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গেসি ব্ল্যােওয়েল 
  
গল্প শুরুর আযগ 
  
কেটি ব্ল্যােওয়েলযে আমরা টিযের অনযতম কসরা ধনিতী মটিলা িলযত পাটর। টতটন 
িযলন অযেষ ঐেযযজর অটধোটরণী, অনন্ত ক্ষমতার কেন্দ্র। তার টপতা টছযলন এে টিটেষ্ট 
টিরে িযিসা়েী, র্ীিন োটিয়েযছন উযের্না আর অিঙ্কাযরর মযধয। 
  
এই টিটেষ্ট ভেমটিলার নব্বইতম র্ন্মটিন, সুপ্রীম কোযিজর মাননী়ে প্রধান টিচারপটতর 
োছ কেযে এযসযছ অটভনন্দন পত্র, কিা়োইি িাউস কেযে োটিত কিটলোম। 
  
কেটি ছাডা কসই র্ন্মটিযনর অনুষ্ঠাযন অযনেগুটল কভৌটতে অপচ্ছা়োযে কিখা কগযছ। কয 
সমস্ত িনু্ধরা আসযত পাযরনটন, তাাঁযির কপ্রতাত্মা, অনুপটিত েত্রুরাও, এইসি কভৌটতে 
অপচ্ছা়োরা কেটিযে িাযরিাযর ব্ল্যােযমল েরার কচষ্টা েযরযছ। আর এভাযিই উদ্ভাটসত 
িয়েযছ এে ঘিনা পরম্পরা। যার পরযত পরযত েঙ্কা টেিরযণর িাতছাটন। আযছ িুরন্ত 
কলাভ, িুিজান্ত ভাযলািাসা এিং টনিঃসীম আত্মিটলিাযনর োসযরাধোরী ঘিনাপ্রিাি.. 
  
উপিাপনা 
কেটি 
  
১৮৮২ টিোল িলরুযম পটরটচত ভূযতযির আনাযগানা। সেযল এযসযছ, তার র্ন্মটিযনর 
অনুষ্ঠাযন কযাগ টিযত। কেটি ব্ল্যােওয়েল অিাে টিস্ময়ে তাযির টিযে তাোযলন। েী 
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অিাে, রক্তমাংযসর অটতটেযির পাোপাটে তাযির অিিান। মযনর মযধয স্বটিল ছা়ো 
ছা়ো েল্পনা। এইসি কভৌটতে অপচ্ছা়োরা টিরাি িলঘযর নৃতযরত। তাযির ইভটনং 
গাউন স্পষ্ট কিখা যাযচ্ছ। এই টসডারটিল িাউযস অন্তত এেযোর্ন অটতটের সমাযিে 
িয়েযছ। এে সুন্দর সার্াযনা পটরযিে। মাইযনর ডােিারিাযর। টেন্তু কেটির মযন সুখ 
কনই। 
  
করাগা কচিারার এে িৃদ্ধা ভেমটিলা, মুযখর ওপর এমন টেছু কনই, যা তাযে স্মরণযযাগয 
েযর রাখযি। কচিারািা সুগটিত। কচাযখর তারা়ে উষাোলীন শুভ্রতা, টচিুেিা ধারাযলা। 
অি়েযির মযধয স্কটিে এিং ওলন্দার্ সংটমশ্রণ আযছ। িযাাঁ, তার আর এেিা আেষজণ 
িল, ঈষৎ োযলা কপাোে। কসখাযন িাটতর িাাঁযতর িুযটত। িাযতর চামডা়ে িান ধযরযছ। 
ি়েযসর অটভোপ আর েী! 
  
মযন ি়ে না, আটম আর্ নব্বইযত পিাপজণ েরলাম, কেটি মযন মযন ভািযলন। েীভাযি 
িছরগুযলা িাটরয়ে কগল? টতটন নৃতযরত ভূযতযির টিযে তাোযলন। িযাাঁ, এেসম়ে তারা 
টছল, আমার র্ীিযনর সাযে অঙ্গাঙ্গীভাযি। আর্ আর তারা কেউ কিাঁযচ কনই। উটন 
িান্দাযে কিখযত কপযলন, িযাাঁ, িান্দার উজ্জ্বল োযলা মুখ খুটেযত আযলাটেত। 
কডটভডযেও কিখা কগল, টপ্র়ে কডটভড, কসই সুন্দর সুযিে সুস্নাত পুরুষ চটরত্রটি, মযন 
পযড কগল, প্রেম কিখার। মুিূতজ। যখন টতটন কডটভডযে উন্মািনীর মযতা 
ভালযিযসটছযলন। কডটভড তার টিযে। তাটেয়ে িাসযছ। কেটির মযন িল, এযসা, এযসা 
আমার ডাটলজং। ভািযলন, আিা, কডটভড যটি এখন কিাঁযচ োেত? তািযল নাটতর কছযলর 
সযঙ্গ কিখা িত ি়েযতা। 
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কেটির কচাখ সিজত্র ঘুযর কিডাযচ্ছ। কেষ পযজন্ত তাযে কিখযত কপযলন। আি িছযরর এে 
সুন্দর িালে, ভাটর সুন্দর কপাোে পযরযছ। োযলা কভলযভযির র্যাযেি, পছন্দসই 
ট্রাউর্ার। রিািজযে কিযখ মযন ি়ে, কস িুটি িােুরিার িািার আিলিা কপয়েযছ। কর্টম 
মযােযেগর মাযিজল িা়োর কেযসর পাযে, কপইটন্টং-এ এখন যার উপটিটত। 
  
রিািজ টিযর তাোল। কেটি মাো নীচু েযর িাযতর ইটঙ্গত েরযলন। িযাাঁ, েুটড েযাযরযির 
টিযরর আংটি িলযস উিল। েত িছর িয়ে কগল। ভািযত অিাে লাযগ বিটে। 
  
মুিূযতজর র্নয কেটি ভািযলন। আটম এেিা মৃত অন্ধ অতীত িয়ে কগটছ। ও িল 
ভটিষযৎ। আমার নাটতর কছযল। তার িাযতই এেটিন এই টিরাি সাম্রাযর্যর িাট়েত্ব অপজণ 
েরা িযি। টতটন এটগয়ে কগযলন। 
  
কছযলটি িলল–টিিা, আর্ কতামার র্ন্মটিন, তাই না? 
  
–িযাাঁ, ধনযিাি রিািজ। 
  
–ভারী সুন্দর অযেজস্ট্রা। 
  
কেটি তাোযলন, এে মুিূযতজর নীরিতা। তারপর িলযলন কতামার ভাযলা কলযগযছ, 
িািুভাই? 
  
-টিিা, সটতয েো িলি? কতামাযে কিযখ নব্বই িযল মযনই ি়ে না। 
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কেটি িাসযলন–িযাাঁ, কতামাযে িযল িলটছ, েোিা পাাঁচোন েযরা না কযন। আটমও 
টনযর্যে নব্বই িযল ভািযত পারটছ না। 
  
কছযলটি িাসযত িাসযত পাটলয়ে কগল। টিরাটে িছযরর তিাৎ, তিুও েী োযছ আসার 
আেুটত। কেটি ঘাড ঘুটরয়ে কিখযলন, নাটতর কময়ে নাচযছ। স্বামীর সাযে। িযাাঁ, িুর্নযেই 
কিখযত খুি সুন্দর। 
  
রিাযিজর মা কিখযত কপযলন, তাাঁর পুত্র এিং িােুরমা গল্প েরযছ। ওই, েী ে়েতাটন 
মটিলা, ি়েযসর গাছপাের কনই। েতটিন িাাঁচযি কে র্াযন! 
  
িার্না কেযম কগযছ। এিার বি-হাঁযলাড শুরু িযি। আলাপ আযলাচনা, কেৌতুে আরও 
েত েী। 
  
রিািজ আিার তার িােুরমার োযছ চযল এযসযছ। টপ়োযনার টিযে তাটেয়ে আযছ। িযস 
পযডযছ। এিার কিাধি়ে কস েী-কিাযডজ িাত রাখযি। 
  
মা োযছই িাাঁটডয়ে টছযলন। সি টিযে নর্র রাখযছন। িযাাঁ, এই কছযলিা এেটিন মস্ত 
িযডা সঙ্গীতজ্ঞ িযি, এ টিষয়ে কোযনা সযন্দি কনই। 
  
িাইযর টডনার কিও়ো িয়ে কগযছ। িাগাযন কচ়োর পাতা িয়েযছ। টিটেষ্ট র্যনরা 
এযসযছন। 
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গভনজরযে কিখা কগল। টতটন িলযলন এই কিযের ইটতিাযস এে স্মরণী়েযযাগয মটিলা, 
কেটি ব্ল্যােওয়েল টিটভন্ন োযর্ টনযর্যে যুক্ত করযখযছন। সামাটর্ে িা়েিদ্ধতা কিখযল 
অিাে িযত ি়ে। সযার উইনস্টন চাটচজযলর েো ধার েযর িলযত ি়ে আমরা এনার 
োযছ এত ভাযি ঋণী কয, ভাষা়ে কসই ঋণ প্রোে েরযত পারি না। 
  
কেটি মযন মযন ভািযলন, কেউ আমাযে কচযন না, ওই কলােিার েো শুযন মযন িযি, 
আটম িুটি এে মিতী সন্নযাটসনী। টেন্তু আসল কেটি ব্ল্যােওয়েযলর েো কলাযে যটি 
র্ানযত পাযর তািযল েী িযি? যখন আমার ি়েস মাত্র এেিছর, তখন আমাযে এেিা 
কচার চুটর েযরটছল। এখনও আমার মাো়ে িুযলযির টচহ্ন আযছ। 
  
উটন মাোর টিযে তাোযলন।–িযাাঁ, কসই মানুষটির টিযে, কয এেটিন ওনাযে িতযা 
েরযত কচয়েটছল। কেটির কচাখিুযিা িযডা িযডা িয়ে উিল। অযনে িূযর িাততাটলর 
িড। কেটি শুনযলন, গভনজর তার ভাষণ কেষ েযরযছন। 
  
কেটি উযি িাাঁডাযলন, েো িলযলন, তার েণ্ঠস্বর সুিৃঢ় আরও কিটেটিন আপনাযির মযধয 
কিাঁযচ োেযত চাই, তািযল আমার র্ীিযনর সি পাও়ো টিে িযি। আটম কযন আরও 
েমজক্ষম িয়ে উটি। 
  
কেটির সংটক্ষপ্ত ভাষণ, কেষ িিার সযঙ্গ সযঙ্গ আিার িাততাটলর িড। 
  
-সেলযে ধনযিাি, আর্যের সন্ধযাটিযে স্মরণী়ে েযর রাখার র্নয। এই সন্ধযাটির েো 
আটম েখনও ভুলি না, যারা এখনই টিশ্রাম টনযত চান, িযিিা আযছ। যাাঁরা িলরুযম 
নাচযিন, কস িযিিাও আযছ। 
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*** 
  
খাও়ো িাও়ো কেষ িয়ে কগযছ। নাচগাযনর অিসান। কেটি এখন এো, না, এো ন়ে, 
কভৌটতে অপচ্ছা়োরা এখনও রয়ে কগযছ। কেটি লাইযেটরযত িযস আযছন। অটত দ্রুত 
মন চযল যাযচ্ছ অতীযত। িিাৎ কেমন কযন িতাে িয়ে উিযলন টতটন। িাসিাই চযল 
কগযছ। আটম এো িযস আটছ। লংযিযলার েটিতার েো মযন পডল, সৃ্মটতর পাতাগুযলা 
অন্ধোযর এে িযোতজ েব্দতুযলযছ।] 
  
টেছুক্ষযণর মযধযই আটম অন্ধোযর কপৌঁযছ যাি। টেন্তু অযনযের েো ভািযত িযি। 
কডটভড, আটম খুি টেগটগরই কতামার োযছ যাি। 
  
-টিিা? 
  
কেটি কচাখ খুলযলন। পটরিাযরর সেযল ঘযর এযস কগযছ। টতটন সেযলর টিযে 
তাোযলন। িযাাঁ, তার কচাখ িুটি এে েযাযমরা। কোযনা টেছুই আডাযল যাযচ্ছ না। কেটি 
ভািযলন, আমার পটরিার, আমার অটিনেরতা, এের্ন িতযাোরী, এের্ন ে়েতান, 
এের্ন উন্মাি। িযাাঁ, ব্ল্যাে ওয়েযলর েঙ্কাল, এত িছযরর আো এিং যন্ত্রণা–কেষ অটব্দ 
েী িল? 
  
নাতটন র্ানযত চাইল –িােুরমা, তুটম ভাযলা আযছা? 
  
-এেিু ক্লান্ত লাগযছ ভাই। টিছানাযত যাি। 
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কেটি টসাঁটড টিয়ে এটগয়ে কগযলন। তখনই িিাৎ িাইযর িযডর ইোরা, টিিুযৎ চমে। িৃটষ্ট 
শুরু িল, মযন িযচ্ছ, িুটি কমটেন গান কেযে উৎটক্ষপ্ত িুযলি। পটরিাযরর সেযল 
কিখযলন, কেটি কিাঁযি চযলযছন, মাো উাঁচু, অিংোটরে পিধ্বটন। আিার টিিুযৎটেখা। 
িাযর্র আতজনাি। কেটি নীযচর টিযে তাোযলন। িলযলন, িটক্ষণ আটিো়ে এযে 
আমরা ডন িয স্ট্রম িলতাম। 
  
অতীত এিং িতজমান িাযত িাত করযখযছ। এখন উটন কিডরুযমর টিযে এটগয়ে যাযচ্ছন। 
চারপাযে পটরটচত টপ্র়ে ভূযতরা টভড েযরযছ। 
  
. 
  
প্রেম খণ্ড 
  
কর্টম 
১৮৮৩-১৯০৬ 
  
০১. 
  
িযাাঁ, সটতয িৃটষ্টপাত িারুণ িয়ে উযিযছ। কর্টম মযােযেগর িলল। স্কটিে িাইলযাযে 
টগয়েটছল, টেন্তু এমন ভ়েংের িড েখনও কিযখটন। টিযেল কেযেই আোযে িযডর 
ইোরা। সযন্ধ িযত না িযতই িমিটময়ে িৃটষ্ট। মযন িযচ্ছ, পৃটেিী কিাধ ি়ে আর্ কেষ 
প্রাযন্ত কপৌঁযছ যাযি। 
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কর্টম এেিা িাটডযত ঢুযে পডল। েীভাযি িৃটষ্টর িাত কেযে িাাঁচা যা়ে, ভািযত োেল। 
এিা এেিা কছাট্ট েির। টেন্তু েিরিা িাাঁচযি টে? মযন িযচ্ছ ভাল নিীর র্ল িুেূল 
ছাটপয়ে িইযত শুরু েরযি। তা িযল? টিযরর কখাাঁযর্ পৃটেিীর নানা প্রাযন্তর মানুষ িটক্ষণ 
আটিো়ে এযসযছ, তাযির েী িযি? 
  
কর্টমর িুযচাযখ স্বি টছল। আিাযরা িছর ি়েযস কস ঘর কছযড টছল। কভযিটছল, অযনে 
অযনে িাো আ়ে েরযি। 
  
 আি িার্ার মাইল, িাইলযাে স্কিলযাে কেযে এটডনিরা, লেন কেপিাউন এিং এখন 
টক্লপটট্রিযি। 
  
কর্টমর িযিসািা কিে ভাযলাই চযলযছ। টেছুিা অংে ভাইযির তুযল টিয়েযছ। না, োরও 
সযঙ্গই কস টিোসঘাতেতা েরযত পাযর না। 
  
অযনে েোই মযন পযড যা়ে, িটক্ষণ আটিো়ে োিাযনা টিনগুযলা, যখন এখাযন প্রেম 
পা করযখটছল, এে অনটভজ্ঞ টেযোর। আর আর্, তার খযাটত সিজত্র ছটডয়ে পযডযছ। 
পৃটেিীর সি কেযে িডডা টিযর িটক্ষণ আটিোযতই পাও়ো যা়ে। িাটলর মযধয পযড 
োযে। র্া়েগািা এত ভ়েঙ্কর কয, সিসা মানুষ কযযত পাযর না। ঈেযরর কশ্রষ্ঠ উপািান 
এভাযিই সেযলর কচাযখর সামযন পযড োযে। 
  
*** 
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েটনিার সযন্ধযিলা, পটরিাযরর সেযলর োযছ টডনাযরর পযর খুটের খিরিা টিল। তারা 
অপটরটচ্ছন্ন কিটিযল পাোপাটে িযসটছল। 
  
কর্টম িলল,–লারু্ে েণ্ঠস্বযর –আটম িটক্ষণ আটিো়ে যাটচ্ছ, টিযরর খটনর সন্ধাযন। 
আসযছ সপ্তাযি কিটরয়ে যাি। 
  
পাাঁচযর্াডা কচাখ তার টিযে অিাে টিস্ময়ে তাটেয়ে আযছ। 
  
 িািা িযলটছযলন–সটতয? তুই চযল যাটচ্ছস? রূপেোর গল্প মযন িযচ্ছ। 
  
–আযগ কেন িটলসটন? ভাই আ়োন প্রশ্ন েরল। এখন িাো কোো়ে পাি? 
  
-আমার োযছ যটি িাো োেত, কর্টম িযলটছল, আটম কসানার সন্ধাযন কযতাম টে? 
কসখাযন যারা যা়ে, তাযির িাযত িাো কনই। আটম তাযির মযতাই িি। আমার মাো়ে 
িুটদ্ধ আযছ, আমার স্বািযিাও ভাযলা। আো েটর আমাযে িারযত িযি না। 
  
কিান মযাটর িযলটছল অযাটন এই খিরিা শুনযল েষ্ট পাযি। কস টেন্তু কতার িউ িযত চা়ে, 
কর্টম। 
  
কর্টম কিানযে আির েযরটছল অল্প- িযাাঁ, এেিু ি়েযস িড। চটব্বে, কিখযল মযন ি়ে 
চটলে। র্ীিযন কোযনা টেছু উপযভাগ েরযত পাযর না। কর্টম কভযিটছল, এই িযাপারিা 
আমাযে পাল্টাযতই িযি। 
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মায়ের িুযে িার্ পযড টছল িুটি। টতটন সািধাযন কেিিা তুযল টনযলন। মুযখ কোযনা 
েো িলযত পারযলন না। 
  
মধযরাত, মা চুটপ চুটপ কর্টমর োযছ এযস িাাঁডাযলন। িযাাঁ, িাত টিযলন কর্টমর মাোর 
ওপর। এিার িলযলন তুই টে সটতয চযল যাটি? আটম র্াটন না, কসখাযন টগয়ে টিযর 
সটতয পাটি টেনা। আমার িাযত েয়েে পাউে আযছ। তুই টে িাো টনটি? ভগিান কযন 
কতার সিা়ে িন। 
  
পঞ্চাে পাউে পাউচ টনয়ে কস এটডনিরা তযাগ েরল। 
  
*** 
  
িটক্ষণ আটিো়ে কপৌঁযছাযনা খুি এেিা সির্ ন়ে। এে িছর কর্টম মযােযেগরযে পযে 
পযে ঘুরযত িয়েটছল। এেিার এটডনিরার এে করসু্টযরযন্ট ওয়েিাযরর চােটর টনল। 
আরও পঞ্চাে টেটলং িাযত এল। তারপর চযল কগল লেযন। ওই েিরিা কিযখ কস 
অিাে িয়ে টগয়েটছল। চারপাযে মানুযষর টভড। েব্দ আর েব্দ। েী িযডা িযডা 
কঘাডাগুযলা িাস কিলযছ। োমুযের মযতা গটত ওই িাসগুযলার। ঘন্টা়ে পাাঁচ মাইযলর 
কিটে িযি না। 
  
কর্টম এেিা র্া়েগা়ে মাো কগাাঁর্ার িাই কপয়েটছল। সপ্তাযি িে টেটলং েযর লাযগ। এত 
সস্তা কস ভািযতই পাযরটন। তারপর? তারপর র্ািাযর্র সন্ধান েরা, কয র্ািার্িা িটক্ষণ 
আটিোযত যাযি। সমস্ত সযন্ধ লেন েিযরর এখাযন কসখাযন ঘুযর কিডাত। এে সন্ধযা়ে 
িিাৎ ওয়েলযসর যুিরার্ এডও়োডজযে িূর কেযে কিখযত কপল। পাযে এে সুন্দরী 
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ভেমটিলা। টতটন এেিা সুন্দর িযাি পযরযছন মাো়ে। কর্টম ভািল, আিা, আমার কিান 
যটি ওই রার্েুমাটরর মযতা সুন্দরী িত? 
  
কর্টম টক্রস্টাল পযাযলযসর েনসাযিজ কগল। ১৮৫১ সাযল এখাযন এেিা কেি 
এগটর্টিেযনর আসর িযসটছল। কস নানা সূত্র কেযে সযাভ়ে টেয়েিার সম্পযেজ অযনে 
কখাাঁর্ খির টনল। এইভাযি লেন েিযরর খুাঁটিনাটি অযনে টেছুই কস কর্যন কিযলটছল। 
  
এই সি িুরন্ত অটভযান এিং উন্মািনা সযেও তখন ওর োযছ ইংলযাযের আিিাও়ো 
টিষাক্ত িযল মযন িযচ্ছ। কসই েীযত ইংলযাযে অেজননটতে সংেি কিখা টিয়েটছল। রাস্তা়ে 
েমজিীন মানুযষর টভড। কু্ষধাতজ মানুযষর িািাোর। মাযি মযধযই র্ন প্রটতযরাধ কচাযখ 
পডযছ। কর্টম কেষ পযজন্ত টিে েরল, আটম িটরেতাযে র়্ে েরার র্নয পযে 
কিটরয়েটছ। তাই এখাযন টেছুযতই োেি না। 
  
পযরর টিন কর্টম ও়োলমােজ েযাযসল নাযম এে র্ািাযর্ সু্ট়োযিজর চােটর টনল। 
র্ািার্িা চযলযছ িটক্ষণ আটিোর কেপিাউযনর উযেযেয। 
  
*** 
  
এেুে টিযনর সমুেযাত্রা পযে র্ািার্ মযাটডরা এিং কসন্ট কিযলনাযত কেযমটছল। 
জ্বালাটনর র্নয আরও ে়েলা টনযত িযি িযল। েীতোল। কর্টম অসুি িয়ে পযডটছল। 
উোল পাোল কঢউ। তযি মযনর উৎিুল অিিা তখনও িারা়েটন। প্রযতযেিা টিন নতুন 
সম্ভািনা টনয়ে তার োযছ উপটিত িত। র্ািার্িা ক্রমে টনরক্ষযরখার টিযে এটগয়ে 
কগল। আিিাও়োর র্গযত এেিা পটরিতজন ঘযি কগল। েীযতর পটরযিে কেযি কগযছ, 
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িাতাযস উষ্ণতার পরে। কেষ অটব্দ র্ািার্িা আটিোর উপেূযল কপৌঁযছ কগল। টিন 
এিং রাতগুযলা তখন আরও উেপ্ত িয়ে উযিযছ। 
  
ও়োলমােজ েযাযসল কেপ িাউযন এযস োমল এেটিন কভারযিলা। কছাট্ট চযাযনযলর টিযে 
কর্টম তাটেয়ে োেল। এই চযাযনলিা মূল ভূখণ্ড কেযে রটিন দ্বীপযে আলািা েযরযছ। 
কিটিল কি নাযম আর এেিা উপসাগর আযছ। 
  
সূযযজািয়ের আযগ কর্টম কডযের ওপর িাাঁটডয়ে টছল। কস চারটিযে তাটেয়ে সযমাটিত 
িয়ে কগল। কিটিল মাউনযিযনর ওপর সোযলর সূযযজর আযলা। কর্টম ভূটমখযণ্ড পা 
রাখল। 
  
*** 
  
টেছু অযচনা অর্ানা মানুযষর টভড। এমন কচিারা সম্পন্ন মানুযষর সাযে কর্টমর েখনও 
কিখা ি়েটন। তারা িল টিটভন্ন কিাযিযলর িালাল। োযলা েুচেুযচ গায়ের রং। কেউ িা 
িলুি, কেউ িািামী, কেউ িা লাল রযের চামডার। তারা নানা ধরযনর েো িলযছ। 
োযরার েো িুিযত পারা যাযচ্ছ না। কেউ কেউ খিযরর োগর্ টিটক্র েরযছ। কেউ 
সযন্দযের ডাটল সাটর্য়ে িযস আযছ, কেউ িা িািো তার্া িল। 
  
েত েী! মানুযষর বি-বি, নাটিে এিং েুটলরা কসখান টিয়ে এটগয়ে চযলযছ। কর্টমর সযঙ্গ 
এে অদু্ভত ভাষা়ে েো িলার কচষ্টা েরা িযচ্ছ। কিচারী কর্টম, এেিা েযব্দর অেজও কস 
িুিযত পারল না। 
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*** 
  
কেপিাউন এেিা অনযরেম েির। িুযিা িাটডর মযধয কোযনা সিৃেতা কনই। পাযেই 
টতনতলার সমান মস্ত িযডা ও়েযারিাউস। ইি টেংিা পাের টিয়ে বতটর িয়েযছ। 
গযালভানাইর্ড কলািা টিয়ে বতটর কছাযিা েযানটিন। তারপর এেিা রু্য়েলাটরর কিাোন। 
তারপযরই খািার িািাযরর কিাোন। 
  
 কর্টম এখানোর মানুষযির কিযখও অিাে িয়ে টগয়েটছল। তার মযন িয়েটছল, এ কিাধ 
ি়ে এে অনয পৃটেিী, নানা কিযের মানুষ পাোপাটে কিাঁযি চযলযছ। টচনা ভেযলাযের 
সযঙ্গ িানী়ে িাটসন্দা। আপাতত কিযখ মযন িযচ্ছ কোোও কোযনা সংঘাত কনই। 
লালমুযখা সুযিি কিার েৃষেযির কিখা কগল। সূযজিীপ্ত তাযির চুল। তারা ও়োগযন আলু 
ভটতজ েরযছ। আযছ নানা সিুর্ োে সিটর্। অযনযে আিার কোি-পযান্ট পযর এটগয়ে 
চযলযছ মাো উাঁচু েযর। োরও োরও মুযখ জ্বলন্ত পাইপ। কর্টম িুিযত পারল, এ এে 
আর্ি পৃটেিী। 
  
এিার এেিা কিাটডজং িাউযস কযযত িযি। কেষ পযজন্ত এে মধযি়েটসনী িাটডউটলর োযছ 
আশ্র়ে টনযত িল। ভেমটিলা কর্টমর টিযে তাটেয়ে এেগাল কিযস িযলটছযলন, না, 
কর্টমর িুভজাগয, টতটন টিনু্দ-টিসগজ টেছুই িুিযত পাযরনটন। 
  
মাো কনযড কর্টম িলল–আটম িুিঃটখত, আটম িুিযত পারটছ না। 
  
-ইংরাটর্ ভাষা? তুটম এখাযন কেন এযসছ? কসানার সন্ধাযন? টিযরর খটন, তাই কতা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

15 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

–টিযর, িযাাঁ, মযাডাম। 
  
ভেমটিলা কর্টমযে কভতযর টনয়ে কগযলন- এই র্া়েগািা কতামার ভাযলাই লাগযি। 
কতামার মযতা যুিেযির র্নয আটম সিটেছু সাটর্য়ে করযখটছ। 
  
…আমার নাম টমযসস কভনস্টার, আমার িনু্ধরা আমাযে টিটি িযল ডাযে। 
  
উটন কিযস উিযলন। কসানা়ে িাাঁধাযনা িাাঁত টিটলে টিল। আিার উটন িলযলন –মযন 
িযচ্ছ, আমরা এযে অপযরর িনু্ধ িয়ে উিি। কোযনা টেছু িরোর িযল ইতস্তত েযরা 
না, কেমন? 
  
কর্টম িলল–আপটন িলযত পাযরন, কোো়ে কগযল এই েিযরর এেিা মযাপ পাি? 
  
*** 
  
মযাপ িাযত টনয়ে কর্টম অটভযাযন কিযরািার কচষ্টা েরল। েিযরর চারপাযে আরও 
অযনেগুযলা কছাযিা কছাযিা উপনগরী আযছ। তারই কোযনা এেিা কেযে োর্ শুরু 
েরযত িযি। অযনে মাইল রু্যড ছডাযনা এই েিরতলী, অনযটিযে সমুেনসেত, আযছ 
টেন পয়েন্ট। কর্টম মাযি মযধয সম়ে কপযল িসত অঞ্চযলর টিযে চযল কযত। েখনও িা 
স্টযাে টস্ট্রি এিং টি টস্ট্রি টিয়ে িাাঁিত। পাোপাটে অযনেগুটল িাটড, তাটেয়ে োেত 
আোযের টিযে, মযন িযচ্ছ, িাটডগুটল কিাধ ি়ে আোযের সযঙ্গ টমতালী েযরযছ। আিার 
েখনও এেিু িূযর চযল কযত। িযাাঁ, এেিল টিষাক্ত মাটছ এযস মাযি মযধয উৎপাত 
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েরত। কেষ অটব্দ কর্টম তার কিাটডং িাউযস টিযর আসত। কিখত ঘযর ওই টিষাক্ত 
মাটছর টভড। কিটিযল কচ়োযর টেেটেে েরযছ। 
  
কস িাটডউটলর সাযে কিখা েযর িলল–টমযসস কভনস্টার, েীভাযি এই মাটছগুযলার আসা 
িন্ধ েরা যা়ে িলুন কতা। 
  
উটন কিযস িযলটছযলন–না, িুিঃখ েযরা না। এেটিন তুটম এযির সাযেই টমতালী পাযি। 
  
কেপিাউযনর র্ল টনষ্কােন িযিিা আটিম এিং অপযজাপ্ত। সূযজ অস্ত যািার পর এেিা 
টিটচ্ছটর গন্ধ কিযরাত। মযন িত, এ িুটি নরযের অন্ধোর। গন্ধিা সিয েরা যা়ে না। 
কর্টমর মাো ঘুরত। টেন্তু এখান কেযে আটম কিযরাি েী েযর? কর্টম ভািত, িাোর 
েযলিা ভটতজ না িও়ো অটব্দ আমার টেছু েরার কনই। 
  
কেপিাউযন টদ্বতী়ে টিন কর্টম এেিা অদু্ভত িৃেয কিযখটছল। কঘাডা়ে চযড টর্টনসপত্র 
চযলযছ। তৃতী়ে টিন কস এেিা করসু্টযরযন্ট োর্ েরার কচষ্টা েরল। িযাাঁ, এভাযিই তার 
ভাযগযর সাযে লডাই শুরু িল। কসখাযন এাঁযিা োপটডে ধুযত িত। টিযর আসত কিাটডজং 
িাউযস। েত েোই মযন পযড কযত। আিা, িাটডর কসই টিনগুযলা, এখন েী আর টিযর 
আসযি? তিুও িাাঁযত িাাঁত কচযপ লডাই শুরু িল। 
  
কেষ পযজন্ত ওই কসানা়ে কমাডা টিনিা এল। িুযো পাউে এযস কগল কর্টমর পযেযি। 
এিার কযযত িযি, কেপিাউনযে গুডিাই র্াটনয়ে। কোো়ে? কেন? ওই টিযরর খটনর 
সন্ধাযন। 
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*** 
  
টক্লপটিিি ইংলযাে ট্রান্সযপািজ কোম্পাটনর গাটড এটগয়ে চযলযছ। কর্টম সোল সাতিা়ে 
কসখাযন কনযম পডল। র্া়েগািাযত অসংখয মানুযষর টভড। িার্ার-িার্ার ভাগযাযেষী নানা 
কিে কেযে এযস টভড র্টময়েযছ। রাটে়ো এিং আযমটরো ছাডাও অযস্ট্রটল়ো, র্ামজাটন 
এিং ইংলযাযের মানুষযির কচাযখ পডল। তারা টিটভন্ন ভাষা়ে েো িলযছ। প্রযতযযেই 
টনযর্র িাটি কপে েরার কচষ্টা েরযছ। কর্টম এেিু িূর কেযে সি িাাঁটডয়ে কিখটছল, 
এে আইটরে ভেযলােযে টর্জ্ঞাসা েরল–এত বি-িট্টযগাযলর োরণ েী? 
  
ভেযলাে োাঁধ িাাঁটেয়ে িযলটছযলন-আগামী ছ সপ্তাযির র্নয র্া়েগা পাও়ো যাযি না। 
তাই এত হযডাহটড। িযাপারিা খুিই খারাপ। সারা পৃটেিীর খচ্চযরর িল এখাযন র্মা 
িয়েযছ। 
  
-টেন্তু অনয কোযনা উপা়ে টে কনই? 
  
–িযাাঁ, উপা়ে আযছ। ডাচ এক্সযপ্রস অেিা পায়ে কিাঁযি। 
  
–ডাচ এক্সযপ্রস মাযন েী? 
  
-কগারুর গাটড, ঘণ্টা়ে িু মাইল কিযগ এটগয়ে যাযি। যখন তুটম ওখাযন কপৌঁযছাযি, তখন 
সি টিযর িাটপস িয়ে কগযছ। 
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কর্টম মযােযেগযরর কিটর েরার ইযচ্ছ টছল না। কস অনয কোযনা পযের সন্ধাযন মগ্ন 
োেল। টেন্তু পে কোো়ে? িুপুরযিলা িিাৎ এেিা উপা়ে িাটর্র িল তার সামযন। কস 
এেিা আস্তািযলর পাে টিয়ে যাটচ্ছল। কিখল, কসখাযন কলখা আযছ, কমল টডযপা। 
কভতযর চযল কগল। িযাাঁ, পৃটেিীর সি কেযে করাগা কলােটি এেিা গাটডযত টচটিপত্র 
কিািাই েরটছল। 
  
কর্টম তার টিযে তাটেয়ে িলল–আপটন টে টচটিপত্র টনয়ে টক্লপটিিযি যাযচ্ছন? 
  
–িযাাঁ। 
  
 কর্টমর মযন আোর সঞ্চারণ–আপটন যাত্রী কনযিন না? 
  
–কোযনা কোযনা সম়ে, ভেযলাে কর্টমর টিযে তাটেয়ে িলযলন, কতামার ি়েস েত? 
  
–আিাযরা। কেন েী িয়েযছ? 
  
–েুটড-এেুে িছযরর পর িযল আমরা টনই না। কতামার স্বািয ভাযলা কতা? 
  
 আর এেিা অদু্ভত প্রশ্ন–িযাাঁ, সযার। 
  
করাগা কলােিা িাত িাটডয়ে িলল–টিে আযছ, েুটড পাউে ভাডা লাগযি টেন্তু। 
  
কর্টম টিোস েরযত পারযছ না, ভাগয প্রসন্ন িযি। 
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–টিে আযছ, আটম সুযিযেস টনয়ে আসটছ। 
  
–না, সুযিযেস টনযত পারযি না। এখাযন তুটম এেিা োিজ আর িুেোে টনযত পারযি। 
  
কর্টম আিার ওই লডিযড গাটডিার টিযে তাোল–িযাাঁ, খুিই কছাযিা এিং কোযনারেযম 
বতটর েরা িয়েযছ। চারপাযে োগযর্র সূ্তপ। টচটিপত্র, খাতা, আরও েত েী? গুটিসুটি 
কমযর এেিা কলাে ি়েযতা িাইভাযরর কপছযন িযস োেযত পাযর। কিািা কগল, যাত্রািা 
খুিই খারাপ িযি। 
  
কর্টম িলল–টিে আযছ, আটম োিজ আর িুেোে টনয়ে আসটছ। 
  
কর্টম টিযর এল। এেিা কঘাডাযে লাটগয়ে কিও়ো িয়েযছ। িুর্ন সুযিি যুিে গাটডিার 
সামযন িাাঁটডয়ে আযছ। এের্ন খিজােৃটত এিং োযলা, অনযর্ন লম্বা এিং িরসা। 
িাইভার তাযির িাযত টেছু িাো টিল। 
  
কর্টম িাইভারযে টর্জ্ঞাসা েরল–আটম যাি কতা? 
  
িাইভার িলল–িা, এিাযে চািুে মাযরা। 
  
 কর্টম করাগা িাড টর্রটর্যর কঘাডার ওপর চািুে চালাযত শুরু েরল। কস অিাে িয়ে 
কিখল তাযে কিযলিুযল গাটডর কভতর ঢুটেয়ে কিও়ো িযচ্ছ। ওই িুর্যনর সযঙ্গ ভাি 
র্মাযত িল। কিাঁযিখাযিা কনােিার নাম ও়োলচ আর লম্বা কলােিার নাম টপডারসন। 
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কেষ পযজন্ত কর্টম িলল –এই গাটডিা কপলাম িযলই তাডাতাটড কপৌঁযছাযত পারটছ, তাই 
না? 
  
টপডারসন িলল–এই গাটডগুযলা সম্পযেজ কতামার েী ধারণা মযােযেগর? কিযখা, রাস্তা়ে 
েত িাযমলা িযি। 
  
কর্টম গাটডর মযধয কোযনারেযম িযস আযছ। িুপাযে িুই সিযাত্রী। এযে অযনযর সযঙ্গ 
কচপযি কগযছ। িাাঁিু কমাডা যাযচ্ছ না। কপছযন িাইভাযরর টসি, না, টনিঃোস কনও়োর 
র্া়েগা কনই। 
  
িাইভার গান গাইযত োেল। এেিু িাযি তারা কেপিাউযনর িযডা রাস্তা়ে এযস 
পযডযছ। পে চযল কগযছ টক্লপটিিযির টিযরর খটনর টিযে। 
  
 কগারুর গাটডর পে চলািা খুি এেিা খারাপ ন়ে। তযি কিটে সম়ে লাযগ, এই আর 
েী। কয গাটডগুযলা এই ডাে িিন েযর, কসিা কোোও োযম না। মাযি মযধয কঘাডা 
পালিাযত ি়ে। িাইভারও পালযি যা়ে। অতযন্ত দ্রুত চলযত োযে। উাঁচু-নীচু এিযডা-
কেিযডা পে। মাযি মযধয মযন ি়ে, গাটডিা িুটি এেটিযে কিযল পডযছ। কস এে 
মমজাটন্তে অটভজ্ঞতা। কর্টম িাাঁযত িাাঁত কচযপ িযস োেল। কস ঈেযরর োযছ প্রােজনা 
েরল- িা়ে, আটম কযন টিেমযতা কপৌঁযছাযত পাটর। রাযতর অন্ধোর কনযম আসার আযগ 
িে টমটনযির টিরটত কিও়ো িল। নতুন কঘাডা টনয়ে আসযত িযি। আিার গাটডিা কর্াযর 
ছুিযত শুরু েরযি। 
  
কর্টম প্রশ্ন েযরটছল-আমরা টেছু খাি না? 
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নতুন িাইভার িাাঁত-মুখ টখাঁটচয়ে র্িাি টিল–না, আমরা কসার্া ওখাযন চযল যাি। মযন 
করযখা, আমরা ডাে িিন েরটছ, মানুষ ন়ে। 
  
আিার িীঘজ রাযতর িুে টচযর যাত্রা। কনাংরা রাস্তা, চাাঁযির আযলা়ে উদ্ভাটসত। মযন িযচ্ছ, 
আর কিাধি়ে োো সম্ভি ন়ে। কর্টমর েরীযরর প্রটত ইটঞ্চযত িযো কর্যগযছ। কস 
এযেিাযর ক্লান্ত এিং টিধ্বস্ত। মাযি মযধয কচাখ িন্ধ েরার কচষ্টা েরযছ। সম্ভি না, প্রচণ্ড 
আাঁেুটন। কচাখ খুযল যাযচ্ছ। 
  
টদ্বতী়ে টিন এিং রাত কেযি কগল। যন্ত্রণা আোে ছুাঁয়েযছ। কর্টমর সিযাত্রীরা 
কোযনারেযম টিযে আযছ। োরও োযছ অটভযযাগ র্ানাযচ্ছ না। কর্টম িুিযত পারযছ, 
কেন িাইভার িারিার অল্প ি়েটস কছযলর সন্ধান েরটছল, কেন িযলটছল, স্বািযিা ভাযলা 
োো িরোর। 
  
পযরর টিন কভারযিলা। গাটডিা কেি পযাযরাযত ঢুযে পডল। ওখান কেযেই িনয ধূসরতা 
শুরু িয়েযছ। তা চযল কগযছ অসীম অনযন্তর টিযে। মযন িযচ্ছ, এখাযন কিাধি়ে, 
মানুযষর প্রযিে টনযষধ। 
  
িাও়ো টিযচ্ছ, তারই পাোপাটে সূযযজর আযলা। কর্টম কিখযত কপল, এেিল কলাে পায়ে 
কিাঁযি এটগয়ে চযলযছ। কেউ কেউ আিার কঘাডার টপযির যাত্রী, অযনযে কগারুর গাটডযত 
চযলযছ ভাগয অযেষযণ। অদু্ভত এই অটভযান। 
  
িযডা িযডা িাটডগুযলা কিটরয়ে কগল। অযনে িূযর কিখা কগল টক্লপটিিযির আোেযরখা। 
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অযরঞ্জ নিী পার িযত িল। এখাযন এেিুখাটন অনযরেম পটরযিে। িুপাযে সিুর্ ভূটম। 
তৃণখণ্ড, সুন্দর িাতাস। 
  
কর্টম মযন মযন ভািল, কেষ পযজন্ত আটম আমার ভাগয পালিাযত কপযরটছ। িযাাঁ, আটম 
পালিািই। এ টিষয়ে কোযনা সযন্দি কনই। 
  
িামাগুটড কিিার কচষ্টা েরল। সম্ভি িল না। েী ঘিযি। কেউ র্াযন না। ওই কতা, 
টক্লপটিিি েিযরর উপেণ্ঠ। ভাল নিী কিখা যাযচ্ছ। রাস্তা চযল কগযছ েিযরর কভতর 
টিযে। কিাোযনর সাটর কচাখ পডল। আরও েত েী। েযাটন্টন, টিটল়োডজ রুম, খািাযরর 
কিাযিল, আইন টিোরিযির অটিস। এে কোযণ র়োল আচজ কিাযিল। এমন েতগুযলা 
ঘযরর সমািার, কসখাযন কোযনা র্ানালা কনই। 
  
কর্টম গাটড কেযে কিটরয়ে এল। মাটিযত পা টিল। পায়ে টিাঁটি ধযর কগযছ, িাাঁটডয়ে 
োেযত পারযছ না। মাো কিাাঁ-কিাাঁ েযর ঘুরযছ। 
  
খাটনে পযর কসার্া িয়ে িাাঁডািার কচষ্টা েরল। এিার কোযনারেযম কিাযিযলর টিযে 
কযযত িযি। মানুযষর টভড কিযল কিযল। কয ঘরিা তাযে কিও়ো িয়েটছল, কসিা গনগযন 
আগুযন তপ্ত। চারটিযে োযলা োযলা মাটছর সমািার। ভাগয ভাযলা, কসখাযন এেিা খাি 
আযছ। কর্টম খাযি শুয়ে পডল। কপাোে পরা অিিা়ে। সযঙ্গ সযঙ্গ ঘুটময়ে পডল। 
আিাযরা ঘণ্টা পর তার ঘুম কভযে টছল। 
  
*** 
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কর্টমর ঘুম কভযে কগল। কিযির সিজাযঙ্গ িযো। মযন িযচ্ছ, আত্মাও িুটি োাঁিযছ। আটম 
এখাযন এযসটছ, কর্টম ভািল। ভীষণ টখযি কপয়েযছ। কোো়ে খািার পাও়ো যাযি। এই 
কিাযিযল টেছুই কিও়ো ি়ে না। পাযে এেিা র্নােীণজ করসু্টযরন্ট কচাযখ পডল। কসখাযন 
টেছু খািার পাও়ো কযযত পাযর ি়েযতা। অদু্ভত কিখযত এেিা মাছ কখল। ভার্া মাছ। 
তারপর? েরীরিা এেিু তার্া িল। টেন্তু কেমন কযন লাগযছ। ভাযলা লাগযছ না কোযনা 
টেছুই। কর্টম চারটিযে তাোিার কচষ্টা েরল। 
  
অযনযে টচৎোর েযর েো িলযছ। সেযলই েো িলযছ টিযর সম্পযেজ। 
  
কেউ কেউ িলযছ কেপিাউযনর আযেপাযে টেছু টিযর এখনও আযছ। টেন্তু টনউরাসই 
িল টিযরর আসল খটন। 
  
কেউ আিার র্িাি টিল–কর্ািানসিাগজ কেযে টেম্বটলংর র্নসংখযা কিযড কগযছ। 
  
এই েোগুযলা মন টিয়ে কোনার কচষ্টা েরল কর্টম, কস র্াযন, এই েোর মযধয লুটেয়ে 
আযছ আসল সূত্র। িযাাঁ, চারটিযে শুধু টিযর, আর টিযর। তরুণ কর্টম এত উযেটর্ত িয়ে 
উযিটছল কয, কস েটি খাও়ো কেষ েরযত পারল না। কস িাোিা টিয়ে টিল। িু পাউে 
টতন টেটলং। কর্টম ভািল, আমাযে খুি সািধাযন পা কিলযত িযি। 
  
এেিা েণ্ঠস্বর কোনা কগল–মযােযেগর, এখনও টে িযডা িও়োর েো টচন্তা েরছ? 
  
কর্টম তাোল–টপডারসন, কসই সুইটডস যুিে, কয গাটডযত সিযাত্রী টছল। 
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–িযাাঁ, কর্টম র্িাি টিল। 
  
–তািযল চযলা, কসানার খটনযত টিযর যাই। ভাল নিীর ধাযর। 
  
 এিার পায়ে কিাঁযি যাত্রা শুরু েরল। 
  
 টক্লপটিিযির চারটিযে উাঁচু উাঁচু পািাড আযছ, এত উাঁচু কয, ঘাড উাঁচু েযরও কিখা যা়ে 
না। িাতাযস গুাঁযডা গুযডা ধুযলা। নিীিা এখনও টেছুিা িূযর। নিীর িুপাযে িার্ার 
িার্ার উৎসািী মানুযষর টমটছল এটগয়ে চযলযছ। কেউ ি়েযতা এই মাত্র টিযরর খটন 
কেযে টিযর এযসযছ। কেউ আিার টিযরর খটনর সন্ধাযন চযলযছ। নানাধরযনর েোিাতজা 
িলযছ তারা। 
  
কর্টম এিং টপডারসন নিীর ধার ধযর িাাঁিযছ। অযনে িৃেয কচাযখ পডযছ। োরও োরও 
োিজ ঘাযম টভযর্ কগযছ, োরও মুযখ ক্লাটন্তর ছাপ সুস্পষ্ট। 
  
কযযত কযযত টপডারসন িলল তুটম টে র্াযনা, েত ভাগযাযেষী মানুষ এখাযন এযসযছ? 
তারা সিাই টিযরর খটনর মাটলে িযত চাইযছ। কেষ পযজন্ত কে কয টর্তযি, িুিযত পারা 
যাযচ্ছ না। মাযি মযধয অযােটসযডন্ট ঘযি যা়ে। তিুও আোর কেষ কনই। 
  
কর্টম িলল–তুটম টিে িযলছ, আমরা পটরশ্রযমর কেষ প্রাযন্ত কপৌঁযছ যাি। টেছু ছাডি 
না। 
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পেিা আরও খারাপ িয়েযছ। চারপাযে মৃত র্ীির্ন্তুর েরীযরর অংে ছডাযনা আযছ। 
আোযে েেুন উডযছ। এখাযনই কিাধি়ে প্রাতিঃেৃতয সারযত িযি। তারপর? 
  
টপডারসন র্ানযত চাইল–এিার আমরা কোনটিযে যাি? 
  
কর্টম িলল –চযলা, আমরা সামযনর টিযে এটগয়ে যাই। 
  
*** 
  
েিযরর মটধযখাযন এেিা পািাযডর িলে রয়েযছ। কসিা পেটনযিজটেো। কর্টমর ি়েসী 
এেিা লম্বা কলাে মাো কেযে ও়োগন নাটময়ে রাখল। তার েরীরিা খুিই ভাযলা। 
পাোযনা কগাাঁি আযছ। কর্টম এই ধরযনর সুন্দর মানুষ খুি এেিা কিটে কিযখটন। 
কচাযখর তারা েী। কযন িলযত চাইযছ। গটিজত ভটঙ্গমা। কলােিা কর্টমযে কিখযতই কপল 
না। কস আিার সামযনর টিযে এটগয়ে চলল। এেিা কিার েৃষে কিখা কগল। খচ্চযরর 
টপযি িযস সামযন এটগয়ে আসযছ। 
  
কস িলল–িান্দা, টমস্টার ভযানডাযরর িয়ে োর্ েরযি কতা? কোো়ে এগুযলা রাখি, 
আটম টেছুই র্াটন না। 
  
এই র্া়েগািা অন্ধোর। িাণ্ডা। িাইযরর গরযমর কেযে মুটক্ত পাও়ো কগল। কর্টম 
সামযনর টিযে এটগয়ে যািার কচষ্টা েরল। এেিু িাযি এেিা সুযরলা সুটমষ্ট েণ্ঠস্বর 
শুনযত কপল। কর্টম তাটেয়ে কিখল, অল্প ি়েসী এে টেযোরী েনযা। েতই িা ি়েস 
িযি? পযনযরা িযি ি়েযতা। ভারী সুন্দর আেষজণী়ে মুখচ্ছটি। িুটি সিুর্ কচাযখর তারা়ে 
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উযের্নার টিটলে। চুযলর রে োযলা এিং কোাঁচোযনা। কর্টম তার অসাধারণ অি়েযির 
টিযে তাটেয়ে োেল। ভািল, িা, মযন িযচ্ছ, নারীযত্বর প্রেম উদ্ভাস, কময়েটি কিাধি়ে 
কযাডেী। 
  
কর্টম টনযর্র েো র্াটির েরল–আটম টেছু টর্টনস টেনযত এযসটছ। 
  
–েী চাইছ? 
  
— কর্টমর মযন িল, এই কময়েটির মযধয এেিা আলািা আেষজণী ক্ষমতা আযছ। 
  
–যা যা লাযগ, এই আর েী! 
  
কময়েটি িাসল, কচাযখর তারা়ে িুষু্টটমর আভাস।–েী লাযগ, তুটম না িলযল েী েযর 
িুিি? 
  
-িাতা খুটন্ত আযছ? 
  
–তুটম সি পাযি। 
  
কিািা কগল কময়েটি কর্টমর কপছযন কলযগযছ। কর্টম িাাঁত মুখ টখাঁটচয়ে িলল–আটম এ 
িযাপাযর টেছুই র্াটন না। তুটম টে আমাযে সািাযয েরযি? 
  
কময়েটি কর্টমর টিযে তাটেয়ে িাসল। এই িাটসর মযধয নারীযত্বর আভাস আযছ। কস 
িলল–তুটম েীভাযি র্ীিনিা শুরু েরযত চাইছ, কসিা আমাযে িযলা। কতামার নাম েী? 
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-মযােযেগর, কর্টম মযােযেগর। 
  
–আমার নাম মাগজাযরি। কময়েটি এিার এে কোণা়ে চযল কগল। 
  
–মাগজাযরি, কতামার সযঙ্গ কিখা িও়োযত আটম খুটে িয়েটছ। 
  
–তুটম টে এখুটন এযসছ? 
  
–িযাাঁ, গতোল। কয গাটডযত ডাে আযস, কসই গাটডযত চযড। 
  
কময়েটি টচৎোর েযর উিল সিজনাে, এ িযাপাযর এখনই আইটন িযিিা কনও়ো উটচত। 
েত কলাে ওখান কেযে পযড মারা কগযছ, তুটম টে র্াযনা? 
  
-এই কতা আটম টিটিয কিাঁযচ আটছ। 
  
–তুটম কেন এযসছ? টিযর খুাঁর্যি কতা? 
  
–িযাাঁ। 
  
আিার কময়েটি কিযস উিল–তুটম টে র্াযনা আমরা ডাচভাষা়ে টিযরযে েী িটল? িামী 
পােযরর নুটড। 
  
-কতামরা টে ওলন্দার্? 
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–িযাাঁ, আমার পটরিার িলযাে কেযে এযসযছ। 
  
–আটম স্কিলযাে কেযে এযসটছ। 
  
–আটম তা িুিযত পারটছ। 
  
কময়েটির কচাযখ আিার অন্তরঙ্গতার চাউটন এখাযন অযনে টিযর আযছ মযােযেগর, টেন্তু 
কতামাযে কিখযত িযি, সটিে খটনর োযছ কযন কপৌঁছাযত পাযরা। কিটের ভাগ কলােরাই 
ভুলভাল র্া়েগা়ে ছুযিাছুটি েযর। ঘাম িরা়ে, ক্লাটন্ত আযস, টেন্তু োযর্র োর্ টেছু ি়ে 
না। 
  
-আটম েী েযর িুিি সি টেছু? 
  
-আমার িািা এ িযাপাযর কতামাযে সািাযয েরযত পারযি। কস খুিই ওস্তাি। এে ঘণ্টা 
পর োর্ কেযে ছুটি পাযি। 
  
–আটম এেঘণ্টা পযর আসটছ। ধনযিাি, টমস। 
  
কর্টম িাইযর কিটরয়ে এল। মযন নতুন আোর সঞ্চারণ। েরীযরর সি ক্লাটন্ত কোো়ে চযল 
কগযছ। সযলামন যটি এই োর্িা েরযত কপযর োযে, তািযল আটম কেন পারি না? না, 
আিার ওই কময়েটির োযছ আসযতই িযি। মযন মযন কর্টম কিযস উিল। এই কতা, 
এখন আমাযে আরও অযনে িছর পৃটেিীর িুযে কিাঁযচ োেযত িযি। 
  
*** 
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কর্টম প্রধান রাস্তা টিয়ে কিাঁযি চযলযছ। এেিা োমারোলা কচাযখ পডল। টিটল়োডজ িল। 
অযনেগুযলা কসলুন। কস এেিা কিাযিযলর সামযন এযস িাাঁডাল। সাইনযিাযডজ কলখা 
আযছ-সোল ছিা কেযে রাটত্র আিিা পযজন্ত কভালা োযে। এখাযন কিটসংরুযমর িযিিা 
আযছ। আর ইযচ্ছ েরযল আপটন গরম এিং িাণ্ডা র্যল চান েরযত পারযিন। 
  
কর্টম ভািল, কেষিাযরর মযতা েযি চান েযরটছলাম? িযাাঁ, কসই কনৌযোযত এে িাযেি 
র্ল কপয়েটছলাম। তারপর? মযন িল, আমার গা টিয়ে টনশ্চ়েই িুগজন্ধ কিযরাযচ্ছ। িাটডযত 
েী সুন্দর চান েরার সুযযাগ টছল। মার গলা কিাধি়ে শুনযত কপল।–কর্টম, চান না েযর 
কখযত আসটি না! 
  
কর্টম কসলুযনর কভতর ঢুযে পডল। িুযিা িরর্া আযছ। এেিা কময়েযির র্নয, এেিা 
কছযলযির র্নয। কর্টম কছযলযির িােরুযম ঢুযে পযড র্ানযত চাইল–েত খরচা লাগযি? 
  
-িাণ্ডা র্যল স্নাযনর র্নয িে টেটলং আর গরম র্যল পযনযরা। 
  
 কর্টম ভািল, এই িীঘজ অটভযাত্রার পর গরম র্যল চান েরযলই ভাযলা িত। 
  
কেষ পযজন্ত কস িলল–িাণ্ডা র্ল। না, এইভাযি প়েসা নষ্ট েরা উটচত িযি না। এখন 
টেছু টর্টনস টেনযত িযি, যা টিয়ে খটনযত িাগ োিা কযযত পাযর। অেজাৎ কোিাল, 
গাাঁইটত, কিলচা ইতযাটি। 
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এেিা কছাযিা সািান কর্টমর িাযত তুযল কিও়ো িল। কিও়ো িল এেিা কছাট্ট কতা়োযল। 
িলা িল, ওই টিযে চযল যান। 
  
কর্টম এেিা কছাযিা ঘযর ঢুযে পডল। কসখাযন মস্ত িযডা এেিা িােিি আযছ। 
েতগুযলা মগ ছডাযনা রয়েযছ। 
  
-টমস্টার, সি টেছু বতটর। এিার োর্িা শুরু কিাে। 
  
কলােিা চযল কগল। কর্টম র্ামাোপড খুলল। এিার র্যলর িাযি ধীযর ধীযর নামযত 
শুরু েরল। িযাাঁ, টিজ্ঞাপযনর মযতাই র্লিা িাণ্ডা। ভীষণ িাণ্ডা। কর্টম কিে টেছুক্ষণ 
কসখাযন চুপ েযর িযস রইল। সািান মাখল, পা কেযে মাো অটব্দ। তারপর িাি কেযে 
কিটরয়ে এল। র্লিা োযলা িয়ে কগযছ। যতিা সম্ভি, কতা়োযল টিয়ে টনযর্যে শুেযনা 
েরল। কভা়োযলিা এযেিাযর কছাঁডা, েম্বল টিয়ে বতটর, গা েুিেুি েরযছ। র্ামাোপড 
পযর টনল। োযিজ-পযাযন্ট োিা কলযগযছ। ঘাযমর গন্ধ। টেন্তু েী আর েরা যাযি? অনয 
সম়ে িযল ি়েযতা এগুযলা পরত না। এখন আর এেিা র্ামাোপড টেনযত িযি। িযাাঁ, 
কযিুেু িাো আযছ সািধাযন খরচ েরযত িযি। আিার টখযি কপয়েযছ। 
  
কর্টম িােরুম কেযে িাইযর এল। রাস্তা়ে অসংখয মানুযষর টভড। কস এেিা কিাোযন 
িযস টি়োযরর র্নয িলল। লাযঞ্চর অডজার টিল। যা পাও়ো যা়ে, তাই ভাযলা। 
  
এখাযনও টিযরর গল্প িযচ্ছ। 
  
কিািা কগল, এখানোর সি কলােই টিযরর সন্ধাযন মগ্ন। 
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আিার মাগজাযরযির কিাোন। মাগজাযরি তখনও োযর্ িযস্ত টছল। এিার িািার সযঙ্গ কিখা 
িল। করাগা কচিারার এের্ন মানুষ। মুখিাও খুিই করাগা। তার মাো়ে চুযলর সংখযা 
েযম এযসযছ। কচাযখর তারা োযলা এিং কচাখিা কছাযিা। নােিা চযাপিা। 
  
কর্টম টনযর্র পটরচ়ে টিল। িলল–আটম কর্টম, স্কিলযাে কেযে এযসটছ টিযরর সন্ধাযন। 
  
–তাযত েী িয়েযছ? কলােিার েণ্ঠস্বর েেজে। 
  
–আটম শুযনটছ, আপটন নাটে এইরেম কলােযির সািাযয েযরন। 
  
কলােিা এিার টচৎোর েরযত শুরু েযরযছন–কে এসি গুর্ি ছডাযচ্ছ িলুন কতা? িযাাঁ, 
আটম মালপত্র টিটক্র েটর, সেযল ভাযি আটম কযন সান্তাক্লর্। 
  
-আমার োযছ ১২০ পাউে আযছ, কর্টম টচৎোর েযর িলযত চাইল। আমাযে টেছু 
টর্টনসপত্র কিযিন? অন্তত কোিাল, কিলচা এসি। আটম কিখি, টিযরর খটনর সন্ধান 
পাই টেনা। 
  
ভেযলাে কচাযখর িৃটষ্টযত কর্টমর পা কেযে মাো অটব্দ চািযত োেযলন। তারপর 
িলযলন আপটন েী েযর ভািযলন কয, রাতারাটত রার্া িয়ে উিযিন? 
  
আটম পৃটেিীর ওই প্রান্ত কেযে এযসটছ, আটম টিযর যাি না। িযডা কলাে না িও়ো পযজন্ত 
আমার োটন্ত কনই। আটম র্াটন ওখাযন টিযর আযছ, কসগুযলা িার েরযতই িযি। যটি 
আপটন আমাযে সািাযয েযরন, তািযল আমরা িুর্যনই ধনী িয়ে উিি। 
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ভেযলাে েী এেিা েব্দ েরযলন। কর্টমর টিযে কপছন টিযর তাোযলন। তখন টতটন 
োর্ েযর চযলযছন। কর্টম কসখাযন িাাঁটডয়ে োেল। েী িযি িুিযত পারযছ না। োর্ 
কেষ িয়ে যািার পর ভেযলাে আিার িলযলন–এখাযন েী েযর এযসযছন? কগারর 
গাটডযত? 
  
না, আটম ডােিাযক্সর গাটডযত এযসটছ। 
  
ভেযলাযের মুযখ এেিা অদু্ভত িাটস। উটন িলযলন–টিে আযছ, আমরা েো িলযত 
পাটর। 
  
*** 
  
কসই সযন্ধযিলা টডনাযরর আসর, এই কিাোনিার কপছন টিযে। এিাই িল ওই 
ভেযলাযের োোর র্া়েগা। কছাট্ট ঘর, এিাযেই টেযচন, ডাইটনং রুম এিং ঘুযমািার 
র্া়েগা টিযসযি িযিিার েরা ি়ে। িুযিা খাি পাোপাটে আযছ। োিা এিং পাের টিয়ে 
িাটডিা বতটর িয়েযছ। ওপর টিযে োিযিাযডজর িাক্স আযছ। মাযি মযধয গতজ কচাযখ 
পডযছ, কসগুটল কিাধি়ে র্ানালা টিযসযি িযিিার েরা িয়েযছ। িৃটষ্টর সম়ে েী ি়ে? 
কর্টম িুিযত পারল, ওখাযন োিযিাডজ লাটগয়ে কিও়ো ি়ে। 
  
ভেযলাযের নাম ভযানডার, এেিু িাযি তার কময়েযে কিখা কগল। কস সযযে রাযতর 
খািার বতটর েরযছ। মাযি মযধয িািার টিযে টর্জ্ঞাসু কচাযখ তাোযচ্ছ। টেন্তু কস েখনও 
কর্টমর টিযে তাো়েটন। কস কেন এত টচটন্তত এিং ভ়োতজ? কর্টম ভািল। 
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ওাঁরা িুর্যন কিটিযলর মুযখামুটখ িসযলন। ভযানডার শুরু েরযলন–যটি ঈেযরর আেীিজাি 
োযে, তািযল কতা আমরা টর্তযত পারি। কি ঈের, এত ঐেযজ ছডাযনা চারটিযে, টেন্তু 
আমরা তার সন্ধান পাটচ্ছ না। কেষ অটব্দ তুটম পাযি টেনা িলযত পাটর না। 
  
টডনারিা খুি এেিা খারাপ ন়ে। কমািামুটি উতযর কগযছ। 
  
খাও়ো কেষ িয়ে কগযছ। ভযানডার আিার িলযত শুরু েরযলন মাত্র েয়েে িুেযরা 
টিযর, আর িার্ার িার্ার কলাে। িযাপারিা ভািযতই আমার গা টঘনটঘন েযর। ওযির 
মাো়ে টেছু কনই। 
  
–তুটম টে আমার েো িুিযত পারছ?   
  
-িযাাঁ, সযার। টেন্তু েীভাযি শুরু েরযত িযি? 
  
–টেযপা়ো। 
  
কর্টম িযালিযাল েযর তাটেয়ে োেল। 
  
–এরা িল আটিোর এে উপর্াটত। উেরাংযে িসিাস েযর। ওরা অসাধারণ ক্ষমতা়ে 
টিযরর খটনর সন্ধান েযর। কোযনা কোযনা সম়ে কসই টিযর ওরা আমার োযছ টনয়ে 
আযস। আমরা িযিসা েটর, টিযরর িিযল টর্টনসপত্র তাযির িাযত তুযল টিই। 
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ওলন্দার্ ভেযলাে মাোিা নীচু েরযলন। কগাপন কোযনা খির কোনাযচ্ছন, এমনভাযি 
িলযলন- আটম র্াটন, ওরা কোো়ে এই টিযরগুযলা পা়ে। 
  
-টেন্তু আপটন কেন যান না? 
  
ভযানডার িীঘজোস কিলযলন–না ভাই, কস উপা়ে কনই। কিাোন কছযড যাি েী েযর? 
কলাযে চুটর েরযত শুরু েরযি। োউযে এমন চাই, যাযে আটম টিোস েরযত পাটর। 
কয ওই টিযরগুযলা টনয়ে এযস আমার োযছ টিযর আসযি। যখন আটম সটিে কলাযের 
সন্ধান। পাি, তখন তার িাযত সমস্ত টর্টনসপত্র তুযল কিি। 
  
অযনেক্ষণ ধযর পাইযপ ধূম উিগীরণ েরযলন টতটন। তারপর িলযলন, কসই কলােযে 
আটম িলি, সটতয সটতয কোো়ে কগযল টিযর পাও়ো কযযত পাযর। 
  
কর্টম উযি িাাঁডাল। তার হৃৎটপণ্ড েব্দ েরযত শুরু েযরযছ। টম. ভযানডার, আটম িলাম 
কসই মানুষ যাযে আপটন এতটিন খুাঁর্টছযলন। আমাযে আপটন এেযো ভাগ টিোস 
েরযত পাযরন। আটম সারাটিন োর্ েরযত পাটর। 
  
েণ্ঠস্বর পালযি কগযছ, কসখাযন এখন উযের্নার আভাস। 
  
কর্টম আিার িলল–আটম সি টিযর আপনার োযছ এযন র্মা কিি। আপটন গুযন 
কনযিন। 
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ভযানডার সািধাযন তাটেয়ে োেযলন–িযাাঁ, কর্টমর েো শুযন মযন িযচ্ছ তাযে টিোস 
েরা কযযত পাযর ি়েযতা। কেষ অটব্দ ভযানডার িলযলন–িযাাঁ, টিে আযছ, োর্িা শুরু 
িযি। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোযল কর্টম এেিা েতজ কলখা োগযর্ সই েরল। আটিোন ভাষাযত কলখা 
িয়েযছ। 
  
ভযানডার িলযলন আটম কতামাযে সি টেছু িুটিয়ে টিটচ্ছ। আমরা এখন কেযে পুযরা 
অংেীিার িলাম। আটম অেজ কিি, যাযে মূলধন িলা যা়ে। তুটম পটরশ্রম কিযি। টেন্তু 
সি টেছু আধাআটধ িখরা িযি। 
  
কর্টম অিাে িয়ে তাটেয়ে োেল ওই চুটক্তপত্রিার টিযে। এখাযন েী সি কলখা িয়েযছ, 
যা কর্টমর মাো়ে ঢুেযছ না। কস শুধু মাত্র এেিা সংখযা িুিযত পারল, িু পাউে। 
  
কর্টম র্ানযত চাইল –এিার অেজ েী টম. ভযানডার? 
  
-এিার অেজ িযচ্ছ, তুটম অযধজে টিযর পাযি। এছাডা প্রযতযে সপ্তাযি োযর্র র্নয। 
কতামাযে িু পাউে েযর কিও়ো িযি। আটম র্াটন, ওখাযন টিযর আযছ। তুটম ি়েযতা 
টেছুই কপযল না। তািযলও যাযত কতামার কিগার খািাটন না ি়ে, তাই এই িযিিা েরা 
িয়েযছ। 
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ভেযলােযে আরও সৎ িযল মযন িল–অযনে-অযনে ধনযিাি সযার। কর্টম এটগয়ে এযস 
িাযত িাত টিল। 
  
ভযানডার িলযলন–এিার কতামার যাত্রা শুরু িযি। 
  
*** 
  
িুঘণ্টা সম়ে লাগল, সি টর্টনসপত্র টিে েরযত। কছাযিা এেিা তািু সযঙ্গ টনযত িযি। 
কিটডং, রান্নার টর্টনসপত্র, কোিাল, কিলচা, িাাঁযের িুটড ইতযাটি। কপাোেও টেনযত 
তারপর? লণ্ঠন এিং কমামিাটত। কিেলাই আর আরযসটনে সািান। টিন ভরটত খািার 
িল, টচটন, েটি এিং নুন। কেষ অটব্দ সি বতটর িল। এে োযলা েুচেুযচ চােরযে 
সযঙ্গ কিও়ো িল। তার নাম িান্দা। কস োর্ েরার র্নয উিেীি। 
  
কলােিা কিাধি়ে ইংরাটর্ র্াযন না, কর্টম ভািল। এিার মাগজাযরযির সযঙ্গ কিখা েরযত 
িযি। মাগজাযরি তখনও খযের সামলাযত িযস্ত। কর্টমর উপটিটত কস োিযই েরল না। 
  
ভযানডার কর্টমর োযছ এযস িলযলন–কতামার খচ্চরিা বতটর আযছ। িান্দা কতামাযে 
সািাযয েরযি। 
  
-ধনযিাি, টম. ভযানডার। কর্টম িলল। 
  
ভযানডার েী এেিা টলখযলন–তারপর িলযলন, ১২০ পাউে। 
  
কর্টম েূনয কচাযখ তাটেয়ে আযছ–এিা েী? 
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ভযানডার িলযলন তুটম আমাযে এইসি কিযি, কতামাযে আটম এেিা সুন্দর খচ্চর 
টিলাম। কতামাযে আটম িযিসার অংেীিার েযরটছ। 
  
…কতামাযে প্রটত সপ্তাযি িু-পাউে েযর কিও়ো িযি। আর, যটি তুটম টেছু েরযত না 
পাযরা, তািযল আর কোোও কতামার ভাযগযর চাোিা ঘুরযি না। 
  
কর্টম িলল না সযার, আটম কচষ্টা েরি। মযন িযচ্ছ, আটম কিাধি়ে সি টিযত পারি। 
  
কর্টম তার িাোর েযলিা খুযল ১২০ পাউে কির েরল। এিাই িল তার র্মাযনা িাোর 
কেষ। 
  
ভযানডার এেিু টচন্তা েরযলন। তারপর িলযলন –টিে আযছ, আমাযির মযধয কযন 
কোযনা ভুল কিািািুটি না ি়ে। এই েিরিাযত প্রিঞ্চেযির ছডাছটড। তুটম এ িযাপাযর 
টেন্তু খুি সািধান োেযি। আটম এ িযাপারিা সিসম়ে মাো়ে রাটখ। 
  
-িযাাঁ, সযার। আটম আপনার েো মযন রাখি। কর্টম তখন খুি উযেটর্ত। কস সি েো 
ভুযল কগযছ। কর্টম ভািল, উটন আমাযে সুযযাগ টিয়েযছন, এযতই আটম েৃতােজ। 
  
ভযানডার পযেযি িাত টিযলন, এেিা কছাযিা মযাপ কির েরযলন।–এিাই িল কসই 
র্া়েগা, এখান কেযেই কতামার যাত্রা শুরু িযি। এইখান কেযে উের টিযে চযল যাযি। 
ভাল নিীর উের প্রাযন্ত। 
  
কর্টম ওই মানটচত্রিা কিখটছল। তার মযন অিণজনী়ে উযের্না। 
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–েত মাইল িূর িযি? 
  
-এখাযন আমরা সম়ে ধযর িূরত্ব টনরূপণ েটর। এই খচ্চযরর টপযি চডযল তুটম চার 
পাাঁচটিযন কসখাযন কপৌঁযছ যাযি। আসার সম়ে কতামাযে টেন্তু আরও কিটে টিন সম়ে 
লাগাযত িযি। োরণ, কতামার টপযি তখন টিযরর িস্তা োেযি। খচ্চরিা অত তাডাতাটড 
আসযত পারযি না। 
  
কর্টম মযােযেগর কিাোযনর সামযন এযস িাাঁডাল। না, আটম এখন আর িুযটরস্ট নই। 
আটম এখন এে ভাগযাযেষী, এের্ন এমন মানুষ, যার কচাযখর সামযন টিেটিগযন্তর 
িু়োর উনু্মক্ত িযত পাযর। আটম কসৌভাযগযর সন্ধানী। িান্দা, তার োর্ কেষ েযরযছ। কস 
এিার প্রভুর মুযখর টিযে তাটেয়ে আযছ। 
  
িান্দা কর্টমর কোযনা েোই িুিযত পারযছ না। 
  
–এিার যাত্রা শুরু িল। 
  
তারা উের টিযে এটগয়ে চলল। 
  
*** 
  
কর্টম রাযত এেিা িরনার ধাযর তাাঁিু খািাল। সিটেছু কির েরল। খচ্চরিাযে 
খাও়োল। টেছু খািার টনযর্ কখল। শুেযনা িল এিং েটি। রাযত অদু্ভত েব্দ কোনা 
কগল। িনয র্ন্তুর মুখ কেযে কভযস আসা টিটচত্র টচৎোর। িযাাঁ, আমার চারপাযে টনরাপো 
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কনই। কয কোযনা সময়ে ওই িুযনা র্ন্তুরা আমাযে আক্রমণ েরযত পাযর। আটম এেিা 
আটিম অন্ধোর র্গযত পযড আটছ। প্রযতযেিা েযব্দর সযঙ্গ কর্টমর ঘুম কভযে কযত। 
মযন িত, এই িুটি আমাযে কেউ আক্রমণ েরল। মন নানা টচন্তা়ে অধীর। কস ভািল, 
িাটডযত েত সুন্দর না-টছলাম? আিা, টনরাপো এিং টনটশ্চন্ত আরাম। কেষ অটব্দ কর্টম 
ঘুটময়ে পডল। স্বযির মযধয তখন শুধুই িাঘ-টসংযির আনাযগানা। িাটডও়োলা মস্ত িযডা 
মানুষ। তার োছ কেযে কর্ার েযর টিযরর েটলিা টছটনয়ে টনয়ে যাযচ্ছ। 
  
সোল িল, কর্টম কচাখ খুলল। িা়ে, খচ্চরিা মযর পযড আযছ! 
  
. 
  
০২. 
  
কর্টম টিোস েরযত পারযছ না, মযন িল ি়েযতা কোোও ক্ষযতর টচহ্ন োেযি। িুযনা 
র্ন্তুর আক্রমণ। মধযরাযতর অন্ধোযর। টেন্তু টেছুই কনই। র্ন্তুিা ঘুযমর মযধয মযর পযড 
আযছ। তার মাযন? ভযানডার এই োর্িা েী েযর েরযলন? কর্টম ভািল, টেন্তু আটম 
যখন কিটরয়ে পযডটছ, তখন কিরার কোযনা প্রশ্ন কনই। 
  
খচ্চর ছাডাই কযযত িযি। িাতাযসর কভতযর েীযসর েব্দ? কর্টম মাো তুযল তাোল। 
মস্ত িযডা োযলা েেুযনর িল ধীযর ধীযর নীযচ নামযত শুরু েযরযছ। কর্টমর সমস্ত 
েরীযর ভয়ের টেিরণ, অতযন্ত দ্রুত কস তার ভটিষযৎ পটরেল্পনা টনধজারণ েরল। এখান 
কেযে এখনই পালাযত িযি। নইযল সমূি টিপি। 
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টেিটরত কচাযখ কস কিখল েয়েেিা েেুন এযস ওই মৃতযিিিাযে কঢযে কিযলযছ। িযাাঁ, 
এিার না পালাযল উপা়ে কনই। 
  
টডযসম্বর, িটক্ষণ আটিোযত গরমোল। মাোর ওপর গনগযন সূযযজর আগুন। মনিা 
এখন অযনে ভারাক্রান্ত িয়ে উযিযছ। হৃি়ে আরও ভারী িযচ্ছ। যত িূর কিখা যাযচ্ছ 
অনুচ্চ অনুিজর টিলাভূটম। মাযি মযধয এখাযন কসখাযন খাডাই পািাড। এেিুেযরা গাযছর 
আচ্ছািন কোোও কনই। 
  
কর্টম এিার কোন টিযে যাযি? না, টেছু েব্দ তখনও তাযে উতযক্ত েরযছ। র্ন্তুর 
আও়োর্। ধীযর ধীযর এেিার পর এেিা অঞ্চল পার িল কস। এেটিন কভারযিলা 
এেিল টসংযির সযঙ্গ কিখা িয়ে কগল। টসংিী তার সন্তানযির টিযে তাটেয়ে আযছ, 
মাযি মযধয তাোযচ্ছ তার কপ্রটমে টসংি পুরুযষর টিযে। 
  
কর্টমর হৃি়ে স্তব্ধ িয়ে টগয়েটছল। টেছুক্ষণ িাাঁটডয়ে োেল। িযাাঁ, ওরা টেোযর সন্ধাযন 
কিটরয়েযছ। কর্টম ওখান কেযে নডল না। 
  
িু সপ্তাি পযর কস োরুর োযছ এযস কপৌঁযছাল। এিার কিাধি়ে আর সম্ভি ন়ে। আটম 
আমার যাত্রাপযের কেযষ টিযর এযসটছ। েী আশ্চযজ, আমার উটচত টছল, েিযর টিযর 
টগয়ে ভযানডার মারও়োর োছ কেযে আর এেিা খচ্চর কচয়ে কনও়ো। টেন্তু কেন? 
তািযল টে উটন এই েতজিা টনটষদ্ধ িযল কঘাষণা েরযিন? 
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কর্টম আরও সামযনর টিযে এটগয়ে চযলযছ। এেটিন িূযর চারযি মূটতজ কিখা কগল। তার 
টিযে এটগয়ে আসযছ। কর্টম ভািল, না, এিা টে মরীটচো? ওই কতা মুটতজগুযলা আরও 
োযছ এযসযছ। 
  
না, আর কিাধি়ে সম্ভি িযচ্ছ না। টনযর্র ওপর টিোস িাটরয়ে কিযলযছ মযােযেগর। 
এেিার ভািল, না, এভাযি অযচনার সন্ধাযন ঘুযর েী লাভ? আিার আটম টনটশ্চত 
টনরাপোর র্ীিযন টিযর যাি। পরমুিূযতজই তার মযন অনয টচন্তার উযেে। 
  
িুটিন কেযি কগযছ। মযােযেগর এেিা কছাট্ট োযম এযস পা রাখল। োমটির নাম মযাযগর 
োম। েরীর কিাধ ি়ে আর ধেল সিয েরযত পারযি না। এখান কসখান কেযে রক্ত 
কিযরাযচ্ছ। কচাখ িুযিা িুযল উযিযছ। প্রা়ে িন্ধ িয়ে এযসযছ। কস রাস্তার মযধয পযড 
কগল। প্রচণ্ড জ্বর এযসযছ। জ্বযরর কঘাযর ভুল িেযছ।–টিযরর খটন? আমার টিযরর খটন? 
না, আটম প্রাণ োেযত এই টিযর কতামাযির িাযত তুযল কিি না। 
  
টতনটিন কেযি কগযছ। কচাখ কমযল তাোল। কছাট্ট ঘর। অন্ধোযর পটরপূণজ। েরীযরর 
সিজত্র িযাযের্। কস কিখল, এে মধযি়েটসনী ভেমটিলাযে। িযাাঁ, টিছানার ধাযর িাাঁটডয়ে 
আযছন। 
  
-েণ্ঠস্বযর অদু্ভত আযিগ আপটন কে? আর কোযনা েব্দ কিযরাযচ্ছ না। 
  
–কসানা, তুটম এখন শুয়ে োযো। 
  
 ভেমটিলা এটগয়ে এযস টিযনর োপ কেযে র্ল টিযলন। 
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কর্টম কোযনারেযম তাোিার কচষ্টা েরল–আটম কোো়ে আটছ? 
  
-তুটম মযাযগরোযম এযসছ। আটম অযাটলস র্াডজাইন। এিা আমার কিাটডজং িাউস। এখাযন 
তুটম সুি িয়ে উিযি। এখন টপি টিযর কোও। 
  
কর্টমর মযন পযড কগল। কসইসি অজ্ঞাত আততা়েীযির েো, তারা সি টেছু চুটর েরার 
কচষ্টা েরটছল। কর্টম টচৎোর েযর িলল–আমার টর্টনস কোো়ে? 
  
ওিার কচষ্টা েরল। টেন্তু ভেমটিলার োন্ত েণ্ঠস্বর তাযে স্তব্ধ েযর টিল। 
  
সিটেছু টনরাপযি আযছ, টচন্তা েযরা না। 
  
কিখা কগল, ঘযরর এেযোযণ সি র্যডা েরা আযছ। 
  
কর্টম আিার শুয়ে পডার কচষ্টা েরল, এখন কেযে সি কিাধি়ে ভাযলাই চলযি। 
  
*** 
  
অযাটলস র্াডজাইনযে আমরা আেীিজাি িলযত পাটর। শুধু কর্টম মযােযেগযরর োযছই ন়ে, 
মযাযগরোযমর সেযলর োযছ। এিা িল এে খটন েির। এখাযন অটভযাত্রীযির টভড 
কলযগই োযে। সেযলর কচাযখ এেই স্বি, টতটন যে েযর সেযলর মুযখ অন্ন তুযল 
কিন। আিত িযল কসিা শুশ্রূষা েযরন। উৎসাযির সঞ্চারণ েযরন। এযসযছন ইংলযাে 
কেযে। িটক্ষণ আটিোযত স্বামীর সযঙ্গ এযসটছযলন। ভেযলাে টলডযস পডাযনার চােটর 
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কছযড টিযলন। টিযরর অযেষে িয়ে উিযলন। এখাযন আসার টতন সপ্তাি িাযি এে 
অর্ানা জ্বযর তাাঁর স্বামীর মৃতুয ি়ে। উটন এখাযন কেযে যাও়ো মনি েযরন। িুর্ন 
কছযলযে িেে টনয়েটছযলন। আসযল উটন টছযলন অপুত্রে। 
  
টিছানাযত আরও চারটিন কর্টমযে োেযত িল। টতটন টনযর্র িাযত কর্টমযে 
খাও়োযতন। িযাযের্ কিাঁযধ টিযতন। কর্টম যাযত েটক্ত পুনরুদ্ধার েরযত পাযর তার 
িযিিা েরযলন। পঞ্চম টিন, কর্টম এিার উযি িাাঁডাযত পারল। 
  
-টমযসস র্াভজাইন, আপনার োযছ আটম আমার েৃতজ্ঞতা ভাষা়ে প্রোে েরযত পারি 
না। আপটন না োেযল কয েী িত আমার। টেন্তু আটম এেটিন এখাযন টিযর টনয়ে 
আসি, কসটিন সি িাম টমটিয়ে কিি কেমন? 
  
ভেমটিলা িাসযলন, আিা, কছাট্ট কছযল, েতই িা ি়েস। ভীষণ করাগা, এই কছযলটির 
ধূসর কচাযখর তারা়ে আতঙ্কঘন টচহ্ন। টেন্তু েরীযরর মযধয এেিা আশ্চযজ কতর্ আযছ, 
আযছ েযমজােীপনা। অনযযির কেযে এযেিাযর আলািা। 
  
*** 
  
কর্টম নতুন কপাোে পযর টনয়েযছ। এিার এই েিযরর অটভযাযন কিটরয়ে পডল। এিা 
এেিা কছাযিা েির, টক্লপটিিি, তযি খুিই কছাযিা। এেই ধরযনর তািু, ও়োগন এিং 
কনাংরা রাস্তাঘাি। িুপাযে এযলাযমযলা এিযডা-কখিযডা উাঁচু-নীচু পেঘাি। এেই রেম 
মানুযষর টভড। কর্টম এেিা কসলুযনর পাে টিয়ে িাাঁিযত িাাঁিযত কভতযরর েোিাতজা 
শুনযত কপল। এেিা লাল োিজ পরা আইটরে ভেযলাযের পাযে র্নতা টভড েযরযছ। 
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কর্টম র্ানযত চাইল–েী িয়েযছ? 
  
-উটন কিাধি়ে কসিা কপয়েযছন। 
  
–েী টর্টনস? 
  
-আর্ কেযে উটন আরও িযডাযলাে িয়ে উিযিন। উটন সেলযে খাও়োযিন। যত খুটে 
কপি ভযর কখযত পারি। আেণ্ঠ মি টগলযত পারি। 
  
কর্টম এই আযলাচনা়ে কযাগ কিিার কচষ্টা েরল। িযাাঁ, কগাল কিটিযলর চারটিযে মানুযষর 
টভড। 
  
-মযােযেগর, তুটম কোো কেযে আসছ? 
  
–স্কিলযাে। 
  
–িযাাঁ, এই কলােিা অযনে িাো আ়ে েযরযছ। 
  
তারা টিটভন্ন ভাষা়ে েো িলযত শুরু েরল। িযাাঁ, সেযলরই এে গল্প। এত টিন ধযর 
তারা োর্ েযরযছ, মাটির িুযে িাতুটড চাটলয়ে টিয়েযছ। কোিাল টিয়ে গতজ কখাাঁডার 
কচষ্টা েযরযছ নিীর িুপাযে। টেন্তু টেছুই পাও়ো যা়েটন। প্রযতযে টিন অিেয অল্প অল্প 
পটরমাণ পাও়ো কগযছ, টেন্তু এ টিয়ে মানুষ িযডাযলাে িযত পাযর না। এর সািাযযয 
স্বিিাযে িাাঁটচয়ে রাখা যা়ে। এই েিযরর মানুযষর মযনর মযধয এেিা অদু্ভত আো এিং 
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টনরাোর সংটমশ্রণ। আোিািী মানুযষরা কিাঁযচ োেযত চাইযছ। টনরােিািীরা েির কছযড 
চযল যাযচ্ছ। 
  
কর্টম র্াযন না, কোন টিযে কযাগ কিযি। 
  
কস লাল োিজ পরা আইটরে ভেযলাযের টিযে তাোল। ওই ভেযলাে এেমযন মি 
খাযচ্ছ। তাযে ভযানডাযরর মযাপিা কিখাল। 
  
ভেযলাে মযাপিার টিযে তাোযলন। কসিাযে কর্টমর িাযত তুযল টিযলন, আর্গুটি, সি 
র্া়েগা তন্ন তন্ন েযর কখাাঁর্া িয়েযছ। আটম এই আোর কপছযন আর ছুিি না। 
  
কস েী? কর্টম টিোস েরযত পারযছ না। এই মযাপিাই তার োযছ এেমাত্র চাটি োটি। 
  
টেন্তু এই সংযেত ধযর কস েতিূর কযযত পারযি? 
  
এের্ন িযল উিল –কোযলসিাযগজর টিযে এটগয়ে যাও। কসখাযন কগযল ি়েযতা তুটম 
টেছু পাযি। 
  
আর এের্ন িলল–টেলটভন। 
  
 কেউ িলল–মুনলাইিরাস। কসখাযনই কিাধ ি়ে আসল টিযরর খটনিা আযছ। 
  
*** 
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রাযতর খািার কেষ িয়েযছ। অযাটলস র্াডজাইন িলযলন কর্টম, এখাযন আমরা সিাই রু়্ো 
কখলযত এযসটছ। তুটম কতামার টনযর্র মত ধযর এটগয়ে যাও। অযনযর েো়ে োন টিও 
না কেমন? 
  
সমস্ত রাত কেযি কগল ঘুমিীন তন্দ্রাচ্ছন্নতার মযধয। কর্টম ভািল, কস ভযানডাযরর 
মানটচযত্রর েো ভুযল যাযি, নাটে সেযলর েোমযতা সামযনর টিযে এটগয়ে যাযি টেছুই 
িুিযত পারযছ না। টেন্তু, না, কস ভািল, এিার পূিজটিযে এযগাি। মডা নিীর পার টিয়ে। 
  
পযরর টিন সোযল কর্টম টমযসস র্াডজাইনযে গুডিাই র্াটনয়ে সামযনর টিযে এটগয়ে 
চলল। 
  
টতনটিন তাযে িাাঁিযত িয়েটছল। কেষ অটব্দ এেিা র্া়েগাযত এযস কপৌঁযছাল। কসখাযন 
কছাযিা তািু খািাল। এিা নিীর ধাযর অিটিত। কর্টম ভািল, এখাযনই কিাধি়ে োর্ 
শুরু েরা কযযত পাযর। 
  
শুরু িল মাটি কখাাঁডার োর্। সূযজ ওিার আযগ কেযে কর্টম োযর্ কলযগ পডত। সযন্ধর 
অন্ধোর ঘটনয়ে না-আসা পযজন্ত এেমযন মাটি খুাঁডত। প্রেযম িলুি োিা কিটরয়ে এল। 
তারপর নীল টেছু ভূটমখণ্ড। এর কভতর ি়েযতািা টিযর োেযত পাযর। টেন্তু মাটি 
এযেিাযর নীরস এিং িন্ধয। এে সপ্তাি ধযর োর্ িল। টেছুই পাও়ো কগল না। এে 
সপ্তাি কেযি যািার পর কর্টম টিে েরল, না, এখাযন োো আর উটচত ন়ে, আমাযে 
অনয কোযনা র্া়েগা়ে কযযত িযি। 
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এেটিন কস োর্ েরযত েরযত িূযর তাটেয়ে টছল। মযন িল, িূযর এেিা রূযপার িাটড 
আযছ। সূযযজর আযলা়ে টিটলে টিযচ্ছ। আটম েী অন্ধ িয়ে কগলাম। কর্টম ভািল, না, 
আরও আযগ এটগয়ে টগয়ে কস কিখল এেিা োযমর োযছ এযস কপৌঁযছযছ। িযাাঁ, এই 
িাটডগুযলা কিাধি়ে রূযপা টিয়ে বতটর। অযনে িানী়ে কলােযে কিখা কগল। অদু্ভত 
কপাোে পরা, রাস্তা টিয়ে কিাঁযি চযলযছ। কর্টম অিাে িয়ে কগযছ। এই িাটডগুযলা সূযযজর 
আযলাযত িলযস যাযচ্ছ। েী সুন্দর কিখাযচ্ছ। কর্টম কিাঁযি চলল, এেঘণ্টা িাযি কস 
কপছন টিযর তাোল। তখনও ওই োমিাযে কিখা যাযচ্ছ। এই িৃেযিা কস কোযনাটিন 
ভুলযত পারযি না। 
  
*** 
  
কর্টম এিার উেরটিযে এযগাযি। কস নিীর পার ধযর কিাঁযি চলল। এখাযনও মাযি মযধয 
োর্ েরার কচষ্টা েরযছ। টেন্তু কোিাল চালাযত পারযছ না। ভীষণ ভারী িয়ে কগযছ সি 
টেছু। ঘন অন্ধোর, কসখাযনই শুয়ে পডল। 
  
িুটি সপ্তাি কেযি কগল। কস আিার উেযর এটগয়ে চযলযছ। পাপাস্পযান নাযম এেটি 
র্া়েগাযত এযস কপৌঁযছাল। এখাযন নিীিা িাাঁে কখয়ে ঘুযর কগযছ। এখাযনও এেিু কচষ্টা 
েরা িল। োযর্র োর্ টেছুই িল না। গত িুসপ্তাযি কোযনা মানুযষর মুখ কিখার 
কসৌভাগয তার ি়েটন। এে অসম্ভি নীরিতার মযধয টিয়ে টিন কেযি চযলযছ। আটম 
এখাযন েী েরটছ? কর্টম মাযি মযধয টনযর্যে প্রশ্ন েরল। আটম টে এেিা উলুে িয়ে 
কগলাম? না, আটম আর পারি না। এেিার পর এেিা টিন কেযি যাযচ্ছ। আগামী 
েটনিাযরর মযধয যটি এেিুেযরা টিযরর সন্ধান েরযত না পাটর, তািযল এ অটভযাযন 
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আর অংে কনি না। কস আোযের তারার টিযে তাটেয়ে িলল–তুটম টে আমার েো 
শুনযত পাযচ্ছা? িা়ে টযশু তুটম কোো়ে? আমার মাো োর্ েরযছ না। 
  
কর্টম কসখাযন টির িয়ে িযস টছল। িাটলর ওপর িাত টিয়ে আাঁটেিুটে োিটছল। 
তারপর? িিাৎ এেিা মস্ত িড পােযরর টিযে তাটেয়ে োেল। তারপর কসিাযে কিযল 
টিল। এ ধরযনর েত পাের চারটিযে ছডাযনা আযছ, গত েয়েে সপ্তাি ধযর কস তা 
কিযখ আসযছ। ভযানডার কেন এেো িলযলন? ভযানডার আমার সযঙ্গ কেন 
টিোসঘাতেতা েরযলন? কর্টম উযি িাাঁডাল। েী এেিা কযন তার কচাখ আেষজণ 
েযরযছ। এেিা মস্ত িযডা পাের। কিখযত অদু্ভত। কস ধুযলা সটরয়ে টিল। আরও 
ভাযলাভাযি পরীক্ষা েরল। মযন িযচ্ছ, িযাাঁ, এিা এে িুেযরা টিযর িযত পাযর। টেন্তু, 
এেিুখাটন সযন্দি কেযে কগযছ। এিার আোর এত িড কেন? মুরটগর টডযমর মযতা! িা 
ঈের। এিা েী সটতয সটতয টিযর! 
  
কস টনিঃোস িন্ধ েযর িযস রইল। এিার রাযতর অন্ধোর ঘটনয়ে এযসযছ। লণ্ঠন িাযত 
েযর চারপাযে কখাাঁর্াখুাঁটর্ েরযত শুরু েরল। 
  
পযনযরা টমটনি কেযি কগযছ, এেই আোযরর আরও চারযি পােরখণ্ড পাও়ো কগল। তযি 
অনযগুযলা কিাধি়ে এেিু কছাযিা। িযাাঁ, আনন্দ এখন আোে ছুাঁয়েযছ। 
  
সোল িিার আযগই ঘুম কভযে কগল, পাগযলর মযতা কখাাঁডা শুরু িল। িুপুযরর মযধয 
আরও কগািা ছয়েে টিরেখণ্ড পাও়ো কগল। পরিতজী সপ্তাি কস ওখাযনই োটিয়ে টছল। 
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রাযত এই টিরেখণ্ডগুটলযে এেিা র্া়েগাযত করযখ আসত। যাযত কোযনা পটেযের 
কচাযখ 
  
পযড। প্রযতযে টিন নতুন নতুন টিযরর সন্ধান পাও়ো কগল। কর্টম িুিযত পারল, এিার 
ভাযগযর চাো ঘুরযত শুরু েযরযছ। এমন আনন্দ, যা ভাষা়ে প্রোে েরা যা়ে না। এই 
সম্পযির অযধজেিা আমার। এর সািাযযয আটম ি়েযতা মস্ত িযডাযলাে িযত পারি, কযিা 
আমার স্বযির িাইযর টছল। 
  
এেসপ্তাি কেযি কগল। কর্টম তার মযাযপর ওপর এে র্া়েগা়ে িাগ টিল। এিার তাযে 
কিযরাযত িযি। টেন্তু এই সম্পি টনয়ে যাযি েী েযর? কোো়ে রাখা যা়ে? পযেযি 
ঢুটেয়ে রাখযত িযি। মযাযগরোযমর টিযে যাত্রা শুরু িল। 
  
এেিা কছাট্ট িাটডর সামযন কলখা টছল ডা়েমণ্ড েুপার। 
  
কর্টম ওই অটিযস ঢুযে পডল। িাতাস ঢুেযত পাযর না, এমন এেিা কছাট্ট ঘর। মযনর 
কভতর অর্ানা আতঙ্ক। িযাাঁ, কস শুযনযছ, অযনে গল্প, কেষ পযজন্ত এগুযলা সামানয পােযর 
পটরণত িয়েযছ। আমার অনুমান েী সটিে? 
  
এের্ন অটিযস িযসটছল, কস িলল–েী েরি? 
  
–এই টর্টনসগুযলার েত িাম িলযিন টে? 
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 কলােিার কচাযখর তারা়ে কেমন এেিা আতঙ্ক এিং আেি। কর্টম তাটেয়ে োেল। িযাাঁ, 
িুযিা পাের কডযস্কর ওপর করযখযছ। সাতােিা পাের কমাি িল। কলােিার কচাযখ 
টিস্ম়ে।– 
  
-কোো়ে পাও়ো কগল? 
  
–িলুন কতা, এগুযলা টিযর টেনা? 
  
কলােিা সি কেযে িযডা পােরিা পরীক্ষা েরল। তারপর িলল–িা়ে ঈের, এিা িল সি 
কেযে িযডা টিযরা। এত িযডা টিযর আটম েখনও কিটখটন। 
  
কর্টমর টনিঃোস িন্ধ িয়ে কগযছ। আনযন্দর টেিরণ। 
  
কলােিা আিার র্ানযত চাইল–কোো়ে? কোো়ে পাও়ো কগল? 
  
–পযনযরা টমটনি িাযি েযানটিযন আসুন, কর্টম িলল, আটম সি িলি। 
  
 কস টিযরগুযলা তুযল টনল, পযেযি ভরল। তারপর এে পাযে চযল কগল। 
  
-আটম এেিা টিষ়ে নটেিদ্ধ েরযত চাইটছ। সযলামযনর নাযম এিং কর্টম মযােযেগযরর 
নাযম নটেভূক্ত েরযত িযি। 
  
আর্ আটম টিযের সম্রাি িয়ে কগলাম। পযেযি টেছু টছল না। আর্ কোটি িাোর 
মাটলে। 

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

51 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
েযানটিযন িযস োেল কর্টম মযােযেগর। এেিুিাযি ওই ভেযলাে এযস ঢুেল। সিজত্র 
সংিািিা ছটডয়ে পযডযছ। কর্টমর টিযে সিাই শ্রদ্ধার কচাযখ তাোযচ্ছ। িযাাঁ, সেযলর 
মযন এেিাই প্রশ্ন–েীভাযি িল এিা? 
  
কেষ পযজন্ত কর্টম র্িাি টিল আপনারা পাপাম্পযাযন চযল যান। কসখাযন পাও়ো যাযি। 
  
*** 
  
অযাটলস র্াডজাইন এে োপ চা খাটচ্ছযলন। কর্টম ঢুযে পডল, টেযচযন এযস কগল। 
ভেমটিলার মুখ আযলা়ে উজ্জ্বল িয়ে উযিযছ- কর্টম? িা়ে, তুটম টিযর এযসছ? 
  
মুযখ আযলা, কিািা কগল, আমার েরীরিা ভাযলা কনই। এযসা, চা খাযি আমার সযঙ্গ? 
  
  কোযনা েো না িযল কর্টম পযেি কেযে এেিা মস্ত িযডা টিযর কির েরল। কসিা 
র্াডজাইযনর িাযত টিল। 
  
-আটম আমার েো করযখটছ। 
  
ভেমটিলা ওই টিরেখযণ্ডর টিযে তাটেয়ে োেযলন। িুটি কচাখ আনযন্দ অশ্রুসর্ল িয়ে 
উিল–না কর্টম, আটম কতামার োছ কেযে টেছু কনি না। এই িাো আমার র্ীিনযে নষ্ট 
েযর কিযি। 
  
*** 
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কর্টম মযােযেগর টক্লপটিিযি টিযর এযসযছ। কস এেিা কঘাডা টেযনযছ। তারপর এেিা 
গাটডও টেযন টনয়েযছ। সািধাযন িাো খরচ েরযত িয়েযছ। কস র্াযন তার অংেীিারযে 
কোযনা মযতই প্রিটঞ্চত েরা সম্ভি িযি না। আিা, আরামপ্রি এই অটভযান। এিাই িল 
ধনী এিং িটরযের মযধয তিাত। কস টচন্তা েরল, িটরেরা পায়ে কিাঁযি যাতা়োত েযর, 
ধনীরা কঘাডার গাটডর সও়োর ি়ে। 
  
তারপর? নতুন টিগযন্তর সন্ধান। 
  
. 
  
০৩. 
  
টক্লপটিিি েিরিার কোযনা পটরিতজন ি়েটন। টেন্তু কর্টম মযােযেগযরর চটরযত্র অযনে 
পটরিতজন ঘযি কগযছ। কস কঘাডার টপযি চযড েিযর প্রযিে েরল। ভযানডাযরর ওই 
কিাোযনর সামযন এযস িাাঁডাল। আিা, িারুণ িামী কঘাডা এিং গাটডিা সেযলর িৃটষ্ট 
আেষজণ েরটছল। এই যুিা পুরুযষর কচাযখ মুযখ এমন এেিা আোর টিচু্ছরণ। তাও 
কলাযের নর্র এডা়েটন। কিািা কগল, টতটন অযনে অেজ টনয়ে টিযরযছন। অনয 
কলােগুযলা কযমনভাযি টিযর আযস, িতাোর অন্ধোযর মুখ গুাঁযর্ পযড োযে। এযে 
কিযখ মযন িযচ্ছ, ইটন কিাধি়ে কসই িলভূক্ত ন়ে। 
  
কসই োযলা কলােিা কসখাযন িাাঁটডয়ে টছল। কর্টম তার টিযে তাটেয়ে িলল-আটম টিযর 
এযসটছ। 
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িান্দা কোযনা েো িলল না, কভতযর চযল কগল। কর্টম তাযে অনুসরণ েরল। 
  
সযলামন এের্ন খযেযরর সযঙ্গ েো িলটছযলন। খিজােৃটত ওই ওলন্দাযর্র মুযখ িাটস। 
কর্টম র্াযন, ি়েযতা তার োযন খিরিা কপৌঁযছ কগযছ। এই খির িাতাযসর িুযে ভর 
টিয়ে দ্রুত ছুযি যা়ে এে র্া়েগা কেযে অনয র্া়েগা়ে, আযলার মযতা গটত সঞ্চার েযর। 
  
খযেযরর সযঙ্গ েো িলা কেষ িল। ভেযলাে কর্টমর টিযে তাটেয়ে িলযলন-এযসা টম, 
মযােযেগর। 
  
কর্টম তাযে অনুসরণ েরল। ভযানডাযরর কময়ে কস্টাযভর সামযন িযসটছল। কস লাঞ্চ 
বতটর েরযছ। 
  
-িযাযলা মাগজাযরি! 
  
কময়েিা তাোল। 
  
ভাযলা খির আযছ। ভযানডাযরর কচাযখ আযলা, টতটন পাযে িসযলন। 
  
-টিে েো। কর্টম তার চামডার িাক্সিা কির েরল। র্যাযেযির পযেি কেযে কির েযর 
টেযচন কিটিযলর ওপর টিযরর খণ্ডগুযলা ছটডয়ে টিল। 
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ভযানডার কসটিযে তাটেয়ে অিাে িয়ে কগযছন। এযে এযে টিযরগুযলা কিখযলন। 
সিগুযলা কিখযলন আলািা আলািা ভাযি। সি কেযষ সি কেযে িযডািার টিযে তাটেয়ে 
োেযলন। িযাাঁ, আশ্চযজ আটিষ্কার। 
  
েো িলা শুরু েরযলন। েণ্ঠস্বযর িারুণ আনন্দ। 
  
-তুটম েরযত কপযরছ মযােযেগর! ভীষণ ভাযলা োর্। 
  
-েযাঙ্ক ইউ সযার। এিাই িল শুরু। ওখাযন আরও অযনে পযড আযছ। েত, তা আপটন 
ভািযতই পারযিন না। 
  
-তুটম কতামার িাটি টিে মযতা কপে েযরছ? 
  
-িা সযার। কর্টম পযেি কেযে কসই নটেভূক্ত োগর্ কিখাল। আমাযির িুর্যনর নাযম 
নটেভূক্ত েরা িয়েযছ। 
  
ভযানডার কসিা কিখযলন। পযেযি রাখযলন। না, কতামাযে কিানাস টিযত িযি। তুটম 
এখাযন িযসা। 
  
উটন িরর্া টিয়ে কিটরয়ে কগযলন। কিাোযনর টিযে চযল কগযলন। িলযলন মাগজাযরযির 
সযঙ্গ এযসা। 
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মাগজাযরি কর্টমযে অনুসরণ েরযছ। মাগজাযরযির আচরযণর মযধয ভ়ে কর্যগযছ। েয়েে 
মুিূতজ কেযি কগযছ। ভযানডার টিযর এযলন। এো, এেিা পাসজ কির েযর িলযলন- এর 
মযধয পঞ্চাে পাউে আযছ। 
  
কর্টম র্ানযত চাইল–েী িযি? 
  
-এিা কতামার র্নয। 
  
–আটম িুিযত পারটছ না। 
  
-তুটম চটব্বে সপ্তাি আযগ োর্ শুরু েযরটছযল। িু পাউে েযর প্রযতযে সপ্তাযি। 
আিচটলে পাউে, আর কতামাযে আটম িু-পাউে কিানাস টিটচ্ছ। 
  
কর্টম িাসল–আটম কিানাস চাইটছ না। আমাযে ওই টিযরর অংে টিন। 
  
–কতামার অংে? 
  
–কেন? আমার অযধজে? আমরা কতা অংেীিার। 
  
 ভেযলাে অিাে িয়ে তাোযলন–অংেীিার? তুটম এেো কেন িলছ? 
  
কর্টম অিাে িয়ে ওই ওলন্দার্ ভেযলাযের টিযে তাোল। আমরা এেিা চুটক্ত 
েযরটছলাম। 
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-িযাাঁ, তুটম টে কসিা পযডাটন? 
  
-পডি েী েযর? ওিা কতা আটিোন ভাষা়ে কলখা টছল। আপটন িযলটছযলন, আটম 
অযধজে পাি। 
  
ওই ি়েস্ক কলাে মাো নাডযলন তুটম ি়েযতা আমাযে িুিযত পাযরাটন টম. মযােযেগর। 
আমার কোযনা পািজনাযরর িরোর কনই। তুটম আমার িয়ে োর্ েযরছ। আটম 
কতামাযে। পাটিয়ে টছলাম। যন্ত্রপাটত টেযন টিয়েটছ। তুটম যা টিযর পাযি, সি টেছু 
আমার। 
  
কর্টমর মযন িল তার মযধয এেিা েীতল টেিরণ। 
  
কস িলল –আপটন আমাযে কোযনা েোই িযলনটন। কোযনা িাো কিনটন। আটম 
আপনাযে ১২০ পাউে টিয়েটছ টর্টনসপযত্রর র্নয। 
  
ভেযলাে োাঁধ িাাঁটেয়ে িলযলন –আটম িাযর্ িেিে েযর সম়ে নষ্ট েরি না। কতামা়ে 
যা িলার িযল টিয়েটছ। আটম কতামাযে আরও পাাঁচ পাউে টিযত পাটর। না িযল সি 
িযাপারিাই আটম কেষ েযর কিি। আটম এখনও পযজন্ত ভাযলা িযিিার েযর যাটচ্ছ। 
  
কর্টম করযগ কগযছ। কস িলল–টিে আযছ, সিটেছু কছযড টিন। 
  
তার মযধয কর্যগযছ স্কটিে র্াটতর উন্মািনা। কস িলল- আটম আযদ্ধে কনিই। এিা 
নটেভূক্ত েযরটছ। কিখুন, িুর্যনর নাযম। 
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ভযানডার িাসযছন–তুটম আমাযে প্রতারণা েরার কচষ্টা েযরা না। আটম কতামাযে 
পুটলযের িাযত তুযল কিি। টতটন ওই িাোিা কর্টমর িাযত তুযল টিয়ে িলযলন, এখনই 
এখান কেযে কিটরয়ে যাও। 
  
-আটম লডাই েরি। 
  
–কযখাযন খুটে কযযত পাযরা। আইনযজ্ঞর োযছ কয যাযি, কসই িাো কতামার পযেযি েী 
আযছ? কিযখা, আটম সিটেছু টেযন করযখটছ। 
  
কর্টম ভািল, এিা এেিা িুিঃস্বি। িযাাঁ, প্রচণ্ড করযগ কগযছ কস। এতটিন ধযর তাযে মৃতুযর 
সযঙ্গ লডাই েরযত িয়েযছ। সূযযজর তাযপ কস জ্বযল পুযড ছাই িয়ে কগযছ। েীতল টনিঃসঙ্গ 
এেে রাত।   
  
কস আিার ভযানডাযরর টিযে তাোল। িলল- এত সিযর্ আটম আপনাযে ছাডি না। 
আটম এই েির কছযড কোোও যাটচ্ছ না। আটম সেযলর োযছ টগয়ে আপনার েুেীটতজর 
েো িলি। আটম আমার অযধজে অংে না পাও়ো পযজন্ত আপনাযে ছাডি না। 
  
ভযানডার রাযগর কচাযখ তাোযলন। 
  
-তুটম এের্ন ডাক্তাযরর োযছ যাও। আমার মযন িযচ্ছ, সূযযজর তাপ কতামার িুটদ্ধসুটদ্ধ 
গুটলয়ে টিয়েযছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

58 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

এে কসযেযের মযধয কর্টম ভযানডাযরর ওপর িাাঁটপয়ে পডল। কসই কছাট্ট েরীরিাযে 
মাটিযত কিযল টিল। তারপর িলল–আমার সযঙ্গ চালাটে, ভটিষযযত এর র্নয আপনাযে 
পস্তাযত িযি। 
  
কস ভযানডারযে িূযর ছুাঁযড টিল। িাোগুযলা চারপাযে ছটডয়ে টছটিয়ে পযড োেল। 
  
কস ঘর কেযে কিটরয়ে কগল। 
  
*** 
  
কর্টম ডাউনার কসলুযন কপৌঁযছাল। র্া়েগািা িাাঁো। যারা টিযরর সন্ধাযন টগয়েটছল, তারা 
এখন অনয কোো়ে চযল কগযছ। কর্টমর সমস্ত েরীযর রাগ এিং িতাো। অটিোস! কস 
ভািল। এে টমটনি আযগ আটম পৃটেিীর সি কেযে ধনী মানুষ টছলাম, আর এই মুিূযতজ 
আটম িয়ে কগলাম এে ভাোযচারা মানুষ। ভযানডার এের্ন কচার, আটম তাযে কয েযরই 
কিাে োটস্ত কিি। টেন্তু েীভাযি? ভযানডার টিে েোই িযলযছন, আটম এের্ন 
আইনর্ীিীযে ভাডা েরযত পারি না। আটম এখাযন এে অর্ানা আগন্তুে। আর ওই 
ভেযলাে? এই েিযরর এে গণযমানয িযটক্ত। আমার োযছ এেিাই েটক্ত আযছ। তা িল 
আমার সততা। আটম িটক্ষণ আটিোর সেযলর োযছ আসল েোিা খুযল িলি। 
  
 িারযিোর টস্মে এযস প্রযিে েরল। িলল–কেমন আযছন? টম. মযােযেগর? েী চাই? 
  
– হইটস্ক। টস্মে ডািল হইটস্ক টনয়ে এল। কর্টমর সামযন এযন টিল। কর্টম এে কঢাাঁযে 
সিিা কখয়ে কিলল। কস কিটে মি কখযত ভাযলািাযস না। মি তার েরীর জ্বাটলয়ে কি়ে। 
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-আর এেিু কিি? 
  
টনয়ে এযসা, আরও টনয়ে এযসা। টদ্বতী়েিাও চি েযর কেষ িয়ে কগল। কর্টমর মযন 
পডল, এই িারযিোর তাযে িযলটছল, ভযানডাযরর সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরযত। 
  
কর্টম িলল–তুটম টে র্াযনা, ওই িুযডািা খচ্চর প্রতারে? আমাযে িটেয়ে আমার সি 
টিযর টনয়ে টনয়েযছ। 
  
 টস্মযের মুযখ সিানুভূটত –কসেী? িযাপারিা খুিই খারাপ। এ খিরিা শুযন আমার খুিই 
খারাপ লাগযছ। 
  
-টেন্তু ওই কলােিা এোর্ েরযত পারযি না। কর্টমর েণ্ঠস্বর েটিন। ওই টিযরর 
আযধজেিা আমার। ও এেিা কচার। কিখি, েী েযর ওযে োয়েস্তা েরা যা়ে। 
  
-খুি সািধাযন। ভযানডার টেন্তু এই েিযরর এে নামেরা িাটসন্দা। 
  
িারযিোর িলযত োেল। ওর টিরুযদ্ধ কগযল কতামাযে ও আর আস্ত রাখযি না। তিু 
আটম এের্যনর েো িলযত পাটর, টতটন ভযানডারযে খুিই ঘৃণা েযরন। 
  
চারটিযে তাোল ওই িারযিোর–না, কেউ শুনযছ না। কস িলল –এই রাস্তার কেযষর 
টিযে এেিা পুযরাযনা িাটড আযছ। তুটম টে রাটত্র িেিা়ে আসযত পারযি? 
  
-িযাাঁ, আটম আসি। আটম কতামা়ে ভুলি না। 
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–টিে িেিার সম়ে এযসা টেন্তু? 
  
*** 
  
েরযগযির টিন টিয়ে বতটর এেিা কছাযিা র্া়েগা। েিযরর এেপ্রাযন্ত। কর্টম কপৌঁযছ 
কগযছ। অন্ধোর ঘনীভূত িয়েযছ। িিাৎ তার েব্দ কোনা কগল। না, কোযনা উের কনই। 
কর্টম সামযনর টিযে এটগয়ে কগল। িযাাঁ, মযন িযচ্ছ, অন্ধোযরর কভতর েতগুযলা কঘাডা 
ঘুযর কিডাযচ্ছ। আিার এেিা েব্দ। 
  
টেন্তু কোোও কেউ কনই। কে কযন মাটিযত কিযল টিয়েযছ। মাো়ে আঘাত েযরযছ। 
এেিা বিতযােৃটতর কলাে তাযে কচযপ ধযরযছ। তার ওপর িুযির আঘাত। না, মযন িল, 
কস িুটি আর কিাঁযচ োেযি না। কেষ পযজন্ত কচতনা িাটরয়ে কগল। িাণ্ডা র্ল তার মুযখ 
কিও়ো িল। কচাখ িুযিা খুযল কগল। িযাাঁ, ভযানডাযরর চাের িান্দা। আিার মারযত 
উিযত। কর্টম িুিযত পারযছ না, এখন েী েরযি। টেছু কিাধি়ে তার পায়ে আঘাত 
েযরযছ। 
  
না, আিার কচতনা িাটরয়ে কগল। 
  
*** 
  
আগুযনর ধাযর েরীরিা কো়োযনা আযছ। র্ীিন আিার টিযর এযসযছ টে? কর্টম শুয়ে 
আযছ। িযাাঁ, েরীযরর প্রযতযেটি কোযষ প্রচণ্ড যন্ত্রণা। গরম িাটলর কভতর মুখিা গুাঁযর্ 
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কিও়ো িয়েযছ। টনিঃোস টনযত েষ্ট িযচ্ছ। আধযিার্া কচাযখ কস সিটেছু কিখার কচষ্টা 
েরল। িালো অনুভূটত। আটম এখন কোো়ে? পযাযরাযত? সমূ্পণজ নগ্ন। কভার িয়েযছ। 
টেন্তু কিািা কগল সূযযজর তাপ সমস্ত েরীর পুটডয়ে টিযচ্ছ। িযাাঁ, এিার আমাযে টেছু 
এেিা েরযতই িযি। ওরা কিাধি়ে মরা কভযি আমাযে এখাযন কিযল টিয়েযছ। 
ভযানডার, টনশ্চ়েই, টস্মে, িারযিোর, সেযল টমযল চক্রান্ত েযরযছ। আটম ভযানডারযে 
ভ়ে কিটখয়ে টছলাম। ভযানডার আমাযে োটস্ত টিয়েযছ। এমন এেিা োটস্ত, যা কছাযিা 
কছযলযে কিও়ো ি়ে। টেন্তু আটম কতা কছাযিা কছযল নই, আটম প্রটতযোধ কনিই। 
  
েীভাযি? উপা়েিা কির েরযত িযি। 
  
কর্টম উযি িাাঁডািার কচষ্টা েরল, সম্ভি ন়ে। কস িামাগুটড টিল। 
  
*** 
  
কর্টম মযােযগ্নগযরর মযন আর কোযনা ধারণা কনই। এখন কস কোো়ে যাযি? কোো়ে 
কগযল এেিুখাটন োটন্ত পাও়ো যাযি? ধু-ধু প্রান্তর চারপাযে, মানুযষর িাড ছডাযনা 
আযছ। কযগুযলা র্ন্তুর কপযি কগযছ। না, র্ীিযনর কোযনা উন্মািনা কনই। কর্টমর িিাৎ 
মযন িল, আোযের িুে কেযে এেিল েেুটন কনযম এযসযছ। কস তাোল, ভয়ে কচাখ 
িন্ধ েরল। িযাাঁ, গন্ধ পাও়ো যাযচ্ছ। এখনই এখান কেযে িামা টিয়ে পালাযত িযি। 
  
*** 
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যন্ত্রণাযে সিয েরার কচষ্টা েরল। সমস্ত েরীযর জ্বযরর আগুন। এে-এেটি ইটঞ্চ 
কপযরাযত িযচ্ছ সািধাযন। 
  
তারপর? ধীযর ধীযর সামযনর টিযে এটগয়ে এল। এখন তাযে বধযজ ধরযত িযি। মনিা 
কোো়ে কভযস কগযছ। কোো়ে যাও়ো যাযি। মযন পযড কগল অযািারটডযনর টিনগুযলার 
েো। রটিিাযরর সোল। সুন্দর কপাোে পযর িু-ভাইয়ের সযঙ্গ চাযচজ যাও়ো। কিান মযাটর 
এিং অযাটন ভাযলাভাযি কসযর্ উিত। গরমোল সান্ধযভ্রমণ–আরও েত েী। টিনগুযলা 
কোো়ে িাটরয়ে কগল। েেুনরা আতজনাি েরযছ। আমাযে টে মরা কভযিযছ? 
  
কর্টম কচাখ কখালার কচষ্টা েরল। িযাাঁ, ওরা এযস পযডযছ। টেছু কিখযত পাযচ্ছ না। 
েতগুযলা ছা়ো ছা়ো ছটি। েতগুযলা ধূসর মূটতজ। 
  
িামাগুটড টিয়ে কস আর এেিু এটগয়ে কগল। েীভাযি এই েেুনযির িাত কেযে 
টনযর্যে িাাঁচাি? জ্বযর সমস্ত েরীর পুযড যাযচ্ছ। প্রচণ্ড যন্ত্রণা িযচ্ছ। টেন্তু তখনও পযজন্ত 
কস আো কছযড কি়েটন। ভযানডারযে োটস্ত টিযতই িযি। ভযানডার র্ীটিত োো পযজন্ত 
তার এই অটভযান কেষ িযি না। 
  
কস সময়ের সীমানা িাটরয়ে কিযলযছ। মযন িল, কস কিাধ ি়ে এে মাইল পে পার 
িয়েযছ। আসল েো িলযত েী, কস মাত্র টতটরে গর্ িূযর কযযত কপযরযছ। এেই িৃযের 
মযধয কঘারাযিরা েরযছ। কোো়ে যাযি িুিযত পারযছ না। 
  
তাযে কয েযরই কিাে ভযানডাযরর োযছ কপৌঁযছাযতই িযি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

63 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আিার অযচতন িয়ে কগল। আিার যন্ত্রণা। মযন িযচ্ছ, পায়ে কিাধি়ে প্রচণ্ড আঘাত। এে 
কসযেে টচন্তা েরল, েী ঘিযত পাযর। কোনরেযম এেিা কচাখ খুলল। এেিা োযলা 
েেুন আঘাত েযরযছ। পায়ের ওপর িযস পযডযছ। মাংস কিযন খাও়োর কচষ্টা েরযছ। 
িযাাঁ, র্ীিন্ত অিিাযতই আমাযে মরযত িযি। তীক্ষ্ণ নযখর আঘাত। কর্টম কিখযত কপল, 
েেুনগুযলার কচাযখ র্ান্তি টর্ঘাংসা। এেিা িুযিা আরও অযনে। কর্টম নডযত পারযছ 
না। মৃতুযর িাযত টনযর্যে কছযড টিযত িযি। আর টেছু েরার কনই। আিার ওই 
মাংসােী প্রাণীরা এযস েরীযরর নানািাযন কিােরাযত শুরু েযরযছ। িযাাঁ, এখন টেছু 
েরার কনই। ভুল িেযত শুরু েরল। পাটখযির পাখার িিপািাটন কোনা কগল। ওরা 
িৃোোযর চারপাযে ঘুরযছ। এিার কিাধি়ে ওযির মিানযন্দর টিস্ট শুরু িযি। 
  
. 
  
০৪. 
  
কেপিাউন, েটনিার সেযল িার্াযর আযস। রাস্তাঘাযি অযনে মানুযষর টভড। এযের 
সাযে অযনযর কিখা ি়ে। কপ্রটমে কপ্রটমোর টনভৃত কপ্রমলাপ। কিার এিং িরাটস বসনযরা 
সুন্দর কপাোে পযর এটগয়ে চযলযছ। ইংলযাযের মটিলাযির কিখার মযতা িাাঁিা। তাযির 
েরীযর িাতাযসর স্পন্দন। 
  
নানা র্া়েগাযত এই ধরযনর িার্ার িযস। সি টেছু পাও়ো যা়ে। িাটনজচার কেযে কঘাডা, 
কঘাডার গাটড, পটরষ্কার তার্া োে সিটর্। ইযচ্ছ েরযল কেউ যত খুটে কপাোে টেনযত 
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পাযর। অেিা িািার ঘুটি। মাংস টেংিা িই। িাযরািা টিটভন্ন ভাষা়ে। েটনিার, 
কেউিাউন এে আনন্দঘন েব্দপূণজ েির। 
  
িান্দা ওই র্নতার মযধয টিয়ে এটগয়ে চযলযছ। কস আোযের কচাযখর টিযে কচাখ তুযল 
তাো়ে না। িযাপারিা সাংঘাটতে। এখাযন ব্ল্যােরা আযছ, ইটে়োন এিং লাল চামডার 
মানুষরা। টেন্তু সামানয টেছু সািারা এই কিেিাযে োসন েযর। িান্দা তাযির কঘন্না 
েযর। এিা আমাযির র্া়েগা, ওই সািারা েযি এখান কেযে চযল যাযি। িটক্ষণ 
আটিো়ে তাযির অযনে র্াটত ভাই আযছ, কেউিা রু্লু, কেউ কিচু়োনা, কেউ িাসুযতা। 
ওরা সিাই িানু্ট র্াযতর। িানু্টরা অযনে টিযনর পুযরাযনা মানুষ। 
  
িান্দা তার িােুমার োযছ গল্প শুযনটছল। এেসম়ে তারা সমস্ত িটক্ষণ আটিোযত তাযির 
রার্য িাপন েযরটছল। তাযির টনর্স্ব রার্য। এখন তারা ক্রীতিাযসর র্ীিন োিাযত 
িাধয িযচ্ছ। মুটষ্টযম়ে ের্ন সািা টে়োল এযস সি টেছু কভাগ েরযছ। িযাপারিা সিয 
েরা যাযচ্ছ না। আমাযির স্বাধীনতা কেযড কনও়ো িয়েযছ, আমাযির মুযখর ভাষা কেযড 
কনও়ো িয়েযছ। 
  
িান্দা র্াযন না, তার ি়েস েত, তাযির ি়েযসর কোযনা পটরটচটত পত্র কনই। এখাযন। 
ি়েস মাপা ি়ে টনর্স্ব টন়েমনীটতযত। যুদ্ধ এিং সংঘষজ, টিপযজ়ে অেিা তাডনা, তার 
সািাযযযই ি়েস মাপা ি়ে। িান্দা শুধু র্াযন, কস এে গাাঁও কমাডযলর কছযল। টেন্তু তাযে 
আর্ ভাগয টিপযজয়ে ক্রীতিাস িযত িয়েযছ। 
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িান্দা অতযন্ত দ্রুত েিযরর পূিজ প্রাযন্ত কপৌঁযছ কগল। এই অঞ্চলিা়ে শুধু োযলা মানুষরা 
োেযত পাযর। অপটরচ্ছন্ন পেঘাি, িূযর টিযনর চাল কিও়ো িাটড। কস এেিা ঘযরর 
কভতর ঢুযে পডল। িরর্া়ে িুিার েব্দ েরল। এে করাগা কচিারার োযলা ভেমটিলাযে 
কিখা কগল। উটন কচ়োযর িযস আযছন। েী কযন কসলাই েরযছন। িান্দা তার টিযে 
তাোল। তারপর কিডরুযম ঢুযে পডল। কস টিছানাযত শুয়ে োো কচিারািার টিযে 
তাোল। 
  
*** 
  
ছ সপ্তাি আযগ কর্টম মযােযেগর তার কচতনা টিযর কপয়েটছল। কস এেিা অদু্ভত 
িাটডযত খাযির ওপর টনযর্যে শুয়ে োো অিিা়ে কিখযত কপল। অটত দ্রুত তার 
সৃ্মটতরা টিযর এল। িযাাঁ, আমাযে আিার কিাধ ি়ে পযাযরাযত টনয়ে আসা িয়েযছ। আমার 
সমস্ত েরীর কভযে কগযছ। আটম অসিা়ে। েেুনরা আমাযে আক্রমণ েযরযছ। 
  
িান্দা কসই মুিূযতজই কছাট্ট কোিার ঘযর ঢুযে পডল। কর্টমর মযন িল, িান্দা আমাযে 
মারযত এযসযছ। ভযানডার ি়েযতা র্ানযত কপযরযছন, আটম এখনও র্ীটিত আটছ। 
  
এে মুখ টিতৃষ্ণা টনয়ে কস িলল–িান্দা, তুটম কেন এযসছ? কতামার প্রভুযে পািাযত 
পারযত। 
  
-আমার কোযনা প্রভু কনই। 
  
–ভযানডার? উটন কতামাযে পািানটন? 
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-না, উটন যটি র্ানযত পাযরন, তািযল আমাযির িুর্নযেই কমযর কিলযিন। 
  
–আটম কোো়ে? আটম কেন এখাযন এযসটছ? 
  
–কেপিাউন। 
  
 –অসম্ভি। আটম েী েযর এখাযন এলাম? 
  
–আটম কতামাযে টনয়ে এযসটছ। 
  
কর্টম এে মুিূযতজর র্নয ওই োযলা মুখিার টিযে তাটেয়ে িলল–কেন? 
  
–কতামাযে আমার িরোর। আটম প্রটতযোধ কনি। 
  
–েীযসর? 
  
িান্দা, আরও োযছ এটগয়ে এল আমার টনযর্র র্নয ন়ে। আটম টনযর্র র্নয কমাযিই 
টচন্তা েটর না। ভযানডার আমার কিানযে ধষজণ েযরযছন। কিান তার অনিধ সন্তানযে 
র্ন্ম টিযত টগয়ে মারা কগযছ। তখন তার ি়েস মাত্র এগাযরা িছর। 
  
মমজাটন্তে এই ঘিনািা শুযন কর্টম কচাখ িন্ধ েরল। 
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-ওই টিন কেযে আটম এমন এেিা সািা মানুযষর সন্ধাযন আটছ, কয আমাযে সািাযয 
েরযত পারযি। কতামাযে আটম কমযরটছ, মযােযেগর, এর্নয িুিঃটখত। কতামাযে আটম 
পযাযরাযত কিযল এযসটছ। আমাযে িলা িয়েযছ, কতামাযে িতযা েরযত। আটম ওযির 
িযলটছলাম, তুটম মযর কগযছ। আটম খুি তাডাতাটড কতামার োযছ টিযর এযসটছলাম। 
টেন্তু অযনেিা সম়ে কেযি টগয়েটছল। 
  
কর্টমর আিার সি েো মন পযড কগল। িযাাঁ, ওই মাংসােী নারেী়ে েেুনীর িল, িুেযর 
িুেযর আমার মাংস খাটচ্ছল। 
  
-িযাাঁ, ওই র্ঘনয টিংস্র পাটখগুযলা তাযির কভার্ন শুরু েযর টিয়েটছল। আটম কতামাযে 
ও়োগযন তুযল টনয়ে আটস। কতামাযে আমার োযলা মানুযষর এেিা িাটডযত লুটেয়ে 
করযখটছলাম। এের্ন ডাক্তার কতামার শুশ্রূষা েযরটছযলন। টতটন কতামার ক্ষযতর উপেম 
েযরন। 
  
-তারপর েী? 
  
-এেিা ও়োগযন আমার আত্মী়েরা কেপিাউযন যাটচ্ছল। আমরা কতামাযে কসখাযন টনয়ে 
যাই। তুটম এখন অযনে িূযর চযল এযসছ। এই েটিন ঘুযমর মযধয োটিয়েছ। আমার 
মযন িটচ্ছল, তুটম কিাধি়ে েখনও কচাখ কমযল তাোযি না। 
  
কর্টম আিার কচাখ িযডা িযডা েযর তাোল। িযাাঁ, এই কলােিা আমাযে খুন েরযত 
এযসটছল। আমাযে এখন টচন্তা েরযত িযি। আিার এ না োেযল আটম েখন েেুটনর 
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টেোর িয়ে কযতাম। তার মাযন? এই কলােিা আমাযে কিাপ টিযসযি িযিিার েরযত 
চাইযছ। কর্টম টচন্তা েরল –কিখাই যাে এযে সািাযয েরযল েী ি়ে? 
  
কর্টম িান্দাযে িলল–টিে আযছ, আটম প্রটতযোযধর িযাপাযর কচষ্টা েরি। 
  
এই প্রেম িান্দার শুেযনা কিাাঁযি িাটসর িুেযরা কিখা কগল। তার মাযন? ওযে টে আমরা 
কমযর কিলি? কর্টম িলল–না, ওযে িাাঁটচয়ে রাখযত িযি। 
  
*** 
  
কসটিন টিযেলযিলা কর্টম টিছানা কেযে উিল। অযনে টিযনর মযধয এই প্রেমিার। 
কচাযখ িাপসা কিখযছ, েরীর িুিজল। পা িুযিা ের ের েযর োাঁপযছ। খুাঁটডয়ে খুাঁটডয়ে 
িাাঁিযছ। িান্দা তাযে সািাযয েরার কচষ্টা েরযছ। 
  
-না, িান্দা, আমাযে কছযড িাও। আটম কিটখ এো িাাঁিযত পাটর টেনা। 
  
িান্দা তাটেয়ে আযছ, কর্টম ধীযর ধীযর ঘযরর ওই প্রাযন্ত চযল কগল। 
  
কর্টম িলল–আমাযে এেিা আ়েনা টিযত পাযরা? 
  
মযন মযন ভািল, আমাযে কিখযত টনশ্চ়েই রাক্ষযসর মযতা লাগযছ। েতটিন িাটড 
োমাযনা ি়েটন। 
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িান্দা এেিা কছাযিা আ়েনা টনয়ে টিযর এল। কর্টম টনযর্র মুখ টনযর্ই টচনত পারল 
না। মাোর চুল তুষার ধূসর িয়ে কগযছ। এেিা অদু্ভত সািা িাটডর র্ন্ম িয়েযছ। নােিা 
এখনও ভাো। ি়েস আরও েুটড িছর কিযড কগযছ। িযাাঁ, গাযল িাগ পযডযছ। টচিুযে 
োিা টচহ্ন, সি কেযে িযডা পটরিতজন কচাযখর তারা়ে। কচাযখর তারা এখন টিষণ্ণোতর। 
কস আ়েনািা সটরয়ে টিল। 
  
কস িলল–আটম এেিু িাইযর কযযত পাটর টে? 
  
–না, িুিঃটখত, মযােযেগর, কসিা সম্ভি ন়ে।– 
  
-কেন? 
  
-সািা মানুযষরা এখাযন োোর অনুমটত পা়ে না। কযমন আমাযির সািাযির েিযর 
ঢুেযত কিও়ো ি়ে না। আমার প্রটতযিেীরা র্াযন না কয, তুটম এখাযন আযছ। আমরা 
কতামাযে রাযতর অন্ধোযর টনয়ে এযসটছ। 
  
-েী েযর যাি? 
  
–আর্ মািরাযত কতামাযে টনয়ে কিটরয়ে যাি। 
  
এই প্রেম কর্টম িুিযত পারল কয িান্দা েতখাটন টিপযির োর্ েযরযছ। এেিু টিরক্ত 
িয়ে কর্টম িলল–আমার োযছ কোযনা িাোপ়েসা কনই। এেিা চােটর পাও়ো যাযি টে? 
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-আটম এেসম়ে র্ািাযর্ চােটর েরতাম। তারা সি সম়ে কতাে খুাঁর্যছ। কস পযেি 
কেযে টেছু প়েসা কির ের কর্টমর িাযত টিয়ে িলল –এযত িযি কতা? 
  
কর্টম িাোিা টনয়ে িলল–িযাাঁ, আটম টেন্তু কিরত টিয়ে কিি। 
  
-তুটম আমার কিানযে কিরত টিও, তািযলই িযি। িান্দা েটিন েযিার েযণ্ঠ র্িাি 
টিয়েটছল। 
  
*** 
  
মধযরাযত, িান্দা কর্টমযে সযঙ্গ টনয়ে িাইযর কিটরয়ে এযসযছ। কর্টম চারপাযে তাোল। 
িযাাঁ, এেিা োন্ত েিযরর মযধয তারা িাাঁটডয়ে আযছ। 
  
কর্টম টেছু িলার কচষ্টা েরটছল। 
  
িান্দা িলল-এখুন টেছু েো িযলা না। আমার প্রটতযিেীরা খুিই কেৌতূিলী। কস ধীযর 
ধীযর কর্টমযে টনয়ে মাযির মটধযখাযন চযল কগল। তারপর িাযতর আেুল কিটখয়ে িলল–
তুটম ওই টিযে চযল যাও। কতামার সযঙ্গ র্ািার্ ঘািা়ে কিখা িযি। 
  
*** 
  
কর্টম েতগুযলা কিাটডজং িাউযসর সামযন িাাঁডাল। ইংলযাে কেযে আসার পর কোনিাযত 
কস টছল, টমযসস কভনস্টারযে কিখা কগল। 
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কর্টম িলল –এেিা ঘর টে পাও়ো যাযি? 
  
আিার কসই কসানা িাাঁধাযনা িাাঁযতর টিটলে –আটম টমযসস কভনস্টার। 
  
–আটম আপনাযে টচটন। 
  
–তাই টে? 
  
–আপটন টে আমাযে মযন েরযত পারযছন না? গত িছর আটম এখাযন টছলাম। 
ভাযলাভাযি ভেমটিলা তাোযলন না, এই ভাো নাে, টিষণ্ণ োতর কচাখ, সািা িাটড, 
কোযনা টচহ্নই কতা কচাযখ পডযছ না। 
  
-আটম টেন্তু পটরটচত মুখ, ভুটল না। না, কতামাযে আটম আযগ কিটখটন। তার মাযন কভযিা 
না কয, কতামাযে োেযত কিি না। আমার িনু্ধরা আমাযে টিটি িযল কডযে োযে। 
কতামার নাম েী? 
  
কর্টম অদু্ভতভাযি িলল–আমার নাম ট্রাটভস। ই়োন ট্রাটভস। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা কর্টম কপৌঁযছ কগল র্ািার্ ঘািা়ে। 
  
কিারমযান িলযলন–িা, েক্ত সমেজ কলাে িরোর। কতামার ি়েসিা ভাই এেিু কিটে। 
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–আমার ি়েস উটনে কর্টম িলল, টেন্তু মুখখানা কিযখ িছর চটলে মযন িযচ্ছ ি়েযতা। 
  
কেষ পযজন্ত টিে িল, তাযে মাল কতালা আর নামাযনার োর্ েরযত িযি। যাযে 
টিযেিাযরর চােটর িযল। প্রযতযে টিন ন়ে টেটলং েযর পাযি। 
  
কর্টমর সাযে িান্দার কিখা িল। কর্টম িান্দাযে প্রশ্ন েরল টেছু েো িলা যাযি টে? 
  
-এখাযন ন়ে মযােযেগর। আমরা এেিা পটরতযক্ত ও়েযার িাউযস চযল যাি। ডযের 
এযেিাযর কেষ প্রাযন্ত। এই টেিি কেষ িযল কিখা িযি কেমন? 
  
কর্টম ওই িাাঁো ও়েযার িাউযস িাটর্র িয়েযছ। িান্দা টিে সময়ে এযস কগল। 
  
 কর্টম িলল–ভযানডার সম্পযেজ আর টেছু র্ানা আযছ েী? 
  
–তুটম েী র্ানযত চাইছ? 
  
–সি টেছু। 
  
িান্দা িলযত োযে–কলােিা িলযাে কেযে এখাযন এযসযছ। ওর র্ীিযনর অযনে েোই 
আটম শুযনটছ। ওর িউিা কিখযত েুৎটসত, টেন্তু অযনে িাোর মাটলে। েী এে অর্ানা 
অসুযখ কস মযর কগযছ। ভযানডার তার সমস্ত িাো টনয়ে টক্লপটিিযি চযল যা়ে। কসখাযন 
এেিা মুটিখানা খুযল িযস। যারা টিযরর সন্ধাযন যা়ে তাযির প্রতারণা েযর প্রচুর িাো 
োটময়েযছ। 
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–কযভাযি ও আমাযে িটেয়েযছ তাই কতা? 
  
-না, এিা এেিা পদ্ধটত। কলােিা ওইসি টিযর সংেিোরীযির িাযত অযনে িাো তুযল 
কি়ে। তারপর ওরা টিযর আযস। টিযর কযিা টনয়ে আযস, কসিা ভযানডাযরর িাযত তুযল 
টিযত িাধয ি়ে। 
  
-কেউ প্রটতিাি েরার কচষ্টা েযরটন? 
  
-েী েযর েরযি? ওই েিযরর সিাইযে কলােিা টন়েটমত অেজ সািাযয েযর। তাই কেউ 
ওর কোযনা ক্ষটত েরযত পাযর না। 
  
-িুিযত পারটছ। 
  
-ওর সাযে সেযলর কযাগাযযাগ আযছ। িারযিোর টস্মে িল ওর িালাল। টস্মে টিে 
মযতা কলােযে ধযর ওর োযছ পাটিয়ে কি়ে। এরেমভাযি এেিা অংেীিারীর েযতজ সই 
ি়ে। িলা ি়ে যটি টিযর পাও়ো যা়ে, তািযল ভযানডার সিটেছু টনযর্ করযখ কিযি। 
আটিোন ভাষা িও়োযত কেউ িুিযত পাযর না। 
  
-িযাাঁ, কযভাযি আমাযে িোযনা িয়েযছ। আর টেছু? 
  
–কলােিা ধযমজামাি। কস পাপীযির র্নয প্রােজনা েযর। 
  
–তার কময়ে? কস টে এই িযিসার সযঙ্গ যুক্ত? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

74 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

-টমস মাগজাযরি, না, কস িািাযে খুি ভ়ে পা়ে। কস যটি কোযনা পুরুযষর কচাযখর টিযে 
তাো়ে, ভযানডার তািযল িুর্নযেই কমযর কিলযি। 
  
কর্টম োযর্ টিযর কগল। িযাাঁ, টিগন্ত টিসৃ্তত র্লরাটের টিযে তাটেয়ে কস িলল আমরা 
আিার েো িলি, কেমন? 
  
*** 
  
কেপিাউযন কর্টম অযনে টেছু র্ানযত কপযরযছ। িুিযত কপযরযছ োযলা এিং সািার 
মযধয েী িারুণ টিভার্ন করখা। োযলাযির সি অটধোর কেযড কনও়ো িয়েযছ। তাযির 
সাযে েুেুর কিডাযলর মযতা িযিিার েরা ি়ে। 
  
কর্টম এেটিন িান্দাযে প্রশ্ন েযরটছল কতামরা েী েযর এই অটিচার সিয েরছ? 
  
