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১. একা এবং অন্ধকার 
প্রথম পবন 

  
০১. 
  
ইস্তানবুল। শহনবার, ৫ই গস্যেম্বর। রাত দশ া। 
  
িাহজব কাহের-এর গেযের গপেযন গস্ বযস্হেল–একা এবং অন্ধকাযর। অহেযস্র 
জানলা়ে ধুযলা পয়েযে। নেরীর প্রাচীন হমনারগুহলর হদযক তার দৃহি হনবদ্ধ। পৃহথবীর বহু 
গদশ গস্ ঘুযরযে। তযব ইস্তানবুযলর মযতা আর গকাযনা শিরযক গস্ ভাযলাবাস্যত 
পাযরহন। স্াধারণত  ুযহরস্টরা ইস্তানবুযল আযস্, গবইওলগু হিয  গঘারাযেরা কযর, 
হিল ন গিায যলর ঝকঝযক লাযলজার বাযর যা়ে। হকন্তু গস্ গস্ইস্ব জা়েো়ে ভ্রমণ কযর 
যার অবস্থান গকবল মুস্লমানরাই জাযন। গস্ যা়ে ই়োহলযত, সু্যযকর গপেযন গস্ই গোয া 
বাজাযর। ি়েযতা বা ঘুযর গব়ো়ে গোরস্থাযন, গযখাযন গতহিবাবার নাযম স্মাহধস্থল আযে, 
মৃত বযহির উযেযশয। গযখাযন প্রাথননা জানা়ে। 
  
গস্ বযস্ আযে ধধযন স্িকাযর, হিক গযন একহ  হশকাহর, হশকাযরর স্ন্ধাযন ওঁৎ গপযত 
বযস্ আযে। তার গদি ও মন দুহ ই শান্ত। ওয়েলযস্ তার জন্ম িয়েযে। শযামলা সু্ন্দর 
গচিারা তার, ঝয়ের মযতা েহতম়ে আচরণ। মাথা ভহতন কাযলা চুল। শি ও কহিন মুখ। 
ঘন নীল রযের দুহ  গচাখ। গস্খাযন তীক্ষ্ণতা ও বুহদ্ধর আভাস্ গখলা করযে। লম্বা়ে গস্ 
ে-েুয র গবহশ। গস্ গরাো, তযব গদযির গকাথাও মাংযস্র অভাব ঘয হন। 
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 অহেস্ম়ে িাহজব কাহেযরর উপহস্থহত েহ়েয়ে রয়েযে। তামাযকর হমহি অথচ দুেনন্ধ 
বাতাযস্ ঘুযর গব়োযে। তুহকন কহের চ়ো েন্ধ, তার গমা া ধতলাি শরীযরর েন্ধও 
ভাস্যে। অথচ গস্ অথনাৎ হরস্ উইহল়োমস্ এস্ব েন্ধ- ন্ধ গ র পা়ে না। 
  
 খাহনক আযে এক া গ হলযোন গপয়েযে গস্ শযামহনজ গথযক। অযাহিযেযের খবর। 
  
হমিঃ উইহল়োমস্, অভাহবতভাযব ঘ না া ঘয  গেল। আমরা আশ্চযন িয়ে যাহে! হমস্টার 
রযের মৃতুয ঘয যে। হনযমযের মযধয দুঘন না া ঘয  গেল। হবশ্বাস্ করুন, আমরা ওঁযক 
স্ািাযয করার মযতা এক ু েুরস্ত গপলাম না। 
  
পৃহথবীর হিতী়ে বৃিৎ ওেুধ প্রস্তুতকারক স্ংস্থা রে অযান্ড স্ন্স। স্যাম রে হেযলন ওই 
স্ংস্থার গপ্রহস্যেে। উত্তরাহধকার সূ্যে হতহন এই বযবস্া লাভ কযরযেন। গপয়েযেন বহু 
হমহল়েন েলার মূলধন। হবযশ্বর নানা জা়েো়ে েহ়েয়ে আযে এই প্রহতষ্ঠাযনর শাখা, 
অহেস্ ও কারখানা। 
  
হরস্, হবশ্বাস্ করযত পারযে না গয, স্যাম রে আর গবঁযচ গনই। অথচ রযের মযধয 
প্রাণশহির অভাব হেল না। হবযশ্বর নানা গদযশ তাযক গেযন গচযপ গযযত িত। 
গকাম্পাহনর অহেস্ এবং েযাক্টহরগুযলা ঘুযর গদখযত িত। গয-গকাযনা স্মস্যার চ জলহদ 
স্মাধান করযত পারত গস্। গস্ হববাহিত। একহ  স্ন্তান আযে তার। তযব স্ংস্াযরর 
গথযক বযবস্ার প্রহত তার আকেনণ গবশী হেল। এককথা়ে অস্াধারণ ও বুহদ্ধমান পুরুে 
হেল স্যাম। মাে বািান্ন বেযর গস্ পরপাযরর যােী িল। এবার এই হবশাল স্াম্রাযজযর 
দাহ়েত্বভার গক গ্রিণ করযব? 
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 িিাৎ অহেযস্র আযলা জ্বযল উিল। হরযস্র চমক ভােল। গচাখ ঝলযস্ গেল। 
  
হমস্টার উইহল়োমস্, আপহন! আহম জানতাম না আপহন এখাযন আযেন। গস্াহে, হরস্ 
উইহল়োমযস্র গস্যে াহর, ইস্তানবুযল এযল গস্াহেই তার গদখভাল কযর। গস্াহে জাযত 
তুহকন। পঁহচশ বেযরর সু্ন্দর, হিম ও গস্হি গচিারা। 
  
গস্ বহুবার হরস্যক তার শযযাস্ঙ্গী িও়োর আমন্ত্রণ জাহনয়েযে। অবশয হরযস্র যহদ 
আপহত্ত না থাযক। হরস্ এ বযাপাযর গকাযনা উৎস্াি গদখা়ে না। 
  
 গস্ বলল–গস্াহে, হমস্টার কাহেযরর গখাঁজ লাোও। কযারাভান স্রাই, নতুবা মারমারা়ে 
খুঁযজ গদযখা। 
  
কাহেযরর রহিতা জননকা গবহল েযান্সার থাযক কযারাভান স্রাইযত। হরস্ ভাবল, ওখাযনই 
তার স্ন্ধান হমলযত পাযর। তযব স্ত্রীর কাযে চযল যাও়োও কাহেযরর পযি হবহচে হকেু 
ন়ে। 
  
–আহম গদখহে। 
  
–ও গযন এক ঘোর মযধয অহেযস্ এযস্ িাহজর ি়ে। ওযক বযল হদও, ন়েযতা চাকহর 
গথযক কা  িযত িযব। 
  
–হিক আযে, হমস্টার উইহল়োমস্। 
  
আযলা দরকার গনই। হনহভয়ে দাও। 
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. 
  
অন্ধকাযরর মযধয েুযব গথযক হচন্তা করযত ভাযলাবাযস্ হরস্। স্যাম ব্াংযকর চূ়ো়ে ওিার 
গচিা এর আযেও কয়েকবার কযরযে। বেযরর এই স্ম়ে ওখাযন ওিা গতমন শি কাজ 
ন়ে। স্যাম হনশ্চ়ে পারত। যহদ না তাযক ঝয়ের কবযল প়েযত িত। 
  
স্যাম বযলহেল, মে ব্যাংযকর মাথা়ে এবার গকাম্পাহনর পতাকা পুঁযত হদয়ে আস্যব। 
গিযস্ উযিহেল গস্। 
  
এক ু আযে আস্া গোযনর কথা ভাবল হরস্। 
  
অহভযােীরা হিমবাযির ওপর হদয়ে উিহেল। িিাৎ পা েস্যক অতল খাযদ পয়ে যান 
হমস্টার স্যাম রে। 
  
হরযস্র গচাযখর স্ামযন গযন গস্ই দৃশয জীবন্ত িয়ে ওযি–তুোযর ধাক্কা গখয়ে গখয়ে পয়ে 
যাযে স্যাযমর গদি। গুিার হদযক গনযম যাযে। রযের শরীর তখন অতলস্পশনী। 
  
না, এখন মৃত স্যাযমর কথা গভযব লাভ গনই। পৃহথবীর এখাযন-গস্খাযন তার পহরবাযরর 
গলাজনরা েহ়েয়ে হেহ য়ে আযে। তাযদর কাযে খবর া গপৌঁযে গদও়ো দরকার। খবযরর 
কােযজ স্ংবাদ া োপাযত িযব। আন্তজনাহতক অথনননহতক চেগুযলাযত এই খবর 
শকওয়েভ িয়ে গদখা গদযব। গকাম্পাহনযত অথনননহতক স্মস্যা গদখা হদয়েযে। এই 
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অবস্থা়ে স্যাযমর মৃতুযস্ংবাদ া গযন তাযদর কাযেও ভ়েঙ্কর না িয়ে ওযি, গস্ই বযবস্থা 
করযত িযব হরযক। 
  
আজ গথযক ন বের আযে স্যাম রযের স্যঙ্গ তার প্রথম আলাপ ি়ে। তখন হরস্ পঁহচশ 
বেযরর যুবক। এক া গোয া ওেুযধর োযমন গস্লস্ মযাযনজাযরর কাজ করত। তার বুহদ্ধ 
ও উদ্ভাবনী শহির বযল গকাম্পাহনর ওেুধ হবহে উত্তযরাত্তর গবয়ে যা়ে। হরযস্র প্রশংস্া 
কযর স্কযল। বযাপার া স্যাম রযের নজযরও পয়ে। গস্ হরযক হনযজর গকাম্পাহনযত গযাে 
গদবার আহ্বান জানা়ে। হকন্তু হরস্ তাযত রাহজ ি়ে না। তখন স্যাম ওই গকাম্পাহন াই  
হকযন গন়ে। েযল হরস্ িল স্যাযমর গকাম্পাহনর কমনচারী। গস্ই হদন ার কথা হরস্ জীবযন 
ভুলযত পারযব না। আর ভুলযত পারযব না স্যাম রযের অস্াধারণ বযহিত্বস্ম্পন্ন 
গচিারাহ , যা তাযক প্রথম দশনযন প্রভাহবত কযরহেল। 
  
 স্যাম রে বযলহেল–আহম চাই না, তুহম এক া োলতু গকাম্পাহনযত কাজ কযরা। তাই 
এই গকাম্পাহন া আহম হকযন হনলাম। 
  
যহদ এই চাকহর আহম না কহর? 
  
 স্যাম হিত গিযস্ জবাব হদল,–না, গস্ া তুহম পারযব না। কারণ গতামার-আমার মযধয 
এক া স্াধারণ গুণ আযে। আমরা দুজযনই বড্ড উচ্চাশা গপােণ কহর। আমরা পৃহথবীর 
মাহলক িযত চাই। কীভাযব তা িও়ো স্ম্ভব, গস্ গকৌশল গতামাযক আহম হশহখয়ে গদব। 
  
 স্যাম রযের গস্হদযনর গস্ই কথাগুযলা হরস্ গমািাহবযির মযতা শুযনহেল। হকন্তু গস্ই আশু 
তৃহির স্ম্ভাবনার কথা শুযন গস্ আত্মিারা ি়েহন। হনযজযক আরও গবহশ আগ্রাস্ী কযর 
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তুযলযে। রেযক বলযত পাযরহন, আস্যল হরস্ উইহল়োমস্ বযল গকউ গনই–আস্যল গস্ 
িল তীব্র িতাশা এবং দাহরদ্র্য গথযক সৃ্ি এক া স্বযের প্রতীক। 
  
. 
  
হরযস্র গদশ ওয়েলস্ লাইমযস্টান ও ক়েলাখহনর গদশ। রিাভ, িয়ে যাও়ো উপতযকার 
স্বুজ মাহ যতই গস্ জন্ম হনয়েযে। এ িল রূপকথার এক আশ্চযন গদশ! এখাযন প্রযতযক া 
জা়েোর নাযমর স্যঙ্গ হবখযাত স্ব কহবতার িৃহত হমযলহমযশ এক া গকালাজ ধতহর 
কযরযে–গব্রকন, গপনী়েেযান, গপনোহরন, হিনকরে, হমযস্টে। দুিাজার আ যশা লি 
বের আযের অরণয গথযক সৃ্হি িয়েযে এখানকার ক়েলাখহনগুযলা। তখন এই গদযশর 
মানহচে এমন হেল গয, গব্রকন বীকনস্ গথযক স্মুযদ্র্ গযযত কািহব়োহলযকও মাহ  স্পশন 
করযত িত না। হকন্তু হশল্প হবেযবর যুযে স্বুযজর ধ্বংস্ শুরু িল। োে গকয  কাি 
স্ংেৃিীত িল। গস্ই কাযি জ্বলযব আগুন। গলৌি বযবস্ায়ের গয গলাভ তৃি িবার ন়ে, গয 
গলাভর আগুন গলহলিান অহনবনাণ। 
  
একদা ওয়েলযস্ ঘয হেল গস্ই দুিঃখজনক ঘ না। রবা ন েযারার, গয স্ত্রীযক পহরতযাে 
কযর ব্রহ্মচযযনর ব্রত হনযত রাহজ ি়েহন। তাই তাযক গরামান কযাথহলক চাযচনর হবচাযর 
আগুযন পুয়ে মরযত িয়েহেল। দশম শতাব্দীযত আইযনর শাস্ন এযনহেযলন রাজা 
িাইওয়েন দয গু়ে। এযস্হেযলন বীর গযাদ্ধা ব্রাইযচন, হযহন বাযরাহ  পুে ও চহিশহ  
কনযার হপতা িয়েহেযলন। হযহন তার শত্রুযদর স্যঙ্গ জবরদস্ত গমাকাহবলা কযরহেযলন। 
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এস্ব আজ ইহতিাস্ িয়ে গেযে। স্বই অতীত। হকন্তু বতনমাযনর গবদনার জ্বালা 
অস্িনী়ে।হরযস্র বাপ-িাকুরদা বংশপরম্পরা়ে ক়েলাখহনর শ্রহমক। মাযঝ মাযঝ 
ক়েলাখহনর মাহলকযদর মযধয প্রহতযযাহেতা চযল। খহনগুযলার কাজ বন্ধ িয়ে যা়ে। 
শ্রহমকরা দহরদ্র্তার হশকার ি়ে। খাবার গজায  না। তাযদর মানহবক অিংকার ও শহি 
হবধ্বস্ত ি়ে। তারা আত্মস্মপনণ কযর। তাযদর মৃতুয ঘয । গকউ বা ক়েলাখহনর অন্ধকাযর 
মযর পয়ে থাযক। গকউ বা হদযনর পর হদন েুস্েঁুযস্র অসু্যখ গভাযে। কাশযত কাশযত 
একহদন তার মরণ। ঘহনয়ে আযস্। গবহশর ভাে ক়েলাখহন শ্রহমক হতহরশ বের আ়ুে 
হনয়ে পৃহথবীযত আযস্। 
  
 হরস্ শুযনযে খহনশ্রহমকযদর হদনপাযতর কাহিনী। শুযনযে ধমনঘয র েল্প। শুযনযে খহন 
ধ্বযস্ পয়ে কত শত শ্রহমযকর মৃতুয ঘয যে। হরস্ ক়েলাখহনর শ্রহমক িযত চা়েহন। তাই 
গস্ বাহ়ে গেয়ে পাহলয়েহেল। তখন গস্ মাে বাযরা বেযরর এক হকযশার। 
  
 গস্ চযল এযস্হেল স্মুদ্র্ উপকূযল। গস্খাযন অযনক  ুযহরস্টযদর আস্া-যাও়ো হেল। হরস্ 
তাযদর কাজ কযর হদত। োইেরমাস্ খা ত, মাল ঘায়ে কযর হনয়ে গযত। উঁচু পািা়ে 
গথযক ধনী মহিলাযদর িাত ধযর নাহময়ে হদত। ধনী রমণীযদর গদযখ তার মযন িত 
রাহন। িা ন ও সু্ন্দর গচিারার পুরুেযদর গদযখ তার ইো জােত, ওযদর মযতা িযত। 
  
দু বের বাযদ হরস্ এল লন্ডযন। পশহম কাপয়ের গদাকাযন কাজ জুহ য়ে হনল। মাল 
গেহলভাহর করার কাজ। তার অদু্ভত ও খাপো়ো গপপাশাক এবং অপহরশীহলত কথাবাতনা 
শুযন গদাকাযনর কমনচারীরা তাযক হনয়ে িাট্টা করত। 
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তাযদর মযধয িাহেস্ হবমস্ন নাযম একহ  গময়েও হেল। গস্-ও ওই গদাকাযন কাজ 
করত। 
  
একহদন িাহেস্ তাযক তার বাহ়েযত চা খাও়ো়ে হনমন্ত্রণ জানাল। 
  
জীবযন প্রথম গযৌন হমলযনর অহভজ্ঞতা লাযভর আশা়ে হরস্ তার েলা জহ়েয়ে ধরযত 
হেয়ে বাধা গপল। 
  
গময়েহ  বলল–থাযমা-থাযমা! আযে জীবযন বয়ো িও, গদখযব স্ব পাযব। প়োযশানা কযর, 
ভাযলা গপাশাক পরযত গশযখা। ভদ্র্স্মাযজ হমশযত গশযখা। তযবই গতা জীবযন বয়ো 
িও়ো যা়ে। 
  
. 
  
শুরু িল হরযস্র বয়ো িও়োর স্াধনা। গস্হদযনর গস্ই অহশহিত, দহরদ্র্, অতযন্ত স্াধারণ 
ঘযরর গেযল া কল্পনা শহি, তীক্ষ্ণ বুহদ্ধ আর দুরন্ত উচ্চাশাযক পায়ে কযর নতুন এক 
হরযক জন্ম হদযত হস্থর স্ংকল্প িয়ে উিল। হনযজযক উিুদ্ধ করযত গস্ আ়েনার স্ামযন 
এযস্ দাঁ়োত। এক ু এক ু কযর হরস্ পাযে গেল। গরাজ রাযত গস্ েুযল গযত। েুহ র 
হদযন েহবর েযালাহরযত মাযঝ মযধয লাইযব্রহর আর হথয়ে ার িযল। গরাযজর খাবাযরর 
প়েস্া বাঁহচয়ে গস্ স্িাযি একহদন নাহমদাহম গিায যল হেয়ে ঢুকত। সু্স্ভয মানুযেরা 
কীভাযব গ হবযল বযস্ খা়ে, তা লিয করত। 
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এক বেযরর মযধযই হরস্ অযনক হকেু হশযখ হনল। বুঝযত পারল, িাহেস্ তাযক হিক 
রাস্তাই গদহখয়েহেল, গস্ই লন্ডযনর গস্ই অনহভজাত এলাকার স্স্তা গময়ে া! 
  
গস্ গেস্াযরর গদাকাযনর চাকহর া গেয়ে হদল। এল গকহমযস্টর গদাকাযন। তখন তার 
ব়েস্ মাে গোযলা। হকন্তু ব়েযস্র তুলনা়ে গচিারা া তার বরাবরই ভারী। আযের গচয়ে 
লম্বাযতও গবয়েযে। শযামলা সু্ন্দর গচিারার অহধকারী হরস্, গময়েযদর স্যঙ্গ গতাোযমাদ 
কযর কথা বলার ভহঙ্গহ  হশযখহেল খুব যত্ন কযর। তাই তার কাউোযরই গময়েযদর হভ়ে 
উপযচ প়েত। দু-বের গযযত না গযযতই হরযস্র পযদান্নহত িল। গস্ িল মযাযনজার। 
এইভাযব উন্নত জীবযনর লযিয হকেু া পথ গপহরয়ে এযস্যে গস্। তাযক আরও–আরও 
ব়ে িযত িযব। 
  
একহদন এক ওেুযধর গকাম্পাহনর গস্লস্মযান তার গদাকাযন ঢুকল। তখন হরযস্র 
কাউোযর মহিলাযদর হভ়ে। গলাকহ  গদখল মহিলাযদর মযধয কতকগুহল অপ্রয়োজনী়ে 
হজহনস্ হবহের জনয হরস্ কথার জাল সৃ্হি কযর চযলযে। 
  
গলাকহ  বলল–তুহম এখাযন বাযজ স্ম়ে খরচ করে। আমার বস্যক গতামার কথা 
জানাব। 
  
এর পযনযরা হদন পযর হরস্ ওেুযধর গকাম্পাহনযত গস্লস্মযাযনর চাকহর গপল। গস্খাযন 
গস্ ো়ো আরও পঞ্চাশ জন গস্লস্মযান আযে। হকন্তু গকউ তার প্রহতিন্দ্বী ন়ে। গস্ 
হনযজই হনযজর প্রহতিন্দ্বী। এখনও গস্ আ়েনা়ে গদযখ, মযন মযন যা হকেু গস্ কল্পনা 
কযরযে, বাস্তযব তার কত া ঘয যে। গস্ এখন বুহদ্ধমান, হশহিত, ভদ্র্ ও আকেনণী়ে 
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পুরুযে পহরণত িয়েযে। |||||||||| গদযশ গদযশ ঘুযরযে গস্। ওেুধ হবহে কযরযে। গস্ কথা 
শুযনযে। কথা বযলযে। তারপর লন্ডযন হেযর গেযে। গকাম্পাহনযক নানা বাস্তবস্ম্মত 
বযবস্ার গকৌশল বযল হদয়েযে। এতহদযন গকাম্পাহনর পাশাপাহশ হরও স্ােযলযর চূ়ো়ে 
উিযত শুরু কযরযে। 
  
গকয  গেযে আরও হতনহ  বের। হরস্ গজনাযরল গস্লস্মযাযনজাযরর পযদ উন্নীত িল। 
তার চতুর পহরচালনা়ে গকাম্পাহনর হবহে কয়েক গুণ গব়ে গেল। 
  
এর হিক চার বের পর স্যাম রযের স্যঙ্গ তার গদখা িয়েহেল। 
  
–আমাযদর দুজযনর মযধয এক া স্াধারণ হমল আযে। স্যাম বযলহেল, পৃহথবীযক আমরা 
িাযতর মুযিা়ে হনযত চাই। গকমনভাযব তা স্ম্ভব, গতামাযক আহম হশহখয়ে গদব। 
  
স্যাম তার কথার গখলাপ কযরহন। 
  
স্যাযমর সু্চতুর পহরচালনা়ে ন-বেযরর মযধয হরস্ উইহল়োমস্ গকাম্পাহনর অহবযেদয ও 
বহুমূলয অংশ িয়ে উিল। এখন তার ওপর গকাম্পাহন ভরস্া করযত পাযর। তার 
দাহ়েযত্বর স্ীমানা গবয়ে গেযে। এস্ব হকেু একহদযন ি়েহন। েমশ তাযক গবহশ দাহ়েযত্বর 
কাজ গদও়ো িয়েযে। প্রথযম রে অযান্ড স্যন্সর হবহভন্ন শাখার মযধয গযাোযযাে রিার 
গুরুভার তার ওপর নযস্ত িল। নতুন ভাযব শাখা েয়ে গতালার জনয হরসূ্যক গস্ই স্থাযন 
পািাযনা িত। গকাযনা শাখা়ে ঝাযমলা গদখা হদযল হরস্যক পািাযনা িত স্মাধাযনর জনয। 
এমনহক গকাম্পাহন কী ভাযব চালাযত ি়ে, তাও স্যাম রে তাযক হশহখয়ে হদয়েহেল, যা 
স্যাম রেযক বাদ হদযল গস্ ো়ো আর গকউ জাযন না। 
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একহদন স্কাযল গকাম্পাহনর গবাহ়েং হবমাযন চয়ে তারা কযারাকাস্ গথযক হেরহেল। 
গস্বার গভযনজুয়েলা স্রকাযরর লাভজনক এক া গ ন্ডাযরর বযাপাযর হরস্ অভাবনী়ে 
ভূহমকা গ্রিণ কযরহেল। 
  
স্যাম তার কাযজর প্রশংস্া কযর বযলহেল–তুহম গমা া অযঙ্কর এক া গবানাস্ পাযব। 
  
 হরস্ বযলহেল–গবানাস্ আমার প্রয়োজন গনই স্যাম। আহম গকাম্পাহনর গবােন অে 
হেযরক্টরস্-এর একজন িযত চাই। গকাম্পাহনর হকেু গশ়োর গপযত চাই। 
  
–দুিঃহখত হরস্। তুহম গতা জাযনা, রে পহরবাযরর বাইযরর গকউ এই স্ংস্থার হেযরক্টর 
পযদ আস্যত পাযর না, এ া হন়েম বহিভূনত। এমনহক বাইযরর গকউ গশ়োর গিাল্ডারও 
িযত পাযর না। আহম গতামার কথা রাখযত পারহে না। 
  
 হরস্ জাযন, রে অযান্ড স্ন্স প্রাইযভ  গকাম্পাহন রে পহরবাযরর বাইযরর গলাকযক 
গবাযেনর অন্তভুনি কযর না। আজ পযনন্ত গস্ই বাইযরর গলাক হিযস্যব অথনাৎ ব্ােলাইন 
অহতেম কযর গবােন হমহ ং-এ উপহস্থত গথযকযে। 
  
 এই গকাম্পাহনর গশ়োর গিাল্ডারযদর মযধয গশে পুরুে হিযস্যব স্যামই হেল। এো়ো 
স্বাই মহিলা-স্যাযমর গময়ে, আর মাস্তুযতা, খু়েতুযতা, মামাযতা গবাযনরা। তাযদর 
স্বামীরাই এখন হেযরক্টর পদগুযলা অলংকৃত কযর আযে। একমাে অযাযলক বাযদ। 
  
ও়োলথার েযাস্নার, গয অযানা রেযক হবয়ে কযরযে। 
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হস্মযনস্তা রযের স্বামী ইযভা পালাজহজ। গিযলন রে হবয়ে কযরযে শালন মারযতইযলযক। 
  
আর স্যার অযাযলক হনকলস্, যার মা রে পহরবাযরর গময়ে। 
  
হরস্ ধধযন ধযর অযপিা কযরযে। এ গুণ া গস্ স্যাযমর কাে গথযকই গপয়েযে। গস্ জাযন, 
একহদন পহরহস্থহত পাযে যাযব। হকন্তু তার আযেই স্যাম মারা গেল। 
  
. 
  
ইহতমযধয অহেস্ আবার আযলাহকত িয়ে উযিযে। 
  
িাহজব কাহের দরজার গো়ো়ে এযস্ পা গরযখযে। গকাম্পাহনর তুরে শাখার 
গস্লস্মযাযনজার গস্। গবয  ও গমা া গচিারা, আেুযল িীযরর আংহ । তার গপাশাক 
অহবনযস্ত। খুব স্ম্ভবত স্যাযমর আকহিক মৃতুযর খবর গপয়ে খুব তা়োতাহ়েযত গপাশাক 
পযরযে গস্। ি়েযতা বা গযৌন হমলন অস্মাি গরযখ উযি এযস্যে। 
  
–এযস্া িাহজব। চারহ  গদযশ গকবল পািাযত িযব। গকাম্পাহনর স্াংযকহতক গকাযে 
গকবল যাযব আর গস্গুযলা গকাম্পাহনর পেবািযকরা িাযত িাযত গপৌঁযে হদয়ে আস্যব। 
  
মহণবযন্ধ বাঁধা গস্ানার ধতহর বযম অযান্ড মারহস়্োর হরস্টও়োযচ গচাখ বুহলয়ে হনয়ে হরস্ 
বলল–নুয হস্হ  গপাস্ট অহেস্ এখন গখালা গনই। ইয়েহন গপাস্টাযন কযাে গথযক গকবল 
পািাও। এই নাও গকবযলর কহপ া। আধঘোর মযধয গযন স্ব গপৌঁযে যা়ে। আর এ 
বযাপাযর গকউ গবহশ কথা বা়োযল চাকহর গথযক তাযক খাহরজ কযর গদও়ো িযব। 
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–মাই েে! গকবল া পয়ে িাহজব হরযস্র হদযক তাকাল, কীভাযব িল? 
  
দুঘন না। দুঘন না়ে স্যাম রযের প্রাণ গেযে। 
  
এই মুিূযতন হরযস্র গচতনা়ে গদখা গেল এহলজাযবথ রেযক। এতিণ হরস্ এহদযকর 
ঝাযমলা়ে তার কথা ভুযলই হেয়েহেল। এহলজাযবথ রেযক গস্ যখন প্রথম গদযখহেল, 
তখন গস্ পযনযরা বেযরর এক হকযশারী। দাঁত উঁচু বযল গব্রস্ লাহেয়ে ঘুরযে। গস্ এখন 
বয়ো িয়ে আরও সু্ন্দরী িয়েযে। মায়ের গস্ৌন্দযন আর বাবার বুহদ্ধমত্তা, দুয াই গস্ লাভ 
কযরযে। গস্ লাজুক, গমা া, হনিঃস্ঙ্গ ও হবযদ্র্াহিণী। হরযস্র স্যঙ্গ তার মধুর স্ম্পকন। 
বাবার মৃতুযস্ংবাযদ গময়ে া খুব গভযে প়েযব। হরস্ হিক করল, গস্ হনযজই এই 
দুিঃস্ংবাদ া তাযক গদযব। 
  
 ঘো দুই পযর হরস্ অহেস্ গথযক গবহরয়ে প়েল। তাযক হনয়ে গকাম্পাহনর গজ  হবমান 
তখন উয়ে চযলযে হনউ ই়েযকনর হদযক। 
  
. 
  
০২. 
  
বাহলনন। গস্ামবার, ৭ই গস্যেম্বর, গবলা দশ া। 
  
গশাবার ঘযরর এক গকাযণ ঘাপহ  গমযর বযস্ আযে অযানা রে েযাস্নার। গস্ ভয়ে 
কঁুকয়ে আযে। গস্ জাযন, আতনহচৎকার করযলই স্বামী ও়োলথাযরর িাযত তাযক মরযত 
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িযব। তার স্বনাঙ্গ ভয়ে কাঁপযে। অথচ সু্ন্দর এক রূপকথার মযতা তাযদর গপ্রম শুরু 
িয়েহেল। এখন গস্ই গপ্রযমর এমন আতহঙ্কত পহরস্মাহি তাযক কহিন স্যতযর স্ামযন 
এযন দাঁ়ে কহরয়েযে–গস্ উন্মাদ, খুহনযক হবয়ে কযরযে। 
  
. 
  
ও়োলথার েযাস্নার–অযানার প্রথম ও গশে গপ্রম। অযানা কাউযক গকাযনাহদন 
ভাযলাবাযস্হন। এমনহক হনযজর ওপযরও তার হেল তীব্র হবতৃষ্ণা। গোয া গথযকই অসু্যখ 
ভুেত। গরাো গচিারা। মাযঝ মাযঝ জ্ঞান িারাত। তাই তার গবহশর ভাে স্ম়ে গকয  
গেযে িাস্পাতাযল, নাস্ন এবং োিারযদর তত্ত্বাবধাযন। তার বাবা আন্তন রে হেযলন রে 
অযান্ড স্যন্সর অনযতম অংশীদার। তাই গময়ের হচহকৎস্ার জনয দূরযদশ গথযক গেযন কযর 
গমহেকযাল গস্পশযাহলস্টরা এযস্ অযানাযক গদখত, ওেুধ হদত, চযল গযত। হকন্তু গকউ 
অযানার অসু্খ স্ারাযত পাযরহন। 
  
অযানা তাই েুযল গযযত পাযরহন। গস্ স্বনদা আপন মযন স্বযের মযধয হবচরণ করত। তার 
েযাোহস্র জেযত অনয কাযরা প্রযবযশর অহধকার হেল না। বাস্তযবর চ়ো রং তার পেন্দ 
ন়ে। কল্পনার রযে গস্ হনযজর জীবযনর েহব আঁকত। 
  
 আিাযরা বের বয়েযস্ পা হদল অযানা। িিাৎ একহদন গস্ সু্স্থ িয়ে উিল। তার হেয র 
অসু্খ গস্যর গেল। পঁহচশ বের ব়েস্ গথযক তার হবয়ের প্রস্তাব আশা শুরু িল। 
উত্তরাহধকার সূ্যে অযানা পৃহথবীর অনযতম হবখযাত আন্তজনাহতক বযবস্া স্ংস্থার অনযতম 
মাহলক িযব। তাই পােযদর হভ়ে গলযে গেল। এল সু্ইযেযনর এক কাউে, ইতাহলর 
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এক কহব। আযরা এহশ়োন গদশগুযলার প্রা়ে স্াত জন রাজপুে তার পাহণপ্রাথনী িল। 
হকন্তু অযানা রাহজ িল না। এযত আন্তন রে মযন মযন দুিঃখ গপল। গময়ের হতহরশতম 
জন্মহদযন আন্তন বলল নাহতর মুখ গদখা গবাধি়ে আমার ভাযেয গনই। 
  
অযানা পঁ়েহেশ বেযর পা গরযখ অহি়ো়ে গব়োযত গেল। বরযের ওপর হে গখলযত 
লােল। গদখা িল ও়োলথাযরর স্যঙ্গ। ও়োলথার েযাস্নার। গস্ হে গখলা়ে এিপা ন। 
প্রথম গদখা িও়োর মুিূতন াযত বরযে ঢাকা পািাহ়ে উতরাই গবয়ে গস্ গনযম আস্হেল। 
অযানা তার গথযক গতযরা বেযরর বয়ো। 
  
ওযদর কথা িল। ও়োলথার বলল–তুহম হে গখযলা না! চল আজ আমরা একস্যঙ্গ লাঞ্চ 
করব। 
  
অযানা ভ়ে গপয়েে। েুযলর গময়ের মযতা লাজুক ভহঙ্গযত গস্ গস্খান গথযক চযল যা়ে। 
হকন্তু ও়োলথার তার গপেু োয়েহন। 
  
 অযানা সু্ন্দরী ন়ে, অযানার বুহদ্ধ কম, তযব গস্ গবাকা ন়ে। গস্ জাযন, তার এমন গকাযনা 
স্ম্পদ গনই যার গলাযভ পুরুে তার চারপাযশ ঘুরঘুর করযব। তযব িযাঁ, তার নাযমর 
গুরুত্ব আযে। অযানার মযধয এক া স্ংযবদনশীল মন আযে, গযখাযন স্যযত্ন রহিত আযে 
গপ্রম, োন, কহবতা। গস্ই মযনর অহস্তযত্বর কথা বাইযরর গকউ জাযন না। 
  
 অযানা হনযজ সু্ন্দরী ন়ে বয , হকন্তু গস্ সু্ন্দযরর পুযজা করযত জাযন। গস্ৌন্দযনযক শ্রদ্ধা 
কযর, হমউহজ়োযম যা়ে। অপলক গচাযখ হবখযাত গপইহেং ও স্টযাচুগুযলার হদযক তাহকয়ে 
থাযক। ও়োলথার েযাস্নারযক গস্ মযন মযন ভাযলাযবযস্ গেযলযে। এত সু্ন্দর তার 
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মুযখর অব়েব, গযন স্বেন গথযক গকাযনা গদবদূত গনযম এযস্যে পৃহথবীযত! তার সু্ন্দর 
স্াজাযনা দাঁত, গরাযদ গপা়ো তামায  োয়ের রং, মাথা ভহতন গস্ানাহল চুল, গে -ধূস্র 
গচাযখর মহণ, হে গখলার গপাশাযকর নীযচ বাইযস্পস্ ও উরুর মাংস্যপহশর স্বেন্দ েহত 
গদযখ আনার গোপন অঙ্গ হথরহথহরয়ে ওযি। অযানা অযনকবার গচিা কযরযে হে গখলার, 
হকন্তু পাযরহন। তুোযরর ওপর আেয়ে পয়েযে। ও়োলথার তাযক তুযল ধযরযে। 
  
এইভাযব পাঁচহদন গকয  গেযে। একহদন ও়োলথার তার িাযত িাত গরযখ বযলযে–অযানা, 
আহম গতামা়ে হবয়ে করযত চাই। 
  
স্বযের রূপকথার জেৎ গথযক অযানা বুহঝ বাস্তযব হেযর এল। গস্ সু্ন্দরী ন়ে। পঁ়েহেশ 
বেযরর কুমারী যুবতী। তার হদযক এহেয়ে আযস্ গস্ইস্ব পুরুযেরা, যারা বয়োযলাক 
িযত চা়ে। 
  
অযানা ও়োলথারযক এহ়েয়ে গযযত হেয়ে বাধা প়েল। ও়োলথার তার িাত গচযপ ধযর 
বলল–গতামাযক আহম ভাযলাযবযস্ গেযলহে অযানা। তুহমই আমার প্রথম ভাযলাবাস্া! 
  
ও়োলথার বলযত থাযক তার জীবযনর েল্পকথা। গস্ এক জারজ স্ন্তান। অনাথ আশ্রযম 
তার ধশশব গকয যে। গতযরা বের বয়েস্ গথযক অরোযনযজর গময়েরা তাযক হনযজযদর 
ঘযর হনয়ে গযত। তাযক কাযজ লাোত। আনন্দ হদযত গশখাযতা। হবহনময়ে গস্ গপত গকক 
বা মাংযস্র  ুকযরা। ভাযলাবাস্া পা়েহন। বয়ো িয়ে হকন্তু গস্ অনাথাল়ে গথযক চযল 
এযস্যে। তার সু্ন্দর গচিারা গদযখ গময়েরা মুগ্ধ িয়েযে। তাযক গেযকযে, তার স্ঙ্গ 
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হনয়েযে। তার স্যঙ্গ গযৌন হমলন ঘহ য়েযে। গস্ িাত ভযর গপয়েযে জুয়েলাহর দ্র্বয, 
গপাশাক–আযরা কতরকযমর উপিার! হকন্তু গপ্রম? গপ্রম তারা তাযক হদযত পাযরহন। 
  
অযানা ও়োলথাযরর রূপকথা শুযনহেল, হবশ্বাস্ও কযরহেল। 
  
 তার মযন িল, ও়োলথার বুহঝ তার হৃদয়ের স্ম্রা । 
  
গশে পযনন্ত  াউনিযল গোট্ট একহ  পাহ ন গদও়ো িল। ওযদর হবয়ে িল। 
  
. 
  
বাহ়ে া আমার ভাযলা গলযেযে। 
  
 গদও়োযলর পুযরাযনা গপইহেংগুযলার হদযক তাহকয়ে গথযক ও়োলথার বযলযে। 
  
-িযাঁ, অনাথ আশ্রম গথযক ভাযলা। আন্তন রে বযলযে। 
  
–হকেু বলযেন? 
  
–তুহম ভুল কযরে। আমার গময়ের অথন গনই। রে অযান্ড স্যন্সর গশ়োরযিাল্ডার িযল কী 
িযব, তা হবহে করা যা়ে না। আমরা স্বেযন্দ থাহক। এো়ো আর হকেু ন়ে। গতামাযক 
কুহ়ে িাজার মাকন হদযত পাহর। এ া হনয়ে বাহলনন গেয়ে চযল যাও। কাল স্কাল ে ার 
পর গতামাযক গযন আর না গদহখ। কথা দাও, অযানার স্যঙ্গ আর গকাযনা গযাোযযাে 
রাখযব না। 
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–আপহন স্ম্ভবত ভুল বলযেন। অযানাযক আহম স্হতয স্হতয ভাযলাযবযস্হে। 
  
না, কথা া তুহম হিক বলে না। 
  
. 
  
গস্হদন স্ন্ধযা়ে আন্তন রে বাহ়ে হেরযতই অযানা েুয  এল। তার গচাযখ জল। 
  
আন্তন তাযক স্ান্ত্বনা হদয়ে বলল–শান্ত িও অযানা, স্ব হিক িয়ে যাযব। 
  
 আন্তন দরজার হদযক তাকাল–ও়োলথার দাঁহ়েয়ে আযে। 
  
–ও়োলথার আমাযক কী সু্ন্দর আংহ  হদয়েযে গদযখা বাবা! অযানা বলযত থাযক এ ার 
দাম কুহ়ে িাজার মাকন! 
  
. 
  
 এরপযর আন্তন আর অরাজী থাকযত পারল না। তারা ও়োলথারযক জামাই হিযস্যব 
গমযন হনল। নবদম্পহতর ঘরযদার স্াহজয়ে হদল েরাহস্ আস্বাবপযে, গকৌযচ, 
ইহজযচ়োযর। হবয়ের গযৌতুক হিযস্যব গদও়ো িল গেনমাকন ও সু্ইযেযনর অিাদশ 
শতাব্দীর স্থাপযতযর * হনদশনন স্যমত সু্ন্দর এক া বাহ়ে। 
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–অযানা, আহম গতামার কাে গথযক গকাযনা উপিার হনযত চাই না। হকন্তু আহম চাই, 
গতামাযক সু্ন্দর সু্ন্দর উপিার হদযত। হকন্তু অযানা, আমার গতা অত  াকা গনই। 
  
ও়োলথার, গকন মন খারাপ করে? আমার যা হকেু, স্বই গতা গতামার। আমার ট্রাস্ট 
োযন্ড যা  াকা আযে, তাযত আমাযদর হদহবয সু্যখ গকয  যাযব। হকন্তু হেযরক্টররা স্ম্মহত 
হদযল তযবই আহম গশ়োর হবহে করযত পাহর, নতুবা ন়ে। 
  
–ওগুযলার দাম কত? 
  
 ও়োলথাযরর প্রযে অযানা গস্ই অহবশ্বাস্য অঙ্ক া বলল, একবার ন়ে–দুবার। 
  
–হকন্তু হবহে করা যাযব না গকন? 
  
–না, মাযন, আমার দূর স্ম্পযকনর ভাই স্যাম এই ধরযনর হন়েম জাহর গরযখযে। ি়েযতা 
একহদন…  
  
ও়োলথার রে অযান্ড স্ন্স-এ গযাে হদযত চাইল। আন্তন রাহজ িল না। 
  
-তুহম হে গখলার এিপা ন, বযবস্ার কী বুঝযব? 
  
 হকন্তু গময়ে অযানা নাযো়েবান্দা। গশেপযনন্ত গকাম্পাহনর অযােহমহনযিশযন এক া পদ 
ও়োলথারযক গদও়ো িল। গস্ খুব দ্রুত উন্নহত করযত থাকল। গকয  গেল দশহ  বের। 
আন্তযনর মৃতুয িল। ও়োলথার িল গবােন অে হেযরক্টরস্ এর এক জন। স্বামীর 
কাজকযমন অযানা খুব খুহশ। ওযক হনয়ে েবনযবাধ কযর গস্। স্বামী ও গপ্রহমক হিযস্যব 
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ও়োলথার আদশন। অযানার জনয গস্ প্রা়েস্ই েুল আযন। গোয া গোয া উপিার আযন। 
স্যন্ধয া তারা বাহ়েযতই কা া়ে। 
  
অযানার জীবযন সু্খ উপযচ পয়েযে। সু্খ তার প্রহতহ  অঙ্গযক হস্ি করযে। ও়োলথাযরর 
পেন্দ মযতা রান্না কযর গস্। 
  
 হবযশ্বর গশ্রষ্ঠ রাঁধুহন তুহম! ও়োলথার প্রশংস্া কযর। 
  
অযানা লজ্জা়ে আর অিংকাযর রহিম িয়ে ওযি। 
  
হবয়ের পর দু-বের গকয  গেল। অযানা েভনবতী িল। তার মযন তখন অদু্ভত হশিরণ। 
  
গদখযত গদখযত আ  মাস্ গকয  গেযে। ভাবী স্ন্তাযনর মুখ গচয়ে অযনক কি স্িয 
কযরযে গস্। ইহতমযধয এক া অদু্ভত ঘ না ঘয  গেল। 
  
একহদন দুপুরযবলা, লাযঞ্চর পর অযানা গস্ায়ে ার বুনযে–ও়োলথাযরর জনয। বুনহেল, 
ভাবহেল, হদবাস্বে গদখহেল। 
  
কখন গয হবযকল েহ়েয়ে স্যন্ধয িয়ে গেযে তার গখ়োল গনই। ও়োলথাযরর েলার স্বযর 
তার চমক ভাযে। গস্ায়ে ার এক ুও গবানা ি়েহন। 
  
মাযঝ মাযঝই অযানা ভাবনার জেযত চযল গযত। গস্ ভাবল, এস্ব আস্ন্ন মৃতুযর অশুভ 
ইহঙ্গত। মৃতুযযক গস্ ভ়ে পা়ে না। হকন্তু ও়োলথারযক গেয়ে যাও়ো… 
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অযানার বাচ্চা িযত আর মাে এক মাস্ বাহক। একহদন হদবাস্বে গদখযত গদখযত হস্ঁহ়ে 
গথযক পয়ে গেল অযানা। 
  
জ্ঞান হেরল যখন, তখন গস্ িাস্পাতাযল। 
  
ও়োলথার তার িাত গচযপ ধযরযে–তুহম যা ভ়ে পাইয়ে হদয়েহেল অযানা! 
  
–আমার বাচ্চা? 
  
োিার বলল–যমজ, হমযস্স্ েযাস্নার। 
  
–এক া গেযল, এক া গময়ে, ও়োলথার বলল। 
  
অযানা তখন সু্খস্ােযর ভাস্যে–ওিঃ, কযব গয ওযদর গদখব, গকাযল গনব, আদর করব! 
  
 োিার বলল–আপহন আযে সু্স্থ িয়ে উিুন। 
  
. 
  
িাস্পাতাল গথযক হেযর অযানা বাচ্চাযদর গখাঁজ করল। 
  
–আহম বাচ্চাযদর কাযে যাব। 
  
না, োহলনং, তুহম এখনও অসু্স্থ। 
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অযানা নাস্নাহরর হদযক েুয  গেল। জানালা বন্ধ। ও়োলথার তাযক কী গযন গবাঝাযনার 
গচিা করল। 
  
অযানা গদখল, গদালনা়ে দুহ  হশশু শুয়ে আযে। একহ  গেযল, একহ  গময়ে। গেযলহ র 
মাথা়ে গস্ানাহল চুল, হিক গযন গোট্ট ও়োলথার। আর গময়েহ ? সু্ন্দর গস্ানাহল নরম 
চুযলর এক া পুতুল বুহঝ! 
  
কত সু্ন্দর আমার বাচ্চারা! আমার সু্যখর অন্ত গনই! 
  
চযলা অযানা। ও়োলথার অযানাযক জহ়েয়ে ধযর এহেয়ে যা়ে। তার আহলঙ্গযন শরীযর 
কামনার গোঁ়ো। অযানা ভাযব, ও়োলথার হিকই বযলযে, বাচ্চাযদর গদখার অযনক স্ম়ে 
পাও়ো যাযব। হকন্তু এই মুিূতন আর হেযর আস্যব না। কতহদন তারা শরীযর শরীর 
গমলা়েহন। গস্ই মুিূযতন অযানা আর হকেু ভাবযত পাযর না। 
  
গেযলর নাম গদও়ো িল হপ ার আর গময়ে বারহজত্তা। অযানা স্ারািণ কাহ য়ে গদ়ে 
বাচ্চাযদর স্যঙ্গ। তাযদর অপরূপ সৃ্হির হদযক অপলক তাহকয়ে থাযক। ওযদর স্াযথ কথা 
বযল, গখলা কযর। বাচ্চারা কথা বলযত পাযর না। হকন্তু মায়ের ভাযলাবাস্া ওরা হিক 
বুঝযত পাযর। এইভাযব স্ারাহদন গকয  যা়ে। ও়োলথার হেযর এযল গস্ বযল–এযস্া, 
আমাযদর স্যঙ্গ গখলযব এযস্া। 
  
ও়োলথার কথা গঘারা়ে। 
  
রান্নাবান্না কযরে? খাবার ধতহর? 
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ইস্, রান্না করার কথা অযানা ভুযলই গেযে! হনযজযক অপরাধী মযন ি়ে তার। না, 
েযাস্নাযরর হদযক ওর নজর গদও়ো উহচত। বাচ্চাযদর হনয়ে এত গবহশ মাতামাহত আর 
গস্ করযব না। 
  
হকন্তু পযরর হদনও একই রকম। ও়োলথার মাঝরাযত নাস্নাহরযত হেয়ে গঢাযক। 
  
-তুহম এখাযন কী করে অযানা? 
  
 –হকেু ন়ে। 
  
যাও, হনযজর হবোনা়ে চযল যাও। 
  
ও়োলথাযরর কহিন কণ্ঠস্বর এই প্রথম শুনল অযানা। 
  
স্কাল িল। 
  
 ও়োলথার বলল–আমরা েুহ যত গব়োযত যাব। 
  
–এত গোয া বাচ্চাযদর হনয়ে… 
  
–ওরা ন়ে, শুধু তুহম আর আহম। 
  
ওযদর গেযল গরযখ আহম গকাথাও যাব না। 
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 –অযানা, ওযদর কথা গতামা়ে ভুলযত িযব। 
  
 –গকন? 
  
 –তুহম আমাযদর গস্ই যুেলবহন্দ হদনগুহলর কথা মযন কযরা। কী সু্ন্দর আমরা দুজন 
  
 ও, ও়োলথার বাচ্চাযদর হিংযস্ কযর, অযানা ভাযব। 
  
. 
  
বের গকয  গেল। ও়োলথার কখযনাই বাচ্চাযদর কাযে যা়ে না। ওযদর জন্মহদযন 
ও়োলথার কাযজর অজুিাযত বাইযর কা া়ে। অবশয অযানা ওযদর নানারকম উপিার 
হকযন গদ়ে। বাচ্চাযদর প্রহত অযানার  ান গবহশ, তাই গবাধি়ে ও়োলথার তাযদর এহ়েয়ে 
চযল। 
  
ও়োলথার োিার োযক। অযানা নাহক অবস্াযদ ভুেযে। অযানা হদবাস্বযে হবযভার থাযক। 
োিার পযর আস্যব বযল হবদা়ে গন়ে। 
  
ও়োলথার বাচ্চাযদর স্ম্পযকন গকাযনা কথা শুনযত চা়ে না। অযানা বযলও না। 
  
ইহতমযধয হতন বের গকয  গেযে। হপ ার হিক তার বাবার মযতা গদখযত িয়েযে। 
অযাথহলয র মযতা গপ াযনা গচিারা। রােী, মাযঝ মযধয গস্জনয মার খা়ে। বয়ো িযল 
গময়েরা ওর চীযন মাহ র মযতা শরীযরর ওপর িামযল প়েযব। আর বারহজত্তাও ভাহর 
সু্ন্দর গদখযত িয়েযে! 
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ও়োলথাযরর অনুপহস্থহতযত অযানা বচ্চাযদর স্যঙ্গ গখলা কযর, োন গশানা়ে, েল্প বযল। 
ঘুমপা়োহন সু্র গতাযল। 
  
ও়োলথার বাচ্চাযদর দুযচাযখ গদখযত পাযর না। বাবা হিকই বযলহেল, ও  াকার গলাযভ 
তাযক হবয়ে কযরযে। ও়োলথার ওই পযথর কাঁ া দুয াযক স্রাযত চাইযে, হকন্তু কীভাযব? 
  
–অযানা, ও়োলথার বলল, স্যাযমর হন়েম আমরা মানব না। গশ়োর হবহে কযর ওই  াকা 
হনয়ে আমরা অনয গকাথাও চযল যাব। 
  
–আর গেযলযময়েরা? 
  
ওযদর স্হরয়ে গদব। আমাযদর দুজযনর মাঝখাযন ওরা কখযনাই থাকযব না। 
  
 ও়োলথার হনশ্চ়েই পােল। অযানা ভয়ে আঁতযক ওযি। বাহ়েযত গকাযনা কাযজর গলাক 
রাযখহন ও়োলথার। স্িাযি একহদন এক া ঝা়ুেদারহন আযস্। অযানা ভাযব, ও়োলথাযরর 
মাথার হচহকৎস্া করা দরকার। পঞ্চদশ শতাব্দীযত পােলযদর হশপ অে েুলস্ নাযম 
িাউস্যবায  বহন্দ কযর রাখা িত। আধুহনক হচহকৎস্া উন্নত। ও়োলথার হনশ্চ়েই সু্স্থ 
িযব। 
  
. 
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এবং আজ-৭ই গস্যেম্বর। অযানা ঘাপহ  গমযর বযস্ আযে। ও়োলথার গনই। দরজা বন্ধ 
বাইযর গথযক। এবং অযানা এক া স্ািস্ী হস্দ্ধান্ত হনয়ে গেযল। তাযক হনযজযক বাঁচাযত 
িযব। বাচ্চাযদর বাঁচাযত িযব। 
  
হরহস্ভার তুযল হনল অযানা। ো়োল করল, পুহলশ এমারযজহন্স নম্বর ১১০। 
  
-িযাযলা, পুহলশ গস্টশন। বলুন, আপনার জনয কী করযত পাহর? 
  
 –িযাঁ, মাযন… । 
  
িিাৎ ওপর গথযক এক া িাত ঝপ কযর গনযম এল। হরহস্ভার গকয়ে হনল। 
  
–ও়োলথার, দ়ো কযর আমাযক গমযরা না। 
  
ও়োলথাযরর গচাখ দুয া জ্বলযে, হকন্তু নরম কণ্ঠ–োহলনং, আহম গতামা়ে ভাযলাবাহস্। 
গতামাযক মারযত আহম চাই না। আবার পুহলশ আসু্ক আহম তাও চাই না। আস্যল 
বাচ্চারাই ঝাযমলা পাকাযে। ওযদর আহম বাঁহচয়ে রাখব না। 
  
িিাৎ কহলং গবযলর আও়োজ গশানা যা়ে। 
  
ও়োলথার গবহরয়ে গেল। আবার বাইযর গথযক তালা হদল। অযানা গবেরুযমর গভতযর 
পাথযরর মযতা বযস্ থাযক। 
  
হপওন এক া খাম এহেয়ে হদল–হমস্টার ও হমযস্স্ েযাস্নাযরর জনয। 
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–দুিঃযখর স্যঙ্গ জানাহে, পািায়ে উিযত হেয়ে পা েস্যক পয়ে হেয়ে স্যাম রে মারা 
গেযে। জুহরযখ আোমী গবােন অে োইযরক্টরসূ্যদর হমহ ং-এ উপহস্থত থাকার অনুযরাধ 
জানাহে।হরস্ উইহল়োমস্। 
  
. 
  
০৩. 
  
গরাম। ৭ই গস্যেম্বর, গস্ামবার, স্ন্ধযা ৬  া। 
  
ইযভা পালাজহজ। গবেরুযমর মাঝখাযন দাঁহ়েয়ে। মুখ গথযক রি ঝরযে। গস্ হচৎকার 
করযে। 
  
–আমার এ হক স্বননাশ িল! 
  
 –এখনই স্বননাযশর কী গদখযল? গদানাযতিার হচৎকার। 
  
ভা়ো মঁযতহমেযাঁও-র ফ্ল্যা । মস্ত বয়ো গবেরুম। নারী-পুরুে দুজযনই উলঙ্গ। 
  
গদানাযতিা গস্হি, কামনা জাোযনা রমণী, ইযভা পালাজহজ এমন শরীর আযে কখনও 
গদযখহন। 
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যহদও গদানাযতিা তাযক এইমাে আঁচয়ে কাময়ে হদয়েযে, তবু এখনও হনযজর পুরুোযঙ্গ 
কামনার পহরহচত জােরণ ইযভা গযন গ র পাযে। 
  
 যুবতী হনিঃস্যন্দযি সু্ন্দরী, গদানাযতিার নগ্ন শরীর ইযভার প্রহতহ  আকাঙ্খী স্না়ুেযত 
উন্মাদ কামনা জাো়ে। অথচ গস্ গযন বাহঘনীর মুখ, োযলর িা়ে উঁচু, বাঁকা গচাখ, ভরা  
দুয া গিাঁ –গয গিাঁ  দুয া চুমু গখযতা, শুযে হনযত তার পুরুোযঙ্গর…না, এস্ব ভাবার 
অবকাশ গনই। 
  
গস্ চ  কযর গচ়োর গথযক এক া কাপ়ে তুযল হনল। খাহনকিণ পর গখ়োল িল হনযজর 
শা ন াই গস্ রিাি মুযখর ওপর গচযপ ধযরযে। 
  
লযাংয া গদানাযতিা তখন েলা ো াযেমযর যা, তুই হনপাত যা! গবশযাবাজ পুরুে 
গকাথাকার। আহম যখন গতাযক গেয়ে গদব, আর গকাযনা গবশযা আস্যব না গতার স্যঙ্গ 
ইয়ে করযত। 
  
ইযভা অযনক গভযবযে। কী কযর ওই গনাংরা হবহশ্র বযাপার ার স্যঙ্গ জহ়েয়ে প়েল। গস্ 
েুহতনবাজ, গবপযরা়ো। ইতাহলর পুরুযেরা তাযক হিংযস্ করত। গময়েমানুযের স্যঙ্গ েুহতন 
করাযক গস্ স্ম্মানজনক মিৎ কাজ বযল মযন কযর। এ াই তার জীবনদশনন। তাই 
তাযক স্বনদা বযস্ত থাকযত িত। সু্ন্দরী গময়েরা তাযক হঘযর থাকত। পুযরাযনা গপ্রমযক 
স্হরয়ে গরযখ গস্ নতুন গপ্রযমর স্ন্ধাযন েুয  গযত। বলা ভাযলা, নতুন গপ্রম তাযক 
পুযরাযনা স্িবাযস্র কথা ভুহলয়ে হদত। 
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তার তাহলকা়ে ভা়ো অযাপহপ়োর স্াধারণ গবশযা গথযক কনযদাহত্তর িাইেযাশন মযেল 
গকউ বাদ গনই। 
  
হকন্তু আযমহরকান গময়ে না, ওরা বড্ড গবশী স্বাধীন। তাো়ো ওযদর ভাো বড্ড নীরস্। 
গযমন হেযস্যপ ভারহদযক ওরা বযল গজা গ্রীন। ওযদর কাযে হকেু পাও়োর আশা করা 
যা়ে না। 
  
স্াধারণত এক েজন গময়েযক ইযভা একস্যঙ্গ নাচা়ে। গস্ ধাযপ ধাযপ গপ্রযমর গশে 
পযনায়ে গপৌঁযো়ে। 
  
প্রথম ধাযপ গস্ গময়েহ র স্যঙ্গ আলাপ জমা়ে। েুল পািা়ে, গোন কযর, কামনা জাোযনা 
কহবতার পাতলা বই উপিার গদ়ে। এইভাযব দুয া ধাপ উযি আযস্। ে়েনাকাপ়ে 
উপিার গদ়ে। হেনার খাও়ো়ে। এরপযর আযস্ গস্ই আকাহিত ধাপহ । গময়েহ র স্যঙ্গ 
গস্ হমলযন প্রবৃত্ত ি়ে। 
  
 এই মুিূতনহ  ইযভার কাযে চলহচ্চযের েহবর মযতা। ওইহদন তার গোট্ট ফ্ল্যা হ যত 
গময়েহ র পেন্দ মযতা হমউহজক বাজাযনা ি়ে। ন়েযতা অযপরার আয়োজন ি়ে। গময়েহ র 
পেন্দ মযতা খাবার ইতভা হনযজ িাযত রান্না কযর। হেনাযরর পর হবোনা়ে শুয়ে উলঙ্গ 
নারী-পুরুে শযাযম্পন খাযব, এমন বযবস্থাও রাযখ। গপ্রযমর এই চতুথন স্তরহ  ইযভার খুব। 
পেযন্দর। 
  
এরপযর আযস্ পঞ্চম ধাপ। গময়েহ যক হবদা়ে জানাযত িযব। ভাযলা ভাযলা উপিার তার 
িাযত তুযল হদযত ি়ে। হৃদ়েহবদারক বিৃতা গশানাযত ি়ে। কান্নাকাহ  করযত ি়ে। 
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. 
  
হকন্তু এস্ব পুযরাযনা কথা। আ়েনা়ে হনযজর মুখ গদখল ইভা। রিাি, আঁচ়োযনা, 
কাম়োযনা। হনযজযক গদযখ হনযজরই ভ়ে ি়ে তার। 
  
–োহলনং, গদযখা কী িাল কযরে? 
  
জহ়েয়ে ধরযত হেয়ে বাধা পা়ে ইযভা। তার হপযি গদানাযতিার নখ বুযনা জন্তুর মযতা 
আঁচ়ে গদ়ে। ইযভা যন্ত্রণা়ে হচৎকার কযর ওযি। 
  
–গন, কত গচঁচাহব, গচঁচা। গদানাযতিার তীক্ষ্ণ েলা। এক া েুহর িাযতর স্ামযন গপযল 
গতার ও া গকয  মুযখ ঢুহকয়ে হদতাম। আর গচঁচাযত পারহতস্ না। 
  
–কী িযে? আযস্ত বযলা। বাচ্চারা শুনযত পাযব। 
  
বাচ্চারা শুনুক। তাযদর জানা দরকার, তাযদর বাবা নরযকর এক া কী । 
  
 –তুহম আমার বাচ্চাযদর মা। গতামার মুযখর এমন গনাংরা কথা? 
  
 –ও, গনাংরা কথা শুনযত ভাযলা লােযে না! তািযল আহম যা চাইহে, তাই গদ। 
  
দশ লাখ  াকা চাইযলই গতা পাও়ো যা়ে না। স্ম়ে লাযে গজাো়ে করযত। আহম গদখহে 
কী করা যা়ে। ইযভার জামা রযি হভযজ গেযে। 
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গদানাযতিা বাঁদযরর মত লাোযে…গস্ই েযন্দ দুলযে তার বৃিৎ স্তনদুয া। 
  
স্হতয কী রমণী়ে! এ গময়ের তুলনা ি়ে না! 
  
