সযামও উরঠ িাুঁডারর্া সারথ সারথ। বর্র্, চরর্া, এর্র়ে রির়ে আরস রোমারক। 
  
 আচগািরক ্ারডরে উরঠর়ে রির়ে সযাম বর্র্, রমর়ের্ারক রিরম খুবই রবশ্বাস করি। 
  
বুরঝরি ওর্া। িুই মরহর্াি বযাপারিই রঘরর্ রিখরবা আরম। রচন্তা করিা না েুরম। 
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**** 
  
পিরিন সাউথ রবচ রহারর্রর্ি পুরর্ি পারি শুর়ে রবশ্রাম রনরেরর্া সযাম। রঠক েখনই 
আচগাি োরক রফান কিরর্া প্রাথরমক রিরপার্গ িানারনাি িনয। 
  
রিরম এখরনা পুরর্ সাুঁোি কার্রি। োি রিরক োরকর়ে থাকা অবিারেই সযাম আচগািরক 
রফারন বর্র্, আমারিি িুিঃরিন্তা কিাি মরো রকারনা রকিু রপর়েরিা? 
  
রিরমি ধািণা সরঠক রিরর্া বরর্ই মরন হরে। রি মািগার্রক সরন্দহ কিাি মরো রকিু 
পাইরন। োি কারিি ইরেহাসও একিম রনখুুঁে। বর্াি মরো রযর্া রপর়েরি, রসর্া হরর্া 
রমর়ের্া োি চাচাি খুব ঘরনষ্ঠ রিরর্া। 
  
এই রিষ বাকযর্া রকোরব রবি কিরর্? 
  
সযান ফ্রারন্সসরকা অরফস রথরক িুিনরক ঐ বইর়েি রিাকারনি রিরক পারঠর়েরির্াম 
আরম। রম. রপকারিংি মতেুযি পি োি রবডারর্ি োি রনও়ো রর্াকর্া বর্র্, রি নারক 
প্রা়েই রিখরে রযরো রর্াকর্া। েরব, োুঁি রনরিি রমর়ে র্যারিইন নারক অরোর্া রযরো 
না। 
  
খুব সম্ভবে ইস্ট রকারস্ট থাকরো বরর্ অরোর্া রযরে পািরো না। 
  
সম্ভবে। েরব আমাি এরিেিা িানরে রপরিরি রয রর্াকর্া োি োরেরিি সারথ রবি 
ঘরনষ্ঠ রিরর্া। 
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এরে করি রকন্তু োি রমর়েরক রিাষী ধরি রনও়ো যারে না। 
  
না। েরব োি আরথগক অবিা অবিয বর্রি চাইরর্ রকিু সুরযা্ রনরেও পারি। োি 
স্বামী োরক অরনক ঋরণি রেেরি রিরখ র্রি। োি ফারমগি মর্গর্িও পরিরিাধ কিা 
না। 
  
 রেরমনার্ রিকিগ? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। ওরিরক পুরর্ি অপি প্রারন্ত থাকা রিরমও 
সযামরক রফারন কথা বর্রে রিরখ োি রিরক সরি আসরে শুরু করিরি। 
  
রকারনা রকিুই রনই। 
  
এখন কী কিরর্ োরর্া হরব বরর্ মরন হ়ে রোমাি? 
  
এর্া রনেগি কিরি েুরম করোর্া ্েীরি িডারে চাও এবং কের্া খিচ কিরে চাও োি 
ওপি। 
  
 খিচ রনর়ে রেরবা না একরু্ও, বরর্ সামরন োরকর়ে রিখরর্া রিরম পুর্ রথরক উরঠ 
এরসরি। মুরক্তাি িানাি মরো পারন ঝরড পডরি োি িিীি রথরক। র্ার্রচ বািারম 
রকরিি আরফ্রারিরে রযন। মুগ্ধ িতরষ্রে োি রিরক োরকর়ে রথরক রফারন আচগািরক সযাম 
বর্র্, যা যা িিকাি র্ার্ কিরে থারকা েুরম। 
  
 আরে, রঠক আরি। োহরর্ র্যারিইরনি বারডরে িুইিন এরিে পারঠর়ে রিরে। 
বেগমারন রস কী কিরি রসর্াি ওপি নিি িাখরবা আমিা। রিরখ খুুঁিরে র্র়ে অনয 
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কাউরকও পাও়ো যা়ে রকনা। যাই রহাক, রোমারিিরক এখন স্বাোরবক আচিণই কিরে 
হরব। রবরিষ করি রি ও োি কারিরনি বযাপারি আরর্াচনাগুরর্াি সম়ে। আমিা েথয 
ফাুঁস হও়োি বযাপাির্া রিরন র্রি, এর্া কাউরক বুঝরে রিরে চারে না। এরে করি 
রকউ বুঝরে পািরব না রয আমিা এরেরিি রর্াকরিি অনুসন্ধ্ারনি রচষ্া কিরি। 
  
আমিা ওর্া রিখরবা। আি রকিু? 
  
সযান ফ্রারন্সসরকা পুরর্ি রিপার্গরমে রথরক রিরপারর্গি করপ রনর়ে রনর়েরি আরম। 
রোমারিি রহারর্র্ রুরম হানা রিও়ো নকর্ পুরর্িরিি রকারনা আেুরর্ি িারপি সারথ 
কারিা রমর্ পাইরন। েরব বইর়েি রিাকারনি িাকারেি সারথ একিরনি িারপি রমর্ 
রপর়েরি। িযাকব িযাক স্তারনস্লাে নারমি রকউ। 
  
োি মারন রর্াকর্াি অপিাধ োরর্কা রবি র্ম্বা? 
  
হযাুঁ, আসরর্ই র্ম্বা ইরেহাস ির়েরি। এক রেরমনার্ পরিবারিি সিসয। অরনকগুরর্া 
রনরখাুঁি বযরক্তি রকরসি সারথ নাম িরডর়ে আরি ওি। ঐসব রনরখাুঁি বযরক্তরিি 
অরনরকি র্ািও পাও়ো যা়েরন এখরনা। 
  
আো। 
  
যরি আরম রকিু িানরে পারি, োহরর্ িানারবা রোমারক। 
  
 ধনযবাি, বরর্ রফান রকরর্ রিরর্া সযাম। 
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রিরম রো়োরর্ রির়ে িিীি রপুঁরচর়ে োি পারি এরস র্াউরজ বরস বর্র্, কাি সারথ কথা 
বর্রিরর্? 
  
আচগাি। রিি বযাপারি খরের়ে রিরখরি। রেমন রকিুই পাও়ো যা়েরন ওি রবরুরি। 
  
হুমম, বর্র্ রিরম। োি কণ্ঠস্বরি আত্মর্ৌিরবি িাপ রমরি আরি। 
  
র্যারিইরনি বযাপারি আরিা ঘার্াঘারর্ কিরি এখন। িানা র্রি আরথগকোরব রবি 
সমসযাি মরধয আরি র্যারিইন। ফামগর্াও হারির়ে রফর্াি সম্ভাবনা আরি। 
  
এি িনয রনরিি বাবাি রবরুরি চোন্ত কিরব? 
  
মানুষ আরিা রিারর্া কািরণ আরিা খািাপ রকিু করি। েরব োরর্া খবি এর্া রয, 
আচগারিি েিন্ত এবং রসর্মাি ্রবষণা রিষ না হও়ো পযগন্ত আমারিি রকারনা কাি 
রনই। এি মারন রোমারক বর্া িুরর্ি সূচনার্া রকন্তু এখন কিা যা়ে। 
  
োরর্া বরর্রিা, ফার্গা, রকন্তু রোমাি মারক রো কথা রির়েরির্াম আমিা রয রবকারর্ 
োরক রিখরে যারবা। 
  
সযারমি মা ইউরনস। সত্তি বিি ব়েরসও মরহর্া রবি িক্ত-সামথগয আরি। থারক কী-
ওর়েরস্ট। মা বুঝরব বযাপাির্া। 
  
 শুরন োি রিরক ভ্রু কুুঁচরক োকারর্া রিরম। না যাও়োি কািণ রহরসরব োহরর্ কী 
বর্রব োুঁরক?। 
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সযাম যুরক্তসঙ্গে রকারনা কািণ রনর়ে োবরে যারব, রঠক েখনই রিরন রিেী়েবারিি মরো 
রবরি উঠরর্া রফানর্া। রসর্মা কর্ করিরি। সযাম রস্পকাি অন করি রিরসে কিরর্া 
রফানর্া। আপনারিি িুরর্রে বযাঘাে ঘর্ারনা়ে িুিঃরখে, রম, ফার্গা। েরব র্াযরর্া োবরি 
রস নারক সাইফাি হুইর্র্া খুুঁরি রবি কিাি উপা়ে রপর়ে র্রি। 
  
. 
  
২২. 
  
বরর্া কী িানরে রপরিরিা রোমিা? বর্র্ সযাম। 
  
রসর্মা রেক আইর্যারডি কারি িুরব যাও়ো িাহাির্াি ইরেহাস রবকত ে কিরি ওরিি 
কারি। িামাইকা রথরক যাত্রা কিা কর়েকর্া িাহারিি একর্া রিরর্া এর্া। ইোিরনরর্ 
অনয িাহািগুরর্াি বযাপারিও রবি রকিু েথয িানরে রপরিরি আমিা, েরব উপকািী 
রকিু পাইরন। আমারিি ধািণা আপনািা রযর্া খুুঁরি রবডারেন রসর্া হ়েরো িামাইকারে 
খুুঁরি পারবন। 
  
 িামাইকা? রিরম বর্র্। বিরিি এই সমর়েি িামাইকারক রবি োরর্া র্ার্ আমাি। 
  
 িুিঃরখি সারথ িানারে হরে, রসর্মা বর্রি, আপনারিি রযরে হরব রকংস্টরন, সসকরে 
না। রনরিেোরবই এরডর়ে যাও়োি মরো কর়েকর্া অঞ্চরর্ি একর্া ওর্া। 
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 রকংস্টরনই যাও়ো হরে োহরর্, সযাম বর্র্। রো, ওখারন আমিা আসরর্ কী খুুঁিরে 
যারবা, রসর্মা? 
  
িাহারিি মারর্কানাি বযাপারি থাকা রিকিগগুরর্া। রকাথা রথরক এরস িামাইকারে 
রথরমরিরর্া রসর্া। এরে করি রসরকড হুইরর্ি িনয রকাথা়ে রখাুঁিা র্া্রব রসর্াি 
বযাপারি একর্া ধািণা পাও়ো যারব। েরব সাবধারন থাকরবন। রযরহেু আমিা খুব 
সহরিই েথযগুরর্া রপর়ে র্রি, োিমারন এরেরিি রর্াকরিিও এই েথযগুরর্া রবি 
কিরে খুব একর্া সমসযা হও়োি কথা না। োিাও হ়েরো একই পরথ এগুরে এখন। 
  
**** 
  
নিমযান মযানরর্ ইোিনযািনারর্ র্যাড কিাি আর্ই োরিি িনয িিকারি সবরকিুি 
বযবিা করি রিরখরি রসর্মা। কাস্টম রথরক রে়োরিন্স রনও়োি পি রবরুরেই এক 
রিোর্ কাি রকাম্পারনি কমগী প্রিস্ত হারস রহরস স্বা্ে িানারর্া ওরিিরক। িামাইকা়ে 
স্বা্েম, রম, অযাড রমরসস ফার্গা। রকিুর্া িান্দরসক র্ান রমরি আরি োি সুরিি সারথ। 
স্বা্ে িারনর়ে ্ারড োডাি কা্িপত্র, ্ারডি চারব এবং একর্া মযাপ বারডর়ে রিরর্া 
রর্াকর্া। 
  
সযাম মযাপর্াি রিরক োরকর়ে বর্র্, ্ারডরে রিরপএস আরি? 
  
অবিযই। রনি়েো রির়ে বর্রি, খুবই কাযগকিী একর্া রিরপএস আরি। োিপিও একর্া 
মযাপ রির়ে রির্াম রনিাপত্তাি িনয। োিাডা অরেরিক্ত ্িরমি সম়ে মযাপর্ারক হােপাখা 
রহরসরবও কারি র্া্ারে পািরবন। 
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ধনযবাি, বরর্ কা্িগুরর্া স্বাক্ষি করি রিরর্া সযাম। 
  
সব কাি সম্পন্ন কিাি পি রর্াকর্া োরিিরক ্ারডি কারি রনর়ে র্রর্া। একর্া নীর্ 
রবএমিরেউ ৫২৮আই রসিান িাুঁরডর়ে আরি এ়োিরপারর্গি বাইরি। ফার্গািা ্ারডর্া 
োরর্াোরব রচক করি রিখাি পি রর্াকর্া বর্র্, এই চমৎকাি রবকারর্ রক আপনারিি 
আরিা রকারনা সাহাযয কিরে পারি আরম? আি রকিু র্া্রব আপনারিি? 
  
হযাুঁ, একর্া োরর্া রিসু্টরিরেি রখাুঁি রিরর্ োরর্া হরো, সযাম িানারর্া। রকংস্টরনি 
রিরক যারে আমিা। 
  
মূরর্যি রিক রির়ে োরর্া নারক মারনি রিক রির়ে? 
  
মারনি রিক রির়ে োরর্ার্া। 
  
অবিযই, এমন একর্া িা়ে্া রচরন আরম। বরর্ কর্ম রবি করি একর্া কা্রি 
রিসু্টরিরেি নাম এবং রঠকানা রর্রখ রিরর্ারর্াকর্া। রকংস্টরন অরনক ে়েঙ্কি রকিু 
এর্াকা আরি। এসব িা়ে্া়ে আরম সাধািণে পযগর্করিি পাঠাই না। েরব এই 
িা়ে্ার্া এরোর্া রবপজ্জনক না। এখারনি মানুরষিা রবি োরর্া। আপরন ওখারন র্র়ে 
রমরর়্ো নারমি একিরনি রখাুঁি কিরবন। োরক র্র়ে বর্রবন আপনারিিরক রকমাি 
পারঠর়েরি। িামাইকাি সবরচর়ে রসিা খাবাির্াই পারবন ওখারন। িেো্ রনি়েো রির়ে 
বর্রি। 
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 ধনযবাি, বরর্ রঠকানা রর্খা কা্ির্া পরকরর্ পুরি রনরর্া সযাম। 
  
ওহ, রিরজ্ঞস কিরে েুরর্ র্র়েরির্াম। আপনারিি রক এখারন রকারনা বনু্ধ্ি সারথ রিখা 
কিাি কথা? 
  
না, সযাম বর্র্। প্রশ্নর্া রবি অদু্ভে র্া্রর্া োি কারি। রকন? 
  
আপনািা আপনারিি ্ারড রিরসে করিরিন রকনা রসর্াি বযাপাি িুইিন রর্াক রখাুঁি 
রনরে এরসরিরর্া। 
  
আি আপরন কী বরর্রিন োরিিরক? সযাম িানরে চাইরর্া। 
  
অনযানয কারস্টামািরিি যা বরর্ রসর্াই বরর্রি। আমিা আমারিি কারস্টামািরিি েথয 
অপরিরচেরিি সারথ রি়োি করি না। 
  
োিা কী ্ারড ড্রাইে কিরিরর্া রসর্া বর্রে পািরবন? 
  
িুিঃরখে! ওর্া রখ়োর্ করিরন। োিা সিাসরিই রেেরি চরর্ এরসরিরর্া, আি আরমও 
েখন অনয একিনরক রনর়ে বযস্ত রির্াম। 
  
ধনযবাি, বরর্ রর্াকর্াি হারে রমার্া অরঙ্কি বখরিস ধরির়ে রিরর্া সযাম। োিপি 
রিরমরক রনর়ে র্র়ে চরড বসরর্া ্ারডরে। 
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চমৎকাি, রসর্রবল্ট বাুঁধরে বাুঁধরে বর্রি রিরম। আমিা এরস রনরমরি মাত্র, আি এখনই 
রপরি চি রর্র্ র্রর্া? 
  
র্াগুক, এবাি োরিিরক উষ্ণোরবই স্বা্ে িানারবা, বরর্ রফরিং রেরস্টি র্াপন 
পরকরর্ িাখা রিথ অযাণ্ড ওর়েসন রপস্তর্র্াি ওপি হাে বুর্াযরর্া সযাম। েরব এরে বুঝা 
যারে রয আমিা রঠক পরথই এগুরে। 
  
িুিঃখিনক বযাপাি হরর্া, োিাও রকন্তু সরঠক পরথই ির়েরি। 
  
অন্তে পরক্ষ এবাি আমারিিরক আর্ রথরকই সেকগ করি রিও়ো হর়েরি, বর্র্ সযাম। 
  
রিরর্ি িীরে রমরন চর্াি কািরণ এখারনি ্ারডগুরর্াি ড্রাইরেং রসর্ ্ারডি িানপারি। 
্ারড চার্ারে হরে োি িীরে অনুযা়েী িাস্তাি রবরঠক পাি রির়ে। এোরব প্রথম 
কর়েকর্া রমাড ঘুিারে রবি সমসযা হরর্ও ধীরি ধীরি স্বেন্দ হর়ে র্রি। এ়োিরপার্গ 
রিরড আসাি পি রথরকই রি়োিরেউ রমিরি রচাখ িাখরি সযাম। কর়েক মাইর্ এগুরনাি 
পি একর্া সািা এসইউরে রচারখ পডরর্া োি। রযরহেু এ়োিরপার্গ রথরক রবরুরনাি 
িাস্তা একর্াই, োই ্ারডগুরর্া রবি রকিুক্ষণ নিরি থাকাই স্বাোরবক। এসইউরের্া 
অবিয এখন ্রে বারডর়ে অনয ্ারডগুরর্ারক পাি কারর্র়ে োরিি রিরকই এর্র়ে 
আসরি। েরব রকিুক্ষণ পিই ্ারডর্ারক আবাি ্রে থারমর়ে রপিরন চরর্ রযরে 
রিখরর্া। সযাম সামরন োরকর়ে রিখরর্া রয িাস্তাি রবপিীে রর্নর্া প্রা়ে খারর্ই বর্া 
যা়ে। চাইরর্ খুব সহরিই অনয ্ারডগুরর্ারক ওোিরর্ক করি দ্রুে্রেরে চরর্ রযরে 
পািরো এসইউরের্া। 
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সযারমি ধািণা-হ়ে ্ারডরে থাকা পযগর্রকিা রর্ন বির্ করি এর্র়ে যাও়োি সাহস 
পারে না, ন়েরো ্ারডরে আসরর্ই রস এবং রিরম আরি রকনা এর্া রনরিে হরে চারে 
এরেরিি রর্ারকিা। আি এসইউরের্াও এরো িূরি ির়েরি রয সযামও রঠকমরো রিখরে 
পারে না ঐ ্ারডরে আসরর্ কািা আরি। শুধু রিরমরক বর্র্, আমারিি রপরি হ়েরো 
রফউ রর্র্রি। 
  
 এখনই? ্ারডি সাইি রমিি রির়ে রপিরনি রিরক োকারর্া রিরম। রকান ্ারডর্া? 
  
সািা এসইউরে। রপিরনি ্ারডগুরর্া পাি কারর্র়ে আসরিরর্া, েরব পরি আবাি মের্ব 
পার্রর্ রপিরন চরর্ র্রি। 
  
আমিা ্ারডরে আরি রকনা রনরিে হরে চারে? 
  
সম্ভবে। 
  
এখন কী কিব োহরর্? 
  
রিসু্টরিরেি পথ ধরি এর্র়ে যাব। রিরখ োিা আমারিি অনুসিণ করি রকনা। 
  
িহরি রপৌঁরিই বারম রমাড রনরর্া সযাম। েরব এসইউরের্া চরর্ র্রি রসািা পরথ। 
িতিযর্া রিরখ হার্কা স্বরস্ত রপরর্া সযাম। ্ারডর্া রক চার্ারেরর্া রিরখরিা? রিরমরক 
রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
না। রর্রেি গ্লাস। 
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আরিা একবাি বারম বাুঁক রনর়ে একর্া বরডা ট্রারকি সামরন র্র়ে ্ারড থামারর্া সযাম। 
আিা কিরি ট্রারকি কািরণ োরিিরক রিখরে পািরব না রকউ। রকিুর্া সম়ে রপরির়ে 
যাও়োি পি সাইি রমিি রির়ে িাস্তাি রমাডর্াি রিরক োকারর্া। সািা এসইউরের্ারক 
আি রিখা যারে না এখন। আরিা রকিুক্ষণ অরপক্ষাি আবারিা ্ারডি ইরজন চারু্ 
কিরর্া সযাম। িাস্তাি পাি রঘরষ রিসু্টরিরেি রিরক এর্র়ে যারে এবাি। রকমাি 
রযমনর্া বরর্রিরর্া, িহরিি এই অংরি পযগর্করিি রকারনা রেড রনই। রিারর্াখারর্া 
খুপরড এবং রর্রনি ঘরিি পাি রির়ে ধীি ্রেরে এর্র়ে যারে ওিা। পযগর্রকি সংখযা 
কম থাকরর্ও পথচািীি সংখযাি কমরে রনই। রখার্া িাস্তাি ওপি রির়েই রহুঁরর্ যারে 
োিা। এমনরক ্ারড আসরর্ও সরি যাও়োি রেমন রকারনা র্ক্ষণ রনই োরিি মরধয। 
োরিি ধািণা ্ারডচার্কই একসম়ে ্ারডি ্রে করমর়ে রিরব বা থারমর়ে রিরব। রবি 
রকিুর্া এর্র়ে যাও়োি পি একর্া সম়ে িাস্তাি পারিি রিারর্াখারর্া খুপরডগুরর্া হারির়ে 
র্রর্া। ওগুরর্াি বিরর্ এখন িাস্তাি পারি বরডা বরডা িার্ান রিখরে পারে ওিা। 
সরঠক রঠকানা়ে চরর্ আসাি পি রিসু্টরিরেি রিরক িুর্রর্া সযাম। উজ্জ্বর্ রবগুরন িে 
কিা একর্া িার্ারনই ির়েরি রিসু্টরিের্া। এি আরিপারি আরিা অরনকগুরর্া বযবসা 
প্ররেষ্ঠান ও রিসু্টরিে ির়েরি। সবগুরর্া িার্ানই িংধনুি রেন্ন রেন্ন বরণগ িে কিা। 
িামাইকাি আসর্ প্ররেেরবই রযন ফুরর্ উরঠরি। 
  
রপিরনি রর্াকগুরর্ারক খসারে রপরিরিা? রিরম িানরে চাইরর্া। 
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রিরখ রো োই মরন হরে। েরব োিপিও রিসু্টরিে রথরক রকিুর্া িূরি ্ারড পাকগ 
কিরবা আমিা। এখারন পাকগ করি সহি র্ক্ষযবস্তুরে পরিণে হও়োি রকারনা মারনই হ়ে 
না। 
  
বরর্ ্ারডর্া রনর়ে রকানাি রিরক সরি র্রর্া সযাম। এই এর্াকার্া়ে প্রা়ে িিন 
খারনরকি মরো রিসু্টরিে আরি। রকউ যরি প্ররের্ারেই র্র়ে র্র়ে োরিি বযাপারি 
রখাুঁি রনরে যা়ে, োহরর্ও যরথষ্ পরিমাণ সম়ে বয়ে হরব। এরে করি আি রকিু না 
হরর্ও অন্তেপরক্ষ িারন্তরে খাবাি খাও়োি মরো সম়ে পারব ওিা। 
  
. 
  
রহুঁরর্ রিসু্টরিে পযগন্ত রপৌঁিারে প্রা়ে রেন রমরনরর্ি মরো র্া্রর্া ওরিি। োডা কিা 
্ারড রথরক রবরুরেই মরন হরে রযন জ্বর্ন্ত কডাইর়ে এরস রনরমরি। অরেরিক্ত 
আরগোর্া সহয কিরে পািরি না। 
  
একরু্ পিপিই কপারর্ি ওপি িমা ঘাম মুিরি রিরম। চুরর্ আেুর্ ঢুরকর়ে 
চুর্গুরর্ারকও পরনরর্ইর্ করি রনর়েরি। রিসু্টরিরে এ়োি-করডিনাি থাকাি সম্ভাবনা 
আরি? 
  
িহরিি এই অংরি এ়োি-করডিন খুুঁিরিা? োরর্া একর্া রসরর্ং ফযান থাকরর্ই সন্তুষ্ 
আরম। েরব উজ্জ্বর্ রবগুরন িরেি িার্ানর্া়ে ঢুরক হোিই হরে হরর্া োরিি। একর্া 
রসরর্ং ফযানই ির়েরি পুরিা রিসু্টরিরে, েরব ওর্া রথরক খুব একর্া বাোস আসরি না। 
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রহারর্রর্ ঢুকরেই একিন মরহর্া স্বা্ে িানারর্া ওরিি। মরহর্া রিখরে রবি র্ম্বা, 
চুর্গুরর্া রকাুঁকডা, রিারর্া রিারর্া করি িাুঁর্া, প্রা়ে মাথাি খুরর্ি সারথ রর্র্ ির়েরি 
রযন। োরিিরক রিরখ সারথ করি কাউোি রথরক িুরর্া রমনুয কািগও েুরর্ রনর়ে এরসরি 
মরহর্া। 
  
রকমারিি কথামরোই রমরর়্োি রখাুঁি কিরর্া সযাম। 
  
আরমই রমরর়্ো, িবারব িানারর্া মরহর্া। 
  
এিপি সযাম রকমারিি কথা িানারেই প্রিস্ত হারস ফুরর্ উঠরর্া মরহর্াি মুরখ। 
  
রকমাি? রকমারিি মরোই মরহর্াি কণ্ঠস্বরিও িান্দরসক র্ান রমরি আরি। খুবই োরর্া 
একিন মানুষ এখারন পারঠর়ে আপনারিি। রপ্ল্ি, এইরিরক আসুন। আপনািা আমারিি 
রবরিষ অরেরথ। আি আমারিি রবরিষ অরেরথিা বাইরিি প্রাঙ্গরণ বরস। ওখানকাি 
িা়ে্ার্া রবি ঠাণ্ডা। সমুর অরেমুখী হও়ো়ে বাোরসি প্রবাহও পাও়ো যা়ে। 
  
বরর্ িাইরনং রুরমি রেেি রির়ে োরিিরক একর্া িিিাি রিরক রনর়ে র্রর্া রমরর়্ো। 
োিপি িিিা খুরর্ কযাচকযাচ কিরে থাকা এক সরু রসুঁরড রবর়ে উরঠ র্রর্া িারিি 
ওপরি থাকা বরহিঃপ্রাঙ্গরণ। িাির্া রথরক রনরচি িাস্তাও রিখা যারে। সারথ সারথ 
রমরর়্োি কথামরোই বাোরসি ঝাুঁপর্াও রেরস আসরি িরক্ষণ রিক রথরক। 
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রমনুয িুরর্া রর্রবরর্ রিরখ োরিিরক বসরে বর্র্ রমরর়্ো। োরিি রর্রবর্র্া পারিি 
িার্ারনি িারিি রিরক মুখ করি িাপন কিা হর়েরি। ওপরি ির়েরি একর্া বরডা িাো। 
িাোি রনরচ ঠাণ্ডার্া একরু্ রবরি থারক। 
  
চমৎকাি, বরর্ রচ়োি রর্রন রর্রবরর্ বসরর্া রিরম। 
  
বসাি আর্ িারিি ধারি র্র়ে রনরচি িতিযর্া একবাি রিরখ রনরর্া সযাম। রিাের্া-
িার্ারনি িাি রথরক োরিি ্ারডর্া রিখরে পারে। েরব সািা এসইউরে বা রকারনা 
সরন্দহিনক পথচািী রচারখ না পডা়ে রবি সন্তুষ্ই হরর্া ও। এিমারন োরিিরক রকউ 
অনুসিণ করিরন। সন্তুষ্ হর়ে রর্রবরর্ রফরি এরর্া আবাি। রর্রবরর্ি অবিানর্া িারিি 
এরকবারি মারঝি রিরক খুরিই হরর্া সযাম। এরে করি রনচ রথরক রকউ োরিিরক 
রিখরে পািরব না। 
  
অবিয োিপিও এরেরিি রর্ারকিা রথরম থাকরব না। রনরচ িাখা োডা কিা ্ারডর্া 
োরিি রচারখ পডরর্ই এর্াকাি প্ররের্া রিসু্টরিরেই খুুঁরি রিখরব ওিা। এর্া রেরবই 
পরকর্ রথরক একরিা ির্ারিি একর্া রনার্ রবি করি রমরর়্োি রিরক বারডর়ে রির়ে 
বর্র্, রমরর়্ো, রকউ এখারন এরস আমারিি রখাুঁি কিরর্ রক আপরন আমারিিরক এরস 
একরু্ সেকগ করি রিরে পািরবন? 
  
ঝর্ করি হাে রপরির়ে রনরর্া রমরর়্ো। এই রিারর্া কারিি িনয এই র্াকার্া অরনক 
রবরি হর়ে যা়ে। র্াকা রিরখ রিন, রকউ এরস রখাুঁি কিরর্ আরম এমরনরেই এরস 
িারনর়ে যাব আপনারিি। এখন বরু্ন, কী রখরে চান আপনািা? 
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সযাম রমনুর্া হারে েুরর্ রনর়ে বর্র্, আপরনই রিকরমড করুন। 
  
 রমরর়্ো মুচরক রহরস বর্র্, রমনু রথরক বর্রবা নারক রমনুি বাইরিি রকিু? আপনািাই 
বরু্ন কী রখরে চান, রযর্া বর্রবন রসর্ািই বযবিা করি রিও়ো যারব। 
  
সরেয বর্রে োিা এই ধিরনি রিসু্টরিেই রবরি পিন্দ করি। সংরক্ষরপ বর্রর্, স্কচ 
বরনর্ রপপাি রমরি়োরড সস রির়ে ঝর্সারনা মুির্ অিগাি কিরর্া ওিা। 
  
োরিি খাও়ো রিষ হও়োি আর্ই আবাি রফরি এরর্া রমরর়্ো। োি কারর্া মুখর্া়ে 
রকিুর্া িুিঃরিন্তাি িাপ রমরি ির়েরি এখন। রকউ এরস আপনারিি রখাুঁি কিরর্ 
আপনারিিরক সেকগ করি রিও়োি কথাই রো বরর্রিরর্ন আমারক? 
  
 হযাুঁ, বরর্ িিিাি মুরখি রিরক োকারর্া সযাম। কী হর়েরি? 
  
আপরন রযর্া বরর্রিরর্ন রসর্াই। একিন রশ্বোঙ্গ এরস রিরজ্ঞস কিরর্া আমিা রক 
একিন পুরুরষি সারথ র্ার্চুরর্া এক সুন্দিী মরহর্ারক রকাথাও রিরখরি রকনা। বরর্ 
রিরমি রিরক োরকর়ে ক্ষমাসুর্েোরব হাসরর্া রমরর়্ো। আমিা োরিিরক মানা করি 
রির়েরি। রর্াকর্ারক রিখরে চাইরর্ রিখরে পারিন। বরর্ সযামরক িারিি ধারিি রিরক 
যাও়োি রনরিগি কিরর্া রমরর়্ো। ধারিি কারি রযরেই বর্র্, ঐ রয, রকানা়ে িাুঁরডর়ে 
থাকা ঐ রর্াকর্াই এরসরিরর্া। 
  
সামরনি রিরক োকারেই রিারর্াখারর্া সিঘগয ও ্ািার্ািা িিীরিি একর্া রর্াকরক 
রিখরে রপরর্া সযাম। োরিি রিরক রথরক উর্রর্া রিরক ঘুরি রফারন কথা বর্রি 
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রর্াকর্াি রচহাির্া রিখরে পারে না যরিও। এর্াকাি অনযিা রযখারন খারক বা ির্গ 
পযাে এবং হাফ-হাো িার্গ পরি রিরখরি, রসখারন এই রর্াকর্া কারর্া রর্িাি রকার্ 
এবং ্াঢ় িরেি েযাকস পরি আরি। রচহািা না রিখরর্ও রর্াকর্ারক রচনরে রকারনা েুর্ 
হরর্া না সযারমি। এর্া িযাক রপকারিংি রিাকারন িাকারেি সম়েও এই রপািারকই 
রিরর্া রর্াকর্া। রঠক েখনই িাস্তাি অনযপারিি একর্া রিসু্টরিে রবরির়ে এরর্া রিেী়ে 
আরিকিন। রবরির়ে িাস্তাি এপাি-ওপারি একবাি রিরখ োকারর্া িযারকি রিরক। 
  
োডাোরড করি িারিি ধাি রথরক সরি এরর্া সযাম। রবপির্া বুঝরে একরু্ও কষ্ হরে 
না োি। এখান রথরক রবরির়ে যাও়োি রক অনয রকারনা িাস্তা আরি? 
  
 হযাুঁ, ফা়োি এরস্কপ আরি, বরর্ িারিি অনযপ্রারন্তি রিরক রনরিগি কিরর্া রমরর়্ো। ওর্া 
রথরক একর্া মই রনরম র্রি সরু ্রর্রে। 
  
এরেই কাি হর়ে যারব আমাি, সযাম বর্র্। রিরম? 
  
 হযাুঁ। আমািও। 
  
রিরমি মে রপর়েই সযাম োি পরকর্ রথরক রবি কর়েকর্া একরিা ির্ারিি রনার্ রবি 
করি িাখরর্া রর্রবরর্ি ওপি। রমরর়্ো আপরত্ত কিরে শুরু করিরিরর্া, েরব সযাম োরক 
থারমর়ে বর্র্, রবরি রিরে না, রঠকই রিরে। িাখুন। 
  
বরর্ মইর়েি রিরক পা বাডারর্া সযাম। রিরম োি রঠক রপরি রপরিই আসরি। ওপি 
রথরক ্রর্র্ারক খারর্ বরর্ই মরন হরে োি কারি। মইর়েি িুই পারি িুইর্া বরডা 
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বরডা ম়ের্াি ঝুরডও আরি। এরে রবি োরর্াই হর়েরি, প্রর়োিরন ওগুরর্ারক কারি 
র্া্ারনা যারব। 
  
মইর়েি ধারপ পা রির়ে রিরমি িনয অরপক্ষা কিরি ও। রিরমও মইর়েি ধারপ চরড 
বসরেই নামরে শুরু কিরর্া সযাম। র্ারঞ্চি িনয িুিঃরখে, রনরচ নামরে নামরে বর্র্ 
সযাম। 
  
েুরম রক িারনা রয ঐ মুি্ীর্ারক আমারিি িনযই মািা হর়েরিরর্া? 
  
রমরি খুব একর্া র্াে হ়েরন। 
  
আমারিি আবাি রফরি রযরে হরব ওখারন। 
  
আর্ রপিন রথরক ঝারমর্া খসাই, োিপি নাহ়ে প্ল্যান সািাব। 
  
মারর্ রথরক চাি ফুর্ উুঁচুরেই রিষ হর়ে র্রি মইর্া। এইরু্ক িূিত্ব র্ারফর়ে নামা 
সযারমি িনয রেমন রকারনা রবষ়ে না। রনরচ রনরম রিরমি িনয অরপক্ষা কিরি এখন। 
রিরমরক মই রবর়ে নামরে রিখাি িতিযর্া উপরো্ কিরি। 
  
রিরম িতিযর্া রিরখ বর্র্, আমিা রিৌডারে আমারিি িীবন রনর়ে, আি েুরম োরকর়ে 
আরি আমাি রিরক? 
  
মতিু রহরস রিরমি রকামড ধরি োরক মই রথরক নারমর়ে সযাম বর্র্, অন্তেপরক্ষ এরে 
রো আরম িারন্ত রনর়েই মিরে পািরবা। 
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ম়ের্াি ঝুরডি আডার্ রথরক আরস্ত আরস্ত রবরির়ে এরর্া ওিা। রিরম ্রর্ি এরিক-
ওরিক োরকর়ে রিখরি এরেরিি রর্ারকিা আরি রকনা। রকান রিরক যারবা এখন? 
  
োরর্া প্রশ্ন। যরি এরেরিি রর্ারকিা োরিি পাকগ কিা ্ারডর্া রথরক রখাুঁি শুরু করি, 
োহরর্ োিা এখন োরিি বাম রিরক আরি। োই সযাম বর্র্, িারন যাও। 
  
 ্রর্ি রিষ প্রারন্ত রপৌঁরি উুঁরক রির়ে িাস্তার্া একবাি রিরখ আবাি মাথা রফরির়ে আনরর্া 
সযাম। রঠক ঐ মুহূরেগই সািা ্ারডর্া এরস উপরিে হরর্া িাস্তাি সামরন িাুঁরডর়ে থাকরর্ 
কর়েক রসরকরডি মরধযই ধরি পরড যারব ওিা। োই ্রর্ি অনয প্রারন্তি রিরক োকারর্া 
সযাম। রবি কর়েকর্া িিিা ির়েরি ঐরিরক। এগুরর্াি মরধয রিেী়ে িিিার্া আবাি 
িারর্কাম়ে। রনরিেোরবই রিাকারন বাোস চর্াচরর্ি িনযই এই বযবিা কিা হর়েরি। 
এইরিরক আরসা, রিরমরক বরর্ই ্রর্ ধরি িিিার্াি রিরক রিৌড র্া্ারর্া সযাম। সারথ 
আিা কিরি িারর্কা র্া্ারনা কপার্র্া রযন োর্া রিও়ো না থারক। 
  
. 
  
২৩. 
  
সযারমি রপিু রপিু রবরল্ডংর্া়ে ঢুকরর্া রিরম। োিা ঢুকরেই আবাি খুর্ করি রর্র্ র্রর্া 
িিিার্া। িার্ারনি অনুজ্জ্বর্ আরর্ার্া রচারখ সইরে রবি রকিুক্ষণ সম়ে র্া্রি। 
িার্ারনি রিারর্া হর্ওর়ে ধরি রিৌরড যারে োিা। ম়ের্ারর্ সািা রি়োর্গুরর্ারে অরনক 
ধিরনি োরফরে এবং পূরবগ ঘুিরে আসা অরনক পযগর্ক ও িহরিি নাম রর্খা ির়েরি। 
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রিৌরড বািরুরম র্র়ে ঢুকরর্া ওিা। রিািারর্া রি্া রমউরিক চর্রি রুমর্ারে। রুরমি 
রুক্ষ িনমডরর্ রিরখ রিরম ধািণা কিরর্া এর্া হ়েরো বাইকাি বারিি িামাইকান 
সংস্কিণ। সাধািণে োিা এিকম রকারনা িা়ে্া়ে যা়ে না। রকন্তু এখন পরিরিরে রেন্ন। 
োিা রঢাকাি পি রথরকই রুরমি আর্-িিিন মানুষ রচাখ রপর্রপর্ করি োরকর়ে আরি 
োরিি রিরকই। মানুষগুরর্াি রবরিি ো্ই হাফ-হাো রর্ িারর্গি ওপি চামডাি রেস্ট 
পরি রিরখরি। রবরিি োর্ি হারেই র্যারু্ এুঁরক িাখা। যরিও োরিি কারর্া চামডাি 
কািরণ র্যারু্গুরর্া রঠকমরো নিরি পডরি না। এর্ারক সমসযা বরর্ই মরন হরে রিরমি 
কারি। এই ধিরনি মানুরষি রেেি থাকরর্ োরিিরক আর্ািাোরব রচরহ্নে কিরে 
রকারনা কষ্ই কিরে হরব না। 
  
সযাম োি পরকর্ রথরক রকিু রনার্ রবি করি বারিি ওপি রিরখ বর্র্, আমাি েিফ 
রথরক সবাি িনযই রড্রংকস, রম. …? বরর্ প্রশ্ন োকারর্া বািরর্ডারিি রিরক। 
  
 বনু্ধ্রিি কারি রি-রি নারম পরিরচে আরম, িান্দরসক সুরি বর্র্ রর্াকর্া। বনু্ধ্, আপরন 
রয পরিমাণ র্াকা রিরর্ন, োরে আপনারিিরক রনরিরিি রর্াক করি রনরেও রকারনা 
সমসযা রনই আমাি। 
  
 এিপি সযাম োি পরিচ়ে রির়ে হাে বারডর়ে রিরর্া রর্াকর্াি রিরক। রি রিি সারথ 
হাে রমরর্র়ে বর্র্, আমাি ও়োইফ রনিাপরি থাকরব এখারন? আমাি রফিরে রবরিক্ষণ 
র্া্রব না। 
  
একিম রনিাপরি থাকরব। কথা রির্াম আরম। 
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সন্তুষ্ হর়ে সযাম রিরমি রিরক রফরি োরকর়ে বর্র্, আরম র্র়ে রিরখ আমারিি ্ারডর্া 
আনরে পারি রকনা। একমুহূরেগি মরধযই রফরি আসব। বরর্ সামরনি িিিাি রিরক 
এর্র়ে র্রর্া সযাম। িিিাি ফাুঁক রির়ে একবাি উুঁরক রির়ে োিপি রবরির়ে র্রর্া 
বাইরিি িাস্তা়ে 
  
সযাম রবরির়ে রযরেই বািরর্ডারিি রিরক োকারর্া রিরম। োিপি োকারর্া আরিপারিি 
মানুষগুরর্াি রিরক। অবিয মানুষগুরর্াি রকউই োরক উেযক্ত কিরি না। বিং রড্রংকস 
রখরে রখরে উর্রর্া আরিা কত েজ্ঞো িানারে। সযারমি মানুষ যাচাই কিা়ে েুর্ হ়ে না 
কখরনা। িা়ে্ার্ারক রনিাপি না োবরর্ রস কখরনাই রিরমরক এখারন একা রিরখ 
রযরো না। 
  
োিপিও রিরমি কারি এখারন বরস অরপক্ষা কিার্ারক রবি করঠনই র্া্রি। 
  
 রি-রি োি রিরক োরকর়ে মুচরক হাসরর্া একবাি। োিপি বর্র্, কাি রথরক পারর্র়ে 
রবডারেন, সুন্দিী িমনী? 
  
রু্র্র্া ঘুরির়ে বািরর্ডারিি রিরক োকারর্া রিরম। হারর্গ-রিরেিসরনি রর্ার্াও়োর্া 
একর্া কারর্া রর্িার্গ পরি রিরখরি রর্াকর্া। ির্র্া চুর্গুরর্া পরনরর্ইর্ করি বাধা, েরব 
োি ্াঢ় রচাখগুরর্া়ে রকারনা আরোি বা অরনষ্কািী রকারনা িাপ রনই। খুব সম্ভবে 
সযাম এই কািরণই রর্াকর্ারক রবশ্বাস করিরি। কর়েকিন িাকাে। োিা আমারিিরক 
রমরি রফর্াি পণ করি রপিু রর্র্রি। 
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 রনি়েই ঐ সািা চামডাি মানুষগুরর্া? রকিুক্ষণ আর্ িুই রর্াক এরসরিরর্া এক র্ার্-
চুরর্া মরহর্া ও এক আরমরিকারনি রখাুঁি কিরে। 
  
কথার্া শুরনই রনরিি িুবগর্োর্া বুঝরে পািরর্া রিরম। চুরর্ স্কাফগ পিাি ফযািনর্া এখন 
রনই বরর্ আরক্ষপ হরে োি। রকারনা িকরম রনরিরক সামরর্ রনর়ে বর্র্, োিা এখারন 
এরসরিরর্া? 
  
 হযাুঁ। রমরনর্ রবরিক আর্ এরসরিরর্া। েরব আপরন রকারনা িুিঃরিন্তা কিরবন না। 
আপরন এখারন রনিাপিই থাকরবন। রড্রংকরসি িনয রকিু রিরবা আপনারক? 
  
শুধু পারন রিন, রপ্ল্ি, বর্র্ রিরম। এখনই কডা অযার্রকাহর্ খাও়োি সম়ে হ়েরন। 
  
 এিপি আি রকিু না বরর্ গ্লারস পারন রঢরর্ রিরমি রিরক বারডর়ে রিরর্া রি-রি। 
োিপি রনরিি কাি কিরে শুরু কিরর্া। একর্া রিারর্া কাপড রনর়ে বারিি রর্রবর্র্া 
মুিরি এখন। 
  
পারনরে চুমুক রিরর্া রিরম। চুমুক রিরে রিরে বািবািই রফরি োকারে িিিাি রিরক। 
রবি কর়েক রমরনর্ রপরির়ে র্রি, েবু সযাম এখরনা রফরি আরসরন। আি রকিুক্ষণ 
অরপক্ষা করি িিিাি রিরকই এর্র়ে র্রর্া ও। িিিা রির়ে মাথা রবি কিরেই বাইরি 
পাকগ করি িাখা অরনকগুরর্া রমার্িসাইরকর্ রিখরে রপরর্ও সযারমি রকারনা রচহ্ন 
রিখরে পারে না। 
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 রকিুক্ষরণি মরধযই রি-রিও যুক্ত হরর্া োি সারথ। আপনাি বিরর্ আরম উুঁরক রির়ে 
রিখরর্ই োরর্া হরব। আমারক এখারন রকউ আর্ািাোরব রখ়োর্ কিরে আসরব না। 
রকন্তু আপনাি বযাপাি আর্ািা। বরর্ রো়োরর্ রির়ে হাে মুিরে মুিরে িিিা রির়ে 
রবরির়ে র্রর্া রি-রি। োবর্া এমন রযন কাি কিরে কিরে োন্ত হর়ে রিক রনরে 
রবরির়েরি। রকিুক্ষরণি মরধযই আবাি রফরি এরর্া। এরস রিরমরক োি আসরন রফরির়ে 
রনর়ে র্র়ে বর্র্, আপনাি স্বামী রফরি আসরব রকিুক্ষরণি মরধযই। রর্াকর্া রু্কারনা়ে 
িক্ষ, েরব আরম আবাি খুুঁরি রবি কিা়ে িক্ষ। 
  
সরেযই রমরনর্ খারনরকি রেেরিই রফরি এরর্া সযাম। প্রা়ে রিৌরড এরসরি বর্া যা়ে। 
রিরমি কারি এরস হাুঁপারে হাুঁপারে বর্র্, বরডা সমসযা়ে পরড র্রি। 
  
রি-রি সযারমি রিরক এক গ্লাস পারন বারডর়ে রির়ে বর্র্, কী সমসযা, বনু্ধ্? 
  
 সযাম এক রঢারক পারন র্রর্ িিিাি রিরক ইিািা করি বর্র্, এরেরিি রর্ারকিা… 
িাস্তাি মরধযই ্ারড রনর়ে িাুঁরডর়ে আরি রিখর্াম… োরিি একিন অনয প্রারন্তি 
রিসু্টরিেগুরর্ারে আমারিি রখাুঁি কিরি। 
  
সযারমি কথা শুরন পারিি রর্রবরর্ই থাকা বাইকািরিি রিরক োরকর়ে ইিািা কিরর্া 
রি-রি। ইিািা রপর়েই উরঠ িাুঁডারর্া োিা। িুইিন এর্র়ে র্রর্া সামরনি িিিাি 
রিরক, আি িুইিন র্রর্া রপিরনি হর্ওর়েি রিরক। রিেী়েবারিি মরো এই িাস্তা়ে 
রিখা রির়েরি ওিা, রি-রি বর্র্। এর্া এখন আমািও মাথাবযথা হর়ে িাুঁরডর়েরি। 
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কাউোরিি ওপি রথরক রিরম োি বযা্র্া খাবরর্ রনর়ে বর্র্, আমিাও রক রপিরনি 
পথর্া রির়ে রবরির়ে যারবা? 
  
মাথা নাডরর্া সযাম। োরিি নিরি না পরড ্ারড পযগন্ত যাও়োি রকারনা উপা়ে রনই। 
বরর্ বারি অবরিষ্ থাকা মানুষগুরর্াি রিরক একবাি োরকর়ে রিখরর্া একবাি। যরিও 
সরেয বর্রে একর্া উপা়ে রকন্তু এখরনা আরি… বরর্ বািরর্ডারিি রিরক ঝুুঁরক 
উপা়ের্াি বযাপারি িানারর্া সযাম। এরো রনচু স্বরি বর্রি রয রিািারর্া রমউরিরকি িব্দ 
িারপর়ে সযারমি রকারনা কথাই শুনরে পারে না রিরম। 
  
. 
  
২৪. 
  
সযারমি কাি রথরক পরিকল্পনার্া শুরন মাথা ঝাুঁকারর্া রি-রি। সারথ সারথ কর়েকর্া 
প্রশ্নও রিরজ্ঞস কিরর্া। সবরিরষ ্েীি স্বরি রহরস সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্, 
প্ল্যানর্া খুবই োরর্া, বনু্ধ্। রচারখি সামরন রথরকও রু্রকর়ে থাকাি মরো। অবিয এই 
কারিি িনয রকিু ের্ারে়োি র্া্রব আমারিি। বরর্ োকারর্া রমউরিক বরক্সি পারি 
বরস থাকা এক কাপরর্ি রিরক। অযারো়োন, রোমিা িুইিন এরিরক আরসা। 
  
িম্পরে বারিি কারি এরস রপৌঁিারেই রি-রি রিরজ্ঞস কিরর্া, রোমাি রক এক 
সপ্তারহি িনয রফ্ররে রড্রংকস কিরে চাও? 
  
রকরসি রবরনমর়ে? অযারো়োন িানরে চাইরর্া। 
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সযাম বর্র্, রবরনমর়ে শুধু কর়েক রমরনরর্ি িনয আপনারিি বাইরকং র়্োিগুরর্া ধাি 
রিরে আমারিিরক। 
  
 দ্রুেই োরিি সারথ চুরক্ত করি রনর়ে োরিি রথরক চামডাি রেস্ট এবং রহর্রমর্গুরর্া 
রনর়ে রনরর্া ওিা। সারথ সারথ রি-রিও োি বাইরকি চারবর্া বারডর়ে রির়েরি সযারমি 
রিরক। আিা কিরি, বাইকর্াি প্ররে যত্ন িাখরবন আপরন। 
  
ওর্ারক একিম রনরিির্াি মরো করিই োবরবা। 
  
বাইক চার্ারনাি বযাপারি রনরিে রো আপরন? 
  
সযাম চারবর্া হারে রনরে রনরে বর্র্, ওর্াি যরি রকিু হ়ে, োহরর্ রিন ্ডারনাি আর্ই 
নেুন একর্া বাইক রপর়ে যারবন আপরন। 
  
পুরিারনার্াই োরর্া চর্রি। নেুন র্া্রব না। এর্া কারর্া হারর্গ বাইক। র্াইরসন্স রপ্ল্রর্ 
আমাি বারিি অযািোর্গাইরিং রফ্রমও র্া্ারনা আরি। 
  
রি-রিি রথরক সব বুরঝ রনর়ে রিরমি অরে-উচ্চমূরর্যি পাসগর্াি রিরক োকারর্া সযাম। 
োরিি উপরিরে ফাুঁস করি রিও়োি িনয ঐ একর্া রিরনসই যরথষ্। অবিয সমসযার্া 
িূি কিরে রবরি সম়ে র্া্রর্া না রি-রিি। একর্া বযাক-পযাক রির়ে রির়েরি যারে 
ওর্ারে পাসগর্া রু্রকর়ে িাখরে পারি রিরম। রঠক েখনই সামরনি িিিা়ে িাুঁডারনা 
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বাইকাি িুিন িানারর্া রয এরেরিি রর্ারকিা অনয রিাকানগুরর্া রথরক রবরির়ে এরসরি, 
এবং এখন এই বারিি রিরকই োরকর়ে আরি। 
  
শুরন মাথা ঝাুঁকারর্া রি-রি। োিপি রিািারর্া করণ্ঠ বর্র্, রক রক বাইক িাইরি রযরে 
চাও? 
  
োি কথার্া শুরন উরঠ িাুঁডারর্া বারিি সবাই। হই-হুরল্লারডি িব উরঠ র্রি রযন 
রেেরি। 
  
রিরখরিন? রি-রি বর্র্ সযামরক। রকারনা সমসযা হরব না। আমাি বনু্ধ্িাই এখন 
আপনারিিও বনু্ধ্। 
  
 একর্া সমসযা আরি েবুও, সযাম বরর্ উঠরর্া। ঐ রর্াকগুরর্াি সারথ অস্ত্র আরি। 
  
 োরে িুিঃরিন্তা কিরবন না, রি-রি িানারর্া। আপনারিি রনিাপত্তাি োি রবরর্ি 
ওপরি। ও ই রনিাপরি রপৌঁরি রিরব আপনারিিরক। 
  
সারথ সারথই সুউচ্চ র্ম্বা একিন বাইকাি এরস যুক্ত হরর্া োরিি সারথ। এরস রেরস্টি 
িুই পাি প্রসারিে করি রিখারর্া সযামরক। সযাম রিখরে রপরর্া, রেরস্টি বামপারিি 
রিাল্ডাি রহার্স্টারি একর্া হযাড্ান ির়েরি এবং িানপারি ির়েরি হাের্ও়োর্া একর্া 
রট্রঞ্চ নাইফ, রযর্ারক রর্রন বরডা করি ধােব নাকর্স রহরসরবও বযবহাি কিা যারব। 
ধািণা কিরর্া রুরম রবরর্ই হ়েরো একমাত্র অস্ত্রধািী না, অনযরিি কারিও হ়েরো রকিু 
না রকিু আরি। রুরমি প্ররের্া মানুষই োরিি পরক্ষ আরি রেরবও রবি স্বরস্ত পারে ও। 
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বািরর্ডারিি রিরক রফরি রিষবারিি মরো হাে রমরর্র়ে রনরর্া সযাম। সবাইরকই োরিি 
প্রাপযর্া রির়ে রিরবা আমিা। 
  
খুবই প্রিংসনী়ে োবনা। েরব এর্াি িিকাি পডরব না। আপনািা রনিাপরি থাকরর্ই 
চর্রব। 
  
এিপি আি রকারনা কথা না বরর্ রহর্রমর্গুরর্া মাথা়ে র্ার্র়ে রনরর্া ওিা। সারথ সারথ 
বাইরি রবরির়ে থাকা চুর্গুরর্াও রহর্রমরর্ি আডারর্ রু্রকর়ে রনরর্া রিরম। োিপি অনয 
বাইকািরিি সারথ করি রবরির়ে এরর্া িাস্তা়ে। এর্র়ে র্রর্া োরিি 
রমার্িসাইরকর্গুরর্াি রিরক। রি-রিি বাইকর্া খুুঁরি রবি করি ওর্ারে চরড বসরর্া 
সযাম। রিরম বরসরি োি রপিরন। সযারমি রকামরড হাে রপুঁরচর়ে ধরি রিরখরি ও। 
  
বাইরক চারব ঘুিারেই ্িগন করি উঠরর্া হারর্গি ইরজনর্া। বাইকর্া চারু্ করিই 
রি়োিরেউ রমিি রির়ে রপিরনি রিরক োকারর্া সযাম। এরেরিি রর্ারকিা এখন িাস্তা 
েস করি বারিি রিরকই এর্র়ে আসরি। এরিি একিন আবাি োরকর়ে আরি 
সযামরিি রিরক। রকিুক্ষণ োরকর়ে রথরক হঠাৎ করিই আবাি রপিরনি রিরক রিৌড 
র্া্ারর্া এরেরিি রর্ারকিা। 
  
োিা রঠকই সযামরিিরক রচরন রফরর্রি। িদ্মরবি রনর়েও রধাকা রিও়ো র্রর্া না। 
এরেরিি রর্ারকিা ্ারডরে চরড বসরে পািরর্ সুরবধার্াও োরিিই রবরি থাকরব। 
রমার্ি সাইরকরর্ করি োরিিরক খসারনার্া সযারমি পরিকল্পনািও অংি রিরর্া না। 
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োই রর্াকগুরর্া রপৌঁিারনাি আর্ই বাইক রনর়ে সািা এসইউরের্াি পারি র্র়ে িাুঁডারর্া 
সযাম। রবরর্ও এরস িাুঁরডর়েরি োি পারি! রবরর্ আসরে সযাম োরক বর্র্, আপনাি 
রট্রঞ্চ নাইফর্া রক একরু্ ধাি রিও়ো যারব? 
  
রেরস্টি আডার্ রথরক চাকুর্া রবি করি সযারমি রিরক বারডর়ে রিরর্া রবরর্। সযাম 
রযমনর্া রেরবরিরর্া, রঠক রেমনই। িুই-ফর্া রবরিষ্ চাকুর্া আসরর্ই প্রচণ্ড ধািারর্া। 
  
ওরিরক রিরম উরিগ্ন হর়ে সযারমি রকামড রচরপ ধরি বর্র্, োিা রকন্তু এরিরকই এর্র়ে 
আসরি। চাকুি িা়ে্া়ে রপস্তর্ োরর্া হরো না? 
  
 ওর্া রনর়ে িুিঃরিন্তা করিা না েুরম, বরর্ রনরচ ঝুুঁরক ্ারডি সামরনি িান চাকা়ে চাকুর্া 
র্ুঁরথ রিরর্া সযাম। রবি করি আরিা রবি কর়েকবাি একই কাি কিরর্া। 
  
হাও়ো রবরির়ে রযরেই িাস্তাি সারথ রমরি র্রর্া র্া়োির্া। 
  
এরে করি রকিুর্া সম়ে পারবা আমিা, বরর্ চাকুর্া আবাি রবরর্ি কারি রফরির়ে রিরর্া 
সযাম। 
  
আবারিা চর্রে শুরু করিরি োিা। 
  
িাস্তাি রকানাি রিরক র্র়েই রপিরনি রিরক রফরি োকারর্া সযাম। রিখরর্া রয এরেরিি 
রর্ারকি থমরক িাুঁরডর়ে আরি এসইউরের্াি পারি। এরিি একিন আবাি িার্ ্ি 
্ি করি সমারন র্ারথ রিরে ্ারডি নষ্ চাকার্া়ে। 
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িতিযর্া রিরখ রহরস উঠরর্া সযাম। অবরিরষ রকিু একর্া োরিি পরক্ষ এরসরি। এরেরিি 
রর্ারকিা রপি রথরক খরস যাও়ো়ে রবি স্বরস্তও পারে ও। 
  
**** 
  
আমারিিরক প্রা়ে ধরিই রফরর্রিরর্া, বাইকািরিি রবিা়ে িারনর়ে োডা কিা ্ারডি 
রসরর্ বসরে বসরে বর্র্ রিরম। 
  
্ারড চারু্ করি িাস্তা়ে রবরির়ে এরর্া সযাম। ঘর্নাপ্রবারহ প্রচণ্ড রির্ আরি ও। অরনক 
রবরি কারি চরর্ এরসরিরর্া। িারন না কী রেরব রোমারক এখারন রনর়ে এরসরির্াম। 
  
রফান রবি করি মাত্রই রহারর্রর্ যাও়োি রুর্র্া রিখরে শুরু করিরিরর্া রিরম। সযারমি 
কথার্া শুরন োি রিরক রচাখ রফরির়ে বর্র্, কথার্া রির়ে কী বুঝারর্ েুরম? 
  
আমিা িানোম রয োিা এখারন আরি। োিপিও এখারন র্াঞ্চ কিরে আসার্া 
রবাকারম রিরর্া। 
  
এর্াি সমান রিাষ রকন্তু আমািও। আরমও রকন্তু মানা করিরন। 
  
 হযাুঁ। েরব আমাি আি োরর্াোরব বুঝা উরচৎ রিরর্া। 
  
 রোমাি ধািণা, আমাি উরচৎ রিরর্া না? িীঘগশ্বাস রফর্রর্া রিরম। প্রথমে, োিা রয 
প্ররে িিিা়ে িিিা়ে র্র়ে খুুঁিরব ো োবাি মরো রকারনা কািণ রিরর্া না আমারিি। 
র্াপরন রথরক ্ারডি ওপি নিি িাখার্াই রিরর্া সবরচর়ে কাযগকি ও উপযুক্ত কাি। 
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আমিা হরর্ও এর্াই কিোম। আি রিেী়েে, এরে রকন্তু খুব একর্া অসুরবধা হ়েরন 
আমারিি। রো রনরিি ওপি রিাষারিাপ কিা বন্ধ্ করিা। 
  
িিিা়ে িিিা়ে রখাুঁিাি বযাপারি রিরম রঠকই বরর্রি। এরেরিি রর্াকগুরর্া আসরর্ই 
যরথষ্ বুরিমান। এি মারন োিা যরথষ্ি রথরকও রবরি রবপজ্জনক িত্রু। োই রি়োিরেউ 
এবং সাইি রমিিগুরর্ারেই রচাখ রর্র্ ির়েরি োরিি। সািা এসইউরে বা অনয রকারনা 
্ারড রিখা যারে না োরিি রপিরন। োিপিও ঝুুঁরক রনও়োি ইো রনই সযারমি। 
রহারর্রর্ রপৌঁরিই রহারর্র্ রথরক রচক আউর্ করি রনরর্া। োিপি রেন্ন নারম রচক ইন 
কিরর্া অনয একর্া রহারর্রর্ র্র়ে। রিোর্ কাি রকাম্পারনরে রফান করি ্ারডর্াও 
বিরর্ রির়ে যাও়োি কথা িারনর়েরি সযাম। রস চারে, এরেরিি রর্ারকিা রযন 
রকারনাোরবই োরিি অবিান এবং ্ারড রচরহ্নে কিরে না পারি। 
  
**** 
  
নেুন রহারর্র্ রুরমি কাুঁরচি করফ রর্রবরর্ি ওপি রস্পকাি অন করি রফান রিরখ 
আিাম করি কাউরচ বসরর্া সযাম। 
  
রফান ধিরে রবরি রিরি কিরর্া না রসর্মা। একবাি রিং হও়োি পিই রসর্মাি ্র্াি 
স্বি রিানা র্রর্া রস্পকারি। আপনারিি করর্ি আিাই কিরির্াম। আমাি ধািণা 
আপনািা হ়েরো রিনাি কিরিন, োই কর্ করি রবিক্ত কিরে চাইরন। 
  
রুম সারেগসরক বরর্ রির়েরি, সযাম বর্র্। আমিা আসরর্ এখন িদ্মরবরি আরি। িুপুরি 
র্ারঞ্চি সম়ে আেমণ হর়েরিরর্া আমারিি ওপি। 
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োই? 
  
এরেরিি রর্ারকিা আমারিি আর্ই এখারন রপৌঁরি র্রি। রবমান রথরক নামাি পি 
রথরকই আমারিি ফরর্া কিরিরর্া। আমাি ধািণা, োিা এখরনা োরিি কারিে 
রিরনসর্া খুুঁরি পা়েরন। 
  
আপনাি রকন মরন হরর্া এর্া? রিরজ্ঞস কিরর্া রসর্মা। 
  
 আসরর্ এর্াই একমাত্র বযাখযা। এিাডা রো আমারিি রপিরন সম়ে নষ্ কিাি রকারনা 
কািণ রিরখ না। োিা সািার্া রিনই আমারিি রখাুঁরি পুরিা িহি িুরড ঘুরি রবরডর়েরি। 
োিা যরি রিরনসর্া রপর়ে রযরো, োহরর্ অরনক আর্ই চরর্ রযরো। 
  
হ়েরো, সযারমি পারি বসরে বসরে বর্র্ রিরম, এরেরিি রর্ারকিা আমারিি ওপি 
রক্ষরপ আরি। 
  
সরন্দহােীেোরবই রক্ষরপ আরি, বরর্ কাউরচ ্া এরর্র়ে রিরর্া সযাম। োিপি রসর্মাি 
কারি িানরে চাইরর্া, যাই রহাক, আমিা আসরর্ রকরসি রখাুঁি কিরি? 
  
 িাহারিি রঘাষণাপত্র এবং রকারর্গি রিকিগসমূহ। আমিা এখন মযারপি রকারিি অথগ 
রবি কিাি রচষ্া কিরি। আি, রপর্ এবং ওর়েরড রেক আইর্যারডি কারি রিাবা ঐ 
িাহাির্াি েথয রযা্াড কিাি রচষ্া কিরি। আর্ও বরর্রির্াম, রকারিি রযরু্কু অথগ 
রবি কিা র্রি োরে আমারিি ধািণা-িাহাির্া িামাইকা রথরক রিরড আসা 
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অরনকগুরর্া যারনি একর্া রিরর্া। আরিা স্পষ্ রকিু েথয রবি করিরি আমিা। ১৬৯৪ 
রথরক ১৬৯৬ এি মধযকাি রঘাষণাপত্র রঘরর্ রিখরর্ই চর্রব আপনারিি। আমিা যরি 
িাহারিি মারর্করক খুুঁরি রবি কিরে পারি, োহরর্ আমিা আসর্ সাইফাি হুইরর্ি 
খুুঁরি রবি কিাি খুব কারি চরর্ রযরে পািরবা। আি আমারিি ো্য যরি োরর্া হর়ে 
থারক, োহরর্ হ়েরো রিরনসর্া এই িামাইকারেই আরি। 
  
 আমিা এই েথযগুরর্া আসরর্ পারবা রকাথা রথরক? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
রকংস্টরনি িামাইকা আকগাইেস এবং রিকিগস রিপার্গরমরে পারবন। আরম আপনারক 
প্রর়োিনী়ে েথযগুরর্া পারঠর়ে রিরে। 
  
ধনযবাি, রসর্মা। আি বাসাি সবাইরক আমারিি শুরেো িানারব। খুবই পরিশ্রম কিরি 
রোমিা। 
  
বরর্ রফান রকরর্ রির়ে ও়োইনগ্লাসর্া হারে েুরর্ রনরর্া সযাম। োহরর্ সকার্ রথরক 
শুরু হরে আমারিি রখাুঁিাখুুঁরিি কাি। 
  
 রিরম োি গ্লাস রির়ে সযারমি গ্লারস হার্কা রর্াকা রির়ে বর্র্, অন্ত েপরক্ষ ওর্া একর্া 
সিকারি িার্ান। ওখারন অরনক রনিাপত্তা থাকরব বরর্ই আিা কিরি। 
  
রঠক েখনই রবিরর্ চমকারর্া। ঝড িমরে শুরু করিরি আকারি। পুরিা আকািই 
চকমক কিরি রবিরর্রে। সারথ রবকর্ িরব্দি বজ্রপাে রো আরিই। 
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 এর্া রক রকারনা সেকগো নারক অশুে রকিুি পূবগাোস? আকারিি রিরক োরকর়ে রযন 
রনরিরকই রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
  
. 
  
২৫. 
  
বযরক্ত্ে অযারর্ারন উইেন রপরিি রিও়ো কা্িগুরর্া পরড রিখরিন চার্গস এরেরি। 
যরিও অরনক িাে হর়ে র্রি, রকন্তু সািারিন বযস্ত থাকা়ে এি আর্ রর্াকর্াি সারথ 
বসরে পারিনরন। দ্রুেই রিরোরসগি কাির্া রিষ করি রফর্রে চারেন। কা্িগুরর্া 
রিখাি পি বর্রর্ন, রো, মূর্ বক্তবয কী? 
  
 মূর্ বক্তবযর্া হরর্া, উইেন বর্রি, আপনাি স্ত্রী যা চারে, োুঁরক রসর্া রির়ে রিও়োই 
োরর্া। ন়েরো সািািীবন এর্া রো্ারব আপনারক। 
  
আমাি একর্া প়েসাও আরম োরক রিরে না। িূনয রথরক এই সাম্রািয ্রড েুরর্রি 
আরম। আি রস সািািীবন শুধু আমাি র্াকাই উরডর়েরি। 
  
রেরন রকন্তু আপনাি িুই সন্তারনি িননী। 
  
ওিাও োি মার়েি পিাঙ্কই অনুসিণ কিরি। িুরর্াই বরখ র্রি। 
  
এিরনযই রো উইর্গুরর্া সেরি কিা। েরব আপনাি স্ত্রী এখন অরনক বরডা সমসযা হর়ে 
িাুঁরডর়েরি আপনাি িনয। 
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আসরর্ই সমসযা হর়ে িাুঁরডর়েরি আরর্ক্সান্দ্রা। যরি রকারনাোরব রনরিি ওপি সরন্দহ না 
এরন মরহর্ারক সরির়ে রিও়োি উপা়ে থাকরো, োহরর্ রেরন এরোক্ষরণ োই কিরেন। 
রনরিেোরবই এই পথর্া রখার্া আরি োি িনয। েরব এখন মরহর্াি োি বযাংক 
অযাকাউরে নাক ্র্ারনার্া িীরেমরো হুমরকি মরো হর়ে উরঠরি। োি োডা কিা ঐ 
ফরিনরসক অযাকাউরেরেি বযাপাির্া কী আসরর্? 
  
 আসরর্ অরনকগুরর্া যরি িরডর়ে আরি এখারন। আপনাি স্ত্রী যরি রকারনাোরব আপনাি 
রিকিগগুরর্া হারের়ে রনরে পারি, োহরর্ উনাি পরক্ষ আপনাি র্াপন কািগুরর্াি 
সম্পরকগ েথয রিরন যাও়োি সম্ভাবনা অরনক রবরি। এর্া আসরর্ অরনকর্া িু়োি 
মরো। 
  
 এই িু়ো রখর্রে এরেরিি রকারনা আপরত্ত রনই। রেরন োুঁি কারিি বযাপারি এমরনরেই 
খুব সেকগ, আি োিাডা রেরন িারনন রয আরর্ক্সান্দ্রা অরনক আর্ রথরকই োি র্াপন 
কমগকারণ্ডি বযাপারি অব্ে আরি। োিপিও খুব রবরি রকিু িারন না মরহর্া। এই রো, 
সাম্প্ররেককারর্ি ফার্গারিি বযাপারিই রো রকিু িারন না। মযাপ রখাুঁিাি মাঝপরথই 
উি়ে হর়েরি এই ফার্গারিি। োরিি িনযই োডাহুরডা করি অরনক বরডা বরডা রসিান্ত 
রনরে হর়েরি, যাি িনযই োুঁরক োুঁি স্ত্রীি অযাকাউরেও নাক ্র্ারে হর়েরি। 
  
ফার্গারিি কথা মরন পডরেই ঘরডি রিরক োকারর্ন এরেরি। রফরস্কি এরোক্ষরণ োুঁরক 
িামাইকা়ে অনুসন্ধ্ারনি বযাপারি রিরপার্গ কিাি কথা। িামাইকারেই নারক সাইফাি 
হুইরর্ি কারি রপৌঁিাি মরো সূত্র আরি বরর্ িারনর়েরিরর্া রফস্ক। এরোক্ষরণ অবিযই 
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ওর্াি বযাপারি রনরিে েথয রপর়ে যাও়োি কথা োি। োই সামরন বসা উইেন োুঁরক 
সবধো-অববধোি বযাপারি অরনক রকিু বর্রর্ও, রেরন োরকর়ে আরিন োি রফানর্াি 
রিরকই। 
  
অবরিরষ আরর্া জ্বরর্ উঠরর্া রফারনি পিগা়ে। োডাোরড করি রিরসোির্া কারন 
র্া্ারেই রসরের্ারিি ্র্া়ে শুনরে রপরর্ন, আপনাি স্ত্রী… 
  
রঠক েখনই ঝর্ করি অরফরসি িিিা খুরর্ রকউ বাকযর্া রিষ করি রির়ে বর্র্, … 
এরসরিন অরফরস। আরর্ক্সান্দ্রাি স্বি রেরস এরর্া িিিাি মুখ রথরক। আরম িারননা রস 
রকন রোমাি কারি রফান করি আ্াম িানারে চা়ে। োবর্া এমন রযন আমাি এখারন 
ঢুকরে রকারনা অনুমরে র্া্রব। রযখারন এই িার্ারনি অরধগক মারর্ক আরম। 
  
অরধগক-মারর্ক… 
  
আ-আ, রসানা। িাক্তাি রোমাি োি রপ্রিারিি বযাপারি কী বরর্রিরর্া মরন আরি? বরর্ 
পাসগ রথরক একর্া খাম রবি করি পাসগর্া কাউরচ িুুঁরড িাখরর্া। উইেন, রোমারক এরো 
পরিশ্ররমি সারথ কাি কিরে রিরখ খুব োরর্া র্া্রি আমাি। অযাকাউরেং রিকরিগি 
রনারর্ির্া রপর়েরিা রো েুরম? 
  
রকরসি রনারর্ি? 
  
 ওহ, রখািা। আমািই েুর্। এই রয এর্া, বরর্ খামর্া অযারর্ারনি রিরক বারডর়ে রিরর্া 
আরর্ক্সান্দ্রা। অবিযই, এর্া রনারর্রিি একর্া করপ মাত্র। েরব সব কাি রঠকমরো 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

296 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চর্রর্ খুব দ্রুেই অরিরিনার্র্া রপর়ে যারব। আরম শুধু রোমারিিরক আ্াম িারনর়ে 
রিরে এরসরি। 
  
খামর্া হারে রনর়ে কা্ির্া রবি করি একবাি রিখরর্া উইেন, োিপি রিরস্কি ওপি 
রির়ে বারডর়ে রিরর্া এরেরিি রিরক। এরেরি কা্ির্া োরর্া করি রচাখ বুরর্র়েও 
রিখরর্ন না। িারনন কা্ির্া রিখরর্ই রেরন রক্ষরপ যারবন। আি রেরন রক্ষপরর্ই োি 
স্ত্রী চিম িারন্ত পারবন। স্ত্রীরক চিম িারন্ত উপহাি রিও়োি রকারনা ইোই রনই োি। 
এর্া রক রোমাি প্ররে িারেি িীরে হর়ে িাুঁরডর়েরি? অরফরস এরস আমারক রখাুঁচারনা? 
নারক ইিারনং রোমাি সামারিক কমগকারণ্ডি রিরিউর্ খারর্ হর়ে আরি? 
  
 সরেয বর্রে, রিরোরসগি সংবাির্া িানািারন হও়োি পি রথরক কারিি পরিমাণ আরিা 
রবরি রবরড র্রি। বরর্ িুই হাে রির়ে রিরস্ক েি করি এরেরিি রিরক ঝুুঁরক িাুঁডারর্া 
আরর্ক্সান্দ্রা। মুরখ িীের্ হারস ফুরর্ আরি োি। আরম যরি আর্ একবাি িানোম রয 
েুরম আমাি সামারিক কািগুরর্া এরো ঘতণা করিা, োহরর্ অরনক আর্ রথরকই শুরু 
কিোম এর্া। 
  
আহারি! আর্ শুরু কিরে পারিরন বরর্ সমরবিনা িানারে। 
  
 রকিু না বরর্ রর্রবরর্ িাখা কা্িগুরর্াি রিরক োকারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। এরেরি যরিও 
েরডঘরড কা্িগুরর্া রু্কারনাি রচষ্া কিরিন, েরব আরর্ক্সান্দ্রাি নিি আর্রক আরি 
হর্রিরর্ কা্রিি একর্া পযারিি ওপি। এই পযাির্ারেই সািারিরনি কারিি রহসাব, 
রফান করর্ি রিকিগ এবং প্রর়োিনী়ে মানুষগুরর্াি নাম রর্রখ িারখন এরেরি। হাে 
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বারডর়ে পযাির্া রনরিি রিরক রনর়ে এরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। ফার্গা? কা্রি রর্রখ িাখা 
নামর্া রিরখ বর্র্ ও। নামর্াি রনরচ িা্ রির়ে িাখা আরি। নথগ িারকার্া়ে নেুন বযাবসা 
িাখা? এগুরর্া রক আমাি উরকর্রক িানারনা উরচৎ? 
  
সারথ সারথই পযাির্া আরর্ক্সান্দ্রাি হাে রথরক রকরড রনর়ে এরেরি বর্রর্ন, েুরম 
রোমাি রনারর্ি রির়েরি। এখন যাও। 
  
আরি, আরম ওর্া রিরে আরসরন। আইন অনুযা়েী, ওর্া আমাি রিও়োি কথা না। আরম 
শুধু রোমারক আর্ রথরক িারনর়ে রিরে এরসরির্াম রয আমাি উরকর্ রোমাি 
অযাকাউেগুরর্া আর্রক রিও়োি অনুরিাধ িানারে পারি। হ়েরো রিখরব এরর্এরম 
রোমাি কািগর্া আি কাি কিরি না। েখন রো রক্ষরপ যারব। বরর্ রেক্তোরব হাসরর্া 
আরর্ক্সান্দ্রা। োিপি এরেরিি হারে ধরি িাখা পযারি একবাি হাে বুরর্র়ে এর্র়ে 
র্রর্া কাউরচি রিরক। কাউচ রথরক পাসগর্া েুরর্ রনর়ে বর্র্, রনরিি রখ়োর্ রিরখা, 
চার্গস। আি উইেন, েুরমও োরর্া রথরকা। 
  
রকারনা িকরম িাুঁরে িাুঁে রচরপ িা্ িমন কিাি রচষ্া কিরিন এরেরি। আরর্ক্সান্দ্রা 
রবরির়ে রযরেই বরর্ উঠরর্ন, রিরখরিা? এরোগুরর্া বিি আমারক কী সহয করি 
থাকরে হর়েরি ো রেরব রিরখা একবাি। 
  
রেরন আপনারক িা্ারনাি রচষ্া কিরিন শুধু। 
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হযাুঁ, এবং এরে রস সফর্ও হরে। উরঠ গ্লারস রড্রংকস রঢরর্ োরে চুমুক রিরর্ন প্রথরম। 
োিপি আরিা কর়েকর্া চুমুক রির়ে িান্ত হও়োি পি বর্রর্ন, রস রক ওর্া কিরে 
পািরব? মারন আমাি অযাকাউে আর্রক রিরে পািরব? 
  
এর্া আসরর্ সকারর্ বযাংক খুর্রর্ই বুঝা যারব। েরব যরি োি অযারর্ারনগ যুরক্ত রির়ে 
রবচািকরক সন্তুষ্ কিরে পারি, োহরর্ অবিযই রেরন কাির্া কিরে পািরবন। আমাি 
ধািণা, উনাি ফরিনরসক অযাকাউেযাে োুঁরক এই আইরি়োর্া রির়েরি। আপনাি ওপি 
চাপ প্রর়োর্ি রচষ্া করি আপনাি রথরক র্াকা খিরচি রববিণ রবি কিরে চারে আি 
কী। 
  
গ্লাস এবং হুইরস্কি রবাের্ রনর়ে আবারিা রিরস্ক এরস বসরর্ন এরেরি। রস যুি শুরু 
কিরে চারে? আো, করুক। আরমও রিখরে চাই করোর্া ্েীরি এরস িডারে পারি 
ও। 
  
অথবা, আপরন রকন্তু উনাি িারবর্া রমরন রনর়ে বযাপাির্া এখারনই রিষ করি রিরে 
পারিন। 
  
না, কখরনাই কিরবা না ো, বরর্ গ্লারস চুমুক রিরর্ন এরেরি। রেরন এই কাি কিরর্ 
ঐরিন নিকও িীের্ হর়ে রযরে পারি বরর্ ধািণা উনাি। 
  
আরিা রকিু বর্রে যারবন, রঠক েখনই রফান রবরি উঠরর্া। রফরস্কি কর্। অবরিরষ। 
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িামাইকাি বযাপারি সংবাি আরি একর্া, রফস্ক বর্রি। অবিয আপরন হ়েরো এর্া 
পিন্দ কিরে পািরবন না, েরব আরম রনি়েো রিরে রয এবাি কাি হরব। 
  
িার্ হাে রির়ে গ্লাসর্া রচরপ ধিরর্ন এরেরি। কাি হরব? েুরম রক বর্রে চারো েুরম 
এখরনা ঐ িকুরমেগুরর্া রযা্াি কিরে পারিারন? 
  
ওর্াি বযাপারি আসরর্… আসরর্ সরেয বর্রে, ফার্গািা এখরনা রকোরব রযন রবুঁরচ 
আরি। 
  
কথার্া শুরনই িার্ রখুঁরকর়ে উঠরর্ন এরেরি। কী বর্রর্? রকোরব িুরর্া মানুষ বািবাি 
রোমারিি হারেি ের্া রথরক িুরর্ যারে? 
  
আরম রো আর্ই বরর্রির্াম, বস, োিা সাধািণ রকারনা িম্পরে না। সযাম ফার্গা 
িািপা়ে উচ্চ প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত রসনা রিরর্া, সম্ভবে রসআইএি সারথও িরডে রিরর্া। োি 
স্ত্রী রবাস্টন করর্ি রথরক… রফারন রফস্করক কা্ি উল্টারনাি িব্দ শুনরে পারেন 
এরেরি, …অযানরথ্রারপার্রি এবং প্রাচীন বযবসা়েীক ইরেহারসি ওপি মাস্টাসগ রিরে 
রনও়ো মরহর্া। 
  
 এিনযই রো গুপ্তধরনি প্ররে আেহ োি। েরব এরে রকন্তু মরহর্া রকোরব রবুঁরচ আরি 
োি বযাখযা পাও়ো যারে না। 
  
মরহর্া প্রচণ্ড বুরিমরে। এবং হারেি রনিানাও প্রচণ্ড িক্ষ। 
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োরে কী? ্র্রফনরহাি রকউ রক ঐ মরহর্াি হারে বনু্দক েুরর্ রির়েরিরর্া? আরম 
রোমাি রথরক বযথগোি আি রকারনা অিুহাে শুনরে চাই না। রনরিে ফর্াফরর্ি িনযই 
র্াকা রিও়ো হ়ে রোমারক। 
  
 েুর্ রো হ়েই, বস। েরব োরিিরক রখাুঁিা হরে। 
  
আরম রো শুরনরির্াম রয রোমাি োডা কিা্র্রফনরহাি েুিা খুব সহরিই সমুরর িাইে 
কিরে যাও়ো মানুষ িুরর্ারক সরির়ে রিরে পািরব। অরেরিক্ত নাক ্র্ারনা মানুষরিি 
সরির়ে রিও়োি মরো নারক যরথষ্ িক্ষ ওিা! 
  
আর্ও রযমনর্া বরর্রির্াম, বস, োরিিরক সরির়ে রিও়ো হরব। মারঝ একসম়ে 
ফার্গারিিরক হারেি না্ারর্ও রপর়ে র্র়েরির্াম। আমাি রর্ারকিা োরিিরক কাি 
রিোর্ রকাম্পারন রথরক রকংস্টন পযগন্ত অনুসিণ করি র্র়েরিরর্া। েরব, িুেগা্যবিেিঃ 
ফার্গািা এবারিা রকোরব রযন পারর্র়ে র্রি। েরব রবরিক্ষণ রু্রকর়ে থাকরে পািরব না 
আি। 
  
আরম রো রেরবরির্াম রোমাি রর্ারকরিি কাির্া কিাি মরো িক্ষো আরি। 
  
োিা অবিযই িক্ষ রর্াক, বস। 
  
োহরর্ রকোরব বািবাি িুিন সমািকমগী রোমারিি হাে রথরক খরস যারে? রোমাি 
রর্াকগুরর্াি িক্ষো রনর়ে যরথষ্ সরন্দহ হরে আমাি। 
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আরম আর্ই বরর্রির্াম, ফার্গারিি হাে অরনক র্ম্বা। 
  
কথার্া শুরনই ঝর্ করি গ্লাসর্া রর্রবরর্ আিরড িাখরর্ন এরেরি। েুরম বরর্রিরর্ কাির্া 
েুরম সামর্ারে পািরব। রোমাি রর্াকরিি এই কাি কিা িক্ষো আরি। 
  
হযাুঁ, বস, োরিি িক্ষো আরি, এবং োিা রঠকই কাির্া কিরব। 
  
অবিযই কিা উরচৎ োরিি। আরম ঐ িকুরমে এবং ফার্গারিি মতেুযি খবি শুনরে 
চাই। এর্াই রিষ কথা আমাি। রোমাি রর্াকরিি ওপি েিসা না থাকরর্, েুরম রনরিই 
স্বিিীরি করিা। আরম ফর্াফর্ চাই, বযথগো না। 
  
বুরঝরি, বস। একর্া পরিকল্পনা করি রিরখরি। সব রকিু রঠকঠাক করি আপনারক 
িানারবা আরম। 
  
সারথ সারথই কর্ রকরর্ রিরসোির্া রেডারর্ আিরড িাখরর্ন এরেরি। োিপি আবাি 
গ্লাসর্া েুরর্ রনর়ে র্ম্বা চুমুক রিরর্ন োরে। 
  
ধরি রনরে, সংবাির্া রনি়ে োরর্া রিরর্া না? বর্র্ উইেন। 
  
এসব রনর়ে না রেরব আমাি স্ত্রীি ওপরি মরনারযা্ রিরর্ই োরর্া হরব রোমাি িনয। 
আি আমাি অনযানয কাি রনর়ে আমারকই োবরে িাও। 
  
আপরন রনি়ে এর্া়ে অব্ে আরিন রয ওগুরর্াি রকারনার্া়ে র্াকা খিচ কিরর্ ো 
আপনাি স্ত্রীি কারি ফাুঁস হর়ে যাও়োি ঝুুঁরক আরি? 
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হযাুঁ! ঝুুঁরকি বযাপারি খুব োরর্াোরবই িানা আরি আমাি। 
  
শুরন মাথা ঝাুঁকারর্া উইেন। োিপি উরঠ িাুঁরডর়ে বর্র্, রযরহেু আমাি কাি রিষ, 
োই আিরকি মরো উঠরি এখন। 
  
উইেন চরর্ রযরেই গ্লারস আরিকবাি হুইরস্ক ঢার্রর্ন এরেরি। োি রচাখ ঘুিরি 
হর্রিরর্ কা্রিি পযাির্াি ওপি। ফার্গারিি নামর্া রযন োি রিরক োরকর়ে রচাখ 
িাোরে। ঝর্ করি পযাি রথরক কা্ির্া রিুঁরড রু্করিা রু্করিা করি মারর্রে িুুঁরড 
রফর্রর্ন এরেরি। প্রচণ্ড রির্ আরিন এখন। যরিও এর্া বুঝরে পািরিন না রয রেরন 
আসরর্ রকান কািরণ রির্ আরিন। ফার্গারিি োি কারি নাক ্র্ারনাি কািরণ, নারক 
আরর্ক্সান্দ্রাি োি সম্পি রিরনর়ে রনও়োি রচষ্াি কািরণ? 
  
রযর্াই রহাক। সবগুরর্া মানুষরকই রেরন মতে র্াি রহরসরব রিখরে চান। 
  
এর্া মাথা়ে আসরেই োি মরন হরর্া, রেরন রক আসরর্ই আরর্ক্সান্দ্রারক মািরে চান? 
  