-কু্ষধাতজ টসংি তার নখিাযে লুটেয়ে রাযখ। এেটিন এসি পটরিতজন িযিই। টেন্তু এখন 
আমরা অতিা েটক্তোলী িযত পাটরটন। 
  
তাই টে? কর্টম ভািল, এেটিন ি়েযতা সটতয তিাতিা োেযি না। 
  
*** 
  
িান্দার প্রটত শ্রদ্ধা-ভটক্ত ভাযলািাসা ক্রযমই কিযড চযলযছ। প্রেমটিযে িুই মানুযষর মযধয 
বিরীতা টছল। কর্টম িান্দাযে টিোস েরযত পারটছল না। তার কেিলই মযন িত, এ 
কলােিা আমাযে িতযা েরযত কচয়েটছল। 
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এেটিন কর্টম টর্জ্ঞাসা েরল–কতামরা সু্কযল যাও না? 
  
-না, কছাযিা কেযেই আমাযে োর্ েরযত িয়েযছ। আমার িােুরমা আমাযে টেক্ষা 
টিয়েযছ। কস কিাডজ সু্কলটিচার টিযসযি োর্ েরত। কস টলখযত র্ানত, পডযত র্ানত, 
তার োছ কেযেই আটম সিটেছু টেযখটছ। তার প্রটত আমার ঋযণর সীমা কনই। 
  
*** 
  
েটনিাযরর সযন্ধযিলা। কর্টমর োর্ িয়ে কগযছ। কস এেিা মরুভূটমর েো র্ানযত 
পারল। নামাযো়োলযাযে অিটিত নাটমি মরুভূটম। িান্দা এিং কস তখন ওই িাাঁো 
ও়েযারিাউযস িাাঁটডয়ে েো িলযছ। েো িলযত িলযত অযনে টেছু র্ানা কগল। 
  
কর্টম র্ানযত চাইল কতামার সাযে ভযানডাযরর প্রেম কিখা েীভাযি িয়েযছ? 
  
-আটম তখন নাটমি মরুভূটমযত োর্ েরটছ। এই মরুভূটমর ধাযর টিযরর লুযোযনা খটন। 
তার মাটলে টছল ওই কলােিা। মাযি মযধই কস ওখাযন আসত। 
  
-ভযানডার যটি এত িযডা কলাে তািযল কেন মুটিখানার িযিসা েযর? 
  
–এিা িল এেিা িাাঁি। এভাযিই কস নতুন কলাযেযির আেষজণ েরার কচষ্টা েযর। 
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কর্টম ভািল, আটম েীভাযি প্রতাটরত িলাম। িযাাঁ, এই কছযলিার ওপর েতখাটন টিোস 
েরা যা়ে। মাগজাযরযির টডম্বােৃটত মুখিা িিাৎ মযন পযড কগল। িযাাঁ, মাগজাযরি িযলটছল, 
আমার িািা কিাধি়ে কতামাযে সািাযয েরযত পাযর। 
  
-আিার িযলা েীভাযি কিখা িল? 
  
-এেটিন কস তার এগাযরা িছযরর কময়েযে টনয়ে ওখাযন এযসটছল। আটম তার টিযে 
তাটেয়ে টছলাম। ভযানডার খুিই করযগ টগয়েটছল। আমাযে মারযত টগয়েটছল। 
  
কর্টম অিাে িয়ে প্রশ্ন েরল–কেন? 
  
-আটম কময়েটিযে িাাঁচািার কচষ্টা েটর। আমার গায়ের চামডা োযলা িযল এই উন্মািনা 
ন়ে, আটম পুরুষ তাযতই ভযানডার চযি যা়ে। কস ভািযতই পাযর না, কোযনা পুরুষ তার 
কময়ের গায়ে িাত কিযি। আটম টেন্তু িাধয িয়েই তাযে িাাঁচাযত টগয়েটছলাম। তা না িযল 
কস রাস্তার ধাযর পযড কযত। কেষ পযজন্ত েয়েে র্ন এটগয়ে এযস তার রাযগর উপেম 
ঘিা়ে। আর িযল, আটম না োেযল কময়েটি ি়েযতা মারাই কযত। কস আমাযে 
টক্লপটিিযি টনয়ে আযস, তার ক্রীতিাস েযর করযখ কি়ে। 
  
তারপর িান্দা িলযত োযে, এেিু ইতস্তত েযর, িুমাস িাযি আমার কিান্ কসখাযন 
এযসটছল। 
  
িান্দার েণ্ঠস্বর োন্ত িয়ে কগযছ কস ভযানডাযরর কময়ের ি়েসী। 
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এিাযরর গল্পিা কর্টম আর শুনযত চাইল না। কেষ পযজন্ত িান্দা নীরিতা ভঙ্গ েযর িলযত 
শুরু েরল, আমাযে নাটমি মরুভূটমযত োেযত িত। এই োর্িা সির্। িামাগুটড টিয়ে 
টিযরর িুেযরাগুযলা সংেি েরা আর কছাযিা কছাযিা টিযনর মযধয ঢুটেয়ে রাখা। 
  
-িযাাঁ, ওখাযন টে এখনও টিযর আযছ? িাটলর ওপর? 
  
-কসেোই কতা আটম িলটছ, মযােযেগর। টেন্তু এসি েো এখন ভুযল যাও। ওখাযন 
কেউ কযযত পাযর না। ওিা সমুযের এেিম ধাযর অিটিত। টতটরে িুি উাঁচু কঢউ যখন 
তখন লাটিয়ে পযড। অযনযে র্যলর কতাযড কভযস কগযছ। 
  
-অনয কোযনা পে কনই। 
  
–না, নাটমি মরুভূটমিা সমুে তীযর অিটিত। 
  
–েীভাযি ওই টিযরর খটনযত কঢাো যা়ে। 
  
–ওখাযন এেিা গাডজ িাও়োর আযছ। আর আযছ োাঁিাতাযরর কিডা। কভতযর সি সম়ে 
রক্ষীরা োযে। তাযির িাযত িনু্দে। ভ়েঙ্কর েুেুররা পািারা কি়ে। কেউ ঢুেযত কগযলই 
তাযে িুেযরা িুেযরা েযর কিলা িযি। ওখাযন লযােমাইন োযে, পা টিযলই প্রচণ্ড 
টিযফারণ। এইভাযি ওখানোর সিটেছুর ওপর নর্রিাটরর িযিিা েরা িয়েযছ। যটি 
লযােমাইন কোো়ে আযছ, তুটম র্ানযত না পাযর, তা িযলই সিজনাে। 
  
-ওিা েত িযডা? 
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–প্রা়ে ৩৫ মাইল। 
  
মযােযেগর অিাে িয়ে ভািল-৩৫ মাইল? িাটলর ওপর পযড আযছ এে টিরাি টিযরর 
খটন। 
  
তার উযের্না কিযখ িান্দা িলল–তুটম কেিল উযেটর্ত িযচ্ছা, তা ন়ে, অযনযেই 
কতামার মযতা অিাে িয়ে যা়ে। টেন্তু কেউই কেষ পযজন্ত সিল ি়ে না। এ িযাপারিা 
মযােযেগর ভুযল যাও, আটম কসখাযন কগটছ। ওখাযন কেউ র্ীিন্ত ঢুেযত পাযর না। িু-
এের্ন ি়েযতা ঢুযে পযড। টেন্তু র্ীিন্ত অিিা়ে কিটরয়ে আসযত পাযর না। 
  
কর্টম সারারাত ঘুযমাযত পাযরটন। ৩৫ মাইল লম্বা এেিা টিরাি টিযরর খটন। আিা, এই 
সি টেছু ভযানডাযরর টনর্স্ব সম্পটে? সমুযের েো টচন্তা েরল। কু্ষধাতজ কনেযডর মযতা 
েুেুরযির িল, সেস্ত্র প্রিরা, লযােমাইন–ন, টিপিযে কস ভ়ে পা়ে না। মরযত তার ভ়ে 
কনই। টেন্তু ওই কলােিাযে উপযুক্ত টেক্ষা কিিার আযগ কস মরযত চাইযছ না! 
  
*** 
  
পযরর কসামিার কর্টম এেিা কিাোযন কগল। ওই অঞ্চযলর এেিা মানটচত্র টেযন 
আনল। িযাাঁ, এই কতা কিখা যাযচ্ছ, পটরষ্কার সি টেছু িুিযত পারা যাযচ্ছ। িটক্ষণ 
আিলাটন্টে মিাসাগর, িটক্ষযণ অযরঞ্জ নিী। এইখাযন কলখা আযছ টনটষদ্ধ অঞ্চল। 
  
কর্টম ওই অঞ্চলিার সি টেছুর ওপর টনরীক্ষণ েরল। এেিার ন়ে, িুিার ন়ে, 
অযনেিার। িটক্ষণ আযমটরো কেযে িটক্ষণ আটিো পযজন্ত টতন িার্ার মাইল িযাটপ 
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সমুযের সমািার। কোযনা টেছুই তরঙ্গরাটেযে েমাযত পাযর না। িযাাঁ, তারা আছযড 
পডযছ বসেযতর ওপর। ৪৫ মাইল িটক্ষযণ তিযরখা ধযর আযছ এেিা কভালা বসেত। 
িযাাঁ, এই খাযনই কিাধি়ে ওই িতভাগয কলােগুযলা তাযির র্ািার্ টেংিা কনৌযো োমা়ে। 
তারপর টনটষদ্ধ এলাো়ে প্রযিে েযর। কর্টম টির েরল, মযাযপর টিযে তাটেয়ে, এই 
সমুে বসেতিাযে পািারা কিও়ো ি়ে না। পািাযডর খাডাই ি়েযতা প্রাচীযরর োর্ েযর। 
  
কর্টম মন টিল মযাযপর ওপর। িান্দার েো অনুসাযর এখাযন তাযরর কিডা আযছ। 
চটব্বে ঘণ্টা সেস্ত্র প্রিরীর িল োযে। আর আযছ এেিা নর্র টমনার। টেন্তু? কোন 
ভাযি যটি নর্র টমনাযরর নর্র এটডয়ে এখাযন ঢুযে পডা যা়ে। তািযল? তািযল আযছ 
লযােমাইন এিং ভ়েঙ্কর েুেুযরর িল। 
  
পযরর টিন কর্টমর সাযে িান্দার কিখা িল। 
  
কর্টম প্রশ্ন েরল, –তুটম িযলটছযল, কোো়ে কোো়ে লযােমাইন আযছ, তার এেিা মযাপ 
পাও়ো যা়ে। পাি েী েযর? 
  
-নাটমি মরুভূটমযত। সুপার ভাইর্ারযির োযছ ওই মযাপ োযে। তারা এইভাযিই 
শ্রটমেযির োর্ েরা়ে। প্রযতযযের োযছ এেিা েযর িাইল োযে। 
  
টেছু মযন েরার কচষ্টা েযর কস আিার িলল- এেটিন আমার োো আমার সযঙ্গ োর্ 
েরটছল। কস এেিা পািাযডর ওপর উযিটছল। তারপর লযােমাইযনর ওপর পযড যা়ে। 
তার েরীযরর কোযনা টেছুই পাও়ো যা়েটন। 
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সারা েরীযর টেিরণ–টম. মযােযেগর, তুটম িযাপারিা ভুযল কগযলই ভাযলা ি়ে। ভ়েঙ্কর 
এে প্রেৃটত। ওখাযন টগয়ে কিাঁযচ টিযর আসযত পারযি না। মাযি মযধয সমুে উোল 
িয়ে ওযি, িাটলর িড শুরু ি়ে।  
  
-েতক্ষণ কসই িড োযে? 
  
–কোযনা সম়ে েয়েে ঘণ্টা, েখনও আিার েয়েে টিন। 
  
–িান্দা, তুটম টে ওই লযােমাইযনর কোযনা মযাপ কিযখছ? 
  
-না, কিখা সম্ভি ন়ে। আটম কতামাযে আিার িলটছ, এসি িাযর্ টচন্তা কছযড িাও। 
এেিার এেিল সািা শ্রটমে টিযর আনার কচষ্টা েযরটছল। তাযিরযে িাাঁটসোযি িুটলয়ে 
কিও়ো ি়ে। সিার কচাযখর সামযন, যাযত ভটিষযযত কেউ আর এ িুিঃসািস না েযর। 
  
না, িযাপারিা অসম্ভি। যটি কোযনাভাযি কস ওই টিরে খটনযত ঢুযেও পযড, কিটরয়ে 
আসার উপা়ে কনই। িান্দা কিাধি়ে টিেই িযলযছ। িযাপারিা ভুলযত িযি। 
  
*** 
  
পযরর টিন কস আিার িান্দাযে টর্জ্ঞাসা েরল–েীভাযি ভযানডার নর্র রাযখ? ওখাযন 
কযসি শ্রটমেরা োর্ েযর, তারা টে টিযর চুটর েরযত পাযর না? 
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–ওযির তন্ন তন্ন েযর পরীক্ষা েরা ি়ে। উলঙ্গ েযর িাাঁড েটরয়ে কিও়ো ি়ে। আটম 
কিযখটছ, েীভাযি এই পরীক্ষা িয়ে োযে। কেউ কেউ িাাঁযতর িাাঁযে টিযরর েুটচ ভযর 
রাখার কচষ্টা েযর। এই িযাপারিাও সেযল র্াযন। 
  
কর্টমর টিযে তাটেয়ে িান্দা িলল–যটি কিাঁযচ োেযত চাও, তািযল িযাপারিা ভুযল কযও। 
  
*** 
  
কসই রাযত এেিা অদু্ভত সমাধান সূত্র িাযত এল। িান্দার সযঙ্গ কিখা না েরা অটব্দ 
কর্টম অনধযজ িয়ে োেল। 
  
কর্টম িান্দাযে িলল–কযসি কনৌযোগুযলা ওখাযন যা়ে তার েো িলল। 
  
–কনৌযো সম্বযন্ধ েী র্ানযত চাইছ? 
  
–কনৌযোগুযলা কেমন? 
  
–কোযনািা ট্রােযিাি, কোযনািা কমািরযিাি, কোযনািা সাধারণ কিটর কনৌযো। আটম যখন 
োর্ েযরটছ তখন কিযখটছ। অযনযে কনৌযো েযর আসার কচষ্টা েযরযছ। টেন্তু সম্ভি 
ি়েটন। খাডাই পািাযড ধাক্কা কলযগ কনৌযোগুযলা িুেযরা িুেযরা িয়ে কগযছ। সিাই র্যল 
ডুযি মযরযছ। 
  
কর্টম িীঘজোস কিযল িলল–কেউ টে কভতযর কঢাোর কচষ্টা েযরযছ? 
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–িযাাঁ। 
  
–েীভাযি? 
  
–র যািি নাযম এে ধরযনর কনৌযো আযছ। কসই কনৌযোিা অটত দ্রুত কযযত পাযর। িান্দা 
অিাে িয়ে তাটেয়ে োেল। তারপর িলল, না, আটম টিে িুিযত পারটছ না। এখন 
তার েণ্ঠস্বযর পটরিতজন। কস িলল, টম. মযােযেগর, মযন িযচ্ছ, এিার কিাধ ি়ে কতামার 
স্বি সিল িযলও িযত পাযর। 
  
*** 
  
এইভাযি কখলািা শুরু িল। এমন এেিা ধাাঁধা, যা সিযর্ সমাধান েরা যা়ে না। টেন্তু 
সমাধান কতা েরযতই িযি। কর্টম এিং িান্দা এই িযাপার টনয়ে আযলাচনা েরযত 
োযে। িুর্যন আরও উযেটর্ত িয়ে উযিযছ। 
  
তারা র্াযন ওখাযন িাটলর মযধয অসংখয টিযরর িুেযরা পযড আযছ। কোযনা যন্ত্রপাটতর 
িরোর কনই। তারা এেিা কনৌযো বতটর েরযি। তারপর এটগয়ে যাযি। মািরাযত এই 
কনৌযোিাযে িাইযত িযি। িযাাঁ, কসখাযন কোযনা লযােমাইন কনই, কসখাযন কোযনা প্রিরা 
কনই, কেষ অটব্দ-তারা কপৌঁযছাযত পারযি েী? 
  
কর্টম িলল–আমরা আমাযির মযতা োর্ েরি। কভাররাযতর আযগই আিার অন্ধোর 
র্া়েগা়ে টিযর আসযত িযি। কেষ অটব্দ আমাযির পযেযি ভযানডাযরর টিযরর খণ্ডগুযলা 
োেযি। 
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-আমরা েীভাযি টিযর আসি? 
  
-কেন? কযভাযি আমরা ঢুযেটছলাম। আমরা কসভাযিই পািাযডর এলাো এটডয়ে সমুযে 
পডি। তারপর টিযর আসি। 
  
কেষ পযজন্ত িান্দার সি সংেয়ের অিসান িয়ে কগল। কস িুিযত পারল, প্রেল্পিা সিল 
িযলও িযত পাযর। এেিার পর এেিা প্রশ্ন কস তুযলযছ, কর্টম োন্তভাযি শুযন উের 
কিিার কচষ্টা েযরযছ। 
  
কর্টম কেষ পযজন্ত িলল –এেিা মস্ত িযডা িযাযগর সন্ধান েরযত িযি, যার মযধয টিযরর 
িুেযরাগুযলা ভযর রাখি। 
  
কিািা কগল, তার উৎসাি এখন আোে ছুাঁয়েযছ। 
  
িান্দা িলল–না, িুযিা িযডা িযাগ টনযত িযি। 
  
*** 
  
পযরর সপ্তাযি তাযির োর্ শুরু িয়ে কগল। তারা এেিা কগারুর গাটডযত চযড কনাযলাে 
িন্দযরর টিযে এটগয়ে কগল। এিা িল ওই টনটষদ্ধ এলাোর চটলে মাইল িটক্ষযণ 
অিটিত এেিা সমুে তীরিতজী োম। 
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কপািজ কনাযলাে। তারা চারপাযে তাটেয়ে কিখল। োমিা কছাযিা এিং আটিমতার ছাপ 
আযছ। কছাযিা কছাযিা টিযনর ঘর, েয়েেিা কিাোন, সমুযের ধাযর এেিা িাাঁো 
পটরতযক্ত িাটড। অনন্তোল ধযর িাাঁটডয়ে আযছ। এখাযন কোযনা লুযোযনা পািাড কনই, 
আিা, সমুযের র্ল োন্তভাযি বসেতযে চুম্বন েরযছ। 
  
এখাযন িযস োর্ িযত পাযর। এখাযন কোযনা কিাযিল কনই। টেন্তু কছাযিা িার্ার আযছ। 
  
িান্দা িলল–না, এিাযে কতা ওই ধরযনর কনৌযোর মযতা কিখাযচ্ছ না। 
  
-এিাযে ভাটসয়ে টিযলই আমরা িুিযত পারি। 
  
এিার েী িযি? োর্িা তাডাতাটড েরযত িযি। আর্ রাযতই এখান কেযে পালাযত 
িযি। েনযস্টিল মাটে োলযে আসযিন। 
  
িান্দা টনযর্র িাট়েত্ব সম্পযেজ সযচতন িয়ে উিল। 
  
তারপর টিে িল, সমস্ত োমিাসী যখন ঘুযমর মযধয অযচতন োেযি, তখনই তারা এই 
িুিঃসািটসে অটভযাযন কির িযি। 
  
সারারাত োরও কচাযখর তারা়ে ঘুম টছল না। প্রযতযযের মযনর মযধয অিময উযের্না। 
আিা, এেিা ভ়েঙ্কর অটভযান সামযন িাাঁটডয়ে আযছ। 
  
*** 
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রাটত্র িুযিা। তারা ও়েযার িাউযস কিখা েযরযছ। এখনই কিাধি়ে োর্ শুরু িযি। এেিা 
অদু্ভত ভ়ে তাযির োস েযরযছ। িযাাঁ, এমন এেিা অটভযান কযখাযন প্রটতমুিূযতজ মৃতুযর 
িাতছাটন। এখন আর টিযর আসার র্া়েগা কনই। 
  
তারা িাইযর কিটরয়ে এল। কোোও কোযনা েব্দ কনই। রাটত্র নীরিতার মুযখাে িন্দী। 
টিোল সমুযের র্ল সামযন িাাঁটডয়ে আযছ। আোযে চাাঁযির রূযপাটল আযলা। িা়ে ঈের, 
কর্টম ভািল, আমরা েী এই আযলা আর কিখযত পাি? িযাাঁ, সম়ে এটগয়ে যাযচ্ছ, এিার 
কযযত িযি। 
  
ধীযর ধীযর োর্ শুরু েরযত িযি। 
  
িান্দা মাো নাডল–আমরা কোো়ে োেি? 
  
-কেন, ওই দ্বীপগুযলার ওপর? 
  
–িযাাঁ, অযনেগুযলা দ্বীপ এখাযন আযছ। 
  
কর্টম অিাে িয়ে িলল–তুটম তার নাম র্াযনা? কোো়ে কসগুযলা আযছ র্াযনা টে? 
  
–িযাাঁ, আটম তার নাম র্াটন। ি়েযতা কসখাযন কপৌঁযছাযত পারি। 
  
কর্টম তার মযাযপর টিযে তাোল। িলল –িযাাঁ, টেন্তু এই মযাযপ কতা ওই দ্বীপগুযলার 
কোযনা টচহ্ন কনই। 
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-এগুযলা কছাযিা কছাযিা দ্বীপ। টেটিেরা এখাযন র্টম চাযষর োর্ েযর। 
  
–ওখাযন কেউ োযে? 
  
-না, এত কছাযিা কয োো সম্ভি ন়ে। েেেযে োিা আযছ। অিেয সরোর মাযি মযধয 
কসখাযন িন্দীযির কছযড কি়ে। তারা ওই দ্বীযপই মযর যা়ে। আিার কেউ কেউ কসখাযন 
কেযে যা়ে। 
  
-আমরা কোো়ে লুটেয়ে োেি? ওখাযনই োেযত িযি ি়ে কতা। কর্টম কেষ পযজন্ত টিে 
েরল। 
  
ও়েযার িাউস কেযে তারা িাইযর কিটরয়ে এল। কসই কনৌযোিাযে টনয়ে সমুযের ধাযর 
চযল কগল। এত ভারী সিযর্ িানা যাযচ্ছ না। ঘাম ছুযি কগযছ, সিই িৃো। 
  
-এখাযন িাাঁডাও। িান্দা িলল। 
  
কস তাোল। এে ঘণ্টা িাযি টিযর এল। মস্ত িযডা এেিা িটড এযনযছ। কস িলল–িাড 
টিয়ে কনৌযোিাযে িাাঁধযত িযি। আটম িানি, আর তুটম ধাক্কা কিযি, কেমন? 
  
কর্টম িান্দার েটক্ত কিযখ অিাে িয়ে কগযছ। কস িটড ধযর িানযছ। কর্টম ধাক্কা কিিার 
কচষ্টা েরল। কেষ পযজন্ত কনৌযোিা তরতর েযর সামযনর টিযে এটগয়ে কগল। 
  
এখন কোযনা যন্ত্র টনযত িযচ্ছ না। শুধু এেিা েম্পাস। তাযতই যযেষ্ট। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

87 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

িান্দা োন্তভাযি িযলটছল–িা, ি়েযতা আমাযির সমসযার সমাধান িল। 
  
-টম. মযােযেগর— 
  
তুটম আমাযে কর্টম িযল ডােযি। 
  
 িান্দা মাো নাডল–না, তুটম অযনে িূযরর কিে কেযে এযসছ। কতামার গায়ের রং সািা। 
কতামাযে আটম নাম ধযর ডােল েী? তারপর কস টচৎোর েযর িলল, কর্টম? 
  
-চযলা, আমরা টিযরর অটভযাযন কির িই। 
  
*** 
  
কনৌযোিাযে িাটডযত টনয়ে আসা িয়েযছ। িুর্ন তার টিযে তাটেয়ে আযছ। েয়েে মুিূতজ 
কেযি কগযছ। এিার যাত্রা শুরু িযি। িা, টর্টনসিা িারুণ বতটর িয়েযছ। 
  
কনৌযোিা ভাটসয়ে কিও়ো িল। কর্টম িাল ধযর িযস োেল। সমুযের টিযে তাটেয়ে 
আযছ। যখন োমিাসীযির ঘুম ভােযি, তখন এই কনৌযোিা অযনে িূযর চযল যাযি। 
ি়েযতা িা টিগন্ত করখার ওধাযর। 
  
কর্টম টচৎোর েযর িলল–আমরা েরযত কপযরটছ। 
  
 িান্দা িলল–না, োর্িা এখনও কেষ ি়েটন। শুরু িয়েযছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

88 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কনৌযো যাত্রা শুরু েরল। আযলের্াোর উপসাগযরর পযে কনৌযোিা এটগয়ে চযলযছ। 
তারপর অযরঞ্জ নিীর োযছ। না, কোোও র্ীিযনর কোযনা টচহ্ন কনই। যটিও যযেষ্ট 
খািার িািার আযছ। টিন ভটতজ কগারুর মাংস, িাণ্ডা ভাত, িল, িুযিা েযানটিন ভরা র্ল। 
টেন্তু তারা টেছু কখযত চাইযছ না। কখযল যটি েম পযড যা়ে। 
  
কচাখ িন্ধ েরযলই মযন িযচ্ছ সেস্ত্র প্রিরার েো। টচৎোর েরা িীভৎস কচিারার 
েুেুর। আর লযােমাইন। েীভাযি এই োর্িা কেষ িযি। এিা েী পাগযলর উন্মািনা! 
  
িুপুরযিলা িােযরর িল এল, কগািা ছয়েে িযি। 
  
িান্দা টচৎোর েযর িলল –ওই কিযখা, োযলা পাখনাও়োলা িাের। ওরা টেন্তু মানুষ 
খা়ে। 
  
কর্টম সভয়ে কিখল, ওরা অতযন্ত দ্রুত কনৌযোর টিযে এটগয়ে আসযছ। কর্টম অসিায়ের 
মযতা র্ানযত চাইল–এখন আমরা েী েরি? 
  
িান্দা কঢাে টগযল র্িাি টিল–সটতয েো িলযত েী, কর্টম, এিা আমার প্রেম 
অটভজ্ঞতা। 
  
এেিা িাের কনৌযোিাযে ধযর কিযলযছ। িুর্ন আপ্রাণ কচষ্টা েরযছ তাযে সটরয়ে 
কিিার। কর্টমর িাযত এেিা োযির ডাণ্ডা টছল। কসিা টিয়ে িােরিাযে আঘাত েরার 
কচষ্টা েরল। মুিূযতজর মযধয কসিা কভযে িুিুেযরা িয়ে কগল। িােযরর িল এিার 
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কনৌযোর চারপাযে এযস কগযছ। ধীযর ধীযর তারা সামযনর টিযে এটগয়ে আসযছ। কয 
কোযনা মুিূযতজ কনৌযোিা উযল্ট কযযত পাযর। 
  
-ওরা কতা আমাযির ডুটিয়ে ছাডযি। 
  
-েী েযর ওযির িাত কেযে মুটক্ত পাও়ো কযযত পাযর? িান্দার টর্জ্ঞাসা। তুটম আমাযে 
টিন ভটতজ কগারুর মাংস কিযি টে? 
  
-তুটম মর্া েরছ? ওইিুেু মাংস কখয়ে ওরা খুটে িযি? ওরা আমাযির চাইযছ। 
  
আিার কনৌযোিা িুযল উিল। 
  
কর্টম টচৎোর েযর িলল–তাডাতাটড েযরা। সম়ে খুিই েম। 
  
এে মুিূযতজর মযধয িান্দা টিনিা কর্টমর িাযত তুযল টিল। এিার কনৌযোিা ডুিযত 
িযসযছ। 
  
–আযদ্ধেিা কখাযলা, তাডাতাটড। 
  
িান্দা তার পযেি কেযে এেিা কছাট্ট ছুটর কির েরল। আযদ্ধেিা খুলল। কর্টম কসিা 
িাযত টনল। এিার ভাো ধাতুর অংেিা িাযতর মযধয রাখল। 
  
কর্টম টচৎোর েযর িলল –কয েযরই কিাে ওযির সরাযত িযি তারপর িাাঁিু মুযড িযস 
পডল। অযপক্ষা েরযত োেল। সযঙ্গ সযঙ্গ িাের ছুযি এযসযছ। টিরাি মুখিা কিখা 
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যাযচ্ছ। কিখা কগল িেিযে তীক্ষ্ণ িাাঁযতর সাটর। কর্টম সিজেটক্ত টিয়ে িুিাত কচযপ ধরল, 
তারপর ওই ভাো িুেযরািা িােযরর কচাযখর কভতর কগাঁযে টিল। 
  
িােরিা তার টিরাি েরীর তুলল, এেিু িাযি িূযর চযল কগল। র্যলর রং লাল িয়েযছ। 
িযাাঁ, কঢউয়ের আতজনাি। অনয িােরগুযলা তখন ওই আিযতর পটরচর যা েরার োযর্ 
িযস্ত। তারা কনৌযোিার েো ভুযলই কগযছ। কর্টম এিং িান্দা কিখল, তারা আপ্রাণ কচষ্টা 
েরযছ ওই আিত িােরিাযে িাাঁচাযত। 
  
িান্দা িীঘজোস কিযল োন্তভাযি িলল–এেটিন আটম আমার নাটতযির োযছ এই গল্পিা 
িলি। তারা টে টিোস েরযি? 
  
িযাাঁ, তারা কিযস কিযলটছল। িাসযত িাসযত কচাখ টিয়ে র্ল কিটরয়ে এল। 
  
*** 
  
সযন্ধর অন্ধোর, কর্টম তার পযেি কেযে ঘটড কির েযর কিখল, আমরা মািরাযতর 
োছাোটছ ওইখাযন কপৌঁযছ যাি। ছিা কিযর্ পযনযরা টমটনযি সূযজ উিযি। তার মাযন ঘন্টা 
চাযরে সম়ে পাও়ো যাযি। িু ঘন্টার কভতর সমুযে টিযর আসযত িযি। িৃটষ্টর সম়ে 
িাইযর কযযত িযি। িান্দা, কতামার েী মযন ি়ে? চারঘণ্টা়ে োর্ িযি না? 
  
-এেযো মানুষ সারার্ীিন ধযর োর্ েযর চযলযছ, তুটম চার ঘণ্টা়ে েী েরযত পারযি? 
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উেরটিযে তারা এটগয়ে চযলযছ। সারাটিন ধযর কনৌযো কিয়েযছ। িযাাঁ, িাতাস সািাযয 
েযরযছ। কর্া়োযরর র্লও সািাযয েযরযছ। টিযেযলর টিযে তারা এেিা কছাট্ট দ্বীযপর 
োযছ এযস িাাঁডাল। মযন িল, এখাযন কিাধ ি়ে আর কেউ কনই। দ্বীপিা খুি এেিা 
িযডা ন়ে। িুযো গযর্র কিটে তার পটরসীমা িযি না। দ্বীযপর োছাোটছ আসার সম়ে 
তারা অযাযমাটন়ো গযাযসর গন্ধ কপল। কচাযখ র্ল এযস কগযছ। কর্টম িুিযত পারল, কেন 
এখাযন কেউ োেযত পাযর না। টেন্তু লুটেয়ে োোর পযক্ষ র্া়েগািা আিেজ। অনন্ত রাটত্র 
আসা পযজন্ত। কর্টম কনৌযোিাযে িাাঁধল। এেিা পােযরর সযঙ্গ। িান্দা ভাযলা েযর কিাঁযধ 
টিল। তারা দ্বীযপ এযস নামল। কগািা দ্বীযপর ওপর অসংখয পাটখর িসিাস। েতরেম 
পাটখ, কেটমংযগার পাোপাটে কপঙু্গইন, গযাযনি এিং কপটলেযান-সি টেছু কিখা কগল। 
িাতাযসর িুযে পাটখর টিষ্ঠার গন্ধ। টনিঃোস কনও়ো যাযচ্ছ না। েয়েে পা কিযল তারা 
আরও কভতযর চযল কগল। 
  
কর্টম িাাঁপাযত িাাঁপাযত িলল চযলা, আমরা ওই কনৌযোর োযছ চযল যাই। 
  
কোযনা েো না িযল িান্দা তাযে অনুসরণ েরল। 
  
তারা টিযর আসার র্নয পা িাডাল। এেিল কপটলেযান পাটখ আোযে উডযত শুরু 
েযরযছ। টতনর্ন মানুষযে কিখা কগল, মযন িযচ্ছ, অযনে টিন ধযর তারা মযর পযড 
আযছ। িযাাঁ, অযাযমাটন়ো গযাস তাযির মৃতযিিযে অটিেৃত অিিা়ে করযখযছ। তাযির 
চুযলর রং িয়ে কগযছ উজ্জ্বল লাল। 
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এে মুিূতজ িাযি কর্টম এিং িান্দা ওই কছাট্ট কনৌযোযত টিযর এযসযছ। এিার তারা 
সমুযে আিার অটভযান শুরু েরযি। 
  
*** 
  
তারা অযপক্ষা েরযছ। 
  
রাটত্র পযজন্ত োেযত িযি। তারপর আমরা আিার যাত্রা শুরু েরি। 
  
তারা বনিঃেযব্দযর মযধয িয়ে আযছ। সামযনর মুিূযতজর েো টচন্তা েরযছ। পটশ্চম টিগন্ত 
করখা়ে সূযজ অস্ত কগল। আিা, মৃতাতজ আোযের িুযে রযের িযণজান্মািনা। মযন ি়ে, 
কোযনা উন্মাি টেল্পীর োর্ িুটি। তারপর অন্ধোযরর ঘনঘিা। 
  
ওরা আরও িুঘণ্টা অযপক্ষা েযরটছল। কর্টম এিার পাল খুযল টিল। কনৌযোিা ধীযর 
ধীযর পূিজ অটভমুযখ যাত্রা শুরু েযরযছ। অযচনা অর্ানা বসেযতর টিযে। মাোর ওপর 
চাাঁযির আযলা, টিিণজ এিং টিেীণজ। 
  
 কনৌযোিার গটতযিগ কিযডযছ। কিখা যাযচ্ছ ওই িূযর উপেূল করখা। িাতাস আরও 
কর্াযর িইযত শুরু েযরযছ। িযাাঁ, কিখযত পাও়ো যাযচ্ছ, ওই উপেূল ভূটম, এেিু িাযি 
তারা বসেযতর োযছ এযস পডল। পািাযডর এেিা প্রান্ত কসখাযন কপৌঁযছ কগযছ। িূর 
কেযে তারা েী কযন শুনযত কপল। িযাাঁ, সমুযের গর্জন। প্রচণ্ড আযক্রাযে অনন্ত র্লরাটে 
পািাযডর ওপর িাাঁটপয়ে পডযছ। িূর কেযে কিখযলই মযনর কভতর ভয়ের োপন কর্যগ 
যা়ে। 
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কর্টম কোনরেযম িলল–আমরা টে এযস কগটছ? এখাযন টে রক্ষী আযছ? 
  
িান্দা কোযনা র্িাি টিল না- কস িাত তুযল পািাযডর টিযে তাোল। কর্টম িুিযত 
পারল, িান্দা েী িলযত চাইযছ। সটতয, খাডাই পািাড চূযডা পার িয়ে ওখাযন কঢাো 
সম্ভি েী েযর? ওরাই িল এই সমুযের রক্ষােতজা। ওরা েখনও ঘুযমা়ে না। েখনও 
এে মুিূযতজর র্নয োযর্ িাাঁটে কি়ে না। িুর্ন বধযজ সিোযর অযপক্ষা েরযত োেল। 
কর্টম ভািল, কেষ পযজন্ত আমরা িুটদ্ধ টিয়ে পািাডযে িাটরয়ে কিি। আমরা কতামার 
ওপর টিয়ে কনৌযো চাটলয়ে কিি। 
  
কনৌযোিা এখনও পযজন্ত টিোসঘাতেতা েযরটন। কর্টম সুটনটশ্চত, িাটে সম়ে কস 
সািাযযর িাত িাটডয়ে কিযি। 
  
–আমাযির আরও দ্রুত কযযত িযি। িান্দা িলল। 
  
-টচন্তা েযরা না, কর্টম িলল, যখন আমরা োযছ যাি, তখন আরও গটত কিযড যাযি। 
অটত সিযর্ই আমরা ওখাযন কপৌঁযছ যাি। 
  
িাতাস িিাৎ আরও িুরন্ত িয়ে উযিযছ। কনৌযোিা ধীযর ধীযর পািাযডর মযধয ঢুযে কগল। 
কর্টম িুিযত পারল, েতিা িূরত্ব িাটে আযছ। িযাাঁ, এিার এেিু িুটদ্ধ েযর এযগাযত 
িযি। িিাৎ কস মাো নীচু েরল, কিখা যাযচ্ছ, এিার িযডা িযডা কঢউ আসযত শুরু 
েযরযছ। কনৌযোিা টন়েন্ত্রযণ রাখা সম্ভি িযচ্ছ না। এেটির পর এেটি কঢউ। কনৌযোিা 
কিেলাই িাযক্সর মযতা এেিার ওপযর উিযছ, পরক্ষযণ নীযচ কনযম আসযছ। কর্টম 
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কভতযর কঢাোর পযের সন্ধান েরযত োেল। টেন্তু টেছুই িুিযত পারা যাযচ্ছ না। প্রচণ্ড 
কর্াযর েব্দ িযচ্ছ। কঢউ ভােযছ, িযাাঁ, আমাযির এই প্রেযল্পর সিলতা টনভজর েরযছ, 
েীভাযি এই অঞ্চলিা পার িও়ো যা়ে তার ওপর কর্টম মযন মযন ভািল। এেিু ভুল 
িযলই আমরা মৃত মানুযষ পটরণত িি। 
  
 তারা উাঁচু পািাড চূডার তলা়ে চযল আসযত কপযরযছ। এিার সমুে আরও উোল িয়ে 
উযিযছ। 
  
-িান্দা, আমরা ঢুযে পযডটছ, কর্টম টচৎোর েরল। 
  
 িযাাঁ, সটতয এই কনৌযোিা কিেলাই িাক্স, ধীযর ধীযর বসেযতর টিযে এটগয়ে চযলযছ। 
  
 কর্টম িূর কেযে বসেত করখা কিখযত কপল। এেিু িাযি কনৌযোিা োন্তভাযি উপেূযল 
এযস োমল। 
  
আিা, আরও এেিা কঢউয়ের আক্রমণ, মযন িযচ্ছ, কনৌযোিা অযনে িূযর এটগয়ে যাযি। 
িযাাঁ, কসিা অসিায়ের মযতা িুলযছ। কর্টম এিং িান্দা কোযনারেযম কনৌযোিাযে টন়েন্ত্রণ 
েরার কচষ্টা েরযছ। 
  
কর্টম িলল–লাটিয়ে পযডা। 
  
কস লাটিয়ে পডার কচষ্টা েরল। টেন্তু টেছুযতই সিল িল না। িারিার কচষ্টা েরার পর 
কস কোযনারেযম োিা আর িাটলর িুযে এযস িাাঁডাল। িযাাঁ, কর্টম ভািল, আটম কিাধি়ে 
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ডুযি যাটচ্ছ। সটতয, তার েরীরিা িালুোযিলা়ে আছযড পযডযছ। কর্টম টনিঃোস কনিার 
র্নয কচষ্টা েরযছ। পারযছ না। িাতাস এযলাযমযলা ঢুযে পযডযছ। র্ল ঢুযে কগযছ। মযন 
িযচ্ছ, সি টেছু কিাধি়ে এখাযন কেষ িয়ে যাযি। 
  
-তুটম টিে আযছা? িান্দা র্ানযত চাইল। 
  
এেিু িাযি কস িলল–আটম টেন্তু সাাঁতার োিযত পাটর না। 
  
কর্টম কোযনারেযম িান্দাযে টনয়ে কভতযর যািার কচষ্টা েরল। িযাাঁ, তারা কেষ পযজন্ত 
টিরেখটনযত এযস কপৌঁযছ কগযছ। 
  
এ এমন এেিা খটন, কযখান কেযে িাইযর যািার কোযনা উপা়ে কনই। 
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িমুযের ের্জি 
০৫. 
  
সমুযের গর্জন কোনা যাযচ্ছ। সামযন মাইযলর পর মাইল শুধু টিসৃ্তত িালুোভূটম। অযনে 
িূযর এেিা পািাযডর টেখরচূডা কিখা যাযচ্ছ। এখাযন োরা োযে? এখাযন োযে, টিংস্র 
নরখািযের িল। সমুযের ওপর চাাঁযির টিিণজ আযলা। িযাাঁ, এই িল কসই টনটষদ্ধ অঞ্চল। 
  
চাাঁযির আযলা়ে তারা স্পষ্ট কিখযত কপল, কসখাযন কলখা আযছ এখাযন পা টিযলই 
সিজনাে। 
  
িযাাঁ, সমুে এখাযন ভ়েঙ্কর। কোো়ে যাও়ো যা়ে? এখন িাাঁ টিযে কযযত িযি, কয পে 
চযল কগযছ নাটমি মরুভূটমযত। 
  
-এিার এযসা আমরা কেষ কচষ্টা েযর কিটখ। কর্টম িলল। 
  
িান্দা মাো নাডল–না, প্রিরীরা কিখযত কপযলই আমাযির গুটল েরযি। যটি আমরা 
কোযনারেযম প্রিরীযির কচাখ এটডয়ে ঢুযে পডযত পাটর, তািযল েুেুররা আযছ। 
তারপর আযছ লযােমাইন। না, আটম যাি না। 
  
কর্টম িান্দার টিযে তাোল। মযনর কভতর অনুযোচনা। আিা, এই কলােিাযে না 
আনযলই ভাযলা িত কিাধি়ে। এখন মযন িযচ্ছ, মৃতুযর িাত কেযে কিাঁযচ োোর কোন 
উপা়ে কনই। 
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কর্টম আিার সমুযের টিযে তাোল। উন্মে র্লরাটে ক্রমেই আঘাত েরযছ। রাটত্র িুযিা 
কিযর্ কগযছ। চার ঘন্টা িাযি সূযজ উিযি। তখন আমরা ধরা পযড যাি। মাত্র চার ঘন্টা 
সম়ে আযছ। 
  
-িান্দা, োর্ শুরু েরযত িযি। 
  
িান্দা অিাে িয়ে র্ানযত চাইল–েী োর্? 
  
-আমরা এখাযন কেন এযসটছ? টিযর কনি িযল কতা? োর্িা শুরু েরা যাে। 
  
িান্দা ওই পাগল কলােিার টিযে তাটেয়ে োেল–না, কলােিাযে ভূযতর মযতা কিখাযচ্ছ। 
  
িান্দা িলল–তুটম েী িলছ? 
  
-তুটম িযলছ, ওরা আমাযির কিখযত কপযল িতযা েরযি। তাই কতা? টেন্তু আমরা কতা 
এমটনযতই মারা যাি। এখাযন অযলৌটেে টেছু ঘিনা ঘিযি। এযসা আমরা কসই ঘিনািা 
ঘিািার কচষ্টা েটর। আমরা এখান কেযে টেছুযতই খাটল িাযত টিরি না। 
  
-তুটম েী পাগল িয়ে কগযছ! িান্দার টিস্ম়ে। 
  
–না, আটম পাগল িইটন। সটতয েোই িলটছ। 
  
িান্দা ঘাড কনযড িলল–এখন িলল েী েরযত িযি? 
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কর্টম তার কছাঁডা োিজিার টিযে তাোল। িান্দা িুিযত পারল, েী েো িলা িযি এখন। 
  
–আমরা টিযরগুযলা পাি েী েযর? 
  
-কসগুযলা সি র্া়েগা়ে ছডাযনা আযছ। িান্দা িলল। কযমন আযছ ওই রক্ষীরা আর 
েুেুরযির িল। 
  
–ওযির র্নয পযর টচন্তা েরযল চলযি। ওরা েখন এখাযন আসযি? 
  
–সূযযজর আযলা কিািার সযঙ্গ সযঙ্গ। 
  
-তার মাযন? কোযনা এেিা অঞ্চল আযছ কযখাযন প্রিরী টেংিা েুেুর কনই? কযখাযন 
আমরা লুটেয়ে োেযত পারি? 
  
-না, এই িীঘজ সমুে বসেযতর সিজত্র তাযির উপটিটত। লুযোিার কোযনা র্া়েগা কনই। 
এমন েী এেিা মাটছ পযজন্ত লুটেয়ে োেযত পাযর না। 
  
-তািযল চযলা, আমরা যাই। 
  
— কর্টম কিখল, িান্দা িাযত িাত করযখ যািার কচষ্টা েরযছ। িাাঁিযত পারযছ না। ক্রমে 
সামযনর টিযে এটগয়ে যাযচ্ছ। 
  
কেষ অটব্দ কস এেিা কপয়ে িলল–আটম এেিা কপয়েটছ। 
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কর্টম মাো নীচু েযর কিখল–িযাাঁ, এই কতা এখাযন কসখাযন িাটলর মযধয টিযর ছডাযনা 
আযছ। িযাাঁ, এই টিযরিার ওর্ন অিেযই পযনযরা েযাযরি। কস িযস পডল। টিোস েরা 
যাযচ্ছ না। এত সিযর্ অযনে অেজ িাযত আসযত পাযর। এ সিই ভযানডাযরর, কর্টম 
অতযন্ত দ্রুত টিযর সংেি েরযত োেল। 
  
পরিতজী টতন ঘন্টা়ে তারা প্রা়ে চটলেিার মযতা টিযর সংেি েরল। িুযো টতটরে 
েযাযরি ওর্যনর। পুযির আোে ধীযর ধীযর লাল িয়ে উিযছ। এিার কর্টমযে এই 
র্া়েগা কেযে চযল কযযত িযি। তাযে র যািযি কপৌঁযছাযত িযি। আিার কসই পািজতয 
অঞ্চল কপটরয়ে পালাযত িযি। না, এেো এখন টচন্তা েযর লাভ কনই। 
  
কর্টম িলল–সোল িয়ে এল, েিা টিযর কর্াগাড িল িযলা কতা। 
  
–এখাযন যযেষ্ট িয়েযছ। আর িরোর কনই। 
  
তারপর? এেটির পর এেটি টিরেেণা, গুনযত গুনযত মানুষ ি়েযতা পাগল িয়ে যাযি। 
ক্রমে আরও টিযরর সংখযা িাডযছ। ষািিার মযতা টিযর পাও়ো কগল। 
  
-এগুযলা আটম কনি? 
  
–না, আমরা ভাগাভাটগ েযর কনি। 
  
কর্টম িুিযত পারল, িান্দা েী ভািযছ? িযাাঁ, কেউই টিযরর েতৃজত্ব ছাডযত চা়ে না। 
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-আটম এগুযলা টনটচ্ছ। কর্টম িলল। কস টিযরগুযলাযে টনয়ে এেিা পুিটলর মযতা েরল। 
তারপর োযিজর সযঙ্গ কিাঁযধ টনল। 
  
আোে ক্রমে লাল িয়ে উিযছ। পুি আোযে আযলার ইোরা। 
  
 এিার েী? এিাই িল প্রশ্ন। উের কোো়ে? এখাযন োেযল মৃতুয অটনিাযজ। 
  
–আমরা টে কভতর টিযে চযল যাি? 
  
-চযলা, যাই। 
  
কর্টম এিং িান্দা ধীযর ধীযর সমুে কেযে িূযর চযল কগল। 
  
–আমরা টে র্াটন কোো়ে লযােমাইন আযছ? 
  
-এেযো গর্ আযগ। ওইখাযন ওখাযন কপৌঁযছাযনার আযগই িান্দার েো কেষ িল না। 
েুেুযরর টিংস্র গর্জন কোনা কগল। 
  
লযােমাইযনর টচন্তা পযর েরযলও চলযি। েুেুরগুযলা টেন্তু এখুটন এখাযন এযস যাযি। 
তার মাযন সোযলর োর্ শুরু িল। 
  
-েতক্ষণ সম়ে িাযত পাও়ো যাযি? 
  
–পযনযরা টমটনি, অেিা িে টমটনি। 
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িযাাঁ, সোল িয়েযছ। এিার েী িযি? লুযোিার কোযনা র্া়েগা কনই। 
  
–এে এে টেিযি েত র্ন গাডজ োযে? 
  
–অন্তত িের্ন। 
  
–িের্ন গাডজ টে এত িযডা সমুেনসেত পািারা টিযত পাযর? 
  
-এের্ন গাডজ যযেষ্ট। তাযির িাযত িনু্দে আযছ। আর আযছ ওই পাগলা েুেুযরর িল। 
গাডজগুযলার কচাখ অন্ধ ন়ে। আর আমাযির কতা সিযর্ই কিখা যাযি। 
  
েব্দিা আরও োযছ এটগয়ে আসযছ। 
  
কর্টম িলল –িান্দা, আটম িুিঃটখত। আটম েখনও এই িযাপাযর র্ডাতাম না। 
  
-সটতয িলছ? 
  
 তারা েব্দিা শুনযত কপল। 
  
 কর্টম এিং িান্দা এেিা কছাযিা গুিার োযছ এযস কপৌঁযছযছ। 
  
িযাাঁ, আমরা যটি িাটলর তলা়ে লুটেয়ে পটড, তািযল েী ি়ে? কর্টম র্ানযত চাইল। 
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িান্দা িলল–এিাও কচষ্টা েরা িয়েযছ। েুেুররা গন্ধ শুাঁযে শুাঁযে টিে িাটর্র িযি। আটম 
এভাযি মরযত চাইটছ না। ওরা আমাযে কিখুে, তারপর ছুযি আসুে। অেিা ওরা 
আমাযে গুটল েরুে। না, েুেুযর আমাযে খাযি, ভািযতই পারটছ না। 
  
কর্টম িান্দার িাত েক্ত েযর ধযর িলল–ি়েযতা আমরা মযর যাি। টেন্তু কেষ পযজন্ত 
িাাঁচার র্নয কচষ্টা েরযত িযি। 
  
ওরা নানা েো িলার কচষ্টা েরযছ। িূর কেযে েব্দ কোনা কগল। এই কির্মার িল। 
সারাটিন পযড পযড ঘুযমাস, এিার আ়ে, আমাযে অনুসরণ ের। সারারাত, তত 
ঘুটময়েটছস। 
  
িযাাঁ, কর্টম িুিযত পারল, এ িার েণ্ঠস্বর ক্রমে কোঁযপ যাযচ্ছ। কস সমুযের টিযে 
তাোল। ডুযি মরাই েী ভাযলা? িযাাঁ, টিরাি পািাডগুযলা িাাঁটডয়ে আযছ। এখান কেযে 
পালাযনা কোযনামযতই সম্ভি ন়ে। 
  
এে মুিূযতজর র্নয েীসি টচন্তা েরল। 
  
িিাৎ কিখা কগল সমুযে িড উযিযছ। প্রিল র্যলাচ্ছ্বাস। 
  
িান্দা টচৎোর েরল সপ্তাযি িু-টতনিার কস আযস, সামুটেে র্যলাচ্ছ্বাস। এর িাত কেযে 
োরও মুটক্ত কনই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

103 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

এযস কগল, এযস কগল ওই িযডর উমািনা। মযন িল, টিরাি এে বিতয িুটি তার 
সমস্ত েটক্ত টনয়ে িাাঁটপয়ে পযডযছ। 
  
আিঃ আিার আিার এল, মযন িযচ্ছ র্ীিনিা অটতষ্ঠ িয়ে যাযি। 
  
কলােগুযলা টচৎোর েরযছ। 
  
কর্টম িলল–আমরা কিাধি়ে এেিা সুযযাগ কপলাম। 
  
–িযাাঁ, মযন িযচ্ছ। 
  
–ওই র্যলাচ্ছ্বাস আমাযির িাাঁটচয়ে কিযি। ওরা আমাযির কিখযত পাযি না। 
  
 –এযত কোযনাই লাভ িযি না, আমরা কতা কভযস যাি। আর এে মুিূতজ কিাঁযচ োেযত 
পারি না। 
  
*** 
  
আোে ক্রমে অন্ধোর িয়ে উযিযছ। িযাাঁ, িডিা আরও িাডযত শুরু েযরযছ। সমুেযে 
আচ্ছাটিত েযরযছ। মযন ি়ে, কস কিাধি়ে কগািা উপেূলভাগযে টগযল খাযি। এটগয়ে 
আসযছ। কর্টম ভািল, এিা েী আমাযে িাাঁচাযি। 
  
িূর কেযে এেিা েব্দ কোনা কগল। কতামরা িুর্ন কোো কেযে এযল? 
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কর্টম এিং িান্দা ঘাড ঘুটরয়ে তাোল। িাটলর পািাযডর ওপর এেযো গর্ িূযর এেিা 
ইউটনিমজ পরা গাডজযে কিখা কগল। িাযত তার রাইযিল। কর্টম বসেযতর টিযে তাোল। 
  
অতযন্ত দ্রুত িডিা ছুযি আসযছ। 
  
-কতামরা চযল এযসা, কলােিা টচৎোর েরল। রাইযিল তুলল। 
  
কর্টম তার িাত তুযল টিয়েযছ। কস িলল–আটম কযযত পারটছ না। 
  
–কযখাযন আযছ কসখাযন োযো। গাডজ টচৎোর েযর িলল, আটম এখুটন আসটছ। 
  
কস তার রাইযিল নাটময়ে দ্রুত কিাঁযি আসার কচষ্টা েরল। টেন্তু পারল না। িযডর তাণ্ডি 
তাযে সটরয়ে টিয়েযছ। 
  
-কছাযিা, কর্টম িলযত োেল, এিার ছুিযত িযি। 
  
–িাাঁটডয়ে যাও, রাইযিযলর েব্দ, টিযফারণ। 
  
ওরা ছুিযত শুরু েযরযছ। না, আর কিাধি়ে িাাঁচা সম্ভি ন়ে। আর এেিা রাইযিযলর 
েব্দ। িুযলি িষজণ িযচ্ছ। এেিম পাযে, আর এেিা। এিং আর এেিা। এেটিযে 
সমুে িযডর তাণ্ডি, অনযটিযে তপ্ত সীসার চুম্বন। তারা এখন কোো়ে যাযি? 
  
েব্দিা িূর কেযে আরও িূযর চযল যাযচ্ছ। িডিা এযস কগযছ। 
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কোনা কগল, িুর্ন রক্ষীর মযধয েোিাতজা। এের্ন িলল- গার, তুটম টে আমার েো 
শুনযত পাযচ্ছা? িুর্ন কলােযে কিখা কগযছ। এেিা সািা, এেিা োযলা। তারা 
িালুোযিলা়ে আযছ। তাডাতাটড রক্ষীযির খির িাও। কিখামাত্র গুটল েরযত িযি। 
  
কর্টম টিসটিটসয়ে িলল–িযাাঁ, এিার পালাযত িযি। 
  
 িান্দা র্ানযত চাইল–েী েরি? 
  
-এখান কেযে পালাি। 
  
কর্টম েম্পাসিা সামযনর টিযে রাখল। কিখাই যাযচ্ছ না, িলল, এই টিযে। 
  
–আটম িাাঁিযত পারটছ না। 
  
–কতামাযে অন্তত টেছু িূর কযযতই িযি। 
  
ওরা ছুিযত শুরু েরল, এযলাযমযলা পায়ে। কযভাযি অন্ধ মানুষ কিাঁযি যা়ে। টেন্তু 
টেছুযতই যাও়ো সম্ভি িযচ্ছ না। িাটলর িুযে পা কগাঁযে যাযচ্ছ। প্রযতযে পিযক্ষপ কিলার 
আযগ কর্টম তার েম্পাযসর ওপর কচাখ রাখযছ। এপযজন্ত এেযো গর্ িাাঁিা কেষ 
িয়েযছ। কিে টেছুিা িাটে আযছ। 
  
-এখান কেযেই লযােমাইযনর যাত্রা শুরু, তাই কতা? 
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-িযাাঁ, এিার প্রােজনা েযরা। এই লযােমাইন অটতক্রম েযর কেউ কযযত পারযি না। সি 
র্া়েগা়ে ছডাযনা কছিাযনা আযছ। ছ-ইটঞ্চ অন্তর অন্তর। আমরা র্াটন না, কোো়ে পা 
কিলি। 
  
কু্রগার–আিার েব্দিা কোনা কগল। 
  
-েী িয়েযছ কিন্ট? 
  
িযাাঁ, েব্দ পাও়ো যাযচ্ছ। েু়োোর আিরণ কভি েযর ছুযি আসযছ িুযলি। 
  
–লযােমাইন েখনও তুটম কিযখছ? কর্টম র্ানযত চাইল। 
  
–িযাাঁ, েয়েেিা লযােমাইনযে আটম টনটি়ে েযরটছ। 
  
-েতখাটন ওর্ন ধযর? 
  
-এের্ন মানুযষর ওর্যনর সমান। আটে পাউযের কিটে। সি টেছুযে টিযফারযণর 
মাধযযম নষ্ট েযর কি়ে। তযি তারা েুেুরযির িতযা েযর না। 
  
-আটম এেিা িুটদ্ধ েযরটছ। তুটম টে আমার সযঙ্গ রু়্ো কখলযি? কর্টম র্ানযত চাইল। 
  
–তুটম েী িলযত চাইছ? 
  
–এযসা, আমরা িামাগুটড টিয়ে িাাঁটি। 
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–তািযল েী িযি? 
  
-তািযল কিটে ওর্ন িযি না। তুটম কতা িযলছ, ৮০ পাউযের কিটে ওর্ন না িযল 
কসগুযলা িাযি না। 
  
-এিা কতা র্ীিন আর মৃতুযর কখলা। 
  
–এখন আর ভািিার উপা়ে কনই। 
  
কর্টম িাটলর ওপর শুয়ে পডল। িান্দা তার টিযে অিাে িয়ে তাোল। তারপর তাযে 
অনুসরণ েরল। তারা িামাগুটড টিযত টিযত সামযনর টিযে এটগয়ে চলল। 
  
-এিার কোো়ে যাও়ো কযযত পাযর, কর্টম র্ানযত চাইল। িাত-পা ছুাঁযডা না টেন্তু, 
কতামার কগািা কিিিা িযিিার েরার কচষ্টা েযরা। 
  
এভাযিই তারা সামযনর টিযে এটগয়ে চযলযছ। 
  
*** 
  
সামযন এেিু অন্ধোর। িূযর কিখা কগল এের্ন গাডজযে। আিার েুেুর এিং 
লযােমাইন। কর্টমযে কয েযরই কিাে এখান কেযে কিটরয়ে আসযত িযি। অযনে েোই 
মযন পযড যাযচ্ছ। 
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কোনরেযম িামাগুটড টিয়ে তারা সামযনর টিযে এটগয়ে চযলযছ। কেষ পযজন্ত সম়ে 
অনযন্ত টমযে কগল। িূর কেযে তখনও কোনা যাযচ্ছ কসই উন্মে রক্ষীযির আতজনাি- 
কু্রগার কিন্ট! কু্রগার কিন্ট? 
  
তারা টেছুক্ষযণর র্নয টিশ্রাম টনল। কর্টম েম্পাসিা িাযত ধযর করযখযছ। েয়েে মুিূতজ 
কেযি কগযছ। আিার শুরু িল এইভাযি সামযনর টিযে এটগয়ে যাও়ো। িযাাঁ, কচতনা 
কিাধি়ে নষ্ট িয়ে যাযি। টিরাি এেিা মরুভূটম, কর্টম ভািল, আমরা কিাধি়ে এিার 
র্ীিযনর প্রান্তসীমা়ে কপৌঁযছ কগটছ। 
  
এখাযন টেছুই কনই, শুধু ধু-ধু িাটল। 
  
কর্টমর মযন িল, েরীযরর সি েটক্ত এেটত্রত েরযত িযি। যন্ত্রণা িযচ্ছ, কর্টম কিখযত 
কপল, িান্দা আর নডযত চডযত পারযছ না। কস এেিা মৃত েুেুযরর েঙ্কাযলর পাযে 
শুয়ে আযছ। 
  
েুেুরিা অদু্ভতভাযি মযর পযড আযছ। 
  
িান্দা র্ানযত চাইল–আটম আর েতিূর যাি? 
  
 কর্টম র্িাি টিযত পারল না। কর্টম অযনেক্ষণ শুয়ে োেল। 
  
–আমাযির এভাযি এযগাযত িযি। ওখাযন আরও অযনে রক্ষী আযছ। িান্দা িলল। 
  
কর্টম ঘাড োত েরল। 

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

109 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
এিার তারা অটভযাযনর কেষ প্রাযন্ত কপৌঁযছ কগযছ। কেষ পযজন্ত অযনে িূযর কপৌঁযছ টগয়ে 
তারা ঘুটময়ে পযডটছল। 
  
কর্টম কচাখ খুলল। অযনে টেছু পালযি কগযছ। কস সমুযের পাযে িাটলর ওপর শুয়ে 
আযছ। েরীরিা েক্ত। সিজত্র িযো। েী ঘযিযছ িুিযত পারযছ না। কিখযত কপল, ছ িুি 
িূযর িান্দা ঘুটময়ে আযছ। চারটিযে উন্মাি উোম র্লরাটে। আর কনৌযোিা কভযে িুেযরা 
িুেযরা িয়ে কগযছ। সমুযের িড সিটেছু ভাটসয়ে টিয়েযছ, টেন্তু কসিা কোো়ে কগল। 
তার িুযের কভতর কেমন এেিা েব্দ। িান্দা? িযাাঁ, সমুে িড চযল কগযছ। োছাোটছ 
েব্দ কোনা যাযচ্ছ। েু়োো এখন আর আযগর মযতা কনই। তািযল? কর্টম উযি িসার 
কচষ্টা েরল। িান্দার োযছ চযল কগল। িান্দা উযি িসল। িযাাঁ, ঘুম কভযে কগযছ। 
  
-আমরা এযসটছ টে? িান্দা র্ানযত চাইল। 
  
–িযাাঁ, িয়ে কগযছ, আমাযে ওই টিযরগুযলা টিয়ে িাও। 
  
িান্দা তাযে টিযরর পুাঁিটলিা টিয়ে টিল। 
  
-আমাযে অনুসরণ েযরা। 
  
–কগযি টেন্তু ওই প্রিরীরা আযছ, িান্দা নীচু স্বযর িলল। তারা কিখযত কপযলই সিজনাে। 
  
–টিে আযছ, আটম কিখটছ। 
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 িুর্ন এটগয়ে কগল, িুর্ন প্রিরীর টিযে। তারপর? ওযির েোিাতজা োন্তভাযি শুনল। 
  
কর্টম এিং িান্দা কগি পযজন্ত কপৌঁযছ কগযছ। কিখা কগল, টিরাি কচিারার িুর্ন িনু্দে 
িার্যে। তারা পা়েচাটর েরযছ। 
  
কর্টম িলল–এখাযন কতামার চােটর পাও়ো কযযত পাযর? 
  
িান্দা তার টিযে তাটেয়ে আযছ। 
  
এের্ন প্রিরী িলল–কতামরা এখাযন েী েরছ? 
  
-আমরা চােটরর সন্ধাযন এযসটছ। আমরা শুযনটছ, এখাযন নাটে গাযডজর চােটর পাও়ো 
যা়ে? আমার চােরিা ভাযলাভাযি খনযনর োর্ েরযত পাযর। 
  
কলােিার কচাযখর তারা়ে কেমন এেিা উলাস। 
  
কস িলল–িাইযর কিটরয়ে এযসা। 
  
–আমরা িাইযর যাি না। কর্টম িলল, আমাযির চােটর চাই। 
  
–এিা সংরটক্ষত এলাো। এখান কেযে কিটরয়ে এযসা কতামরা িুর্ন। 
  
 িাইযর এেিা কগারুর গাটড িাাঁটডয়ে টছল। যারা োর্ কেষ েরযত পাযরটন, তারা এখন 
এই গাটডযত উিযি। 

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

111 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
কলােিা আিার িলল- এই ও়োগন কতামাযির পািজযনাযলাযে টনয়ে যাযি। যটি চােটরর 
সন্ধান োযে, তযি কসখাযনই চযল যাও। কসখাযনই আমাযির কোম্পাটনর অটিস। 
  
-অযনে ধনযিাি, সযার। কর্টম িলল। কস িান্দার টিযে তাোল। িুর্ন কগযির িাইযর 
কিটরয়ে কযযত সক্ষম িল। এিার স্বাধীনতা–শুধুই স্বাধীনতা। 
  
গাডজ টিডটিড েযর িলল–কিাো িযের িল। 
  
*** 
  
িে টমটনি কেযি কগযছ। কর্টম এিং িান্দা কপািজযনাযলাযের উযেযেয যাত্রা শুরু েযরযছ। 
িযাাঁ, তাযির সযঙ্গ এমন টেছু টিযর আযছ, যার িাম পাাঁচ লক্ষ পাউযের েম িযি না। 
  
. 
  
০৬. 
  
টক্লপটিিযির কনাংরা পযে িামী গাটডিা গটডয়ে চযলযছ। েিরিা অযনেখাটন পালযি 
কগযছ। এে িছরর মযধয। কর্টম মযােযেগর এে িছর আযগ এই েির কছযড চযল 
টগয়েটছল। ১৮৮৪, এই েিরিা এখন েযাম্প কেযে এেিা কছাট্ট িাউযন পটরণত িয়েযছ। 
কেপিাউন কেযে কিাপিাউন পযজন্ত করলপে চালু িয়েযছ। তারই এেিা কস্টেন িয়েযছ 
টক্লপটিিযি। এর িযল েিরিার পটরযিে এযেিাযর পালযি কগযছ। আরও কিটে 
মানুযষর আগমন ঘযিযছ। এখনও টিযর সংেিোরীরা এই েিযর আসযছ। এর 
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পাোপাটে পটরষ্কার পটরচ্ছন্ন কপাোে পরা মানুষযির কিখা যাযচ্ছ। িা, টক্লপটিিি আর্ 
এে কগৌরি েরার মযতা েির। 
  
কর্টম নতুন ট্রানসলগুযলার পাে টিয়ে চযল কগল। অযনেগুযলা নতুন কসলুন কিখযত 
কপল। িযাাঁ, নতুন বতটর এেিা চাচজ আর কসলুন। েযাে নাযম এেিা মস্ত িযডা কিাযিল। 
  
কর্টম কসখাযন োমল, িযাযঙ্কর কভতর ঢুযে কগল। মযাযনর্ারযে টগয়ে কিাঁযড গলা়ে িলল 
–এে লক্ষ পাউে র্মা টিযত চাইটছ। 
  
*** 
  
েোরা দ্রুত িাতাযসর িুযে ভর টিয়ে কভযস কগযছ অযনে িূযর। িযাঙ্ক কেযে কর্টম 
সানিাউনার কসলুযন ঢুেল। কস-ই সেযলর আেষজণ কেযড টনয়েযছ। কসলুযনর কভতরিা 
এেইরেম আযছ। এেইরেম কলাযের সমাযরাি। সেযলই উৎসুে কচাযখ কর্টমর টিযে 
তাটেয়ে আযছ। টস্মে উিাসীন ভাযি িলল–সযার, েী কিি? 
  
িারযিোরযে কিযখ মযন িযচ্ছ, কস কিাধি়ে েখনও কর্টমযে কিযখটন। 
  
— হইটস্ক; সি কেযে ভাযলা মালিা চাই। 
  
–িযাাঁ, সযার। কলােিা মাল ঢালযত ঢালযত িলল–আপটন টে এই েিযর নতুন নাটে? 
  
–িযাাঁ। 
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–কেন এযসযছন? 
  
–শুযনটছ এই েিযর নাটে নতুন নতুন িযিসা িাটপত িয়েযছ। আটম িাো ঢালযত 
চাইটছ। 
  
িারযিোযরর কচাযখর আযলা জ্বযল উযিযছ–িযাাঁ, এিাই িল মূলধন ঢালার সি কেযে 
ভাযলা র্া়েগা। িযাাঁ, এে লক্ষ পাউে যার িাযত আযছ, পৃটেিীিা তার পায়ের তলা়ে। 
আটম টে আপনার োযর্ লাগযত পাটর? 
  
-িযাাঁ, টেন্তু েীভাযি? 
  
টস্মে নীচু িল, তার কিাাঁযির কভতর টিসটিসাটন েণ্ঠস্বর- আটম এের্ন মানুষযে র্াটন, 
টযটন এই েিরিাযে চালান। টতটন িযলন িযডা োউটন্সযলর কচ়োরমযান। টসটিযর্নস 
েটমটির প্রধান। এই অঞ্চযল তার নাম সেযল র্াযন। টতটন িযলন ভযানডার। 
  
কর্টম মি কখয়ে িলল–আটম…. 
  
টস্মযের েণ্ঠস্বযর আেি িযর পডযছ। টস্মে আরও িলযত োযে–আপটন এেিার তার 
সযঙ্গ েো িলযিন? 
  
কর্টম আর এে কিাে মি টগযল িলল–কলােিাযে এখাযন আনা যাযি না? 
  
িারযিোর কর্টমর িাযতর আেুযল পরাযনা মস্ত িযডা টিযরর আংটিিার টিযে তাোল। 
আংটিিা িলযস উিযছ। কস িলল–িযাাঁ, সযার। আপনার নাম েী িলি? 
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ট্রাটভস, ই়োন ট্রাটভস। 
  
–টম. ট্রাটভস, আমার মযন ি়ে, ভযানডার টনশ্চ়েই আপনার সযঙ্গ কিখা েরযত আসযিন। 
  
কস আরও খাটনেিা মি কঢযল টিয়ে িলল–আটম ওনাযে কডযে আনটছ। আপটন ততক্ষণ 
এিাযে সািাড েরুন। 
  
কর্টম িাযর িযস রইল। ধীযর ধীযর হইটস্ক কখযত োেল। কস িুিযত পারযছ, কসলুযন 
উপটিষ্ট সেযল এেিৃযষ্ট তার টিযে তাটেয়ে আযছ। টক্লপটিিি কেযে অযনযে িাোর 
সন্ধাযন িাইযর কিটরয়ে যা়ে। টেন্তু এত িাো আ়ে েযর এর আযগ কেউ এখাযন 
আযসটন। এিা সমূ্পণজ এেিা নতুন অটভজ্ঞতা। 
  
পযনযরা টমটনি কেযি কগযছ। িারযিোর টিযর এযসযছ। তার সাযে সযলামন ভযানডার। 
  
 ভযানডার এই সািা চুযলর িাটডও়োলা কলােিার সামযন এযস িাাঁডাযলন। িাযত িাত 
টিয়ে কিযস িলযলন –টম ট্রাটভস, আটম সযলামন ভযানডার। 
  
-ই়োন ট্রাটভস। 
  
কর্টম কভযিটছল, ভযানডার কিাধি়ে তাযে টচনযত পারযিন। টেন্তু টেছুই কিািা কগল না। 
কর্টম ভািল, আর কতা টেছুই কনই। েত টেছু পালযি কগযছ। আিাযরা িছযরর কসই 
কিাো কসাো অনটভজ্ঞ িালে আর্ েত িিযল কগযছ। টস্মে িুর্নযে এেিা কোযণর 
কিটিযল টনয়ে কগল। 
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তারা িসল। 
  
ভযানডার িলযলন আটম িুিযত পারটছ, আপটন টক্লপটিিযি টেছু অেজ ঢালযত চাইযছন, 
তাই কতা টম. ট্রাটভস? 
  
-িযাাঁ, আপটন টিে অনুমান েযরযছন। 
  
-আটম ি়েযতা আপনাযে সািাযয েরি। এেিা িযাপাযর খুিই সতেজ োেযিন সযার। 
এখাযন কিটের ভাগই িাযর্ কলাযের টভড। কর্াযচ্চার িিমাইস লুযিরা। 
  
কর্টম িলল–িযাাঁ, আটম সি র্াটন। 
  
িযাপারিা সটতয অিাস্তি। িুর্যনর মযধয এেিা অদু্ভত আযলাচনা চলযছ। এের্ন 
অনযর্নযে িটেয়েযছন, তাযে িতযা েরার কচষ্টা েযরযছন, ভযানডাযরর প্রটত অনযর্যনর 
ঘৃণা আোে ছুাঁয়েযছ। িীঘজটিন ধযর কস প্রটতযোযধর র্াল িুযনযছ। কেষ পযজন্ত তার স্বি 
ি়েযতা সিল িযত চযলযছ। 
  
-টম. ট্রাটভস, আপটন েত িাো ঢালযত চাইযছন? িযাপারিা িলযিন েী? 
  
-আটম এে লক্ষ পাউে টিয়ে শুরু েরযত চাইটছ। কর্টম উিাসীনভাযি িলল। কস কিখল, 
ভযানডাযরর মুখ কেমন পালযি কগযছ। তারপর ি়েযতা টতন-চার লক্ষ পাউে ঢালি। 
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-িযাাঁ, তািযল কতা খুি ভাযলা িযিসা িযি। অিেয ভাযলা এের্ন পে টনযিজেে োো 
িরোর। ভযানডার িলযলন। আপটন েী কভযিযছন? কোন িযিসা়ে িাো ঢালযিন? 
  
-না, কিখা যাে েী সুযযাগ পাও়ো যা়ে। 
  
-িযাাঁ, তা কতা ভািযতই িযি। ভযানডার িলযলন। আপটন টে আর্ রাযত আমার সাযে 
টডনার খাযিন? তািযল আমরা িাণ্ডা মাো়ে িযাপারিা টনয়ে আযলাচনা েরযত পাটর। 
আমার কময়ে িারুণ রান্না েযর। আপনাযে খাও়োযত পারযল আটম টনযর্যে গটিজত িযল 
মযন েরি। 
  
কর্টম িাসল–িযাাঁ, আমারও ভাযলা লাগযি টম. ভযানডার। 
  
 এইভাযিই শুরু িল। 
  
*** 
  
নাটমি কেযে কেপিাউযনর যাত্রাপে টছল ঘিনািীন। কর্টম এিং িান্দা এেিা োযম এযস 
োমল। কর্টমর িাযত কচাি কলযগযছ। িানী়ে ডাক্তার কসই কচাযির উপেম েরযলন। তারা 
এেিা ও়োগাযন চযড িসল। িীঘজ যাত্রা। টেন্তু তাযির অসুটিধা ি়েটন। কেপিাউযন এযস 
কর্টম র়োল কিাযিযল উযি পডল। কলখা আযছ–টডউে অি এটডনিরার দ্বারা 
সািাযযেৃত। কস এেিা র়োল সাইযি টগয়ে োেল। 
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-েিযরর কসরা নাটপতযে আমার োযছ পাটিয়ে িাও। কর্টম মযানর্ারযে িলল। তারপর 
এের্ন িরটর্র সন্ধান কিযি আর এেিা মুটচও পািাযত িযি। 
  
মযাযনর্ার গিগি িয়ে িলল–সিটেছুই েরি সযার। 
  
-কর্টম ভািল, িাো টিয়ে আমরা পৃটেিীিাযে পায়ের তলা়ে টেযন রাখযত পাটর। 
  
*** 
  
র়োল সুযইযির িােরুমিা িুটি. এে িুেযরা স্বগজ। কর্টম অযনেক্ষণ গরম র্যল শুয়ে 
টছল। আিা, তার সমস্ত ক্লাটন্ত এে টনযমযষ কোো়ে উধাও িয়ে কগল। কস গত েয়েে 
সপ্তাযির অটিোসয ঘিনাগুযলা টচন্তা েরল। িান্দা আর কস যখন কেযে ওই কনৌযোিা 
বতটর। েরটছল। মযন িল অযনে িছর িুটি কেযি কগযছ। আিা, কর্টম ভািল, েীভাযি 
কনৌযোিা উপেুযলর টিযে চযল টগয়েটছল। সামুটেে িযডর েোও মযন পডল তার। িযাাঁ, 
ওই িড ি়েযতা তাযির িাাঁটচয়ে টিয়েযছ। েতগুযলা েব্দ সিসম়ে তার োযন ধ্বটনত 
িযচ্ছ কু্রগার কিন্ট! কু্রগার কিন্ট ইতযাটি। 
  
টেন্তু, িান্দার েো মযন রাখযতই িযি। িান্দা না োেযল এ যাত্রা়ে কস িাাঁচযত পারত 
না। 
  
তারা কেপিাউযন কপৌঁযছাযনার পর কর্টম িযলটছল, তুটম আমার সযঙ্গ োযো। 
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িান্দা কিযসটছল, িেিে েরটছল তার সুন্দর সািা িাাঁত।–না, কর্টম, কতামার সযঙ্গ 
োেযল র্ীিনিা ঘিনাটিিীন অিিা়ে কেযি যাযি। আমাযে কতা উযের্না আনযত িযি। 
  
-তুটম এখন কোো়ে যাযি? 
  
-আটম এখন এেিা িামজ টেনি। এেিা িউ কর্াগাড েরি। অযনেগুযলা কছযলপুযল চাই 
আমার। 
  
-টিে আযছ। তািযল ওই টিযরগুযলা কিযচ কিযি? 
  
–না, টিযর আমার চাই না। 
  
কর্টম অিাে িয়ে কগযছ।–েী িলছ? কয েিা টিযর পাও়ো কগযছ, তার আযদ্ধে কতামার। 
তুটম কতা অযনে লক্ষ পাউযের মাটলে িযল। 
  
-না, আমার গায়ের রযের টিযে তাোও, কর্টম, যটি আটম অযনে লাখ িাোর মাটলে, 
িয়ে যাই, আমার র্ীিন অটতষ্ঠ িয়ে যাযি। 
  
-তুটম এই টিযরগুযলা কোোও লুটেয়ে রাখযত পাযরা। 
  
-না, আমাযে এেিা কছাযিা খামার টেনযত িযি। িুযিা ষাাঁড টেনি। আর এেিা িউ 
চাই। িুযিা িা টতনযি টিযর িযলই আমার চলযি। িাটে সিটেছু কতামার। 
  
-না, এিা অসম্ভি। আটম কতামাযে কতামার অংে কিিই। 
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–কর্টম, তুটম তা টিযত পাযরা না। োরণ তুটম সযলামাযনর টিরুযদ্ধ প্রটতযোধ কনযি। 
  
কর্টম অযনেক্ষণ িান্দার টিযে তাটেয়ে িলল –আটম প্রটতজ্ঞা েরটছ। 
  
–তািযল? কতামা়ে টিিা়ে র্ানাটচ্ছ আমার িনু্ধ। 
  
 িুর্ন িাযত িাত রাখল। 
  
-আমাযির আিার কিখা িযি, আমরা এেিা সটতযোযরর িুরন্ত অটভযাযন অংে কনি, 
কেমন? 
  
িান্দা িলল। কস টতনযি টিযর টনয়ে ধীযর ধীযর চযল কগল। 
  
*** 
  
 কর্টম েুটড িার্ার পাউযের িযাঙ্ক িািি পািাল তার িাটডযত, মা-িািার োযছ উপিার। 
ভারী সুন্দর গাটড টেনল। এিার তাযে টক্লপটিিযির টিযে এযগাযত িযি। 
  
প্রটতযোযধর ঘণ্টা কিযর্ কগযছ। 
  
*** 
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কর্টম মযােযেগর ভযানডাযরর কিাোযন ঢুযে পযডযছ। চারটিযে কেমন এেিা অদু্ভত 
পটরযিে। ভযানডার তাযে কিাোযনর কপছন টিযে টনয়ে কগল। ভেযলাযের মুযখ এে 
িাটসর উদ্ভাস। 
  
উটন িলযলন টম. ট্রাটভস, স্বাগতম। 
  
–আপটন েী কযন টমিঃ… িযাাঁ, আপনার নামিা আটম ভুযল কগটছ। 
  
-ভযানডার, আপটন আমাযে সযলামন িযল ডােযত পাযরন। এই ওলন্দার্ নামগুযলা মযন 
রাখা খুি এেিা সির্ ন়ে। মাগজাযরি, খািার টে বতটর িয়েযছ? 
  
কর্টম কভতযরর ঘযর চযল কগল। কোযনা টেছুই িিলা়েটন। মাগজাযরি কস্টাযভর পাযে 
িাাঁটডয়ে আযছ। তার সামযন িাইপযান। তার মুখিা কিখা যাযচ্ছ না। 
  
-মাগজাযরি, ইটন িযলন আমাযির নতুন অটতটে টম. ট্রাটভস। 
  
মাগজাযরি িলল–েী খািার কিি? 
  
না, মাগজাযরি আমাযে টচনযত পাযরটন। 
  
কর্টম মাো কনযড িলল–আপনার সযঙ্গ কিখা িও়োযত আটম খুটে িয়েটছ। 
  
খযের এযস কগযছ, ভযানডার িলল –আটম একু্ষটন আসটছ। এখাযন কোযনা অসুটিধা িযি 
না, টম. ট্রাটভস। 
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উটন দ্রুত কিটরয়ে কগযলন। 
  
মাগজাযরযির িাযত সিটর্র িাটি। কিটিযলর ওপর মাংস সার্াযনা আযছ। কস তাডাতাটড 
রুটি বতটর েরযত কলযগ কগল। কর্টম অযনেক্ষণ িাাঁটডয়ে টছল। োন্তভাযি মাগজাযরযির 
টিযে তাটেয়ে আযছ। িযাাঁ, আিা, কস কময়েটি এখন আরও প্রফুটিত িয়ে উিযছ। 
টেযোরী কেযে পটরপূণজা যুিতী। তার েরীযরর সিজত্র কলযগযছ কযৌিযনর স্পন্দন। 
কযৌনতার উষ্ণ কছাাঁ়ো। 
  
–আপনার িািা িযলযছন, আপটন নাটে িারুণ রান্না েরযত পাযরন? 
  
 মাগজাযরযির মুযখ প্রেম প্রভাযতর আযলা- না-না, িািা িাটনয়ে িযলযছ। 
  
-অযনেটিন আটম ভাযলা খািার খাইটন। আটম ভাযলা খািার কখযত আেিী। 
  
কর্টম মাগজাযরযির িাত কেযে এেিা টডে টনয়ে টনল। কিটিযলর ওপর রাখল। তার 
র্নয। মাগজাযরি অিাে িয়ে কগযছ। কস কিাধি়ে টডেিা িাত কেযে কিযলই টিটচ্ছল। এর 
আযগ কোযনা পুরুষ কময়েযির োযর্ সািাযয েযরটন। তার কচাযখর তারা়ে এে অদু্ভত 
ভাযলািাসার ছাপ। নােিা এেিুখাটন কভযে কগযছ, আর েপাযল োিা িাগ। তাযত েী 
িয়েযছ? কলােিা কতা খারাপ ন়ে। তার কচাযখর তারা িাল্কা ধূসর। িুটদ্ধিীপ্ত চাউটন। 
গভীরতা আযছ। তার সািা চুল িলযছ, কস ি়েযতা েমি়েসী ন়ে। টেন্তু, তার মযধয 
এখনও কযৌিযনর উন্মািনা আযছ। কলােিা লম্বা এিং সুযিি, মাগজাযরি তাোল, িযাাঁ, 
এভাযি টনরীক্ষণ েরা উটচত ি়েটন। 
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ভযানডার অতযন্ত দ্রুত ঘযর ঢুযে পযডযছন। িাযত িাত করযখ িলযলন –আটম কিাোনিা 
িন্ধ েযর টিলাম। আসুন, এেসযঙ্গ রাযতর খািার খাও়ো যাে। 
  
কর্টম এেপাযে িযস িলল–িযাাঁ, আমাযির োযর্র েো শুরু কিাে। 
  
মাগজাযরি সিটেছু কোনার কচষ্টা েরযছ। িা, িািার কসই েণ্ঠস্বর। িািা িেিে েরযত 
শুরু েযরছ। িািা িলযছ–এভাযিই এেটিন পাপীরা োটস্ত পা়ে। কেষ পযজন্ত ি়েযতা 
পাযপর কেষ িয়ে যা়ে। িংে পরস্পরা এমনটি চযল আসযছ। . 
  
সযলামন আিার িলযত শুরু েরযলন। আপটন টে এখাযন প্রেম আসযছন টম. ট্রাটভস? 
  
 কর্টম িলল–িযাাঁ, প্রেমিার? 
  
–আপনার শ্রীমতীযে সযঙ্গ আযননটন? 
  
-না, আটম এখনও টিয়ে েটরটন। আসযল টিয়ে েরার মযতা কোযনা কময়েযে এখনও 
পাইটন। 
  
-টক্লপটিিি এেিা সুন্দর েির। এখাযন অযনে সুযযাগ পাযিন টম. ট্রাটভস। 
  
–আটম তাই কতা চাইটছ। 
  
 কর্টম িিাৎ মাগজাযরযির টিযে তাোল। মাগজাযরি আিার লজ্জা কপয়েযছ। 
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-আটম এেিা িযটক্তগত িযাপাযর প্রশ্ন েরি, টম. ট্রাটভস, আপটন এত িাো েী েযর 
কপযলন? 
  
মাগজাযরি িুিযত পারযছ, এ প্রশ্ন েরা উটচত ি়েটন। এই অর্ানা আগন্তুে এেিু করযগ 
কগল েী? 
  
-এিা আটম আমার িািার োছ কেযে কপয়েটছ, কর্টম োন্তভাযি িলল। 
  
–িািঃ, মযন িযচ্ছ, অটভজ্ঞতা আযছ আপনার? 
  
–খুিই অল্প। আটম োযরার সািাযয এিং সিযযাটগতা চাইটছ। 
  
ভযানডাযরর মুখ আো়ে উদ্ভাস–ভাগয আমাযির এে র্া়েগা়ে টনয়ে এযসযছ টম. ট্রাটভস। 
আমার খুি ভাযলা ভাযলা কযাগাযযাগ আযছ। আটম আপনাযে সিরেমভাযি সািাযয 
েরি। আটম টনটশ্চযন্ত িলযত পাটর, আপটন যত িাো লগ্নী েরযিন, টতন-চার মাযসর 
মযধয তা টদ্বগুণ িয়ে যাযি। 
  
উটন এেিু নীচু িয়ে কর্টমর িাযত িাত টিযলন। তারপর িলযলন আর্ কেযেই 
আমাযির যাত্রা শুরু কিাে। 
  
কর্টম িাসল। 
  
–আপটন কোো়ে উযিযছন? েযাে কিাযিযল টে? 
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–িযাাঁ, টিেই িযলযছন। 
  
–ওরা গলাোিা িাম কন়ে। তযি আপনার মযতা কলাে কোো়ে-িা োেযিন? 
  
কর্টম িলযলন আটম এখাযন টেছুটিন োেি। আর এই েিরিার চারপাে ঘুযর কিখি। 
িযাাঁ, আপনার কময়ের টে সম়ে িযি? আটম এের্ন ভাযলা গাইড চাইটছ। 
  
মাগজাযরযির মযন িল তার হৃৎস্পন্দন িুটি কেযম কগযছ। 
  
ভযানডার িলযলন–আটম র্াটন না, ও পারযি টেনা। 
  
সযলামন এখাযন এেিা কলৌি েটিন টন়েম চালু েযরযছন। টতটন তার কময়েযে এখনও 
পযজন্ত কোযনা পুরুযষর সযঙ্গ এো ছাযডনটন। ট্রাটভযসর কক্ষযত্র অিেয িযাপারিা আলািা 
িযত পাযর। 
  
টতটন িলযলন –কিখটছ, মাগজাযরিযে ছুটি কিও়ো যা়ে টেনা। মাগজাযরি, তুই টে কযযত 
পারটি? 
  
-তুটম রার্ী িযল আটম সম়ে টিযত পারি। 
  
 মাগজাযরি োন্তভাযি িলল। 
  
–তািযল টিে োেল, আটম সোল িেিা়ে এখাযন আসটছ। টিে আযছ? 
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*** 
  
কেষ পযজন্ত ওই লম্বা সুন্দর কপাোে পরা অটতটেিা চযল কগল। মাগজাযরি কিটিল পটরষ্কার 
েরল। সি টেছু ধুয়ে মুযছ সাি েরল। এে আচ্ছযন্নর মযতা অিিা িয়েযছ তার। 
কলােিা টনশ্চ়েই ভািযছ আটম এেিা কিাো। িযাাঁ, আটম কোযনা েো িটলটন। কে কযন, 
আমার টর্যভর ডগা়ে আিা লাটগয়ে টিয়েযছ। আিঃ, আটম কেন এমন েরলাম? এখাযন 
েত মানুষই কতা আযস। তারা সিাই আমাযে কিাো ভাযি। টেন্তু ওই কলােিা আমার 
টিযে কয ভাযি তাটেয়েটছল! েী অন্তযভজিী চাউটন। অনয কেউ কতা কতমনভাযি 
তাো়েটন। 
  
মা োেযল ি়েযতা সি টেছু িুিযত পারত। মা কয কেন মযর কগল। মাগজাযরি তার 
িািাযে ভাযলািাযস। টেন্তু িািার োযছ র্ীিন োিাযত আর পাযর না। মযন ি়ে, কস 
িুটি কোযনা িটন্দোলার িটন্দনী। কোযনা পুরুযষর সাযে েো িলার অনুমটত পাও়ো যা়ে 
না। আটম কোযনাটিন টিয়ে েরি না, মাগজাযরি িযলটছল। িািার মৃতুয না িও়ো পযজন্ত। 
এভাযিই আটম িািার টিরুযদ্ধ রুযখ িাাঁডাি। 
  
-শুভরাটত্র িািা। 
  
ভযানডার তার কসানার চেমািা খুযল রাখযলন। কচাখ িুযিা ভাযলা েযর রগযড টনযলন। 
কময়েযে শুভরাত র্ানাযলন। 
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কিডরুযম ঢুযে মাগজাযরি অযনেক্ষণ আোযের টিযে তাটেয়ে টছল। তারপর আ়েনা়ে 
তাোল। িযাাঁ, তার মুখখানা খুি এেিা খারাপ ন়ে। কস খুি এেিা সুন্দরী ন়ে। তযি 
তার মযধয এেিা সির্াত লািণয আযছ। কচাখ িুটিযত আযছ িুযটত। কচিারািা কমািামুটি 
ভাযলা। কস পায়ে পায়ে আ়েনার আরও োযছ এটগয়ে এল। িযাাঁ, ই়োন ট্রাটভস আমার 
মযধয েী কিযখটছল। কস টনযর্যে কপাোে টিযুক্ত েরযত কচষ্টা েরল। ভািল, ই়োন 
ট্রাটভস কিাধি়ে এই ঘযর িাাঁটডয়ে আযছ। আমার টিযে এেিৃযষ্ট তাটেয়ে আযছ। আমার 
নগ্ন কিি কিযখ তার কচাযখর তারা়ে এেিা অদু্ভত োমনাতুর চাউটন িুযি উযিযছ। কেষ 
পযজন্ত মাগজাযরি তার মসটলযনর অন্তিজাস খুযল কিলল। সমূ্পণজ নগ্ন িয়ে িাাঁডাল। তাাঁ, ওই 
কতা, আমার েরীযরর সিজত্র স্পন্দন কর্যগযছ। িাতগুযলা চারটিযে ঘুরযছ। টনযর্ই 
টনযর্যে আির েরযত কচষ্টা েরল মাগজাযরি। এই কতা, আমার স্তনিৃন্ত কেমন িৃঢ় িয়ে 
উিযছ। এিার িাত কনযম যাযচ্ছ কযাটন প্রযিযে। এখাযন েী আযছ? এখাযন আযছ সাত 
রার্ার ধন এে মাটনে। িযাাঁ, িাত কপৌঁযছ কগযছ িুটি পায়ের মধযিতজী ওই সংেীণজ টত্রভুর্ 
টত্রযোযণ। কসখাযন আঘাত েরযছ, ঘষজণ েরযছ। প্রেযম আযস্ত, তারপর কর্াযর কর্াযর। 
কেষ পযজন্ত মাগজাযরি আত্মরটতর র্গযত কপৌঁযছ কগল। তার েরীযরর মযধয কছাট্ট এেিা 
টিযফারণ। কস ই়োযনর নাম স্মরণ েরল। টিছানাযত শুয়ে পডল। 
  
কর্টমর গাটডিা ভাটর সুন্দর। আিা, েিরিা েত পালযি কগযছ। এখাযন কসখাযন েয়েেিা 
মাত্র তাাঁিু কচাযখ পডযছ। এখন সির্া়েগাযতই নতুন নতুন িাটড। 
  
-টক্লপটিিি খুি উন্নত েির। কর্টম িযলটছল। 
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-আমার মযন িযচ্ছ, নিাগতযির োযছ িারুণ আেষজণী়ে। মাগজাযরি র্িাি টিল। মযন 
মযন কস এই েিরিাযে এখনও কঘন্না েযর। 
  
তারা েিযরর িাইযর চযল এল। ভাল নিীর তীযর। গত েয়েেটিযনর িষজা েিরতলীযে 
সিুর্ রযে সাটর্য়েযছ। আিা, েত সুন্দর সুন্দর িুল িুযিযছ। এখন েী িসন্ত এল! 
তারা এেিল টিযর সংেিোরীযে কিখযত কপল। 
  
কর্টম টর্জ্ঞাসা েরল–এখাযন েী কোযনা টিযরর খটন আযছ নাটে? 
  
-িযাাঁ, েয়েেিা। যখনই নতুন কোযনা খির আযস, িার্ার িার্ার মানুষ ছুযি আযস। 
কিটের ভাগই এই লডাইযত টর্তযত পাযর না। তারা িতাে িয়ে যা়ে। 
  
মাগজাযরযির মযন িল, কস কিাধি়ে এখাযন এেিা টিপযির গন্ধ পাযচ্ছ। 
  
কস িলল–িািা, এসি েো শুনযল করযগ যাযি। টেন্তু আমার মযন ি়ে টম. ট্রাটভস, এিা 
খুি িাযর্ িযিসা। 
  
-ি়েযতা োরও োরও র্নয। কর্টম িলল, সেযলর র্নয ন়ে। 
  
–এখাযন আপটন েতটিন োেযিন? 
  
–টেছুটিন কতা োেিই। 
  
মাগজাযরযির হৃি়ে কযন আনযন্দ গান গাইযছ। 
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-টিে আযছ। তারপর কস িলল–িািা খুিই খুটে িযি। 
  
*** 
  
তারা সমস্ত সোলিা ঘুযর কিটডয়েযছ। মাযি মযধয তারা কেযমটছল। কর্টম ওইসি 
কলাযেযির সযঙ্গ েো িযলযছ। অযনযেই মাগজাযরিযে টচনযত কপযরযছ। তার সাযে শ্রদ্ধা 
টমটশ্রত ভাযলািাসার েো িযলযছ। িা, মাগজাযরযির মযধয এেিা উষ্ণতা আযছ। মাগজাযরি, 
সিযর্ই োরও িনু্ধ িযত পাযর। টেন্তু িািার আশ্রয়ে োোর িযল তার চাটরটত্রে 
বিটেষ্টযগুযলা ঢাো পযড কগযছ। 
  
গাটড এটগয়ে চযলযছ। কর্টম িলল–কতামাযে সেযলই কচযন কিখটছ। 
  
মাগজাযরযির মুযখ লারু্ে আভা-িা, োরণ ওরা সিাই আমার িািার সযঙ্গ িযিসা েযর। 
িািাই কতা কিটের ভাগ অটভযাত্রীযির িাযত টর্টনসপত্র তুযল কি়ে। 
  
কর্টম কোযনা েো িলল না। চারপাযে কযসি িৃেয কচাযখ পডযছ, সিটেছু ভাযলাভাযি 
কিখযত চাইযছ। করলযরাড েিরিাযে এযেিাযর পালযি টিয়েযছ। সটতয এই েিরিাযে 
আর কচনা যাযচ্ছ না। 
  
 — এখাযন অযনে িযিসা়েীর আটিভজাি ঘযিযছ। কযমন টড টপ়োরস, আর, িারনাযিা। 
িটক্ষণ আটিোর এই অঞ্চযল অেজননটতে পটরিতজন ঘযি কগযছ। িটক্ষণ আটিোযে 
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আমরা খটনর্ সম্পযির রেভাণ্ডার িলযত পাটর। এের্ন মানুযষর মযধয যটি িূরিৃটষ্ট 
োযে, সািস এিং েটক্ত, তািযল কস রার্া িয়ে উিযত পাযর। 
  
কর্টম এিং মাগজাযরি এখন টিযর আসযছ। সযি মাত্র সন্ধযা িয়েযছ। কর্টম তার গাটডিা 
ভযানডাযরর কিাোযনর সামযন োমাল। কস িলল- আর্ রাযত তুটম আর কতামার িািা টে 
আমার কিাযিযল আসযি? টডনাযরর টনমন্ত্রণ। 
  
মাগজাযরি িলল–আটম িািাযে টর্জ্ঞাসা েরটছ। মযন ি়ে িািা রাটর্ িযি। এই সুন্দর। 
টিনিা উপিার কিও়োর র্নয অযনে ধনযিাি র্ানাটচ্ছ, টম. ট্রাটভস। 
  
 তারপর কময়েটি কোো়ে কযন চযল কগল। 
  
*** 
  
টিোল সার্াযনা ডাইটনংরুম। নতুন এযাে কিাযিল। টতনর্ন টডনাযরর কিটিযল িযস 
আযছ। আরও অযনেযে কিখা যাযচ্ছ। 
  
ভযানডার িলযলন আটম র্াটন না, এখাযন খাও়ো-িাও়ো েরযত েত খরচ ি়ে। 
  
কর্টম এেিা কমনু োযডজর টিযে তাটেয়েযছ–িযাাঁ, খুিই কিেী িাম। 
  
 ভযানডার টচৎোর েযর উিযলন–সটতযই এরা ডাোত। 
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কর্টম কিখল, ভযানডার সি কেযে িামী খািাযরর অডজার টিয়েযছন। মাগজাযরি টেন্তু 
শুধুমাত্র সুযপ কখযত চাইল। মাগজাযরি কখযত কখযত উযেটর্ত িয়ে উিযছ। কস ভািযতই 
পারযছ না েীভাযি এই টিনিা তার োযছ এযসযছ। 
  
-যা টেছু খাযি, মন টিয়ে খাও। কর্টম মাগজাযরিযে িযলটছল। আর টেছু কনযি না তুটম? 
  
  মাগজাযরযির মুযখ লজ্জা –অযনে ধনযিাি। টেন্তু আমার খুি এেিা টখযি পা়েটন। 
  
ভযানডার কময়ের মুযখর এই পটরিতজন লক্ষয েরযলন। তারপর িলযলন আমার কময়ে খুি 
ভাযলা। এমন কময়ে আপটন কোোও পাযিন না টম. ট্রাটভস।   
  
কর্টম মাো নাডল- িযাাঁ, আপনার েো়ে আটম সা়ে টিটচ্ছ। 
  
মাগজাযরি খুিই খুটে িয়েযছ। কস সুযপিা কখযত পযজন্ত পারযছ না। ই়োন ট্রাটভস কয তাযে 
ভাযলাযিযসযছ, এই খিরিা কপয়ে মাগজাযরি আনযন্দ আত্মিারা। কস তার সমস্ত 
উন্মািনাযে লুটেয়ে করযখযছ। মাযি মযধয ই়োন মাগজাযরযির টিযে তাটেয়ে িাসযছ। তার 
মাযন? ভাযলা লাগা আরও প্রগাঢ় িযচ্ছ কিাধি়ে। যটি ই়োযনর কচাযখর তারা়ে টিরটক্তর 
টচহ্ন িুযি ওযি, তািযল মাগজাযরি িুিঃখ পাযচ্ছ। 
  
ভযানডার র্ানযত চাইযলন- আর্ টেছু ভাযলা টর্টনস কচাযখ পডল? 
  
 কর্টম উিাস িয়ে িলল- না, কতমন টেছু কচাযখ পযডটন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

131 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ভযানডার িুাঁযে পযড িলযলন আমার েোিা কখ়োল রাখযিন, সযার। এই র্া়েগািার 
অতযন্ত দ্রুত উন্নটত িযচ্ছ। এখাযন িাো ঢালািা খুিই িুটদ্ধমাযনর োর্। নতুন করলপে 
বতটর িয়েযছ, কিখযিন, টেছু টিযনর মযধয এই েিরিা টদ্বতী়ে কেপিাউন িয়ে উযিযছ। 
  
কর্টম িলল– আটম টিে র্াটন না, আটম শুযনটছ এরেম েির নাটে উন্নত িযচ্ছ। আটম 
কোযনা ভুতুযড েিযর িাো লগ্নী েরি না। 
  
ভযানডার িলযলন- না, টক্লপটিিিযে আপটন কসই িলভুক্ত েরযত পাযরন না। এখাযন 
সি সম়ে টিযর পাও়ো যাযচ্ছ। চারপাযে কসানার খটন আযছ। 
  
কর্টম োাঁধ িাাঁটেয়ে িলল েতটিন এই অিিা চলযি? 
  
–কসিা আমরা টিে িলযত পারটছ না। তযি সিযর্ কেষ িযি না। 
  
–আপটন টে টিে িলযছন? 
  
-িযাাঁ, চি েযর কোযনা টসদ্ধান্ত কনযিন না। ভযানডার িলযত কচষ্টা েরযলন, আপটন এই 
সুযযাগিা িারাযল আমার খারাপ লাগযি। 
  
কর্টম েী কযন টচন্তা েযর িলল- িযাাঁ, আমার এেিু তাডা টছল মাগজাযরি, তুটম টে োল 
আিার আমার সযঙ্গ খাযি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

132 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ভযানডার টেছু িলার কচষ্টা েরটছযলন। টেন্তু চুপ েযর কগযলন। িযাঙ্কাযরর েো মযন 
পযড কগল। িযাঙ্কার িযলযছন, উটন এখাযন এযলন, এে লক্ষ পাউে র্মা টিযলন। োন্ত, 
সযলামন, আরও অযনে িাো আসযছ। 
  
ভযানডার িলযলন- িযাাঁ, ও যাযি, কোযনা অসুটিধা িযি না। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা, মাগজাযরি তার রটিিাযরর কপাোেিা পযরযছ। এখনই কর্টমর 
সযঙ্গ কিখা িযি। 
  
িািা তাযে কিযখ িলযলন–েী মযন িযচ্ছ িযল কতা? এই কলােিা টে কতামার কপাোে 
কিযখ টিগটলত িযি? মযন করযখা, এিা এেিা িযিসা। তুটম এই কপাোেিা খুযল কিলল। 
করার্ কযিা পযর িাসন মাযর্া, কসিা পযর কযযত িযি। 
  
-টেন্তু িািা? 
  
 –আটম যা িলটছ তাই কোযনা। 
  
কময়েটি আর েো িলযত পারল না। টিে আযছ, আটম কপাোে পাযল্ট কিলটছ। ভযানডার 
মাগজাযরযির টিযে তাোযলন। কর্টম ইটতমযধয গাটড চাটলয়ে এযস কগযছ। 
  
*** 
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কর্টম গাটডিা টনয়ে উযল্টাটিযে চযলযছ। িযাাঁ, েিরিা সটতয কিযড যাযচ্ছ। সিজত্র েমজ 
উেীপনা কচাযখ পডযছ। যটি এভাযি টিযরর খটন কেযে টিযর আটিষৃ্কত িযত োযে, 
তািযল সটতয েিরিা আরও পাযল্ট যাযি। এখাযন এযের পর এে িযিসা গযড উিযি। 
টক্লপটিিযি আরও অযনে িযাঙ্ক আসযি। কিাযিল, কসলুন, কিাোন, কিেযাল়ে সিটেছু। 
তাটলোিা কেষ িযি না। তািযল? সুযযাগ িাযত আসযতও পাযর। 
  
কর্টম িুিযত পারযছ, মাগজাযরি তার টিযে তাটেয়ে আযছ। েী খারাপ লাগযছ টেছু? 
  
মাগাযরি সযঙ্গ সযঙ্গ কচাখ টিটরয়ে টনল। লজ্জা়ে আিার লাল িয়েযছ কস। 
  
কর্টম এিার মাগজাযরিযে ভাযলাভাযি কিখযছ। িযাাঁ, এই কময়েটির মযধয এেিা আশ্চযজ 
উজ্জ্বলতা আযছ, মাগাযরি র্াযন, কস তাটেয়ে আযছ কর্টমর মুযখর টিযে। কর্টমর 
কপৌরুষ তাযে আেষজণ েযরযছ। এই কময়েটির অতীত ইটতিাস িলযছ, এ কোযনা টিন 
পুরুষ সংসযগজ আযসটন। কর্টম ভািল। 
  
িুপুরযিলা কর্টম প্রধান রাস্তা়ে এল। কসখাযন এেিা কছাযিা িরনা আযছ। এেিা 
িাও়োি গাছ আযছ। কস কিাযিল কেযে টপেটনে লাঞ্চ পযাযেি টেযন টনয়েযছ। 
  
মাগজাযরি এেিা কিটিল ক্লে টিটছয়ে টিল। িাযস্কিিা খুলল। খািার সাটর্য়ে রাখল। 
আিা, েত সুন্দর সুন্দর খািার। িায়েড টচযেন, িলুি ভাত, র্যাম আরও েত েী। 
  
এই আমাযির িযাযঙ্কায়েি, মাগজাযরি িলল। আটম এসযির কযাগয নই টমিঃ ট্রাটভস। 
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–তুটম আরও অযনে টেছু পািার কযাগয। কর্টম িলল। 
  
মাগজাযরি চযল যািার কচষ্টা েরটছল। কর্টম তার মুখখানা িু-িাযতর মযধয ধযর িলল 
মাগজাযরি, আমার টিযে তাোও। 
  
-না-না, আমাযে কছযড টিন। ভয়ে লজ্জা়ে-অপমাযন মাগজাযরি েরের েযর োাঁপযছ। 
  
–তুটম আমার টিযে তাোও। 
  
এিার মাগজাযরি মুখ তুলল। কর্টমর কচাযখ কচাখ কমযল টিল। কর্টম মাগজাযরিযে েক্ত 
েযর কচযপ ধযরযছ, এিার, িুটি কিাাঁি কনযম আসযছ। িযাাঁ, অযনেক্ষণ তারা এইভাযি 
আটলঙ্গযন আিদ্ধ টছল। 
  
কেষ অটব্দ মাগজাযরি টনযর্যে ছাটডয়ে কনিার কচষ্টা েরল। মাো কনযড কস িলল না, এিা 
উটচত ন়ে, আমরা নরযে চযল যাি। 
  
–না। 
  
–আমার ভ়ে েরযছ। 
  
-ভয়ের টেছু কনই। তুটম আমার কচাযখর টিযে তাটেয়েছ। আটম কতামার মযনর কভতযরর 
সি টেছু স্পষ্ট কিখযত পাটচ্ছ। তুটম টে তা িুিযত পারছ না। তুটম আমাযে 
ভাযলািাসযত চাইছ, ভাযলািাসা ঈেযরর কশ্রষ্ঠ অিিান। আটমও কতামাযে ভাযলািাসি। 
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তুটম আমার, তুটম টে তা র্াযনা? নাটে র্াযনা না? মাগাযরি, তুটম ই়োনযে সি টিয়ে 
টিয়েছ। তুটম আিার িযলা। 
  
–িযাাঁ, আটম ই়োনযে আমার সি টিয়ে টিলাম। 
  
এিার আিার কর্টমর কিাাঁি কনযম এযসযছ। কস মাগজাযরযির িটডযসর হে কখালার কচষ্টা 
েরল। এেিু িাযি ঘিনা ঘযি কগল। আযেপাযে কেউ কোোও কনই। টিস্তীণজ এই 
প্রান্তযর নটগ্নো মাগজাযরি। আিা, এেটি কময়ে তার িাটলো অিিা কেযে পূণজ যুিতীযত 
রূপাপ্তটরত িযচ্ছ। মাগজাযরযির মযন িল, কস কিাধি়ে আর কিাঁযচ কনই। এই মুিূতজিাযে 
আটম টচরটিন মযন রাখি, মাগজাযরি কচাখ িন্ধ েযর ভািল। এখাযন পাতার েযযা, 
অসাধারণ িাতাস, েযিাঞ্চতার আহ্বান, মাগজাযরযির নগ্ন স্তনিৃযন্ত িাও়োর পরে। 
িাও়োি গাযছর ছা়োর তলা়ে রটচত িয়েযছ স্বগজেযযা। তারা এযে অনযযে পাগযলর 
মযতা ভাযলািাসযছ। মাগজাযরি ভািল, আটম এই মানুষটিযে খুি কিটে ভাযলািাসি। 
কোযনা নারী এখনও পযজন্ত কোযনা পুরুষযে অতখাটন ভাযলািাসা উপিার কি়েটন। 
  
সম়েিা কেযি কগল। তখনও কর্টম মাগজাযরিযে েক্ত িাযত ধযর আযছ। মাগজাযরি ভািযছ, 
যটি এই মুিূতজিা অনন্ত িত, তা িযল কেমন িত? কস র্টমর টিযে তাটেয়ে িলল- তুটম 
েী ভািছ? 
  
কর্টম িলল– আটম অযনে টিন কু্ষধাতজ, উযপাসী এিং তৃষ্ণাতজ। 
  
মাগজাযরি িাসল। তারা গাযছর ছা়ো়ে চযল কগল। এখাযন কেউ কিখযত পাযি না। তারা 
শুয়ে রইল, ওই সুযজিীপ্ত ভূটমখযণ্ডর ওপর। মাগজাযরিযে কর্টম উন্মযের মযতা আির 
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েরল। িযাাঁ, মাগজাযরি কেষ পযজন্ত ভািল, এই টিনিাযে আটম টচরিা়েী এিং টচরস্মরণী়ে 
েযর রাখযত চাই। 
  
*** 
  
কসটিন সযন্ধযযিলা, কর্টম এিং ভযানডার সানিাউনাযরর কোযণর কিটিযল িযস আযছ। 
  
কর্টম িলল- আটম যা কভযিটছলাম, তার কেযেও সম্ভািনা কিটে। 
  
ভযানডাযরর কচাযখ আযলা। িযাাঁ, আটম আপনাযে চালাে মানুষ িযলই ভাটি। 
  
আটম েী েরি িলুন কতা? 
  
ভযানডার চারটিযে তাটেয়ে গলা নাটময়ে িলযলন- আটম আর্ এেিা ভাযলা খির 
কপয়েটছ। টপযনযলযত এেিা নতুন টিযরর খটন আটিষৃ্কত িয়েযছ। এখনও পযজন্ত িের্ন 
কসখাযন কগযছ। আমরা িযাপারিা টনযর্যির মযধয ভাগ েরযত পাটর। আটম ৫০ িার্ার 
পাউে টিয়ে পাাঁচর্যনর সিটেছু টনয়ে কনি। আপটন যটি ৫০ িার্ার পাউে ঢাযলন, 
তািযল িাটে পাাঁচর্যনর সংগৃিীত টিযর আপনার পযেযি চযল আসযি। ওখাযন আরও 
অযনে টিযর পাও়ো যাযি। আমরা রাতারাটত িযডাযলাে িয়ে যাি। আপটন েী টচন্তা 
েরযছন? 
  
আিার কসই পুযরাযনা কখলা, কর্টম িুিযত পারল। ভযানডার সি িাো টনযর্র পযেযি 
করযখ কিযিন, আর আটম পাি োাঁচেলা, না, এিার আর তা িযি না। 
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িযাপারিা ভাযলাই লাগযছ। কর্টম িলল, কমাি েতর্ন িাটিিার আযছ? 
  
মাত্র িুর্ন। 
  
–তািযল এত িাো লাগযছ কেন? 
  
–আিা, এিা ভাযলা প্রশ্ন। আপটন িুিযছন না কেন, এিা কতা ওরা িাটি েযরযছ। টেন্তু 
ওযির িাযত িাো কনই। তাই কতা আমরা এখাযন ঢুযে পডি। আমরা ওযির িাযত 
এেলক্ষ পাউে কিি। আর তারা ওখাযন োর্ েরযি। 
  
িযাাঁ, আটম আিার িুিযত পারটছ, কসই পুযরাযনা কিও়ো কনও়োর কখলা। কর্টম র্াযন, 
এভাযিই এে-এের্ন টিযর অযেষেযে আিার কচাি েরা িযি। সি িাো ভযানডাযরর 
পযেযি চযল আসযি। 
  
ভযানডার সািধান েযর টিয়ে িলযলন- তাডাতাটড োর্ েরযত িযি। এই খিরিা ছটডয়ে 
পডযল সিজনাে। 
  
-না, এিা আমরা েরিই ভযানডাযরর মুযখ িাটস–টচন্তা েরযিন না। আটম োর্িা শুরু 
েরি। ওই চুটক্তপযত্র সই েরযত িযি। 
  
কর্টম মযন মযন ভািল। আটিোন ভাষা়ে, তাই কতা! 
  
–আমার িাযত আরও িু-এেিা কলাভনী়ে ভাযলা িযিসা আযছ, ই়োন। 
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*** 
  
নতুন পািজনারযে খুটে রাখযত িযি। তাই ভযানডার কোযনা ভাযিই কর্টমযে চিাযত চান 
না। যখন-তখন মাগজাযরযির সাযে কর্টম এখাযন কসখাযন কিটরয়ে পযড। টিযন টিযন 
মাগজাযরযির ভাযলািাযসার পটরমাণ আরও িাডযছ। মাগজাযরি টিছানা়ে শুয়ে শুয়ে কর্টমর 
েো টচন্তা েযর। কচাখ খুলযলই কর্টমর মুখখানা কিযখ। কর্টম তার র্ীিযন এেিা টিরাি 
পটরিতজন এযন টিয়েযছ। র্ীিন কয এত উযের্নাপূণজ িযত পাযর কিচারী মাগজাযরি তার 
খির রাখত না। িিাৎ এই েরীরিা নতুনভাযি কিখা টিয়েযছ তার োযছ। সিটেছু এে 
নতুন আটঙ্গে কপয়েযছ। এতটিন পযজন্ত কযৌনতা তার োযছ টছল নরযের অন্ধোর। 
লুযোযনা অটভজ্ঞতা। টেন্তু কর্টমর সংস্পেজ তাযে অযনে টেছু িুটিয়েযছ। কপ্রযমর মযতা 
পটিত্র আযিগ আর অনুভূটত আর টেছু কনই। কপ্রম এে নতুন র্গৎ। এতটিন পযজন্ত কস 
টনটষদ্ধ উপতযো়ে ঘুযর কিটডয়েযছ। আর্ মধুর সাগযর ভাসযছ। 
  
োযম-গযঞ্জ ঘুযর কিডাযত কিডাযত এযের পর এে িাাঁো র্া়েগা কপয়েযছ। কসখাযন এযে 
অনযযে উযন্মাটচত েযরযছ। মাগজাযরি অতযন্ত উযেটর্ত িয়ে উযিযছ। 
  
না, কসই পুযরাযনা পাপযিাধ আর তাযে েুযর েুযর খাযচ্ছ না। সযলামন ভযানডার ডাচ 
টরিরম চাযচজর এে ঘটনষ্ঠ সিসয। মাগজাযরি িািার োছ কেযে শুযনটছল, পাপ েরযল 
োটস্ত কভাগ েরযতই িযি। টেন্তু এখন পাযপর সংজ্ঞািা পাযল্ট কগযছ। 
  
এেটিন তারা ভাল নিীর পাে টিয়ে যাটচ্ছল। মাগজাযরি িলল-ই়োন, তুটম টে র্াযনা, 
আটম কতামাযে েত  ভালিাটস? তুটম টে টিয়ের েো কভযিছ? 
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কর্টম কিযস িলল- মাগজাযরি, আটম এ িযাপাযর এেিা টসদ্ধান্ত টনয়েটছ। 
  
এিার িুর্যন এেই সযঙ্গ কিযস উিল। মাগজাযরযির র্ীিযন সিযেযে সুখী মুিূতজ এযস 
কগযছ। 
  
*** 
  
রটিিার সোলযিলা সযলামন কর্টমযে তাাঁর িাটডযত টনমন্ত্রণ েযরযছন। টতটন কর্টম আর 
মাগজাযরযির সযঙ্গ চাযচজ যাযিন। এেিা টিরাি িাটডযত এই চাচজিা অিটিত। তারা কসখাযন 
ঢুযে পডল। কসখানোর প্রধান যার্ে ভযানডারযে অটভিািন র্ানাযলন। 
  
–আটম এই চাচজিা বতটর েরযত সািাযয েযরটছ। আটম এখানোর সমানী়ে সিসয। 
  
ভযানডার কর্টমযে গটিজত িয়ে িলযলন। 
  
এিার ধমজানুষ্ঠান শুরু িল। ভযানডার কসখাযন িযস োেযলন। প্রটত েব্দ উচ্চারণ 
েরযছন। 
  
কর্টম ভািল, শুধু রটিিার এই ভেযলাে ঈেযরর সাটন্নযধয আযসন। িাটে িুটিন 
ে়েতাযনর সযঙ্গ তার িনু্ধত্ব। 
  
ভযানডাযরর িুপাযে িুর্ন িযস আযছ, এেটিযে মাগাযরি, অনযটিযে কর্টম। মাগজাযরি 
টেন্তু এে িৃটষ্টযত কর্টমর টিযে তাটেয়ে আযছ, মাযি মযধয কিযস উিযছ। আিা, মিান 
ধমজযার্ে টে র্াযনন, আটম েী টিষয়ে টচন্তা েরটছ? 
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*** 
  
কসই সন্ধযাযিলা মাগজাযরি আর কর্টম সানিাউনার কসলুযন কগল। টস্মেযে কিখা কগল, 
টিঙ্ক টিযচ্ছ। তার মুখ আনযন্দ উজ্জ্বল িয়ে উযিযছ। 
  
–শুভ সন্ধযা, টমিঃ ট্রাটভস, েী কিি? যা খান তাই কতা? 
  
না, টস্মে, আর্ আটম কতামার সযঙ্গ েো িলযত এযসটছ, তুটম টে এেিার কভতযরর ঘযর 
যাযি? 
  
–অিেযই যাি, সযার। কস তার সিোরীর িাযত সিটেছু িাট়েত্ব টিয়ে কভতযর চযল কগল। 
  
এিা এখন আর িন্ধ ন়ে, এখাযন এখনও টেছু টনরাপো আযছ। এেিা কগালযিটিল 
আযছ, চারযি কচ়োর, কিটিযলর ওপর এেিা লণ্ঠন। টস্মে আযলা কজ্বযল টিল। 
  
িযসা। 
  
টস্মে কচ়োযর িযস িলল- িযাাঁ, সযার। েীভাযি সািাযয েরি? 
  
–আটম কতামাযে সািাযয েরযত চাইটছ, টস্মে। 
  
–সটতয? 
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–িা, টসগার কেযে কধাাঁ়ো কছযড কর্টম িলল- আটম কতামাযে িাাঁচযত কিি না। 
  
এেিা অদু্ভত ভয়ের টচহ্ন টস্মযের কচাযখ আটম আপনার েো িুিযত পারটছ না টমিঃ 
ট্রাটভস। 
  
ট্রাটভস ন়ে, আমার নাম মযােযেগর। কর্টম মযােযেগর। আমাযে মযন আযছ? এে িছর 
আযগ তুটম আমাযে িতযা েরযত কচয়েটছযল? ভযানডাযরর টনযিজে মযতা। ওই পটরতযক্ত 
ও়েযার িাউযস। 
  
টস্মে এিার োাঁপযত শুরু েযরযছ। কস িলল- আটম ভুযল কগটছ। 
  
–চুপ েযরা এিং আমার েো কোযনা। কর্টমর েণ্ঠস্বযর আগুন িরযছ। 
  
কর্টম িুিযত পারল, টস্মে এখন ভয়ে োাঁপযছ। তার মুযখ এেিা অদু্ভত অটভিযটক্ত। 
এেিছর আযগর কচিারার সাযে এই সািা চুযলর মানুষিার সিৃেতা আনার কচষ্টা েরযছ। 
  
-কিযখা আটম কিাঁযচ আটছ, আটম অযনে িযডাযলাে। আমার িাযত এত িাো আযছ। কয, 
কতামার এই কসলুনিা পুটডয়ে কিলযত পাটর। কতামার সাযে আমার কেষ কিািাাঁপডািা 
িাটে আযছ। 
  
টস্মে অিাে িিার ভান েরটছল। টেন্তু কর্টম মযােযেগযরর কচাযখর টিযে তাটেয়ে তার 
ভ়ে আোে ছুাঁয়ে কগল। কস োন্তভাযি িলল- ইয়েস, সযার। 
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–ভযানডার, কতামাযে অযনে িাো কি়ে যাযত ওই কলােগুযলাযে প্রতাটরত েরা কযযত 
পাযর। তাই কতা? কতামাযির মযধয এেিা কগাপন চুটক্ত আযছ, তাই না? এে-এেিা 
োযর্র র্নয ও কতামাযে েত িাো েযর কি়ে? 
  
টেছুক্ষযণর নীরিতা। টস্মে িুিযত পারযছ না, এখন তার েী েরা উটচত? কোন টিযে। 
কস িাাঁপ কিযি? 
  
কর্টম টচৎোর েযর িলল েত কি়ে? 
  
িু-েতাংে। 
  
–আটম কতামাযে পাাঁচ েতাংে কিি। তুটম এখন আমার িয়ে োর্ েরযি। এখাযন 
কোযনা কলাে এযলই তাযে পােযড আমার োযছ টনয়ে যাযি। আটম িাো কিি। তযি 
এেিা তিাত, আটম টেন্তু ওই িুযডা ভাযমর মযতা কলােিাযে িোি না। তার প্রাপয 
আটম টমটিয়ে কিি। তুটম যটি মযন েযরা, এখনও িু-েতাংে টনয়ে ভযানডাযরর িয়ে োর্ 
েরযি, তা িযল কতামাযে এেিা গযিি িলযত িযি। আো েটর আমার েো িুিযত 
পারছ। 
  
টস্মে আমতা আমতা েযর িলযত োযে- িযাাঁ, সযার। টমিঃ ট্রাটভস– টমিঃ মযােযেগর আটম 
িুিযত পারটছ। 
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কর্টম উযি িাাঁডাল। িলল- না, এখনও পুযরািা িুিযত পাযরাটন। কস কিটিযলর ওপর 
িুাঁযে পযড িলল- ভযানডাযরর োযছ টগয়ে আমাযির এই কছাট্ট েোিাতজা র্াটনয়ে িাও। 
তািযল তুটম িু-টিে কেযে িাো পাযি। তাই কতা? টেন্তু এেিাই সমসযা িযি টস্মে… 
  
েোিা এখন টিসটিসাটনযত পটরণত িয়েযছ তািযল তুটম আর কিাঁযচ োোর ছাডপত্র 
পাযি না, িুিযল কতা? 
  
. 
  
০৭. 
  
কর্টম তখন কপাোে পরটছল। িিাৎ িরর্াযত ইটঙ্গতপূণজ েব্দ। কস শুনল, েব্দিা আিার 
িযচ্ছ। কস িরর্ার োযছ টগয়ে খুযল টিল মাগজাযরি িাাঁটডয়ে আযছ। 
  
–কভতযর এযসা মযাটগ, কর্টম িলল। টেছু িয়েযছ টে? এই প্রেম মযাটগ তার কিাযিল 
ঘযর এল। 
  
কস কভতযর ঢুেল, মুযখামুটখ িাাঁডাল। েো িলযত পারযছ না। গতোল সারারাত কস 
কর্যগ োটিয়েযছ। েীভাযি এই খিরিা কিযি। ি়েযতা এই খির শুযন কলােিা আমাযে 
কিযল পাটলয়ে যাযি। 
  
কস কোযনারেযম িলল- ই়োন, আটম কতামার সন্তাযনর মা িযত চযলটছ। 
  
মাগজাযরযির মুযখ এেিা ভ়োতজ চাউটন। মযন িযচ্ছ কস কিাধি়ে িাটরয়ে যাযি। 
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িিাৎ কর্টমর মযনাভাি পাযল্ট কগল। কস এটগয়ে এল। মাগাযরযির কছাট্ট েরীরিা 
আোযের টিযে তুযল টিয়ে, পরক্ষযণ তাযে লুযি টনয়ে িলল- খিরিা িারুণ, মযাটগ। 
তুটম টে কতামার িািাযে িযলছ? 
  
 মাগজাযরি িলল- না, এখনও িটলটন। কস কসািাযত টগয়ে িযস পডল। তুটম আমার 
িািাযে কচযনা না। িািা টেছুই িুিযত চাইযি না। 
  
কর্টম িলল- না-না, এযসা, আমরা এেসযঙ্গ খিরিা কিি। 
  
 –তুটম িলযি কতা? 
  
–িযাাঁ, আটম এেো কতামার িািাযে র্ানাি। 
  
*** 
  
ভযানডার আর এেিা কলােযে পােডািার কচষ্টা েরটছযলন। কর্টম এিং মাগজাযরি তার 
কিাোযন টগয়ে কপৌঁযছাল। 
  
টতটন েো িলা কেষ েরযলন– আটম আসটছ। 
  
কর্টম িলল- এেিা খির টিটচ্ছ। খিরিা শুযন আপনার ভাযলা লাগযি না। মযাটগর কপযি 
িাচ্চা এযসযছ। 
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িাতাযসর কভতর েনেযন নীরিতা। ভযানডার িলযলন- আটম টিে িুিযত পারটছ না। 
  
িযাপারিা খুিই সির্। আটম তাযে গভজিতী েযরটছ। 
  
 ভযানডাযরর মুযখর রং পাযল্ট কগযছ। টতটন টিডটিড েযর িলযলন– ঘিনািা টে সটতয? 
  
সযলামযনর মাো়ে নানা রেম টচন্তা–িযাাঁ, িাটরয়ে কগল, আমার টপ্র়ে েনযার েুমারীত্ব? কস 
গভজিতী? েিযরর সেযল তাযে টনয়ে িাসািাটস েরযি। টেন্তু ইভান ট্রাটভস খুি 
িযডাযলাে। তার টিরুযদ্ধ লডাই েরা সম্ভি িযি না। যটি ওরা তাডাতাটড টিয়ে েযর… 
  
ভযানডার কর্টমর টিযে তাটেয়ে িলযলন- আপটন তাডাতাটড টিয়ে েরযিন কতা? 
  
কর্টম অিাে িল টিয়ে? তুটম কতামার কময়ে মযাটগযে এমন এেিা কলাযের সাযে টিয়ে 
টিযত চাইছ, যাযে এে িছর আযগ িটেয়েটছযল? 
  
ভযানডাযরর মাো ঘুরযছ আপটন েী িলযছন ই়োন, আটম কতা টেছুই িুিযত পারটছ না। 
  
আমার নাম ই়োন ন়ে, কর্টম িলল, আমার নাম কর্টম মযােযেগর। তুটম টে আমাযে 
টচনযত পারছ না? 
  
ভযানডাযরর মুযখ এেিা অদু্ভত অটভিযটক্ত না, কস কলােিা কতা মযর কগযছ। 
  
–তুটম তাযে কমযর কিযলছ, তাই কতা? টেন্তু ভযানডার, আটম এখনও কিাঁযচ আটছ। আটম 
কতামাযে এিা উপিার টিলাম। আমার িীর্ কতামার কময়ের কপযি িযডা িযি। 
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কর্টম কিটরয়ে যািার কচষ্টা েরটছল। িুর্যন তার টিযে তাটেয়ে আযছ। 
  
মাগজাযরযির মযন িল, পৃটেিী কিাধি়ে িাাঁে িয়ে যাযি। না আটম সটতয সটতয ওযে 
ভাযলাযিযসটছলাম।   
  
সযলামন তার কময়ের টিযে তাোযলন। অসম্ভি রাযগ োাঁপযছন। িলযছন– তুই েুটে, 
কিেযা। তারপর িলযলন, যা কিেযা, এখান কেযে একু্ষটন কিটরয়ে যা। 
  
মাগজাযরি েরের েযর োাঁপযছ। একু্ষটন কয ঘিনািা ঘযি কগল, তার র্নয কস প্রস্তুত টছল 
না। ই়োন তাযে এত ভাযলািাযস? কর্টম মযােযেগর কে? 
  
চযল যা, ভযানডার তার কময়েযে ধাক্কা টিয়ে কিযল টিযলন। আটম কতার মুখ কিখযত 
চাইটছ না। 
  
মাগজাযরি কসখাযন অযনেক্ষণ িাাঁটডয়েটছল। তার হৃি়ে কভযে কগযছ। কস টনিঃোস কনিার 
র্নয কচষ্টা েরযছ। তার মুখিা কিযখ মযন িযচ্ছ, কস িুটি আর পারযছ না। কস কিাোন 
কেযে কিটরয়ে কগল। কপছন টিযে তাোল না। 
  
*** 
  
ভযানডার কময়েযে চযল কযযত কিখযলন। তারপর িতাে িয়ে কভযে পডযলন। না, 
র্ীিনিা কিাধি়ে পাযল্ট কগল। সেযলর োযছ িযাপারিা রাষ্ট্র িযি। এখন েী িযি? িা়ে 
ঈের, ভযানডার ভািযলন, তার কচাযখ কময়ের নগ্ন কিিিা িুযি উিল। এের্যনর সাযে 
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সঙ্গম েরযছ। র্ন্তুর মযতা। ইস, ভািযতই পারা যাযচ্ছ না। টেন্তু তখনই িিাৎ তার 
িণ্ডিা উটখত িল। 
  
টতটন িুযের ওপর কু্রে টচহ্ন আাঁেযলন। িরর্ার সামযন চযল এযলন। না, আর নডযত 
পারযছন না। সটতয, এখন আর পযে কিযরাযিন েী েযর? সেযলই তাাঁর টিযে আেুল 
তুযল তাোযি। এিা অসিনী়ে। িা়ে ঈের, তুটম এ েী েরযল? আটম সারা র্ীিন 
কতামার কসিা েযরটছ। তুটম কেন আমাযে পটরতযাগ েরযল, ঈের? ওযে মরযত িাও, 
আমার কময়েযে, আমাযেও কমযর কিযলা। 
  
*** 
  
সানিাউনার কসলুযন অযনে মানুযষর টভড। কর্টম ঢুেল। কস িাযরর এেযোযণ চযল 
কগল। িলল- আপনারা অনুেি েযর শুনযিন। আর্ আটম সেলযে মি খাও়োি।  
  
টস্মে িাসল– কেন? 
  
কর্টম কিযস িলল- িনু্ধ, সযলামযনর অটিিাটিতা কময়ে গভজিতী। এই ঘিনা ঘিাযনার 
র্নয আটম গটিজত। তাই আর্ আনন্দ েরি। 
  
টস্মে িলল- িা়ে টযশু। 
  
–এর সাযে টযশুর কোযনা সম্পেজ কনই। শুধু আযছ কর্টম মযােযেগর। 
  
*** 
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এে ঘণ্টার মযধয টক্লপটিিযির সিজত্র খিরিা ছটডয়ে কগযছ। ই়োন ট্রাটভস আসযল কর্টম 
মযােযেগর। েীভাযি কস ভযানডাযরর কময়েযে গভজিতী েযরযছ। 
  
টিসটিসাটন োনাোটন গুর্ি চারটিযে ছটডয়ে পডল। 
  
কিটের ভাগ কলােই িাসািাটস েরযত শুরু েযরযছ। 
  
*** 
  
ভযানডার টিযেলযিলা কিাোন কেযে কিযরাযলন। কয ভ়েংের ঘিনািা ঘযিযছ তার র্নয 
টতটন প্রস্তুত নন। টতটন মাগজাযরিযে পরিতজী কোযচ কেপিাউযন পাটিয়ে কিযিন। কসখাযন 
ি়েযতা ওই র্ারর্িার র্ন্ম িযি। টেন্তু টক্লপটিিযির কেউ খিরিা র্ানযত পারযি না। 
  
ভযানডার িাইযর এযস িাাঁডাযলন। রাস্তা টিয়ে িাাঁিযলন। িযাাঁ, এের্নযে কিখা কগল শুভ 
টিযেল, ভযানডার, েী িল? নাটতর র্নয র্ামাোপড িুটি? 
  
-শুভটিন সযলামন, আটম টে আপনাযে সািাযয েরি? নাটে নাটতিািু সি েরযি? 
  
–িযাযলা সযলামন, আটম শুনলাম, আপনার কময়ে নাটে মা িযত চযলযছ? 
  
ভযানডার চারটিযে তাোযলন, কিাোন িন্ধ েযর টিযলন। কসখাযন অযনেক্ষণ চুপ েযর 
িযস োেযলন। 
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*** 
  
সানিাউনার কসলুন, কর্টম হইটস্ক খাযচ্ছ। চারটিযে গুর্ি ছটডয়ে পযডযছ। টক্লপ টিিযির 
সি কেযে িযডা কেযলঙ্কারী আর কেচ্ছা। আিা, েিরিা িগিগ েযর িুিযছ। কর্টম 
ভািল, িান্দা োেযল েত ভাযলাই না িত। িযাাঁ, এভাযিই সযলামযনর টিরুযদ্ধ আমার 
প্রটতযোধ কনও়ো শুরু িল। িান্দার কিাযনর ওপর যা অতযাচার উটন েযরযছন, এভাযিই 
োটস্ত টিযত িযি। এিা কতা সযিমাত্র শুরু। এখনও অযনে োর্ িাটে আযছ। 
ভযানডারযে আটম কেষ েযর কিি। মাগজাযরযির র্নয তার কোযনা সিানুভূটত কনই। িযাাঁ, 
কসও এই কখলার এেিা অংে। প্রেমটিন িযলটছল, আমার িািা, আপনাযে সািাযয 
েরযিন। িািা সি টেছু র্াযনন। তার মাযন? এই কময়েটিযেও ধ্বংস েরযত িযি। 
  
টস্মে কর্টমর োযছ টগয়ে িলল– আপনার সযঙ্গ এে মুিূতজ েো িলি, টমিঃ মযােযেগর? 
  
েী? 
  
িুর্ন অটভযাত্রী আসযছ। তারা টপটন়োযনর োযছ িেিা টিযরর সন্ধান কপয়েযছ। তাযির 
িাযত প়েসা কনই। টর্টনসপত্র টেনযত পারযছ না। তারা এের্ন অংেীিারযে চাইযছ। 
আপটন টে রার্ী িযিন? 
  
কর্টম িলল- টিে আযছ, এই কলােগুযলার িযাপাযর ভযানডাযরর সাযে েো িযলাটন 
  
টস্মে িলল- না সযার। আটম আপনার প্রস্তাি টনয়ে কভযি কিযখটছ। আটম আপনার সযঙ্গ 
িযিসা েরি। 
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কর্টম টসগার ধটরয়ে লম্বা িান টিয়ে িলল আচ্ছা, েো চাটলয়ে যাও। 
  
*** 
  
 প্রেম টিযে টক্লপটট্রিযি কিেযািৃটের খুি এেিা চল টছল না। এযলাযমযলাভাযি এই 
িযিসািা চালাযনা িত। োযলা কময়েরাই লাইযন িাাঁডাত। রাস্তার ধাযর টিযনর কেযডর 
মযধয এে-এেিা গটণোল়ে। পযর সািা কচিারার িারাঙ্গনাযির আটিভজাি ঘিল। তারা 
িল িারযমড। যখন টিযরর খটনর সন্ধাযন আরও কিটে কলাে আসযত শুরু েরল, েিরিা 
কিযড কগল চারটিযে, আরও কিটে সািা কিেযাযির কিখা কগল। 
  
এখন টক্লপটিিি েিযরর এখাযন কসখাযন কগািা ছয়েে কিেযাল়ে িাটপত িয়েযছ। োযির 
িাটডর ওপর টিযনর ছাি কিও়ো। মািাম অযাগযনস টেন্তু এেিা ভারী সুন্দর গটণোল়ে 
িাপন েযরযছন, টেটস্টযির ওপর, কিাতলা িাটডর মযধয, লুপটস্ট্রযির পাযে। এখাযন 
ভাযলা কময়েযির আনা ি়ে। প়েসাও কিটে লাযগ। আনন্দ পাও়ো যা়ে অযনে। কময়েযির 
ি়েস েম। কিটের ভাগই ছলােলা়ে অভযস্তা। প়েসািা পুযরা উসুল িয়ে আযস। সুন্দর 
সার্াযনা িট়েং রুযম িযস মাল খাও়ো যা়ে। মািাম অযাগযনস সিসম়ে সেযলর ওপর 
নর্র রাযখন। টতটন টনযর্ও এে অতযন্ত সুন্দরী মটিলা। িছর পাঁ়েটত্রে ি়েস, ভাযলা 
স্বািয, মাো়ে লাল চুল। টতটন লেযনর এেিা গটণোলয়ে িীঘজটিন োর্ েযরযছন। 
িটক্ষণ আটিোযত সিযর্ িাো পাও়ো যা়ে, কসই গল্প শুযন ছুযি এযসযছন। কেষ অটব্দ 
টনযর্ই এেিা িযিসা িাপন েযরযছন। শুরু কেযেই িযিসািা িুযল কিাঁযপ িযডা িয়ে 
কগযছ। 
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মািাম অযাগযনস মানুষযে িুিযত পাযরন, টেন্তু কর্টম মযােযেগরযে টতটন টেছুযতই– 
টচনযত পারযছন না। কর্টম এখাযন প্রা়েই আযস। বি-বি েযর িাো খরচ েযর। 
কময়েযির োযছ তার এেিা আলািা আেষজণ আযছ। টেন্তু কর্টমযে কিযখ মযন ি়ে, কস 
সিজিা উিাসীন, তাযে সিযর্ ধরাযছাাঁ়ো যা়ে না। তার কচাযখর কভতর এমন এেিা 
আেষজণ আযছ, যা অযাগযনসযে অিাে েযর কি়ে। কচাযখর ছা়ো ধূসর, িাণ্ডা এিং 
টিোিীন। অনযানয পুরুষযির মযতা কস িাাঁটপয়ে পযড না। এমন েী কিযল আসা 
টিনযাপযনর গল্পেো েখনও িযলটন। কর্টম সম্পযেজ টেছু েো মািাম ইটতমযধযই 
শুযনযছন। এই কছযলটি নাটে সযলামযনর কময়েযে ধষজণ েযর, কময়েটি গভজিতী িয়ে 
পযড, টেন্তু কস ওযে টিয়ে েরযত চা়েটন। কির্ন্মার র্াত আর েী! মািাম অযাগযনস 
ভািযলন, টেন্তু তার মযধয এেিা আলািা আেষজণ আযছ। 
  
কর্টম লাল োযপজযি ঢাো টসাঁটড টিয়ে কনযম এল। িলল– শুভরাত, এিং চযল কগল। 
  
*** 
  
কর্টম তার কিাযিযল টিযর এযসযছ। মাগজাযরি ঘযর িযসটছল। র্ানালা টিয়ে িাইযরর 
টিযে তাটেয়ে আযছ। কস কর্টমর টিযে তাটেয়ে িলল- িযাযলা কর্টম। 
  
-তুটম এখাযন েী েরছ? 
  
–কতামার সযঙ্গ েো আযছ। 
  
–কতামার সযঙ্গ আমার কোযনা েো কনই। 
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-আটম র্াটন, তুটম কেন এিা েযরছ। তুটম আমার িািাযে কঘন্না েযরা, তাই কতা? টেন্তু 
আটম এ িযাপাযর টেছুই র্াটন না। আমাযে টিোস েযরা। আমাযে কঘন্না েযরা না। 
আটম কতামাযে ভীষণ ভাযলািাটস। 
  
কর্টম িলল- এিা কতামার সমসযা, আমার ন়ে। 
  
–এভাযি আমার টিযে তাটেও না। তুটমও কতা আমাযে ভাযলািাযসা, নাটে? 
  