অথচ আ়েনা়ে গদখযত পাযে ইযভা। রিাি মুযখ গদানাযতিার নযখর আঁচ়ে। 
  
–গি ঈশ্বর, এযক কী কযর গবাঝাই! ইযভার েলা়ে আযিপ। 
  
 রে পহরবাযরর ইতাহল়োন শাখার একমাে উত্তরাহধকারী হস্মযনত্তা রে, ইভ পালাজহজ 
তার স্বামী। 
  
ইযভা তখন যুবক এক স্থপহত। হস্মযনত্তার স্যঙ্গ প্রথম আলাপ গথযকই ওরা েভীরভাযব 
গমলাযমশা করল। প্রথম রাযতই গপ্রযমর চতুথন ধাযপ গপৌঁযে গেল ওরা। হবয়ে িল। ইযভা 
স্থপহতর চাকহর গেয়ে হদল। গযাে হদল রে অযান্ড স্ন্স-এ। 
  
 গরাযমর গয এলাকা া িতভােয মুযস্াহলহন অযনক আশা হনয়ে েয়ে তুযলহেল, গস্খাযনই 
ওযদর গকাম্পাহনর অহেস্। 
  
 ইভা বুহদ্ধমান। তাযক স্বাই পেন্দ কযর। গস্ স্বস্ম়ে খুশযমজাযজ থাযক। বনু্ধরা তার 
এই স্বভাযবঈেনাহিত ি়ে। এজনযই গস্ স্িযজ স্েলতা লাভ কযর। হকন্তু গস্ গয 
আযবেপ্রবণ, এক ুযতই চয  যা়ে, মানুে খুন করা তার কাযে গকাযনা বযাপার ন়ে–তার 
গচিারার এই কুৎহস্ত রূপ া গস্ কাযরা কাযে প্রকাশ কযর না। 
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 গবশ সু্যখই তাযদর দাম্পতয জীবন কা হেল। ইযভার মযন আশঙ্কা হেল, স্ত্রীর বাহুবন্ধযন 
ধরা পয়ে ি়েযতা বা তার গপৌরুযের অপমৃতুয ঘ যব। হকন্তু গস্স্ব হকেু িল না। 
  
হস্মযনত্তার বাবা গময়ে-জামাইযক এক া বাহ়ে উপিার হদয়েহেল। গরাযমর পঁহচশ মাইল 
উত্তযর প্রাচীর গঘরা হবরা  প্রাস্াদ। দরজা়ে ইউহনেমন পরা প্রিরী। 
  
হস্মযনস্তা ঘরনী হিযস্যব দারুণ। স্বামীর প্রহত কতনবয পালন কযর হিক হিক। হকন্তু 
গকাযনা কারযণ গরযে গেযল আর রযি গনই। 
  
একবার হস্মযনা তার স্বামীযক স্যন্দি করল, ইযভা নাহক োযমনর মাল হকনযত যাও়োর 
অজুিাযত এক মহিলার স্যঙ্গ ব্রাহজযল গেযে। 
  
ইযভা জানাল, অহভযযাে া হমযথয। হচৎকার গচঁচাযমহচ শুরু িল। ভােচুর, ঘর তেনে। 
এক া গপ়োলা হপহরচ পযনন্ত গো া রইল না। আস্বাবগুযলা অভ্রান্ত লযিয এযস্ প়েল 
ইযভার মাথা়ে। 
  
হস্মযনত্তা মাংস্ কা ার েুহর িাযত গতয়ে এল–গতামাযক খুন কযর গেলব, তারপর 
হনযজযক। 
  
গকাযনারকযম গস্ যাো ইযভা বউযক স্ামাল হদল। মারামাহর করযত করযত দুজযন 
গমযঝযত লুহ য়ে প়েল। ইযভা বউয়ের গপাশাক গ যন হেঁয়ে হদল। হস্মযনত্তা তখন উযদাম 
উলঙ্গ। ওরা স্ব রাে গিে ভুযল হেয়ে শরীযরর গখলা়ে গমযত উিল। 
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এরপর গথযক ইযভা খুব স্তকন িয়ে গেল। োলনযরন্ডযক জাহনয়ে হদল, তাযক হনয়ে আর 
কখনও বাইযর গব়োযত যাযব না। বউ স্যন্দি করযব, হনযজর কাযজ এমন গকাযনা োঁক 
রাযখ না গস্। 
  
 হস্মযনত্তা যুবতী। সু্ন্দরী, বুহদ্ধমতী এবং ধনী। তাযদর দুজযনর পেন্দও এক। তারা 
এমহনযত সু্খী দম্পহত। অনয গময়েযদর স্যঙ্গ গমলাযমশা করযত করযত যখন চূ়োন্ত 
পযনায়ে গপৌঁযে যা়ে, তখন ইযভা ভাযব বউয়ের স্যঙ্গ হবশ্বাস্ঘাতকতা করা া তযাে করযত 
িযব। কথা া মযন প়েযল দাশনহনযকর মযতা কাঁধ ঝাঁকা়ে–এই স্ব রমণীযদর সু্খ 
গদও়োর জনযও গতা পুরুেযক চাই। 
  
হতন বের গকয  গেযে। বযবস্ার বযাপাযর ইযভা হস্হস্হলযত এল। গদখা িল গদানাযতিা 
স্পহলহনর স্যঙ্গ। ইযভার গচাযখ হস্মযনস্তা গযন মানজু-র ধতহর হিম ও হমহি গময়ের যুবতী 
শরীর। আর গদানাযতিা হচেকর বুযযরনস্-এর আঁকা েহব, ভরা  গস্ি তার। ইযভা গস্ই 
কামনার আগুযন জ্বযল ওযি। 
  
প্রথম পহরচয়ের পযরর হদনই ওরা হবোনা়ে গেযে। ইযভার হনযজর গপৌরুযের ওপর 
দারুণ আস্থা হেল। হকন্তু হবোনা়ে গদখা গেল, গদানাযতিা হশিহ়েেী আর ইযভা তার 
োে। কামনার চূ়ো়ে ইযভাযক তুযল হদয়ে এমন স্ব গখলা কযর যা ইযভা গকাযনাহদন 
কল্পনাও করযত পাযরহন। গপ্রযমর, গস্ইস্ব অনুভূহত উপযভাে করযত করযত ইযভা ভাযব, 
গদানাযতিাযক গেয়ে যাও়ো মাযন হনযজর পায়ে কু়ুেল মারা। 
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গদানাযতিা িল ইযভার রহিতা। স্ত্রী ও রহিতা ো়ো অনয গকাযনা গময়ের স্যঙ্গ হবোনা 
ভাে করযত পারযব না ইযভা–এমনই শতন হেল তার। ইযভা গস্ শতন অিযর অিযর 
পালন করযে। দু-দুয া কামনাতুর গময়েযক গস্ গভাে করযে। ক্লাহন্ত গনই এত ুকু। 
গদানাযতিার স্যঙ্গ শুযল ভাযব হস্মযনত্তার কথা। ওর হমহি গস্হি শরীযরর কথা গভযব 
ইযভার শরীযর কামনা জাযে। আবার হস্মযনত্তার স্যঙ্গ যখন গস্ হমহলত ি়ে তখন 
গদানাযতিার উদ্ধত দুহ  স্তন ও স্ত্রী অঙ্গ তাযক বুযনা জাযনা়োর কযর গতাযল। একজনযক 
গভাে করযল অনযজনযক গস্ গযন কাযে পা়ে। এই বযাপার া ইযভার খুব ভাযলা লাযে। 
  
ইযভা গদানাযতিাযক এক া সু্ন্দর ফ্ল্যা  উপিার হদয়েযে। অবস্র স্ময়ে গস্ গস্খাযন 
চযল যা়ে।  ুযযর যাবার নাম কযর, অহেযস্ যাও়োর পযথ বা কাযজ োঁহক হদয়ে গস্ 
গদানাযতিার স্যঙ্গ হমহলত ি়ে। 
  
 স্মুদ্র্ যাোর গস্ই পাঁচ া হদন ইভাযক দারুণ সু্খ হদয়েহেল। জািাযজ কযর স্ত্রীযক হনয়ে 
ইযভা ই়েকন যাহেল। গস্বার নীযচর তলার গকহবযন গস্ তার রহিতাযক গরযখহেল। 
  
. 
  
 স্ন্ধযাযবলা। ইভ শুনল, হস্মযনত্তা েভনবতী। এর এক স্িাি পযর গদানাযতিা জানাল, 
তার বাচ্চা িযব। আনযন্দর স্ােযর গভযস্যে ইযভা। গস্ মাযঝ মাযঝ কাম গদবতার 
উযেযশয প্রে েুঁয়ে গদ়ে–গকন গতামরা আমার প্রহত এত স্দ়ে িয়ে উযিে? 
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যথাস্ময়ে হস্মযনত্তা একহ  গময়ে উপিার হদল ইযভাযক আর গদানাযতিা একহ  গেযল। 
গদবতাযদর দ়োর স্ীমা গনই। কয়েক মাস্ গকয  গেল। ওরা আবার েভনবতী িল। ন-
মাস্ পযর গদানাযতিার আবার একহ  গেযল আর হস্মযনত্তার একহ  গময়ে িল। 
  
চারমাস্ পযর আবার দুজযন একই স্যঙ্গ েভনবতী িল। এবার একই হদযন দুজযনর বাচ্চা 
িল। হস্মযনত্তা রয়েযে স্ালভাযতার মানহজযত আর গদানাযতিা স্ান্তা হস়্োরা হক্লহনযক। 
ইযভাযক গো ােুহ  করযত িযে। একবার স্ালভাযতার পরিযণই স্ান্তা হস়্োরা। 
  
র যাযকাযদনা অযানুলা়ে রাস্তা হদয়ে োহ়ে চাহলয়ে গযযত গযযত রাস্তা়ে দাঁহ়েয়ে থাকা 
গবশযাযদর হদযক িাত নায়ে ইযভা। অবশয তাযদর গদখার মযতা েুরস্ত পা়ে না। তবুও, 
ওযদর গস্ ভাযলাযবযস্ গেযলযে। 
  
এবাযরও হস্মযনত্তা গময়ে গকাযল হনয়ে বাহ়ে হেরল। আর গদানাযতিা গেযল। ইযভা 
ভাবল, গেযলগুযলা যহদ হস্মযনত্তার িত, তািযল তারা আইনেতভাযব বাবার পহরচ়ে লাভ 
করত। অবশয এর জনয ইযভার সু্যখ গকাযনা ভা া পয়ে না। ওযদর জন্মহদন, গয স্যন্তর 
কাযে ওযদর উৎস্েন করা িয়েযে, তার নাযম হচহিত। ইভ হকেু গভাযল না। গস্ বাচ্চাযদর 
খুব ভাযলাবাযস্। গেযলযদর নাম রানযস্স্যকা, কাযলা ও লুকা। আর গময়েরা িল 
ইস্াযবিা, গবযনযদত্তা ও কযাহমিা। 
  
গেযলযময়েরা ধীযর ধীযর বয়ো ি়ে। ইযভার দাহ়েত্ব এখন গবয়ে গেযে। দু-দুয া স্ংস্ার 
স্ামলা়ে। ভা়ো কাহস্ন়ো়ে স্ন্ত গদাহমহনযকর কনযভযে গস্ গময়েযদর ভহতন কযর হদল। 
গেযলরা তার গথযক অযনক দূযরর েুযল মযাহস্যমার গজসু্ই  েুযল। বউ, রহিতা, েহ  
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গেযলযময়ে হনয়ে ইযভার স্ংস্ার। গস্ এযলমদার বয ! আদশন স্বামী, গপ্রহমক ও হপতা। 
বউ ও গময়েযদর স্যঙ্গ গস্ এিমাযস্র হদন া কা া়ে। বাইযর যা়ে না। গেযলযদর জনয গস্ 
গরযখযে গবোনা উৎস্যবর হদন া অথনাৎ ৬ই জানু়োহর। গস্ গস্হদন গেযলযদর িাযত ব্যাক 
রক কযাহন্ড উপিার তুযল গদ়ে। 
  
সু্ন্দরী বউ আর রহিতা, হমহি িাহস্খুহশ আর চালাক গেযলযময়ে হনয়ে েবনযবাধ কযর 
ইযভা। 
  
হকন্তু… 
  
হকন্তু একহদন গস্ই সু্যখর জীবযন আগুন লােল। 
  
ইযভা 
  
গযমন গকাযনা বয়ো দুঘন না ি়ে, স্াবধান িও়োর স্ামানযতম সু্যযােও পাও়ো যা়েহন। 
  
গব্রকোস্ট খাও়ো শুরুর আযে হস্মযনত্তার শরীর হনয়ে গখযলযে ইযভা। তারপর অহেযস্ 
গেযে। হস্মযনত্তার হুকুযম অহেযস্ পুরুে গস্যে াহর রাখযত িয়েযে। ইযভা তাযক 
জানাল, হবযকযল গস্ অহেযস্ থাকযব না। 
  
খুশযমজাযজ পথ িাঁ যে ইযভা। হবযকল া কীভাযব কা াযব, তাই ভাবযে। লুনযো 
গতযভযরর রাস্তা হদয়ে চযলযে গস্। েত স্যতযরা বের ধযর এখাযন হনমনাযণর কাজ 
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চলযে। করযস্া রহস়্োর মযতহমোও গস্তু গপযরাল গস্। গস্খান গথযক হভ়োর েযাযরযজ 
পা রাখল হিক হতহরশ হমহন  পর। 
  
দরজা গিযল গভতযর ঢুযকই ভুরু গকাঁচকাল ইযভা। কী িয়েযে? গদানাযতিাযক হঘযর। 
হতন গেযল বযস্ আযে গকন? 
  
ইযভা স্ামযন এযস্ দাঁ়োল। গদানাযতিা মুখ তুযল তাকাল। গস্খাযন গঘন্নার বীভৎস্ েহব। 
ইযভা হক তযব ভুল ঘযর ঢুযক পয়েযে! 
  
কী িয়েযে? গতামরা এমন করে গকন? 
  
 গদানাযতিা লাহেয়ে উযি দাঁ়োল। েুঁয়ে হদল ওরহজ মযাোহজযনর কহপ–গদযখা, গতামার 
কীহতন। 
  
ইযভা মযাোহজন া িাযত তুযল হনল। গচাখ রাখল কভাযরর ওপর। েয া–তার এবং 
হস্মযনত্তা ও হতন গময়ে। বয়ো বয়ো কযর েহবর নীযচ গলখা-সু্খী পহরবার। : 
  
ইযভার গচাখ কপাযল। আযর গস্ গতা ভুযলই হেয়েহেল। কয়েক মাস্ আযে তার স্ম্বযন্ধ 
হকেু হলখযত গচয়েহেল। ইযভা রাহজ িয়েহেল। হকন্তু বযাপার া গয এত বয়ো িয়ে উিযব 
তা গস্ কল্পনাও করযত পাযরহন। 
  
ইযভা রহিতা ও গেযলযদর কান্না থামাযত বলল–গশাযনা, আমার কথা গতামরা গশাযনা। 
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-গতামার কথা আর কী শুনব? আমার গেযলররা েুল গথযকই স্ব বুযঝ হশযখ এযস্যে। 
গবজন্মা বযল ওযদর স্বাই হবদ্রূপ কযরযে। ওরা কাঁদযত কাঁদযত বাহ়ে হেযর এযস্যে। 
আমার বাহ়েওলা, প্রহতযবশীরা আমাযদর কাে পযনন্ত গঘেঁযে না। গযন আমরা স্ংোমক 
বযাহধগ্রস্ত। এখাযন আর আমাযদর থাকা চলযব না। মান-স্ম্মান স্ব গেল। 
  
-কী বলে? 
  
 –আমার গেযলযদর হনয়ে আহম গরাম গেয়ে চযল যাব। 
  
গতামার গেযল? আমার ন়ে? 
  
 –আমাযক নতুন কযর তুহম হকেু গবাঝাযত এযস্া না, তািযল খুন িয়ে যাযব। িা়ে ঈশ্বর, 
একী িল! ইযভা ভাবযত থাযক, আমার ভাযেয এস্ব ঘ যত পাযর না। গদানাযতা তখনও 
বযল চযলযে–যাও়োর আযে দশ লাখ নেদ  াকা আমার চাই। 
  
দশ লাখ! ইযভার গিাঁয  অহবশ্বাযস্র িাহস্। 
  
 –ি়ে  াকা গদযব, ন়েযতা গতামার বউযক গোন কযর স্ব জাহনয়ে গদব। 
  
. 
  
এরপর গকয  গেযে দু-দুয া মাস্। গদানাযতিা এখনও  াকা পা়েহন। অবশয মুযখ যা 
বযলহেল, কাযজ তা কযরহন। হকন্তু চাপ হদযে। অহেযস্ গোন করযে, বলযে, ইযভা 
কীভাযব  াকা পাযব, তা তার জানার দরকার গনই। হকন্তু দশ লাখ  াকা তার চাই। 
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ইযভা ভাযব–রে অযান্ড স্যন্সর গশ়োর হবহে করা ো়ো তার গকাযনা উপা়ে গনই। হকন্তু 
বাদ গস্যধযে ওই স্যাম রে। ওর জনযই ইযভার জীবযন দুিঃস্বে গনযম এযস্যে। ভহবেযৎ 
অন্ধকার। স্যাম রযের বযবস্থা করযত িযব। এর জনয উপযুি গলাযকযদর স্যঙ্গ 
গদখাস্ািাৎ করযত িযব। 
  
 গদানাযতিা এই ঘ নার পর গথযক হনযজযক ইযভার কাে গথযক গুহ য়ে হনয়েযে। গস্ 
তার শরীর েুযঁত গদ়ে না। এ গয কী চরম বযথা ইযভার কাযে। তযব িযাঁ, ইযভা গেযলযদর 
স্যঙ্গ প্রযতযক হদন গদখা করার অনুমহত গপয়েযে। হকন্তু গদানাযতিা শুহনয়ে হদয়েযে, 
গযহদন গস্  াকা হদযত পারযব হিক গস্হদনই গস্ তার গবেরুযম গঢাকার অনুমহত পাযব। 
  
ইযভা গভযবহেল, গদানাযতিার শরীযর শরীর হমহলয়ে তার রাে ভাোযব। তাই গস্ একহদন 
জানাযলা  াকার গজাো়ে িয়ে গেযে। এিুহন আস্হে! 
  
গদানাযতিাযক হনয়ে ইযভা গশাবার ঘযর ঢুকল। গদানাযতিা গপাশাক গেয়ে ধতহর। ইযভাও 
কাপ়েজামা গেয়ে গেযলযে। হিক গস্ই স্ম়ে গস্ বলল–োহলনং,  াকা া গরহে ি়েহন, তযব 
খুব তা়োতাহ়ে…. 
  
গদানাযতিা হতহ়েং কযর লাহেয়ে উযিযে। ইযভার ওপর ঝাঁহপয়ে পয়ে তাযক আঁচয়ে 
কাময়ে রিাি কযর হদয়েযে। 
  
. 
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হভ়ো কযাহস়্োর জনাকীণন রাজপথ হদয়ে ইযভা োহ়ে োইভ কযর চযলযে। গযযত িযব 
ওলহে়োতা়ে, তার বাহ়ে গস্খাযন। আ়েনার মুখ গদখল ইযভ। রি ঝরা বন্ধ িয়েযে। 
হকন্তু আঁচ়োযনার দাে স্পি গবাঝা যাযে। শা ন া রযি গভজা। 
  
 হস্মযনত্তার স্ামযন দাঁ়োযব কী ভাযব? কী জবাব গদযব? বলযব কী? এক া গময়ের স্যঙ্গ 
শুয়েহেল, গস্ েভনবতী িয়েযে। হকন্তু হতনয  গেযল? না, এস্ব বলা চলযব না। তািযল? 
এহদযক বাহ়েযত তাযক হেরযতই িযব। কয়েকজন অহতহথ আস্ার কথা। হেনাযর গযাে 
হদযত িযব। গক তাযক এই হবপন্ন অবস্থা গথযক বাঁচাযব? বাঁচাযত পাযরন একমাে স্ন্ত 
গজাররা। হতহন অযলৌহকক ঘ না ঘ াযত পাযরন। 
  
হভ়ো কযাহস়্োর ধাযর এক া স্াইনযবােন গদযখ গস্ োহ়ে থামাল। 
  
আধঘো পযর বাহ়ে হেযর এল ইযভ। প্রিরীরা তার হদযক অবাক গচাযখ তাকাল। বাহ়ের 
গভতযর ঢুকযত গযযতই থমযক দাঁ়োল। হস্মযনত্তা আর বয়ো গময়ে ইস্যবলা তার 
প্রতীিা়ে দাঁহ়েয়ে আযে। 
  
হস্মযনত্তা আঁতযক উযি বলল–োহলনং, গতামার এ দুদনশা িল কীভাযব? 
  
 ইযভা গকাযনারকযম উত্তর হদল,আমার গবাকাহমর েল। 
  
হস্মযনত্তা মুযখর আঁচয়ের দাে লি করল। তার গচাখ গোয া িয়ে গেল। হনযস্তজ েলা়ে 
বলল–আঁচয়ের দাে মুযখ? গক এস্ব কযরযে? 
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–তাইযবহরও। 
  
হপি গথযক এক া হবশ্রী কুৎহস্ত ধূস্র রযের গব়োল তুযল আনল ইযভা। গব়োল া 
লাহেয়ে চযল গেল অনযহদযক। 
  
-গব়োল া হকযন হনয়ে এলাম ইস্াযবলার জনয। বাযেয  পুরযত হেয়ে আঁচয়ে কাময়ে 
হদল। 
  
–আিা, গবচারা! চযলা, ওপযর চযলা। শুয়ে পয়ো। োিারযক খবর হদয়েহে। দাঁ়োও আযে 
আয়োহেন লাহেয়ে হদই। 
  
না-না, ওস্ব হকেু লােযব না। 
  
হস্মযনত্তা ওযক জহ়েয়ে ধরযত গেল। 
  
 ইযভা মুখ হবকৃত কযর বলল–স্াবধাযন, হপযিও আঁচয়ে হদয়েযে। 
  
-স্হতয, গতামার ভীেণ গলযেযে, তাই না। কি িযে? 
  
আহম ভাযলা আহে। আমার গকাযনা বযথা গনই। 
  
এমন স্ম়ে কহলংযবল গবযজ উিল। 
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–আহম গদখহে, ইযভা হবোনা গথযক নামল, অহেস্ গথযকও আস্যত পাযর, কােজপে 
পািাবার কথা। 
  
দরজা খুযল দাঁ়োল ইযভা। 
  
–হস্নর পালাজহজ? 
  
 –িযাঁ, আহম। 
  
ধূস্র রযের ইউহনেমন পরা হপওন ওর িাযত এক া খাম তুযল গদ়ে। 
  
খাম গখাযল ইযভা, হরস্ উইহল়োমস্ পাহিয়েযে। খবর া পয়ে গস্ গবশ হকেুিণ চুপ কযর 
দাঁহ়েয়ে থাযক। তারপর এক া দীঘন হনিঃশ্বাস্ গেযল ওপযরর ঘযর উযি যা়ে। গস্খাযন 
অহতহথরা তার জনয অযপিা করযে। 
  
. 
  
০৪. 
  
বুয়েনস্ আইযরস্। গস্ামবার। ৭ই গস্যেম্বর। হবযকল ৩ া। 
  
আযজনহেনার রাজধানী। ধূস্র শিরতহল। চার মাইল স্ারহক  আর একযশা পযনযরা 
লযাপ-এর গমা র গরস্ চযাহম্প়োনহশপ-এর আয়োজন িয়েযে। পঞ্চাশ িাজার দশনক হভ়ে 
জহময়েযে। হকংবদহন্তর না়েকরা এই চযাহম্প়োনহশযপ গযাে হদয়েযে। হনউহজলযাযন্ডর হেস্ 
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অযামন, লযাঙ্কাশা়োযরর ব্রা়োন গরেমযান, আলো-গরাহমও হ যপা ৩৩ োহ়েযত ইতাহল়োন 
চযাহম্প়োন আহদ্র়্ো হদ অযাদ, হমহস্যমর মা ন েরমুলা ও়োযন গব্রহজযলর কারযলাস্ মাযকনা। 
গবলহজ়োম চযাহম্প়োন জযাহক ইক এবং হব আর এম োহ়েযত সু্ইযেযনর গরইযন 
উইযজল। 
  
ট্রযাক া গদখযল মযন ি়ে রামধনুর স্াত রেলাল, স্বুজ, কাযলা, স্াদা, গস্ানাহল। 
  
 গেরাহর, ব্রাভাম, মযাকলাযরন এম ১৯-এ এস্ এবং গলা াস্ েরমুলা ৩ এস্। 
  
হেস্ অযামন চতুথন স্থাযন হেল। তার থ্র ল জযাম িয়ে গেযে। ইহিন বন্ধ কযর োহ়ে 
থামাযত হেয়েও বাধা। ব্রা়োন গরেমযাযনর োহ়ে এযস্ তার স্ামযন দাঁ়োল। বযাস্ 
দুজযনরই গজতার আশা ধ্বংস্ িল। 
  
 গরইযন উইযজল হেল প্রথযম। বাঁয়ে ঘুরযত গযযত হবকল িল তার হব আর এম-এর 
হে়োর বি। ধবদুযহতক যন্ত্রপাহতযত আগুন গলযে গেযে। োহ়ে া পাক গখযত শুরু 
কযরযে। তার হিক গপেযন হেল জযাহক ইকস্। েযল তাযদর দুজনযকই গস্খাযনই 
প্রহতযযাহেতা়ে স্মাহি জানাযত িল। 
  
জনতার উিাস্ গশানা যাযে। 
  
পরপর হতনহ  োহ়ে এহেয়ে চযলযে। প্রথযম আযজনহেনার গজাযজন আমানদাহরস্। গস্ 
সু্রহতস্ োইভ করযে। গপেযন লাল-স্াদা মাকনা োহ়ে। সু্ইযেযনর হনস্ হনলস্যনর। তার 
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গপেযন যাযে রাযন্সর মারযতইল-এর গেরাহর ৩১২ হব-২। গজাযজন আমানদাহরস্ 
আযজনহেনার বাহস্ন্দা। তাই, জনতা তার উযেযশয িাত গনয়ে স্মথনন জানাযে। 
  
 গপেযন েুয  আস্যে এক া গরস্ ট্রযাক। েরাহস্ োইভার। প্রথম গকউ লি কযরহন। 
অবযশযে স্কযলর নজযর এল। গস্ া দশম গথযক স্িম তারপর পঞ্চযম চযল এল। 
প্রথম হতনয  োহ়ে ঘণ্টা়ে ১৮০ মাইল েহতর গচয়েও গবহশ গজাযর েু যে। গপেন গথযক 
তাযদর হদযক হবপজ্জনক ভাযব েুয  আস্যে ব্রানেস্ িযাঁচ বা ও়ো হকনস্ গিযনর গরস্ 
ট্রযাক। আযজনহেনার এবয়ো গথবয়ো গরস্ ট্রযাযক ও া আত্মিতযার স্মান। ট্রযাযকর পাযশ 
দাঁহ়েয়ে গরোহর, পরযন লাল গকা  পরা, স্াইনযবােন তুযল ধযরযে–আরও পাঁচ া লযাপ 
বাহক আযে। 
  
েরাহস্ োইভার গস্ানাহল-কাযলা গেরাহর োহ়ে হনয়ে তৃতী়ে োহ়ে াযক গপেযন গেযল 
হনলস্যনর মাো োহ়ের পাশাপাহশ চযল এল। হনলস্ন ওর পথ রুযখ গদও়োর গচিা 
করল। গপেযন আস্যে এক া জামনান কার। েরাহস্ োহ়ে া আচমকা হপহেয়ে গেল। 
এযস্ প়েল হনলস্যনর মাো ও জামনান োহ়ের মাঝখাযন। তারপর িিাৎ োহ়ের েহত 
বাহ়েয়ে হদল। দুয া োহ়ের মাঝখাযনর খাহল জা়েো ধযর গস্হ  এহেয়ে গেল। েরাহস্ 
োইভাযরর োহ়ে এখন হিতী়ে স্থাযন চযল এযস্যে। োইভাযরর বািাদুহর গদযখ জনতা 
িাততাহল হদয়ে তাযক অহভনহন্দত করল। 
  
 হতনয  োহ়ে পরপর চযলযে–আমানদাহরস্, মারযতইল, হনলস্ন। এখনও হতনয  লযাপ 
বাহক। গযভাযবই গিাক আমানদাহরস্যক হজতযতই িযব। েরাহস্ োইভার ভাযলা, হকন্তু 
তাযক িারাযত পারযব না। আমানদাহরস্ গদখল, েরাহস্ োইভার মারযতইযলর কাযলা 
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গেরাহর োহ়ে া ওর পাযশ এহেয়ে আস্যে। মারযতইযলর গচাযখ েেলস্। কাঁযচ ধুযলা 
পয়েযে। তার নীযচ গদখা যাযে কহিন প্রহতজ্ঞাবদ্ধ মুখ। আমানদাহরস্ এক া দীঘনশ্বাস্ 
ো়েল। গস্পা নস্মযাযনর পযি নীহতহবরুদ্ধ এমন কাজই এখন গস্ করযব। গজতা াই তার 
কাযে এখন বয়ো কথা। 
  
 একপাযশ উঁচু পা়ে। োহ়ে বাঁক হনযে। এই জা়েোযতই গবহশর ভাে োহ়ে দুঘন না 
ঘ া়ে। গেরাহর োহ়ের োইভাযরর হদযক তাকাযলা আমানদাহরস্। িিাৎ অযাকহস্লাযর র 
গথযক পা স্হরয়ে হনল। আচমকা োহ়ের েহত কহময়ে হদল। হিক গস্ই স্ম়ে েরাহস্ 
োইভার তার োহ়েযক এহেয়ে হনয়ে যাযে সু্রহতযস্র পাশ হদয়ে। হিক তখনই 
আমানদাহরস্ তার োহ়ে োনহদযক গঘারাযলা, হিক গেরাহরর লাইযন। বাঁচযত িযল েরাহস্ 
োইভারযক ট্রাযকর মা়ো তযাে কযর পায়ে উিযত িযব। 
  
েরাহস্ োইভার আচমকা গকাণিাস্া িয়ে হেয়ে ঘাবয়ে গেল। 
  
আমানদাহরস্ আপন মযন বলল স্ালুদ! 
  
পরিযণই মারযতইল তার োহ়ে গঘারাযলা আমানদাহরযস্র হদযক। আর মাে হতন েু । 
তখন দুয া োহ়ে পাশাপাহশ এযস্ পয়েযে। স্ংক  এ়োযত আমানদাহরস্ োহ়ে বাঁহদযক 
ঘুহরয়ে গব্রক কেল। অথচ তাযক এক ুও না েুঁয়ে েরাহস্ োইভার মারযতইযলর গেরাহর 
স্ীমানা়ে গপৌঁযে গেল। হজযত গেল। জনতা উিহস্ত। আযজনহেনাবাস্ীযদর তখন আর 
আমানদাহরযস্র হদযক নজর গনই। স্বাই এযস্ হভ়ে কযরযে েরাহস্ োইভারযক হঘযর 
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স্ংবধননা জানাযব বযল। োইভার গচাখ গথযক কাযলা েেলস্ আর মাথা গথযক গিলযম  
খুযল গেলল। 
  
আযর, এ গয মহিলা! 
  
 েযমর মযতা চুযলর রং। গোয া কযর োঁ া। হনয াল প্রহতমার মযতা মুখ। শি, ধারাযলা, 
ক্লাহস্ক, হিমশীতল, হকন্তু সু্ন্দর। তার শরীর উযত্তজনা়ে কাঁপযে। মৃতুযপথযােী 
আমানদাহরযস্র হদযক তাকাল গস্। গলাক াযক গস্ মরযত পাহিয়েযে। 
  
 এহদযক গশানা গেল লাউেহস্পকাযর গঘাহেত িযে গেরাহর োহ়ের োইভার, রাযন্সর 
গিযলন রে মারযতইল আজযকর গরযস্র হবজ়েী! 
  
*** 
  
স্থান : বুয়েন্স আইযরস্ হর গিায ল। ো়োরযেযস্র স্ামযন কাযপনয র ওপর হচৎ িয়ে শুয়ে 
আযে শালন। গিযলযনর শরীযর গপাশাক গনই। গস্ স্বামীর ওপর শুয়ে পয়ে। গযৌনস্ঙ্গযমর 
হবপরীত ও ক্লাহস্ক গপাযজ। 
  
-হেজ, ওহ্, োইস্ট! শালন বযল ওযি, ওরকম গকাযরা না। 
  
তাযক গেয়ে গদও়োর জনয শালন পী়োপীহ়ে কযর, হকন্তু গিযলযনর গস্হদযক ভ্রূযিপ গনই। 
তার কামনার পারদ তখন চ়েচ়ে কযর বা়েযে। গস্ চাযপর মাো বাহ়েয়ে হদল। শাযলনর 
গচাযখ জল এযস্ গেল। 
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 শালন মযন মযন বযল আজ হবনা গদাযে শুধু-শুধু আহম কি পাহে। আহম কী অপরাধ 
কযরহে, গিযলন তা জাযন না। জানযত পারযল কী গয িযব, শালন গস্ কথা গভযব এখন 
গথযকই ভ়ে পা়ে। 
  
*** 
  
গিযলযনর  াকা ও নাম আযে। শালন তাই তাযক হবয়ে কযরহেল। হকন্তু গস্ ভুল কযর। 
 াকা গতা পা়েইহন, স্বামীর মযনাদাও পা়েহন। গকবল ওর পদবী া গিযলন হনয়ে হনল। গস্ 
এখন গিযলন রে মারযতইল। 
  
 পযারীর নামকরা এক ল োযমন জুহন়ের অযা হনন হিযস্যব তখন শালন কাজ করহেল। 
কনোযরন্স রুযম হমহ ং চলযে। োযমনর চারজন হস্হন়ের পা ননার আর গিযলন গস্ই 
হমহ ং এ হেল। 
  
 শালন গিযলযনর স্ম্পযকন হকেু ভাস্া ভাস্া কথা শুযনহেল। গস্ শুযনহেল গিযলন রে 
োমনাহস্উহ কযাল প্রহতষ্ঠাযনর একজন অংশীদার। বনয ও উযত্তজনা পূণন জীবনযাপন কযর, 
হে গখলা়ে চযাহম্প়োন। হনযজর হল়োর গজ  হনযজই চালা়ে। গনপাযল পবনতাযরািযণ অংশ 
গ্রিণ কযরযে। কার গরহস্ং-এ চযাহম্প়োন িয়েযে। ঘন ঘন গপ্রহমক বদলা়ে গস্, গযন 
গপাশাক বদলাযে । 
  
গিযলযনর েয া শালন গদযখযে পযারী মযাচ আর জ্বর দয রান্স পহেকা়ে। হেযভাযস্নর 
মামলার জনয আজ গস্ ওই োযমন এযস্যে। তযব শালন জাযন না, এ া তার কত নম্বর 
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হববািহবযেদ। শালও ওস্ব বযাপার হনয়ে মাথা ঘামা়ে না। তার ওপর ওরারে েযাহমহল, 
তার আ়েযত্তর বাইযর। 
  
হকেু েকুযমে হনয়ে শালন ঢুযকহেল কনোযরন্স রুযম। হস্হন়েররা বযস্ আযেন। তাই গস্ 
কুহণ্ঠত ভাযবই গভতযর ঢুকল। স্াধারণত শালন একা থাকযতই ভাযলাবাযস্। পযারীর গোট্ট 
এক অযাপা নযমযে তার সু্যখর নী়ে। 
  
 শালন পাকা অযা হনন িয়ে উিযত পাযরহন। হকন্তু তার ওপর ভরস্া করা যা়ে। কমনি 
গলাক। চহিশ েুঁই েুঁই শালনযক গদখযত গমা ামুহ  আকেনণিীন। বযহিযত্বর প্রকাশ গনই। 
হিক গযন হভযজ বাহল। 
  
 পযরর হদন োযমনর হস্হন়ের পা ননার মহস়্ে হমযচল স্াকাদ তাযক তার ঘযর গেযক 
পািাযলন। 
  
–গিযলন রে তার মামলার গদখাযশানার দাহ়েত্ব বযহিেতভাযব গতামাযক হদযত চাইযেন। 
  
শালন অবাক আমাযক গকন মহস্িঁ? 
  
-গস্ া আহম বলযত পারব না। তযব ওঁর কাজ হিকমযতা গযন ি়ে লি গরযখা। শালন 
গিযলযনর হেযভাস্ন গকস্ া িাযত হনয়েহেল। গস্ই সু্বাযদ কয়েকবার তার স্যঙ্গ গদখা 
করযত িয়েযে, এবং ঘন ঘন। 
  
গিযলন গোন কযরযে। তার হভলা়ে হেনাযরর হনমন্ত্রণ কযরযে। অযপরা়ে হনয়ে গেযে। 
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শালন গবাঝাবার গচিা কযরযে, গকস্ া স্ামানয। হেযভাস্ন গপযত গদহর িযব না। 
  
হকন্তু গিযলন বযলযে, শালন কাযে থাকযল তার স্ািস্ গবয়ে যা়ে। 
  
গদখা িও়োর কয়েক স্িাি পযর শাযলনর প্রথম স্যন্দি িল। গিযলন রে অহভজাত 
পহরবাযরর গময়ে। আর শালন স্াধারণ মানুে। তযব গকন গস্ তাযক স্ব বযাপাযর জ়োযত 
চাইযে! হনশ্চ়েই ও গকাযনা গরামাহেক স্ম্পকন ে়েযত চাইযে। 
  
একহদন গিযলন জানাযলা-শালন, গতামাযক আহম হবয়ে করযত চাই। 
  
এ গতা অহবশ্বাস্য কথা! গময়েযদর স্ঙ্গ শালন পেন্দ কযর না। গিযলযনর প্রহত তার গকাযনা  
ভাযলাবাস্া গনই। পেন্দ কযর হকনা, তাও হনযজর জানা গনই। আর হবয়ে? 
  
গিযলন েযাশাযনর আর-এক নাম, িযামার কুইন। গস্খান শালন মারযতইল একজন 
স্াধারণ মাঝব়েস্ী উহকল। দুজযনর মযধয অযনক তোত। তার মযধয কী আযে, যা 
গিযলনযক আকৃি করযে? শালন বুযঝ পা়ে না। 
  
 গিযলন নারী স্বাধীনতা আযন্দালযনর স্মথনক। হনহিনধা়ে হবপজ্জনক গস্পা নযস্ অংশ গন়ে, 
গযগুযলা একমাে পুরুেযদরই বযাপার। বরং পুরুে গকন, গময়েমানুযেরা স্মান অহধকার 
পাযব, এ হনয়ে গিযলন গজারদার আযন্দালন কযর। 
  
গিযলযনর মযত, পুরুে িল গপাো জাযনা়োর, তাযদর গপাে মানাও। ওরা োই-েরমাস্ 
খা যব, হস্োযর  ধহরয়ে গদযব, হবোনা়ে আনন্দ গদযব। এ াই যযথি। 
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 শালন মারযতইল তার কাযে এক হবি়ে! িযামার ব়ে, গকাহ পহত, গে়োর গেহভল, গেব়ে–
অযনক রকম পুরুে গদযখযে গিযলন। হকন্তু শালন? শালন তাযদর গথযক আলাদা। ও 
একতাল কাদা মাহ র মযতা। গিযলন ওযক হনযজর মযনর মযতা েয়ে গনযব। 
  
অতএব শাযলনর আইবুয়ো নাম ঘুচল। স্বে িাহরয়ে গেল। নলীযত তাযদর হবয়ে িল। 
মযেকাযলনা়ে িহনমুন করল। শালন ওর োযমনর কাযজ হেযর গযযত চাইল, হকন্তু গিযলন 
গবঁযক বস্ল। গশে পযনন্ত শালন রে অযান্ড স্যন্সর পযারী ব্রাযঞ্চর দাহ়েযত্ব এল। 
  
অহেযস্র খুঁহ নাহ  গস্ এযস্ বউযক বলত। বউয়ের উপযদশ, পরামশন ও স্ািাযযয গস্ 
দ্রুত উন্নহত করল। েযল অল্প হদযনর মযধয পযারী শাখার ইনচাজন িল, গবােন অে 
োইযরক্টরস্ এর স্দস্য িল। বলা যা়ে স্ামানয এক উহকল বউয়ের কৃপা়ে পৃহথবীর 
বহুজাহতক এক হবশালতম বযবস্া প্রহতষ্ঠাযনর পহরচালকমণ্ডলীর স্দস্য িয়েযে এখন। 
হকন্তু এর জনয গস্ আনহন্দত ন়ে। বরং দুিঃখ জাযে শাযলনর মযন। 
  
 শালন এখন গিযলযনর িাযতর মুযিা়ে। বউয়ের কথা মযতা তাযক চলযত ি়ে। মাইযন 
গপয়ে স্ব বউয়ের িাযত তুযল হদযত ি়ে। পহরবযতন গিযলন তাযক হকেু মাযস্ািারা গদ়ে। 
গবহশ দরকার প়েযল তার কাযে িাত পাতযত ি়ে। 
  
স্বামীযক অপমান কযর গিযলন সু্খ পা়ে। িিাৎ িিাৎ অহেযস্ গোন কযর বযল–মযাযস্জ 
হেম হকযন হনয়ে আস্যব। 
  
শালন অহেস্ গথযক হেম হকযন হেযর এযস্ গদযখ গিযলন উলঙ্গ এক া কুকু্কহরর মযতা 
পয়ে আযে। ও গযন স্ব স্ম়ে কামনার জ্বালা়ে জ্বলযে। 
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শাযলনর মা কযান্সাযর মারা গেযে। তখন তার ব়েস্ বহেশ বের। শালন যথাস্াধয মায়ের 
গস্বা শুশ্রূো কযরযে, হকন্তু বাঁচাযত পাযরহন। 
  
মায়ের মৃতুযর পর হনযজর জীবযন এক আশ্চযন শূনযতা গবাধ কযরযে শালন। হকন্তু গস্যির 
প্রহত তার গকাযনা আগ্রি গনই। এ া গস্ গিযলনযক বযলওহেল। 
  
গিযলন গিযস্ বযলহেল–ওস্ব হনয়ে হচন্তা গকযরা না। গকমন সু্খ গদব, গদযখ হনও। 
  
এখন গযৌনস্ঙ্গযমর বযাপার াযক শালন গঘন্না কযর। গিযলযনর স্যঙ্গ গস্ গপযর ওযি না। 
গিযলন গযন তার দুবনলতা়ে গবহশ খুহশ ি়ে। স্বামীর পুরুোঙ্গ হনয়ে এমন স্ব গখলা গখযল 
শাযলনর ো গুহলয়ে ওযি। একবার গযৌন পুলযকর চরম মুিূযতন তার অন্ডযকাযে গিযলন 
বরযের গুঁয়ো লাহেয়ে হদয়েহেল। আর একবার ইযলকহট্রক তার হদয়ে তার পা়ুেযত শক 
হদয়েহেল। কী প্রচণ্ড কাযমান্মত্তা! 
  
 মযন ি়ে শালন গিযলযনর বউ, আর গিযলন তার স্বামী। এমন গকাযনা বযাপার গনই, যার 
স্ািাযযয গিযলনযক শালন খায া করযত পাযর। গিযলযনর মযতা বুহদ্ধ ধযর না গস্। আইন? 
গস্ গিযলনও জাযন। শাযলনর গথযক ভাযলা বযবস্া গবাযঝ। শালনযক বহস্য়ে গরযখ ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা ধযর বযবস্া স্ংোন্ত কথা বযল। 
  
শালন, গভযব গদযখা, রে অযান্ড স্যন্সর কী ভীেণ িমতা! পৃহথবীর অযধনক গদযশর 
অথননীহতর বুহন়োদ আমরা ে়েযত গযমন পাহর, গতমন ভােযত পাহর। এই গকাম্পাহন 
আমারই চালাযনা উহচত। আমারই পূবনপুরুযের প্রহতষ্ঠান 
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এস্ব কথা বলযত বলযত গিযলন শালনযক হবোনা়ে গ যন হনয়ে যা়ে। এস্ব মুিূযতন তার 
গযৌন কামনা অদু্ভতভাযব গবয়ে ওযি। শালন এস্ব গঘন্না কযর, গিযলনযকও গস্ পেন্দ কযর 
না। তাযক তযাে করযত পারযল বাঁযচ। হকন্তু তার জনয গতা  াকার প্রয়োজন। 
  
একহদন লাযঞ্চর স্ম়ে শাযলনর বনু্ধ গরইযন দীশাপ শালনযক এক া প্রস্তাব হদল–আমার 
কাকার বারোনহজযত এক া আেুর গখত আযে। দশ িাজার একর। আমরা দুজযন হমযল 
গস্ া হকযন গনব। আমরা প্রযতযযক হবশ লাখ রা গদব। প্রথম বেযরই েবল লাভ পাও়ো 
যাযব। 
  
তার মাযন চহিশ লাখ রাঁ। শালন ভাবল, গিযলযনর িাত গথযক গরিাই গপযত িযল তাযক 
এমন গকাযনা জা়েো়ে গযযত িযব গযখান গথযক গস্ আর তাযক খুঁযজ পাযব না। 
  
 শালন বলল–গভযব গদখহে। 
  
হকন্তু  াকা গজাো়ে িযব কীভাযব? গবেরুযমর হস্নু্দযক অযনক অবযবহৃত ে়েনা আযে। 
শালন হিক করল, ওগুযলার স্স্তা কহপ কহরয়ে হস্নু্দযকর গভতযর গরযখ, আস্ল জুয়েলাহর 
বাঁধা হদয়ে  াকা গজাো়ে করযব। তারপর লাভ িযল ে়েনাগুহল োহ়েয়ে হনয়ে এযস্ 
হনহদনি জা়েো়ে গরযখ গদযব। তারপযরই গস্ গবপাত্তা িয়ে যাযব। 
  
হকন্তু এরপর গথযক গস্ গযন স্হতয স্হতয এক গপাো জন্তু িয়ে গেল। গিযলযনর মুযখামুহখ 
িযলই তার িাত-পা কাঁপযত থাযক, ঘাম ি়ে। 
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গিযলন হচহন্তত। োিার এল। 
  
স্না়েহবক উযত্তজনা। হবশ্রাযমর প্রয়োজন। হিক িয়ে যাযব। 
  
হবোনা়ে শুয়ে থাকা উলঙ্গ শাযলনর হদযক তাহকয়ে গিযলন গিযস্ ওযি। 
  
োিার চযল গেযল গস্ গপাশাক গেয়ে শাযলনর ওপর ঝাঁহপয়ে পয়ে। শাযলনর গকাযনা  
আপহত্ত গস্ শুনযত রাহজ ন়ে। 
  
*** 
  
পযরর স্িাযি গিযলন হে করযত গেল োরহমশ-পাযতননহকরযশন-এ। যাও়োর স্ম়ে 
স্বামীযক বলল গরাজ রাযত বাহ়েযত গথযকা। আহম গোন করব। 
  
 শালন বুহঝ এই হদন ার প্রতীিা়ে হেল। তার আমন্ত্রযণ জুয়েলার হপয়েযর হরচুদ বাহ়েযত 
এল। জুয়েলাহর কহপ করযত গস্ ওস্তাদ। 
  
গস্ বলল–মহস়্ে, এখন অযনযকই েুহেযক  জুয়েলাহর ধতহর করাযে। আস্ল ে়েনা পযর 
রাস্তা়ে গকউ আজকাল গবযরা়ে না। 
  
স্মস্ত ে়েনার নকল ধতহর িল। গস্গুযলা হস্নু্দযক তুযল রাখা িল। আস্লগুযলা হনয়ে শালন 
জমা রাখল স্রকাহর স্ংস্থা গেহদৎ মহনহস্পাযল।  াকা এযন বনু্ধযক হদল। আেুর গখযতর 
একজন অংশীদার িল শালন। গিযলন এস্ব হকেুই জানল না। 
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শালন তখন আেুর চাে স্ংোন্ত প়োযশানা করযে। কতরকযমর আেুর আযে। গকান 
জহমযত ভাযলা আেুর জন্মা়ে। মদ ধতহর ি়ে কীভাযব ইতযাহদ। 
  
বনু্ধ বযলযে–মযদর দাম বা়েযে। আমরা প্রথযম বেযরই ভাযলা লাভ পাব। শাযলনর স্বযে 
লাল গস্ানাহল আেুর এযস্ গদখা গদ়ে। ইহতমযধয ভ্রমণ স্ংোন্ত পযামযফ্ল্ গুযলা িাযত 
গপয়েযে শালন। স্াউথ স্ী আইলযান্ড, গভযনজুয়েলা, গব্রহজল। গস্ পালাযব। চযল যাযব 
এখান গথযক। হকন্তু রে অযান্ড স্যন্সর অহেস্ আযে হবযশ্বর গবহশর ভাে গদযশ। যহদ 
গিযলন তাযক খুঁযজ পা়ে, তািযল আর প্রাযণ বাঁহচয়ে রাখযব না। তার আযে গিযলনযক 
খুন করযত িযব। কীভাযব? িাজার রকম েহন্দ আঁয  গস্। 
  
 শাযলনর এখন গকাযনা হকেুই অস্িয লাযে না। গিযলযনর অস্ভযতা, খারাপ বযবিার স্ব 
হকেু মুখ বুযজ স্িয কযর শালন। এমনহক তার শরীর হনয়ে গিযলযনর পাশহবক গখলাও। 
স্ব–স্ব মুখ বুযজ গমযন হনয়েযে শালন। মযন মযন এই গভযব গিযস্ ওযি গস্–আর 
কতহদন আমা়ে হনয়ে গখলহব। গবশযা গকাথাকার! গতার  াকা হদয়েই বয়োযলাক িব। 
তারপর আমার হ হকও পাহব না। 
  
 গিযলন অেনার গদ়ে 
  
–গজাযর। আযরা গজাযর। 
  
শি কযর ধযরা। 
  
 –আিঃ, থামযো গকন? শালন গযন সু্যবাধ বালক। গভতযর গভতযর গিযস্ ওযি। 
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শালন বই পয়ে গজযনযে, বস্ন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু আেুর েলার গমািম স্ম়ে। গস্যেম্বযর 
আেুর গতালার উপযযােী িয়ে ওযি। তযব স্মানভাযব গরাদ-বৃহি প্রয়োজন। তা নািযল 
ভাযলা েলন ি়ে না। গবহশ গরাযদ আেুযরর সু্েন্ধ নি িয়ে যা়ে। আর অহত বৃহি 
আেুযরর স্বাদ নি কযর গদ়ে। জুন মাস্। আর মাে কয়েক স্িাযির প্রতীিা। শাযলনর 
স্বে বাস্তযব পহরণত িযত চযলযে। বারোনহজর আবিাও়োর গখাঁজ গন়ে শালন। হদযন 
অন্তত দুবার। 
  
শালন হিক করল। জামাইকা়ে যাযব। ওখাযন রে অযান্ড স্যন্সর গকাযনা অহেস্ গনই। 
রাউন্ড হিল বা অযকাহর়েযস্ গেযল গিযলযনর স্যঙ্গ গদখা িয়ে গযযত পাযর। তাই গস্ মযন 
মযন হিক করল, পািাহ়ে অঞ্চযল গোয া এক া বাহ়ে হকনযব। কাযজর জনয গলাক গরযখ 
গদযব। মজা়ে হদন কাহ য়ে গদযব। 
  
আোমী হদনগুহলর কথা হচন্তা কযর শালন অতীত বা বতনমানযক ভুযল যা়ে। কযাহরহব়োন 
িীপপুযির সূ্যন-গধা়ো িাও়ো-লাো গ্রীষ্মপ্রধান িীযপ গস্ জীবন কা াযব। গযখাযন গিযলন 
গনই, গস্ গকবল একা। 
  
জুন মাযস্র প্রথম হদক। গরাদ-বৃহি স্মানভাযবই হেল। গোয া আেুর বয়ো িয়ে উিযে। 
  
জুযনর মাঝামাহঝ শুরু িল বৃহি। হদযনর পর হদন মুেলধাযর বৃহি িল বারোনহজ অঞ্চযল। 
এখন আবিাও়ো হরযপা ন শুনযতও ভ়ে পা়ে শালন। 
  
গরইযন দীশাযপর গোন গপয়ে গস্ বুহঝ এক ু আশার আযলা গদখযত পা়ে। 
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জুলাইয়ের হিতী়ে স্িাি নাোদ বৃহি কযম গেযল আেুযরর গকাযনা িহত িযব না। হকন্তু 
বৃহি থামল না। জুলাই মাযস্ গরকেন বৃহি িল। স্মস্ত আেুর নি িল। শালন বযবস্া়ে গয 
 াকা খাঁহ য়ে হেল স্ব জলািহল িল। এবার? এবার শালন কী করযব? গস্ আযরা ভীত 
িয়ে প়েল। 
  
*** 
  
 গিযলন খবর পািাল আোমী মাযস্ গস্ কার গরযস্ গযাে হদযত আযজনহেনা যাযে। 
  
 শাযলনর গচাযখর স্ামযন গভযস্ উিল–গিযলন হস্পযে োহ়ে েুহ য়ে হদয়েযে। তারপরই 
োহ়ে অযাহিযেে। গিযলন মযর গেযে। 
  
 গিযলন মযর গেযল গস্ পূণন স্বাধীনতা লাভ করযব। হকন্তু গিযলন িারযত জাযন না। ও 
মরযব না। মরযত িযল শালনযকই মরযত িযব। 
  
 গরযস্ হজযত এক শরীর কাযমান্মাদনা হনয়ে হেযর এযস্যে গিযলন। ঝাঁহপয়ে পয়েযে 
শাযলনর শরীযরর ওপর। 
  
এমন স্ম়ে দরজা়ে গ াকা। 
  
গিযলন বলল তুহম চুপ কযর শুয়ে থাযকা। আহম গদখহে। 
  
আঁ স্া  শরীযর হস্যের গপাশাক জহ়েয়ে গিযলন দরজা খুযল হদল। 
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 ধূস্র রযের গপাশাক পরা হপওন দাঁহ়েয়ে। এক া খাম এহেয়ে হদয়ে হপওন বলল–হস্নর 
ও হস্নরা মারযতইযলর জনয। গস্পশযাল গেহলভাহর। 
  
হপওনযক হবদা়ে হদয়ে গিযলন ঘযর এযস্ গঢাযক। দরজা বন্ধ কযর গদ়ে। খাম খুযল। মযন 
মযন গবশ কয়েকবার পয়ে হনল গস্। 
  
কী খবর? 
  
শাযলনর প্রযের জবাযব গস্ জানাযলা, স্যাম রে মারা গেযে। তার গিাঁয  িাহস্র গরখা। 
  
. 
  
০৫. 
  
লন্ডন। ৭ই গস্যেম্বর। গবলা দুয া। 
  
হপকহেহল। গস্ে গজমস্ হি । গিা়োই স্ ক্লাব। এ া অিাদশ শতাব্দীর জু়ো গখলার 
ক্লাব। বতনমাযন যা অহভজাত ইংরাজযদর কাযে প্রথম গশ্রণীর ক্লাব হিযস্যব হবযবহচত। 
  
এই ক্লাযবর স্দস্য িযত চাইযল হতহরশ বের অযপিা করযত ি়ে। গমম্বার ও তাযদর 
অহতহথ ো়ো অনয গকউ এই ক্লাযব ঢুকযত পাযর না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

59 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 বয়ো বয়ো ঘর। পুযরাযনা আস্বাবপযে স্াজাযনা। এমন স্ব আমন গচ়োর, গযখাযন কম 
কযর দুজন প্রািন প্রধানমন্ত্রী বযস্যেন। আযে পুযরাযনা কাযলর গ হবল, চাম়ো়ে গমা়ো 
গকৌচ। ওপর তলা়ে উযি গেযে বাঁকাযনা হস্ঁহ়ে। োইহনং রুযম মস্ত ব়ে োইহনং গ হবল। 
একস্যঙ্গ হতহরশ জন গমম্বার বস্যত পাযর। এো়োও পাঁচ া স্াইে গ হবল রাখা আযে। 
পৃহথবীর স্বযচয়ে প্রভাবশালী বযহিযদর আেমন ঘয যে এখাযন। লাঞ্চ বা হেনার গস্যর 
গেযে। 
  
 স্যার অযাযলক হনকলস্। হব্রহ শ পালনাযমযের স্দস্য। ওর বাবা কযারন হেযলন অহভজাত। 
ওযদর বংযশর স্কযলই এই ক্লাযবর স্দস্য। পরযন তার  ুইে গস্পা নস্ জযাযক । আর 
স্নযাকস্। গরাোয  গচিারা। মুযখ অমাহ়েক িাহস্ আর আহভজাযতযর প্রকাশ। 
িাউযস্স্টারশা়োযরর এযস্ট  গথযক োহ়েযত গচযপ এখাযন এযস্যে এক ু আযে। 
  
তার অহতহথ গজান সু্ইন ন। পরযন তার হপন িাইপ সু্য । বয়ো বয়ো গোরাকা া শা ন, 
 ক যক লাল াই ঝুলযে। এই শান্ত পহরযবযশ এ া এযকবাযরই গবমানান। 
  
ওরা বযস্যে ঘযরর এক গকাযণ এক া গোয া গ হবযল। 
  
 মযস্তা বয়ো ভীল চযপর পয়ে থাকা  ুকযরা া মুযখ হদযত হদযত গজান সু্ইন ন বলল 
স্হতয, এখানকার খাবার া ভাযলা। 
  
-িযাঁ, স্ময়ের স্যঙ্গ পািা হদযত হশযখযে। অবশয ভলযত়োর বযলহেযলন, ইংযরজযদর ধমন 
একযশা া িযল কী িযব, স্স্ মাে এক া। 
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–ভলযত়োর? গক গস্? 
  
একজন েরাহস্। 
  
–ও, এবার কাযজর কথা বলা যাক। 
  
খানাহপনা গশে কযর কাঁ া চামচ স্হরয়ে গরযখ নযাপহকযন মুখ মুেল গজান। 
  
–দু স্িাযির মযধয  াকা গদব বযলহেলাম। তা িযে না গদখহে। আরও স্ম়ে লােযব। 
ওয়ে ার কাঁযচর বাি ভহতন চুরু  হদয়ে গেল গ হবযল। অযনকগুযলা পযকয  ভযর এক া 
চুরু  ধরাযলা গজান। 
  
–স্যার অযাযলক, আপহন আমার মহনবযদর গচযনন না। ওরা আর ধধযন ধরযত পারযেন 
না। গিযপ গেযল কী গয কযর বস্যবন, তা আপহন বুঝযত পারযেন না। আপহন হক 
ঝাযমলা চান? 
  
–স্হতয, আমার কাযে  াকা গনই। 
  
–আপহন হক েহরব? আপনার হবে়ে আযে। রে পহরবাযরর গময়ে আপনার মা। িাজার 
একযরর োমন আযে আপনার।  াউনহব্রযজ মস্ত বয়ো বাহ়ে। গরালস্ রয়েস্ আর লাল 
গবেহল োহ়ে আযে আপনার। 
  
–ওগুযলা হবহে করা যাযব না। 
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সু্ন্দরী বউ হভহভ়োন? 
  
স্যার অযাযলযকর মুখ রহিম িল। গস্ চা়ে না, এই গলাক া তার বউয়ের নাম মুযখ 
আনুক। ওরা এক বাহ়েযত বাস্ কযর বয , হকন্তু তাযদর গশাবার ঘর আলাদা। কখযনা 
স্খযনা গভারযবলা ঘুম গথযক গস্ যা়ে বউয়ের গবেরুযম। চাদর জ়োযনা নরম শরীর ার 
হদযক গলালুপ দৃহিযত তাহকয়ে থাযক। ওর মাথা়ে গস্ানাহল চুল, বয়ো বয়ো িাো নীল 
রযের গচাখ, চাম়ো হেযমর মযতা গমালায়েম। 
  
 এক চযাহরহ  িযল হভহভ়োযনর স্যঙ্গ তার প্রথম আলাপ িয়েহেল। হথয়ে াযর গোয াখায া 
: পা ন করত হভহভ়োন। 
  
 দু স্িাি পযর অযাযলক মযন স্ািস্ স্ঞ্চ়ে কযর হভহভ়োনযক হথয়ে ার গদখযত আর 
হেনার গখযত আমন্ত্রণ জানাল। নহ ং হিযলর এক তলার ফ্ল্যায  হভহভ়োন থাকত। তারা 
হবয়ে করল। হভহভ়োযনর ফ্ল্যায  প্রথম রাত দুজযন জ়োজহ়ে কযর কাহ য়ে হদল। 
গভলযভয র মযতা হজভ, গস্ানাহল চুল এবং গোপন েভীযর এক হভযজ, স্পহন্দত কামনার 
দাহব, অযাযলযকর জীবন দশনন পাযে হদল। 
  
অযাযলক লাজুক। তার গচিারা গমা া। হভহভ়োন এই হনয়ে কত মজা কযর। গস্ রাে কযর 
না। বরং খুহশ ি়ে। পাহ নযত হভহভ়োনযক হঘযর পুরুেযদর হভ়ে। অযাযলক েবন ও ঈেনা 
গরাধ কযর। ওযদর কতজন গয হভহভ়োযনর শযযাস্হঙ্গনী িয়েযে, তা অযাযলক জাযন না। 
  
অযাযলক বযারন পালনাযমযের স্দস্য। উজ্জ্বল ভহবেযৎ। ধনী ও অহভজাত রে পহরবাযরর 
স্ন্তান। রে অযান্ড স্ন্স-এর গবােন অে োইযরক্টরযদর স্দস্য। 
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হভহভ়োন অহশহিত, দুশ্চহরো, মন অেভীর। তার বাবা-মা, হমউহজক দযলর স্যঙ্গ যুি 
আহ নস্ট। অথচ ওই গময়েযকই স্যার অযাযলক হনকলস্ হবয়ে করল। িাউযস্স্টারশা়োযরর 
পুযরাযনা বাহ়েযত হনয়ে এল। 
  
জহজন়োন স্থাপতয, গোহরক স্তম্ভ, িাজার একর হবসৃ্তত োমন, কাযেই নদীযত মাে ধরা যা়ে, 
বাহ়ের গপেযন আযে পাকন আর বন, চাইযল হশকার করা যা়ে। 
  
 গভতযর পাথযরর গমযঝ, কাযির গদও়োল রং করা, গশ্বত পাথযরর গ হবল, পুযরাযনা 
ঝা়েলণ্ঠন, গমিহেহনর গচ়োর, লাইযব্রহরযত অিাদশ শতাব্দীর বুক গকস্, গিনহর িলযাযন্ডর 
হেজাইন করা গ হবল, আযে  মাস্ গিাযপর হেজাইন করা গচ়োর। গেহস্ংরুযমর গমযঝযত 
উইল ন কাযপন , োদ গথযক ও়ো ারযোেন কাঁযচর ঝা়েলণ্ঠন ঝুলযে। মস্ত বয়ো োইহনং 
রুম। চহিশ জন অহতহথ একস্যঙ্গ বস্যত পাযর। ে া গবেরুম গদাতলা়ে। হতনতলা়ে 
চাকরযদর থাকার ঘর। 
  
ে স্িাি এখাযন গকয  গেল তাযদর। 
  
একহদন হভহভ়োন বলল–অযাযলক, চযলা আমরা লন্ডযন চযল যাই। এখাযন আর ন়ে। 
  
–গকন হভহভ়োন! এত সু্ন্দর শাহন্তপূণন 
  
–না, এস্ব আমার স্িয ি়ে না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

63 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

অতএব লন্ডযনর নাই স্হব্রযজ এল তারা। মস্ত বয়ো চারতলা বাহ়ে। স্ব হকেু আযে 
েহ়েং রুম, প়োর ঘর, মস্ত বয়ো োইহনং রুম, ওপর তলা়ে এক া বয়ো আর চারয  
গোয া গবেরুম। আর আযে ঝরনা, স্টযাচু, সু্ন্দর বাোন, গস্খাযন স্াদা গবঞ্চ আযে। 
  
স্যার অযাযলক আর হভহভ়োন দুস্িাি বয়ো গবেরুযম পাশাপাহশ শুয়ে রাত কা াল। 
  
একহদন হভহভ়োন বলল–অযাযলক, তুহম কাল গথযক অনয ঘযর গশাযব। গতামাযক আহম 
ভাযলাবাহস্ হিকই, হকন্তু গতামার নাক োকাযক ন়ে। হকেু মযন গকাযরা না গস্ানা। 
  
হভহভ়োযনর নরম তি শরীর অযাযলযকর ভাযলা লাযে। হকন্তু হভহভ়োনযক গযৌনতৃহি হদযত 
অিম গস্। গস্ বুঝযত পারল, হভহভ়োন গস্জনযই এই বযবস্থা গ্রিণ কযরযে। 
  
গস্হদন গথযক হভহভ়োন বয়ো গবেরুযম আর স্যার অযাযলক গোয া গবেরুযম আশ্র়ে 
হনল। 
  
িাউস্ অে কমনস্-এ স্যার অযাযলক বিৃতা হদযে। হভহভ়োন হভহজ স্ন েযালাহরযত বযস্ 
মন্ত্রমুযগ্ধর মযতা বিৃতা শুনযে। দৃশয া গদযখ সু্ন্দরী বউয়ের প্রহত স্যার অযাযলযকর 
অন্তর েযবন ভযর গযত। একহদন লি করল, হভহভ়োন গচ়োযর বযস্ গনই। 
  
হনযজর বনু্ধরা হভহভ়োযনর গচয়ে ব়েযস্ ব়ে। ওযদর স্ঙ্গ ভাযলা নাও লাোযত পাযর 
হভহভ়োযনর। একথা হচন্তা কযর স্যার অযাযলক বউযক বলল, যুবক স্ঙ্গীযদর বাহ়েযত 
হনয়ে আস্যত। এযতই বাধল গকযলঙ্কাহর। 
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 অযাযলক হনযজযক গবাঝাযতা, হভহভ়োযনর ব়েস্ কম, চঞ্চলতা গতা থাকযবই। স্ন্তান িযল 
স্ব হিক িয়ে যাযব। হকন্তু কার স্যঙ্গ শুয়ে গয হভহভ়োন গযৌন বযাহধ বাধাল, তা স্যার 
অযাযলক জাযন না। গশে পযনন্ত অপাযরশন িল। হভহভ়োযনর জরা়ুে বাদ গেল। স্ন্তান 
লাযভর আশা ুকুও হবনি িল। 
  
অযাযলযকর মন খারাপ। হভহভ়োযনর গকাযনা দুিঃখ গনই। গস্ উযে বলল–োহলনং, মন 
খারাপ গকাযরা না। নাস্নাহর া কা া গেযল কী িযব, গখলার জা়েো া গতা আযে। 
  
হভহভ়োযনর চাহিদা প্রচুর। হনতযনতুন দাহম গপাশাক, ে়েনা, োহ়ে তার চাই। অত  াকা 
অযাযলক গকাথা়ে পাযব? তাো়ো রে অযান্ড স্যন্সর গশ়োর বাইযর হবহে করাও যাযব না। 
হকন্তু, হভহভ়োন গকাযনা কথা বুঝযত চা়ে না। 
  
 জু়োর আড্ডা়ে যা়ে হভহভ়োন। অযাযলক জানযত পারল, জু়ো়ে গিযর হেয়ে হভহভ়োন 
এক িাজার পাউন্ড গদনা়ে পয়েযে। অযাযলক গদনা গশাধ কযর হদল। বউযক হনযেধ 
করল উচু্চঙ্খল জীবন যাপন করযত। 
  
 হকন্তু গক কার কথা গশাযন! একমাযস্র মযধয গস্ আবার জু়ো়ে আো়ে পাঁচশ িাজার 
পাউন্ড গদনা করল। স্িাযি শতকরা দশ পাউন্ড সু্দ।  ে ক্লাযবর  ে মাইযকলযস্র 
গপাো গুণ্ডারা বারবার ধার গশাযধর জনয চাপ হদযে। 
  
 গজান সু্ইন ন তাযদরই একজন। যার স্ামযন একই গ হবযল এই মুিূযতন বযস্ আযে 
স্যার আযলক। 
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–যা ধার িয়েহেল, সু্যদ গতা তার গথযক গবহশ হদয়েহে। 
  
 –তাযত কী িয়েযে? ধার গতা গশাধ ি়েহন। 
  
–এ কী মযের মুলুক। 
  
 –তযব বস্যক হেয়ে বহল। 
  
 –আযর বযস্া, বযস্া। 
  
–এস্ব বাযজ কথা একবারও বলযবন না। এস্ব কথা যারা বযল তাযদর পায়ের িাঁ ু 
গপযরক হদয়ে গমযঝযত গেঁযথ গেলা ি়ে। গে ব্রাদাস্ন এই শাহস্তই হিক কযরযে। 
  
স্হতয বলহে, আমার অত  াকা গনই। 
  
 –গকন রে অযান্ড স্যন্সর গশ়োর-এ আযে, ওগুযলা গবযচ গতা– 
  
স্ম্ভব ন়ে। হবহে করা বা গদও়ো গকাযনা াই যাযব না। গকাম্পাহন া যহদ পাবহলক োমন 
িত, তািযল গদখা গযত। 
  
কযব িযব পাবহলক গকাম্পাহন? 
  