সরেয বর্রে, হা, রেরন োই চান। মরহর্া হ়েরো োুঁি িুই সন্তারনি মা, রকন্তু সন্তানরিি 
রকউই োি মরো হ়েরন। রনরিেোরবই মার়েি র্ার্াম হর়েরি ওিা। রেরন শুধু 
িক্ষোরব আরর্ক্সান্দ্রারক সরির়ে রিরে চান, যারে করি। োরক রকউ সরন্দহ না করি। 
রকন্তু প্রশ্নর্া হরর্া, রেরন রকোরব ো কিরবন? রকোরব খুনর্ারক সাধািণ মতেুয রহরসরব 
ফুরর্র়ে েুর্রবন। 
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েরব, আর্ি কাি আর্। প্রথরম ফার্গারিিরক সিারে হরব। 
  
এক ঘণ্টা পি, আবারিা রফস্ক রফান কিরর্া োরক। বর্র্, োরর্া সংবাি আরি আমাি 
কারি… 
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আকগাইভস চিপাটগরমরটটে চিরক 
২৬. 
  
পিরিন সকার্ সকার্ ঘুম রথরক উরঠ আকগাইেস রিপার্গরমরেি রিরক যাত্রা কিরর্া 
সযাম ও রিরম। রিপার্গরমরে রপৌঁরি রিরম রেেরি ঢুকরর্ও সযাম ির়ে র্রর্া বাইরিই। 
রেেরি রঢাকাি আর্ চািপাির্া একবাি োরর্া করি রিরখ রনরে চারে। 
  
রবরল্ডংি রেেরি ঢুরক রিরিক্টরি রথরক রিকিগ রিপার্গরমের্া রবি করি রনরর্া রিরম। 
হর্ওর়েরে অরনক কমগচািীি আনার্ানা রিখা যারে। অবিয কমগচািীরিি সবাই কারি 
এরোই বযস্ত রয রকউই োি রিরক োকাুঁরে না। হরু্ি িামা ও রফরিািা িরেি স্কাফগ 
পিা এক মরহর্ারক কাউোরি মযারনর্া কা্রিি সূ্তপ িাখরে রিরখ এর্র়ে র্রর্া োি 
রিরক। র্র়ে বর্র্, এক্সরকউি রম, আপরন রিকিগ রিপার্গরমরে কাি করিন? 
  
িাক শুরন োি রিরক রফরি োকারর্া মরহর্া। হযাুঁ। আপনারক রক এখরনা সাহাযয কিা 
হ়েরন? 
  
রিরম মুচরক রহরস বর্র্, এখরনা না। 
  
ক্ষমা কিরবন। ্ে িারেি অপ্রেযারিে ঝরড একরু্ এরর্ারমরর্া হর়ে র্রি সব। িারে 
অযার্ামগও বন্ধ্ হর়ে র্র়েরিরর্া। িার্ারনি রেেরিও পারন ঢুরক র্রি। এিনযই আসরর্ 
বযস্ত হর়ে আরি সবাই। েরব, যাই রহাক, রকোরব সাহাযয কিরে পারি আপনারক? 
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আমিা আসরর্ রকিু পুরিারনা িাহারিি রঘাষণাপত্র রিখরে এরসরির্াম। 
  
আমিা? 
  
আমাি হািবযাডও আরি সারথ। একরু্ বাইরি আরি ও। রকিুক্ষরণি মরধযই এরস যারব। 
  
মরহর্া কাউোি রথরক একর্া ফমগ রবি করি রিরমি রিরক বারডর়ে রির়ে বর্র্, আপনািা 
্রবষক? 
  
আো, োহরর্ এই ফমগর্া পূিণ করি রিন। আরম রফরি আসরি এখনই। 
  
ধনযবাি। 
  
ফমগ পূিণ কিরে কিরে সযামও এরস র্রি রেেরি। 
  
এরস রিরমরক বর্র্, বাইরি সব রঠকঠাকই আরি বরর্ মরন হরে। রেেরিি কী অবিা? 
  
অের্া োরর্া না। ঝরড এরর্ারমরর্া হর়ে আরি সব। 
  
 অন্তেপরক্ষ এ়োি করডিনাির্া রো রঠক আরি। ্েিারেি বতরষ্ি পি িীপর্া রস্টম 
বারথ পরিণে হর়ে র্রি। 
  
মরহর্া আবাি রফরি আসরেই ফমগর্া োি রিরক বারডর়ে রিরর্া রিরম। কা্ির্া োরর্া 
করি রিরখ মরহর্া বর্র্, িাহারিি রঘাষণাপত্রই রো? 
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হযাুঁ, িবাব রির্ রিরম। একর্া প্রশ্ন রিরর্া। ্ে রকিুরিরন রক আমিা িাডাও অনয রকউ 
এই সম়েকারর্ি রিকিগ রিখাি িনয এরসরিরর্া এখারন? 
  
না। আপনািাই শুধু, বরর্ োরিিরক রনর়ে আকগাইরেি রিরক পা বাডারর্া মরহর্া। 
আকগাইরে র্র়ে োরিিরক রকান সারিরে খুুঁিরে হরব রসর্া রিরখর়ে রির়ে বর্র্, 
এখারনি সবরকিু বিরিি েমানুযা়েী সািারনা আরি। রনরিগষ্ রিরনসর্া খুুঁিরে খুব 
একর্া কষ্ হও়োি কথা না। েরব মারঝমরধয রকিু ফাইর্ উর্র্পার্র্ও হর়ে যা়ে। 
আপনািাই খুুঁরি রিখুন। | ধনযবাি, বর্র্ রিরম। মরহর্াি রিষ আিঙ্কার্া সেয না হও়োি 
প্রাথগনাই কিরি। িে িে ফাইর্ আরি এখারন। এিমারন একর্া ফাইর্ উর্র্পার্র্ হর়ে 
র্রর্, রসর্া খুুঁরি রবি কিাও রবি কষ্কি হরব। 
  
 সারিি িুই প্রান্ত রথরক রখাুঁিা শুরু কিরর্া িুইিন। সযাম চরর্ র্রি সারিি রিষ 
প্রারন্ত। আি রিরম খুুঁিরি শুরুি প্রান্ত রথরক। এক এক করি ফাইর্গুরর্া রিখরে 
রিখরে কািাকারি এর্র়ে আসরি ওিা। রিখরে রিখরেই একর্া সম়ে সারিি মাঝ 
বিাবি রিখা হরর্া োরিি। সারথ সারথই সযাম বরর্ উঠরর্া, প্রা়েই আসা হ়ে এখারন? 
  
কপার্ োরর্া রয র্াইর্হাউরি আমারিি প্রথম রিখা়ে এর্া বরর্ারন েুরম। 
  
োই? আমাি রো মরন হ়ে আরম এর্াই বরর্রির্াম। 
  
না। োরর্া করিরিরর্ না বরর্। োহরর্ আি কখরনা রসরকড রির্ হরো না আমারিি। 
োিপি োরকি সারিি রিরক রনরিগি করি বর্র্, আরম খুুঁরি পাইরন এখরনা। 
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সযামও োরকি রিরক রচাখ রফরির়ে রনর়ে বর্র্, খুব সম্ভবে বইর্া আমারিি রচারখ 
পরডরন এখরনা। আমাি মরন হ়ে আমারিি… 
  
আরমও এর্াই োবরির্াম। 
  
এখন আরম রোমাি অংরি খুুঁরি রিরখ, আি েুরম আমাি অংরি রিরখা। 
  
 োই কিরর্া োিা। রকন্তু ফর্াফর্ রসই আর্ির্াই। 
  
এখন পারিি োরক খুুঁিরে শুরু করিরি সযাম। যরিও োিা রয বিরিির্া খুুঁিরি রসর্াি 
সারথ এর্াি বিরিি রকারনা রমর্ রনই। রিরমও আরিকবাি সারিগুরর্া রচক করি 
রিখরি। একর্া একর্া করি বই রবি করি রিখরি ও। োবরি হ়েরো েুর্ করি রকউ 
অনয রকারনা সারর্ি সারথ বইগুরর্া উর্র্-পার্র্ করি রিরখরি। 
  
রকিুই পাইরন, বর্র্ সযাম। অবাক বযাপাি, োই না? 
  
অবিযই। বরর্ োক রথরক আরিকর্া বই রবি করি আনরর্া রিরম। যরিও রস কর়েক 
িোব্দী পরিি রিকিগও রপর়ে র্রি, রকন্তু রকারনাোরবই কারক্ষের্া খুুঁরি পারে না। প্রা়ে 
এক ঘো ধরি রখাুঁিাখুুঁরিি পি হঠাৎ রিরম বরর্ উঠরর্া, সযাম… এরেরিি রপাষা 
কুকুিগুরর্া এখরনা এখারন আরসরন রকন? 
  
 আমারিি অরপক্ষা কিরি ওিা। আমিা েথয রপরর্ রসর্া আমারিি রথরক চুরি কিরব। 
এরেই রো কষ্ কম। 
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রকন্তু যরি… 
  
 এক মরহর্াি আ্মরনি কািরণ বর্রে র্র়েও রথরম র্রর্া রিরম। এই মরহর্াই 
োরিিরক এখারন ঢুকরে সাহাযয করিরিরর্া। োরিিরক এখরনা এখারন রিরখ মরহর্া 
চমরক উরঠ বর্র্, এখরনা এখারন? 
  
বইর্া এখারন রনই, রিরম িানারর্া। 
  
অরবশ্বাসয বযাপাি। রকান বিরিির্া খুুঁিরিন আপনািা? 
  
 রষার্ি চুিানব্বই রথরক রষার্ি রি়োনব্বইর়েিগুরর্া। 
  
এর্র়ে র্র়ে োরকি সারিরে খুুঁিরে শুরু কিরর্া মরহর্া। এই োকগুরর্ারেই একরু্ 
আর্ খুুঁরি রিরখরি রিরমিা। আিা কিরি বইগুরর্া হ়েরো এরর্ারমরর্া কিা হ়েরন… 
োিপি কর়েক মুহূেগ পরিই বরর্ উঠরর্া, িাুঁডান। মরন পরডরি। রিসাচগ রর্রবরর্ 
অরনকগুরর্া বইর়েি একর্া সূ্তপ রিরখরির্াম। প্ররিরক্টি কারি রকিু বই বযবহাি 
কিরিরর্া একিন। খুব সম্ভবে এখরনা ওখারনই ির়েরি। 
  
বরর্ োরিিরক রর্রবরর্ি কারি রনর়ে র্রর্া মরহর্া। আসরর্ই রর্রবরর্ি ওপি রবি 
কেগুরর্া রমার্া রমার্া বই ির়েরি। েরব এগুরর্াি মরধয একর্া বই অনযগুরর্াি রথরক 
একরু্ িূরি পরড আরি। 
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সযাম এর্র়ে র্র়ে বইর্া েুরর্ রনরর্া হারে। োরর্া করি মর্ার্ এবং বাইরডংি রর্খার্া 
পিীক্ষা করি িানারর্া, রিরখ মরন হরে এর্াই খুুঁিরির্াম আমিা। 
  
অবরিরষ পাও়ো র্রর্া োহরর্। বরর্ সযারমি রিরক এর্র়ে র্রর্া রিরম। বইর্া রকন 
অনযগুরর্াি রথরক আর্ািা করি সরির়ে িাখা হর়েরি রসর্া োবাি মরো সাহসও কিরে 
পািরি না। সযাম ওরিরক মর্ার্ উরল্টর়ে বইর়েি পাোগুরর্া রিখরি। কর়েক পাো 
উল্টারেই কারিে রিরনসর্া রপর়ে র্রর্া। 
  
একর্া েিন্ত িারি কিা হর়েরিরর্া েখন। 
  
রকরসি েিন্ত? 
  
১৬৯৬ সারর্ি িুরন রমিারবর্ চুরি র্র়েরি বরর্ িারব উরঠরিরর্া। ওর্াি বযাপারিই েিন্ত 
িারি কিা হর়েরির্। 
  
রবি। োহরর্ রো এি মাধযরম আসর্ মারর্রকি নাম িানা যারব। 
  
যরি সাক্ষযগুরর্া পডরে পারি আি কী! বরর্ রিরমি রিরক বইর্া কাে করি ধিরর্া সযাম। 
  
রিরম োরকর়ে রিখরর্া ফুরর্র্ রিরেি রর্খার্া পডা আসরর্ও রবি করঠন একর্া কাি। 
র্াইরপংি আধুরনকোি প্রিংসা কিাই র্া্রি এখন। 
  
যাই রহাক, এখারন রিরখা, বরর্ পাোি রনরচি রিরকি একর্া অনুরেরিি রিরক রনরিগি 
কিরর্া সযাম। এক েু রমম্বাি সাক্ষয শুরনা, োরক মািা্াস্কারি আর্ক করি কযারেন 
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রহনরি রিিমযারনি ফযারন্সরে করি বাইরি পারঠর়ে রির়েরিরর্া। ওর্ারে করি প্রথরম 
িামাইকারেই এরসরিরর্া ওিা। োিপি যাত্রা করিরিরর্া রনউ প্ররেরিরন্সি রিরক। 
এিপি নাসাউরে রপৌঁরি োিা রনরিরিিরক ইস্ট ইরড়ো রকাম্পারনি ধাও়োকত ে 
ইোিরু্পাি বরর্ িারব করি বন্দরি রনরমরিরর্া। 
  
ইোিরু্পাি? 
  
আমাি িানা ইরেহাস যরি সরঠক হর়ে থারক, র্াইরসন্সরবহীন িাসবযবসা়েীরিিরক 
ইোিরু্পাি বর্া হরো। ইস্ট ইরড়ো রকাম্পারনি িাসনীরে এরডর়ে যাও়োি একর্া উপা়ে 
রিরর্া এর্া। 
  
রিিমযান িাসবযবসা়েী রিরর্া? 
  
 সারথ একিন ির্িসুযও। 
  
 রো এই রর্াকই রক আমারিি আেরহি িাহারিি মারর্ক রিরর্া? 
  
না, রর্খাগুরর্া রিখরে রিখরে বর্রি সযাম। রনিাপরি বন্দরি নামরে রিও়োি িনয 
রিিমযান ্েনগি ট্রর্রক ঘুষ রহরসরব ফযারন্স উপহাি রির়েরিরর্া। যরিও ট্রর্ ঐ িাহাি 
এবং রিিমযারনি কথা অস্বীকাি করিরিরর্া, েরব েু রমম্বািরিি িারব ট্রর্ উপহাির্া 
রনরিি করি রনও়োি আর্ই ওর্াি কার্গাি একর্া অংি চুরি র্র়েরিরর্া। আি রচাি 
রমিারবর্ রনর়ে পার্ারনাি সম়ে িুরব র্র়েরিরর্া রেক আইর্যারড। বর্রে বর্রে হুর্ 
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করিই রথরম র্রর্া সযাম। অনুরেরিি পরিি অংির্া পডরে পডরে বর্র্, এর্া রবি 
ইোরিরস্টং… 
  
কী? 
  
ির়ের্ রনরে ধাও়ো কিরিরর্া রিিমযানরক… রনরেি কমাডাি… বরর্ পাো উল্টারর্া 
সযাম। রনই…, রকিুক্ষণ পাোর্াি রিরক োরকর়ে থাকাি পি বর্র্ সযাম। 
  
রনই মারন? কমাডাি রনই? নারক এখারন কমাডারিি কথা উরল্লখ রনই? োিপি কারি 
বইর্া োরর্া করি রিখাি িনয কারি ঝুুঁরক বর্র্, এর্াই রো সরঠক বইর্া? 
  
কর়েকর্া পতষ্ঠা রনই এখারন। 
  
বরর্ বইর়েি বাধাইর়েি সারথ আর্রক থাকা খািকার্া রিুঁডা কা্রিি রকানাগুরর্া 
রিখারর্া সযাম। কা্রিি রকানাগুরর্া প্রমাণ কিরি রয একসম়ে রকিু পতষ্ঠা রিরর্া 
এখারন। 
  
 সযারমি রিরক রচাখ েুরর্ োকারর্া রিরম। রচারখ সরন্দরহি িতরষ্ ফুরর্ আরি ওি। ঐ 
মরহর্া বরর্রিরর্া ্েিারে অযার্ামগ নষ্ হর়ে যাও়োি কথা বরর্রিরর্া না? 
  
সরন্দহােীেোরবই, অযার্ামগ নরষ্ি সারথ ঝরডি রকারনা সম্পকগ রনই। 
  
 অযথাই সম়ে নষ্ হরর্া োহরর্ আমারিি। 
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বইর্া রনর়ে কাউোরি রিখারনা িিকাি। রিরখ বইর়েি বযাপারি কারিা রকিু মরন আরি 
রকনা অথবা কািা কািা আর্ এই বইর্া পরডরি। 
  
 অরফরস রপৌঁিুরেই কাউোরিি মরহর্া োি হারেি কা্িগুরর্া রিরখ োরিি রিরক 
োরকর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, রকারনা সমসযা? 
  
সযাম বইর্া বারডর়ে রিরর্া মরহর্াি রিরক। আমিা এই বইর্াই খুুঁিরির্াম। েরব এখারন 
রকিু পতষ্ঠা রনই। ওগুরর্াই িিকাি রিরর্া আমারিি। 
  
রনই মারন? বইর্াি রিরক োরকর়ে বর্র্ মরহর্া। আরম বুঝরে পািরি না রকিুই। 
  
রকউ একিন ওগুরর্া রিুঁরড রনর়ে র্রি। 
  
এমন কাি রকন কিরব রকউ? োিা রো চাইরর্ই এগুরর্া ফরর্াকরপ করি রনরে পারি। 
  
 আপরন রনরিে রয আমারিি আর্ রকউ এই বইর্াি রখাুঁি কিরে আরসরন? 
  
ইিারনংকারর্ রকউ আরসরন। ির়ের্ রনোর্ িকই়োরিগি রমউরি়োরমি রঘাষণাপরত্রি িনয 
এক ইরেহাসবীি রখাুঁি করিরিরর্া এর্াি। েরব এর্া আরিা রবি কর়েকবিি আর্ি 
কথা। আরিা রকিু বর্রে যারেরর্া, রঠক েখনই রফান রবরি উঠরর্া মরহর্াি। এক 
রমরনর্, রপ্ল্ি, বরর্ রফারনি পিগাি রিরক একবাি রিরখ বর্র্, আপনারিি রক আরিা 
রকারনাোরব সাহাযয কিরে পারি? আমারক আসরর্ এই রফানর্া রপক কিরে হরব। 
  
 না, যরোর্া করিরিন, োই যরথষ্। ধনযবাি। 
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বরর্ অরফস রথরক রবরির়ে এরর্া ওিা। োিপি সামরনি িিিা রির়ে রবরির়ে যারব, 
রঠক েখনই হুর্ করি থমরক িাুঁডারর্া সযাম। এমনোরব রথরম র্রি রয রিরম প্রা়ে 
রহাুঁচর্ই রখরে রনর়েরিরর্া োি িিীরি। 
  
রফউ হারিি হর়ে র্রি, বরর্ পারকগং র্রর্ি রিরক রনরিগি কিরর্া সযাম। পারকগং র্রর্ি 
রিরক োকারেই সািা এসইউরের্া রিখরে রপরর্া রিরম। ্ারডর্াি সারথ ও়েযািহাউরিি 
িাকােরিি একিনও িাুঁরডর়ে আরি। যরিও রর্াকর্া োরিিরক রিখরে পা়েরন। রফারনি 
পিগা়ে কী রযন একর্া রিখরি রর্াকর্া। 
  
োডাোরড করি রিরমরক র্ান রির়ে র্রবি একপারি সরি র্রর্া সযাম। িাকারেি নিি 
রথরক িূরি সরি থাকরে চারে। 
  
কী কিরবা এখন? রিরম িানরে চাইরর্া। 
  
অনয রকারনা এরক্সর্ আরি রকনা খুুঁরি রিখা িিকাি। 
  
অনয এরক্সর্র্া রপরে রবরিক্ষণ খুুঁিরে হরর্া না োরিি। িার্ারনি পারিই একর্া এরক্সর্ 
ির়েরি। সযাম িিিা খুরর্ বাইরিি িতিযর্া রিরখ িানারর্া, সবরকিু রঠকঠাকই মরন 
হরে। 
  
িিিা রির়ে রবরির়ে পারকগং র্রর্ি উর্রর্া রিরক রির়ে রহুঁরর্ যারে ওিা। রকন্তু রযখারন 
বারঘি ে়ে, রসখারনই িাে হ়ে। একরু্ এর্র়ে রকানা ঘুিরেই িাকাের্াি সারথ সিাসরি 
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রিখা হরর্া োরিি। িযাক স্তারনস্লে। এই রর্াকর্াই বইর়েি রিাকারন িাকারে কিরে 
এরসরিরর্া। চামডাি রকারর্ি পরকরর্ হাে রিরখ সিাসরি োরিি রিরকই োরকর়ে আরি 
িযাক। মুরখ ফুরর্ আরি কুৎরসে এক হারস। 
  
সারথ সারথই থমরক র্রর্া সযাম। রিরমরক োি রপিরন আডার্ করি রনর়ে সিাসরি 
রচাখ েুরর্ োকারর্া িযারকি রিরক। হুর্ করিই রিরখ রোমাি রিখা রপর়ে র্র্াম 
এখারন। 
  
হুর্ করি? বরর্ িযাক োি িান পরকর্ রথরক একর্া রপস্তর্ রবি করি োক করি 
ধিরর্া সযারমি রিরক। রিখা যখন হরর্াই, োহরর্ োরর্া মানুরষি মরো উর্রর্া ঘুরি 
্ারডি রিরক এর্র়ে যাও। আমাি বনু্ধ্িা রোমারিি অরপক্ষা কিরি ওখারন। 
  
যরি না যাই? 
  
হাে ওপরি েুরর্া, ন়েরো রোমারিিরক এখারনই মিরে হরব। 
  
রকিু না বরর্ ধীরি ধীরি হাে ওপরি উরঠর়ে রনরর্া সযাম। োিপি হুর্ করিই িান হাে 
রির়ে ঘুরষ মািরর্া িযারকি মুরখ এবং বাম হাে রির়ে আর্রক রফর্রর্া িযারকি রপস্তর্ 
ধিা হাের্া। মুহূরেগি মরধযই িযাকরক িার্ারনি রি়োরর্ আিরড ধরি রপস্তর্র্া রকরড 
রনরর্া, োিপি নর্ রঠরকর়ে ধিরর্া িযারকি মাথা়ে। 
  
অবিয রিরম প্ররেরে়ো রিখারনাি রকারনা সুরযা্ পা়েরন। রকারনা প্ররেরে়ো রিখারনাি 
আর্ই রপরঠ বনু্দরকি নরর্ি রিাুঁ়ো রর্ি রপরর্া ও। রপিরনি রিরক মাথা ঘুিারেই 
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রিখরর্া র্ম্বা এক রর্াক োি রিরক োরকর়ে রচাখ িাোরে। রোমাি স্বামীরক থামরে 
বর্র্। 
  
োরর্াোরবই প্রস্তুে হর়ে এরসরি রর্াকগুরর্া। 
  
সযাম… 
  
িাক শুরন মাথা ঘুিারেই রিরমি রপরঠ বনু্দরকি নর্ রঠরকর়ে িাখা রর্াকর্ারক রিখরে 
রপরর্া সযাম। এখন আি রকিুই কিাি রনই োি। আরস্ত আরস্ত অস্ত্রর্া রনরচ নারমর়ে 
আবাি ো রফিে রির়ে রিরর্া িযাকরক। 
  
িাডা রপর়েই োি ওপি রখুঁরকর়ে উঠরর্া িযাক। রেরবরির্াম েুরম হ়েরো আমাি 
রিকর্াও রিখরব। যাই রহাক, রবাকারম করিা না, নাহরর্ ইোরনি রট্র্ারিি খুরি হরে 
সম়ে র্া্রব না। 
  
আি রকিু না করি হাে মাথাি রপিরন উুঁরচর়ে ধিরর্া সযাম। রকিুক্ষরণি মরধযই সািা 
এসইউরের্া এরস থামরর্া োরিি পারি। িযাক ্ারডর্াি রিরক ইিািা করি বর্র্, 
্ারডরে চরড বরসা। 
  
িযাক োরিি রবপির্া আুঁচ কিরে পািরি রঠকই, েবু িা়ে্া রথরক নডরি না। 
  
ইোন বর্র্, রোমারিিরক িনসমু্মরখ গুরর্ করি মািরে রকারনা সমসযাই হরব না 
আমাি। রোমাি সুন্দিী স্ত্রীরক রির়েই শুরু কিরি োহরর্। রিরমি রিরক োক কিা 
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বনু্দকর্া রিরখর়ে আস্ফার্ন িরডরর্া ইোন। োিপি বর্র্, ফার্গা, রবাকারম না করি 
এখনই বযাকরসরর্ উরঠ বরস। 
  
একিম রেেরিি রকানা়ে র্র়ে বসরব, বরর্ সযামরক ধাক্কা রির়ে ্ারডরে ঢুকারর্া িযাক। 
োিপি রিরমি রিরক বনু্দক োক করি বর্র্, এখন েুরম উরঠা। মারঝি রসরর্ বসরব 
েুরম। | োই কিরর্া রিরম। িযাক উরঠ বসরর্া োি পারি। োি রপরর্ বনু্দরকি নর্ 
রঠরকর়ে রিরখরি রর্াকর্া। রসর্ রবল্ট রবুঁরধ নাও সবাই। 
  
োই কিরর্া রিরম। সযামও একই কাি কিরে কিরে বর্র্, আমারিি রকিু হরর্ 
রোমারিি ইনসুযরিরন্সি মূর্য রবরড যাও়ো রনর়ে রচন্তা কিরিা? 
  
সামরনি পযারসজাি রসরর্ থাকা নেুন রর্াকর্া রপিরন োরকর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, রকরসি 
ইনসুযরিন্স? 
  
রকাথা়ে রনর়ে যারচো আমারিিরক? িানরে চাইরর্া সযাম। 
  
এইরো রিার্ একর্া ভ্রমরণ। 
  
বরর্ ্ারড চারু্ কিরর্া ড্রাইোি রমাড রথরক রবি কর়েকর্া িাস্তা চরর্ র্রি সামরনি। 
োিা এর্র়ে যারে বারমি িাস্তার্া রির়ে। স্পষ্েই এই িাস্তা়ে মানুরষি আনার্ানা খুব 
কম। অবিয সরু িাস্তার্া রির়ে ্ারড চার্ারে র্র়ে রবি রব্ রপাহারে হরে 
ড্রাইোিরক। োিাডা সরপগর্াকাি িাস্তাি রমাডগুরর্াি িনয ্রেও রঠকমরো বাডারে 
পািরি না। 
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এোরবই রবি রকিুর্া এর্র়ে যাও়োি পি িযাক বর্র্, যরথষ্ িূরি এরসরি। এখারনই 
থামাও। 
  
সরু আরিকর্া রমাড রপরির়ে িাস্তাি পারি রনর়ে ্ারডর্া থামারর্া ড্রাইোি। ্ারড রথরক 
রনরম সযারমি িিিা খুরর্ রিরমরক রনর়ে রবরির়ে ইিািা কিরর্া রর্াকর্া। 
  
রকারনা প্ররেবাি না করি ্ারড রথরক রনরম র্রর্া সযাম। সযারমি পি রিরমও রবরির়ে 
এরর্া ্ারড রথরক। বাইরি পা িাখরেই িঙ্গরর্ি আর্রক িাখা ্িরমি উত্তাপর্া রর্ি 
রপরর্া ও। িঙ্গরর্ি সবুি পাোগুরর্া রথরক এখরনা ্েিারেি বতরষ্ি পারন রু্পরু্প করি 
পডরি। অরেরিক্ত আরগো়ে এরোক্ষরণ বাম্পার়েে হর়ে যাও়োি কথা পারনি। েরব এি 
পরিবরেগ ঝনগাি মরো করি পাহারডি পাি রির়ে পডরি ওগুরর্া। 
  
িযাক োরিি রিরক রপস্তর্ োক করি ধরি বর্র্, িাস্তাি পারি র্র়ে িাুঁডাও, িুিনই। 
  
আরি োই, একরু্ রো অরপক্ষা করিা, বরর্ উঠরর্া সযাম। মািরবই যখন, েখন মিাি 
আর্ রো বউর্ারক রবিা়েী একর্া চুমু রখর়ে রনরে রিরব। 
  
আো, আো, োডাোরড করিা। 
  
রিরমি আরিা কারি র্র়ে িাুঁডারর্া সযাম। রিরমি রিরক ্েীিোরব ঝুুঁরক রফরিং রেরস্ট 
হাে ঢুরকর়ে রফসরফরসর়ে বর্র্, মরন হ়ে আমারিি িুরর্র্া 
  
আরিা কর়েকরিন পি রথরক শুরু কিরে হরব। 
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কথার্া়ে শুরন হাসাি রচষ্া কিরর্া রিরম। 
  
সারথ সারথই পাক রখর়ে ঘুি র্রর্া সযাম। োিপি িুই হাে রির়ে রিের্োি ধরি বুরর্র্ 
িুুঁরড রিরর্া ড্রাইোরিি কপার্ বিাবি। 
  
. 
  
২৭. 
  
ধুপ! ধুপ! 
  
আরিা িুইবাি গুরর্ কিরর্া সযাম। েরব এবাি গুরর্গুরর্া িাকােরিি কারিা ্ার়েই 
র্ার্রন। রকন র্ার্রন রসর্া রনর়ে োবরে র্র়ে রিখরর্া রয োি পার়েি রনরচি মারর্ 
ক্ষ়ে পডরে শুরু করিরি। 
  
 রপরির়ে রযরে রযরে অসেকগোরব োিা পাহারড িাস্তাি রবরি রকনারিি রিরক চরর্ 
র্রি। োরিি িিীি োি রনরে পারিরন কিগমাক্ত মারর্ি িাস্তার্া। ঝর্ করিই বযারর্ন্স 
হারির়ে িুিনই পরড র্রর্া পাহারডি ধাি রির়ে। 
  
 সযাম র্র়ে আিরড পরডরি সবুি ও বািারম িারর্কাম়ে িঙ্গরর্ি পাোবহরিি মরধয। 
েরব োি পেন রথরম যা়েরন এরে। রপঠ রঘরষ রঠকই রপিরর্ পডরি রস। 
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পডরে পডরে রিরমি হােও একসম়ে িুরর্ র্রি োি হাে রথরক। আরিা রকিুর্া 
রপিরর্ পডাি পি পেন থামারনাি িনয ্ারিি িার্ আুঁকরড ধিরর্া সযাম। রিরমরক 
এখন আি রিখরে পারে না। পাোি রঝাুঁরপি আডারর্ হারির়ে র্রি রিরম। 
  
ধুপ! ধুপ! ধুপ! 
  
রফিরেগুরর্ি আও়োরি ে়ে রপর়ে রচৎকাি করি উরড রযরে শুরু করিরি ্ারিি 
আডারর্ রু্রকর়ে থাকা পারখগুরর্া। িব্দ শুরন সযাম ওপরিি রিরক োকারেই রিখরর্া 
একর্া ্ারিি গুুঁরড ্রডর়ে আসরি োি রিরক। সরি র্র়ে পারিি রিরক আিরড রযরেই 
সযাম রিখরর্া মািরুরমি একগুে ঝাুঁক োি পেন রঠরকর়ে রিরখরি। িতিযর্া়ে চমরক 
র্র়ে ওপরিি রিরক োকারেই ্ারিি উপরড যাও়োি গুুঁরডর্া এরস আঘাে কিরর্া োি 
িিীরি। রমরনর্ খারনরকি রেেরিই বযথা়ে েরি উঠরর্া োি িিীি। েরব কপার্ োরর্া 
রয পুঁরচ যাও়োি কািরণ গুুঁরডি আঘারেি েীিো অরোর্া রবরি রিরর্া না। নাহরর্ 
িিীরিি হাডর্াড রেরে রযরো এেক্ষরণ। 
  
 ্ধগে! ইোরনি ্র্াি স্বি রেরস আসরি ওপি রথরক। োরিিরক এোরব পারর্র়ে রযরে 
রিরর্? 
  
যেরু্ক ওপি রথরক পরডরি, এিপি আি রকারনাোরবই বাুঁচাি কথা না োরিি, িযাক 
বর্র্। আি যরি পেন রথরক রবুঁরচও যা়ে, েবু এর্া রথরক বাুঁচরে পািরব না। 
  
বরর্ই ধুপ ধুপ করি গুরর্ কিরে শুরু কিরর্া িুিরন। গুরর্ি িব্দ শুরনই আত্মা রকুঁরপ 
উঠরর্া সযারমি। 
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রিরম… 
  
 বুরর্র্ রিষ হর়ে যাও়ো়ে অবরিরষ গুরর্ থামারর্া ওিা। 
  
রকিু রিখরিা েুরম? ইোন রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
না। রনরচ নারমা। রনরম রিরখা ওিা আসরর্ই মরিরি রকনা। 
  
হযাুঁ, রনরম ঘাডর্া োরঙ্গ আি কী! রখুঁরকর়ে উরঠ বর্র্ ইোন। এিরচর়ে ্ারড রনর়ে ঢারু্ 
পথ ধরি রনরম যাও়োই োরর্া। পাহারডি রনরচি িাস্তার্া়ে র্র়ে রচক কিরর্ই হরব। 
  
র্রিরজাি কী কিরবা? িযাক বর্র্। এখারনই রফরর্ যারবা ওরক? 
  
 পাহারডি ধাি রির়ে রফরর্ িাও। ফার্গারিি সারথ পুঁচুক। 
  
বরর্ িাস্তাি পাি রির়ে র্াির্া রফরর্ রিরর্া ওিা। রঝাুঁপঝাড রেরঙ্গ র্াি ্রডর়ে পডাি 
িব্দ শুনরে রপরর্া সযাম। রকিুক্ষণ পি এসইউরেি ইরজরনি ্িগনও শুনরে রপরর্া। 
্ারডর্া পাহারডি ওপরিি রিরক িাস্তা বিাবি এর্র়ে যারে, রনরচি রিরক না। প্রিস্ত 
িা়ে্া না থাকা়ে ্ারডি রমাড ঘুিারনাি িনয রকিুর্া পথ রপরির়েই রযরে হরে 
োরিিরক। 
  
রিরম? িাকােগুরর্া চরর্ যাও়োি পি মতিুস্বরি িাকরর্া সযাম। 
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আরম রনরচ আরি। 
  
োি প্রা়ে পরনরিা ফুরর্ি মরো রনচ রথরক এরসরি িব্দর্া! রিরমি সাডা রপর়ে স্বরস্তি 
রনিঃশ্বাস িাডরর্া সযাম। েখনই বুঝরে পািরর্া রয এরোক্ষণ ধরি উৎকণ্ঠা়ে শ্বাস আর্রক 
রিরখরির্ ও। রঠক আরিা েুরম? 
  
চামডা রিরর্ র্রি, েরব হাডর্াড োরেরন। 
  
িাকােগুরর্া রমাড ঘুিারনাি মরো িা়ে্া খুুঁিরি। রনরচি রিরক যাও়োি প্ল্যান োরিি। 
  
রনরচি িাস্তার্া রিখরে পারে আরম। আমাি রথরক িূিত্বর্া খুব রবরি না। 
  
আরম আসরি রোমাি কারি। োিা রপৌঁিাি আর্ই রনরচ রনরম যাও়ো িিকাি আমারিি। 
োিা ওখারন রথরক ওপরিি রিরক খুুঁিরব, রনরচি রিরক না। 
  
বরর্ আরস্ত আরস্ত োরক আর্রক িাখা ্ারিি গুুঁরডি কাি রথরক সরি আসরে শুরু 
কিরর্া সযাম। আরিপারি োরকর়ে রনরিি বনু্দকর্া খুুঁিরি ও। োি রথরক আর্ফুর্ 
ওপরি পাহারডি কিগমাক্ত রি়োরর্ র্ুঁরথ আরি বনু্দকর্া। বনু্দকর্া হারে রনও়োি িনয 
আবারিা ওপরিি রিরক উঠরে শুরু কিরর্া। রপরের্ মারর্ি কািরণ আরিাহণর্া আরিা 
কষ্কি হর়ে িাুঁরডর়েরি। পাহারডি ্ার়ে পা ঢুরকর়ে রসুঁরডি মরো ধাপ করি ওপরিি 
রিরক উঠরে হরে োরক। বনু্দকর্া েুরর্ রনর়ে রনরচ নামরে শুরু কিরর্া সযাম। রনরচ 
নামার্া ওপরি উঠাি রথরকও রবরি কষ্কি র্া্রি। েবু আরস্ত আরস্ত একরু্ একরু্ করি 
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রিরমি রিরক রনরম যারে। পুরিা িিীি কাুঁিা এবং ্াি্ািারডি পাো়ে েরি র্রি 
োি। রিরমি পারি রপৌঁরি রিখরর্া, রিরমি অবিাও োি মরোই হর়ে আরি। 
  
োিপি আরিা রকিুর্া রনরম ওপরিি রিরক োকারর্া সযাম। র্ম্বা একর্া িার্ি ধািা 
রিখা যারে পাহারডি ্ার়ে। োরিি রনরম আসাি রচহ্ন রনরিগি কিরি িা্র্া। রকউ 
িা্র্া রিখরর্ই োরিি ্রেপথ বুরঝ যারব। আমারিি সাবধারন নামরে হরব। িাপ 
রিরখ যাও়ো যারব না। 
  
শুরনই সযারমি রিরক োকারর্া রিরম। রকারনা প্ল্যান? 
  
অন্তেপরক্ষ িাস্তাি রবিফুর্ রনরচ রনরম রযরে হরব োরিিরক। আরম আর্ আর্ নামরি। 
আমারক অনুসিণ করিা। আরম রযখারন রযখারন পা রফর্রবা েুরম রসখারন রসখারনই 
রফর্রব। 
  
পাুঁচ ফুর্ রনরচ থাকা ্ারিি গুুঁরডর্াি রিরক োকারর্া সযাম। রনরচি রিরকি ঢার্র্া 
ওপরিির্াি মরো অরোর্া খাডা না। র্াফ রির়ে খুুঁরডি ওপি রনরম িাুঁডারর্া সযাম। 
োিপি রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্, রিরি? 
  
হযাুঁ, বরর্ র্াফ রিরর্া রিরম। 
  
রিরমি রকামরড ধরি োরক রনরচ নারমর়ে আনরর্া সযাম। োিপি একইোরব র্ারফর়ে 
র্ারফর়ে রনরম র্রর্া আরিা রকিুর্া পথ। র্ারফর়ে নামাি ফরর্ োরিি রনরম যাও়োি 
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িাপর্া আি এখন রিখা যারে না। িাস্তা রথরক পাুঁচফুর্ ওপরি থাকরেই হুর্ করি রথরম 
র্রর্া সযাম। এসইউরেি ইরজরনি ্িগন রেরস আসরি ওপি রথরক। 
  
োিা আসরি, বর্র্ রিরম। 
  
োডাোরড করি রনরচি িাস্তা়ে র্ারফর়ে নামরর্া সযাম ও রিরম। িাস্তাি ওপি রির়ে রকিুর্া 
রিৌরড র্র়ে রনরচি পবগের্াি রিরক োকারর্া সযাম। একরু্ আর্ োিা রয ঢার্ রবর়ে 
রনরম এরসরি ওর্াি মরোই খাডা এই পবগের্াও। নামাি সম়ে িাপ না রিরখ যাও়োি 
বযাপারিও সেকগোরব থাকরে হরব ওরিি। িি ফুর্ রনরচ ফারনগি একর্া রঝাুঁপ রিখরে 
রপরর্া সযাম। আপােে ওখারন রু্রকর়ে থাকরে পািরব ওিা। এক ্ারিি গুুঁরড রথরক 
আরিক ্ারি র্ারফর়ে র্ারফর়ে রনরচ রনরম র্রর্া। র্র়ে রঝাুঁরপি আডারর্ রু্রকর়েরি 
মাত্র, রঠক ওইসম়েই ওপি রথরক এসইউরেি রথরম যাও়োি িব্দ রেরস আসরে শুনরর্া 
সযাম। 
  
িিিা খুরর্ ্ারড রথরক িুই িাকারেি রবরির়ে আসাি িব্দ শুনরে পারে এখন। িাস্তাি 
ধাি পযগন্ত এর্র়ে এরসরি ওিা। 
  
োরিিরক রিখরে পারো? ইোন রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
ঐ রয ওখারন, িযাক বর্র্। 
  
 আরম রকিুই রিখরে পারে না। 
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িাস্তাি পারিি পাহারডি ্ার়ে রিরখা। রপিরর্ পডাি িা্ রিখা যারে। ওখান রির়েই 
পরডরি ওিা। 
  
ওহ, হযাুঁ, এখন রিখরে পারে আরম। েরব িা্র্া রো একরু্ র্র়ে আি রনই। রোমাি 
রক মরন হ়ে োিা ওখারন রকাথাও রু্রকর়ে আরি? 
  
মরিও রযরে পারি। হ়েরো আমাি গুরর্গুরর্া োরিি িিীরি আঘাে কিরে রপরিরি 
রকারনাোরব। 
  
ফারনগি পত্রবহ ফাুঁক করি ওপরিি রিরক োকারেই িাস্তা়ে িাুঁরডর়ে থাকা রর্াকিুরর্ারক 
রিখরে রপরর্া সযাম। িুিরনি হারেই বনু্দক ির়েরি। অবিয োিা োরিি রথরক উর্রর্া 
রিরক রফরি আরি। এসইউরের্া িাুঁরডর়ে আরি িাস্তাি ওপি, ্ারডি সমু্মখ িিিার্া হাুঁ 
হর়ে আরি একিম। 
  
িতিযর্া রিরখ রর্াে র্া্রি সযারমি। 
  
অবিয পরিরিরে োরিি অনুকূরর্ রনই। হ়েরো রকারনারূপ িব্দ না করিই িাস্তা পযগন্ত 
উরঠ রযরে পািরব, রকন্তু কোি রনও়োি মরো রকারনা উপা়ে রনই োরিি। িাকােগুরর্া 
সিস্ত্র না থাকরর্ সযাম হ়েরো সুরযা্র্া কারি র্া্ারো। োবনার্া মাথা়ে আসাি সারথ 
সারথই িযাক োি রপস্তর্ রনর়ে োরিি রিরক ঘুরি রিখরর্া সযাম। রর্াকর্া এখন োরিি 
রু্কারনা িা়ে্ার্াি রিরকই রপস্তর্ োক করি রিরখরি। 
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রিরমরক িরম রযরে রিরখ ওরিরক রফরি োকারর্া সযাম। রিরমি পার়েি ফাুঁক রির়ে 
একর্া রমার্া অি্ি সাপ ্রডর়ে যারে। নরডা না, একিম নডরব না, সাপর্ারক ্রডর়ে 
রযরে রিরখ রফসরফরসর়ে বর্র্ সযাম। 
  
রনই এখারন, ঘুরি ওপরিি রিরক োকারেই িযাক বর্রে শুনরর্া সযাম। রনরচি রিরকই 
োরকর়ে আরি রর্াকর্া। োিপি হঠাৎ করিই আবাি গুরর্ কিরে শুরু কিরর্া িযাক। 
সযারমি রঠক পাি রকরর্ র্রর্া রযন বুরর্র্গুরর্া। রকিু একর্া আরি রনরচ। রচারখ 
পরডরি আমাি। 
  
কী রিরখরিা? বর্র্ ইোন। রকিু একর্াি িব্দ শুনরে পারে আরম। 
  
সযামও শুনরে পারে িব্দর্া। রু্প-রু্প একর্া িব্দ। প্রথরম িব্দর্া আসরিরর্া োি রপিন 
রথরক, এখন চেুরিগক রথরকই আসরি। একমুহূেগ পি বুঝরে পািরর্া রয এর্া বতরষ্ 
পডাি িব্দ। অরঝাি ধািা়ে বতরষ্ পডরে শুরু করিরি। 
  
রকিুই রিখরে পারে না আরম, কর়েক মুহূেগ চুপ থাকাি পি িবাব রিরর্া িযাক। চরর্া, 
এখন োর্ এই িা়ে্া রথরক। 
  
ফার্গারিি বযাপারি কী কিরবা? 
  
োিা যরি এখরনা রবুঁরচ থারক, োহরর্ও োরিি রফরি আসরে রবি কর়েকরিন র্া্রব। 
এই িাস্তা রির়ে খুব একর্া ্ারড চর্াচর্ করি না। 
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সযাম এখরনা রিরমরক হাে রির়ে আর্রক রিরখরি। ওপি রথরক এসইউরেি ইরজরনি 
্িগরনি িব্দ শুনরে পারে এখন। রকিুক্ষণ পি ইরজরনি িব্দর্া িূরি রমরর্র়ে রযরেই 
রিরম সযারমি পারি সরি এরস বর্র্, রোমারক রক আর্ বরর্রির্াম রয আরম সাপ ঘতণা 
করি? 
  
রিাকি থারকা রয ওর্া কু্ষধােগ রিরর্া না। বরর্ রনরচি পবগরেি রিরক োকারর্া সযাম। 
পবগের্া একিম খাডাোরব রনরম র্রি রনরচি রিরক। এসইউরের্াি পুরিাপুরি চরর্ না 
যাও়ো পযগন্ত অরপক্ষা কিাি রসিান্ত রনরর্া সযাম। এরেরিি রর্ারকিা চরর্ যাও়োি আ্ 
পযগন্ত আশ্র়ে রথরক রবরুরনাি রকারনা ইো রনই োি। 
  
 ্ারিি পাো রথরক বতরষ্ি পারনি রির্া আসরি োি মুরখ। পারনি রির্া উপরো্ কিরে 
কিরে রিরমরক বর্র্, আরম োরবরন রয আমিা এবাি বাুঁচরে পািরবা। 
  
 পাহারডি ্ার়ে রঠস রির়ে িাুঁরডর়ে রিরম বর্র্, অবিযই োবরির্াম। আমাি কখরনা 
রবুঁরচ যাও়ো রনর়ে সরন্দহ রিরর্া না। 
  
যখন ঐ সাপর্া রিখা রিরর্া েখনও না? 
  
ঝর্ করি রচাখ বরডা বরডা করি োকারর্া রিরম। ে়ে পারে রযন আরিা সারপি সারথ 
রিখা হরব োরিি। এর্া রনর়ে মিা কিরব না। 
  
কাুঁপরে শুরু করিরি রিরম। বতরষ্ি পারনি ঠাণ্ডা়ে না, খুব সম্ভবে উরত্তিনাি েীিো়ে 
কাুঁপরি। সযাম িারন এখন োরিিরক িিীি চারু্ িাখরে হরব। এোরব এক িা়ে্া়ে 
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আর্রক থাকরর্ রকারনা উপকাি হরব না। আমারিি যাও়ো িিকাি এখন, বরর্ রিরমরক 
রসািা হর়ে উরঠ িাুঁডারে সাহাযয কিরর্া সযাম। 
  
এিপি আরস্ত আরস্ত আবারিা িাস্তা়ে উরঠ এরর্া ওিা। ওপরি উরঠই পরকর্ রথরক 
রসর্রফানর্া রবি করি আনরর্া সযাম। এখারন রস্নযার্ পাও়োি আিা কিার্া হ়েরো 
রবাকারম হরব, োই না? 
  
রবাকারম? একবাি োরবা রো, রু্রকর়ে থাকাি সম়ে রকউ রফান কিরর্ কী অবিা হরো? 
  
 োরর্া বরর্রি। 
  
সযারমি হারেি সারথ হাে রপুঁরচর়ে িাস্তা ধরি হাুঁর্রে শুরু কিরর্া রিরম। রফরি রযরে 
কেক্ষণ সম়ে র্া্রব বরর্ ধািণা রোমাি? 
  
রনরিে না আরম, বর্র্ সযাম। েরব কপার্ োরর্া রয, এর্া পাহারডি একর্া ঢার্ মাত্র। 
  
 রোমাি এই রিকর্া আমাি োরর্া র্ার্, ফার্গা। সবসম়েই োরর্া রিকর্া রিরখা েুরম। 
োিপি িীঘগশ্বাস রফরর্ বর্র্, সফর্োি খুব কািাকারি রপৌঁরি র্র়েরির্াম প্রা়ে… এরো 
িূি এরসও রকারনা র্াে হরর্া না। অরহেুক একর্া ভ্রমণ… 
  
েরব, িুিন রো একসারথ আরি। 
  
শুরন মুচরক রহরস সযারমি কাুঁরধ মাথা এরর্র়ে রিরর্া রিরম। এোরবই রহুঁরর্ এগুরে ওিা। 
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**** 
  
প্রা়ে এক ঘো ধরি হাুঁর্রি ওিা। বতরষ্ি েীিো রকিুর্া করম এরসরি এখন। েরব এরে 
োরিি রকারনা র্াে হরে না। বতরষ্ি পারনরে রেরি পুরিাপুরি চুপচুরপ হর়ে র্রি ওিা। 
ঠাণ্ডা়ে হাুঁর্াও কষ্কি হর়ে িাুঁরডর়েরি। যরিও প্রা়ে রেন-চাি মাইরর্ি মরো এর্র়ে 
এরসরি, োিপিও ঢারু্ পরথ রনরম যাও়ো িাস্তার্া এখরনা অরেেম কিরে পারিরন। 
  
আরিা রবি রকিুক্ষণ ধরি রহুঁরর্ এগুরনাি পি মূর্ িাস্তাি রমাডর্া রচারখ পডরর্া ওরিি! 
রমারড রপৌঁরিই ঝর্ করি রথরম র্রর্া সযাম। োি আিঙ্কা হরে, এরেরিি রর্ারকিা 
হ়েরো কারি রপরঠই রকাথাও িাুঁরডর়ে োরিি িনয অরপক্ষা কিরি। 
  
রিরমরকও থামরে বরর্ আরিপারিি িতিযর্া একবাি োরর্া করি রিরখ রনরর্া সযাম। 
কাউরক বা সরন্দহিনক রকারনা রকিু রিখরে না রপর়ে রিরমরক বর্র্, িাস্তাি একিম 
ধাি রঘরষ হাুঁর্া উরচৎ আমারিি। এরেরিি রর্ারকিা আমারিি অরপক্ষা়ে থাকরর্ 
থাকরেও পারি। 
  
 এোরবই আরিা কর়েক রমরনর্ রহুঁরর্ যাও়োি পি আবারিা রমাবাইর্র্া রচক কিরর্া 
সযাম। এখরনা রকারনা রস্নযার্ রনই রফারন। হোি হর়ে আবারিা পরকরর্ ঢুরকর়ে 
িাখরর্া রমাবাইর্র্া। রঠক েখনই একর্া ক্ষীণ িব্দ কারন এরর্া োি। পাহারডি রিক 
রথরক একর্া িব্দ এর্র়ে আসরি োরিি রিরক। িব্দর্া শুরনা, রেিা িাস্তা়ে চাকাি 
ঘষগরণি িব্দও শুনরে পারে এখন। রনউট্রার্ র়্োরি রকারনা ্ারড আসরি। 
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্ারডর্া রকন রনউট্রার্ র়্োরি চর্রি রসর্া োবরে র্র়ে িুরর্া কািণ মাথা়ে এরর্া 
সযারমি। এক, হ়েরো ্ারডর্াি রকারনা সমসযা হর়েরি, ন়েরো িুই, রকউ একিন 
োরিি যারনি ইরজরনি আও়োরিি িব্দর্া র্াপন িাখরে চারে। 
  
রিেী়ে কািণর্া উরিগ্ন করি েুরর্রি সযামরক। িব্দর্া কারির়ে আসাি সারথ সারথই 
রিরমি হাে খাবরর্ ধরি রু্রকর়ে পডরর্া িাস্তাি পারিি রঝাুঁপর্া়ে। 
  
. 
  
২৮. 
  
সযাম আিা কিরি োরিিরক হ়েরো রকউ রিরখরন। একরু্ আর্ বতরষ্ করম যাও়ো়ে খুরি 
হরর্ও, এখন আরিকবাি মুষর্ধারি বতরষ্ি আিা কিরি। এরে করি োরিিরক রিরখ 
রফর্াি সম্ভাবনা আরিা করম যারব। 
  
রকন্তু বতরষ্ি বিরর্ শুধু ্ারিি পাো রথরক রু্পরু্প পারনই পডরি শুধু। কর়েক রসরকরডি 
রেেরিই োরিি িতরষ্সীমা়ে এরস উপরিে হরর্া ্ারডর্া। পাোি আডার্ রথরক ১৯৭০ 
িিরক হরু্ি রসরি৫ রিপর্া রিখরে রপরর্া সযাম। কািামারর্রে েরি আরি ্ারডর্া। 
এখরনা রনউট্রার্ র়্োরিই আরি। অবিয ্ারডর্া রক চার্ারে রসর্া না রিখা পযগন্ত নডাি 
রকারনা ইো রনই সযারমি। আরিা একবাি এরেরিি রর্াকরিি হারে বরন্দ হও়োি 
রকারনা িখ রনই োি। োরিি সামরন এরসই হঠাৎ করি র্ারফর়ে উঠরর্া রিপর্া। ইরজন 
চারু্ হর়ে র্রি। 
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নাহ, এরেরিি রর্াকরিি রকউ রনই ্ারডরে। 
  
 োডাোরড করি রঝাুঁপ রথরক রবরির়ে ্ারডি উরেরিয হাে রনরড িাকরে শুরু করিরর্া 
সযাম। রহল্প! রচুঁরচর়ে বর্রি ও। এখারন আসুন! 
  
রিরমও রিৌরড আসরি োি সারথ সারথ। রসও রচুঁরচর়ে রচুঁরচর়ে িাকরি। রিপর্ারক। রকন্তু 
রিপর্া এেক্ষরণ িাস্তাি রমাড পযগন্ত চরর্ র্রি। রবরি রিরি করি রফরর্রি োিা। সযাম 
োবরি রিরপি রর্াকর্া হ়েরো োরিিরক রিরখওরন, হ়েরো োরিি িাকও শুরনরন। 
হোি হর়ে এগুরে যারব, রঠক েখনই রথরম র্রর্া রিপর্া। রপরির়ে আসরি োরিি 
রিরক। 
  
 রিরপি ড্রাইোি রর্াকর্া রবি র্ম্বা, িিীরিি চুর্গুরর্া সািা, থুেনীরে হার্কা িারড, 
রচাখগুরর্া সবুি। সযামরিি কারি রপৌঁরি রকৌেূহর্ রমরশ্রে িতরষ্রে োরিি রিরক োরকর়ে 
বর্র্, রর্ফর্ চাই? 
  
 হযাুঁ, খুবই উপকাি হরো এরে, সযাম িানারর্া। 
  
সারথ রিরম রযা্ কিরর্া, যরি কািামারর্রে আপরন রকিু মরন না করিন। আিকী! 
  
শুরন রহরস উঠরর্া রর্াকর্া, এর্া খুব একর্া োরসক ্ারড না। হার্কা একরু্ কািা়ে 
রেমন রকারনা সমসযা হরব না এর্াি। েরব োডাোরড উঠুন। আরিকিফা বতরষ্ি সম্ভাবনা 
আরি। 
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োডাোরড করি ্ারডরে উরঠ বসরর্া ওিা। রিরম বরসরি ্ারডি রপিরনি রসরর্। আি 
সযাম সামরনি রসরর্। ধনযাবাি। খুবই উপকাি কিরর্ন আমারিি। 
  
আরি এসব রকিু না। রিক চাপরে র্র়ে ইরজন রথরম র্র়েরিরর্া আমাি। িাস্তাি মরধয 
থাকা ঐ অি্ির্াই যে সমসযা করিরি। কপার্ োরর্া রয পাহারড ঢার্ রির়ে 
যারের্াম। বরর্ একবাি সযারমি রিরক োকারর্া রর্াকর্া। এরিরকি িাস্তা়ে রো 
পযগর্করিি রিখা যা়ে না সাধািণে। 
  
আমিাও স্ব-ইো়ে আরসরন এখারন। রকংস্টন রথরক কর়েকিন বনু্দকধািী ধরি 
এরনরিরর্া আমারিিরক। 
  
রিনোই করিরি? রকংস্টরনি রকাথা়ে রিরর্ন আপনািা? 
  
রিকিগস রিপার্গরমরে। আমারিি ্ারডর্াও ওখারনই আরি। 
  
শুরন রচাখ বরডা বরডা করি সযারমি রিরক োকারর্া রর্াকর্া। পাবরর্ক রপ্ল্রসি সামরন 
রথরক রো সাধািণে পযগর্করিি রকিনযাপ কিা হ়ে না। 
  
এখন আি ওসব বরর্ কী হরব! োিা োরিি রিরনস রপর়ে র্রি। আি… যাই রহাক, 
আমিা রো রবুঁরচ আরি। এর্াই আসর্ কথা। 
  
 হযাুঁ, এর্াই আসর্ কথা, বরর্ রপিন রথরক সযারমি কাুঁরধ হাে িাখরর্া রিরম। 
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 রো, আরর্াচনাি রবষ়ে পাল্টারনাি িনয বর্র্ সযাম, আপরন রক িামাইকারেই থারকন? 
নারক ভ্রমরণ এরসরিন? 
  
 ভ্রমরণ এরসরি। আমাি এক বনু্ধ্ করফি চাষ করি এখারন। োি ওখারন যাও়োি িনযই 
এই রিপর্া চার্াই আরম। বষগাি রমৌসুরম এসব িাস্তা়ে কািাি পরিমাণ রবরড যা়ে 
অরনক। 
  
যাত্রাি বারকর্া সম়ে করফ চারষি িরর্র্ো রনর়েই রবরি কথা বর্র্ ওিা। সারথ সারথ 
িীরপি মাি ধিাি উপযুক্ত িা়ে্াগুরর্া রনর়েও। 
  
রিকিগ রিপার্গরমরেি পারকগং র্রর্ রপৌঁরিই প্রথরম আরিপারিি রিরক োকারর্া সযাম। 
এরেরিি রর্ারকিা রনই রিরখ রনরিে হর়ে ্ারড রথরক রবরির়ে এরর্া ওিা। রবরির়েই 
আবারিা ধনযবাি িানারর্া রিরপি ড্রাইোিরক। সারথ সারথ এর্াও িানারর্া ্যাস বা 
সমসযাি িনয রর্াকর্া রকিু চা়ে রকনা। 
  
 ওসরবি িিকাি রনই। নেুন অল্টািরনর্রিি িনয এমরনরেও এরিরক আসা র্া্রো 
আমাি। অবিয একর্া প্রশ্ন িানাি আেহ আরি আমাি। আপনািা এখারন আসরর্ কী 
েথয িানাি িনয এরসরিরর্ন? 
  
িাহারিি রঘাষণাপত্র রিখরে, সযাম বর্র্, সরেিরিা িেরকি। আমিা রযর্াি িনয 
এরসরির্াম ওর্াই রনই এখারন। 
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 ওহ, আো, শুেকামনা োহরর্, বরর্ ইরজন চারু্ করি ্ারড এর্র়ে রযরে শুরু কিরর্া 
রর্াকর্া। োিপি হঠাৎ করিই ্ারড থারমর়ে িানার্া রির়ে মাথা রবি করি বর্র্, িারন 
না এর্া আপনারিি কারি র্া্রব রকনা। হঠাৎই মরন পডরর্া আমাি। রপার্গ ির়েরর্ি 
রফার্গ চার্গস রমরির্াইম রমউরি়োরম খুুঁরি রিখরে পারিন একবাি। শুরনরি ওখারনি 
সংেহিার্া নারক রবি সমতি। 
  
 েথযর্াি িনয ধনযবাি আপনারক, বরর্ আবারিা ধনযবাি িারনর়ে রর্াকর্া রবিা়ে 
িানারর্া ওিা। রর্াকর্া চরর্ রযরেই মরন পডরর্া রয কথা বর্াি ফাুঁরক রর্াকর্াি নামই 
রিরজ্ঞস কিা হ়েরন োরিি। 
  
 রপার্গ ির়ের্ যাত্রার্া আ্ামীকার্ পযগন্ত অরপক্ষা কিরে পািরব। এই মুহূরেগ োরিি 
একর্া র্ম্বা িাও়োি, উষ্ণ খাবাি এবং োরর্া একর্া ঘুরমি িিকাি। পুনিা়ে অনুসরিে 
না হও়োি িনয চার্ারক করি ্ারড চার্ারর্ও, রহারর্র্ রুরম রপৌঁিারনা না পযগন্ত 
পুরিাপুরি স্বরস্ত পারে না সযাম। 
  
কপার্ োরর্া রয রহারর্রর্ি রমরন বারি আরিগোইন মাির্রর্ি একর্া রবাের্ রিরর্া। 
গ্লারস ও়োইন রঢরর্ রিরমি রিরক বারডর়ে রিরর্া সযাম। োিপি রনরিি গ্লাসর্া উুঁরচর়ে 
ধরি রর্াস্ট কিরর্া, মিরে মিরে রকারনা িকরম রবুঁরচ যাও়ো এবং আমারিি রর্ফর্ 
রিও়ো ঐ ড্রাইোরিি প্ররে… 
  
সারথ রিরমও োি গ্লারসি সারথ আর্রো রর্াকা রির়ে রযা্ কিরর্া, ..এবং আ্ারমকার্ 
রপার্গ ির়েরর্ আমারিি কারেক্ষে অনুসন্ধ্ানর্াি প্ররেও। 
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**** 
  
রপার্গ ি়োর্। রিরর্রিি এক রনরিরবরর্ িহি। একসম়ে িা়ে্ার্া পতরথবীি সবরচর়ে 
কুখযাে িহি নারম পরিরচে রিরর্া। স্পযারনিরিি হারে র্াডাপত্তন হর়েরিরর্া িহির্াি। 
১৬৫৫ সারর্ ইংরিিরিি হারে ধিা পডাি পি, এককারর্ি সবচাইরে কুখযাে িহির্াই 
এখন পরিণে হর়েরি বেগমান পতরথবীি সবরচর়ে ধনী বযবসার়েক রকন্দ্রগুরর্াি একর্া়ে। 
এি রপিরন ির্িসুযরিি সারথ সম্পতক্তোি অবিানও আরি। অবিয ১৬৯২ সারর্ি 
ে়েঙ্কি েূরমকম্প না ঘর্রর্ হ়েরো িহির্া আর্ি মরোই কুখযাে থাকরো। েূরমকরম্পি 
কািরণ িহরিি অরধগকর্াই িুরব র্র়েরিরর্া সমুররি ের্া়ে। ্ে রেন িেক ধরি 
এখরনা সমুররি পারন ও বারর্ি রনরচ িুরব আরি িহরিি অরধগকর্া। 
  
েূরমকরম্পি পি রর্রক থাকা কাঠারমাগুরর্াি মরধয রফার্গ চার্গস একর্া। রযর্ারক এখন 
মযারির্াইম রমউরি়োম রহরসরব বযবহাি কিা়ে। রফ রির়ে ইরর্ি িুর্গি রেেরি ঢুকরেই 
উপকূর্ী়ে বাোরসি ঝাুঁপর্া রর্ি রপরর্া সযাম ও রিরম। রপর্ারর্াহাি র্ার্াগুরর্া এখরনা 
সারিবিোরব আর্রক ির়েরু্ রি়োরর্ি প্রাচীরি। একসম়ে এগুরর্া রির়েই িহির্ারক 
সুিক্ষা রিও়ো হরো। প্রিস্ত চেুরিি ওপি রির়ে পুরিারনা নারবকরিি হাসপাোরর্ি 
রিরক এর্র়ে যারে ওিা। ওখারনই ্রড উরঠরি রমউরি়োমর্া। 
  
রেেরি িস্তাি সেরি রবরিষ বারক্স প্রিিগন করির়ে িাখা হর়েরি রিরনসগুরর্া। প্রােযারহক 
িীবরন বযবহৃে প্রা়ে সবরকিুই িাখা আরি। প্রিিগনীরে। এগুরর্াি মারঝ চীরনি রিি 
রখািাইকত ে অর্ঙ্কািও ির়েরি। এগুরর্াই রপার্গ ির়েরর্ি ধন-সম্পরিি প্রমাণ রিরে। 
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এর্া রিরখা, সযাম, পরকর্ ও়োরচি একর্া িরবি রিরক রনরিগি করি বর্র্ রিরম। এই 
ঘরডর্া পারন রথরক উিাি করি আনা হর়েরিরর্া। ঘরডরে সম়ে রিখারে এ্ারিার্া 
রেোরল্লি। ধািণা কিা হ়ে, ঐ সম়ের্ারেই েূরমকম্প আঘাে রহরনরিরর্া িহরি, এবং 
েূরমকরম্পি পিপিই রথরম র্র়েরিরর্া ঘরডি সম়ে। 
  
 চমৎকাি আরর্গফযাক্ট। রনরচ হ়েরো এখরনা এগুরর্াি অরনক রকিু পরড আরি। 
  
আরক্ষপ এর্াই রয িামাইকান সিকাি আমারিিরক এখারন িাইে রিও়োি অনুমরে 
রিরব না। 
  
 একবারি রবরি রকিু কিরে রচর়ো না, রিরম। এখন সাহাযয কিাি মরো কাউরক খুুঁরি 
রবি কিা উরচৎ আমারিি। 
  
সরেয বর্রে সাহাযযই খুুঁরি রনরর্া োরিিরক। িুই মরহর্ারক রুরম ঢুকরে রিখরর্া ওিা। 
োরিি মরধয র্ম্বািন োরিি রিরক এর্র়ে এরস বর্র্, শুে সকার্। রমরির্াইম 
রমউরি়োরম স্বা্েম। 
  
শুে সকার্, রিরম বর্র্। আমিা আিা কিরি আপনািা হ়েরো ্রবষণাি কারি 
আমারিিরক সাহাযয কিরে পািরবন। 
  
শুরন মুচরক হাসরর্া মরহর্া। 
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আমারিিরক বর্া হর়েরিরর্া রয আপনারিি কারি পুরিারনা িাহারিি রঘাষণাপরত্রি 
করপগুরর্া আরি। রবরিষ করি বর্রর্ ১৬৯৪ রথরক ১৬৯৬ এি গুরর্া। 
  
না। আমিা খুবই িুিঃরখে। আপনািা রক রকংস্টরনি আকগাইরে খুুঁরি রিরখরিন? 
  
িুেগা্যবিেিঃ ঐ বইর্া সমূ্পণগ রিরর্া না। আমারিিরক একিন িানারর্া আপনারিি 
কারি হ়েরো ওর্াি করপ থাকরে পারি। 
  
আমাি িানামরে রনই। এি িনয আবারিা ক্ষমা চাইরি আরম। 
  
আো, ধনযবাি, বরর্ মরহর্ারক রবিা়ে িানারর্া ওিা। 
  
মরহর্া চরর্ রযরেই সযাম বর্র্, োরর্া রচষ্া করিরি। হ়েরো রসর্মা এেক্ষরণ রকিু রবি 
করি রফরর্রি। 
  
িুিনই িারন এর্া শুধুই একর্া সান্ত্বনাবাণী মাত্র। রসর্মা রকিু রপর়ে থাকরর্ এেক্ষরণ 
োরিিরক িারনর়ে রিরো। 
  
নাই মামাি রচর়ে রো কানা মামা োরর্া, সযাম বর্র্। 
  
কানা মামা আরি রকারনা? 
  
আমিা রো এখন চাইরর্ আমারিি িুরর্র্া রনরে পারি। 
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শুরন িীঘগশ্বাস রফরর্ মুচরক হাসরর্া রিরম। হাসরর্ও রচাখ রথরক হোিাি িাপর্া িূি 
কিরে পািরি না। চরর্া, বাসা়ে রফরি যাই। 
  
 রবরির়ে আসরে যারব, রঠক েখনই রিেী়ে মরহর্া োরিি রিরক এর্র়ে এরস রনচু করণ্ঠ 
বর্র্, আপনাি কথাগুরর্া শুনরে রপর়েরি আরম। পুরিারনা িাহািগুরর্া রঘাষণাপত্র 
খুুঁিরিন আপনািা? 
  
হযাুঁ, সযাম িবাব রিরর্া। 
  
রকংস্টরনি আকগাইে রিপার্গরমে পুরিারনা সব রিকিগরক রিরির্ার্ করপরে পরিণে 
কিরে রচর়েরিরর্া, রকন্তু বারিরর্ি কািরণ সম্ভব হ়েরন। আমারিি কপার্ োরর্া রয 
র্াকা ফুরির়ে যাবাি আর্ই রকিু করপ স্কযান করি রফর্রে রপরিরির্াম। রিরিক্টরিি 
একিন রমউরি়োরমি িনয ওগুরর্াি রিরপ্রে কিাি আিা কিরি। েরব েূরমকরম্পি রঠক 
পরিি কর়েকবিরিি করপ িাডা আি রকিুই রনই। 
  
েূরমকরম্পি পরিি কর়েক বিরিি করপ? আিাবািী করণ্ঠ বরর্ উঠরর্া রিরম। রকান 
রকান বিরিি? 
  
রষার্রিা রেিানব্বই রথরক রষার্রিা রি়োনব্বইর়েিগুরর্াই আরি শুধু। 
  
 রপ্ল্ি, ওগুরর্াই রিখান আমারিি, বর্র্ রিরম। 
  
. 
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২৯. 
  
িাস্তাি অপি পাি রথরক স্বামীি ্ারড রিরড যাও়োি অরপক্ষা কিরি আরর্ক্সান্দ্রা এরেরি 
এবং োডারর্ পারসগানার্ ইনরেরস্টর্র্ি রকপ িিাসগ। চার্গরসি রবরির়ে যাও়োি সম়ে 
হর়ে র্রি প্রা়ে, োবরেই চার্গস এরেরিরক অরফস রবরল্ডং রথরক রবরির়ে আসরে 
রিখরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রর্াকর্াি সারথ োি স্বরঘারষে োর়েেও আরি। 
  
দ্রুেোি সারথ রবি কর়েকর্া িরব েুরর্ রনরর্া করপ। রিখরে রো রবি, ঐ রমর়ের্া। 
  
 ওিা সবাই রিখরে রবি, বর্র্ আরর্ক্সান্দ্রা। চার্গস রকোরব োি রমর়েি বর়েসী কারিা 
সারথ রির্ কিরে রসর্া কখরনা রেরব পা়ে না রস। অবিয চার্গস কখরনাই োি 
সন্তানরিি সারথ অরোর্া ঘরনষ্ঠও রিরর্া না। বাচ্চাকারর্ রনরিি কারি িাখাি রচর়ে 
রবরবরসর্ারিি কারিই িাখরো রবরি। োিপি ব়েস বাডরেই পারঠর়ে রির়েরিরর্া রবারিগং 
সু্করর্। আরর্ক্সান্দ্রা সবসম়েই সপ্তাহারন্ত র্র়ে রিখা কিরো োরিি সারথ, রফারন রখাুঁি 
রনরো। আি চার্গস িূিত্বর্ারকই রবরি পিন্দ কিরো, বর্রো এরে নারক বাচ্চারিি 
চরিত্র রবকরিে হরব। 
  
আি এখন, চার্গসই অবাক হ়ে, রকন োি সন্তানিা কখরনা োি সারথ কথা বরর্ না 
রেরব। 
  
আপনাি কারি রর্র্ যাও়ো উরচৎ, চার্গরসি ্ারড িাস্তাি রমাড ঘুরি হারির়ে রযরে রিরখ 
বর্র্ রকপ। 
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মাথা ঝাুঁকারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। অরফরস রপৌঁরি রোমারক রফান রিরবা আরম। 
  
আরম আরি এখারনই। 
  
বরর্ ্ারড রথরক রনরম িাস্তা রপরির়ে অরফরসি রিরক পা বাডারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রস কী 
কিরে যারে রসই বযাপারি যরি চার্গরসি রবনু্দমাত্রও ধািণা থাকরো, োহরর্ রস 
কখরনাই অরফরস রঢাকাি সুরযা্ রপরো না। আি োিাডা আর্ি সপ্তারহ রবি 
কর়েকবাি এখারন আসাি কািরণ ্ািগিাও োরক রচরন রফরর্রি োরর্াোরব। 
  
সবাই োরক রবিরক্তকি, যন্ত্রণািা়েক এবং িীঘ্রই সারবরক পরিণে হরে যাও়ো এক 
মরহর্া োরব। রিষ অংির্া সেয। িীঘ্রই চার্গরসি সারবক পত্নীরে পরিণে হর়ে যারব 
রস। যাই রহাক, এরে করি এই মুহূরেগ োি এখারন অনবিে আসার্ারক অদু্ভেোরব 
রিখরব না রকউ। যরিও রস রনরিে না, োিপিও এর্া বুঝরে পািরি রয োি স্বামী 
এখন সচািচি রকাম্পারন রকরন ফেুি কিাি বযবসা রথরক অনয রকিু রনর়ে রমরে আরি। 
রনরিেোরবই রকাম্পারন ফেুি কিাি বযবসা রির়েই রনরিি সাম্রািয িাুঁড করির়েরি 
চার্গস। েরব ্ে এক িিরকি রবরি সম়ে ধরি রস রখ়োর্ কিরি োি স্বামী শুধু র্াকা 
বাডারনাি িনযই এর্া করি না, বিং মানুরষি িীবন ধ্বংস কিার্াও রবি উপরো্ করি 
রর্াকর্া। 
  
এমন না রয রস োি স্বামীি রচর়ে খুব োরর্া রকউ। মানুষর্ারক রো রস োি র্াকাি 
িনযই রবর়ে করিরিরর্া। অবিয পিবেগীরে সমর়েি পরিবেগরনি সারথ সারথ োি 
আচিরণিও পরিবেগন ঘরর্। ধীরি ধীরি নযা়েরবাধ, রবরবরকি িন্ম রন়ে ওি মারঝ। খুব 
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সম্ভবে সন্তানরিি ওপি এই ধিরনি িীবনযাপরনি প্রোব রিরখই রকিুর্া বিরর্ যা়ে 
ও। 
  
 সন্তানরিি িনয বিরর্ যাও়োি োবনার্া রবি োরর্া র্া্রর্ও বির্ারনাি কািণর্া 
রঠকই োরর্াোরব িারন আরর্ক্সান্দ্রা। স্বামীি সম্পি রথরক পুরিাপুরি রবরেন্ন হর়ে 
যাও়োি িঙ্কাও আরি োি মরন। োরিি রববারহে সম়েকারর্ স্বামীি অিগন কিা 
সম্পরিি ওপি রথরক অরধকাি িাডাি রকারনা ইো রনই োি। এিরনযই আইনিীবীরিি 
িরর্ রকপরকও োডা করিরি ও। 
  
যেক্ষণ পযগন্ত োি িিীরি এক িরত্ত শ্বাস রর্রক থাকরব, েেক্ষণ পযগন্ত চার্গসরক োি 
অরধকারিি সম্পি রনর়ে পারর্র়ে রযরে রিরব না। 
  
অবিয শ্বাস রর্রকর়ে িাখার্া রবি করঠন একর্া কাি োি িনয। ্ে রকিুরিন ধরি 
চার্গস রযোরব আচিণ কিরি োরে চার্গরসি কবর্ রথরক োি বাুঁচাি সম্ভাবনা খুবই 
ক্ষীণ। রনরিেোরবই চার্গস োি সাম্রািযরক রনরিি কারি। িাখাি িনয রকারনা না 
রকারনা উপা়ে খুুঁিরি। 
  
যাই রহাক, এখন োরক প্রথরম প্রমাণ কিরে হরব রয চার্গস রকিু একর্া রু্রকর়ে িাখরি 
অনযরিি কাি রথরক। এবং রস এরে পুরিাপুরি রনরিে রয প্রমাণ পাও়ো র্রর্ রসর্া 
একমাত্র চার্গরসি অরফরসই পাও়ো যারব। 
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োবরে োবরেই র্রবরে এরস িাুঁডারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রস এরস িাুঁডারেই রিরস্ক কাি 
কিা রসরকউরিরর্ ্ািগ োি রিরক োরকর়ে মুচরক রহরস বর্র্, একরু্ আর্ই আপনাি 
স্বামী রবরির়ে র্রি, রমরসস এরেরি। 
  
আমাি রসর্রফানর্া রনি়ে রিরস্ক রিরখ যা়েরন, োই না? 
  
 না, মযাম। 
  
মরন হ়ে োি অরফরসই রফানর্া রফরর্ রিরখ এরসরি। আরমই র্র়ে রনর়ে আসরি। আি 
আমাি রফিরে রকিুর্া সম়ে র্া্রে পারি। কর়েকর্া রফান কর্ কিরে হরব আমাি। 
  
রকিু না বরর্ আরস্ত করি মাথা ঝাুঁকারর্া ্ািগ রর্াকর্া। োিপি আবারিা রফরি র্রর্া 
োি মরনর্রি রচাখ িাখাি কারি। 
  
 যাক, এরে অন্তে রিরি হরর্ও রস রকিু সরন্দহ কিরব না, রেরব রপেহাউরি যাও়োি 
এরর্রের্রিি রিরক পা বাডারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
চার্গরসি রসরের্ারিও চরর্ র্রিন। োই অরফরসি সামরনি র্রবর্াও পুরিাপুরি খারর্ 
হর়ে আরি। পািরফক্ট। অবিয চার্গরসি অরফরসি িিিার্া়ে রঠকই োর্া রিও়ো। চারবি 
রসর্ রবি করি আনরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। সবগুরর্াই িুরপ্ল্রকর্ চারব। রযসব রুমরক 
গুরুত্বপূণগ চার্গস োি রথরক আডার্ করি িাখরে চা়ে রসসব রুরমি চারবই এগুরর্া। 
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 রর্াকর্া কে রচষ্াই কিরি, রকন্তু র্াে হরে না…যরি খারর্ রস এই চারবি রসরর্ি 
কথার্া িানরো…. 
  
 চারব রির়ে িিিার্া খুরর্ অরফরস ঢুকরর্া আরর্ক্সান্দ্রােখনই গুপ্ত কযারমিাি রবষ়ের্া 
মাথা়ে এরর্া ওি। 
  
েরব এর্া রকারনা কারি রিরব না। রস যরোর্া িারন, রকাম্পারনি অরধগক মারর্রকি 
রবরুরি চুরিি অরেরযার্ মামর্া কিার্া প্রা়ে অসম্ভব কাি। 
  
রেেরি ঢুরকই কারি রর্র্ র্রর্া আরর্ক্সান্দ্রা। প্রথরমই রিস্ক ড্র়োিগুরর্া খুরর্ খুরর্ 
রিখরি। রর্াকর্া খুবই পরিপারর্ মানুষ। সবরকিুই একিম রনখুুঁেোরব সারির়ে িারখ। 
রনরিেোরবই রু্রকর়ে িাখাি মরো রকারনা রকিু একিম সিাসরি নিরি পডাি মরো 
রকারনা সাধািণ িা়ে্া়ে িাখরব না। এর্া রেরবই চার্গরসি রচ়োির্া়ে বরস আরিপারি 
োরকর়ে রিখরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। অরফরসি রকানাি রর্রবরর্ি ওপি থাকা মযাপ বইর্াই শুধু 
রচারখ পডরর্া োি। এই বইর্া রনর়ে খুবই রমাহােস্ত হর়ে আরি চার্গস। 
  
উরঠ র্র়ে বইর্া হারে রনরর্া ও বইর্াি মরধয কী এমন আরি যাি িনয রর্াকর্া এরো 
পা্র্ হর়ে র্রি? রিরখ বইর্ারক খুব একর্া রবরিষ রকিু মরন হরর্া না আরর্ক্সান্দ্রাি 
কারি। রিখরে োরিি র্াইরিরিরে থাকা পুনমুগররে বইর্াি মরোই রিখারে। মর্ার্ 
উরল্ট বইর়েি েঙু্গি পাোগুরর্া রিরখই পাথগকযর্া বুঝরে পািরর্া। েরব আকষগণ পাও়োি 
মরো রকিুই রনই বইর্ারে। এই রেরব বইর্া বন্ধ্ কিরে যারব, েখনই রিখরর্া রয রকউ 
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একিন রপরন্সর্ রির়ে বিগারিি রিরক রকিু রচরহ্নি ওপি র্ার্ িা্ রির়ে রিরখরি। 
রচহ্নগুরর্ারক রিখরে একরু্ অনযিকম র্া্রি। মরন হরে রযন… 
  
ওগুরর্া রক রকারনা বণগ? 
  
আসরর্ই ওগুরর্া বণগ। প্রাচীন-ধারচি বণগগুরর্ারক রিখরে অরনকর্া িক্ষ হারে থাকা 
রচরত্রি মরো রিখারে। 
  
রো, এগুরর্াি ওপি র্ার্ িা্ রিও়ো রকন? 
  
রেরব োরর্া করি রিখাি িনয আরিা কারি কুুঁকরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রঠক েখনই রবরি 
উঠরর্া োি রফান। 
  
কাউরচ িাখা পাসগর্াি রিরক এর্র়ে র্র়ে রফানর্া রবি করি আনরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রকপ 
কর্ করিরি। কর্ রিরসে করি বর্র্, কপার্ োরর্া রনরচ থাকাি সম়ে রফান িাওরন 
েুরম। 
  
রফান সাইরর্ে কিা না আপনাি? ওসরবি কথা মরন থারক কাি? 
  
আপনাি অন্তে থাকা উরচৎ। রযরহেু আপরন আপনাি স্বামীি অরফরস চুরি করি 
ঢুরকরিন, োই সেকগ থাকা িরুরি। অরফরস রপৌঁরি রো আপনাি আমারক রফান কিাি 
কথা রির্। 
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 েুরম যরি আমাি িা়ে্া়ে থাকরে-আসরর্ রোমারক এই কারিি িনযই োডা করিরি 
আরম-োহরর্ এর্া রনর়ে এরো িুিঃরিন্তা কিাি সুরযা্ রপরে না। 
  
 রঠক বরর্রিন। েরব আপনাি স্বামীি অরফরস আপরন রখাুঁিাখুুঁরি কিরর্ রসর্া রনর়ে 
রকউ সরন্দহ কিরব না। আমাি মরো অপরিরচে রকউ কিরে র্রর্ই সরন্দরহি উররক 
হরব। আি োিাডা রকানর্া মানানসই আি রকানর্া রবমানান রসর্াই বা আপনাি রথরক 
োরর্াকরি িারন রক? রো, যাই রহাক, খুুঁরি রপর়েরিন রকিু? 
  
এখরনা না। শুধু একর্া ির্িসুযি বই রপর়েরি মাত্র। োি িারব এর্া নারক পূবগপুরুষরিি 
রথরক চুরি র্র়েরিরর্া। 
  
অরিরিনার্ বইর্া রপর়েরিন? 
  
 হা। অবিয বইর্া়ে রকৌেূহর্ িা্ারনাি মরো রকিুও আরি, বরর্ রর্রবরর্ িাখা হরু্রিরর্ 
কা্িগুরর্াি রিরক োকারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রকউ একিন বইর়েি বণগগুরর্াি ওপি র্ার্ 
িা্ রির়ে রিরখরি। বণগগুরর্াও রিখরে রকিুর্া অনযিকম। অরনকর্া গুপ্তসংরকরেি 
মরো। 
  
োি রমারহি কািণর্া বুঝা যারে। আপরন ওগুরর্াি িরব েুরর্ রনর়ে আসুন। আরম রচক 
করি রিখরবা। আপরন রক উনাি করম্পউর্াির্া রিরখরিন? 
  
না। এখরনা না। 
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দ্রুে করুন োহরর্। এমরনরেই অরনক সম়ে রপরির়ে র্রি। 
  
োি সারথ থাকা আইরর্মর্ারক রো রিরখরিা? আমাি মরন হ়ে না খুব িীঘ্রই োি রফরি 
আসাি রকারনা সম্ভাবনা আরি বরর্। 
  
যাই রহাক, ঝুুঁরক রনও়ো উরচৎ হরব না েবুও। ির্রি করুন। 
  
কর্ রকরর্ দ্রুে বইর়েি প্ররের্া পাোি িরব েুর্রে শুরু কিরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। োি মন 
বর্রি, চার্গরসি র্াপনী়ে কাির্াি সারথ এগুরর্াি অবিযই রকারনা সম্পকগ আরি। 
  
িরব রোর্া রিরষ র্যাপর্পর্া চারু্ কিরর্া। র্যাপর্প পাসও়োিগ প্ররর্রক্টি থাকরর্ও, 
পাসও়োিগর্া িারন ও। চার্গস প্রা়ে সবরকিুরেই এই পাসও়োিগর্া বযাবহাি করি। 
পাসও়োরিগি ঘরি Pirate রর্খরেই র্কর্া খুরর্ র্রি। র্কর্া খুরর্ রযরেই 
করম্পউর্ারিি রফাল্ডািগুরর্া রঘরর্ রিখরে শুরু কিরি ও। 
  
আেহ িা্ারনাি মরো রকিুই রনই রফাল্ডািগুরর্ারে। 
  
আরর্ক্সান্দ্রা িারন রস রকিু একর্া রমস কিরি। কী রমস কিরি োবরে োবরে রচ়োরি 
রহর্ান রির়ে আবাি োকারর্া অরফরসি চািপারি। 
  
রঠক েখনই োি নিি পডরর্া রর্রবরর্ থাকা রনার্পযাির্াি রিরক। পযারিি ওপরিি 
কা্ির্া অবিয রিুঁরড রনও়ো, োিপিও কা্রি রর্খা ফার্গা িহরিি নামর্া এখরনা 
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মরন আরি োি। কথার্া মরন পডরেই ইোিরনরর্ ফার্গা রর্রখ সাচগ রিরর্া। নথগ 
িারকার্া়ে চার্গস কী কিরি রসর্া রস রকারনাোরবই রেরব রবি কিরে পািরি না। 
  
েরব ইোিরনর্ সাচগ রহরস্টারিরে নথগ িারকার্াি বযাপারি রকিুই রনই। 
  
োি বিরর্ ির়েরি ফার্গা গ্রুপ, সযাম ফার্গা, রিরম ফার্গা িােী়ে রকিু নাম। 
  
রহা়োর্ িয…? 
  