কর্টম টেছুই শুনযছ না। আিার কসই মারাত্মে ঘিনািা মযন পযড কগল। কস প্রা়ে মযরই 
টগয়েটছল। কেষ অটব্দ অযলৌটেেভাযি কিাঁযচ কগযছ। টিযরর খটনর সন্ধান কপয়েযছ। 
ভযানডার তার সিযেযে িযডা েত্রু। ভযানডাযরর েণ্ঠস্বর তার মযন পডল তুটম আমার 
িয়ে োর্ েরযি, আটম কতামাযে সািাযয কিি। না, েেুনগুযলা আিার আতজনাি েরযত 
শুরু েযরযছ… মাংসগুযলা খািযল খািযল খাযচ্ছ। 
  
অযনে িূর কেযে কস কিাধি়ে মাগজাযরযির েণ্ঠস্বর শুনযত কপল কতামার টে মযন পডযছ 
না, আটম কতামাযে ভীষণভীষণ ভাযলািাটস? 
  
না, মাগজাযরযির টিযে তাটেয়ে লাভ কনই। ভাযলািাসা? এই েব্দিার আসল অেজ কর্টম 
কোযনা টিন র্ানযত পারযি না। ভযানডার তার সমস্ত আযিগযে িতযা েযরযছ। এেিাই 
েব্দ শুধু িগিযগ ঘায়ের মযতা কিাঁযচ আযছ– ঘৃণা। কস ঘৃণার মযধযই োেযি। এিাই তার 
র্ীিযনর টনযজাস। এই িযাপারিাই তাযে িাাঁটচয়ে রাখযি। ঘৃণাযে ভর েযর কস িােরযির 
সাযে লডাইযত র়্েযুক্ত িয়েযছ। খাডাই পািাযডর পে টডটেয়ে টিযরর খটনযত কপৌঁযছযছ। 
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তারপর? নাটমি মরুভূটমর িুযে টির়্ে অটভযাযনর না়েে িয়েযছ। েটিরা সি সম়ে 
ভাযলািাসার েো িযল োযেন। সংগীতোররা এ টিষয়ে গান কলযখন। টেন্তু এিা 
কিাধি়ে পৃটেিীযত কনই, যা আযছ তাযে শুধুমাত্র ঘৃণা িলা কযযত পাযর। 
  
–তুটম ভযানডাযরর েনযা, তুটম তার নাটতযে কপযি িিন েরছ। এখান কেযে কিটরয়ে 
যাও! 
  
*** 
  
– মাগজাযরযির যািার কোযনা র্া়েগা কনই। িািাযে কস ভাযলািাযস। িািা ক্ষমা না েরযল 
কস কোো়ে যাযি? টেন্তু কস র্াযন, িািা তাযে ক্ষমা েরযি না। িািা তার র্ীিনিাযে 
নরে েযর ছাডযি, তাযে কোোও কযযত িযি। 
  
 মাগজাযরি কিাযিল কেযে কিটরয়ে িািার কিাোযনর টিযে এটগয়ে কগল। কস িুিযত 
পারল, সেযল তার টিযে তাটেয়ে আযছ। কেউ কেউ ইটঙ্গতপূণজ িাটস িাসযছ। কস 
মাোিা উাঁচু েযর িাাঁিযত োেল। কিাোযন কপৌঁযছ এেিু ভািল। কভতযর ঢুেল। কিাোন 
এযেিাযর িাাঁো। 
  
িািা কিটরয়ে এযলন- তুটম? েণ্ঠস্বযর অপমান এিং ঘৃণা িযর পডযছ। িািার মুযখ 
হইটস্কর গন্ধ। তুটম এই েির কেযে অনযত্র চযল যাও। এখাযন আর েখনও এযসা না। 
আমার েো শুনযত পাযচ্ছা? 
  
টেছু খুচযরা প়েসা কময়ের িাযত ছুাঁযড টিয়ে উটন িলযলন- এগুযলা টনয়ে চযল যাও। 
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–আমার কপযি কতামার নাটত। 
  
–তুটম ে়েতাযনর কছযলযে িিন েরছ। উটন আরও োযছ এটগয়ে এযলন। িাতিা মুযিা 
িটন্দ েরযলন- কতামার টিযে সেযল তাটেয়ে েী িযল র্াযনা? কতামা়ে িার্াযরর কিেযা 
েুটে িযল। কতামার েো ভািযল লজ্জা়ে আমার মাো কিি িয়ে যা়ে। তুটম কেষ িয়ে 
কগযছা। 
  
কময়েটি তাোল, অযনেক্ষণ ধযর। তারপর িরর্া টিয়ে িাইযর কিটরয়ে কগল। 
  
–কিেযা, কতার িাোিা টনয়ে যা, েুটে! 
  
*** 
  
েিযরর উপেযণ্ঠ অল্প িাযমর কিাযিল আযছ। মাগজাযরি কসখাযন ঢুযে পডল। তার মযনর 
আোযে িড উযিযছ। কস টমযসস আওনযসর টিযে তাোল। িাটডউটল। 
  
টমযসস আওনযসর ি়েস িছর পঞ্চাে, স্বামীর সযঙ্গ এে টিন টক্লপটিিযি এযসটছযলন। 
স্বামী তাযে কিযল পাটলয়ে কগযছন। এমন এে মটিলা, ি়েযতা মযর কযত। টেন্তু টমযসস 
আওনযসর স্বভাি টছল এযেিাযর অনযরেম। টতটন কিখযলন, অযনে মানুষ এখাযন টভড 
েযরযছ। িালাল, কিাযড, উিযো িযিসািার আরও েত র্ন। টেন্তু সযতযরা িছযরর 
এেটি কময়ে? এখন েী িযি? 
  
–তুটম এখাযন কেন এযসছ? 
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–এেিা োর্ পাও়ো যাযি? 
  
েী োর্? 
  
–আটম ভাযলা রান্না েরযত পাটর। খািার িািার সরিরাি েরযত পাটর। আটম ঘর মুছযত 
পাটর, িাাঁি টিযত পাটর। কয কোযনা এেিা োর্। 
  
টমযসস আওনস েরেটরয়ে োাঁপযত োো ওই কময়েটির টিযে তাোযলন। তারপর 
িলযলন, আমার মযন িযচ্ছ, কতামাযে ি়েযতা োযর্ লাগযি। তুটম েত টিয়ে শুরু 
েরযি? 
  
মাগজাযরযির মুযখ িাটস।, আপটন যা কিযিন। 
  
এিার টমযসস আওনস িলযলন- কতামাযে আটম এে পাউে িু টেটলং এগাযরা কপন্স 
েযর কিি। প্রটত মাযস। খাও়ো-োো়ে প়েসা লাগযি না। 
  
মাগজাযরি োন্তভাযি িলল- তা িযলই িযি। 
  
*** 
  
ভযানডারযে এখন আর টক্লপ টিিযির রাস্তাঘাযি টিযেষ কিখা যা়ে না। মাযি মযধযই 
কিাোনিা িন্ধ োযে। এখন খযেররা অনয র্া়েগা়ে কযযত শুরু েযরযছ। 
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টেন্তু ভযানডার প্রটত রটিিার চাযচজ যান। টতটন এখন আর প্রােজনা েযরন না। টতটন 
ভগিাযনর োছ কেযে বেটি়েত তলি েযরন। এখন অযনেখাটন পাযল্ট কগযছন। অেজ 
আর তার চারটিযে প্রাচীর তুলযত পারযছ না। টতটন িুিযত পারযছন, সেযলই আডাযল 
আিডাযল তাযে টনয়ে রসাযলা আযলাচনা েরযছ। কোো কেযে েী কযন িয়ে কগল। কেষ 
অটব্দ েী িযি, ভযানডার তার র্িাি র্াযনন না। 
  
আিার টতটন ভািযলন, এই চাযচজ এযস েী লাভ? 
  
এেটিন চাযচজ িাযর্ িাযর্ েো শুনযত িল তাযে। টতটন কসই কেযে চাযচজ যাও়ো িন্ধ 
েযর টিযলন! 
  
িযিসার িাল ক্রমে খারাপ িয়েযছ। পাোপাটে কর্টম মযােযেগযরর িযিসা হ-হ েযর 
িাডযছ। এেটির পর এেটি কসানার খটনর খির আসযছ। কর্টম মযােযেগর সিটেছু 
পাগযলর মযতা টেযন টনযচ্ছ। এেইরেম পদ্ধটতযত কস িাো লগ্নী েরযছ। টেন্তু কস 
েখনও তার অংেীিারযির িো়েটন। এর পাোপাটে কস সম্পটের িযিসা়ে কনযম পডল। 
কসানা েম িাযম 
  
আিার টতটন তার র্িাি র্াযেরযছ। কোযত পারযছন পাযল্ট কগযছ টেযন কিটে িাযম 
কিচযত লাগল। িযিসার িযাপাযর তার সততা আোেযছাাঁ়ো। ধীযর ধীযর তার সুনাম 
চারটিযে িাডযত লাগল। আরও কিটে কলাে তার সযঙ্গ িাত িাডাযত উিেীি। 
  
েিযর িুযিা িযাংে টছল। এেিা িযাংযের অিিা খারাপ িল। িযাংেিা টেযন টনল। 
টনযর্র কলাের্নযে চারটিযে িসাল। টনযর্যে কলনযিযনর মযধয র্ডাল না। 
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সিটেছুই এখন এটগয়ে চযলযছ তরতর েযর। কছাযিাযিলা়ে কয স্বি কস কিযখটছল, কসই 
স্বিিা সিল িয়ে কগযছ। কস ভযানডাযরর টিিলতার ওপর িাাঁটডয়ে আযছ। এখনও অিেয 
পুযরাপুটর প্রটতযোধ কনও়ো ি়েটন। 
  
মাযি মযধয কর্টম মাগজাযরযির কিখা পা়ে, টেন্তু মাগজাযরিযে কিযখ কস মুখ টিটরয়ে চযল 
যা়ে। 
  
কর্টম র্াযন না। মাগজাযরযির সযঙ্গ েী ধরযনর িযিিার েরা উটচত। মাগজাযরিযে কিযখ 
িুিযত পারা যা়ে, কস এযেিাযর কভযে পযডযছ। টেন্তু মাগজাযরি এখনও তাযে 
ভাযলািাযস এ টিষয়ে কর্টমর কোযনা সযন্দি কনই। কোযনা টেছুই মাগজাযরিযে পটরিটতজত 
েরযত পারল না। িািাযে োটস্ত টিযত টগয়ে কস কিাধি়ে কময়েটিযেও োটস্ত টিয়ে 
কিলল। িযাাঁ, মাগজাযরি এেিা িুটিযে ধারাযলা তরিাটরর মযতা। তার গযভজ কর্টমর 
সন্তান। যখন কর্টম এই সন্তানযে কিখযি, তখন েী েরযি? তখন ি়েযতা মাগজাযরিযে 
টিয়ে েরযত িাধয িযি। মাগজাযরি এেটিন টে শ্রীমতী কর্টম মযােযেগর টিযসযি 
পটরটচত িযি? এসি কনিাতই েষ্টেল্পনা। 
  
*** 
  
এেরাযত শুযত যািার আযগ মাগজাযরি ভািল, এই সন্তানযে টনয়ে েী েরা যা়ে? না, 
এিা টে এে পুত্র সন্তান িযি? সিাই কতা কছযলই চা়ে! 
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ক্রমে কপিিা িাডযত োেল। মাগজাযরি আরও ভ়ে কপয়ে কগল। োরও সযঙ্গ েো িলযত 
িযি। টেন্তু েিযরর কোযনা মটিলা তার সযঙ্গ েো িলযি না। ওযির ধযমজ েুমাটর মাযে 
োটস্ত কিও়ো ি়ে। কস এো, চারপাযে অজ্ঞাত আততা়েীযির টভড। সমস্ত রাত ধযর কস 
োাঁিল। টনযর্র এিং অর্াতে ওই টেশুটির র্নয। 
  
*** 
  
কর্টম মযােযেগর েিযরর মািখাযন কিাতলা িাটড টেযনযছ। এিাই তার িযিসার প্রধান 
কেন্দ্র। এেটিন কর্টমর প্রধান অযাোউনিযান্ট িাটর মযােটমলান তার সাযে েো িলযত 
এল। 
  
–আমরা অযনেগুযলা কোম্পাটনযে এেসযঙ্গ রু্যড কিি। তার এেিা সুন্দর নাম টিযত 
িযি। েী নাম কিও়ো যা়ে িলুন কতা? 
  
আটম ভািি। 
  
 কর্টম ভািযত োেল। অযনে আযগ কোনা েতগুযলা েব্দ তার মযন পযড কগল। যখন 
কস নাটমি মরুভূটমযত মরযত িযসটছল। এেিা নাম টিযত িযি। কস সযঙ্গ সযঙ্গ 
অযাোউনিযান্টযে কডযে পািাল, িলল– আমরা নতুন কোম্পাটনর নাম কিি, কু্রগার কেন্ট 
কু্রগার কেন্ট টলটমযিড, কেমন? 
  
*** 
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অযালটভন েুটর, কর্টমর িযাঙ্ক মযাযনর্ার, এেটিন কিখা েরযত এযলন। টতটন িলযলন 
আটম টমিঃ ভযানডাযরর ঋযণর েো শুযনটছ। তার অিিা খুিই খারাপ। তার এই ঋণ েী 
েযর কোধ িযি? 
  
-না। 
  
 েুটর অিাে িয়ে িলযলন টতটন আর্ সোযল আরও টেছু িাো ধার চাইযত 
এযসটছযলন। 
  
সিটেছু কিযিন, টেছু ইতস্তত েরযিন না। 
  
মযাযনর্ার অিাে িয়ে িাাঁটডয়ে আযছন– টমিঃ মযােযেগর, আপটন েী িলযছন? 
  
আমা়ে টেছু িলযিন না, সিসম়ে িাো ধার টিযত োেযিন। 
  
*** 
  
প্রযতযে টিন সোলযিলা পাাঁচিার সম়ে মাগজাযরযির ঘুম ভােত। তাযে অযনে োর্ 
েরযত িত। এো িাযত কেেিাস্ট বতটর েরা, সিটেছু িানাযনা। এখাযন যারা োযে, 
তারা সেযলই টিযরর সন্ধাযন চযলযছ। তাযির অযনযে এই িযাপাযর টর্যতযছ, কেউ 
কেউ টর্তযত পাযরটন। 
  
টক্লপটিিযি এেিা অটলটখত টন়েম আযছ তা িল, সুন্দরী মটিলাযির েখনও ধষজণ েরা 
যাযি না, যটি কোযনা পুরুযষর মযন কযৌযনচ্ছা কর্যগ ওযি, তািযল তাযে অিেযম্ভািী 
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ভাযি এে কিেযার োযছ কযযত িযি। মাগজাযরি অিেয এ িযাপাযর এেিা টিস্ম়ে। োরণ 
তাযে কোন িলভুক্ত েরা িযি, কেউ তা িলযত পারযছ না। সুন্দরী কময়েরা কতা এভাযি 
গভজিতী িয়ে পযড না। মাগজাযরি এেিার ধটষজতা িয়েযছ, তাই সেযলর সযঙ্গ টিছানাযত 
শুযত আেিী, এমন েোই িলা িল। 
  
কেউ কেউ কখালাখুটল এিং সািসী। কেউ আিার লুটেয়ে-চুটরয়ে কপ্রম েরযত 
ভাযলািাযস। মাগজাযরি োন্তভাযি সেযলর সযঙ্গ েো িলল। এেরাযত টমযসস আওনস 
টিছানা বতটর েরটছযলন। টতটন মাগজাযরযির ঘর কেযে আতজনাযির েব্দ শুনযত কপযলন। 
িরর্া খুযল ছুযি এযলন। এেিা মাতাল খযের মাগজাযরযির নাইটি কিযন টছাঁযড নাটময়ে 
টিয়েযছ। তাযে টিছানা়ে কিযল টিয়েযছ। 
  
টমযসস আওনস তার ওপর িাটঘনীর মযতা িাাঁটপয়ে পযডটছযলন। টতটন লাটিযপিা েযত 
শুরু েরযলন। ওই কলােিার তুলনা়ে েরীরিা তার অযধজে। টেন্তু তাযত েী িা িযি। 
প্রচণ্ড করযগ কগযছন। ওই কলােিাযে মারযত মারযত অযচতন েযর কিলযলন। তাযে 
রাস্তা়ে কিযল টিযলন। তারপর মাগজাযরযির িরর্াযত এযস িাাঁডাযলন। 
  
মাগজাযরযির কিাাঁি টিয়ে রক্ত পডযছ। কলােিা মাগজাযরিযে ভীষণভাযি কমযরযছ। 
  
টমযসস আওনযসর সমস্ত েরীর োাঁপযছ। টতটন িলযলন- তুটম টিে আযছ মযাটগ? 
  
-িযাাঁ, অযনে ধনযিাি টমযসস আনস। 
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 মাগজাযরযির কচাখ টিয়ে র্ল গটডয়ে পডল। এই েিযর কেউ তার সযঙ্গ েো িযল না। 
টেন্তু এই মটিলা আমার প্রটত অযনে সমযিিনা কিটখয়েযছন। 
  
 টমযসস আওনস মাগজাযরযির কমািা কপিিা কিযখ ভািযলন, আিা, কর্টম মযােযেগর 
কোযনাটিন এযে টিয়ে েরযি না! 
  
*** 
  
মাগজাযরি এখন খুি োন্ত। নীচু িযত পারযছ না। িাাঁিাচলা েরযত েষ্ট ি়ে। কস স্পষ্ট 
িুিযত পারযছ, কপযির কভতর িাচ্চািা এিার নডাচডা েরযছ। িযাাঁ, আটম আর আমার 
পুত্রসন্তান পৃটেিীযত এেলা োেি। আটম তার সযঙ্গ ঘন্টার পর ঘন্টা েো িলি। র্ীিযন 
েত উযের্না আযছ। তাযে সি টেছু িলি। 
  
এে সযন্ধযযিলা, খািার পযর োযলা রযের এেিা কছযল এযস কিাটডজং িাউযস কপৌঁযছাল। 
কস মাগজাযরযির িাযত এেিা িন্ধ খাম তুযল টিয়েযছ। 
  
কস িলল আটম উেযরর র্নয অযপক্ষা েরি। 
  
মাগজাযরি টচটিখানা পডল। আিার পডল। তারপর িলল- িযাাঁ, আটম যাি! 
  
*** 
  
পযরর শুক্রিার, িুপুর িয়েযছ, মাগজাযরি মািাম অযাগযনযসর িাটডর সামযন এযস িাাঁডাল। 
সামযন এেিা টচহ্ন কলখা আযছ–িন্ধ। মাগজাযরি িরর্ািা কিলল। কেউ তার টিযে তাোল 
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না। কস ভািল, এখন এখাযন আসা টিে িল টেনা। কেষ পযজন্ত তাযে এেিা েটিন 
েযিার টসদ্ধান্ত টনযতই িযি। এই এোেীযত্বর যন্ত্রণা কেযে তাযে কিটরয়ে আসযত িযি। 
  
টচটির মযধয কলখা টছল- টড়োর টমস ভযানডার, এিা আমার েো ন়ে, আটম শুযনটছ, 
কতামার অিিা খুিই খারাপ। তুটম লজ্জা েযরা না। কতামাযে এিং কতামার কিটিযে 
আটম সািাযয েরি। তুটম টে আমার োযছ এেিার আসযি? শুক্রিার টিন এযল ভাযলা 
ি়ে। 
  
কতামার টিেস্ত 
মািাম অযাগযনস 
  
পুনশ্চ- িযাপারিা কগাপন করযখা। 
  
মাগজাযরি ভািযছ, চযল যাযি টেনা? কেষ পযজন্ত িরর্ািা খুযল কগল। 
  
মািাম অযাগযনস মাগজাযরযির িাযত িাত রাখযলন–এযসা, কতামার িযাপারিা কোনা যাে। 
  
টতটন মাগজাযরিযে পালজাযর টনয়ে কগযলন। ভারী সুন্দর কেৌচ, কচ়োর এিং কিটিল আযছ। 
টরিন টিয়ে সুন্দরভাযি সার্াযনা। নানারযের কিলুন িুলযছ। কলখা আযছ ওয়েলোম 
কিটি। িযাাঁ, এিা এেিা কছযল িযি। শুভ র্ন্মটিন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

163 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

মািাম অযাগযনযসর আির্ন তরুণী িযস আযছ টিটভন্ন ি়েস, আোর আর রযের। তারা 
সেযলই ভাটর সুন্দর কপাোযে কসযর্ উযিযছ। আিা, মাগজাযরি ভািল, েত সুন্দর, এই 
েিযরর কোযনা অটভর্াত মটিলাও কিাধি়ে কিখযত এত সুন্দরী ন়ে। 
  
মাগজাযরি ওইসি কিেযাযির টিযে তাটেয়ে োেল। েী েরযত িযি কস িুিযতই পারযছ 
না। িযাাঁ, েতগুটল মুখ খুিই পটরটচত। যখন কস তার িািার কিাোযন োর্ েরত। তখন 
এইসি কময়েরা টর্টনস টেনযত আসত। তখন তারা টেযোরী টছল এিং আরও সুন্দরী। 
েয়েে র্যনর ি়েস িয়েযছ, চুযল রে পযডযছ, তযি সেযলর মযধযই এেিা িযাপার 
কিািা যাযচ্ছ। তাযির কিযির যে েরা ি়ে। তারা িনু্ধত্বপূণজ আচরণ েরযছ। তারা 
র্ীিনিাযে আনযন্দ োিাযত চা়ে। 
  
মাগজাযরিযে তারা ভাযলাভাযিই েিণ েরল। কোযনা খারাপ েো িলল না। তাযির মযধয 
এযস মাগজাযরযির মযন িল, কস কিাধি়ে নতুন র্ীিন পাযি। 
  
মািাম অযাগযনস িলযলন- কতামার র্নয খািাযরর িযিিা েটর। মযন িযচ্ছ, কতামার খুিই 
টখযি কপয়েযছ। 
  
আসযল অযনে টিন কস টখযি-কতষ্টার িাইযর োেযত িাধয িয়েটছল। কেউ তাযে আির 
েযর িটসয়ে খাও়ো়েটন। 
  
িারুণ আয়োর্ন, সুস্বািু খািার। কখযত কখযত মাগজাযরযির কচাযখ র্ল এযস টগয়েটছল। এ 
র্ল আনযন্দর। মািাম অযাগযনস টনযর্র িাযত পটরযিেন েরটছযলন। পাযে িযসটছল 
আর এেটি সুন্দরী কময়ে। মাগজাযরি অিাে িয়ে এইসি িারাঙ্গনাযির টিযে 
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তাটেয়েটছল। কস ভািযতই পারযছ না, এখাযন এত আনন্দ আর কেৌতূিল লুটেয়ে আযছ। 
তযি কেন আমরা টমটছটমটছ এযির সম্পযেজ খারাপ ধারণা কপাষণ েটর? 
  
খাও়োর পর তার র্নয এেিা িারুণ টিস্ম়ে অযপক্ষা েরটছল। মািাম অযাগযনস তাযে 
কভতযরর ঘযর কডযে টনয়ে কগযলন। কসখাযন কিটিযলর ওপর অযনেগুযলা পযাযেি 
পাোপাটে সার্াযনা রয়েযছ। প্রযতযেিা সুন্দরভাযি কমাডে িন্দী। 
  
 মািাম অযাগযনস এেগাল কিযস িলযলন– মাগজাযরি, এসি কতামাযে কিও়ো িল। 
কতামার অনাগত টেশুর শুভ আগমনযে স্মরযণ করযখ। তুটম এেিা এেিা েযর সিেিা 
পযাযেি খুলযত পাযরা। 
  
মাগজাযরযির টিস্ম়ে তখন আোে ছুাঁয়েযছ। িা়ে ঈের, আমার র্নয এত অন্ধ ভাযলািাসা। 
আটম েী এর কযাগয? অতীত ইটতিাযসর েো কভযি মাগজাযরি আিার কোঁযি কিলল। 
সটতয, েত যে েযর এইসি উপিারগুযলা আনা িয়েযছ। 
  
এিার টিিায়ের পালা। কময়েরা তাযে িরর্া পযজন্ত কপৌঁযছ টিল। মাগজাযরিযে আিার ওই 
কিাটডজং িাউযস টিযর কযযত িযি। মাগজাযরি ছলছল কচাযখ স্বার টিযে তাোল। িুিযত 
পারল, এই সৃ্মটতযে কস কোযনাটিন ভুলযত পারযি না। ি়েযতা অযনে টিন িাযি 
গল্পছযল কস তার কছযলযে এই সুন্দর সযন্ধযিার েো িলযি। িলযি, তুই না আসার 
আযগই কতাযে টনয়ে কস েী উন্মািনা, তুই তা েখনও র্ানযতও পারটল না! 
  
. 
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০৮. 
  
িাঁিিা ভাযলাভাযিই পাতা িয়েযছ। গত ছমাস ধযর কর্টম মযােযেগর ধীযর ধীযর 
ভযানডাযরর সমস্ত িযিসার ওপর তার প্রভাি এিং েতৃজত্ব টিস্তার েযর চযলযছ। শুধু 
এেিা স্বি এখনও সিল ি়েটন, কয েযরই কিাে নাটমযির ওই মরুভূটমর ওপর 
িখলিাটর োয়েম েরযত িযি। এই মরুভূটমর সযঙ্গ তার র্ীিযনর সিটেছু র্টডয়ে 
আযছ। মৃতুয এিং র্ীিন, োন্না ঘাম রক্ত– সিটেছু। কস ওই টিযরগুযলা টিয়ে এে টিরাি 
সাম্রার্য রচনা েরযত পাযর, টেন্তু এিা তার আসল উযেেয ন়ে। কয েযরই কিাে 
ভযানডারযে ধ্বংস েরযত িযি। তা না িযল কর্টম োটন্ত পাযি না। 
  
ভযানডার আরও টদ্বধােস্ত িয়ে পডযলন। এই েিযরর কেউ তাযে আর িাো ধার টিযত 
রাটর্ িযচ্ছ না। টেন্তু কয িযাযঙ্কর মাটলোনা কর্টম প্রেযম টেযন টনয়েযছ, কস িযাঙ্ক িরার্ 
িাযত িাো ধার টিয়ে চযলযছ। িযাযঙ্কর মযাযনর্াযরর োযছ কর্টম িযল টিয়েযছ, 
ভযানডারযে সিটেছু টিয়ে কিযিন, কোযনা োপজণয েরযিন না। 
  
এখন আর ওই মুটিখানািা এযেিাযরই কভালা ি়ে না। কভার কেযে ভযানডার মি কখযত 
শুরু েযরন। সযন্ধযযিলা উটন মািাম অযাগযনযসর োযছ টগয়ে িাটর্র িন। সমস্ত রাত 
কসখাযন োেযতই ভাযলািাযসন। 
  
এেটিন সোলযিলা মাগজাযরি মাংযসর কিাোযনর সামযন িাাঁটডয়ে টছল। টেছু মুরটগ 
টেনযত িযি। টমযসস আওনস মুরটগর র্নয িযলযছন। র্ানালা টিয়ে মাগজাযরি তাটেয়ে 
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কিখল, িািা কিেযাখানা কেযে কিটরয়ে আসযছ। িযাাঁ, ওই কলােিা েটিযন এত িুযডা িয়ে 
কগযছ। িা়ে ঈের, এ েী িল? 
  
ভযানডার র্ানযতন না, তার ভাযগয েী ঘিযত চযলযছ। িযাাঁ, টনযর্র র্নয িড্ড েষ্ট ি়ে। 
সি টিোস আর্ িাটরয়ে কগযছ। এ র্ীিযন উটন আর উযি িাাঁডাযত পারযিন না। 
  
এখনও টেছু আযছ টে? েয়েেিা টিযরর খটনর ওপর মাটলোনা? তা টিয়ে আর েত 
টিন চলযি? 
  
এেটিন সোযল কর্টম তার িযাংে মযাযনর্ারযে কডযে িলল- একু্ষটন ওই কলােিাযে 
কডযে পািান। চটব্বে ঘণ্টার মযধয সি ধার কোধ েরযত িযি। 
  
পযরর টিন টিযেল চারযি। সিোরী মযাযনর্ার ওই মুটিখানা়ে টগয়ে উপটিত িযলন। 
তার সাযে আইযনর টনযিজেনামা আযছ। সযলামযনর সি পাটেজি সম্পটে কেযড কনও়ো 
িযি। কর্টম অটিযস িযস ভযানডাযরর েো ভািযত োেল– আিা, কিাোন কেযে 
ভযানডারযে ধাক্কা টিয়ে সটরয়ে কিও়ো িযচ্ছ। িুযডা কলােিা িাইযর িাাঁটডয়ে আযছন। 
সূযযজর টিযে তাটেয়ে আযছন টপিটপি কচাযখ। এখন েী েরযিন িুিযত পারযছন না। 
সি টেছুই টনয়ে কনও়ো িযচ্ছ। এভাযিই কর্টমর প্রটতযোযধর পালা কেষ িল। িযাাঁ, আটম 
টর্যত কগটছ। কয কলােিা আমাযে ধ্বংস েরার কচষ্টা েযরটছযলন, আটম তাযে উপযুক্ত 
োটস্ত টিয়েটছ। 
  
কসই রাযত কর্টম মািাম অযাগযনযসর িারাঙ্গনা পটলযত টগয়ে উপটিত িয়েটছল। 
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অযাগযনস িযলটছযলন- কর্টম, তুটম টে খিরিা শুযনছ? ভযানডার এেিু আযগই মারা 
কগযছন! 
  
*** 
  
কোে অটভযান অেিা টমটছল। েিযরর িাইযর। মাত্র িুর্ন মানুষযে কিখা কগল মাগজযরি 
এিং কর্টম। মাগজাযরি এেিা োযলা কপাোে পযরযছ। তার অসাধারণ রূপ লািণযযে 
কঢযে রাখার র্নয। মুযখ টিিণজতা। কর্টম িাাঁটডয়ে আযছ মাো নীচু েযর। িযাাঁ, এেিু 
উিাস িয়েযছ িযি। িুর্ন িুটিযে িাাঁটডয়ে আযছ, েটিনিা এযস কগযছ। কসিা ধীযর ধীযর 
মাটিযত নাটময়ে কিও়ো িল। মাটি কিলা িল। মাগজাযরযির মযন িল, িািা কিাধি়ে তার 
টিযে তাটেয়ে টচৎোর েযর িলযছ- তুই এেিা কিেযা। েুটে কিেযা! 
  
কস িািার েটিযনর টিযে তাোল। তারপর কর্টমর টিযে। কচাযখ কচাযখ টমলন। কর্টমর 
কচাযখর িৃটষ্টযত েীতলতা, মযন িযচ্ছ, তারা কেউ কযন োউযে কচযন না। টেন্তু মাগজাযরি? 
কস এখনও কর্টমযে অসম্ভি ভাযলািাযস। কস মযন মযন টনযর্যে কর্টমর স্ত্রীর ভূটমোযত 
িসাযত চা়ে। টেন্তু তা সম্ভি ি়েটন। কস েটিযনর টিযে তাোল, িযাাঁ, কেষিাযরর মযতা 
মাটি চাপা কিও়ো িযচ্ছ। 
  
কপছন টিযর কিখল, টেন্তু কর্টমযে কোোও কিখযত কপল না। 
  
*** 
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টক্লপটিিযি িুযিা োযির িাটডযত িাসপাতাল িাটপত িয়েযছ। িযিিািা খুিই খারাপ। 
করাগীরা কসখাযন টগয়ে আর কিাঁযচ টিরযত পাযর না। টেশুরা এখনও িাটডযত র্ন্মা়ে। 
মাগজাযরযির সম়ে এযস কগযছ। টমযসস আওনস সিটেছু িযিিা েযর টিযলন। এেিা 
েৃষ্ণো়ো ধাত্রীর িযিিা েরা িল। তার নাম িান্না, রাটত্র টতনযির সম়ে প্রসি যন্ত্রণা 
উিল। 
  
িান্না িলল এিার কতামাযে যন্ত্রণা সিয েরযত িযি। 
  
–িযাাঁ, প্রেযম মাগজাযরযির মুযখ িাটস, কস তার পুত্রসন্তানযে পৃটেিীর িুযে টনয়ে আসযছ। 
তার এেিা নাম টিযত িযি। কস র্াযন না, কর্টম এই কছযলটিযে স্বীোর েযর কনযি 
টেনা। নাটে তার কছযলযে শুধু শুধু োটস্ত কিও়ো িযি। 
  
ঘন্টার পর ঘণ্টা কেযি কগল। কিাডজাররা কেউ কেউ মাগজাযরযির কিডরুযম এযস উপটিত 
িল। টেন্তু টেছুই িযচ্ছ না। 
  
িান্না মাগজাযরযিযে িযলটছল– আরও টেছুিা যন্ত্রণা সিয েযরা। 
  
 মাগজাযরি র্ানযত চাইল- কছযল িযি কতা? 
  
িান্না মাগজাযরযির েরীরিা কতা়োযল টিয়ে মুটছয়ে টিয়ে িলল- আটম র্াটন না। িযাাঁ, কচষ্টা 
েযরা। 
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এইভাযি আর টেছুিা সম়ে এটগয়ে কগল। যন্ত্রণা়ে সমস্ত েরীর কিাধি়ে টছাঁযড যাযচ্ছ। 
িা়ে ঈের, টেছু এেিা ভুল িয়েযছ। 
  
িান্না িলল- এিার কচষ্টা েযরা। না, তার েণ্ঠস্বযর কেমন উটদ্বগ্নতা। আটম এিাযে িার 
েরযত পারটছ না। 
  
মাগজাযরি কিখযত কপল, িান্না নীচু িয়েযছ, কিিিাযে কিাঁটেয়ে ধযরযছ। তারপর কচাযখর 
সামযন অন্ধোর। আর কোযনা যন্ত্রণা কনই। মযন িযচ্ছ, মাগজাযরি কযন মিােূযনয কভযস 
চযলযছ। এেিা সুডযঙ্গর মযধয কর্টম কিাধি়ে টচৎোর েযর িলযছ- এখাযন আটম মযাটগ, 
ডাটলজং, তুটম এেিা সুন্দর টেশুসন্তান উপিার টিয়েছ। আটম এযে িড্ড কিটে 
ভাযলািাটস। 
  
এেিা েণ্ঠস্বর কোনা কগল িযাপারিা িয়ে কগযছ। িযাাঁ, এেিা তীে আতজনাি। িান্না িলল– 
ওিা আসযছ। 
  
এে কসযেে িাযি মাগজাযরি িুিযত পারল, টেছু এেিা তার েরীর কেযে িাইযর 
কিটরয়ে আসযছ। 
  
িান্না এেিা লাল োপড কমযল িযলটছল টক্লপটিিি েির কতামাযে স্বাগত সম্ভাষণ 
র্ানাযচ্ছ। িযাাঁ, কেষ পযজন্ত কছযলই িয়েযছ। 
  
মাগজাযরি আির েযর তার নাম করযখটছল কর্টম! 
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*** 
  
মাগজাযরি র্াযন, এই টেশু সন্তান ভূটমষ্ঠ িও়োর খির অটচযর কর্টমর োযন কপৌঁযছ যাযি। 
কর্টম কেন আসযছ না? েয়েে সপ্তাি পার িল, মাগজাযরি কোযনা খির কপল না। 
অিযেযষ কস টনযর্ই উযিযাগী িয়ে এেিা িাতজা পািাল। িাতািািে টতটরে টমটনি িাযি 
টিযর এল। 
  
মাগজাযরি অনধযজ িয়ে অযপক্ষা েরটছল। কস িলল– মযােযেগযরর সযঙ্গ কিখা িয়েযছ? 
  
-িযাাঁ, মযাডাম।   
  
 খিরিা টিয়েটছযল? 
  
–িযাাঁ, মযাডাম। 
  
–ও েী িলল? 
  
কছযলিা এেিু টিরক্ত- উটন িলযলন, ওনার কোযনা কছযল কনই টমস ভযানডার। 
  
মাগজাযরযির মযন িল, পৃটেিীিা এযেিাযর েূনয িয়ে কগযছ। টেন্তু এখন েী িযি? টেছু। 
কতা এেিা েরযতই িযি। 
  
পযরর টিন সোলযিলা শ্রীমতী আওনস িরর্া়ে ধাক্কা টিযলন। মাগজাযরি িরর্া খুযল 
টিল। মাগজাযরি কিে োন্ত মযন িযচ্ছ। 
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মযাটগ, তুটম টিে আযছা? 
  
–িযাাঁ, আটম টিে আটছ। কর্টমযে এেিু িাইযর টনয়ে যাি। 
  
অযাওনস এেিা সুন্দর কছাট্ট গাটড বতটর েযরযছন। এই গাটডযত টেশুরা কিডাযত পাযর। 
  
মাগজাযরি ওই কিটি েযাযরর্িাযে ব্রুেটস্ট্রযি টনয়ে এল। কেউ কেউ ওই কছাট্ট টেশুর 
টিযে তাটেয়ে িাসযছ। তযি েিযরর কময়েরা টেন্তু ভুযলও তাোযচ্ছ না। কেউ আিার 
অনযটিে টিয়ে চযল যাযচ্ছ। পাযছ ওই খারাপ কময়েিার মুযখামুটখ িযত ি়ে। 
  
মাগজাযরি কোযনা টেছুই কিখযছ না। কস শুধু এের্যনর র্নয অযপক্ষা েযর আযছ। 
মাগজাযরি কছযলিাযে সুন্দর কপাোে পটরয়েযছ। এে সপ্তাি কেযি কগযছ, না, কর্টমর 
সাযে কোোও কিখা িযচ্ছ না, মাগজাযরি িুিযত পারল, কর্টম ইযচ্ছ েযরই তাযে এটডয়ে 
যািার কচষ্টা েরযছ। 
  
কেষ পযজন্ত মাগজাযরি ভািল, যটি িািা কছযলর সযঙ্গ কিখা েরযত না আযস, তািযল আটম 
কছযলিাযে টনয়ে িািার োযছ যাি। 
  
পযরর টিন সোলযিলা মাগজাযরি আওনসযে পালজাযর কিখযত কপল। মাগজাযরি িলল 
আটম এেিু কিযরাটচ্ছ। এে সপ্তাি িাযি আসি। 
  
-এইিুেু কছযলযে সযঙ্গ টনয়ে কোোও কযও না মযাটগ। 
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না, কছযলিা এই েিযরই োেযি। 
  
টমযসস আওনস অিাে িয়ে কগযছন তার মাযন? এখাযন? 
  
না, টমযসস আনস, এখাযন, অিেয অনয কোোও! 
  
*** 
  
কর্টম মযােযেগর এেিা সুন্দর িাটড বতটর েযরযছ। টক্লপটিিযির পািাটড অঞ্চযল। 
িাংযলা িাইযপর িাটড। িুযিা িযডা িযডা উইং-এ ভাগ েরা আযছ। িাটডর চারপাযে 
সিুর্ লন আযছ, আযছ ভারী সুন্দর কগালাপ িাগান। িাটডর কপছন টিযে পটরচারেযির 
োোর িযিিা। 
  
মাগজাযরি কসই িাটডযত এযস উপটিত িল। কছাট্ট টেশুটিযে িাযত র্টডয়ে করযখযছ। 
  
তখন সোল িেিা। কর্টম ি়েযতা অটিযস চযল কগযছ। টমযসস িযাটল িরর্ািা খুযল 
টিল। কস অিাে িয়ে মাগজাযরিযে এিং ওই কছাট্ট টেশুর টিযে তাোল। 
  
মাগজাযরি টেছু িলার কচষ্টা েরল। িলল- আটম িুিঃটখত, টমিঃ মযােযেগর কতা এখন 
িাটডযত কনই। িাউসটেপার র্িাি টিল। িরর্ািা িন্ধ েরার কচষ্টা েরল। 
  
মাগজাযরি িলল- আটম টমিঃ মযােযেগযরর সযঙ্গ কিখা েরযত আটসটন। আটম তাযে তার 
কছযল কিরত টিযত এযসটছ। 
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আমার ভ়ে িযচ্ছ, এ িযাপারিা কিাধি়ে টিে ন়ে। আপটন কে? 
  
আটম এে সপ্তাি এখাযন োেি না। এে সপ্তাি িাযি টিযর আসি, কেমন? 
  
মাগজাযরি কছযলটিযে তার িাযত তুযল টিয়ে িলল- এর নাম কর্টম রু্টন়োর। 
  
টমযসস িযাটলর মুযখ আতটঙ্কত অটভিযটক্ত না-না, ওযে এখাযন করযখ যাযিন না। টমিঃ 
মযােযেগর র্ানযত পারযল রাগ েরযিন। 
  
না, কতামাযে এেিা টিষয়ে টিে েরযত িযি, ি়ে তুটম এযে িাটডযত টনয়ে যাও, অেিা 
এযে আটম িরর্া়ে কগাডা়ে কিযল করযখ চযল যাি। 
  
 টমিঃ মযােযেগর কসিা টে ভাযলা কচাযখ কিখযিন? 
  
আর কোযনা েো না িযল মাগজাযরি টেশুটিযে ওই িাউসটেপাযরর কোযল কিযল টিয়ে 
অটত দ্রুত ছুযি সামযনর টিযে চযল কগল। 
  
এরেম োর্ েরযিন না, টমস। 
  
মাগজাযরি কপছন টিযে তাোল না। িযাটল অিাে িয়ে িাাঁটডয়ে আযছ, ভািযছ, এখন েী 
িযি? মযােযেগরযে েী েযর োন্ত েরযি? 
  
*** 
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তাযে এমন অিিা়ে েখনও পডযত ি়েটন। কস ভািল- আটম েী কিাো! িরর্ািা কেন 
কর্ার েযর িন্ধ েযর টিলাম না। 
  
িা, টমিঃ মযােযেগর, আটম কচষ্টা েযরটছলাম। 
  
–ওই েুটেিার িাচ্চািাযে আটম এখাযন রাখযত কিি না। 
  
রাযগর কচাযি মযােযেগর ভুল িেযত শুরু েযরযছ। কস িাউসটেপাযরর টিযে তাোযচ্ছ। 
আর টচৎোর েযর িলযছ- কতামার িাইন িযি। 
  
এে সপ্তাি িাযি কময়েটি টিযর আসযি। 
  
–আটম ওসি েো র্ানযত চাই না। এই কছযলিাযে কচাযখর সামযন কেযে টনয়ে যাও। 
  
আটম েী েরি টমিঃ মযােযেগর। 
  
–ওযে ডাস্টটিযন কিযল িাও। কোোও এেিা লুটেয়ে রাখযত পারযি? 
  
 –কোো়ে? 
  
—র্ািান্নাযম। 
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টমযসস িযাটল ওই কছযলটির টিযে তাোল–আিা, টেশুটি োাঁিযত শুরু েযরযছ। টমযসস 
িযাটল িলল, টক্লপটিিযির কোযনা অনাে আশ্রম কনই? কস কছযলটির গায়ে িাত রাখল। 
আিার টচল টচৎোর। 
  
এযে কিখাশুনা কে েরযি? 
  
 কর্টম িতাে িয়ে সামযন এটগয়ে এল– আিঃ, আটম আর পারটছ না। সটতয, তুটম ওর 
কিখাশুনা েরার কচষ্টা েযরা, কেমন? 
  
-িযাাঁ, সযার। 
  
–আমার কচাযখর সামযন কেযে চযল যাও। ওযে আর এখাযন করযখা না। ও কযন এই 
িাটডযত না কঢাযে। ওর মা টিযর এযল ওযে টিয়ে টিও। টেন্তু ওর মা কযন আমার মুখ 
কিখযত না পা়ে। েোিা িুিযত পারযল? 
  
কছযলিা চনমযন িয়ে উযিযছ। 
  
–টমিঃ মযােযেগর, আটম চযল যাটচ্ছ। 
  
কর্টম তার ঘযর এেলা িযস আযছ। এেিু আযগ কিে খাটনেিা েযাটে কখয়েযছ। এখন 
টসগাযরযি িান টিযচ্ছ। কিাো কময়েিা, কভযিযছ, ওর কছায িা কছযলিাযে কিযখ আমার 
হৃি়ে গযল যাযি। আটম ওর োযছ টগয়ে ভুল স্বীোর েরি। িলি, কতামাযে আটম 
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ভাযলািাটস, আটম কতামাযে টিয়ে েরি। এসি নযাে-নযাো েো। না, আটম েখনও ওই 
টেশুর টিযে তাোি না। 
  
আটম প্রটতযোধ টনয়েটছ, এখনও ি়েযতা টেছুিা িাটে আযছ! 
  
*** 
  
কর্টমর মযনর কভতর েূনযতা। নতুন এেিা উযেেয সিল েরযত িযি, কস ভািল, েী 
উযেেয কস র্াযন না। টক্লপটিিযির অটধোংে সম্পটে কস িখল েযর কিযলযছ। নাটমি 
কেযে কেপিাউন পযজন্ত অযনেিা অঞ্চযল এখন তারই এেচ্ছত্র আটধপতয। িযাাঁ, এযত 
আনন্দ আযছ, টেন্তু এর কেষ কোো়ে? কস মা-িািাযে এখাযন কডযে আনযি টে? টেন্তু 
ওরা ি়েযতা স্কিলযাে কেযে এখাযন আসযি না। ভাইযিাযনযির টিয়ে িয়ে কগযছ। কর্টম 
মা-িািার। োযছ অযনে অেজ পাটিয়ে টিয়েযছ। িযাাঁ, র্ীিনিা এখন সির্ সুন্দর োন্ত 
িয়ে কগযছ। েয়েে িছর আযগ র্ীিযন অযনে চডাই-উতরাই টছল। তখন কর্টম িাাঁচার 
মযতা িাাঁচত। এখন এত োন্ত র্ীিন ভাযলা লাগযছ না। 
  
কস আিার োটে টডোনিাযরর োযছ কগল। কিখল, কিাতলিা এযেিাযর খাটল িয়ে কগযছ। 
েী আশ্চযজ! টমযসস িযাটলর মাো়ে টেছু কনই। 
  
কস টচৎোর েরযত োেল। 
  
টমযসস িযাটল টেন্তু এখন কছযলটিযে টনয়ে িযস্ত িয়ে পযডযছ। নানা ছডা িযল কছযলটির 
মন র়্ে েরার কচষ্টা েরযছ। তাযে সুন্দর কছাট্ট পরী িযল ডাো িযচ্ছ। 
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কছযলটি োন্ত িয়ে কগযছ। কর্টম টমযসস িযাটলর কখালা কিডরুযমর সামযন কগল। কভতর 
টিযে তাোল। িযাাঁ, এেিা সুন্দর কছাযিা খাি টেযন আনা িয়েযছ। কছযলিা কসখাযন শুয়ে 
আযছ। টমযসস িযাটল তাযে আির েরযছ। 
  
কছাট্ট ে়েতান, তুটম এেটিন িযডা িযি… 
  
টমযসস িযাটল অযনে টেছু িলযছ। 
  
–আিঃ, টমিঃ মযােযেগর, আপটন েখন এযলন? 
  
মযােযেগর কছাযিা খািটির টিযে এটগয়ে কযযত কযযত িলল– এই েযব্দ আমার তন্দ্রা 
কভযে কগল। 
  
কর্টম এই প্রেম তার সন্তাযনর টিযে তাোল। িযাাঁ, কস যা কভযিটছল, তার কেযেও 
কছযলিা আোযর িযডা। কিে সুগটিত কচিারা। কস কিাধি়ে িািার টিযে তাটেয়ে 
িাসযছ। 
  
–আটম িুিঃটখত টমিঃ মযােযেগর। কছযলটি সটতযই সুন্দর, স্বািযিান। কিখুন, আপনার টিযে 
তাটেয়ে কেমন িাসযছ। 
  
কোযনা েো না িযল কর্টম ঘর কেযে িাইযর চযল কগল। 
  
*** 
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কর্টম মযােযেগযরর কোম্পাটনযত পঞ্চাে র্ন চােটর েযর। নানা কোম্পটন িাপন 
েযরযছ কস। সিযেযে িযডা কোম্পাটনিা িল কু্রগার কেন্ট টলটমযিড। কস কডটভড 
ব্ল্যােওয়েল নাযম এে কিারমযাযনর কমাযলা িছযরর কছযলযে টনয়ে এযসযছ। িরগযান 
অটরগান কেযে আযমটরোন, কয িটক্ষণ আটিোযত এযসযছ টিযরর সন্ধাযন। 
ব্ল্যােওয়েযলর িাোপ়েসা যখন কেষ িয়ে কগল, তখন কর্টম তাযে ভাডা েযরটছল। 
এেিা খটন কিখাশুনা েরার র্নয। কছযলিা চালাে চতুর, িযাাঁ, এত ভাযলা কছযল খুি 
এেিা পাও়ো যা়ে না। 
  
কডটভড, তুটম টে এেিার টমযসস আনস-এর কিাটডজং িাউযস যাযি? কসখাযন মাগজাযরি 
নাযম এেিা কময়ে োযে। 
  
কডটভড ব্ল্যােওয়েল ওই নাযমর সাযে পটরটচত টে? কস িলল- িযাাঁ, সযার। 
  
তুটম শুধু মাত্র তার সযঙ্গ েো িলযি। কস তার কছাট্ট টেশুযে আমার িাউসটেপাযরর 
োযছ করযখ পাটলয়ে কগযছ। তাযে িলল, কস কযন আর্ই এযস কছযলিাযে টনয়ে যা়ে। 
  
-িযাাঁ, টমিঃ মযােযেগর। 
  
 আধঘণ্টা কেযি কগযছ। কডটভড ব্ল্যােওয়েল টিযর এল। কর্টম তার টিযে তাোল। 
  
কস িলল- সযার, আটম আপনার মযনর মযতা োর্িা েরযত পাটরটন। 
  
–কেন? এ কতা সির্ োর্। 
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 টমস ভযানডার ওখাযন কনই। 
  
–ওযে িার েরযত িযি। 
  
–টতটন টক্লপটিিি কছযড অনয কোোও চযল কগযছন। পাাঁচটিন িাযি টিযর আসযিন। আর 
টেছু? 
  
–না, কর্টম িলল, টিে আযছ, তুটম ভাযলা োর্ েযরছ কডটভড। 
  
ওই কময়েটির মাো়ে িার্ পডুে, টিযর আসার পর েী িযি? িিাৎ চযল আসযি। 
কছযলিাযে কিরত টনয়ে যাযি কতা? 
  
*** 
  
কসটিন সযন্ধযযিলা কর্টম এো এো খািার খাটচ্ছল। েযাটে কেষ িয়ে কগযছ। এিার েী 
খাও়ো যা়ে? 
  
িাউসটেপার এযস িলল- ক্ষমা েরযিন টমিঃ মযােযেগর, কর্টম রু্টন়োর োাঁিযছ। 
  
কস দ্রুত ঘর কেযে কিটরয়ে কগল। 
  
কর্টম তার োটে কিাতযলর টিযে তাোল-িা, এযেিাযর কেষ িয়ে কগযছ। কছযলিা 
কিখটছ, আমার মাো না কখয়ে ছাডযি না। 
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িে টমটনি কেযি কগযছ। টমযসস িযাটল িলল- আটম টে আর এেিু েযাটে কিি? 
  
–আর িরোর কনই, েী োযর্র র্নয কতামাযে রাখা িয়েযছ, তা েী ভুযল কগযছা? ওই 
কছযলিাযে েযি তাডাযি? 
  
–আটম কচষ্টা েরটছ, সযার। 
  
যত তাডাতাটড সম্ভি তাডািার কচষ্টা েযরা। তা না িযল অিিা খারাপ িযি। তুটম টে 
িুিযত পারছ? 
  
-িযাাঁ, সযার। আর টেছু? 
  
না। 
  
চযল যািার র্নয টমযসস িযাটল পা িাডাল। 
  
টমযসস িযাটল? 
  
–ইয়েস, মযােযেগর? 
  
–সটতয কছযলিা োাঁিযছ? ওর টে েরীর খারাপ িয়েযছ? 
  
না, সযার। এেিু িাণ্ডা কলযগযছ। িা়ুে পটরিতজন েরযত িযি। 
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কর্টম িলল- িযাাঁ, এেিা িুটদ্ধ মাো়ে এযসযছ। 
  
কর্টম ভািল, অনয কোোও কগযল কেমন ি়ে? কস ভািল, চােরযির সযঙ্গ এ টিষয়ে েো 
িলযি। টেন্তু োর োযছ কগযল িুটদ্ধ পরামেজ পাও়ো যাযি? 
  
*** 
  
 পযরর টিন সযন্ধযযিলা কর্টম এেিা োযর্ খুি িযস্ত টছল। কস এেিা নতুন কোম্পাটনযত 
কিে টেছু িাো ঢালযত চযলযছ। কোম্পাটনিা কছাযিা, টেন্তু এেসম়ে িযডা িয়ে উিযি, 
নাটমি কডর্ািজ পযজন্ত করলপে চযল যাযি। কেপিাউন-টেম্বারটল লাইন পাতার পটরেল্পনা 
চযলযছ। তখন আরও সিযর্ িীযর টনয়ে আসা যাযি। কসানাগুযলাযেও িন্দযর আনা 
যাযি। 
  
১৮৬০ সাযল প্রেম িটক্ষণ আটিো করলপে খুযল কিও়ো িয়েযছ কতা৷ কেপিাউন কেযে 
ওয়েটলংিন। এখন অনযানয র্া়েগাযতও করলপে পাতার োর্ অতযন্ত দ্রুত এটগয়ে 
চযলযছ। এভাযিই তার পটরেল্পনা সিল িযি, কর্টম ভািল, িযাাঁ, কিে েয়েেিা র্ািার্ 
টেনযত িযি। আমার টনর্স্ব র্ািার্ অসংখয ধনরে টনয়ে মিাসমুযে কভযস কিডাযি। 
  
কস আিটি িাটড েযরযছ, কপাোে পাযল্টযছ, টিছানা়ে শুয়েযছ। িযাাঁ, লেন কেযে সুন্দর 
সার্সজ্জা আটনয়েযছ। সাটর্য়েযছ। এেযোযণ আযছ কস্পন কিেী়ে মস্ত িযডা েযাটিযনি। 
িুযিা িযডা িযডা ও়োযিাি আযছ। কসখাযন পঞ্চাে কর্াডা সুি এিং টতটরে কর্াডা রু্যতা 
োেযত পাযর। কর্টম র্ামাোপযডর িযাপাযর খুি এেিা নর্র কি়ে না। টেন্তু কসগুযলা 
ওখাযন োো িরোর। কস অযনে সম়ে েম্বল পযর সম়ে োটিয়ে কি়ে। 
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িযাাঁ, এেিা োন্নার েব্দ কোনা যাযচ্ছ। কর্টম উযি িসল এিং োন্তভাযি ভািার কচষ্টা 
েরল, কছযলিা টে োাঁিযছ? তার মাযন? কছাট্ট খাি কেযে পযড কগযছ নাটে? কর্টম র্াযন, 
টমযসস িযাটল ঘুযমাযল আর জ্ঞান োযে না। িযাাঁ, যটি কছযলিার টেছু িয়ে যা়ে? আমার 
িাটডযত? না, তািযল আমাযেই সিাই িা়েিদ্ধ েরযি। 
  
কময়েিার টনেুটচ েযরযছ। আটম উিি। 
  
কস টিপার পযর এটগয়ে কগল। টমযসস িযাটলর ঘযরর িরর্া িন্ধ। এেিু টচন্তা েযর 
িরর্ািা খুযল টিল। টমযসস িযাটল গভীর ঘুযম অযচতন। িযাাঁ, নাে ডােযছ। কর্টম কছাট্ট 
খািিার টিযে এটগয়ে কগল। কছযলিা ঘুযমাযচ্ছ। না, ওই কতা কর্যগ আযছ। কচাখ িুযিা 
এেিম কখালা, কর্টম তার টিযে তাোল। িযাাঁ, এেই রেম কিখযত। িা়ে ঈের, আমার 
মযতাই মুখ আর টচিুে কপয়েযছ। কচাখ িুযিা এখন নীল, সি টেশুরাই কিাধি়ে এইভাযি 
নীল কচাখ টনয়ে র্ন্মা়ে। িযাাঁ, পরিতজীোযল এই কচাখ ধূসর িয়ে উিযি। কছযলিা কছাট্ট 
িুযিা িাত িাটডয়ে সামযন ডাোর কচষ্টা েরযছ। মুখ টিয়ে এেিা অদু্ভত েু-েু েব্দ 
েরযছ। িা, সািসী কছযল, কর্টম ভািল, এখাযন শুয়ে আযছ, কোযনা েব্দ েরযছ না। অনয 
কছযলরা কযমন টচল টচৎোর েযর। তাও েরযছ না। 
  
কস নীচু িল। িযাাঁ, এর সাযে মযােযেগযরর অযনে সািৃেয আযছ, তা মানযতই িযি। 
  
কর্টম এেিা আেুল িাটডয়ে টিল। কছযলিা আেুলিা ধরার কচষ্টা েরল। কেষ পযজন্ত ধযর 
কিলল, িযাাঁ, ষাাঁযডর মযতা েটক্তোলী, কর্টম ভািল, কসই মুিূযতজ তার মযন িল, এই 
কছযলিার গা কেযে এেিা অদু্ভত গন্ধ কিটরয়ে আসযছ। 
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টমযসস িযাটল? 
  
কস উযি িাাঁডাল। িলল- েী িয়েযছ সযার? 
  
–কছযলিাযে ভাযলা েযর কিখাশুনা েরযত িযি। আটম টে ভাসি নাটে? 
  
 কর্টম মযােযেগর ঘর কেযে কিটরয়ে কগল। 
  
*** 
  
কডটভড, টেশুযির সম্পযেজ কতামার েী ধারণা? 
  
 –কোন টিষয়ে সযার? 
  
–তুটম টে র্াযনা, তারা েী কখলযত ভাযলািাযস? 
  
ওই আযমটরোন িলল, তারা কছাযিা কছাযিা কখলনা কখলযত ভাযলািাযস, টমিঃ মযােযেগর। 
  
অযনেগুযলা কখলনা টেযন আনযি, কেমন? 
  
কর্টম েো আর িাডাল না। কডটভড ব্ল্যােওয়েল ঘর কেযে কিটরয়ে কগল। 
  
*** 
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কসই টিন টিযেলযিলা কর্টম এেিা কছাট্ট িািামী রযের পযাযেি টনয়ে ঘযর ঢুেল। 
  
টমযসস িযাটল িলল- গতরাযতর ঘিনার র্নয আমাযে ক্ষমা েরযিন, সযার। আটম 
র্ানতাম না, এতিা ঘুটময়ে পযডটছলাম। আর্ কেযে আর কতমন টেছু ঘিযি না। ও এত 
টচৎোর েযরযছ কয, আপনার ঘুম কভযে কগযছ। 
  
না, ও মযন ি়ে টচৎোর েযরটন। কর্টম িলল, আটম এমটন উযি এযসটছ। কস পযাযেিিা 
তুযল টিয়ে িলল, কছযলিাযে এই কখলনািা টিও। 
  
–আটম টনশ্চ়েই কিি। 
  
–ওযে কেন িাইযর টনয়ে যাও না? িাগাযন কতা টনয়ে কযযত পাযরা? 
  
 –িযাাঁ, তাই েরি। 
  
–েরীর খারাপ িযল িলযি টেন্তু। 
  
–িযাাঁ, টনশ্চ়েই িলি। 
  
সযার, আটম টে ওাঁযে এখাযন টনয়ে আসি?- 
  
-িযাাঁ, এখাযন টনয়ে এযসা। 
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টেছুক্ষণ িাযি কর্টম রু্টন়োরযে টনয়ে আসা িল। কছযলিা মিা আনযন্দ কখলযত শুরু 
েযরযছ। 
  
–ওযে আমার কোযল িাও। োন্তভাযি টমযসস িযাটল কছযলিাযে কর্টমর কোযল িটসয়ে 
টিল। কর্টম এই প্রেম টনযর্র কছযলযে কোযল িসাল। িযাাঁ, তার সমস্ত েরীযর এেিা 
অদু্ভত অনুভূটত। মযন িযচ্ছ, কস কযন িূর বেেযি িাটরয়ে কগযছ। এ িল তার সন্তান। 
কর্টম মযােযেগর রু্টন়োর। িযাাঁ, আমার সিটেছু এ কপয়েযছ। টেন্তু এযে আটম েী 
েরি? 
  
টমযসস িযাটল, ওর খািিা আমার ঘযর টনয়ে এযসা। 
  
*** 
  
সাতটিন কেযি কগযছ। মাগজাযরিযে কিখা কগল। 
  
টমযসস িযাটল িলল- টমিঃ মযােযেগর এখন অটিযস আযছন, টমস ভযানডার। টতটন 
আমাযে িযলযছন, ওই কছযলিাযে আপনার িাযত তুযল টিযত। টেন্তু তার আযগ উটন 
আপনার সযঙ্গ েো িলযিন। 
  
মাগজাযরি টলটভংরুযম িযস অযপক্ষা েরযছ। কছাট্ট কর্টমযে কোযল িটসয়ে করযখযছ। আিঃ 
েতটিন এই কছযলিার সযঙ্গ কিখা ি়েটন। এেিা এেিা েযর সাতিা টিন কেযি কগযছ। 
অযনেিা সম়ে পার িয়ে কগযছ। 
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কেষ পযজন্ত কর্টম টলটভংরুযম ঢুযে পডল। মাগজাযরযির মযন আিার আযিগ আটম এখনও 
কেন ওযে এত ভাযলািাটস? 
  
িযাযলা মযাটগ? 
  
-িযাযলা কর্টম? 
  
আটম আমার সন্তান চাইটছ। 
  
মাগজাযরযির মযন আনন্দ- িযাাঁ, এ কতা কতামারই সন্তান কর্টম, আটম তাযত আপটে েরি 
না। 
  
-িযাাঁ, ওযে টিে মযতা িড েযর তুলযত িযি। আমার োযছ রাযখা। আটম সিরেম 
সুযযাগ েযর কিি। তুটম কসভাযি ওযে মানুষ েরযত পারযি টে? 
  
মাগজাযরি িুিযত পারল না, কস িলল- আটম টিে িুিযত পারটছ না। 
  
আমাযে আমার কছযল কিরত িাও। 
  
–আটম র্াটন না। তুটম আর আটম… 
  
–না, ও শুধু আমার কছযল। 
  
 মাগজাযরি ভীষণ করযগ কগযছ– অসম্ভি, আটম টেছুযতই ওযে ছাডি না। 
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কর্টম এে মুিূতজ েী কযন ভািল, তারপর িলল- এযসা, আমরা এেিা আযপাস েটর। 
তুটম কর্টমযে টনয়ে এখাযন োেযত পারযি। তুটম তার গভযনজসজ িযি। 
  
কর্টম মাগজাযরযির মুযখর টিযে তাোল। 
  
-তুটম েী চাইছ? 
  
–আটম চাইটছ, ও ওর িািার পটরচয়ে পটরটচত কিাে। 
  
–টিে আযছ, আটম ওযে িেে কনি। 
  
 মাগজাযরি রাগত কচাযখ তাোল আমার কছযলযে িেে কনযি? না, তুটম আমার কছযলযে 
স্পেজ েরযত পারযি না। কতামার অযনে িাো আযছ, প্রটতপটে আযছ, টেন্তু তা সযেও 
কতামার টেছুই কনই। কতামাযে কিযখ আমার েরুণা েরযত ইযচ্ছ ি়ে। 
  
কর্টম িাাঁটডয়ে োেল। মাগজাযরি ধীযর ধীযর িাটড কেযে কিটরয়ে যাযচ্ছ। কছযলযে িু-িাযত 
র্টডয়ে ধযরযছ। 
  
পযরর টিন সোলযিলা মাগজাযরি ভািল, এিার আটম আযমটরোযত চযল যাি। 
  
*** 
  
টমযসস আওনস েো িলার কচষ্টা েরযলন। এভাযি সমসযার সমাধান ি়ে না। 
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-আমাযে কযযতই িযি। কসখাযন টগয়ে আটম আমার কছাট্ট টেশুসন্তানযে টনয়ে নতুন 
র্ীিন শুরু েরি। 
  
না, কস আর টেছুযতই কর্টম মযােযেগযরর অপমান সিয েরযি না। 
  
-েখন তুটম যাযি? 
  
যত তাডাতাটড সম্ভি। আমরা কট্রন ধযর কপািজটসস্টাযর যাি, কসখান কেযে কেপিাউন। 
তারপর টনউই়েেজ। 
  
অযনে সম়ে লাগযি। 
  
*** 
  
–তাযত েী িয়েযছ? আযমটরোযত কগযল আটম টেছু েরযত পারি। 
  
কর্টম টনযর্যে োন্ত স্বভাযির মানুষ িযল মযন েযর। সিটেছু কস কচাযখর সামযন 
কিখযত পাযচ্ছ। অটিসিা আরও সুন্দর িয়েযছ। সি তার িাযতর মুযিািন্দী, টেন্তু 
মাগজাযরি? এিা এে র্ীিন্ত রিসয। কছযলিা কোো়ে কগল? কেষ পযজন্ত কডটভড 
ব্ল্যােওয়েলযে কস িলল কতামাযে এেিা িরোরী োর্ কিি, েরযত পারযি কতা? 
  
–িযাাঁ, সযার। 
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–তুটম টমস ভযানডাযরর সযঙ্গ েো িলযি। িলযি, আটম তাযে েুটড িার্ার পাউে কিি, 
কস কযন তার টিটনময়ে এেিা টর্টনস আমার িাযত তুযল কি়ে। 
  
কর্টম এেিা কচে টলখল। িলল- এিা ওযে িাও। 
  
যাটচ্ছ, সযার। 
  
 পযনযরা টমটনি িাযি কডটভড টিযর এল। কচেিা কর্টম মযােযেগযরর িাযত তুযল টিল। 
কসিা অযধজে টছাঁযড কিলা িয়েযছ। কর্টম িুিযত পারল, েী ঘযিযছ। অপমাযন তার মুখ 
লাল িয়েযছ। 
  
-কতামাযে ধনযিাি, কডটভড। কতামার োর্ তুটম টিে েযরছ। 
  
তার মাযন মাগজাযরি আমার েো শুনযত রার্ী ন়ে। টিে আযছ, এিার ওযে আটম োটস্ত 
কিি। 
  
িযাপারিা আটম টনযর্ই পটরচালনা েরি। 
  
 টিযেলযিলা কর্টম মযােযেগর টমযসস আওনস-এর কিাটডজং িাউযস টগয়ে উপটিত িল। 
  
–এখনই টমস ভযানডারযে টনয়ে এযসা। 
  
–তা সম্ভি িযল মযন িযচ্ছ না। কস আযমটরোযত চযল কগযছ। 
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কর্টমর মযন িল, তার সমস্ত েরীযর িযো– তা িযত পাযর না। েখন কস কগযছ? 
  
–কস তার কছযলযে টনয়ে আর্ িুপুরযিলা ওডটসস্টাযর চযল কগযছ। 
  
* 
  
ওডটসস্টার কস্টেন, ভীষণ টভড িয়েযছ। অসংখয মানুযষর র্মায়েত। টচৎোর কোনা 
যাযচ্ছ। িযাাঁ, নাটিেরা, তাযির িউ, টিক্র়ে প্রটতটনটধ, টিযরর সন্ধানী, সাধারণ মানুষ, 
তাযির সেযলই। এই প্রেম কট্রযন আসযছ ি়েযতা। এেিা উৎসি মুখর পটরযিে। 
মাগজাযরি কোনরেযম এেিা কছায ট্ট িসার র্া়েগা কপয়েযছ র্ানালার ধাযর। রু্টন়োর 
কর্টমর যাযত অসুটিধা না ি়ে কসটিযে তার সতেজ িৃটষ্ট। 
  
প্রটত মুিূযতজই কস ভারযছ, এই কছযলিা কিাধি়ে োরও পায়ের চাযপ টপষ্ট িয়ে যাযি। 
  
েনডাক্টর িলল- এিার যাত্রা শুরু িযি। 
  
 মাগজাযরি তাোল– এ েী? কর্টম িাাঁটডয়ে আযছ। 
  
কর্টম িলল- কতামার টর্টনসপত্র টনয়ে একু্ষটন কনযম এযসা। 
  
ও আমাযে টেনযি? মাগজাযরি িলল তুটম আমাযে েত কিযি? 
  
কর্টম তার কছযলর টিযে তাোল, আিা, কছযলটি মাগজাযরযির কোযল ঘুটময়ে আযছ আটম 
টিয়ের িিযল কতামাযে টেনযত চাইটছ। 
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. 
  
০৯. 
  
টতনটিন িাযি তারা এেিা সংটক্ষপ্ত অনুষ্ঠাযন টিিাি িন্ধযন আিদ্ধ িল। এিা এোন্ত 
িযটক্তগত অনুষ্ঠান। কডটভড ব্ল্যাঙ্কওয়েল ছাডা আর কেউ সাক্ষী টছল না। 
  
টিয়ের অনুষ্ঠাযন কর্টম মযােযেগযরর মযন টমশ্র প্রটতটক্র়ো িয়েযছ। কস টনযর্র রাগ এিং 
আযিগযে সুটন়েন্ত্রযণ রাখযত পাযর। কস োন্ত স্বভাযির মানুষ। মাযি মযধয মাগজাযরযির 
টিযে তাোল। পাযেই িাাঁটডয়ে আযছ। আিা, অসাধারণ সুন্দরী, মযন পডল কসই 
োমনািগ্ধ প্রিরগুটলর েো। এিা এেিা সৃ্মটতর উদ্বািন ছাডা আর টেছুই ন়ে। িযাাঁ, 
মুিূযতজর িযে এ ঘিনা ঘযি কগযছ। কস মাগজাযরিযে িযিিার েযরযছ, প্রটতযোযধর 
অনযতম উপা়ে টিযসযি। এইভাযিই মাগজাযরযির গযভজ তার সন্তান এযসযছ, তার সােজে 
উেরাটধোরী িয়ে। 
  
যার্ে িলযলন আটম কতামাযির স্বামী-স্ত্রী টিযসযি কঘাষণা েরটছ। তুটম এখন কতামার 
িউযে চুম্বন িাও। 
  
কর্টম উযি কগল, মাগজাযরযির টচিুযে চুমুর টচহ্ন এাঁযে টিল। 
  
কর্টম িলল চযলা, আমরা িাটডযত যাি। কছযলিা অযপক্ষা েরযছ। 
  
 তারা িাটডযত টিযর এল। কর্টম মাগজাযরিযে এেিা কিডরুম কিখাল। 
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-এিা কতামার কোিার ঘর। 
  
–টিে আযছ। 
  
-আটম আর এের্ন িাউসটেপার রাখটছ, টমযসস িযাটল কর্টম রু্টন়োযরর িাট়েত্ব কনযি। 
কোযনা টেছু িরোর িযল কডটভডযে িলল, কেমন? 
  
মাগজাযরযির মযন িল, তাযে িারিার অপমাটনত িযত িযচ্ছ। িা, ও আমাযে ক্রীতিাসীর 
মযতা িযিিার েরযছ। টেন্তু এিা খুি এেিা গুরুত্বপূণজ টর্টনস ন়ে। কেষ অটব্দ আমার 
সন্তানযে র্ারর্ টিযসযি কিাঁযচ োেযত িযি না, কস এেিা টপতৃ পটরচ়ে কপল। 
  
কসই টডনাযরর আসযর কর্টম টছল না। মাগজাযরি অযনেক্ষণ অযপক্ষা েযরযছ। তারপর 
এো এো কখয়ে টনল। সমস্ত রাত কস কর্যগটছল। িাটডযত নানা ধরযনর েব্দ িযচ্ছ। 
কভার চারযি, কস ঘুটময়ে পডল। কস ভািল, এখন আমার স্বামী টমযসস অযাগযনযসর ঘযর 
কোযনা িারাঙ্গনার সাযে সঙ্গমরত? 
  
*** 
  
মাগজাযরযির সম্পেজিা এখন কেমন িয়ে কগযছ। টিয়ের পরও কোযনা পটরিতজন ি়েটন। 
টক্লপটিিযির মানুষর্ন এই রূপান্তযর অিাে িয়ে কগযছন। মাগজাযরি এখন এে 
গুরুত্বপূণজ মটিলা। তাযে আর নীচুস্তযরর কময়ে িলা যাযি না। এই েিযরর সেযলই 
অেজননটতে টিে কেযে কর্টম মযােযেগযরর ওপর টনভজরেীল। তার কোম্পাটনও 
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অযনযের অন্নিযস্ত্রর সংিান েরযছ। তাই মাগজাযরিযে িুযি সমযি চলযত িযি। 
মাগজাযরি মাযি মযধযই কর্টম রু্টন়োরযে টনয়ে িাইযর কিযরা়ে। সেযলর সাযে কস েো 
িলার কচষ্টা েযর। িা; িাতািরণ পালযি কগযছ। অযনে র্া়েগাযত তাযে টনমন্ত্রণ েরা 
ি়ে। তাযে খুটে রাখার কচষ্টা েরা ি়ে। েখনও চায়ের আসর, েখনও িাাঁতিযসভা, 
েখনও বনেযভার্। েখনও কোযনা েটমটির সিসয িিার আমন্ত্রণ। িযাাঁ, কস নানাভাযি 
টনযর্যে সটজ্জত েযর। এই েিযরর অযনযে তাযে ভাযলাযিযস কিযলযছ। যখন কস 
নতুন িলুি কপাোে কেযন, িলুি কপাোে সিসা র্নটপ্র়ে িয়ে যা়ে। 
  
*** 
  
কর্টম মাযি মযধযই তার কছযলর সাযে সম়ে োিা়ে। মাগজাযরযির প্রটত তার আচরণ 
আযগর মযতাই রয়ে কগযছ। িূরিতজী এিং োন্ত। প্রযতযে সোলযিলা কেেিাযস্টর 
আসযর মাগজাযরি সুখী স্ত্রীর ভূটমো পালন েযর। িযাাঁ, চােরযির সুটিধাযেজ। তা না িযল 
তাযির মযধয টনরাপোিীনতা টিরার্ েরযতা। কর্টম চযল যািার পর মাগজাযরি ঘর কেযে 
কিটরয়ে আযস। তার সমস্ত েরীযর ঘাম র্যমযছ। টনযর্যে কঘন্না েরযত ইযচ্ছ ি়ে। এই 
টে আমার অিংোর? মাগজাযরি র্াযন, কস এখনও কর্টমযে ভাযলািাযস। টচরোল আটম 
ওযে ভালিাসযিা। ভগিান, তুটম আমাযে সিা়েতা েযরা। 
  
*** 
  
কর্টম কেপিাউযন কগযছ। টতনটিযনর িযিসাট়েে োযর্। যখন কস িাটড কেযে কিটরয়ে 
এল, এের্ন োযলা িাইভার িলল- গাটড লাগযি সযার? 
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-না, আটম িাাঁিি। 
  
–িান্দা িযলযছ, আপটন কযন গাটডযত ওযিন। 
  
কর্টম অিাে িয়ে টর্জ্ঞাসা েরল–িান্দা! 
  
–িা, টম. মযােযেগর। 
  
কর্টম গাটডযত িসল। িাইভার কঘাডার ওপর চািুে চাটলয়ে টিয়েযছ। কঘাডা চলযত শুরু 
েযরযছ। কর্টম িান্দার েো ভািযছ। িান্দার সািস এিং িনু্ধত্ব। িযাাঁ, গত িুিছর ধযর 
কর্টম অযনে খুাঁযর্যছ, টেন্তু পা়েটন। এিার কিাধি়ে িনু্ধর সযঙ্গ কিখা িযি। 
  
গাটডিা র্যলর ধার টিয়ে এটগয়ে চযলযছ। কর্টমর মযন পডল, েত ঘিনা। 
  
পযনযরা টমটনি কেযি কগযছ। গাটডিা এেিা পটরতযক্ত ও়েযার িাউযসর সামযন োমল, 
এেিা এখাযন কর্টম এিং িান্দা িযস িযস নাটমি অটভযাযনর েো কভযিটছল। িযাাঁ, 
আমরা কেমন কিটিযসিী যুিে টছলাম, কর্টম ভািল। এখন সি টেছু পালযি কগযছ। 
কর্টম গাটড কেযে কনযম ও়েযারিাউযসর টিযে চযল কগল। িান্দা কসখাযন িাাঁটডয়ে আযছ। 
এেই রেম কিখযত। টেন্তু কস এখন সুন্দর কপাোে পযরযছ। োিজ পযরযছ, িাই 
কিাঁযধযছ। 
  
তারা পরস্পযরর টিযে তাোল। তারা এযে অনযযে র্টডয়ে ধরল। 
  
 কর্টম িলল–কতামাযে কিযখ মযন িযচ্ছ, িাযত অযনে প়েসা এযসযছ। 
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িান্দা মাো নাডল–িযাাঁ, খুি এেিা খারাপ ন়ে। িামজিা আটম টেযন কিযলটছ। িউ আযছ, 
িুযিা কছযল। আটম ওখাযন গম উৎপািন েটর। আর উিপাটখ। 
  
উিপাটখ? 
  
–িযাাঁ, উিপাটখর পালে কেযে অযনে অেজ আযস। 
  
–কতামার পটরিাযরর সাযে কিখা েরাযি না িান্দা? 
  
কর্টম তার টনর্স্ব পটরিাযরর েো ভািল তারা েত িূযর? স্কিলযাযে আযছ। প্রটত মুিূযতজ 
ওযির েো মযন পযড। চার িছর ধযর কস িাটড ছাডা। 
  
-কতামার সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরার অযনে কচষ্টা েযরটছ। 
  
-আটমও িযস্ত টছলাম। িান্দা োযছ এযস িলল–কতামাযে এেিা িযাপাযর সতেজ েরযত 
এলাম। সমসযা কিখা টিয়েযছ। 
  
কর্টম িলল–েী ধরযনর সমসযা? 
  
-নাটমি টিরেখটনযত যাযে িাট়েত্ব কিও়ো িয়েযছ তার নাম িানস টর্মারমযান। কলােিা 
কমাযিও ভাযলা ন়ে। সমস্ত শ্রটমেরা ওযে কঘন্না েযর। তারা কলােিার টিরুযদ্ধ টিযোি 
েরযত চযলযছ। যটি এই ঘিনা ঘযি তািযল েী িযি? তািযল কতামার রক্ষীরা ি়েযতা 
িাধা কিিার কচষ্টা েরযি। িাঙ্গা কিযধ যাযি। 
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কর্টম িান্দার মুযখর টিযে তাোল। 
  
–এেিার এেিা কলাযের েো কতামা়ে িযলটছলাম, মযন আযছ কতামার? র্ন কিযঙ্গা? 
  
–িযাাঁ, উটন এের্ন রার্নীটতে কনতা। ওনার সম্পযেজ টেছু প্রিন্ধ আটম পযডটছলাম। 
  
–উটন টেন্তু িানযসর এে অনুগামী। 
  
 কর্টম মাো নাডল–েী েরা যা়ে ভািযত িযি। 
  
-িযাাঁ, তুটম কতা এখন এে েটক্তোলী মানুষ িয়ে উযিছ কর্টম, এই িযাপারিা ভািযত 
আমার ভাযলা লাযগ। 
  
-কতামাযে ধনযিাি, িান্দা। 
  
-কতামার এেিা সুন্দর কছযল িয়েযছ নাটে। 
  
কর্টম তার টিস্ম়ে কচযপ রাখযত পারল না–তুটম েী েযর র্ানযল? 
  
-আটম কতা পুযরাযনা িনু্ধযির সযঙ্গ সম্পেজ ির্া়ে রাটখ। আমাযে এখন কযযত িযি কর্টম, 
নাটমযির িযাপাযর নর্র টিও। 
  
-িযাাঁ, কিখি, েখন আিার কিখা িযি? 
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–আটম োছাোটছ োেি। তুটম আমার িাত কেযে এত সিযর্ টনস্তার পাযি না। 
  
এে মুখ িাটস কিযস িান্দা চযল কগল। 
  
*** 
  
কর্টম টক্লপটট্রিযি টিযর এল। কডটভড ব্ল্যােওয়েলযে পািাল ওখানোর সমসযা সমাধান 
েরযত। 
  
সুপারভাইর্াযরর নামও িযল কিও়ো িল, যটি সুপারভাইর্ার শ্রটমেযির সযঙ্গ খারাপ 
িযিিার েযর তািযল তাযে সটরয়ে টিযত িযি। 
  
পযরর টিন সোলযিলা ব্ল্যােওয়েল চলল টিরেখটনর টিযে। 
  
*** 
  
কডটভড নাটমযির টিরেখটনযত অিতরণ েরল। িু ঘণ্টা কস কসখাযন অটতিাটিত েরল। 
োন্তভাযি প্রিরী এিং শ্রটমেযির সাযে েো িলল। িুিযত পারল, এখাযন এেিা চাপা 
উযের্না আযছ। এই উযের্নার োরণ িানস টর্মারমযান। 
  
িানস মস্ত িযডা কচিারার এে ভেযলাে। টতনযো পাউে ওর্ন, ছ িুি ছ ইটঞ্চ লম্বা। 
মুখখানা কপারটসটলন টিয়ে বতটর িযল মযন ি়ে। লাল আযপযলর মযতা কচাখ িুযিা। 
কডটভড এ ধরযনর অনােষজে মানুষযে খুি এেিা কিযখটন। িযাাঁ, কু্রগার কেন্ট 
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টলটমযিযডর অনযতম কসরা সুপারভাইর্ার, এ টিষয়ে কোযনা সযন্দি কনই। কস তার কছাট্ট 
অটিযস িযসটছল। কডটভড ঢুযে পডল। 
  
টর্মারমযান উযি কডটভযডর িাযত িাত টিয়ে িলল–টম. ব্ল্যােওয়েল, তুটম কয আসযি 
আমাযে িযলাটন কেন? 
  
কডটভড র্াযন, তার আগমযনর সংিাি ইটতমযধয টর্মারমযাযনর োযন কপৌঁযছ কগযছ। 
  
— হইটস্ক চলযি? 
  
–ধনযিাি। 
  
 টর্মারমযান আিার কচ়োযর িযস পডল েী েরযত পাটর িযলা? এখাযন টে খুি কিটে 
টিযর পাও়ো যাযচ্ছ না? িস টে খুটে িযচ্ছ না? 
  
টেন্তু সেযলই র্াযন, নাটমযির টিযর উযোলযনর িযাপারিা িারুণ। 
  
টর্মারমযান আিার িলযত োেল আর টেছু নতুন েযর েরযত িযি টে? 
  
-এখানোর অিিা সম্পযেজ টেছু অটভযযাগ শুনযত পাটচ্ছ। 
  
টর্মারমযাযনর মুখ কেযে িাটসর করখা টমটলয়ে কগল–েী অটভযযাগ? 
  
-শ্রটমেযির ওপর নাটে অেেয অতযাচার েরা িযচ্ছ। 
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এই েো শুযন টর্মারমযান উযি িাাঁডাল। কস তার উযের্না আর িমন েরযত পারযছ 
না। মুখ রাযগ েমেম েরযছ। 
  
-না, এযির শ্রটমে িযল ভাযলাযিযসা না। ওরা িল িুযনা র্ন্তু র্াযনা়োযরর িল। কতামরা 
কিডযো়োিার িযস িযস েী ভাযিািা িযলা কতা? োর্ কতা আমাযেই েরযত ি়ে। 
  
-আমার েো কোযনা, কডটভড িলযত কচষ্টা েরল। 
  
-তুটম আমার েো শুনযি, আটম সি কেযে কিটে টিযর কতামাযির িাযত তুযল টিটচ্ছ। 
আর কতামরা ওই শ্রটমেযির েী টিচ্ছ? েীভাযি আটম োর্ েটর, তা টে কতামরা র্াযনা? 
  
অনয খটনগুযলার েো িলি টে? কসখাযন আমরা প্রটত মাযস উনষাি টেটলং েযর টিয়ে 
োটে, আর এখাযন েী কিও়ো ি়ে? মাযস মাত্র পঞ্চাে টেটলং। 
  
িযাাঁ, তািযল আটম েী েরযত পাটর? কতামরা কতা শুধু প়েসা গুনছ। 
  
-কর্টম মযােযেগর এই িযাপাযর রাটর্ িযচ্ছন না। কয েযরই কিাে কিতনিা িাডাযত 
িযি। 
  
টর্মারমযান োন্তভাযি িলল–িযসর িাো, আটম েী িা িলি? 
  
–আটম শুযনটছ, োর্ েরযত না পারযল নাটে চািুে মারা ি়ে? 
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টর্মারমযান নাযে কঘাাঁত কঘাাঁত েব্দ েযর িলল–তুটম এেো কোো কেযে শুনযল? িযাাঁ, 
কোযনা কোযনা কক্ষযত্র তা েরযত ি়ে বিটে? 
  
-না, এিা েরা উটচত ন়ে, তািযল কতা কতামাযেই শ্রটমেযির মৃতুযর র্নয িা়েী েরা 
িযি। 
  
টর্মারমযান োাঁধ িাাঁটেয়ে িলল–আটম িযাপারিা কভযি কিখি। 
  
কডটভড ভািল –কলােিা এেিা েুেুযরর িাচ্চা। ভ়েঙ্কর। কস ওই টিরাি কচিারার 
সুপারভাইর্াযরর টিযে তাোল–যটি আর কোযনা সমসযা ি়ে, তািযল কতামাযে সটরয়ে 
কিও়ো িযি। মানুযষর সাযে মানুযষর মযতা িযিিার েরার কচষ্টা েযরা। আর কযন 
অতযাচার েরা ি়ে। 
  
টর্মারমযান তাোল কডটভযডর টিযে। তার রাগ সংিরণ েযর িলল–আর টেছু? 
  
-টতন মাস িাযি আটম আিার টিযর আসি। আমার মযন ি়ে, তুটম অনয কোন 
কোম্পাটনযত চােটর কিযখ নাও। 
  
কডটভড কিটরয়ে কগল। িানস অযনেক্ষণ িাাঁটডয়ে টছল। রাযগ েরের েযর োাঁপযছ। এখন 
কস েী েরযি? কস র্াযত িুয়ের, তার িািাও তাই টছল। এই র্া়েগািা তাযির, আর 
ঈের তাযে পাটিয়েযছ ওযির কসিা েরার র্নয। মানুযষর মযতা িযিিার, না, ভািাই 
যাযচ্ছ না। কস কতা ওই কলােগুযলার গায়ের রং আর োযলা েযর কি়েটন। কর্টম 
মযােযেগর এই অিিািা িুিযত পারযছন না কেন? না, কেউ যটি োযলা েুোযির 
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ভাযলািাযস, আটম েী েরি? িানস টর্মারমযান িুিযত পারল, ভটিষযযত তাযে আর 
এেিু সতেজ োেযত িযি। টেন্তু নাটমযির িাট়েত্ব কস অনয োরও িাযত তুযল কিযি না। 
  
*** 
  
কু্রগার কেন্ট টলটমযিড ক্রমে কিযড উিযছ। কর্টম মযােযেগর এখন আরও ভাযলা োর্ 
েরযছ। কস োনাডাযত এেিা কপপার টমল টেযন টনল। অযস্ট্রটল়োযত টেনল এেিা 
র্ািার্ োরখানা। িাটডযত োোর সম়ে কর্টম তার কছযলর সাযে সিিা সম়ে োিা়ে। 
কছযলিা িািার মযতা িয়ে উিযছ। কর্টম মযন মযন খুি অিঙ্কার কিাধ েযর। কস 
কছযলিাযে তার সাযে লম্বা ভ্রমযণ টনয়ে কযযত চা়ে। টেন্তু মাগজাযরি কযযত টিযত চা়ে না। 
  
কস এখন খুিই কছাযিা, আর এেিু িযডা িযল-যাযি। আর তুটম তখন রাগ েরযত 
পারযি না। 
  
কর্টম িযাপারিা িুিযত পাযর না। এর আযগই তার কছযলর প্রেম র্ন্মটিন পাটলত িল। 
তারপর টদ্বতী়ে। কর্টম অিাে িয়ে কগল। সম়ে েী দ্রুত এটগয়ে চযলযছ। 
  
১৮৮৭-মাগজাযরযির োযছ গত িু িছর কোযনারেযম কেযি কগযছ। প্রযতযে সপ্তাযি 
এেিার কর্টম তার িনু্ধ-িান্ধিযির আমন্ত্রণ েযর। মাগজাযরিযে তখন সুখী গৃিেত্রীর 
ভূটমো়ে অটভন়ে েরযত ি়ে। অনয কলাযেরা তার টিযে অিাে কচাযখ তাটেয়ে োযে। 
তার সযঙ্গ েো িযল। তারা খুিই আযমাি পা়ে। মাগজাযরি র্াযন, েয়েের্ন খুিই সুন্দর 
কচিারার, টেন্তু তাযিরযে ভাযলাযিযস েী লাভ? কস কতা কর্টম মযােযেগযরর টিিাটিতা 
স্ত্রী। 
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কেষ অটতটে চযল যািার পর মাগজাযরি টর্জ্ঞাসা েরল-সযন্ধযিা টে ভাযলা কেযিযছ? 
  
কর্টম উের টিল–িযাাঁ, শুভরাটত্র। 
  
কছাট্ট কর্টমযে তার কোযল টনল। েয়েে টমটনি কেযি কগযছ। মাগজাযরি শুনযত কপল, 
কর্টম িাটড কেযে কিটরয়ে কগল। িাইযরর িরর্ািা িন্ধ িয়ে কগল। 
  
রাযতর পর রাত মাগজাযরি মযােযেগর তার টিছানাযত শুয়ে োযে এিং কিযল আসা 
টিনগুযলার েো ভাযি। কস র্াযন, এই েিযরর সিাই তাযে েত ঈষজা েযর। এই 
িযাপারিা তার কমাযিই ভাযলা লাযগ না। তার োযছ ঈষজা েরার মযতা েী আযছ? কস 
এেিা িন্দীোলা়ে র্ীিন যাপন েযর। স্বামী তাযে কমাযিই ভাযলািাযস না। এিা কিাধি়ে 
এেিা চুটক্ত, না, এই র্ীিন কস েতটিন রাখযি? মাযি মযধয কস এেিা অদু্ভত েষ্টেল্পনা 
র্গযতর িাটসন্দা িয়ে যা়ে। কিা কিা েযর কিযস ওযি। িাটসিা িূর কেযে আরও িূযর 
চযল যা়ে। িাটস কেষ পযজন্ত োন্নাযত পটরণত ি়ে। আটম র্াটন না, কস কেন আমাযে 
ভাযলািাসযছ না। 
  
*** 
  
১৮৯০- টক্লপটিিি আরও িযডা েির িয়ে উিযছ। কর্টম ভািযতই পাযরটন। গত সাত 
িছর ধযর কস এখানোর িাটসন্দা। এখন এিাযে এেিা প্রাণসম্পন্ন েির িলা যা়ে। 
আরও অযনে টিরে সন্ধানীরা পৃটেিীর নানা অংে কেযে এখাযন আসযছ। কসই এেই 
গল্প। তারা কোচ টেংিা ও়োগযন আযস। কেউ আযস পায়ে কিাঁযি। তাযির িাযত টেছুই 
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োযে না। শুধু পরযন এেিুেযরা েম্বল। খািাযরর িরোর ি়ে। মাোর ওপর ছাি এিং 
টেছু িাো। কর্টম এেই ভাযি সিটেছু টিয়ে কি়ে। কস এখন অযনেগুযলা টিযর আর 
কসানার খটনর মাটলে। তার নাম সিজত্র ছটডয়ে পযডযছ। 
  
এেটিন সোযল অযািটনজ কড টপ়োরযসর পক্ষ কেযে তার সযঙ্গ কিখা েরযত এযলন। 
ভেযলাে টেম্বারিটলযত টিরাি টিরে খটন চাটলয়ে োযেন। 
  
কর্টম র্ানযত চাইল- সযার, আপনার র্নয েী েরি। 
  
-আমাযে এেিা প্রস্তাি টিয়ে পািাযনা িয়েযছ টম. মযােযেগর। কড টপ়োরস আপনার 
সিটেছু টেনযত চাইযছ। েত লাগযি িলুন? 
  
এেিা অদু্ভত প্রস্তাি। কর্টম িাাঁত টেডটমড েযর িলল –আপটন এখুটন এখান কেযে 
কিটরয়ে যান। 
  
*** 
  
কডটভড ব্ল্যােওয়েল কর্টমর োযছ ক্রমে আরও অপটরিাযজ িয়ে উিযছ। ওই অল্পি়েসী 
আযমটরোন যযেষ্ট েটক্তোলী এিং অনুসন্ধানী। িযাাঁ, এর মযধয সততা আযছ, আযছ িুটদ্ধর 
িীটপ্ত এিং আনুগতয। কর্টম কডটভডযে তার কসযক্রিাটরর পযি িরণ েযরযছ। পরিতজী 
োযল কডটভড িল তার আত্মসিা়েে এিং কেষ পযজন্ত কছযলিার ি়েস িল এেুে, তখন 
কর্নাযরল মযাযনর্ার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

204 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কডটভড ব্ল্যােওয়েযলর োযছ কর্টম কিাধি়ে িািার মযতা। কডটভযডর িািার িািজ অযািাযে 
মৃতুয ি়ে। কর্টম তাযে িাসপাতাযল ভটতজ েযর টিয়েটছল এিং ডাক্তাযরর খরচ 
চাটলয়েটছল। শুধু তাই ন়ে। মৃতুযর পর সমস্ত খরচ কর্টম মযােযেগর িিন েযরযছ। 
টিগত পাাঁচ িছর ধযর কডটভড কু্রগার কেযন্টর িয়ে োর্ েরযছ। কস কর্টমযে যযেষ্ট 
শ্রদ্ধা েযর। শুধু তাই ন়ে, কর্টম আর মাগজাযরযির মযধয কয এেিা িাণ্ডা লডাই চলযছ, কস 
িযাপাযর কডটভড অিগত। এ িযাপাযর কস মযন মযন িুিঃখ প্রোে েযর। োরণ কস 
িুর্নযেই ভাযলািাযস। যটিও এিা তার িযিসার অন্তগজত ন়ে। কডটভড মযন মযন ভািল, 
আমার োর্ িল কর্টমযে সািাযয েরা। 
  
*** 
  
কর্টম আরও কিটে সম়ে তার কছযলর সযঙ্গ োিাযচ্ছ। কছযলিার ি়েস এখন পাাঁচ িছর। 
কর্টম তাযে এেটিন টিযরর খটনযত টনয়ে কগল। কর্টম রু্টন়োর টেছুই িুিযত পারযছ 
না। কস খুিই িুিজল। কস কিযন্ট তারা ভরা আোযের তলা়ে ঘুটময়ে পডল। কর্টম 
স্কিলযাযে োোর সম়ে নক্ষত্রখটচত আোযের টিযে তাটেয়ে োেত। এখাযন িটক্ষণ 
আটিোযত আোযের অিিান কস টিে িুিযত পারযছ না। সি কেমন কগালমাল িয়ে 
যাযচ্ছ। তিুও আোযের টিযে তাটেয়ে োেযত ভাযলা লাযগ। 
  
সোলযিলা ওযির ঘুম কভযে কগযছ। ওরা টতটতর পাটখ টেোর েরল। গা়েনা, লাল িুাঁটি 
কমারগ–আরও েত েী! কছাযিা কর্টমর কছাযিা িািুযঘাডা আযছ। িািা আর কছযল কসই 
কঘাডার টপযি চযড এখাযন কসখাযন ঘুযর কিডা়ে। িযাাঁ, েত েী কিখার আযছ এখাযন। 
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কোোও কোোও টিপযির সম্ভািনা। এেিার কর্টম তার কছযলযে টনয়ে নিীর ধাযর 
তািুর তলা়ে শুয়ে টছল। কসখাযন এেিা িুঘজিনা ঘযি কগল। এেিল িুযনা িাইসন 
তাযির প্রা়ে কমযরই কিলটছল। 
  
িিাৎ আোযের টিযে োযলা ধুযলার িড উিল। কর্টম অিাে িয়ে কসটিযে তাটেয়ে 
োেল। তার ষষ্ঠ ইটন্দ্র়ে িলযছ, এখনই এখান কেযে পালাযত িযি। কর্টম রু্টন়োরযে 
কোযল েযর কস তাাঁিুর িাইযর চযল এল। তারপর ছুিযত ছুিযত টিলার ওপর চযল কগল। 
কিখযত কপল, সি র্ন্তুরা সভয়ে আতজনাি েরযত েরযত পালাযচ্ছ। তার মাযন? ভ়েঙ্কর 
টেছু এেিা ঘিযছ কিাধি়ে। টেছু কিািার আযগই োযলা এেিা করখা িাাঁটপয়ে পডল। 
িযাাঁ, প্রা়ে টতনঘন্টা ধযর এই তাণ্ডি চযলটছল। 
  
সি টেছু কেষ িয়ে যািার পর রু্টন়োরযে িুযে কচযপ ধযর কর্টম িলল–কতাযে এেটিন 
কেপিাউযন টনয়ে যাি। কসখাযন কগযল কিখটি, েির োযে িযল। 
  
রু্টন়োর র্ানযত চাইল- িািা, মাযে সযঙ্গ কনযি না? মা স্বীোর েরযত চা়ে না, টেন্তু 
েির কিখযত ভাযলািাযস। 
  
কছযলটিও অিাে িয়ে ভাযি, মা আর িািার মযধয এত িযিধান কেন? টেন্তু সমসযািার 
সমাধান েী ভাযি িযি িা এই সমসযািার উৎস কোো়ে, কিচারী িুিযত পাযর না। 
  
*** 
  
কর্টমর টনর্স্ব করলওয়ে োযর চযড তারা কিডাযত কিটরয়েযছ। 
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১৮৯১–িটক্ষণ আটিোর পটরিিন িযিিা করল এখন আরও র্নটপ্র়ে িয়ে কগযছ। কেন? 
এযত ভাডা েম লাযগ, সিযর্ যাও়ো যা়ে। দ্রুতগামী। 
  
কর্টম টনযর্র র্নয এেিা সুন্দর করল িাটনয়েযছ। এোের িুি লম্বা, তাযত চারযি িযডা 
িযডা োমরা আযছ। িাযরার্ন কযযত পাযর। এেিা কসলুন আযছ, কযিা অটিস টিযসযি 
িযিিার েরা যা়ে, এেিা ডাইটনং েমপািজযমন্ট, িােরুম এিং সুন্দর সার্াযনা টেযচন। 
রার্েী়ে আটভর্াযতযর সমািার। 
  
কছাট্ট কছযলটি র্ানযত চাইল অনয যাত্রীরা কোো়ে? 
  
কর্টম িাসল–আমরাই িলাম যাত্রী, এিা কতার টনর্স্ব কট্রন কসানামটন। 
  
রু্টন়োর কর্টম খুি মর্া েরযত শুরু েরল। কস র্ানালা টিয়ে তাটেয়ে আযছ। আিা, 
েত সুন্দর এই যাত্রাপে। 
  
িািা তাযে িযলযছ–এিা ভগিাযনর টনর্স্ব র্া়েগা। এখাযন িাটম টিযর, কসানা আযছ, 
চারপাযে ছডাযনা আযছ আটিষ্কাযরর আো। আমরা শুধুমাত্র শুরু েযরটছ কর্টম রু্টন়োর। 
  
*** 
  
 তারা কেপিাউযন কপৌঁযছ কগল। এখানোর কলাের্ন আর টিরাি টিরাি িাটড কিযখ কছাট্ট 
কর্টম অিাে িয়ে কগযছ। িযডা কর্টম তাযে মযােযেগর টেটপং লাইযন টনয়ে কগল। 
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অযনেগুযলা র্ািার্ িাাঁটডয়ে আযছ। কস কছাযিা কছযলযে িলল- এইগুযলা কিখ, এসিই 
আমাযির। 
  
*** 
  
তারা টক্লপটট্রিযি টিযর এল। কর্টম রু্টন়োর আনযন্দ ডগমগ। কস িলল–িািা সমস্ত 
েিরিার মাটলে। তুটম পযরর িার যাযি কতা? 
  
মাগজাযরি তার কছযলযে আির েযর িলল–িযাাঁ, যাি কসানা। 
  
কর্টম কিটের ভাগ সম়ে িাটডর িাইযর োযে। মাগজাযরি র্াযন কস মািাম অযাগযনযসর 
কিেযাখানা়ে রাত োিা়ে। কস শুযনযছ, কর্টম এেিা িাটড টেযনযছ তার আিযরর 
রটক্ষতাযে রাখার র্নয, যাযত কসখাযন টনরাপযি এিং টনটশ্চযন্ত ভ্রমণ েরযত পাযর। কস 
র্াযন না, এই খিরিা সটতয টেনা। মাগজাযরি শুধু র্াযন, ওই কময়েটির সযঙ্গ কিখা িযল 
কস ওই কময়েিাযে খুন েরযি। 
  
*** 
  
মাগজাযরি মাযি মযধয েিযর কিডাযত যা়ে। কস এেিা নতুন চাযচজর র্নয চাাঁিা তুলযছ। 
এেিা টমেন বতটর েরযত িযি। কযসি টিরে সন্ধানীরা এখাযন আযস, তাযির 
পটরিারযে সািাযয েরার র্নয। 
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তার এইসি োযর্ কর্টম খুিই করযগ যা়ে। এেটিন কর্টম টচৎোর েযর িলল–এসি 
েযর কেন িাো নষ্ট েরছ? 
  
মাগজাযরি িলল- টেছু ভাযলা োর্ কতা েরযতই িযি। 
  
এেিার কস এেিা অদু্ভত প্রস্তাি টিল। কযসি টিরে সন্ধানীরা যা়ে, তাযির কেপিাউযন 
টিটরয়ে আনযত িযি। কর্টম কযন তার িযটক্তগত করলগাটডিা এর্নয টিনা প়েসা়ে টিয়ে 
কি়ে। 
  
কেষ পযজন্ত কর্টম রার্ী িয়েটছল, টেন্তু এই িযাপাযর তার মত টছল না। 
  
মাগজাযরি কর্টমর অটিযসর িাইযর চযল কগল। এেিা অদু্ভত আচ্ছন্নতা কর্টমযে োস 
েরল। মযন িযচ্ছ, ও কিাধ ি়ে অনয োরও স্ত্রী, আমার ন়ে। 
  
*** 
  
কর্টম যার র্নয এেিা িাটড টেযনযছ কসই কময়েটির নাম মযাটগ। কস িল এে অসাধারণ 
রূপিতী উপপেী, কর্টম ভািল, আিা, িুর্যনর এে নাম িল েী েযর? তাযির মযধয 
কোন টেছুর টমল কনই। এই মযাটগর ি়েস এেুে িছর, কসানাটল চুযলর িনযা আযছ। 
অসাধারণ কযৌিনিতী েরীর। টিছানা়ে শুযল িাটঘনীর মযতা টিংস্র িয়ে যা়ে। কর্টম 
মািাম অযাগযনযসর িাযত যযেষ্ট অেজ তুযল কিিার পর তযি মযাটগযে অটধোর েরযত 
কপযরযছ। প্রটত মাযস কস মযাটগযে যযেষ্ট িাো কি়ে। কর্টমর মন যখন খারাপ োযে, 
তখন কসই কছাট্ট িাটডিাযত আযস। কিটের ভাগ সম়ে মািরাযত। কস র্াযন, কেউ তার 
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ওপর নর্র রাযখটন। টেন্তু আসযল তাযে অযনযেই কিখযছ। টেন্তু কেউ তার এই 
চালচলযনর ওপর মন্তিয েরযত চা়ে না। এিা কর্টম মযােযেগযরর টনর্স্ব েির। এখাযন 
কস যা খুটে তাই েরযত পাযর। 
  
কসই সযন্ধযযিলা কর্টমর মযন কোযনা আনন্দ টছল না। কস ভািল, ওই িাটডযত যাযি। 
  
মযাটগর মন ভাযলা কনই। কস পা ছটডয়ে টিছানাযত শুয়ে আযছ। তার লাল রযের কিটসং 
গাউনিার মযধয কেযে িুযের উদ্ভাস। আিা, এত সুন্দর টত্রভুর্, তার িুটি উরুর মাযি 
অিিান েরযছ। 
  
মযাটগ িলল আমার ভাযলা লাগযছ না। এই িাটডর মযধয িটন্দনী োেযত। আটম টে 
কতামার ক্রীতিাসী নাটে? মািাম অযাগযনযসর ওখাযন েত বি-বি িত। তুটম কেন 
আমাযে, সযঙ্গ টনয়ে কিডাযত যাও না। 
  
-আটম কতা কসেো কতামা়ে িুটিয়ে িযলটছ, মযাটগ। আটম তা েরযত পাটর না। 
  
 মযাটগ উপুড িয়ে শুল। আর এেিু োযছ এটগয়ে এল। তার কিটসং গাউনিা অযনেিা 
কখালা। কস িলল–তুটম কতামার কছযলযে সি র্া়েগা়ে টনয়ে যাও। আটম টে কতামার 
কছযলর মযতা নই? 
  
কস এটগয়ে টগয়ে েযাটে কঢযল টনল। িযাাঁ, এিা চার নম্বর। আরও কিটে কস খাযি টে? 
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-ভাযলা লাগযছ না। আটম টে এেিুেযরা আসিািপত্র? েী িলল, আমার এ র্ীিন ভাযলা 
লাগযছ না। এভাযি আটম োেি না। 
  
কর্টম এিার িলার সম়ে কপয়েযছ–তুটম োল সোযল মািাম অযাগযনযসর ওখাযন টিযর 
কযযত পাযরা। আটম মািামযে খির টিয়ে আসি। 
  
কস িযািিা তুযল িরর্ার টিযে এটগয়ে কগল। 
  
–েুটের িাচ্চা, তুটম টেছুযতই আমার িাত কেযে ছাড পাযি না। 
  
 মযাটগ উযের্না়ে েরের েযর োাঁপযছ। 
  
কর্টম িরর্ার োযছ টগয়ে িলল –এই মাত্র আটম কতামাযে পটরতযাগ েরলাম। তারপর 
কস রাযতর অন্ধোযর অিৃেয িয়ে কগল। 
  
অিাে িয়ে কস কিখল, তার পা টিে মযতা পডযছ না। তার মন কেমন আচ্ছন্ন িয়ে 
আযছ। কেন? েযাটের প্রভাি কিাধি়ে? িযাাঁ, মযাটগর নগ্ন েরীরিার েো ভািল। আিা, কস 
কেন মযাটগযে তযাগ েযর এল। মযাটগ তার সযঙ্গ আনযন্দর কখলা কখলযত কচয়ে টছল। 
েীভাযি মযাটগ আির কি়ে, কিযির প্রযতযে অংযে টর্যভর পরে রাযখ, পুংিণ্ডিা মুযখর 
কভতর টনয়ে চুষযত শুরু েযর। তারপর িুর্যনর মযধয এেিা নেল যুযদ্ধর মিডা িয়ে 
যা়ে। এযে অনযযে িাটরয়ে কিিার কচষ্টা েযর। কসই রাযত অনযরেম িয়ে কগল সি। 
মযাটগর সাটন্নযধয কস এল, টেন্তু তৃটপ্ত কপল েই? 
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কর্টম কেষ পযজন্ত িাটডযত কপৌঁযছাল। িযলর মযধয টিয়ে কিাঁযি কগল। ঘযরর কভতর 
ঢুেিার কচষ্টা েরল। মাগজাযরযির কিডরুম। আযলা জ্বলযছ। মাগজাযরি এখনও কর্যগ 
আযছ। িিাৎ মাগজাযরযির টিযে কচাখ পযড কগল কর্টমর। পাতলা রাত কপাোযে 
মাগজাযরযির েরীরিা ঢাো। অেিা কস ি়েযতা টেছুই পযডটন। আিা, এে সম়ে তার 
সাযে েত সুন্দর মুিূতজ কেযি কগযছ। অযরঞ্জ নিীর তীযর গাযছর ছা়ো়ে ছা়ো়ে। মি তার 
োর্ েরযত শুরু েযরযছ। কস মাগজাযরযির কিডরুযমর িরর্া খুযল কভতযর ঢুযে পডল। 
  
কেযরাটসযনর আযলা জ্বলযছ। মাগজাযরি টেছু পডযছ মযন ি়ে। কস তাটেয়ে অিাে িয়ে 
কগল–কর্টম, টেছু িয়েযছ েী? 
  
-আটম টে আমার স্ত্রীর সযঙ্গ কিখা েরযত পাটর না? েণ্ঠস্বর র্ডাযনা। 
  
িযাাঁ, মাগজাযরি এেিা পাতলা টিনটিযন রাতযপাোে পযরযছ। কর্টম তার পটরপূণজ স্তন 
িুটি কিখযত পাযচ্ছ। িুটি িৃন্ত অিাে িয়ে তাটেয়ে আযছ। িা়ে ঈের, এত সুন্দর 
কচিারা, কস কপাোে ছাডযত শুরু েরল। 
  
মাগজাযরি অিাে িয়ে প্রশ্ন েরল–তুটম েী েরছ? 
  
কর্টম িরর্ািা িন্ধ েযর টিল। মাগজাযরযির োযছ কিাঁযি এল। এে মুিূতজ িাযি কস 
মাগজাযরযির ওপর িাাঁটপয়ে পডল। এযেিাযর নগ্ন অিিা়ে। তারপর িলল–মযাটগ, আটম 
কতামাযে চাই। 
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মাতাল অিিা়ে কস েী কযন েযর িসল। কস র্াযন না, কোন মযাটগযে কস চাইযছ? িযাাঁ, 
এই কছাট্ট িুযনা কিডালটন? কস কিা কিা েযর কিযস উিল। িাত-পা ছটডয়ে মযাটগর ওপর 
টগয়ে পডল। মযাটগ তাযে আরও কর্াযর আির েরযছ। কস িলল–কসানামটন কর্টম, 
কতামাযে আমার ভীষণ ভাযলা লাযগ। 
  
িযাপারিা েী, িুিযত পারা যাযচ্ছ না। মািাম আগযনযসর োযছ যাি নাটে? মাগজাযরি 
মযন মযন ভািল। 
  
পযরর টিন সোলযিলা মাগজাযরযির ঘুম কভযেযছ। অিাে িয়ে কস কিখল, টিছানাযত 
কেউ কনই। এ েী? কস এখনও অনুভি েরযছ কর্টমর উপটিটত। কর্টমর ওই িণ্ড তার 
মযধয প্রযিে েরাযনা িয়েটছল, এখন মযাটগর মযন আনন্দ, পূণজ আনন্দ, কস ভািল এ 
ভাযিই আমার আনন্দ পটরপূণজ িয়েযছ। আমার স্বামী আমাযে ভাযলািাযস। অযনে 
িছযরর এোেীযত্বর যন্ত্রণা কেযি কগযছ। 
  
সমস্ত টিনিা কেযি কগল অভাটিত উন্মািনার মযধয। কস সুন্দর েযর স্নান েরল। প্রসাধন 
েরল। তার মযন ভািনার অনুরণন। আিা, কর্টম আমাযে কিযখ েত খুটে িযি। টনযর্র 
িাযত রান্না েরল। কর্টমর ভাযলা লাযগ, এমন খািার। ডাইটনং কিটিল সার্াল। আিার 
আযলা কজ্বযল টিল, কমাযমর আযলা। সুগটন্ধত পুষ্প, সুন্দর এেিা সন্ধযার স্বাগত সম্ভাষণ। 
  
কর্টম টেন্তু টডনার কখযত আযসটন। রাযত আর টিরল না। মাগজাযরি সমস্ত রাত 
লাইযেটরযত িযস টছল। ভািটছল, কর্টম কয কোযনা সম়ে আসযি। রাটত্র টতনযি িার্ল। 
এো এো কস তার েযযা়ে চযল কগল। 
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পযরর টিন সন্ধযাযিলা কর্টম টিরল। কস োন্তভাযি মাগজাযরযির সযঙ্গ েো িলল। তার 
কছযলর ঘযর চযল কগল। মাগজাযরি তাটেয়ে োেল, অিাে িয়ে কগযছ। তারপর আ়েনাযত 
মুখ কিখল। আ়েনা িলল, তাযে এখনও সুন্দরী কিখযত। টেন্তু আরও োযছ টগয়ে কস 
তার কচাখ কিখযত কপল। কচাযখর তারা়ে েী ধূসর টিষণ্ণতা! 
  
. 
  
১০. 
  
টমযসস মযাগযেগর, ডািঃ টট্রগার িলযলন, আপনার র্নয এেিা ভাযলা খির আযছ। 
আপটন মা িযত চযলযছন। 
  
মাগজাযরযির মযন এেিা অনাস্বাটিত আনন্দ। কস োাঁিযি, না িাসযি, িুিযত পারযছ না। 
ভাযলা খির? আর এেিা টেশুযে এই কপ্রমিীন টিয়ের িসল েরযত িযি। এিা 
অসম্ভি। না, মাগজাযরি আর অপমান সিয েরযত পারযি না। কয কোযনা এেিা উপা়ে 
কির েরযত িযি। তার সমস্ত েরীযর ঘাম। 
  
ডািঃ টট্রগার িলযলন–অসুি কিাধ েরযছন? 
  
–এেিু। 
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টতটন েয়েেিা ওষুধ তুযল টিযলন –এগুযলা টনয়ে যান। এগুযলা কখযল আপনার ভাযলা 
লাগযি। আপনার স্বাযিযর অিিা খুিই ভাযলা, টমযসস মযােযেগর, কোযনা টিষয়ে টচন্তা 
েরযিন না। আপটন এখনই িাটডযত টগয়ে আপনার স্বামীর োযছ সুসংিািিা টিন। 
  
-িযাাঁ, আটম টনশ্চ়েই িলি। 
  
*** 
  
টডনার কিটিযল তারা মুযখামুটখ িযস আযছ। 
  
মাগজাযরি িলল–আর্ আটম ডাক্তার কিখাযত টগয়েটছলাম। আটম মা িযত চযলটছ। 
  
কোযনা েো না িযল কর্টম তার নযাপটেনিা কিযল টিল। কচ়োর কেযে উযি ঘর কেযে 
দ্রুত কিটরয়ে কগল। মাগজাযরি িুিযত পারল। এিার কর্টমযে ঘৃণা েরার সম়ে এযসযছ। 
  
এিা এে েটিন গভজািিা। মাগজাযরি কিটেরভাগ সম়ে শুয়ে োিাযচ্ছ। িুিজল এিং ক্লান্ত 
িয়ে উযিযছ। ঘন্টার পর ঘন্টা শুয়ে োেযত িাধয ি়ে। মযন ি়ে কর্টম তার পায়ের 
তলা়ে িযস আযছ। ক্ষমা টভক্ষা েরযছ। আিার ভাযলািাসার র্নয িযােুল িয়ে উিযছ। 
টেন্তু এগুযলা শুধুই স্বি িাস্তি িল, তাযে িাাঁযি কিলা িয়েযছ। তার যািার কোযনা 
র্া়েগা কনই। কর্টম টেছুযতই তাযে ছাডযি না। তার কছযলযে িাযত কিযি না। 
  
রু্টন়োর কর্টমর এখন সাত িছর। স্বাযিযাজ্জ্বল এে টেশু। ভাটর সুন্দর েো িলযত 
পাযর। তার মযনর কভতর কেৌতুে কিাধ আযছ। কস মাযি মযধয মায়ের োযছ আযস। 
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মায়ের মযন িুিঃযখর োরণ েী, তা ভািার কচষ্টা েযর। কছাযিা কছাযিা উপিার টনয়ে 
আযস। আিা, মাগজাযরি কসসি কিযখ কিযস ওযি। রু্টন়োর কর্টম িািার েো টর্জ্ঞাসা 
েযর। িািা কেন রাযত আযস না, র্ানযত চা়ে। মা কোযনা েো িযল না। মাযি মযধয 
িযল, কর্টম কতামার িািা খুিই গুরুত্বপূণজ মানুষ। তাযে অযনে িামী োর্ েরযত ি়ে। 
  
িািা আর আমার মযধয কযিা চলযছ, কসিা িাণ্ডা যুদ্ধ, মাগজাযরি ভািল। আটম কেন কছাট্ট 
কর্টমযে এ িযাপাযর কঢাোি। কর্টম কেন তার িািাযে কঘন্না েরযত টেখযি? 
  
*** 
  
মাগজাযরযির গভজািিা আরও প্রেটিত িয়ে উযিযছ। এখন রাস্তা়ে কগযল সেযল তার 
টিযে তাটেয়ে িযল–েী টমযসস মযােযেগর, আর এেিা কছযল আসযি কতা? আমার মযন 
িযচ্ছ এিা পুত্রসন্তান িযি। কতামার স্বামী খুিই খুেী িযি।  
  
 আডাযল তারা িযল, আিা, কিযখা, কময়েিাযে আিার িাাঁসাযনা িয়েযছ। তাই কতা িযি। 
িার্াযরর কিেযাযে কেউ টে টিয়ে েযর? 
  
মাগজাযরি রু্টন়োর কর্টমযে কিািািার কচষ্টা েযর। কস িযল–কর্টম, কতামার এেিা ভাই 
টেংিা কিান আসযছ। কতামরা এেসযঙ্গ কখলযি, তাই কতা? 
  
কর্টম রু্টন়োর এটগয়ে এযস িযল–েযি আসযি? টেন্তু ওযে কতা তুটম কিটে 
ভাযলািাসযি। 
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মাগজাযরি কোঁযি কিযল। 
  
*** 
  
কেষ অটব্দ প্রসি যন্ত্রণা উিল। রাত চারযির সম়ে। টমযসস িযাটল িান্নাযে পািাযলন। 
িুপুরযিলা কময়েিার র্ন্ম িল। িুিিুযি পরীর মযতা। মায়ের মযতা মুখ কপয়েযছ। িািার 
মযতা টচিুে। োযলা চুল, কছাট্ট লাল মুখ। মাগজাযরি তার নাম টিল কেটি। আিা, সুন্দর 
নাম, মাগজাযরি ভািল, ওযে আরও েটক্ত টিযত িযি। িযাাঁ, আটম আমার কছযলযময়েযে 
এখান কেযে টনয়ে যাি। টেন্তু েীভাযি, তা র্াটন না। 
  
*** 
  
কডটভড ব্ল্যােওয়েল কর্টম মযােযেগযরর অটিযস িযস আযছ। কস প্রচণ্ড করযগ কগযছ। কস 
িলল–নাটমযি িাঙ্গা শুরু িয়েযছ। 
  
কর্টম িলল–কস েী? 
  
-এেিা োযলা কছযল নাটে টিযর চুটর েযরটছল। কস তার িগযলর কভতর টিযরর 
িুেযরািা করযখ কি়ে। তারপর টিযরিা পােযরর আডাযল টনয়ে যা়ে। িানস তাযে সিার 
সামযন কিত কমযরযছ। কছযলিা মারা কগযছ। তার ি়েস মাত্র িাযরা িছর। 
  
কর্টমর মুখ লাল িয়ে কগযছ। িা়ে ঈের, এ েী িল? আটম কতা িযলটছলাম, আমার 
খটনযত কযন চািুে মারা িন্ধ ি়ে। 
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-আটম টর্মারমযানযে সািধান েযরটছলাম। 
  
–এখুটন ওযে তাডাযত িযি। 
  
–ও কতা আর কিাঁযচ কনই। 
  
–কস েী? 
  
কর্টমর টিস্ময়ের মাত্রা আোে ছুাঁয়েযছ। 
  
–িযাাঁ, োযলা মানুষরা কখযপ টগয়ে ওযে কমযর কিযলযছ। 
  
কর্টম িলল–আটম ওখাযন যাটচ্ছ। আটম টিযর না আসা অটব্দ তুটম অযপক্ষা েযরা। 
  
-এখন আপটন ওখাযন যাযিন না, টম মযােযেগর, টর্মারমযান কয কছযলিাযে কমযরযছ কস 
িুধজষজ উপর্াটতযির এের্ন। কলাের্ন কক্ষযপ কগযছ। প্রাণ ভয়ে টর্মারমযান পাটলয়ে 
কগযছ। 
  
তিু কর্টম চযল কগল। 
  
*** 
  
টিরে খটনর োছাোটছ কপৌঁযছাযনা মাত্র কর্টম িুিযত পারল, িাতাযস িারুযির গন্ধ। 
আোযে োযলা কধাাঁ়ো। িা়ে কিাোর িল। টনযর্যির বতটর িারুি তারা টনযর্রাই পুটডয়ে 
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টিযচ্ছ। কস এে সাংঘাটতে অিিা। গুটলর েব্দ োযন এল তার। সাটর সাটর মৃতযিি 
চারপাযে ছডাযনা কছিাযনা পযড আযছ। মানুষর্ন প্রাণভয়ে আতজনাি েরযত েরযত 
পালািার কচষ্টা েরযছ। এেিু পযর তার সযঙ্গ কিড েনযস্টিযলর কিখা িয়ে কগল। 
  
কিড েনযস্টিল সামযন এটগয়ে এল। কস িলল –সযার, টচন্তা েরযিন না। আটম 
টেছুটিযনর মযধযই এই িাযমলািা টমটিয়ে কিলি। 
  
কর্টম কখযপ টগয়ে িলল এখনই আপনার কলােযির িলুন, গুটল চালাযনা িন্ধ েরযত। 
  
কিড েনযস্টিল অিাে িয়ে কগযছ এ েী েো িলযছন? এখাযন কতা িাঙ্গা কিাঁযধ কগযছ। 
  
-আটম যা িলটছ, তাই েরুন। আর োযলাযির কনতাযে আমার সামযন টনয়ে আসুন। 
  
এেিু িাযি গুটল চালাযনা িন্ধ িল। তার আযগই গুটলর আঘাযত এে োযলা মটিলার 
মৃতুয িল। ছিিি েরযত েরযত কস মারা কগল। 
  
কছযলটিযে ধযর আনা িয়েযছ। কিটে ি়েস ন়ে, তার িাযত িাতেডা পরাযনা। সমস্ত 
েরীযর রযক্তর টছযি িাগ। টেন্তু মযন ভয়ের টচহ্নমাত্র কনই। কস মাো উাঁচু েযর িাাঁডাল। 
তার কচাযখর তারা়ে েী এে অদু্ভত উজ্জ্বলতা। কর্টমর মযন পডল, িান্দা তাযে এেিা 
েব্দ টেটখয়ে টছল তাযে িযল ইটেযো অেজাৎ আত্মাটভমান। 
  
-আটম কর্টম মযােযেগর। 
  
কলােিা েুেু কিলল। 
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-এখাযন কযসি ঘিনা ঘযিযছ, তার র্নয আটম িা়েী নই। এসি ঘিনার অন্তরাযল আযছ 
কতামার র্াটতভুক্ত কলাযেরা। 
  
–এসি েো ওযির টিধিাযির িলুন। 
  
 কর্টম কিড েনযস্টিযলর টিযে তাটেয়ে িলল –িানস টর্মারমযান কোো়ে? 
  
–ওাঁযে আমরা খুাঁযর্ কিডাটচ্ছ, সযার। 
  
কর্টম কিখযত কপল, োযলাযলােিার কচাযখর তারা়ে এে অদু্ভত িুযটত। কস র্াযন িানস 
টর্মারমযানযে আর েখনওই পাও়ো যাযি না। 
  
কর্টম িলল–আটম টতনটিযনর র্নয টিযরর খটন িন্ধ রাখি। তুটম কতামার কলাযেযির সযঙ্গ 
েো িযলা। কতামাযির েী অটভযযাগ সি িাটখল েযরা। আটম কিখি। আটম েো টিটচ্ছ 
আটম সু-আচরণ েরি। আটম অিযিিা িন্ধ রাখি। 
  
কলােিা তাোল। তার কচাযখর কভতর এেিা সযন্দিতার ছাপ। 
  
-নতুন এের্ন কিারমযানযে িাট়েত্ব কিও়ো িযি। োর্ েরার পদ্ধটত এিং পটরযিে 
পালিাযনা িযি। টেন্তু আটম চাইটছ কতামার কলাযেরা কযন টতনটিযনর মযধয োযর্ কযাগ 
কি়ে। 
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টচি েনযস্টিল িলল–িযাাঁ, এিা েখনও িযি না। আপটন টে র্াযনন, ও আমাযির 
েয়েের্ন পুটলেযে কমযর কিযলযছ। 
  
এ িযাপাযর, পূণজ তিন্ত িযি। 
  
কঘাডার পায়ের েব্দ কোনা কগল। কর্টম ঘুযর তাোল। কডটভড ব্ল্যােওয়েল, েী আশ্চযজ, 
কর্টমর মযনর কভতর টিপযির ঘন্টাধ্বটন। 
  
কডটভড কঘাডা কেযে কনযম িলল–টম. মযােযেগর, আপনার কছযলযে পাও়ো যাযচ্ছ না। 
  
এে মুিূযতজর মযধয সমস্ত পৃটেিী আর এেিু কিটে েীতল িযল মযন িল কর্টমর োযছ। 
  
*** 
  
টক্লপটিিি েিযরর আযদ্ধে মানুষ অনুসন্ধাযনর োযর্ কলযগ পযডযছ। েিযরর উপেযণ্ঠ, 
তারা িানা টিয়েযছ। প্রযতযেিা উপতযো, না, কোোও কছযলিার কোযনা টচহ্ন কনই। 
  
কর্টম অিাে িয়ে ভািযছ টনশ্চ়েই ও টিযর আসযি। ি়েযতা কোোও কখলযত কগযছ। পে 
িাটরয়ে কিযলযছ। 
  
কস মাগজাযরযির কিডরুযম প্রযিে েরল। মাগজাযরি টিছানা়ে শুয়ে। কছাট্ট কময়েটিযে যে 
েরযছ। 
  
মাগজাযরি র্ানযত চাইল–কোযনা খির আযছ? 
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–এখনও পাইটন, টেন্তু আটম খিরিা কির েরিই। 
  
কর্টম এে মুিূতজ তার কছাট্ট কময়েটির টিযে তাোল। তারপর কোযনা েো না িযল ঘর 
কেযে কিটরয়ে কগল। 
  
টমযসস িযাটল ঘযর এযস ঢুেল। অযাপযন িাত মুযছ িলল –টমযসস মযােযেগর, টচন্তা 
েরযিন না, কর্টম এখন িযডা িয়েযছ, কস র্াযন, েীভাযি টনযর্যে িাাঁচাযত ি়ে? 
  
মাগজাযরযির কচাখ র্যল পটরপূণজ। আিঃ, আমার কছাট্ট কর্টমযে কে আঘাত েরযি? 
  
টমযসস িযাটল এটগয়ে এল। মাগজাযরযির কোল কেযে কেটিযে টনয়ে কগল। 
  
-এযে ঘুম পাডাযনার কচষ্টা েযরা কতা। 
  
কস কছাট্ট কময়েিাযে টনয়ে নাসজাটরযত চযল কগল। কেটি তার টিযে তাটেয়ে িাসযছ। 
  
–এখন ঘুটময়ে পযডা কসানা, কতামার সামযন িযস্ততাপূণজ র্ীিন। 
  
 টমযসস িযাটল ঘর কেযে কিটরয়ে কগল। ঘরিা িন্ধ েরল। 
  
মধযরাত, কোিার ঘযরর র্ানালািা িিাৎ খুযল কগযছ। এের্ন ঢুযে পযডযছ ঘযরর মযধয। 
কস ধীযর ধীযর ওই কিালনার োযছ চযল কগল। কছাযিা কময়েিার ওপর েম্বল চাপা টিল। 
তারপর তাযে কোযল তুযল টনল। 
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িান্দা যত তাডাতাটড এযসটছল, তত তাডাতাটড চযল কগল। 
  
 টমযসস িযাটল কিখল কেটিযে পাও়ো যাযচ্ছ না। কস ভািল, টমযসস মযােযেগর ি়েযতা 
এযস তাযে টনয়ে কগযছন। কস মাগজাযরযির ঘযর কগল এিং টর্জ্ঞাসা েরল, কময়েটি 
কোো়ে? 
  
মাগজাযরযির মুযখ এেিা অদু্ভত আতযঙ্কর ছাপ। মাগজাযরি ি়েযতা িুিযত কপযরযছ, েী 
ঘযি কগযছ। 
  
*** 
  
আর এেিা টিন চযল কগল। কছযলিার কোযনা টচহ্ন পাও়ো যাযচ্ছ না। কর্টম তখন প্রা়ে 
পাগল িয়ে কগযছ। কস িারিার কডটভড ব্ল্যােওয়েলযে িলযছ–েী ঘিযত পাযর িযলা 
কতা? 
  
টনযর্র েণ্ঠস্বরযে কস িমন েরযত পারযছ না। 
  
কডটভড ভাযলাভাযি িলার কচষ্টা েরল টম. মযােযেগর, আটম টিে িুিযত পারটছ না। 
  
িযাাঁ, কডটভড ক্লান্ত। ইটতমযধয কস কর্টম মযােযেগরযে সািধান েযরটছল। িানু্টরা েখনও 
ক্ষমা েযর না। কোযনা অপমান তারা কভাযল না। এের্ন িানু্ট এোর্িা েযরযছ। েরার 
অন্তরাযল োরণ আযছ। িানু্ট যুিেযে িতযা েরা িয়েযছ। কডটভড এেিা িযাপাযর 

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

223 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

সুটনটশ্চত। িানু্টরা যটি কছাযিা কর্টমযে টনয়ে যা়ে, তাযে টনশ্চ়েই কমযর কিলা িয়েযছ। 
োরণ তারা রযক্তর িিযল রক্তই খুাঁযর্ কিডা়ে। 
  
কর্টম পযরর টিন সোযল টিযর এল। টিধ্বস্ত অিিা়ে, সমস্ত রাত ধযর কখাাঁর্াখুাঁটর্ েরা 
িয়েযছ। সিজত্র কলাে পািাযনা িয়েযছ। কোো়ে এই কছযলিা লুটেয়ে োেযত পাযর? 
সম্ভািয সি র্া়েগা়ে। সিই িযেজ এিং টিিল প্র়োস। 
  
কডটভড কসই িুিঃসংিািিা র্ানাল–টম. মযােযেগর, আপনার কময়েযে অপিরণ েরা 
িয়েযছ। 
  
কর্টম তাটেয়ে োেল। তার মুখ টিিণজ িয়ে কগযছ। কস ধীযর ধীযর কিডরুযম প্রযিে 
েরল। 
  
গত আিচটলে ঘণ্টা কর্টম টিছানাযত কোিার সুযযাগ পা়েটন। কস সমূ্পণজ টিধ্বস্ত অিিা়ে 
টিছানাযত শুয়ে ঘুটময়ে পডল। িযাাঁ, তার মযন িল কস কযন এেিা টিোল িাও়োি গাযছর 
নীযচ িাাঁটডয়ে আযছ। অযনে িূযর এেিা টসংি িযস আযছ। টসংিিা তার টিযে এটগয়ে 
আসযছ। কর্টম রু্টন়োর তাযে র্াগািার কচষ্টা েরযছ।–িািা, এেিা টসংি আসযছ। িযাাঁ, 
টসংিিার গটত আরও কিযড কগযছ। িাত িাাঁোটনিা আরও দ্রুত িয়েযছ–িািা ওযিা, কর্টম 
কচাখ খুলল। িান্দা সামযন িাাঁটডয়ে আযছ। কর্টম টেছু িলার কচষ্টা েযরটছল। িান্দা 
কর্টমর মুযখ িাত চাপা টিল। 
  
–োন্তভাযি োোর কচষ্টা েযরা। 
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–আমার কছযল কোো়ে, কর্টম র্ানযত চাইল। 
  
–ও মযর কগযছ। 
  
 ঘযর অন্ধোর। 
  
-আটম অতযন্ত িুিঃটখত। আটম কচষ্টা েযরটছলাম, টেন্তু পাটরটন। কতামার কলাযেরা িানু্টর 
রক্ত িটরয়েযছ, আমার উপর্াটতর মানুযষরা এভাযি প্রটতটিংসা টনয়ে োযে। 
  
কর্টম িাত টিয়ে মুখ কঢযে িলল–আটম েী েরি? 
  
 িান্দার েণ্ঠস্বযর সীমািীন িুিঃখ–িযাাঁ, আটম তার মৃতযিিিা কিখযত কপয়েটছ, মরুভূটমর 
মযধয পযড টছল। তাযে সমাটিত েযর টিয়েটছ। 
  
-আিঃ! না, এেো িযলা না। 
  
 –আটম তাযে িাাঁচািার কচষ্টা েযরটছ, কর্টম। 
  
কর্টম েোিা শুযন িলল আমার কময়ে? 
  
-আটম তাযে টনয়ে কগটছ, যাযত ওরা তার সন্ধান না পা়ে। তাযে আিার কতামার 
কিডরুযম কপৌঁযছ টিয়েটছ। টেন্তু কতামাযে এেিা েপে টনযত িযি। 
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কর্টম তাোল। তার মুযখ এেিা অদু্ভত অসিা়েতা–আটম আমার েপে রাখি। টেন্তু যারা 
আমার কছযলযে িতযা েরল, তাযির োটস্ত কিি না? 
  
িান্দা োন্তভাযি িলল–কর্টম, তািযল সমস্ত মানুষযে োটস্ত টিযত িযি। তুটম টে এত 
েটক্তোলী? 
  
*** 
  
এিা কিাধি়ে এেিা িুিঃস্বি। টেন্তু কস তখনও কচাখ িন্ধ করযখযছ। কস ভািযছ, কচাখিা 
খুলযলই কিাধি়ে িুিঃস্বিিা সটতয িযি। িযাাঁ, কছযলযময়েরা মারা যাযি। কস এেিা অদু্ভত 
কখলা কখলার কচষ্টা েরল। কস টেছু িলযত চাইযছ টে? টিে িুিযত পারা যাযচ্ছ না। এ 
েী আমার কর্টম কসানা? মা, আটম টিে আটছ, আমাযির কোযনা খারাপ ঘিনা ঘযিটন। 
  
টতনটিন ধযর তাযে টিছানা়ে শুইয়ে রাখা িয়েটছল। োরও সাযে েো িলযছ না। ডািঃ 
টট্রগার তাযে কিখযত এযলন। মাগজাযরি এই িযাপারিাও র্ানযত পারল না। 
  
মধযরাত। মাগজাযরি তার টিছানাযত শুয়ে আযছ। কচাখ িন্ধ। কছযলর ঘযর েীযসর েব্দ? 
কস কচাখ খুলল। িযাাঁ, আর এেিা েব্দ। কছাট্ট কর্টম টিযর এযসযছ। 
  
মাগজাযরি টিছানা কেযে উযি কগল। েটরডর টিয়ে কিাঁযি তার কছাযিা কছযলর িন্ধ ঘযরর 
িরর্ার সামযন টগয়ে িাাঁডাল। িযাাঁ, কস শুনযত কপল র্ন্তুর টিটচত্র েণ্ঠস্বর। 
  
তার মযনর কভতর ভয়ের িাতািরণ। িরর্ািা খুলল। 
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তার স্বামী টিছানাযত কনই, কমযিযত পযড আযছ। িুযে এিং মুযখ আাঁচযডর িাগ। এেিা 
কচাখ িন্ধ। আর এেিা কচাখ কেমন কযন িয়ে কগযছ। টেছু িলার কচষ্টা েরযছ, টেন্তু তার 
গলা টিয়ে র্ন্তুর আতজনাি কিটরয়ে আসযছ। 
  
মাগজাযরি িলল–কর্টম, কতামার েী িয়েযছ? 
  
*** 
  
ডািঃ টট্রগার িলযলন–খিরিা খুিই খারাপ। টমযসস মযােযেগর, আটম ভািযত পারটছ, 
আপনার স্বামীর িািজ অযািাে িয়েযছ। পঞ্চাে েতাংে কিাঁযচ োোর সম্ভািনা কিাঁযচ 
োেযলও উটন এযেিাযর পঙু্গ িয়ে যাযিন। আটম ওনাযে এেিা প্রাইযভি 
সযানাযিাটর়োযম টনয়ে যাি। কসখাযন ি়েযতা উপযুক্ত শুশ্রূষার িযিিা িযি। 
  
না। 
  
মাগজাযরযির টিযে তাটেয়ে ডািঃ টট্রগার িলযলন কেন? 
  
-না, কোযনা িাসপাতাল ন়ে। আটম চাই কয, ওর এখাযনই টচটেৎসা কিাে। 
  
ডাক্তার েী কযন টচন্তা েযর িলযলন –টিে আযছ। এের্ন নাযসজর িযিিা েরযত িযি। 
  
-না, আমার নাসজ লাগযি না। আটম টনযর্ পটরচর যা েরযত পারি। 
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ডািঃ টট্রগার মাো কনযড িলযলন টমযসস মযােযেগর, আপটন র্ীিন টনয়ে কছযলযখলা 
েরযিন না। আপনার স্বামী টেন্তু এখন আর েমজরত অিিা়ে কনই। টতটন সমূ্পণজ অিে 
িয়ে কগযছন। যতটিন টতটন কিাঁযচ োেযিন, তাযে এইভাযি কিাঁযচ োেযত িযি। 
  
মাগজাযরি িলল–আটম তার কসিা শুশ্রূষা েরি। 
  
অিাে টিস্ময়ে ডাক্তার চযল কগযলন। মাগজাযরি ভািল, কর্টম এতটিযন আমার িাযত িন্দী 
িল। 
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গর্সম মযােযেের 
১১. 
  