  স্যাম রেযক গতাযবাঝাহে। 
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 –ভাযলা কযর গবাঝাও। 
  
হমস্টার মাইযকলস্যক বযলা, তার  াকা মার যাযব না হকন্তু আমার গপেযন এভাযব 
  
-গপেযন? যহদ স্হতযই আমরা গতামার গপেযন লাহে তািযল গতামার গঘা়ো আস্তাবল, 
বাহ়ে, এমনহক গতামার বউও বাদ যাযব না। স্ব পুয়ে মরযব। 
  
 হেজ, শান্ত িও। 
  
–আযর, আহম মজা করহে।  ে মাইযকলস্ গতামার বনু্ধ। বনু্ধ বনু্ধযক স্ািাযয কযর, তুহম 
গতা জাযনা। তুহম যহদ বযস্র এক া কাজ কযর দাও, তািযল গদনা মুি িয়ে যাযব। বস্ 
বযলযে। 
  
কী কাজ? 
  
 –পৃহথবীর গবহশর ভাে গদযশ গতামাযদর ওেুধ গকাম্পাহন আযে। ওেুযধর স্যঙ্গ গকাযকন 
পাচার করযত পাযরা। 
  
–তুহম হক পােল িযল? 
  
প্রস্তাব া হদলাম, গভযব গদযখা। গকাযকন পাচার, নতুবা গদনা গশাধ। হভহভ়োনযক আমার 
শুযভো জাহনও। শুভরাহে। 
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সু্ইন ন চযল গেল। স্যার অযাযলক একা বযস্ আযে তার অতযন্ত পহরহচত ও 
আরামদা়েক পহরযবযশর মযধয। অযাযলক ভাবযত থাযক। গস্ গুণ্ডাযদর োঁযদ পয়েযে। 
অস্ভয, অভদ্র্, গুণ্ডা। নীচুতলার মানুে। এযদর গকন গস্ হনযজর জীবযন আস্যত হদল? 
ওস্ব  াকা-োঁকা হকেু ন়ে। ওযদর আস্ল উযেশয িল অযাযলকযক হশখন্ডী কযর ওরা 
ওেুযধর স্যঙ্গ গকাযকন পাচার করযত চাইযে। যহদ বযাপার া জানাজাহন িয়ে যা়ে গয, 
গুণ্ডা মস্তানযদর স্যঙ্গ তার আঁতাত আযে, তািযল হবযরাধী পযির স্দস্যরা বযাপার া 
হনয়ে জলযঘালা করযব। গস্ স্রকার পযির স্দস্য। তাযক স্দস্যপদ তযাে করার জনয 
চাপ হদযব। এমনহক হশল ারন িানযেেস্ পযদ গযােদাযনর জনয চাপ সৃ্হি করাও িযত 
পাযর। তার মাযন বেযর গস্ মাে একযশা পাউন্ড মাইযন পাযব! পালনাযমযের স্দস্য 
িও়োর রাস্তা বন্ধ িয়ে যাযব হচরহদযনর জনয। কারণ া গোপন রাখা িযলও স্যার 
অযাযলকযক অপমাহনত িযত িযব। যহদ না গস্ গুণ্ডাযদর  াকা গেরত হদযত পাযর। 
  
 গকাম্পাহনযক পাবহলক গকাম্পাহন করার জনয বারবার স্যাম রেযক বযলযে গস্। 
  
 স্যাম রে তার কথা়ে কান গদ়েহন। গস্ বযলযে- পাবহলক গকাম্পাহন কাযক বযল জাযনা? 
পহরবাযরর বাইযরর গলাযকরা আমাযদর অেনার গদযব, কীভাযব ওেুধ গকাম্পাহন চালাযত 
িযব। গশে পযনন্ত ওযদর িাযতই স্ব হকেু চযল যাযব। গতামার এত  াকার কীযস্র 
প্রয়োজন জাহন না! মাইযন গতা ভাযলাই পাও। তাো়ো গতামার এিযপনস্ অযাকাউেস্ 
আযে। তািযল? 
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অযাযলক ভাবল,  াকার প্রয়োজযনর কথা া স্যামযক বুহঝয়ে বলযব। পরিযণই তার মযন 
িল, না, বযল হকেু লাভ গনই। স্যাম কািযখাট্টা মানুে। বযবস্া ো়ো হকেু গবাযঝ না। 
উযে অযাযলকযক চাকহর গথযক বরখাস্ত করযব। 
  
অতএব স্যার অযাযলক এখন স্হতযই ধ্বংযস্র মুযখ দাঁহ়েয়ে। 
  
*** 
  
গিা়োই স্ ক্লাযবর হরযস্পশন গপা নার এহেয়ে এল, গপেযন একজন হপওন। 
  
-স্যার অযাযলক, হবরি করার জনয দুিঃহখত। হপওন হচহি হদযত এযস্যে। এ া নাহক 
দারুণ জরুহর। 
  
হপওন এক া স্ীল করা ব়ে খাম অযাযলযকর িাযত তুযল হদল। 
  
-ধনযবাদ, স্যার অযাযলক। 
  
 অযাযলক খামহ  িাযত হনয়ে বযস্ রইল গবশ হকেুিণ। তারপর খাম া হেঁয়ে গেলল–
স্যাম রে মারা গেযে!– 
  
হচহি া িাযতর মুযিা়ে হনয়ে অযাযলক বযস্ রইল। গচাযখ জল। 
  
. 
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০৬. 
  
হনউই়েকন। গস্ামবার, ৭ই গস্যেম্বর। গবলা ১১ া। 
  
গকযনহে এ়োরযপা ন। প্রাইযভ  গবাহ়েং ৭০৭-৩২০ নামল। এই গেযন অযনকবার হরস্ 
উইহল়োমস্ আস্া-যাও়ো কযরযে। স্যঙ্গ হেল স্যাম রে। হকন্তু আজ গস্ গনই। তার 
অহস্তত্ব গ র পা়ে হরস্। 
  
 গোট্ট লাযেজ। কাস্টমযস্ গদহর িল না। বাইযর গবহরয়ে এল হরস্। ধূস্র আকাশ। 
বাতাযস্ শীযতর পূবনাভাস্। হলমুহজন োহ়ে বাইযর দাঁহ়েয়ে আযে। োহ়েযত উযি বস্ল গস্। 
এহলজাযবথযক কী বলযব গভযব হনল। লং আইলযান্ড এযস্টয  োহ়ে এযস্ থামল। স্যাম 
রযের বাহ়ে। 
  
এহলজাযবথ দরজা খুযল হদল। 
  
সু্ন্দরী এহলজাযবথ, মায়ের মযতাই। মধযরাযতর মযতা কাযলা দুহ  গচাখ, ভারী আঁহখ 
পিব। েস্না। তার পরযন েলাযখালা হেম রযের হস্যের ব্াউজ, ধূস্র ফ্ল্াযনযলর ো ন 
পযরযে। 
  
হরস্ তাহকয়ে থাযক। ন বের আযে গদখা গস্ই লাজুক গময়েহ  আজ পূণন যুবতী। 
  
–এযস্া হরস্, বাবা এল না। 
  
স্াজাযনা কথা া িাহরয়ে গেযে। হরস্ বলল গতামার বাবার এক া অযাহিযেে িয়েযে। 
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এহলজাযবযথর মুখ হববণন। 
  
 –স্যাম মারা গেযে। 
  
এহলজাযবথ নীরব। খাহনক বাযদ বযল কী কযর? 
  
পািায়ে উিযত হেয়ে দহ়ে হেযঁ়ে পয়ে যা়ে অতল েহ্বযর। 
  
 –মৃতযদি? 
  
খাযদর অতল েভীযর… 
  
–বাবা খুব ভাযলা অযাথহল  হেল।… 
  
গঘাযরর মযধয বযল চযলযে এহলজাযবথ। গচাযখর মহণ হস্থর। বরং অস্বাভাহবক উজ্জ্বল। 
  
…স্যাম আযেও পািায়ে চয়েযে। 
  
োিার োকব, ওেুধ গখযল মন া ি়েযতা– 
  
না, আহম হিক আহে হরস্। এখন শুযত যাব। 
  
 –আহম হক থাকব? 
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ধনযবাদ, প্রয়োজন গনই। হরস্ োহ়েযত উযি বস্ল। হলজ িিাৎ ঘা়ে ঘুহরয়ে বলল–
গতামাযক অযনক ধনযবাদ, হর। গজস্াস্ োইস্ট। 
  
*** 
  
 হরস্ উইহল়োমস্ চযল গেযে। হবোনা়ে শুয়ে আযে এহলজাযবথ রে। হস্হলং-এর হদযক 
দৃহি। গস্যেম্বযরর সূ্যযনর মহলন আযলা এযস্ পয়েযে গস্খাযন, হবহচে নিার গখলা। 
  
 তারপযরই শুরু িল যন্ত্রণা। গস্ই স্যঙ্গ চলল িাহস্-কান্না। গযন হিহস্টহর়ো গরােী। 
মাঝরাযত উযি গস্ গখল। বহম করল। গভার িল। গোন এল। স্যাম! না, বাবা গতা গনই। 
  
 বাবা তার িাহরয়ে গেযে হচরহদযনর মযতা অতল েহ্বযর আর গকাযনাহদন তাযক । কাযে 
পাযব না অতীযতর িৃহত এযস্ িানা গদ়ে হলযজর মযন। 
  
. 
  
০৭. 
  
এহলজাযবথ গরা়োযন রযের জন্মইহতিাস্ অতযন্ত দুিঃখজনক। দুভাযব। গেহলভাহর গ হবযল 
মারা গেল তার মা। এর গথযক বয়ো অঘ ন িল, গস্ গেযল ন়ে, গময়ে। 
  
মাহেহবহল়েন েলার মাহেনযাশনাল রে অযান্ড স্ন্স গেযলর জনয, উত্তরাহধকারীর জনয 
অযপিা কযরযে, েত ন মাস্। 
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পযাহট্রহস়্ো। স্যাম রযের বউ। অস্াধারণ সু্ন্দরী। স্যাম রযের  াকা আর নামোযকর 
জনয অযনক গময়েই তাযক হবয়ে করযত গচয়েহেল। হকন্তু স্যাম পযাহট্রহস়্োযকই হবয়ে 
কযরহেল, কারণ গস্ ভাযলাবাস্যত জাযন। অবশয স্যাম ভাযলাবাস্ার গতা়োক্কা কযর না। 
রে অযান্ড স্ন্সই তার জীবযনর ধযানজ্ঞান। তযব পযাহট্রহস়্ো সু্ন্দরী বযল স্যাযমর কাযে 
গুরুত্ব গপত। মাযন বউয়ের গস্ৌন্দযনযকই গস্ গবহশ গুরুত্ব হদত। 
  
রে অযান্ড স্ন্স নাযমর আন্তজনাহতক বযবস্া প্রহতষ্ঠাযনর কণনধার, প্রাণপুরুে স্যাম রে। 
যহদও স্যাম পযাহট্রহস়্োযক ভাযলাযবযস্ হবয়ে কযরহেল। পযাহট্রহস়্োর কাজ হেল অহতহথ 
অযাপা়েন করা। গচিারা সু্ন্দর রাখার জনয তদারহক করা। তাযক হন়েহমত োয়েহ ং 
করযত িত। স্যাম চাইত, তার বউ িযব িযামার কুইন। তার জনয আনা িত গস্রা 
গপাশাক হনমনাতাযদর ধতহর গপাশাক লন্ডন, পযারী, হনউই়েকন, োবহলন গথযক। গস্ জা ঁ
েীমবােনার ও বুলোহরর ধতহর অলংকার বযবিার করত। তার জীবন হেল বযস্ততা়ে ভরা, 
হকন্তু শূনয ও হনরানন্দ। 
  
অবযশযে পযাহট্রহস়্ো েভনবতী িল। রে পহরবাযরর গশে পুরুে উত্তরাহধকারী স্যাম রে। 
তাই শুরু িল প্রতীিার পালা। গেযল স্ন্তান চাই। পযাহট্রহস়্োযক রাহনর মযতা গস্বাযযত্ন 
রাখা িল। 
  
 নমাস্ পর পযাহট্রহস়্োযক গেহলভাহররুযম হনয়ে যাও়ো িল। স্যাম তার শুভ কামনা 
করল। গকয  গেল হতহরশ হমহন । দুভনােয, কনযাস্ন্তান প্রস্ব করল এবং হশরা়ে রি 
জমা  গবঁযধ মারা গেল। স্বামীর আশা পূরণ গস্ করযত পাযরহন, গবচাহর এই দুিঃস্ংবাদ 
জানবার অবকাশ পযনন্ত গপল না। 
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পযাহট্রহস়্োর মৃতযদি কবর গদও়ো িল। গোট্ট গময়ের গদখাযশানার জনয আ়ো রাখা িল। 
হবহভন্ন আ়োর তত্ত্বাবধাযন এহলজাযবযথর ধশশযবর পাঁচ া বের গকয  গেল। বাবাযক খুব 
গবহশ কাযে গপত না গস্। 
  
 আজ লং আইলযান্ড গবাহলং-এর মাি, গ হনস্ গকা ন, সু্ইহমং পুল এবং গো়োশ গখলার 
গকায ন আযে; কাল হব়োহরজ-এর হভলা়ে আ়োর স্যঙ্গ, গেযন কযর। এখাযন হতহরশ একর 
জহম আর পঞ্চাশ া ঘর আযে। হলজ গস্খাযন একা একা ঘুযর গব়োত। আপন মযন 
থাকত। কখনও গস্ গেযে বীকমযান গে-র গস্ই মস্ত ব়ে়ো বাহ়েযত, অথবা স্াহেনহন়োর 
গকাস্টা গস্পাহরলোর স্মুদ্র্ উপকূযলর গস্ই সু্ন্দর হভলা়ে। হলযজর মযন িত, গস্ গযন 
এক অজানা অযচনা পুরীযত ভুল কযর ঢুযক পয়েযে। 
  
 গোট্ট হলজ েহব আঁকত, অযাশযট্র ধতহর করত, স্বই বাবাযক গদখাযব বযল। বাবা 
একপলক গদযখ হনয়ে বলত–তুহম কখযনাই আহ নস্ট িযত পারযব না, তাই না? 
  
মধযরাত। পাচাযনা হস্ঁহ়ে গবয়ে হলজ চযল এযস্যে বাবার প়োর ঘযর। হলযজর কাযে এ া 
এক পহবে জা়েো। এখাযন বযস্ তার বাবা প়োযশানা কযর। কােজপে স্ই কযর, 
পৃহথবী শাস্ন কযর। কল্পনা়ে গস্ বাবার স্যঙ্গ কথা বযল। 
  
 অন্ধকার রাত। হলজ গেযে একা বযস্ আযে। বাবা স্যস্নযি তাযক গকাযল তুযল গন়ে। 
গশাবার ঘযর হনয়ে হেয়ে হবোনা়ে শুইয়ে গদ়ে। হরযস্পশন িযল পযাহট্রহস়্োর েহব। হলজ 
তাহকয়ে থাযক। কী সু্ন্দর! আর গস্? হবশ্রী, বাবা তাই তাযক পেন্দ কযর না। 
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 হলযজর ব়েস্ বাযরা। মযানিা াযনর পূবন হদযক এক া প্রাইযভ  েুযল তাযক ভহতন কযর 
গদও়ো িল। বের ঘুযর গেল। হকন্তু এহলজাযবথ রযের প়োযশানা়ে গকাযনা উন্নহত গদখা 
গেল না। হরযপা ন এল েুল গথযক একা একা থাকযত ভাযলাবাযস্, বনু্ধবান্ধব পেন্দ কযর 
না, প়োযশানা়ে ভাযলা ন়ে, উন্নহতর গকাযনা গচিা গনই। ওর বাবা ওই েুযলর গপট্রন। 
ন়েযতা েুল গথযক ওযক তাহ়েয়ে গদও়ো িত। 
  
 বাস্তব হরযপায নর আ়োযল আযে এহলজাযবযথর কল্পনাপ্রবণ মন। গস্ একা থাকযত চা়ে, 
স্িযজ কথা বযল না কাযরা স্াযথ। জবাব জানা, অথচ মুখ খুলযব না। গরালস্ রয়েযস্ 
গচযপ েুযল গযযত তার ভীেণ লজ্জা। 
  
স্বযে গভযস্ ওযি তার বাবার মুখ। পযারীযত গঘা়োর োহ়েযত তারা দুজন। সু্ইজারলযাযন্ড 
তারা বাবা আর গময়ে হে করযে। বাবার পা গভযে গেযে। বাবার গস্বা করযে গস্। 
গকাথা গথযক মৃত মা জযান্ত িয়ে ঘযর এযস্ ঢুকল। বাবা মাযক চযল গযযত বলল–আহম 
এখন। এহলজাযবযথর স্যঙ্গ কথা বলহে। 
  
আবার গস্ স্বযে গদযখ, স্াহেনহন়োর গস্ই সু্ন্দর হভলা। হলজ রান্না কযরযে। বাবা হেনাযর 
বযস্ বলল এহলজাযবথ, গতামার রান্নার িাত খুব ভাযলা। গতামার মায়ের গথযকও। 
  
দীঘল গচিারার গকাযনা যুবক এহলজাযবথযক হবয়ে করযত চাইযে। তার বাবা বযল উিল 
নানা, এহলজাযবথ, আমাযক গেয়ে গযও না। হেজ। 
  
না, এহলজাযবথ তার বাবাযক গেয়ে কখনও যাযব না। 
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 ইতালীর স্মুদ্র্ উপকূল। ১৬০ মাইল দহিণ-পহশ্চযম পািা়ে আর স্মুদ্র্ গঘরা এক িীপ। 
বাবার এই হভলা া এহলজাযবযথর মযনর মযতা। আহদম স্ােযরর েভীর গথযক আহদম 
আযগ্ন়েহেহরর অগু্নযৎপাযত লাভার গরাত েহ়েয়ে পয়ে সৃ্হি কযরযে এই িীপ। চারহদযক 
পািা়ে আর স্মুযদ্র্র নীল জলরাহশ। িাও়ো়ে স্মুযদ্র্র েন্ধ। মাহশ়ো েুযলর সু্বাস্। স্ম্রা  
গনযপাহল়োযনর হপ্র়ে এই স্াদা আর িলুদ েুল। করযবযকালার গঝাঁপ, প্রা়ে দুেু  উঁচু। 
গস্খান গথযক িযবহরর মযতা লাল েল ঝুলযে। ওক োে পাথুযর ও প্রকাণ্ড। এই োযের 
োল হদয়ে মযদর গবাতযলর হেহপ ধতহর ি়ে। বয়ো বয়ো পাথযর অদু্ভত গোযের েতন। 
গস্ই েযতন িাও়ো ঢুযক এক হমহি সু্যরর সৃ্হি কযর। গযন পািা়ে োন োইযে। ঝ়ে 
বইযল অনয শব্দ। গযন অসু্খী আত্মার কান্না। কখনও িাো িাও়ো ব়ে। কখনও আবার 
স্ািারা মরুভূহম গথযক েুয  আযস্ ভ়েংকর েরম িাও়ো। 
  
গপায না কাযভনা়ে স্মুযদ্র্র তীযর পািায়ের মাথা়ে রেহভলা। গস্খাযন জুহনোর গঝাঁপ 
আযে। স্াহেনহন়োর বুযনা জলপাইয়ের হতযতা েল। নীযচ বন্দর গচাযখ পয়ে, গচাযখ পয়ে 
পাথুযর ঘরবাহ়ে, স্বুজ োেপালা গযন বাচ্চা গেযলর িাযত আঁকা রং-গবরযের গে়েন 
  
হভলাহ  পাথযরর। আযে ো়োর গেস্ ও ঝুলবারান্দা। হলহভংরুম ও োইহনং রুযম দাঁ়োযল 
বাইযরর প্রাকৃহতক দৃশয নজযর পয়ে। পহরযবযশর স্যঙ্গ খাপ গখয়ে গেযে 
আস্বাবপেগুহল। রুি কাযির গ হবল, গবহঞ্চ, নরম ইহজযচ়োর। জানালা়ে ঝুলযে স্াদা 
পশযমর পদনা, িাযত গবানা। গমযঝযত স্াহেনহন়োর হ লা রং-গবরযের। ওপর তলা়ে চারয  
গবেরুম। গস্খাযন গশাভা পাযে স্থানী়ে, ইতাহল়োন এবং আহদম স্াহেনহন়োর হশল্পকলা। 
িলঘযর রয়েযে রে অযান্ড স্ন্স নাযমর ওেুধ প্রস্তুতকারক প্রহতষ্ঠাযনর প্রহতষ্ঠাতা স্যামুয়েল 
রে ও তার স্ত্রী গ যরহন়ো রযের গপাযট্রন । 
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 াও়োর রুম, ঢালু  াহলর োযদর নীযচ। গততলা গথযক স্রু হস্ঁহ়ে ওহদযক উযি গেযে। 
গদ়োযল বুকযকস্ ও মযাপ। ঘযরর গভতযর আযে হবরা  বয়ো গেে আর নরম সু্ইযভল 
গচ়োর। জানালা হদয়ে বাইযরর দৃশয গদযখ গচাখ জুহ়েয়ে যা়ে। 
  
তখন এহলজাযবথ গতযরা বেযরর হকযশারী। জানযত পারল অযনক হকেু। হনযজর পহরবার 
স্ম্পযকন। হনযজর কাযে হনযজর গুরুত্ব অযনকখাহন গবয়ে গেল। 
  
*** 
  
 াও়োর রুযমর বুকযকযস্ হবহভন্ন ধরযনর বই। োমনাযকালহজ, আন্তজনাহতক আইন ও 
মাহেনযাশনাল করযপাযরশন স্ংোন্ত বইয়ের স্ংখযা গবহশ। কাঁযচর গশলযে কতগুহল 
দুষ্প্রাপয বইও রয়েযে হচহকৎস্া স্ংোন্ত। লাহতন ভাো়ে গলখা-স্ারকাইনস্টযানস্ এবং 
অনয বইহ  গমহ হর়ো গমহেকা। এহলজাযবথ লাহতন জাযন। তাই গস্ এক া বই গ যন 
হনল। হপেযন নজযর প়েল আর একহ  পুঁহথ। একযশা বের বা তার গবহশ পুযরাযনা 
িযব। পাতাগুযলা িলযদয  িয়ে গেযে। ইংরাহজ ভাো়ে গলখা। গলখযকর নাম গস্ খুঁযজ 
গপল না। এ া হেল আত্মজীবনী এহলজাযবযথর পূবনপুরুে এবং রে অযান্ড স্ন্স-এর 
প্রহতষ্ঠাতা স্যামুয়েল রযের জীবনকাহিনী। 
  
 হলজ গদযখ স্যামুয়েল ও তার বউ গ হরহন়োযক। অবশয েহবযত। তাযদর পরযন পুযরাযনা 
েযাশাযনর গপাশাক। স্াদা চুযলর স্যামুয়েযলর োযলর িা়ে উঁচু, গচাযখ নীযলর উজ্জ্বলতা, 
বুহদ্ধদীি মুখ ও শহিশালী গচিারা তাযক আরও সু্ন্দর কযর তুযলযে। গ হরহন়ো সু্ন্দরী। 
পরযন স্াদা হস্যের গপাশাক, গব্রাযকযের বহেজ, কাযলা চুল ও গচাখ। 
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 াও়োর রুযম বযস্ এহলজাযবথ বই ার পাতা ওোযত থাযক। ধীযর ধীযর মৃত স্যামুয়েল 
ও গ হরহন়ো রে জীবন্ত িয়ে ওযি তার গচাযখর স্ামযন। 
  
স্ম়ে া ১৮৫৫। ইহুহদ হবযিেীরা তাযদর ঘরবাহ়েযত আগুন লাহেয়ে হদয়েযে। স্যামুয়েল 
রে ইহুহদ, গরামাহেক, অযােযভঞ্চারহপ্র়ে এবং খুহন– 
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২. িযামুয়েল রযের জীবনকাসিনী 
০৮. 
  
স্যামুয়েল রযের জীবনকাহিনী 
  
স্ম়ে ১৮৫৫। 
  
ইহুহদ-হবযিেী জনতা ইহুহদযদর বহস্তযত আগুন লাহেয়ে হদয়েযে। 
  
যুে যুে ধযর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধযর প্রচার চযলযে- ইহুহদযদর িতযা কযরা। 
ইওযরাযপর প্রহতহ  গদশ, ইংলযান্ড, রান্স, পহশ্চম ও পূবন ইওযরাপ এবং রাহশ়োর হিস্টান 
পাহদ্র্রাও এই িতযাকাযণ্ড স্াহমল িয়েযে। 
  
হকন্তু গকন? কী অপরাধ ওযদর? 
  
গদাে কযরযে ওযদর পূবনপুরুে। হযশুযক ওরা পহরোতা বা ঈশ্বযরর পুেরূযপ েণয 
কযরহন। ওরা তাযক েশ হবদ্ধ কযর িতযা কযরযে। তাই বদলা হনযত িযব। 
  
ইউযরাপী়ে বুহদ্ধজীবীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধযর বযল আস্যে ইহুহদযদর িতযা কযরা। 
দাঙ্গা লাোও। ওযদর খুন কযরা। 
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গস্িহপ়োর বযলযেন–ইহুহদ শাইলক এক হনমনম জিাদ। গস্ সু্দযখার শ়েতান। গস্ বযল, 
 াকা নাও, মানুযের মাংস্ দাও। 
  
ইহুহদযদর খুন কযরা–ওরা সু্দযখার, গনাংরা বজ্জাত, স্পাই, মাথা়ে বুহদ্ধ হেজহেজ করযে। 
ওরা হনযজযদর ধাহমনক মযন কযর। ওরা কাযরা স্যঙ্গ হমশযত চা়ে না। অথনাৎ গবহশ মাো়ে 
স্ংযবদনশীল। 
  
স্বাই ওযদর িতযা করযত বযলযে। স্বাই–পাহদ্র্, স্াহিহতযক, দাশনহনক, রাজা, পহেকা। 
বযলযে হি লার, মুযস্াহলহন, গোয়েযবলস্, হিমলার। 
  
–ওযদর িতযা কযরা! 
  
হমশযরর আরব জাতী়েতাবাদী এবং গস্ৌহদ আরযবর গশখ বযলযে ওরা মুস্লমান ন়ে। 
ওযদর তাই িতযা কযরা। 
  
এবং ওই বের োযকার ইহুহদ বহস্তযত আগুন লাহেয়ে গদও়ো িল। ঘোর পর ঘো ধযর 
চলল ইহুহদ হনধন যজ্ঞ। ওরা পু়েযে, মরযে, বাঁচযে, কাঁদযে। স্যামুয়েল রে তখন পাঁচ 
বেযরর। মৃতুযভয়ে হেয়ে লুহকয়েহেল ক়েলার কুিুহরযত। একস্ম়ে দাঙ্গা থামল। গস্ 
হনিঃশযব্দ গবহরয়ে এল। গঘয ার রাস্তা। তখনও কাযির বাহ়েগুযলা পু়েযে, গধাঁ়ো উিযে। 
চারপাশ লাযল লাল। যারা গবঁযচ হেল তারা তাযদর হনক জনযক খুঁযজ গব়োযে। আগুন 
গনভাবার গচিা করযে। তারা েহরব। তারা ধনী ন়ে, তারা শাইলক ন়ে। আযে স্ামানয 
হকেু। বযবস্া ও ঘরবাহ়ে। তবু তাযদর মরযত িযব। কারণ তারা ইহুহদ। 
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রা়োর হব্রযেে এল না। ওরা ইহুহদযদর ঘযরর আগুন গনভাযত আযস্ না। হিস্টানযদর 
দাস্ ওরা। 
  
 ইহুহদরাই েুয  এযস্যে। কুয়ো গথযক বালহত বালহত জল গভালা িযে। আগুন গনভাযনার 
গচিা। পয়ে আযে মৃত মানুে। গকউ বা আধযপা়ো িয়ে গবঁযচ আযে তখনও। বীভৎস্ 
হচে উলঙ্গ, ধহেনতা, হকযশারী, যুবতী, গপ্রৌঢা। গোয া গেযলযময়েরাও আগুযনর িাত গথযক 
গরিাই পা়েহন। তারা কাঁদযে। গশানা যা়ে আতন আযবদন। চাই স্ািাযয। 
  
 স্যামুয়েল থমযক দাঁ়োল। মা পয়ে আযে রাস্তার ওপর। রযি মুখ গঢযক গেযে। িাঁ ু 
ভাজ কযর বযস্ প়েল গস্। 
  
মা– 
  
গচাখ খুলল। হকেু বলার গচিা করল। 
  
স্যামুয়েল জাযন, তার মা আর বাঁচযব না। তবু তাযক গচিা করযত িযব। হকন্তু কীভাযব? 
তার কতখাহন শহি? গস্ পরম যযত্ন মায়ের রি মুযে হদল। খাহনক বাযদই স্ব গশে। 
  
 মাযক কবর হদল গস্। ইহুহদ শাস্ত্রানুস্াযর শযবর নীযচর মাহ ও কবযরর নীযচ চাপা হদযত 
িল। 
  
 গোট্ট স্যামুয়েল গচা়োল শি কযর প্রহতজ্ঞা করল-গযভাযবই গিাক। গস্ োিার িযব। 
  
*** 
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স্যামুয়েলযদর বাহ়েযত রে বংযশর আ  া পহরবার থাযক। হতনতলা স্রু কাযির বাহ়ে। 
গোট্ট এক া ঘযর থাযক স্যামুয়েল আর তার বাবা ও হপহস্। গস্ একা থাকযত ভাযলাবাযস্ 
না। গযখাযন ধি-ধচ মানুযের হভ়ে গস্খাযনই স্যামুয়েল। 
  
স্ন্ধযা িযলই ইহুহদযদর বহস্তযত ঢুহকয়ে গদও়ো ি়ে, তারপর গেয  মস্ত বয়ো তালা হদয়ে 
গদ়ে হিস্টানরা। স্কাযল চাহব খুযল গদ়ে। ইহুহদরা হপলহপল কযর হিস্টানযদর শিযর 
ঢুযক পয়ে। স্ন্ধযার আযেই শির গেয়ে গবহরয়ে আস্যত ি়ে, নতুবা গস্হদযনর মযতা 
বহস্তযত গেরার পথ বন্ধ। 
  
 স্যামুয়েযলর বাবা োহ়ে গিযল গিযল বাস্ন হবহে কযর। ভাো হশরদাঁ়ো হনয়ে গস্াজা িয়ে 
দাঁ়োযত পাযর না, ধূস্র চুল। মুযখ ক্লাহন্তর োপ। মুযখর চাম়ো গকাঁচকাযনা। রাহশ়োর 
হকয়েভ শিযর আযে থাকত। বাবা ইহুহদহনধন যযজ্ঞর স্ম়ে পাহলয়ে আযস্ এখাযন। 
  
রাস্তা হদয়ে চযলযে স্যামুয়েল। কত হকেু হবহে িযে! রাস্তার দুধাযর গেহরও়োলাযদর 
হভ়ে। হলযনন ও গলস্ কাপ়ে, সু্যতা, চাম়ো ও মাংস্, স্ঁচ, স্াবান, গমামবাহত, গবাম, 
হস্রাপ, জুযতা, মুরহের মাংস্ কত কী। বাতাযস্ ভাস্যে স্দয গস্ঁকা রুহ , শুকযনা মাে, 
পানী়ে েল, কাযির গুয়ো আর চাম়োর েন্ধ। স্যামুয়েল নাক গ যন ঘ্রাণ গন়ে। 
  
 তখন তার মাে বাযরা বের ব়েস্। হিস্টানযদর শিযর গস্ প্রথম পা গরযখহেল, স্যঙ্গ 
হেল বাবা। গভার িযত না িযতই ইহুহদরা গিলা হনয়ে বন্ধ দরজার স্ামযন এযস্ হভ়ে 
কযর। স্যামুয়েযলর পরযন গভ়োর গলাযমর পাতলা গকা । তবুও িান্ডা শীতালী িাও়ো়ে 
কাঁপযে গস্। 
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কখন গে  খুলযব, গস্ই প্রতযাশা়ে স্বাই অযপিা করযে। পুব আকাযশ কমলা রযের সূ্যন 
গদখা হদল। কাযির হবশাল দরজা খুযল গেল। হপলহপল কযর স্বাই ঢুযক প়েল গভতযর। 
  
 ইহুহদযদর ঘাতক হিস্টানরা এখাযন বাস্ কযর। স্যামুয়েল ভয়ে ভয়ে পথ িাঁ যে। চার 
হদযক ওর নজর। ওযদর দাহ়ে গনই। লম্বা কাযলা গকা  পযর। গদযখ, চাচন অে গস্ে 
গমরীর হবশাল হেজনা। দুয া হমনার আকাযশর হদযক মাথা তুযল আযে। স্কযলর বাহ়ের 
স্ামযন বাোন আযে। অবাক িয়ে স্যামুয়েল ভাযব, এখানকার গলাযকরা হনশ্চ়েই খুব 
গবাযলাক। 
  
প্রা়ে ে-স্াত া গদাকান ঘুযর তারা স্ওদা করল। গিলা়ে চাহপয়ে আবার তারা রওনা 
হদল। হেরযত িযব। 
  
স্যামুয়েযলর হেযর আস্যত মন চা়ে না। বাবা জানাযলা, স্যন্ধর আযেই আমাযদর এ শির 
গেয়ে চযল গযযত িযব ন়েযতা গে  বন্ধ িয়ে যাযব। 
  
ওি, স্যামুয়েযলর যহদ ওই পহরেন্ন স্বােন্দয ও আনন্দপূণন স্বাধীন পহরযবযশ জন্ম িত। 
নািঃ তাযক এই পরাধীনতার িাত গথযক মুহি গপযতই িযব। 
  
*** 
  
স্যামুয়েল রে, েহরব ইহুহদ বাবার গেযল, উচ্চাশা োিার িযব। 
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স্যামুয়েল লি কযরযে, ইহুহদ বহস্তযত স্ংোমক গরাযের প্রযকাপ বয়ো গবহশ। গস্ই 
তুলনা়ে এখাযন োিাযরর স্ংখযা অতযন্ত কম। মাে হতনজন ইহুহদ োিার। এযদর মযধয 
োিার গজযনাও়োযলর পস্ার গবহশ। বহস্তর গোয া গোয া কঁুয়েঘযরর মাঝখাযন তার 
হতনতলা বয়ো বাহ়ে। স্যামুয়েল িাঁ কযর ওই বাহ়ের হদযক তাহকয়ে থাযক। স্াদা গলযস্র 
ঝকঝযক পদনা ঝুলযে জানালা়ে। পদনার োঁকযোকর হদয়ে নজযর পয়ে আস্বাবগুহল–
ঝকঝযক চকচযক। 
  
স্যামুয়েল ভাযব, যহদ এরকম একজন োিাযরর স্াহন্নধয গস্ লাভ করযত পারত…হকন্তু 
েহরযবর গেযলযক গক পাত্তা গদযব? 
  
স্যামুয়েল গদখল, একহদন েক্টর গজযনাও়োল ও তার গময়ে বাহ়ে গথযক গবহরয়ে এল। 
গময়েহ  তার ব়েস্ী, হকন্তু অপূবন সু্ন্দরী। স্যামুয়েল মযন মযন উচ্চারণ করল আহম ওযক 
হবয়ে করব। হকন্তু কীভাযব? তা গস্ জাযন না। 
  
এরপর গথযক স্যামুয়েযলর কাজ িল োিাযরর বাহ়ের স্ামযন তীযথনর কাযকর মযতা 
দাঁহ়েয়ে থাকা। োিাযরর গময়েযক গচাযখর গদখা গদখযব একবার। 
  
এক স্ন্ধযা। গভতর গথযক হপ়োযনার সু্র গভযস্ আস্যে। হনশ্চ়েই োিাযরর গময়ে 
বাজাযে। আজ তাযক ওর স্যঙ্গ গদখা করযতই িযব। জানালা়ে উযি দা়ঁোল গস্, অহত 
স্ন্তপনযণ-গস্ানাহল-স্াদা রযের হপ়োযনা বাজাযে োিাযরর গময়ে। আর োিার এক ু 
দূযর আমনযচ়োযর বযস্ বই প়েযে। 
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 স্যামুয়েল ওই গময়ে াযক ভাযলাবাযস্। হকন্তু গময়ে াযক গস্ কথা জানাযব কী কযর? 
বীরত্বপূণন হকেু কযর। জানালার রে ধযর গস্ তখন হদবাস্বযে হবযভার। গস্ গয জানালার 
ওপর দাঁহ়েয়ে আযে, গস্কথা গবমালুম ভুযল গেযে। একস্ম়ে  ুক কযর িাত েস্যক গস্ 
পয়ে গেল নীযচ। দুয া আতহঙ্কত মুখ হচৎকার কযর উিল। 
  
তাযক অপাযরশন গ হবযল হনয়ে যাও়ো িল। জ্ঞান হেরযল োিার গজযনাও়োল জানযত 
চাইযলন- তুহম ওখাযন চুহর করযত হেয়েহেযল? 
  
না। 
  
 –গতামার নাম কী? 
  
 –স্যামুয়েল রে। 
  
–গতামার মহণবযন্ধর িা়ে গভযে হেয়েহেল। অপাযরশন কযর গস্ া গস্  কযর গদও়ো 
িয়েযে। আহম লি কযরহে, তুহম আমার বাহ়ের আযশপাযশ ঘুরঘুর কযরা। হকন্তু গকন? 
  
–আহম আপনার স্ািাযয চাই। আহম োিার িব। 
  
োিাযরর হবস্ফাহরত দুহ  গচাখ। 
  
 স্যামুয়েল গশানান, তার উচ্চাশার কথা। মা মারা গেযে। অস্িা়ে দশনযকর মযতা গস্ 
মায়ের মৃতুয গদযখযে। হিস্টানরা তাযদর পরাধীন কযর গরযখযে। স্যামুয়েল স্বাধীন িযত 
চা়ে। গস্ োিাযরর গময়েযক ভাযলাবাযস্। তারপর গস্ বলল–স্যার, আহম দুিঃহখত। 
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–আহমও দুিঃহখত। আমরা স্বাই বহন্দ জীবনযাপন করহে। তুহম, আহম, আমরা স্বাই। 
গতামার িাত গভযেযে হিকই, হকন্তু তার জনয আহম দুিঃখ পাইহন। গস্ া হিক িয়ে যাযব। 
হকন্তু তুহম স্বে গদযখা। এক া ন়ে, দুয া। আহম গতামার স্বেগুযলাযক গভযে গদব, যা 
স্ারাযত পারযব না। প্রথমত, তুহম োিার িযত চাও, যা আমাযদর দুহন়ো়ে অস্ম্ভব। 
এখাযন হতনজন বাযদ অযনক হশহিত গট্রনে োিার আযেন, যারা হিস্টানযদর কাে 
গথযক প্রযাকহ স্ করার অনুমহত পা়েহন। আমাযদর হতনজযনর মযধয একজন মরযল 
তাযদরই একজন োিার িও়োর সু্যযাে পাযব। অতএব, তুহম গকাযনাহদন োিার িযত 
পারযব না। এবার হিতী়ে স্বযের কথা বহল। গতামার পহরবার, গতামার ঐহতিয, গতামার 
স্ামাহজক স্তর, গকাযনা াই আমাযদর স্মান ন়ে। আমার গময়ে গ যরহন়োর পযি তুহম 
অযযােয, উহকল োিার বা ইহুহদ ধমনপ্রচারক িযব তার স্বামী। ওর আশা গতামাযক তযাে 
করযত িযব। আর িযাঁ, বযাযন্ডজ া ম়েলা গকাযরা না গযন। এখন চহল, স্যামুয়েল রে। 
  
*** 
  
স্যামুয়েল রে হকন্তু িার মাযনহন। গস্ পযরর হদনই হবযকযল োিাযরর বাহ়েযত এযস্যে। 
োিার তাযক তাহ়েয়ে হদযত পাযরহন। গস্ োিাযরর োইেরমাস্ খায , তার হবহনময়ে 
োিার তাযক অপাযরশযনর স্ম়ে বা ওেুধ ধতহরর স্ম়ে দাঁহ়েয়ে গথযক গদখযত গদ়ে। 
স্যামুয়েল গদযখ আর মযন রাযখ। োিার ভাযব, গেযল াযক শুধু শুধু আশা হদহে। অথচ 
ওযক চযল গযযতও বলযত পাহর না। 
  
একহদন গ যরহন়োর আর স্যামুয়েযলর গচাযখর হমলন িল। 
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 গস্ রাযত স্যামুয়েল ঘুযমাযত পারল না। গস্ স্বে গদযখ–গস্ গ যরহন়োযক হবয়ে কযরযে, 
এই হঘহি ইহুহদ বহস্ত, এই পরাধীনতা গেয়ে গস্ চযল গেযে অনয গকাথাও। স্যামুয়েল 
গ হরহন়োযক তার স্ােযলযর অংশীদার কযরযে। 
  
. 
  
এবং এই ঘ নার পর স্যামুয়েল লযাযবাযর াহরযত গবহশ স্ম়ে কা াযত লােল। ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা কাজ কযর মলম আর হমিচার ধতহর করল হনযজর িাযত। অনযহদযক রয়েযে। 
সু্ন্দরী গ যরহন়ো, তার ভাযলামানুে বাবা আর বজ্জাত মা। স্যামুয়েল ওই খাণ্ডারহন 
মহিলাযক স্ম্ভব মযতা এহ়েয়ে চযল। 
  
বইয়ের পর বই প়েযে স্যামুয়েল রে। 
  
 হিযস্টর জযন্মর ১৫৫০ বের আযেকার কথা। প্রাচীন হমশরবাস্ীরা পযাহপরাযস্র পাতা়ে 
৮১১  া গপ্রস্হেপশন হলযখহেল। তখন মানুযের আ়ুে হেল অতযন্ত কম। স্যামুয়েল বুঝল, 
গকন মানুে ওই স্ম়ে মাে পযনযরা বের বাঁচত। গপ্রস্হেপশনগুযলা প়েল গস্। গলখা 
আযে কুহমযরর মল, হেরহেহ র মাংস্, বাদুয়ের রি, উয র থুথু, হস্ংযির যকৃৎ এবং 
বযাযের পা। 
  
হকন্তু আজ? আজ গপ্রস্হেপশযনর ওপযর এক া R ও X গলখা ি়ে। তার মাযন হমশরী়ে 
গদবতা গিারীর উযেযশ প্রাথননা জানাযনা ি়ে। 
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হমশযরর প্রাচীন নাম গকহম বা কািহম। এর গথযকই গকহমহি শব্দহ র উৎপহত্ত। প্রথম 
গকহমস্ট ও প্রথম হচহকৎস্ক িযলন প্রাচীনকাযলর ধমনযাজকরা। 
  
োযমনহস্র গবাতযল বা হশহশযত ভরা থাযক কযাস্টর অয়েল, আয়োহেন, গকাহেন, ইহপকাক, 
কযাযলাযমল, রুবাব। হুহপং কাহশ,  াইেয়েে িযল এই স্ব ওেুধ গদও়ো িত। যহদও 
গরােীর অসু্খ স্ারাযত পারত না। মলযম পাও়ো গযত মরা গপাকা আর োেনল করার 
ওেুযধ হমলত ইঁদুর নাহদ। অসু্যখ ন়েযতা ওেুযধর হবেহে়োর মৃতুয ঘ ত গরােীর। 
  
প্রযতযক গরাযের যথাযথ হচহকংস্া থাকা প্রয়োজন। স্যামুয়েযলর দৃঢ হবশ্বাস্, স্বাস্থযই 
স্বাভাহবক আর অস্বাভাহবক িল গরাে। 
  
িযব ি়েযতা। োিার বলযত থাযক, তযব আমার গরােীরা চ  কযর নতুন ওেুধ বযবিার 
করযত নারাজ। 
  
োিার ও়োযলর লাইযব্রহর। স্যামুয়েল গস্খান গথযক বই হনয়ে পয়ে। স্যামুয়েল গজযনযে 
জীবাণু ঘহ ত গরাযের হবরুযদ্ধ মানুযের শরীযরর এক স্বাভাহবক প্রহতরিা বযবস্থাযক 
গজারদার করযল গরাে স্াযর। হবজ্ঞানীরা হিক কযরযেন, গস্রাম ও ভযাকহস্ন হদয়ে জীবাণু 
ঘহ ত গরাযের হচহকৎস্া করযবন। 
  
োিার ও়োল একবার এ গচিা কযরহেযলন। 
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হেপহথহর়ো গরােীর রি হনয়ে গঘা়োর গদযি ইনযজকশন গদও়ো িয়েহেল। হিক 
কযরহেযলন, পযর ওই গঘা়োর রযির জলী়ে অংশ হনয়ে ওই গরােীর গদযি ইনযজক্ট 
করযবন। 
  
হকন্তু োিাযরর এ গচিা বযথন িয়েহেল। গঘা়েহ  মযর হেয়েহেল। 
  
তযব স্যামুয়েল রযের েভীর হবশ্বাস্, এ প্রযচিা চাহলয়ে গেযল একহদন না একহদন 
স্েলতা আস্যবই। 
  
 োিার বযল-স্যামুয়েল, তুহম গেযলমানুে। অহভজ্ঞতা কম। তাই এস্ব উদ্ভব হচন্তা করে। 
ওস্ব মন গথযক গঝয়ে গেযল দাও। 
  
হকন্তু স্যামুয়েল িারবার পাে ন়ে। জীবাণু ঘহ ত গরাযের গরােীর রি ইনযজকশন করার 
জনয চাই বয়ো গকাযনা জাযনা়োর গোরু বা গঘা়ো জাতী়ে। ইঁদুর-গব়োল হদয়ে কাজ িযব 
না। যত কম গোজই গদও়ো গিাক না গকন, ওরা মযর যা়ে। 
  
বাহ়ে হেযর এযস্ স্যামুয়েল গদখল, তার বাবা গিলাোহ়েযত গরাো িা়ে হজরহজযর এক া 
গঘা়োযক জুয়ে হদয়ে স্ামযন স্াইনযবােন লাহেয়েযে–রে অযান্ড স্ন্স। 
  
 স্যামুয়েল হস্থর করল, ওই গঘা়ো অথনাৎ োেনযক গস্ তার পরীিার কাযজ লাোযব। বাবা 
গ রও পাযব না। 
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স্যামুয়েযলর লযাযবাযর হর আস্তাবযলর এক গকাযণ। হেপহথহর়ো জীবাণুর ব্রথ কালচার। 
ব্রথ া গঘালায  িল। গস্ হকেু া গঘালায  ব্রথ হনয়ে অনয জা়েো়ে রাখল। জল হমহশয়ে 
েরম করল, এযত জীবাণুরা আধমরা িযব। হস্হরযি ব্রথ ভযর স্যামুয়েল োযেনর ঘায়ে 
ইনযজকশন হদল, োিার ও়োল গযভাযব হদয়েহেল। 
  
 এবার প্রতীিার পালা। বািাত্তর ঘণ্টা পর এক া বয়ো গোযজর ইনযজকশন হদযত 
িযব। অযাহেযজন অযাহেবহে তত্ত্ব হনভুনল িযল প্রযতযকহ  ইনযজকশযনর স্যঙ্গ স্যঙ্গ 
গঘা়োর শরীযর গরাে প্রহতযরাধ িমতা গবয়ে যাযব। তািযল গঘা়োর রযির জলী়ে অংশ 
িযব–হেপহথহর়ো স্ারাযনার ওেুধ। যহদ 
  
যহদ গঘা়ো গবঁযচ থাযক, তযবই। 
  
স্যামুয়েল গঘা়ের কাোকাহে থাকযত শুরু করল। যখনই গদখ গজযে বযস্ আযে। 
  
বাবা বলল–গঘা়ো া গতার খুব পেন্দ, তাই না? 
  
 এইভাযব গকয  গেল দুহ  হদন। তৃতী়ে হদন স্কাযল বাবার হচৎকাযর স্যামুয়েযলর ঘুম 
ভােল। 
  
 োেন আর গবঁযচ গনই। হকন্তু আহম গতা ওযক চাবুক মাহরহন, এমনহক গিলাযিহল পযনন্ত 
কহরহন। অথচ মযর গেল। ওই বযাপারীযক িাযতর কাযে গপযল গদযখ হনতাম আমরা। 
গঘা়ো হদয়ে িহকয়ে গেল। 
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গঘা়ো মযর গেল। স্যামুয়েল রযের গচাযখর রহেন স্বযেরা হববণন িয়ে গেল। 
  
. 
  
স্যামুয়েল খবর গপল, বুয়ো ইহুহদ ধমনযাজযকর স্যঙ্গ োিার তার গময়ে গ যরহন়োর হবয়ে 
হিক কযরযে। তার মাথা়ে বাজ প়েল গযন। গস্ েুয  গেল। 
  
বুয়ো র যাহবর স্যঙ্গ গ যরহন়োর হবয়ে িযত পাযর না। আহম ওযক হবয়ে করব। 
  
গবযরাও এখান গথযক। 
  
 োিাযরর বউ বুহঝ িা নযেল কযর আর কী। 
  
গস্হদন রাযত ঈশ্বরযক প্রথম ভাবল তরুণ স্যামুয়েল-ঈশ্বর, তুহম হক গজযে আযো? 
গদখযত পাযো? তুহমই গতা গ যরহন়োযক আমার স্ামযন এযন হদয়েহেযল। তািযল গকন 
তুহম তাযক আমার বউ কযর হদযো না? গতামার হক গকাযনা মা়ো-মমতা গনই? শুনযত 
পাযো আমার কথা? 
  
-স্যামুয়েল, গদািাই গতামার। থাযমা। আমরা স্ব শুনযত পাহে। এখন, ঘুযমাযত দাও। 
  
 পযরর হদন হবযকল গবলা, োিাযরর বাহ়েযত োক প়েল স্যামুয়েযলর। োিার তার বউ 
আর গময়েযক হনয়ে বযস্ আযে। 
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–গশাযনা স্যামুয়েল, োিার বলযত থাযক, আমার গময়ে র যাহবযনাউইচযক হবয়ে করযত 
চাইযে না। ও বড্ড গজহদ। ও গতামাযক হবয়ে করযব বলযে। তুহম হক ওযক ভাযলাবাযস্া? 
  
–ইয়েস্, স্যার। 
  
 –তুহম হনশ্চ়েই চাও না, এক া গেহরও়োলার স্যঙ্গ গ যরহন়োর হবয়ে গিাক। 
  
 –গনা, স্যার। 
  
হকন্তু তুহম? গতামার বাবা গেহরও়োলা। তার মাযন তুহমও তত গেহরও়োলা। 
  
আহম গেহরও়োলা থাকব না হচরহদন। 
  
–গবশ, গতামার স্যঙ্গ আমার গময়ের হদযত পাহর। তযব এক া শতন আযে। গতামার কথার 
প্রমাণ করযত িযব। স্ম়ে ে মাস্। 
  
–ে মাস্। ইয়েস্ স্যার। 
  
স্ম্ভব িযব না। েহরব ইহুহদ বহস্তর গেযল েমাযস্ স্েল িযত পাযর না। যহদ না 
অযলৌহকক হকেু ঘয । আইনত তাযক োিার বলা যাযব না। 
  
আর র যাহব? ইহুহদ ধমনযাজক। গতযরা বের গথযক ধমন স্ংোন্ত প়োযশানা করযত ি়ে। 
স্যামুয়েযলর গস্ ব়েস্ গনই। 
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বয়োযলাক? চহিশ ঘণ্টা গেহরহেহর করযলও নিই বের ব়েযস্ বয়োযলাক িযত পারযব 
না। 
  
তযব গ যরহন়োর হবশ্বাস্, েমাযস্র মযধযই স্যামুয়েল তার কথার স্তযতা প্রমাণ কযর 
গদযবই। ও বুহঝ স্যামুয়েযলর গথযকও পােল! 
  
. 
  
স্ারাহদন বাবার স্াযথ গেহরর কাযজ বযস্ত থাযক স্যামুয়েল। রাযত গস্ লযাবযর হরযত যা়ে। 
শত শত মযাচ হেপহথহর়ো গস্রাম ধতহর করযে। গব়োল, খরযোশ, পাহখযক ইনযজকশন 
হদযে। ওরা মযর যাযে। তার চাই গঘা়ো। হকন্তু গঘা়ো গকাথা়ে পাযব? 
  
হকন্তু? 
  
হকন্তু হদন এক া এক া কযর চযল যাযে। 
  
স্কাযল হিস্টান শিযরর তালা গখালামােই স্যামুয়েল গিলাোহ়ে হনয়ে ঢুযক পয়ে। এক ু 
গদহর িযল হিস্টান প্রিরী েযজন ওযি। স্বুজ হপস্তল হনয়ে গতয়ে আযস্–এই বযা া জু। 
এহেয়ে যা। 
  
ওর গকামযর গচন বাঁধা, গস্খাযন ল কাযনা থাযক গেয র বয়ো চাহব া। বহস্তর পযর নদী, 
নদীর ওপর হব্রজ। হব্রজ ধযর পুহলশ গস্টশন বা থানাযত যাও়ো যা়ে। স্ন্ধযার আযে 
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গকাযনা ইহুহদ শির গথযক গবযরাযত না পারযল, তাযক শাহস্ত গপযত ি়ে। তাযক হনয়ে 
যাও়ো ি়ে পুহলশ গস্টশযন, গস্খান গথযক গলবার কযাম্প। 
  
 –দুজন কযর োেন রাযত পািারা়ে থাযক। তযব দুজনযক কখযনা একস্যঙ্গ গদখা যা়ে না। 
একজন হেউহ  হদযল, অনযজন েুহতন করযত চযল যা়ে। গে  গখালর পূবন মুিূযতন। আবার 
এযস্ স্িকমনীর স্যঙ্গ কাযজ গযাে গদ়ে। 
  
পল আর আরাম গে রিক। পল ভাযলা গেযল। িাহস্খুহশ, হকন্তু আরাম? এক া জন্তু, 
ইহুহদরা ওর গচাযখ হবে। গমা াযস্া া োট্টাযোট্টা গচিারা। এখন ওই আরামই স্যামুয়েল 
রযের হদযক লাল গচাযখ তাহকয়ে আযে। 
  
এহদযক হদন কা যত কা যত ে-মাযস্র জা়েো়ে একুশ হদযন এযস্ গিযকযে। মাে হতন 
স্িাি িাযত। গ হরহন়ো এল একরাযত, চুহপচুহপ। 
  
দুিাযত জহ়েয়ে ধরল স্যামুয়েলযক–চযলা, আমরা এখান গথযক পাহলয়ে যাই। 
  
–তা কী কযর স্ম্ভব? অনয জা়েো়ে গেযল হক আমার গেহরহেহর ঘুচযব? আহম গস্ই 
গেহরও়োলাই গথযক যাব। 
  
–তাযত আমার গকাযনা দুিঃখ গনই। 
  
গ যরহন়োর গনই বদনাযমর ভ়ে, গস্ চা়ে না অযথনর ধবভব, সু্খ-স্বােন্দয। হকন্তু স্যামুয়েল? 
  
–গ যরহন়ো, আহম তা চাই না।  
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. 
  
পযরর হদন স্কালযবলা। 
  
আইজযাক, স্যামুয়েযলর েুযলর বনু্ধ, এক া গঘা়োযক হনয়ে রাস্তা হদয়ে যাহেল। গঘা়ো া 
গযমন গরাো, গতমহন কাযলা আর গবযতা। ওর নাম লহ । 
  
স্যামুয়েলযক গদযখ আইজযাক বলল–আ া ধতহরর কারখানা়ে লহ যক হনয়ে যাহে। ওর 
হবহনময়ে যহদ দু গফ্ল্াহরন পাই, তািযল এক া গিলা োহ়ে হকনব। 
  
  স্যামুয়েযলর হৃৎহপযণ্ডর েহত গবয়ে গেল–আহম গতামা়ে গিলাোহ়ে গদব, আমাযক গতামার 
গঘা়ো া দাও। 
  
োযেনর বদযল এল লহ । স্যামুয়েল নতুন োহ়ে বাহনয়ে হনল। এবার লহ র ওপর শুরু 
িল তার পরীিা। 
  
-লহ , হচহকৎস্াহবজ্ঞাযন তুহম এক নতুন ইহতিাস্ সৃ্হি করযব। 
  
. 
  
অপহরেন্ন আর হঘহি ইহুহদ বহস্ত। ভ়েংকর স্ব বাযজ বাযজ স্ংোমক গরাে গলযেই 
আযে বহস্তযত। কারও হবশ্রী কাহশ িযে, িযান্ড েুযল উিযে। যন্ত্রণা়ে ে ে  করযত 
করযত মযর যাযে। কী কারণ? োিারযদর কাযে উত্তর গনই। 
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আইজযাযকর বাবারও ওই অসু্খ কযরযে। স্যামুয়েল েুয  গেল তাযদর বাহ়েযত। ওর বাবা 
খুব কাশযে। 
  
 কাঁদযত কাঁদযত আইজযাক বলল–োিার বাঁচার আশা গেয়ে হদয়েযে। 
  
গশাযনা আইজযাক, গতামার বাবা মুযখ রুমাল চাপা হদয়ে কাশযব। ওই রুমাল া তুহম 
আমাযক গদযব। তযব স্াবধান, ওযত অযনক জীবাণু থাযক। 
  
এক ঘো পযর গরােীর রুমাল গথযক স্যামুয়েল শুকযনা থুথু েয়ের গচঁযে তুলল। ব্রথভহতন 
এক া গেয  তা রাখল। শুরু িল অজানা জীবাণুর ব্রথ কালচার। গস্ই ব্রথ গস্ লহ র 
শরীযর ইনযজকশন হদল। তযব গোজ কম হেল। পরপর দুহদন। তারপর গোজ বাহ়েয়ে 
হদল। 
  
স্যামুয়েযলর স্াধনা বুহঝ স্াথনক িল। লহ  গবযতা, কানা, শু যকা িযল কী িযব, 
ইনযজকশযন গস্ মরল না। স্যামুয়েল ওর রযির জলী়ে অংশ গথযক ধতহর করল অযাহে 
 হিন। 
  
 এল গস্ আইজযাযকর বাহ়েযত। ওর বাবা হবোনা়ে শুয়ে আযে, দারুণ কাশযে। কাহশর 
দমযক তার শরীর গকঁযপ গকঁযপ উিযে। বাহ়েযত গলাক হেজহেজ করযে। স্বাই বলযে 
বুয়ো এবার মারা যাযব। োিারও গশে কথা বযল গেযে। 
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স্যামুয়েল বনু্ধ ও তার মাযক বলল, যতিণ প্রাণ আযে ততিণ গচিা করযত গদাে কী। 
হস্হরি গদহখয়ে বলল, এ াযত কাজ িযত পাযর। 
  
আইজযাযকর বাবাযক ইনযজকশন গদও়ো িল। কাহশর দমক বা়েযে ধব কমযে না। 
আইজযাযকর গচাখ েলেল। স্যামুয়েল গস্খাযন ঘণ্টা হতযনক গথযক বাহ়ে হেযর এল। 
  
পযরর হদন স্কাযল গিলাোহ়ে হনয়ে স্যামুয়েল বাজাযরর উযেযশয রওনা িল। গস্হদন 
বাজাযর গযন মানুযের ঢল গনযমযে। তাই গকনাকা া করযত গদহর িয়ে গেল 
স্যামুয়েযলর। স্যন্ধয িযত গবহশ গদহর গনই। এবার বাহ়ে হেরযত িযব। ইহুহদ বহস্তর 
কাযির গে  গথযক দু মাইল দূযর গস্ তখন, োহ়ের চাকা গেল খুযল। হিস্টান পুহলশমযান 
এহেয়ে এল। তাযক স্ািাযয করল, কামারশালা গথযক চাকা গজাো়ে কযর হনয়ে এল 
স্যামুয়েল। চাকা োহ়েযত লাোযত িযব। স্যামুয়েলযক অবাক কযর হদয়ে পুহলশমযান তাযক 
এই কাযজ স্ািাযয করল। গকয  গেল প্রা়ে হতহরশ হমহন । স্যামুয়েযলর মাথা়ে তখন 
এক া হচন্তা-আইজযাযকর বাবা হক মযর গেল? নাহক গবঁযচ আযে? 
  
