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দু-হাজাে বছে আঞ্জেে কথা 
  
বনউই়েকক : ৪ঠা গসগেম্বর, ১৯৬৯। 
  
আজ গথগক প্রা়ে দু-হাজার বছর আগের কথা। গস সম়ে গরাগম একধরগনর বনষু্ঠর 
প্রাণসংহারী গেো চেগতা বববিন্ন সাককাস প্রবতষ্ঠাগন। এই গেো হগতা মনুষ্যরূপী অ্সহা়ে 
বিকারগদর সগে কু্ষধাতক গনকগ়ে বা বসংহগদর। বিকারীরা অ্তযন্ত সতককিাগব বিকাগরর 
ওপর নজর রােত। তারপর ধীর অ্থচ বির পদগক্ষগপ এবেগ়ে গেত এবং ঝগ়ের েবতগত 
ঝাাঁবপগ়ে প়েগতা বনরীহ বিকারগদর ওপর। মুহূগতকর মগধয, বনমকমিাগব তাগদর বছাঁগ়ে 
টুকগরা টুকগরা কগর গেেগতা। এইিাগব অ্নুবষ্ঠত হত মল্লিূবমর হতযা পবক। 
  
বকন্তু মানুষ্ ববংি িতাব্দীগত পদাপকণ কগরগছ। গস এেন আগের তুেনা়ে অ্গনক সুসিয 
ও আধুবনক মনস্ক হগ়েগছ। তাই সমগ়ের সগে তাে বমবেগ়ে অ্তীগতর গসই প্রাণসংহারী 
গেোর েবত-প্রকৃবত পাগেগছ। বিকার ও বিকারীর গচহারার মগধয এগসগছ পবরবতকন। 
অ্তীগতর মল্লিূবমর একচ্ছত্র না়েক সুগ়েগতাবম়োগসর িোবিবষ্ক্ত হগ়েগছন আদােগতর 
গেগনাগ্রাোর, োর কাজ িববষ্যৎ প্রজগের জনয ঘটনার আনুপূববকক বববরণ নথীিুক্ত 
করা। 
  
সুদুর অ্তীগতর গরাগমর গসই মল্লিূবমর উদ্ভব ঘগটগছ একাগের মযানহাটাগনর গেৌজদারী 
আদােগতর গষ্াগো নম্বর এজোগস। এোগন এগসগছন বববিন্ন সংবাদপগত্রর ডজন োগনক 
সাংবাবদক ও গবি বকছু দিকনাথকীরা। এাঁরা সকাে সাতটা গথগক এজোগসর বাইগর 
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সাবরবদ্ধিাগব অ্গপক্ষা করবছগেন–োগত এজোগসর গিতগর বসগত পাগরন এবং েুগনর 
মামোর চাঞ্চেযকর বববরণ পবরষ্কারিাগব জানগত পাগরন। দদবনক পবত্রকার বিগরানাগম 
এই েুগনর ঘটনাবট প্রকাবিত হগ়েগছ। এই ঘটনাবট সব মানুষ্গক উদ্দীপ্ত কগরগছ। 
  
 এই প্রাণসংহারী গেো়ে োগক বিকার বহসাগব প্রবতপন্ন করা হগ়েগছ বতবন বছর ববত্রগির 
এক েুবক। নাম মাইগকে গমাগরবট। গমাগরবট িান্ত স্বিাগবর, িদ্র, মাবজকত গচহারার 
বযবক্ত। তার মুেশ্রী সুন্দর হগেও এক ধরগনর বনযতা ও বহংস্রতার ছাপ গসই মুগে স্পষ্ট। 
মাইগকগের মাথা়ে একরাি কাগো চুে। পবরপাবট কগর আাঁচ়োগনা। তার দুগচাগের 
তারা়ে েিীর দৃবষ্ট। তার পরগন হােকা নীে রগের িাগটকর ওপর ধূসর রগের সুযট। 
েো়ে নীে রগের গরিমী টাই বাাঁধা। আর পাগ়ে পাবেি করা ঝকঝগক চাম়োর জুগতা। 
মাইগকে গমাগরবট িান্তিাগব : বববাদীর গটববগে বগস আগছন। তার দুগচাগে চঞ্চেতা ও 
উগেে েুগট উগঠগছ। বতবন এজোগসর চারবদগক বার বার দৃবষ্টপাত করগছন। 
  
 এই গেো়ে আগরক চবরত্র হগেন রবাটক বড বসেিা। বতবন মাইগকে গমাগরবটর প্রবতপক্ষ। 
অ্থকাৎ বিকারী বসংগহর িূবমকা়ে বতবন অ্বতীণক হগ়েগছন। এই আদােগত বতবন জনেগণর 
প্রবতবনবধ বহসাগব এগসগছন। বতবন গপিা়ে বনউই়েকক কাউবির দুগদ বডবিক্ট এযাটবনক। 
সারা জীবন বতবন কাগজর গপছগন ছুগট গবব়েগ়েগছন। উচ্চতা়ে বতবন েবদও েুব গববি নন 
তগব তার দদবহক েঠনশিেী েুবই আকষ্কণী়ে। বড বসেিা মুবষ্টেুগদ্ধ পারদিকী। বতবন 
গেৌবগন একাবধক মুবষ্টেুগদ্ধ প্রবতগোেী বহসাগব অ্ংিগ্রহণ কগরবছগেন। তার মুগের ক্ষত 
বচহ্নগুবে এেনও তার প্রমাণ স্বরূপ ববরাজ করগছ। 
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রবাটক বড বসেিা একজন উচ্চাকাঙ্খী মানুষ্। গেগকাগনা িাগব উচ্চাকাঙ্খ পূরণ করগত 
বতবন বদ্ধ পবরকর। বতবন আজ গে জা়েো়ে এগস গপৌঁগছগছন, গসোগন আসগত হগে 
টাকা। বা েুাঁবটর গজাগরর প্রগ়োজন হ়ে। বকন্তু বতবন এ দুগটাগক সাহাগেযর ঢাে বহগসগব 
বযবহার কগরনবন। সকগের ধারণা বড বসেিা অ্সহা়ে জনেগণর গসবা়ে ব্রতী হগ়েগছন। 
গে গকাগনা কাগজ জনেণ তাগক পাগি পাবার আিা কগরন। তাই বতবন অ্না়োগস 
উন্নবতর বিেগর উঠগত গপগরগছন। বকন্তু মানুগষ্র ধারণা বছে িুে। ওটা বছে বড বসেিার 
বাইগরর মুগোি। এই ছদ্মগবগির আ়োগে বতবন বছগেন এক ি়েংকর বনপুণ গোদ্ধা, ক্ষমা 
করা বা িুগে োও়ো কথাগুবে তার অ্বিধাগনর পাতা গথগক মুগছ গেগছ। 
  
সাধারণত বতবন গছাগটা োগটা মামো়ে গেৌজদারী আদেগত আগসন না। মামো়ে সও়োে 
করার মগতা তার অ্ধীগন প্রচুর কমকচারী আগছন। তাগদর কাউগক বকংবা ইগচ্ছ করগে 
বসবন়োর সহকারীগদর গে কাউগক পাঠাগত পারগতন। এটা মাইগকে গমাগরবটর মামো। 
এ এক অ্সাধারণ জবটে মামো, তাই বতবন বনগজই এই মামোর তদারবকর দাব়েত্ব 
বনগ়েগছন। বতবন বনগজই এই মামো়ে সও়োে করগবন বগে বির কগরগছন। 
  
মাইগকে গমাগরবটর গকসবট বনগ়ে গোটা গদি গতােপা়ে হগ়েগছ। তার সম্পগকক গদগির 
সবকবট দদবনক সংবাদপগত্র নানারকম চাঞ্চেযকর সংবাদ প্রকাবিত হগচ্ছ। বনউই়েগককর 
পূবকাঞ্চগে পাাঁচবট কুেযাত মাবে়ো পবরবাগরর বসবত। গসোনকার সমস্ত অ্পরাধ সংঘবটত 
হ়ে ওইসব মাবে়োগদর অ্েুবে গহেগন। এগদর মগধয একবট হে গ্রযাগনবে। এই দেবটর 
ববিাে প্রিাব প্রবতপবি আগছ। এই দগে কমকীর সংেযাও অ্গনক। গ্রযাগনবের ডন বা 
গনতা হগেন আগন্তাবনও গ্রযাগনবে। ইবন হগেন মাইগকে গমাগরবটর শ্বশুর। আগন্তাবনও 
গ্রযাগনবের ব়েস হগ়েগছ, তাই সকগের বির ববশ্বাস শ্বশুগরর অ্বতকমাগন ডগনর পদবট 
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মাইগকে গমাগরবটর দেগে আসগব। আর গসই জনযই তাগক মাবে়ো ববদযা়ে বিবক্ষত 
করার প্রস্তুবত চেগছ। মাইগকে গমাগরবট ইবতমগধয ডজন োগনক অ্পরাগধর সগে 
বনগজগক জব়েগ়ে গেগেগছন। গমাগরবট শুধু মানুগষ্র হা়ে গিগে পেু কগর গদন না, েুন 
করাগতও হাত পাবকগ়ে গেগেগছন। বকন্তু মজার কথা এই গে, বডবিক্ট এযাটবনক বড বসেিা 
তার ববরুগে অ্তীত মামো়ে এইসব অ্পরাগধর গকাগনাবটরই প্রমাণ দাবেে করগত 
পাগরন বন। প্রমাণ ছা়ো গকাগনা গকই আইগন েুবক্তোহয হ়ে না। 
  
গমাগরবট েুব বনেুাঁত এবং পবরকবিতিাগব এগককবট অ্পরাধ সংঘবটত করগতন। আর 
এমন সাবধানতা অ্বেম্বন করগতন োগত গকাগনা প্রতযক্ষদিকী না থাগক। এর েগে প্রমাণ 
সংগ্রহ করগত সরকারগক নাস্তানাবুদ হগত হগতা। তবুও তারা প্রতযক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ 
করগত পারগতা না। 
  
এবার আসগর নামগেন বড বসেিা স্ব়েং। গমাগরবটর ববরুগদ্ধ সাক্ষয প্রমাণ গজাো়ে করগত 
তৎপর হগ়ে উঠগেন। এ কাগজ বতবন পুগরা বতনবট বছর বয়ে করগেন, তারপর 
পবরশ্রমও করগত হগ়েগছ তাগক প্রচুর। এমন সম়ে অ্নবিগপ্রতিাগব একবট ঘটনা 
ঘটগো। বকছুবদন আগে পুবেি একবট গোকগক গগ্রপ্তার কগরবছে, গস ডাকাবত করগত 
বেগ়ে েুন কগরগছ। অ্গনক কসরত কগর পুবেি তার নাম জানগত গপগরগছ, কযাবমগো 
গেো। গমাগরবটর পবরচােনাধীন মাবে়ো পবরবাগরর েুগন সদসয ওই গেো। 
  
এই েবর রবাটক বড বসেিার কাগন গপৌঁছগো। বতবন িাবগেন আবম ো গচগ়েবছ তা 
গপগ়েবছ। অ্প্রতযাবিতিাগব গসৌিােয গদবী আমার হাগত ধরা বদগ়েগছ। বতবন েুব েুবি। 
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ঠার পবরশ্রম এতবদগন সাথকক হগ়েগছ। বড বসেিা জানগতন কযাবমগো গে অ্পরাগধ 
অ্বিেুক্ত তাগত ববচাগর তার োাঁবস অ্বধাবরত। 
  
 রবাটক বড বসেিা ববচক্ষণ উবকে। তাাঁর মাথা়ে একটা বুবদ্ধ এে, েবদ এই গোকবটগক 
গকাগনািাগব আ়েগত্ব আনা ো়ে তাহগে গমাগরবটর ববরুগদ্ধ োবতী়ে সাক্ষযপ্রামাণ আদােগত 
গপি করগত তার অ্সুববধা হগব না, গেই িাবা গসই কাজ। বতবন কযাবমগোর সগে গদো 
করগত গজেোনা়ে গেগেন। তাগক আশ্বাস বদগ়ে বেগেন–তার োগত োাঁবস না হ়ে গসই 
বযবিা বতবন করগবন বববনমগ়ে তাগক বকছু েবর জানাগত হগব। আর গসই েবরগুবে গেন 
সবতয ও পাকা হ়ে। গসসব েবর মাইগকে গমাগরবটর বববিন্ন অ্পরাধ ও তাগদর 
পবরকিনা। ববষ়্েক। 
  
বো বাহুেয মৃতুযর হাত গথগক রক্ষা পাও়োর জনয কযাবমেে গেো রবাগটকর কথা়ে সম্মত 
হে। বযাপারটা গে এত সহগজ হগ়ে োগব তা রবাগটকর ধারণার অ্তীত বছে। কযাবমগো 
তার চুবক্তগত সম্মবত গদও়ো়ে বতবন পুেবকত হগ়েবছগেন। এর গপছগন একটা কারণ 
বছে। এই মামো়ে বতবন বজতগত পারগে তার উচ্চািা পূরণ তথা স্বাথকবসবদ্ধ হগব। েবদ 
কযাবমগো গেো আদােগতর কাঠে়ো়ে দাাঁব়েগ়ে তার জবানবন্দী গদ়ে এবং এগত 
মাইগকে গমাগরবটর োবতী়ে অ্পরাধ প্রমাবণত হ়ে তাহগে মাইগকে গমাগরবটর 
আদােগতর রাগ়ে মৃতুযদণ্ড অ্বিযম্ভাবী। এটা গকউ রুেগত পারগব না। বরং গমাগরবট তা 
গমগন বনগত বাধয হগব। এটা বড বসেিা িাগোিাগবই জানগতন, গে এর েগে পূবকাঞ্চগের 
সবচাইগত ব়ে ও প্রিাবিােী কুেযাত মাবে়ো পবরবারবট বিরদাাঁ়ো গিগে মুে থুবগ়ে পগ়ে 
োগব। এছা়ো তার বনগজরও স্বাথকবসবদ্ধ সেে হগব। এতব়ে কৃবতগত্বর জনয তাাঁগক 
বনশ্চ়েই পুরসৃ্কত করা হগব। আর গসবট হগব অ্যােবাবনর েিনকগরর ওই আসনবট। 
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উচ্চাকাঙ্খী স্বাথকগোিী বড বসেিা শুধু আইন বযবসার সােগেয তৃপ্ত ন়ে, আগমবরকার 
রাজনীবতর আকাগি উজ্জ্বে তারা হগ়ে েুগট ওঠার আিা মগন মগন গপাষ্ণ করবছগেন 
বহুবদন ধগর। বনউই়েগককর অ্নযানয েিনকররা এর মগধযই গহা়োইট হাউগস গে োর আসন 
পাকা কগর গেগেগছন। গসই গহা়োইট হাউগস বনগজগক প্রবতবষ্ঠত করার বাসনা এতবদগন 
পূরণ করগত চগেগছন রবাটক। বতবন ধগরই বনগ়েবছগেন বুগকর গিতগর োবেত বাসনা 
পূরণ করগত হগে মাইগকে গমাগরবটগক দবদুযবতক গচ়োগর বসাগতই হগব। তাহগে 
গহা়োইট হাউগস ঢুকগত আর গকাগনা বাধা থাকগব না। সম়েও তার অ্নুকুগে। এছা়ো 
রাগের ক্ষমতািােী ও তুের রাজশনবতক গনতারাও তাগক সহা়েতা করগছন। গমাগরবটগক 
গদাষ্ী সাবযস্ত করগত পারগেই ওইসব রাজশনবতক গনতাগদর বদানযতা়ে েিনকর পগদর 
বনবকাচগন আোমী বছর প্রাথকী বহসাগব দাাঁ়োগত পারগবন। তাই গেিাগবই গহাক গমাগরবটগক 
কুগপাকাৎ করগত হগব। 
  
 গো়ো গথগকই বড বসেিা সতকক বছগেন। গকাগনারকম ঝুাঁবকর মগধয োনবন, মাইগকে 
গমাগরবটর ববরুগদ্ধ মামোবট বতবন সেগে সাবজগ়েবছগেন। এইসব সাক্ষযপ্রমাণ গোো়ে 
করার কাগজ বতবন োগদর বনেুক্ত কগরবছগেন তারাও েুব আন্তবরকিাগব তাগদর কাজ 
সম্পন্ন কগরগছ। আইগনর গকাগনা োাঁক বছে না তাগত, োর মাধযগম আসামী গমাগরবট 
গবকসুর োোস গপগত পাগরন। 
  
এবদগক জুবর বাছাই করগত বড বসেিার পুগরা ছ-সপ্তাহ গকগট বেগ়েবছে। বড বসেিা 
ববচারকগক অ্নুগরাধ কগরবছগেন দুজন অ্বতবরক্ত জুরীগক ববকি বহসাগব রােগত। 
সতককতামূেক বযবিা বহসাগব প্রথম গথগকই এই মামোর জুরীগদর নজরবন্দী কগর রাো 
হগ়েবছে, তাও বড বসেিার ববগিষ্ আবজকগত। োগত গকাগনা বাইগরর গোক জুরীগদর 
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বা়েীগত ঢুকগত না পাগর, তার জনয বা়েীর দরজা়ে তাো োোগনার বযবিা করা 
হগ়েবছে। 
  
মামোর একমাত্র রাজসাক্ষী বছে কযাবমগো গেো। গে একসম়ে মাইগকে গমাগরাবটর 
দগের েুগন গুণ্ডাগদর একজন বছে। রবাটক বড বসেিা তাগকও বনরাপিার গবষ্টনীগত 
আবদ্ধ কগরবছগেন। অ্তীগতর একবট ঘটনাই বড বসেিাগক সতকক থাকগত অ্নুগপ্ররণা 
েুবেগ়েবছে। বহুবদন আগে এই রকমই একবট মামোর প্রধান অ্বিেুক্ত বছে এক মাবে়ো 
চগের সদকার। তার ববরুগদ্ধ রাজসাক্ষী করা হগ়েবছে আগব বকড টুইে নাগম এক 
বযবক্তগক। কবন েীপপুগের হাে মুন গহাগটগের ছতোর একবট ঘগর আগব বকগডর থাকার 
বযবিা কগরবছে পুবেি। দুজন পুবেি অ্বেসারগক তার পাহারা়ে বনেুক্ত করা হগ়েবছে। 
বকন্তু এত ক়ো বনরাপিার মগধয গরগেও একবদন গসই রাজসাক্ষীর অ্বন্তম পবরণবত 
হগ়েবছে মৃতুয, গদো গেে গস ওই ঘগরর জানাো বদগ়ে রাস্তা়ে পগ়ে বেগ়েগছ এবং এগতই 
তার মৃতুয হ়ে। অ্বিয এ ববষ্গ়ে একটা সগন্দহ সবার মগন উাঁবক বদগ়েবছে, তা হে, গস 
বনগজ জানাো বদগ়ে পগ়ে আত্মহতযা কগরগছ নাবক ওই পাহারাদার পুবেি দুজন তাগক 
জানাো বদগ়ে ছুাঁগ়ে গেগে মৃতুযর বদগক গঠগে বদগ়েগছ? তা রহসযই গথগক বেগ়েগছ। গসই 
পুরগনা ঘটনার সৃ্মবত বড বসেিাগক এতোবন দৃঢ় কগরবছে। তা মগন গরগেই বতবন 
বযবক্তেতিাগব কযাবমগোর প্রহরার বযাপাগর উগদযােী হগ়েবছগেন। এমনবক প্রবত রাগত 
কযাবমগোগক এক জা়েো গথগক অ্নয জা়েো়ে িানান্তবরত করা হগতা। ববচাগরর আগে 
পেকন্ত সুবনবশ্চত বনরাপিা বজা়ে গরগেবছগেন 
  
 ববচার পবক শুরু হে। তাই কযাবমগো গেোর বনরাপিার গকাগনা অ্িাব রাগেন বন বড 
বসেিা। গজগের একবট গসগে তাগক আটগক রাো হে এবং চারজন সিস্ত্র গডপুবট 
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পুবেি চবিি ঘণ্টা তার প্রহরারত বছগেন। মাইগকে গমাগরবটর োরা গেোগরর োগত 
গকাগনারকম ক্ষবত না হ়ে তার জনয এই বনবচ্ছদ্র প্রহরার বযবিা করা হগ়েবছে। 
  
ববচাগরর পঞ্চম বদগন গজবনোর পাককার নাগম একজন সরকারী উবকে বহগসগব িপথ 
গ্রহণ কগরবছে। গস ছা়ো আরও পাাঁচজন উবকে বডবিক্ট এযাটবনকর সগে সহগোবেতা 
কগরবছগেন। তারা সবই সরকারী উবকগের গটববগের ওপাগি বগসবছগেন। 
  
 গজবনোর পাককাগরর ব়েস কম, মাত্র চবিি। পাতো বছপবছগপ ে়েন তার। োগ়ের রং 
েযাকাগি, গচাগের মবণ দুবট সবুজ রগের। গসই গচাগের দৃবষ্ট িাবুকতাম়ে। মাথা়ে কাগো 
একরাি চুে। গস গেমন সাহসী গতমবন আগবেপ্রবণও বগট। তাছা়ো গস েত না সুন্দরী 
তার গচগ়ে গবিী আকষ্কণী়ো। তাই তাগক গে গদেগব তার মগন ওই মুেবট বচরবদন অ্ম্লান 
হগ়ে থাকগব। 
  
 সরকারী উবকে বহগসগব অ্ংিগ্রহগণর প্রথম বদন গজবনোর পাককাগরর ববশ্রীিাগব শুরু 
হগ়েবছে। বডবিক্ট এযাটবনকর অ্বেগস িপথ গ্রহগণর সম়ে বঠক করা বছে সকাে আটটা়ে। 
তাই আগের বদন রাগত গস প্রগ়োজনী়ে বজবনসপত্রগুবে গুবছগ়ে গরগেবছে। োগত তার 
তা়োতাব়ে ঘুম িাগে, গসই জনয ঘব়েগত অ্যাোমক বদগ়ে গরগেবছগেন। সম়ে বনগদকবিত বছে 
গিার ছটা। 
  
বকন্তু িােয তার ববরূপ বছে। তাই বনবদকষ্ট সমগ়ে ঘব়ের অ্যাোমক বাগজবন। আর 
গজবনোগরর ঘুমও িাগেবন। ঘুম েেন িােগো তেন অ্গনক গদরী হগ়ে গেগছ। গচাে 
েুগেই ঘব়ের বদগক তাকগো। গস চমগক উঠগো। ঘব়ের কাাঁটা তেন আটটা ছুাঁই ছুাঁই 
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করগছ। সম়ে নষ্ট না কগর দ্রুত হাগত গপািাক পরগো। তা়োতাব়ে করগত বেগ়ে গস 
গমাজা বছাঁগ়ে গেেে, জুগতার বহে েুগে গেেে। 
  
অ্েতযা তাগক আবার জামাকাপ়ে পাোগত হে। তারপর অ্যাপাটকগমন্টর দরজা বে কগর 
বাইগর গববরগ়ে এে। গসই মুহূগতক তার মগন প়েে গে সদর দরজা গোোর চাবব ফ্ল্যাগটর 
গিতর গরগে এগসগছ। গসটা আনগত এগকবাগরই িুগে গেগছ। গজবনোগরর ইগচ্ছ বছে 
বাগস গচগপ গেৌজদারী আদােত িবগন োগব। বকন্তু বববধ বাম। তাই অ্েতযা তাগক 
একবট টযাবি িা়ো করগত হে। তগব টযাবিগত চ়োর মগতা আবথকক অ্বিা গজবনোগরর 
বছে না। তবুও গস েথাসমগ়ে আদােত িবগন হাবজরার উগদ্দগিয টযাবি িা়ো করে। 
উপরন্তু ওই টযাবি ড্রাইিার অ্গনক রাস্তা গঘারাে। বনবদকষ্ট সমগ়ের অ্গনক পগর গসোগন 
বেগ়ে গজবনোর গপৌঁছে। ইবতমগধয পগনগরা বমবনট সম়ে পার হগ়ে গেগছ। গেৌজদারী 
আদােত িবনবট বছে ১৫৫ নম্বর বেওনাডক িীগট। েেন গসোগন গস গপৌঁছগো তেন 
গসা়ো আটটা গবগজ গেগছ। 
  
গেৌজদারী আদেত িবগন বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিার অ্বেস। ববিাে অ্বেস 
কক্ষবট দামী দামী সব আসবাবপগত্র সবিত। এই ঘরবট গদেগেই বড বসেিার রুবচর 
পবরচ়ে পাও়ো ো়ে। ঘগরর মাঝোগন ববরাট একটা গডস্ক। গডগস্কর ওপাগি চাম়োর 
েবদগমা়ো একটা আরাম গকদারা, উগোবদগক পরপর বতনবট গচ়োর সাজাগনা। ঘগরর 
একবদগক রগ়েগছ। একটা কনোগরন্স গটববে, আর গটববেবটগক বঘগর গরগেগছ বাগরাবট 
গচ়োর। চার গদ়োগে কযাববগনট আটকাগনা। গসগুবে গমাটা গমাটা আইগনর বইগত ঠাসা। 
এছা়ো গদ়োগের োগ়ে কগ়েকবট ছবব টাোগনা আগছ। গসগুবের গকাগনাবট গজ এডোর 
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হুিার েগটা, গকাগনাবট জন বেন্ডগসর েগটা। এইসব ছববগত এাঁগদর প্রগতযগকর নাম সই 
করা আগছ। এইসব ছববগুগো ঘগরর শ্রীবৃবদ্ধ ঘবটগ়েগছ। 
  
 গজবনোর পাককাগরর োও়োর আগে বডবিক্ট এযাটবনকর অ্বেস পাঁবচিজন তরুণ 
আইনজীবীগদর আেমগন িগর বেগ়েবছে। তাগদর মগধয গকউ গকউ সদয ে পাস কগরগছ। 
তারা সবাই আগ্রহী বনউই়েকক কাউবন্টর বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিার-এর সহকারী 
বহসাগব গোে বদগত। 
  
বড বসেিা তরুণ আইনজীবীগদর উগদ্দগিয িাষ্ণ বদগত উদযত হগেন। হঠাৎ গজবনোর 
পাককার গসই ঘগর বেগ়ে উপবিত হে। গদরী হও়োর জনয গস ক্ষমা প্রাথকনা করগো। 
  
গবি উচ্ছ্বাগসর সগে বড বসেিা বেবছগেন, এমন সম়ে গজবনোর অ্ববগবচগকর মগতা 
ঢুগক প়ো়ে তার িাষ্গণ গছদ প়েগো। েগে বতবন উগিবজত হগ়ে উঠগেন। উগিজনা়ে 
কাাঁপগত কাাঁপগত গজবনোরগক ধমগক বেগেন–বক গিগবগছা তুবম? গতামার ইগচ্ছমগতা বক 
এোগন আসগব? 
  
–আবম দুুঃবেত সযার, আবম–গজবনোর আগরা বকছু বেগত োবচ্ছে। তাগক থাবমগ়ে বদগ়ে 
বড বসেিা বগে উঠগেন–েবরদার! মুগে মুগে কথা গবাে না! আর কেনও গেন এরকম 
গদরী না হ়ে! 
  
ঘগরর গিতর উপবিত অ্নযানয আইনজীবীগদর দৃবষ্ট বেগ়ে প়েগো গজবনোগরর বদগক। 
তাগদর গসই দৃবষ্টগত সহানুিূবতর ছা়ো বছে। গজবনোর ধীগর ধীগর তাগদর একজগনর 
পাগি বেগ়ে বগস প়েগো, আবার বড বসেিা বেগত শুরু করগেন। 
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–গতামাগদর আসার কারণ আমার জানা আগছ। বদগনর পর বদন আমার সগে গথগক 
গতামরা আইগনর মারপযাাঁচগুগো বিেগব, আইগনর গমাক্ষম মারণাস্ত্রগুগো সম্পগকক অ্ববহত 
হগব। তারপর একবদন গতামরা গেৌজদারী উবকে হগব। গতামাগদর এই প্রগচষ্টাগক আবম 
সাধুবাদ জানাবচ্ছ। আবমও চাই গতামাগদর মগধয গথগক গকউ একজন একবদন আমার 
গোেয হগ়ে উঠগব এবং আমার আসগন আসীন হগব। গতামরা গসই গোেযতা বনশ্চ়েই 
অ্জকন করগত পারগব। িাষ্ণ গিষ্ করগেন রবাটক বড বসেিা। বতবন তার সহকারীগক 
ডাকগেন। সহকারী কাগছ আসগত রবাটক বেগেন–এইসব নবােত তরুণ আইনজীবীগদর 
িপথ গ্রহণ করগত বগো। 
  
িপথ গ্রহণ অ্নুষ্ঠান সমাপ্ত হে। রবাটক বড বসেিা একটা চুরুট ধবরগ়ে আবার বেগত 
শুরু করগেন তাহগে এবার গতামরা কাগজ গোে দাও। বববিন্ন মামোর েস়ো, সমন ও 
পগরা়োনার ববষ়্েগুগো িাগোিাগব আ়েি কগরা। বতকমাগন আমার হাগত একটা মামো 
আগছ। আমার মগন হ়ে গতামরা গস সম্পগকক েবগরর কােজ গথগক অ্গনক বকছু 
গজগনগছা। ওই মামোর জনয আবম ছ-জন সহকারী বনগ়োে করগত চাই। তারা আমাগক 
ওই মামো সংোন্ত বযাপাগর সাহােয করগব। আবম তাগদর বদগ়ে আমার প্রগ়োজনী়ে 
কাজগুগো কবরগ়ে গনগবা। 
  
 রবাটক কথা গিষ্ করগতই গজবনোর হাত তুেে। সগে সগে আরও পাাঁচ জন হাত 
তুেোম। রবাটক বকছুক্ষণ িাবগেন। তাপর তাগদর দুজনগকই সহকারী বহগসগব বনগ়ে 
বনগেন। 
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ছ-জন সহকারীগক পবরচ়েপত্র গদও়ো হে। তারপর বড বসেিা তাগদর ১৬ নম্বর, 
এজোগস গেগত হুকুম করগেন। 
  
 গজবনোর বডবিক্ট এযাটবনকর বযবহাগর একটুও কু্ষদ্ধ হ়েবন। বরং গস েুব েুিী হগ়েগছ, 
বনউই়েকক কাউবন্টর বডবিক্ট এযাটবনকর অ্নযতম সহকারী হগত পারার জনয। তাই গস 
আনগন্দ বডবিক্ট এযাটবনকর রুক্ষ ক়ো কথাগুগো আর মগন রাগেবন। এর েগে গস বকছুটা 
েববকতও হগ়েবছে। গজবনোগরর ববশ্বাস গে গস রবাটক বড বসেিার মগতা রােী মানুষ্গক 
িুে বুঝগব না। তার গদও়ো গে গকাগনা কাজ গজবনোর সােগেযর সগে করগত পারগব 
এমন একটা আিা গস মগন মগন োেন করগতা। ববচার, আপীে, প্রতরণা এবং বববিন্ন 
ধরগনর অ্পরাধ জেগতর আইন ববষ়্েক দপ্তগরর দাব়েগত্ব আগছন একজন কগর বডবিক্ট 
এযাটবনক। বনউই়েকক িহগর গমাট পাাঁচবট বগরা আগছ। এই প্রগতযক বগরার জনয একজন 
কগর বডবিক্ট এযাটবনক বনেুক্ত আগছন। তাগদর সাহােয করার জনয আগছ দুগিার গববি 
সহকারী বডবিক্ট এযাটবনক। এইরকম একবট বগরার বডবিক্ট এযাটবনক হগেন রবাটক বড 
বসেিা, বতবন গে বগ়োর বডবিক্ট এযাটবনকর পগদ আগছন গসবট হে মযানহাটান। এবট অ্নয 
চারবটর গথগক গববি গুরুত্বপূণক। তাই গজবনোর িাববছে, আইন ববষ়্েক ওই চারবট 
দপ্তগরর মগধয গকানবটর কাজ গদোগিানা–করগত হগব তাগক। 
  
 মামো চোকােীন গজবনোর এজোগস উপবিত গথগক বড বসেিার সও়োগের কথাবাতকা 
মগনাগোে বদগ়ে শুনবছে। রবাগটকর তদগন্তর দক্ষতা গদগে গজবনোর মুগ্ধ হগ়ে গেগছ। 
একবার গস এই মামোর আসামী মাইগকে গমাগরবটগক গদেগো। এতবদন গমাগরবট 
সম্পগকক গজবনোর েবগরর কােগজর েবরগুবে পগ়েগছ। বকন্তু আজ গচাগের সামগন 
গমাগরবটগক গদগে গস বববস্মত না হগ়ে পারগো না। গস িাববছে এমন একজন গরাো 
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গচহারার মানুষ্ বক কগর নৃিংস বনষু্ঠর হগত পাগর। বনগজর গচাগে না গদেগে বনগজর 
কাগন না শুনগে গস ববশ্বাস করগতই পারগতা না গে মাইগকে গমাগরবট একজন কুেযাত 
মাবে়ো ডন ও েুনী। গজবনোগরর মগন হে গস গেন গকাগনা বসগনমা হগে বগস বগস 
গকাগনাও বেগের ছবব গিাো গদেগছ। প্রকৃত পগক্ষ মাইগকে গমাগরবটগক গদেগে গকাগনা 
বেগের না়েক বেগে িুে হগব না। গমাগরবট এেন বির হগ়ে বগস আগছ। বকন্তু তার 
কাগো দুবট গচাে চঞ্চে হগ়ে উগঠগছ। গসই গচাগের চাহবন সারা এজোগস ঘুগর গব়োগচ্ছ। 
মগন হ়ে গস গেন বকছু একটা েুাঁজগছ। হ়েগতা বা বাাঁচার তীব্র তাবেগদ গকাগনা একবট 
সুগোগের সোগন রগ়েগছ। তগব তার গস গচষ্টা েেবতী হগব না। গকননা রবাটক বড 
বসেিা গমাগরবটর বাাঁচার সব রাস্তাই চারবদক গথগক বে কগর বদগ়েগছন। 
  
রাজসাক্ষী কযাবমেে গেোগক আদােত চত্বগর হাবজর করা হগ়েগছ। গস এেন দাাঁব়েগ়ে 
আগছ সাক্ষীর কাঠে়ো়ে, পাগ়ে পাগ়ে এবেগ়ে এগেন রবাটক বড বসেিা। এগস থামগেন। 
কাঠে়োর সামগন। সাক্ষীর কাঠে়ো়ে দাাঁব়েগ়ে গেো িপথ বাকয উচ্চারণ করগছ–ো 
বেগবা সতয বেগবা, সবতয বই বমথযা বেগবা না। 
  
রবাটক বেগত আরম্ভ করগেন–বমুঃ গেো, মাননী়ে জুরীগদর আগে আবম জাবনগ়ে বদবচ্ছ 
গে নরহতযার মামোর অ্বিগোে আপনার ববরুগদ্ধ দাগ়ের করা হগ়েগছ। গেগহতু আপবন 
সরকাগরর পগক্ষ সাক্ষী বদগত সম্মত হগ়েগছন তাই আপনার ববরুগদ্ধ আনীত অ্বিগোে 
সামানয োঘব করা হগ়েগছ। আপনার ববরুগদ্ধ গে েুগনর মামো দাগ়ের করা হগ়েগছ তা 
অ্বনচ্ছাকৃত েুন বগে ববগবচনা করা হগ়েগছ। রােও তা গমগন বনগ়েগছ। এবার বেুন আবম 
ো বেোম তা সবতয বকনা? 
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– হযাাঁ সযার। িব্দ ক়েবট উচ্চারগণর সম়ে কযাবমগোর েো গকাঁগপ উগঠবছে। 
  
 –বমুঃ গেো, আপবন বক মাইগকে গমাগরবটগক গচগনন? 
  
হযাাঁ সযার। আবম মাইগকগের দগে কাজ করতাম। প্রা়ে দি বছর ধগর তার সগে আমার 
ঘবনষ্ঠ পবরচ়ে আগছ। 
  
তাহগে আবম বক ধগর গনগবা আপবন আসামীর েুব কাগছর মানুষ্ বছগেন? এবার আসামী 
পগক্ষর উবকে গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োগেন এবং বেগেন–অ্বগজকিন। আসামী অ্থকাৎ 
মাইগকে গমাগরবটর উবকগের নাম টমাস গকােেযাি। ব়েস তার পঞ্চাগির কাছাকাবছ। 
কাাঁচাপাকা মাথার চুে। বতবন মাবে়ো চে সংোন্ত আইন গদোগিানা কগরন। এছা়ো 
বতবন একজন েযাতনামা উবকেও বগট। 
  
টমাস আবার বেগেন–ধমকাবতার, বডবিক্ট এযাটবনক সাক্ষীগক প্রগরাবচত করগছন, এোগনই 
আমার আপবি আগছ। 
  
এই মামোর প্রধান ববচারক বছগেন েগরন্স ও়োল্ডমযান। বতবন আসামী পগক্ষর উবকগের 
আপবি স্বীকার কগর বনগ়ে বেগেন–অ্বগজকিন সাসগটইন্ড। 
  
রবাটক বড বসেিা একটুও দমগেন না। বতবন আবার গজরা করগত শুরু করগেন আচ্ছা 
বমুঃ গেো, মাইগকর দগে আপবন বক কাজ করগতন? 
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–আমার কাজ বছে গকাগনা ঝাগমো হগে অ্থকাৎ গকউ গবে়েবাই করগে তাগক িাগ়েস্তা 
করার জনয মাইক আমাগক পাঠাগতা। 
  
–বকিাগব তাগক িাগ়েস্তা করগতন? 
  
মারগধার কগর। 
  
 –এ ধরগনর একটা উদাহরণ বদগত পাগরন মহামানয ববচারগকর কাগছ? 
  
আসামীপগক্ষর উবকে আবার আপবি জানাগে তা জজ েগরন্স ও়োল্ডমযান অ্গ্রাহয 
করগেন। বতবন বেগেন–সাক্ষী ইগচ্ছ করগে উির বদগত পাগর। 
  
কযাবমগো গেো ঘাগ়ের দপদপাবন অ্নুিব করে। তবুও গস বেে হুজুর, আমার মবনব 
মাইক সুগদর কারবারী, তার কাছ গথগক অ্গনগকই চ়ো সুগদ টাকা ধার বনগতা। গে সম়ে 
মগতা টাকা গিাধ করগতা না তেন আমা়ে ডাকগতন মবনব। বজবম গসরাগনা নাগম একবট 
গোক মাইগকর কাছ গথগক টাকা ধার কগরবছে। দু-বতন বছর পগরও গস টাকা গিাধ 
কগরবন। তাই মাইক আমাগক পাবঠগ়েবছগেন বজবমগক বিক্ষা গদবার জনয। হুজুর আবম 
প্রথগম বজবম গসরাগনার দুবট পা গিগে বদোম। 
  
 রবাটক বড বসেিা আ়েগচাগে জুরী মগহাদ়েগদর বদগক তাকাগেন। কযাবমগো গেোর এই 
ি়োনক বহংস্র কােককোগপর বববরণ শুগন তাগদর বক প্রবতবে়ো তা প্রতযক্ষ করার 
উগদ্দগিযই বড বসেিা জুরীগদর বদগক তাবকগ়েবছগেন। বতবন উপেবি করগেন গে 
জুরীেণও এই বীিৎস কুৎবসত বে়োকোগপ বিহবরত হগ়েগছন। 
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টাকা ধার গদও়ো ছা়ো মাইগকে গমাগরবট আর বক বক ধরগনর কাজ করগতা বগে আপবন 
জাগনন বমুঃ গেো? 
  
–অ্গনক রকম কাজ, গেমন ও়োটার ফ্রন্ট, গেোগন জাহাগজর োোবস ও বন্দগরর কুবে 
মজুরগদর বাস। গসোনকার গে ইউবন়েন গনতা তার সগে মাইগকর িাগো সম্পকক। 
আগছ। এছা়ো মাইক আরও অ্নযানয কারবাগরর সগে েুক্ত বছে। 
  
–বমুঃ গেো, আপবন বনশ্চ়েই জাগনন এবড আর অ্যােবাটক র যাগমাসূগক েুন করা হগ়েগছ। 
আর তা করা হগ়েগছ মাইগকে গমাগরবটর বনগদকগি। সুতরাং গসই অ্বিগোগে অ্বিেুক্ত 
মাইগকে গমাগরবটর ববচার হগচ্ছ এই আদােগত। 
  
গেো অ্স্পষ্ট স্বগর বেে–জাবন হুজুর। 
  
–গসই সম়ে বক আপবন ওই অ্কুিগে উপবিত বছগেন? 
  
গেো কাাঁপা কাাঁপা স্বগর বেে–হযাাঁ হুজুর। 
  
–গকন আসামী র যাগমাস িাইগদর েুন করগত গচগ়েবছে? 
  
 উির গদও়োর আগের মুহূগতক কযাবমগো গেো মাইগকে গমাগরবটর বদগক তাকাগো। 
তাগদর দুজগনর মগধয গচাোগচাবে হে। পর মুহূগতকই গচাে সবরগ়ে বনগ়ে গেো বেগত 
শুরু করে–মাইক গঘৌ়োগদৌগ়ের ওপর গবআইনী জু়োর এক বযবসা করগতন। ওই 
বযবসা গদোগিানার িার বছে এবড ও অ্যােবাটক দু-িাইগ়ের ওপর। একবদন মাইক গোক 
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মারেত েবর গপগেন গে ওই দুিাই জু়োর বযবসা গথগক টাকা আত্মসাত করগছ। 
বকছুমাত্র বচন্তা না কগর মাইক ওই গবইমান দুই িাইগক কবঠন িাবস্ত বদগত উদযত 
হগেন। সমুগদ্রর ধাগর মাইগকর বনজস্ব একটা ক্লাব আগছ। মাইক তার নাম বদগ়েবছগেন 
দয গপবেকযান, আর বনগজই ওটা পবরচােনা করগতন উবন। গসোগন এক পাবটক গদও়োর 
বযবিা করগেন। আমাগক বদগ়ে মাইক ওগদর দু-িাইগক গনমতন্ন কগর আনগেন। 
পবরকিনা মগতা বনবদকষ্ট বদগন আবম বনগজ বেগ়ে এবড আর অ্যােবাটকগক বনগ়ে এোম ওই 
ক্লাগব। মাইক আগে গথগকই গসোগন ওগদর জনয অ্গপক্ষা করবছগেন। আমরা বতনজগনই 
োব়ে গথগক নামোম। আবম একপাগি সগর গেগতই মাইক ওগদর দুজনগক েক্ষ কগর 
গুবে ছুাঁ়েগেন। সগে সগে ওরা মাবটগত পগ়ে গেে। 
  
–ওরা দুজগনই মারা বেগ়েবছে? 
  
হুাঁ হুজুর। 
  
তারপর আপনারা বক করগেন বমুঃ গেো? 
  
–ওগদর দুিাইগক েতম করার পর মাইক আর একটুও গদরী করগেন না, আমার 
সহা়েতা়ে ওগদর কবর বদগ়ে বদগেন। 
  
গেোর বক্তবয গিষ্ হগতই এজোগসর গিতর মৃদু গুেন উঠে। গসই অ্বসগর গজবনোর 
পাককার ঘা়ে বেবরগ়ে মাইগকে গমাগরবটর বদগক তাকাগো। গস হ়েগতা গমাগরবটর মুগের 
অ্বিবযবক্ত অ্নুিব করার গচষ্টা করবছে। তার মগধয গকাগনা রকম ববকৃবতর েক্ষণ গদেগত 
গপে না. গজবনোর। মাইক আগের মগতাই অ্ন়ে, অ্টে িাবগেিহীনিাগব বগস বছগেন। 
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তার গচাে রবাটক বড বসেিা আর কযাবমগো গেোর বদগক। এজোগসর গুেন বস্তবমত 
হও়ো পেকন্ত রবাটক বড বসেিা মুে বে কগর রইগেন। 
  
বড বসেিা আবার ধীর িান্ত কগে বেগত োেগেন–বমুঃ গেো, আপবন বক জাগনন গে 
আপনার এই সাক্ষযর ব়োন অ্নুো়েী এই আদােত আপনাগকও গদাষ্ী বহগসগব অ্বিেুক্ত 
করগত পাগরন? 
  
-হযাাঁ হুজুর। 
  
আপবন এও বনশ্চ়েই জাগনন আপনার সাক্ষয দাগনর জনয একবট মানুগষ্র জীবন দুববকসহ 
হগ়ে উঠগত পাগর? 
  
–হযাাঁ হুজুর। 
  
–তাহগে বমুঃ গেো, আপবন স্বীকার করগছন র যাগমাস িাইগদর পবরকবিতিাগব ঠান্ডা 
মাথা়ে মাইগকে গমাগরবট বনগজর হাগত েুন কগরগছন, আর তার সাকগরদ আপবন তা 
গদগেবছগেন। 
  
 আসামী পগক্ষর উবকে টমাস গকােেযাি আবার উগঠ দাাঁব়েগ়ে চীৎকার কগর বেগেন 
অ্বগজকিন মী েডক! বডবিক্ট এযাটবনক সাক্ষীগক প্রগরাবচত করগছন। 
  
জজ েগরন্স ও়োল্ডমযান বেগেন–বঠক আগছ, আপনার আপবি গ্রাহয হে। 
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 বডবিক্ট এযাটবনক বড বসেিা এজোগসর গিতর বগস থাকা জুরীগদর মুগের বদগক গচাে 
বুবেগ়ে বনগেন, তাাঁগদর িাবিবে গদগে বতবন সুবনবশ্চত হগেন গে, এই গকগস তার জ়ে 
অ্বধাবরত। বতবন উৎসাবহত হগ়ে আবার কযাবমগো গেোর বদগক ঘুগর দাাঁব়েগ়ে বেগত 
োেগেন বমুঃ গেো, আবম জাবন এই আদােগত এগস আপবন সতয গোপন না কগর 
বনিকীক বচগি সাক্ষযদান কগরগছন। এগত আমরা সবাই আপনার সাহবসকতার প্রিংসা না 
কগর পারবছ না। আবম বনউই়েগককর সাধারণ মানুগষ্র পক্ষ গথগক আপনাগক অ্জস্র 
ধনযবাদ জানাবচ্ছ। এই কথাগুগো বগেই রবাটক বড বসেিা তার দীঘক গজরার ইবত 
ঘটাগেন। তারপর আসামী পগক্ষর উবকে টমাস গকােেযািগক বেগেন–এবার আপবন 
গজরা শুরু করগত পাগরন। 
  
ধনযবাদ জাবনগ়ে টমাস গকােেযাি গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োগেন। হঠাৎ বতবন ঘব়েটার 
বদগক তাকাগেন। 
  
টমাস গকােেযাি গদ়োে ঘব়েটার বদগক আেুে তুগে ববচারকগক গদবেগ়ে বেগেন এেন 
বাগরাটা বাগজ। এটা োগঞ্চর সম়ে, আবম চাই না আমার গজরার মাঝোগন োগঞ্চর 
ববরবত গহাক। আবম অ্নুগরাধ করবছ আপবন এেনই গেন োগঞ্চর ববরবত গঘাষ্ণা কগর 
গদন। 
  
 জজ েগরন্স ও়োল্ডমযান আসামীপগক্ষর উবকগের অ্নুগরাধ গমগন বনগেন। বতবন গবগঞ্চর 
ওপর হাতুব়ে ঠুগক জাবনগ়ে বদগেন গে দুপুর দুগটা পেকন্ত আদােত মুেতবব রইে। 
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ববচারক এরপর গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োগেন। পাগির দরজা বদগ়ে তার কগক্ষ প্রগবি 
করগেন। এরপর উপবিত সবাই গে োর আসন গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োগেন, 
জুরী:িদ্রমগহাদ়েেণ বাইগর গববরগ়ে গেগেন। চারজন সিস্ত্র গডপুবট কযাবমগো গেোগক 
গবষ্টন কগর সাক্ষীর কামরা়ে বনগ়ে গেগেন। কযাবমেে গেোর সাক্ষযদান কাগে বববিন্ন 
দদবনক পবত্রকা ও সামব়েক পবত্রকার প্রবতবনবধরা ওই ববচার সিা়ে উপবিত বছগেন। 
তারাও সবাই রবাটক বড বসেিার গজরা ও কযাবমগোর সও়োে জবাব শুগনগছন। এবার 
তারা সমস্বগর রবাটক বড বসেিাগক চারপাি গথগক বঘগর ধরগেন। তাগদর মগধয একজন 
বজজ্ঞাসা করগেন–গিষ্পেকন্ত বযাপারটা কতদুর ে়োগব বগে আপনার ধারণা। এ মামোর 
বনষ্পবি হগে আপবন বক সবতযই কযাবমেে গেোর জীবন রক্ষা করগত পারগবন, বমুঃ বড 
বসেিা। 
  
এই মামোর আগে বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা,আদােগতর গিতর বরগপাটকারগদর 
উপবিবত পছন্দ করগতন না। বকন্তু এেনকার পবরগবি ও পবরবিবত একটু অ্নয রকম। 
বনগজর রাজশনবতক উচ্চাবিোগষ্র স্বাথকবসবদ্ধর পবরপূরক বহগসগব এই সম়ে বরগপাটকারগদর 
আেমন তার কাগছ িীষ্ণ জরুরী, এটা উপেবি করগত গপগরই বতবন বরগপাটকারগদর 
ওপর ববরবক্ত প্রকাি করগেন না। বরং ববনীত ও নম্রিাগব তাগদর সব প্রগের জবাববদবহ 
করগত োেগেন হাবস মুগে। েিনকগরর পগদ উন্নীত হবার জনয তাগক এেন ববনগ়ের 
অ্বতার হগত হগব এবং এগদর সগে িান্ত স্বগর কথা বেগত হগব। 
  
বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা, আসামীর বক ধরগনর সাজা হও়ো উবচত বগে আপবন 
মগন কগরন? 
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রবাটক বড বসেিা ববনীতিাগব জবাব বদগেন-গদেুন, আসামীর গদাষ্ গুণ ববচার করগবন 
ববচারক ও জুরীেণ। এটা তাগদর কতকবয, এগক্ষগত্রও বমুঃ মাইগকে গমাগরবটর ববচাগরর 
রা়ে তারাই গদগবন, আবম আর বক বেগবা? 
  
গজবনোর বড বসেিার কথাগুগো েুব মগনাগোে বদগ়ে শুনবছে। 
  
হঠাৎ গজবনোগরর গচাে বেগ়ে প়েে মাইগকে গমাগরবটর ওপর। গস গদেগত গপে আসামী 
বমুঃ গমাগরবট গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োগেন। অ্দু্ভত িান্ত গদোগচ্ছ তাগক। গচাগে মুগে 
উৎকো বা উগিজনার গেিমাত্র গনই। 
  
ইবতমগধয বরগপাটকাররা সবাই চগে গেগছ। রবাটক বড বসেিা ততক্ষগণ তার সহকারীগদর 
বনগ়ে মামো সংোন্ত আগোচনা করগত বযস্ত হগ়ে প়েগেন। তাাঁগদর আগোচনা গিানার 
জনয গজবনোর উদগ্রীব হগ়ে উঠে। গস অ্বির হে এেনকার আগোচনার ববষ়্েবস্তু 
জানার জনয। তার এই মানবসক অ্বিরতার মগধয একজন অ্পবরবচত গোক হঠাৎ তার 
সামগন এগস দাাঁ়োে। গোকবটর হাগত একটা ব়ে মযাবনো োম। 
  
গোকবট গজবনোরগক বজজ্ঞাসা করে–আপবনই বক গজবনোর পাককার? 
  
হতিম্ব হগ়ে গজবনোর কগ়েক গসগকন্ড ওই গোকবটর বদগক তাবকগ়ে রইে। তারপর 
বেে–হযাাঁ, বকন্তু আমাগক আপনার কী প্রগ়োজন? 
  
চীে এটা আপনাগক বদগত বগেগছন। এর গিতগর গেসব কােজপত্র আগছ তাগত মাবে়ো 
ডন মাইগকর নানা কুকীবতকর ঘটনাবেী ও বদন তাবরে গেো আগছ। আপবন এটা গেোর 
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কাগছ গপৌঁগছ বদন। আর বেগবন, এোগন গসগুবে গেন গেো িাগো কগর মুেি কগর 
গন়ে, োগত গকােেযাগির গজরার মুগে সব উগোপাো না বগে বগস। গজরার চাগপ 
হ়েগতা গেো এতক্ষণ ো বগেগছ সব িুগে োগব, তাই এই বযবিা গ্রহণ করা হগ়েগছ। 
বগেই গোকবট গজবনোগরর বদগক োমবটগক এবেগ়ে বদে। 
  
 গজবনোর োমবট হাগত বনে। মগন মগন রবাটক বড বসেিাগক কৃতজ্ঞতা জানাগো গস এই 
গিগব গে বতবন তার নামবট মগন গরগেগছন। 
  
 গোকবট এবার তা়ো বদগ়ে বেে দ়ো কগর তা়োতাব়ে োন, োগঞ্চর ববরবতটুকুর মগধযই 
এটাগক গেোর পগ়ে গেেগত হগব। 
  
োবচ্ছ সযার। বগেই একছুগট এগস হাবজর হে গজবনোর গেোগন গেোগক রাো হগ়েগছ 
গসোগন। হাগত তার গসই মযাবনো োমবট। 
  
সগে সগে একজন সিস্ত্র গডপুবট গজবনোরগক বাধা বদগ়ে বেগেন–বেুন, আপবন গকাথা়ে 
োগবন? 
  
–বকিাগব আপনাগক আবম সাহােয করগবা? 
  