কর্টম মযােযেগর আর মাত্র এে িছর কিাঁযচটছল। এই সম়ে সীমািাই মাগজাযরযির 
র্ীিযন সি কেযে উযলখযযাগয প্রির। কর্টম তখন এযেিাযর অসিা়ে, েো িলযত 
পারযছ না। নডাচডা েরযত পারযছ না। মাগজাযরি তার স্বামীর কসিা শুশ্রূষা েরল। 
কসটিোর মযতা। সমস্ত টিন এিং রাত পটরশ্রম েযর চযলযছ। টিযনর কিলা তাযে 
হইলযচ়োযর িটসয়ে েটরডযরর ওপর টিয়ে টনয়ে যা়ে। মাযি মযধয মাগজাযরি কসায়েিার 
কিাযন। তার সাযে েো িযল। কছাযিাখাযিা সমসযা টনয়ে িুর্যনর মযধয আযলাচনা ি়ে। 
িযাাঁ, কেটি আযস্ত আযস্ত কিযড উিযছ। রাযতর অন্ধোযর কর্টমর েঙ্কাল কিিিা ঘযরর 
িরর্া়ে এযস আঘাত েযর। আিা, কছাট্ট কছযলর মৃতযিযির পাযে শুয়ে োযে। মাগজাযরি 
তার সাযে েো িলার কচষ্টা েযর। তারপর ঘুটময়ে পযড। 
  
কডটভড ব্ল্যােওয়েল এখন কু্রগার কেন্ট সংিািা চালাযচ্ছ। মাযি মযধয কডটভড এই 
িাটডযত আযস। মাগজাযরি টেছু োগযর্ সই েযর কি়ে। এই অিিা কিযখ কডটভড খুিই 
েষ্ট পা়ে। টিযেষ েযর কর্টম, মানুষিা কেমন কযন িয়ে কগযছ। 
  
মাগজাযরি এেটিন তার স্বামীযে িযলটছল, কর্টম, কডটভড টেন্তু সটতয ভাযলা কছযল। 
  
িাযতর কিানা োটময়ে টিয়ে মাগজাযরি আিার িলল–কতামার েো মযন েটরয়ে কি়ে। টেন্তু 
কস কতামার মযতা এত চালাে ন়ে। আর কতামার মযতা এত উচ্চাোঙ্ক্ষী ন়ে। কর্টম, 
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কতামার মযতা এত েটক্ত টে তার আযছ? কতামার সমস্ত স্বি সিল িয়েযছ। এই 
কোম্পাটনিা এেটিন আরও িযডা িযি। 
  
কস আিার উযলর গাটছ িাযত তুযল টনয়ে িলল–কছাযট্টা কেটি েো িলযত টেযখযছ। কস 
আর্ সোযল মা িযল কডযেযছ। 
  
কর্টম িযসটছল, কচ়োযরর মযধয, এেিা কচাযখ ভাসযছ টিষণ্ণতা। 
  
-কছাট্ট কময়েিা কতামার মযতা কিখযত িয়েযছ। কতামার মযতা মুখ। োযল োযল কস 
সুন্দরী িয়ে উিযি। 
  
পযরর টিন সোলযিলা মাগজাযরযির ঘুম কভযে কগল। কর্টম মযােযেগর মারা কগযছ। কস 
কর্টমর িাযত িাত রাখল। 
  
-োটন্তযত োযো, আটম সি সম়ে কতামাযে ভাযলাযিযসটছ, কর্টম গুডিাই, আমার টপ্র়ে 
ভাযলািাসা। 
  
এখন এই পৃটেিীযত মাগজাযরি এো। স্বামী এিং পুত্র চযল কগযছ। কস কিাঁযচ আযছ। আর 
কিাঁযচ আযছ তার কছাট্ট কময়ে। মাগজাযরি কছাট্ট কময়েটির ঘযর কগল। কেটির টিযে তাটেয়ে 
োেল। [-েযাযেটরন, কেটি, টেে েব্দ কেযে এই নামটি এযসযছ। এে সম়ে ওই নামিা 
কিও়ো িত সন্নযাটসনীযির আর রাটনযির।] 
  
মাগজাযরি ভািল, কেটি, তুটম িযডা িয়ে েী িযি? 
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*** 
  
িটক্ষণ আটিোযত নানা ঘিনা ঘযি চযলযছ। র্াটতগত টিযদ্বষ কিখা টিয়েযছ। এে টিযে 
িুয়েররা এিং অনযটিযে টেটিেরা। ১৮৯৯ সাযলর ১২ই অযক্টাির, িৃিস্পটতিার, কেটির 
সপ্তম র্ন্মটিন। টেটিেরা িুয়েরযির টিরুযদ্ধ যুদ্ধ কঘাষণা েরল। টতনটিন িাযি অযরঞ্জ 
টিযস্টিযে আক্রমণ েরা িল। কডটভড মাগজাযরিযে কিািািার কচষ্টা েরটছল কেটিযে 
টনয়ে িটক্ষণ আটিো কছযড চযল কযযত। টেন্তু মাগজাযরি রার্ী িল না। 
  
মাগজাযরি িলল–আমার স্বামীর আত্মা এখাযন আযছ। 
  
কডটভড আরও কিািািার কচষ্টা েরল –আটম িুয়েরযির পযক্ষ কযাগ টিটচ্ছ। টেন্তু আপনার 
েী িযি? 
  
মাগজাযরি িলল –আটম কোম্পাটনিাযে চালািার কচষ্টা েরি। 
  
পযরর টিন সোযল কডটভড চযল কগল। 
  
*** 
  
টেটিেরা কভযিটছল, এই যুযদ্ধ সিযর্ র়্েলাভ েরযি। তাযির িাধার সমুখীন িযত িযি 
না। তারা ছুটির আনযন্দ যুদ্ধ েরটছল। কেষ পযজন্ত িাইি পােজ িযারাযে খারাপ খির 
কপৌঁযছ কগল। খিরগুযলা কেমন? 
  
নযভম্বর ২৭, ১৮৯৯ কেপস কস্কা়োিন। 
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রটিিার, ট্রান্সভাল টপযিাটর়ো। 
  
িুয়েররা যুযদ্ধ র়্েলাভ েরযছ। 
  
টেটিেরা অিাে িয়ে কগযছ। এিা িুয়েরযির টনর্স্ব ভূটমখণ্ড, তারা িৃঢ় সংেল্প এিং 
েটিন প্রটতজ্ঞা়ে অিল। প্রেম যুযদ্ধ টেটিেরা কিযর কগল। িা, সি টেছুর টিরুযদ্ধ তারা 
রুযখ িাাঁডাল। আরও কিটে বসনয পািাযনা িল। টেম্বারযলযে অিযরাধ েরা িল। ভীষণ 
লডাইয়ের পর টেছু টেছু র্া়েগার ওপর তারা টনযর্যির আটধপতয টিস্তার েরযত সমেজ 
িল। িুয়েররা টেন্তু তখনও সমাযন সমাযন লডাই েযর চযলযছ। 
  
*** 
  
টক্লপটিিি েির –মাগজাযরি যুযদ্ধর প্রটতটি খির সংেি েরার কচষ্টা েরযছ। কস র্াযন, 
এখন গুর্ি িাতাযস ভাসযছ। েী িযি িুিযত পারা যাযচ্ছ না। গুর্যির ওপর টনভজর 
েযর টে িাাঁচা যা়ে? 
  
এেটিন সোযল মাগজাযরযির েমজচারীরা তার অটিযস এযস িলল–টেটিেরা টক্লপটিিযির 
টিযে এটগয়ে আসযছ। তারা আমাযির সেলযে কমযর কিলযি। 
  
-না, তারা আমাযির গায়ে িাত কিযি কেন? 
  
পাাঁচ ঘণ্টা কেযি কগযছ। মাগজাযরিযে িন্দী েরা িল। কস িল যুদ্ধিন্দী। 
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 মাগজাযরি এিং কেটিযে পারযিিাযগজ টনয়ে যাও়ো িল। কসখাযন অযনেগুযলা িন্দীোলা 
কখালা িয়েযছ। সমস্ত িটক্ষণ আটিো রু্যড এমন অযনে টেটির িাটপত িয়েযছ। 
িটন্দযির মস্ত িযডা কখালা মাযি করযখ কিও়ো ি়ে। চারপাযে সুরটক্ষত প্রিরীর িল 
আযছ। আযছ ইযলেটট্রে তাযরর পািারা। িন্দীযির অিিা কোচনী়ে। 
  
মাগজাযরি কেটিযে কোযল তুলল। এিং িলল- টচন্তা েযরা না, কতামার কোযনা টেছু িযি 
না। 
  
টেন্তু তার এ টিোস কেষ পযজন্ত োেল না। প্রযতযেিা টিন আরও কিটে আতঙ্ক এযন 
টিযচ্ছ। তারা কিখল, অযনে মানুযষর মৃতুয িযচ্ছ অনািাযর, অযনযে জ্বযরর আক্রমযণ 
েরের েযর োাঁপযছ। ডাক্তার কনই, শুশ্রূষা কনই। খািার কনই। এেিা ধারািাটিে 
িুিঃস্বি। এইভাযি টতন-টতনযি িছর কেযি কগল। অসিা়ে অিিার মযধয টিয়ে মাগজাযরি 
এিং কেটি তখন অনযযির ওপর টনভজরেীল। তারা খািাযরর আো়ে িাাঁ েযর িযস 
োযে। র্ীিযনর র্নয িাত কপযত টভক্ষা েরযত ি়ে। মাগজাযরযির র্ীিন আতযঙ্কর মযধয 
টিয়ে কেযি চযলযছ। মাগজাযরি কিখল, অযনযের মৃতুয িযচ্ছ কচাযখর সামযন। িযাাঁ, কেটিও 
িুিযত কপযরযছ তার র্ীিনিীপ টনযভ যাযি। কস এখন আর টেছুই েরযত পারযি না। 
ক্ষমতা? ক্ষমতা োেযি েী েযর? কতামার টে স্বাধীনতা আযছ? তুটম টে খািয পাযচ্ছা? 
িযাাঁ, মৃতুয-মৃতুযই এখন এেমাত্র োটিত টিষ়ে। 
  
এেটিন কেটি ভািল, আমাযে আরও কিটে ক্ষমতা কর্াগাড েরযত িযি। এমন ক্ষমতা 
যা টিয়ে আটম টিযের রাটন িি। 
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*** 
  
ভীষণ লডাই চযলযছ। নানা র্া়েগা কেযে খির আসযছ। কেষ পযজন্ত িুয়েররা ওই টেটিে 
েটক্তর সযঙ্গ কপযর উিল না। ১৯০২ সাল। অযনে টিযনর লডাই কেষ িয়েযছ। িুয়েররা 
আত্মসমপজণ েরযত িাধয িল। িািান্ন িার্ার িুয়ের কযাদ্ধা সািযসর সযঙ্গ লডাই 
েযরটছল। িটত্রে িার্াযরর মৃতুয ঘযিযছ। মারা কগযছ অযনে স্ত্রী এিং টেশুর িল। যারা 
কিাঁযচটছল, তাযির মযনর কভতর টতক্ততা। অযনেযে পািাযনা িয়েযছ েনযসনযিেন 
েযাযম্প। 
  
এেটিন এই েযাযম্পর িরর্া খুযল কিও়ো িল। মাগজাযরি এিং কেটি আিার টক্লপটিিযি 
টিযর এল। 
  
েয়েে সপ্তাি কেযি কগযছ। োন্ত রটিিার। কডটভড ব্ল্যােওয়েল টিযর এযসযছ। যুদ্ধ 
তাযে আরও অটভজ্ঞ েযর তুযলযছ। কস আরও োন্ত এিং গম্ভীর িয়েযছ। মাগজাযরি তার 
টিযে তাোল। িযাাঁ, কডটভড অযনে িছর রণযক্ষযত্র োটিয়েযছ। কস র্ানত না, মাগজাযরি 
এিং কেটি কিাঁযচ আযছ টেনা। তাযির টিযর আসযত কিযখ কস আনটন্দত িয়ে উিল। 
  
কডটভড িলল–িযাাঁ, আটম ভািযতই পারটছ না… 
  
–এসি অতীযতর ঘিনা, কডটভড, আমরা এখন ভটিষযযতর টিযে তাোি। 
  
 ভটিষযৎ েী? কু্রগার কেন্ট টলটমযিড। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

234 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

*** 
  
১৯০০ সাল। ইটতিাযসর পাতা়ে এেটি উযলখযযাগয িছর। োটন্তর নতুন েতাব্দী শুরু 
িল। নতুন আোর সঞ্চারণ। িযাাঁ, অযনে আেষজণী়ে আটিষ্কার। ইটতমযধয টিিুযৎ িাযতর 
মুযিা়ে এযস কগযছ। এযরাযেন এে কিে কেযে অনয কিযে উযড চযলযছ। র্যলর তলা়ে 
চযলযছ সািযমটরন। পৃটেিীর র্নসংখযা টিযফারযণর মযতা কিযড চযলযছ। চারটিযে 
নতুনযত্বর কছাাঁ়ো। পরিতজী ছমাযস মাগজাযরি এিং কডটভড সি সুযযাযগর সদ্বযিিার েরল। 
  
কেটি এখন আরও িযডা িয়ে উযিযছ। কস র্াযন, তার মা িযিসা টনয়ে খুিই িযস্ত। িা, 
কস এে িুযনা টেযোরী, যা খুটে তাই েরযত পাযর। এেটিন টিযেলযিলা মাগজাযরি িাটড 
টিযরযছ। র্রুটর িরোর আযছ। কস কিখল, তার চতুিজেী েনযাটি লুইর কছযলর সাযে 
লডাই শুরু েযর টিয়েযছ। 
  
মাগজাযরি টিোস েরযত পারযছ না। মাগজাযরি টচৎোর েযর কডযে িলল তুই েরটছস 
েী? এেটিন কতাযে এত িযডা কোম্পাটন চালাযত িযি। আর আর্ তুই এই ভাযি সম়ে 
নষ্ট েরটছস? 
  
. 
  
 টদ্বতী়ে খণ্ড 
  
কেটি ও কডটভড 
 ১৯০৬-১৯১৪ 
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১২. 
  
 ১৯১৪ সাযলর এে উষ্ণ েীষ্মরাত। কেটি মযােযেগর এেলা তার অটিযস িযস োর্ 
েরযছন। কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর অটিস। কর্ািাযনসিাযগজর কিডযো়োিজার। টতটন 
অযিাযমািাইযলর েব্দ শুনযত কপযলন। োগর্গুযলা নাটময়ে রাখযলন। র্ানালার টিযে 
কিাঁযি কগযলন। িাইযরর টিযে তাোযলন। িুটি পুটলযের গাটড এিং এেিা ও়োগন 
িাটডিার সামযন এযস কেযমযছ। কেটির কচাযখ মুযখ টিস্ম়ে। কিখা কগল, র্নাছয়েে 
ইউটনিমজ পরা পুটলে গাটড কেযে কনযম অতযন্ত দ্রুত িাটডিার মযধয ঢুযে পডযছন। তারা 
িাটডর প্রযিে পযের সামযন টগয়ে িাাঁটডয়েযছন। রাস্তাঘাি প্রা়ে িাাঁো িয়ে কগযছ। 
র্ানালার োাঁযচ কেটির অি়েযির প্রটতিলন। িযাাঁ, টতটন যযেষ্ট রূপিতী, িািার িালো 
ধূসর কচাযখর আিল কপয়েযছন, মায়ের কযৌিন উচ্ছল েরীর। 
  
অটিযসর িরর্াযত িাযতর আও়োর্। 
  
–কভতযর আসুন। 
  
 িরর্া খুযল কগল। ইউটনিমজ পরা িুর্ন পুটলে কভতযর ঢুেযলন। এের্যনর গায়ে 
সুপাটরযিনযডযন্টর পিে আাঁিা আযছ। 
  
েী িয়েযছ? কেটি রাযগর স্বযর র্ানযত চাইযলন। 
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–এই সম়ে আপনাযে টিরক্ত েরটছ িযল িুিঃটখত, টমস মযােযেগর। আটম িলাম 
সুপটরযিনযডন্ট েটমনসটে। 
  
েী সমসযা সুপাটরযিনযডন্ট? 
  
–আমরা এেিা টরযপািজ কপয়েটছ কর্ল পালাযনা িতযাোরী এই িাটডযত এেিু আযগ 
ঢুযেযছ। 
  
কেটির কচাযখ মুযখ আতঙ্ক- এই িাটডযত? 
  
-িযাাঁ, মযাডাম, কলােিা সাংঘাটতে এিং সেস্ত্র। 
  
কেটি উটদ্বগ্নটচযে িলযলন– তািযল? সুপাটরযিনযডন্ট, এখনই তাযে ধযর টনয়ে যান। 
  
-িযাাঁ, কসিাই কতা আমরা েরযত চাইটছ। টমস মযােযেগর। আপটন টে সযন্দির্নে 
কোযনা টেছু কিযখযছন িা শুযনযছন? 
  
না, আটম কতা এখাযন এো আটছ, অযনে লুযোিার র্া়েগা আযছ। অনুেি েযর 
ভাযলাভাযি পরীক্ষা েরুন। 
  
-িযাাঁ, আমরা োর্ শুরু েরটছ মযাডাম। 
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 সুপাটরযিনযডন্ট তার অনয সিেমজীযির ডােযলন। িলযলন- কতামরা সিাই িাটডিার 
নানা র্া়েগাযত চযল যাও। কিসযমন্ট কেযে শুরু েযরা। ছাি অটব্দ তন্নতন্ন েযর খুাঁর্যি। 
কোযনা অটিস টে তালািন্ধ? 
  
আমার মযন ি়ে িুই এেিা ঘর িন্ধ আযছ। আটম খুযল টিটচ্ছ। 
  
সুপাটরযিনযডন্ট েটমনেটস িুিযত পারযলন, কেটি খুিই ভ়ে কপয়েযছন। পাও়োিাই 
স্বাভাটিে। যখন র্ানযত পারযলন কয, কলােিা সেস্ত্র, ভয়ের মাত্রা কিযড কগল। 
  
কেটি টরযপািজিা িাযত টনযলন, কযিার ওপর োর্ েরটছযলন, টেন্তু মন টিযত পারযছন 
না। পুটলে সমস্ত িাটডযত ঘুযর কিডাযচ্ছ। এে ঘর কেযে অনয ঘযর। কেটির সমস্ত 
েরীযর টেিরণ। ওরা টে খুাঁযর্ পাযি? 
  
তন্নতন্ন েযর কখাাঁর্া িযচ্ছ। প্রযতযেিা লুটেয়ে োোর সম্ভািয র্া়েগা। পাঁ়েতাটলে টমটনি 
কেযি কগযছ। সুপাটরযিনযডন্ট কেটির ঘযর টিযর এযলন। 
  
এখনও খুাঁযর্ পাইটন মযাডাম, টেন্তু ভ়ে পাযিন না কযন। 
  
-আটম খুিই ভ়ে কপয়েটছ, সুপাটরযিনযডন্ট। েী িলযছন? কর্ল পালাযনা িতযাোরী 
এখাযন ঢুযে পযডযছ? অনুেি েযর তাযে খুাঁযর্ কির েরুন। 
  
–আমরা কচষ্টা েরটছ। আমাযির সযঙ্গ প্রটেটক্ষত েুেুর আযছ। 
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 েটরডর কেযে েুেুযরর ডাে কোনা কগল। এেিু িাযি টিরাি কচিারার এেিা েুেুর 
ঢুযে পডল। িযাাঁ, এেিা ন়ে, িুযিা, র্ামজান কেিাডজ। 
  
–এরা কগািা িাটডযত ঘুযর কিডাযি। কিখা যাে েী ি়ে? 
  
সুপাটরযিনযডন্ট আিার কেটির টিযে তাোযলন। 
  
–এে ঘণ্টার মযধয আপটন েখনও ঘর কছযড কগযছন টে? 
  
 –িযাাঁ, আটম িাইলরুযম টগয়েটছলাম। কসই সময়ের মযধয কলােিা েী…. 
  
কেটির েণ্ঠস্বযর আতঙ্ক- আিার ভাযলা েযর কিখুন। 
  
 সুপাটরযিনযডন্ট আিার ইটঙ্গত েরযলন-েুেুর িুযিা িাাঁটপয়ে পডল। িযাাঁ, এিার তাযির 
তলাটে শুরু িয়েযছ। 
  
েুেুর িুযিা ভীষণ কু্ষধাতজ। তারা এেিা িন্ধ িরর্ার সামযন টগয়ে টচৎোর েযর ডােযত 
শুরু েরল। 
  
কেটি টচৎোর েযর িলযলন– তািযল? কলােিা ওখাযন লুটেয়ে আযছ? 
  
সুপাটরযিনযডন্ট তার িনু্দেিা কির েরযলন- এিা খুযল কিযলা। 
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িুর্ন পুটলে ছুযি এযস িরর্ার ওপর ধাক্কা টিল। িরর্ািা খুযল কগল। কভতযর কেউ 
কনই। িযাাঁ, এেিা েুেুর পায়ের নখ টিয়ে আাঁচডাযত শুরু েরল। 
  
–এই িরর্ািা কোো়ে কগযছ? 
  
–এেিা ও়োেরুযম। 
  
িুর্ন পুটলে তাযির টনটিজষ্ট র্া়েগা়ে িাাঁটডয়ে পযডযছ। কসিাযেও কভালা িল। কভতযর 
কেউ কনই। 
  
তার মাযন, েুেুরিা েী কিাো িযন কগল। 
  
সুপাটরযিনযডন্ট িলযলন– এরেম আচরণ েুেুররা েখনওই েরযি না। 
  
 তখনও েুেুর িুযিা মাটি আাঁচডাযচ্ছ। 
  
 কোযনা এেিা রিসযর্নে িযাপার আযছ। টেন্তু কলােিা কোো়ে? 
  
 িুযিা েুেুর কেটির কডযস্কর ি়োযরর োযছ চযল এল। তখনও টচৎোর েরযছ। 
  
কেটি িলল- এিাই কিাধি়ে উের। কলােিা আমার ি়োযর লুটেয়ে আযছ, তাই িলযত 
চাইযছন? 
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সুপাটরযিনযডন্ট েটমনেটস এেিু টিরক্ত িয়ে িলযলন– আপনাযে টিিক্ত েরার র্নয 
িুিঃটখত, টমস মযােযেগর। টতটন িলযলন, এই েুেুর িুযিাযে এখান কেযে টনয়ে যাও। 
  
-িযাাঁ, আমরা যাটচ্ছ। টেন্তু… 
  
কেটি আিার িলযলন আপনারা যাযিন না? 
  
–টমস মযােযেগর, আপটন সমূ্পণজ টনরাপি। আমার কলাযেরা এই িাটডর সি র্া়েগা়ে 
ছটডয়ে আযছ। আটম িলটছ, কলােিা এখাযন কনই। এিা কিাধি়ে কোযনা িাযর্ 
টিপিসংযেত। আটম ক্ষমা চাইটছ। 
  
কেটি আমতা আমতা েযর িলযলন আপটন আমার সযন্ধযিা নষ্ট েযর টিযলন। 
  
. 
  
কেটি র্ানালা টিয়ে িাইযর তাটেয়ে আযছন। কেষ পুটলযের গাটডিা চযল কগল। যখন 
তারা চযল কগল, টতটন কডযস্কর ি়োরিা খুলযলন। কসখান কেযে রক্তরটঞ্জত এেযর্াডা 
েযানভাযসর রু্যতা কির েরযলন– িুখানা রু্যতা টনয়ে িাসযত িাসযত এেিা িরর্ার 
োযছ কপৌঁযছ কগযলন, কসখাযন কলখা আযছ- এোন্ত িযটক্তগত। কভতযর ঢুেযলন। িাাঁো, 
তযি– কিও়োযলর সযঙ্গ এেিা টসনু্দে আিোযনা আযছ। এিা িল গুরুত্বপূণজ ঘর। 
এখাযন কোম্পাটনর সমস্ত টিযরগুযলা করযখ কিও়ো ি়ে। র্ািাযর্ েযর িাইযর পািািার 
আযগ। অতযন্ত দ্রুত কেটি টনটিজষ্ট সংখযা কঘারাযলন। িরর্ািা খুযল কগল। িযাাঁ, 
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অযনেগুযলা ধাতু টনটমজত কসি টডযপাটর্ি িাক্স রয়েযছ। ভযল্টর মযধয। েযর েযর টিযর 
সার্াযনা আযছ। আর এই ঘযরর কভতর অধজ অযচতন িয়ে পযড আযছ িান্দা। 
  
কেটি তার টিযে তাটেয়ে িলযলন- ওরা চযল কগযছ। 
  
িান্দা ধীযর ধীযর কচাখ খুলল। িাসার কচষ্টা েরল। িযাাঁ, আটম েী েযর এখাযন এযসটছ, 
তুটম টে তা র্াযনা? 
  
কেটি িান্দাযে উযি িাাঁডািার র্নয সািাযয েরযলন। িান্দার সমস্ত েরীযর যন্ত্রণা। 
  
রু্যতা পরযত পারযিন টে? 
  
 কেটি রু্যতা কর্াডা িাযত টিযলন। এিার কেটি িলযলন– এিার িাইযর কিযরাযত িযি। 
  
িান্দা মাো কনযড িলল- আটম টনযর্ই যাি, যটি ওরা আমাযে ধরার কচষ্টা েযর, তা িযল 
তুটম িূযর সযর কযও। আমার সমসযাযত তুটম টনযর্যে কেন র্ডাযি? 
  
িযাপারিা আটম কিখটছ। 
  
িান্দা কেষ িাযরর মযতা ওই ভযল্টর টিযে তাোল। 
  
কেটি র্ানযত চাইযলন েয়েেিা সযঙ্গ রাখযিন? িান্দা কেটির টিযে তাোল কতামার 
িািা এেিার আমাযে এই প্রস্তাি টিয়েটছল। অযনে টিন আযগ। 
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কেটি িলযলন আটম র্াটন। 
  
না, িাোর আমার িরোর কনই। এই েিরিা কছযড অনয কোোও কযযত িযি। 
  
–আপটন েী েযর কর্ািাযনসিাযগজর িাইযর যাযিন? 
  
–আটম এেিা উপা়ে কির েযরটছ। 
  
–আমার েো শুনুন, পুটলে সমস্ত রাস্তা িন্ধ েযর টিয়েযছ। সি র্া়েগার ওপর তাযির 
সতজে নর্র আযছ। আপটন এভাযি টিপযির মুযখামুটখ িযিন না। 
  
িান্দা োন্তভাযি িলল- তুটম অযনে েযরছ। 
  
কোযনারেযম রু্যতা পযর টনল। িযাাঁ, ভাোযচাডা এেিা মানুষ। তার োিজ এিং র্যাযেযি 
রযক্তর িাগ। মাো়ে চুযলর ধূসরতা। 
  
কেটি আিার তাোযলন- আিা, যখন কেটি কছাযিা টছল, তখন িান্দা টছল পটরপূণজ যুিে। 
  
িান্দা, ওরা যটি আপনাযে কিযখ কিযল, তািযল কমযর কিলযি। আপটন আমার সযঙ্গ 
আসুন। 
  
কেটি করাড ব্ল্যের েো র্ানযতন। কর্ািাযনসিাগজ কেযে কিযরািার সি রাস্তা িন্ধ েযর 
কিও়ো িয়েযছ। পুটলে কপট্রল টিযচ্ছ। িান্দাযে কয েযরই কিাে ধরযত িযি, েতৃজপক্ষ 
এই টসদ্ধান্ত টনয়েযছ– র্ীটিত িা মৃত অিিা়ে। করল কস্টেযনও পুটলযের নর্র। 
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–আমার মযন ি়ে, কতামার িািার কেযেও আটম ভাযলা িুটদ্ধ কির েরযত পারি। 
  
 িান্দার েণ্ঠস্বযর িুিজলতা। কেটি িুিযত পারযলন, অযনেিা রক্ত ক্ষরণ িয়েযছ। 
  
েো িলযিন না, েটক্ত িাাঁটচয়ে রাখার কচষ্টা েরুন। সি টেছু আমার ওপর কছযড টিন। 
  
কেটি টনযর্র ওপযর অসম্ভি টিোস িাপন েরযলন। টতটন র্াযনন িান্দার র্ীিন টতটন 
িাাঁচাযত পারযিন। 
  
আটম এেিা গাটড ডােযত যাটচ্ছ। গাটডিা সরু গটল টিয়ে কিটরয়ে যাযি। িে টমটনি 
সম়ে টিন। তারপর িাইযর আসযিন। আটম কপছযনর িরর্া়ে োেি। গাটডর মযধয শুয়ে 
োেযিন। যাযত কেউ কিখযত না পা়ে। আপনার গায়ে এেিা েম্বল চাপা কিি। 
  
-কেটি, তুটম টে র্াযনা, সি েিা গাটড তন্ন তন্ন েযর কখাাঁর্া িযি? 
  
–আমরা কতা অযিাযমািাইযল চডি না। কেপিাউন কেযে সোল আিিা়ে এেিা কট্রন 
ছাডযি। আটম আমার টনর্স্ব গাটডটি তার সযঙ্গ রু্যড কিি। 
  
–কস েী? তুটম কতামার টনর্স্ব গাটড েযর আমাযে টনয়ে যাযি? 
  
–িযাাঁ, তাই েরি। 
  
িান্দা যন্ত্রণার মযধযও িাসার কচষ্টা েরল কতামরা সটতয িারুণ োর্ েরযত পাযরা। 
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*** 
  
টতটরে টমটনি কেযি কগযছ। কেটি গাটড চাটলয়ে করলযরাড ই়োযডজর োযছ কপৌঁযছ কগযছন। 
িান্দাযে িযােটসযির নীযচ কিযল কিও়ো িয়েযছ। গায়ের ওপর েম্বল চাপা কিও়ো। 
করাড ক্রে পার িযত কোযনা অসুটিধা ি়েটন। এিার কেটির গাটড কট্রন ই়োযডজর োযছ 
এযস পযডযছ। িযাাঁ, কেটি কিখযত কপযলন, েয়েের্ন পুটলে সামযন িাাঁটডয়ে আযছন। 
এেিা পটরটচত মূটতজ কভযস উিল। 
  
সুপাটরযিনযডন্ট েটমনসটে? 
  
উটন অিাে িয়ে কগযছন টমস মযােযেগর? আপটন কোো়ে চযলযছন? 
  
কেটি অতযন্ত দ্রুত কিযস িলযলন আটম টে এে িুিজলটচযের কময়ে নাটে 
সুপাটরযিনযডন্ট? সটতয েো িলি? আমার অটিযস কয ঘিনািা ঘযিযছ, কসিা আমার 
িুটদ্ধসুটদ্ধ গুটলয়ে টিয়েযছ। আটম এই েির কছযড চযল কযযত চাইটছ। খুটনিা ধরা পডযল 
টিযর আসি। ওযে টে পাও়ো কগযছ? 
  
না, মযাডাম, আমরা কচষ্টা েরটছ। আমরা সমস্ত র্া়েগাযত সতেজ নর্র করযখটছ। কলােিা 
পালািার কচষ্টা েরযল তাযে ধযর কিলি। 
  
-িযাাঁ, তাই েরুন। 
  
 –আপটন কোো়ে যাযিন? 
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–আমার করলওয়ে োমরািা ওখাযনই আযছ। আটম কেপিাউযন যাি। 
  
–আমরা োউযে কিি টে? 
  
না, ধনযিাি সুপাটরযিনযডন্ট। িরোর লাগযি না। আটম র্াটন, আপটন যযেষ্ট 
সিানুভূটতসম্পন্ন। টেন্তু আটম এোই পারি। আমাযে টিোস েরযত পাযরন। 
  
পাাঁচ টমটনি কেযি কগযছ। কেটি এিং িান্দা প্রাইযভি োমরার মযধয কপৌঁযছ কগযছন। এর 
কি়োযলর রং েুচেুযচ োযলা। 
  
–অন্ধোর রযের র্নয িুিঃটখত। কেটি িলযলন। আটম কোযনা িুাঁটে টনযত চাইটছ না। 
  
িান্দাযে টিছানা়ে শুইয়ে কিও়ো িল। কেটি িলযলন- এখাযন শুয়ে োোর কচষ্টা েরুন। 
কেউ এযল ও়োেরুযম ঢুযে যাযিন। 
  
িান্দা িলল- ধনযিাি। 
  
কেটি গাঢ় অন্ধোযরর মযধয িযস োেযলন। তারপর িলযলন–কেপিাউযন টগয়ে 
ডাক্তাযরর পরামেজ কনযিন। আটম অিেয আপনার সযঙ্গ োেি। 
  
িান্দা অিাে তার মাযন? 
  
আপটন টে এো এো যাযিন নাটে? 
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িান্দা মাো কনযড িলল- িা, তুটম কিখটছ কতামার িািার মযতা। 
  
*** 
  
সোল িযত আর কিটে কিটর কনই। এেিা ইটঞ্জন এযস প্রাইযভি োমরািাযে মূল গাটডর 
সযঙ্গ রু্ডযত শুরু েযর টিয়েযছ। এই গাটডিা এিার কেপিাউযনর উযেযেয যাত্রা েরযর। 
  
সোল আিিা। কেটি িান্দার টিযে তাোযলন, গল্পিা শুনযত িযি– গতোল রাত কেযে 
িান্দার সযঙ্গ এ টিষয়ে কোযনা আযলাচনা ি়েটন। 
  
িান্দা কেটির টিযে তাোল– কোো কেযে শুরু েরি? েীভাযি? তাও িুিযত পারটছ না। 
িানু্টযির তাযির বপটত্রে ভূটমখণ্ড কেযে টিতাটডত েরা িযচ্ছ। কসখান কেযে শুরু েরযল 
কেমন ি়ে? নাটে পল কু্রগাযরর েো িলি, ট্রানভাযলর কপ্রটসযডন্ট। িটক্ষণ আটিোর 
পালজাযমযন্ট টযটন ভাষণ টিয়েযছন। টতটন িযলযছন- আমরা সমস্ত োযলা মানুষযির ওপর 
আমাযির প্রভুত্ব েয়েম েরি। তারা টচরটিন ক্রীতিাস িয়ে কিাঁযচ োেযি। 
  
নাটে গল্পিা অনয কোযনাভাযি শুরু িযত পাযর? টসটসল করাডযসর কসই উচ্চাো? যার 
র্ীিযনর এেমাত্র উযেেয টছল আটিো শুধুমাত্র সািাযির র্নয সংরটক্ষত োেযি। 
  
িান্দা কেষ পযজন্ত িলল– পুটলে আমার কছযলযে িতযা েযরযছ। 
  
গযল্পর মযধয অযনে িুিঃখর্নে উপািান। িান্দার িযডা কছযল এেিা রার্ননটতে 
সযমলযন কযাগ টিয়েটছল। পুটলে কসিা কভযে কিিার র্নয কচষ্টা েযর। এযলাপাোটর গুটল 
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চালাযত োযে। িাঙ্গা কিযধ যা়ে। কছযলিাযে কেপ্তার েরা ি়ে। পযরর টিন সোযল তাযে 
তার োরােযক্ষ িুলন্ত অিিা়ে কিখা যা়ে। 
  
পুটলে িলযছ, এিা আত্মিতযার ঘিনা। টেন্তু আটম র্াটন, এিা িল িাণ্ডা মাো়ে খুন। 
  
কেটি টনিঃোস িন্ধ েযর িলযলন- িা়ে ঈের, ও কতা এেিা িাচ্চা কছযল। িযাাঁ, তারা 
এেসযঙ্গ েতটিন কখযলযছন। এেসযঙ্গ টমযেযছন। কছযলিাযে কিখযত খুিই সুন্দর টছল। 
  
কেটি আিার িলযলন আটম অতযন্ত িুিঃটখত িান্দা। তারপর েী িয়েযছ িলুন? 
  
–তাযে খুন েরার পর আটম রার্নীটতর সযঙ্গ র্টডয়ে পডলাম। আমাযে প্রটতযোধ টনযত 
িযি। কেটি, আটম চুপচাপ িযস োেযত পাটর না। পুটলে আমাযে েত্রু িযল কঘাষণা 
েরল। তারা এেিা ডাোটতর অপরাযধ আমাযে কেপ্তার েরল, কয ডাোটত আটম 
েখনও েটরটন। আমাযে েুটড িছযরর কর্ল টিল। তারপর আটম তযক্ক তযক্ক টছলাম। 
এেিা গাডজযে গুটল েযর কমযর কিলা িল। তারা আমাযে কিাষ টিল। আটম টেন্তু 
কোযনাটিন িনু্দে িযিিার েটরটন। 
  
–আটম র্াটন, কেটি িলযলন, টেন্তু আপনাযে লুটেয়ে রাখযত িযি, টনরাপযি এিং 
ভাযলাভাযি। 
  
–এই িযাপাযর কতামাযে র্টডয়ে কিলা িল। আটম খুিই িুিঃটখত। 
  
না, আটম কতা টনযর্ই এ িযাপাযর র্টডয়েটছ। আসযল আপটন আমার িযডা িনু্ধ। 
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িান্দা িাসল- এই প্রেম এের্ন কেতাটঙ্গনী আমার সযঙ্গ ভাযলাভাযি েো িলযছ। 
কতামার িািা, িান্দা িীঘজোস কিলল, তুটম টে সটতয আমাযে কেপিাউযন টনয়ে যাযি? 
  
–আমরা টে কেপিাউযন যাি না? 
  
–িযাাঁ, কযযত পাটর, নাও পাটর। 
  
–আটম এের্ন মটিলা, যখন তখন আমার মযনাভাি পটরিতজন েরি। 
  
মধযরাত, কট্রনিা এেিা কস্টেযন এযস কেযমযছ। কেটি তার টনর্স্ব োমরািাযে কেযি 
কিিার কচষ্টা েরযলন। িযাাঁ, এিাযে সাইটডং-এ রাখা িল। সোলযিলা কেটির ঘুম কভযে 
কগযছ। টতটন িান্দার খাযির টিযে তাোযলন। খািিা িাাঁো। িান্দা চযল কগযছ। িযাাঁ, িান্দা 
কিাধি়ে আর সমযিাতা েরযত চাইযছ না। কেটির িুিঃখ িল। টেন্তু কেটি র্াযনন, িান্দা 
এখন টনরাপযিই আযছন। তার অযনে িনু্ধ আযছ। কেটি ভািযলন, কডটভযডর োযছ এই 
েো িলযল কেমন ি়ে? 
  
*** 
  
কডটভড টচৎোর েযর িযলযছ তুটম এত কিাোযমার োর্ েরযল কেন? 
  
কেটি কর্ািাযনসিাযগজ টিযর এযস সি েো িলযলন। 
  
তুটম টনযর্র টনরাপোযে টিটিত েরযল। এমন োর্ টে েরযত আযছ? যটি পুটলে 
িান্দাযে এখাযন খুাঁযর্ কপত, তািযল কতামাযে টনয়ে তারা কছযলযখলা েরত। 
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কেটি োন্তভাযি িলযলন- িযাাঁ, তারা িান্দাযে কমযর কিলত। 
  
কডটভড িতাে িয়ে মাো কনযড িলযলন- তুটম টে টেছুই িুিযত পারছ না? 
  
–িযাাঁ, আটম িুিযত পারটছ। টেন্তু… 
  
 কেটির কচাযখ আগুন জ্বলযছ। 
  
তুটম এখনও কছাট্ট কময়ে রয়ে কগযল। 
  
কেটি িাত তুযল আঘাত েরার কচষ্টা েরযলন। কডটভড কসই িাত ধযর কিযলযছন কেটি, 
টনযর্র রাগ টন়েন্ত্রণ েরার কচষ্টা েযরা। 
  
অযনে টিন আযগ, তখন কেটির ি়েস মাত্র চারিছর এেিা কছযল তার কপছযন লাগত। 
যখন কডটভড আসত কছযলিা পাটলয়ে কযত। কেটি কছযলিাযে ধরিার কচষ্টা েরত। 
  
কডটভড িলত- কেটি, কতামাযে টেখযত িযি। েী েযর রাগযে টন়েন্ত্রযণ রাখা যা়ে। 
কময়েরা েখনও মারামাটর েযর না। 
  
কেটি িলত– আটম টে এেিা কছাট্ট কময়ে নাটে? 
  
এভাযিই সম়ে কেযি কযত। 
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কেটি তার রাগ সংিরণ েরযলন। 
  
কডটভড িলযলন- তুটম এখন েী েরযি? 
  
কেটি চুপচাপ িযস োেযলন। েী েরা যা়ে? কডটভযডর সাযে িনু্ধত্ব এিং সািচযজ? 
কডটভযডর সিটেছুই তার ভাযলা লাযগ। কডটভড িল এই পৃটেিীযত এেমাত্র প্রাপ্তি়েস্ক 
পুরুষ, কয কেটির সিটেছু িুিযত পাযর। যখন কডটভড েিযর োযে, কস কেটির সযঙ্গ 
সম়ে োিা়ে। টিযনািযনর মুিূতজ, কর্টম এেিার কডটভডযে তার অটভযাযনর েো 
িযলটছল। এখন কসই গল্প কডটভড কেটিযে িযল োযে। 
  
–ওই কনৌযোিার েো িযলা? 
  
কডটভড সি টেছু িযল। 
  
–ওই িােরগুযলার েো িযলা, সামুটেে িড? 
  
কেটি মায়ের সম্পযেজ টিযেষ টেছু র্াযন না, মাগজাযরি এখন কু্রগার কিন্ট টলটমযিড টনয়ে 
খুিই িযস্ত। 
  
মাগজাযরি প্রযতযে রাযত কর্টমর সযঙ্গ েো িযলন। িযাাঁ, ঘুযমাযত যািার আযগ ি়েযতা। 
িযলন- কডটভড আমাযে খুিই সািাযয েরযছ কর্টম, কস সিসম়ে কেটির চারপাযে 
োযে। কেটি র্াযন না, কেষ পযজন্ত েী িযি। 
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টতটন মাযে অোিয েরার কচষ্টা েযরন, কোযনা িযাপাযর টতটন মায়ের সাযে এেমত িযত 
পাযরন না। না, ডযানটসং ক্লাযস কযযত কেটির কমাযিই ইযচ্ছ েযর না। মযন ি়ে, সম়েিা 
যটি রাগটি কখযল কেযি কযত তািযলই ভাযলা িত। 
  
রাস্তার কছযলযির সযঙ্গ কেষ পযজন্ত কেটি সু্কযল যাও়ো শুরু েরল। িুষু্টটমযত করেডজ েযর 
িসল। মাগজাযরিযে কিডটমসযট্রস কডযে পািাযলন। প্রটত মাযস এেিার েযর। আিা, 
কেটিযে সু্কযল করযখ কিও়ো িল। 
  
–আটম ওযে িুিযত পারটছ না টমযসস মযােযেগর। কিড টমসযট্রস িযলটছযলন, কময়েিা 
িুটদ্ধমতী, টেন্তু এমন িুষু্টটম েযর কেন? 
  
মাগজাযরি এই প্রযশ্নর উের র্ানযতন না। 
  
*** 
  
কডটভযডর োযছ কেটি োন্ত এিং র্ব্দ িত। এেিার কডটভড এযস িলযলন– কতামাযে 
আর্ টিযেযল এেিা র্ন্মটিযনর পাটিজযত টনমন্ত্রণ েরা িয়েযছ, তাই কতা? 
  
-আটম ওসি পাটিজযত কযযত ভাযলািাটস না। 
  
কডটভড কেটির টিযে তাটেয়ে িলযলন– আটম র্াটন কেটি, তুটম ভাযলািাযসা, আসযল কয 
কময়েিার র্ন্মটিন তার িািা আমার এে িনু্ধ। তুটম না কগযল খারাপ লাগযি। 
  
কেটি তাটেয়ে িযলটছল- তািযল আমা়ে কযযতই িযি? 
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এইভাযি কেটির মযনাভাযি অযনে পটরিতজন িল। কিখা কগল কডটভডযে কস 
ভাযলাভাযিই কমযন চযলযছ। 
  
*** 
  
যখন কেটির ি়েস িে িছর, এেটিন কডটভডযে িযলটছল– আটম িান্দার সযঙ্গ কিখা 
েরি। 
  
কডটভড অিাে– এিা সম্ভি ন়ে, কেটি। িান্দা অযনে িূযর োযে। 
  
–তুটম আমাযে কসখাযন টনয়ে যাযি কডটভড? নাটে আটম এো চযল যাি। 
  
পযরর সপ্তাযি কডটভড কেটিযে টনয়ে িান্দার িাযমজ টগয়েটছল। ভাটর সুন্দর র্া়েগা। োন্ত 
এিং টনিঃেব্দ। কসখাযন িান্দা গম িলা়ে। কমষ পালন েযর এিং উিপাটখ পুযষযছ। 
কসখানোর িযিিা খুিই সুন্দর। কছাযিা কছাযিা েুটির। শুেযনা মাটি টিয়ে বতটর। 
র্ীিনযাত্রার মযধয এেিা সরলতা আযছ। 
  
িান্দা কডটভযডর পাযে ওই গম্ভীর মুযখর কেটিযে কিযখ িযলটছল- তুটম কর্টম 
মযােযেগযরর কময়ে, তাই কতা?  
  
তুটম কিাধি়ে িান্দা, কেটি োন্তভাযি িযলটছল, তুটম আমার িািার র্ীিন িাাঁটচয়েটছযল, 
তাই কতামাযে আটম ধনযিাি টিযত এযসটছ। 
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িান্দা কিযস িযলটছল- িযাাঁ, কতামাযে কে এই গল্প িযলযছ? এযসা, আমার পটরিাযরর 
সেযলর সযঙ্গ পটরটচত িও। 
  
িান্দার িউ কিখযত খুি সুন্দরী। িানু্ট র্াযতর এে রমণী। তার নাম নািামা। িান্দার 
িুযিা কছযল আযছ- িযডািা কেটির কেযে িছর সাযতযের িযডা, কছাযিািা অতিা িযডা 
ন়ে। 
  
িযডা কছযলযে কিখযল িান্দার েোই মযন পযড যা়ে। 
  
কেটি সমস্ত টিযেলিা িুযিা কছযলর সযঙ্গ গল্প েযর, কখযল োটিয়ে টিয়েযছ। তারা 
টেযচযন িযস খাও়ো িাও়ো েরল। কডটভড এখাযন োেযত পারযছ না। োযলা 
পটরিাযরর সাযে টমেযত পারযছ না। কস িান্দাযে অতযন্ত শ্রদ্ধা েযর। টেন্তু এই সমাযর্র 
সাযে টমেযি েী েযর? 
  
কডটভড আিার িান্দার রার্ননটতে োযজেলাপ সম্পযেজ ও়োটেিিাল। িান্দা নাটে র্ন। 
কিযঙ্গার এের্ন অনুগামী। ওই ভেযলাে সামাটর্ে পটরিতজযনর র্নয আযন্দালন 
েরযছন। খটনর যাাঁরা মাটলে তারা ওই োযলাযলােযে খারাপ কচাযখ কিযখন। সরোর 
োযলা কলােযির িটময়ে রাখার কচষ্টা েরযছ। সরোর িযলযছ, সি োযলা কলাযের ওপর 
িে টেটলং েযর ের ধাযজ েরা িযি। যারা শ্রটমে টিযসযি োর্ েযর না, তাযিরই এই 
েযরর আওতা়ে আনা িযি। সমস্ত িটক্ষণ আটিোযত মারাত্মে র্াটত িাঙ্গা কলযগ কগযছ। 
  
সযন্ধয িি-িি। কডটভড িলল- এিার চযলা, িাটডর টিযে যাত্রা েটর। টেন্তু অযনেিা পে 
কঘাডার টপযি েযর কযযত িযি। 
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–এখন ন়ে, কেটি িান্দার টিযে তাটেয়ে িলল– ওই িােযরর গল্প িযলা। 
  
মাযি মযধয কডটভড কেটিযে টনয়ে িান্দার সাযে কিখা েরযত যা়ে। ধীযর ধীযর িান্দার 
সাযে তাযির িনু্ধত্ব িৃঢ় িয়ে উিল। 
  
*** 
  
টিন োিযছ, কেটির কছযলমানুটষ টেছুযতই োিযছ না। টিযন টিযন কস আরও উিাসীন 
এিং অসটিষু্ণ িয়ে উিযছ। কস কোযনা োযর্ অংে টনযচ্ছ না। তার ি়েসী কময়েরা েত 
োন্ত স্বাভাটিে। কস খটনযত কযযত ভাযলািাযস, টেোযর যা়ে, মাছ ধযর, েযাযম্প শুয়ে 
োযে–এই র্ীিনিাযে কেটি খুি ভাযলাযিযস কিযলযছ। 
  
এেটিন কেটি এিং কডটভড ভাল নিীযত মাছ ধরটছল। কেটি এেিা মস্ত িযডা ক্রাউি 
ধযর কিলল। কডটভড টেছুই ধরযত পাযরটন। 
  
কডটভড িলল- কতামার কছযল িয়ে র্ন্মাযনা উটচত টছল। 
  
কেটি করযগ টগয়ে িলল- কডটভড, তা িযল আটম টে কতামাযে টিয়ে েরযত পারতাম? 
  
কডটভড িাসল। 
  
–আমরা টিয়ে েরি, তুটম টে র্াযনা কডটভড? 
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–আমার ভ়ে িযচ্ছ কেটি, কতামার কেযে আটম িাইে িছযরর িযডা, কতামার িািার 
ি়েসী। তুটম এেটিন এেিা কছাট্ট কছযলর সন্ধান পাযি। িারুণ সুন্দর কিখযত এে 
যুিে। 
  
–আমার কছাযিা কছযলর িরোর কনই। আটম কতামাযে চাই। 
  
–তুটম টে এ িযাপাযর সটতয মত টিে েযরছ? তািযল আটম িলি, এের্ন মানুযষর 
হৃি়ে কোো়ে োযে িযলা কতা? 
  
–আমাযে িযলা। 
  
কপযির মযধয। এযসা, ওই ক্রাউি মাছিাযে পটরষ্কার েযরা। ওিা টিয়ে আর্ িুপুযর লাঞ্চ 
সারা যাযি। 
  
*** 
  
কেটির মযন টিনু্দমাত্র সযন্দি কনই, এেটিন কস কডটভড ব্ল্যােওয়েলযে টিয়ে েরযি। 
োরণ এই পৃটেিীযত কডটভযডর মযতা আর কোযনা পুরুযষর সন্ধান কস েখনও পাযি না। 
  
প্রটত সপ্তাি মাগজাযরি কডটভডযে এেটিন টডনাযর আমন্ত্রণ র্ানান। টন়েমানুসাযর কেটি 
টডনাযরর আসযর প্রধান িান টনয়ে োযে। প্রযতযে শুক্রিার যখন কডটভড আযস, 
কেটিযে ডাইটনং রুযম কিখা যা়ে। অেচ অনয টিন কস রাযতর খািাযরর সম়ে আযেপাযে 
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োযে না। কডটভড সাধারণত এেলা আযস। মাযি মযধয কোযনা এের্ন মটিলাযে টনয়ে 
আযস, কেটি সযঙ্গ সযঙ্গ কসই কময়েটিযে অপছন্দ েরযত শুরু েযর। 
  
কেটি এেটিন কডটভডযে এেলা কপয়ে িযলটছল– আমার সামযন ওই স্বণজযেটেনীযির 
েখনও আনযি না। অেিা কোযনা সম়ে িযলটছল- ওরা েী টিটচ্ছটর কপাোে পযর। 
  
ওই কময়েরা টে মািাম অযাগযনযসর ভাডা েরা কময়ে? 
  
*** 
  
কেটির ি়েস তখন কচাযো। কিডটমসযট্রস মাগজাযরিযে কডযে িলযলন- টমযসস 
মযােযেগর, আটম এেিা অটভর্াত সু্কল চালাই। কেটি োেযল আমার সু্কযলর অিিা 
খারাপ িযি। 
  
-ও এখন েী েরযছ? 
  
–ও অনয কছযলযময়েযির এমন ভাষা কেখাযচ্ছ, যা আমরা িাযপর র্যন্ম টেটখটন। টমযসস 
মযােযেগর, ওসি েব্দ ও কোো কেযে টেযখযছ? 
  
মাগজাযরযির মুখ অিাে িয়ে কগযছ। কেটি তার রাস্তার িনু্ধযির োছ কেযে এই 
ভাষাগুযলা টেখযছ। িযাাঁ, মাগজাযরি টচন্তা েরযলন, এিার ওই কখলার অিসান ঘিাযত 
িযি। 
  
কিডটমসযট্রস িলযলন- আপটন এখনই ওর সযঙ্গ েো িলুন। আমরা কেষ সুযযাগ কিি। 
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-না, আটম এেিা অনয টর্টনস টচন্তা েরটছ। আটম কেটিযে সু্কল কেযে ছাটডয়ে কনি। 
  
মাগজাযরি কডটভডযে তার পটিেল্পনার েো িযলটছযলন। 
  
কডটভড িযলটছল না, এোর্ েখনও েরা উটচত ন়ে। 
  
-আটম োেযত পারটছ না। কিডটমসযট্রস আর্যে অটভযযাগ েরযছন, োলযে অনয কেউ 
েরযি। আমার কময়েিার েী িয়েযছ? ও কতা কছযলযির র্ীিনযাপন েরযত চাইযছ। না, 
কডটভড, আটম ওর মযনাভাি িুিযত পারটছ না। 
  
–ও টেন্তু খুিই চালাে এিং িুটদ্ধমতী। 
  
না, ওযে সু্কল কেযে আটম ছাটডয়ে আনি। 
  
কেটি কসটিন টিযেলযিলা িাটড টিযরযছ, মাগজাযরি রাযগ কিযি পডযলন। 
  
কেটি করযগ টগয়ে টর্জ্ঞাসা েরল- তুটম আমাযে টনয়ে েী েরযত চাও? 
  
-িযাাঁ, আটম কতামার ভাযলার র্নযই িলটছ। 
  
–আটম এখান কেযে চযল যাই। আমার সি িনু্ধরা এখাযন আযছ, তুটম আমাযে আমার 
িনু্ধযির োছ কেযে আলািা েরযত চাইছ? 
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–িযাাঁ, তুটম যটি আমার েো না কোযনা, তািযল তাই িযি। 
  
তারা রাস্তার কছযল ন়ে, তারা ভাযলা পটরিাযরর কছযল। 
  
আটম কতামার সযঙ্গ তেজ েরি না। তুটম এেিা কিাটডজং সু্কযল চযল যাযি। এিাই আমার 
কেষ টসদ্ধান্ত। 
  
–তািযল আটম আত্মিতযা েরি, কেটি প্রটতজ্ঞা েযরটছল। 
  
–তাই েযরা। ওপযর অযনেগুযলা কিড আযছ, যাও, গলা়ে কব্ল্ড চাটলয়ে িাও। অেিা 
কিযখা, এখাযন কোোও টিষ পাও়ো যা়ে টেনা। 
  
কেটি োাঁিযত োাঁিযত িযলটছল- মা, তুটম এোর্ েখনও েরযত পাযরা না। 
  
মা কময়েযে আির েযর িলযলন- কতাযে আটম েত ভাযলািাটস, কসিা র্াটনস? তুই 
েটিন িাযি এে টেযোরী েনযা়ে রূপান্তটরত িটি। কতার টিয়ে টিযত িযি। এমন 
কময়েযে কে টিয়ে েরযি? 
  
-এিা সটতয ন়ে, কেটি িযলটছল, কডটভড এ িযাপাযর টেছুই মযন েযর না। 
  
এর মযধয কডটভড এল কোো কেযে? 
  
–আমরা টিয়ে েরযত চযলটছ। 
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 মাগজাযরি িীঘজোস কিযল িলযলন টমযসস িযাটলযে িটলস, কতার টর্টনসপত্র গুটছয়ে 
টিযত। 
  
–মাগজাযরি টিে েরযলন কেটিযে কচলযিনিযাযম পািাযিন। ওখাযন অযনেগুযলা ভাযলা 
ইংটলে কিাটডজং সু্কল আযছ। কসখাযন শুধু কময়েরাই পডাযোনা েরযত পাযর। 
গ্লসিারো়োযর। এিাই কেটির পযক্ষ সিযেযে ভাযলা সু্কল। এখাযন সাংঘাটতে টনরাপো 
িযিিা। টন়েম েৃিলার েটিন অনুোসন কমযন চলা ি়ে, মস্ত িডডা িাগাযনর মযধয 
সু্কলিা অিটিত। 
  
এখানোর কিডটমসযট্রস টমযসস টেয়েিন। তার স্বামীর সাযে কডটভড িযিসা েযর। 
কেটিযে ভরটত েরযত কোযনা অসুটিধা িযি না। 
  
কেটি যখন এই েো শুনল, তখন কস আগুযনর মযতা টিযফাটরত িয়ে উিল। আটম ওই 
সু্কল সম্পযেজ সি েো শুযনটছ। না, আটম ওখাযন যাি না। তুটম েী কভযিছ? 
  
-িযাাঁ, কতামাযে সিিত টেখযত িযি। মাগজাযরি িযলটছযলন। 
  
আটম সিিত টেখি না। আমার মাো খুি পটরষ্কার। 
  
–কোযনা, শুধু মাো টিয়ে তুটম ভাযলা োর্ েরযত পারযি না। তুটম টে মো কছযল িযি 
নাটে? 
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না, আটম কময়ে িযত চাই না, এভাযি কময়ে িয়ে কিাঁযচ কেযে েী লাভ? কতামরা কেন 
আমাযে এো কছযড টিযচ্ছ না। 
  
–কেটি, ভটিষযযত আর েখনও এই ভাষা িযিিার েরযি না। 
  
 কেটিযে এিার সটতয কযযত িযি। 
  
কডটভড লেযন, যাযি িযিসার োযর্। এেটিন মাগজাযরি টর্জ্ঞাসা েরযলন কেটিযে সু্কযল 
কপৌঁযছ টিযত িযি। আটম র্াটন না, কসখাযন ও কেমন োেযি। 
  
কডটভড িলল- এ টিষয়ে কোযনা টচন্তা েরযিন না। 
  
–িযাাঁ, টচংোর েযর কেটি িলযত োযে, আমাযে এভাযি অনয র্া়েগা়ে কিযল টিও না। 
ওখাযন আটম মযর যাি! 
  
*** 
  
প্রাইযভি করলওয়ে গাটড। টক্লপটিিি কেযে কেপিাউযনর টিযে চযলযছ। কসখান কেযে 
সাউিম্পিন। র্ািাযর্ চযড। এই অটভযানিা কমাযিই ভাযলা টছল না। চার সপ্তাি সম়ে 
কলযগটছল। কেটির সমস্ত অিংোর ধুযলা়ে টমযে কগল। টেন্তু কডটভযডর সাযে এতক্ষণ 
োেযত পারযছ, এযতই তার মন আনযন্দ পটরপূণজ িয়ে উযিযছ। তার োযছ এিা এেিা 
আগাম মধুচটন্দ্রমা। কস ভািল, আিা, আমাযির মযধয এখনও টিয়ে ি়েটন। তাযত েী? 
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 র্ািাযর্ কডটভড অযনে গল্প িলত। কেটি অিাে িয়ে শুনত। মাযি মযধয কডটভযডর 
টিযে তাটেয়ে োেত। 
  
এেটিন কেটি প্রশ্ন েরল– কডটভড, তুটম টে আমাযে ভুযল যাযি? 
  
কডটভড িলল না, কতামাযে আটম ভুলযত পাটর? এযসা, কতামাযে আর এেিা গল্প 
কোনাি। 
  
েী গল্প? 
  
–এই গল্পগুযলা তুটম এেটিন িলযি, তুটম কসইসি কোম্পাটনর গল্প িলযি, কযগুযলা 
আরও িযডা িয়ে উিযছ। তুটম আমাযির কোম্পাটনর েোও র্ানযত পারযি। কতামার 
এই কোম্পাটনিার অন্তরাযল কতামার িািার অিিান আযছ। 
  
-আটম টে আমার িািার মযতা? 
  
–িযাাঁ, অযনে কক্ষযত্র, তারই মযতা সািসী িয়েছ। তারই মযতা স্বাধীনযচতা মযনাভাি। 
  
–িযাাঁ, আটম টে সটতয সটতয সািসী? 
  
তুটম এেিা উচ্ছযন্ন যাও়ো কময়ে। কয কলােিা কতামাযে টিয়ে েরযি, তার সারা র্ীিন 
কেষ িয়ে যাযি। 
  
কেটি মযন িাসল। িা়ে িতভাগয কডটভড, কতামার র্নয আমার েরুণা িযচ্ছ। 
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*** 
  
ডাইটনং রুম। এই সমুেযাত্রার কেষ রাত। 
  
 কডটভড টর্জ্ঞাসা েরল– কতামাযে আটম কমাযিই িুিযত পাটর না কেটি। 
  
–সটতয টে? 
  
–তুটম কেন কতামার মায়ের সাযে এমন িযিিার েযরা? 
  
সটতয টে? 
  
কডটভযডর মুখ লাল িয়েযছ কতামাযে আটম েযি িুিি? 
  
এেটিন আমাযে িুিযত পারযি। 
  
–তুটম কেন কতামার ি়েসী কময়েযির মযতা নও? 
  
–ওই রেম িযত িযল আটম মযর যাি। তুটম টে সটতয সটতয অনয োউযে ভাযলািাযসা? 
  
–টিে র্াটন না। 
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–তুটম অনয োউযে টিয়ে েরযত পারযি না। টেছুটিন সম়ে িাও। আটম আর এেিু 
িযডা িই। আটম খুি তাডাতাটড িযডা িি। আটম প্রটতজ্ঞা েরটছ। আটম অনয োউযে 
সিয েরযত পারি না, কডটভড! 
  
কেটির আচরযণর মযধয এমন এেিা আযিগ, কডটভড অিাে িল। কডটভড কেটির িাযত 
িাত করযখ িলল– কেটি, যখন আমার টিয়ে িযি, যটি আমার টিয়ে িত। তািযল কতামার 
ি়েসী আমার কময়ে োেত, কসিা টে কভযি কিযখছ? 
  
কেটি উযি িাাঁডাল। এমন এেিা েযব্দর েো িলল, মযন িল একু্ষটন কিাধি়ে টিপযজ়ে 
ঘযি যাযি। কস টচৎোর েযর িলল- কডটভড ব্ল্যােওয়েল, তুটম একু্ষটন আমার কচাযখর 
সামযন কেযে নরযের অন্ধোযর চযল যাও। 
  
ডাইটনং রুযম িযস োো সেযল অিাে কচাযখ কেটির টিযে তাটেয়ে টছল। 
  
*** 
  
লেযন তারা টতনটিন টছল। কেটি প্রযতযেিা মুিূতজযে ভাযলাযিযসযছ। 
  
কডটভড িলল- আটম টিটেি কেযিটছ, টেয়েিাযরর র্নয। 
  
ধনযিাি কডটভড, আটম কিখি। 
  
-িযাাঁ, এই টেয়েিার কতামার র্নয ন়ে। 
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–কেন? 
  
 তারপর তারা টেয়েিার কিখযত কগল। 
  
 তারপর তারা টেয়েিার কিখযত কগল। 
  
লেন েিরিা কেটির খুি ভাযলা কলযগযছ। মযনাযমাির গাটড আযছ, গযাযরর্ আযছ, 
মটিলারা সুন্দর কপাোে পযর ঘুযর কিডাযচ্ছ। করযসর কপাোে। েত সুন্দর গ়েনা। আিা, 
মানুষরা সুপুরুষ। তাযির কপাোযের িািার কিখার মযতা। কেটিরা টরযর্ টডনার কখল, 
সযাভ়েযত সাপার সারল। তারপর কডটভডযে কযযত িযি। কেটি ভািল, আমরা এখাযন 
আিার আসি, আটম আর কডটভড, এেসযঙ্গ। 
  
*** 
  
কচলযিনিযাম টমযসস টেয়োিযনর অটিস। 
  
কডটভড িলল- কেটিযে আপটন টনয়েযছন, এ র্নয ধনযিাি। 
  
–এখানোর র্ীিনিা ওর ভাযলাই লাগযি। আর আমার স্বামীর িনু্ধযে সািাযয েরযত 
পারলাম, এযত আটম েৃতােজ। 
  
কেটি র্ানত না, তাযে প্রতাটরত েরা িল। িা, কডটভড আমাযে িূযর সটরয়ে টিয়েযছ। 
  
কেটি ভীষণ করযগ কগল। কস কডটভডযে গুডিাই পযজন্ত িযলটন। 
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. 
  
১৩. 
  
 কচলযিনিযাম সু্কলিা অসিনী়ে। এখানোর টন়েমনীটত খুিই েডা। কময়েযির এেই 
ধরযনর ইউটনিমজ পরযত ি়ে। এেই ধরযনর টনোর। িে ঘণ্টা ধযর সু্কযলর ক্লাস চযল। 
প্রযতযেিা মুিূতজ আযগ কেযে টিযসি েযর িাধা। টমযসস টেয়োিন এ িযাপাযর খুিই 
েটিন। টতটন িাযত এেিা কলািার িণ্ড টনয়ে ঘুযর কিডান। কময়েযির টেখযত ি়ে সিিত 
এিং েৃিলা। সাংসাটরে োযর্র পাোপাটে আরও অযনে টেছু, যাযত এেটিন তারা 
সুগৃটিনী িয়ে ওযি। 
  
— কেটি মাযে টলযখটছল– আটম এেিা রক্তাক্ত িটন্দোলা়ে িটন্দনী িয়েটছ। কময়েগুযলা 
ভ়েংের। তারা টিটচ্ছটর কপাোে পযর। তারা কছযলযির সম্পযেজ নানা েো িযল। 
মাস্টাররাও িয়েযছ সাংঘাটতে। আটম এখাযন োেি না, আটম এেটিন পাটলয়ে যাি। 
  
কেটি েয়েেিার সু্কল কেযে পালািার কচষ্টা েযরযছ। অন্তত টতনিার। প্রযতযেিার কস 
ধরা পযডযছ। তাযে ধযর আনা িয়েযছ। কস এর র্নয অনুতাপ প্রোে েযরটন। 
  
এেিার কেটির নাম কভালা িল সাপ্তাটিে টমটিং-এ। এের্ন টেক্ষে িলযলন এই 
কময়েযে টন়েন্ত্রযণ রাখা সম্ভি ন়ে। তাযে িটক্ষণ আটিোযত পাটিয়ে কিও়ো কিাে। 
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টমযসস টেয়োিন িযলটছযলন– আপনার েোর সতযতা আটম উপলটব্ধ েরযত পারটছ। 
টেন্তু এিাযে আমরা চযাযলঞ্জ টিযসযি কিখি। যটি আমরা কেটি মযােযেগরযে সুটেটক্ষত 
েযর তুলযত পাটর, তািযল ভটিষযযত কস আরও কিটে আত্মটিোসী িয়ে উিযি। 
  
তার মাযন কেটিযে কিাটডজং সু্কযল োেযত িল। 
  
*** 
  
কেটি িাযমজর িযাপাযর আেিী। এিা সেলযে অিাে েযর টিয়েযছ। এই িাগাযন অযনে 
টেছু বতটর ি়ে। শুধু সিটর্ ন়ে, তার পাোপাটে মুরটগ উৎপািযনর িযিিা আযছ। 
কগারুর খামার, শুয়োরযির োোর র্া়েগা, কঘাডাযির আস্তািল। কেটি কিটেরভাগ সম়ে 
এখাযন োিা়ে। যখন টমযসস টেয়োিন এই খিরিা শুনযলন। টতটন খুিই খুটে 
িয়েটছযলন। 
  
কিডটমযস্ট্রস তার সিেমজীযির কডযে িলযলন- কিযখা, বধযজ ধযর োর্ েরযল েত টেছু 
ি়ে। কেটি কেষ পযজন্ত র্ীিযনর আসল মাযন খুাঁযর্ কপয়েযছ। এেটিন কস এে মস্ত িযডা 
র্টমিারযে টিয়ে েরযি। তার োযর্ সািাযয েরযি। 
  
পযরর টিন সোলযিলা এই খামাযরর মাটলে অসোর কডনোর কিডটমযস্ট্রযসর সযঙ্গ 
কিখা েরযত এযলন। িলযলন- আপনার এের্ন ছাত্রী কেটি মযােযেগর, ওযে আমার 
িামজ কেযে এখনই িূযর সটরয়ে রাখযত িযি। 
  
-কেন? েী িয়েযছ? টমযসস টেয়োিন টর্জ্ঞাসা েরযলন–ও কতা খারাপ কময়ে ন়ে। 
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না, টেন্তু কস েীযস আেিী তা র্াযনন টে? কস র্ন্তু-র্াযনা়োরযির সাযে টিটচ্ছটর িযিিার 
েযর। 
  
ভেমটিলা অিাে িয়ে কগযছন তা িযল? আিার েো িলযত িযি। 
  
*** 
  
কেটি এখন অযনে টেছু ভুযল কগযছ। কস এিাযে ভাগয িযল কমযন টনয়েযছ। তার মুখ 
সিসম়ে ভার িয়ে োযে। েী আশ্চযজ, যাযে কস সিযেযে কিটে ভাযলািাযস, তাযেই ঘৃণা 
েযর। কস এেিা এেিা েযর টিন গুনযত োযে, েতটিন কডটভযডর সযঙ্গ কিখা ি়েটন। 
আিা, েযি আটম এই িটন্দোলা কেযে মুটক্ত পাি। 
  
কচাখ িন্ধ েরযল আর এেিা টিটচ্ছটর ছটি কভযস ওযি কেটির মযনর পিজা়ে আটম কনই, 
কডটভড টে অনয কোযনা কময়েযে ভাযলাভাসযছ? যটি তাই েযর, তা িযল িুর্নযে আটম 
কমযর কিলি, িযাাঁ, তার র্নয িাাঁটস িযলও আটম টেছু মযন েরি না। 
  
কডটভযডর োছ কেযে এেিা কছাট্ট টচটি এযসযছ কডটভড লেযন আসযছ, কেটির সযঙ্গ 
কিখা েরযি। কেটির েল্পনা আরও জ্বযল উিল। িযাাঁ, অযনেগুযলা লুযোযনা খির আযছ 
ওই টচটির মযধয। লেযন ও কেন আসযছ? আমার োযছ কেন? শুধু টে আমার সযঙ্গ 
কিখা েরার র্নয? নাটে কসই খিরিা কিযি, ও অনয োউযে ভাযলািাযস। আমাযে আর 
টিয়ে েরযি না। ও আমার র্ীিন কেযে আলািা িয়ে যাযি? 
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কেটির েষ্টেল্পনা আোে ছুাঁয়েযছ। কডটভড এযস কগল। কেটি তার ক্লাসযমিযির গুডিাই 
িযল িলল আমার কপ্রটমে এযসযছ, আটম চললাম। 
  
কময়েরা অিাে িয়ে তার টিযে তাটেয়ে আযছ, কেউ টিোস েরযত পারযছ না। শুধু 
এের্ন িযলটছল– কেটি টমযেয েো িলযছ। 
  
এেিুখাটন িাাঁডা, তািযল কিখযত পাটি। কলােিা লম্বা এিং সুন্দর। কস আমাযে ভীষণ 
ভাযলািাযস। 
  
কেষ পযজন্ত কডটভড এল। কস কিখল, সমস্ত কময়েরা তার টিযে অিাে কচাযখ তাটেয়ে 
আযছ। মযন িযচ্ছ, তারা কিাধি়ে টনযর্যির মযধয েো িলযছ এিং মুখ টিযপ িাসযছ। 
এেিু িাযি কডটভড সি িযাপারিা িুিযত পারল। তার টচিুে লজ্জা়ে লাল িয়েযছ। কস 
ওখান কেযে পাটলয়ে কগল। 
  
েী আশ্চযজ, ওরা এমন েযর আমা়ে কিখযছ, কযন আযগ কোযনা পুরুষ কিযখটন। কডটভড 
িলল, কস সযন্দির্নে িৃটষ্টযত কেটির টিযে তাটেয়ে িলল, তুটম টে টেছু িযলছ? 
  
-না, আটম টেছু িটলটন। কেন িলি? 
  
 তারা টিরাি ডাইটনং রুযম পাোপাটে িযস কখল। কডটভড িাটডর গল্প িলল। 
  
-মা কতামাযে ভাযলািাসা র্াটনয়েযছ। তুটম গরযমর ছুটিযত যাযি কতা? 
  
মা কেমন আযছ? 
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–মা ভাযলা আযছন। প্রচণ্ড পটরশ্রম েরযছন। 
  
–কোম্পটন ভাযলা যাযচ্ছ, কডটভড? 
  
এই েো শুযন কডটভড অিাে িয়ে কগযছ- িযাাঁ, কেন িযলা কতা? 
  
কেটি মযন মযন ভািল, এেটিন ওই কোম্পাটনিা আমার িযি, তুটম আর আটম সি টেছু 
ভাগ েরি। 
  
কেটি িলল- না, আমার র্ানযত ইযচ্ছ েরযছ। 
  
কডটভড কেটির টিযে তাোল– কস েী, তুটম টেছু খাযচ্ছা না কেন? 
  
কখযত কোযনা টেছু ভাযলা লাযগ না কেটির। কস ওই সুন্দর মুিূতজিার অযপক্ষাযত আযছ। 
যখন কডটভড িলযি- এযসা কেটি, তুটম এখন পটরপূণজ যুিতী। আটম কতামাযে 
আন্তটরেভাযি চাইটছ। আমরা এিার টিয়ে েরি। 
  
কডর্ািজ এযসযছ, চযল কগযছ। েটি এল এিং চযল কগল। না, কডটভযডর মুখ কেযে এই 
েব্দগুযলা কিযরাযচ্ছ না কেন? 
  
কেষ পযজন্ত কডটভড ঘটডর টিযে তাোল। িলল এিার আমা়ে কযযত িযি। না িযল কট্রন 
টমস েরি। 
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কেটি িুিযত পারল, ওই েব্দগুযলা েখনও কডটভড িলযি না। 
  
কেটিযে কিযখ কডটভড অিাে িয়ে কগযছ। েয়েে মাযস কেটির মযধয অযনে পটরিতজন 
িয়েযছ। িযাাঁ, তার উন্মািনা েযম এযসযছ। তার কসই ছিিযি ভািিাও অযনেিা েযম 
কগযছ। 
  
কডটভড কেটির িাযত িাত করযখ িলল িলল, কতামার র্নয আটম েী েরি? 
  
কেটির কচাযখ র্ল। তিুও কস িাটস মুযখ িলল- কডটভড, তুটম আমাযে এেিা সািাযয 
েরযি। আমাযে এই র্ীিন কেযে মুটক্ত কিযি? 
  
কেটি কিাঁযি চযল কগল। না, কোযনা েো িলল না! 
  
*** 
  
মাগজাযরযির মযন িযচ্ছ, টতটন কিাধি়ে কেটির অিতজমাযন োেযত পারযছন না। কস 
কময়েিা অসম্ভি কর্টি, অিাধয, তা সযেও মাগজাযরযির র্ীিযন কময়েিা টছল অযনেখাটন। 
মাগজাযরি আরও িুিযত পারযলন, কেটিযে টতটন সটতয ভাযলািাসযতন। এেটিন কেটি 
সটতযোযরর এে ভাযলা কময়ে িয়ে উিযি। মাগজাযরযির িৃঢ় টিোস। 
  
গরযমর ছুটিযত কেটি িাটডযত এল। 
  
 মাগজাযরি র্ানযত চাইযলন সু্কল কেমন চলযছ? 
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–আমার ওিা ভাযলা লাযগ না, ওখাযন এত িাধা টনযষধ, আটম পছন্দ েটর না। 
  
মাগজাযরি র্ানযত চাইযলন ওই সু্কযলর অনয কময়েরা কেমন? 
  
-কেন? এেো র্ানযত চাইছ? কেটি োন্তভাযি িলল, ওযির েো কর্যন েী িযি? ওরা 
ওযির র্ীিন কতা ওখাযন োিাযি। ওরা র্ীিযনর আসল মাযনিা খুাঁযর্ পা়েটন। 
  
মাগজাযরি টচৎোর েযর িলযলন কেটি, তুই টে সারা র্ীিন আমাযে জ্বাটলয়ে যাটি। 
  
–আমাযে এমনভাযি িযো না কতা? িটক্ষণ আটিোযত এসি িযাপার কেখাযনা ি়ে না। 
ওখাযন োরা োযে িযল কতা? টচটড়োখানার িটন্দ পশুরা। তারা টে কোযনা টিন টিযরর 
খটন কিযখযছ? কসানার খটন? 
  
–কেটি, আিার কসই িযডা িযডা েো? 
  
কেটি িলল- িযাাঁ, আটম এেটিন সু্কল কেযে চযল আসি। তুটম টেন্তু িুিঃখ পাযি না? 
  
–কস েীযর? 
  
 কেটি িলল- িা, আসিই, কিযখা এেটিন! 
  
*** 
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এে ঘণ্টা িাযি কেটি িাটড টিযরযছ। কস িাইযর টগয়ে মাযি িখাযি কছযলযির সযঙ্গ 
রাগটি কখলটছল। 
  
মাগজাযরি ভািযলন, না, যত খরচই েটর না কেন, কেটির মন পাল্টাযনা যাযি না। 
  
কসটিন সযন্ধযযিলা কেটি িলল- কডটভড টে েিযর আযছ? 
  
না, ও অযস্ট্রটল়ো়ে কগযছ। োল টিযর আসযি মযন িযচ্ছ। 
  
শুক্রিার আসযি? রাটত্রযিলা? 
  
 সম্ভিত, মা কময়ের টিযে তাটেয়ে িলযলন, তুই কডটভডযে ভাযলািাটসস, তাই না। 
  
কেটি োাঁধ িাাঁটেয়ে িলল- িযাাঁ, ও এের্ন খুিই ভাযলা মানুষ। 
  
-িযাাঁ, মযন িযচ্ছ, মাগজাযরি িলযলন। টতটন িাসযলন, কেটি প্রটতজ্ঞা েযরযছ কডটভডযে 
টিয়ে েরযি। 
  
–আটম ওযে ঘৃণা েটর না, মা, আমার মযন িযচ্ছ, এের্ন মানুষ টিযসযি ওযে আটম 
ভাযলািাটস। 
  
*** 
  
শুক্রিাযরর টডনার। কডটভড এযসযছ। 
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কেটি এটগয়ে টগয়ে তাযে অটভনন্দন র্ানাল। িাযত িাত টিয়ে োযন োযন িলল– 
কডটভড কতামাযে আটম ক্ষমা েযর টিয়েটছ। তুটম না োোযত খুি খারাপ কলযগযছ। তুটম 
টে আমার র্নয েষ্ট কপয়েছ? 
  
কডটভড িলল- িযাাঁ, কপয়েটছ। তারপর ভািল, িা ঈের, সটতয েী কপয়েটছ! এই কছাট্ট 
টেশুযে টনয়ে আটম েী েরি? কময়েিা আর এেিু িযডা কিাে, তারপর না ি়ে ভািা 
যাযি। 
  
তখন কেটির ি়েস কমাযলা িছর। কস পটরপূণজ যুিতী িয়ে উিযত কপযরযছ। তার োযলা 
চুল আরও িযডা িয়েযছ। োাঁধ ছাটপয়ে কগযছ। তার কচিারার মযধয কর্যগযছ নমনী়েতা। 
িযাাঁ, এমন এেিা িযাপার যা কডটভড েখনও আযগ কিযখটন, কস এে অসাধারণ রূপিতী 
যুিতী িযত চযলযছ। তার মযধয আযছ িুটদ্ধমোর তাৎক্ষটণে িটিপ্রোে। আিা, কয 
কোযনা পুরুযষর োযছ কস িযি পরম উপাযি়ে এিং আিযরর সম্পটে। 
  
টডনাযরর সম়ে কডটভড টর্জ্ঞাসা েরল সু্কযল কেমন লাগযছ কেটি? 
  
কেটি িলল- খুিই ভাযলা লাগযছ। আটম অযনে টেছু টেখযত পারটছ। মযাডামরা 
অসাধারণ। িযাাঁ, অযনযের সাযে িনু্ধত্ব িয়েযছ। 
  
মাগজাযরি েো না িযল িযসটছযলন। 
  
কডটভড, তুটম টে আমাযে খটনযত টনয়ে যাযি? 
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–িযাাঁ, এভাযিই তুটম কতামার ছুটি োিাযি? 
  
–িযাাঁ। 
  
সারাটিন সম়ে লাযগ টিযরর খটনযত কপৌঁযছাযত, তার মাযন সারাটিন কস কডটভযডর সযঙ্গ 
োেযত পারযি। 
  
-মা যটি িযলন, অনুমটত কিন, তািযল কযও। 
  
–মা, িাও না। 
  
–টিে আযছ ডাটলজং, কডটভড, তুটম সযঙ্গ কেযো টেন্তু। তুটম োেযল আটম টনটশ্চন্ত কিাধ 
েটর। 
  
মাগজাযরি র্াযনন, এই িযাপাযর তার কোযনা সংে়ে কনই। 
  
*** 
  
কু্রগার কেযন্টর টিযরর খটন, নানা টিযে ছটডয়ে আযছ। এে র্া়েগাযত টিরাি োর্ 
িযচ্ছ। েয়েেযো শ্রটমে োর্ েযর চযলযছ। তারা মাটি খুাঁযডই চযলযছ, পােযরর গায়ে 
আঘাত েরযছ। পটরষ্কার েরযছ, আিার নতুন উিযযম োর্ েরযছ। 
  
কডটভড কেটিযে িলল–এিা আমাযির কোম্পটনর সিযেযে িযডা খটন। এখাযন অযনে 
অটিস আযছ, কতামাযে সিটেছু কিখাি? 
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কডটভড আরও িলযত কচষ্টা েরল, প্রযতযেিা টিযরর এেিা আলািা বিটেষ্টয আযছ। কেটি 
কচাখ িযডা িযডা েযর সিটেছু কোনার কচষ্টা েরল। ভািল, আিা কলােিার মাোিা এত 
পটরষ্কার। ও সি টেছু র্াযন। 
  
–টেম্বারটলযত অনযরেযমর খটন আযছ, কসখানোর টিযরগুযলা আোযর িযডা ি়ে। 
  
আিা, কডটভযডর মাো়ে এত িুটদ্ধ গর্গর্ েরযছ! 
  
কডটভড েো িযলই চযলযছ। কেটি মন টিয়ে সিটেছু কোনার কচষ্টা েরযছ। 
  
পরিতজী িু ঘণ্টা ধযর তারা খটনর নানা র্া়েগাযত ঘুযর কিডাল। তারপর লাযঞ্চর আসর। 
কেটির োযছ মযন িল, এই টিনিা স্বগজী়ে কমাডযে কমাডা! 
  
*** 
  
কেটি টিযেলযিলা িাটড টিযরযছ। মাগজাযরি র্ানযত চাইযলন- কেমন লাগল? 
  
-মা, খটনযত কগযল েী কয আনন্দ ি়ে! মযন ি়ে, আটম কযন অনয কোোও চযল কগটছ। 
  
আধ ঘন্টা িাযি মাগজাযরি র্ানালা টিয়ে িাইযর তাোযলন। কেটি মালীর কছযলর সাযে 
েুটস্ত কখলা়ে কমযত উযিযছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

276 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

পরিতজী িছর, কেটির টচটি এল সু্কল কেযে। টচটির মযধয আোর িাণী আযছ। তাযে িটে 
িযলর েযাপযিন েরা িয়েযছ। কস ক্লাযসর মযধয সিার আযগ এটগয়ে কগযছ। আিা, 
সু্কলিা খুি এেিা খারাপ ন়ে, কেটি টলযখযছ। টেন্তু িুযিা এেিা কময়ের সাযে তার িনু্ধত্ব 
িয়েযছ। কস তার িু-টতনর্ন িান্ধিীযে টনয়ে গরযমর ছুটিযত আসযি। মাগজাযরযির মযন 
আনন্দ। আিা, আিার এই িাটডযত টেযোরী েযণ্ঠর েলতান কোনা যাযি। আমার 
কময়েযে েতটিন িাযি োযছ পাি। স্বি সটতয িযি। কর্টম, আর আটম, আমরা কতা 
অতীত িয়ে কগটছ। মযাটগ ভািযলন, কেটি িল ভটিষযৎ। আিা, আমাযির সামযন এেিা 
কসানাটল ভটিষযৎ অযপক্ষা েযর আযছ। 
  
*** 
  
কেটি গরযমর ছুটি োিাযত িাটডযত এল। মযন িল, কস িুটি এখন এের্ন পটরপূণজা 
যুিতী িয়ে উযিযছ। টক্লপটিিি েিযরর সুন্দরীরা তার সাযে গল্প েরযত এযসটছল। 
কেটি তাযির প্রটত টনসৃ্পি আচরণ কিটখয়েযছ। কডটভড এখন আযমটরোযত। কেটি তার 
র্নয অযপক্ষা েরযছ। কডটভড িাটডযত এল। কেটি িতভম্ব িয়ে কগল। কস সািা কপাোে 
পযরযছ, োযলা কভলযভযির এেিা টেছু চাটপয়েযছ ওপযর। ভারী সুন্দর কিখাযচ্ছ তাযে। 
কযৌিনিতী েরীরিা প্রফুটিত িয়ে উযিযছ। 
  
কডটভড এটগয়ে এযস আটলঙ্গন েরল। েী আশ্চযজ, কেটির প্রতুযের িারুণ। কডটভড 
অিাে কচাযখ তাোল। িযাাঁ, কিে টেছুিা পটরিতজন। অযচনা অর্ানা এেিা অনুভূটত। 
কচাযখর তারার এই আেুটত আযগ কতা টছল না। 
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কডটভড িুিযত পারল। কেটির মযধয অযনেিা পটরিতজন িয়েযছ। কেন? কডটভড র্াযন 
না, সিটেছু পাযল্ট যাযি টেনা। 
  
*** 
  
সু্কযল কেটির কেষ িছর। এে সন্ধযা়ে কডটভড িিাৎ কসখাযন টগয়ে পযডটছল। কস মাযি 
মযধয টচটি কি়ে, কিটলযিান েযর। এিার আগাম কোযনা সংিাি টিল না। 
  
কেটি এটগয়ে এল। ভীষণ ভাযলা লাগযছ। 
  
–তুটম টেছু িযলাটন কেন? 
  
 –কেটি, আটম কতামাযে িাটডযত টনয়ে যাি। 
  
কেটি টর্জ্ঞাসা েরল টেছু িয়েযছ? 
  
-কতামার মায়ের েরীর খারাপ। 
  
কেটি িলল- টিে আযছ, আটম যাটচ্ছ। 
  
*** 
  
মায়ের কচিারা কিযখ কেটি অিাে িয়ে কগযছ। েয়েে মাস আযগ কিখা িয়েটছল। 
মাগজাযরিযে কিযখ মযন িটচ্ছল, উটন কিাধি়ে স্বাযিযর ঔজ্জ্বযলয িীটপ্তম়েী। টেন্তু এখন 
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মুখিা িযাোযে। কচাযখর তারা়ে িীভৎস ধূসরতা। কসই উিযম কোো়ে িাটরয়ে কগযছ। 
মযন িযচ্ছ, উটন কযন, এে করাগাক্রান্ত রমণী। র্ীিযনর কেষ প্রাযন্ত এযস কপৌঁযছ কগযছন। 
  
কেটি তার মায়ের পাযে িযসটছল। িলল- মা, আটম িুিঃটখত। 
  
 মাগজাযরি কেটির িাযত িাত টিযলন। কেটি, আমার যািার সম়ে িয়েযছ, আটম র্াটন, 
কতামার িািা আমাযে ডােযছ। 
  
টতটন কেটির টিযে তাোযলন। তুটম টেছু শুনযত পাযচ্ছা? নাটে পাযচ্ছা না? তারপর 
িলযলন- িযাাঁ, আটম র্াটন, কতামার িািার চারপাযে কেউ টছল না। টেন্তু এখন? আমার 
কতা তুটম আযছা। 
  
টতনটিন িাযি মাগজাযরিযে সমাটিত েরা িল। কেটির মন কোযে আচ্ছন্ন। কস িািাযে 
িাটরয়েযছ, ভাইও কনই, টেন্তু, এই অতীযতর সৃ্মটত তার খুি এেিা মযন কনই। মায়ের 
মৃতুযযত কস সটতযোযরর কোে কপয়েযছ। কেটি তখন অষ্টািেী, এই পৃটেিীযত এযেিাযর 
এো। এেিা আতঙ্ক এযস োস েযরযছ। 
  
কডটভড সিটেছু োন্তভাযি কিখযছ, েিরখানার পাযে িাাঁটডয়ে আযছ। োাঁিিার কচষ্টা 
েরযছ, টেন্তু পারযছ না। িাটডযত টিযর আসার পর কেটি োন্না়ে কভযে পডল। িলল মা, 
আমাযে এত ভাযলািাসত কডটভড, আটম মাযে ভাযলািাসযত পারলাম েই? শুধু কতা েষ্ট 
আর জ্বালা যন্ত্রণা টিয়ে কগলাম। 
  
কডটভড িলল– কেটি টনযর্র সম্পযেজ এমন েো কেন টচন্তা েরছ? 
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না, আটম খাটল যন্ত্রণাই টিয়েটছ, আটম যটি টিনগুযলা ভাযলাভাযি োিাতাম? কডটভড, 
কেন এমন িল? 
  
কডটভড িাাঁডাল। কেটির োন্না টেছুিা োমল। কডটভড িলল- তুটম োন্ত িিার কচষ্টা 
েযরা। কেটি, র্ীিযনর ভাযলা মুিূতজগুযলাযে মযন েরার কচষ্টা েরযি। 
  
-িযাাঁ, কচষ্টা েরি, টেন্তু এখন আটম কোো়ে যাি? 
  
পযরর টিন সোযল কেটির ভটিষযৎ টনয়ে আযলাচনা িল। 
  
কডটভড িলল- স্কিলযাযে কতামার পটরিার আযছ। 
  
কসখাযন আটম যাি না, কসিা পটরিার ন়ে, তাযির আটম আত্মী়ে িলযত পাটর। কেটির 
েণ্ঠস্বযর টতক্ততা িযর পডযছ, িািা যখন এখাযন এযসটছল, ওরা কিযসটছল, কেউ সািাযয 
েযরটন। এেমাত্র মা সািাযয েযরযছ, মা এখন কিাঁযচ কনই। না, আটম ওখাযন যাি না। 
  
কডটভড কসখাযন িযস টচন্তা েযর িলল– তািযল? সু্কল কেষ িও়োর পর কোো়ে যাযি? 
কডটভড আরও িযল চলল কতামার মা কচয়েটছল, তুটম কযন কোম্পাটনিা কিযখা। 
  
কেটি কোযনা েো িলল না। কস মাটির টিযে তাটেয়ে আযছ। 
  
*** 
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সু্কযলর ক্লাস কেষ িয়ে কগল। তারপর কডটভড িাটর্র িল। 
  
*** 
  
কর্ািাযনসিাগজ কেযে টক্লপটিিি, কঘাডার টপযি যাত্রা, না, টনর্স্ব করলওয়েযত। 
  
কডটভড িলল- তুটম টে র্াযনা, এই সিটেছু এখন কতামার? তুটম এখন টিযের সিযেযে 
ধনী মটিলা। তুটম েী েরযি? তুটম অযনে লক্ষ পাউযের এই কোম্পাটনিা টিটক্র েরযত 
পাযরা। কডটভড িলযত োযে, অেিা রাখযত পাযরা। এ িযাপাযর কতামাযেই টচন্তা েরযত 
িযি। 
  
কেটি িলল- আটম িুিযত পারটছ না। আমার িািা টিযরর সন্ধাযন এখাযন এযসটছল। 
কডটভড, িািাযে আটম েী িলি? এের্ন অটভযাত্রী? নাটে অেজ অপিরণোরী? আর এই 
কোম্পাটন? এর সাযে এমন িুর্ন গাযডজর নাম যুক্ত আযছ, যারা িািাযে মারযত 
কচয়েটছল। এিাযে টে আটম িাাঁটচয়ে রাখি? আটম িুিযত পারটছ না। না, কু্রগার কেন্ট, 
আমাযে সিসম়ে জ্বালাতন েযর, আটম এই কোম্পাটনিা টিটক্র েরি না। 
  
কডটভড োন্তভাযি িলল- আটম টে এখাযন োেি? 
  
–িযাাঁ, আমার তাই ইযচ্ছ। আমাযে এেিা োর্ েরযত িযি। আটম এেিা টির্যনস 
সু্কযল ভটতজ িি। 
  
–টির্যনস সু্কল? কডটভযডর েণ্ঠস্বযর আেি এিং আটতেযয। 
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–এিা ১৯১০, কেটি মযন েরাল। কর্ািাযনসিাযগজ অযনেগুযলা টিযর্নস সু্কল আযছ, 
এখাযন কময়েরা ভরটত িও়োর অনুমটত পা়ে। 
  
কেষ পযজন্ত কেটি টিে েরল, কস এমনই এেিা সু্কযল ভরটত িযি। 
  
. 
  
১৪. 
  
এিা এেিা সমূ্পণজ নতুন উন্মািনা। যখন কেটিযে কর্ার েযর কচনযিনিযাযম পািাযনা 
িয়েটছল, র্ীিনিা এেযঘয়ে িয়ে টগয়েটছল। টেন্তু এখাযন প্রযতযেিা ক্লাযস কস নতুন 
টেছু টেখযত পারযছ, কযিা ভটিষযযত তার োযছ সিা়েে িয়ে উিযি। এই পািযসূটচর 
মযধয এেটিযে কযমন টিসািোস্ত্র আযছ, অনযটিযে আযছ প্রোসন, আন্তর্জাটতে িযিসা 
এিং িযিসা পটরচালনার নানা সূত্র। প্রযতযে সপ্তাযি কডটভড কিান েযর র্ানযত চা়ে 
কেটি কেমন আযছা? 
  
কেটি িলল- কডটভড, িযাপারিা সটতয উন্মািনার্নে। 
  
এেটিন কস আর কডটভড এেসযঙ্গ োর্ েরযি, পাোপাটে োর্ েরযত েরযত রাত 
আসযি, এেটিন িিাৎ কডটভড তার টিযে তাটেয়ে িলযি– কেটি, ডাটলজং, আটম েী 
কিাো টনযিজাধ। তুটম টে আমাযে টিয়ে েরযি? এেমুিূতজ পযর কস স্বইচ্ছা়ে কডটভযডর 
আটলঙ্গযন ধরা কিযি। 
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টেন্তু অযপক্ষা েরযত িযি। এর মযধয টনযর্যে বতটর েরযত িযি। কেটি আিার 
কিামও়োযেজ মন টিল। 
  
িু-িছর ধযর এই পািযসূটচিা চলযত োেযি। কেটি টক্লপটিিযি এল তার েুটডতম 
র্ন্মটিযনর আসযর কযাগ টিযত। কডটভড তাযে আনযত কস্টেযন টগয়েটছল। কেটি িাত 
নাডযত নাডযত উডন্ত প্রর্াপটত িয়ে উযড এযস কডটভডযে র্টডয়ে ধযর িলল- কডটভড, 
কতামাযে কিযখ েী কয ভাযলা লাগযছ। 
  
কডটভড এেিু করযগ টগয়ে কেটিযে সটরয়ে টিয়ে িযলটছল- িযাাঁ, কতামাযে কিযখও ভাযলা 
লাগযছ আমার। 
  
তার আচরযণর মযধয এে অদু্ভত নীরিতা কচাযখ পডল। 
  
টেছু িয়েযছ েী? 
  
 না, সেযলর সামযন এভাযি আমাযে র্টডয়ে ধযরা না। 
  
কেটি কডটভযডর টিযে তাটেয়ে িলল টিে আযছ, ভটিষযযত কতামাযে আর েখনও 
এভাযি টিরক্ত েরি না। 
  
*** 
  
তারা গাটডযত িাটড টিরযছ। কেটির টিযে তাটেয়ে আযছ কডটভড, িযাাঁ, এেিা 
ফুিযনামুখ কগালাপ িুটি। েরীযরর সিজত্র সুন্দর স্বগজী়ে আভা। অযনেিা পাযল্ট কগযছ 
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কেটি। কডটভড মযন মযন টচন্তা েরল, না, আটম েখনওই ওর অসিা়েতার সুযযাগ কনি 
না। 
  
কসামিার সোলযিলা কেটি কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর নতুন অটিযস এযস পা রাখল। 
এখাযন এেিা নতুন র্গৎ গযড উযিযছ। এই র্গযতর আলািা ভাষা আযছ। এখাযন 
অতযন্ত দ্রুত টসদ্ধান্ত টনযত ি়ে, েতগুযলা টিভাগ বতটর িয়েযছ। কোোও িানী়ে টিভাগ, 
কোোও আিার এযর্ন্টযির অটিস, কোযনা র্া়েগাযত আিার শুধুমাত্র োঞ্চ টনয়ে 
আযলাচনা ি়ে। এই কোম্পাটন এখন অযনে টর্টনস বতটর েরযছ, িাযত গুযন কিাধি়ে 
কেষ েরা যাযি না। এেটিযে কযমন ইস্পাযতর োরখানা আযছ, অনযটিযে আযছ গিাটি 
পশুযির আগার। আযছ করললাইন, র্ািাযর্র সম্ভার আরও েত েী। এর পাোপাটে 
পুযরাযনা িযিসাও সমানতাযল এটগয়ে চযলযছ। খটন কেযে টিযর আর কসানা তুযল আনা, 
টর্ঙ্ক, োটিনাম আর মযাগযনটে়োর। সমস্ত সম়ে োর্ চযলযছ ঘটডর োাঁিা ধযর। 
  
ক্ষমতা– কেটি িুিযত পারল, ক্ষমতার র্নযই আমরা সিাই লালাট়েত। কেটি অটিযস 
টগয়ে িসল। কডটভযডর েোগুযলা কস অিাে িয়ে শুনযছ। কস কভযি আশ্চযজ িযচ্ছ, 
তাযির কোম্পাটনর এে-এেিা টসদ্ধাযন্তর িযল সারা পৃটেিীর িার্ার িার্ার মানুযষর 
র্ীিনধারা়ে িযাপে পটরিতজন ঘযি যাযচ্ছ। টিটভন্ন টিভাযগর কর্নাযরল মযাযনর্াররা নানা 
টসদ্ধান্ত টনয়ে োযেন। নানা আলাপ আযলাচনা ি়ে। কোযনা কোযনা কক্ষযত্র কডটভড 
আিার এই পটরেল্পনাগুযলাযে পাল্টাযত িাধয ি়ে। 
  
কেটি র্ানযত কচয়েটছল- তুটম েীভাযি এতগুযলা োর্ েযরা? 
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োর্ েরযত েরযত অটভজ্ঞতা িয়ে যাযি। প্রযতযেিা মযাযনর্াযরর সযঙ্গ সুসম্পেজ ির্া়ে 
রাখযত ি়ে। এের্ন মযাযনর্ার ভাযিন কয, টতটন পৃটেিীর অধীের। টতটন এোই ক্ষমতা 
িখল েরযিন। এিা েখনওই িযত কিও়ো উটচত ন়ে। চযলা, কোোও টগয়ে লাঞ্চ 
খাও়ো যাে। 
  
কডটভড কেটিযে টিরাি প্রাইযভি ডাইটনং রুযম টনয়ে কগল। কেটির অটিযসর পাযেই 
এিা অিটিত। এের্ন ভেযলাে অযপক্ষা েরটছল, কিটে ি়েস ন়ে। পাতলা কচিারা, 
কচাযখর তারা়ে ঔৎসুযেযর িািামী আভা। 
  
কডটভড িলল– এ িল োড রর্ারস। োড, এই কতামার নতুন িস, কেটি মযােযেগর। 
  
োড িাত িাটডয়ে িলল- টমস মযােযেগর, আপনার সযঙ্গ কিখা িও়োযত আটম 
আনটন্দত। 
  
কডটভড িলল– ও িল আমাযির কগাপন অস্ত্র। ও কু্রগার কেন্ট টলটমযিড সম্পযেজ অযনে 
টেছু র্াযন। যটি আটম েখনও চযল যাই। তুটম টচন্তা েযরা না। কেটি, েড সিটেছু 
চালাযত পারযি। 
  
যটি আটম চযল যাই–এই টচন্তািাই কেটির মযনর মযধয ভয়ের িাতািরণ সৃটষ্ট েযরযছ। 
টেন্তু কেটি র্াযন, কডটভড েখনও কোম্পাটনযে কছযড কযযতই পারযি না। কেটি লাযঞ্চর 
আসযর িযস আর টেছু টচন্তা েরল না। লাযঞ্চর পর তারা িটক্ষণ আটিোর পটরটিটত 
টনয়ে আযলাচনা েরল। 
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 কডটভড সািধান েযর টিয়ে িলল– আরও রার্ননটতে সংঘষজ কিখা কিযি। শুধু তাই 
ন়ে, সরোর এেধরযনর নতুন িযাক্স িসাযত চযলযছ। 
  
কেটি র্ানযত চাইল– এিা েী ধরযনর িযাক্স? 
  
োযলা মানুষ, িািামী মানুষ এিং ইটে়োনযির িু-পাউে েযর মাো টপছু টিযত িযি। 
এিা এেমাযসর মাইযনর কেযে কিটে। 
  
কেটি িান্দার েো ভািল, এিার অনয টিষয়ে আযলাচনা িল। 
  
*** 
  
নতুন র্ীিনিাযে কেটি ভীষণ ভাযলাযিযস কিযলযছ। প্রযতযেটি টসদ্ধাযন্তর অন্তরাযল লক্ষ 
লক্ষ পাউযের রু়্োযখলা। িযাাঁ, িযিসার কভতর এ ধরযনর প্রতুযৎপন্নমটতত্ব োোই 
িরোর। মযন যার সািস আযছ, কস-ই কেষ পযজন্ত ডারটি মযাযচ টর্তযত পাযর। 
  
কডটভড কেটিযে িযলটছল- কোযনা, িযিসা িল এেিা কখলা। কয ভাযলা কখলযত পাযর, 
কস-ই র়্েযুক্ত ি়ে। কতামাযে সিসম়ে মযন রাখযত িযি, তুটম েটিন েযিার 
প্রটতদ্বটিতার মযধয কনযমছ। সামানয বেটেলয কিখাযলই সিজনাে। আটম কতামাযে এই 
কখলার সযিজােম কখযলা়োড টিযসযি গযড তুলযত চাইটছ। 
  
িযাাঁ, তখন কেযেই কেটি এে অনুভিী এিং মযনাযযাগী ছাত্রী। কয েযরই কিাে এই 
কখলািা তাযে টেখযত িযি।  
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কেটি এো ওই টিরাি িাটডিা়ে িাস েযর। কসখাযন অযনে চােযরর িল আযছ। কস 
আর কডটভড শুক্রিার রাযত টডনাযর উপটিত ি়ে। টেন্তু অনয কোযনা রাযত কডটভড 
আসযত চা়ে না। কোযনা এেিা োরণ কিটখয়ে কি়ে। িযিসাট়েে প্রিযর তারা এেসযঙ্গ 
োর্ েযর। টেন্তু েখনও কডটভডযে আেিী িযল মযন ি়ে না। এই িযাপারিা কেটি 
িুিযত পাযর না। 
  
*** 
  
এেুেতম র্ন্মটিন, কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর সমস্ত কে়োর কেটির িাযত তুযল কিও়ো 
িল। এিার কস আনুষ্ঠাটনেভাযি কোম্পাটনর ওপর তার েতৃজত্ব ির্া়ে রাখযত পারযি। 
  
কেটি িযলটছল– চলল, এই টিনিাযে স্মরণ েযর আর্ রাযত্র আমরা টডনার খাই। 
  
–আটম িুিঃটখত, কেটি, অযনে োর্ েরযত িযি। 
  
কেটি এো কসই রাযত কখল। িুিযত পারযছ না, কডটভযডর এই েীতল আচরযণর অেজ 
েী? কডটভড টে োলা কিািা অন্ধ নাটে? আমার ভাযলািাসা কেন িুিযত পাযর না। 
  
কোম্পাটন এিার মাটেজন যুক্তরাযষ্ট্র এেিা নতুন র্ািাযর্র লাইন িসাযত চযলযছ। 
  
তুটম আর োড টনউই়েযেজ চযল যাও, িযাপারিা কেষ েযর এযসা। কডটভড কেটিযে 
িযলটছল, কতামার এেিা ভাযলা অটভজ্ঞতা িযি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

287 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কেটি কচয়েটছল, কডটভড কযন তার সিরসঙ্গী ি়ে। টেন্তু এই েোিা িলযত কেমন কযন 
লাগল। কেটি ভািল, কেষ অটব্দ কডটভডযে ছাডাই আটম োর্িা েরযত পারি। এছাডা 
আটম কতা েখনও আযমটরোযত যাইটন। নতুন অটভজ্ঞতা লাযভর র্নয তখন কস উনু্মখ 
িয়ে উযিযছ। 
  
*** 
  
িযিসাট়েে োর্িা সুন্দরভাযি িয়ে কগল। কডটভড কেটির িাত ধযর িযলটছল কসখাযন 
টগয়ে কিখযি এেিা নতুন র্গৎ। 
  
কেটি এিং োড কোম্পাটনর টিটভন্ন োখা অটিযস কগল। কডট্রয়েি কেযে টেোযগা, 
টপিসিাগজ কেযে টনউই়েেজ। কেটি এই টিরাি কিেিা কিযখ অিাে িয়ে কগল। এর আযগ 
কেটি ডােিারিার পযজন্ত টগয়েটছল। অেিা অনয কোযনা র্া়েগাযত। তাযে টিখযাত টেল্পী 
চালসজ ডানা টগভসযনর িাটডযত রাযত খািাযরর কনমতন্ন েরা িল। কসখাযন িাযরার্ন 
উপটিত টছল। কেটি ছাডা সেযলই এেিা কছাট্ট দ্বীযপর িাটসন্দা, এই দ্বীপিার নাম িল 
আইযসলযিাযরা। 
  
টগভসন কেটিযে িলল- এই অঞ্চলিার এেিা সুন্দর ইটতিাস আযছ। অযনে িছর আযগ 
িস্টন েির কেযে মানুযষরা কছাযিা কছাযিা কনৌযোযত চযড এই দ্বীযপ এযসটছল। এই 
দ্বীযপ আসার পর তারা টনযর্যির িাটডঘর বতটর েযর। এখাযন প্রা়ে ৫০িা পটরিার িাস 
েযর। তুটম টে লাইিিাউসিা কিযখছ? 
  
িযাাঁ। 
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–এই লাইিিাউযসর এের্ন পটরচালে আযছ, আর আযছ তার চালাে েুেুরিা। যখন 
কোযনা কনৌযো কসখান টিয়ে যা়ে েুেুরিা ঘন্টা িাটর্য়ে কি়ে। 
  
কেটি কিযস িলল- না, তুটম মর্া েরছ? 
  
না, সিযেযে অিাে োণ্ড েী িযলা কতা? েুেুরিা টেন্তু োযন োলা। কস েী েযর িযলা 
কতা? কস স্পন্দযনর অনুভি কনিার কচষ্টা েযর। 
  
 কেটি আিার কিযস িলল- তািযল? কতামরা এেিা আশ্চযজ দ্বীযপর িাটসন্দা, তাই কতা? 
  
োল সোযল তুটম সি র্া়েগা়ে ঘুযর কিযখা, কেমন? 
  
সোলযিলা কেটি এই দ্বীযপর এেমাত্র কিাযিল কেযে কিটরয়ে এল। কস এেিা কঘাডা 
ভাডা েরল এিং কঘাডার গাটড। তারপর নানান র্া়েগা়ে ঘুযর কিডাল। ভারী ভাযলা 
লাগল এই কছাট্ট দ্বীপিাযে! 
  
দ্বীযপর এযেিাযর কেযষ এেিা েিরযক্ষত্র। 
  
কেটি িলল- এখাযন এেিু োমযি? 
  
 কস গাটড কেযে কনযম এযস ওখাযন িাাঁডাল। 
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এেিা পােযরর স্মারেটচহ্ন। কলখা আযছ– র্িযপন কডলিন, ২৫ র্ানু়োটর, ১৭৯৪ 
সাযলর ৪৭ িছর ি়েযস মারা কগযছন। তার নীযচ সৃ্মটতযলখা। কলখা আযছ, এই পােযরর 
নীযচ এমন এের্ন শুয়ে আযছন, ঈের তাযে আশ্র়ে টিয়েযছন। 
  
কেটি অযনেক্ষণ কসখাযন িাাঁটডয়ে টছল। কসই োন্ত স্তব্ধ নীরি টনের প্রেৃটতর র্গযত। 
তারপর আিার কঘাডার গাটডযত টিযর এল।   
  
কেটি র্ানযত চাইল েীতোযল এখনোর আিিাও়ো কেমন ি়ে? 
  
কছযলটি িলল- ভীষণ িাণ্ডা পযড। চারটিযে িুিুরু তুষারপাত। তখন যাতা়োত েরা 
অসম্ভি িয়ে যা়ে। 
  
ভারী সুন্দর এই প্রেৃটত। এেিা কছাট্ট কিাতলা িাটড কিখযত পাও়ো কগল। সামযন 
িুযনাযগালাপ আর পটপর িাগান। েয়েেিা র্ানালা িরর্াও কচাযখ পডল। সিুর্ রং 
েরা। কেটি এেিার কভযিটছল, কভতযর ঢুেযি। র্ানযত চাইল- এই িাটডর মাটলে কে? 
  
–এই িাটডর মাটলে টছযলন টমযসস কট্রযিন। টতটন েয়েে মাস আযগ মারা কগযছন। 
  
–এখন এখাযন কে োযে? 
  
আটম যতিূর র্াটন, িাটডিা িাাঁোই আযছ। 
  
 –এিা টে টিটক্র িযি? 
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গাইড কেটির টিযে তাটেয়ে িলল- িযাাঁ, িযত পাযর ি়েযতা, টেন্তু িাইযরর কেউ এিা 
টেনযত পারযি না। দ্বীপিাসীরা এ িযাপারিা পছন্দ েযর না। 
  
এে ঘন্টা িাযি কেটি ওই এযস্টযির লই়োযরর সযঙ্গ েো িলযত শুরু েরল। র্ানযত 
চাইল, টট্রযিন িাউসিা টিটক্র আযছ টেনা? 
  
লই়োর কিযস িযলটছযলন- এর উেযর আটম িা এিং না– িুযিাই িলি। 
  
–তার মাযন েী? 
  
–িযাাঁ, এিা টিটক্র িযি। কেউ কেউ এিা কেনার র্নয আেি কিটখয়েযছ। 
  
কেটি ভািল- এই দ্বীযপর পুযরাযনা িাটসন্দারা, তাই কতা? যটি আটম এিা টেনযত চাই? 
  
ভেযলাে িলযলন- িাটডিার িাম টেন্তু অযনে। 
  
েত িাো? 
  
–পঞ্চাে িার্ার ডলার। 
  
–তািযল এিা আমার র্নয িযিিা েরুন। 
  
*** 
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এই িাটডর কভতরিা ভাটর সুন্দর। কেটি অিাে িয়ে কগযছ। ভাটর সুন্দর এেিা িল। 
চারপাযে োাঁযচর কিও়োল। িযলর এেটিযে মস্ত িযডা িলরুম। অনযটিযে এেিা 
টলটভংরুম। আর আযছ িা়োর কেস। এেিা লাইযেটর কিখা কগল। টিরাি টেযচন, 
আ়েরন কস্টাভ এিং পাইন োযির কিটিল। িািলাযরর িযানটট্র এিং লটিরুমও আযছ। 
নীযচর তলা়ে ছিা কিডরুম, এখাযন পটরচারেরা োেযত পাযর এিং এেটি িােরুম। 
ওপযরর তলা়ে এেিা মস্ত িযডা কিডরুম। তার কভতর চারযি কছাযিা কছাযিা কিডরুম 
আযছ। কেটি যা কভযিটছল, তার কেযে িাটডিা অযনে িড। কেটি ভািল যখন আমার 
আর কডটভযডর কছযলপুযল িযি, তখন সিেিা ঘর লাগযি। োযছই সমুে। এেিা টনর্স্ব 
ডে আযছ। 
  
কেটি লই়োযরর টিযে তাটেয়ে িলল– এিা আমাযে টনযতই িযি। 
  
কেটি এই িাটডিার নাম রাখযি টসডারটিল িাউস। কস টক্লপটিিযি যাও়োর র্নয উিেীি 
িয়ে উিল। কডটভযডর োযছ সুখিরিা টিযত িযি। 
  
িটক্ষণ আটিো়ে টিযর যাও়ো কেটির োযছ িুযনা উন্মািনা়ে ভরা। ডােিারিাযরর 
িযাপারিা কেষ িয়েযছ। এমন এেিা স্মারে টচহ্ন কযিা কস কডটভযডর িাযত তুযল কিযি। 
িযাাঁ, এই িাটডিাযে কস আরও ভাযলািাসযি। 
  
কেটি এিং োড টক্লপটিিযি টিযর এল। কেটি অতযন্ত দ্রুত কডটভযডর ঘযর কপৌঁযছ কগল। 
কডটভড কডযস্ক িযস আযছ এিং োর্ েরযছ। তাযে কিযখ কেটির মযন আিার কসই 
পুযরাযনা আযিযগর স্পন্দন। কডটভড তাযে অটভিািন র্াটনয়ে উযি িাাঁডাল। 
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-কেটি, এযসা। 
  
কেটি টেছু িলার আযগ কডটভড িলল– আটম কতামাযেই প্রেম র্ানাটচ্ছ। আটম টিয়ে 
েরযত চযলটছ। 
  
. 
  
১৫. 
  
ছ-সপ্তাি আযগর ঘিনা। টিনগুযলা অতযন্ত দ্রুত কেযি কগযছ। কডটভড এেিা খির 
কপয়েযছ, এে টিখযাত আযমটরোন টিরে িযিসা়েীর োছ কেযে, টিমওনীল টক্লপ টিিযি 
আযছ, কডটভড কযন তাযে টডনাযরর আসযর আমন্ত্রণ র্ানা়ে। কডটভড এসি পযজিেযির 
সাযে সম়ে োিাযত কমাযিই ভাযলািাযস না। টেন্তু এযক্ষযত্র িযাপারিা এযেিাযর 
অনযরেম। কস তার োিেযে চিাযত চাইল না। কস কেটিযে িলযত পাযর, টেন্তু 
িযাপারিা কেমন কযন িয়ে যাযি। আসযল কেটি তখন কসখাযন টছল না। কস উের 
আযমটরোযত কোম্পাটনর এেিা েযান কিখযত কগযছ। সযঙ্গ োড রর্ারস। কডটভড টিে 
েরল, কস ওনীযলর কিাযিযল টগয়ে উপটিত িযি। 
  
ওনীল িলল আমার কময়ে সযঙ্গ আযছ। আটম টে তাযে আনযত পাটর? 
  
কডটভড কমাযিই এে িাটলোর সাযে সম়ে োিাযত চা়েটন। কস োন্তভাযি িযলটছল, না, 
আটম টেছু মযন েরি না। 
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তারা োে কিাযিযল কিখা েরল। ডাইটনং রুযমর মযধয। যখন কডটভড এল, তখন ওনীল 
এিং তার কময়ে কসখাযন িযস আযছ। ওনীল এে ভারী সুন্দর কচিারার আযমটরোন 
ভেযলাে। সযিমাত্র পঞ্চাে ছুাঁয়েযছ। তার কময়ের নাম কর্াযসিাইন। িযাাঁ, এত সুন্দরী 
কময়ে কডটভড তার র্ীিযন েখনও কিযখটন। কর্াযসিাইযনর ি়েস সযিমাত্র টতটরে 
িয়েযছ। আেষজণী়ে কচিারা। িুরিুযর কসানালী চুল। নীল স্বচ্ছ িুটি কচাযখর তারা। তাযে 
কিযখ কডটভযডর টনিঃোস িন্ধ িয়ে কগল। 
  
কডটভড িলল- আটম িুিঃটখত। কেষ োযল এেিু োর্ এযস টগয়েটছল। 
  
কর্াযসিাইন তার টিযে তাটেয়ে আযছ। কর্াযসিাইন োন্তভাযি িলল আমার িািা 
আপনার সম্পযেজ অযনে েো িযলযছ, টমিঃ ব্ল্যােওয়েল। আটম র্াটন, আপটন খুিই িযস্ত 
মানুষ। 
  
-না-না, তা ন়ে, কডটভড আমতা আমতা েযর িলযত োযে। 
  
কর্াযসিাইন িলল- িযাাঁ, আপনার আসল নামিাও আটম র্াটন, কডটভড, তাই কতা? 
  
টডনার তখনও কেষ ি়েটন। কডটভড টচন্তা েরল কর্াযসিাইন ওনীলযেই োযছ কপযত 
িযি। কময়েটি িুটদ্ধমতী, তার মযধয কেৌতুেযিাধ আযছ। কডটভড িিাৎ তার প্রটত এেিা 
অর্ানা আেষজণ অনুভি েরল। কডটভযডর োছ কেযে কস অযনে টেছু র্ানযত চাইযছ। 
সযন্ধযিা কেষ িয়ে কগল। কডটভড কময়েটিযে ভাযলাযিযস কিযলযছ। 
  
কডটভড টিম ওনীলযে িযলটছল– আপনারা কোো়ে োযেন? 
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সান িানটসসযোযত। 
  
েযি চযল যাযচ্ছন? 
  
আসযছ সপ্তাযি। 
  
কর্াযসিাইন কডটভযডর টিযে তাটেয়ে টমটষ্ট কিযস িলল- টক্লপটিিিযে টে আমরা এেিা 
সুন্দর েির িলযত পাটর? যটি তাই ি়ে, তািযল িািাযে িলি, আরও েটিন এখাযন 
কেযে কযযত। 
  
–আটম এিাযে আরও সুন্দর েরার কচষ্টা েরটছ। টিযরর খটন কিখযত েযি যাযিন? 
  
কর্াযসিাইন িলল- যখন আপটন িলযিন। 
  
কডটভযডর মযন িল, কস যটি এই িুই আগন্তুেযে টনয়ে কিযরাযত পাযর, তািযল কিাধি়ে 
ভাযলা ি়ে। টেন্তু কোম্পাটনর টন়েমানুসাযর কোযনা অধস্তন েমজচারীর িাযতই এই োর্িা 
কিও়ো ি়ে। িিাৎ কস িলল- োলযে সম়ে িযি েী? আগামীোল অন্তত ছিা গুরুত্বপূণজ 
টমটিং আযছ। কডটভযডর িিাৎ মযন িল, ওইসি টমটিং-এ না কগযলও ি়েযতা চলযি। 
  
*** 
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কস ওনীলযির টনয়ে মাটির তলা়ে কনযম কগল। িাযরাযো িুি নীযচ এেিা চাো লাগাযনা 
খাাঁচা ধীযর ধীযর নীযচ কনযম যাযচ্ছ। ছ  িুি চওডা এিং েুটড িুি লম্বা। চারযি 
েম্পািজযমন্ট আযছ। সিটেছু কিযখ আগন্তুেরা অিাে িয়ে কগযছ। 
  
কর্াযসিাইন কিযস িলল- টিযরগুযলাযে কেন েযাযরযি ওর্ন েরা ি়ে? 
  
েযাযরি নামিা এযসযছ েযারি িীর্ কেযে। কডটভড সিটেছু িুটিয়ে িলল, আসযল 
এখাযন ওর্নিা টিে োযে। এে েযাযরযির অেজ িল েুটড টমটলোম। 
  
কর্াযসিাইন িলল- কডটভড, আপটন েত টেছু র্াযনন। 
  
কময়েটি শুধু টিযরর েোই িলযছ কেন? যখন কস োযছ আসযছ, এেিা অদু্ভত গন্ধ 
কিযরাযচ্ছ তার েরীর কেযে। যতিার কডটভড কর্াযসিাইযনর টিযে তাোযচ্ছ, তার মযন 
উন্মািনা এিং উযের্না। 
  
কডটভড ওনীলযে িযলটছল– োল যটি িাাঁো োযেন, তা িযল টে আসযিন? আপটন 
এখাযন অেজ লগ্নী েরযত পাযরন। 
  
িািা টেছু িলার আযগই কর্াযসিাইন িলল- িযাাঁ, আমরা অিেযই আসি। 
  
*** 
  
কর্াযসিাইন এিং তার িািার সযঙ্গ কডটভযডর করার্ই কিখা িযচ্ছ। এেিু এেিু েযর 
কডটভড কর্াযসিাইনযে আরও কিটে ভাযলাযিযস কিলযছ। 
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ওনীলযির সাযে টডনাযরর আসর। টিম ওনীল িলযলন–আর্ আটম খুি ক্লান্ত, কডটভড। 
আটম না কগযল টে আপটন টেছু মযন েরযিন? 
  
কডটভড তার আনন্দ লুযোিার কচষ্টা েরটছল। 
  
না সযার, আটম িুিযত পারটছ। 
  
কর্াযসিাইন কডটভযডর টিযে তাটেয়ে ে়েতাটন িাটস কিযস িলল আটম আপনাযে আনন্দ 
কিিার কচষ্টা েরি। 
  
কডটভড কর্াযসিাইনযে টনয়ে এেিা করসু্টযরন্ট কগল। কিাোনিা সযিমাত্র খুযলযছ। ঘযর 
অযনযের টভড। কডটভডযে অযনযে টচনযত কপযর কিটিযলর িযিিা েরল। আযমটরোন 
গান িার্টছল। 
  
কডটভড র্ানযত চাইল তুটম টে নাচযত চাও? 
  
–িযাাঁ, আটম নাচযত পছন্দ েটর। 
  
এে মুিূযতজর মযধয কর্াযসিাইন কডটভযডর আটলঙ্গযন ধরা পযডযছ। এিা কিাধি়ে এেিা 
মযাটর্ে। কডটভড ধীযর ধীযর তাযে আরও কর্াযর আাঁেযড ধরযছ। িযাাঁ, ওই কতা, 
কর্াযসিাইন র্িাি টিযত শুরু েযরযছ। 
  
-কর্াযসিাইন, আটম কতামাযে ভাযলািাটস। 
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কর্াযসিাইন কডটভযডর মুযখ িাত চাপা টিয়ে িলল- টের্ কডটভড, এেো েখনও িযলা 
না। 
  
-কেন? 
  
–আটম কতামাযে টিয়ে েরযত পারি না। 
  
–কেন? তুটম আমা়ে ভাযলািাযসা না? 
  
কর্াযসিাইযনর মুযখ িাটস, কচাযখর তারা়ে উজ্জ্বলতা। 
  
–আটম কতামাযে কপযত চাইটছ ডাটলজং, তা টে আটম কতামা়ে িলি? 
  
িযলা। 
  
–আটম েখনও এই টক্লপটট্রিযি োেযত পারি না। তািযল পাগল িয়ে যাি। 
  
–এেিার কচষ্টা েযর কিখযি। 
  
–কডটভড, তুটম আমাযে কলাভ কিটখও না। আটম র্াটন, আমাযির টিিাটিত র্ীিন, 
েখনও সুযখর িযি না। পরিতজীোযল আমরা এযে অনযযে ঘৃণা েরযত োেি। তাই 
মযন ি়ে, এই সুন্দর সম্পেজিার ওই পটরণটত িও়ো উটচত ন়ে। এযসা, কতামাযে 
গুডিাই র্াটনয়ে চযল যাই। 
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কডটভযডর মুযখর টিযে তাোল কর্াযসিাইন। কডটভড িুিযত পারল কর্াসিাইযনর সমস্ত 
েরীরিা কমাযমর মযতা গলযছ। 
  
কেষ পযজন্ত কর্াযসিাইন র্ানযত চাইল কডটভড, তুটম টে সানিানটসসযোযত টগয়ে 
োেযত পারযি? 
  
-এিা এেিা অসম্ভি টচন্তা, ওখাযন আটম েী েরি? 
  
এযসা, আমরা োল সোযল কেেিাস্ট কখযত কখযত িাপীর সযঙ্গ এই টনয়ে আযলাচনা 
েরি। 
  
*** 
  
টিম ওনীল িযলটছল- কর্াযসিাইন গতরাযতর সংলাযপর েো আমাযে িযলযছ। কিযখা, 
কতামাযির িুর্যনরই এেিা সমসযা আযছ। আমার োযছ এেিা সমাধান আযছ, যটি 
কসিা তুটম মানযত চাও। 
  
আটম মানযত চাইটছ, সযার। 
  
 ওনীল এেিা িািামী চামডার টেিযেস কির েযর েতগুযলা বু্ল্টপ্রন্ট টনয়ে এল। িলল, 
র্মাযনা খািার সম্পযেজ কতামার েী ধারণা?  
  
আটম টেছুই র্াটন না। 
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-১৮৬৫ সাযল মাটেজন যুক্তরাযষ্ট্র এ ধরযনর িযিসা প্রেম শুরু িয়েটছল। টেন্তু এখাযন 
এেিা সমসযা আযছ। অযনে িূযরর পযে পাটড টিযত টিযত খািারিা নষ্ট িয়ে যা়ে। 
আমরা েীততাপটন়েটন্ত্রত করযলর োমরা কপয়েটছ। টেন্তু কেউ এমন কোযনা যন্ত্র আটিষ্কার 
েরযত পাযরটন, যার সািাযযয েীততাপটন়েটন্ত্রত ট্রাে পাও়ো কযযত পাযর। ওনীল এেিা 
ব্ল্টপ্রযন্টর টিযে িাত টিয়ে িলল- আটম এর ওপর কপযিন্ট টনয়েটছ। এই িযাপারিা 
খািযপ্রটক্র়োেরযণর কক্ষযত্র এেিা টিেযির সৃটষ্ট েরযি কডটভড। 
  
কডটভড ওই বু্ল্টপ্রযন্টর টিযে তাটেয়ে িলল– টমিঃ ওনীল, আটম টেছুই িুিযত পারটছ না। 
  
না, এিা কোযনা িযাপার ন়ে, আটম এমন এের্ন প্রটেটক্ষত মানুষযে খুাঁর্টছ, কয এ 
িযাপাযর মন টিযত পারযি। কস এই িযিসািা চালাযত পারযি। এর মযধয এেিা কসানালী 
সুন্দর স্বি আযছ। আটম এই িযিসার সযঙ্গ যুক্ত সেযলর সাযে েো িযলটছ। তুটম 
ভািযতই পারছ না, এিা এেটিন েত িযডা িযি। কতামার মযতা োউযে আমরা চাই। 
  
কর্াযসিাইন িযলটছল– এই কোম্পাটনর কিডযো়োিজার িযি সানিানটসসযো। 
  
কডটভড অযনেক্ষণ নীরি িয়ে িযস রইল- িযাাঁ, এই খিরিা কস টিোস েরযত পারযছ 
না। তারপর িলল– এর কপযিন্ট টে আপটন কপয়ে কগযছন? 
  
িা। 
  
আটম বু্ল্টপ্রন্টিা এেিু কিখি? োউযে কিখাি? 
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 অিেযই কিখাযত পাযরা। 
  
*** 
  
কডটভড টিম ওনীযলর কিও়ো বু্ল্টপ্রযন্টর ওপর কচাখ রাখল। সানিানটসসযোযত ওনীযলর 
যযেষ্ট সুনাম আযছ। এেসম়ে উটন িােজযল েযলযর্র টিজ্ঞান টিভাযগর প্রধান টছযলন। 
কসখাযনও তাযে সেযল শ্রদ্ধা এিং সমান প্রিেজন েরত। এই িযিসা সম্পযেজ কডটভযডর 
অ-আ-ে-খ জ্ঞান কনই। টেন্তু এিা িুিযত িযি। 
  
–পাাঁচটিযনর মযধয আটম টিযর আসি ডাটলজং, তুটম এিং কতামার িািা টে আমার র্নয 
অযপক্ষা েরযি? 
  
িযাাঁ, আমরা অনন্তোল কতামার র্নয অযপক্ষা েরি। কর্াযসিাইন োাঁযিা-োাঁযিা মুযখ 
িযলযছ। 
  
কডটভড কট্রন ধযর কর্ািাযনসিাযগজ কগল। এডও়োডজ েডটরযের সযঙ্গ কিখা েরযত িযি। 
িটক্ষণ আটিোর সি কেযে িযডা মাংস প্রটক্র়োেরণ টেযল্পর মাটলে। 
  
কডটভড ওই টপ্রন্টিা ভেযলাযের িাযত টিয়ে িলল- সযার, এ টিষয়ে আপনার গুরুত্বপূণজ 
মতামত চাইটছ। 
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-িযাাঁ, র্মাযনা খািয সম্পযেজ আটম খুি এেিা কিটে টেছু র্াটন না। টেন্তু আটম র্াটন, 
োরা এ িযাপাযর েো িলযত পারযি। তুটম টিযেলযিলা এযসা, আটম েয়েের্ন টিখযাত 
এক্সপািজযে কডযে পািাি। 
  
*** 
  
টিযেল চারযি, কডটভড েযাযন্ট টিযর এযসযছ। তার সমস্ত েরীর োাঁপযছ। অটনশ্চ়েতার 
আক্রমযণ। কস র্াযন না, োযে েীভাযি েো িলযি। িু-সপ্তাি আযগ কস এই ধরযনর 
কোযনা েো শুনযল ি়েযতা অিাে িত। কু্রগার কেন্ট টলটমযিড ছাডযত িযি, কসিা কস 
স্বযিও ভাযিটন। এই কোম্পাটন তার অটিযত রযক্ত মজ্জা়ে টমযলটমযে এোোর িয়ে 
কগযছ। এর সযঙ্গ তার আত্মার আত্মী়েতা। টেন্তু এখন? এখন কস সানিানটসসযোযত 
এেিা অনয কোম্পাটন চালাযত চযলযছ। এিা টে উন্মাযির পটরেল্পনা? টেন্তু এর 
অন্তরাযল এেটি োরণ আযছ। কস িল ওই কর্াযসিাইন ওনীল। 
  
িুর্ন মানুষ ঘযর িযসটছযলন, এডও়োডজ েডটরে িলযলন– উটন ডািঃ ক্রযাযিাডজ, আর 
উটন টমিঃ োউিমযান। 
  
তারা পারস্পটরে অটভনন্দন টিটনম়ে েরযলন। 
  
কডটভড র্ানযত চাইল আপনারা টে এই ব্ল্টপ্রন্টিা কিযখযছন? 
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ডিঃ ক্রযাযিাডজ িলযলন- িযাাঁ, আমরা কিযখটছ টমিঃ ব্ল্যােওয়েল, আমরা ভাযলাভাযি পরীক্ষা 
েযরটছ। মাটেজন যুক্তরাযষ্ট্রর কপযিন্ট অটিস এর ওপর কপযিন্ট টিয়েযছ। টমিঃ ব্ল্ােওয়েল, 
টযটন এই কপযিন্ট টনয়েযছন, টতটন টনশ্চ়েই খুি ধনী িযটক্ত। 
  
কডটভড মাো কনযড তাোল। 
  
–এিা এেিা মস্ত িযডা আটিষ্কার। এিা কেউ কেন আযগ ভাযিটন, আমরা কসিাই টচন্তা 
েরটছ। আমার মযন ি়ে, এিা আপটন েখনও িাতছাডা েরযিন না। 
  
কডটভড িুিযত পারযছ না, েীভাযি এই েোযত তার প্রটতটক্র়ো র্ানাযি। কস টিম 
ওনীযলর টিযে তাোিার কচষ্টা েরল। কেষিাযরর মযতা ভািল, কর্াযসিাইন টে িটক্ষণ 
আটিো়ে োেযত রাটর্ িযি না? না, কডটভডযে এখন এেিা েটিন েযিার টসদ্ধান্ত 
টনযতই িযি। 
  
টক্লপটিিযি টিযর আসার পর কস অযনেক্ষণ িযাপারিা টনয়ে টচন্তা েরল। কোম্পাটনিা 
সমূ্পণজ কছযড টিযত িযি, এমন এেিা িযিসার সযঙ্গ যুক্ত িযত িযি, কয টিষয়ে তার 
প্রােটমে জ্ঞান কনই। কস এের্ন আযমটরোন, টেন্তু আযমটরো এখন তার োযছ এেিা 
টিযিেী রাষ্ট্র ছাডা আর টেছু ন়ে। কস পৃটেিীর অনযতম িড কোম্পাটনর এেিা অতযন্ত 
উাঁচু পযি আসীন। এই োর্িাযে কস ভাযলািাযস। কর্টম এিং মাগজাযরি মযােযেগর তার 
প্রটত ভাযলা আচরণ েযর এযসযছ। এখন কেটি। কছাট্টযিলা কেযে কেটিযে কস কচাযখর 
সামযন কেযে কিযখযছ। আিা, কসই িুষ্ট-িুষু্ট কচিারার কছযল-কছযল স্বভাযির কময়েটি এখন 
েত পাযল্ট কগযছ। এখন কেটিযে এে অসামানয রূপিতী তরুণী িলা কযযত পাযর। 
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কেটির সমস্ত র্ীিযনর ছটিগুযলা িযিা অযালিাযম সাাঁিা আযছ। কস পাতার টিযে 
তাোল– আিা, কেটির ি়েস তখন মাত্র চার, আি, িে, কচাযো, এেুে– অসামানয টেছু 
অনুভূটত। 
  
টক্লপটিিযির কট্রন এযস কগযছ। 
  
কডটভড টিে েরল, কস কু্রগার কেন্ট টলটমযিড কছযড কিযি না। 
  
 কস গাটড চাটলয়ে কসার্া োে কিাযিযল কপৌঁযছ ওনীযলর ঘযর কগল। 
  
 কর্াযসিাইন িরর্া খুযল িলল- কডটভড? 
  
কডটভড কর্াযসিাইনযে র্টডয়ে ধযর তার কিাাঁযি উষ্ণ চুমুর টচহ্ন এাঁযে টিল। িুিযত 
পারল, কর্াযসিাইন উনু্মখ িয়ে তাযে আির েরযত চাইযছ। 
  
কডটভড, কতামাযে না কিযখ আটম োেযত পাটরটন। তুটম আর েখনও আমার োছ কেযে 
িূযর চযল কযও না। 
  
*** 
  
মযনর কভতর নানা অোটন্ত। কডটভড অযপক্ষা েরযছ, েখন কেটি মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র কেযে 
টিরযি। টসদ্ধান্তিা কস টনয়েই কিযলযছ। এেিা নতুন র্ীিন শুরু েরযত িযি। েখন 
কর্াযসিাইনযে টিয়ে েরযি তা টনয়ে টচন্তা েরযছ। 
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এখন কেটি টিযর এযসযছ, কেটির সামযন িাাঁটডয়ে কস িলল- আটম টিয়ে েরযত চযলটছ। 
  
এই েব্দগুযলা কেটিযে আচ্ছন্ন এিং অিাে েযরযছ। িিাৎ কস কযন অজ্ঞান িয়ে যাযি। 
কোযনা রেযম কস কডস্কিা ধযর উযি িাাঁডাল আমাযে মরযত িযি, িযাাঁ, আমাযে োন্তভাযি 
মরযত িাও। 
  
িিাৎ কস িলল, মুযখ িাটস এযন কডটভড, ওর েো িযলা। 
  
তার েণ্ঠস্বযর এে অদু্ভত নীরিতা ও কে? 
  
–ওর নাম কর্াযসিাইন ওনীল। িািার সযঙ্গ এখাযন এযসটছল। আটম র্াটন, কতামার সাযে 
ওর িনু্ধত্ব িযি। কেটি, ভ়ে কনই, কময়েটি টেন্তু ভীষণ সুন্দরী আর ভাযলা স্বভাযির। 
  
-িযাাঁ, কডটভড, তুটম যাযে ভাযলািাযসা, কস কতা ভাযলা িযিই। 
  
কডটভড টেছু িলার কচষ্টা েরটছল– কেটি, আটম এই কোম্পাটনিা কছযড কিি। 
  
সমস্ত পৃটেিী িুটি হডমুড েযর কেটির পায়ের তলা়ে কভযে পযডযছ–িযাাঁ, টিয়ে েরার 
র্নয তুটম কোম্পাটন ছাডযি কেন? 
  
না, টিে তা ন়ে, কর্াযসিাইযনর িািা সানিানটসসযোযত এেিা নতুন িযিসা শুরু 
েরযত চযলযছন। আমা়ে কসখাযন কযযত িযি। 
  
তার মাযন? তুটম এখন কেযে সানিানটসসযোযত োেযি? 
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-িযাাঁ, োড রর্ারস আমার োর্িা ভাযলাভাযি েরযত পারযি। কেটি, আটম কতামাযে 
কিািাযত পারি না, টনযর্র সাযে লডাই েযর েীভাযি এই টসদ্ধান্তিা টনয়েটছ। 
  
-টিে আযছ, কডটভড। তুটম োউযে ভাযলািাসযল আমার েী িলার আযছ? েখন আটম 
ওই নিিধুটির সাযে কিখা েরি। 
  
কডটভড িাসল– কেটির োযছ এই খিরিা টিযত কপযরযছ, এখন অযনেিা িালো 
লাগযছ। কস িলল- আর্ রাযত তুটম টে িাাঁো আযছ? 
  
-িযাাঁ, আটম অিেযই যাি। 
  
কেউ কিখযত কপল না। কেটির িুযচাখ টিয়ে তখন অটিরত অশ্রুধারা টনগজত িযচ্ছ। 
  
*** 
  
তারা চারর্ন মযােযেগর মযানসাযন টডনাযরর আসযর িযসযছ। কেটি যখন 
কর্াযসিাইনযে কিখল, তখন অিাে িয়ে কগল। সটতয কর্াযসিাইযনর মযধয এেিা 
আলািা আটভর্াতয আযছ। তার উপটিটতিা সমস্ত পটরযিেযে পাযল্ট টিয়েযছ। তার 
সামযন কেটি টেছুই ন়ে। এেিা েুৎটসত এিং ে়েতাটন। িযাাঁ, িযাপারিা আরও খারাপ 
িল কর্াযসিাইন এত সুন্দরী? আটভর্াযতযর সাযে কসৌযন্দযযজর সংটমশ্রণ। কডটভডযে কস 
খুিই ভাযলািাযস।  
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টডনার কখযত কখযত টিম ওনীল কেটিযে তার নতুন িযিসা সম্পযেজ অযনে েো 
িলটছযলন। 
  
কেটি কচাখ িযডা িযডা েযর কোনার ভটঙ্গ েরটছল। কেটি কেষ পযজন্ত িলল- িযাপারিা 
খুিই আেষজে। 
  
ওনীল িলযলন– না, আপনার কোম্পাটনর মযতা অত িযডা ন়ে। আমরা খুি কছাযিা 
কেযে শুরু েরযত চাইটছ। তযি কডটভড যখন আযছ, আটম সুটনটশ্চত, কোম্পাটনিা 
এেটিন িযডা িযিই। 
  
ওর এই েো়ে কেটি সমটত র্াটনয়ে িযলটছল–িযাাঁ, কডটভযডর মযতা মানুষ কপয়েযছন, 
আপনার টচন্তা অযনেিা িূর িয়ে কগযছ। 
  
এই সযন্ধযর সৃ্মটতিা কেটি ভুযল োোর কচষ্টা েরযি। মাযি মযধযই কস তাোটচ্ছল কডটভড 
এিং কর্াযসিাইযনর টিযে। কিে িুিযত পারটছল, তারা িযারা কচাযখ এযে অনযযে 
পযজযিক্ষণ েরার কচষ্টা েরযছ। মাযি মযধয িাযত িাত এিং কিাাঁযির কোণ কেযে উেযল 
ওিা টমটষ্ট-িুষ্ট আমন্ত্রণ িাটসর টচহ্ন। কেটির মন তখন খুিই খারাপ। িা়ে ঈের, আটম 
কেন আত্মিতযা েরযত পারটছ না। 
  
কিাযিযল কিরার পযে কর্াযসিাইন িলল- ওই কময়েটি কতামাযে খুি ভাযলািাযস, 
কডটভড। 
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কডটভড কিযস িযলযছ কে? কেটিং ও কতা এই এেিুেযরা এে কছাট্ট কময়ে। ওযে আটম 
র্ন্মাযত কিযখটছ। এেটিন কিযখা ও কতামাযেও খুি ভাযলািাসযি। 
  
কর্াযসিাইন িাটস কগাপন েযর ভািল- িা়ে! কছযলরা কেন এত কিাো ি়ে! 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা, কডটভযডর অটিস। টিম ওনীল আর কডটভড মুযখামুটখ িযস 
আযছ। 
  
কডটভড িলল- মাস িুয়েে সম়ে লাগযি, আটম ভািটছ কয িাোিা লাগযি, এিা শুরু 
েরযত, তার েী িযিিা িযি! িযডা কোম্পাটনগুযলার সাযে েো িলা কযযত পাযর 
ি়েযতা। টেন্তু এখনও পযজন্ত এ িযাপারিাযত আমার কোযনা অটধোর কনই। আমার মযন 
ি়ে টনযর্রাই লটগ্ন েরা উটচত। আটে িার্ার ডলার কপযল তযি কিাধি়ে োর্ শুরু িযত 
পাযর। আমার িাযত প্রা়ে চটলে িার্ার ডলার আযছ, আরও চটলে িার্ার ডলার 
লাগযি। 
  
টিম ওনীল িলযলন আমার িাযত িে িার্ার ডলার আযছ। আমার এে ভাইয়ের োছ 
কেযে িার্ার পাাঁযচে ডলার আনযত পারি। 
  
কডটভড িলল- তািযলও আমরা পাঁটচে িার্ার ডলার কর্াগাড েরযত পারি না। িযাংে 
কেযে িাো ধার টনযল েী ি়ে। 
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ওনীল িলযলন- আমরা এখনই সানিানটসসযোযত চযল যাি। কতামার র্নয সি টেছু 
সাটর্য়ে কিলি কেমন? 
  