সূ্যন ঢযল প়েল পহশ্চম হদেযন্ত। আর মাে এক মাইল দূযর ইহুহদ বহস্ত, বহস্তর গে  বন্ধ 
িয়ে গেল। 
  
স্যামুয়েল তালাবন্ধ গেয র স্ামযন এযস্ গপৌঁযোল। োেন আরাম তখন পািারা হদযে। 
  
স্যামুয়েল বলল–স্যার, োহ়ের চাকা খুযল যাও়ো়ে– 
  
–গবাকা ইহুহদ কুত্তার বাচ্চা। প্রিরী খপাৎ কযর তার কলার গচযপ ধরল। 
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-স্ন্ধযার পর গেয র বাইযর যাবার হুকুম গনই জাহনস্ না। চল্ থানা়ে। গতাযক জািাযজ 
তুযল গদও়ো িযব। চযল যাহব স্াইযলহস়্ো়ে। দশ বের গজযলর ঘাহন  ানহব। স্শ্রম 
কারাদণ্ড গভাে করহব। স্াইযলহস়্ো়ে এখন ভীেণ িান্ডা। তুই ক়েলার খহনর েরযম একা 
কাজ করহব। ক়েলার গু়ঁো েুস্েঁুযস্ ঢুকযব। তুই কাশহব। ওরা গতাযক ধযর এযন 
বরযের ওপর েুযঁ়ে গেযল গদযব। বযাস্, তুই অক্কা যাহব। 
  
–স্যার, গদািাই আপনার, আমার বাহ়েযত এক া খবর 
  
ইহুহদ জাযনা়োর। কথা বা়োহব গতা গতার বীহচ া োহ য়ে গদব। চল থানা়ে। স্রু হব্রযজর 
ওপর হদয়ে তখন স্যামুয়েলযক  ানযত  ানযত হনয়ে যাযে আরাম। নীযচ েুযল গেঁযপ 
ওিা নদীর গরাত। িিাৎ পযক  গথযক বযাে গবর কযর দহ়ে খুযল হদল স্যামুয়েল। ঝনঝন 
শযব্দ খুচযরা  াকা নীযচ প়েল। আরাম েুয  এল।  াকা তুলযত বযস্ত। স্যামুয়েল এই 
সু্যযাযের অযপিা়ে হেল। এক া বয়ো পাথর তুযল স্যজাযর গমযর হদল আরাযমর 
গচা়োল লিয কযর। আবার–আবার আঘাত। আরাযমর মুখ গচাখ গেয  রি ঝরযে। 
একস্ম়ে গস্ পয়ে গেল এবং মযর গেল। 
  
মৃত প্রিরীর শরীযরর হদযক তাহকয়ে রইল স্যামুয়েল। অবাক দৃহি। গস্ হক স্হতযই ওযক 
িতযা করল! হবশ্বাস্ই িযে না। পুহলশ বযারাক খুব কাযে। প্রিরীযদর েলার স্বর অবহধ 
গশানা যাযে। ওরা যহদ গ র পা়ে স্যামুয়েল আরামযক িতযা কযরযে তািযল তাযক আর 
স্াইযলহস়্ো়ে পািাযব না এখাযনই গরযখ গদযব। চাবুক মারযব। তারপর  াউন গো়োযর 
তার োঁহস্ গদযব। পুহলশমযান, যহদ গস্ ি়ে হিস্টান পুহলশমযান, তার োয়ে আঁচ়েহ  পযনন্ত 
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বস্াযত পারযব না গকাযনা ইহুহদ। তািযল তার িযব প্রাণদণ্ড। আর এ গতা মানুে খুন! কী 
করযব গস্ এখন? গদশ গেয়ে পালাযব? না, জীবযন আর তািযল এমুযখা িযত পারযব না। 
মাথা়ে এক া বুহদ্ধ এল স্যামুয়েযলর। 
  
মৃত প্রিরীর কাে গথযক গে  গখালার চাহব া হনয়ে হনল গস্। তারপর ভারী মৃতযদি া 
 ানযত  ানযত হব্রযজর ওপর গথযক নদীর জযল গেযল হদল। 
  
গরাযতর  াযন গস্ া অযনক দূযর চযল গেল। গয পাথর া হদয়ে আরামযক গমযরহেল, 
গস্ াও গস্ জযল গেযল হদল। অহচযরই তহলয়ে গেল গস্ া অতল েহ্বযর। তারপর 
লাোযলা েু , হব্রজ পার িয়ে গেয র স্ামযন এল। গে  খুযল গিলা হনয়ে হভতযর ঢুকল। 
দরজা া আলো কযর বন্ধ কযর হদল। তারপর বাহ়ে হেযর এল। 
  
বাহ়েযত স্বাই তখন হচহন্তত মুযখ বযস্ আযে। স্যামুয়েলযক গদযখ তারা িতভম্ব িয়ে। 
গেল, গযন ভূত গদখযে। 
  
ওর বাবা বলল–গতামা়ে ওরা আস্যত হদল? আহম গতা গভযবহেলাম 
  
স্যামুয়েল স্ংযিযপ স্ব কথা ে়েেহ়েয়ে বযল গেল। 
  
 বাবা আঁতযক উিল–িযা়ে হযশু, এবার আমাযদর প্রাণ যাযব! 
  
আমার কথা গশাযনা, গদখযব হকেু িযব না। 
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হমহন  পযনযরা পযর স্যামুয়েল তার বাবা আর দুজন ইহুহদ প্রহতযবশীযক স্যঙ্গ হনয়ে 
গেয র কাযে এল। অনয োেন তখনও হেযর আযস্হন বযল রযি। স্যামুয়েল বাইযর হেয়ে। 
তালা লাহেয়ে হদল। তারপর দহ়ে গবয়ে গে   পযক হভতযর চযল এল। 
  
–গভার িযল কী িযব? স্যামুয়েযলর বাবা আতহঙ্কত। 
  
 –আমরা গেয  ধাক্কা গদব। হচৎকার কযর বলব, গে  গখাযলা, গে  গখাযলা 
  
গভার িযত না িযতই ইহুহদ বযবস্া়েীরা গেয র স্ামযন এযস্ জয়ো িয়েযে। গে  গখালার 
জনয গশারযোল করযে। গদখা গেল গস্খাযন পাযল পাযল ইউহনেমন পরা ধস্হনক ও পুহলশ 
এযস্ জয়ো িয়েযে। হকন্তু চাহব গকাথা়ে? হবযশে এক া চাহব খুঁযজ পাও়ো গেল। দরজা 
গখালা িল। রাযতর প্রিরী পলযক গজরা করা িল। গস্ স্বীকার করল, রাযত গস্ হেউহ যত 
োঁহক হদয়ে েুহতন করযত হেয়েহেল। তাযক গজযল পািাযনা িল। হকন্তু আরাম? গদযখা 
হেয়ে গকান্ োলনযরযন্ডর পািা়ে পয়েযে। আর চাহব? হনশ্চ়েই গকাথাও গেযল হদয়েযে। 
আস্ল চাহব া স্যামুয়েল পুঁযত গরযখযে–এ খবর গকউ জানল না। 
  
স্ারাহদন-রাত অযনক ধকল গেযে। ক্লান্ত অবস্ন্ন শরীর। েভীর ঘুযম েুযব গেল 
স্যামুয়েল। 
  
 আইজযাক তার ঘুম ভাোযনার জনয গিলাযিহল করযে। আচমকা ঘুম গভযে গেল 
স্যামুয়েযলর। ভাবল, হনশ্চ়েই আরাযমর গেেবহে পাও়ো গেযে। তাই পুহলশ এযস্যে 
তাযক ধযর হনয়ে গযযত। 
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গচাখ গমযল গদযখ আইজযাক হিহস্টহর়ো গরােীর মযতা গচঁচাযে–স্যামুয়েল, ওযিা। হশেহের 
এযস্া। আশ্চযন বযাপার ঘয  গেযে! বাবার কাহশ গস্যর গেযে। 
  
 আইজযযকর বাবা হবোনা়ে উযি বযস্যে। তার জ্বর, কাহশ হকেুই গনই। মুরহের সু্প 
খাবার ইো গজযেযে তার। 
  
 স্যামুয়েল ভাবল, আজ গস্ এক া জীবন হনয়েযে বয , হকন্তু এক া জীবন দানও 
কযরযে। তার দুযচাখ জযল ভযর গেল। 
  
 ইহুহদ বহস্তর মযধয খবর া অহত দ্রুত রয  গেল–আইজযাযকর বাবাযক আশ্চযন এক ওেুযধ 
স্যামুয়েল রে মৃতুযর িাত গথযক বাঁহচয়েযে। 
  
েযল মৃতপ্রা়ে হপ্র়েজনযক বাঁচাযত েুয  এল আত্মী়েরা। স্বাই বলযে, আমাযদর গরােীযক 
বাঁচান। ওই মযাহজক গস্রাম হদন। হকন্তু অত গস্রাম গকাথা়ে? ধতহর করার গলাকও গতা 
দরকার। 
  
 স্যামুয়েল েুয  গেল েক্টর ও়োযলর কাযে। স্ব ঘ না তাযক বলল। োিার স্হন্দগ্ধ। 
হনসৃ্পি কণ্ঠস্বর–আযে হনযজর গরােীযদর ওপর প্রয়োে কযর গদহখ। 
  
বাযরাজন গরােীর মযধয একজনযক গবযে গনও়ো িল। তার শারীহরক অবস্থা স্বযচয়ে 
আশঙ্কাজনক। তাযক গস্রাম গদও়ো িল। গরােীর শারীহরক উন্নহত গচাযখ প়েল। 
  
 স্যামুয়েল রে তার লযাবযর হরযত বযস্ আযে, আস্তাবযলর পাযশ। 
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োিার এল গস্খাযন স্যামুয়েল, তুহম গতামার শতন পূরণ কযরে। গতামার গস্রাযম কাজ 
িয়েযে। গতামাযক আহম এক া উপিার হদযত চাই। গযৌতুযক কী গনযব বযলা? 
  
স্যামুয়েযলর তরুণ গচাযখ ক্লাহন্তর োপ উপিার? এক া গঘা়ো। 
  
. 
  
০৯. 
  
শুরু িল রে অযান্ড স্ন্স-এর পথ চলা। আজ যা আন্তজনাহতক মাহেনযাশনাল ওেুধ হনমনাণ 
প্রহতষ্ঠান িয়ে উযিযে। 
  
১৮৬৮-স্যামুয়েল গ যরহন়োযক হবয়ে করল। 
  
শশুর োিার জামাইযক গযৌতুক হদল ে া গঘা়ো এক া লযাযবাযর হর আর কাজ করার 
জনয ভাযলা হকেু যন্ত্রপাহত। 
  
 োেোে়ো গথযক স্যামুয়েল ওেুধ বানাযলা। প্রহতযবশীরা গস্ই ওেুধ বযবিার কযর সু্েল 
গপল। ধীযর ধীযর স্যামুয়েযলর নাম েহ়েয়ে প়েল। 
  
েহরব মানুেযদর স্যামুয়েল এমহনযতই ওেুধ হদয়ে হদত। প়েস্া হনত না। 
  
বউযক গস্ বলল–ওেুধ আস্যল অসু্খ স্ারাযনার জনয, লাযভর জনয ন়ে। 
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 হদযন হদযন স্যামুয়েযলর বযবস্া বা়েযত থাকল। এক া গদাকান গখালা িল। গস্খাযন 
মলম, পাউোর এবং গপ্রস্হেপশন ো়ো অনযানয ওেুধও রাখা িল। 
  
এখন স্যামুয়েযলর কদর গবয়ে গেযে, ওই স্ব বয়োযলাক ইহুহদযদর কাযে। তারা 
স্যামুয়েযলর বযবস্ার অংশীদার িযত চাইল। হকন্তু গস্ রাহজ ন়ে। 
  
কারণ? 
  
শ্বশুর োিার ও়োযলর জবাযব গস্ বলল–গশ়োলযক মুরহের ঘযর ঢুকযত হদযলই একহদন 
না একহদন তার হখযদ পাযব। 
  
 স্যামুয়েযলর বযবস্া ও স্ংস্ার–দুয ারই শ্রীবৃহদ্ধ ঘ যে। আব্রািাম, গজাযস্ে, আন্তন, জান 
ও হপযতার–তাযদর পাঁচ গেযল। 
  
 স্যামুয়েল গেযলযদর নাযম নাযম এক া কযর ওেুযধর গদাকান খুলল। 
  
ইহতমযধয ইহুহদযদর ওপর গথযক অযনক হবহধহনযেধ তুযল গনও়ো িয়েযে। োযকা 
শিযরর হিস্টান এলাকা়ে ওেুযধর গদাকান গখালার অনুমহত গপল গস্। 
  
আজ স্যামুয়েল স্হতযই স্বাধীন। তার নাম-প্রহতপহত্ত-খযাহত গবয়েযে। বহস্তর গনাংরা এলাকা 
গস্ তযাে করল। শিযর গস্ নতুন হতনতলা বাহ়ে ধতহর করল। 
  
স্যামুয়েযলর স্বযের গশে গনই। 
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গেযলরা ব়ে িয়ে উিযে। তাযদর প্রযতযযকর জনয আলাদা কযর েৃি হশিযকর বযবস্থা 
কযরযে বাবা স্যামুয়েল। ওযদর জনয তার পহরকল্পনার অন্ত গনই। গলাযক অত হকেু ভাযব 
না। তার কাজকমন গদযখ িাস্ািাহস্ কযর। 
  
ওর শাশুহ়েও বযল জামাইয়ের কাণ্ডকারখানা গদযখা, পােল। 
  
 আব্রািাম ও জান হশখযে ইংরাহজ। গজাযস্ে জামান, আন্তন েরাহস্ আর হপযতার । 
ইতাহল়োন ভাো গশখার প্র়োস্ চালাযে। 
  
এস্ব ভাো হশযখ কী গয লাভ! এখাযন গকউ গকাযনাহদন ওই ভাো জাযন না। গেযলরা 
পরস্পযরর মযধয কথা বলযত পারযব না। 
  
স্যামুয়েল িাযস্–এ া ওযদর হশিার অঙ্গ। 
  
 গস্ জাযন, তাযদর গেযলরা বয়ো িযল এই ভাোজ্ঞান গকান্ কাযজ লােযব। 
  
স্যামুয়েল গেযলযদর হবযদযশ পািাবার বযবস্থা করল। ওরা গস্খানকার হশিাদীিা়ে ধতহর 
িযব। এই সু্যযাযে বযবস্ার হকেু ভহবেযৎ স্ম্প্রস্ারযণর বযবস্থাও কযর গেলল গস্। 
  
আব্রািাম এখন একুশ বেযরর যুবক। তাযক আযমহরকা়ে পািাযনা িযব। 
  
আব্রািাযমর হদহদমা এ কথা শুযন আঁতযক ওযি–গস্হক? ওখাযন গতা জংহলযদর বাস্! 
হনরাপত্তার অভাব। ও কখযনা আযমহরকা়ে যাযব না। 
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 স্যামুয়েল মযন মযন বলল–হনরাপত্তা? ইহুহদযদর হনরাপত্তা? পৃহথবীর গকাথাও গনই। 
ইহুহদ হনধন যজ্ঞ স্বনে চযল। গচাযখর স্ামযন গভযস্ ওযি মায়ের আগুযন ঝলযস্ যাও়োর 
মৃতুয দৃশয। 
  
গেযলরা গক গকাথা়ে যাযব, নতুন শাখা খুলযব রে অযান্ড স্যন্সর গস্গুযলা স্যামুয়েল হিক 
কযর গেযলযে। আব্রািাম ই়েযকন নতুন শাখা খুলযব। একুশ বের ব়েযস্র গজাযস্ে যাযব 
বাহলনযন, গস্খাযন রে অযান্ড স্যন্সর েযাক্টহরর দাহ়েত্ব গনযব। আন্তন যাযব রাযন্স, জান 
ইংলযাযন্ড আর হপযতার যাযব ইতাহলযত। 
  
পাঁচ বেযরর মযধয পৃহথবীর পাঁচহ  নামকরা গদযশ রে অযান্ড স্ন্স-এর নতুন শাখা 
প্রহতহষ্ঠত িল। 
  
উহকল োকা িল। আন্তজনাহতক বহুজাহতক এই স্ংস্থার আইনকানুন গবঁযধ গদও়ো িল। 
  
–পহরবাযরর বাইযরর গকউ এই গকাম্পাহনর পহরচালনার দাহ়েত্ব পাযব না। গকাম্পাহনর 
গশ়োর গকউ হবহে করযত পারযব না। গশ়োর গবচযত িযল প্রযতযক গশ়োরযিাল্ডারযদর 
একমত িযত িযব। প্রযতযক অংশীদার সু্ন্দর ভাযলা বাহ়েযত বাস্ করযব। গমা া অযঙ্কর 
মাইযন পাযব। বয়ো গেযল ও তার উত্তরাহধকারীযদর িাযত থাকযব গকাম্পাহনর 
গবহশরভাে গশ়োর। আযমহরকার ধনকুযবর রথস্চাইযল্ডর গচয়েও বয়ো িও়োর স্বে 
স্েল করযত চা়ে । রে অযান্ড স্ন্স। 
  
. 
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স্যামুয়েল ও গ যরহন়োর এখন সু্যখর স্ংস্ার। হদন কা যে। বযবস্ার উত্তযরাত্তর শ্রীবৃহদ্ধ 
ঘ যে। জন্মহদযন ও েুহ যত গেযলরা বাহ়েযত আযস্। আনন্দ কযর। তার োঁযক বযবস্া 
স্ংোন্ত আযলাচনা ি়ে। 
  
গকাযনা ভাই ওেুধ স্ংোন্ত গকাযনা েযবেণার খবর গপযলই অনয গদযশ অনয ভাইয়ের 
কাযে স্যঙ্গ স্যঙ্গ তা জাহনয়ে গদ়ে। প্রহতিন্দ্বীযদর গপেযন গেযল তখন রে অযান্ড স্ন্স 
ঝয়ের েহতযত এহেয়ে চযলযে। 
  
শতাব্দীর চাকা ঘুরল। 
  
 স্যামুয়েল রযের গেযলরা ঘযর বউ আনল। স্ংস্ার বা়েল। 
  
আব্রািাম হবয়ে করল আযমহরকান তরুণীযক। তার গেযল.উযো, নাহত স্যাম। এই িল 
এহলজাযবযথর বাবা, স্যাম রে। গজাযস্যের বউ এক জামনান তন়ো। নাতহনর নাম 
অযানা, ও়োলথার েযাস্নার যার স্বামী। আন্তন রে হবয়ে করল এক েরাহস্ গময়েযক। 
তার গেযলর একমাে গময়ের নাম গিযলন। গস্ বহুবার হবয়ে কযরযে। গকাযনা গেযল-
গময়ে গনই। জান  রযের স্ত্রী ইংলযান্ডবাস্ী এক গময়ে। তার নাহতর নাম স্যার অযাযলক 
রে। হপযলর হবয়ে কযরযে এক ইতাহল়োন তন়োযক। তার নাতহন হস্মযনত্তা, হবয়ে 
কযরযে ইযভা পালাজহজযক। 
  
অথনাৎ স্যামুয়েল ও গ যরহন়ো রযের বংশধর িল এহলজাযবথ, অযানা, গিযলন, স্যার 
অযাযলক ও হস্মযনত্তা পালাজহজ। 
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স্যামুয়েল তখন গবঁযচ আযে। মারকহন গবতার যন্ত্র আহবষ্কার করযলন। রাই  ভ্রাতৃি়ে 
প্রথম উয়োজািাজ আকাযশ ও়োল হকহ  িযক। স্যামুয়েল গদযখযে। গদ্র্য মামলা 
আন্তজনাহতক খযাহত লাভ করল। েরাহস্ কথাস্াহিহতযক এহমল গজালা স্িা়েতা 
কযরহেযলন। অযােহমরাল হপ়োহর প্রথম উত্তর গমরুযত গপৌঁযেহেল। তখন পৃহথবীর বুযক 
কতরকম পহরবতনন ঘয  চযলযে। স্যামুয়েল গদখল লাযখ লাযখ গোযেনর মযেল হ  োহ়ে 
পযথ চলযে। মানুে হবজহলবাহত ও গ হলযোন বযবিার করযত হশখল। হচহকৎস্াহবজ্ঞানও 
হপহেয়ে গনই। কী কারযণ হ উবারকুযলাহস্স্,  াইেয়েে, মযাযলহর়ো ইতযাহদ গরাে ি়ে 
তাও জানা গেল। 
  
েত পঞ্চাশ বেযরর মযধয রে অযান্ড স্ন্স আন্তজনাহতক বহুজাহতক প্রহতষ্ঠাযনর রূপ ধারণ 
করল। 
  
 এস্যবর মূযল গক? গকন? স্যামুয়েল রে আর তার গবযতা গরাো গঘা়ো লহ । গয 
স্যামুয়েল েহরব ইহুহদ বংশজাত, যাযদর ওপর হিস্টানরা ধপশাহচক অতযাচার কযর, গয 
স্যামুয়েল পরাধীনতার িাহন ঘুহচয়ে স্বাধীনতার মুখ গদখযত গচয়েহেল। ইহুহদ শুধু মযর 
আর মার খা়ে। কারণ তারা েহরব। েহরব মযর ও মার খা়ে। গকাযনা গকাযনা েহরব 
ইহুহদ অবশয : স্ািস্ গদখা়ে, ল়োই কযর এবং জ়েী ি়ে। 
  
. 
  
এহলজাযবথ গবশ কয়েকবার বই া প়েল। বই া তার অহস্তযত্বর অংশ। শুধু তার গকন, 
তাযদর স্কযলর। গস্ বই া জা়েো মযতা গরযখ হদল। 
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এই গস্ প্রথম জানল, তার বংশ পহরচ়ে। 
  
েুযল বযাল নাযচর ক্লাস্ া এহলজাযবযথর গমায ও ভাযলা লাযে না। গস্ তখন গচাযো 
বেযরর। েযান্স হ চার মাদাম গনতুযরা ক্লাযস্ বলল–আর হকেুহদন পযর বযাল নাযচর 
অনুষ্ঠাযনর আয়োজন করা িয়েযে। গেযল গময়েযদর োযজননযদর গনমতন্ন করা িযব গস্ই 
অনুষ্ঠাযন। 
  
 গযহদন নাযচর অনুষ্ঠান গস্হদন স্যাম রে বাহ়ে হেরল দশহদন পর। 
  
গময়ে বলল–আজ আমার নাযচর েুযল বযাযলর অনুষ্ঠান। তুহম হনশ্চ়েই গযযত পারযব না? 
  
–হনশ্চ়েই যাব। 
  
 এহলজাযবথ অবাক। 
  
. 
  
 অহেয াহর়োম ভযর গেযে। গেযলযময়েযদর বনু্ধরা, মা-বাবারা এযস্যে। গস্টযজর দু-পাযশ 
রাখা গ্রযান্ড হপ়োযনা। গকাপযপহল়ো, হস্নেযরলা এবং গস্া়োন গলযকর অনুষ্ঠান। 
  
 প্রযতযক গময়ে একবার কযর একা নাচযব। এহলজাযবথও গনযচহেল। ওর স্ম়ে হেল মাে 
এক হমহন । অনযানযরা কী সু্ন্দর নৃতয পহরযবশন করযে, গযন মারযকাভা বা 
মযাকহস্যমাভা! 
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 এহলজাযবথ গস্টযজ এল। নাচযত লােল। নাচ গশযে ভদ্র্তার খাহতযর স্কযল িাততাহল 
হদল। বাবা মুচহক িাস্ল। এহলজাযবথ খুহশ। বাজনা গথযম গেযে। এহলজাযবথ আবার 
নাচযত শুরু করল। অেতযা হপ়োযনাবাদক বাধয িয়ে আবার বাজাযত শুরু করল। 
গস্টযজর আ়োযল দাহঁ়েয়ে তখন মাদাম রাযে দাঁত হক়েহম়ে করযে। 
  
নাযচর গপ্রাগ্রাম গশে িল। স্যাম রেযক নাযচর হদহদমহণ বলল–গয গময়ে কথা গশাযন না, 
তাযক স্িয করা যা়ে না। ও গনযচই যাহেল। গযন গকাযনা নাম করা নাহচয়ে িয়ে গেযে। 
  
-হিকই বযলযেন। আহম ওযক শাহস্ত গদব। 
  
 –ধনযবাদ, হমস্টার রে গদখুন কী করযত পাযরন। 
  
মাদাম চযল গেল। 
  
স্যাম রে বলল–হলজা, চযকাযল  গস্াো গতামার গকমন লাযে। 
  
এহলজাযবযথর গচাযখ জল। 
  
বাবার কাযে গস্ েল্প শুযনযে। তখন বাবা গ াহকওযত। জাপাহনরা চযকাযলয র স্যঙ্গ েঙ্গা 
েহ়েং গখযত হদয়েহেল। বাবা গখয়েহেল। 
  
–তুহম আমার ওপর রাে কযরাহন? 
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বাবার গচাযখ-মুযখ খুহশর িাহস্–গকন? তুহম গতা স্বাইযক গ ক্কা হদযত গচয়েহেযল। তুহম 
গতামার বংশধারা অনুযা়েী কাজ কযরে। এ াই রে পহরবাযরর ধবহশিয। 
  
পযরর হদন হবযকযল বাবার গস্যে াহর এযস্ জানাল-গতামাযক সু্ইজারলযাযন্ড গযযত িযব। 
গস্খাযন গবাহেনং েুযল ভহতনর বযবস্থা করা িয়েযে। 
  
. 
  
সু্ইজারলযান্ড। গ্রাময পহরযবযশ গবাহেনং েুল া। হবখযাত েুল। গময়েযদর ও গেযলযদর 
আলাদা েুল। গময়েরা গেযলযদর স্যঙ্গ বনু্ধত্ব কযর। তারা গেযলযদর শরীযরর স্মস্ত হকেু। 
জাযন। গকান্ গেযলর পুরুোঙ্গ কত বয়ো, তা হনয়ে হনযজযদর মযধয েল্প কযর। ওরা 
স্বনদা গযৌন প্রস্ঙ্গ হনয়ে কথা বলযত ভাযলাবাযস্। ওরা জাযন, এক া গময়ে উলঙ্গ িয়ে 
উপু়ে িয়ে শুয়ে থাকযল, তার হনতম্ব গথযক বুক অহব্দ আেুযলর চাপ হদয়ে কীভাযব গযৌন 
উন্মাদনা জাহেয়ে তুলযত ি়ে। গয গময়েহ  এই পুলক জাোযনার কাজহ  কযর তাযক ওরা 
এক া পযাহি গদ়ে। বাথরুযমও ওরা এক া গখলা গখযল। মস্ত বয়ো বাথ যব শুয়ে 
গময়েরা িযান্ড, শাও়োযরর মুখ া দু পায়ের োঁযক গরযখ েরম জযলর ধারা গদ়ে। গযৌন 
পুলক জাযে গদযি ও মযন। এহলজাযবথ এস্ব পেন্দ কযর না। 
  
. 
  
পযনযরা বেযরর জন্মহদন। এহলজাযবথ রযের। যথারীহত বাবা আস্যত পাযরহন। এযস্হেল 
হরস্ উইহল়োমস্। ওযদর মযধয এই প্রথম পহরচ়ে। বাবার িয়ে গস্ এক া উপিার 
হদয়েহেল হলজাযক। 
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বাবা আযস্হন, গময়ের মুখ ভার। 
  
 হরস্ ওযক স্ান্ত্বনা হদয়ে বযলহেল–চযলা, হেনার খাও়ো যাক। 
  
হরস্ সু্ন্দর, সু্দশনন গচিারা। এহলজাযবথ তার োযক স্া়ো হদল না। তাযক ওর স্াযথ 
মানাযব না গভযব। 
  
হকন্তু হরস্ ো়েল না। 
  
তার োহ়েযত উযি হলজা বলল–তুহম উযো হদযক োহ়ে োইভ করে। 
  
–আমরা এখন পযারীযত যাহে। কারণ পযনযরার তরুণীযদর পযারীর মযাহিযম হেনার। 
গখযত ি়ে। 
  
প্রাইযভ  গজয  পযারী হেয়েহেল তারা হেনার গখযত। 
  
তারা গখয়েহেল লবস্টার, োক আলা অযরি, মযাকহস্যমর গস্পশযাল স্যালাে, শযাযম্পন 
আর বাথনযে গকক। 
  
এহলজাযবথ রযের জীবযনর সু্ন্দরতম স্ন্ধযা। 
  
হরস্ তাযক আবার েুযল হেহরয়ে হদয়ে গেল। গস্ বযলহেল–গতামাযক গয কী বযল ধনযবাদ 
গদব। 
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ও া গতামার বাবার পাওনা। হরস্ গিযস্হেল। 
  
হকন্তু এহলজাযবথ জাযন, হরস্ হমযথয বলযে। কী আকেনণী়ে, কী সু্ন্দর গদি! 
  
রাযত ঘুম এল না এহলজাযবযথর গচাযখর তারা়ে। গস্ গ হবযল বস্ল। হলখল-হমযস্স্ হরস্ 
উইহল়োমস্। তারপর আপন মযন গলখা ার হদযক তাহকয়ে রইল। 
  
. 
  
 হলজার জন্মহদযনর হদন এক হচেতারকার স্যঙ্গ হরস্ উইহল়োমযস্র স্ািাৎ করার কথা 
হেল। হকন্তু হলযজর জনয গস্ া বাহতল কযর পযরর হদন করা িয়েহেল। মযাকহস্যমর 
গরযস্তারাঁ়ে গস্ই হচেতারকার স্যঙ্গ কথা বলযত বলযত হরযস্র মযন িয়েহেল, ওর গচয়ে 
হলজাই ভাযলা। 
  
হলজার মযন এখন এক া অিংযবাধ গজযেযে। হনযজর অহস্তত্ব স্ম্পযকন গস্ স্যচতন। 
ি়েযতা স্যামুয়েল রযের স্ংঘাতম়ে জীবযনর ইহতবৃত্ত গজযন তার মযধয এই পহরবতনন 
গদখা হদল। হরস্ উইহল়োমস্ নাযম এক সু্দশনন স্প্রহতভ যুবযকর স্যঙ্গ পহরচ়ে িয়েযে 
বযলও িযত পাযর। 
  
 এহলজাযবথ হনযজযক আর গুহ য়ে রাখল না। গস্ গখলাধুলা়ে অংশ হনল। গদখা গেল, 
শরীযরর প্রহতও গস্ যত্নশীল িয়ে উযিযে। গময়েযদর পাজামা পাহ নযত গযাে হদযে। 
গস্খাযন পাজামাপরা গময়েরা মাহরজু়োনা বা চরযস্র হস্োযর  গখয়ে গনশা কযর। 
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গরনী গ াকা, এক েরাহস্ গময়ে, এহেয়ে এল হলজ, তুহম গিাক কযরা? 
  
কহর। োিা হমযথয বলল এহলজাযবথ। 
  
 হলজ শুযনযে, োঁজা, িাহস্স্, মাহরজু়োনার গনশা করযল মানুযের স্ংযযমর বাঁধ গভযে 
যা়ে। গস্ তার অহস্তযত্বর কথা ভুযল যা়ে। 
  
গরনী তার িাযত বাদাহম রযের হস্োযর  তুযল হদল।  ান হদল এহলজাযবথ–গকাথা়ে গযন, 
দূযর গভযস্ যাযে গস্। দূর গথযক গভযস্ আস্যে গময়েযদর েলার আও়োজ। গস্ উয়ে 
যাযে আল্পযস্র মাথার ওপর হদয়ে, স্াদা গমযঘর গভলা়ে চয়ে। 
  
েরাহস্ গময়েহ  তাযক ধাক্কা হদল–গকমন লােযে, রে? 
  
দারুণ! এহলজাযবথ গনহতয়ে প়ো গচাখদুয া গকাযনারকযম খুলল, মাহরজু়োনার গনশা এই 
প্রথম। 
  
–মাহরজু়োনা? এ া এক া স্াধারণ হস্োযর ! 
  
. 
  
গময়েযদর সু্ইস্ েুল। েরাহস্ ভাো ও েযাশান গশখাযনা ি়ে। নামোক আযে েুল ার। 
  
েযাশান হ চার মাদাযমা়োযজল শাতাল িযাহর়েৎ। অল্প ব়েস্। গময়েযদর হতহন বযলন, গেস্ 
যতই িা ন গিাক না গকন, ব্রা-পযাহে হিক না িযল হবশ্রী গদখা়ে। 
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এহলজাযবযথর নানা স্মস্যার কথা হতহন শুযনযেন। ওযক অযনক স্িানুভূহত গদখান হতহন। 
গকক ও েরম চযকাযল  গখযত গদন। ওর স্তন েুঁয়ে আদর কযরন। 
  
মাদাযমা়োযজযলর সু্যেৌল স্তন, লম্বা পা। এহলজাযবথ তার উলঙ্গ গচিারার কথা হচন্তা 
কযর। 
  
আচমকা তার মযন এক া প্রে জাযে–আহম হক স্মকামী? 
  
স্মকামী গলস্হব়োন গময়েযদর কথা হলজা বইয়ে পয়েযে। স্মাযজর গচাযখ এ া 
হনন্দনী়ে। পুরুযের স্যঙ্গ গপ্রমিীন হবয়ের গথযক গময়েমানুযের স্যঙ্গ স্মকাহমতা হক এতই 
খারাপ? হলজা জাযন, তার বাবা একথা জানযল কি পাযব। গময়ে স্মাযজর বাইযর 
অেুযতর মযতা হদনযাপন করযব, হবয়ে করযব না, স্ংস্ার করযব না, গেযলযময়ে িযব না 
এ া তার ভাযলা লাোর কথা ন়ে। তবু গস্ মাদাযমা়োযজল িযাহর়েৎযক হনয়ে তার 
গপইহেং করা সু্ন্দর গোট্ট ঘযর বস্বাস্ করযব। 
  
 এহলজাযবথ রযের স্বযে তখন মাদযমা়োযজল হবচরণ করযে। তারা একস্যঙ্গ হেনাযর 
বযস্যে-স্যালাে, লবস্টার, বরে আর েরাহস্ মদ। চুহিযত আগুন জ্বলযে। কাযপনয র 
ওপর মুযখামুহখ বযস্ আযে তারা। কহবতা প়েযে–হ  এস্ এহল়ে , অথবা হভ গজ 
রাজাধন 
  
ভাযলাবাস্ার শত্রু। 
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স্ম়ে-গস্ানাহল মুিূতনগুযলা তা়োতাহ়ে গকয়ে গন়ে। আহম কখনও বুহঝহন গকন গপ্রহমযকর 
সু্যখর পহরমাপ। 
  
হদন রাত মাস্ বের, 
ভাযলাবাস্া যখন মাপা যা়ে। 
আমাযদর দুিঃখ সু্যখ, িাহস্-কান্না়ে 
  
কহবতা প়েযত প়েযত ঘুহময়ে প়েল এহলজাযবথ রে। ঘুম ভােল যখন, চাঁযদর আযলা়ে 
গদখল, মাদযমা়োযজযলর নগ্ন শরীর। গোয া আযপযলর মযতা দুহ  বুক, এক ু ঝুযল 
গেযে। ভুহ়ে আযে স্ামানয। পাোলযাপাযপাো। 
  
মাদযমা়োযজল এহলজাযবযথর কাযে এল, ওযক চুমু হদল, স্তন হ যপ ধরল। তার িাত 
এবার উরুর হদযক নামযত শুরু কযরযে। হলযজর গমায ও ভাযলা লােল না। 
  
 এযকই হক বযল স্মকাহমতা? গলস্হব়োন রমণীরা এই সু্খ গভাে কযর? 
  
আহম ও তুহম শরীযর শরীযর রাখযল। 
  
আকাশ ও নিে গকঁযপ ওযি–এই গস্ই িণ! 
  
 গকাথা়ে গেল গস্ই মুিূতন, গমামবাহত হেনাযরর, একস্াযথ, দুই গময়েমানুযের জীবন 
কা াযনার সু্খস্বে? 
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এহলজাযবযথর ভাযলা লােযে না, মাদযমা়োযজযলর চুমু, আদর, আেুযলর গোঁ়ো, গকমন। 
হবশ্রী লােযে তার। 
  
–গস্ানামহণ, এবার গতামাযক আহম করব। মাদযমা়োযজল বযল ওযি। 
  
 –হকন্তু গতামার বা আমার গস্ই স্ব প্রয়োজনী়ে হজহনস্গুযলা গনই। 
  
এহলজাযবথ িাস্যে, কাঁদযে। গস্ গযন হিহস্টহর়ো গরােী। গস্ বুঝল, গস্ এক া স্বাভাহবক 
গময়ে, স্মকামী ন়ে। 
  
হকন্তু গযৌন তৃহি গম াযত িযব। গস্ বাথরুযম ঢুযক িযান্ড শাও়োযরর নল ঢুহকয়ে হদয়ে 
রহত তৃহি লাভ করল। 
  
. 
  
১০. 
  
স্াহেনহন়োর হভলা। এহলজাযবথ রে এযস্যে ইস্টার েুহ যত। দশহদন থাকযব। এখন তার 
ব়েস্ আিাযরা। এ বের েুল োইনাল গদযব। গস্ োহ়ে চালাযত জাযন। এই প্রথম িীপ া 
একা ঘুযর গব়োবার অনুমহত গপল। ভূমধযস্াের, তি গরাযদর আযলা, জযলর বুযক ো 
ভাস্াযনা, রাযত হবোনা়ে শুয়ে পাথযরর োন, হবোযদর সু্র গশানা, যা এখাযন পাথযরর 
েুয াযত িাও়ো ঢুযক এক অদু্ভত সু্যরর সৃ্হি ি়ে। গ মহপও-়ে কযাহননভযাযল স্ারা োয়ের 
গলাক জাতী়ে গপাশাযক গস্যজ উযিযে। গোহমযনা মুযখাযশর আ়োযল চযলযে নাচ, অথবা 
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গদি হমলন। পযরর হদন স্কাযল তারা আর বলযত পারযব না, গকান্ গেযল বা গময়ে 
গকান্ গেযল বা গময়ের স্যঙ্গ শরীর শরীর গখলা গখযলযে। 
  
এহলজাযবথ ভাযব, োঁয়ের স্বাই গযন দয োেনস্মযান না যক অহভন়ে কযর চযলযে। পান  
মুরা়ে স্থানী়ে গলাযকরা গখালা আকাযশর নীযচ বযস্ আগুন গজ্বযল গভ়োর মাংস্ ঝলযস্ 
হনযে। 
  
ওরা তাযক উপিার হদল-স্ী়ো ম়েদা়ে ঢাকা োেযলর দুযধর পানী়ে, ওপযর েরম মধু 
এবং গস্হলযম এক ধরযনর স্াদা মদ। এই মদ গকাথাও পািাযনা যা়ে না, নি িয়ে যা়ে। 
তাই পৃহথবীর আর গকাথাও এ া পাও়ো যা়ে না। 
  
বয়োযলাযকর গেযলরা আযস্ গপারয া স্ারযভার গরে লা়েন স্রাইখানা়ে। তারা হলজাযক 
আমন্ত্রণ জানা়ে। স্াঁতার ও গঘা়ো়ে চ়োর পাহ নযত আস্যত বযল। হলজার বাবা বযল, পাে 
হিযস্যব ওরা ভাযলা। তযব হলজা ওযদর পেন্দ কযর না। ওরা মদ খা়ে গবহশ, বড্ড গবহশ 
কথা বযল, শরীযর শরীর গোঁ়োযত চা়ে। তারা জাযন, রে পহরবাযরর উত্তরাহধকাহরনী গস্। 
তাই তারা তার স্ঙ্গ কামনা কযর, তাযক মদ ও হেনার খাও়ো়ে, হবোনা়ে তুলযত চা়ে। 
ওযদর ধারণা, হলজার কুমারীত্ব এখনও অ ু  আযে। তারা তার গকৌমাযন িরণ কযর 
ভাযলাবাস্া গপযত চা়ে। ওরা গচিা চাহলয়ে যা়ে, হলজা ওযদর আশাভঙ্গ কযর না। 
  
স্ন্ধযা গশযে 
  
–চযলা, আমরা হবোনা়ে যাই। 
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না। হলজা জবাব গদ়ে। 
  
ওরা হলজাযক বুযঝ উিযত পাযর না। গময়ে া সু্ন্দরী এবং হনশ্চ়েই গবাকা। হকন্তু ওরা 
জাযন না, সু্ন্দরী গময়েরাও বুহদ্ধমতী ি়ে। ওযদর স্যঙ্গ হমশযত হলজার ভাযলা লাযে না, 
একযঘয়ে লাযে। তবু বাবাযক খুহশ রাখার জনয তাযক ওযদর স্যঙ্গ গব়োযত গযযত ি়ে। 
  
একহদন হরস্ উইহল়োমস্ এল স্াহেনহন়োর হভলাযত। 
  
বািঃ, ভারী সু্ন্দরী িয়ে উযিযে গতা গময়ে া! 
  
স্যাম, হরস্ বযল, হদন হদন যা সু্ন্দরী িয়ে উিযে হলজা, গকানহদন না আমাযদর গেয়ে 
চযল যা়ে। অবশয গেযলরা যহদ গবাবা কালা বা অন্ধ না ি়ে । 
  
স্যাম ও হরস্ নতুন েযাক্টহরযত গকান্ ওেুধ া গবহশ হবহে িযে, গকাো কম, অনয 
গকাম্পাহন গকাথা়ে গখালা িযব, নতুন েযান চাই ইতযাহদ বযবস্াহ়েক কথাবাতনা বযল, যা 
হলজার কাযে দুযবনাধয মযন ি়ে। 
  
স্যাম  াও়োর রুযম কাযজ বযস্ত। হলজাযক স্ঙ্গী কযর হরস্ গরে লা়েন গরযস্তারাঁ়ে এল। 
গস্খাযন গেযলযদর স্যঙ্গ ওযক তীর গোঁ়ো প্রযাকহ স্ করযত গদযখ হলজা ভাবল, গয-
গকাযনা জা়েো়ে হনযজযক মাহনয়ে হনযত পাযর হরস্ উইহল়োমস্। 
  
েুযলর বযাপার হনয়ে ওযদর মযধয হকেু কথাবাতনা িল। 
  
হরস্ বলল–েুযলর পালা গশে কযর কী করযব গভযবে? হবয়ে? না– 
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–গভযব গদহখহন। 
  
. 
  
অবযশযে হলজা গকৌমাযন িারাল। এর জনয দা়েী হরস্ উইহল়োমস্। 
  
শহনবার স্ন্ধযাযবলা, বয়ো পাহ নর আয়োজন কযরযে তার বাবা। স্বযচয়ে সু্ন্দর 
গপাশাক া পরযত হরস্ তাযক অনুযরাধ কযরহেল। বযলহেল, একজনযক গদখাব। 
  
হলজা খুহশ িয়েহেল। আজ স্ন্ধযা়ে ওর স্হঙ্গনী িব। 
  
অথচ হরস্ এক সু্ন্দরী ইতাহল়োন গময়েযক স্হঙ্গনী কযরযে। হলজা গরযে গেল–হরস্ তার 
স্যঙ্গ হবশ্বাস্ঘাতকতা কযরযে। গস্ মাঝরাযত পাহ ন গেয়ে চযল গেল। বাহক রাত া 
ভযাহস্লভ নাযমর এক দাহ়েওলা মাতাল রাহশ়োন গপোযরর স্যঙ্গ এক হবোনা়ে কা াযলা। 
  
তযব হমলন া সু্যখর ি়েহন। এহলজাযবথ ভীতু। আর মাতাল ভযাহস্লভ? গস্ আদযরর 
গতা়োক্কা কযর না। উলঙ্গ  িয়ে শুয়ে প়েল এহলজাযবযথর নগ্ন শরীযরর ওপর। গকয  
গেল একহ  িণ। তখন ভযাহস্লযভর লম্বা পুরুোঙ্গ ঢুযক গেযে হলজার গোপন হেযকাণ 
সু়্েযঙ্গর গভতযর। আিঃ, কী দারুণ অনুভূহত! ভাযলাই লােল। হলজা ভাবল, এর মযতা 
আশ্চযন আনন্দ দানকারী হজহনস্ আর গনই। 
  
 হমলযনর চরম মুিূযতন মাতাল ভযাহস্লভ এক ু গকঁযপ উিল-হশিরযণ। তারপযরই গস্ 
ঘুহময়ে প়েল। তার নাক োকা গশানা গেল। 
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হনযজর প্রহত গকমন গঘন্না ি়ে এহলজাযবযথর। এযকই হক গযৌন স্ঙ্গম বযল? এযক গকন্দ্র 
কযরই োন, কহবতা, েল্প গলখা ি়ে? হরস্যক মযন পয়ে। কান্না উযি আযস্। গপাশাক 
পযর গস্ বাহ়ে হেযর যা়ে। 
  
পযরর হদন ভযাহস্লভ আবার গোন করল। হলজা রে িাউস্হকপারযক বলল, বযল দাও 
আহম বাহ়ে গনই। 
  
হলজার েুযল হেযর যাও়োর হদন এহেয়ে এল। স্যাম রে ও হরস্ উইহল়োমস্ তাযক 
েুযল হেহরয়ে হদয়ে এল। স্যাম রযের প্রাইযভ  গেন-বয়ো বয়ো দুয া গবেরুম, 
স্াজাযনা গোোযনা, বাথরুম, অহেস্ঘর, বস্ার ঘরদাহম দাহম েহব ঝুলযে, স্ামযন এক া 
েযাহল। হলজার মযন ি়ে, এ গযন হস্ন্দাবাযদর মযাহজক কাযপন , গেন ন়ে। 
  
হরস্ ও হলজা দাবা গখলল। গখলা ে িল। 
  
হরস্ বলল–আহম অহভভূত! 
  
হলজা খুহশ িল। 
  
. 
  
েুযলর গশে কয়েক া মাস্ খুব তা়োতাহ়ে গকয  গেল। এহলজাযবথ হিক করল, পূবন 
পুরুে স্যামুয়েল রযের প্রহতহষ্ঠত প্রহতষ্ঠাযন গযাে গদযব, হিক তার মায়ের মযতা। তার। 
মা অহতহথযদর গদখাযশানা করত। গস্ তার মায়ের স্থান গনযব গিাযস্টযস্র ভূহমকা়ে। 
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এইভাযব শুরু িযব। 
  
. 
  
১১. 
  
হলজা নাচহেল। গক গযন তার পাো়ে হচমহ  কা ল। সু্ইহেশ রাষ্ট্রদূত। তিুহন গস্ গযন 
নাযচর গস্টপ গেলযত ভুল কযরযে, এমন ভহঙ্গমাযত তার জুযতার ধারাযলা হিযলর গখাঁচা 
হদল রািদূযতর পায়ে। গলাক া যন্ত্রণা়ে কঁহকয়ে উিল। 
  
-স্হর অযামবাস্াের। আপনার জনয হেঙ্কস্ হনয়ে আস্হে। 
  
 এখন হলযজর দাহ়েত্ব–রে অযান্ড স্যন্সর প্রযতযকহ  পাহ নযত অহতহথযদর আপযা়েন করা। 
রাষ্ট্রদূত, হস্যন র, মন্ত্রী, বযবস্া়েীযদর আনাযোনা। গকাহ  গকাহ  েলাযরর গলনযদন। ভাো 
ে়োর গখলা। কনোযরযন্স, গিায যল, অযামবযাহস্যত, রাজপ্রাস্াযদ। আশ্চযন এই জেৎ 
স্ম্রা  স্যাম রে। গস্ স্বস্ম়ে গকাম্পাহনর স্বাযথনর কথা হচন্তা কযর। বযহিেত প্রয়োজন 
হনয়ে তার মাথাবযথা গনই। 
  
. 
  
আিাযরা বের ব়েযস্ হলজা গ্রযাজুয়ে  িয়ে হেযর এল। বীকমযান গেযস্। 
  
তখন স্যাম আর হরস্ বযবস্াহ়েক আযলাচনা়ে বযস্ত। 
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বাবা বলল–েুযলর পা  চুযক গেল? ভাল। 
  
 হরস্ বলল–গ্রযাজুয়েশযনর উৎস্যব স্যাযমর যাও়োর ইযে হেল। স্ম়ে পা়েহন।  
  
এহলজাযবথ বুঝল, বাবার যা বলার, হরস্ তা বযল হদযে। তার মাযন বাবা তাযক 
ভাযলাবাযস্ না। গস্ যহদ গেযল িত, তািযল বাবা তাযক গুরুত্ব হদত। 
  
হরস্ বলল–স্যাম, শহনবার রাযতর পাহ নযত হলজা গিাযস্টস্ িযব। 
  
স্যাযমর গচাযখ উৎস্াযির হঝহলক। উিহত যুবতী সু্ন্দরী গময়ে অহতহথযদর হিকমযতা.. 
গদখভাল করযত পারযল গকাম্পাহনর লাভ। 
  
স্যাম মুযখ বলল গতামার পাহ নর গপাশাক আযে? না থাকযল হকযন নাও। পাহ ন হদযত 
জাযনা? 
  
-িযাঁ, এহলজাযবথ আমতা আমতা কযর বলল, েুযল হশযখহে। 
  
 –হিক আযে। গস্ৌহদ আরযবর হকেু গশখ আস্যব। 
  
কত জন হরস্? 
  
 –চহিশ জন। দু-একজন এহদক-ওহদক িযত পাযর। 
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 হরস্ িাস্হেল। 
  
–আমার ওপর ভরস্া রাখযত পাযরা। হলজার কযণ্ঠ আত্মহবশ্বাস্। 
  
. 
  
এবং ঘয  গেল এক হবশ্রী কাণ্ড। 
  
হেনাযরর গমনুযত হলজা গরযখহেল কাঁক়োর ককয ল, শুয়োযরর মাংযস্র কযাসু্যল  আর 
দাহম মদ। 
  
 হলজা জানত না, গস্ৌহদ আরযবর মুস্লমান গশখরা কাঁক়ো বা শুয়োর গকাযনা াই স্পশন 
কযর না। 
  
গস্ যাো হরস্ হলজাযক বাঁচাল। গস্ গ হলযোন করল কাযক গযন। তারপর অহতহথযদর 
স্যঙ্গ েযল্প গমযত রইল। 
  
 গ হবল পাতা িল। গদখা গেল, অল্প হকেুিযণর মযধযই কয়েক া কযা াহরং ট্রাক বাহ়ের 
স্ামযন িাহজর। 
  
 গভ়োর মাংস্, ভাত, গরাস্ট হচযকন, মাে, হমহি, পহনর,  া কা েল। স্বাই তৃহি কযর 
গখল। হলজা হরযস্র হদযক তাকাযে আর এক ু এক ু খাবার মুযখ হদযে। 
  
পাহ ন গশে িল। 
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 হলজা বলল–বাবা, আমারই ভুল। দুিঃহখত। হরস্ না থাকযল 
  
–আশা কহর, আর ভুল িযব না। স্যাম স্রাস্হর বলল। 
  
 স্হতয, তারপর গথযক হলজার আর ভুল ি়েহন। গস্ অহতহথযদর প্রযতযযকর বযাপাযর 
োইল কােন রাখত হনযজর কাযে। তাযদর পেন্দ-অপেন্দ গজযন হনত। অহতহথরা 
পেন্দস্ই ব্রাযন্ডর মদ বা হুইহে বা চুরু  গপয়ে খুহশ িত। 
  
সু্দশনন যুবক হরস্ উইহল়োমস্ গবহশর ভাে পাহ নযত উপহস্থত থাকার গচিা কযর। সু্ন্দরী 
যুবতী গময়েরা স্যঙ্গ থাযক। ওরা কী সু্ন্দর চুল বাঁযধ, সু্ন্দর স্াযজ। হলজা পাযর না। হরস্ 
হকন্তু এস্ব বযাপাযর নজর গদ়ে না। 
  
. 
  
গস্হদন হলজার জন্মহদন, কুহ়ে বের পূণন িল তার। 
  
গব্রকোযস্টর গ হবযল বযস্ তার বাবা বলল রাযত হথয়ে াযরর হ হক  কা া আযে। 
তারপর আমরা হেনার পাহ নযত যাব। 
  
হলজা খুহশ। তািযল তার জন্মহদযনর কথা বাবার মযন আযে। 
  
পরিযণই গস্ শুনল, বাবা বলযে–গমা  বাযরাজন। বহলহভ়োর কনট্রাযক্টর বযাপাযর 
আযলাচনা আযে। 
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হলজা দুিঃখ গপল, জন্মহদযনর কথা বাবা হকেু বলল না। 
  
 স্ন্ধযা ে া। হলজার িাযত মস্ত বয়ো েুযলর গতা়ো হনশ্চ়েই বাবা পাহিয়েযে। 
  
 েুযলর গতা়োর স্যঙ্গ এক া কােন বাঁধা সু্ন্দরী গময়ের জনয কী সু্ন্দর হদন! হরস্। 
  
স্ন্ধযা স্াত া। বাবা হথয়ে াযর যাযে। তার আযে েুযলর গতা়ো া গদযখ বলল হনশ্চ়েই 
ব়েযরন্ড পাহিয়েযে? 
  
হলজা বলযত গচয়েহেল, জন্মহদযনর উপিার। হকন্তু গস্ চুপ কযর রইল। গময়ে না িয়ে 
গেযল িযল বাবা হনশ্চ়েই তার জন্মহদন া উপযভাে করত। 
  
বাহ়েযত হলজা একা। যন্ত্রণা ও ধনরাশয তার স্ঙ্গী। 
  
দশ া বাযজ। হরস্ এল, বলল–িযাহপ বাথনযে। গপাশাক পযর নাও। আমরা হেনাযর যাব। 
  
ওরা লং আইলযাযন্ডর এক া গরযস্তারাঁ়ে এল–গরি রাই হপঁ়োজ, রু  হব়োর। হরস্ শুধু 
গময়েযদর পেন্দ কযর না। ওর স্যঙ্গ যখন গয থাযক, মযন ি়ে গস্ বুহঝ হরযস্র 
আপনজন, আত্মার আত্মী়ে, হবযশে গকউ। 
  
 হলজা শুযনযে, হরযস্র গেযল আস্া হদনযাপযনর েল্প। অদু্ভত, সু্ন্দর, আনন্দপূণন 
অযােযভঞ্চাযরর েল্প। 
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 হরস্ বযলযে–গোয া গথযক স্বহকেু গদখার, জানার এক া প্রবল ইো হেল। তাই 
একহদন বাহ়ে গথযক পালালাম। ওয়েলযস্র পাযকন আর বীযচ কাজ করতাম। গ্রীষ্মকাযল 
গকাযনাল-এ কযর গরাহস্হলর বুযক  ুযহরস্টযদর হনয়ে গযতাম। 
  
–গরাহস্হল? গকার যাকল? 
  
–িযাঁ, গরাহস্হল িল একহ  খরযরাতা নদী। গকাযনাকল িল প্রাক-গরামান যুযের হেহে 
গনৌযকা; কাি ও চাম়োর ধতহর। ওয়েলযস্ গেযল গতামারও ভাযলা লােযব। গস্খাযন 
আযে। গভল অে নীথ-এ পােলাযঝারা, অযাবযরেহে, কযায়েরবহে, গপাথনযক্লজ, হবলযেহট্ট, 
লযাংেওম উচাে। 
  
কী সু্ন্দর জা়েোর নাম! গযন স্ংেীযতর এক-একহ  মূেননা। 
  
বনয এক গদশ। ওখাযন আযে জাদু, আযে হবি়ে। 
  
 –তা িযল তুহম ওয়েলস্ ো়েযল গকন? 
  
 –গোট্ট বাস্না। পৃহথবীর অধীশ্বর িও়োর বাস্না। 
  
আজও হরস্ উইহল়োমস্ একই িুধার তা়েনা়ে েুয  গব়োযে। 
  
. 
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হলজা লি কযরযে, লি-গকাহ  েলাযরর লাভ-গলাকস্ান, িাজার িাজার মানুযের জীবন 
হনভনর করযে তার বাবার এক া হস্দ্ধাযন্তর ওপর। নানা রাযষ্ট্রর রাষ্ট্রপ্রধানরা েুয  আযস্ 
তার বাবার কাযে নতুন কারখানা খুলযত িযব, পুযরাযনা কারখানা বন্ধ কযর হদযত িযব 
ইতযাহদ ইতযাহদ। 
  
-বাবা, এ গতা অহবশ্বাস্য! তুহম গযন গো া গদযশর শাস্নকতনা! 
  
 বাবার গিাঁয  িাহস্রে অযান্ড স্যন্সর আ়ে পৃহথবীর শতকরা পঁচাত্তর ভাে গদযশর 
প্রযতযকহ র জাতী়ে আয়ের গথযকও গবহশ। 
  
রে অযান্ড স্যন্সর গবােন অে োইযরক্টরযদর স্যঙ্গ হলযজর পহরচ়ে িয়েযে। 
  
 গরাযম হস্মযনস্তা ও ইযভা পালাজহজ। রে অযান্ড স্যন্সর ইতালী়ে শাখার পহরচালনার 
দাহ়েযত্ব আযে সু্পুরুে িাহস্খুহশ ইযভা পালাজহজ। উন্নহত কযরযে যযথি। গখালাযমলা 
মযনর। 
  
 –পযারীযত আযে গিযলন রে মারযতইল আর তার স্বামী শালন মারযতইল। রে অযান্ড 
স্যন্সর পযারী শাখার দাহ়েযত্ব আযে শালন। 
  
 বাবার মুযখ শুযনযে, শালন কমনি, হকন্তু উযদযােী ন়ে। 
  
হলযজর ধারণা, বযবস্া চালাযনার বযাপাযর স্ত্রী গিযলন তাযক উপযদশ গদ়ে। 
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জামনাহনযত আযে অযানা রে ও তার স্বামী ও়োলথার েযাস্নার। অযানা গবহশ কথা বযল 
না। জীবন স্ম্পযকন ভীহত আযে তার। ও়োলথার সু্পুরে, সু্দশনন। হলজা ভাযব, হনশ্চ়েই 
ও ওর বউযক খুব ভাযলাবাযস্। 
  
স্বযথযক ভাযলা রে পহরবাযরর গময়ে স্যার অযাযলক হনকলযস্র মা। ওর বাবার নাম 
স্যার জজন হনকলস্। অযাযলক খুব ভাযলা ও ভদ্র্।.ওর এক া নরম মন আযে। হলজাযক–
গস্ উপযদশ গদ়ে। হলজা তা গ্রিণ কযর। 
  
 একবার চূ়োন্ত িতাশা়ে বাহ়ে গেয়ে পালাযব হিক করল হলজা। না, তার আযে 
অযাযলযকর স্যঙ্গ কথা বলা দরকার। একঘো ধযর তারা গোযন কথা বযলহেল। পহরণহত 
মযন মযন হলজা তার বাবাযক িমা কযর হদল। 
  
 অযাযলযকর বউ হভহভ়োন। গস্ সু্ন্দরী, হকন্তু আত্মযকহন্দ্রক। িাউযস্স্টারশা়োযর ওরা 
হেয়েহেল উইকএযন্ড হপকহনক করযত। হেযর এযস্ হভহভ়োন তার স্বামীযক বলল–আহম 
আর পারহে না গতামার ওই দূর স্ম্পযকনর গবাযনর গদখাযশানা করযত। আহম বয়োই 
ক্লান্ত। লন্ডযন এক া এনযেজযমে আযে গস্খাযন যাহে। 
  
হলজা শুযনযে স্ব। 
  
–তুহম এ া বাহতল করযত পাযরা না! ও গতা স্ারা জীবন এখাযন থাকযব না। আর মাে 
এক া হদন। হেজ, হভভ। 
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-স্হর, অযাযলক। আমার গপেণ চাই, জবরদস্ত গপেণ। ওখাযন আজ রাযতই তা গপয়ে 
যাব। 
  
–হযশুর গদািাই। 
  
অযাযলক, ও া গতামার কাযেই গরযখ দাও। আমাযক আমার মযতা চলযত দাও। 
  
 এহলজাযবযথর আতহঙ্কত মুখ। 
  
হভহভ়োন বলল–এত তা়োতাহ়ে হেযর এযল? তারপর গস্ ওপযরর ঘযর চযল গেল। 
  
পাইযপ অহগ্ন স্ংযযাে করযত করযত অযাযলক বলল–হভহভ়োনযক ভুল বুযঝা না। স্বামী 
স্ত্রীর মযধয শারীহরক চাহিদা হনয়ে কত ঝাযমলা ি়ে। আহম ওর স্যঙ্গ গপযর উহি না। ও 
গবচারীর গকাযনা গদাে গনই। আহম জাহন, ও অনয পুরুেযক হবোনা়ে হনয়ে যা়ে। তবু 
ওযক আহম তযাে করযত পাহর না। ওযক গয আহম বড্ড ভাযলাবাহস্! 
  
 গস্ই মুিূযতন অযাযলকযক খুব ভাযলা লােহেল এহলজাযবযথর। 
  
. 
  
হকেুহদন ধযর স্যাম রে খুব হচহন্তত। কারণ কী? 
  
–গোট্ট এক া স্মস্যা গম াযত িযব আমাযক। তুহম পযর জানযত পারযব। 
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হলজা লি কযরযে তার বাবাযক, হচহন্তত েযাকাযশ মুখ। গরাো িয়ে গেযে। 
  
বাবা সু্ইজারলযাযন্ড যাযব পািায়ে চ়েযত-খবর া শুযন হলজা স্হতযই খুহশ িয়েহেল। 
  
–গতামার হরজারযভশন? 
  
িয়ে গেযে। 
  
এ াও অস্বাভাহবক। পযরর হদন বাবা সু্ইজারলযাযন্ড চযল গেল। আর হেযর এল না। ওই 
গশে গদখা। আর জীবযন– 
  
. 
  
অন্ধকার ঘর। গবেরুযম শুয়ে আযে এহলজাযবথ। অতীযতর কত কথাই িৃহতর পদনা়ে 
গভযস্ উিযে। বাবা মারা গেযে। অহবশ্বাস্য! স্যাম রযের গকাযনা পুেস্ন্তান গনই। এখন 
কী িযব? 
  
 তখনই উহকযলর হচহি পা়ে হলজা 
  
 গতামার বাবার স্ব স্ম্পহত্ত এবং রে অযান্ড স্যন্সর গবহশর ভাে গশ়োযরর একমাে 
মাহলক তুহম। গতামার বাবা গস্ইভাযবই উইল কযর গেযে। স্যাম আশা কযরহেল, গস্ 
অন্তত আরও পযনযরা হদন বাঁচযব। না িযল গস্ অনয কাউযক তার জা়েো়ে গকাম্পাহনর 
োইযরক্টর কযর উইল কযর গযত ি়েযতা। বতনমাযন স্যাযমর পহরবযতন তুহমই রে অযান্ড 
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স্যন্সর োইযরক্টর। তুহমই এই গকাম্পাহনর প্রথম মহিলা োইযরক্টর। শুেবার জুহরযখ 
গবােন হমহ ং আযে। গতামাযক আস্যত িযব। 
  
-িযাঁ, আহম যাব। এহলজাযবথ মযন মযন বযল। 
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৩. পযননা সেযের শুস ং 
হিতী়ে পবন 

  
০১. 
  
পতুনোল। বুধবার, ৯ই গস্যেম্বর, মধযরাত। 
  
রু়ো দস্ রমযবইরস্। হবপজ্জনক আকঁাবাঁকা গুহল। েহলর ধাযর গোট্ট ফ্ল্যা , ভা়ো করা। 
গস্খাযন পযননা হেযের শুহ ং শুরু িয়েযে। 
  
ঘযর চারজন গলাক। 
  
কযাযমরামযান, অহভযনতা ও অহভযনেী এবং একজন দশনক। 
  
তরুণী অহভযনেী, মাথা়ে গস্ানাহল চুল, চমৎকার গচিারা, েলা়ে লাল হরবন, পরযন 
এক া সু্যতাও গনই। 
  
পুরুে অথনাৎ অহভযনতাও উলঙ্গ। বহলষ্ঠ গচিারা। চও়ো কাঁধ, হবশাল বুক, গলামিীন, মস্ত 
বয়ো পুরুোঙ্গ া হশহথল িয়ে পয়ে আযে। 
  
ওরা হবোনা়ে। 
  
দশনকহ র গচাযখ মস্ত ব়ে স্ানিাস্, মাথা়ে ই়ো বয়ো এক া  ুহপ। ো়ো়ে বযস্ আযে। 
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দশনক ঘা়ে না়েল। কযাযমরামযান চালু করল তার পযননাহেযের কযাযমরা। 
  
অহভযনতা অহভযনেীর হদযক তাহকয়ে বলল–তযব শুহ ং শুরু গিাক। 
  
পুরুেহ  ঝঁুকল গময়ে ার ওপর। 
  
এখন তার পুরুোঙ্গ তরুণীর মুযখর গভতর। গস্ লযজযন্সর মযতা গস্ া গচাযে। গস্ া শি 
িয়ে ওযি। গস্ মুখ স্রা়ে–ওিঃ গজস্াস্! স্াইজ গদযখা না! 
  