গতগজাদ্দীপ্ত স্বগর গজবনোর বেে–আবম বডবিক্ট এযাটবনকর অ্বেস গথগক আসবছ। বমুঃ বড 
বসেিা গেোগক একটা োম পাবঠগ়েগছন। গস বযাে গথগক তার পবরচ়েপত্র গবর করে 
এবং প্রহরারত গডপুবটগক গদোগো। 
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গসই প্রহরী তার কতকবয কাগজ অ্বগহো করগেন না। বতবন পবরচ়েপত্রবট গবি িাগো 
কগর পরীক্ষা করগেন এবং বনুঃসগন্দহ হগতই বতবন রাজসাক্ষী গেোর ঘগরর দরজা েুগে 
বদগেন। গজবনোর গসই ঘগর বেগ়ে প্রগবি করে। গজবনোর গদেগো ঘরবট েুবই গছাট। 
আরাগমর গকাগনা উপকরণ সামগ্রী গনই বকছু। আসবাব বেগত একটা িাো গডস্ক, একটা 
গসাো আর কগ়েকবট কাগঠর গচ়োর। এসবই পুরগনা আমগের বজবনস। র যাগমাস িাইগদর 
েুগনর মামোর রাজসাক্ষী কযাবমগো গেো গসই ঘগর একবট গচ়োগর চুপচাপ বগসবছে। 
তার একবট হাত থরথর কগর কাাঁপবছে, তাগক চারজন সিস্ত্র প্রহরী পাহারা বদবচ্ছে। 
  
গজবনোরগক গদগে একজন প্রহরী সবন্দহান হগ়ে উঠে। গস বেে–এোগন বাইগরর 
কারও প্রগবি বনগষ্ধ। 
  
 বাইগর গে গডপুবট প্রহরা়ে বছগেন বতবন আশ্বস্ত কগর বেগেন–অ্যাে বডবিক্ট এযাটবনকর 
অ্বেস গথগক এগসগছন, ওাঁর গোক, ওাঁগক গছগ়ে দাও। 
  
োমোনা কযাবমেে গেোর হাগত বদগ়ে গজবনোর ওই অ্গচনা গোকবটর গিোগনা 
কথাগুগো আওগ়ে গেে। 
  
 এরপর গজবনোর োঞ্চ োবার উগদ্দগিয বাইগর গববরগ়ে এে। আদােগতর গিতগরই 
একবট োবে এজোগসর ওপর তার দৃবষ্ট আটগক গেে। দুবট ব়ে গটববে, এই গটববে দুবট 
রগ়েগছ জগজর গবগঞ্চর বঠক বনগচ। একবটর োগ়ে বববাদী গেো, অ্নযবটর োগ়ে বাদী 
গেো। একপাগি জুরীগদর বসার গচ়োর। গসগুবে চারবট কগর দুবট সাবরগত রগ়েগছ। 
এইসব গদগে েণতাবিক গদগির আইন বযবিার প্রবত গজবনোর শ্রদ্ধা না জাবনগ়ে পারগো 
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না। সিযতা ও ববকরতার মগধয পাথকগকযর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ববরাজ করগছ এই আদােত 
কক্ষবট। প্রবতবট স্বাধীন গদগির জনেণ সুববচার পাও়োর দাবী করগত পাগরন। এই 
অ্বধকাগরর দাবী েেপ্রসূ হগত পাগর একমাত্র জুরীগদর মাধযগম। েবদ গকাগনা গদগির 
নােবরকরা জুরীগদর মাধযগম ববচাগরর অ্বধকার হাবরগ়ে গেগে তাহগে গসই গদিগক 
পরাধীন বগে পবরবচবত অ্জকন করগত হগব। গেগহতু গজবনোর বনগজ এেন এই আইন 
বযবিার সগে একীিূত হগ়ে আগছ, তাই এই পবরতযক্ত োাঁকা এজোগস দাাঁব়েগ়ে তার েুব 
েবক হগচ্ছ। আইগনর অ্বধকার ও তার মেকদা অ্কু্ষণ্ণ রাোর জনয সবকদা গস সগচষ্ট 
থাকগব। এোগন দাাঁব়েগ়ে গস আনা িাবনা়ে মিগুে হগ়ে বেগ়েবছে। গজবনোর গে়োেই 
কগরবন গে কেন সম়েটা েব়েগ়ে গেগছ। হঠাৎ সবম্বত বেগর গপগতই গস সামগনর বদগক 
পা বা়োগো। 
  
 এমন সম়ে গজবনোগরর কাগন এে অ্গনকগুগো গোগকর চীৎকার। গসই চীৎকার গিগস 
আসগছ আদােত িবগনর একবট অ্ংি গথগক, েমি গসই চীৎকার হট্টগোগে পবরণত 
হে। অ্তবককগত ববপদ ঘন্টা গবগজ উঠে বেং বেং রগব। গজবনোর গপছগন বেরে। গস 
এবেগ়ে। গেে। আদােত িবগনর সবকত্র ববিৃঙ্খে অ্বিা গদগে গস হতচবকত হগ়ে গেে। 
তার বকছুই গবাধেময হগচ্ছ না। গস শুধু অ্পেক দৃবষ্টগত উদভ্রান্ত মানুগষ্র গছাটাছুবট 
গদেবছে। পুবেি রাইগেে উাঁবচগ়ে আদােত িবগনর প্রগবি োগরর বদগক ছুগট োগচ্ছ। 
গজবনোর িাবগো মাইগকে গমাগরবট হ়েগতা পুবেিগক বুগ়ো আেুে গদবেগ়ে আদােত 
গথগক পাবেগ়েগছন। আসে েবরটা জানার জনয গস দ্রুত পাগ়ে কবরগডাগর এগস হাবজর 
হে। গসোনকার মানুষ্ জন এমন আচরণ করগছন তা গকবেমাত্র পােেগদর গক্ষগত্র 
সম্ভব। তেনও একটানা ববপদসংগকত ঘন্টা গবগজ চগেগছ। আর মানুগষ্র গছাটাছুবটরও 
ববরাম গনই। 
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 এতক্ষণ েবগরর কােগজর সাংবাবদকরা গটবেগোগনর মাধযগম তাগদর অ্বেগসর সগে 
গোোগোে রােবছে। তারা গমাগরবট মামোর সমস্ত েবর পুঙ্খানুপুঙ্খিাগব অ্বেসগক 
জানাবচ্ছে। তাগদর মগধযও চাঞ্চেয গদো বদে। বযাপারটা বক জানার জনয গকৌতূহেী হগ়ে 
উঠে তারা। স্বচগক্ষ বযাপারটা অ্নুধাবন করার জনয তারাও এগস দাাঁব়েগ়েগছ কবরগডাগর। 
  
বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা উগিজনা়ে টেবে কগর েুটবছগেন। বতবন গবি বকছু 
পুবেিগক বকসব হাত গনগ়ে বেবছগেন। তার মুগে রগক্তর বচহ্নমাত্র গনই। গক গেন শুগষ্ 
বনগ়েগছ সব রক্ত। এসব বকছু গজবনোগরর নজর এ়োে না। 
  
 গকানও িাগব বড বসেিাগক সাহােয করা ো়ে বকনা এই আিা়ে গজবনোর বি়ে গঠগে 
এবেগ়ে এে। রবাটক বড বসেিা কগ়েকজন গডপুবটর সগে কথা বেবছগেন। এরাই 
রাজসাক্ষী কযাবমেে গেোর প্রহরার িারপ্রাপ্ত প্রহরী। তাগদর মগধয একজন গজবনোরগক 
গদেগত গপগ়ে বচনগত পারগো। গস তৎক্ষণাৎ বড বসেিাগক বকছু একটা বেে। বড 
বসেিার েুদ্ধ দৃবষ্ট এগস প়েে গজবনোগরর ওপর। তারপর বড বসেিার বনগদকগি 
গজবনোরগক বঘগর ধরগত মাত্র পাাঁচ গসগকন্ড সম়ে বনগ়েবছে পুবেি গডপুবটরা।  
  
গজবনোরগক তারা জানাগো এেন গস তাগদর হাগত বন্দী। কারণটা বুগঝ ওঠার আগেই 
তার হাগত হাতক়ো পবরগ়ে গদও়ো হে। 
  
 গজবনোগরর ববচার শুরু হে। ববচার িে জজ েগরন্স ও়োল্ডমযাগনর কামরা। গসোগন 
জজ েগরন্স ও গজবনোর ছা়োও হাবজর বছগেন বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা ও 
আসামী পগক্ষর উবকে টমাস গকােেযাি। 
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জজ ও়োল্ডমযান বেগত শুরু করগেন–বমস পাককার, গে গকাগনা আসামীর বববৃবত গদবার 
আগে একজন উবকগের পরামিক ও সাহােয গনবার অ্বধকার আগছ। আপনার গক্ষগত্র তার 
অ্নযথা হগব না। আপবন চাইগে আমরা তার বযবিা করগত পাবর। অ্থবা আপনার ইগচ্ছ 
হগে আপবন চুপ কগর থাকগত পাগরন, গস অ্বধকারও আপনার আগছ। 
  
 গজবনোর দৃঢ় বচগি বেে–তার গকাগনা প্রগ়োজন গনই, আপনারা বযস্ত হগবন না। ঘটনা 
ঘা ঘগটগছ তা আবম বনগজই বেগত পারগবা, এ ববশ্বাস আমার আগছ। 
  
রবাটক বড বসেিা গজবনোর পাককাগরর েুব কাছাকাবছ দাাঁব়েগ়ে বছগেন। তাই গস স্পষ্ট। 
গদেগত গপে তার কাগনর রগের দাপাদাবপ। 
  
রাগে বড বসেিার গচাে বদগ়ে আগুন ঝরবছে। বতবন গজারাগো কগে প্রে করগেন 
গজবনোরগক–ওই পযাগকটটা কযাবমগো গেোগক গক বদগত বগেগছ আর তার বববনমগ়ে 
তুবম কত টাকা গপগ়েগছা? 
  
রাগে, অ্পমাগন, উগিজনা়ে গজবনোর পাককার থর থর কগর গকাঁগপ উঠে। গস বড 
বসেিার গচাগে গচাে গরগে পবরষ্কার কেস্বগর বেে–গক টাকা বদগ়েগছ আমাগক? আবম 
কারও টাকা বনইবন? 
  
ওই কামরা়ে একবট গডস্ক বছে। তার ওপর একবট ব়ে মযাবনো োম পগ়ে বছে। গসটা 
বড বসেিা হাত বাব়েগ়ে বেগেন–এটা তাহগে গকাথা গথগক এে, এটাগকই বা তুবম গকন 
আমার সাক্ষী কযাবমগো গেোগক বদগত গেগে? এসব বক তুবম ববনা স্বাগথক কগরগছা? 
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 গজবনোগরর উিগরর আিা বড বসেিা কগরন না। বতবন জগজর গডগস্কর সামগন আবার 
এবেগ়ে গেগেন, গডগস্কর ওপর োমটাগক উগো কগর ধরগেন, তারপর মুে েুগে 
োমবটগক আাঁকাগত শুরু করগেন। একটু আাঁকাগতই মুে গোো োমবট গথগক গববরগ়ে এে 
হেগদ রগের একটা কযানাবর পাবের মৃতগদহ। তার ঘা়েটা গক গেন গিগে বদগ়েগছ। তা 
গদগেই িগ়ে আতগে বিউগর উঠে গজবনোর পাককার, গস গতাতোগত শুরু করে। গস 
অ্গনক কগষ্ট বেে–আপনার একজন গোক এটা আমার হাগত বদগ়ে গেোগক বদগত 
বগেগছ। 
  
আমার গোক? েগজক উঠগেন বড বসেিা, গকাথা়ে গস? কার কথা বেছ তুবম? 
  
 –আবম–আবম বঠক বুবঝগ়ে বেগত পারবছ না। 
  
অ্থচ, তুবম এটা জাগনা গে, গোকটা আমার দগের, বড বসেিার েো়ে অ্ববশ্বাস। 
  
–আবম বমগথয বেবছ না। গজবনোগরর কগে বমনবত–আবম স্বচগক্ষ ওই গোকবটগক আপনার 
সগে কথা বেগত গদগেবছ। আপনার সগে কথা বেে, তারপর আমার কাগছ এবেগ়ে এে, 
োমটা তুগে বদে, বেে, গেোগক বদগ়ে বদগত। আবম িাবোম, আপনারই বনগদকগি-
গোকবট আমার নামটাও জাগন। 
  
–জানগত গতা হগবই। এবার বগো গতা, কাজটা করার জনয কত টাকা গপগ়েগছা? 
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 গজবনোগরর মুগে কথা গনই। গস গবাকার মগতা গকবে তাবকগ়ে রইে। এই মুহূগতক ঘগট 
োও়ো বযাপারটা তার কাগছ দুুঃস্বপ্ন গঠকে–গস তেনও ঘুম গথগক ওগঠবন। ছটা বাজগত 
আর বকছুক্ষণ বাবক আগছ। তারপর গস ববছানা গথগক উগঠ প়েগব। গচাে মুে গধাগব। 
গপািাক পরগব, তারপর বডবিক্ট এযাটবনকর অ্বেস বেগ়ে উপবিত হগব। গসোগন আজ বড 
বসেিা তাগক সহকারী বহগসগব িপথ গ্রহণ করাগবন। 
  
কী হে, বে, কত গপগ়েগছা? 
  
রবাটক বড বসেিা তেন রাগে গেগট প়েগেন। আচমকা দুুঃস্বগপ্নর গরি গকগট গেে 
গজবনোগরর। 
  
আপবন বক আমাগক গকাগনা অ্পরাগধ অ্বিেুক্ত করগত চাইগছন? 
  
 –অ্বিেুক্ত করবছ বকনা প্রে করা হগচ্ছ? রবাটক বড বসেিা বক্ষপ্ত হগ়ে দুহাগতর মুগঠা 
পাকাগত োেগেন, শুনুন িদ্রমগহাদ়ো, আবম এেনও আসে কাজ শুরু কবরবন। আমার 
গজরার গচাগট গজরবার হগ়ে োগবন। েম্বা গজে হগব। 
  
গেবদন বাইগর আসগবন, গসবদন আর এই উঠবত ব়েস থাকগব না, টাকাটা গিাে করার 
সম়ে োগব গপবরগ়ে। 
  
না, আবম গকাগনা টাকা বনইবন। গজবনোর প্রবতবাদী হগ়ে উঠে। 
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এতক্ষণ ওগদর দুজগনর কথা চাোচাবে চুপ কগর শুনবছগেন টমাস গকােেযাি। বতবন 
এবার উগঠ দাাঁ়োগেন। বেগেন–মাপ করগবন ধমকাবতার, এইিাগব চেগত থাকগে 
গবিীদুর এোগনা োগব না বগে আমার মগন হ়ে। 
  
–বঠকই বগেগছন। জজ ও়োল্ডমযান তাকাগেন বডবিক্ট এযাটবনকর বদগক। এেন আপনার 
কী করবার আগছ ববব? গেো বক গজরার সামগন দাাঁ়োগত চাইগব? 
  
রবাটক বড বসেিা বেগেন–এেন গজরা কগর গকাগনা সুরাহা হগব না। গেো দারুণ 
ঘাবগ়ে গেগছ। গজরার উির গদবার মগতা ওর মানবসকতা এেন গনই। 
  
ধমকাবতার, আসামী পগক্ষর উবকে টমাস গকােেযাি ধীর েো়ে বেগেন রাজসাক্ষীগক 
গজরা করার সুগোে েবদ না পাই তাহগে এ মামো োবরজ কগর গদও়োর আগবদন 
আদােগতর কাগছ গপি করব। 
  
–ববব, আপবন বকছু বেুন, ববব। জজ বেগেন, এই মামো োবরজ হগত পাগর, এ 
সম্পগকক আপনার রাজসাক্ষীর বক গকাগনা ধারণা আগছ? 
  
আগছ ধমকাবতার, ও এত ি়ে গপগ়েগছ গে ওর মগন হগচ্ছ, ওগক বনশ্চ়েই মাবে়োগদর 
হাগত মরগত হগব, গকউ তাগক বাাঁচাগত পারগব না। 
  
–এই পবরবিবতগত আসামী পগক্ষর উবকগের আগবদন আমাগক গ্রাহয করগত হগচ্ছ। জজ 
ও়োল্ডমযাগনর েম্ভীর েো, মামো োবরজ করা ছা়ো বেতী়ে গকাগনা উপা়ে গনই। 
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ববচারগকর রা়ে শুগন রবাটক বড বসেিা বনশু্চপ হগ়ে গেগেন। মগন মগন রাগে বতবন গেগট 
প়েগেন। বদগনর পর বদন ধগর মামোটা একটু একটু কগর েগ়ে তুগেবছগেন। গসই 
মামো আজ োবরজ হগ়ে োগব। মাইগকে গমাগরবটর সামানযতম ক্ষবত বতবন করগত 
পারগবন না। বতবন হতাি হগেন। পরক্ষগণই এই গিগব আশ্বস্ত হগেন, গমাগরবট তার 
হাত েসগক: চগে গেগছ বঠকই, বকন্তু বমস গজবনোর পাককার আগছ তার হাগতর মুগঠা়ে। 
গে অ্পূরণী়ে ক্ষবত গস কগরগছ, তার িাবস্ত গিাে তাগক করগতই হগব। সুগদ আসগে 
বতবন সব আদা়ে কগর গনগবন। 
  
আসামীগক গবকসুর োোস কগর গদও়ো হে। ববচারক তার রা়ে গিানাগেন–জুরীগদরও 
মামো োবরজ কগর গদবার বসদ্ধান্ত জানাবচ্ছ। 
  
ধনযবাদ হুজুর। আসামী পগক্ষর উবকে টমাস গকােেযাি মাথা নীচু কগর অ্বিবাদন 
জানাে। বকন্তু তার কেস্বগর জগ়ের উল্লাগসর প্রকাি গনই। 
  
আর েবদ বকছু বোর না থাগক তা হগে– 
  
ববচারকগক মাঝপগথ থাবমগ়ে বদগ়ে বড বসেিা বেগেন–এেনও অ্গনক বকছু বোর আগছ 
হুজুর। গিষ্ হ়েবন বকছুই। তারপর বতবন গজবনোগরর বদগক তাবকগ়ে বেগেন, রাগের 
ববরুগদ্ধ ষ়্েেি, গোপন সাক্ষীগক প্রিাববত করা, এবং আদােগতর কাগজ বাধাদাগনর 
প্রগচষ্টার অ্বিগোগে আবম এই েুবতীর ববরুগদ্ধ মামো দাগ়ের করার আবজক জানাবচ্ছ। 
রাগে তেনও বড বসেিা েুেগছন। 
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 গজবনোরও রাগে গক্ষাগি গেগট পগ়েগছ। আপবন গে সমস্ত অ্বিগোে আমার ববরুগদ্ধ 
কগরগছন গসগুগো একটাও আবম কবরবন। গজবনোগরর েো়ে গজারাগো প্রবতবাদী সুর। 
আপবন গকান বকছু প্রমাণ করগত পারগবন না। না বুগঝ আবম একটা কাজ কগর গেগেবছ, 
গসটাই আমার অ্পরাধ। তগব আবার বেবছ, এই কাগজর জনয আমাগক গকাগনা ঘুষ্ 
গদও়ো হ়েবন। আবম ধগর বনগ়েবছোম, পযাগকটটা গপৌঁগছ গদও়ো মাগন, আপনার বনগদকি 
পােন করা। এছা়ো আর বকছু ন়ে। 
  
–আপবন কী িাবগছন জাবন না, ববচারক বগে উঠগেন, তগব পবরবিবত গমাগটই স্বািাববক 
ন়ে। গজবনোগরর বদগক তাকাগেন বতবন–আবম চাই, বযাপারটা তদন্ত কগর গদো গহাক 
এবং প্রগ়োজগন আপনার আইনজীবীর অ্বধকার গকগ়ে গনও়ো হগব এবং গকাগনা 
আদােগত আপবন োগত ওকােবত করগত না পাগরন, সরকারী তরগে আপনার ববরুগদ্ধ 
মামো দাগ়ের করা হগব। 
  
ববচারগকর মুে গথগক একথা শুনগত হগব বগে গজবনোর আিা কগরবন। গস গেন অ্জ্ঞান 
হগ়ে োগব। গকাগনারকগম বনগজগক সামগে বনে। বেে–ধমকবতার, আবম… 
  
ববচারক তার গকাগনা কথা না শুগন আদােগতর কাজ বে কগর বদগেন। 
  
গজবনোর অ্বাক এবং হতিম্ব। গস ওই বনমকম ও বনষু্ঠর মুেগুগোর বদগক তাবকগ়ে রইে। 
না, এই মুহূগতক তার কথা গকউ শুনগব না। 
  
গজবনোগরর বোর অ্গপক্ষা রাগে না কযানাবর পাবেটা। ববচারগকর গডগস্কর ওপর গস 
পগ়ে আগছ। মরগণর মগধয বদগ়ে গস ো বকছু বোর বগে গেগছ। 
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 –গসবদন সগেযগবো। বটবি, গরবডওর েবগর গদো গেে গজবনোর পাককাগরর ছবব। গসবদন 
গজবনোর গেন একটা তাজা েবর। চারবদগক রগট গেে, বডবিক্ট এযাটবনকর সহকারী 
গজবনোর পাককার এক রাজসাক্ষীগক একবট ঘা়ে মটকাগনা কযানাবর পাবে বদগ়েগছ। বটবি 
বস্কগন েুগট উগঠগছ–জজ ও়োল্ডমযাগনর ঘর গথগক গজবনোর পাককার গববরগ়ে আসগছ। 
তাগক গদগে বববিন্ন েণমাধযম তার বদগক ছুগট আসগছ। গস দৃপ্ত পগদ এবেগ়ে োগচ্ছ 
সামগনর বদগক। 
  
তেন কােজ, বটবি, গরবডওর কযাগমরামযান ও বরগপাটকারগদর প্রগের ববষ্তীর তার বদগক 
ছুগট আসগছ। 
  
বমস পাককার, হেগদ কযানাবর পাবেটা আপবন গকাথা়ে গপগেন? 
  
 –মাইগকে গমাগরবটর সগে আপনার পবরচ়ে আগছ? 
  
–আপবন বক জানগতন, এই মামো়ে রবাটক বড বসেিা জ়ে োি করগে বতবন আোমী 
েিনকর হগবন? 
  
বডবিক্ট এযাটবনক আপনার ববরুগদ্ধ মামো করগবন বগেগছন, আপবন োগত গকাগনা গকাগটক 
কাজ করগত না পাগরন, তার বযবিা করগবন। আপবন বক এর ববরুগদ্ধ ে়োই করগবন? 
  
 প্রগের পর প্রে শুগন গজবনোগরর কান তেন ঝাোপাো বকন্তু গস ক্ষবণগকর জনযও তার 
দুবট গঠাাঁট োাঁক কগরবন। 
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গসবদন সেযাগবো। 
  
 টবনজ গেস গরগস্তারাাঁ। 
  
মাইগকে গমাগরবট তার দগের সােগরদগদর বনগ়ে ওই গরগস্তারাাঁ়ে ঢুকগেন। অ্বিয এই 
গহাগটগের মাবেক বতবন বনগজই। মামো়ে বতবন গবকসুর োোস গপগ়েগছন। গসই 
উপেগক্ষ চেে মগদর গো়োরা। সবাই েো পেকন্ত মদ গেে। আনন্দ েুবতক করে। 
  
মাইগকে গমাগরবট বসে বাগর বটবির সামগন। মগদর গ্লাস হাগত। গচাে বটবির সাদা 
পদকা়ে, হাগতর গ্লাস তুগে ধরগেন। মগন মগন গজবনোরগক অ্বিবাদন জানাগেন। 
তারপর গঠাাঁট রােগেন গ্লাগস। 
  
উবকে মহগে আজগকর ঘটনাটা গবি আগো়েন সৃবষ্ট কগরগছ, তারা বেধাববিক্ত। একদে 
গজবনোরগক ঘুষ্ বদগ়ে মাবে়োরা কাজটা কগর বনগ়েগছ। আর একদগের ববশ্বাস, 
ব গ েোর থাকার বনরাপরাধ, গস পবরবিবতর বিকার। তগব তারা একটা বযাপাগর 
একমত–গজবনোর পাককার আর বনগজর গপিা়ে বেরগত পারগব না। গদগির গকাগনা 
আদােগত গস কাজ করগত পারগব না। 
  
ও়োবিংটগনর একবট গছাগটা িহর, নাম গকেগসা। 
  
 এোগনই গজবনোগরর জে হ়ে। তার বাবা অ্যাবনার পাককার গপিা়ে আইনজীবী। বতন 
জাবত–ইংগরজ, আইবরি ও স্কবটি-এর রক্তধারা তার িরীগর প্রবাবহত। মাঝাবর উচ্চতা, 
কাগো চুে মাথা়ে। ঘন সবুজ দুবট গচাগের তারা। বতবন বছগেন অ্তযন্ত আগববে ও 
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অ্নুিূবতপ্রবণ। আইগনর প্রবত বতবন শ্রদ্ধা গপাষ্ণ করগতন। তগব অ্থক গরাজোগরর 
বযাপাগর তার আগ্রহ ববগিষ্ গদো ো়েবন। সাধারণ মানুষ্ সম্পগকক বতবন মগন মগন আগ্রহী 
বছগেন। কাগজর িত বযস্ততার মগধয বতবন বকন্তু গমগ়ে গজবনোগরর জনয সম়ে গবর কগর 
বনগতন। গমগ়ের সগে আইন ববষ়্েক আগোচনা করগতন। তার মগেেগদর হাজার রকম 
সমসযা। বতবন সহজ কগর গসইসব মামোর আনুপূববকক বববরণ গিানাগতন। বগ়ো হগ়ে 
গজবনোর বুঝগত গপগরবছে, বাবা বনুঃসেতা কাটাগনার জনয তার সগে ঘণ্টার পর ঘন্টা 
কথা বগে ও িাগবর আদান-প্রদান কগর সম়ে কাটাগতন। 
  
গজবনোগরর মা বছগেন েুব সুন্দরী। অ্থচ তার স্বিাব বছে বাবা অ্যাবনাগরর ববপরীত। 
বতবন বাব়েগত গবিী সম়ে থাকগতন না, বাইগর গকগট গেত। বদনরাত কী বনগ়ে মা অ্ত 
বযস্ত থাকত, গস রহসয গজবনোগরর কাগছ আজও অ্জানা। 
  
 সু্কে ছুবটর পর গজবনোর বাবার কাগছ চগে গেত আদােগত। বাবা কাজকমক করত। গস 
বনববষ্ট মগন গসগুগো েক্ষয করত। গদেত, বাবা তাাঁর মগেেগদর বনগ়ে নানা জবটে সমসযা 
বনগ়ে আগোচনা়ে বযস্ত। গস গসগুগো গবাঝার গচষ্টা করত। বাবার মগেেরা অ্বিয মগন 
মগন জানত অ্যাবনার উবকগের গমগ়ে গজবনোর িববষ্যগত ওকােবত গপিাগকই গবগছ 
গনগব, তাই তারা এ ববষ্গ়ে বাবাগক গকাগনা কথা বেত না। 
  
আইন িাস্ত্র গজবনোগরর কাগছ বছে প্রথম গপ্রম, গছাট্ট ব়েস গথগকই। েগে গে বছর গস 
পগনগরাগত প়েে, গসই বছরই গস আইগনর জেগত প্রাথবমক অ্বধকার অ্জকন করে। এই 
ব়েগস অ্নযানয বকগিারী গমগ়েরা িাগোবাসার গপ্রগম পগ়ে, সমব়েসী গছগেগদর সগে 
গমোগমিা করার জনয মন উসেুি কগর। অ্থচ গজবনোর। গস তেন েরগমর ছুবট 
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কাটাগচ্ছ। বাবার কাগছ, তার কাগজ নানািাগব সাহােয করগছ। গস বিগেবছে বব্রে আর 
উইে প়োর ধরন। 
  
গজবনোর বাব়ের বাইগর েুব একটা গবগরাত না। অ্বিয বকছু গছগে তাগক কাগছ পাও়োর 
গচষ্টা কগরবছে, তার বযাপাগর গকৌতূহে প্রকাি কগরবছে। বকন্তু গজবনোর কাউগক। পািা 
গদ়েবন। 
  
গমগ়ের এমন িাব গদগে বাবা অ্বাক হগতন। সমব়েসী গছগেগদর প্রবত তার গকান 
আগ্রহ গনই গকন? এ প্রগের জবাগব গজবনোর বগেবছে, বাবা, ওরা সবাই গছগেমানুষ্। 
কাাঁচা ব়েস, আমার ওগদর বঠক িাগোোগে না। 
  
 গজবনোগরর মগন একটা ধারণা বছে, তার স্বামী হগব তার বাবার মগতাই এক 
আইনজীবী। 
  
গষ্াগো বছর ব়েগস গজবনোগরর জীবগন একটা দুুঃেজনক ঘটনা ঘগট গেে। এর জনয 
গস মানবসক বদক গথগক প্রস্তুত বছে না। আঠাগরা বছগরর একবট গছগেগক বনগ়ে তার মা 
বাব়ে তযাে করে। 
  
অ্যাবনার স্ত্রীর এই আচরগণ মগন মগন অ্তযন্ত গিগে পগ়েবছগেন। বাতাগস ির কগর হু-হু 
কগর ছব়েগ়ে প়েে–অ্যাবনার উবকগের স্ত্রী প্রবতগবিীর আঠাগরা বছগরর গছগের হাত ধগর 
ঘর গথগক পাবেগ়েগছ। 
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সাধারণ মানুষ্গদর গচাগে বাবা বছগেন অ্তযন্ত িাে মানুষ্। তারা বাবার প্রবত সহানুিূবত 
প্রদিকন কগরবছে। তাগক সান্ত্বনা গদও়োর গচষ্টা কগরবছে। বকন্তু এর েে হে উগো। 
আত্মমেকাদা সম্পন্ন বাবা মানবসক বদক গথগক এত আঘাত গপগ়েবছগেন গে দুুঃে গিাোর 
জনয মদ ধরগেন। গজবনোরও অ্গনক গচষ্টা কগরগছ। বকন্তু এর েে হে উগো, বাবার 
িাো সংসার ও মন গজা়ো োোগত পাগরবন। এরপর বাবা মাত্র সাত বছর গবাঁগচ বছে। 
  
পগরর বছরই সু্কগের পাট গিষ্ হে গজবনোগরর। গস িাবে, কগেগজ িবতক হগব না। 
পুগরা সম়েটা গস তাহগে বাবার সগে কাটাগত পারগব। বকন্তু বাবা গবাঁগক বসগেন। বতবন 
স্পষ্ট কগর জাবনগ়ে বদগেন-গজবন, গতামাগক আমার সহকারী হগত হগব। তাই কগেগজ 
িবতক হগ়ে গ্রাজুগ়েট হগ়ে আইগনর বডবগ্রটা বনগ়ে নাও। 
  
গ্রযাজুগ়েট হগ়ে গজবনোর এে বস়োটগে। ও়োবিংটন ববশ্বববদযােগ়ে আইন সু্কগে িবতক 
হে। আইন সম্পগকক একটা গমাটামুবট ধারণা গস আগেই োি কগরবছে। তাই 
সহগোেীগদর মগতা গেৌজদারী আর গদও়োবন আইগনর হগরক রকম বযােযা বনগ়ে তাগক 
বচবন্তত হগত হ়েবন। গস পরম বনবশ্চন্ততার মগধয তেন বদন কাটাগচ্ছ। গস থাকত 
ববশ্বববদযােগ়ের ডবমকটবরগত। গসোনকার একবট োইগব্রবরগত গস একটা কাজ গপে। 
  
 বস়োটে জা়েোটার সাগথ গস বনগজগক গবি মাবনগ়ে বনগ়েবছে। দুজন সহপাঠীর সগে 
তার গবি আন্তবরক হৃদযতা দতরী হগ়েবছে–আবমবন উইবে়োমস আর গজাগসোইন 
কবেন্স। 
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রবববার এবং গে গকাগনা ছুবটর বদগন তারা বতনজগন একসগে গববরগ়ে প়েত। িহগর 
মাঝোগন বছে বগ্রন গেক, গসোগন তারা গনৌকা বাইত। কেনও বা গেক ও়োবিংটগন 
চগে গেত। গোল্ড কাপ প্রবতগোবেতা়ে গমগত উঠত। এোগন গহসবট গটসবট নাগম একবট 
স্ন্যাকগসর গদাকান বছে। এোনকার আেুিাজা বছে েুব ববেযাত। বতন জগন দহ-দহ কগর 
গসই গদাকাগন বেগ়ে ঢুকত। 
  
এই সম়ে দুজন পুরুষ্ তাগক গপ্রম বনগবদন কগরবছে। নাম গনা়ো োরবকন, গমবডগকে 
বনগ়ে প়োশুনা করগছ। বেতী়ে জন গনা়োর সহপাঠী, গবন মুনগরা। গজবনোর তাগদর সগে 
ঘুগর গব়োগত গেত, তাগদরগক সে বদত। বকন্তু বনগজগক দূগর সবরগ়ে গরগে। তার কাগছ 
গপ্রম ও িাগোবাসার গচগ়ে প়োশুনা ও িববষ্যৎ েগ়ে গতাো গবিী গুরুত্বপূণক বছে। 
  
আর একটা টামক বাবক আগছ, গজবনোগরর বাবা মারা গেগেন। সারা িহর গসবদন উবজগ়ে 
এগসবছে তার মৃত বাবাগক গিষ্ গদো গদেগব বগে। প্রা়ে িোগনক গোক তার িব 
োত্রা়ে গোে বদগ়েবছে। 
  
বাবার মৃতুযগত গিাগক তার বুক গেগট গেে। বকন্তু বাইগর তা প্রকাি করে না। গস 
হারাে তার বাবাগক, গস হারাে তার বিক্ষক, পথ প্রদিকক এবং গুরুিানী়ে এক 
মানুষ্গক। 
  
বাবার অ্গন্তযবষ্টবে়ো সম্পন্ন কগর গজবনোর বস়োটে বেগর এে। বাবা তার একমাত্র 
কনযা সন্তাগনর জনয গরগে বেগ়েবছগেন মাত্র এক হাজার ডোর। বনগজর জীবন চেগব কী 
কগর? তার িববষ্যতই বা কী? নানা প্রে তেন তার মগন বি়ে জবমগ়েগছ। গস বক 

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

39 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

গকেগসা গত বেগর োগব? ওোগন ওকােবত করগব শুধু? না, তা সম্ভব ন়ে। তাগক 
গদবেগ়ে সকগে আেুে তুগে বেগব, ওর মা গছগের ব়েসী একটা পুরুষ্গক বনগ়ে গকগট 
পগ়েবছে, স্বামী সংসার, এমনকী গমগ়েটার কথাও িাগববন। 
  
ে সু্কগে তার গরজাে প্রথম গথগকই িাগো বছে। তাই গদগির বববিন্ন আইন প্রবতষ্ঠান 
গথগক গস চাকবরর জনয ইন্টারবিউ গদবার ডাক গপে। 
  
ওই কগেগজ গেৌজদাবর বা বেবমনযাে আইগনর অ্ধযাপক বছগেন ও়োগরন ওকস। বতবনই 
একবদন কথা প্রসগে বগেবছগেন, এগদগি গকাগনা িাগো প্রবতষ্ঠাগন গমগ়েগদর কাজ 
পাও়ো সহজ কথা ন়ে। 
  
প়োশুনা গিষ্ হে, এবার কী করগব গস, একথাই িাববছে গজবনোর। গসবদন ক্লাস 
গিগষ্ প্রগেসার ওকস তাগক তার অ্বেগস গডগক পাঠাগেন। 
  
গজবনোর তার ঘগর গেে। 
  
-গিাগনা গজবন, মযানহাটাগনর বডবিক্ট এযাটবনক আমার ছাত্রছাত্রীগদর মগধয গসরাবটগক তারা 
সহগোেী বহসাগব বনগত চাইগছন। বতবন বচবঠ পাবঠগ়েগছন। তুবম রাজী আগছ চাকবরটা 
বনগত? 
  
 গজবনোগরর মগন তেন বাাঁধিাো আনন্দ। এ গতা অ্িাববত, গমঘ না চাইগতই জে। 
মযানহাটান মাগন বনউই়েক। তার গচাগের সামগন েুগট উঠে গসই দৃিয, বডবিক্ট এযাটবনকর 
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অ্বেস ঘগর বগস গস কাজ করগছ। সহসা তার মুে গথগক গববরগ়ে এে ইগ়েস সযার, 
আবম চাকবরটা গনব। 
  
গেগন কগর গজবনোর বনউই়েগকক এে। বার-এর পরীক্ষা বদে, গকেগসাগত বেগর এে। 
বাবার অ্বেস পুগরাপুবর বে কগর বদে। বাবার এই অ্বেগসর সগে তার জীবগনর কত 
সৃ্মবত বমগেবমগি একাকার হগ়ে আগছ। আইন িাগস্ত্র তার হাগতেব়ে হগ়েবছে তার বাবার 
কাগছই। 
  
 তেন গজবনোর ববশ্ব ববদযােগ়ের আইন পাঠাোগর একটা চাকবর করগছ। বার-এর 
পরীক্ষা়ে পাি করার েবরটা গস গপে। 
  
অ্বিয এ বযাপাগর গজবনোগরর গকাগনা উগেে বছে না। গস জানত, এই পরীক্ষা়ে পাি 
গস করগবই, গকউ আটকাগত পারগব না। মগন পগ়ে গেে প্রগেসার ওকগসর কথাগুবে 
আমাগদর গদগি েত কবঠন পরীক্ষা আগছ তার মগধয একবট হে এবট। 
  
ওই বদনই গজবনোগরর কাগছ আর একবট সুেবর এগস গপৌঁছে। বনউই়েগককর বডবিক্ট 
এযাটবনকর অ্বেস গথগক কাগজ গোে গদবার জনয গডগক পাঠাগনা হগ়েগছ। 
  
 এক বুক আিা বনগ়ে গজবনোর পাককার মযানহাটাগনর উগদ্দগিয গববরগ়ে প়েে। 
  
. 
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থাডক এবিবনউর এগকবাগর গিষ্ সীমানা়ে একটা অ্যাপাটকগমন্ট িা়ো বনে গস। একটা মাত্র 
ঘর। বগ়ো গকৌচ আগছ একটা–গিাও়ো এবং বসার জনয। ঘগর মাত্র একটা জানো। বহু 
বছর আগে জানো়ে কাগো রগের গপাচ গদও়ো হগ়েবছে, তা আজ প্রকবটত। ঘগরর অ্নয 
সব আসবাগবর বদগক তাবকগ়ে গজবনোগরর গচাে গেগট জে এে। 
  
বনগজগক প্রগবাধ বদে গস, মাত্র গতা কটা বদন। বনগজর গপিা়ে প্রবতবষ্ঠত হগ়ে গেগে 
িাগো গকাগনা জা়েো়ে চগে োব। এ বযবিা গতা বচরিা়েী ন়ে। 
  
বকন্তু তার এসব কিনা গে অ্বাস্তব, তা গস কেগনা িাগববন। নাহগে মাত্র বাহাির ঘন্টার 
মগধয তার স্বগপ্নর বমনার তাগসর ঘগরর মগতা গিগে প়েগব? প্রথম বদন কাগজ গোে 
বদগত এগস গে ববশ্রী ঘটনার মুগোমুবে গস হগ়েগছ, তা গতা আগেই বো হগ়েগছ। বমগথয 
দুনকাম মাথা়ে বনগ়ে তাগক ববদা়ে বনগত হে বডবিক্ট এযাটবনকর অ্বেস গথগক। এবার গে 
গকাগনাবদন তার নাম বার কাউবন্সে গথগক বাদ বদগ়ে গদও়ো হগব। তার মাগন জীবগন 
গকাগনাবদন গকাথাও গস উবকেবেবর করগত পারগব না। 
  
 গটবেবিিগনর বিগন গজবনোগরর ছবব, মযাোবজগন গজবনোগরর েগটা, গরবডওগত 
গজবনোগরর েবর–ওুঃ অ্সহয। গজবনোর মযাোবজন প়ো, বটবি গদো, গরবডও গিানা বে 
কগর বদে। পগথ ঘাগট গদাকানবাজাগর গকবে একটাই আগোচনা-গজবনোর। তার। বদগক 
গোগকরা গকৌতূহেী গচাগে ডযাবডযাব কগর তাবকগ়ে থাগক। এই উপদ্রগবর হাত গথগক 
বনস্তার গপগত গস বাব়ের বাইগর গবগরাগনা বে কগর বদে। সব সম়ে দরজা জানো বে 
কগর ঘুপবচ ঘগরর মগধয বন্দী হগ়ে রইে। 
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বাইগরর জেৎ গথগক বববচ্ছন্ন হগ়ে কগ়েকবদন কাবটগ়ে বদে গজবনোর। বঠক করে, 
েোটাকম্বে বনগ়ে ও়োবিংটগন বেগর োগব। ওকােবত ন়ে, অ্নয গকাগনা গপিা গবগছ 
বনগত হগব। তার মগন তেন হাজার বচন্তার আনাগোনা। এইিাগব বক জীবন বাাঁগচ, এর 
গথগক মগর োও়োই িাগো। আচ্ছ, েবদ রবাটক বড বসেিাগক সব বকছু গোোেুবে বগে 
আগরকবার সুগোে গদও়োর জনয প্রাথকনা জানা়ে? উবন বক তার অ্নুগরাধ রােগবন না? 
  
 বচবঠ বেেগত বসে গস। একটার পর একটা কােজ নষ্ট হে। েস়ো গেো হে। অ্থচ 
গিষ্ পেকন্ত গসটা আর পাঠাগনা হে না। 
  
 এইিাগব বদন কাটাগত কাটাগত গজবনোর হাাঁবপগ়ে উঠে। বেু বােবহীন। এত বগ়ো 
িহগর গস একা। গস গেন সমাজচুযত এক জীব। বে ঘগরর মগধয তার গকগট গেত 
সারাবদন, রাগতর গবো গস পগথ গবগরাত। বনজকন রাস্তা। একাকী হাাঁটত। এমনকী, 
সমাগজর নীচুতোর হতিাো মানুষ্গুগো োগদর রাস্তাই আশ্র়ে, তারা পেকন্ত গজবনোগরর 
গথগক দূগর দূগর থাকত। হ়েগতা তার দুগচাগে তারা তাগদর বনগজগদর একাবকত্ব আর 
হতািার ছবব প্রতযক্ষ কগরবছে। 
  
 রাগতর গবো বনজকন বগ়ো রাস্তা ধগর গজবনোর আপন মগন. ধীর পাগ়ে হাাঁটত, আর 
িাবত, গসবদন ঘগট োও়ো ঘটনাবটর কথা। িাবত আর ইগচ্ছ মগতা ঘটনাবটর পবরণবত 
পাগে বদত কিনা়ে। গস কিনা করত গোকবট তার হাগত গসবদন একটা বগ়ো োম 
তুগে বদগ়েবছে গেোগক গদবার জনয। গস গোকবটর পবরচ়ে পত্র গদেগত চাইে। গোকবট 
তেন িগ়ে চম্পট বদে। 
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আবার তার কিনা়ে গিগস উঠে, োগমর মুে েুেগতই গদো গেে গিতগর একটা 
কযানাবর পাবে ঘা়ে মটগক পগ়ে আগছ। গোকটাগক গগ্রপ্তার করার জনয তার গুরুেম্ভীর 
কেস্বর গিানা গেে। 
  
না, এসব বকছুই গসবদন ঘগটবন। গসবদন ো ঘগটবছে, তা গস্রে তার গবাকাবমর েে। ো 
তার িববষ্যতগক বাগরাটা পাাঁচ কগর বদগ়েগছ। 
  
গজবনোগরর গেন চমক িােে-গক বগেগছ গস আর ওকােবত করগত পারগব না? বডবিক্ট 
এযাটবনক? না বক েবগরর কােজ? গস এেনও সমূ্পণকিাগব একজন আইনজীবী। েতক্ষণ 
না সরকারীিাগব তার ওকােবত করার অ্বধকার গকগ়ে গনও়ো হগচ্ছ, ততক্ষণ গস 
পুগরাদস্তুর এযাটবনক। 
  
 নতুনিাগব বাাঁচার গপ্ররণা গপে গস মগনর েিীগর। একবট চাকবর করার জনয অ্গনক 
নামী আইন প্রবতষ্ঠান তাগক গডগক পাবঠগ়েবছে। গস েুাঁগজ েুাঁগজ গসইসব প্রবতষ্ঠাগনর গোন 
নম্বর গবর কগর গোোগোে করে। বকন্তু হা়ে, তার গস গুগ়ে বাবে। তাগদর মগধয 
অ্গনগকই অ্বেগস গনই। গস তার বনগজর নম্বর বদগ়েবছে, পগর গোোগোে করার জনয 
বকন্তু গকাগনা গোন পা়েবন গস। তার বুঝগত গদরী হে না, গেৌজদারী আদােগত ঘগট 
োও়ো ঘটনাবট এর জনয দা়েী। গকাোহে গথগম গেগছ, বকন্তু তার গরি সবাইগক এেনও 
ছুাঁগ়ে আগছ। 
  
 বকন্তু গজবনোর দমবার পাত্রী ন়ে। হতািা আর অ্পমানগক অ্গ্রাহয কগর গস তার প্র়োস 
চাবেগ়ে গেগত থাকে। বকন্তু বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃবি ঘটে। গজবনোর একজন 
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গপিাদার আইনজীবী হগত চাইগছ, ওকােবত করাই তার জীবগনর একমাত্র উগদ্দিয। 
এতএব, েতক্ষণ না গকউ তাগক বাধা গদগব, ততক্ষণ গস তার এই গচষ্টা চাবেগ়ে োগব। 
  
মযানহাটাগনর সবকটা গছাগটা বগ়ো আইন প্রবতষ্ঠানগুবেগত গসনু্ট মারে। বরগসপসবনগের 
কাগছ বনগজর পবরচ়ে বদে। পাগসকাগনে ববিাগের বগ়ো কতকাগদর সগে কথা বেগত 
চাইে। গবিীর িাে গক্ষগত্র তাগক হতাি হগত হগ়েগছ। েবদ বা দু-একজন তার সগে 
গদো কগরগছ। অ্বগিগষ্ এমন বযবহার কগরগছ গে, বনছক গকৌতূহে গমটাগনার জনযই 
তারা তার সাগথ কথা বগেগছ। তাগক বো হে, িূনযপদ োবে গনই। 
  
 গকগট গেে বব়োবল্লি বদন, গদ়ে মাস। ধীগর ধীগর গজবনোগরর টযাগক টান প়েগত শুরু 
কগরগছ। গস বঠক করে, আরও সস্তার গকাগনা ঘগর উগঠ োগব। বকন্তু গপে না। 
গব্রকোে ও োঞ্চ োও়ো বে কগর প়েসা বাাঁচাে। প্রাণটুকু বাাঁবচগ়ে রাোর জনয সস্তার 
বডনার গেত। বকন্তু ওই বনকৃষ্ট ও জঘনয রুবচর োবার তার েো বদগ়ে নামত না। সযাোড 
গেগ়ে গেগ়ে গস গপট িরাত। আর বব়োর। অ্বিয বব়োর তার অ্পছগন্দর পানী়ে। বকন্তু 
ওই বব়োর তার বেগদ গমটাগত পুগরাপুবর সাহােয করগছ। 
  
 গজবনোর নামী প্রবতষ্ঠাগনর ওপর গথগক আিা িরসা গছগ়ে বদে। গস ছুটে অ্নামী 
প্রবতষ্ঠানগুবেগত। গসোগনও তশথবচ। চাকবর জুটে না। বকন্তু হার মানগব না গস। গস 
গেন মবর়ো হগ়ে উগঠগছ। উৎসাহ বহু গুণ গবগ়ে গেে। ওকােবত গস করগবই। বির 
করে, বনগজই একটা আইগনর অ্বেস েুেগব। বকন্তু ঘর িা়ো, বইপত্র, আসবাব, 
গসগেটারী, গটবেগোন, কােজকেম, সীেগমাহর–এসগবর েরচ? গকাথা গথগক পাগব? 
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প্রা়ে দি হাজার ডোর। নাুঃ, এ িাবনাও তাগক তযাে করগত হে। েবদ কারও অ্বেগস 
িা়ো বদগ়ে বনগজর স্বাধীন বযবসা শুরু করগত পাগর, তা হগে বকছু একটা হগব। 
  
অ্তএব েবগরর কােগজর পাতা উগেপাগে গদগে একটা ববজ্ঞাপনঅ্বেগসর জনয জা়েো 
িা়ো গদও়ো হ়ে। 
  
বঠকানাটা বছে ব্রডওগ়ে এোকার। বহু পুগরাগনা হা়ে বজরবজগর একটা বাব়ে। গজবনোর 
অ্বেগসর নম্বর বমবেগ়ে এোগরা তো়ে এগস হাবজর হে। দরজার ওপর দুগটা সাইনগবাডক 
গকগনস গবইবে-গপিাদার গবসরকারী গোগ়েন্দা। তার নীগচ রকগেোর কাগেকিন 
এগজবন্স। অ্গনকগুগো অ্ক্ষর সাইনগবাডক গথগক উগঠ গেগছ। 
  
দরজা গঠেে গজবনোর, ঘগর ঢুকে। জানো ববহীন, বতনগট ক্ষতববক্ষত ন়েবগ়ে গটববে 
আর কগ়েকটা গচ়োর। পািাপাবি দুবট গটববগে দুজন গোক বগস। 
  
মধযব়েসী টাকমাথাও়োো গোকবট কগ়েকবট কােগজ তাবকগ়ে আগছ, বনববষ্ট মগন। 
পরগনর গপািাক েুব একটা গধাপদুরস্ত ন়ে। 
  
 আর বেতী়ে গোকবটর কাগন বরবসিার বতবরগির গকাটা পার হগ়েগছ, তামাগট রগের চুে, 
নীে দুবট গচাগের তারা। েযাকাগি োগ়ের চাম়ো, তারা ওপর গছাপগছাপ দাে। টাইট 
বজনগসর পযান্ট আর বট-িাটক পরগন। পাগ়ে গমাজা আর কযানিাগসর জুগতা। 
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 বমগসস গিসার, বনবশ্চগন্ত থাকুন। গোকবট গোগন বেগছ, আপবন আমাগদর মগতা গসরা 
গোগ়েন্দার ওপর গকসটা েেন বদগ়েগছন, তেন আিা রােগত পাগরন। তদন্ত চেগছ, গে 
গকাগনা বদন আপনার স্বামীর েবর গপগ়ে োগবন। 
  
 বকন্তু জাগনন গতা, গোাঁজােুবজর জনয কত টাকা েরচ হ়ে। আমাগদর আগরা বকছু টাকা 
োেগব। নানা, ডাগক ন়ে। ও সব িীষ্ণ ঝাগমো। বরং হাগত-হাগত টাকাটা গদও়ো 
িাগো। আজ একটা কাগজ ও পাগিই োবচ্ছ। আপনার সগে আবম গদো কগর গনব। বঠক 
আগছ, এেন রােবছ। 
  
 বরবসিার নামাে, গচাে তুেে, গস গদেগত গপে গজবনোরগক, গচ়োর গছগ়ে োবেগ়ে 
উঠে। করমদকগনর উগদ্দগিয হাত বা়োে। বস্মত হাবস গদো বদে গঠাাঁগট। 
  
আবম গকগনথ গবইবে। বেুন, আপনার জনয কী করগত পাবর? 
  
তেন গসই ঘগর গজবনোর গেন হাাঁবপগ়ে উগঠগছ। গস স্পষ্ট জানাে–আপনারা ববজ্ঞাপন 
বদগ়েবছগেন। 
  
এবার বুঝগত গপগরবছ, গকগনগথর গচাগে ববস্ম়ে। এতক্ষগণ টাকমাথা কােগজর ওপর 
গথগক গচাে সরাে। গজবনোগরর বদগক গস দুবট ঘুগর এে। 
  
গকগনথ তাগক গদবেগ়ে বেে–অ্গটা ওগ়েনগজে, রক গেোর কাগেকিান এগজবন্সর 
মাবেক। 
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–হযাগো, অ্গটা ওগ়েনগজেগক শুগিচ্ছা জানাে গজবনোর। এবার গকগনথ গবইবেগক 
বজজ্ঞাসা করে–গবসরকারী গোগ়েন্দা তাহগে আপবন? 
  
-হযাাঁ, বকন্তু আপনার বযবসা? 
  
আমার? গজবনোগরর জবাব, আমার গপিা ওকােবত। আবম একজন উবকে। 
  
 গকগনথ গবইবে তাগক েুাঁবটগ়ে েুাঁবটগ়ে গদেগত োেে। মগন হে, তার ববশ্বাস হগচ্ছ না গে, 
গজবনোর একজন উবকে। –আপবন বক সবতযই এোগন অ্বেস িা়ো বনগত এগসগছন? 
  
গজবনোগরর দৃবষ্ট একবার ঘুগর বেরে িযাপসা ওই ঘগরর চারবদগক। তার কিনা়ে গিগস 
উঠে একবট ছবব-দুজন পুরুগষ্র মাঝোগন একবট মবহো বগস কাজ করগছ। 
  
–না, এেনও বঠক কগর উঠগত পাবরবন। আরও দু-একটা জা়েো গদবে, তারপর না হ়ে– 
  
প্রগতযক মাগস নিই ডোর িা়ো। 
  
নিই ডোর? তাহগে আর এই গছাট্ট ঘর গকন, গোটা বাব়েটাই বকগন বনগত পাবর। 
  
 গজবনোর বেগর আসার জনয পা বা়োে। 
  
োগচ্ছন গকাথা়ে। দাাঁ়োন একটু। 
  
গজবনোর থামগক দাাঁ়োে। গকগনথ গবইবের বদগক ঘুগর তাকাে। 
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–একটু কম-সম কগর গদগবন। গকগনথ োগে হাত গবাোগত গবাোগত বেে, নিই বদগত 
হগব না। ষ্াট বদগেই হগব। আপনার পসার জমুক। তারপর না হ়ে িা়ো বা়োগনার কথা 
িাবা োগব। 
  
গজবনোর েুব িাগো কগর জাগন, এর গথগক সস্তা দাগম ঘর পাও়ো োগব না। আবার 
এই িযাপসা ঘগর মগেে পাও়োও কষ্টজনক। তাছা়ো তার কাগছ ষ্াট ডোরও গনই। 
  
–গবি, গজবনোর জবাব বদে। আবম রাজী। 
  
-গদেগবন, এোগন আপনার কারবার গকমন রম কগর চেগব। গকগনথ গবইবে তাগক 
আশ্বস্ত করার গচষ্টা করে। আপনার দপ্তর কগব আনগবন? 
  
দপ্তর এগস গেগছ। আপনার সামগন। 
  
 গকগনথ গবইবে বনগজ হাগত একটা গছাগটা সাইন গবাগডক বেেে–গজবনোর পাককার এযাটবনক 
বার ে। গসটা দরজার বাইগর টাবেগ়ে বদে। 
  
 সাইন গবাগডকর বদগক গজবনোর অ্গনকক্ষণ তাবকগ়ে রইে মুগ্ধ দৃবষ্টগত। গকমন একটা 
বমশ্র অ্নুিূবত তার মগন। পবরবিবতর চাগপ পগ়ে তাগক দুুঃসমগ়ের সগে পা বমবেগ়ে 
চেগত হগ়েগছ। বকন্তু কেনও কিনা করগত পাগরবন, এক গবসরকারী গোগ়েন্দা আর এক 
ববে কাগেকটগরর নাগমর নীগচ তার নাগমর সাইনগবাডক ঝুেগব। একই ঘগর বগস তাগক 
মগেগের সাগথ কথা বেগত হগব। অ্বিয সামাবজক ও গপিােত মেকাদার বদক গথগক গস 

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

49 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ওগদর গথগক অ্গনক উাঁচুগত। তগব একটা কথা গিগব গজবনোর মগন মগন েববকত হে–
এত বদগন গস এযাটবনকর স্বীকৃবত গপগ়েগছ, চাকবরর জনয আর তাগক গদাগর গদাগর ঘুরগত 
হগব না। গস আজ এক স্বাধীন বযবসা়েী, স্বাধীন আইনজীবী, ওকােবতই োর জীবগনর 
একমাত্র স্বপ্ন ও গপিা। 
  
 স্বাধীন বযবসা গতা হে, বকন্তু মগেে গকাথা়ে? তগব পসার েতবদন না জগম, ততবদন 
তাগক কষ্ট করগত হগব। দদনবন্দন জীবগনর েরচ গথগক কতগুগোগক বাদ বদগত হগব। 
গবাঁগচ থাকার জনয েতটুকু প্রগ়োজন তাই তাগক করগত হগব। অ্তএব দুপুগরর োঞ্চ 
গেে বে হগ়ে। গটাে আর কবে গেগ়ে গব্রকোে সারত। সারাবদন আর বকছু গেত না। 
রাগতর বডনাগর গকবে পাউরুবট আর আেুর দম। 
  
নটা বাজার সগে সগে গজবনোর তার অ্বেগস চগে আসত। সারাবদন মগেগের প্রতীক্ষা়ে 
হাবপগতযি কগর গকগট গেত। অ্থচ ওরা? ওরা কত বযস্ত। গটবেগোগন মগেেগদর সগে 
কথা বগে। 
  
গজবনোর ওগদর কথা গিাগন–গকাথা়ে কার বউ, অ্থবা স্বামী বকংবা গছগেগমগ়ে বাব়ে 
গথগক না-বগে পাবেগ়েগছ। তাগদর েুাঁগজ গবর করগত হগব। 
  
প্রথমটা়ে গকগনথ গবইবেগক গদগে গজবনোগরর মগন হগ়েবছে, গোকটা একটা ধাপ্পাবাজ। 
বমগথয আিা বদগ়ে টাকা পগকগট গপারার ধান্দা। বকন্তু তার ধারণা িুে। –গোকটা চাোক 
এবং পবরশ্রমী। মগেেগদর কাজ কগর গদ়ে। 
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 আর অ্গটা ওগ়েনগজে? গোকটাগক বঠক বুগঝ উঠগত পাগর না গজবনোর। ঘনঘন 
গটবেগোন আগস। কথা বগে, আর েসেস কগর কােগজ কী সব গেগে। তারপগরই 
অ্বেস গথগক গববরগ়ে পগ়ে। গকাথা গথগক ঘুগর বেগর ঘন্টা োগনক বাগদ অ্বেগস এগস 
গঢাগক। 
  
 বকছুবদন বাগদ গজবনোর জানগত পারে, বববিন্ন কাগেকিন এগজবন্সর হগ়ে অ্গটা কাজ 
কগর। োব়ে, বাব়ে, ও়োবিং গমবিন বকগন োরা বকবস্তর টাকা গিাধ করগত পাগরবন, 
তাগদর কাছ গথগক ওইসব বজবনসগুবে সংগ্রহ কগর আনাই ওর কাজ। 
  
–আপবন মগেে পাগচ্ছন? গবইবের গকৌতূহেী দুবট গচাে। 
  
বযবিা বঠকই একটা হগব। গজবনোর এব়েগ়ে োও়োর গচষ্টা করে। 
  
 –হাে ছা়েগবন না গেন। গকগনথ বেে, িুে সবারই হগত পাগর। 
  
 কথাটা শুগন গজবনোগরর বুগকর গিতরটা ধ়োস কগর উঠে। ধূতক গোক, মগেে গে 
পাগচ্ছ না গস, গসটা গটর গপগ়ে গেগছ। হ়েগতা তার দুনকাগমর কাবহনীও গস গজগনগছ। 
  
গকগনথ গবইবে একটা বগ়ো গরাে বীে সযান্ডউইচ পযাগকট গথগক গবর করে। গজবনোর 
গক গস আন্তবরকতার সুগর বেে–গনগবন একটু? গেগ়ে গদেুন। 
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 োবারটা গদগেই গজবনোর বুগঝবছে, েুব সুস্বাদু। োও়োর গোি হগচ্ছ বগট। তাসগেও 
বনগজগক সামগে বনগ়ে কবঠন েো়ে বগে উঠে, না, ধনযবাদ। োগঞ্চ বকছু োও়োর 
অ্গিযস আমার গনই। 
  
োবাগরর একটা টুকগরা গকগনথ োগে বদে। গজবনোর তাবকগ়ে আগছ গস বদগক। গকগনথ 
আ়েগচাগে েক্ষয করে। সগন্দহপূণক কগে প্রে করে–আপবন বক সবতয বেগছন? 
  