আরিা রকিুর্া ঘার্াঘারর্ কিরেই ফার্গা িম্পরেরিি ওপি চার্গরসি আেরহি কািণর্া 
ধিরে পািরর্া ও। 
  
ফার্গািা আসরর্ গুপ্তধন রিকািী। 
  
 রঠক েখনই আবাি রফান রবরি উঠরর্া োি। অবিযই, রকরপি কর্ এর্া। রফান ধরিই 
রস বর্র্, েুরম রবশ্বাস কিরে পািরব না এর্া। চার্গস রকরসি রপরি রর্র্রি ো রিরন 
র্রি আরম। 
  
দ্রুে রবরির়ে আসুন ওখান রথরক। আপনাি স্বামী রফরি এরসরি। 
  
. 
  
৩০. 
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পিরিন সকারর্ রসর্মাি কর্ রপর়ে সযাম রিরজ্ঞস বর্র্, আিা কিরি োরর্া রকারনা 
সংবাি রিরে পািরব। 
  
আর্ি রিন রপার্গ ির়ের্ রথরক রিরির্ার্ করপর্া রনর়েই পাোগুরর্া রসর্মারক পারঠর়ে 
রির়েরিরর্া সযাম। রসর্মা আসরর্ এইগুরর্ািই আিা কিরিরর্া। এরে িামাইকা রথরক 
রিরড যাও়ো িাহািগুরর্া রনর়ে ্রবষণা কিরে সুরবধা হর়েরি ওি। 
  
আরমও, রসর্মা বর্র্, রেক আইর্যারড রিাবা িাহাি এবং িামাইকা়ে কযারেন 
রিিমযারনি কার্গা রথরক চুরি যাও়ো িাহাি িুরর্াি মরধয সংরযা্সূত্র পাও়ো র্রি। 
সবরচর়ে বরডা বযাপাি হরর্া, িুরব যাও়ো িাহারিি নামর্া আসরর্ অরনকগুরর্া 
িূনযিানই পূিণ করি রির়েরি। রবরিষ করি এখন আমিা রনরিে িারন রয সাইফাি 
হুইর্র্া ঐ িাহারিি সারথ করিই িুরবরিরর্া। 
  
রকোরব িানরর্ এর্া? সযাম িানরে চাইরর্া। 
  
রিিমযান আসরর্ পাইরির্ রহনরি এরোরিি আরিক নাম রিরর্া। 
  
এরোরি? রিরম বরর্ উঠরর্া। এরেরি আি এরোরি িব্দ িুরর্া প্রা়ে একই িকম 
রিানারে। এর্া রক রকারনা কাকোর্ী়ে বযাপাি? 
  
না, রসর্মা িানারর্া। েুর্ উচ্চািরণি কািরণ নামর্া বিরর্ র্রি। েরব রবরিিো্ 
নরথপরত্রই িুরর্া নামই বযবহাি কিা হর়েরি। রহনরি এরোরি বা এরেরি, রযর্াই বরর্ন 
না রকন-আসরর্ এই রর্াকই রিরর্া কযারেন রহনরি রিিমযান। প্রথরম িাস বযবসা়েী 
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রিরর্া, োিপি একসম়ে ির্িসুযরে পরিণে হ়ে। অবিয আমাি িতরষ্রে িুরর্া আসরর্ 
একই রিরনস। 
  
রো, কী হর়েরিরর্া োি? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
্ার়েব হর়ে র্র়েরিরর্া পুরিাপুরি। সবগরিষ বাহামারস রিখা র্র়েরিরর্া োরক। ধািণা 
কিা হ়ে এিপি ইংর্যারড চরর্ র্র়েরিরর্া। মতেুযি আ্ পযগন্ত বারক িীবন রসখারনই 
রু্রকর়েরিরর্া। ঐ সম়ের্া়ে ও়োরেি অপিাধীরিি একিন রিরর্া রর্াকর্া। েরব মিাি 
বযাপাি হরর্া, এই পতষ্ঠাগুরর্া িাডা রকন্তু অনয রকাথা়েই রিিমযান বা ফযারন্সি িামাইকা 
যাত্রা কিাি রকারনা েথয রনই। স্পষ্েই, চার্গস এরেরি এই েথযর্া আমারিি রথরক 
রু্রকর়ে িাখরে চাইরিরর্া। 
  
এিাডা আি কী কী রু্রকর়ে িাখরে চারে? 
  
িুরর্া রিরনস। এক, এরোরিি প্রথমবাি রমিারবর্ আেমণ কিাি বযাপাির্া। িুই, 
রমিারবর্ি প্ররে আেহ থাকা ইংরিি রবরনর়ো্কািীরিি পরিচ়ে। 
  
রবরনর়ো্কািীরিি? মারন, িাহারিি মারর্ক সংখযা এরকি রথরক রবরি? 
  
মারর্ক আসরর্ একিনও হরে পারি। েরব কর়েকিন রবরনর়ো্কািী থাকাি অথগ মরন 
হরে, িাহারিি ক্ষমো আসরর্ রবি কর়েকিরনি হারে রিরর্া। আি েু রমম্বারিি 
বক্তবয রথরক আমিা রযর্া িানরে রপরিরি রস্পরনি উপকূরর্ প্রথমবাি রমিারবর্ 
আেমরণি সম়ে এরোরি একর্া রিরনস রিরনর়ে রনর়েরিরর্া। ধরি রনরে সাইফাি 
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হুইর্র্াই রকরড রনর়েরিরর্া। এই আেমণর্া হর়েরিরর্া িামাইকাি ঘর্নাি আরিা কর়েক 
বিি আর্। বক্তবয রথরক িানা র্রি, এরোরি নারক িাহারিি প্ররের্া রকানা খুুঁরি 
খুুঁরি রিরখরিরর্া। এি মারন রস আর্ রথরকই িানরো রয হুইর্র্া ঐ রমিারবরর্ই 
আরি। আি োিাডা িাহাির্া ধ্বংস বা রনরিি ির্িসুয না রেরডর়ে ওর্ারক রিরড 
রির়েরিরর্া এরোরি। এমনরক িাহারিি কযারেন বা েুরিিও কাউরক হেযা করিরন। 
  
দ্রুে ওখান রথরক চরর্ রযরে চাইরিরর্া, সযাম বর্র্। আি রিেী়ে আেমণর্া হর়েরিরর্া 
িামাইকারে? 
  
 রমিারবর্ আসরর্ োরক অনুসিণ করি র্র়েরিরর্া ওখারন। বক্তবয অনুযা়েী, 
িামাইকারে এরোরিি রথরক খুবই গুরুত্বপূণগ রকিু একর্া চুরি হর়েরিরর্া বরর্ িানা 
র্রি। এিপি রমিারবর্ পারর্র়ে যা়ে। ধরি রনরে সাইফাি হুইর্র্া রনর়েই 
পারর্র়েরিরর্া। ফযারন্সি ধাও়ো রখর়ে পার্ারনাি সম়েই রেক আইর্যারড িুরব যা়ে 
িাহাির্া। আি এিপরিি ইরেহাস রো আপনািা িারননই। রমিারবরর্ি সারথ সারথ 
হুইর্র্াও হারির়ে র্র়েরিরর্া এরোরিি না্ার্ রথরক। খুব সম্ভবে এই কািরণই 
পিবেগীরে ির্িসুযো রিরড রির়েরিরর্া রর্াকর্া। 
  
ইরেহাস বর্রি ঐ সমর়েি পি রহনরিরক আি রিখা যা়েরন, সযাম বর্র্! যরি এর্াই হর়ে 
থারক, োহরর্ এর্াও রো ধরি রনও়ো যা়ে রয রস রমিারবর্রক আর্কারে রপরিরিরর্া। 
োই না? হ়েরো পাথরি ধাক্কা রখর়ে িাহারিি সারথ সারথ রসও িুরব র্র়েরিরর্া 
পারনরে। এমনর্াি রক সম্ভাবনা রনই? 
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 রযৌরক্তক ধািণা, রসর্মা িানারর্া। েরব রেক আইর্যারডি রঠক রকাথা়ে সাইফাি 
হুইর্র্া খুুঁিরে হরব এর্াি মযাপ রকন্তু অনয কথা বর্রি। মযাপর্া রিরখ মরন হরে 
এরোরি হুইরর্ি সরঠক িানর্া মরন র্ুঁরথ রনর়ে রফরি এরসরিরর্া। হ়েরো পিবেগীরে 
র্র়ে ওর্া েুরর্ আনাি ইো রিরর্া োি। েরব, রর্াকর্াি ো্য খািাপ রিরর্া। োি 
রিিমযান িদ্মনামর্া ফাুঁস হর়ে র্র়েরিরর্া েখন। ির়ের্ রনরেি সারথ সারথ ইস্ট ইরড়ো 
রকাম্পারনও ধাও়ো কিরিরর্া োরক। খুব সম্ভবে এিিরনযই এরোরি রেক আইর্যারড 
আি কখরনা রফরি রযরে পারিরন। রকিু ইরেহাসরবরিি মরে, রস ইংর্যারড রফরি 
এরসরিরর্া এবং গুপ্তসম্পি েুর্রে না পািা়ে কাোর্ হর়ে মতেুযবিণ করিরিরর্া। 
র্াযরর্াি ধািণা ইংর্যারড রফরি রর্াকর্া োি বারক থাকা সমস্ত অথগ খিচ করিরিরর্া মূর্ 
সাইফাি হুইর্র্া রখাুঁিাি রপিরন। এই কািরণই রিষরমি কাোরর্ পরিণে হরে 
হর়েরিরর্া োরক। 
  
আমিা রক রনরিে রয রস কখরনা মূর্ সাইফাি হুইর্র্া রবি কিরে পারিরন? আি, 
োিাডা এর্াি রক আসরর্ই রকারনা অরস্তত্ব আরি? বর্র্ রিরম। 
  
 পুরিাপুরি রনরিে বর্া যা়ে, রসর্মা িানারর্া। প্রথমে, রহনরি এরোরি যরি সাইফাি 
হুইর্র্া হারে রপর়ে রযরো, োহরর্ চার্গস এরেরি কখরনাই এর্াি রপিরন র্া্রো না। 
রর্াকর্া োি পরিবারিি ইরেহাস সম্পরকগ রবি োরর্াোরবই িারন। আি রিেী়েে, 
র্া়েরর্াি ্রবষণা কনফামগ কিরি রয আসরর্ই এর্াি অরস্তত্ব আরি। এর্া িখর্ কিাি 
আর্ই এরোরি-রিিমযান হ়ে মািা র্র়েরিরর্া ন়েরো ধিা পরড র্র়েরিরর্া ির়ের্ 
রনরেি হারে। েরব, এই সাইফাি হুইর্র্া রকাথা রথরক এরসরিরর্া বা এর্া মারর্ক রক 
রিরর্া রসর্াি বযাপারি রস রকিু বরর্ যা়েরন। ধরি রনরে, রস এই েথযগুরর্া িানরো। 
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যাই রহাক, চার্গস এরেরিও এই রঘাষণাপত্রগুরর্া রপর়ে র্রি এখন। রকারনা সরন্দহ রনই 
রয রসও এখন এর্াি রপরি রর্র্রি। 
  
হাে বারডর়ে রমরির্াইম রমউরি়োম রথরক আনা রিরির্ার্ করপর্া রর্রন এরন ওর্াি 
রিরক োকারর্া সযাম। রকংস্টরনি আকগাইরে পডা রকারর্গি বক্তরবযি কর়েকর্া পতষ্ঠাই শুধু 
আরি এখারন। রো, রস এই সাইফাি হুইর্র্া প্রথরম কাি রথরক চুরি করিরিরর্া রসর্া 
িানা এখরনা বারক আরি আমারিি? 
  
 ঘার্াঘারর্ করি রমিারবর্-এি িুিন রবরনর়ো্কািীি পরিচ়ে রবি করিরি আমিা। 
িুিনই ইংর্যারড থাকরো। োিমারন ধরি রনও়ো যা়ে রয িাহাির্াও ইংর্যারডিই 
রিরর্া। রো, পিবেগীরে ওখারনই রযরে হরব আপনারিি। 
  
রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। রো, রিরর্ি িীপপুরজ যাত্রাি বযাপারি কী মে রোমাি? 
  
রকারনা অমে রনই। বিরিি এই সমর়েি রিরর্ন আমাি রবি োরর্াই র্ার্। 
  
**** 
  
পিরিন রবকারর্ি রিরক র্ডন রসরর্ এ়োিরপারর্গ র্র়ে রপৌঁিারর্া ওিা। িাের্া রবশ্রাম 
োি পিরিন খুব সকার্ সকার্ কারি রর্র্ র্রর্া আবাি। রসর্মা োরিিরক িুরর্া নাম 
ও রঠকানা রির়েরি। একিন রেস হািবার্গ, রিস্টরর্ি রঠক পারিই থারক মানুষর্া। 
অনযিন হযারি মযাকরে্ি, থারক রকিুর্া িূরিি নরর্ংহারমি উত্তরি। েরব োরিি কাি 
কারি র্রর্ সুরবধা হরব রসই বযাপারিি রকিুই বর্রে পারিরন রসর্মা। োই ্ারডি িনয 
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অরপক্ষা কিাি ফাুঁরক আর্ রকাথা়ে যারব রসর্া রনধগািরণি িনয কর়েন রির়ে র্স করি 
রনও়োি রসিান্ত রনরর্া সযাম। রহিস আসরর্ হািবারর্গি ওখারন যারবা। রর্ইর্স আসরর্ 
মযাকরে্রিি ওখারন, বরর্ কর়েনর্া িূরনয িুুঁরড রির়ে আবাি খাবরর্ ধিরর্া সযাম। 
  
 রহিস আসুক, রিরম বর্র্। আমাি মন বর্রি রিস্টরর্ র্রর্ হ়েরো রকিু পাও়ো যারব। 
  
 যরি ওখারন আমারিি আকারিে রিরনসর্া না পাই, োহরর্ রকন্তু েখন অরনক িূরিি 
নরর্ংহারম রযরে হরব। 
  
 মরহর্ারিি অনুমানিরক্ত রহরসরব রেরব নাও এর্ারক। আরম রিস্টরর্ি পরক্ষ, রহিস 
আসুক। 
  
 হাে খুরর্ কর়েনর্াি রিরক োকারর্া সযাম। রর্ইর্স। রিরখই কর়েনর্া পরকরর্ েরি 
রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্, এোরব রখর্াি মাধযরম রসিান্ত রনও়োি রকারনা মারন হ়ে 
না। রোমাি অনুমারনি প্ররে রবশ্বাস আরি আমাি। 
  
রর্ইর্স এরসরি, োই না? 
  
্ারড এরস যাও়ো়ে প্রশ্নর্াি িবাব না রির়ে সযাম বর্র্, েুরম চার্াও, আি আরম রিক 
রনরিগিনা রিই। রঠক আরি? 
  
কী! আরম নাহ়ে ড্রাইে কির্াম, রকন্তু েুরম রয মযারপি রিরক মরনারযা্ িাখরব রসর্া 
রকোরব রবশ্বাস কিরবা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

353 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কখরনা রক েুর্ রনরিগিনা রির়েরি আরম? 
  
একবাি রকন্তু… 
  
বাি িাও, বরর্ েেযরক বখরিস রির়ে ্ারডি চারবর্া রনর়ে রনরর্া সযাম। 
  
র্ডনরক রপিরন রফরর্ এর্র়ে যারে ওিা। ধীরি ধীরি িাস্তাি পারিি িার্ারনি সংখযা 
কমরি, রসই সারথ বাডরে শুরু করিরি খামারিি সংখযাও। মতিু কু়োিাও পডরে শুরু 
করিরি। উইডরিরল্ডি ও়োইপাি চারু্ করি রনরর্া সযাম। পরিি িুই ঘো এই কু়োিাি 
রেেি রির়েই এর্র়ে র্রর্া ওিা। 
  
পাহারডি ঢারর্ি সবুি িতিয রিরখ িীঘগশ্বাস রফর্র্ রিরম। খুবই মরনািম একর্া িা়ে্া। 
  
হযাুঁ, যরি কু়োিােন্ন িীের্ো রোমাি পিন্দ হ়ে আি কী! 
  
শুরন সযারমি রিরক োরকর়ে রিরম বর্র্, এর্াি রথরক রক িামাইকাি ঐ উত্তপ্ত 
আবহাও়োই পিন্দ রোমাি? 
  
র্া রিার্াি উষ্ণ বা়ুেি আবহাও়োই রবরি পিন্দ আমাি। 
  
িবাব না রির়ে রফারনি পিগাি রিরক োকারর্ রিরম। রসািা পরথ আরিা িি মাইর্ পি 
একর্া রমাড পারব। রমারড র্র়ে িারন বাুঁক রনরব। 
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 বাক রনর়ে রখা়ো রবিারনা িুই রর্রনি িাস্তা ধরি এর্র়ে যারে ওিা। এোরবই আরিা 
রকিুর্া এর্র়ে যাও়োি পি অবরিরষ হািবার্গরিি খামাি বারডর্া রচারখ পডরর্া ওরিি। 
একর্া বরডা করর্ি এবং রকিু রিারর্া রিারর্া িার্ারন ্রড উরঠরি বারডর্া। করর্রিি 
রচমরন রির়ে রধা়ো রবরুরে। 
  
 পাকগ করি ্ারড রথরক রবরির়ে এরর্া ওিা। নুরড রবিারনা ড্রাইেওর়ের্া েস করি র্র়ে 
নক কিরর্া িিিা়ে। এক মরহর্া এরস খুর্রর্া িিিার্া। মরহর্াি ব়েস প্রা়ে ষারর্ি 
কািাকারি, বািারম চুর্গুরর্া রিারর্া রিারর্া করি িাুঁর্া, কপারর্ি রিরকি চুর্গুরর্া রকিুর্া 
ধূসি বণগ ধািণ কিরে শুরু করিরি। রচাখগুরর্াও রকিুর্া ধূসি। িিিা খুরর্ 
রকৌেূহরর্ি িতরষ্রে োরিি রিরক োরকর়ে বর্র্, আপনািা রনি়ে ফার্গা িম্পরে? 
  
হযাুঁ। আপরনই রমরসস হািবার্গ? বর্র্ সযাম। 
  
আসরর্, হািবার্গ-রমর্াি। েরব আমারক রেস বর্রর্ িাকরর্ই খুরি হরবা। আসুন, 
রেেরি আসুন। চা চর্রব? রকর্রর্ চুরর্ারেই বসারনা আরি। 
  
অবিযই, বর্র্ রিরম। 
  
বরর্ োরিিরক রনর়ে সবঠকখানাি রিরক এর্র়ে র্রর্ন মরহর্া। োিা রুরম র্র়ে বসাি 
রকিুক্ষণ পিই চীনামারর্ি চার়েি কাপসহ একর্া রুপারর্ রট্র রনর়ে রফরি এরর্ন আবাি। 
র্ম্বা ভ্রমরণি পি সযাম আসরর্ এই মুহূরেগ একর্া কডা করফি আিা কিরিরর্া, েরব 
োিপিও চার়ে আপরত্ত িানারর্া না। িুধ রচরন িাডা চার়ে চুমুক রিরে রিরে রমরসস 
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হািবার্গ-রমর্ারিি কথা শুনরি। রনরিরক ঐরেহারসক সম্পিসমূরহিি উত্তিারধকারিণী 
রহরসরব আরবষ্কারিি পি চমরক যাও়োি অরেজ্ঞোি বযাপারি িানারেন মরহর্া। 
  
হুর্ করিই একরিন একর্া কর্ এরর্া, চার়েি কারপ রচরন রনর়ে নাডরে নাডরে বর্রিন 
মরহর্া। রসর্াও আবাি র্ডরনি এক সরর্রসর্রিি কর্। কর্ রির়ে িানরে চাইরর্া আরম 
রমর্রফািগ হািবার্গরসি রেস হািবার্গ রকনা। বরর্ চার়েি কারপ একর্া চুমুক রির়ে রনরর্ন 
মরহর্া। স্বাোরবকোরবই ঐসব সম্পি রবরেি োরর্কা়ে েুরর্ রির়েরির্াম আমিা। 
পুরিারনা িীের্ একর্া িুর্গ র্র়ে। থাকাি কথা রচন্তাও কিরে পারি না আরম। যরিও 
রমর্রফািগ খুবই সুন্দি একর্া িা়ে্া। এমনর্াই শুরনরি আরম। েরব আমাি মরন হ়ে না 
আরম চাইরর্ও আমাি স্বামীরক ওখারন র্র়ে থাকাি বযাপারি কখরনা িারি কিারে পািব 
রকনা। 
  
িা়ে্ার্া আসরর্ই সুন্দি, রিরম বর্র্। অরনক বিি আর্ আরম একবাি র্র়েরির্াম 
ওরিরক। 
  
সযাম অবিয আরর্াচনার্া আরিা দ্রুে সািরে চারে। োই বর্র্, ওখারন রক ঐরেহারসক 
মযগািাসম্পন্ন রকিু রচারখ পরডরি আপনাি? অবিযই, ঐ িু্গর্া িাডা। 
  
 আরম আসরর্ রনরিেোরব রকিু বর্রে পািরি না। সব রকিুই ো্াোর্ কিা হর়ে 
র্রি। উত্তিারধকাি সূরত্র আরম িু্গর্া রপর়েরি, আি আমাি নরর্ংহারমি কারিন হযারি 
মযাকরে্ি রপর়েরি ওখারনি রকিু েূসম্পরত্ত রপর়েরি। খুব সম্ভবে রস হ়েরো রকিু 
িানরর্ িানরে পারি। অবিয আমাি মরো রসও ঐরেহারসক মযগািাি সবরকিু 
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রমউরি়োরম রির়ে রির়েরি। রমউরি়োম রবি আেরহি সারথই েহণ করি রনর়েরি 
ওগুরর্া। যরিও পরি িানা র্রি রয সযাি এিমুড হািবার্গ আসরর্ নািার়েি সন্তান 
রিরর্ন। বরর্ রবসু্করর্ি রপ্ল্র্র্া হারে েুরর্ রনরর্ন রমরসস হািবার্গ-রমর্রফািগ। কুরক? 
  
 সযাম েুরর্ রনরর্া একর্া রবসু্কর্। ধনযবাি। েরব রিরম রনরর্া না একর্াও। 
  
রপ্ল্র্র্া আবাি রর্রবরর্ি রকানা়ে রিরখ মরহর্া বর্রর্ন, আমাি কারিন আি আরম রয 
আসরর্ই আত্মী়ে এর্াি প্রমাণ বর্রে শুধু একর্া পারিবারিক বংির্রেকাি বইই আরি 
আমাি কারি। অনযানয রিরনসগুরর্াি সারথ বইর্াও আমাি োর্ পরডরিরর্া। যরি 
বংির্রেকার্া আরম রঠকমরো পরড থারক োহরর্ আমিা মার়েি রিক রথরক জ্ঞারে োই-
রবান এবং পরিবারিি সবগরিষ পুরুষ উত্তিারধকারিি বংিধি। 
  
ঐরেহারসক রিরনসগুরর্াি রক রকারনা োরর্কা আরি আপনাি কারি? সযাম িানরে 
চাইরর্া। 
  
 হযাুঁ, আরি। আপনািা রিখরে চান? 
  
হযাুঁ, অবিযই। 
  
রর্রবর্ রথরক উরঠ পারিি রুরম রবরর্ি রহসাব কিরে থাকা রসরের্ারি কাি থারক 
একর্া মযারনর্া খাম রনর়ে এরর্ন রমরসস হািবার্গ-রমর্াি। োিপি খাম রথরক একর্া 
কা্রিি র্ািা রবি করি এরন েুরর্ রিরর্ন সযারমি হারে। আসরর্ খুব রবরি রকিু 
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রিরর্া না। সবই রনর্ারমি িনয েুরর্ রিও়ো হর়েরিরর্া। মরন হ়ে খুব সম্ভবে োরিি 
কারি সবগুরর্া রিরনরসি িরব রোর্া আরি। িরবগুরর্া এখরনা আমারক রিও়ো হ়েরন। 
  
সযারমি রিরক ঝুুঁরক কা্িগুরর্াি রিরক োকারর্া রিরম। রিরখ বর্র্, োরর্কার্া রকন্তু 
খুব একর্া রিারর্াও ন়ে। 
  
রেরব রিখুন, আমাি মরো একিরনি সবঠকখানা়ে হাপরসকিগ (বািযযন্ত্র) থাকরর্ রকমন 
রবিঘুুঁরর্ র্া্রো? অথবা বমগ িাখরর্? যরি ওসব িাখাি মরো রকারনা আর্ািা কক্ষও 
থাকরো, োিপিও রবিঘুুঁরর্ই র্া্রো। এিরচর়ে োরর্া ওগুরর্া রবরে করি রির়ে অথগর্া 
খামারিি কারি র্া্ারনা। অবিয, োিপিও আরম রকিু রিরনস রিরখ রির়েরি। 
  
োই? রিরম বর্র্। 
  
 এই রর্-রসর্র্া রিরখ রির়েরি। চমৎকাি রিরনস এর্া। 
  
রপরিরচি ধারি আেুর্ বুরর্র়ে রিখরর্া একবাি। আসরর্ই। 
  
রকিু রপইরেংও রিরখ রির়েরি, বরর্ রি়োরর্ রকার্-অফ-আমগরসি (বংি পরিচা়েক রচহ্ন) 
িুইপারি ঝুর্ারনা খামারিি িতরিযি িুরর্া িরবি রিরক রনরিগি কিরর্ন মরহর্া। 
খামািবারডরে ওগুরর্ারক অরোর্া রবমানান রিখা়ে না। আি পারিবারিক রেস্টর্া 
আসরর্ র্ৌিরবি প্রেীক রহরসরব িাখা। স্বাোরবকোরবই, রকউ রো রনি়ে প্ররেরিন 
িানরে পািরব না রয রস এক িাসরকি নািার়েি রিরর্ি বংিধি। যরিও রসই িাসক 
আসরর্ রেমন রকউ বরডা রকউ রিরর্া না, সাধািণ এক িরমিাি রিরর্া মাত্র। আি এি 
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রনরচি ঐ চামডাি ঢার্র্া সযাি হািবারর্গি সম়েকার্ীরনি রনিিগন। েরব আরম ওর্া রিরখ 
রির়েরি ওর্াি রকরন্দ্র থাকা রকরল্টক নরর্ি নকিার্া থাকাি কািরণ। 
  
রিরম চার়েি কাপর্া রর্রবরর্ নারমর়ে রিরখ বর্র্, আরম রক একরু্ কাি রথরক রিখরে 
পারি ওর্া? 
  
অবিযই। 
  
 বরর্ উরঠ রি়োরর্ি কারি চরর্ র্রর্া রিরম। 
  
ওরিরক সযাম কা্রি থাকা োরর্কার্া রিখরে রিখরে বর্র্, এখারন রবি পাুঁচরমিার্ী 
রবযারিি কর়েকর্া বারক্সি কথা উরল্লখ আরি রিরখ। ওগুরর্ারে কী আরি আসরর্? 
  
রকিু রু্রকর্ারক রিরনসপত্র। কা্রিি সূ্তপ, বইই রবরি। একর্া বাক্স রিরখ মরন হরেরর্া 
রকউ একিন রকারনা োঙ্গা বমগ েরি রিরখরি ওর্াি রেেি। অযারপ্রইিারিি ধািণা 
ওগুরর্াি রকিুি ঐরেহারসক মূর্য থাকরর্ থাকরেও পারি। এিরনযই আরম আি আমাি 
কারিন ওগুরর্ারক র্ডরনি রিরর্ি রমউরি়োরম ধাি রিও়োি রসিান্ত রনর়েরি। আরম 
িারন না আসরর্ই ওগুরর্াি রকারনা সরেযকাি মূর্য আরি রকনা….. বর্রে বর্রেই হুর্ 
করি মরহর্াি রচাখ পডরর্া সযারমি খারর্ চার়েি কাপর্াি রিরক। আরিককাপ রিরবা? 
  
না, না। ধনযবাি। 
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এিপি মরহর্া রনরিি কারপ আরিকবাি চা রঢরর্ রনর়ে বর্রর্ন, এমন না রয আমিা 
ধনী বরর্ ওগুরর্ারক রিরড রির়েরি। আসরর্ আমারিি ওগুরর্াি রকারনা প্রর়োিন রনই। 
বযরক্ত্ে সংেহিার্া়ে পরড থাকাি রচর়ে রিরনসগুরর্ারক রমউরি়োরম িাখারেই আেহ 
রবরি আমারিি। সামরনি সপ্তাহারন্ত হ়েরো ফাড-রিইিািরিি একর্া অনুষ্ঠান আরি 
রমউরি়োরম। ঐ অনুষ্ঠারনই রিরনসগুরর্ারক প্রিিগনীরে িাখরে চারে ওিা   
  
ফাড-রিইিাি? রি়োরর্ি কাি রথরক রফরি এরস বসরে বসরে রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
আমারিিও যাও়ো উরচৎ োহরর্। 
  
রর্রকরর্ি রবরে খুব সম্ভবে রিষ হর়ে র্রি, বর্রর্ন রমরসস হািবার্গ রমর্াি। কর়েক 
সপ্তাহ আর্ই সব রর্রকর্ রবরে হর়ে র্রি। 
  
কপার্ খািাপ োহরর্, সযাম বর্র্। ঐ অনুষ্ঠারনি পূরবগই রক রিরনসগুরর্া রিখাি মরো 
সুরযা্ করি রিরে পািরবন আপরন? 
  
অবিযই। 
  
বরর্ রমউরি়োরমি িার়েরত্ব থাকা বযরক্তি নাম ও রযা্ারযার্ি িনয রফান নম্বির্া 
োরিিরক িানারর্ন রমরসস হািবার্-রমর্াি। রিরি না করি সারথ সারথই রমাবাইরর্ 
েথযগুরর্া রু্রক রনরর্া সযাম। আরিা রবি রকিুক্ষণ কথা বর্র্ ওিা। োিপি একর্া 
সম়ে সব রকিু সম্পরকগ িানাি পি মরহর্ারক অরেরথপিা়েণোি িনয ধনযবাি িারনর়ে 
রবিা়ে রনও়োি িনয পা বাডারর্া ওিা। 
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িিিা রির়ে রবরুরে যারব রঠক েখনই রি়োরর্ ঝুরর্র়ে িাখা রপইরেংগুরর্াি রিরক রচাখ 
আর্রক র্রর্া সযারমি। িরবি রিল্পীি নামর্া োি পরিরচে না। েরব োি নিি আর্রক 
র্রি রকার্-অফ-আমগসর্া রিরখ। ঘুরি মরহর্াি রিরক োরকর়ে বর্র্, এর্াি একর্া িরব 
েুর্রর্ রনি়ে রকিু মরন কিরবন না আপরন? 
  
আরি নাহ। আপরন চাইরর্ িরব েুর্রে পারিন। 
  
রমাবাইর্ রবি করি কর়েকর্া িরব েুরর্ রনরর্া সযাম। রকার্-অফ-আমগস এবং এি রনরচ 
ঝুর্ারনা ঢার্ িুরর্ািই িরব েুরর্ রনরে। পারিবারিক রচরহ্নি ইংরিি ঐরেরহযি সারথ 
রখািাইকত ে রকরল্টক নর্র্ারক রকিুর্া উদ্ভর্ র্া্রি। েরব রকউ যরি এি রকারনা মারন 
রবি কিরে পারি, োহরর্ একমাত্র রসর্মাই পািরব না। েরব ব়েরসি প্রোরব ঢারর্ি 
রচহ্নর্া ক্ষ়ে হর়ে যাও়ো়ে এবং রমাবাইরর্ি ফ্লযাি জ্বরর্ উঠা়ে পরিষ্কাি িরব রোর্া রবি 
কষ্সাধয হর়ে িাুঁরডর়েরি। োই ফ্লযাি বন্ধ্ করিই িরব েুর্রর্া সযাম। েরব রুরম আরর্া 
কম থাকা়ে এরেও খুব একর্া র্াে হরর্া না। অবিয, রসর্মাি িনয এরু্কুই যরথষ্। 
এর্া রির়েই েথয রবি করি আনরে পািরব রমর়ের্া। িরব রোর্া রিরষ মরহর্ারক 
আবারিা ধনযবাি িারনর়ে রফানর্া পরকরর্ ঢুরকর়ে রনরর্া সযাম। 
  
রমরসস হািবার্গ-রমর্াি মুচরক রহরস বর্র্, আরি ধনযবাি র্া্রব না। আপনারিি সারথ 
কথা বরর্ রবি োরর্া রর্র্রি আমাি। েরব আমাি স্বামী আপনারিি সারথ রিখা 
কিরে পারিরন বরর্ িুিঃরখে। হুর্ করিই রবডা রমিামরেি কাি পরড র্র়েরি। েরব 
আমাি মরন হ়ে ্েকারর্ি রমহমানরিি ওপি রকিুর্া অসন্তুষ্ ও। 
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 রমহমান? রিরম বরর্ উঠরর্া। 
  
আপনারিি কার্ও কর়েকিন এরসরিরর্া উত্তিারধকারিি বযাপারি কথা বর্রে। সরেয 
বর্রে, আরম িারন না সবাই রকন এর্া রনর়ে এরো রমরে আরি। িু্গর্া রিখরর্ আপরন 
রনরিই বুঝরে পািরবন এর্া। আমাি স্বামীি োষা়ে ওর্া শুধু পাথরিি একর্া সূ্তপ মাত্র। 
  
িিিাি মুরখ র্র়ে রথরম িাুঁডারর্া সযাম। আপরন রক োরিি নাম বর্রে পািরবন? 
অথবা োিা কী রনর়ে রবরি আেহ রিখারেরর্া রসর্া? 
  
িুিঃরখে, নামগুরর্া রঠক মরন রনই আমাি। েরব োিাও আপনারিি মরোই রমউরি়োরম 
রির়ে রিও়ো বাক্সগুরর্া রনর়েই আেহী রিরর্া। 
  
এিপি আি রকিু না বরর্ মরহর্াি রথরক রবিা়ে রনরর্া। ্ারডরে র্র়ে বরস রফানর্া 
রিরমি হারে রির়ে সযাম বর্র্, একর্া কাি করিা। িরবগুরর্া রসর্মারক পারঠর়ে িাও। 
  
 রকার্-অফ-আমগসর্া রবি অদু্ভে র্া্রর্া। মরহর্াি পূবগপুরুষ রিরর্া সাধািণ এক 
িরমিারিি নািার়েি রিরর্ মাত্র। রসই েুর্না়ে রেরস্ট আরেিারেক প্রেীরকি সংখযা 
রকন্তু অরনক রবরি। 
  
 আরমও রঠক এর্াই োবরি, বর্রে বর্রে খামারিি ড্রাইেওর়ে রথরক মূর্ সডরক ্ারড 
রবি করি আনরর্া সযাম। সারথ রি়োিরেউ রমিির্াও রচক করি রনরে। 
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 পারঠর়ে রির়েরি, বরর্ রফানর্া ্ারডি রসোি কনরসারর্ রিরখ রিরর্া রিরম। োিা 
আমারিি আর্ আসা়ে খুব একর্া অবাক হইরন আরম। 
  
প্ররেবািই োরিি রথরক এককিম রপরির়ে আরি আমিা। এরে আরম োন্ত হর়ে র্রি 
এখন। 
  
আিা কিরি রমউরি়োম কেত গপক্ষ রিরনসগুরর্া রিখারনাি আর্ এরিি বযাপারি রকিুর্া 
খরের়ে রিখরব। নাহরর্ও অন্তেপরক্ষ পরিচ়ে পত্র রিখরে চাইরব। 
  
রিরর্ি রমউরি়োম সরঠক রনিাপত্তা প্ররর্াকর্ বিা়ে িাখরব বরর্ই োবরে চারে আরম। 
হ়েরো আমারিিও োরিিরক িারনর়ে িাখা িিকাি রয আ্ামীকার্ আমিা ওখারন 
যারবা। 
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চিচটি চমউচি়োরম 
৩১. 
  
পিরিন সকারর্ রিরর্ি রমউরি়োরম রেস হািবার্গ-রমর্াি এবং োি জ্ঞারে োইর়েি ধাি 
রিও়ো ঐরেহারসক আরর্গফযাক্টগুরর্া রিখাি অনুমরেি িনয রফান কিরর্া রিরম। ওপাি 
রথরক এক েরুণী রমর়ে রফান ধরি িানারর্া রয উইরকরডি অনুষ্ঠারনি আর্ রমস 
ও়োর্ি ওগুরর্া কাউরক রিখরে রিরব না। 
  
রিরম িানরে চাইরর্া এই অবিা়ে োরিিরক রকউ সাহাযয কিরে পািরব রকনা। েরব 
উত্তরি হোিই হরে হরর্া োরক। অনুষ্ঠারনি পূরবগ প্রিিগনীরে িাখা আরর্গফযাক্ট বা 
রস্টািরুরম িাখা অনযানয বস্তুগুরর্া কাউরক রিখরে রিবাি মরো রকারনা ক্ষমো রনই 
কারিা। সবরকিুই রবিার্ এক উরিাধনী অনুষ্ঠারনি িনয সেরি করি িাখা হর়েরি। যরি 
োরিি কারি অনুষ্ঠারনি রকারনা রর্রকর্ রথরক না থারক োহরর্ পরিি সপ্তাহ পযগন্ত 
অরপক্ষা কিা িাডা আি রকারনা উপা়ে রনই। 
  
চমৎকাি, বরর্ হোি হর়ে রফানর্া রর্রবরর্ি ওপি িাখরর্া রিরম। রকারনা র্ােই হরর্া 
না। 
  
হ়েরো রসর্মা সাহাযয কিরে পািরব আমারিিরক, সযাম িানারর্া। অথবা র্া়েরর্া। োি 
রো এখারনি কারিা সারথ রযা্ারযা্ থাকাি কথা। 
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আিা কিা িাডা রো আি রকারনা উপা়ে রনই এখন, বরর্ ঘরডি োরক োরকর়ে আর্ 
ঘণ্টা সম়ে রবর়ো্ করি রনরর্া রিরম। রসর্মারিি সারথ োরিি সমর়েি বযবধান প্রা়ে 
আর্ ঘোি মরো। এিপি প্রর়োিনী়ে েথযগুরর্া রসর্মারক ইরমইর্ করি রির়ে বর্র্, 
রো, এখন বরস অরপক্ষা কিরবা শুধু? 
  
বরস থাকাি পরিবরেগ হাুঁর্রে রবরুরে পারি। র্র়ে রমউরি়োমর্াও একরু্ রঘরর্ রিরখ 
আসা যা়ে এই সুরযার্! রকরসি রবরুরি র্ডরি রসর্াও রো একরু্ রিরখ আসা উরচৎ। 
  
োরর্া বরর্রিা। রোমাি এইোরব রচন্তাি ধিনর্া োরর্া র্ার্ আমাি, ফার্গা। 
  
বরর্ রহারর্র্ রথরক রবরির়ে পডরর্া ওিা। রহারর্র্ রথরক রমউরি়োরমি িূিত্ব খুব রবরি 
না। আধ-মাইরর্ি মরো। 
  
রমউরি়োরম রযরেও রবরিক্ষণ র্ার্রন োরিি। এখন রমউরি়োরমি প্রিিগনীরে থাকা 
আরর্গফযাক্টগুরর্া রিখরি। রিখরে রিখরে এক সম়ে রিারির্া 
  
২১৪ 
  
রস্টারনি এরস িাুঁডারর্া ওিা। এই পাথির্ারক রিরমি কারি সবসম়েই খুব িহসযম়ে 
মরন হ়ে। আমারিি সাইফাি হুইরর্ি চারবর্াও যরি এখারন থাকরো, োহরর্ খুব োরর্া 
হরো না? 
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রিরমি কথা শুরন রেরডি রথরক নিি সরির়ে প্রকাণ্ড পাথির্াি রিরক োকারর্া। 
প্রিিগনীরে িাখা বস্তুগুরর্া রিখাি বিরর্ মানুরষি ির্র্াি রিরকই রবরি নিি সযারমি। 
এরেরিি রর্াকরিি রিখা পাও়ো রনর়েই রবরি িুিঃরিন্তা োি। এে সহরি পাও়ো র্রর্ 
রক চযারর্রজি মিা থারক? 
  
| সাইফারিি অথগ রো আি রোমারক রবি কিরে হরব না, োই এমনর্া বর্রিা। বরর্ 
আরিপারিি রিরক োকারর্া রিরম। োিপি মযাপর্া রিরখর়ে বর্র্, এর্া সমূ্পণগ রেন্ন 
এক ্যার্ারি। রমিিী়ে োস্করযগি রুম এর্া। 
  
েখনই রিরমি হাে ধরি পাথরিি সামরন রথরক সরির়ে রনর়ে সযাম বর্র্, একরু্ 
সাবধারন থাকরে হরব। যরি ঐ িুঘগর্না়ে মারন রমরসস হািবারর্গি ওখারন ঘর্া িুঘগর্নার্া়ে 
রর্াকগুরর্া গুরুেি আহে হর়ে থারক, োহরর্ এরেরি হ়েরো এখারন অনয কাউরক 
পারঠর়েরি। 
  
োরর্া বরর্রি। আি োিাডা আমিা ঐ রর্াকগুরর্াি রচহািাও রচরন রফরর্রি এখন। 
এরেরিও সেকগ হরে চাইরব। 
  
যাই রহাক, রোমাি এই মযারপ রক রবরিষ অনুষ্ঠানর্া রকাথা়ে হরব রসর্া বর্া আরি? 
  
না। েরব রিক রনরিগিনাি রিও়োি মরো োরর্া রকারনা ্াইি রপরর্ িানরে সমসযা 
হরব না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

366 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রকিুক্ষরণি মরধযই একিন ্াইি রপর়ে র্রর্া ওিা। ধূসি চুরর্ি এক মরহর্া োরিিরক 
বর্র্ রয অনুষ্ঠারনি িনয িাখা প্রিিগনীর্া এখন রেন নম্বি রুরম রিরখ রিও়ো আরি। 
সারথ িানারর্া, রের্ রকারর্গ ঢুরক িারনি রিরক োকারর্ই ওর্াি িিিার্া রিখরে 
পারবন। 
  
| মরহর্ারক ধনযবাি িারনর়ে প্রকাণ্ড রকারর্গি রেেি রির়ে এর্র়ে যাও়ো শুরু কিরর্া 
সযাম ও রিরম। কাুঁচ ও রস্টরর্ি রমশ্ররণ বানারনা রসরর্ং-এি কািরণ রুমর্ারক খুব উজ্জ্বর্ 
রিখারে। আরিা রকিুর্া এর্র়ে রযরেই োরিি আকারেক্ষে রুমর্া রপর়ে র্রর্া। 
  
অবিয রুমর্াি িিিা আর্রক িাখা হর়েরি। এিাডা এক ্ািগও িাুঁরডর়ে আরি িিিাি 
সামরন। 
  
যরিও ্ািগ রর্াকর্া োরিিরক রকারনা নেুন েথয রিরে পািরর্া না। অথবা রর্াকর্াি 
হ়েরো োরিি সারথ রনর়ে এসব রনর়ে আরর্াচনা কিািও রকারনা ইো রিরর্া না। 
  
হোি হর়ে রুরমি সামরন রথরক সরি এরস রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া, কী কিরবা এখন? 
রকারনা আইরি়ো আরি? 
  
রকারনা আইরি়োই রনই আমাি। বরর্ ঘরড রিখরর্া সযাম। যরি কপার্ োরর্া হর়ে থারক, 
োহরর্ রসর্মা হ়েরো এেক্ষরণ রকিুি বযবিা করি রফরর্রি। 
  
োিপি বাইরি রবরির়ে এক রনরিরবরর্ িা়ে্া়ে িাুঁরডর়ে রসর্মারক কর্ কিরর্া সযাম! 
রফানর্া ওপরিি রিরক ধরি রিরখরি রযরে রিরমও কথা শুনরে পারি রঠকমেে। রসর্মা 
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কর্ রিরসরে কিরেই বর্র্, সুসংবাি আরি। রকারনা? | সযরি, রম. ফার্গা। এর্া খুবই 
হাই রকা়োরর্রর্ একর্া অনুষ্ঠান। ওর়েরর্ং রর্স্টর্াও রবিার্ র্ম্বা। এরিি মরধয অরনক 
বরডা বরডা রসরর্রিরর্ও আরি। আর়োিকরিি যরি বুঝরে পারিন রয আপনািা ঐ সব 
রসরর্রিরর্ি রথরকও রবরি গুরুত্বপূণগ মানুষ, োহরর্ রো সুরযা্ পারবন। নাহরর্ ওখারন 
রঢাকাি রকারনা সুরযা্ই রনই আপনারিি। 
  
র্াযরর্া? োি রো এখারন কারিা সারথ রযা্ারযা্ থাকাি কথা। 
  
একারিরম়োি রর্াকরিি রকন্তু িািপরিবারিি সিসযরিি উরধ্বগ র্র়ে রকিুরে পরিবেগরনি 
রকারনা ক্ষমো রনই। এমনরক মারল্টরমরর়্েরন়েিরিিও ো 
  
রনই। অবিয, আমাি কারি অনয একর্া সুসংবাি আরি। 
  
কী রনর়ে ওর্া…? 
  
পারিবারিক প্রেীক ্রবষণাি িনয অবিয একারিরম়োি রর্ারকিা রবি কারিি। যাই 
রহাক, এসব প্রেীক রনর়ে কের্া িারনন আপনািা? 
  
রিরম বর্র্, এরু্কুই িারন রয এর্া রনর়ে ঘার্রে ঘার্রে রোমাি িারেি ঘুম হািাম হর়ে 
যারব। 
  
আসরর্ই, রসর্মা বর্র্। াারাযরর্াি মরো, খামাি মারর্রকি স্ত্রী আি োি নরর্ংহারমি 
জ্ঞারে োই শুধু সাধািণ এক িরমিারিি অববধ রিরর্ি বংিধিই না। ঐ সাধািণ 
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িরমিািও আসরর্ এিমুড মরর্গমারিি অববধ রিরর্। এিমুড মরর্গমাি মারন রিেী়ে র্িগ 
মরর্গমারিি বংিধি। 
  
আি এই মরর্গমারিি গুরুত্ব…? সযাম িানরে চাইরর্া। 
  
রেরন রিরর্ন িিাি রি মরর্গমাি অথগাৎ েতেী়ে র্িগ মরর্গমারিি বাবা। এই িিাি 
মরর্মারিি সারথ িারন ইসারবর্ প্রণ়ে রিরর্া বরর্ও রিানা যা়ে। রনিঃসরন্দরহই ইসারবরর্ি 
রিরর্ েতেী়ে এিও়োরিগি হারে োি মািা পডাি 
  
এর্াও একর্া কািণ রিরর্া। 
  
বুঝর্াম। রো এসরবি সারথ আমারিি সাইফাি হুইরর্ি সম্পকগ কী? 
  
বর্া করঠন। এখরনা এর্া রনর়ে কাি কিরি, সারথ সারথ প্রোুঁরকি বারক অংির্া রনর়েও। 
ওর্া একর্া রবরিরি োষা়ে রর্খা। সবরকিুিই আর্ািা আর্ািা অথগ আরি। 
  
আো, রকিু রপরর্ িারনর়ো েরব, বরর্ কর্ রকরর্ রিরর্া সযাম। 
  
২১৬ 
  
এখন কী? রফান িাখরেই বর্র্ রিরম। | চরর্া রকারনা পারব যাই। র্াঞ্চ কিরে কিরে 
পিবেগী পরিকল্পনা রনর়ে োরব। 
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িাস্তা়ে রনরম হাুঁর্া শুরু কিরেই এক রিার্স-ির়েস এরস িাুঁডারর্া োরিি পারি। ্ারডি 
রপিন রসর্ রথরক একর্া রর্াক োরকর়ে আরি োরিি রিরক। রর্াকর্াি চুর্গুরর্া কারর্া, 
েরব কপারর্ি রিরকি রকিু অংি ধূসি হর়ে আরি। োরিি রিরক োরকর়ে রমরর্রমরর্ 
হাসরি রর্াকর্া। েরব রর্াকর্াি চাহরনরে বনু্ধ্সুর্ে রকারনা িাপ রনই। 
  
আপনাি রনি়ে ফার্গা িম্পরে। 
  
রিরমি হাে ধরি োরক রপরি রর্রন আনরর্া সযাম। োিপি ্ারডর্াি রিরক এর্র়ে র্র়ে 
বর্র্, আপরন? চার্গস এরেরি? 
  
হোি কিরে হরর্া আপনারিি। না, আরম করর্ন রফস্ক। আপনািাও মরন হ়ে আমাি 
বরসি মরো একই রিরনরসি রপিরন িুর্রিন, োই না? 
  
অরিরিনার্ সাইফাি হুইর্র্াি রপিরনই রো? 
  
আপনাি কথা বুঝরে পািরি না আরম। 
  
যাই রহাক, ্েকার্রকি ্ারড িুঘগর্না়ে আমাি রর্াকরিি রকউ মািা যা়েরন। 
  
ওর্া রনর়ে আরম রকিু রিরজ্ঞস করিরি বরর্ও মরন পডরি না, বর্র্ সযাম। 
  
রনরি রথরকই িানার্াম। নাহরর্ রোো িুিঃরিন্তা়ে থাকরবন। যাই রহাক, আপনািা মরন 
হ়ে রমউরি়োরমি অনুষ্ঠারনি রকারনা রর্রকর্ পানরন? 
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আর্রোোরব কাুঁধ ঝাুঁকারর্া সযাম। প্রিিগনী রো আি একবািই হরব। অনয সমর়েও 
আসা যারব। | আহারি। িুিঃখ! েরব আরম থাকরবা অনুষ্ঠারন। 
  
কথার্া শুরন রিরম রকৌেূহর্ী ্র্া়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, োই? ো আপরন রকোরব রর্রকর্ 
মযারনি কিরর্ন? 
  
এই রো, রযা্ারযার্ি মাধযরম। মানুরষি সারথ পরিচ়ে থাকরর্ আসরর্ সবই সম্ভব। 
আি এর্া রো রমস কিা যারব না িােী়ে একর্া অনুষ্ঠান। আমারক রো থাকরে হরবই। 
অবিয আমাি নাম ফার্গা হরর্ আর্ািা রিরর্া। যেিূি িারন এই নামর্া কারর্া োরর্কাি 
অন্তেুগক্ত। যাই রহাক, র্ডরনি িুরর্ উপরো্ কিরে থাকুন। এখারন রকাথা়ে উরঠরিন? 
রসে়েরে না? 
  
আপরন রকাথা়ে উরঠরিন? 
  
আপনারিির্া বাি রির়ে অনয রকারনা একর্া়ে। বরর্ িীের্োরব রহরস ড্রাইোিরক ্ারড 
রর্রন রনও়োি ইরঙ্গে কিরর্া রর্াকর্া। 
  
্ারডর্া চরর্ রযরেই সযারমি পারি এরস িাুঁডারর্া রিরম। বর্র্, অস্বরস্ত কি রিরর্া 
সাক্ষাৎর্া। 
  
২১৭ 
  
আরম রনরিে, ইো করিই এমনর্া করিরি। 
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আমিা রকাথা়ে উরঠরি োই বা িানরর্া রকোরব? আমিা রো রনরিরিি নারম রচক-ইন 
করিরন। 
  
হ়েরো ফাইে স্টাি রহারর্র্গুরর্াি োরর্কা করি রবি করিরি। 
  
আমারিি হ়েরো োহরর্ এখন রথরক মাঝারি মারনি রকারনা একর্া রহারর্রর্ থাকা 
উরচৎ, বরর্ সযারমি হারেি সারথ রনরিি হাে রপুঁরচর়ে রনরর্া রিরম। রো, কী রযন র্াঞ্চ 
আি যুি পরিকল্পনাি বযাপারি বর্রিরর্? আমাি মরন হ়ে, এখন িুরর্াই িিকাি 
আমারিি। | কারিধারিই একর্া পাৰ খুুঁরি রপরর্া ওিা। ওর্ারে র্র়ে মাি ও রচপরসি 
সারথ িুিরনি িনয িুই পাইর্ র্রনস রব়োি অিগাি কিরর্া। পারবি রি়োরর্ি সারথ 
রঘরষ থাকা একর্া রর্রবরর্ বরসরি ওিা, যারে িানার্া ও প্ররবিমুখ িুরর্াি রিরকই 
নিি িাখা যা়ে। 
  
খাও়ো রিরষ আরিকর্া রব়োি অিগাি কিরর্া সযাম। েরব রিরমি আি রব়োি পারনি 
ইো রনই। রস োরকর়ে আরি োরিি রর্রবরর্ি পাি রকরর্ যাও়ো িুই মরহর্াি রিরক। 
িুইিরনি কথাবােগাও কারন আসরি োি। োরিি মরধয একিনরক বর্রে শুনরর্া, িারন 
না েুরম রকন এরো মন খািাপ করি আরিা। রোমাি এক্সও রো থাকরব ওখারন। ওর্া 
শুধুই একর্া বাথগরি পারর্গ মাত্র, কর়েকিন আসরব, হযারপ বাথগরি ্ান ্াইরব, চরর্ 
যারব। এরু্কুই রো। যাই রহাক, রোমাি খািাপ র্া্রর্ আরমও যারবা না। অবিয েুরম 
হুর্ করি র্র়ে রিখা রিরে চাইরর্ আর্ািা কথা। 
  
রিরম…? কী বর্রি শুনরিা েুরম? 
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সযারমি রিরক রচাখ রফরির়ে োকারর্া রিরম। সযরি। না। শুরনরন রকিুই। 
  
বর্রি, েুরম চাইরর্ এখন এর্া রথরক সরি রযরে পারিা। আরম একাই সামর্ারে 
পািরবা। রিি বযাপারি রো সরন্দহ িূি হর়েরি আমারিি, আি… 
  
| কী বর্রর্? না। রবুঁরচ থাকরে চার্গস এরেরিি মরো রর্াকরক রিেরে রিরবা না আরম। 
  
এর্া রকারনা রখর্া না। রর্াকর্া আমারিিরক খুন কিাি রচষ্াও করিরি। রিরম আমিা 
অনুষ্ঠারন যাব। কী? 
  
এই মাত্র রবরির়ে যাও়ো মরহর্াগুরর্া এক বাথগরি পারর্গরে হুর্ করি র্র়ে উি়ে হও়ো 
রনর়ে আর্াপ কিরিরর্া। আমিাও একই কাি কিরে পারি। 
  
রকিু না বরর্ চুপ করি িইরর্া সযাম। রিরমি বযাখযাি অরপক্ষা কিরি। 
  
২১৮ 
  
্ে কর়েকবিরি অরনক ফাড-রিইিািরকই পারর্গরে আমন্ত্রণ করিরি আমিা। এরিি 
মরধয অরনরকই িাও়োে রপর়েও আরসরন। আবাি িাও়োে না রপর়েও পারর্গরে এরসরি 
অরনকিন। হ়েরন এমন? 
  
হযাুঁ, হর়েরি। অরনকবািই হর়েরি এমন। 
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আমিাও এর্াই কিরবা। খািাপ কী হরে পারি? ধিা পরড যারবা? ধিা পডরর্ সসম্মারন 
উর্রর্া ঘুরি রফরি আসরবা। আি ধিা না পডরর্? ধিা না পডরর্ রকন্তু রঠকই রেেরি 
ঢুরক আমারিি কারিে বস্তুর্া খুুঁিরে পািরবা। 
  
. 
  
োডা কিা মারসগরিরিি রসর্ রথরক প্ররবিমুরখি রিরক োরকর়ে আরি সযাম। রবর্াসবহুর্ 
্ারডগুরর্া রথরক ফমগার্ রপািাক পিা রমহমানরিি নামরে রিখরি। রনিাপত্তা বযবিাও 
রবি কডাকরড। প্রচুি ্ািগ িাুঁরডর়ে আরি প্ররবিমুরখি সামরন। রর্োরিি কমগীিা িিিাি 
মুরখ িাুঁরডর়ে আমন্ত্রণপত্র রচক কিরি। আমন্ত্রণপত্র িাডা রেেরি রঢাকা এরকবারিই 
অসম্ভব। এই কডা রনিাপত্তাি রবষ্রনরে কারিা নিি এরডর়ে রেেরি রঢাকা খুব একর্া 
সহি হরব না। 
  
 রকোরব ঢুকরবা? রকারনা আইরি়ো আরি? রনিাপত্তাি বহি রিরখ রিরমরক রিরজ্ঞস 
কিরর্া সযাম। 
  
না। কী কিরবা? এমনোরব রহুঁরর্ যারবা রযন আমিা এই িা়ে্াি মারর্ক? 
  
এর্ারেও কাি হরব বরর্ মরন হ়ে না। োরিি মরনারযা্র্া অনযরিরক সরির়ে রিও়ো 
র্া্রব। বযরেেমী রকিু োবা র্া্রব,.. 
  
িািপরিবারিি সিসযরিি মরনারযা্ সরির়ে রিও়োর্া এমরনরেও করঠন রকিু না। 
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এখারন রক রক আসরি ো িারনা েুরম? ্ারড থামারে থামারে রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
অনুষ্ঠানর্াি নাম অযা ির়ের্ নাইর্ অযার্ িয রমউরি়োম। োহরর্ রো রনরিেোরবই বর্া 
যা়ে রয, িািপরিবারিি িুই-একিন সিসয থাকরবই। 
  
এর্া শুধু একর্া রথমও হরে পারি। 
  
এক রব়োিা এর্র়ে এরস ্ারডি িিিা খুরর্ রিরর্া োরিি িনয। ্ারড রথরক রবরির়ে 
প্ররবিমুরখি সামরন অরপক্ষমান মানুষরিি সারিরে র্র়ে িাুঁডারর্া ওিা। 
  
 সযাম রখ়োর্ করি রিখরর্া রয উপরিে রমহমানরিি অরনরকই প্রিংসাি িতরষ্রে োরকর়ে 
আরি োরিি রিরক। রনরিেোরবই রিরমি রিরক োরকর়ে আরি ওিা। অনুষ্ঠারনি িনয 
রিরম একরর্ চমৎকাি হাে-কার্া কারর্া রসরল্কি ্াউন এবং ্র্া়ে হীিাি একরর্ 
রনকরর্স পরি এরসরি। রনরিেোরবই োি রূরপি রিরক োরকর়ে আরি সবাই। 
এমনরক রেেরি ঢুকরে পািাি রচন্তা বাি রির়ে সযামও োরকর়ে আরি রিরমি রিরক। 
আসরর্ই অপূবগ সুন্দি রিখারে রিরমরক। 
  
োিা িিিা়ে নাম রঘাষণা করি করি রেেরি রঢাকারে। 
  
রিরমি কণ্ঠস্বি শুরন আবারিা বাস্তরব রফরি এরর্া সযাম। িিিাি রিরক োরকর়ে বর্র্, 
নাম র্াপন করি ঢুকরে চাইরর্ এর্া রবি সমসযা কিরব আমারিি। 
  
রো, প্ল্যান রক এখন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

375 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ওর্া রনর়েই োবরি, বর্র্ সযাম। েরব সরেয বর্রে রকারনা পরিকল্পনাই আসরি না োি 
মাথা়ে। কর়েক রসরকরডি মরধযই িিিাি একিম কািাকারি রপৌঁরি র্রর্া ওিা। োরিি 
সামরন মাত্র আি িুইর্া িম্পরেই আরি। 
  
আইরি়ো পাও়োি আিা়ে আরিপারি োকারর্া সযাম। রঠক েখনই। িিিা়ে িাুঁডারনা 
রব়োিারক বর্রে শুনরর্া, সযাি িন রকম্বযার্, রর্রি রকম্বযার্। 
  
সযাম, রফসরফরসর়ে বর্র্ রিরম। আমিা প্রা়ে এরস র্রি রকন্তু। 
  
ওর্া চার্গস এরেরিি োডারর্ রর্াকর্াি রিার্স-ির়েস না? হুর্ করি ্ারডর্া রিরখই বরর্ 
উঠরর্া সযাম। রফস্ক না কী রযন নাম রর্াকর্াি? 
  
রিরমও োকারর্া ্ারডর্াি রিরক। হযাুঁ, রিরখ রো োই মরন হরে। 
  
রর্াকর্াি কারি বা োি ড্রাইোরিি সারথ রপস্তর্ থাকাি সম্ভাবনা কের্া বরর্ মরন হ়ে 
রোমাি? 
  
িেো্ সম্ভাবনা আরি থাকাি। 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া সযাম। োিপি রফসরফরসর়ে বর্র্, আি রকারনা সুন্দিী, েীে মরহর্া এই 
েথযর্া িানরর্ কী হরে পারি বরর্ ধািণা রোমাি? 
  
এমন রকউ আরি রোমাি পরিরচে? 
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 সুন্দিী মরহর্া? হযাুঁ, এমন একিন আরি। েরব েীে রকউ রনই। 
  
 োই? আো, রসর্া এখনই িানা যারব… 
  
িিিাি সামরন এরস রপৌঁরি র্রি ওিা। িিিা়ে িাুঁডারনা রর্াকর্া োরিি আমন্ত্রণপত্র 
রিখরে চারে। রঠক েখনই মুরখ হাে রচরপ ধিরর্া রিরম। োি চমৎকাি সবুি 
রচাখগুরর্ারে কত রত্রম ের়েি িাপ ফুরর্র়ে েুরর্ বর্র্, ওহ রখািা। বরর্ আরিা কারি ঝুুঁরক 
রফসরফরসর়ে বর্র্, আরম আমাি িীবরন আর্ কখরনা এরো ে়ে পাইরন। ঐ রর্াকর্াি 
সারথ একর্া রপস্তর্ আরি। 
  
কথার্া শুরনই ঘাড উুঁরচর়ে রেরডি োকারর্া রর্াকর্া। রকাথা়ে? 
  
ঐ রয। রিার্স-ির়েসর্াি পারি িাুঁরডর়ে আরি। র্ম্বা রর্াকর্া। চুর্গুরর্া কারর্া। রর্াকর্া 
আমারিি রিরক রকোরব োরকর়ে আরি রিরখরিন? খুব ে়ে র্া্রি আমাি। 
  
এখারনই িাুঁডান, আরম রিখরি। 
  
বরর্ োরিিরক ওখারনই রিরখ রিার্স ির়েসর্াি রিরক পা বাডারর্া রর্াকর্া। সারথ 
সারথ রনিাপত্তাকমগীরিি একর্া ির্ও রনর়ে যারে। 
  
সুরযা্ রপর়েই রিরমরক র্ান রির়ে রনর়ে রেেরিি রিরক পা বাডারর্া সযাম। রেেরি 
ঢুকরেই আরিকিন ্ািগ আর্কারর্া োরিিরক। োরিি আমন্ত্রণপত্র রিখরে চারে। ওর্া 
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বাইরি িাুঁডারনা ্ািগরক রির়ে এরসরি আমিা, বরর্ রফরস্কি রিরক এর্র়ে যাও়ো রর্াক 
রেনিনরক রিখারর্া সযাম। 
  
্ািগ রর্াকর্ারক রকিুর্া রিধারেে রিখারে এখন। রেেরি ঢুকরে রিরব রকনা রসিান্ত 
রনরে পািরি না রযন। রকিুক্ষণ চুপ করি অনয ্ারিগি রথরক োরকর়ে থাকাি পি বর্র্, 
আফা, রঠক আরি। নাম বরু্ন আপনারিি। 
  
র্ংরির্, ঝর্ করি বরর্ এরর্া রিরম। োি কুমািী নাম এর্া। 
  
 সারথ সযাম রযা্ কিরর্া, রম. অযাড রমরসস। 
  
রম, অযাড রমরসস র্ংরির্, বরর্ রঘাষণা করি উঠরর্া ্ািগ রর্াকর্া। োিপি রেেরিি 
রিরক রঠরর্ রিরর্া োরিিরক। 
  
োডাোরড করি িিিাি সামরন রথরক সরি র্রর্া সযাম ও রিরম। রকউ রকিু বুরঝ উঠাি 
আর্ই রেরডি মরধয রমরি রযরে চারে। রবরিষ করি রফরস্কিও োরিি রপিরন রনিাপত্তা 
কমগীরিি র্ার্র়ে রিও়ো অসম্ভব রকিু না। যাক, োরর্া়ে োরর্া়ে ঢুকরে রপরিরি 
রিষরমি, রেেরি র্র়ে রনিাপিরবাধ কিাি পি এবং কাউরক োরিি রপিরন িুরর্ 
আসরে না রিরখ বর্র্ সযাম। 
  
সারথ সারথ োরিি পাি রির়ে িযারম্পইরনি গ্লাস রনর়ে রহুঁরর্ রযরে থাকা ওর়ের্ারিি 
কারি িুরর্া গ্লাসও রনর়ে রনরর্া সযাম। একর্া রিরমি হারে রির়ে বর্র্, রচ়োসগ অপূবগ 
সুন্দিী িমনীি প্ররে, রয রকনা একিন োরর্া অরেরনত্রীও বরর্। 
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এবং রচ়োসগ রিষ মুহূরেগ অরেনর়েি আইরি়ো রবি কিা রসই সুিিগন পুরুরষি প্ররেও, 
বরর্ সযারমি গ্লারস রর্াকা রির়ে পানী়েরে চুমুক রিরর্া রিরম। 
  
এিপি আি সম়ে নষ্ না করি রমউরি়োরমি প্রিস্ত করিরিাি রির়ে রহুঁরর্ এর্র়ে যাও়ো 
শুরু কিরর্া ওিা। করিরিাি রপরির়ে ্যার্ারিরে রঢাকাি পি একবাি রপিরন রফরি 
োকারর্া সযাম। োরক রকিুর্া িুিঃরিরন্তে রিখারে। 
  
বযাপাির্া নিি এডারর্া না রিরমি। রকারনা সমসযা? 
  
এরেরিি রর্াকরিি রপিরন রনিাপত্তাকমগীরিি রর্রর্র়ে রিও়োর্া খুব সম্ভবে রমৌমারিি 
চারক রঢর্ িুুঁডাি মরো বযাপাি রিরর্া। 
  
 আিা কিরি, ওিা হুর্ ফুর্ারনাি আর্ই রেেি রথরক সব েথয রিরন রবরির়ে রযরে 
পািরবা আমিা। 
  
আরমও, বরর্ প্রিিগনীি সামরন িমার়েে হও়ো রেরডি রিরক পা বাডারর্া সযাম। এর্র়ে 
যাও়োি সম়ে আরিপারিি সবরকিুি রিরকই নিি রিরখ এগুরে, রচাখ িাখরি 
সরন্দহিনক মরন হও়ো মানুষগুরর্াি রিরক। সািা রপািারক থাকা রবি রকিু 
রনিাপত্তািক্ষকরক রিখরে রপরর্া ও। অবিয এই িা়ে্া়ে এর্া খুবই স্বাোরবক। 
ওরিিরক হুমরকি রচারখ না রিরখ এরেরি বা রফরস্কি িনয কাি কিা রকউ আরি রকনা 
রসর্াই রিখরি শুধু। 
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েরব রকউ রনই। পরিরিরে এখরনা োরিি পরক্ষই আরি বর্া যা়ে। 
  
্যার্ারিি প্ররবিমুরখ রযরেই এক মরহর্া রেন োুঁি কিা পুরস্তকা ধরির়ে রিরর্া োরিি 
হারে। 
  
পুরস্তকার্া হারে রনর়ে খুরর্ রিখরর্া রিরম। আি সযাম এই ফাুঁরক র্ম্বা। রুরম িমার়েে 
হও়ো মানুষগুরর্ারক রিরখ রনরে। রুরমি রকউই োরিিরক রিরক মরনারযা্ রিরে না 
রিরখ রবি সন্তুষ্ ও। 
  
চমৎকাি, হুর্ করি বরর্ উঠরর্া রিরম। 
  
কী? 
  
রিরম োি হারেি পুরস্তকার্া রিরখর়ে বর্র্, প্রিিগনীরে োিা যা যা রিখারে, ো রিখরর্ 
েুরম হ়েরো োরব অনুষ্ঠারনি িনয োরিি রেন্ন রকারনা নাম বািাই কিা িিকাি রিরর্া। 
অনুষ্ঠানর্াি আরেধারনক নাম ইরর্রিরর্রমর্ ির়ের্ রচর্রড্রন অফ ইংর্যাড। 
  
 োরর্াোরব োবরর্ রকন্তু এর্ারক অযা ির়ের্ নাইর্ অযার্ িয রমউরি়োমি মরো অরোর্া 
আকষগণী়ে রিানারব না। বরর্ রুরমি রিরক রচাখ বুর্ারেই এক িা়ে্া়ে িরডা হর়ে 
থাকা বতি পতষ্ঠরপাষকরিি রিখরে রপরর্া সযাম। রনরিেোরবই, অনুষ্ঠারনি িনয রচকবুক 
রর্খরে র্র়ে এরিি অরনরকিই রবি কষ্ হর়েরি। 
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কথার্া শুরন রহরস উঠরর্া রিরম। োরর্া বরর্রিা, ফার্গা। রো, কী রনর়ে এরো সবাি 
এরো আেহ রসর্া রো এখন রিখা উরচৎ আমারিি, োই না? 
  
বরর্ সযারমি হাে ধরি প্রিিগনীরে সারির়ে িাখা রিরনসগুরর্া রিখরে শুরু কিরর্া ওিা। 
প্রিিগনীরে সবরকিুই বিি এবং পরিবারিি নাম অনুযা়েী আর্ািা আর্ািা োর্ সারিবি 
করি সারির়ে িাখা হর়েরি। 
  
অরধগকর্া এগুরনাি পিই রেস হািবার্গ-রমর্াি এবং োি জ্ঞারে োইর়েি িান কিা 
সামরেি রিসরপ্ল্র্া খুুঁরি রপরর্া ওিা। রপইরেং, যুরিি বমগ, অস্ত্র, ্হনা রথরক শুরু করি 
আরিা অরনক রকিু সারির়ে িাখা হর়ে এই প্রিিগনীরে। সাইফাি হুইর্র্াও থাকরে 
পারি। েরব রচারখি সামরন রনই আি কী। হ়েরো অনযানয সামরেি রনরচ রু্রকর়ে আরি। 
যাই রহাক, রিরি না করি আইরর্মগুরর্া পিীক্ষা করি রিখরে শুরু করিরি ওিা। সম়ে 
রনর়ে প্ররেরর্ আইরর্মই রনখুুঁেোরব খুুঁরর্র়ে খুুঁরর্র়ে রিরখ রনরে। 
  
 িরব েুরর্ নাও েুরম, রিখা রিরষি পি বর্র্ সযাম। রফস্ক আসরি রকনা রসর্াি রিরক 
নিি িাখরি আরম। 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রির়ে রফান রবি করি িরব েুর্রে শুরু কিরর্া রিরম। প্ররের্া 
আইরর্রমিই িরব েুরর্ রনরে ও। কর়েকরমরনর্ পি িরব রোর্া রিরষ বর্র্, হর়ে র্রি 
আমাি। 
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রঠক েখনই রবিরনস সুযর্ পিা এক মরহর্া এর্র়ে এরর্া োরিি রিরক। সযরর্ি বুরকি 
কারি থাকা আইরি কািগর্া িানান রিরে রয মরহর্া এই রমউরি়োরমিই কমগী। রিখরে 
খুবই চমৎকাি না ওগুরর্া? 
  
 সযাম প্রথরম মরহর্াি সারথ সা়ে রিরে চারেরর্া, রকন্তু েখনই মরন পডরর্া রয সা়ে 
রিরর্ মরহর্াি রথরক আি রবরি েথয পাও়ো যারব না। োই ্াম্ভীযগ বিা়ে রিরখ বর্র্, 
রকানগুরর্া? 
  
 মরর্গমাি কারর্কিনগুরর্াি কথা বর্রি। আমারিি নেুন সংরযািন। প্রিিগনীি িনয 
আরমই সারির়েরি ওগুরর্া। 
  
 শুরনই এরক-অরনযি রিরক োকারর্া সযাম ও রিরম। োিপি রিরম মরহর্াি আরিকরু্ 
কারি এর্র়ে মতিু রহরস বর্র্, কাির্া রনি়ে খুবই আনন্দিা়েক রিরর্া আপনাি িনয, 
রমস…? 
  
 ও়োর্ি। রমরির্ ও়োর্ি। আি হযাুঁ, কাির্া আসরর্ই আনন্দা়েক রিরর্া আমাি িনয। 
  
সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, কারর্কিরনি বযাপারি কী কী বর্রে পািরবন আমারিি? রিেী়ে 
র্িগ মরর্গমাি মারন এিমুড মরর্গমাি এখারনি রকাথা়ে িান পারে? 
  
আসরর্ মরর্গমারিি িািী মাওি রি ব্রুরিি প্ররে আেরহি কািরণই এই প্রিিগনী 
আর়োিন করিরি আমিা। োি িরনযই নামর্া অযা ির়ের্ নাইর্ অযার্ িয রমউরি়োম 
িাখা হর়েরি। সন্তানরিি মাধযরম রেরন শুধু সবগরিষ িুই প্ল্যানর্ারিরনর্ িািা চেুথগ 
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এিও়োিগ এবং েতেী়ে রিচারিগি সারথই সম্পকগযুক্ত নন, অষ্ম রহনরি রথরক শুরু করি 
আরিা রবি কর়েকিন ইংরিি সম্রারর্ি সারথই সম্পরকগ আরি োি। রস িরনযই রেস 
হািবার্গ-রমর্াি আমারিিরক প্রিিগনীি িনয আরর্গফযাক্টগুরর্া রিও়োি প্রস্তাব িানারনাি 
পি আমিা মানা কিরে পারিরন। 
  
বাহ, রবি রো, সযাম বর্র্। মরর্গমারিি অববধ রিরর্র্াি বযাপারি একরু্। বরু্ন। িিীরি 
িািপরিবারিি িক্ত বর়ে যাও়ো িাডা রঠক রকান কািরণ ইরেহারস এরো রবখযাে হর়ে 
আরি রর্াকর্া? 
  
 আসরর্ পূবগপুরুষরিি রথরক োি এবং োি বংিধিরিি িীবনযাপন একরু্ অনযিকম 
রিরর্া। রযখারন োি পূবগপুরুরষিা হেযাযজ্ঞ, িািারক রসংহাসন রথরক সরির়ে রিও়োি 
চোরন্তি মরো কাি করিরি, রসখারন রেরন িীবনযাপন করিরিন খুবই স্বাোরবকোরব। 
েরব ইরেহারস রেরন িান রপর়েরিন অনয একর্া কািরণ। োি সৎ োইর়েি সারথ 
আমারিি পিবেগী চরিরত্রি িন্দ্বর্া রনর়ে োবরর্ই এর্া বুঝরে পািরবন। 
  
বরর্ পারিি রিরসপ্ল্র্াি রিরক এর্র়ে র্রর্া রমরির্ ও়োর্ি। এর্া রহউ রর্ 
রিসরপন্সরিি অববধ নারেি প্রিিগনী। করথে আরি রহউ রর্ রিসরপন্সারিি সারথ নারক 
িািা রিেী়ে এিও়োরিগি রপ্ররমি সম্পকগ রিরর্া। এিরনযই িারন ইসারবর্া রর্াকর্ারক 
রবি ঘতণা কিরেন, এবং রিাি করিই স্বামীরক রির়ে োরক িািয িাডাও করির়েরিরর্ন। 
বর্া হ়ে, এইসম়েই নারক রিসরপন্সাি ির্িসুযরে পরিণে হর়েরির্। 
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রিসরপন্সারিি সম়েকার্ ১৩২১-এি ওপরি কর্ম রির়ে আুঁকা এক মাস্তুরর্ি একর্া 
িাহারিি িরব রিখরে রপরর্া ওিা। আি িাহারিি রনরচ রিাি একর্া অনুরেি রর্খা, 
রিসরপন্সি রিরর্া সমুররি িানব। 
  
োরর্া করি রিখাি িনয আরিা কারি ঝুুঁকরর্া রিরম। আরম ধরি রনরে। এই িরন্দ্বি 
কািরণই িুই সন্তানরক পািাপারি িান রির়েরিন আপনািা? 
  
 হযাুঁ, বর্র্ রমস ও়োর্ি। রিসরপন্সি সমুর িখর্ করি রনও়োি পি মরর্গমাি পরিবারিি 
একর্া িাহারি আেমণ করিরিরর্া। করথে আরি, ঐ িাহারি নারক িারন ইসারবরর্ি 
সম্পি রিরর্া। বর্া হ়ে, ইসারবর্াি সম্পি রখা়োরনাি কািরণই নারক িিাি মরর্গমািরক 
মতেুযিণ্ড রিও়ো হর়েরিরর্া। িিাি মরর্গমাি রিরর্া িারন ইসারবরর্ি বনু্ধ্, এবং রেরনই. 
রিেী়ে এিও়োিগরক রসংহাসনচুযে কিাি কারি িারনরক সহা়েো করিরিরর্ন। 
  
 রিসরপন্সাি? বরর্ উঠরর্া রিরম। যরি ইরেহাস রঠকমরো মরন থারক আমাি, আরম রো 
িানোম মরর্গমারিি মতেুয হর়েরিরর্া রিসরপন্সারিি অরনক পরি। 
  
 হযাুঁ, রঠক। েরব পারিবারিক সম্মারনি একর্া রবষ়ে িুরডরিরর্া এর্াি সারথ। 
পারিবারিকোরবই মরর্গমািিা িপথ করিরিরর্া রয প্রিরন্মি পি প্রিন্ম ধরি োিা 
রসংহাসরন থাকা িািাি প্ররে আনু্েয প্রকাি করি যারব। রিসরপন্সরিি সারথ রিেী়ে 
এিও়োরিগি প্রণ়ের্া পুরিা ইংর্যাডরকই রবপরি রফরর্ রির়েরিরর্া। এিরনযই েতেী়ে 
এিও়োিগ োি বাবারক রসংহাসনচুযে কিাি পরিও মরর্গমািরক ক্ষমা করি রিরে 
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পািরেন। রকন্তু, রিেী়ে এিও়োিগরক সরির়ে রিও়োি পি মরর্গমারিিও উরচৎ রিরর্া 
িার়েত্ব রথরক সরি যাও়ো। রেরন রসর্া কিরে পারিনরন। 
  
এমরনরেও ইরেহারসি প্ররে সযারমি রঝাুঁক রবরি। আেরহি সারথ সারথ রমস ও়োর্রিি 
কথাগুরর্া শুনরি। সারথ সারথ প্রিিগনীরে থাকা আরর্গফযাক্টগুরর্াও পিীক্ষা করি করি 
রিখরি। রো অববধ রিরর্িা রকোরব আসরর্া এসরবি মরধয? মারন শুধু পরিবারিি 
অববধ সন্তান হও়ো িাডা আি কী কািণ আরি? 
  
 মরর্গমারিি সৎ-োই মারন সযাি এিমুড হািবার্গ রিসরপন্সরিি চুরি কিা িারন 
ইসারবরর্ি সম্পরিি রকিু অংি উিাি করি আনরে রপরিরিরর্ন। এরে করি মরর্গমািিা 
আবারিা েতেী়ে এিও়োরিগি সুনিরি আসরে রপরিরিরর্া। আি ওরিরক রিসরপন্সরিি 
অববধ রিরর্ িিাি রিিমযান ির্িসুযোরকই পরিবারিি ধািা রহরসরব রবরি 
রনর়েরিরর্ন। 
  
রিিমযান? োবরর্া সযাম। হযাুঁ, এখন এরেরিি আেরহি কািণর্া পরিষ্কািোরবই বুঝা 
যারে। 
  
চমৎকাি ইরেহাস, রিরম বর্র্। েরব এগুরর্াই রক সব? 
  
িুিঃরখে? 
  
আরম বর্রে চাইরি মরর্গমািরিি আরর্গফযারক্টি পুরিার্াই রক এখারন আরি? রকিুরিন 
আর্ই রেস হািবার্গ-রমর্ারিি সারথ রিখা হর়েরিরর্া আমারিি। রেরনই িানারর্ন রয 
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আরর্গফযাক্টগুরর্া রেরন আপনারিি রির়ে রির়েরিন। োই মরন হরর্া রয এখারনই সবরকিু 
আরি, নারক প্রিিগনীরে শুধু অল্প রকিু রিরনসই িাখা হর়েরি? 
  
 ওহ, স্বাোরবকোরবই, আসরর্ সবরকিুরক এখারন িাখাি উপা়ে রিরর্া না। খাপ 
খাও়োরনাি রিকর্াও রিখরে হর়েরি। আমারিি রথরমি সারথ যা়ে এমন রিরনসগুরর্াই 
শুধু রিখারনা হরে প্রিিগনীরে। আপনারিি রক পুরিা কারর্কিন রিখাি আেহ আরি? 
যরি রথরক থারক োহরর্ পিবেগীরে আপনারিিরক বযরক্ত্ে োরব রিখারনাি বযবিা 
কিরবা আরম। 
  
 কিরর্ খুবই োরর্া হ়ে, বর্র্ রিরম। আপনারিি কারি রিরনসগুরর্া রবস্তারিে রকারনা 
োরর্কা আরি? 
  
 প্রশ্নর্া শুরন একরু্ চুপ করি র্রর্া রমস ও়োর্ি। রিরমরক রফারন র্াইপ কিরে রিরখ 
রকিুর্া রিধা হরে োি। োই বর্র্, আপনারিি আেরহি কািণর্া রক িানরে পারি 
আরম? 
  
 আমিা রর্খক, সযাম বর্র্। আমিা আসরর্ মরর্গমাি পরিবাি রনর়ে সমূ্পণগ ইরেহাসর্া 
রর্খাি আিা কিরি। এখারন এরস অববধ মরর্গমাি-হািবার্গ ধািার্া সম্পরকগও িানা 
হরর্া। এর্াও বইর়ে রযা্ করি রিরবা আমিা। 
  
রিরমও সযারমি সারথ সা়ে রির়ে রফান উুঁরচর়ে বর্র্, রসিরনযই রনার্ রনরে। 
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ওহ, োহরর্ রঠক মানুরষি কারিই এরসরিন আপনািা, রমস ও়োর্ি বর্র্। আপনারিি 
নাম ও রযা্ারযার্ি নম্বির্া রির়ে যান। খুরিমরনই আপনারিি কর্ কিরবা আরম। বরর্ 
পরকর্ রথরক একর্া পযাি ও কর্ম রবি আনরর্া রমস ও়োর্ি। 
  
 র্ংরির্। রম. অযাড রমরসস র্ংরির্, বরর্ রনরিি রফান নম্বির্া িানারর্া রিরম। 
  
আপনারিিরক কর্ রিরবা আরম। 
  
এিপি মরহর্া োরিি রথরক রবিা়ে রনর়ে অনয রমহমানরিি রিরক চরর্ রযরেই সযাম 
রিরমরক রিরজ্ঞস কিরর্া, সবরকিু মাথা়ে রনর়ে রনর়েরি রো? 
  
হযাুঁ। সারথ সারথ রসর্মারকও রমরসি করি রিরে। 
  
ফরর্াোরফক িতরেিরক্ত রিরমি। একবাি রকারনা রকিু িানরর্ রসর্া রস কখরনাই েুরর্ 
না। োই রমস ও়োর্রিি বর্া কথাগুরর্া মরন থাকা রনর়ে রিরমি প্ররে রকারনা সরন্দহ 
রনই সযারমি। োহরর্ চর্র্, রখাুঁি শুরু কিা যাক। বরর্ সামরনি রিরক োকারেই 
করর্ন রফস্করক এর্র়ে আসরে রিখরর্া সযাম। রপেরর্ি প্রিস্ত হাের্সহ একরর্ র্ারঠ 
রনর়ে োরিি রিরকই এর্র়ে আসরি রর্াকর্া। যরিও রর্াকর্াি পার়েি চর্রন রখাুঁডারনাি 
রকারনা িাপ রিখা যারে না। োরকর়ে রিরখা রক আসরি। 
  
চমৎকাি। আি আমিা োবরির্াম আি আমারিি কপার্ হ়েরো খুব োরর্া যারে। 
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বাহ, কে অরিরিনার্ রর্করনক রিখারর্, রফস্ক বরর্ উঠরর্া। বনু্দকধািী মানুষ? শুধু 
এরু্কুই োবরে পািরর্? আরিা োরর্া রকিু আিা করিরির্াম রোমারিি রথরক। 
  
কাি রো করিরি, এর্াই যরথষ্। সরম্বাধরনি পরিবেগনর্া নিি এডারর্া না সযারমি। 
স্পষ্েই রসরকউরিরর্ রর্রর্র়ে রিও়োরনার্া পিন্দ হ়েরন রর্াকর্াি। অবিয রফরস্কি সারথ 
োডারর্ গুণ্ডারিি কাউরকই আরিপারি রিখা যারে না। এর্া রিরখ চমকর্া আি এডারে 
পািরর্া না সযাম। োই রখাুঁচা রির়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, সারথ রকউ রনই? 
  
আমারিি রবাকা রেরবা না। রবপরিি সম়ে সুন্দিী বধূরক বারডরে রিরখ আসাি মরো 
যরথষ্ বুরি অন্তে আরি আমারিি। 
  
কথার্াি আডারর্ থাকা প্রেন্ন হুমরকর্া বুঝরে রকারনা সমসযা হরর্া না সযারমি। রিরমি 
সামরথগযি প্ররে োি পূণগ রবশ্বাস থাকরর্ও উরি্র্া িূি কিরে পািরি না। োই প্রসঙ্গ 
এরডর়ে বর্র্, আপরন এখারন রকন এরসরিন রসর্া রিরজ্ঞস কিরে যারের্াম। েরব 
রিরজ্ঞস করিই বা র্াে কী? উত্তির্া রো আমারিি িানাই আরি। 
  
 োই নারক? যাই রহাক, মরর্গমারিি কারর্কিনর্া খুুঁরি রপর়েরিা রিখরি। অবিয োরক 
রিসরপন্সরিি রিসরপ্ল্ি পারি িাখার্া রবি র্জ্জািনক। 
  
 অেীে ইরেহাস অনুযা়েী, এর্ারকই রো সরঠক িা়ে্া বরর্ মরন হরে। 
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সরঠক ইরেহাস িানা থাকরর্, রেন্ন কথা বর্রে, বরর্ িীের্োরব রহরস উঠরর্া রফস্ক। 
োিপি রিরমি রিরক একবাি নিি ঘুরির়ে আবারিা সযামরক বর্র্, এখন, যরি রোমাি 
মরিগ হ়ে, োহরর্ চরর্া রপিরনি হরর্ি রিরক এর্র়ে যাই আমিা। 
  
রকোরব োবরর্ন রয আমিা আপনাি সারথ রকাথাও যারবা? 
  