কযাযমরামযান হুকুম হদল–িীরা, এবার ও া গঢাকাও। 
  
 পুরুেহ  গময়েহ র হদযক েহ়েয়ে গেল। পুরুোঙ্গ ওর দু পায়ের োঁযক রাযখ। 
  
গময়ে া গিযপ গেল–িহন, আযস্ত। 
  
-গকন গতামার ভাযলা লােযে না? 
  
কী কযর ভাযলা লােযব? লম্বা়ে চও়ো়ে গতামার ও া গতা কম বয়ো ন়ে। 
  
ো়ো়ে বযস্ থাকার দরুন এবং  ুহপ ও গরাদ চশমার জনয পযননাহেযের শুযহ ং-এর 
দশনকযক গচনা যাযে না। না়েক যখন নাহ়েকার গোপন হেযকাযণর েভীযর পুরুোঙ্গ হদয়ে 
চাপ হদল, তখন গস্ ঝঁুযক প়েল। তার হনিঃশ্বাস্ েরম িয়ে উযিযে। 
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 নাহ়েকা বলল–আিঃ, দারুণ ভাযলা লােযে। তযব গবহব, এক ু স্ামযল। 
  
দশনক তখন ভাবযে, এই হনয়ে হতন-হতনয  গময়েযক এই অবস্থা়ে গদখলাম। এই গময়ে া 
ওই দুয ার গথযকও গবহশ সু্ন্দরী। 
  
গশানা গেল শীৎকাযরর আও়োজ। পুরুযের গকামর জাপয  ধযর গময়ে া হনযজর হদযক 
গ যন হনযে। আর বলযে–আিঃ, কী আরাম! হেজ, চাহলয়ে যাও। 
  
 পুরুে আযরা গজাযর গজাযর চাপ হদযত থাকল। গকামর দ্রুত িাঁপযরর মযতা ওিা নামা 
করযে। গময়ে ার গকামযরর ওিানামার েহত তার গচয়েও গবহশ। গস্ পুরুযের হপযি 
নযখর আঁচ়ে বহস্য়ে হদয়েযে। 
  
–ওি, িযাঁ, িযাঁ, িযাঁ। আহম গশে িয়ে গেহে! 
  
চরম পুলযকর গস্ই িযণ দশনযকর হদযক তাকাল কযাযমরামযান। কাযলা চশমার আ়োযল 
দশনযকর গচাখ দুহ  জ্বলযে। কযাযমরামযান ইহঙ্গত গপয়ে পুরুেহ যক বলল–এবার। 
  
নাহ়েকা তখন চরম আনযন্দ হশিহরত, গচাযখমুযখ উন্মাদনা। 
  
এবার না়েক তার শি মুহিযত গচযপ ধরল নাহ়েকার েলা। নাহ়েকার গচাযখ হবস্ফাহরত 
আতঙ্ক আর হবি়ে। 
  
কাযলা চশমার আ়োল গথযক দশনক মযন মযন এই দৃশয উপযভাে করযত থাযক। গজস্াস্! 
গময়েহ র গচাখদুয া কত ব়ে িয়ে উযিযে! স্াঁ়োহশর মযতা দুহ  িাতযক গস্ ো়োযত 
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চাইযে। তখন গময়েহ র গচাযখ গযৌন হমলযনর চরম মুিূযতনর চরম পুলক ও মৃতুয যন্ত্রণার 
হবভীহেকা হমযলহমযশ একাকার িয়ে যাযে। দশনক ঘামযে, গপাশাক হভযজ গেযে। কী 
সু্ন্দর, কী উযত্তজক! 
  
তারপযরই স্ব গশে। দুিঃস্ি আনযন্দ দশনযকর শরীর গকঁযপ গকঁযপ উিযে। গময়ে াযক 
শাহস্ত হদযত গপযরযে গস্। স্িস্া গস্ হনযজযক ঈশ্বযরর প্রহতস্পধনী ভাবল। 
  
. 
  
০২. 
  
জুহরখ। শুেবার। ১১ই গস্যেম্বর। দুপুর। 
  
জুহরযখর পহশ্চম প্রান্ত। ো  একর জা়েো জুয়ে রে অযান্ড স্যন্সর অযােহমহনযিহ ভ 
অহেস্। বাযরা তলা হবহল্ডং। হরস্াচন হবহল্ডং, এিযপহরযমোল লযাযবাযর হর ো়োও আযে 
েযাহনং হেহভশন। আধুহনক গেহনশ োহননচার, স্বুজ ও স্াদা রযের। কাঁযচর গেযের 
গপেযন হরযস্পশন। লহবর োনহদযক হলে , একস্াহর। গকাম্পাহনর গপ্রহস্যেে এিযপ্রস্ 
হলে  বযবিার কযর। আজ গপ্রহস্যেে গবঁযচ গনই। ওই হলে  গবােন আে োইযরক্টরস্-
এর স্দস্যযদর জনয খুযল গদও়ো িয়েযে। গেন, গট্রন, গিহলকোর ও হলমুহজযন চয়ে 
তারা এযস্যেন হবযশ্বর নানা গদশ গথযক। আযেন স্যার অযাযলক হনকলস্, ও়োলথার 
েযাস্নার, ইযভা পালাজহজ ও শালন মারযতইল। 
  
এখাযন হরস্ উইহল়োমস্ও উপহস্থত। অবশয গস্ গবাযেনর স্দস্য ন়ে। 
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হরযরস্যমে ও হেযঙ্কর অযঢল বযবস্থা। অবশয গকউ তাযত িাতও হদযে না। স্বার মযন 
তখন  ান  ান উযত্তজনা। স্কযলই হচহন্তত। 
  
মৃত স্যাম রযের পারযস্ানাল গস্যে াহর গক  আরহলং বলল–হমস্ রে এযস্ গেযে। 
  
 গপন, গনা পযাে, রুযপার কযারাযে়ে জল, হস্োর, হস্োযর , অযাশযট্র, গদশলাই স্ব হিক 
হিক জা়েো়ে আযে হকনা চহকত দৃহিযত গদযখ হনল আরহলং। 
  
 এহলজাযবথ রে োহ়ে গথযক নামল। পরযন কাযলা সু্য , স্াদা ব্াউজ। তাযক হঘযর ধরল 
হ হভ, গরহেও, খবযরর কােযজর হরযপা নাররা। েয াগ্রাোযরর িাযত কযাযমরা। 
  
–হমস্ রে, আহম লা ইউযরাযপর হরযপা নার, এখন গকাম্পাহনর গপ্রহস্যেে গক িযেন? 
  
 হমস্ রে, এহদযক তাকান আপনার হমহি িাহস্ আমাযদর পািকরা গদখযত চা়ে। 
  
 –অযাযস্াহস্য়েয ে গপ্রস্, হেজ হমস্ রে, আপনার বাবার উইল স্ম্বযন্ধ হকেু বলুন? 
  
 –আহম নই়েকন গেহল হনউজ গথযক আস্হে। যতদূর শুযনহে আপনার বাবা একজন পাক্কা 
পবতনাযরািী হেযলন। তািযল কী ভাযব 
  
–ও়োল হি  জাননাল। বতনমাযন গকাম্পাহনর আহথনক অবস্থা স্ম্পযকন হকেু বলুন? 
  
লন্ডন  াইমস্। রে অযান্ড স্ন্স স্ম্পযকন আমরা কােযজ এক া প্রবন্ধ োপযত চাইহে। 
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আর এক া েয া হেজ। 
  
 হতনজন হস্হকউহরহ  োেন েুয  এযস্যে। হভ়ে গভদ কযর এহলজাযবথ রেযক তারা 
হলেয  ভযর হদল। 
  
গবােনরুযম পা রাখল এহলজাযবথ রে। 
  
–আহম দুিঃহখত এহলজাযবথ। স্যার অযাযলক হনকলস্ বযল উিল। 
  
 –গতামাযক গোন কযরহেলাম 
  
 ইযভা পালাজহজ তার োযল দুহ  চুমুর হচি এঁযক হদল–ভাযলা আে? 
  
গিযলন ও আহম দুিঃখ প্রকাশ করহে। শালন মারযতইল বলল। 
  
এবং ও়োলথার েযাস্নার? 
  
–অযানা ও আহমও স্মযবদনা জানাহে। 
  
 –গতামাযদর স্বাইযক ধনযবাদ। 
  
এই ঘযর স্যাযমর অহস্তত্ব স্বখাযন। গময়ে া কান্না়ে গভযে প়েযত পাযর। একথা গভযব 
হরস্ উইহল়োমস্ িাত বাহ়েয়ে হদল 
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–িযাযলা হলজ। 
  
 –িযাযলা, হরস্। 
  
স্বাই এযস্ গেযে। হমহ ং শুরু িল। 
  
 শালন অযাযলকযক শুরু করার হনযদনশ হদল। 
  
গবাতাম হ পল অযাযলক। গনা বুক িাযত ঘযর এযস্ ঢুকল আরহলং, এক া গচ়োযর বস্ল। 
  
অযাযলক বলযত শুরু করল-স্যাযমর মৃতুযযত আমাযদর প্রযতযযকর িহত িয়েযে। 
জনস্াধারযণর কাযে আমাযদর ভাবমূহতন িুণ্ণ িযত গদও়ো যাযব না। 
  
–হিক! শালন চাপা েজনন কযর উিল, গপ্রস্ আমাযদর স্ম্বযন্ধ ইদাহনংকাযল যা ন়ে, তাই 
হলখযে, বলযে। 
  
কারণ? এহলজাযবযথর প্রে। 
  
–গকাম্পাহনর স্ামযন এখন িাজারও স্মস্যা। হরস্ তাযক গবাঝাযত গচিা করল। মামলা, 
স্রকাহর তদন্ত, ঋণ পহরযশাযধর জনয বযাযঙ্কর চাপ। গকাম্পাহনর ওপর পাবহলযকর আস্থা 
আযে। তাই ওেুধ হবহে ি়ে। গস্ই হবশ্বাস্ বা আস্থা যহদ নি ি়ে, তািযল আমাযদর 
প্রহতষ্ঠান েুযব যাযব। 
  
–স্মস্যার স্মাধান আযে, ইযভা বলল। 
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 –শুহন, গকমন স্মাধান। 
  
–আমাযদর স্টক আমরা পাবহলযকর কাযে হবহে করব। ও়োলথাযরর প্রস্তাব। তািযলই 
বযাযঙ্কর ঋণ পহরযশাধ িযব। এর পযরও আমাযদর িাযত প্রচুর  াকা থাকযব। বাযরাহ  
আন্তজনাহতক গব্রাযকজ োমন এই স্টক ইসু্য আনোররাই  করযত রাহজ আযে। আমরা 
স্টযকর গয দাম চাইব, ওরা ওর েযারাোর িযব। বযাঙ্ক ও ইনহস্উযরন্স গকাম্পাহন গবহশ 
গশ়োর হকনযব। 
  
–তািযল গতা গকাম্পাহন ওযদর পহরচালনাধীন িয়ে যাযব! 
  
 –আমরাও গবােন অে োইযরক্টরযস্ থাকব। 
  
এহলজাযবথ বযল উিল–গতামরা-স্বাই গদখহে, পহরবাযরর বাইযর গশ়োর হবহে করযত 
রাহজ। তািযল আযে গকন এই বযবস্থা গ্রিণ করা ি়েহন? 
  
কয়েক হমহনয র নীরবতা। 
  
–একাজ করযত গেযল স্কলযক একমত িযত ি়ে। ইযভা বলল। 
  
 –গক মত গদ়েহন? 
  
 –স্যাম রে। হরস্ জবাব হদল। 
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এহলজাযবথ বুঝল, স্যাম রযের মৃতুযযত এরা স্কযলই খুহশ। গশাক, দুিঃখ, স্মযবদনা, 
স্িানুভূহত, এগুযলা স্ব ভ়েং। কােজপে স্ব ধতহর, গকবল হলজার স্ইয়ের অযপিা। 
  
মযন পয়ে গেল এহলজাযবযথর, স্যামুয়েল রযের উহি-গশ়োলযক কখনও হবশ্বাস্ করযত 
গনই। একবার তাযক মুরহের ঘযর ঢুকযত হদযল আর রযি গনই। 
  
ইযভা বলল–তুহম এস্ব গবাযঝা না। এ াই ভাযলা। 
  
–স্টক গবহশ িযল  াকা পাযব প্রচুর, জীবযন খরচ কযর কূল পাযব না। ও়োলথার। 
বলল। 
  
শাল বলযে–এহলজাযবথ, খাযমাখা স্ম়ে নি কযর লাভ গনই। এ া গমযন নাও। হিতী়ে 
গকাযনা পথ গনই। 
  
পথ আযে, হলজ মযন মযন বলল। 
  
–আহম এখন হকেু বলযত পারহে না। গভযব গদখযত িযব। 
  
কত হদন? 
  
 –আমরা– 
  
হরস্ বাধা হদল–গকাম্পাহনর স্মস্যাগুযলা আযে ওযক বুঝযত দাও, তারপর মনহস্থর 
করযব। 
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অযাযলক হিমত করল না। 
  
 শালন হনসৃ্পি েলা়ে বলল–এহলজাযবথ যা বলযব তাই িযব। 
  
 –োরহলং, গবহশ গদহর গকাযরা না। ইযভা বলল। 
  
স্বাই যখন হনযজর হনযজর স্বাথন স্ামলাযত বযস্ত, তখন গকবল একজন ভাবহেল–িা়ে 
গজস্াস্, এ গময়ে াও আর গবহশ হদন বাঁচযব না। 
  
. 
  
০৩. 
  
জুহরযখ রে অযান্ড স্যন্সর স্দর দির। অহেযস্ হমযস্য র লযান্ডযেপ, গরযনা়ো শাোল, 
পল ক্লীর আঁকা গপহেং। 
  
শযাম়ে চাম়োর গকৌচ, কহে-ব বল, ইহজযচ়োর, ো়োর গেস্। 
  
কাযলা গমিেহন কাযির গেে। 
  
কনযস্াল গ হবল, লাল গোন, ইোরকম। 
  
গেযের গপেযন এক া গপাযট্রন , রে অযান্ড স্যন্সর প্রহতষ্ঠাতা-স্যামুয়েল রে। 
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গভতযর গেহস্ংরুম। এখন বাবার গপাশাক ইতযাহদ স্হরয়ে গনও়ো িয়েযে। স্যনা, 
হজমনযাহস়্োম, গস্লুন, োইহনং রুম। 
  
গতামার ভাবমূহতন গদযখ হমহ ং-এ স্বাই চমযক গেযে। হরস্ বলযত থাযক, কােজপে স্ই 
িযব বযল স্কযল ধতহর, হকন্তু তুহম স্ই করযল না। গকন হলজা? স্যামুয়েল রে অথনাৎ 
গতামার হপতৃপুরুে গচয়েহেযলন, এই প্রহতষ্ঠান গযন পাবহলক গকাম্পাহন না িয়ে যা়ে। 
হকন্তু তখন এই গকাম্পাহন খুবই গোয া হেল। ধতহর িত গকবল ওেুধ। অথচ আজ? 
আজ হবযশ্বর নানা গদযশ এর শাখা প্রশাখা েহ়েয়ে পয়েযে। ওেুযধর পাশাপাহশ রে অযান্ড 
স্ন্স গকহমকযাল, সু্েহন্ধ, হভ াহমন, গি়োর গে, কী নাশক ওেুধ, অযােযিহস্ভ, 
কস্যমহ ক, বায়োইযলকট্রহনক যন্ত্রপাহত, োহস্টক এিযোহজভ, োিারযদর জনয 
গমহেযকল মযাোহজন, গবহবেুে, পশুখাদয প্রস্তুত করযে। স্মস্ত শাখা-অহেস্গুযলা হরযপা ন 
পািা়ে এই অহেযস্। এক া গঘা়ো আর গো া কয়েক গ স্টহ উব হনয়ে রে অযান্ড স্যন্সর 
পথ চলা শুরু িয়েহেল। আজ তা হবরা  মিীরুযি পহরণত িয়েযে। ো  া েযাক্টহর, দশ া 
হরস্াচন গস্োর, িাজার িাজার গস্লস্মযান, স্ম স্ংখযক গমহেযকল হরযপ্রযজযেহ ভ। েত 
বের শুধু আযমহরকাযত গচাযো হবহল়েন েলাযরর ওেুধ হবহে িয়েহেল। তার গবহশর ভাে 
ওেুধই এই গকাম্পাহনর। 
  
ওেুধ হরস্াচন ও হবজ্ঞাপযনর জনয গয হেে ধতহর ি়ে গস্খাযন হেয়ে হরস্ বলল আমরা গয 
স্ংখযা়ে হেে বযবিার কহর, বয়ো বয়ো িহলউে সু্টহেওযতও তা গদখা যা়ে না। 
  
 মহলহকউলার বা়েলহজ হেপা নযমে। তারপর হলকুইে গস্োর। গস্খাযন কাঁযচর লাইহনং 
লাোযনা গস্টনযলস্ হস্টযলর মস্ত বয়ো বয়ো  যাংক, প্রা়ে পঞ্চাশ া। গস্গুযলা হস্হলং 
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গথযক ঝুলযে। তরল ওেুধ এখাযন গবাতল বহন্দ করা ি়ে। পাউোর গথযক  যাবযল  
ধতহর করার জনয আযে  যাবযল  কমযপ্রম, রুম। প্রযতযকহ   যাবযলয  রে অযান্ড স্ন্স 
োপ মারা ি়ে। 
  
হবজ্ঞানীযদর জনয গোয া একহ  বাহ়ে। এখাযন হতনযশাজন ধবজ্ঞাহনক কাজ কযরন। 
আযেন অযানহলহ কযাল গকহমস্ট, বায়োযকহমস্ট, অরেযাহনক গকহমস্ট, পযাযথাযলাহজস্ট৷ 
তারা অহধকাংশই হপ.এইচ.হে. হেহগ্রধারী। 
  
 এরপর ওরা এল গকাহ  েলাযরর ঘযর। হরস্ বযলযে, এখাযন বনু্দকধারী পুহলশ প্রিরা়ে 
হনযুি। হস্হকউহরহ  পাস্ ো়ো কাউযক গভতযর ঢুকযত গদও়ো ি়ে না। জানালাহবিীন 
ঘর। গমযঝ গথযক গশলেগুযলা উযি গেযে হস্হলং পযনন্ত। থাযক থাযক গবাতল, জার, 
হ উব স্াজাযনা। 
  
হরস্ বলল–এখাযন গস্ইস্ব ওেুধ রাখা ি়ে, গস্গুযলা কাযজর ন়ে। পাঁচ-দশ হমহল়েন 
েলার খরচ কযর বেযরর পর বের ধযর হরস্াচন কযর ওেুধহ  গবর করার পর গদখা 
গেল, অনয গকাম্পাহন ও া আযেই বাজাযর হনয়ে এযস্যে। তাই এই ওেুধগুযলার গকাযনা 
নাম ি়ে না। গকবল নম্বর হদয়ে গরযখ গদও়ো ি়ে। এগুযলা ভহবেযযত কাযজ লােযত 
পাযর গভযব গেযল গদও়ো ি়ে না। ি়েযতা গদখা গেল, গকাযনা তরুণ হবজ্ঞানী এই 
ওেুযধর ওপর আরও হরস্াচন কযর নতুন হকেু আহবষ্কার কযর গেলল। 
  
এবার পাযশর ঘযর এল তারা। 
  
–এ ার নাম িহতর ঘর। হরস্ বলল, অবশয এই িহত আমরা ইযে কযর িযত হদই। 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

143 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
  –তার মাযন? 
  
–গদযখা, গবাতযলর োয়ে গলখা ব হলজম। িযাম, স্যস্জ, হ যন রাখা খাবাযর এক ধরযনর 
জীবাণু মারাত্মক এক হনউযরা হিন ধতহর কযর। ওই খাবার গখযল েুে প়েজহনং বা 
পিাঘাত ি়ে। এযকই বযল ব হলজম। এর এক া ওেুযধর হপেযন আমরা কয়েক 
হমহল়োন েলার খরচ কযরহে। হকন্তু তুহম শুযন আশ্চযন িযব গয, েতবের স্ারা 
আযমহরকা়ে মাে পঁহচশ জন ব হলজম িারা আোন্ত িয়েযে। এো়ো এখাযন জলাতযঙ্কর, 
স্াযপর কাময়ের, হবোি োযের গোঁ়ো়ে হবেহে়োর জনয ওেুধ মজুত রাখা আযে। 
এগুযলা হবহে ি়ে না। গস্নাবাহিনী ও িাস্পাতালগুযলাযত হবনামূযলয পািাযনা ি়ে। 
  
-বািঃ, খুব ভাযলা বযাপার। হলজা বলল। তার মযন প়েল, বুয়ো স্যামুয়েলও তাই চাইত। 
  
হরস্ হলজাযক হনয়ে ঘুযর ঘুযর স্ব গদখাযে। কাঁচ েলাযনার েযাক্টহর, নতুন বাহ়ে েযান 
করার স্থপহত গকন্দ্র, এযস্ট  হেহভশন। োপাখানা়ে অজর গলাক কাজ করযে। প্রা়ে 
পঞ্চাশহ  : ভাো়ে পযামযে  োপাযনা িযে। 
  
 গস্টরাইল রুম। হলজার মযন পয়ে গেল জজন অরওয়েযলর হবখযাত উপনযাস্ ১৯৮৪ র 
কথা। ঘযর আন্ট্রাভায়োযল  আযলা। এক-একহ  ঘযরর োদ ও গদ়োল এক-একরযের 
স্াদা, স্বুজ, নীল। গস্ই একই রযের গপাশাক পযরযে কমনীরাও। গস্টরাইল রুযম গঢাকার 
পর কমনীরা গয যার ঘযর প্রযবশ কযর। 
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 হরস্াচনরুম। শত শত খাঁচা। গব়োল, স্াদা ইঁদুর, বাঁদর। গকাযনা ার মাথা নযা়ো, 
গকাযনা ার মাথা়ে ইযলকযট্রাে বস্াযনা িয়েযে। হ উমার েুযল েুযল আযে শরীযরর 
এখাযন গস্খাযন। গকাযনা া ঘুযমাযে, গকাযনা া আবার গচঁচাযে। হলজা গদখল, এক া 
স্াদা গব়োযলর বাচ্চার মেজ পাতলা োহস্টযকর আবরযণ গঢযক রাখা িয়েযে। গস্খান 
গথযক ে া তার গবহরয়ে আযে। 
  
হলজা অবাক–এগুযলা কী? 
  
খাঁচার স্ামযন দাঁহ়েয়ে একবুয়ো ধবজ্ঞাহনক, লম্বা দাহ়ে। িাযত গনা বুক। কীস্ব হলখযে–
নতুন এক া ট্রাংকুইলাইজার হনয়ে পরীিা চলযে। 
  
কাজ িযল ভাযলা। হরস্, এস্ব জন্তুগুযলাযক এমন যন্ত্রণা গদও়ো হক হিক? 
  
–এর েযল কত মানুযের প্রাণ রিা পা়ে। ১৯৫০-র পর যারা জযন্মযে, তাযদর গবহশর 
ভাে হ যক আযে আধুহনক ওেুযধর গুযণ। কথা া গভযব গদখার। 
  
এক া েযাে ঘুযর গদখযত হলজার দুহদন গকয  গেল। এরকম েজন েজন রে েযাে 
আযে পৃহথবীর নানা প্রাযন্ত। ওযর বাবা! হলজার মাথা ঘুরযে। 
  
নতুন এক া ওেুধ গবর করযত দশ বেযরর হরস্াচন লাযে। 
  
দু-িাজার া কম্পাউন্ড হনয়ে এিযপহরযমে করযল কাযজ লাযে ি়েযতা হতনয । 
  
গকা়োহলহ  কনযট্রাযল কমনীর স্ংখযা প্রা়ে হতনযশা। 
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 স্ারা হবযশ্ব রে অযান্ড স্যন্সর কমনীর স্ংখযা প্রা়ে পাঁচ লি। 
  
এ এক হবরা  মিাযজ্ঞ। চ  কযর হলজার মেযজ ঢুকযব না। ওরা যা চাইযে, বরং তাই 
গিাক। পাবহলযকর কাযে গশ়োর হবহে কযর গদও়োই ভাযলা। 
  
 পযরর হদন হমস্ আরহলং একহ  সু্ যকস্ হলজার িাযত তুযল হদল–পুহলশ হবভাে 
আপনার বাবার সু্ যকস্ া পাহিয়ে হদয়েযে। 
  
. 
  
০৪. 
  
এ়োরযপা ন গথযক  যাহি ধযর হলজা স্াহেনহন়োর হভলা়ে হেযর এল। ঘর োঁকা, বাবা 
গনই। ও বুহঝ বাবার কণ্ঠস্বর গশানার জনয উদগ্রীব িয়েহেল। 
  
গস্ এক া কােযজ আপন মযন হলখল-হমযস্স্ হরস্ উইহল়োমস্। 
  
ট্রাংকল করল–অযাযলক, উইক এযন্ড এখাযন চযল এযস্া। 
  
–হিক আযে। 
  
 –হভহভ়োনযক স্যঙ্গ আনযব। 
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–ও এখন লন্ডযন বযস্ত। আহম একাই যাব, স্কাযল। 
  
ধনযবাদ, অযনক ধনযবাদ, অযাযলক। হলজা বাবার সু্ যকস্ খুলল। কােনযবাযেনর কভাযর 
কােজগুযলা বাধা। ওপযর গলখা হমস্টার স্যাম রে, কনহেযেনহশ়োল। 
  
 গকাযনা কহপ গনই। 
  
হরযপা নগুযলা প়েযত থাকল গস্। যত প়েযে ততই আতহঙ্কত িযে। েত কয়েক বেযর 
ঘয  যাও়ো গোপন খবর। 
  
হচহলযত রে অযান্ড স্যন্সর গকহমকযাল েযাক্টহরযত হবযস্ফারণ ঘয । হবোি েযাস্ দশ 
গো়োর মাইল এলাকা়ে েহ়েয়ে পয়ে। বাযরাজন মারা যা়ে। একযশাজন িাস্পাতাযল। 
এক া েৃিপাহলত পশু পযনন্ত গবঁযচ গনই। এমনহক উহদ্ভদগুযলাও ধ্বংস্ িয়ে গেযে। 
এলাকা া এখন শ্মশানপুরীযত পহরণত িয়েযে। হচহল স্রকাযরর অনাগ্রিী মযনাভাযবর 
জনয প্রমাণ করা গেল না, গয, এ া স্যাযবা াজ। গকউ ইযে কযর এমন অমানহবক ঘ না 
ঘহ য়েযে। 
  
 আিত ও হনিতযদর েহব োপা িয়েহেল খবযরর কােযজর পাতা়ে। গিেলাইযন গলখা 
িয়েহেল, মানুযের হনরাপত্তার কথা রে অযান্ড স্ন্স ভাযব না। গস্ই প্রথম গকাম্পাহনর 
ভাবমূহতন স্াধারযণর কাযে নি িয়ে গেল। 
  
পযরর হরযপা ন–চারয  গুরুত্বপূণন হরস্াচন গপ্রাযজযক্টর ওপর রে অযান্ড স্যন্সর হবজ্ঞানীরা 
কাজ করহেযলন। এর জনয পাঁচ গকাহ  েলার খরচ িল। হকন্তু গকাম্পাহন বাজাযর ওেুধ 
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ো়োর আযে গদখা গেল অনয গকাযনা গকাম্পাহন গস্ই ওেুধ আযেই গবর কযর গেযলযে। 
এ া িও়ো অস্বাভাহবক হকেু ন়ে। হকন্তু কয়েক মাযস্র মযধয পরপর এরকম ঘ না ঘয  
যাও়ো স্যন্দি উযদ্র্ককারী। পৃহথবীর চারহ  গদযশ অতযন্ত গোপযন হরস্াযচনর কাজ 
চলহেল। হনশ্চ়েই এর অন্তরাযল গকাযনা চোন্ত আযে। গকাম্পাহনর ওপর মিযলর গকাযনা 
গলাক এ বযাপাযর অনয গকাম্পাহনযত তথয স্রবরাি করযে। 
  
হতন নম্বর হরযপা ন–হবোি ওেুধ ভুল গলযবল গমযর হবযদযশ স্রবরাি করা ি়ে। আবার 
গলাক মরল কয়েকজন। গকাম্পাহনর বদনাম িল। জানা গেল না, ভুল গলযবল, কীভাযব 
এল। 
  
চার নম্বর হরযপা ন–কহিন প্রিরার বযবস্থা। তার মযধয গথযকও লযাবযর হর গথযক মারাত্মক 
 হিন বাইযর চালান িয়ে গেল। খবযরর কােযজ খবর া োপা িযল স্বাই আতহঙ্কত 
িল। 
  
 এবার স্যাম রযের গলখা গনা –পাবহলযকর কাযে গকাম্পাহনর গশ়োর হবহে করার জনয 
আমার ওপর বারবার চাপ গদও়ো িয়েযে। হকন্তু আহম রাহজ না িও়ো়ে এই ধরযনর 
জঘনয চোন্ত করা িয়েযে। আহম ওই গবজন্মা াযক হিক ধরব। 
  
হিক এই বযাপার া হলযজর গিযেও গদখা হদয়েহেল। ওরা স্বাই হলজাযক চাপ হদহেল, 
গকাম্পাহনর গশ়োর হবহে করার প্রস্তাযব গস্ গযন স্ই কযর। 
  
গোন গবযজ উিল– 
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–িযাযলা হলজা? আহম হরস্ বলহে। 
  
 –হরস্, মঙ্গলবার দুপুর দুয া়ে গবােন হমহ ং কল কযরা। 
  
হলজা হরহস্ভার নাহময়ে রাখল। গস্ মনযক শি করল। 
  
হলজা ঘুহময়ে প়েল, স্বে গদখল। দহ়ে গবয়ে তার বাবা পািায়ে উিযে আর তাযক বলযে 
নীযচ অতল েহ্বর, েভীর শূনযতা। নীযচ তাহকও না। িিাৎ বাযজর আগুযন স্যাযমর দহ়ে 
পুয়ে গেল। স্যাম অতল েহ্বযর িাহরয়ে গেল। এহলজাযবথ আতননাদ কযর উিল। বাইযর 
বজ্রহবদুযযতর শযব্দ তা চাপা পয়ে গেল। 
  
হলজা হবোনা়ে উযি বস্ল। ঘাযম স্পস্প করযে স্ারা শরীর। বাইযর বজ্রহবদুযৎ স্ি 
বৃহি। গস্ তা়োতাহ়ে জানালা বন্ধ কযর হদল। 
  
 হবশ্রী আবিাও়ো। অযাযলযকর আস্যত গদহর িযত পাযর। গোপন জা়েো়ে হরযপা নগুযলা 
স্হরয়ে রাখা দরকার। গস্ লাইযব্রহরযত ঢুকল। হকন্তু গকাথা়ে হরযপা ন। 
  
. 
  
০৫. 
  
গখালা জানালা। ঝ়েবৃহির জযনয কােজপে েহ়েয়ে হেহ য়ে গেযে। হরযপা নর কয়েক া 
কােজ হভযজ কাযপনয র ওপর পয়ে, বাহক া গনই। ঝয়ে উয়ে গেযে ি়েযতা। বাইযর? 
না, লযনও গতা গনই। তািযল হক পািায়ের উপর উযি পয়েযে? 
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ওগুযলার গকাযনা নকল গনই। 
  
স্যাম গোয়েন্দাযক কাযজ লাহেয়েহেল। হকন্তু গক গস্? হমস্ আরহলং স্ম্ভবত জাযন না। 
  
ঘযর খাবার গনই। অযাযলক আস্ার স্ম়ে িল। তার আযে কালা হে গভালযপ বাজার স্ারা 
দরকার। 
  
চুযল োেন গবঁযধ হনল হলজা। গরনযকা  প়েল। গপেযনর দরজা হদয়ে গবহরয়ে প়েল। 
েযাযরযজ ঢুযক োহ়েযত স্টা ন হদল। 
  
স্রু োঁকা পািাহ়ে রাস্তা, নীযচ স্মুদ্র্। ঝয়ে উত্তাল। হলজা খুব ধীযর োহ়ে চালাহেল। 
এক ু এহদক-ওহদক িযলই খাযদ বা স্মুযদ্র্র তলা়ে হেয়ে গিকযত িযব। 
  
উৎরাইয়ের মুযখ হবপজ্জনক বাঁক। েু যব্রযক পা রাখল গস্, েহত কমাযনার গচিা করল। 
হকন্তু হকেু লাভ িল না। 
  
হলজ বরাবর চাপ হদল েু যব্রযক। হকন্তু হস্পে না কযম গবয়ে গেল। োহ়ে তখন বাঁক 
গপহরয়ে দুদনান্ত েহতযত েু যে পািাহ়ে রাস্তার উোই ধযর। 
  
হলজা আবারও গব্রযক চাপ হদল। গকাযনা লাভ িল না। হনশ্চ়েই গব্রক খারাপ িয়ে গেযে। 
  
 আবার এক া বাঁক। হস্পযোহম াযরর কাঁ া তখন দ্রুত েহতযত এহেয়ে চযলযে। হলযজর 
হৃৎহপণ্ড কঁপযে। মুযখযচাযখ আতযঙ্কর হিম শীতলতা। খাযদর ধার হদয়ে হে  করল 
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জীপ। আবার রাস্তা ধযর েুয  চলল। ঢালু উোই। গকাযনা কযাহর়োর বা কনযট্রাল গনই। 
একহ র পর একহ  হবপজ্জনক বাঁক। োহ়ে গথযক লাহেয়ে প়েযল গকমন ি়ে? না, তা 
স্ম্ভব ন়ে। ঘো়ে স্ত্তর মাইল েহত, একপাযশ পাথযরর গদ়োল, অনযহদযক খাদ। মৃতুয 
অহনবাযন। 
  
মৃতুয? না, মােনার? 
  
 িযাঁ, মােনার। স্যাম রেযক খুন করা িয়েযে। গস্ গশ়োরগুযলা পহরবাযরর বাইযর হবহে 
করযত রাহজ ি়েহন। তাই নানাভাযব গকাম্পাহনর িহত কযর তার ওপর চাপ সৃ্হি করা 
িয়েহেল। স্যাম বুঝযত গপযরহেল, অপরাধী গক? তাই গস্ গোয়েন্দা লাহেয়েহেল। 
  
 হকন্তু, হকন্তু গশেপযনন্ত স্যাম রেযক মরযত িল। তাযক খুন করা িল। 
  
এখন হলজার পালা। গশ়োর হবহের বযাপাযর গস্ হবযশে উৎস্াি গদখা়েহন। গদানাযমানা 
কযরযে। তাই তাযক খুন করার গতা়েযজা়ে শুরু িয়েযে। হকন্তু খুনী গক? অপরাধী গক? 
অযাযলক? না ইযভা? ও়োলথার, না শালন? গক? 
  
হরযপায ন গলখা আযে–গকাম্পাহনর উঁচু তলার গকাযনা গলাক। 
  
স্বাই জাযন, স্যাম রে অযাহিযেযে মারা গেযে। একহদযক পািা়ে, অনযপাযশ খাদ। 
জীপ হে  কযরযে। নীযচর হদযক েু যে। হস্পযোহম াযর গদখা গেল, োহ়ের েহত তখন 
ঘো়ে আহশ মাইল। স্ামযন অস্ম্ভব স্রু বাঁক। 
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বাবা বলযে হলজ, একা অন্ধকাযর কী করে? 
  
হলজ গস্টযজ গনযচই চযলযে। নাযচর হ চার গচঁহচয়ে চযলযে। নাহক িাও়োর েজনন? 
  
এবং হরস্ উইহল়োমস্ বলযে–একুশতম জন্মহদন গময়েযদর জীবযন বারবার আযস্ না। 
  
 এহক আনহন্দত দুিঃস্বে। 
  
স্রু বাঁক, দ্রুত েহতযত েু যে োহ়ে। এহেয়ে আস্যে পািা়ে। 
  
 হিক তখনই, হলজা লি করল, ওপর হদযক স্ংকীণন এক া পািাহ়ে রাস্তা উযি গেযে। 
অথনাৎ োহ়ের হস্পে কমাযনা গযযত পাযর। এ াই সু্যযাে। গস্ জীপ গঘারাল। দুপাযশ 
োযের স্াহর। োলপালা, পাতা ঝাপ া মারযে জীযপ। 
  
স্ামযন– 
  
নীযচ অতল স্মুদ্র্। 
  
িিাৎ োহ়ে হে  করল। এক া োযের স্যঙ্গ। এক া হবযস্ফারণ। স্ব হকেু চুরমার িয়ে 
গেল। 
  
তারপর? 
  
তারপর স্বহকেু শান্ত নীরব িয়ে গেল। 
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. 
  
০৬. 
  
হলজা গচাখ খুলল। িাস্পাতাযলর হবোনা়ে গস্। স্ামযন দাঁহ়েয়ে স্যার অযাযলক হনকলস্। 
  
অযাযলক, হলজা গকঁযদ গেলল, ঘযর খাবার গনই। 
  
অযাযলযকর গচাখ েলেল–হলজা শান্ত িও। দুহদন ধযর গতামার জ্ঞান গনই। বাচঁার গকাযনা 
আশা হেল না। মাথা়ে গচা , কা া গেঁ়ো, হকন্তু হযশু স্িা়ে! বয়ো হকেু ি়েহন। ওই স্রু 
রাস্তা়ে হেয়েহেযল গকন? 
  
–অযাযলক, এ া গকাযনা দুঘন না ন়ে। গকউ আমাযক খুন করযত গচয়েহেল। োহ়ের গব্রক 
খারাপ কযর গরযখহেল। 
  
 কী জনয? 
  
তা আহম বলযত পারব না। ওলহব়োর পুহলশ গস্টশযন অযাযলক গোযন কথা বলল। 
পুহলশ প্রধান তার দলবল হনয়ে িাহজর িল। গস্ অযাযলযকর বয়েস্ী িযব। মস্ত ব়ো 
হুঁহ়ে। গস্ হচে অে পুহলশ লুইহজ গেরাযরা। গোয়েন্দা ব্রুযনা কযামপানার ব়েস্ প্রা়ে 
পঞ্চাশ। গপহশবহুল গচিারা। কমনি, গদখযলই গবাঝা যা়ে। 
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হলজা পুহলশ েযারাযজ গেল। যহদও োিাযরর হনযেধ হেল। অযাযলকও বারণ করল। 
তখন িাইেহলক িযাঁযস্য  তুযল জীপ পরীিা করহেল গমকাহনক। বাঁহদযকর গেনোর ও 
গরহেয়ে র ভাো, োযের পাতার রস্ গলযে আযে োহ়ের োয়ে। 
  
 গমকাহনক বলল–দারুণ মজবুত। আজকালকার োহ়ে িযল গভযে  ুকযরা  ুকযরা িয়ে 
গযত। 
  
–গব্রক? 
  
 –হিক আযে। 
  
 –অস্ম্ভব গব্রক ধরহেল না। 
  
হমস্ রে ভাবযেন, হচে লুইহজ বযল, ও া গকউ হবকল কযর গরযখহেল। 
  
না, স্যার। জীযপর গব্রক খারাপ করার দুয া উপা়ে। গব্রক হলংক কা া। তার মাযন না  
আলো কযর গব্রক ফু্ল্ইে হলক করার বযবস্থা। অথচ, হলংক হকেু ি়েহন, গব্রক োম ভহতন। 
  
–এমনও গতা িযত পাযর, অযাযলক বাধা হদয়ে বলল, গকউ শূনয গব্রক-োযম গব্রক ফু্ল্ইে 
ভযর হদয়েযে। 
  
তা স্ম্ভব ন়ে স্যার। এই না  খুলযল গরনযচর দাে গদখা গযত। গদখুন 
  
িাইেহলক হলেয  োহ়ে া নাহময়ে আনা িল। গমকাহনক োহ়ে চালু করল। 
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জীপ গস্ দাঁ়ে করাল গোয়েন্দা ব্রুযনা কযামপানার স্ামযন। 
  
কযামপানা বলল–যহদ গকউ গব্রযকর লাইহনং হভহজয়ে গদ়ে, ও া যখন োযম চাপ গদযব, 
গকাযনা ট্রাকশন না থাকা়ে তখনও গতা জীপ থামযব না। 
  
–আপহন হিক বযলযেন। গমকাহনক বলল, হকন্তু হমস্ যখন োহ়ে স্টা ন কযরহেল, তখন হক 
গব্রক কাজ কযরহেল? 
  
-িযাঁ। 
  
 –তািযল গব্রক লাইহনং পযর জযল হভযজ হেয়েযে। 
  
পািাহ়ে পযথ বৃহিযত এরকম িয়ে থাযক। হচে লুইহজ গেরাযরা বলল। 
  
. 
  
 বাহ়েযত হেযর এল ওরা। অযাযলক খাবার ধতহর করল। গকাযনা ার নুন গবহশ, গকাযনা া 
পুয়ে গেযে। হলজা তাই গখল। মুযখ হকেু বলল না। গস্ অযাযলকযক দুিঃখ হদযত চা়ে না। 
  
 গোন এল ইযভা ও হস্মযনত্তা। গিযলন ও শালন। ও়োলথার। লন্ডন গথযক হভহভ়োন। 
হরযস্র গোনও পা়ে। 
  
–তুহম হক োহ়ে চালাযনা়ে গিযলনযক গ ক্কা হদযত চাইহেযল? 
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-না, আহম চযাহম্প়োন িযত চাই না। আহম গকবল পািাহ়ে উোইয়ের পযথ হস্পযে োহ়ে 
চালাই। 
  
মযন মযন হলজা ভাযব, না-না, হমযস্স্ হরস্ উইহল়োমস্। 
  
 –গতামা়ে খুব পুলহকত লােযে। অযাযলক জানযত চাইল। 
  
 –আমাযদর জুহরযখ গযযত িযব। গবােন হমহ ং া খুব জরুহর। 
  
. 
  
কনোযরন্স রুম। হস্োযরয র ও চুরুয র গধাঁ়ো। বাতাস্ ভারী। 
  
 হলজা মাথা়ে যন্ত্রণা গবাধ করল–আহম হিক কযরহে, গশ়োর পাবহলযকর িাযত তুযল 
গদও়ো চলযব না। 
  
–আমাযদর গকাম্পাহনর জনয একজন পাকা গপ্রহস্যেে প্রয়োজন। অযাযলক গবাঝাল, 
এবযাপাযর গতামার না থাকাই ভাযলা। এ া গতামার পযিই মঙ্গল। 
  
ইযভা বলল–োহলনং, তুহম সু্ন্দরী, যুবতী। জীবন উপযভাে কযরা। বযবস্া… 
  
–একথা হিক, এক া দুিঃখজনক দুঘন নার জনয গবহশর ভাে গশ়োর তুহম গপয়েে, শাযলনর 
বিবয। হকন্তু বযাপার া ত স্িজ ন়ে, গকাম্পাহন চালাবার গচিা করযল ঝাযমলা বা়েযব। 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

156 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
–গশ়োর গবচার এ াই উপযুি স্ম়ে। ও়োলথাযরর স্পি কথা, এর পযর হকেু করা যাযব 
না। 
  
 হলজা ভাবল, এযদরই মযধয গকউ একজন গকাম্পাহনর িহত করযত চাইযে। গশ়োর 
গবযচ হদযল, তাযক আর ধরা যাযব না। 
  
অবযশযে হরস্ বলল–হমস্ রে যা বলযে স্কযলর তা গমযন গনও়ো উহচত। 
  
-ধনযবাদ হরস্। আমার বাবা গনই। আহমই এখন গকাম্পাহনর গপ্রহস্যেে। গস্ া গঘােণা 
কযর দাও। 
  
গকউ আর এই প্রস্তাযবর হবযরাহধতা করল না। 
  
. 
  
হকন্তু 
  
হকন্তু তখন একজন মযন মযন ভাবযে–গপ্রহস্যেযের মৃতুয ঘহনয়ে এযস্যে। কত 
গপ্রহস্যেে মরল। 
  
. 
  
০৭. 
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–হমস্ আরহলং, এক া কনহেযেনহস়্োল হরযপা ন আহম িাযত গপয়েহে। বাবার ধতহর, এ 
বযাপাযর আপহন হকেু বলযত পাযরন? 
  
-না, হমস্ রে। আহম হকেু জাহন না। 
  
 –গক বলযত পাযর বযল মযন ি়ে? 
  
 –গকাম্পাহনর হস্হকউহরহ  হভহভ়োন। 
  
িযত পাযর না, হলজা মযন মযন বলল। এক ু গিযস্ ধনযবাদ জাহনয়ে গস্ চযল গেল। 
  
. 
  
উইল ন েশ। অথনকরী বযাপাযর খুব অহভজ্ঞ। 
  
বযাযঙ্কর েযশা পঞ্চাশ হমহল়েন ধার গশাধ করা ি়েহন গকন? হলজা জানযত চাইল। 
  
 –মামলা, িহতপূরণ, বযথন হরস্াচন গপ্রাযজক্ট। 
  
 –আমাযদর প্রহতষ্ঠানযক গকন বযাঙ্ক  াকা গশাযধর জনয চাপ গদযব? 
  
–ওরা ওেুযধর পাশাপাহশ গকাম্পাহনর সু্নাযমর ওপর গবহশ গুরুত্ব গদ়ে। আমাযদর 
স্মস্যাগুযলা কাযরা আর অজানা গনই। গকাম্পাহনর বদনাম িয়েযে। আমাযদর বযাঙ্কার 
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আমাযদর প্রহতযযােীযদরও ঋণ হদয়েযে। তাই ওরা চাপ হদযে। বযাহঙ্কং কনস্াহ ন়োযমর 
গনতা গির জুহল়েস্ বাদরা  অযনকবার গোন কযরযেন। 
  
–আহম বতনমান গপ্রহস্যেে উহন হক তা জাযনন? 
  
 –তািযল উহন আর ধার গশাযধর স্ম়ে ুকুও গদযবন না। 
  
 –কহে খাযবন? 
  
ধনযবাদ। 
  
 –এ স্ম্পযকন আপনার উপযদশ কী? 
  
গস্াজা বযাপার। গকাম্পাহনর গশ়োর বাইযর হবহে কযর হদন। ঋণ গশাযধর  াকা উযি 
আস্যব। 
  
হলজা মযন মযন বলল, ইহনও শত্রুযদর একজন। 
  
. 
  
০৮. 
  
িামবুেন। শুেবার, ১লা অযক্টাবর। রাত দুয া। 
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িান্ডা, হভযজ িাও়ো। স্মুযদ্র্র হদক গথযক আস্যে। িামবুযেনর রীপারবন অঞ্চল। পাপ 
নেরী, হনহেদ্ধ এলাকা। েহলখুঁহজযত উৎসু্ক মানুযের আনাযোনা। এখাযন গনশার অযঢল 
আমদাহন-গকাযকন, মদ, মরহে়ো, গিযরাইন, গময়েমানুে, গোয া গেযল–স্ব। শুধু চাই 
প়েস্া। বয়ো রাস্তার ওপর বয়ো বার। উজ্জ্বল আযলা়ে গচাখ ঝলযস্ যা়ে। পাযশই 
একশযারানগ্ন ও অেীল হিপ গশার বযবস্থা। নারী মাংস্ পাও়ো যা়ে, কস্াইখানার মযতা। 
স্ব পাযব, শুধু দাম চাই। স্বাভাহবক গলাকযদর জনয আযে স্াধারণ গস্ি। মুখ-ধমথুন 
পেন্দ কযর অস্বাভাহবক গস্হিরা। চাইযল বাযরা বেযরর গেযল বা গময়েযক হবোনা়ে হনয়ে 
লুয পুয  গভাে করযত পাযরা। ধমথুন দৃশয গদখযব-মস্ত বয়ো কুকুযরর স্যঙ্গ মাদী 
মানুযের? পাযব। মেনকামী িযল ওরা চাবুযকর ঘায়ে গতামার কাযমান্মাদনা জাহেয়ে গদযব। 
আ়েনা লাোযনা গবেরুম। গযৌন উযত্তজনা জােযে না? গময়েমানুে নাও। একজন-দুজন-
হতনজনযত খুহশ। খায া ঝুযলর ো ন আর আঁ স্া  খায া ব্াউজ পযর গবশযারা ঘুযর 
গব়ো়ে। গপভযমযে গেযলযদর, গময়েযদর বা দম্পহতযদর নানা হবশ্রী প্রস্তাব গদ়ে। 
  
পযননাহেযের কযাযমরামযান এই রাস্তা হদয়ে ধীযর ধীযর িাঁ যে। এক যুবতী, ব়েস্ 
আিাযরা, গস্ানাহল চুল। বান্ধবীর স্যঙ্গ েল্প করহেল। কযাযমরামযান তার স্ামযন দাঁ়োল। 
  
 গময়ে া হেক কযর িাস্ল–তুহমও আমার বনু্ধ। এযস্া, তুহম আমার কাে গথযক অযনক 
আনন্দ পাযব। 
  
-গতামার নাম? 
  
 –হিলো। 
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 –তুহম হেযে অহভন়ে করযত চাও? 
  
 –ওস্ব োলুত েহকবাহজ কারবার োয়ো। 
  
পযননাহেযে। 
  
করব। অযােভান্স চাই। পাঁচযশা মাকন। 
  
 কযাযমরামযান তার িাযত  াকা তুযল হদল। 
  
হিলো ভাবল, আরও গবহশ চাইযলও পাও়ো গযত। যাকযে পযর গবানাস্ হিযস্যব গচয়ে 
গনযব। কী করযত িযব হজযজ্ঞস্ করল– 
  
. 
  
হিলো নাভনাস্। 
  
গোট্ট ঘর। কম দাযমর আস্বাব। 
  
হিলো হবোনা়ে, উলঙ্গ। তাহকয়ে আযে উপহস্থত হতনয  গলাযকর হদযক। ভাবযে আর 
গদখযে। গকমন গোলযমযল গিকল তার। বাহলনন, হমউহনখ, িামবুযেনর রাস্তা়ে গবশযাবৃহত্ত 
কযর যযথি অহভজ্ঞতা গবয়েযে তার। গস্ বুঝল, এখাযন অস্বাভাহবক হকেু বযাপার আযে। 
গস্ হক পাহলয়ে যাযব? না, তা িবার ন়ে। পাঁচযশা মাকন অহগ্রম হনয়েযে, শুহ ং গশে িযল 
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আরও পাঁচযশা মাকন পাযব। গবশযাহেহর করাই তার গপশা। বু্ হেযে গস্ ভাযলা কাজই 
করযত পারযব। 
  
তার পাযশ শুয়ে আযে গপশীবহুল গচিারার এক পুরুে। নগ্ন, গলামিীন শরীর। মুখ া 
গদযখ প্রথম ভ়ে গপয়ে হেয়েহেল গস্। এই ধরযনর হেযের হিযরা িও়োর পযি গলাক া 
হিক ন়ে। 
  
ো়োর আ়োযল গয গলাক া দশনক িয়ে বযস্ আযে তাযক আরও গবহশ অদু্ভত গিকল। 
তার। গচাযখ েেলস্, মাথা়ে মস্ত বয়ো  ুহপ। পুরুে না গময়েমানুে, গবাঝা যাযে না। 
  
হিলোর েলা়ে হরবন গবঁযধ গদও়ো িল। 
  
–গকন? এ ার হক দরকার? 
  
 –গতামরা অযাকশন শুরু কযরা। কযাযমরামযান বলল। 
  
কযাযমরা স্হে়ে িল। 
  
হবোনা়ে পুরুে হচৎ িয়ে শুয়ে আযে। হিলো গলাক ার কান, ঘা়ে, বুক েুঁয়ে গিাঁ  ও 
হজযভর গোঁ়ো হদল গপয , তলযপয , পায়ে, পায়ের আেুযল। 
  
 পুরুযের পুরুোঙ্গহ  খা়ো িয়ে উযিযে। হিলোর হজভ ও গিাঁ  উযি গেল পায়ের আেুল 
গথযক পুরুেহ র হবযশে অযঙ্গর হদযক। গলাক ার দণ্ডহ  প্রচণ্ড শি ও লম্বা িয়ে উযিযে। 
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নাও, স্টা ন। 
  
দণ্ড া হিলোর হেযকাযণ ঢুকযে গবযরাযে। হিলোর হনতম্ব তাযল তাযল আযন্দাহলত 
িযে। হিলোর আর ভ়ে করযে না। বরং পুলক গজযেযে মযন। গচাখ বন্ধ কযর আরাম 
উপযভাে করযে। 
  
 দশনক ঝঁুযক পয়ে এই দৃশয গদখযে। িিাৎ গচঁহচয়ে ওিল–ওর গচাখ। 
  
–গচাখ গখালল। কযাযমরামযাযনর হনযদনযশ হিলো গচাখ গমলল। 
  
আযরা গজাযর গজাযর গলাক া চাপ হদযে। হিলো স্াধারণত গময়েযদর স্যঙ্গ েুহতন কযর 
চরম মুিূযতন গপৌঁযো়ে। পুরুে মানুেহ র স্যঙ্গ শুয়ে গস্ গস্ই চরম পযনায়ে গপৌঁোযত পারল 
না। হকন্তু অহভন়ে কযর হশৎকাযরর শব্দ করল গস্। কারণ কযাযমরামযান আযেই তাযক 
স্াবধান কযর হদয়ে বযলহেল, চরম পুলক লাভ না করযল গবানাযস্র  াকা পাযব না। 
অথচ ওই  াকা হদয়ে গস্ কী কী করযব, গভযব গরযখযে। 
  
এবার স্হতয স্হতয চরম পুলক উপহস্থত। হিলো হচৎকার কযর উিল। 
  
দশনক খুহশ। 
  
কযাযমরামযান হিযরাযক বলল–এবার। 
  
হিলোর েলার হদযক হিয়োর বহলষ্ঠ িাত দুয া উযি এল। হিলোর শ্বাস্নালীযত তার 
আেুযলর চাপ। গলাক ার গচাযখ হজঘাংস্ার দৃহি। গময়েহ  ভ়োতন হচৎকার কযর উিযত 
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হেয়েও পারল না। তার হনিঃশ্বাস্ বন্ধ িয়ে আস্যে। শরীর ঝাপ া হদযত থাকল। তারপর 
কয়েক মুিূতন পযরই শরীর া গকঁযপ উযি হস্থর িয়ে গেল। 
  
. 
  
০৯. 
  
জুহরখ। গস্ামবার। ৪িা অযক্টাবর। গবলা ১০ া। 
  
ধবজ্ঞাহনক এহমল গজপহল গোপন হরযপা ন পাহিয়েযে। হরযপায নর গুরুত্ব বুযঝ এহলজাযবথ 
হনযজই তার স্যঙ্গ গদখা করযত গেল। 
  
বের পঁ়েহেযশর গজপহল গরাো ও লম্বা। মাথা়ে  াযকর পাযশ হকেু া লাল চুল। 
  
হলজযক গদযখ গস্ িকচহকয়ে গেল। 
  
হরস্াযচনর বযাপাযর হলজা তার কাযে জানযত চাইল। 
  
স্যঙ্গ স্যঙ্গ িতভম্ব ভাব কাহ য়ে গস্ বলল–গকালাযজন িল শরীযরর গয-গকাযনা 
কাযনকহ ভ হ সু্র মূল গপ্রাহ ন উপাদান। ব়েযস্র স্যঙ্গ স্যঙ্গ এই গপ্রাহ যনর গয পহরবতনন 
আযস্, আহম গস্ া বন্ধ করার উপা়ে গবর করযত চাইহে। এযিযে 
হমউযকাপহলস্যাকারাইে ও এনজাইযমর হে়ো বন্ধ করার প্রহে়ো বযবিার করব। 
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তার মাযন ধবজ্ঞাহনক গজপহল বাধনকযযক গিহকয়ে রাখার ওেুধ গবর করার কাজ করযে। 
গজপহলর ধারণা–এই ওেুধ গখয়ে মানুে একযশা-গদ়েযশা বের পরমা়ুে লাভ করযব। 
কযাপসু্ল গখযলই িযব, ইনযজকশযনর প্রয়োজন গনই। 
  
হলজা বুঝল, ওই ওেুযধর স্ম্ভবনা কী হবরা ! এমনহক পঞ্চাযশর ওপযর যাযদর ব়েস্, 
তারাও এই কযাপসু্ল খাযব। তার মাযন তাযদর বযবস্া গকাহ  গকাহ  েলার গবয়ে যাযব। 
  
েত চার বের ধযর আহম এই পরীিা চাহলয়ে যাহে। পশুপাহখর ওপর প্রয়োে কযর 
ভাযলা েল গপয়েহে। এবার মানুযের হক্লহপকযাল ট্রা়োল শুরু করযলই ি়ে। 
  
আপনার এই েযবেণার কথা গক গক জাযন? 
  
–জানযতন আপনার বাবা স্যাম রে। এ া গরে গোল্ডার গপ্রাযজক্ট। তাই হন়েমানুযা়েী 
একজন গবােনস্দস্যযকও হরযপা ন গপশ করযত ি়ে। 
  
–গস্ গক? 
  
 –ও়োলথার েযাস্নার। 
  
-শুনুন, েযাস্নারযক আর হরযপা ন পািাযনার দরকার গনই। যা হকেু হরযপা ন একমাে 
আমাযকই গদযবন। কত হদন অযপিা করযত িযব? 
  
এক গথযক গদ়ে বের। 
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 াকা, গলাক, যন্ত্রপাহতর জনয হচন্তা করযবন না। যা দরকার িযব, আমাযক বলযবন। যত 
তা়োতাহ়ে পাযরন কাজ া গশে করুন। 
  
-গবশ। আপনার বাবা স্যাম রেযক আহম খুব পেন্দ করতাম। 
  
ধনযবাদ। 
  
যুোন্তকারী একহ  ওেুধ রে অযান্ড স্যন্সর লযাযবাযর হরযত আহবষ্কার করযত চযলযে 
এহমল গজপহল নাযমর এক প্রহতভাধর ধবজ্ঞাহনক-খবর া স্যাম রে জানত। স্ম্ভবত গস্ই 
কারযণ গস্ গকাম্পাহনর গশ়োর হবহের বযাপাযর হবযরাহধতা কযরহেল। 
  
. 
  
হমস্ আরহলং, গরে, গোল্ডার গপ্রাযজযক্টর হন়েমগুযলা আমা়ে বলযবন? 
  
–পঞ্চাশ িাজার েলার পযনন্ত খরযচ হবভােী়ে প্রধান অনুমহত হদযত পাযরন। তার ওপযর 
িযল গবাযেনর অনুমহত হনযত ি়ে। গয হরস্াচন গপ্রাযজক্ট প্রাথহমক পরীিা়ে স্েলতা লাভ 
কযর তাযকই গরে গোল্ডার গপ্রাযজক্ট বলা ি়ে। তখন হনরাপত্তা ও গোপনী়েতা আযে, 
এমন হবযশে ঘযর কাজ ি়ে। গকবল হতন জযনর কাযে হরযপা ন থাযক। হবজ্ঞানী ইনচাজন, 
গপ্রহস্যেে এবং গবাযেনর একজন োইযরক্টর। 
  
-গকান্ স্দযস্যর ওপর দাহ়েত্ব গদও়ো িয়েহেল? 
  
 –গস্ া আপনার বাবাই হিক কযরহেযলন। ও়োলথার েযাস্নার। 
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কথা া বযলই হমস্ আরহলং চুপ কযর গেল। স্ম্ভবত হনযজর ভুল বুঝযত পারল। হমস্ 
রে এখনও ধবজ্ঞাহনযকর নামই বযলহন। 
  
হমস্ আরহলং এই অতযন্ত গোপন খবর া জানল কী কযর? স্যাম বযলযে? না হক অনয 
গকাযনা উপায়ে? 
  
এখন ও়োলথার েযাস্নাযরর স্যঙ্গ কথা বলা দরকার। গোযন? না, বাহলনযন যাও়োই 
ভাযলা। 
  
. 
  
এক গরযস্তারাঁ়ে হেনাযর বযস্যে ওরা। ও়োলথার েযাস্নারযক নাভনাস্ গদখাযে। তার মুযখ 
অদু্ভত স্ব দুহশ্চন্তার োপ, যা তাযক অসু্ন্দর কযর তুযলযে। 
  
–অযানা গকাথা়ে? 
  
ও বাহ়েযত হবশ্রাম হনযে। 
  
 –গোযন োকব? 
  
 –না, ওযক এখন হবরি করা হিক িযব না। 
  
হলজা এবার এহমল গজপহলর কথা পা়েল। 
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–ওর কাজ া স্েল িযল 
  
হবরা  কাজ। 
  
 –ও গতামাযক আর হরযপা ন গদযব না। 
  
কারণ? 
  
–বযহিেত হকেু ন়ে। অনয গকাযনা গবােন গমম্বার িযলও আহম একাই বযাপার া গদখতাম। 
  
জাহন, গস্ িমতা গতামার আযে। হলজা, অযানার অযনক গশ়োর আযে রে অযান্ড স্ন্স-এ। 
যহদ গশ়োর পারহলকযক হবহে করার বযাপাযর তুহম রাহজ থাযকা– 
  
দুিঃহখত। এখন ওস্ব হনয়ে মাথা ঘামাযনার স্ম়ে গনই। 
  
হলজা লিয করল, কথা বলযত বলযত প্রচণ্ড উযত্তজনা়ে ও়োলথাযরর িাত কাপঁহেল। 
  
. 
  
১০. 
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জুহল়োস্ বাদরা । বযাঙ্কার, গরাো, ভঙু্গর ধরযনর গচিারা। কাহির মযতা দুহ  িাত। 
শুকযনা পাতলা অস্মাি মুখ। ওর স্যঙ্গ আরও পাঁচজন বযাঙ্কার এযস্যে। তাযদর পরযন 
কাযলা সু্য , ওয়েস্টযকা , স্াদা শা ন ও কাযলা  াই। 
  
কহে, পযাহি, লাঞ্চ-স্বাই ওরা স্হবনয়ে প্রতযাখান করল। ওরা ঋযণর  াকা গেরযতর 
বযাপাযর এযস্যে। 
  
–আপনাযদর কী গদাে বলুন? আহম এক অনহভজ্ঞ গপ্রহস্যেে। ঋণ গশাযধর গম়োদ 
বা়োযনার আহজন জানাযল আপনারা শুনযবন গকন? আমার বাবা হেযলন অহভজ্ঞ বযবস্া়েী। 
তবুও হতহন যখন প্রহতষ্ঠাযনর গপ্রহস্যেে হেযলন, তখন গথযক তার ওপর আপনারা চাপ 
সৃ্হি কযর চযলযেন।….. 
  
আপনাযদর বযাযঙ্কর নামোক আযে পৃহথবীবযাপী। আহম শুধু এক া কথাই বলযত চাই, 
বয়ো িযত িযল দূরদৃহির প্রয়োজন। শুধু েলার-গস্যের হিস্াব কেযলই ি়ে না। 
আপনারা হনশ্চ়েই বযহতেমী নন। রে অযান্ড স্যন্সর অবদান, মানুযের জীবন বাঁচাযত, 
মানুযের জীহবকার সু্যযাে কযর হদয়ে– 
  
জুহল়োস্ িাত তুযল তাযক থাহময়ে হদয়ে বলল–আপনাযদর গকাম্পাহনর গশ়োরগুযলা 
বাইযর হবহে কযর হদন। ধার গশাধ িয়ে যাযব। 
  
ধার গশাধ িও়ো াই হক মুখয বযাপার?  াকা া গকাথা গথযক এল… 
  
–তা বযাযঙ্কর ভাবনা ন়ে। 
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–রে অযান্ড স্ন্স আপনাযদর কাযে হতনমাস্ স্ম়ে চাইযে। হবশ্বহবখযাত ওেুধ গকাম্পাহন। 
 াকা া মার যাযব না। 
  
…তাো়ো, এ া অতযন্ত হস্যে  বযাপার, আশা কহর, এ া আপনারা বাইযর োসঁ্ করযবন 
না–খুব শীেহেরই এক া নতুন ওেুধ আমরা বাজাযর ো়েহে। বলযত পাযরন যুোন্তকারী 
অবদান। 
  
জুহল়োস্ বলল–এ া কীযস্র ওেুধ? 
  