ধনযবাদ। গজবনোর গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োে। আমাগক এেুবন গবগরাগত হগব, একজগনর 
সগে অ্যাপগ়েন্টগমন্ট আগছ। 
  
গজবনোগরর বেগর োও়োর বদগক ববস্ম়েিরা গচাগে তাকাে গকগনথ। গস বনগজগক বনগ়ে 
েুব েবকগবাধ কগর মুে গদেগেই গে গকাগনা মানুগষ্র স্বিাব চবরত্র বগে বদগত পাগর। 
অ্থচ? অ্থচ গজবনোর তাগক এ বযাপাগর ধাাঁধা়ে গেগে বদগ়েগছ। গমগ়েটা কী ধরগনর,, 
আন্দাজ করগত পারগছ না গস। েবগরর কােজ পগ়ে আর গটবেবিিন গদগে গস বনবশ্চত 
হগ়েবছে গে মাইগকে গমাগরবটর ববরুগদ্ধ সরকার গে েুগনর মামো রুজু কগরবছে, গসটা 
গিগে গদও়োর জনয গজবনোরগক গকউ ঘুষ্ বদগ়েবছে। বকন্তু গজবনোরগক গদগে তা গতা 
মগন হ়ে না। তার ওঠাবসা বা হাবিাগব তার গকাগনা বচহ্ন গনই। ও আগদৌ ঘুষ্ বনগ়েবছে 
বকনা, গসটাই সগন্দহ। গমগ়েগদর গকগনথ েুব একটা সুনজগর গদগে না। অ্সুেী দাম্পতয 
জীবন তার। বকন্তু গজবনোর তার গচাগে অ্নয সাধারণ পাাঁচটা গমগ়ের মগতা ন়ে, গস 
স্বতি এক নারীসিা। 
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বদন কাটগছ, গজবনোগরর আবথকক অ্বিার অ্বনবত ঘটগছ। গিষ্ সম্বে আঠাগরা ডোর 
ঘর িা়োর টাকা বাবক পগ়ে গেগছ। আর কগ়েকবদন বাগদ অ্বেস ঘগরর িা়ো বদগত 
হগব। বনউই়েগকক থাকার ক্ষমতা, এমন কী গেগ়ে গবাঁগচ থাকগব, গস সম্বেও গনই। 
  
বকন্তু এিাগব গহগর গেগে চেগব না, বাাঁচগতই হগব তাগক। আবার গস নামী-অ্নামী আইন 
প্রবতষ্ঠানগুবের সগে গোগন গোোগোে করে–একটা চাকবর েবদ গকাগনা রকগম গজাটাগত 
পাগর, এই আিা়ে? গস কেনও অ্বেস ঘগর বগস এসব গোন করত না। বকন্তু বৃথা 
গচষ্টা। গকউ তাগক চাকবর বদগত চাইগছ না। গকেগসাগতই তাগক বেগর গেগত হগব। েবদ 
গকাগনা আইনববষ়্েক উপগদষ্টা বহগসগব কাজ পা়ে। ন়েগতা বাবার গকাগনা উবকে বেুর 
কাগছ োগব, তার গসগেটারী হগ়ে কাজ করগব। অ্বিয বযাপারটা তার কাগছ গমাগটও 
সম্মানজনক ন়ে, তবুও এছা়ো গকাগনা উপা়ে গনই। 
  
গজবনোর পাককারগক িাগেযর কাগছ মাথা গনা়োগত হগব। নত মস্তগক বনউই়েকক ছা়েগত 
হগব। বাব়ে বেগর োগব। বকন্তু কীিাগব? েরগচর বযাপার রগ়েগছ। গস বনউই়েকক গপাে 
পবত্রকা গঘাঁগট একটা ববজ্ঞাপন গবর করে। বস়োটগে বেগর োবার জনয সেী চাই। গে 
িা়ো িাোিাবে করগত চা়ে। 
  
 গজবনোর গোন করে। বকন্তু উির গপে না। গস বঠক করে, পরবদন সকােগবো 
আবার ওই নম্বগর গোন করগব। 
  
 পরবদন সকাগে গজবনোর তার অ্বেগস এে, গিষ্বাগরর মগতা গিতগর গকগনথ গবইবে 
বগস আগছ। গটবেগোগন কথা বেগছ কার সগে, অ্গটা ওগ়েনগজে গনই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

53 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

গকগনগথর পরগন নীেরগের বজনগসর টাউজাসক আর বি কোগরর একটা কাবিরী 
গসাগ়েটার। 
  
আপনার স্ত্রীর গোাঁজ পাও়ো গেগছ। তগব একটা কথা কী জাগনন, গকগনথ গোগন 
মগেেগক বেগছ, উবন জাবনগ়েগছ, আর বাব়েমুগো হগব না। তগব আপনাগক আবম বঠকানা 
বগে গদব। আপবন োগবন, তাগক বুবঝগ়ে সুবঝগ়ে বমবষ্ট বমবষ্ট কথা বগে বেবরগ়ে আনার 
গচষ্টা করগবন। 
  
 একটা গহাগটগের নাম আর বঠকানা বেে, গেটা িহগরর মাঝোগন অ্ববিত। গোন 
নাবমগ়ে রােে। 
  
 তারপর গজবনোগরর বদগক গচাে তুগে বেে–আজ গদরী গদেবছ, কারণ কী? 
  
বম. গবইবে, গজবনোগর গঢাক বেগে বেে, আমাগক গবাধহ়ে তবিতিা গুবটগ়ে এোন 
গথগক ববদা়ে বনগত হগচ্ছ। আমাগক কগ়েকটা বদন সম়ে বদন, আবম সম্ভব মগতা 
তা়োতাব়ে আপনার িা়োটা পাবঠগ়ে গদব। 
  
 গকগনথ গবইবে তাবকগ়ে আগছ গজবনোগরর বদগক। েুাঁবটগ়ে েুাঁবটগ়ে তাগক েুব িাগোিাগব 
জবরপ করে। 
  
 গজবনোর তার এই আচরগণ গকমন অ্স্ববস্তগবাধ করে–বমোর গবইবে, আমার প্রগের 
জবাব বদগেন না গে। 
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–আপবন সবতযই বক ও়োবিংটগন চগে োগবন? 
  
গজবনোর নীরগব ঘা়ে না়েে। 
  
–গবি। গকগনথ গবইবে বেগত থাগক, োবার আগে, েবদ বকছু মগন না কগরন, একটা 
কাজ কগর গদগবন? আমার এক উবকে বেু একটা কাজ কগর গদও়োর জনয কগ়েকবদন 
ধগর আমাগক েুব পী়োপীব়ে করগছ। বকন্তু গদেগতই গতা পাগচ্ছন, আবম কত বযস্ত। সম়ে 
পাই না। কগ়েকজন সাক্ষীর নাগম িবপনা পাঠাগত হগব। প্রগতযকটা িবপনার জনয সাগ়ে 
বাগরা ডোর বদগত রাজী আগছ গস, গসইসগে োব়ে িা়ো। বেুন, কাজটা আপবন আমার 
হগ়ে কগর গদগবন? 
  
 এক ঘণ্টা বাগদ গজবনোর পাককার বেগ়ে হাবজর হে বপববড অ্যাণ্ড বপববডর সুসবিত 
অ্বেগস। বঠক এরকম একটা অ্বেগস কাজ করার স্বপ্ন বহু বদন ধগর গদগে আসবছে 
গস। অ্বেগসর গপছন বদগক গছাগটা একটা কামরা়ে গজবনোরগক বনগ়ে আসা হে, 
গসোগন বেবন বগসবছগেন, বতবন এই প্রবতষ্ঠাগনর গসগেটারী। গজবনোর গদেে, কাজকমক 
সামোগত বেগ়ে েেদঘমক হগ়ে উগঠগছন বতবন। 
  
কতগুগো িবপনা গসগেটারী ওর হাগত তুগে বদে। বেে–ধরুন, এগুগো বঠকানা বমবেগ়ে 
বদগ়ে গদগবন। োব়েিা়ো আপবন এোন গথগক পাগবন। কতটা পথ গেগেন গনাট কগর 
রােগবন। আপনার োব়ে আগছ? 
  
না, আমার– 
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গকাগনা অ্সুববধা গনই। সাবওগ়ে ধরুন। োব়েিা়ো ো েরচ হগব আমরা বদগ়ে গদব। 
  
 –বঠক আগছ। 
  
ব্রংি, ব্রুকবেন আর কুইন্স অ্ঞ্চগে িবপনা বববে করগত করগত সারাবদন গকগট গেে 
গজবনোর। সেযা আটটা গবগজ গেে। হাগত গপে পঞ্চাি ডোর আজগকর গরাজোর। 
বনগজর অ্যাপাটকগমগন্ট বেগর এে। ঠান্ডা়ে হাত-পা গেন বরে হগ়ে গেগছ। িরীর ক্লান্ত। 
তবু মনগক গস সান্ত্বনা বদে, বকছু টাকা গরাজোর করগত গপগরগছ গতা। বনউই়েগকক এই 
তার প্রথম উপাজকন। আরও কগ়েকটা বদন তাগক িবপনা বববে করগত গেগত হগব। 
  
কাজটা গমাগটও গসাজা ন়ে। িহগরর এ প্রান্ত গথগক ও প্রান্ত ঘুগর গব়োগনা। বকছুটা 
োঞ্ছনা ও অ্পমানও গিাে করগত হ়ে। গকউ গকউ তার মুগের ওপর দরজা বে কগর 
বদগ়েগছ, গকউ অ্শ্লীে ইবেত কগরগছ, োবেোোজ করগতও ছাগ়েবন। িাপ-িাপাগন্তর গঢউ 
ছুবটগ়ে বদগ়েগছ। হুমবক আর ি়ে গদোগনাও বাদ ো়েবন। তগব এই কাজ করগত এগস 
এক দারুণ অ্বিজ্ঞতা সঞ্চ়ে কগরগছ গস। দুবট বাব়ের দুই পুরুষ্ তাগক ইবনগ়ে বববনগ়ে 
অ্শ্লীে িাষ্া়ে ববগ়ে করার প্রস্তাব বদগ়েগছ। আবার তাগক িবপনা বদগত গেগত হগব। 
আবার তাগক ওই ববশ্রী পবরবিবতর মগধয প়েগত হগব। স্বািাববকিাগবই উৎসাহ বমইগ়ে 
গেে, হতািা চাো়ে বদগ়ে উঠে। তগব এইটুকুই সান্ত্বনা, বনউই়েগকক েতবদন থাকগব, 
ততবদন আিার একটা ক্ষীণ আগো গস গদেগত পাগব। 
  
েরম জগের টগব গস বনগজগক ডুববগ়ে বদে। উষ্ণ জেধারার পরি। ক্লান্ত িরীগর গেন 
আরাগমর স্পিক। স্ন্ান করগত করগত গস বঠক করে, আজ একটা িাগো গরগস্তারাাঁ়ে 
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োগব। বডনার োগব। সুন্দর পবরষ্কার চাদর বদগ়ে গটববেগুগো ঢাকা থাকগব। হাগতর 
সামগন থাকগব সাদা ধবধগব নযাপবকন। মৃদু মৃদু বাজনা বাজগব। গস সাদা ও়োইন েুব 
আগমজ কগর োগব, আর 
  
হঠাৎ কবেংগবগের আও়োজ। গজবনোগরর বচন্তারা তেন িতবছন্ন হগ়ে গেগছ। গস ঘাবগ়ে 
গেে। েত দুমাগসর মগধয একবাগরর জনয গতা কবেংগবেটা গবগজ ওগঠবন। বনশ্চ়েই 
বেটগকগে েযান্ডগেবড এগসগছ, বগক়ো িা়ো চাই। 
  
 গজবনোগরর ওঠার গেন তা়ো গনই। আসগে েরম জগে ডুগব থাকগত তার আরাম 
োেবছে। সা়োিব্দ না গপগ়ে বেগর োগব। গস মরা মাগছর মগতা পগ়ে রইে। 
  
োবনকবাগদ আবার কবেংগবে সিগব্দ গবগজ উঠে। ইগচ্ছ করগছ না, তবু উঠগত হে। 
গকাগনারকগম স্ন্াগনর টব গথগক উগঠ োগ়ে গটবর ক্লগথর একটা চাদর চাবপগ়ে গস দরজার 
সামগন এগস দাাঁ়োে। 
  
কাগক চান? 
  
বমস গজবনোর পাককার আগছন? দরজার ওপার গথগক একবট পুরুগষ্র েো গিানা গেে। 
  
-হযাাঁ, আগছন। 
  
 –আমার নাম অ্যাডাম ও়োনকার। আবম একজন উবকে। 
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উবকে? তাগক েুাঁজগছ? বযাপার কী? বসবকউবরবট গচন োবেগ়ে দরজার পাল্লা একটু োাঁক 
করে গজবনোর। 
  
পাঁ়েবত্রি-ছবত্রি বছগরর এক েুবক। েম্বা, চও়ো কাাঁধ, েুব েসকা। গচাগে চিমা। তার 
নীেগচ ধূসর দুবট গচাগের তারা়ে গকৌতূহগের গছাাঁ়ো, গজবনোর স্পষ্ট গদেগত গপে। 
পরগন তার দামী গপািাক। 
  
–আবম বক গিতগর আসগত পাবর? বাইগর গথগক অ্যাডাম ও়োনকার জানগত চাইে। 
  
 না, গুণ্ডা-বদমাস বগে মগন হগচ্ছ না। তাহগে এত দামী সুযট, ইটাবে়োন গুবচ্চ 
গকাম্পানীর দামী জুগতা আর নীে টাই থাকত না। আর হাগত নেগুগোও হত গনাংরা 
আর কদেক। 
  
–এক বমবনট। একটু বপবছগ়ে এে গজবনোর। গচন আেো করে। দরজা সমূ্পণক েুগে 
গেে। 
  
অ্যাডাম ও়োনকার ঘগরর গিতগর ঢুকে। চারবদগক একবার গচাে বুবেগ়ে বনে। 
গজবনোগরর বুঝগত বাবক রইে না, এই িযাপসা ঘগর ঢুগক অ্যাডাম গমাগটও স্বচ্ছন্দ গবাধ 
করগছ না। হাাঁবপগ়ে উঠগছ গেন। সুেী ও ববোসবহুে জীবন োত্রা়ে উবন গে অ্িযস্ত তা 
তার গচহারা ও গপািাক-আিাগক স্পষ্ট হগ়ে েুগট উগঠগছ। 
  
-বেুন বম. ও়োনকার–গজবনোর বেে, আপনার প্রগ়োজন কী? 
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বঠক গসই মুহূগতক একটা তীব্র উগিজনা অ্নুিব করে গস। হ়েগতা গকাগনা আইন 
প্রবতষ্ঠান গথগক উবন এগসগছন, ইবতমগধয কম জা়েো়ে গতা গস গঘারাঘুবর কগরবন। 
বনশ্চ়েই বেগত এগসগছ, আমাগদর প্রবতষ্ঠান আপনাগক চাকবরগত গোে গদও়োর জনয 
গডগক পাবঠগ়েগছ। ইস, বনগজর গচহারার বদগক তাবকগ়ে দুুঃেগবাধ করে, আগে গথগক 
জানগে একটা সুন্দর নীে রগের গতা়োগে োগ়ে জব়েগ়ে বনতাম। চুেটা িাগো কগর 
আাঁচগ়ে বনতাম। আর এেন চুগের ো হাে, গিজা জবজব করগছ। 
  
 বমস পাককার। বমুঃ ও়োনকার বেগত থাকে–বনউই়েকক বার অ্যাগসাবসগ়েিন গথগক আবম 
আসবছ। িৃঙ্খো রক্ষা কবমবটর আবম একজন গমম্বার। বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা 
এবং জজ েগরন্স ও়োল্ডমযান চান, বার গথগক আপনার নাম গকগট বদগত। এমনকী 
ওকােবত গপিা আপনার বচরতগর নষ্ট হগ়ে োগব। এই মগমক অ্যাবপগেট বডবিিগনর কাগছ 
তারা একবট আগবদন গপি কগরগছন। আপনাগক এই েবরটাই আবম জানাগত এগসবছ। 
  
. 
  
ও়োে বিগটর বতবরি নম্বর বাব়ে। বনউই়েগককর গসরা প্রবতষ্ঠানগুবের মগধয একবট। গমাট 
একগিা পাঁবচিজন উবকে এোগন বববিন্ন পগদ চাকবর কগরন। বনডহযাম, বেঞ্চ, বপ়োসক 
অ্যান্ড ও়োনকাগরর মগতা আরও অ্গনক অ্বেস আগছ–বাব়ের ওপরতোটা জুগ়ে। 
  
প্রবতষ্ঠাগনর অ্নযতম দুই পাটকনার েু়োটক বনডহযাম এবং অ্যাডাম ও়োনকার। অ্নযানয বদগনর 
মগতা গসবদনও সকােগবো তারা দুজগন বগস চা োবচ্ছগেন। 
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 েু়োটক বনডহযাগমর ব়েস ষ্াট ছুাঁই-ছুাঁই। উচ্চাবিোষ্ী, গদগির বগ়ো বগ়ো রাজশনবতক 
গনতা আর উচ্চ পদি সরকারী কমকচারীগদর সগে তার ঘবনষ্ঠতা আগছ। বনগজর বুবদ্ধ 
বদগ়ে কেনও সেনও তাগদর চােনা করার গচষ্টা কগরন। 
  
বতবরগির েুবক অ্যাডাম ও়োনকার সম্পগকক বনডহযাগমর িােবন-জামাই। অ্যাডাম ও়োনকাগরর 
বাবা বছগেন একজন বসগনটর। েুব গমধাবী। কগ়েক বছগরর মগধয আইবন গপিা়ে েুব 
নাম কগর বনগ়েগছ। হািকাডক ে সু্কে গথগক গস গ্রযাজুগ়েট হ়ে। অ্গনক নামকরা প্রবতষ্ঠাগনর 
কাছ গথগক চাকবরর অ্োর এগসবছে। বকন্তু গস গকাগনা োগমকই গোে গদ়েবন। তারপর 
একসম়ে বনডহযাম, বেঞ্চ অ্যান্ড বপ়োসক-এ চাকবর বনগ়েবছে। সাত বছর ধগর গস েুব 
মগনাগোে সহকাগর কাজ কগরবছে। বনগজর পারদবিকতা গদবেগ়ে গস আজ এই 
গকাম্পানীর একজন পাটকনার হগত গপগরগছ। অ্যাডাম সুপুরুষ্ ও সুস্বাগিযর অ্বধকারী। গে 
গকাগনা গমগ়ে তার গচহারা গদগে মুগ্ধ হগ়ে ো়ে এবং তাগক কাগছ গপগত চা়ে। এই 
কারগণই অ্যাডাম গকাগনা গমগ়ে মগেগের কাজ গন়ে না। ওরা ছগেবগে গকৌিগে 
পুরুষ্গক তার োাঁগদ প়েগত বাধয কগর। গস বববাবহত, স্ত্রী গমরী গবথ। গচাগদ্দা বছগরর 
দাম্পতয জীবন। জীবগন স্ত্রী ছা়ো অ্নয গকাগনা নারীর সেোগির প্রতযািা কগরবন গস। 
  
–অ্যাডাম, আর একটু চা? বনডহযাম জানগত চাইে। 
  
না, ধনযবাদ। 
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আসগে চা পান করগত অ্যাডাগমর িাগো োগে না। এটা একটা োগচ্ছতাই বযাপার। বকন্তু 
একথা গস মামাশ্বশুর ও পাটকনার েু়োটক বনডহযাগমর কাগছ োস কগর না, েবদ বতবন চগট 
োন। তাই েত আট বছর ধগর বনডহযাগমর মন গরগে গস চা পান কগর চগেগছ। 
  
কাে রাগত কগ়েকজন পুগরাগনা বেুর সগে কথা হবচ্ছে, বনডহযাম বেগত থাকে, ওাঁরা 
চাইগছ গতামাগক এবার েুক্তরাগের গসগনটর হবার জনয গিাগট দাাঁ়ে করাগত। 
  
অ্যাডাম জাগন, ওাঁরা বেগত কাগদর কথা বেগছন বনডহযাম। ওই দুই পুগরাগনা বেু হে 
রাজশনবতক আবেনার দুই বগ়ো গেগো়ো়ে। অ্যাডাম মগন মগন েুব আত্মসুে োি করে। 
তগব এটাও বুঝে গস, কথাটা গনহাত বনছক ন়ে, নাহগে এেন উবন এই প্রসে তুেগতন 
না। 
  
–তগব রাজী হগব বকনা, গসটাই প্রথম কথা। রাজনীবতর অ্েগন পা রােগে জীবগন 
অ্গনক পবরবতকন ঘটগব গজগন গরগো। 
  
অ্যাডাম জাগন, গিাগট বজতগে প্রচুর ক্ষমতা তার হাগত আসগব, ো উপগিাে কগর এক 
ধরগনর আত্মপ্রসাদ োি করগব। তগব তাগক এই চাকবর গছগ়ে বদগত হগব। ও়োবিংটন 
বডবসগত চগে গেগত হগব। গস এক নতুন জীবন। অ্বিয স্ত্রী গবগথর কাগছ এই 
জীবনোত্রা েুব পছন্দ হগব। তগব এেনও পেকন্ত বনগজর মন গথগক সা়ে পাগচ্ছ না গস। 
  
–আবম রাজী েু়োটক, অ্যাডাম বগে উঠে। 
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-বাুঃ, এই গতা কথার মগতা কথা। বনডহযাম কাগপ আবার চা ঢােগত ঢােগত বগে 
উঠগেন, আমার বেুরা গে কী েুিী হগব। আর একবট কথা বোর জনয বতবন মগন মগন 
দতরী হগ়ে বনগেন। 
  
োবনক বাগদ বেগেন–অ্যাডাম, বার অ্যাগসাবসগ়েিগনর িৃঙ্খো রক্ষা কবমবট গতামার ওপর 
একবট দাব়েত্ব নযাস্ত করগত চাইগছ, েুব গবিী সম়ে োেগব না। এক বা দুঘন্টা োেগত 
পাগর। 
  
কী দাব়েত্ব? 
  
মাইগকে গমাগরবটর মামোর কথা বেবছ। আমার ধারণা, ওর দগের গকউ ববব বড 
বসেিার গসই গমগ়ে সহকারীগক ঘুষ্ বদগ়েবছে। 
  
েবগরর কােগজ েবরটা পগ়েবছ। অ্যাডাম বেে, গসই হেগদ কযানাবর পাবেটা গতা? 
  
হযাাঁ। জজ ও়োল্ডমযান আর ববব বড বসেিা ওই গমগ়েটাগক আর ওর গপিাগত রােগত চা়ে 
না। ওরা চাইগছ বার তাবেকা গথগক ওর নাম বচরবদগনর জনয মুগছ বদগত। আবমও ওগদর 
সাগথ এক মত। আমাগদর মহান আইন গপিার মুগে চুনকাবে গেগপ বদে। 
  
–এোগন আমার কাজ কী? 
  
এ বযাপাগর অ্নুসোন চাোগত হগব। গবিী গদরী করা চেগব না। গমগ়েটা গকান অ্নযা়ে ও 
রীবত ববহিূতক কাজ কগরগছ বকনা েবতগ়ে গদেগব। ওর িববষ্যৎ অ্েকার কগর বদগত 
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হগব। অ্তএব গসইিাগবই বরগপাটক দতরী করগব। ওর ববরুগদ্ধ মামো দাগ়ের করার 
আগবদন জানাগব। তারপর ওরা ওগক গিাকজ গনাবটি ধবরগ়ে গদগব। এবং অ্নযানয সব 
কাজ করগব। গতামার কাজ এই পেকন্ত। এটা গতমন ববগিষ্ গকাগনা কাজ ন়ে। 
  
বযাপারটা অ্যাডাগমর কাগছ গহাঁ়োবের মগতা গঠকে–এসব বযাপাগর আমাগক ডাকগছন গকন 
েু়োটক। অ্গনক উবকে এোগন আগছন, োাঁরা স্বচ্ছগন্দ আপনার গদও়ো দাব়েত্ব গ্রহণ 
করগব। 
  
–কথাটা বঠক। বকন্তু আমাগদর মাননী়ে জজ সাগহব চান, এ গকসটা গতামাগকই গদও়ো 
গহাক। উবন চান িাবন্তপূণকিাগব বযাপারটার ইবত ঘটাগত। তাছা়ো আমরা জাবন, ববব বড 
বসেিা দ়ো-মা়োগক এগকবাগর প্রশ্র়ে গদন না। উবন গমগ়েটার সবকনাি না গদগে থামগবন 
না। 
  
অ্যাডাম ও়োনকার নীরব। বনগজর কাগজর তাবেকা বনগ়ে মগন মগন িাবগছ গস। 
  
অ্যাডাম, তুবম বক বযাপারটার গুরুত্ব বুঝগত পারগছ না? েু়োটক বেগত থাগক। িববষ্যগত 
আমরা ওনার কাছ গথগক প্রগ়োজগন সাহােয আিা করগত পাবর? 
  
বুঝগত গপগরবছ। অ্যাডাম ও়োনকার গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োে। এেন আসবছ। 
  
 তুবম আর চা োগব না সবতয? 
  
না, ধনযবাদ। 
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অ্যাডাম ও়োনকার এগস ঢুকে তার ঘগর। েুবসন্ডাগক গটবেগোগন গডগক পাঠাে। েুবসন্ডা 
তারা প্রবতষ্ঠাগনর অ্নযতম এক সহগোেী, কৃষ্ণােী অ্িব়েসী েুবতী। 
  
 গমগ়েবট ঘগর এগস ঢুকে। অ্যাডাম বেে–বসবন্ড, গজবনোর পাককার নাগম ওই এযাটবনকর 
সমস্ত তথয আবম চাই। তুবম গসগুবে গজাো়ে কগরা। 
  
–গসই হেগদ কযানাবর পাবে? েুবসন্ডা সামানয হাসে। এেুবন এগন বদবচ্ছ। ওর সম্পগকক 
কারও বকছু আর জানগত বাবক গনই। 
  
. 
  
গসবদন ববগকগে অ্যাডাম ও়োনকার মন বদগ়ে মাইগকে গমাগরবটর মামোর বববরণ প়েবছে। 
রবাটক বড বসেিা বনগজই উগদযাে বনগ়ে বরগপাটকবট তার কাগছ গোক মারেত পাবঠগ়ে 
বদগ়েগছন। রাত তেন বাগরাটা। বরগপাটক প়ো গিষ্ হ়েবন। স্ত্রী গবথগক বনগ়ে একটা 
বডনার পাবটকগত োও়োর কথা বছে। 
  
গস স্ত্রীগক গডগক বেে–আবম আজ পাবটকগত গেগত পারবছ না, তুবম একাই চগে োও। 
  
গবথ চগে গেে। একটা সযান্ডউইচ গেে অ্যাডাম। তারপর আবার বরগপাগটকর পাতা়ে । 
ডুগব গেে।সবতয মাইগকে গমাগরবটর কপাগের গজার আগছ। গজবনোর পাককার এর মগধয 
েবদ বন়েবতর মগতা ঢুগক না প়েত তা হগে গকউ ওগক গজগের বাইগর আনগত পারত 
না। রবাটক বড বসেিা বনেুাঁতিাগব গকসটা সাবজগ়েগছন, তার বদক গথগক গকাগনা োমবত 
গনই। 
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 অ্যাডাম এবার প়েগত শুরু করে রবাটক বড বসেিা গজবনোরগক কী কী গজরা 
কগরবছগেন, তার পূণক বববরণ– 
  
বড বসেিা–আপবন বক কগেজ গথগক গ্রাজুগ়েট হগ়েগছন? 
  
পাককার-হযাাঁ, সযার। 
  
 বড বসেিা–আপবন গতা ে সু্কে গথগক বডবগ্র গকাসক কগরছন? 
  
পাককার হযাাঁ, সযার। 
  
 বড বসেিা–তারপগর আপবন একটা অ্জানা অ্গচনা গোগকর কাছ গথগক একটা োম 
গপগেন, গোকবট েুগনর মামোর রাজসাক্ষীগক গসটা গপৌঁগছ বদগত বেে, আর আপবন 
সগে সগে হুকুম তাবমে করগেন। গকাগনা বচন্তা িাবনা না কগর, বনগজর মগত। এটা বক 
আপনার বনবুকবদ্ধতার পবরচা়েক ন়ে? 
  
 পাককার–ঘটনাটা বঠক এইিাগব ঘগটবন। 
  
বড বসেিা–আপবন বনগজই এইিাগব ঘটনাটার বববৃবত বদগ়েগছন। 
  
পাককার–আবম বেগত গচগ়েবছোম, গোকটা আমার অ্গচনা ন়ে, উবন হ়েগতা আপনার 
অ্বেগসই কাজ কগরন। 
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 বড বসেিা–এরকম মগন হও়োর কারণ কী? 
  
পাককার–আবম আগেও বগেবছ, আবার বেবছ, ওই গোকটা আপনার সাগথ কথা বেবছে, 
আবম গদগেবছ। তারপর গস আমার নাম ধগর ডাকগত থাগক। আমার কাগছ এবেগ়ে এগস 
োমটা তুগে বদে আর বেে, আপনার বনগদকি আবম গেন ওটা সাক্ষীর কাগছ গপৌঁগছ বদই। 
বকছু গবাঝার আগেই বযাপারটা এত তা়োতাব়ে ঘগট গেে গে । 
  
বড বসেিা–আপবন গেমন বেগছন, বঠক তত তা়োতাব়ে ঘটনাটা ঘগটগছ বগে আমার মগন 
হ়ে না। আমার ধারণা, এর জনয আগে গথগক ছক কষ্া হগ়েগছ এবং েগথষ্ট সম়ে েরচ 
করা হগ়েগছ। আপনাগক ঘুষ্ বদগ়ে গে গোক ওই বজবনসটা পাচার কগরগছ, তাগক েুাঁগজ 
গবর করার জনয প্রচুর সম়ে গদও়ো হগ়েগছ। 
  
পাককার–না, সযার। আপবন আমাগক বমগথয সগন্দহ করগছন। আবম 
  
বড বসেিা–তাই নাবক? রাজসাক্ষীর হাগত ওটা পাচার করার বযাপারটা আপবন গতা আগে 
গথগক জানগতন। তাই গতা? 
  
পাককার-োগমর গিতগর কী আগছ, তা আমার জানা বছে না। 
  
বড বসেিা–তাহগে আপবন স্বীকার করগছন, আপবন ঘুগর গেগ়েগছন? 
  
পাককার–না, আবম গকাগনা টাকা বনইবন। আপবন আমাগক কথার পযাাঁগচ গেেগত চাইগছন। 
  
বড বসেিা–আপবন তা হগে পগরাপকারী? 
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 পাককার না। আমার ধারণা বছে, আবম গকবে আপনার বনগদকি পােন করবছ মাত্র। 
  
বড বসেিা–ওই গোকটা আপনাগক নাম ধগর গডগকবছে। একটু আগেই বেগেন। 
  
 পাককার–হযাাঁ। 
  
বড বসেিা–কী কগর আপনার নাম জানগত পারে? 
  
পাককার–আমার জানা গনই। 
  
বড বসেিা বমগথয কথা গছগ়ে আসে কথা়ে আসুন। গেমন প্রে করবছ, তার সবঠক জবাব 
বদন। বযাপারটা আপবন আগে গথগকই জানগতন? 
  
পাককার–না। আবম জানতাম না। 
  
 বড বসেিা–শুগনবছ, আপবন মাইগকে গমাগরবটর গপ্রবমকা। কত বদন ধগর চেগছ? 
  
পাককার–বমোর বসেিা, আপবন আপনার অ্বধকার ছাব়েগ়ে োগচ্ছন। পাাঁচ ঘণ্টা ধগর আবম 
অ্গনক প্রগের জবাব বদগ়েবছ। আর সম্ভব ন়ে। আবম ক্লান্ত আমার পগক্ষ আর গকাগনা 
উির গদও়ো সম্ভব ন়ে। আবম বক এেন উঠগত পাবর? 
  
 বড বসেিা–তাহগে আপনাগক আবম গগ্রপ্তার করগত বাধয হব। বমস পাককার, আপবন 
জাগনন না, কী সাঙ্ঘাবতক ববপগদর মগধয আপবন পগ়েগছন। এই ববপদ গথগক আপবন 
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রক্ষা গপগত পাগরন, েবদ সাে সাে সবঠক জবাব গদন। বাগজ কথা গছগ়ে আসে কথাটা 
বেুন। 
  
পাককার–আবম বারবার বেবছ এ পেকন্ত ো বকছু বগেবছ সব সবতয। বমগথয বকছু ববেবন। 
গকাগনা বকছু গোপন কবরবন। 
  
 বড বসেিা-গকবে ওই গোকটার নাম গোপন গরগেগছন, গে পযাগকটটা আপনাগক 
বদগ়েবছে। এবার গসই গোকটার নাম বেুন আর কাজটা কগর গদও়োর জনয কত টাকা 
গপগ়েগছন, বঠক বঠক বেুন। 
  
বতবরিবট পাতার বরগপাটক। েুব মন বদগ়ে প়ো গিষ্ করে অ্যাডাম ও়োনকার। অ্পমাগনর 
চূ়োন্ত কগর গছগ়েগছন বমোর বড বসেিা। এ প্রা়ে গজবনোগরর োগ়ের চাম়ো তুগে। 
গনও়োরই নামান্তর। বকন্তু বরগপাগটকর প্রথম গথগক গিষ্ অ্বব্দ পগ়ে অ্যাডাম বুঝগত 
গপগরবছে, গকাথাও গজবনোগরর কথার গহরগের ঘগটবন। বারবার একই জবাব বদগ়েগছ। 
  
 োইে বে কগর অ্যাডাম উগঠ দাাঁ়োে। দুপুর দুগটা। আজ আর এ বযাপাগর বকছু ন়ে। 
  
. 
  
বকন্তু অ্যাডাম ও়োনকার একটা বযাপাগর পবরষ্কার হে গে, গজবনোর পাককাগরর ববরুগদ্ধ 
মামো দাগ়ের কগর তাগক অ্বিেুক্ত করা তার পগক্ষ গমাগটও সহজ হগব না। গজবনোগরর 
অ্তীত সম্পগকক গস েুব িাগোিাগব গোাঁজ েবর বনগ়েগছ। গস গকাগনা বদনই অ্পরাধমূেক 
কাজকগমকর সগে জব়েত বছে না। এমন কী মাইগকে গমাগরবটর সগে কবস্মনকাগেও তার 
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িাব-িাগোবাসা েগ়ে ওগঠবন। েবদ-েবদ মাইগকে গমাগরবটর সগে তার গপ্রগমর সম্পকক 
থাকত, তাহগে গজবনোর আত্মপক্ষ সমথকগনর জনয েুবক্তটা আরও গজারাগো করত। বকন্তু 
গতমনবট হ়েবন। অ্তএব অ্যাডাম ও়োনকার ধগর বনে গে, গজবনোর পাককাগরর বক্তগবযর 
মগধয গকাগনা বমগথয গনই, ো বকছু বগেগছ সব সবতয। 
  
গবো বাগরাটা। গটবেগোন এে। 
  
 কাজকমক গকমন এগোগচ্ছ? বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা জানগত চাইগেন। 
  
-েুব িাগো। 
  
অ্যাডাম, গজবনোর পাককাগরর বরগপাটকটা পগ়েগছা তুবম? 
  
 –হযাাঁ। 
  
–ও গমগ়ের বাগরাটা বাবজগ়েই আবম ছা়েব। ওকােবত করা ঘুবচগ়ে গদব। 
  
রবাগটকর কগে ঘৃণা ও আগোি। গটবেগোগনর এপ্রাগন্ত বগসও অ্যাডাম তা স্পষ্ট বুঝগত 
পারে। রবাগটকর নৃিংস মানবসকতা অ্যাডাম ও়োনকারগক ববচবেত করে। 
  
 রবাটক, আপবন উগিবজত হগবন না। অ্যাডাম তাগক আশ্বস্ত কগর বেেও এেনও পেকন্ত 
বাগরর একজন সদসয। ওর নাম কাটা ো়েবন। 
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–জাবন, গবি, তুবম ো গবাগঝা কগরা। গতামাগকই দাব়েত্ব বদোম। রবাটক বড বসেিার হাবস 
গিানা গেে। এবার প্রসে পাগে বেগেন, শুনোম, তুবম নাবক ও়োবিংটগন োগচ্ছা? তুবম 
আমার সমথকন সবকদা পাগব। 
  
 বড বসেিার কথা শুগন অ্যাডাম গমাগটও অ্বাক হে না। এটাই গতা স্বািাববক। বডবিক্ট 
এযাটবনকর কাগছ গকাগনা েবর চাপা থাগক না। বতবন জাগনন েু়োটক বনডহযাম তাগক কা়েদা 
কগর রাজনীবতর মগধয গঢাকাগত চাইগছন। রবাটক এেন গঝাাঁপ বুগঝ গকাপ মারগেন। 
  
 ধনযবাদ রবাটক। অ্যাডাম ববন়েী হগ়ে বেে, আপবন আমাগক সমথকন করগবন, এ গতা 
আমার গসৌিােয। 
  
-শুগন েুিী হোম। আর হযাাঁ, ওই গকসটা তুবম বঠক মগতা গদগো। গতামার ওপর আবম 
িরসা কগর আবছ। 
  
 গজবনোর পাককাগরর বযাপাগর মামাশ্বশুর েু়োটক বনডহযাম আগেই অ্যাডামগক শুবনগ়ে 
গরগেবছে, রবাটক গসটাগক এবার গজারদার করার গচষ্টা করগছন। অ্যাডাম গেন দাবার 
গবাগ়ে। সুববধা মগতা বযবহৃত হগব। মগন পগ়ে গেে রবাটক বড বসেিার কথাগুবে–
গমগ়েটার বাগরাটা বাবজগ়ে ছা়েব। গদবে ওকােবত কগর কী কগর? 
  
 সও়োে জবাগবর বববরণ পগ়ে অ্যাডাম একটা বসদ্ধাগন্ত এে গে, গজবনোর পাককারগক 
গদাষ্ী সাবযস্ত করার গকাগনা গজারাগো সাক্ষয প্রমাণ গনই। এমন কী প্রমাণ করগত হগব 
গে, গজবনোর অ্পরাধমূেক কাজকগমকর সগে জব়েত। এটা না করা পেকন্ত বড বসেিার 
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ক্ষমতা গনই ওর এক গোাঁটা ক্ষবত করগত পাগরন। আসগে রবাটক বড বসেিা গজবনোগরর 
ওপর প্রবতগিাধ বনগত চাইগছন অ্যাডামগক বিেণ্ডী কগর। 
  
 মামাশ্বশুর েু়োটক বনডহযাম, জজ েগরন্স ও়োল্ডমযান, এবং বডিক্ট এযাটবনক রবাটক বড 
বসেিা ো চাইগছন, তা করা অ্যাডাগমর পগক্ষ েবদও কবঠন বকছু ন়ে, বকন্তু ববগবগকর 
িাসন গতা তাগক শুনগতই হগব। ববগবক সা়ে বদগচ্ছ না। গজবনোর পাককাগরর োইেটা 
তুগে বনে অ্যাডাম। কতগুগো গুরুত্বপূণক ববষ়্ে কােগজ বেগে বনে। গটবেগোগন নম্বর 
ডা়োে করে। 
  
অ্যাডাম ও়োনকার বার অ্যাগসাবসগ়েিগনর িৃঙ্খো রক্ষা কবমবটর একজন সদসয, প্রচুর 
দাব়েত্ব সম্পন্ন কাজ। তার গথগকও ব়ে কথা, এ দাব়েত্ব পােন করগত গস প্রবতজ্ঞাবদ্ধ। 
প্রচুর পবরশ্রম কগরগছ গস। বছগরর পর বছর তীগথকর কাগকর মগতা প্রতীক্ষা়ে গথগকগছ। 
বাগরর পরীক্ষা বদগ়েগছ। সসম্মাগন উিীণক হগ়েগছ। তগবই আজ গস এই পেকাগ়ে এগস 
গপৌঁছগত গপগরগছ। গস বক পারগব গজবনোর পাককাগরর ববরুগদ্ধ গেগত? কগ়েক জন 
প্রিাবিােী গোগকর কথা়ে একজন এযাটবনকগক বার গথগক ববতাব়েত করা। গজবনোর গতা 
তারই মগতা একজন উবকে। এর জনয চাই েগথষ্ট ও উপেুক্ত সাক্ষয প্রমাণ। 
  
পরবদন সকাে গবো অ্যাডাম গেগন চাপে। ও়োবিংটগনর বস়োটগে এগস হাবজর হে। গে 
সু্কগে গজবনোর আইন ববষ়্ে প়োশুনা কগরগছ গসোগন গেে। অ্ধযাপকগদর কাগছ। 
গজবনোর পাককার সম্পগকক গোাঁজেবর বনে। সহপাঠীগদর সগেও কথা বেে। এমন কী 
গে আইন প্রবতষ্ঠাগন গস হাগত কেগম বিক্ষানববিী হগ়ে কাজ কগরবছে গসোগনও অ্যাডাম 
গেে। 
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এই সম়ে মামাশ্বশুর েু়োটক বনডহযাগমর গোন গপে অ্যাডাম। 
  
–অ্যাডাম, তুবম ওোগন পগ়ে আছ গকন? গতামার ওপর গে মস্ত বগ়ো দাব়েত্ব গদও়ো 
হগ়েগছ, গসটা গতা তা়োতাব়ে গমটাগনা দরকার। 
  
-হযাাঁ, ওই বযাপাগর কতগুবে সমসযা গদো বদগ়েগছ। অ্যাডাম বেে, আবম আর কগ়েকটা 
বদগনর মগধযই বেগর আসবছ, েু়োটক। 
  
-গবি। অ্িক্ষগণর নীরবতা, আবার গিানা গেে বনডহযাগমর েো, মগন গরগো, গমগ়েটার 
গপছগন গবিী সম়ে নষ্ট করা োগব না। 
  
. 
  
 গজবনোর পাককারগক অ্যাডাম কেনও গচাগে গদগেবন। অ্থচ গমগ়েটার সম্পগকক একটা 
ছবব ইবতমগধয গস েগ়ে গেগেগছ। ওই ছববর মগধয গজবনোগরর েযান্ড গেবড, অ্ধযাপক, 
সহপাঠী এবং গে আইন প্রবতষ্ঠাগন গস হাগত কেগম কাজ বিগেগছ–তাগদর সংোপগুগো 
িান কগর বনগ়েগছ। রবাটক বড বসেিার কাছ গথগক গিানা কথার সাগথ এই ছবব বা 
সংোগপর গকাগনা বমে গনই। 
  
. 
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অ্যাডাম ও়োনকার এই মুহূগতক গজবনোর পাককাগরর সামগন দাাঁব়েগ়ে তার মাথা গথগক পা 
পেকন্ত েুাঁবটগ়ে গদেে। োগ়ে একটা বগ়ো পুগরাগনা গতা়োগে জ়োগনা। গমকাপ ববহীন মুে, 
কটা েম্বা চুে বিগজ সপসগপ, তবুও ওই মুগে গেন এক অ্দু্ভত আকষ্কণী িবক্ত আগছ। 
  
বমস পাককার, অ্যাডাম বেগত থাকে, মাইগকে গমাগরবটর মামোর দাব়েত্ব আমার ওপর 
নযস্ত হগ়েগছ। আপনার সম্পগকক বকছু জানার আগছ আমার। গসই জনযই আমার এোগন 
আসা। 
  
-ও, তাই বেুন। গজবনোর তেন মগন মগন িীষ্ণ গরগে গেগছ। রবাটক বড বসেিা এেনও 
তার গপছগন গেগে আগছন, তার ধ্বংস না গদগে বতবন ছা়েগবন না বুবঝ। 
  
নতুন কগর বকছু বোর গনই আমার। গজবনোগরর কেস্বর কাাঁপগছ–আপবন আপনার 
বরগপাগটক ো েুিী ববসগ়ে গনগবন। স্বীকার করবছ, গবাকাবম কগর গেগেবছ আবম, োর 
ববরুগদ্ধ এগদগি আইবন গকাগনা বযবিা গনই। বডবিক্ট এযাটবনক ধগর বনগ়েগছ, আবম ঘুষ্ 
গেগ়েবছ। রাগে গজবনোর দাাঁত বক়েবম়ে করগত োেে। 
  
…আপনার কী ধারণা, আবম মাইগকে গমাগরবটর গথগক টাকা গপগ়েবছ। গদেগছন গতা 
আমার ঘর-গদাগরর হাে। তাহগে গছাট্ট একটা ঘুপবচ ঘগর গকউ-রাগে ও উগিজনা়ে 
গজবনোর তেন বঠক মগতা কথা বেগত পারগছ না। আমাগক একা থাকগত বদন। দ়ো 
কগর এোন গথগক চগে োন, ো ইগচ্ছ আমার ববরুগদ্ধ বেেুন। 
  
 গিতর গথগক একটা কান্না উগঠ আসগছ। গজবনোর বনগজগক আর সংেত করগত পারে 
না। ছুগট গসোন গথগক চগে এে। বাথরুগম ঢুগক সিগব্দ দরজাটা বে কগর বদে। 
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বসগের োগ়ে বপঠ গঠবকগ়ে দাাঁব়েগ়ে রইে। গচাে বদগ়ে তেন নামগছ েবণাক্ত জগের 
ধারা। আর একবার গবাকাবমর পবরচ়ে বদে গজবনোর-গস বুঝগত গপগরগছ। ওই 
িদ্রগোকগক ওিাগব গসাজাসুবজ আেমণ করা তার উবচত হ়েবন। বযাপারটা তাগক 
বুবঝগ়ে বেগে হ়েগতা বকছু একটা হত। পরক্ষগণই গজবনোর িাবে, সবই অ্েীক কিনা 
তার। োি বকছু হত না। এসব তদন্ত ি়েং মাত্র। 
  
গজবনোর জাগন, এরপর কী হগব? এরপর গস উপেুক্ত কারণ দিকাগনার গনাবটি পাগব। 
বতনজন এযাটবনকর একবট কবমিন বসগব। তারাই পবরচােন কতৃকপগক্ষর হাগত 
গজবনোগরর ববরুগদ্ধ িৃঙ্খো িগের অ্বিগোে গপি করগবন। কী বসদ্ধান্ত গনও়ো হগব? 
তা গতা আগে গথগকই দতরীবার গথগক ববহষ্কার। বনউই়েগককর গকাথাও গস ওকােবত 
করগত পারগব না। 
  
অ্বিয এই বসদ্ধান্ত তার একটা োি কগর বদগ়েগছ। বেগনস বুক অ্ব গরকডকগস তার নাম 
ছাপা হগব। ববগশ্বর সবাই জানগবন সবগচগ়ে কম সমগ়ের মগধয গক আইন বযবসাগক 
গপিা কগরবছগেন? উির : গজবনোর পাককার। 
  
 গজবনোর েরম জগের কে েুগে বদে, উষ্ণ েরম জগে গদহটা ডুববগ়ে বদে। গচাে বুগজ 
পগ়ে রইে। েরম জগের স্পগিক তার সমস্ত উগিজনা গকগট গেে। তন্দ্রা মগতা এগসবছে 
তার। হঠাৎ ঠান্ডা জগের স্পগিক বনদ টুটে। কতক্ষণ এিাগব পগ়ে আগছ, তা জাগন না 
গজবনোর। বাথটব গথগক অ্বনচ্ছাকৃত অ্বসন্ন গদহটাগক গটগন তুেে। শুকগনা গতা়োগে 
বদগ়ে জে মুগছ গেেে। না, তার এেন আর বেগদ গনই। অ্যাডাম ও়োনকাগরর বক্তবয শুগন 
তার সব বেগদ উগঠ গেগছ। 
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চুে আাঁচ়োে। বেম মােে মুগে। বডনার োগব না গস। ববছানা়ে ো এবেগ়ে গদগব এবার। 
  
বাথরুম গথগক গববরগ়ে এে গস। 
  
অ্যাডাম ও়োনকার তার অ্গপক্ষা়ে তেনও বগসবছে, একটা মযাোবজগনর পাতা উগে 
গদেবছে। গজবনোরগক ঢুকগত গদগে মাথা তুেে। নগ্ন গদগহর গজবনোরগক গদগে গচাে 
নাবমগ়ে বনে, অ্স্ববস্ত গবাধ করে গস। 
  
দুুঃবেত, অ্যাডাম বগে উঠে, আবম 
  
 গজবনোর একবাগরর জনযও িাবগত পাগরবন, অ্যাডাম ও়োনকার তার প্রতীক্ষা়ে বগস 
থাকগব। গস চমগক উঠে, মুে বদগ়ে একটা অ্সু্ফট িব্দ গববরগ়ে এে। ছুগট চগে গেে 
বাথরুগম। োগ়ে একটা গিা়োগে জব়েগ়ে বেগর এে। তেন গস গবি বক্ষপ্ত। 
  
–আিা কবর তদগন্তর কাজ গিষ্ হগ়েগছ। গজবনোর পাককাগরর তপ্ত েো, আপবন এেন 
ববদা়ে গহান। 
  
বমস পাককার, মযাোবজনটা নাবমগ়ে গরগে অ্যাডাম বেে, আমরা বযাপারটা বনগ়ে িান্তিাগব 
বক আগোচনা করগত পাবর না? 
  
–অ্সম্ভব। প্রিবমত রাে আবার জ্বগে উগঠগছ, িৃঙ্খো রক্ষা কবমবটগক ো েুবি বেুন 
বেগ়ে, আমার গকাগনা আপবি গনই। আপনারা সকগে উগঠ পগ়ে গেগেগছন, মগন হ়ে এক 
দােী আসামীর গপছগন আপনারা ছুটগছন। 
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বমস পাককার, এটা আপনার িুে ধারণা। আপনার নাম বার গথগক গকগট গদও়ো হগব কী 
হগব না, গসই বযাপাগর তদন্ত করার দাব়েত্ব আমাগক গদও়ো হগ়েগছ। আপনার মুে গথগক 
আবম কগ়েকটা কথা শুনগত চাই। 
  
–গস নমুনা গপোম। এবার আসুন। 
  
দুুঃবেত, বমস পাককার। অ্যাডাম গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োে, ধীর পাগ়ে দরজার বদগক 
এগোে। 
  
দাাঁ়োন। 
  
থমগক দাাঁ়োে অ্যাডাম ও়োনকার। 
  
–আমা়ে মাে করগবন। কী গে হগ়েগছ আমার, সবাইগক আবম িত্রু বগে মগন কবর। 
ক্ষমা চাইবছ। 
  
–বঠক আগছ, বঠক আগছ। 
  
 গজবনোগরর গে়োে হে তার পরগন গতা়োগে, ছা়ো বকছু গনই। গস বেে, গবি, একটু 
বসুন। আবম গপািাক পগর আসবছ। 
  
–উিম কথা। বডনার গেগ়েগছন আপবন? 
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 –আবম, কথার গিষ্টুকু আর বেগত পারে না গজবনোর। 
  
সামগনই একটা গরগস্তারাাঁ আগছ। েরাবস। মগন হ়ে তদগন্তর জনয ওটাই গমাক্ষম জা়েো। 
  
ওরা মুগোমুবে দুগটা গচ়োগর বসে। 
  
-এই গরগস্তারাাঁর নাম অ্গনগকরই অ্জানা, অ্যাডাম বেগত থাগক, রান্নাবান্না েুব িাগো। 
এক েরাবস দম্পবতর গহাগটে। 
  
 –োবার মুগে গতাোর মগতা অ্বিা গনই গজবনোগরর। বেগদ গপগ়েবছে বঠকই, এই 
মুহূগতক তার বেগদ উগব গেগছ। উগিজনা়ে গস তেনও টেবে কগর েুটগছ। বকছুগতই 
বনগজগক আ়েগি আনগত পারগছ না। উগোবদগকর গচ়োগর বগস থাকা সুদিকন সুপুরুষ্ 
এযাটবনক িদ্রতার মুগোিধারী এক ি়েতান। গোকটা তার িত্রু। তগব তার মননামুগ্ধকর 
বযবক্তত্ব ও আকষ্কণী়ে গচহারার তাবরে করগতই হ়ে। তগব পবরবিবতর চাগপ গস এই 
সগেযটাগক মন েুগে উপগিাগ ে করগত পারগছ না। ওই অ্পবরবচত গোকবট তার 
িববষ্যতগক মুগঠাবন্দী কগরগছ। আোমী দু-এক ঘণ্টার মগধযই জানা োগব, তার 
িববষ্যগতর েবতপথ কী? 
  