যারব না রয, রসর্া রো স্বাোরবক োরবই বুঝা যা়ে। োই যাও়োি বযবিা করিই রো 
এরসরি। আমারিি সাহাযয করিা, নাহরর্… ঐ েরুণী রকউরির্রিি কী নাম রযন, 
ও়োর্ি না? হযাুঁ, এর্াই রো। ্যার্ারিি অনযপারি োরকর়ে রকউরির্রিি অবিার্া রিরখ 
নাও রনরিি রচারখই। 
  
রচাখ ঘুরির়ে ওরিরক োকারর্া সযাম। রিখরর্া, রমস ও়োর্ি োরিি রিরকই োরকর়ে 
আরি। মুখ ফযাকারি হর়ে আরি মরহর্াি। আি মরহর্াি রপিরন িাুঁরডর়ে আরি রফরস্কি 
িুই গুণ্ডা ইোন এবং নেুন আরিকিন। 
  
ওরিরক োরকর়ে রথরকই সযাম বর্র্, আি যরি সাহাযয কিরে িারি না 
  
োহরর্ আি কী? রমস ও়োর্রিি িনয করফরনি বযবিা কিরে হরব আি কী! 
  
 আপরন োবরিন এখারন কাউরক খুন করি সহরিই চরর্ রযরে পািরবন আপরন? এই 
রিরর্ি রমউরি়োম রথরক? 
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 ওর্া রনর়ে রোমাি োবরে হরব। ওর্াি বযবিা কিা হর়ে র্রি। এখন প্রশ্ন হরর্া, 
রোমিা কেিন মানুরষি আহে-রনহে হও়ো রিখরে চাও? 
  
কী বযবিা? অনয প্ররশ্নি উত্তি না রির়ে রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
 িানরে চাও? আো বর্রি। ষার্ রসরকরডি মরধযই রমউরি়োরমি ফা়োি অযার্ামগগুরর্া 
রবরি উঠরব। এিপি কী হরব রো িারনাই। ঐরেহযবাহী কা়েিা়ে রমহমানরিিরক রেেি 
রথরক রবি কিা শুরু কিরব রমউরি়োরমি কমগীিা। েরব রযর্া রকউ িারন না রসর্া 
হরর্া, হার্গ অযার্ারক আোন্ত হও়ো এক রর্ারকি িনয একর্া অযামু্বরর্ন্স আসাি কথা 
ির়েরি রমউরি়োরমি সামরন। এরোক্ষরণ হ়েরো এরসও পরডরি। আি ঐ অযামু্বরর্রন্স রয 
পরিমাণ রবরস্ফািক আরি, োরে রমউরি়োরমি সামরনি রিকর্া উরডর়ে রিরে রেমন 
সমসযাই হরব না। রো এখন রোমাি সামরন িুরর্া পথ আরি। এক, েুরম চাইরর্ অযার্ামগ 
বািাি সারথ সারথ রোমাি বউরক রনর়ে রবরুরনাি িনয অনযরিি সারথ রমরি রযরে 
পারিা। এরে করি অনযরিি সারথ রোমাি সুন্দিী বউর়েি রিহও রিন্নরেন্ন হর়ে যারব 
রবরস্ফািরণ। নাহরর্ িুই, আমাি এবং এই েীে রকউরির্ি মরহর্াি সারথ করি আসরে 
পারিা। এরে করি রোমাি বউসহ িে িে মানুরষি িীবনও বাুঁচারে পািরব। দ্রুে 
রসিান্ত নাও। মািরর্াি হারে থাকা চাকুর্া খুবই ধািারর্া। রকউরির্রিি রবি কষ্ হরে 
এরে। এই কথার্াি মাধযরম বুঝারর্া। রয সযাম োরিি সারথ রযরে না চাইরর্ 
রকউরির্রিি ্র্া়ে চাকু ঢুরকর়ে রিও়োি মাধযরমই হেযাযরজ্ঞি সূচনা হরব। আি এরো 
কষ্ করি আমারিি রপিরন রসরকউরিরর্ রর্রর্র়ে রির়েও রকারনা র্াে হ়েরন। ইোন 
রঠকই োি রপস্তুর্র্া রনর়ে ঢুকরে রপরিরি। 
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 শুরনই রমস ও়োর্রিি রপিরন িাুঁরডর়ে থাকা রর্াকিুরর্াি রিরক োকারর্া সযাম। 
িযারকরর্ি িান পরকরর্ হাে ঢুরকর়ে িাখা ইোন হাসরি োি রিরক োরকর়ে। রফস্ক রয 
এখন োি কথাই বর্রি, রসর্া রযন িারন রর্াকর্া। সারথ সারথ রফরস্কি কথাি সেযো 
প্রমারণি িনয িযারকর্র্া পারি সরির়ে রপস্তর্র্া রবি করি োক করি ধিরর্া রিরমি 
রিরক। 
  
 রকিুক্ষরণি মরধযই রবরি উঠরর্া ফা়োি অযার্ামগর্া। সারথ সারথ রফস্কও বরর্ উঠরর্া, রম, 
ফার্গা, রসিান্ত রোমাি হারে। দ্রুে রসিান্ত নাও। 
  
. 
  
৩৩. 
  
ফা়োি অযার্ামগ রবরি উঠরেই সযারমি হাে খাবরর্ ধিরর্া রিরম। সযামরক রিরখ রকাথাও 
যারে না আরম। 
  
 রসিান্ত রনও়োি োি রোমাি ওপি ন়ে, রমরসস ফার্গা। 
  
সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, আপনারক সাহাযয কিরর্ রিরমি সারথ কী কিা হরব? 
  
 রোমাি রমরসস সুরবাধ রমর়েি মরো একাকী রহুঁরর্ র্র়ে রমউরি়োরমি সামরন িাুঁডারর্ই 
আমাি রর্ারকিা রবরস্ফািক সরির়ে রনরব। েরব পুরর্ি আসাি আর্ই সামরন র্র়ে 
রপৌঁিারে হরব োরক। েরব রস রঠকঠাক কাির্া কিরে না পািরর্ রোমাি কী হরব রসই 
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প্রশ্ন কিা উরচৎ রমরসস ফার্গাি। বরর্ রিরমি রিরক োকারর্া রফস্ক। োরর্াোরব 
প্ররবিমুরখি সামরন র্র়ে িাুঁডারব, আি রফান বযবহাি কিরব না। োরর্া়ে োরর্া়ে 
িার়েত্ব পার্ন কিরর্ রোমাি স্বামী রনিাপরিই থাকরব। 
  
সযাম… 
  
আরম রঠকই থাকরবা, রিরম। েুরম যাও। বরর্ এরক্সরর্ি রিরক োকারর্া সযাম। 
রমউরি়োরমি কমগীিা রমহমানরিি রবি কিরি এরক্সর্ রির়ে। 
  
 চরর্ যাও়োি আর্ িীের্ িতরষ্রে রফরস্কি রিরক োকারর্া রিরম। যাও়োি আর্ 
রফস্করক িার্র়ে রিও়োি িনয আরিকবাি সযারমি রিরক রফরি োরকর়ে বর্র্, এরিি 
রকারনা রবশ্বাস রনই। োই সাবধারন থাকরব। 
  
সযামও মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রিরর্া োি কথা়ে। এিপি বর্রে র্রর্ প্রা়ে রিাি করিই 
এরক্সরর্ি রিরক পা বাডারর্া রিরম। এরক্সরর্ি কারি রপৌঁরি রিষবারিি মরো আরিকবাি 
রফরি োকারর্া সযারমি রিরক। আিা কিরি সযাম রফরি চাইরব োি রিরক। 
  
সযামরিিরক রনর়ে ্যার্ারিি প্রা়ে রিষ প্রারন্ত রপৌঁরি র্রি রফরস্কি রর্ারকিা। িিিা 
রখার্াি িনয প্রা়ে রিাি করিই রমস ও়োর্রিি রিরক সািা কী-কািগর্া রিরনর়ে রনরে 
হর়েরি। িিিাি রখার্াি পি অবরিরষ রিরমি রিরক রফরি োকারর্া সযাম। হারেি 
আেুর্ োি করি একবাি কপারর্ িুুঁর়ে োক করি রিখারর্া রিরমি রিরক। 
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রিরমও একই কাি কিরর্া। এর্া োরিি রনিস্ব সংরকে। এই সংরকরেি মাধযরমই 
োিা একিন আরিকিনরক োরর্াবাসা ও িুিঃরিন্তা না কিাি ইিািা রি়ে। 
  
োিপি রিাি করিই িান্তোরব পা চারর্র়ে রেরডি অনযরিি সারথ রমরি র্রর্া রিরম। 
রনিঃশ্বাস স্বাোরবক রিখাি রচষ্া কিরি, ে়ের্ারক রন়েন্ত্ররণ িাখরে চারে। সযারমি 
সামরথগযি বযাপারি রস খুব োরর্া করিই িারন। যরি রফস্করক রকউ হািারে পারি, 
োহরর্ ো সযামই পািরব। োিপিও িুিঃরিন্তা িূি কিরে পািরি না। 
  
এোরবই রহুঁরর্ বাইরি রপৌঁিারনাি পি িিীরি িীের্ বাোরসি রিাুঁ়ো রপরর্া রিরম। 
চািপাি রথরক রেরস আসা সাইরিরনি িব্দ শুনরে পারে। অনযানয রমহমানিাও রেড 
করি িাুঁরডর়ে আরি প্ররবিমুরখি সামরন। 
  
হারস ও করথাপকথরনি মতিু গুজরন েরি উরঠরি িা়ে্ার্া। রমহমানরিি কাউরকই 
অের্া আেরঙ্কে রিখারে না। 
  
েরব বাইরি রকারনা অযামু্বরর্রন্সি রিখা রপরর্া না রিরম। এমনরক, হার্গ অযার্ারক 
আোরন্তি অরেন়ে কিাি মরো রকারনা রর্াকরকও না। 
  
রফস্ক রমথযা বরর্রি োরিিরক। 
  
ঘর্না বুঝরে রপরিই মরন মরন ্ারর্ রির়ে উঠরর্া রিরম। ধযাে, ্াধাি মরো রর্াকর্াি 
ধাপ্পা রবশ্বাস করিরি। 
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সারথ সারথই ঘুরি িিিাি রিরক রিৌড র্া্ারর্ আবাি। িিিা়ে িাুঁডারনা রসরকউরিরর্ি 
রর্ারকিা এখরনা রমহমানরিিরক রবি কিরি রমউরি়োম রথরক। রস পুনিা়ে রঢাকাি 
রচষ্া কিরেই এক ্ািগ োরক আর্রক রির়ে বর্র্, সযরি, মযাম। এখন রেেরি ঢুকরে 
পািরবন না। ফা়োি রিপার্গরমে এরস রনি়েো রিও়ো পযগন্ত বাইরিই থাকরে হরব 
সবাইরক। 
  
আমাি স্বামী, কাুঁরিা কাুঁরিা ্র্া়ে বরর্ উঠরর্া রিরম। সারথ সারথ রচহািাও আেরঙ্কি 
িাপ ফুরর্র়ে েুরর্রি। রস িা়োরবরর্রকি রিা্ী। ইনসুরর্ন রিও়োি িনয রিস্টরুরম 
র্র়েরিরর্া। এখরনা আরসরন। বাইরিও রকারনা িা়ে্া়ে রিখরে পারে না োরক। ফাস্ট-
রফ্লারিি রিস্টরুরম আরি ও। রপ্ল্ি, একরু্ যরি ঢুকরে রিরেন…? বর্রে বর্রে রচাখ 
রির়ে পারন র্র্র্র্ কিরি। অবিা়ে ফুরর্র়ে েুরর্রি রিরম। োরক পাও়োি সারথ সারথই 
রবরির়ে আসরবা আরম। 
  
এক মুহূরেগি িনয রেরব রনরর্া ্ািগ। োিপি মাথা ঝাুঁরকর়ে বর্র্, যান। োডাোরড 
রবরির়ে আসরবন। 
  
ধনযবাি। ির্রিই কিরবা আরম। 
  
বরর্ রমউরি়োরমি রবিার্ করিরিাি ধরি হাুঁর্রে শুরু কিরর্া রিরম। রকিুর্া যাও়োি পি 
রপিরন োরকর়ে রিখরর্া ্ািগ রর্াকর্াি োি রিরক রকারনা মরনারযা্ই রনই। পািরফক্ট। 
এর্াই চাইরিরর্া ও। হাুঁর্াি ্রে বারডর়ে রির়ে এর্র়ে যারে এখন। িন পঞ্চারিি মরো 
রমহমান আরি এখরনা রমউরি়োরমি রেেরি। দ্রুে ্রেরে বারমি বোকাি রসুঁরডর্াি 
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কারি এর্র়ে রযরেই রিখরর্া, রসুঁরডি িুই পারি িুই েরুণী মরহর্া িাুঁরডর়েরি। িুিনই 
রমউরি়োরমি কমগী। রসুঁরডি সামরন অনবিে একই কথা বরর্ যারে রমর়ে িুরর্া। 
ইমারিগরন্স! রপ্ল্ি, রনকর্বেগী এরক্সরর্ি রিরক চরর্ যান সবাই। ধনযবাি। 
  
 রসুঁরডি সামরন রপৌঁরি রিরম মরহর্ারিি একিনরক বর্র্, এক্সরকউি রম। আমাি 
স্বামীরক রনর়ে একরু্ িুিঃরিন্তা হরে। রকাথাওই খুুঁরি পারে না োরক। খুব সম্ভবে 
ওপিের্া়ে আরি ও। 
  
এখারনই অরপক্ষা করুন, মযাম। রসরকউরিরর্ ওপি রথরক সবাইরকই রবি করি আনরি। 
  
ধনযবাি, বরর্ রপরির়ে রযরে র্র়ে িুো়ে রহাুঁচর্ রখরর্া রিরম। র্ার্ সামর্ারে না রপরি 
ঝর্ করি পরড র্রর্া সামরন িাুঁডারনা মরহর্াি ওপি। পডরে র্র়ে পাসগর্াও হাে রথরক 
রির্রক িূরি উরড র্রি। ওহ রনা, বরর্ উঠরর্া রিরম। মরহর্াি সহা়েো়ে আবারিা উরঠ 
িাুঁরডর়ে বর্র্, খুবই িুিঃরখে আরম। 
  
 আপরন রঠক আরিন রো? 
  
 হযাুঁ, রিরম বর্র্। আহে হইরন, েরব র্রজ্জে প্রচুি। আপরন বযথা পানরন রো রকারনা? 
  
না। িাুঁডান। আপনাি পাসগর্া এরন রিরে। 
  
আরি না, কষ্ কিা র্া্রব না আপনাি। আরমই রনরে পািরবা, বরর্ মরহর্াি পাি 
কারর্র়ে র্র়ে পাসগর্া মারর্রে রথরক েুরর্ ্র্া়ে ঝুরর্র়ে রনরর্া রিরম। আরম রবশ্বাসই 
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কিরে পািরি না। ফার্েু হাই রহর্! বরর্ ওপিের্াি রিরক োকারর্া রিরম। আমাি 
স্বামীরক রিখরে পারে না। হ়েরো আমাি আর্ই বাইরি চরর্ র্রি। 
  
বরর্ মরহর্াি কারি আবারিা ক্ষমা রচর়ে রেরডি সারথ করি আবারিা এরক্সরর্ি রিরক পা 
বাডারর্া রিরম। যাও়োি সম়ে পারসগি আডারর্ চুরি কিা কী-কািগর্া রু্রকর়ে রিরখরি। 
যখন রিখরর্া রপরি থাকা মরহর্ারিি োি রিরক রকারনা নিি রনই, েখনই রসািা রিৌড 
র্া্ারর্া একর্া িিিাি রিরক। আিা কিরি ঐ িিিা রির়েই সযারমি কারি যাও়ো 
যারব। িিিাি সামরন রপৌঁরি কী-কািগ রির়ে োর্া খুরর্ রনরর্া; োিপি পারসগি রেেি 
রিরখ রিরর্া কী কািগর্া। রনরচি রথরক রনরম যাও়ো একর্া রসুঁরড ির়েরি িিিাি 
ওপারি। রসুঁরডি অনযপ্রারন্ত থাকা একর্া রোর্া িিিা ির়েরি। রকউ োি ওপি নিি 
িাখরি না রিরখ রনরিে হর়ে আরস্ত করি িিিার্া র্ার্র়ে রির়ে পা বাডারর্া রসুঁরডি 
রিরক। 
  
রসুঁরড রথরক রনরম হর্ওর়ে ধরি রিৌড শুরুি আর্ িুরোগুরর্া খুরর্ রনরর্া রিরম। 
িুরোি িব্দ রির়ে রফস্করক আ্মনী বােগা রিও়োি রকারনা ইো রনই োি। এর্র়ে 
যাও়োি সম়ে রবি কর়েকরর্ িিিা খুরর্ রপরর্া রঠকই, েরব সবগুরর্া িিিাই োর্া 
রিও়ো। িিিাগুরর্া রচক কিরে কিরে হর্ওর়েি ৩ রিষপ্রারন্ত রপৌঁরি র্রর্া 
একসম়ে। এই করিরিাির্া আসরর্ ইংরিরি T-(রর্) আকত রেি মরো। এখন োি িুই 
পারিই িুরর্া িাস্তা আরি। প্রথরম বামরিরক োকারেই এরক্সর্ রর্খা একরর্ িিিা 
রিখরে রপরর্া রিরম। রস রনরিে রফরস্কি রর্ারকিা ঐরিক রির়ে যা়েরন। কারিে 
রিরনসর্া খুুঁরি না পাও়ো পযগন্ত রমউরি়োম রথরক রবরুরব না রফরস্কি ির্র্া। োই িান 
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রিরকই পা বাডারর্া রিরম। িি ফুরর্ি মরো এর্র়ে রযরেই কণ্ঠস্বরিি ক্ষীণ আও়োি 
শুনরে রপরর্া। করিরিারিি রিষ মাথা রথরক রেরস আসরি িব্দর্া। 
  
ঝর্ করি িাুঁরডর়ে িব্দর্া রিানাি রচষ্া কিরর্া রিরম। অবিয রক কথা বর্রি বা কী রনর়ে 
কথা বর্রি োি রকিুই ধিরে পািরি না। েরব, এখন এর্া রনরিে রয রস রঠক পরথই 
এগুরে। 
  
 রি়োরর্ি কাি রঘরষ রনিঃিরব্দ সামরনি রিরক এর্র়ে যারে ও। কণ্ঠস্বরিি িব্দও ধীরি 
ধীরি রিািারর্া রিানারে শুরু করিরি এখন। 
  
খুুঁিরে থারকা। কণ্ঠস্বির্ারক রফরস্কি মরো র্া্রর্া োি কারি। 
  
আপরন কী খুুঁিরিন, এক মরহর্াি কণ্ঠস্বি, রসর্া বর্রর্ হ়েরো সাহাযয কিরে পািোম? 
  
 রোমারক বরর্রি আর্ই। র্ার্াকাি একর্া রিরনস, রবি রকিু সংরকে আরি ওর্ারে। 
  
রুরমি একিম কারি রপৌঁরি র্রি রিরম। রি়োরর্ রপরঠ রঠরকর়ে রুরমি রেেরিি িব্দ 
রিানাি রচষ্া কিরি। রুরমি িিিার্া চাপারনা, েরব িক্ত করি র্া্ারনা ন়ে। হার্কা 
একরু্ ফাুঁকা হর়ে আরি। ফাুঁকা রির়েই রেেরিি িতিযর্া রিখরে রপরর্া রিরম। িিিাি 
রিরক রপঠ রফরির়ে সামরনি রকিুি রিরক োরকর়ে আরি রফস্ক। আরিকরু্ োরর্া করি 
উুঁরক রিরেই রিখরে রপরর্া রয, রমস ও়োর্ি এক রর্রবরর্ি ওপি থাকা রকিু রিরনরস 
ঘার্াঘারর্ কিরি। রফস্ক ওর্াি রিরকই োরকর়ে আরি। আি োরিি পারি চাকু রনর়ে 
িাুঁরডর়ে আরি মািরর্া নারমি রর্াকর্া। েরব সযাম বা ইোরনি কাউরকই রিখরে রপরর্া 
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না। িিিার্াি আরিা কারি এর্র়ে র্রর্া ও। হার্কা একরু্ ধাক্কা রির়ে িিিার্া ফাুঁক 
করি রনরর্ই োি কাি হর়ে যারব। িিিা়ে হাে রির়ে মতিু একর্া ধাক্কা রিরর্া রিরম। 
এক ইরঞ্চি মরো ফাুঁক হর়ে র্রি িিিার্া। রুমর্াি রিরক োরকর়েই বুঝরে পািরর্া রয 
এর্াই আসরর্ হািবার্গ কারর্কিরনি রস্টারিির্া। এখারনই প্রিিগনীরে না থাকা 
সামরেগুরর্া রিরখ রিও়ো হর়েরি। রর্রবরর্ি ওপি অরনকগুরর্া অস্ত্র রিখরে রপরর্া 
রিরম। হাের্ িুরর্ যাও়ো ্িাি মাথা, পুরিারনা চামডাি ঢার্, িািীরিক বরমগি রু্করিা 
রু্করিা অংিসহ অরনক রকিু িরডর়ে-রিরর্র়ে পরড আরি রর্রবরর্ি ওপি। েরব এগুরর্াি 
রকারনার্ারকই আসরর্ এখন অস্ত্র রহরসরব বযবহাি কিা যারব না। রঠক েখনই োি রচাখ 
পডরর্া একর্া রপেরর্ি োিকাি ওপি। এককারর্ চামডাি বমগর্াি সারথ িুরডরিরর্া 
এই োিকার্া। িুরর্ র্র়ে এখন আর্ািা একর্া অরস্ত্র পরিণে হর়েরি। োিকাি 
রকানাগুরর্া েীক্ষ্ণ ও ধািারর্া হও়ো়ে যরথষ্ রিারি িুুঁরড মািরর্ োরর্াই ক্ষরে কিা 
সম্ভব। 
  
আরিা রিখরে যারেরর্া রঠক েখনই ঝর্ করি খুরর্ ফাুঁক হর়ে র্রর্া িিিার্া। রচাখ 
েুরর্ োকারেই রপস্তরর্ি নর্ রিখরে রপরর্া রিরম। ইোন রবরির়ে এরসরি রুম রথরক। 
একিম নডরব না। 
  
রুরমি রিরক একবাি রচাখ বুর্ারেই সযামরক রিখরে রপরর্া রিরম। রুরমি একপারি 
রযপ-র্াই রির়ে হাে রবুঁরধ রচ়োরি বরসর়ে িাখা হর়েরি সযামরক। েরব এিাডা আঘারেি 
রকারনা িাপ রিখা যারে না োি রচহািা়ে। সরহংসোি রকারনা িিকাি রনই, আরম 
এমরনই রঠক থাকরবা, ইোরনি রপস্তর্র্াি রিরক রনরিগি করি বর্র্ রিরম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

398 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রোমাি বাইরি িাুঁরডর়ে থাকাি কথা রিরর্া। 
  
রফরি রযরে রকারনা সমসযা রনই আমাি। 
  
রবরি রিরি হর়ে র্রি এখন, বরর্ হযাুঁচকা র্ান রির়ে রিরমরক রুরমি রেেরি রনর়ে 
র্রর্া ইোন। 
  
. 
  
৩৪. 
  
রিরমরক রুরম রর্রন এরন রর্রবরর্ি কারি রঠরর্ রিরে রিরখই িার্ জ্বরর্ উঠরর্া সযাম। 
োি ইো কিরি এখনই িুরর্ র্র়ে ইোরনি মুরখ ঘুরষ র্া্ারে, োি ঘাড রেরে রিরে-
রকন্তু রস িারন এখন এসব না করি অরপক্ষা কিার্াই হরব রশ্র়েেি কাি। ইোরনি 
রিারর্া হযাড্ানর্ারে হ়েরো রবরি হরর্ িুরর্া বুরর্র্ আরি, রকন্তু কাি সািাি িনয রো 
িুরর্াই যরথষ্। 
  
এর্া কী? রিরমরক রিরখ বরর্ উঠরর্া রফস্ক। 
  
অরেরথ। 
  
উত্তির্া শুরন একরু্ হোি মরন হরর্া বতি রনাকর্ারক। এখারনি রকউই রক রকারনা কথা 
শুরন না? োিপি রমস ও়োর্রিি রিরক োরকর়ে বর্র্, েুরম রথরম র্রিা রকন? খুুঁিরে 
থারকা। 
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 রিরমরক রঠরর্ আনরে রিরখ রমস ও়োর্িও কাি থারমর়ে রির়েরিরর্া। রফরস্কি রনরিগি 
শুরন আবারিা কা্রিি সূ্তরপি রেেরি রখাুঁিা শুরু কিরর্া মরহর্া। 
  
রর্রবরর্ি রিরক ঝুুঁরক রর্রবরর্ি ওপরি থাকা িুরোর্া আবারিা হারে রনও়োি রচষ্া 
কিরি রিরম। ইোরনি ধাক্কা রখর়ে পডাি সম়ে িুরোর্া োি হাে রথরক রির্রক 
র্র়েরিরর্া। সারথ সারথই ইোন োি হাে খাবরর্ ধরি রর্রবরর্ি কাি রথরক সরির়ে 
আনরর্া োরক। 
  
িতিযর্া রিরখই রখুঁরকর়ে উঠরর্া সযাম। আমাি স্ত্রীরক একা রিরড িাও। 
  
না িাডরর্ কী কিরব? 
  
কী কিরব রিখারনাি িনয উরঠ িাুঁডারে শুরু করিরিরর্া সযাম, রঠক েখনই মািরর্া োি 
কাুঁরধ চাপ রির়ে আবারিা রচ়োরি বরসর়ে রির়ে বর্র্, চুপচাপ এখারন বরস থারকা, 
ন়েরো িবাই হর়ে যারব। 
  
রিরম োি িুরো ও পাসগর্া বুরকি কারি আ্রর্ ধরি রফরি োকারর্া সযারমি রিরক। 
োরক অে়ে রির়ে বর্র্, আরম রঠক আরি, সযাম। 
  
ইোন রিরমরক সযারমি পারিি রচ়োরিি কারি রঠরর্ এরন বর্র্, বরসা। 
  
সযাম এবং রিরম িুইিরনিই রবকল্প পরিকল্পনা সেরিরে রবরিষ িক্ষো আরি। অন্তে 
সযারমি ধািণা এর্াই। আি এই মুহূরেগ রনরিেোরবই এিকম একর্া রবকল্প পরিকল্পনা 
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িিকাি োরিি। রচ়োরি বসরে বসরে সযামরক রকিু একর্া বর্রে যারেরর্া রিরম, রঠক 
েখনই ইোন রখুঁরকর়ে উঠরর্া োরিি রিরক। একিম চুপ। বরর্ রুরমি অনয প্রারন্ত 
র্র়ে িাুঁডারর্া ইোন। 
  
ওরিরক রমস ও়োর্ি আরিা একর্া বারক্সি সামরে রঢরর্ রনর়েরি রর্রবরর্ি ওপি। 
ওগুরর্ারে রখাুঁিাখুুঁরি কিরি এখন। কাি কিাি ফাুঁরকই একসম়ে োি পারি চাকু রনর়ে 
িাুঁরডর়ে থাকা মািরর্াি রিরক োরকর়ে বর্র্, আপনাি রক ঐ রিরনসর্া রনর়ে এরো 
কারিই িাুঁরডর়ে থাকরে হরব? 
  
িবারব রকিু না বরর্ চুপচাপ ওোরবই িাুঁরডর়ে িইরর্া মািরর্া। োবর্া এমন রযন 
কথার্া োি ্ার়েই র্ার্রন। 
  
 রমস ও়োর্িরক নেুন বারক্স থাকা কা্িগুরর্া রনর়ে ঘার্রে রিরখ ঘরডি রিরক 
োকারর্া রফস্ক। োিপি বর্র্, েুরম রক রনরিে রয েুরম ঐ রিরনসর্া রিরখারন? 
  
ওিকম রকিু থাকরর্ আরম অবিযই রিখোম। রকন্তু ওর্া রিরর্াই না। 
  
 শুরন রচাখ সরু করি োি রিরক োকারর্া রফস্ক। না থাকরর্ কা্রিি সূ্তপ ঘার্রিা 
রকন? রনরিেোরবই ঐ রিরনসর্া রো রকারনা খারমি রেেরি থাকরব না। 
  
 আপরন রো সংরকেও়োর্া একর্া র্ার্াকাি বস্তু খুুঁিরিন, োই না? এিকম রকিু 
একর্াি িরব রিরখরির্াম আরম। বরর্ রফরস্কি রিরক বাক্সর্া বারডর়ে রিরর্া রমস 
ও়োর্ি। চাইরর্ আপরন রনরিও খুুঁরি রিখরে পারিন। 
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রকিু না বরর্ বাক্স রথরক কা্রিি একর্া ্ািা রবি করি আনরর্া রফস্ক। োিপি 
ইোন ও মািরর্াি রিরক ইিািা করি বর্র্, ফার্গারিি ওপি নিি িারখা। 
  
রফস্করক কা্রিি ্ািা রনর়ে খুুঁিরে রিরখ রিরমি রিরক রফরি োকারর্া সযাম। েুরম 
রঠক আরি? 
  
 হযাুঁ, সরেযই রঠক আরি। 
  
রোমাি এখারন রফরি আসা উরচৎ হ়েরন। 
  
রোমারিি িনয িুিঃরিন্তা হরেরর্া আমাি। আি োিাডা রমউরি়োরমি সামরন রবরস্ফািক 
েরেগ রকারনা অযামু্বরর্ন্সও রিরর্া না। 
  
একরু্ রকৌির্ রনও়োই র্ার্, োরিি রিরক না োরকর়েই রর্রবরর্ি কাি রথরক বরর্ 
উঠরর্া রফস্ক। আি, কারিও রো রর্র্রি ওর্া। 
  
রো, যাই রহাক, রফরস্কি কথা়ে পাত্তা না রির়ে সযারমি করিরে রবুঁরধ িাখা রিপ-র্াইর়েি 
রিরক োকারর্া রিরম। রোমাি রনিাপত্তা রনর়ে রকিুর্া িুিঃরিন্তা হরেরর্া। 
  
রিরমি কথা শুরন মতিু হাসরর্া সযাম। োিপি রচাখ েুরর্ োকারর্া রমস ও়োর্রিি 
রিরক। মরহর্া এখরনা কা্িগুরর্া রঘুঁরর্ রঘুঁরর্ রিখরি। েরব কা্িগুরর্া স্পরিগি 
বযাপারি রফরস্কি রথরক রবরি সেকগ রমস ও়োর্ি। রনরিেোরবই ঐরেহারসক এই 
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িরর্র্গুরর্াি নষ্ হর়ে যাও়ো রনর়ে িুিঃরিন্তা কিরি মরহর্া। নাহরর্, হ়েরো বুঝরে 
পািরি রয রফস্ক রর্াকর্া োি রিরনসর্া রপর়ে র্রর্ই োরিি িীবরনি ইরে ঘর্রব। 
  
রঠক েখনই একর্া হর্রিরর্ কা্ি উরঠর়ে ধরি উল্লারসি সারথ রচুঁরচর়ে উঠরর্া রফস্ক। 
রপর়ে র্রি। 
  
সারথ সারথই িরম র্রর্া রমস ও়োর্ি। 
  
সযাম ওরিরক োি হারে র্া্ারনা প্ল্ারস্টরকি রিপ-র্াইর্া িুর্ারনাি রচষ্া কিরি। সারথ 
সারথ রচাখ িাখরি রফস্ক এবং ইোরনি রিরকও। রফস্ক ওরিরক আনরন্দ অনযরিি 
উপরিরেি কথা রযন েুরর্ই র্রি। োিপি হঠাৎ করি মরন পডরে োরিি রিরক রচারখ 
োকারর্া রর্াকর্া। ইোন ও মািরর্ারক রনরিগি রির়ে বর্র্, রোমারিি কাি রিষ করি 
ওপরি রিখা কিরব আমাি সারথ। সাহারযযি িনয িযাকরকও পাঠারে। 
  
বরর্ রবরির়ে র্রর্া রফস্ক। 
  
এর্া োরর্া র্ক্ষণ না, মরন মরন োবরর্া সযাম। োিপি ইোরনি রিরক োরকর়ে বর্র্, 
রোমাি রপস্তরর্ রো মাত্র িুরর্া বুরর্র্ই আরি, োই না? 
  
 ওর্া রনর়ে রেরবা না। পরকরর্ আরিা অরনকগুরর্া আরি। আি, মািরর্ও োি নেুন 
চাকুর্া কারি র্া্ারনাি িনয পা্র্ হর়ে আরি। 
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সারথ সারথই চাকুর্া উুঁরচর়ে ধিরর্া মািরর্া। রমস ও়োর্রিি রিরক োরকর়ে হাসরি রযন 
চাকুর্া। 
  
 হোিাি িীঘগশ্বাস রফর্র্ রিরম। অরনক হর়েরি। মািরবই যখন, োি আর্ অন্তে 
িুরোর্া পরি রনরে িাও। সম্মান রনর়েই মরি। এই ধরিা রো এগুরর্া, বরর্ পাসগর্া 
সযারমি বুরক রঠরস ধিরর্া রিরম। এমনোরব রঠরর্ রির়েরি হাে বারডর়ে বযা্র্া ধিা 
িাডা রকারনা উপা়েও রিরর্া না সযারমি কারি। োিপি উবু হর়ে ধীরি সুরি িুরোর্া 
পার়ে র্া্ারে শুরু কিরর্া রিরম। 
  
হেেরম্বি িতরষ্রে রিরমি রিরক োরকর়ে আরি ইোন। রবশ্বাসই কিরে পািরি না রযন। 
একরু্ পিই মিরে যাও়ো একর্া মানুষ রকোরব োি ফযািন রনর়ে োবরে পারি। 
  
 সযামও রকিুর্া অবাক হর়ে আরি। েরব বুরকি কারি ধরি িাখা রিরমি পাসগর্াি রিরক 
োকারেই ঘর্নার্া বুঝরে পািরর্া ও। পারসগি আডারর্ একর্া রপেরর্ি োিকা ির়েরি। 
োিকাি রকানাগুরর্া রবি েীক্ষ্ণ। রিপ-র্াইর্া কার্াি িনয এই মুহূরেগ এই ধিরনি 
রকিুিই আিা কিরিরর্া ও। 
  
হঠাৎই রমস ও়োর্রিি ঝাুঁরকর়ে উঠাি িব্দ এরর্া োি কারন। মািরর্া মরহর্াি ্র্া়ে 
চাকু রঠরকর়ে ধরিরি। সারথ সারথই পাসগ রফরর্ উরঠ িাুঁরডর়ে োিকার্া িুুঁরড মািরর্া 
সযাম। মািরর্াি ঘারড র্র়ে র্া্রর্া অস্ত্রর্া। চমরক রচাখ বরডা বরডা হর়ে র্রি 
মািরর্াি। চাকুর্াও খরস পরড র্রি োি হাে রথরক। শ্বাস রনরে র্র়ে হাুঁসফাস কিরি 
িীরেমরো। োিপি ঝর্ করি হুমরড রখর়ে পরড র্রর্া রুরমি রমরঝরে মািরর্ারক 
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ওোরব পরড রযরে রিরখই রিরমি রিরক রপস্তর্ উুঁরচর়ে ধিরর্া ইোন। গুরর্ কিরে যারব 
রঠক এমন সম়েই োি ওপি এরস ঝাুঁরপর়ে পডরর্া সযাম। গুরর্র্া র্ক্ষযভ্রষ্ হর়েরি। হাে 
বাধ অবিা়েই ইোরনি সারথ হুরডাহুরড কিরি ও। সযারমি োস রথরক বাুঁচরে আবারিা 
গুরর্ কিরর্া ইোন। সযারমি ্ার্ রঘুঁরষ র্রর্া রযন বুরর্র্র্া। রপস্তর্র্া রফরর্ রির়ে 
রর্রবর্ রথরক ্িার্া েুরর্ রনরর্া ইোন। োিপি সরিারি ঘুিারর্া সযারমি রিরক। 
রকারনািকরম রপরির়ে র্র়ে ্িাি আঘাের্া প্ররেহে কিরর্া সযাম। োিপি আবাি 
ঝাুঁরপর়ে পডরর্া ইোরনি ওপি। ধাক্কাি েীিো়ে রর্রবরর্ রহাুঁচর্ রখর়ে পরড র্রি 
িুিনই। 
  
 ির্রি পার্াও এখান রথরক! রিরমরিি রিরক োরকর়ে রচুঁরচর়ে বরর্ উঠরর্া সযাম। 
  
 রিরি না করি রমস ও়োর্িরক সারথ রনর়ে রিৌরড রুম রথরক রবরির়ে র্রর্া রিরম। 
  
ওরিরক রর্রবরর্ি ওপি রথরক কার্া র্া্ারনা ্িাি মাথার্া খাবরর্ ধরি আবারিা সযারমি 
রিরক ঘুিারর্া ইোন। হােবাধা অবিা়ে রকারনািকরম চামডাি ঢার্র্া আুঁকরড ধরি িুুঁরড 
মািরর্া ইোরনি রিরক। োিপি ধাক্কা রির়ে মািরর্াি র্ারিি ওপি রফরর্ রির়েই রিৌরড 
রবরির়ে র্রর্া রুম রথরক। 
  
রিরম ও রমস ও়োর্ি এরোক্ষরণ অরনকর্া িূি এর্র়ে র্রি। করিরিারিি রমাডর্াি 
কারি র্র়ে রথরম র্রি ওিা। রমারডি একর্া িাস্তা চরর্ র্রি রমউরি়োরমি রিরক, আি 
অনযর্া চরর্ র্রি ইমারিগরন্স এরক্সরর্ি রিরক। রকান রিরক যারবা? রিরজ্ঞস কিরর্া 
রিরম। 
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িুই রিরকই োকারর্া রমস ও়োর্ি। এরোর্া চমরক আরি রকানরিরক যারব রসর্ািও 
রসিান্ত রনরে পািরি না। 
  
েখনই সযাম রপিন রথরক িুরর্ এরস বর্র্, এরক্সরর্ি রিরক যাও। ির্রি! রস আিা 
কিরি এরক্সর্ রির়ে রবরুরর্ই বাইরিি িমার়েে হও়ো রেরডি সারথ রমরি রযরে পািরব 
ওিা। োিাডা রসরকউরিরর্রকও সেকগ কিরে পািরব। 
  
 েরব দ্রুে পার়ে রসুঁরড রবর়ে িিিা খুর্রেই হোি হরে হরর্া োরিিরক। সামরনি 
প্ররবিমুখ রথরক রবি রকিুর্া িূরি হও়ো়ে রেরডি রকারনা রচহ্নও রনই এখারন। োি 
বিরর্ বিং একর্া অন্ধ্কাি সরু িাস্তা খুুঁরি রপরর্া ওিা। শুধুমাত্র রমইনরর্ইনযারন্সি 
িনযই এই পথর্া বযবহাি কিা হ়ে। 
  
 রযোরবই রহাক এখন োরিিরক রমউরি়োম রথরক রবরির়ে রযরেই হরব। এই মুহূরেগ 
িান ও বারম িুরর্া িাস্তা আরি োরিি। বাম রিরকি িাস্তার্াই রবরি রনরর্া সযাম। রকিুর্া 
এর্র়ে রযরেই রিখরে রপরর্া একর্া সরু রসুঁরড রনরম র্রি রনরচি রবিরমরেি রিরক। 
রনরচ একর্া িিিাও রিখরে পারে। এরিরক আরসা, বরর্ অনযরিিরক সারথ রনর়ে 
অন্ধ্কাি রসুঁরড রির়ে নামরে যারব, রঠক েখনই ইমারিগরন্স এরক্সরর্ি িিিা রখার্াি 
কাুঁচকাুঁরচ িব্দ শুনরে রপরর্া। 
  
ইোন রবরির়ে এরসরি বাইরি। রপস্তর্ হারে রনর়ে োরিিরকই খুুঁিরি। 
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রকারনািকরম শ্বাস আর্রক রসুঁরডি রি়োরর্ি সারথ ্া রঘুঁরষ িাুঁরডর়ে আরি ওিা। ইোন 
চরর্ যাও়োি অরপক্ষা কিরি। এি ফাুঁরকই পরকর্নাইফর্া রবি করি এরন সযারমি 
হারেি বাুঁধনর্া রকরর্ রিরর্া রিরম। 
  
হঠাৎ করিই ইোন ঘুরি িাুঁডারর্া োরিি রিরক। ইোনরক োরিি রিরক এর্র়ে আসরে 
রিরখই িরম র্রর্া ওিা। রর্াকর্া োরিি এরো কারি িাুঁরডর়ে আরি রয সযাম চাইরর্ও 
এখন রর্াকর্াি পার়েি র্াডারর্ আুঁকরড ধিরে পািরব। েরব ইোন োরিিরক এখরনা 
রিরখরন। রকিুক্ষণ এরিক-ওরিক োরকর়ে রফান রবি করি কাউরক কর্ রির়ে বর্র্, 
মািরর্া মরি র্রি… না। ফার্গারিিও হারির়ে রফরর্রি। েরব এরিরক রচক করি রিখরি 
আরম। আি েুরম িাস্তাি রিরক নিি িারখা… োরিিরক না পাও়ো পযগন্ত এখান রথরক 
যাও়ো যারব না। বস োরিিরক… 
  
পারিি রবরল্ডং-এি পাও়োি রিনারির্ি চারু্ হর়ে যাও়ো়ে ইোরনি বারক কথাগুরর্া আি 
শুনরে রপরর্া না ওিা। োিপি কথা রিষ করি এর্র়ে র্রর্া োরিি উর্রর্া রিরক। 
সযাম োরকর়ে রিখরর্া রকানাি রিরক র্র়ে হারির়ে র্রি ইোন। 
  
আপােে পরিরিরে োরিি অনুকূরর্ আরি রেরব স্বরস্ত রপরর্া সযাম। োিপি অনয 
িুিরনি রিরক োরকর়ে বর্র্, রোমিা রঠক আরিা? 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া অনযিা। 
  
 রবি। োহরর্ চরর্া এখন রবরির়ে যাই এখান রথরক। বরর্ োি রপিরন থাকা িিিার্াি 
রিরক োকারর্া সযাম। এই িিিার্া রির়ে রক রকাথাও যাও়ো যারব? 
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মাথা নাডরর্া রমস ও়োর্ি। চমকর্া রমার্ামুরর্ সামরর্ উরঠরি রস। এর্া 
রমইনরর্ইনযারন্সি অরফস। রেেি রথরক এর্াি রকারনা িিিা রনই। আমারিি রক পুরর্রি 
রফান কিা উরচৎ না? 
  
অবিযই উরচৎ। েরব পুরর্িরক রস্টর্রমে রিও়োি আর্ রনরিরিি প্রাণ বাুঁচারনা 
িিকাি। রেেরি রকোরব ঢুকরবা আমিা? 
  
আমিা রয পথ রির়ে রবরির়ে এরসরি, ওর্াই সবরচর়ে সহি পথ, বর্র্ রমস ও়োর্ি। 
েরব োিা রো আমাি কী-কািগ রনর়ে র্রি। 
  
আমাি কারি একর্া আরি, বরর্ পাসগ রথরক কী-কািগর্া রবি করি আনরর্া রিরম। 
আপনারিি আরিককমগীি রথরক ধাি রনর়েরি এর্া। 
  
চমৎকাি, বরর্ রসুঁরড রির়ে ওপরি উরঠ রথরম র্রর্া সযাম। ওপরি সব রকিু স্বাোরবক 
আরি রনরিে হর়ে অনযরিিরক উরঠ আসাি ইিািা করি বর্র্, সিাসরি িিিাি কারি 
চরর্ যারব। 
  
কী-কািগ রির়ে িিিা খুরর্ পুনিা়ে রমউরি়োরম রফরি এরর্া ওিা। েরব িিিার্া 
পুরিাপুরি না র্া্ারনা পযগন্ত রকারনা স্বরস্ত পারে না সযাম। 
  
 রসরকউরিরর্ অরফরস যাও়ো িিকাি আমারিি, রমস ও়োর্ি বর্র্। পুরর্ি আসাি আ্ 
পযগন্ত আমিা ওখারনই রনিাপি থাকরে পািরবা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

408 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 োিা রয কা্ির্া রনর়ে র্রি, রসরকউরিরর্ অরফরসি রিরক রযরে রযরে রিরজ্ঞস কিরর্া 
সযাম, ওর্া রক আপরন োরর্া করি রিখরে রপরিরিরর্ন? 
  
একর্া রস্কচ ওর্া। রকরসি? 
  
একর্া র্ার্াকাি বস্তুি। রকিু সংরকেও আরি ওর্ারে। হািবার্গ কারর্কিরনি োরর্কা 
কিাি সম়ে খুব সম্ভবে এর্া একবাি রিরখরির্াম আরম। োই রর্াকর্া বর্াি সারথ 
সারথই বুরঝ র্র়েরির্াম। 
  
কী ধিরনি সংরকে রিরর্া ওর্া রক মরন আরি আপনাি? 
  
না, সযরি। সংরকের্া মরন রনই আমাি। 
  
**** 
  
এক ঘো পি োন্ত হর়ে অবরিরষ আবারিা োরিি রহারর্র্ রুরম রফরি এরর্া সযাম ও 
রিরম। এরোর্াই োন্ত রয এরসই রবিানা়ে শুর়ে পরডরি িুিন। রবিানা়ে শুর়ে ওপরিি 
িারিি রিরক োরকর়ে আরি োিা। আরম োবরেও পািরি না রয আমিা মতেুযি এরো 
কারি চরর্ র্র়েরির্াম, রকিুক্ষণ রবশ্রাম রনও়োি পি বর্র্ রিরম। 
  
োরর্া প্ররচষ্া রিরর্া োরিি। েরব যরথষ্ রিরর্া না। 
  
প্ররেবািই োিা রকোরব আমারিিরক এক কিম এর্র়ে থারক? 
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োরর্া প্রশ্ন, োবরর্া সযাম। েথয ফাুঁস হও়োি পথ রো বন্ধ্ করি রির়েরি োিা। 
আচগািও োরিিরক রনি়েো িারনর়েরি ওইরিরনি পি রথরক রিও আি কখরনা োি 
কারিন র্যারিইরনি সারথ রযা্ারযা্ করিরন। এবং োিপিও এরেরিি রর্ারকিা প্ররেরর্ 
রক্ষরত্রই োরিি রথরক এক পিরক্ষপ করি এর্র়ে আরি। আমারিি রকিুরিন আর্ 
রথরক শুরু করিরি ওিা। সমর়েি সুরবধার্া পারে আি কী! 
  
রসর্মারক কর্ কিা িিকাি। হ়েরো রস রকিু িানারে পািরব আমারিি। 
  
েুরম কর্ কিরব না আরম কিরবা? 
  
রকারনা উত্তি রিরর্া না রিরম। রিরমি রথরক রকারনা উত্তি না রপর়ে সযাম োি রিরক 
োকারেই রিখরর্া রয রস ঘুরমর়ে পরডরি। ঘুমন্ত রিরমি রিরকই রকিুক্ষণ োরকর়ে িইরর্া 
ও। সন্ধ্যাি পরিি ঘর্নার্া রনর়ে রমশ্র অনুেূরে কাি কিরি োি মরধয। রস িারন 
রফরস্কি োরক িীরবে রফিে পাঠারনাি রকারনা ইো রিরর্া না। রকউ বাুঁচারে না 
আসরর্ হ়েরো র্ডাইর়েি আপ্রাণ রচষ্া করিও একর্া সম়ে হার্ রিরড রিরে হরে 
োরক। োিপিও এর্া রেরব রনরিন্ত রিরর্া রয োি রিরমরো বাইরি রনিাপরিই আরি। 
েরব ইোন রিরমরক রর্রন রনর়ে আসাি পিই সবরকিু বিরর্ র্রি। 
  
োরক বাুঁচারে র্র়ে রনরিি িীবরনি ঝুুঁরক রনরেও রিধা করিরন োি সুন্দিী বধূ। শুধু 
োইই না, বুরি করি সুরযা্মরো অস্ত্রও সিবিাহ করিরি। োরক। 
  
এোরবই পারি শুর়ে রিরমি ঘুমন্ত রনিঃশ্বাস রফর্াি িব্দ শুনরি সযাম, আি োবরি রিরমি 
চেুি, ির্নাম়েী অরেনর়েি বযাপািগুরর্া। 
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 োরর্া রিরখর়েরি, রিরম, োবরে োবরে আনমরনই রফসরফরসর়ে বরর্ উঠরর্া সযাম। 
এোরবই োবরে োবরে একসম়ে রনরিও ঘুরমর়ে পডরর্া সযাম। 
  
আি এই ঘুম োেরর্া রফান বািাি িব্দ শুরন। রচাখ খুরর্ প্রথরম সূযগারর্াক রিরখ রকিু 
চমরক র্রর্া ও। রঠকমরো বুঝরে পািরি না রয োিা এখন আসরর্ রকাথা়ে। যখন 
বুঝরে পািরর্া রয োিা রহারর্রর্ আরি, েখনই রিরমরক ঘুমিরডে করণ্ঠ রফারন বর্রে 
শুনরর্া, হযারর্া…? িাুঁডান একরু্… কী বর্রর্ন? 
  
রক? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
রমস ও়োর্ি, রফান কারন রনর়ে রিা়ো রথরক উরঠ বরস বর্র্ রিরম। োিপি রফারন 
কথা বর্া রিরষ সযারমি রিরক রফরি বর্র্, মরহর্া বর্রিন সাংরকরেক রচহ্নও়োর্া ঐ 
বস্তুর্া রকাথা়ে আরি ো রেরন িারনন। 
  
. 
  
৩৫. 
  
রকোরব আমারিি রচাখ এরডর়ে র্রর্া ওর্া? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
  
 এর্াই স্বাোরবক, ্যাস পযাডারর্ চাপ বারডর়ে রির়ে বর্র্ সযাম। র্ম্বা িাস্তার্া আি রবি 
খারর্, োই দ্রুে ্রেরে এর্র়ে রযরে পািরি ওিা। যরিও িারন রয রকউ োরিিরক 
অনুসিণ কিরব না, োিপিও রি়োিরেউ রমিরি রচাখ িাখরি সযাম। আি এরেরিি 
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রর্ারকিা রকনই বা অনুসিণ কিরব োরিিরক? রফস্ক রো রযর্াি িনয এরসরিরর্া রসর্া 
রপর়েই র্রি। রচারখি সামরনই রু্রকর়ে িাখা হর়েরিরর্া ওর্া, আি আমিাও সরঠক 
িা়ে্ার্া়ে রিরখরন। 
  
অথবা, োরর্াোরব বর্রর্, োিা আর্ িানরো না রয োরিিরক কী খুুঁিরে হরব, োই 
রিখাি পিও বুঝরে পারিরন। েরব এখন োিা িারন। সযাম আিা কিরি েুর্ সূত্র ধরি 
রমউরি়োরম খুুঁিরে র্র়ে োিা হ়েরো বরডা রকারনা েুর্ করি বরসরন। 
  
অল্প সমর়েি রেেরিই রেস হািবার্গ-রমর্ারিি খামারি র্র়ে রপৌঁরি র্রর্া ওিা। 
আর্িবারিি মরো এবািও োরিি ্ারডি িব্দ রপর়েই রচুঁরচর়ে উঠরর্া হাুঁস-মুির্গুরর্া। 
খামারিি সামরন চরড রবডারনা িা্র্গুরর্াও িব্দ কিরে কিরে চরর্ র্রি রেেরিি 
রিরক। 
  
্ারড রথরক রনরম ড্রাইেওর়ে ধরি প্ররবিমুরখি রিরক পা বাডারর্া সযাম ও রিরম। প্ররে 
পিরক্ষরপই োরিি পার়েি রনচ রথরক মডমরড িব্দ রেরস আসরি। রনরিেোরবই, এই 
খামারি রকউ রনিঃিরব্দ বা কারিা রচারখ ধিা না পরড ঢুকরে পািরব না। এসব োবরে 
োবরেই র্র়ে িিিা়ে রর্াকা রিরর্া সযাম। 
  
রকন্তু রকারনা িবাব এরর্া না রেেি রথরক। 
  
একরু্ রপরির়ে র্র়ে ওপরিি রচমরনি রিরক োকারর্া সযাম। রচমরন রির়ে রকারনা রধাুঁ়ো 
রবরুরে না। র্ক্ষণ সুরবধাি র্া্রি না। আমারিি হ়েরো একরু্ রচক করি রিখা 
িিকাি। 
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 রিরম রকিু না বরর্ শুধু মাথা ঝাুঁকারর্া। সযাম িারন রিরমও এখন একই কথা োবরি। 
হািবার্গ-রমর্ািরিি রকিু একর্া হর়েরি। 
  
সামরন রথরক পারিি ইর্ রবিারনা িাস্তাি রিরক পা বাডারর্া ওিা। রিওর্া িরম থাকা়ে 
রকিু রকিু িা়ে্া়ে রপরের্ হর়ে আরি িাস্তার্া। আরিকরু্ এর্র়ে রযরেই িম্বসাকত রেি 
িানার্ার্া রচারখ পডরর্া সযারমি। েরব িানার্া়ে সািা পিগা র্া্ারনা থাকা়ে রেেরিি 
রকিু রিখরে পারে না। বারডি রপিরনি অংির্া়ে রবি োরর্া একর্া িাক-সরিি বা্ান 
্রড েুরর্রি হািবার্গ রমর্ািিা। এই রিরকও রবি রকিু মুির্ আরি, ্ািি ও রসর্ারি 
িারকি বা্ারনি রেেরি ঘুরি রবডারে ওগুরর্া। 
  
আরিা রকিুর্া এগুরেই রপিরনি ঘন সবুি িরেি িিিার্া খুুঁরি রপরর্া ওিা। িিিার্াি 
কারি রপৌঁিুরেই িিিাি োর্াি কারি রকিু ক্ষেরচহ্ন খুুঁরি রপরর্া সযাম। োর্া রেরে 
রেেরি রঢাকাি রচষ্া করিরিরর্া রকউ। এর্া রিখাি আিা করিরন আরম। 
  
আরমও না, রিরম বর্র্। 
  
রকিু না বরর্ িিিাি নবর্া ঘুিারর্া সযাম। রেেরি ঢুকরে যারব রঠক েখনই বারডি 
সামরন রথরক হাুঁস, মুি্ী ও িা্রর্ি উচ্চস্বরি রচুঁচারনাি িব্দ শুনরে রপরর্া ওিা। সারথ 
সারথ ড্রাইেওর়েরে ্ারডি চাকাি ঘষগরণি ককগষ িব্দও। 
  
রনরিেোরবই, খুবই িরক্তিার্ী অযার্ামগ ওর্া, রিরম বর্র্। আমারিিও ওিকম রকিুি 
বযবিা কিা উরচৎ। 
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আমাি মরন হ়ে না রযর্োন োিা মুির্ রির়ে র্াঞ্চ কিাি রর্াে সামর্ারে পািরব। 
  
ওহ, রঠক। েুরর্ র্র়েরির্াম ওর্া। 
  
রপিন রথরক রনরম আবাি বারডি সামরনি রিরক পা বাডারর্া ওিা। সযাম আর্ আর্ 
যারে। কািা এরসরি ওর্া রনরিে না হর়ে কাউরক রিখা রিরে চারে না ও। রিরমরক 
ওখারনই িাুঁরডর়ে থাকরে বরর্ বারডি রকানা়ে র্র়ে সামরনি রিরক উুঁরক রিরর্া সযাম। 
োকারেই একর্া নীর্ িরেি রফর়ের্ ্ারডি সামরনি পযারসজাি রসর্ রথরক রেস 
হািবার্গ-রমর্ািরক নামরে রিখরর্া ও। মরহর্াি র্ার্-কারর্া ফুরর্র্ িামা, ওরর্ি কারর্া 
রকার্ এবং রহারর্া কারর্া রু্রপ রিরখ সযাম বুঝরে পািরর্া রয মরহর্া মাত্রই চাচগ রথরক 
রফরি এরসরি। 
  
েরব মরহর্াি স্বামীরক আরিপারি রকাথাও রিখা যারে না। ে়ে রনই রিরখ রিরমরক 
এর্র়ে আসাি ইিািা কিরর্া সযাম। োিপি রমরসস হািবার্গ রমর্ািরক স্বা্ে িানারনাি 
িনয িুইিন একসারথ পা বাডারর্া বারডি সামরনি রিরক। 
  
্ারডি ড্রাইোিরক রবিা়ে িারনর়ে প্ররবিমুরখি রিরক োকারেই ফার্গা িম্পরেরক 
রিখরে রপরর্া মরহর্া। োরিি রিরক োরকর়ে মুচরক রহরস বর্র্, রম. অযাড রমরসস 
ফার্গা, আরম িানোম না রয আপনািা আি এরিরক আসরবন… 
  
রকিু না িারনর়ে আসাি িনয িুিঃরখে, রমরসস হািবার্গ-রমর্াি, বর্র্ সযাম। আপনাি 
এবং আপনাি স্বামীি সারথ আসরর্ রকিু কথা রিরর্া আমারিি। উরন রক বাসা়ে আরিন? 
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না। আি সকারর্ই রস োি োইরক রিখরে চরর্ র্রি। োি োইর়েি িিীি খুব 
একর্া োরর্া যারে না কর়েকরিন ধরি। েরব, চরু্ন, রেেরি র্র়ে কথা বরর্। 
  
বরর্ সামরনি িিিাি রিরক পা বাডারর্া মরহর্া। সারথ সারথই সযাম এর্র়ে র্র়ে 
মরহর্ারক থারমর়ে বর্র্, আসরর্, আমাি মরন হ়ে রকউ একিন োর্া রেরে রেেরি 
ঢুরকরি। 
  
কথার্া শুরন রকিুর্া চমরক র্রর্ন রমরসস হািবার্গ-রমর্াি। োিপি রহরস উরঠ আবারিা 
পা বাডারর্ন সামরনি রিরক। পাসগ রথরক চারবর্া রবি কিরে কিরে বর্রর্ন, আমাি ো 
মরন হ়ে না। রর্াকার্র়েি রথরক অরনক িূরি থারক আমিা। এখারন রক কাি সম়ে নষ্ 
কিরে আসরব? এমন না রয আমারিি এখারন খুব মূর্যবান রকিু আরি। 
  
োিপিও, রকউ একিন আপনারিি রপিরনি িিিাি োর্া রেরে রেেরি ঢুরকরি বরর্ 
মরন হরে। 
  
বরর্ মরহর্ারক সারথ রনর়ে আবারিা রপিরনি িিিাি রিরক পা বাডারর্া ওিা। িিিাি 
কারি রপৌঁরিই িিিাি োর্াি পারি থাকা ক্ষেরচহ্নগুরর্া রিখারর্া সযাম। 
  
 ওহ, রখািা, চমরক উরঠ বর্রর্ন রমরসস হািবার্গ-রমর্াি। 
  
এর্র়ে র্র়ে সযাম িিিার্া ধাক্কা রির়ে খুরর্ বর্র্, রবরুরনাি আর্ রো রনি়ে িিিা 
র্ক করি র্র়েরিরর্ন? 
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মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রিরর্ন মরহর্া, েরব রকিু বর্রর্ন না। 
  
আরম রনরিে োিা এেক্ষরণ চরর্ র্রি, বর্র্ সযাম। েরব, আমাি ঝুুঁরক রনও়োি 
রকারনা ইো রনই। 
  
রকন্তু এখারন পুরর্ি আসরে আসরে অরনক সম়ে রর্র্ যারব। িা়ে্ার্া রো িহি 
রথরক অরনক রবরি রেেরি। 
  
আপরন রিরমি রফান রথরক পুরর্িরক িানান। েেক্ষরণ আরম একরু্ রচক করি রিখরি। 
  
 বরর্ ধাক্কা রির়ে িিিার্া খুর্রর্া সযাম। িিিাি মুরখ িাুঁরডর়ে িব্দ রিানাি রচষ্া কিরি। 
রেেরি ঢুকরে যারব রঠক েখনই রপিরন থাকা রিরমরক বর্রে শুনরর্া, িুিঃরিন্তা কিরবন 
না। এসরব সযারমি োরর্া িক্ষো আরি। 
  
 রকউ রকন োর্া রেরে ঢুকরে যারব এখারন? বর্রর্ন রমরসস রেস হািবার্গ-রমর্াি। 
  
রহার্স্টাি রথরক রপস্তর্র্া রবি করি রপিরনি িিিা রির়ে িান্নাঘরি পা িাখরর্া সযাম। 
মারর্ি বািান্দা রির়ে সামরনি িিিাি রিরক এর্র়ে যারে আরস্তধীরি। রস রনরিে রয 
অনরধকাি প্ররবিকািীিা একর্া রিরনরসি িনযই এরসরিরর্া, এবং এই বারডরে শুধু ঐ 
একর্া রিরনসই রনই। োিপিও বারডি পুরিার্াই রচক করি রিখরর্া সযাম। রচক কিা 
রিরষ বাইরি অনয িুইিরনি সারথ একরত্রে হর়ে িানারর্া, োিা চরর্ র্রি। 
  
রিরম বর্র্, পুরর্িরক িানারনা হর়েরি। রকিুক্ষরণি মরধযই এরস পডরব ওিা। 
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 আেরঙ্ক মুখ ফযাকারি হর়ে আরি রেরসি। রকারনা রকিু রক রমরসং আরি? 
  
হযাুঁ, খুব সম্ভবে, অনয িুিরনি সারথ বারডরে ঢুকরে ঢুকরে সামরনি িিিাি পারি 
থাকা রি়োরর্ি রিরক রনরিগি করি বর্র্ সযাম। 
  
সযারমি রনরিগি কিা িা়ে্ার্া়ে োকারেই পারিবারিক রেরস্টি রনরচ এবং িুই 
রপইরেংি মাঝখারন থাকা িূনযিানর্া রচারখ পডরর্া রেরসি। ঢার্? িুরন়ো়ে এরো রকিু 
থাকরে এই ঢার্ চুরি কিরব রকন রকউ? 
  
আমারিি ধািণা, সযাম বর্র্, ঢারর্ি উত্তর্ রকরন্দ্র থাকা রচহ্নর্া আসরর্ একর্া পুরিারনা 
সংরকে। একর্া মানরচরত্রি অথগ রবি কিাি সূত্র ওর্া। 
  
ঢারর্ি উত্তর্ অংি? ওর্া কী রিরনস আবাি? 
  
এর্া ঢারর্ি রকরন্দ্র থাকা োমাি র্ার্াকাি একর্া অংি। এর্ারক রিল্ড বসও বর্া হ়ে। 
ঢারর্ি হােরর্ি সারথ র্া্ারনা থারক এর্া। 
  
আরিা রকিুক্ষণ রি়োরর্ি িূনযিানর্াি রিরক োরকর়ে রথরক রেস হািবার্গ রমর্াি 
বর্রর্ন, আপরন রনরিে ওর্া়ে সংরকে রু্রকর়ে আরি? ওর্া রো শুধু একর্া রকরল্টক 
নকিা মাত্র! 
  
 ঐ রকরল্টক নকিার্া আসরর্ সংরকে না। সংরকের্া ির়েরি নকিাি বতরত্তি সীমানা়ে। 
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 ওর্া… বরর্ই হাে রির়ে মুখ রচরপ ধিরর্ন মরহর্া। মাথা নাডরে নাডরে বর্রর্ন, 
আমাি বসা িিকাি একরু্। 
  
চরু্ন, রেেরি রনর়ে যাই আপনারক, বরর্ মরহর্াি হারে ধরি োরক সবঠকখানাি রিরক 
পা বাডারর্া রিরম। মরহর্ারক রচ়োরি বরসর়ে রির়ে বর্র্, রড্রংরকি িনয রকিু রিব 
আপনারক? 
  
না, না, আরম রঠক আরি। ধনযবাি। 
  
সযামও একর্া রচ়োরি বরস বর্র্, আপরন বরর্রিরর্ন, আমারিি আর্ও িুইিন রর্াক 
আরর্গফযাক্টগুরর্াি বযাপারি িানরে এরসরিরর্া আপনাি কারি। 
  
শুরন শুধু মাথা ঝাুঁকারর্ন রেস হািবার্গ-রমর্াি। 
  
 োরিি রক বণগনা রিরে পািরবন একরু্? 
  
মরন হ… আপনাি রক ধািণা োিাই…? 
  
যরি আপনাি বণগনাি সারথ আমারিি রপিরন র্া্া রর্াকগুরর্াি রমর্ থারক, োহরর্ হযাুঁ 
োিাই এরসরির্। 
  
রকন্তু রকন? 
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সাংরকরেক রচহ্ন ও মানরচরত্রি বযাপারি রো আর্ই বরর্রি। আমিা রনরিে না, েরব 
ধািণা কিরি রয রকারনা গুপ্তধরনি মানরচত্র ওর্া। 
  
শুরন ভ্রু কুুঁচরক র্রর্া রেরসি। ঐ পুরিারনা রকংবিরন্তর্া োহরর্ সেয? 
  
আপরন আর্ও শুরনরিন এর্া? 
  
 হা। েরব ওর্া রো শুধু বাচ্চারিি ঘুমপাডারন একর্া ্ল্প মাত্র। রকউই এর্ারক সেয 
মরন করি না। 
  
 রকংবিরন্তর্া, পুরর্ি আসাি আর্ মরহর্াি কাি রথরক যরোর্া সম্ভব েথয রবি কিরে 
চারে সযাম। আমারিিরক রক ্ল্পর্া বর্রে পািরবন? 
  
অরনকরিন আর্ শুরনরির্াম… রচ়োরি ্া এরর্র়ে রির়ে বরস রি়োরর্ি িূনযিানর্াি 
রিরক োকারর্ন রেস। েখন রবাধহ়ে আমাি ব়েস রিরর্া িি বা এ্ারিাি মরো। 
আমাি কারিন োইর়েিা আমারক এই বরর্ রক্ষপারো রয, রমর়ে বরর্ আরম কখরনা 
ওর্াি অংি হরে পািরবা না। 
  
রকরসি অংি? 
  
প্ররর্ক্টিরিরপি। আমাি এক কারিরনি কথার্া মরন আরি, আমারক প্রা়েই বর্রো, েুই 
রকিুই িারনস না? রমর়েিা িক্ষক হরে পািরব না। িক্ষক হও়োি িনয রোরক রিরর্ 
হও়ো র্া্রব। 
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রকরসি িক্ষক? 
  
অবিযই, রকং িরনি সম্পরিি। 
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চমরসস হােবারটগে কথাটা 
৩৬. 
  
রমরসস হািবারর্গি কথার্া রিরম রঠক বুরঝও বুঝরে পািরি না রযন। রকং িুন? মারন 
রকং রিচারিগি োই রকং িন? 
  
হযাুঁ, রেস হািবার্গ বর্রর্ন। 
  
আমাি িানামরে রো রসই সম্পরিি পরিমাণ প্রচুি, রিরম বর্রি। প্রা়ে। সত্তি রমরর়্েন 
পাউরডি মরো। 
  
 রকন্তু ্ল্পগুরর্া রো সেয না, োই না? এই ্ল্প রকউ রবশ্বাসই বা কিরব রকন? 
  
 বর্া করঠন, সযাম বর্র্। আপরন রক ্ল্পর্া একরু্ বর্রে পািরবন? আপনাি যেরু্কু 
মরন আরি েেরু্কুই বরর্ন। 
  
হুমম…, বরর্ সযারমি রিরক োকারর্ন মরহর্া। এগুরর্া আসরর্ অরনকর্া রফ়োরিরর্র্রসি 
মরো। ইংর্যাডরক বাুঁচারনাি িনয উইরর়্োম িয মািগার্রক িারিযি সম্পি রু্রকর়ে রফর্াি 
রনরিগি রির়েরিরর্ন রকং িন। করথে আরি এই সম্পির্া নারক এক ির্াি ধারি হারির়ে 
র্র়েরিরর্া। আি সেযর্া হরর্া েরুণ িািকুমািরক আেমরণি হাে রথরক বাুঁচারনাি 
িনয রু্রকর়ে রফর্া হর়েরিরর্া এই সম্পিগুরর্া, বা এিকমই রকারনা এক কািণ রিরর্া। 
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আরম আসরর্ কখরনাই ্ল্পগুরর্াি প্ররে অরোর্া মরনারযা্ রিইরন। সিিরব আমাি 
কারিনরিিরক এরু্কুই বর্রে শুরনরির্াম। 
  
আপনাি কারিনরিি এখন কী অবিা? রিরম িানরে চাইরর্া। 
  
কারিনরিি মরধয সবরচর়ে বরডা িন িিবিি আর্ এক ্ারড িুঘগর্না়ে মািা র্রি। 
আি রিারর্ািন মািা র্রি ্েবিি হৃিরিার্ আোন্ত হর়ে। 
  
 এিাডা আি রকারনা আত্মী়েস্বিন রনই? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া। অনয আি এমন রকউ 
রক আরি রয এই ্ল্পর্া শুরনরি? 
  
 না। আমাি োইরিি কারিািই রনরিি সন্তান রিরর্া না। আি আত্মী়ে বর্রে আরম শুধু 
নরর্ংহযারমি ঐ কারিরনি কথাই িারন… বাকযর্া রিষ কিাি আর্ই রথরম র্রর্ন 
মরহর্া। ভ্রু কুুঁচরক রকিু একর্া োবরিন। োিপি বরর্ উঠরর্ন, সরেয বর্রে, 
আরিকিন আরি। রমি োওরর্, আমাি কারিরনি প্রাক্তন-স্ত্রী। োি কথা প্রা়ে েুরর্ই 
র্র়েরির্াম। রিরোরসগি পি রথরক আসরর্ অরনক বিি ধরিই োি সারথ রকারনা 
রযা্ারযা্ রনই আমাি। নিরফারকি রিরক থারক খুব সম্ভবে। আপনারিি িিকাি 
র্া্রর্ োি রঠকানার্া খুুঁরি রিখরে পারি। 
  
রঠকানার্া রিরর্ খুবই উপকাি হরব আমারিি, সযাম বর্র্। 
  
রকিুক্ষরণি মরধযি রমি োওরর্ি রঠকানার্া খুুঁরি রপরর্ন রমরসস রেস হািবার্গ-রমর্াি। 
রকংস রর্রন থারকন মরহর্া। রঠকানা রনরেই রনরেই পুরর্ি অরফসািও এরস হারিি হরর্া 
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খামারি। সযাম অরফসািরক োি রস্টর্রমে রিরর্া, সারথ সারথ রকস রনর়ে েিন্ত কিা 
স্কর্র্যাড ই়োরিগি র্ার়েন্দাি কথাও িানারর্া অরফসািরক। 
  
সব শুরন অরফসাি োি রনার্বুক রথরক রচাখ েুরর্ োকারর্া সযারমি রিরক। আপরন 
রনরিে আপনারিি ঘর্নার্াি সারথ চুরিি রকারনা সম্পতক্তো আরি? আপরন রো 
বর্রর্নই রয, রমউরি়োরমই রফস্ক োি রিরনসর্া রপর়ে র্রি। রপর়ে যাও়োি পিও 
এখারন আসরব রকন? 
  
আমিা রযন রিরনসর্া খুুঁরি না পাই রসর্া রনরিে কিা িনয। 
  
শুরন রিধােস্ত িতরষ্রে রি়োরর্ি িূনযিানর্াি রিরক োকারর্া অরফসাি। োিপি রেস 
হািবার্গরক রিরজ্ঞস কিরর্া, মূর্যমান রকমন ঐ ঢার্র্াি?। 
  
িবাবর্া রিরর্া রিরম। পুরিারনা আরর্গফযাক্ট। অনয কারিা কারি এর্াি মূর্য না থাকরর্ও, 
রমউরি়োরমি কারি এর্া অমূর্য সম্পি। 
  
 ইরেহাস। িারন না ইিারনং সবাই এই ইরেহাস রনর়ে এরো রমরে আরি। রকন, বর্রে 
বর্রে সবগুরর্া েথয রনার্বুরক রর্রখ রনরর্া অরফসাি। রর্খা রিরষ উরঠ িাুঁরডর়ে বর্র্, 
রকিু িানরে পািরর্ আপনারিি সারথ রযা্ারযা্ কিরবা আরম। 
  
ধনযবাি, বরর্ অরফসািরক িিিা পযগন্ত এর্র়ে রির়ে আসরর্ন রেস হািবার্গ। 
রকিুক্ষরণি মরধযই আবাি রফরি এরর্ন সবঠকখানা়ে। 
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মরহর্া়ে রফরি আসরেই রিরম বর্র্, আিা কিরি আমারিি ক্ষমা কিরবন আপরন। শুরু 
রথরকই আপনাি সারথ পুরিাপুরি সৎ থাকরে পারিরন আমিা। অবিয সরেয বর্রে, 
আমিা রনরিিাও শুরু রথরক অরোর্া িানোম না। 
  
 আরম যরি িানোম এমন রকিু হরে পারি, োহরর্ অনয রিরনসগুরর্াি সারথ ঢার্র্াও 
রমউরি়োরম পারঠর়ে রিোম, বরর্ মচরক হাসরর্ন রমরসস রেস হািবার্গ-রমর্াি। আমাি 
মরন হ়ে আপনারিিও আি রকিু িানাি রনই এখারন? রয ধকর্ র্রর্া, এখন আমাি 
সাধািণ িীবনযাপরন রফরি রযরে পািরর্ই খুরি হোম। 
  
কথাি ইরঙ্গের্া বুঝরে রপরিই বসা রথরক উরঠ িাুঁডারর্া সযাম ও রিরম। রবরির়ে যাও়োি 
িনয পা বাডারর্া ওিা। 
  
রমরসস রেস হািবার্গও এর্র়ে আসরিন োরিি সারথ সারথ। যরি আপনািা রকিু খুুঁরি 
পান, োহরর্ অবিযই রমউরি়োরম পারঠর়ে রির়েন ওগুরর্া। আমারক রকিু রিরে হরব না। 
আমাি যা আরি ো রির়ে খুব সুরখ িারন্তরেই বারক িীবন কারর্র়ে রিরে পািরবা। 
  
 রমরসস হািবার্গ-রমর্ািরক আরিা একবাি ধনযবাি রির়ে রবিা়ে িারনর়ে ্ারডি রিরক পা 
বাডারর্া ওিা। ্ারডরে উরঠই রমি োওরর্ি রঠকানার্া রিরমি রিরক বারডর়ে রিরর্া 
সযাম। রকংস রর্ন। প্রা়ে সারড রেন-চাি ঘোি যাত্রা। অরনক সম়ে। 
  
রহাক, আমাি সমসযা রনই োরে। রোমাি বযাপারি িারন না, েরব আমাি আি 
সািারিরন অনয রকারনা কাি রনই। 
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 আমািও রনই, বরর্ ঘরডরে সম়ে রিরখ ্ারড চারু্ কিরর্া সযাম। রসর্মা হ়েরো 
এরোক্ষরন ঘুম রথরক উরঠ পরডরি। োরক কর্ িাও। আিা কিরি আমারিি রোর্া ঐ 
িরবগুরর্া ও কারি র্া্ারে পািরব। 
  
শুরন মাথা ঝাুঁরকর়ে রিরপএস রিরিকিনর্া রসর্ করি রনরর্া রিরম। োিপি রস্পকাি অন 
করি রসর্মারক কর্ করি বর্র্, রবি রকিু কাি কিরে হরব রোমারক। প্রথমে, আমিা 
রকংস রর্রনি রিরক যারে। রো, থাকাি িনয িা়ে্া বযবিা করি রিরে হরব। 
  
ওরক, রর্র্ যারে কারি। সযাে়েি সুযইর্ রক রিরড রিরবা োহরর্? 
  
না, ওর্া ওোরবই থাকুক। রকংস রর্রন রো আি রবরিরিন থাকরবা না, বরর্ এিপি 
রেরসি থাকা িানা পারিবারিক ইরেহাস এবং রকং িরনি সম্পরিি বযাপারি পাও়ো 
সবগুরর্া েথযই রসর্মারক িারনর়ে রিরর্া রিরম। 
  
যে যাই রহাক, সযাম বর্র্, এখন ঐ চামডাি ঢারর্ি ওপিই রবরি আেহ আমাি। 
রবরিষ করি ঢারর্ি রকরন্দ্র থাকা ঐ বতত্তর্াি ওপি। আমারিি পাঠারনা ঢারর্ি ঐ 
িরবগুরর্া রির়ে রক রকারনা কাি কিা যারব? 
  
িাুঁডান, একরু্ রিরখ রনই। 
  
রসর্মাি সারথ সারথ রিরমও োরিি রোর্া িরবগুরর্া আরিকবাি রিরখ রনরে। োরিি 
রোর্া িরবগুরর্াি রকিু হ়ে ফ্লযারিি কািরণ ঝর্রস র্রি, ন়েরো আরর্াি অোরব রবরি 
কারর্া হর়ে আরি। প্রথমরিরনি মরো এবািও োি নিি পডরর্া ঢারর্ি রকরন্দ্র থাকা 
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রকরল্টক নকিার্াি ওপি। বতরত্তি সীমানা়ে থাকা রিারর্া রুরনি মরো রচহ্নগুরর্ারক প্রথম 
রিখা়ে রকরল্টক নকিাি বরধগে অংি বরর্ই মরন হর়েরিরর্া। হ়েরো ইোকত েোরবই 
নকিার্া এমনোরব সেরি কিা হর়েরি যারে সাইফাি রকাির্া কারিা নিরি না পরড। 
রচারখি সামরনই রু্রকর়ে িাখাি বযবিা। হািাি রহাক, একর্া পুরিারনা চামডাি ঢারর্ 
রচাখ বুর্ারে যারব রক? 
  
িরবগুরর্া রিখর্াম, রসর্মা বর্র্। 
  
পিীক্ষা করি রিরখা ওগুরর্া, সযাম বর্র্। খুব সম্ভবে ওর্াই আমারিি সাইফাি হুইর্। 
  
রকিুক্ষণ রকারনা িবাব রিরর্া না রসর্মা। োিপি বর্র্, এর্া রনরিেোরবই অরনক 
রকিু বিরর্ রিরে। 
  
কপার্ খািাপ রয এর্া এখন হারির়ে র্রি, সযাম িানারর্া। এিরনযই রোমারক কর্ 
করিরি। েুরম রক িরবর্া িুম করি বতরত্তি সীমানা়ে থাকা রচহ্নগুরর্া পডরে পািরব? 
  
আো, রপর্ আি ওর়েরডি রযা্ারযা্ কিরি। িরব িুম কিা়ে োরিি িক্ষো োরর্া। 
  
ওরক, োই করিা। দ্রুে ফর্াফর্ িারনর়ো আমারিিরক, বর্র্ সযাম। 
  
**** 
  
রকংস রর্রনি সাউথ র্রর্ র্র়ে রপৌঁিুরে রপৌঁিুরে প্রা়ে রবরকর্ চাির্াি মরো রর্র্ 
র্রর্া োরিি। রকংস রর্ন একসম়ে রিরর্রনি সবরচর়ে গুরুত্বপূণগ সমুর বন্দরিি একর্া 
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রিরর্া। িেবষগী পুরিারনা িার্ান এবং রখা়ো রবিারনা িাস্তার্া রযন রসই সমর়েিই িাপ 
প্রকাি কিরি। 
  
িহরিি অনযানয আরিা কর়েকরর্ িার্ারনি মরো রমি োওরর্ি বারডর্াও সেরি কিা 
হর়েরিরর্া রসই পুরিারনা সম়েকারর্ই। বারডি সামরনি ইরর্ি র্রর্ রনমরপ্ল্র্ অনুযা়েী 
১১০০ সারর্ি রিরক রনমগাণ কিা হর়েরিরর্া এই বারডর্া। মুগ্ধ হর়ে বারডর্াি রিরক 
োকারর্া রিরম। বারডি িারিি রচমরনি রির রির়ে রধা়োি পাক রবরুরে রিরখ আিা 
কিরর্া রয মরহর্া হ়েরো এখন বারডি রেেরিই আরিন। 
  
্ারড রথরক রনরম রখা়োরবিারনা চত্বির্া রপরির়ে িিিা়ে রর্াকা রিরর্া সযাম। রর্াকা 
রিও়োি রকিুক্ষণ পি বািারম-চুরর্া এক িূর্কা়ে মরহর্া িিিা খুরর্ এরস িাুঁডারর্া 
োরিি সামরন। মরহর্াি ব়েস প্রা়ে রেরসি ব়েরসি কািাকারিই হরব। রচারখ রকৌেূহর্ী 
িতরষ্ রনর়ে োরিি রিরক োরকর়ে আরি। মরহর্া। 
  
সযাম আর্রো রহরস মরহর্ারক বর্র্, আমিা রমি োওরর্ি কারি এরসরির্াম। 
  
আরমই রমি োওরর্। 
  
রেস হািবার্গ-রমর্াি আপনাি রঠকানার্া রির়েরিন আমারিি। রেরন বরর্রিন আপরন 
হ়েরো একর্া পুরিারনা পারিবারিক রকংবিরন্তি বযাপারি রকিু িারনন। রকং িরনি 
সম্পি িক্ষাি রকংবিরন্তর্া রনর়ে। 
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শুরন রকিুক্ষণ চুপ করি োরিি রিরক োরকর়ে িইরর্ন মরহর্া। মরহর্ারক একিম চুপ 
করি রযরে রিরখ রিরম োবরি মরহর্া হ়েরো এখনই োরিিরক ধাপ্পাবাি রেরব োরডর়ে 
রিরবন। রকন্তু োি বিরর্ হাে রনরড োরিিরক রেেরি রঢাকাি ইিািা করি বর্রর্ন, 
িানোম রয রকউ না রকউ একরিন অবিযই এর্া রনর়ে আমাি সারথ কথা বর্রে 
আসরব। 
  
. 
  
৩৭. 
  
আরম রক িানরে পারি আপনািা রকন োরিি বযাপারি রখাুঁি কিরিন? মারন রেস 
আি…? বরর্ মুচরক হাসরর্ন মরহর্া। আিা কিরিন রয সযাম ও রিরমিা িূনযিানর্া 
েিার্ করি রনরে পািরব। 
  
িবাবর্া রিরর্া সযাম, রমরসস হািবার্গ বরর্রিন আপরন পারিবারিক রকংবিরন্ত র্াি 
সম্পরকগ িারনন! মারন রকং িরনি গুপ্তধরনি রকংবিরন্তর্াি সম্পরকগ। 
  
হা, িারন। েরব বড প্রশ্ন হরর্া আপনািা রকন রখাুঁি কিরিন ওর্াি? 
  
রকউ একিন রমরসস হািবারর্গি বারড রথরক সিযই উত্তিারধকারি পাও়ো একর্া 
আরর্গফযাক্ট চুরি করি রনর়ে র্রি। আমারিি ধািণা ওর্াি সারথ রকংবিরন্তর্াি সম্পতক্তো 
আরি। 
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মারন গুপ্তধরনি সারথ সম্পতক্তো আরি? 
  
 হযাুঁ, বর্র্ সযাম। 
  
রকিু না বরর্ রকিুক্ষণ চুপচাপ োরিি রিরক োরকর়ে িইরর্ন রমস োওরর্। োিপি 
বর্রর্ন, আপনািা যরি আপনারিি আেরহি কািণর্া রেরে বর্রেন, োহরর্ হ়েরো 
আরম সাহাযয কিরে পািোম। 
  
আমিা গুপ্তধন রিকারি, সযাম বর্র্। 
  
গুপ্তধন রিকারি? অরবশ্বারসি সুরি বরর্ উঠরর্ন রমস োওরর্। 
  
 রনরিরিি র্ারেি িনয করি না কাির্া, রিরম বর্র্। আমিা প্রাপ্ত সম্পিগুরর্া হ়ে রকান 
িাুঁেবয প্ররেষ্ঠারন িান করি রিই, অথবা সরঠক মারর্রকি কারি রফরির়ে রিই। 
ইোিরনরর্ ঢুকরর্ই আমারিি সম্পরকগ আরিা েথয িানরে পািরবন। 
  
 ওসব েথয রয সেয োই বা আরম বুঝরবা কী করি? এখনকাি যুর্ ওর়েব রপি 
বানারনা খুব করঠন রকিু না, রমরসস ফার্গা। 
  
বুঝরবন, কািণ- বর্রে র্র়েও রথরম র্রর্া রিরম। আসরর্ই বর্াি মরো রকিু রনই 
োি। িুিঃরখে, আমারিি মুরখি কথাই রবশ্বাস কিরে হরব আপনারক। 
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আরিা রকিুক্ষণ চুপ করি োরিি রিরক োরকর়ে িইরর্ন রমস োওরর্। োিপি বর্রর্ন, 
আরম রনরিরক মানুষ রচনা়ে িক্ষ বরর্ োবরে পিন্দ করি। আিা কিরি আপনািা 
আমারক েুর্ প্রমাণ কিরবন না। কী কী িানরে চান আপনািা? 
  