-স্হর। আর বলা উহচত িযব না। তযব গপ্রাোকস্ন বা়োযত িযব, প্রা়ে হতনগুণ, বযাযঙ্কর 
আরও গলান লােযব। 
  
বযাঙ্কাররা পরস্পযরর মুখ চাও়ো-চাওহ়ে করল। 
  
আপনাযক আযের ঋণ গশাধ করার জনয হতন মাস্ স্ম়ে হদলাম। জুহল়োস্ বলযত 
থাকল, তযব সু্দ গবহশ লােযব। আর আপনারা শুধু আমাযদর কাে গথযকই ঋণ গনযবনন, 
এই শযতন। 
  
–হনশ্চ়েই! 
  
. 
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কাযজর চাযপ এহলজাযবথ রে এযকবাযর নাযজিাল। গিে গকা়ো নাযরর নানা হবভাে, 
বাইযরর েযাক্টহর গথযক, গ্রীনলযাযন্ডর লযাবযর হর গথযক, অযিহল়ো, থাইলযাযন্ডর অহেস্ 
গথযক, পৃহথবীর নানা প্রান্ত গথযক খবর আস্যে নতুন ওেুধ। হবহের হিস্াব, 
স্টযাহ স্হ ি, হবজ্ঞাপন ও হরস্াযচনর পহরকল্পনা। নতুন বাহ়ে গকনা, পুযরাযনা বাহ়ে হবহে, 
অনয গকাম্পাহন হকযন গনও়ো, পুযরাযনা অহেস্ারযদর স্হরয়ে হদয়ে নতুনযদর বিাল করা। 
অবশয এইস্ব কাযজর বযাপাযর এিপা নযদর উপযদশ পাও়ো যা়ে। হকন্তু স্বনযশে হস্দ্ধান্ত 
গ্রিণকারী িল গপ্রহস্যেে, তার মাযন এহলজাযবথ রে। 
  
স্ারা বের ধযর তাযক পৃহথবীর নানা গদযশ ঘুরযত ি়ে। রে অযান্ড স্যন্সর হবহভন্ন শাখা-
গুহলযত তাযক গযযত ি়ে। 
  
এক া বযাপাযর এহলজাযবথ অসু্হবধা অনুভব কযর। এ া পুরুেশাহস্ত স্মাজ। গময়েযদর 
অথনাৎ সু্ন্দরী যুবতীর কাে গথযক তারা অেনার হনযত অভযস্ত ন়ে। অযনযক ভাযব, 
হলজাযক শযযাস্হঙ্গনী করযত পারযলই বুহঝ স্ব কাজ স্িজ িয়ে যাযব। 
  
ওযদর ধারণা হিক ন়ে। আস্যল হলজার বুহদ্ধ আযে, মন ও মনন আযে। তাই গস্ কতৃনত্ব 
করযত পারযে। 
  
এবং ব্ােলাইন 
  
এহলজাযবযথর ধমনীযত রে অযান্ড স্যন্সর প্রহতষ্ঠাতা স্যামুয়েল রযের গশাহণত বইযে। গস্ 
অস্াধারণ গুণস্ম্পন্ন–দুদনম ইেশহি, মযনর প্রচণ্ড গজার এবং কতৃনত্ব করার স্বাভাহবক 
িমতা। গস্ পুরুযের কথা গশাযন, প্রে কযর, খবর গজযন গন়ে এবং কাজ হশযখ গন়ে। 
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 জুহরযখ গবােন অে োইযরক্টরযদর হমহ ং বযস্ স্িাযি একবার। হলজাযক গস্খাযন গযযত 
ি়ে। গবাযেনর োইযরক্টররা স্বাই তার আত্মী়ে, দূরস্ম্পযকনর ভাই বা ভগ্নীপহত। 
  
এযদর মযধযই একজন হনযজর শাখা গকাম্পাহনযত হবযস্ফারণ ঘহ য়েযে। তার গদাযেই 
অস্িা়ে মানুেগুহল মৃতুযমুযখ পহতত িয়েযে। 
  
 গস্-ই হনযজর গকাম্পাহনর গুরুত্বপূণন ওেুযধর েমুনলা স্াোই কযরযে অনয গকাম্পাহনযত। 
রে অযান্ড স্যন্সর বদনাম িয়েযে। 
  
হকন্তু গস্ গক? 
  
ইযভা পালাজহজ? গস্ই িাহস্খুহশ আকেনণী়ে বযহিযত্বর মানুেহ ? 
  
অযাযলক হনকলস্? অতযন্ত ভাযলামানুে। ভদ্র্যলাক। প্রয়োজযন এহলজাযবথযক স্ািাযয 
করার জনয েুয  এযস্যে। 
  
শালন মারযতইল? গয স্ত্রীর ভয়ে জুজু িয়ে থাযক? অবশয ভয়ে মানুে অযনক স্ম়ে 
হবপজ্জনক িয়ে ওযি। 
  
এবং ও়োলথার েযাস্নার? জামনান গেব়ে। সু্দশনন, হমহি বযবিার, হকন্তু ওর গভতর া? 
অযানা ওর বউ, গতযরা বেযরর বয়ো। গস্ সু্দশনন ও সু্পুরুে। েযাস্নার হক শুধু  াকার 
গলাযভ অযানাযক হবয়ে কযরযে? 
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 এহলজাযবথ ওযদর স্যঙ্গ হবহভন্ন প্রস্ঙ্গ হনয়ে আযলাচনা করহেল আর তাযদর প্রহতহে়ো 
লিয করহেল। 
  
না, ঘাতক অতযন্ত বুহদ্ধ ধযর। গস্ স্িযজ ধরা গদযব না। 
  
েমশ ওেুযধর বযবস্ার গভতযরর বযাপারগুযলা বুযঝ হনল হলজা। গকাম্পাহনযত 
গকাম্পাহনযত প্রহতযযাহেতা চলযে। গক কাযক গ ক্কা গদযব! গকাযনা গকাম্পাহনর ওেুধ 
গখয়ে গরােী মরযলই প্রা়ে একেজন ওেুধ গকাম্পাহন গস্ই খবর পুযরা পৃহথবীযত চাউর 
কযর গদ়ে। হকন্তু ওপর গথযক গবাঝার উপা়ে গনই, গযন কত ভাব। 
  
হবহভন্ন পাহ নযত গোয া-বয়ো োযমনর মাথারা আযস্। হনযজর স্মস্যা হনয়ে কথাবাতনা বযল। 
  
এমনই এক পাহ নযত গদখা গেল একা এহলজাযবথ বাযদ আর স্বাই পুরুে! 
  
মস্ত বয়ো এক গকাম্পাহনর মাঝব়েস্ী ও অিংকারী গপ্রহস্যেে বলল, বতনমাযন নতুন 
ওেুধ গবর করার বযাপাযর স্রকার কত হন়েমকানুন গবর কযরযে। যহদ অযাস্হপহরন 
এখন আহবষৃ্কত িত, তািযল তাও বাজাযর স্িযজ চালু করা গযত না। হল ল গলহে, 
অযাস্হপহরন কতহদন আযে চালু িয়েযে বলযত পাযরা? 
  
 হল ল গলহে, মাযন এহলজাযবথ রে। 
  
–হিযস্টর জযন্মর চারযশা বের আযে, গস্ই স্ম়ে হিযপাহেহ স্ উইযলা োযের োযল 
প্রথম স্যাহলহস্ন খুঁযজ গপয়েহেযলন। 
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-হিক বযলে! হবদ্রূপাত্মক িাহস্ া তার গিাঁয  আর গদখা গেল না। 
  
স্িাযি একবার গেযন পাহ়ে হদযত ি়ে হমস্ রেযক। গবাম্বাইয়ের মযতা বয়ো শিযর, 
পুয়েরযতা ভাযলারর মযতা সু্ন্দর এলাকা়ে েযাক্টহর মযাযনজাযরর স্যঙ্গ গস্ গদখা কযর। 
এখন হলযজর কাযে গু়োযতমালা মাযনই মযাযনজার এহমল নুযনাজ। তার বউহ  খুব িাহস্ 
খুহশ ও গমা া। একেজন গেযলযময়ে। গকাযপনিাযেযন গেযল মযাযনজার হনলস্ জণন-এর 
স্যঙ্গ কথা বযল। হনলস্ তার পাঁচ মায়ের স্যঙ্গ থাযক এবং হরওহে জাযনযরা মাযন 
আযলজাযন্দ্রা দুভাল ও তার সু্ন্দরী রহিতা। 
  
 এহমল গজপহলর গোন আযস্। 
  
–এক া গোট্ট স্মস্যা গদখা হদয়েহেল হমস্ রে, এখন হময  গেযে। তযব এক ু গদহর িয়ে 
গেল। 
  
–হকেু দরকার িযলই জানাযবন। 
  
বযাযঙ্কর ধার গশাধ করার জনয হতনমাস্ স্ম়ে পাও়ো গেযে। এর মযধয গপ্রাযজযক্টর কাজ 
গশে িযব বযল মযন ি়ে না হলজার। গস্ হিক করল, গোপযন বযাঙ্কার জুহল়োস্যক 
লযাযবাযর হরযত হনয়ে আস্ার বযবস্থা করযব। হনযজ গচাযখ গদখযল ওর হবশ্বাস্ িযব। 
তখন আর ওরা চাপ সৃ্হি করযব না। 
  
. 
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. গি়োর কনহেশনাযরর চাহিদা অতযন্ত কযম গেযে। োেযস্টার গথযক স্ব মাল গেরত 
আস্যে। 
  
গস্লস্ এেহজহকউহ যভর মযত, আরও হবজ্ঞাপন প্রয়োজন। 
  
না, তা স্ম্ভব িযব না। হরযস্র কযণ্ঠ আপহত্ত, হবজ্ঞাপযনর বাযজ  অযনক আযেই োহ়েয়ে 
গেযে। 
  
 োেযস্টার গথযক স্ব মাল তুযল হনয়ে এযস্া। এহলজাযবথ বলল, এখন গথযক এই 
গি়োর কনহেশনার শুধু হবউহ  পালনার ও গস্লুযন পাও়ো যাযে, এইভাযব হবজ্ঞাপন দাও। 
এই ধরযনর গপ্রাোক্ট স্বনে পাও়ো যাযে। তাই হবহের িার কযম গেল। দুষ্প্রাপয, খুঁজযত 
ি়ে, এমন হজহনস্ই গলাযক হকনযব। 
  
 অতএব গদখা গেল কয়েক হদযনর মযধযই গি়োর কনহেশনাযরর হবহে গবয়ে গেযে। 
  
–গতামার মুখ গযমন সু্ন্দর, বুহদ্ধও গতমন। হরস্ বলল। 
  
 হরযস্র এত হদযন গখ়োল িল–হমযস্স্ হরস্ উইহল়োমস্। 
  
. 
  
১১. 
  
লন্ডন। শুেবার। ২রা নযভম্বর। হবযকল ৫ া। 
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ক্লাযবর স্যানা বাথ জলী়ে বাযে ভরা। স্যার অযাযলক হনকযস্র গকামযর গতা়োযল 
জ়োযনা। িিাৎ ঢুকল জন সু্ইন ন। গবযঞ্চ বস্ল। 
  
তুহম এখাযন? 
  
গুন্ডা স্দনাযরর োনিাত জন সু্ইন ন গচাখ হ পল–আহম গতা জাহন, তুহম আমার জনযই 
অযপিা করে। তাই না? 
  
না। হভহভ়োযনর জু়ো়ে গিযর যাও়ো  াকা গশাযধর জনয আহম স্ম়ে গচয়েহে। 
  
–হকন্তু, তুহম গতা বযলহেযল গশ়োর হবহে করার অনুমহত পাযব। গশ়োর গবযচ  াকা গশাধ 
করযব। 
  
বযলহেলাম, হকন্তু এখন মত পাযেযে। 
  
 –ওযক রাহজ করাও। 
  
 –গচিা করহে। তযব– 
  
তযব আবার কী? আর েযাস্পহট্ট খাইয়ো না। 
  
 জন সু্ইন ন েমশ স্যার অযাযলযকর হদযক এক ু এক ু কযর এযোযত থাযক। 
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–গদযখা, গতামার স্াযথ আমরা ঝাযমলা চাই না। পালনাযমযে গতামার মযতা একজন ভাযলা 
বনু্ধ থাকা দরকার। তযব স্ব হকেুর এক া মাো আযে। স্যার অযাযলক, আমরা গতামার 
এক া উপকার কযরহে। এবার গতামার পালা। জািাযজ কযর রে অযান্ড স্যন্সর ওেুধ 
যা়ে। ওই স্যঙ্গ গকাযকন চালান কযর দাও। 
  
–অস্ম্ভব। আহম পারব না। হকেুযতই না– 
  
গপেযন স্রযত স্রযত অযাযলক তখন গবযঞ্চর গশে প্রাযন্ত এযস্ পয়েযে। ওখাযনই েরম 
পাথযর ভহতন ধাতুর ধতহর েরম পাে া আযে। 
  
স্াবধাযন! অযাযলক বযল ওযি–খুব েরম! 
  
জন অযাযলযকর িাত া ধযর মুচয়ে হদল। তাযক েরম পাথযরর হদযক হনয়ে গেল। 
  
-না! অযাযলযকর িাযতর গনাম পু়েযে। 
  
তারপযরই েরম পাথযরর মযধয চাপা প়েল তার িাত। যন্ত্রণা়ে গস্ গচঁহচয়ে উিল। 
গমযঝর ওপর েহ়েয়ে প়েল। 
  
–আহম আবার আস্ব। পথ বাতযল গরযখা। 
  
সু্ইন ন চযল গেল। 
  
. 
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১২. 
  
বাহলনন, শহনবার, ৩রা নযভম্বর। স্ন্ধযা ৬ া। 
  
অযানা রে েযাস্নাযরর জীবন দুহবনস্ি িয়ে উযিযে। গস্ হনযজর বাহ়েযতই বহন্দ। বাহ়ে 
স্াে করার জনয স্িাযি একহদন হঝ আযস্। অনয হদনগুযলাযত গস্ ও তার বাচ্চারা 
ও়োলথাযরর কৃপাপ্রাথনী ি়ে। বাচ্চাযদর ওর বাবা পেন্দ কযর না, গঘন্না কযর। 
  
বাচ্চাযদর ঘযর বযস্ অযানা তাযদর োযনর গরকেন বাহজয়ে গশানাহেল। 
  
ও়োলথার এযস্ গরকেন া েুঁয়ে গেযল হদল। হচৎকার করযে গস্-বাচ্চাযদর আহম আর 
বরদাস্ত করযত পারহে না। ওযদরযক স্হরয়ে গেলযত িযব। আর গস্ইস্যঙ্গ এ াও আহম 
চাই না, ঘযরর বযাপার বাইযরর গলাক জানুক। 
  
েযাস্নাযরর রুদ্র্ মূহতন গদযখ িিাৎ অনচতনয িল অযান। 
  
গচতনা হেরযল গস্ গদখল, হবোনা়ে শুয়ে আযে। তখন স্ন্ধযা ে া। ও বাচ্চাযদর ঘযরর 
হদযক তাকাল। তালা লাোযনা। ওরা গবঁযচ আযে, না মযর গেযে, গবাঝা গেল না। 
  
অযানা গোন তুযল হনল–১১০। পুহলশ এমারযজহন্স! হশেহের এখাযন আসু্ন। 
  
ঝ  কযর ও়োলথার তার গথযক হরহস্ভার গকয়ে হনল। 
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 –আমার বাচ্চারা গকাথা়ে? তুহম ওযদর কী কযরে? 
  
 প্রযের গকাযনা জবাব গপল না আনা। 
  
. 
  
বাহলনন হেহমনাল পুহলযশর স্দরদিযর এমারযজহন্স গোযনর স্যঙ্গ অয াযমহ ক গিাল্ড 
কাযনকশন-এর বযবস্থা আযে। তাই গোন গকাথা গথযক আস্যে, তা গরকেন িয়ে যা়ে। 
  
পাঁচ হমহনয র মযধয গ প-গরকেনার হনয়ে হেয কহ ভ পল লযানজ এল গমজর 
ওয়েজমযাযনর অহেযস্। 
  
–হিক আযে। 
  
 –তািযল স্মস্যা কী? 
  
–ওখাযন োহ়ে পািাও। গমজর ওয়েজমযান আযদশ হদল। 
  
 ও া রে অযান্ড স্যন্সর জামনান শাখার প্রধান ও়োলথার েযাস্নাযরর বাহ়ে। আপনার 
অনুমহত হবনা 
  
এক ু ভুল িযল তাযদর দুজনযকই চাকহর গথযক হবদা়ে হনযত িযব, গমজর জাযন। 
  
–তুহম হনযজই যাও। তযব খুব হুঁহশ়োর। 
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. 
  
দহিণ-পহশ্চম বাহলনযনর অহভজাত অঞ্চযল ও়োলথার েযাস্নাযরর বাস্। হনরালা জা়েো। 
সু্ন্দর ঝকঝযক বাহ়ে। 
  
  গোয়েন্দা মযন মযন বলল, রে পহরবাযরর িমতা প্রচুর। এই পহরবারযক িকাযনা মাযন 
গদযশর স্রকাযরর পতন। গমজযরর স্াবধানতার জনয মযন মযন ধনযবাদ জানাযলা। 
  
অদু্ভত অহবশ্বাস্য ধনিঃশব্দয চারহদযক, কহলংযবল বাজল। দরজা খুযল গেল। স্ামযন 
মাঝব়েস্ী মহিলা। স্াধারণ গচিারা, পরযন গেহস্ং োউন, গকাঁচকাযনা। 
  
হেয কহ ভ লযানজ ভাবল, বাহ়ের কাযজর গলাক ি়েযতা। 
  
আহম পুহলশ হেয কহ ভ লযানজ। হমযস্স্ েযাস্নাযরর স্যঙ্গ গদখা করযত চাই। 
  
 –আহম হমযস্স্ েযাস্নার। 
  
 –আপহন পুহলযশ গোন কযরহেযলন? 
  
 –িযাঁ, তযব ভুল কযর। 
  
তার মাযন? 
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 –গভযবহেলাম ে়েনা িাহরয়েযে, আস্যল িারা়েহন। 
  
অথচ এমারযজহন্স নম্বর িতযা বা ধেনযণর জনয। 
  
আই স্ী। হেয কহ ভ বলল। 
  
 –দুিঃহখত। 
  
হেয কহ ভ হবদা়ে হনল। 
  
 দরজা বন্ধ িয়ে গেল। 
  
ও়োলথার এহেয়ে এল-খুব ভাযলা বযলে তুহম। এবার গভতযর এযস্া। 
  
ও়োলথার ওপর তলা়ে যাবার জনয হস্ঁহ়েযত পা রাখল। 
  
আর হিক গস্ই স্ময়ে 
  
গেহস্ং োউযনর আ়োযল রাখা মস্ত বয়ো ধারাযলা কাঁহচ া গবর কযর অযানা বহস্য়ে হদল 
ও়োলথাযরর হপযি। 
  
. 
  
১৩. 
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গরাম। রহববার, ৪িা নযভম্বর। দুপুর ১২ া। 
  
হবখযাত হতযভাহল উদযান। ইযভা পালাজহজ তখন বউ হস্মযনত্তার িাযত িাত গরযখ 
িাঁ যে। হতন গময়ে গো ােুহ  কযর গো়োরা গদযখ গব়োযে। 
  
আযে ইযভা তার হিতী়ে পত্নী আর হতন গেযলযক হনয়ে এখাযন গব়োযত আস্ত। হকন্তু 
এখন আর গস্ গদানাযতন্নার ো়ো মা়ো়ে না। হনশ্চ়েই গদানাযতিা এজনয অনুতি। 
  
–গেযলরা, এহদযক এযস্া। 
  
পহরহচত কণ্ঠস্বর, ইযভা গপেন হেযর তাকাল। এবং আঁতযক উিল। গদানাযতিা! ও 
হস্মযনত্তার হদযক এহেয়ে আস্যে। ও হক আজই স্ব হকেু বযল গদযব? স্াংঘাহতক 
বযাপার! গেযলরা যহদ তাযক বাবা বযল গেযক গেযল, তািযল ওযক গো়োরার জযল প্রাণ 
হদযত িযব। 
  
-তা়োতাহ়ে চযলা। আশ্চযন এক া মজার হজহনস্ গদখা যাযব। 
  
ইযভা, হস্মযনত্তা আর গময়েরা েু যে। 
  
এবার িাঁহ । হস্মযনত্তা বলল। 
  
-না, তািযল মজা াই িাহরয়ে যাযব। কুইক। 
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 েু যত েু যত আমার বুহঝ িা ন অযা াক িযব, ইযভার ভাবনা। আমার মৃতুয িযব। ে়ে 
েযাম! গময়েযদর হবশ্বাস্ করা যা়ে না। উলঙ্গ গদানাযতা যখন তার ওপর গচযপ বস্ত… 
ভাবযত হেয়ে এই হবপযদর মযধযও তার দণ্ড া শি িয়ে উিল। 
  
ইযভা, এবার দাঁ়োও। 
  
 –না, থামা চলযব না। 
  
আমরা গকাথা়ে যাহে? 
  
 –বাবা, আমরা গতা এখুহন এখাযন এলাম। 
  
 –গময়েরা কথা গবাযলা না। গজাযর গজাযর গদৌয়োও। 
  
ইযভা তার পুযরা পহরবারযক হনয়ে োহ়েযত উযি বস্ল। 
  
এবার মজা ার কথা বহল। ইযভা ধাতস্থ িয়েযে। আমরা িযাসঁ্লাযর যাহে, হেনার গখযত। 
  
 স্ামযন হপকচার উইনযো, দূযর গস্ে হপ াযরর হেজনা। ভাযলা ভাযলা খাবার স্বাই 
তাহরয়ে তাহরয়ে খাযে, ইযভা ো়ো। তার মযন িল গস্ গযন শুকযনা চাম়ো হচযবাযে। 
  
তার মন খারাপ। গদানাযতিার চাহিদা মযতা  াকা া হমহ য়ে না হদযল স্বননাশ িয়ে 
যাযব। হস্মযনত্তাযকও স্ব বযল গদযব। 
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অতএব, গযভাযব গিাক  াকা া তাযক গজাো়ে করযতই িযব। 
  
. 
  
ঘযর ঢুযকই শালন মারযতইল ঘাবয়ে গেল। হপয়ের আর গিযলন মুযখামুহখ বযস্ আযে। 
ওি গনা! হপয়েরযক হদয়েই শালন গিযলযনর ে়েনার কহপগুযলা কহরয়েযে। 
  
-শালন এযস্া। মহস়্ে হপয়েরযক তুহম গতা গচযনা। উহনও গতামাযক জাযনন। ওঁযক হদয়েই 
তুহম আমার ে়েনাগুযলার নকল বাহনয়েহেযল। আস্লগুযলা িাহতয়ে হনয়ে  াকা া পযকয  
পুযরে। 
  
শালন বড্ড ভ়ে গপয়ে গেযে। পযাে তার হভযজ গেযে। 
  
গিযলযনর স্ামযন দাঁ়োযত তার লজ্জা িল। গস্ এখন পালাযত পারযল বাযঁচ। হকন্তু 
কীভাযব? গিযলযনর দ়োমা়ো গনই। আরও যহদ একবার জানযত পাযর, ওযক গেয়ে শালন 
চযল যাবার ধান্দা কযরহেল তািযল… 
  
–মহস়্ে হপয়ের, আপহন এখন আস্যত পাযরন। 
  
গিযলন এক হনষু্ঠর হবহচে স্বভাযবর গময়ে। এমন গকাযনা কাজ গনই, যা ও করযত পাযর 
না। 
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শালন, আমার ে়েনা হবহে কযর তুহম  াকা গপয়েে। রহস্দগুযলা আহম গরযখ হদহে। 
েয াস্টযা  কহপ। তুহম জাযনা, এর জনয দশ বের গজযলর ঘাহন গতামাযক গঘারাযত 
পাহর। জুয়েলার, আপহন একথা হনয়ে কানাকাহন করযবন না। আহম গভযব গদহখ 
  
–গবশ। আহম এখন যাহে। 
  
– জুয়েলার চযল গেল। 
  
গিযলন স্বামী শাযলনর হদযক তাকাল। কী গযন েন্ধ! ভয়ের! ভয়ে শালন পযাযে গপোপ। 
কযর গেযলযে? 
  
গিযলন মযন মযন খুহশ িয়েযে মযনর মযতা বর গপয়েযে গস্। শাযলনর হনজস্ব অহস্তত্ব হকেু 
গনই। গিযলন স্ব গভযে গুঁহ়েয়ে হদয়েযে। শালন এখন বউয়ের চাকর। রে অযান্ড স্যন্সর 
শাখা প্রধান শালন নাযমই, চযল গিযলযনর হনযদনযশ। 
  
ব্ােলাইন! 
  
গিযলন রে-মারযতইযলর রযি রে পহরবাযরর আহভজাতয। এমহনযতই ও  াকার 
পািা়ে। আযের হেযভাযস্নর দরুন আরও  াকা তার িাযত এযস্যে। হকন্তু  াকার ওপর 
তার হলপ্সা গনই। তার চাই িমতা। গস্ রে অযান্ড স্যন্সর স্যবনস্বনা িযত চা়ে। গস্ হিক 
কযরযে, হনযজর গশ়োর গবযচ হদয়ে, অনযযদর গশ়োর হকযন গনযব। গকাম্পাহনযক 
চালাযনার জনয গস্ নকশা ধতহর করযব। এবযাপাযর তার বনু্ধরা স্ািাযয করযব। 
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 স্যাম রে গকাম্পাহনর গশ়োর গবচার হবযরাহধতা কযর এযস্যে। আজ গস্ গবঁযচ গনই। 
এখন এযস্যে তার গময়ে এহলজাযবথ রে। গস্ও চা়ে না, গশ়োর বাইযর হবহে গিাক। 
হকন্তু গিযলন রে মারযতইল জীবযন যা গচয়েযে তাই গপয়েযে। গকাযনা বাধা তার পথ 
গরাধ করযত পাযরহন। এ বযাপাযর শালনযক প্রহশিণ হদযত িযব। েযানমাহেক কাজ না 
করযল শালন হনযজই হবপযদ প়েযব। 
  
অবশয এস্ব করার জনয চাই শাযলনর শহি ও উদযম। 
  
-শালন, তুহম আমার ে়েনা চুহর করার অপরাযধ দশবের কারাদণ্ড গভাে করযত পাযরা। 
যহদ আহম চাই। তুহম হক বাঁচযত চাও? 
  
িযাঁ। 
  
গিযলন গপাশাক খুযল উলঙ্গ িল। 
  
ওি ভেবান, এখন এই গনাংরা গময়েমানুে ার স্যঙ্গ হবোনা়ে গযযত িযব? হবকৃত রুহচর 
মহিলা, পুরুযের ওপর হনষু্ঠর পাশহবক অতযাচার কযর মজা পা়ে গিযলন। 
  
-শালন, গতামা়ে বাঁচাব গতা? 
  
 –িযাঁ। 
  
-তা িযল গশাযনা। রে অযান্ড স্ন্স আমার গকাম্পাহন। এহলজাযবযথর গশ়োরগুযলা আহম 
হকযন হনযত চাই। 
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-তুহম গতা জাযনা, ও গশ়োর হবহে করযত রাহজ ন়ে। 
  
গিযলন উযি দাঁ়োল। হিম সু্ন্দর নগ্ন শরীর। তার বুযকর গবাঁ া দুয া শি িয়ে উযিযে। 
  
–এহলজাযবযথর বযাপাযর হকেু এক া করযত িযব এবং গতামাযকই। মযন গরযখা, না িযল 
হবশ বেযরর গজল। নাভনাস্ িয়ো না। আমার হনযদনশ মযতা স্ব হকেু করযব। আযে 
গপাশাক গখাযলা। 
  
. 
  
১৪. 
  
এহমল গজপহলর লযাবযর হরযত হলজা রে ঢুকল। 
  
এক া খাঁচা়ে চারয  খরযোশ লাোলাহে করযে। 
  
অনয একহ  খাঁচা়ে চারয  খরযোশ চুপচাপ বযস্ আযে। 
  
–এরা সু্স্থ আযে? হলজ বলল, অবশয ওযদর তুলনা়ে প্রাণশহি কম। 
  
–এরা কনযট্রাল। এরা ওেুধ পা়েহন। এযদর ব়েস্ কম। আর গয খরযোস্গুযলা লাোযে, 
ওযদর ব়েস্ গবহশ, ওরা ওেুধ গপয়েযে। 
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হলজা অবাক! 
  
যাযদর ওেুধ গদও়ো ি়েহন, তারা গকমন প্রাণশহিযত ভরপুর। 
  
মানুযের ওপর পরীিা কযব িযব? 
  
একমাস্ পর। 
  
এহমল, একথা কাযরা কাযে প্রকাশ গকাযরা না। 
  
 –হমস্ রে, আপহন হনহশ্চন্ত থাকুন। আহম একাই স্ব করহে। 
  
. 
  
হেনার গশে। গবােন স্দস্যরা েু ল গট্রন ও গজ  ধরযত। 
  
হরস্ উইহল়োমস্ হলজার ঘযর ঢুকল। ওর কাযজ স্ািাযয করযত লােল। 
  
 স্ম়ে এহেয়ে চযলযে তার হনহদনি েহতযত। 
  
. 
  
মাঝ রাত। 
  
িিাৎ হরস্ বলল–এক া অযাপয়েেযমে হেল। 
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 হলজা জাযন, ও এক া লাল চুযলর সু্ন্দরী গব্রনস্াজননযক গে  কযরযে। 
  
-স্হর হরস্, তুহম এখন যাও, আহম আর হমস্ আরহলং পযর গবযরাহে। 
  
 –গুে নাই । স্কাযল গদখা িযব। হরস্ হবদা়ে হনল। 
  
এহমল গজপহলর স্ােযলযর কথা হরস্যকও বযলহন হলজা। 
  
রাত এক া, কাজ গশে। গকা  ও পাস্ন হনয়ে গস্ ঘর গথযক গবযরাল। প্রাইযভ  এিযপ্রস্ 
হলেয র হদযক িাঁ যে। স্যঙ্গ হমস্ আরহলং। 
  
হিক গস্ই স্ম়ে অহেযস্র গোন গবযজ উিল। 
  
–আপহন এহেয়ে যান। আহম গদখহে। হমস্ আরহলং বলল। 
  
. 
  
নীযচর তলার লহবযত রাযতর প্রিরী লি করহেল, হমস্ হলজা রযের প্রাইযভ  এিযপ্রস্ 
হলে  নীযচর হদযক গনযম আস্যে। কযোল গবাযেনর লাল আযলা া গদখল গস্। আযলা া 
নামযে। এহলজাযবযথর োইভার নীযচ োহ়েযত বযস্ আযে। 
  
হিক গস্ই স্ম়ে 
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হিক গস্ই স্ম়ে স্যজাযর হবপদসূ্চক ঘণ্টা গবযজ উিল। 
  
কনযট্রাল গবাযেন গদখা যাযে, লাল আযলা া অহত দ্রুত নীযচর হদযক নামযে। 
  
অথনাৎ কনযট্রাল হবকল। হলে  খারাপ িয়ে গেযে। 
  
প্রিরী েুয  এল কনযট্রাল গবাযেনর কাযে। এমারযজহন্স সু্ইচ হ পল। গস্েহ  গব্রক চালু 
করার গচিা করল। না, গকাযনা লাভ িল না। লাল আযলা প্রচণ্ড েহতযত তখন গনযম 
আস্যে। 
  
কনযট্রাল গবাযেনর স্ামযন এযস্ পয়েযে োইভার কী িয়েযে? 
  
হলে  গভযে প়েযব স্যর যাও। 
  
]দুজযনই দূযর স্যর গেল। 
  
তখন হলেয র প্রচণ্ড েহতর তা়েনা়ে লহব থরথহরয়ে উিযে। 
  
প্রিরী মযন মযন প্রাথননা করল–হমস্ রে গযন এই হলেয  না থাযকন। 
  
মুিূতনখাযনক পযরই গশানা গেল হবক  আও়োজ। 
  
স্যঙ্গ মহিলার েলার আতন হচৎকার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

190 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

বাহ়ে া গকঁযপ উিল, গযন ভূহমকম্প। 
  
. 
  
১৫. 
  
জুহরখ হেহমনাল পুহলযশর হচে ইন্সযপক্টর অয া হিয়েও গচাখ বন্ধ কযর গেযের স্ামযন 
বযস্ আযেন। গজাযর গজাযর হনিঃশ্বাস্ হনযেন, গযন গযাোভযাস্ করযেন। আস্যল হতহন 
প্রচণ্ড গরযে গেযেন। 
  
পুহলযশর কাযজর বযাপাযর হকেু হন়েম এতই স্বাভাহবক ও স্িজযবাধয গয ওগুযলা পুহলশ 
মযানুয়েযল হলযখ রাখার কথা গকউ ভাযবহন। এ গযন খাও়ো, ঘুম, হনিঃশ্বাস্ গনও়োর 
মযতাই স্বাভাহবক। 
  
 গযমন-পুহলশ খবর গপল, অযাহিযেযে গকউ মারা গেযে। হেয কহ যভর কাজ কী? 
হেয কহ ভ ঘ নাস্থযল যাযব। এ াই স্িজ কথা। অথচ হেয কহ ভ মযাি িরনাং হরযপায ন 
হলযখযেন, এই স্িজ কাজ া উহন কযরনহন। 
  
িারমযান গমলহভযলর উপনযাযস্র কথা মযন প়েল তার। গস্খাযন নাহবযকর কাযে গযমন 
আলবাট্রস্, গতমহন হচযের কাযে হেয কহ ভ মযািও একইরকম ভীহতপ্রদ। 
  
আবার গজাযর হনিঃশ্বাস্ হনযলন হচে ইন্সযপক্টর। উযত্তজনা হকেু া প্রশহমত িল। মযাযির 
হরযপা ন া গমযল ধরযলন গচাযখর স্ামযন– 
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ব্রানে ুর অহেস্ার হরযপা ন 
  
 বুধবার, ৭ই নযভম্বর। স্ম়ে : রাত ১ া ১৫ হমহন । 
  
হবে়ে : রে অযান্ড স্যন্সর অযােহমহনযিহ ভ হবহল্ডং-এর গস্ন্ট্রাল সু্ইচ গবােন গথযক 
হরযপা ন। দুঘ ননার কারণ, ধরন, আিত ও হনিযতর স্ংখযা গলখা িল না। 
  
স্ম়ে–১ া গবযজ ২৭ হমহন । রে অযান্ড স্যন্সর সু্ইচ গবােন গথযক হিতী়ে গোন। হলে  
গভযে পয়েযে। কারণ জানা যা়েহন। হনিত–একজন, মহিলা। 
  
 আহম অনুস্ন্ধান চালাযত শুরু করলাম স্যঙ্গ স্যঙ্গ। স্ম়ে : রাত ১ া ৩৫ হমহন । হবহল্ডং 
এর প্রধান স্থপহতর নাম আহম ওই অহেযস্র সু্পাহরযেযেযের কাে গথযক গোযন গজযন 
হনই। 
  
 স্ম়ে : রাত ২ া ৩০ হমহন । প্রধান স্থপহতযক গোন করলাম। লা পুযস্ হতহন এক া 
জন্মহদযনর উৎস্যব হেযলন। হতহন গস্ই হলে  গকাম্পাহনর মাহলযকর নাম জানাযলন 
রুেলে শযাজ। 
  
স্ম়ে : রাত ২ া ৪৫ হমহন । রুেলেযক গোন করলাম। হলেয র েযান, মাস্টার বাযজ  
শী , োইনাল এহস্টযম , বযবহৃত গমকাহনকযাল ও ইযলকহট্রকযাল যন্ত্রপাহতর তাহলকা 
চাইলাম। 
  
স্ম়ে : স্কাল ৫ া ৪৫ হমহন । রুেলযের স্ত্রী ওগুযলা পুহলশ গস্টশযন হদয়ে গেযলন। 
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আহম ওগুযলা পরীিা কযর গদযখহে। 
  
–হলে  ধতহরযত ভাযলা যন্ত্রপাহতই বযবিার করা িয়েযে। 
  
 –হবখযাত নামজাদা গকাম্পাহন; অতএব কাযজ গকাযনা েলহত থাকযব বযল মযন ি়ে না। 
  
 হলেয র হনরাপত্তার জনয যযথি বযবস্থা হেল। তাই বলা যা়ে, এ া দুঘন না ন়ে। 
  
(স্ই) 
মযাি িরনাং, হস্আইহে 
  
হবযশে দ্র্িবয-মাঝরাযত ও গভাযর গোন কযর হবরি করা িয়েযে বযল অযনযক নাহলশ 
করযত পাযর। 
  
. 
  
অহভযযাে আস্যত আর কী বাহক আযে! স্ারা স্কাল ধযর গোন আস্যে, সু্ইস্ 
স্রকাযরর অহেস্ারযদর। 
  
–এ া পুহলশ গিে গকা়ো নার, নাহক গেস্টাযপা অহেস্? 
  
–েভীর রাযত হবখযাত হবহল্ডং করযপাযরশযনর মাহলকযক ঘুম গথযক তুযল কােজপে 
চাও়োর অথন কী? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

193 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

রুেলে শযাযজর মযতা গকাম্পাহনর মুযখ চুনকাহল গে াযত চাইযেন গকন? 
  
আরও কত! 
  
তার গচয়েও তাজ্জব বযাপার। গচাযো ঘো পর হেয কহ ভ মযাি ঘ নাস্থযল িাহজর 
িয়েযে। ততিযণ অনয হেয কহ ভরা পরীিা-হনরীিা কযর চযল গেযে। তারা স্ািীযদর 
গজরা কযরযে। গেেবহে গপাস্টময নম করযত পাহিয়ে হদয়েযে। 
  
হরযপায নর ওপর আর একবার গচাখ গবালান হচে ইন্সযপক্টর। তারপর মযাযির তলব 
প়েল। 
  
হচে ইন্সযপক্টর এই গলাক াযক এক ুও স্িয করযত পাযর না। হেযমর মযতা গ যকা 
মাথা। মাথা অনুযা়েী কান দুয া হবশ্রী রকযমর গোয া। লাল গোয া গিাঁ  দুয া গযন 
পুহেং এর মাঝখাযন লাোযনা হকস্হমস্। পুহলশযদর গদযির উচ্চতা যত া লাযে, তার 
গথযক দু ইহঞ্চ গবঁয । যত া ওজন দরকার, তার গথযক ১৫ পাউন্ড কম। খাহল গচাযখ 
দূযরর হজহনস্ গদখযত পা়ে না। গলাক া অদু্ভত মাকনা। উদ্ধত প্রকৃহতর। হচে ইন্সযপক্টর 
শুধু ন়ে, পুহলশ গোযস্নর গকউ তাযক দু চযি গদখযত পাযর না। 
  
–ওযক চাকহর গথযক বহস্য়ে হদযো না গকন? 
  
জানযত গচয়েহেল হচে ইন্সযপক্টযরর বউ। গস্হদন বউয়ের ভােয ভাযলা হেল, না িযল 
মারযধার গখয়ে গযত। 
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তা স্যত্ত্বও পুহলশ হেপা নযমযে মযাি চাকহর গপয়েযে। কারণ, ওর জনযই সু্ইজারলযাযন্ডর 
জাতী়ে আ়ে অযনক গবয়ে গেযে। চযকাযল  বা ঘহ়ের গকাম্পাহনও এত লাভ কযর না। 
  
মযাি িরনাং, গপশা়ে হিস্াবকিক। অঙ্কশাযস্ত্র তার হবযশে জ্ঞান আযে। গকউ গবআইহন 
। কাজ কযর ওর িাত গথযক হনস্তার পা়ে না। আর গয া িল অযঢল আযে তার–ধধযন। 
বাইযবযলর জব নাযমর চহরেও বুহঝ তার কাযে মাথা গিঁ  করযব। 
  
 একস্ম়ে মযাি স্রকাহর অহেযস্র গকরাহন হেল। স্রকারযক যারা অথনননহতক বযাপাযর 
কঁহক হদযে, তাযদর বযাপাযর তদন্তকারী হবভাযে মযাি কাজ করত। এই হবভাযের কাজ 
িল গশ়োর হবহের বযাপাযর বযাযঙ্কর কাজকযমন বা সু্ইজারলযান্ড গথযক  াকা আনার 
বযাপাযর গকউ গেযরিাহজ করযে হকনা, তা গদখা। মযাি তার অদু্ভত প্রহতভা়ে 
সু্ইজারলযান্ড গথযক অনবধভাযব  াকা আস্া বন্ধ কযর হদয়েহেল। কয়েক গকাহ  েলাযরর 
গবআইহন বযবস্া ধরা প়েল। ইওযরাযপর দুজন হবখযাত বযবস্া়েী কারাদণ্ড গভাে করল। 
মযাযির শকুযনর গচাখ।  াকাপ়েস্া লুহকয়ে, হমহশয়ে বা অহস্তত্বিীন করযপাযরশযনর নাযম 
ট্রান্সোর কযর গযভাযবই। আনা গিাক না গকন, তার নজর গকউ এ়োযত পারযব না। গস্ 
িল সু্ইস্ বযবস্া়েীযদর োস্। 
  
 সু্ইস্রা বযহিেতভাযব গোপনী়েতা পেন্দ কযর। হকন্তু মযাি থাকযল, তা আর স্ম্ভব ি়ে 
না। 
  
 গকরাহনহেহর কযর মযাি অতযন্ত কম  াকা মাইযন গপত। গস্ ঘুে গন়ে না। করহ না দয 
আমযপজজাযত বাোনবাহ়ে, ন়েযতা প্রযমাদযপাত, অথবা ে-েহ  রূপস্ী সু্ন্দরী শযযা 
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স্হঙ্গনী ঘুে হিযস্যব হদযত চাও়ো িয়েযে। হকন্তু মযাি তা গ্রিণ কযরহন। গস্ উযে তার 
ওপরও়োলাযক স্ব বযল গদ়ে। 
  
তযব তার শখ আযে–দুয া। 
  
প্রথম শখ-গবআইহন কাজ যারা কযর, তাযদর িাযত নাযত ধরা। 
  
 হিতী়ে শখ-পুহলশ হেয কহ ভ িযত চা়ে গস্। গস্ পয়েযে স্যার আথনার গকানান েয়েল ও 
জজন হস্যমর গোয়েন্দা উপনযাস্। গস্খান গথযকই অপরাধীযক িাযতনাযত ধরার বুহদ্ধ তার 
মাথা়ে গচযপযে। 
  
মযাি-এর এই মযনাবাস্নার কথা জানযত গপযরহেল সু্ইজারলযাযন্ডর এক ধনী বযবস্া়েী, 
বনু্ধযদর স্িযযাহেতা়ে গস্ ওপর মিযল এমন চাপ হদল, মযাি দু-হদযনর মযধয 
হেয কহ যভর চাকহর গপয়ে গেল। সু্ইস্ বযবস্া়েীযদর ঘাম হদয়ে জ্বর ো়েল। 
  
এ বযাপাযর হচে ইন্সযপক্টরযক পযনন্ত হকেু জানাযনা ি়েহন। সু্ইজারলযাযন্ডর স্বযচয়ে 
প্রভাবশালী রাজননহতক গনতার হনযদনযশই গস্ চাকহর া গপয়েযে। 
  
এবং শুরু িল হচে ইন্সযপক্টযরর দুিঃযখর হদন। 
  
হেয কহ যভর কাযজ গকাযনা প্রহশিণ গনও়ো গনই, অথচ হেয কহ ভ করা িল। তা 
গিাক, হশহখয়ে পহ়েয়ে হনযলই িযব। হকন্তু মযাি এমন িামব়ো ভাব গদখাল, গযন, আহম 
এযস্ গেহে, গতামাযদর আর গকাযনা হচন্তা গনই। 
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হচে ইন্সযপক্টর চয  হেয়ে তাযক গকাযনা হেপা নযমযেই স্থা়েীভাযব রাযখ না। তবুও হক 
হনস্তার আযে? হেঙ্গারহপ্রে আইযেনহ হেযকশন, িারাযনা প্রাহি হনরুযেশ, গযখাযনই থাক 
না গকন, গকাযনা না গকাযনা েুযতা কযর হিক গস্ এযস্ িাহজর িযব। বাযরা স্িাযির মযধয 
এক া রাত ি়েযতা এমারযজহন্স গেে হেউহ  গপয়েযে মযাি। তখন গুরুত্বপূণন হকেু না 
হকেু ঘ যবই। রিস্য স্মাধাযনর জনয অনয হেয কহ ভরা যখন েুয ােুহ  করযে, তখন 
মযাি রিযস্যর স্মাধান কযর গেযলযে। 
  
পুহলযশর কাজকযমনর ধারা, হেযমাযনালহজ, েযরহন্সক, স্টযাহ স্হ ি, হেহমনাল 
স্াইযকালহজ হকেু জাযন না মযাি। অনযানয হেয কহ ভরা যখন বযথন, তখন স্েল িয়ে 
হেযর এযস্যে মযাি। এ বযাপাযর হচে ইন্সযপক্টর ওর গস্ৌভােযযক দা়েী কযর। 
  
ভােয  ােয বাযজ কথা। মযাি গয হেযম বযাঙ্ক বা স্রকারযক িক বযাপারগুহল ধরত, 
গস্ইভাযবই হেহমনাল গকযস্র স্মস্যা স্মাধান কযর। 
  
ওর মন গস্াজা পযথ কখনও িাঁয  না। স্ব স্ম়ে বাঁকা ও স্ংকীণন পথ ধযর গোয । আর 
এতই অস্ম্ভব িৃহতশহি তার, েয াগ্রাহেও লজ্জা পা়ে। 
  
প্রথমহদন মযাযির এিযপন্স অযাকাউে গদযখ অহেস্ার বযলহেল, গতামার হিযস্যব মযন 
ি়ে ভুল আযে। 
  
দাবা গখযলা়ো়ে কযাস্াব্যাঙ্কাযক বযলা, তার গবাকাহমর জনয দাবার রাহন কুযপাকাত িয়েযে 
আর মযািযক বলল, গস্ হিযস্যব ভুল কযরযে, ওই একই বযাপার। 
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কুতকুযত গচাযখ তাহকয়ে মযাি বযল ওযি–তাই নাহক? 
  
-িযাঁ, যাতা়োত খরচ গদহখয়েে গযযত আহশ গস্হেযম, এবং আস্যতও তাই। অথচ 
একহপযির  যাহি ভা়ো লাযে গচৌহেশ রা। 
  
 –িযাঁ, স্যার। তাই আহম বাস্ ধযরহে। 
  
কী দরকার? অনয হেয কহ ভরা…এো়ো হতন হদযনর খরচ? 
  
-স্কাযলর গব্রকোস্ট গকবল কহে। লাঞ্চ ধতহর কযর হনয়ে যাই। তাই শুধু হেনাযরর খরচ 
হলযখহে। 
  
হতনয  হেনাযর গোযলা রাঁ মাে খরচ। মযাি হক স্যালযভশন আহমনর হকযচযন গখযত যা়ে! 
  
–মযাি, একযশা বের আযে পুহলশ হেপা নযমে হেল, একযশা বের পযরও থাকযব। 
এখানকার কতকগুযলা ঐহতিযেত ধবহশিয আযে। তাো়ো স্িকমনীযদর কথাও ভাবযত 
িযব। ধযরা, এ া হিক কযর গেরত দাও। 
  
-ইয়েস্ স্যার। যহদ ভুল িয়ে থাযক.. 
  
–হিক আযে। তুহম গতা নতুন হিক কযর গলযখা। 
  
মযাি আধঘণ্টা পযর আবার এল। ভাউচার জমা হদল। গদখা গেল আযের গথযক শতকরা 
আরও হতনভাে কহময়ে হদয়েযে। 
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হচে ইন্সযপক্টযরর ঘযর ঢুকল, পরযন োঢ নীল সু্য , পায়ে বাদাহম রযের জুযতা আর 
স্াদা গমাজা। 
  
অযাহিযেযের খবর গপয়ে স্যঙ্গ স্যঙ্গ তুহম ঘ নাস্থযল যাওহন গকন? গচাযো ঘণ্টা পর 
গেযল? এর মযধয হনউহজলযাযন্ডর পুযরা পুহলশ গোস্ন ঘ নাস্থযল এযস্ হেযর গযত। 
  
–গস্ া িত না স্যার। গেযন জুহরযখ আস্যত হনউহজলযান্ড গথযক স্ম়ে লাযে…: । 
  
–গচাপ! এই ধরযনর কাজ আহম গমায  পেন্দ কহর না। অনয হেয কহ ভরা ঘ নাস্থযল 
গেল, বহে মযেন চযল গেল, আর তুহম অহেযস্ বযস্ রাতদুপুযর গোন কযর কযর 
সু্ইজারলযাযন্ডর প্রভাবশালী গলাযকযদর ঘুম ভাোযল, আর স্ারা স্কাল ধযর গতামার 
অকমনণযতার গখস্ারত হদযত িল আমাযক! িমা চাইযত িল! 
  
–আহম জানযত চাইহেলাম…। 
  
 –স্টপ! এক াও কথা ন়ে। গে  আউ ! 
  
 –ইয়েস্ স্যার। তযব জানযত চাইহেলাম মৃতযদি কবরস্থ করার অনুষ্ঠাযন যাব হক না? 
  
-িযাঁ, যাযব। 
  
 –থযাঙ্ক ইউ স্যার। 
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 হচে ইন্সযপক্টর এতিযণ িাঁে গেয়ে বাচঁল গযন। 
  
. 
  
১৬. 
  
হশিলযেলযের কবরখানা। 
  
 হথকহথক করযে হভ়ে। 
  
গশ্বতপাথযরর পুযরাযনা বাহ়ে। 
  
দুজন অহেস্ার ও কমনচারী–রে অযান্ড স্যন্সর তরযে। এো়ো বনু্ধবান্ধব ও স্াংবাহদকরা। 
  
 গপেযনর হস্য  বযস্ আযে মযাি। গস্ ভাবযে, এই মৃতুযর গকাযনা যুহি গনই। যখন গবহশ 
হকেু গদও়োর, গবহশ হকেুর জনয পাও়োর স্ম়ে, গস্ই যুবক ব়েযস্ মৃতুয কখযনাই কাযজর 
কথা ন়ে। 
  
েুযল েুযল ঢাকা গমিহেহনর কহেযনর হদযক তাকাল মযাি। প়েস্া ধ্বংস্ ো়ো আর হকেু 
ন়ে। অযাহিযেযে মৃতযদি তালযোল পাহকয়ে গেযে। তাই কহেন স্ীল কযর গদও়ো 
িয়েযে। 
  
 পাহদ্র্র কণ্ঠস্বর গশানা গেল–জীবযনর উৎস্ভষ্ম; ভযষ্মই হমযশ যা়ে–হযহন জীবন গদন, গস্ই 
ঈশ্বরই তা গ্রিণ কযর। 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

200 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
হমস্ এহলজাযবথ রে, মযাি বলল, আপনার স্যঙ্গ হকেু কথা হেল। 
  
 –উহন এখন গকাযনা কথা বলযত পারযবন না। যা বলার পুহলযশর কাযে বযল হদয়েযেন। 
হরস্ উইহল়োমস্ আপহত্ত জানাল। 
  
–হিক আযে। বলুন, আপহন কী জানযত চাইযেন? হলজা বলল। 
  
জীবযন এই প্রথম গবাধ ি়ে হেয কহ ভ মযাি কথা িাহরয়ে গেযলযে। গময়েরা আযবে 
গবাযঝ, যুহির ধার ধাযর না। ওরা কহম্পউ াযর ধরা পয়ে না, মযাি গস্যির লহজক 
গবাযঝ। শরীযরর চলন্ত অংযশর গমাোযযাযের েন্দ তার কাযে হিক গযন কহবতা। কী 
অদু্ভত োইনযাহমি! কহবরা আস্ল বযাপাযরর ধাযরকাযেই যা়েহন। আযবে, ভাযলাবাস্া 
ইতযাহদ গকবল শহির অপচ়ে। আযবে এক কণা বাহলও স্রাযত পাযর না, হকন্তু লহজক 
পাযর। 
  
এহলজাযবথযক এখন তার ভাযলা লােযে। কারণ গস্ তাযক কুতহস্ৎ িাস্যকর গবঁয  বযল 
এহ়েয়ে যাযে না। 
  
–হমস্ রে, আপহন গতা অহেযস্ অযনক রাত পযনন্ত গথযক কাজ করযতন। স্কযলই তা 
জাযন, তাই গতা? দুঘন নার হদন রাযতও আপহন ও হমস্টার উইহল়োমস্ একস্যঙ্গ গবহশ 
রাত পযনন্ত কাজ কযরযেন। উহন আপনাযক একা গরযখ চযল গেযলন গকন? 
  
–এক া অযাপয়েেযমে হেল। হরস্ জবাব হদল। 
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কতিণ আযে গবহরয়েহেযলন? 
  
 –এক ঘো। 
  
হমস্ রে, আপহন আর হমস্ আরহলং একঘো পর গবহরয়েহেযলন। তারপর? 
  
তারপর গস্পশযাল এিযপ্রস্ হলেয  উিযত যাব, এমন স্ম়ে গোন গবযজ উিল। হমস্ 
আরহলং গোন া ধরযত গযযত গচয়েহেযলন হকন্তু আহম বযহিেত ওভারস্ীজ কযলর আশা়ে 
হনযজই গেলাম। তারপযরই শুনলাম বীভৎস্ আতননাদ। 
  
হরস্ জানযত চাইল–এত প্রযের কী দরকার? 
  
মযাি তখন ভাবযে–এ া এক া খুন, দুঘন না ন়ে। হমস্ এহলজাযবথযক গকউ খুন করযত 
গচয়েহেল। েত দুহদন ধযর এই গকাম্পাহন স্ম্পযকন গস্ অযনক খবর স্ংগ্রি কযরযে। 
গকাম্পাহনর িাজার ঝাযমলা-মামলা, অপপ্রচার, বযাযঙ্কর ঋণ ইতযাহদ ইতযাহদ। মৃত 
গপ্রহস্যেে স্যাম রে অহভজ্ঞ পবনতাযরািী হেযলন। তবুও দহ়ে হেযঁ়ে মারা গেযলন। এখন 
গময়ে এহলজাযবথ গবহশর ভাে গশ়োর গপয়েযে। 
  
প্রথযম স্াহেনহন়ো়ে জীপ অযাকহস্যেে। হিতী়ে আেমণ, হলে  গভযে প়ো। গকউ ওযক 
খুন করার মারাত্মক গখলা়ে গমযত উযিযে। এখন এহলজাযবথ রে ওর কাযে গকাযনা 
নাম। ন়ে, গকাযনা অযঙ্কর ধাঁধা ন়ে। ওযক বাঁচাযত ইযে করযে তার। 
  
হরস্ আবার বলল–এস্ব প্রে গকন? 
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পুহলযশর কহিন হন়েম, হমস্টার উইহল়োমস্। মাে করযবন। 
  
মযাি হবদা়ে হনল। 
  
. 
  
১৭. 
  
প্রচণ্ড বযস্ততার মযধয স্কাল া গকয  গেল হচে ইন্সযপক্টযরর। স্াইযবহর়ো এ়োরলাইযন্সর 
স্ামযন েণহবযিাভ, হতনজনযক গগ্রিার করা িয়েযে। ব্রুনাওয়ের কােজকযল আগুন 
গলযেযে। স্যন্দিজনক ঘ না, গখাঁজ গনও়ো চযলযে। েযা স্হপজ পাযকন বলাকার। হগ্রমা 
ও ওয়েবহলযন হেনতাই। 
  
 মযাি তার মযধযই বলল–হলেয  গকবল োম ো া হেল। তাই গস্েহ  কনযট্রাল খারাপ 
িয়ে হেয়েহেল। এর গপেযন কাযরা… 
  
হরযপা ন গদযখহে। ও া িয়ে হেয়েহেল। তাই… 
  
না, ও া পাঁচ বের চলার কথা। 
  
 –স্াে কথা বযলা গতা। 
  
 –গকউ হলে  হবকল কযর হদয়েহেল। 
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 –ওস্ব হকেু না, বাযজ কথা। তাো়ো গকউ এরকম গকন করযব? 
  
 –গস্ া আমারও প্রে। 
  
 –গবশ গতা রে অযান্ড স্যন্সর অহেযস্ হেয়ে গখাঁজ নাও। 
  
না, ওখাযন ন়ে, শযামহনকস্-এ যাব। 
  
. 
  
শযামহনকস্। গজযনভা গথযক চহিশ মাইল দহিণ-পহশ্চযম। 
  
মযাি িাঁ যে। গস্ যাযব পুহলশ গস্টশন। িাযত কােনযবাযেনর গদাম়োযনা সু্ যকস্। 
  
মযাি েরাহস্ ভাোর কথা বলযত শুরু করল। েরাহস্ স্াযজনে তাজ্জব! তার মাতৃভাো 
েরাহস্ অথচ… 
  
–আপহন গকান্ ভাো়ে কথা বলযেন? 
  
েরাহস্। 
  
মযাি তার আইযেনহ হ  কােন গদখাল-হেয কহ ভ! এই গলাক া! আশ্চযন! 
  
–বলুন, আপনাযক কী স্ািাযয করযত পাহর? 
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 –স্যাম রযের অযাহিযেে স্ম্বযন্ধ গখাজঁখবর হনযত চাই। 
  
–গস্াস্াইহত শযামহন়োযদ গস্সু্যর ঐ মাযন, গোন নম্বর ৫৩-১৬৮৯, বুয দী ভযাযলর হক্লহনক, 
গোন নম্বর ৫৩১১২। দাঁ়োন হলযখ হদহে। 
  
দরকার গনই। 
  
পুযরা হিকানা ও গোন নম্বর ে়েে়ে কযর বযল গেল মযাক। তারপর গস্ চযল গেল। 
েরাহস্ স্াযজনে তার চযল যাও়োর হদযক িাঁ কযর তাহকয়ে রইল গবশ হকেুিণ। 
  
. 
  
গস্াস্াইহ র গেযের গপেযন বযস্ আযে অযাথযলহ ক  াইযপর তরুণ। 
  
–আহম হেয কহ ভ মযাি িরনাং। স্যাম রযের অযাহিযেযের বযাপাযর গখাঁজ হনযত 
এযস্হে। 
  
িযাঁ, উহন পবনযত ওিার স্ম়ে দহ়ে হেঁয়ে পয়ে হেয়েহেযলন খাযদ। গেেবহে উদ্ধার করা 
যা়েহন। ওই দযল চারজন হেল, হমস্টার রে ও তার োইে স্বার গপেযন হেযলন। উহন 
িারযনস্ বযবিার করহেযলন। হকন্তু দহ়ে হেঁয়ে যা়ে। 
  
–োইযের স্যঙ্গ কথা বলযত চাই। 
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গরগুলার োইে অসু্স্থ হেল। তাই ো  মাইল দুযরর গলযজ স্ গ্রাম গথযক তাযক আনা 
িয়েহেল। নাম িান্স বারজমযান। 
  
. 
  
গক্লইন গশইেস্ গিায ল। 
  
 গেযে বযস্ ক্লাকন। মযাি জানযত চাইল হমস্টার রে হক এখাযন একা হেযলন? 
  
না, স্যঙ্গ একজন হেল। 
  
 –তার নাম? 
  
 ক্লাকন গলজার খুযল নাম া বযল হদল। 
  
. 
  
ভিও়োেন োহ়ের ভা়ো স্বযথযক কম। মযাি ওই োহ়ে কযর এল গলযজ স্-এ। 
আল্পযস্র োয়ে গোট্ট একহ  গ্রাম, গোয া কয়েক া লজ, কয়েক া গদাকান আর গপট্রল 
পাম্প গদখা গেল। 
  
লযজ ঢুযক প়েল মযাি। চুহির স্ামযন বযস্ কয়েকজন গলাক তখন েল্পগুজব করহেল। 
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–এিহকউজ হম। আহম িান্স বারজমযাযনর গখাঁজ করহে। পবনতাযরািযণর োইে। এই 
গ্রাযম থাযক? 
  
এক বুয়ো চুহিযত থুথু গেলল। বলল–হমস্টার, গকউ ি়েযতা গতামার স্যঙ্গ মজা কযরযে। 
এই গ্রাযমই আমার জন্ম। িান্স বারজমযান নাযম গকউ এখাযন থাযক না। 
  
. 
  
১৮. 
  
রে অযান্ড স্যন্সর অহেস্। এহলজাযবথ রযের নাযম হচহি। খাযমর গভতযর মনযোলয়েে 
হবকৃত মহস্তযষ্কর বীভৎস্ েয া। স্যঙ্গ একহ  হচহি হলযখযে এক অভাহেনী মা 
  
–গতামাযদর ওেুধ খাও়োর েযল আমার বাচ্চা জযনর এই অবস্থা। গতামাযদর আহম প্রাযণ 
মারব। খুন করব। 
  
–ওেুযধর গলযবল ভুল লাোযনা িয়েহেল। হরস্ বলযত থাযক, তার েল। অথচ ঘ না া 
ঘয  গেযে চার বের আযে। মানুেই গতা ভুল কযর। আমরা যযথি স্াবধানী হেলাম। তা 
স্যত্ত্বও প্রচুর  াকা িহতপূরণ বাবদ গদও়ো িয়েহেল। তাো়ো আোমী দু-বেযরর মযধয 
রে অযান্ড স্যন্সর প্রা়ে গো া বাযরা েযাক্টহরযত তালা ঝুহলয়ে হদযত িযব। গকননা এে. 
হে. ও এযরাস্ল গে বন্ধ কযর হদযে। 
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 এহলজাযবথ রে আপন মযন উচ্চারণ করল যহদ গযৌবনযক ধযর রাখার ওই অদু্ভত 
ওেুধ া এখন গবর িত 
  
আরও খবর হলজাযক গশানাযনা িল–আজযকর খবযরর কােজ জাহনয়েযে, গবলহজ়োযম 
এক মন্ত্রীপত্নী মাদাম ভযানযেন লখ গবযনকস্ান  যাবযল  গখয়েহেযলন। 
  
–আমাযদর গকাম্পাহনর? 
  
–িযাঁ, আনহ হি াহমহনক। অযালাহজনর ওেুধ। স্তকনতা হিযস্যব গলযবযল গলখা আযে : ব্াে 
গপ্রস্ার গবহশ এই ওেুধ খাও়ো হনযেধ িযলা। অথচ ওই মহিলা হনযেধ অগ্রািয কযরযেন। 
অসু্স্থ িয়ে পয়েযেন। প্রাযণর আশা কম। এ খবর স্ব জা়েো়ে েহ়েয়ে পয়েযে। স্মস্ত 
ওেুযধর অেনার কযানযস্ল িয়ে যাযব। দু-বেযরর আযে এেহেএ ইনযভহস্টযেশন শুরু 
িযব না। এখন আপাতত ওেুধ া বাজাযর থাক। 
  
–ওই ওেুযধ আর গকাযনা গলাযকর িহতর খবর? 
  