অ্যাডামও বুঝগত পারে, গজবনোর এেন চাপা উগিজনা ও িগ়ে অ্বির হগ়ে উগঠগছ। 
গস তাগক স্বািাববক করার গচষ্টা করে। গস সম্প্রবত জাপান গথগক ঘুগর এগসগছ, ববগিষ্ 
কাগজ গেগত হগ়েবছে। উচ্চপদি সরকারী অ্বেসারগদর সগে োনাবপনা়ে গোে বদগত 
হগ়েবছে, গসই সব েি বেে গজবনোরগক। েত বছর বিকার করগত বেগ়েবছে 
আোস্কা়ে। বহংস্র বনয িােুগকর হাত গথগক কী কগর গে বনগজর প্রাণ বনগ়ে বেগর 
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এগসবছে, গসই গরামাঞ্চকর কাবহনীও গিানাে। এই জাতী়ে হােকা ধরগনর রসাোগপ 
তাগক িান্ত করার গচষ্টা করে। 
  
এরপগরই শুরু হে তার গজরা। গজবনোর আবার উগিবজত হগ়ে প়েে। 
  
–বমস পাককার, আবম কগ়েকটা প্রগের উির জানগত চাই। অ্যাডাম বেে, আিা কবর 
আপবন িান্তিাগব জবাব গদগবন। 
  
েোর গিতগর গেন কী একটা দো পাবকগ়ে আগছ, গজবনোর মুগে বকছু বেগত পারে 
না, গকবে ঘা়ে গনগ়ে সম্মবত জানাে। 
  
–গসবদন আদােগত ো ঘগটবছে তার আনুপূববকক আমাগক বণকনা করুন। অ্যাডাগমর ধীর 
বির িান্ত কেস্বর, গকাগনা কথা গেন বাদ না ো়ে, অ্বিয িুগে েবদ না বেগ়ে থাগকন। 
দরকার মগন করগে একটু গিগব বনগত পাগরন। 
  
 গজবনোর িাবে, রুগে দাাঁ়োগব। ববশ্রী বযবহার কগর গোকটাগক তাব়েগ়ে গদগব। বকন্তু 
ওই সুদিকন গচহারা আর অ্মাব়েক বযবহার গদগে স্তি হগ়ে গেে। 
  
–গবি শুনুন। একটু থামে গজবনোর। গবাধহ়ে দম বনে, গের বেগত শুরু করে। 
গসবদন ো ো ঘগটবছে সব পুঙ্খানুপুঙ্খিাগব বগে গেে। অ্যাডাম মগনাগোে সহকাগর তার 
কথাগুবে শুনবছে। 
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–গে গোকটা আপনার হাগত পযাগকটটা বদগ়েবছে, অ্যাডাম প্রে করে, তাগক বডবিক্ট 
অ্বেগস আগে গদগেগছন আপবন, সকােগবো িপথ গনবার সম়ে? 
  
–গসবদন ওই অ্বেগস অ্গনক গোগকর জমাগ়েত বছে। তারা গকউই আমার গচনা ন়ে। 
ওই গোকবটগক গদগেবছোম বকনা তাও মগন প়েগছ না। 
  
অ্নয গকাথাও এর আগে ওগক গদগেগছন? 
  
 –সম্ভবত না, গজবনোগরর কগে অ্সহা়েতার সুর। েবদ বা গদগে থাবক, মগন করগত 
পারবছ না। 
  
আপনাগক পযাগকটটা গদবার আগে গোকটা নাবক বডবিক্ট এযাটবনকর সগে কথা বগেবছে, 
আপবন বগেগছন, আপবন বক গদগেগছন বডবিক্ট এযাটবনকই ওই পযাগকটটা গোকটার হাগত 
গুাঁগজ বদগচ্ছ। 
  
না, আবম গদবেবন। 
  
গোকবট বক সবতযই বডবিক্ট এযাটবনকর সগে কথা বগেবছে, না বক বিগ়ের মগধয চারপাগি 
ঘুগর গব়োবচ্ছে। 
  
োবনকক্ষগণর নীরবতা। গজবনোগরর গচাে বে। সম্ভবত গসবদগনর ঘগট োও়োর ছববটা 
গস স্পষ্ট গদোর গচষ্টা করগছ। কগ়েক মুহূতক পগরই গস গচাে েুেেনা, সব গকমন গেন 
গুবেগ়ে োগচ্ছ। আবম বঠক জাবন না। 
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–আপবন বগেগছন, গোকবট আপনার নাম ধগর গডগকবছে। গোকবট আপনার নাম জানে 
কী কগর বেগত পাগরন? 
  
-না। 
  
–আচ্ছা, এ কাজ গতা গস অ্নয কাউগক বদগ়ে করাগত পারত। আপনাগক গবগছ বনে 
গকন? 
  
–এ গতা সহজ কথা। আবম একটা োধা। গচাে গমগে তাবকগ়েই গোকটা আমাগক 
গদগেবছে, আর বঠক কগর বনগ়েবছে, এই োধাটাগকই বদগ়ে কাজ হাবসে করগত হগব। 
গজাগর গজাগর মাথা গদাোগচ্ছ গজবনোর, বমুঃ অ্যাডাম। এ প্রগেরও জবাব আমার জানা 
গনই। দুুঃবেত। 
  
দীঘকবদন ধগর বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা মাইগকে গমাগরবটগক বাগে আনার গচষ্টা 
চাবেগ়ে োবচ্ছগেন। এমনিাগব বতবন মামোটা সাবজগ়েবছগেন, গমাগরবটর গবগরাগনার সব 
পথ বে। বকন্তু মামো চোকােীন মাঝোগন আপবন এগস সব ে়েব়ে কগর বদগেন। বড 
বসেিা আপনার ওপর িীষ্ণ চগট আগছন। 
  
–আবম বনগজও বনগজর ওপর িীষ্ণিাগব ববরক্ত। গজবনোর বেে। গস জাগন অ্যাডাম 
ও়োনকাগরর গকাগনা গদাষ্ গনই। গস তার কতকবয পােন করগছ মাত্র। রবাটক বড বসেিা 
তাগক বার গথগক তাব়েগ়ে ছা়েগবন। তারই প্রাথবমক প্রথম পদগক্ষপ হে এই গজরা। এর 
জনয গস অ্যাডাম ও়োনকারগক গমাগটই দা়েী করগছ না। গস বনবমিমাত্র। 
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 হঠাৎ একা থাকার এক অ্দু্ভত ইগচ্ছ জােে গজবনোগরর মগন। গোগক তার দুুঃে দুদকিা 
গদেগব আর মুে বটগপ হাসগব, গস গসটা বরদাস্ত করগত পারগছ না। 
  
দুুঃবেত। িরীরটা োরাপ োেগছ। গজবনোর বেে–বাব়ে বেরগত চাই, েবদ আপবন 
বগেন। 
  
অ্যাডাম তার বদগক তীক্ষ্ণ নজগর গদেে। ক্ষবণগকর জনয, তারপর িান্ত েো়ে বেে বার 
গথগক ববহষ্কার করার মামো েবদ আপনার ববরুগদ্ধ না করা হ়ে, তাহগে বক আপবন সুি 
গবাধ করগবন না? 
  
কী অ্ববশ্বাসয কথা। গজবনোর অ্যাডাগমর বদগক হা কগর তাবকগ়ে রইে। োবনক বাগদ 
গঢাক বেগে বেে, এটা বক সবতয? 
  
–আইনগক গপিা বহগসগব গ্রহণ করাগক আপবন অ্তযন্ত গুরুত্বপূণক কাজ বগে মগন 
কগরন। 
  
অ্যাডাগমর প্রে শুগন গজবনোগরর মগন প়েে তার বাবা বগেবছগেন, তা়োতাব়ে আইগনর 
বডবগ্রটা বনগ়ে নাও, তেন তুবম হগব আমার এক সহকারী। 
  
–হযাাঁ, গজবনোগরর নীচু কেস্বর। 
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আপনার শুরু েবদ কগঠার ও দুুঃেপূণক হ়ে এবং গসই সব বাধা ববপবিগক অ্বতেম কগর 
এবেগ়ে গেগত পাগরন তাহগে িববষ্যৎ হ়ে অ্তযন্ত সুগের। অ্বিয আবম এরকমটাই মগন 
কবর। 
  
ধনযবাদ। কৃতজ্ঞতার হাবস েুগট উঠে গজবনোগরর দুবট গঠাাঁগট–আবম সাধযমগতা গচষ্টা 
করব। 
  
গজবনোর বনগজ একটা স্বাধীন বযবসা বদগ়েগছ। আইগনর প্রবতষ্ঠান। হগত পাগর গসটা 
পুগরাগনা জরাজীণক বাব়ের একোনা গনাংরা িযাপসা বঘবে ঘর, দুজন পুরুগষ্র মাঝোগন 
একটা গটববে গস্পস, তবুও গস েববকত এই গিগব গে, গস একজন আইনজীবী। 
  
বাগরর িৃঙ্খো রক্ষা কবমবট তাগক বযবসা চাবেগ়ে োবার অ্নুমবত বদগ়েগছ। গজবনোগরর 
হঠাৎ মগন হে গস গেন মস্ত বগ়ো একটা কাজ সম্পন্ন কগরগছ। অ্যাডাম ও়োনকাগরর প্রবত 
কৃতজ্ঞতার িগর গেে তার অ্ন্তর। আজীবন এই গোকবটগক গস মগন রােগব। 
  
 গটববে গথগক কাপবডসগুগো বনগ়ে গেে ওগ়েটার। 
  
কী একটা বেগত োবচ্ছে গজবনোর। বকন্তু তেন হাবস ও কান্না বমবেত হগ়ে তার কেগক 
গেন বটগপ ধগরগছ। গকবে একবট িব্দ গিানা গেে বমুঃ ও়োনকার। 
  
না, বমুঃ ও়োনকার ন়ে। অ্যাডাগমর েম্ভীর েো, আজ গথগক আবম গকবে অ্যাডাম। 
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কঞ্জ়েকটা িপ্তাহ 
পরবতকী কগ়েকটা সপ্তাহ গকাথা বদগ়ে গকগট গেে গজবনোর গটর গপে না। সবপনা বববে 
করার কাগজ প্রচণ্ডিাগব বযস্ত গস–গিার গথগক েিীর রাত পেকন্ত। গস েুব িাগোিাগবই 
জাগন, গকাগনা বগ়ো প্রবতষ্ঠান তাগক চাকবর গদগব না। বনগজর বযবিা বনগজ করা ছা়ো 
উপা়ে গনই। 
  
 তেন বপববড অ্যান্ড বপববড প্রবতষ্ঠাগনর গোছ গোছা িমন আর সবপনা এগস জমা হগচ্ছ 
গজবনোগরর গডগস্কর ওপর। অ্বিয এই কাজটাগক গস কেগনাই আইনজীবীর গপিা 
বহগসগব েণয কগর না। বকন্তু জীবন ধারগণর জনয গমাটামুবট উপাজকন গতা করগত পারগছ। 
সাগ়ে বাগরা ডোর তাগক গদও়ো হ়ে প্রবত সমন ও িবপনা বপছু। োতা়োগতর জনয 
োব়েিা়োও তার পগকট গথগক ো়ে না। 
  
অ্গনক সম়ে কাজ গসগর বাব়ে বেরগত গদরী হগ়ে ো়ে, তেন গস গকগনথ গবইবে আর 
অ্গটা ওগ়েনগজেগক সগে বনগ়ে বডনার গেগত ো়ে। 
  
গকগনথ গবইবেগক গদগে গজবনোর প্রথম প্রথম িুে ধারণা কগরবছে, রুক্ষ ও কগঠার 
প্রকৃবতর জীবগনর প্রবত গকাগনা টান গনই। তগব কগ়েকবদন পগরই তার এ ধারণা িুে 
বগে প্রমাবণত হে। গস তার সম্পগকক আর একটা তথয আববষ্কার কগরগছ–গকগনথ 
বনুঃসে। ব্রাউন ববশ্বববদযাে়ে গথগক গকগনথ গ্রাজুগ়েট হগ়েগছ, প্রচুর প়োশুনা কগরগছ। 
অ্থচ এই গোকই বঘবে গনাংরা অ্বেস ঘগর বগস, কার হাবরগ়ে োও়ো বউ বা স্বামী, 
অ্থবা গছগেগমগ়ের অ্নুসোন কগর েবর এগন বদগচ্ছ। গকন গে গস জীবনটাগক 
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এমনিাগব নষ্ট কগর বদগচ্ছ, গজবনোর জাগন না। সম্ভবত গকাগনা কারগণ জীবগন এবেগ়ে 
োবার পগথ প্রথগমই ববশ্রী এক প্রবতগরাগধর সামগন দাাঁ়োগত হগ়েবছে। তাই আজ 
সােগেযর কথা িাবগত ি়ে পা়ে। 
  
কথা প্রসগে গজবনোর তাগক ববগ়ের কথা বগেবছে। গকগনথ গবইবে িীষ্ণ চগট গেে। 
বচৎকার কগর বেে–ওসব বনগ়ে আপনাগক না িাবগেও চেগব। 
  
এরপর গথগক গজবনোর তার কাগছ ববগ়ের প্রসে উত্থাপন কগর না। 
  
আর অ্গটা ওগ়েনগজে? গকগনথ গবইবের সমূ্পণক উগো বপঠ, গমাটা ও গবাঁগট গচহারার 
গোকটা ববগ়ে-থা কগর সুগেই ঘরকান্না করগছ। গস গজবনোরগক গমগ়ের মগতা গস্ন্হ কগর, 
বাব়ে গথগক বউগ়ের বাবনগ়ে গদও়ো গকক আর সুযপ গস মাগঝ মগধয গজবনোরগক গেগত 
বদগ়েগছ। গজবনোর গেগত চা়ে না। বকন্তু ি়ে, েবদ অ্গটা ওগ়েনগজে দুুঃে পা়ে, গস জনয 
গস ো গপত, সব গেগ়ে বনত, আপবি করত না। 
  
গসবদন বছে শুেবার। বডনাগর বনমিণ করে অ্গটা। গজবনোর তার বাব়েগত গেে। 
একটা ববশ্রী রান্না গবাঁগধবছে তার বউ। চাে, বাাঁধাকবপ আর মুরবের মাংস বদগ়ে বানাগনা 
একটা নতুন পদ। গেগত বগস গজবনোগরর ববম পাবচ্ছে-বাাঁধাকবপ আর চাে আধগসদ্ধ, 
মাংসটা চাম়োর মগতা িক্ত আর বসটাগনা। গস গকাগনারকগম বডনার গসগরবছে। 
  
োবারগুগো গকমন গেগত োেগছ? আগ্রহ িগর অ্গটার বউ জানগত চাইে। 
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–ওহ দারুণ। গজবনোগরর গঠাাঁগট কৃবত্রম েুিীর আিাস, এই পদটা গেগত আবম িীষ্ণ 
িাগোবাবস। 
  
এরপর গথগক প্রবত শুেবার তাগক অ্গটা ওগ়েনগজগের বাব়েগত গেগত হত বডনার। 
গেগত। অ্গটার বউ গজবনোগরর বপ্র়ে পদবট রান্না কগর গেগত বদত। 
  
. 
  
সকাে হগ়েগছ। গোন গবগজ উঠে। 
  
বমস পাককার, আবম বমুঃ বপববড জুবন়োগরর গসগেটারী বেবছ, বমুঃ বপববড আপনার সগে 
গদো করগত আগ্রহী। আজই, সকাে এোগরাটা়ে। দ়ো কগর ওই সম়ে আপবন একবার 
আসগবন। 
  
-বঠক আগছ, মযাডাম। 
  
 বপববড আর বপববড একবট নামকরা বগ়ো আইন প্রবতষ্ঠান। সবপনা আর িমন বববে 
করার সুবাগদ এোনকার ডজন ডজন গসগেটারী আর গকরানীগদর সগে তার আোপ 
হগ়েগছ। অ্িব়েসী উবকেরা আইন পাি কগর এোগন চাকবরগত ঢুকগত পারগে বগতক 
ো়ে। বপববড অ্যান্ড বপববড প্রবতষ্ঠাগনর উগদ্দগিয গজবনোর গববরগ়ে প়েে। তারও মগন 
কত স্বগপ্নর আনাগোনা। বপববড স্ব়েং তার সগে কথা বেগত চাইগছন। বনশ্চ়েই বযাপারটা 
েুব গুরুত্বপূণক। বতবন হ়েগতা তার মগধয প্রচুর সম্ভবনা েক্ষয কগরগছন। তাই বনগজ গথগক 
গডগক তাগক চাকবর বদগত আগ্রহী। গজবনোগরর মগধয গে এগেম আগছ, তা বতবন প্রমাণ 
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কগর গদোবার সুগোে বদগত চাইগছন। সবতয, এমন সুগোে েবদ গজবনোর পা়ে, তাহগে 
সবাইগক এগকবাগর অ্বাক কগর গদগব। এমনও গতা হগত পাগর, গকাগনা একবদন গস 
এই গকাম্পানীর একজন অ্ংিীদার হগ়ে উগঠগছ। তেন এই গকাম্পানীর নাম বপববড, 
বপববড অ্যান্ড পাককার। 
  
এোগরাটার অ্গনক আগেই গজবনোর বনবদকষ্ট অ্বেগস এগস ঢুকে। বাইগরর কবরডগর 
আধঘন্টা কাবটগ়ে বদে। ঘব়ের বদগক তাকাে। পাো এোগরাটা। গস বরগসপিগন ঢুকে। 
তারপর দু-ঘন্টার প্রতীক্ষা। ডাক এে। 
  
পাতো বছপবছগপ গচহারা বম. বপববড জুবন়োগরর। পরগন সুযট ও পাগ়ে দামী জুগতা। সবই 
েন্ডগনর দতরী। 
  
উবন গজবনোরগক বসগত না বগে রুক্ষ কককি েো়ে বেগেন বমস পটার– 
  
পাককার, গজবনোর িুেটা বঠক কগর বদে। 
  
এক টুকগরা কােজ বতবন এবেগ়ে বদগত বদগত বেগেন–এটা একটা িমন। আপনাগক 
এটা গপাাঁগছ বদগত হগব। 
  
 গজবনোর বুঝগত পারে, তাগক চাকবর গদও়োর জনয ডাকা হ়েবন। 
  
–এই কাজটা করগত পারগে আপনাগক পাাঁচগিা ডোর গদও়ো হগব পাবরশ্রবমক বহগসগব। 
  
–আাঁ, গজবনোর আাঁতগক উঠে। পাাঁচগিা ডোর! 
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 –হযাাঁ, পাাঁচগিা ডোর, েবদ কাজটা সমূ্পণক করগত পাগরন। 
  
গজবনোগরর বুঝগত আর গদরী হে না, কাজটা সহজ গসাজা সাপটা ন়ে। 
  
–শুনুন বমস পটার, গজবনোর এবার আর তার িুে শুধগর বদে না। েত এক বছর ধগর 
আমরা গোকটার গপছগন ঘুগর গব়োবচ্ছ। গোকটা হে উইবে়োম কারোইন। েং 
আইেযাগন্ড বাস কগর গোকটা। বনগজর ওই বাব়ের মগধযই সবকদা থাগক, বাইগর গবগরা়ে 
না। একডজন গোক িমন বববে করগত বেগ়ে দরজা গথগকই বেগর এগসগছ। গেগট এক 
প্রহরী কাম বাটোর আগছ। গস কাউগকই কারোইগনর ধাগর কাগছ গঘাঁষ্গত গদ়ে না। 
  
কীিাগব গে কাজটা 
  
–এটা প্রচুর টাকার বযাপার, বম. বপববড জুবন়োর একটু ঝুাঁগক পগ়ে বেগত থাকগেন, ওই 
গোকটাগক বকছুগতই আদােগত হাবজর করাগত পারবছ না। িমন বববে না করা অ্বব্দ 
বকছু করা োগব না। আপনার পগক্ষ বক কাজটা করা সম্ভব? 
  
তেন গজবনোগরর মাথা়ে ঘুরঘুর করগছ পাাঁচগিা ডোগরর ছবব। কীিাগব টাকাটা েরচ 
করগব তা িাবগছ। বেে–গদবে, উপা়ে গতা একটা গবর করগতই হগব। 
  
. 
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গসবদন বঠক মগধয দুপুগর গজবনোর এগস হাবজর হে েং আইেযাগন্ড। উইবে়োম কার 
োইগনর বাব়ের সামগন এগস দাাঁ়োে। দি একর জা়েোর বঠক মাঝোগন প্রাসাগদাপম 
বাব়েবট দাাঁব়েগ়ে আগছ। বাব়েবটর চারবদগক সুন্দর সুন্দর েুে ও েগের বাোন। 
  
কী কগর কাজটা হাবসে করগব, গসটাই িাবগত োেে গজবনোর। আগেই গস গজগনগছ 
বাব়েগত গঢাকা অ্সম্ভব। তাহগে গে গকাগনা উপাগ়ে বমুঃ কারোইনগকই বাব়ের বাইগর 
আনার বযবিা করগত হগব। বকন্তু 
  
হঠাৎ গস গদেে, পগথর বঠক মাঝোগন বাোগনর মাবের ট্রাক দাাঁব়েগ়ে। গস পাগ়ে পাগ়ে 
ট্রাকবটর সামগন এগস দাাঁ়োে। বতনজন জাপাবন কাজ করগছ। 
  
মাবেগদর প্রধান গক? 
  
গজবনোগরর প্রে শুগন একজন জাপাবন এবেগ়ে এে–আবম। 
  
একটা গছাট্ট কাজ গতামাগক কগর বদগত হগব। 
  
দুুঃবেত বমস, আবম এেন িীষ্ণ বযস্ত। 
  
 –পাাঁচ বমবনট মাত্র োেগব। 
  
 –তাহগেও হগব না। 
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 –গতামরা প্রগতযগক একগিা ডোর কগর পাগব। কী রাজী? মাবেরা পরস্পগরর মুগের 
বদগক তাকাে গবাকার মগতা–পাাঁচ বমবনগটর কাগজর জনয একগিা ডোর কগর গদগবন? 
  
-হযাাঁ, গদব। 
  
 –আমরা রাজী, বেুন, কী কাজ? 
  
পাাঁচ বমবনট বাগদ গদো গেে মাবের ট্রাকটা এগস ঢুকে উইবে়োম কারোইগনর বাোগনর 
গিতর। বতনজন জাপাবন আর গজবনোর গসই োব়ে গথগক নামে। চারপাগি িাগো কগর 
েক্ষয করে গস। তারপর একটা সুন্দর োগছর বদগক আেুে তুগে বেে–গতামরা ওই 
োগছর গো়োটা েুাঁ়েগত থাগকা। 
  
 সগে সগে শুরু হে কাজ। িাবগের আঘাত এগস প়েগত থাকে োগছর গো়ো়ে। 
আধবমবনগটর মগধযই বাব়ের দরজা সিগব্দ েুগে গেে। ছুগট এে একটা ববিাে গদগহর 
গোক, পরগন বাটোগরর গপািাক। 
  
থাগমা। থাগমা! গোকটা ছুগট এে, কী করছ? 
  
েং আইেযান্ড নাসকাবর গথগক আমাগক পাঠাগনা হগ়েগছ। গজবনোগরর কগে সামানয ি়েও 
গনই। ওই োছগুগো তুগে বনগ়ে োব। 
  
কী বেগছন আপবন? 
  
 ববিাে গদহী োকবটর গচাগে অ্ববশ্বাস। 
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–বেোম, এোনকার সব োছ তুগে বনগ়ে োব। ধগরা সরকারী হুকুম। এই বগে 
গজবনোর এক টুকগরা কােজ গোকবটর হাগত তুগে বদে।  অ্সম্ভব। এই হুকুম গদেগে 
বম. কারোইন অ্জ্ঞান হগ়ে োগবন। গোকবট এবার বতন জাপাবনর বদগক তাবকগ়ে বেে, 
গতামরা িাবে চাোগনা বে কগরা। 
  
সাবধান। গজবনোর েগজক উঠে, কাগজ বাধা গদও়োর গচষ্টা কগরা না। 
  
-শুনুন, গোকবট গবাঝাগনার গচষ্টা করে, বনশ্চ়েই আপনার গকাগনা িুে হগচ্ছ। এরকম 
গকাগনা হুকুম বম. কারোইন গদনবন। 
  
উবন গদন বন গতা কী হগ়েগছ, আমার মাবেক বদগ়েগছন। 
  
 উবন এেন গকাথা়ে? 
  
উবন ব্রুকবেগন গেগছন, ববগিষ্ কাগজ। অ্বেগস বেরগত সগেয হগ়ে োগব। গোকবট 
বগ়োবগ়ো গচাগে গজবনোগরর বদগক তাকাে, পারগে গেন তাগক বচববগ়ে গেগ়ে গন়ে। 
বেে–গবি, একটু থামুন। আবম আসবছ বমবনট োগনগকর মগধযই, গকাগনা বকছুগত এেন 
আর হাত গদগবন না। 
  
বাটোর েম্বা েম্বা পা গেগে বাব়ের মগধয ঢুগক প়েে। 
  
কগ়েক বমবনগটর নীরবতা। 
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গবাঁগটোগটা মাঝব়েসী একটা গোকগক সগে বনগ়ে বাটোর বেগর এে। 
  
–এসবগর অ্থক কী? গবাঁগট গোকটা গজবনোরগক প্রে করে। 
  
আপনার অ্তিত গজগন োি কী? গজবনোর পাো প্রে করে। 
  
োি গতা আগছই। এটা আমার জবম। আবম হোম উইবে়োম কারোইন। 
  
–ও, আপবনই উইবে়োম কারোইন। গজবনোর দ্রুত পগকট গথগক িমনটা গবর কগর ওর 
হাগত েুাঁগজ বদে, এটা বদগতই আবম এোগন এগসবছোম। তারপর মাবেগদর বদগক 
তাবকগ়ে বেে, গতামাগদর কাজ গিষ্। 
  
উইবে়োম কারোইন বকছু গবাঝার আগেই গজবনোর গসোন গথগক সগর প়েে। 
  
পরবদন েুব সকাগে অ্যাডাম ও়োনকার গোন করে। 
  
-গিাগনা গজবনোর, েোটা শুগনই গজবনোর বুঝগত পারে গক গোন করগছ, তুবম সবতযই 
দুবশ্চন্তা মুক্ত হগে। গতামাগক বার গথগক ববহসৃ্কত করার গে মামো দাগ়ের করার কথা 
বছে, তা বাবতে করা হগ়েগছ। 
  
গজবনোর দুবট গচাে বে করে। োে গবগ়ে জেধারা েব়েগ়ে প়েগছ েুিীগত। পরম 
করুণাঘন ঈশ্বরগক তার কৃতজ্ঞতা জানাে। অ্যাডাগমর প্রবতও জানাে আন্তবরক কৃতজ্ঞতা 
সবতয, গতামাগক গে কীিাগব ধনযবাদ জানাব, জাবন না। জীবগন গতামার ঋণ গিাধ করগত 
পারব না। 
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 গজবনোর, ধনযবাদ আমার প্রাপয ন়ে। ধনযবাদ দাও আইনগক, অ্যাডাম বেগত থাগক, 
আইগনর গচাে বাাঁধা বগে গস বকন্তু অ্ে ন়ে। 
  
অ্বিয এর জনয মামাশ্বশুর েু়োটক বনডহযাম আর বডবিক্ট এযাটবনক বড বসেিার কাছ 
গথগক অ্গনক কথা শুনগত হগ়েগছ, গজবনোরগক ইগচ্ছ কগরই গসকথা বেে না। 
  
–ওই হারামজাদীগক তুবম গছগ়ে বদগচ্ছা অ্যাডাম। রাগে েজেজ করগত থাগক রবাটক বড 
বসেিা। মাবে়োগদর সগে ওর ওঠা-বসা আগছ। আমার সমস্ত গচষ্টা বযথক কগর বদগ়েগছ। 
আর তুবম বকনা ওই নচ্ছার গমগ়েটাগক বনগদকাষ্ বগে প্রমাণ করগছ। সাবধান, ও 
গতামাগকও ববপগদ গেেগব। 
  
 রবাটক, আপনার ধারণা সমূ্পণক বিবিহীন। অ্যাডাম িান্ত েো়ে বেগত োেে, আপবন 
গজবনোগরর ববরুগদ্ধ গে সমস্ত সাক্ষয প্রমাণ গজাো়ে কগরবছগেন, তা বছে পাবরপাবশ্বকক। 
বকন্তু আবম তদগন্ত গজগনবছ, ও মাবে়োগদর পাতা োাঁগদ বনগজর অ্জাগন্তই পা বদগ়েবছে। 
মাবে়োগদর সগে ওর গকাগনা সম্পকক গনই। আবম 
  
থাগমা, বড বসেিা মন্তবয করগেন, তার মাগন গতামার গজবনোর পাককার আগের মগতাই 
উবকে থাকগছ, তাই গতা? বার গথগক গকউ ওগক তা়োগত পারগব না। তগব তুবম গজগন 
রাগো, আমার হাত গথগক ও গরহাই পাগব না। গকাগনা একটা মামো়ে ওগক পাই, 
গদেগব এমন গকাণঠাসা কগর ছা়েব গে পাোবার পথ পাগব না। ওর িববষ্যৎ কাগো 
কগর ছা়েব আবম। 
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 অ্যাডাম জাগন, বড বসেিা অ্তযন্ত প্রবতবহংসা পরা়েণ, গজবনোগরর এক প্রবে িত্রু। 
গজবনোর এমনই এক নরম ও স্পিককাতর েক্ষযিে গেোগন তীর বনগক্ষপ করা বড 
বসেিার পগক্ষ কবঠন কাজ ন়ে। 
  
 গজবনোর অ্সাধারণ রূপবতী, গমধাবী, আদিকবাদী আইনজীবী। অ্যাডাম বুঝগত পারে, 
গজবনোগরর সগে আর গদো না করাই িাগো। 
  
. 
  
গজবনোর একা এবং বনুঃসে। সারাবদন নানারকম কাগজর মগধয বদগ়ে গকগট ো়ে। বকন্তু 
রাত হগেই গসই একাকীগত্বর েিণা গ্রাস কগর তাগক। দুগচাে বে কগর শুগ়ে থাগক, 
বকন্তু ঘুম আগস না। রাবি রাবি দুুঃস্বপ্ন তাগক গেন তা়ো কগর গব়ো়ে। গেবদন তার মা 
আঠাগরা বছগরর একটা গছগেগক সগে কগর স্বামী কনযা তযাে কগর চগে বেগ়েবছে গসবদন 
গথগক গজবনোর দুুঃস্বপ্ন গদেগত শুরু কগরগছ। বনঘুম গথগক রাত গকগট ো়ে তার। 
  
 গস একজন সেীর অ্িাব গবাধ কগর। মন হাাঁবপগ়ে ওগঠ। িরীর ছটেট কগর। মাগঝ 
মগধয গস সমব়েসী তরুণ উবকেগদর সাগথ গডট কগর। বকছুবদন গমোগমিার পর গস 
অ্নুিব কগর, তার কু্ষরধার বুবদ্ধ আর বযবক্তগত্বর কাগছ ওরা অ্তযন্ত সাদাবসগধ। গকউ 
গকউ তাগক ববছানা়ে গপগত চা়ে। দদবহক চাবহদা গমটাগত গসও ছুগট ো়ে। বযাস ওই 
পেকন্ত। বকন্তু গদগহর বেগদ বমটগে গতা হে না, মন বগেও একটা বস্তু আগছ। গসই মন 
এমন গকাগনা পুরুষ্গক েুাঁগজ পা়েবন, গে অ্যাডাম ও়োনকাগরর মগতা বযবক্তত্ব সম্পন্ন। গস 
এমন কাউগক মন বদগত চা়ে, গে তার জনয িাবগব, আবার গস তার জনয িাবগব। 
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বববাবহত পুরুষ্রাও গজবনোগরর বদগক হাত বা়োত। গডট করগত চাইত। বকন্তু গজবনোর 
এই সব পুরুষ্গদর পছন্দ করত না। তাগদর ডাগক সা়ো বদত না। মাগ়ের দুবকযবহার আর 
গবগেল্লাপনা গস গকাগনাবদন িুেগত পারগব না, গে মবহো বনগজর হাগত ে়ো সংসার 
দুপাগ়ে। মাব়েগ়ে গথতগে বদগ়ে চগে গেগছ, গে বাবার বাবক জীবনগক দুববকসহ কগর 
তুগেবছে, গজবনোর গকাগনাবদন তার মাগক ক্ষমা করগত পারগব না। 
  
. 
  
বগ়োবদন এে, আর কগ়েকটা বদন পগরই পুগরাগনাগক ববদা়ে বদগ়ে নববগষ্কর আেমন 
ঘটগব। এই সম়ে িহগর প্রচুর তুষ্ারপাত হে। গজবনোর পগথ গবগরাে একা। হাাঁটগত 
হাাঁটগত গদেে কত সুেী দম্পবতগক, গদেে গপ্রবমক-গপ্রবমকাগক। পুগরাগনাগক ববদা়ে 
জাবনগ়ে নতুনগক আহ্বান জানাগত েুিীগত গমগত উগঠগছ। সবাই গজা়ো়ে গজা়ো়ে ঘুরগছ। 
অ্থচ গস? একা, বনুঃসে িীষ্ণিাগব গস এই একাকীত্বটাগক অ্নুিব কগর, মগন পগ়ে 
বাবার কথা। ি়োনক োরাপ হগ়ে ো়ে মন। 
  
বগ়োবদগনর ছুবট গিষ্। এে উবনিগিা সির সাে। গজবনোর িাবে, এই বছর তার 
জগনয বনশ্চ়েই শুি সংবাদ বহন কগর এগনগছ। 
  
গকগনথ গবইবের কথা মগন প়েে। গজবনোরগক চাো করার জনয গোকটার গচষ্টার ত্রুবট 
বছে না। মাগঝ মগধয গস গজবনোরগক বসগনমা গদেগত বনগ়ে গেগছ। কেনও বা পাগকক 
গব়োগতা। গজবনোর গটর গপগ়েগছ গকগনথ তার প্রবত আসক্ত। বকন্তু কাগছ গঘাঁষ্গত চা়ে 
না, দূরত্ব বজা়ে গরগে চগে। 
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মাচক মাস। অ্গটা ওগ়েনগজে বঠক করে, সস্ত্রীক গফ্ল্াবরডা়ে োগব। 
  
অ্গটা বেে গজবনোরগক উগদ্দিয কগর, বনউই়েগকক িীষ্ণ ঠান্ডা। িীগত হাত-পা গসাঁবধগ়ে 
োগচ্ছ। তাছা়ো ব়েস গতা বা়েগছ। এত ধকে সহয হ়ে। 
  
–আপনার অ্িাব আবম প্রবত মুহূগতক অ্নুিব করব। 
  
কথাটার মগধয একটুও গিজাে গনই। েত কগ়েক মাগস ওগ়েনগজে পবরবাগরর গস 
একজন ঘবনষ্ট বেুগত পবরণত হগ়েগছ। 
  
–গজবন, অ্গটা বেে, গকগনগথর প্রবত গে়োে গরগো। 
  
 কথাটার অ্থক বুঝগত না গপগর গজবনোর গবাকার মগতা তাবকগ়ে রইে। 
  
–ও গতামা়ে বকছু বগেবন? অ্গটা জানগত চাইে। 
  
 –কী? 
  
 –ওর স্ত্রী আত্মহতযা কগরবছে। এ বযাপাগর গকগনথ বনগজগক দা়েী কগর। 
  
-তাই নাবক? গজবনোর তািব বগন গেে। কী এমন হগ়েবছে গে, গস আত্মহতযা করে? 
  
-গকগনথ, একটু ইতস্তত কগর অ্গটা বেে, ও একজন সমকামী ওর বউ গদগেগছ, ও 
একটা সুন্দর গছগের সগে একববছানা়ে শুগ়ে 
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হা়ে িেবান। 
  
–ওই দৃিয গদগে ওর বউগ়ের মাথা়ে রক্ত চগ়ে গেে। গকগনথগক েুন কগর বনগজ মরগত 
গচগ়েবছে। তাই গকগনথগক েক্ষয কগর একটা গুবে চাবেগ়ে বদগ়েবছে, অ্নযটা বনগজর 
মাথা তাক কগর। গকগনথ গবাঁগচ গেে। বকন্তু ওর বউ 
  
–এমন এক ি়েের ঘটনার কথা গকগনথ আমাগক কেনও বগেবন। অ্থচ তাগক গদগে– 
  
ওর বাইগরটা হাবসেুিী হগে কী হগব, অ্ন্তগর দুুঃগের অ্নে জ্বেগছ। 
  
বযাপারটা আমা়ে বোর জনয ধনযবাদ। 
  
গজবনোর অ্বেগস বেগর এে। 
  
গকগনথ বেে–তা হগে সবতয সবতয অ্গটা ওগ়েনগজে আমাগদর গছগ়ে চগে োগচ্ছ। 
  
-হযাাঁ। 
  
 –তাহগে এবার সারা দুবন়োর ববরুগদ্ধ আমাগদর দুজনগক ে়োই করগত হগব। 
  
 –বঠক তাই। 
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 ওই ঘটনা গিানার পর গথগক গজবনোগরর মগন গকগনগথর প্রবত সহানুিূবতর সৃবষ্ট 
হগ়েগছ। গস গকগনগথর মগধয সমকাবমতার গকাগনা েক্ষণ েুাঁগজ পা়ে না। তারা এক সগে 
োঞ্চ ো়ে, বডনার ো়ে। তগব গজবনোর জাগন, গকগনথ সম্পগকক অ্গটা ো বগেগছ সব 
সবতয। গোকটা এেন আত্মগ্লাবনগত িুেগছ। 
  
ধীগর ধীগর গজবনোগরর বযবসা জমগত শুরু করে। কগ়েকজন মগেে আসগছ। তগব 
তাগদর গবিীর িােই গবিযা। গকাগনা সমবযবসা়েী পুবেগির হাগত ধরা পগ়েগছ, তাগক 
জাবমন করাগত হগব। এরা সংেযা়ে কম। বকন্তু বন়েবমত মগেে। বকন্তু কার কাছ গথগক 
তারা গজবনোগরর বঠকানা গপগ়েগছ, তা বারবার বজজ্ঞাসা কগর জানগত পাগরবন গস। 
গকগনথ গবইেগকও এবযাপাগর প্রে কগরগছ। গস নীরব গথগকগছ। গবাকার মগতা তাবকগ়ে 
গথগকগছ, গেন িাজা মাছ উগে গেগত জাগন না। 
  
েেন মগেে আসত, তেন গকগনথ গবইবে ঘগরর বাইগর চগে গেত। গসই মুহূগতক তাগক 
গদগে মগন হত, গস বুবঝ এক েববকত বপতা, গমগ়ে বনগজর পাগ়ে দাাঁ়োক, এটাই তার 
একমাত্র কামনা। 
  
বববাহ ববগচ্ছগদর মামোও এে। বকন্তু এসব গকস গজবনোর হাগত গন়ে না। মগন পগ়ে 
ো়ে গসই প্রগেসাগরর কথা। বেবন বগেবছগেন, ওকােবতগত পসার জমাগত গেগে 
বডগিাগসকর মামো কেনওই গ্রহণ করা উবচত ন়ে। তাই বডগিাগসকর জনয গেসব উবকে, 
েগ়ে, তাগদর কম গবিী বদনাম আগছ। ববগ়ে িাোর কারগণই এটা তাগদর কপাগে জুগট 
ো়ে। আসগে গমাটা টাকার গোগ ি তারা সামাে বদগত পাগর না। তাগদর কারগণই এক 
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একবট সুন্দর সংসার গিগে ো়ে। স্বামী, স্ত্রী ও গছগেগমগ়েগদর জীবগন গনগম আগস এক 
ববিীবষ্কা। 
  
 এবার আসগত শুরু কগরগছ অ্বিাপন্ন গোগকরা। সাধারণ গেৌজদারী মামো ন়ে, তারা 
আসগছ গদও়োবন মামোর জনয। েক্ষ েক্ষ ডোগরর বযাপার। এসব মামো সাধারণত 
বগ়ো বগ়ো প্রবতষ্ঠানগুগো গপগ়ে থাগক। 
  
বকন্তু তার মগতা এক অ্নামী উবকগের কাগছ তারা আসগব গকন? গক পাঠাগচ্ছ তাগদর? 
  
মগেেগদর কাগছ গজবনোর প্রে রােত। বকন্তু কেনও স্পষ্ট জবাব পা়েবন। 
  
এক বেুর মুে গথগক শুগনবছ। 
  
 কােগজ পগ়েই আপনার কথা জানগত গপগরবছ। 
  
এক পাবটকগত বেগ়ে একজন পবরবচত আপনার নাম বগেবছগেন। তাই চগে এোম। 
গোকটা গক? গক তার বহতাকাঙ্খী? একবদন গজবনোর তার প্রগের উির গপগ়ে গেে। 
  
এক ধনী মগেে তার বনগজর সমসযা বেগত বেগত নামটা বগে গেেে–অ্যাডাম 
ও়োনকার। 
  
–ও, আপনাগক তাহগে উবনই পাবঠগ়েগছন! গজবনোর স্পষ্ট িাগব জানগত চাইে। 
িদ্রগোক একটু ঘাবগ়ে গেে। গঢাক বেগে বেে, আপনাগক আবম কথাটা বগে গেেোম, 
বম. ও়োনকার গেন জানগত না পাগরন। 
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অ্যাডাম ও়োনকাগরর প্রবত আগরা একবার কৃতজ্ঞতাগবাধ করে গজবনোর। এমবনগতই গস 
তার কাগছ ঋণী। গোন কগর ওগক ধনযবাদ জানাগনা উবচত। 
  
গটবেগোগন অ্যাডাম ও়োনকারগক পাও়ো গেে না। গসগেটারী জানাে, বতবন ইওগরাগপ 
গেগছন একবট ববগিষ্ কাগজ। কগ়েক সপ্তাহ পগর বেরগবন। 
  
অ্যাডাম ও়োনকারগক েুব গবিী কগর মগন প়েগছ গজবনোগরর। গেবদন সেযা়ে অ্যাডাম 
প্রথম তার কাগছ এগসবছে। বছুঃ বছুঃ, কী দুবকযবহারই না গস কগরবছে। বকন্তু অ্যাডাম 
ওসব োগ়ে মাগেবন। গজবনোরগক গস বাাঁবচগ়েগছ, তার দ়োগতই গস এেনও ওকােবত 
গপিা চাবেগ়ে োগচ্ছ। 
  
বতন সপ্তাহ পর গজবনোর আবার গোন করে। 
  
 বম. ও়োনকার দবক্ষণ আগমবরকা়ে গেগছন। গসগেটারী জানাে, ওনাগক গকাগনা জরুরী 
েবর গদবার আগছ বক? 
  
না, ববগিষ্ বকছু গনই। গজবনোর গোন নাবমগ়ে রােে। 
  
গচষ্টা করে অ্যাডামগক িুগে গেগত। বকন্তু পারগছ না। আচ্ছা, অ্যাডাম বক ববগ়ে কগরগছ, 
নাবক এেনও অ্বববাবহত? আবম েবদ ওর বউ হগত পারতাম? বযাপারটা কিনা কগর 
গজবনোর আপন মগন গহগস উঠে–েত সব অ্েীক িাবনা। 
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 দদবনক েবগরর কােজ আর সামব়েক পগত্র মাগঝ মাগঝই মাইগকে গমাগরবটর সম্বগে 
ছাপা হ়ে। গজবনোগরর নজগর পগ়েগছ। বনউই়েগককর মযাোবজগন অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে 
সগমত পূবকাঞ্চগের বহু মাবে়ো পবরবার সম্বগে ববস্তাবরত বববরণ প্রকাবিত হগ়েবছে। 
অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবের জামাই মাইগকে গমাগরবট। শ্বশুগরর স্বািয বদগন বদগন গিগে 
প়েগছ। তাই অ্পরাধমূেক কাজকমক আর েুনোরাবপর ববরাট রাজযপাট জামাইগ়ের ওপর 
নযস্ত হগ়েগছ। 
  
গমাগরবটর ববচাগরর েবরটা োইে মযাোবজন গছগপবছে। কযাবমগো গেো, গমাগরবটর ডান 
হাত এেন বেগিনও়োথক গজগে বন্দী। রবাটক বড বসেিা এগকই রাজসাক্ষী করগত 
গচগ়েবছগেন। অ্থচ নাগটর গুরু গমাগরবট বহাে তবব়েগত মুক্ত জীবন কাটাগচ্ছ। আইন 
তার চুেও স্পিক করগত পারগছ না। মাইগকে গমাগরবটর ববরুগদ্ধ সাজাগনা মামোবট 
কীিাগব গজবনোর পাককাগরর জনয বানচাে হগ়ে বেগ়েবছে, তাও ববস্তাবরত িাগব োইে 
মযাোবজন বেগেগছ। েবদ মামোবট বঠক পগথ চেত তাহগে এতবদগন মাইগকে গমাগরবটর 
োাঁবস হগ়ে গেত, নতুবা োবিীবন সশ্রম কারাদন্ড গিাে করত। 
  
প্রবেটা প়েগত প়েগত গজবনোর গকমন অ্স্ববস্তগবাধ করে। দবদুযবতক গচ়োর? সম্ভব 
হগে গস বনগজই ওই দবদুযবতক গচ়োগরর সুইচ চােু কগর বদত। 
  
. 
  
গজবনোগরর মগেগের সংেযা কম ন়ে। তগব গবিীর িােই সাধারণ স্তগরর অ্পরাধী। 
তাগদর হগ়ে মামো ে়েগত বেগ়ে গেৌজদারী আইগনর পুগরাটাই গজবনোর রপ্ত কগর 
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গেেে। গেৌজদারী আদােগত সব কটা এজোস তার গঘারা। চুবর, ডাকাবত, বছনতাই, 
রাহাজাবন রাস্তার ধাগর দাাঁব়েগ়ে গদহ গবচা, বনবষ্দ্ধ মাদক বববে, ইতযাবদ অ্পরাগধ 
অ্পরাধী, এমন মগেেগদর হগ়ে মামো ে়েগত হত গজবনোরগক। এোগন দাম দস্তুর 
করা একটা মামুবে বযাপার। 
  
ববচারক রা়ে বদগেন–জাবমন পাাঁচগিা ডোর। 
  
ধমকাবতার আমার মগেে েরীব, অ্ত টাকা গনই। গজবনোর বগে উঠে, েবদ দ়ো কগর 
টাকার পবরমাণ কবমগ়ে দুগিা ডোর কগরন তা হগে গবচারী আবার কাজকমক শুরু করগত 
পাগর। সংসারটাও রক্ষা পা়ে।   
  
–বঠক আগছ। দুগিা ডোর জাবমন। 
  
ধনযবাদ মী েডক। 
  
. 
  
োদার ফ্রাবন্সস গজাগসে রা়োন। পঞ্চাগির ওপর ব়েস। মাথািবতক কাাঁচাপাকা চুে কাগনর 
ওপর বদগ়ে ঝুেগছ। তাগক গদগেই গজবনোগরর িাগো গেগে বেগ়েবছে। গকগনথ গবইবে 
অ্বিয তার সগে গজবনোগরর পবরচ়ে কবরগ়ে বদগ়েবছে। উবন গকগনথ গবইবেগক অ্গনক 
মগককে পাবঠগ়ে বছগেন। তাই গকগনথ তার প্রবত কৃতজ্ঞ। 
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এক মাস পর একবদন সকােগবো োদার রা়োন এগস হাবজর হগেন গজবনোগরর 
অ্বেগস। 
  
–একটা ববগিষ্ দরকাগর গতামার কাগছ আসা, োদার বগে চেগেন, আমার এক বেু েুব 
ঝাগমো়ে পগ়েগছ। বকন্তু গবচারার কাগছ 
  
অ্থক গনই। গজবনোর তার কথাটা সমূ্পণক কগর বদে। 
  
–গতামার অ্নুমান েথাথক। গোকবটগক সাহােয করা আমার একান্ত কতকবয বগে মগন কবর। 
তাই গতামার োরি হগ়েবছ। 
  
বযাপারটা কী? েুগে বেুন। 
  
–ও হে আব্রাহাম, আব্রাহাম উইেসন। ওর বাবা আমার েজমান। মগদর গদাকাগন 
ডাকাবত করগত বেগ়ে আব্রাহাম মাবেকগক েুন কগরবছে। তাগক োবিীবন সশ্রম 
করাদগণ্ড দবণ্ডত করা হ়ে। ও এেন গজগে বদন কাটাগচ্ছ। 
  
-সাজা গতা হগ়েই গেগছ, আমার কী আর করার আগছ। 
  
আগে সবকথা গিাগনা, োদার রা়োন বেগত থাগকন, কগ়েক সপ্তাহ আগে আব্রাহাম 
গজগের মগধযই একটা েুন কগরগছ। এক কগ়েবদগক। নাম গরমন্ড থপক। বেতী়ে বার 
েুগনর অ্বিগোগে পুবেি ওগক আদােগত হাবজর করগব। এবার বনশ্চ়েই মৃতুযদণ্ড গদও়ো 
হগব ওগক। 
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হযাাঁ, কগ়েক বদন আগে কােগজ েবরটা গস পগ়েবছে, গজবনোগরর মগন প়েে। 
  
আবম কী করগত পাবর বেুন? 
  
আব্রাহাগমর োগত মৃতুযদণ্ড না হ়ে, গসটা গতামা়ে গদেগত হগব। 
  
–োদার, মামোটা েুব জবটে। গজবনোর গচ়োগর বপঠ বদগ়ে বসে। ওর ববরুগদ্ধ বতনগট 
অ্পরাধ একই সগে কাজ করগছ–প্রথমত ও কৃষ্ণাে, বেতী়েত েুগনর দাগ়ে তার গজে 
হগ়েগছ, তৃতী়েত গস গজগের গিতর বগস এক কগ়েবদগক হতযা কগরগছ। গস গে এই 
েুনটা কগরগছ, তা বনশ্চ়েই অ্গনগক গদগেগছ। 
  
–তা গতা গদগেগছ। প্রা়ে একগিা জন কগ়েবদ আর ও়োডকাগরর সামগন েুন কগরগছ গস। 
  
–তাহগে ওর বাাঁচার আিা আপবন গছগ়ে বদন। আত্মপক্ষ সমথকগনর জনয গকাগনা বদকই 
ওর জনয গিাো গনই। োগক ও েুন কগরগছ গস ওগক মারগধার করার ি়ে গদবেগ়েবছে, 
অ্থবা মারগত এগসবছে। গস গক্ষগত্র আব্রাহাম গজগের ও়োডকারগদর গডগক সাহােয চাইগত 
পারত। তা না কগর গস গবাকাবম কগর বসে। আইন বনগজর হাগত তুগে বনে। পৃবথবীগত 
এমন গকাগনা আদােত গনই, গেোনকার জুরীরা ওগক বনগদকাষ্ বেগব। 
  
জাবন, তবুও ও একজন মানুষ্। তুবম বক একবার ওর সগে কথা বেগব? 
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 –গবি, আপনার কথা আবম রােব। ওর সগে গদো করব। একটা দীঘকশ্বাস গেগে 
গজবনোর বেে, তগব এই মামোর েোেে কী হগব, গস সম্পগকক গকাগনা মন্তবয করগত 
চাই না আবম। 
  
-গতামার কথা আবম বুঝগত পারবছ। েুব জানাজাবন গহাক এটা তুবম চাও না। 
  
. 
  
হাডসন নদীর পূবক পাগর মযানহাটান িহর। গসোন গথগক বতবরি মাইে গিতগর বসং বসং 
গজেোনা। এোগনই আব্রাহাম উইেসন গজে োটগছ। গজগে গকাগনা কগ়েবদর সগে গদো 
করগত গেগে আগে গথগক সহকারী ও়োগডকগনর কাগছ আগবদন করগত হ়ে। গজবনোর 
তাই গটবেগোগন ওই গজগের সহকারী ও়োগডকগনর সগে গোোগোে করে। 
  
গজগের বাইগর মূে েটগকর সামগন এগস দাাঁ়োে গজবনোর। কবেংগবগে হাত রােে। 
মস্ত বগ়ো গেট েুগে প্রহরী গববরগ়ে এে। গজবনোর গিতগর ঢুকে। দিকন প্রাথকীগদর 
তাবেকা়ে গজবনোগরর নাম আগছ বকনা বমবেগ়ে গদো হে। তারপর তাগক বনগ়ে োও়ো 
হে সহকারী ও়োগডকন হাও়োডক পযাটারসগনর কাগছ। ববিাে গচহারা। সামবরক রীবত 
অ্নুো়েী চুে গছাগটা গছাগটা কগর ছাাঁটা। গমগচতার দাগে মুে িরা। 
  
–আপনাগক আবম গটবেগোগন কথা বগেবছ। আমার পবরচ়ে আপবন গজগনগছন। গজবনোর 
বেে, আব্রাহাম উইেসন সম্পগকক আপবন কী জাগনন বেুন। 
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বকছু মগন করগবন না, ওর প্রবত আমার গকাগনা দরদ গনই। সামগন পগ়ে আগছ। 
আব্রাহাম উইেসগনর কােজপত্র। গসবদগক তাবকগ়ে থাকগত থাকগত পযাটারসন বেগত 
থাকে, জীবগনর গবিীর িাে সম়ে গস গজগের মগধয কাবটগ়েগছ। ওর কীবতককোগপর 
ই়েিা গনই। এোগরা বছর ব়েগস গস প্রথম অ্পরাধমূেক কাগজর সাগথ েুক্ত হগ়েবছে। 
চুবর করগত বেগ়ে পুবেগির হাগত ধরা পগ়েবছে। এর দু-বছর বাগদ বছনতাই করগত 
বেগ়ে আবার পুবেি তাগক গগ্রপ্তার কগরবছে। পগনগরা বছর ব়েগস ধষ্কগণর অ্বিগোগে 
ওর গজে হগ়েবছে। আঠাগরা বছর ব়েস গথগক গবিযাগদর দাোে হগ়ে কাজ করবছে। 
এক গবিযাগক এমন বপবটগ়ে বছে, গে তাগক হাসপাতাগে বনগ়ে গেগত হগ়েবছে। গসই 
অ্বিগোগে ওর গজে হে। ওর কী গুগণর গিষ্ আগছ। চুবর, ডাকাবত, বছনতাই, 
রাহাজাবন, ধষ্কণ এবং অ্বগিগষ্ েুন 
  
আবম একবার আব্রাহাম উইেসগনর সগে গদো করগত চাই। আপবন বক 
  
–বনশ্চ়েই অ্নুমবত পাগবন। হাও়োডক পযাটারসন গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োে। তগব আপবন 
একটা কথা গজগন রােুন, একগিা কুব়েজন গোক ওর ওই েুগনর প্রতযক্ষদিকী, আপবন 
শুধু শুধু ওর জনয সম়ে েরচ করগছন। 
  
 আব্রাহাম উইেসন–আেকাতরার মগতা কাগো োগ়ের রং, ছুবরর দাে মুেটাগক োো 
োো কগর বদগ়েগছ। নাগকর হা়ে িাো। কুতকুগত গছাগটা দুবট গচাে। ঘন ঘন গচাগের 
পাতা পগ়ে তার। অ্সীম িবক্তর অ্বধকারী। ছ-েুট চার ইবঞ্চ েম্বা। এমন বীিৎস 
গচহারার মানুষ্ গজবনোর আগে কেনও গদগেবন। গে গকাগনা সুি মানুগষ্র বুগক কাাঁপন 
জাোগত পাগর। 
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 একটা গসগে গস একাই বছে। প্রহরী এগস তাগক সাক্ষাৎকাগরর জনয বনবদকষ্ট ঘরবটগত 
বনগ়ে গেে। গজবনোর আর আব্রাহাম উইেসন মুগোমুবে বসে। অ্বিয তাগদর মাঝোগন 
গদও়োে তুগে দাাঁব়েগ়ে আগছ গমাটা ইস্পাগতর জাে। একজন প্রহরী দুগর দাাঁব়েগ়ে আগছ, 
আব্রাহামগক পাহারা বদগচ্ছ। 
  
গজবনোর তার পবরচ়ে বদগ়ে বেে, োদার রা়োগনর কথাগতই আবম এোগন এগসবছ। 
  
োদার রা়োগনর নাম শুগনই আব্রাহাম গতগে গবগুগন জ্বগে উঠে। োদারগক উগদ্দিয কগর 
অ্শ্রাবয োবেোোজ বদগত োেে। এমন কী গজবনোরও বাদ প়েে না। রাগে গঘন্না়ে 
গজবনোগরর ো গুবেগ়ে উঠে। সহকারী ও়োগডকন বঠকই বগেগছন, ওর সগে গদো করা 
মাগন সম়ে অ্পচ়ে করা। 
  
তবু গজবনোর দধেক হারাে না। একসম়ে কাজ হে। আব্রাহাম উইেসন বেবস্ত গদও়ো বে 
কগর বেে হযাাঁ, আবমই গসই েুনী, গে ওই োনবকর বাচ্চাটাগক েুন কগরগছ। 
  
 গস গতা শুগনবছ। বকন্তু েুন করার কারণ কী? গজবনোর জানগত চাইে। 
  
–গকন েুন করব না? মস্ত ব়ে একটা রামদা বনগ়ে ও আমাগক মারগত এগসবছে। ওগক 
েুন কগর বনগজ গবাঁগচবছ। 
  
বাগজ কথা গরগে সবতয কথা বেে। গজবনোর েগজক উঠে, গজগের মগধয রামদা গকাথা়ে 
পাগব? 
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দূর হও? দূর হও এোন গথগক। গচাঁবচগ়ে বেগত োেে আব্রাহাম। আবম বাগজ কথা 
বেবছ। গতামাগক গক গডগকগছ শুবন? আবম গতা আসগত ববেবন। বনগজই আে বাব়েগ়ে 
এগসগছ। আমার উপকার করগব। হুম। গস গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োে, গিাগনা একটা 
কথা বগে বদই, আর কেনও এোগন আসগব না। আমাগক ববরক্ত করগব না। গতামার 
উপগদি গিানার মগতা আমার সম়ে গনই। প্রহরী বনগ়ে চগে গেে। 
  
 গজবনোর হতাি হে। গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োে। আর বকছু করার গনই। কথা গরগেগছ, 
এটুকু গতা গস োদারগক বেগত পারগব। 
  
 আমরা এোনকার আপরাধীগদর মানবসক বদক গথগক পুনবকাসগনর গচষ্টা কগর থাবক 
সবরকমিাগব। সহকারী ও়োগডকন হাও়োডক পযাটারসন বেগত থাকে, বকন্তু আব্রাহাম 
উইেসন এ সগবর বাইগর চগে গেগছ। ওর একমাত্র িাবস্ত মৃতুযদণ্ড, দবদুযবতক গচ়োর। 
  
বাুঃ, দারুণ প্রিংসনী়ে েুবক্ত। গজবনোর মগন মগন উচ্চারণ করে। গস জানগত চাইে, 
উইেসন বেে, ওগক নাবক রামদা বনগ়ে তা়ো কগরবছে বগে ও েুনটা কগরগছ। গজগের 
মগধয রামদা গকাথা গথগক আসগব? 
  