. 
  
কর্াযসিাইন আর তার িািা মাটেজন যুক্তরাযষ্ট্রর টিযে রওনা িল। 
  
কেটি িযলটছল আমাযির প্রাইযভি করলওয়ে গাটডযত েযর ওযির পািাযল কেমন ি়ে? 
অন্তত কেপিাউন পযজন্ত। 
  
-তািযল ভাযলাই িযি, কেটি। 
  
কর্াযসিাইন চযল কগল। কডটভযডর মযন িল, তার হৃিয়ের আযদ্ধেিা কেউ কযন কেযড 
টনয়েযছ। েখন কস সানিানটসসযোযত যাযি তাই টনয়ে টচন্তা েরযত োেল। 
  
পযরর েয়েে সপ্তাি িারুণ েমজিযস্ততার মযধয কেযি কগল। োড রর্ারসযে সি 
কিািাযত িযচ্ছ। আরও েয়েের্ন সম্ভািয িযটক্তযির নাযমর তাটলো বতটর িল। কডটভড 
আর োড নানা টিষয়ে েোিাতজা িলযত শুরু েযরযছ। 
  
টেন্তু উপযুক্ত কলাে টেছুযতই পাও়ো যাযচ্ছ না। কেষ পযজন্ত এ মাযসর টিযে তারা 
চারর্নযে টনিজাটচত েরল। তারা োড রর্ারযসর সযঙ্গ োর্ েরযি। তারা িাইযর 
েমজরত। অটত েীঘ্র তাযির এখাযন কডযে আনা িযি। প্রেম িুর্যনর ইন্টারটভউ ভাযলাই 
িল। কেটি কডটভড এিং োডযে িযলটছল, এযির মযধয এের্নযে টনযত িযি। 
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পযরর টিন সোলযিলা তৃতী়ে র্যনর ইন্টারটভউ শুরু িল। কডটভড কেটির ঘযর ঢুযে 
পডল। তার মুখ টিিণজ। 
  
কস িলল আমার চােটরিা টে এখনও আযছ, নাটে টে আমাযে টিতাটরত েরা িয়েযছ? 
  
কেটি তার মুযখর টিযে তাটেয়ে িুিযত পারল, টেছু এেিা িয়েযছ। কস িাাঁটডয়ে উযি 
প্রশ্ন েরল- েী িয়েযছ, কডটভড? 
  
কডটভড কোযনা েো িলযত পারযছ না। কস শুধু িলল টেছু এেিা ঘযিযছ। 
  
 কেটি কডযস্কর কপছযন কপৌঁযছ কগল। তারপর টর্জ্ঞাসা েরল- েী িয়েযছ, খুযল িল। 
  
–আটম এইমাত্র টিম ওনীযলর োছ কেযে এেিা টচটি কপয়েটছ। উটন িযিসািা টিটক্র েযর 
টিয়েযছন। 
  
তার মাযন েী? 
  
িযাাঁ, আটম যা িলটছ সি সটিে। উটন িু-লক্ষ ডলার কপয়েযছন, এমন েী এিা র়োলটিও 
কপয়েযছন। 
  
কডটভযডর েণ্ঠস্বযর টতক্ততা। 
  
ওখান কেযে মযাযনর্ার কনও়ো িয়েযছ। উটন আমার োযছ িুিঃখ প্রোে েযরযছন। টেন্তু 
এত িাোর িযাপার উটন উযপক্ষা েরযত পাযরনটন। 
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কেটি কডটভযডর টিযে তাোল- কর্াযসিাইন? কস েী িযলযছ? কস টনশ্চ়েই এ 
িযাপারিাযত করযগ কগযছ? 
  
কস এেিা টচটি টিয়েযছ। কস িযলযছ, আমাযে এখনই সানিানটসসযোযত চযল কযযত। 
কসখাযন কগযলই কস আমাযে টিয়ে েরযি। 
  
তািযল তুটম যাযচ্ছা টে? 
  
না, আটম যাটচ্ছ না। কডটভড রাযগ কিযি পযডযছ। আটম ওিাযে এেিা মস্ত িযডা 
কোম্পাটন েরযত পারতাম। টেন্তু তারা তাডাহযডা েরযত কগল। 
  
-কডটভড, তুটম তারা িলছ কেন? শুধু ওনীযলর েো িলল। 
  
না, কর্াযসিাইযনর অনুমটতযতই িযাপারিা েরা িয়েযছ। 
  
–কডটভড, আটম েী িলি িুিযত পারটছ না। 
  
–টেছুই িলার কনই, আমার র্ীিযনর সিযেযে িযডা ভুলিা েরলাম। 
  
কেটি কডযস্ক চযল কগল। সম্ভািয প্রােজীযির তাটলো কয োগযর্ কলখা টছল কসিা টছাঁযড 
িুেযরা িুেযরা েযর কিযল টিল। 
  
*** 
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েয়েেিা সপ্তাি কেযি কগযছ। কডটভড আিার োযর্র মযধয ঢুযে কগযছ। এই টতক্ততার 
েো ভুযল কগযছ। কর্াযসিাইযনর োছ কেযে টচটি কপয়েটছল। টচটিগুযলা িাযর্ োগযর্র 
িাযক্স কিযল টিয়েযছ। পযড পযজন্ত কিযখটন। না, ওই কময়েটিযে মযনর র্গত কেযে 
টিিা়ে টিযত িযি। কেটি কডটভযডর যন্ত্রণা উপলটব্ধ েরযত পারযছ। টেন্তু এখন আর 
আেি টেংিা কেৌতূিল কিখাযত পারযছ না। 
  
*** 
  
টিম ওনীযলর োছ কেযে টচটি পািার পর কিখযত কিখযত ছিা মাস কেযি কগযছ। কেটি 
এিং কডটভড আিার আযগর মযতা পাোপাটে িযস োর্ েরযছ। নানা র্া়েগাযত, যাযচ্ছ। 
এো এো সম়ে োিাযচ্ছ। কেটি সিসম়ে কডটভযডর ক্ষত উপেম েরার কচষ্টা েরযছ। 
কেটির েো মযতাই কডটভড কপাোে পযর, টিটভন্ন র্া়েগা়ে কিডাযত যা়ে। কেটি কচষ্টা 
েরযছ কডটভযডর র্ীিযনর পূণজতা এযন টিযত। টেন্তু কিটে িূর এযগাযত কস চাইযছ না। 
কেষ পযজন্ত কস তার বধযজ িাটরয়ে কিলল। 
  
কডটভড এিং কস টরও-টড-কর্যনযরাযত টগয়েটছল। এেিা নতুন খটনর অিিান সম্পযেজ 
ও়োটেিিাল িযত। তারা কিাযিল টডনার কেষ েরল, কেটি ঘযর টিযর এল। কস এেিা 
সুন্দর টেযমাযনা এিং টিপার পযরযছ। গল্প কেষ িয়ে কগল। 
  
কডটভড িাত িাটডয়ে িলল- আর্যের মযতা যযেষ্ট। এিার তুটম শুযত যাযি। 
  
কেটি োন্তভাযি র্িাি টিল- তুটম টে এখন কোে প্রোে েরযি? 
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অিাে িয়ে কডটভড িলল– েীযসর র্নয? 
  
–কর্াযসিাইন ওনীযলর র্নয। 
  
–ও আমার র্ীিন কেযে চযল কগযছ। 
  
 –তািযল কসই ধরযনর িযিিার েযরা। 
  
–তুটম েী িলযত চাইছ, আটম িুিযত পারটছ না, কেটি। 
  
কেটি এখন ভীষণ করযগ কগযছ। কস কডটভযডর টিযে তাটেয়ে িলল- তুটম এখনও িুিযত 
পারছ না, আটম েী িলযত চাইটছ? আমাযে চুমু িাও। 
  
-েী িলযল? 
  
কডটভড, আটম কতামার িস, আটম যা িলি, তাই কতামা়ে েরযত িযি। আমাযে চুমু 
িাও। 
  
কস কর্ার েযর কডটভডযে চুমু কখল। তাযে র্টডয়ে ধরল। কস িুিযত পারল, কডটভড 
তাযে প্রটতযরাধ েরার কচষ্টা েরযছ এিং অস্বটস্তের অিিার মযধয পযডযছ। কেষ পযজন্ত 
কডটভড আযস্ত আযস্ত কেটিযে চুমু টিল। 
  
-কেটি? 
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কিাাঁযি কিাাঁি টমযে কগযছ, কেষ অটব্দ োাঁিযত োাঁিযত কেটি িলল- আটম ভািযত পাটরটন, 
তুটম এমন িযিিার েরযি। 
  
*** 
  
ছ-সপ্তাি িাযি তারা টিয়ে েরল। টক্লপটিিি েির এত িযডা অনুষ্ঠান এর আযগ েখনও 
কিযখটন। এই েিযরর সিযেযে িযডা চাযচজ টিয়ের অনুষ্ঠানিা িল। িাউনিযল িল 
টরযসপেন। েিযরর সিাইযে আমন্ত্রণ র্ানাযনা িয়েটছল। পািাড প্রমাণ খািার রাখা 
িল। টি়োযরর কিাতল কখালা িল। হইটস্ক এিং েযামযপযনর ছডাছটড। সংগীত 
টিোরযিরা আনযন্দর গান িার্াটচ্ছল। সূযজ যখন এল, এই টিযনািযনর আসর কেষ িল। 
কডটভড এিং কেটি টিযর কগল। 
  
কেটি িলল– আটম এে ঘণ্টার মযধয বতটর িি, তুটম এযসা এযসা টেন্তু। 
  
. 
  
কভাযরর আযলা িুিি-িুিি েরযছ। কেটি টিরাি িাটডযত এেলা প্রযিে েরল। টসাঁটড 
কভযে ওপযর টগয়ে কিডরুযম ঢুযে পডল। কস এেিা কপইটন্টং-এর টিযে তাোল। 
কিযমর ওপর কিাম লাগাযনা আযছ। কিাতাযম িাত টিল। কপইটন্টংিা এেিুখাটন সযর 
কগল। এেিা কসি কিটরয়ে এযসযছ। কস সািধাযন ওিা খুলল। িযাাঁ, এই কতা েযতজর 
োগর্িা রয়েযছ। টি স্টার টমি পযাটেং কোম্পাটন, টেোযগা। কেটি মযাগযেগর কসিা 
টেযন টনয়েযছ। আিা, টিম ওনীযলর োছ কেযে, সিটেছু। িু-লক্ষ ডলার টিয়ে। কেটি 
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এে মুিূতজ অযপক্ষা েরল। তারপর োগর্গুযলা টিে র্া়েগাযত করযখ টিল। কডটভড 
এখন আমার, টচরটিন কডটভড আমার োেযি। কু্রগার কেন্ট টলটমযিড কোম্পাটন, আমরা 
িুর্যন টমযল এই কোম্পাটনযে পৃটেিীর সিযেযে সিল সংিা়ে পটরণত েরি। কর্টম 
এিং মাগজাযরি মযােযেগর ি়েযতা এিাই কচয়েটছযলন। 
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কু্রোর গেন্ি সলসমযিড 
তৃতীয় পর্ ব 

  
কু্রগার কেন্ট টলটমযিড 
১৯১৪-১৯৪৫ 
  
১৬. 
  
এিা িল কসই লাইযেটর, এেিা কযখাযন োটের গ্লাস িাযত কর্টম িযস োেযতন। এিাই 
কিাধি়ে সটতযোযরর মধুচটন্দ্রমা। 
  
কেটি এিং কডটভড িযস আযছ। 
  
কেটি েো িলার কচষ্টা েরযছ। মাযি মযধয কডটভযডর চুযল িাত কিালাযচ্ছ। িা, পুরুষ 
েরীযরর উষ্ণতা তাযে অিাে েযর টিযচ্ছ। এখন এযে আটম সমূ্পণজ অটধোর েযরটছ। 
সারার্ীিন এযে পাগযলর মযতা ভাযলািাসি। তারা এযে অযনযর টিযে এটগয়ে কগল। 
কচাযখ কচাখ, োযছ আসযত চাইযছ। িযাাঁ, এই প্রেম কডটভড অনুভি েরল, কেটি 
অসাধারণ স্তযনর অটধোটরনী। কেটির মুখ কেযে টেৎোযরর েব্দ। কডটভযডর েরীর 
কপৌঁযছ কগযছ এখাযন কসখাযন। কেষ পযজন্ত কস নরম টত্রভুর্ টত্রযোযণ কপৌঁযছ কগল। আিা, 
োযলা কভলযভযির গালযচ পাতা। ধীযর ধীযর কসখাযন আেুযলর আির টিল। 
  
কেটি টিসটিটসয়ে িলযছ- আমাযে েিণ েযরা, কডটভড। 
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তারা এযে অনযযে র্টডয়ে ধযরযছ। এের্ন অনযর্যনর কপৌরুযষর পটরচ়ে পাযচ্ছ। িযাাঁ, 
কডটভড তার েরীরিাযে কেটির ওপর সংিাপন েরল। পুংিণ্ডিা কভতযর প্রযিে েরাল। 
তাযল তাযল িুযিা েরীর এেিার ওপযর উিযছ, আিার নীযচ নামযছ। মযন িযচ্ছ কিাধি়ে 
সমুযে কোোও িড উযিযছ। িা, কেষ অটব্দ কেটি এই অিিািাযে সিয েরযত পারল 
না। মুিূযতজর মযধয গহ্বযরর অভযন্তযর টিপুল টিযফারণ ঘযি কগল। আিা, আমার কিাধি়ে 
মৃতুয িল। কেটি ক্ষণোযলর র্নয ভািল, আটম এে লিমা়ে স্বযগজর িাটসন্দা িয়ে কগলাম। 
  
*** 
  
তারা সমস্ত পৃটেিীযত ঘুযর কিডাল। পযাটরস, রু্টরখ, টসডটন, টনউই়েেজ। কোম্পাটনর 
িযিসার র্নয কযখাযনই তারা কগযছ, টনযর্যির র্নয টেছুিা সম়ে কির েযরযছ। সমস্ত 
রাত ধযর গল্প েযরযছ। ভাযলাযিযসযছ, েরীর এিং মনযে অটধোর েরার কচষ্টা েযরযছ। 
কডটভযডর সািচযযজ কেটির মন আনযন্দ পটরপূণজ িয়ে উযিযছ। করার্ সোযল কস স্বামীর 
ঘুম ভাটেয়েযছ। নতুন ছলােলা়ে টনযর্যে প্রোে েযরযছ। তারপর? শুরু িয়েযছ 
িযিসাট়েে সযমলন। কসখাযন আরও কিটে সম়ে টিযত িয়েযছ। িযিসা সম্পযেজ কেটির 
এেিা স্বাভাটিে আেি আযছ। সাধারণত এিা কিখা যা়ে না। কময়েরা িযিসার িযাপাযর 
উিাসীনতা অিলম্বন েযর োযে। কেটি টেন্তু সি িযাপাযরই বধযযজর পটরচ়ে টিয়েযছ। খুি 
তাডাতাটড কস মযনাভাি পাল্টাযত পাযর। নতুন নতুন কমটেন টনয়ে কখলযত ভাযলািাযস। 
কডটভড তার িুটদ্ধমোর পটরচ়ে কপয়ে অিাে িয়ে কগযছ। িযাাঁ, এই পৃটেিীযত কেটি 
টির্ট়েনী িিার র্নয র্যন্মযছ। কয টর্টনসযে কস েরা়েে েরযত চা়ে, তা িল অপটরমাপয 
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ক্ষমতা। কেষ পযজন্ত আর এেিা িটনমুন কেষ িল, ডােিারিাযর কসই টসডারটিল 
িাউযস। 
  
*** 
  
১৯১৪ সাযলর ২৮কে রু্ন, প্রেম টিেযুযদ্ধর েো কোনা যাযচ্ছ। কেটি এিং কডটভড 
এযসযছ সাযসেযস। এখাযন এেটি োউটি িাউযস তারা টিন োিাযচ্ছ। সপ্তাি কেযষ 
আনযন্দর আসর। বি-বি শুরু িয়ে কগযছ। আিা, এত অিসর, এত আনন্দ। 
  
কডটভড িযলটছল– এখাযন আর েতটিন োেি? 
  
-িযাাঁ, টেছুটিন কতা োিাযতই িযি। তারপর িাটড যাি। কসখাযন না ি়ে আিার অনযভাযি 
আির েরা যাযি। 
  
টডনাযরর আসযর এেিা খারাপ খির এল। অটস্ট্র়োন িাযঙ্গটর়োন টসংিাসযনর 
উেরটধোরী িাটন্সস িাটিজনান্দ এিং তার স্ত্রী কসাটি়োযে িতযা েরা িয়েযছ। 
  
লডজ মযাটন, তার েতজা। িলযলন– এে মটিলাযে কমযর কিলা িল। িালোন প্রযিযে কয 
কোযনা সম়ে যুদ্ধ কিাঁযধ যাযি। 
  
এরপর যুদ্ধ সম্বযন্ধ আযলাচনা িল। 
  
টিছানাযত শুয়ে কেটি িযলটছল– সটতয সটতয কডটভড, যুদ্ধ িযি টে? 
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-িযাাঁ, টিে িুিযত পারটছ না। কে এের্ন আচজ টডউযের মৃতুয িয়েযছ তা টনয়ে যুদ্ধ। 
  
*** 
  
অনুমানিা টমযেয প্রমাটণত িল। সাটিজ়োযে সযন্দি েরা িল। ভািা িল িাটিজনান্দযে 
সাটিজ়োর কোন আততা়েী িতযা েযরযছ। অটস্ট্র়ো এিং িাযঙ্গটর সাটিজ়োর টিরুযদ্ধ যুদ্ধ 
কঘাষণা েরল। অযক্টািযরর মযধয পৃটেিীর সিেিা েটক্ত যুযদ্ধ র্টডয়ে পডল। এিা এে 
নতুন ধরযনর যুদ্ধ। এই প্রেম অটত উন্নত অস্ত্র িযিিার েরা িল। এযরাযেযনর 
পাোপাটে এ়োর এিং সািযমটরন িযিহৃত িল। 
  
কযটিন র্ামজাটন যুযদ্ধ কযাগ টিল, কেটি িলল- িযাাঁ, এেিা িারুণ সুযযাগ এযসযছ আমাযির 
িাযত। 
  
কডটভড র্ানযত কচয়েটছল– তুটম েী কিািাযত চাইছ? 
  
টিটভন্ন কিে যুদ্ধ েরযছ। তাযির এখন অযনে অস্ত্র লাগযি। 
  
-তারা ওই অস্ত্র আমাযির োছ কেযে টেনযি কেন? কেটি, অযনে িযিসা িয়েযছ, 
মানুযষর রযক্তর টিটনময়ে আর িযিসা েযর েী লাভ? 
  
-তুটম কিাোর মযতা েো িযলা না। আমরা এই িযিসা না েরযল অনয কেউ কতা 
েরযি? 
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না, যতটিন আটম এই কোম্পাটনর সযঙ্গ োেি, আটম িাধা কিি। এই িযাপারিা টনয়ে 
ভটিষযযত আযলাচনা না েরযলই ভাযলা িযি, কেটি। িযাপারিা এখাযনই কেষ িয়ে কগল। 
  
কেটির মযন িল, কডটভডযে িযিসার মযধয না র্ডাযলই কিাধি়ে ভাযলা িত। 
  
টিয়ের পর এই প্রেম কস এেলা শুযলা। ভািল, কডটভড এত কিাো আর আিেজিািী িল 
েী েযর? 
  
কডটভড কভযিটছল, কময়েিা এত পাযল্ট কগল। িযিসািাযে টনমজম হৃি়েিীন েযর টিয়েযছ। 
টিনগুযলা োিযছ অটিরতার মযধয। িযাাঁ, এেিা আযিগ তাটডত ঘৃণা কিখা টিয়েযছ। 
কডটভড র্াযন না, েীভাযি এই সম্পেজিাযে আিার কসতু টিয়ে িাধা কযযত পাযর। 
কেটিযে আরও গটিজত মযন িযচ্ছ। অিংোযর কিলযত চাইযছ না িুটি। 
  
*** 
  
কপ্রটসযডন্ট উযিা উইলসন কঘাষণা েযরটছযলন, মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র কোযনা অিিাযতই যুযদ্ধ 
কযাগ কিযি না। কেষ পযজন্ত তার কসই প্রটতশ্রুটত রক্ষা েরা সম্ভি ি়েটন। টমত্রপযক্ষর 
তরি কেযে মাটেজন কিযের োযছ অনুযরাধ েরা িল, এই যুযদ্ধ কযাগ টিযত। তখন 
এেিা কলাগান উিল- পৃটেিীিাযে গণতযন্ত্রর পযক্ষ আিেজ িান েরা উটচত। 
  
কডটভড িটক্ষণ আটিোযত িযস যুযদ্ধর নানা খির পাযচ্ছ। কিািা কগল, এিার যুদ্ধিা 
টিযের সিজত্র ছটডয়ে পডযি। কেষ পযজন্ত তাই িল। 
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এেটিন েো িলযত িলযত কডটভড কেটিযে িলল- আটম এে আযমটরোন, আমার 
এখন যুযদ্ধ সািাযয েরা উটচত। 
  
কতামার ি়েস কছচটলে িছর। 
  
 –তাযত েী িয়েযছ, আটম কেন চালাযত পাটর। আমার কিে আমাযে ডােযছ। 
  
কেটি টেছুযতই কডটভডযে িাধা টিযত পারল না। েয়েে টিন তারা োন্তভাযি োিাল। 
এই ঘৃণার েো ভুযল কগল। আিার এযে অনযযে ভাযলািাসল। 
  
কডটভড এিার িাযন্স চযল যাযি, কস িলল- তুটম এিং োড রর্ারস িযিসািা ভাযলাভাযি 
চাটলও টেন্তু। 
  
-কতামার টেছু িযল েী িযি? 
  
না, আমার টেছুই িযি না, আটম কমযডল গলা়ে িুটলয়ে কতামার োযছ টিযর আসি। 
পযরর টিন সোলযিলা কস যুদ্ধযক্ষযত্র চযল কগল। 
  
*** 
  
কডটভযডর অনুপটিটত কেটি টেছুযতই সিয েরযত পারযছ না। অযনে টিন ধযর অযনে 
অযপক্ষা এিং ষডযন্ত্র েযর কস কডটভডযে অটধোর েযরযছ। এখন যটি কডটভড তার 
র্ীিন কেযে চযল যা়ে, তািযল েী িযি। সি সম়ে কস এেিা অজ্ঞাত আততা়েীর 
েণ্ঠস্বর শুনযত পা়ে। োন্ত রাস্তা়ে কে কযন িিাৎ কিযস উযিযছ। এেিা েব্দ, এেিা গান, 
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কডটভযডর উপটিটত কস সিজত্র অনুভি েরযত পারযছ। কডটভডযে প্রযতযে টিন কস লম্বা 
টচটি কি়ে। কডটভযডর োছ কেযে টচটি এযল িারিার পডযত োযে পডযত পডযত োগর্ 
েুটচ েুটচ িয়ে যা়ে। িযাাঁ, কডটভড ভাযলা আযছ। র্ামজানরা আোে যুযদ্ধ আটধপতয 
কিটখয়েযছ, আযমটরো এখন এই লডাইযত কনযম পডযি। কডটভড মাযি মযধযই টচটি 
টলখযছ। 
  
কতামার কযন টেছু না ি়ে, ডাটলজং, তুটম কেন আমাযে কছযড যুযদ্ধ কগযল। 
  
টনিঃসঙ্গতার অটভোপ কভালার র্নয এখন কেটি আরও কিটে েযর িযিসা়ে মন টিয়েযছ। 
যুযদ্ধর প্রেম টিযে িান্স এিং র্ামজাটন ইওযরাযপর েটক্তোলী কগাষ্ঠীযত পটরণত িয়েটছল। 
টেন্তু টমত্রেটক্তর িাযত আরও কিটে বসনয আযছ, তাযির রসযির অভাি কনই। রাটে়ো 
টিযের সিযেযে িড পিাটতে িাটিনীর অটধেতজা। টেন্তু তাযির অভাি আযছ অস্ত্রেস্ত্র 
এিং প্রোসযনর। 
  
কেটি োড রর্ারসযে িযলটছল ওযির সেলযে সািাযয েরযত িযি, িযাঙ্ক িরোর, 
িনু্দে িরোর, যুযদ্ধর যন্ত্রপাটত। 
  
োড রর্ারস অসটিষু্ণ িয়ে িলযত কচয়েটছল কেটি, কডটভড টেন্তু এইভাযি টচন্তা েযরটন। 
  
–কডটভড এখন কনই, োড, এিা কতামার আমার মযধয। 
  
 োড রর্ারস র্াযন, কেটি িলযত কচয়েযছ, এিা তার টনর্স্ব টসদ্ধান্ত। 
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কডটভযডর এই মযনাভািিা কেটি িুিযত পারযছ না। টমত্রপযক্ষর িাযত আরও অস্ত্র 
টিযতই িযি। কেটির মযন িল, তাযে কিযের প্রটত এই েতজিয েরযতই িযি। কস 
অযনেগুযলা িনু্ধত্বপূণজ কিযের সাযে েো িলার কচষ্টা েরল। এে িছযরর মযধয কু্রগার 
কেন্ট টলটমযিড কোম্পাটন িনু্দে এিং িযাঙ্ক বতটরর োযর্ কলযগ পডল। এর পাোপাটে 
তারা মারাত্মে কিাম বতটর েরযত শুরু িল। কোম্পাটন কট্রন, িযাটক্স এিং ইউটনিমজ ও 
িনু্দে পািাযত শুরু েরল। কু্রগার কেষ্ট সারা পৃটেিীর অনযতম কসরা কোম্পাটনযত 
পটরণত িল। 
  
োড রর্ারযসর টিযে তাটেয়ে কেটি প্রশ্ন েরল– এিা কিযখছ? কডটভযডর ধারণা কয ভুল 
কসিা কতা টনশ্চ়েই িুিযত পারছ? 
  
িটক্ষণ আটিোযত রার্ননটতে পটরটিটত ক্রমে উযদ্বল িয়ে উযিযছ। টিটভন্ন িযলর 
কনতারা টমত্রপক্ষযে সমেজযনর েো িলযছন। তারা র্ামজাটনর টিরুযদ্ধ যুযদ্ধ অংে টনযত 
চাইযছন। অেচ আটিোনযির কিটের ভাগ কেি টেযিনযে সািাযয েরযত চাইযছ না। 
তারা অটত সিযর্ অতীত ইটতিাস ভুলযত পারযি না। 
  
ইওযরাযপ যুযদ্ধর পটরটিটত সমূ্পণজ ঘুযর কগযছ। পটশ্চম সীমাযন্ত যুদ্ধ এেিা টিতািিা়ে 
এযস কগযছ। িু-পক্ষই কট্রঞ্চ েযর চূডান্ত লডাইয়ের র্নয বতটর িযচ্ছ। িান্স এিং 
কিলটর়্োযমর অিিা খুি এেিা ভাযলা ন়ে। বসনযযির অিিা কোচনী়ে। প্রিল িৃটষ্টপাযত 
রণযক্ষযত্র র্ল এিং োিার সমাযিে। িযডা িযডা ইউাঁর অনা়োযস ঘুযর কিডাযচ্ছ। 
কডটভড কয িাতাস যুযদ্ধ অংে টনয়েযছ, কসই খিরিা কেটিযে মুগ্ধ েযরযছ। 
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১৯১৭ সাযলর ৬ এটপ্রল। কপ্রটসযডন্ট উইলসন যুদ্ধ কঘাষণা েরযলন। িযাাঁ, আযমটরো 
সটতয সটতয যুযদ্ধ কনযম পযডযছ। 
  
 ২৬ রু্ন িাযন্স আযমটরোর টিমান িাটিনী অিতরণ েরল। নতুন নতুন কেযনর নাম 
সিাইোর মুযখ মুযখ ঘুরযছ। ১১ নযভম্বর যুদ্ধ কেষ িল। টমত্রেটক্তযে িারাযনা সম্ভি িল 
না। পৃটেিী আিার গণতযন্ত্রর মিান ধারে িয়ে উিযত পারল। 
  
কডটভড এিার িাটডযত টিরযি। 
  
কেটি তাযে আনযত কগযছ। তারা অযনেক্ষণ পরস্পযরর টিযে তাটেয়ে োেল। 
চারপাযের টচৎোরযে উযপক্ষা েরল। এেিু িাযি কেটি কডটভডযে র্টডয়ে ধরল, 
অযনেিা করাগা িয়ে কগযছ। কিযখ মযন িযচ্ছ, কডটভড খুি ক্লান্ত। কেটি ভািল েতটিন 
আটম ওর সািচযজ পাইটন। তার মযন অযনে প্রযশ্নর টভড। 
  
কস িলল– আটম কতামাযে টসডারটিল িাউযস টনয়ে যাি। কসখাযনই তুটম ভাযলাভাযি 
টিশ্রাম টনযত পারযি। 
  
*** 
  
কডটভড আসযি িযল কেটি এই িাটডিাযে সুন্দরভাযি সাটর্য়েযছ। ভাযলা ভাযলা কসািা 
কপযতযছ, িাগাযন িুযলর সমাযরাি। িা়োর কেযসর ওপযর এেিা সুন্দর েযানভাস 
করযখযছ, কসখাযন নানা িুল। 
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কেটি কডটভডযে িাটডর কভতর টনয়ে কগল। তারা অযনেক্ষণ গল্প েরল সুন্দরভাযি। 
  
 কেটি িলল- েী ভাযলা লাগযছ। 
  
–ভারী সুন্দর, কেটি। এেিু িযসা। কতামার সাযে আমার েো আযছ। 
  
কেটির মযন আেঙ্কা, টেছু ভুল িয়েযছ টে? 
  
–তুটম পৃটেিীর সিজত্র যুদ্ধাস্ত্র পািাচ্ছ, তাই কতা? 
  
কেটি িলল- িযাাঁ, তুটম টে আমাযির টিসাযির খাতাপত্র কিযখছ? আমাযির লাভ টেন্তু 
আোে ছুাঁয়েযছ। 
  
–আটম অনয েো িলটছ। আযগও কতা আমরা অযনে লাভ েরতাম। আটম কতামা়ে 
িযলটছলাম, েখনও যুদ্ধাস্ত্র বতটর েরি না। এিা নীটতর প্রশ্ন। 
  
এই েো শুযন কেটি অতযন্ত রাগ েরল। কস িলল- কডটভড, সম়ে পটরিতজযনর সাযে 
সাযে সিটেছু পাল্টাযত ি়ে, তা না িযল মানুষ কিাঁযচ োেযত পাযর না। 
  
কডটভড কেটির টিযে তাটেয়ে অিাে িয়ে প্রশ্ন েরল– তুটমও টে িিযল কগযছা নাটে? 
  
টিছানাযত কেটি শুয়ে আযছ, টনযর্যে প্রশ্ন েরযছ, কে পাযল্ট কগযছ? কস, নাটে কডটভড? 
কস টে আরও েটক্তোলী িয়ে উযিযছ, নাটে কডটভড িয়েযছ িুিজল। কস র্াযন না, এিা 
নীটতর প্রশ্ন, নাটে কনিাতই লাভ কলােসাযনর খটত়োন। ি়েযতা এর সপযক্ষ কোযনা 
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েোই িলা যাযি না। আটম বতটর না েরযল অনয কোযনা কোম্পাটন বতটর েরত। তারা 
অযনে লাভ েরত, কডটভযডর মাো়ে েী এতিুেু িুটদ্ধ কনই? এতটিন কেটি ভািত, 
কডটভড পৃটেিীর সিযেযে িুটদ্ধমান পুরুষ। এখন কসই ভািনািা পাল্টাযত িযি। 
  
সোলযিলা কেটি এিং কডটভড কেেিাযস্টর কিটিযল িযস আযছ। তারা িাগাযন চযল 
কগল। কডটভড িলল ভাটর ভাযলা লাগযছ। 
  
কেটি িলল–গতোল রাযতর েোিাতজা? 
  
–ওিা কতা কেষ িয়ে কগযছ। তুটম টিে েোই িযলছ। আটম- কেন কতামার িযাপাযর মত 
প্রোে েরি? 
  
কেটি অিাে িয়ে কগযছ, এখন কস কোযনা েো িলযত চাইযছ না। িযাাঁ, কোম্পাটন কতা 
তার স্বাযেজই এসি োর্ েযরযছ। তা িযল? কোম্পাটন টে আমার টিয়ের কেযে িযডা? 
টনযর্র মযন এই প্রশ্নিা এযসযছ, কেটি র্াযন না, েীভাযি উের কিযি? 
  
. 
  
১৭. 
  
পরিতজী পাাঁচ িছর সারা পৃটেিী অসাধারণ উন্ন়েনযে প্রতযক্ষ েযরযছ। কু্রগার কেন্ট 
টলটমযিড আরও উন্নত িয়ে উযিযছ। শুধু টিযর আর কসানা তুযলই তারা োর্ কেষ 
েরযছ না–সারা পৃটেিীযত টিটভন্ন টিযে িযিসাযে ছটডয়ে টিয়েযছ। এখন আর শুধুমাত্র 
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িটক্ষণ আটিোযতই তার মূল কেন্দ্র কনই। তারা এেিা টিরাি প্রোেনা র্গতযে 
টেযনযছ। ইনটসওযরন্স কোম্পাটনও টেযন টনয়েযছ। 
  
এেরাযত কেটি কডটভডযে ঘুম কেযে তুযল িলল- ডাটলজং, চযলা, আমরা এই কোম্পাটনর 
কিড কো়োিজারিাযে অনয কোোও টনয়ে যাই। 
  
কডটভড র্ানযত চাইল তার মাযন? 
  
–আর্যে পৃটেিীর িযিসার কেন্দ্র িয়েযছ টনউই়েেজ। কসখাযন আমাযির কিড কো়োিজার 
িাপন েরযত িযি। িটক্ষণ আটিোযত কেউ চি েযর আসযত চাইযছ না। এখন কতা 
আমরা কিটলযিান এিং কেিল িযিিার েরযত পারি। এে টমটনযির মযধয কয কোযনা 
অটিযসর সযঙ্গ সংযযাগ েরযত পারি। 
  
–আযগ এেোিা কেন ভাযিাটন? কডটভড েো িলার কচষ্টা েযর আিার ঘুযমর কঘাযর 
তটলয়ে কগল। 
  
*** 
  
িযাাঁ, টনউই়েেজ এেিা নতুন র্গৎ। আযগ যারা টনউই়েযেজ কগযছ, তারা অিাে িয়ে 
যাযি। কেটিও অিাে িয়ে কগল। পৃটেিী েত দ্রুত পাল্টাযচ্ছ, টনউই়েেজ কিযখ এযল কসই 
সতযিা উপলটব্ধ েরা যা়ে। 
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কেটি এিং কডটভড নতুন কোম্পাটনর কিড কো়োিজাযরর র্নয এেিা র্া়েগা টনিজাচন 
েরল। কসিা ও়োল টস্ট্রযি অিটিত। িপটতরা োর্ েরযত শুরু েরযলন। কেটি আর 
এের্ন িপটতযে কডযে পািাল। টিিে এটভটনউযত কযাডে েতাব্দীর এেিা িরাটস 
মযানসন িাপন েরযত িযি। 
  
কডটভড অটভযযাগ র্াটনয়ে িযলটছল– েিরিাযত এত েব্দ। 
  
েোিা সটতয, িযাাঁ, প্রযতযে মুিূযতজ েযব্দর উতযরাল। মযন িযচ্ছ এই েিরিা িুটি স্বযগজর 
প্রটতস্পধজী িয়ে উিযি। িযাাঁ, টনউই়েেজ আর্ িযিসার মক্কা িয়ে উযিযছ। িযডা িযডা 
কোম্পাটনর কিডযো়োিজার এই েিযর অিটিত। র্ািার্ কোম্পাটন কেযে ইনটসওযরন্স, 
কযাগাযযাগ এিং পটরিিন। িযাাঁ, এই েিযরর মযধয এেিা আশ্চযজ র্ীিন উমািন আযছ। 
কেটি কসিাযে ভাযলািাযস, তযি কডটভড পছন্দ েরযত পাযর না। 
  
-কডটভড, এিাই িল ভটিষযৎ। এই র্া়েগািা দ্রুত িাডযছ। আমাযিরও তাল টিয়ে চলযত 
িযি। 
  
-িা়ে ঈের, কেটি, তুটম আর েী চাও? 
  
কোযনা েো না িযল কেটি িযলটছল– আটম সি টেছু েরা়েে েরযত চাই। 
  
কডটভযডর এই প্রযশ্নর অন্তরাযল েী আযছ, কেটি র্ানত না, এিা এেিা মর্ার কখলা, 
এই কখলাযত টর্তযতই িযি। কডটভড কেন িুিযত পারযছ না। কডটভড এের্ন ভাযলা 
িযিসািার, টেন্তু তার মযধয কোযনা টেছু এেিার অভাি আযছ, প্রচণ্ড ইচ্ছােটক্ত, কর্ি, 
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যার সািাযযয মানুষ িযডা িয়ে ওযি। সিযেযে িডডা িযত িযি, এমন এেিা অিময 
মযনাভাি। তার িািার মযধয কসই আত্মটিোস টছল। উেরাটধোর সূযত্র কেটি কসিা 
কপয়েযছ। কেটি র্াযন না, েী ঘিনা ঘিযি, টেন্তু তার র্ীিযন কয এেিা পটরিতজন 
আসযছ, কসিা কস অনুভি েরযত পাযর। কোম্পাটনিা এখন আরও উন্নত িয়েযছ। আরও 
কিটে িাো আ়ে েরযত িযি। 
  
এেটিন কডটভযডর োযছ কস তার মযনর িযাপারিা িুটিয়ে িলার কচষ্টা েরটছল। 
  
কডটভড িাসযত িাসযত িলল– তুটম কতা খািযত খািযত র্ীিন কেষ েযর কিযি। 
  
না, িািাযে আটম অনুসরণ েরি। তার র্নয যটি কোযনা অসুটিধা ি়ে, তাও আমাযে 
সিয েরযত িযি। 
  
কেটি অিাে িয়ে কগযছ, োর্ েরার মযধযই মানুষ র্ীিযনর সি কেযে কিটে আনন্দ 
খুাঁযর্ পা়ে। প্রযতযে টিন সোযল তার সামযন অযনে সমসযা কিখা কি়ে, প্রযতযেটি 
সমসযা এেিা চযাযলঞ্জ টনয়ে আযস। এমন এেিা ধাাঁধা, যা সমাধান েরযত িযি। এমন 
এেিা কখলা, যা টর্তযত িযি। কেটি কসই কখলাযত অংে কন়ে, ভয়ে পাটলয়ে যা়ে না। 
কেষ পযজন্ত ওই কখলা়ে কস টর্যত যা়ে। কস র্াযন, কস এখন এমন ক্ষমতা েরা়েে 
েযরযছ, যা লক্ষ মানুষযে মন্ত্রমুগ্ধ েযর করযখযছ। 
  
তাযে প্রা়ে রার্া এিং রাটনযির সাযে বনেযভাযর্ টমটলত িযত ি়ে। টিটভন্ন কিযের 
মিামানয রাষ্ট্রপটতরা পযজন্ত তার োযছ অটভনন্দন িাতজা পাটিয়ে কিন। সেযলই তার 
সািাযয প্রােজী। তার ভাযলািাসা কপযত ইচু্ছে। নতুন কু্রগার কেন্ট কোম্পাটন মাযন িার্ার 
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কলাযের চােটরর িযন্দািস্ত। কোম্পাটনিা সর্ীি, বিযতযর মযতা কিযড চযলযছ। অযনে 
কলাযের মুযখ অন্ন তুযল টিযচ্ছ। এর র্নয টেছুিা পটরশ্রম কতা েরযতই িযি। এই 
বিতযযে েখনও িানচুযত েরা যাযি না। কেটি িযাপারিা িুিযত কপযরযছ। এর মযধয 
এেিা ছন্দ আযছ। এেিা স্পন্দন। এই কখলািা়ে কেষ পযজন্ত টর্তযতই িযি— 
  
*** 
  
িিাৎ কেটির েরীর খারাপ িল। পরিতজী িছযরর মাচজ মাযস। র্ন িািজযল নাযম এের্ন 
ডাক্তাযরর কচম্বাযর কডটভড তাযে টনয়ে কগল। র্ন তাযে ভাযলাভাযি পরীক্ষা েযর 
িলযলন- টিযেষ কোযনা টচন্তা েরযিন না, টেছুটিন িাযি আটম আপনাযে টরযপািজিা িযল 
কিি। 
  
*** 
  
িুধিার সোলযিলা কেটি ডাক্তারযে কিান েরল। 
  
 ডাক্তার িলযলন টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আপটন মা িযত চযলযছন। 
  
কেটির র্ীিযনর অনযতম উযের্ে মুিূতজ, কডটভড আসা পযজন্ত কস অযপক্ষা েরযত 
পাযরটন। কডটভড এই খিরিা শুযন খুিই আনটন্দত। কস কেটিযে র্টডয়ে ধযর িলল 
এেিা কময়ে িযি। কতামার মযতা কিখযত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

330 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

িযাাঁ, কেটির এিাই িরোর, এখন তাযে আরও কিটেক্ষণ িাটডযত োেযত িযি। কস 
এখন এে সটতযোযরর স্ত্রী িয়ে উিযি। 
  
কেটি ভািল– এিা এেিা কছযল িযি। এেটিন কস কু্রগার কেন্ট সাম্রাযর্যর অধীের 
িযি। 
  
*** 
  
ধীযর ধীযর িাচ্চািার র্যন্মর সম়ে এটগয়ে আসযছ। কেটি আর কিটেক্ষণ অটিযস োর্ 
েরযত পারযছ না। তা সযেও প্রযতযেটিন অটিযস যা়ে। 
  
কডটভড িলল- এখন িযিসার েো ভুযল যাও। 
  
 টেন্তু িযিসািা কয কেটির অিসর টিযনািযনর র্া়েগা, কডটভড কেন তা িুিযত পারযছ 
না। 
  
টডযসম্বযর টেশুিার র্ন্ম িযি। কেটি কডটভডযে িযলটছল– আটম পাঁটচযে টডযসম্বযরর 
আযগই কছযলিাযে পৃটেিীযত আনি। কস িযি িযডাটিযনর উপিার। 
  
িযাাঁ, এিা এেিা সুন্দর িযডাটিন িযি। কেটি ভািল। কস এমন এের্ন মানুষযে 
ভাযলাযিযসটছল, যাযে টিয়ে েযর এখন কসই ভাযলািাসা তাযে র্ীিযনর পরম োটিত 
উপিার টিযচ্ছ। এর কেযে িযডা প্রাটপ্ত আর েী িযত পাযর? 
  
*** 
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তার সমস্ত েরীরিা িযডা িয়ে কগযছ। িযাাঁ, কেটি অটিযস কযযত পারযছ না। কডটভড আর 
োড রর্ারস তাযে িাটড োোর েো িলযছ। টেন্তু কেটি র্িাি টিযচ্ছ, আমার মাো 
টেন্তু োর্ েরযছ। 
  
কিখযত কিখযত আরও েয়েে মাস কেযি কগল। কডটভড িটক্ষণ আটিোযত কগযছ টিযরর 
খটন পটরিেজন েরযত। পরিতজী সপ্তাযি কস টনউই়েযেজ টিযর আসযি। 
  
*** 
  
কেটি রর্ারযসর টিষািঘন মুযখর টিযে তাটেয়ে প্রশ্ন েরল টেছু িয়েযছ টে? কোযনা 
ক্ষটত? 
  
না, কেটি, আটম এই মাত্র এেিা খির কপয়েটছ, এেিা িুঘজিনা ঘযি কগযছ, টপটনয়েল 
খটনযত টিযফারণ ঘযিযছ। 
  
কেটির মযন আেঙ্কা েী িয়েযছ? খারাপ কোযনা খির? কেউ টে মারা কগযছ? 
  
 োড কোযনারেযম িলল– িু-র্যনর মৃতুয িয়েযছ, কডটভড তাযির মযধয এের্ন। 
  
কেযষর েব্দগুযলা কেটি কযন শুনযত পাযচ্ছ না। এে মুিূযতজ মযন িল, সারা পৃটেিীিা কযন 
অন্ধোর িয়ে কগযছ। িযাাঁ, কস অিযচতনার অন্ধোযর ডুযি কগল। 
  
*** 
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এেঘণ্টা িাযি কছযলিার র্ন্ম িল। িুমাস আযগ। কেটি তার কছযলর নাম করযখযছ। 
অযান্থটন কর্মস ব্ল্যােওয়েল, কডটভযডর িািার নাযম। কস নির্াতে টেশুটির টিযে 
তাটেয়ে িলল- আটম কতামাযে ভাযলািাসি আমার র্নয, আটম কতামাযে ভাযলািাসি 
কতামার িািার র্নয। 
  
*** 
  
এেমাস িাযি কেটি তার কছাট্ট কছযলযে টনয়ে টিিে এটভটনউ মযানসযন উযি এযসযছ। 
অযনে চাের টি সযঙ্গ এযসযছ। ইতাটল কেযে টিখযাত টেল্পীরা এযস িাটডিাযে 
সুন্দরভাযি সাটর্য়ে টিয়েযছ। কযাডে েতাব্দীর ইতাটল়ে ও়োলনাযির িাটনজচার রয়েযছ। 
োরুোর্ েরা সিটেছু। লাইযেটরযত অসাধারণ িই, অষ্টািে েতাব্দীর িা়োর কেস। 
টিখযাত টেল্পীযির আাঁো ছটি। তার পাযে কডটভযডর স্মারে টচহ্ন। আিজ গযালাটরযত 
কেটির টিখযাত টেল্পীযির ছটি। িযাাঁ, িােরুমও বতটর েযরযছ। ডাইটনং রুম এিং নাসজাটর। 
অযনেগুযলা কিডরুম আযছ। এই টিরাি িাটডিার মযধয। িাগাযনর কভতর রটডযনর বতটর 
ভাস্কযজ। টিযের টিখযাত টেল্পীযির ছটিও িুলযছ চারপাযে। এিা সটতযোযরর রার্ার 
প্রাসাি। এের্ন রার্া কতা এযস কগযছ পৃটেিীর িুযে, তাযে টিে মযতা িযডা েযর 
তুলযত িযি। 
  
১৯২৮, িটনর ি়েস চার। কেটি তাযে নাসজাটর সু্কযল পািাল। কছাট্ট কছযলটি োন্ত, মায়ের 
কচাযখর টিযে তাটেয়ে োযে। মায়ের মযতাই মুখখানা কপয়েযছ। কেটি তাযে মন টিয়ে 
গান কেখাযচ্ছ, িে িছর ি়েযস কছযলিা নাযচর সু্কযল ভরটত িল। েখনও েখনও মা 
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আর কছযল টসডারটিল িাউযস চযল যা়ে, কেটি এেিা সুন্দর প্রযমাি তরণী টেযনযছ। ৮০ 
িুি লম্বা এেিা কনৌযো। তার নাম টিয়েযছ েটসজ়োর। িটন মাযি মযধযই উপেূযলর ধাযর 
ঘুযর কিডা়ে। িটনর ভীষণ ভাযলা লাযগ এই সমুেযাত্রা। 
  
তারপর? কোম্পটনর সম্পযেজ টেছু খির কিও়ো িরোর। কর্টম মযােযেগর কয কোম্পটন 
িাপন েযরটছযলন, কসিা এখনও ভীষণভাযি র্ীিন্ত। এই কোম্পাটনই কেটির প্রেম এিং 
কেষ কপ্রটমে। কস এেটিনও কোম্পাটন ছাডা টেছু টচন্তা েরযত পাযর না। কেটি মযন 
মযন েপে টনল, এই কোম্পাটনযে আটম টচরটিন ভাযলািাসি। এেটিন এর িাট়েত্ব আটম 
আমার কছযলর িাযত তুযল কিি। 
  
*** 
  
কেটির র্ীিযন এেিাই িুভজাগযর্নে ঘিনা, তার টপ্র়ে িটক্ষণ আটিো। কসখানোর 
র্াটতগত সমসযা অোে ছুাঁয়েযছ। তাযে মাযি মযধযই এই সমসযার আগুন আাঁচ কপািাযত 
ি়ে। িুটিযে িুযিা রার্ননটতে সংগিন, তাযির মযধয িারুণ বিরীতার সম্পেজ। 
সির্া়েগা কেযে োযলা মানুষযির সটরয়ে কিও়ো িযচ্ছ। তারা কভাি কিিার অটধোর 
কেযে টনযর্যির িটঞ্চত েরযত িাধয িয়েযছ। টিটভন্ন সংখযালঘু সম্প্রিায়ের মানুষযে 
অতযাচাটরত িযত িযচ্ছ। নতুন আইন তাযির ওপর আঘাত েযরযছ। কযসি র্া়েগাযত 
কোযনা খটনর্ পিােজ কনই, কনই কোযনা টেল্পোরখানা, কসখাযন োযলা এিং ইটে়োনযির 
কর্ার েযর পািাযনা িযচ্ছ। 
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কেটি কচয়েটছল িটক্ষণ আটিোর টিটভন্ন সরোরী আটধোটরযির সযঙ্গ এেিা উচ্চ 
পযজায়ের বিিযের িযিিা েরযত। কসই বিিযে কেটি িযলটছল, আপনারা িাইম কিামা 
টনয়ে কখলা েরযছন। আপনারা কেন আটে লক্ষ মানুষযে িটময়ে রাখার কচষ্টা েরযছন? 
  
এের্ন িযলটছযলন– এিা ক্রীতিাস প্রো ন়ে, টমযসস ব্ল্যােওয়েল। আমরা আমাযির 
স্বাযেজ ন়ে, তাযির স্বাযেজই এই আইন প্রণ়েন েরযত চযলটছ। 
  
–আপটন েী পটরষ্কার েযর িযল কিযিন? 
  
প্রযতযে র্াটতযে টেছু না টেছু টিযত িযি। যটি োযলারা সািাযির সমান িয়ে উিযত 
চা়ে, তািযল তারা তাযির স্বতন্ত্রতা িারাযি। আমরা তাযির িানী়ে সোযে রক্ষা েরার 
কচষ্টা েরটছ। 
  
িযাপারিার মযধয কোযনা সারিো কনই। কেটি িযলটছল, িটক্ষণ আটিো েী কেষ পযজন্ত 
এেিা নরযে পটররত িযি? 
  
–আপনার অনুমান টিে ন়ে। োযলারা কেন এই কিযে এযসযছ, টনযর্যির সুপ্রটতটষ্ঠত 
েরযত। তাযির ওপর টেছু িযাক্স িসাযনা িয়েযছ। টেন্তু তা কতা টিযতই িযি। পৃটেিীর 
আর কোোও সািাযির পাোপাটে োযলারা েী মাো উাঁচু েযর োেযত পাযর? 
  
এইভাযি আযলাচনা এটগয়ে কগল। কেটি িুিযত পারল, এই আযলাচনা েযর কোযনা লাভ 
কনই। আিার টনযর্র কিযের র্নয টচটন্তত িয়ে উিল কস। 
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িান্দার েো তার িারিার মযন পযড। িটক্ষণ আটিোর খিযরর োগযর্ তাযে এে 
র্ঘনয িতযাোরী টিযসযি টচটহ্নত েরা িয়েযছ। এই গল্পগুযলার কভতর কোযনা সটতয 
কনই, কেটি র্াযন, িান্দা টনযর্যে শ্রটমে টিযসযি লুটেয়ে করযখযছ। েখনও কস 
িাইভাযরর ছদ্মযিে ধযর, কস কগটরলা আটমজ বতটর েযরযছ। পুটলযের ও়োযন্টড তাটলো়ে 
তার নাম আযছ। কেপিাউন পটত্রোযত িান্দা সম্পযেজ এেিা প্রটতযিিন প্রোটেত 
িয়েযছ। িলা িয়েযছ, কস নাটে োযলা মানুষযির ন়েযনর মটন। কস এে োম কেযে অনয 
োযম চযল যা়ে, ছাত্রযির সামযন জ্বালাম়েী ভাষা়ে ভাষণ কি়ে। পুটলে তাযে ধরযত 
পারযছ না। িান্দা চি েযর পাটলয়ে যা়ে। িান্দার নাটে িযটক্তগত িটডগাডজ আযছ। কস 
টিটভন্ন িাটডযত রাত োিা়ে। কেটি িুিযত পারযছ, মৃতুযই িযি িান্দার এই অটভযাযনর 
এেমাত্র িলশ্রুটত। 
  
কেটিযে কয েযরই কিাে িান্দার সযঙ্গ কযাগাযযাগ রাখযত িযি। কস তার এে পুযরাযনা 
েৃষ্ণো়ে কিারমযানযে কডযে পািাল। এই কলােটিযে কস খুি টিোস েযর। 
  
কস িলল- উইটল়োম, তুটম টে িান্দাযে কির েরযত পারযি? 
  
যটি িান্দা ইযচ্ছ েযর, তযিই কস ধরা কিযি। 
  
–কচষ্টা েযরা, আটম তার সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরি। 
  
–কচষ্টা েযর কিখটছ। 
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পযরর টিন সোলযিলা কিারমযান িলল- আপটন টে আর্ সযন্ধযযিলা িাাঁো আযছন? 
আপনাযে এেিা গাটড তুযল টনয়ে যাযি। 
  
*** 
  
কেটিযে কর্ািাযনসিাযগজর সের মাইল িূযর টনয়ে যাও়ো িল। িাইভার গাটডিাযে এেিা 
কছাট্ট িাটডর সামযন িাাঁড েটরয়েযছ। কেটি কভতযর ঢুেল। িান্দা কভতযর টছল। এেই 
রেম কিখযত লাগযছ তাযে। িযাাঁ, তার ি়েস এখন টনশ্চ়েই ষাি িছর, কেটি ভািল, 
অযনে টিন ধযর কস পুটলযের কচাযখ ধুযলা টিয়ে পাটলয়ে কিডাযচ্ছ। টেন্তু তার কচিারার 
মযধয উযের্নার টচহ্ন কনই। 
  
কস কেটিযে র্টডয়ে ধযর িলল তুটম কতা আরও সুন্দরী িয়ে উযিছ। 
  
কেটি িাসল- িযাাঁ, আমার ি়েস িযচ্ছ। েয়েে িছযরর মযধযই চটলযে পা কিি। 
  
ি়েসগুযলা কতামার পাে টিয়ে টপছযল পাটলয়ে কগযছ, কেটি। 
  
তারা টেযচন কগল। িান্দা েটি বতটর েরযছ। 
  
কেটি িলল- এসি ঘিনা েী ঘিযছ িান্দা? তুটম এখনও কেন রার্নীটতর মযধয টনযর্যে 
র্ডাচ্ছ? 
  
–ভটিষযৎ আরও খারাপ, িান্দা োন্তভাযি িলল, সরোর কেন আমাযির িাযত সামানয 
স্বাধীনতা তুযল টিযচ্ছ না। সািা মানুষরা আমাযির সিটেছু ধ্বংস েরযছ। তারা কসতুিা 
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কভযে টিয়েযছ। এেটিন তারা কিখযি, টেছুযতই আর আমাযির হৃি়ে স্পেজ েরযত 
পারযছ না। আমরা এখন নতুন কনতা কপয়ে কগটছ কেটি। এযের পর এে নতুযনর র্ন্ম 
িযচ্ছ। সািারা আর আমাযির িটময়ে রাখযত পারযি না। এতটিন তারা আমাযির সযঙ্গ 
ছাগল েুেুযরর মযতা িযিিার েযরযছ। 
  
কেটি আেস্ত েযর িলল- সিাই টেন্তু ন়ে। কেতাঙ্গযির মযধয এমন অযনযে আযছ, যারা 
কতামাযির সংোযম সািাযয েযর। কিযখা, এেটিন অিিািা পাযল্ট যাযি। 
  
সম়ে িল িাটলর ঘটড, দ্রুত িসযে যা়ে। 
  
িান্দা, কতামার কছযল আর. িউয়ের খির েী? 
  
আমার িউ আর কছযল িুযিাই আযছ, পুটলে এখন আমাযে খুাঁযর্ কিডাযচ্ছ। 
  
–আটম টে কতামাযে কোযনা সািাযয েরযত পাটর? এভাযি চুপচাপ িযস োেযত খারাপ 
লাগযছ। কতামার টে িাোর িরোর? 
  
-িা, িাোর কতা িরোর আযছ। 
  
 –আটম িযিিা েরটছ। 
  
 পযরর টিন সোযল কেটি টনউই়েযেজ টিযর এল। 
  
*** 
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িটনর এখন এেিু ি়েস কিযডযছ। কস এখন কেটির সযঙ্গ এখাযন কসখাযন কযযত পারযছ। 
সু্কযলর যখন ছুটি োযে, তখন কেটি তাযে সযঙ্গ টনয়ে নানান র্া়েগা়ে যা়ে। িটন 
টমউটর়্োম কিখযত খুিই ভাযলািাযস। টিখযাত টেল্পীযির আাঁো ছটির টিযে অপলে 
িৃটষ্টযত তাটেয়ে োযে। িাটডযত িটন কিও়োযলর গায়ে কসইসি ছটি আাঁোর কচষ্টা েযর। 
কস টেন্তু অতযন্ত আত্মটিোসী। 
  
র্ীিযনর এত রঙ্গরস িটন উপলটব্ধ েযর। তার চটরযত্রর মযধয এেিা স্বভািসুলভ লজ্জা 
আযছ। কেটি তার কছযলযে টনয়ে খুিই গটিজত। সিসম়ে ক্লাযস কস প্রেম ি়ে। মাযি 
মাযিই মায়ের োযছ তার খুটের খির শুটনয়ে যা়ে। 
  
১৯৩৬- িটনর িাযরাতম র্ন্মটিন। কেটি মধযপ্রাচয কেযে সযিমাত্র িযিসাট়েে পটরভ্রমণ 
েযর এযসযছ। িটন কোো়ে? িটনযে অযনেটিন কিটখটন। িটনযে র্টডয়ে ধযর আির 
েরল। িলল- শুভ র্ন্মটিন। 
  
-িযাাঁ মা, এই টিনিা আমার খুি ভাযলা লাযগ। 
  
িটন, তুটম কেমন আযছা? 
  
–আমার কতা েরীর ভাযলা আযছ। 
  
–না, আযস্ত আযস্ত েো িলছ কেন? 
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পযরর েয়েে সপ্তাযি িটনর েরীর আরও খারাপ িয়ে কগল। কেষ পযজন্ত কেটি ডিঃ 
িািজযলর সযঙ্গ েো িলল। 
  
ডিঃ িািজযল িলযলন- এই কছযলিার মযধয খারাপ টেছু কনই। টেন্তু ওর মযনর ওপর চাপ 
পযডযছ, েী? 
  
–আমার কছযলর? আপটন এ প্রশ্ন েরযছন কেন? 
  
–উটন খুি অনুভিী কছযল। মযন িযচ্ছ ও কিাধি়ে এমন এেিা চাযপ আযছ, যা সিয 
েরযত পারযছ না। 
  
র্ন, আপটন ভুল িলযছন, িটন সু্কযল সিসম়ে প্রেম ি়ে, গত পরীক্ষা়ে ও টতনযি 
পুরস্কার কপয়েযছ। সু্কযল ও সিার কসরা অযােযলি। সিার কসরা স্কলার এিং আিজযসর 
কসরা ছাত্র। 
  
ডাক্তার িলযলন- িটন কেন এভাযি কতাতলাযচ্ছ িলুন কতা? 
  
–এই িযাপারিা আটমই কিখি। 
  
না, এ িযাপাযর আপটন কোযনা েো িলযিন না। কেটি এিা আমার ওপর কছযড টিন। 
  
কেটি অিাে িয়ে িলল- িটনর যটি কোযনা মানটসে েষ্ট িয়ে োযে, তািযল আটম কসই 
যন্ত্রণা িূর েরি। 
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সমসযা িাডযত োেল। ডািঃ িািযল চাযিজর টিযে তাটেয়ে িলযলন- িটনর এখন িাযরা 
িছর ি়েস, এখন ওযে কোযনা এেিা প্রাইযভি সু্কযল পািাযল ভাযলা ি়ে। 
  
কেটি অিাে িয়ে ডাক্তাযরর মুযখর টিযে তাটেয়ে আযছ। 
  
িযাাঁ, কসখাযন কগযল ও টনর্স্ব র্গৎ খুাঁযর্ পাযি। সুইর্ারলযাযে এমন েয়েেিা ভাযলা 
সু্কল আযছ। 
  
সুইর্ারলযাে? এত িূর? কেটি টনযর্যে প্রশ্ন েরল। 
  
কেটি িলল- টিে আযছ, আটম কিখটছ। 
  
কসই সন্ধযা়ে কেটি তার কিাডজ টমটিং-এ কগল না। তাডাতাটড িাটডযত টিরল। িটন িযস 
োর্ েরযছ। 
  
কতাতলাযত োযে কস। েো টিে মযতা িলযত পারযছ না। 
  
 কেটি সরাসটর তাযে িলল- িটন কতামাযে সুইর্ারলযাযে পািাযল কেমন ি়ে? 
  
িটনর কচাযখ টিস্ম়ে এিং আোর আযলা। কস িলল- মা, আটম টে সটতয যাি? 
  
*** 
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ছ-সপ্তাি কেযি কগযছ। িটনযে এেিা র্ািাযর্ তুযল কিও়ো িয়েযছ। কস এখন কলে 
কর্যনভার োযছ এেিা সু্কযলর উযেযেয যাত্রা েযরযছ। কেটি টনউই়েযেজর িন্দযর 
অযনেক্ষণ িাাঁটডয়ে টছল। আিঃ, েতটিন আটম িটনযে কিখযত পাি না। তারপর কস 
টলমুটর্যন েযর অটিযস টিযর কগল। 
  
*** 
  
োড রর্ারযসর সযঙ্গ োর্ েরযত ভাযলাই লাযগ। োযডর ি়েস কছচটলে। কেটির কেযে 
িছর িুয়েযের িযডা। অযনেটিন ধযর তারা পাোপাটে িযস োর্ েরযছ। কু্রগার 
কেযন্টর প্রটত োযডর ভাযলািাসা কেটিযে অিাে েযর টিয়েযছ। োড টিয়ে েযরটন, 
আেষজণী়ো কময়েযির সাযে টন়েটমত ঘুযর কিডা়ে। ধীযর ধীযর কেটি িুিযত পারল, োড 
তাযে ভাযলািাসযত শুরু েযরযছ। মাযি মযধয এমন টেছু েো িযল, যার অন্তরাযল আর 
এেিা অেজ োযে। টেন্তু কেটি োযডর সাযে সম্পেজিাযে কনিাত িযিসাট়েে পযজায়ে 
রাখার কচষ্টা েরযছ। এেিারই কস এই গটণ্ড কছযড কিটরয়ে এযসটছল, কসিা আর্ ধূসর 
অতীত িয়ে কগযছ। 
  
োড রাযত কিরী েযর কিযর, টেন্তু সোযল যখন আযস, তখন খুিই ক্লান্ত োযে। মযন 
ি়ে, তার মন অনয কোোও পযড আযছ। এইভাযি এেমাস কেযি কগল। োযডর চটরযত্র 
কোযনা এেিা অসুটিধা কিখা টিয়েযছ। কেটি টিে েরল, টেছু এেিা েরযত িযি। কস 
িুিযত পারল, কডটভড এে সম়ে এে কময়ের পালা়ে পযড কোম্পাটন ছাডযত কচয়েটছল। 
এই িযাপারিা কযন োযডর কক্ষযত্র না ি়ে। 
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কেটি পযাটরযস যাযি িযল মনি েরল। এেলাই যাযি। কেষ মুিূযতজ কস োডযে তার 
সযঙ্গ কযযত িলল। সযন্ধযযিলা তারা এেিা কিাযিযল টডনার কখল। টডনার খািার পর 
কেটি িলল- োড কযন তার সযঙ্গ পঞ্চম র্র্জ সুইযি কযাগাযযাগ েযর। 
  
যখন োড এল কেটি তাযে টনয়ে েো িলযত শুরু েরল। 
  
কেটি োন্তভাযি িলল– োড, আমাযির এো োেযত িযি। 
  
-কেটি, কেন? 
  
কেটি এটগয়ে এল, োযডর িাযত িাত রাখল। 
  
োড টচৎোর েযর িলল- আটম কতা অযনে টিন ধযরই কতামাযে ভালযিযসটছ। টেন্তু 
আটম ভাযলািাসা কিখাযত পাটরটন। 
  
–আটমও তাই োড, টেন্তু িলযত পাটরটন। 
  
তারা কিডরুযম চযল কগল। 
  
কেটিযে এে কযৌন আযিিটন রমণী িলা কযযত পাযর। টেন্তু অনযানয োযর্ িযস্ত োোযত 
তার কযৌন উেীপনা অযনেিা টস্তটমত িয়ে কগযছ। কস োডযে অনয োরযণ োযছ 
কডযেযছ। এর মযধয োরীটরে আেুটত কনই। 
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কেটির ওপর োড তার েরীরিাযে চাটপয়ে টিয়েযছ। কেটি িুপা িাাঁে েযর টিল। কেটি 
িুিযত পারল, এেিা টেছু তার কভতর প্রযিে েরযছ। িযাপারিা তার োযছ সুখ িা 
িুিঃযখর টেছুই ি়েটন। 
  
–কেটি, কতামাযে আটম অযনেটিন ধযর ভাযলাযিযসটছ। 
  
কস কেটির েরীযরর ওপর চাপ টিল– অনন্তোল ধযর আসা-যাও়োর কখলা শুরু িল। 
কচাখ িন্ধ েযর কেটি ভািল, এইভাযি োডযে আটম আিযে টিলাম। এিা টে টিে িল? 
  
িযাাঁ, এিাই কিাধি়ে টিে। 
  
এখন স্পন্দনিা আরও দ্রুত িয়েযছ। কেটি তার কোমর কিালাযচ্ছ। ওই েরীরিাযে 
কিযল ওপযর রাখার কচষ্টা েরযছ। না, মযন মযন কস ভািযছ, আর এেিা নতুন কোম্পাটন 
চালু েরযত িযি। এই কোম্পাটনর যটি কোযনা অসুটিধা ি়ে, তািযল? 
  
োড মুখ টিয়ে এেিা অদু্ভত েব্দ েরযছ। আনন্দ এিং আতজনাি। কেটি তার েরীরিাযে 
আরও দ্রুত কিালাযচ্ছ। োডযে পুলযের চরম টেখযর টনয়ে যাযচ্ছ। 
  
কস ভািযছ ওযির সি েো িলযত িযি। ওযির সযঙ্গ িযিসািা ভাযলাভাযি েরযত িযি। 
  
োড িাাঁপাযচ্ছ। কেষ পযজন্ত োড িলল- কেটি, কতামার টে ভাযলা কলযগযছ? 
  
কেটি ি়েযতা এেিা টমযেয েো িলল- োড মযন িযচ্ছ, আটম িুটি এতক্ষণ স্বযগজ 
টছলাম। 
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সমস্ত রাটত্র কেটি োডযে র্টডয়ে ধযর শুয়েটছল। কচাখ িন্ধ েযর ভটিষযৎ পটরেল্পনার 
েো টচন্তা েরটছল। 
  
কেটি ও োড ঘুটময়ে পডল, সোযল তাযির ঘুম ভােল। 
  
কেটি িলল- োড, কতামার কসই কপ্রটমোর খির েী? 
  
োড কিযস িলল- কস েী, তুটম এত টিংসুযি িযল েযি কেযে? ওর েো ভুযল যাও। 
প্রটতজ্ঞা েরটছ, ওর োযছ েখনও যাি না। 
  
*** 
  
োযডর সাযে কেটি আর েখনও েযযাযত যা়েটন। োড ি়েযতা িুিযত কপযরযছ। কেটি 
কোযনা োরযণ তাযে এটডয়ে চযলযছ। এই িযাপাযর োড প্রশ্ন েরাযত কোটি র্িাি 
টিয়েযছ োড, তুটম েী র্াযনা, আটম কতামাযে েতিা ভাযলািাটস। টেন্তু কতামার সাযে 
এই সম্পেজ িাটপত িযল আমরা পাোপাটে িযস আর োর্ েরযত পারি না। তুটম েী 
চাও আমাযির কোম্পাটনিা নষ্ট িয়ে যাে। কোম্পাটনর স্বাযেজ আমাযির এিুেু স্বােজ তযাগ 
েরযতই িযি। 
  
কেষ পযজন্ত োড কেটির েো শুনযত িাধয িল। 
  
কোম্পাটনিা ক্রমে প্রসাটরত িযচ্ছ। কেটি কিে েয়েেিা িাাঁতিয সংিা িাপন েযরযছ। 
টিটভন্ন েযলর্, চাচজ এিং সু্কযল অোতযর অেজ িান েরযছ। তার টেল্পসংেি এখন আরও 
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সমৃদ্ধ িয়ে উযিযছ। নির্াগরযণর পরিতজী যুযগর অযনে ছটি কস যযে টেযনযছ। টিখযাত 
টেল্পীযির ছটি কেনা তার েযখ িাাঁটডয়ে কগযছ। 
  
ব্ল্যােওয়েলযির এই সংেিোলা সারা টিযে নাম েযরযছ। অযনযেই এই সংেিোলা 
কিযখ অিাে িয়ে যাযচ্ছ। টেন্তু কেটি কোযনা আযলােটচত্রীযে কসখাযন কঢাোর অনুমটত 
কি়ে না। সাংিাটিেযির সাযে এই টনয়ে আযলাচনা েরযত তার প্রিল অনীিা। িযাাঁ, 
সংিািপত্রযে এটডয়ে চলযত কস ভাযলািাযস। ব্ল্যােওয়েল পটরিাযরর অন্তরঙ্গ র্ীিন 
সম্পযেজ সংিািপযত্রর কেৌতূিল আোে ছুাঁয়েযছ। ব্ল্যােওয়েল পটরিার সম্পযেজ কোযনা 
পটরচারে আযলাচনা েরযত পাযর না, এমন েী কোযনা েমজীও এ িযাপাযর েো িলযত 
পাযর না। তিুও গুর্িযে িন্ধ েরা যা়ে না। আগাম অনুমাযন তারা চলযত োযে। কেটি 
টিযের সিযেযে ধনী মটিলাযত পটরণত িয়েযছ। তাই তার সম্পযেজ অসংখয প্রশ্ন ছুাঁযড 
কিও়ো িয়েযছ, টেন্তু কোযনা প্রযশ্নর সটিে র্িাি পাও়ো যাযচ্ছ না। 
  
*** 
  
কেটি সু্কযলর কিডটমসযট্রসযে কিান েরল িটন কেমন আযছ? 
  
–টমযসস ব্ল্েওয়েল, আপনার কছযল পডাশুনাযত ভীষণ ভাযলা। 
  
 –আটম তা িলটছ না। কেটি েী কযন িলযত চাইল। কস টে এখনও কতাতলা়ে? 
  
–মযাডাম, কস কতা এখন আর কতাতলাযচ্ছ না। সুন্দরভাযি েো িলযছ। 
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কেটি িীঘজোস কিলল না, স্বটস্তর টনিঃোস কিলল- িযাাঁ, িযাপারিা টেছুটিযনর র্নয 
িয়েটছল। আিঃ, ডাক্তাররা এমন ভ়ে পাইয়ে কি়ে। 
  
চার সপ্তাি িাযি িটন টিযর এল। কেটি এ়োরযপাযিজ কগযছ তাযে আনযত। িটনযে 
কিখযত খুি ভাযলা লাগযছ। 
  
কেটি িলল- িযাযলা, কেমন আযছা তুটম? 
  
 িটন আিার আমতা আমতা েরযত োযে। কেষ পযজন্ত িযল আ-টম-ভা-কলা-আ-টছ। মা-
মা! 
  
*** 
  
িটনর ছুটি, িটন নতুন নতুন ছটি কিযখ অিাে িয়ে যাযচ্ছ। এই টিেটিখযাত টেল্পীরা তার 
মনযে সযমাটিত েযরযছ। এিা িল িটনর র্ািুর র্গত। কস নানা রং টেযনযছ, ইযর্ল 
টেযনযছ, এে মযন ছটি আাঁেযছ। ছটিগুযলা ি়েযতা খুি এেিা ভাযলা িযচ্ছ না। তিু এই 
কচষ্টািাযে ভাযলািাসযতই িযি। 
  
কেটি িলল- এেটিন এই সি ছটি কতামার িযি, ডাটলজং। 
  
কতযরা িছযরর কছযলর মযন এেিা আনন্দ, মা ি়েযতা টিে িুিযত পারযছ না। টেন্তু 
এগুযলা টনয়ে কস েী েরযি? টনযর্র পায়ে টনযর্যে িাাঁডাযত িযি। টেছু এেিা েরযত 
িযি। এমন টেছু যা তাযে উযের্না কিযি। মার সম্পযেজ ভািযত কগযল কস কেমন 
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অিাে িয়ে যা়ে। িটন তার মা সম্পযেজ খুিই গটিজত। মাযে টিযের সিযেযে আেষজণী়ো 
মটিলা িযল মযন ি়ে। টেন্তু মা সামযন এযল কস কেমন কযন িয়ে যা়ে। 
  
কেটি তার কছযলযে খুিই ভাযলািাযস। টেন্তু কছযলর এই অসুটিধািা েযি যাযি? প্রটত 
েো়ে কস িুিার টতনিার টচন্তা েযর। এেটিন মাযে কস প্রশ্ন েরল- মা, তুটম েীভাযি 
সারা পৃটেিীিাযে পটরচালনা েরছ? 
  
কেটি কিযস িলল- না-, এসি প্রশ্ন কেন েরটছস? 
  
আমার সু্কযলর কছযলরা র্ানযত চাইযছ। সটতয তুটম এে টিরাি িযটক্ত। 
  
 –আটম কেউ? আটম কয কতার মা কর? 
  
িটন আর কোযনা েো িলল না। কস র্াযন, মাযে েীভাযি তুষ্ট েরযত ি়ে। 
  
িযাপারিা মায়ের োযছ কিািািার কচষ্টা েরল, টেন্তু মা এই িযাপাযর মর্ল না। িলল 
িটন, কতামার এখন ি়েস খুিই েম। িযডা িযল সিটেছু িুিযত পারযি। 
  
নতুন এেিা র্গত শুরু িল। িটন কচয়েযছ টেল্পী িযত। টেযল্পর মযধযই র্ীিযনর আসল 
সো লুটেয়ে আযছ। কস িাইযর যাযি, পযটরযস– পযটরযস না কগযল তার আত্মা োটন্ত পাযি 
না। 
  
সম়েিা ভাযলা়ে ভাযলা়ে কেযি কগল। পামটিযচ কেটি িাটড টেযনযছ। আর এেিা 
সাউেেযাযরাটলনাযত। কেনিাটেযত িামজ টেনল। িটন এিং কস, ওইখাযন কগল। তারা 
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টনউযপাযিজ টগয়ে আযমটরোর োপযরস কিখল। তারপর টনউই়েযেজ টিযর এল। টিখযাত 
কিাযিযল লাঞ্চ কখল। োর্াযত টিযেযল চা কখল। করািিাযরর টডনার সারল আর এেিা 
টিখযাত কিাযিযল। কেটি কঘাডার কিৌড কিখযত খুিই ভাযলািাযস। এিার কস এেিা 
এেিা েযর অযনেগুযলা িাটম কঘাডা টেযন কিলল। তার আস্তািযলর নাম চাটরটিযে 
ছটডয়ে পযডযছ। কেটির কঘাডা তখন ছুিযছ, িটন সু্কল কেযে িাটডযত এযসযছ। কেটি 
িটনযে টনয়ে ট্রাযে কগল। িাযক্স িযস োেল, িযাাঁ, মা আনযন্দ বি-বি েরযছ। কেটি 
িুিযত পারযছ, িটন অিাে টিস্ময়ে কঘাডার টিযে তাটেয়ে আযছ। 
  
কিযখা-কিযখা, িটন, আমার কঘাডািা টর্তযি, কর্তািাই র্ীিযনর আসল িযাপার? 
  
ডােিারিাযর তারা মাযি মযধয চযল যা়ে, কসখাযন টগয়ে োন্ত টনরুটদ্বগ্ন সম়ে োিা়ে। 
েখনও িা ডােিারিার েিযর টগয়ে আইসটক্রম খা়ে। মাযি মাযি রাযত ঘুযমাত যািার 
আযগ কেটি তার কিযল আসা টিনযাপযনর গল্প িযল। মািাম অযাগযনস, সিটেছু, িান্দার 
গল্প কোনা িয়ে কগযছ। 
  
িটন এেটিন কু্রগার কেন্ট টলটমযিড কতামার িযি। তুটম এিাযে ভাযলাভাযি চাটলও 
টেন্তু। 
  
িটন আমতা আমতা েযর িলল- মা, এসি িযিসা আটম িুটি না। আটম িযডা িয়ে টেল্পী 
িি। 
  
কেটি রাযগ টিযফাটরত িয়ে িলল- কিাো কছযল কোোোর। তুই টে র্াটনস, িযিসা 
েরযল িাযত েত ক্ষমতা আযস। তুই পৃটেিীযে গডটি েী েযর? তুই টে ভািটছস 
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কু্রগার কেন্ট সংিািা িন্ধ িয়ে যাযি? এিা এেিা িাো করার্গার েরার োরখানা, 
এিাযে চালাযতই িযি। 
  
িটন এসি েো িুিযত পারল না। কস অিাে িয়ে িযালিযাটলয়ে তাটেয়ে োেল। মযন 
মযন প্রটতজ্ঞা েরল না, আমাযে িযডা িয়ে এের্ন টেল্পী িযতই িযি। 
  
*** 
  
িটনর ি়েস পযনযরা, কেটি টিে েরল, গরযমর ছুটিযত তাযে টনয়ে িটক্ষণ আটিোযত 
যাযি। তখনও পযজন্ত িটন কসখাযন যা়েটন। 
  
কেটি িলল- িটন, আটম এেিা সুন্দর র্া়েগা়ে কতাযে টনয়ে যাি। 
  
–িযাাঁ, ডােিারিার যাি না? 
  
পরিতজী গরমোযল, কেটি িলল- এ মাযস আটম কতাযে কর্ািাযনসিাযগজ টনয়ে যাি। 
  
কেটি কর্ািাযনসিাযগজ সি খির পাটিয়ে টিল। িাাঁ, িটন সম্পযেজ সি খিরও কপৌঁযছ 
কগযছ। েী েী কিখা িযি, তার এেিা আগাম তাটলো েরা িয়েযছ। 
  
কেটি তার কছযল সম্পযেজ বিনটন্দন টরযপািজ কপয়েযছ। তাযে টনয়ে যাও়ো িয়েযছ কসানার 
খটনযত কস টিযরর খটনযত িুটিন সম়ে োটিয়েযছ। কু্রগার কেযন্টর োরখানাগুযলা 
কিযখযছ। কেটন়োযত সািাটরযত কগযছ। 
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কেষ অটব্দ তার ছুটি িুটরয়ে আসযছ। কিটলযিান েরল কেটি কর্ািাযনসিাযগজর 
মযাযনর্ারযে।  
  
উটন, এখন কেমন আযছ? 
  
টমযসস ব্ল্যােওয়েল, এই সোযল কস আরও টেছুটিন োোর র্নয িা়েনা েযরটছল। 
  
কেটির মযন আনন্দ টিে আযছ। 
  
িটনর ছুটি কেষ িয়ে কগল। কস ইংলযাযের সাউিম্পিযন চযল কগল। কসখাযন টগয়ে পযান 
আযমটরোন এ়োরওয়েযর্র এেিা কেযন চযড িসল। তার গন্তিয মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র। 
  
কেটি তার িরোটর টমটিং কছযড টিয়ে এ়োরযপাযিজ কপৌঁযছ কগযছ। এেিু িাযিই ি়েযতা 
কছযলর সযঙ্গ কিখা িযি। 
  
কেনিা কসখাযন এযস কপৌঁযছাল। িটক্ষণ আটিোর েো িলযত টগয়ে কছযল উযেটর্ত িয়ে 
উযিযছ। কোো়ে কোো়ে কস টগয়েটছল সি েো িলল। এমন েী কস কয নাটমি 
মরুভূটমযত টগয়েটছল, কস েোও িলল। কসখাযন তার িােুরিািা এেটিন টিযর চুটর 
েযরটছল, কসেোও র্ানাযত ভুল েরল না। 
  
িটন, কস টেন্তু চুটর েযরটন, কস অযনে পটরশ্রম েযর টিযরগুযলা সংেি েযরটছল। 
  
িটন িলল- না, কসখাযন রক্ষীিল আযছ, ভীষণ েুেুর আযছ। তা িযল? ওরা আমাযে 
কোযনা সযাযম্পল কি়েটন কেন? 
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কেটি কিযস িলল– এই সযাযম্পল টনয়ে কতামার েী িযি? এেটিন তুটম এসি টিযরর 
খটনর মাটলে িযি। 
  
-ওরা আমার েো কোযনটন। 
  
 কেটি িলল- টিে আযছ, আিার যখন যাযি, তখন আটম ভাযলা েযর িযল কিি। 
  
কসখাযন টগয়ে প্রেৃটতর রং-রূপ কিযখ িটন অিাে িয়ে কগযছ। মযনর সুযখ সিটেছু 
েযানভাযস আাঁোর কচষ্টা েরযছ। িা, েখ টিযসযি এিা ি়েযতা ভাযলা। টেন্তু এিাযে টে 
র্ীটিো েরা যা়ে? 
  
িটন টেন্তু িৃঢ় প্রটতজ্ঞ, এেটিন তাযে মস্ত িড টেল্পী িযতই িযি। 
  
*** 
  
কসযেম্বর, ইউযরাযপ যুদ্ধ কলযগযছ। 
  
কেটি কেষ পযজন্ত িলল- আটম চাইটছ, তুটম এেিা ভাযলা র্া়েগাযত ভরটত িও। িু-
িছযরর মযধয তুটম ভাযলাভাযি আাঁোর টিষ়েিা টেখযত পারযি। 
  
কেটি র্ানত িটন ি়েযতা তার মত পটরিতজন েরযি। টেন্তু সটতয টে তা িযি? 
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কেটি ব্ল্যােওয়েযলর োযছ টদ্বতী়ে মিাযুদ্ধ এেিা আেজীিাি স্বরূপ টিরার্ েরযছ। পৃটেিী 
রু্যড যুদ্ধ িাধযল আরও অযনে অযস্ত্রর িরোর পডযি। রু্গার কেস্ট তখন অস্ত্র 
সরিরাি েরযত োেযি। 
  
কেটি মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র সম্পযেজ ও়োটেিিাল। মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র ি়েযতা কেষ পযজন্ত 
টনরযপক্ষতা ির্া়ে রাখযত পারযি না। কপ্রটসযডন্ট িাঙ্কটলন রুর্যভল্ট িযলযছন, এই 
কিে মিান গণতযন্ত্রর ধারে ও িািে। ১৯৪১ সাযলর ১১ মাচজ েংযেযস এেিা টিল পাে 
েরা িল। টমত্রপযক্ষর র্ািার্ আিলাটন্টে মিাসাগর পার িযচ্ছ। র্ামজানরা কসখাযন 
প্রটতযরাযধর সৃটষ্ট েযরযছ। র্ামজান সািযমটরন এেটির পর এেটি র্ািার্যে আঘাত 
েরযছ। 
  
র্ামজান কিাধি়ে টিেযে োাঁটপয়ে কিযি। এডলি টিিলাযরর নাম সেযলর মুযখ মুযখ 
টিরযছ। 
  
কেটি িুিযত পারযছ না, োযে সািাযয েরা উটচত। সি পক্ষই তার োছ কেযে যুযদ্ধর 
উপেরণ চাইযছ। কস িুযিা উযলখযযাগয কিটলযিান েরল- সুইর্ারলযাযে। কেষ পযজন্ত 
রু্টরযখ অিতরণ েরল। েযনজল টেেমযাযনর র্নয এেিা খির আযছ। টেমযান রু্গার 
কেন্ট-এর িাটলজন োখার মযাযনর্ার। যখন এই িযাক্টটরিা নাটর্ সরোর িখল েযর, তখন 
টেঙ্কমযানযে তারা েযনজযলর পি কি়ে। তাযেই এই পযি রাখা িয়েযছ। 
  
টতটন এযস কেটির সাযে কিাযিযল কিখা েরযলন। পাতলা কচিারার মানুষ, লাল চুযলর 
অটধোরী, মাো়ে চুযলর পটরমাণ েম। 
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টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আপনার সযঙ্গ কিখা েযর আটম টনযর্যে গটিজত িযল কিাধ েরটছ। 
আমার সরোযরর তরি কেযে এেিা সুখির আযছ। আমরা এই যুযদ্ধ র়্েলাভ েরি, 
সযঙ্গ সযঙ্গ িযাক্টটরর িাট়েত্ব ভার আপনাযে কিও়ো িযি। টেছুটিন িাযি র্ামজাটন টিযের 
সি কেযে েটক্তোলী রাযষ্ট্র পটরণত িযি। তখন আপনার মযতা কলাযের সিযযাটগতা 
আমরা প্রােজনা েরি। 
  
যটি র্ামজাটন এই যুযদ্ধ কিযর যা়ে? 
  
 েযনজল টেঙ্কমযাযনর কিাাঁযি এেিা পাতলা িাটস– আমরা িুর্যনই র্াটন, কসিা েখনওই 
সম্ভি ন়ে। টমযসস ব্ল্যােওয়েল, মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র তাই ইউযরাযপর এই িাযমলা কেযে 
টনযর্যে িূযর সটরয়ে করযখযছ। আমার মযন ি়ে মাটেজনরা েখনও এই যুযদ্ধ কযাগ কিযি 
না। 
  
েযনজল, কেটি িুাঁযে পযড িলল, আটম শুযনটছ অযনে ইহটিযে নাটে েনযসনযট্রেন 
েযাযম্প পুযর কিও়ো িয়েযছ। তাযির িতযা েরা িযচ্ছ। এিা টে টিে? 
  
-না, এিা টেটিেযির অপপ্রচার। আটম িাট়েত্ব টনয়ে িলটছ। এই ধরযনর িযাপার 
েখনওই ঘযিটন। ইহটিযির েযাযম্প রাখা িযচ্ছ, এেো টিে, টেন্তু অটিসারযির িলা 
আযছ, তাযির প্রটত কযন ভাযলা িযিিার েরা ি়ে। 
  
কেটি র্াযন না, এই েোর আসল অেজ েী, কস অেজিা কির েরার কচষ্টা েরযি। 
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পযরর টিন কেটি এে টিখযাত র্ামজান িযিসা়েীর সাযে এেিা বিিযে িসল। 
ভেযলাযের নাম অযিা গুয়েলার। িছর পঞ্চাে ি়েস। কিখযত খুিই িযটক্তত্ব িযঞ্জে। 
মুযখর কভতর আত্মিটমোর ছাপ আযছ। কচাযখর তারা়ে টেন্তু টিষণ্ণতার টচহ্ন। তারা 
এেিা কছাট্ট োযিযত টগয়ে িসল। 
  
কেটি োন্তভাযি িলল- আপটন নাটে ইহটিযির সািাযয েরযছন, যাযত তারা কোযনা 
এেিা টনরযপক্ষ কিযে কপৌঁযছাযত পাযর। এর্নয সিযযাটগতার িাত িাটডয়ে টিয়েযছন। 
এিা েী সটতয! 
  
টমযসস ব্ল্যােওয়েল, এিা সটতয ন়ে, এিা েরা িযল তৃতী়ে রাইযের সযঙ্গ টিোসঘাতেতা 
েরা িযি। 
  
–আটম শুযনটছ, এই োর্ েরযত আপনার িাোর িরোর। 
  
ভেযলাে মাো কনযড িলযলন- না, এিাও এেিা িাযর্ খির। 
  
তার কচাযখর কভতর এেিা অটনটশ্চত অন্ধোর। টতটন োযির চাটরটিযে তাোযলন। িযাাঁ, 
এই র্াতী়ে মানুযষরা প্রটতটি মুিূযতজ ভ়ে পান। 
  
আটম টেন্তু আপনাযে সািাযয েরযত পাটর, আমার সংিা কু্রগার কেন্ট টলটমযিড। অযনে 
টনরযপক্ষ কিযে আমাযির অটিস আযছ। কযসি কিেগুযলা টমত্রপযক্ষর অধীন কসখাযনও 
আমাযির অটিস আযছ। যটি কেউ কসখাযন উদ্বাস্তু িয়ে কযযত চা়ে, তািযল, আমরা 
কসখাযন তাযির চােটরর িযিিা েরি। 
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শুয়েলার িযস িযস কতযতা েটিযত মুখ টিযলন। কেষ পযজন্ত িলযলন– এসি িযাপাযর 
আটম টেছুই র্াটন না। এখন রার্নীটতর িযাপারিা এত কনাংরা িয়ে কগযছ… যটি আপটন 
সটতয সািাযয েরযত চান, তািযল আমার এে োোযে সািাযয েরুন। উটন ইংলযাযে 
োযেন। িুরাযরাগয িযাটধযত আক্রান্ত। প্রটত মাযস পঞ্চাে িার্ার ডলার খরচ ি়ে। 
  
–আচ্ছা, আটম িযিিা েরটছ। 
  
–আপটন এমন িযিিা েরুন, যাযত িাোিা লেযন র্মা পযড এিং সুইসিযাযঙ্ক চযল 
আযস। তািযলই আমার োো খুি খুটে িযিন। 
  
আি সপ্তাি কেযি কগযছ, টেছু ইহটি উদ্বাস্তু কেষ পযজন্ত টমত্র কিযে প্রযিযের ছাডপত্র 
কপল। কু্রগার কেযন্টর টিটভন্ন কোম্পাটনযত তারা চােটর কপয়েযছ। 
  
িুিছর িাযি িটন সু্কল কছযড টিল। কস কসার্া কেটির অটিযস টগয়ে আমতা আমতা েযর 
িলযত োযে –আটম কচষ্টা েরটছ, মা। টেন্তু কেষ পযজন্ত আটম আমার মন টিে েরলাম। 
যুদ্ধ কেষ িয়ে যাও়োর পযর আটম পযাটরযস যাি। 
  
প্রযতযেটি েো কস িলযছ এেিু কেযম কেযম। তার মাযন, করাগিা এখনও এযেিাযর 
সাযরটন। 
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মায়ের মুযখর টিযে তাটেয়ে িটন আিার িলযত শুরু েযর মা, আটম র্াটন, তুটম আমার 
েো শুযন খু-খুি িতাে িয়েছ। টেন্তু আমাযে আমার র্ীিনিা টনযর্র মযতা োিাযত 
িাও। আটম এখন টেোযগার এেিা আিজ ইনটস্টটিউযি ভটতজ িি। 
  
কেটির মযন নানা টচন্তা। িটন কেন এইভাযি সম়ে এিং অেজ নষ্ট েরযছ। 
  
 কেটি িলল–তুটম েযি কযযত চাইছ? 
  
-পযনযরা তাটরখ কেযে ক্লাস শুরু িযি। 
  
–আর্ েত তাটরখ? 
  
–আর্ টডযসম্বযরর ছ তাটরখ। 
  
*** 
  
১৯৪১ সাযলর ৭ টডযসম্বর, করািিার, পালজ িারিাযরর ওপর র্াপান আক্রমণ েরল। 
পযরর টিন মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ কঘাষণা েরল। কসটিন টিযেলযিলা িটনযে মাটেজন 
যুক্তরাযষ্ট্রর কমটরন েযপজ কযাগ টিযত ি়ে। তাযে ভাটর্জটন়োযত পািাযনা িল। কসখানোর 
অটিসারস কট্রটনং সু্কল কেযে কস েযারু্য়েি িল। কসখান কেযে চযল কগল িটক্ষণ 
পযাটসটিে অঞ্চযল। 
  
কেটি িুিযত পারল, এিার তার র্ীিনিা আরও অটনশ্চ়েতার মযধয কেযি যাযি। সারা 
টিন ধযর োযর্র চাপ। প্রটত মুিূযতজ টচন্তা, উযদ্বলতা এিং আেুলতা, কেটি ভািযছ, এই 
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ি়েযতা যুদ্ধযক্ষত্র কেযে এেিা খারাপ খির আসযি। িটন আিত িয়েযছ টেংিা মারা 
কগযছ। ি়েযতা িা…! 
  
র্াপাটন কিাম্বারগুযলা গু়োযমর আযমটরোর কিযসর ওপর আঘাত েরযছ। র্াপান ১৯৪২ 
সাযলর কিব্রু়োটর মাযস টসঙ্গাপুর িখল েরল। তারা টনউ টেযিন, টনউ আ়োরলযাে এিং 
অযাডটমরালটির ওপর কিামা িষজণ েরল। কর্নাযরল ডগলার মযাোরোরযে টিটল পাইনস 
কেযে চযল আসযত িযচ্ছ। অক্ষেটক্ত আযস্ত আযস্ত টিেরু্যড তাযির আটধপতয টিস্তার 
েরযত চযলযছ। সিজত্র অটনশ্চ়েতার ঘন অন্ধোর। 
  
কেটির কেিলই মযন িযচ্ছ, িটনযে যুদ্ধিটন্দ টিযসযি আিে েরা িয়েযছ। তাযে 
অতযাচাযরর সামযন িাাঁডাযত িযচ্ছ। না, এত েটক্ত এিং ক্ষমতা োো সযেও কস প্রােজনা 
ছাডা টেছুই েরযত পারযি না। িটনর োছ কেযে যখন টচটি আযস, কেটির মন আনযন্দ 
উযদ্বল িয়ে ওযি। িযাাঁ, তার মাযন েয়েে সপ্তাি আযগ িটন কিাঁযচ টছল। িটন টলযখযছ–
এখাযন আমরা ঘন অন্ধোযরর মযধয োেযত িাধয িটচ্ছ। রাটে়োনরা এখন েী েরযছ? 
র্াপাটন বসনযরা অতযন্ত টনমজম এিং হৃি়েিীন। টেন্তু তাযির শ্রদ্ধা েরা উটচত। তারা 
মরযত ভ়ে পা়ে না। মাটেজন যুক্তরাযষ্ট্রর খির েী? কতামার িযাক্টটরর কলাযেরা টে আরও 
কিটে িাো চাইযছ? 
  
আরও েত খির কেটি পা়ে ওই টচটিগুযলা কেযে। 
  
*** 
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১৯৪২ সাযলর আগস্ট। টমত্রেটক্ত আরও কর্ার লডাইযত কনযম পযডযছ। মাটেজন 
যুক্তরাযষ্ট্রর কমটরনারগুযলা সযলামান দ্বীপপুযঞ্জ কনযমযছ। তারা র্াপানযে িটিয়ে কিিার 
কচষ্টা েরযছ। 
  
ইওযরাযপ টমত্রেটক্ত র্য়ের পযে এটগয়ে চযলযছ। ১৯৪৪ সাযলর ৬ রু্ন টমত্রেটক্ত পটশ্চম 
ইওযরাযপর অযনেিা অংে িখল েরল। নরমযাটে বসেযত কপৌঁযছ কগল মাটেজন যুক্তরাষ্ট্র, 
টেযিন এিং োনাডার বসনযরা। ১৯৪৫ সাযলর ৭কম র্ামজাটন টিনা েযতজ আত্মসমপজণ 
েরযত িাধয িল। 
  
১৯৪৫ সাযলর ৬ আগস্ট র্াপাযনর ওপর আণটিে কিামা কিলা িল। েুটড িার্ার েম 
ক্ষমতা সম্পন্ন কিামা টিযফাটরত িল টিযরাটসমাযত। টতনটিন িাযি আর এেিা আণটিে 
কিামা িািল নাগাসাটে েিযর। ১৪ আগস্ট, র্াপাটনরা কেষ পযজন্ত আত্মসমপজণ েরল। 
এই ভাযিই টিরাি যুদ্ধিা কেষ িয়ে কগল। 
  
*** 
  
টতনমাস িাযি িটন িাটড টিযর এল। কস এিং কেটি ডােিারিাযর কিে টেছুিা সম়ে 
োিাল। কিযরযস িযস সমুযের টিযে তাটেয়ে োেল। 
  
এই যুদ্ধ তাযে এযেিাযর পটরিটতজত েযর টিয়েযছ। তার চটরযত্রর মযধয এেিা 
আটভর্াতয এিং গাম্ভীযজ এযসযছ। িযাাঁ, কছাট্ট কগাাঁযির আভা কিখা যাযচ্ছ। কচিারািা ভারী 
সুন্দর। কচাযখর তারা়ে এেিা নতুন আত্মটিোস। কেটি র্াযন, এই অটভজ্ঞতা তাযে 
আরও প্রাজ্ঞ েযর তুযলযছ। এখন কস ি়েযতা কোম্পাটনযত কযাগ কিযি। 
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-তুটম এখন েী েরযত চাইছ? কেটি টর্জ্ঞাসা েরল। 
  
িটন কিযস িলল –আযগই কতা আটম িযলটছ মা, যুদ্ধ কেষ িযল আটম পযাটরযস যাি। 
  
. 
  
চতুেজ খণ্ড 
  
িটন 
১৯৪৬-১৯৫০ 
  
১৮. 
  
 এর আযগ িটন পযাটরযস এযসটছল টেন্তু এিারোর পটরযিেিা এযেিাযর আলািা। 
র্ামজানরা এখনও তাযির সৃ্মটত টচহ্ন করযখ কগযছ। িযাাঁ, ধ্বংযসর ইটতিাস। মানুষর্নযে 
েষ্ট স্বীোর েরযত িয়েযছ। নাটর্রা সি টেছু লুি েযরযছ। টেন্তু পযাটরযসর অিিা 
কেমন? র্ীিন এখাযন কেমনভাযি কেযি চযলযছ। ইযচ্ছ েরযল িটন কেটির পযান্টিাউযস 
োেযত পারত, টেন্তু কস ওখাযন োেযি না। কস এেিা পুযরাযনা িাটড ভাডা টনল। 
কসখান কেযে তার সু্কল খুি এেিা িুযর ন়ে। এই অযাপািজযমযন্টর মযধয এেিা টলটভং 
রুম আযছ, আযছ কছাযিা কিডরুম এিং এেিা টেযচন। কোযনা করটির্াযরির কনই। 
কিডরুযম আর টেযচযনর মাযি এেিা িােরুম আযছ। কমািামুটি চযল কযযত পাযর। 
  
িাটডউটল িযলটছযলন–এেিু েষ্ট িযি, টেন্তু চযল কযযত পাযর। 
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েটনিার সমস্ত টিনিা িটন িার্াযর োিাল। কসামিার এিং মঙ্গলিার কস কগল পুযরাযনা 
কিাোযন, পাযেজর পাযে। িুধিার িাটনজচার টেযন আনল। এেিা কসািাযসি, িুযিা কচ়োর, 
এেিা পুযরাযনা ও়োিাি, টেছু আযলা, টেযচযনর কিটিল ইতযাটি। মা কিখযল ি়েযতা 
অিাে িয়ে যাযি, িটন ভািল, এই সুন্দর অযাপািজযমন্টিাযে কস আরও সুন্দর েযর 
তুলযত পারত। টেন্তু তাযত েী িা িযি? 
  
এিার তাযে এেিা ভাযলা আিজসু্কযলর সন্ধান েরযত িযি। সমস্ত িাযন্সর কভতর সুি 
কেযে নামেরা সু্কল িল এযোযল। এখাযন যারা ভটতজ ি়ে, তাযির টেল্পযিাধ খুিই উচ্চ 
ধরযনর। িটন কসখাযন ভটতজ িও়োর র্নয আযিিন েরল। কস ভািল, ওরা টনশ্চ়েই 
আমাযে কনযি না। কস তার আাঁো টতনযি ছটি র্মা টিল। চার সপ্তাি অযপক্ষা েরল। 
চার সপ্তাি কেযি যাও়োর পর িলা িল, আগামী কসামিার তাযে কিখা েরযত িযি। 
  
এযোযল সু্কলিা এেিা টিরাি পােযরর িাটডযত অিটিত। িাযরািা ক্লাসরুযম ছাত্র 
টগর্টগর্ েরযছ। িটন কসই সু্কযলর প্রধাযনর োযছ কগল। ভেযলাযের নাম মাটট্রযেসযাে। 
কচাযখ মুযখ কেমন টিরটক্তর ছাপ। নােিা কনই িলযলই চযল। এত পাতলা কিাাঁি িটন 
েখনও কিযখটন। 
  
ভেযলাে িলযলন কতামার আাঁোর মযধয কেমন এেিা অযপোিাযরর গন্ধ আযছ। তযি 
সম্ভািনা আযছ। আমাযির েটমটি কতামাযে টনিজাচন েযরযছ। তুটম টে িুিযত পারছ? 
  
-টিে িুিযত পারটছ না, সযার। 
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-িযাাঁ, সম়ে িযল িুিযত পারযি। তুটম েযানিাযলর সযঙ্গ কযাগাযযাগ েযরা। আগামী . পাাঁচ 
িছর তুটম তারই অধীযন োেযি। তযি যটি ততটিন টিেযত পাযরা। 
  
িযাাঁ, আটম পাাঁচ িছর োেি, িটন প্রটতজ্ঞা েরল। 
  
েযানিাল অতযন্ত খিজােৃটত মানুষ। মাো়ে চেচে েযরযছ িাে। ঘন িািামী িুটি কচাখ। 
নােিা চযাপিা, কিাাঁিিা িাাঁোযনা। 
  
টতটন িটনযে িলযলন–আযমটরোনরা উিাসীন িয়ে োযে। তারা কতা িিজর স্বভাযির। 
তুটম কেন এখাযন এযসছ? 
  
-টেছু টেখযত, সযার। 
  
েযানিাল িাসযলন। 
  
ওই ক্লাযস পাঁটচে র্ন ছাত্র টছল। কিটের ভাগই িরাটস। ইযর্ল ছটডয়ে টছটিয়ে কিও়ো 
িয়েযছ। িসার আসনও ইযচ্ছ মযতা। িটন র্ানলার ধাযর টগয়ে িসল। র্া়েগািা তার 
কমাযিই ভাযলা লাগযছ না। কিখা কগল টিটভন্ন টেে স্টযাচু সার্াযনা আযছ। 
  
েযানিাল টর্জ্ঞাসা েরযলন এিার তুটম শুরু েরযত পাযরা। 
  
 িটন িলল আটম কতা রং আটনটন, সযার। 
  
-না, রং লাগযি না। তুটম প্রেম িছর খাটল ছটি আাঁোর কচষ্টা েরযি, কপনটসল টিয়ে। 
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ভেযলাে এেিা টেে স্টযাচুর টিযে তাটেয়ে িলযলন- ওই স্টযাচুিা কতামাযে আাঁেযত 
িযি। ওপর কেযে কিযখ মযন িযচ্ছ খুিই সির্, টেন্তু যতই কভতযর ঢুেযি, ততই 
অিাে িয়ে যাযি। এে িছর কেষ িিার আযগই অযধজে ছাত্র পাটলয়ে যা়ে। 
  
টতটন আিার িলযলন কতামাযে মানুযষর েরীর সংিান সম্পযেজ জ্ঞান অর্জন েরযত িযি। 
টদ্বতী়ে িছযর তুটম র্ীিন্ত মযডযলর ছটি আাঁোর সুযযাগ পাযি। তখন বতলটচত্র আাঁেযি। 
তৃতী়ে িছযর তুটম আমার পাযে িযস োর্ েরযি। আটম কয সৃর্নেীলতা পালন েটর, 
কসিাযে অনুধািন েরার কচষ্টা েরযি। চতুেজ এিং পঞ্চম িছযর কতামার টনর্স্ব টেল্পীসো 
গযড উিযি। তুটম তখন এেিা েণ্ঠস্বর পাযি। কতামাযে আর কপছন টিযর তাোযত িযি 
না। 
  
এিার ক্লাস শুরু িল। ভেযলাে চারটিযে ঘুরযছন। প্রযতযেিা ইযর্যলর সামযন টেছুক্ষণ 
োমযছন। ি়ে সমাযলাচনা েরযছন, ন়ে কোযনা েো িলযছন। 
  
টতটন িটনর োযছ এযলন। িলযলন না, এিা এমন িযি না। তুটম িাযতর িাইযরর টিেিা 
েরযত পাযরাটন। কপটেগুযলা ভাযলাভাযি কিখযত িযি। িাযডর সংিান, টলগাযিন সিটেছু 
কিখাযত িযি। কতামা়ে র্ানযত িযি, েীভাযি েরীযরর কভতর রক্ত সংিাটিত ি়ে। তুটম 
টে তা র্াযনা? 
  
-না। টেন্তু আটম টেযখ কিলি। 
  
*** 
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যখন িটনর ক্লাস োযে না, কস অযাপািজযমযন্ট িযস িযস ছটি আাঁযে। সারাটিন ধযর ছটি 
আাঁেযত ভাযলািাযস। ছটি তাযে এেধরযনর স্বাধীনতা টিয়েযছ। এই স্বাধীনতার স্বাি কস 
েখনও পা়েটন। তার র্ীিযনর সি কেযে িড োর্ িল ইযর্যলর সামযন িযস কপইন্ট 
আর োে টিয়ে ছটি আাঁো। তখন টনযর্যে ঈের িযল মযন ি়ে। সারা পৃটেিীযে কস 
এখন বতটর েরযত পারযি- এর কেযে িযডা আনন্দ আর েী িযত পাযর? কস গাছ 
আাঁেযছ, প্রফুটিত িুল, মানুযষর েরীর, র্গৎ, এিা এেিা িারুণ অটভজ্ঞতা। কস এই 
র্নযই র্যন্মযছ। যখন কস ছটি আাঁযে না, তখন পযাটরযসর রাস্তাঘাযি ঘুযর কিডা়ে। 
প্রাণিন্ত কযৌিনিতী েির তাযে িাতছাটন টিয়ে ডাযে। 
  
এখন এই েিরযে কস তার টনর্স্ব েির িলযত পাযর। এখাযন তার টেল্পসোর টিোে 
ঘযি কগযছ। িুযিা পযাটরস আযছ, সাইন নিী তাযে ভাগ েযর টিয়েযছ। িুযিা আলািা 
র্গত। সাইন নিীর িটক্ষণ তীরিতজী অঞ্চযল অেজিান মানুষযির িসিাস। র্ীিযন তারা 
প্রটতষ্ঠা লাভ েযরযছ। িাাঁটিযে োযে ওই ছাযত্রর িল, টেল্পী এিং সংোমী র্নতা। 
তাযির কচাযখ অযনে স্বি। টেন্তু তারা র্াযন না, কেষ পযজন্ত এ স্বি সিল িযি টেনা। 
পযাটরযস আরও অযনে টেছু আযছ, যা কিযখ িটন অিাে িয়ে কগযছ। তযি িটনর োযছ 
কোযনা টেছুই টিযিে িযল মযন ি়ে না। অযনে সম়ে কস িুযলভাযিজ িযস িযস ছটি 
আাঁযে। 
  
িটন টিটভন্ন পত্রপটত্রো পযড। িনু্ধযির সাযে ভাি িয়ে কগযছ। অযনযেই তার সির্ 
সরল র্ীিনযাত্রাযে তাটরি েযর। 
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িটন এেিু এেিু িরাটস ভাষা টেযখ কগযছ। তাই েো িলযত এখন খুি এেিা অসুটিধা 
িযচ্ছ না। যারা িটরে এিং উচ্চাোঙ্ক্ষী ছাত্র, তারা োযি কোরাযত টভড েযর। আর 
যাযির িাযত এেিু প়েসা, তারা অনয কোোও চযল যা়ে। 
  
১৯৪৬–পযাটরযসর টেল্পর্গযত টিেি ঘযি কগযছ। িটন এেটিন পািযলা টপোযসাযে 
কিখযত কপল। এেটিন তার এে িনু্ধ মােজ সাগলযে কিখযত কপয়েটছল। িছর পঞ্চাযেে 
ি়েস। ভেযলাে এখনও অসাধারণ ছটি আাঁযেন। টতটন োযির এেিা কোযণর কিটিযল 
িযসটছযলন। এেিল কলাযের সাযে েো িলটছযলন। 
  
িটনর িনু্ধ টিসটিটসয়ে িযলটছল তাযে কিখযত কপয়ে টনযর্যে ভাগযিান িযল মযন 
িয়েযছ। উটন পযাটরযস খুি এেিা আযসন না। উটন কভনাযস োযেন। ভূমধযসাগযরর 
পাযে। 
  
মযাক্স আওযনসযেও কিখা কগল। এেিা োযিযত। আলিাযতজার সাযে কিখা িয়ে কগল। 
িটন ক্রমে অিাে িয়ে যাযচ্ছ। এেটিন িানা কিলযমযডর সাযে িটন কিখা েরল। 
ইটতমযধয উটন কযৌন উযের্ে ছটি এাঁযে নাম েযরযছন। টিযেষ েযর টেযোরী েনযাযির 
উনু্মক্ত িুযের ছটি। িটনর সাযে োযের কিখা িল। এই মুিূতজিা কস েখনও ভুলযত 
পারযি না। িটন েো িলযত পাযরটন। 
  
টিটভন্ন আিজ গযালাটরযত কস টন়েটমত যাযচ্ছ। এে এেিা ছটির প্রিেজনী কিযখ অিাে িয়ে 
যাযচ্ছ, ভািযছ, আটম েযি এাঁযির মযতা ছটি আাঁেযত পারি? 
  
*** 
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কেটি িটনর অযাপািজযমন্ট কিযখ অিাে িয়ে কগযছ। কস কোযনা েো িযলটন। টেন্তু 
ভািল–আমার কছযল এই ভাযি োযে েী েযর? মুযখ িলল –িটন, আটম এেিা 
কেটির্াযরির কিখযত পাটচ্ছ না কেন? তুটম খািার কোো়ে রাযখা? 
  
আমতা আমতা েযর িটন িলল –কেন, আটম তাযে করযখ টিই। 
  
কেটি র্ানলার োযছ টগয়ে কসিা খুযল টিল। তারপর িলল –িটন, এভাযি টে োো যা়ে? 
  
িটন িাসিার কচষ্টা েরযছ। 
  
কেটি িলল কতামার ছটি আাঁোর েো িলল। 
  
-এখনও কতমন টেছু িলার ি়েটন। সযিমাত্র শুরু িয়েযছ। 
  
–ওই েযানিাল কলােিাযে তুটম টে পছন্দ েযরা? 
  
–িা মা, উটন অসাধারণ প্রটতভা। উটন আমাযে খুিই ভাযলািাযসন। 
  
 কেটি িলযত পারল না কয, িটনযে তার কোম্পাটনযত কযাগ টিযত িযি। 
  
*** 
  
েযানিালযে এে টিিঘুযি স্বভাযির মানুষ িলা যা়ে। িটন তাযে খুিই শ্রদ্ধা েযর। 
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সু্কযলর িামজ কেষ িয়ে আসযছ। আির্নযে টদ্বতী়ে িছযর প্রযিযের ছাডপত্র কিও়ো 
িয়েযছ। িটন তাযির মযধয এের্ন। এই আনন্দঘন মুিূতজিাযে উিযাটপত েরযত িটন 
এিং অনয ছাত্ররা মমাযতজর এেটি নাইিক্লাযি কগল। সারা রাত ধযর তারা প্রচণ্ড মি 
কখল। বি-বি েরল। কসখাযন েয়েের্ন ইংযরর্ যুিতীর সযঙ্গ আলাপ িল। তারা 
পযাটরস কিখযত এযসযছ। 
  
*** 
  
সু্কল আিার শুরু িল। িটন এিার র্ীিন্ত মযডযলর সামযন িযস োর্ েরযি। এর 
পাোপাটে তাযে বতলটচত্রও টেখযত িযি। িা, টেোরগাযিজন কেযে কস ছুটি কপয়েযছ। 
মানুযষর েরীর সংিান সম্পযেজ অযনে জ্ঞান কস ইটতমযধয অর্জন েযরযছ। এখন 
িযিিাটরে টেখযনর পালা। এখন এেিাযত কস োে টনয়ে িযস োযে। তার সামযন এে 
র্ীিন্ত মযডল। িটন এিার নতুন টেছু সৃটষ্ট েরযি। তার আাঁো ছটি কিযখ সান েযানিাল 
পযজন্ত খুটে িয়েযছন। 
  
উটন িলযলন কতামাযে অনুভি েরযত িযি। অনুভূটত ছাডা কেউ টেল্পী িযত পাযর না।  
  
*** 
  
ক্লাযস প্রা়ে িাযরার্ন মযডল িযস আযছ। কয মযডলযে েযানিাল প্রা়েই িযিিার েযরন, 
কস িল োলিস, এে অল্প ি়েসী কছযল, কমটডযেল সু্কযল পডাশুনা েযর। এরই 
পাোপাটে আর এে মযডযলর েো িলা উটচত। কস িল আযনযি। খিজােৃটত, টেন্তু 
অসম্ভি স্তনিতী মটিলা। তার মাো়ে লাল চুল আযছ। েরীযরর এেিা আলািা আেষজণ। 
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আর এে কময়ের েোও আলািাভাযি িলা উটচত। তার নাম কডাটমটনে মযাসন। মাো়ে 
কসানাটল চুযলর িনযা। কচাখ মুখ খুিই উজ্জ্বল। িুটি কচাযখর তারা়ে সিুর্াভ আভা। 
কডাটমটনে কিে েয়েের্ন টিখযাত টেল্পীর মযডল িয়েযছ। সেযলই তাযে ভাযলািাযস। 
ক্লাস কেষ িয়ে যািার পর সেযলই তার োযছ টগয়ে গল্প েযর, কস ঘুরযত যাযি টেনা 
র্ানযত চা়ে। 
  
কস িযল আটম েখনও আনযন্দর সাযে িযিসাযে এে েরযত চাই না। তযি খুি এেিা 
খারাপ িযি না। আমার োছ কেযে কতামরা েী কনযি িযলা? 
  
এভাযিই েোিাতজা চলযত োযে। টেন্তু কডাটমটনে সু্কযলর কোযনা ছাযত্রর সাযে িাইযর 
কোোও যা়ে না। এ িযাপাযর তার টন়েমজ্ঞান িড েডা। 
  
সযন্ধর অিোে। ছাত্ররা িাটড যাযি, কডাটমটনযের সামযন িযস িটন তুটলর কেষ িান 
টিটচ্ছল। িটন িিাৎ কিখল কডাটমটনে পাযে এযস িাাঁটডয়েযছ। তার েরীর কেযে এেিা 
িারুণ গন্ধ উযি আসযছ। 
  
কডাটমটনে িলল আমার নােিা িড্ড লম্বা িয়ে কগযছ। 
  
 িটনর মুযখ লাল আভা–িযাাঁ, আটম এিা পালযি টিটচ্ছ। 
  
-না-না, তুটম খুি ভাযলা এাঁযেছ। এিা আমার লম্বা নাযের ছটি। 
  
 িটনর মুযখ িাটস–না, আমার ভ়ে িযচ্ছ, আটম ি়েযতা টিে মযতা আাঁেযত পাটরটন। 
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িরাটস কিযের কেউ িযল িলযতা, কতামার নােিা তত খুিই সুন্দর, কসানা। 
  
-আটম কতামার নােিা ভাযলািাটস, টেন্তু আটম িরাটস নই। 
  
–িযাাঁ, তুটম কতা আমার সাযে েখনও েো িলযত কচষ্টা েযরা না। কেন িযলা কতা? 
  
 িটন অিাে–না, সেযলই কতামার সযঙ্গ েো িযল। আটম কতামার োযছ কপৌঁযছাি কেমন 
েযর? 
  
কডাটমটনে িলল –তাই নাটে? আচ্ছা, শুভরাটত্র। 
  
কময়েটি চযল কগল। 
  
িটন কিখল, এরপর কডাটমটনে প্রা়ে অিাে কচাযখ তার ছটির টিযে তাটেয়ে আযছ। 
  
এেটিন সযন্ধযিলা কডাটমটনে িলল–কতামার আাঁোর িাত খুিই ভাযলা। মযন িযচ্ছ, তুটম 
এের্ন নামেরা টেল্পী িযি। 
  
-কতামাযে ধনযিাি, কভাটমটনে। কতামার আো পূরণ িযলই ভাযলা ি়ে। 
  
–তুটম টে সটতয সটতয ছটি আাঁেযত চাও? 
  
–িযাাঁ, সারা র্ীিন ধযর। 
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–কয এের্ন নামী টেল্পী িযি, কস টে আমাযে টডনার খাও়োযি? 
  
 িটনর কচাযখ মুযখ এে অদু্ভত প্রতযাোর আযলা। 
  
-আটম টেন্তু কিটে খাই না, েরীরিা টিে রাখযত ি়ে। 
  
িটন কিযস িলল–িযাাঁ, আটম খুি খুটে িি। 
  
তারা এেিা কছাট্ট করসু্টযরযন্ট িসল। তারা শুধু ছটি টনয়ে আযলাচনা েরল। কডাটমটনযের 
জ্ঞান কিযখ িটন অিাে িয়ে কগযছ। েত টিটেষ্ট টেল্পীযির সামযন কস মযডল িয়ে 
িযসযছ। 
  
কডাটমটনে িলল–আটম িলটছ, তুটম টেন্তু এেটিন এাঁযির মযতাই নামর্ািা িযি। 
  
িটন খুি অিাে িয়ে কগযছ। কস িলল আমাযে অযনেিা পে কযযত িযি। 
  
করসু্টযরযন্টর িাইযর কিটরয়ে এযস কডাটমটনে িলল আমাযে কতামার অযাপািজযমযন্ট টনয়ে 
যাযি? 
  
-না, কসখাযন কিখার মযতা টেছুই কনই। 
  
কেষ পযজন্ত তারা অযাপািজযমযন্ট এল। কডাটমটনে চারটিযে তাটেয়ে কিখল। এিা এেিা 
কছাট্ট োোর র্া়েগা। কস মাো নাডল–িযাাঁ, কতামার কিখাশুনা কে েযর? 
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োযর্র কময়ে সপ্তাযি এেটিন আযস। 
  
–ওযে ছুটি টিয়ে িাও। র্া়েগািা খুিই কনাংরা। কতামার কোযনা কময়ে িনু্ধ কনই? 
  
–না। 
  
কডাটমটনে অিাে িয়ে িলল তুটম কেমন পুরুষ? 
  
–আটম র্াটন না। 
  
-টিে আযছ। আমা়ে টেছু সািান এযন িাও কতা, আর র্ল িাও। আটম র্া়েগািা 
পটরষ্কার েযর টিটচ্ছ। 
  
কডাটমটনে োযর্ িাত টিল। সিটেছু পটরষ্কার েরল। যখন োর্ কেষ িয়ে কগযছ কস 
িলল এখনোর মযতা চযল যাযি, আমাযে এখন চান েরযত িযি। 
  
কস কছাট্ট িােরুযম কগল। চাযনর কচষ্টা েরল। তারপর টচৎোর েযর িলল–তুটম এই 
িাযির কভতর কঢাযো কেমন েযর? 
  
–আটম আমার পা িুযিা নামাই। 
  
কময়েটি কিযস িলল আটম কিখযত চাই। 
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পযনযরা টমটনি কেযি কগযছ। িােরুম কেযে কডাটমটনে কিটরয়ে এযসযছ। তার কোমযর 
এেিুেযরা কভা়োযল র্ডাযনা। তার লাল চুল উাঁচু েযর িাাঁধা আযছ। অসাধারণ সুন্দরী 
কস। পূণজ টিেটেত িুটি স্তন। এতিুেু িানচুযত ি়েটন। সরু কোমর, লম্বা ঈটিত িুটি 
পা। িটন অিাে িয়ে কগযছ। এর আযগ েখনও িটন কডাটমটনেযে কময়ে টিযসযি েল্পনা 
েযরটন। এতটিন কস টছল কনিাতই এেিা মযডল, যার ছটি েযানভাযস আাঁেযত ি়ে। 
এখন কস অিাে িয়ে কগল। িযাাঁ, কছাট্ট এেিা কতা়োযল সিটেছু পালযি টিয়েযছ। িিাৎ 
তার েরীযর রক্ত চলাচযলর গটত কিযড কগল। 
  
কডাটমটনে িলল তুটম টে আমা়ে ভাযলািাসযি? তুটম টে র্াযনা েীভাযি ভাযলািাসযত 
ি়ে? 
  
-িযাাঁ, আটম র্াটন। 
  
 কডাটমটনে কতা়োযলিা সটরয়ে টিয়ে িলল আমাযে কিখাও কতামার োরুোর্। 
  
*** 
  
কডাটমটনযের মযতা কোযনা কময়ের সংস্পযেজ কোযনাটিন আসযত িযি, িটন তা ভািযতও 
পাযরটন। কডাটমটনে িুিাত তুযল সি টেছু কি়ে, টিটনময়ে টেছুই প্রতযাো েযর না। কস 
এখন প্রযতযে টিন সযন্ধযিলা িটনর র্নয রান্না েরা খািার টনয়ে আযস। মাযি মযধয 
িটনর েযাযি এযস এেসযঙ্গ টডনার খা়ে। 
  
কডাটমটনযের অন্তরঙ্গ িযিিাযর িটন আেুত িয়ে কগযছ। 
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মাযি মযধয েখনও কস িযল, তুটম টে িাো র্মাযচ্ছা? িযাাঁ, এভাযি র্ীিন োিাযনাই 
ভাযলা। 
  
তারা সোল সযন্ধয টিটভন্ন র্া়েগা়ে ঘুযর কিডা়ে। এেটিন টমউটর়্োযম কগল। এেটিন 
এমন এে র্া়েগা়ে কযখাযন সচরাচর িুটরস্টরা কযযত চা়ে না। িটন ক্রমে অিাে িয়ে 
যাযচ্ছ। এই েিযরর গল্পেো কস র্ানত না। 
  
কডাটমটনেযে োযছ কপয়ে িটনর র্ীিন আনযন্দ পটরপূণজ িয়ে উযিযছ। তার মযধয এেিা 
সির্াত কেৌতুেযিাধ আযছ। িটনর মযনর আোযে যখন িুিঃযখর কমযঘর সঞ্চারণ, তখন 
কডাটমটনে এযস তাযে িাটসর র্গযত টনয়ে যা়ে। পযাটরস সম্পযেজ সি টেছু তার 
নখিপজযণ। কস মাযি মযধয িটনযে টনয়ে পাটিজযত যা়ে। কসখাযন টিখযাত মানুষযির সযঙ্গ 
আলাপ ি়ে। আলাপ িল েটি এিং সাটিটতযেযির সযঙ্গ। 
  
কডাটমটনে সিসম়ে তাযে উৎসাি কি়ে। কস িযল এেটিন তুটম এাঁযির সেযলর কেযে 
ভাযলা আাঁেযি, আটম িলটছ। 
  
িটনর মন যখন খারাপ িয়ে যা়ে, কস ছটি আাঁেযত িযস। মাযি মযধয রাযতর অন্ধোযর 
িটন ছটি আাঁযে। কডাটমটনে ইযচ্ছ েযরই মযডল কসযর্ িযস োযে। সারাটিন োর্ 
েরার পর কডাটমটনে এত েটক্ত পা়ে কোো কেযে? িটন ভাযি, এই প্রেম কস োউযে 
ভাযলা কিযস কিযলযছ। ভাযলািাসা, নাটে অনয টেছু? িটন র্াযন না, এই ভাযলািাসার 
পটরণটত েী িযি? কেটি কডাটমটনেযে িলযি, কস পৃটেিীর এেমাত্র টিেোলী মটিলার 
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পুত্র। না, এভাযি িলা উটচত ন়ে। কডাটমটনযের র্ন্মটিন। কেষ পযজন্ত উটন এেিা ভারী 
সুন্দর রাটে়োন কোি টেনল। 
  
কভাটমটনে িলল –এত ভাযলা টর্টনস, আটম আমার র্ীিযন েখনও কিটখটন। কোিিা 
পযর কস নাচযত শুরু েযর টিল। এেিার টনযর্র েরীরিাযে স্পটন্দত েযর িলল- 
কোো কেযে এযনছ িটন? তুটম িাো কোো়ে কপযল? 
  
িটন িলল –এিা চুটর েযর আনা িয়েযছ। আটম রটডন টমউটর়্োযম এিা কপয়েটছ। এেিা 
কলাে এিা কিচার র্নয ছিিি েরযছ। কিটে খরচ ি়েটন। 
  
কডাটমটনে অিাে িয়ে তাোল। তারপর কিযস উিল- আযর, এিা পরযল আমাযির। 
িুর্নযে কতা কর্যল িটন্দ িযত িযি। 
  
তারপর কস িাত তুযল িটনর োযছ চযল এল। িলল –িটন, তুটম এেিা কিাো িাাঁিা 
গযিি। 
  
টমযেয েো িলািাই ভাযলা। িটন কভযিযছ। 
  
এে রাযত কডাটমটনে িলল–িটন কযন তার সাযে কিডাযত যা়ে। 
  
তারা সমস্ত রাত ধযর পযাটরযসর পযে ঘাযি ঘুযর কিডাল। কডাটমটনে এেিা মস্ত িযডা 
অযাপািজযমন্ট ভাডা টনয়েযছ। কস িযলটছল িটন, তুটম এই কছাট্ট োমরা়ে কেযো না। 
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আমার সযঙ্গ োযো। কতামাযে টেছু টিযত িযি না। আটম কতামার র্ামাোপযডর িাট়েত্ব 
কনি। কতামার রান্না েযর কিি। আর। 
  
-না, কডাটমটনে, কতামাযে ধনযিাি। 
  
 –টেন্তু কেন? 
  
 িটন েী েযর র্িাি কিযি? কস যটি তার িযডাযলাটে স্বভািিা কিখা়ে, তািযল সি নষ্ট 
িয়ে যাযি। ি়েযতা প্রেযম েরযল িত, টেন্তু এখন তা িও়ো সম্ভি ন়ে। তা িযল 
কডাটমটনে তাযে আর এইভাযি ভাযলািাসযত পারযি না। 
  
কস িলল তুটম কতা আমাযে অযনে টিয়েছ, আর আটম টেছু কনি না। 
  
-তািযল আটম আমার অযাপািজযমন্টিা কছযড টিয়ে এখাযন চযল আসটছ। তুটম টে আমা়ে 
োেযত কিযি না? 
  
পযরর টিন কস চযল এল। 
  
এিা এেিা অসাধারণ অটভজ্ঞতা। তাযির মযধয অন্তরঙ্গতা আরও গভীরতর িয়েযছ। 
তারা সপ্তাযির কেযষ টিটভন্ন োমাঞ্চযল কিডাযত যা়ে। কছাযিা কছাযিা কিাযস্টযলর সামযন 
টগয়ে িাাঁডা়ে। িটন কসখাযনই তার ইযর্ল টনয়ে িযস পযড। িূর আোযের ছটি আাঁযে। 
টখযি কপযল কডাটমটনে টপেটনে পাটিজর িযিিা েযর। তারা কোযনা এেিা েুঞ্জিযন িযস 
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িযস খািার খা়ে। তারপর? িীঘজ প্রতীটক্ষত ভাযলািাসার মুিূতজ িটন তার র্ীিযন এত 
আনন্দ েখনও পা়েটন। 
  
তার োর্ অতযন্ত দ্রুত পটরণটতর টিযে এটগয়ে চযলযছ। 
  
এেটিন সোযল তার োর্ কিযখ েযানিাল অিাে িয়ে কগযলন। টতটন িলযলন ভারী 
  
সুন্দর এাঁযেছ, কতামার আাঁো েরীরিা কিযখ মযন িযচ্ছ, তুটম কিাধ ি়ে টনিঃোস প্রোযসর 
েব্দ পাযি। 
  
িটন কডাটমটনযের োযছ খিরিা িযল টিল। 
  
-আটম টনোসযে তুযল আনযত কপযরটছ। কেন িযলা কতা? আটম মযডলযে করার্ রাযত 
র্টডয়ে ধযর শুয়ে োটে, তাই কতা। 
  
কডাটমটনে কিযস উিল উযের্না়ে। তারপর োন্ত স্বযর িলল–িটন, আরও েয়েে িছর 
কতামাযে ি়েযতা সু্কযল োেযত িযি। তুটম এখনই বতটর িযচ্ছ, আমাযির সু্কযলর সেযল 
তা কিখযত পাযচ্ছ। এমনটে েযানিাযলর নর্যর পযজন্ত পযডছ। 
  
িটনর মযন টচন্তা, না, এখনও অযনে টেছু আমাযে টেখযত িযি। এখন আটম অনয সিার 
টভযড িাটরয়ে যাি। আমার টনর্স্ব টেল্পীসো এখনও কর্যগ ওযিটন। িটনর সিসম়ে মযন 
িয়েযছ, র্ীিনযুযদ্ধ র়্েলাভ েরািাই িযডা িযাপার। 
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কোযনা কোযনা সম়ে িটন এেিা ছটি আাঁো কেষ েযর তার টিযে তাটেয়ে োযে। কস 
মযন মযন ভাযি, আমার মযধয েল্পনা েটক্ত আযছ। িযাাঁ, আমার মযধয প্রটতভা আযছ। 
আিার েখনও মযন ি়ে, না, এখনও টেছুই টেখযত পাটরটন আটম। 
  
কডাটমটনে ক্রমাগত তাযে উৎসাি টিয়ে চযলযছ। িটন আযস্ত আযস্ত আরও কিটে 
আত্মটিোসী িয়ে উযিযছ। ইটতমযধযই কস চটব্বেখানা টনর্স্ব ছটি আাঁো কেষ েরল। 
তার মযধয এেটিযে কযমন লযােযস্কপ আযছ, অনযটিযে আযছ মানুযষর প্রটতচ্ছটি। এেিা 
ছটিযত কডাটমটনে নটগ্নো িয়ে গাযছর তলা়ে শুয়ে আযছ। সূযযজর আযলা তার েরীরযে 
আযলাটেত েযরযছ। 
  
এমনই অসাধারণ টেছু রূপেল্পতা। 
  
 কডাটমটনে এই ছটিিা কিযখ িলল –আিঃ, কতামার এেিা প্রিেজনী েরা উটচত। 
  
–তুটম েী পাগল িযল কডাটমটনে। আটম এখনও বতটর িইটন। 
  
–না, তুটম বতটর িয়েছ। 
  
 িটন পযরর টিন সযন্ধযিলা ওই অযাপািজযমযন্ট এল, এেিু কিটর িয়েযছ ি়েযতা। 
কডাটমটনে এো কনই। এেিা পাতলা কচিারার কলাে কসখাযন িযস আযছ। তার নাম 
অযান্টন র্র্জ। তার কচাযখর তারা অদু্ভত। কস কিাধি়ে েো িলযছ। ভেযলাে িযলন র্র্জ 
গযালাটরর। অটধেতজা। এই গযালাটরিা উিটত টেল্পীযির পযক্ষ আিেজ। কসখাযন িটনর ছটির 
প্রিেজন িযি। 
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িটন র্ানযত কচয়েটছল–েী িযচ্ছ? 
  
ভেযলাে র্িাি টিযলন –আপনার িাযতর োর্ িারুণ। টপি চাপযড টতটন িলযলন, 
আটম এই ছটিগুযলা আমার গযালাটরযত রাখযত চাইটছ। 
  
িটন কডাটমটনযের টিযে তাোল। কডাটমটনে মুচটে মুচটে িাসযছ। 
  
-আটম র্াটন না, েী েরি? 
  
–িযাাঁ, আপনার উের আটম কর্যন কগটছ। ভেযলাে র্িাি টিযলন। 
  
 সমস্ত রাত িটন এিং কডাটমটনে কর্যগ টছল। উযের্না়ে িগিগ েযর তারা িুিযছ। 
  
-মযন িযচ্ছ সমাযলাচেরা আমাযে কেযি কিলযি। 
  
–তুটম ভুল েরছ িটন। 
  
সমস্ত রাত ধযর তারা আসন্ন প্রিেজনীর টিষয়ে আযলাচনা েরল। িটন এখনও টিোস 
েরযত পারযছ না কয, পযাটরযসর িুযে তার এেে প্রিেজনী িযত চযলযছ। 
  
িটন িলল –কডাটমটনে, আমার মযন িযচ্ছ, আটম এখনও বতটর নই। সমাযলাচেরা 
আমাযে কখয়ে কিলযি। 
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-তুটম ভুল েরছ, এখনই কতামাযে সেযলর সামযন িাটর্র িযত িযি। এিা এেিা 
কছাযিা গযালাটর। িানী়ে কলাযেরা এখাযন আযস, তারা কতামার ছটির টিচার েরযি। তারা 
কোযনাভাযিই কতামাযে আঘাত েরযি না। ওই ভেযলাে অতযন্ত সমিিার মানুষ। টতটন 
কতামার মযধয সম্ভািনা না কিখযল েখযনাই এই প্রস্তাযি রার্ী িযতন না। টতটন স্বীোর 
েযরযছন, এেটিন তুটম মস্ত িডডা টেল্পী িযি। 
  
িটন র্াযন না, ি়েযতা আমাযে এেটিন টেল্পেমজ টিটক্র েরযত িযি। 
  
*** 
  
এিার কেটিলিা এযস কগযছ, েটনিার পযাটরযস আসটছ, টডনাযর আমার সযঙ্গ কযাগ টিও। 
ভাযলািাসা। মা। 
  
িটনর প্রেম টচন্তা িল, তার সু্টটডওযত এযস প্রযিে েরযছ। িযাাঁ, মা এখনও যযেষ্ট 
আেষজণী়ো। মধয পঞ্চাে। চুযলর কোোও এতিুেু অযে কনই। ভারী সুন্দর েরীর, িযাাঁ, 
এখনও উযের্না়ে িগিগ েযর িুিযছ। িটন এেিার মাযে প্রশ্ন েযরটছল–মা, তুটম কেন 
আিার টিয়ে েরছ না? 
  
মা উের টিয়েটছযলন র্ীিযন িটন এিং তার িািা ছাডা আর কোযনা পুরুযষর েো টতটন 
ভািযতই পারযিন না। 
  
এখন পযাটরযস তার কছাট্ট অযাপািজযমযন্ট িাাঁটডয়ে কস মাযে িলল –মা, কতামাযে কিযখ 
ভাযলাই লাগযছ। 
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–িটন, কতামাযে কিযখ এত উযেটর্ত িযল মযন িযচ্ছ কেন? এযসা, তুটম টলঙ্কযনর 
কছযলযিলার েো মযন েটরয়ে টিযচ্ছা। তুটম কিাধি়ে ভাযলা োযর্র কময়ে কপয়েছ? 
র্া়েগািা এযেিাযর পালযি কগযছ। 
  
কেটি ইযর্যলর োযছ কপৌঁযছ কগযলন। 
  
 িটন এেিা ছটির োর্ েরযছ। অযনেক্ষণ কস টিযে তাটেয়ে োেযলন। িযাাঁ, কেটি তার 
অিংোর কচযপ রাখযত পারযছন না। 
  
উটন িলযলন–ছটি আরও কিখাও। 
  
পরিতজী িু ঘন্টা ধযর শুধু ছটিই কিখা িল। কেটি সি ছটির টিষয়ে খুাঁটিনাটি র্ানযত 
চাইযলন। েণ্ঠস্বযরর মযধয এেিা িারুণ উযের্না। িযাাঁ, িটন েত িড টেল্পী িযি, টতটন 
তা স্পষ্ট কিখযত পাযচ্ছন। 
  
কেটি িলযলন আটম এেিা প্রিেজনীর িযিিা েরি। ের্ন টডলাযরর সাযে েো িলযত 
িযি। 
  
-মা, ধনযিাি। আসযছ শুক্রিার আমার ছটির এেিা প্রিেজনী িযি। এেিা গযালাটর 
আমাযে সািাযয েরযছ। 
  
কেটি িাত তুযল সামযন এটগয়ে এযস িলযলন এেিা িারুণ খির। কোন গযালাটর? 
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-র্র্জ গযালাটর। 
  
–না, আটম টিোস েরটছ না।। 
  
–গযালাটর কছাযিা। টেন্তু এই টিয়েই কতা আমাযে শুরু েরযত িযি। 
  
গাযছর তলা়ে কডাটমটনযের ছটি। মা অিাে কচাযখ তাটেয়ে আযছন। তার চাউটনযত 
টিরটক্ত িযর পডযছ। না, এই ছটিিা টেন্তু টিে ি়েটন। তযি মুযখ টতটন কোন টিরটক্ত 
প্রোে েরযলন না। টতটন র্াযনন েীভাযি মযনর ভািযে কগাপন রাখযত ি়ে। 
  
কডাটমটনে িাটস মুযখ এটগয়ে এল। 
  
–টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আপটন কেমন আযছন? 
  
কেটি িলযলন আমার কছযল কতামার কয ছটিিা এাঁযেযছ, কসিা অসাধারণ। 
  
 িাটেিুেু আর িলা িল না। 
  
–িটন টে আপনাযে িযলযছ, ওর এেিা প্রিেজনী িযি? 
  
–িযাাঁ, খিরিা খুিই ভাযলা। 
  
–মা, তুটম োেযি কতা? 
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–আমার এেিা কিাডজটমটিং আযছ। পরশুটিন কর্ািাযনসিাযগজ। কসখাযন আমাযে কযযতই 
িযি। তযি আযগ র্ানযল আটম ি়েযতা অনয টেছু েরতাম। কিখা যাে, েী ি়ে? 
  
–টিে আযছ, িটন িলল, আটম িুিযত কপযরটছ। উটন এেিু ইতস্তত েরযছ। 
কডাটমটনেযে কিযখ মার মযন েী িযত পাযর? টেন্তু কেটি এখন শুধু ছটিগুযলার েোই 
ভািযছন। 
  
–টিে কলাে কতামার ছটি কিখযত আসযি কতা? 
  