গকাহ  গকাহ  গলাক উপকৃত। গকবল দু-একজযনর… 
  
–এখুহন ওই ওেুধ বাজার গথযক তুযল গনও়োর বযবস্থা করা। 
  
 –প্রচুর  াকা িহত িযব। অনযভাযব… 
  
–প্রয়োজন গনই। 
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 –এর গথযকও খারাপ খবর আযে, হলজ বযাঙ্কাররা গলাযনর  াকা এখনই গেরত চাইযে। 
হরস্ চযল গেল। 
  
হলজা ভাবযে–আমার বাচ্চা জযনর এই অবস্থার জনয গতামাযদর ওেুধই দা়েী। 
  
মাদাম ভযানযেন লখ গবযনকস্ান ওেুধ গখয়ে জ্ঞান িাহরয়েযেন, প্রাণ স্ংশয়ের আশঙ্কা। 
  
 বযাঙ্কাররা গলাযনর  াকা গেরত পাও়োর জনয চাপ হদয়েযে। 
  
গদও়োযল বৃদ্ধ স্যামুয়েল রযের গপাযট্রন । আত্মহবশ্বাস্ী এবং কমনদি। হকন্তু স্ংশ়ে বা 
িতাশা কখনও হক তাযক গ্রাস্ কযরহন? তবু লয়ে গেযে। হলজাও ল়েযব। ব্ােলাইন! 
স্যাম রযের উত্তরাহধকাযরর ধারা তার রযি প্রবাহিত।  
  
গপাযট্রন  া এক ু কাত িয়ে গেযে। হলজা গস্াজা করার গচিা করযতই গমযঝযত পয়ে 
গেল। হলজার গস্হদযক তাকাবার স্ম়ে গনই। গপাযট্রনয র গপেযনর গদও়োযল গ প হদয়ে 
আ নকাযনা গোট্ট এক া মাইযোযোন তার গচাখ এহ়েয়ে গেল। 
  
. 
  
গভার চারয । 
  
 হবজ্ঞানী এহমল গজপহল স্মস্ত হদনরাত লযাযবাযর হরযত কা াযে। তা়োতাহ়ে ওেুধ া 
বাজাযর গবর করযত িযব। এর জন গস্ গমা া  াকা মাইযন পা়ে। গস্ স্যাম রেযক খুব 
পেন্দ করত। হলজা রেও খুব ভাযলা। এই গকাম্পাহনযক গস্ ভাযলাবাযস্। তাই গতা তার 
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উদ়োস্ত পহরশ্রম। এিযপহরযমযের গরজাে খুব ভাযলা–আশাই করা যা়েহন। খাঁচা বন্ধ 
জাযনা়োরযদর শরীযরর েন্ধ আর হভযজ স্যাঁতযস্ঁযত আবিাও়োর মযধয কখন গয গভার 
িয়েযে, ধবজ্ঞাহনযকর তা গখ়োল গনই। 
  
 দরজা়ে পািারা়ে আযে গস্প গনালান। গস্ দরজা খুযল জানযত চাইল–আর কতিণ 
থাকযবন েক? 
  
-হকেু বলে? েক্টর এহমল গজপহল মাথা তুলল। 
  
 –আহম গরযস্তারাঁ়ে যাহে। আপহন হক স্যান্ডউইচ খাযবন? 
  
আমার জনয গকবল কহে এযনা। 
  
 –হিক আযে। বাইযরর দরজা তালাবন্ধ কযর হদয়ে গেলাম। আহম এখুহন হেরব। হবজ্ঞানী 
গবাধি়ে গনালাযনর গশে কথাগুযলা শুনযতও পা়েহন। গস্ তখন হরস্াচন হরযপা ন হনয়ে বযস্ত। 
  
দশ হমহন  গকয  গেযে। দরজা খুযল একজন ঢুকল–এখনও কাজ করে এহমল? 
  
এহমল চমযক উিল। তা়োতাহ়ে গস্াজা িয়ে দা়ঁোল ইয়েস্ স্যার। 
  
-োউনয ন অে ইউথ গপ্রাযজক্ট,  প হস্যে ? 
  
হমস্ রে তাযক স্ব হকেু গোপন রাখার হনযদনশ হদয়েযে। এঁনার গিযে এই হনযেধ 
হনশ্চ়েই খায  না। ওই আেন্তুযকর দ়োযতই গজপহল এই গকাম্পাহনযত চাকহর গপয়েযে। 
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গস্ হিত গিযস্ বলল–িযাঁ স্যার, অতযন্ত গোপন। 
  
–তা গবশ। কাজ গকমন এযোযে? 
  
 –খুব ভাযলা। 
  
আেন্তুক খরযোযশর খাঁচার হদযক এহেয়ে গযযত গযযত খাবাযরর এক া হেস্ গমযঝর 
ওপর গেযল হদল–স্হর। 
  
–আহম তুযল হদহে। 
  
 এহমল হেস্ া গতালার জনয মাথা নীচু করল। হিক গস্ই মুিূযতন তার মাথা়ে প্রচণ্ড 
আঘাত করা িল। মাথা া গভযে চুরমার িয়ে গেল এহমযলর। 
  
. 
  
গভার পাঁচ া। গ হলযোন স্শযব্দ গবযজ উিল। 
  
এহলজাযবথ রে ঘুম গচাযখ হরহস্ভার তুযল হনল। 
  
গভযস্ এল উযত্তহজত এক কণ্ঠস্বর–হমস্ রে, লযাযবাযর হরর হস্হকউহরহ  োেন বলহে। 
হবযস্ফারযণ লযাযবাযর হর ধ্বংস্ িয়ে গেযে। একজন হবজ্ঞানী মারা গেযেন। 
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 হবজ্ঞানীর নাম না বলযলও এহলজাযবযথর বুঝযত গদহর িল না গক গস্। 
  
. 
  
১৯. 
  
 হেয কহ ভ মযাি িরনাং একমযন হমস্ রযের গকস্ া হনয়ে গভযব চযলযে। হেয কহ ভ 
বুযযরাযত তখন নানা শব্দ াইপরাই াযরর আও়োজ, গ হলযোযনর শব্দ, তকনাতহকন, আযরা 
কত কী! মযাযির গস্ই এক া কহম্পউ ার। গস্ই মন েুযব আযে রে অযান্ড স্যন্সর 
জহ লতার আবযতন। 
  
 প্রহতষ্ঠাতা স্যামুয়েল রে গচয়েহেল, গকাম্পাহনর গশ়োর গযন বাইযর হবহে না ি়ে। 
বযাপার া বুহদ্ধমাযনর, হকন্তু হবপদ আযে পযদ পযদ। ১৬৯৫-এ ইতাহল়োন বযাঙ্কার 
লযরনযজা গ ানহ  গ ান াইন নাযমর এক া ইনহস্ওযরন্স হেম চালু কযরহেল। তাযত 
অযনযক হমযল ইনহস্ওযরযন্সর হপ্রহম়োম গদযব। একজন মরযল ভাে পাযব অনয স্বাই। 
এর েযল অনয গমম্বারযদর খুন করার বযাপার া লাভজনক িয়ে উযিহেল। রে অযান্ড 
স্যন্সর গবােনযমম্বাররা প্রযতযযক গকাহ  গকাহ  েলাযরর গশ়োযরর মাহলক অথচ একজযনর 
আপহত্তযত গশ়োর পাবহলকযক গবচা যাযে না। এ াও স্মান হবপজ্জনক। 
  
স্যাম রে গশ়োর হবহে করযত রাহজ হেল না। েযল তার মৃতুয িল। 
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এহলজাযবথ রেও গশ়োর পাবহলকযক হবহে করার বযাপাযর হবযরাহধতা কযরযে। তাই দু-
দুবার অযাহিযেে িয়েযে। মরযত মরযত গবঁযচ এযস্যে। অযাহিযেে-অযাহিযেে আর 
অযাহিযেে। গস্ এই শব্দহ যক গমায ও গুরুত্ব গদ়ে না। 
  
 গস্ হচে ইন্সযপক্টযরর ঘযর এযস্ ঢুকল। 
  
-মযাি, হচে ইন্সযপক্টর বলযত থাযক, স্যাম রযের োইযের নাম া ভুল িয়েযে বযল স্যাম 
রে খুন িয়েযে–পুহলশ হেপা নযমযে এ ধরযনর অনুমানযক পাত্তা গদও়ো ি়ে না। 
  
–রে অযান্ড স্যন্সর গভতযর নানারকম ঝাযমলা, স্মস্যা। স্যাম রেযক খুন কযর গকউ 
ি়েযতা স্মস্যার স্মাধান গচয়েহেল। 
  
হচে ইন্সযপক্টর মযন মযন ভাবল, এস্ব বযাপাযর হেয কহ ভ মযাযির বযস্ত থাকা ভাযলা। 
হেপা নযমযের পযি মঙ্গল। রে পহরবাযরর িমতা স্ম্পযকন গস্ অনযানয হেয কহ ভযদর 
স্াবধান কযর হদয়েযে। মযাি যহদ ওযদর গপেযন গলযে হনযজর চাকহর গখা়ো়ে, তাযত 
হচযের কী গদাে? দরকার প়েযল গস্ বযল গদযব–মযািযক গজার কযর আমার ঘায়ে 
চাহপয়ে গদও়ো িয়েহেল। 
  
এস্ব গভযব হচে বলল–মযাি, গকস্ া গতামার, তাই গযমন খুহশ স্ম়ে হদযত পাযরা। 
  
ধনযবাদ। খুহশ মযন মযাি হবদা়ে হনল। 
  
. 
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কহরেযর গদখা িল কযরানাযরর স্যঙ্গ হরভার গপট্রল নদী গথযক এক া গময়ের লাশ 
পাও়ো গেযে। মযাি, তুহম একবার গদযখ যাও। 
  
মেন। ধাতুর ে়োর। যুবতী গময়ের লাশ। গস্ানাহল চুল। বের কুহ়ে ব়েস্। নগ্ন শরীর, 
জযল েুযল উযিযে, েলা়ে লাল হরবন বাঁধা। 
  
–মৃতুযর আযে গযৌন হমলন ঘয যে, হচি আযে। কযরানার বলযত থাযক, েুস্েঁুযস্ জল 
পাও়ো যা়েহন। তার মাযন কণ্ঠনালী হ যপ খুন করা িয়েযে। অবশয গকাযনা আেুযলর োপ 
পাও়ো যা়েহন। এযক আযে এমন কখনও গদযখে? 
  
-না। 
  
মযাি তা়োহুয়ো কযর এ়োরযপায নর হদযক রওনা হদল। 
  
. 
  
২০. 
  
স্াহেনহন়ো কস্টযম্পরালো এ়োরযপা ন। স্স্তা়ে হে়ো  ৫০০ মযেযলর এক া োহ়ে ভা়ো 
কযর মযাি হশল্পনেরী ওহলহব়োযত গপৌঁযোল। স্ভযতার হনদশনন-হমল, েযাক্টহর, ভাোযচারা 
োহ়ের সূ্তপ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

214 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 পুহলশ গিেযকা়ো াযস্ন হচে অে পুহলশ লুইহজ গেরাররা বযস্। মযাি তার ও়োযরে 
কােন গদখাল। উযেপাযে দুবার গদযখ হনয়ে হচে ভাবল, স্ম্ভবত সু্ইজারলযাযন্ডর পুহলশ 
হবভাযে হেয কহ যভর অভাব গলযেযে। 
  
-বলুন, কী স্ািাযয করযত পাহর? 
  
মযািযক ইতাহল়োন ভাো়ে কথা বলযত গদযখ হচে বলল–ইংরাহজযত বলুন। 
  
স্ব শুযন হচে বলল–ও জীপ অযাহিযেে। আমাযদর গমকাহনক োহ়ে া পরীিা কযরযে। 
  
-আহম জীপ া একবার গদখযত চাই। 
  
হেয কহ ভ ব্রুযনা কযামপানা মযািযক হনয়ে গেল। 
  
–আমরা তদন্ত কযর গদযখহে, এ া দুঘন না। 
  
 –না। তা কী কযর স্ম্ভব? 
  
জীপ া গদহখয়ে গমকাহনক বলল–এই কাযজ আহম পঁহচশ বের আহে। েযাক্টহর গথযক 
গবযরাবার পর এই োহ়ের ওপর গব্রক হনয়ে গকাযনা কারস্াহজ করা ি়েহন। 
  
করা িয়েযে। তযব কীভাযব, গস্ া জানযত িযব। 
  
. 
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পান্না রং স্মুযদ্র্র উপকূল। 
  
মযাি দাঁহ়েয়ে, আকাশপাতাল ভাবযে। হনযজই প্রে করযে, উত্তর খুঁজযে। এিপা ন 
গমকাহনক বলযে গব্রক হনয়ে গকাযনা কারচুহপ ি়েহন। না, জীপহ র গব্রক হনয়ে অবশযই 
কারচুহপ করা িয়েযে। হমস্ রে োহ়ে চালাহেল এবং তাযক খুন করার গচিা করা ি়ে। 
  
পাথযরর ওপর বযস্ গচাখ বুযজ ভাবহেল মযাি। 
  
প্রা়ে কুহ়ে হমহন  পর লাহেয়ে উিল মযাি। হেহমনাযলর বুহদ্ধর তাহরে করযত ি়ে। 
  
ওহলহব়োর বাইযর গেল মযাি। তারপর পািাহ়ে অঞ্চযল। তারপর হবযকযল গেযন গচযপ 
জুহরযখ হেযর এল। তাও ইকনহম ক্লাযস্! 
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৪. আগুযন ঝলযি সেযে 
২১. 
  
আগুযন ঝলযস্ গেযে এহমল গজপহলর গদি। েরমুলার িহদস্ গমযলহন। 
  
হস্হকউহরহ  গোযস্নর প্রধানযক হলজা বলল–লযাযবাযর হরযত হদনরাত পািারা থাকার কথা 
হেল না? 
  
-ইয়েস্ মাদাম। 
  
 –কতহদন ধযর ইনচাযজনর দাহ়েযত্ব আযো? 
  
 –পাঁচ বের। 
  
 –গতামা়ে বরখাস্ত করা িল। কত জন কমনচারী আযে গতামার? 
  
 –পঁ়েেহট্ট জন। 
  
চহিশ ঘণ্টার মযধয তাযদর স্হরয়ে গনযব। 
  
হমস্ রে, কাজ া হক ভাযলা িল? 
  
–গে  আউ । 
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. 
  
ও়োল হি  জাননাযলর এক া কহপ গদহখয়ে হরস্ উইহল়োমস্ বলল, ওরা হলযখযে 
গকাম্পাহনর অহভজ্ঞ গপ্রহস্যেে প্রয়োজন। 
  
বযাঙ্কার জুহল়োস্ বাদরা  গোন কযর জানাল হবযকল চারয র স্ম়ে আস্হে। হমস্টার 
গজপহলর মৃতুযযত দুিঃহখত। 
  
অথচ এহমল গজপহলর নাম খবযরর কােযজ প্রকাহশত ি়েহন। 
  
–িাের রযির েন্ধ পা়ে। হরস্ বযল উিল। 
  
 স্যার অযাযলযকর গোন এল। োইনযানহস়্োল  াইমস্ রে অযান্ড স্যন্সর নানা স্মস্যা 
হনয়ে মস্ত বয়ো গিেলাইন হদয়ে প্রবন্ধ োহপয়েযে। তাই অযনক অেনার বাহতল িয়ে 
যাযে। গস্ এখন কী করযব? 
  
 –পযর বলহে। 
  
ইযভা পালাজহজ গোযন জানাল, কয়েক ঘণ্টা আযে ইতাহলর এক মন্ত্রীযক ঘুে গনও়োর 
অপরাযধ গগ্রিার করা ি়ে। ঘুে হিযস্যব  াকা া আমাযদর কাে গথযকই ওই মন্ত্রী 
হনয়েহেল। ইতাহলর বাইযর যাবার স্ম়ে ইতাহল স্রকাযরর চাযপ পয়ে এ়োরযপায ন তাযক 
ধরা ি়ে। 
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–ঘুে গদও়োর কারণ? 
  
 –তািযল ইতাহলযত কারবার চালাযনা গযত না। 
  
এখন কী িযব? 
  
 –ইতাহলযত েহরব ো়ো গকউ গজযল যা়ে না। 
  
শালন ও ও়োলথারও গোযন জানাল–গপ্রস্ গকাম্পাহনর হবরুযদ্ধ নানা কুরুহচকর মন্তবয 
করযে। গেতাযদর আস্থা আমরা িাহরয়ে গেলহে। পাবহলকযক গশ়োর হবহে করার 
এখনও স্ম়ে আযে। এরপযর এ সু্যযা ুকুও িারাযত িযব আমাযদর। 
  
. 
  
মাহর়ো মারহতযনহল। ইতাহল়োন গময়ে। 
  
সু্ইজারলযাযন্ড এহলজাযবথ রে আর মাহর়ো একই ক্লাযস্ প়েত। 
  
মাহর়ো একজন মযেল। হমলাযনর এক ইতাহল়োন স্ংবাদপে প্রকাশযকর স্যঙ্গ হবয়ের 
কথাবাতনা চলযে। ও এখনও হনজযক হচহিপে গদ়ে। 
  
গ হলযোন বুক গথযক নম্বর া হনয়ে হলজা তাযক গোন করল। 
  
িযাঁ, হলজা,  হন হেযভনাস্ গপযলই আমরা হবয়ে া গস্যর গনব। 
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 –মাহর়ো, আমার এক া কাজ কযর গদযব। 
  
 তারপর এক ঘোর প্রতীিা। 
  
মাহর়ো গোন করল।  হন খবর হনয়ে গজযনযে, যাযক গগ্রিার করা িয়েযে, গস্ গয 
হবযদযশ  াকা পাচার করযে, এ খবর া পুহলশযক গকউ জাহনয়ে হদয়েহেল। 
  
–গস্ গক? 
  
 –ইযভা পালাজহজ! 
  
. 
  
রে অযান্ড স্যন্সর লযাযবাযর হরযত হবযস্ফারযণর বযাপার া তদন্ত কযর হেয কহ ভ মযাি 
গজযনযে গয, ইযে কযরই হবযস্ফারণ ঘ াযনা িয়েহেল। 
  
–হবযস্ফারযের নাম? 
  
রাইলার গ ন। গস্নাবাহিনীযত স্াোই কযর রে অযান্ড স্ন্স। এই হবযস্ফারক পদাথন ওযদর 
েযাক্টহরযত ধতহর ি়ে। 
  
গকান্ শাখা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

220 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

. 
  
হবযকল চারয । 
  
গচ়োযর বযস্ বযাঙ্কার জুহল়োস্। 
  
হমস্ রে, গশ়োরযিাল্ডারযদর স্বাযথনর কথা হচন্তা কযর আমরা ঋযণর  াকা এখনই গেরত 
চাইহে। 
  
–এজনয হতনমাস্ স্ম়ে গদও়ো িয়েহেল। 
  
 জাহন, হকন্তু পহরহস্থহত পাযে গেযে। 
  
রে অযান্ড স্ন্স গোয াখায া গকাযনা গকাম্পাহন ন়ে। 
  
–অস্বীকার করহে না। হকন্তু গকাম্পাহনযত অযনক ঝাযমলা। স্ামলাযনার মযতা উপযুি 
গলাযকর অভাব। 
  
–যহদ গপ্রহস্যেে বদযল যা়ে? 
  
–আমরা গস্ কথাও গভযবহে। হকন্তু আপনার গবাযেনর বতনমান স্দস্যযদর মযধয এমন গকউ 
গনই গয স্মস্যাগুযলার গমাকাহবলা করযত পাযর। 
  
–হরস্ উইহল়োমস্ িযল গকমন ি়ে? 
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. 
  
২২. 
  
গ মস্ গমহরন পুহলশ হেহভস্যনর কনযস্টবল  মাস্ হিলার। তার এখন ভীেণ ঘুম পাযে। 
কাল গস্ ভাযলা ঘুযমাত পাযরহন। গফ্ল্া তার বান্ধবী, গপ্রহমকা। এবং তারা হন়েহমত শরীযর 
শরীর রাযখ। হকন্তু কাল স্ারারাত গফ্ল্া হচল হচৎকার করা়ে গস্ হকেুই করযত পাযরহন। 
  
এখন  মাযস্র হখযদ গপয়েযে। কীযস্র হখযদ? গযৌন হখযদ। গস্ অতৃি। গফ্ল্া স্তনদুয া 
তুযল ধযর হবোনা়ে উলঙ্গ িয়ে শুযল কী িযব, যতবার  মাস্ এহেয়ে গেযে, ততবার 
হচৎকার কযর স্হরয়ে হদয়েযে। 
  
 িাও়োর ঝাপ া়ে বৃহির জল হতহরশ েু  লম্বা পুহলশ গবায র হুইল িাউযস্ ঢুযক 
পয়েযে।  মাযস্র গপাশাক হভযজ গেযে। গ মস্ নদীযত পািারা গদবার কাজ গ মস্ 
হেহভস্যনর। হবসৃ্তহত ৫৪ মাইল–আ নযোেন েীক গথযক গস্টইনস্ হব্রজ পযনন্ত। আর 
আধঘো। তারপর  মাযস্র হেউহ  গশে। হেযর হেয়ে খাও়োদাও়ো গস্যর গফ্ল্ার স্যঙ্গ 
হবোনা়ে যাযব। গযৌনহমলযনর পর ঘুযমাযব। 
  
নদীযত কাদাজল হমযশযে। বৃহির জযল নদী ভরপুর। 
  
 হিক এইস্ম়ে স্টারযবাযেনর দশ েজ দুযর কী এক া গভযস্ উিযত গদখা গেল। মরা, 
বয়ো, স্াদা মাযের মযতা। গবায  তুলযল েন্ধ ো়েযব। গবায র স্যঙ্গ গবঁযধ হনয়ে যাও়োও 
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স্ম্ভব ন়ে। স্ম়ে নি িযব। তািযল তার হেরযতও গদহর িয়ে যাযব। তার গচয়ে 
কনযস্টবল, ও ার বযাপাযর হকেু বলযব না। হকন্তু বযল গেলল। 
  
স্াযজনে, স্টারযবাযেনর কুহ়ে হেহগ্রযত মস্ত বয়ো মরা মাযের মযতা নদীযত কী এক া 
ভাস্যে। 
  
একযশা িস্নপাও়োর হেযজল ইহিন েথ িল। গবায র েহত কযম গেল। 
  
–গকাথা়ে? স্াযজনে োস্হকনস্ জানযত চাইল। 
  
 –এই গতা এক ু আযেও গদযখহে। এখন গদখা যাযে না। স্াযজনেও তা়োতাহ়ে হেউহ  
গশে করযত চাইল–কত বয়ো? গনৌযকার পথ আ যক গদবার মযতা? 
  
িযাঁ। 
  
 হকন্তু গপট্রল গবা  ঘুরযতই হজহনস্ া গদখা গেল। 
  
 মাে ন়ে–এক যুবতীর উলঙ্গ লাশ। মাথা়ে গস্ানাহল চুল। েলা়ে লাল হরবন বাঁধা। 
  
. 
  
২৩. 
  
এবং এই স্ম়ে হেয কহ ভ মযাি ন ে লযান্ড ই়োযেনর অহেযস্ এযস্ ঢুকল। 
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–এস্ব মােনার গকযস্ স্যার অযাযলক হনকলস্যক হক আপহন স্যন্দি কযরন? ইন্সযপক্টর 
গেহভেস্ন জানযত চাইল। 
  
দুজন স্ম্ভাবয অপরাধীর মযধয একজন। 
  
-গদখা যাক হস্-গোর হেহমনাল ইনয হলযজন্স, হস্-ইযলযভন ও হস্-থারহ ন হেহমনাল 
ইনয হলযজন্স হবভাে কী বযল? 
  
-স্যার অযাযলক হনকলযস্র নাযম গকাযনা পুহলশ গরকেন গনই। তযব আস্ল খবযরর স্ন্ধান 
পাও়ো গযযত পাযর। 
  
. 
  
লন্ডযনর বয়ো বয়ো বযবস্া প্রহতষ্ঠানগুযলাযত মযাি গোন কযরযে। প্রথযম গকউ 
স্িযযাহেতা করযত চা়েহন। স্বাই আতহঙ্কত। পযর যখন জানযত পারল স্যার অযাযলক 
হনকলযস্র বযাপার স্ন্ধান করযে, তখন অযনযকই মুখ খুলল। 
  
বযাঙ্ক, হেনান্স গকাম্পাহন, গেহে  গরহ ং, ভাই াল স্টযাহ স্হ ি-গকাযনা অহেযস্ই মযাি 
গকাযনা মানুযের স্যঙ্গ কথ বলযে না। গস্ শুধু কহম্পউ াযর গচাযখ রাযখ। 
  
. 
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 মযাি কহম্পউ াযরর কনযস্াল গবাযেন গমহশন হনয়ে না়োচা়ো কযর, গযন গকাযনা স্ঙ্গীতজ্ঞ 
হপ়োযনা বাজাযে। এ বযাপাযর মযাি এক হবি়ে! 
  
হেহজ যাল, গলা-গলযভল িাই-গলযভল, েরট্রান, েরট্রানযোর, আইহবএম ৩৭০, হপহেহপ 
১০ ও ১১, অযালেল ৬৮। বযবস্ার খাহতযর গকাযবাল। পুহলযশর জনয গবহস্ক। চা ন ও 
গ্রাযের জনয িাই হস্পে এহপএল। হলপস্ এহপহভ এল-১, বাইনারী গবাযেন হস্হপহভ 
ইউহন যক মযাি প্রে করযে।হমহনয  ১১০০ লাইন কযর উত্তর পাও়ো যাযে। জা়োে 
কহম্পউ ারগুহল এত খবর মজুত গরযখযে। আধুহনক স্ভয জেযত মানুযের গোপন 
হনরাপত্তা বযল হকেু গনই। কহম্পউ ার স্ব খবর োঁস্ কযর গদ়ে। প্রয়োজন শুধু ধধযন। 
গযমন–গস্াস্যাল হস্হকউহরহ  নম্বর, ইনহস্উযরন্স পহলহস্, োইহভং লাইযস্ন্স, বযাঙ্ক 
অযাকাউে,  যাি হদয়ে থাকযল তার রহস্দ বাহ়ে ম নযেজ হদযল, োহ়ে বা েু ার হকনযল, 
িাস্পাতাযল বা আহমনযত গরকেন থাকযল, পাস্যপা ন বা গ হলযোন থাকযল, জন্ম, হববাি, 
এমনহক হেযভাস্ন িযল স্মস্ত গরকেন কহম্পউ ার ধযর রাযখ। শুধু খুঁযজ হনযত ি়ে। 
  
গযমন এখন গদখা যাযে, স্যার অযাযলক হনকলযস্র গবহশ অযঙ্কর গবশ কয়েক া গব়োরার 
গচক। অযাযলক কাযক  াকা হদযে  যাি? বযবস্া? বযহিেত খরচ?  –না! 
  
মাংযস্র হবল, গেহেযস্টর হবল, গি়োর গেস্াযরর হবল গদও়ো ি়েহন। 
  
গময়েযদর জনয গপাশাক গকনা িয়েযে স্ার লযরন্স আর জন গব স্ গথযক। 
  
 গিা়োই স্ ক্লাযব  াকা গদও়ো িয়েযে। 
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গমা র গভহিকলস্ লাইযস্নহস্ং গস্োর।স্যার অযাযলক গবন হল আর মহরস্ োহ়ের 
মাহলক। 
  
গমকাহনযকর বল? -স্াত বেযর গকাযনা হবল গদও়ো ি়েহন। 
  
স্যার অযাযলক হনকলস্ হনযজর োহ়ে হনযজই স্ারা়ে। োহ়ের যাহন্ত্রক কলাযকৌশল তার 
জানা আযে। এ মানুযের পযি জীযপর গব্রক হবকল কযর গদও়ো অস্ম্ভব হকেু ন়ে। 
হলেয র োমও হবেয়ে হদযত পাযর। 
  
কহম্পউ ার বলযে, স্যার অযাযলযকর আ়ে কম, অথচ বয়ে গবহশ। 
  
জানা গেল, স্যার অযাযলক গস্াযিার এক ক্লাযবর মাহলযকর কাে গথযক  াকা ধার 
কযরযে। 
  
গলাক ার নাম  ে মাইযকলস্। গস্ গবশযার দালাল, মদ, গিযরাইন, সু্দযখার, ব্যাকযমলার, 
মিাজন। বহুবার তাযক পুহলশ গগ্রিার কযরযে। হকন্তু প্রমাযণর অভাযব শাহস্ত গদও়ো 
যা়েহন। 
  
মযাি গস্াযিা়ে গেল। স্ন্ধান হনয়ে গদখা গেল, অযাযলযকর বউ হভহভ়োন জু়ো গখযল ধার 
ধতহর কযরযে। 
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মযাি হনিঃস্যন্দি িল, স্যার অযাযলক হনকলস্যক ব্যাকযমল করা িযে। তার বতনমাযন 
অযথনর প্রয়োজন। লাখ লাখ েলাযরর গশ়োর আযে তার। হকন্তু গশ়োর হবহেযত বাধা 
পাযে। অতএব স্যার অযাযলকযক খুযনর বযাপাযর স্যন্দযির তাহলকা়ে রাখা গযযত পাযর। 
  
. 
  
এবার হরস্ উইহল়োমস্। 
  
কহম্পউ ার বলযে 
  
 সু্পুরুে, ওয়েলযস্ জন্ম, ব়েস্ ৩৪। হবয়ে কযরহন, রে অযান্ড স্যন্সর একজন উঁচু দযরর 
অহেস্ার। লন্ডযন গস্হভংস্ অযাকাউযে পঁহচশ িাজার পাউন্ড, কাযরে অযাকাউযে 
আ যশা, জুহরযখর বযাযঙ্কর গস্ে হেযপাহজয  কত গরযখযে জানা যাযব না। না, গময়েযদর 
জনয উপিার গকনার গকাযনা হবল গনই। হেহমনাল গরকেন-গনই। 
  
 এইস্ব তযথযর অন্তরাযল স্হতযকাযরর হরস্ উইহল়োমস্ লুহকয়ে আযে। মযাযির মযন 
প়েল–এহলজাযবথ রেযক হজজ্ঞাস্াবাদ করার স্ম়ে ওই গলাক া আপহত্ত করহেল। গকন? 
কাযক আ়োল করযত চাইযে? হমস্ রেযক? না, হনযজযক? 
  
পুহলশ হেয কহ ভ মযাি গস্হদন স্ন্ধযা়ে গরাযমর হদযক যাো করল। 
  
. 
  
২৪. 
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ভাই যাল স্টযাহ স্হ ি ও হস্হ  অযােহমহনযিশন ো া থাযক আনাগ্রাযে.হবহল্ডং-এ। মযাি 
এখাযন এস্আইহে ও বযাঙ্ক কহম্পউ াযরর স্যঙ্গ কথা বলল। দশ বের ধযর ইযভা 
পালাজহজ গয জীবন েয়ে তুযলহেল তা একহদযনর মযধয মযাযির কাযে প্রকাশ িয়ে 
প়েল। 
  
ইযভা পালাজহজর দুয া বউ, দুয া স্ংস্ার, দুয া অহস্তত্ব, দুয া জীবন। 
  
আহমহস্র মুহদর হবল, হবউহ  গস্লুযনর হবল, ভা়োকনদহত্তর গদাকান গথযক–এনযজযলা 
গথযক সু্য , কারদুহস্ গথযক েুল, আইহরন েযাহলৎহজন গথযক দুয া ইহভহনং গেস্, ে া 
বাচ্চার জনয হ উশযন হে। 
  
ে া বাচ্চা গকন? 
  
 আনাগ্রাযের কহম্পউ ার বলযে, ইযভার হতনহ  গময়ে। 
  
ওহলহস়্ো া়ে ইযভার বাহ়ে। আবার ভা়ো মযতহম়োও-এ তার ফ্ল্যা  আযে। 
  
ইযভা পালাজহজ নাযম দুজন পুরুে গনই। একজনই–দুয া স্ংস্ার। স্ত্রী হস্মযনত্তা, হতনহ  
গময়ে। রহিতা গদানাযতা, হতনহ  গেযল। 
  
 ইযভা িাযতর কাজ করযত ভাযলাবাযস্। স্ম্প্রহত করাত ও যন্ত্রপাহত হকযনযে। স্থপহত 
হিযস্যব ওর নামোক আযে। হলেয র বযাপাযরও হনশ্চ়েই হকেু জানা আযে। 
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কহম্পউ ার তথয হদয়েযে বযাযঙ্কর গলাযনর জনয গস্ স্ম্প্রহত আযবদন কযরহেল। পা়েহন। 
বযাঙ্ক ওর স্ত্রীর স্ই গচয়েহেল। তাই আযবদন নাকচ িয়ে যা়ে। 
  
এবার ইইউআর ও পহলহজ়ো স্ায়েহেহেক গস্োযরর মস্ত বয়ো কহম্পউ ার কী তথয 
হদযে গদখা যাক 
  
হেহমনযাল গরকেন? 
  
গতইশ বের ব়েযস্ মারামাহর করার অপরাযধ তাযক দুমাস্ গজল খা যত িয়েহেল। 
  
এো়ো– 
  
ভা়ো মযতহম়োও-এ ওর রহিতার বাহ়ের আযশপাযশর গলাযকরা ওযদর নাযম অহভযযাে 
কযরযে–ভীেণ গচঁচাযমহচ, মারামাহর ি়ে। 
  
তার মাযন ইযভা আর গদানাযতিার মযধয তকনাতহকন, ঝে়ো, মারামাহর ি়ে। জানা গেল, 
ইযভার রহিতা এস্ব কথা োঁস্ কযর হদযত চাইযে।  াকা চাইযে? তাই হক বযাযঙ্কর 
ঋযণর জনয ইযভা আযবদন কযরহেল? ইযভা পালাজহজ, দাম্পতয জীবন, স্ংস্ার হ হকয়ে 
রাখার জনয বহুদূর গযযত পাযর। 
  
এ়োরযপায ন গয গলাক াযক গগ্রিার করা িয়েহেল, তার কাে গথযক পাও়ো  াকার : 
এক া অংশ পুহলশ ইযভাযক উপিার হিস্াযব হদয়েযে। এযতাই  াকার দরকার তার? 
  
মযাি আবার দুপুযর গেযন চয়ে পযারীযত হেযর এল। 
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. 
  
২৫. 
  
দয েল এ়োরযপা ন গথযক নেদাম এল মযাি, বাযস্। স্ায়ে স্াত রা খরচ িল।  যাহিযত 
এযল লােত ৭০ রাঁ। 
  
স্স্তা দাযমর গিায ল যুবল-এ উিল গস্। 
  
গস্ হবখযাত বযবস্া়েীযদর স্যঙ্গ গোযন গযােযযাে করল। বযবস্া়েীরা প্রথযম খুব ভ়ে গপয়ে 
হেয়েহেল। মযাি মাযনই ঝাযমলা। ওর কাযে গোপনী়েতা বজা়ে রাখা যা়ে না। হকন্তু : 
যখন জানযত পারল, অযনযর বযাপাযর অনুস্ন্ধান চালাযে মযাি, তখন তাযদর মুযখ 
িাহস্। 
  
–গবশ গতা, আমাযদর কহম্পউ াযরর স্যঙ্গ কথা বলল। 
  
. 
  
শালন ও গিযলন রে মারযতইল স্ম্পযকন কহম্পউ ার জানাযলা– 
  
রু রাঁযস্া়ো হপ্রহম়োর োইভ নম্বর বাহ়ে। ২৪গশ গম, ১৯৭০ স্াযল হবয়ে িয়েযে, গকাযনা 
স্ন্তানস্ন্তহত গনই। গিযলন এর আযে হতনবার হবয়ে কযর হেযভনাস্ কযরযে। বযাযঙ্কর। 
অযাকাউে া গিযলযনর নাযম। 
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গদখা গেল শাযলনর জনয যা হকেু খরচ-জুযতা,  ুহপ, গপাশাক, গরযস্তারাঁর হবল–স্যবযতই 
গিযলন স্ই কযরযে। 
  
আর হকেু? 
  
োিাযরর হবল। োিাহর হরযপা ননাভনাস্ গব্রক োউন। উরু ও পাো়ে কালহশয  িত। এর 
কারণ কী? জানা যা়েহন। 
  
আর? 
  
আর চার হমহল়েন রাঁ খরচ কযর গরযন দীশাপ আর তার বনু্ধ শালন গদস্াঁ ওরযে শালন 
মারযতইল আেুযরর গখত হকযনহেল। 
  
 াকা গকাথা গথযক গপল? 
  
মাহস্র বাহ়ে গথযক। 
  
তার মাযন? 
  
ও া এক া েরাহস্ োলাোল। স্রকাহর প্রহতষ্ঠান গথযক ধার হনয়েহেল। 
  
লাভ পাও়ো গেযে? 
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না, িহত িয়েযে। 
  
ইনহস্ওযরন্স কহম্পউ ার জানাযলা, জুয়েলার হপয়েযরর স্ািাযযয শালন মারযতইল বউ 
গিযলযনর হস্নু্দযক রাখা দাহম ে়েনাগুযলার নকল কযর আস্লগুযলার হবহে কযর 
হদয়েহেল। এর হবহনময়ে কুহ়ে লাখ রাঁ গপয়েহেল শালন গদস্াঁ ওরযে মারযতইল। 
  
এো়ো পািায়ে চ়োর একযজা়ো জুযতার হবল রয়েযে। 
  
কার জনয? শাযলনর জনয? অহবশ্বাস্য! গয বউয়ের ে়েনা চুহর কযর বযবস্া কযর, হনযজর 
নাযম গয এক াও বযাঙ্ক অযাকাউে খুলযত পাযরহন, গস্ যাযব পািায়ে উিযত? না, 
বযাপার া গকমন েরহমল লােযে। 
  
বু যজা়ো গকনা িয়েযে হ মউ়েযার গস্পা নস্ শপ গথযক। 
  
জুযতার স্াইজ গদখযত চাই। 
  
হিযন গভযস্ উিল–৩৬ স্াইযজর বু । গময়েযদর। 
  
তার মাযন গিযলন রে মারযতইল পািায়ে চয়ে এবং ওই স্ম়ে স্যাম রে খুন িয়েহেল। 
  
. 
  
২৬. 
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পযারীর রু আরযমযো। হবযশে হঘহি ন়ে। রাস্তার দুপাযশর বাহ়েগুযলার গবহশর ভােই 
একতলা আর গদাতলা। 
  
ইোরযপাযলর গিেযকা়ো াস্ন। ২৬ নম্বর। আ তলা হবহল্ডং। ইস্পাত, পাথর ও কাঁচ হদয়ে 
ধতহর। আন্তজনাহতক হেহমনাল হে়োকলাপ স্ম্বযন্ধ গখাঁজখবর গনও়োর স্ংেিন। 
  
মযাি জানযত পারল, ওপযর মাে হেে গদখাযনা িযে। 
  
–স্নাে হেে কী? 
  
হতনতলা়ে হস্যনমার পদনার স্ামযন বযস্ আযে ইোরযপাযলর স্দস্যরা। েরাহস্ পুহলযশর 
ইন্সযপক্টর, স্াধারণ গপাশাযক পুহলশ হেয কহ ভ এবং ইউহনেমন পুহলশরা। 
  
মযাি গপেযনর হস্য  বস্ল। 
  
গরযন আলযমইহদ, ইোরযপাযলর অযাহস্স্টযাে গস্যে াহর। 
  
হতহন বলযত থাযকন–েত কয়েকবের ধযর এ ধরযনর বু্হেে গদখাযনা চলযে। গযৌন 
হবকারগ্রস্ত পুরুেরাই এই স্ব পযননাহেে গদযখ থাযক। দু-হদন আযে এক া বু্ হেযের 
হরল আমাযদর িাযত এযস্যে। গলাক া োহ়ের ধাক্কা়ে মারা যা়ে। তার অযা াহচনর মযধয 
এই হরল া হেল। এখন আমরা গস্ াই গদখব। 
  
ঘর অন্ধকার। 
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হিযন েুয  উিল এক া যুবতী গময়ের নগ্ন শরীর, হবোনা়ে শুয়ে, হবশাল এবং হনযলনাম 
গদযির এক পুরুে তার ওপর গচযপযে। গক্লাজআপ েহব, মস্ত বয়ো পুরুোঙ্গহ  স্ত্রীর 
অযঙ্গর গোপন েহ্বযর প্রযবশ কযরযে। েলা়ে লাল হরবন বাঁধা গময়ে ার। গময়ে াযক 
মযাি গচযন না বয , হকন্তু লাল হরবন বাঁধা এই রকম একহ  নারীর লাশ গস্ গকাথা়ে 
গযন গদযখহেল! 
  
হেে চলযে– 
  
গময়ে ার চরম পুলযকর মুিূযতন পুরুযের বহলষ্ঠ িাত তার েলা হ যপ ধরল। গময়ে ার 
প্রাণিীন গদি। গক্লাজআযপ গদখাযনা িয়েযে। 
  
মযাি এতিযণ মযন করযত পারল, জুহরযখ নদী গথযক গয গময়েহ র লাশ গতালা 
িয়েহেল, তার েলাযতও লাল হেযত বাঁধা হেল। 
  
স্যঙ্গ স্যঙ্গ গযাোযযাে শুরু িল। জুহরখ, লন্ডন, গরাম, পতুনোল, িামবুেন, পযারী–স্বনেই 
এই প্রকৃহতর খুযনর ঘ না ঘয যে। 
  
–মযাি, গরযন আলযমইহদ বলযত থাযক, স্ব কহ  ঘ না়ে গদখা গেযে, গময়েরা যুবতী, 
মাথা়ে গস্ানাহল চুল, নগ্ন গদি, েলা়ে লাল হেযত। গযৌনস্ঙ্গযমর পর েলা হ যপ তাযক 
িতযা করা িয়েযে। তার মাযন, খুহন একজন গযৌনহবকারগ্রস্ত গরােী। প়েস্া আযে। 
পাস্যপা ন গদহখয়ে পৃহথবীর নানা গদযশ এই জঘনয কাজ কযর চযলযে। 
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গরযনর স্িকারীর কাে গথযক মযাি জানযত পারল, ব্রাযস্লযস্র এক া গোয া গকাম্পাহন 
পযননাহেযের স্টক কযরযে। কারা এই স্ব হেে হকযনযে, তারও হলস্ট তারা গপয়েযে। 
মযাি হলস্ট া গদখযত চাইল। 
  
. 
  
২৭. 
  
বাহলনন। হনকস্ে কহম্পউ ার। হকেু জানযত গেযল হবযশে পাঞ্চ কােন প্রায়োজন ি়ে। 
  
 ও়োলথার েযাস্নার? 
  
কহম্পউ াযরর হিযন ও়োলথার েযাস্নাযরর অযঙ্কর মযতা হনখুঁত এবং েয ার মযতা স্বে 
হববরণ েুয  উিল। গকান্ গকান্ গিায যল যা়ে, গকান্ মদ পেন্দ কযর, গকান্ খাবার 
ইতযাহদ। সু্দশনন, সু্পুরুে। হে গখলার এিপা ন, ব়েযস্ বয়ো এক ধনী মহিলাযক গস্ 
হবয়ে কযরযে। 
  
 এক া গচক। কনস্ালয শযনর জনয েক্টর গিযস্নযক দুযশা মাকন গদও়ো িয়েযে। 
গেস্েনার বযাযঙ্ক োিাযরর অযাকাউে আযে। 
  
বযাযঙ্কর মযাযনজাযরর স্যঙ্গ গোযন কথা বলল মযাি। 
  
–েক্টর গিযস্ন একজন মযনাযরাে হবযশেজ্ঞ। 
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গচাখ বুযজ এক ুিণ বযস্ রইল মযাি। িযাঁ, সূ্ে এক া পাও়ো গেযে। 
  
িযাযলা, েক্টর গিযস্ন। 
  
 –এখন স্ম়ে গনই। 
  
স্ম়ে আপনাযক হদযতই িযব। ও়োলথার েযাস্নার গকন আপনার কাযে হেয়েহেল বলযত 
পাযরন? 
  
–গপযশযের বযাপার অনয কাউযক বহল না। 
  
মযাি কহম্পউ ারযক বলল–েক্টর গিযস্যনর বযাপাযর খবর চাই। 
  
হতন ঘো পযর মযাি আবার েক্টর গিযস্নযক গোযন গযাোযযাে করল। 
  
–আহম গতা জাহনয়েহে, গরােীর গোপন খবর বলযত পারব না। গকা ন অেনার হনয়ে 
আস্যত িযব। 
  
–েক্টর, আমার স্ামযন গতামার েত পাঁচ বেযরর ইনকাম  যাি হর ানন। তুহম স্রকারযক 
োঁহক হদযো। আয়ের শতকরা পাঁচযশা ভাযের সু্দ জমা হদযে না। কথা া জামনান 
ইনকাম  যাি অহেস্াযরর কাযন গেযল কী অবস্থা িযব বুঝযত পারযো। হমউহনযখ 
গতামার গস্ে হেপপাহজ  আযে। ওরা যহদ খুযল গেযল 
  
-হিক আযে, হিক আযে, গতামার নাম বযলা। 
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সু্ইস্ হেহমনাল পুহলযশর হেয কহ ভ মযাি িরনাং। 
  
 –বলুন, আপহন কী জানযত চাইযেন? 
  
 –আহম ও়োলথার েযাস্নাযরর বযাপাযর– 
  
ও অযাপ়েেযমে না কযরই এযস্হেল। বলল, ওর এক বনু্ধ নাহক হস্যজাযরহন়ো়ে ভুেযে, 
গয-গকাযনা স্ম়ে মানুে খুন করযত পাযর। ওর তাযক পােলা োরযদ গদবার ইযে গনই। 
আহম বযলহেলাম, মানহস্ক গরােীর দীঘন স্ম়ে ধযর হচহকৎস্া চাহলয়ে গযযত ি়ে। তযব 
আমার ধারণা, বনু্ধ বান্ধব ন়ে, ও হনযজই একজন স্াইহক়োহট্রক গপযশে। 
  
না, হমলযে না। বযাপার া গকমন খাপো়ো লােযে। 
  
স্কাযল মযাি জুহরযখ হেযর এল। গ হবযল ইোরযপাযলর গ হল াইল। মযাি গদখল 
রহেে গেতাযদর হলস্ট–আ জন। ওই তাহলকা়ে রে অযান্ড স্যন্সর নামও আযে। 
  
. 
  
হচে ইন্সযপক্টর অবাক। আবার বয়ো গকস্ মযাযির িাযত এযস্যে, বরাত স্হতযই ভাযলা। 
  
স্যাম রযের মৃতুয, জীপ অযাহিযেে, হলে  গভযে পয়ে যাও়ো ইতযাহদর জনয তুহম কাযক 
স্যন্দি করে? 
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চারজন গবােন গমম্বাযরর মযধয একজন খুহন। 
  
-গস্ গক? গক হলজ রেযক িতযা করযত চাইযে? 
  
 –গস্ গলাক া িল হরস্ উইহল়োমস্। গস্ স্যাম রযের মৃতুযর স্ম়ে ঘ নাস্থযল হেল। 
  
. 
  
২৮. 
  
হমযস্স্ হরস্ উইহল়োমস্! এহলজাযবথ রযের গযন হবশ্বাস্ই িযে না এককাযল কােযজ 
গস্ এই নাম া অযনকবার হলযখযে। আজ তার আেুযল এনযেজযমে হরং। 
  
 হরস্ উইহল়োমস্ আর এহলজাযবথ রে–তারা এখন গবাহ়েং ৭৩৭-৩২০ হবমাযন। 
অতলাহন্তক স্মুযদ্র্র পঁ়েহেশ িাজার েু  ওপযর ইরাহন কযাহভ়োর আর েম গপহরং ন মদ 
হদয়ে হেনার স্ারা িয়েযে। 
  
উযোহদযকর গচ়োযর বযস্ আযে হরস্ উইহল়োমস্। 
  
 হলজা তাহকয়ে আযে কী সু্ন্দর, সু্পুরুে! 
  
িাস্যো গয? 
  
না, আহম সু্খী; তাই…। 
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গস্ কত সু্খী, তার স্বামী গকাযনাহদন জানযব না। গস্ হরযক গখার পর গথযকই তার গপ্রযম 
পয়েযে। তাযক গস্ ভাযলাবাযস্। গস্ িযত চা়ে হরযস্র বাস্, গর মা। হকন্তু হরস্? গস্ তাযক 
ভাযলাবাস্যব গতা? 
  
বযাঙ্কার জুহল়োযস্র স্যঙ্গ হমহ ং গশে িল হলজার। 
  
গস্ হরযস্র অহেযস্ এযস্ ঢুকল। 
  
হরস্, তুহম আমা়ে হবয়ে করযব? মাযন,…তুহম তািযল রে অযান্ড স্যন্সর গপ্রহস্যেে িযত 
পারযব। বযাঙ্ক তািযল  াকা গশাযধর জনয চাপ গদযব না। এই গকাম্পাহনর গপ্রহস্যেে 
িও়োর জনয গতামাযক আমার েলা়ে মালা হদযত িযব। গকাযনা পহরবাযরর অনযানয 
গময়েযদর হবয়ে িয়ে গেযে। অবশয তুহম স্বাধীনভাযব জীবন-যাবন করযত পারযব, ইযে 
িযল… 
  
–অবাক িলাম। প্রযতযক হদন গতা সু্ন্দরী গময়েযদর কাে গথযক হবয়ের প্রস্তাব পাব না। 
  
িযাঁ, তুহম িযব গকাম্পাহনর গপ্রহস্যেে। তযব বযাযঙ্কর স্টক এবং ভা াহধকার আমার 
  
দাহ়েযত্বই থাকযব। 
  
–আহম যহদ গকাম্পহন চালাই। 
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িযাঁ, তুহম চালাযব। তযব গশ়োযরর বযাপার া আমার অহধকাযর থাকযব। এ া আহম 
কাউযক গদব না। 
  
 তার মাযন? হরস্ মযন মযন চয  গেল। গস্ হিক কযর গরযখহেল, গপ্রহস্যেে িয়ে গশ়োর 
গবচার অহধকার স্বাইযক গদযব। হকন্তু এখন গস্ গুয়ে বাহল। 
  
তার আযে হলজ রেযক জানযত িযব, গশ়োর গবচা়ে বাধা গপয়ে গক গকাম্পাহনর িহত 
কযর চাপ সৃ্হি করযত গচয়েযে, গক খুন কযরযে স্যাম রেযক। হলজ রেযক খুন করার 
গচিা করযে গক? হরসূ্যক গস্ এস্ব কথা জানা়েহন, বলার স্ম়ে এযলই বলযব। 
  
 জুহরযখ এহলজাযবথ রে ও হরস্ উইহল়োমযস্র হবয়ের পাহ ন গদও়ো িল। এযস্যে 
অযাযলক ও হভহভ়োন, ইযভা পালাজহজ ও হস্মযনত্তা এবং শালন ও গিযলন। আস্যত 
পাযরহন অযানা ও ও়োলথার–অসু্স্থ। বাহক স্বাই ওযদর শুযভো জাহনয়েযে। 
  
গিযলন বলল–হরযস্র স্যঙ্গ গতামার এত েভীর গপ্রম, আযে জানতাম না! 
  
 শালন মদ খাযে। 
  
হবযস্ফারযণ ধ্বংস্ িয়ে যাও়ো লযাবযর হরর হবযস্ফারক পযারীর অহেস্ গথযকই ধতহর 
িয়েহেল। 
  
ইযভা িাস্যে। 
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ইতাহল গথযক  াকা হনয়ে পালাযত হেয়ে গয ধরা পয়েহেল, তার স্ম্বযন্ধ ইযভাই পুহলযশর 
কাযে জাহনয়ে হদয়েহেল। 
  
শালন? ইযভা? অযাযলক? ও়োলথার? গক খুহন? 
  
. 
  
গবােন হমহ ং-এ শালন বলল–হরস্, তুহম এখন গপ্রহস্যেে। গশ়োর গবচার পারহমশন পাও়ো 
যাযব গতা? 
  
–স্টক হলজ হনযজ গদখযে। 
  
না, গশ়োর হবহে করা যাযব না। হলজা জাহনয়েহেল। 
  
হমহ ং গশে িযল হরস্ বলল হলজা, চল আমরা হরও গথযক িহনমুন গস্যর আহস্। 
ওখানকার অহেযস্ যাও়ো প্রয়োজন। শুনলাম, মযাযনজার এই স্ংস্থা়ে থাকযত চাইযে না। 
তা িযল গকাম্পাহনর খুব িহত িযব। গতামাযক না হনয়ে গেযল স্বাই হনন্দা করযব। 
  
-িযাঁ, হনশ্চ়েই যাব। 
  
হরওযত এখন গ্রীষ্মকাল। হপ্রযন্সপ সু্োর গলাে গিায ল। চারয  গবেরুম, হলহভংরুম, 
রান্নাঘর ভা়ো করা িয়েযে। গখালা বারান্দা গথযক স্মুদ্র্ গদখা যা়ে। রুযপার েুলদাহনযত 
েুল, শযাযম্পন, হুইহে, চযকাযল –স্ব আযে। 
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গিায ল া ভাযলাই, মযাযনজার এযস্ মাযঝ মাযঝ গখাঁজখবর হনয়ে যাযে। 
  
এক া গোন গপয়ে হরস্ চযল গেল। পাতলা হস্যের নাই  োউন পযর বাহলযশ চুল 
েহ়েয়ে হদয়ে হলজা প্রতীিার প্রির গুনযে। 
  
 গকাথা়ে হেয়েহেল হরস্?.. 
  
 হরওর বাইযর রে অযান্ড স্যন্সর েযাক্টহর। গস্খানকার েযাে মযাযনজার হস্নর  মাস্। 
মাঝব়েস্ী। গস্ আর রে অযান্ড স্ন্স-এ কাজ করযত চাইযে না। অনয গকাম্পাহন তাযক 
ভাযলা মাইযন গদযব। 
  
-হকন্তু আমাযদর স্যঙ্গ গতামার গয কনট্রাক্টহরস্ বলল। 
  
 –ও হেঁয়ে গেযল গদব। সু্খ যহদ না থাকল তািযল ওই কােজ হদয়ে কী িযব? 
  
 –ওরা হক জাযন তুহম গজযল যাে? 
  
 –গজল? গকন? 
  
 –হবযদযশ বযবস্া করযত হেয়ে কাযক কাযক ঘুে গদও়ো িয়েযে, তার তাহলকা গচয়ে 
পাহিয়েযে ইউনাইয ে গস্ট স্ স্রকার। রবারয া, তুহমও এই তাহলকার অন্তভুনি। 
গকাম্পাহনর স্বাযথন আইন অমানয কযরযে। এখাযন থাকযল হকেু এক া ভাবা গযত। 
থাকযে না যখন, গুে বাই। 
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আমাযক এভাযব হবপযদর মুযখ গিযল হদয়ে এখন স্যর যাযো? 
  
 তুহমই স্যর যাযো রবারয া। 
  
 –গবশ, আহম এখাযনই থাকব। তািযল বযাপার া োস্ িযব না আশা কহর? 
  
 হনশ্চ়েই না। 
  
গস্হদন স্ন্ধযাযবলা। 
  
নাই  ক্লাযব গদখা গেল হরস্ এক সু্ন্দরী গস্পহনস্ তন়োর স্যঙ্গ নাচযে। 
  
 হলজা এহেয়ে এল–গময়ে াযক স্হরয়ে হদল। বলল, এখনও আমার স্বামীর স্যঙ্গ নাচার 
সু্যযাে ি়েহন আমার। 
  
বাজনার মৃদু শব্দ। তাযল তাযল নাচযে ওরা দুজন। হলযজর উরু স্পশন কযর হরযস্র 
পুরুোঙ্গ। গস্ া শি িয়ে উযিযে। 
  
ওরা গিা যল হেযর এল। দুজযনই প্রযতযকহ  গপাশাক খুযল গেলল। নগ্নতা, স্াহন্নধয, 
আহলঙ্গন, চুম্বন। স্ব হকেু দ্রুত েহতযত ঘয  যাযে। অহন়েহন্ত্রত েহত। তারপযরই 
কামনার, হবযস্ফারণ। হনথর ক্লান্ত দুহ  শরীর হবোনা়ে গনহতয়ে প়েল। 
  
এহলজাযবথ এখন হমযস্স্ হরস্ উইহল়োমস্। গস্ সু্খী এবং সু্খী। 
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. 
  
২৯. 
  
জুহরযখর অহেযস্ বযস্ আযে হরস্ ও হলজা। হেয কহ ভ মযাি এযস্ ঢুকল। গকাযনারকম 
ভহনতা না কযর বলল–গকউ হমস্ হলজা রেযক খুন করার গচিা কযরযে। একবার ন়েদু-
বার। হবেল িয়েযে। আবার খুনী আপনাযক আঘাত করার গচিা করযব। 
  
 হলজ বযল–আপনার গবাধি়ে ভুল িযে। স্াহেনহন়োর পুহলশ জীপ পরীিা কযর গদযখযে। 
  
মাদাম, আপহনই ভুল করযেন। েযারাযজ গয জীপ া আপহন গদযখযেন, ও াযত 
অযাহিযেে ি়েহন। অহলহব়োর ভাোযচারা গমা র োহ়ে রাখার এক া জা়েো়ে 
অযাহিযেে িও়ো োহ়ে া আহম খুঁযজ গপয়েহে। ওই োহ়ের মাস্টার হস্হলন্ডাযরর বেু 
আলো কযর গদও়ো িয়েহেল। গব্রকেুইে পয়ে যাও়ো়ে োহ়ের গব্রক ধযরহন। স্ামযনর 
বাঁহদযকর গেনোর গভযে গেযে। 
  
–এ া কী কযর ি়ে? হরস্ চমযক উিল। 
  
–প্রহতহ  জীপ গদখযত একই রকম ি়ে। পািা়ে গথযক জীপ পয়ে গেল। োযে ধাক্কা 
গখল। তখনই ওরা আপনাযক খুন করত, যহদ না অনয গলাকজন এযস্ প়েত। ওরা 
তখন আপনার জীপ া স্হরয়ে এক া স্ামানয ভাোযচারা জীপ ওখাযন গেযল গরযখ চযল 
হেয়েহেল। 
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–ওরা কারা? হরযস্র প্রে। 
  
–গয স্যাম রেযক খুন কযরহেল। োইে গস্যজ অনয নাম হনয়েহেল। আপনার বাবা একা 
সু্ইজারলযাযন্ড যানহন। অনয গলাক হেল। 
  
–গস্ গক? 
  
 –আপনার স্বামী। 
  
–হমযথয কথা! পািায়ে চ়োর স্ম়ে স্যাযমর স্যঙ্গ আহম হেলাম না। হরস্ বলযত থাযক। 
গশাযনা হলজা, গতামাযক এক া গোপন খবর বহল। েত কয়েক বের ধযর গকউ রে 
অযান্ড স্যন্সর িহত করার গচিা চাহলয়েযে। স্যাম এ বযাপাযর এক া হরযপা ন গপয়েহেল। 
আমার স্যঙ্গ আযলাচনা করযত চাইল গস্। সু্ইজারলযাযন্ড গেযক পািাল। হকন্তু স্যাম এ 
বযাপাযর যাযক স্যন্দি কযরহেল, স্ম্ভবত গস্ গ র গপয়েহেল। তাই স্যামযক মরযত িল। 
আর হরযপা নও খুঁযজ পাও়ো যা়েহন। 
  
–হরযপা ন া আহম পয়েহে। হরযপা ন বলযে, গবাযেনর গকাযনা স্দস্য এই খুযনর স্যঙ্গ জহ়েত 
অথচ গদযখা, এই গকাম্পাহনযত প্রযতযযকর নাযম গশ়োর আযে। তািযল গস্ গকন 
গকাম্পাহনর িহত করযত চাইযব? 
  
-না, হমযস্স্ উইহল়োমস্, মযাি গবাঝাবার গচিা করল, অপরাধী আপনাযদর গকাম্পাহনর 
হবনাশ চা়ে না। গস্ এমন এক া হবশৃঙ্খলার সৃ্হি করযত গচয়েযে, যখন  াকার জনয 
বযাঙ্ক আপনাযদর ওপর চাপ সৃ্হি করযব। বাধয িয়ে তখন স্যাম রে বাইযর গশ়োর 
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হবহের অনুমহত গদযব। হকন্তু গস্ই অপরাধীর অভীি এখনও পূরণ ি়েহন। তাই আপনার 
ো়ো কায হন।  
  
. 
  
৩০. 
  
অস্িয যন্ত্রণা গভাে কযর চযলযে ও়োলথার েযাস্নার। চার স্িাি ধযর চলযে। বযথা। 
কমাবার  যাবযল  গস্ খা়ে না, পাযে ঘুহময়ে পয়ে, যহদ অযানা তাযক আবার আেমণ 
কযর। 
  
োিার তাযক িাস্পাতাযল ভহতন িও়োর পরামশন হদয়েহেল। যযথি রিপাত িয়েযে। 
হকন্তু ও়োলথার রাহজ ি়েহন। গকাম্পাহনর োিার িও়ো়ে পুহলযশ হরযপা ন কযরহন। 
  
অযানা যখন তাযক কাহচর ধারাযলা েলা হদয়ে আঘাত করল, গস্ তখন গকাযনামযত 
অযানাযক গজার কযর গবেরুযম ঢুহকয়ে হদয়ে দরজা বন্ধ কযর হদয়েহেল। 
  
অযানা গচঁচাহেল–আমার বাচ্চারা গকাথা়ে? 
  
গস্ই গথযক অযানা গশাবার ঘযর বহন্দ। খাবার হদয়ে আযস্ ও়োলথার, তখন তার হচৎকার 
গশানা যা়ে–আমার বাচ্চারা গকাথা়ে? 
  
হঝ গমনেলার কাজ করযত এযস্যে। স্িাযি একহদন কযর আযস্ ও। বাহ়ে া সু্নস্ান। 
হকেু খুচযরা প়েস্া আর গস্ানার হপলবি িাহতয়ে হনল গস্। 
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 গবেরুযম তালাবন্ধ গদযখ গস্ ভাবল, গভতযর হকেু আযে নাহক। দরজার িাতল গঘারাল। 
গভতর গথযক এক া নারীকণ্ঠ গশানা গেল–আমাযক বাঁচাও! পুহলযশর খবর দাও! এখাযন 
আমাযক আ যক রাখা িয়েযে। 
  
 গকাথা গথযক ও়োলথার েযাস্নার এযস্ হঝযক ওখান গথযক স্হরয়ে হদল–এখাযন তুহম, 
কী করে? গে  আউ , গতামাযক আর চাই না, গতামার এযজহন্সযক বযল গদব। চযল 
যাও। 
  
হঝ দ্রুত পায়ে বাহ়ে গথযক গবহরয়ে এল। উপহর হিস্াযব খুচযরা প়েস্া আর গস্ানার 
হপলবি গপয়ে গস্ মিাখুহশ। 
  
. 
  
 জুহরযখ পুহলশ হেয কহ ভ মযাি িরনাং পযারীর ইোরযপাল গিেযকা়ো াযস্নর হরযপায ন 
গচাখ হদয়ে বযস্ আযে। রে অযান্ড স্ন্স একই স্টক গথযক বু্ হেে হকযনযে। গজনাযরল 
এেহজহকউহ যভর অযাকাউযে গকনা িয়েযে। গয এযজে হকযনযে গস্ এখন ওই 
গকাম্পাহনর এযজে ন়ে। গখাঁজখবর চলযে। 
  
. 
  
৩১. 
  