বমস পাককার, অ্বাক হও়োর বকছু গনই। এই গজগের মগধয গমাট বাগরাগিা চবল্লিজন 
কগ়েবদ আগছ, তাগদর মগধয অ্গনগকই এসব হাবত়োর বানাগত জাগন। আসুন, আমার 
সগে একটা বজবনস গদেুন। 
  
 কবরগডার ধগর তারা দুজগন এবেগ়ে গেে। একটা বে দরজার সামগন এগস দাাঁ়োে 
তাো বে। দরজা েুগে হাও়োডক গিতগর ঢুকে গজবনোর তার গপছগন। 
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একটা বগ়ো বাগির বদগক আেুে তুগে হাও়োডক বেে–এটার গিতগর কগ়েবদগদর অ্গনক 
অ্স্ত্র থাগক। 
  
বািটা েুগে গেেে হাও়োডক। ডাো তুগে ধরে। গজবনোর তাকাে। আাঁতগক উঠে। 
বেে–বম. পযাটারসন, আবম আমার মগেে আব্রাহাম উইেসগনর সগে আবার গদো 
করগত আগ্রহী। 
  
. 
  
গজবনোর আবার এে বসং বসং গজেোনা়ে, ও়োডকার আর কগ়েবদগদর সগে কথা বেে। 
গস জানগত চাইে, গরমন্ড থগপকর েুন হগত গকউ স্বচগক্ষ গদগেগছ বকনা। 
  
একগিা কুব়ে জন কগ়েবদ বনগজর গচাগে গদগেবছে ওই হতযাকাণ্ড। বকন্তু গকউ তা স্বীকার 
করে না। এই েুগনর সগে গকউ বনগজগক জ়োগত চাইে না। প্রগতযক একটাই জবাব 
বদে, না, গরমন্ড থপকগক েুন হগত গদবেবন। 
  
 . 
  
আব্রাহাগমর মামো বনগ়ে গজবনোর তেন েুবই বযস্ত। এমন কী দুপুগর োঞ্চ করার সম়ে 
গনই তার হাগত। আদােগতর কবে কাউন্টার গথগক সযান্ডউইচ এগন গকাগনারকগম বেগদ 
গমটাে। এর েগে কগ়েক সপ্তাগহর মগধয গস অ্সুি হগ়ে প়েে। ওজন কগম গেে 
সাঙ্ঘাবতক িাগব। েেন তেন মাথা ঘুরগছ। গচাগে সরগষ্র েুে। 
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গজবনোগরর স্বাগিযর অ্বনবত গদগে গকগনথ গবইে উবেগ্ন হগ়ে প়েে। আদােগতর 
কাগছই গোরবেবন গরগস্তারাাঁ। গস প্রা়ে গজার কগর গজবনোরগক গসোগন বনগ়ে গেে োঞ্চ 
োও়োগত। একটা বগ়ো োগঞ্চর অ্ডকার বদে। 
  
–আপবন বক বতগে বতগে মরগত চান? গকগনথ গবইবে জানগত চাইে। 
  
কেগনা ন়ে। 
  
 –আ়েনা়ে বনগজর মুেটা গদগেগছন? 
  
না। 
  
মরগত না চাইগে এই মামোটা গথগক সগর আসুন। 
  
কারণ? 
  
কারণ এটা সামানয মামো ন়ে। েবগরর কােজগুগো ওৎ গপগত বগস আগছ। গকগনথ 
বেগত থাকে, হাজার হাজার গচাে আপনার ওপর। এই মামো়ে আসামীর হগ়ে ে়েগত 
গেগে আপনাগক বনগ়ে নানারকম প্রচার শুরু হগব। 
  
–গকগনথ, িুগে োগবন না, আবম একজন উবকে, আব্রাহাম উইেসন আমার মগেে। 
গজবনোর বগে চেে। মগেগের সুববচার আবম আিা কবর। আপবন আমাগক বনগ়ে 
গমাগটও দুবশ্চন্তা করগবন না। আর এ মামো বনগ়ে গবিী কথা বেগবন না। 
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তাই বুবঝ? গকগনথ বেে, আপবন জাগনন, এই মামো়ে সরকারী উবকে গক? 
  
না। 
  
 –রবাটক বড বসেিা। 
  
. 
  
 পরপর বতনবট রাত বববনদ্রার মগধয গকগট গেে। গিষ্ পেকন্ত গজবনোর একটা বসদ্ধাগন্ত 
এে। তার ওপর গথগক রবাটক বড বসেিার রাে এেনও ো়েবন, এটা গস িাগো মগতাই 
জাগন। আর এটাও গস জাগন, এই মামো়ে রবাটক বড বসেিা তার ওপর প্রবতগিাগধর 
পুগরাগনা জ্বাো গমটাগত গচষ্টার গকাগনা োাঁক রােগবন না। বকন্তু এর েগে তার মগেে 
আব্রাহাম উইেসগনর সবগচগ়ে গবিী ক্ষবত হগব। একজন উবকে হগ়ে মগেগের এই 
ক্ষবত গস কেগনা করগত পাগর না। একবছর বনগজর গবাকাবমর েগে গে িুে গস 
কগরবছে, বেতী়েবার গসটা গস ঘটগত গদগব না। গস বঠক করে, আব্রাহাম উইেসনগক 
মৃতুযর হাত গথগক বাাঁচাগত হগে, তার সগর আসাই গশ্র়ে। গচাগের সামগন গজবনোরগক না 
গদগে রবাটক বড বসেিার রাে তাহগে বকছুটা প্রিবমত হগব। আর উইেসনও বকছুটা 
সুববচার পাগব। গজবনোর তাই বির করে, গস বনগজ বড বসেিার সগে গদো করগব। 
তার বসদ্ধাগন্তর কথা জানাগব, এবং উইেসগনর প্রবত বতবন গেন একটু সদ়ে হন, গস 
প্রাথকনাও জানাগব। 
  
গটবেগোন করে গস। রবাটক বড বসেিার সগে গদো করার বদন বঠক করে। 
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বনবদকষ্ট বদগন বেওনাগদকা বিগটর গেৌজদারী আদােত িবগন গজবনোর এগস দাাঁ়োে। সাত 
তো়ে বড বসেিার অ্বেস, গজবনোর গদেে দরজার োগ়ে রবাটক বড বসেিার নাম 
জ্বেজ্বে করগছ। 
  
গজবনোর গিতগর ঢুকে। পুগরাগনা গসগেটারী তার গডগস্ক বগস আগছ। 
  
-আবম গজবনোর পাককার। বম: বড বসেিার সগে আমার একটা অ্যাপ়েন্টগমন্ট বছে। 
  
–উবন গিতগর আপনার জনয অ্গপক্ষা করগছন। আপবন োন। ববিাে ঘর। বডবিক্ট 
এযাটবনক তেন চুরুট মুগে দাাঁব়েগ়ে বছগেন গডগস্কর গপছগন। দুজন সহকারী গডগস্কর 
গপছগন। দুজন সহকারী বগস। সম্ভবত তাগদর প্রগ়োজনী়ে বনগদকি বদবচ্ছগেন। 
গজবনোরগক গদগে তার মুগের গচা়োে িক্ত হে। 
  
আমার ধারণা বছে, তুবম এ জীবগন আমার সামগন এগস দাাঁ়োগব না। ি়োনক বনষু্ঠর। 
েো বড বসেিার। 
  
–আবম আপনার কাগছ এগসবছ। 
  
–গিগববছোম, গেজ গুবটগ়ে িহর গছগ়ে ববদা়ে বনগ়েগছ। বকন্তু এেন গদেবছ। গবহা়ো 
গকাথাকার। বগো কী জনয এগসগছা? 
  
দুগটা গচ়োর োবে। বড বসেিা তাগক বসগত পেকন্ত বেগেন না। 
  
–আমার মগেে আব্রাহাম উইেসন সম্পগকক বকছু কথা বেগত চাই আবম। 
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রবাটক বড বসেিা গজবনোরগক দাাঁ়ে কবরগ়ে গরগে বনগজ গচ়োগর গহোন বদগ়ে বগস 
প়েগেন। তার মুগের িাব গদগে মগন হে, বতবন গেন আব্রাহাম উইেসগনর নাম জীবগন 
গিাগনন বন। 
  
োবনকবাগদ বগে উঠগেন–ও ঘাঁ া, মগন পগ়েগছ। ওই কাগো চাম়োর গোকটা, গে 
গজগের মগধযই এক কগ়েবদগক েুন কগরগছ। তুবম ওর হগ়ে সাও়োে করগছা গতা? গকান 
অ্সুববধা হগব না। 
  
বড বসেিার ইবেগত সহকারী দুজন ঘর গছগ়ে চগে গেে। 
  
–এবার শুবন গতামার বক্তবয। 
  
–একটা আগবদন আগছ আমার। 
  
–তার মাগন সবে করগত চাইগছা? গতামার বচন্তা কীগসর? তুবম হগে প্রবতিাসম্পন্ন 
আইনজীবী। আব্রাহামগক বনগদকাষ্ প্রমাণ করগত গতামার গকাগনা গবে গপগত হগব না। 
  
বম: বড বসেিা। গজবনোর নরম স্বগর বেে, এটা একটা সাধারণ মামো। এর মগধয 
গকাগনা গঘারপযাাঁচ গনই। 
  
–তুবম এগসগছা, আমার সগে আগপাস করগত। বড বসেিা েগজক উঠগেন, তুবম আমার 
জীবন, আমার উচ্চািা, আমার িববষ্যৎ সববকছু ধ্বংস কগরছ। সাধ গমগটবন না? এেন 
এগসগছ আগপাস করগত বনেকি গকাথাকার? ববেহাবর গতামার সাহস, অ্বিন়ে 
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ক্ষমতাগকও প্রিংসা করগত হ়ে। তুবম আমাগক গচগনা না। একটা কথা গজগন রাগো, 
গতামার ওই কাগোমাবনকগক আবম দবদুযবতক গচ়োগর ববসগ়েই ছা়েব। 
  
–বম: বড বসেিা, গজবনোর বমনবত করে, এমবনগতই ও োবিীবন সশ্রম কারাদগণ্ড 
দবণ্ডত হগ়েগছ। আপনাগক বেগত এগসবছ গে, এই মামো়ে আবম থাকবছ না। দ়ো কগর 
ওর গকসটা একটু হােকা কগর বদন। 
  
অ্সম্ভব। হুোর বদগ়ে উঠগেন বড বসেিা। েুগনর দাগ়ে উইেসন গদাষ্ী, তা প্রমাবণত 
হগ়েগছ। ওগক দবদুযবতক গচ়োগর বসগতই হগব। 
  
গজবনোর এতক্ষণ বনগজগক সামগে গরগেবছে। আর গস পারগছ না। গস বেে–বম: বড 
বসেিা, আপবন একজন সরকারী উবকে, জুরী নন। উইেসন গদাষ্ী কী বনগদকাষ্, তা 
ববচার করগবন আদােগত উপবিত জুরীরা। 
  
বাুঃ দারুণ। তুবম একজন আইন ববগিষ্জ্ঞ, আমাগক বিক্ষা বদগচ্ছা। েুব আনগন্দর কথা। 
হা-হা কগর ববশ্রী িাগব গহগস উঠগেন বড বসেিা। 
  
আমরা বক আমাগদর পুগরাগনা কথগুগো িুগে গেগত পাবর না? 
  
–আজীবন গতামার ওপর আমার ঝাে থাকগব। বড বসেিা বেগেন, গতামার বেু 
মাইগকে গমাগরবটগক আমার শুগিচ্ছা জাবনও। 
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মামো শুরু হগত আর বতনবদন বাবক। গজবনোর জানগত গপগরগছ, এই মামোর ববচারক 
েগরন্স ও়োল্ডমযান। মাইগকে গমাগরবটর মামোবট ওনার এজোগসই উগঠবছে। আর উবন 
রবাটক বড বসেিার েো়ে েো বমবেগ়ে গজবনোরগক বার গথগক গবর কগর গদও়োর কথা 
বগেবছগেন। 
  
. 
  
১৯৭০ সাে, গসগেম্বর মাগসর এক গসামবার। 
  
আব্রাহাম উইেসগনর মামো শুরু হে। 
  
গজবনোর বনগজর োাঁগটর প়েসা েরচ কগর আব্রাহামগক িদ্র কগর গতাোর গচষ্টা কগরগছ। 
গস পগরগছ সাদা রগের িাটক, নীে রগের সুযট আর নীে রগের টাই। এত সুন্দর গপািাক 
তার গচহারার বীিৎসতার কাগছ পািা পাগচ্ছ না। গজবনোর েুব িাগো কগরই জাগন, 
ওই বীিৎস েুনী গচহারা গকাগনা ববচারক বা জুরীর সহানুিূবত োি করগত পাগর না। 
  
সরকাগরর পগক্ষ সও়োে শুরু হে। বডবিক্ট এযাটবনক বড বসেিা উগঠ দাাঁ়োগেন। বতবন 
তার বক্তবয গপি করগেন– 
  
মাননী়ে ধমকাবতার। কগ়েক বছর আগে একবট মামো়ে আব্রাহাম উইেসনগক গদাষ্ী 
বহসাগব বচবহ্নত করা হগ়েবছে। গসোগন বছে বাগরাজন জুবর। তার অ্পরাধ কী বছে, 
গসকথা আবম আর উত্থাপন করার প্রগ়োজন মগন করবছ না। তগব একটা কথা বেব, 
আমাগদর গদগির আইন রক্ষকগদর ধারণা বছে, ওই দােী অ্পরাধীগক গজগের চার 
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গদও়োগের মগধয। বন্দী রােগে গস বনগজগক শুধগর গনগব। আর গকাগনা অ্পরাধমূেক 
কাগজর সগে জ়োগব না। বকন্তু আমাগদর দুিকােয গে ওই ধারণা িুে বগে আজ প্রমাবণত 
হগ়েগছ। গজগের গিতগর বন্দী গথগকও আব্রাহাম উইেসন তার স্বিাগবর গকাগনা 
পবরবতকন ঘটা়ে বন। তাই গরমন্ড থপক নাগম এক আপাত বনগদকাষ্ কগ়েবদগক ঠান্ডা মাথা়ে 
েুন কগরগছ গস। আব্রাহাম উইেসন এক নরবপিাচ। তাগক নর হতযার অ্পরাধ গথগক 
ববরত করা উবচত। এরজনয একবট মাত্র উপা়ে আগছ। তা হে প্রাণদণ্ড। আব্রাহাম 
উইেসনগক প্রাণদগণ্ড দবণ্ডত করগে মৃত গরমন্ড থপক গবাঁগচ উঠগব না আমরা জাবন। বকন্তু 
িববষ্যগত আর গকাগনা বনরাপরাধগক ওর হাগত মরগত হগব না। এটাই সমাগজর োি। 
  
রবাটক বড বসেিা এবার ধীর পাগ়ে জুরীগদর সামগন এগস দাাঁ়োগেন। বতবন বেগত 
থাকগেন–এই মামো়ে অ্বিেুক্ত বযবক্তবট গদাষ্ী, না বনগদকাষ্ তা ববচার করগত আিাকবর 
আপনাগদর গবিী সম়ে োেগব না। কথাটা বোর কারণ আগছ। আব্রাহম উইেসন, গে 
গোকটা আসামীর গটববগে বগস আগছ, গস ঠান্ডা মাথা়ে একজনগক েুন কগরগছ, এমন 
কী, গস বনগজর অ্পরাগধর কথা স্বীকারও কগরগছ। তগব আব্রাহাম উইেসন েবদ েুগনর 
কথা স্বীকার না করত, তা হগেও ববচাগরর গকাগনা অ্সুববধা হগতা না। গকননা একগিার 
গবিী সাক্ষী আগছ, োরা আব্রাহামগক েুন করগত গদগেগছ বনগজর গচাগে। 
  
ঠান্ডা মাথা়ে েুন কী, গসই বযাপারটা আপনাগদরগক বুবঝগ়ে বেবছ। এমন অ্গনক েুন 
করার কথা জানা ো়ে, োর গপছগন উপেবিকর েুবক্ত থাগক। আগে এই বযাপারটা 
সম্পগকক বকছু ববে। মগন করুন, আপনার পবরবার গকাগনা দুবকি োরা আোন্ত হগ়েগছন। 
গস প্রাণ নাগির হুমবক বদগচ্ছ। তেন আপবন তাগদর প্রাণরক্ষার তাবেগদ বনগজর হাগত 
বনু্দগকর বট্রোর বটগপ বদগেন। অ্থবা ধরুন, মাঝরাগত ঘুম গিগে গদেগেন, একজন 
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আততা়েী েুন করার জনয আপনার ওপর চ়োও হগ়েগছ। আপবন তাগক েুন করগেন। 
এসব গক্ষগত্র আপনাগক মারাত্মক অ্পরাধী বো োগব না। কারণ প্রাণরক্ষার তাবেগদ 
হঠাৎ মাথােরম কগর কাজটা কগর গেগেগছন। বকন্তু ঠান্ডা মাথা়ে েুন, বড বসেিার 
কেস্বর আরও কবঠন গিানাে, টাকার জনয, গবআইবন মাদগকর জনয, অ্থবা বনছক েুন 
করার আনন্দ উপগিাে করার উগদ্দগিয গে েুন করা হ়ে তাগকই বে হ়ে ঠান্ডা মাথা়ে 
েুন। এগক্ষগত্র গকাগনা আগবে বা অ্নুিূবতর প্রগ়োজন হ়ে না। 
  
গজবনোর জুরীগদর মুগের বদগক তাকাে। গদেে তারা মাগঝ মাগঝ মাথা গনগ়ে বড 
বসেিার েুবক্তগত সা়ে বদগচ্ছন। 
  
গজবনোর তার মগেে আব্রাহাম উইেসনগক বারবার সাবধান কগর বদগ়ে বগেবছে 
িুগেও জুরীগদর বদগক গচাে তুগে তাকাগব না। 
  
বকন্তু আব্রহাম গস সাবধানবাণী গবমােুম িুগে বেগ়ে কটমগট গচাগে জুরীগদর মুগের বদগক 
তাবকগ়ে রইে। 
  
আব্রাহাম। গজবনোর চাপা েো়ে ডাকে। 
  
বকন্তু হা়ে! গজবনোগরর ডাক তার কাগন গেে না। গস একইিাগব জুরীগদর বদগক 
তাবকগ়ে রইে। 
  
বাইগবগে উগল্লে করা আগছ, দাাঁগতর বদগে দাাঁত, গচাগের বদগে গচাে। বড বসেিা 
বেগত োেগেন, গসসব প্রবতবহংসা চবরতাথক করা ছা়ো আর বকছুই ন়ে। রাে ও জনেণ 
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প্রবতবহংসা চবরতাথক করগত চা়ে না, তারা চা়ে নযােয ববচার। আব্রাহাম উইেসন ঠান্ডা 
মাথা়ে গরমন্ড থপকগক েুন কগরগছ, জনেণ গসই বীিৎস হতযাকাগণ্ডর নযা়ে ববচার প্রাথকনা 
করগছ ধনযবাদ। 
  
এতক্ষণ ধগর গজবনোর সরকারী উবকে রবাটক বড বসেিার সও়োে শুনবছে। মাগঝ মাগঝ 
তার িরীর গকাঁগপ উঠবছে। বড বসেিা গকামর গবাঁগধই এই ে়োইগত গনগমগছন। আব্রাহাম 
উইেসনগক মৃতুযদগণ্ড দবণ্ডত কগর উবন গে প্রকারান্তগর তার ওপর বনগজর বহুবদগনর 
পুগরাগনা ঘা শুবকগ়ে বনগত চাইগছন গসটা বুঝগত গদরী হে না তার। 
  
এবার গজবনোর সও়োে করগব। উগঠ দাাঁ়োে গস মাননী়ে ধমকাবতার ও জুরীবৃন্দ আমরা 
সবাই জাবন, আত্মরক্ষার অ্বধকার আমাগদর প্রগতযগকর আগছ। আব্রাহাম উইেসনগক 
েুগনর অ্বিগোগে অ্বিেুক্ত করা হগ়েগছ। েবদ গস েুনটা না করত, তাহগে আজ তাগক 
আর এই আদােগত আপনারা গদেগত গপগতন না। কারণ গস বনগজই েুন হগ়ে গেত। 
প্রগতযকবট মানুগষ্র জীবন রক্ষা করার অ্বধকার আগছ, বডবিক্ট এযাটবনকর সাগথ আবমও 
এক মত। আব্রাহাম উইেসন বনগজগক বাাঁচাগত বেগ়েবছে। েগে গরমন্ড থগপকর মৃতুয হ়ে। 
গরমন্ড থপক আব্রাহাম উইেসনগক েুন করার জনয গতগ়ে এগসবছে। এটা আবম প্রমাণ 
করগত পাবর। এবার আবম বসং বসং গজগের সহকারী ও়োগডকন হাও়োডক পযাটারসনগক 
আদােগত সাক্ষয গদও়োর জনয আহ্বান করবছ। 
  
হাও়োডক পযাটারসন সাক্ষীর কাঠে়ো়ে এগস দাাঁ়োে। গজবনোর গজরা শুরু করে। 
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বম: পযাটারসন, আপনাগক প্রথমবদগক এই আদােগত হাবজর থাকার জনয অ্নুগরাধ করা 
হগ়েবছে বকন্তু আপবন আগসনবন। িমন গপগ়ে আপবন ছুগট এগসগছন। গকন এোগন আজ 
এগসগছন গসটা আদােগতর সামগন বেুন। 
  
–হযাাঁ বেবছ, পযাটারসন বেে, আব্রাহাম উইেসগনর মগতা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা োগত 
গজগের মগধয ঠান্ডা থাগক, গসটা গদো আমার কাজ। অ্থচ উইেসন এক নৃিংস েুগন। 
ঝাগমো আর অ্িাবন্ত ছা়ো ও বকছু জাগন না। 
  
বম. পযাটারসন, ওগক বকন্তু ঝাগমো ও অ্িাবন্তর জনয আদােগত আনা হ়েবন। আপনার 
গে়োে রাো উবচত, ও োবিীবন সশ্রম করাদগণ্ড দবণ্ডত এক কগ়েবদ। অ্নযা়েিাগর েবদ 
গকাগনা মানুগষ্র ওপর েুগন অ্বিগোে চাপাগনা হ়ে, তাহগে আপবন বক ববগবগকর দংিগন 
তাগক সাহােয করগত এবেগ়ে আসগবন না? 
  
েবদ অ্নযা়েিাগব কাগরা ববরুগদ্ধ এমন অ্বিগোে আনা হ়ে, তাহগে বনশ্চ়েই সাহােয 
করব। হাও়োডক পযাটারসন জবাব বদে। 
  
–গজগের মগধয এর আগেও েুন োরাবপ হগ়েগছ। আবম বক বঠক বেবছ বমুঃ পযাটারসন? 
  
-হযাাঁ, কথাটা বঠকই বগেগছন আপবন, তগব কগ়েক হাজার নরপশুগদর একসগে রােগে 
তাগদর মগধয েুন করার সৃ্পহা গতা জােগতই পাগর। তাই না, বেুন? 
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-হযাাঁ। আপনার গজগের গিতর এমন ঘটনাও ঘগটগছ গে বনগজগক রক্ষা করার জনয 
গকাগনা কগ়েবদ েুন করগত বাধয হগ়েগছ। এটা বনশ্চ়েই আপবন অ্স্বীকার করগবন না, বমুঃ 
পযাটারসন। 
  
-হযাাঁ, তা অ্বিয মাগঝ মগধয হগ়ে থাগক এই গজগের গিতর, বমস পাককার। 
  
–তাহগে এর গথগক প্রমাবণত হ়ে গে, বনহত কগ়েদী গরমন্ড থপক আব্রাহাম উইেসনগক 
আেমণ কগরবছে। আর তার হাত গথগক বাাঁচার জনয অ্নয উপা়ে না গপগ়ে আব্রাহাম 
উইেসন ওই কগ়েবদগক েুন কগরগছ। েুব সহজিাগব বো ো়ে আত্মরক্ষার অ্বধকার সব 
মানুগষ্রই আগছ, আর তার জনয গে গকাগনা পন্থা অ্বেম্বন করা ো়ে। আব্রাহামও গসই 
পথ গবগছ বনগত বাধয হগ়েগছ। 
  
পযাটারসন গজদী গছাগটা গছগের মগতা উির বদগেন–এটা বক কগর সম্ভব? 
  
গজবনোর গরগে বেগ়ে জজ ও়োল্ডমযানগক বেে ধমকাবতার, সাক্ষী আমাগক সাহােয করগছ 
না। দ়ো কগর আপবন ওগক বেুন উবন গেন আমার প্রগের বঠক বঠক উির গদন। 
  
জজ ও়োল্ডমযান অ্নুগরাগধর সুগর বেগেন–উবন গেসব প্রে কগরগছন তার উির বদন। 
অ্েথা আদােগতর সম়ে নষ্ট করগবন না। 
  
-বঠক আগছ, ধমকাবতার, আবম ওাঁর সব প্রগের সবঠক উির গদও়োর গচষ্টা করবছ। 
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এবার গজবনোর পযাটারসগনর বদগক তাবকগ়ে বেে–আপনার ওই বািটা গকাথা়ে? গসটা 
এগনগছন বক? েবদ সগে থাগক তাহগে গসটা আদােগত গপি করুন আপবন। 
  
পযাটারসন বেগেন–এগনবছ, তগব ওটা আবম এেুবনই গপি করবছ না, এই আগদগির 
আবম ববরুদ্ধাচরণ করবছ। 
  
গজবনোর বস্ন্গ্ধ কগে বেে–গস বযাপারটাগতা আপবন বনগজই স্পষ্টিাগব জাবনগ়ে বদগ়েগছন 
প্রথগমই, তাহগে আবার ওটা গদোগত আপবি করগছন গকন, বমুঃ পযাটারসন। 
  
এবার বাধয হগ়ে পযাটারসন গজগের এক প্রহরীগক ইিারা়ে ডাকগেন। গস কাগছ আসগত 
তাগক বািবট আনগত বেগেন। প্রহরীবট সগে সগে তার কতকবয পােন করে। গস 
গজবনোরগক একবট কাগঠর বাি এগন বদে। 
  
বািটা হাগত বনগ়ে গজবনোর বেে–ধমকাবতার আবম এই বািবটগক সাক্ষয প্রমাণ 
এবিববট-এ বহগসগব গপি করবছ। 
  
রবাটক বড বসেিা গকৌতূহেী হগ়ে বজজ্ঞাসা করগেন–এটা আবার বক? এগত বক আগছ? 
  
-এগক েগিরর বাি বো হ়ে। বসং বসং গজগের কগ়েদীরা এই নামকরণ কগরগছ। এর 
গিতর প্রচুর হাগত দতরী অ্স্ত্র আগছ। এসব অ্স্ত্র বসং বসং গজগের কগ়েদীরা বনগজর 
হাগত দতরী কগরগছ। 
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বতব়েং কগর গচ়োর গছগ়ে দাাঁব়েগ়ে প়েগেন রবাটক বড বসেিা। বতবন গজারাগো স্বগর 
আপবি জাবনগ়ে বেগেন–অ্বগজকিান। আমার মগন হ়ে আসামী পগক্ষর উবকগের সাক্ষয 
গ্রহগণর রীবতনীবত জানা গনই। এই েগির বািবট এমন গকাগনা সাক্ষয প্রমাণ ন়ে োর 
মাধযগম মামোর কাজ ত্বরাবিত হগত পাগর। 
  
বমস গজবনোর পাককার একগুাঁগ়ের মগতা বেে–এই বািবটই মামো পবরচােনার কাগজ 
সাহােয করগব। এবট প্রমাণ করগব গে… 
  
–রাগে বড বসেিার গচাে দুবট গথগক আগুন ঝরগত োেে। বতবন বনগজগক সংেত কগর 
বেগেন–এই এবিববট এই মামো়ে মূেযহীন। এটা বকছুই প্রমাণ করগত পারগব না ো 
গথগক আসামী বনগদকাষ্ প্রমাবণত হগব। 
  
ববচারক বমুঃ ও়োল্ডমযান বমুঃ বড বসেিাগক সমথকন জাবনগ়ে বেগেন–আপনার আপবির 
প্রাসবেকতা আগছ, তাই আপনার আপবি বহাে রইে। 
  
গজবনোর বুঝগত পারে ববচারকও বড বসেিার সগে হাত বমবেগ়েগছন। এমনবক 
জুরীবৃগন্দরও মত গনই গে গস এই ব্রহ্মাস্ত্রবট প্রগ়োে করুক। তাই তারা সবাই বমগে 
গজাট গবাঁগধ গজবনোরগক বনরস্ত্র করার গচষ্টা করগছন। তগব একথাও সবতয এই মামোর 
গক্ষগত্র এই বািবটই হগব অ্কাটয প্রমাণ। এবটই তাগক এই মামোগত জ়েী হগত সাহােয 
করগব। এই বািবট ছা়ো অ্নয গকাগনা প্রমাণ আপাতত তার হাগত গনই। গস গহগর গেগে 
তার আসামীগকও হার স্বীকার করগত হগব। অ্থকাৎ তার আসামী মৃতুযদণ্ড গথগক গরহাই 
পাগব না। 
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গজবনোর পূগণকাদযগম আবার বেগত শুরু করেধমকাবতার, আমার বির ববশ্বাস এই মামো 
পবরচােনার বযাপাগর এই এবিববট একটা গমাক্ষম প্রমাণ। এর গিতগরর বজবনসগুগো 
গদেগে আমার কথার সতযতা আপবন বুঝগত পারগবন। 
  
ববচারক হাত তুগে বমস পাককারগক থাবমগ়ে বদগেন। বতবন কেস্বগর ববরবক্ত এগন বেগেন 
বমস পাককার, আইন সম্পগকক বিক্ষা বা জ্ঞান গদও়োর মগতা সম়ে বা ইচ্ছা এই 
আদােগতর গনই। বকন্তু বডবিক্ট এযাটবনকর কথাও গেগে গদবার ন়ে। আপনার উবচত 
আদােগত আসার আগে সাক্ষয গ্রহগণর বন়েম কানুন গজগন গনও়ো। গে গোকবটগক েুন 
করা হগ়েগছ গস সিস্ত্র বা বনরস্ত্র বছে তা এই আদােগত নথীিুক্ত করা হ়েবন। কাগজই 
এসব অ্স্ত্র এোগন গেৌণ বগে ধগর গনও়ো হগচ্ছ। 
  
গজবনোর রাে সংবরণ করগত না গপগর বেে–আবম দুুঃবেত ধমকাবতার, গকন গে আপবন 
এই প্রসেটাগক চাপা গদও়োর েথাসাধয গচষ্টা করগছন আবম বুঝগত পারবছ না। আবম 
বেবছ, এই এবিববটবট এই মামোর বযাপাগর গুরুত্বপূণক হগব। 
  
ববচারক গজগদর সগে বেগেন–বযস, আপবন এবার থামুন বমস পাককার। আপবন ইগচ্ছ 
করগে একগস্পিন োইে করগত পাগরন। 
  
গজবনোর বেে–এোগন একগস্পিন োইে করার গকাগনা ইগচ্ছ আমার গনই। আমার 
বক্তবয এই গে আমার মগেেগক তার অ্বধকার প্রগ়োে করগত সহগোবেতা করুন। 
  
বমস পাককার, আপবন বকন্তু আদােত অ্বমাননা করগছন। এর দা়ে আপনার ওপর 
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–আমার ববরুগদ্ধ আপবন গে গকাগনা চাজক আনগত পাগরন, আমার তাগত আপবি গনই। 
এই সাক্ষযবট গপি করার মগতা উপেুক্ত কারণ আগছ, ো বক না বডবিক্ট অ্যাটবনক বমুঃ বড 
বসেিার বক্তবয গথগক সুস্পষ্ট। 
  
গজবনোগরর এই অ্তবককত আেমগণ রবাটক বড বসেিা অ্বাক হগ়ে গেগেন। বতবন বববস্মত 
স্বগর বেগেন–আপবন বক বেগত চাইগছন, বমস পাককার? 
  
–আবম বেগত চাইবছ এই গে আপবন গে বক্তবযবট এই আদােগত বযক্ত কগরগছন তা 
আবার শুনগে সব পবরষ্কার হগ়ে োগব। এবার গজবনোর ঘুগর দাাঁ়েগেন গেবদগক 
গেগনাগ্রাোর বগস আগছ গসবদগক। গস গেগনাগ্রাোগরর উগদ্দগিয বেে–গেোগন বড 
বসেিা বগেগছন, গকন আব্রাহাম উইেসন েুন করগত প্রিাববত হগ়েবছে, তা আমরা 
গকউ জাবন না…, এই জা়েো একবার পগ়ে গিানান গতা?  
  
রবাটক বড বসেিা বেগেন–ধমকাবতার, আপবন এসব অ্নুগমাদন করগবন না। 
  
ববচারক রবাটক বড বসেিাগক থাবমগ়ে বদগেন। এরপর বতবন গজবনোগরর উগদ্দগিয 
বেগেন বমস পাককার, আইন সম্পগকক আদােগতর সমযক জ্ঞান আগছ। তার জনয 
আপনাগক কষ্ট করগত হগব না। এই মামোর বনষ্পবি হগে আপনাগক আদােত 
অ্বমাননার অ্বিগোগে, অ্বিেুক্ত করা হগব। তগব এটা একটা েুগনর মামো তাই 
আপনার বক্তবয আবম শুনগত রাজী আবছ। এইবার বতবন গেগনাগ্রাোগরর বদগক তাবকগ়ে 
বডবিক্ট এযাটবনকর বববৃবতটা পগ়ে গিানাগত অ্নুমবত বদগেন। 
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গেগনাগ্রাোর প়েগত শুরু করে–গকন আব্রাহাম উইেসন ওই বনরীহ বনরস্ত্র কগ়েবদ 
গরমন্ড থপকগক েুন করগত প্রিাববত হগ়েবছে তা আমরা গকউ জাবন না…। 
  
বযস এগতই চেগব, এই পেকন্তই বঠক আগছ, ধনযবাদ, গজবনোর আর প়েগত বনগষ্ধ 
করে ওই গেগনাগ্রাোরগক। 
  
 এবার বড বসেিার উগদ্দগিয বেে–এই বছে আপনার মূে বক্তবয, তাই না বমুঃ বড 
বসেিা। এরপর ববচারগকর বদগক তাবকগ়ে বেে ধমকাবতার, আমার োগনকড গফ্রগন্ডর 
ব়োন অ্নুো়েী ধগর বনগত হগব গে বনহত কগ়েবদ গরমন্ড থপক বনরস্ত্র বছে। ওাঁর এই 
বববৃবতই আমার গচাে েুগে বদগ়েগছ। ওাঁর কথার মগধয একটা প্রচ্ছন্ন ইবেত বছে গে গস 
গকাগনািাগবই বনরস্ত্র বছে না। তার হাগত ি়েংকর গকাগনা মারণাস্ত্র বছে, োর সাহাগেয ও 
গে গকাগনা গোকগক েুগনর ি়ে গদোগত পাগর। 
  
ববচারক ও়োল্ডমযান গজবনোগরর এই গমাক্ষম েুবক্তগক অ্গ্রাহয করগত পারগেন না। বতবন 
বডবিক্ট এযাটবনকর বদগক তাবকগ়ে বেগেন বমস পাককাগরর েুবক্ত অ্বান্তর ন়ে। আপবন স্ব়েং 
ওাঁগক সাক্ষয প্রমাণ পাও়োর সুগোে কগর বদগ়েগছন। 
  
বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা বনগজর জাগে বনগজই জব়েগ়ে পগ়ে হতিম্ব হগ়ে 
গেগেন। বতবন মুে গোোর মগতা আর সাহস গদোগেন না। 
  
ববচারক গজবনোরগক বেগেন–আদােত এবিববট-এ গপি করার অ্নুমবত আপনাগক 
বদগচ্ছ। আপবন এবিববট-এ গপি করগত পাগরন। 
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ববচারকগক ধনযবাদ জাবনগ়ে গজবনোর জুরীগদর বদগক তাবকগ়ে বগে উঠে–মাননী়ে 
জুরীবৃন্দ, এতবদন ধগর আপনাগদর িুে গবাঝাগনা হগ়েবছে। আপনারা সকগেই জাগনন 
আমার মগেে আব্রাহাম উইেসন। তাগক েুগনর দাগ়ে অ্বিেুক্ত করা হগ়েগছ। আপনাগদর 
বো হগ়েগছ গে আব্রাহাম নৃিংসিাগব েুন কগরগছ বসং বসং গজগের আগরকজন 
কগ়েবদগক, োর নাম গরমন্ড থপক। ওই েুগনর ছবববট আপনাগদর সামগন েুব সুস্পষ্ট িাগব 
পবরগবিন করা হগ়েবছে। আর আপনারাও তা ববশ্বাস কগরগছন। গকাগনা কারণ ছা়োই 
আব্রাহাম ওই েুনবট কগর পবরকবিতিাগব। আচ্ছা আপনারা িাগো কগর গিগব গদেুন 
গতা গকাগনা মানুষ্ ববনা কারগণ ও উগদ্দিযহীনিাগব কাউগক েুন করগত পাগর? গোি, 
গোধ, কামনা মানুষ্গক েুন করার প্রবণতা গোো়ে। এগক্ষগত্রও গতমন একটা উগদ্দিয বা 
কারণ বনশ্চ়েই বছে। তাহে আত্মরক্ষা। একটু আগে বসং বসং গজগের সহকারী ও়োগডকন 
সাক্ষয প্রদান কাগে বগেবছগেন এর আগেও গজগের গিতগর েুগনােুবনর ঘটনা 
একাবধকবার ঘগটগছ। এর গথগক বক বনুঃসগন্দহ হও়ো ো়ে না গে বসং বসং গজগের 
কগ়েবদগদর বজম্মা়ে মারাত্মক সব অ্স্ত্র আগছ। এবং বনহত ওই কগ়েবদর হাগতও গে ওই 
রকম গকাগনা অ্স্ত্র থাকগব, এটা িাবা আমাগদর িুে হগব না। ওই অ্গস্ত্রর োরাই গস এই 
মামোর প্রধান অ্বিেুক্ত আসামী আব্রাহাম উইেসনগক আেমণ কগরগছ। এবং বনগজগক 
রক্ষা করার তাবেদ গবাগধই আমার মগেে ওই কগ়েবদ গরমন্ড থপকগক বাধয হগ়েই েুন 
কগরগছ। েবদ আপনারা দৃঢ় প্রবতজ্ঞ হন গে আব্রাহাম উইেসন ববনা প্রগরাচনা়ে 
স্বতুঃসূ্ফতকিাগব গরমন্ড থপকগক েুন কগরগছ তাহগে আপনারা তাগক গদাষ্ী সাবযস্ত করগত 
পাগরন। আমার হাগত এই গে বািবট আপনারা গদেগত পাগচ্ছন, এর মগধয কতকগুগো 
মারাত্মক বজবনস আগছ। গসগুগো আবম আপনাগদর গদোগবা, গসগুবে গদগে আপনারা েবদ 
গকাগনা সগন্দগহর বিবতকী হগ়ে আসামীগক বনগদকাষ্ বগে মগন কগরন গসই বসদ্ধান্তও 
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আপনারা বনগত পাগরন। এতটা বগে গজবনোর জুরীেগণর মুগের বদগক তাকাগো, তারা 
সবাই উৎসুক দৃবষ্টগত তার ওপর নজর গরগেগছ। 
  
বািটার ঢাকা বে বছে। গসটা িীষ্ণ িারী, এটা এত িারী গে এটা বহন করগত 
গজবনোগরর েুব কষ্ট হবচ্ছে। গসসব গতা়োো না কগর এবং জুবর মগহাদ়েেণগক বকছু 
বোর সুগোে না বদগ়ে গজবনোর আবার বেগত শুরু করে। 
  
–আপনারা একটা কথা িুেগবন না, তাহে বসং বসং গজগের সহকারী ও়োগডকন বনগজ এই 
বািটা এগনগছন। এর গিতর গেসব অ্স্ত্র আগছ তা ওই গজগের কগ়েবদরা বযবহার কগর 
থাগক। গজগের সুপার এইসব সংগ্রহ কগরগছন তল্লাসী চাবেগ়ে। 
  
বািটা হাগত কগর গজবনোর এবেগ়ে এে জুরীগদর বদগক। অ্তবককগত গস গহাাঁচট গেগ়ে 
গমগঝগত পগ়ে গেে। তার হাগতর বািবটও হাত গথগক পগ়ে গেে। আর সগে সগে 
বাগির ঢাকনা েুগে গিতগরর সব বজবনস গববরগ়ে এে। গসগুবে আদােত চত্বগর ছব়েগ়ে 
বছবটগ়ে গেে। 
  
এই অ্নবিগপ্রত ঘটনা়ে আদােগত উপবিত সবাই হতচবকত হগ়ে গেে। কগ়েক 
গসগকগন্ডর মগধয সবাই আত্মি হগ়ে গে োর গচ়োর গছগ়ে উগঠ দাাঁ়োগেন। জুরীরা, 
দিককরা সবাই ছুগট এগেন এই অ্তযাশ্চেক দৃিযবট গদোর জনয। এমন বক বববিন্ন দদবনক 
পবত্রকার সাংবাবদকরাও বাদ গেগেন না। তারাও তাগদর চকু্ষকণক উেুক্ত কগর সাগ্রগহ 
এবেগ়ে গেগেন। 
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গমগঝর ওপর ছব়েগ়ে বছবটগ়ে থাকা অ্স্ত্রসম্ভাগরর মগধয বক গনই! আগছ গজগের গিতর 
থাকা কগ়েবদগদর বনগজগদর হাগত দতরী মারাত্মক সব অ্স্ত্রিস্ত্র। গসই সব অ্স্ত্র বববিন্ন 
ধরগনর, বববিন্ন মাগপর, সংেযাও কম ন়ে। গস এক ববরাট তাবেকা, গেমন হাগত দতরী 
রাম দা, ছুবর, কাাঁবচ, ছররা বনু্দক, কুঠার, কু়ুেে। সব কটা়ে আবার কাগঠর হাতে 
োোগনা আর ধারাগো। এসগবর সাহাগেয গে গকাগনা সমগ়ে গে গকাগনা মানুষ্গক েুন করা 
সম্ভব। 
  
এতসব ি়েংকর ধারাগো অ্স্ত্র গদগে সবার গচাে ছানাব়ো। কাগরা মুে বদগ়ে গকাগনা কথা 
গবর হগচ্ছ না। কগ়েক মুহূতক মাত্র, আবার আদােগতর গিতর গুেন শুরু হগ়ে গেে। 
ববচারক ও়োল্ডমযান অ্শধেক হগ়ে তার গবগঞ্চ বার বার হাতুব়ে ঠুকগত োেগেন। বতবন 
বি়ে সরাগনার গচষ্টা করগেন। 
  
–একজন গপ়োদা গজবনোরগক সাহােয করার জনয ছুগট এে। বকন্তু গজবনোগরর কাছ 
গথগক বাধা পাও়ো়ে গস চগে গেে। ততক্ষগণ গজবনোর গমগঝগত উগঠ বগসগছ। গস 
একবট একবট কগর অ্স্ত্রগুগো তুগে ববচারকগক গদোগত োেে। তারপর তা বমবেতিাগব 
আবার বাগি রােগত োেে। সব কবট অ্স্ত্র তুেগত তুেগত বমবনট দগিক সম়ে গেগে 
গেে তার। এবদগক বডবিক্ট এযাটবনক বনগজর মগন রাগে েরজাগত োেগেন। 
  
এবার গজবনোর উগঠ দাাঁ়োে। তার দৃবষ্ট প়েে সাক্ষীর কাঠে়োর বদগক। গস গদেগত 
গপে এেনও গসোগন দাাঁব়েগ়ে আগছন বমুঃ পযাটারসন, গস বড বসেিাগক ইিারা কগর 
বুবঝগ়ে বদে ইচ্ছা করগে বতবনও বমুঃ পযাটারসনগক গজরা করগত পাগরন। 
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বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা বহুবদন ধগর এই আইন বযবসার সগে েুক্ত আগছন। 
এই ববষ়্েবট বতবন েুব িাগোিাগবই রপ্ত কগরগছন। তাই বতবন তাাঁর অ্বিজ্ঞতা গথগক 
বুঝগত পারগেন গে এত কাগণ্ডর পর আর গজরা কগর গকাগনা োি হগব না। তাছা়ো 
এই মামোর েে বক বনধকাবরত হগব তা বতবন পবরষ্কারিাগব বুঝগত পারবছগেন। 
গজবনোর তার গমাক্ষম অ্স্ত্র প্রগ়োে কগর বড বসেিাগক ঘাগ়েে কগর গেগেগছ। তার এই 
অ্গস্ত্রর মাধযগম গস মামোবটরও দোরো কগর গেগেগছ। এেন িত গচষ্টা করগেও বতবন 
গসই ক্ষবত পূরণ করগত পারগবন না। তাই বতবন বনরুপা়ে হগ়ে ববচারকগক বেগেন–
আমার গজরা করার আর প্রগ়োজন গনই। 
  
গজবনোর বস্মত গহগস আসামী আব্রাহাম উইেসনগক গজরা করার জনয ববচারগকর কাগছ 
অ্নুমবত চাইে। ববচারক সম্মবত জানাগে গজবনোর আসামীগক কাঠে়ো়ে এগস দাাঁ়োগত 
বেে। 
  
. 
  
আসামী আব্রাহাম উইেসন কাঠে়ো়ে এগস দাাঁ়োে। আবার সও়োে-জবাব পবক শুরু 
হে। 
  
–আপনার নাম? 
  
আব্রাহাম উইেসন। 
  
–বমুঃ উইেসন, আপবন বক গরমন্ড থপকগক েুন কগরগছন? 
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হযাাঁ, মাডাম। 
  
–গকন কগরগছন এবং তার উগদ্দিয বক গকান কথা গোপন না কগর আদােগতর সমগক্ষ 
জানান। 
  
–হুজুর ও আমাগক েুন করগত গচগ়েবছে, তাই ওগক আবম েুন কগরবছ। 
  
গজবনোর বািবট আবার েুেে। তার গিতর গথগক গস দুবট বজবনস গবর করে। একবট 
িারী বচমগট ও একবট ধারাগো রামদা। উইেসগনর সামগন রামদাটা তুগে ধগর বজজ্ঞাসা 
করে গস–এটাই বক গসই রামদা োর সাহাগেয গরমন্ড থপক আপনাগক েুন করগত 
গচগ়েবছে? 
  
সরকারী উবকে বমুঃ বড বসেিা েগজক উঠগেন–অ্বগজকিন মী েডক, গকান অ্স্ত্র বনহত 
কগ়েদীর হাগত বছে তা আসামী জানগব বক কগর? 
  
বড বসেিার কথার সতযতা স্বীকার কগর বনগ়ে গজবনোর আবার বেগত োেে–গে অ্স্ত্র 
বদগ়ে আপনাগক গরমন্ড থপক আেমণ কগরবছে, গসটা বক এটা? 
  
-হযাাঁ মযাডাম। 
  
–আর এই বচমগটটাগকও আপবন ওই বনহত কগ়েদীর হাগত গদেগত গপগ়েবছগেন? 
  
–হযাাঁ মযাডাম। 
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এর আগে বক আপবন গরমন্ড থগপকর সগে ঝে়ো কগরবছগেন? 
  
–হযাাঁ মযাডাম। 
  
তাহগে বক ধগর গনগবা, এই অ্স্ত্র দুগটা হাগত বনগ়ে আপনার বদগক ও ছুগট এগসবছে, 
আর তাই আপবন আত্মরক্ষার জনয ওগক েুন কগর বসগেন? 
  
-হযাাঁ মযাডাম, বঠক তাই। গজবনোর ববচারগকর বদগক তাবকগ়ে বেে–ধমকাবতার আমার 
গজরা গিষ্ হগ়ে গেগছ। এেন ইগচ্ছ করগে আমার োগনড গফ্রন্ড বমুঃ বড বসেিা 
আসামীগক গজরা করগত পাগরন। 
  
ববচারক বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিাগক গজরা করার অ্নুমবত বদগেন। বমুঃ বড 
বসেিা এক পা এক পা কগর এবেগ়ে গেগেন কাঠে়োর বদগক। বতবন আব্রাহাম 
উইেসনগক বজজ্ঞাসা করগেন–আচ্ছা, এটাই বক আপনার প্রথম েুন নাবক এর আগেও 
েুন কগরছন? 
  
-আবম অ্নযা়ে কগরবছ, এেন তা শুধরাগত চাইবছ। 
  
–হযাাঁ বা না এক কথা়ে উির বদন। 
  
–হযাাঁ। 
  
–আচ্ছা বেুন গতা এ পেকন্ত আপবন কতজনগক েুন কগরগছন? 
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দুজনগক। 
  
বযস, মাত্র দুজন? বনগজগক বক মগন কগরা? িেবান নাবক? ইগচ্ছ হগেই এক একজন 
মানুগষ্র জীবন বনগ়ে বছবনবমবন গেগো! এত ক্ষমতা থাকাও গতা আবার েগবকর ববষ়্ে, 
তাই না? 
  
আব্রাহাম উইেসন উগিবজত হগ়ে উঠগো। বনগজগক আর সামোগত পারগো না। গস 
কাঠে়ো়ে দাাঁব়েগ়ে বড বসেিাগক গনাংরা িাষ্া়ে োবে বদে। 
  
বম. বড বসেিাও কম উগিবজত হগ়ে পগ়েন বন। বতবন দাাঁগত দাাঁত ঘগষ্ বচৎকার কগর 
বেগেন–অ্গনক বীরত্ব গদবেগ়েগছ, এেন থাগমা। আচ্ছা গরমন্ড থপকগক েুন করার সম়ে 
বক তুবম এতটাই উদ্ধত হগ়ে উগঠবছগে? 
  
–আপবন িুে বেগছন, ও বনগজই আমাগক েুন করগত এগসবছে। 
  
তেন বড বসেিা গসই রামদা ও বচমগট বনগ়ে কাঠে়োর কাছাকাবছ বেগ়ে আব্রাহাগমর 
গচাগের সামগন তুগে ধরগেন। তাগক গসবট গদবেগ়ে বেগেন–এগুগো বনগ়ে গতামা়ে েুন 
করগত এগসবছে! তুবম েতটা ি়ে গপগ়েবছগে ততটা মারাত্মক বকন্তু এই অ্স্ত্রগুগো ন়ে। 
এগুগো বদগ়ে মারগে হ়েগতা মাথা বা িরীগরর গকাগনা অ্ংি েুগে গেগতা। আবম বনবশ্চত 
হগ়ে বেগত পাবর এসগবর আঘাগত গতামার প্রাণ সংি়ে ঘটগতা না। আচ্ছা, গতামার বক 
ধারণা এই বচমগট বদগ়ে মানুগষ্র কতটা ক্ষবত করা ো়ে? 
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–এই বচমগটর সাহাগেয মানুগষ্র অ্ণ্ডগকাষ্ গচগপ ধগর তাগক গমগর গেো সম্ভব, আব্রাহাম 
উইেসন ঝাঝাগো স্বগর উির বদগেন। 
  
. 
  
গজরা পবক গিষ্। এবার জুরীরা বসদ্ধান্ত গনগবন। আসামী গদাষ্ী না বনগদকাষ্ তা গঘাষ্ণা 
করগবন তারা। তাই জুরীরা আদােত কক্ষ তযাে কগর বাইগর গেগছন পরামিক বনগত। 
গসও প্রা়ে আধ ঘণ্টা গকগট গেগছ। রবাটক বড বসেিা ও তার সহগোেীরাও আদােত 
গছগ়ে বাইগর এেন। গকবে মাত্র গজবনোর পাককার অ্ন়ে অ্টে হগ়ে বনগজর আসনবটগত 
একো বগস আগছ। গস মানবসক ও িারীবরকিাগব ববধ্বস্ত। গস মগনর গজার হাবরগ়ে 
গেগেগছ। তাই গচ়োর গছগ়ে উঠবার মগতা ইগচ্ছ বা ক্ষমতা গকাগনাটাই এেন আর 
অ্ববিষ্ট গনই। 
  
 এেন আদােত কক্ষ এগকবাগর িূনয। এমন সম়ে গকন গবইবে গজবনোর পাককাগরর 
কাগছ এগেন। বতবন সহানুিূবতর সগে বজজ্ঞাসা করগেন–গজবনোর বকছু োগব বক? বকছু 
না হগেও অ্ন্তত এক কাপ কবে োও। 
  
গজবনোর িান্তস্বগর উির বদেনা, এেন আর বকছু িাগো োেগছ না। 
  
গজবনোর এই মামোটা বনগ়ে বচন্তা়ে মগ্ন। গস িাববছে ো হবার তা গতা হগ়ে গেগছ। 
একজন মানুষ্গক রক্ষা করার জনয তার ো করা কতকবয কগরগছ। এবার িেবানই 
একমাত্র িরসা। বতবন বাাঁচাগে তগবই আসামী বাাঁচগব। তার জ়ে হগব। গস দুগচাে বে 
কগর িেবাগনর প্রাথকনা করগত োেে। ি়ে েমি তার মগনর গিতর গচগপ বগসগছ। গস 
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গবি বুঝগত পারগছ, জুরীগদর বসদ্ধান্ত গঘাষ্ণার ওপর তার ও আব্রাহাম উইেসগনর 
জীবন বনিকর করগছ। তারা আব্রাহাগমর সগে সগে তাগকও মৃতুযদগণ্ডর আগদি গদগবন। 
তাগকও গদাষ্ী সাবযস্ত করগবন। 
  
জুরীরা বেগর এগেন। তাগদর সবার মুে কাগো গমগঘ ঢাকা। গজবনোর তাগদর মুগের 
বদগক তাবকগ়ে স্তবম্ভত হে। তার হৃদস্পন্দন দ্রুত গবগে বইগত োেে। তার সারা িরীর 
গেন বহম িীতে হগ়ে গেগছ। তার মুে েযাকাগি হগ়েগছ। গস তাগদর মুে গদগে বুঝগত 
পারগছ গে তারা আসামীর অ্পরাধ সম্পগকক বনুঃসগন্দহ হগ়েগছন। তারই জনয একজন 
বনগদকাষ্ বযবক্ত মৃতুযদণ্ড প্রাপ্ত হে। তার রাগে গক্ষাগি দুুঃগে বনগজর মাথার চুে বছাঁ়েগত 
ইগচ্ছ করগছ। গস িাবগছ এই মামো গনও়ো উবচত হ়েবন। রাবাটক বড বসেিার মগতা 
একজন পাকা অ্বিজ্ঞ উবকগের সগে ে়োই করা তার গবাকাবম হগ়েগছ। তাছা়ো এই 
মামো়ে গে তার জ়ে হগব এই ধারণা হে বকিাগব? তার ইগচ্ছ করবছে আব্রাহাম 
উইেসগনর পগক্ষ অ্নয উবকে বদগ়ে এই মামোটা আবার নতুন কগর সাজাগনার। বকন্তু 
অ্তিত করার মগতা সম়ে আর গনই গজবনোগরর হাগত। 
  
হঠাৎ গজবনোগরর দৃবষ্ট প়েে কাঠে়ো়ে দাাঁব়েগ়ে থাকা আব্রাহাম উইেসগনর ওপর। গস 
এেনও বনশ্চে পাথর প্রবতমার মগতা দাাঁব়েগ়ে আগছ গসোগন। 
  
এতক্ষগণ জজ ও়োল্ডমযান মুে েুেগেন, বতবন জুরীগদর উগদ্দগিয প্রে ছুাঁগ়ে বদগেন 
আপনারা বক বসদ্ধাগন্ত আসগত গপগরগছন? 
  