–োরা সটিে কলাে িযল মযন েযরন টমযসস ব্ল্যােওয়েল। 
  
কেটি কডাটমটনযের টিযে তাটেয়ে িলযলন–যাযির েো়ে টেল্পর্গত ওিা িসা েযর। 
কযমন ধযরা আযন্দ্রর মযতা এের্ন মিান সমাযলাচে। 
  
আযন্দ্রযে টেল্পর্গযতর কসরা সমাযলাচে িলা ি়ে। টতটন িযলন এমন এে গর্জনেীল 
টসংি, টযটন টেল্পমটন্দযরর সামযন িাাঁটডয়ে আযছন। তাাঁর েলযমর েয়েেিা েব্দ টেল্পীর 
র্ীিনধারা পালযি টিযত পাযর। তাযে প্রযতযেিা ছটি উযদ্বাধযনর র্নয ডাো ি়ে। টতটন 
শুধু িযডা িযডা ছটিগুযলাই উযদ্বাধন েরযত যান। গযালাটরর মাটলে এিং টেল্পীরা তার 
উপটিটতযত টেিটরত িয়ে ওযি। েখন েীভাযি তার সমাযলাচনা প্রোটেত িযি, তা 
টনয়ে টচন্তা ভািনা েরযত োযে। পযাটরযস সেযলর োযছ তার নাম কপৌঁযছ কগযছ। 
আযন্দ্রযে আিার অযনযে টিেমযতা শ্রদ্ধা েরযত পাযর না। পাোপাটে টতটন শ্রদ্ধা এিং 
টনন্দা এেই সযঙ্গ অর্জন েযরযছন। 
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িটন কডাটমটনযের টিযে তাটেয়ে িলল এই কছাযিা গযালাটরযত উটন আসযিন কেন? 
  
 –ও িটন, ওনাযে আসযতই িযি। উটন রাতারাটত কতামাযে টিেটিখযাত েযর কিযিন। 
  
অেিা, আমাযে কভযে কিলযিন। 
  
 –টনযর্র ওপর টিোস কনই কেন? 
  
কডাটমটনে িলল –ও ভীষণ আত্মটিোসী, টেন্তু আমরা েী েযর ওনাযে এখাযন িাটর্র 
েরি? 
  
-কিখযত িযি ওনার সাযে োর কযাগাযযাগ আযছ। 
  
কডাটমটনযের মুযখ িার্ার আযলা তািযল কতা সাংঘাটতে িযি। কস িটনর টিযে টিযর 
িলল, যটি উটন আযসন, তািযল েী িযি িযলা কতা? 
  
-িযাাঁ, সেযলর োযছ আমার নাম কপৌঁযছ যাযি। 
  
–আটম ওনার টেল্পসোর েো িলটছ। িটন আটম র্াটন, উটন েী ভাযলািাযসন। উটন 
কতামার ছটির প্রেংসা েরযিন। 
  
কেটি িলযলন –তুটম টে চাইছ, উটন আসযি িটন? তািযল আটম কিখি। 
  
-িযাাঁ, টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আপটন কচষ্টা েরুন। কডাটমটনে িলল। 
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 িটন িলল আটম কতা িুিযতই পারটছ না। কচষ্টা েরা যাে। 
  
কেটি আিার ছটির টিযে তাোযলন, অযনেক্ষণ, তারপর িটনর টিযে তাোযলন। 
তারপর িলযলন –আটম োল পযাটরস কছযড চযল যাি। তুটম টে আমার সাযে রাযত 
টডনার খাযি? 
  
িটন িলল, িযাাঁ, আর্ আমরা িাাঁো আটছ। 
  
কেটি কডাটমটনযের টিযে তাটেয়ে িলযলন মযাটক্সযম টডনার খাযি কতা? 
  
িটন িলল –কডাটমটনে আর আটম এেিা কছাট্ট োযির েো র্াটন। কসিা টেন্তু কিটে 
িূযর ন়ে। 
  
তারা পযাযলস টভযিাটরযত কগল। এখানোর খািার খুিই ভাযলা। ও়োইন চমৎোর। 
িুর্ন েো িলার কচষ্টা েরটছল। িটন র্াযন, এই িুর্নই আমার র্ীিযন সি কেযে িযডা 
সম্পি। এযির সাযেই আটম আমার র্ীিযনর কসরা রাতগুযলা োটিয়েটছ। এের্ন 
আমার মা, আর অনয কময়েটিযে আটম টিয়ে েরযত চযলটছ। 
  
পযরর টিন সোযল কেটি এ়োরযপািজ কেযে কিান েরযলন আটম অযনেযে কিান 
েযরটছ। টেন্তু আযন্দ্রর িযাপাযর কেউ টিে টেছু িলযত পারযছ না। যাই কিাে, কতামাযে 
টনয়ে আটম গিজ েরযত পাটর। কতামার ছটিগুযলা িারুণ িয়েযছ। 
  
*** 
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র্র্জ গযালাটরিা খুি এেিা িযডা ন়ে। এখাযন িটনর আাঁো ছটত্রেিা ছটি িাোযনা িয়েযছ। 
কেষ মুিূতজ পযজন্ত তাযে িযস্ত োেযত িয়েযছ। এেযোযণ টচর্ রাখা িয়েযছ, টিসু্কি এিং 
ও়োইযনর কিাতল। অযান্টন িাাঁটডয়ে আযছন। িটন, কডাটমটনে আর এে সিোটরণীযে 
কিখা কগল। এখন প্রস্তুটত চলযছ। 
  
অযান্টন তার ঘটডর টিযে তাটেয়ে িলযলন সাতিার সম়ে উযদ্বাধন, এখন কেযেই 
কলাযের আসা শুরু িও়ো উটচত। 
  
িটন এেিু উযেটর্ত। টেন্তু কস টনযর্যে প্রযিাধ কিও়োর কচষ্টা েরল টেন্তু আমার 
উযের্না কেন োেযি? 
  
যটি কেউ না আযস, কস ভািল। এের্নও না আযস, তািযল েী িযি? 
  
কডাটমটনে িাসল- তািযল এইসি টচর্ আর ও়োইন আমরা ভাগ েযর কখয়ে কনি। 
  
কনাের্যনর আগমন শুরু িয়ে কগযছ। প্রেযম অল্প অল্প। তারপর অযনযে। গযালাটরর 
মাটলে টনযর্ িরর্ার সামযন িাাঁটডয়ে আযছন। প্রযতযেযে স্বাগত সম্ভাষণ র্ানাযচ্ছন। 
টেন্তু ওযির কিযখ মযন িযচ্ছ না, ওরা ছটি টেনযি। িটন ভািল। কস তার ছটিগুযলাযে 
টতন ভাযগ ভাগ েযরযছ –আটিস্ট এিং ছাত্রযিরও, কিখা কগল। এিার কিাধি়ে এেিা 
প্রটতযযাটগতা শুরু িযি। না, আটম এেিা ছটি টিটক্র েরি না, িটন টিে েরল। 
  
র্র্জ িযলর টিযে তাটেয়ে িলযলন এই কলােগুযলার সাযে েো িলা উটচত? 
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িটন কডাটমটনেযে প্রশ্ন েরল –এরা কে? এরা টে আমার ছটির সমাযলাচে। 
  
-না, িটন, এরা কতামার সাযে েো িলযত চাইযছ। তুটম এটগয়ে যাও। 
  
 িটন সেযলর সযঙ্গ েো িলল। ছটি সম্পযেজ খুাঁটিনাটি প্রযশ্নর র্িাি কিিার কচষ্টা েরল। 
  
তখনও কলাে আসযছ। িটন িুিযত পারযছ না, এরা কেন আসযছ? টিনা প়েসা়ে মি 
এিং টচর্ খাযি িযল? নাটে এরা সটতযই টেযল্পর সমিিার। এখনও পযজন্ত তার এেিা 
ছটিও টিটক্র ি়েটন। টেন্তু অতযন্ত দ্রুত মযির কিাতল খাটল িযচ্ছ। টচর্ উযড যাযচ্ছ। 
  
র্র্জ িলযলন –বধযজ ধরযত িযি। ওরা উৎসািী। প্রেম টিনই ছটি কেউ কেযন না। 
কতামার ছটি কিখযি, আিার আসযি, িাটড টগয়ে ভািযি, তারপর টেনযি। 
  
-আটম টে সটতয সটতয এত র্নটপ্র়ে িয়ে উযিটছ, িটন কডাটমটনেযে িলল। 
  
-এেিা টিটক্র িয়েযছ, র্র্জ আনযন্দ টচৎোর েরযলন। নরমযাটে লাভযস্কপ, পাাঁচযো 
িাযঙ্ক। 
  
যতটিন িটন কিাঁযচ োেযি, এই মুিূতজিাযে ি়েযতা ভুলযত পারযি না। কেউ এের্ন 
তার ছটি টেযনযছ। কেউ এের্ন তার ছটি টেযন িাম টিয়েযছ। আিা, অযনযের েোই 
তার মযন পযড কগল। িয টভটঞ্চ এিং মাইযেল এযঞ্জযলা। করমোন্ট। কস এখন 
টেক্ষানিীে ছাত্র ন়ে। কস এের্ন কপোিার টেল্পী। কেউ তার ছটির র্নয প়েসা 
টিয়েযছ। 
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কডাটমটনে ছুযি এল। ডটমটনযের কচাযখ উজ্জ্বল আযলা। েযণ্ঠ উযের্না আর এেিা 
টিটক্র িয়েযছ। 
  
-কোনিা? 
  
–পুষ্পিার। 
  
এখন কলাে ভটতজ, কলাযের েোিাতজা কোনা যাযচ্ছ। িিাৎ েমেযম নীরিতা। 
  
উটন এযলন আযন্দ্র। মধয পঞ্চাে, সাধারণ িরাটস মানুষযির কেযে আর এেিু লম্বা। িৃঢ় 
েটিন সংিদ্ধ মুখ। সািা চুল। ভারী সুন্দর কপাোে পযরযছন। মাো়ে িযাি। তার কপছযন 
অনুগত অনুরাগীর িল। সেযল তাযে র্া়েগা েযর টিল। 
  
কডাটমটনে িটনর িাযত মুচযে িলল –উটন এযসযছন, উটন এযস কগযছন। 
  
 উটন এযস িাাঁডাযলন। 
  
গযালাটরর মাটলে িলযলন–েী খাযিন সযার? আটম কতা টিোস েরযত পারটছ না, আপটন 
এযসযছন। েী কিি? এেিু করড ও়োইন? 
  
আরও ভাযলা মি কেন রাখা িল না, গযালাটরর মাটলে টনযর্র ভাগযযে কিাষাযরাপ 
েরযছন। 
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উটন িলযলন না, আটম শুধু কচাযখর টখযি কমিাযত এযসটছ। আটিজস্ট কোো়ে? তার সযঙ্গ 
েো িলি। 
  
-এই িল িটন ব্ল্যােওয়েল। 
  
 িটন তার িারাযনা েণ্ঠস্বর টিযর কপয়েযছ –আপটন এযসযছন িযল আটম অতযন্ত েৃতজ্ঞ। 
  
আযন্দ্র এেটির পর এেটি ছটির টিযে তাটেয়ে আযছন। টতটন ধীযর ধীযর কিাঁযি 
চযলযছন। প্রযতযেিা ছটির টিযে অযনেক্ষণ তাোযচ্ছন। পরিতজীিা কিখযছন। িটন তার 
মুযখর ভাষা পডার আপ্রাণ কচষ্টা েরযছ। টতটন রাগযছন না, িাসযছন না। এেিা ছটির 
টিযে অযনেক্ষণ তাটেয়ে োেযলন। কডাটমটনযের নটগ্নো ছটি। তারপর এটগয়ে কগযলন। 
পুযরা ঘরিা ঘুযর ঘুযর কিখযলন। িটনর সমস্ত েরীর টিয়ে ঘাম িরযত শুরু েযরযছ। 
  
আযন্দ্রর ছটি কিখা কেষ িল। টতটন িলযলন–এখাযন আসাযত আটম খুি খুটে িয়েটছ। 
  
তারপর উটন চযল কগযলন। সি েিা ছটি টিটক্র িয়ে কগল। এে নতুন টেল্পীর র্ন্ম 
িযচ্ছ। র্ন্ম মুিূতজটিযে সেযল স্মরণযযাগয েরযত চাইযছন। 
  
মাঁটসয়ে র্র্জ িলযলন না, আটম এমনটি েখনও কিটখটন। আযন্দ্র এই প্রেম আমার 
গযালাটরযত এযসযছন। োল সমস্ত পযাটরযস আমার কছাট্ট গযালাটরর নাম ছটডয়ে পডযি। 
  
কসই রাযত িটন এিং কডাটমটনে টনযর্যির মযতা েযর আনন্দ েরটছল। কডাটমটনে 
িটনযে র্টডয়ে ধযর শুয়েটছল। কস িলল আটম এর আযগ অযনে টেল্পীর সযঙ্গ শুয়েটছ। 
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টেন্তু এমন কোযনা টেল্পী ন়ে কয, কতামার মযতা টিখযাত িযত চযলযছ। োল সমস্ত 
পযাটরযসর সিজত্র কতামার নাম ছটডয়ে পডযি। 
  
কডাটমটনযের অনুমান সটিে িযল প্রমাটণত িল। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা, িটন এিং কডাটমটনে কপাোে পযর নীযচ কনযম কগল। ই়েসযের 
খিযরর োগর্ এযসযছ। িটন পাতািা খুযল কিখল। িযাাঁ, আযন্ত্রর সমাযলাচনা প্রোটেত 
িয়েযছ। কলখা িয়েযছ আযমটরোর তরুণ টচত্রের অযান্থটন ব্ল্যােওয়েযলর ছটির প্রিেজনী 
চযলযছ র্র্জ গযালাটরযত। এিা এেিা অসাধারণ অটভজ্ঞতা। আটম এর আযগ অপিু 
োযর্র অযনে প্রিেজন কিখযত টগয়েটছ। টেন্তু কসগুযলা ভুযল টগয়েটছ। গতোল রাত 
পযজন্ত আমার মযন টছল …িটনর সমস্ত মুযখ লজ্জা। 
  
কডাটমটনে, িলল –তুটম োগর্িা আমাযে িাও। 
  
িটন আিার পডযত শুরু েযর আটম কভযিটছলাম এিা কিাধ ি়ে এে ধরযনর রটসেতা। 
আটম টিোস েরযত পারটছ না কয, এই ধরযনর িাযর্ ছটিগুযলাযে কেন িাটেয়ে কলাে 
িাসাযনা ি়ে। আটম কোোও প্রটতভার সামানযতম টিচু্ছরণ কিখলাম না। আিা, মযন ি়ে, 
টেল্পীযে িাটেয়ে রাখযলই কিাধি়ে ভাযলা িত। টম. ব্ল্যােওয়েলযে আটম এেিাই উপযিে 
কিি, টতটন কযন তার আসল োযর্ টিযর যান। 
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কডাটমটনে টচৎোর েযর িলল আটম টিোস েরযত পারটছ না। এধরযনর িাযর্ 
সমাযলাচনা? 
  
িটনর মযন িল, তার সমস্ত েরীযর িুটি োঁপুটন ধযরযছ। কস িলল আটম টিোস েটর না। 
এত েষ্ট? আটম েী কিাো। 
  
-তুটম কোো়ে যাযচ্ছা, িটন? 
  
–আটম র্াটন না। 
  
িটন কভাযরর আোযের টিযে তাটেয়ে িাণ্ডা িাতাযসর মযধয টিয়ে কিাঁযি চলল। কস র্াযন 
না, তার কচাখ টিয়ে র্ল গটডয়ে পডযছ। েয়েে ঘণ্টার মযধয পযাটরযসর সমস্ত কলাে এই 
সমাযলাচনা পডযি। সেযল তার টিযে তাটেয়ে উপিাস েরযি। টেন্তু? আটম টে 
টনযর্যে প্রতাটরত েরলাম? তার মাযন? টেল্পী টিযসযি আমার সামযন এখন কোযনা 
ভটিষযৎ কনই? কেষ পযজন্ত আযন্দ্র ি়েযতা আমাযে এেিা মস্ত িযডা ভুযলর িাত কেযে 
রক্ষা েযরযছন। না, িটন ভািল, আটম আর েখনও টেল্পী িিার স্বি কিখি না। এই 
িারিা এই মাত্র খুযলযছ, িটন কসখাযন ঢুযে কগল। তাযে এখন আেণ্ঠ মি টগযল মাতাল 
িযত িযি। 
  
*** 
  
িটন কেষ পযজন্ত তার অযাপািজযমযন্ট টিযর এযসযছ। পযরর টিন সোল পাাঁচিা। 
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কভাটমটনে সমস্ত রাত তার র্নয অযপক্ষা েযরযছ–তুটম কোো়ে টছযল িটন? কতামার মা 
েতিার কিান েযরযছন র্াযনা? উটন অসুি িয়ে পযডযছন। 
  
-মা টে কলখািা পযডযছন? 
  
–িযাাঁ, আটম পযড শুটনয়েটছ। 
  
কিটলযিান কিযর্ উিল। কডাটমটনে িটনর টিযে তাটেয়ে িলল–টমযসস ব্ল্যােওয়েল। 
কছযল এই মাত্র টিযরযছ। কস টরটসভারিা িটনর িাযত তুযল টিল। 
  
-িযাযলা, মা? 
  
কেটির েণ্ঠস্বযর িতাো –িটন, আটম র্াটন না, এ িযাপারিা তুটম কেমনভাযি টনয়েছ? 
  
–মা, এিা কোযনা িযিসা ন়ে। এিা এে সমাযলাচযের মন্তিয। তাাঁর মন্তিয িযচ্ছ, 
আমাযে িাাঁটস কিও়ো উটচত। 
  
–ডাটলজং, তুটম টে িুিঃখ কপয়েছ? 
  
কেটি আর েো িলযত পারযলন না। 
  
-মা, আটম কচষ্টা েযরটছলাম, আটম পারলাম না। আটম ি়েযতা চযল যাি। টতটন আমাযে 
এেিা মস্ত িযডা টিপযির িাত কেযে িাাঁটচয়েযছন। 
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–িটন, আটম টেছু িলযত চাইটছ। 
  
-িযাাঁ, আর্ কেযে িে িছর পযর এই ঘিনািা ঘিযল েী িত িযলা কতা? আমাযে এখুটন 
পযাটরস কেযে চযল কযযত িযি। 
  
–আমার র্নয অযপক্ষা েযরা। আটম োল কর্ািাযনসিাগজ কছযড যাটচ্ছ। আমরা এেসযঙ্গ 
টনউই়েযেজ টিযর যাি। কেমন? 
  
–টিে আযছ। িটন িলল। কস টরসভারিা করযখ কডাটমটনযের টিযে তাোল–কডাটমটনে, 
আটম িুিঃটখত, তুটম এে ভুল মানুষযে কিযছ টছযল। 
  
কডাটমটনে কোযনা েো িলল না। কস কিখযত কপল, িটনর কচাখ টিয়ে র্ল গটডয়ে 
পডযছ। 
  
*** 
  
পযরর টিন টিযেলযিলা, কু্রগার কেযন্টর অটিস। কেটি ব্ল্যােওয়েল এেিা কচে 
টলখটছযলন। উযল্টাটিযের কচ়োযর িযস োো এের্ন মানুষ িীঘজোস কিলযলন। 
  
টমযসস ব্ল্যােওয়েল। আপনার কছযলর মযধয অসাধারণ প্রটতভা টছল। তাযে এভাযি িতযা 
েরা িল। িযাপারিা ভািযত আমার খারাপ লাগযছ। 
  
কেটি িাণ্ডা ভাযি তাটেয়ে িলযলন–আযন্দ্র, এই ধরযনর িার্ার িার্ার টেল্পী সারা 
পৃটেিীযত িযা িযা েযর ঘুযর কিডাযচ্ছ। আমার কছযল এের্ন কতাে িাটডয়ে েী েরযি। 
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উটন কচেিা িাত িাটডয়ে টিয়ে টছযলন–আপনার োর্ কেষ িয়ে কগযছ। এিার আমাযে 
আমার োর্ েরযত টিন। রু্গার কেন্ট টলটমযিড কর্ািানসিাযগজ অযনেগুযলা টেল্প 
সংেিোলা খুলযি। এর পাোপাটে লেন এিং টনউই়েযেজ আমরা এই সংেিোলাগুযলা 
খুলি। আপটন ভাযলা ছটি টনিজাচন েরযিন, কেমন? িযাাঁ, আপনাযে ভাযলা েটমেন 
কিও়ো িযি। 
  
আযন্দ্র চযল কগযছন। কেটি কডযস্ক টগয়ে িসযলন। মযনর কভতর ভীষণ টিষণ্ণতা। কছযলযে 
টতটন ভাযলািাযসন। যটি এই র্ঘনয ষডযযন্ত্রর েো কছযল কোযনাটিন র্ানযত পাযর, 
তািযল েী িযি? টেন্তু িটন এইভাযি এে টেল্পী িযি, এিা টতটন সিয েরযিন েী েযর? 
িযাাঁ, িটনর র্নয এেিু েষ্ট িযচ্ছ িযি, টেন্তু কোম্পাটনযে কতা িাাঁচাযত িযি। 
  
কেটি উিযলন, ক্লাটন্ত এযস োস েযরযছ সমস্ত েরীর। এখন িটনযে িাটডযত টনয়ে কযযত 
িযি। 
  
িযাাঁ, এিার িটন অনয ভূটমোযত অিতীণজ িযি। 
  
. 
  
১৯. 
  
পরিতজী িু িছর ধযর িটন ব্ল্যােওয়েল িযিসার মযধয টনযর্যে িযস্ত রাখল। প্রেযম এই 
টিোল িযিসািা েী, কস িুিযত পাযরটন। কু্রগার কেযন্টর সাম্রার্য এখন আরও টিসৃ্তত 
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িয়েযছ। অযনেগুযলা োগযর্র টমল টেযনযছ। এেিা িযটক্তগত টিমান সংিা। িযাঙ্ক এিং 
অযনেগুযলা িাসপাতাল। িটন সি টেছু োন্তভাযি টেখযছ। কস টিটভন্ন ক্লাি এিং সংিার 
সযঙ্গ যুক্ত িযচ্ছ। কস র্াযন, এগুযলা তাযে েত সািাযয েরযি। 
  
িটন সোল কেযে রাত অটব্দ পটরশ্রম েযর। গাটড চালা়ে, আযগোর সৃ্মটতযে ভুযল যািার 
কচষ্টা েযর। মাযি মযধয কডাটমটনেযে টচটি কলযখ। টচটিগুযলা কিরত আযস ওই অিিা়ে। 
অযানযে কিান েযরটছল। অযান্টন িযলযছন, কডাটমটনে আর কসখানোর মযডল ন়ে। কস 
কোো়ে িাটরয়ে কগযছ। 
  
িটন এখন ভাযলা ভাযিই োর্ েরযছ। িা, এর মযধয তার কোযনা আযিগ কনই। 
ভাযলািাসা কনই। ি়েযতা এে সাংঘাটতে েূনযতা। িটন সম্পযেজ টন়েটমত টরযপািজ আসযছ 
কেটির িাযত। কেটি কছযলর োযর্ খুিই খুটে। 
  
 কেটি এেটিন োড রর্ারসযে িলযলন িযিসার প্রটত কছযলর আেি কিযখ আটম অিাে 
িটচ্ছ। 
  
িযাাঁ, কেটির োযছ এখন চরম টনটশ্চটন্তর সম়ে। কেষ পযজন্ত িযিসািা ধ্বংস িযি না, এ 
িযাপাযর উটন সুটনটশ্চত। 
  
*** 
  
১৯৪০ সাল, িটক্ষণ আটিোযত র্াতী়েতািািী িল ক্ষমতা়ে এযসযছ। এখন অটভভাষযণর 
ওপর টন়েন্ত্রণ র্াটর েরা িয়েযছ। সরোর নতুন নতুন টন়েমনীটত প্রিতজন েরযছ। কিযে 
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গণতযন্ত্রর োসন আনার কচষ্টা েরা িযচ্ছ। এরই পাোপাটে সাম্প্রিাট়েে িাঙ্গার সংখযা 
ক্রমে িাডযছ। পুটলে িাঙ্গাোরীযির ওপর অেেয অতযাচার েরযছ। কেটি মাযি মযধয 
খিযরর োগযর্র পাতা়ে এইসি প্রটতযিিন পযড োযেন। িান্দার নাম সিসম়ে কলখা 
োযে। িান্দা এখনও অন্তরাযল কেযে োর্ চালাযচ্ছন। অযনে ি়েস িয়ে কগযছ, তিুও 
িার মানযছন না। িযাাঁ, কেটি ভািযলন, িান্দাযে কেউ েখনও পরাস্ত েরযত পারযি 
না।    
  
কেটি তার ছাপান্নতম র্ন্মটিন পালন েরযলন টিিে এটভটনউর িাটডযত, িটনর সযঙ্গ। 
টতটন ভািযলন, চটব্বে িছযরর কছযলটি এখন আমার উেরাটধোরী। টেন্তু আমাযে 
কিখযল কেউ টে ওর মা িযল ভািযি? 
  
কছযল িলল–আনন্দ মুখর র্ন্মটিন। 
  
–তুটম আমাযে আর এেিু খুটে েরযি.যতা? আটম কতা টেছুটিন িাযি সিটেছু কছযড 
কিি। কেটি ভািযলন, কতামাযে আমার র্া়েগা টনযত িযি। 
  
কেটির ইযচ্ছযত, তারা এখন টিিে এটভটনউযত চযল এযসযছন। 
  
কেটি িযলটছযলন কতামাযে এেিু টনরাপযি োেযত িযি। 
  
িটন এই িযাপাযর কোযনা েো িলযত পাযরটন। 
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করার্ সোলযিলা িটন এিং কেটি এে সযঙ্গ কেেিাযস্টর আসযর িযসন। কু্রগার কেস্ট 
টলটমযিড টনয়ে আযলাচনা িযত োযে। িটন ইটতমযধযই তার োযজেলাযপর দ্বারা মাযে 
অিাে েযর টিয়েযছ। িযিসািাযে আরও িযডা েরযত কস িৃঢ় প্রটতজ্ঞ। 
  
*** 
  
পযান আযমটরোযনর োইি। করাম কেযে টনউই়েেজ। এখাযন কোযনা ঘিনা ঘযিটন। িটন 
এই এ়োর লাইনযে ভাযলািাযস। এরা খুি ভাযলা োর্ েযর। কস মাযি মযধযই এই 
কেযন চযড এে র্া়েগা কেযে অনয র্া়েগা়ে যা়ে। 
  
কসিার পাযে এে মধয ি়েটসনী যাত্রীযে কিখযত কপল কস। 
  
িযাোন মযাগটর্ন পডযছ। কস এেিা পাতা ওলিাল, িটন কিখল, তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ 
িয়ে কগযছ। িল গাউন পরা এে মযডযলর ছটি। কডাটমটনে। িযাাঁ, এ টিষয়ে কোযনা 
সযন্দি কনই। এই কচাখ, এই টচিুে, এই িুে–কেউ েী ভুলযত পাযর? 
  
-আমাযে ওই োগর্িা কিযিন? 
  
পযরর টিন সোলযিলা, িটন টিজ্ঞাপন সংিার নাম র্ানল। কস িলল আটম এের্ন 
মযডযলর সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরার কচষ্টা েরটছ। আপটন টে সািাযয েরযত পাযরন? আটম 
কিাপ পটত্রোযত তার ছটি কিযখটছ। েেমযান কস্টাযর িল গাউন পযর িাাঁটডয়ে আযছ। 
  
-িযাাঁ। 
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–ওই মযডল এযর্টন্সর নাম েী? 
  
–োলিন কব্ল্টসং এযর্টন্স। 
  
কিটলযিান নাম্বার িটনর িাযত চযল এযসযছ। 
  
 িটন এে মটিলার সাযে েো িলল–কডাটমটনে মযাযসযনর খির েী? 
  
-না, আমরা িযটক্তগত খির কিি না। 
  
 িটন কসখাযন িযস রইল। টরটসভাযরর টিযে তাটেয়ে। েী েযর কডাটমটনযের সযঙ্গ 
কযাগাযযাগ েরা যা়ে? কস োড রর্ারযসর অটিযস কগল। 
  
–িটন েটি চলযি। 
  
–না, ধনযিাি োড। োলিন কব্ল্টসং মযডল এযর্টন্সর নাম শুযনযছন? 
  
–িযাাঁ, েী িয়েযছ? এিা কতা আমাযিরই। 
  
 –েী? 
  
–িযাাঁ, এিা আমাযির এেিা সিযযাগী সংিা। 
  
–এিা আমরা েযি টেযনটছ? 
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েয়েে িছর আযগ, তখন তুটম সযিমাত্র এই সংিা়ে কযাগ টিয়েছ। কেন েী িয়েযছ? 
  
 –এের্ন মযডযলর টিোনা চাই। 
  
–িযলা, আটম িযল টিটচ্ছ। 
  
সযন্ধযিলা, িটন োলিন কব্ল্টসং এযর্টন্সর অটিযস টগয়ে তার নাম িলল। ষাি টমটনি 
িাযি তার সযঙ্গ কপ্রটসযডন্ট টমস্টার টক্লিযনর কিখা িল। টক্লিযনর োছ কেযে িটন 
র্ানযত পারল কয, তার মায়ের এোন্ত অনুযরাধ এিং আেযি কডাটমটনেযে মযডল 
টিযসযি কনও়ো িয়েযছ। 
  
কডাটমটনযের সাযে আগামীোল কিখা িযত পাযর। 
  
*** 
  
িটন কডাটমটনযের অযাপািজযমন্ট টিটডং-এর িাইযর কস ডান গাটডযত অযপক্ষা েরযছ। 
  
কডাটমটনে কিটরয়ে এলিা, তার সাযে এেিা মস্ত িযডা কচিারার কলাে। কডাটমটনে 
িটনযে কিযখ অিাে িয়ে কগল। 
  
-তুটম এখাযন েী েরছ? 
  
–কতামার সযঙ্গ েো িলি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

398 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 িযডা কচিারার কলােিা িলল –অনয কোযনা সম়ে, আমরা এখন িযস্ত আটছ। 
  
 িটন িলল–কতামার িনু্ধযে এখন কযযত িযলা। 
  
-তুটম আমাযে তাটডয়ে কিিার কে কি? 
  
কডাটমটনে কলােিার টিযে তাটেয়ে িলল –কেন, তুটম এখন চযল যাও। কতামাযে এেিু 
পযর ডােটছ। 
  
কলােিা চযল কগল গিগি েরযত েরযত। 
  
 কডাটমটনে িটনর পাযে এযস িযসযছ। কডাটমটনে িলল–তুটম কভতযর এযসা। 
  
অযাপািজযমযন্ট এেিা মস্ত িযডা ডুযেক্স। সুন্দর সার্াযনা। অযনে িাম পযডযছ টনশ্চ়েই। 
  
িটন িলল তুটম কেমন আযছা? 
  
-িযাাঁ, আটম এখন ভাযলা আটছ। তুটম টে টিঙ্ক কনযি? 
  
–না, ধনযিাি। পযাটরস কেযে চযল আসার পর কতামার েো খুি কভযিটছ। 
  
 –আটম চযল টগয়েটছলাম। 
  
–কোো়ে? 
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 –আযমটরো়ে। 
  
–োলিন কব্ল্টসং এযর্টন্সযত েীভাযি োর্ কপযল? 
  
–আটম োগযর্ টিজ্ঞাপন কিযখটছলাম। 
  
–তুটম আমার মার সাযে েখন কিখা েরযল কডাটমটনে? 
  
–কেন কতামার অযাপািজযমযন্ট? পযাটরযস? মযন কনই? 
  
—না, সটতয েযর িলল, আটম েখনও কোযনা মটিলাযে আঘাত েটরটন। টেন্তু তুটম যটি 
টমযেয েো িলল, তািযল আটম কতামার মুযখ আঘাত েরি। 
  
কডাটমটনে েো িলযত পারযছ না। 
  
কস িলল–সটতয েযর িযলা। আমার মায়ের সাযে কতামার েখন কোো়ে কিখা িয়েটছল। 
  
–যখন তুটম সু্কযল ভটতজ িয়েটছযল। কতামার মা আমাযে কতামার মযডল িযত িযলটছল। 
  
িটনর কপযি অসম্ভি যন্ত্রণা। তিুও কস িলযত োযে যাযত কতামার সাযে আমার কিখা 
ি়ে, তাই কতা? 
  
-িযাাঁ। 
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–তুটম আমার সাযে ভাযলািাসার অটভন়ে েযরটছযল? 
  
-িযাাঁ, এিা এেিা যুদ্ধ। িযাপারিা সাংঘাটতে। আমার িাযত কোযনা িাো টছল না। িটন 
টিোস েযরা, কেষ পযজন্ত কতামাযে আটম ভালযিযস কিযলটছলাম। 
  
–আর েতগুযলা প্রযশ্নর র্িাি কিযি? 
  
 িটনর েণ্ঠস্বযরর মযধয টতক্ততা িযর পডযছ। কডাটমটনে ভ়ে কপয়েযছ। 
  
–েী র্ানযত এযসছ? 
  
–মা কচয়েটছল, আমার ওপর নর্রিাটর রাখযত, তাই কতা? 
  
–িযাাঁ। 
  
 কডাটমটনযের ভাযলািাসা মযন পযড কগল। এইসি িাো টিয়ে কেনা িয়েযছ। মায়ের 
কসৌর্যনয? িটনর মযর কযযত ইযচ্ছ েরল। কস টে সারা র্ীিন মায়ের িাযতর পুতুল িয়ে 
কিাঁযচ োেযি? মায়ের দ্বারা টন়েটন্ত্রত? মা তাযে ভাযলাভাযি কিাঁযচ োেযত কিযি না। 
  
 কস কডাটমটনযের টিযে তাোল। তারপর কিটরয়ে কগল। িটনর চযল যাও়োর টিযে 
তাটেয়ে কডাটমটনযের কচাখ র্যল ভযর কগযছ। িটন, আটম টেন্তু কতামাযে সটতয 
ভাযলািাটস, এ িযাপাযর কোযনা সযন্দি কনই। 
  
*** 

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

401 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
কেটি লাইযেটরযত িযস আযছন। িটন ঢুেল। মি কখয়েযছ। 
  
–আটম কভাটমটনযের সযঙ্গ েো িযলটছ। কতামরা িাসািাটস েযরছ আমাযে টনয়ে। টে 
তাই কতা? 
  
কেটি টিপি সংযেত শুনযত কপযলন িটন? 
  
-এখন কেযে আটম আমার র্ীিনিা টনযর্র মযতা চালাি। তুটম টে আমার েো শুনযত 
পাযচ্ছা? 
  
িলযত িলযত িটন ঘর কেযে কিটরয়ে কগল। কেটি োন্তভাযি তাটেয়ে োেযলন। তারপর 
এেিা আতঙ্ক এযস তাযে োস েরল। 
  
. 
  
২০. 
  
পযরর টিন িটন টরযমর্ টভযলযর্ এেিা অযাপািজযমন্ট ভাডা েরল। না, মার সযঙ্গ কস 
আর োেযি না। মার সাযে কযিুেু কিখা িযি, িযিসাট়েে স্বাযেজ। এছাডা আর েখনও 
ন়ে। 
  
কেটির হৃি়ে কভযে কগযছ। টেন্তু টতটন কতা সটিে পযের সন্ধান েরযত কচয়েটছযলন। 
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োড রর্ারস কেটির অটিযস এযস িলল–কেটি, সমসযা টেন্তু আরও িাডযি। 
  
-েী িয়েযছ? 
  
–িটক্ষণ আটিো সংসি োযলা মানুষযির অটধোর রাখযত চাইযছ না। তারা েটমউটনস্ট 
অযাক্ট পাে েযরযছ। 
  
কেটি টচৎোর েযর িলযলন িা়ে ঈের। 
  
এই আইযনর সযঙ্গ সামযিাযির কোযনা সম্পেজ কনই। সরোর কয কোযনা সম়ে কয 
কোযনা মানুষযে োটস্ত টিযত পারযি। 
  
–এইভাযি োযলাযির অটধোর কভযে কিও়োর কচষ্টা েরা িযচ্ছ। 
  
কেটি িলার কচষ্টা েরযলন। 
  
–টম. টপ়োরস কিান েযরযছন কর্ািাযনসিাগজ কেযে। 
  
কর্ানােন টপ়োরস িযলন কর্ািাযনসিাগজ োঞ্চ অটিযসর মযাযনর্ার। কেটি কিানিা 
ধরযলন িযাযলা র্টন, েী খির? 
  
–এেিা খির টিযত চাইটছ। 
  
–খির? 
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–এইমাত্র এেিা টরযপািজ কপলাম কয, পুটলে িান্দাযে ধযর কিযলযছ। 
  
*** 
  
কেটি োইি ধযর কর্ািাযনসিাযগজর টিযে উযড চযলযছন। টতটন কোম্পাটনর সমস্ত 
আইনটিোরিযে সািধান েযর টিয়েযছন, তারা কযন এখনই িান্দার সপযক্ষ কোযিজ 
িাটর্র িন। এর সাযে কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর িাট়েত্ব এিং সমান র্টডয়ে আযছ। 
  
কেনিা কর্ািাযনসিাগজ এ়োরযপাযিজ োমল। কেটি তার অটিযস কগযলন। োরাধযক্ষযে 
কিান েরযলন। 
  
-ওযে আলািা ব্ল্যে রাখা িয়েযছ, টমযসস ব্ল্যােওয়েল। কোযনা টভটর্িারযে যািার 
অনুমটত কিও়ো িযচ্ছ না। তযি আপনার িযাপারিা আটম আলািাভাযি কিখযত পাটর। 
  
পযরর টিন সোলযিলা়ে কেটি কর্ািাযনসিাগজ কর্লখানা়ে টগয়ে িান্দার মুযখামুটখ 
িসযলন। িান্দার িাযত পায়ে কেেল। সামযন এেিা োাঁযচর আিরণ। চুল সমূ্পণজ সািা 
িয়ে কগযছ। িযাাঁ, কচাযখর কভতর িতাো এিং উযের্না। 
  
-আটম র্াটন, তুটম আসযি, তুটম কতামার িািার মযতা। তুটম সমসযা কেযে িূযর োেযি, 
কেমন েযর? 
  
কেটি িলযলন –িযাাঁ, এখান কেযে কিযরাযত িযি। েী েযর কিযরাযনা যা়ে? 
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–আটম র্াটন না। ি়েযতা েটিযনর এেিা িাক্স েযর। 
  
–না, আটম ভাযলা ল ই়োর লাগাি। 
  
–কেটি এিা ভুযল যাও, আমাযে এরা েখনও ছাডযি না। আমাযে মরযতই িযি। 
  
–তুটম কেন এেো িলছ? 
  
–আটম খাাঁচািন্দী র্ীিন ভাযলািাটস না। আটম এখান কেযে মুটক্ত কপযত চাইটছ। 
  
কেটি িলযলন িান্দা কচষ্টা েরযতই িযি। টেন্তু এমন টেছু েযরা না যাযত ওযির সযন্দি 
িযত পাযর। 
  
-কোযনা টেছু আমাযে মারযত পারযি না। তুটম এমন এের্ন মানুযষর সাযে েো িলছ, 
কয, িােরযির সযঙ্গ লডাই েযর যুযদ্ধ টর্যতযছ। লযােমাইন তাযে ওডাযত পাটরটন, 
েুেুযরর িল োমডাযত পাযরটন। তুটম সিটেছু র্াযনা। কসিা আমার র্ীিযনর কসরা 
সম়ে। 
  
*** 
  
কেটি পযরর টিন আিার কিখা েরযত এযলন। 
  
সুপাটরযিনযডন্ট িলযলন আটম িুিঃটখত টমযসস ব্ল্যােওয়েল, এখন আর ওখাযন যাও়ো 
যাযি না। 
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-কেন? 
  
 –কস েো আটম িলি না। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোযল কেটির ঘুম কভযে কগল। টতটন খিযরর োগযর্র সংিাি পযড অিাে 
িযলন। কেেিাস্ট কখযত পারযলন না। কলখা িয়েযছ কর্লখানা কভযে পালাযনার সম়ে 
টিযোিী কনতার মৃতুয। 
  
এে ঘণ্টা িাযি টতটন কর্লখানা়ে কপৌঁযছ কগযলন। 
  
সুপাটরযিনযডন্ট িলযলন উটন কর্ল কভযে পালািার কচষ্টা েরটছযলন, পুটলযের গুটলযত 
মৃতুয িয়েযছ। 
  
কেটি র্াযনন, এিা এেিা অসতয েো। িান্দার মযতা মানুষ ি়েযতা মারা কগযছন, টেন্তু 
তার স্বিরা টচরটিন কিাঁযচ োেযি। 
  
িুটিন কেযি কগযছ, কোে যাত্রার প্রস্তুটত কেষ িয়েযছ। কেটি এিার কেযন চযড 
টনউই়েযেজর টিযে যাত্রা েযরযছন। টতটন র্ানালা টিয়ে তাটেয়ে োেযলন। আিা, এই 
পটিত্র টপ্র়েভূটমর টিযে কেষিাযরর মযতা তাোযলন। এই ভূটমখযণ্ডর মযধয আযছ 
অসাধারণ উিজরতা। এখাযন পৃটেিীর কশ্রষ্ঠ টিযর লুটেয়ে আযছ। এিা িল ঈেযরর 
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টনিজাটচত পরম ভূটমখণ্ড। টেন্তু এখানোর মানুষ? েতটিন তারা অনাচার আর 
অতযাচাযরর মযধয টিন োিাযত িাধয িযি? 
  
পযরর টিন সোযল কেটি রর্ারসযে কডযে পািাযলন। িলযলন কতামার সাযে, টেছু 
কগাপন আযলাচনা আযছ। চাটলজ এিং কিডটরে সম্পযেজ কতামার িক্তিয েী? 
  
োড ইটতমযধযই বতটর িয়ে এযসটছল। কস িলল–চাটলজ ডালাযস র্যন্মযছন, উচ্চাঙ্কাখী 
পুরুষ, টতটন তার টনর্স্ব সাম্রার্য চাটলয়ে োযেন। তযি তাযে ি়েযতা ে়েতাযনর প্রটতভু 
িলা কযযত পাযর। 
  
–েত ি়েস িযি? 
  
–সাতচটলে। 
  
–সন্তান? 
  
–এেটি কময়ে, পাঁটচে, কময়েটি অসাধারণ সুন্দরী। 
  
 –কময়েটির টিয়ে িয়েযছ? 
  
–িযাাঁ, টডযভাসজ িয়ে কগযছ। 
  
–এিার কিডটরে িেমযান? 
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-িেমযাযনর ি়েস চাটলজর কেযে েম। তাযে কিখযল অনুভিী মানুষ িযল মযন ি়ে। টতটন 
এেিা গুরুত্বপূণজ র্ামজান পটরিার কেযে এযসযছন। টতটন টিপেীে। তার িােুরিািা 
এেটি ইস্পাযতর োরখানা শুরু েযরটছযলন। কিডটরে িেমযান িােুরিািার োছ কেযে 
এই িযিসািা কপয়েযছন। এছাডা আরও টেছু সম্পটে কপয়েটছযলন। েমটপউিাযরর 
র্গযত পিাপজণ েযরটছযলন। অযনেগুযলা মাইযক্রা প্রযসসাযরর ওপযর কপযিন্ট টনয়েযছন। 
  
-কছযলযময়ে? 
  
–এেটি কময়ে আযছ, ি়েস কতইে। 
  
কময়েটি কেমন? 
  
–আটম এখনও র্ানযত পাটরটন, োড রর্ারস এেিু টচন্তা েযর িলল। তারপর কস 
আরও িলল এই িযাপাযর আযলাচনা েযর েী লাভ, কেটি? আটম ি়েযতা আরও তেয 
টিযত পারি, টেন্তু এই িুযিা কোম্পাটনর কেউ তাযির িযিসা টিটক্র েরযত চাইযছ না। 
আটম িলি েযর িলযত পাটর। 
  
*** 
  
িেটিন কেযি কগযছ, মাটেজন যুক্তরাযষ্ট্রর কপ্রটসযডন্ট কেটিযে আমন্ত্রণ র্ানাযলন। 
ও়োটেংিযন এেটি আযলাচনা সভা অনুটষ্ঠত িযি। এখাযন টিটেষ্ট টেল্পপটতযির কডযে 
পািাযনা িয়েযছ। েী েযর অনুন্নত এিং উন্ন়েনেীল কিেযে সািাযয েরা যা়ে, কসটি িল 
আযলাচনার মূল টিচাযজ টিষ়ে। 
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িুর্ন মানুষ সম্পযেজ আরও উৎসািী িয়ে উযিযছন। টতটন আরও কিটে খির আনার 
কচষ্টা েরযছন। িযাাঁ, এযত তার িযটক্তগত স্বােজ র্টডয়ে আযছ। টতটন কিখযলন কিডটরে 
এিং চাটলজ চটরযত্রর টিে কেযে টিপরীত েযির িাটসন্দা। কিডটরেযে এে সুপুরুষ িলা 
যা়ে। তার মযধয আটভর্াযতযর ছাপ আযছ, কিখযলই িুিযত পারা যা়ে, টতটন এেিা 
েটিন টন়েমনীটত কমযন চযলন। িযাাঁ, কিডটরযের সাযে সম্পেজ িাপন েরযল েী ি়ে? 
  
*** 
  
ও়োটেংিযনর আযলাচনা সভা টতনটিন ধযর চযলটছল। উপরাষ্ট্রপটত এই সভা়ে সভাপটতর 
আসন অলংেৃত েযরটছযলন। রাষ্ট্রপটতযেও টেছুক্ষযণর র্নয কিখা টগয়েটছল। সেযলই 
কেটি ব্ল্যােওয়েযলর িযটক্তত্ব কিযখ মুগ্ধ িয়েটছযলন। কেটির মযধয এেিা আশ্চযজ 
র্ীিনসো আযছ, টতটন এত িযডা এে িাটণটর্যে সাম্রাযর্যর সম্রাজ্ঞী, টেন্তু পাাঁচর্যনর 
মযধয তা প্রোে েযরন না। 
  
চাটলজর সাযে েো িলার সুযযাগ এল। 
  
টমস্টার চাটলজ, আপনার পটরিাযরর সেলযে টে আপনার সযঙ্গ এযনযছন? 
  
–আটম আমার কময়েযে এযনটছ। তাযে টেছু িার্ার েরযত িযি। 
  
-তাই নাটে? কেটি তার উচ্ছ্বাস কিখাযলন। তারপর িলযলন, শুক্রিার আটম, 
ডােিারিাযর এেিা কছাট্ট টডনার টিটচ্ছ। আপটন টে কময়েযে টনয়ে কসখাযন আসযিন? 
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–িযাাঁ, আপনার সম্পযেজ অযনে েো শুযনটছ, টমযসস ব্ল্যােওয়েল। আটম টনশ্চ়েই যাি। 
  
কেটি িাসযলন–আটম সি িযিিা েযর রাখি, যটি োল রাযতর টিমান ধযরন, তািযল 
ভাযলা ি়ে। 
  
িে টমটনি িাযি কেটি িেমযাযনর সাযে েো িলযত শুরু েরযলন। 
  
আপটন টে ও়োটেংিযন এখনও রয়েযছন? আপনার স্ত্রী এযসযছ নাটে? 
  
-না, আমার স্ত্রী েয়েে িছর আযগ মারা কগযছন। আটম আমার কময়ের সযঙ্গ এযসটছ। 
  
কেটি র্ানযতন কয, তারা কর্ অযাডামস কিাযিযল আযছন। ৪১৮ নম্বর টস্ট্রযি। টতটন 
িলযলন–ডােিারিাযর আটম এেিা কছাট্ট টডনাযরর আয়োর্ন েযরটছ। আপটন কময়েযে 
টনয়ে এযল খুি ভাযলা িযি। 
  
–আটম কতা র্ামজাটনযত টিযর যাি। তারপর িলযলন, টিে আযছ, এেটিন-িুটিন পযর 
কগযল কোযনা অসুটিধা িযি না। 
  
*** 
  
ডােিারিাযর পাটিজ। প্রটত িুমাস অন্তর এেিার েযর কেটি এই আনন্দ আসযরর 
আয়োর্ন েযর োযেন। এখাযন পৃটেিীর অতযন্ত গুরুত্বপূণজ মানুষরা এযস উপটিত িন। 
তারা টিটভন্ন টিষ়ে টনয়ে আলাপ আযলাচনা েযরন। কেটি এিাযরর পাটিজিা টিযচ্ছন অনয 
এেিা উযেেয সাধন েরার র্নয। টতটন িটনর োযছ প্রস্তািিা রাখযলন। 
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িটন িযলটছল না, আটম কসামিার োনাডা যাি। মযন িযচ্ছ টিরযত পারি না। 
  
-িযাপারিা খুি গুরুত্বপূণজ, কেটি িলযলন। চাটলজ এিং িেমযান আসযিন, কতামাযে 
োেযতই িযি। 
  
-আটম র্াটন, ওাঁরা কে। আটম োড রর্ারযসর সযঙ্গ েো িযলটছ। টেন্তু ওাঁযির সযঙ্গ 
কযাগাযযাগ েযর েী িযি? 
  
–এই িযাপারিা ওখাযন আযলাচনা েরযলই ভাযলা ি়ে। 
  
 –তুটম কোন কোম্পাটন টেনযত চাইছ? 
  
-কেন? চাটলজর কয কতল কোম্পাটনিা আযছ, কসিা। আরি কিযে এর মস্ত িযডা চাটিিা 
আযছ। 
  
-তািযল টে আমা়ে োেযত িযি? 
  
–িযাাঁ, তুটম োেযল ভাযলা ি়ে। েটিন িাযি না ি়ে োনাডাযত কযও। 
  
িটন এসি িযাপারগুযলা কমাযিই ভাযলািাযস না। তিুও কস িলল আচ্ছা, আটম োেি। 
  
*** 
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অটতটেরা এযে এযে টসডারটিল িাউযস আসযত শুরু েযরযছন। কেটি টনযর্ িাাঁটডয়ে 
কেযে প্রযতযেযে সাির সম্ভাষণ র্ানাযচ্ছন। োড রর্ারস চাটলজর কময়ের পাযে িাাঁটডয়ে 
আযছ। কময়েটির নাম লুটস, িযাাঁ, অসাধারণ সুন্দরী। লম্বা, োযলা চুযলর িনযা, ভারী সুন্দর 
িািামী কচাযখর তারা। কিখযত শুনযত সটতয অতুলনী়ে। কচিারার মযধয কোযনা খুাঁত কনই। 
কপাোেিাও তাযে ভারী সুন্দর মাটনয়েযছ। োড এর আযগই সি খির কেটিযে 
র্াটনয়েটছল। কস এে ইতাটল়ে কছযলযে টিয়ে েযরটছল, িুিছর আযগ টডযভাসজ িয়ে 
কগযছ। 
  
িটনর সাযে লুটসর েো িল। কেটি তাযির মুযখর টিযে তাটেয়ে োেযলন। মুযখ কোযনা 
আলািা অটভিযটক্ত কনই। 
  
লুটস সি টেছু কিযখ অতযন্ত আনটন্দত। তার েণ্ঠস্বযরর কভতর আনন্দ এিং উচ্ছ্বাস িযর 
পডযছ। কস িটনযে প্রশ্ন েরল–কতামরা টে এখাযন কিটে সম়ে োযো? 
  
-না। 
  
আিার প্রশ্ন তুটম টে এখাযন িযডা িয়েছ? 
  
–আমার র্ীিযনর টেছুিা সম়ে এখাযন কেযি কগযছ। িুটন কযন এটডয়ে যািার কচষ্টা 
েরযছ। সযঙ্গ সযঙ্গ কেটি িলযলন িটনর র্ীিযনর অযনে শুভ মুিূতজ এই িাটডযত কেযি 
কগযছ। 
  
মায়ের টিযে তাটেয়ে িটন িলল–মা, আমার কিাধি়ে োনাডাযত কগযলই ভাযলা িত। 
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-না, কতামাযে এখাযন োেযত িযি। 
  
 চাটলজ এই টনমন্ত্রণ কপয়ে খুিই খুটে িয়েযছন। টতটন িলযলন আপনার সন্তান সম্পযেজ 
অযনে েোই শুযনটছলাম। এখন তাযে স্বচযক্ষ কিখযত পাটচ্ছ। 
  
এিার োউন্ট িিমযাযনর পালা। তার কময়ের নাম মাটর়োনা। টতটন এেিু কিটর েযর 
এযসযছন। টতটন এযসই লটজ্জত সুযর িলযলন –কেনিা লা গাটডজ়োযত আিযে টছল। 
  
কেটি িলযলন–েী লজ্জার টিষ়ে। িেমযান মাটর়োনাযে টনয়ে ঘযর ঢুযে পডযলন। টতটন 
িলযলন স্কচ পাও়ো যাযি? 
  
মাটর়োনার টিযে তাটেয়ে কেটি িলযলন তুটম েী কনযি? 
  
–আটম এখন টেছুই কনি না। 
  
অনযানয অটতটেরা এযস কগযছন। িটন সেযলর সযঙ্গ েো িলযছ। তাযেই আর্ গৃিেতজার 
ভূটমোযত অটভন়ে েরযত িযচ্ছ। 
  
টিরাি ডাইটনং রুম, কেটি মাটর়োনা িেমযানযে এে সুপ্রীম কোিজ র্াটস্টযসর পাযে 
িটসয়ে টিযলন। তার পাযে এে কসযনির িযস আযছন। িটনর সামযন লুটসযে িসাযনা 
িল। সেযলই এযস কগযছন। টিিাটিত এিং অটিিাটিতরা, সেযলই লুটসর টিযে তাটেয়ে 
আযছ। কেটি লুটস এিং িটনর েোিাতজা কোনার কচষ্টা েরযছন। কিািা যাযচ্ছ, িটন 
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ি়েযতা ধীযর ধীযর লুটসর প্রটত আেটষজত িয়ে উিযছ। এভাযিই এেিা সুন্দর গল্প শুরু 
িযত পাযর। 
  
পযরর টিন সোলযিলা, েটনিার, কেেিাযস্টর আসর। 
  
চাটলজ কেটির োযছ র্ানযত চাইযলন টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আপনার প্রযমাি তরণীযত 
এেিার ভ্রমণ েরযল কেমন ি়ে? এিা েত িযডা? 
  
কেটি তার কছযলর টিযে তাটেয়ে প্রশ্ন েরযলন িটন? এিা েতিা িযি? 
  
িটন োন্তভাযি িলল–আটে িুি। 
  
কিেসাযস আমরা এ ধরযনর সুযযাগ পাই না। এেিার টে ভ্রমণ েরা কযযত পাযর? 
  
 চাটলজর মুযখ উদ্ভাটসত িাটস। 
  
কেটি কিযস িলযলন –টিে আযছ। আমরা আগামীোল ওই ভ্রমযণর িযিিা েরযত পাটর। 
  
িটন িুর্যনর টিযে তাটেয়ে টছল। কস টেছুই িলল না। তার মযন িযচ্ছ চাটলজ কিাধি়ে 
এে চালাে িযিসািার। টতটন কেটি ব্ল্যােওয়েযলর সযঙ্গ সুন্দর সম্পেজ িাপন েরযত 
চযলযছন। কেটি, িটন এিং লুটসর টিযে তাটেয়ে িলযলন কতামরা িুর্ন এেিা 
েযাপযিাযি ঘুযর এযসা না। 
  
িটন টেছু িলার আযগই লুটস িলল িযাাঁ, যাি। 
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িটন োন্তভাযি িলল –আটম িুিঃটখত। এেিা গুরুত্বপূণজ োর্ আযছ আমার। 
  
মায়ের কচাযখ অটিোস এিং সযন্দি। 
  
 কেটি মাটর়োনার টিযে তাটেয়ে িলল–কতামার িািা কোো়ে? 
  
-িািা কতা সোযল উযি কিেভ্রমযণ কিটরয়ে পযডযছ। 
  
–তুটম কঘাডা়ে চডযত ভাযলািাযসা? আমার এেিা সুন্দর কঘাডাোলা আযছ। 
  
–ধনযিাি, টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আটম এেিু ঘুযর কিখি টে? 
  
-িযাাঁ, কিখযত পাযরা। কেটি িটনর টিযে তাটেয়ে িলযলন –েী? তুটম টে লুটসযে টনয়ে 
কিযরাযি না? 
  
–িযাাঁ, আর্ আটম এেিু িযস্ত আটছ। 
  
 কছাট্ট এেিা টির়্ে, কেটি িাসযলন, অেিা িটন? 
  
কেেিাস্ট কেষ িয়ে কগযছ। কেটি িলযলন কতামার কিানগুযলা ধরার আযগ তুটম লুটসযে 
টনয়ে িাগান কেযে ঘুযর এযসা। 
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এিার িটন আর িাধা টিযত পারল না। কেটি চাটলজর টিযে তাটেয়ে িলযলন –আপটন টে 
পুযরাযনা িই পডযত ভাযলািাযসন? আমার লাইযেটরযত অযনে পুযরাযনা িই আযছ। 
  
কিেসাস ভেযলাে কিযস িলযলন –আপটন যা কিখাযিন তাযতই আটম খুটে িি। 
  
কেটি মাটর়োনার টিযে তাটেয়ে িলযলন –তুটম টে টিে আযছ? 
  
–টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আমার র্নয টচন্তা েরযত িযি না। 
  
িটন এিং লুটস কিে টেছুক্ষণ িাগাযন ঘুযর কিডাল। এখাযন অযনে িুল িুযিযছ। রযের 
খুন-খারাটপ উৎসি। মযন ি়ে এেিুেযরা স্বগজ িুটি কনযম এযসযছ। 
  
*** 
  
টিরাি লাইযেটর, কেটি সি টেছু ঘুটরয়ে ঘুটরয়ে কিখাযচ্ছন। অটলভার কগাডটস্মে, িটি়োর 
স্মল র্ন ডন, সেযলর িই আযছ। ভেযলাে কিযখ অিাে িয়ে কগযছন। উটন িুিযত 
পারযছন, কেটি শুধু অেজ উপার্জযনর র্নযই সম়ে োিান না। এসি োযর্ও অযনেিা 
সম়ে টিযত ি়ে তাযে। 
  
*** 
  
িটন তখন তার প্রাইযভি স্টাটডযত িযস আযছ, িলওয়ের পাযে এেিা কছাট্ট ঘর। 
আমজযচ়োযর িযসটছল কস, িরর্া কখালার েব্দ শুনযত কপল। মাটর়োনা ঢুযে পযডযছ। 
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মাটর়োনা কিও়োযল িাোযনা ছটিগুযলার টিযে অিাে কচাযখ তাটেয়ে আযছ। কস টিোস 
েরযত পারযছ না, এত সুন্দর ছটি এখাযন োেযত পাযর। যখন কস র্ানযত পারল, িটন 
এই ছটিগুযলা এাঁযেযছ, তখন তার উচ্ছ্বাস িল আোে কছাাঁ়ো। 
  
িটন ভািযছ, এই িুটি কময়ের মযধয কে আমার োছাোটছ আসযত পাযর? লুটস টে 
আমাযে র়্ে েরার কচষ্টা েরযছ? টেন্তু তািযল কস সম়ে নষ্ট েরযি। িটন কপ্রযম আঘাত 
কপয়েযছ। মা এিং কডাটমটনযের চক্রাযন্তর টেোর িয়েযছ। এখন কস কময়েযির োছ 
কেযে টনরাপি িূরযত্ব োেযত ভাযলািাযস। 
  
*** 
  
রটিিার সোলযিলা, িটন সাাঁতার োিযত কগযছ। মাটর়োনা র্যলর কভতর টছল, এেিা 
কছাট্ট টিটেটন েযর। অসাধারণ কিি কসৌন্দযজ তার লম্বা এিং কমিিটর্জত। আটভর্াযতযর 
ছাপ আযছ। িটন র্যলর কভতর ওই র্লপটরযে কিযখ অিাে িয়ে কগল। সুন্দর ছযন্দ 
কময়েটি সাাঁতার োিযছ। সাাঁতার োিযত োিযত মাটর়োনা িটনর টিযে এটগয়ে এযস 
িলল সুপ্রভাত। 
  
িটন িলল-সুপ্রভাত। 
  
মাটর়োনা িলল–আটম সিরেম কখলা কখলযত ভাযলািাটস। িািার োছ কেযেই এই 
স্বভািিা কপয়েটছ। 
  
িটন এেিা কতা়োযল ছুাঁযড টিল। মাটর়োনা েরীর মুছযছ। 
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িটন টর্জ্ঞাসা েরল–কেেিাস্ট কেষ িয়েযছ? 
  
-না, এত তাডাতাটড কেেিাস্ট ি়ে না আমাযির। 
  
 এিা কতা এেিা কিাযল, সি সম়ে খািার পাও়ো যাযি। 
  
 িটন র্ানযত চাইল তুটম োযো কোো়ে? 
  
কিটের ভাগ সম়ে টমউটনযখ োটে। েিযরর িাইযর এেিা িুযগজর কভতর। 
  
 –তুটম েীভাযি কিযড উযিছ? 
  
মাটর়োনা িলল এিা এেিা লম্বা গল্প, যুযদ্ধর সম়ে আমাযে সুইর্ারলযাযে পাটিয়ে 
কিও়ো িয়েটছল। তারপর আটম অক্সযিাযডজ যাই। সরযিাযন পডাশুনা েটর। লেযন 
টছলাম েয়েে িছর। িটনর কচাযখ কচাখ করযখ িলল, এিার কতামার েো িলল। 
  
টনউই়েেজ, ইউযরাপ, সুইর্ারলযাে, িটক্ষণ আটিো, েয়েে িছর িটক্ষণ প্রোন্ত 
মিাসাগর, যুযদ্ধর সম়ে। পযাটরস 
  
িটন এিার টেছু িলার কচষ্টা েরল। টেন্তু গল্প কেষ িয়ে কগযছ। 
  
-তুটম ছটি আাঁো কছযড টিযল কেন? 
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 মাটর়োনার এই প্রযশ্ন িটন েতমত –ও িযাপারিা কছযড িাও। চযলা, আমরা কেেিাযস্টর 
আসযর যাই। 
  
*** 
  
সমুযের টিযে তাটেয়ে তারা টনশু্চপ িয়ে কখয়ে চযলযছ। মাটর়োনা টেছু িলার কচষ্টা 
েরযছ, িটন এখন শুনযছ না। 
  
কেষ পযজন্ত িটন িলল–তুটম েখন র্ামজাটনযত টিযর যাযি? 
  
–আগামী সপ্তাযি। আমার টিয়ে িযি। 
  
 িটন অিাে িয়ে কগযছ –আিা, োর সযঙ্গ? 
  
-কস এের্ন ডাক্তার। আমার অযনে টিযনর সােী। 
  
 িটন টর্জ্ঞাসা েরল টনউই়েযেজ আমার সযঙ্গ টডনার খাযি? 
  
-িযাাঁ, আমার ভাযলাই লাগযি। 
  
*** 
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লং আইলযাযে এেিা কছাট্ট করসু্টযরন্ট। সমুযের ধাযর, িটন মাটর়োনার মুযখামুটখ িযস 
োেযত কচয়েটছল। কস কেন র্ামজাটনযত টিযর যাযচ্ছ? আগামী সপ্তাযি। িযাাঁ, তার কতা 
টিয়ে িযি। 
  
*** 
  
পযরর পাাঁচটিন ধযর িটন আর মাটর়োনা সিজত্র ঘুযর কিটডয়েযছ। িটন োনাডাযত যা়েটন। 
টেন্তু কেন? কস র্াযন না। মাটর়োনা টে তাযে োস েযরযছ? তার হৃি়ে িরণ েযরযছ? 
  
মাটর়োনা এই প্রেম টনউই়েযেজ এযসযছ, িটন তাযে সিজত্র টনয়ে কগল। কেষ অটব্দ? এযস 
কগল কসই ভ়েংের টিনটি, কসামিার সোযল মাটর়োনা র্ামজান কিযে চযল যাযি। 
  
*** 
  
িটন িাউসিন কেযে চযল এল। মায়ের সযঙ্গ কস কোম্পাটনর টিমাযন কযযত পারত টেন্তু 
এই িযাপারিা কস এটডয়ে চলযত ভাযলািাযস। কস এো এো োেযতই চা়ে। 
  
এেিা করালস রয়েস িাাঁটডয়েটছল। িাউসিযনর এ়োরযপাযিজ। করালস রয়েস োযঞ্চর টিযে 
এটগয়ে চলল। 
  
িাইভার গল্প েরটছল অযনযে সরাসটর েযাযঞ্জ চযল যা়ে। ওই ভেযলাে মস্ত িড 
িযিসািার। 
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িটন ভািল সিটেছু িাটডয়ে িলা িয়েযছ ি়েযতা। টেন্তু সটতয সটতয চালজযসর িযিসা 
কিখযল অিাে িযত ি়ে। 
  
কেটি ইটতমযধয এযস কগযছন। টতটন এিং চাটলজ কিযরযস িযস আযছন। সামযন এেিা 
সুইটমং পুল, কলযের মযতা আোযরর। িটন প্রযিে েরল। 
  
চালজস তাযে কিযখ উযি এযলন, টেছু এেিা িলার কচষ্টা েরযলন।-িটন কেমন লাগল? 
  
-অযনে ধনযিাি। 
  
–তুটম আযগর কেনিা ধরযল না কেন? মায়ের প্রশ্ন। লুটস কতামার র্নয অযপক্ষা েরটছল। 
  
 িটন টর্জ্ঞাসা েরল –কোো়ে কস? 
  
চাটলজ িটনর টিযে তাটেয়ে িলযলন–কিযখা, োছাোটছ কোোও কপয়ে যাযি। ি়েযতা 
িারটিটেউযত আযছ। 
  
–অযনে ধনযিাি। 
  
লুটসযে পাও়ো কগল। সািা োিজ এিং িাইি টর্নস পযরযছ। িটন স্বীোর েরযত িাধয 
িল, কময়েটির মযধয গুণ ও কসৌন্দযজ আযছ। 
  
কস িলল –িটন, আটম কতামাযে েখন কেযে খুাঁযর্ কিডাটচ্ছ। 
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িটন িলল –িযাাঁ, এেিা িরোটর োর্ টছল। আসযত কিরী িয়ে কগল। 
  
 লুটস িাসল টিে আযছ। তুটম আমার সযঙ্গ সমস্ত সম়েিা োিাযি কতা? 
  
কেটি এিং চাটলজ কচাযখ কচাখ করযখ িাসযলন। 
  
*** 
  
িারটিটেউিা অসাধারণ। কিেসাযসর কক্ষযত্রও এেিা আলািা প্রাটপ্ত িযত পাযর। 
িুযোর্ন ইটতমযধযই এযস কগযছন। সেযলই এযসযছন িযটক্তগত টিমাযন। অেিা 
মাটসজটডর্ টেংিা করালস রয়েযস। িুযিা িযাে নানা সুর িাটর্য়ে চযলযছ। িারযিোররা 
েযাযম্পন, হইটস্ক, সিি টিঙ্কস এিং টি়োর পটরযিেন েযরই চযলযছ। খািাযরর গন্ধ 
কিটরয়ে আসযছ, নানাধরযনর খািার। 
  
সি টেছুই িটনর সমানাযেজ। 
  
িটন এিং লুটস এেপাযে িাাঁটডয়ে গল্প েরযছ। েত েো কিাধি়ে র্যম আযছ। আধঘন্টা 
কেযি কগযছ। লুটস তখনও িটনর সযঙ্গ গল্প েরযছ। টেন্তু উটন ভািযছ, এই কমলাযমোর 
অন্তরাযল েী আযছ? 
  
*** 
  
এ়োরযপািজ কেযে িটন মাটর়োনাযে কিান েরল। িলল–আটম কতামাযে কিখযত চাইটছ। 
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 এে মুিূযতজর টচন্তা–িযাাঁ, আমারও ইযচ্ছ েরযছ কতামাযে কিখযত। 
  
িটন মাটর়োনাযে তার টচন্তার র্গৎ কেযে িাইযর কির েরযত পারযছ না। অযনে টিন 
কস এেলা কেযেযছ। টেন্তু এোেীযত্বর যন্ত্রণা তাযে োস েরযত পাযরটন। মাটর়োনা তার 
র্ীিযন আসার পর কস কেমন কযন িয়ে কগযছ। তার কেিলই মযন িযচ্ছ, টেছু এেিা 
কনই তার র্ীিযন। 
  
মাটর়োনা িটনর সাযে তার অযাপািজযমযন্ট কিখা েরল। িটন তাটেয়ে োেল অিাে 
কচাযখ। এেিা অদু্ভত তৃষ্ণা, এেিা টপ়োস। 
  
মাটর়োনা িটনযে র্টডয়ে ধরল। আযিগ আোে ছুাঁয়েযছ। িযাাঁ, এেিা অিরুদ্ধ ইচ্ছা, 
এেিা প্রচণ্ড র্ােত েটক্ত। 
  
-মাটর়োনা, আটম কতামাযে টিয়ে েরি। 
  
–তুটম টে টিে িলছ িটন? এেিা সমসযা আযছ। 
  
–কতামার এনযগর্যমন্ট? 
  
–না, কসিা আটম কভযে টিয়েটছ। টেন্তু কতামার মা? 
  
–তার টেছু িলার োেযি না। 
  
–না, আটম র্াটন, কতামার মা চাইযছন, তুটম কযন লুটসযে টিয়ে েযরা। 
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—এিা মায়ের ষডযন্ত্র, িটন মাটর়োনাযে আরও ভাযলাভাযি র্টডয়ে ধযর িলল, আমার 
পটরেল্পনা আটম সিল েরিই। 
  
-উটন আমাযে কঘন্না েরযিন িটন, আটম কসিা চাইটছ না। 
  
–আটম যা চাইটছ, কতামাযে তা মানযত িযি। 
  
আিার এেিা অযলৌটেে ঘিনা ঘিযত চযলযছ। 
  
*** 
  
কেটি ব্ল্যােওয়েল খিরিা র্ানযত পারযলন িটনর োছ কেযে। িযাাঁ, টতটন এেিু অিাে 
িয়ে কগযছন। টেন্তু কেন? টিয়েিা িয়ে কগযছ, গতোল, মধুচটন্দ্রমার আসর। 
  
মা অিাে িয়ে কগযছন। এত সািস? োড রর্ারস অটিযস এযস িলল আপটন আমা়ে। 
কডযেযছন? তারপর কেটির মুযখর টিযে তাটেয়ে োড িলল –এ েী? আপনার েী 
িয়েযছ? 
  
কেটি কিযস িলযলন িটন োর্িা েযর টিয়েযছ, িপমযাযনর সাম্রার্য এখন আমাযির 
িাযত। 
  
োড রর্ারস কচ়োযর িযস পডল আটম টিোস েরযত পারটছ না। মাটর়োনা িপমযানযে 
টিয়ে েরা েী েযর সম্ভি িল? 
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কেটি িলযলন আটম িটনযে ভুল পযে চালনা েযরটছলাম িলযত পাযরা, এিা আমারই 
এেিা ষডযন্ত্র। 
  
টেন্তু কেটি র্াযনন, মাটর়োনা িটনযে সটতয ভাযলািাসযি। িযাাঁ, লুটসর েরীযর এেিা খুাঁত 
আযছ, লুটস কোযনাটিন মা িযত পারযি না। 
  
আর মাটর়োনা? মাটর়োনা িটনযে তার ঈটঙ্গত পুত্রসন্তান উপিার কিযি। 
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সিয়ের পর ছমাি 
২১. 
  
টিয়ের পর ছমাস কেযি কগযছ। িপমযান কোম্পাটনর সাযে কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর 
সংযুটক্তেরণ কেষ িয়েযছ। কিডটরে িপমযাযনর ওপর আরও কিটে োযর্র িাট়েত্ব 
কিও়ো িয়েযছ। িটন অিাে িয়ে কগযছ, কেষ পযজন্ত মা এ টিয়েিা মানল েী েযর? 
  
প্রেম কেযেই টিয়েিা অসাধারণ সিলতার টিযে এটগয়ে চযলযছ। মাটর়োনা এিং িটন –
এযে অনযযে পাগযলর মযতা ভাযলািাসযছ। 
  
যখন িটন িযিসার োযর্ িাইযর যা়ে, মাটর়োনা তার সযঙ্গ োযে। তারা এেসযঙ্গ কখলা 
েযর, এেসযঙ্গ আনন্দ েযর, প্রটতটি মুিূতজযে উপযভাগ েরার কচষ্টা েযর। িটন ভাযি, 
আিা, র্ীিন এত সুন্দর! 
  
িটন এিং মায়ের মযধয কয িাণ্ডা যুদ্ধ চলটছল, মাটর়োনা কসিাও িন্ধ েযর টিয়েযছ। তাই 
সম়েিা এখন তরতটরয়ে এটগয়ে চযলযছ। 
  
কেষ পযজন্ত কেটি এিং মাটর়োনার মযধয িনু্ধযত্বর সম্পেজ িাটপত িয়েযছ। প্রটত সপ্তাযি 
কিটলযিাযন তারা অযনেিার েো িযল। সপ্তাযি অন্তত এেিার লাযঞ্চর আসযর চযল 
যা়ে। 
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এেিার মাটর়োনা এেিু অসুি িয়ে পডল। কস কেটিযে িলল –ডািল হইটস্ক টিযত 
িযি। 
  
মাটর়োনা টেন্তু শুধুমাত্র ও়োইন ছাডা আর টেছুই খা়ে না। 
  
কেটি র্ানযত চাইযলন মাটর়োনা েী িয়েযছ? 
  
ডাক্তার িািজযলর সযঙ্গ কিখা েযর এলাম। 
  
 কেটির মযন আেঙ্কা–কেন? 
  
-না, এমটন…। 
  
 মযন িল মাটর়োনা টেছু এেিা িলযত চাইযছ না। 
  
েয়েেটিন আযগই িযাপারিা শুরু িয়েটছল। টেন্তু কেন? 
  
*** 
  
ডিঃ িািজযল িলযলন টমযসস ব্ল্যােওয়েল, কতামার ি়েস েত? 
  
–কতইে। 
  
–কতামার পটরিাযরর োরও িাযিজর অসুখ আযছ? 
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–না। 
  
–েযানসার? 
  
–না। 
  
–কতামার মা িািা কিাঁযচ আযছন? 
  
–িািা কিাঁযচ আযছন, মা কমাির অযােটসযডযন্ট মারা যান। 
  
–কতামার েখনও মামস িয়েযছ? 
  
–না। 
  
–িাম? 
  
–িযাাঁ, িে িছর ি়েযস। 
  
–হটপং োটে? 
  
–না। 
  
–েরীযর কোযনা োিাযছাঁডা। িনটসল? 
  
–তখন আমার নিছর ি়েস। 
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 –অনয কোযনা োরযণর র্নয কতামা়ে টে িাসপাতাযল পািাযনা িয়েটছল? 
  
–িযাাঁ। 
  
েযি? 
  
-আটম তখন কময়েযির িটে টিযম টছলাম। এেিার এেিা কখলা কখলযত কখলযত আটম। 
কচাযখ অন্ধোর কিটখ। িাসপাতাযল টগয়ে আমার কচাখ খুযল যা়ে, আটম কসখাযন িুটিন 
টছলাম। 
  
–ওই কখলার সম়ে কতামার কিযি কোোও আঘাত কলযগটছল? 
  
–না, আমার কচাখ অন্ধোর িয়ে টগয়েটছল। 
  
–তখন কতামার েত ি়েস? 
  
–কষাযলা। 
  
 র্ন িািযল মাটর়োনার টিযে তাটেয়ে িলযলন সোযল যখন ঘুম ভাযে তখন কোোও 
টে িযো লাযগ? 
  
মাটর়োনা এেিু কভযি িলল –িযাাঁ, ডানটিযে। েয়েেটিন িযোিা োযে। 
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-মাো িযো েযর? কচাযখর িৃটষ্ট িাপসা িয়ে যা়ে? 
  
—িযাাঁ, টেন্তু এখন কসই িাযমলা চযল কগযছ। ডিঃ, িািজযল আমার টে টেছু িয়েযছ? 
  
–আর েয়েেিা কিস্ট েরযত িযি। 
  
েী ধরযনর কিস্ট? 
  
–কসটরোল অযানটর্ওস্কম, টেন্তু তুটম এমন টেছু কভযিা না। 
  
 টতনটিন কেযি কগযছ। মাটর়োনা ডিঃ িািজযলর োছ কেযে এেিা কিান কপয়েযছ। এখুটন 
তাযে ওখাযন কযযত িযি। 
  
ডিঃ িািজযল িলযলন কতামার সমসযা সমাধান িয়েযছ। 
  
–টেছু খারাপ? 
  
-না, পরীক্ষা়ে কিখা যাযচ্ছ কতামার এেিা কছাট্ট কস্ট্রাে িয়েযছ। কময়েযির কক্ষযত্র এিা 
খুিই সাধারণ। টিযেষ েযর অল্প ি়েসী কময়েযির কক্ষযত্র। এর র্নয টচন্তা েরার টেছু 
কনই। 
  
মাটর়োনা অিাে িয়ে কগযছ। তার মাযন? এিা টে আিার িযত পাযর? 
  
-না, তুটম এখন স্বাভাটিে র্ীিন যাপন েরযত পারযি। 

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

430 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
 –আটম আর িটন মাযি মযধয কঘাডা়ে চটড। কিটনস কখটল। তা িযি কতা? 
  
-িযাাঁ, কিটে টেছু েরার কচষ্টা েযরা না? কিটনস কখলা কেযে কযৌনতার আসযর চযল কযও। 
কোযনা সমসযা কনই। 
  
মাটর়োনা উযি িাাঁডাল। র্ন িািজযল িলযলন টমযসস ব্ল্যােওয়েল, যটি সন্তাযনর মা িিার 
েো কভযি োযো, কোযনা কছযলযে িেে টনযলই ভাযলা ি়ে। 
  
মাটর়োনা অিাে িয়ে কগযছ –এই কয আপটন িলযলন, আটম পুযরাপুটর স্বাভাটিে। 
  
-িযাাঁ, টেন্তু এখাযন এেিা সমসযা আযছ। গভজািিা িযল িািজ অযািাযের সম্ভািনা িযত 
পাযর, োরণ গভজোলীন কেষ ছ কেযে আি সপ্তাি খুি ভ়েংের। তখন ব্ল্াডযপ্রোযরর 
চাপ কিযড যা়ে। 
  
মাটর়োনা আর েো িলযত পারযছ না। িটনর েব্দ তার োযন ভাসযছ কতামার কোযল 
আটম এেিা সন্তান উপিার কিি, মাটর়োনা কতামার মযতা সুন্দর এে র্লপটর। 
  
মাটর়োনা কেটিযে িলল আটম টিোস েরযত পারটছ না। আটম ডাক্তাযরর কচম্বার-কেযে 
কসার্া আপনার োযছ ছুযি এযসটছ। 
  
কেটি র্াযনন তাযে এখন এই যন্ত্রণািা েীভাযি সিয েরযত িযি। 
  
টতটন িলযলন টিে আযছ আটম কিখটছ, অত টচন্তা েরার টেছু কনই। 
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–কেটি, িটন এিং আটম সন্তাযনর র্নয পাগল িয়ে উযিটছ। 
  
-মাটর়োনা, ডিঃ িািজযলর েো মযন রাখযত িযি। েয়েে িছর আযগ কতামার এেিা কছাট্ট 
সমসযা িয়েযছ। অত ভািছ কেন? 
  
কেষ পযজন্ত কেটি িলযলন িটনযে এই খিরিা টিও না টেন্তু। 
  
কেটি মযন মযন ভািযলন, ডিঃ র্ন িািজযলযে পৃটেিী কেযে সটরয়ে টিযত িযি। যাযত 
এই খিরিা িটনর োযন কোযনা মযতই না কপৌঁযছা়ে। 
  
*** 
  
টতনমাস কেযি কগযছ। মাটর়োনা এখন গভজিতজী, িটনর মযন আোে কছাাঁ়ো আনন্দ। ডিঃ 
র্ন িািজযল অিাে িয়ে কগযছন। 
  
টতটন মাটর়োনাযে িলযলন আটম এখনই গভজপাযতর িযিিা েরটছ। 
  
-না, ডিঃ িািজটল, সন্তানিা আমার চাই। 
  
মাটর়োনা কেটিযে টগয়ে সি েো খুযল িলল, কেটি র্ন িািজযলর অটিযস টগয়ে 
িলযলন–আমার পুত্রিধূযে অযািরেযনর েো কেন িযলযছন? 
  
–কেটি, আমার মযন িযচ্ছ, এই কছযলিার র্ন্ম টিযল ও ি়েযতা কিাঁযচ োেযি না। 
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–না, আপটন টেছু র্াযনন না, এভাযি ওযে ভ়ে কিখাযিন না। 
  
*** 
  
আিমাস পরিতজী ঘিনা, কিব্রু়োটরর সোল চারযি, মাটর়োনার প্রসি যন্ত্রণা উযিযছ, তার 
আতজনাি িটনযে ভাটিয়ে তুযলযছ। 
  
িটন িলল– টচন্তা েযরা না ডাটলজং, আটম এখনই কতামাযে িাসপাতাযল টনয়ে যাি। 
  
 মাটর়োনা ভািল, ডিঃ িািজযলর েোিা ি়েযতা িটনযে িলা উটচত টছল। 
  
মাটর়োনা এিং িটন িাসপাতাযল কপৌঁযছ কগল। সি োর্ই অতযন্ত দ্রুত েরা িযচ্ছ। িটন 
ওয়েটিং রুযম িযস আযছ। মাটর়োনাযে পরীক্ষার ঘযর টনয়ে যাও়ো িল। 
  
এখনই অপাযরেন েরযত িযি।    
  
*** 
  
িাসপাতাল েটরডযর টসর্াযরর কমটেন। এেিা েব্দ কোনা কগল। আযর এই কতা কলমান! 
  
িটন তাোল, িযাাঁ, এই ভেযলােযে কস কডাটমটনযের অযাপািজযমন্ট টিটডং-এ কিযখটছল। 
এর নাম িযচ্ছ কিন। কসই কলােিটনর টিযে অিাে কচাযখ তাটেয়ে আযছ। টিংসা অেিা 
প্রটতটিংসা? কডাটমটনে টেছু িযলযছ? 
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এেিু িাযিই কডাটমটনে কসখাযন এযস িাটর্র িল। কডাটমটনে কিনযে িলল কময়েটি 
এখন ইনযিনটসভ কে়োযর আযছ। কস িটনযে কিযখ অিাে িয়ে কগল। 
  
িটন, তুটম এখাযন েী েরছ? 
  
–আমার স্ত্রী সন্তান প্রসি েরযছ। 
  
–কতামার মা েী িযিিা েযরযছ? কিন র্ানযত চাইল। 
  
–তুটম েী িলযত চাইছ? 
  
কডাটমটনে আমাযে সি টেছু িযলযছ তুটম কতা মায়ের িাযতর কোো। 
  
-কিন, আর েো িযলা না। 
  
–কেন সটতযিা িলযল রাগ েযরা নাটে? 
  
িটন কডাটমটনযের টিযে তাটেয়ে িলল –এ েী িলযছ? 
  
–টেছুই না। কিন, চলল, আমরা এখান কেযে চযল যাই। 
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 কিন টেন্তু িযাপারিা়ে মর্া পাটচ্ছল িুধ খাও়ো কখাো? তুটম সুন্দরী মযডলযির সাযে 
কোযি? কতামার মা কতামার র্নয েী টনয়ে আসযি। তুটম পযাটরযস ছটির প্রিেজনী েরযি, 
কতামার মা িযিিা েরযি। 
  
সীমা ছাটডয়ে কযও না কিন। 
  
 –আটম ছাডাটচ্ছ টে? ও েী র্াযন? 
  
 িটন টর্জ্ঞাসা েরল–আমার মা পযাটরযস এগটর্টিেযনর িযিিা েযরটছল, সটতয? 
  
কডাটমটনে িলল–আটম এ িযাপাযর টেছু র্াটন না। 
  
–তার মাযন? কতামরা র্র্জযে িাো টিয়েটছযল আমার ছটির প্রিেজযনর র্নয? 
  
–িটন, র্র্জ কতামার ছটিগুযলা সটতযই ভাযলািাসযতন। 
  
–ওই আিজটিটিং এর েোিা িলযি নাটে? 
  
–অযনে িয়েযছ কিন। কডাটমটনে যািার কচষ্টা েরটছল। 
  
িটন তার িাযত িাত করযখ িলল–িযাাঁ, েী িয়েযছ িযলা? মা টে ওনাযেও িাো 
টিয়েটছল? 
  
-িযাাঁ, কডাটমটনযের েব্দ এিার েযম কগযছ। টিসটিসাটন েণ্ঠস্বর। 
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টেন্তু উটন কয আমার ছটিগুযলাযে কঘন্না েরযলন? 
  
-না িটন, উটন কতামার ছটিগুযলাযে েখনওই খারাপ িযলনটন। উটন কতামার মাযে 
িযলটছযলন কয, ভটিষযযত তুটম এে মস্ত িড আটিজস্ট িযি। 
  
অটিোসয। আমার মা ভেযলােযে প়েসা টিয়েটছযলন আমাযে ধ্বংস েরার র্নয। 
  
-না, কতামাযে ধ্বংস েরার র্নয ন়ে, ওনার মযত ছটি এাঁযে কেউ িযডা িযত পাযর না। 
  
পৃটেিীিা অন্ধোর িয়ে কগযছ। তার মাযন? আটম আমার টনযর্র র্ীিযনর পযে চলযত 
পারি না। 
  
তখন অপাযরটিং রুযম ডাক্তাররা মাটর়োনার র্ীিনযে িাাঁচািার র্নয আপ্রাণ কচষ্টা 
েরযছন। রক্তচাপ খুি কনযম কগযছ। হৃৎস্পন্দন অটন়েটমত। তাযে অটক্সযর্ন কিও়ো 
িয়েযছ। রক্ত সংিিন চযলযছ। টেন্তু কোযনা টেছুই োর্ েরযছ না। কসটরোল কিমাযরর্ 
শুরু িয়ে কগযছ। 
  
িুযিা যমর্ েনযার র্ন্ম িয়েযছ। 
  
*** 
  
ডাক্তার মযািসান িটনর োযছ খিরিা টিযলন।–আপটন আনন্দ েরুন। িুটি েনযার র্নে 
িয়েযছন। 
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িটন টর্জ্ঞাসা েরল–মাটর়োনা? কস ভাযলা আযছ? 
  
ডাক্তার মযািসান িলযলন না, আমরা িুিঃটখত। আমরা আপ্রাণ কচষ্টা েযরটছ। টেন্তু কস… 
  
-েী িয়েযছ? এেিা আতজনাি। না, আপটন টমযেয েো িলযছন। ও মযর কযযত পাযর না। 
  
টম. ব্ল্যােওয়েল, মাটর়োনা মারা কগযছ। 
  
 –ও কোো়ে? আটম ওযে কিখি। 
  
–এখন কযযত পারযিন না। 
  
–কতামরা …কতামরা আমার িউযে কমযর কিযলছ। কতামরা ওযে িতযা েযরছ। 
  
িটন ডাক্তাযরর ওপর িাাঁটপয়ে পডার কচষ্টা েরল। িু র্ন ছুযি এযস িটনযে সটরয়ে টনল। 
  
–টম. ব্ল্যােওয়েল, িযাপারিা ভাযলাভাযি েিণ েরার কচষ্টা েরুন। 
  
িটন উন্মাযির মযতা টচৎোর েযর িলযছ আটম আমার িউযে কিখি। 
  
 ডিঃ র্ন িািজযল এযস কগযছন ওযে কযযত িাও। আমাযির এো োেযত িাও। 
  
ডিঃ মযািসান এিং অনযানযরা চযল কগযলন। িটন িাচ্চা কছযলর মযতা োন্নাোটি েরযছ। 
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–র্ন, ওরা মাটর়োনাযে কমযর কিযলযছ। 
  
–িযাাঁ, িটন, আটম িুিঃটখত। কেউ তাযে মাযরটন। েয়েে মাস আযগ আটম িযলটছলাম, 
মাটর়োনার পযক্ষ মা িও়ো সম্ভি ন়ে। 
  
অযনেক্ষণ িাযি িটন িলল আপটন েী িলযছন? 
  
–মাটর়োনা কতামাযে িযলটন? কতামার মা টেছু িযলটন? 
  
িটন আিার তাোল আমার মা? 
  
-িযাাঁ, উটন কভযিটছযলন। আটম কিাধি়ে টমযেয ভ়ে কিখাটচ্ছ। উটন মাটর়োনাযে অভ়ে 
টিয়েটছযলন। আটম িুিঃটখত িটন, আটম িাচ্চা িুযিাযে কিযখটছ, ভারী সুন্দর। 
  
িটন কসখান কেযে চযল কগল। 
  
*** 
  
কেটির িািলার িরর্ািা খুযল টিল, িটনর র্নয। 
  
–গুড মটনজং, টম. ব্ল্যােওয়েল। 
  
–গুড মটনজং, কলস্টার। 
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 িািলার িটনর টিযে তাটেয়ে আযছ সি টেছু টিে আযছ কতা সযার? 
  
িটন েী িলযি িুিযত পারযছ না। তারপর িলল এে োপ েটি িযি কলস্টার? 
  
 িটন কিখল িািলার টেযচযনর টিযে চযল কগল। 
  
িা, িটন ট্রটি রুযম ঢুযে পযডযছ। কস েযাটিযনযির োযছ কগল। কসখাযন অযনেগুযলা 
িনু্দে সার্াযনা আযছ। কস তাটেয়ে োেল। েযাটিযনিিা কখাযলা, কে কযন িলল। 
  
কস েযাটিযনিিা খুলল। এেিা টরভলিার কির েরল। িযারল কিযখ টনল। িযাাঁ, কলাড েরা 
আযছ। 
  
ওপযর চযল যাও, িটন! 
  
িটন টসাঁটডযত পা কিযল কিযল ওপযরর টিযে যাযচ্ছ। কস র্াযন, এিা ি়েযতা তার মায়ের 
েুিল। টেন্তু, এখনই কেষ েরযত িযি। কেটি তার র্ীিযন এমনভাযি িাধার সৃটষ্ট 
েরযি, না, এই ঘিনািা ঘিযল কোম্পাটনিা মযর যাযি। 
  
িটন কেটির কিডরুযমর িাইযর িাাঁটডয়ে আযছ। 
  
কে কযন তাযে িলযছ এখনই িরর্ািা খুলযত িযি। 
  
 িটন িরর্ািা খুলল–কেটি আ়েনার সামযন িাাঁটডয়ে আযছন। 
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–িটন েী িয়েযছ? 
  
িটন সািধাযন টরভলিারিা তুযল ধরল। তারপর টট্রগাযর িাত টিল। 
  
. 
  
২২. 
  
িাইে যমর্ কময়ে িুটিযে কিযখ সেযলই অিাে িয়ে কগযছ। আিা, এমন সুন্দর কচিারা। 
ডাক্তাররা তাযির টিযে তাটেয়ে আযছন অিাে কচাযখ। 
  
গত েয়েে টিন খুি খারাপ অিিা়ে কেযি কগযছ। র্ন িািজযল এই টিনগুযলার েো 
েখনওই ভুলযত পারযিন না। যখন টতটন কেটি ব্ল্যােওয়েযলর কিডরুযম কপৌঁযছাযলন, 
চারপাে েমেম েরযছ। িািলাযরর োছ কেযে এেিা কিান কপয়েযছন। কেটি কমযির 
ওপর শুয়ে আযছন। কোমা অিিা়ে চযল কগযছন। িুযিা িুযলযির টচহ্ন। রক্ত ছুযি 
আসযছ। িটন কক্লাযসযির টিযে তাটেয়ে আযছ। মায়ের র্ামাোপডগুযলা োাঁটচ টিয়ে 
কেযি টিযচ্ছ। 
  
ডািঃ িািজযল কেটির টিযে তাোযলন, অযামু্বযলযন্স কিান েরযলন। পালস কিািার কচষ্টা 
েরযলন। খুিই িুিজল, মুখিা নীল িয়ে কগযছ। ইনযর্েেন কিও়ো িল। 
  
ডিঃ িািজটল টর্জ্ঞাসা েরযলন–েী িয়েযছ? 
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িািলার িলল–আটম টেছুই র্াটন না সযার। টম. ব্ল্যােওয়েল আমাযে িলযলন, েটি বতটর 
েরযত। আটম টেযচযন টছলাম। িুযলযির েব্দ কপয়ে ছুযি এলাম। কিটখ টমযসস 
ব্ল্যােওয়েল কমযিযত পযড আযছন। টম. ব্ল্যােওয়েল িলযছন, মা, কতামাযে আর েষ্ট কিি 
না। আটম কতামাযে কমযর কিলযত চাই। তারপর উটন কক্লাযসযির োযছ টগয়ে 
কপাোেগুযলা টছাঁডযত শুরু েযরযছন। 
  
-িটন, তুটম েী েরছ? 
  
–আটম মাযে সািাযয েরটছ। আটম কোম্পাটনিা ধ্বংস েরি। মাটর়োনাযে ওরা কমযর 
কিযলযছ, আপটন সিই র্াযনন। 
  
কেটিযে এমারযর্টন্স ও়োযডজ টনয়ে যাও়ো িল। তাযে রক্ত কিও়ো িল। িুযলি কির েরা 
িল। 
  
টতনর্ন নাসজ িটনযে এেিা অযামু্বযলযন্স তুযল টিয়েযছ। ডািঃ িািজটল িটনযে ইনযর্েেন 
টিযলন। িটন োন্ত িল। অযামু্বযলযন্সর সযঙ্গ পুটলে পািাযনা িয়েযছ। ডিঃ িািজটলর কিান 
কপয়ে োড রর্ারস ছুযি এযসযছ। 
  
ডিঃ িািজযল কেটির সযঙ্গ েো িলযত কগযছন 
  
জ্ঞান টিযর কপয়ে কেটি প্রেযমই িলযলন আমার কছযল কোো়ে? 
  
–কেটি, টচন্তা েরযিন না। তার িাট়েত্ব আমরা কনি। 
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 িটনযে এেিা প্রাইযভি সযাটনযিাটর়োযম টনয়ে যাও়ো িয়েযছ। 
  
–র্ন, কস আমাযে মারযত চাইযছ কেন? 
  
–মাটর়োনার মৃতুযর র্নয কস আপনাযে িা়েী েযরযছ। 
  
–এিা পাগলাটম। 
  
 র্ন, িািজযল কোযনা েো িলযলন না। 
  
ডিঃ িািজযল চযল যািার পর কেটি অযনেক্ষণ শুয়ে টছযলন এই েব্দগুযলা টিোস েরযত 
পারযছন না। টতটন মাটর়োনাযে খুিই ভাযলািাযসন। োরণ মাটর়োনা িটনযে সুখী 
েযরযছ। িটন, আটম কতামার র্নয সি টেছু েযরটছ। আর তুটম টেনা আমাযে িতযা 
েরার কচষ্টা েরযল। িযাাঁ, আটম কতা মরযত চাই না। টেন্তু? আটম িাাঁচি েী েযর! 
  
কেষ পযজন্ত কেটি ভািযলন, এিা আমাযে সিয েরযতই িযি। আটম আিার উযি িাাঁডাি, 
কোম্পাটন আিার নতুন র্ীিন টিযর পাযি। 
  
. 
  
পঞ্চম খণ্ড 
  
 ইভ ও আযলের্ান্দ্রা 
১৯৫০-১৯৭৫ 
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২৩. 
  
ডােিারিাযরর মযনারম প্রােৃটতে পটরযিে কেটিযে ধীযর ধীযর সাটরয়ে তুলল। 
  
িটনযে এখন এেিা িযটক্তগত অযাসাইলাযম রাখা িয়েযছ। কসখাযন তাযে নানাভাযি 
পটরযষিা কিও়ো িযচ্ছ। কেটি পযাটরস কেযে মযনাটিোরিযির উটডয়ে টনয়ে এযসযছন। 
টভয়েনা এিং িাটলজন কেযেও অযনেযে আনা িয়েযছ। তারা গুরুত্বপূণজ পরীক্ষা টনরীক্ষা 
কেষ েযরযছন, এখন চযলযছ টনরাময়ের পালা। 
  
. 
  
কিডটরে িপমযান তার িুই নাতটনযে টনয়ে খুিই খুটে। টতটন িলযলন- আটম কময়ে 
িুটিযে আমার সযঙ্গ র্ামজাটনযত টনয়ে যাি। 
  
মাটর়োনার মৃতুযর খির তার ি়েস অন্তত েুটড িছর িাটডয়ে টিয়েযছ, কেটির মযন িল। 
ভেযলােযে কিখযল কেটির মন কোঁযপ ওযি। না, িটনর টেশুেনযাযির টতটন টেছুযতই 
কছযড কিযিন না। 
  
টতটন িলযলন- কিডটরে, এের্ন মটিলা ছাডা এযির কিখাশুযনা েরযি? মাটর়োনা 
টনশ্চ়েই কচয়েটছল, এই কময়ে িুটি এখাযনই িযডা কিাে। আপটন ইযচ্ছ মযতা এযস 
ওযির সাযে কিখা েযর যাযিন। 
  
কেষ পযজন্ত কিডটরে এই মতিা কমযন টনযত িাধয িযলন। 
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*** 
  
কেটির িাটডযত যমর্ েনযাযির টনয়ে আসা িল। তাযির র্নয এেিা সুন্দর নাসজাটর 
অযাপািজযমযন্টর িযিিা েরা িল। এে তরুণী িরাটস ভেমটিলাযে রাখা িল গভজযনস 
টিযসযি। কময়েটির নাম কসালঞ্জ ডুনাস। 
  
আযগ কয কময়েটির র্ন্ম িয়েটছল তার নাম রাখা িল ইভ, পযররটির নাম কিও়ো িল 
আযলের্ান্দ্রা। তাযির কিখযত এযেিাযর এেরেম। আলািা েরার সামানযতম উপা়ে 
কনই। 
  
কেটি এখন অযনেিা সম়ে নাতটনযির মযধয োিাযত ভাযলািাযসন। আিার স্বি কিখা 
শুরু েযরযছন টতটন। এেটিন িযিসার র্গৎ কেযে কস্বচ্ছা অিসর কনযিন। তখন এই 
িুই েনযার িাযতই টিরাি সাম্রাযর্যর ভার অপজণ েরযত িযি। 
  
*** 
  
যমর্ েনযার প্রেম র্ন্মটিন। কেটি এেিা সুন্দর পাটিজ টিয়েটছযলন। এেই রেম কিখযত 
িুযিা িােজযড কেে আনা িল। িনু্ধরা অযনে উপিার এযনযছন। এিার টদ্বতী়ে র্ন্মটিন 
এযস কগল। কেটি িুিযতই পারযছন না, েী দ্রুত সম়ে কেযি যাযচ্ছ। 
  
কিখযত কিখযত কময়ে িুটির ি়েস িল পাাঁচ িছর। 
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ইভ তার কিানযে িতযা েরার কচষ্টা েরল। এ এে অদু্ভত অনুভূটত। সি িযাপাযর ইভ 
টিটিটগটর িলািার কচষ্টা েযর। 
  
প্রেম কেযেই আযলের্ান্দ্রাযে কস যযেষ্ট কঘন্না েযর। পৃটেিীর সি সুখ কস তার মুযিা 
িন্ধ েরযি, এমন এেিা অিময িাসনা কর্যগযছ তার মযনর মযধয। টেন্তু কেন? রাযতর 
কিলা কসালাঞ্জ িুই েনযযে যযেষ্ট কিখাযোনা েযর। িুর্ন টচৎোর েযর প্রােজনা েযর। 
এিার ইভ কচাখ িন্ধ েযর টেছু িলার কচষ্টা েযর। তার মযন এেিাই িাসনা, ঈের কযন 
আযলের্ান্দ্রাযে কমযর কিযল। কেষ অটব্দ ইযভর এই ইযচ্ছিা ঈের পূরণ েরযলন না। 
ইভ টচন্তা েরল কস, আযলের্ান্দ্রাযে কমযর কিলযি। 
  
েটিন িাযিই পাাঁচ িছযরর শুভ র্ন্মটিযনর অনুষ্ঠান িযি। ইভ টেছুযতই আযলের্ান্দ্রার 
সাযে আর এেিা আযল িলমল পাটিজযত উপটিত িযত পারযি না। িযাাঁ, সমস্ত উপিার 
আমার। িনু্ধিান্ধিরা শুধু আমার সযঙ্গই গল্প েরযি। 
  
*** 
  
আগামী োল র্ন্মটিন। ইভ টিছানাযত শুয়ে আযছ, কর্যগ আযছ। িাটডর সেযল ঘুটময়ে 
পযডযছ। কস আযলের্ান্দ্রার োযছ চযল কগল। 
  
কস িলল- আযলক্স, চল আমরা টেযচযন যাি। র্ন্মটিযনর কেেগুযলা কিখি। 
  
আযলের্ান্দ্রার কচাযখ ঘুম– সেযল ঘুটময়ে আযছ। 
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–আমরা োরও ঘুম ভাোি না। 
  
–ডুনাস কর্যগ উিযল রাগ েরযি। সোযলই কতা কেেগুযলা কিখি। 
  
না, আটম এখন কসগুযলা কিখি। তুই টে আমার সযঙ্গ আসটি, নাটে আসটি না? 
  
আযলের্ান্দ্রা কচাখ রগযড ঘুম তাটডয়ে টনল। এখন র্ন্মটিযনর কেে কিখার টিনু্দমাত্র 
ইযচ্ছ তার কনই। টেন্তু টিটির ডাে কস না শুযন োেযি েী েযর? 
  
কস িলল– আটম আসটছ। 
  
 আযলের্ান্দ্রা টিছানা কেযে নামল। চটি পরল। িুর্যনরই পরযন কগালাটপ নাইলযনর 
নাইি গাউন। 
  
ইভ িলল– কোযনা েব্দ েরটি না। 
  
তারা কিডরুযমর সামযন চযল এল। লম্বা েটরডর পার িল। পাযেই ডুনাযসর কিডরুম। 
ধীযর ধীযর টসাঁটডযত টগয়ে পা রাখল। টিরাি টেযচন। িুযিা িযডা িযডা গযাস কস্টাভ। ছিা 
ওযভন। টতনযি করটির্াযরির। আর এেিা চলমান টির্ার। 
  
করটির্াযরিযরর মযধয ইভ র্ন্মটিযনর কেেগুযলা কিখযত কপল। এেিাযত কলখা আযছ 
শুভ র্ন্মটিন আযলের্ান্দ্রা, আর এেিাযত কলখা আযছ শুভ র্ন্মটিন ইভ। 
  
আগামী িছর কেযে এখাযন এেিা মাত্র কেে োেযি। 
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ইভ আযলের্ান্দ্রার কেেিা করটির্াযরির কেযে িার েরল। কসিাযে কিটিযলর ওপর 
করযখ কমামিাটতগুযলা জ্বাটলয়ে টিল। তারপর িলল- আটম কিখি কমাযমর আযলা়ে কেেিা 
কেমন কিখা়ে। 
  
না-না, এিা েখনও েটরস না। কেেিা নষ্ট িয়ে যাযি। টমযসস িাইলার রাগ েরযি। 
  
-না, উটন টেছু মযন েরযিন না। ইভ আর এেিা ি়োর খুলল। এিার কিেলাইয়ের 
োটি জ্বালযত িযি। 
  
–আটম টিছানা়ে চযল যাটচ্ছ। 
  
–টিে আযছ যা, আটম এোই পারি। 
  
 –আমা়ে েী েরযত িযি? 
  
–তুই কমামিাটতগুযলা কজ্বযল কি। 
  
আযলের্ান্দ্রা ভ়ে কপয়েযছ– আগুন লাগযত পাযর। িারিার ওযির িলা িয়েযছ, েখনওই 
কিেলাই োটি টনয়ে না কখলযত। তারা র্াযন, কযসি কছযলযময়েরা এই আযিে না মাযন, 
তাযির েী ি়ে। টেন্তু আযলের্ান্দ্রাযে এ োর্ েরযতই িযি। ইভ তাটেয়ে োেল, তুই 
এটিেিা জ্বালা। 
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আযলের্ান্দ্রা কমাযমর ওপর িুাঁযে িাাঁডাল, ইযভর টিযে কপছন কিরা। িিাৎ ইভ এেিা 
কিেলাই জ্বাটলয়ে টিল। এেিা োটি কস িাযতর আডাযল লুটেয়ে করযখটছল। আগুন জ্বযল 
উিল। ইভ আগুযনর িুেযরািা আযলের্ান্দ্রার পায়ে কিযল টিল। আযলের্ান্দ্রা িুিযত 
পারল, েী ঘিযত চযলযছ। কস টচৎোর েরল- কিল্প! কিল্প! 
  
ইভ তাটেয়ে আযছ জ্বলন্ত নাইি গাউযনর টিযে। িযাাঁ, টর্যত কগযছ কস, আযলের্ান্দ্রার 
সমস্ত েরীরিা পুডযত শুরু েযরযছ। 
  
ইভ িলল- িাাঁটডয়ে োে। আটম িালটত েযর র্ল আনটছ, কস পযাটিযত চযল কগল। 
আনযন্দ তার মন তখন আোে ছুাঁয়েযছ। 
  
*** 
  
এে িরর ছটি আযলের্ান্দ্রার র্ীিন িাাঁটচয়ে টিল। ব্ল্যােওয়েযলর রাাঁধুটনর নাম টমযসস 
িাইলার। কস এে পুটলে সাযর্জযন্টর রটক্ষতা। মাযি মযধযই তার সযঙ্গ েযযা ভাগ েযর। 
কসই রাযত কস এেিা কমােন টপেচার কিখযত টগয়েটছল। কেষ পযজন্ত কস তার কপ্রটমেযে 
সযঙ্গ টনয়ে িাটড অটব্দ এল। 
  
এে ঘন্টা আযগই তারা কপৌঁযছ কগযছ। িাইলার কপছন টিযের িরর্ািা খুযল টিয়েযছ। 
আযলের্ান্দ্রার আতজনাি তার োযন প্রযিে েরল। িাইলার এিং সাযর্জন্ট ডগারটে 
তাডাতাটড টেযচযন ঢুযে পডল। 
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এ েী? সাযর্জন্ট আযলের্ান্দ্রাযে িাাঁচািার কচষ্টা েরযলন। নাইি গাউনিাযত আগুন জ্বযল 
কগযছ। িযাাঁ, েরীযরর অযনেিা পুযড কগযছ। টেন্তু এখনও আগুন চুল স্পেজ েরযত 
পাযরটন। আযলের্ান্দ্রা অযচতন িয়ে কমযির ওপর পযড আযছ। িাইলার র্ল কঢযল 
আগুন টেখা টনটভয়ে টিযলন। তখনও কধাাঁ়ো কিযরাযচ্ছ। 
  
সাযর্জন্ট ডগারটে িলযলন–এখনই এেিা অযামু্বযলন্স ডােযত িযি। টমযসস ব্ল্যােওয়েল 
টে িাটডযত আযছন? 
  
-িযাাঁ, উটন ওপযর ঘুযমাচ্ছন। 
  
 –ওনাযে এখনই ডােযত িযি। 
  
টমযসস িাইলার অযামু্বযলযন্স কিান েরল। পযাটি কেযে িািলাযরর টচৎোর কভযস এল– 
ইভ োাঁিযছ এিং তার িাযত র্যলর পাত্র। 
  
–আযলের্ান্দ্রা টে মযর কগযছ? ইভ র্ানযত চাইল মযর কগযছ? 
  
 টমযসস িাইলার ইভযে আির েযর িলল– না, কস টিে আযছ। কস আিার ভাযলা িয়ে 
যাযি। 
  
–এিা আমার ত্রুটি, ইভ োাঁিযত োাঁিযত িলল। কস আযলা জ্বালাযত কচয়েটছল। আটম 
তাযে এোর্ েরযত কেন টিলাম? 
  
*** 
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আযলের্ান্দ্রার েরীরিা ভাযলাভাযিই পুযড কগযছ। ডিঃ িািজযল কেটিযে িযলটছযলন। 
ি়েযতা এ যাত্রা়ে ও কিাঁযচ যাযি। এখন কপাডার যন্ত্রণা অযনে উপেম িয়ে যা়ে। 
  
কেটি অিাে িযলন- েী েযর ঘিনািা ঘিল? টতটন ভািযলন, ইযভর টিযে আরও নর্র 
টিযত িযি। 
  
ইযভর টেছু িয়েযছ? 
  
-না, এই কময়েিা টনযর্যে কিাষাযরাপ েরযত চাইযছ। কস এখন কেযে িুিঃস্বি কিখযি। 
কেন এই ঘিনা ঘিল িলুন কতা? ইভ খুি আযিিটন। 
  
কছাযিা কছযলযময়েরা এমনই েযর োযে। কোযনা সমসযা িযল আমার সযঙ্গ কযাগাযযাগ 
েরযিন। কেমন? 
  
*** 
  
ইভ এযেিাযর অনযরেম িয়ে কগযছ। র্ন্মটিযনর অনুষ্ঠানিা িাটতল েযর কিও়ো িল। 
ইভ ভািল, আটম আরও এেিার আযলের্ান্দ্রার োযছ কিযর কগলাম। 
  
আযলের্ান্দ্রার ক্ষতটচহ্নগুযলা টমটলয়ে কগল। িযাাঁ, এখন আর কোোও কোযনা েলযঙ্কর 
িাগ কনই। ইযভর মন এেিা অদু্ভত আযিযগ পটরপূণজ। 
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কেটি িলযলন– টচন্তা েযরা না, এমন ঘিনা ঘিযতই পাযর। এর র্নয টনযর্যে কিাষ 
টিয়ে েী লাভ? 
  
না, ইভ টনযর্যে কিাষ টিযচ্ছ না। টমযসস িাইলারযে কস কিাষী েরযত চাইযছ। িাইলার 
কেন এযস সি িযাপারিা কগালমাল েযর টিল। 
  
*** 
  
এখাযন বনিঃেব্দয এিং োটন্ত টিরার্ েরযছ। িটনর টিন োিযছ এে অদু্ভত নীরিতার 
মযধয টিয়ে। 
  
মাযি মযধয কেটি কসখাযন যান। সুপাযরর সাযে েো িযলন। টতটন র্াযনন, িটন ি়েযতা 
আর কোযনাটিন সুি সিল র্ীিযন প্রযিে েরযত পারযি না। 
  
. 
  
২৪. 
  
পযরর িুিছর কেযি কগল ঘিনাটিিীনতার মযধয। আযলের্ান্দ্রা ধীযর ধীযর কেটির হৃি়ে 
িরণ েযরযছ। এই কময়েটিযে আরও কিটে টনরাপো টিযত িযি। গরযমর ছুটিযত ইভ 
এিং আযলের্ান্দ্রাযে টনয়ে যাও়ো িল িািামাযত। আযলের্ান্দ্রা র্যল ডুযি মরযত 
িযসটছল, ইভও সাাঁতার োিটছল। কেষ অটব্দ এের্ন মালী তাযে িাাঁটচয়ে কি়ে। 
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পযরর িছর িুই কিান টগয়েটছল টপেটনযে। আযলের্ান্দ্রা পািাযডর চূযডা কেযে পযড 
যা়ে। কোযনারেযম এেিা গাযছর ডাল ধযর কিাঁযচ যা়ে। 
  
কেটি ইভযে িলযলন- কিাযনর ওপর নর্র রাখযত পাটরস না? এ েীযর? তুই তািযল 
কেমন টিটি? 
  
ইভ িযলটছল– িামা, এিার কেযে কিানযে আটম আরও ভাযলাভাযি কিখি। 
  
কেটি পাগযলর মযতা িুর্নযে ভাযলািাযসন। তাযির ি়েস এখন সাত িছর। িুর্যনই 
এেই রেম িাটসখুেী পটরর মযতা সুন্দরী। মাো়ে নরম কসানালী চুযলর িনযা। 
িাটলোসুলভ কোমল কচিারা। মযােযেগযরর মযতা কচাখ কপয়েযছ। এেরেম কিখযত। 
টেন্তু িযটক্তযত্বর টিে কেযে এযেিাযর আলািা। আযলের্ান্দ্রার কোমল লািণয িটনর 
েো মযন েরা়ে। ইভ কযন তারই এে িাস্তি প্রটতচ্ছটি কেটি ভািযত োযেন। 
  
করালস রয়েযস েযর িাইভার তাযির সু্কযল টনয়ে যা়ে। আযলের্ান্দ্রা এসি িযডাযলাে 
কমাযিই পছন্দ েযর না। ইভ আিার এগুযলা টনয়ে আনন্দ েরযত ভাযলািাযস। কেটি 
প্রযতযে সপ্তাযি নাতটনযির িাযত যযেষ্ট িাো তুযল কিন। েীভাযি তারা িাো খরচ 
েরযছ, তার টিসাি রাখযত িযলন। ইযভর প়েসা সি কেষ িয়ে যা়ে। আযলের্ান্দ্রার 
োছ কেযে কস ধার েযর। কস টিসািপযত্রর খাতা়ে োরচুটপ েযর। ভাযি, িামা টেছুই 
িুিযত পারযি না। কেটি অিেয সিটেছু িুিযত পাযরন, টেছু িলযত চান না। সাত িছর 
ি়েস, এখন কেযেই কেমন পাো টিসািরক্ষে িয়ে উযিযছ। 
  
*** 
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 শুরু কেযেই কেটি এেিা স্বি কিখযত ভাযলািাসযতন। এই স্বি িল, িটন ি়েযতা 
এেটিন কসযর উিযি। কস কু্রগার কেযন্ট চযল আসযি। সম়ে কেযি কগল, স্বিিা ধূসর 
িয়ে যাযচ্ছ। 
  
*** 
  
১৯৬২- কু্রগার কেন্ট টলটমযিড আরও িযডা িয়েযছ। নতুন কনতৃযত্বর িরোর। কেটি তার 
সেরতম র্ন্মটিন পালন েরযলন। চুযলর রং সািা িযত শুরু েযরযছ। এখনও কচিারািা 
খুি আেষজণী়ে। টতটন র্াযনন, সারা পৃটেিী তার টিযে অিাে কচাযখ তাটেয়ে আযছ। 
  
িাযরা িছর ি়েস িয়েযছ যমর্ েনযা িুটির। তারা এখন িাটলো কেযে টেযোরী িিার 
টিযে এটগয়ে চযলযছ। কেটি আযগর মযতাই আরও কিটে সম়ে োিাযচ্ছন িুই নাতটনর 
সযঙ্গ। 
  
ইস্টাযরর সপ্তাযি টতটন তাযিরযে টনয়ে ডােিারিাযর কগযলন কোম্পাটনর টনর্স্ব কেযন। 
কময়ে িুটি সম্পটে কিযখ অিাে িয়ে কগল। কর্ািাযনসিাযগজও তারা ি়েযতা এেটিন 
যাযি। টেন্তু ডােিারিার তাযির খুি ভাযলা কলযগযছ। 
  
কময়ে িুটিযে এখনও এেই রেম কিখযত লাযগ। কেটির মযন ি়ে, স্বভাযি এই 
পটরিতজন না োেযলই কিাধি়ে ভাযলা িত। িারান্দা়ে িযস মাযি মযধয টতটন তার িুই 
নাতটনর টিযে তাটেয়ে োযেন। িযাাঁ, ইভ কেষ পযজন্ত কনত্রী িযি। আযলের্ান্দ্রা তাযে 
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অনুসরণ েরযি। ইযভর মযধয এেিা সির্াত প্রিৃটে আযছ, আযলের্ান্দ্রা নমনী়ে। ইভ 
অযােযলযির মযতা েটিন, আযলের্ান্দ্রা এখনও মাযি মযধযই িুঘজিনার মুযখ পযড। 
  
*** 
  
ইভযে এেিা ভাযলা সু্কযল পািাযত িযি। কেটি অযনে ভািনা-টচন্তা েরযলন। সাউে 
েযাযরাটলনার এেটি সু্কযলর েো মযন পডল। কেটি কিডটমযস্ট্রসযে িযলটছযলন। আমার 
িুই নাতটন খুি ভাযলা। টেন্তু ইভ এেিু কিটে চালাে। তাযে আটম এে অসাধারণ কময়ে 
িলযত পাটর। কস কযন সি সুযযাগ সুটিধা পা়ে। 
  
–আমাযির সি ছাত্রীরা এেই রেম সুটিধা পা়ে, টমযসস ব্ল্যােওয়েল। এিার ইযভর 
কিাযনর েো িলুন। 
  
–আযলের্ান্দ্রা ভীষণ ভাযলা কময়ে, কেটি িলযলন, আটম টেন্তু মাযি মযধয আসি। 
  
নতুন সু্কযল পডাশুনা শুরু িল। ইভ অটত সিযর্ই নতুন পটরযিযের সাযে মাটনয়ে টনল। 
টেন্তু আযলের্ান্দ্রা তখনও তার মুখযচারা স্বভািিা ির্া়ে করযখযছ। কেটি কেষ পযজন্ত 
ভািযলন, এখাযন সিটেছু তার মযনর মযতা চলযি। শুধু এেিা সমসযা কেযে যাযচ্ছ। কস 
িল ওই আযলের্ান্দ্রা। 
  
*** 
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সোলযিলা তারা কঘাডার টপযি চযড কিডাযত যা়ে। কিটের ভাগ কময়েরাই র্াম্পাযরর 
সুযযাগ টনয়েযছ। কেটি নাতটনযির িাযরাতম র্ন্মটিযন উপিার টিযলন। কয ভেযলাে 
কঘাডা়ে চডা টেক্ষা কিন, টতটন িযলন কর্যরাযম কডটভস। টতটন সি টেছু পযজযিক্ষণ 
েযরন। আিা, ইযভর কসানালী চুল সোযলর করাযি ভাসযত ভাসযত উযড চযলযছ 
অসাধারণ এেিা ছটি। টমস্টার কডটভস ভািযলন, কোযনা টেছুই ইভযে স্তব্ধ েরযত 
পারযি না। 
  
িটম নাযম আর এের্ন আযলের্ান্দ্রাযে টিযেষ ভাযলািাযসন। আযলের্ান্দ্রা কঘাডার 
টপযি চযড িযসযছ। এিার িাাঁটিযে টিরযি। আযলের্ান্দ্রা এিং ইভ টিটভন্ন রযের টরিন 
পযরযছ। িূর কেযে কিখা যাযচ্ছ। 
  
এভাযিই তাযির ক্লাস এটগয়ে চযলযছ। 
  
এেিার এেিা িুঘিজনা ঘযি কগল। 
  
আযলের্ান্দ্রার কঘাডািা িিাৎ িুযনা িয়ে উযিযছ। কস সামযনর টিযে এটগয়ে চযলযছ। 
কেষ পযজন্ত কডটভস এযস আযলের্ান্দ্রাযে িাাঁটচয়ে টিয়েটছযলন। 
  
 সু্কযলর টিনগুযলা কেযি চযলযছ। কিখা কগল, তারা খুিই খুটে। তযি আযলের্ান্দ্রা 
এখনও মাযি মযধয তার িাটডর েো টচন্তা েযর। 
  
*** 
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েয়েে মাস কেযি কগযছ, আর এেিা অনটভযপ্রত ঘিনা ঘযি কগল। েয়েেটি কময়ে 
মারুটর্িানা খাটচ্ছল। ইভ এই টনটষদ্ধ িাগ তাযির সরিরাি েযরযছ। এই ঘিনািা 
মানযত চাইল না। কেষ পযজন্ত আযলের্ান্দ্রার লযেযির কভতর পুটর়ো পাও়ো কগল। 
  
ইভ িলল- ও এোর্ েখনও েরযত পাযর না। কেউ এিা পুযর টিয়েযছ। 
  
 কেটিযে কিডটমযস্ট্রস কডযে পািাযলন। িযাাঁ, তাযে এেিু িযল টিযত িযি। 
  
*** 
  
পঞ্চিে র্ন্মটিন, কেটি িুই নাতটনযে টনয়ে সাউে েযাযরাটলনাযত কগযলন। কসখাযন 
এেিা টিরাি পাটিজ কিও়ো িল। ইভ অল্প ি়েসী কছযলযির টিযে চলযত শুরু েযরযছ। 
িযাাঁ, কছযলরাও তার প্রটত আেষজণ কিাধ েরযছ। 
  
টেন্তু আযলের্ান্দ্রা এসি কমাযিই ভাযলািাযস না। কস তার িামাযে িুিঃখ টিযত চা়ে না। 
তাই এই পাটিজযত কযাগ কি়ে। ইভ সার্যত ভাযলািাযস, আযলের্ান্দ্রা পডাশুনার টিযে 
নর্র টিযত চা়ে। ছটি আাঁোযত তার সির্াত প্রটতভা। ডােিারিাযর িািার আাঁো 
ছটিগুযলার টিযে অপলে িৃটষ্টযত তাটেয়ে োযে। আিা, িািা কেন এখন অযাসাইলাযম, 
মাযি মযধয ভগিানযে প্রশ্ন েযর। 
  
আযলের্ান্দ্রা র্াযন না, কোযনাটিন িািার সাযে তার কিখা িযি টেনা। 
  
*** 
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সু্কযল টদ্বতী়ে িছর। ইভ গভজিতী িয়ে পযডযছ। েয়েে সপ্তাি ধযর তার েরীরিা টিিণজ 
িয়ে কগযছ। কস েো িলযত পারযছ না। সোযলর ক্লাযস আসযত পারযছ না। মাযি 
মযধযই মাো ঘুরযছ। কেষ পযজন্ত তাযে ইনিারমাটরযত পাটিয়ে কিও়ো িল। কিডটমযস্ট্রস 
সি টেছু পরীক্ষা েযর িুিযত পারযলন, ঘিনািা সাংঘাটতে। 
  
ডাক্তার িলযলন- ইভ গভজিতী। 
  
-এিা েী েযর ঘিল? 
  
এেই রেম ভাযি। 
  
-ও কতা এযেিাযর িাচ্চা কময়ে। 
  
 –িযাাঁ, ও কতা গভজধারণ েরযত পাযর। 
  
ইভ োরও সযঙ্গ েো িলযত চাইল না। আটম োউযে সমসযা়ে কিলি না। 
  
তারপর? তুটম আমার েো কোযনা। আর িযলা েী েযর ঘযিযছ? 
  
ইভ িলল- আমাযে ধষজণ েরা িয়েযছ। কস কোঁযি কিলল। 
  
কিডটমযস্ট্রস আরও আঘাত কপয়েযছন। টতটন ইভযে িলযলন– কে এিা েযরযছ? 
  
— টমস্টার পাটেজংসন। 
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—ইংরাটর্র টেক্ষে। 
  
ইভ কেন এই ঘিনা়ে র্টডয়ে পডল? ভেমটিলা টিোস েরযত পারযছন না। 
  
কর্াযসি পাটেজংসন এে োন্ত স্বভাযির মানুষ। স্ত্রী এিং টতনটি কছযলযময়ে আযছ তার। 
টতটন আি িছর ধযর এই সু্কযল পডাযচ্ছন। টেন্তু ঘিনাটি সটতয ঘযি কগযছ? কিডটমযস্ট্রস 
তাযে কডযে পািাযলন। ইভ সটতয েোই িযলযছ। টতটন কিডটমযস্ট্রযসর মুযখামুটখ 
িসযলন। তার সমস্ত মুখ েরের েযর োাঁপযছ। 
  
–আপটন টনশ্চ়েই র্াযনন কেন আপনাযে কডযে পািাযনা িয়েযছ, টমিঃ পাটেজংসন? 
  
–িযাাঁ, আটম র্াটন। 
  
—এিা ইযভর িযাপার। 
  
–িযাাঁ, আটম অনুমান েরটছ। 
  
–ইভ িযলযছ, আপটন তাযে ধষজণ েযরযছন? 
  
পাটেজংসন অিাে িয়ে তাোযলন– িা়ে ঈের, আমাযে ইযচ্ছ েযর প্রলুব্ধ েরা িয়েযছ। 
  
তার মাযন? আপটন েী িলযছন? কময়েটি— 
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ওযে আর কময়ে িলযিন না। ও এেিা ে়েতাটন। 
  
ঘাম মুযছ ভেযলাে িলযলন-  সমস্ত কসটমস্টাযর কস সামযনর করা-কত এযস িসত। তার 
কপাোযের এখান কসখান খুযল রাখত ইযচ্ছ েযর। আমার টিযে এটগয়ে আসত। এমন 
টেছু প্রশ্ন েরত, যার উের কিও়ো সম্ভি ন়ে। টনযর্যে আরও ভাযলাভাযি উনু্মক্ত 
েরত। আটম এ িযাপারগুযলা উযপক্ষা েরার কচষ্টা েযরটছলাম। ছ-সপ্তাি আযগ কস 
আমার িাটডযত এল। আমার কময়ে এিং স্ত্রী িাটডযত টছল না। তারপর? আটম টনযর্যে 
টিে রাখযত পাটর টন। 
  
ভেযলাে কোঁযি কিলযলন। 
  
ইভযে অটিযস টনয়ে আসা িল। ইযভর মযনাভাি এখন অযনে োন্ত। কস পাটেজংসযনর 
কচাযখর টিযে তাোল। িযাাঁ, ঘিনা ঘযি কগযছ। 
  
এিার পুটলযের টচযির সামযন িাাঁডাযত িল ইভযে। 
  
–ইভ িলল, েী ঘযিযছ? 
  
ইভ োন্তভাযি িলল- টমিঃ পাটেজংসন িযলটছযলন, টতটন আমার সাযে ইংরাটর্ পডা টনয়ে 
আযলাচনা েরযিন। টতটন করািিার টিযেলযিলা আমাযে তার িাটডযত কডযেটছযলন। 
িাটডযত টতটন এেলা টছযলন। টতটন িযলটছযলন কিডরুযম কযযত। আটম তাযে অনুসরণ 
েযর কিাতলা়ে চযল কগলাম। টতটন আমাযে টিছানাযত কিযল িলাৎোর েরযলন। 
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–এিা এেিা টমযেয েো। এিা ঘযি কগযছ। 
  
কেটিযে কডযে পািাযনা িল। িযাাঁ, পুযরা ঘিনািা তার সামযন িলা িল। টিে েরা িল, 
এই ঘিনািাযে কচযপ টিযত িযি। টমিঃ পাটেজংসনযে সু্কল কেযে তাটডয়ে কিও়ো িল। 
এমন েী আিচটলে ঘণ্টার মযধয তাযে ওই রার্য কেযে চযল কযযত িযি, এমন েোও 
িলা িল। 
  
কেটি আর এেিা োর্ েরযলন। টতটন সু্কলিা তুযল টিযলন। 
  
ইভ এই ঘিনািা শুযন িযলটছল- িামা, সু্কলিা আটম টেন্তু ভাযলািাসতাম। 
  
*** 
  
েয়েে মাস পযর ইভ খির কপল, আযলের্ান্দ্রা সুইর্ারলযাযে চযল কগযছ, কসখাযন টগয়ে 
পডাশুনা েরযি। 
  
. 
  
২৫. 
  
ইযভর োযছ র্গৎিা েূনয িয়ে কগযছ, র্ীিন উযেেযটিিীন, ইভ এখন আরও কিপযরা়ো 
িয়ে উযিযছ। কস টিজ্ঞানী িযত চাইযছ অেিা গাইয়ে। সাযর্জন্ট, পাইলি টেংিা 
অটভযনত্রী। কস সি টেছু েরযত চাইযছ, টেন্তু টেছুই েরযত পারযছ না। 
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পাযে এেিা সু্কল, ইভ তখন সপ্তিেী, সি ছাত্ররা তার প্রটত আেটষজত। কস সেযলর 
সাযেই েো িযল, কস টনযর্যে আর িটময়ে রাখযত পারযছ না। িুিযত পাযর, তার এই 
েরীরিা টিয়েই সেলযে র়্ে েরযত িযি। এেিা চুম্বন, এেিু আটলঙ্গন, টিযফারণ 
ঘিাযত পাযর। টেন্তু কেন? 
  
ইভ এখন আরও সুন্দরী িয়ে উযিযছ। পৃটেিীর সিযেযে িযডা সাম্রাযর্যর 
উেরাটধোটরণী। এযের পর এে টিয়ের প্রস্তাি আসযছ তার োযছ। সি প্রস্তাি কস 
টছাঁযড কিলযছ। কস র্াযন, এেটিন তাযে এেিা ভাযলা পাত্র কিখযতই িযি। 
  
*** 
  
েটনিাযরর রাত। আযলের্ান্দ্রার সাযে এে িরাটস ছাযত্রর কিখা িল। তার নাম করযন। 
কিখযত খুি এেিা ভাযলা ন়ে। টেন্তু মযনর কভতযর িুটদ্ধ আযছ। আযছ সংযিিনেীলতা। 
আযলের্ান্দ্রা ভািল। এই কছযলটি চমৎোর। তারা পযরর েটনিার েিযরর কোযনা এে 
র্া়েগা়ে কিখা েরার কচষ্টা েরল। 
  
তখন কেযে আযলের্ান্দ্রা করযনর সাযে মাযি মযধয সম়ে োিা়ে। এেটিন েো়ে েো়ে 
কস ইযভর োযছ িযলটছল- করযন টেন্তু অনযযছযলযির মযতা ন়ে, কস লারু্ে, ভারী সুন্দর। 
আমরা েটনিার টেয়েিার কিখযত যাি। 
  
–তুই ওযে েতিা ভাযলািাটসস? 
  
অযনেিা, টেন্তু আটম িুিযত পারটছ না, ও আমাযে ভাযলািাযস টেনা? 
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 ইভ িলল- তুই টে ওর সযঙ্গ টিছানা়ে টগয়েটছস? 
  
ইভ, না-না, করযন টেন্তু ওই ধরযনর কছযল ন়ে। ও খুিই লারু্ে। 
  
–তা িযল? এভাযি টে ভাযলািাসা ি়ে? 
  
না, আটম ওভাযি োউযে ভাযলািাসযত চাই না। 
  
েটনিার, আযলের্ান্দ্রা টেয়েিার িযলর সামযন কপৌঁযছ কগযছ। করযনযে কোোও কিখা 
কগল না। আযলের্ান্দ্রা এে ঘণ্টা অযপক্ষা েরল। টেন্তু করযন কোো়ে? কস এো এো 
এেিা োযিযত টেছুক্ষণ িযস োেল। তারপর সু্কযল টিযর এল। ইভ তার ঘযরযত 
কনই। আযলের্ান্দ্রা আযলা িন্ধ েযর টিয়েযছ। রাত িুযিার সম়ে ইভ ঢুযে পডল। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল- তুই কোো়ে টগয়েটছটল? 
  
–আটম আমার পুযরাযনা িনু্ধযির সযঙ্গ কিখা েরযত টগয়েটছলাম। কতার সযন্ধযিা কেমন 
োিল? 
  
–ও আযসটন। 
  
–কস েী? তুই কয িলটল কছযলিা খুিই ভাযলা। 
  
–িযাাঁ, টেছু এেিা িয়েযছ, ি়েযতা। 
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অযাযলক্স, তুই অনয োউযে কখাাঁর্ার কচষ্টা ের। 
  
আযলের্ান্দ্রা অিাে িয়ে কগযছ কেন এেো িলল ইভ? কস টে সটতয খারাপ? কিাযনর 
তুলনা়ে? 
  
আযলের্ান্দ্রা কযসি কছযলযির ভাযলািাযস, ইভ তাযির িখল েরযত চা়ে। এে সপ্তাি 
িাযি করযনর সযঙ্গ িিাৎ রাস্তা়ে কিখা িয়ে কগল। 
  
করযন িলল- েী িয়েযছ? 
  
-তুটম আমাযে কিান েযরাটন কেন? 
  
কিান? 
  
–িযাাঁ, ইভ? 
  
আযলের্ান্দ্রা। আটম িুিঃটখত, আমা়ে একু্ষটন কযযত িযি। কস চযল কগল। 
  
আযলের্ান্দ্রা িুিযত পারল, আসযল, কোন ঘিনািা ঘযিযছ। 
  
সযন্ধযযিলা আযলের্ান্দ্রা এযস ইভযে সি েো িলল। ইভ োাঁধ িাাঁটেয়ে িলল–না-না, 
ও কতাযেই ভাযলািাযস, ি়েযতা টিে মযতা টচনযত পাযরটন! 
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ইযভর চারপাযের পৃটেিী আরও িণজরটেন িয়ে উযিযছ। ইভ র্াযন, এই সুন্দর েরীরিা 
টিয়ে পুরুষযির র়্ে েরযত িযি। অন্তত িু-ডর্ন কছযল তাযে কেন্দ্র েযর আিটতজত 
িযচ্ছ। ছ-র্ন টেক্ষযের িৃটষ্ট আযছ তার টিযে। িযাাঁ, সু্কযল এই ঘিনািা সেযল কর্যন 
কগযছ। ইভ সেযলর মাো টচটিয়ে খাও়োর র্নয বতটর িযচ্ছ। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা ডরযমিটরযত টিযর এযসযছ। এিাই কেষ োর্। কস কিখল, ইভ কগাছগাছ 
েরযছ। 
  
–কোো়ে যাটচ্ছস?  
  
 িাটড যাযিা। 
  
িাটড? এখন? 
  
–অযাযলক্স, এখাযন কেযে েী িযি? আমরা টেছুই টেখি না। সম়ে নষ্ট িযচ্ছ। 
  
–এমন েো কেন িলটছস? 
  
–িযাাঁ, করার্ সোযল উযি আমার এই েোিা মযন ি়ে। তুই টে যাটি? 
  
, আটম যাি না এখন। 
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–অযাযলক্স, তুই োে। আটম টনউই়েযেজ চযল যাি। কয পৃটেিীযত আমরা টছলাম, কসখাযন 
যাি। 
  
কিডটমযস্ট্রসযে েী িলটি? 
  
সি টেছু িযল টিয়েটছ। 
  
 উটন েী িলযলন? 
  
 উটন িলযলন, ইযচ্ছ েরযল আটম কযযত পাটর। 
  
আযলের্ান্দ্রা টিছানার পাযে িাাঁটডয়ে িলল– আটম এখন েী েরি, িুিযত পারটছ না। 
  
–কতার িযাপার তুই ভাযলাযিািার কচষ্টা ের। 
  
 আযলের্ান্দ্রা কক্লাযসযির োযছ চযল কগল। সুযিযেস কগাছাযত শুরু েরল। 
  
ইভ এযস িলল আটম টেন্তু কতাযে িাধয েরটছ না। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল- আটম এো োেি েী েযর। 
  
ইভ িলল- টিে আযছ, িামাযে কিান েযর সি েো িযল টিস। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল- িামা কিাধি়ে এ িযাপারিা মানযত চাইযি না। 
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ইভ িলল– ওই িুটডর র্নয টচন্তা েযর েী িযি। আটম টিে মযাযনর্ েযর কনি। 
  
আযলের্ান্দ্রা সু্কলিা ছাডযত চাইটছল না, টেন্তু ইভ চযল যাযচ্ছ, কস কেযে েী েরযি? 
  
*** 
  
কেটি ব্ল্যােওয়েযলর িনু্ধ-েত্রু- িুই-ই আযছ। িযিসার কক্ষযত্র এিা িও়ো অতযন্ত 
স্বাভাটিে। িুই নাতটনর েো মাযি মযধয টতটন টচন্তা েযরন। তাাঁ, এেিা অনটভযপ্রত 
গভজপাযতর ঘিনা। 
  
তারপর? কেটি শুনযলন, িুই নাতটন টিযর আসযছ, তা িযল এেিা িুিঃস্বযির অিসান 
ঘযি কগল। 
  
*** 
  
কময়েরা টিযর এল। কেটি তাযির র্নয অযপক্ষা েরটছযলন। টতটন ইভযে টসটিংরুযম 
টনয়ে কগযলন। িলযলন- কতামার সম্পযেজ অযনে খারাপ খির শুযনটছ। আটম র্ানযত 
চাই, কতামাযে টে সু্কল কেযে িার েযর কিও়ো িয়েযছ? 
  
-না, আমাযির িার েযর কিও়ো ি়েটন। অযাযলক্স আর আটম টিে েরলাম, সু্কল কেযে 
চযল আসি। 
  
-কেন? কছযলযির সাযে র্টডয়ে পডা। 
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িামা, এ িযাপাযর কতামার সাযে পযর েো িলি। 
  
 িযলা কেন এযসছ? 
  
–অযাযলক্সই িিমাইটস েযরযছ। 
  
–অযাযলক্স েী েযরযছ? 
  
–না, ওযে কিাষ টিও না। ও িাধয িয়ে এিা েযরটছল। এিাযত ওর কোযনা িাত টছল 
না। 
  
তার মাযন? তুটম আযগ িযলাটন কেন? 
  
–ও টনযর্যে িতযা েরযত কচয়েটছল িামা, আটম অযাযলযক্সর র্নয েত টচন্তা েটর, তুটম 
টে তা র্াযনা? 
  
কেটি অিাে িয়ে কগযলন। টতটন িলযলন- ইভ কোঁযিা না। কসানা, িযলা েী িয়েযছ? 
িযাপারিা কতামার আমার মযধযই োেযি। 
  
কেটি আযলের্ান্দ্রার টিযে তাোযলন। অসাধারণ, এই কময়েিা এমন, িাইযর কিখযত েী 
সুন্দর, কভতরিা এযেিাযর নষ্ট িয়ে কগযছ। িযাাঁ, আযলের্ান্দ্রাযে টনয়ে অযনে িয়েযছ, 
আর কোযনা িুিঃখর্নে ঘিনা টতটন ঘিযত কিযিন না। 
  
*** 
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পরিতজী িুিছর ইভ এিং আযলের্ান্দ্রা টমযসস পরিাযরর সু্কযল পডাশুনা কেষ েরল। 
ইভ মারামাটর িগডাযত অভযস্ত িয়ে উযিযছ। কোযনা টেছু তাযে সুখী েরযত পারযছ 
না। আর এখন কেটির ি়েস িয়েযছ উনআটে। 
  
এেুেতম র্ন্মটিন, কেটি তার নাতটনযির টনয়ে পযাটরযস কগযলন। অযনে টেছু টেযন 
টিযলন। 
  
কছাট্ট এেিা টডনার পাটিজর আয়োর্ন েরা িল। কসখাযন োউন্ট আলযিড টনযর্ 
এযসটছযলন। তাাঁর স্ত্রী এযসটছযলন। োউযন্টস টভটভয়েন। তাযে কিখযত খুিই সুন্দর। 
মধয পঞ্চাে ি়েস িয়েযছ। োউযন্টর মাো়ে চুল ঈষৎ ধূসর। েরীযরর মযধয অযােযলযির 
ছাপ আযছ। 
  
ইভ োরও টিযে টিযর তাোযচ্ছ না। মাযি মযধয কচারা কচাযখ োউন্ট আলযিডযে 
কিখযছ। ওই মুিটে কময়েিাযে টনয়ে আলযিড টনশ্চ়েই খুটে িযত পাযরন না। আলযিড 
েী র্াযনন, কযৌনতার আসল কখলা োযে িযল? ইভ মযন মযন েপে েরল, এই 
চযাযলঞ্চিা তাযে টর্তযত িযি। 
  
পযরর টিন ইভ আলযিডযে কিান েরল। আটম ইভ িলটছ, আমাযে টে আপটন মযন 
করযখযছন? 
  