িবারব সযাম বর্র্, হািবার্গ পরিবারিি সারথ গুপ্তধন সম্পরকগে েথযগুরর্া িানাি প্ররেই 
আমারিি আেহ রবরি। 
  
 েথযগুরর্া একসারথ িরডা করি রিরখরির্াম আরম। একরু্ অরপক্ষা করুন, আরম ওগুরর্া 
খুুঁরি রবি করি রনর়ে আসরি, বরর্ রসুঁরড ধরি ওপিের্া়ে চরর্ র্রর্ন রমস োওরর্। 
কর়েকরমরনর্ পি একর্া মযারনর্া খাম রনর়ে রফরি এরর্ন আবাি। 
  
পাঠযেম? মরহর্াি হাে রথরক খামর্া রনর়ে খুরর্ রেেরিি কা্ির্াি ওপি একবাি 
রচাখ বুরর্র়ে বর্র্ সযাম। 
  
 হযাুঁ, এই রবষর়েি ওপি একর্া বই রর্খাি পরিকল্পনা করিরি আরম। ওর্ািই একর্া 
খসডা এর্া। আরম একিন র্াইরিরি়োন। আরম রয র্াইরিরিরে কাি করি রসখারন 
প্ররেমারসই ইরেহারস আেহীরিি একর্া গ্রুপ রমরর্ং হ়ে। কর়েকবিি আর্ গ্রুরপি এক 
রমরর্ংএ আরম রকং িরনি বযাপাির্াি ওপি একর্া ্রবষণাপত্র উত্থাপন করিরির্াম। 
রেরবরির্াম ্রবষণার্া হ়েরো সবাই উষ্ণোরব রনরব। েরব, নাইরির্ রিিওর়ের্ নারমি 
গ্রুপ রমম্বািরিি একিন এরে অরহার্া মুগ্ধ হরে পারিরন। নাইরির্ রিিওর়ের্ এক 
িানী়ে করর্রিি সারবক োষারবি ও ইরেহাস অধযাপক। োি মরে আমাি ্রবষণার্া 
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নারক ইরেহাস পরিবেগন বা সংরিাধরনি অপরচষ্া। েররর্াক রবি অরেমানও করিরিরর্া 
এরে। 
  
িুিঃখিনক, রিরম বর্র্। আপরন োরর্া করি োবরর্ই রিখরবন রয রকং িরনি গুপ্তধরনি 
রকংবিরন্তি রচর়ে বরডা ইরেহারসি পরিবেগন রো আি রকারনার্াই হরে পারি না। 
  
একিম রঠক বরর্রিন। আমািও একই মে, বর্রর্ন রমস োওরর্। অবিয আরম রবরি 
চমরকরি আরিা পরি, যখন নাইরির্রক আমাি ্রবষণা ও কারিি ওপি রেরত্ত করি 
রনরিি নারম বই প্রকাি কিরে রিরখ। শুধু োই ন়ে, োি এক োরসি রকারসগি িনয 
আমাি পাঠযেমও চুরি করি রনর়েরিরর্া। েরব এরে রবরি সুরবধা কিরে পারিরন। 
সেযর্া িানািারন হর়ে রযরেই করর্ি রথরক বিখাস্ত কিা হ়ে োরক। োি িনয রবি 
খািাপ র্ার্ আমাি, েরব োরক রো আি আমাি কাি চুরি কিরে রিরে পারি না 
আরম। 
  
খুবই স্বাোরবক এর্া, বর্র্ সযাম। 
  
রিক্ষকোি চাকরি হািারনাি পি এখন রু্যি ্াইরিি কাি রবরি রনর়েরি ও। আমারিি 
গ্রুরপি আরিক সিরসযি রথরক িানরে রপরিরি, ভ্রমণকািীরিি কারি রস এখরনা আমাি 
েথযগুরর্ারক গুপ্তধরনি রকংবিরন্তি অরনকগুরর্া ্রল্পি একরর্ রহরসরব বণগনা করি। 
  
সাধািণ িন্ণ সরেযই রকংবিরন্তি ্ল্প পিন্দ করি, বর্র্ রিরম। 
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হযাুঁ, আসরর্ই। একবাি রেরবরির্াম আরম োরক থামরে বর্রবা, পরি োবর্াম একর্া 
মানুষরক োি রবপরিি সম়ে আি করোর্াই বা রবপরি রফর্া যা়ে? 
  
কা্িগুরর্াি ওপি একবাি রচাখ বুরর্র়ে সযাম বর্র্, আপরন রক পুরিার্া একরু্ 
সংরক্ষরপ বর্রে পািরবন? 
  
সহরি বর্রর্, হািবার্গিা রপমরকি প্রথম আর্গ উইরর়্োম িয মািগারর্ি বংিধি। 
িািকুমািরক আেমণকািীরিি হাে রথরক বাুঁচারনাি িনয রকং িুন োি িািসম্পি 
রু্কারনাি িার়েত্ব রির়েরিরর্া উইরর়্োমরক। িরর্ি ধারি সম্পরিি হারির়ে যাও়োি ্ল্পর্া 
আসরর্ ির্ারনা হর়েরিরর্া আসর্ ঘর্নার্া রু্কারনাি িনয। 
  
রিরমি হারে কা্িগুরর্া েুরর্ রির়ে সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, আি আপনাি ধািণা আপরন 
িারনন আসরর্ কী ঘরর্রিরর্া? 
  
কা্রিই পুরিার্া বণগনা কিা আরি। উইরর়্োম রপমব্রুক সম্পিগুরর্া রকারনা 
গুপ্তিা়ে্া়ে রু্রকর়ে রফরর্রিরর্া। আি এই গুপ্ত েথযর্া িক্ষা কিাি িার়েত্ব রির়েরিরর্া 
োি বািাইকত ে বংিধিরিি ওপি। রপমব্রুরকি রিরর্িা মািা যাও়ো পি গুপ্ত েথযর্া 
িক্ষাি িার়েত্ব পরড োি রমর়ে মাওি রি ব্রুরিি ওপি, রসখান রথরক এর্া িক্ষাি িার়েত্ব 
বেগা়ে ব্রুরিি রিরর্ এিমুড মরর্গমারিি ওপি। এিমুড মরর্গর্াি এই েরথযি করপ সেরি 
করি একর্া রি়ে োি সবধ সন্তান িিাি রি মরর্গমািরক এবং আরিকর্া রি়ে োি অববধ 
রিরর্ সযাি এিমুড হািবারর্গি কারি। রযর্া সরেয বর্রে রবি বুরিমারনি একর্া কাি 
রিরর্া বরর্ই ধিা হ়ে। মরর্গমারিি সবধ রিরর্ িারন ইসারবর্াি সারথ রপ্ররমি সম্পরকগ 
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িরডর়ে পরড এবং ফর্াফর্স্বরূপ একসম়ে প্রাণ হািা়ে, বর্রে বর্রে মতিু রহরস রচ়োরি 
্া এরর্র়ে রিরর্ন রমস োওরর্। খুব সম্ভবে মরর্গমাি োি রিরর্ি বযাপারি িানরে এবং 
বুঝরে রপরিরিরর্া রয োি অববধ রিরর্ই রবরি সৎ। েরব এর্া শুধু গুপ্তেথযর্া কাি 
হাে রথরক কাি কাি র্রি োিই ইরেহাস মাত্র; সম্পিগুরর্া রকাথা়ে রু্কারনা আরি ো 
রকন্তু িানা যা়েরন রকাথাও রথরক। 
  
মরহর্াি কথা রিষ হরেই রিরম খামর্া রিরখর়ে বর্র্, আপরন যরি রকিু মরন না করিন 
োহরর্ রক আমিা এর্া ধাি রনরে পারি? করপ করিই আবাি আপনারক রফিে রির়ে 
রিরবা। 
  
ওর্াি িিকাি রনই। আরম যরোই এই ্ল্প রনর়ে রমরে থারক না রকন, এর্া আমাি 
বর্াি ্ল্প না। ্ল্পর্া বর্াি িার়েত্ব আমাি প্রাক্তন স্বামী রহনরি মযাকরে্ি এবং োি 
কারিন রেরসি। যরিও োরিি কারিািই এর্াি প্ররে রকারনা আেহ রনই। বিরিি পি 
বিি ধরিই আমাি কারি পরড আরি এর্া। এখন এর্া আপনারিি। রনরিেোরবই রেস 
আপনারিিরক রবশ্বাস করি, নাহরর্ রস কখরনাই আপনারিিরক আমাি কারি পাঠারো 
না। কী খুুঁরি রপরর্ন আমারক শুধু রসর্া িানারর্ই চর্রব। 
  
অবিযই িানারবা। সাহারযযি িনয আরিা একবাি ধনযবাি আপনারক। 
  
বরর্ রমস োওরর্ি বারড রথরক রবরির়ে এরর্া ওিা। ্ারডরে উরঠই খাম রথরক আবারিা 
কা্িগুরর্া রবি করি আনরর্া রিরম। অরনক অরনক েথয ির়েরি এখারন। 
  
েরব কারি র্া্াি মরো রেমন েথয রকন্তু পাও়ো যা়েরন, বর্র্ সযাম। 
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এখারন সাইফাি হুইরর্ি একর্া অরিরিনার্ করপ থাকরর্ রবরি োরর্া হরো, কা্রিি 
পাোগুরর্া উল্টারে উল্টারে বর্র্ রিরম? রসর্মারক এর্া রিখারনা উরচৎ আমারিি। 
কর়েকিন রমরর্ রিখরর্ হ়েরো রকিু না রকিু িানা যারব এখান রথরক। 
  
রহারর্রর্ রপৌঁরিই কা্িগুরর্া স্কযান করি রসর্মারক ইরমইর্ করি রিরর্া রিরম! রহারর্র্ 
রুমর্াও রসর্মাই বুক করি রির়েরি োরিি িনয। অবিয ইরমইর্ পারঠর়ে োিা 
রনরিিাও অবসরি বরস রনই। োিাও কা্রিি ্ািাগুরর্াি রচাখ বুরর্র়ে রনরে একবাি 
একবাি করি। 
  
কা্িগুরর্া পডরে পডরে রিরম বর্র্, এিমুড মরর্গমাি যরি গুপ্ত েথযর্া োি িুই 
রিরর্ি মরধয বেন করি রির়ে থারক, োহরর্ রকন্তু সাইফাি হুইর্গুরর্াি একর্াি হারির়ে 
যাও়োি রযৌরক্তকো পাও়ো যা়ে। 
  
কথার্া শুরনই সযাম োি োর্ থাকা কা্িগুরর্াি ওপি রথরক রচাখ েুরর্ োকারর্া 
রিরমি রিরক। রমউরি়োরম মরর্গমারিি অববধ রিরর্ি রিসরপ্ল্রে থাকা রর্খার্াি কথা রক 
মরন আরি রোমাি? 
  
হযাুঁ, মরন আরি। 
  
আি িািাি একসমর়েি রপ্ররমক রয পিবেগীরে ির্িসুযোি পথ রবরি রনর়েরিরর্া োি 
কথা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

434 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হযাুঁ, রহউ রিসরপন্সি। এবং োি অববধ রিরর্ রিিমযারনি কথাও মরন আরি। 
  
এরেরিি পূবগপুরুষরক রক আি এরো সহরি েুর্া যা়ে? বরর্ আবারিা কা্রিি রিরক 
রচাখ রফরির়ে রনরর্া সযাম। মরর্গমািরিি ওপি িািা রকারনা কািরণ রক্ষরপ রিরর্া, োই 
না? খুব সম্ভবে রিসরপন্সি মরর্গমািরিি রথরক রকিু একর্া চুরি করি রনও়োি কািরণই 
োরিি ওপি িািা ক্ষীপ্ত হর়েরিরর্া। 
  
হযাুঁ, এর্াই, বর্র্ রিরম। রিসরপন্সি মরর্গমািরিি রথরক সাইফাি হুইরর্ি একর্া করপ 
চুরি করিরিরর্া। রসর্াই কর়েকরিা বিি পি সমুররি ের্া়ে হারির়ে র্রি। 
  
 এরেরিি এর্া রফরি পাও়োি রমারহি কািণর্া রকন্তু এখন োরর্াোরবই বুঝা যারে। 
  
এর্া আসরর্ োি রমারহি একর্া অংি মাত্র। আরম রনরিে রয রস রনরিই এই 
গুপ্তসম্পির্া খুুঁরি রবি কিরে চারে। 
  
োরর্া বরর্রিা, বরর্ কা্িগুরর্া আবাি একত্র করি খারম ঢুরকর়ে িাখরর্া সযাম। 
োিপি বর্র্, আিা কিরি এরেরি খুুঁরি পাও়োি আর্ই আমাি খুুঁরি পারবা গুপ্তধনর্া। 
  
**** 
  
পিরিন খুব সকারর্ অরফস রিস্ক রথরক রসর্মা স্কাইরপরে রফান কিরর্া োরিিরক। 
ওর়েরড আি রপর্ িরবগুরর্া রকিুর্া িুম কিরে রপরিরি, আি র্াযরর্া এখন মযারপি অথগ 
রবি কিাি কাি করি। বরর্ এরির্ কিা িরবর্া পিগাি সামরন েুরর্ ধিরর্া রসর্মা। 
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িরবি একর্া অংি আরর্াি অোরব এখরনা অরনকর্া কারর্া হর়ে আরি। আরর্ার্া খুব 
োরর্া রিরর্া না। এরির্ কিাি পিও খুব একর্া পরিষ্কাি হ়েরন। যাই রহাক, োিপিও 
কর়েকর্া রচহ্ন রমার্ামুরর্ স্পষ্োরবই পডা যারে এখন। যরিও এগুরর্াি অথগ কী োি 
বযাপারি রনরিে না আমিা। 
  
রমাো কথা হরর্া…? রিরম িানরে চাইরর্া। 
  
এর্াি ওপি এখরনা অরনক কাি বারক আরি। র্াযরর্া অথগ রবি রমার্ামুরর্ রকিুর্া রচষ্া 
করিরি, েরব অনুবারিি ফরর্ মূর্ অথগ রবকত ে হর়ে যাও়োি সম্ভাবনাও আরি। 
  
রঠক েখনই পিগা়ে র্া়েরর্া রেরস উঠরে রিখা র্রর্া। রসর্মা রঠকই বরর্রি। েরব 
আিা কিরি অথগ খুব একর্া পরিবরেগে হ়েরন। উত্তি আরমরিকাি বিরর্ আপনারিি 
িরক্ষণ আরমরিকা়ে পাঠারনাি মরো অরোর্া বির্া়েরন অথগ। 
  
কথার্া শুরনই একিন আরিকিরনি রিরক োকারর্া সযাম ও রিরম। োিপি আবাি 
পিগাি রিরক িতরষ্ রফরির়ে সযাম বর্র্, আমারিি রক এখন িরক্ষণ আরমরিকা়ে রযরে 
হরব? 
  
আরি না, বর্র্ র্াযরর্া। আরম শুধু অনুবারিি েুরর্ি প্রোব কী হরে পারি োি একর্া 
উিাহিণ রিরের্াম মাত্র। মারন অরোর্া বরডা েুর্ হরব না আি কী। 
  
রো আমিা রকাথা়ে যারে এবাি? রিরম িানরে চাইরর্া। 
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 োরর্া প্রশ্ন। যরি রমস োওরর্ি েথযগুরর্া রনখুুঁে হর়ে থারক… যরিও মরহর্া এগুরর্া 
্রবষণা করিই সংেহ করিরিন, োিপিও রেরত্তর্া রকন্তু রসই সিিরবি ্ল্পই, োই 
কখরনাই পুরিাপুরি রনরিে… 
  
ওর্া িারন আমিা, র্াযরর্ারক থারমর়ে রির়ে বর্র্ সযাম। 
  
যাই রহাক, মরহর্াি েথযগুরর্া সরঠক হর়ে থাকরর্, এখন আপনারিিরক নাইরির্ 
রিিওর়েরর্ি সারথ রযা্ারযা্ কিরে হরব। 
  
রিিওর়ের্? সযাম বর্র্। েুরম রনরিে? 
  
 রমার্ামুরর্। পুরিারনা ইংরিরিি ওপি োরর্া িক্ষো আরি রর্াকর্াি। প্রাক্তন অধযাপক। 
মযাপ রথরক আরম যা যা রিসাইফাি করিরি, োি অথগ রবি কিরে েররর্ারকি সাহাযয 
র্া্রব আপনারিি। অবিয, আপনািা অনয রকারনা রবরিষজ্ঞ খুুঁরি পাও়োি আ্ পযগন্ত 
অরপক্ষা কিরে চাইরর্ আর্ািা কথা। 
  
 ইোরিরস্টং বর্র্ সযাম। সরেয বর্রে, এই নাইরির্ রিিওর়ের্ই রমি োওরর্ি 
্রবষণা চুরি করিরিরর্া। 
  
. 
  
৩৮. 
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রহারর্রর্ি র্রবরে আরর্ক্সান্দ্রা এরেরিরক িাুঁরডর়ে থাকরে রিরখ প্রচণ্ড চমরক র্রি 
করর্ন রফস্ক। মরহর্ারক রিরখ রকারনািকরম মুরখ হারস ফুরর্র়ে বর্র্, রমরসস এরেরি? 
আরম িানোমই না রয আপরন র্ডরন আরিন। 
  
 আসরর্ই িানরে না েুরম, মুখেরঙ্গ স্বাোরবক রিরখ বর্র্ আরর্ক্সান্দ্রা। আরম চমক 
পিন্দ করি খুব। েুরম করিা না? 
  
 এখারন কী কিরিন আপরন? 
  
আমাি মরন হ়ে েুরম রয কািরণ এরসরিা, আরমও একই কািরণ এরসরি। আমাি স্বামীি 
মরো আরমও িহসযম়ে ঐ গুপ্তধনর্া খুুঁিরি। রো, করোর্া এগুরর্? 
  
এই রো রকিুর্া এর্র়েরি মাত্র। 
  
হুমম। আি ফার্গারিি বযাপাির্া বরর্া? োিা রনি়ে রোমাি পরথ খুব রবরি বা্ডা 
রিরে না? 
  
 আপােে কর়েকরিন আি বা্ডা রিরব না। আরর্ক্সান্দ্রা ফার্গারিি বযাপারি িারন রিরখ 
প্রচণ্ড রবিক্ত রবাধ কিরি রফস্ক। যরিও রস োরর্া করিই িারন রয োি এখন 
এরকবারিই চমকারনা সম্ভব না। চার্গস এরেরিি অধীরন কাি কিাি সম়ে রথরকই রফস্ক 
িারন, মরহর্া খুব একর্া সামারিক প্রকত রেি মানুষ না। অন্তেপরক্ষ চার্গস এরেরি 
যরোর্া বরর্ িারব করি েরোর্া না। রম, এরেরি রক আপনাি বযাপারি িারনন? 
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শুরন রহরস উঠরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। একিমই না। আরম চাই রস রযন সবসম়েই আমাি 
রথরক এক কিম রপিরন থারক। যাই রহাক, আরম আসরর্ এখারন এরসরি রোমাি সারথ 
কথা বর্রে। আমারকও রোমাি এিরেঞ্চারিি অংি করি নাও। নাহরর্ রমিন 
পরিচার্নাি িনয চার্গস রোমারক রয ফাড রথরক র্াকা রিরে রসর্া রকন্তু হুর্ করিই বন্ধ্ 
হর়ে যারব। বরর্ রমরষ্োরব হাসরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। আমাি মরন হ়ে রস রোমারক োি 
বযাংক অযাকাউে আর্রক রিও়োি কথার্া বরর্রি? 
  
হযাুঁ, বরর্রি। 
  
রস হ়েরো এর্া বরর্রন রয রোমারক রস রকাথা রথরক র্াকা রিরে। আমাি ফরিনরসক 
অযাকাউরেে অবিয উৎসর্া খুুঁরি রবি করি রফরর্রি। র্াকার্া যারে আমাি অযাকাউে 
রথরক। রো রহসাব অনুযা়েী রোমাি এই রমিরনি অথগা়েন রকন্তু আরম কিরি। েরব 
আপােে এই বযাপাির্া রনর়ে আরম কাউরক রকিু বর্রবা না। অবিয আরম এর্া একর্া 
িরেগই কিরবা যরি েুরম আমাি এখারন আসাি বযাপাির্া র্াপন িারখা, বরর্ আবারিা 
রমরষ্ হারস হাসরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
সারথ সারথই রফস্ক হাে বারডর়ে রির়ে বর্র্, রিরিরে হরর্ও রমিরন স্বা্েম আপনারক। 
  
আরর্ক্সান্দ্রাও রফরস্কি সারথ হাে রমরর্র়ে বর্র্, েুরম বযাপাির্া বুঝরে রপরিরিা রিরখ 
োরর্া র্া্রর্া। যাই রহাক… রোমাি পিবেগী পিরক্ষপ কী? 
  
 চরু্ন রড্রংক কিরে কিরে এর্া রনর়ে আরর্াচনা করি? বর্র্ রফস্ক। আরর্ক্সান্দ্রা 
এরেরিি মরো মরহর্াি সারথ কাি কিাি রকারনা ইোই রনই োি। োই রড্রংক কিাি 
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ফাুঁরক ফাুঁরক মরহর্াি খপ্পি রথরক রকোরব রিহাই পাও়ো যারব রসর্া রনর়েই রেরব 
রিখরে চারে ও। 
  
 আো রঠক আরি। চরর্া। 
  
আপরন আসরর্ র্ডরন রকাথা়ে উরঠরিন? বারিি রর্রবরর্ র্র়ে বসরে বসরে রিরজ্ঞস 
কিরর্া রফস্ক। 
  
অবিযই, এখারন, রোমাি রহারর্রর্। েরব মাত্র এক িােই থাকরবা এখারন। কার্ রকংস 
রর্রনি রিরক যারবা। 
  
কথার্া শুরনই চমরক উঠরর্া রফস্ক। 
  
েুরমও রো ওখারনও যারো, োই না? 
  
আপরন রকোরব িারনন এর্া?। 
  
 আবারিা হাসরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। েরব এবারিি হারসর্া আি আর্ি মরো রনষ্পাপ বা রমরষ্ 
না। েথয িানাি িনয োরর্া পরিমাণ র্াকা খিচ করি আরম, রম. রফস্ক। চার্গরসি রথরকই 
রিরখরি এর্া। বরর্ হাে বারডর়ে রফরস্কি হারে মতিু চাপড রিরর্া রস। যাই রহাক, আরম 
রকোরব েথযর্া রিরনরি রসর্া রনর়ে আি কথা বরর্ সম়ে নষ্ কিাি িিকাি রনই। 
আমাি মরন হ়ে এখন আমারিি পরিকল্পনাগুরর্া রনর়ে আরর্াচনা কিা উরচৎ। হ়েরো 
এরে করি আমিা আমারিি রনরিরিি উপকারিোর্া বুঝরে পািরবা। 
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োরর্া আইরি়ো, োবরর্া রফস্ক। হ়েরো মরহর্াি উপরিরের্া কারি র্ার্র়ে রকিু সুরবধা 
পাও়ো রযরে পারি। এমরনরেও ইোন আি িযাক খুব বুরিমান না। এখন োরিি সারথ 
বুরিমান রকউ যুক্ত হরর্ হ়েরো অবরিরষ ফার্গারিি রথরক কর়েক পিরক্ষপ এর্র়ে 
রযরে পািরব ওিা। 
  
যে োবরি, আইরি়োর্া েরোই োরর্া র্া্রি োি। চার্গস এরেরি মরহর্ারক যরোই 
রবাকা বরু্ক না রকন, মরহর্া রকন্তু যরথষ্ চার্াক। স্পষ্েই, রকারনা কা়েিা়ে স্বামীি 
রফান-করম্পউর্ারিি নিি িাখরি মরহর্া, রকংবা রক িারন হ়েরো চার্গরসি অরফরস 
রকারনা বা্ রিরখ রির়েরি। ো নাহরর্ োরিি পরিকল্পনাি বযাপারি রো আরর্ক্সান্দ্রাি 
রকিুই িানাি কথা না। বযাপাির্া োরিি িনয িুিঃরিন্তাি হরর্ও, মরহর্ারক ঠাণ্ডা িাখাি 
কা়েিাও িানা আরি োি। আি এমন না রয চার্গসরক রস আরর্ক্সান্দ্রাি বযাপারি 
কখরনাই বর্রব না। অবিযই একর্া সম়ে সব খুরর্ বর্রব, েরব এখন না… 
  
…আর্ রমিনর্া োরর্াোরব সফর্ রহাক, োিপি। 
  
. 
  
৩৯. 
  
পিরিন রবকারর্ পািরফ্লর্ রিরর্ি র্াউন রসোরি নাইরির্ রিিওর়েরর্ি সারথ রিখা 
কিরে র্রর্ সযাম ও রিরম। কাি পারকগ ্ারড রিরখ রহুঁরর্ এর্র়ে যারে ওিা। এখারন 
কাস্টম হাউরিি ইনফিরমিন রসোরি কাি করি নাইরির্। 
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কাস্টম হাউরিি সামরন রবি কর়েকিন রু্যরিরস্টি একর্া ির্ িমার়েে হর়ে আরি। 
কর়েকিন আবাি িাুঁরডর়ে নিীি িরব েুর্রি। আি এই ির্র্াি রনেতত্ব রিরে বািারম 
চুরর্ি এক হযাংর্াপাের্া রর্াক। রর্াকর্াি ব়েস প্রা়ে রত্ররিি রকাঠা়ে। োরিিরক 
এর্র়ে রযরে রিরখই রর্াকর্া োরিি রিরক োরকর়ে বর্র্, এখারন ঘুিরে এরসরিন 
রনি়ে? রেেি রথরক রর্রকর্ সংেহ কিরে পািরবন আপনািা। 
  
 িবারব সযাম বর্র্, আমিা আসরর্ এখারন নাইরির্ রিিওর়েরর্ি সারথ রিখা কিরে 
এরসরি। 
  
 আরমই নাইরির্। োিপি ির্র্াি উরেরিয রকিু বরর্ োরিি রিরক মুখ রফরির়ে বর্র্, 
আপনািাই রনি়ে ফার্গা িম্পরে? 
  
রু্যরিস্ট রসোরিি সামরন িরম থাকা রেরিি রিরক একবাি োরকর়ে সযাম বর্র্, আমিা 
হ়েরো েুর্ সমর়ে চরর্ এরসরি। আরম যেিূি িানোম আপরনই আমারিিরক এখারন 
রিখা কিরে আসরে বরর্রিরর্ন। 
  
 িুিঃরখে। আমাি আসরর্ রবকারর্ি রিরক রফ্র থাকািই কথা রিরর্া, রকন্তু আমারিি 
্াইিরিি একিন আিরক আসরে পারিরন। োই আমারকই োি কাির্া করি রিরে 
হরে। আপনারিি সারথ সন্ধ্যা়ে কথা বর্রর্ চর্রব না? 
  
হযাুঁ, সন্ধ্যা়ে হরর্ও অসুরবধা রনই, বর্র্ সযাম। ক়ের্াি রিরক? 
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ি়ের্াি রিরক? োহরর্ রিষ রু্রিি পি রকিুক্ষণ রবিরে রনর়ে আপনারিি সারথ বসরে 
পািরবা আরম। অবিয আপনািা চাইরর্ আমাি সারথ রু্রিও আসরে পারিন। অথবা পাুঁচ 
পাউড বাুঁচারে চাইরর্ রেেি রথরক একর্া মযাপ সংেহ করি রনরিিাই রনরিরিি রু্ি 
সেরি করি রনরে পারিন। 
  
ধনযবাি, বর্র্ সযাম। আমিা রনরিিাই ঘুরি রিখরে পািরবা। 
  
এিপি আি রকিু না বরর্ আবাি রু্যরিস্ট ির্র্াি কারি রফরি র্রর্া নাইরির্। চরু্ন 
োহরর্ যাত্রা শুরু কিা যাক। বর্রে বর্রে ির্র্ারক রনর়ে একর্া রকানাি রিরক এর্র়ে 
যাও়ো শুরু কিরর্া নাইরির্। রকংস রর্ন, মধযযুর্ি সবরচর়ে গুরুত্বপূণগ 
সমুরবন্দিগুরর্াি একরর্ এরর্। এককারর্ এর্া রবিপস রর্ন নারম পরিরচে রিরর্া… 
  
রর্াকর্ারক যরথষ্ োরর্াই মরন হরে, বর্র্ রিরম। 
  
হযাুঁ, চুরিি বযাপাির্া বাি রির়ে োবরর্ রর্াকর্া খািাপ না, োবরর্া সযাম। রমি োওরর্ি 
্রবষণা চুরিি বযাপাির্া রবি রবিক্ত কিরি োরক। 
  
এসব োবরে োবরেই রকংস রর্রনি রবরেন্ন রু্রিি বযাপারি রর্রখ িাখা কু্ষর পুরস্তকার্া 
হারে েুরর্ রনরর্া সযাম। রমরির্াইম রহরস্টারিি ভ্রমরণি কা্ির্া রনর়ে রিখরি, ঐ 
সম়েই রিরম বরর্ উঠরর্া, এর্া রো রবি আেহ িা্ারন়ো। রর্রনি অন্ধ্কাি অংিগুরর্া। 
খুন, রবশ্বাসঘােকো ও িারকরনরবিযাি ্ল্পসমূহ। েরব এিপিই কা্ির্া আবাি োরক 
রিরখ রির়ে বর্র্, যাই রহাক, বাি িাও। েীষ্মকার্ িাডা এই রু্যরিি অনুমরে রি়ে না 
োিা। 
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 োহরর্ রিখরি রমরির্াইম রহরস্টারিি রু্যিই রিরে র্রর্া, হারেি কা্ির্া রিরমি রিরক 
বারডর়ে রির়ে বর্র্ সযাম। 
  
এিপি আি রকিু না বরর্ রু্যরি রবরির়ে পডরর্া ওিা। ্াইরিি রনরিগিনা পুরিাপুরি 
অনুসিণ না করি রনরিরিি মরো করি ঘুরি রবডারে। ঘুিাি ফাুঁরক ফাুঁরক রকংস রর্রনি 
ঐরেহারসক িানগুরর্াি িরবও েুরর্ রনরে। এোরবই ঘুিরে ঘুিরে রনর্সন রিরর্ি 
মাঝপরথ থাকা ধনু আকত রেি একর্া প্ররবিমুখ রচারখ পডরর্া রিরমি। প্ররবিমুরখি 
পারিি রপ্রকযারিগি রর্খার্া রিরখ রিরম বর্র্, রিরের্স অযারর্। হুমম, ি়েোরনি ্রর্। 
এি রপিরনি ্ল্পর্া ইো হরে আমাি। 
  
সযাম োি হারেি পুরস্তকার্া একবাি রঘরর্ রিরখ বর্র্, এখারন এই বযাপারি রকিু রর্খা 
রনই। 
  
 হ়েরো রু্যরিি অন্ধ্কাি অংরি রর্খা আরি এর্া। িাইরন আি খুনীরিি অংরি হ়েরো। 
  
রঠক েখনই এক বতিা মরহর্া রবরির়ে এরর্া ধনু আকত রেি ্রর্ি অপি পাি রথরক। 
মরহর্াি হারে থাকা র্ারঠর্া ঠকঠক করি কাুঁপরি। পা রথরক মাথা পযগন্ত পুরিা িিীরিই 
কারর্া রপািাক পরি রিরখরি মরহর্া। ব়েরসি োরি মরহর্াি কাুঁধও রকিুর্া ঝুরর্ র্রি। 
্রর্ রথরক রবরির়ে সযামরিি রিরখই মরহর্া সাইনরবারিগি রিরক রনরিগি করি বরর্ 
উঠরর্া, রস ওখারন আরি। 
  
রক? রিরের্? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
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হযাুঁ। একরিন িাহারি করি এরসরিরর্া এখারন। েখন এক রবিরপি প্ররেরনরধ পরবত্র 
ির্ ও প্রাথগনাি মাধযরম থারমর়ে রি়ে ওরক। রিরের্ রহাুঁচর্ রখর়ে পরড র্র়েরিরর্া ঐ 
্রর্রে। এখরনা োি পার়েি িাপ আরি ওখারন। এমনর্াই করথে আরি শুরনরি। 
  
পুরিারনা রকংবিরন্ত শুনরে রবি পিন্দ করি রিরম। োই সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্, 
চরর্া, র্র়ে একবাি রিরখ আরস। 
  
মরহর্ারক ধনযবাি িারনর়ে সযামও রিরমরক অনুসিণ কিরে যারব রঠক েখনই বতিা 
আবারিা বরর্ উঠরর্া, কারর্া িারনাি রথরক সাবধারন থাকরবন। 
  
কারর্া কী? 
  
িারনা। নিরকি র্ার্-রচাখা রনকরড ওগুরর্া। অন্ধ্কাি হরর্ই রবরির়ে আরস ওগুরর্া। 
শুরনরি ওগুরর্া এখরনা রিরেরর্ি সারথ ঘুরি রবডারে ওখারন, বরর্ োরিি রথরক রবিা়ে 
রনর়ে উর্রর্া রিরক পা বাডারর্া মরহর্া। র্ারঠরে েি করি রযরে রযরে আরিা কী কী 
রযন বর্রে বর্রে যারে। 
  
বতিা চরর্ রযরেই রিরমি রিরক রফরি োকারর্া সযাম। রিরম এখন রখা়ো পাথরি রবিারনা 
িাস্তার্া়ে রিরেরর্ি পার়েি িাপ রখাুঁিা়ে বযস্ত হর়ে আরি। সূযগও ঐরিরক িুবরে বরসরি। 
প্রকত রেও ধীরি ধীরি অন্ধ্কাি হর়ে রযরে শুরু করিরি। এই অবিা়ে রিরেরর্ি পার়েি 
িাপ রখাুঁিার্া রবি কষ্কি হর়ে উরঠরি। 
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রপরর্ রকিু? রকিুক্ষণ রখাুঁিাি বযথগ প্ররচষ্াি পি রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
না। রকিু না রপরর্ও ্রর্ি কর়েকর্া িরব রঠকই েুরর্ রনরর্া রিরম। 
  
এিপি আবারিা পা বাডারর্া সামরনি রিরক। িুরর্া খারর্ পারকগং র্রর্ি রেেরিি িাস্তা 
রির়ে িরক্ষণ রিরর্ বিাবি এর্র়ে যারে ওিা। পারনি ধাি ধরি হাুঁর্রে হাুঁর্রে মযারি়ের্ 
ও়েযািহাউরিি রিরক এর্র়ে যারে। হারে সম়ে থাকা়ে রসখারন মহানিী উরিি ধারি 
বরস রকিুক্ষণ রড্রংক কিািও রসিান্ত রনরর্া। সবসমর়েি মরো এবািও র্রনস পান 
কিরি সযাম। ধীরি ধীরি রবকার্ ্রডর়ে সন্ধ্যা হরেই কু়োিা িমরে শুরু করিরি নিীি 
ওপি। নাইরিরর্ি সারথও োরিি রিখা কিাি সম়ে ঘরনর়ে এরসরি প্রা়ে। োই আি 
রবরিক্ষণ বরস না রথরক আবারিা কাস্টম হাউরি রফরি এরর্া ওিা। 
  
অবিয নাইরির্ এখরনা োি রু্ি রথরক রফরি আরসরন। োই কাস্টম হাউরিি সিি 
িিিাি সামরন িাুঁরডর়ে অরপক্ষা কিরি সযাম ও রিরম। সন্ধ্যা বাডাি সারথ সারথ কু়োিাি 
ঘনত্বও বাডরে শুরু করিরি। রকিুক্ষণ িাুঁরডর়ে থাকাি পি ঘরডরে সম়ে রিখরর্া সযাম। 
রিখা কিাি রনধগারিে সমর়েি প্রা়ে রবি রমরনর্ রপরির়ে র্রি। োই রসর্মাি রথরক 
নাইরিরর্ি রফান নম্বি রনর়ে ের়েস রমইর্ রিরর্া রয োিা কাস্টম হাউরিি সামরন 
িাুঁরডর়ে অরপক্ষা কিরি। এোরবই আরিা িি রমরনর্ অরপক্ষা কিাি যখন োবরর্া রয 
আিরকি মরো রফরি যারব, েখনই রিখরর্া রয কু়োিাি রেেি রথরক এক িা়োমূরেগ 
এর্র়ে আসরি োরিিরক। েরব িা়োমূরেগর্া নাইরিরর্ি না, অনয কারিা। 
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আপনারিি রকারনা সাহাযয কিরে পারি? োরিি রিরক এর্র়ে এরস রিরজ্ঞস কিরর্া 
রর্াকর্া। 
  
নাইরির্ রিিওর়েরর্ি িনয অরপক্ষা কিরি আমিা। 
  
আো! রিষ রু্ি রথরক রফিরে রকিুর্া রিরি হরে। যাই রহাক, রস বরর্রিরর্া রয কারিা 
সারথ োি এখারন রিখা কিাি কথা। অরপক্ষা করুন। েরব। 
  
ধনযবাি। 
  
এিপি আি রকিু না বরর্ িিিাি োর্া খুরর্ রবরল্ডংি রেেরি চরর্ র্রর্া রর্াকর্া। 
  
রর্াকর্া চরর্ রযরেই রিরম োি িিীরিি রকার্র্া োরর্াোরব িরডর়ে রনর়ে বর্র্, আিা 
কিরি রর্াকর্া ির্রিই চরর্ আসরব। ঠাণ্ডা বাডরি প্রচুি। 
  
রকিুক্ষণ পিই আবাি রেেি রথরক রবরির়ে এরর্া রর্াকর্া। িিিাি োর্া র্ার্র়ে রবিা়ে 
রনরে যারব, রঠক েখনই সযাম রর্াকর্ারক থারমর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া, এক্সরকউি রম, 
আপরন রক িারনন রম. রিিওর়ের্ র্াস্ট রকান রু্ু্যি রনর়ে রবরডর়েরিরর্ন? 
  
 খুব সম্ভবে রমির্াইরমি রু্রি। এমনর্াই িানোম। িরক্ষণ রিরর্ি মযারি়ের্ 
ও়েযািহাউরি র্র়ে রিষ হও়োি কথা রু্ির্াি। ওখারন র্র়ে রিখরে পারিন আপনািা। 
রু্রিস্টরিি অরনরকই রিনারিি িনয যা়ে ওখারন। 
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 রর্াকর্ারক ধনযবাি িারনর়ে রবিা়ে রিরেই রিরম বরর্ উঠরর্া, রকন্তু আমিা রো রকিুক্ষণ 
আর্ই ওখারন রির্াম। 
  
 চরর্া আবাি রফরি র্র়ে একবাি খুুঁরি রিরখ, রিরমরক বর্র্ সযাম। যরি রর্াকর্া ওখারন 
র্র়ে থারক, োহরর্ হ়েরো রকউ না রকউ রিরখ থাকরব োরক। 
  
আি যরি র্র়ে না থারক? 
  
 োহরর্ অনযানয িা়ে্া়ে রখাুঁিা শুরু কিরে হরব। 
  
কু়োিাি পরিমাণ আরিা বাডরে শুরু করিরি এখন। োরিি ও়েযািহাউরিি কযারফরে 
র্র়ে রপৌঁিারে রপৌঁিারে কু়োিাি কািরণ এক হাে সামরনিও রকিু রিখা যারে না 
আি। পারনরে রঢউ রোর্াি িব্দ না থাকরর্ োিা বুঝরেই পািরো না রয েীরিি রিরক 
একর্া রনৌকা এর্র়ে আসরি। এেই কু়োিা রয রির্র্যারম্পি আরর্াগুরর্ারকই একিম 
রম্র়েমান রিখারে। 
  
কযারফরে ঢুরকই চািপারি োকারর্া ওিা। নাইরির্রক রিখা যারে না রকাথাও। েরব 
োরিিরক রিরখ কযারফি পরিচারিকা এর্র়ে এরস বর্র্, রকিু রফরর্ র্র়েরিন এখারন? 
একরু্ আর্ এই মরহর্াই সােগ করিরিরর্া োরিিরক। 
  
আসরর্ একিনরক খুুঁিরি, বর্র্ সযাম। নাইরির্ রিিওর়ের্ নারমি রু্ি ্াইরিি সারথ 
পরিচ়ে আরি আপনাি? 
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হযাুঁ আরি, েরব আি িারে োি সারথ রিখা হ়েরন আমাি। যরিও োি একর্া রু্ি 
রিরর্া। েরব োি রমহমানরিি কর়েকিন আরি এখারন। বরর্ িানার্াি পারিি রর্রবরর্ 
বরস ও়োইন রখরে থাকা িুই িম্পরেি রিরক ইিািা করি রিখারর্া মরহর্া। সযাম 
মরহর্ারক ধনযবাি িারনর়ে রিরমি রিরক রফরি বর্র্, আরম আবারিা কর্ কিরি 
রর্াকর্ারক। 
  
 ওরক, আি আরম িম্পরেরিি কারি রখাুঁি করি রিরখ, বরর্ িানার্াি ধারি থাকা 
রর্রবর্র্াি রিরক পা বাডারর্া রিরম। 
  
অনযরিরক কযারফ রথরক রবরির়ে আবারিা নাইরির্ রিিওর়ের্রক কর্ কিরর্া সযাম। 
রবি কর়েকবাি রিং বািাি পি অবরিরষ অপি পাি রথরক উত্তরি রেরস এরর্া, 
হযারর্া? 
  
রম. রিিওর়ের্? 
  
রক-আপরন রক বর্রিন? 
  
সযাম ফার্গা। আমারিি সারথ রিখা কিাি কথা রিরর্া আপনাি। আপরন রকাথা়ে এখন। 
  
িবারব কর়েক রসরকরডি নীিবোই রেরস অপি পাি রথরক, োিপি বর্র্, 
সাইরর্ারে… আ…আমাি মরন হ়ে রকউ রিনোই করিরি আমারক। 
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নাইরিরর্ি কণ্ঠস্বির্া রবি র্ার্-মাোর্ র্া্রি সযারমি কারি। সাইরর্ার্ রকাথা়ে 
রিরজ্ঞস কিরে যারব েখনই বীপ বীপ িব্দ রেরস এরর্া রফারনি রস্পকাি রথরক। র্াইন 
রকরর্ র্রি। রফান পরকরর্ রিরখ আবারিা কযারফি রেেরি ঢুকরর্া সযাম। রিরম 
এখরনাও নাইরিরর্ি রু্ু্যরি থাকা অরেরথরিি সারথ কথা বর্রি। রসও ঐরিরক এর্র়ে 
রযরে যারব, েখনই পরিচারিকারক কাউোরি কারি রফরি রযরে রিরখ োরক থারমর়ে 
রিরজ্ঞস কিরর্া, এখারন সাইরর্া খুুঁরি পাও়ো যারব রকাথা়ে? 
  
সাইরর্া? ওগুরর্া রো আি রনই এখন। 
  
রনই মারন? 
  
কর়েক বিি আর্ রেরে রফর্া হর়েরি ওগুরর্া। রকন? 
  
যরি রকউ বরর্ রয রস সাইরর্ারে আরি, োহরর্ িা়ে্ার্া রকাথা়ে হরে পারি? 
  
ঐরিরকি িাস্তা ধরি একরু্ এর্র়ে র্রর্ই পারবন, বরর্ িরক্ষরণি িাস্ত র্াি রিরক 
রিখারর্া মরহর্া। ওরিরক র্রর্ই রচারখ পডরব। ওখারনি র্র্গুরর্া এখরনা খারর্ই হর়ে 
আরি। 
  
সযাম বুঝরে পািরর্া রয মরহর্া আসরর্ রিরের্স অযারর্ি পারি থাকা িূনয র্র্গুরর্াি 
কথা বুঝারে। রিরম রফরি আসরেই মরহর্ারক রবিা়ে িারনর়ে কযারফ রথরক রবরির়ে 
এরর্া সযাম। মরহর্াি রনরিগি কিা িাস্তা ধরি এর্র়ে রযরে রযরে রিরমরক বর্র্, 
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নাইরিরর্ি রকিু একর্া হর়েরি। রর্াকর্া বর্রি। োি রথরক নারক রিনোই করিরি 
রকউ। 
  
পুরর্িরক িারনর়েরি? 
  
িারন না আরম। েুরম রকিু িানরে পািরর্? 
  
রেমন রকিু না। কযারফরে একবাি এরসরিরর্া রঠকই, েরব রবি োডাহুরডা়ে রিরর্া 
নারক। 
  
আি রকিু না বরর্ হাুঁর্াি ্রে বারডর়ে রিরর্া সযাম। ঘন কু়োিাি কািরণ আরিকরু্ 
হরর্ই ধনু আকত রেি প্ররবিমুখর্া রচাখ এরডর়ে রযরে রনর়েরিরর্া োি। িা়ে্ার্া়ে 
রপৌঁরিই িব্দ রিানাি রচষ্া কিরর্া, রকন্তু পারনি রঢউ রোর্াি িব্দর্া িাডা আি রকিুই 
শুনরে পারে না। 
  
 এখারন রকন এরসরি আমিা? সযামরক রথরম রযরে রিরখ রফসরফরসর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া 
রিরম। 
  
নাইরির্ বরর্রি রস সাইরর্ারে আরি। 
  
এখারন রো রকারনা সাইরর্া রনই। 
  
একসম়ে রিরর্া, বরর্ রিরমি হাে খাবরর্ পথর্া ধরি পা বাডারর্া সযাম। েরব কু়োিাি 
কািরণ সামরনি রকিু রিখরে না পািা়ে কর়েক্ি এগুরনাি পিই রথরম র্রর্া আবাি। 
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েখনই রিরম বরর্ উঠরর্া, রকিু একর্া শুনরে পারে আরম। 
  
সযামও শুনরে রপর়েরি িব্দর্া। িব্দর্া োরিি বারম থাকা র্র্ রথরক আসরি। িরব্দি 
উৎরসি রিরক ঘুরি নাইরির্ বরর্ িাক রিরর্া সযাম। রকন্তু রকারনা িবাব রেরস এরর্া 
না। বিং পার়েি িব্দ রেরস আসরি এখন। েুরম এখারনই িাুঁডাও, রিরমরক উরেিয করি 
বরর্ পিচািীরিি পথ আর্রক িাখা কযাবর্ বযারি়োির্াি ওপরি চরড বসরর্া সযাম। 
পরকর্ রথরক রফান রবি করি ফ্লযাির্াইর্ জ্বারর্র়ে পাথুরি মারর্রে িন্মারনা র্ম্বা ঘারসি 
ওপি রির়ে সামরন এর্র়ে যারে ও। ঘাসগুরর্া এখরনা সমানই আরি, কারিা রহুঁরর্ 
যাও়োি রকারনা িাপ রনই। েরব আরিকরু্ এর্র়ে রযরেই রিখরে রপরর্া রয ঘাসগুরর্া 
একরু্ এরর্ারমরর্া হর়ে আরি। কাউরক রর্রন রনর়ে যাও়ো হর়েরি এইরিক রির়ে। িা্র্া 
অনুসিণ করি এর্র়ে রযরেই একর্া ঘন রঝাুঁপ রিখরে রপরর্া সযাম। নডাচডাি িব্দ 
রেরস আসরি রঝাুঁরপি রেেি রথরক। 
  
 উুঁবু হর়ে রঝাুঁরপি রিরক ফ্লযাির্াইরর্ি আরর্া রফর্রেই নাইরির্রক রিখরে রপরর্া 
সযাম। নাইরির্রক খুুঁরি রপর়েরি আরম, রিরমি উরেরিয হাুঁক রিরড বর্র্ ও। 
  
আরর্া পডা়ে রচাখ রপর্রপর্ কিরি নাইরির্। উরঠ বসরেও রবি কষ্ হরে রর্াকর্াি। 
রবি রিধােস্ত রিখারে োরক। 
  
 আপরন রঠক আরিন? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। এরোক্ষরণ রিরমও এরস রপৌঁরি র্রি 
োরিি কারি। 
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মরন হ়ে। একরু্ আর্ আপনাি সারথই কথা হর়েরিরর্া আমাি? 
  
হযাুঁ। আরমই রফান করিরির্াম। 
  
আো। 
  
হাে বারডর়ে নাইরির্রক উরঠ িাুঁডারে সাহাযয কিরর্া সযাম। হাুঁর্রে পািরবন রো। 
  
হযাুঁ, বরর্ সামরনি রিরক পা রফর্র্ নাইরির্। েরব রবরিক্ষণ রসািা হর়ে িাুঁরডর়ে 
থাকরে পািরর্া না। র্র্রে র্র্রে পরড যাও়োি অবিা প্রা়ে। 
  
হাে বারডর়ে নাইরির্রক পডা রথরক আর্রক ধরি রিরম বর্র্, আমারিি মরন হ়ে 
অযামু্বরর্ন্স িাকা উরচৎ। 
  
না। আরম রঠক আরি। একরু্ সম়ে রিন শুধু। 
  
রিরম রঠকই বরর্রি, সযাম বর্র্। আপনাি এখন িাক্তাি রিখারনা িিকাি। 
  
রঠক আরি বুঝারনাি িনয রিাি করি মুরখ হারস ফুরর্র়ে েুর্রর্া নাইরির্। আরি নাহ। 
আমাি আসরর্ এখন একর্া কডা রড্রংক িিকাি। 
  
রর্াকর্ারক ধরি ধরি পথ ধরি এর্র়ে রনর়ে যারে সযাম। রিরম আরি। নাইরিরর্ি 
অনযপারি। নাইরির্রক অরোর্া গুরুেি আহে মরন হরে না। সযারমি কারি। রকারনা 
িরক্তি িাপ রনই রর্াকর্াি িিীরি, শুধু ধুরর্া আি রকিু পাো রর্র্ আরি রর্াকর্াি 
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ধূসি সুযরর্। েরব রযর্াই ঘরর্ থাকুক না রকন, ঘর্নার্া়ে খুব চমরক র্রি রর্াকর্া। 
এখরনা ঐ চমরকি মরধযই আরি। এোরবই রকারনািকরম কযাবর্ বযারি়োির্া পাি 
হও়োি পি রিরম আবারিা রিরজ্ঞস কিরর্া, আপরন রনরিে রয আপরন রঠক আরিন? 
  
হযাুঁ, েরব হার্কা একরু্ মাথাবযথা কিরি শুধু, িবারব বর্র্ নাইরির্। 
  
কী হর়েরিরর্া ো রক বর্রে পািরবন? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
 রনরিে না। রু্যি রিষ করি ও়েযািহাউি রথরক আপনারিি সারথ রিখা কিাি িনযই 
রফরি আসরির্াম। েখনই রকউ একিন এর্র়ে এরস বর্র্ িরক্ষণ রিরর্ি রিরক কী 
রযন নডাচডা কিরি, োই আি ওরিরক না র্র়ে অযারর্ি ির্গকার্ ধরিই পা বাডার্াম। 
হার্কা রকিুর্া এর্র়েরি, েখনই রক রযন রপিন রথরক মাথা়ে আঘাে কিরর্া আমারক। 
  
হুম, রিনোইর়েি ঘর্নাি মরোই রিানারে, বর্র্ সযাম। 
  
পরকরর্ একবাি হাে রির়ে রহরস উঠরর্া নাইরির্। আমাি ও়োরর্র্র্া রনর়ে র্রি। 
েরব র্াে রনই, ও়োরর্রর্ রবাধহ়ে পাুঁচ পাউরডি মরো রিরর্া। হোি হরে হরব 
োরিিরক। 
  
সযাম নাইরির্রক পুরর্রিি কারি রফান কিাি কথা বর্রে যারব েখনই রিরর্ি রিক 
রথরক মতিু ্িগন রেরস আসরে শুনরে রপরর্া ও। অনয িুিনও শুরনরি িব্দর্া। িব্দ 
শুরন ঘুিরে যারব েখনই কু়োিাি রেেি রথরক কারর্া িরেি রবিার্ বরডা একর্া কুকুি 
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রবরির়ে এরর্া োরিি সামরন। োরিি রিরক োরকর়ে িাুঁে রবি করি ্ি্ি কিরি 
কুকুির্া। 
  
োডাোরড করি রিরমরক োি রপিরন রর্রন রনরর্া সযাম। 
  
কুকুির্া রিরখই ধীি পার়ে একরু্ একরু্ করি রপরির়ে রযরে শুরু করিরি রেনিন। 
রপরির়ে রযরে রযরে সযাম নিি িাখরি কুকুির্াি রিরক। শুধু কুকুির্াই ন়ে, এি রপিরন 
উি়ে হও়ো চওডা-কাুঁরধি মানুরষি িা়োমূরেগর্াি রিরকও নিি িাখরি ও। 
  
. 
  
৪০. 
  
রিরম? রফসরফরসর়ে িাকরর্া সযাম। রোমাি কারি কী…? 
  
প্রশ্নর্া রিষ কিাি আর্ই রপপাি রেি রিারর্া করেইনাির্া রবি করি সযারমি রিরক 
বারডর়ে রিরর্া রিরম। 
  
রিৌডাও এখন, বর্র্ সযাম। 
  
সারথ সারথই ঘুরি উর্রর্া রিরক রিৌড র্া্ারর্া রিরম ও নাইরির্। আি সযাম 
করেইনার্াি োক করি ধরি রে কিরে যারব, েখনই রবপি বুঝরে রপরি সামরন 
রথরক সরি র্রর্া কুকুির্া। োই কুকুরিি বিরর্ রের্া িা়োমূরেগি রিরক িুুঁরড রির়ে 
ঘুরি অনযরিি রিরক রিৌড র্া্ারর্া সযাম। রের্া রর্াকর্াি মুরখ রর্র্রি রসর্া িানাি 
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প্ররেও রকারনা আেহ রনই োি। রপিন রথরক কুকুরিি রঘউ রঘউ িব্দ শুনরে রপরর্া 
সযাম। রসই সারথ অনয কারিা পার়েি িব্দও রেরস আসরি। এিমারন হ়ে সযারমি িুুঁরড 
রিও়ো রের্া রর্াকর্াি মুরখ র্ার্রন, ন়েরো রর্াকর্াি সারথ রকারনা সঙ্গী আরি। 
  
 রিরম ও নাইরির্ এেক্ষরণ অরনকর্া এর্র়েরি। রিরের্স অযারর্ি ধনু আকত রেি 
প্ররবিমুরখি রনচ রির়ে রিৌরড যারে। 
  
একিম সরঠক নামকিণ, োবরে োবরে রিৌরড অনয িুিরনি কারি রপৌঁিারর্া সযাম। 
রপিরন রফরি োকারর্া একবাি, রকন্তু কু়োিাি িারর্ি কািরণ কাউরক রিখা যারে না। 
| এই পরথ আসুন, িান রিরক রমাড রনরে রনরে বর্র্ নাইরির্। পুরর্ি রস্টিনর্া খুব 
একর্া িূরি না। 
  
পাুঁচ রমরনরর্ি রেেরিই পুরর্ি রস্টিরন রপৌঁরি আেমরণি বযাপারি রিরপার্গ কিরর্া ওিা। 
রিউরর্রে থাকা অরফসাি ইোিরেউ রুরম নাইরিরর্ি সারথ কথা বর্রি। আি ঐ ফাুঁরক 
র্রবরে অরপক্ষা কিরি সযাম ও রিরম। 
  
র্রবি রচ়োরি বসরে বসরে রিরম বর্র্, কপার্ োরর্া রয ঘর্নার্া ঘর্াি সম়ে আমিা 
ওখারনই রির্াম। 
  
 সযাম ওরিরক রুরমি রেেি পা়েচারি কিরে কিরে বর্র্, আমিা রয রর্াকর্াি সারথ 
রিখা কিাি িনয অরপক্ষা কিরির্াম, োি ওপিই আেমণ হরর্া। বযাপাির্া অদু্ভে না? 
  
হযাুঁ, খুব রবরি কাকোর্ী়ে বযাপাি। 
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এরোরিন ধরি আমারিি সারথ যা রকিু ঘর্রি, োিপি রনরিেোরবই এর্া খুব বরডা 
ধিরনি কাকোর্ী়ে ঘর্না। োিপি হুর্ করি পা়েচারি থারমর়ে রিরমি রিরক োরকর়ে 
বর্র্, রিরের্স অযারর্ি কারর্া িারনাি ্ল্পর্া…। 
  
 রোমাি রক মরন হ়ে আেমরণি ঘর্নার্া ঘর্ারনাি িনয রফস্ক বা এরেরি ঐ মরহর্ারক 
্ল্পর্া বর্াি িনয আমারিি কারি পারঠর়েরিরর্া? বতিাি বযাপাির্া রকন্তু কাকোর্ী়েও 
হরে পারি। েরব আেমরণি বযাপাির্া… 
  
নাইরির্রক আেমণ করিই বা কাি কী র্াে? 
  
হ়েরো আমারিি সারথ কথা বরর্ রথরক রবিে িাখাি িনযই আেমনর্া করিরিরর্া। 
বরর্ োন্ত িীঘগশ্বাস রফর্রর্া রিরম। রক িানরো রয আমারিি সারথ কথা বর্ার্া কারিা 
িনয এরো রবপজ্জনক হর়ে উঠরব? 
  
ইোিরেউ রুম রথরক রবরির়ে সযাম ও রিরমি রস্টর্রমে রনর়ে রনরর্া অরফসাি। সযারমি 
কারি রথরক কুকুিও়োর্া রর্াকর্াি কথা বর্রেই অরফসাি মাথা নাডরে নাডরে বরর্ 
উঠরর্া, রিরের্ আি কারর্া িারনাই রো, োই না? রিরর্ি ওরিক রথরক এই বযাপারি রয 
এখন পযগন্ত করো অরেরযা্ রপর়েরি োি রকারনা রহসাব রনই। ওরিরক রকউ কুকুি 
রনর়ে ঘুিরে রবরুরর্ই অরেরযা্ আরস। ্ে বিি রুপার্গ রমির্রফল্ডও োি রমরস্টফ 
কুকুি রনর়ে হাুঁর্রে রবরির়েরিরর্া। কপার্ োরর্া রয োরক গুরর্ করিরন আমিা। বরর্ 
িূনয হারস হাসরর্া অরফসাি। যাইরহাক, এিাডা রক আি রকিু বর্াি আরি আপনারিি? 
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এিপি আি রকিু না বরর্ অরফসািরক ধনযবাি িারনর়ে পুরর্ি রস্টিন রথরক রবরির়ে 
এরর্া ওিা। বাইরি রবরির়েই নাইরির্রক কডা রড্রংরকি িনয অফাি কিরর্া সযাম। 
রর্াকর্া সা়ে রিরেই কািাকারি থাকা একর্া পানিার্া়ে র্র়ে ঢুকরর্া ওিা। িা়ে্ার্া 
রবি নীিব ও িান্ত। কথা বর্াি িনয রবি োরর্া একর্া িা়ে্া। গুণ্ডা 
  
রর্রবরর্ রড্রংক না আসা পযগন্ত অরপক্ষা কিরর্া সযাম। রড্রংক চরর্ আসরেই োরিি 
এখারন আসর্ উরেিয রনর়ে কথা েুর্রর্া সযাম। অনুবারিি বযাপারি বরু্ন। আপরন রক 
ওর্া রিখাি সুরযা্ রপর়েরিরর্ন? 
  
 হযাুঁ, রিরখরি ওর্া, স্করচি রবাের্র্া রর্রবরর্ রিরখ রকারর্ি পরকরর্ হাে রিরে বর্র্ 
নাইরির্। সারথ সারথই মুখ ফযাকারি হর়ে র্রর্া োি। উরঠ িাুঁরডর়ে রকারর্ি অনয 
পরকর্ এবং পযারেি পরকর্গুরর্াও রচক করি রিখরর্া নাইরির্। হ়েরো োিা শুধু 
আমাি ও়োরর্র্র্াই রনর়ে যা়েরন। 
  
কথার্া শুরনই একিন আরিকিরনি রিরক োকারর্া সযাম ও রিরম। নাইরির্রক রক 
আেমণ করিরিরর্া ো রনর়ে আি এখন রকারনা সরন্দহ রনই সযারমি। আমিা িাডাও রক 
অনয রকউ পুরিারনা ইংরিরি প্রবাি অনুবারিি বযাপারি রযা্ারযা্ করিরিরর্া আপনাি 
সারথ? 
  
আপরন রকোরব িানরর্ন এর্া? 
  
আন্দাি কিরি শুধু, বর্র্ সযাম। মরন হ়ে রনার্বুকর্া রনও়োি িনযই আপনারক আেমণ 
করিরিরর্া ওিা। 
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রকন্তু এর্া রো আরিকবাি অনুবাি কিরে রবরি সম়ে র্া্রব না আমাি। অরিরিনার্ 
রর্খার্া রো র্াযরর্া আমারক ইরমইরর্ রির়েরিরর্া। রো এর্া চুরি করিই বা র্াে কী? 
  
ওর্া আমারিি হারে পডরে রিরে চা়েরন আি কী। 
  
যাই রহাক, অনুবাির্া কী রনর়ে রসর্া রক মরন আরি আপনাি? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
  
রকিুর্া। িু্গ, পাথি, ্েগ রনর়ে কী রযন রিরর্া। পুরিাপুরি মরন রনই আমাি। অরনক 
রকিুিই রকারনা মারন বুঝরে পারিরন আরম। েরব ওর্ারে অরোর্া গুরুত্বপূণগ রকিু রিরর্া 
না, বরর্ শ্রা্ কিরর্া নাইরির্। রনরিেোরবই, রিনোই কিাি মরো এমন রকিু রিরর্া 
না ওর্ারে। রো, এখন আসর্ ঘর্না বরু্ন রো। আমারক আেমণ কিরর্া রকন? 
  
 আপরন রকং িরনি সম্পরিি বযাপারি রমি োওরর্ি পরিবরেগে ইরেহাসর্া সম্পরকগ 
রকিু িারনন? 
  
রকিু না বরর্ রর্রবর্ রথরক স্কচ রনর়ে একর্া চুমুক রিরর্া নাইরির্। োিপি সযারমি 
িতরষ্ি রিরক োরকর়ে বর্র্, োি ্রবষণা চুরি করি আসরর্ খুব একর্া োরর্া কাি 
করিরন আরম। আপনািাই োবুন, আরম েখন েরুণ রির্াম, অরোর্া বুরি রিরর্া না, 
প্রচণ্ড রিরি রির্াম… যাই রহাক, আপনারিি প্ররশ্নি উত্তির্া হরর্া, হযাুঁ, ইরেহাসর্া িারন 
আরম। এর্াি সারথ আমাি ওপি আেমণ হও়োি কী সম্পকগ আরি? 
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আমারিি পরিরচে একিন এই পরিবরেগে ইরেহাসর্া রবশ্বাস করি। এরোর্াই রবশ্বাস 
করি রয োরিি কারেক্ষে রিরনসর্া কারিা কারি আরি শুনরর্ই রর্াকর্া োরিি রপিরন 
রর্র্ যা়ে। 
  
 িুিঃরখে। আপরন বর্রিন আপনাি বনু্ধ্ি কিরে রিও়ো ঐ অনুবাির্াই… না, অসম্ভব। 
বযাপাির্া হাসযকি। রমরিি েের্া োরর্া হরর্ও, এর্া একিমই েুর্। সম্পিগুরর্া সব 
পারনরে হারির়ে র্র়েরিরর্া। সবাইই িারন এর্া। 
  
সবাি িানার্া যরি েুর্ হর়ে থারক? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। সম্পিগুরর্া যরি এখরনা 
রথরক থারক রকাথাও? হ়েরো ইোকত েোরবই রু্রকর়ে িাখা হর়েরিরর্া ওগুরর্ারক? 
  
 এর্া… আপনািা রনি়ে রসরি়োস না এই বযাপারি? রিরজ্ঞস করি আিা কিরিরর্া রিরম 
হ়েরো মাথা নাডরব, রকন্তু রিরমরক রকিু বর্রে না রিরখ সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্, 
রকং িরনি সম্পি? 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া সযাম। সরেয বর্রে, সম্পির্া এখরনা রকাথাও আরি রকনা রসই বযাপারি 
রকারনা ধািণাই রনই আমারিি। েরব এই পরিবরেগে ইরেহাস রনর়ে োবারনাি মরো 
এখন পযগন্ত যরথষ্ পরিমাণ প্রমাণ পাও়ো র্রি। আি আপরন যরি মযাপ রথরক পাও়ো 
পুরিারনা ইংরিরি প্রবািগুরর্াি অনুবাির্া আমারিি করি রিন, োহরর্ রসর্া আমারিি 
অনুসন্ধ্ারন োরর্া সহা়েো কিরে পারি। 
  
ওর়েরট্রসরক রিরক রর্রবরর্ি িনয আরিক িাউড রড্রংক করি সযাম আবারিা বর্র্, 
আপরন এসরবি মরধয রনরিরক িডারে না চাইরর্ও রকারনা সমসযা রনই। রনরিেোরবই 
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খুব ে়েংকি রকিু মানুরষি রবরুরি র্ডরি আমিা। েরব, োিপিও এমন সুরযা্ রো 
আি সবসম়ে পাও়ো যা়ে না। 
  
সরেযই, এমন সুরযা্ িীবরন বািবাি পাও়ো যা়ে না, বর্র্ নাইরির্। আরম আরি 
আপনারিি সারথ। এখন বরু্ন, আমাি রথরক সরেযকাি অরথগ কী চারেন আপনািা? 
  
র্াযরর্া পাঠারনা ঐ ইরমইর্র্াি অনুবাি রির়েই শুরু কিা যাক, সযাম িানারর্া। 
  
আমাি রমাবাইরর্ র্াযরর্াি পাঠারনা ইরমইর্র্া এখরনা আরি। আপনারিি কারি এক 
রু্করিা কা্ি থাকরর্ োরর্া হরো। রর্খাগুরর্াি রবি কর়েকর্া িরব্দি অথগ আরম 
আসরর্ এখরনা রবি কিরে পারিরন, েরব অনযগুরর্াি অথগ সারথ সারথই ধরি রফর্রে 
রপরিরি। বরর্ পরকর্ রথরক রমাবাইর্র্া রবি করি রমরসিগুরর্া ির্ কিা শুরু কিরর্া 
নাইরির্। আি ওরিরক রিরমও োি পারসগ রকারনা কা্রিি রু্করিা আরি রকনা খুুঁরি 
রিখরি। োিপি হঠাৎই নাইরির্ মাথা উুঁরচর়ে বরর্ উঠরর্া, একর্া প্রশ্ন আরি আমাি। 
পুরিারনা ইংরিরিরে আরমই একমাত্র রবরিষজ্ঞ না, আরিা অরনক িক্ষ রবরিষজ্ঞও আরি। 
রনরিেোরবই আরম রবখযাে িক্ষরিি রকউও না। আি োিাডা আপনািা রমরিি সারথ 
আমাি ঘর্নার্াি বযাপারিও িারনন। োিপিও আমারক রবরি রনরর্ন রকন? 
  
 িবাবর্া রিরর্া রিরম, এর্ারক আসরর্ ো্যই বর্া যা়ে। আমারিিও ির্রি িিকাি 
রিরর্া এর্া, আি আপরনই রিরর্ন সবরচর়ে কািাকারি। বরর্ এিপি পাসগ রথরক কা্ি-
কর্ম রবি করি আনরর্া। 
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িবারব সন্তুষ্ হর়ে আবারিা রমরসি ঘার্া শুরু কিরর্া নাইরির্। রমরসির্া রপরে রবরি 
রিরি হরর্া না। আপনারিিরক আর্ই একর্া কথা বরর্ রিরে, কা্ির্া হারে রনর়ে 
রর্খরে রর্খরে বর্রি নাইরির্, অনুবারি রকন্তু প্রচুি েুর্ থাকাি সম্ভাবনাও আরি। 
পুরিারনা ও মধযযু্ী়ে িুরর্া ইংরিরি রনর়েই কাি করিরি আরম। সমর়েি বযবধারন 
িব্দগুরর্াি বানান বিরর্রি অরনক, রসই সারথ অরনক িরব্দি অথগ এবং রর্খাি ধািাও 
বিরর্রি প্রচুি। আরম এর্াই বর্রে চারে রয, আপনািা যরি এই রর্খার্া অনয রকারনা 
রবরিষজ্ঞরক রিখান, রস হ়েরো পািরর্ পুরিাপুরি রেন্ন অনুবািও কিরে পারি! বরর্ 
কা্ির্া সযারমি রিরক বারডর়ে রিরর্া নাইরির্। র্াযরর্া আমারক এই িব্দগুরর্াই 
পারঠর়েরি। প্রথম রেনর্া িব্দ একিম সহি। ইোিরনরর্ ঢুকরর্ রয রকউই এই 
িব্দগুরর্াি অথগ রবি করি রফর্রে পািরব। 
  
কা্ির্া হারে রনর়ে িরব্দি োরর্কার্া রিখরর্া সযাম। প্রথম রেনর্া িরব্দি অথগগুরর্া 
হরে, ্েগ অথবা কূপ, িু্গ, পাথি অথবা পাহাড। রকারনা ধািণাই রনই বারকগুরর্াি 
বযাপারি? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। রস রনরিও রকারনা অথগ রবি কিরে পািরি না 
এগুরর্াি। িব্দগুরর্া হরর্া, wul hol আি wul eshea od… 
  
 এই অংির্াই রবরি করঠন র্া্রি আমাি। িুিঃরখে, রকারনা ধািণাই রনই এগুরর্াি 
বযাপারি। 
  
রিরমও সযারমি হাে রথরক োরর্কার্া রনর়ে রিখরর্া একবাি। রো, প্রথম কর়েকর্া 
িব্দই শুধু িানরে রপরিরি আমিা। এিপি কী? 
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বারকযি প্রসঙ্গর্াই সব রকিু, বর্র্ নাইরির্। এর্া রথরকই আসরর্ বারকযি উৎপরত্ত এবং 
রকাথা়ে রর্খা হর়েরিরর্া রসর্া িানা যা়ে। রবরিষ করি রকারনা িরব্দি সিে অথগ আরি 
রকনা ো বুঝা যা়ে। এই রযমন রিষ িব্দর্াই রিখুন। এি অথগ রকন্তু পাথি বা পাহাড 
িুরর্াই হ়ে। বারকযি প্রসঙ্গ িানা থাকরর্ সরঠক অথগর্া ধিা রযেে। 
  
কা্ির্া আবারিা রিরমি হাে রথরক রনর়ে সযাম বর্র্, একর্া পুরিারনা মযারপ রর্খাগুরর্া 
খুুঁরি রপর়েরি আমিা। খুব সম্ভবে ১৬৯৬ সারর্ি মযাপ ওর্া। েরব িব্দগুরর্া খুব 
সম্ভবে রর্খা হর়েরির্ রকং িরনি মতেুযি সম়েকারর্ি রিরক। 
  
 শুরন ভ্রু কুুঁচরক র্রর্া নাইরিরর্ি। আপরন বর্রিন এই িব্দগুরর্া রকং িরনি হািারনা 
সম্পিগুরর্া রকাথা়ে আরি ো রনরিগি কিরি? মারন সম্পিগুরর্া এই রকংস রর্রন আরি? 
  
 এই বযাপারি আসরর্ রকিু িারন না। এই িব্দগুরর্া আমিা রপর়েরি এক সাংরকরেক 
গুপ্তবােগা রথরক। ওর্াি অথগও এখরনা পুরিাপুরি উিাি কিা যা়েরন। 
  
 িব্দগুরর্া রক আবাি রিখরে পারি আরম? বরর্ কা্ির্াি রিরক হাে বারডর়ে রিরর্া 
নাইরির্। 
  
সযারমি হাে রথরক কা্ির্া রনর়ে আরিা রকিুক্ষণ রেরব রনরর্া নাইরির্। োিপি 
বর্র্, ধরি রনরে রয সাংরকরেক বােগা রথরক রবি কিা এই অথগর্াই সরঠক। রো যরি 
এর্াই সূত্র হর়ে থারক, োহরর্ খুব সম্ভবে িািসম্পিগুরর্া এই িব্দগুরর্া রু্কারনাি 
িা়ে্াি অবিানর্া রনরিগি কিরি। েরব িা়ে্ার্া রনণগ়ে কিার্াই সবরচর়ে বরডা সমসযা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

463 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এখারনি রকারনা রকিুি সারথ রক িব্দগুরর্া মযাচ কিরি? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
  
হযাুঁ, কিরি। রকন্তু এখারনি সব িা়ে্ারেই রো রকারর্ রকারর্বাি খুুঁরি রিখা হর়েরি। 
সম্পিগুরর্া রো কখরনাই পাও়ো যা়েরন। 
  
হ়েরো খুুঁরিরি, বর্র্ সযাম। েরব োিা রো আমারিি মরো ্রবষণা করি রিরখরন। 
রো, রকান িা়ে্া়ে আরি বরর্ ধািণা আপনাি? 
  
এখারনি ্েগ বা কুপর্া সম্ভবে রকং িরনি সমারধরক রনরিগি কিরি। এখান রথরক র্ং 
সার্রন যাও়োি মাঝামারঝ অবিারন পরড ওর্া। আি এর্া যরি সরেয হর়ে থারক, োহরর্ 
কািামারর্ি রত্রি ফুর্ রনরচ ির়েরি সম্পিগুরর্া। েরব 
  
েরব কী? নাইরির্রক রথরম রযরে রিরখ রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
েরব এি সারথ থাকা অনযানয িব্দগুরর্াি রকারনা মারন বুঝরে পািরি না আরম। িু্গ আি 
পাহাডি? রকারনা মারনই বুঝরে পািরি না। অথবা, িুর্গি রেেরি থাকা কূপ বা 
পাহারডি ওপি থাকা িু্গি কথাই োবুন একবাি। এখারন রো এিকম অরনক িু্গই 
আরি। 
  
রকং িরনি সম়েকারর্ রিরর্া এিকম রকারনা িু্গও রক আরি? 
  
 হযাুঁ, কযাসর্ িাইরিং। 
  
োহরর্ মরন হরে আ্ারমকার্ সকারর্ এক্সরপ্ল্ারিং-এ নামরে হরে আমারিি। 
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সারথ রিরমও োি গ্লাস উুঁরচর়ে ধরি রর্াস্ট করি বর্র্, সফর্ গুপ্তধন রিকারিি প্ররে! 
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কযাসল োইচিংে চিরক যাত্রা 
৪১. 
  
পিরিন সকারর্ কযাসর্ িাইরিংি রিরক যাত্রা কিাি রসিান্ত রনরর্া সযাম ও রিরম। এখন 
পযগন্ত রেনর্া সাইর্ খুুঁরি রপর়েরি ওিা। এি মরধয কযাসর্ একিও আরি। েরব এর্াি 
সারথ রকং িন বা গুপ্তসম্পরিি রকারনা সম্পরকগ রনই বরর্ এর্ারে যাও়োিও রকারনা 
ইো রনই োরিি। োিাডা নাইরির্ও কযাসর্ িাইরিং যাও়োিই পিামিগ রির়েরি 
োরিিরক। এি সারথ িারন ইসারবর্ািও সম্পতক্তো আরি। রসখারনই থাকরে িারন 
ইসারবর্া, বা বর্া যা়ে রসখারনই রনবগাসরন পাঠারনা হর়েরিরর্া োরক। রসংহাসন িখরর্ি 
পি ইসারবর্াি রিরর্ েতেী়ে এিও়োিগ োরক এবং োুঁি রপ্ররমক িিাি মরর্গমািরক 
রসখারনই রনবগারসে করিরিরর্া। গুিব আরি ইসারবর্া নারক সবাি অর্রক্ষয িু্গ রথরক 
আসা যাও়ো কিাি িনয একর্া গুপ্ত সুডঙ্গ বযবহাি কিরেন। এিরনযই কযাসর্ িাইরিং-
এ যাও়োি প্ররেই োরিি আেহ রবরি। 
  
রফারন র্াযরর্া ও রসর্মারক িানারনাি পি র্াযরর্া অবিয োরিি রসিান্ত র্া পিন্দ 
কিরে পারিরন। গুপ্ত সংরকরেি অথগ পুরিাপুরি রবি না কিা পযগন্ত রকাথাও খুুঁিরে 
যাও়োর্া খুবই েরডৎ রসিান্ত বরর্ মরন হরে োি কারি। রনন্ম মারনি িরব আি 
সাইফাি হুইরর্ি ঝাপসা রচহ্ন রথরক অথগ রবি কিাি কাির্া খুব একর্া সহি না। 
  
যাই রহাক, আমিা রো সািািীবন অরপক্ষা কিরে পািরবা না, বর্র্ সযাম। 
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আি, োিাডা, রিরম রযা্ কিরর্া সারথ, চার্গস এরেরিি রথরকও এর্র়ে থাকরে হরব 
আমারিিরক। 
  
ওরিিরক েুরর্ যান, বর্র্ র্াযরর্া। আপনািা রক িারনন রের্ রিরর্রন কেগুরর্া িুর্গি 
ধ্বংসসূ্তপ আরি? রখাুঁিা রিষ কিরে কিরে বুরডা হর়ে যারবন আপনািা। 
  
 রিরম রঠকই বরর্রি, সযাম বর্র্। এরেরি আি রফস্ক নাইরিরর্ি অনুবাি কিা 
রনার্বইর্া রিরনর়ে রনর়ে র্রি। এিমারন োিাও আমারিি মরো একই পরথ আরি। 
  
গুপ্তধনগুরর্াও সবগরিষ এই এরি়োরেই রিখা র্র়েরিরর্া, বর্র্ রিরম। আি োিাডা 
মযারপি সংরকরেও িুর্গি কথা বর্া আরি। রো সম্ভাবনারক বাি রিরবা রকন? রক িারন 
হ়েরো সরঠক পরথ এগুরনাি মরো রকারনা গুরুেুপূণগ েথযও রপর়ে রযরে পারি। 
  
 ো রঠক। হার্কা ঘুরি রিখরর্ হ়েরো রেমন সমসযা হও়োি কথা না, বর্র্ র্াযরর্া। 
রো, ঘুরি রিখুন একবাি। আরম এরিরকি কাি সামর্ারে। রকিু রবি কিরে পািরর্ 
আপনারিি িানারবা। 
  
বরর্ রফানর্া রসর্মাি কারি রফরির়ে রির়ে কারি রফরি র্রর্া র্াযরর্া। ওরিরক সযামও 
রস্পকাি অফ করি রফানর্া েুরর্ রিরর্া রিরমি হারে। রিি বযাপারি রসর্মাি সারথ 
রকিুক্ষণ কথা বরর্ রফান িাখাি পি অবিয রবি খুরিই রিখারে োরক। 
  
োরর্া সংবাি? সযাম িানরে চাইরর্া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

467 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মরন হ়ে। রি এখন রমার্ামুরর্ োরর্াই আরি শুনর্াম। আর্ি মরো ঝারমর্া রনই। 
রসর্মা োবরি রমিন রিষ হও়োি আ্ পযগন্ত রিরক আমারিি ওখারনই রিরখ রিরব। 
  
োরর্া একর্া আইরি়ো। আরমও চাই না আবারিা এরেরিি খপ্পরি পডুক ও। 
  
 েখনই োরিি িিিা়ে রর্াকা রিরর্া রকউ। নাইরির্ এরস র্রি। ্েিারেি ঘর্নাি 
পি নাইরির্রক আি রকারনা রবপরি রফর্াি ইো রির্ না। োরিি। রসিরনযই 
রর্াকর্ারক োরিি সারথ আসরে মানা করিরিরর্া। োিপিও নাইরির্ রনরি রথরকই 
রিাি করি এরস োরিি সারথ থাকাি প্ররেশ্রুরে রির়েরি। বরর্রি রয আসন্ন রবপি 
সম্পরকগ োরর্াোরবই ধািণা আরি োি। 
  
**** 
  
নাইরিরর্ি রিক রনরিগিনা়ে ্ারড চার্ারে সযাম। আি রিরম বরস আরি ্ারডি রপিরনি 
রসরর্। ্েিারেি ঘন কু়োিা এখন রকিুর্া পাের্া হর়েরি, োিপিও চািপাি রঠকই 
ঝাপসা হর়ে আরি। োই ও়োইপািগুরর্া চারু্ করি রনরর্া সযাম। 
  
িা়ে্ার্া়ে রপৌঁরি রিখরর্া কাি পারকগ িিনখারনরকি মরো ্ারড িাুঁরডর়ে আরি মাত্র। 
এখরনা খুব রবরি রু্যরিস্ট এরস িমার়েে হ়েরন এখারন। ্ারড পাকগ করি ট্রাঙ্ক রথরক 
বযাকপযাক রবি করি রনরর্া সযাম। 
  
চমৎকাি, িুর্গি রিরক রহুঁরর্ এর্র়ে রযরে রযরে বরর্ উঠরর্া রিরম। কু়োিা িরম 
থাকা়ে িুর্গি রুক্ষ প্রান্তগুরর্ারক সূরযগি আরর্ারে রুপারর্ রিখারে। রফান রবি করি 
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িু্গাি কর়েকর্া িরব েুরর্ রনরর্া রিরম। আহ, সারথ যরি এখন একর্া সরেযকারিি 
কযারমিা থাকরো। 
  
রকিুক্ষণ িাুঁরডর়ে পুরিা িতিযর্া একবাি রিরখ রনরর্া ওিা। পাথরিি কাঠারমার্াি প্রিংসা 
না করি পািরি না। োিপি আবাি পা বাডারর্া িুর্গি রিরক। েন্থ অনুসারি, িু্গর্া 
রনমগাণ কিা হর়েরিরর্া িািি িোব্দীি রিরক। বারিা একি িা়ে্াি ওপি রবস্ততে 
পাথরিি রবিার্ কাঠারমার্ারক রিরখ মধযযু্ী়ে িু্গ মরন হরর্ও, এর্া সরেযকাি অরথগ 
রনমগাণ কিা হর়েরিরর্া হারেং র্ি রহরসরব। 
  
েরব িুিঃরখি রবষ়ে হরর্া োরিি আকারিে রকিুই রনই এখারন। প্রা়ে একঘণ্টা ধরি 
িুর্গি প্ররেরর্ রকানা়ে রকানা়ে খুুঁরিও রকিু না পাও়োি সযাম ধরিই রনরর্া রয র্াযরর্া 
রঠকই বরর্রিরর্া। অন্তে এই িু্গর্া রক্ষরত্র র্া়েরর্াি কথাই রঠক। োিা আসরর্ই 
োরিি সম়ে নষ্ কিরি এখারন। অনয রকাথাও রক রখাুঁি কিা িিকাি আমারিি? 
রখাুঁিাখুুঁরি রিরষ পাথরিি রসুঁরড রির়ে িুর্গি মারর্রে নামরে নামরে নাইরির্রক 
রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
মাথা়ে এখন একর্া িা়ে্াি নামই ঘুিরি শুধু। রকং িরনি সমারধ। আি ওর্া খুুঁরি 
পাও়ো খুব একর্া সহি কাি না। 
  
রকন না? িানরে চাইরর্ সযাম। আমারিি হারে রো সম়ে আরি। 
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িে িে বিি ধরি িমা কািামারর্ সিারনাি সম়ে আরি? আি োিাডা সমারধর্া 
রকাথা়ে রসর্াও সরঠকোরব িারন না রকউ। একর্া সাধািণ ধািণা আরি শুধু। রবশ্বাস 
করুন, অরনরকই খুুঁরি রিরখরি, রকন্তু রকউই খুুঁরি পা়েরন িা়ে্ার্া। 
  
সরেয বর্রে নাইরির্ এখনই কযাসর্ িাইরিং-এি ওপি রথরক আিা সিারে চারে না। 
িারন ইসারবরর্ি বযবহাি কিা করথে গুপ্তসুডঙ্গর্া এখরনা খুুঁরি পা়েরন ওিা। পাি রির়ে 
োি পরিরচে রু্ি ্াইিরক এর্র়ে রযরে রিরখই সযামরিিরক বর্র্, রর্াকর্া আমারিি 
রহরস্টারিকযার্ রসাসাইরর্রে রিরর্া… োি হ়েরো রকিু িানা থাকরে পারি। এখনই রফরি 
আসরি আরম। 
  
**** 
  
কািপারকগ যাও়োি িাস্তাি পারি িাুঁরডর়ে নাইরিরর্ি িনয অরপক্ষা কিরি সযাম ও রিরম। 
যরিও নাইরির্ রকারনা অিানা নেুন েথয রবি করি আনরে পািরব বরর্ও আিা 
কিরি না ওিা। সযারমি যের্া ধািণা এই ধ্বংসসূ্তরপি আডারর্ রেমন রকারনা গুপ্ত 
ইরেহাস রু্রকর়ে রনই। 
  
অযথাই সম়ে নষ্ রেরব, কািপারকগি রিরক োকারেই চমরক র্রর্া সযাম। কািপাকগর্া 
এখন প্রচুি ্ারড ও সু্কর্বারস েরি র্রি। এি রেেি রির়েই এর্র়ে আসরে থাকা 
একর্া নীর্ রবএমিরেউ রচারখ পডরর্া োি। সরেয বর্রে নিির্া পরডরি ্ারডি 
রপিরনি রসরর্ থাকা কারর্া িরেি রবিার্াকত রেি কুকুির্াি ওপি। ্ারডর্া পরিি সারিি 
রিরক এর্র়ে রযরেই ড্রাইোিরকও রচারখ পডরর্া োি। ড্রাইোিরক রস োরর্াোরবই 
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রচরন। ড্রাইোরিি কপারর্ থাকা বযারডির্াও োরিি পরিরচরেি প্রমাণ। কর়েকিাে 
আর্ রমউরি়োরম ইোরনি কপারর্ি এই িা়ে্ারেই আঘাে করিরিরর্া ও। ওর্া 
ইোন। রবএমিরেউি ড্রাইরেং রসরর্। 
  
েুরম রনরিে? 
  