-হযাাঁ, ধমকাবতার। 
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জজ ইিারা করগেন তার গপিকারগক। গস ছুগট গেে জুরী চারজগনর বদগক। জুরীরা 
তার হাগত একবট কােজ বদগেন। গপিকার তা বনগ়ে জগজর হাগত বদে। 
  
এবদগক গজবনোগরর দম বে হবার উপেম হগ়েগছ। তার মগন হগচ্ছ এেুবনই বুবঝ 
হৃৎবপন্ডটা স্তি হগ়ে োগব। 
  
জজ ও়োল্ডমযান ওই কােজবটর ওপর দৃবষ্ট বনগক্ষপ করগেন। তারপর আদােত কগক্ষ 
উপবিত সমস্ত মানুষ্গদর ওপর গচাে বুবেগ়ে বনগেন। সব গিগষ্ তার নজর বেগ়ে প়েে 
আসামী আব্রাহাম উইেসগনর ওপর, তাগক গদগে তার মগন হে গস গেন একটা প্রাণহীন 
গদগহ পবরণত হগ়েগছ। ইবতপূগবক গক তার িাবস্ত বনধকারণ কগর গেগেগছ। 
  
ববচারক ও়োল্ডমযান আসামীর বদগক তাবকগ়ে িান্ত স্বগর ধীগর ধীগর বেগেন–এতক্ষণ। 
ধগর জুরীেণ সমস্ত সাক্ষীগদর ব়োন ও সাক্ষয প্রমাণগুবে ববচার ববগশ্লষ্ণ করগেন। তারা 
সকগেই একটা বসদ্ধাগন্ত এগসগছন। আবমও তাগদর বসদ্ধাগন্ত একমত গপাষ্ণ করবছ। 
তাই। আবম গঘাষ্ণা করবছ গে আসামী আব্রাহাম উইেসন সমূ্পণক বনরপরাধী। 
  
গজবনোর জুরীেগণর রা়ে শুগন এগকবাগর হতবাক হগ়ে গেে। গস মগন মগন িাবগছ, বঠক 
শুগনগছ গতা? উইেসগনর অ্বিাও তশথবচ। কগ়েক মুহূগতকর জনয আদােগতর গিতর 
বপন প়েগেও গিানা োব এমন স্তিতা ববরাজ করবছে। তারপগরই দিককরা উল্লবসত 
হগ়ে বচৎকার কগর উঠে। উইেসন গজবনোগরর বদগক তাবকগ়ে হাসে। গসই হাবসগত 
প্রাণ বেগর পাও়োর আনগন্দর পরি আগছ। ছুগট গেে গজবনোর উইেসগনর কাগছ। 
ববরাট আকৃবতর উইেসন তাগক গদগে বনচু হে এবং ববিাে দুবট হাগত তাগক জব়েগ়ে 
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ধরে। গজবনোর আর গচাগের জে ধগর রােগত পারে না। শ্রাবগণর ধারার মগতা তার 
দুগচাে গথগক আনন্দাশ্রু গববরগ়ে এে। গসই মুহূগতক সাংবাবদকরাও গসোগন এগস হাবজর। 
তারা এমন একবট দৃিযগক বনগজগদর সংবাদপগত্র প্রকাবিত করার আিা়ে উেুে হগ়ে 
উঠে। তারা গজবনোরগক এগকর পর এক প্রে কগর কগর উতযক্ত কগর তুেে। 
  
গজবনোর ওইসব সাংবাবদকগদর একবট প্রগের উির বদে না। এইসব সাংবাবদকরা 
এোগন এগসবছে বকিাগব একজন বনরপরাধ মানুষ্গক অ্েথা হ়েরাবন করা হ়ে, বকিাগব 
বমগথয সাগক্ষযর বিবিগত তাগক মৃতুযদণ্ড গদও়ো হ়ে, তা গদেগত। উইেসগনর মৃতুযদগণ্ডর 
আগদি হগে তাহগে পবরবিবত বক রকম হত তা গজবনোগরর কিনার অ্তীত। অ্বিয 
এেন গস আর ওসব িাবগত পারগছ না। গস দ্রুত হাগত সমস্ত প্রগ়োজনী়ে োইেপত্র 
একটা ব্রীেগকগস গুবছগ়ে বনে। 
  
এমন সম়ে একটা গপ়োদা এগস েবর বদে- বমস পাককার, জজ ও়োল্ডমযান আপনাগক 
ডাকগছন, আপবন এেুবনই ওাঁর কামরা়ে োন। সগে সগে গজবনোগরর মগন পগ়ে গেে গে 
জজ তার ববরুগদ্ধ আদােত অ্বমাননার অ্বিগোে আনগবন বগেবছগেন। েুিী ও 
আনগন্দর আবতিগেয এতক্ষণ গস ওসব কথা িুগে বেগ়েবছে। তগব এেন আর গস ওই 
অ্বিগোেগক পগরা়ো কগর না। তার কাগছ এই মুহূগতক একটা ববষ়্েই ববগিষ্িাগব 
প্রাধানয পাগচ্ছ, তাহে, গস গে গিষ্পেকন্ত আব্রাহাম উইেসনগক রক্ষা করগত গপগরগছ 
এটাই। 
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গস এক মুহূগতকর জনয বডবিক্ট এযাটবনকর গটববগের বদগক তাকাে। গদেগত গপে রবাটক বড 
বসেিা উগিবজতিাগব দরকারী কােজপত্রগুগো ব্রীেগকগস িরগছন। দুজগনর গচাোগচাবে 
হে। বকন্তু গকউ কাগরার সগে গকাগনা কথা বেে না। 
  
গজবনোর পাককার ধীর পাগ়ে জজ ও়োল্ডমযান-এর োস কামরা়ে এগস উপবিত হে। 
  
জজ ও়োল্ডমযান তাগক গদগে িাবগেিহীনিাগব বেগত শুরু করগেন–অ্পমান আর 
ঔদ্ধতয এ দুগটা একটাও আবম এজোগসর গিতর বরদাস্ত করগব না। তগব একথা শুধু 
আপনার গক্ষগত্রই ন়ে, সবার গক্ষগত্রই প্রগোজয। 
  
গজবনোর গকাগনা কথা না বগে চুপ কগর রইে। 
  
আজ দুপুগর আপবন গজরা করার সম়ে আইনগক বুগ়ো আেুে গদবেগ়েগছন। এমন বক 
বনগজর এবক্ত়োগরর বাইগর চগে গেগছন। আবম বুঝগত পারবছ, একবট মানুগষ্র জীবন 
রক্ষার দাব়েত্ব আপনার ওপর বগতকগছ। আপনার বক্তগবযর ওপর আসামী গদাষ্ী না 
বনগদকাষ্ী তা বনিকর করগছ। তাই এবাগরর মগতা আবম আপনাগক ক্ষমা কগর বদোম। 
আদােত অ্বমাননার অ্বিগোগে আবম আর আপনাগক অ্বিেুক্ত করগবা না। 
  
অ্গনক কগষ্ট গজবনোগরর মুে গথগক গববরগ়ে এে শুধু একবট কথা-ধনযবাদ ধমকাবতার। 
  
জজ ও়োল্ডমযান আবার বেগত োেগেন–গে গকাগনা মামোর রা়ে গদবার পগর আবম 
বুঝগত পাবর নযা়েসেত ববচার কগরবছ বক না। বকন্তু আব্রাহাম উইেসগনর গক্ষগত্র আবম 
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এেনও বির করগত পাবরবন বকছু। আবম গসই বতবমগরই রগ়ে গেবছ। জাবন না এগক্ষগত্র 
আবম গে রা়ে বদগ়েবছ গসটা সবতযই নযা়েববচার হগ়েগছ বকনা। 
  
গজবনোর পাথগরর মূবতকর মগতা বনশু্চপ হগ়ে বগস আগছ। 
  
বযস, এই কথাগুগো জানাগনার জনয আবম আপনাগক গডগকবছোম, এবার আপবন আসগত 
পাগরন। 
  
. 
  
গসবদন সব কবট সােয পবত্রকা়ে গজবনোর, রবাটক বড বসেিা ও আব্রাহাম উইেসগনর ছবব 
ছাপা হে। গটবেবিিগনর প্রগতযকবট বনউজ চযাগনেগুগো গজবনোগরর জ়েোগির 
প্রিংসা়ে পঞ্চমুে। সবাই তার কৃবতগত্বর তাবরে করবছে। তাগক সবাই অ্বিনন্দন 
জানাবচ্ছে। আজ গজবনোরও বনগজর জ়েোগি িীষ্ণ েুিী। ববজব়েনীর েগবক েববকত আজ 
গস, বনগজর জ়েোগির েবর গস উপগিাে করবছে। 
  
োগচট গরগস্তারাাঁ। গসোগন গকন গবইবের আমিগণ গজবনোর এগসগছ বডনার গেগত। বমুঃ 
গবইবের উগদ্দিয বছে গজবনোগরর এই জ়েোিগক বচরস্মরণী়ে কগর রাোর। গসোগনর 
প্রবতবট োে ইবতমগধযই গজবনোগরর জ়েোগির েবর দদবনক পবত্রকা ও গটবেবিিন 
মারেত গপগ়ে গেগছ। তারা গজবনোরগক বচনগত পারে। তারা নানািাগব গজবনোরগক 
অ্বিনবন্দত করগত োেে। তাগদর এই আন্তবরকতার কথা জীবগন গজবনোর িুেগত 
পারগব না। 
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গক একজন এক গবাতে দামী সুস্বাদু ও়োইন উপহার পাঠাগো গজবনোরগক। গজবনোর 
তৃষ্ণাতক বছে। তাই পর পর বতন গ্লাস ও়োইন ঢক ঢক কগর বেগে গেেে এক 
বনুঃশ্বাগস। 
  
এবার গজবনোর বেগত শুরু করে–গকন, তুবম আমার সবগচগ়ে বপ্র়ে বেু, আর ওই 
রাবট বড বসেিা আমার সবগচগ়ে বগ়ো িত্রু। ইগচ্ছ কগরই আগোিবিতুঃ বড বসেিার 
নামটা ববকৃতিাগব উচ্চারণ করে গস। 
  
–গকন, এরকম মগন হও়োর কারণ বক? গকন বেে। 
  
উবন আমা়ে গঘন্না কগরন, িীষ্ণ গঘন্না কগরন। উবন আমাগক বার গথগক গবর কগর 
গদগবন বগেবছগেন। গিষ্ অ্বব্দ বক হে? ওাঁর আস্ফােন ববেগে গেে। উবন বকছুই করগত 
পারগেন না, বক বে গকন? 
  
রাত তেন দুগটা। গজবনোর সমূ্পণক অ্প্রকৃবতি হগ়ে পগ়েগছ, িাগোিাগব হাাঁটার ক্ষমতা 
গসই সম়ে গোপ গপগ়েগছ। গকন গবইবে তাগক ধগর বনগ়ে এে তার অ্যাপাটকগমগন্ট। 
পরবদন ঘুম িােগো গটবেগোগনর কককি আও়োগজ। গকানরকগম গচাে দুগটা েুেে গস। 
ঘব়ে গদেে। বাগরাটা বাগজ। 
  
–গজবনোর শুগ়ে শুগ়েই বরবসিারটা কাগন তুগে বনে, ও প্রান্ত গথগক গকগনর েো গিগস 
এে–িীেবের চগে এগসা গজবনোর। এোগন গে সব কাণ্ড কারোনা শুরু হগ়েগছ, আমার 
একার োরা সামোগনা সম্ভব ন়ে। 
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–বঠক আগছ, আবম ঘটাোগনক বাগদ োবচ্ছ। ততক্ষণ তুবম সামোও, গকন। 
  
এক ঘণ্টা বাগদ গজবনোর অ্বেগস বেগ়ে গপৌঁছে। গস গদেে দুগটা গটবেগোনই একসগে 
গবগজ চগেগছ। তাগক গদগে গকন বযস্ত হগ়ে বেে–ওুঃ তুবম এগস গেগছা! এগকর পর 
এক গোন আসগছ। আমার মাথা োরাপ হও়োর অ্বিা হগ়েগছ, সবাই গতামার সগে কথা 
বেগত চাইগছ। 
  
েবগরর কােজ, মযাোবজন, গরবডও, বটবি ছা়োও ব়ে ব়ে আইন প্রবতষ্ঠানগুবে 
গজবনোগরর সগে গোোগোে করগত ইচু্ছক। গদগির প্রগতযকবট েণমাধযমগুবে ইন 
গডপথ। গোবর করার জনয তার সাক্ষাৎকার বনগত চাইগছ। রাতারাবত গজবনোর েযাবতর 
উচ্চ বিেগর গপৌঁগছ গেে। এছা়ো আরও কগ়েকবট জা়েো গথগক গটবেগোন আসবছে, 
োরা এক সম়ে গজবনোরগক উগপক্ষা কগরবছে, চাকরী গদ়েবন, গসইসব ে সংিাগুবেও 
তার সাক্ষাৎ প্রাথকী। তারা জানগত চাইগছ কগব কেন গজবনোগরর সগে তারা গদো 
করগব। 
  
. 
  
এবদগক রবাটক বড বসেিার অ্বিা তেন আহত বাগঘর মগতা বহংস্র হগ়ে উগঠগছ। রাগে। 
ও হতািা়ে তার গচােমুে থমথম করগছ। বতবন একজন সহকারীগক গডগক পাঠাগেন। 
তাগক ঝাঝাগো েো়ে আগদি করগেন-গজবনোর পাককাগরর নাগম একটা 
কনবেগডনবস়োে োইে প্রস্তুত কগরা। ওর গেোগন েত মগেে আগছ তাগদর নাম, 
বঠকানা, গপিা ইতযাবদ সম্পগকক অ্নুসোন কর। ও সব ববস্তাবরতিাগব আমাগক জানাও। 
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সহকারীবট ববনম্র সুগর বেে হা সযার। 
  
. 
  
বছর োগনক আগের ঘটনা। বনউই়েগককর পূবকাঞ্চগের অ্নযতম মাবে়ো ডন বছগেন 
অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে। তার জামাই হগেন মাইগকে গমাগরবট। বতবন শ্বশুগরর সবকবট 
বযবসার কতৃকত্ব অ্জকন করগেন। বতবনই গসই সম়ে মাবে়ো পবরবাগরর একচ্ছত্র অ্বধপবত 
হগ়ে উগঠবছগেন। গ্রযাগনবের উবকে টমাস গকােেযাি মাইগকেগক এগকবাগরই পছন্দ 
করগতন 
  
। তাই েেন মাইগকেগক র যাগমাস ভ্রাতৃেগ়ের হতযার অ্পরাগধ অ্বিেুক্ত করা হে এবং 
গগ্রপ্তার করা হে, তেন টমাস গকােেযাি িীষ্ণ েুিী হগ়েবছগেন। তার গচাগেমুগে পরম 
তৃবপ্তর হাবস গদো বদগ়েবছে। বনক বমগটা, সােিাগতর বেওগর ও গজাগসে গকগেো, এই 
বতনজন কুেযাত অ্পরাধীগক মাইগকে ওরগে মাইক বনগজর দেিুক্ত কগরবছগেন। এই 
বযাপারবটও টমাস গকােেযাি বরদাস্ত করগত পাগরন বন। আসগে গ্রযাগনবে পবরবাগর 
মাইগকগের আবধপতয ববস্তারোি করুক এটা কেনই চানবন টমাস গকােেযাি। এবদগক 
মাইগকে গমাগরবটও টমাস গকােেযাি-এর ববরুদ্ধাচরণ করগতই গবিী আগ্রহী বছগেন। 
আবার । টমাসগক েতটা প্রাধানয গদন বঠক ততোবনই টমাস মাইগকগের কাগছ 
গুরুত্বহীন। 
  
র যাগমাস িাইগদর েুন করার মামো চেবছে। আর গসই মামো়ে মাইগকর প্রধান অ্নুচর 
কযাবমেে গেো রাজসাক্ষী হগত রাজী হগ়েবছে, এ েবর শুগন টমাস গকােেযাি িীষ্ণ 
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উৎেুন্ন হগ়েবছগেন। বতবন জানগতন বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড সেিার মগতা উাঁগদ 
উবকগের হাত গথগক মাইগকর বনস্তার গনই। বড বসেিার কাগছ মাইগকর ববরুগদ্ধ গেসব 
সাক্ষয প্রমাণ আগছ তা এক একবট মারণাস্ত্র হগ়ে মাইকগক ববধগব। তার সাজা বহগসগব 
মৃতুযদণ্ড অ্বধাবরত। রবাটক বড বসেিা বনরন্তর গচষ্টা চাবেগ়ে গেগছন ওইসব গমাক্ষম 
সাক্ষযপ্রমাণ সংগ্রহ করগত। তাই প্রবতপক্ষ হগ়েও টমাস গকােেযাি কা়েমনুঃবাগকয 
প্রাথকনা কগরবছগেন, গেন বতবন এই মামো়ে গহগর োন এবং রবাটক বড বসেিা ববজ়েী 
হন। 
  
মামোর েবত প্রকৃবত েমি আইগকেগক িাববগ়ে তুেগছ। বতবন বনবশ্চত এই মামো 
গথগক তার বনষৃ্কবত গনই। তাগক হারগতই হগব এবং মৃতুয তার বিগরাধােক। অ্গনক বচন্তা 
িাবনা কগর মাইক একটা উপা়ে গবর কগরবছগেন। রাত চারগট, তার ববশ্বস্ত সােগরদ 
গজাগসে গকগেোগক গোন কগরবছগেন বতবন। 
  
গকাগনারকম িবনতা না কগর মাইক গসাজা সাপটা িাষ্া়ে বেগেন–আোমী সপ্তাগহ 
বডবিক্ট এযাটবনকর অ্বেগস কগ়েকজন নববনেুক্ত উবকে িপথ গ্রহণ করগবন। তারা সবাই 
রাবটক বড বসেিার সহকারী বহগসগব অ্ংিগ্রহণ করগবন। তাগদর সবার নামধাম আমার 
চাই। তুবম পািা োোও। 
  
একসপ্তাহ পগর মাইগকে গমাগরবট এগেন আদােগত। বতবন সরকারী উবকগের গসইসব 
নতুন সহকারীগদর মুে ঘুগর ঘুগর গদেবছগেন। অ্বগিগষ্ গচাে বেগ়ে প়েে গজবনোর 
পাককাগরর বদগক। তাগকই তাাঁর কাগজর উপেুক্ত বগে মগন হগ়েবছে, োগঞ্চর সম়ে 
মাইগকর এক ববশ্বস্ত অ্নুচর একবট মুেবে ব়ে োম বদগ়েবছে গজবনোরগক। তাগক এও 
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বো হগ়েবছে ওই োমটা গকাথা়ে কাগক বদগত হগব। ওই গোকবটর বনগদকগি গজবনোর 
পাককার রাজসাক্ষী কযাবমগো গেোর হাগত ওই োমবট গপৌঁগছ বদগ়েবছে। েগে ঘটে 
ববপবি। মাইগকে গমাগরবটর মামো গতা োবরজ হগ়ে গেে, উপরন্তু গজবনোর প়েে 
সমসযা়ে। 
  
এসব বছর োগনক আগের ঘটনা। গকউ আর এসব কথা মগন রাগেবন। বকন্তু আজ এক 
বছর পর আবার মাইগকগের সৃ্মবতপগট গজবনোর পাককাগরর মুেটা গিগস উঠে। 
গজবনোগরর কীবতকর পবরচ়ে মাইগকে বটবির গদৌেগত গজগন গেগছন। এছা়ো তার ছবব 
ও সাক্ষাৎকার ছাপা হগ়েগছ প্রবতবট সংবাদপগত্র। তাও মাইগকে েক্ষয কগরগছন। 
আব্রাহাম উইেসন মামো়ে বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিাগক পরাস্ত কগর গস 
ববজ়েীনী হগ়েগছ এসব েবর মাইগকে জানগত গপগরগছন। এর সগে মাইগকে গমাগরবটর 
গসই মামোর প্রসেবটও উবল্লবেত হগ়েগছ। গটবেবিিগন গজবনোগরর সাক্ষাৎকার শুগন ও 
তার ছবব গদগে মাইগকে গমাগরবটর েুব িাগো গেগেগছ। 
  
মাইগকগের পাগি বগস তার শ্বশুর অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে গটবেবিিন গদেবছগেন। বতবন 
একসম়ে বগে উঠগেন–এই গমগ়েবটগকই তুবম গতামার কাগজ বযবহার কগরবছগে, তাই না 
মাইক? 
  
মাইগকে উিগর বেগেন হযাাঁ, এর বুবদ্ধ ও সাহস গদগে আবম অ্বাক হগ়ে োবচ্ছ। 
িববষ্যগত ও আমার কাগজ আসগত পাগর। 
  
. 
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আব্রাহাম উইেসগনর রা়ে গবগরাগনার পগরর বদন গজবনোর একবট গোন কে গপে। গস 
গোগনর বরবসিার তুেগতই শুনগত গপে অ্যাডাম ও়োনকাগরর কেস্বর। 
  
-হযাগো, গজবন, আবম অ্যাডাম ও়োনকার বেবছ। গতামা়ে অ্জস্র অ্বিনন্দন জানাবচ্ছ। 
  
-ধনযবাদ, অ্যাডাম। 
  
–আমার েুব ইগচ্ছ গতামাগক বডনার োও়োগনার, কগব আসগত পারগব বগো? তগব 
শুেবাগরর আগে তুবম গডট গেেে না। ওইবদন েবদ তুবম আসগত পাগরা। আবম গতামার 
বাব়েগত োব বক? 
  
সগে সগে গজবনোগরর গচাগে গিগস উঠে তার হত দবরদ্র ঘরবট। পুগরাগনা আমগের 
গসগকগে সব আসবাবপত্র। সববদগক জরা জীণকতার ছাপ প্রকটিাগব েুগট উগঠগছ। 
এইরকম • পবরগবগির মগধয অ্যাডামগক আসগত বেগত গজবনোগরর একদম ইগচ্ছ করে 
না। 
  
অ্যাডাগমর প্রস্তাব শুগন গস বেে–না, অ্যাডাম আমার অ্যাপাটকগমগন্ট গতামাগক আসগত 
হগব না। আবম অ্নয গকাথাও গতামার সগে গদো করগবা, বঠক রাত আটটা়ে, বগেই 
গজবনোর বরবসিার নাবমগ়ে রােগো। 
  
এমন সম়ে গকন গবইবে এগস ঘগর ঢুকে। গজবনোরগক েুিী েুিী গদগে বেে–বক 
উবকেসাগহবা, বগ়ো গকাগনা মগেে পাক়োও কগরগছ নাবক? 
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উচ্ছ্ববসত হগ়ে গজবনোর গকনগক বেে–আবম একজগনর নাম বেগবা, তুবম তার 
সম্পবককত বকছু তথয গজাো়ে করগত পারগব, গকন? 
  
গকনও তগতাবধক মজা কগর বেে–আবম কােজ গপন বনগ়ে প্রস্তুত আবছ, নামবট বগে 
গেেে। 
  
গজবনোগরর মুে হঠাৎ েম্ভীর হগ়ে গেে। গস বকছু একটা বচন্তা করে। কগ়েক মুহূতক 
গকগট গেে। তারপর আমতা আমতা কগর বেে–থাক গকন, তার আর দরকার হগব না। 
  
গকন গবইবে গপন কােজ সবরগ়ে গরগে বেে–গো হুকুম, উবকে সাগহবা। বকন্তু গতামার 
বক হগ়েগছ গজবনোর? তুবম বক এত িাবগছা? 
  
গজবনোর ইতস্তত কগর বেে–আবম োর গোাঁজেবর বনগত গতামা়ে বেবছ তার নাম 
অ্যাডাম ও়োনকার। 
  
গকন বেে–ওাঁর সম্পগকক বকছু জানগত হগে আমার সাহাগেযর প্রগ়োজন গনই গতামার। 
কােজ প়েগেই তুবম সব জানগত পারগব। 
  
তবুও গতামার কাছ গথগক বকছু শুনগত চাই আবম, গকন। 
  
–ওই িদ্রগোগ গকর নাম অ্যাডাম ও়োনকার, তা গতা তুবম জাগনা। উবন হািকাডক ে সু্কে 
গথগক পাি কগরগছন। বছর পাঁ়েবত্রগির েুবক। সম্ভ্রান্ত ববিিােী বপতার সন্তান। বতবন 
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বনগজও পাবরবাবরক বযবসা়ে গোে বদগ়েগছন। বনডহযাম, বপ়োসক অ্যান্ড ও়োনকার, বেঞ্চ-এর 
অ্নযতম অ্ংিীদার। 
  
গজবনোর গকৌতূহেী হগ়ে উঠে। গস ব়ে ব়ে গচাে কগর বেে তুবম এত েবর জানগে 
বকিাগব, গকন? 
  
তুবম গতা জাগনা আমার অ্গনক গোগকর সগে পবরচ়ে আগছ। তাগদর মারেৎ জানগত 
গপগরবছ এবার গিাগট দাাঁ়োগচ্ছন, গসগনটর হবার আিা়ে। বতবন গবি উচ্চাকাঙ্খী। তার 
সম্পগকক এও শুগনবছ গে িববষ্যগত আগমবরকার গপ্রবসগডন্ট পদ অ্জকন করার জনয বতবনও 
এেন গথগকই প্রস্তুত হগচ্ছন। 
  
গজবনোর অ্জাবন্তগক বেে–গস ক্ষমতা ও গোেযতা অ্যাডাগমর আগছ। প্রকাগিয বেে–ওাঁর 
বযবক্তেত জীবন বক রকম, তা বক জাগনা? 
  
বমুঃ ও়োনকার বববাবহত। গনৌবাবহনীর প্রাক্তন সবচগবর গমগ়ে তার সহধবমকণী। ওই 
িদ্রমবহোর আগরকবট পবরচ়ে আগছ, বতবন হগেন তার স্বামীর বসবন়ের পাটকনার েু়োটক 
বনডহযাগমর িাগ্নী। । 
  
অ্যাডাম বববাবহত গজগন মগন মগন মুষ্গ়ে প়েে গজবনোর। 
  
–তগব গকৌতূহেবিতুঃ একটা প্রে না কগর কগর আবম পারবছ না গজবনোর। ওই 
িদ্রগোক সম্পগকক জানার এত আগ্রহ গকন গতামার? গকন বেে। 
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না না গতমন বকছু ন়ে, বনছক গকৌতূহে মাত্র। 
  
. 
  
গকান কথা না বগে গকন গবইবে ঘর গথগক গববরগ়ে গেে। এই অ্বসুগর গজবনোর 
অ্যাডাগমর কথা িাবগত বসগো। অ্যাডাম গজবনোর সারা মন জুগ়ে আচ্ছন্ন হগ়ে আগছ। 
অ্যাডাম বক গনহাত োও়োগব নাবক অ্নয গকাগনা কারণ আগছ এর গপছগন। তাছা়ো 
অ্বিনন্দন জানাগত চাইগে গতা গস আগেই গটবেগোগন জাবনগ়ে বদগ়েগছ। তার জনয 
বাইগর গদো করার দরকার গতা বছে না। উবন এত গবাকা নন গে বনগজর স্ত্রীর কথা 
বোর জনয আমাগক বডনাগর গনমন্তন্ন কগরগছন। গস োক গে, শুেবার রাত গতা আগে 
আসুক, তারপর িাবা োগব। আমার মগন হ়ে এরপর আর গকাগনবদন উবন আমার সগে 
গোোগোে রােগবন না। 
  
গসবদন দুপুগর একটা গোন এে। গোনটা বছে বপববড অ্যান্ড বপববড আইন প্রবতষ্ঠাগনর 
বসবন়োর পাটকনাগরর। 
  
বতবন বেগেন–কবদন ধগরই আপনাগক ধরার জনয গচষ্টা করবছ। আপনাগককাে দুপুগর 
োঞ্চ োও়োগবা, আপনার হাগত সম়ে আগছ গতা? 
  
গজবনোর জাগন আব্রাহাম উইেসগনর মামোর েবর বটবি ও কােগজ গবগরাগতই সবার 
মগন এইরূপ প্রবতবে়োর সৃবষ্ট হগ়েগছ। তাগক সবাই োবতর েে করগত চাইগছ। তাই 
সকগের মাথা়ে ঘুরপাক োগচ্ছ তাগক বডনার োঞ্চ োও়োবার কথা। 
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গজবনোরগক নীরব গদগে বমুঃ বপববড বসবন়োর পাটকনার আবার বেগেন–কাে দুপুগর 
আপবন গরবড থাকগবন। মাই ক্লাব গরগস্তারাাঁ়ে বনগ়ে োব আপনাগক। 
  
পরবদন দুপুরগবো। বসবন়োর পাটকনার বমুঃ বপববডর সগে গজবনোর এে োঞ্চ গেগত। 
গেগত গেগত নানা কথাবাতকার মাঝোগন বমুঃ বপববড বেগেন আমাগদর গকাম্পাবনগত 
একজন এযাটবনকর প্রগ়োজন েবদ আপবন ওই পদবট গ্রহণ কগরন বমস পাককার? প্রথগম 
আমরা পাবরশ্রবমক বহগসগব আপনাগক পগনগরা হাজার ডোর গদব। 
  
পগনগরা হাজার ডোর শুগনই গতা গজবনোর আকাি গথগক প়েে। একবছর আগের 
একটা কথা তার মগন প়েে। একবট চাকরীর আিা়ে হগনয হগ়ে ঘুগর গববরগ়েগছ এ 
অ্বেস ও অ্বেস। তেন গকউ তাগক সাহােয কগরবন। তার এেন অ্গনক কথাই মগন 
প়েে। 
  
বসবন়োর পাটকনার বমুঃ বপববড আবার বেগত শুরু করগেন–আপনার ো প্রবতিা তাগত 
কগ়েক বছগরর মগধয আপবন আমাগদর গকাম্পানীর একজন পাটকনার হও়োর মগতা 
গোেযতা অ্জকন করগত পারগবন, এ ববশ্বাস আমার আগছ। 
  
বাবষ্কক আ়ে পগনগরা হাজার ডোর আর িববষ্যৎ পাটকনারবিপ হও়োর অ্েীকার, এ গেন 
গজবনোর িাবগতই পারগছ না, গস গকাগনা মন্তবয করগত পারগো না। 
  
তার গমৌনতাগক সম্মবতর েক্ষণ ধগর বনগ়ে বমুঃ বপববড বেগেন–তাহগে আোমী গসামবার 
গথগকই আপবন আসুন, বমস পাককার। 
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না, সংগক্ষগপ জবাব বদে গজবনোর। 
  
–তাহগে আপনার ইগচ্ছ মগতা গকাগনা একবদন। 
  
আমাগক ক্ষমা করুন বমুঃ বপববড, আপনার অ্োরটা আবম বনগত পারগে সবতযই িীষ্ণ 
েুিী হতাম। 
  
বমুঃ বপববড একটু বচন্তা কগর বেগেন–বঠক আগছ, আপনাগক আর একটু গববি বাব়েগ়ে 
গদব। পগনগরার পবরবগতক বছগর কুব়ে বা পাঁবচি হাজার ডোরই আপনাগক গদও়ো হগব, 
বমস পাককার। তগব আপনাগক অ্নুগরাধ করবছ আপবন একটু গবাঝার গচষ্টা করুন। 
  
না, বমুঃ বপববড, এগত আমার আর গবাঝাবুবঝর বকছু গনই। আবম বনগজর স্বাধীন বযবসা 
বনগ়ে েুব িাগোই আবছ। 
  
েগম েগম গজবনোগরর মগেগের সংেযা গবগ়ে চগেগছ। তগব তারা গকউই উচ্চববি ন়ে। 
তবুও গতা তারা তার মগেে। এই অ্বেগসর গছাট্ট পবরবধর মগধয আর কুগোগচ্ছ না। 
  
একবদন সকাগে গকন গবইবে এই ববষ়্েটা উত্থাপন করে। গসবদন বতনজন মগেে 
এগসবছে গজবনোগরর কাগছ। একজন গজবনোগরর অ্বেস ঘগর বগস কথা বেবছে। অ্নয 
দুজন বাইগর দাাঁব়েগ়েবছে। পাগির গটববগে বগসবছে গকন গবইবে। গস হঠাৎ বগে উঠে 
এোগন আর কাজ করা সম্ভব ন়ে। িহগরর অ্নয গকাগনাোগন গতামাগক একটা অ্বেস 
করগত হগব। আর গসটা আমরা েুব সুন্দর কগর সাজাগবা। 
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গজবনোর স্বািাববক েো়ে বেে–আবমও বকছুবদন ধগর এই কথাটা িাববছ, গকন। 
  
তগব আমার একটা অ্সুববধা গদো গদগব। গতামার কথা মগন প়েগব, তুবম চগে গেগে 
আবম গতামাগক িীষ্ণিাগব বমস্ করগবা। গকন মাথা বনচু কগর গকাগনা রকগম কথাগুগো 
বেে। । 
  
গজবনোর অ্বাক হগ়ে বেে–তুবম এসব বক বেগছা গকন, আবম গতামাগক ছা়ো গকাথাও 
োব না। আবম গেোগন োব গসোগন গতামাগকও বনগ়ে োব। 
  
গজবনোগরর কথা শুগন গকন গবইবে গহা গহা কগর গহগস উগঠ বেে তুবম বক পােে 
হগ়েছ? গতামার সগে গেগে আমাগক এোনকার বযবসা তুগে বদগত হগব গে। 
  
এক সপ্তাহ পগর গকন গবইবে ও গজবনোর একটা বাব়েগত ঘর িা়ো বনে। জা়েোটা 
বেেথ এযাবিবনউগত। আগের তুেনা়ে এই ঘরবট অ্গনক িাগো। তারা একসগে বতনবট 
ঘর বনে। দুবট বনগজগদর বসার জনয আর একবট গসগেটারীর জনয। তার দুজগন 
পরামিক কগর একজন মবহো গসগেটারী বনেুক্ত করে। নাম তার বসনবথ়ো এেমযান, 
ব়েগস গজবনোগরর গথগক গছাট। বনউই়েকক ববশ্বববদযাে়ে গথগক পাি কগরগছ। 
  
গজবনোর তাগক বেে–এেন কাজ কম হগব, বকন্তু পগর বা়েগত পাগর। 
  
এগত আর আশ্চগেকর বক আগছ? আমার গকাগনা অ্সুববধা হগব না বমস পাককার, বেে 
বসনবথ়ো। তার েোর স্বর শুগনই গজবনোগরর আর বুঝগত বাবক রইে না গে এই 
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গমগ়েবট তাগক একজন আইবড়োে গেবড িাবগছ। অ্বিয এটা িাবার গপছগন দুবট কারণ 
আগছ, গসটা হে তার কৃবতত্ব ও অ্িাবনী়ে সােেয। 
  
এমন সম়ে গকন গবইবে গসোগন এগস হাবজর হে, গস বেে–এতব়ে অ্বেগস বগস একা 
একা কাজ করগত করগত আবম ক্লান্ত হগ়ে পগ়েবছ। চগো একটা বথগ়েটার গদগে মন ও 
িরীরটাগক চাো কগর আবস। তারপর বাইগর গকাথাও বডনারটা গসগর আসগবা। 
  
আবম এেন বযস্ত আবছ কথাটা বেগত বেগ়েও গজবনোর বেগত পরে না। এত কাগজর 
চাগপ পগ়ে গসও ক্লান্ত হগ়ে পগ়েবছে। তাছা়ো গকন তার েুব িাগো বেু, তাগক কষ্ট 
বদগত গজবনোগরর মন সা়ে বদে না। তাই গস তার কাজ গেগে বেে বঠক আগছ, চেে। 
  
নাটকটা গজবনোগরর মনগক িাগো কগর বদে। নাটগকর নাম অ্যাপেজ, না়েক েগরন 
বাকাে দারুণ অ্বিন়ে কগরগছন। গিা গদগে তারা সারবড গরগস্তারাাঁগত বডনার গেে। 
  
আসগছ শুেবার বযাগে নাচ গদেগত োগব? দুগটা বটবকট গপগ়েবছ, পথ চেগত চেগত গকন 
বেে। 
  
–না, আবম ওইবদন গেগত পারগবা না, আমার অ্নয কাজ আগছ, বকছু মগন গকাগরা না 
গকন–গজবনোর তা়োতাব়ে বগে উঠে। 
  
-গকন বনরুবেগ্ন কগে জবাব বদে–বঠক আগছ গজবনোর। 
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গজবনোর বকছুবদন ধগর গকগনর মগধয অ্দু্ভত একটা পবরবতকন েক্ষয কগরগছ। তার 
চাহবনর মগধয বকগসর একটা প্রবতচ্ছবব গস গদেগত পা়ে। গস গকগনর বযবক্তেত জীবন 
সম্পগকক বকছুই জাগন না, তবুও তার মগন হ়ে গকন বনগজগক একাকী গবাধ কগর। তাই 
সবকদা সগচষ্ট থাগক গকনগক নানািাগব সাহােয করগত। আর এগত গজবনোরও বনগজ েুব 
আনন্দ পা়ে। 
  
গিষ্ পেকন্ত গসই শুেবাগরর রাতবট এে। গস রাগত মুগোমুবে বগস আগছ গজবনোর ও 
অ্যাডাম ও়োনকার। গহাগটে েুবটস-এর বনিৃত এক গকাগণ। 
  
গজবনোর আগবগে আেুত হগ়ে বেে–আমাগক অ্গনক মগেে পাইগ়ে বদগ়েগছা তুবম 
অ্যাডাম। তার জনয গতামার আমার কাছ গথগক ধনযবাদ পাওনা আগছ। বকন্তু তুবমই 
আমাগক না।গসই সুগোে দাওবন। আবম অ্গনকবার গতামাগক গটবেগোগন ধরার গচষ্টা 
কগরবছোম। 
  
আবম বুঝগত পারবছ, আবম ইগচ্ছ কগর গতামার গটবেগোন ধবরবন। কারণ আমার মগন 
একটা সংি়ে আগছ। 
  
গজবনোর বববস্মত হগ়ে বেে–সংি়ে? আমার গোন ধরগে বুবঝ তুবম গকাগনা ববপগদ 
প়োর আিো করগছ অ্যাডাম? 
  
অ্যাডাম বেে–আবম গে বববাবহত তা গতামা়ে বো হ়েবন, গজবনোর। 
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গজবনোর বকছুক্ষণ চুপ কগর বগস রইে। তারপর বেে–তাহগে আজ আবার এোগন 
বডনার োও়োগত বনগ়ে এগে গকন? 
  
কারণ গতামার সে আমার িাগো োগে তাই, িান্ত স্বািাববক স্বগর অ্যাডাম বেে। 
অ্যাডাম ধীগর ধীগর সংকুবচত হগ়ে আসগছ। িামুক গেমন ি়ে গপগে বনগজর গোেগসর 
মগধয ঢুগক পগ়ে গতমবন অ্যাডামও বনষ্প্রি হগ়ে প়েগছ, অ্যাডাগমর গিতরকার এই 
প্রবতবে়ো গজবনোগরর নজর এ়োে না। 
  
তবুও গজবনোর কাাঁপা কাাঁপা েো়ে বেে বঠক আগছ, তুবম ববগ়ে কগরগছ, তাগত আমার 
বকছু ো়ে আগস না। গতামার স্ত্রীর ববষ্গ়ে বকছু বগো। 
  
অ্যাডাগমর মুগে বস্মত হাবস। বতবন হাসগত হাসগত বেগেন–আমার স্ত্রীর ববষ্গ়ে বক 
জানগত চাও তুবম? 
  
–এই ধগরা গতামার স্ত্রীর নাম, গতামাগদর কতবদন ববগ়ে হগ়েগছ? কবট সন্তান এবং 
গতামাগদর দাম্পতয জীবন বক রকম ইতযাবদ ইতযাবদ। 
  
আমার স্ত্রীর নাম গমবরগবথ। আমাগদর পগনগরা বছর আগে ববগ়ে হগ়েগছ। তগব আজও 
আমরা গকাগনা সন্তাগনর বাবা-মা হগত পাবরবন। 
  
গজবনোর আাঁতগক উগঠ বেে–গস বক? গতামার স্ত্রীর বক গকাগনা সমসযা গদো বদগ়েগছ? 
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না, গস সব বকছু ন়ে। আসগে আমরা গকউই সন্তান চাইবন। আমরা অ্গনক গছাট ব়েগস 
ববগ়ে কগরবছ। ববগ়ের অ্গনক আগে গথগকই আমাগদর দুজগনর পবরচ়ে বছে। আমরা 
দুজগন পািাপাবি বা়েীগত থাকতাম। মাত্র আঠাগরা বছর ব়েগস গমবর ওর বাবা-মা-গক 
হারা়ে। তারা এক ববমান দুঘকটনা়ে মারা োন। তাগদর গিাগক গমবর মুহযমান হগ়ে 
বেগ়েবছে। মাগঝমগধয উোগদর মগতা আচরণ করগত োেে। বনগজগক ও িীষ্ণ একা 
মগন করগতা। ওর ওই দুুঃসমগ়ে আবম ওর েুব কাছাকাবছ থাকতাম। ওগক সব সম়ে 
আেগে রােতাম। আর গসই গথগকই আমাগদর দুজগনর মগধয িাগোবাসা জোগো। তার 
গিষ্ পবরণবত হে পবরণগ়ের মগধয বদগ়ে। 
  
গজবনোর মগন মগন িাবে–অ্যাডাম একজন বনপাট িদ্রগোক। বনছক আগবগের বগিই 
গমবরগক ববগ়ে কগরগছ। 
  
অ্যাডাম আবার বেগত শুরু করগেন–আমার স্ত্রী চমৎকার মগনর মবহো। তাছা়ো 
আমাগদর দাম্পতয জীবন েুবই সুগের। আজও এতবছর পগরও আমাগদর সম্পগকক 
গকাগনা বচ়ে ধগরবন। সুন্দর সম্পকক বজা়ে আগছ। 
  
গজবনোর েতটা না প্রতযািা কগরবছে তার গববি অ্যাডাম তাগক বেগেন। গজবনোগরর 
ববগবক তাগক সাবধান কগর বদগ়ে বেে েগথষ্ট হগ়েগছ, আর গববি দূর এগোগনা উবচত 
হগব না। েত দ্রুত সম্ভব অ্যাডাগমর সে বজকন কগর। অ্যাডামগক এব়েগ়ে চোর গচষ্টা 
কগরা। গজবনোরও বুঝগত পারগছ এই মানুষ্বটর িাগোবাসা েতটা সহজ এর হাত গথগক 
পবরত্রাণ পাও়ো বঠক ততটাই কবঠন। পুগরাপুবর পােে না হগে অ্যাডাগমর মগতা গকাগনা 
িদ্রগোগকর গপ্রগম প়ো বাতুেতা ছা়ো আর বকছুই হগব না। 
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গজবনোর বনগজগক হুাঁবি়োর কগর বেে–অ্যাডাম, গতামাগক আমার িাগো োগে। তগব 
বববাবহত পুরুষ্গদর সগে আবম কেনও বমবি না। 
  
অ্যাডাগমর মুগে হাবসর বঝবেক, তার গচাগে সততা ও উষ্ণতার ববচু্ছরণ প্রবতেবেত 
হগচ্ছ। অ্যাডাম বেগেন–তুবম বচন্তা গকাগরা না, গবৌগ়ের অ্সাক্ষাগত আবম গতামাগক গপ্রম 
বনগবদন করগবা না। গতামার প্রবত আবম একটা টান অ্নুিব কবর। গতামার জনয আবম 
েববকত। তাই মাগঝমগধয গতামার সে গপগত আমার িাগো োগে। 
  
রূঢ় একটা কথা তার বেগত ইগচ্ছ করবছে বকন্তু বনগজগক সামগে বনে গস। অ্গনক কগষ্ট 
মুগে হাবস এগন গস বেে–তাহগে গতা েুব িােই হগব। 
  
. 
  
অ্যাডাম ও়োনকাগরর সগে গদো করার পর এক সপ্তাহ গকগট গেগছ। একবদন গজবনোর 
গেে গকন গবইবের সগে নাইট গিাগ়ে নাটক গদেগত। হগে ঢুকগত োবার সম়ে তারা 
প্রচণ্ড িীগ়ের মুগোমুবে হে। এমন সম়ে একজন িদ্রমবহোর বচৎকার গিানা গেে। বতবন 
রাস্তার বদগক তাবকগ়ে বেগছন–ওই গে ওোগন ি়েতানটা দাাঁব়েগ়ে রগ়েগছ। 
  
গজবনোগররও গচাে প়েে বাইগরর বদগক। গসোগন একটা ব়ে বেমুবজন োব়ে দাাঁব়েগ়ে 
আগছ। গসই োব়েটা গথগক মাইগকে গমাগরবট ও একজন মবহো গনগম এগেন। ততক্ষগণ 
িদ্রমবহোর দৃবষ্ট অ্নুসরণ কগর সমগবত মানুষ্জনও গসবদগক তাবকগ়ে বছগেন। তারাও 
এই দৃিযটা গদেগেন। গজবনোগরর মগন হে এই মবহোই বুবঝ মাইগকে গমাগরবটর স্ত্রী। 
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কাাঁগচর দরজা েুগে িী়ে গঠগে গমাগরবট হগের গিতর ঢুগক প়েগেন। অ্তবককগত 
গজবনোগরর সগে দৃবষ্ট বববনম়ে হে তার। নাটকবট েুব িাগো বছে। বকন্তু গজবনোর বঠক 
মন বসাগত পারে না। গস বার বার অ্নযমনস্ক হগ়ে প়েবছে। তার মগন প়েবছে 
মাইগকে গমাগরবটর দুবকযবহাগরর কথা। বকিাগব বতবন তাগক ববপগদ গেগেবছগেন। গসই 
দুুঃেদা়েক সৃ্মবত তার। গিতরটা তছনছ কগর বদবচ্ছে। নাটকবটর প্রথম অ্ে গিষ্ হে। 
গস গকনগক বেে গকন, আমার িীষ্ণ িরীর োরাপ োেগছ। চগো আমরা উগঠ োই। 
তার কথা়ে সম্মবত জাবনগ়ে গকন তাগক বনগ়ে হগের বাইগর গববরগ়ে এে। 
  
পরবদন আবার অ্যাডাগমর গোন এে। গজবনোর গিগববছে বতবন হ়েগতা তাগক আবার 
োঞ্চ বা বডনাগর আমিণ জানাগব। তাই গস বরবসিার তুগেই বেে–দুুঃবেত অ্যাডাম, 
আমার হাগত এেন অ্গনক কাজ আগছ। 
  
গটবেগোগনর ওপ্রান্ত গথগক অ্যাডাগমর কেস্বর গজবনোর শুনগত গপে-হযাাঁ, আবম তা 
জাবন। আবম কবদগনর জনয বাইগর োবচ্ছ গসটা জানাগতই আবম গতামাগক গোন কগরবছ। 
  
কথাটা শুগন গজবনোগরর মন োরাপ হগ়ে গেে। গস গবি বুঝগত পারগছ অ্যাডাগমর 
অ্িাব গস সহয করগত পারগব না। 
  
গজবনোর বজজ্ঞাসা করেকবদগনর জনয তুবম বাইগর োচ্ছ, অ্যাডাম? 
  
ব়েগজার পগনগরা বদগনর জনয, বেগর এগস গতামাগক গোন করব, গকমন। 
  
–তা গতামার েন্তবযিে গকাথা়ে? 
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–গববিদূর ন়ে, এই সামগনই, আমাগদর গ্রাগম। 
  
–িাে, গতামার োত্রা শুি গহাক, কথাটা গিষ্ কগর গজবনোর বরবসিার নাবমগ়ে বদে। 
গজবনোগরর মন বচন্তাচ্ছন্ন। গস িাবগতই পারগছ না আোমী পগনগরা বদন অ্যাডাগমর সগে 
তার গদো হগব না। নানারকম সব উদ্ভট অ্বাস্তব বচন্তা তার মাথা়ে িী়ে করে। গস গেন 
প্রতযক্ষ করগছ অ্যাডাম রাগ়ো বড গজগনবরওর সাের গবো়ে সুন্দরী েুবতীগদর, সগে েগি 
মিগুে। তারা স্বিবাস পবরগধ়ে। পরমুহূগতকই অ্নয একটা ছবব তার গচাগের সামগন 
গিগস উঠগছ। অ্যাডাম এক নবগ্নকা সুন্দরী েুবতীর সগে রাত কাটাগচ্ছ সুইজারেযাগন্ডর 
গকাগনাও এক ববোসবহুে কামরা়ে। 
  
পরক্ষগণই গজবনোর বনগজগক িাসন করে, আবম এসব বক িাববছ, বনশ্চ়েই বযবসার 
কাগজ অ্যাডামগক গ্রাগম গেগত হগচ্ছ। হ়েগতা বা গসোগন বদনরাত কাগজ বযস্ত থাকগত 
হগব। আর আবম বকনা ওর সম্পগকক এসব আগজবাগজ বচন্তা করবছ। এটা িারী অ্নযা়ে 
হগচ্ছ। এতই েবদ মন সবন্দহান হ়ে তাহগে গকৌিগে তার কাছ গথগক গজগন বনগত গদাষ্ 
গতা বছে না। উবন গকাথা়ে োগচ্ছন, গকাথা়ে রাত কাটাগবন, সগে গক োগচ্ছ, এসব আর 
বক? তাহগে গতা গকৌতূহে বমটগতা আবার সগন্দহটাগকও মন গথগক গঝগ়ে গেো গেত। 
  
গসই সম়ে গকন ঘগরর গিতর ঢুগক প়েে। ঢুগকই তাগক অ্বাক হগত হে, এক মুহূতক 
গজবনোগরর বদগক তাবকগ়ে গথগক তার প্রবতবে়োটা গবাঝার গচষ্টা করে। তারপর বেে 
বক হে গজবনোর, একা একা পােগের মগতা বকগছা গকন? গতামার িরীর বক োরাপ? 
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গজবনোর েিা গপে। গস বেে না, গতামাগক অ্ত বযস্ত হগত হগব না, ক্লাবন্ত এগস 
আমার সারা িরীর মনগক আচ্ছন্ন কগরগছ, তাই…। 
  
গকন সহানুিূবতর সুগর বেে–গববি রাত গজগে কাজ করার েে, আজ তা়োতাব়ে শুগ়ে 
প়েগব, বুগঝগছা। 
  
গজবনোর বনগজর মগন প্রে করে–অ্যাডামও বক তা়োতাব়ে ঘুবমগ়ে প়েগব আজ? এর 
সদুির তার জানা গনই। 
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অযাডাম বাইঞ্জে রেঞ্জছ 
অ্যাডাম বাইগর গেগছ, এক মাস হগ়ে গেে। গজবনোর তার গকাগনা েবর পাগচ্ছ না। 
গজবনোর মগন মগন িীষ্ণ গিগে পগ়েগছ। তার প্রবত দুস্তর একটা আকষ্কণ গস অ্নুিব 
করগছ। হঠাৎ একবদন গটবেগোন গবগজ উঠে। বরবসিার তুেগতই গজবনোর ও প্রান্ত 
গথগক অ্যাডাগমর েোর স্বর শুনগত গপে। অ্যাডাম বেগছন–একটু আগে বেগরবছ, দুপুগর 
আমরা দুজগন োঞ্চও োব। 
  
এতবদন বাগদ অ্যাডাগমর েো শুগন গজবনোগরর িরীর গরামাগঞ্চ বিউগর উঠে। গকাগনা 
রকগম গস উির বদে– 
  
-তাহগে কথা রইে োজা গহাটগের এক রুগম তুবম চগে আসগব। 
  
–অ্বিযই। 
  
গজবনোর জাগন ওই ওক রুগম েত বযবসা়েী ও দাোেগদর আস্তানা। আগে গকাগনা 
েুবতী গমগ়েরা ওোগন গেগত সাহস করত না। 
  
গজবনোর অ্নয বদগনর তুেনা়ে একটু আগে অ্বেস গথগক গববরগ়ে প়েে। গস এগস 
হাবজর হে এক রুগম। অ্যাডাম এে একটু পগর। গজবনোর গদেে অ্যাডাগমর োগ়ের রং 
তামাগট গদোগচ্ছ। তগব বক ওর কিনা অ্মূেক ন়ে? সবতয সবতয বক অ্যাডাম এতবদন 
সুন্দরী স্বিবাস েুবতীগদর বনগ়ে েুবতক কগর গববরগ়েগছ সমুগদ্রর তীগর? গকননা গজবনোর 
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জাগন একটানা গবি বকছুবদন বাবের ওপর শুগ়ে থাকগে গরাগদর তাগপ রং তামাগট হগ়ে 
ো়ে। িগ়ে গজবনোগরর মুে শুবকগ়ে গেে। 
  
অ্যাডাম ও়োনকার দূর গথগকই গজবনোরগক গদেগত গপগ়েবছগেন। বতবন এবেগ়ে এগস 
গজবনোগরর মুগোমুবে বসগেন। গজবনোগরর হাত তুগে বনগেন বনগজর হাগত। তার 
হাগতর উষ্ণ পরি গজবনোগরর গিতগর একটা বিহরণ জাোগো। বববাবহত পুরুষ্গদর 
সংস্পিক গথগক দূরত্ব বজা়ে গরগে চোর সাবধান বাণী গস এই মুহূগতক িুগে গেে। েমি 
গস দুবকে হগ়ে প়েগছ। গস বুঝগত পারগছ তার ইচ্ছািবক্ত গোপ গপগ়েগছ। অ্নয বকছুর 
আকষ্কগণ গস বন়েবিত হগচ্ছ। তার ইগচ্ছ করগছ অ্যাডাগমর হাগত বনগজগক সমপকণ 
করগত। সমস্ত বাধা েঙ্ঘন করার প্রবে সৃ্পহা তার মনগক না়ো বদগচ্ছ। গস গেন স্পষ্ট 
গদেগত পাগচ্ছ গে গস আর অ্যাডাম দুজগন নগ্ন হগ়ে পািাপাবি শুগ়ে আগছ। কথাটা 
িাবামাত্র তার গচােমুে েিা়ে োে হগ়ে গেে। 
  
গসই মুহূগতক অ্যাডাম গজবনোরগক চমগক বদগ়ে একটা সবুজ রগের স্কােক বদগেন। বতবন 
বেগেন–এটা গতামার জনয বমোন গথগক এগনবছ। গতামার পছন্দ হগ়েগছ গতা গজবনোর? 
  