–কতামাযে আটম েী েযর ভুযল যাি টেযোরী েনযা? তুটম আমার িনু্ধ কোঁটির সিযেযে 
সুন্দরী নাতটন। 
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-িযাাঁ, আপনার েো শুযন ভাযলা লাগযছ োউন্ট। আপনাযে আটম টে টিরক্ত েযরটছ? 
আটম আমার িামাযে এেিা িযাপাযর চমে কিি। আটম র্াটন না, এিা েী েযর ঘিযি? 
ও়োইযনর টিষয়ে আমা়ে টেছু জ্ঞান অর্জন েরযত িযি। আপটন টে আমা়ে সািাযয 
েরযিন? 
  
-িযাাঁ, তুটম েীভাযি সাভজ েরযি, তার ওপর টনভজর েরযছ। 
  
–আটম টেছু মযন রাখযত পারটছ না, আটম টে এেিার যাি? 
  
এযসা, আটম সি িযিিা েযর রাখটছ। 
  
 ইভ টরটসভারিা সািধাযন নাটময়ে রাখল। িযাাঁ, এই লাযঞ্চর সম়ে োউন্টযে িধ েরযত 
িযি। 
  
*** 
  
তারা এেিা কছাট্ট কিাযিযল এযস কিখা েরল। আযলাচনািা সংটক্ষপ্ত। ইভ 
মাটরওইয়োযরর েো শুনটছল। কেষ পযজন্ত িলল- আলযিড, আটম কতামাযে ভাযলািাটস। 
  
োউন্ট অিাে িয়ে কগযছ- তুটম েী িলছ? 
  
-আটম কতামাযে ভাযলািাটস। 
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োউন্ট মযি চুমুে টিয়ে িলযলন- এিা িযচ্ছ টভনযির্ই়োর, টতটন ইযভর িাযত িাত 
রাখযলন। িলযলন- এযসা, আমাযির ভাযলািাসা শুরু কিাে। 
  
-না, আটম কস ভাযলািাসার েো িলটছ না, আলযিড। 
  
োউন্ট অিাে িয়ে ইযভর কচাযখর টিযে তাোযলন। টতটন টেছুই িুিযত পারযছন না। 
কময়েটির ি়েস এেুে িছর, টতটন মধয ি়েস অটতক্রম েযরযছন। টিিাটিত সুখী মানুষ। 
টতটন েী েযর এই কময়েটির িাাঁযি র্টডয়ে পডযিন? মাত্র টতনটিন আযগ কিখা িয়েযছ। 
তার েো িাটরয়ে কগযছ। টতটন কময়েটির টিযে তাোযলন। এেিা িুে কখালা স্কািজ 
পযরযছ। পাতলা সিুর্ কসায়েিার, িুযের সিটেছু পটরষ্কার িুিযত পারা যাযচ্ছ। কেটস়োর 
পযরটন। ইযচ্ছ েযরই ি়েযতা। এমন েী োউন্ট তার উাঁচু িুযিা স্তনিৃন্ত কিখযত কপযলন। 
টতটন পটরচ্ছন্ন অসিা়ে মুযখ তাোযলন। সিটেছু িাটরয়ে কগযছ েব্দরা কোো়ে িাটরয়ে 
কগযছ। 
  
-তুটম েী িুিযত পারছ না, আটম কোন ভাযলািাসার েো িলটছ? োউন্ট আর টনযর্যে 
টিে রাখযত পারযলন না। ইযভর পাতা িাাঁযি পা টিযতই িল। তারা এেিা কছাট্ট 
কিাযিযল টগয়ে কপৌঁযছাল। িা, োউন্ট স্বীোর েরযত িাধয িয়েটছযলন, েরীযরর কখলাযত 
ইভ সটতয পারিটেজনী। এেযিাাঁিা এেুে িছযরর কময়ে িযল েী িযি। োউন্টযে কস 
িাটরয়ে টিয়েযছ। পটরপূণজ তৃটপ্ত িলযত যা কিািা়ে কসটিযনর েরীর সঙ্গযম োউন্ট তাই 
লাভ েযরযছন। 
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িযাপারিা ি়েযতা কসখাযনই কেষ িয়ে কযত। টেন্তু ইযভর িুভজাগয, তা িল না। কেষ পযজন্ত 
অটত উৎসািী এে ভেমটিলা তাযির কিাযিল কেযে কিযরাযত কিযখন। এই িুর্যনর ছটি 
খিযরর োগযর্র পাতা়ে ছাপা িয়েটছল। ভেমটিলা িুর্নযেই টচযন কিলযলন। সযঙ্গ 
সযঙ্গ কিান েযর কেটিযে সি েো িযলটছযলন। কেটি তখন এযেিাযর করযগ কগযছন। 
টতটন কভযিটছযলন, এর অন্তরাযল ি়েযতা আযলের্ান্দ্রা আযছ, টেন্তু না, িযাপারিা 
কগালযমযল কিািা কগল। 
  
ইযভর সাযে সরাসটর েো িল। ইযভর িযিিাযর টতটন টতটত-টিরক্ত িয়ে উযিযছন। ইভ 
কযভাযি পটরিাযরর নাম কডািাযচ্ছ, তাযত কতা টতটন টচটন্তত। কেষ পযজন্ত টতটন পটরষ্কার 
িলযলন– ইভ, আটম কতামাযে সম্পটে কেযে িটঞ্চত েরটছ। কতামাযে মাযস মাযস এেিা 
িাো কিও়ো িযি। তুটম এখন কেযে আর আমাযির সযঙ্গ োেযত পারযি না। তুটম 
টনউই়েযেজ টগয়ে আলািা অযাপািজযমযন্ট োেযি। আর যটি কতামার কোযনা কেচ্ছার খির 
আমার োযন কপৌঁযছা়ে, তা িযল মাটসে িাোও আটম িন্ধ েযর কিি, মযন করযখা। 
কেমন? 
  
ইভ ভািযত পাযরটন, সামানয িু-এে ঘন্টার েরীর কছাাঁ়োর কখলা তার র্ীিযন এত িযডা 
টিপযজ়ে কডযে আনযত পাযর। কস টির িৃটষ্টযত ওই িৃদ্ধা ে়েতাটনযে কিখল। তারপর 
রাযগ গরগর েরযত োেল। িযাাঁ, কয েযরই কিাে, আযলের্ান্দ্রাযে সটরয়ে টিযতই িযি। 
এেিার পর এেিা ছটি তার মযনর েযানভাযস কভযস উিল। আযলের্ান্দ্রা প্রযতযেিারই 
কিাঁযচ যাযচ্ছ। এিার কোযনা েো িযল কিাধি়ে িােুরমার োন ভারী েযর তুযলযছ। 
  
*** 
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আযলের্ান্দ্রা টিটির এই প্রস্তািিা টিোস েরযত পারযছ না। এই প্রেম টিটিযে কছযড 
তাযে এেলা োেযত িযি। এে মুিূযতজ তার র্গৎিা েূনয িয়ে কগল। প্রেযম কস টিটির 
সযঙ্গ টনউই়েযেজর অযাপািজযমযন্ট কযযত কচয়েটছল। টেন্তু টিটির িযিিাযর ভ়ে কপয়ে কগযছ। 
কেষ পযজন্ত আমতা আমতা েযর িলল- কতার সযঙ্গ প্রা়ে কিখা িযি কতা? 
  
মুযখ ে়েতাটন িাটস এযন ইভ র্িাি টিল- িযাাঁ, তুই ভািযতই পারটি না। 
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ইভ সিউই়েযেজ সফযর এযিযছ 
২৬. 
  
ইভ টনউই়েযেজ টিযর এযসযছ। কস এেিা কিাযিযল উিল। তাযে কযমনটি িলা িয়েটছল। 
এে ঘণ্টা িাযি োড রর্ারযসর কিটলযিান কতামার িােুরমা পযাটরস কেযে কিান 
েযরযছন। ইভ, মযন িযচ্ছ কোযনা সমসযা। 
  
না, এিা আমাযির পাটরিাটরে িযাপার। 
  
 উটন ওনার উইলিা নতুন েযর টলখযিন। 
  
–িযাাঁ, এ টিষয়ে আপনার সযঙ্গ আযলাচনা েরযত িযি। 
  
–কসামিাযর কিখা িযি। 
  
োড, িা, কসামিাযর। 
  
–আমার অটিযস, টিে আযছ। 
  
*** 
  
ইভ কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর অটিযস কপৌঁযছ কগযছ। টসটেউটরটি গাডজ তাযে কিযখ 
অটভিািন র্ানাল। িযাাঁ, আটম এই সামাযর্যর ভটিষযৎ উেরাটধোরী। 
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োড অিাে িয়ে কগযলন। কেটি কিটলযিান েযরযছন কেটি িযলযছন, টতটন ইভযে 
সম্পটের অটধোর কেযে িটঞ্চত েরযিন। টেন্তু কেন? ইভযে ওর িােুরমা খুিই 
ভাযলািজাযসন। এর মযধয েী ঘিনা ঘযিযছ? টেন্তু োযডর োর্ই িল কেটির সমস্ত 
আযিে পালন েরা। টতটন কতা আর িাধা টিযত পাযরন না। 
  
টতটন িলযলন ইভযে েয়েেিা োগযর্ সই েরযত িযি। তুটম কসগুযলা পযডা আর সই 
েযরা। 
  
–তার কোযনা িরোর কিখটছ না। 
  
ইভ, তুটম িুিযত পারছ না, কতামার িােুরমার উইল অনুসাযর তুটম আর্ কেযে প্রটত 
সপ্তাযি ২৫০ ডলার েযর পাযর। কতামার িােুরমা কতামার নাযম এেিা মস্ত িযডা িাে 
করযখ যাযচ্ছন। তার পটরমাণিা খুি এেিা েম িযি না। কসিা িল ৫০ লক্ষ ডলার। 
টেন্তু কসই িাোিা তুটম পাযি পাঁ়েটত্রে িছর ি়েযস। 
  
–অসম্ভি। আর্ এেিা ভাযলা কপাোে টেনযত কগযল অযনে খরচ িয়ে যা়ে। এইভাযি 
কেন আমাযে অপমাটনত েরা িযচ্ছ? ইযভর মযন িল, সামযন কোযঞ্জর কয কপপার 
ওয়েিিা আযছ, কসিা টিয়ে োযডর মাোিা কোঁতযল কিযি। টেন্তু পারল না। 
  
োড অিাে িয়ে কগযছ- তুটম ব্ল্যােওয়েলযির নাম আর িযিিার েরযত পারযি না। 
কতামাযে সমূ্পণজ আলািা োেযত িযি। 
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..িযাাঁ, কতামার নাযমর সাযে যটি কোযনা গুর্ি ছটডয়ে যা়ে, পটত্রোযত টেংিা অনয 
কোোও কতামার ছটি ছাপা ি়ে, তািযল কতামার সাপ্তাটিে িাোিা িন্ধ েযর কিও়ো 
িযি। সিটেছু িুিযত পারছ কতা? 
  
. …কতামার এিং কতামার কিান আযলের্ান্দ্রার নাযম িীমার পত্র আযছ। কতামার িােুরমা 
এিাযে পটরিতজন েরযত চাইযছন। এই পটলটসিাযে নষ্ট েযর কিও়ো িয়েযছ। এই 
িছযরর কেযষ যটি কতামার িযিিাযর িােুরমা খুটে োযেন, তািযল কতামার সাপ্তাটিে 
মাযসািারার পটরমাণ টদ্বগুণ েযর কিও়ো িযি। আর এেিা েো িলার আযছ। 
  
িলুন। 
  
 –তুটম কোযনাটিন িােুরমার সযঙ্গ কিখা েরযি না। 
  
িুটড েুটে ে়েতাটন, কতার মুখ আটম কিখি না। তুই পযচ মর, তাযত আমার েী এযস 
কগল? 
  
োযডর েণ্ঠস্বযর তীক্ষ্ণতা–যটি কতামার কোযনা সমসযা োযে, তুটম আমাযে কিটলযিান 
েযরা। তুটম ওই িাটডযত আর েখনও কযও না, কেমন? 
  
এভাযিই আযলাচনা কেষ িয়ে কগল। 
  
োড র্ানযত চাইল কোযনা প্রশ্ন আযছ টে? 
  
-না। 
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–তািযল এখাযন সই েযরা। 
  
 িে টমটনি কেযি কগযছ। ইভ এখন রাস্তা়ে কিটরয়ে এযসযছ। তার পযেযি ২৫০ ডলার! 
  
পযরর টিন সোলযিলা ইভ এের্ন টরয়েল কস্টি এযর্যন্টর সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরল। 
তাযে এেিা অযাপািজযমন্ট ভাডা টনযত িযি। মযন মযন অযনে টেছুই কস ভািযছ। টেন্তু 
এইিুেু অযেজ চলযি েী েযর? কেষ অটব্দ এেিা কছাযিা অযাপািজযমন্ট টনযতই িযি। 
িােুরমাযে গালাগাটল টিল মন খুযল। টেন্তু কোযনা উপা়ে কনই। 
  
ইযভর োযছ এিা এেিা িটন্দোলা। না, কস আযলের্ান্দ্রার েো টচন্তা েরল। 
আযলের্ান্দ্রা ওই টিরাি প্রাসাযি োেযি, আর আটম এইভাযি র্ীিন োিাি। টেন্তু 
সমসযার সমাধান কোো়ে িযি! 
  
*** 
  
–টমস ব্ল্যােওয়েল, িলল, কতামার র্নয আটম েী েরযত পাটর? আলটভন টসোম র্ানযত 
চাইযলন। টতটন নযােনাল ইউটন়োন িযাযঙ্কর ভাইস কপ্রটসযডন্ট। তার িাযত অযনযের 
ভাগয র্টডয়ে আযছ। রু্গার কেযন্টর প্রধান অযাোউন্ট এই িযাযঙ্ক অিটিত। 
  
ইভ কিািািার কচষ্টা েরল– আমার নাযম টেছু িাো র্মা আযছ। পঞ্চাে লক্ষ ডলার। 
এই ট্রাযস্টর টন়েমানুসাযর পাঁ়েটত্রে িছযরর আযগ আটম িাোিা পাি না। অযনে টিন 
সম়ে লাগযি। 
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-িযাাঁ, কতামার এখন েত ি়েস িযি, উটনে কিাধি়ে। 
  
এেুে। 
  
–কতামাযে কতা আর তুচ্ছ তাটচ্ছলয েরা যা়ে না। 
  
 ইভ ভাযলাভাযি িাসার কচষ্টা েরল- ধনযিাি, টমিঃ টসোম। 
  
কলােিা কিাো িাাঁিা। এযে িাাঁযি কিলযত িযি। 
  
–আমার োছ কেযে তুটম েী সািাযয চাইছ? 
  
–আটম টে ট্রাস্ট িাে কেযে টেছু িাো ধার কপযত পাটর? পযর আটম কোধ েযর কিি। 
আমার টিয়ের সম্বন্ধ চলযছ। আমার কপ্রটমে এের্ন েনস্ট্রােেন ইটঞ্জটন়োর। 
ইর্রায়েযল োর্ েযর। আগামী টতনিছর তাযে ইর্রায়েযল োেযত িযি। 
  
আলটভন টসোম সিানুভূটতর েণ্ঠস্বযর িলযলন আটম িুিযত পারটছ। তার মন এখন 
আনযন্দ নাচযছ। আিা, এই কময়েটির কতা আযিিন রাখযতই িযি। সিসম়ে ট্রাস্ট িাে 
কেযে িাো অটেম কিও়ো যা়ে। কময়েটি যটি আমাযে খুটে েরযত পাযর, তািযল আরও 
–আরও কিটে কিও়ো িযি। 
  
আলটভন িলযলন কোযনা সমসযা কনই। অটত সিযর্ই এর সমাধান িয়ে যাযি। আমরা 
কতামাযে পুযরা িাোিা ঋণ টিযসযি টিযত পারি না, টেন্তু অযনেিাই কিি। মযন েযরা 
কতামাযে যটি ১০ লক্ষ ডলার কিও়ো ি়ে, তািযল চলযি? 
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ইযভর মন আনযন্দ আত্মিারা িযাাঁ, চলযি। 
  
-তুটম আমাযে ওই ট্রাযস্টর পুযরা টিসািিা টিয়ে কযও। 
  
–আপটন োড রর্ারযসর সযঙ্গ েো িলুন, উটন আপনাযে সি খির কিযিন। ইভ আিার 
িলল, েতটিন সম়ে লাগযি? 
  
এেটিন-িুটিযনর মযধয িয়ে যাযি। 
  
ইভ অটিস কেযে কিটরয়ে এযসযছ। আলটভন টসোম কিটলযিান টনয়ে োড রর্ারযসর 
সযঙ্গ েো িলযত শুরু েরযলন। 
  
িুটিন িাযি ইভ িযাযঙ্ক টিযর এল। আলটভন টসোযমর অটিযস কপৌঁযছ কগল। ভেযলাে 
িলযলন টমস ব্ল্যােওয়েল, আটম কতামাযে সািাযয েরযত পারটছ না। 
  
-কেন? আপটন কয িলযলন িযাপারিা খুিই সির্। 
  
–না, আটম সি তেয র্ানতাম না। োযডর সযঙ্গ েী েো িয়েটছল, ভেযলাযের মযন পযড 
কগল। িযাাঁ, পঞ্চাে লক্ষ ডলাযরর এেিা িাে আযছ ইভ ব্ল্যােওয়েযলর নাযম। টেন্তু 
িাোিার কোযনা অংেই ইভযে। কিও়ো উটচত ন়ে। ইযভর চটরত্র ভাযলা ন়ে। কস 
উযল্টাপাল্টা খরচ েযর। 
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োড রর্ারস এসি েো কেন িলযত কগল। কেষ পযজন্ত এই ভেযলাযের মন টিগযড 
কগযছ। 
  
উটন আিার িলযলন আটম টেছুই েরযত পারি না। 
  
ইভ খুিই িতাে িয়েযছ, কস িলল- ধনযিাি। আপনাযে েষ্ট টিলাম, এর্নয আমাযে 
ক্ষমা েরযিন। কিটখ, অনয কোযনা িযাযঙ্ক সম্ভি টেনা। 
  
আলটভন টসোম িলযলন– না, পৃটেিীর কোযনা িযাঙ্ক কতামাযে ওই ট্রাযস্টর টিটনময়ে 
এে কপটনও ধার কিযি না। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা অিাে িয়ে কগযছ। আযগ নানাভাযি িামা ইভযে ভাযলাযিযসযছ। কস 
সিসম়ে কপছযনর সাটরযতই কেযে কগযছ। এখন িযাপারিা েী েযর পাযল্ট কগল। কস 
েীভাযি ইভযে িাটরয়ে টিযত পারল। 
  
কেটি ব্ল্যােওয়েল আযলের্ান্দ্রার সযঙ্গ কিটে সম়ে োিাযচ্ছন। আযলের্ান্দ্রা এই 
অিিািা মানযত পারযছ না। এই র্ীিনিা কস কেমনভাযি োিাযি। 
  
এই প্রেম কেটি আযলের্ান্দ্রার টিযে ভাযলা েযর তাোযলন। িযাাঁ, আযলের্ান্দ্রার মযধয 
সম্ভািনা আযছ। 
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তার মযধয এেিা অন্তমুজখী অিিা আযছ। কস ইযভর কেযে আরও কিটে সংযমী। তার 
মযধয িুটদ্ধর িীটপ্ত আযছ। আযছ বেেিী অনুসঙ্গী। আযছ অসাধারণ কসৌযন্দযযজর ছিা। কস 
সি সম়ে টিটভন্ন পাটিজযত কলাযেযির ভাযলাভাযি অভযেজনা র্ানাযত পাযর। কেটি কেষ 
পযজন্ত টচন্তা েরল। আযলের্ান্দ্রযে িাইযর র্গযতর সযঙ্গ পটরচ়ে েটরয়ে টিযত িযি। 
  
*** 
  
ইযভর টিন ভাযলাভাযিই কেযি চযলযছ। িােুরমার েো মাযি মযধয মযন পযড। এেিা 
পাটিজযত কস ছ-র্যনর সাযে কযাগাযযাগ েরল। এই পাটিিা কেষ িিার পর িাটডযত টিযর 
এযসযছ। ছ-র্যনর মযধয চারর্ন টিিাটিত। িুর্যনর োছ কেযেই এযের পর এে খির 
আসযত শুরু িল। ইভ িুিযত পারল, িাোর র্নয আর টচন্তা েরযত িযি না। তাযে 
অযনযে উপিার টিল, নানা ধরযনর রু্য়েলারী, ছটির সম্ভার, এমন েী নগি িাো। 
  
তারা সেযলই ইযভর সঙ্গ উপযভাগ েরযত চাইযছ। ইভযে সি সম়ে িাইযর কিখা কগল। 
টিিাটিত কলাযেরা তার অযাপািজযমযন্ট আসযত শুরু েরল। ইভ সেযলর সাযেই সুন্দর 
িযিিার েযর চযলযছ। টেন্তু যাযত সাংিাটিযের কচাযখ না পযড তার িযিিা েযরযছ। কস 
োযরার সাযে কিটে টিন সম্পেজ রাখযছ না। কয েযরই কিাে ওই অপমাযনর প্রটতযোধ 
তাযে টনযতই িযি। 
  
এেটিন িাউন অযাে োটি নাযম এেিা খিযরর োগযর্র পাতা়ে আযলের্ান্দ্রার ছটি 
ছাপা িল। সুন্দর কচিারার এে যুিযের সযঙ্গ আযলের্ান্দ্রা নাচযছ। ইভ আযলের্ান্দ্রার 
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টিযে কিখযছ না। কলােিার টিযে তাটেয়ে আযছ। িযাাঁ, যটি আযলাের্ান্দ্রা এই 
কলােটিযে টিয়ে েযর এিং তার এেিা পুত্রসন্তান ি়ে, তািযল েী িযি? 
  
ইভ অযনেক্ষণ ওই ছটিিার টিযে তাটেয়ে টছল। 
  
এে িছর ধযর আযলের্ান্দ্রা টন়েম েযর ইভযে কিটলযিান েযরযছ। লাঞ্চ এিং 
টডনাযরর র্নয তাযে আমন্ত্রণ র্াটনয়েযছ। কোযনা না কোযনা অরু্িাত কিটখয়ে ইভ কসই 
আমন্ত্রযণ সাডা কি়েটন। এখন ইভ টিে েরল আযলের্ান্দ্রার সযঙ্গ েো িলযত িযি। কস 
আযলের্ান্দ্রাযে তার অযাপািজযমযন্ট কডযে পািাল। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা ওই অযাপািজযমযন্ট এযস ঢুেল ইভ তাযে র্টডয়ে ধরল। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল- এিা খুি সুন্দর, তাই না? 
  
-িযাাঁ, এিা আমার ভাযলাই লাযগ। 
  
 কিও়োযল েতগুযলা কপটন্টং কিালাযনা আযছ। আযলের্ান্দ্রা ঘুযর সিটেছু কিখল। 
  
িােুরমা কেমন আযছ, ইভ র্ানযত চাইল। 
  
িােুরমা ভাযলাই আযছ। ইভ, আটম র্াটন না, কতাযির মযধয েী িল? আটম টে সািাযয 
েরি? 
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ইভ িীঘজোস কিযল িলল না। িােুরমা কতাযে টেছু িযলটন? 
  
না, িােুরমা এ িযাপাযর আযলাচনা েযরটন। 
  
আটম কিাষ টিযত পারটছ না, আমার সযঙ্গ এে ডাক্তাযরর আলাপ িয়েটছল। আমরা টিয়ে 
েরযত চযলটছ। আমরা টন়েটমতভাযি টিছানাযত যাই। িােুরমা এই খিরিা র্ানযত 
কপযরযছ। কস আমাযে িাটড কেযে কির েযর টিয়েযছ। কস আমার মুখ কিখযি না। 
অযাযলক্স, িােুরমা আযগোর টিযনর মযনাভাি কপাষণ েযর, তাই না? 
  
আযলের্ান্দ্রার মুযখ কেমন এেিা ছাপ- িযাাঁ, ঘিনািা সটতয সাংঘাটতে। কতারা িুর্ন 
িােুরমার োযছ চযল যা, আমার মযন ি়ে িােুরমা কতাযির ক্ষমা েরযি। 
  
না, এযরাযেন আযােটসযডযন্ট কছযলটি মারা কগযছ। 
  
ইভ, তুই কতা এেো আমাযে িটলসটন। 
  
–এেো কতাযে িলযত আমার লজ্জা েরটছল। তযি কতাযে আটম সি েো িলযত পাটর। 
  
িােুরমাযে িলি? 
  
না, আমার েো আর িলযত িযি না। তুই েখনও এই িযাপারিা টনয়ে আযলাচনা েরটি 
না প্রটতজ্ঞা ের। 
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আযলের্ান্দ্রা িলল- টিে আযছ। আমাযে টিোস ের। 
  
–ভাযলাই আটছ, ইযচ্ছ মযতা কঘারাযিরা েরযত পারটছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা তার কিাযনর টিযে তাোল–ইভযে কস আর পাযে পাযচ্ছ না, িযাপারিা 
তাযে িুিঃখ টিযচ্ছ। ইভ আযলের্ান্দ্রার িাযত িাত রাখল। িলল- কতার র্ীিন কেমন 
চলযছ িল? োযরার সযঙ্গ কযাগাযযাগ িল? টনশ্চ়েই কোযনা কপ্রটমযের সন্ধান কপয়েটছস? 
  
না। 
  
ইভ আযলের্ান্দ্রার টিযে তাটেয়ে িলল- সটতয িলটছস? 
  
-িযাাঁ, সম়ে কতা আর পাটলয়ে যাযচ্ছ না। িােুরমার সযঙ্গ েো িলযত িযি। আসযছ 
সপ্তাযি আটম এেিা চােটরর র্নয আযিিন েরি। 
  
ইভ অিাে িয়ে কগযছ। টেন্তু কস চােটর েরযি কেন? 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল- ইভ কতার টে িাো লাগযি? 
  
–না, অযনে িাো আমার িাযত আযছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল, টিে আযছ তুই আমাযে কিান েটরস টেন্তু। 
  
 ইভ আযলের্ান্দ্রার টিযে তাোল িরোর িযল অিেযই েরি অযাযলক্স। 
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*** 
  
সপ্তাযির কেযষ নাসাউযত এেিা পাটিজ টছল। ইযভর সি িনু্ধরা কসখাযন এযসযছ। টনো 
নাযম এেিা কময়ের সাযে ইযভর আলাপ িয়েযছ। টনোযে কস সুইর্ারলযাে কেযেই 
কচযন। 
  
এখন আিার তার র্ীিযন কস এযসযছ। কসই সন্ধযাযত ইভ এেিা সুন্দর মরেযতর 
কেসযলি পযর টছল। এে সপ্তাি আযগ এের্ন ইনটসওযরন্স এগটর্টেউটিভ তাযে ওই 
কেসযলিিা উপিার টিয়েযছ। তাযে কিে েয়েেিা কপাোে কিও়ো িয়েযছ। 
  
*** 
  
টিরাি মযানসন সমুযের ধাযর। প্রধান িাটডযত টতটরেিা ঘর আযছ। সি কেযে কছাযিা 
ঘরিা ইযভর অযাপািজযমন্ট কেযে অযনে িযডা। ইভযে এে পটরচাটরো তার ঘযর টনয়ে 
কগল। 
  
িট়েংরুযম কষাযলা র্ন মানুষ িযস আযছ। তারা সেযলই যযেষ্ট অেজিান। টনো ইযভর 
মযতা মতিাযি টিোস েযর। এে র্া়েগা কেযে অনয র্া়েগা়ে উযড কিডাযত 
ভাযলািাযস। 
  
ইভ সেলযে অটধোর েরার কচষ্টা েরযছ। কিটের ভাগ কলােযির টিয়ে িয়ে কগযছ। 
তাই িাাঁযি কিলািা অতযন্ত সির্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

484 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

িাে মাোর এেিা কলাে িাও়োই়োন কস্পািজস োিজ পযরটছল। কস িলল– িযলা কতামার 
নাম েী? তুটম টে আমাযে সুখ টিযত পারযি? কতামার কতা িটলউযডর স্টার িও়ো 
উটচত। 
  
–আটম টে অতখাটন প্রটতভাোলী? ইভ র্ানযত চাইল। 
  
–িযাাঁ, তুটম এখাযন এো আযছা? 
  
িা। 
  
 –আমার প্রযমাি তরণী সমুযে আযছ। তুটম আর আটম টে োল কসখাযন কযযত পাটর? 
  
–িযাাঁ। 
  
–টিে আযছ, ওখাযন অযনে েো িযি কেমন? কতামার িােুরমাযে আটম টচটন অযনে 
িছর ধযর। ইযভর কিাাঁযি িাটস। কস িলল-িােুরমার কোযনা তুলনা কনই। আটম এখন 
এেিু ওটিযে যাটচ্ছ, কেমন? 
  
ভেযলাে িলল- মযন আযছ কতা োল? 
  
*** 
  
ইভ এখন আর এো ন়ে। তখন কেযে অযনে িনু্ধ রু্যি কগযছ তার। এেিার পর 
এেিা তরঙ্গ আসযছ, সমুেিা োন্ত, মযন িযচ্ছ, আোযে নক্ষত্ররা টিযরর মযতা জ্বলযছ। 
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ইভ পযারাডাইস আইলযাে টিচযে কিখযত কপল। এেিা কমািরযিাি এটগয়ে চযলযছ। িযাাঁ, 
এই কতা র্ীিন, এই কতা আসল আনন্দ! 
  
*** 
  
টনোর িট়েংরুম, পাাঁচ ঘণ্টা িাযি। ইযভর মযন িল, কস কিাধি়ে এত আনন্দ কোযনা 
টিন পা়েটন। কস কচাখ খুলল। িযাাঁ, ছিুি লম্বা মানুষটি, অসাধারণ কিি সুষমা। োযলা 
কচাখ, অযােযলযির মযতা েরীর। কস িাসযছ, অন্ধোযর টিটেয়ে উিযছ তার সািা িাাঁত। 
  
–আটম র্র্জ কমটলস, তুটম কতা ইভ ব্ল্যােওয়েল? তুটম এখাযন? 
  
–িযাাঁ, েণ্ঠস্বর কেমন কযন। 
  
–এযসা ডাটলজং, টনো িলল, কতামাযির সাযে আর সেযলর আলাপ েটরয়ে টিই। 
  
না, সেযলর সযঙ্গ েো িয়েযছ। র্র্জ িলল। 
  
টনো িুর্যনর টিযে তাোল- টিে আযছ। িরোর িযল আমাযে কডযো। 
  
 ইভ িাসযছ, আরও এের্ন-আরও এের্ন তার র্ীিযন প্রযিে েরযছ। 
  
ইভ এখন এযে োস েরযি। সি টেছু। 
  
ইভ র্ানযত চাইল কতামার পটরচ়ে? 
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–আটম টেে, আমার পটরিার চাষ েযর োযে। টিরাি খামার আযছ আমাযির। িা, 
কমটলযসর নাম সিাই র্াযন। আযমটরোযত ওযির সুপার মাযেজি আযছ। 
  
–কতামার টিয়ে িয়েযছ? 
  
না। 
  
এই উেরিা আনন্দ টিয়েযছ ইযভর মযন। 
  
–এযসা, আমরা টেছু িযটক্তগত েো িটল। 
  
 ইযভর সাযে সমস্ত সযন্ধযিা কেযি কগযছ। তারা এেসাযে টসগাযরি কখয়েযছ। টিে 
েযরযছ। মধযরাত। কগস্টরা এযে এযে টিিা়ে টনযত শুরু েযরযছন। 
  
র্র্জ িলল- কতামার কিডরুম কোনিা? 
  
–উেযর, িযলর এযেিাযর কেযষর টিযে। 
  
র্যর্জর কচাযখ আনযন্দর িাটস। 
  
*** 
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ইভ কপাোে খুলল, চান েরল। কছাট্ট এেিা রাত কপাোে পরল। োযলা রযের কনটগটল, 
কোযনারেযম তার েরীরযে আিযে করযখযছ। রাত এেিা। িরর্াযত িাযতর েব্দ। কস 
খুযল টিল। র্র্জ ঢুযে পযডযছ। 
  
র্যর্জর কচাযখ টিস্ম়ে- িা়ে, তুটম কতা কভনাযসর মযতা সুন্দরী। 
  
-িযাাঁ, এিাই আমার সম্পি। এযসা, কতামাযে এেিু আির েরি। 
  
কস র্র্জযে র্টডয়ে ধরল। এেিা কিাাঁযির কখলা। টর্যভ টর্যভ কিাোিুটে। 
  
 ইযভর টচৎোর- িা়ে ঈের! 
  
র্র্জ তার র্যযেি খুলল, ইভ তাযে সািাযয েরল। এে মুিূযতজর মযধয র্র্জ সমূ্পণজ উলঙ্গ 
িয়ে কগল। অসাধারণ েরীর আযছ তার। কসিা েক্ত িয়ে উযিযছ। 
  
ইভ িলল– তাডাতাটড, আমার কভতযর ঢুটেয়ে িাও। আটম আর োেযত পারটছ না। 
  
র্র্জ িলল- িযাাঁ, তুটম উযল্ট কোও, আটম অনযভাযি কতামাযে আির কিি। 
  
 ইভ অিাে িয়ে কগযছ কস েী? সটতয? না-না। 
  
র্র্জ িারিার িলযছ। তাযে এভাযি েরযতই িযি। 
  
-টের্, ওভাযি েযরা না। 
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 র্র্জ আিার আঘাত েরার কচষ্টা েরল। কস ইভযে ঘুটরয়ে শুইয়ে টিল। 
  
না, আটম মযর যাি! 
  
 িযাাঁ, কেষ অটব্দ োর্িা িয়েযছ, ইভ তার কচতনা িাটরয়ে কিযলযছ। মযন িযচ্ছ কস 
কিাধি়ে িাতাযস কভযস চযলযছ। র্র্জ কসিা ঢুটেয়ে টিয়েযছ। এযেিাযর কভতযরর টিযে। 
ইভ টচৎোর েরার কচষ্টা েরযছ। 
  
কেষোযল ইভ িলল- আমাযে এভাযি আঘাত টিও না। 
  
কস র্র্জযে কিযল কিিার কচষ্টা েরল। টেন্তু র্র্জ তার টনতম্বযে েক্তভাযি ধযর করযখযছ। 
িারিার কসখাযন কঢাোযচ্ছ, িা, তার টিোল আোযরর টলঙ্গটি। অসম্ভি যন্ত্রণা। 
  
ইভ িলযছ– িন্ধ েযরা। 
  
র্র্জ আরও কভতযর ঢুটেয়ে টিল। ইযভর মযন িল এেিা তীে যন্ত্রণা কভতর কেযে 
িাইযর কিটরয়ে আসযছ। 
  
 কেষ পযজন্ত কস তার কচতনা টিযর কপয়েযছ। কচাখ খুলল। র্র্জ কচ়োযর িযস আযছ। 
কপাোে পযর টনয়েযছ। টসগাযরি খাযচ্ছ। কস ইযভর মাো়ে িাত রাখল। ইভ তখনও 
টচৎোর েরযছ। 
  
-কেমন লাগল? 
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 ইভ েো িলার কচষ্টা েরযছ, ভীষণ যন্ত্রণা, তুটম এেিা েূয়োর। তার েণ্ঠস্বযর তীক্ষ্ণতা। 
  
-িযাাঁ, আটম কতামাযে িযো টিযত কচয়েটছলাম। 
  
–কেন? 
  
কস িাসল। মাযি মযধয আটম এমন আচরণ েটর। টেন্তু আটম কতামাযে ভাযলািাটস। প্রটত 
রাযত আটম কতামাযে এভাযিই আির কিি। 
  
ইযভর মযন িল টেছু এেিা িলযি। কস িলল- তুটম এেিা উন্মাি। 
  
কস র্যর্জর কচাযখর টিযে তাোল, কচাযখর মযধয এেিা আেি। ইভ তাডাতাটড িলল, না 
আটম এভাযি িলযত চাইটন। এযসা, তুটম আমার পাযে কোযি এযসা। 
  
র্র্জ কমটলস অযনেক্ষণ তার টিযে তাটেয়ে োেল। কস পাযে এযস িসল। িযাাঁ, তার 
রু্য়েলারীর টিযে তাটেয়ে োেল, োটিনাযমর কেসযলি। িামী টিযরর কনেযলস, র্র্জ 
কনেযলসিার টিযে তাোল। িলল– এিাযে আটম সৃ্মটত টিযসযি করযখ কিি। 
  
ইভ টেছু িলযত পারল না। 
  
-শুভরাত ডাটলজং। কস িাইযর কিটরয়ে কগল। যািার আযগ ইভযে আির টিল কিাাঁযির 
ওপর। 
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ইভ অযনেক্ষণ এো িযস টছল। এেিা যন্ত্রণা তখন তাযে োস েযরযছ। িযাাঁ, কযৌনতা 
েী মারাত্মে। 
  
ইভ িােরুযম চযল কগল। আ়েনা়ে তাোল। কচাখ মুখ িযস কগযছ। িুিযত পারল, এেিা 
কচাযখ কিে আঘাত কলযগযছ। কস িিিাে টনল। এে িনয েুেুরীর মযতা কিাঁযি কগল। 
  
তারপর? ঘুম–শুধু ঘুম! 
  
*** 
  
সোলযিলা ইযভর ঘুম কভযে কগযছ। রযক্ত কভযস যাযচ্ছ টিছানা। িযাাঁ, এর্নয কলােিাযে 
োটস্ত টিযতই িযি। কস আিার স্নান েরল। র্া়েগা়ে র্া়েগা়ে িুযল কগযছ। র্যর্জর েো 
মযন িযচ্ছ। র্যর্জর আচরযণর মযধয এেিা অদু্ভত টনমজমতা লুটেয়ে আযছ। 
  
িু-ঘন্টা কেযি কগযছ। ইভ নীযচ কনযম এযসযছ। অনয কগস্টযির সযঙ্গ আসযর এযসযছ। 
টনোযে কিখা কগল– এ েী অিিা িয়েযছ কতার মুযখর? 
  
ইভ িাসল- িযাাঁ, রাযত আটম পযড টগয়েটছলাম, আযলা জ্বালাযত ভুযল টগয়েটছলাম। 
  
ডাক্তার ডােযত িযি? 
  
 না-না, ডাক্তাযরর িরোর কনই। র্র্জ কোো়ে? 
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–ও কিটনস কখলযছ। ও িারুণ কিটনস কখযল। লাযঞ্চ কিখা িযি িযলযছ। ওযে কেমন 
লাগল? 
  
-িযাাঁ, ও েী েযরযর? 
  
-ও ভীষণ প়েসাও়োলা টেে। ও িল সিযেযে িড কছযল টেন্তু িযিসাযত মন কনই। 
আসযল এত কিটে িাো আযছ ওর, পায়ের ওপর পা করযখ র্ীিন োিাযত পারযি। 
  
*** 
  
ইযভর মাো়ে এেিা িুটদ্ধ এযসযছ। র্যর্জর অতীত ইটতিাস সম্পযেজ র্ানযত িযি। টেন্তু 
কোো কেযে এিং কেমন েযর? িিাৎ এে পুযরাযনা িান্ধিীর েো তার মযন পযড 
কগল। কসই কময়েটি এেটি িযাোন পটত্রো চালা়ে। এই পটত্রোর প্রধান োর্ িল 
টিখযাত মানুষযির র্ীিনী প্রোে েরা। কসই কময়েটির সযঙ্গ কযাগাযযাগ েযর ইভ র্যর্জর 
পুযরাযনা ইটতিাস কর্যন টনল। িযাাঁ, তাযির িাোর কোযনা অভাি কনই। টেন্তু র্যর্জর এই 
কিপযরা়ো মযনাভাি তাযে পযের টভখাটর েযর টিয়েযছ। এেিার পর এেিা েলযঙ্কর 
সাযে কস র্টডয়ে পযডযছ। তাই তাযে টেস কেযে তাটডয়ে কিও়ো িয়েযছ। এিার ইভ 
িুিযত পারল, কেন স্মারে টিযসযি র্র্জ ওই কনেযলসিা টনয়ে কগযছ। এমন কলােযেই 
আমার িরোর- ইভ মযন মযন ভািল, আমাযেও অনযা়েভাযি আমার সম্পটে কেযে 
িটঞ্চত েরা িয়েযছ। র্যর্জর কক্ষযত্রও িযাপারিা এেইরেম। আমরা িুর্যন িাত কমলাি। 
কেষ পযজন্ত আমরা এেিা টিরাি সাম্রার্য গযড তুলি। 
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পরটিন সোযল ইভ র্র্জযে কিান েযর কডযে পািাল। তার অযাপািজযমযন্ট র্র্জযে 
আমন্ত্রণ র্ানাল। 
  
র্র্জ টতটরে টমটনি িাযি এযসযছ। র্যর্জর এিাই িল স্বভাি। েখনও সম়ে রাখযত পাযর 
না। 
  
র্র্জ এই কছাট্ট অযাপািজযমযন্টর চাটরটিযে তাোল। তারপর িলল– ভারী সুন্দর। 
  
কস ইযভর োযছ এটগয়ে এল। িলল কতামার েোই সি সম়ে কভযিটছ। 
  
ইভ তার আটলঙ্গন কেযে টনযর্যে মুক্ত করযখ িলল- কোযনা, কতামার সযঙ্গ গুরুত্বপূণজ 
আযলাচনা আযছ। 
  
র্র্জ িলল- এেিু পযর েো িলযল কেমন ি়ে। 
  
-না, এখনই েো িলযত িযি। তুটম যটি আর েখনও আমাযে ওইভাযি আির িাও, 
আটম টেন্তু কতামাযে কমযরই কিলি। 
  
র্র্জ ইযভর টিযে তাোল এিং িলল- সটতয? 
  
না, এিাযে িাট্টা মযন েযরা না। কতামার র্নয এেিা িযিসাট়েে প্রস্তাি আযছ। 
  
 –তুটম আমাযে এখাযন কডযেছ িযিসা সম্পযেজ আযলাচনা েরার র্নয? 
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–িযাাঁ, এই িযিসা কভামার ভাযলাই লাগযি। 
  
েী িলযি িযলা? 
  
–কতামার পটরিার খুিই ধনী, তাই কতা? আমার পটরিারও তাই। টেন্তু আটম ধনী নই। 
আমাযির িুর্নযেই প্রতাটরত েরা িয়েযছ। 
  
-িযাাঁ, তুটম েী েরযত িলছ? 
  
-তুটম আমার কিান আযলের্ান্দ্রার সাযে পটরটচত িও। তুটম তাযে টিয়ে েরযি। 
তারপর এই টিরাি সম্পটেিা আমরা ভাগ েযর কনি। 
  
েী েযর? র্যর্জর কচাযখ টিস্ম়ে। 
  
–এেিা িুঘজিনা ঘিযি। কছাট্ট এেিা িুঘজিনা, সেযলই র্াযন আযলের্ান্দ্রা িাযর িাযর 
িুঘজিনা়ে পযড। 
  
. 
  
২৭. 
  
নতুন এেিা র্ীিন িাতছাটন টিয়ে ডােযছ আযলের্ান্দ্রাযে। িােজযল অযাে মযােুর্ 
অযাডভািজাইর্যমন্ট এযর্টন্স। মযাডসন এটভটনউযত টিরাি অটিস। িছযর কোটি কোটি 
ডলাযরর িযিসা েযর। পযরর কসামিার কসখাযন আযলের্ান্দ্রা টগয়ে কপৌঁযছাল। 
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েমজিযস্ততার ছাপ সি র্া়েগা়ে রয়েযছ। টিরাি িাটডযত এযল মযন ি়ে, প্রটতটি মুিূতজ েত 
উযলখযযাগয। আযলের্ান্দ্রাযে তার টিরাি অটিযস টনয়ে যাও়ো িল। িােজযল এিং 
মযােুর্ উযি এযস আযলের্ান্দ্রার িাযত িাত রাখযলন। িুর্ন অংেীিারযে কমাযিই এে 
রেম কিখযত ন়ে। িােজযল লম্বা এিং করাগা, মাো়ে সািা চুল। মযােুর্ খিজােৃটত, 
কচিারািা কিালা কিালা। 
  
এই অটপযস আরও অযনেযে কিখা কগল। িাযমজর ভাইস কপ্রটসযডন্ট লুোস টপন্টারসনও 
পযজন্ত এযস কগযছন। 
  
আযলের্ান্দ্রার টিযে তাটেয়ে সেযল শুভ োমনা েরযলন। িলা িল এখন কেযেই 
োযর্ কযাগ টিযত িযি। 
  
আযলের্ান্দ্রার টিনিা নতুনভাযি শুরু িয়েযছ। 
  
*** 
  
োযর্র চাযপ আযলের্ান্দ্রা মাো তুলযত পাযরটন। মাযি মযধয সিেমজীরা এযস সািাযয 
েযরযছ। 
  
*** 
  
এই িযাপাযর আযলের্ান্দ্রা র্ানযত আেিী িয়ে উযিযছ। সি টর্টনসিা তাযে িুযি টনযত 
িযি। েীভাযি কলআউি েরযত ি়ে, েটপ টলখযত ি়ে– সিটেছু। 
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*** 
  
পরিতজী কসামিার টেছু সমসযা কিখা টিয়েযছ। কসগুযলা সমাধান েরযত িযি। করার্ 
সোল এিং সযন্ধযযিলা তাযে টিটভন্ন অটধযিেযন কযাগ টিযত িযচ্ছ। কেউ কেউ 
নযােনাল টমটড়ো সম্পযেজ প্রশ্ন েরযছ। কেউিা টনউই়েেজ িাইমযসর পাতা়ে প্রোটেত 
টিনানটস়োল টরযপািজিা কিখাযচ্ছ। 
  
এেটির পর এেটি োযর্র কিািা। সিটেছু আযলের্ান্দ্রাযে িাণ্ডা মাো়ে সামাল টিযত 
িযি। 
  
এেটিন িুপুরযিলা আযলের্ান্দ্রা তার সিেমজী অযাটলস কোপযিলযে িযলটছল– তুটম টে 
লাযঞ্চর র্নয সম়ে টিযত পারযি? 
  
-না, আটম িযস্ত আটছ। 
  
তারপর কস আর এে সিেমজী টভনযস িারযনসযে িলল- তুটম সম়ে কিযি? 
  
কেউ তাযে সম়ে টিযচ্ছ না কেন? 
  
লাযঞ্চর আসযর িযস আযলের্ান্দ্রার মযন িযচ্ছ, এরা সেযল কিাধি়ে তার োযর্ টিরক্ত 
িয়েযছ। টেন্তু কস কতা আপ্রাণ কচষ্টা েরযছ। 
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আযলের্ান্দ্রা আরও টতনটিন অযপক্ষা েরল। তারপর িলল- অযাটলস, তুটম টে এেিা 
কছাট্ট ইতাটল়োন করসু্টযরযন্ট যাযি? 
  
না, আটম ইতাটল়োন খািার কখযত ভাযলািাটস না। 
  
 টভনযস িারনাসও তার প্রস্তাি প্রতযাখান েরল। 
  
আযলের্ান্দ্রার মুযখ লজ্জার আভা–িযাাঁ, কয কোযনা োরযণই কতাে এরা আমার সংসগজ 
এটডয়ে যািার কচষ্টা েরযছ। টেন্তু কেন কস িুিযত পারযছ না। কস এইভাযি েী েযর 
এো এো র্ীিন োিাযি। 
  
িৃিস্পটতিার িুপুর এেিা, আযলের্ান্দ্রা িযস আযছ, কস চারপাযে তাটেয়ে কিখযছ, 
সেযলই লাঞ্চ কখযত কিটরয়ে কগযছ। টনিঃসঙ্গতা এযস তাযে োস েযরযছ। এে মুিূতজ 
িাযি নরমযান মযােুযর্র েণ্ঠস্বর কোনা কগল টেছু িলার আযছ? 
  
টপ্রন্টক্রািিার কমটেন ধযর িলযলন টম. মযােুর্–এেিা গুরুত্বপূণজ আযলাচনা। 
  
-েী িয়েযছ? এভাযি কেউ েটপ রাইি েযর? 
  
এভাযিই এেিা অশুভ সংযেত কিযর্ উিল। চার ঘণ্টা সম়ে কলযগযছ এই িযাপারিা 
পটরষ্কার েরযত। আযলের্ান্দ্রা টেছুই েরযত পারযছ না। না, এভাযি োর্ েরযল তাযে 
এই কোম্পাটনযত রাখা যাযি না। 
  
আযলের্ান্দ্রার মযন িযচ্ছ, এই অটিযসর সিাই িুটি তাযে এখাযন চাইযছ না। 
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টেন্তু কেন কস িুিযত পারযছ না। 
  
পযরর টিন সোযল আযলের্ান্দ্রা তার অটিযস কগযছ, সেযলই তার র্নয অযপক্ষা 
েরযছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল–টেছু ভুল িয়েযছ েী? 
  
অযাটলস কোপযিল িলল –আমরা সিাই চাইটছ, আর্ িুপুযর লাযঞ্চ তুটম আমাযির সযঙ্গ 
যাযি। এখাযন এেিা সুন্দর ইতাটল়ে করযস্তারাাঁ িয়েযছ। 
  
. 
  
২৮. 
  
কছাযিা কেযেই ইভ ব্ল্যােওয়েল এভাযি র্ীিন োিাযত অভযস্ত। কস মানুষযে নানাভাযি 
টিমুগ্ধ েরার কচষ্টা েযর। আযগ কনিাতই টেযোরী সুলভ কেৌতুযের সযঙ্গ এিা েরত। 
এখন তার আচরযণর মযধয এেিা ে়েতাটন প্রিৃটে এযস কগযছ। কস চাইযছ, এইভাযি 
কিে টেছু িাো আ়ে েরযত, টেন্তু এখন তার লক্ষয র্র্জ কমটলস। কয েযরই কিাে 
র্যর্জর সাযে আযলের্ান্দ্রার আলাপ েরাযতই িযি। 
  
*** 
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তারা টিছানাযত শুয়ে আযছ এযেিাযর নগ্ন িয়ে। িযাাঁ, র্র্জ িল পৃটেিীর সি কেযে সুন্দর 
র্ন্তু। িুযনা উন্মািনা টিযত পাযর, টেন্তু এ-র্ন্তুযে এখন টন়েন্ত্রযণ রাখযত িযি। ইভ ধীযর 
ধীযর র্যর্জর কিযির নানা র্া়েগাযত তার টর্যভর পরে টিল। িযাাঁ, ওিা েক্ত িয়ে 
উযিযছ। 
  
কস আযিগ িরাযনা েণ্ঠস্বযর িলল –র্র্জ, এখনই আমাযে আনন্দ টিযত শুরু েযরা। 
আটম িু-পা িাাঁে েযর শুয়ে আটছ। 
  
র্র্জ িলল–না, তুটম ঘুযর কোও। আটম কপছন টিযে েরি। 
  
-না, এিাই আমার উপা়ে। এিাই আমাযে সুখী েরযত পাযর।– 
  
-এিা আমার ভাযলা লাযগ না। 
  
-আটম র্াটন, তুটম কিাধ ি়ে সমোমী? কছাযিা কেযে এিা অভযাস েযরছ? টেন্তু আটম 
কতা এেিা কছযল নই, আটম এেিা কময়ে। এযসা, আমার ওপর চযড িযসা। 
  
র্র্জ ইযভর ওপর চযড িসল। তার উদ্ধত িণ্ডিা ঢুটেয়ে টিল। এভাযি আমার আনন্দ 
ি়ে না, ইভ। 
  
-আটম র্াটন, টেন্তু আমাযে কতা এভাযিই আনন্দ টিযত িযি। 
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এিার ইযভর আসল কখলা শুরু িল। কস েরীরিাযে এেিার সামযনর টিযে এটগয়ে 
টিযচ্ছ, পরক্ষযণই কপছযনর টিযে নাটময়ে আনযছ। িযাাঁ, ঘষজণ শুরু িয়ে কগযছ। র্র্জ টেন্তু 
প্রচণ্ড িতাে। কস ইভযে আঘাত েরার কচষ্টা েরল। ইভ কোযনা টিযে তাোযচ্ছ না। 
  
ইভ িলল –আিার। আিার েযরা। কেষ অটব্দ রটত তৃপ্ত িয়ে কগল কস। এেিা েব্দ 
কিটরয়ে এল তার মুখ কেযে। 
  
র্র্জ টনযর্যে টিযুক্ত েরল। িলল, এিার আমার েো মযতা োর্ েরযত িযি। েীর্ 
উযল্ট কোও। 
  
ইভ েণ্ঠস্বযর োটিনয এযন িলল–কপাোে পযর নাও। 
  
-িযাাঁ। 
  
 র্র্জ উযি িাাঁডাল। রাগ এিং িতাো়ে েরের েযর োাঁপযছ। ইভ তাটেয়ে োেল। তার 
কিাাঁযি ে়েতাটন িাটস। 
  
-এই কতা ভাযলা কছযলর মযতা োর্ েযরছ, র্র্জ। কতামাযে এেিা পুরস্কার কিি, 
কতামার িাযত আটম এমন এেিা রে তুযল কিি, তুটম ভািযতই পারছ না। কসই রেিার 
নাম িল আযলের্ান্দ্রা! 
  
*** 
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রাতারাটত র্ীিনিা পালযি কগযছ আযলের্ান্দ্রার োযছ। এর অন্তরাযল েী আযছ কস 
র্াযন না। এত িযডা টির়্ে কয কোযনাটিন িযি কস ভািযতই পারযছ না। 
  
লাঞ্চ কখযত কখযত তারা অযনে গল্প েরটছল। এখন োর্িা আরও কিটে ভাযলা লাগযছ 
আযলের্ান্দ্রার। 
  
শুক্রিার সোলযিলা,ইভ কিটলযিান েযরযছ আযলের্ান্দ্রাযে। লাযঞ্চর আসযর আমন্ত্রণ 
র্াটনয়েযছ। কস িলল –এেিা িরাটস করসু্টযরন্ট খুযলযছ। কসখানোর খািার িারুণ। 
  
কিাযনর োছ কেযে কিান কপয়ে আযলের্ান্দ্রা খুি খুটে। আযলের্ান্দ্রা প্রটত সপ্তাযি 
কিাযনর সাযে েো িলার কচষ্টা েযর। টেন্তু ইভ, তার এই আমন্ত্রযণ সাডা কি়ে না। 
  
কস িলল–কতার সাযে লাঞ্চ কখযত আমার ভাযলাই লাগযি। 
  
*** 
  
করসু্টযরন্টিা কছাযিা। খািারিািার খুিই িামী, কিখা কগল অযনযেই কিটিযলর র্নয 
িাাঁটডয়ে আযছ। ইভ তার িােুরমার নাম েযর কিটিল অডজার কি়ে। িযাাঁ, এিার এেিা 
নতুন গল্প শুরু িযত চযলযছ। ইভ আর কমটলস িযসটছল, আযলাের্ান্দ্রা কপৌঁযছ কগল। 
  
ইভ তার কিানযে আির েরল। িলল –কতাযে িারুণ কিখাযচ্ছ। োর্িা কতার টনশ্চ়েই 
ভাযলা লাগযছ তাই কতা? 
  
ইভ র্ানযত চাইল। 
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আযলের্ান্দ্রা ইভযে সি ঘিনা খুযল িলল। ইভ তার র্ীিনেো কোনাল, অিেযই করযখ 
কঢযে। েোিাতজার মাযি ইভ র্র্জ কমটলযসর টিযে তাোল। র্র্জ এই িুই েনযার টিযে 
তাটেয়ে আযছ। িযাাঁ, কস িুিযত পারযছ না, োযে টগয়ে এখন সম্ভাষণ র্ানাযনা উটচত। 
  
কেষ পযজন্ত ইভ িলল –র্র্জ। 
  
র্র্জ িলল –ইভ। 
  
ইভ িলল–েী সুন্দর সযন্ধযিা িযলা কতা? আমার কিাযনর সযঙ্গ আলাপ েযরা খুেী িযি। 
আযলক্স, এই িল আমার উপিার র্র্জ কমটলস। 
  
র্র্জ আযলের্ান্দ্রার িাযত িাত করযখ িলল কতামাযে কিযখ আটম খুিই খুেী িয়েটছ। 
  
 আযলের্ান্দ্রা র্যর্জর পাযে িযস আযছ। খুিই উৎসািী িয়ে উযিযছ কস। 
  
ইভ িলল তুটম টে আমাযির সযঙ্গ িসযি? 
  
-না, এেিা র্রুটর োর্ আযছ, পযর আিার কিখা িযি। 
  
র্র্জ চযল কগল, আযলাের্ান্দ্রা িলল—এই কছযলটি কে? 
  
–টনোর িনু্ধ, তার িাটডর পাটিজযত কিখা িয়েযছ। 
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–ওযে কতা কিখযত িারুণ। 
  
ইভ িলল –ও টেন্তু আমার মযতা ন়ে, কময়েযির কচাযখ এে আেষজণী়ে পুরুষ। 
  
–আমারও তাই মযন িযচ্ছ। ও টে টিিাটিত? 
  
-না, অযনযে কচষ্টা েরযছ। র্যর্জর প্রচুর প়েসা। ওর োযছ সিটেছু আযছ, সুন্দর 
কচিারা, অযঢল অেজ, সামাটর্ে প্রটতপটে। 
  
িুটদ্ধ েযর ইভ অনয টিষয়ে চযল কগল। 
  
খািাযরর িাম কিিার সম়ে ইভ র্ানযত পারল, কমটলস িাম টমটিয়ে টিয়ে চযল কগযছ। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা শুধু র্র্জ কমটলযসর েো টচন্তা েরযছ। 
  
কসামিার টিযেলযিলা ইভ তাযে কিান েযর িলল –ডাটলজং, র্র্জ কতার কিান নাম্বার 
র্ানযত চাইযছ, আটম টে কিি? 
  
আযলের্ান্দ্রা অিাে িয়ে কগযছ–িযাাঁ, তুই টিযত পাটরস। 
  
-আযলক্স আটম িযলটছ না, ও এযেিাযর অনযরেম। 
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–টিে আযছ, আমার নাম্বার টিয়ে কি। 
  
তারা িু-চারযি েো িলল। ইভ কিটলযিান টরটসভার করযখ টিল। কস র্যর্জর টিযে 
তাোল। র্র্জ নগ্ন িয়ে টিছানাযত শুয়ে আযছ। কস িলল আমার আো টে পূরণ িয়েযছ? 
  
-িযাাঁ। 
  
েযি কেযে কখলািা শুরু িযি? 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা র্র্জ কমটলসযে ভুযল যািার কচষ্টা েরযছ। টেন্তু ভুলযত পারযছ েই? 
সিসম়ে র্যর্জর েোই মযন পডযছ। র্র্জযে এযেিাযর অনয র্গযতর িাটসন্দা িযল মযন 
িযচ্ছ। র্যর্জর মযধয এেিা আলািা আেষজণ আযছ। িযাাঁ, তার িাযতর স্পেজ সমস্ত েরীযর 
টেিরণ র্াটগয়েটছল। 
  
এে সপ্তাি কেযি কগল। আযলের্ান্দ্রা আর োেযত পারযছ না। কেষ পযজন্ত িতাো রাযগ 
পটরণত িল। কস ভািল, অনয োউযে টনিজাচন েরযত িযি। 
  
কিানিা কিযর্ উিল–পরিতজী সপ্তাযি আযলের্ান্দ্রা এেিা সুন্দর গলার স্বর শুনযত কপল। 
তার সমস্ত রাগ এে লিমা়ে কোো়ে িাটরয়ে কগল। 
  
-আটম র্র্জ কমটলস িলটছ, কতামার সাযে কিখা িয়েটছল, মযন আযছ, আটম কিান েরযল 
তুটম রাগ েরযি না। ইভ আমা়ে তাই িযলযছ। 
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-িযাাঁ, আটম রাগ েরটছ না। লাযঞ্চর র্নয ধনযিাি। 
  
–আর এেিা খাও়ো টেন্তু পাওনা আযছ। খাও়ো অেিা অনয টেছু? 
  
আযলের্ান্দ্রা অিাে িয়ে কগযছ। 
  
-আমার সাযে এেটিন টডনার খাযি? 
  
–িা, েযি? 
  
–কযটিন তুটম িলযি? 
  
আযলের্ান্দ্রা িুিযত পারল, এেিা সুন্দর টনমন্ত্রণ আসযত চযলযছ। 
  
র্র্জ িলল –এেিা কছাট্ট করসু্টযরন্ট আযছ। মালযিটর টস্ট্রযি, ভারী সুন্দর, খািারিাও 
িারুণ। 
  
-িযাাঁ, আটম ভাযলািাটস। আযলের্ান্দ্রা িলল, আমার টপ্র়ে খািার। 
  
–তুটম টে র্াযনা? 
  
–িযাাঁ। 
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র্র্জ ইযভর টিযে তাোল।–িযাাঁ, এেিা সুন্দর ষডযন্ত্র। আযলের্ান্দ্রা েী ভাযলািাযস 
এিং েী ভাযলািাযস না, সি টেছুই ইটতমযধয র্র্জ কর্যন কগযছ। 
  
র্র্জ টরটসভারিা নাটময়ে রাখল। ইভ িুিযত পারল, নািেিা র্যম উিযত আর কিটে 
কিরী কনই। 
  
*** 
  
এমন সুন্দর সন্ধযা আযলের্ান্দ্রার র্ীিযন আর েখনও আসযি টেনা সযন্দি। এে ঘণ্টা 
আযগ র্র্জ কমটলস কসখাযন ঢুযে পযডযছ। ভারী সুন্দর কগালাপী কিলুন টিয়ে ঘরিা 
সাটর্য়েযছ। অটেজড িুযলর সমাযরাি। আযলের্ান্দ্রার মযন ভ়ে টছল, এই প্রেম কস 
কোযনা এে কছযলর সাযে এেলা কখযত যাযচ্ছ। কেষ অটব্দ তারা কসখাযন টগয়ে িসল। 
  
র্র্জ িলল তুটম েী খাযি িযলা? 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল–তুটম যা খাও়োযি। 
  
আযলের্ান্দ্রার টপ্র়ে পিগুটল এযে এযে কিযছ টনল র্র্জ কমটলস। আিা, র্র্জ টে আমার 
মযনর খির র্াযন? 
  
েো়ে েো়ে র্র্জ িলল–রান্না েরা আমার র্ীিযনর অনযতম িটি। আমার মায়ের োছ 
কেযে আটম রান্না টেযখটছ। 
  
পটরিাযরর সেযলর সাযে তুটম খুি যুক্ত। তাই না র্র্জ? 
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র্র্জ িাসল। আযলের্ান্দ্রা িুিযত পারল, এমন সুন্দর িাটস কস র্ীিযন েখনও 
কিযখটন।  –আটম টেস কিযের িাটসন্দা। আমরা সিাই এেসযঙ্গ োেযত ভাযলািাটস। 
  
কচাযখর কভতর টিষণ্ণতা ওযির কছযড োেযত খুিই েষ্ট িযচ্ছ। আমাযির মস্ত িযডা 
এেিা িযিসা আযছ। আটম খুি তাডাতাটড কসখাযন টিযর যাি। 
  
েো়ে েো়ে র্র্জ তার কিযল আসা টিনযাপযনর অযনে গল্প শুটনয়ে টিল। র্যর্জর এই 
সরল স্বীোযরাটক্ত আযলের্ান্দ্রাযে অিাে েযর টিয়েযছ। র্র্জ র্ানযত চাইল কতামার 
সাযে ইভ োযে না? িােুরমার সাযে? 
  
-না, ইভ এেিা অযাপািজযমযন্ট এো োযে। 
  
আযলের্ান্দ্রার ভাযলা লাগল না, আমার কিান সম্পযেজ এই যুিে এযেিাযরই উৎসািী 
ন়ে। আযলের্ান্দ্রার মযন িল স্বগজ কযন তার িাযত চযল এযসযছ। 
  
েটির আসর–র্র্জ িলল, তুটম টে র্ার্ শুনযত ভাযলািাযসা? কসন্ট মােজ কেযস এেিা 
ক্লাি আযছ। িাইভ িাডজ। 
  
–কযখাযন টসটসল কিলার িার্না িার্ান? 
  
 আযলের্ান্দ্রার টিযে তাটেয়ে অিাে িয়ে র্র্জ িলল–তুটম কসখাযন কগযছা? 
  
আযলের্ান্দ্রা িাসযছ আমার খুিই ভাযলা লাযগ র্া়েগািা। কিলার আমার খুিই টপ্র়ে। 
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-েী আশ্চযজ আমাযির সি পছন্দ এে িল েী েযর? 
  
 তারা টসটসল কিলাযরর টপ়োযনা শুনল। অসাধারণ িার্না, মযন িল তারা কিাধি়ে অনয 
কোোও কভযস কগযছ। 
  
রাত িুযিা কিযর্যছ। িার কেযে তারা িাইযর এল। আযলের্ান্দ্রা তখনও চাইযছ, সুন্দর 
মুিূতজিা কযন িাটরয়ে না যা়ে। 
  
করালস িয়েস এটগয়ে চযলযছ। র্র্জ এিা ভাডা েযরযছ। কস কোযনা েো িলযছ না। কস 
শুধু আযলের্ান্দ্রার টিযে তাটেয়ে আযছ। িুই কিাযনর মযধয এে অসাধারণ সািৃেয 
আযছ। আিা, িুর্ন টে এেইরেমভাযি েরীযরর আরাম টিযত পারযি? আযলের্ান্দ্রাযে 
টিছানাযত প্রতযক্ষ েরযত চাইযছ র্র্জ, টেন্তু েযি? েযি আযলের্ান্দ্রা আিার তার 
কিাযনর মযতা টেোযরর আতজনাযি িাতাস ভটরয়ে কিযি? 
  
আযলের্ান্দ্রা র্ানযত চাইল–তুটম েী ভািছ? 
  
–কতামাযে কিখটছ িুযচাখ ভযর। 
  
তারপর? তারপর কচাযখ কচাযখ টমলন, কেষ পযজন্ত র্র্জ কমটলস আযলের্ান্দ্রার িাযত িাত 
রাখল। ব্ল্যােওয়েল মযানসাযনর োযছ গাটডিা কেযম কগযছ। র্র্জ এটগয়ে এল। িলল -
এই সযন্ধযিা কতামার ভাযলা কলযগযছ? 
  
-শুভরাত র্র্জ, আযলের্ান্দ্রা িলল। 
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পযনযরা টমটনি কেযি কগযছ। আযলের্ান্দ্রার কিান কিযর্ উযিযছ। 
  
–তুটম েী র্াযনা, এইমাত্র আটম মা-িািাযে কিান েযর এেিা িারুণ সুসংিাি শুটনয়ে 
টিয়েটছ। আটম িযলটছ, র্ীিনসটঙ্গনী খুাঁযর্ কপয়েটছ। কস িল সুন্দরী আযলের্ান্দ্রা। আটম 
আমার পটরিাযরর সেলযে কডযে পািাি। উডনচণ্ডী কছযলিা কয এেিা িারুণ োর্ 
েরযত পাযর, কসিা কভযি ওরা অিাে িয়ে যাযি। 
  
. 
  
২৯. 
  
র্র্জ কমটলযসর কিাযনর র্নয আযলের্ান্দ্রা অযপক্ষা েরযছ। টেন্তু কিান এল না কেন? 
এে সপ্তাি কেযি কগল। যখনই কিান সেযব্দ আতজনাি েযরযছ, আযলের্ান্দ্রা ছুযি 
কগযছ। কসই সযন্ধযর েো কস তুলযত পাযরটন। 
  
টেন্তু কেন? েী িযত পাযর? ি়েযতা ওই কছযলটি এখন আর আমার প্রটত আেটষজত ন়ে। 
ি়েযতা কোযনা অযােটসযডযন্ট তার মৃতুয িয়েযছ, টেংিা কস িাসপাতাযল শুয়ে আযছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা আর অযপক্ষা েরযত পারযছ না। কস ইভযে কিান েরল। অযনেক্ষণ ধযর 
েো িলার কচষ্টা েরল। তারপর িলল –ইভ, র্র্জ কমটলযসর েী িল? কতার সযঙ্গ কিখা 
িয়েযছ? 
  
-না, কতার সযঙ্গ েো ি়েটন? 
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–না, গত সপ্তাযি আমরা টডনার কখয়েটছলাম। 
  
 –তারপর কিখা ি়েটন? 
  
–না। 
  
–তািযল ি়েযতা িযস্ত আযছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল –সম্ভিত। 
  
র্যর্জর েো ভুযল যা। এেিা োনাটড়োন কছযলর সযঙ্গ আমার কিখা িয়েযছ। তার এেিা 
টনর্স্ব এ়োরলাইন আযছ। 
  
না, আযলের্ান্দ্রা এসি খির শুনযত রার্ী ন়ে। 
  
*** 
  
অযাটলস কোপযিল প্রশ্ন েরল–োর্ কেমন িযচ্ছ? 
  
-কোযনা টেছু আর ভাযলা লাগযছ না। োযর্ িসযলই শুধু র্যর্জর েো মযন পযড যাযচ্ছ। 
  
*** 
  
পযরর টিন টিযেলযিলা কিানিা এল। 
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–অযাযলক্স, আটম র্র্জ কমটলস িলটছ। 
  
–তুটম কোো়ে? 
  
–আটম এখাযন এযস কগটছ।  
  
আযলের্ান্দ্রা িুিযত পারযছ না, কস োাঁিযি, না িাসযি। 
  
-কতামাযে আিার কিান েরি। এযেন্স কেযে েয়েে টমটনি আযগ এযসটছ। 
  
—তুটম এযেন্স টগয়েটছযল? 
  
–িযাাঁ, কয রাযত আমরা এেসযঙ্গ টডনার কখয়েটছলাম, কসই রাযতই। 
  
আযলের্ান্দ্রার মযন পডল। 
  
–টস্টভ, আমার ভাই কিান েযরটছল। িািার িািজ অযািাে িয়েযছ। 
  
–র্র্জ, খুি খারাপ লাগযছ এ খির শুযন। টতটন এখন কেমন আযছন? 
  
–টতটন ভাযলা িয়ে কগযছন। টতটন আমাযে টেযস কিরার র্নয িযলটছযলন। িযিসার 
িাট়েত্ব টনযত িযি। 
  
-তুটম টে চযল যাযচ্ছা? 
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–না। 
  
–অনয কেউ িাট়েত্ব কনযি? 
  
–িযাাঁ। আর্ সযন্ধযযিলা টডনার খাযি? 
  
–িযাাঁ। 
  
তারপর? কেটির সযঙ্গ েো িলযত িযি, র্র্জ ভািল। 
  
আযলের্ান্দ্রা কিানিা করযখ টিল। িলল সমস্ত সিেমজীযে আর্ সযন্ধযযিলা আটম এেিা 
নতুন অধযায়ে প্রযিে েরযত চযলটছ। 
  
সিেমজীরা অিাে িয়ে কগযছ। 
  
*** 
  
মযােযসল ক্লাযম এেিা সুন্দর টডনার। আিার েোিাতজা শুরু িয়ে কগযছ। ইভযে পুযরা 
নম্বর টিযতই িযি। ইভ না োেযল এই সুন্দর কছযলিার সযঙ্গ আমার েখনও আলাপ 
িত না। মযন মযন ইভযে শুযভচ্ছািাতজা পাটিয়ে টিল আযলের্ান্দ্রা। 
  
তারপর? ভটিষযৎ প্রটতশ্রুটত, কচাযখ কচাখ, এযে অনযযে আেষজণ েরার কচষ্টা েরযছ। 
এত সুন্দর এে মটিলা, অিাে িয়ে তাটেয়ে আযছ র্র্জ। এই র্ীিযন অযনে কময়ের 
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সংস্পযেজ কস এযসযছ। কেউ সুন্দরী, কেউ েুৎটসত, কেউ ধনী, কেউ িটরে। তাযির কস 
যযেচ্ছ িযিিার েযরযছ। কোযনা না কোযনা ভাযি। টেন্তু এই কময়েটির মযতা আর কেউ 
টে এমন অপলে কচাযখ তাটেয়েযছ তার টিযে? 
  
*** 
  
এেিা সুন্দর অযাপািজযমন্ট, সার্াযনা িয়েযছ ভারী সুন্দর িাটনজচার টিয়ে। 
  
–অসাধারণ, আযলের্ান্দ্রা িলযছ, িযাাঁ, আযলের্ান্দ্রা সিয পাও়ো উপিারিা কপয়ে অিাে 
িয়ে কগযছ। টিযরর বতটর কনেযলস। 
  
র্র্জ এটগয়ে এযস তাযে োন্ত ভাযি চুমু টিল। তারপর িুযে কিযন টনল। আযলের্ান্দ্রা 
ি়েযতা এই মুিূতজিার র্নয প্রতীক্ষা েরটছল। 
  
না, কেন এমন এেিা অিিা িযচ্ছ। 
  
র্র্জ িলল –এযসা, আটম এিার আসল োর্িা শুরু েটর। 
  
কস টনযর্যে উনু্মক্ত েরযত শুরু েরল। ইযভর েো মযন পযড কগল। আযিগযে টন়েন্ত্রযণ 
করযখা, যটি আযলের্ান্দ্রার মযন িুিঃখ িাও, তািযল কস কতামাযে পটরতযাগ েরযি। তুটম 
আর েখনও তার মুখ কিখযত পাযি না। তুটম টে তা িুিযত পারছ? তুটম ওযে কযন 
িার্াযরর কিেযা িযল কভযিা না! 
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র্র্জ আযলের্ান্দ্রার েরীর কেযে কপাোে সটরয়ে টিল। তার অসাধারণ উলঙ্গতা 
ভাযলাভাযি কিখল : িযাাঁ, ইযভর মযতা সুন্দর তার েরীর। পটরপূণজ যুিতীর সাযর্ কস 
কসযর্ উযিযছ। এখনই ওই েরীরিাযে লেভে েরযত ইযচ্ছ িল তার। তাযে আঘাত 
েরযত, তার মুখ টিয়ে কযন আতজনাযির েব্দ কিটরয়ে আযস। মযন পযড কগল ইযভর 
সািধান িাণী -আযলের্ান্দ্রাযে িুিঃখ টিও না। িুিঃখ ও সিয েরযত পাযর না। 
  
িুযিা নগ্ন েরীর পাোপাটে িাাঁটডয়ে আযছ। তারা এযে অনযযে আটলঙ্গন েরল। র্র্জ 
ধীযর ধীযর আযলের্ান্দ্রাযে টিছানাযত টনয়ে কগল। কিযির সিজত্র সািধাযন চুমুর টচহ্ন 
আাঁেযত শুরু েরল। তার টর্ভ এখন এে িাঘিন্দী কখলা কখলযছ। িাযতর আেুলগুযলা 
আাঁেযছ োমনার োরুোর্। িা, আযলের্ান্দ্রার েরীযরর প্রযতযেিা করামেূপ খাডা িয়ে 
উযিযছ। কস িুটি আর এে মুিূতজ অযপক্ষা েরযত চাইযছ না। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল–আটম আর সিয েরযত পারটছ না। আমাযে েিণ েযরা। 
  
 র্র্জ তার ওপর চযড িসল। তারপর অসাধারণ আনন্দ। সুখ িুিঃখ কিিনা কমোযননা 
অনুভূটত। আযলের্ান্দ্রা শুয়ে আযছ। কস িলযছ –ডাটলজং, আটম টে কতামার উপযুক্ত িযত 
পারি? 
  
আযলের্ান্দ্রা িিাৎ কোঁযি কিযলযছ। কেন কস োাঁিযছ র্াযন না। এিা ি়েযতা আনযন্দর 
অশ্রু। 
  
র্র্জ িলল–তুটম এে অসাধারণ েনযা এ টিষয়ে কোযনা সযন্দি কনই। 
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 ইভ র্ানযত পারযল েত না সুখী িযি। 
  
*** 
  
কপ্রযমর ঘিনা কেষ িয়ে কগযছ। তারপর েী োযে? কছাযিাখাযিা অনুভূটত। টেন্তু র্র্জ 
এিং আযলের্ান্দ্রার কিলা়ে এমন কোযনা ঘিনা ঘযিটন। ইযভর প্রটেক্ষযণ র্র্জ অযনে 
প্রাজ্ঞ িয়ে উযিযছ। কস আযলের্ান্দ্রার প্রযতযেিা আযিগ টনয়ে সুন্দর কখলা কখলযছ। 
এমন টেছু েরযছ না যাযত আযলের্ান্দ্রা েষ্ট কপযত পাযর। কস র্াযন, েীযস 
আযলের্ান্দ্রার মযন আনন্দ ি়ে, কোন ঘিনা তাযে িুিঃখ কি়ে। আযলের্ান্দ্রা তার 
ভাযলািাসার ধরন কিযখ অিাে িয়ে যাযচ্ছ। মযন িযচ্ছ, এই পৃটেিীযত িুটি এেমাত্র 
র্র্জই তার র্ীিনসঙ্গী িযত পাযর। 
  
র্র্জ েো িলযছ সুন্দর ভাযি। েোর মযধয কোযনা আিামটে কনই। 
  
 র্র্জ তার ধষজোমী মযনাভািযে পটরতযাগ েযরযছ। িযাাঁ, এই কময়েটিযে কস যন্ত্রণা কিযি 
না। 
  
 র্র্জ িুযনা স্বভািিাযেও িূযর সটরয়ে করযখ এযসযছ। এভাযিই কময়েটিযে র়্ে েরযত 
িযি। তারপর? 
  
*** 
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র্যর্জর িযিিাযর আযলের্ান্দ্রা সটতয অিাে িয়ে কগযছ। কেষ পযজন্ত আযলের্ান্দ্রা টিে 
েরল, র্র্জযেই টিয়ে েরযত িযি। র্র্জযে না কপযল কস কিাঁযচ োেযি না। 
  
*** 
  
 ইযভর সাযে এেরাযত েো িযচ্ছ। ইভ িলল–টিয়ের প্রস্তািিা ভাযলা টেন্তু কিযখা, তুটম 
আিার গযল কযও না কযন। 
  
র্র্জ র্ানযত চাইল–আযলের্ান্দ্রাযে সটতয আমাযির িরোর। 
  
-িযাাঁ, আযলের্ান্দ্রা না এযল কোটি িাোর সম্পটেিা িাতছাডা িয়ে যাযি। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রাযে কিযখ মযন িযচ্ছ কস কযন আর েো িলযত পারযছ না। এই প্রেম তারা 
এে সযঙ্গ টডনার কখযত কিটরয়েযছ। র্র্জ, কেটি এিং আযলের্ান্দ্রা। আযলের্ান্দ্রা 
ভগিাযনর োযছ প্রােজনা েরযছ িামার কচাযখ কযন কোযনা ভুল ধরা না পযড। 
  
কেটি েখনও তার নাতটনযে এত খুটে়োল কিযখনটন। আযলের্ান্দ্রা এর আযগ কিে 
েয়েে র্ন যুিযের সংস্পযেজ এযসটছল, টেন্তু কেউ তাযে এতিা অটধোর েরযত 
পাযরটন। 
  
র্র্জ কমটলযসর সাযে কিখা িিার পর কেটির ভাযলাই কলযগযছ। কেটির মযন িযচ্ছ, 
কছযলটি খুি এেিা খারাপ ন়ে। 
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তারপর? এে সুন্দর সন্ধযা, সেযলই গল্প েরযছ। 
  
কেষ পযজন্ত র্র্জ কমটলস িলল –টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আটম আমার িযটক্তগত র্ীিযনর 
েো িলযত চাইটছ না। আটম এে স্বাধীনযচতা মানুষ। আটম োযরার সািাযয েিণ েটর 
না। আটম কমটলস অযাে কোম্পাটনর অনযতম স্বোটধোরী। টেন্তু কসই কোম্পাটনিা আমার 
ভাযলা লাযগ না। কযযিতু এিা আমার িােুরিািা বতটর েযরটছযলন, িািা এিাযে 
িাটডয়েযছন, তাই আটম এিাযে কস্বচ্ছা়ে পটরতযাগ েরযত চাইটছ। আটম এেিা চােটর 
কপযলই সন্তুষ্ট। 
  
কেটি মাো নাডযলন –িযাাঁ, এই কলােিা খুি এেিা খারাপ ন়ে। টেন্তু এ টে আমার 
নাতটনর উপযুক্ত ির িযত পারযি? 
  
কেটি কেষ পযজন্ত িলযলন িুিযত পারটছ কতামার পটরিার খুিই ধনী। 
  
টমযসস ব্ল্যােওয়েল, িাোিা অিেযই িরোর লাযগ, টেন্তু এছাডা আরও অযনে টেছু 
আযছ, যা আমার িৃটষ্ট আেষজণ েযর। 
  
কেটি কনিও়োযেজ কমটলস অযাে কোম্পাটনর অিিান কর্যন টনয়েযছন। সাম্প্রটতে টরযপািজ 
অনুসাযর এই কোম্পাটনর িযিসা টতনযোটি ডলার ছাটডয়ে কগযছ। 
  
–টম. কমটলস, পটরিাযরর সাযে কতামার সম্পেজ কেমন? 
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 র্যর্জর মুযখ আযলােছিা ি়েযতা খুিই গভীর। আমরা এেই পটরিারভুক্ত িয়ে িাস 
েরযত ভাযলািাটস। 
  
কেটি িলযলন–িযাাঁ, এিাই কতা িও়ো উটচত। 
  
কেটি তার নাতটনর টিযে তাোযলন। আযলের্ান্দ্রার কচাযখ মুযখ এেিা অদু্ভত প্রতযাো। 
তার মাযন? এই কছযলটিযে কপযল কস ি়েযতা সুখী িযি। 
  
টডনাযর আরও টেছু েো িল। কেটি এযের পর এে প্রশ্ন েযরই চযলযছন। এেিার 
টতটন র্ানযত চাইযলন, কমটলস, কছযলযময়ে কতামার কেমন লাযগ? 
  
ইযভর েো মযন পযড কগল িুটড ে়েতাটনিা চাইযছ তার নাতটনর কযন কছযল পুযল ি়ে। 
  
র্র্জ কেটির টিযে তাটেয়ে িলল–কছাট্ট কছযল? কছযলযময়ে ছাডা র্ীিন কতা পটরপূণজ ি়ে 
না। আটম যখন টিয়ে েরি, আমার িউিা শুধু কছযলযময়ের র্ন্ম টিযত িযস্ত োেযি। 
  
িযাাঁ, কেটির মযন িল, এই কছযলিাযে উপযুক্ত র্ামাই েরা কযযত পাযর। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা টিছানা়ে কোিার আযগ ইভযে কিান েরল। ইভযে র্ানাল–র্র্জ 
কমটলসযে টডনাযর ডাো িয়েযছ। 
  
ইভ সি টেছু শুযন িলল –ভারী ভাযলা লাগযছ, সি খির আমাযে র্ানাটি টেন্তু? 
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-িােুরমা কিাধি়ে কছযলটিযে ভাযলাযিযসযছ। 
  
 ইযভর মযন আনন্দ–েী েযর িুিটল? 
  
-িােুরমা অযনে প্রশ্ন েরটছল। 
  
ইভ শুযন অিাে িল –র্র্জ িযাপারিা ভাযলাভাযি সামযল টিয়েযছ। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা কেটি অটিযস এযসযছন। িলযলন োড রর্ারসযে কডযে 
পািাও। র্র্জ কমটলস সম্পযেজ এেিা টরযপািজ বতটর েরযত িযি। 
  
–টম. রর্ারস োলযে আসযিন, টমযসস ব্ল্যােওয়েল, এেিু অযপক্ষা েরা কযযত পাযর। 
  
–িা, টিে আযছ। 
  
*** 
  
ও়োল টস্ট্রযির মযানিাট্রান, র্র্জ কমটলস তার কডযস্ক িযস আযছ। িযাাঁনসান অযাে িযাাঁনসান 
কোম্পাটনযত স্টে এক্সযচঞ্জ খুযল কগযছ। টিরাি অটিযস মানুযষর েণ্ঠস্বর। ২২৫ র্ন 
সিসয োর্ েরযছন। তাাঁযির মযধয অযনযেই আযছন। 
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এেিা কিান কিযর্ উযিযছ। র্র্জ কমটলস কিানিা ধরযলন, কচনা স্বর। টেছু েো িলা 
িল। 
  
খুি এখন িযস্ত িয়ে কগযছ কস। কিযলন েযাচাযরর সযঙ্গ কিখা িল। িছর চটলে ি়েযসর 
এে টিধিা। কচিারািা আেষজণী়ে। রান্নার িাত চমৎোর। কতইে িছর ধযর টিিাটিত 
র্ীিন যাপন েযরযছন। স্বামীর মৃতুয তার র্ীিযন এেিা েূনযতা সৃটষ্ট েযরযছ। কোযনা 
এে পুরুযষর সািচযজ চাইযছন। টেন্তু িযাাঁনসান অযাে িযাাঁনসাযন যারা োরু্ েযর, তাযির 
োউযেই মযন ধরযছ না। 
  
উটন র্র্জ কমটলযসর ওপরতলা়ে অযাোউন্ট টিভাযগ োর্ েযরন। কিযলন র্র্জযে 
কিযখযছন। তখন কেযেই মযন িয়েযছ, এই কছযলটি তার উপযুক্ত স্বামী িযত পাযর। 
এেটিন সোলযিলা িুর্যনর মযধয েো িল। র্র্জ কমটলযসর েণ্ঠস্বযর এে অদু্ভত 
মািেতা। িযাাঁ, িুর্যন িুর্নযে আেষজণ েরযত চাইযলন। িারিার কিান কিযর্ উযিযছ। 
কেষ অটব্দ িুর্যনর কিখা িল। 
  
র্র্জ আিার োর্ েরযত শুরু েরল। তাযে এখন অযনে টেছুর ভান েরযত িযি। তার 
হৃৎস্পন্দন দ্রুত িয়েযছ। োযে কস র্ীিযন েিণ েরযি, কসিা টিে িয়ে কগযছ। 
  
র্র্জ এেিা ঘযর টগয়ে িসল। ঘরিা টতটরে িুি লম্বা, পযনযরা িুি চওডা। স্টে 
সাটিজটিযেি আযছ, প্রযতযেিা কোম্পাটনর কে়োর রয়েযছ। 
  
প্রিরী িলল –আপটন েতক্ষণ োেযিন? 
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র্র্জ মাো কনযড িলল –েমটপউিারগুযলা খারাপ িয়ে কগযছ। কসগুযলা টিে েরযত িযি। 
  
প্রিরী িাাঁত টেডটমড েযর িলল–েমটপউিারগুযলার িয়েযছ এই অিিা। 
  
র্র্জ তার কডযস্ক টিযর কগল। িযাাঁ, তার সমস্ত েরীযর ঘাম। কস কিটলযিান তুযল । 
আযলের্ান্দ্রার সাযে েো িলল। 
  
-ডাটলজং, কতামাযে আর কতামার িােুরমাযে কিখযত চাইটছ। 
  
-কতামার িযিসার োর্ আযছ টে? 
  
–িযাাঁ, টেন্তু কসিা আটম িাটতল েযরটছ। এেিা গুরুত্বপূণজ খির কিি। 
  
*** 
  
িুপুর এেিা, র্র্জ কিযলন েযাচাযরর অটিযস কপৌঁযছ কগযছ। কিযলন তার র্নয করসু্টযরযন্ট 
অযপক্ষা েরটছল। র্র্জ কিখা েরার কচষ্টা েরল। কেষ পযজন্ত কিখা িয়ে কগল। র্র্জ িলল 
-োলযে লাঞ্চ খািার সম়ে িযি? 
  
কিযলযনর মুযখ িাটস–িযাাঁ, োল আটম আসি। 
  
*** 
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টিযেলযিলা র্র্জ কমটলস অটিস কেযে কিটরয়ে এযসযছ। তার সযঙ্গ স্টে সাটিজটিযেি 
আযছ। অন্তত িে লক্ষ ডলাযরর। সিিাই চুটর েরা। 
  
কস ব্ল্যােওয়েল িাউযস সাতিার সম়ে কপৌঁযছ কগল। লাইযেটরযত টগয়ে কিখল, কেটি এিং 
আযলের্ান্দ্রা িযস আযছ। 
  
র্র্জ িলল আটম এেিা গুরুত্বপূণজ েো িলযত এযসটছ। টমযসস ব্ল্যােওয়েল, আপনার 
অনুমটত কপযল আটম আপনার নাতটনযে টিয়ে েরযত পারি। আটম আযলের্ান্দ্রাযে 
ভাযলািাটস এিং আটম টিোস েটর, ও আমাযে ভাযলািাযস। যটি আপটন আেীিজাি 
েযরন, তা িযল আমাযির টিিাটিত র্ীিনিা ভাযলাই োিযি। 
  
কস পযেযি িাত কঢাোল। এেিা স্টে সাটিজটিযেি কির েযর কিটিযল রাখল। তারপর 
িলল আটম তাযে িে লক্ষ ডলার উপিার টিযত চাইটছ। কস যাযত কোযনাটিন আপনার 
িাোর র্নয িযস না োযে, তাই এই িযিিা। টেন্তু আমরা আপনার আেজীিাি চাইটছ। 
  
কেটি অিাে িয়ে তাোযলন, িযাাঁ, এই সাটিজটিযেিগুযলার টিযে। টতটন প্রযতযেিা 
কোম্পাটনর নাম র্াযনন। 
  
আযলের্ান্দ্রা অিাে িয়ে কগযছ –ডাটলজং! কস িােুরমার টিযে তাোল। 
  
কেটি িুর্যনর টিযে তাোযলন। না, এই প্রস্তািিা টতটন েী েযর প্রতযাখযান েরযিন। 
টতটন িলযলন আটম আেীিজাি েরটছ। 
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র্র্জ কেটির োযছ এটগয়ে কগল। কস কেটির টচিুযে এেিা চুমু এাঁযে টিল। 
  
পরিতজী িু ঘণ্টা ধযর তারা উযেটর্তভাযি নানা টিষ়ে টনয়ে গল্প েরটছল। টিযেষ েযর 
আসন্ন টিয়ের উৎসি। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল –িামা, বি-বচ িযি কতা। 
  
র্র্জ িযলটছল–িযাাঁ, আটম টেন্তু খুি এেিা বি-হাঁযলাড েরযত চাইটছ না। টিয়েিা কগাপযন 
িও়োই উটচত। 
  
সপ্তাযির কেযষ তারা টিে েরল, এেিা কছাট্ট অনুষ্ঠান েরা িযি। 
  
-কতামার িািা টে আসযিন? কেটি র্ানযত কচয়েটছযলন। র্র্জ কিযসটছল। িািাযে আপটন 
িাি রাখযত পারযিন না। আমার িািা, আমার টতনর্ন ভাই এিং িুর্ন কিান, সেযলই 
আসযি। 
  
-ওযির সযঙ্গ কিখা িিার র্নয আটম উিেীি িয়ে আটছ। 
  
–িযাাঁ, আটম র্াটন। 
  
কেটি সমস্ত সযন্ধয ধযর িারুণ আেুত টছযলন। িযাাঁ, নাতটনর র্নয গিজযিাধ িযতই পাযর। 
র্র্জ চযল কগল। আযলের্ান্দ্রা এখন এযেিাযর এো। তযি এেিুখাটন সম়ে র্যর্জর 
সযঙ্গ োটিয়েটছল। িযলটছল তুটম এই কে়োর সাটিজটিযেিগুযলা এখাযন করযখা না। 
আমাযে িাও, আটম কসি টডযপাটর্ি িযক্স করযখ কিি। 
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র্র্জ সাটিজটিযেিগুযলা টনয়ে আিার র্যাযেযির পযেযি ঢুটেয়ে রাখল। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা। র্র্জ কিযলন েযাচাযরর োযছ কপৌঁযছ কগল। এই কময়েটির 
সািাযযয কস ওই সাটিজটিযেিগুযলা কির েযরটছল। এখন আিার কিযলযনর োছ কেযে 
অযাডযিস োডজ টনয়ে টনটিজষ্ট র্া়েগা়ে সাটিজটিযেিগুযলা করযখ এল। কিযলন উনু্মখ 
িয়েটছল লাযঞ্চ যাযি িযল। 
  
র্র্জ িলল আটম িুিঃটখত কিযলন। আটম টিয়ে েরযত চযলটছ। 
  
*** 
  
টতনটিন িাযি টিয়ের অনুষ্ঠান। র্র্জ ব্ল্যােওয়েল িাউযস এযস কনযমযছ। তার মুযখ 
টিষণ্ণতার ছাপ। এেিা ভীষণ খারাপ খির আযছ। িািার আিার আিজ অযািাে িয়েযছ। 
  
কেটি র্ানযত চাইযলন –আটম খুি িুিঃটখত। উটন টিে আযছন কতা? 
  
-িযাাঁ, আটম সমস্ত রাত কিাযন েো িযলটছ। তাাঁরা কিাধি়ে টিয়েযত আসযত পারযিন না। 
  
-টিে আযছ। আমরা িটনমুযন এযেযন্স যাি। আযলের্ান্দ্রা িযলটছল। 
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র্র্জ মাো নাডল আমার অনয পটরেল্পনা আযছ। কোযনা পাটরিাটরে উৎসি ন়ে। শুধু 
তুটম আর আটম। 
  
*** 
  
টিয়ের অনুষ্ঠানিা িট়েংরুযম িল। র্না িযেে অটতটেযে িলা িয়েটছল। আযলের্ান্দ্রার 
িান্ধিীরাও টছল। িযাাঁ, আযলের্ান্দ্রা কচয়েটছল, ইভ কযন এই টিয়ের অনুষ্ঠাযন আযস। 
  
কেটি িযলযছন –না, এই িাটডযত কতামার কিাযনর পিাপজণ েখনও ঘিযি না। 
  
আযলের্ান্দ্রার কচাযখ র্ল িামা, তুটম এত টনষু্ঠর কেন? আটম কতামাযির িুর্নযে 
ভাযলািাটস। তুটম টে তাযে ক্ষমা েরযত পাযরা না? 
  
এে মুিূযতজর র্নয কেটি কভযিটছযলন, পুযরা গল্পিা শুটনয়ে টিযত, টেন্তু টতটন টনযর্যে 
সংিরণ েযর িলযলন–না, আটম যা েরটছ ভাযলার র্নযই। 
  
এের্ন িযিাোিার ছটি তুযল টনল। কেটি শুনযলন র্র্জ েতগুযলা অটতটরক্ত টপ্রযন্টর 
র্নয িযলযছ। পটরিাযর পািাযত িযি। 
  
কেে োিার অনুষ্ঠান কেষ িয়ে কগল। র্র্জ আযলের্ান্দ্রার োযন োযন িলল –ডাটলজং, 
েী কয ভাযলা লাগযছ? টেন্তু আমাযে িু-এে ঘণ্টার র্নয অিৃেয িযত িযি। 
  
-কোযনা কগালমাল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

525 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

–না, টেছু িরোরী োর্ আযছ। কিেীক্ষণ লাগযি না। আটম তাডাতাটড টিযর আসি। 
আযলের্ান্দ্রার মুযখ িাটস–তাডাতাটড এযসা। িটনমুযনর পটরেল্পনা েরযত িযি। 
  
*** 
  
র্র্জ ইযভর অযাপািজযমযন্ট কপৌঁযছ কগযছ। ইভ এেিা পাতলা রাত কপাোে পযর তারই 
অযপক্ষা়ে িযস আযছ। 
  
কস িলল –ডাটলজং, টিয়েিা কেমন িল? 
  
–সুন্দর টছমছাম অনুষ্ঠান। 
  
র্র্জ, সি টেছু আমার র্নয, োউযে িলযি না কতা? 
  
 র্র্জ ইযভর টিযে তাটেয়ে িলল কোযনা টিন না। 
  
–আমরা টেন্তু এই িযিসার অংেীিার। 
  
–অিেযই। 
  
ইভ িলল –এযসা, তুটম তািযল আমার কছাযিাযিানযে টিয়ে েরযল। 
  
র্র্জ তার টিযে তাটেয়ে িলল–আটম এখনই টিযর যাটচ্ছ। 
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-এখন কযও না। 
  
–কেন? 
  
–আযগ আমাযে আির েযরা। তারপর আমার কিাযনর োযছ যাযি। কতামার েী ভাগয 
িযলা কতা? এেসযঙ্গ িুই যমর্ কময়ের সাযে সঙ্গম েরযত পারছ। 
  
. 
  
৩০. 
  
ইভ িটনমুযনর পটরেল্পনা েযর করযখটছল। িযাপারিা খরযচর। টেন্তু েরযতই িযি। কস 
র্র্জযে িলল, সি টেছু কতামার ওপর টনভজর েরযছ। পটরেল্পনািা টেন্তু অসাধারণ 
িয়েযছ। 
  
*** 
  
সটতয কোোও কোযনা খুাঁত কনই। র্র্জ এিং আযলের্ান্দ্রা মযন্টযগা কি রাউে টিযল 
কপৌঁযছ কগযছ। র্ামাইোর উেযর অিটিত। কিাযিলিা সুন্দর। িাংযলাযত িাাঁডাযল িূযরর 
আোে স্পষ্ট কিখযত পাও়ো যা়ে। কিখযত পাও়ো যা়ে সমুযের অনন্ত র্লরাটেযে। 
নীযচ এেিা সুন্দর িাংযলা আযছ। 
  
পঞ্চম টিন। র্র্জ িলল –অযাযলক্স, আটম এেিু টেংসিযন যাি। আমার িামজ এখাযন 
এেিা োঞ্চ অটিস খুলযত চযলযছ। 
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আযলের্ান্দ্রা িলল–আটম টে কতামার সযঙ্গ যাি? 
  
-না, কতামার যাও়ো ি়েযতা উটচত িযি না। তুটম এখাযন োযো। এেিা কিান আসযি। 
কতামা়ে কসিা ধরযত িযি। 
  
-কেন? কডযস্ক িলযলই কতা ি়ে? 
  
–না, কিানিা খুিই িরোরী। আটম োউযে টিোস েটর না। 
  
–টিে আযছ, আটম োেি। 
  
র্র্জ এেিা গাটড ভাডা েযর টেংসিযনর টিযে চযল কগল। সযন্ধয িয়েযছ যখন কস 
টেংসিযন কপৌঁযছ কগযছ। রার্ধানী েিযর অযনে মানুযষর টভড। টেংসিন িল িযিসার 
েির। এখাযন বতল কোধনাগার আযছ। ও়েযার িাউস আযছ। মৎসযযেন্দ্র আযছ। 
  
র্র্জ টেছুই কিখযি না। তাযে এখন এেিা অনয োর্ েরযত িযি। কস এেিা িাযর 
ঢুযে পডল। িারযিনডাযরর সযঙ্গ েো িলল। িছর পযনযরার এে োযলা কিেযার সাযে 
গল্প রু্যড টিল। তারপর চযল কগল সস্তার কিাযিযল। কসখাযন ওই কিেযািার সযঙ্গ িুঘণ্টা 
োিাল। র্র্জ ঘর কেযে কিটরয়ে এল। এিার তাযে মযন্টযগা কি-কত টিযর আসযত িযি। 
িযাাঁ, আযলের্ান্দ্রা ি়েযতা ওই কিানিা কপয়ে কগযছ। 
  
পযরর টিন সোলযিলা টেংসিযনর খিযরর োগযর্ এেিা খির কিটরয়েযছ। চারর্ন 
িুযটরস্ট এযস এে িারাঙ্গনার ওপর অতযাচার েযরযছ। কময়েটি প্রা়ে মরযত িযসটছল। 
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*** 
  
িযানসান অযাে িযানসাযনর অটিস। টসটন়োর পািজনাররা িযস র্র্জ কমটলস সম্পযেজ 
আযলাচনা েরটছযলন। এের্ন সিযসযর োছ কেযে এেিা অটভযযাগ এযসযছ। তার 
অযাোউযন্ট টেছু কগালমাল কিখা টিয়েযছ। কেষ পযজন্ত টিে েরা িল র্র্জযে আর 
চােটরযত রাখা িযি না। টেন্তু এখন আর এেিা টচন্তা এযস কগযছ। 
  
এের্ন িলযলন র্র্জ কেটি ব্ল্যােওয়েযলর নাতটনযে টিয়ে েযরযছ। িযাপারিা এখন 
নতুন ভাযি ভািযত িযি। 
  
আর এের্ন পািজনার িলযলন–িযাাঁ, ব্ল্যােওয়েযলর অযাোউন্টিা আমাযির এখাযন আসযত 
পাযর। 
  
তার মাযন? র্র্জ কমটলসযে আর এেিা সুযযাগ কিও়ো কিাে। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা এিং র্র্জ তাযির িটনমুন কসযর টিযর এযসযছ। 
  
কেটি িলযলন এই িাটডযত কতামরা োযে। তািযলই ভাযলা িযি। 
  
র্র্জ িাধা কিিার কচষ্টা েযরটছল টেন্তু আমার মযন ি়ে, আটম আর অযাযলক্স যটি অনয 
র্া়েগা়ে োটে তািযলই ভাযলা ি়ে। 
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র্র্জ এই িুটড ে়েতাটনর সযঙ্গ এে িাটডযত োেযত চাইযছ না। তািযল তার গটতটিটধর 
ওপর তীক্ষ্ণ নর্র রাখা িযি। 
  
কেটি িলযলন আটম িুিযত পারটছ, তািযল আটম কতামাযির র্নয এেিা িাটড টেযন 
কিি। কসিাই িযি আমার টিয়ের উপিার। 
  
র্র্জ কেটির িাযত িাত করযখ িলল টিে আযছ, এযত আমার কোযনা আপটে কনই। আটম 
এিং অযাযলক্স আপনার উপিার মাো়ে কপযত কনি। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল –িামা, কতামাযে অযনে ধনযিাি। কিযখা, র্া়েগািা কযন কিটে িূযর 
না ি়ে। 
  
*** 
  
এে সপ্তাযির মযধয, তারা এেিা পুযরাযনা িাটড কপয়ে কগল। পাযেজর পাযে, খুি এেিা 
িূযর ন়ে। ভারী সুন্দর িাটডিা। 
  
র্র্জ আযলের্ান্দ্রাযে িলল –এযসা, তুটম এই িাটডিা মযনর মযতা েযর সার্াও। 
  
র্র্জ এখন কিটের ভাগ সম়ে তার অটিযস োিা়ে। অযনে গুরুত্বপূণজ োযর্ কস িযস্ত 
োযে। ইটতমযধয পুটলযের োযছ কিে েয়েেিা খির এযস কপৌঁযছ কগযছ। এই েিযর 
কযসি িারিটনতারা এো এো িার টেংিা কিাযিযল যা়ে, তাযির িাযর িাযর অপমাটনত 
িযত িযচ্ছ। তাযির ওপর োরীটরে টনযজাতন েরা িযচ্ছ। কয আক্রমণ েযর কস সুভে 
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কচিারার এে পুরুষ, সংসৃ্কটত সম্পন্ন মানুষ। কোযনা টিযিেী রাষ্ট্র কেযে এযসযছ। এই 
কলােটিযে এখনও পযজন্ত টচটহ্নত েরা সম্ভি ি়েটন। 
  
*** 
  
ইভ এিং র্র্জ এেিা কছাযিা িাউন করসু্টযরযন্ট িযস লাঞ্চ খাযচ্ছ। এখাযন কেউ তাযির 
টচনযত পারযি না। 
  
–অযাযলযক্সর সাযে তুটম কেমন িযিিার েরছ? িােুরমা টেছু িুিযত পারযছ না কতা? 
  
–না, এ টিষয়ে কতামার কোযনা টচন্তা কনই। 
  
–ডাটলজং এিার পরিতজী পিযক্ষপিা ভািযত িযি। 
  
*** 
  
পযরর টিন সযন্ধযযিলা র্র্জ এিং আযলের্ান্দ্রা এেিা কিাযিযল কখযত িযসযছ। 
টনউই়েযেজর অনযতম কসরা িরাটস করসু্টযরন্ট। মাত্র টতটরে টমটনি কিরী িয়েযছ র্যর্জর 
আসযত। 
  
এই কিাযিযলর মাটলযের নাম টপয়েযর র্ডজন। টতটন আযলের্ান্দ্রার টিযে এটগয়ে 
কগযলন। র্র্জও কসখাযন কপৌঁযছ কগল। 
  
র্র্জ িলল–আটম অযািজটনর োযর্ িযস্ত টছলাম। সি িযাপারিা কগালমাল িয়ে কগযছ। 
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-কোন কগালমাল র্র্জ? 
  
-না, আমার ইযচ্ছ পত্রিা বতটর েরযত িযি। আমার যা টেছু আযছ, আটম সি কতামাযে 
টিযত চাইটছ। 
  
-না, আটম টেছু চাইটছ না। 
  
–কতামাযির সম্পটের সাযে তুলনাই ি়ে না। টেন্তু আমার িাোিা কপযল কতামার র্ীিন 
ভাযলা ভাযিই কেযি যাযি। 
  
অযাযলক্স অিাে িয়ে তাটেয়ে আযছ। তারপর িলল–তুটম এখন কেযে টচন্তা েরছ কেন? 
  
-িযাাঁ, এখন কেযে ভািযত িযি বিটে। 
  
অযাযলক্স িলল–আটমও আমার সি টেছু কতামার িাযত তুযল কিি।   
  
র্র্জ িলল –অযাযলক্স, আটম কতামার সম্পটে চাই না। তুটম শুধু সারা র্ীিন আমাযে 
ভাযলাযিযসা, কেমন? 
  
*** 
  
এে সপ্তাি কেযি কগযছ। র্র্জ ইযভর সাযে কিখা েযরযছ তার অযাপািজযমযন্ট। ইভ 
র্ানযত চাইল অযাযলক্স টে নতুন উইযল সই েযরযছ? 
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-আর্ সোযল, কস তার সমস্ত সম্পটে আমাযে টিয়ে কিযি। 
  
*** 
  
পযরর সপ্তাি, কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর ৪৯ েতাংে কে়োর আযলের্ান্দ্রার িাযত সমপজণ 
েরা িয়েযছ। র্র্জ কিাযন ইভযে এই খিরিা র্াটনয়ে টিল। 
  
ইভ িলল–আর্ রাযত এযসা। আমরা এেসযঙ্গ পালন েরি। 
  
-না, আর্ কেটি এেিা র্ন্মটিযনর পাটিজর আয়োর্ন েযরযছন। অযাযলযক্সর র্নয। এে 
মুিূযতজর নীরিতা। কোো়ে খাও়ো িাও়ো িযি? 
  
–আটম র্াটন না, ি়েযতা নরযে। িযাপারিা কিািার কচষ্টা েযরা। 
  
 লাইনিা িিাৎ িন্ধ িয়ে কগল। 
  
*** 
  
র্র্জ পাঁ়েতাটলে টমটনি পযর ইভযে কিান েরল–তুটম কেন কমনুর িযাপাযর টচন্তা েরছ? 
কতামাযে কতা এই পাটিজযত িলা ি়েটন। িযাাঁ, অযনে কমনুই িযচ্ছ। 
  
-র্র্জ, কতামার সাযে রাযত কিখা িযি? 
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–না, ইভ। আর্ আটম খুি িযস্ত োেি। 
  
–তুটম অনয টেছু ভািছ টে? 
  
র্র্জ কিাধি়ে অনয টেছু টচন্তা েরযছ। র্র্জ কিানিা নাটময়ে রাখল। আর্ রাযত তার 
সযঙ্গ এে গুরুত্বপূণজ ক্লায়েযন্টর েো িযি, টেন্তু ইভযে এইভাযি প্রতারণা েরা ি়েযতা 
উটচত ি়েটন। 
  
*** 
  
িািাযে কস টিয়ের কনমন্তন্ন পাটিয়েটছল। ওই িৃদ্ধ ভেযলাে উের কিিার প্রয়োর্নী়েতা 
অনুভি েযরনটন। িযাাঁ, সারা পৃটেিী আমাযে সমান র্ানাযচ্ছ। কসখাযন পটরিার যটি না 
র্ানা়ে, তািযল েী িা িযি? 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রার কতইেতম র্ন্মটিন। পাটিজিা খুিই র্যম কগল। চটলে র্ন অটতটেযে িলা 
িয়েটছল। আযলের্ান্দ্রা কচয়েটছল, র্র্জ কযন তার েয়েের্ন অন্তরঙ্গ িনু্ধযে আমন্ত্রণ 
র্ানা়ে। টেন্তু র্র্জ িনু্ধ পাযি কোো়ে? কস কতা এো োেযতই এই েিযর এযসযছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা কমামিাটত টনটভয়ে টিল। কেে োিল। এেিা শুভ টচন্তা-কেটি তাটেয়ে 
আযছন। ভািযছন, প্রেম টিিাি িাটষজেীর েো মযন পডযছ। কডটভড আমাযে এেিা 
কনেযলস টিয়েটছল। িযলটছল কস আমাযে েত ভাযলািাযস। 
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র্র্জ ভািযছ কনেযলসিার িাম অযনে িযি। এই সুন্দর কনেযলস, আিা েযি আমার 
িস্তগত িযি। 
  
কেটির উপিার। েতটিন আর আযলের্ান্দ্রা গলা়ে িুটলয়ে রাখযি। 
  
আযলের্ান্দ্রার েয়েের্ন িান্ধিী তার টিযে তাটেয়ে আযছ। িাসযছ। র্র্জ এিা 
ভাযলাভাযিই িুিযত পারযছ, ওরা িল ে়েতাটনর মযতা। র্র্জ ভািল, টেন্তু ওযির 
োউযে িখল েরযতই িযি। আযলের্ান্দ্রার সাযে এযির তুলনা ি়ে না এেো সটতয। 
তািযল? তাযির কেউ যটি পুটলযে খির কি়ে? তািযল েী িযি? 
  
িেিা িার্যত চযলযছ। র্র্জ কিটলযিাযনর োযছ চযল কগল। কস কিান েরার কচষ্টা 
েরল। 
  
না, কিানিা কিযর্ উযিযছ। 
  
–িযাযলা? 
  
টম. কমটলস?  
  
 –এিা িল আপনার আনসাটরং সাটভজস। আপটন িযলটছযলন িেিার সম়ে কিান েরযত। 
  
আযলের্ান্দ্রা পাযে এযস িাাঁটডয়েযছ। র্র্জ আযলের্ান্দ্রার মুযখর টিযে তাটেয়ে কিাযন 
িলল–আটম এখনই কিটরয়ে পডি। ওনার সাযে পযান অযাটম টক্রপারস ক্লাযি কিখা িযি। 
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র্র্জ টরটসভারিা নাটময়ে রাখল। 
  
–েী িয়েযছ, ডাটলজং? 
  
র্র্জ আযলের্ান্দ্রার টিযে তাোল আমার এে পািজনার টসঙ্গাপুযর যাযি। কস অটিযস 
গুরুত্বপূণজ েনট্রযাক্ট োগর্ কিযল এযসযছ। কসগুযলা টনযত িযি। আমাযে কযযত িযচ্ছ। 
তার সাযে কিখা েরি, এ়োরযপাযিজ টগয়ে। 
  
-এখন? আযলের্ান্দ্রার মুখ ভার। অনয োউযে পািাযল ি়ে না? 
  
-না, গুরুত্বপূণজ োগর্। আমাযে কযযতই িযি। র্র্জ িীঘজোস কিলল। তুটম পাটিজযত চযল 
যাও। আটম এখুটন টিযর আসটছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা িাটস এযন িলার কচষ্টা েরল –টিে আযছ। তাডাতাটড এযসা টেন্তু। 
  
র্র্জ এখন ইযভর সযঙ্গ কিখা েরযি। র্ন্মটিযনর সযন্ধযিা কেমন েযর োিাযচ্ছ? 
  
ইভ িরর্া খুযল টিল। র্যর্জর টিযে তাটেয়ে িলল কেষ পযজন্ত আসযত পারযল? তুটম 
কতা খুি চালাে কিখটছ। 
  
-িযাাঁ, আটম কিটেক্ষণ োেযত পারি না। অযাযলক্স টেন্তু অযপক্ষা েরযছ। 
  
–কভতযর এযসা ডাটলজং। কতামার র্নয এেিা টিস্ম়ে অযপক্ষা েরযছ। 
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ইভ কছাট্ট ডাইটনং রুযম কপৌঁযছ কগল। কিটিযল িুর্যনর র্নয খািাযরর িযিিা েরা। 
িয়েযছ। ভারী সুন্দর সার্াযনা িয়েযছ। 
  
-েী র্নয? আমার র্ন্মটিন র্র্জ। 
  
 –আটম র্াটন, র্র্জ িলল, আটম টেন্তু কোযনা উপিার আনযত পাটরটন। 
  
ইভ িলল কতামার উপিার িল ভাযলািাসা। কসিা আটম পযর কনি, এখন চুপটি েযর 
িযসা। 
  
র্র্জ িলল–আটম কখয়ে এযসটছ। এখন টেছু কখযত পারি না। 
  
–িযসা কতা। 
  
ইযভর েণ্ঠস্বযর েতৃজত্ব। 
  
র্র্জ তাটেয়ে কিখল টডনাযরর সি পি সার্াযনা িয়েযছ। কযমনটি েরা িয়েযছ 
আযলের্ান্দ্রার আসযর। 
  
ইভ িলল –অযাযলক্স আর আটম সি টেছু ভাগাভাটগ েরযতই ভাযলািাটস। আর্ রাযত 
আটম তার র্ন্মটিযনর টডনারিা ভাগ েযর খাটচ্ছ। আগামী িছর কেযে এেিাই পাটিজ 
িযি। কসই সম়েিা এযস কগযছ ডাটলজং। আমার কিাযনর এেিা অযােটসযডন্ট িযি। কসই 
খির কপয়ে িুটড িােুরমার মৃতুয িযি। সি টেছু আমরা িাযত পাি, র্র্জ, এিার 
কিডরুযম এযসা। আমাযে র্ন্মটিযনর উপিার কিযি না? 
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র্র্জ এখন এখান কেযে কিযরাযত পারযল িাাঁযচ। কস যযেষ্ট েক্ত সমেজ মানুষ। টেন্তু ইভ 
তার ওপর অটধোর টিস্তার েরার কচষ্টা েরযছ। তাযে নপুংসে অিিা়ে পটরণত 
েযরযছ। ইভ ধীযর ধীযর টনযর্র কপাোে খুযল কিলল। তাযে উলঙ্গ েযর সামযন িাাঁড 
েটরয়ে রাখল। যাযত তার টলঙ্গটি উটখত িযত পাযর এমন িযিিা েরল। 
  
ইভ িলল–তা িযল ডাটলজং কেমন লাগযছ কতামার? কতামার রটত তৃটপ্ত ি়ে না কেন িযলা 
কতা? তুটম র্াযনা কেন? তুটম কময়েযির ভাযলািাযসা না। সটতয ভাযলািাযসা র্র্জ? তুটম 
তাযির আঘাত েযর আনন্দ পাও। তুটম আমাযেও আঘাত েরযত চাও। িযলা সটতয 
টেনা? 
  
–আটম কতামাযে কমযর কিলযত চাই। 
  
 ইভ িাসল কতামার এই ইযচ্ছিা েখনও পূণজ িযি না। োরণ তুটম কোম্পাটনিাযে 
মুযিািন্দী েরযত চাইছ। তুটম েখনও আমাযে আঘাত েরযত পারযি না র্র্জ। যটি 
আমার টেছু ঘযি যা়ে, তািযল আমার এে িনু্ধ সি েো র্াটনয়ে পুটলেযে টচটি কিযি। 
  
র্র্জ টিোস েরযত পারযছ না।–তুটম টমযেয িলছ। 
  
অযনেক্ষযণর নীরিতা। 
  
-না, এভাযি কতামাযে র্ব্দ েরযত িযি। 
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 সটতযিা টে িলযি? আটম ওযে আঘাত েযর আনন্দ পাি। িযাাঁ, আটম ধষজোমী, এিার 
শুরু িল র্যর্জর অেেয অতযাচার। কস িারিার ইভযে আঘাত েরযত শুরু েরল। 
মাযরর কচাযি তার িাযত পায়ে িাগ পযড কগল। িযাাঁ, েনুই কভযে কগযছ, যন্ত্রণাযত ইভ 
োতরাযচ্ছ। টচৎোর েযর িলযছ আর আমাযে কমযরা না, কতামার পায়ে পটড। 
  
র্র্জ শুনযছ না। ইযভর সমস্ত েরীযর জ্বলন্ত টসগাযরযির ছযাো লাটগয়ে টিল। ইযভর মযন 
ভ়ে ঢুযেযছ। কস টনযর্যে িাাঁচািার আপ্রাণ কচষ্টা েরযছ। কেষ পযজন্ত কস িলল এখনই 
ডাক্তারযে কিান েযরা। ডিঃ িািজযল, র্ন িািজযল। 
  
*** 
  
র্র্জ কমটলস িলল –আপটন টে এখুটন আসযত পারযিন? ইভ ব্ল্যােওয়েযলর অযােটসযডন্ট 
িয়েযছ। 
  
র্ন িািজযল ঘযরর কভতর প্রযিে েরযলন। ইযভর টিযে তাোযলন। সমস্ত েরীযর রক্ত। 
টিছানাযত রযক্তর িাগ। িা়ে ঈের, টতটন ইযভর নাটডর স্পন্দন অনুভি েযর র্র্জযে 
িলযলন -এখনই পুটলেযে ডােযত িযি। অযামু্বযলন্স আনযত িযি। 
  
ইভ টিডটিড েযর িলযছ –র্ন, কিািাই পুটলেযে টেছু র্ানাযিন না। তািযল আটম মুখ 
কিখাযত পারি না। 
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ডাক্তার িািজযল কিাযনর োযছ টগয়ে িলযলন আটম ডিঃ িািজযল িলটছ। এখুটন এখাযন 
এেিা অযামু্বযলন্স পািাযত িযি। কিখুন কতা ডিঃ কেি ওয়েস্টার আযছন টেনা? উটন কযন 
এখুটন িাসপাতাযল চযল আযসন। এেিা এমারযর্টন্স অপাযরেন িযি। 
  
তারপর এেিুখাটন েী কযন শুযন উটন িলযলন –িযাাঁ, রাস্তাযত এেিা ট্রাে ধাক্কা টিয়ে 
চযল কগযছ। 
  
–অযনে ধনযিাি ডক্টর, র্র্জ িলল। 
  
ডিঃ িািজযল আযলের্ান্দ্রার স্বামীর টিযে তাোযলন। তার কচাযখ টর্জ্ঞাসা। র্যর্জর সমস্ত 
র্ামাোপযড রযক্তর িাগ। িুিযত পারা যাযচ্ছ, রক্তিা িািো। মুযখ এিং িাযতও রযক্তর 
টছযি টচহ্ন। 
  
–পুটলেযে কতা িলযতই িযি। এই গল্পিা কেউ টিোস েরযি না। ডিঃ িািজযল আিার 
কিটলযিাযনর টিযে এটগয়ে কগযলন। 
  
র্র্জ িলল–না, অনুেি েযর এিা র্ানাযিন না কযন, িা, যটি আপটন িযলন, আটম এে 
মানটসে ডাক্তাযরর সযঙ্গ কিখা েরি। 
  
সাইযরযনর েব্দ কোনা কগল। 
  
*** 
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মযন িল কস কযন এেিা অন্ধোর সুডঙ্গ পযে পা করযখটছল। এখন উজ্জ্বল আযলার 
টিো। িযাাঁ, েরীরিা িালো িয়েযছ। তাযে অপাযরেন কিটিযল শুইয়ে রাখা িল। 
  
এে ভেযলাে এটগয়ে এযস িলযলন আমার নাম কেি ওয়েস্টার, আটম এখন অপাযরেন 
েরি। 
  
-িযাাঁ, আমাযে েুৎটসত েযর িাাঁটচয়ে রাখযিন না। িলুন, তা িযল আমাযে কমযর 
কিলযিন। 
  
ডািঃ ওয়েস্টার িলযলন –কেন টচন্তা েরযছন? আপনার েরীযরর কোোও এেিুেযরা িাগ 
োেযি না। 
  
*** 
  
র্র্জ রযক্তর টছযি মুযছ কিযলযছ ইযভর িােরুযম টগয়ে। কস তার টরস্ট ও়োযচর টিযে 
তাোল। গভীর রাত, টতনযি কিযর্ কগযছ। আযলের্ান্দ্রা টনশ্চ়েই ঘুটময়ে পযডযছ। টলটভং 
রুযম কপৌঁযছ কস অিাে িয়ে কগল আযলের্ান্দ্রা কর্যগ আযছ। 
  
-ডাটলং, এত রাত? কতামার টেছু ি়েটন কতা? 
  
–আটম ভাযলা আটছ, অযাযলক্স। 
  
কস এটগয়ে এযস স্বামীযে আির েযর িলল। আটম কতা এখনই পুটলেযে কিান েরযত 
যাটচ্ছলাম। ভ়েংের টেছু িয়েযছ ভািটছলাম। এত কিরী িল কেন? েীযস িযস্ত টছযল? 
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িযস্ত? িিাৎ িাস্তযি টিযর এল র্র্জ। িযাাঁ, কিযখা না, কেনিা ছাডযত কিরী েরল। আমার 
পািজনার আমাযে ছাডযত চাইটছল না। 
  
-টিে আযছ, তুটম টিযর এযসছ, সি সমসযার সমাধান িয়ে কগযছ। 
  
 র্র্জ িুযচাযখর পাতা এে েরযত পারল না। কচাখ িন্ধ েরযলই ইযভর যন্ত্রণা োতর 
মুখিা মযন পযড কগল, ইযভর োতর ধ্বটন তাযে আরও উতলা েযর তুলল। 
  
*** 
  
র্ন িািজযল কেি ওয়েস্টাযরর সািাযয কপয়েযছন। কেি ওয়েস্টার িযলন পৃটেিীর মযধয 
সি কেযে কসরা েযাটস্টে সাযর্জন্ট। পােজ এটভটনউযত টতটন প্রাইযভি প্রযােটিস েযরন। 
টতটন েো টিয়েযছন, ইভযে আিার আযগর মযতা েযর তুলযিন। টেন্তু টতটন ওই গল্পিা 
টিোস েরযছন না। টতটন িারিার িলযছন, উলঙ্গ িয়ে কোযনা মটিলা রার্পে টিয়ে 
কিাঁযি যা়ে না। িাইভার তাযে আঘাত েযরযছ, এই পযজন্ত গল্পিা টিে আযছ। টেন্তু 
িাইভার িিাৎ তার সমস্ত েরীযর জ্বলন্ত টসগাযরযির ছযাো কিযি কেন? 
  
না, পুটলেযে র্ানাযতই িযি। এিাই িল তার কেষতম টসদ্ধান্ত। 
  
িুপুরযিলা ডিঃ ওয়েস্টার তার সিেমজীযির িলযলন োর্ কেষ িয়ে কগযছ। কময়েিাযে 
ইনযিনটসভ কে়োযর টিয়ে আসুন। সামানয কগালমাল কিখা টিযলই আমাযে কিান েরযত 
ভুলযিন না। 
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*** 
  
ইভযে ইনযিনটসভ কে়োযর রাখা িল। আিচটলে ঘণ্টা কেযি কগযছ। র্র্জ িসটপিাযল 
টগয়ে টনযর্যে অযািটনজ িযল পটরচ়ে টিল। ইযভর সযঙ্গ কিখা েরার অনুমটত পাও়ো 
কগল। 
  
-িযাযলা ইভ। 
  
–র্র্জ। েণ্ঠস্বর টিসটিসাটন পযজায়ে কনযম কগযছ। 
  
–অযাযলক্সযে টেছু িযলটন কতা? 
  
–না, তা েখনও িলযত পাটর। 
  
 –আটম র্াটন, তুটম কেন এযসছ? এখন টেছু পটরেল্পনা েরযত িযি? 
  
–ইভ, আটম িুিঃটখত। 
  
–অযাযলক্সযে কোযনাটিন িলল না, তুটম িলযি আটম কিডাযত কগটছ। েয়েে সপ্তাি িাযি 
টিযর আসি। 
  
-টিে আযছ তাই িলি। 
  
 িুযিা রক্তরটঞ্জত কচাখ তাটেয়ে আযছ। 
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–র্র্জ, এেিা সািাযয েরযি? 
  
–েী সািাযয? 
  
মৃতুযিা কযন যন্ত্রণা োতর ি়ে। 
  
*** 
  
কস ঘুটময়ে পযডটছল। যখন তার ঘুম ভােল, তখন কেি ওয়েস্টার সামযন িাাঁটডয়ে 
আযছন। 
  
-কেমন লাগযছ? 
  
–আটম এেিা আ়েনা কপযত পাটর? 
  
ডিঃ ওয়েস্টার িলযলন না, এখন ন়ে, আর েয়েে সপ্তাি অযপক্ষা েরযত িযি। তারপর 
আপটন আ়েনাযত মুখ কিখযিন। 
  
টতটন গল্পিা শুনযত চাইযলন, কসই এেই পুযরাযনা টমযেয গল্প। ওয়েস্টার িুিযত 
পারযলন। এর মযধয কোযনা এেিা রিসয আযছ। 
  
কেষ পযজন্ত টতটন ভািযলন, না, এই গল্পিা পুটলে টিোস েরযি না। আটম িরং িটল 
আপটন মাো ঘুযর টসাঁটড কেযে পযড কগযছন। কেমন? 
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*** 
  
প্রযতযেটিন ডিঃ কেি ওয়েস্টার ইযভর সযঙ্গ কিখা েরযত আযসন। কেষ পযজন্ত ইভ 
এযেিাযর কসযর উিল। আ়েনাযত টনযর্যে কিযখ অিাে িয়ে কগল। েরীযরর কোোও 
এতিুেু োিা টচহ্ন কনই। 
  
পযনযরা টিন কেযি কগযছ। কস এেিা প্রাইযভি টক্লটনযে এযস ভটতজ িল। কসখাযন তাযে 
আরও কিে টেছুটিন োেযত িযি। 
  
পাাঁচ সপ্তাি কেযি কগযছ। ইযভর মযন িল েরীরিা আযগর মযতাই িরিযর িয়ে কগযছ। 
িযাাঁ, ডাক্তারযে অযেষ ধনযিাি। 
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র্র্জ গমসলি 
৩১. 
  
র্র্জ কমটলস তার র্ীিনধারা এযেিাযর পালযি কিযলযছ। এখন কস এে অনুগত স্বামীর 
ভূটমোযত োর্ েরযছ। শুধু স্বামী ন়ে, নাতর্ামাই টিযসযিও তার গুযণর কোযনা কেষ 
কনই। কস এখন এমন কোযনা োর্ েরযি না, যাযত এই িৃদ্ধা মটিলার মযন সামানযতম 
সযন্দি র্াগযত পাযর। 
  
*** 
  
ডিঃ র্ন িািজযলর োছ কেযে এেিা কিটলযিান েল–আটম এের্ন সাইটক্র়োটিযস্টর 
সযঙ্গ েো িযলটছ। উটন িযলন ডিঃ টপিার কিমযেিন। আপটন েযি যাযিন? 
  
 র্র্জ কমটলযসর েণ্ঠস্বযর টিরটক্ত –না, ডািঃ িািজযল তার কোযনা িরোর আযছ? 
  
–টনযর্যে েী কভযিযছন? আমরা এই েতজ েযরটছলাম। আটম পুটলযে খির টিইটন, 
আপটন এের্ন সাইটক্র়োটিযস্টর সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরযিন। আপটন েতজ ভােযল আটমও 
টেন্তু ভােযত িাধয িি। 
  
-না-না, র্র্জ টচৎোর েযর িলল, েখন যাি? 
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–ডিঃ কিমযেিযনর কিটলযিান নাম্বারিা টলযখ টনন–৫৫৫৩১৬১। কয কোযনা সম়ে আপটন 
ওনাযে কিান েরযত পাযরন। টেন্তু কিানিা আর্যেই েরযিন। 
  
র্র্জ টচন্তা েরল, কেষ অটব্দ আমাযে পাগযলর ডাক্তাযরর সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরযত িযি? 
না, আটম িাাঁযি পযড কগটছ। 
  
*** 
  
ইভ অটিযস কিান েরল –আটম িাটডযত আটছ। 
  
–তুটম িাটডযত আযছা? টিে আযছ। 
  
 –আমার সযঙ্গ রাযত কিখা েযরা, কেমন? 
  
–টিে আযছ, রাযত আটম আসি। 
  
–রাত আিিা়ে, কেমন? 
  
*** 
  
ইভযে কিযখ র্র্জ অিাে িয়ে কগযছ। সটতয েরীযরর কোোও এতিুেু িাগ কনই। কস 
টিোস েরযত পারযছ না। 
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ইভ িলল–আটম আযগর মযতাই সুন্দরী টেনা িলল কতা? িযাাঁ, এই কসৌন্দযজ িাাঁটচয়ে 
রাখযত িযি। না িযল সি টেছু িাতছাডা িয়ে যাযি। 
  
-ইভ, আটম অতযন্ত িুিঃটখত। 
  
–িযাাঁ, ওই িযাপারিা ভুযল যাও়ো উটচত। সি টেছু আযগর মযতাই আযছ, তাই না। 
  
িুর্যন আিার ভাযলািাসার অটভন়ে েরযত শুরু েরল। 
  
তারপর? ষডযযন্ত্রর কেষ পিজিা শুরু িযি। 
  
*** 
  
টপিার কিমযেিযনর ি়েস িছর পাঁ়েটত্রে। ছিুযির ওপর লম্বা, সুযিযির অটধোরী, িুটি 
কচাযখ অসংখয টিস্ম়ে কখলা েরযছ। 
  
টতটন অযনে েো র্ানযত চাইযলন–িযাাঁ, এই মানুষটিযে কিযখ টেছু মযন িযচ্ছ না। টেন্তু 
আসযল এ মানটসে করাগী! 
  
ডািঃ িািজযল িযলযছন- আপনার সমসযা আযছ। 
  
–িযাাঁ, আমার টতনযি সমসযা আযছ। 
  
–এে এে েযর িলুন। 
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সি সম়ে কেমন লজ্জা-লজ্জা েযর। তাই আপনার োযছ আসযত পাটরটন। ডাক্তার, 
এের্ন কময়ে আমাযে অটধোর েরার কচষ্টা েরযছ। 
  
তার মাযন? 
  
–আটম এেিা েতজ েযরটছ। আটম তাযে আঘাত েযরটছ, িযাপারিা সাংঘাটতে। 
  
 টপিার কিমযেিন অিাে িয়ে তাোযলন। র্র্জ কমটলযসর সমসযা অনুধািন েরার কচষ্টা 
েরযছন। তার মাযন এই পুরুষ মানুষিা েী েযর? নারীযির ওপর অতযাচার েযর এিং 
তাযত আনন্দ পা়ে। 
  
োযে আঘাত েযরযছন? স্ত্রীযে? 
  
–না, আমার োটলযে। 
  
 টপিার ব্ল্যােওয়েল পটরিাযরর নাম র্াযনন, খিযরর োগযর্র পাতা়ে এই যমর্ েনযার 
ছটি ছাপা িয়েযছ। যখন তারা চযাটরটি ইযভযন্ট কযাগ টিয়েটছল, িা, তাযির কিখযত 
এেরেম। টপিাযরর মযন পডল, তার মাযন? ওই কলােিা তার োটলযে কমযরযছ। টেন্তু 
কেন? ঘিনািার মযধয যযেষ্ট রিসয লুটেয়ে আযছ। র্ন িািজযল টনশ্চ়েই স্বাভাটিে অিিা 
িযল তার সযঙ্গ কিখা েরযত িলযতন না। 
  
–েীভাযি আঘাত েযরযছন? 
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–আটম তাযে খুিই কমযরটছ। আটম কতা স্বীোর েরটছ ডাক্তার, তার সমস্ত েরীযর 
োলটসযি পযড টগয়েটছল। 
  
-আঘাত েরার পর আপনার মানটসে অিিা কেমন? 
  
–সটতয েো িলি? আটম মযন মযন খুিই েষ্ট পাটচ্ছ। 
  
–আপনার আর কোযনা সমসযা? 
  
–িযাাঁ, িািার র্নয খুিই টচটন্তত। িািার েয়েেিার িািজ অযািাে িয়ে কগযছ। 
  
–উটন কোো়ে আযছন? 
  
–উটন টেযস আযছন। 
  
–আপনার তৃতী়ে সমসযা? 
  
 –আমার স্ত্রী আযলের্ান্দ্রাযে কেন্দ্র েযর–এিা টে িাম্পতয েলি? 
  
–না, স্ত্রী কযন কেমন িয়ে কগযছ। সি সম়ে আত্মিতযার েো িযল। 
  
–তাই নাটে? কোযনা ডাক্তাযরর সািাযয কননটন? 
  
–না, ও ডাক্তাযরর োযছ যাযি না। 
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 টপিার ভািযলন, এই সমসযার সমাধান েী েযর েরা সম্ভি? 
  
–ডিঃ িািজযলর সযঙ্গ েো িযলযছন? 
  
–না। 
  
–উটন কতা আপনাযির িযাটমটল টিটর্টস়োন, ওনার সাযে েো িলা উটচত টছল। উটন 
ি়েযতা এের্ন ভাযলা সাইটক্র়োটিযস্টর নাম িলযত পারযতন। 
  
র্র্জ কমটলস োন্তভাযি িলল না, আটম চাই না আযলের্ান্দ্রার োযন এই খিরিা কপৌঁযছ 
যাে। আটম সিটেছুই তাযে না র্াটনয়ে েরযত চাইটছ। আমার মযন ি়ে, ডিঃ িািজযল 
ি়েযতা তাযে িযল কিযিন। 
  
–টিে িযলযছন, টম. কমটলস, কিখা যাে আটম েী েরযত পাটর। 
  
*** 
  
-ইভ, সমসযা কিখা টিয়েযছ, র্র্জ িলল, টিরাি সমসযা। 
  
–েী িয়েযছ? 
  
-তুটম যা িযলটছযল, আটম তাই েযরটছ। আযলের্ান্দ্রা আত্মিতযা েরযত চাইযছ, তাই 
িযলটছ। 
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-িযাাঁ। তাযত েী িয়েযছ? 
  
–কলােিা র্ন িািজযলর সযঙ্গ েো িলযিন। 
  
–িা়ে, তািযল কতা িযাপারিা িাযতর িাইযর চযল কগল। 
  
 ইভ তার রাগযে োন্ত রাখার কচষ্টা েযর িলল টিে আযছ। আটম িািজযলর সযঙ্গ েো 
িলি। কিমযেিযনর সযঙ্গ আর এেিার কিখা েরার কচষ্টা েযরা। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা ইভ ডিঃ িািজযলর সযঙ্গ কিখা েরযত কগল। তার অটিযস। র্ন 
িািজযল ব্ল্যােওয়েল পটরিাযরর সেলযেই ভাযলািাযসন। তার কচাযখর সামযন এই িুটি 
কময়ে িযডা িয়ে উযিযছ। টতটন মাটর়োনা মৃতুয সংক্রান্ত ঘিনািা র্াযনন। কেটির ওপর 
কয আঘাত েরা িয়েটছল, তাও টতটন র্াযনন। িটনযে এেিা সযানাযিাটর়োযম রাখা 
িয়েযছ, কেটিযে এত েষ্ট স্বীোর েরযত িয়েযছ, কেটি এিং ইযভর মযধয সম্পযেজর 
অিনটত ঘযি কগযছ টতটন ভািযতই পারযছন না, এিা কেমন েযর ঘিল। তযি এই 
িযাপাযর নাে গলািার আর টিনু্দমাত্র ইযচ্ছ কনই। টতটন চাইযছন, ওই পটরিাযরর সেযল 
কযন সুস্বাযিযর অটধোরী ি়ে কসিাই কিখা। 
  
ইভ অটিযস প্রযিে েরল। ডিঃ িািজযে তার টিযে তাটেয়ে িলযলন –কেি ওয়েস্টার 
এেিা সাংঘাটতে োর্ েযরযছন। 
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-িযাাঁ, এত সুন্দর েলয টচটেৎসা? 
  
ডিঃ িািজযল ইযভর িাযত িাত করযখ িলযলন তুটম আরও সুন্দরী িয়ে উযিছ, ইভ, িলল, 
কতামার র্নয েী েরি? 
  
-এিা অযাযলযক্সর িযাপাযর এেিা আযলাচনা। 
  
 ডিঃ িািজযল িলযলন েী সমসযা? র্র্জ সংক্রান্ত? 
  
-না, ইভ িলল, র্র্জ তার োর্িা টিে মযতা েরযছ। অযাযলযক্সর মযধয এেিা অদু্ভত 
মযনািৃটে কিখা টিয়েযছ, কস খুি িতাে িয়ে উযিযছ, মাযি মযধয আত্মিতযা েরযত 
চাইযছ। 
  
ডিঃ িািজযল িলযলন আটম টিোস েটর না। আযলের্ান্দ্রার মযতা কময়ে েখনও 
আত্মিতযাপ্রিণ িযি না। 
  
–আটমও টিোস েটরটন। টেন্তু এখন মযন িযচ্ছ ঘিনািা ঘিযত চযলযছ। তাই আপনার 
োযছ সরাসটর এযসটছ। আপটন টেছু এেিা েরার কচষ্টা েরুন। আটম আমার 
িােুরমাযে িাটরয়েটছ। টেন্তু টেছুযতই আমার কিানযে িারাযত পারি না। 
  
–েতটিন ধযর এই অিিা? 
  
আটম টিে র্াটন না। কিে টেছুটিন ধযরই কস এেিা অদু্ভত আচরণ েরযছ। 
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–আটম কচষ্টা েরটছ, োল সোযল ওযে এখাযন পাটিয়ে টিও। টচন্তা েযরা না, ইভ। এখন 
অযনে নতুন ওষুধপত্র কিটরয়ে কগযছ। 
  
িািজযল এটগয়ে কগযলন। িা, ইভ এেিা সুন্দর কময়ে। তাযে কেন এভাযি প্রতাটরত েরা 
িল? 
  
ইভ তার অযাপািজযমযন্ট টিযর কগল। কস তাটেয়ে োেল আ়েনার টিযে। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোল িেিা। ডিঃ িািজযলর টরযসপেটনস্ট িলল–টমযসস র্র্জ কমটলস এখাযন 
এযসযছন ডাক্তার। 
  
-ওযে কভতযর পাটিয়ে িাও। 
  
আযলের্ান্দ্রা কভতযর ঢুেল। েরীরিা টিিণজ। িযাাঁ, তার কচাযখর তলা়ে োটল পযডযছ। 
  
র্ন িািজযল তার টিযে তাটেয়ে িলযলন –কতামার সযঙ্গ কিখা িল অযনেটিন িাযি, 
আযলের্ান্দ্রা। িযলা তুটম কেমন আযছা? 
  