হযাুঁ, বরর্ রিরমরক রনর়ে রপিরন সরি র্রর্া সযাম। আিা কিরি ইোনিা হ়েরো 
োরিিরক এখরনা রিখরে পা়েরন। সারথ িযাকও আরি। আি ্ারডি রপিরনি রসরর্ 
একর্া রবিার্ কারর্া কুকুিও আরি। আরম রনরিে রয ওর্াই ্েিারে আমারিি ওপি 
আেমণ কুকুির্া। 
  
 আহ, কারর্া িারনাি ্ল্পর্া োহরর্ আি সেয হরর্া না, বর্র্ রিরম। ্েিারে কুকুরিি 
রপিরন থাকা িা়োমূরেগর্ারক রচনরেও রিরি হরর্া না োরিি। িযাকই রিরর্া রসই 
রিরের্। 
  
রফস্করক যরিও োরিি সারথ রিখা যারে না, সযাম বর্াি সারথ সারথই অপি পাি রথরক 
একর্া কারর্া মারসগরিি এরস উপরিে হরর্া িতিযপরর্। ইোরনি ্ারডি রপিরন এরস 
রথরমরি ্ারডর্া। রফস্কই ড্রাইে কিরি। ্ারড থামরেই পযারসজাি রসর্ রথরক সািা পাকগা 
পিা এক রসানারর্চুরর্া মরহর্ারক ্ারড রথরক নামরে রিখরর্া সযাম। মরহর্া ্ারড রথরক 
রনরম রযরেই ্ারডর্া রনর়ে সামরন চরর্ র্রর্া রফস্ক। আি মরহর্া এর্র়ে র্রর্া 
ইোরনি ্ারডি রিরক। 
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ইোরিরস্টং, রফস্কিাও োহরর্ একই িা়ে্া়ে চরর্ এরসরি, বর্র্ সযাম। আমিা রো 
আরিকরু্ হরর্ই এই িু্গর্ারক বারেরর্ি খাো়ে রফরর্ রির়েরির্াম। 
  
হ়েরো িারন ইসারবর্াি সুডঙ্গ বযবহারিি ঘর্নার্া আসরর্ই সেয। 
  
োডাোরড নাইরির্রক খুুঁরি রবি কিা িিকাি আমারিি। 
  
বরর্ সামরনি রিরক পা বাডারর্া সযাম। েরব রিরম োরক অনুসিণ না করি ইোন, িযাক 
ও োরিি সারথ থাকা মরহর্াি িরব েুরর্ রনরর্া প্রথরম। হ়েরো রসর্মা এই মরহর্াি 
পরিচ়ে রবি কিরে পািরব। বরর্ োডাোরড করি সযারমি রপিন রপিন রযরে রসর্মারক 
িরবগুরর্া পাঠারনাি রচষ্া কিরি। রিরম। ধুি, রস্নযার্ রনই। 
  
নাইরির্ রকাথা়ে? রু্ি ্াইিরিি রপারস্ট নাইরির্রক না রপর়ে রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
রিরম োি রফান রথরক রচাখ েুরর্ সামরনি রিরক োরকর়ে বর্র্, রস রো এখারন 
িাুঁরডর়েই োি এক বনু্ধ্ি সারথ কথা বর্রিরর্া। 
  
রকন্তু এখন এখারন নাইরির্ বা োি বনু্ধ্ি রকউই রনই। 
  
বযাকপযাক রথরক বাইরনাকুর্াির্া রবি করি সামরনি চত্বরিি রিরক োকারর্া সযাম। 
োরক রকাথাও রিখরে পারে না, বাইরনাকুর্াির্া িুর্গি রি়োরর্ি রসুঁরডি রিরক েুরর্ 
আনরে আনরে বর্র্ সযাম। প্রচুি মানুষ িমা হর়ে র্রি এখন। েীরডি রয রকারনা 
িা়ে্া়ে থাকরে পারি ওিা। 
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চরর্া ওপরি উরঠ রিখা যাক। োরর্া রেউ পাও়ো যারব ওখান রথরক। 
  
রচষ্া করি রিখা যা়ে, বরর্ সু্কর্ বাচ্চারিি এরডর়ে রসুঁরড ধরি ওপিের্া়ে উরঠ এরর্া 
ওিা। ওপিের্া়ে রপৌঁরি বাইরনাকুর্াি ধরি রনরচ োকারেই ইোনরক রিখরর্া এক 
্াইরিি সারথ কথা বর্রি। েরব নাইরির্ বা োি বনু্ধ্রিি কাউরকই রিখরে পারে 
না। ইিি আরম যরি রর্পরিি কিরে পািোম। ইোন কী রনর়ে কথা বর্রি রসর্া 
শুনরে পািরর্ িারন্ত র্া্রো। 
  
রিরমও এরস িাুঁডারর্া সযারমি পারি। োিাও হ়েরো রকারনা োরর্া কািরণই এরসরি 
এখারন। আমিা হ়েরো রকিু একর্া রমস করিরি। কী রমস কির্াম? 
  
 খুব সম্ভবে োিাও আমারিি মরোই এর্ারকও সম্ভাবয িানগুরর্াি একর্া রহরসরব 
োবরি। 
  
আরিা রকিুক্ষণ ইোনরিি রিরকই োরকর়ে িইরর্া সযাম। োিা রযর্া রনর়েই আর্াপ করি 
থাকুক না ইোনরক রিরখ মরন হরে রস খুব োডাি রেেরি আরি। ্াইরিি সারথ কথা 
বরর্ই ঘুরি উর্রর্া রিরক পা বাডারর্া ইোন। ইোন সম্ভবে রকিু একর্া িানরে 
রপরিরি। 
  
েখনই রিরম রনরচি রিরক রনরিগি করি বরর্ উঠরর্া, ঐ রো নাইরির্! 
  
বাইরনাকুর্াি রনর়ে রসরিরক োকারর্া সযাম। েরব িযাক এবং োি সারথ থাকা মরহর্ারক 
নাইরিরর্ি রিরক এর্র়ে রযরে রিরখ খুব একর্া রবরি খুরি হরে পািরর্া না ও। 
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. 
  
৪২. 
  
এই রর্াক এখারন আসরর্া রকোরব? কর়েক্ি সামরন িাুঁরডর়ে থাকা রু্যি ্াইিরক 
রিরখ বরর্ উঠরর্া আরর্ক্সান্দ্রা এরেরি। ্েিারে োিা এই রু্ি ্াইরিি ওপিই 
আেমণ করিরিরর্া। অবিয, রর্াকর্া এখরনা োরিিরক রিখরে পা়েরন। 
  
কুকুরিি িরডর্া আরর্ক্সান্দ্রাি হারে রির়ে িযাক োি রপস্তর্র্া রবি করি বর্র্, আরম 
রিখরি ওরক। 
  
হাে বারডর়ে িযাকরক আর্কারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। ওর্া সিাও রো। মানুরষ র্ির্ি কিরি 
িা়ে্ার্া, অন্তেপরক্ষ এখারন হুর্হার্ রপস্তর্ রবি করি বরসা না। েুরর্ রযও না রয 
আমিা রের্ রিরর্রন আরি। এখারন োিা রপস্তর্ রবি কিার্া পিন্দ করি না। 
  
আপরন রনি়েই ঐ রর্াকর্ারক রচরনন? রিরজ্ঞস কিরর্া িযাক। 
  
অবিযই রচরন আরম। েরব এখন সবরচর়ে বরডা প্রশ্ন হরর্া রর্াকর্া এখারন রকন! বরর্ 
এর্র়ে আসরে থাকা ইোরনি রিরক োকারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। ইোরনি হাে োি পরকরর্ি 
রপস্তরর্ থাকরর্ও, িযারকি মরো হুর্হার্ অস্ত্র রবি করি আনাি প্রবণো রনই োি 
মরধয। আরর্ক্সান্দ্রা রবি সন্তুষ্ ইোনরক িান্ত থাকরে রিরখ। রকিু িানরে রপরিরিা? 
  
এখারন রকারনা সুডঙ্গ রনই, িবারব বর্র্ ইোন। 
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ইোরনি িবাব শুরন আবারিা রু্ু্যি ্াইরিি রিরক রফরি োকারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
নাইরির্ না কী রিিওর়ের্ রযন নাম রর্াকর্াি! হযাুঁ, এর্াই, রেরব রর্াকর্াি রিরক 
এর্র়ে র্র়ে রহরস রিরজ্ঞস কিরর্া, রম. রিিওর়ের্, আপরন এখারন? কী অদু্ভে! 
  
িাক শুরন চরকরেই থমরক িাুঁডারর্া নাইরির্। একিমই খুরি রিখারে না োরক। 
্েকার্ আমাি রিষ রু্যরি রিরর্ন আপরন। 
  
হযাুঁ, রু্যির্া খুবই োরর্া রিরর্া। আপরন রক এখারনও ্াইরিি কাি করিন? 
  
রিরনসর্া রকাথা়ে? 
  
রকান রিরনস? 
  
আমাি রনার্বুক। 
  
 আপনাি কথা বুঝরে পািরি না আরম। 
  
হ়ে আপরন চুরি করিরিন ওর্া, ন়েরো আপনাি এই সঙ্গীরিি রকউ একিন করিরি, 
িযাক আি ইোরনি রিরক ইিািা করি বর্র্ নাইরির্। 
  
 আপনারক রনি়েো রির়ে বর্রি রয এর্াি সারথ আমারিি রকারনা সম্পতক্তো রনই। 
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 আপরনই রু্যরিি সম়ে আমারক পুরিারনা ইংরিরি অনুবাি করি রিও়োি কথা 
বরর্রিরর্ন। আি এখন এখারনও হারিি হর়ে র্রিন। রকন িানরে পারি? 
  
ঘুরি রিখরে এরসরি, রর্াকর্াি কথা বর্াি ধিনর্া োরর্া র্া্রি না োি। আরিপারিি 
রর্াকরিি রবি কর়েকিন োরকর়ে আরি োরিি রিরক। আপনাি মরো রর্াকরিি রো 
এর্া অন্তে বুঝা উরচৎ। 
  
আপনািা রক আমারক অনুসিণ কিরিন? 
  
আি সহয কিরে পািরর্া না ইোন। এর্র়ে র্র়ে পরকর্ রথরক রপস্তর্র্া রবি করি 
নাইরিরর্ি রপরর্ রঠরকর়ে বর্র্, যরথষ্ প্রশ্ন করিরিা েুরম। 
  
চমৎকাি, আরম আরিা এর্ারক ঠাণ্ডা মাথাি রর্াক রেরবরির্াম, মরন মরন োবরর্া 
আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
 সারথ এর্া রেরবও অবাক হরর্া রয রফরস্কি রক আসরর্ই রনিস্ব রকারনা পরিকল্পনা 
আরি রকনা। না থাকরর্ রো বযাপাির্া খুব হাসযকি রিানারব। যাই রহাক, এখন রথরক 
অবিযই োরক োি রনরিি রিকর্া োরর্াোরব রখ়োর্ করি চর্রে হরব। 
  
অবিয এই মুহূরেগ এর্া রনর়ে রেরব খুব একর্া র্াে হরব না। এখন নাইরির্রক পুরর্ি 
িাকা হরে রবিে িাখার্াই মূর্ কাি। সারথ এই িুই রপস্ত র্ধািী থাকা়ে পুরর্ি িাকরর্ 
বরডাসিিা রবপযগর়েি সতরষ্ হরে পারি। োই ইোরনি হাে রচরপ বর্র্, ি়ো করি 
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রপস্তর্র্া রু্রকর়ে িারখা এখন। এখারন প্রচুি প্রেযক্ষিিগী িাুঁরডর়ে আরি। িনিূনয 
িা়ে্া়ে না যাও়ো পযগন্ত ওর্া বযবহারিি কথা রেরবা না। 
  
 মাথা ঝাুঁরকর়ে রপস্তর্র্া আবাি পরকরর্ িুরকর়ে িাখরর্া ইোন। োিপি নাইরিরর্ি 
আরিা কারি রঘুঁরষ বর্র্, আমাি উপরিি শুনরব? স্বাোরবকোরব রহুঁরর্ কািপারকগ চরর্ 
যাও। কথা রিরে, েুরম রঠকঠাক োরব কথা রমরন চর্রর্ রট্র্াি চাপরবা না আরম। 
  
রকিু না বরর্ চুপচাপ হাুঁর্া শুরু কিরর্া নাইরির্। অনয রেনিন আসরি োি রপরি 
রপরি। েরব রেরডি মরধয রঠকঠাক মরো রহুঁরর্ যাও়ো রবি করঠন হর়ে উরঠরি োরিি 
িনয। পযগর্করিি রবিার্ একর্া িরর্ি রেেরি পরড র্রি ওিা। আরিকরু্ হরর্ই 
এরস্করমা রপািাক পিা এক মরহর্া রহাুঁচর্ রখর়ে পরড রযরে রনর়েরিরর্া নাইরিরর্ি 
্ার়ে। সেকগ না থাকরর্ রেরডি রেেরি নাইরির্রক হারির়ে রফর্াি সম্ভাবনাও কম না। 
আি এখন এই গুরুত্বপূণগ মুহূরেগ নাইরির্রক হািারনাি মরো ঝুুঁরক রনও়োি রকারনা 
ইো রনই আরর্ক্সান্দ্রাি। োই কুকুরিি িরডর্া আবারিা িযারকি হারে েুরর্ রির়ে 
নাইরিরর্ি পারি এর্র়ে র্রর্া ও। নাইরিরর্ি হারে হাে রিরখ হাুঁর্রে হাুঁর্রে বর্র্, 
আমাি সারথি িুিরনি রকন্তু মাথাি রকারনা রঠক রনই। োরর্া়ে োরর্া়ে আমারিি সারথ 
োর্ রমরর্র়ে চরর্া, নাহরর্ রকন্তু আরম রোমাি রনিাপত্তাি রকারনা রনি়েো রিরে পািরবা 
না। 
  
কথার্া শুরনই রঢাক র্র্রর্া নাইরির্। মুখ ফযাকারি হর়ে র্রি োি। মরহর্াি সরম্বাধন 
পরিবেগন কিার্াও োি নিি এডা়েরন। হঠাৎ করিই রবপরিি মাত্রার্া োরর্া করি 
বুঝরে পািরি এখন। আরম কাউরক রকিু বর্রবা না। আমারক রিরড রিন, রপ্ল্ি। 
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 সরেয বর্রে, রোমারক এখারন রপর়ে সুরবধাই হর়েরি আমারিি। এখন রোমাি সারথই 
রিখা কিরে যারবা বরর্ োবরির্াম। যাই রহাক, সম়ে বাুঁচারর্, বরর্ মুচরক হাসরর্া 
আরর্ক্সান্দ্রা। ্ারডরে উঠাি আ্ পযগন্ত নাইরির্রক আি ে়ে রিখারনাি ইো রনই 
োি। আমারিিরক আরিা রকিু অনুবাি করি রিও়ো র্া্রব রোমাি। কথা রিরে, 
কাির্া রঠকঠাক মরো করি রিরে পািরর্ রকউই রোমারক রকারনা আঘাে কিরব না। 
  
. 
  
৪৩. 
  
নেুন করি পরিকল্পনা কিাি মরো রেমন রকারনা সম়ে রনই এখন। রসানারর্চুরর্া 
মরহর্ারক নাইরিরর্ি সারথ কথা বর্রে রিরখই চুর্গুরর্া োি িযারকরর্ি আডারর্ 
রু্রকর়ে রনর়ে এবং রচারখ একর্া রমার্া সানগ্লাস র্ার্র়ে রসুঁরড রির়ে রিৌড র্া্ারর্া 
রিরম। সারথ করি একর্া রস্ রপ৯৩৮ হযাড্ানও রনর়ে রনর়েরি। রকিুক্ষরণি মরধযই 
ইোনরিি ির্র্া কািপারকগি ও়োকওর়েরে র্র়ে িাুঁডারর্া রিরম। 
  
 কডা পাহািা রির়ে নাইরির্রক রনর়ে োি রিরকই এর্র়ে আসরি ির্র্া। নাইরিরর্ি 
একপারি ির়েরি ইোন আি অনযপারি ির়েরি রসানারর্চুরর্া মরহর্া। আি কুকুি রনর়ে 
োরিি রপিু রপিু আসরি িযাক। োিা রকউ োরক রচনরে না পািরর্ও কুকুির্া রঠকই 
োি রিরক োরকর়ে ্িিারে শুরু করিরি। আেরঙ্কে হর়ে রিরম পরকর্ রথরক রপস্তর্র্া 
রবি করি আনরে যারব, রঠক েখনই রসানারর্চুরর্া মরহর্ারক বর্রে শুনরর্া, কুকুির্ারক 
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িান্ত িারখা রো। অপিাথগ প্রাণী একর্া। এখন ওর্াি ইোপূিণ কিাি মরো সম়ে রনই 
আমারিি হারে। 
  
রকিু না বরর্ িরড রর্রন ধরি কুকুির্ারক আবারিা িান্ত করি রনরর্া িযাক। রকিুক্ষরণি 
মরধযই রিরমরক পাি কারর্র়ে র্রর্া ির্র্া। েরব রিরম এখরনা োি িা়ে্া রথরক 
নরডরন। রু্ি বারসি রপিরন িাুঁরডর়ে ির্র্াি ওপি নিি িাখরি। 
  
নীর্ রবএমিরেউর়েি সামরন র্র়ে রথরম র্রর্া ির্র্া। ইোন োরকর়ে চািপাির্া রিরখ 
রনরে একবাি। রকউ োরিি রিরক নিি িাখরি না রনরিে হর়ে নাইরির্রক ্ারডি 
ট্রাংরক ঢুরকর়ে রিরর্া এিপি। োিপি রনরি ড্রাইরেং রসরর্ চরড বরস ্ারড রনর়ে রয পথ 
রির়ে এরসরিরর্া রসই পথ রির়েই রফরি র্রর্া আবাি। 
  
োিা চরর্ রযরেই োডাোরড করি রিৌরড িাস্তা়ে রবরডর়ে এরর্া রিরম। সযারমি ্ারড 
রনর়ে আসাি অরপক্ষা কিরি। রকিুক্ষণ পিই ্ারড রনর়ে এরস সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, 
রকান রিরক র্রি ওিা? 
  
িবারব ্ারডরে উরঠ বসরে বসরে রিরম বর্র্, বারম রমাড রনর়েরি। ওিা। নাইরির্রক 
ট্রাংরক েরি রনর়ে র্রি। 
  
আি আমারিি পরিকল্পনার্া? 
  
পুরিাপুরি সফর্ ওর্া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

479 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সযামও বাম রিরক রমাড রনর়ে বর্র্, রিরখা রো রসর্ রস্নযার্ পাও়ো যা়ে রকনা! 
  
রস্নযার্ এখরনা িুবগর্, রফান রবি করি মাই আইরফান অযারপ্ল্রকিনর্া চারু্ কিরে 
কিরে বর্র্ রিরম। সযারমি রফানর্ারক এখরনা অফর্াইন রিখারে। রিরমি আিঙ্কা 
হরে ইোনিা হ়েরো নাইরিরর্ি পরকরর্ থাকা রফানর্াি রখাুঁি রপর়ে র্রি। োই 
রফানর্া অফ করি রির়েরি। েরব িু্গ রথরক মাইর্খারনক িূরি রযরেই রস্নযারর্ি রিখা 
রমর্রর্া আবাি। রপর়েরি রস্নযার্। 
  
ওরক। েরব রোমাি পরকর্মািাি ে়োনক িক্ষোি প্রিংসা না করি পািরি না, রিরম। 
েুরম রনরিে রয আর্ি িীবরন েুরম সন্ত্রাসচরেি মূর্রহাোরিি রকউ রিরর্ না? 
  
শুরন রহরস উঠরর্া রিরম। আরিহ, কারিা পরকর্ রথরক রকিু চুরি কিাি রথরক পরকরর্ 
রমাবাইর্ ঢুরকর়ে রিও়োর্া অরনক সহি কাি। 
  
রমউরি়োরম মরহর্াি কী-কারিগি বযাপাির্া োহরর্ কী রিরর্া? 
  
ওর্া রো মরহর্াি কাুঁরধ ঝুর্রিরর্া, আরম শুধু র্ান রির়ে রনর়েরি। রেমন করঠন কাি না 
এর্া, বরর্ আবাি রফারনি রিরক োকারর্া রিরম। যাই রহাক, উত্তি-পূবগ রিরক যারে 
ওিা। 
  
োহরর্ আমিাও ওরিরক যারে। রিরখ নাইরির্রক রকাথা়ে রনর়ে যা়ে ওিা। আি েুরম 
িাস্তাি রিরক রখ়োর্ িারখা। রফস্ক আবারিা রিখা রিরে পারি রয রকারনা সম়ে। 
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**** 
  
উত্তরিি িাস্তা ধরি প্রা়ে চরল্লি রমরনরর্ি মরো ড্রাইে কিাি পি অধগ-কারঠি সেরি সািা 
বরণগি এক সিাইখানাি সামরন এরস ্ারড থামারর্া সযাম। সিাইখানাি সাইনরবারিগ 
রর্খা রপ্ অযাড র্যাোনগ। 
  
িা়ে্ার্া়ে রবি িনিূনয। েরব োরিি অনুসিণ কিা নীর্ ্ারডর্াও িাুঁরডর়ে আরি 
সিাইখানাি সামরন। সরেয বর্রে োরিি রথরক মাত্র কর়েক রমরনর্ আর্ই এরস 
এখারন রথরমরি ্ারডর্া। ্ারড রথরক রনরম প্রথরম ট্রাংক রথরক নাইরির্রক রবি করি 
আনরর্া ইোন। রর্াকর্ারক প্রচণ্ড আেঙ্কেস্ত রিখারে এখন। 
  
আমারিি মরন হ়ে পুরর্িরক রফান কিা উরচৎ, বর্র্ রিরম। 
  
আরমরিকা়ে থাকরর্ রঠকই িাকোম। পািরর্ হ়েরো রসা়োর্ রর্মরকও আনাি বযবিা 
কিোম। রকন্তু এখারন? পুরর্রিি আসরে কে সম়ে র্া্রব োই রো িারন না। আি 
োিাডা, রবএমিরেউর়ে থাকা অস্ত্রধািী রর্াকিুরর্াি রিরক ইিািা করি সযাম বর্র্, 
রোমাি রক মরন হ়ে ঐ িুই পা্র্ারর্ খুনী রনিস্ত্র পুরর্িরক খুন কিরে রকারনা রিধা 
কিরব? সুি মরস্তরষ্ক এমনর্া হরে রিরে পািরবা না আরম। 
  
 রকন্তু আমিা রো নাইরির্রকও োরিি হারে এোরব রিরড রিরে পািরবা না। 
  
 হা, পািরবা না। েরব আপােে নাইরিরর্ি রকারনা ক্ষরে কিরব না ওিা। নাইরির্রক 
িীরবে িিকাি োরিি। রস মরি র্রর্ অনুবাি সম্ভব হরব না। 
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 ইিি, রর্াকর্ারক েখন রযরে না রিরর্ই োরর্া হরো। 
  
েরব ওর্া রনর়ে এখন আি রেরব রকারনা র্াে হরব না। নাইরির্রক অসহা়েোরব 
সিাইখানাি রেেরি ঢুকরে রিখা িাডা আি রকারনা উপা়ে রনই োরিি। 
  
অনযিা সিাইখানাি রেেরি ঢুরক র্রর্ও কুকুি রনর়ে িযাক চরর্ র্রি অনযরিরক। 
অবিয রকিুক্ষরণি মরধযই রফরি এরস রসও ঢুরক র্রর্া সিাইখানাি রেেরি। েরব এবাি 
আি সারথ কুকুির্া রনই। 
  
সযাম? 
  
োবরি, সিাইখানাি সামরন এরস থামা অনয একর্া ্ারডি রিরক োরকর়ে বর্র্ সযাম। 
্ারডর্াি রপিরনি কাুঁরচ সিয রববারহে রর্খা ির়েরি। ্ারডর্া থামরেই েরুণ এক যু্র্ 
রবরির়ে এরসরি ট্রাংক রথরক রবিার্ রবিার্ িুরর্া বযা্ রবি করি পা বাডারর্া 
সিাইখানাি প্রধান িিিাি রিরক। 
  
িতিযর্া রিরখই একর্া আইরি়ো মাথা়ে রখর্রর্া ওি… 
  
কনরসার্ রথরক রিরমি রফানর্া হারে রনর়ে রস্নযার্র্া রিরখ খুরি হর়ে বর্র্, রো 
একরিন োময সিাইখানা়ে িুরর্ কার্ারনাি বযাপারি কী মে রোমাি? 
  
এই িুরর্ি সারথ অপিাধী িমনও অন্তেুগক্ত আরি? 
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আরম রনরিে না িুরর্ি রমনুরে এর্া আরি রকনা, বর্রে বর্রে সিাইখানাি 
সাইনরবারিগি রিরক োকারর্া সযাম। েরব কপার্ োরর্া হরর্ রবরিষ রকিু কিাি সুরযা্ 
রপরর্ও পাও়ো যারে পারি। বরর্ সাইনরবারিগ থাকা নম্বির্ারে রফান রিরর্া সযাম। 
  
একবাি রিং বািরেই অনয পাি রথরক এক মরহর্া িবাব রিরর্া, রপ্ অযাড র্যাোনগ 
রথরক বর্রি। 
  
আি িারে থাকাি মরো রক রকারনা রুম আরি আপনারিি ওখারন? 
  
একরু্ অরপক্ষা করুন…, রফারন করম্পউর্াি কীরবািগ চাপাি িব্দ শুনরে পারে ও। রজ্ব, 
আরি। নাম? 
  
রিরমি রিরক এক পর্ক োরকর়ে সযাম বর্র্, র্ংরির্। রম. অযাড রমরসস র্ংরির্। 
  
 র্ংরির্… আবারিা কীরবারিগি খুর্খুরর্ িব্দ রেরস আসরি অনয পাি রথরক। ক়ে িারেি 
িনয? 
  
শুধু এক িারেি িনয। আমিা অবিয রিরিরেই আসরবা। সন্ধ্যাি পি পি। 
  
ওরক। আপনািা রপরমে রকান রেরির্ কািগ রির়ে কিরিন? 
  
আরমরিকান এক্সরপ্রস, বরর্ রিরমি রিরক ইিািা কিরর্া সযাম। রিরম এখরনা োি 
কুমারি নারমি রেরির্ কািগর্া বযবহাি করি। কািগর্া রবি করি োি হারে রিরেই 
কারিগি নম্বির্া মরহর্ারক িানারর্া সযাম। 
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ধনযবাি, রম. র্ংরির্। একিারেি িনয আপনারিি নারম রুম বুক করি রিরখরি আমিা। 
রচক আউর্ আ্ারমকার্। 
  
মরহর্ারক ধনযবাি িারনর়ে কর্র্া রকরর্ রিরর্া সযাম। এখন অরপক্ষাি পার্া। 
  
রঠক েখনই একর্া রমরসি এরর্া রিরমি রফারন। রসর্মাি রমরসি… রমরসির্া ওরপন 
করি বর্র্ রিরম। এর্া কখরনা েুরর্ও কল্পনা করিরন আরম। ইোনরিি সারথ থাকা ঐ 
মরহর্াি নাম আরর্ক্সান্দ্রা এরেরি। চার্গস এরেরিি স্ত্রী। 
  
 আসরর্ই? ঐ মরহর্া না রসািযার্ রপ্রাোরমি সারথ িরডে? পারর্গ, ফাড রিইিাি এসব 
রনর়েই রো বযস্ত থারক সবসম়ে। 
  
শুরন নাক রির়ে রবদ্রুপাত্মক িব্দ কিরর্া রিরম। পুরুরষিা খুব সহরিই নািীরিিরক 
হুমরকি োরর্কা রথরক বাি রির়ে রি়ে। 
  
এই কথার্া একমাত্র সেয হরব েখনই, যখন রোমারক রকউ হুমরকি োরর্কা রথরক বাি 
রির়ে রিরব। 
  
 হযাুঁ। এই মরহর্াি রক্ষরত্রও খারর্ এর্া। মরহর্াি সামরন পডরর্ কথার্া মাথা়ে রিরখা। 
  
মরহর্াি সামরন পডাি রকারনা ইো রনই আমাি। এিরনযই রো অন্ধ্কাি নামাি অরপক্ষা 
কিরি। 
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**** 
  
ঘোখারনক পি সিাইখানাি আরর্ার্া মতিু হর়ে রযরে রিরখ রবি খুরি হরর্া সযাম। এখন 
খুব সহরিই কারিা নিরি না পরড রহারর্রর্ রঢাকা যারব। এখারনই অরপক্ষা করিা, 
রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্, আরম একরু্ রচক করি রিরখ আসরি। 
  
বরর্ ্ারড রথরক রবরির়ে এরর্া সযাম। প্রধান িিিার্া িাডাও সিাইখানা়ে রঢাকাি িনয 
উত্তি ও িরক্ষণ রিরক আরিা িুরর্া প্ররবিিাি আরি। িযাক ও ইোনিাও এই িরক্ষণ 
িিিা বযবহাি করিই রেেরি ঢুরকরি। 
  
িরক্ষরণি িিিা ধরি রেেরি ঢুকরর্া সযাম। িুরর্া রুম িাডা রনচের্াি বারক সবগুরর্া 
রুমই অন্ধ্কাি হর়ে আরি এখন। ইোনিা এই িুই রুরমি রকারনা একর্ারে আরি 
বরর্ই ধািণা ওি। 
  
 েরব ঝুুঁরক না রনর়ে এখন পুরিাপুরি রনরিে হও়ো িিকাি সযারমি। োই বাইরি 
রবরির়ে এরর্া আবাি। োিপি বাইরিি িরক্ষণ রকানা রপরির়ে আরর্া িুর্রে থাকা প্রথম 
িানার্ার্াি রিরক এর্র়ে র্রর্া সযাম। িানার্ার্া়ে যরিও পিগা রিও়ো, েরব পিগাি 
হার্কা ফাুঁক রির়ে রেেরিি িতিযর্া রিখরে রকারনা সমসযা হরে না োি। রুমর্া়ে এখন 
রকউ রনই। েরব রচ়োরিি মাথা়ে আরর্ক্সান্দ্রাি পাকগার্া রিরখ রুমর্া কাি রসর্া বুঝরে 
রকারনা সমসযাই হরর্া না োি। 
  
পরিি রুমর্াি রিরক পা বাডারর্া এিপি। এই রুরমি পিগাও হার্কা ফাুঁকা হর়ে আরি। 
েরব রস র্র়ে িাুঁডারনাি সারথ সারথই পিগার্া রর্রন পুরিাপুরি আর্রক রিরর্া রেেরিি 
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রকউ। েরব এি আর্ই যা রিখাি রিরখ রনর়েরি সযাম। রুরমি রেেরি এক রচ়োরি 
হাে রবুঁরধ বরসর়ে িাখা হর়েরি নাইরির্রক। 
  
নাইরিরর্ি রবপরিি মাত্রার্া রনর়ে োবরে যারব, েখনই েতেী়ে আরিকর্া িানার্া়ে 
আরর্া জ্বরর্ উঠরে রিখরর্া সযাম। আরর্ার্া আসরি ইোন ও িযাকরিি রুরমি অনয 
পারি থাকা রুমর্া রথরক। নবিম্পরেরিি রুম ওর্া। 
  
আি িাুঁরডর়ে না রথরক োডাোরড করি ্ারডরে রফরি এরর্া সযাম। রিরমরক বর্র্, রিরি 
েুরম? 
  
হযাুঁ। রো, কী মহা পরিকল্পনা কিরর্ েুরম? 
  
এই মুহূরেগি িনয রেমন রকারনা বড রকারনা মহা পরিকল্পনা রনই। শুধু রিারর্া একর্া 
পরিকল্পনা আরি। আি এই পরিকল্পনার্া সফর্ কিরে হরব আমারিিকান রির়ে। 
  
. 
  
৪৪. 
  
িারে মরন হ়ে কারিি চাপ কম? রচক ইন কিাি সম়ে রিরস্ক থাকা োকগ মরহর্ারক 
বর্র্ সযাম। রপরঠ একর্া বযাকপযাক ঝুরর্র়ে রিরখরি। রিরমি োষযমরে এর্া সযারমি 
ইমারিগরন্স বযা্। রিারর্াখারর্া রকিু যন্ত্রপারে ও কর়েকর্া িুরি-চাকু ির়েরি বযা্র্ারে। 
সারথ খুবই হার্কা ওিরনি িক্ত একর্ািা িরিও আরি। এই বযাকপযাকর্া িাডা এখন 
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আি রকারনা বযা্ বা র্ার্ি রনই োরিি সারথ। পারকগং র্রর্ রো মাত্র িুরর্া ্ারডই 
রিখর্াম। 
  
আমারিি িনয এর্াই অরনক বযস্তো। 
  
 রবি িান্তরিষ্ এর্াকা োহরর্। আমারিি এমনর্াই পিন্দ। োিপি কাউোরিি রিরক 
রনচুস্বরি বর্র্, রকিু মরন কিরবন না, আপনারিি রহারর্রর্ রকারনা রপাষা প্রাণী রনই 
রো? আমাি স্ত্রীি আবাি একরু্ অযার্ারিগি সমসযা আরি। 
  
রমহমানরিি কারিা সারথ রপাষা রকারনা প্রাণী রনই। অবিয মারর্রকি একর্া কুকুি 
আরি। 
  
ওর্া রনি়ে ঐ বরডা কারর্া কুকুির্া না? 
  
হযাুঁ। রর্রিরক োহরর্ রিরখরিন আপনািা? খুবই োরর্া একর্া কুকুি। অবিয ্ে 
িুইরিন অনয একিরনি কারি রিরর্া রর্রি! োিাও এই রহারর্রর্ই আরি। েরব রচন্তা 
কিরবন না। আপনািা চাইরর্ আপনারিিরক ওপিের্াি রুমও রিও়ো যারব। 
  
 োি িিকাি রনই, বরর্ মুচরক রহরস মরহর্াি হারে একর্া রবি পাউরডি রনার্ বারডর়ে 
রিরর্া সযাম। রনচ ের্াি রুমই পিন্দ আমারিি। পূবগ রিরক হরর্ োরর্া হ়ে। সূরযগযাি়ে 
রিখাি ইো আরি আমারিি। 
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রনার্র্া হারে রনর়ে মরহর্া োি করম্পউর্াি মরনর্রিি রিরক োরকর়ে বর্র্, রনচ ের্াি 
পূবগরিরক একর্া রুমই খারর্ আরি আমারিি। নবরববারহে এক িম্পরেি পারিি রুম। 
বরর্ রুরমি চারবর্া সযারমি রিরক বারডর়ে রিরর্া মরহর্া। ১০১ নম্বি রুম। রকানা ঘুরি 
পাম ্ারিি র্বর্া রপরুরর্ই পারবন রুমর্া। 
  
মরহর্ারক ধনযবাি িারনর়ে চারবর্া রনর়ে পারমি র্বর্াি রিরক পা বাডারর্া সযাম ও রিরম। 
রকানা ঘুরি হর্ ধরি এগুরে যারবই েখনই পরিকল্পনাি বরডা একর্া েরর্ পডরর্া 
সযারমি কারি। োি পরিকল্পনা রিরর্া কারিা নিরি না পরড রুরম চরর্ যাও়ো, রকন্তু 
এই মুহূরেগ ইোন বা িযারকি রকউ হুর্ করি হরর্ রবরির়ে এরর্ রো আি রসর্া সম্ভব 
হরব না। 
  
যাই রহাক অন্তেপরক্ষ কুকুির্া রো আি োরিি সারথ রনই, রেরব ইোন ও িযাকরিি 
রুমর্া রপরির়ে র্রর্া ওিা। োরিি রুমর্া ির়েরি হরর্ি একিম রিষ মাথা়ে। চারব 
রির়ে োর্া খুরর্ রুরম ঢুকরর্া রিরম। রুমর্া খুব রবরি বরডা না। েরব একর্া িাবর্ 
রবি, নাইর্স্টযাড, রিারর্াখারর্া রড্রসাি, রর্রর্রেিনসহ রুমর্ারক খুব একর্া খািাপও বর্া 
যারে না। এগুরর্াি সারথ নাইর্স্টযারডি ওপি একর্া আইসবারকর্ ও িুরর্া গ্লাসও 
ির়েরি। রুরম ঢুরকই প্রথরম িানার্াি কারি এর্র়ে র্র়ে পিগার্া রর্রন রিরর্া সযাম। 
োিপি বর্র্, ইোনরিি রুরম কান রপরে রিানাি মরো একর্া উপা়ে থাকরর্ োরর্া 
হরো। আমাি রফানরক রর্রসরনং রিোইরস রূপান্তরিে কিাি মরো রকারনা অযাপ রক 
আরি আমারিি কারি? 
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হযাুঁ, আরি। এর্াি নাম রফান কর্। আি এখন রোমাি রফান কর্ কিরর্ চমরক 
রিও়োি সমস্ত উপকিণই রেরস্ত যারব, বরর্ একর্া গ্লাস রি়োরর্ রঠরকর়ে কান পােরর্ 
রিরম। অবিয, একর্া পুরিারনা কা়েিা রকন্তু আরি। 
  
এর্া কািও কিরব। রকন্তু েুরর্ রযও না রয, োরিি ও আমারিি রুরমি মাঝখারন আরিা 
একর্া রুমও আরি। 
  
নবরববারহেরিি সারথ রুম অির্-বির্ করি রনরে পারি আমিা। 
  
আরমও এর্াি কথা োবরি। েরব, সরেয বর্রে োিা এই মুহূরেগ রহারর্রর্ না থাকরর্ই 
রবরি খুরি হোম আরম। কখন কী অঘর্ন ঘরর্ যা়ে োি রো রকারনা রঠক রনই, োই 
না? 
  
রকিু না বরর্ রবিানাি পারি নাইর্স্টযারড থাকা ঘরডি রিরক োকারর্া রিরম। প্রা়ে 
ি়ের্াি মরো বারি। এখান রথরক র্ডরনি িূিত্ব কেরু্কু? 
  
্ারডরে করি র্রর্ প্রা়ে রেন ঘোি মরো। 
  
সযাের়ে আমারিি োডা কিা রুমর্া রকন্তু এখন খারর্ই পরড আরি। 
  
োরর্া বরর্রি, রিরম। এর্াি কথা োরবরন। 
  
শুরন মতিু হাসরর্া রিরম। আিা কিরি োিা এর্া রমরন রনরব। 
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িানাি একর্া উপা়েই আরি। চরর্া, পিীক্ষা করি রিরখ। 
  
বরর্ রুম রথরক রবরির়ে নবরববারহে িম্পরেরিি িিিা়ে র্র়ে রর্াকা রিরর্া সযাম। এক 
েরুণ যুবক এরস িিিা খুরর্ সাডা রিরর্া োরিিরক। 
  
আমিা পারিি রুরম উরঠরি, সযাম বর্র্। অরেনন্দন িানারে এর্াম। 
  
েরুরণি স্ত্রীও এরস িাুঁডারর্া োি রপিরন। রমর়ের্াি মুরখ রকৌেূহর্ ও উরত্তিনাি িাপ 
রমরি আরি। রক এরসরি? 
  
আমারিি পারিি রুরমি িম্পরে। 
  
এর্র়ে এরস িিিার্া পুরিাপুরি খুরর্ োরিিরক স্বা্ে িানারর্া রমর়ের্া। হাই। 
  
সুরযা্ রপর়ে রিরি না করি দ্রুে রুরম ঢুরক র্রর্া সযাম ও রিরম। োিপি িিিার্া 
চারপর়ে রির়ে রিরম বর্র্, অরেনন্দন। শুরনরি সিযই রবর়ে হর়েরি আপনারিি? 
  
হযাুঁ, কর়েকরিন হর়েরি মাত্র। 
  
হারনমুরন এরসরিন, োহরর্? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
এইরো কর়েকরিরনি িনয একরু্ ঘুিরে এরসরি, শ্রা্ করি বর্র্ েরুণ রর্াকর্া। 
  
সযাের়ে রথরকরিন কখরনা? 
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রবদ্রুরপি স্বরি রহরস উঠরর্া রর্াকর্া। আপনাি রক মরন হ়ে ওখারন থাকাি মরো ক্ষমো 
থাকরর্ আি এখারন উঠোম? 
  
োহরর্ আমাি কথা শুনুন, সযাম বর্র্, আপনারিি যরি ড্রাইে করি রযরে রকারনা 
আপরত্ত না থারক, োহরর্ সযাের়ে চরর্ যান। ওখারন একর্া রফ্র রুম অরপক্ষা কিরি 
আপনারিি িনয। 
  
সযারমি কথা শুরন রচাখ বরডা বরডা হর়ে র্রি নবরববারহো রমর়ের্াি। 
  
অবিয োি স্বামী এের্া চমরক যা়েরন। চমরক যাও়োি বিরর্ রর্াকর্াি মুরখ সরন্দরহি 
িাপ ফুরর্ উরঠরি। আেমণাত্মক েরঙ্গরে সযারমি রিরক এক কিম এর্র়ে করঠাি ্র্া়ে 
বর্র্, আমাি মরন হ়ে আপনারিি এখন যাও়ো উরচৎ। 
  
আর্ আমাি কথার্া োরর্া করি শুরন রিখুন, পরকর্ রথরক ও়োরর্র্র্া রবি কিরে 
কিরে বর্র্ সযাম। একর্া রবরিষ কািরণ এই রুমর্া িিকাি আমারিি। আি ঐরিরক 
সযাের়ে আমারিি োডা কিা সুইর্র্া এখন খারর্ই পরড আরি। বরর্ ও়োরর্র্ রথরক 
সুযইরর্ি কী-কািগ এবং কর়েকরিা পাউরডি রনার্ রবি করি রবিানা়ে িাখরর্া ও। এই 
র্াকা়ে হ়েরো আপনারিি কর়েকরবর্া খাবাি, ্যাস এবং এই রুরমি িাম রমরর্ যারব। 
আি আপনািা সযাের়ে না থাকরে চাইরর্ও, এই র্াকা়ে অনয রয রকারনা রহারর্রর্ও 
থাকরে পািরবন। 
  
কী ধিরনি ফাুঁরি রফর্রে চারেন আপনািা? 
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রিরম োি রসর্ রফারন রসর্মাি পাঠারনা রহারর্র্ রিিারেগিরনি রর্ঙ্কর্া ওরপন করি 
বর্র্, রকারনা ফাুঁরিই রফর্রি না। আপনারিিরক রিিারেগিরন যুক্ত করি রিরে আরম। 
এখন আপনািা চাইরর্ এখারনও থাকরে পারিন, বা র্াকার্া রনর়ে সযাের়েও চরর্ রযরে 
পারিন। রিিারেগিরনি ইোিরনর্ রপির্া রর্াি হরেই রমাবাইর্র্া োরিি রিরক বারডর়ে 
রির়ে বর্র্, আপনাি নাম আি ইরমইর্র্া র্াইপ করি রিন। সারথ সারথই কনফারমগিন 
রমইর্ রপর়ে যারবন। 
  
োিপিও রিধা কিরি রর্াকর্া। রকন্তু োি স্ত্রী রকারনা রিধা না করিই রমাবাইর্র্া খাবরর্ 
রনরর্া রিরমি হাে রথরক। রপির্া একবাি রিরখ বর্র্, রিরখ রো সরেযই মরন হরে। 
  
আসরর্ই সেয এর্া, বর্র্ রিরম। 
  
 সারথ সারথই রপির্ারে েথযারি র্াইপ কিরে শুরু কিরর্া রমর়ের্া। 
  
েুরম রক পা্র্ হর়ে র্রিা? বরর্ রমর়ের্াি হাে রথরক রমাবাইর্র্া রকরড রনও়োি রচষ্া 
কিরর্া রর্াকর্া। 
  
সারথ সারথই রমাবাইর্ হারে রনর়ে একরু্ িূরি সরি র্রর্া রমর়ের্া। শুধু নাম আি 
ইরমইর্ই রো রিরে, রেরির্ কারিগি ইনফিরমিন রো আি না! আি, আমাি সযাের়েই 
হারনমুন কার্ারনাি ইো, বরর্ রসড বার্রন রচরপ রমাবাইর্র্া আবাি রিরমি হারে 
রফরির়ে রিরর্া রমর়ের্া। োিপি োি স্বামীরক বর্র্, ইরমইর্ রচক করিা রোমাি। 
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রকন্তু রহারর্র্ কেত গপক্ষ রো আমারিি িনয িযারম্পইরনি রবাের্ রনর়ে আসরি। .. 
  
রো? রখুঁরকর়ে উঠরর্া রমর়ের্া। ওর্া রো রুরমি সারথ রফ্র রিরর্া। ষার্ পাউরডি মরধয 
রহারর্র্ রুমসহ রফ্র িযারম্পইন আি কেের্াই বা োরর্া হরব? এখন, ির্রি রোমাি 
ইরমইর্ রচক করিা। 
  
রকিু না বরর্ পরকর্ রথরক রমাবাইর্র্া রবি করি আনরর্া রর্াকর্া। ইরমইর্র্া রিরখ 
প্রচণ্ড চমরক র্রি রস। এর্া রক সেয? 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রিরর্া রিরম। 
  
রকন্তু রকন? 
  
ওর্া আসরর্ অরোর্া গুরুত্বপূণগ না, সযাম বর্র্। শুধু এর্া রিরন িাখুন রয এরে করি 
আমারিি অরনক বরডা উপকাি করিরিন আপনািা। 
  
এক মুহূরেগি িনয পুরিাপুরি বাকিূনয হর়ে োরিি রিরক োরকর়ে িইরর্া রর্াকর্া। কী 
কিরব বুরঝ উঠরে পািরি না রযন। োিপি বর্র্, আো, রঠক আরি। বরর্ রবি কিা 
রিরনসগুরর্া আবারিা সুযর্রকরস েরি রনরর্া ওিা। 
  
আবারিা অরেনন্দন ও ধনযবাি আপনারিি, বরর্ িিিা পযগন্ত িম্পরেরক এর্র়ে রিরর্া 
রিরম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

493 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ওহ আরিকর্া কথা, সারথ রযা্ কিরর্া সযাম। একরু্ রনিরব যারবন। পারিি রুরমি 
রর্াকগুরর্া ঘুমারে। বরর্ ইোন ও িযাকরিি রুমর্া রিখারর্া ও। 
  
 মাথা ঝাুঁরকর়ে আবারিা োরিি সারথ হাে রমরর্র়ে রবিা়ে রনরর্া রর্াকর্া ও োি স্ত্রী। 
  
োিা চরর্ রযরেই রুরমি িিিার্া আর্রক রিরর্া রিরম। িিিা র্া্ারনাি রমরনর্খারনক 
পরিই পারিি রুরম মতিু রর্াকাি আও়োি শুনরে রপরর্া ওিা। রর্াকাি সারথ সারথ 
রফরস্কি ্র্াি িব্দও রেরস আসরি। োরক রুরমি রেেরি ঢুকরে রিরে বর্রি। 
  
বযাপাির্া অদু্ভে। গুরুত্বপূণগ রকারনা কািণ িাডা রফস্করক সাধািণে রনাংিা রকারনা কারি 
হাে রিরখরন ওিা। োহরর্ নাইরির্ োরিি কারি আসরর্ই এরো গুরুত্বপূণগ? োি কাি 
রথরক কী িানরে চা়ে ওিা? 
  
আি রবরি না রেরব আইসবারকরর্ি পাি রথরক গ্লাসিুরর্া েুরর্ রনরর্া রিরম। োিপি 
সযামরক একর্া গ্লাস রিরে রিরে রফসরফরসর়ে বর্র্, পারিি রুরম আরডপাোি সম়ে 
হর়েরি এখন। 
  
. 
  
৪৫. 
  
িিিা খুর্রেই রুরম এরস ঢুকরর্া রফস্ক। আরর্ক্সান্দ্রা নাইরিরর্ি পারিি রচ়োরি বরস 
আরি, আি িযাক ও ইোন বরস আরি রবিানাি ওপি। রম. রিিওর়ের্, সামর়েক 
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সমসযাি িনয িুিঃরখে। আিা কিরি আপনাি ্ারড যাত্রার্া খুব রবরি অস্বরস্তকি রিরর্া 
না। শুরনরি অরনক চাপাচারপ করি আনরে হর়েরি আপনারক। 
  
রচাখ িারের়ে রফরস্কি রিরক োকারর্া নাইরির্। আমাি রথরক কী চান আপনািা? 
  
 আপনাি অনুবারিি িক্ষো। শুরনরি পুরিা ইংরিরিি ওপি রবরিষ িক্ষো আরি 
আপনাি। কারিি রবরনমর়ে আপনারক অথগ প্রিান কিরেও িারি আরি আমিা। 
  
এিরনযই রক ্েিারে আমারক আেমণ করি রনার্বুক চুরি করিরিরর্া আপনাি 
রর্ারকিা? আমারক রকিনযাপও এই কািরণই কিা হর়েরি? 
  
 রকিু মরন কিরবন না এরে। হার্কা একরু্ েুর্ বুঝাবুরঝ হর়ে র্রি। 
  
রখুঁরকর়ে উঠরর্া নাইরির্, হযাুঁ, ্ারডি ট্রাংরক েরি রনর়ে আসা আি রচ়োরিি সারথ হাে 
রবুঁরধ িাখা হরো সামানয েুর্ বুঝাবুরঝই মাত্র। 
  
ইোনরক হারেি বাুঁধনর্া রকরর্ রিও়োি ইিািা করি রফস্ক আরর্ক্সান্দ্রাি রিরক োরকর়ে 
বর্র্, রনার্বুকর্া? 
  
ইোরনি কারি আরি ওর্া। 
  
চাকু রির়ে নাইরিরর্ি বাধন রকরর্ রির়ে রনার্বুকর্া রফরস্কি রিরক বারডর়ে রিরর্া ইোন। 
রনার্বুকর্া হারে রনর়ে রফস্ক বর্র্, আমাি সহরযা্ীরিি রুক্ষ আচিণর্া ক্ষমা কিরবন 
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বরর্ই আিা কিরি। যরি ক্ষমা নাও কিরে পারিন, োহরর্ রক আমিা রকারনা চুরক্তরে 
রযরে পারি? 
  
রকরসি বযাপারি চুরক্ত কিরবা? 
  
আর্ই বরর্রি, অনুবাি করি রিরে হরব আপনারক। আপনাি রনার্বুরকি কর়েকর্া িব্দ 
আপরন এখরনা অনুবাি করিনরন। আমারিি এক সঙ্গী রবকারর্ অনয আরিক 
রবরিষজ্ঞরকও রিরখর়েরিরর্া এর্া, রেরনও অনুবাি কিরে পারিনরন। মিাি বযাপাি 
হরর্া, রসই রর্াকও আপনাি সারথই রযা্ারযা্ কিাি পিামিগ রির়েরি। 
  
কযাসর্ িাইরিং-এ উইরর়্োরমি সারথ রক আপনািা এর্া রনর়েই কথা বর্রিরর্ন? 
  
আপরন রচরনন োরক? রবরিষজ্ঞ জ্ঞানীরিি িুরন়ো রিখরি অরনক রিারর্া োহরর্, বরর্ 
রনার্বুরকি রিষ পাোর্া রবি করি রিরর্া রফস্ক। 
  
সামরন ঝুুঁরক কা্রিি রর্খার্া রিরখ নাইরির্ বর্র্, আরম এর্াি অথগ বর্রে পািরবা 
না। 
  
রকন না? 
  
খুব সম্ভবে এর্ারে রকিু অক্ষি রমরসং আরি। অথবা হ়েরো পুরিা বানানর্াই েুর্ আরি। 
োই এই িব্দগুরর্া অথগ রবি কিরে পািরবা না আরম। শুধু প্রথমর্াি অথগ িারন, ্েগ। 
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নাইরির্ বর্াি পিই রফস্ক বুঝরে পািরর্া আসরর্ই রনার্বুরকি রর্খার্ারে রকিু অক্ষি 
কম আরি। রস রেরবরিরর্া রয নাইরির্ আি োি োরর্কা়ে একই িব্দগুরর্া ির়েরি। 
সিাসরি মযাপ রথরক রিসাইফাি করি সেরি কিা হর়েরি োি োরর্কার্া। অবিয, 
নাইরিরর্ি োরর্কার্া রস আর্ অরোর্া োরর্া করি রিরখওরন। ধরিই রনর়েরিরর্া 
সাইফাি হুইরর্ি করপ রথরক ফার্গািাও োি মরো একই িব্দগুরর্াই উিাি কিরে 
রপরিরি। ো নাহরর্ রো ফার্গারিি এরোিূি এর্র়ে আসা সম্ভব হরো না। বযাপাির্া 
রবি অবাক কিাি মরো। ফার্গািা একর্া রবকত ে করপ রনর়ে কাি করিই এেিূি 
এর্র়ে এরসরি। রনরিেোরবই রস যরোর্া রেরবরিরর্া, ফার্গািা োি রথরকও অরনক 
রবরি কাযগকিী। 
  
যাই রহাক, ওর্া রনর়ে আি রবরি না রেরব রফান রবি করি চার্গস এরেরিি রবরিষরজ্ঞি 
পাঠারনা রমরসির্া ওরপন কিরর্া রফস্ক। আসরর্ই একর্া অক্ষি কম আরি নাইরিরর্ি 
োরর্কা়ে থাকা িব্দগুরর্ারে। োই রফানর্া নাইরিরর্ি রিরক বারডর়ে রির়ে বর্র্, এর্া়ে 
রিখুন রো কাি চর্রব রকনা? 
  
আপরন রনি়ে িারনন রয এই রিরি আরম িাডাও পুরিারনা ইংরিরিি আরিা কর়েকিন 
রবরিষজ্ঞ আরি? 
  
 হযাুঁ, িারন। েরব এই মুহূরেগ একমাত্র আপরনই এরেইরর্বর্ আরিন, এবং আপরনই 
সবরচর়ে রযা্য বযরক্ত। রো, আপনাি বযাপারি এই ধািণার্া বির্ারে না চাইরর্ 
োডাোরড এই িব্দগুরর্ারে রচাখ বুর্ান। 
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আি রকিু না বরর্ রমাবাইরর্ থাকা িব্দগুরর্াি রিরক োরকর়ে কু্ষব্ধ িীঘগশ্বাস িাডরর্া 
নাইরির্। আমাি মরন হরে আপনারিি রবরিষজ্ঞ রর্াকর্া এসরক এফ রহরসরব 
রবরবচনা করিরি। এখারনি এই িব্দর্া wulshol হরব না, হরব wulfhol. মারন উর্ফস 
রহার্। অথগাৎ রনকরডি ্েগ বা রিিা। 
  
আি এর্া? বরর্ রনরচ থাকা wulsesheasod িব্দর্াি রিরক রনরিগি। কিরর্া রফস্ক। 
  
এর্া হরব wulfesheafod, মারন উর্ফস রহি। 
  
এগুরর্াি রক মারন হরে পারি বরর্ ধািণা আপনাি? 
  
যেিূি মরন হ়ে রনকরডি রিিা ও পারর্ি র্ািা বুঝারনা হর়েরি। িব্দগুরর্া রির়ে। 
  
আপরন রনরিে? 
  
অবিযই আরম রনরিে না। িব্দগুরর্া রয রর্রখরি একমাত্র রস ই এর্াি সরঠক অথগ 
বর্রে পািরব। 
  
 রয রর্রখরি রস এখন মতে। আপরনও রসর্ারেই পরিণে হরবন যরি 
  
রফস্ক কথা রিষ কিাি আর্ই উরঠ িাুঁডারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। েুরম রযর্া চাও রসর্া রপর়ে 
র্রি। আি এমরনরেও আমিা সকারর্ি নাস্তাি পি আি রকিু খাইরন। 
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আরম রকোরব োবর্াম রয এই মরহর্ারক সারথ িাখরর্ আমাি উপকাি হরব, মরন মরন 
োবরর্া রফস্ক। েরব মুরখ বর্র্, ইোন, আবারিা রবরধ রফরর্া এরক। োরক পারর্র়ে 
রযরে রিরে চাই না আরম। 
  
িাুঁডান, বরর্ উরঠ িাুঁডারনাি রচষ্া কিরর্া নাইরির্। সারথ সারথই ইোন ও িযাক 
রবিানা রথরক র্ারফর়ে উঠরর্া। নাইরির্রক রিাি করি রচ়োরি বরসর়ে আবারিা হাে 
রবুঁরধ রিরর্া োি। েরব নাইরির্ হার্ িাডরর্া না এিপিও। আপনািা আমারক এখারন 
আর্রক িাখরে পািরবন না। 
  
 যেক্ষণ আমারিি সহরযার্ো কিরে পািরবন, েেক্ষণ রবরচ থাকরবন আপরন। 
এিমারন এখরনা আপনারক িিকাি আরি আমারিি। বরর্ ইোরনি রিরক োকারর্া 
রফস্ক। ওরক সবসম়ে পাহািা রির়ে িাখরব। রুম খারর্ রিরখ যারব না রকাথাও। িাস্তাি 
ওপারিই একর্া োরর্া পাব আরি। খাবাি িিকাি র্া্রর্ ওখান রথরকই রনর়ে আসরব। 
  
 আি েুরম রকাথা়ে যারো? আরর্ক্সান্দ্রা রিরজ্ঞস কিরর্া রফস্করক। 
  
সাহারযযি িনয আরিা কর়েকিন রর্াক র্া্রব আমাি। ফার্গািা এখন অরনক বরডা 
সমসযা হর়ে িাুঁরডর়েরি। যরোর্া রেরবরির্াম োি রথরকও অরনক রবরি রবপজ্জনক ওিা। 
ওরিি একর্া অবিা করি রহারর্রর্ রফরি যারবা এিপি। আপনাি স্বামী ওখারনই 
অনুবারিি অে্রে িানাি িনয অরপক্ষা কিরি। আমাি মরন হ়ে, অনুবাির্া রপর়ে 
র্রর্ই আমারিি পিবেগী ্ন্ত বযির্র্া রপর়ে যারবা। রসখারন এই রু্ি ্াইিরকও 
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প্রর়োিন র্া্রে পারি। আি, হযাুঁ, আপনাি রকন্তু অবিযই রম. এরেরিরক কর্ কিা 
উরচৎ এখন। 
  
রস আমাি এখারন আসাি বযাপারি না িানরর্ই রবরি খুরি হরবা আরম, িীের্ করণ্ঠ 
িবাব রিরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
এর্াই রেরবরির্াম আরম, বরর্ িিিাি রিরক পা বাডারর্া রফস্ক। োিপি রথরম 
নাইরিরর্ি রিরক রফরি োরকর়ে ইোনরক বর্র্, রস রকারনা িব্দ কিরর্ই রমরি রফর্রব 
োরক। আরম রনরিে রস না থাকরর্ও অনয অনুবািক রঠকই খুুঁরি পারবা আমিা। 
  
আমিা এখারন কাউরকই মািরবা না, আরর্ক্সান্দ্রা বর্র্। েুরম রো িারনাই রয আমারিি 
পারিি রুরমও অরেরথ আরি। 
  
োহরর্ োরিিরক রমরি রফর্রবন। রযোরবই রহাক, ধিা পডা বা রকারনা সাক্ষী িাখা 
যারব না। 
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চফস্করক অনুসেণ 
৪৬. 
  
রফস্করক অনুসিণ করি আরর্ক্সান্দ্রাও রবরির়ে এরর্া রুম রথরক। রোমাি সারথ কথা 
আরি আমাি। 
  
রফস্ক ওরিরক দ্রুে পার়ে এর্র়ে রযরে রযরেই রপিু রফরি িবাব রিরর্া, এখন না। 
োডাি মরধয আরি আরম। পরি কথা বর্রবা আপনাি সারথ। 
  
বরর্ হরর্ি রকানা ঘুিরে যারব রঠক েখনই অনযরিক রথরক এর্র়ে আসরে থাকা এক 
রহারর্র্ পরিচারিকাি ্ার়ে ধাক্কা রখর়ে বসরর্া রফস্ক। আইস বারকর্ আি িযারম্পইরনি 
রবােরর্ি রিরক নিি থাকা়ে পরিচারিকাও রফস্করক রিখরে পা়েরন। ধাক্কা রখর়ে োি 
হাে রথরক রবাের্ আি আইস বারকর্র্া পরড র্রি মারর্রে। ওরিরক রফরস্কি রকার্র্াও 
হাে রথরক িুরর্ র্রর্ থাকা পাম ্ারিি পারি পরড র্রি। আরিকরু্ হরর্ও র্বর্াও 
উর্রর্ পরড রযরো। 
  
পরড রযরেই ্ারর্ রির়ে উঠরর্া রফস্ক। রফরস্কি ্ারর্ শুরন ওরিক ের়ে কুুঁকরড 
পরিচারিকা রমর়ের্া। রকারনা িকরম রমনরমরন ্র্া়ে বর্র্, সযরি, সযাি। আপনারক 
রিরখরন আরম। 
  
হযাুঁ, রিখরব রকোরব, রচাখ রো রচারখি িা়ে্া়ে িারখা না, বরর্ উবু হর়ে রকার্র্া উরঠর়ে 
আবারিা সামরনি রিরক পা বাডারর্া রফস্ক। 
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আরর্ক্সান্দ্রাও র্রব পযগন্ত অনুসিণ করি র্রর্া োরক। েরব িিিা রির়ে রবরুরনাি 
আর্ রফস্ক োরক থারমর়ে রনচু ্র্া়ে বর্র্, আমাি কথার্া রক বুরঝনরন আপরন? 
বর্র্ামই রো এখন কথা বর্াি সম়ে রনই আমাি। 
  
েুরম কাউরক মািরে পািরব না, রফসরফরসর়ে বর্র্ আরর্ক্সান্দ্রা। অন্তে এখারন না। এই 
রুমর্া আমাি নারম োডা কিা। 
  
আপরনই রো এর্াি অংি হরে রচর়েরিরর্ন। োিমারন এখন আপনারকও আমাি রন়েম 
রমরন চর্রে হরব। রসিরনযই কাউরক পথ রথরক িূি কিাি সম়ে হরর্, েখন রসই 
রসিান্ত রনও়োি ক্ষমো একমাত্র আমাি। আপনাি বা িযাক ইোরনি না, শুধু আমাি। 
বুরঝরিন আমাি কথা? 
  
রফরস্কি কথা বর্াি ধিরন রক্ষরপ র্রর্ও চুপচাপ মাথা ঝাুঁরকর়ে আবারিা র্রবরে রফরি 
এরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রমাড ঘুরি হর্ওর়েরে পা রফর্রেই রিখরর্া পরিচারিকা রমর়ের্া 
এখরনা রমরঝ রথরক বিরফি রু্করিাগুরর্া েুরর্ বারকরর্ িাখরি। 
  
রস একরু্ কারি এর্র়ে রযরেই রমর়ের্া রচাখ েুরর্ োকারর্া োি রিরক। রচারখ পারন 
র্র্র্র্ কিরি রমর়ের্াি। আরিা একবাি মাফ রচর়ে বর্র্, আরম সরেযই রিরখরন উনারক। 
  
এরে রোমাি রিাষ রনই, বর্র্ আরর্ক্সান্দ্রা। রমর়ের্াি িনয রকিুর্া খািাপ র্া্রি োি। 
রমর়ের্ারক সাহাযয কিাি িনয পাম ্ারিি র্াডা়ে পরড থাকা িযারম্পইরনি রবাের্র্া 
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রোর্াি িনয উবু হরেই একর্া রিরনস রচারখ পডরর্া োি। সাইফাি হুইর্র্া। রফরস্কি 
রকার্ পডাি সম়ে হ়েরো পরকর্ রথরক পরড র্রি হুইর্র্া। 
  
োই রবাের্র্া ওোরব রিরখ রির়েই আরর্ক্সান্দ্রা বর্র্, িাুঁডাও, আরমও সাহাযয কিরি। 
বরর্ পাম ্ারিি কারি পরড থাকা বিরফি রু্করিাগুরর্া েুর্রে শুরু কিরর্া রস। এর্া 
সরেযই আমারিি রিাষ রিরর্া। েকগ কিরে কিরে এগুরনাি কািরণ আমিাই রিরখরন 
রোমারক। 
  
না, না। আপনারক কষ্ কিরে হরব না, মযাম। আরমই পরিষ্কাি করি রনরে। 
  
রকিু না বরর্ পাম ্াির্াি আরিা কারি এর্র়ে র্রর্া আরর্ক্সান্দ্রা। িযারম্পইরনি 
রবাের্ রোর্াি োন করি উবু হর়ে সাইফাি হুইর্র্া র্রবি মারর্রে ঢুরকর়ে বারর্ রির়ে 
আডার্ করি রিরর্া। োিপি রবাের্র্া েুরর্ বারডর়ে রিরর্া রমর়ের্াি রিরক। 
  
ধনযবাি, আরর্ক্সান্দ্রাি হাে রথরক রবাের্র্া রনরে রনরে বর্র্ রমর়ের্া। রঠক েখনই 
রফস্ক এরস উি়ে হরর্া আবাি। আরর্ক্সান্দ্রা ও রমর়ের্ারক এখরনা হর্ওর়েরে িাুঁরডর়ে 
রথরক রকিুর্া চমরক র্রি ও। 
  
আবাি রফরি এরর্ রয? রফস্করক রিরখ রিরজ্ঞস কিরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
একর্া রিরনস রফরর্ র্র়েরি, োরিি রিরক এর্র়ে আসরে আসরে বর্র্ রফস্ক। েরব 
োি নিি আর্রক আরি রমরঝি রিরক। রবরিষ করি পাম ্ারিি র্বর্াি রিরক। পাম 
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্ারিি পাোগুরর্া রকিুক্ষণ উরল্টপারল্ট রিরখ আরর্ক্সান্দ্রারক রিরজ্ঞস কিরর্া, আপরন 
এখারন রকিু পানরন রো? 
  
রফস্করক পাম ্ারি হাে রিরে রিরখই েডরক র্রি আরর্ক্সান্দ্রা। রকারনািকরম রনরিরক 
িান্ত রিরখ িবারব বর্র্, না। কী খুুঁিরিা েুরম? 
  
োহরর্ মরন হ়ে রুরম রফরর্ এরসরি, বরর্ রুরম চরর্ র্রর্া রফস্ক। 
  
রফস্ক চরর্ রযরেই পরিচারিকা রমর়ের্াি রিরক োরকর়ে মুচরক হাসরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। েরব 
রমর়ের্াি রনিাপত্তা রনর়ে এখরনা িুিঃরিন্তা়ে আরি। এই েুর্ মুহূরেগ এখারন থাকরর্ 
রমর়ের্াি ক্ষরে হও়োি সম্ভাবনাই রবরি। রয এই রবাের্র্া খুর্রব রস রনরিেোরবই 
চমরক যারব। ঝাুঁরক খাও়ো িযারম্পইরনি রবাের্ খুর্রর্ কী অবিা হ়ে, ো িারনা না? 
  
এর্া মাথা়েই রিরর্া না আমাি। এখনই বিরর্ আনরি, আবারিা উরল্টারিরক চরর্ র্রর্া 
রমর়ের্া। 
  
রমর়ের্া চরর্ রযরেই রুরম এরস ঢুকরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। ঢুরকই রফস্করক রবিানাি রনরচ 
খুুঁিরে রিরখ বর্র্, েুরম কী খুুঁিরি রসর্া বর্রর্ োরর্া হরো। োহরর্ আমিাও সাহাযয 
কিরে পািোম। 
  
 রকিু না বরর্ রবিানাি মযারট্রসর্া রিরখ রির়ে োি রিরক োকারর্া রফস্ক। সরেয বর্রে 
োি পাের্া িযারকরর্ি পরকর্গুরর্াি রিরক োরকর়ে আরি রফস্ক। কপার্ োরর্া রয 
রিরনসর্া রস র্রবি ওখারনই রিরখ এরসরিরর্া। 
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এোরবই রকিুক্ষণ োরকর়ে থাকাি পি অবরিরষ রফস্ক বর্র্, হ়েরো ্ারডরেই রফরর্ 
এরসরি। 
  
কী রিরনস ওর্া? আি ওর্া খুুঁরি না রপরর্ কী হরব? 
  
রেমন রকিুই হরব না, বরর্ রিষবারিি মরো আরিকবাি রুমর্া়ে রচাখ বুরর্র়ে রিখরর্া 
রফস্ক। এমরনরেও িরব রোর্া আরি আমাি কারি। 
  
রচাখ ঘুরির়ে নাইরিরর্ি রিরক োকারর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রবচািা রর্াকর্া োি হারেি বাধন 
রখার্াি আপ্রাণ রচষ্া কিরি। রর্াকর্ারক থামরে বর্াি ইো কিরি আরর্ক্সান্দ্রাি। 
োরক িরড িুর্ারনাি প্ররচষ্া কিরি রিখরর্ এখনই োরক রমরি রফর্াি রনরিগি রিরব 
রফস্ক। কথার্া মাথা়ে আসরেই রফরস্কি সারথ বর্রে চাও়ো কথার্াও মরন পরড র্রর্া 
োি। োই আবারিা রফস্করক অনুসিণ করি আবারিা রুম রথরক হর্ওর়েরে রবরির়ে 
এরর্া। 
  
আর্ই বরর্রি, এখন না, আরর্ক্সান্দ্রারক রপিু রপিু আসরে রিরখই বরর্ উঠরর্া রফস্ক। 
  
 হযাুঁ, ওর্া েখনই বুরঝরি আরম, বর্র্ আরর্ক্সান্দ্রা। আরম ফ্রে রিরস্ক যারে িাস্তাি 
ওপারি থাকা পারবি রমনু রিখরে। অরনমরন্ত্রে অরেরথি সুবারি রো এখন আমারিিরক 
খাবাি রুরম আরনর়েই রখরে হরব। 
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রকানা ঘুরি আবারিা পাম ্ারিি র্রবি কারি আসরেই হাুঁর্াি ্রে করমর়ে রিরর্া রফস্ক। 
সরন্দহােীেোরবই হারির়ে যাও়ো যাও়ো হুইর্র্া খুুঁিরি। োরক আবারিা পাম ্ারিি 
পাোগুরর্াি রিরক এর্র়ে রযরেই ের়ে িরম র্রর্া আরর্ক্সান্দ্রা। র্রবি এরর্ারমরর্া 
মারর্ি রিরকই রচাখ আর্রক আরি োি। 
  
 েরব রফরস্কি নিি পরডরন ওরিরক। পারমি পাোগুরর্া একবাি উরল্টপারল্ট রিরখই 
রনচুস্বরি ্ারর্ রির়ে আবারিা র্রবি রিরক পা বাডারর্া রফস্ক। 
  
আরর্ক্সান্দ্রাও ফ্রে রিস্ক পযগন্ত এর্র়ে র্রর্া োি সারথ। ফ্রে রথরক পারবি রমনুযর্া 
রিখরে রিখরে রফরি চরর্ যাও়োি অরপক্ষা কিরি। রফস্ক চরর্ রযরেই রমনুর্া রিরখ 
আবারিা রফরি এরর্া হর্ওর়েরে। এিপি র্রবি মারর্ রথরক হুইর্র্া রবি করিই িুর্ 
র্া্ারর্া োি রনরিি রুরমি রিরক। রু্রকর়ে িাখরর্া োি সুযর্রকরসি র্াইরনংর়েি 
আডারর্। 
  
এর্া রির়ে রস কী কিরব রসই বযাপারি োি রকারনা ধািণাই রনই। রস শুধু এর্াই িারন 
রয এই রিরনসর্া রফরস্কি কারি খুবই গুরুত্বপূণগ রকিু। োই রিরনসর্া রযোরবই রহাক রস 
োি রনরিি কারি িাখরে চা়ে। 
  
. 
  
৪৭. 
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পিগাি ফাুঁক রির়ে কারর্া মারসগরিির্ারক চরর্ রযরে রিখরর্া সযাম। রফস্ক চরর্ র্রি। 
যাক, িসংখযা একিন কমরর্া, রেরব পিগা রর্রন রির়ে রিরমি কারি রফরি আসরর্া 
আবাি। রিরম এখরনা রি়োরর্ি পারি বরস কারন গ্লাস রঠরকর়ে রিরখরি। 
  
রঠক েখনই িিিা়ে রর্াকা রিরর্া রকউ। রর্াকাি িব্দ শুরন িুইিরনই চমরক র্রি। 
সযাম এর্র়ে র্র়ে িিিা খুর্রে রিখরর্া রহারর্র্ চারিকারিি একিন নবরববারহে 
িম্পরেি অিগাি কিা িযারম্পইরনি রবাের্র্া রনর়ে এরসরি। বখরিস রির়ে রবাের্র্া 
হারে রনর়ে আবারিা িিিা র্ার্র়ে রিরর্া সযাম। কপার্ োরর্া রয রমর়ের্া রুরমি 
অরধবাসীরিি পরিবেগনর্া বুঝরে পারিরন। 
  
রড্রসারিি ওপি রবাের্র্া িাখরে িাখরে সযাম রফসরফরসর়ে বর্র্, রকিু শুনরে পািরর্? 
  
িবারব শুধু আেুর্ উুঁরচর়ে ধিরর্া রিরম। োিপি রফসরফরসর়ে বর্র্, শুরন মরন হরে 
িাস্তাি ওপাি রথরক খাবাি রক আনরব রসর্া রনর়ে আরর্াচনা কিরি ওিা… আরর্ক্সান্দ্রা 
আি িযাক যারে খাবাি আনরে। ইোন রুরম থাকরব। 
  
এরে আমারিি সুরবধাই হরব। 
  
হযাুঁ, েরব সমসযা হরর্া… বর্রে বর্রে আবারিা রি়োরর্ কান রঠকারর্া রিরম, খাবাি 
আনরে শুধু রহারর্রর্ি র্রব পযগন্ত যারব ওিা। রিসু্টরিে রথরক র্রবরে খাবাি রির়ে 
যারব। 
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এিমারন যরোর্া আিা করিরিরর্া োি রথরকও কম সম়ে পারে ওিা। অন্তেপরক্ষ োি 
পরিকল্পনাি নকিা অনুযা়েী সম়ের্া রবি কম হর়ে র্রি। যাই রহাক, োরিিরক এখন 
দ্রুে সমর়ে কাি সািরে হরব আি কী। 
  
আরর্ক্সান্দ্রা আি িযাক চরর্ রযরেই রিরমরক োি পরিকল্পনাি বযাপারি িানারর্া সযাম। 
পরিকল্পনাি অরনক রকিুই রনেগি কিরি োর্যি ওপি। যরিও োি এবং রিরমি কারি 
িুরর্া রপস্তর্ ির়েরি, েরব প্ররেপরক্ষি কারি কী পরিমাণ অস্ত্র ো রকন্তু োিা রকউই 
িারন না। সরেয বর্রে, রিরম্ম উিাি কিাি মরো রকারনা রকিু আর্ রথরক পরিকল্পনা 
করিরন ওিা। 
  
যাই রহাক, ওসব রনর়ে এখন িুিঃরিন্তা করি রকারনা র্াে রনই। িুরর্া রপস্ত র্ থাকরর্ও 
বযাকপযাক রথরক চাকু রবি করি রিরমি হারে েুরর্ রিরর্া একর্া! োরিি এখন মূর্ 
র্ক্ষয রকারনারূপ র্ার্াগুরর্ িাডাই রুরম ঢুরক আবাি রবরির়ে আসা। সংরক্ষরপ বর্রর্, 
সযারমি কাি হরর্া ইোনরক ঘার়ের্ কিা আি রিরমি কাি নাইরির্রক মুক্ত করি 
আনা। 
  
পরিকল্পনা সািারনা হর়ে রযরেই সযারমি রনরিগরি রফান েুরর্ ফ্রে রিরস্ক কর্ কিরর্া 
রিরম। রুম ১০৩, রপ্ল্ি, বর্রেই ১০৩ নম্বি রুরম কর্র্া ট্রান্সফাি করি রিরর্া ফ্রে 
রিস্ক। ১০৩ নম্বি রুরমি বারসন্দা কর্ রিরসে কিরেই রিরম োি রিরর্িসুরি বরর্ 
উঠরর্া, ফ্রে রিস্ক রথরক বর্রি। খুব িীঘ্রই রুম সারেগস আপনারিি রুরম িযারম্পইন 
রনর়ে উপরিে হরব,.. না, সযাি। আপনারিি রুরম থাকা মযাম খাবাি আনরে রবরির়ে 
যাও়োি সম়ে এই িযারম্পইরনি অিগাি করি র্র়েরি। বরর্রি রিনারিি আর্ই 
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রবাের্র্া রুরম পারঠর়ে রিরে… এর্া রহারর্রর্ি রসৌিনযো, সযাি। আপরন পান না 
কিরর্ও অসুরবধা রনই। 
  
বরর্ রফান রিরখ শ্রা্ কিরর্া রিরম। রফসরফরসর়ে বর্র্, রস মানরেই চাইরিরর্া না। 
রকারনাোরব িারি করির়েরি। 
  
এরু্কই যরথষ্। চরর্া, কারি রনরম পডা যাক। 
  
সারথ সারথই চুরর্াগুরর্া ঝুুঁরর্ করি রবুঁরধ রনরর্া রিরম। পরিচারিকািা সাধািণে এোরবই 
চুর্ বারধ। োিপি সযাম োি বযাকপযাকর্া হারে েুরর্ রনর়ে িিিা খুরর্ বর্র্, প্ল্যানর্া 
আরিকবাি শুরন নাও। নাইরির্রক মুক্ত কিাি সারথ সারথই িানার্া রির়ে রবরির়ে যারব 
রোমিা। রবরির়ে চরর্ যারব ্ারডরে, োিপি রহারর্রর্ি সামরন এরস রিখা কিরব 
আমাি সারথ। 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রির়ে িযারম্পইরনি রবাের্সরমে আইস বারকর্র্া হারে রনর়ে 
হর্ওর়েরে রবরির়ে এরর্া রিরম। র্র়ে িাুঁডারর্া ইোনরিি রুরমি িিিাি সামরন। সযাম 
িিিাি পারি পরিিন রনর়ে িাুঁডারেই িিিা়ে রর্াকা রিরর্া ও। সারথ সারথ ইোন রযন 
োি রচহািা রিখরে না পা়ে, রসিনয রনরিি মাথা রনচু করি রিরখরি। 
  
িিিা খুরর্ মাথা রবি করি ইোন িবারব বর্র্, রক? 
  
িযারম্পইন, সযাি। বরর্ আইসবারকর্র্া উুঁরচর়ে ধিরর্া রিরম। 
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 আরম রো বরর্রিই… বর্রে বর্রে িিিার্া আরিকরু্ ফাুঁক কিরর্া ইোন। 
  
সারথ সারথই বযাকপযাক কাুঁরধ রনর়ে সরিারি িিিা়ে ধাক্কা রিরর্া সযাম। ধাক্কা রখর়ে 
রকিুর্া চমরক র্রর্ও িিিার্া িক্তোরব রঠরর্ রেেি রথরক আর্রক রিও়োি রচষ্া 
কিরি ইোন। আি সযামও বাইরি রথরক রঠর্া রির়ে রিরখরি িিিার্া। এিই ফাুঁরক 
সযামরক পাি কারর্র়ে রুরমি রেেরি ঢুরক র্রর্া রিরম। 
  
িিিা়ে প্রা়ে ঝুুঁরক পরড সযামরক বাইরি রঠরর্ রিও়োি রচষ্া কিরি ইোন। সযামও 
ওরিরক িিিাি ফাুঁরক পা ঢুরকর়ে িিিার্া প্রিস্তোরব রোর্াি রচষ্া কিরি। রকন্তু োিী 
ওিরনি ইোরনি িরক্তি সারথ রঠকমরো কুরর্র়ে উঠরে পািরি না। োরক বাইরি রঠরর্ 
রির়ে ইোন িিিার্া আর্কারে যারব, রঠক েখনই িিিা়ে র্ারথ রির়ে ইোনরক রকানা়ে 
রঠরর্ রিরর্া সযাম। 
  
রিৌরড রুরমি রেেরি এরস ঢুকরর্া সযাম। ইোনরক োি রিরক রপস্তর্ উুঁরচর়ে ধিরে 
রিরখই বযাকপযাক রির়ে আঘাে হানরর্া োি হারে। সারথ সারথই বনু্দকর্া খরস পরড 
র্রর্া ইোরনি হাে রথরক। রপস্তর্র্া পরড রযরেই ঘুরি সযারমি রপরর্ ঘুরষ হানরর্া 
ইোন। েরব সযাম সেরিই রিরর্া। ইোনরক ঘুরষ রিরে রিরখ ইো করিই রপরির়ে র্র়ে 
রি়োরর্ি রিরক ঝুুঁরক পরডরি ও। রি়োরর্ি প্ল্াস্টারি র্র়ে র্া্রর্া ঘুরষর্া। হারেি র্র্ 
রফরর্ িক্ত রবরুরে শুরু করিরি ইোরনি। বযথা়ে ্ারর্ রির়ে উরঠ আবারিা ঘুরি সযারমি 
রিরক োকারর্া ইোন। সযামরক পারিি রিরক সরি রযরে রিরখই ঝপ র্া্ারর্া ওি 
রিরক। 
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আবারিা ঝুুঁরক পারি সরি র্র়ে আঘাের্া প্ররেহে কিরর্া সযাম। েরব এরে করি 
িিিাি রকানা ও ইোরনি ফাুঁরক আর্রক র্রি ও। বযথগ আঘারেি রিির্া কারর্র়ে উরঠ 
আবারিা োি রিরক পা্র্া ষাুঁরডি মরো রেরড আসরে শুরু করিরি ইোন। 
  
সযাম আবারিা সরি রযরে যারব, রঠক েখনই িযারম্পইন েরেগ রবাের্র্া রির়ে ইোরনি 
মাথাি রপিন রিরক আঘাে কিরর্া রিরম। আঘারেি েীিো়ে এক মুহূরেগি িনয িরম 
র্রর্া ইোন। চমকর্া কারর্র়ে উরঠ রিরমি রিরক ঘুিরে যারব রঠক েখনই সযাম ঘুরষ 
হানরর্া োি মুরখ। আঘারেি েীিো আি সামর্ারে না রপরি ঝর্ করি রমরঝরে থুবরড 
পডরর্া ইোন। 
  
িযারম্পইরনি রবাের্র্া হারে রনর়ে সযারমি রিরক োরকর়ে মুচরক হাসরর্া রিরম। মরন 
হরেরর্া রোমাি সাহাযয িিকাি। 
  
নাইরির্ রকাথা়ে? রিরমি কথাি িবারব রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
োরর্া প্রশ্ন। 
  
ইোন আি োিা িাডা রুরম আি রকউ রনই এখন। রুরমি মারঝ থাকা রচ়োরিি ওপি 
রথরক সযারমি রসর্রফানর্া উুঁরচর়ে ধরি রিরম বর্র্, এই রয, এর্াই রোমাি প্ররশ্নি 
উত্তি। োিা আমারিি বযাপারি িানরো। 
  
োিমারন এখন অবিযই রুম রথরক রবরির়ে যাও়ো উরচৎ আমারিি, বরর্ ইোরনি 
রপস্তর্ আি বযাকপযাকর্া রনর়ে িানার্াি রিরক রিৌড র্া্ারর্া সযাম। রিরমরক িানার্া 
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রির়ে রবরুরে সাহাযয করি রনরি রবরির়ে এরর্া এিপি। োিপি রিৌড র্া্ারর্ উত্তি 
রকানা বিবাি। 
  
ড্রাইেওর়ে রথরক একর্া িব্দ রেরস আসরি। িব্দর্াি উরেরিয রকানা রপরির়ে সামরন 
আসরেই ইোনরক একর্া ্ারডরে চরড বসরে রিখরর্া ওিা। ইোন ওঠাি সারথ সারথই 
চর্রে শুরু করিরি ্ারডর্া। িযাক ির়েরি ্ারডি ড্রাইরেং রসরর্। 
  
্ারডি রেেরি চািিন মানুষরক রিখরে রপরর্া সযাম। োরিি মরধয নাইরির্ও একিন। 
  
রিরি না করি রনরিরিি ্ারডি রিরক রিৌরড র্রর্া সযাম ও রিরম। েরব োিা ্ারডর্া 
রবি করি আনরে আনরে রবএমিরেউর্া েেক্ষরণ অরনক িূি চরর্ র্রি। 
  
 যে যাই রহাক, উিাি অরেযানর্া রকন্তু োরর্াই রিরর্া। আমারিি প্ল্যান কারি রর্র্রি, 
রিরম বর্র্। 
  
হযাুঁ, েরব কপার্ খািাপ রয নাইরির্ রিরর্া না ওখারন। 
  
 আমারিিই এই রর্াকর্ারক রবপরি রর্রন আনাই উরচৎ হ়েরন। িুর্গ… এরোগুরর্া 
মানুরষি রেেরি… আসরর্ আরম কখরনা োরবওরন রয েিিুপুরি রকউ রকিনযাপ কিরব 
োরক। 
  
যা হও়োি রো হর়েই র্রি। 
  
যাই রহাক, রমিনর্া এরকবারি বযথগও হ়েরন। 
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বুঝর্াম না? বর্র্ সযাম। 
  
এিপি রিরম সযারমি রিরক োরকর়ে বর্র্, অনুবারিি বযাপারি রকিুর্া িানা র্রি। রফস্ক 
আসাি পি এর্া রনর়ে আর্াপ কিরিরর্া ওিা। মূর্ রর্খার্া়ে নারক রকিু অক্ষি কম 
আরি। 
  
োিা রঠক কী রনর়ে কথা বর্রিরর্া ো মরন আরি রোমাি? 
  
মাথা ঝাুঁকারর্া রিরম। অন্তেপরক্ষ োিা রকাথা়ে যারে রসর্া িারন আমিা। অথগর্া বুঝরে 
পািরর্ ওখারনই যারব ওিা। 
  
রকাথা়ে? 
  
 নরর্ংহযাম। 
  
শুরন রিরমি রিরক রচাখ কুুঁচরক োকারর্া সযাম। এই উপসংহারি আসরর্ রকোরব? 
  
নাইরির্রক অনুবারিি রিরজ্ঞস কিা িব্দগুরর্া রথরক, বর্র্ রিরম। উর্ফস রিন আি 
উর্ফস রহি। মারন এি অথগ িাুঁডারে এক িুধগষগ সরেি পারর্ি র্ািা। 
  
এখারন নরর্ংহযাম রপরর্ রকাথা়ে? 
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কািণ পারর্ি র্ািা বা উর্ফস রহি িব্দর্া আসরর্ রবখযাে িরবন হুিি আরিক নাম। 
আি এর্াি ওপি রেরত্ত কিরর্ উর্ফস রিন িব্দর্াি অথগ িাুঁডা়ে। িরবন হুরিি বারড। 
  
 োহরর্ আমারিি পরিি ্ন্তবয এখন নরর্ংহযাম, অথগর্া বুঝাি পি বর্র্ সযাম। 
  
. 
  
৪৮. 
  