সবুগজর ওপর গসানােী সুগতার কারুকাজ স্কােকটার গসৌন্দেক আরও বাব়েগ়ে তুগেগছ। 
  
গজবনোর িাবে বমোন অ্থকাৎ ইটাবে। গস শুগনগছ ওোনকার গমগ়েরা পরীগদর মগতা 
অ্পরূপা হ়ে। 
  
গজবনোর েুিীর সুগর বেে–বাুঃ, চমৎকার গদেগত গতা এটা। গতামা়ে অ্সংেয ধনযবাদ 
অ্যাডাম। শুগনবছ ওই জা়েোটা নাবক েুব সুন্দর। ভ্রমণ বপপাসু মানুষ্গক নাবক ওই 
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জা়েোটা হাতছাবন বদগ়ে ডাগক। আবম অ্বিয কেনও বমোগন োইবন, তগব ওোনকার 
মবন্দর, মঠ আর েীজকার অ্গনক ছবব আবম গদগেবছ। 
  
-হযাাঁ, জা়েোটা িারী সুন্দর। ওোনকার মঠ, মবন্দর ও েীজকাগুগোর বিি ও িাস্কগেকর 
গকাগনা তুেনা গনই।  
  
তেন অ্যাডাগমর সে গজবনোরগক আগবি ববহ্বে কগর তুগেবছে। অ্যাডাগমর হাগতর 
স্পিক ও দুগচাগের মগনামুগ্ধকর দৃবষ্ট তাগক পােে কগর বদবচ্ছে। চারপাগির বকছুর প্রবত 
তার দৃকপাত বছে না। হঠাৎ তারা আববষ্কার করে গে গপগটর বেগদর গথগক আগরকবট 
বেগদ রগ়েগছ তাগদর িরীগরর প্রবতবট গকাগণ। গস বেগদগক অ্গ্রাহয করা তাগদর কাগরা 
পগক্ষ সম্ভব ন়ে। 
  
গজবনোর মগন মগন বেে–ওর গমাহ মুক্ত হও়োর জনয আমাগক একবট কাজ করগত 
হগব। তা হে ওর িরীরী আগবদগন সা়ো গদও়ো, গস অ্যাডামগক বেস বেস কগর বেে 
চগো আমরা এোন গথগক গববরগ়ে োই। 
  
ওরা গহাগটগের ববে বমবটগ়ে বাইগর এে। গসোগন প্রচুর গোগকর আনাগোনা চেবছে। 
গসই িীগ়ের মগধয গজবনোর বেগ়ে দাাঁ়োে। আর অ্যাডাম গেে গহাগটগের কাউন্টাগরর 
বদগক। বতবন দুজগনর জনয ঘর বুক করগেন। গরবজোগর বনগজর নাম নথীিুক্ত 
করগেন। এবার গজবনোগরর কাগছ বেগর এগেন অ্যাডাম। তাপর দুজগন এবেগিটগর 
চাপগেন বুক করা ঘগরর উগদ্দগিয। 
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তারা োজা গহাগটগের বনবদকষ্ট ঘরবটগত এগস উপবিত হে। গসই ঘরবট নানারকম 
আসবাবপগত্র সুসবিত। অ্গনক নীগচর গথগক িহগরর বযস্ত োনবাহগনর আও়োজ 
ওপগরর এই ঘগর গিগস আসগছ। গজবনোগরর মগন হে গস গেন মযাবজক গদেগছ। আর 
পরবতকী ঘটনাগুগো গচাগের বনগমগষ্ মযাবজগকর মগতা ঘগট গেে। অ্যাডাম বনগজর হাগত 
একবট একবট কগর গজবনোগরর গপািাক েুগে বদে। গস এগকবাগর নগ্ন হগ়ে গেে। 
তারপর তাগক ববছানা়ে শুইগ়ে বদগেন অ্যাডাম। তারপর তাগদর দুজগনর গদহ বমগেবমগি 
একাকার হগ়ে গেে। এই দদবহক সে োগির জনয দুজগনই উেুক্ত হগ়েবছে এতবদন। 
অ্যাডামগক গদহদান কগর গজবনোর গে সুে গপগ়েগছ তা ও গকাগনাবদন িুেগত পারগব 
না। তার মগনর সৃ্মবতপগট এই ঘগরর গিতগরর মুহূতকগুগো আজীবন োাঁথা থাকগব। 
বমেনকাগে তার একবট কথাই মগন হবচ্ছে গে গস গিষ্ হগ়ে োগচ্ছ। 
  
গবি কগ়েক ঘণ্টা ধগর চেে তাগদর গদহবমেগনর চরম আনগন্দর সুে গিাে। 
গজবনোগরর সমস্ত িরীর ক্লাবন্তগত অ্বসন্ন হগ়ে প়েে। গস অ্যাডাগমর পাগি চুপচাপ শুগ়ে 
প়েে। শুগ়ে শুগ়ে অ্যাডাগমর গরামি বুগক হাত বুগোত োেে। 
  
নীরবতা িে কগর অ্যাডাম বেগেন–মগন হগচ্ছ আবম আবার নতুন কগর প্রাণ বেগর 
গপোম। 
  
অ্যাডাগমর কথা শুগন গজবনোর অ্ট্টহাবসগত গেগট প়েে। 
  
বববস্মত গচাগে অ্যাডাম একপেক গদেগেন গজবনোরগক, তারপর বেগেন–এগত হাবসর 
বক হে? 
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গজবনোর গচাগে মুগে হাবসর িাব েুবটগ়ে বেে–আবম এতবদন িাবতাম একবার–গতামার 
পাগি শুগেই আবম গতামার হাত গথগক মুবক্ত পাগব। 
  
গজবনোগরর বদগক কাত হগ়ে শুগ়ে অ্যাডাম বেগেন–এেন বক গতামার িাবনাটা পাগে 
বেগ়েগছ? 
  
একটু ইতস্তত কগর গজবনোর বেে–এেন আবম িাববছ, গতামার জনযই হ়েগতা ঈশ্বর 
আমাগক দতবর কগরগছন। এেন আর গতামাগক ছা়ো আবম একমুহূতক থাকগত পারগবা না। 
  
গজবনোগরর ইবেতটা বুঝগত অ্যাডাগমর একটু অ্সুববধা হে না। তাই বতবন বেগেন 
আোমী গসামবার আমার স্ত্রী গমবরগবথ ইউগরাপ োগচ্ছ। সগে তার বপসীও োগচ্ছন। 
বেরগব গসই একমাস পগর, এই একটা মাস আমরা এগক অ্পগরর সেসুে োি করগব। 
  
. 
  
গজবনোর আর অ্যাডাম ও়োনকার প্রবত রাগত বমবেত হগ়ে চরম তৃবপ্ত গিাে করগত োেে। 
মাগঝ মগধয অ্যাডাম গজবনোগরর গছাট্ট অ্যাপাটকগমগন্ট রাত কাটাগত আসগতন। একবদন 
বতবন গজবনোরগক বেগেন–এোগন আবম আর গতামাগক থাকগত গদগবা না। আজ তুবম 
আবম গকউই অ্বেগস োব না। গতামার থাকার মগতা একটা বাব়ের সোন করগবা আজ 
সারাবদন ধগর। 
  
তারা দুজগন সারাবদন ধগর বাব়ের গোাঁগজ একবদ ওবদক ঘুগর গব়োে। প্রচুর অ্যাপাটকগমন্ট 
গদেে। সবকবটই গজবনোগরর অ্পছন্দ হে। গিষ্ পেকন্ত দুপুর েব়েগ়ে ববগকে হে। 
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তেন তারা গবেগমন্ট টাও়োগসক একটা বাব়ের সোন গপে। জা়েোটা ও বাব়েবট তাগদর 
মগনর মগতা হে। 
  
গসই বাব়েবটগত ঘগরর সংেযা পাাঁচবট। প্রবতবট ঘরই দামী দামী আসবাবপগত্র সাজাগনা। 
  
অ্যাডাম সাগ্রগহ জানগত চাইগেন বক পছন্দ হগ়েগছ গতা? 
  
গজবনোর েুিীর স্বগর জবাব বদে–েুব পছন্দ হগ়েগছ। তগব এর সগে সগে একটা বগ়ো 
সমসযা গদো বদগ়েগছ, এতব়ে বাব়ের িা়ো গদও়োর মগতা আবথকক পবরবিবত এেনও 
আমার দতবর হ়েবন। 
  
অ্যাডাম বেগেন–এটা আমরা বেজ বনগ়েবছ, গকাম্পনীর নাগম। বি. আই. বপ.-গদর থাকার 
বযবিা এোগন করা হ়ে। আবম ওগদর জনয অ্নয বযবিা কগর গদগবা। আজ গথগক তুবম 
এোগন থাকগব। 
  
অ্সম্ভব। তুবম গতা জাগনা আমার বাবষ্কক আ়ে কত? এত িা়ো গদবার মগতা ক্ষমতা 
আমার গনই। 
  
–তুবম বকছু বচন্তা গকগরা না, গসসব আবম গদেগবা। 
  
স্ত্রীর অ্গোচগর গরাজ সেযা়ে অ্যাডাম আসগতন গজবনোগরর নতুন ফ্ল্যাগট। কাজকমক বনগ়ে 
তারা দুজগন আগোচনা করগতন, মাগঝ মগধয রাবন বা দাবা গেগে সম়ে কাটাগত তারা। 
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গজবনোর বনগজর হাগত দুজগনর জনয বডনার দতবর করগতা। তারা দুজগন একসগে বগস 
বডনার সারগতা আর তার োাঁগক োাঁগক নানারকম েি চেগতা। 
  
এেন অ্যাডাগমর সগে গজবনোগরর ঘবনষ্ঠতা আরও েম্ভীর হগ়েগছ। এেন দুজগন 
পরস্পগরর েুব কাছাকাবছ এগসগছ। তগব তারা আগের মগতা বনুঃসগোগচ গকাথাও 
গব়োগত গেগত বা গরগস্তারাাঁ়ে বেগ়ে োও়ো-দাও়ো করগত পাগর না। গকাথা গথগক েিা 
সংগকাচ এগস তাগদরগক বাধা গদ়ে। অ্বিযই এর গপছগন কাজ করগছ দুনকাম রটনার 
ি়ে। তাই তারা ইগচ্ছ হগে িহগরর বাইগর চগে ো়ে। গসোগন গছাগটাোগটা গকাগনা 
গরগস্তারাাঁ়ে ঢুগক প্রথম বদগক েগম েগম গদো গেণ্ডামগক গস আরও গ্রহগনর সব কথা 
বডনার সাগর। 
  
সকাে গথগক রাত অ্ববধ অ্যাডাগমর রবববারটা কাগট গজবনোগরর সগে। ববছানা়ে শুগ়ে 
শুগ়ে তারা দুজগন গব্রকোে ো়ে। েীজকার ঘণ্টাধ্ববন শুগন তারা ঘগর বগসই প্রাথকনা 
কগর। গজবনোর জাগন অ্যাডাগমর সগে তার গপ্রম গপ্রম গেো করা ি়েংকর অ্নযা়ে, এই 
গেো গবিীবদন চেগব না, চেগত গদও়ো উবচত ন়ে। বকন্তু বকছুগতই অ্যাডাগমর গমাহ 
গথগক গস গববরগ়ে আসগত পারগছ না। অ্যাডাগমর সেসুে গেন তাগক সারাক্ষণ আববষ্ট 
কগর রাগে। গদহদান কগর গে এত তৃবপ্ত ও সুে পাও়ো ো়ে তা গজবনোর আগে জানগতা 
না। অ্যাডাম গে তাগক এত আনগন্দর অ্বধকাবরনী কগরগছ তার জনয গজবনোরগক অ্গনক 
মূেয বদগত হগব গকাগনাও একবদন, তা গজবনোর বনবশ্চত কগর জাগন। 
  
অ্যাডাগমর েেআবিগত গজবনোগরর গকাগনা োবেেবত গনই। গস শুগনগছ অ্গনক গপ্রবমক 
নাবক গপ্রবমকার সগে রাবত্রোপন কাগে অ্তবককগত মৃতুয মুগে পবতত হ়ে। ন়ে হৃদগরাগে 
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অ্থবা উচ্চ রক্ত চাপজবনত কারগণ। তাই গজবনোর আপকােীন বযবিা বহসাগব 
অ্যাডাগমর েৃহ বচবকৎসগকর নাম বঠকানা, এমন কী গটবেগোন নম্বরও বেগে গরগেগছ 
বনগজর গটবেগোন োইগড। অ্যাডাগমর স্ত্রী গমবরগবগথর মগতা গস অ্যাডাগমর বপ্র়ে োবার 
রান্না করা গথগক জামাকাপ়ে গকগচ গদও়ো পেকন্ত সব কাজ একা হাগত কগর। 
গমবরগবগথর অ্িাব গস অ্যাডামগক বুঝগত গদ়ে না। অ্যাডাম ঘুবমগ়ে প়েগে তারপর গস 
তার হাগত মুে গুাঁগজ ঘুবমগ়ে পগ়ে। তার মগন হ়ে এই আশ্র়েবট গেন তার গদহমগন 
িাবন্তর বাতাবরণ সৃবষ্ট কগর। 
  
প্রথম বদগক গজবনোগরর ধারণা বছে তাগদর পরস্পগরর প্রবত দদবহক আসবক্ত ধীগর ধীগর 
হ্রাস পাগব। েগম েগম গদো গেে তার ধারণা িুে। তাগদর দদবহক আকষ্কণ কমা গতা 
দুগরর কথা বরং আরও গবগ়েগছ। অ্যাডামগক গস আরও েিীরিাগব িাগোবাসগো। 
তাগক ছা়ো তার একমুহূতক চগে না। অ্যাডাগমর কাগছ তার জীবগনর সব কথা অ্কপগট 
বগে গেে। তার এেন একটাই কাজ গকবে অ্যাডাগমর গসবােে করা। গস সবসম়ে 
ঈশ্বগরর কাগছ প্রাথকনা কগর গকাগনািাগবই গেন তাগদর এই সুগের বদনগুবের অ্বসান না 
হ়ে। আর সবসম়ে অ্যাডাম গেন তাগক এইিাগব আাঁকগ়ে ধগর থাগক। 
  
বকন্তু ঈশ্বর গজবনোগরর ওই প্রাথকনা মেুর কগরন বন। তাগদর ওই সুেসােগর গিগস 
োও়োর ইবত ঘটে। গজবনোর আর অ্যাডাগমর সুে ও আনগন্দর বদগনর গম়োদকাে বছে 
মাত্র একমাস, কারণ একমাস বাগদ অ্যাডাগমর স্ত্রী গমবরগবথ ইউগরাপ গথগক বেগর 
আসার আগের রাত। গস রাগত অ্যাডাম গজবনোগরর ফ্ল্যাগট এগেন। গিষ্বাগরর মগতা 
দুজগন একসগে বডনার করগেন। তারপর দুজগন দদবহক সুগের স্বাদ গ্রহগণ গমগত 
উঠগেন। গিগষ্ ক্লান্ত হগ়ে অ্যাডাম একসম়ে ঘুবমগ়ে প়েগেন। 
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গস রাগত গজবনোর দুগচাগের পাতা এক করগত পাগরবন। গস অ্যাডাগমর বুগকর ওপর 
শুগ়ে সারা রাত কাবটগ়ে বদে। সুগের অ্নুিূবতগত িরা েত কবদগনর সৃ্মবত িাবগত োেে 
গস। 
  
পরবদন সকাে। অ্যাডাম ও গজবনোর গব্রকোে গেগত মুগোমুবে বগসগছ গটববগে। গেগত 
গেগত অ্যাডাম বেগেন–গজবনোর, তুবমই একমাত্র গমগ়ে োগক আবম অ্ন্তর বদগ়ে 
িাগোগবগসবছ। 
  
গমবরগবথগক ববগ়ে করার পগরই অ্যাডাম বুঝগত গপগরবছগেন বতবন কতব়ে একটা িুে 
কগরগছন। একমাত্র আগবে ও সহানুিূবতর তাবেগদই ওই সম়ে এমন গবাকার মগতা 
কাজ কগরবছগেন বতবন। হ়েগতা বতবন গিগববছগেন মা-বাবাগক হাবরগ়ে গমবরগবথ এই 
ববিাে পৃবথবীর গকাগনা এক অ্ে েবেগত একাকী ঘুগর গব়োগতা। তাই তাগক ববগ়ে কগর 
মহানুিবতার কাজ কগরগছন। এর সগে আশ্র়ে ও বনরাপিা বদগ়েবছগেন। 
  
গমবরগবথগক বতবন সবতযই িাগোবাগসন। গমবরগবথ োগত আঘাত পা়ে এমন গকাগনা 
আচরণ বতবন কগরন না। তগব গজবনোরগক গে বতবন িাগোবাগসন গসটাও অ্স্বীকার 
করগত পাগরন না। এই িাবনাটা তাগক কুাঁগর কুাঁগর োবচ্ছে। গিষ্ অ্ববধ বতবন বির 
করগেন, এই ববষ্গ়ে মামাশ্বশুর েু়োটক বনডহযাগমর সগে পরামিক করগবন। েু়োটক তাগক 
িীষ্ণ গস্ন্হ কগরন। সুতরাং অ্যাডাগমর অ্বিা বতবন িাগোিাগব উপেবি করগত 
পারগবন। 
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অ্যাডাম েু়োগটকর অ্বেগস এগস হাবজর হগেন। েু়োটক তাগক গদগে উচ্চকগে বেগেন, 
িাগোই হগ়েগছ তুবম এগসগছা অ্যাডাম, বকছুক্ষণ আগে বনবকাচন কবমবটর কতকাবযবক্তগদর 
সগে আবম কথা বগেবছ গটবেগোগন। ওাঁরা গতামাগক গসগনটর হবার উপেুক্ত মগন 
করগছন। তাই গতামাগক বনবকাচগন দাাঁ়োগত বেগছন, পাবটকর গথগক তুবম সাহােয পাগব। 
  
অ্যাডাম হতচবকত হগ়ে গেগেন। বতবন গে উগদ্দগিয এোগন এগসগছন তা িুগে গেগেন। 
মুহূতকোগনক পগর আমতা আমতা কগর বেগেন–আবম ইগ়ে–এ গতা েুব আনগন্দর কথা। 
  
েু়োটক গসাৎসাগহ বেগত োেগেন–েুব সুষু্ঠ ও িান্তিাগব সববকছু পবরচােনা করগত হগব 
আমাগদর। সবার আগে একটা বনবকাচনী তহববে েুেগত হগব। গকাথা গথগক শুরু করগবা 
তা আবম গতামা়ে বুবঝগ়ে বেবছ। 
  
গসগনটর পদপ্রাথকী বহগসগব অ্যাডামগক গিাগট দাাঁ়ে করাগত বক বক পবরকিনা বতবন গ্রহণ 
কগরগছন তা বনগ়ে আগোচনা করগেন তাাঁর সগে েু়োটক বনডহযাম। প্রা়ে দু-ঘন্টা পর 
আগোচনা গিষ্ হগত অ্যাডাম বেগেন–েু়োটক একটা ববগিষ্ কারগণ আপনার পরামিক 
বনগত এগসবছ আবম। 
  
েু়োটক বযস্ত হগ়ে বেগেন–দুুঃবেত, অ্যাডাম। আমার একজন মগেে এগসগছ। তার সগে 
কথা বেগত হগব। হাগত একদম.সম়ে গনই। মামাশ্বশুগরর কথা শুগন অ্যাডাম আন্দাজ 
করগত পারগেন হ়েগতা সমসযাটা েু়োটক বনডহযাম অ্নুধাবন করগত গপগরগছন। 
  
গসবদন দুপুগর এক গড়োরী গরগস্তারাাঁ়ে অ্যাডাম ও গজবনোর োঞ্চ গেগত এগসগছন। 
অ্যাডাগমর গচােমুে উৎসাহ উদ্দীপনা়ে টেবে কগর েুটগছ। বতবন গচ়োগর বসগত বসগত 
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বেগেন–একটা সুেবর আগছ, গজবনোর। আবম গসগনটর পগদর পাথকী হগ়ে এবার গিাগট 
দাাঁ়োবচ্ছ। 
  
গজবনোর আনগন্দ োবেগ়ে উঠে। গস বেে–বাুঃ! এগতা দারুণ েবর! গদেগব একবদন 
গসগনটর বহগসগব গতামার েযাবত চারবদগক ছব়েগ়ে প়েগব। 
  
অ্যাডাম বেগেন–বনউই়েগককর মগতা জা়েো়ে গিাগট গজতার জনয গজার ে়োই করগত 
হগব। 
  
গজবনোর জানগতা অ্যাডাম অ্সম সাহসী ও তীক্ষ্ণবুবদ্ধ সম্পন্ন মানুষ্। মানবসকিাগব 
প্রস্তুবত বনগ়েই বতবন গে গকাগনা ে়োইগত নাগমন এবং জ়েোিও কগরন। তার পূবক 
অ্বিজ্ঞতাই এর প্রমাণ। একবার জবটে একটা মামো গথগক তাগক বতবন রক্ষা 
কগরবছগেন। তাই গস গজার বদগ়ে বেে–ওসব গতামার কাগছ তুচ্ছ বযাপার। গতামার জনয 
আমার েবক হ়ে। 
  
অ্যাডাগমর একবট হাত গজবনোগরর হাগতর মুগঠার মগধয। 
  
অ্যাডাম অ্ন্তরে সুগর বেগেন–দাাঁ়োও, দাাঁ়োও, এেনই অ্ত গিগবা না। আমাগক অ্গনক 
দূর পাব়ে বদগত হগব। 
  
গজবনোর আন্তবরকিাগব বেে–গতামা়ে আবম িাগোবাবস বগেই গতা গতামার জনয আবম 
েবকগবাধ কবর। 
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বনবকাচনী প্রচার অ্বিোন বনগ়ে আরও বকছুক্ষণ আগোচনা করগেন গজবনোগরর সগে 
অ্যাডাম। শুিাকাঙ্খী বহগসগব গজবনোর চা়ে অ্যাডাম গসগনটর গহান। বকন্তু তাগত একটা 
সমসযা গদো গদগব। তাগদর মগধয ববগচ্ছদ ঘটগব। অ্যাডাম গসগনটর হগে নানা কাগজ 
বযস্ত থাকগবন। তেন গজবনোর তার সেসুে গথগক ববঞ্চত হগব। গস বনগজ অ্বববাবহতা 
আর অ্যাডাম বববাবহত। তাগদর দুজগনর গোপন গপ্রম ও দদবহক সম্পগককর কথা 
গোকসমগক্ষ প্রকাবিত হগে অ্যাডাগমর রাজশনবতক জীবগন চরম ববপেক়ে ঘটগব। 
অ্যাডাগমর পগক্ষ গসটা েুব শুি হগব না। আবার তার স্ত্রীর সগে মগনামাবেনয গদো গদগব। 
এইসব িাবনাগুগো গজবনোরগক বনরাপিাহীন ও বনুঃসে কগর বদগত চাইে। তবুও গস 
অ্যাডামগক উৎসাবহত করগত োেে। 
  
অ্যাডাগমর গপ্রগম প়োর পর অ্বনদ্রা আর দুুঃস্বগপ্নর গবাে তাগক মুবক্ত বদগ়েবছে। বকন্তু 
আবার গসই গরাে এগস হানা বদে তার গচাগে। গস সারারাত গজগেই কাটাগত োেে। 
  
. 
  
একবদন গজবনোর একবট অ্দু্ভত েবর গপে। একজন ববধবার সম্পবি ষ়্েেি কগর 
দেে বনগচ্ছ তার গমগ়ে জামাই। গসই েবরবট গজবনোরগক আকৃষ্ট করে। গস মন বদগ়ে 
পুগরা েবরবট প়েে, েবরবট হে এই রকম–গহগেন কুপার নাগম এক মধয ব়েস্কা ববধবা 
িদ্রমবহো তার একমাত্র কনযা সন্তানগক বনগ়ে একবট বাব়েগত বাস করগতন। স্বামীর 
মৃতুযর পর স্বামীর েবচ্ছত চবল্লি োে ডোর গহগেন পান। বতবন গসই টাকা বযাগে গরগে 
বদগ়েবছগেন। গহগেন গে বাব়েগত থাকগতন গসোনকার সুপাবরনগটগন্ডর গপ্রগম পগ়ে তার 
গমগ়ে এবং পগর ওগদর ববগ়ে হ়ে। ববগ়ের, মাস ছগ়েক পগর গহগেগনর গমগ়ে ও জামাই 
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তার সম্পবি হস্তেত করার জনয ষ়্েেি কগর। তারা আদােগত বেগ়ে আগবদন গপি 
কগর এই মগমক গে শ্রীমতী কুপাগরর মগধয মানবসক দুবকেতা গদো বদগ়েগছ। তাই তাগক 
সরকারীিাগব অ্ক্ষম গঘাষ্ণা করা গহাক এবং োবতী়ে ববষ়্েসম্পবির উিরাবধকারী 
তাগদর করা গহাক। আগবদগনর সগে শ্রীমতী কুপাগরর গমগ়ে জামাই িহগরর বতনজন 
গসরা মানবসক গরাে ববগিষ্গজ্ঞর বরগপাটকও দাবেে কগরবছগেন আদােগত। তারা 
জাবনগ়েগছ ওই বতনজন ডাক্তার শ্রীমতী কুপাগরর মানবসক দবকেয সম্পগকক একমত 
হগ়েগছন। তাগদর বতনজগনর বরগপাগটকর ওপর বনিকর কগর আদােত শ্রীমতী কুপারগক 
মানবসক হাসপাতাগে পাঠাবার বনগদকি বদগেন। আর তার সমস্ত সম্পবি তার গমগ়ে 
জামাইগক হস্তান্তর করগেন। 
  
বরগপাটকটা প়ো গিষ্ কগর গজবনোর গকন গবইবেগক বেে–গকন, আমার মগন হগচ্ছ এটা 
সাজাগনা গকস। 
  
গকন বেে–আবমও তাই িাববছ। তগব তুবম এোগন বকছু করগত পারগব না। 
  
এটা সবতয গে শ্রীমতী কুপার গজবনোগরর মগেে নন। তাাঁর গমগ়েজামাই েবদ তাগক 
গকৌিগে পােো োরগদ পাবঠগ়ে থাগক তাহগে তারা গজবনোগরর মধযিতা পছন্দ করগব 
না। তাছা়ো গসরা বতনজন মানবসক বচবকৎসক তাগক মানবসক গরােী বগে সাবযস্ত 
কগরগছন। গসগক্ষগত্র শ্রীমতী কুপাগরর করণী়ে বকছু গনই। তবুও গজবনোর একগুগ়ের 
মগতা বেে–গকন, আবম শ্রীমতী কুপাগরর পাগি দাাঁ়োগবা, তার সগে আজই গদো 
করগবা। 
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বহদাস অ্যাসাইোগম বেগ়ে গজবনোর সুপাবরনগটগন্ডগন্টর সগে গদো করে। এই পােো 
োরদবট ওগ়েেগবোগরর ববিাে জেগের ধাগর অ্ববিত। উাঁচু পাাঁবচে বদগ়ে গঘরা। 
একবট মাত্র োর। তার দুপাগি দুজন রক্ষী দাাঁব়েগ়ে আগছ। 
  
সুপাগরগন্টনগডন্ট ববনগ়ের সগে বেগেন–গহগেন কুপাগরর সগে কাগরা গদো করার 
অ্নুমবত গনই। তগব আপনার বযাপারটা আোদা। বকন্তু আপবন গে এোগন এগসগছন তা 
োতা়ে গেো হগব না গোপন থাকগব। েবদ আপবন রাজী থাগকন তাহগে ওাঁগক এোগন 
আনার বযবিা করগত পাবর। 
  
-ধনযবাদ। 
  
গরাো পাতো ে়েগনর মবহো শ্রীমতী গহগেন কুপার। ব়েস ষ্াগটর কাছাকাবছ। এই 
ব়েগসও তার গদগহ গসৌন্দগেকর বান ডাকগছ। তার গচাগের তারা দুবট ঘন নীে। তার 
গচােমুে অ্সাধারণ বুবদ্ধমিার পবরচ়ে বহন করগছ। গজবনোরগক গদগে বতবন িীষ্ণ 
েুিী। 
  
–আপনার পবরচ়ে আমার জানা গনই, আপনার এোগন আসার কারণও আমার অ্জ্ঞাত, 
তবুও গকন জাবন না আপনাগক গদগে আমার েুব আনন্দ হগচ্ছ–গহগেন কুপার হাবসমুগে 
গজবনোরগক বেগেন। 
  
গজবনোর বেে–আবম একজন এযাটবনক। একজগনর পাঠাগনা একটা বরগপাটক পগ়ে জানগত 
পারোম আপবন এোগন আগছন, অ্বিয তাগক আবম বচবন না। 
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গহগেন কুপার বেগেন–একাজ অ্যােবাটক ছা়ো আর কারও ন়ে। 
  
–অ্যােবাটক গক? 
  
–েত পাঁবচি বছর গস আমার বাটোর বছে। আমার গমগ়ে ডগরাবথ। গস ববগ়ে করার পর 
তাগক তাব়েগ়ে গদ়ে। আপনার ব়েস কম তাই আমাগদর চারপাগি বদগনর পর বদন বক 
পবরবতকন হগচ্ছ তার গোাঁজ আপবন জাগনন না। মানুগষ্র মগনর মগধয দ়ো মা়ো মমতা 
গস্ন্হ িাগোবাসা শ্রদ্ধা করুণা এসব বকছুই আর বতেমাত্র গনই। তার পবরবগতক এগস ঠাাঁই 
গপগ়েগছ গোি ইষ্কা। বতবন একবট দীঘকশ্বাস গেেগেন। 
  
–আপবন বক আপনার গমগ়ের মগধয এসব বকছু গদেগত গপগ়েগছন? গজবনোর জানগত 
চাইে। 
  
না, ডগরাবথর গকাগনা গদাষ্ গনই। আসে ি়েতান হে ওর স্বামী। আমার গমগ়েগক সুশ্রী 
বো চগে না। হাবাটক ওগক ববগ়ে কগরগছ গকবে টাকার গোগি। তাই েেন গস জানগত 
পারে সমস্ত বব়েষ্সম্পবির মাবেকানা আমার নাগম তেন গস এটা িাগো মগন গমগন 
বনগত পাগরবন। 
  
–আপনার জামাইগ়ের এই মগনািাব আপবন জানগেন বক কগর? 
  
–গস বনগজর মুগে বগেগছ। গকাগনা েুবক্তর ধার ধাগর না। আমার মৃতুয পেকন্ত গস অ্গপক্ষা 
করগত চাইে না, তার ইগচ্ছ আবম জীববত থাকগতই ডগরাবথর নাগম সব সম্পবি বেগে 
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বদই। তাহগেই গতা ও বকবস্তমাৎ করগত পারগব। আবম জামাইগক এগকবাগর ববশ্বাস কবর 
না। 
  
শ্রীমতী কুপার, আপবন বক সবতয সবতয মানবসক বদক গথগক অ্সুি? আ়ে গচাগে 
গজবনোগরর বদগক তাবকগ়ে শ্রীমতী কুপার বেগেন–কেনই না। তগব ডাক্তারগদর মগত 
আবম বসগজাগফ্রবন়ো আর পারানাই়োর গরােী। 
  
গজবনোর বনবশ্চত গে শ্রীমতী কুপার গকানিাগবই মানবসক গরাগে িুেগছন না। 
  
–আপনাগক বক আপনার গমগ়েজামাই জাবনগ়েগছ গে এ বযাপাগর তারা বতনজন মানবসক 
গরাে ববগিষ্গজ্ঞর সগে আগোচনা কগরগছন এবং তাাঁরা প্রগতযগকই আপনাগক 
মানবসকিাগব সুি নন বগে রা়ে বদগ়েগছন। 
  
শ্রীমতী গহগেন কুপাগরর গচােমুে ববষ্াগদর ছা়ো়ে গঢগক গেে। বতবন ধীগর ধীগর 
বেগেন–আমা়ে ববষ়্ে সম্পবির গমাট মূেয চবল্লি োে ডোর। ওই টাকার িতকরা 
একিাে বদগ়ে ববগশ্বর গে গকাগনা ডাক্তারগক গকনা ো়ে বমস পাককার। তাছা়ো এেন 
আমার জামাই ওইসব ববষ়্েসম্পবির মাবেক। তার হাত গথগক আবম বকছুগতই মুবক্ত পাব 
না। 
  
–আবম আপনার জামাইগ়ের সগে গদো করগবাবগেই গজবনোর গসোন গথগক ববদা়ে 
বনে। 
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োজা টাও়োসক। বনউই়েগককর অ্নযতম গসরা ববোসবহুে অ্ঞ্চে। এোগন সব ধনী 
বযবক্তগদর বসবাস। ববিাে এোকা জুগ়ে এই টাও়োসকবট দতবর করা হগ়েগছ। শ্রীমতী 
কুপাগরর গমগ়ে জামাই এই অ্ঞ্চগের বাবসন্দা। গজবনোর তাগদর সগে গদো করগত 
গেে। গস বনবদকষ্ট বাব়েগত এগস গপৌঁছে। সদর দরজার গনমগেগট গেো বমুঃ অ্যান্ড বমগসস 
হাবাটক হথকন। 
  
গজবনোর গিতগর ঢুকে দরজা গঠগে। গস গদেে গমগ়ে সম্পগকক শ্রীমতী কুপার একবটও 
বমগথয কথা বগেনবন। গরাো, েম্বা, টযারা গদেগত ডগরাবথগক। ডগরাবথর স্বামীগক হঠাৎ 
গকউ গদেগে িাবগব উবন বুবঝ ওর বাবা। ডগরাবথর গথগক ব়েগস অ্গনক ব়ে বতবন। 
গচােমুে ও গচহারা়ে ি়েতাগনর বাসা বাাঁধা গেন। 
  
-বক বযাপার বেুন গতা, গকন এগসগছন এোগন–কথাগুগোর সগে সগে হাবাগটকর মুে 
গথগক ববশ্রী আও়োজ গবগরাে। 
  
গজবনোর ডগরাবথর বদগক তাবকগ়ে বেে–আপনার মাগ়ের বযাপাগর বকছু কথা বছে। 
  
 ডগরাবথ বেে বঠক আগছ বেুন। 
  
–ওাঁর গিতর পােোবমর েক্ষণ কেন গদেগত গপগ়েবছগেন? 
  
–আমাগদর ববগ়ের পর গথগক। আমার িাশুব়ে অ্থকাৎ ডগরাবথর মা আমাগক সহয করগত 
পাগরন না। তাছা়ো ডাক্তাররাও গস কথা বগেগছন। 
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িুে বগেগছন, গকউই বঠক বরগপাটক গদনবন। আবম ডাক্তারগদর বরগপাটকগুগো গদগেবছ। 
গজবনোর বেে। 
  
হাবাটক চীৎকার কগর উঠে। বঠক বরগপাটক গদনবন, একথার অ্থক বক? 
  
–আসগে আপবন ও আপনার স্ত্রী ওাঁর আচরণ সম্পগকক ডাক্তারগদর ো বগেগছন তার 
ওপর বনিকর কগর ওাঁরা বরগপাটক দতবর কগরগছন। গে সব েক্ষণ গদো বদগে পােে বগে 
প্রবতপন্ন করা ো়ে গসইসব েক্ষণ শ্রীমতী কুপাগরর মগধয গকাগনাবদন বছে না, এেনও 
গনই। তাই বেবছোম ওাঁরা গে বরগপাটক বদগ়েগছন তা িুে, বঠক ন়ে। 
  
হাবাটক বেে–আপনার কথাই গে বঠক তার বক মাগন আগছ। আমরা গতা জাবন বহুবদন 
আগেই আমার িাশুব়ের মাথা োরাপ হগ়ে গেগছ। আর আদােতও তা গঘাষ্ণা কগরগছ। 
  
গজবনোর বেে–হযাাঁ, আদােগতর রা়েও আবম পগ়েবছ, গসোগন বনগদকি গদও়ো হগ়েগছ 
বকছুবদন অ্ন্তর অ্ন্তর আপনার িাশুব়েগক পরীক্ষা করাগত হগব। 
  
হাবাটক এবার দগম গেগেন। বতবন স্বািাববকিাব বেগেন–আপনার বক্তবয অ্নুো়েী, আমার 
িাশুব়েগক িাগো িাগব বচবকৎসা করাগে বতবন সুি হগ়ে উঠগবন? তাহগে তাগক আর 
পােো োরগদ রাোর দরকার হগব না? 
  
গজবনোর বেে–এই গতা েুব সহগজই বুগঝ গেগেগছন। ওাঁগক োগত পােো োরদ। 
গথগক গবর কগর আনা ো়ে তার বযবিা আবম করগবা। এবার গজবনোর ডগরাবথগক েক্ষয 
কগর বেে–আপনার মার োবতী়ে গরাগের বববরণ আবম পুঙ্খানুপুঙ্খিাগব পগ়েবছ। তার 
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গথগকই প্রমাবণত হ়ে গে, বতবন গকাগনাবদনই মানবসক গরাগের বিকার হনবন। বতবন গদহ 
ও মগনর বদক গথগক সমূ্পণক সুি। 
  
হাবাটক বেগেন–আপবন ো েুবি বেগত পাগরন, বকন্তু সবাই জাগন উবন একজন বৃদ্ধ 
উোদ। 
  
–আপবন বক আপনার িাশুব়েগক বগেবছগেন তার সব ববষ়্ে সম্পবি আপনাগক বদগ়ে 
বদগত? হঠাৎ প্রেটা করা়ে হাবাটক চমগক উগঠগেন। তবুও বতবন বেগেন–এসব গজগন । 
আপনার কী োি। 
  
কগ়েক মুহূতক হাবাগটকর বদগক তাবকগ়ে গজবনোর বেে–আমার প্রগের উির গপগ়ে গেবছ। 
ধনযবাদ, বগেই গজবনোর দরজার বদগক পা বা়োে। 
  
হাবাটক এক োগে গজবনোগরর সামগন এগস পথ আটগক দাাঁ়োে। তারপর আহত বাগঘর 
মগতা েজকন কগর বেগেন–বুঝগত গপগরবছ, টাকার অ্েটা আপনার মাথা ঘুবরগ়ে বদগ়েগছ। 
আপনাগক এক হাজার ডোর বদবচ্ছ। চুপচাপ এোন গথগক চগে োগবন নাক েোগবন 
না। 
  
–দুুঃবেত, আপনার সগে গকাগনারকম সমগঝাতা়ে আসগত চাই না আবম। 
  
আপনার বক ধারণা এর জনয আমার িাশুব়ে আপনাগক আরও গববি টাকা গদগবন? 
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গজবনোর হাবাগটকর গচাগে গচাে গরগে কককি স্বগর বেে–আবম আপনার মগতা অ্থকবপিাচ 
নই।. 
  
আদােগত নতুন কগর মামো দাগ়ের করগে গজবনোর। গস আগবদন গপি করে শ্রীমতী 
গহগেন কুপার সবতযই মানবসক গরাগের বিকার বকনা তা পরীক্ষা কগর গদোর। আদােত 
তার আগবদন মেুর করে। সরকারী মানবসক বচবকৎসকগদর বদগ়ে শ্রীমতী কুপাগরর 
পরীক্ষা করা হে। তাগক তারা সমূ্পণক সুি বগে গঘাষ্ণা করগেন। আদােগতর বনগদকগি 
বহদাসক অ্যাসাইোম গথগক তাগক মুবক্ত গদও়ো হে এবং আগের রা়ে োরবজ কগর তাগক 
তার সমস্ত ববষ়্ে সম্পবি বেবরগ়ে গদও়ো হে। 
  
. 
  
বনউ জাবসকর োমারবাব়ে। গসোগন অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে ও মাইগকে গমাগরবট একসগে 
বগস গব্রকোে োবচ্ছগেন। গেগত গেগত েবগরর কােজ প়েবছগেন মাইগকে। গসবদগনর 
প্রিাতী সংস্করগণ প্রকবিত একবট প্রবতগবদগনর ওপর তার গচাে আটগক গেে। বতবন 
আগ্রহাবিত হগ়ে প্রবতগবদনবট প়েগেন–শ্রীমতী গহগেন কুপার নাগম এক ধনী ববধবাগক 
তাাঁর গমগ়ে জামাইগ়ের ষ়্েেি গথগক উদ্ধার কগরগছ গজবনোর পাককার নামী একজন 
এযাটনকী। শ্রীমতী কুপারগক তার গমগ়ে জামাইরা পােে প্রবতপন্ন কগর তার োবতী়ে 
সম্পবি কুবক্ষেত কগরগছ। তাগদর ববরুগদ্ধ গজবনোর আদােগত মামো কগর প্রমাণ 
কগরগছ গে শ্রীমতী কুপার সমূ্পণক সুি মবস্তগষ্কর মানুষ্। তারপর আদােগতর সাহাগেয 
শ্রীমতী কুপাগরর সমস্ত ববষ়্েসম্পবি পুনরুদ্ধার কগর বদগ়েগছ। 
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প়ো গিষ্ কগর মাইগকে শ্বশুরগক বেগেন–গমগ়েবটর ক্ষমতা আগছ বগট। 
  
অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে প্রে করগেন–গকান গমগ়েবট? 
  
মাইগকে কােগজ গজবনোগরর ছবব গদবেগ়ে বেগেন–এই গে গজবনোর পাককার। আবম 
িাববছ আমাগদর বকছু বকছু কাজ ওগক বদগ়ে করাগবা। 
  
অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে আাঁতগক উঠগেন না! না! একদম ন়ে, ওসব গমগ়ে উবকে বদগ়ে 
আমাগদর কাজ চেগব না। 
  
টবন, ওর প্রবতিা আগছ। 
  
তা মাবন, বকন্তু গদেগব, আমাগদর পবরবাগরর গোপন তথয গেন বাইগর োঁস না হগ়ে ো়ে। 
  
–আপবন বনবশ্চন্ত থাকুন। 
  
. 
  
গসবদন দুপুরগবো। গজবনোর বনগজর অ্বেগস বগস একমগন একটা মামাোর ব্রীে 
প়েগছ, এমন সম়ে তার গটবেগোনটা গবগজ উঠে। 
  
বরবসিার তুগে হযাগো বেগতই ওপ্রান্ত গথগক অ্গচনা পুরুগষ্র কেস্বর গজবনোর শুনগত 
গপে। 
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-আবম মাইগকে গমাগরবট বেবছ। আপনার সগে গদো হগব বক? ববগিষ্ প্রগ়োজন আগছ। 
  
মাইগকে গমাগরবট? নামটা শুগনই তার সারা িরীগর বিহরণ জােে। অ্তীগতর এক বতক্ত 
অ্বিজ্ঞতার কথা তার মগন পগ়ে গেে। 
  
–বেুন, আপনার বক প্রগ়োজন বমুঃ গমাগরবট। 
  
–গসটা গটবেগোগন বো োগব না, বমস পাককার। তগব এটা গজগন রােুন আমার প্রগ়োজন 
বমটগে আপবন আপনার গোেয পাবরশ্রবমক গপগ়ে োগবন। 
  
গজবনোর গিতগর গিতগর রাগে জ্বেবছে তবুও গসটা প্রকাি না কগর বেে–বমুঃ 
গমাগরবট, আপনার প্রগ়োজন গমটাগত আবম বাধয নই। তাছা়ো আমার পাবরশ্রবমগকর 
বযাপারটা আপনাগক বচন্তা করগত হগব না। কথাটা গিষ্ কগরই গস বরবসিারটা নাবমগ়ে 
রােে। 
  
গজবনোর গে োইন গকগট বদগ়েগছ গসটা গমাগরবট প্রথগম বুঝগত পাগরন বন। েেন বুঝগত 
পারগেন তেন অ্গনকটা সম়ে চগে গেগছ। গমগ়েগদর গে এত গতজ থাকগত পাগর তা 
আগে বতবন জানগতন না। গজবনোগরর বযবহার তাগক রুষ্ট কগরবন বগট বকন্তু গিতগর 
গিতগর বতবন েগথষ্ট উগিবজত হগ়ে উগঠগছন। গজবনোর জাগন না এইিাগব তার মুগের 
ওপর তাগক প্রতযােযান করার েে কতটা মারাত্মক হগত পাগর। তাাঁর ক্ষমতাও গে কত 
অ্সীম তা হ়েগতা গজবনোর জাগন না। তা নাহগে এই িুেটা গস করগতা না। েবদও 
গকাগনাবদন সম়ে সুগোে আগস তাহগে গজবনোগরর সব গতজ দম্ভ গিগে ধুগোর সগে 
বমবিগ়ে গদগবন বতবন। 
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. 
  
েু়োটক বনডহযাম অ্যাডামগক বেগেন–বনবকাচনী তহববগের জনয টাকা সংগ্রগহর প্রথম 
পদগক্ষপ হগব িহগরর ব়ে ব়ে বহুজাবতক সংিাগুবে, গসইসব সংিার কতকাবযবক্তগদর 
বনগ়ে পাবটক বদগত হগব। তাগদর বডনাগর আমিণ জানাগনা হগব। তারপর তাগদর কাছ 
গথগক টাকা চাইব। এমনবক বটবিগতও সাক্ষাৎকার ও বকৃ্ততা গদও়োর বযবিা করগত 
হগব। অ্যাডাম, তুবম শুনগত পাগচ্ছা? 
  
সগে সগে অ্যাডাম ও়োনকার ঘুগর তাবকগ়ে গদেগেন তার মামাশ্বশুরগক। বেগেন–হযাাঁ, 
শুনবছ েু়োটক। বকন্তু প্রকৃতপগক্ষ অ্যাডাগমর মন পগ়েবছে গজবনোগরর বদগক, তার আিা 
বনবকাচনী প্রচার অ্বিোগন তার সেী রূগপ গজবনোরও অ্ংিগ্রহণ করুক। জ়েোগির 
আনন্দ তার সগে গি়োর করার বাসনা বতবন প্রবতমুহূগতক করবছগেন। গজবনোগরর 
প্রসেটা েু়োটক বনডহযাগমর কাগছ উত্থাপন করগত বেগ়েও বতবন বহু গচষ্টা কগরও 
পাগরনবন। বরং েে হগ়েগছ উগো। প্রবতবারই েু়োটক অ্নয প্রসগে চগে গেগছন। মগন 
হ়ে বতবন গেন আগে গথগক বুঝগত গপগর সাবধান হগ়ে গেগতন। 
  
এইরকম অ্বিা়ে অ্যাডাম বনগজগক অ্সহা়ে গবাধ কগরন। অ্যাডাম জাগনন তার স্ত্রী 
গমবর-গবথ ও গজবনোর সমূ্পণক আোদা জেগতর মানুষ্। তাগদর দুজগনর গকউ এগক 
অ্গনযর তুেয ন়ে। 
  
গজবনোর আমার সগে অ্োেীিাগব জব়েগ়ে আগছ। আমার সববকছুগতই ওর সুে। 
অ্নযবদগক গমবরগবথ বনগজর জেৎ বনগ়েই গববি েুবি থাকগত িাগোবাগস। অ্যাডাম মগন 
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মগন দুজন নারীর মূেযা়েণ করগত োেগেন। গজবনোর সূক্ষ্ম রসগবাগধ আেুত। আর 
গমবরগবথ রসকষ্হীন। গমবরগবথ সগে থাকগে মগন হ়ে আমার ব়েস অ্গনক গবগ়ে 
গেগছ। গসই তুেনা়ে গজবনোগরর পাগি থাকগে আবম েুবগকর মগতা মগনাবে পাই। 
গমবরগবথ আমার ওপর বনিকরিীে আর গজবনোর আত্মবনিকরিীে। 
  
আমার গপ্রবমকা গজবনোগরর সগে আমার গেমন বহুোংগি বমে আগছ গতমবন আমার স্ত্রী 
গমবরগবগথর সগে অ্বমেও আগছ প্রচুর। এত অ্বমে থাকা সগেও আবম গমবরগবথগক 
গছগ়ে গেগত কেনই পারগবা না। 
  
শ্রীমতী গহগেন কুপাগরর মামোটা বমগট গেগছ গবি বকছুবদন হগ়ে গেগছ। বতবন 
পােোোরদ গথগক বাব়ে বেগর বেগ়েগছন। এরপর গথগক গজবনোগরর হাগত এগকর পর 
এক মামো আসগছ। এবং প্রগতযকবটগতই বতবন সেে হগচ্ছন। এবার ববন েযাগরট নাগম 
এক েুবতী গমগ়ের একবট জবটে মামোর সগে গস জব়েগ়ে প়েে। ববন েযাগরট একবছর 
আগে রাস্তা গপগরাগত বেগ়ে একবট ট্রাগকর নীগচ পগ়ে ো়ে, েগে গস মারাত্মক িাগব 
জেম হ়ে। হাসপাতাগে িবতক করা হগে ডাক্তাররা তার দুবট হাত ও পা গকগট বাদ গদন। 
সমূ্পণক পেু ও অ্সহা়ে হগ়ে তাগক জীবন কাটাগত হ়ে। গস গে ট্রাগকর নীগচ পগ়েবছে 
তার মাবেগকর ববরুগদ্ধ গস মামো দাগ়ের কগর। তার উবকে তার জনয ক্ষবতপূরণ দাবী 
কগরবছগেন। বকন্তু ববচারগকর রাগ়ে গস তার ক্ষবতপূরণ পা়েবন। ববচারক তার দাবী 
বাবতে কগর গদন। এবার গসই মামোটা োদার রা়োগনার মাধযগম গজবনোগরর হাগত 
আগস। গজবনোর নতুন কগর মামোবট শুরু কগর এবং সেেও হন। ট্রাগকর মাবেক 
ক্ষবতপূরণ বাবদ ববনগক ষ্াট েক্ষ ডোর গদন। 
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এই মামো়ে জ়ে হবার পগরর বদগনর সবকবট দদবনক সংবাদপগত্রর বিগরানাগম শুধু 
একবটই নাম গজবনোর পাককার। ওই মামোর সমস্ত বববরণ ও গজবনোগরর িূ়েসী 
প্রিংসা ওই কােজগুবেগত ছাপা হগ়েবছে। গসবদনও গস অ্বেগস গেে। গটববগের ওপর 
েুেদানীগত গস গদেগত গপে চার ডজন টকটগক োে গোোগপর হাবস। তার মুগে 
পবরতৃবপ্তর হাবস। গস িাবে অ্যাডাম এত কাগজর মাগঝও তাগক গিাগেবন। তাগক েুে 
পাবঠগ়ে শুগিচ্ছা জাবনগ়েগছ। 
  
গোোপ েুগের গুগচ্ছর মাঝোগন রাো একবট সাদা কাডক গস গদেগত গপে। গস সগে 
সগে বুঝগত পারে এবট অ্যাডাম পাঠানবন। এই কাগডকর গপ্ররক মাইগকে গমাগরবট। 
নামবট গদগেই তার িরীর মন রাগে গঘন্না়ে জ্বগে উঠে। গজবনোরগক বতবন অ্বিনন্দন 
জাবনগ়েগছন। 
  
বকিাগব এর জবাব গদগব গজবনোর িাবগছ, বঠক গসই মুহূগতক তার গসগেটারী বসনবথ়ো 
ইন্টারকগম জানাে অ্যাডাম গটবেগোগন তার সগে কথা বেগত চাইগছন। 
  
বরবসিার তুগে বনগ়ে গজবনোর বেে হযাগো, ডাবেকং। 
  
অ্বিনন্দন গতামার জ়েোগির জনয। তুবম গেিাগব এগকর পর এক জবটে মামোগুবের 
সমাধান করগছ তাগত েযাবতর িীগষ্ক উঠগত গতামার গববিবদন োেগব না। 
  
–আমার গসৌিােয। 
  
না না, গতামার গসৌিােয ন়ে, গসৌিােয গতামার মগেেগদর। 

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

182 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
 গজবনোর গকাগনা মন্তবয করে না। 
  
অ্যাডাম আবার বেগেন–আজ ববগকগে একটু গবগরাগত পারগব, ডাবেকং? 
  
গজবনোর উৎসাবহত হগ়ে বেে হযাাঁ, বপরগবা। কেন গকাথা়ে গেগত হগব? 
  
–মযাবরওগত, ববগকে ছটা়ে। 
  
বঠক আগছ। বরবসিার নাবমগ়ে রােে গস। এরপর গস বসনবথ়োগক ডাকে এবং ওই 
গোোপ েুগের গুচ্ছগুগো তাগক বদগ়ে বদে। 
  
মযাবরও গরগস্তারাাঁগত ছটা বাজার আগেই এগস অ্গপক্ষা করগছন অ্যাডাম। গজবনোর এগস 
পা রােে ওই গরগস্তারাাঁগত। গস গদেে অ্যাডাম গকাগণর একটা গটববগে বগস আগছন। গস 
মগন মগন প্রস্তুত হগ়ে বনে, অ্যাডাগমর প্রস্তাব েতই বনমকম গহাক না গকন গস বনগজগক 
সংবরণ করার গচষ্টা করগব। অ্যাডাগমর গচােমুেও েুব শুকগনা গদোগচ্ছ। হ়েগতা বতবনও 
মানবসকিাগব বেধাগ্রস্ত। গজবনোর অ্যাডাগমর মুগোমুবে বসে। তার হাত বনগজর হাগত 
বনগ়ে অ্যাডাম বেগেন–গজবনোর, গমবরগবথ আমাগক বডগিাসক বদগত চাইগছ। 
  
গজবনোর চমগক উঠে। গস গবাকার মগতা অ্যাডাগমর বদগক তাবকগ়ে রইে। গস ওাঁর 
বক্তবয বকছুই বুঝে না। 
  
গজবনোর জাগন না ঘটনার সূচনা হগ়েবছে আগের বদন একবট বডনার পাবটকগত। বনবকাচনী 
তহববে ে়োগক গকন্দ্র কগর একবট বডনার পাবটকর আগ়োজন করা হগ়েবছে। গসই পাবটকগত 
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সস্ত্রীক অ্যাডামও উপবিত বছগেন, বডনার গিগষ্ বতবন একবট িাষ্ণ বদগ়েবছগেন। তারপর 
তারা েথাসমগ়ে বাব়ে বেগরবছগেন। বকন্তু গেরার পগথ গমবরগবথ েম্ভীর মুগে চুপচাপ 
বছে। 
  
জ়েোগির আশু সম্ভাবনা়ে অ্যাডাম পবরতৃপ্ত, তাই বতবন স্ত্রীর িাবান্তর েক্ষয কগরনবন। 
অ্তএব শুগত োবার আগে বতবন বেগেন–আজগকর সেযাটা দারুণ কাটগো, তাই না 
গমবর? 
  