তার েণ্ঠস্বর নীচু –আপনাযে টিরক্ত েরটছ িযল খারাপ লাগযছ, টেন্তু কোো়ে যাি 
িলুন? ইভ না িলযল আটম ি়েযতা এখাযন আসতাম না। আটম কতা ভাযলাই আটছ। 
  
-টেন্তু কতামাযে এমন কিখাযচ্ছ কেন? 
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রাযত ভাযলা ঘুম ি়ে না। 
  
–আর টেছু? 
  
–েত রেম টচন্তা মাো়ে আযস। 
  
–কেন আযলের্ান্দ্রা? 
  
–আটম কেমন উটদ্বগ্ন িয়ে উটি। র্যর্জর র্নয টচন্তা ি়ে। র্র্জ আমাযে সুখী রাখার 
আপ্রাণ কচষ্টা েরযছ। তিুও আমার মন মানযছ েই? 
  
–আর টেছু? 
  
–মযন িযচ্ছ টনযর্যে কমযর কিটল। 
  
 –িযাাঁ, এরেম টচন্তা েখনও েযরা না। 
  
কময়েটি মাো নাডল। টেছুই আমার ভাযলা লাগযছ না ডাক্তার। কোযনা ওষুধ আযছ টে? 
  
ডিঃ িািজটল িলযলন আটম কতামাযে ওষুধ টলযখ টিটচ্ছ। ওষুধ কখযল তুটম ভাযলা িয়ে 
উিযি। 
  
-সটতয, আটম ভাযলা িয়ে উিি? 
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িািজযল িলযলন অিেযই। আিার আমার সযঙ্গ কিখা েযরা টেন্তু কেমন? 
  
আযলের্ান্দ্রা ডিঃ িািজযলর অটিস কেযে িাইযর এল। রাস্তা়ে এযস িাাঁডাল। কস 
িীঘজোস। কিলল। ইভ টনশ্চ়েই খুটে িযি। িযাাঁ, কপ্রসটক্রপেনিা কস টছাঁযড কিযল টিল। 
  
. 
  
৩২. 
  
কেটি ব্ল্যােওয়েল খুিই িতাে িয়েযছন। টমটিংিা অযনেক্ষণ ধযর চযলযছ। টতটন মাযি 
মযধয টতনর্ন মানুযষর টিযে তাোযলন। তারা সেযলই এগটর্টেউটিভ কিাযডজর সিসয। 
এখন আর এসি ভাযলা লাগযছ না। মযন িযচ্ছ, এেিা সির্ সুন্দর র্ীিন িযলই 
ি়েযতা ভাযলা িত। 
  
আযলের্ান্দ্রা িযলটছল িামা, আটম কতা িযিসা়ে র্ডাযত চাইটছ না। র্র্জযে এের্ন 
এগটর্টেউটিভ েরযল কেমন ি়ে? 
  
োড রর্ারসও এই িযাপাযর মন্তিয েরল–িযাাঁ, কেটি, নাতটন টেন্তু ভাযলা েো িযলযছ। 
কেটি টেছু িলার কচষ্টা েরযলন। 
  
–আমরা কোযনা এেিা টিষয়ে েো িলটছলাম, কেটি আিার িাস্তযি টিযর এযলন। 
  
*** 
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র্র্জ কমটলস আিার টপিার কিমযেিযনর সযঙ্গ কিখা েরযত এযসযছ। 
  
–টম. কমটলস, আপনার তরি কেযে কোযনা টিংসার োর্? 
  
–না, আটম টিংসাযে কঘন্না েটর। 
  
–আপটন িযলযছন কয, আপনার মা-িািা আপনাযে োরীটরে ভাযি টনযজাতন েরত। 
  
–িযাাঁ, এিা সটতয। 
  
–আপটন টে খুি অনুগত িালে টছযলন? 
  
–না, সাধারণ। 
  
–সাধারণ িালযেরা কতা এমনভাযি োটস্ত পা়ে না। 
  
 র্র্জ িলল–আটম টন়েম ভােযত ভাযলািাসতাম। 
  
ও টমযেয েো িলযছ। টপিার কিমযেিন ভািযলন, টেন্তু কেন? ও টে কোযনা টেছু 
লুটেয়ে রাখার কচষ্টা েরযছ। ডিঃ িািজযলর সযঙ্গ েযোপেেন মযন পযড কগল। 
  
ওর োটলযে ও আঘাত েযরযছ, র্ন। 
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িা, র্ন িািজযলর েণ্ঠস্বযর এেিা অদু্ভত উিাসীনতা। এিা আঘাত? র্িাই েরা িয়েযছ। 
টপিার, কস কময়েিার গাযলর িাড কভযে টিয়েযছ, তার নাে কভযে টিয়েযছ, তার েরীযর 
কোযনা িাড আস্ত রাযখটন। তার কপযি আঘাত েযরযছ। এমন েী, তার েরীযরর সিজত্র 
টসগাযরযির ছযাো টিয়েযছ। 
  
টপিার কিমযেিন টিোস েরযত পারযছন না। 
  
ও কতা এত েো আমাযে িযলটন। 
  
আটম র্াটন ও িলযি না। 
  
টপিার র্যর্জর টিযে তাোযলন। র্যর্জর েোগুযলা তার োযন িার্যছ–আটম খুি েষ্ট 
কপয়েটছ। তাই আটম এখাযন আসযত কচয়েটছ। 
  
-আিার টমযেয েো। 
  
 কমটলস িযলযছ, তার িউ নাটে িতাো়ে ভুগযছ। কস আত্মিতযা েরযত চাইযছ। 
  
আযলের্ান্দ্রা েটিন আযগ আমার োযছ এযসটছল। আটম তাযে কপ্রসটক্রপেন টলযখ 
টিয়েটছ। 
  
র্র্জ কমটলস সম্পযেজ আপনার েী ধারণা? 
  
মযন ি়ে, কনােিা ভ়েংের। 
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*** 
  
ডাক্তার কেি ওয়েস্টার ইভ ব্ল্যােওয়েযলর সযঙ্গ কিখাই েরযত পারযছন না। ইভ তার 
মনযে অটধোর েযর আযছ। আিা, ইভ কযন এে সুন্দরী রূপিতজী কিিী। অসামানয রূপ 
আযছ তার। টেন্তু তাযে স্পেজ েরা যা়ে না। তার মযধয এেিা প্রাণসো োর্ েরযছ। 
কেি আিার ইযভর েো টচন্তা েরযলন। 
  
টতটন ইভযে তার অযাপািজযমযন্ট কিান েরযলন। িলযলন–আটম কেি ওয়েস্টার িলটছ। 
আটম েী কতামাযে টিরক্ত েরটছ? কতামার েোই কেিল মযন পডযছ, তুটম এখন কেমন 
আযছা? 
  
-ভাযলা আটছ, কেি আপনাযে অযনে ধনযিাি। আপটন এখন েী েরযছন? 
  
–টেছুই েরটছ না। তুটম টে আমার সাযে লাঞ্চ খাযি? 
  
 ইভ িাসল–িা, আমার তািযল ভাযলাই লাগযি। 
  
-েখন? 
  
-োল। 
  
–তািযল এিাই টিে রইল। 
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*** 
  
লাঞ্চিা ভাযলাই িয়েটছল। ডিঃ কেি ওয়েস্টার এে সু্কল ছাযত্রর মযতা িযিিার েরযলন। 
ভাযলািাসার কক্ষযত্র টতটন এে টেক্ষানটিে। টতটন নযাপটেন কিযল টিযলন। মি খাটনেিা 
ছলযে পডল। িুযলর আধারিা উযল্ট কগল। ইভ এসি িযাপার কিযখ খুিই আনন্দ 
কপয়েযছ। 
  
লাযঞ্চর আসর কেষ িয়ে কগল। কেি ওয়েস্টার িলযলন আমরা টে আিার কোোও কিখা 
েরযত পাটর? 
  
-িযাাঁ, টেন্তু এখাযন ন়ে। ি়েযতা িারিার কিখা িযল আটম আপনার কপ্রযম পযড যাি। 
  
ডাক্তারিািু েী িলযিন কভযি কপযলন না। 
  
ইভ কেষ পযজন্ত িলল –আপনাযে আটম কোযনাটিন ভুলযত পারি না। 
  
*** 
  
র্ন িািজযল কেি ওয়েস্টাযরর সাযে েো িলযছন। 
  
কেি িলযলন–র্ন, িযাপারিা খুি কগাপনী়ে। আমার মযন িযচ্ছ, ইভ ব্ল্যােওয়েযলর 
িযাপাযর আপটন সি েো িলযত পাযরনটন। 
  
-েী িয়েযছ? র্র্জ কমটলস কতা? 
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 কেি ওয়েস্টাযরর মযন িল, এখন এই িযাপারিার মযধয টনযর্যে র্ডাযত িযি। 
  
*** 
  
র্র্জ কমটলস অনধযজ িয়ে উযিযছ িাো আযছ, উইলিা পটরিটতজত িয়েযছ, এখন আর 
েীযসর র্নয অযপক্ষা? 
  
ইভ তার কেৌযচ িযসটছল। কস িলল –িযাপারিা ভাযলাভাযি েরযত িযি। 
  
কস িুিযত পারল, র্র্জ আর সািস রাখযত পারযছ না। 
  
কেষ পযজন্ত ইভ সািধাযন িযলটছল –এখন সম়ে িয়ে কগযছ। 
  
েযি? 
  
–আগামী সপ্তাযি। 
  
*** 
  
অটধযিেনিা কেষ িয়ে কগল। কমটলস তার িউয়ের েো এেিারও িযলটন। এখন িলল–
আযলের্ান্দ্রার েো কভযি আমার খারাপ লাগযছ ডািঃ কিমযেিন। তার অসুখিা কিাধি়ে 
সারযি না। 
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–আটম র্ন িািজযলর সযঙ্গ েো িযলটছ। র্ন কিে েয়েেিা ওষুধ টলযখ টিয়েযছন। 
  
-আমার মযন ি়ে এগুযলা কখযল কসযর যাযি। ডাক্তার, ওর টেছু িযল আমার খারাপ 
লাগযি। 
  
টপিার কিমযেিন েো িলার কচষ্টা েরযলন–িযাাঁ, এই কলােিার মযধয এেিা অদু্ভত 
আযিগ আযছ। 
  
টতটন িলযলন টম. কমটলস, কময়েযির সাযে আপনার সম্পেজ? টেছু িলযিন েী? 
  
-সাধারণ। 
  
 –টেন্তু ওযির আপটন রাগ কিখান? 
  
র্র্জ কমটলস িলল–না-না, আটম কময়েযির আঘাত েরযত চাই না। 
  
ডাক্তাযরর েো মযন পযড কগল নৃেংস আক্রমণ। 
  
টপিার িলযলন কোযনা সম়ে মানুষ িিাৎ অোন্ত িয়ে ওযি। এমন টেছু োর্ েযর পযর 
কযিা তার মযন োযে না। 
  
আটম র্াটন, আপটন েী িলযত চাইযছন। আটম র্াটন, আমার এে িনু্ধ িারিটনতাযির 
ওপর আঘাত েযর। 
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-এেিা সাংঘাটতে খির, কসই িনু্ধ সম্পযেজ েো িলুন। 
  
-ও কিেযাযির কিখযত পাযর না। তাযির ভাডা েযর। োর্ কেষ িিার পর আঘাত 
েযর। 
  
র্র্জ টপিাযরর মুযখর টিযে তাোযলন। িযাাঁ, কসখাযন সযন্দযির িাতািরণ। 
  
র্র্জ িযল চলল আমার কিে মযন আযছ, আমরা এেসযঙ্গ র্ামাইোযত টগয়েটছলাম। কস 
আমাযে এেিা কিাযিযল টনয়ে টগয়েটছল। কিখা কগল, এেিা কিেযা কময়ে কিটে িাো 
চাইযছ। র্যর্জর মুযখ িাটস, আমার িনু্ধ তাযে মারযত শুরু েযর টিল। 
  
কস আর েো িলযত পাযরটন। 
  
কলােিা মানটসে করাগী, টপিার কিমযেিন ভািযলন। টেন্তু এই করাগ েী েযর সারাযনা 
িযি। 
  
*** 
  
িারিািজ ক্লাি। লাযঞ্চর আসযর িুর্ন মুযখামুটখ। 
  
–র্র্জ কমটলযসর িউ সম্পযেজ সি খির আমাযে টিন। টপিার কিমযেিন িলযলন। 
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–আযলের্ান্দ্রা? িারুণ িুিিুযি সুন্দরী কময়ে। আটম তাযে সািাযয েরযত পারি। ওযির 
আটম কছাট্টযিলা কেযে টচটন। ডাক্তার িািজযল িলযলন, ওরা িুই যমর্েনযা। চি েযর 
আলািা েরা যাযি না। 
  
টপিার র্ানযত চাইযলন–ওরা টে এযেিাযর যমর্? 
  
-িযাাঁ, পৃটেিীর কেউ ওযির কিযখ আলািা েরযত পারযি না। কছাযিাযিলা কেযে ওরা 
এেসযঙ্গ িযডা িয়ে উযিযছ। 
  
টপিার িলযলন আযলের্ান্দ্রা কেন আপনার োযছ এযসযছ? কস টে কভযিযছ, তার মযধয 
এে ধরযনর মানটসে অোটন্ত োর্ েরযছ? 
  
–িযাাঁ। 
  
–র্ন, আপটন টে র্াযনন, কয, কময়েটি আযলের্ান্দ্রা? ইভ ন়ে কতা? 
  
–িযাাঁ, এিা খুিই সির্। ইযভর েপাযল এখনও এেিা লাল ক্ষত টচহ্ন আযছ। আর 
আযলের্ান্দ্রার েপাযল এমন কোযনা োিা িাগ কনই। 
  
িযাাঁ, িযাপারিা টে সটতয? 
  
–কমটলস সম্পযেজ আর কোযনা খির? – 
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-কমটলস সম্পযেজ কোযনা খির আটম টিযত পারি না। আরও খির আনযত িযি। িুর্যন 
অযনেক্ষণ েো িলযলন। টেন্তু? আসল সটতযিা কিািা কগল টে? 
  
*** 
  
োন্ত সমুে, এের্ন মটিলা ডুযি যাযচ্ছ। কস তাযে িাাঁচািার কচষ্টা েরযছ। িযডা িযডা 
কঢউ আসযছ। কস টচৎোর েরযছ। কস তাডাতাটড সাাঁতার োিার কচষ্টা েরযছ। টেন্তু? 
টপিার কিমযেিযনর ঘুম কভযে কগল। টতটন আযলা জ্বালাযলন। স্বি তার কভযে কগযছ। 
  
পযরর টিন সোলযিলা টতটন টডযিেটিভ কলিযিনযান্ট টনে পাপ্পসযে কিান েরযলন। 
  
*** 
  
টনে পাপ্পাস এের্ন িোসই কচিারার মানুষ। ছ িুি চার ইটঞ্চ লম্বা। টতনযো পাউে 
ওর্ন। কয কোযনা টক্রটমনযাল তাযে কিযখ ভয়ে োাঁপযত শুরু েযর কি়ে। টতটন অযনে 
টিন ধযরই কিাটমসাইড টিভাযগর সযঙ্গ যুক্ত আযছন। মযানিাট্টন অঞ্চলটির িাট়েত্ব তার 
ওপর কিও়ো িয়েযছ। পাপ্পাযসর অনযতম ইযচ্ছ িল, আততা়েীযে তাডা েরা। 
  
টনে িলযলন –কিাটমসাইড পাপ্পাস। 
  
-িযাাঁ, টপিার। 
  
–িনু্ধ, েী িয়েযছ? 
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–অযনে েো আযছ। টিনা কেমন আযছ? 
  
-িারুণ ভাযলা। েী েরি? 
  
েয়েেিা তেয চাই। টেযস কতামার কোযনা কযাগাযযাগ আযছ। 
  
-আমার? পাপ্পাস িলযলন, এেযসার্ন আত্মী়ে আযছ কসখাযন। তাযির সেযলর িাযত 
িাো আযছ। আটম আিার মাযি মযধয তাযির িাো পািাই। 
  
টপিার র্ানযত চাইযলন এেিা িযাপাযর সািাযয েরযি? 
  
-িল, েী িযাপার? 
  
–র্র্জ কমটলযসর নাম শুযনছ? 
  
–িযাাঁ, যারা খািাযরর িযিসা েযর। 
  
–িযাাঁ। 
  
–িযাাঁ, ওর সম্বযন্ধ আটম র্াটন না। েী িয়েযছ? 
  
–ওর েীরেম িাো আযছ? 
  
–ওর পটরিার খুিই িযডাযলাে। 
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 –িযাাঁ, ওর টনর্স্ব িাো? 
  
–আটম এেিু কিযখ িলটছ, টপিার। টেন্তু সম়ে নষ্ট েযর েী িযি? 
  
–র্র্জ কমটলযসর িািা সম্পযেজ কোযনা খির আযছ? সি খির আমার চাই। ভেযলাযের 
টে েয়েেিার িািজ অযািাে িয়েযছ? 
  
–আটম সি খির কিি। 
  
 টপিার ওই স্বিিার েো টচন্তা েরযলন। –টনে, আমাযে এখনই কিান েরযত পারযি? 
  
-এখনই? 
  
–িযাাঁ। 
  
 পাপ্পাযসর েণ্ঠস্বর কভযে কগযছ। 
  
–টেছু িলযত চাও, টপিার? 
  
–এখনই টেছু িলি না। টেন্তু আটম খুি উৎসািী িয়ে উযিটছ। 
  
*** 
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কেটি ব্ল্যােওয়েযলর েরীরিা ভাযলা কনই। টতটন কডযস্ক িযস আযছন। কিটলযিাযন োরও 
সযঙ্গ েো িলযছন। িিাৎ এেিা ভ়েংের োাঁপুটন, তার েরীর টিয়ে েীতল কস্রাত িয়ে 
কগল। 
  
তাযে অটিযস শুইয়ে কিও়ো িল। োড ছুযি এযসযছ– কেটি তুটম ভাযলা আযছা কতা? 
  
কেটি েো িলযত পারযছন না। কেমন কযন মাোিা ঘুযর কগল। 
  
-এখন টে কচে আপ েরাযি? 
  
–না োড, এখন উপা়ে কনই। 
  
–টিে আযছ। আটম িরং র্ন িািজযলযে কডযে পািাই। 
  
–না, োড, এিযাপাযর েো িযলা না। 
  
 –তািযল োর্ চলযত োেযি। 
  
–িযাাঁ। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা টপিার কিমযেিযনর কসযক্রিাটর িলল –টডযিেটিভ পাপ্পাস 
আপনাযে ডােযছন? 
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টপিার কিানিা ধযর িলযলন–িযাযলা টনে? 
  
-এেিু েো িলি। 
  
–িযাাঁ, িলযত পাযরা। 
  
-আটম িৃদ্ধ কমটলযসর সযঙ্গ েো িললাম। তার েখনও িািজ অযািাে ি়েটন। কছযলযে 
টতটন কমাযিই কিখযত পাযরন না। তার োযছ কছযল মৃত সন্তান ছাডা আর টেছুই ন়ে। 
র্র্জ কমটলসযে এে অসাধারণ রূপিান যুিে িলা কযযত পাযর। পুটলেও তাযে ভাযলা 
মযতা কচযন। কস মাযি মযধযই কময়েযির ওপর অতযাচার েযর। টেস কছযড চযল যািার 
আযগ কস পযনযরা িছযরর এেিা পুরুষ কিেযাযে আঘাত েযরটছল। ওই কিেযািার 
মৃতযিি কিাযিযল পাও়ো কগযছ। তাযে কমটলস কমযরযছ, এমন প্রমাণও পাও়ো কগযছ। 
িুযডা মানুযষর কচষ্টা়ে কমটলস কস যাত্রা়ে কিাঁযচ যা়ে। তাযে টেযসর িাইযর কির েযর 
কিও়ো ি়ে। আর কোযনা খির? 
  
টপিার িলযলন –টিে আযছ, অযনে ধনযিাি। 
  
-না, ধনযিাি কর্যন েী েরি? আর কোযনা খিযরর িরোর িযল অিেযই িল। 
  
*** 
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ডিঃ র্ন িািজযল এেিা পরীক্ষা েরটছযলন। টরযসপেটনস্ট িলল –টমযসস র্র্জ কমটলস 
এখাযন এযসযছন আপনার সযঙ্গ েো িলযত ডাক্তার, কোযনা অযাপ়েযমন্ট কনই। আটম 
আপনার েো িযলটছ। 
  
র্ন িলযলন –ওযে এখনই এখাযন পাটিয়ে িাও। 
  
আযগর কেযে েরীরিা আরও খারাপ িয়ে কগযছ। কস িলল আপনাযে টিরক্ত েরটছ। 
  
–আযলের্ান্দ্রা, সমসযািা েী? 
  
–ভীষণ খারাপ লাগযছ। 
  
–তুটম টে ওষুধ খাযচ্ছা? 
  
–িযাাঁ। 
  
 –তািযল? 
  
–মানটসে অিসািিা আরও কিযড কগযছ। মযনর ওপর আমার কোযনা অটধোর কনই। 
  
ডািঃ িািজযল িলযলন– কতামার মযধয কতা কোযনা খারাপ কিখটছ না। তুটম কেন এমন 
েরছ? 
  
*** 
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টতটরে টমটনি কেযি কগযছ। ইভ তার অযাপািজযমযন্ট টিযর এযসযছ। কস মুযখ এেিা টক্রম 
কমযখ টছল। িালো িলুি রযের। কসিা আযস্ত আযস্ত তুযল কিলল। আিা, মুখিা আিার 
আযলাযত উদ্ভাস িয়ে উযিযছ। 
  
*** 
  
র্র্জ কমটলস টপিার কিমযেিযনর উযল্টাটিযে িযস আযছ। িাসযছ এিং আত্মটিোসী। 
  
–আর্ কেমন আযছন? 
  
–অযনে ভাযলা, ডাক্তার। আটম আযগর কেযে সািসী িয়ে উযিটছ। 
  
–সটতয েো? 
  
–িযাাঁ, টেছু েো িলার আযছ। আটম স্বীোযরাটক্ত েরযত চাইটছ। 
  
–সটতয! সটতয! 
  
র্র্জ িলল–িা, আমার িউ আিার ডাক্তার িািজযলর সযঙ্গ েো িলযত টগয়েটছল। কস আর 
কিাঁযচ োেযত চাইযছ না। আটম টে তাযে কোোও টনয়ে যাি? এেিা পটরিতজন িরোর। 
  
টপিাযরর মযন িযচ্ছ, এই েোগুযলার অন্তরাযল সরল সটতয লুটেয়ে আযছ। 
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–টেস খুি ভাযলা র্া়েগা, টপিার িলযলন। ওযে টেযস টনয়ে যান না কেন? পটরিাযরর 
সেযলর সযঙ্গ কিখা িযি। 
  
-না, এখনও সম়ে আযসটন। অযাযলক্স কসখাযন কগযল কমাযিই ভাযলা োেযত পারযি না। 
সমসযা কিখা কিযি। 
  
এে মুিূযতজর র্নয টপিাযরর মযন িল, আযলের্ান্দ্রার র্ীিযন এিার সটতযোযরর সমসযা 
কিখা টিয়েযছ। 
  
*** 
  
 র্র্জ কমটলস চযল কগযছ। টপিার কিমযেিন কচ়োযর িযস আযছন। কোযনা টেছুই ভািযত 
পারযছন না টতটন। কেষ পযজন্ত টতটন এেিা কিান েরযলন –র্ন, তুটম টে এেিা খির 
কিযি? কিযখা কতা, র্র্জ কমটলস তার িউযে টনয়ে কোো়ে িটনমুন েরযত যাযচ্ছ? 
  
–আটম এখনই খিরিা টনটচ্ছ। 
  
আমার এে িনু্ধ কিেযাযির আক্রমণ েরত, েোিা মযন পযড কগল। 
  
না, র্র্জ কমটলযসর টিরুযদ্ধ এমন কোযনা প্রমাণ কনই, যাযত তাযে কিাষাযরাপ েরা কযযত 
পাযর। র্ন িািজযলর সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরযত িযি। 
  
*** 
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টপিার কিমযেিন োর্ েযর চযলযছন। তার িািা এেিা েযলযর্র কে়োরযিোর 
টছযলন। কনেসোযত। টপিার এেিা স্কলারটেপ কপয়েটছযলন, তার মাধযযমই এতিূর 
উিযত কপযরযছন। 
  
টতটন আযলের্ান্দ্রাযে কিান েরযলন। 
  
ডাক্তার, র্র্জ আপনার েো আমাযে িযলযছ। 
  
 টপিার অিাে িয়ে কগযছন, র্র্জ কমটলস েখনওই এই েো িলযি না। টতটন িলযলন –
েী িয়েযছ? র্র্জ সম্পযেজ কোযনা সমসযা? 
  
-না, আপটন টে লাযঞ্চ আসযত পারযিন? 
  
–িযাাঁ, আসি। 
  
টিে িল পযরর টিন তারা লাযঞ্চর আসযর কযাগ কিযিন। 
  
*** 
  
েণজাযরর কিটিযল আযলের্ান্দ্রা িযস আযছ। তার মনিা ভাযলা কনই। টপিার তার টিযে 
তাটেয়ে টছযলন। এেিা সুন্দর সািা স্কািজ পযরযছ। ব্ল্াউর্িাও মানানসই। মুযক্তার, 
এেছডা িার। সি টমটলয়ে অসাধারণ কসৌন্দযজ। 
  
আযলের্ান্দ্রা টে র্যর্জর এই অিিা সম্বযন্ধ ও়োটেিিাল? 
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–ডািঃ কিমযেিন, আমার স্বামী টিে আযছ কতা? 
  
–িযাাঁ, তার টেছুই ি়েটন। টেন্তু আপনার সযঙ্গ আমার টেছু েো আযছ। 
  
 টপিার িলযলন টমযসস কমটলস আপনার স্বামী টে িযলযছন, কেন উটন আমার োযছ 
আযসন। 
  
-িযাাঁ, স্বামীর সম়েিা ভাযলা যাযচ্ছ না। পািজনাররা নানা কগালমাল েরযত শুরু েযরযছ। 
তাই আপনার সযঙ্গ কযাগাযযাগ েরযছ। 
  
িযাাঁ, স্বামীর িযাপাযর কময়েিা টেছুই র্াযন না। কস টে র্াযন, স্বামী তার কিানযে আঘাত 
েযরটছল? 
  
–আপনার সযঙ্গ কিখা িিার পর আমার স্বামী তার আত্মটিোস টিযর কপয়েযছ। 
  
 কময়েটি টিডটিড েযর িলল। 
  
আিা, কময়েটি এত অসিা়ে? এযে টেনা এইভাযি প্রতাটরত েরা িযচ্ছ? েীভাযি আটম 
ওযে িলি কয, ওর স্বামী িার্ার কময়ের প্রটত অনুগত। কস মানটসে করাগী। কস এেিা 
অল্পি়েসী পুরুষ কিেযাযে িতযা েযরটছল। িাটডর সেযল তাযে পটরতযাগ েযরযছ। কেউ 
তার সযঙ্গ েো িলযত পযজন্ত চা়ে না। এসি েোগুযলা এখন টে িলা উটচত? 
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আযলের্ান্দ্রা িলল–সম়ে এিং সুযযাগ িযল আমাযির উটচত সাইটক্র়োটিযস্টর সাযে 
কিখা েরা। 
  
খািার এযস কগযছ। তারা কখযত কখযত েো িলযলন। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল–আপনার সযঙ্গ লাঞ্চ খাটচ্ছ, িযাপারিা ভীষণ ভাযলা লাগযছ। 
  
কেষ পযজন্ত সটতযিা এযস কগযছ। টপিার টেছু িলার কচষ্টা েরটছযলন। টেন্তু কোযনা েো 
িলযতই পারযছন না। এিা িলা উটচত িযি টে? 
  
–র্ন িািজযল আমাযে সি েো িযলযছন। 
  
 র্র্জ কমটলযসর েণ্ঠস্বর মযন পযড কগল –ডাটলজং, আটম সারা িাটড কতামাযে খুাঁযর্ 
কিডাটচ্ছ। 
  
কস টপিাযরর টিযে তাোল আপনাযে কিযখ ভাযলা লাগযছ, টম, কিমযেিন। আটম টে 
এখাযন আসি? 
  
কছাট্ট এেিা সুযযাগ এযসটছল, িাতাযস উযড িাটরয়ে কগল। 
  
*** 
  
–টনযের সযঙ্গ ডাক্তার কিখা েরযত চাইযলন কেন? ইভ র্ানযত চাইল। 
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–আটম র্াটন না, র্র্জ িলল–ভগিানযে ধনযিাি, িযাপারিা কেষ পযজন্ত অযনে িূর 
গডাযত পাযরটন। 
  
–আটম এিা ভাযলা কচাযখ কিখটছ না। 
  
–আমাযে টিোস েযরা। এখনও কোযনা ক্ষটত ি়েটন। আটম আযলের্ান্দ্রাযে সি েো 
টর্জ্ঞাসা েযরটছ। কস োরও সাযে আযলাচনা েরযত চাইযছ না। 
  
–আমাযির পটরেল্পনািা তাডাতাটড শুরু েরযত িযি। র্র্জ কমটলযসর মযন িল, এই 
েোর মযধয এেিা অদু্ভত কযৌনোতরতা লুটেয়ে আযছ। কস আর অযপক্ষা েরযত চাইযছ 
না। কস িলল েখন? 
  
-এখন িযল ভাযলা ি়ে। 
  
. 
  
৩৩. 
  
ডিঃ িািজযল কেটি ব্ল্যােওয়েলযে টন়েটমত টচটেৎসা েরযছন। কেটি প্রেযম ডাক্তাযরর সযঙ্গ 
কযাগাযযাগ েরযত রার্ী িনটন। টেন্তু কেষ পযজন্ত মত পটরিতজন েযরযছন। 
  
এেটিন র্ন িািজযল িাটডযত এযস িলযলন–যটি আটম আপনার র্া়েগা়ে োেতাম, তা 
িযল েী িত িলুন কতা, কেটি? 
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-কেন আমার সমসযা েী? 
  
–আপনার ওপর অযনে সমসযা। আপটন টে ইযভর খির রাযখন? 
  
কেটি কচাখ িযডা িযডা েযর তাোযলন, িুিযত পারযলন তার হৃিয়ের কোোও এেিা 
নীরি রক্তক্ষরণ িযচ্ছ। টতটন িলযলন –কেন, েী িয়েযছ? 
  
-ইভ প্রা়ে মযরই টগয়েটছল, ভ়েংের অযােটসযডন্ট িয়েটছল তার। 
  
–আপটন এ খির আমাযে কিনটন কেন? 
  
–না, ইভ িারণ েযরটছল। এই খিরিা কপযল আপটন আরও উটদ্বগ্ন িয়ে উিযিন। 
  
–ও এখন কেমন আযছ? 
  
এখন ভাযলা আযছ। 
  
 কেটি তাোযলন, শুযনযর টিযে। তারপর িলযলন অযনে ধনযিাি, ডাক্তার। 
  
–আটম আর এেিা কপ্রসটক্রপেন টলযখ টিটচ্ছ। 
  
ডাক্তার তাটেয়ে কিখযলন। কেটি ব্ল্যােওয়েল আর কসখাযন কনই। 
  
*** 
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ইভ িরর্ািা খুযল টিল। টনযর্র কচাখযে কস টিোস েরযত পারযছ না। িামা িাাঁটডয়ে 
আযছ আযগর মযতাই কসার্া এিং ঋরু্। ি়েযসর কোযনা ছাপ কনই তার আচরযণ। 
  
কেটি িলযলন আটম টে কভতযর আসযত পাটর? 
  
ইভ িাইযর কিটরয়ে এল। কয ঘিনা ঘিযছ কসিা টিোস েরযত পারযছ না—িযাাঁ, িযাাঁ, 
কভতযর এযসা। 
  
কেটি চারপাযে কিযখ অযাপািজযমযন্টর মযধয ঢুযে কগযলন। তারপর িলযলন আটম টে 
িসযত পাটর? 
  
িামা, আটম িুিঃটখত। আমাযে ক্ষমা েযর িাও। আটম টে কতামাযে চা কিি? েটি, 
টেংিা অনয টেছু? 
  
-না, ধনযিাি। তুই কেমন আটছস, ইভ? 
  
–আটম এখন ভাযলা আটছ। 
  
-আটম এইমাত্র ডিঃ িািজযলর োযছ এেিা খারাপ খির শুনলাম। কতার নাটে ভ়েংের 
অযােটসযডন্ট িয়েটছল। 
  
ইভ সািধাযন তার িােুরমাযে কিখল। তারপর িলল–িযাাঁ। 
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-িযাাঁ, উটন আরও িলযলন, তুই নাটে প্রা়ে মৃতুযর উপতযো়ে কপৌঁযছ টগয়েটছটল। তুই 
আমাযে খিরিা টিযত চাসটন, পাযছ আটম উটদ্বগ্ন িই। 
  
-িযাাঁ, ইভ মাটির টিযে তাটেয়ে িলল, উটন টিেই িযলযছন, িামা। 
  
–তািযল? তুই আমার র্নয এত টচন্তা েটরস? 
  
 কেটির েণ্ঠস্বর আযিযগ িুযর্ কগযছ। 
  
ইভ তার টিযে তাটেয়ে টচৎোর েযর কোঁযি উযি িলল–িা, আটম সিসম়ে কতামার েো 
ভাটি। 
  
এেিু িাযি ইভ তার িামার কোযল িযস আযছ, কেটি ইভযে সািাযয েরযছ কসযর্ 
উিযত। তারপর কেটি িলযলন আটম কতাযে ক্ষমা েযর টিলাম, এখন কেযে তুই আমার 
োযছই োেটি। 
  
ইভ উযি িাাঁডাল। তার কচাযখ আনযন্দর অশ্রু নতুন েযর আিার র্ীিন শুরু েরযত িযি, 
তাই না িামা? 
  
ইযভর টিযে তাটেয়ে কেটি িলযলন–িযাাঁ, আটম আিার উইলিা টলখি। কতার যা টেছু 
আযছ সি কতাযেই টিয়ে কিি। 
  
-না-না, িাোর র্নয আটম টচন্তা েরটছ না। আমার এেমাত্র টচন্তা কতামাযে টনয়ে। 
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-তুই কতা আমার সম্পটের উেরাটধোটরণী। তুই আর আযলের্ান্দ্রা, কতারা িুর্ন ছাডা 
আমার আর কে আযছ িল? 
  
-আটম কতা ভাযলাই আটছ, ইভ িলল। শুধু কতামাযে খুটে কিখযত চাই। 
  
-িযাাঁ, কতার এই আচরণ আমাযে অিাে েযর টিয়েযছ ডাটলজং, তুই েযি আমাযির 
িাটডযত টিযর যাটি? 
  
-না না, আটম কতা এখাযন ভাযলাই আটছ। তুটম যখন ইযচ্ছ তখন চযল এযসা। তযি তুটম 
টে র্াযনা, এখাযন আটম েত এো োটে? 
  
কেটি তার নাতটনর টিযে তাোযলন এিং িলযলন তুই টে আমা়ে ক্ষমা েরটি? 
  
–িযাাঁ, আটম কতামা়ে ক্ষমা েযর টিয়েটছ। 
  
*** 
  
কেটি চযল কগযলন। ইভ েডা স্কযচর কিাতযল মুখ রাখল। চুপচাপ িযস িযস মি কখযত 
োেল। এেিু আযগ কয অটিোসয নািযের িৃেযািটল অটভনীত িল, কসগুযলা ভািিার 
কচষ্টা েরল। এখন তার আনযন্দ টচৎোর েরা উটচত। কস আর আযলের্ান্দ্রার ওপর 
টিোল ব্ল্যােওয়েল সাম্রার্য িাটপত িযত চযলযছ। আযলের্ান্দ্রার িাত কেযে সিযর্ 
পটরত্রাণ পাও়ো যাযি। টেন্তু র্র্জ কমটলস এখন এেিা টিপি সংযেত িয়ে িাাঁটডয়ে 
আযছ। এই কলােিাযে র্ীিন কেযে সরাযতই িযি। 
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*** 
  
ইভ র্র্জযে িলল পটরিতজন েরযত িযি। ষডযন্ত্রিা পালিাযি। কেটি আমাযে সি টেছু 
টিয়ে টিয়েযছ। 
  
র্র্জ টসগাযরি ধরাযত যাটচ্ছল। িলল –সটতয? অযনে অযনে ধনযিাি। 
  
-এখন যটি আযলের্ান্দ্রার টেছু ি়ে তািযল সেযল সযন্দি েরযি। এই িযাপারিা টনয়ে 
আমরা পযর টচন্তাভািনা েরি। 
  
–না, পযর আটম েখনও ভািি না। 
  
–তুটম েী িলযত চাইছ? 
  
–আটম কিাো নই ডাটলজং, এখন যটি আযলের্ান্দ্রার টেছু ি়ে, আটম তার সিজস্ব পাি, 
তুটম আমাযে ছটির িাইযর রাখযত চাইছ? টনযর্যে এত চালাে কভযিা না। 
  
ইভ োাঁধ িাাঁটেয়ে িলল–তুটম কেন িযাপারিা র্টিল েযর তুলছ। কতামার সাযে অনয 
এেিা েো আযছ। তুটম টডযভাসজ টনয়ে নাও। আমার িাযত িাো আসযি। আটম 
কতামাযে… 
  
র্যর্জর মুযখ িাটস–কতামার েোিা এেিা িাচ্চা কছযল টিোস েরযি। আমাযে িল না। 
কোযনা টেছুই পটরিটতজত িযি না। অযাযলক্স আর আটম ডােিারিাযর যাি। শুক্রিার 
রাযত। আটম প্রটতজ্ঞািা ির্া়ে রাখি। 
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*** 
  
ইভ আর িােুরমার িাযমলা টমযি কগযছ। এই খিরিা শুযন আযলের্ান্দ্রা আনযন্দ 
আত্মিারা িয়ে িলল–আিার আমাযির পাটরিাটরে িন্ধন টিযর এল। 
  
*** 
  
এেিা কিটলযিান। 
  
-িযাযলা, ইভ, আটম টে আপনাযে টিরক্ত েরটছ? আটম কেি ওয়েস্টার িলটছ। 
  
প্রটত সপ্তাযি ওই ভেযলাে টন়েম েযর িু-টতনিার কিান েযরন। প্রেম টিযে ইযভর 
আচরণ তাযে অিাে েযরটছল। পরিতজীোযল টতটন ইভযে িুযি ওিার কচষ্টা েরযছন। 
  
ইভ িলল –আটম এখন আপনার সযঙ্গ েো িলযত পারটছ না। এেিু িাইযর যাি। 
  
েণ্ঠস্বযর এেিা অদু্ভত আেুটত। 
  
-টিে আযছ, আগামী সপ্তাযি কঘাডযিৌযডর আসযরর িুযিা টিটেি আযছ, আটম র্াটন, 
আপটন কঘাডার কিৌড কিখযত ভাযলািাযসন। 
  
-িুিঃটখত, আটম আগামী সপ্তাযি েিযরর িাইযর োেি। 
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–আচ্ছা, পযরর সপ্তাযি না ি়ে টিে েরি আমরা। আপটন কোন কখলা কিখযত 
ভাযলািাযসন? 
  
–আটম সি েিা কঘাডযিৌড কিযখটছ। এখন আর কিখযত ইযচ্ছ কনই। 
  
এখন তাডাতাটড কসযর্ উিযত িযি। রটর মযােোনার সাযে এেিা সাক্ষাৎোর েরযত 
িযি। রটর িল এে তরুণ অটভযনতা। েডওয়ের নািযে মাযি মযধযই না়েযের ভূটমো়ে 
অিতীণজ ি়ে। ইযভর কেযে পাাঁচ িছযরর কছাযিা, িা, কস এেিা িুযনা কঘাডার মযতা। ইভ 
কচাখ িন্ধ েরল কযৌনোতর িৃেযগুটল তার মযনর পিজা়ে কভযস উযিযছ। কস িুিযত পারল 
িুটি পায়ের িাাঁযে টত্রভুর্ এখন র্যািযর্যি িয়ে কগযছ ঘাম এিং ক্ষরযণ। এেিা 
অসাধারণ সন্ধযা তাযে চুটপ চুটপ ডােযছ। 
  
*** 
  
িাটড কিরার পযে র্র্জ কমটলস আযলের্ান্দ্রার র্নয িুল টেযনটছল। আর্ তার মনিা 
আোে ছুাঁয়েযছ। আিা, েী অিাে েরা োণ্ড, িুটড ে়েতাটন ইভযে সিটেছু টিটরয়ে 
টিয়েযছ। টেন্তু এযত কোযনা টেছু পালিাযি না। আযলের্ান্দ্রার অযােটসযডন্টিা িয়ে 
যািার পর কস ইযভর িাট়েত্ব কনযি। সি টেছু পাোপাটে িয়ে আযছ। শুক্রিার 
আযলের্ান্দ্রা তার সাযে ডােিারিার কিডাযত যাযি। কস আযলের্ান্দ্রার কিাাঁযি চুমু টিয়ে 
িযলটছল–শুধু তুটম আর আটম, চাের-িােরযির সযঙ্গ কনি না কেমন? 
  
*** 
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টপিার কিমযেিন টেছুযতই আযলের্ান্দ্রা কমটলযসর েো ভুলযত পারযছন না। র্র্জ 
কমটলযসর েব্দগুযলা তার োযন প্রটতধ্বটনত িযচ্ছ আটম ওযে কোোও টনয়ে যাি। ওর 
এেিা পটরিতজন িরোর। 
  
*** 
  
টপিাযরর কেিলই মযন িযচ্ছ আযলের্ান্দ্রার সামযন সমূি টিপি। টেন্তু টতটন টেছুই 
েরযত পারযছন না। টতটন টনে পাপ্পাযসর োযছও তাাঁর সযন্দযির েো িলযত পারযছন 
না। োরণ তার িাযত কোযনা প্রমাণ কনই। 
  
*** 
  
েিযরর মািখাযন কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর এগটর্টেউটিভ অটিস, কেটি ব্ল্যােওয়েল 
এইমাত্র এেিা নতুন ইচ্ছাপযত্র সই েরযলন। তাাঁর সমস্ত সম্পটে িুই নাতটনর মযধয 
ভাগ েযর কিও়ো িল। 
  
*** 
  
টনউই়েেজ, িটন ব্ল্যােওয়েল মযনর সুযখ ছটি আাঁেযছন। সযানাযিাটর়োযম িযস, আিা, রং 
আর রযের খুন খারাটপ কখলা। এমন ছটি যা িাচ্চা কছযলও িুিযত পারযি না। কসই সি 
ছটির টিযে তাটেয়ে িটনর মুযখ স্বগজী়ে িাটস িুযি উিযছ। 
  
*** 
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শুক্রিার, সোল িেিা, সাতান্ন টম:। 
  
লা গাটডজ়ো এ়োরযপািজ, এেিা িযাটক্স ইস্টানজ এ়োরলাইনযসর োিল িাটমজনাযলর সামযন 
এযস কেযমযছ। ইভ ব্ল্যােওয়েল কনযম এল। কস িাইভাযরর িাযত এেযো ডলাযরর টিল 
তুযল টিল। 
  
িাইভার িলল আমার োযছ কচঞ্জ কনই, অনয কোযনা িাো কনই? 
  
-না। 
  
 –তািযল আপটন ভাটেয়ে টনয়ে আসুন। 
  
 –আমার িাযত সম়ে কনই। আমাযে এখনই ও়োটেংিন কযযত িযি। 
  
কস তার িাযতর েিটর্যত িাাঁধা ঘটডর টিযে তাটেয়ে িলল –সিিাই করযখ িাও। 
  
 িাইভার অিাে িয়ে কগযছ। 
  
ইভ দ্রুত িাটমজনাযল ঢুযে পডল। কস টডপারচার কগযির টিযে ছুযি কগল। টনিঃোস িন্ধ 
েযর িলল এখন ও়োটেংিন যাি। 
  
-এখুটন কেনিা উডযি মযাডাম, আর এেিু িযল আপটন উডযত পারযতন না। 
  
–িযাাঁ, কযযতই িযি। কোো়ে যাি? 
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–এত টচন্তা েরযছন কেন? এে ঘণ্টার মযধয আর এেিা োিল ছাডযি। 
  
-না, আমাযে ওিাই ধরযত িযি।–টিে আযছ আমাযে অযপক্ষা েরযত িযি। এখাযন 
কোযনা েটিেপ আযছ? 
  
–না, মযাডাম, টেন্তু েটরডযর েটি কমটেন আযছ। 
  
–ধনযিাি। 
  
কলােিা ইযভর টিযে তাোল –আিা, এমন কসৌন্দযজ আটম র্ীিযন কিটখটন। 
  
*** 
  
শুক্রিার কিলা িুযিা। 
  
এিা টদ্বতী়ে মধুচটন্দ্রমা, আযলের্ান্দ্রা ভািল। এই পটরেল্পনািা তাযে উেীপ্ত েযরযছ। 
চােরিাের কেউ োেযি না। শুধু আমরা িুর্ন। অসাধারণ সপ্তাি কেযষর অটভজ্ঞতা। 
আযলের্ান্দ্রা ডােিারিাযরর টিযে এটগয়ে চযলযছ। র্যর্জর সযঙ্গ েো িলযত িযি। এত 
সুন্দর এেিা প্রির এটগয়ে আসযছ। আযলের্ান্দ্রা তার পটরচাটরোযে িলল–আটম চযল 
যাটচ্ছ। কসামিার সোযল টিযর আসি। 
  
আযলের্ান্দ্রা সামযনর িরর্ার টিযে এটগয়ে কগল। কিটলযিানিা আতজনাি েরযত শুরু 
েযরযছ। কস ভািল, ওিা িারু্ে, আমার এখনই অযনে কিরী িয়ে কগযছ। 
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*** 
  
শুক্রিার, সন্ধযা সাতিা। 
  
র্র্জ কমটলস ইযভর পটরেল্পনািা টনয়ে িারিার টচন্তা েরল। না, এর মযধয কোযনা ত্রুটি 
খুাঁযর্ পাও়ো যাযচ্ছ না। এেিা কমাির লঞ্চ আমাযির র্নয অযপক্ষা েরযি। আমরা 
ডােিারিাযর চযল যাি। আোযে চাাঁযির অেৃপণ কর্াছনধারা োেযি। আযলের্ান্দ্রা 
আর আটম পাোপাটে কভযস যাি। যখন আমরা সমুযের মযধয চযল যাি, আটম যা খুটে 
েরযত পারি। টেন্তু রযক্তর কোযনা টচহ্ন োেযি না। তািযল? তািযল ধাক্কা টিয়ে 
েরীরিাযে কিযল টিযত িযি। তারপর? িযাটক্স টনয়ে িাটডযত টিযর আসযত িযি। 
কোযনা এেিা অরু্িাত কিখাযলই চলযি। আযলের্ান্দ্রার কিিিা কযন না পাও়ো যা়ে, 
সমুযের র্ল তাযে কোো়ে টনয়ে চযল যাযি। যটি িা পাও়ো যা়ে? তািযল? না, টেছুই 
ি়েযতা িযি না। 
  
কমাির কিািিা টিে র্া়েগাযত িাাঁটডয়ে আযছ। সি টেছু টিেিাে, পটরেল্পনামাটিে। 
  
র্র্জ এটগয়ে কগল। আোযে চাাঁযির মৃিু আযলা। কস অযনেগুযলা কনৌো কিখল, টেন্তু 
কোনিা তার কসই আসল কনৌযোিা? 
  
কিটলযিাযন কে কযন েো িলযছ, োর র্নয অযপক্ষা েরযছ, র্র্জ কভতযর এল, কস 
তাোল, টরটসভারিা িাযত রাখল। আর িলল, ইভ, কস এেিু টেছু ভািল আমাযে এখন 
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কযযত িযি ইভ। আমার ডাটলজং এই মাত্র এযস কগযছ। কতামার সযঙ্গ আগামী সপ্তাযি 
লাযঞ্চর আসযর কিখা িযি, কেমন? 
  
কস টরটসভারিা নাটময়ে করযখ আযলের্ান্দ্রাযে আির েরল –তুটম এত তাডাতাটড এযল 
কয? 
  
–কতামাযে ছাডা পৃটেিী অন্ধোর। সি টেছু কিযল ছুযি এযসটছ, কস চুমু কখয়ে িলল, 
কতামাযে আটম ভীষণ ভাযলািাটস। 
  
–কতামাযেও আটম ভাযলািাটস, চােরযির আসযত িারণ েযরছ? 
  
মুযখ িাটস–িযাাঁ, তুটম কযমন িযলটছযল, শুধু তুটম আর আটম। 
  
ভাযলািাসার কখলা শুরু িয়েযছ। পাতলা টিনটিযন টসযল্কর ব্ল্াউযর্র আডাল কেযে 
িুযের িুযিা ঈষৎ কগালাপী িৃন্ত কর্যগ উযিযছ। কসখাযন ইযচ্ছ েযরই িাত রাখল র্র্জ। 
কময়েিাযে কযৌনতার টিে কেযে উেীপ্ত েরযত িযি। 
  
আটম ভািযতই পারটছ না, অটিযস িযস শুধু এই সুন্দর মুিূতজিার েো টচন্তা েযরটছ। 
তুটম আর আটম, আোযে চাাঁি, িুরিুযর িাও়ো, মযন িযি স্বগজ কযন পযেযি। 
  
-তুটম েী কনযি? কতামার র্নয টেছু বতটর েরি টে? 
  
র্র্জ স্তনিাযে মুটিযত ধরার কচষ্টা েযর িলল–টডনার অযপক্ষা েরযত পাযর টপ্র়েতমা, 
টেন্তু আটম অযপক্ষা েরযত পারটছ না। 
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-আচ্ছা, টিে আযছ। আটম কপাোেিা পালযি আটস। এে টমটনি লাগযি। 
  
–খুি তাডাতাটড টেন্তু। 
  
র্র্জ ওপযর উযি কগল। কক্লাযসিিা খুলল। কপাোেিা পালযি টনল। স্নযাক্স পরল। 
কসায়েিার আর কনৌযো চালািার রু্যতা। িা, উপযুক্ত সম়েিা এযস কগযছ। তার মযন 
এেিা অদু্ভত উযের্না, কয কোযনা মুিূযতজ টিযফারণ ঘিযত পাযর। 
  
কময়েটির েণ্ঠস্বর কোনা কগল আটম বতটর, ডাটলজং। কস তাোল। কিখযত কপল 
আযলের্ান্দ্রাযে। কসায়েিার পযরযছ। োযলা স্নযাক্স। েযানভাযসর রু্যতা। তার লম্বা 
কসানালী চুল রাত িাতাযস উডযছ। কছাট্ট নীল টরিন টিয়ে কিাঁযধ রাখার কচষ্টা েযরযছ। 
আিা, কস এত সুন্দরী। টেন্তু এই কসৌন্দযজ অটিলযম্ব নষ্ট িযি। 
  
-আটমও বতটর, র্র্জ িলল। 
  
*** 
  
কমাির লঞ্চিা এটগয়ে চযলযছ। কস িলল- এিা েী িযচ্ছ? 
  
-ওখাযন এেিা কছাট্ট দ্বীপ আযছ। কসই দ্বীপিাযে আর্ আমরা আটিষ্কার েরি। আমরা 
কসখাযন কমাির লঞ্চিাযে রাখি। টচন্তা কনই, কতামার ভ়ে েরযি না। 
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িযাাঁ, সি োর্ এটগয়ে চযলযছ। এই কতা, কমাির লঞ্চ তরতর েযর এটগয়ে চযলযছ, 
অন্ধোর রাত, মৃিুমন্দ চাাঁযির আযলা। চমৎোর িাতাস িইযছ। 
  
কস িলল–আিা, িনযতার মযধয আলািা কসৌন্দযজ! তুটম আমাযে সুখী েযরছ, ডাটলজং। 
  
র্যর্জর মুযখ িাটস –আটমও সুখী িয়েটছ। 
  
র্র্জ কমটলস আির কিিার কচষ্টা েরল। আিা, এই কময়েিা কযন মৃতুযর মযধয কোযনা 
যন্ত্রণা না পা়ে। কস আোযের টিযে তাোল। োছাোটছ কোযনা কনৌযো কচাযখ পডযছ 
না। অযনে িূযর মৃিু আযলার করখা ক্রমে অস্পষ্ট িয়ে যাযচ্ছ। এখনই সুযযাগ এযসযছ। 
  
কস কিািিাযে কঘারাল। কেষিাযরর মযতা টিগন্ত করখার টিযে তাোল। তার হৃৎটপণ্ড 
লািাযত শুরু েযরযছ। 
  
কস িলল –অযাযলক্স, আমার টিযে তাোও। 
  
অযাযলক্স তাোল–িযাাঁ, িীভৎস িাটসযত ভযর উিযছ র্যর্জর মুখমণ্ডল। 
  
 র্র্জ আযিযের সুযর িলল আমার োযছ এযসা। 
  
কস এটগয়ে এযসযছ। কস র্যর্জর টিযে তাোযচ্ছ। র্র্জ তাযে চুমু টিল উন্মযের মযতা। 
তাযে আির েরযছ, আরও কর্াযর, আরও কর্াযর, টেন্তু? িাত িুযিা গলার ওপর কনযম 
আসযছ কেন? 
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না, কস আর োেযত পারযছ না। কোযনারেযম কস িলল –র্র্জ! 
  
র্র্জ আরও কর্াযর তাযে কচযপ ধযরযছ–এিার–এিার কিাধ ি়ে কসই মুিূতজিা।, তাযে 
করটলং-এর ওপর তুযল কিও়ো িয়েযছ। তার পা িুযিা েরের েযর োাঁপযছ। কস টনিঃোস 
কনিার কচষ্টা েরযছ। 
  
িিাৎ র্যর্জর িুযে অসিয যন্ত্রণা। কস ভািল, তার কিাধি়ে িািজ অযািাে িয়েযছ। কস মুখ 
কখালার কচষ্টা েরল। মুখ টিয়ে িলযে িলযে রক্ত ছুযি আসযছ। কস আর 
আযলের্ান্দ্রাযে ধযর রাখযত পারল না। তাটেয়ে োেল টনযর্র ক্ষতটিক্ষত েরীরিার 
টিযে। িযাাঁ, ক্ষত টচহ্ন টিয়ে রক্ত কিযরাযচ্ছ। তার সামযন কে িাাঁটডয়ে আযছ? ে়েতাটনর 
মযতা? কস িল ওই কময়েটি, তার িাযত এেিা ছুটর লেলে েরযছ। 
  
মৃতুযর আযগ র্র্জ কমটলস অস্পষ্ট আতজনাযি উচ্চারণ েযরটছল ইভ! তুটম! 
  
. 
  
৩৪. 
  
 পযরর টিন রাত িেিা। আযলের্ান্দ্রা ডােিারিাযর এযস কপৌঁযছযছ। র্যর্জর সাযে 
কিটলযিাযন কযাগাযযাগ েরযত পারযছ না। যতিার কিান েরযছ, কোযনা উের পাযচ্ছ 
না। েী িয়েযছ, কস টেছুই িুিযত পারযছ না। সি কেমন কগালমাল িয়ে কগল। 
আযলের্ান্দ্রা ডােিারিাযরর উযেযেয রওনা িয়েটছল, কিানিা িার্ল। কস কভযিটছল, 
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কিান ধরযি না। গাটডর টিযে এটগয়ে কগল। টেন্তু পটরচাটরো এযস িলল–টমযসস 
কমটলস, কিাযনর কিান। কিান িলযছন, খুি তাডাতাটড। 
  
আযলের্ান্দ্রা কিটলযিানিা ধরল। ইভ িযলটছল –ডাটলজং, আটম ও়োটেংিন টডটসযত এখন 
আটছ। সাংঘাটতে সমসযা িয়েযছ। তুই এখুটন আমার োযছ চযল আ়ে। 
  
–অিেযই যাি। টেন্তু েী েযর যাি িলযতা। আমাযে এখন ডােিারিাযর কযযত িযি, 
র্যর্জর সযঙ্গ কিখা েরযত িযি। কসামিার সোযল টিযর আসি। 
  
-না-না, আমার সমসযািা ভ়েংের। কতাযে কিাযন আটম িলযত পারটছ না। তুই আমার 
সযঙ্গ এ়োরযপাযিজ কিখা ের। আটম পাাঁচিার সম়ে কসখাযন োেি। 
  
–আটম যাি ইভ, টেন্তু র্র্জযে িলযত িযি। 
  
–িযাপারিা কেন িুিযত পারটছস না, অযাযলক্স। তযি তুই টে খুি িযস্ত? 
  
–না-না, আটম কপৌঁযছ যাটচ্ছ।  
  
-ধনযিাি, ডাটলজং, আটম র্াটন, তুই আমাযে েতিা ভাযলািাটসস। 
  
আযলের্ান্দ্রা ভািল, তাযে আটম কিরাই েী েযর? কস ন়ে অনয কোযনা কেন ধযর ওই 
দ্বীযপ কপৌঁযছ যাযি। কস র্যর্জর অটিযস কিান েরল। খিরিা কিিার র্নয। র্র্জযে কপল 
না। কস তার কসযক্রিাটরর োযছ খিরিা কপৌঁযছ টিল। এেঘণ্টা িাযি কস িযাটক্স েযর 
টিমানিন্দযরর টিযে এটগয়ে কগল। ও়োটেংিন কেযে এেিা কেন আসযছ। টেন্তু কসই 
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কেযন ইভ কোো়ে? আযলের্ান্দ্রা প্রা়ে িুঘণ্টা অযপক্ষা েযরটছল। ইযভর কোযনা টচহ্ন 
পাও়ো কগল না। আযলের্ান্দ্রা র্াযন না, েীভাযি ইযভর সযঙ্গ কিখা েরযি। না, অযপক্ষা 
েরািাই। সার িল। আযলের্ান্দ্রা কেন ধযর ওই দ্বীযপ চযল এল। তখন কস টসডারটিল 
িাউযসর টিযে এটগয়ে চযলযছ। িাটডিা অন্ধোর। র্র্জ টনশ্চ়েই এযস কগযছ। 
আযলের্ান্দ্রা এেিার পর এেিা ঘযরর আযলা জ্বালল। র্যর্জর নাম ধযর টচৎোর েযর 
ডােল। না, র্যর্জর কোযনা টচহ্ন কনই। কস মযানিাট্টযনর িাটডযত কিান েরল। োযর্র 
কময়েটি িলল, টম. কমটলস কতা এখাযন কনই? আপনারা িুর্ন কতা এেসযঙ্গ ছুটি 
োিাযিন। 
  
-ধনযিাি, মযাটগ। ও কিাধি়ে কোোও আিযে কগযছ। 
  
এই অনুপটিটতর অন্তরাযল েী োরণ আযছ? কেষ মুিূযতজ িরোরী কোযনা োর্? 
পািজনাররা ি়েযতা র্যর্জর ওপর িাট়েত্ব চাটপয়ে টিয়েযছ। কয কোযনা মুিূযতজ র্র্জ চযল 
আসযি। কস ইযভর নাম্বাযর কিান েরল। 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল –ইভ? েী কর তুই এটল না কেন? 
  
–কস েী? আটম কতা কেযনটডযত অযপক্ষা েরটছলাম। তুই কতা আটসসটন? 
  
–কেযনটড কেন? তুই কতা িলটল গু়োটি়ো। 
  
–না, ডাটলজং, কেযনটড। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

593 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

–টিে আযছ, আটম িুিঃটখত। আযলের্ান্দ্রা িলল, আটম ি়েযতা ভুল শুযনটছ। তুই টিে 
আটছস কতা? 
  
ইভ িলল আমার এেিা সাংঘাটতে সমসযা িয়েটছল। ও়োটেংিযন এেিা কলাযের সযঙ্গ 
র্টডয়ে পযডটছলাম। কস কলােিার রার্ননটতে প্রটতপটে আযছ। কিাযন সিটেছু িলযত 
পারটছ না। কিান কোম্পাটন আমাযির িুর্যনর কিান কেযড কনযি। কসামিার কিখা িযল 
সি িলি, কেমন? 
  
আযলের্ান্দ্রা িলল টিে আযছ। িযাাঁ, পাষাণ ভার মাো কেযে কনযম কগযছ। 
  
 ইভ িলল–এ সপ্তাযির ছুটিিা ভাযলা েযর োিাস। র্র্জ কোো়ে? 
  
-র্র্জ এখনও আযসটন। আযলের্ান্দ্রা তার উটদ্বগ্নতা আডাল েরার কচষ্টা েরল। মযন 
িযচ্ছ িযিসায়ের কোযনা োযর্ কস আিযে পযডযছ। 
  
-এখুটন তার োছ কেযে খির শুনযত পাটি। শুভরাত, ডাটলজং। 
  
–শুভরাত, ইভ। 
  
আযলের্ান্দ্রা টরটসভারিা নাটময়ে করযখ ভািল, ইযভর িাযত কোযনা ভাযলা কছযল এযলই 
কিাধি়ে ভাযলা ি়ে। র্যর্জর মযতা এেিা ভাযলা স্বামী। কস ঘটডর টিযে তাোল। রাত 
এগাযরািা কিযর্ কগযছ। কয কোযনা মুিূযতজ র্র্জ চযল আসযি। 
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কস কিটলযিান েরল কোোযরর্ িাযমজ, কোযনা উের কনই। কস ক্লাযি কিান েরল। না, 
টম. কমটলসযে েটিন ধযরই কসখাযন কিখা যাযচ্ছ না। 
  
মধযরাত, আযলের্ান্দ্রার মন এিার চঞ্চল িয়ে উযিযছ। রাত এেিা, তার মযনর কভতর 
ভয়ের িাতািরণ। কস র্াযন না েী েরযি? র্র্জ টে কোযনা ক্লায়েযন্টর সযঙ্গ িাইযর চযল 
কগযছ? কিটলযিান েরযত পারযছ না? নাটে অনয কোোও উযড কগযছ? কেষ মুিূযতজ 
খিরিা কিিার সুযযাগ পা়েটন? এমনই এেিা সমাধান িযত পাযর ি়েযতা। যটি কস 
পুটলেযে ডাযে, আর যটি র্র্জ তখনই ঢুযে পযড তািযল কিাোর মযতা োর্ িযি। 
  
রাটত্র িুযিার সম়ে কস পুটলযের সািাযয টনল। এখাযন কোযনা পুটলে কপাস্ট কনই। সি 
কেযে োছাোটছ োনা আযছ ও়োলযডাো উটল্টযত। 
  
ঘুমন্ত েণ্ঠস্বর কোনা কগল।–ও়োলযডা োউটট্র কসটরযভল টিভাগ, সাযর্জন্ট লযাম্বািজ। 
  
–আটম টমযসস র্র্জ কমটলস, টসডারটিল িাউস কেযে িলটছ। 
  
–টমযসস কমটলস, েণ্ঠস্বযর তীক্ষ্ণতা, িলুন েী েরি? 
  
মযন িযচ্ছ, আযলের্ান্দ্রা টেন্তু টেন্তু েরল, আমার স্বামীর আসার েো টছল আর্ 
সযন্ধযযিলা। টেন্তু এখনও কস আযসটন। 
  
–কিখটছ। 
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েোর মযধয নানান প্রশ্ন।–রাটত্র িুযিা। স্বামী এখনও আযসটন? আিা, েত টেছুই কতা 
আযছ এখাযন। লাল চুযলর সিজনাটেনীরা। িািামী চুযলর কিেযারা, কসানালী চুযলর 
কমাটিনীরা। 
  
কস িলল–িযিসার োযর্ ি়েযতা উটন আিযে কগযছন। 
  
…না-না, কস কিানও েযরটন। 
  
-টমযসস কমটলস, ি়েযতা এমন অিিা কয, উটন কিান েরযত পাযরনটন। কয কোযনা সম়ে 
কিান আসযি। 
  
িযাাঁ, ি়েযতা আটম কিাোর মযতা োর্িা েরলাম। পুটলযের সািাযয কনও়ো উটচত ি়েটন। 
র্র্জ কতা িাটরয়ে যা়েটন। কস আসযত এেিু কিরী েযরযছ। 
  
*** 
  
সোল সাতিার কিটর, কসখাযনও র্র্জ কনই, আযলের্ান্দ্রা মযানিাট্টন িাউযস আিার 
কিান েরল র্যর্জর কোযনা খির কনই। 
  
আযলের্ান্দ্রার মযন নানা সযন্দযির িাতািরণ। র্যর্জর অযােটসযডন্ট িয়েযছ। কস 
িাসপাতাযল আযছ। অসুি িয়ে পযডযছ, অেিা মযর কগযছ। ইযভর সাযে ওই িাযমলািা 
না িযল কস টিে সময়ে কপৌঁযছ কযত। টেন্তু র্র্জ কোো়ে কগল? আযলের্ান্দ্রা আিার সি 
র্া়েগা়ে কিখল। কোযনা সম্ভািয সূত্র আযছ টেনা। সি টেছু এেই রেম আযছ। কস 
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পািাযডর টিযে চযল কগল। েী? প্রযমাি তরণীিা চুপচাপ িাাঁটডয়ে আযছ। তার গায়ে 
এতিুেু টিপযির আাঁচ লাযগটন। 
  
কস আিার পুটলযের োযছ কিান েরল। কলিযিনযান্ট টিটলপ িছর েুটড ধযর োর্ 
েরযছন। মটনজং টডউটিযত টছযলন। টতটন শুনযত কপযলন র্র্জ কমটলস রাযত িাটড 
কিযরটন। না, এখনই িযাপারিা কিখযত িযি। 
  
টতটন আযলের্ান্দ্রাযে িলযলন টমযসস কমটলস, ওনার কোযনা টচহ্ন কনই? আটম টনযর্ই 
আসটছ। 
  
িযাাঁ, িাযর্ সম়ে নষ্ট ি়ে কতা অনয কোোও িযস আযছ, টেন্তু ব্ল্যােওয়েল পটরিাযরর 
সমানযুক্ত। এ িযাপাযর এতিুেু টঢযল টিযল চলযি না। 
  
*** 
  
কলিযিনযান্ট টিটলপ এযস কগযছন। আযলের্ান্দ্রার গল্পিা ভাযলা েযর শুনযলন। সি টেছু 
কিখযলন। কেষ পযজন্ত মযন িল, র্র্জ কমটলযসর সটতয কোযনা সমসযা িয়েযছ। 
ডােিারিাযর উটন আযসনটন কেন? কলিযিনযান্ট সমসযা সমাধাযনর কচষ্টা েরযলন। সি 
র্া়েগা়ে কিান েরযলন। র্র্জ কমটলযসর টচহ্ন পাও়ো কগল না। চটব্বে ঘণ্টা ধযর 
কনােিার কোযনা িটিে পাও়ো যাযচ্ছ না। তািযল? কলােিা কগল কোো়ে? 
  
*** 
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কলিযিনযান্ট কস্টেযন টিযর এযলন, িসটপিাল এিং মযগজ কিান েরযলন। সি র্া়েগাযত 
এেই উের পাও়ো কগল। অযােটসযডযন্টর কোযনা খির কনই। এিার টতটন তার 
টরযপািজার িনু্ধর সযঙ্গ কিখা েরযলন। িুযলটিন কির েরযত িযি। 
  
টিযেলযিলা োগযর্ গল্পিা কিরাল ব্ল্যােওয়েল সাম্রাযর্যর ভািী সম্রাজ্ঞীর স্বামী িাটরয়ে 
কগযছন। 
  
টপিার কিমযেিন খিরিা কপযলন টডযিেটিভ টনে পাপ্পাযসর োছ কেযে। খিরিা কপয়ে 
টতটন কেমন কযন িয়ে কগযছন। িযতই পাযর না, র্র্জ এভাযি অিৃেয িয়ে কগল কেন? 
  
এর অন্তরাযল েী োরণ োেযত পাযর, উটন িুিযতই পারযছন না।   
  
*** 
  
টতটরে টমটনি কেযি কগযছ। আযলের্ান্দ্রা টপিার কিমযেিনযে কিান েরল। িযাাঁ, 
আযলের্ান্দ্রার েণ্ঠস্বযর কেমন এেিা টিষণ্ণতা –র্র্জ িাটরয়ে কগযছ। কস কোো়ে আযছ 
আটম র্াটন না। েী িযি িলুন কতা। 
  
–আটম িুিঃটখত টমযসস কমটলস। এমনটি িযতই পাযর না। 
  
–আিঃ, েী কয িযি আমার। 
  
টপিার ভািযলন, এখন ওখাযন কগযল ভাযলা িত। 
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–আটম এখন ডােিারিাযর আটছ। টনউই়েযেজ টিযর যাি আর্ টিযেলযিলা। িােুরমার 
োযছ চযল যাি। 
  
আযলের্ান্দ্রা এই সরল সতযিা টিোস েরযত পারযছ না। কিে েয়েেিার কেটিযে 
কিান েরল। 
  
কেটি িলযলন কসানামটন এত টচন্তা েযরা না। ও ি়েযতা িযিসার োযর্ কোোও আিযে 
কগযছ। আর কতামার েো ভুযল কগযছ। 
  
কেটি র্াযনন, এিা কনিাতই এেিা সান্ত্বনা। 
  
*** 
  
কিটলটভেযন র্যর্জর িাটরয়ে যািার খিরিা কভযস উযিযছ। টসডারটিল িাউযসর 
অযনেগুযলা ছটি। আযলের্ান্দ্রা এিং র্যর্জর টিয়ের অনুষ্ঠান। র্যর্জর কক্লার্ আপ ছটি–
ওপর টিযে তাটেয়ে আযছ, কচাখ িুযিা প্রসাটরত। 
  
ইযভর মযন পডল, মৃতুযোলীন অটভিযটক্ত। 
  
কিটলটভেযন ভাষযোর িলযছন এই মানুষটির কোযনা টচহ্ন পাও়ো যাযচ্ছ না। এ কযন 
িাতাযস ভর করযখ িাটরয়ে কগযছ। পুটলে মযন েরযছ, র্র্জ কমটলযসর ভ়েঙ্কর 
অযােটসযডন্ট িয়েযছ। অেিা সৃ্মটতভ্রংে িয়ে কগযছ তার। 
  
ইভ িাসল, মযন মযন। 
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তারা েখনওই মৃতযিিিা খুাঁযর্ পাযি না। কর্া়োযরর র্ল তাযে িূর সমুযে টনয়ে কগযছ। 
িতভাগয র্র্জ, পটরেল্পনািা সুন্দরভাযি েরা িয়েযছ। টেন্তু কেষ মুিূযতজ এেিু পটরিতজন 
আনযত িয়েযছ। 
  
ইভ মাইযনযত চযল টগয়েটছল। কমািরযিাি টনয়ে কোযভ টিযর আযস। তারপর? আর 
এেিা কমািরযিাি টনয়ে ডােিারিাযর। র্যর্জর র্নয অযপক্ষা েযর। িযাাঁ, সি িযাপারিা 
গুটছয়ে েযরযছ। 
  
এেিা অসামানয িতযার পটরেল্পনা। পুটলে এিাযে রিসযর্নে টনরুযেে িযলই টচটহ্নত 
েরযি। 
  
কঘাষে িযল চযলযছ এিার অনযানয খির। 
  
ইভ কিটলটভেযনর সুইচ িন্ধ েযর টিল। 
  
 রটরর সাযে কিখা েরযত িযি। সুন্দর সম়েিাযে কস অযো িতযা েরযত চা়ে না। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোল ছিা। মাছ ধরার এেিা কনৌযো র্র্জ কমটলযসর মৃতযিিিা কপয়েযছ। 
িযােও়োিাযর পযডটছল। খিরিা চারটিযে ছটডয়ে পযডযছ। িযাাঁ, এিা কনিাতই এেিা 
িুঘজিনা। র্যল ডুযি মৃতুয। আর কোযনা খির? খিরিা পালযি কগল। েযরানাযরর অটিস 
কেযে টরযপািজ এযসযছ। টিংস্র িােযরর িল তাযে খািযল খািযল কখয়েযছ। সান্ধয 
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সংস্করযণ প্রোটেত িল কসই হৃি়েটিিারে সংিাি র্র্জ কমটলযসর মৃতুযর অন্তরাযল মৃতুযর 
পটরেল্পনা। গায়ে ছুটরর আঘাত। 
  
*** 
  
কলিযিনযান্ট আযগর টিযনর কর্া়োর ভািার ছটিিা কিখটছযলন। োর্িা কেষ িল। টতটন 
কচ়োযর িুাঁযে পডযলন। মুযখ এেিা অদু্ভত অটভিযটক্ত। র্র্জ কমটলযসর কিিিা িূর সমুযে 
চযল কযত, কনিাত িযােও়োিাযর আিযে টগয়েটছল তাই। কলিযিনযান্ট িুিযত পারযছন 
না, েী ভাযি এই ঘিনািা ঘিল। ওখাযন কতা র্যর্জর োোর েো টছল না। 
  
*** 
  
টডযিেটিভ টনে পাপ্পাস মাইযনযত উযড এযসযছন, কলিযিনযাযন্টর সযঙ্গ েো িলযত 
িযি। 
  
–আমার টডপািজযমন্ট টে আপনাযে সািাযয েরযি? টনে িলযলন, র্র্জ কমটলস সম্পযেজ 
েয়েেিা গুরুত্বপূণজ খির আটম কিি। তযি এিা আমাযির আযলাচনার িাইযর। যটি 
আপটন আমার সিযযাটগতা চান। 
  
গত েুটড িছর ধযর কলিযিনযান্ট কসটরযি টডপািজযমযন্ট োর্ েরযছন। র্ীিযন এমন 
ঘিনার সামযন তাযে িাাঁডাযত ি়েটন। আসযল এখাযন োটন্তর িাতািরণ টিরার্ েযর। 
অযনে িছর আযগ এেিা মাতাল কলাে অনয কলাযের সযঙ্গ িাযমলা েযরটছল। এখন 
র্র্জ কমটলযসর িতযাোণ্ড খিযরর োগযর্র প্রেম পাতা়ে চযল এযসযছ। সঙ্গত োরযণই 
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কলিযিনযাযন্টর মন ভাযলা কনই। এখন ি়েযতা নাম কেনা কযযত পাযর। টনউই়েেজ টসটি 
পুটলযের এই টডযিেটিযভর োছ কেযে কোন খির পাও়ো যাযি? 
  
টতটন টনে পাপ্পাযসর টিযে তাটেয়ে িলযলন আটম র্াটন না, আপটন আমার েতিা 
সািাযয েরযত পারযিন। 
  
টনে পাপ্পাস িলযলন আটম টে টেছু তেয আপনাযে কিি? র্র্জ কমটলযসর পিভূটমো 
সম্পযেজ? 
  
-িযাাঁ টিযত পাযরন। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা টিছানাযত িযস আযছ। এই ঘিনািা কস টিোস েরযত পারযছ না। র্র্জযে 
কে কেন িতযা েরল? এর অন্তরাযল কোন োরণ আযছ? পুটলে িযলযছ, তার েরীযর 
ছুটরর আঘাত আযছ। টেন্তু কেন? এিা টে এেিা িুঘজিনা? কেউ তাযে িতযা েরযি না। 
ডিঃ িািজযল তাযে ঘুযমর ওষুধ টিয়ে কগযছন। অিযেযষ আযলের্ান্দ্রা ঘুটময়ে পডল। 
  
*** 
  
র্যর্জর মৃতযিিিা পাও়ো কগযছ এই খির শুযন ইভ অিাে িয়ে কগযছ। টেন্তু এযত 
ভাযলাই িল। আযলের্ান্দ্রাযে এের্ন সম্ভািয িতযাোরী টিযসযি টচটহ্নত েরা িযি। 
োরণ আযলের্ান্দ্রা তখন ওই দ্বীযপ টছল। 
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কেটি কেৌযচ িযস আযছন। ইযভর পাযে, িট়েংরুযম। এই খিরিা কেটিযে যযেষ্ট িুিঃখ 
টিয়েযছ। 
  
–কেউ কেন র্র্জযে কমযর কিলল? কেটি র্ানযত চাইযলন। 
  
ইভ িীঘজোস কিলল– িামা, সটতয আটম র্াটন না। অযাযলযক্সর র্নয েষ্ট িযচ্ছ। 
  
*** 
  
কলিযিনযান্ট কিটরযলােটিযে প্রশ্ন েরযলন, র্ানযত চাইযলন টমস্টার অেিা টমযসস 
কমটলস এই কিটরযত আযসনটন কতা, শুক্রিার টিযেলযিলা? 
  
-না, আটম কতা ওনাযির কিটখটন, সযার। আটম সোযলর কলােটিযে টর্যজ্ঞস েযরটছলাম। 
কসও ওযির কিযখটন। তারা কিাধি়ে কেযন চযড এযসযছ। 
  
–আর এেিা প্রশ্ন, শুক্রিার কোযনা অযচনা কলাে টে কিটর টনয়েটছল? 
  
-না, কলােটি িলল, আমরা অযচনা কলােযে কতা আসযত টিই না। গরমোযল িু এের্ন 
িুযটরস্ট অিেয আযস। নযভম্বযর কেউ আযস না। 
  
কলিযিনযান্ট এ়োরযপাযিজর মযাযনর্াযরর সযঙ্গ েো িলযলন। 
  
–র্র্জ কমটলস ওটিন রাযত আযসটন কতা? কস ি়েযতা কিটরযত এযসযছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

603 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

–কিটরর কলােটি টেন্তু তাযে কিযখটন। 
  
–তািযল? আটম কতা টেছুই িুিযত পারটছ না। 
  
টমযসস কমটলস? িযাাঁ, উটন এখাযন এযসটছযলন রাটত্র িেিার সম়ে। আমার সযঙ্গ আমার 
কছযল চাটলজ টছল। চাটলজ তাযে টসডারটিযল টনয়ে টগয়েটছল। এ়োরযপািজ কেযে। 
  
–টমযসস কমটলসযে কিযখ েী মযন িটচ্ছল? 
  
–িাটসখুেী, িুিন্ত র্যলর মযতা িগিযগ। আমার কছযলও তার এই খুেী়োল স্বভািিা 
লক্ষয েযরটছল। সাধারণত কময়েটি খুিই োন্ত োযে। সেযলর সাযে ধীযর ধীযর েো 
িযল। টেন্তু কসই রাযত কস কযন খুি তাডাতাটড আসযত চাইটছল। 
  
–আর এেিা প্রশ্ন, কসটিন সযন্ধযযিলা টেংিা টিযেযল কোযনা অযচনা কলাে টে টিমাযন 
এযসটছল? কোযনা এেিম নতুন ছটি? 
  
-না, যারা আযস তারাই এযসযছ। 
  
এে ঘন্টা কেযি কগযছ। কলিযিনযান্ট এযের পর এে কিান েরযছন। টনে পাপ্পাসযে 
এেিা কিান েযর িলযলন এই খির কপয়েটছ। সি কেমন কগালমাল িয়ে যাযচ্ছ। 
শুক্রিার রাযত টমযসস কমটলস তার িযটক্তগত টিমাযন ইসযলযিানরা এ়োরযপাযিজ 
কনযমটছযলন রাটত্র িেিার সম়ে। স্বামী সযঙ্গ টছযলন না। টমস্টার কমটলস টেন্তু কেন 
টেংিা কিটরযত আযসনটন। কেউ তাযে কিখযত পা়েটন। টতটন এযলন েী েযর? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

604 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

-িযাাঁ, এের্ন কিযখটছল ওই সমুযের কর্া়োর। 
  
–আপটন টিেই িযলযছন। 
  
–কয তাযে িতযা েযরযছ। কস কনৌযো কেযে ধাক্কা টিয়ে কিযল কি়ে। কভযিটছল, সমুে 
তাযে অযনে িূযর টনয়ে যাযি। প্রযমাি তরণীিা কিযখযছন? 
  
-িযাাঁ, কিযখটছ, টিংসার কোযনা টচহ্ন কনই, রযক্তর কোযনা িাগ কনই। 
  
িযরনটসে টডপািজযমযন্টর কলােযে পািাযনা উটচত। আপটন টে টেছু মযন েরযিন? 
  
–না, আটম টেছুই মযন েরি না। 
  
*** 
  
টনে পাপ্পাস এেিল টিযেষজ্ঞযে পািাযলন। টতটনও টনযর্ এযস উপটিত িযলন। 
কলিযিনযান্ট তাযির ব্ল্যােওয়েল ডযে টনয়ে কগযলন। িা, ওই কতা, কনৌযোিা িাাঁধা আযছ। 
  
িুঘন্টা কেযি কগযছ। িযরনটসে এক্সপািজরা িলযলন আমরা এেিা র্যােপি কখলটছ, 
টনে। রযক্তর সামানয িাগ কিখযত পাও়ো যাযচ্ছ। ওপর কেযে কিখযল িুিযত পারা 
যাযচ্ছ না। 
  
কসটিন টিযেলযিলা, পুটলে লযািযরিটর ওই রযক্তর িাগ পরীক্ষা েরল, িা, র্র্জ 
কমটলযসর রযক্তর গ্রুযপর সযঙ্গ টমযল কগযছ। 
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তািযল? েী িযত পাযর? টেছুই িুিযত পারা যাযচ্ছ না। 
  
টপিার এযস পাপ্পাযসর সযঙ্গ কিখা েরযলন। 
  
–টপিার কেমন আযছন? 
  
–টেছু এযগাল? 
  
–না, এখনও টেছু িুিযত পারটছ না। 
  
িযাপারিা আমাযির অিাে েরযছ। 
  
 –ওযে টে িাটডর মযধয িতযা েরা ি়ে? 
  
–না-না, ব্ল্যােওয়েলযির টনর্স্ব প্রযমাি তরণীযত। তারপর মৃতযিিিা ছুাঁযড কিলা 
িয়েটছল। কলাক্টা কভযিটছল, সমুযের র্ল তাযে িূযর টনয়ে যাযি। 
  
-তাই নাটে? 
  
 টনে পাপ্পাস িাত তুযল িলযলন আটম এিার কচষ্টা েরটছ। কমটলস কতা আপনার করাগী 
টছযলন। িউ সম্পযেজ কোযনা েো টে উটন িযলযছন? 
  
–এেো টর্জ্ঞাসা েরার অেজ? 
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–িা, আযলের্ান্দ্রাযে আটম আততা়েী টিযসযি টচটহ্নত েরযত চযলটছ। 
  
–আপনার টে মাো খারাপ? 
  
-না, আমার মযন িযচ্ছ, আযলের্ান্দ্রা কোযনা োরযণ স্বামীর িাত কেযে অিযািটত কপযত 
কচয়েটছযলন। 
  
–টনে, আযলের্ান্দ্রা কেন তার স্বামীযে িতযা েরযি? 
  
–িযাাঁ, এেিা োরণ কতা আযছই। কসটিন রাযত আযলের্ান্দ্রা এই দ্বীযপ এযসটছযলন। 
কেন কিরী িয়েটছল, তার কোযনা েিণযযাগয েো িলযত পাযরনটন। উটন িযলযছন, ভুল 
এ়োরযপাযিজ টগয়েটছযলন কিাযনর সযঙ্গ কিখা েরার র্নয। 
  
–কিান েী িযলযছন? 
  
–েী েযর টিোস েরি? কিাযনর েোর সাযে ওনার েো টমলযছ না। আমরা র্র্জ 
কমটলসযে কসই রাযত িাটডযত কচয়েটছলাম। টেন্তু কময়েটি িযলযছন, উটন র্র্জযে 
কিযখনটন। মস্ত িযডা িাটড টপিার, টেন্তু এত িযডা টে? 
  
..আর এেিা খির শ্রীমতী সি চােরযির ছুটি টিয়েটছযলন। এিা নাটে র্যর্জর 
পটরেল্পনা। টেন্তু র্যর্জর মুখ কতা টচরটিযনর র্নয িন্ধ িয়ে কগযছ। 
  
টপিার র্ানযত চাইযলন আযলের্ান্দ্রার কমাটিভিা েী? 
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-আপনার টে মযন আযছ? আপটন এেসম়ে আমাযে এেিা েো িযলটছযলন। র্র্জ নাটে 
মানটসে টিে কেযে অসুি টছযলন। যখন তখন অতযাচার েরযতন। 
  
-কে িযলযছ এসি েো? 
  
-িযাাঁ, আপটনই কতা িযলটছযলন, মযন িযচ্ছ আযলের্ান্দ্রা কিাধ ি়ে এইভাযি প্রটতযোধ 
টনযত কচয়েটছল। 
  
–টনে, আটম এেো টিোস েটর না। ওনাযির িাম্পতয র্ীিনিা খুিই সুযখর টছল। 
  
টনে িলযলন আমাযে ভুল িুিযিন না, িনু্ধ। আটম ডিঃ র্ন িািজযলর সাযে েো িযলটছ। 
উটন আযলের্ান্দ্রা কমটলসযে ওষুধ টিযতন। কেন িলুন কতা? আযলের্ান্দ্রা যাযত 
আত্মিতযা না েযরন! 
  
*** 
  
ডিঃ র্ন িািজযল কলিযিনযান্ট পাপ্পাযসর সাযে েো িযলযছন। 
  
 টডযিেটিভ অযনে েো র্ানার কচষ্টা েযরযছন টমযসস কমটলস টে আপনার োযছ 
আসযতন? 
  
-আটম িুিঃটখত, কোযনা করাগীর িযাপাযর আটম কোযনা সািাযয েরযত পারি না। 
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-ডাক্তার, িুিযত পারটছ। আপটন আমার পুযরাযনা িনু্ধ, আপটন যটি মুখ িন্ধ েযর রাযখন 
তািযল অসুটিধা িযি। এিা িতযার ঘিনা। আটম এে ঘণ্টার মযধয এেিা ও়োযরন্ট টনয়ে 
আসি। তখন আপনার সযঙ্গ েো িলি। আটম যা র্ানযত চাইটছ, সি র্িাি আপনাযে 
টিযতই িযি। 
  
ডিঃ িািজযল তাটেয়ে োেযলন–িযাাঁ, আমার করাটগনীর মন ভাযলা টছল না। আযলের্ান্দ্রার 
মযধয আযিগর্টনত সমসযা কিখা টিয়েটছল। 
  
-েী ধরযনর সমসযা? 
  
 –ও িতাো়ে ভুগত। আত্মিতযা েরযত চাইত। 
  
–ও এ েো িযলযছ? 
  
-না, ও এেিা অদু্ভত স্বি কিখত, কেউ ওযে ডুটিয়ে টিযচ্ছ। আটম ওযে ওষুধ টিয়েটছ। 
এই ওষুযধ কোযনা োর্ ি়েটন। আটম আরও কিটে িাযমর ওষুধ টিয়েটছ, আটম র্াটন না, 
এই ওষুধ কখয়ে োর্ িয়েযছ টেনা? 
  
টনে পাপ্পাস িলযলন –আর টেছু? 
  
-না, এিাই আমার কেষ গল্প, কলিযিনযান্ট। 
  
*** 
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আরও টেছু িলার টছল, র্ন িািজযল কিাধি়ে কসগুযলা িলযত চানটন। িযাাঁ, র্র্জ কমটলস 
ইভ ব্ল্যােওয়েলযে েীভাযি কমযরযছন, কস গল্পিা উটন িযলনটন। এিা িলা ি়েযতা উটচত 
টছল না। োরণ এর সাযে ব্ল্যােওয়েল পটরিাযরর সুনাম র্টডয়ে আযছ। 
  
*** 
  
পযনযরা টমটনি কেযি কগযছ, নাসজ িলযলন, ডিঃ কেি ওয়েস্টার লাইযন আযছন, িু নম্বর 
লাইযন, ডাক্তার। 
  
কেি ওয়েস্টার িলযলন –র্ন, টিযেযল আপনার সযঙ্গ েো িলি। 
  
–েখন? 
  
–পাাঁচিা। 
  
 –টিে আযছ কেি, তখন কিখা িযি। 
  
পাাঁচিা কিযর্যছ। ডিঃ িািজযল কেিযে কিখযত কপয়ে িলযলন –টিঙ্ক কনযিন? 
  
-না, ধনযিাি। র্ন, এখন এযসটছ িযল ক্ষমা েরযিন। 
  
র্ন িািজযলর সাযে অযনে টিন িাযি কেি ওয়েস্টাযরর কিখা িল। তারা কোযনা এেিা 
টিষ়ে টনয়ে আযলাচনা েরযিন। 
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–কেি, িলুন, েী র্ানযত চাইযছন? 
  
কেি ওয়েস্টার িীঘজোস কিযল িলযলন–র্র্জ কমটলস ইভ ব্ল্যােওয়েলযে মাযি মযধযই 
মারত, তাই কতা? 
  
-কেন? 
  
–ইভ কতা প্রা়ে মযরই টগয়েটছল। 
  
–িযাাঁ। 
  
-পুটলযের োযছ ঘিনািা িলা ি়েটন, এখন কমটলযসর িতযাোযণ্ড সি িযাপারিা নতুন 
েযর ভািযত িযি। 
  
তার মাযন, আপটন েী িলযত চাইযছন। 
  
–আটম পুটলেযে সি েো র্ানাি। 
  
কেি ওয়েস্টার োন্তভাযি িলযলন। তারপর িলযলন আটম র্াটন, এই ঘিনািা ইভ 
ব্ল্যােওয়েযলর সুনাযমর পযক্ষ ভাযলা িযি না। 
  
ডিঃ িািজযল িলযলন –িযাাঁ, ইভ টেন্তু যযেষ্ট নামর্ািা নারী। 
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কেি িলযলন এেিাই েো িলা কযযত পাযর, আমাযির মযধয এেিা কগাপন চুটক্ত িযল 
ভাযলা ি়ে। 
  
র্ন িািজযল তাোযলন। টতটন িলযলন েী ধরযনর চুটক্ত? এই খিরিা পুটলযের োযছ 
েখনও র্ানাযিন না, তাই কতা? টেন্তু আপটন কতা খুি সুন্দর টচটেৎসা েযরযছন। তযি 
মাো়ে এেিা কছাট্ট লাল ক্ষতটচহ্ন রয়ে কগযছ। আপটন ি়েযতা নর্র েযরনটন। 
  
কেি অিাে িয়েযছন েী ক্ষতটচহ্ন? 
  
-েপাযল কছাট্ট লাল িাগ। এে-িুমাযসর মযধয কসিা কসযর যাযি। আপটন নাটে ওযে 
িযলযছন। 
  
ডিঃ ওয়েস্টার অিাে িয়ে কগযলন –এ েী আশ্চযজ ঘিনা? 
  
-কেষ েযি আপনার সাযে ইযভর কিখা িয়েযছ? 
  
–প্রা়ে িেটিন আযগ। এেিা সমসযা টনয়ে আযলাচনা েরার র্যনয ইভ এযসটছল। এই 
টচহ্নিা কিযখই আটম ইভযে টচনযত কপযরটছলাম। এছাডা আযলের্ান্দ্রার সাযে তার 
কচিারার অদু্ভত টমল আযছ। 
  
কেি মাো নাডযলন–িযাাঁ, আটম খিযরর োগযর্র পাতা়ে ইযভর কিাযনর ছটি কিযখটছ। 
অসাধারণ সািৃেয। আপটন ি়েযতা মাোর ক্ষতটচহ্ন কিযখ আলািা েরযত কপযরযছন। 
টেন্তু এই ক্ষতটচহ্ন োোর েো ন়ে। 
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ওয়েস্টার িযস োেযলন, তারপর িলযলন–এ টিষ়ে টনয়ে ভািযত িযি। 
  
কেি, ওরা িুর্যনই টেন্তু যযেষ্ট আেষজণী়ো তরুণী, খিযরর োগর্ ওযির কপছযন কলযগ 
োেযি। অযনযে ভািযি, আযলের্ান্দ্রা র্র্জযে িতযা েযরযছ। এিা েখনওই সম্ভি ন়ে। 
আমার মযন ি়ে, এিযাপাযর কোযনা ভুল িযচ্ছ। ওরা যখন এতিুেু টেশু, তখন কেযে 
ওযির আটম টচটন। 
  
ডিঃ ওয়েস্টার টেন্তু টেছুই শুনযছন না। 
  
*** 
  
ডিঃ িািজযলর কচম্বার কেযে কিটরয়ে এযস কেি ওয়েস্টার ভািনার সমুযে ডুযি কগযলন। 
না, েখনওই ওই সুন্দর মুযখ ক্ষযতর টচহ্ন োেযি না। টেন্তু র্ন িািজযল ওই টচহ্নিা 
কিযখযছন। তার মাযন? ইযভর টে আর এেিা অযােটসযডন্ট িয়েটছল? কস টে টমযেয 
েো িযলযছ? 
  
টতটন সি টিে কেযে টিচার েরার কচষ্টা েরযলন। 
  
পযরর টিন সোলযিলা কেি ওয়েস্টার ডিঃ িািজযলযে কিান েযর িলযলন–র্ন, 
আপনাযে টিরক্ত েরটছ িযল িুিঃটখত। ইভ আপনার সাযে েো িলযত এযসটছল? 
আযলের্ান্দ্রার িযাপাযর? 
  
-িযাাঁ। 
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–ইযভর আসার পর আযলের্ান্দ্রা টে আপনার সাযে কিখা েরযত এযসটছল? 
  
–িযাাঁ, কস পযরর টিন আযস। কেন? 
  
-না, আমার মযন এেিা প্রশ্ন কর্যগযছ। আটম টে র্ানযত পাটর, ইযভর কিান কেন 
এযসটছল? 
  
–আযলের্ান্দ্রার মনিা টিষািাচ্ছন্ন িয়েটছল। ইভ তাযে সািাযয েরযত কচয়েটছল। 
  
তার মাযন? ইভযে আযলের্ান্দ্রার স্বামী কমযর কিলযত কচয়েটছল। এখন এই কলােিা 
মারা কগযছ। আযলের্ান্দ্রার ওপর কিাষ চাটপয়ে কিও়ো িয়েযছ। 
  
কেি ওয়েস্টার সি েিা িযাপার টনয়ে টচন্তা েরযত োেযলন। কোযনা সমাধাযন 
কপৌঁযছাযত পারযলন না। 
  
*** 
  
কেষ পযজন্ত টতটন ইভযে কিান েরযলন। ইযভর েণ্ঠস্বর- রটর? েণ্ঠস্বযর এেিা অদু্ভত 
মািেতা। 
  
–আটম কেি ওয়েস্টার। 
  
–িযাযলা। 
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–কেমন আযছা? 
  
–ভাযলা। 
  
–কতামার সযঙ্গ কিখা িযল ভাযলা িত। 
  
–আটম োরও সযঙ্গ কিখা েরটছ না। তুটম ি়েযতা র্াযনা, আমার র্ামাইিািু মারা কগযছ। 
আটম এখন কোে পালন েরটছ। 
  
ট্রাউর্াযর িাত মুছযলন কেি–কসই র্নযই কতামার সাযে কিখা েরযত চাইটছ, ইভ। 
েয়েেিা খির কিি। 
  
-েী ধরযনর খির? 
  
–কিাযন িলি না। 
  
–েখন? 
  
–এখন িযল ভাযলা ি়ে। 
  
*** 
  
ইযভর অযাপািজযমন্ট। টতটরে টমটনি কেযি কগযছ। ইভ িরর্া খুযল টিল–েী িলযত 
এযসছ? 
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কেি িলযলন –এই এনযভলাপিা ধযরা, েতেগুযলা িযিাোি। 
  
-কোো কেযে এল? 
  
–কতামার ছটি? 
  
–কেন েী িয়েযছ? 
  
–অপাযরেযনর পর কতালা িয়েযছ। 
  
—িাাঁডাও কিখটছ। 
  
–কতামার মাো়ে কোযনা িাগ কনই? ইযভর মুখ পালযি কগল। 
  
–কেি, িযসা। 
  
কেি উযল্টাটিযে িসযলন। কেৌযচর এযেিাযর ধাযর। িা, টতটন ইযভর টিযে পটরষ্কার 
তাোযত পারযছন। অযনে সুন্দরী মটিলাযে কিযখযছন, টেন্তু ইভ ব্ল্যােওয়েল িল সিার 
কেযে কিটে সুন্দরী। 
  
–পুযরা গল্পিা আটম শুনযত চাইটছ। 
  
টেন্তু ইভ টে গল্পিা িলযি? 
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কেি ওয়েস্টাযরর েো িলা কেষ িয়ে কগযছ। 
  
ইভ িলল তুটম এখাযন িৃোই সম়ে নষ্ট েরছ। ওই ক্ষতটচহ্ন? আটম আমার কিাযনর 
সাযে মর্া েরটছলাম। আর টেছু ন়ে। আমার অযনে োর্ আযছ। 
  
কেি তখনও িযস আযছন– িা, কতামাযে টিরক্ত েরটছ িযল িুিঃটখত। পুটলযে যাি নাটে? 
  
–কযখাযন খুেী তুটম কযযত পাযরা। 
  
–িযাাঁ, এই খিরিা আটম পুটলযের োযছ তুযল কিি। 
  
ইযভর মুখমণ্ডযল ভয়ের আেুটত। এই কলােিা েী চাইযছ? ও টে আমাযে ভ়ে কিখাযি? 
  
এই অযাপািজযমযন্ট র্র্জ কমটলস প্রা়েই আসত। পুটলযের োযছ ি়েযতা তার প্রমাণ আযছ। 
িা, কস টমযেয েো িযলযছ, কস ও়োটেংিযন টগয়েটছল, র্র্জ কযটিন মারা যা়ে, কসটিন। 
টেন্তু তার অযাটলিাইিা টিেযি না। তািযল? পুটলে যটি র্ানযত পাযর, র্র্জ তাযে প্রা়ে 
কমযর কিলযত কচয়েটছল, তািযল কমাটিভিা পটরষ্কার িযি। 
  
কস িলল–তুটম েী চাইছ? িাো? 
  
-না। 
  
 –তািযল েী? 
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–আটম কতামাযে খুি ভাযলািাটস। ইভ, কতামার টেছু িযল আটম কিাঁযচ োেি না। 
  
মুযখ েযষ্ট উপাটর্জত িাটস আমার টেছুই িযি না কেি, আটম কয কোযনা অিিার সযঙ্গ 
লডাই েরি। র্র্জ কমটলযসর মৃতুযর সাযে এর কোযনা কযাগাযযাগ কনই। এিা ভুযল 
কগযলই ভাযলা ি়ে। 
  
িাযত িাত, এেিু চাপ–ইভ, কতামাযে আটম ভাযলািাটস। েযরানাযরর টরযপািজিা েটনিাযর 
কিটরয়ে যাযি। আটম ডাক্তার। আমাযে ওই টরযপািজিা পরীক্ষা েরযত িযি এিং সি টেছু 
িলযত িযি। 
  
কেি কিখযত কপল ইযভর কচাযখ ভ়োতজ ইোরা। 
  
-তািযল? 
  
–ইভ, আটম এেিা েো িলটছ, তুটম টে তা রাখযি? 
  
—েী? 
  
 –এের্ন স্বামী টেন্তু েখনও তার স্ত্রীর টিরুযদ্ধ সাক্ষয কি়ে না। 
  
. 
  
৩৫. 
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েযরানাযরর টরযপািজ প্রোটেত িিার িুটিন আযগ টিয়েিা িয়ে কগল। প্রাইযভি কচম্বাযরর 
মযধয। কেি ওয়েস্টারযে টিয়ে েযর ইভ এেিা সম্ভািয টিপযির িাত কেযে টনযর্যে 
িাাঁচাযত চাইল। 
  
*** 
  
টডযিেটিভ কলিযিনযান্ট টনে পাপ্পাযসর এেিা সমসযা িয়েযছ। র্র্জ কমটলযসর িতযাোরী 
কে, টতটন কসিা র্াযনন, টেন্তু সিজসমযক্ষ িলযত পারযছন না। টতটন এই সমসযািা টনয়ে 
তার সুটপটর়ের েযাপযিন িযারযডর সাযে েো িলযলন। 
  
িযারড পাপ্পাযসর েো শুযন িলযলন –টনে, এিা অন্ধোযর টঢল কছাাঁডা। তুটম এখনও 
কতমন কোযনা সূত্র পাওটন। কোযিজর কনাে সি শুনযল িাসািাটস েরযি। 
  
কলিযিনযান্ট পাপ্পাস িলযলন আটম র্াটন, টেন্তু আমার টসদ্ধাযন্তর কোযনা নডচড িযি 
না। আটম টে কেটি ব্ল্যােওয়েযলর সযঙ্গ েো িলি? 
  
-েী র্নয? 
  
–এেিুখাটন েো িলযত িযি। উটন ি়েযতা কোযনা খির র্ানযত পারযছন না। 
  
–সািধাযন পা কিযলা। 
  
–িযাাঁ, তাই েরি। 
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 –টনে মযন করযখা, উটন টেন্তু িৃদ্ধা মটিলা। 
  
–তাইযতা ওনার েোর ওপর টনভজর েরযত িযি। 
  
. 
  
কেটি ব্ল্যােওয়েযলর অটিস। টনে পাপ্পাস কপৌঁযছ কগযছন। কেটির ি়েস েত িযি? আটে 
ছাটডয়ে কগযছন টনশ্চ়েই। টেন্তু এখনও েী সুন্দর কচিারা। ভািযল অিাে লাযগ। 
  
িুর্যনর েোিাতজা এটগয়ে চযলযছ। 
  
টনে িলযলন মযাডাম, র্র্জ কমটলযসর টরযপািজ োল প্রোটেত িযি। আমার মযন িযচ্ছ 
কয, আপনার নাতটন এই িতযাোযণ্ডর সযঙ্গ যুক্ত। 
  
 কেটি িলযলন –আটম টিোস েটর না। 
  
–আমার েো শুনুন, টমযসস ব্ল্যােওয়েল। প্রযতযেিা পুটলটে তিন্ত শুরু ি়ে কোন 
কমাটিভ, তার ওপর টনভজর েযর। র্র্জ কমটলসযে আমরা এে রিসযম়ে মানুষ িলযত 
পাটর। উটন আপনার নাতটনযে কেন টিয়ে েযরটছযলন? টিয়ে েযর প্রভূত অযেজর 
অটধোরী িয়েটছযলন। আটম শুযনটছ, উটন মাযি মযধযই আযলের্ান্দ্রাযে োরীটরে ভাযি 
আঘাত েরযতন। আযলের্ান্দ্রা টডযভাসজ কচয়েটছযলন। উটন টডযভাসজ টিযত রার্ী িনটন। 
তাই আযলের্ান্দ্রা ওযে িতযা েরার েো কভযিটছযলন। কেটির মুখ সািা িয়ে কগযছ। 
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–আটম এেিা ভাযলা টেওটর খাডা েরটছ। আটম র্াটন, র্র্জ কমটলযসর টসডাটিল িাউযস 
যাও়ো উটচত টছল। টেন্তু েীভাযি উটন যাযিন? ডােিারিার টিয়ে, কমনলাইন কেযে, 
কেন টেংিা কিটর কিাযি অটিস কেযে র্ানা কগযছ, এগুযলার কোযনািাই টতটন িযিিার 
েযরনটন। এিা এে অযলৌটেে ঘিনা? কমটলস টে র্যলর ওপর টিয়ে কিাঁযি কগযছন? 
এেিাই সম্ভািনা োেযছ। টতটন অনয কোযনা র্া়েগা কেযে কিাি টনয়ে ভাডা টমটিয়ে 
কিন। নাম টলটখয়েটছযলন কসালানযর্ ডুনাস, টচনযত পারযছন? 
  
-িযাাঁ। কস কতা আমার এই নাতটনযির কিখাশুনা েরত। েয়েে িছর আযগ িাযন্স টিযর 
কগযছ। 
  
পাপ্পাযসর মুযখ িাটস– তারপর? এেই ভেমটিলা আর এেিা কিাি ভাডা টনয়েটছল, টতন 
ঘণ্টা িাযি, এই কিািিা কস কিরত টিয়ে যা়ে। এেই নাম কলযখ। আটম কসখানোর 
কলােযির আযলের্ান্দ্রার ছটি কিখাই। িযাাঁ, এই ছটিিা আযলের্ান্দ্রার। টেন্তু টিে মযতা 
িলা যাযচ্ছ না। োরণ কয মটিলা কিাি ভাডা টনয়েটছল, তার চুযলর রং িািামী। 
  
তািযল? কস ি়েযতা মাো়ে উইপ পযরটছল। 
  
–আটম টিোস েটর না, আযলের্ান্দ্রা তার স্বামীযে িতযা েযরযছ। 
  
–আটমও মযন েটর না। টমযসস ব্ল্যােওয়েল, টেন্তু আমার সযন্দি ইভ। 
  
ব্ল্যােওয়েল পােযরর মযতা েক্ত িয়ে িযস আযছন। 
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–আযলের্ান্দ্রা এিা েযরটন, আটম তার সমস্ত পিযক্ষযপর ওপর েডা নর্র করযখটছ। 
কসটিন সোযল কস টনউই়েযেজ টগয়েটছল, িনু্ধর সাযে কিখা েরযত। টনউই়েেজ কেযে 
কসার্া ওই আইলযাযে উযড যা়ে। কস এেসযঙ্গ িুযিা কমািরযিাি ভাডা টনযত পাযর না। 
টেন্তু আযলের্ান্দ্রার মযতা কিখযত কেউ এের্ন টনয়েটছল। কসালানযর্ ডুনাস নাযম সই 
েযরযছ। এিা টনশ্চ়েই ইভ, আটম ইযভর কমাটিযভর েো ভািযত টচন্তা েরলাম। 
কমটলযসর ছটি কিটখয়েটছ, ইযভর অযাপািজযমন্ট িাউযসর কিযনন্টযির োযছ। তারা িযলযছ, 
এই কলােিা নাটে প্রা়ে কসখাযন কযত। ওই িাটডর সুপাটরযিনযডন্ট র্াটনয়েযছ এে রাযত 
কমটলস যখন কসখাযন টছল ইভ ভীষণ ভাযি আিত ি়ে। কসিা টে আপটন র্াযনন? 
  
…কমটলস তাযে কমযরটছল। এিাই তার স্বভাি। ইভ প্রটতযোধ টনযত কচয়েযছ, 
ডােিারিাযর যািার র্নয র্র্জযে প্রলুব্ধ েযর। তাযে কস-ই িতযা েযরযছ। 
  
কেটির টিযে পাপ্পাস তাোযলন। তার সমস্ত কচাযখ মুযখ আতঙ্ক। 
  
–ইভ এেিা অযাটলিাই টিযচ্ছ, কস ও়োটেংিন টডটসযত টছল। কস েযাি-িাইভারযে 
িযলটছল, তাযে এ়োরযপাযিজ টনয়ে কযযত। এেযো ডলাযরর কনাি টিয়েটছল। টেন্তু 
ও়োটেংিন োিযলর িযাপারিা কস ভুযল কগযছ। মযন ি়ে না কস ও়োটেংিযন টগয়েটছল। 
কস এেিা িািামী রযের উইপ পযরটছল। েমাটেজ়োল কেন ধযর মাইযনযত চযল যা়ে। 
িুযিা কিাি ভাডা েযর। কমটলসযে িতযা েযর। েরীরিা সাগযরর র্যল কিযল কি়ে। 
প্রযমাি তরণীিা টিে র্া়েগা়ে করযখ কি়ে। অনয এেিা কমািরযিাি ধযর ডযে চযল 
আযস। 
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কেটি অযনেক্ষণ তাটেয়ে িলযলন –এইসি ঘিনাগুযলা টে সটতয ঘযিযছ? 
  
-িযাাঁ, েযরানাটর টরযপািজিা কপযল আটম এযেিাযর টির টসদ্ধাযন্ত কপৌঁযছাযত পারি। টমযসস 
ব্ল্যােওয়েল আপটন টে আমাযে সািাযয েরযিন? 
  
-িলুন। 
  
টনে পাপ্পাযসর হৃৎস্পন্দযনর গটত অযনে কিযড কগযছ। টতটন িলযলন টমযসস 
ব্ল্যােওয়েল? 
  
কেটি তাোযলন। 
  
–র্র্জ কমলটসযে কযটিন িতযা েরা িয়েটছল, আমার নাতটন ইভ এিং আটম, িুর্যনই 
ও়োটেংিন টডটসযত টছলাম। 
  
অদু্ভত এেিা অটভিযটক্ত। কেটি ব্ল্যােওয়েল ভািযলন –তুটম টে ভািছ, কতামার র্নয 
আটম ব্ল্যােওয়েল সাম্রার্য নষ্ট েরি? না, আটম তা েরযত কিি না। 
  
টরযপািজ পাও়ো কগল মৃতুয িয়েযছ এে িা এোটধে আততা়েীর আক্রমযণর িযল। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা অিাে, টপিার কিমযেিন কোিজ িাউযস কপৌঁযছ কগযছন। উটন িলযলন 
আপনার োযছ এলাম, আপনাযে সািস কর্াগািার র্নয। 
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এই িযাপারিা কেষ িয়ে কগযল আপটন কোোও কিডাযত যাযিন? 
  
-ইভ আমার সযঙ্গ যাযি িযলযছ। আযলের্ান্দ্রার কচাযখ যন্ত্রণা। আটম এখনও টিোস 
েরযত পারটছ না র্র্জ মারা কগযছ। িযাপারিা আমার োযছ অিাস্তি িযল মযন িযচ্ছ। 
  
–প্রেৃটত আমাযির টেক্ষা টিয়েযছ, েী েযর কোেযে সিয েরযত ি়ে। 
  
-না, আটম কস টেক্ষা টনযত পারি না। এমন এেিা সুন্দর মানুষ, আযলের্ান্দ্রা টপিাযরর 
টিযে তাোল, আপটন কতা ওর সযঙ্গ সম়ে োটিয়েযছন িলুন। ওর মযতা মানুষ টে আর 
আযছ? 
  
টপিার োন্তভাযি িলযলন– না, এেো আটম িলি েযর িলযত পাটর। 
  
*** 
  
ইভ িলল–কেি, এিার েী িযি? 
  
কেি তার স্ত্রীর টিযে তাটেয়ে িলল–কেন? 
  
-কতামার সযঙ্গ আমার টিয়েিা। 
  
–িযাাঁ, তুটম কতা আমার স্ত্রী। 
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–তারপর? ব্ল্যােওয়েযলর িাো? 
  
–িাোর িরোর কনই, ডাটলজং। আটম কতা ভাযলাই আটছ। 
  
–আমার িাো লাগযি। 
  
কেি মাো নাডযলন –আটম কতামা়ে তা কিি। 
  
–আরও কিটে। আটম টে টডযভাসজ িাইল েরি? 
  
–এিা েরযত কযও না, কোযনা টেছুই পালিা়েটন ইভ, পুটলে িতযাোরীযে খুাঁযর্ পা়েটন। 
এখনও টেন্তু িযাপারিা কখালা আযছ। মযন করযখা, িতযার মামলা টেন্তু িরাির কিাঁযচ 
োযে। তুটম আমাযে যটি টডযভাসজ েযরা, আটম টেন্তু পুটলযের োযছ যাি। 
  
-তািযল? তুটম টে মযন েযরা, আটম ওযে কমযর কিযলটছ। 
  
–ইভ, তুটম কতা িতযাোরী, এেো কেন অস্বীোর েরছ? 
  
–তুটম কেন িলছ? 
  
–না িযল তুটম আমাযে টিয়ে েরযত না। 
  
–েুেুটরর িাচ্চা, তুটম এেো িলযত পারযল। 
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–আটম কতামাযে ভাযলািাটস। 
  
–আটম কতামাযে কঘন্না েটর। আটম কতামার সাযে প্রতারণা েযরটছ। 
  
মুযখ িাটস –তাও কতামাযে আটম ভাযলািাটস। 
  
 আযলের্ান্দ্রার সযঙ্গ িাইযর যািার পটরেল্পনািা িাটতল েরা িল। 
  
ইভ িলল আটম আমার কসানামটনর সযঙ্গ িারিাযডার্ যাটচ্ছ। িটনমুযন। 
  
িারিাযডাযর্র িযাপারিা কেযির এেিা সুন্দর পটরেল্পনা। 
  
 ইভ িলল–আটম যাি না। 
  
-িযাাঁ, িটনমুন না েরযল কলাযে অিাে িয়ে যাযি। আমরা কেন কলােযে প্রশ্ন েরার 
সুযযাগ কিি। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা এখন প্রা়েই টপিার কিমযেিযনর সযঙ্গ কিখা েরযত আসযছ। এভাযিই 
আর এেিা নতুন গল্প শুরু িযচ্ছ। র্যর্জর সৃ্মটত তার মন কেযে ক্রমে আিছা িয়ে 
যাযচ্ছ। িযাাঁ, টপিার কিমযেিযনর সািচযজ তার ভাযলা লাযগ। মানুষিার ওপর টনভজর েরা 
যা়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

626 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

আটম যখন ইনিানজ টছলাম, উটন আযলের্ান্দ্রাযে িলযলন, আটম এের্ন কপযেন্টযে 
কিখযত টগয়েটছলাম। কস্টযোযস্কাপ টিয়ে তাযে পরীক্ষা েটর। কস মৃতুযর মুযখ 
িাাঁটডয়েটছল। কসিাই আমার প্রেম পরীক্ষা। 
  
আযলের্ান্দ্রা তাটেয়ে আযছ। িযাাঁ, এই মানুষটির টিযে তাোযল মযন ি়ে টনভজরতা 
এখাযন িাসা কিাঁযধযছ। 
  
*** 
  
ইযভর িটনমুনিা কেমন িল? অযনে ভাযলা। কেযির টিিণজ েরীর, না, কস সূযযজর সামযন 
আসযত ভ়ে পা়ে। ইভ সারাটিন সূযযজর তাযপ িগ্ধা িযত চা়ে। আিা, এর আযগ কস 
এতক্ষণ এেলা কোোও োযেটন। তার চারপাযে েতর্যনর টভড। কেি়ে কেযে শুরু 
েযর টির্যনস িাইিুন। মযন িযচ্ছ কস কযন এখাযন এো োেযত এযসযছ। 
  
তারপর? েীভাযি এই িযাপারিাযে িাল্কা েরা যা়ে? কেষ অটব্দ ইভ ভািল, আর 
টেছুটিন কখলযত িযি। 
  
*** 
  
িুিছর সম়ে লাগযি টে? কেটি ব্ল্যােওয়েল ভািযলন। িযাাঁ, তার মযধয অযনে টেছু 
পালযি যাযি। 
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কু্রগার কেন্ট টলটমযিড এখন আরও িযডা িয়ে উযিযছ। আটম চযল যািার পযর এই 
িযিসার েী অিিা িযি? কেটি ভািযত োেযলন। 
  
*** 
  
িটনমুন কেযে তারা টিযর এযসযছ। 
  
কেি োন্তভাযি িলযলন োযর্ টিরযত িযি। অযনেগুযলা অপাযরেন েরযত িযি। তুটম 
টে আমা়ে ছাডা োেযত পারযি? 
  
ইভ িলল–আটম কচষ্টা েরি। 
  
কেি কভারযিলা উযি পযডযছন। ইযভর ঘুম ভাোর আযগ। ইভ টেযচযন কপৌঁযছ কগল। েী 
আশ্চযজ, েটি বতটর িয়েযছ, কেেিাস্ট করটড। আিা, ইযভর নাযম িযাঙ্ক অযাোউন্ট কখালা 
িয়েযছ। ইভ এখন ইযচ্ছমযতা িাো খরচ েরযত পাযর। কেিযে কস সুখী েরযত 
কপযরযছ। 
  
কেি িলযলন তুটম এমন টেছু েযরা না, যাযত আমার ইযমর্ নষ্ট ি়ে। 
  
-কতামার েো িুিযত পারটছ। 
  
–তুটম িযিসার েী র্াযনা? তুটম কতা কছাযিাযিলা কেযেই কসানার চামচ মুযখ মানুষ 
িয়েছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

628 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

*** 
  
 ইভ কোযনা েো িযল স্বামীযে চিাযত চাইল না। কস রটরর সযঙ্গ টন়েটমত কযাগাযযাগ 
েযর। রটরর সাযে টডনার খা়ে। নামী িামী করসু্টযরযন্ট। টেন্তু এই কলােিা তার স্বামী। 
তাযে চিাযনা উটচত িযি না। রাযত অন্ধোর ঘটনয়ে আসার আযগই ইভ িাটডযত ঢুযে 
পযড। কেি তার র্নয টডনার রান্না েযরন। আিা, এে অসাধারণ অটভজ্ঞতা। 
  
এমনটে কেি র্ানযত চান না, সারাটিন তার স্ত্রী োর সাটন্নযধয োটিয়েযছ। 
  
. 
  
পযরর িছর, আযলের্ান্দ্রা এিং টপিার এাঁযে অনযযে গভীরভাযি ভাযলািাসল। টপিার 
আযলের্ান্দ্রার সাযে সিজত্র যাযচ্ছ। এমনটে িটনযেও এেটিন কিযখ এযলন অযাসাইলাযম 
টগয়ে। যন্ত্রণািা ভাগ েরার কচষ্টা েরযলন। 
  
কেটির সযঙ্গ কিখা েরযলন এে সযন্ধযযিলা, েো়ে েো়ে টতটন তার মযনর েোিা িযল 
টিযলন। 
  
কেটি প্রেযম টিোস েরযত পাযরনটন। তার মযন িল, আযলের্ান্দ্রা কিাধি়ে ভুল েরযত 
চযলযছ। টেন্তু এই সমসযার এেিা সমাধান িও়ো িরোর। 
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কেষ পযজন্ত কেটি িযলটছযলন-কতামাযির িুর্নযে কিযখই স্বােজপর িযল মযন িযচ্ছ। 
এেটিন কতামাযির মন পালযি যাযি। কতামরা টে কছযলযময়ে আনযত চাইছ এই পৃটেিীর 
িুযে? 
  
টপিার কিযস িলযলন –এিা আমাযির এোন্ত িযটক্তগত িযাপার টমযসস ব্ল্যােওয়েল, 
এভাযি আমাযির প্রভাটিত েরার কচষ্টা েরযিন না। অযাযলক্স এিং আটম আমাযির 
মযতা র্ীিন োিাি। আমাযির সন্তান িযল তাযির ওপর আটম টেছু চাটপয়ে কিি না। 
  
কেটি িাসযলন –আটম টেন্তু সেযলর িযটক্তগত র্ীিযন োিা িটসয়েটছ। োরণ আটম 
িলাম এে িাটঘনী, সেলযে কতা িাটঘনীর ইচ্ছা কমযন চলযত িযি। 
  
*** 
  
িটনমুযনর পর িুমাস কেযি কগযছ। কেটি শুনযলন আযলের্ান্দ্রা গভজিতী, আিা, এেিা 
কছযল এযল ভাযলা ি়ে। 
  
*** 
  
ইভ টিছানাযত শুয়েটছল। রটরর নগ্ন েরীরিা িােরুযমর টিযে কিাঁযি যাযচ্ছ। িযাাঁ, 
অসাধারণ কিি কসৌষ্ঠি আযছ রটরর। কস করাগা অেচ েটক্তোলী। ইভ তাটেয়ে োেল। 
রটরর োছ কেযে আযরা অযনে টেছু টনংযড টনযত িযি। ইযভর সযন্দি, রটরর আরও 
অযনে েযযাসটঙ্গনী আযছ। টেন্তু এ িযাপারিা সম্বযন্ধ প্রশ্ন েরযত কস ভ়ে পা়ে। ি়েযতা 
সম্পেজিাযত টচড ধযর যাযি। 

http://www.bengaliebook.com/


 মাস্টার অফ দ্য গেম । সিডসি গিলডি 

630 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
রটর টিছানার োযছ এল, কস ইযভর সমস্ত েরীযর আেুল ডগার পরে রাখল। টেন্তু 
কচাযখর তলা়ে এযস অিাে িয়ে কগল। িলল–কিটি, কতামার কচাযখ িাগ পযডযছ কেন? 
  
প্রযতযেিা েব্দ ইভযে আঘাত েরযছ। িযাাঁ, তার সযঙ্গ রটরর ি়েযসর তিাত আযছ। ইভ 
এখন পাঁটচে িছযর পা করযখযছ। তারা আিার ভাযলািাসার কখলা কখলযত শুরু েরল। 
টেন্তু এই প্রেম ইযভর মন অনয কোোও চযল কগযছ। 
  
রাটত্র নিার সম়ে ইভ িাটডযত টিযর এল। কেি ওযভযন করাস্ট রান্না েরযছন। 
  
টতটন ইযভর কিাাঁযি চুমু টিয়ে িলযলন টড়োর, কতামার েয়েেিা টপ্র়ে খািার রান্না েরটছ। 
  
–কেি, আমার কচাযখর তলার োযলা িাগ তুযল টিযত িযি। 
  
–কোন িাগ? 
  
ইভ কিখাল –এইগুযলা। 
  
–কেন? এগুযলাযে িযল িাটসর করখা। এগুযলা আটম ভাযলািাটস। 
  
–না, আটম কঘন্না েটর। 
  
–তুটম আমার েো টিোস েযরা ইভ, এগুযলা কতামার কসৌন্দযযজর পযক্ষ অন্তরা়ে িযি না। 
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-ভগিাযনর কিািাই, এগুযলাযে তুযল িাও। তুটম কতা সিযর্ই তা েরযত পাযরা। 
  
–িা, টেন্তু, তুটম টে এযত খুটে িযর? 
  
–িযাাঁ, েযি েরযি? 
  
 –আগামী ছমাস পারি না। আমার িাযত অযনেগুযলা অপাযরেন আযছ। 
  
–আটম কতামার কপযেন্ট নই, আটম কতামার িউ। আটম যা িলি, সযঙ্গ সযঙ্গ কতামাযে তা 
েরযত িযি। োল িযি? 
  
–না, োল েটনিার, টক্লটনে িন্ধ োেযি। 
  
–ওিা খুযল কিযলা। 
  
 ইভ আর এে মুিূতজ অযপক্ষা েরযত চাইযছ না। 
  
-ও ঘযর এযসা। কেি িলযলন। 
  
কিটসংরুম, ইভ এেিা কচ়োযরর ওপর িসল, উজ্জ্বল আযলা কজ্বযল কিও়ো িয়েযছ। উটন 
সন্তপজযণ পযজযিক্ষণ েরযলন। পটরণত িযলন এে অনুভিী েলয টচটেৎসযে। িযাাঁ, এিার 
ওনার আসল োর্ শুরু িযি। ইভ র্াযন, এর আযগ ওই ডাক্তার েীভাযি তার মুযখ 
অযলৌটেে োরুোর্ েযরটছল। এই অপাযরেনিা ি়েযতা না েরযলও চলত, টেন্তু ইভ 
কোযনামযতই রটরযে িারাযত চাইযছ না। 
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কেি আযলা িন্ধ েযর টিয়ে িলযলন কোযনা সমসযা কনই। আটম োল সোযল এিা েযর 
কিি। 
  
*** 
  
পযরর টিন সোলযিলা, টক্লটনযে তারা িুর্ন কপৌঁযছ কগযছ। 
  
কেি িলযলন সাধারণত এের্ন নাসজ আমাযে সািাযয েযরন। টেন্তু এিা কতা কছাযিা 
োর্, নাযসজর িরোর িযি না। 
  
–তুটম তাডাতাটড েরযি টেন্তু। 
  
–িযাাঁ, আটম কতামাযে েষ্ট কিি না। 
  
ইভ কিখল, কেযির িাযত এেিা িাইযপাডারটমে টসটরঞ্জ, টতটন ইনযর্েেন টিযলন। 
সামানয এেিু িযো। ইযভর িুটি কচাযখ ঘুযমর আচ্ছন্নতা। 
  
ঘুম কভযে কগযছ। কেি কচ়োযর িযস আযছন। 
  
-েীভাযি িল? 
  
–খুিই ভাযলা। 
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 ইভ মাো নাডল, আিার ঘুটময়ে পডল। 
  
কেি তখনও িযস টছযলন। ইযভর ঘুম কভযে কগযছ। 
  
-েটিযনর মযধযই িযাযের্ খুযল কিি। 
  
–টিে আযছ। 
  
 প্রযতযে টিন কেি এযস পরীক্ষা েযরন আর িযলন, তুটম সুি িয়ে উিছ। 
  
-েযি আটম আমার মুখ কিখি আ়েনাযত? 
  
 –শুক্রিার কিখযত পাযি। 
  
ইভ প্রধান নাসজযে কডযে পািাল। প্রাইযভি কিটলযিান িসাযনা িয়েযছ। প্রেম কয কিানিা 
এল কসিা রটরর। 
  
-িাই কিটি, তুটম এখন কোো়ে? আটম কতা কতামাযে না কপয়ে অনধযজ িয়ে উযিটছ। 
  
-আমারও তাই অিিা, কিযখা না কোটরডাযত আসযত িয়েযছ। েী এেিা কমটডযেল 
েনযভনেন আযছ। আসযছ সপ্তাযি টিযর যাি। 
  
-কেমন আযছা? 
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–কতামার েো মযন পডযছ। 
  
 ইভ টিসটিটসয়ে টেছু িলার কচষ্টা েরল কতামার সযঙ্গ কেউ আযছ িযল মযন িযচ্ছ। 
  
-িযাাঁ, ওর েো আর িলল না। 
  
 টখলটখযল এেিা িাটসর েব্দ। 
  
ইভ কিটলযিানিা নাটময়ে রাখল। 
  
আযলের্ান্দ্রাযে কিান েরল। আযলের্ান্দ্রা তার আসন্ন সন্তান সম্পযেজ খুিই উৎিুল। 
কস িারিার িলযছ, আটম অযপক্ষা েরযত পারটছ না। 
  
ইভ িলল আমার অযনে টিযনর ইযচ্ছ, আটম এের্ন ভাযলা মাটস িি। 
  
িােুরমার সাযে এখন আর কিখা েরযত যা়ে না ইভ। িুর্যনর মযধয এেিা িাণ্ডা 
িাতািরযণর সৃটষ্ট িয়েযছ। কেন? ইভ র্াযন না। 
  
কেি েখনও কেটির েো টর্জ্ঞাসা েযরটন। এর্নয ইভ তাযে কিাষ টিযত পাযর না। 
এেটিন ি়েযতা ইভ রটরর েো টচন্তা েরযি, কেিযে তার র্ীিন কেযে টিিা়ে কিযি। 
রটরযে টচরটিযনর র্নয িখল েরযত িযি। রটর ছাডা কস িাাঁচযি না। 
  
*** 
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শুক্রিার সোলযিলা। ইযভর ঘুম কভযে কগযছ। কস কেযির র্নয অযপক্ষা েরযছ। কেি 
েখন আসযি? িযাাঁ, কেষ পযজন্ত কেি এযলন, এেিা োযর্ আিযে পযডটছযলন। 
আ়েনািা আনা িল, ইভ আ়েনার টিযে তাটেয়ে ভয়ে আতজনাি েযর উিল। 
  
. 
  
উপসংিার 
  
কেটি–১৯৮২ 
  
৩৬. 
  
কেটির মযনর িল, সময়ের চাো অটত দ্রুত কপছন টিযে চযল টগয়েটছল। কযসি 
টিনগুযলা িরািযরর র্নয িাটরয়ে কগযছ, ক্ষণোযলর র্নয তারা র্ীিন্ত িয়ে উযিটছল। 
আিা, েত সুন্দর েীত সোল িযর কগযছ িসন্ত সন্ধযা়ে, েীষ্ম িাটরয়ে কগযছ েরৎ টিযন। 
এেিার পর এেিা ঋতু চযল কগযছ তার র্ীিন কেযে। আটে িছর, আরও টেছু িছর। 
িযাাঁ, অযনে সম়ে টতটন তার আসল ি়েসিার েো ভুযল যান। মুখিা আরও পটরণত িয়ে 
উিযছ। মনিা প্রাচীন িযচ্ছ টে? আ়েনাযত মুখ কিখযল কেমন কযন যন্ত্রণা ি়ে। টতটন 
আর আ়েনা়ে কিখযত চান না টনযর্যে। তযি এখনও কসার্া িয়ে িাাঁটডয়ে োেযত 
ভাযলািাযসন। কসই গটিজত ভটঙ্গ, আটভর্াতযম়ে চাউটন। 
  
প্রযতযে টিন অটিযস যান, টিেমযতা অটিস েযরন, মৃতুযর েো ভািনার মযধয আযনন 
না। কিাডজ টমটিং-এ কযাগ কিন। িুিযত পারযছন, আর কিটে টিন এইভাযি োর্ েরযত 
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পারযিন না। আযেপাযে যারা িযস োযে, তারা অতযন্ত দ্রুত েো িযল। কেটি তাযির 
সাযে পালা টিয়ে চলযত পারযছন না। অতীত এিং িতজমাযনর মযধয এেিা সংঘষজ ঘযি 
কগযছ। িযাাঁ, তার র্গতিা ক্রমে আরও কছাযিা িয়ে আসযছ। 
  
কেটির িাযত এেমাত্র র্ীিনযরখা আযছ, এেিা প্রচণ্ড উৎসাি, যা তাযে এতটিন িাাঁটচয়ে 
করযখযছ। টতটন র্াযনন, এেটিন এই পটরিাযরর কেউ কু্রগার কেন্ট টলটমযিযডর িাট়েত্ব 
কনযি। কেটি এখনও পযজন্ত র্াযনন না, কে িযি কসই উেরাটধোরী, কর্টম মযােযেগর 
এিং মাগজাযরি, টতটন এিং কডটভড, অযনে যন্ত্রণা সিয েযরযছন, অযনে টিটনে রাত, 
ইভ? কেটি তার ওপর অযনে আো িাপন েযরটছযলন। টেন্তু ইভ এের্ন িতযাোরী। 
কেটি ভািযলন, ইভযে ি়েযতা োটস্ত কিও়ো উটচত টছল। না, োটস্ত কতা অযনে িয়ে 
কগযছ। 
  
*** 
  
আ়েনা়ে মুখ কিযখ ইভ অিাে িয়ে কগযছ। িযাাঁ, কস আত্মিতযা েরার কচষ্টা েযরযছ। 
অযনেিা ঘুযমর িটড কখয়ে কিযলযছ। টেন্তু কেি পাম্প েযর সি কির েযর টিয়েযছন। 
ভাযলািাসা এখন কোো়ে কপৌঁযছ কগযছ। টেন্তু কেন? কেি টে এভাযি প্রটতটিংসা 
টনয়েযছন? 
  
নাসজরা সিসম়ে ইভযে টঘযর করযখযছ। ইভ তার স্বামীর পা ধযর িযলটছল আমাযে 
মরযত িাও, আটম এইভাযি কিাঁযচ োেযত চাই না। 
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কেি িলযলন –এখন তুটম আমার। পৃটেিীর কোযনা পুরুষ কতামার মুযখর টিযে তাোযি 
না। 
  
টেন্তু কেন? কেি এভাযি কেন প্রটতযোধ টনয়েযছন? আযলের্ান্দ্রা িারিার কিান েরযছ, 
ইভ তার সযঙ্গ েো িলযত চাইযছ না। এমন েী কস পৃটেিীর োউযেই তার এই 
েুৎটসত মুখখানা কিখাযি না। কেি ছাডা কেউ তার টিযে তাোযচ্ছ না। কেি কেষ পযজন্ত 
োর্ কেষ েরযলন। িযাাঁ, ইভযে সারার্ীিন এই েুৎটসত মুখচ্ছটি টনয়ে কিাঁযচ োেযত 
িযি। 
  
করার্ সোল পাাঁচিার সম়ে কেযির ঘুম কভযে যা়ে। তাযে িাসপাতাল টেংিা টক্লটনযে 
কযযত িযি। 
  
ইভ আরও কভাযর ওযি, কেেিাস্ট বতটর েযর। করার্ রাযত কস টডনাযরর র্নয রান্না 
েযর। কিটর িযল িযস োযে। িযাাঁ, আমার স্বামী টে অনয কোযনা কময়ের প্রটত অনুরক্ত? 
এখনও কস কেন টিরযছ না? 
  
িরর্াযত পায়ের েব্দ। কস ছুযি যা়ে, স্বামীযে আির েযর। অযনেক্ষণ তাযে র্টডয়ে 
ধযর রাযখ। তারা আযগর মযতা কেউ োউযে ভাযলািাসযত পারযি না। তিু ইভ 
ভাযলািাসার কচষ্টা েযর। 
  
এেটিন ইভ িলল– ডাটলজং, তুটম কতা আমাযে অযনে োটস্ত টিয়েছ, তুটম টে আিার 
আমার মুখিা টিে েযর কিযি না? 
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কেি তার িউয়ের টিযে তাটেয়ে গটিজত েণ্ঠস্বযর িযলটছযলন, না কসানা, কতামার মুখিা 
আর টিে েরা যাযি না। 
  
*** 
  
সম়ে কেযি যাযচ্ছ। কেি আরও প্রভািোলী িয়ে উযিযছন। কেষ পযজন্ত ইভ তার 
ক্রীতিাসীযত পটরণত িল। এখন সিটেছুই কেযির ইচ্ছানুসাযর পটরচাটলত িযচ্ছ। িযাাঁ, 
এই েুৎটসত মুখ ইভযে চার কিও়োযলর মযধয িটন্দ করযখযছ। 
  
*** 
  
আযলের্ান্দ্রা এিং টপিাযরর এেিা কছযল িয়েযছ, রিািজ- িেিযে কচিারার এেটি 
টেশু। কেটির মযন পযড কগল িটনর েো। রিাযিজর ি়েস আি িছর, যযেষ্ট িুটদ্ধমান 
কছযল। কেটি ভািযলন, িযাাঁ, এই কছযলটির ওপর টনভজর েরা যা়ে। 
  
*** 
  
পটরিাযরর সিসযরা ওই আমন্ত্রণ টলটপ কপয়েটছল এেই টিযন, কলখা টছল শ্রীমতী কেটি 
ব্ল্যােওয়েল, তাাঁর নব্বইতম র্ন্মটিন পালন েরযিন, টসডারটিল িাউস, ডােিারিাযর, 
আপটন সিান্ধযি সপটরিাযর এই অনুষ্ঠাযন আসযিন। ১৯৮২ সাযলর ২৪ কসযেম্বর, রাত 
৮িা়ে। 
  
কেি এই আমন্ত্রণ পত্র কপয়ে ইযভর টিযে তাটেয়ে িলযলন –আমরা যাি। 
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-না, আটম যাি না। তুটম এো যাও। 
  
–না, কতামাযে কযযত িযি। 
  
*** 
  
িটন ব্ল্যােওয়েল তার সযানাযিটর়োযমর িাগাযন িযসটছল। আপন মযন ছটি আাঁেটছল। 
এের্ন এযস িলল–িটন, আপনার টচটি। 
  
িটন টচটিিা খুলল, কিাাঁযি এেিা অদু্ভত িাটস আিা, িােজযড পাটিজযত কযযত আমার ভাযলাই 
লাযগ। 
  
*** 
  
টপিার কিমযেিন এই টচটিিা পযড িলযলন েী আশ্চযজ, নব্বই িছর ি়েস িয়ে কগল। 
  
-িযাাঁ, আযলের্ান্দ্রা িলল। 
  
তারা ভািল, কছাট্ট রিািজ এেিা আমন্ত্রণ পত্র কপয়েযছ। 
  
. 
  
৩৭. 
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অটতটেযির যািার সম়ে িয়েযছ। কেউ কিটরযত কগযলন, কেউ এযরাযেযন, যািার আযগ 
তারা সেযল টসডারটিযলর লাইযেটরযত এযসটছযলন। কেটি চারটিযে তাোযলন, আিা, 
প্রযতযযে, এই িটন, মুযখ িাটস টছল তার, এখন তাযে মযন িযচ্ছ কস িুটি অনয র্গযতর 
িাটসন্দা। আমার সন্তান, আমাযে খুন েরযত কচয়েটছল। তার ওপর আটম এতখাটন টনভজর 
েযরটছলাম। কস আমার সি স্বি র্লাঞ্জটল টিয়েযছ। 
  
ওই কতা ইভ, কস এে িতযাোরী। পৃটেিীিা তার পায়ের তলা়ে োেত, যটি কস এেিু 
ভাযলা িত। 
  
কেটি ভািযলন, অযনে েষ্ট কস কপয়েযছ। আিা, আযলের্ান্দ্রা, অসাধারণ রূপিতী, োন্ত 
স্বভাযির কময়ে। টেন্তু? আযলের্ান্দ্রা েখনও কোম্পাটনযে িযডা েযর কিযখটন। কু্রগার 
কেন্ট সম্পযেজ তার সামানযতম আেি কনই। এমন এেিা কলােযে স্বামী টিযসযি েিণ 
েযরযছ, কয কোম্পাটনর িযাপাযর মাো ঘামাযত চা়ে না। 
  
এরা িুর্যনই টিোসঘাটতো। িযাাঁ, এযির োউযে আটম টিোস েরি না। 
  
কেটি ভািযলন, আটম সি টেছু ধ্বংস েরি। আটম এেিা টিরাি সাম্রার্য বতটর েযরটছ। 
কেপিাউযন আমার নাযম এেিা িাসপাতাল িাটপত িয়েযছ। িান্দার মযতা কলাযেরা 
যাযত পডাযোনা েরযত পাযর, তার র্নয আটম সু্কল বতটর েযরটছ। লাইযেটর িাপন 
েযরটছ। 
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এই ঘযর যারা ঘুযর কিডাযচ্ছ, েতগুটল কভৌটতে অি়েি। কর্টম মযােযেগর এিং 
মাগজাযরি, িান্দা আমার টিযে তাটেয়ে িাসযছ। কডটভড, আমাযে র্টডয়ে ধযর আযছ। 
কেটি মাো নাডযলন, িযাাঁ, েযি আটম কতামাযির োযছ যাি? 
  
*** 
  
ঘযর কে এের্ন চযল এযসযছ। কেটি তাোযলন, আিা, নাতটনর কছযল। 
  
 কেটি িলযলন –এযসা। 
  
রিািজ চযল এযসযছ। 
  
 রিািজ িলল–টিিা, কতামার র্ন্মটিযনর পাটিজিা িারুণ িয়েযছ। তাই না? 
  
-ধনযিাি রিািজ, কতামার ভাযলা কলযগযছ? সু্কল কেমন লাযগ? 
  
–আমার সু্কল ভাযলা লাযগ। আটম আমার ক্লাযস কিড ি়ে। 
  
কেটি তাোযলন টপিাযরর টিযে– রিািজযে ও়োযির সু্কযল পািাযল কেমন ি়ে? এিাই 
টেন্তু সি কেযে ভাযলা সু্কল। 
  
টপিার িাসযলন– ঈেযরর কিািাই কেটি, রিািজ যা ভাযলা মযন েযর তাই েরযি। গাযনর 
প্রটত ওর িারুণ আেষজণ আযছ। ও এের্ন ক্লাটসেযাল টমউটর্টস়োন িযত চা়ে। র্ীিনিা 
ও টনযর্র মযতা োিাযি। 
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কেটি িীঘজোস কিযল িলযলন– তুটম টিেই িযলছ। আমার অযনে ি়েস িয়েযছ। আটম 
এখাযন নাে গলাযত চাইটছ না। যটি ও গান টেখযত চা়ে, তাই টেখযত টিও। 
  
উটন রিাযিজর টিযে তাটেয়ে িলযলন– রিািজ, আটম টে কতামাযে এেিু সািাযয েরি? 
আটম এের্নযে র্াটন কয রু্টিন কমযিিার োযছর িনু্ধ। 
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