রমরসস ফার্গাি ধািণা একিম সরঠক, পিরিন সকারর্ স্কাইপ করর্ োরিিরক বর্র্ 
র্া়ের্া। ্েিারে সিাইখানা রথরক পারর্র়ে সিাসরি নরর্ংহযারম চরর্ এরসরি ওিা। রেন্ন 
এক নারম রহারর্র্ সুইর্ োডা করি রকিুক্ষণ ঘুমারনাি পি সকারর্ উরঠই র্াযরর্ারক 
কর্ করিরি। বাইরি প্রচুি বতরষ্ পডরি এখন। িানার্া়ে বতরষ্ি ঝাুঁপর্াি কািরণ র্াযরর্াি 
কথাও রঠকমরো বুঝা যারে না। োই র্যাবরর্রর্ি েরর্উমর্া বারডর়ে রিরর্া রিরম। 
এককারর্ িরবন হুি উর্ফস রহি নারম পরিরচে রিরর্া। অন্তে এরকবারি প্রথমরিরক 
রকংবিরন্ত ্ল্পগুরর্ারে। রমস যাও়ো এফ অক্ষির্াও খারপ খাপ রমরর্ যারে। শুরু 
রথরকই এর্া িানা থাকরর্ আপনারিি সমসযা অরনকর্া করমর়ে রিরে পািোম। 
  
ো রো অবিযই, বরর্ সিাসরি র্াযরর্াি রিরক োকারর্া সযাম। এখন মযারপি 
সাইফারিি বযাপারি বর্রর্া। 
  
হযাুঁ, হযাুঁ। উর্ফস রিন আি নরর্ংহযাম। খারপ খাপ রমরর্ যারে। োবরেই পািরি না রয 
এর্া আরম আর্ ধিরে পারিরন। 

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

514 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
্র্া খাকরি রসর্মাও রনরিি উপরিরেি িানান রিরর্া ওরিিরক। র্া়েরর্াি কাুঁরধি 
ওপি রির়ে মাথা রবি করি বর্র্, রকিু রকিু বযাপাি িানরে রপরিরি আমিা। সযাি 
এিমুড হািবার্গ এবং নরর্ংহযারমি মরধয একর্া সংরযা্ রিরর্া। সংরযা্র্া আসরর্ রিরর্া 
োি সৎোই িিাি মরর্গমাি এবং িারন ইসারবর্াি িরডে ঘর্নাগুরর্াি কািরণ। েতেী়ে 
এিও়োিগ রসংহাসরন বসাি পি মরর্গমািরক আর্ক করি রিরখরির্ নরর্ংহযাম কযাসরর্, 
িারন ইসারবর্ারক রনবগারসে করিরিরর্া কযাসর্ িাইরিং-এ। 
  
 রসর্মাি কথা শুরন রর্রবরর্ িডারনা মযাপর্াি রিরক োকারর্া রিরম। আি সযাম রিরজ্ঞস 
কিরর্া, রো এর্াি সারথ িরবন হুি আি রকং িরনি সম্পরিি কী সম্পকগ আরি। 
  
িরবন হুিরক রনর়ে রয পরিমাণ ্রল্পি অরস্তত্ব আরি, রসই রহরসরব রবরবচনা কিরর্ এর্া 
খুবই োরর্া একর্া প্রশ্ন, িবারব বর্র্ র্াযরর্া। রনরিেোরবই এসব ্রল্পি রকিু রিরর্া 
রকং িরনি সম়েকারর্ও। যরিও িািাি সারথ িরবন হুিরক রঠক রমর্ারনা যারে না। 
েরব যাই রহাক, আমারিি ্রবষণাি ফর্গুরর্া এখন একত্র হরে শুরু করিরি। 
আমারিি মযারপি চারবর্াও ওখারনই আরি। 
  
রকাথা়ে? একসারথ রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম ও রিরম। 
  
নরর্ংহযারম, অথবা োরর্া করি বর্রর্, নরর্ংহযারমি রেেরিই রকাথাও, র্া়েরর্া িানারর্া। 
এখারন চাি রচম্বাি আি রনরচ মতেুয রনর়ে রকিু রর্খা আরি। এখরনা এই অংির্া রনর়ে 
কাি কিরি। এবং ধরি রনরে রয আমাি অনুবারিি রকারনা েুর্ও হরে না। রযরহেু 
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িরবরে হুইরর্ি একর্া অংি আরর্ারে ঝর্রস র্রি, োই এখন শুধু আন্দািই কিরে 
পািরবা আরম। 
  
রঠক েখনই রফান রবরি উঠরর্া সযারমি। পিগাি রিরক একবাি োরকর়ে কর্ রিরসে 
করি রস্পকাি চারু্ করি রনরর্া ও। োি মুরখ চমরক যাও়ো একর্া িাপ রর্র্ আরি। 
নাইরির্? 
  
 হারে রবরি সম়ে রনই আমাি। োিা রযরকারনা সম়ে রফরি আসরে পারি, আি আমাি 
বযার্ারিরেও খুব রবরি চািগ রনই। 
  
আপরন রকাথা়ে এখন? 
  
রকারনা ধািণাই রনই এই বযাপারি। শুধু এরু্কু িারন রয নরর্ংহযারমি কািাকারি রকাথাও 
আরি। রকারনািকরম একহারেি বাুঁধন চুরর্র়ে আমারক পাহািা রিও়ো রর্াকর্াি পরকর্ 
রথরক আমাি রফানর্া রবি করিরি। োিা চাি রচম্বাি রনর়ে কী রযন বর্াবরর্ কিরিরর্া। 
আরম বরর্রি রয োিা হ়েরো চাি গুহারক বুঝারে। যরি োিা িা়ে্ার্া খুুঁরি পা়ে, 
োহরর্ ওখারনই যাব আমিা। 
  
চাি গুহা? সযাম বর্র্। 
  
োরিি আসাি িব্দ শুনরে পারে, রফসরফরসর়ে বর্র্ নাইরির্। প্ররফসি অর্রড্ররিি 
কারি চরর্ যান আপনািা। বরর্ কর্ রকরর্ রিরর্া নাইরির্। 
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রকিুক্ষণ ওোরবই িূনযিতরষ্রে রফানর্াি রিরক োরকর়ে িইরর্া সযাম। োিপি র্যাবরর্রর্ি 
পিগা়ে রেরস থাকা রসর্মাি মুরখি রিরক োরকর়ে বর্র্, শুরনরিা কথাগুরর্া? 
  
প্ররের্া িব্দই শুরনরি, বর্র্ রসর্মা। োি করণ্ঠি সারথ করম্পউর্াি কীরবারিগি খুর্খুর্ 
িব্দও রেরস আসরি। নরর্ংহযাম ইউরনোরসগরর্রে প্ররফসি অর্রড্রি নারমি একিন 
আরিন। 
  
শুরন র্াযরর্াি রিরক োকারর্া সযাম। নাইরিরর্ি বর্া চাি গুহাই রক রোমাি বর্া চাি 
রচম্বাি? 
  
হরে পারি। রনকরডি রিিা বর্রে রিিউি ফরিরস্ট িরবন হুরিি রু্রকর়ে থাকা 
গুহাগুরর্ারকও রনরিগি কিা হরে পারি, বর্র্ র্াযরর্া। 
  
সারথ রসর্মা রযা্ কিরর্া, প্ররফসি অর্রড্ররিি একর্া কোক্ট নাম্বাি রপর়েরি আরম। 
রিরখ োি সারথ আপনারিি সাক্ষারেি বযবিা কিরে পারি রকনা। 
  
 পািরফক্ট, বর্র্ রিরম। এখনই কর্ করিা োরক। 
  
**** 
  
ইরেহাস রবোর্ি অরফরসই প্ররফসি রসরড্রক অর্রড্ররিি সারথ রিখা কিরর্া ওিা। 
রর্াকর্াি ব়েস ষারর্ি রকাঠাি রিষ রিরক প্রা়ে, চুর্গুরর্াও রপুঁরক সািা হর়ে র্রি। 
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 প্ররফসরিি সারথ রসৌিনযো রবরনম়ে রচ়োরি বরসই কারিি কথা়ে রনরম পডরর্া সযাম। 
আিা কিরি আমাি প্রশ্নর্া উদ্ভর্ রিানারব না, েরব রকউ রক আপনাি কারি রকং িন 
এবং োি সম্পরিি বযাপারি িানাি িনয কখরনা রযা্ারযা্ করিরিরর্া? 
  
 না, উদ্ভর্ রিানারে না, বর্রর্ন প্ররফসি অর্রড্রি। অরনক বিি আর্ একবাি 
একিন আমারক এর্াি বযাপারি রিরজ্ঞস কিরিরর্া। আমাি এক সারবক িাত্র, নাইরির্ 
রিিওর়ের্। রকংস রর্রন থারক। আমাি কারি িানরে চাইরিরর্া, রকং িরনি সম্পিগুরর্া 
ির্াির়ে িুরব যাও়োি ্ল্পর্াি রক গুিব হও়োি সম্ভাবনা আরি রকনা। িত্রুরিি হাে 
রথরক সম্পি বাুঁচারনা এবং এমন রকিুি রকারনা ঘর্না আরি রকনা। িারন না রস রকন 
িানরে রচর়েরিরর্া। খুব সম্ভবই বই-র্ই রর্খাি িনয হরব হ়েরো। েরব এিপি আি 
কখরনা ওি সারথ কথা হ়েরন আমাি। 
  
প্ররফসি খুব সম্ভবে নাইরির্ মি োওরর্ি ্রবষণা চুরি যাও়োি বযাপারি রকিু িারন 
না। যাই রহাক, এর্া রনর়ে এখন কথা েুরর্ও রকারনা র্াে হরব না। োই রিরম বর্র্, 
আপনাি উত্তি কী রিরর্া? 
  
আরম িারন আরম সংখযার্ঘুরিি িরর্ আরি, বর্রর্ন প্ররফসি। েরব থাকবই না বা 
রকন? আরমই রো প্রথরম স্বীকাি করিরি রয ইরেহারসি বযাপারিি সব রকিুই িারন না 
আমিা। এরকক ইরেহাসরবরিি োষা়ে ইরেহাস এরককিকম। োরিি রথরক রু্করিা 
রু্করিা অংি সংেহ করিই আমারিি িানা ইরেহারসি ্ল্পগুরর্া সেরি হর়েরি। 
মারঝমরধয ো্য োরর্া হরর্, প্রকত ে ইরেহাস িানাি রসৌো্য হ়ে আমারিি। েরব এমন 
প্রকত ে ইরেহাস পাও়োি সম্ভাবনা খুবই কম। এই রকং িরনি বযাপাির্াই ধরুন। আমিা 
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শুধু িািাি মতেুযি বযাপাির্াই রনরিেোরব িারন। রকন্তু রেরন আসরর্ই আমাির়ে 
মরিরিরর্ন, নারক অনয রকারনা কািরণ-েরব সমূ্পণগ রনরিে োরব রকন্তু না। আমিা এরু্ক 
িারন রয অসুিোি কািরণ ভ্রমণকািীরিি ির্ রথরক আর্ািা হর়ে র্র়েরিরর্ন রেরন। 
এিপরিি ঘর্নাগুরর্া আসরর্ চরর্ আসা ্ল্পগুরর্াি ওপি রেরত্ত করি ধরি রনও়ো 
হর়েরি। হ়েরো সম্পিগুরর্া চুরি র্র়েরিরর্া িািাি রথরক এবং এিপি কারিা সরন্দহ 
না িা্ারনাি িনযই ির্াির়ে হারির়ে যাও়োি ্ল্পর্া িরডর়ে রিও়ো হর়েরি। রকউ রক 
এর্ারক অরযৌরক্তক বর্রে পািরব? বরর্ এক মুহূরেগি িনয রথরম র্রর্ন প্ররফসি 
সাক্ষীি পরিমাণ কম থাকরর্, চারহিামরো রয রকারনা ্ল্পই িরডর়ে রিও়ো যা়ে। 
  
োহরর্ ধরি রনরে গুিব গুরর্া সেয, বর্র্ সযাম। অথগাৎ িািাি সম্পির্া কখরনাই 
ির্াির়ে হািা়েরন… অরধগক বরর্ই রথরম র্রর্া ও। কথার্া়ে প্ররফসি প্ররেরে়োর্া 
রিখরে চারে। 
  
আপরন নাইরিরর্ি রথউরিরক ইরঙ্গে কিরিন? 
  
হযাুঁ। 
  
এমনর্া হরর্ রো এর্া হরব িোব্দীি সবরচর়ে রসিা ঐরেহারসক আরবষ্কাি, বরর্ হার্কা 
েযা্ কিরর্ন প্ররফসি। প্রত্নেেরবিরিি স্বে এর্া। 
  
প্ররফসরিি রিরক োরকর়ে মুচরক হাসরর্া রিরম। আপনাি স্বে না? 
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আমাি? প্ররফসিও রহরস বর্রিন। আরম কখরনা এর্া রনর়ে অরোর্া োরবরন। আমাি 
আেহ শুধু আমাি োরস থাকা রিক্ষাথগীরিি রঘরিই। ইরেহাস শুরন োরিি প্ররেরে়ো 
রিখা, োরিি রথরক ইরেহারসি রবষর়ে রথউরি রিানার্া রবরি োরর্া র্ার্ আমাি। েরব 
আমাি মরন হ়ে আপনািা আমারক কথা বর্রে আরসনরন। যরি েুর্ না শুরন থারক, 
আপনািা বেগমারন উর্ফস রহরিি সূত্রপাে বা আমিা যারক িরবন হুি নারম িারন, োি 
সম্পরকগ েথয িানরে এরসরিন। রকিু রকিু ইরেহাসরবরিি মরে রকং িন আি িরবন 
হুি একই সমর়েি অরধবারস রিরর্া। আবাি অরনরকি মরে, িরবন হুি আি রকং িরনি 
সম়েকারর্ি মরধয কর়েকরিা বিি আর্-পরিি বযবধান রিরর্া। আমাি সহকমগী 
প্ররফসি ওর়েড অবসরি যাও়োি পি িরবন হুরিি ইরেহাসর্া আমাি রসরর্বারস যুক্ত 
করি রনর়েরি। এর্া আমাি িনরপ্র়ে োসগুরর্াি একর্া। আি রিক্ষাথগীিাও মধযযুর্ি 
ইরেহাস রনর়ে রবি আেহী, োিা প্রা়েই িরবন হুিরক রবরেন্ন িতিযপর্ কল্পনা করি 
ইরেহারসি সুধা পান করি। 
  
রিরম সবসম়েই রিক্ষাথগীরিি আেহরক প্রাধানয রিও়ো প্ররফসিরিি রবি পিন্দ করি। 
রনরিেোরবই আরম এ ধিরনি োস কিরে পিন্দ কিরবা। িরবন হুি রক বাস্তরব 
মুরেরে রিখারনা মানুষর্াি মরোই বীরিারচে রিরর্া? 
  
োরর্া একর্া প্রশ্ন। ধনীরিি রথরক িাকারে করি ্িীবরিি মরধয রবরর্র়ে রিও়োর্া খুবই 
িনরপ্র়ে। েরব এই িনরপ্র়েোর্া রিাি করি বানারনা হর়েরি। পারসগি মরে, োরক বীি 
না বরর্ িাকাে বর্াই রশ্র়ে। এিনযই রো উর্ফস রহি িব্দর্াি উৎপরত্ত হর়েরি। 
  
হোিািনক, রিরম বর্র্। 
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 হযাুঁ। সেযর্া হরর্া োরিি মরো মানুরষিা আসরর্ িরর্ি িাকাে িাডা রকিুই না। 
  
মারন েূরমিসুয? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। োহরর্ রক োি বা োি মরোই অনয কারিাি 
রকং িরনি সম্পি িাকারে কিাি রকান সম্ভাবনা আরি? 
  
োরর্া বরর্রিন। এই ধিরনি রকিু র্াপন িাখা অবিয খুব করঠন কাি। সাধািণ 
্ল্পমরে সবাইই িারন রয রকং িরনি সম্পির্া ির্াির়ে েরর্র়ে র্র়েরিরর্া, সম্পরিি 
সারথ রকং িরনি সবরচর়ে রবশ্বস্ত রসনাও িুরব র্র়েরিরর্া পারনরে। এই রসনাি ওপিই 
সম্পিরক রনিাপত্তা প্রিারনি িার়েত্ব রিও়ো হর়েরিরর্া। েরব এি সম্পিগুরর্াি কী 
হর়েরিরর্া রসর্া রনর়ে কল্পনাি রিষসীমা রনই। রকন পাও়ো যা়েরন সম্পিগুরর্া? সরেয 
বর্রে কর়েকরিা বিি একর্া এর্াি বযাপারি আরিকর্া গুিব িরডর়েরিরর্া রয িবার্গ 
রর্পর্ফর্ অথগাৎ েতেী়ে বযািন রর্রবর্র্ নারক সম্পির্া খুুঁরি রপর়েরিরর্া। 
  
রর্রবর্র্? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। কী গুিব ওর্া? 
  
গুিব আরি বযািন নারক হুর্ করিই অবযাখযা়ে এক রসৌোর্যি সংস্পিগ রপর়েরিরর্া। 
ধািণা কিা হ়ে োি রসৌোর্যি কািণ নারক োি েূরমরে রকং িরনি সম্পি খুুঁরি 
পাও়ো। যরিও রবরিি ো্ ইরেহাসবীিই এই ্ল্পর্া এরডর়ে র্রি। 
  
 িরবন হুরি রফরি আরস আবাি, সযাম বর্র্। এর্াি রক রকারনা সম্ভাবনা আরি 
ইরেহাসরবিিা িরবন হুরিি রকিু ইরেহাস এরডর়ে র্রি বা িরবন হুরিি ইরেহারসি রকিু 
অংি অরোর্া িডারে পারিরন? ধরুন, রস যরি সম্পির্া চুরি করি থারক, োহরর্ রস 
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ওর্া রকাথা়ে রু্কারে পারি? আি রসই িা়ে্ার্া রনরিগি কিাি মরো রক রকারনা 
রবরিষজ্ঞ আরি? 
  
িরবন হুরিি ওপি রবস্তারিে জ্ঞান থাকা িুিন রবরিষজ্ঞরক রচরন আরম। প্রথমিরনি কথা 
আর্ই বরর্রি আপনারিি। পারসগ ওর়েডফগ, অবসিপ্রাপ্ত প্ররফসি। কর়েক বিি আর্ 
হরর্ আরম রকারনা রিধা না করিই োি কারি পারঠর়ে রিোম আপনারিি। েরব এখন… 
  
এখন কী? প্ররফসিরক অর্রড্রিরক হঠাৎই চুপ করি রযরে রিরখ রিরম িানরে চাইরর্া। 
  
 এখন… বর্রে র্র়ে মাথা নাডরিন প্ররফসি। আমাি বনু্ধ্রক নরর্ংহযামিা়োরিি সারথ 
িরডে রযরকারনা রবষর়েি চর্ন্ত এনসাইরোরপরি়ো বর্া যা়ে। মারন এক সম়ে এর্াই 
রিরর্া ও। িরবন হুি, িু্গ, রকং িনসহ মধযযুর্ি সব রকিুি ওপিই অপরিসীম জ্ঞান 
রিরর্া োি। েরব ইিারনং পারসগ একরু্… েুর্র্ামনা হর়ে র্রি। এই িনযই অবসরি 
রযরে হর়েরি োরক। 
  
প্ররফসরিি কথাি প্রসরঙ্গ রিরম রকারনা মন্তবয কিাি আর্ই সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া, আি 
অনয রবরিষজ্ঞ? 
  
মযার্কম সুইফর্। রনরিেোরবই, খুব জ্ঞানী বযরক্ত। েরব পারসগি মরো অস্পষ্ 
বযাপািগুরর্ারে োি জ্ঞান রকিুর্া কম আরি। োিপিও আপনারিিরক োি কারি 
পাঠারে রকারনা সমসযা রিরর্া না আমাি। েরব পারসগ আমাি বনু্ধ্ হও়ো়ে আপনারিি 
সারথ রিখা কিাি িনয োরক এখারন আমন্ত্রণ িারনর়েরি আরম। যরিও োরক আনাি 
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িনয কাউরক পাঠারনা উরচৎ রিরর্া আমাি। োি িতরে িরক্ত অরনকর্াই িুবগর্ হর়ে র্রি 
এখন। 
  
 বরর্ ঘরডরে সম়ে রিরখ রসর্ রফানর্া রবি করি আনরর্ন প্ররফসি। োি স্ত্রীরক কর্ 
রির়ে রিরখ। আমাি এখারন আসাি আর্ আ্াথাি কারি যাও়োি কথা রিরর্া ওি। বরর্ 
পারসগ ওর়েডরফি স্ত্রীরক কর্ কিরর্ন প্ররফসি। আ্াথা? রসরড্রক বর্রি। পারসগ এখরনা 
রোমাি ওখারন…? ওহ, আো…. কী ধিরনি সমসযা…? ওপারিি িবাব শুরন ভ্রু কুুঁচরক 
র্রি োি। না। আমিা র্র়ে রিরখ আসরি… রকারনা সমসযাই হরব… হযাুঁ, ওখারন রপৌঁরি 
রোমারক িানারবা আরম। 
  
বরর্ রফান রকরর্ রিরর্ন প্ররফসি। োি রচহািা়ে িুিঃরিন্তাি িাপ রর্র্ আরি। রস 
আসরর্ আ্াথাি ওখারনও যা়েরন। বরর্রি পরি আরিকসম়ে ওি সারথ রিখা কিরব। 
কী রযরনা সমসযা হর়েরি। 
  
কী সমসযা? সযাম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
আ্াথা এরু্কুই িারন শুধু। কী সমসযা ো পারসগ খুরর্ বরর্রন। আি এিপি রথরক 
পারসগি সারথও রযা্ারযা্ কিা যারে। রস রফান-রমরসি রকারনা রকিুিই িবাব রিরে 
না। 
  
আমারিি সারথ ্ারড আরি, সযাম বর্র্। আপনারক রর্ফর্ রিরে রকারনা সমসযা হরব না 
আমারিি। 
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োহরর্ রো োরর্াই হ়ে। ধনযবাি। 
  
ইউরনোরসগরর্ রথরক পারসগ ওর়েডরফি বাসাি িূিত্ব মাত্র িি রমরনরর্ি মরো। ্ারডি 
রপিরনি রসরর্ বরস প্ররফসি অর্রড্রি বর্রর্ন, বাসার্া সামরনই। সামরনি রমাডর্া 
রপরুরর্ই রপৌঁরি যারবা। 
  
েরব রমারডি কারি রপৌঁিুরেই এক অরফসাি ্ারড আর্রক রিরর্া োরিি। িুিঃরখে, 
িাস্তার্া আপােে রকিু সমর়েি িনয বন্ধ্ করি িাখা হর়েরি। 
  
অরফসারিি কথা শুরন িানার্াি ফাুঁকা রির়ে সামরনি রিরক োকারর্া সযাম। রকন্তু িাস্তাি 
বারকি কািরণ সামরনি রকিুই রিখা যারে না। এক বারডি ওপরি িমা পাক খাও়ো 
রধাুঁ়োি কুণ্ডর্ীর্া রিখা যারে শুধু। কী হর়েরি? 
  
আগুন রর্র্রি এক বাসা়ে। 
  
আমারিি এক বনু্ধ্ থারক ওরিরক। ওি কারিই যারে আমিা। িাস্তা খুর্রে কেক্ষণ 
র্া্রব আি। 
  
বর্রে পািরি না। আগুন রন়েন্ত্ররণ আসরর্ই িাস্তা খুরর্ রিরব ওিা। 
  
বর্াি আি রকিু না রপর়ে প্ররফসরিি রিরক রফরি োকারর্া সযাম। সযরি, এি রথরক 
রবরি রকিু কিরে পািরি না আরম। 
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সমসযা রনই। পারকগি রেেি রির়ে একর্া পার়ে হার্া িাস্তা চরর্ র্রি। ওর্া ধরি 
আরিকরু্ কারি রযরে পািরবা আমিা। মরন হ়ে না ওিা ঐ পথর্া আর্রক রিরখরি। আি 
যরি আর্রকও িারখ, োহরর্ও ওখান রথরক কী ঘর্রি ো রিখরে পািরবা আমিা। বরর্ 
পাহারডি ওপি রির়ে চরর্ পারিি িাস্তার্াি রিরক রনরিগি কিরর্ন প্ররফসি। িুরর্া 
করর্রিি ফাুঁকা রির়ে একর্া পার়ে হাুঁর্া িাস্তা চরর্ র্রি এর্াকার্াি রেেরি। পারসগি 
বাসার্া িাস্তাি রঠক উরল্টা রিরকই। আগুনর্াও ঐ বারডরেই রর্র্রি। এর্াকাি 
বারসন্দারিি অরনরকই িাস্তা়ে িরডা হর়ে িমকর্কমগীরিি আগুন রন়েন্ত্ররণ আনাি কাির্া 
রিখরি। রহুঁরর্ োিা রেনিনও র্র়ে িরডা হরর্া ওরিি সারথ। ইরর্ি ্াুঁথুরনরে সেরি 
রিাের্া িার্ানর্ারক বাইরি রথরক রিখরে একিম অক্ষেই মরন হরে। োিাডা রধা়োি 
কুণ্ডরর্ও ধীরি ধীরি পাের্া হর়ে আসরি। িমকর্কমগীিা খুব সম্ভবে আগুনর্া িরমর়ে 
রফর্রে সমথগ হর়েরি। 
  
িাস্তা রথরক একরু্ িূরি একা িাুঁরডর়ে র্ম্বা রর্রকা মাথাি এক রর্াকও রচারখ ও়েযাি-
রিমড চিমা র্ার্র়ে িমকর্কমগীরিি কাি কিা রিখরি। প্ররফসি অর্রড্রি রর্াকর্াি 
রিরক ইরঙ্গে করি বর্রর্ন, ওর্াই পারসগ। 
  
. 
  
৪৯. 
  
িাস্তা রপরুরনাি আর্ রফস্ক এবং োি রর্াকরিি রখাুঁরি একবাি আরিপারি োরকর়ে 
রিখরর্া সযাম। কাউরক রিখা যারে না রিখা সন্তুষ্ হও়োি পিই অনযরিি িাস্তা রপরুরে 
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রিরর্া। িমকর্কমগীিা এখন োন্ত পার়ে োিী রহাসপাইপগুরর্া আবাি ফা়োিট্রারক 
রফরির়ে রনর়ে যারে। পারসগ ওর়েড হেেম্ব হর়ে োরিি কাি কিা রিখরিন। আমাি 
পযানরিগুরর্া… 
  
প্ররফসি অর্রড্রি এর্র়ে হাে িাখরর্ন পারসগি কাুঁরধ। ফুর্ সব আবাি রবরড উঠরব। 
অন্তে রোমাি বারডর্া রো এখনও রর্রক আরি। 
  
 োই মরন হরে, বরর্ োরিি রিরক রফরি োকারর্ন পারসগ ওর়েডফগ। সযাম ও রিরমরক 
রিখরিন। 
  
 প্ররফসি অর্রড্রি োরিি সারথ প্ররফসরিি পরিচ়ে করির়ে রিরেই সযাম োুঁি সারথ 
হাে রমরর্র়ে বর্র্, আরিকরু্ োরর্া পরিরিরে রিখা হরে পািে আমারিি। 
  
সহমে, বরর্ োন্ত েঙ্গীরে শ্বাস রফর্রর্ন পারসগ। অবিয োিা আমারক বর্রি আগুনর্া 
শুধু িান্নাঘি এবং সামরনি সবঠকখানারেই রর্র্রিরর্া। 
  
রহাসপাইপ গুরর্র়ে রনরে থাকা িমকর্কমগীরিি রিরক একবাি োকারর্া সযাম। আগুরনি 
সূত্রপাে রকোরব হর়েরির্, রসই বযাপারি রকিু বরর্রি ওিা? 
  
বরর্রি ফুর্রক রির্রক যাও়ো়ে আগুন রর্র্ র্রি। কপার্ োরর্া রয আরম েখন 
কািাকারি রকাথাও রির্াম না। 
  
কর়েকরমরনর্ পি িমকর্কমগীরিি একিন এর্র়ে এরর্া োরিি রিরক। রম. ওর়েড? 
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হযাুঁ। 
  
রকিুক্ষরণি রেেরিই কাি রিষ হর়ে যারব আমারিি। েরব বারডি রেেির্া পারন-কািা়ে 
প্রচুি রনাংিা হর়ে আরি। আপনাি রক বারডি ইনসুযরিন্স কিারনা আরি? 
  
হযাুঁ, অবিযই। 
  
োরিিরক বযাপাির্া িানান। কারক রির়ে পরিষ্কাি কিারর্ োরর্া হ়ে রসর্া োিাই োরর্া 
বর্রে পািরব। 
  
আো, বরর্ আবারিা বারডর্াি রিরক োকারর্ন প্ররফসি ওর়েড। স্পষ্েই চমকর্া 
এখনও সামরর্ উঠরে পািরিন না রেরন। 
  
সযাম বুঝরে পািরি পারসগ এখন রকারনা গুরুত্বপূণগ প্ররশ্নি উত্তি রি়োি মরো মানরসক 
অবিা়ে রনই। োই িমকর্কমগীি রিরক এর্র়ে র্র়ে বর্র্, রবিক্ত কিাি িনয িুিঃরখে। 
েরব আগুনর্া রকোরব রর্র্রির্ রসই বযাপারি রকারনা ধািণা কিরে পািরিন? 
  
আমিা এখারন আসাি পি উরন যা বরর্রিন, োরে এর্ারক রচমরনি আগুন বরর্ই মরন 
হরে। রের্ িােী়ে রকিুি রবরস্ফািণ হরে পারি। 
  
আপরন রনরিে? 
  
রহর্রমর্ খুরর্ ঘারম রেিা চুর্গুরর্ারে হাে বুর্ারে বুর্ারে রর্াকর্া বর্র্, রমার্ামুরর্। 
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বারডি পুরড যাও়োি বযাপাির্া বাি রিরর্, অবিযই এর্া োরর্া একর্া খবি। েরব 
এিপিও রনরিি রচারখ প্রমাণ না রিখা পযগন্ত, অরগ্নকারন্দ্র সারথ এরেরি বা োি 
রর্াকরিি সম্পতক্তোি বযাপাির্া উরডর়ে রিরে পািরি না সযাম। 
  
আরিা রবি রকিুক্ষণ অরপক্ষাি পি অবরিরষ বারডি রেেরি রঢাকাি অনুমরে রমর্রর্া 
োরিি। সবঠকখানা়ে পা রির়েই বাকিূনয হর়ে র্রিন পারসগ ওর়েডফগ। িূনয িতরষ্রে 
সবঠকখানাি অবরিষ্াংি রিখরিন শুধু। রধাুঁ়ো়ে বাোস। োিী হর়ে আরি বরর্ এর্র়ে 
র্র়ে িানার্াগুরর্া খুরর্ রিরর্ন প্ররফসি অর্রড্রি। আি সযাম এর্র়ে র্রর্া 
ফা়োিরপ্ল্রসি রমরঝর্া রিখরে। পারনি কািরণ পার়েি িুরো োিী হর়ে র্রি। হাুঁর্রে 
হাুঁর্রে র্রর্ থপথপ িব্দ কিরি এখন। উনুরনি বাইরি থাকা প্রাথরমকোরব রপাডা 
িা্র্া রচারখ পডরর্া োি। পাথিগুরর্াও কারর্াক়ের্াি মরো হর়ে র্রি। রমরঝি 
কারঠি রকিু অংিও ক়ের্া়ে পরিণে হর়ে র্রি। এমনরক উনুরনি রকন্দ্র রথরক কর়েক 
ফুর্ িূরি থাকা রমরঝি ওরির়েোর্ কারপগর্র্াও এখন পুরড কারর্া ও রেরি চুপচুরপ হর়ে 
র্রি। 
  
িমকর্কমগীি ধািণাই রঠক, োবরর্া সযাম। আগুরনি সূচনা হর়েরির্ এই ফা়োিরপ্ল্স 
রথরকই, োিপি আরস্ত আরস্ত িরডর়ে পরডরি পুরিা রুরম। পুরিাপুরিই িুঘগর্না। যরিও 
ইোকত েোরব আগুন র্ার্র়েও রসর্ারক িুঘগর্নাি মাত্রা রিও়ো সম্ভব, োিপিও োি 
মরন হরে না রয এরেরিি রর্ারকিা এরো যত্নসহকারি এই কাির্া করিরি। 
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সযাম? িাইরনং রুরম যাও়োি িিিাি সামরন রথরক বর্র্ রিরম। রর্রবরর্ি ওপি রিরখা, 
একর্া রু্-িু কারিি রর্স্ট আরি। োরর্কাি প্রথম কাির্াই হরে রচমরন পরিষ্কািকরক 
িাকা। 
  
এর্াই রো পরিষ্কাি করি রিরে পুরিা বযাপাির্া। এর্া আসরর্ই িুঘগর্না রিরর্া। 
  
হযাুঁ, সবরকিুই োহরর্ স্বাোরবক আরি এখন। 
  
 শুধুমাত্র নাইরিরর্ি এখনও রনরখাুঁি হর়ে থাকাি বযাপাির্া িাডা। 
  
পারসগি রিরক োকারর্া রিরম। রর্াকর্া এখরনা আগুরন পুরড যাও়ো ক্ষ়েক্ষরেি রিরক 
োরকর়ে আরিন। এমনরক প্ররফসি অর্রড্রিও োরক ঘি রথরক রবি করি আনরে 
পািরিন না। প্ররফসরিি রথরক সাহাযয রপরে চাইরর্, োরক রকারনাোরবই এখারন 
রবরিক্ষণ িাখা যারব না, রিরম বর্র্। 
  
না, িবারব বর্র্ সযাম। আমিা োরক এবং োি স্ত্রীরক আমারিি রহারর্রর্ িাখরে পারি। 
অন্তে এই িা়ে্ার্া পরিষ্কাি হও়োি আ্ পযগন্ত। 
  
অবিয প্রস্তাবর্া সারথ সারথই প্রেযাখযান করি রিরর্ন প্ররফসি অর্রড্রি। এর্া অবিযই 
আপনারিি উিািোি রনিিগন, োিপিও আরম রনরিে না এর্া 
  
োি িনয োরর্া রকিু হরব রকনা। বযাপাির্া োরিিরক োরর্াোরব বুরঝর়ে বর্াি সুরযা্ 
পাও়োি আর্ই, ষারর্াধ্বগ এক মরহর্া এরস হারিি হরর্ন বারডি রেেরি। রেেরি ঢুরক 
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চািপারিি িতিয রিরখ মুরখ হােচাপা রির়ে বরর্ উঠরর্ন, ওহ, রখািা। পারসগ, েুরম রনি়ে 
রকারনা আগুন জ্বার্াওরন? খুব সম্ভবে রেরনই পারসগি স্ত্রী, আ্াথা। 
  
অবিযই আরম জ্বারর্র়েরি। রকন জ্বার্ারবা না? 
  
রচমরন পরিষ্কািকরক িাকাি িনয আরম একর্া রনার্ রিরখ র্র়েরির্াম। আরম 
বরর্রির্াম… বর্রে র্র়ে িীঘগশ্বাস রফর্রর্ন মরহর্া। বাি িাও। বর্রেই রিরম, সযাম ও 
প্ররফসি অর্রড্ররিি ওপি রচাখ পডরর্া োি। বাসা়ে রিখরি রমহমানও এরসরি রোমাি 
িনয। বরর্ এর্র়ে র্র়ে পারসগি বাহুরে হাে িাখরর্ন আ্াথা। সযাম রনরিে রয 
মরহর্াি রচাখ অশ্রুরে র্র্র্র্ কিরি। চরর্া োহরর্, িান্নাঘরি যাই। ওখারন সবরকিু 
পরিষ্কাি আরি। 
  
হযাুঁ, পারসগ বর্রর্ন। োরর্া বরর্রিা। 
  
োিপি অর্রড্ররিি রিরক একবাি োরকর়ে পারসগরক রনর়ে িান্নাঘরি চরর্ র্রর্ন রেরন। 
োরিি িতরষ্রবরনম়ের্াই সযামরক বরর্ রিরর্া রয, আিরকি আগুন র্া্াি বযাপাির্া 
পুরিাপুরি অপ্রেযারিে রিরর্া না। আ্াথা চরর্ রযরেই প্ররফসি অর্রড্রি রেিা রমরঝি 
রিরক োরকর়ে বর্রর্ন, আরম র্র়ে রিরখ রকারনা ঝাডু আি রমািরন পাই রকনা। পারন 
মুরি রফর্রে হরব। 
  
এিপি োরক অনুসিণ করি িান্নাঘরি র্র়ে পা িাখরর্া সযাম ও রিরম। পারসগ রর্রবরর্ি 
সামরন একর্া রচ়োরি বরস আরি। আ্াথা োরিিরক ঢুকরে রিরখই মুচরক রহরস 
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বর্রর্ন, ওহ, ক্ষমা কিরবন। আপনারিিরক ওোরবই ওখারন িাুঁড করির়ে রিরখরি চরর্ 
এরসরি বরর্। আপনািা রমহমান। আি আরম? সাধািণে আরম এমনর্া কখরনা করি না। 
  
 বাি িাও রো, আ্াথা, অর্রড্রি বর্রর্ন। োিপি সযাম এবং রিরমি রিরক রফরি 
োরকর়ে বর্রর্ন, ও হরে পারসগি স্ত্রী, আ্াথা। আি আ্াথা, ইনািা হরর্ন সযাম ও 
রিরম ফার্গা। োরিি হাে রমর্ারনা রিরষ আবাি বর্রর্ন, ইনািা এখারন রকিু 
প্রত্নোরেক আরর্গফযারক্টি বযাপারি েথয িানরে এরসরিন। আি পারসগিও আমারিি সারথ 
রযা্ রিও়োি কথা রিরর্া। রকন্তু রস রযরে পারিরন। 
  
বুরঝরি, স্বামীি রিরক একবাি রচাখ বুরর্র়ে বর্রর্ন রেরন। সাধািণে োরর্কাি কারি 
পারসগি অের্া েুর্ হ়ে না। সম্ভবে আমািই রর্খা উরচৎ রিরর্া আগুন জ্বারর্ও না; রচমরন 
পরিষ্কািকরকও আমাি রনরিিই রিরক আনা উরচৎ রিরর্া। 
  
আরম রস্রফ েুরর্ র্র়েরির্াম, পারসগ বর্রর্ন। 
  
োি রিরক োরকর়ে োন্ত হারস হাসরর্ন আ্াথা। আরম িারন। 
  
যা হও়োি হর়ে র্রি, িান্ত করণ্ঠ বর্রর্ন অর্রড্রি। এখন রোমাি থাকাি বযবিার্া 
রনর়ে কথা বর্া উরচৎ? 
  
রচাখ ির্ির্ করি উঠরর্া আ্াথাি। অনযরিরক ঘুরি র্র়ে রসংরক িমা বাসন রধা়ো়ে 
বযস্ত কিরর্ন রনরিরক। োিপি রর্রবরর্ এরস বরস আবারিা োন্তোরব রহরস বর্রর্ন, 
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কযাম্পফা়োরিি মরো পরিরবরি বরস থাকার্াই পিন্দ কিব আরম। রধা়োরর্ ্ন্ধ্র্া রো 
এর্ািই ইরঙ্গে রিরে। 
  
আ্াথাি রিরক রচাখ েুরর্ োকারর্ন পারসগ। রচমরন পরিষ্কািকরক িাকরে েুরর্ 
র্র়েরির্াম আরম। 
  
বুরঝরি আরম, বরর্ মতিু রহরস স্বামীি হারে আর্রো চাপড রিরর্ন আ্াথা। ো কী 
ধিরনি আরর্গফযাক্ট রনর়ে কথা বর্রিরর্ েুরম, পারসগ? 
  
 আরর্গফযাক্ট? বরর্ সযাম এবং রিরমি রিরক রচাখ েুরর্ োকারর্ন পারসগ। আ… অর্রড্রি? 
এিাই রক ওিা? 
  
হযাুঁ। আরম এরিি কথাই বরর্রির্াম রোমারক। 
  
আো… আমারিি রো রিখা কিাি কথা রিরর্া। েুরর্ই র্র়েরির্াম একিম। কারিা 
বারড পুরড র্রর্ এমনর্াই হ়ে। 
  
আসরর্ই, অর্রড্রি িবাব রিরর্ন। েরব এখন রো োিাই এখারন চরর্ এরসরি। 
  
 হযাুঁ, সযাম এবং রিরমি রিরক োরকর়ে বর্রর্ন পারসগ। আিা কিরি রোমিা রনরিরিি 
রচারখ র্র়েই রিখরে চাইরব। 
  
পার়ে রিরমি রর্াকা রর্ি রপরর্া সযাম। অবিযই বর্র্ ও। েরব আমাি মরন হ়ে 
আমারিি রিরিরিউর্ কিা উরচৎ। 
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পারসগি রিরক োরকর়ে সহানুেূরেি হারস রিরর্া রিরম। খুব সম্ভবে, এই মুহূরেগ আপনাি 
রনরিি ঘারডই যরথষ্ ঝারমর্া িরম আরি। 
  
আসরর্, আ্াথা বর্রর্ন, এই পরিরবি রথরক িূরি িাখরর্ই খুব সম্ভবে োরর্া হরব 
োি িনয। আপনারিি কারিি রবিরেি ফাুঁরক ফাুঁরক আমারক অরনকগুরর্া কর্ কিরে 
হরব আি কী। 
  
খুব োরর্া, অর্রড্রি বর্রর্ন। োহরর্ রো হর়েই র্রর্া সব। 
  
বারড রথরক রবরির়ে পাকগ করি িাখা ্ারডি রিরক রযরে রযরে সযাম রিরমরক 
রফসরফরসর়ে বর্র্, রোমিা এগুও, আরম আসরি। বরর্ প্ররফসি অর্রড্ররিি সারথ কথা 
বর্াি িনয রপিরন ির়ে র্রর্া সযাম। রিরম ও পারসগিা যরথষ্ পরিমাণ িূরি সরি রযরেই 
সযাম প্ররফসি অর্রড্রিরক বর্র্, উনাি রযরহেু িতরেিরক্তি বযাপাির্া আরি, োহরর্ 
এখন হ়েরো আমারিি ঐ অনয রবরিষরজ্ঞি সারথ কথা বর্া উরচৎ। 
  
স্বাোরবকোরবই হা বর্া উরচৎ আমাি, অর্রড্রি বর্রর্ন। পারসগি েুরর্ যাও়োি বযাপাির্া 
অস্বাোরবক রকিু না। েরব রস রবরি এরর্রমরর্া হর়ে যা়ে রনরিি ধািা রথরক রির্রক 
র্রর্। এমন রকিু ঘর্রর্ই অস্বাোরবক আচিণ করি বরস। রযমন আিরকি আগুরনি 
কথার্াই ধরুন। 
  
রকন্তু যরি ঐ অনয রবরিষজ্ঞ রর্াকর্া সাহাযয কিরে িারি… 
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আমারিি হ়েরো পারসগরক আরিকর্া সুরযা্ রিও়ো উরচৎ। এসব রনর়েই িীবন-যাপন 
ওি। আি আরম আ্াথাি সারথও এর্া রনর়ে কথা বরর্রি। রসও িারি আরি। বর্রে 
র্রর্ রস ই রিাি করিরি। রস োি ধািা়ে রফরি এরর্ই আবাি খুরি হর়ে উঠরব। 
নরর্ংহযারমি রনরচি সুডঙ্গগুরর্াই োি ধািাি আসর্ উপকিণ। 
  
উনারক শুধু গুহাি প্ররবিমুখর্া রিরখর়ে রিরর্ই হরব। এর্া রক উরন কিরে পািরবন? 
  
পািরব বরর্ই ধািণা আমাি। যরিও রস রনরি ওসরবি রেেি রির়ে ঘুিরে পিন্দ করি। 
েরব, আরম রনরিে এরে রকারনা সমসযা হরব না। সরেয বর্রে, এই সুডঙ্গগুরর্াি 
অরনকগুরর্াই রস মযাপ করি রিরখরি। ওর্া হ়েরো কারি আসরে পারি। 
  
োরর্া োরবই কারি আসরব ওর্া, বরর্ পারসগি রিরক োকারর্া সযাম। রর্াকর্া এখন 
রবডাি প্রারন্ত বরস থাকা পারখগুরর্ারক রিরখ হাসরে হাসরে রিরমরক রকিু একর্া 
বর্রি। সযাম আিা কিরি রস হ়েরো রকারনা েুর্ কিরি না। চরু্ন োহরর্, মযাপর্া 
খুুঁরি রবি করি। 
  
. 
  
৫০. 
  
সযাম আিা কিরিরর্া পারসগ ও অর্রড্রি হ়েরো এখন আবাি পারসগি বারডরে রফিরে 
চাইরবন। রকন্তু এি বিরর্ পারসগ োরিিরক িহরিি রকনাকার্াি রিাকারনি রিরক রনর়ে 
যারেন। 
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িা়ে্ার্া়ে রপৌঁরিই সযামরক পাকগ কিাি িা়ে্ার্া রিরখর়ে রিরর্ন পারসগ। প্ররবিমুখর্া 
এখান রথরক পাুঁচরমরনরর্ি িূিরত্ব আরি, বরর্ রবি কর়েকর্া রিাকারনি সামরন থাকা 
রখা়োরবিারনা পথর্া রিখারর্ন পারসগ। োিপি র্র়ে থামরর্ন এক িরিগি রিাকারনি 
সামরন। মযাপর্া এখারন আরি। 
  
রিাকারনি নামর্াি রিরক রচাখ েুরর্ োকারর্া রিরম। আপরন মিা কিরিন? 
  
রিাকারনি িিিার্া খুর্রেই মুখ উজ্জ্বর্ হর়ে র্রর্া পারসগি। অরনকর্া অরবশ্বাসয, োই 
না? 
  
আরম আসরর্… রেন্ন রকিুি আিা করিরির্াম। 
  
এই পুরিা িহির্াই ্রড উরঠরি সুডঙ্গ ও গুহাি ওপি। অরনক রকিুই রিখাি আরি। 
  
িরিগ রিাকারনি মারর্ক আসরর্ পারসগি এক আত্মী়ে। োি মামারো োইর়েি রিাকান। 
পারসগি এিকম অপ্রেযারিে ভ্রমরণি সারথ অেযস্ত হর়ে র্রি রর্াকর্া। োিা ঢুকরেই 
োরিিরক রিাকারন রপিরন রনর়ে র্র়ে একর্া িিিা খুরর্ রিরর্া রর্াকর্া। একর্া 
পাথরিি রসুঁরড রনরম র্রি িিিাি ওপারিি অন্ধ্কারিি রিরক। িিিার্াি সামরন এক 
মুহূরেগি িনয চুপ করি িাুঁডারর্ন পারসগ। অন্ধ্কাি রসুঁরডর্া রিখরিন। নামাি সম়ে 
ইরর্রিক র্চগগুরর্া রনর়ে নামরে েুরর্া না রকউ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

535 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কারিই থাকা একর্া কযারবরনর্ খুরর্ োক রথরক রবি কর়েকর্া ফ্লযাির্াইর্ রবি করি 
আনরর্ন অর্রড্রি। প্ররেযরকি হারেই একর্া একর্া করি ফ্লযাির্াইর্ েুরর্ রিরর্ন 
রেরন। 
  
র্াইর্ হারে রনর়েই পাথরিি রসুঁরড রির়ে আরস্ত আরস্ত নামরে শুরু কিরর্া ওিা। যরোই 
রনরচ নামরি োপমাত্রাও েরোই কমরি। এর্া আমাি রপ্র়ে িা়ে্া, পারসগ বর্রিন। আরম 
সবগপ্রথম এই গুহারেই রনরমরির্াম। ঐ েখনই বুরঝ র্র়েরির্াম রয আরম প্ররের্া গুহা-
সুডঙ্গই ঘুরি রিখরে চাই। 
  
সযাম োি রপিরন রপিরন আসরি। হাুঁর্রে হাুঁর্রে পারসগ ওর়েড মযাপর্া রকাথা়ে রিরখরিন 
রসর্া রনর়েই োবরি শুধু। এখারন কেগুরর্া গুহা আরি? রিরজ্ঞস কিরর্া ও। 
  
 পুঁচাত্তির্াি রবরি। েরব এগুরর্াি রবরিি ো্ই িার্ানরকাঠা বানারে র্র়ে নষ্ করি 
রফর্া হর়েরি। আি অনয গুরর্াও আর্রিা বিরিি চাপ সহয কিরে না পরি ধীরি ধীরি 
ক্ষর়ে পডরি। িুিঃরখি রবষ়ে, িাকিমকোরব সািারনাগুরর্া িাডা সাধািণ মানুষরিি 
অরনরকই এগুরর্াি কথা িারন না। 
  
আি এই গুহার্া? গুহাি মসতণ রি়োর্, রি়োরর্ রখািাই করি কার্া োকগুরর্াি রিরক 
আরর্া রফরর্ বর্র্ সযাম। এর্া রকরসি িনয বযবহাি কিা হরো? 
  
আর্ি মারর্ক এর্ারক ও়োইন রসর্াি রহসারব বযবহাি কিরো, বর্রে বর্রে গুহা 
রথরক সুডঙ্গ রির়ে রবি হর়ে আরিকর্া গুহাি রিরক এর্র়ে যারেন পারসগ। হারে রখািাই 
কিা হর়েরি এর্া। পাথুরি বারর্ রির়ে। এখারন মানুষ এরস বাস কিািও আরিা 
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কর়েকরিা বিি আর্ সেরি হর়েরি এর্া। সরেয বর্রে িহরিি সব গুহাই ঐসমর়েি 
সেরি। মারর্ি ওপরি প্ররবিমুখগুরর্া সেরি কিা হর়েরি নিীি পারনরে গুহাগুরর্াি রেরস 
যাও়ো রথরক বাধা রিও়োি িনয। খুবই চমৎকাি িা়ে্া এর্া। 
  
 একর্া প্রশ্ন, গুহাগুরর্ারে োিা উরেিযহীনোরব ঘুিরি বুঝরে রপরি বর্র্ সযাম। এর্াি 
সারথ িরবন হুি আি আপনাি মযারপি কী সম্পকগ আরি? 
  
 িরবন হুি বরর্ রিধারেে িতরষ্রে অর্রড্ররিি রিরক োকারর্ন পারসগ। আরম রো 
রেরবরির্াম োিা এই গুহার্া রিখরে এরসরি। আরম রক োরিিরক বরর্রি রয আরম 
সবগপ্রথম এই গুহার্ারেই রনরমরির্াম? 
  
হযাুঁ, বরর্রিা েুরম, অর্রড্রি বর্রর্ন। 
  
রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। োি রিরক োরকর়ে মতিু হাসরর্া রিরম। সযাম বুঝরে 
পািরি োরিিরক অবিযই রিেী়ে রবরিষরজ্ঞি সারথ রযা্ারযা্ কিা উরচৎ রিরর্া, অন্তে 
আগুরনি ঘর্নাি পি রসর্াই স্বাোরবক রিরর্া। আমারিিরক এখারন রনর়ে আসাি িনয 
ধনযবাি আপনারক, সযাম বর্র্, েরব আমিা আসরর্ িরবন হুি, রকং িন, উইরর়্োম িয 
মািগার্ এবং চাি রচম্বারিি সারথ িরডেগুরর্াি বযাপারিই িানরে চারে। 
  
রোমিা চাি গুহাি কথা বর্রিা? পারসগ রিরজ্ঞস কিরর্ন। 
  
ওিকমই রকিু মরন হ়ে, বর্র্ সযাম। পারসগি নাম শুধরি রিও়োর্া বুঝারে রয রর্াকর্া 
এখন আবাি স্বাোরবকরত্ব রফরি এরসরি। আপরন রক িারনন ওর্া রকাথা়ে আরি? 
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অরনকরিন আর্ র্র়েরির্াম ওর্ারে। মরন হ়ে আবারিা খুুঁরি রবি কিরে পািরবা। 
েরব ওখারন কাউরক রযরে মানাই কিরবা আরম। খুবই ে়োনক িা়ে্া। অরনক পযাুঁচ-
রমাচড আরি ওর্ারে। ঘুরি রিখাি িনয ওর্াি রথরকও আরিা অরনক অরনক োরর্া 
িা়ে্া আরি রকন্তু। 
  
আমারিি রখাুঁিাখুুঁরি কিরে োরর্া র্ার্, প্ররফসি, রিরম বর্র্। হ়েরো আপরন 
আমারিিরক রসখারন যাও়োি পথর্া বরর্ রিরে পািরবন? 
  
প্রা়ে িুপুি হর়ে যারে রো। আরম রো এখরনা র্াঞ্চ করিরন। বরর্ ঘুরি বাইরিি গুহা 
এবং রিাকারন উঠাি রসুঁরডর্াি রিরক পা বাডারর্ন পারসগ। আমাি মরন হরে আরম রকিু 
একর্া েুরর্ যারে। েরব আমাি িীবনই রো এমন। েুর্র্ামনা মানুষ। ওখারন রকন 
রযরে চাও রোমিা? অর্রড্রিরক রিরজ্ঞস কিরর্ন। 
  
োিা আসরর্ ঐরেহারসক আরর্গফযারক্টি রখাুঁি কিরি। 
  
ওহ, হযাুঁ, এখন মরন পরডরি আমাি। রকিুই পাও়ো যারব না ওখারন। অরনক সুডঙ্গ 
আরি, ওগুরর্ারে ঢুকরর্ পথ হািারনািও সম্ভাবনা আরি। আি রি়োরর্ রকিু রকরল্টক 
রখািাইকত ে নকিাও আরি। এগুরর্াই রো। আরর্গফযাক্টগুরর্া রো অরনক আর্ই সরির়ে 
রনও়ো হর়েরি। 
  
 রসুঁরড রির়ে ওপরি উঠরে উঠরে সযাম অর্রড্রিরক রিরজ্ঞস কিরর্া, আপরন রনরিে 
কাির্া রঠক হরব? 
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েুরর্ রযর়েন না, পারসগ রকন্তু আি স্বাোরবক রনই। আগুনর্া রনরিেোরবই োরক 
অরনকর্া নারডর়ে রির়েরি। স্বাোরবকোরবই, এখন আপরন চাইরর্ অনয রবরিষরজ্ঞি কারি 
রযরে পারিন। আপরন চাইরর্ আরম োরক কর্ করি িানারবা। 
  
 রযরহেু প্ররফসি অবিা োরর্া ন়ে, োই আমারিি মরন হ়ে রসর্াই কিা উরচৎ, রযরহেু 
এসরবি ওপি নাইরিরর্ি িীবন-মিণ রনেগি কিরি, োই রস আি এখন এই 
েুর্র্ামনা অবসিপ্রাপ্ত প্ররফসরিি ওপরি েিসা কিরে পািরি না। প্ররফসি অর্রড্রিরক 
কর্ কিাি করথ বরর্ রস রিরমি কারি র্র়ে পুরিা বযাপাির্া িানারর্া। 
  
রোমাি সারথ আরম একমে, েরব… 
  
েরব কী? 
  
প্ররফসি রকন্তু রঠকই চাি গুহা আি রকরল্টক নকিাগুরর্াি কথা বরর্রি। এি সারথ রকন্তু 
র্াযরর্াি বর্া চাি রচম্বাি আি সাইফাি হুইরর্ি রকরল্টক রখািাইর্ািও রমর্ আরি। 
এিমারন হরে রেরন েুর্ রকিু বর্রিন না। 
  
উরন মরন কিরে পািরর্ আি েুর্ করিন না। রকন্তু মরন হও়োিই রো রকারনা েিসা 
রনই। 
  
আমাি মরন হরে ির্গ-র্ামগ রমমরি র্স িাডাও আরিা রকিু সমসযা আরি প্ররফসরিি। 
রযরহেু রসই রিরর্রবর্া রথরকই রেরন এই গুহাগুরর্ারে ঘুরি রবডারেন… 
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এখন রকন্তু ওসরবি সম়ে রনই, রিরম। আমিা এখারন এরসরি মযারপি রখাুঁরি, আি রেরন 
আমারিিরক ও়োইন রসর্াি ঘুরির়ে রিখারর্ন। উনাি সারথ আরিকর্া িুঘগর্না ঘর্রর্ 
হ়েরো রেরন পািরর্ আমারিিরক অনয আরিক রবপরিও রফর্রে পারিন। এর্াি 
সম্ভাবনাও রকন্তু কম না। এমরনরেই নাইরির্রক এসরবি মরধয িরডর়ে রবপরি রফরর্ 
রির়েরি আমিা। োই এখন আমারিি মূর্ কাি হরর্া-নাইরির্রক বাুঁচারনা। আি পারসগি 
রকন্তু রবপি রনর়ে রকারনা ধািণাও রনই। এর্া রনর়েই রবরি িুিঃরিন্তা হরে আমাি। 
  
আরম অবিয ওোরব োরবরন। আিা করিা রযন প্ররফসি অর্রড্রি অনয রবরিষরজ্ঞি সারথ 
রযা্ারযা্ কিরে পারিন। 
  
কর্ কিাি িনয রিাকান রথরক রবরির়ে র্রর্ন অর্রড্রি। রফরি এরর্ন আবাি 
রকিুক্ষরণি রেেরিই। সযরি, েরব সুইফরর্ি স্ত্রী বরর্রি োরক নারক রবকারর্ি আর্ 
পাও়োি রকারনা সম্ভাবনা রনই। একর্া রবিরনস রট্ররপ র্রি। রস আসরর্ই মরহর্া কর্ 
কিরব আমারক। েরব আমাি মরন হরে রয আপনািা চাইরর্ পারসগি ওপি েিসা করি 
রিখরে পারিন। রস এর্া কিরে চা়ে। রবরিষ করি রযরহেু এর্াি সারথ ঐরেহারসক 
গুরুরত্বি আরবষ্কারিি রবষ়ের্া িরডর়ে আরি, োই রস খুব করিই চা়ে এর্াি অংি হরে। 
  
োিা যরি সাধািণ রকারনা রমিরন আসরো, োহরর্ পারসগি সারথ কাি কিরে রকারনা 
সমসযা হরো না। ঘরড রিখরর্া সযাম। িুপুি ্ডারে মাত্র। রযোরব সম়ে চরর্ যারে, 
োরে এখন এর্া িাডা উপা়েও রনই োরিি হারে। নাইরির্ এখন বন্দী হর়ে আরি 
িত্রুরিি হারে। পারসগই এখন োরিি একমাত্র অপিন। মযাপর্া খুুঁরি না রপরর্ও হ়েরো 
অবিানর্া মরন করি িা়ে্ার্া রচরহ্নে করি রিরে পািরবন রেরন। োই সবরকিুই 
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অর্রড্রিরক খুরর্ বর্র্ সযাম। এমনরক োিা রকন এর্াি সারথ পুরর্িরক িডারে না 
রসই কািণর্াও বর্র্। 
  
এরে আসরর্ই অরনক রকিু বিরর্ যারে, অর্রড্রি বর্রর্ন। র্র়ে রিরখ আরম োরক 
িান্ত করি মযারপি অবিানর্া রবি কিরে পারি রকনা। আরম রনরিে রস এর্া এই 
রিাকারনই রিরখরি। এইিনযই রো আমারিিরক প্রথরমই 
  
এখারন রনর়ে এরসরি। গুহা রনর়ে প্রা়েই এরর্ারমরর্া রর্র্ যা়ে োি। 
  
ধনযবাি, সযাম বর্র্। 
  
**** 
  
সযাম ও রিরম বাইরি অরপক্ষা কিরি, আি ওরিরক অর্রড্রি কথা বর্রিন পারসগি সারথ। 
  
িানার্া রির়ে িতিযর্া রিখরে রিখরে োিা রনরিিাও রবকল্প উপা়ে রনর়ে আরর্াচনা 
কিরি। হ়েরো, রিরম বর্রি, রেরন চাি গুহাি সাধািণ অবিানর্া মরন কিরে পািরবন। 
খুব সম্ভবে প্ররফসি অর্রড্ররিি সারথ ড্রাইে করি র্রর্ই মরন কিরে পািরবন। েখন 
আমিা শুধু অনুসিণ কিরব োরিিরক। োি ্ারড রথরক রবি হও়োিও প্রর়োিন পডরব 
না। শুধু িা়ে্ার্া রচরনর়ে রিরর্ই হরব। এিপি রেরন চাইরর্ প্ররফসি অর্রড্ররিি সারথ 
করি বারডরেও রফরি রযরে পারিন। 
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এর্াই হ়েরো আমারিি একমাত্র অপিন, বর্র্ সযাম। েখনই অর্রড্রি রেেরি রিরক 
পাঠারর্ন োরিিরক। 
  
 সুসংবাি আরি, অর্রড্রি বর্রর্ন। পারসগি সারথ ঐ গুহাগুরর্া রনর়ে। হার্কা আরর্াচনা 
করিরি আরম। 
  
পারসগ এখন একর্া কািগরবািগ রর্উব ধরি রিরখরিন। আমাি বনু্ধ্ বরর্রি রয রোমিা 
নরর্ংহযারমি গুহাগুরর্া রনর়ে আেহী। আমািও রবি রপ্র়ে ওগুরর্া। রসই রিারর্াকার্ 
রথরকই ওগুরর্ারক োরর্া র্ার্ আমাি। 
  
 অর্রড্রি পারসগি কাুঁরধ হার্কা একর্া রর্াকা রির়ে বর্রর্ন, োরিিরক মযাপর্া রিখাও, 
পারসগ। 
  
হযাুঁ, হযাুঁ, বরর্ একর্া রর্রবরর্ি কারি র্র়ে কািগরবারিগি রর্উবর্াি মুখ খুরর্ রনরর্ন 
পারসগ। আর্রো একর্া রর্াকা রিরেই নরর্ংহযারমি একর্া রবিার্ মযাপ রবরির়ে এরর্া 
রর্উব রথরক। মযাপর্া রর্রবরর্ি ওপি রবরির়ে িাখরর্ন প্ররফসি পারসগ ওর়েড। পুরিা 
মযাপর্াই র্ার্ রমার্া রপরন্সরর্ি িার্ েরি আরি, রবরেন্ন িা়ে্া সম্পকগ রু্রকর্ারক েথযও 
রর্খা আরি। োিপি োিা এখন রযখারন িাুঁরডর়ে আরি রসই িা়ে্ার্া মযারপ রর্াকা 
রির়ে রিখারর্ন পারসগ। 
  
মযাপর্াি রিরক োকারর্া সযাম। নরর্ংহযাম কযাসর্ ও চাি গুহাি ওপরি থাকা রর্খার্াি 
রিরক ইিািা করি বর্র্, এই িা়ে্ার্াি সম্পরকগ রেরে বরু্ন আমারিি। 
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িাে গুহা 
৫১. 
  
এর্াই চাি গুহা, বর্রর্ন পারসগ। খুবই রবপজ্জনক িা়ে্া। অরনক রমাড ও বাক আরি। 
কর়েকর্া রচম্বাি আবাি অরনক ্েীি। ওগুরর্া রির়ে পরড যাও়ো খুবই রসািা। েরব 
এগুরর্া, বরর্ িরিগি রিাকানর্া রিখারর্ন আবাি, এগুরর্ারে যাও়ো খুবই রসািা। 
িা়ে্ার্াও োরর্া। আমাি নামা প্রথম গুহা এর্া। আর্ এর্া ও়োইন রসর্াি রিরর্া। 
  
পারসগি কাুঁরধ হাে িাখরর্া রিরম। আমািও খুব রপ্র়ে ওগুরর্া। েরব এগুরর্া, মযারপ চাি 
গুহাি রিরক রনরিগি করি রিরখর়ে বর্র্, এগুরর্া রকাথা়ে খুুঁরি পাব আমিা? 
  
আইরের্োি রপিরন আরি। ওখারনি অরনকগুরর্া গুহাই এখন িার্ারনি রপিরন আডার্ 
হর়ে র্রি। ওখারন পারকগ একর্া প্রাচীন পাথি আরি। আইরের্োর্া ওর্াি ওপি রির়েই 
িরন্মরি। এখারন েস রু্ রচহ্নর্া রিখরে পারো? 
  
সযাম কারি ঝুুঁকরেই রিখরর্া রয আসরর্ই প্ররবিমুখর্া েস রচহ্ন রির়ে রচরহ্নে করি 
িাখা হর়েরি। এর্াি একর্া িরব েুর্রর্ রক রকারনা সমসযা হরব? 
  
রকারনা সমসযাই হরব না, পারসগ বর্রর্ন। 
  
রফান রবি করি মযারপি রবি কর়েকর্া িরব েুরর্ রনরর্া সযাম। আি এই ফাুঁরক রিরম 
রিরজ্ঞস কিরর্া, আপরন সবগরিষ করব র্র়েরিরর্ন ওখারন? 
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অরনক বিি আর্। িাত্ররিি রনর়ে রু্যরি রযোম প্রা়েই। এখরনা ওখারনই আরি ওর্া, 
বরর্ অর্রড্ররিি রিরক োকারর্ন পারসগ। আমাি সারথ েুরমও একবাি র্র়েরিরর্। মরন 
আরি? 
  
স্পষ্ মরন আরি। একসারথ অরনকগুরর্া গুহারেই র্র়েরির্াম আমিা। 
  
মাথা ঝাুঁকারর্ন পারসগ। আরম এই গুহার্া পিন্দ করি, কািণ এর্া এখারন আরি, আমাি 
খুব কারি। রকন্তু রকউই িারন না এর্াি কথা। আি ওর্া আইরের্ো়ে রির়ে থাকরর্ও 
অরনরকই ওর্াি সম্পরকগ িানরে চা়ে। আইরের্ো়ে হারির়ে যাও়োি ে়ে রথরকও রকউ 
রপিপা হ়ে না। আি এর্া, বরর্ আবাি রিাকারনি রপিন রথরক পাথরিি রসুঁরডি রিরক 
রনরিগি কিরর্ন রেরন, রকন্তু একিম হারেি না্ারর্ই আরি। আমাি নামা প্রথম গুহা 
এর্া। আর্ ও়োইন রসর্াি রিরর্া। 
  
**** 
  
নরর্ংহযাম পারকগি উরেরিয যাত্রা কিরর্া সযাম ও রিরম। এই িা়ে্ার্া একসম়ে 
নরর্ংহযাম কযাসরর্ি হরিরণি চািণেূরম রহরসরব পরিরচে রিরর্া। 
  
োিা রয এর্াকার্া খুুঁিরি-মারন পারসগ োরিিরক রয এর্াকার্াি কথা বরর্রি-রসর্ারে 
অরনকগুরর্া বরডা বরডা িার্ারনি ফাুঁরক একর্া সবুি চািণেূরম আরি। েরব কপার্ 
খািাপ রয োরিি কারি রকারনা রনরিগষ্ রঠকানা রনই। ্ারড চার্ারে চার্ারে সযাম 
রিখরর্া বণগনার্াি সারথ অরনক এর্াকািই রমর্ আরি। 
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. 
  
রসর্মা রফান করি ধাুঁধাি রু্করিার্া রমরর্র়ে রিও়োি আ্ পযগন্ত অন্ধ্কারিই পরডরিরর্া 
ওিা। আবাি বর্রে পািরব? বরর্ ্ারডর্া থারমর়ে রফারনি রস্পকাি অন কিরর্া সযাম। 
রোমাি কথার্া রঠকঠাক মরো শুরনরি রকনা ো রনরিে হরে চারে। 
  
রেস হািবার্গ-রমর্ারিি কারিন, রসর্মা বর্র্। উত্তিারধকারি নরর্ংহযারমি এরস্টরর্ি 
মারর্কানা পাও়ো রর্াকর্া। 
  
কী রযন মযাকরে্ি নাম রর্াকর্া? সযাম বর্র্। 
  
রহনরি মযাকরে্ি। আরম রবি কর়েকবাি রচক করি রিরখরি। োি মারর্কানা পাও়ো 
এরস্টর্র্াও এই এর্াকারেই ির়েরি, বরর্ রঠকানার্া িানারর্া রসর্মা। সম্পির্া রেরন 
রবরেি িনয রিরখ রির়েরিন, আি এই মুহূরেগ ওখারন রকউ থাকরিও না। েরব আমিা 
কর্ করিরির্াম রম. মযাকরে্িরক। আপনািা চাইরর্ োি এরস্টরর্ি রযরকারনা িা়ে্া়ে 
র্র়ে ঘুরি রিখরে পািরবন। েররর্াক এরে রকিু মরন কিরবন না। 
  
রফারনি রিরপএসর্া চারু্ করি রনরর্া রিরম। িা়ে্াি রর্ারকিরনি রচত্রর্া আসরেই 
পারসগি রিও়ো মযাপর্াি সারথ রমরর্র়ে রিখরর্া। েস রচহ্নর্া রির়ে এই িানরকই রনরিগি 
কিা হর়েরি। 
  
**** 
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গুহা়ে হানা রিও়োি িনয বযাকপযাক রথরক িিকারি রিরনসগুরর্া রবি করি রনরে সযাম। 
কপার্ োরর্া হরর্ গুহাগুরর্া খুুঁরি রপরে খুব একর্া সমসযা হও়োি কথা না। সযাম ও 
রিরম িুইিরনই একর্া একর্া করি রস্টং্াি ফ্লযাির্াইর্, চাি ইরঞ্চ ্র্াি বাক নাইফ 
আি মযা্রনরর্ক কম্পাস রনর়ে রনরে। সযাম োি রপস্তর্র্া রফরিং রেরস্টি র্াপন 
রহার্স্টারি করি এবং চাকুর্া রবরল্টি রখারপ করি রনর়ে যারে। আি রিরম োি রপ-
৯৩৮ ন়ে রমরর্রমর্ারিি রপস্তর্র্া রনর়ে যারে পযানরকক রহার্স্টারি করি। কারিা রচারখ 
পডাি িনয রপরঠি আডারর্ রু্রকর়ে রনর়েরি রহার্স্টাির্া। 
  
্ারড রির়ে মযাকরে্রিি রপ্রাপারর্গরে র্র়ে রপৌঁিুরর্া ওিা। বারডি সামরন এরস্টর্ রবরেি 
সাইনরবািগর্া িাডা িা়ে্ার্ারক রচরহ্নে কিাি মরো আি রকারনা রনিিগন রনই। সম্পরিি 
সীমারিখা কর়েকরিা বিরি রবি কর়েকবাি বিরর্রি হ়েরো। আমাি মরন হ়ে না 
হািবার্গ বা মযাকরে্িরিি পূবগপুরুরষিা ওই সমর়ে রকারনা সীমারিখা রির়ে র্র়েরিরর্া 
রকনা। খুব সম্ভবে এর্ারে রঢাকাি প্ররবিমুখর্াও হ়েরো অনয কারিা সম্পরিি ওপি 
ির়েরি। এখারন রকারনা আইরের্োও রনই। পারসগ ওর়েডফ রকন্তু অরনকবািই আইরেি 
কথার্া েুরর্রি। 
  
রিরম কথা শুরন ্যাস পযািার্ রথরক পা সরির়ে িা়ে্ার্াি রিরক োরর্া করি োকারর্া 
সযাম। রিরম রঠকই বরর্রি। 
  
এখন কী? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
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ঘুরি অনয পারি যারবা, রিরখ ওরিরক আইরের্ো পাও়ো যা়ে রকনা, বরর্ রি়োিরেউ 
রমিরি োকারেই োরিি রপিরন িাস্তা়ে একর্া ্ারড থামরে রিখরর্া সযাম। 
  
ঐ রিরখা! মযাকরে্রিি রপ্রাপারর্গি িান রিরক রনরিগি করি বর্র্ রিরম। পাকগর্ারে রকন্তু 
প্রচুি আইরের্ো আরি। 
  
ওর্া আসরর্ রঠক পাকগ না। িুই িার্ারনি মরধয থাকা একর্া সবুি চািণেূরম মাত্র। 
যরিও সযাম এখন োরিি রপিরন থামা ্ারডর্া রনর়েই রবরি িুিঃরিন্তা়ে আরি। েরব 
্ারডি ফ্রে রসরর্ এক মরহর্া ও েরুণ রিরর্রক রিরখ ে়ে রকরর্ র্রর্া োি। এরিি 
সারথ োরিি রকারনা িন্দ্ব বা িত্রুো রনই। 
  
্ারড রনর়ে সবুি চািণেূরমর্াি রিরক এর্র়ে রযরে যারব, রঠক েখনই প্ররফসি 
অর্রড্ররিি কর্ আসরর্া সযারমি রফারন। রফান রিরসে করি রস্পকাি অন কিরেই 
রিানা র্রর্া, হার্কা একরু্ সমসযা হর়েরি। আমাি মাত্রই সুইফরর্ি স্ত্রীি সারথ কথা 
হর়েরি। রর্াকর্া রকিুক্ষণ আর্ই কারিা সারথ গুহাি বযাপারি আরর্াচনা করি রফরি 
এরসরি। আমাি মরন হ়ে আপনারিি রপিরন র্া্া ঐ রর্াকগুরর্াই সুইফর্রক রিরক 
রনর়ে র্র়েরিরর্া। 
  
সুইফর্ রয আসরর্ই রফস্করিি সারথ রমরর্ং করি এরসরি রসর্া রনর়ে রকারনা সরন্দহ রনই 
সযারমি। এিমারন রফস্ক আি োি ির্বর্ও এই গুহাগুরর্া। রিখরে আসরি। িানারনাি 
িনয ধনযবাি। 
  
বরর্ আবারিা ্ারড রনর়ে সামরনি রিরক চর্রে শুরু কিরর্া সযাম। 
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রিরমও োি রসর্ রথরক োরকর়ে আরি সামরনি রিরক। আরম এই এর্াকা়ে আি রকারনা 
আইরে রিখরে পারে না। হ়েরো এর্াই ঐ প্ররবিমুখর্া। 
  
রিরখ রো োই মরন হরে। েরব আমাি এখন আসর্ রচন্তা ্ারডর্া মানুরষি নিরিি 
আডারর্ পাকগ কিা রনর়েই। 
  
রোমাি রক মরন হ়ে ওর্া ওখারন আরি? 
  
কী? গুপ্তধন? সযাম বর্র্। থাকরর্ রক রোমাি মরন হ়ে না এরোরিরন প্ররফসি ওর়েডফগ 
ওর্া রবি করি রফর্রেন? অথবা ্ে আর্রিা বিরি রো রয রকউই রবি করি রফর্রে 
পািরো। 
  
আরম সূত্র আরি রকনা ো রনর়ে োবরির্াম, বরর্ িুবগর্োরব হাসরর্া রিরম। আি রক 
িারন, আরি রকনা! আমারিি ো্য রো োরর্াও হর়ে থাকরে পারি, োই না? 
  
িুরন়ো এখরনা প্রচুি গুপ্তধন রু্রকর়ে আরি। আমিা এর্া খুুঁরি না রপরর্ও রো পতরথবী 
ধ্বংস হর়ে যারব না, বর্রে বর্রে ্ারড রনর়ে আরিকরু্ সামরন এর্র়ে র্র়ে ইউ-র্ানগ 
রনরর্া সযাম। আবারিা বতরষ্ পডরে শুরু করিরি। 
  
 রিরম েখন োি রফানর্া রবি করি বর্র্, ্রে কমাও। রযরে রযরে কর়েকর্া িরব 
েুরর্ রনই আরম। 
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রিরমরক আইরের্োি িরব রোর্াি সুরযা্ রিও়োি িনয ্যাস পযাডার্ রথরক পা সরির়ে 
রনরর্া সযাম। সারথ সারথ রস রনরিও পাথুরি রি়োরর্ রির়ে থাকা আইরের্োি রিরক 
োরকর়ে। োরর্া করি রিখাি পিই বুঝরে পািরর্া রয রনচু পাহারডি পারি থাকা এই 
েঙু্গি, আইরে-িাও়ো রি়োর্র্ারক আসরর্ িতিযপরর্ি সারথ রঠক মানারে না। খুব সম্ভবে 
অনয রকারনা িাপনাি রি়োরর্ি অংিাবরিষ এর্া। 
  
 এর্াই হরব হ়েরো, রেরব সামরনি রিরক োকারেই একর্া নীর্ রবএমিরেউরক এর্র়ে 
আসরে রিখরর্া সযাম। সারথ সারথই র়্োি পরিবেগন করি ্ারডর্া পাকগ রথরক রপরির়ে 
রনরে শুরু কিরর্া। 
  
কী হর়েরি? রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
  
 সঙ্গীিা হারিি হর়ে র্রি। 
  
. 
  
৫২. 
  
উইডরিরল্ড বতরষ্ি ঝাুঁপর্া পডা়ে সামরনি িতিযর্া স্পষ্োরব রিখরে পারে না ওিা। রকন্তু 
োিপিও রচারখ পরড যাও়োি ের়ে ও়োইপাি চারু্ কিাি সাহস পারে না সযাম। 
অন্তেপরক্ষ পারকগ রবএমিরেউর্ারক থামরে রিরখ রো আরিা সাহস পারে না। 
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ইোন ও আরর্ক্সান্দ্রা বরস আরি রবএমিরেউর়েি সামরনি রসরর্। িযাক ও নাইরির্ 
ির়েরি রপিরনি রসরর্। ্ারড থামারনাি পি ড্রাইোি রসর্ রথরক রবি হর়ে রপিরনি রসর্ 
রথরক নাইরির্রক রর্রন রবি করি আনরর্া ইোন। িযাক ও আরর্ক্সান্দ্রাও রবরির়ে 
এরসরি। চািিনই রহুঁরর্ এর্র়ে আসরি পারকগি ওপি রির়ে। 
  
রকিুক্ষণ পি রফরস্কি কারর্া মারসগরিির্াও এরস থামরর্া রবএমিরেউর়েি রপিরন। 
রফরস্কি সারথ সারথ আরিা িুইিনই রর্াকরকও নামরে রিখা র্রর্া। িুইিনই োরিি 
বািারম রকারর্ি রনরচ রনরিরিি হযাড্ানগুরর্া রু্রকর়ে রিরখরি। িতিযর্া রিরখ সযাম 
বর্র্, রফস্ক রিরখ আরিা সাহাযয রনর়ে এরসরি। 
  
রি়োরর্ি কারি এরসই আইরের্ো়ে িাও়ো রি়োর্র্া পিীক্ষা করি রিখরে শুরু কিরর্া 
িযাক ও ইোন। নাইরির্ আপােে আরর্ক্সান্দ্রাি পাহািা়ে ির়েরি। র্ারঠ রনর়ে রি়োরর্ি 
আইরের্োি প্ররর্পর্া খুুঁরচর়ে খুুঁরচর়ে রিখরি িযাক ও ইোন। গুহাি প্ররবিমুখর্া খুুঁিরি 
খুব সম্ভবে। রকিুক্ষণ রখাুঁিাি পি নাইরিরর্ি রিরক োরকর়ে রকিু একর্া বর্রর্া 
ইোন। শুরন নাইরির্ও আইরের্োি রিরক ইিািা করি এমনোরব মাথা নাডরর্া রযন 
এই িা়ে্াি সম্পরকগ োি প্রচুি িানারিানা ির়েরি। 
  
আমারিি রকিু একর্া কিা উরচৎ, সযাম। নাইরির্রক আমিা োরিি সারথ ওখারন 
ঢুকরে রিরে পারি না। 
  
আরম এে রর্ারকি আিা করিরন। এখন োডাহুরডা কিরর্ আমারিিরকও সিাসরি 
োইপারিি কবরর্ র্র়ে পডরে হরব। 
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অন্তেপরক্ষ োিা রো আি রসানারর্ রর্ন্সরহি োইপাি না। 
  
ওরিরক রফস্কও োি িুই সাঙ্গ-পাঙ্গ রনর়ে রি়োরর্ি কারি রপৌঁরি র্রি। নাইরির্রক 
পাহািা রিরে আরর্ক্সান্দ্রারক কী রযন বর্রি রফস্ক। 
  
পরিরিরের্া কাউরক উিাি কিাি িনয খুব োরর্া না এখন। োিা ্ারড রথরক রবরুরনাি 
সারথ সারথই রফরস্কি রর্াকরিি নিরি পরড যারব। এই মুহূরেগ নিরি পরড র্রর্ 
ফর্র্া োরিি িনয খুব একর্া োরর্াও হরব না। 
  
রো প্ল্যান রক এখন? রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
েুরম রমিাকরর্ি কথা বর্রিা? এমরনরেই িা়ে্ার্া়ে কোি রনও়োি মরো রকারনা 
অবিা রনই। আি প্ররেপরক্ষ ির়েরি পাুঁচিন সিস্ত্র পুরুষ। খুব সম্ভবে মরহর্াি কারিও 
অস্ত্র আরি। এই অবিা়ে এরিি রবরুরি র্ডাই করি কাউরক উিাি করি আনার্া খুবই 
খুবই করঠন একর্া কাি। 
  
আমারিি িনয রকন্তু রিি অপিনর্া রোর্াই আরি, বর্র্ রিরম। 
  
 শুরন োি রিরক রচাখ রফরির়ে োকারর্া সযাম। োরক রির়ে কী হরব? 
  
রস আর্ও োি কারিরনি কারি েথয পাচাি করিরি। োহরর্ এখন কিরর্ই বা সমসযা 
রক? োি মাধযরম আমিা রো রফস্করক িারনর়ে রিরে পারি রয োিা েুর্ িা়ে্া়ে 
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এরসরি। আি পরি োরিিরক অনুসিণ করি সুরযা্ মরো নাইরির্রক উিাি করি 
আনরবা। 
  
ঝুুঁরকর্া রেরব রিখরি সযাম। এমরনরেই রিরক োি কারিরনি কারি োরিি বযাপারি েথয 
পাচাি বরন্ধ্ি িনয র্াযরর্া ও রসর্মারক অরনক পরিশ্রম কিরে হর়েরি। এমনোন 
কিরে হর়েরি োিা রকউই সযাম ও রিরমি অবিারনি বযাপারি রকিুই িারন না। রফস্কিা 
একর্া োরর্া চেই ্রড েুরর্রিরর্া। রি কথাি িরর্ র্যারিইনরক েথয িানারো, 
র্যারিইন ো িানারে িযাক বা ইোনরক। রসখান রথরক রফস্ক। রিরমি আইরি়োর্া 
োরর্া। আইরি়োর্া কারি র্া্রর্, রকিুক্ষরণি মরধযই এরেরিি রর্ারকিা অনয িা়ে্াি 
সুডঙ্গ রখাুঁিাি িনয িুরর্ রযরে পারি। 
  
আি যরি এর্া কাি না করি এবং এই রর্াকগুরর্াও সুডরঙ্গি প্ররবিমুখর্া রপর়ে যা়ে, 
োহরর্ নাইরির্রকও োরিি সারথ করি রেেরি রনর়ে যারব। একবাি রেেরি ঢুকরর্ 
রর্াকর্াি আি রবুঁরচ বাইরিি রফিাি খুব একর্া সম্ভাবনা রনই বরর্ই ধািণা সযারমি। 
এখন রো রি িাডা আি রকারনা অপিনও রনই আমারিি হারে। 
  
রফান রবি করি রসর্মারক কর্ করি পুরিা বযাপাির্া বুরঝর়ে বর্র্ রিরম। রকিুক্ষণ কথা 
বর্াি পি রফানর্া সযারমি রিরক বারডর়ে রিরর্া ও। রসর্মা বর্রি, র্াযরর্া নারক 
অনুবাির্া রিষ করি রফরর্রি। 
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 র্া়েরর্াি অনুবারিি বযাপারি পরিও িানা যারব। এখন োরিি মূর্ কাি নাইরির্রক 
মুক্ত কিা। োই রফান ধরি েরণো়ে না র্র়ে সযাম সিাসরি বর্র্, আমারিি কী র্া্রব 
ো রো রিরমই বরর্ রির়েরি। রো, ওর্া রক বযবিা কিা যারব? 
  
 অবিযই যারব, বর্র্ রসর্মা। রেক আইর্যারডি ঘর্নাি পি রথরক আমিা রি আি োি 
কারিরনি সবগুরর্া কর্ই মরনর্রিং করি রিরখরি। র্যারিইরনি িানামরে, আপনারিি 
অবিান সম্পরকগ আমিা রকউই রকিু িারননা। 
  
োহরর্ রো সব রঠকঠাকই আরি রিখরি। এখন রিরক বরর্া র্যারিইনরক কথা়ে কথা়ে 
আমারিি বযাপারি রিরজ্ঞস কিাি িনয বাধয কিরে। সিাসরি েথয রিরে র্রর্ 
র্যারিইরনি সরন্দহও িা্রে পারি। 
  
বুরঝরি। আি র্যারিইন রিরজ্ঞস কিরর্ আমিা োরক কী েুর্ েথয িানারবা? 
  
এমনরকিু বর্রব যারে োিা গুহাি প্ররবিমুখ রথরক সরি রযরে বাধয হ়ে। োিা গুহাি 
সাধািণ অবিানর্া িারন, েরব এখরনা প্ররবিমুখর্া খুুঁরি পা়েরন। রফরস্কি রর্াকরিিরক 
গুহা রথরক িূরি িাখরে চারে আমিা, নাহরর্ নাইরির্রক কখরনাই মুক্ত কিা যারব না। 
  
িরবনহুিরক সমারধস্ত কিা মঠর্াি কথা বর্রে পারি আমিা। 
  
আমাি মরন হ়ে রকং িরনি সারথ ওেরপ্রােোরব িরডে রকিু একর্াি কথা বর্রর্ই ো 
রবশ্বাসরযা্য হরব। 
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োহরর্ নরর্ংহযাম কযাসরর্ি কথা বর্া যা়ে, রসর্মা বর্র্। কযাসরর্ি রববিরণ 
অরনকগুরর্া সুডঙ্গ ও গুহাি উরল্লখ আরি। এমনরক মযারপি নামগুরর্াি সারথও এগুরর্াি 
পুরিাপুরি রমর্ আরি। 
  
োহরর্ কযাসরর্ি কথাই বরর্া। োরিিরক এই এর্াকা রথরক োরডর়ে রিরে পািরর্ 
নাইরির্রক মুক্ত কিাি একর্া োরর্া সুরযা্ রপরে পারি আমিা। 
  
আপনািা রেেরি খুুঁিরবন না? 
  
রখাুঁিাি মরো রকারনা কািণও রো রনই। এমনরক আমিা গুহা়ে ঢুকরে পািরর্ও, আমিা 
রঠক রকাথা়ে খুুঁিরবা োই রো িারন না োরর্া করি। 
  
আপনারক এেক্ষণ ধরি এর্াই বর্াি রচষ্া কিরির্াম। র্া়েরর্াি অনুবারিি কাি রিষ 
করিরি। এর্া একর্া ধাুঁধা। ওপরি মতেুয, রনরচ মতেয, সারথ আমাি রিষ আহাি। 
  
মারন রক এি? 
  
র্াযরর্াি ধািণা, ধাুঁধাি সারথ সাইফাি হুইরর্ি রকরন্দ্র থাকা রকরল্টক নরর্ি নকিার্াি 
রযা্সূত্র আরি। নকিাি ঐ পযার্ানগর্ারক ইোিরর্রসং বরর্। অরনকর্া ঝুরড বুনরনি 
মরো। রকল্টিা পযার্ারনগি আডারর্ রিরনস রু্কারনা়ে রবখযাে রিরর্া। ওপরিি 
ইোিরর্রসংর়েি স্তির্া সরির়ে রফর্রর্ই পযার্ারনগি আডারর্ থাকা রিরনসর্া পাও়ো যা়ে। 
হ়েরো এই পযার্ানগর্া রির়ে গুপ্তধরনি কারি যাও়োি সুডঙ্গরকই রনরিগি কিরি। ধাুঁধাি 
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উত্তির্া এখরনা পুরিাপুরি রেরব রবি কিরে পারিরন আমিা; এখরনা কাি কিরি ওর্া 
রনর়ে। 
  
ধাুঁধা রনর়ে পরিও োবা যারব। োই সযাম বর্র্, রি রক োি কারিনরক রফান কিাও। 
ির্রি। 
  
. 
  