হরযস্র প্রাইযভ  গোন গবযজ উিল। 
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–িযাযলা নারীকণ্ঠ। গিযলন রে মারযতইল বলহে। হরস্, তুহম হক এর মযধযই হলজার 
গপাো িয়ে গেযো? হবযকযল আস্যো গতা? ন়েযতা আমাযকই জুহরযখ গযযত ি়ে। 
  
-না-না, গতামাযক আস্যত িযব না। আহমই যাব। 
  
 –গুে, আমযদর পুযরাযনা জা়েো়ে 
  
 এই মহিলার স্যঙ্গ স্ংহিি গযৌন হমলযনর অহভজ্ঞতা হরযস্র আযে। গময়ে া কামনা 
জাোযত পাযর। গিযলন রে মারযতইল তার স্বামী শালনযক পেন্দ কযর না। হরযক গস্ 
কাযে গপযত চা়ে। 
  
হরস্ এহলজাযবযথর অহেযস্ এযস্ ঢুকল। 
  
হলজা হেস্হেস্ কযর বলল–চযলা হরস্, আমরা বাহ়ে যাই। তারপর হবোনা়ে শুয়ে 
  
–গতামা়ে গযৌন িুধা়ে ধযরযে গদখহে। আমাযক হবযকযল পযারীযত গযযত িযব। 
  
 –আহমও যাব। 
  
দরকার গনই। গোট্ট কাজ। রাযতই হেযর আস্ব। 
  
. 
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গলে  বযাযঙ্কর গোট্ট গিায যলর োইহনং রুম। গিযলন রে মারযতইল বযস্ আযে। গস্ 
সু্ন্দরী এবং বুহদ্ধমতী। গদি হনয়ে হবহচে গখলা গখলযত পাযর। হকন্তু তার গখলার মযধয 
আযে হনষু্ঠরতা, আততা়েীর মযতা। গস্ করুণা করযত জাযন না। 
  
–োহলনং, গতামা়ে গবশ সু্ন্দর গদখাযে। বলল, গকমন লােযে হবয়ে া? হবোনার বযাপাযর 
হলজা হনশ্চ়েই খুব যত্নশীল। 
  
গিযলযনর আেুল গখলা করযে হরযস্র িাযতর ওপর। হরস্ জাযন, হবোনা়ে গিযলন 
গনকয়ে বাযঘর মযতা িয়ে যা়ে। বনয, চতুর ও কুশলী, প্রবল গযৌন আকািা। স্িযজ 
তৃি ি়ে না। 
  
হরস্ তার িাত স্হরয়ে হনল। গিযলযনর দৃহিযত শীতলতা। 
  
রে অযান্ড স্যন্সর গপ্রহস্যেযের গচ়োযর গকমন লােযে হরস্? 
  
ওযিা, হরস্ গতা গিযলযনর উচ্চাশার কথা ভুযলই হেয়েহেল! গিযলন বযলহেল, স্যাম স্যর 
গেযল আমরা দুজযন হমযল গকাম্পাহন চালাযত পাহর। 
  
িমতার গলাযভ গিযলযনর গযৌনকামনা বা়েযত থাযক এবং তা হবপজ্জনক। 
  
–বলল, আমা়ে গেযকে গকন? 
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–হরস্, ভুযল গযও না, তুহমও উচ্চাশা গপােণ কযরা, আমারই মযতা। না িযল স্যাযমর 
পাযশ পাযশ ো়োর মযতা এই গকাম্পাহনযত পয়ে হেযল গকন? কারণ গতামার উচ্চাশা 
হেল, একহদন রে অযান্ড স্যন্সর স্যবনস্বনা িযব। 
  
-স্যামযক আহম পেন্দ করতাম। তাই ওর স্যঙ্গ থাকতাম। 
  
 –তাই নাহক! এখন স্যাযমর সু্ন্দরী গময়ে গতামার ঘরনী িয়েযে। 
  
োহ নাযমর লাই াযরর আগুযন পাতলা কাযলা চুরু  ধরাল গিযলন। বলল, শাযলনর কাযে। 
শুনলাম, এহলজাযবথ গশ়োর হবহেযত বাধা হদযে? 
  
–িযাঁ, তাই। 
  
–আো হরস্, গভযব গদযখা গতা, হলজার অযাহিযেে িল, গস্ মারা গেল, তারপর তারপর 
গতামার িাযত এল অতুল স্ম্পদ। 
  
হরস্ ওর হদযক অপলক তাহকয়ে রইল। 
  
. 
  
৩২. 
  
 ওলহে়োতা। বাহ়ের জানালা হদয়ে ইভা পালাজহজ হবশ্রী এক া দৃশয গদখযত গপল। 
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গদানাযতিা, স্যঙ্গ হতন গেযল। োইভওয়ে ধযর এহেয়ে আস্যে। হস্মযনত্তা ওপযরর ঘযর 
ঘুযমাে। ইযভার ভােয ভাযলা। গস্ দ্রুত পায়ে বাইযর গবহরয়ে এল–গদানাযতিার স্যঙ্গ গস্ 
স্বনদা সু্ন্দর বযবিার কযরযে। অথচ গস্ই গদানাযতিা তার : জীবনযক দুহবনস্ি কযর 
তুযলযে। স্ংস্ার ভােযত চাইযে। 
  
গেযলরা বাবাযক কাযে গপয়ে জহ়েয়ে ধরল। চুমু গখল। 
  
গতামার বউ গকাথা়ে? ওর স্যঙ্গ গদখা করব। গেযলরা, এযস্া। 
  
 ইযভা এখন এযকবাযর কঁুকয়ে গেযে। ভাযলামানুে বযল হনযজর প্রহত আস্থা আযে তার। 
অযনক কি কযর গস্ জীবযন উন্নহত কযরযে। স্ামানয ভুযল গস্ ওস্ব িারাযত চা়ে না। 
হকন্তু এজনয তার অপেযন্দর এক া কাজ করযত িযব। 
  
ইযভা বলল–আর পাঁচ া হদন স্ম়ে চাইহে। কথা হদহে।  াকা গতামাযক গদব। 
  
. 
  
িাউস্ অে কমযন্স এক া গুরুত্বপূণন হবতকন চযলযে। রিণশীল দযলর মযত, শ্রহমকযদর 
ধমনঘ  গদযশর অথনননহতক ধ্বংযস্র কারণ। শ্রহমকযশ্রণীর ধমনঘয র অহধকার গকয়ে হনযত 
িযব। হকন্তু কীভাযব? তাই হনয়েই চযলযে হবতকন, কথাবাতনা। 
  
স্যার অযাযলক হনকলস্ বিৃতা মযঞ্চ উযি দাঁ়োল-শ্রহমকরাই গদযশর বনু্ধ। গদশযক মিান 
কযর তুযলযে। ওরা হমল চালা়ে, েযাক্টহরর চাকা গঘারা়ে। ওরা গদযশর গমরুদণ্ড। হকন্তু 
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জাতী়ে জীবযন কখনও কখনও তযাে স্বীকার করযত ি়ে। শ্রহমকযদর প্রয়োজযন তযাযের 
পযথ চলযত িযব। 
  
বিৃতা গশে িল। গপেযন কারা গযন িাততাহল হদয়ে উিল। এমন স্ম়ে এক কমনচারী 
এযস্ বলল–স্যার অযাযলক, তা়োতাহ়ে বাহ়েযত যান। দুঘন না 
  
অযাযলক বাহ়ে হেযর এল। গদখল অনচতনয হভহভ়োনযক অযামু্বযলযন্স গভালা িযে। 
  
কী িয়েযে েক্টর? 
  
জাহন না। এক া উয়ো গোন গপয়ে এখাযন এযস্ গদহখ গলহে হনকলস্ গবেরুযমর 
গমযঝযত পয়ে আযেন। তার িাঁ ু দুয া গপযরক হদয়ে মাহ র স্াযথ আ যক গদও়ো 
িয়েযে। আমরা গদখহে। তযব এক া কথা, উহন আর মাহ যত পা গেযল জীবযন িাঁ যত 
পারযবন না। 
  
অযামু্বযলযন্স চয়ে অযাযলকও িাস্পাতাযল এল। 
  
হভহভ়োযনর জ্ঞান হেযর এল। গস্ জানাল, দুয া গলাক, মুযখাযশ মুখ ঢাকা, তার পা দুয া 
গভযে হদয়েযে। 
  
হভহভ়োন মুখ ভার কযর বলল–আহম আর িাঁ যত পারব না, নাচযত পারব না। অযাযলক, 
তুহম আমাযক গেয়ে চযল যাযব না গতা। 
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ধনরাশয ও যন্ত্রণা়ে অযাযলযকর গচাখ গেয  জল এল। হবপযদর মযধযও তার হৃদয়ে খুহশর 
হঝহলক গখযল গেল। হভহভ়োন আর অনয পুরুযের স্ংস্েন কামনা করযব না। গস্ স্বামীর 
কাযেই থাকযব। গস্ তার পঙু্গ স্ত্রীর যত্ন হনযত পারযব। 
  
. 
  
৩৩. 
  
জুহরখ। ৪িা হেযস্ম্বর। বৃিস্পহতবার। 
  
জুহরযখর হেহমনযাল পুহলযশর গিেঅহেযস্ এক া গোন এল। 
  
হচে ইন্সযপক্টর হেয কহ ভ মযাি িরনাংযক বলল–রে গকযস্র স্মস্যা স্মাধান িয়ে । 
গেযে। অপরাধীর স্ন্ধান হমযলযে। তুহম এখনই বাহলনন এ়োরযপায ন চযল যাও। 
  
মযাি চযল গেল। 
  
হচে ইন্সযপক্টর গোন তুযল হদযলন–িযাযলা হমযস্স্ এহলজাযবথ রে উইহল়োমস্, ভাযলা 
খবর আযে। আপহন এখন বহেোেন ো়োই চলাযেরা করযত পারযবন খুনীর স্ন্ধান 
হমযলযে। 
  
–খুহন গক? 
  
 –ও়োলথার েযাস্নার। 
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. 
  
পুহলশ বাহ়ে া হঘযর গেলল। 
  
পুহলযশর োহ়ের স্ামযনর হস্য  দুজন হেয কহ ভ, গপেযনর হস্য  গমজর ওয়েলমযান ও 
হেয কহ ভ মযাি। 
  
–আমাযদর স্াবধাযন এযোযত িযব। গমজর বলল। ও়োলথার ওর বউযক আ যক 
গরযখযে।  
  
–আর ও়োলথার? 
  
 –গতামার কাযে আমরা কৃতজ্ঞ। গতামাযক তাই গেযকহে। 
  
কী ভাযব? 
  
–তুহমই আমাযদর জাহনয়েহেযল ও়োলথার এক মযনাযরাে হবযশেযজ্ঞর কাযে হেয়েহেল। 
অনযানয মযনাযরাে হবযশেজ্ঞযদর কাযে ওর গচিারার বণননা গদও়ো িল। ওরা বলল, ও 
আরও দুজন োিাযরর কাযে যা়ে, েদ্মযবযশ। মানহস্ক গরাযের হচহকৎস্ার বযাপাযর গখাঁজ 
গন়ে। ও গয একজন মযনাবরােী, তা ও জানত। ইহতমযধয ওর বউ পুহলযশ গোন কযর 
স্ািাযয গচয়েহেল। পুহলশ হেয়েহেল। অযানা বযলহেল, না, হকেু ি়েহন। আজ স্কাযল 
ওযদর হঝ গোন কযরহেল। বলল, ও়োলথার েযাস্নার নাহক ওর বউ অযানাযক ঘযর 
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তালাবন্ধ কযর গেযল গরযখযে। তাযদর বাচ্চাযদর খুন কযরযে। অযানা গস্ামবার ওই 
হঝযক বযলহেল, তার স্বামী তাযক খুন করযত পাযর। 
  
 গস্ামবার! এত গদহর কযর গময়ে া 
  
–গময়ে া গকাযনা ঝু  ঝাযমলা়ে গযযত চাইহেল না। গশে পযনন্ত ওর পুরুেবনু্ধ ওযক 
গবাঝা়ে, ও তাই আজ স্কাযল গোন কযরযে। 
  
েযাস্নার এযস্টয র প্রযবশ পথ গথযক হকেু া দূযর পুহলযশর োহ়ে দাঁ়োল। 
  
হেয কহ ভ দুজন োহ়ে গথযক গনযম এল। বলল–গমজর, গলাক া বাহ়ের গভতযরই আযে। 
জানালা বন্ধ। 
  
 পুহলশ তখন ল়োইয়ের জনয প্রস্তুত। বমন পযর গ হলযোপ রইযেল আর হ ়োর েযাস্ 
হনয়ে ধতহর। 
  
েক অনুযা়েী কাজ শুরু িল। 
  
গমজযরর ইহঙ্গযত নীযচর এবং ওপযরর ঘরগুযলা়ে জানালা়ে হ ়োর েযাস্ গগ্রযনে গোঁ়ো 
িল। স্ামযনর ও গপেযনর দরজা ভাো িল। 
  
মযাি ও গমজর গভতযর ঢুকল। দুজন পুহলশ হেয কহ ভ িাযত িাতক়ো পহরয়ে হদল 
ও়োলথার েযাস্নাযরর। পরযন ওর হঢযল রাতযপাশাক ও পা়েজামা। কয়েক হদন দাহ়ে 
কামাযনা ি়েহন। মুখ শুকযনা, গচাখ গোলা। 
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ও়োলথার েযাস্নারযক গদযখ মযাি অবাক িল। কহম্পউ ার গয ও়োলথার েযাস্নাযরর 
কথা বযলহেল, তার স্যঙ্গ এর হমল গনই। এ গযন মযন ি়ে নকল ও়োলথার েযাস্নার! 
  
 গমজর বলল–গির েযাস্নার, আপনাযক আমরা গগ্রিার করহে। আপনার স্ত্রী গকাথা়ে? 
  
–ও চযল গেযে। আহম 
  
 গস্ই মুিূযতন ওপযরর ঘযরর দরজা খুযল গবহরয়ে এল এক পুহলশ হেয কহ ভ–পাও়ো 
গেযে! হমযস্স্ অযানা েযাস্নারযক পাও়ো গেযে! তালাবন্ধ ঘর গথযক তাযক পাও়ো গেযে। 
  
কাঁপযত কাঁপযত হস্ঁহ়ে হদয়ে গনযম এল অযানা েযাস্নার। শযনর মযতা চুল, মুযখ স্াদা 
দাে। েঁুহপয়ে েঁুহপয়ে কাঁদযে আর বলযে, ও আমার বাচ্চাযদর গমযর গেযলযে। 
  
ও়োলথার অস্িা়ে দৃহিযত স্ত্রীর হদযক তাহকয়ে আযে। তাযক প্রাণিীন মযন িল। 
  
অযানা গচঁহচয়ে বলল–আমার বাচ্চাযদর তুহম গমযর গেযলে? 
  
–ও হক হিক বলযে? গমজর ও়োলথারযক প্রে করল। 
  
ও়োলথার ঘা়ে না়েল–িযাঁ। এক হনযমযে গস্ গযন অযনক বুয়ো িয়ে গেযে। পরাজয়ের 
ো়ো গচাযখর পাতা়ে। িযাঁ, ওরা আর গবযঁচ গনই। 
  
–গেেবহে দুয া আমরা গদখযত চাই। 
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ও়োলথাযরর োল গবয়ে গচাযখর জল গনযম এল। 
  
–গকাথা়ে তাযদর লাশ গরযখে? গমজর ওয়েেমযান আবার জানযত চাইল। 
  
–ওরা গস্ে পলস্ হেজনার কবরখানা়ে শুয়ে আযে। হেয কহ ভ মযাি িরনাং এবার 
জবাব হদল, জন্ম মুিূযতনই তাযদর খুন করা ি়ে। পাঁচ বের আযে। 
  
. 
  
৩৪. 
  
জুহরখ। ৪িা হেযস্ম্বর, বৃিস্পহতবার। রাত ৮ া। 
  
 হিযমল রাত। স্ন্ধযা উত্তীণন। তুোর উ়েযে িাও়ো়ে। পাউোযরর মযতা। চারপাশ 
অন্ধকার। গকবল রে অযান্ড স্যন্সর অযােহমহনযিহ ভ হবহল্ডং-এর আযলাগুযলা ম্লান িয়ে 
জ্বলযে। 
  
রাত বা়েযে। এহলজাযবথ অহেযস্ কাজ করযে। আর ভাবযে, গজযনভার হমহ ং গস্যর 
কখন তার স্বামী হরস্ উইহল়োমস্ হেযর আস্যব। হবহল্ডং োঁকা। ওর মন চঞ্চল, কাযজ 
মন হদযত পারযে না। মযন পয়ে যাযে ও়োলথার েযাস্নার আর অযানা রে েযাস্নাযরর 
কথা। হলজা প্রথম যখন ও়োলথারযক গদযখহেল, গস্ হেল সু্ন্দর সু্দশনন এক যুবক। 
পােযলর মযতা বউযক ভাযলাবাস্ত। ভাযলাবাস্ত, নাহক ভহনতা করত! হবশ্বাস্ই ি়ে না। 
ও়োলথার এমন ভ়েংকর নীচ জঘনয কাজ করযত পাযর। অযানার কথা গভযব তার কি 
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ি়ে। হকেুযতই গোযন ওর স্যঙ্গ গযাোযযাে করা যাযে না। ইযে ি়ে, এখুহন বাহলনযন 
েুয  যা়ে। 
  
গোন গবযজ উিল। স্যার অযাযলযকর গোন। হলজা খুহশ। 
  
-শুনযল ও়োলথাযরর কাণ্ডকারখানার কথা? 
  
 –িযাঁ, অহবশ্বাস্য মযন িযে। 
  
 –হিক বযলে। ও়োলথার হনযদনাে। ও হনরাপরাধ। 
  
হকন্তু পুহলশ ওযক 
  
–ওরা ভুল কযরযে। স্যাম আর আহম আযেই ও়োলথাযরর বযাপাযর গখাঁজ হনয়েহেলাম। 
যাযক আমরা খুঁজহে গস্ ও়োলথার ন়ে। 
  
–তার মাযন? গতামরা কাযক খুঁজহেযল? হলজা ঘাবয়ে যা়ে। 
  
 –এত কথা গোযন…তাো়ো গতামাযক একা পাও়ো যা়ে না। তাই বলা ি়েহন। 
  
 ..েত কয়েক বের ধযর এমন এক বযহি গকাম্পাহনর িহত করযত চাইযে, গয এর স্যঙ্গ 
যুি। দহিণ আযমহরকার েযাক্টহরযত হবযস্ফারণ ঘয যে, গপয ে চুহর িয়েযে। ভুল গলযবল 
হবোি ওেুযধর হশহশর োয়ে স্াঁ া িয়েযে। আহম স্যামযক বযলহেলাম, একজন প্রাইযভ  
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গোয়েন্দার ওপর এই কাযজর দাহ়েত্ব হদযত। বযাপার া হনয়ে আমরা আর কানাকাহন 
কহরহন। 
  
এহলজাযবযথর মযন িল, তার হৃৎহপযণ্ডর স্পন্দন বুহঝ বন্ধ িয়ে যাযব। অযাযলযকর 
কণ্ঠস্বর গোযন, হকন্তু মযন িযে তার স্বামী হরস্ উইহল়োমস্ কথা বলযে। 
  
অযাযলক বযল চযলযে বাইযরর এক হেয কহ যভর িাযত অনুস্ন্ধাযনর দাহ়েত্ব গদও়ো ি়ে। 
ওরা হরযপা ন হদয়েহেল। গস্ই হরযপা ন হনয়ে স্যাম সু্ইজারলযাযন্ড হেয়েহেল। স্যাম গোযন 
আমার স্যঙ্গ গযাোযযাে কযরহেল। 
  
–অযাযলক, তুহম আর আমার বাবা ো়ো এই গোপন হরযপায নর কথা আর গকউ। জানযতা 
কী? 
  
না, তযব স্যাযমর ধারণা, গকাম্পাহনর  পমিযলর গকউ এস্যবর স্যঙ্গ যুি? 
  
 প মিযলর গকউ… 
  
–আো, আমার বাবা হরস্যক হক এবযাপাযর হকেু বযলহেল? গ যন গ যন কথা বলযে। 
হলজা। 
  
 না, গকন একথা বলে? 
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তািযল? তািযল কী কযর হরস্ এই হরযপায নর কথা জানযত গপযরহেল? হনশ্চ়েই ও ও া 
চুহর কযরহেল। এক া মাে কারযণই হরস্ শযামহনযজ হেয়েহেল। তার বাবাযক গস্ িতযা 
করযত গচয়েহেল। 
  
গোন গরযখ হদল হলজা। আতঙ্ক তাযক হঘযর ধযরযে। মাথা ঘুরযে, গক গযন তার কাযন 
কাযন বলল গতামার স্বামী হরস্ উইহল়োমস্ খুহন। িযাঁ, গস্ খুন কযরযে। খুহন গস্! 
  
মযন পয়ে গেল জীপ অযাকহস্যেে িও়োর আযের মুিূতনগুযলা। গস্ হরযক জাহনয়েহেল, 
স্াহেনহন়োযত যাযে গস্। 
  
আবার হলে  োযশর বযাপার া। হমহ ং-এ হরস্ এল না। পযর এল। যখন হমস্ আরহলং 
আর গস্ ো়ো অহেযস্ গকউ গনই। আবার খাহনকবাযদ চযল গেল। ওহক স্হতযই চযল 
হেয়েহেল? আর যাও়োর আযে হলে যক হবকল কযর হদয়ে হেয়েহেল। 
  
 শরীর কাঁপযে হলজার। মযনর মযধয চযলযে চাপানউযতার। হরস্ ন়ে, হরস্ খুহন িযত 
পাযর না। গস্  লমল পায়ে হরযস্র অহেযস্ ঢুকল। হরস্ গয হনযদনাে, গস্ই প্রমাণই গস্ 
খুঁজযত এযস্যে। 
  
. 
  
আযলা জ্বযল উিল। 
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গেযের-ওপযর এনযেজযমে বুক। গস্যেম্বযর জীপ অযাকহস্যেে িও়োর স্ম়ে হরস্ 
নাহক নাইযরাহবযত হেয়েহেল। কথা া হক স্হতয? পাস্যপা ন গদখযলই জানা যাযব। 
  
 হকন্তু গেযের নীযচর ে়োর তালা গদও়ো। তালা ভােযব? হবশ্বাস্ভঙ্গ করযব হনযজর 
স্বামীর স্যঙ্গ? আর হক হেযর পাযব গস্ই হবশ্বাস্? 
  
 না, আর ন়ে। হচহি গখালার ধাতবদণ্ড হদয়ে গস্ তালা গভযে গেলল। ে়োর  ানল। 
এক া খাম হরস্ উইহল়োমযস্র নাযম। এক া গময়েহল িাযত গলখা হচহি। হলযখযে গিযলন 
রে মারযতইল। হলযখযে? 
  
 োহলনং, গোযন গতামার স্াযথ গযাোযযাে রাখার গচিা করহে। আমাযদর েযানগুযলার কথা 
মযন আযে গতা। ওগুযলাযক হিকিাকভাযব করযত িযব। এজনয আমাযদর আবার গদখা 
িও়ো অতযন্ত জরুহর। 
  
হচহি া আর প়েল না এহলজাযবথ রে। এবার গস্ই চুহর করা গোপন হরযপা ন। হবস্ফাহরত 
গচাযখ গস্ গদখযে। 
  
বয়ো বয়ো অিযর গলখা–হমস্টার স্যাম রে–একান্ত গোপনী়ে। গকাযনা কহপ গনই। 
  
মাথা ঘুরযে, গচাখ বন্ধ িয়ে আস্যে হলজার। কল্পনা়ে খুহনর মুখ া তার গচাযখর স্ামযন 
গভযস্ উিল। খুহন–তার স্বামী! 
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এমন স্ম়ে গোন গবযজ উিল। আও়োজ লিয কযর গকাযনারকযম হনযজর গচম্বাযর এযস্ 
ঢুকল। গোন তুলল। 
  
–হমযস্স্ উইহল়োমস্, লহবর অযায নেযাযের খুহশ-খুহশ েলা। আপহন অহেযস্ আযেন । 
হকনা, তাই জানযত গোন করলাম। হমস্টার উইহল়োমস্ এখুহন হেযর আস্যেন। 
  
 গকন? আবার এক া খুযনর মি়ো গদযব নাহক? 
  
 হলযজর অবতনমাযন রে অযান্ড স্যন্সর একমাে অধীশ্বর িযব হরস্ উইহল়োমস্। 
  
হলজাযক এখনই এখান গথযক পালাযত িযব। তার মুখ গদখযলই হরস্ বুঝযত গপযর 
যাযব। গস্ হক অহভন়ে করযব? হকেুই ি়েহন এমন ভান করযব? না-না, তা স্ম্ভব ন়ে। 
  
গস্ পারযব না। তাযক পালাযতই িযব। হকন্তু গকাথা়ে? গযখান গথযক হরস্ তাযক খুঁযজ । 
পাযব না। 
  
 অন্ধ আতযঙ্ক হলজা তখন হিহস্টহর়ো গরােীর মযতা িয়ে গেযে। দ্রুত িাযত পাস্ন আর 
গকা  া তুযল হনল, পাস্যপা ন াও হনযত ভুলল না। 
  
 প্রাইযভ  হলেয র স্ামযন এযস্ দাঁ়োল হলজ। ইনহেযক াযরর হদযক তাকাল–হলে  উযি 
আস্যে–আ তলা ন়ে-তলা দশতলা– 
  
এহলজাযবথ রে উইহল়োমস্ প্রাযণর ভয়ে দ্রুত হস্ঁহ়ের পথ ধরল। 
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. 
  
৩৫. 
  
 হস্হভ াযভহশ়ো আর স্াহেনহন়োর মাযঝ খাঁহ়ে। গেহরযবায  কযর খাঁহ়ে পার িযত ি়ে। শুধু 
মানুে ন়ে, গমা র োহ়েও গভালা ি়ে গবায ।, হলজা ভা়ো করা এক া োহ়েযত এযস্যে। 
গেযন ওযিহন। তািযল গরকেন থাকত। গবায  ওস্যবর বালাই গনই। স্াহেনহন়ো়ে অযনযকই 
েুহ  কা াযত যাযে। 
  
গস্ জাযন, গকউ তাযক অনুস্রণ কযরহন। তবুও আতহঙ্কত মন ভরস্া পাযে না। হরস্, 
উইহল়োমস্ স্ব হকেু করযত পাযর। হলজাযক িাযত গপযল, গস্ আর স্ত্রীযক বাঁহচয়ে রাখযব 
না। কারণ স্যাম রযের খুযনর একমাে স্ািী ওই হলজা। 
  
গো া এক া ভা়ো করা োহ়েযত চয়ে ইতালীোমী অয ারুয  োহ়ে থাহময়ে বুথ গথযক গস্ 
অযাযলকযক গোন করল। পাও়ো গেল না। 
  
–হিক আযে, অযাযলকযক জাহনয়ে গদযবন, আহম স্াহেনহন়োযত যাহে। 
  
এবার হেয কহ ভ মযাি। গস্ও গনই। 
  
-হিক আযে, মযাি এযল তাযক বযল গদযবন আহম স্াহেনহন়োর যাহে। 
  
 স্াহেনহন়ো হভলা়ে গস্ একা থাকযব। অবশয, পুহলশ তার পািারা়ে থাকযব, গস্ জাযন। 
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গেহরযঘা  ওলহব়ো়ে এযস্ হভ়েল। গস্খাযন পুহলশ হেয কহ ভ ব্রুযনা কযামপানা হলজার 
জনযই অযপিা করহেল। 
  
ব্রুযনা বলল–আপহন না আস্া পযনন্ত আমরা খুব দুহশ্চন্তা়ে হেলাম। সু্ইস্ পুহলশ 
জাহনয়েযে, আপহন আস্যত পাযরন। তাই গেন ও গেহরযবায র ওপর আমরা নজর 
গরযখহেলাম। 
  
 হলজা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কযর ওই বুহদ্ধমান হবচিণ পুহলশ হেয কহ ভ মযাি িরনাং এর। 
তািযল গস্ খবর গপয়েযে। 
  
োইভাযরর আস্যন বস্ল হেয কহ ভ ব্রুযনা। পাযশ হলজা। 
  
 ওলহব়োর আঁকাবাঁকা পািাহ়ে রাস্তা ধযর োহ়ে কস্টা গস্পরালদার হদযক েু হেল। হলজা 
তাকাল বাইযরর হদযক, হরযস্র িৃহত জহ়েয়ে আযে এখানকার প্রহতহ  জা়েোর স্াযথ। 
  
 আমার স্বামীর গকাযনা খবর? 
  
–ও এখন প্রাণ হনয়ে েু যে। তযব গবহশ দূর গযযত পারযব না। ি়েযতা কাল স্কাযলর 
মযধযই ওযক অযাযরস্ট করা িযব। 
  
 এ খবর এহলজাযবথযক যন্ত্রণাদদ্ধ কযর তুলল। হরসূ্, হরসূ্যক ও ভাযলাবাযস্। তার স্বামী 
হরস্ এখন পালাযে। তার গপেযন এখন ধাও়ো কযরযে মানুে হশকারীরা। পলাতক পশুর 
মযতা হরস্ এখন প্রাণ বাঁচাযত বযস্ত! 
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ব্রুযনা বলল–কী ভাবযেন? হস্যরাযক্কা বইযব। আমরাও ওই গভযব ভ়ে পাহে, আজ রাযত 
আমরা স্বাই বযস্ত থাকব। 
  
হস্যরাযক্কার মরু বাতাযস্র ঝ়ে এযল মানুে ও পশু পােল িয়ে যা়ে। এই স্ম়ে 
অপরাযধর ঘ না গবয়ে যা়ে। এইস্ব গিযে হবচারকরা অপরাধীর শাহস্ত হকেু া লাঘব 
কযরন। 
  
 োহ়ে এযস্ থামল। অন্ধকার হভলা। 
  
হেয কহ ভ ব্রুযনা বলল–হমযস্স্ উইহল়োমস্। এক িাযত তার হপস্তল, অনয িাযত চাহব 
ঘুহরয়ে দরজা খুলযে। গভতযর ঢুযক আযলা জ্বালল। হবপযদর ঝঁুহক গনও়ো উহচত ন়ে। 
বলা যা়ে না, শত্রু এখাযন আযে গথযকই ঘাপহ  গমযর বযস্ আযে। দাঁ়োন, আযে বাহ়ে া 
ভাযলা কযর গদযখ হনই। 
  
এক-এক া ঘযর ঢুযক আযলা জ্বাহলয়ে গদখল বুযনা। গক্লাযজ , আনাযচ-কানাযচ স্বনে। 
এমনহক জানালা দরজা বন্ধ হকনা তাও গদযখ হনল। না, গকউ গনই। 
  
নীযচর তলা়ে হেযর এল হেয কহ ভ ব্রুযনা–গিে অহেযস্ এক া গোন করযত িযব। যহদ 
হকেু মযন না কযরন। 
  
হলজা তাযক প়োর ঘযর হনয়ে এল। হেয কহ ভ ব্রুযনা গোন করল–হেয কহ ভ ব্রুযনা 
কযামপানা বলহে। আমরা এখন হভলা়ে। োইভওয়েযত োহ়ে বদলাও। 
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গচ়োযর বযস্ আযে এহলজাযবথ। অজানা আতযঙ্ক স্না়ুে  ান ান। গস্ জাযন, কাল স্কাযল 
গস্ হনযজযক আর শান্ত রাখযত পারযব না। খবর পাযব, হরসূ্যক অযাযরস্ট করা িয়েযে, 
নতুবা গুহল করা িয়েযে। হরস্ স্ম্পযকন তার মযন এখনও আস্থা আযে-হরস্ এস্ব করযত 
পাযর না। 
  
 হমযস্স্ উইহল়োমস্, হেয কহ ভ ব্রুযনা বলল, আমার বউ বযল, আহম খুব ভাযলা কহে 
ধতহর করযত পাহর। আপহন বসু্ন, আহম কহে হনয়ে আহস্। 
  
হেয কহ ভ ব্রুযনা চযল গযযতই তাযক হচন্তারা এযস্ গ্রাস্ করল। অযাযলযকর কাযে যখন 
গস্ গোন কযরহেল, তখনও তার ধারণা হেল, হরস্ হনরাপরাধ। হরস্ একাজ করযত পাযর 
না। হনশ্চ়েই গকাথাও ভুল িয়েযে। হলযজর বাবাযক খুন কযর তার স্যঙ্গ গপ্রযমর অহভন়ে 
কযর, আবার তাযক খুন করা, গকাযনা মানুযের পযি… না-না, এ অস্ম্ভব। 
  
 ওি হযশু, আর ভাবযত পারহে না! 
  
 হকন্তু না গভযবও উপা়ে গনই। ি়েযতা পযনযরা বেযরর গময়ে হলজাযক গদখার পর 
গথযকই হরস্ উইহল়োমস্ রে অযান্ড স্যন্সর স্যবনস্বনা িবার দুিঃস্বে গদযখ আস্হেল 
ি়েযতা। তাই হিক কযরহেল, স্যাম রেযক পৃহথবী গথযক স্হরয়ে হদয়ে গবাকা গময়ে াযক 
িাযতর মুযিা়ে হনয়ে গনযব। অবশয হরযস্র প্রহত হলজই প্রথম গপ্রম হনযবদন কযরহেল। 
এ াই পহরতাযপর হবে়ে। ি়েযতা গিযলন রে মারযতইল আর হরস্ উইহল়োমযস্র মযধয 
অনবধ গপ্রযমর স্ম্পকন থাকা়ে ওরা দুজযন হমযল েক া কযরহেল। 
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হেয কহ ভ ব্রুযনা কযামপানা কহের কাপ এহেয়ে হদল–হমযস্স্ উইহল়োমস্, কহে া খান, 
ভাযলা লােযব। 
  
কহেযত চুমুক হদয়ে গকমন হবস্বাদ লােল হলজার। গস্ হেয কহ যভর হদযক তাকাল। 
  
–এ ু েচ হমহশয়ে হদয়েহে। ক্লাহন্ত দূর িযব। তারপর হেয কহ ভ বলল–গপট্রল কার এল 
বযল। দুজন পুহলশ স্ারারাত বাহ়ে া পািারা গদযব। আহম নীযচর তলার ঘযর থাকব। 
আপহন গবেরুযম চযল যান। ঘুহময়ে হনন। তাজা লােযব শরীর। 
  
হলযজর শরীযর এখন এক হবশ্রী অবস্াদ। গস্ আর বযস্ থাকযত পারল না। হবোনা়ে 
শুয়ে প়েল। আস্যল ঘুযমর স্যঙ্গ যুদ্ধ করার গচিা করহেল। 
  
তন্দ্রােন্ন িয়ে হলযজর স্ামযন গস্ই দৃশয া গভযস্ উিল–অন্ধকার রাস্তা। পুহলযশর গুহল। 
হরস্ মরযত বযস্যে। 
  
তা়োতাহ়ে গচাখ খুলল। গকঁযপ উিযে শরীর। ঘন ঘন হনশ্বাস্ প়েযে। গস্ গজযে থাকার 
গচিা করল। হকন্তু গচাযখর পাতার গুরুভার গস্ বইযত পারল না, হকেুিযণর মযধযই 
ঘুযমর অতযল িাহরয়ে গেল। 
  
. 
  
৩৬. 
  
এক া অদু্ভত আতননাযদ ঘুম গভযে গেল হলজার। 
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গস্ ধ়েমহ়েয়ে উযি বস্ল। অদু্ভত তীব্র আতননাযদর শব্দ গশানা যাযে। জানালার বাইযর 
গথযক শব্দ া গভযস্ আস্যে। 
  
গস্  লযত  লযত জানালার স্ামযন এযস্ দাঁ়োল। আিঃ, কী চমৎকার উঁদহন রাত। গযন 
হশল্পী দাহময়েযরর আঁকা েহব। শীযতর িাও়ো বইযে। কাযলা নযা়ো োেগুযলার পাতা়ে 
গঝায়ো িাও়োর দাপ । দূযর এবং নীযচ স্মুদ্র্, গযন তি ক়োইযত রাখা জল, েু যে। 
  
আতননাদ–আবার–আবার। 
  
আস্ল বযাপার া এহলজাযবথ বুঝযত পারল। স্ািারা মরুভূহম গথযক েরম মরু বাতাস্ 
তীব্র েহতযত পাথযরর োঁযকর মযধয হদয়ে প্রবাহিত িযে। তার েযলই সৃ্হি িযে ওই 
শব্দ। গযন পাথর দুিঃযখর োন োইযে, হবলাপ করযে। অথচ-অথচ তার কল্পনা়ে গভযস্ 
উিল–তার স্বামী হরস্ বুহঝ িািাকার করযে। গস্ কাঁদযে, গস্ স্ািাযয প্রাথননা করযে। 
শব্দ া স্িয করযত পারল না হলজা। দু িাযত কান চাপা হদল। জানালার কাে গথযক স্যর 
এল। তবু গস্ শুনযত পাযে গস্ই হবলাপ ধ্বহন। 
  
 হলজ  লযে। দুবনল লােযে। গবেরুম গথযক গবহরয়ে এল–গজাযর োকল, হেয কহ ভ 
কযামপনা। 
  
স্া়ো গনই। 
  
এ ঘর গথযক ও ঘর–আস্বাবপযে িাত গরযখ গরযখ মাতাযলর মযতা গস্ পা গেলযে। 
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 হনশ্চ়েই বাইযর পুহলশ গপট্রলকাযরর পুহলশযদর স্যঙ্গ েযল্প গমযত আযে ব্রুযনা। না, গকউ 
গনই। গকবল হনিঃস্ীম অন্ধকার, আর িাও়োর েজনন। 
  
 গস্ ভাবল, থানা়ে গোন কহর? কী িয়েযে জানযত িযব। 
  
না, ো়োল গ ান গনই, কাযনকশান হেন্ন। হিক তখনই বাহ়ের স্বক া আযলা হনযভ গেল। 
  
. 
  
৩৭. 
  
লন্ডন। 
  
ওয়েস্ট হমহনস্টার িস্হপ াল। এখাযনই হমযস্স্ হভহভ়োন হনকলযস্র িাঁ ুর অপাযরশন 
করা িয়েযে। অস্িয যন্ত্রণার মযধয তার জ্ঞান হেযর এল। আ  ঘণ্টা ধযর অপাযরশন 
চযলযে। হকন্তু োিাররা স্মূ্পণন স্েল িযত পাযরহন। হভহভ়োন গকাযনা হদন দুপায়ে ভর 
হদয়ে িাঁ যত পারযব না। গস্ এখন অযাযলকযক খুঁজযে। তাযক তার খুব প্রয়োজন। 
হব়েহব়ে কযর বলল, অযাযলক তুহম গকাথা়ে? একবার আমার পাযশ বযস্া, বযলা, আযের 
মযতা তুহম আমাযক ভাযলাবাস্যব হকনা? 
  
িাস্পাতাল কতৃনপি স্যার অযাযলক হনকলযস্র স্যঙ্গ গোযন গযাোযযাে করার গচিা করল, 
হকন্তু তাযক পাও়ো গেল না। 
  
. 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

269 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
জুহরখ। হেহমনাল পুহলশ দিযর ইোরযপাল হরযপা ন পাহিয়েযে 
  
গয র’ হেে স্টক গথযক বু্হেে ধতহর করা িয়েযে, রে অযান্ড স্যন্সর একজন প্রািন 
এযজে গস্ই স্টক গথযকই র হেে হকযনহেল। কযরানাহর থ্রম্বহস্যস্ হতন হদন আযে 
অযিহল়োর হস্েহনযত তার মৃতুয িয়েযে। তাই হেে গকনার বযাপাযর আর গকাযনা খবর 
জানা যাযব না। 
  
. 
  
বাহলনন। 
  
শিযরর একহ  সু্ন্দর মেিঃস্বল অঞ্চল। ও়োলথার েযাস্নার একহ  প্রাইযভ  
স্যানায াহর়োযমর ওয়েহ ং রুযম বযস্ আযে। বযস্ বযস্ দশ ঘণ্টা কাহ য়ে হদয়েযে গস্ 
এখাযন। তার স্ত্রী অযানা ভহতন আযে। মযনাররাযের হচহকৎস্া িযে তার। 
  
 ও়োলথারযক হকেু খাও়োর জনয অনুযরাধ করা িযে। হকন্তু গস্ কাযরা কথা কাযন হনযে 
না। গস্ তার অযানা, তার ভাযলাবাস্ার প্রতীিা়ে বযস্ আযে। তার জনয গস্ অনন্ত প্রির 
অযপিা করযত পাযর। 
  
. 
  
ইতাহল। ওলহজ়ো া়ে হস্মযনা গোন ধরল। মহিলাকণ্ঠ গশানা গেল। 
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হমযস্স্ পালাজহজ, আহম গদানাযতা গস্পাহলহন। অবশয আমাযদর আযে কখনও গদখা 
ি়েহন। আমাযদর দুজযনর অযনক হমল। আসু্ন না, কাল হপ়োজা গদল গপাযপাযলাযত। 
গবলা এক া়ে। দুজযন বযস্ লাঞ্চ করা যাযব। 
  
–গতামা়ে গতা হচহন না, কী কযর হচনব? 
  
 –আমার হতন গেযল আমার স্যঙ্গ থাকযব। 
  
. 
  
রান্স। 
  
লা গভহস্যনৎ-এর হভলা। 
  
গিযলন রে মারযতইল হচহি প়েযে। স্বামীর। োইং রুযম বযস্। 
  
–আহম অযনক অযনক দূযর চযল যাহে, শালন মারযতইল হলযখযে, আমাযদর আর গদখা 
িযব না। স্ন্ধান কযর লাভ গনই। 
  
হচহি া হেঁয়ে কুহচ কুহচ কযর গেযল হদল গিযলন–শালন, গতামাযক আহম হিক খুঁযজ গবর 
করবই। 
  
. 
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গরাম। 
  
 এখন পুহলশ হেয কহ ভ মযাি িরনাং হলওনাযদনা দয হভহঞ্চ এ়োরযপায ন। স্াহেনহন়োর 
পুহলশ গস্টশযনর স্যঙ্গ গযাোযযাে করার গচিা করযে। হকন্তু বযথন প্র়োস্। প্রাকৃহতক 
দুযযনাযে গযাোযযাে বযবস্থা হবহেন্ন িয়ে গেযে। 
  
 এ়োরযপা ন মযাযনজারযক গস্ বলল–গদযখা, একজযনর জীবন-মরযণর স্মস্যা। 
স্াহেনহন়োযত আমাযক এখুহন গপৌঁযোযত িযব। হবশ্বাস্ কযরা। 
  
–আহম বুযঝহে হস্নর। হকন্তু গকাযনা স্ািাযয আপনাযক করযত পারহে না। 
  
 মযাি জাযন, ঝয়ের জনয গেন ো়েযে না। গযাোযযাে এযকবাযর হবহেন্ন। হস্যরাযক্কা 
থামযল তযবই আবার যাতা়োত বযবস্থা শুরু িযব। 
  
কখন গেন ো়েযব? 
  
 তা কম কযর বাযরা ঘণ্টার অযপিা। 
  
-বাযরা ঘণ্টা! ি়েযতা এহলজাযবথযক আর বাঁচাযনা স্ম্ভব িযব না। 
  
. 
  
৩৮. 
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শত্রুরা অন্ধকারযক পেন্দ কযর। আঘাত িানার জনয অদৃশয িা়েনার মযতা অন্ধকাযর 
লুহকয়ে থাযক। 
  
এহলজাযবযথর বুঝযত আর বাহক রইল না, পুহলশ হেয কহ ভ ব্রুযনা কযামপানা তাযক খুন 
করার উযেযশযই এখাযন এযস্ উযিযে। 
  
 ও হনশ্চ়েই হরস্-এর দযলর গলাক। 
  
 সু্ইস্ হেয কহ ভ মযাযির বলা কথা া মযন পয়ে গেল–গকউ একা জীপ অযাহিযেে া 
ঘ া়েহন। গস্ এমন একজন, যার এই িীযপর নাহ়ে নিে জানা, বাইযর গথযক 
িতযাকারীযক গস্ স্ািাযয কযরযে। 
  
কযামপানা দারুণ গকৌশল কযরহেল। 
  
আপনার জনয আমরা হচহন্তত, প্রহতহ  গনৌযকা়ে নজর গরযখহে, এ়োরযপায ন গলাক 
গরযখহে। 
  
হরস্ অভ্রান্তভাযব বুঝযত গপযরযে, হলজা স্াহেনহন়োর হভলাযত এযস্ই উিযব। 
  
প্রথম গথযকই কযামপানা তাযক ভুল বুহঝয়েযে। থানা়ে না হনয়ে হেয়ে হভলা়ে এযন 
তুযলযে। হনশ্চ়েই ও পুহলশ গিেযকা়ো াযস্ন গোন কযরহন, গোন কযরহেল হরসূ্যক। ওযক 
জাহনয়েযে, আমরা হভলা়ে গপৌঁযে গেহে। 
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 হলজা বুঝযত পারযে, তার এই মুিূযতন এখান গথযক চযল যাও়ো উহচত। হকন্তু শরীযর গস্ 
বল পাযে না। িাত-পা গযন ভারী গবাঝা, গচাখ গমলযত ইযে করযে না। হনশ্চ়েই 
হেয কহ ভ ব্রুযনা কহের স্াযথ ঘুযমর ওেুধ হমহশয়ে হদয়েযে। 
  
গস্ রান্নাঘযর এল। জযলর স্াযথ হভহনোর গমশাল। গখয়ে হনল। বহম করল। তবুও 
স্না়ুেগুযলা দুবনল, তার মহস্তষ্ক হিক মযতা কাজ করযে না। 
  
 গস্ হনযজই হনযজর মনযক গবাঝাল-হলজা, তুহম এভাযব মরযত পাযরা না। তুহম ল়েযব।  
ওরা গতামা়ে খুন করযত আস্যে। হরস্, এযস্া। আমা়ে খুন কযরা, এযস্া। 
  
বাইযর তখন মরু বাতাযস্র দাপাদাহপ। কখনও বাতাযস্ ভাস্যে আতননাদ, কখনও 
হবদ্রূপ, আবার কখনও স্াবধান ধ্বহন। 
  
হলজা হক পাহলয়ে যাযব? না হক এখাযন থাকযব? 
  
হলজা জাযন, খুযনর বযাপার াযক হরস্ দুঘন না বযল চাহলয়ে গদযব। 
  
গস্ তাকাল স্যামুয়েল রযের গপায যট্রর হদযক, তার পূবনপুরুে। 
  
–এহলজাযবথ, ওযক আ কাও। 
  
গক বলল? স্যামুয়েল? 
  
স্ম্ভব ন়ে। অযনক গদহর িয়ে গেযে। 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

274 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
 হলজা গচাখ আর খুযল রাখযত পারযে না। ভীেণ ভীেণ ঘুম পাযে তার। 
  
আহম হরযক হজতযত গদব না। এমনভাযব বযাপার াযক আহম স্াজাব, স্বাই বুঝযব এ া 
গরে খুন। 
  
েুঁয়ে মারল গ হবল লযাম্প আ়েনা লিয কযর। 
  
 গকাযনা াই গো া রইল না। 
  
গচ়োর া েুঁয়ে গদও়োযল এমনভাযব মারল, গস্ া গেল গভযে। 
  
বুকযকযস্র বইগুযলা গ যন নামাল। েহ়েয়ে হেহ য়ে গেল। কত বইয়ের পাতা হেঁ়েল। স্ব 
ঘরম়ে েহ়েয়ে গেল। পুহলশ এস্ব গদখযব, আর স্যন্দি জােযব 
  
িিাৎ এক ঝলক িাও়ো ঢুকল। কােজগুযলা জানালার বাইযর উয়ে গেল। 
  
 অথনাৎ? 
  
হলজা এখাযন একাহক ন়ে আর। 
  
. 
  
গরাম। 
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হলওনাযদনা দযা হভহঞ্চ এ়োরযপা ন। এক া গেনযক নামযত গদযখ মযাি েুয  গেল– 
  
–আমাযক স্াহেনহন়ো়ে গপৌঁযে গদযব? 
  
বযাপার কী বলুন গতা? একজনযক এইমাে ওখাযন গপৌঁযে হদয়ে আস্হে। ঝয়ের যা 
দাপ ! 
  
–আমা়ে গপৌঁযে গদযব। 
  
 –হদযত পাহর। চাজন গবহশ লােযব। হতনগুণ। 
  
মযাি রাহজ। গিহলকোযর উযি বস্ল গস্। 
  
–পাইল , এক ু আযে তুহম বলযল না, একজনযক গপৌঁযে হদয়ে এযল স্াহেনহন়োযত, তার 
নাম া বলযত পাযরা? 
  
উইহল়োমস্। 
  
. 
  
এই মুিূযতন অন্ধকারই এহলজাযবযথর উপকারী বনু্ধ। গস্ হনযজযক অন্ধকাযরর স্যঙ্গ 
হমহশয়ে হদয়েযে, আততা়েীযক আ়োল করযত পারযে। লুযকাযত িযব। গকাথা়ে? হস্ঁহ়ের 
মাথা়ে েুয  গেল। কী গযন লাহেয়ে উিল। আতন হচৎকার কযর উিল হলজা। না, গকউ 
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ন়ে। জানালার বাইযর োযের োযল িাও়ো ঝাপ া হদযে। তারই ো়ো। হকন্তু তার 
আতনহচৎকার হনশ্চ়েই। নীযচ হরযস্র কাযন চযল গেযে। 
  
হরস্যক বাধা দাও। হকন্তু কী ভাযব? তার পূবনপুরুে স্যামুয়েল রে িযল কী করত? 
  
ওপর তলার ঘযরর দরজাগুযলা স্ব বন্ধ কযর হদল হলজা। 
  
েযাযকার ইন হুহদ বহস্তর কাযির গে । হনযজযক বাঁচাযত গস্ রাযতর প্রিরী আরামযক খুন 
কযরযে। তারপর পাহলয়েযে। কাযরা িাযত গযন ধরা প়েযত না ি়ে। 
  
এহলজাযবথ গস্ই স্যামুয়েযলর উত্তরাহধকারী, রযি তারই বংযশর ধারা-ব্ােলাইন! গস্ 
গযন এই মুিূযতন স্যামুয়েযল রূপান্তহরত িয়েযে। 
  
ফ্ল্াশলাইয র আযলাযক গযন হস্ঁহ়ে গবয়ে উযি আস্যে? গক? হনশ্চ়েই হরস্। 
  
হলজা  াও়োর রুযম ঢুযক প়েল। তালা বন্ধ কযর হদল। এবার দরজা ভাোর পালা। 
পুহলশ গদখযব। স্ব গদযখ শুযন বুহদ্ধমান পুহলশ হেয কহ ভ মযাি িরনাং বলযব, এ া 
মােনার, অযাহিযেে ন়ে। হলজা দরজা়ে বযাহরযকে ধতহর করযত গলযে গেল। গ হবল, 
গচ়োর, আমনযচ়োর, তার ওপযর আবার গ হবল–স্ব দরজার স্যঙ্গ স্াঁহ য়ে হদল। 
  
দরজা ভাোর শব্দনীযচর তলা়ে। গরি গোযরর বাইযর পােলা িাও়োর গশাকাতন 
আতননাদ। হনশ্চ়েই গকাথাও গকাযনা গোলমাল িয়েযে। হরস্ দরজা ভােযে? স্ািস্ গতা 
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বয়ো কম ন়ে। এখাযন এমন হকেু গনই, যা হদয়ে হনযজযক বাঁচাযব। অস্ত্রও গনই। 
অতএব অন্ধকারই ভরস্া। 
  
হকন্তু হরস্ এত গদহর করযে গকন? এখনও আস্যে না গকন? যহদ মৃতযদি হরস্ অনযে 
না স্রা়ে, পুহলশ গতা গদখযব, োহননচার, আ়েনা, দরজা স্ব ভাো। পুহলযশর হনশ্চ়েই 
স্যন্দি িযব। তাই গতা? 
  
 যহদ হরযস্র জা়েো়ে গস্ হনযজ িত তািযল? পুহলশ স্যন্দি করযব না, অথচ 
  
িযাঁ, উপা়ে এক া আযে, বযাপার া গবাঝার স্যঙ্গ স্যঙ্গ তার নাযক গধাঁ়োর েন্ধ গভযস্–
এল। 
  
. 
  
৩৯. 
  
গিহলকোযর তখন মযাি িরনাং। স্াহেনহন়োর উপকূযল গচাযখ প়েল। লাল আভা। ধুযলার 
ঘূহণন। গমা র গব্যের হবক  েজনন। তাযক োহপয়ে গশানা গেল পাইলয র হচৎকার। 
  
ঝয়ের অবস্থা আরও খারাপ। গিহলকোর নামাযনা যাযব হকনা স্যন্দি। 
  
নামযতই িযব। গপারয া স্ালযভার হদযক চযলা। 
  
 –পািা়ে চুয়োর ওপর। 
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 –িযাঁ। গকন, পারযব না? 
  
 –স্ম্ভাবনা শতকরা স্ত্তর বনাম হতহরশ। 
  
 –গবহশ গকান্ হদযক? 
  
 –আমাযদর হবপযি। 
  
. 
  
গধাঁ়ো গবর িযে, দরজার নীচ গথযক। বাইযর ঝয়ের েজনযনর স্যঙ্গ হমহলয়ে যাযে 
আগুযনর নৃতয। স্ব বুযঝযে এহলজাযবথ, তযব গদহরযত। গস্ এই ঘযর বহন্দ। দরজা 
জানালা আস্বাব গভযে আর কী লাভ! স্বই গতা আগুযনর েযভন যাযব! এহমল গজপহল ও 
তার লযাযবাযর হর গয ভাযব আগুযন পুয়ে হেয়েহেল, এহলজাযবযথরও গস্ই িাল িযব। 
হরস্যক গদাোযরাপ করা যাযব না। গস্ বলযব, ওই স্ম়ে অনয গকাথাও হেল। এহলজাযবথ 
গিযর যাযে। হরযস্রই জ়ে িযব। 
  
 ঘযরর গভতযর গধাঁ়ো কুণ্ডহল পাকাযে। িলুদ ও দুেনন্ধ যুি গধাঁ়ো। দম গবহরয়ে যাযে। 
গযন। আগুন স্পশন করল দরজার কাি। 
  
গস্ বযালকহনযত এল। বুক ভযর  া কা বাতাস্ হনল। হবহল্ডং-এর এক পাযশ মিাশূযনয 
িীযপর মযতা গোট্ট এই বযালকহন। এখান গথযক পালাযব কী কযর? 
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যহদ 
  
ঝ  কযর গস্ ঘযর ঢুযক গেল। এক া গচ়োর গ যন হনয়ে এল। উযি দাঁ়োল। োদ া 
ধরযত িযব। বযাপার া হবপজ্জনক–গচিা করযে গস্ । 
  
ততিযণ আগুযনর গলহলিান হশখা েহ়েয়ে পয়েযে পদনা, বই, কাযপন , আস্বাব-এ। 
  
গেয র োদ। অবযশযে িাত গিকাযত পারল গস্। হনযজযক গ যন তুলল গস্ োযদর 
ওপযর। হিক গযন, ইহুহদ বহস্তর গদও়োল  পকাযে স্যামুয়েল, হনযজর প্রাণ রিা করার 
তাহেযদ। হলজা এক ু এক ু কযর ওপযর উিযে। গেয র োদ। এক ু িাত হিপ করযল 
আর বাঁচার গকাযনা পথ গনই, নীযচ অতল আঁধার। । 
  
 গস্ তাকাল বযালকহনর হদযক। আগুন গস্খাযনও েুয  এযস্যে। 
  
অহতহথযদর এক া বযালকহন তখনও আগুযনর গোঁ়ো পা়েহন। গস্খাযন গযযত পারযব হক 
হলজা? ঢালু োদ, আলো গে , তার ওপর প্রচণ্ড ঝ়ে। পা েস্যক গেযল মৃতুয অহনবাযন। 
  
হিক এই স্ম়ে অশরীহরর মযতা আহবভূনত িল স্যার অযাযলক হনকলস্। 
  
গস্ হচৎকার কযর বলল–ওল্ড োলন, খুব স্াবধাযন! নাযমা, ধীযর ধীযর পা গেলল। খুব 
স্াবধান! 
  
হলজা গযন বুযক বল হেযর গপল। গস্ এক া এক া গে  ধযর ধীযর ধীযর এযোযত 
লােল। অযাযলক তাযক ভরস্া হদযে। 
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িিাৎ এক া গে  আলো িয়ে গেল। 
  
ধযরা! অযাযলক গচঁহচয়ে উিল। 
  
হলজা োযদর প্রান্তভাযে চযল এযস্যে। নীযচ বযালকহন, তাযক এখন লাোযত িযব। যহদ 
পা েস্কা়ে…। 
  
 নীযচর হদযক তাকাযব না। অযাযলযকর স্াবধান বাণী। গচাখ বুযজ লাে দাও। আহম 
গতামাযক ধযর গনব। 
  
হলজা শূযনয লাে হদল। িাত বাহ়েয়ে অযাযলক তাযক ধযর হনল। 
  
ওিঃ কী শাহন্ত! হলজা গচাখ বুজল। 
  
–ওয়েলোন। অযাযলক বলল। 
  
পরিযণই হপস্তযলর নল হলজার রযের ওপর ধরল। 
  
. 
  
৪০. 
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ঝয়ের তাণ্ডবযক উযপিা কযর গিহলকোর োযের মাথার ওপর চক্কর হদযে। দূযর 
গপারয া স্ালযভার পািায়ের চূ়ো। 
  
–ওই গতা হভলা গদখা যাযে! পরিযণই মযাি আঁতযক উিল, হভলা আগুযন পু়েযে! 
  
. 
  
ঝয়ের আও়োজ োহপয়ে গিহলকোযরর শব্দ শুনযত গপল এহলজাযবথ। হকন্তু অযাযলযকর 
কাযন যা়েহন। তার যন্ত্রণাকীণন দুহ  গচাখ তখনও এহলজাযবযথর হদযক হনবদ্ধ। 
  
–এস্যবর জনয হভহভ়োনই দা়েী। অযাযলক অনুযযাযের সু্যর বলল, ওর চাযপ পয়েই 
আমাযক এস্ব করযত িযে। ওরা গযন আগুযনর মযধয গতামার লাশ গদখযত পা়ে। 
আমার কথা হনশ্চ়েই বুঝযত পারযো। 
  
অযাযলযকর কথা হলজার কাযন ঢুকযে না। গস্ তখন হরযস্র কথা ভাবযে। তািযল হরস্ 
ন়ে, অযাযলকই খুহন। তার বাবার িতযকারী, দুবার তাযক খুন করার গচিা চাহলয়েহেল। 
  
গোপন হরযপা ন চুহর কযর হরযস্র ে়োযর ঢুহকয়ে গরযখহেল। 
  
গিহলকোর এখন োযের আ়োযল। 
  
–এহলজাযবথ গচাখ বন্ধ কযরা। অযাযলযকর আযদশ। 
  
না। 
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িিাৎ হরস্ উইহল়োমযস্র কথা গশানা গেল–অযাযলক, হপস্তল নামাও। 
  
নীযচ লযনর ওপযর আগুযনর আভা়ে গদখা গেল হরস্ উইহল়োমস্, হচে অে পুহলশ 
লুইহজ গেরাযরা, েজন পুহলশ অহেস্ার, প্রযতযযকর িাযত রাইযেল। 
  
হরস্ আবার গচঁহচয়ে উিল–অযাযলক, গতামার গখল খতম। ওযক গেয়ে দাও। 
  
হেয কহ যভর িাযত গ হলযোহপক রাইযেল–এখন গুহল চালাযলই হমযস্স্ উইহল়োমযস্র 
হবপদ িযত পাযর। 
  
–স্ার যাও! হরস্ হব়ে হব়ে কযর প্রাথননা করহেল। 
  
এইস্ম়ে মযাি িরনাং েুয  এল। ওপযরর বযালকহনর হদযক তাকাল। ওযদর দুজনযক 
গদযখ থমযক দাঁ়োল। হরস্ বলল–মযাি, গদহরযত িযলও গতামার পািাযনা খবর আহম 
গপয়েহেলাম। 
  
প্রচণ্ড ঝয়ে আগুযনর হশখা গনযচ গনযচ উিযে। স্ব পু়েযে, হিক গযন ইনোরযনার 
পািা়ে! বীভৎস্ জ্বলন্ত নরক! 
  
হলজা তাকাল অযাযলযকর মুযখর হদযক। বনু্ধযবহশ শ়েতান। হস্থর জ্বলন্ত দুহ  গচাখ। 
  
অযাযলক বযালকহনর হদযক স্যর গেল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্লাডলাইন । সিডসন সিলডন 

283 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

গ হলযোপক রাইযেল এই িণহ র প্রতীিা়ে হেল। গদখা গেল  লমল করযত করযত 
অযাযলক জ্বলন্ত বাহ়ের গভতর ঢুকযে। 
  
েুয  এযস্যে হরস্। গস্ পাঁজাযকালা কযর হলজাযক তুযল হনয়ে এল। নীযচ লযনর ওপর 
শুইয়ে হদল। 
  
হরস্ বলল–গতামা়ে আহম ভাযলাবাহস্, োহলনং। 
  
তার গচাযখ ভাযলাবাস্া ও যন্ত্রণার েহব। 
  
 হলজা গযন গবাবা বযন গেযে। এ গস্ কী ভুল করযত চযলহেল! এই ভাযলা মানুে াযক গস্ 
খুহন বযল স্যন্দি কযরহেল? ওিঃ ভেবান, হলজা আজীবন এর গশাধ গদযব। হকন্তু এখন 
তার গদি অবস্ন্ন। হকেু ভাবযত চাইযে না মন। একবাযরর জনয হলজার মযন িল, গযন 
অনয গকাথাও অনয কাযরা ভাযেয এস্ব ঘ না ঘয যে। 
  
 হরযস্র বহলষ্ঠ দুহ  িাযত হলজা আবদ্ধ। এ াই গতা আকাহিত শাহন্ত! তযব আর কী 
চাই? 
  
. 
  
অবযশযে 
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এ গযন নরযকর জ্বলন্ত এক া গকাণ! গধাঁ়ো়ে গধাঁ়ো়ে ঘর ভযর গেযে। আগুযনর গলহলিান 
হশখা স্পশন করল স্যার অযাযলক হনকলযস্র মাথার চুল। তার মযন িল, এ অহগ্ন হশখার 
হুংকার ন়ে, হভহভ়োন োন োইযে, তাযক কাযে োকযে। 
  
িিাৎ আযলার ঝলকাহনযত তার দৃহি গেল হবোনা়ে, হভহভ়োন গস্খাযন শুয়ে আযে, নগ্ন, 
েলা়ে লাল রযের হেযত, হিক গযন গস্ািাযের প্রথম রজনী। 
  
হভহভ়োন বলযে–অযাযলক, আহম গতামাযক স্হতযই ভাযলাবাহস্। 
  
অযাযলক অহবশ্বাস্ করযত পাযর না। অযনক পুরুযের স্যঙ্গ হভহভ়োন অযনক হকেু 
কযরযে। তার জনয গস্ শাহস্ত গপয়েযে। তযব স্রাস্হর ন়ে। অযাযলক বদলা হনয়েযে অনয 
গময়েযক ওপর। পযননা হেযের অহভযনেীযদর ওপর, হভহভ়োযনর পাযপর েল ওরা গভাে 
কযর। আরও কত ভ়েংকর কাজ কযরযে অযাযলক। 
  
হভহভ়োন বলযে–অযাযলক, তুহমই আমার একমাে ভাযলাবাস্া। 
  
অযাযলক একথা জাযন। 
  
উলঙ্গ হভহভ়োন এখন অযাযলকযক হনযজর হদযক আকেনণ করযে। তারা পরস্পযর 
আহলঙ্গনাবদ্ধ িয়েযে। অযাযলযকর পুরুোঙ্গ প্রযবশ কযরযে হভহভ়োযনর গোপন েভীর 
হভহভ়োন গযৌনতৃহি লাভ কযরযে এবং অনাহবল আনন্দ। হিক গযন যন্ত্রণাম়ে। হভহভ়োযর 
শরীযরর উত্তাযপ অযাযলক পু়েযে। হভহভ়োযনর েলা়ে বাঁধা লাল হরবন, আগুযনর হজর 
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িয়ে তাযক চুম্বন হদযে। হিক গস্ই িযণ এক া জ্বলন্ত হবম এযস্ প়েল অযাযলযকর 
ওপর জীবন্ত পু়েযে গস্। 
  
আযবশ ও উন্মাদনার চরম মুিূযতন অনযযদর মযতা অযাযলযকরও মৃতুয িল। 
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