৫৩. 
  
কর়েক রমরনর্ পিই রসর্মা রফান করি িানারর্া রয োরিি প্রেযািা মরো সংবাির্া 
পারঠর়ে রিও়ো হর়েরি। আিা কিরি, েথযর্া োিা রবশ্বাস করিরি। রো রকিুক্ষরণি 
মরধযই প্ররেরে়ো রিখরে পারবন আপনািা। 
  
সরেযই রিখা র্রর্া ো। িযাক রি়োরর্ থাকা আইরের্োি প্ররর্পর্া পিীক্ষা করি 
রিখরিরর্া। প্ররবিমুখর্া খুুঁরি রপর়ে রেেরি মাথা ঢুকারে যারব েখনই রপরির়ে এরর্া 
হঠাৎ করি। োিপি পরকর্ রথরক রসর্ রফানর্া রবি করি রকিুক্ষণ কথা বরর্ এর্র়ে 
র্রর্া রফরস্কি রিরক। 
  
নাইরির্রক রিরখা একবাি, রিরম বর্র্। আমাি মরন হ়ে োিা োরক োরিি ঢার্ 
রহরসরব বযবহাি কিরব। 
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আরর্ক্সান্দ্রাি পারি িাুঁরডর়ে আরি নাইরির্। আি আরর্ক্সান্দ্রা োরকর়ে আরি রপিরন 
থাকা রফস্ক ও িযারকি রিরক। রফরস্কি ইিািা রপর়েই আরর্ক্সান্দ্রাি রথরক সরি আইরে 
র্োি রিরক এর্র়ে র্রর্া নাইরির্, র্রেকাগুরর্া সরির়ে রেেরিি রিরক ঢুকরি। 
রকিুক্ষরণি মরধযই নাইরির্রক আইরের্োি আডারর্ ্ার়েব হর়ে রযরে রিখরর্া ওিা। 
  
এিপি ঢুকরর্া িযাক ও ইোন। যরিও গুহারে রঢাকাি বযাপারি খুব একর্া সা়ে রিরর্া 
না োরিি। রকন্তু রফস্ক রপস্তর্ োক করি ধিা়ে না ঢুরকও উপা়ে রনই োরিি হারে। 
োরিিরক অনুসিণ কিরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। এই মরহর্াও গুহা়ে রঢাকাি বযাপারি এরোর্া 
ইেুক রিরর্া না। এিপি এর্র়ে র্রর্া রফস্ক। েরব আইরের্ো সরির়ে রেেরি ঢুকরে 
র্র়েও কী মরন করি। রযন রপরির়ে এরর্া আবাি। খুব সম্ভবে নরর্ংহযাম কযাসরর্ি 
বযাপারি আসা রফান কর্র্া রনর়ে োবরি। ঘুরি নেুন রর্াকিুরর্াি রিরক কী রযন িুুঁরড 
রিরর্া এিপি। খুব সম্ভবে ্ারডি চারব, রযরহেু িুইিনই মারসগরিির্াি রিরক এর্র়ে 
যারে এখন। এিপি অনযরিি অনুসিণ করি রফস্কও ঢুরক র্রর্া গুহাি রেেরি। 
  
মরন হ়ে আমারিি পরিকল্পনার্া কারি রর্র্রি, মারসগরিির্ারক চরর্ রযরে রিরখ বর্র্ 
সযাম। 
  
রঠক রযোরব রচর়েরির্াম, রসোরব র্ার্রন। 
  
অন্তে িুইিনরক রো সিারনা র্রি। আপােে এর্াই শুরু। রসর্মারক রমরসি করি 
িানাও রয নাইরির্রক মুক্ত কিাি িনয গুহা়ে ঢুকরি আমিা। 
  
োিমারন সাহাযয রকাথা়ে পাঠারনা র্া্রব ো রসর্মা িারন? 
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এর্া বযাকআপ প্ল্যান। 
  
্ারড রথরক নামাি আর্ আরিা রকিুক্ষণ অরপক্ষা কিরর্া ওিা। আইরের্োি আডার্ 
রথরক রকউ রবরির়ে আসরি না রিরখ রনরিে হর়েই ্ারড রথরক রনরম পারকগি রিরক পা 
বাডারর্া। 
  
আইরের্ো রপরির়ে প্রথরম রেেরি ঢুকরর্া সযাম। োরক অনুসিণ করি পযারসিওর়েরে 
পা িাখরর্া রিরম। রেেরি ঢুরকই রপস্তর্ হারে রবি এরনরি। ওিা। রকিুক্ষণ িাুঁরডর়ে 
রথরক অন্ধ্কাির্া রচারখ সর়ে যাও়োি অরপক্ষা কিরি। ওরিরক োরিি রপিরন 
েুমুর্বষগরণ বতরষ্ পডরে শুরু করিরি এখন। বতরষ্ি িরব্দি কািরণ আপােে োরিি 
পার়েি িব্দ রকউ শুনরে পারব না রেরব সামরনি রিরক পা বাডরর্া সযাম। োি রপিরন 
রপিরন আসরি রিরম। সুডঙ্গ পথর্া এরো চাপা রয একিরনি রপিরন রপিরন করিই 
রযরে হরব আরিকিনরক। োিাডা সুডরঙ্গি রমরঝরে বারর্ থাকা়ে রহুঁরর্ এর্র়ে 
যাও়োর্াও খুব সহি হরে না। 
  
রহুঁরর্ রযরে রযরে চাপা সুডঙ্গর্া প্রিস্ত একর্া রচম্বারি পরিণে হরর্া একসম়ে। পারসগি 
সারথ আর্ও এমনই একর্া রচম্বারি র্র়েরির্ ওিা। রচম্বাির্া়ে রপৌঁরিই হুর্ করি রথরম 
র্রর্া সযাম। োিপি আবাি রপরির়ে রফরি এরর্া। সরু সুডরঙ্গি ওপাি রথরক রকিু 
পার়েি িব্দ রেরস আসরি, এি রকিুক্ষণ পিই রকউ বরর্ উঠরর্া, এই পরথ। 
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সারথ সারথই থমরক র্রর্া রিরমও। পার়েি িরব্দি প্ররেধ্বরন রমরর্র়ে যাও়োি আ্ 
পযগন্ত সুডরঙ্গই রু্রকর়ে িইরর্া ওিা। িব্দর্া রমরর্র়ে রযরেই আবাি রবরির়ে এরর্া 
রচম্বারি। 
  
হারে থাকা ফ্লযাির্াইর্র্া জ্বারর্র়ে রবরর্পাথরিি রি়োরর্ি ওপি আরর্া রফর্রর্া সযাম। 
রমইন রচম্বাি রথরক রবরির়ে যাও়ো রুক্ষ পাথরিি রবি কর়েকর্া সুডঙ্গ রিখরে পারে 
ও। হঠাৎ সুডরঙ্গি ওপরি থাকা রকিু একর্া রিখরে রপর়ে রসরিরক রনরিগি কিরর্া 
রিরম। আরর্া রফর্রেই রবরর্পাথরিি ওপরি রখািাই কিা রসরল্টক নরর্ি রচহ্নর্া রিখরে 
রপরর্া ওিা। পারসগ ওরিিরক এমন রসরল্টক নরর্ি কথাই বরর্রিরর্া। এক এক করি 
গুহা রথরক রবরির়ে যাও়ো অনয সুডঙ্গগুরর্াি রিরকও োকারর্া রিরম। পাুঁচরর্ সুডঙ্গ 
রবরির়ে র্রি এখান রথরক। এিমরধয চাির্াি ওপরিই রসরল্টক নর্ রখািাই কিা আরি। 
েরব পঞ্চম সুডরঙ্গি ওপরি রকান রচহ্ন রনই, এই সুডঙ্গর্াই ওপরিি পারকগি রিরক চরর্ 
র্রি। 
  
সযামও োকারর্া রচহ্নগুরর্াি রিরক। এই সুডঙ্গগুরর্াই রনি়ে র্া়েরর্াি বর্া চাি রচম্বারিি 
রিরক চরর্ র্রি। এক এক করি প্ররেরর্ সুডরঙ্গি প্ররবিমুরখই আরর্া রফর্রর্া সযাম। 
একমাত্র েতেী়ে সুডঙ্গমুরখি রমরঝরেই পার়েি িাপ রিখা যারে। অনযগুরর্াি সামরন 
রকারনা িাপ রনই। 
  
েতেী়ে সুডঙ্গমুখর্াি রিরকই পা বাডারর্া ওিা। এই সুডঙ্গর্া িুইিন মানুরষি পািাপারি 
রহুঁরর্ যাও়োি মরো যরথষ্ চওডা। েরব সামরন আ্ারনাি সারথ সারথ সুডঙ্গর্াও বাুঁকরে 
শুরু করিরি। এমনরক এই সুডঙ্গর্াি পািগ রি়োর্ রথরকও আরিা রবি কর়েকর্া 
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পযারসিওর়ে রবরির়ে র্রি। েরব োিা সুডরঙ্গি মূর্ পযারসিওর়ের্া ধরিই এর্র়ে 
যারে। 
  
যে এগুরে েরোই সরু হর়ে ঢারর্ি মরো রনরচ নামরে শুরু করিরি মূর্ 
পযারসিওর়ের্া। োিপি হুর্ করিই িারন রমাড রনর়ে চরর্ র্রি রবি ্ি সামরনি এক 
পারনি ্রেগি রিরক। ্রেগ পা পডরেই পারনরে িরব্দি সতরষ্ হরর্া। বি িা়ে্া়ে খুবই 
রিািারর্া রিানারর্া িব্দর্ারক। সারথ সারথই ফ্লযাির্াইর্র্া বন্ধ্ করি ঝর্ করি িাুঁরডর়ে 
পডরর্া সযাম। 
  
রকরসি িব্দ ওর্া? বরর্ উঠরর্া িযাক। মরন হরে রমইন রচম্বাি রথরক রকউ এর্র়ে 
আসরি এরিরক। 
  
রেক্টি আি রিারিন আসরি, রফস্ক বর্র্। আিা কিরি ফ্লযাির্াইর্ রনর়ে এরসরি ওিা। 
রোমিা ্াধািা রো রসর্ রফান িাডা আি রকিুই রনর়ে আরসারন। 
  
রেক্টি আি রিারিন রফরি আসরি মারন োরিি প্ল্যানর্া কারি র্ার্রন!. আি এর্া 
পুরিাপুরি রনরিে করি রিরর্া ইোরনি পরিি কথার্া। র্যারিইরনি রফান কর্র্াি 
বযাপারি কী কিরবন? ঐ কযাসর্র্ারে রকউ যারে না রকন? 
  
কািণ সাইফারি চাি গুহাি কথা বর্া আরি। 
  
মারন চাি রচম্বারিি কথা বর্রিা েুরম? োরক শুধরি রির়ে বর্র্ আরর্ক্সান্দ্রা। ওর্া রো 
রয রকারনা িা়ে্া়েই হরে পারি। 
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আপরন গুপধনর্া চান রো? রবিক্ত রিানারর্া রফস্করক। োিপি ইোন ও িযাকরক 
রনরিগি করি বর্র্, োডাোরড ঐ রু্ি ্াইিরক খুুঁরি রবি করিা। রস বরর্রিরর্া গুপ্তধন 
এখারনই পারবা। যরি না পাই, োহরর্ হাডর্াড রেরে গুুঁরডর়ে মািরবা ওর্ারক। 
  
োিপি আবারিা সুডরঙ্গি ্েীরি রমরর্র়ে র্রর্া োরিি পিিব্দ। 
  
রকিুক্ষণ িাুঁরডর়ে রথরক সযাম আি রিরম আবারিা অনুসিণ কিরে যারেরর্া োরিিরক, 
রঠক েখনই রপিরনি রমইন রচম্বাি রথরক োরি বুরর্ি এর্র়ে আসাি িব্দ রেরস আসরে 
শুনরর্া ওিা। 
  
রেক্টি আি রিারিন রফরি এরসরি। 
  
ফাুঁরি পরড র্রি সযাম ও রিরম। 
  
. 
  
৫৪. 
  
রিরমরক র্ান রির়ে রনর়ে আবারিা ওপরিি রচম্বারি রফরি যাও়োি সুডঙ্গ ধরি পা বাডারর্া 
সযাম। যাও়োি সম়ে অন্ধ্কাি সুডরঙ্গি রি়োরর্ হাে বুরর্র়ে বুরর্র়ে যারে। রযরে রযরে 
সুডরঙ্গি পাশ্বগ রি়োরর্ থাকা পযারসিওর়ের্া খুুঁরি রপর়েই ঢুরক পডরর্া ওর্ারে। রেেরি 
ঢুরক পযারসিওর়েি মুরখ িাুঁডারর্া সযাম। আি রিরম িাুঁডারর্া োি রপিরন। 
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রকিুক্ষণ পিই পাথুরি রি়োর্ ও রমরঝি ওপি ফ্লযাির্াইরর্ি উজ্জ্বর্ আরর্া উঠরর্া। 
আরর্া জ্বরর্ উঠরেই বারর্রে পরড থাকা োরিি পার়েি িাপগুরর্া রচারখ পডরর্া 
সযারমি। িাপর্া রিখরর্ রয রকউই োরিি অবিান ধরি রফর্রে পািরব। 
  
আরর্া রনরে রযরেই রিরমরক রনর়ে আবারিা সুডঙ্গমুরখি রিরক রিৌড র্া্ারর্া সযাম। 
বাইরি মাত্র একিনই িাুঁরডর়ে আরি। োই যাও়োি সম়ে বনু্দরকি রট্র্ারি আেুর্ 
রঠরকর়ে এগুরে সযাম। 
  
সুডঙ্গমুখ রির়ে রবরির়ে আসরে যারব রঠক েখনই একর্া মতিু িব্দ শুরন রথরম র্র্ 
সযাম। রেক্টি বা রিারিনরিি রয ই রহাক, রস এখন সুডঙ্গ মুরখি। রঠক বাইরিই িাুঁরডর়ে 
আরি। বাোস নডাি িব্দ শুরনই সযাম বুঝরে পািরর্া, রর্াকর্া এখন োি রিরক বনু্দক 
োক করি রিরখরি। রকিুক্ষণ পিই রর্াকর্া োি হারেি ফ্লযাির্াইর্ জ্বারর্র়ে রিরক 
উঠরর্া, রেক- 
  
রিৌরড র্র়ে রর্াকর্াি কর্াি ধরি হযাুঁচকা র্ান রির়ে গুহাি রি়োরর্ িুুঁরড মািরর্া সযাম! 
মাথা়ে আঘাে রপরেই রিারিরনি হাে রথরক ফ্লযাির্াইর্র্া রির্রক িূরি পরড র্রি। 
আঘারেি প্রোবর্া কারর্র়ে উঠাি আর্ই আবারিা হারেি রপস্তর্র্া রির়ে রিারিরনি মুরখ 
ঘুরষ মািরর্া সযাম। সারথ সারথই র্রর্ রনরচ পরড র্রর্া রিারিন। েরব মুহূরেগি মরধযই 
রনরিরক সামরর্ রনর়ে বাম হাে রির়ে সযারমি িার্গ খাবরর্ ধিরর্া রিারিন। িান হারেি 
বনু্দকর্া সযারমি রিরক োক করি রট্র্াি চাপা রচষ্া কিরি। সযাম োি হারেি রপস্তর্র্া 
রফরর্ রির়ে িুই হাে রির়ে খাবরর্ ধিরর্া রিারিরনি বনু্দক ধিা হাের্া। রিারিনরক 
রট্র্াি চাপা রথরক বাধা রিরে িিীরিি সবগিরক্ত রির়ে হাের্া রমাচডারে শুরু করিরি 
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সযাম। রকিুক্ষণ এোরবই র্ডাইর়েি পি হাড োঙ্গাি িব্দ রির়ে রিষ হরর্া র্ডাইর্া। 
হাে রেরঙ্গ রযরেই রপস্তর্র্া পরড র্রি রিারিরনি হাে রথরক। সারথ সারথই রপস্তর্র্া 
খাবরর্ রনর়ে আবারিা রিারিরনি মাথা়ে আঘাে কিরর্া সযাম। এিপি হাে রির়ে 
রিারিরনি ঘাড ধরি রচাকরহারল্ড আর্রক রফর্রর্া োরক। আি বাধা রিরে পািরর্া না 
রিারিন। রকিুক্ষরণি মরধযই িিীি ঝুরর্ পডরর্া ওি। 
  
একর্া রিষ, আি পাুঁচর্া বারক… 
  
এর্র়ে এরস রপস্তুর্িুরর্া রমরঝ রথরক েুরর্ রনরর্া রিরম। োিপি সযামরক রপস্তর্র্া 
রফরির়ে রিরে রিরে রফসরফরসর়ে বর্র্, রস যরি রেক্টিরক রিরক থারক, োহরর্ রেক্টি 
রকাথা়ে? 
  
 োরর্া প্রশ্ন। রিারিরনি িাক শুরনও রেক্টরিি এখারন না আসাি একর্া কািণই থাকরে 
পারি বরর্ োবরি সযাম। রকউ একিনরক রো মূর্ গুহার্া পাহািা রিরে হরব। রেক্টি 
পাহািা রিরে ওর্া। 
  
মূর্ গুহাি রিরক রনরিগি করি ইিািা কিরর্া সযাম রিরমও সা়ে রিরর্া োরে। সারথ 
সারথই ওরিরক পা বাডারর্া ওিা। গুহা রথরক রবরুরনাি আর্ ফ্লযাির্াইর্র্া বন্ধ্ করি 
রনরর্া সযাম। সুডরঙ্গি রঠক বাইরি রথরক একর্া আরর্াি প্ররেফর্ন আসরি। রিরমরক 
ওখারনই অরপক্ষা কিরে বরর্ সুডঙ্গমুখ রির়ে রবরির়ে র্রর্া সযাম। 
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বাইরি রেক্টি শুধু গুহাই পাহািা রিরে না, নাইরির্রকও পাহািা রিরে। সযাম বাইরি 
রবরির়ে আসরেই এক হারে ফ্লযাির্াইর্র্া োি রিরক োক করি ধিরর্া রেক্টি। আি 
অনয হারে থাকা রপস্তর্র্া রঠরকর়ে রিরখরি নাইরিরর্ি মাথা়ে। 
  
আমাি োইরক ফাুঁরক রির়ে আসরর্ রকোরব? 
  
ওহ, রস রোমাি োই রিরর্া? সযামও োি বনু্দকর্া রেক্টরিি রিরক োক করি ধরি গুহাি 
পরিরধ ধরি এর্র়ে যাও়ো শুরু কিরর্া সামরনি রিরক। রেক্টিও োি রিরক 
ফ্লযাির্াইরর্ি আরর্া োক করি রিরখ ঘুিরি। 
  
রিারিরনি কী করিরিা? 
  
রকারনা িবাব রিরর্া না সযাম। রস শুধু োি মরো করি গুহাি রঘড ধরি রহুঁরর্ এর্র়ে 
যারে। ফ্লযাির্াইর্র্া রিরমি অবিান রথরক সিাি আ্ পযগন্ত থামাি রকারনা ইো রনই 
োি। 
  
রকাথা়ে রস? 
  
কথা বর্রে বর্রে রপস্তর্র্াও নাইরিরর্ি রিরক সরির়ে আরস্ত আরস্ত সযারমি রিরক োক 
কিরে শুরু করিরি রেক্টি। রঠক েখনই সুডঙ্গ রথরক রবরির়ে ্েীি একর্া শ্বাস রনর়ে 
রিরম োি চাকুর্া িুুঁরড রিরর্ রেক্টি রিরক। 
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রেক্টরিি রপরঠ এরস র্ুঁরথরি চাকুর্া। চাকুর্া র্া্রে বযথা়ে ঝাুঁরকর়ে উঠরর্া রেক্টি। 
ফ্লযাির্াইর্ আি রপস্তর্র্াও পরড র্রি োি হাে রথরক। োিপি ধুপ করিই হুমরড 
রখর়ে নাইরির্রক সারথ রনর়ে আিরড পডরর্া মারর্রে পডাি সারথ সারথই হাুঁচরডপাুঁচরড 
রেক্টরিি কবর্ রথরক সরি এরর্া নাইরির্। োিপি োরকর়ে িইরর্া রেক্টরিি পরড 
থাকা িিীির্াি রিরক। 
  
চমৎকাি, রমরসস ফার্গা। আমাি সাহাযয র্া্রে পারি বরর্ রেরবরিরর্ন? 
  
 হা, মরন হরর্া র্া্রে পারি। 
  
পুরিার্াই রো আমাি রন়েন্ত্ররণ রিরর্া, বর্র্ সযাম। ওরিরক নাইরির্ও সরি র্র়ে রিরমি 
পারি এরস িাুঁরডর়েরি। 
  
রর্াকর্া রক মরি র্রি? রিরজ্ঞস কিরর্া নাইরির্। মুখ ফযাকারি হর়ে র্রি রর্াকর্াি। 
  
 হ়ে মরি র্রি, ন়েরো িিীি অবি হর়ে র্রি, বরর্ রেক্টরিি রিহর্াি। রিরক এর্র়ে 
র্রর্া সযাম। রিরমি িুরডর্া পুরিাপুরি র্ুঁরথ র্রি রেক্টরিি রমরুিরণ্ড। এই রর্ারকি আি 
এখন রকাথাও যাও়োি সম্ভাবনা রনই। েরব ওরিরক র্াি রিরখ নাইরিরর্ি অবিা 
খািাপ হর়ে র্রি। রর্াকর্াি জ্ঞান হারির়ে রফর্াি অবিা প্রা়ে। আপনারক রকোরব 
ধিরর্া ও? রর্াকর্াি মন রথরক র্ারিি োবনার্া সিারনাি িনয বর্র্ সযাম। 
  
আরম ঐ পাশ্বসুডঙ্গগুরর্াি একর্ারে রু্রকর়েরির্াম। মরন হ়ে পার়েি িাপ রিরখ 
রফরর্রিরর্া ওিা। 
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আরিকবাি রিরমি চাকুি রিরক োকারর্া সযাম। মরন হ়ে না ঐ চাকুর্া েুরম আবাি 
রফিে রপরে চাইরব। 
  
 না। ওর্া রফিে পাও়োি রকারনা ইো রনই। েরব োি রপস্তর্র্া রনব আরম, বরর্ রমরঝ 
রথরক রেক্টরিি রপস্তর্র্া েুরর্ রনর়ে রকামরড গুুঁরি িাখরর্া রিরম। 
  
এবাি এখান রথরক রবরির়ে যাবাি বযাপারি সা়ে আরি রোমাি? 
  
 পুরিাপুরি সা়ে আরি, ফার্গা। 
  
েরব ো্য োরিি পরক্ষ রনই। োিা রবরুরনাি িনয পা বাডারে যারব, রঠক েখনই 
গুহাকরক্ষ এরস হারিি হরর্া রফস্ক ও োি সঙ্গীসাথীিা। 
  
. 
  
৫৫. 
  
গুরর্ কিরে শুরু কিরর্া সযাম। আচমকা গুরর্ রিাুঁডাি ফরর্ আবারিা সুডরঙ্গ রফরি রযরে 
বাধয হরর্া রফস্ক, ইোন ও িযাক। নেুন প্ল্যান, বরর্ রিরমি রিরক োরকর়ে প্রথম 
সুডঙ্গর্াি রিরক ইিািা কিরর্া সযাম। 
  
মাথা ঝাুঁরকর়ে সাডা রিরর্া রিরম। োিপি ফ্লযাির্াইর্ বন্ধ্ করি নাইরির্রক রনর়ে সরি 
র্রর্া িা়ে্ার্া রথরক। 
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এখন গুহা়ে একমাত্র েতেী়ে সুডঙ্গমুখ রথরকই একমাত্র আরর্া আসরি। রফস্ক ও োি 
সঙ্গীসারথিা ওখারনই রু্রকর়ে আরি। বযাপাির্া বুঝরে রপরি সারথ সারথই র্াইর্র্া বন্ধ্ 
করি রিরর্া রফস্ক। আবারিা পুরিাপুরি অন্ধ্কাি হর়ে র্রি গুহার্া। 
  
 োরিি রিরক গুরর্ োক করি ধরি আরস্ত আরস্ত চেুথগ পযারসির্াি রিরক রপরির়ে যারে 
সযাম। কর়েক পা এর্র়েরি মাত্র রঠক েখনই সুডঙ্গ রথরক কাউরক রহাুঁচর্ রখর়ে রবরির়ে 
আসরে শুনরে রপরর্া। িব্দর্াি সারথ রসর্রফারনি হার্কা মতিু আরর্াও জ্বরর্ উরঠরি। 
সারথ সারথই আরর্ার্াি রিরক বনু্দক োক করি ধিরর্া সযাম। আরর্ক্সান্দ্রা িাুঁরডর়েরি 
ওখারন। মরহর্াি হারে রকারনা অস্ত্র রনই। সযারমি বুঝরে রকারনা অসুরবধা হরর্া না রয 
রফস্ক মরহর্ারক সযারমি িনয রর্াপ রহরসরব বযবহাি কিরি। 
  
রঠক েখনই সুডঙ্গমুখ রথরক রফস্ক বরর্ উঠরর্া, একিম নডরব না রোমিা! যরি এক 
পাও নরডা, োহরর্ রোমারিি িুইিনরকই রমরি রফর্রবা আরম। 
  
সারথ সারথই িরম র্রর্া আরর্ক্সান্দ্রা। সযারমি হারেি রপস্তর্র্াি রিরক অসহা়ে িতরষ্রে 
োরকর়ে হাে ওপরিি রিরক ধরি রিরখরি মরহর্া। 
  
কী চাও েুরম, রফস্ক? রিািারর্া স্বরি বর্র্ সযাম। 
  
আমাি সাইফাি হুইর্র্া। েুরম ঐ সিাইখানা়ে রিরর্… রেক্টি! র্াির্া রচারখ পডরেই 
বরর্ উঠরর্া রফস্ক। কী হর়েরি ওি? 
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চাকুি েুর্ প্রারন্তি রিরক রিৌরড র্র়েরিরর্া, িবাব রিরর্া সযাম। 
  
 রোমাি রপস্তর্ মারর্রে রফরর্া। এখনই! 
  
ধীরি ধীরি রপস্তর্ মারর্রে নারমর়ে িাখরর্া সযাম। 
  
এখন র্ারথ রির়ে রোমাি রথরক িূরি রঠরর্ িাও। 
  
োই কিরর্া সযাম। আর্রো একর্া র্ারথ রির়ে সরির়ে রিরর্া রপস্তর্র্া। 
  
এখন রেক্টি আি রিারিরনি রপস্তর্গুরর্াও রফরর্ িাও। 
  
সারথ সারথই রকামরডি গুুঁরি থাকা বনু্দকর্া রবি করি িুুঁরড রিরর্া সযাম। 
  
অনযর্াও রফরর্া। 
  
আমাি কারি এই একর্াই রিরর্া, অনযর্া আরি রিরমি কারি, েরব এর্াি কথা রস 
উরল্লখ কিরে চারে না। 
  
োি মারন রোমাি স্ত্রীি কারি আরি ওর্া। রস রকাথা়ে? 
  
 োরর্া প্রশ্ন! রকাথা়ে রস? 
  
এখনই োরক রবরির়ে আসরে বরর্া, নাহরর্ রোমারক মিরে হরব। 
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রকিু না বরর্ চুপ করি িইরর্া সযাম। 
  
এখনই রবরির়ে আসরে বর্র্, নাহরর্ রোমারক রমরি রফর্রবা আরম। 
  
আরম এখারন, বরর্ প্রথম সুডরঙ্গি মুখ রথরক রবরির়ে এরর্া রিরম। ফ্লযাির্াইর্ জ্বারর্র়ে 
হাে ওপরিি রিরক েুরর্ গুহা়ে িাুঁডারনা সযারমি রিরক এর্র়ে আসরি ও। েরব 
নাইরির্ োি সারথ রনই। যাক, অন্তে নাইরির্ রো রনিাপি অবিারন আরি। 
  
রোমাি হারেি অস্ত্রর্া রফরর্ িাও। 
  
সারথ সারথই রস্ স়েযাি রপস্তর্র্া রনরচ নারমর়ে আনরর্া রিরম। 
  
আরম ওর্া িুুঁরড রফরর্ রিরে বরর্রি। 
  
োই কিরর্া রিরম। সযারমি রকিুর্া সামরন িুুঁরড রফর্রর্া রপস্তর্র্া। 
  
েখনই রফস্ক োি র্াইর্র্া চারু্ করি রবরির়ে এরর্া সুডঙ্গ রথরক। হারেি রপস্তর্র্া সযাম 
ও রিরমি রিরক োক করি ধরি রিরখরি রর্াকর্া। িযাক আি ইোন ির়েরি োি িুই 
পারি। রোমাি ফ্লযাির্াইর্, রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্ রফস্ক, বন্ধ্ করি রফর্র্ ওর্া। 
  
আরস্ত আরস্ত আরর্ার্া রনরচ নারমর়ে সযারমি পার়েি কারি এক রসরকরডি মরো োক 
করি ধরি রিরখ বন্ধ্ করি রিরর্া রিরম। পার়েি কারি পরড থাকা রস্ স়েযাির্া রিখাি 
িনয এই এক রসরকডই যরথষ্ রিরর্া সযারমি িনয। েরব রফস্ক ো র্ক্ষয করিরন। 
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এখন রোমাি রসর্ রফারনি র্াইর্র্া বন্ধ্ করি িাও, আরর্ক্সান্দ্রাি রিরক রপস্তর্ োক 
করি ধরি বর্র্ রফস্ক। সারথ সারথই র্াইর্ বন্ধ্ করি রফানর্া পরকরর্ ঢুরকর়ে রফর্রর্া 
আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
এখন একমাত্র আরর্া শুধু সযাম ও রিরমি রিরক করি ধরি িাখা রফরস্কি ফ্লযাির্াইর্র্া 
রথরকই আসরি। হাে ওপরি েুরর্ িারখা রোমিা, বর্র্ ও। 
  
রঠক েখনই হঠাৎ করি রফরস্কি রিরক রখুঁরকর়ে উঠরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। রোমাি রক সাইফাি 
হুইরর্ি রিরক রকারনা মরনারযা্ই রনই? ফার্গািা রো কখরনাই রোমাি রথরক ওর্া 
রন়েরন। 
  
শুরনই োি রিরক আরর্া রফরর্ ধিরর্া রফস্ক। কী বর্রে চারো েুরম? 
  
আরর্ক্সান্দ্রা োি পরকর্ রথরক হুইর্র্া রবি করি বর্র্, রু্ি ্াইি বরর্রি এর্াই 
গুপ্তধরনি মযাপ। আরসা, রনর়ে যাও এর্া। বরর্ রফ্রসরবি মরো করি বারমি সবরচর়ে 
িূরিি সুডঙ্গর্াি রিরক রিরনসর্া িুুঁরড মািরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
সারথ সারথই হুইর্র্াি রিরক মরনারযা্ ঘুরি র্রর্া রফরি। আরর্ক্সান্দ্রাি রিুঁডা 
িা়ে্ার্াি রিরক আরর্া ধরি ইোনরক ইিািা করি বর্র্, যাও, রনর়ে আরসা ওর্া। 
  
রফরস্কি রনরিগি রপর়েই সুডরঙ্গি রিরক রিৌড র্া্ারর্া ইোন। 
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সারথ সারথই সামরনি রিরক ঝাুঁরপর়ে পরড িুরর্া রপস্তর্ খাবরর্ রনরর্া সযাম। রিরমি 
ফ্লযাির্াইর্র্া রথরক এখরনা মতিু আরর্া আসরি। ঐ আরর্ারেই ইোরনি রিরক োক করি 
িুবাি গুরর্ কিরর্া সযাম। 
  
ফ্লযাির্াইর্র্া বন্ধ্ করি রফর্রর্া রফস্ক। আবারিা অন্ধ্কাি হর়ে র্রি গুহার্া। অন্ধ্কারিই 
একবাি গুরর্ িুডরর্া রফস্ক। রপস্তরর্ি মাির্ ফ্লযারি োি মুখ জ্বরর্ উঠরে রিখা র্রর্া 
শুধু। 
  
 আরর্াি রিরক োক করি গুরর্ িুুঁরডই ্রডর়ে রেক্টরিি র্ারিি রিরক সরি র্রর্া সযাম। 
র্াির্ারক ঢার্ রহরসরব বযবহাি কিরি ও। 
  
রঠক েখনই িান রিক রথরক কর়েক িাউড গুরর্ িুডরর্া রকউ। গুরর্ি িরব্দ গুমগুম 
কিরি গুহার্া। িান রিরক োকারেই মাির্ ফ্লযারিি িযারকি রচহািা রিখরে রপরর্া 
সযাম। গুরর্ কিরে যারব রঠক েখনই ওপরিি সুডঙ্গ রথরক রিরম গুরর্ িুডরর্া িযারকি 
রিরক। রনিানা বযথগ হ়েরন রিরমি। িযাক এখন র্ারি পরিণে হর়ে র্রি। 
  
রফিরে গুরর্ িুডরর্া রফস্ক। 
  
রেক্টরিি র্ারিি ওপি রির়ে রসরিরক গুরর্ িুডরর্া সযাম! রিরমি রপস্তর্র্া খারর্ হর়ে 
র্রি এখন। ওর্া রফরর্ রির়ে রনরিি রিথ অযাড ওর়েসনর্া রবি করি আনরর্া এবাি। 
  
সামরনি সুডঙ্গ রথরকই রফরস্কি িব্দ রেরস আসরে শুনরে পারে ও। েরব রকারনা 
আরর্া আসরি না। আরর্াি রনি়েো িাডা আন্দারিি ওপি রেরত্ত করি বুরর্র্ নষ্ কিাি 
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রকারনা ইো রনই সযারমি। োি মাথাি োবনার্া পডরেই রপরিই হ়েরো রিরম োি 
হারেি ফ্লযাির্াইর্র্া রঠরর্ রিরর্া সযারমি রিরক। রেক্টরিি র্ারিি রথরক হার্কা একরু্ 
সরি হাে বারডর়ে ফ্লযাির্াইর্র্া রনরিি রিরক রনর়ে রনরর্া সযাম। র্াির্া হ়েরো খুব 
োরর্া রকারনা ঢার্ না, রকন্তু এই র্াি না থাকরর্ অরনক আর্ই বুরর্রর্ি আঘারে মরি 
রযরে হরো োরক। 
  
ফ্লযাির্াইর্র্া হারে রনর়ে র্ারিি িিীরিি রনচ রির়ে ঢুরকর়ে রিরর্া সযাম। আেুর্র্া ধরি 
রিরখরি বার্রনি ওপি। সরঠক সমর়েি অরপক্ষা কিরি। সারথ সারথ রেক্টরিি র্ারিি 
ওপি রির়ে রপস্তর্র্া োক ধরি রিরখরি রফরল্কি িব্দ রেরস আসা সুডঙ্গর্াি রিরক। 
  
রকিুক্ষণ অরপক্ষাি র্াইর্ জ্বার্ারনাি রসিান্ত রনরর্া সযাম। কাির্া ঝুুঁরকপূণগ, রকন্তু োরিি 
িসরিি পরিমাণও করম যারে। োই বার্রন চাপ রির়ে আরর্ার্া জ্বারর্র়েই সারথ সারথ 
রনরের়ে রফর্রর্া সযাম। 
  
সারথ সারথই ইোন গুরর্ কিরর্া োরক। 
  
মাির্ ফ্লযারিি রিরক োক রফিরে গুরর্ িুডরর্া সযাম। িুবাি। েরব এবাি আি রকারনা 
রফিরে গুরর্ িুরর্ এরর্া না োি রিরক। একর্া ধুপ িব্দ রেরস এরর্া শুধু। যরিও সযাম 
রফস্করক খেম কিরে রচর়েরিরর্া, যাই রহাক ইোনও কম রবপজ্জনক না। সবরিষ, 
এখন শুধু একিন বারক। 
  
রকন্তু রফস্ক রকাথা়ে? 
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রকোরব রবি করি আনা যারব োরক? োবরেই রিরমি িূনয হর়ে যাও়ো রস্ স়েযাির্াি 
কথা মরন পরড র্রর্া সযারমি। হাে বারডর়ে রপস্তর্র্া েুরর্ রনর়ে রিরমরক রিরক 
উচ্চস্বরি বর্র্, রিরম! আমাি বুরর্র্ রিষ হর়ে র্রি। সাহাযয করিা আমারক। োিপি 
িব্দ সতরষ্ি িনয রপস্তর্র্া িুুঁরড রিরর্া রমরঝি িক্ত অংরিি রিরক। 
  
একর্া র্ম্বা রবিরে রনর়ে রিরম িবাব রিরর্া, আমািও একই অবিা। বাইরি রথরক 
সাহাযয আনরে যারে আরম। 
  
সারথ সারথই সুডঙ্গ ধরি কাউরক রিৌরড রযরে রিানা র্রর্া। িব্দর্া শুরনই রনরচি 
সুডরঙ্গি রিরক রপস্তর্র্া োক করি ধিরর্া সযাম। রফরস্কি রবরির়ে আসাি অরপক্ষা 
কিরি। 
  
রবি রকিুক্ষণ ধরি অরপক্ষাি পি যখন সযারমি মরন হরর্া রফস্ক হ়েরো আি রবরির়ে 
আসরব না, রঠক েখনই গুহাি িান রিরক মতিু একর্া আরর্া জ্বরর্ উঠরে রিখা র্রর্া। 
আরর্ক্সান্দ্রা োি রসর্ রফানর্া জ্বারর্র়ে একরু্ একরু্ করি সুডরঙ্গি রিরক এর্র়ে যারে। 
  
রবরির়ে আ়ে, হািামিািা, রচুঁরচর়ে বর্র্ মরহর্া। এখন একমাত্র আরমই আরি। সাহস 
থাকরর্ আমাি সারথ র্ডাই কি এখন। 
  
বরর্ ধীরি ধীরি রফরস্কি ্ার়েব হর়ে যাও়ো সুডঙ্গর্াি সামরন র্র়ে িাুঁডারর্া 
আরর্ক্সান্দ্রা। সযাম একিতরষ্রে োরকর়ে আরি সুডঙ্গমুরখি রিরক। অন্ধ্কাি িাডা আি 
রকিুই রিখা যারে না। রচাখ সরির়ে আনরে যারব, রঠক েখনই োরক চমরক রির়ে হুর্ 
করিই সুডঙ্গ রথরক রবরির়ে এরর্া রফস্ক। োিপি রপস্তর্র্া আরর্ক্সান্দ্রাি রিরক োক 
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করি ধরি রচুঁরচর়ে বর্র্, েুরম রেরবরিরর্ েুরম আমাি সাইফাি হুইর্ চুরি করি পারর্র়ে 
রযরে পািরব? 
  
সারথ সারথই রেক্টরিি র্ারিি আডার্ রথরক রবরির়ে গুরর্ কিরর্া সযাম। 
  
গুরর্ রখর়েই ঝর্ করি রপরির়ে র্রর্া রফস্ক। চমরকে িতরষ্রে োরকর়ে আরি সযারমি 
রিরক। েু…েুরম? রোমাি না বুরর্র্ রিষ? বর্রে বর্রে পারিি ঝুুঁরক পডরর্া রফস্ক। 
রপস্তর্র্াও োি হাে রথরক খরস পরড র্রি। 
  
রমথযা বরর্রির্াম আরম। 
  
. 
  
৫৬. 
  
আিা কিরি ঐ গুহাগুরর্ারে পারঠর়ে আপনারিিরক খুব একর্া অসুরবধা়ে রফরর্ রিইরন, 
সযাম ও রিরম রফান কিাি পি রিরজ্ঞস কিরর্া র্াযরর্া। আমিা হ়েরো আপনারিি 
অরহেুক পরিশ্রম করির়েরি। 
  
রকারনা সমসযাই হ়েরন, গুহা়ে পা়েচারি কিরে থাকা পুরর্িরিি রিরক োরকর়ে বর্র্ 
সযাম। পুরর্িরিি রবরিি ো্ই এরসরি আরগ্ন়োস্ত্র ির্ রথরক। রিরর্রন একমাত্র এই 
অরফসািরিিই রপস্তর্ রনর়ে চর্ারফিা কিাি অনুমরে আরি। রকন? 
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 আমারিি আসরর্ হার্কা েুর্ হর়েরিরর্া। মযারপ রনরিেোরবই চেুথগ রচম্বারিি কথা 
রর্খা আরি, গুহাি না। সরেয বর্রে আমিা রমার্ামুরর্ রনরিে রয নরর্ংহযাম পারকগ 
গুপ্তধন থাকাি রকারনা সম্ভাবনাই রনই। আরম িারন না নাইরির্ রকন ওখারন 
পারঠর়েরিরর্া আপনারিি। রকারনাোরবই রমর্রি না এর্া। 
  
কথার্া শুরনই এরক-অরনযি রিরক োকারর্া সযাম ও রিরম। োিপি কর্। রকরর্ রির়ে 
নাইরিরর্ি রিরক রফরি োরকর়ে রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া, আপরন আমারিি এখারন 
আনরর্ন রকন? 
  
প্রশ্নর্া শুরনই আরর্ক্সান্দ্রাি রিরক োকারর্া নাইরির্। আরর্ক্সান্দ্রা এখন 
ইনরেরস্টর্র্িরিি একিরনি কারি োি রস্টর্রমে রিরে। রনরিরক বাুঁচারনাি িনযই 
এই কাির্া কিরে হর়েরি আমারক। ইউরনোরসগরর্ি োরসি সম়ে কর়েক বিি আর্ 
আরম চাি গুহা়ে এরসরির্াম একবাি। বরর্ শ্রা্ করি িুবগর্োরব হাসরর্া নাইরির্। 
রেরবরির্াম আপনারিি এখারন োরিিরক রবশ্বাস কিারে পািরবা রয গুপ্তধনর্া এখারনই 
আরি। এিাডা োরিি হাে রথরক আমাি বাুঁচাি আি রকারনা উপা়ে রিরর্া না। 
  
উপা়ের্া কারি রর্র্রি রিখরি, বর্র্ সযাম। সরেযই কারি রর্র্রি উপা়ের্া। রফস্ক 
এখন কাস্টরিরে আরি, ইোন আি িযাক মতে। োিাডা আরর্ক্সান্দ্রািও রেমন রকারনা 
ক্ষরে হ়েরন। কপার্র্া শুধু হার্কা রকরর্ র্রি মাত্র। 
  
োরিি রিরক োরকর়ে োন্তোরব হাসরর্া রিরম। যাই রহাক, োরর্া একর্া রমিন রিরর্া। 
রকং িন ও োুঁি গুপ্তধরনি িহসযর্া প্রা়ে সমাধানই করি রফরর্রির্াম। 
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হযাুঁ, রমিনর্া োরর্া রিরর্া। েরব আমারিি রিরিউর্ রকন্তু এখন আবাি ফাুঁকা হর়ে 
র্রি। রো, প্ররেশ্রুে ঐ িুরর্ কার্ারনাি িনয রকাথা়ে রযরে চাও েুরম? 
  
আরম রো রেরবরির্াম েুরম সব রকিুই প্ল্যান করি রিরখরিা? 
  
হযাুঁ, রকিুর্া করি রিরখরির্াম। রো, রকাথা রথরক যাত্রা করিরির্াম আমিা? 
  
কািরমর্ রথরক। 
  
রঠক েখনই সুডঙ্গমুখ রির়ে ইনরেরস্টর্র্িরিি একিনরক রেেরিি রিরক উুঁরক রিরে 
রিখরর্া ওিা। সহরি আসা-যাও়ো কিাি িনয সুডঙ্গমুরখি আইরের্োগুরর্া একর্া িরড 
রবুঁরধ িাখা হর়েরি। ইনরেরস্টর্র্ি রেেরি ঢুরক অনয িুই অরফসারিি সারথ কী রনর়ে 
রযন কথা বর্রি। 
  
 সযারমি কাুঁরধ মাথা রঠরকর়ে অরফসািরিি সারথ ইনরেরস্টর্র্িরক আর্াপ কিরে 
রিখরি রিরম। যাই রহাক, োরর্াই গুর্াগুরর্ করিরিা েুরম। 
  
েুরমও। 
  
েখনই অরফসািরিি একিন রনার্বুক রবি কিরে কিরে োরিি রিরক এর্র়ে এরস 
বর্র্, আপনারিি রপস্তর্গুরর্াি বযাপারি একরু্ বর্রবন? 
  
রেরির্ি পািরমিন রনও়ো আরি ওগুরর্াি, বর্র্ সযাম। রের্ রিরর্রন হযাড্ান রনর়ে 
চর্ারফিা কিা রনরষি। কারিা সারথ হযাড্ান রিখরর্ সারথ সারথই কেত গপক্ষ িব্দ করি 
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রফরর্ ওগুরর্ারক। রকন্তু সযাম োি রিথ অযাড ওর়েসন রপস্তর্র্ারক অরনক রবরি পিন্দ 
করি। োই রমথযাই বর্র্, অনুমরেপত্রর্া র্ডরন আরি। 
  
 ধনযবাি, সযাি। আমিা খরের়ে রিখরবা ওর্া, বরর্ আবারিা ইনরেরস্টর্র্ি রর্াকর্াি 
কারি রফরি র্রর্া অরফসাি। 
  
 রর্াকর্া চরর্ রযরেই সযাম রিরমরক রফসরফস করি বর্র্, এখান রথরক রবরুরনাি পি 
রুবরক একবাি কর্ কিাি কথা মরন করির়ে রির়ে রো আমারক। র্ডরন োরিি 
রপস্তরর্ি রকারনা অনুমরেপত্রই রনই। এখন রসখারন এই অনুমরেপত্র হারিি কিরে হরর্ 
একমাত্র িািুমরন্ত্রি িািাই কিরে হরব। আি রসই িািুমন্ত্র রকউ কিরে পািরর্ রসর্া 
একমাত্র রুব রহও়োিগই কিরে পািরব। 
  
রঠক েখনই রস্টর্রমে রিও়ো রিষ করি সযারমি পারি এরস বসরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। 
  
মরহর্া োি পারি বসরেই সযাম রকৌেূহর্ী িতরষ্রে োি রিরক োরকর়ে বর্র্, আপরন 
রো রফরস্কি িরর্ রিরর্ন। হুর্ করি োি রবরুরি র্রর্ন রকন? 
  
 প্রশ্নর্া শুরনই রবদ্রুরপি হারস হাসরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। োিপি োি কপারর্ র্া্ারনা রিারর্া 
বযারডির্া রিরখর়ে বর্র্, আরম কখরনাই কাউরক আহে কিরে চাইরন। কখরনাই না। 
আরম শুধু গুপ্তধনগুরর্া খুুঁরি রবি করি চার্গসরক রিক্ষা রিরে রচর়েরির্াম। আি 
এিপি… বরর্ রিরমি রিরক োকারর্া মরহর্া। আরম িানোম রয রফস্ক একবাি োি 
রিরনসর্া রপর়ে র্রর্ অনযরিি মরো আমারকও রমরি রফরর্ যারব। বর্রে বর্রে ্র্াি 
স্বি োরি হর়ে উঠরি। মরহর্াি। আবারিা কপারর্ র্া্ারনা বযারডির্াি ওপি হাে 
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বুর্ারে বুর্ারে বর্র্, আপনারিি সারথও একই কাি কিরো ও। রস িরনযই আমাি 
মরন হরর্া রুরখ িাুঁডারনা উরচৎ। আরম শুধু আমাি িুরর্া সন্তানরক রিখারে চাইরির্াম রয 
আরম অবরিরষ সরঠক রকিু করিরি। বরর্ েুিশ্বাস িাডরর্া আরর্ক্সান্দ্রা। যাই রহাক, 
এখন আি এসরবি রকারনা মূর্য রনই। চার্গস হ়েরো োি গুপ্তধন খুুঁরি পা়েরন, রকন্তু রস 
রঠকই আমারিিরক মািরে চাও়োি রচষ্া কিাি পিও পাি রপর়ে যারব। সবসম়েই রো 
পাি রপর়ে যা়ে। 
  
খুব সম্ভবে এর্াি বযাপারি এবাি রকিু একর্া কিরে পািরবা আমিা, সযাম বর্র্। 
  
রকোরব? 
  
চার্গস এরেরিি বযাপারি আচগারিি পাঠারনাি রসরকউরিরর্ রিরপারর্গি কথার্া রেরব সযাম 
বর্র্, এই মুহূরেগ আমাি পুরিা একর্া রর্ম চার্গস এরেরিি কীরেগকর্ারপি প্রমাণ একত্র 
কিরি। রো, ওর্া রনর়ে িুিঃরিন্তা কিরবন না। 
  
 আো। েরব একর্া উপকাি কিরে পািরবন? গুপ্তধন যরি খুুঁরি পান, োহরর্ রক কষ্ 
করি রসর্াি একর্া িরব পাঠারে পািরবন আমারক? চার্গসরক রসই িরবর্া রিখারনাি 
ইো আরি আমাি। 
  
এর্া মরন হ়ে না সম্ভব হরব, সযাম বর্র্। আমারিি একমাত্র আিা রিরর্া ঐ মযাপর্া। 
আি ঐ মযারপি পুরিা অথগও রবি করি রফর্া হর়েরি। রকন্তু রকিুই পাইরন। পাও়ো যারব 
বরর্ও মরন হ়ে না। 
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এিপি আি রকিু বর্রে পািরর্া না ওিা। রকিুক্ষরণি মরধযই অরফসািিা এরস পুরর্ি 
রস্টিরন রনর়ে র্রর্া োরিিরক। রসখারন আরিা একবাি রস্টর্রমে রির়ে িাডা রপরে 
রপরে প্রা়ে কর়েক ঘোি মরো রর্র্ র্রর্া ওরিি। সািারিরনি পরিশ্ররম এরোই োন্ত 
হর়ে আরি রয রহারর্রর্ রফরিই সিাসরি রবিানা ঢরর্ পডরর্া ওিা। এমনরক রিনাি 
কিাি মরো এনারিগও রনই োরিি িিীরি। 
  
**** 
  
করি রফরর্রি ওর্া! 
  
র্যাবরর্রর্ স্কাইপ করর্ র্াযরর্াি করণ্ঠ থাকা উরত্তিনাি েীিো শুরন ঘুম পুরিাপুরি উরড 
র্রি সযারমি। 
  
কী করি রফরর্রিা? রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
 সাইকারিি অথগ, বর্র্ র্াযরর্া। পাথুরি িুর্গ। পারর্ি র্ািাি রিিা রথরক অরনক 
িূরি। চেুথগ রচম্বািিঃ ওপরি মতেুয, রনরচ মতেুয, সারথ আমাি রিষ আহাি। 
  
শুরন এরক অরনযি রিরক োকারর্া সযাম ও রিরম। োিপি র্যারবরর্রর্ি পিগা়ে র্া়েরর্াি 
উল্লরসে রচহািাি রিরক োরকর়ে সযাম বর্র্, চমৎকাি। রকন্তু এর্া রির়ে কী বুঝারনা 
হর়েরি? 
  
গুপ্তধরনি অবিান, বর্র্ র্াযরর্া। েরব প্রথম অংির্া বারি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


পাইরেট । ক্লাইভ কাসলাে  

578 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রথম অংি? 
  
আমিা রমার্ামুরর্ রনরিে রয এখারন িরবন হুরিি রিিাি কথা বর্া হ়েরন। 
  
এর্া ্েকার্ িানারে পািরর্ আমারিি অরনক উপকাি হরো, সযাম বর্র্। 
  
রো, বর্র্ রিরম, িরবন হুরিি সারথ সম্পতক্তো বাি রিরর্, ধাুঁধা রকান িা়ে্ারক রনরিগি 
কিরি? 
  
যরিও ধাুঁধাি সরঠক অথগর্া খুবই অস্পষ্, রসর্মা রিরে িবাবর্া, আমারিি ধািণা এর্া 
রনউই়োক কযাসর্রক বুঝারে। 
  
রনউই়োক কযাসর্? বর্র্ রিরম। ওখারন রকন? 
  
এখারনি মতেয, রচম্বাি, রিষ আহাি িব্দগুরর্া রকং িন রকাথা়ে মতেুযবিণ করিরিরর্া 
রসর্ারকই রনরিগি কিরি। 
  
সযরি, রিরম, রিরমি রিরক োরকর়ে বর্র্ সযাম। মরন হরে আমারিি িুরর্র্া আরিা 
কর়েকরিন পি রথরক শুরু কিরে হরব। 
  
. 
  
৫৭. 
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পিরিন সকারর্ রনউই়োক কযাসরর্ি রিরক যাত্রা কিরর্া সযাম, রিরম ও নাইরির্। 
আকারিি অবিা খুব একর্া োরর্া না, বতরষ্ পডাি সম্ভাবনা ির়েরি। কযাসরর্ি কারি 
রপৌঁরি রট্রে নিীি পারি থাকা র্রর্ ্ারড পাকগ কিরর্া ওিা। ্ারড রথরক রনরম রিরিি 
ওপি রির়ে এককারর্ি ে়েংকি িুর্গি রিরক রহুঁরর্ যারে এখন। এই পাি রথরক রিরখ 
িু্গর্া এখরনা অক্ষে বরর্ মরন হরে, েরব অপি পারি রপৌঁরিই রিখরর্া নিীি েীরি 
্রড উঠা এই রবিার্ িুর্গি আি অল্প রকিুর্া অংিই অক্ষে আরি মাত্র। র্ইর্হাউি, 
উত্তি-পরিম রকানা়ে থাকা একর্া রবিার্ ি়েরকাণা র্াও়োি আি িরক্ষণপূবগ প্রারন্ত থাকা 
রনচু র্াও়োির্া িাডা আি বারক সবরকিুই রেরঙ্গ গুুঁরডর়ে র্রি। করথে আরি রকং িন 
িরক্ষণপূবগ প্রারন্তি র্াও়োির্ারেই মতেুযবিণ করিরির্। 
  
রেমন রকিু রো আি বারক রনই রিখরি, পারকগি মরো মাঠর্াি রিরক োরকর়ে বর্র্ 
সযাম। একসম়ে এখারনই কযাসর্ রকপ িাুঁরডর়েরিরর্া। 
  
ধ্বংসসূ্তরপি ওপি রির়ে বর়ে যাও়ো রিািারর্া বাোরস চুর্ উডরি রিরম। এরর্ারমরর্া 
চুর্গুরর্া রঠক করি রনরে রনরে রিরম িরক্ষণপূরবগি রনচু র্াও়োির্াি রিরক ইিািা বর্র্, 
আমাি মরন হরে গুপ্তধনর্া ওখারনই আরি। রকং িন মািা র্র়েরিরর্ন ওখারন। আি 
ধাুঁধারেও পরিষ্কািোরব মতেুযি কথা রর্খা আরি। 
  
এর্া খুব রবরি স্বাোরবক হর়ে যা়ে না? রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
রকন? রচারখি সামরনই রু্রকর়ে িাখা। সাইফাি হুইর্র্াও রো এোরবই রু্কারনা রির্। 
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রকিু না বরর্ কর়েকর্া রর্ফরর্র্ েুরর্ রনরর্া সযাম। এখারন ওিা ঘুিরে আসা অনযানয 
রু্রিস্টরিি িদ্মরবরি এরসরি। কাউরক বুঝরে রিরে চারে না রয োিা িুর্গি রনরষি 
অংরি গুপ্তধন খুুঁিরে এরসরি। োই রর্ফরর্র্ েুরর্ রনও়োি োন করি সযাম বর্র্, রকং 
িরনি মতেুযি পি রথরক রবি কর়েকবাি এই িু্গর্া পুনরনগমগাণ কিা হর়েরি। রো একিম 
রচারখি সামরন রয রু্কারব না ো খুবই স্বাোরবক একর্া বযাপাি। োহরর্ রু্রকর়েরি 
রকাথা়ে? 
  
রসর্া িানাি িনযই রো এখারন এরসরি আমিা, োই না? রিরম রিরজ্ঞস কিরর্া। 
  
রফান রবি করি রসর্মাি পাঠারনা ধাুঁধাম়ে সাইফাি রমরসির্া ওরপন কিরর্া সযাম। 
  
চেুথগ রচম্বাি : ওপরি চ মতেুয, সারথ রিষ আহাি। 
  
রিরম পিগা়ে রর্াকা রির়ে বর্র্, রচম্বারিি আরিকর্া অথগ রকন্তু রুম বা কক্ষ। োিমারন 
এর্াি অথগ িািা রয িা়ে্া়ে মািা র্র়েরিরর্া রসর্াও হরে পারি। 
  
রিষ খাবাি িব্দর্া রির়ে িাইরনং হর্রকও বুঝারনা হর়ে থাকরে পারি। 
  
 রকন্তু িাইরনং হর্ রো আি এখন রনই। 
  
রু্ি শুরু হরে, িরক্ষণ র্াও়োরিি সামরন িমার়েে হও়ো রিারর্া ির্র্ার্াি রিরক রনরিগি 
করি বর্র্ নাইরির্। 
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অনযরিি অনুসিণ করি র্াও়োরি প্ররবি কিরর্া ওিা। পাথরিি রসুঁরড রির়ে ওপরিি 
রিরক উঠরি। আি চর্রে চর্রে ্াইি রর্াকর্া বরর্ যারে, ১৬৪৬ সারর্ সামরিক 
যুরিি পি পার্গারমে িু্গর্ারক রেরঙ্গ রফর্াি রনরিগি রি়ে। রনউই়োক িহরি রসই রপ্ল্্ 
িরডর়ে না পডরর্ হ়েরো বেগমারন এই িুর্গি ধ্বংসসূ্তপও অবরিষ্ থাকরো না। 
  
হর্ রপরির়ে রুমগুরর্াি একর্ারে ঢুকরেই হঠাৎ রিা করি বাোস বর়ে র্রর্া রযন 
িুর্গি ধ্বংসসূ্তরপি রেেি রির়ে। বাোস রকরর্ যাও়োি িব্দর্া অরনকর্া মানুরষি 
র্াোরনাি িরব্দি মরো করি রিানারে। িব্দর্া শুরনই েীরডি রেেি রথরক রকউ বরর্ 
উঠরর্া, েূে! সারথ সারথই হারসি রিার্ িরডর়ে পডরর্া সমরবে িনোি রেেরি। 
  
 সরেয বর্রে, ্াইি বর্রি োরিিরক, িু্গর্ারক েুেুরডও বর্া হর়ে থারক। করথে আরি 
কর়েক িোব্দী আর্ খুন হও়ো মানুষগুরর্াি আত্মা নারক এখরনা ঘুিরি এই িুর্গ। 
রবরিষ করি এই রুমর্া়ে। এখারন মতেুযবিণ করিরিরর্ন রকং িুন। অরনক 
ইরেহাসবীিিা বরর্ থারকন, িত্রুিা োরক রবষাোন্ত করি রমরিরিরর্া। আি অরনক 
রনরচ থাকা িানিনর্ারে িে িে ্িীব রবচািারিি অেযাচাি কিা হরো, অেযাচারিি 
পি রফরর্ িাখা হরো খািয-পারনি অোরব েুর্ মািা যাও়োি িনয। এমনরক মািা 
যাও়োি পিও র্াি রবি করি আনা হরো না, রফরর্ িাখা হরো ইুঁিুরিি খাবারিি িনয। 
আি একসম়ে হারডি সূ্তরপ পরিণে হও়ো িাডা োরিি পুরিা অরস্তত্বই রবর্ীন হর়ে 
রযরো। 
  
েখনই রিরম ও নাইরির্রক র্ান রির়ে ির্র্া রথরক রপরির়ে র্রর্া সযাম। নাইরির্ হরর্ 
িাুঁরডর়ে পাহািা রিরে, আি ওরিরক সযাম ও রিরম রকং িরনি রিষ রনিঃশ্বাস েযা্ কিা 
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রুমর্া পিীক্ষা করি রিখরি। গুপ্ত িিিা, ফাপা রমরঝ বা গুপ্ত পযারসিওর়েি রখাুঁি 
কিরি ওিা। রকন্তু রবি রমরনর্ ধরি রখাুঁিাখুুঁরিি পি আিা পাও়োি মরো রকিুই খুুঁরি 
পাও়ো র্রর্া না। 
  
রকং িন মরন হ়ে োুঁি গুপ্তধরনি িহসযর্া সারথ রনর়েই মরিরি, বর্র্ সযাম। 
  
এখরনা রকন্তু িুর্গি অরনকগুরর্া রচম্বাি রচক কিা বারক আরি আমারিি, আিা রির়ে 
বর্র্ রিরম। 
  
োডাোরড রুম রথরক রবরির়ে আবারিা ির্র্াি সারথ র্র়ে যুক্ত হরর্া ওিা। ্াইি 
রর্াকর্া ইরেমরধযই িুর্গি িন্ধ্নিার্া মারন িান্নাঘি রনর়ে আরিকরর্ ্ল্প বরর্ রফরর্রি। 
িন্ধ্নিার্া রথরক পরি োিা এর্র়ে র্রর্া িুর্গি বতত্তাকাি রসুঁরডি রিরক। এিপি এক 
এক করি িুর্গি রড্ররনি রসরস্টম ও রুর্ রসর্াির্াও ঘুরি রিখরর্া ওিা। রিরষ র্র়ে 
থামরর্া রমরঝরে থাকা একর্া ্রেগি সামরন। ্রেগি মুরখ একর্া মইও ির়েরি। এই 
মইর্াই রনরম র্রি কুখযাে িানিরন। এই িানিরনই িািবনরেক বন্দীরিি আর্রক 
ে়োনক অেযাচাি কিা হরো। 
  
আপনারিি মরধয কারিা সাহস থাকরর্ মই ধরি রনরচ রনরম রিখরে পারিন। ওখারন 
নামরর্ই রি়োরর্ রখািাই কিা োরফরেগুরর্া রিখরে পারবন। িানিারন বন্দী কিা 
রর্মপ্ল্ি নাইর্িা ঐ োরফরেগুরর্া এুঁরক র্র়েরিরর্া। 
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অবিযই মই ধরি রনরচ রনরম র্রর্া োিা রেনিন। নামাি সম়ে চািপাি রথরক আসা 
েুেুরড র্াোরনাি িব্দ শুনরে রপরর্া োিা। যরিও রেনিন িারন রয এর্া রিকিগ কিা 
িব্দ। অনয রসর্গুরর্াি একর্া রথরক আসরি িব্দর্া। 
  
রনরচ রনরম রি়োরর্ি োরফরেগুরর্া পিীক্ষা করি রিখরি রিরম! আি সযাম ও নাইরির্ 
পিীক্ষা করি রিখরি পাথুরি রি়োর্গুরর্া। গুপ্ত িিিা, গুপ্ত সুডরঙ্গি আিা়ে রি়োর্ 
রঠরর্ঠুরর্ রিখরি। রকন্তু রকিুই রপরর্া না। 
  
এখারন রক রকং িরনি গুপ্তধন রু্কারনাি বযাপারি রকারনা গুিব আরি? িানিন রথরক 
ওপরি উরঠ আসাি পি ্াইিরক রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
প্রশ্নর্া শুরন ভ্রু-কুুঁচরক র্রর্া ্াইরিি। এখারন? এখারন গুপ্তধন রু্কারনাি গুিব থাকরর্ 
রো ির্াির়ে সম্পি হারির়ে যাও়োি ইরেহাসর্া পুরিাপুরি বিরর্ যারব। োই না? না 
এখারন রকারনা গুপ্তধরনি গুিব রনই। এখন চাইরর্ রু্রিি পিবেগী অংরিি িনয 
অনুসিণ কিরে পারিন আমারক। 
  
একর্া প্রশ্ন, রিরম বর্র্? প্রশ্নর্া আসরর্ কর়েক িোব্দী আর্ি একর্া পুরিারনা ধাুঁধাি 
বযাপারি। রকং িরনি সারথ হ়েরো রকারনা সম্পকগ আরি এর্াি। 
  
প্রশ্নর্া রিানাি আিা়ে রকৌেূহর্ী িতরষ্রে রিরমি রিরক োকারর্া ্াইি। 
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চেুথগ রচম্বাি : ওপরি মতেুয। রনরচ মতেুয। রিষ খাবারিি সারথ। এর্া যরি রনউই়োক 
কযাসরর্ি রকারনা অবিানরক রনরিগি করি থারক, োহরর্ রকানর্ারক কিরি বরর্ মরন 
হ়ে আপনাি? 
  
এর্া রো সহি প্রশ্ন, বাুঁকা হারস রহরস বর্র্ ্াইি। এর্া রুর্ রসর্ািরক রনরিগি কিরি। 
রনরচি িানিরনি রিক রথরক গুণরর্ এর্া চেুথগ স্তরি আরি। আি এি ওপরিি 
র্াও়োরিই রকং িুন রিষ রনিঃশ্বাস েযা্ করিরিরর্া। 
  
আি এই স্তির্া রকাথা়ে? 
  
রুর্ রসর্াি? এখারন আসাি পরথ রো ওর্া হর়েই এরসরি আমিা, বরর্ রুর্ রসর্ারিি 
রিরক রনরিগি কিরর্া রর্াকর্া। রযরহেু রম, রিিওর়ের্ আপনারিি সারথ আরিন, োই 
আপনািা চাইরর্ রসর্াির্া আরিকবাি ঘুরি রিখরে পারিন। 
  
্াইিরক ধনযবাি িারনর়ে দ্রুে পার়ে রুর্ রসর্ারি এরস উপরিে হরর্া ওিা। েরব 
রসর্াির্া রিরখ হোিই হরে হরর্া োরিি। অনযানয রচম্বািগুরর্াি মরো এর্ারে গুপ্ত 
রকিু আরি বরর্ও মরন হরে না। আর্রিা বিি ধরি ধুরর্া, মারর্, আরগো িমাি পরিও 
পাথুরি রি়োর্র্ারক এখরনা পুরিাপুরি রনরির্ই রিখারে। 
  
হোি হর়ে রফরি রযরে যারব, রঠক েখনই রি়োরর্ একর্া ধনু আকত রেি একর্া রখাপ 
রিখরে রপরর্া সযাম। রখারপি আকত রের্া অরনকর্া িানার্াি মরো নকিা কিা, েরব 
রখাপর্া সেরি কিা হর়েরি িক্ত ইরর্ি ্াুঁথুরন রির়ে। রসর্ারিি বারক রনিস ও রুক্ষ 
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রচহািাি সারথ এই নকিাি মরো রখাপর্া রকারনাোরবই খাপ খারে না। বারিারিা 
িোব্দীরে রনি়ে িসুইঘরি রকারনা নকিা কিরো না রকউ। 
  
রিরম, ঐ রখারপি মরো অংির্া রিরখা। অদু্ভে না? 
  
ফ্লযাি র্াইর্ জ্বারর্র়ে নকর্ িানার্াি রখারপি রিরক আরর্া রফর্রর্া রিরম। কর়েক মুহূেগ 
োরকর়ে থাকাি পি বর্র্, রয-ই এই রি়োর্ খুুঁরড থাকুক না রকন, োি সিরল্পক মন 
রিরর্া। 
  
কথার্াি রকারনা িবাব রিরর্া না সযাম। কারি এর্র়ে র্র়ে ফ্লযাির্াইরর্ি র্াডারর্ রির়ে 
রখাপর্া়ে রর্াকা রিরর্া। রর্াকা রিরেই ফাপা একর্া িব্দ রিানা র্রর্া। এই ফাপা িব্দর্া 
প্রমাণ করি রিরে রয হ়ে এই ইর্গুরর্া খুব োরর্াোরব ্াুঁথা হ়েরন, অথবা রেেরিি 
ফাুঁপা অংিরক রু্রকর়ে িাখাি িনয এই ইরর্ি রি়োর্ সেরি কিা হর়েরি। 
  
সারথ সারথই রি়োর্র্া়ে র্ারথ রিরে শুরু কিরর্া সযাম। রবি কর়েকর্া র্ারথ রিও়োি 
পি অবরিরষ আর্্া হর়ে র্রর্া এক ইর্। এিপি অবিয রখারপি অনযানয ইর্গুরর্া 
রর্রন রবি কিরে খুব রবরি সমসযা হরর্া না। কর়েক রমরনরর্ি রেেরিি রখারপি একর্া 
অংরিি সরির়ে রফর্রর্া। োিপি ফ্লযাির্াইর্ রির়ে আরর্া রফর্রর্া রি়োরর্ি আডারর্ 
থাকা অন্ধ্কাি অংির্াি রিরক? 
  
কী রিখরে পারো? উরির্ি সারথ রিরজ্ঞস কিরর্া রিরম। 
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শ্রা্ কিরর্া সযাম। বর্র্, মরন হ়ে রকং িরনি গুপ্তধন রখাুঁিাি রপিরন আমারিি আি 
সম়ে নষ্ কিাি রকারনা প্রর়োিন রনই। 
  
রচম্বাির্া খারর্, োই না? হোিকরণ্ঠ রবডরবড করি রিরজ্ঞস কিরর্া নাইরির্। 
  
না, মুরখ প্রিস্ত হারস ফুরর্র়ে বর্র্ সযাম। ওখারনই আরি, হাে বাডারর্ই ওগুরর্ারক 
স্পিগ কিরে পািরবন। 
  
. 
  
৫৮. 
  
হামাগুরড রির়ে সরু ফার্র্র্াি রেেরি রঢাকাি সম়ে স্বাোরবরকি রচর়ে রবরি ্রেরে 
হৃৎস্পন্দন হরে রিরমি! নাইরির্ ও সযাম অনুসিণ কিরি োরক। 
  
প্রথম রিখা়ে রিরনসগুরর্ারক ধুরর্াপডা পাথরিি রু্করিাি মরো মরন হরর্ও, কাি রথরক 
আরর্া রফর্রেই রিখরে রপরর্া এগুরর্া আসরর্ প্রাচীন আমরর্ি ধােব রসনু্দক। রমরঝ 
রথরক িাি পযগন্ত একর্াি ওপি একর্া রিরখ সািারনা আরি রসনু্দকগুরর্া। প্রা়ে রত্রির্াি 
মরো রসনু্দক আরি এখারন। সবগুরর্াই ধুরর্ামাখা। 
  
এগুরর্া়ে োর্া র্া্ারনা, নাইরির্ বর্র্। এগুরর্ারক খুর্রবা রকোরব? 
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রকিু না বরর্ রমরঝ রথরক একর্া ইর্ েুরর্ রনরর্া সযাম। োিপি ইর্র্া রির়ে আঘাে 
কিরর্া িং ধিা রসনু্দকগুরর্াি একর্া়ে। এক আঘারেই রেরে র্রি প্রাচীণ আমরর্ি 
োর্ার্া। 
  
রসনু্দরকি িার্ার্া উরঠর়ে রেেরিি িতিযর্া রিরখই অরেেূে হর়ে র্রর্া সযাম। প্রা়ে িে 
িে িং ধিা রসর্োি কর়েরনি েরি আরি রসনু্দকর্া। সবগুরর্া কর়েরনই িািা প্রথম 
রহনরি, িািা রিেী়ে হািল্ড এবং িািা প্রথম উইরর়্োরমি মাথা রখািাই কিা আরি। 
পরিি রেনর্া রসনু্দরক েরি আরি স্বণগ মুরা়ে। পরিি রসনু্দকগুরর্া়ে এক এক করি মুক্তা, 
রসর্োি রপ্ল্র্, স্বরণগি করর্ািা, মূর্যবান মরনমুক্তা খরচে েরর্া়োি এবং ওগুরর্াি রখাপ। 
  
ইরেহাস অনুযা়েী রকং িরনি রুরব, পান্না, হীিা এবং বরডা আকত রেি রয রকারনা রবির্ 
িরত্নি ওপি প্রচুি রঝাুঁক রিরর্া। 
  
চমৎকাি, বরর্ উবু হর়ে রসনু্দক রথরক একর্া রিরনস েুরর্ আনরর্া সযাম। অনযিা 
রকউই এই রিরনসর্া এখরনা রখ়োর্ করিরন। এর্া রিরখা। বরর্ একর্া রসানারর্ েীি বা 
রসানারর্ পাোি একর্া েীি েুরর্ রিরমি রিরক বারডর়ে রিরর্া সযাম। 
  
অরেেূে িতরষ্রে েীির্াি োকারর্া রিরম। িরবন হুি? 
  
আমাি িানামরে নরর্ংহযারমি আি কারিািই রসানারর্ েীি রিরর্া না, বর্র্ নাইরির্। 
হ়েরো রকংবিরন্তগুরর্া আসরর্ই সেয রিরর্া। 
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িযাকপর্, আরিকর্া উনু্মক্ত রসনু্দরকি রিরক োরকর়ে বর্র্ সযাম। এর্ারে রিরখ িািাি 
মুকুর্, িািিণ্ড ও অরক্ষর্ার্কর্া আরি। বরর্ রুরব ও মুক্তা খরচে রসানারর্ মুকুর্র্া 
উুঁরচর়ে ধিরর্া সযাম। 
  
এর্াি সারথ মানানসই রপািাকগুরর্াও রিখা উরচৎ রোমাি, বরর্ রকং িরনি রপািারক 
েরেগ বরডা রসনু্দকর্াি রিরক রনরিগি কিরর্া রিরম। 
  
আরম রক ওগুরর্াি একর্া পরি রিখরে পারি? প্রিস্ত হারস রহরস রিরজ্ঞস কিরর্া সযাম। 
  
 ঐ রচষ্াও করিা না, বর্র্ রিরম। প্রা়ে আর্রিা বিি আর্ এই রপািাকগুরর্া পরিধান 
করিরিরর্ন রকং িন। এগুরর্া এখন ঐরেহারসক রনিিগন। 
  
িািা রো অরনক আর্ই মরি র্রি, বাুঁকা হারস রহরস বর্ সযাম। আিা কিরি একর্া 
পরি রিখরর্ িািা রকিু মরন কিরব না। 
  
আপরন এখন িেিে রমরর়্েন পাউরডি সম্পিরক স্পিগ করি রিখরিন, নাইরির্ বর্র্। 
কেত গপক্ষ যরি আপনাি ইোি কথা িানরে পারি, োহরর্ সািা িীবরনি িনয 
নরর্ংহযারমি রির্খানা়ে পুঁচরে হরব আপনারক। 
  
 মরন হ়ে না এই বযাপাির্া পিন্দ কিরবা আরম, রকৌেুরকি সুরি রহরস বর্র্ রিরম। 
  
 যাই রহাক, পরিি রু্ি আসাি আর্ই িা়ে্ার্া পরিষ্কাি করি রফর্া উরচৎ আমারিি 
সেকগ করি বর্র্ নাইরির্। 
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মাথা ঝাুঁরকর়ে সা়ে রির়ে ঘরডি রিরক োকারর্া সযাম। হযাুঁ, রঠকই বরর্রিন। আি িি 
রমরনরর্ি রেেরিই আমারিি ্াইি এরিরক রফরি আসরব। 
  
 রনরিরিি কারি িাখাি িনয কর়েকর্া এরঙ্গরর্ রবি রকিু িরব েুরর্ রনর়ে ফাুঁপা অংির্া 
রথরক রবরির়ে এরর্া রিরম। সযাম ও নাইরির্ও রবরির়ে এরর্া োি সারথ। িুিরন 
আবারিা রি়োরর্ি ইর্গুরর্া িা়ে্ামরো বরসর়ে িাখরে শুরু করিরি। 
  
োরিি ইর্ বসারনা রিষ হর়েরি এই সম়েই রচম্বারি এরস উপরিে হরর্া োরিি রু্ি 
্াইি। োরিিরক রিরখই রিরজ্ঞস কিরর্া, রপরর্ন আপনারিি গুপ্তধন? 
  
না, েুর্ রচম্বাি এর্া, বর্র্ সযাম। 
  
িু্গর্াও েুর্, সারথ রযা্ কিরর্ রিরম। 
  
 শুরন মুচরক হাসরর্া ্াইি। আর্ই বরর্রির্াম আরম। 
  
রকারনা িকরম মুখ স্বাোরবক রিরখ ্াইরিি সারথ োর্ রমর্াযরর্া সযাম ও রিরম। 
নাইরির্ োরকর়ে আরি অনয রিরক। 
  
অনয সবাি সারথ বাইরি রবরির়েই র্ম্বা শ্বাস রনর়ে রনরর্া ওিা। এিপি নাইরিরর্ি 
রিরক োরকর়ে সযাম বর্র্, রো, নাইরির্, রস্টারির্া রনর়ে রনন আপরন। 
  
শুরন হেবাক িতরষ্রে সযারমি রিরক োকারর্া নাইরির্। রকিুই বুঝরে পািরি না। 
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িবারব রিরম নাইরিরর্ি ্ারর্ একর্া চুমু রখরর্াি থাকুন। র্র্ রির়ে িন্রণি ঢর্ 
নামাি আর্ই রবরির়ে রযরে হরব আমারিি। 
  
. 
  
৫৯. 
  
পিরিন সকারর্ রহারর্র্ রথরক রচক আউর্ করি আরিকবাি রনউই়োক কযাসরর্ ঘুিরে 
র্রর্া সযাম ও রিরম। িা়ে্ার্া মানুরষ র্ির্ি কিরি। রসরকউরিরর্ রকাম্পারনি 
্ািগরিি মানুরষি েীড রন়েন্ত্রণ কিরে িীরেমরো রহমরিম রখরে হরে রযন। িোব্দীি 
রসিা গুপ্তধন আরবষ্কারিি িতিযর্া রিখরে এরসরি সবাই। রকারনা িকরম র্রর্ি যরোর্া 
কারি সম্ভব ্ারডর্া পাকগ করি ফ্রে র্ইরর্ি রিরক এর্র়ে র্রর্া ওিা। এই র্ইর্র্া 
পাহািা রিরে নরর্ংহযামিা়োি পুরর্ি কেত গপক্ষ। 
  
োরিি রিরখ এক ্ািগ এর্র়ে এরস রিরজ্ঞস কিরর্া, সযাি, আপনারিি নাম? 
  
র্ংরির্, বর্র্ সযাম। র্িগ অযাড রর্রি র্ংরির্। 
  
নাম বর্াি এই স্টাইর্র্া রকিুর্া পুরিারনা হর়ে র্রি বরর্ মরন হ়ে না রোমাি? রিরম 
বর্র্। 
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 ্ািগ ওরিরক োি রনার্বুকর্া রচক করি মাথা নাডরে নাডরে বর্র্, সযরি, সযাি। 
আপনারিি নামর্া োরর্কা়ে রনই। িুিঃরখে, আপনারিি রেেরি ঢুকরে রিরে পািরি না 
আরম। 
  
 আপরন রক রম. রিিওর়েরর্ি সারথ একরু্ রযা্ারযা্ কিরে পািরবন? রিরম রিরজ্ঞস 
কিরর্া। োরক র্র়ে রক আমারিি আসাি কথার্া িানারে পািরবন? 
  
অবিযই, রমরর্রি। এর্া িানারে পািরবা আরম, েরোরব বরর্ র্রর্ি সামরন রথরক 
র্রর্া ্ািগ রর্াকর্া। 
  
িি রমরনর্ পরিই নাইরির্রক র্ইরর্ি কারি আসরে রিখরর্া ওিা। োি সারথ সারথ 
পারসগ ওর়েে এবং প্ররফসি রসরড্রক অর্রড্রিও এর্র়ে আসরি োরিি রিরক। 
  
 আসাি িনয অরনক অরনক ধনযবাি আপনারিি, র্রর্ি কারি এরস বর্র্ নাইরির্। 
সিকারি অরধিপ্তরিি রর্ারকিা প্রা়ে পা্র্ বারনর়ে রফরর্রি আমারিি। সংস্কত রে 
মন্ত্রণার়্ে রথরক শুরু করি রিরর্ি রমউরি়োমসহ অরনক মানুরষি সারথ কথা বর্রে হরে 
আমারিিরক। 
  
আরম আি রিরম রো রবরিরি। এই রক্ষরত্র আপনারিি রকারনা সাহাযয কিরে পািরবা না 
আমিা, সযাম বর্র্। 
  
আরম বুঝরে পািরি না আপনািা রকন রনরিরিিরক রু্রকর়ে িাখরে চাইরিন? বরর্ 
উঠরর্ন অর্রড্রি। আপনািা িুিন না থাকরর্ রো কখরনাই এই গুপ্তধন খুুঁরি পাও়ো 
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রযরো না। রিরর্ি িািযরক এই সহরযার্ো কিাি িনয আপনািা সম্মানসূচক নাইর্হুি 
উপারধও রপরে পািরেন। 
  
সযাি সযাম ফার্গা, মুরখ প্রিস্ত হারস ফুরর্র়ে বর্র্ রিরম। নাহ, এই নারমি বযরক্তি সারথ 
থাকরে পািরবা না আরম। 
  
কথার্া শুরনই কডা িতরষ্রে রিরমি রিরক োকারর্া সযাম। োিপি আবাি অনয 
রেনিরনি রিরক রফরি োরকর়ে বর্র্, সবাইরক বরর্ রিন রয আপনািা রেনিন একির্ 
হর়ে সাইফাি হুইরর্ি ধাুঁধা সমাধান করি এই গুপ্ত ইরেহাসর্া পুনরুিাি করিরিন। 
  
 হযাুঁ। সারথ রমি োওরর্ি রথউরিি কথার্াও উরল্লখ কিরবন। রপমব্রুরকি আর্গ 
উইরর়্োম িয মািগারর্ি িািসম্পি রু্কারনাি ধািণার্া রকন্তু প্রথম উরনই রির়েরিন, সারথ 
রযা্ কিরর্া রিরম। 
  
 অবিযই, বর্র্ নাইরির্। উইরর়্োম িয মািগারর্ি কািরণই িািসম্পিগুরর্া কখরনাই 
রনউই়োক কযাসরর্ি বাইরি যা়েরন। রেরনই ঝরডি মরধয ির্াির়ে িািসম্পি হারির়ে 
যাও়োি ্ল্প িরডর়ে রির়েরিরর্ন। িুেগা্য রয এক সপ্তারহি রেেরিই ফিারসরিি রবপরক্ষ 
যুরি রনহে হর়েরিরর্ন রেরন। রসই সারথ সম্পরিি গুপ্ত ইরেহাসর্াও হারির়ে র্র়েরিরর্া 
োি সারথ। 
  
ইো রিরর্া আরিা রকিুক্ষণ থাকাি, েরব থাকরে পািরি না। রকিুক্ষরণি মরধযই রহরথ্রা 
রবমান বন্দি রথরক রবমান ধিরে হরব আমারিি। 
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আি কর়েকর্া রিন থাকরে পািরবন না? রিরজ্ঞস কিরর্ন পারসগ। 
  
আর্রোোরব মাথা নাডরর্া সযাম। খুব িুিঃরখে আমিা। বাসা়ে রকিু গুরুত্বপূণগ কাি 
আরি আমারিি, োই যাও়ো র্া্রবই। 
  
 েরব এিপি রো অবিযই রফরি আসরবন আবাি? অনুন়ে করি বর্র্ নাইরির্। 
  
 হযাুঁ, আিা কিরি, বরর্ সবাইরক িরডর়ে ধরি ্ারর্ চুমু রখরর্া রিরম। সযামও ঐরিরক 
উষ্ণোরব কিমিগন করি রনরর্া সবাি সারথ। 
  
এিপি রবিা়ে িারনর়ে আবারিা ্ারডরে রফরি এরর্া ওিা। সযাম ্ারড চার্ারে, আি 
রিরম এখরনা হাে রনরড রনরড রবিা়ে িানারে অনয রেনিনরক। 
  
 রচারখি আডার্ হও়োি আ্ পযগন্ত হাে রনরডই র্রর্া রিরম। োিপি বর্র্, আরম 
রনরিে, আমিা রবিা়ে রনও়োি সম়ে পারসগ আি নাইরিরর্ি রচাখ রির়ে পারন ঝডরিরর্া। 
  
শুধু োরিি রচাখ রথরকই ঝরডরন, বর্র্ সযাম। 
  
রকিু না বরর্ রর্সুয রির়ে রচাখ মুিরর্া শুধু রিরম। োিপি বর্র্, হযাুঁ, িারন আরম। 
  
**** 
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্ণ িুই সপ্তারহি মরধয এই প্রথমবারিি মরো একরু্ স্বরস্ত পারে সযাম। রিরমি রিরক 
োরকর়ে রিখরর্া রিরমও অরনকর্া স্বরস্তি মরধয আরি। সরেয বর্রে রফারনি পিগা়ে রকিু 
একর্া রিরখ উচ্চস্বরি হাসরি এখন। 
  
এরো মিাি কী রিখরর্? 
  
রিরখা েুরম, বরর্ গুপ্তধন খুুঁরি পাও়োি পি োরিি রেনিরনি রোর্া িরবর্া সযামরক 
রিখারর্া রিরম। বারিার্া রসনু্দক রখার্াি পি এই িরবর্া রোর্া হর়েরির্। িরবরে রসনু্দরক 
থাকা স্বণগ, িত্নপাথি ও রকং িরনি িািকী়ে মুকুর্সহ আরিা অরনক রকিুই রিখা যারে। 
আরম িরবর্া আরর্ক্সান্দ্রারক পারঠর়েরির্াম, আি রস পরি পারঠর়েরিরর্া চার্গস এরেরিরক। 
এরেরি এই িরবর্া খুরর্ রিখরে যারব, রঠক েখনই পুরর্ি এরস এরিস্ট করি রনর়ে যা়ে 
োরক। 
  
 শুরন রহরস উঠরর্া সযামও। রনরিেোরবই এখন িুিঃরখি িহরন জ্বর্রি রর্াকর্া, বরর্ 
রি়োিরেউ রমিরি োরকর়ে রিষবারিি মরো রনউই়োক কযাসর্র্া রিরখ রনরর্া সযাম। 
আমারিি এখারনি কাি রো রিষ। এখন োহরর্ আমাি কথা রিও়ো রসই িুরর্ি 
সম়ের্া শুরু কিরবা? 
  
 ওর্াি কথা েুরর্ যাও, ফার্গা। রোমাি ঐ িুরর্ কখরনাই এর্াি রথরক োরর্া হরে 
পািরব না, বরর্ িক্ত করি সযারমি হাুঁরু্ রচরপ ধিরর্া রিরম। এর্াই আমাি িীবরন 
কার্ারনা সবরচর়ে রসিা িুরর্। 
  
-সমাপ্ত- 
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