গমবরগবগথর সংবক্ষপ্ত উির–হযাাঁ। 
  
কগ়েক মুহূতক অ্যাডাগমর বদগক তাবকগ়ে গমবরগবথ েম্ভীর েো়ে বগেবছে–গতামার ও 
গজবনোগরর সম্পগকক আমার বকছু বোর বছে। 
  
সরাসবর আঘাতটা গে বনগজর স্ত্রী করগত পারগব এইিাগব তা অ্যাডাগমর িাবনার অ্তীত 
বছে। একমুহূতক ইতস্তত করগেন বতবন, িাববছগেন ওই সম্পগককর কথা গবমােুম 
অ্স্বীকার করগবন। আবার গমবরগবথ বেে–কগ়েকবদন আগেই কথাটা আমার কাগন 
আগস। বক করগবা গিগব পবচ্ছোম বগে এতবদন নীরগব সব সহয কগরবছ। বকন্তু এেন 
আর সহয করগত পারবছ না। আবম বির কগরবছ, আবম গতামার সুগের পগথ আর কাটা 
হব না। 
  
অ্যাডাম বোর গচষ্টা করগেন–গমবরগবথ, আবম গতামার কথা বকছুই…। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

184 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

গমবরগবথ তাগক বাধা বদগ়ে বেে–আবম জাবন আমাগদর সম্পকক গমাগটই িাগো ন়ে। 
হ়েগতা আমারই গদাষ্। স্ত্রী বহগসগব ো গদবার আবম গতামাগক তা বদগত পাবরবন। বকন্তু 
আবম গতামাগক এেনও িীষ্ণ িাগোবাবস, গতামাগক আঘাত আবম করগত পারগবা না। 
এক উজ্জ্বে রাজশনবতক িববষ্যৎ গতামার সামগন পগ়ে আগছ। আবম গসটা নষ্ট করগত 
চাই না। আবম গতামা়ে সুেী করগত পাবর না। েবদ গজবনোর পাককাগরর সংস্পগিক এগস 
তুবম সুেী হও তাগত আবম বাধা গদব না।  
  
অ্যাডাম বনগজর কানগক গেন ববশ্বাস করগত পারবছগেন না। বতবন চমগক উগঠ বেগেন–
বক বেগছা গমবর? ো ঘগটগছ তাগত গতা গতামার গকাগনা গদাষ্ গনই, আবম…। 
  
-বেজ অ্যাডাম, গতামার সগে সম্পকক রাো আমার পগক্ষ সম্ভব ন়ে আর। আবম ো বসদ্ধান্ত 
গনবার বনগ়েবছ। 
  
অ্যাডাম আমতা আমতা কগর বেগেন বকন্তু বকন্তু, গতামার বক হগব, গমবর? 
  
গমবরগবথ মুে বটগপ গহগস বেে–আমার জনয বচন্তা গকাগরা না অ্যাডাম, আবম িােই। 
থাকগবা। 
  
আমা়ে বকছু বেগত দাও, গমবর। 
  
-গতামার বকছু বোর গনই। ো বোর আবমই বগে বদগ়েবছ। গতামাগক আগষ্টপৃগষ্ঠ গবাঁগধ 
গরগে গতামার জীবনটাগকই অ্তীষ্ঠ কগর তুেগবা শুধু, এগত গতামার বা আমার গকাগনা 
োিই হগব না। বনশ্চ়েই আমার গথগক গজবনোগরর মগধয আকষ্কণী িবক্ত গববি আগছ। 
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তাই গস গতামার মন প্রাণ জুগ়ে বগস আগছ। সবসম়ে তুবম ওর কথা িাগবা। কথাগুগো 
বেগত বেগত গমবরগবথ অ্যাডাগমর বদগক এবেগ়ে এে। আগবোেুত হগ়ে তাগক দুহাগত 
জব়েগ়ে ধরগো। তার মুগের কাগছ মুে এগন বেসবেস কগর বেে কতবদন বাগদ গতামা়ে 
এত কাগছ গপোম বগোগতা অ্যাডাম? তুবম আমা়ে িাগোবাগসা না আবম জাবন। তাই 
নতুন কগর বকছু বোর দরকার গনই। বকন্তু একবার–এই গিষ্বার আমাগক একটু জব়েগ়ে 
ধরগব, েীজ? আগের মগতা আদর করগব? শুধু একবার গতামা়ে কাগছ গপগত চাই 
আগের মগতা। 
  
–সবতযই গমবর গতামার, তুেনা গনই। 
  
ধনযবাদ অ্যাডাম। গমবরগবথ গহগস বেে–আবম আজ গথগক গতামার গসরা বেু হোম। 
আবম বচরকাে গতামার সগে বেুত্ব বজা়ে রােগবা। 
  
আগের রাগতর গমবরগবগথর ওই মারাত্মক বসদ্ধান্ত গঘাষ্ণার কথা আবার মগন পগ়ে গেে 
অ্যাডাম ও়োনকাগরর। তার বুগকর গিতরটা ঝগ়ের তাণ্ডগব মুচগ়ে গেগত োেে। 
  
গজবনোরগক অ্যাডাম বেগেন–গমবরগবথই বডগিাগসকর পবরকিনা কগরবছে। এই কথার 
পবরগপ্রবক্ষগত বক বো উবচত তা গজবনোর গিগব পাগচ্ছ না। গজবনোগরর িাবনার সগে 
এর গকাগনা সংেবত গনই। 
  
অ্যাডাম আবার বেগেন আমাগদর দুজগনর কথা গিগব ও এই বসদ্ধাগন্ত এগসগছ। আর ও 
বনশ্চ়েই এগত সুেীই হগব। 
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–কথাটা বঠক গবাধেময হগচ্ছ না আমার। 
  
–জাবন, তুবম ববশ্বাস করগত পারগব না, আমরা ববগ়ের পর গথগকই িাইগবাগনর মগতা 
রাত কাবটগ়েবছ। কথাটা গতামা়ে আগে ববেবন। এেনও বেগত সংগকাচ হগচ্ছ, তবু বেবছ, 
গমবরগবগথর মগধয গসগির অ্িাব। 
  
গজবনোর আশ্চেক হগ়ে বেে–তাই নাবক? 
  
-হযাাঁ, ও গতামার সগে গদো করগব বগেগছ। 
  
 গমবরগবথ, তার সগে গদো করগত চা়ে শুগন গজবনোর গবি ববচবেত হগ়ে পরে। গস 
বেে–ওাঁর সগে গদো করা আমার পগক্ষ সম্ভব ন়ে অ্যাডাম। তার সামগন আমাগক 
অ্প্রস্তুগত প়েগত হগব। তগব তুবম েবদ বগো তাহগে আবম গদো করগত রাজী আবছ। 
  
এবার চগো গেরা োক। গতামাগক আবম গপৌঁগছ বদগ়ে আসবছ। 
  
না, গতামাগক গেগত হগব না, আজ আবম একাই োব। 
  
. 
  
অ্যাডাম ও়োনকাগরর বাব়ের পাি বদগ়ে হাডসন নদী বগ়ে গেগছ। কগ়েক একর জবমর 
ওপর তার বাব়েবট অ্ববিত। পরবদন সকাগে গজবনোর এগস হাবজর হে গসোগন। গস 
বনগজই োব়ে চাবেগ়ে এগসবছে। বনবদকষ্ট বাব়ের সামগন গস োব়ে গথগক নামগো। গস 
দরজার োগ়ে োোগনা কবেং গবে বটপগো। 
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বকছু গসগকন্ড গকগট গেে। গচৌবত্রি-পাঁ়েবত্রি বছর ব়েসী এক সুন্দরী মবহো দরজা েুগে 
বদে। এই ব়েগসও তার গচহারা অ্সম্ভব আকষ্কণী়ে। সুন্দরীর পরগন উগের স্কাটক ও 
বসগের ব্লাউজ এবং েো়ে মুগক্তার মাো। েম্বা বাদামী চুে। গজবনোর অ্নুিব করে 
গকমন গেন গসগকগে রুবচ ও ধযান-ধারণা়ে ববশ্বাসী এই মবহোবট। 
  
সুন্দরী মবহো সেি গহগস বেে–আবম গমবরগবথ, গিতগর এগসা। তারপর গজবনোগরর 
বদগক হাত বাব়েগ়ে বদগ়ে উষ্ণ অ্িযথকনা জানাে। ১. গজবনোর তার গপছন গপছন বাব়ের 
গিতগর ঢুকে। ববিাে ববিাে সব ঘর। গসগুবে দামী ও দুেকি প্রাচীন বিি সামগ্রী ও 
সুন্দর সুন্দর ছবব বদগ়ে সাজাগনা। তারা ড্রইং রুগম এগস বসে। একজন বাটোর রুগপার 
বট গসগট চা এগন বদে। 
  
চা গেগত গেগত গমবরগবথ বেগত শুরু করগো–অ্যাডামগক বনশ্চ়েই তুবম েুব িাগোবাগসা। 
  
গজবনোর েবিত হগ়ে বেে–বমগসস ও়োনকার, আমাগদর গতমন গকাগনা েযান গনই। 
  
অ্ন্তরেতার সুগর গমবরগবথ বেে–তা আমার জানার দরকার গনই। আমরা গপ্রম কগর 
ববগ়ে কগরবছ। বকন্তু ববগ়েটা সুগের হ়েবন। তা অ্বিয গতামাগক অ্যাডাম বগেগছ। বকন্তু 
আজও আমরা উিগ়ে উি়েগক আগের মগতাই িাগোবাবস। প্রথম গদোগতই আবম ওর 
গপ্রগম পগ়ে বেগ়েবছোম। গছাট গথগকই আমাগদর দুজগনর মগধয প্রোঢ় বেুত্ব বছে। 
গেোগন বেগ়েবছ গসোগনই আমাগদর দুজনগক একসগে গদো গেত। ো গেতাম দুজগন 
িাে কগর গেতাম। মানুষ্ গতা আর সব সম়ে এক থাগক না। তাই আমাগদর সম্পগককর 
মগধযও বচ়ে ধরে। 
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গমবরগবগথর বদগক তাবকগ়ে গজবনোর বেে–আবম আপনার কাগছ কতটা কৃতজ্ঞতা িাষ্া়ে 
গবাঝাগত পারগবা না। আবম গিগববছোম আমাগদর এই সাক্ষাৎকার হ়েগতা কুৎবসত 
তককেুগদ্ধ পবরণত হগব। আপবন আমার সগে বেুর মগতা বযবহার করগছন। তাই 
অ্যাডামগক সমথকন না কগর পারবছ না আবম সবতযই আপনার গকাগনা তুেনা হ়ে না। 
  
গমবরগবথ বেে–ধনযবাদ। তগব আবম এেনই বডগিাসক বনবচ্ছ না। অ্যাডাগমর স্বাগথকর কথা 
বচন্তা কগর বনবকাচন অ্ববধ আমাগক অ্গপক্ষা করগতই হগব। 
  
গমবরগবগথর মুগে বনবকাচগনর কথা শুগন গজবনোর চমগক উঠে। গস এই বযাপারটা বনগ়ে 
অ্ত বচন্তা-িাবনা কগরবন। 
  
–সবাই ধগর বনগ়েগছ অ্যাডাম গসগনটর হগব, এই সম়ে বডগিাসক করগে বযাপারটা আর 
কারও অ্জানা থাকগব না। এর েগে ওর ক্ষবত হও়োর সম্ভবনা থাকগছ। আর গতা মাত্র 
ছটা মাস। গদেগত গদেগত গকগট োগব। বকন্তু গতামার এগত আপবি গনই গতা? 
  
না না, আপবন বনবশ্চন্ত থাকগত পাগরন। এ বযাপাগর আবম আপনার সগে এক মত। 
গদেগবন অ্যাডাম গসগনটর বহগসগব েুব নাম করগবন। 
  
গমবরগবথ বেে–আবম গচাে বুজগেই গদেগত পাবচ্ছ অ্যাডাম ও়োনকার আগমবরকার 
গপ্রবসগডন্ট পগদ অ্বধবষ্ঠত। 
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এরপর গজবনোর আোমী বদনগুবের কথা নতুন কগর িাবগত বসগো। আর বকছুবদন 
পগর গস অ্যাডাগমর সগে একসূগত্র বাাঁধা প়েগব। অ্যাডাম গসগনটর হগ়ে ও়োবিংটন 
বডবসগত চগে োগব। তাগকও গসোগন চগে গেগত হগব। তেন গস আর বনউই়েগককর 
স্বাধীন উবকে থাকগব না, হ়েগতা অ্যাডাগমর ইগচ্ছগত তাগক প্রযাকবটস গছগ়ে বদগত হগব। 
  
গমবরগবথগক ববদা়ে জাবনগ়ে গজবনোর বেগর এে বনগজর ফ্ল্যাগট। তার কগ়েক গসগকন্ড 
পগ়ে অ্যাডাগমর গোন এে। গজবনোর হযাগো বেগতই অ্যাডাম জানগত চাইে-
গমবরগবথগক গকমন োেে গজবন? 
  
চমৎকার, অ্যাডাম। 
  
–গমবরগবথও গতামার সম্পগকক ওই একই কথা বগেগছ। আচ্ছা আমাগদর ববগ়েটা টাইমস 
গস্কা়োগর হগে গকমন হগব, বগো গতা? 
  
-েুব িাগো হগব, তগব আমাগদর আরও ছটা মাস অ্গপক্ষা করগত হগব, ডাবেকং। 
  
–বকন্তু, গকন বগো গতা? 
  
–বনবকাচন গিষ্ গহাক, তুবম জ়েেুক্ত হও, গসগনটর পদ োি কগরা, তারপর না হ়ে করা 
োগব। গতামার বডগিাগসকর েরবটা জানাজাবন হগে গতামার প্রবতেন্দ্বী গতামার চবরগত্র কাবে 
গছটাগব, এগত গতামার ক্ষবত হগত পাগর। আবম হগত বদগত পাবর না। তাই ছমাস 
অ্গপক্ষা করা ছা়ো আমাগদর আর গকাগনা উপা়ে গনই। 
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. 
  
এবদগক অ্যাডাম ও়োনকার ও গজবনোর পাককার অ্বাগধ গমোগমিা করগত শুরু কগরগছন। 
তগব তারা একটু সতকক হগ়েগছন। অ্যাডাগমর বনবকাচনী প্রচার শুরু হগ়েগছ, প্রবতবট 
েণমাধযগমর সাহাগেয অ্যাডাম ইবতমগধযই গদগির জনমানগসর োবতর ও শ্রদ্ধা োি 
কগরগছন। তাই তাগদর, ঘবনষ্ঠতা গোকসমগক্ষ এগস প়েগে ঝঞ্ঝাট বা়েগব বই কমগব 
না। 
  
একরাগত গজবনোগরর ফ্ল্যাগট দুজগন বগস বগস ো়োরগেগস আগুগনর উষ্ণ তাপ 
উপগিাে করগছন। এমন সম়ে অ্যাডাম বেে–গপ্রবসগডগন্টর বউ হগত গতামার গকমন 
োেগব, গজবন? 
  
–িীষ্ণ িাগো োেগব। 
  
–আবম গিাগট বজতগে গতামাগকও আমার সগে ও়োবিংটগন বেগ়ে থাকগত হগব গজবন, 
নাবক বনউই়েকক গথগক গতামার আইন বযবসা চাবেগ়ে োগব? 
  
–আবম শুধু গতামাগক চাই, আর বকছুগত আমার গোি গনই অ্যাডাম। 
  
গজবনোগরর ঘন তামাগট চুগে বববে কাটগত কাটগত অ্যাডাম বেগেন, আমার জনয 
গতামাগক ওকােবত ছা়েগত হগব না। তগব গতামাগক গছগ়ে থাকগত আমারও িাগো 
োেগব না গজবন। 
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তারা অ্গনক রাত অ্ববধ েি করগেন, গিগষ্ একসম়ে দুজগন েিীর ঘুগম তবেগ়ে 
গেগেন। 
  
এবদগক গজবনোগরর পসার আকািচুম্বী হগ়ে উঠে। তার মগেেগদর নাগমর তাবেকা়ে। 
গক গনই? বববিন্ন বহুজাবতক প্রবতষ্ঠাগনর মযাগনবজং বডগরক্টর, গচ়োরমযান, গসগনটর, 
বেেোর, গেগো়ো়ে, বযাে মযাগনজার সবাই এগস তার অ্বেগস িী়ে কগরন। তাছা়ো 
গট্রড ইউবন়েন আর রাজশনবতক দগের গনতাগদর গথগক শুরু কগর গচার, ডাকাত, 
পগকটমার, ধাপ্পাবাজ, গবিযা গকউ বাদ গেে না। গজবনোর গেমন জগের মগতা টাকা 
আ়ে করগত োেে গতমবন, তার অ্বেগসর কমকচারীরাও গমাটা টাকার গবতন ও গবানাস 
পাও়ো গথগক ববঞ্চত হে না। এর পািাপাবি আগছ নানারকম দামী উপহাগরর সম্ভার। 
  
বববিন্ন নামী বহুজাবতক প্রবতষ্ঠাগনর ববরুগদ্ধ তাগক মামো ে়েগত হ়ে। এর েগে গদি 
ববগদগির গসরা আইনজ্ঞগদর সমু্মেীন হগত হগ়েগছ তাগক।আর এাঁগদর মগধয অ্গনগকই 
তাগদর স্বী়ে গদগি এক একজন আইগনর উজ্জ্বে গজযাবতষ্ক। গজবনোর বনগজর প্রবতিা 
বগে এাঁগদর অ্গনকগকই পরাস্ত করগত গপগরগছ। এবার আইগনর উচ্চতর বিক্ষণ োগির 
জনয গস আগমবরকার কগেজ অ্ে ট্রা়োে ে ই়োগসক িবতক হে। 
  
েবরটা গপগ়ে অ্যাডাম চমগক উঠগেন, গজবনোরগক গোগন বেগেন–গতামার ক্ষমতার 
বাহবা না বদগ়ে পারবছ না। গেোগন গদগির িীষ্কিানী়ে উবকেরা অ্গনক কসরত কগর 
িবতক হন, আর গসোগন বকনা তুবম িবতক হগ়েগছ? 
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–গসবদক গথগক গমগ়ে উবকে বহগসগব আবম একটা নবজর সৃবষ্ট করগত গপগরবছ, কী 
বেে। 
  
মামোর জনয তাগক মযানহাটাগন গেগত হ়ে। গসোগন তাগক প্রবে প্রবতপক্ষ বড বসেিার 
মুগোমুবে হগত হত। েতই গজবনোগরর কৃবতগত্বর পারদ বা়েবছে ততই রবাটক বসেিার 
জগম থাকা পুরগনা রােও বা়েবছে। একবদন একবট মামোর আসামী পগক্ষর উবকে 
হগ়েবছে গজবনোর আর সরকারী উবকে রবাটক বড বসেিা বছগেন তার প্রবতেন্দ্বী। 
গজবনোর সও়োে করার সম়ে রবাটক বড বসেিার ববরুগদ্ধ এমন একবট েুবক্ত গদবেগ়েবছে 
ো শুগন ববচারক পেকন্ত বববস্মত হগ়েবছগেন। 
  
ওই মামো়ে রবাটক বড বসেিা সাক্ষী বহগসগব বাগরা জন ববগিষ্জ্ঞগক এগনবছগেন। তারা 
সবাই কাঠে়ো়ে দাাঁব়েগ়ে সাক্ষয বদগ়েবছগেন। বকন্তু গজবনোগরর হাগত গকান ববগিষ্জ্ঞ 
বছে না। সও়োে করগত উগঠ গস জুরীগদর উগদ্দগিয বেে–আকাগির বুগক গেসব তারা 
বা নক্ষত্র আগছ তাগদর দূরত্ব মাপগত বা গস্পসবিপ দতবর করগত ববগিষ্জ্ঞগদর প্রগ়োজন 
হ়ে। বকন্তু েুব গুরুত্বপূণক কাজ করার সম়ে আমরা সাধারণ মানুষ্গদর ডাবক। তাগদর 
মতামত বনই, বকন্তু তাগদর গকউই ববগিষ্জ্ঞ নন। আবম জাবন খ্রীষ্টধগমকর প্রবতকক ঈশ্বগরর 
সন্তান েীশু, বতবনও এই কাজ কগরবছগেন। তার এই েুবক্ত েন্ডন করার সাধয রবাটক বড 
বসেিার বছে না। গিষ্পেকন্ত গসই মামো়ে গজবনোগররই জ়ে হে। 
  
. 
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প্রবতবারই গজবনোর েক্ষয কগরগছ মামো গজতার পর তাগক শুগিচ্ছা জাবনগ়ে চার ডজন 
তাজা গোোপ েুে পাঠান মাইগকে গমাগরবট। গোগধ অ্ে হগ়ে গস কাডকটাগক কুবট কুবট 
কগর বছাঁগ়ে গেেগত এবং গসগেটারী বসনবথ়োগক গডগক বনগদকি বদত ওই েুেগুগো 
গেগে বদগত। মাইগকগের এই গব়োদবপ গস বকছুগতই বরদাস্ত করগত পারগতা না। গিগষ্ 
ববরক্ত হগ়ে মাইগকেগক ক়ো ও বতক্ত িাষ্া়ে একটা বচবঠ বেগে পাঠাে। তাগত উগল্লে 
বছে–বতবন গেন আর কেনও তাগক গোোপ েুে না গদন। মাইগকে গমাগরবট বচবঠবট 
পগ়ে বক বুগঝবছগেন তা বতবন বনগজই জাগনন। বকন্তু মামো়ে গজতার পর গজবনোরগক 
গোোপ েুে ও অ্বিনন্দন বাতকা পাঠাগনা বে কগরনবন। 
  
. 
  
বকছুবদন বাগদ োদার রা়োন একজন মগেে পাঠাগেন গজবনোগরর কাগছ। এই 
মগেেবটর ববরুগদ্ধ বযাে ডাকাবতর অ্বিগোে আনা হগ়েগছ। তাগক পুবেি গগ্রপ্তার 
কগরগছ। নাম তার পে বরচাডকস। এক বষ্কার বদগন একবট বযাগে ঢুগক গদ়ে োে ডোর 
েুঠ কগর গস পাবেগ়ে বেগ়েবছে একবট সবুজ রগের বসিাগন গচগপ। তার পরগন বছে েম্বা 
কাগো বষ্কাবত। কোর তুগে মুেটাগক গঢগক গরগেবছে। েম্বা বষ্কাবতর আ়োগে একবট 
বনু্দক েুবকগ়ে রােগত তার একটুও অ্সুববধা হ়েবন। তাই গস এই গঘার বষ্কার বদনবট 
ডাকাবত করার জনয গবগছ বনগ়েবছে। 
  
বযাগে ঢুগক বনু্দক গদবেগ়ে গস কযাবি়োরগক বনগদকি বদগ়েবছে সব টাকা কব়ে তার হাগত 
তুগে গদবার। কযাবি়োরও িগ়ে নীরগব পে বরচাডকগসর বনগদকি গমগনবছে। গসইসম়ে োরা 
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ওই বযাগে উপবিত বছগেন তারা বগেগছন ওই োব়ের নম্বর গেগটর ওপর এত কাদা 
মাোগনা বছে গে তাগদর পগক্ষ ওই নম্বর প়ো সম্ভব হ়েবন। 
  
ওই ডাকাবতর তদগন্তর িার পগ়েবছে এে বব আই-এর ওপগর। এে বব আই 
কবম্পউটাগরর সাহাগেয জানগত গপগরগছ ওই ডাকাবত সংঘবটত হগ়েগছ পে বরচাডকগসর 
োরা। বার বার ওই নামবট কবম্পউটাগরর পদকা়ে েুগট উঠবছে। এেন গস গজে হাজগত 
বন্দী। আগছ। 
  
োদার রা়োগনর অ্নুগরাগধ মামোবট হাগত বনে গজবনোর। গস পে বরচাডকগসর সগে কথা 
বোর জনয গজগে এগস হাবজর হে। 
  
গজবনোর েক্ষয করে, গোকবটর ব়েস পঞ্চাগির ওপর, গচহারা়ে বাধকগকযর ছাপ পগ়েগছ, 
তার মগন একটা সগন্দহ উাঁবক বদে সবতযই বক এই গোকবট বযাে ডাকাবত কগরগছ? 
  
পে গজবনোরগক গদগেই বেে ববশ্বাস করুন, আবম বযাে ডাকাবত কবরবন। আবম 
ঈশ্বগরর নাগম িপথ করবছ। 
  
গজবনোর এেন আর বদববয বা িপগথ প্রিাববত হ়ে না। সব মগেেই বনগজগদর বনগদকাষ্ 
প্রমাণ করার জনয এইরকম বদববয বা িপথ কগর থাগক। তাই গস বেে–আগে আমার 
কথা গিাগনন, গে মগেে বমগথয সাক্ষী গদ়ে, তার মামো আবম বনই না। 
  
ববশ্বাস করুন, করুণ স্বগর আবার পে বরচাডকস বেে। 
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–তগব এে বব আই গতামাগক গগ্রপ্তার করে গকন? 
  
একবার বযাে ডাকাবত করগত বেগ়ে আবম ধরা পগ়েবছোম। গসও দি বছর আগের 
কথা। 
  
–গসবার বক তুবম গরনগকাট পগর ও গছাগটা বনু্দক বনগ়ে বযাগে ঢুগকবছগে? 
  
–আগজ্ঞ হযাাঁ 
  
–এবাগরর ডাকাবত তুবম কগরাবন বেগছা? 
  
–আগজ্ঞ হযাাঁ। 
  
–তাহগে গক করগো? 
  
–অ্নয গকউ হগব, আবম বেগত পারগবা না। 
  
 এই মামোর প্রাথবমক শুনানী পগ়েগছ জজ গফ্রড বেগিন্স-এর এজোগস। ইবন ি়েংকর 
ক়ো গমজাগজর মানুষ্। এাঁর মন কবঠন ধাতুগত ে়ো। এাঁর ববচাগর েবদ গকউ গদাষ্ী 
প্রমাবণত হ়ে তাহগে বতবন গসই আসামীগক বহুদূগরর এক েীগপ িানান্তবরত করগবন 
গেোন গথগক গকউ জীববত অ্বিা়ে বেরগত পাগর না। এছা়ো বতবন ইসোমগদর মগতা 
চুবরর অ্পরাগধ অ্বিেুক্ত আসামীর দু হাত গকগট গেোর ববধানগকও সমথকন কগরন। 
এসবই গজবনোগরর অ্জানা ন়ে। এই ধরগনর ববচারগকর কাগছ বনগজর মগেগের 
বনগদকাবষ্তা প্রমাণ করা িীষ্ণ িক্ত কাজ। তাই পে বরচাডকগসর মামো ওাঁর এজোগস 
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পগ়েগছ শুগন গস উৎকবেত হগ়ে প়েে। গিগষ্ গকাগনা উপা়ে না গপগ়ে গকন গবইবের 
সাহােয বনে। 
  
গকন এগে তার কাগছ জজ বেগিন্স সম্পগকক গোপন তথয জানগত চাইে গজবনোর। 
গকন গবইবে শুগন চমগক উঠে। গস তাগক বনরস্ত করগত চাইে। বকন্তু গজবনোর গজদী 
গমগ়ের মগতা বেে–গেিাগবই গহাক আমাগক এই মামোটা ে়েগত হগব। 
  
এবার আর রবাটক বড বসেিা ন়ে। এবার বযাে ডাকাবতর ওই মামোর দাব়েত্ব িার 
বনগ়েগছন সরকারী উবকে কাটকার বগ্লগোডক। কাটকার বগ্লগোগডকর ব়েস হগ়েগছ। অ্বিজ্ঞ 
বযবক্ত। একবদন বতবন গজবনোরগক বেগেন বক বমস পাককার, মামো গকাথা়ে বেগ়ে 
দাাঁ়োগব বগে মগন হগচ্ছ? 
  
গজবনোর িান্তিাগব বেে–আবম আমার মগেেগক বনগদকাষ্ প্রবতপন্ন করার গচষ্টা করগবা 
মাত্র বমুঃ বগ্লগোডক। 
  
বমুঃ বগ্লগোডক মুচবক গহগস বেগেন, এবার তাহগে আপনার হার বনবশ্চত। তা বনগজর 
গচাগে গদোর গসৌিােয আমাগদর হগব। 
  
. 
  
জজ গফ্রড বেগিগন্সর এজোগস মামো শুরু হে–মাবককন েুক্তরাে বনাম পে বরচাডকস। 
  
জজ বেগেন–আসামী হাবজর? গপিকার বেে হাাঁ হুজুর। 
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দুপগক্ষর উবকেরা এগসগছন? 
  
–হযাাঁ ধমকাবতার। 
  
সরকারী তরগের উবকে কাটকার বগ্লগোডক এবং আসামী তরগের উবকে গজবনোর পাককার 
উগঠ দাাঁ়োগেন। তারা গে োর পবরচ়ে বদগেন। 
  
গজবনোগরর বদগক তাবকগ়ে ববচারক বেগেন–আপনার প্রবতিা ও সুনাগমর কথা আবম 
শুগনবছ, বমস পাককার। একটা কথা গজগন রােুন, আবম অ্েথা আদােগতর সম়ে নষ্ট 
করগত গদব না। সও়োে আর শুনানী গিষ্ হগেই আবম ববচাগরর বদন ধােক করগবা। 
আপবন বক জুরীগদর মতামত বনগত আগ্রহী? 
  
না, ধমকাবতার। আমার মগত সও়োে আর গজরা এই মামোর পগক্ষ েগথষ্ট। জজ গফ্রড 
বেগিন্স অ্বাক হগ়ে গজবনোগরর বদগক তাবকগ়ে বেগেন–গস বক? 
  
হযাাঁ, ধমকাবতার, আমার মগত আমার মগেেগক োাঁসাগনার মগতা েগথষ্ট সাক্ষযপ্রমাণ 
সরকারী উবকগের হাগত গনই। 
  
কাটকার বগ্লগোডক বাধা বদগ়ে বেগেন–ধমকাবতার, গে অ্পরাগধ আসামীগক গগ্রপ্তার করা 
হগ়েগছ ওই একই অ্পরাগধর জনয তাগক এর আগেও একবার গগ্রপ্তার করা হগ়েবছে 
এবং সাজাও গপগ়েবছে গস। সম্ভাবয সগন্দহিাজনগদর গিতর গথগক কবম্পউটার 
আসামীগক েুাঁগজ গবর কগরগছ। তার ববরুগদ্ধ গে মামো রুজু করা হগ়েগছ তা োবরজ 
করার অ্বিপ্রা়ে সরকাগরর গনই। 
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ববচারক গজবনোরগক প্রে করগেন–আপনার বকছু বোর আগছ, বমস পাককার? 
  
আগছ ধমকাবতার, এে বব আই ধৃত বযবক্তর কাছ গথগক ডাকাবত হও়ো গকাগনা টাকাকব়ের 
হবদস পা়েবন। তাছা়ো এমন গকাগনা সাক্ষী গনই বেবন ডাকাবতর অ্বিগোগে পে 
বরচাডকসগক সনাক্ত করগত পাগরন। অ্থচ মাননী়ে সরকারী অ্যাটবনক বনগজর কিনার ওপর 
বনিকর কগর আমার মগেেগক ওই অ্পরাগধর জনয দা়েী করগছন। 
  
জজ গজবনোগরর কাগছ জানগত চাইগেন–বকন্তু কবম্পউটার গে তথয বদগ়েগছ তার বক 
গকাগনা মূেয গনই আপনার কাগছ? 
  
গজবনোর বেে–ধমকাবতার, ওইোগনই গতা জবটেতার সৃবষ্ট হগ়েগছ। 
  
জজ েম্ভীর েো়ে বেগেন–তা গতা স্বীকার করগতই হগব। মানুষ্ সাক্ষীগক গজরা করা 
সহজ বকন্তু েগির গক্ষগত্র গসটা েুবই িক্ত বযাপার। 
  
ববনগ়ে েদেদ হগ়ে কাটকার বগ্লগোডক বেগেন–আপবন বঠক বগেগছন ধমকাবতার। 
  
–এে বব আই বক ধরগনর কবম্পউটার বযবহার কগর, আই বব এম-এর ৩৭০/১৬৮ কী? 
  
গজবনোর বগে উঠে–বঠক বগেগছন, ধমকাবতার, এর মগতা সূক্ষ্ম ও অ্ভ্রান্ত কবম্পউটার 
অ্তযন্ত দুেকি। 
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জজ আবার বেগেন–তাহগে আপবন বক ওই কবম্পউটাগরর বরগপাটকগক চযাগেে জানাগত 
চান, বমস পাককার। 
  
এতোবন ধৃষ্টতা গদোগনার মগতা সাহস আমার গনই ধমকাবতার। এমন একজন 
কবম্পউটার ববগিষ্জ্ঞ এই আদােগত উপবিত আগছন বেবন ৩৭০/১৬৮ কবম্পউটার 
প্রস্তুত কগরন। গে কবম্পউটার গথগক আমার মগেগের নাগমর বরগপাটক পাও়ো গেগছ তার 
গপ্রাগ্রামার উবন। 
  
–বতবন গক? 
  
গপছগনর সাবরগত বগস থাকা একজন েম্বা গরাো িদ্রগোক ববচারগকর সামগন এগস 
দাাঁ়োগতই গজবনোর তার পবরচ়ে বদগেন–এাঁর নাম এডও়োডক মনগরা, একজন 
কবম্পউটার ববগিষ্জ্ঞ। আবম ওাঁগক অ্নুগরাধ কগরবছ সম্ভবয অ্বিেুক্ত আরও কগ়েকজগনর 
নাম কবম্পউটাগরর কাছ গথগক গজগন বনগত। গসই বরগপাটক গথগক আবম দিজন গোকগক 
গবগছ বনগ়েবছ, োগদর সগে আমার মগেগের হুবহু বমে আগছ। সনাক্তকরগণর সুববধার 
জনয বমুঃ মনগরা ব়েস, উচ্চতা, গচাগের মবনর রং, জেিান ইতযাবদ ববষ্গ়ের ওপর 
ববগিষ্ গুরুত্ব, বদগ়েগছন। বতবন আমার মগেগের নাম গপগ়েগছন ওই সব তগথযর ওপর 
বনিকর কগর। 
  
এসগবর মাধযগম আপবন বক গবাঝাগত চাইগছন, বমস পাককার। 
  
আবম গবাঝাগত চাইবছ এই গে কবম্পউটার ওই দি জন সগন্দহিাজন বযবক্তর মগধয–: 
একজনগক বযাে ডাকাবতর সগে েুক্ত সগন্দগহ সনাক্ত কগরগছ। … ) 
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–একথা সবতয? ববচারক বমুঃ মনগরাগক বজজ্ঞাসা করগেন। 
  
–হযাাঁ, ধমকাবতার, বগে এডও়োডক মনগরা তার ব্রীেগকস েুেগেন। তার গিতর গথগক 
একবট বরগপাটক গবর কগর জগজর সামগন রােগেন। 
  
বরগপাটকটা়ে গচাে গবাোগনার সগে সগে জজ রাগে হুংকার বদগ়ে উঠগেন আমার সগে বক 
আপবন রবসকতা করগছন, বমুঃ মনগরা। 
  
–আগজ্ঞ না, ধমকাবতার, বমুঃ মনগরা িগ়ে িগ়ে উির বদগেন। 
  
–আপনার কবম্পউটার গতা আমাগকও সগন্দহিাজগনর তাবেকা়ে গরগেগছ, জজ বক্ষপ্ত হগ়ে 
বেগেন, তাহগে বক আবমও বযাে ডাকাতগদর একজন? 
  
গজবনোর পবরবিবতটা সামোবার জনয বেগত শুরু করে–ধমকাবতার, আমরা সবাই জাবন 
কবম্পউটার একবট েি। এবট েুবক্ত বা বুবদ্ধর ধার ধাগর না। আপনার আর আমার 
মগেগের ব়েস, উচ্চতা, জেিান এক। এমন বক আপনারা দুজগনই সবুজ রগের বসিান 
োব়ে চগ়েন। মাননী়ে সরকারী উবকগের হাগত এটাই একমাত্র প্রমাণ। আমার বক্তবয হে 
এই, দি বছর আগে পে বরচাডকসক বযাে ডাকাবত কগর ও ধরা পগ়ে। গস েবর 
সংবাদপগত্রর মাধযগম গদগির সব গোক জানগত পাগর। তাই গে গকাগনা গোক তার 
অ্পরাগধর ধরন, অ্নুকরণ কগর বযাে ডাকাবত করগতই পাগর। আর মাঝোন গথগক 
ঝাগমো়ে জব়েগ়ে প়েে পে বরচাডকস বনগজ। এগতই গবাঝা োগচ্ছ, আমার মগেগের 
ববরুগদ্ধ সরকারী উবকগের েুবক্ত কতটা বিবিহীন। 
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কাটকার বগ্লগোডক নীরগব গজবনোগরর সব অ্পমান হজম কগর বনগেন। 
  
জজ বেগিন্স কবম্পউটার বরগপাগটক আগরকবার গচাে গবাোগেন। তার মাথা়ে একটা বুবদ্ধ 
গেগে গেে। বতবন বেগেন–আচ্ছা বমস পাককার, মগন করুন আমার গথগক ব়েগস গছাট, 
গরাো ও নীে রগের োব়ে চগ়ে এমন গকউ এই আদােগত উপবিত আগছন, তাহগে 
আপবন বকিাগব সমাধান করগতন? 
  
ধমকাবতার, আপনাগক গতা আবম আগেই জাবনগ়েবছ, কবম্পউটার আমাগক আরও দিজন 
সম্ভাবয সগন্দহজনক বযবক্তর নাম ও তাগদর বববরণ বদগ়েগছ। আপনার বণকনা অ্নুো়েী 
একজন আগছন এোগন, আবম তাগকও সগন্দহিাজনগদর একজন ধগর গনব। এইরকম 
একজন হগেন রবাটক বড বসেিা। 
  
গজবনোর বনগজর অ্বেগস বগস আগছ। তার হাগত ধরা একবট েবগরর কােজ। এমন 
সম়ে গসগেটারী বসনবথ়ো পে বরচাডকগসর আেমন বাতকা জানাে। 
  
–ওগক গিতগর পাবঠগ়ে দাও, বসনবথ়ো। 
  
কাগো গরনগকাট পবরবহত পে বরচাডকস একটু পগরই ঘগরর গিতগর প্রগবি করে। গস 
বেে–আবম আপনাগক ধনযবাদ জানাগত এোম, বমস পাককার। 
  
বমুঃ বরচাডকস, গদেগেন গতা নযাগ়ের জ়ে সবকত্র। 
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–হযাাঁ, গদেোম। আবম বকছুবদগনর জনয িহর গছগ়ে বাইগর োবচ্ছ, বগেই গজবনোগরর 
হাগত োে বেগত়ে বাাঁধা একটা েগজগন্সর বাি বদে গস। আপনার জনয এই গছাট্ট 
উপহারবট এগনবছ। 
  
গজবনোর বেে–ধনযবাদ পে। 
  
মাথা ঝুাঁবকগ়ে অ্বিবাদন জাবনগ়ে পে বরচাডক ববদা়ে বনে। 
  
বািটা েুেগতই গজবনোগরর গচাগের সামগন গিগস উঠে দি হাজার ডোর, ওই 
বািটার গিতর থগর থগর সাজাগনা। গস গতা অ্বাক। 
  
. 
  
একবদন ববগকগে মাইগকে গমাগরবট একটা কাগো রগের কযাবডোক বেমুবজন চগ়ে 
আদােগত এগেন। োব়ে গথগক বতবন নামগেন না। েুটপাগতর ধার গঘাঁগষ্ োব়েবটগক দাাঁ়ে 
কবরগ়ে গরগে বনগজ গিতগর বগস রইগেন। বঠক গসই সম়ে গজবনোর আদােত গথগক 
গবর হগ়ে োব়েটার কাছাকাবছ আসগতই মাইগকে গমাগরবট োব়ে গথগক গনগম তার পথ 
আটগক বদগেন। গজবনোরগক বকছু বোর সুগোে না বদগ়ে বতবন বেগেন–আপনার জনয 
আবম এোগন অ্গপক্ষা করবছ, বমস পাককার। 
  
গজবনোর রাগে েুাঁগস উগঠ বেে–আমার পথ আটকাবার অ্বধকার আপনাগক গক 
বদগ়েগছ? আমার সামগন গথগক সগর োন। 
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আহা, রাে করগছন গকন? আবম আপনাগক কগ়েকটা কথা বেব। দি বমবনগটর গববি 
সম়ে গনব না। আপনাগক দধেক ধগর ঠান্ডা মাথা়ে শুনগত হগব। অ্বিয তার বববনমগ়ে 
আপবন পাবরশ্রবমক পাগবন। আমার োব়েগত উগঠ প়ুেন, আপনার অ্বেগস গপৌঁগছ গদব। 
আর গসই োাঁগক আমার কথা বো হগ়ে োগব। 
  
গজবনোর গকৌতূহেী হগ়ে উঠে। গস িাবে গদোই োক না গোকটার বক মতেব। তাই 
গস বেে বঠক আগছ, আপনার সগে োব আবম, বকন্তু একটা প্রগের জবাব আবম চাই। 
  
মাইগকে সগে সগে ঘা়ে গনগ়ে বেগেন–বেুন বক প্রে? 
  
-োগমর গিতর মরা কযানারী পােী ঢুবকগ়ে আমার হাত বদগ়ে কযাবমগো গেোগক পাচার 
করার অ্বিসবে গক কগরবছে? 
  
মাইগকে গমাগরবট স্বীকার করগেন–আবম। 
  
 রাগে গজবনোগরর মাথা়ে েুন গচগপ বেগ়েবছে, একবার তার মগন হগ়েবছে মাইগকেগক 
েুন কগর গেগে। বকন্তু তা পারগব না বুঝগত গপগর চুপচাপ োব়েগত উগঠ বসে। তারপর 
ড্রাইিার গমাগরবটর বনগদকগি গজবনোগরর অ্বেগসর বদগক োব়ে গছাটাগো। 
  
মাইগকে গমাগরবট এতক্ষগণ গজবনোরগক বেগেন–আপনার জনয আবম েবক অ্নুিব কবর। 
  
–আপবন বনশ্চ়েই আমাগক একথা গিানাগনার জনয োব়েগত গতাগেন বন? 
  
না তা গতা ন়েই, এর গপছগন আমার একটা উগদ্দিয আগছ। 
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–গসটা বক? 
  
অ্তীগত আপনার গে ক্ষবত আবম কগরবছ তার প্রা়েবশ্চি করার সুগোে বদন আমাগক। 
আবম সম্ভ্রান্ত অ্গনক মগেে পাঠাগত পাবর। তারা অ্গনক টাকা পাবরশ্রবমক গদগব। আর 
এগত আপবন প্রচুর টাকার মাবেক হগত পারগবন। 
  
বমুঃ গমাগরবট, আর গকাগনা কথা ন়ে, েগথষ্ট হগ়েগছ, গজবনোর গে গমাগরবটর ওপর 
গমাগটই সন্তুষ্ট ন়ে তা হাবিাগব বুবঝগ়ে বদে। 
  
আবম আপনার উপকার করগত চাইবছ আর আপবন আগের মতই রাে গদোগচ্ছন। 
  
আপনার উপকার আমার দরকার গনই, েীজ। গকানও মগেে আমার কাগছ পাঠাগবন না। 
  
-গকন? 
  
–গকননা আবম মাবে়োগদর গসবা করগত রাজী নই। 
  
ট্রাবেগকর োে বাবত গদগে গমাগরবটর বেমুবজন দাাঁব়েগ়ে প়েে। এই সুগোগে গজবনোর 
োব়ে গথগক গনগম প়েে। তারপর বেে–আমার অ্বেস সামগনই, আবম এইটুকু পথ 
গহাঁগটই গেগত পারগবা। বেেট গদবার জনয ধনযবাদ। 
  
-আপনার সগে আবার কগব গদো হগব? 
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আর গকাগনাবদন গদো না হও়োই িাগো, বমুঃ গমাগরবট। বগেই গজবনোর ব়ে ব়ে পা 
গেগে সামগনর বদগক এবেগ়ে গেে। মাইগকে গমাগরবট েযাে েযাে কগর তার বদগক 
তাবকগ়ে রইগেন। হঠাৎ বতবন বনগজর মগনই গহগস উঠগেন। অ্দূর িববষ্যগত বতবন গে 
গজবনোরগক ইগচ্ছ মগতা গিাে করগত পারগবন এই সরে সতযটা বতবন উপেবি 
করগেন। 
  
. 
  
গজবনোগরর মগেগের সংেযা েুব একটা কম ন়ে। তাগদর মগধয বরক আগেকন বছগেন 
একজন। বতবন আবার রকোর বহগসগব েযাবত অ্জকন কগরগছন। বতবন হঠাৎ আমিণ 
জাবনগ়েগছন গজবনোরগক। তাই গস গেগন চাপে অ্গক্টাবর মাগস একবদন। গস এগস 
হাবজর হে মবন্ট কাগেকাগত। এোগন একবট অ্নুষ্ঠাগনর আগ়োজন করা হগ়েগছ। পৃবথবীর 
ববেযাত বযবক্তগদর সমােম ঘগটগছ ওই অ্নুষ্ঠাগন। ইউগরাগপর রাজা, মহারাজা আর 
একবধক সুইস বযাগের মাবেক গথগক শুরু কগর গপগের মগতা নামী েুটবে তারকাও 
আগছ তাগদর মগধয। গসই অ্নুষ্ঠাগন বরক আগেকন রক সেীত পবরগবিন করগবন। 
গজবনোগরর গদি গথগক মবন্ট কাগোর দূরত্ব প্রা়ে বতন হাজার মাইে। এতদূগর 
একজগনর আমিগণ এগস গজবনোর বকছুটা অ্স্ববস্তগত পগ়েবছে, হাগত অ্গনকগুগো 
মামো রগ়েগছ। মগেেগদর তার ওপর অ্গনক আিা। তবুও আিস পবকতমাোর নীগচ 
এইরকম একবট ববোস বযাসগনর হাতছাবন এবং পৃবথবীর ববেযাত বযবক্তত্বগদর সাবন্নগধযর 
আকষ্কণই তাগক এোগন বনগ়ে এগসগছ। অ্নুষ্ঠাগনর গিগষ্ োও়োদাও়োর এোহী বযাপারও 
বছে। গসোন গথগক গেরার পগথ গজবনোর হঠাৎ অ্সুি হগ়ে প়েে। িূমধয সােগরর 
তীগর একবট ববিাে বিো বরক আগেকন িা়ো বনগ়েবছগেন। গজবনোগরর অ্সুিতার েবর 
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শুগন বতবন তাগক গসই বিোগত বনগ়ে এগেন। গজবনোগরর আপবি অ্গ্রাহয কগর বরক 
একজন ডাক্তার গডগক আনগেন। 
  
ডুঃ অ্যাগে মবন্টউি এগেন গজবনোরগক গদেগত। আবির গকাঠা গপবরগ়ে গেগছন বতবন। 
তার সগে একবট কাগো বযাে। বতবন গজবনোগরর োগটর পাগি বেগ়ে দাাঁ়োগেন। তার 
ইিারা়ে বরক আগেকন ঘগরর বাইগর চগে গেগেন। 
  
ডাক্তার এবার গজবনোরগক বজজ্ঞাসা করে–আপনার বক হগ়েগছ? 
  
মগন হগচ্ছ আমার ববউববনক গেে হগ়েগছ। 
  
–বজি গদবে। 
  
গজবনোর বজি গদোে। এরপর ডাক্তার িরীগরর তাপ পরীক্ষা করগেন ও নাব়ের েবত 
পরীক্ষা করগেন। 
  
ডাক্তার বকছুক্ষণ বচন্তা করগেন। সবগিগষ্ বেগেন–আপনাগক আরও িাগোিাগব গদেগত 
হগব, আোমীকাে আমার গচম্বাগর আসুন। 
  
গজবনোর স্বািাববক সুগর বেে–বঠক আগছ। 
  
পরবদন সকাে। গজবনোর ও বরক আগেকন গেগেন মবন্ট কাগেকাগত ডুঃ মবন্টউগির 
গচম্বাগর। ডাক্তার গজবনোগরর সবরকম পযাগথােবজ গটগের পরামিক বদগেন। বেগেন–
আগে েযাবগরটরীর বরগপাটকগুগো হাগত আসুক তারপর ো বোর বেব। 
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–কগব বরগপাটক পাব? 
  
দু-বতনবদন বাগদ। এেন শুধু গবডগরে। েবদ িরীর িীষ্ণ োরাপ োগে তাহগে এই বব়ে 
দুগটা কগর োগবন, বগে ডাক্তার তার হাগত এক বিবি বব়ে বদগেন। 
  
ধনযবাদ, বগে গজবনোর ডাক্তাগরর বদগক এক টুকগরা কােজ এবেগ়ে বদগ়ে বেে দরকার 
মগন করগে আপবন এই নম্বগর আমার সগে গোোগোে করগত পাগরন। 
  
তারা ডাক্তাগরর গচম্বার গথগক ববদা়ে গনবার পর ডুঃ মবন্টউি ওই কােজটা়ে 
বনউই়েগককর একটা গটবেগোন নম্বর গেো গদেগত গপগেন। 
  
বকন্তু ডাক্তার বেগেও আরও দু-বতনবদন এোগন থাকা গজবনোগরর পগক্ষ সম্ভব ন়ে। গস 
গসাজা বনউই়েগকক চগে বেগ়েবছে। তগব গসবদন আর অ্বেগস গেে না গস। 
  
ববগকগের বদগক অ্যাডাগমর গটবেগোন এে। তার েোর স্বগর উৎকো। গস আচমকা 
গকাথা়ে চগে বেগ়েবছে তা অ্যাডাম জানগত চাইগছন। 
  
–দুুঃবেত ডাবেকং। মবন্ট কাগেকাগত গেগত হগ়েবছে একজন মগেগের সগে গদো করগত। 
তা়োহুগ়ো কগর চগে বেগ়েবছ, তাই গতামাগক জানাগনা হ়েবন। 
  
–গতামার জনয আমার দুবশ্চন্তা হবচ্ছে, তুবম িাগো আগছা গতা? 
  
গজবনোর ইগচ্ছ কগরই অ্সুিতার কথা গচগপ গেে। মুগে বেে–হযাাঁ, িাগো আবছ। 
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গতামার বনবকাচনী প্রস্তুবত গকমন চেগছ? 
  
–িাগো। গতামার সগে কগব গদো হগব? ও়োবিংটগন একবার গেগত পারগব বক? 
  
–না, তুবম োও, আমার হাগত অ্গনক কাজ আগছ। উইকএগন্ড আবার গদো হগব। 
  
–তাই হগব, তগব আজ রাত এোগরাটা়ে বটবি গদেগত িুগো না। বস বব এস-এর েবগরর 
সম়ে আমার গপ্রাোম আগছ গদগো। 
  
–হুাঁ, অ্বিযই গদেগবা। 
  
বরবসিার নাবমগ়ে রােে গস। তার িরীর অ্বসন্ন। পাাঁচ বমবনগটর মগধয গস েিীর ঘুগম 
ডুগব গেে। 
  
পরবদন সকাে গথগকই গস অ্স্ববস্ত গবাধ করগত োেে। গব্রকোে গেগত বগসও গস 
গেগত পারগো না। তার মগন হগচ্ছ গস গেন কতবদন না গেগ়ে আগছ। গস দুবকেতা গবাধ 
করগছ। 
  
গবো এোগরাটা়ে ডুঃ অ্যাগে মবন্টউি গটবেগোন করগেন। বতবন জানগত চাইগেন–
গজবনোর, এেন গকমন গবাধ করগছন? 
  
গজবনোর জবাব বদে–একই রকম। 
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ডুঃ আগে বেগেন–একটা সুসংবাদ আগছ বমস পাককার, আপবন মা হগত চগেগছন। 
  
গজবনোর গবাকার মগতা গটবেগোনটার বদগক তাবকগ়ে রইে কগ়েক মুহূতক। তারপর 
ধাতি হগ়ে বেে–বঠক বেগছন আপবন? 
  
–ডাক্তাররা বমগথয বগে না। আমার মগন হ়ে এটাই আপনার প্রথম সন্তান? 
  
–হযাাঁ। 
  
–তাহগে আপবন তা়োতাব়ে একজন োইবনর পরামিক বনন। 
  
ধনযবাদ, ডুঃ মবন্টউি। বগে গজবনোর বরবসিার নাবমগ়ে রােে। মাথার গিতর সব 
গোেমাে পাবকগ়ে োগচ্ছ তার। সুি মবস্তগষ্ক বচন্তা িাবনা করার মগতা ক্ষমতা তার 
হাবরগ়ে গেগছ। 
  
 তার হঠাৎ মগন হে, তার েগিকর এই সন্তাগনর জনক অ্যাডাম ও়োনকার। কথাটা গিগব 
আনগন্দ োবেগ়ে উঠগত চাইে গস। তার মগন হগচ্ছ অ্যাডাম ও়োনকাগরর গদও়ো এটাই 
সবগথগক মূেযবান উপহার। 
  
েবরটা এইমুহূগতক অ্যাডামগক জানাগত হগব। গস একটুও গদরী না কগর অ্যাডাগমর 
অ্বেগস গোন করে। বকন্তু তার গসগেটারী জানাে বতবন অ্বেগস গনই। তার আর তর 
সইগছ না। গস অ্যাডাগমর বা়েীগত গোন করগতই তার স্ত্রী গমবরগবথ গটবেগোন ধরগেন। 
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গজবনোর বেে–আপনাগক ববরক্ত করার জনয আবম দুুঃবেত। আসগে অ্যাডাগমর সগে 
আমার দরকার বছে। ওর সগে একটা জরুরী বযাপাগর আগোচনা করগত চাই। 
  
গমবরগবথ আন্তবরকতার সুগর বেে–তুবম গোন করা়ে আবম েুব েুবি হগ়েবছ। অ্যাডাম 
বাইগর গেগছন। কগ়েকবট জনসিা়ে উবন বকৃ্ততা গদগবন। তগব রাগত্র বাব়ে বেরগবন। 
তুবমও সাতটার সম়ে এোগন চগে এগসা। গতামার বডনাগরর বনমিণ রইে। 
  
সম্মবত জাবনগ়ে গজবনোর বরবসিার গরগে বদে। 
  
. 
  
হাইওগ়ে ধগর োব়ে চাোগত চাোগত গজবনোগরর একটা কথাই বার বার মগন প়েবছে–
অ্যাডাম বেগতন আবম এমন দুবট সন্তান চাই োরা গতামার মগতা গদেগত হগব। গস 
অ্নুিব করার গচষ্টা করবছে তার গপগটর গিতর অ্নয একবট অ্বস্তগত্বর আববিকাব। বকন্তু 
গসটা গতা এত তা়োতাব়ে সম্ভব ন়ে। তার জনয অ্গপক্ষা করগত হগব। গস মগন গম গহগস 
গেেে। অ্যাডাগমর সন্তান তার গপগটর গিতর ব়ে হগচ্ছ। ওুঃ গস এক দারুণ বযাপার 
িাষ্া়ে বণকনা করা ো়ে না। তার গদহ মগন একটা অ্দু্ভত বিহরণ গেগে গেে। 
  
িাবগত িাবগত গজবনোর অ্নযমনস্ক হগ়ে বেগ়েবছে। উগোবদক গথগক আসা ট্রাকবটগক 
গস েক্ষয কগরবন। হঠাৎ হগণকর তীব্র আও়োজ কাগন গেগতই গস সবম্বত বেগর গপে। 
তা়োতাব়ে ট্রাকবটগক পাি কাবটগ়ে এবেগ়ে গেে। তার িােয সহা়ে বছে তা নাহগে 
এতক্ষগণ তার িবেীো সাে হত। গস এতব়ে দুঘকটনার কবে গথগক রক্ষা গপে। 
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গিষ্ পেকন্ত গজবনোর অ্যাডাগমর বাব়ে এগস গপৌঁছে। তেন সেযা সমােত। গোধূবের 
স্ন্ান আগো়ে চারবদক উদ্ভাবসত। তুষ্ারপাত হগচ্ছ, তুষ্াগরর সাদা গুগ়ো োগছর ওপর 
জগমগছ। আগে গথগকই গমবরগবথ সদর দরজা়ে দাাঁব়েগ়েবছে। তার পরগন একটা েম্বা 
বঢগে গব্রাগকগডর োউন। গজবনোর োব়ে গথগক গনগম এে। গমবরগবথ তাগক গদগে 
এবেগ়ে এে। হাবসমুগে গজবনোরগক অ্িযথকনা জানাে। তারপর হাত ধগর তাগক বাব়ের 
গিতর বনগ়ে গেে। তারা দুজগন োইগব্ররীগত এগস বসে। 
  
গমবরগবথ বেে–অ্যাডাম এেনও গেগরনবন, এগসা আমরা েি কবর। গতামাগক গদগে মগন 
হগচ্ছ তুবম েুব উগিজনার মগধয আগছা, বকছু বক হগ়েগছ? 
  
গজবনোর গমবরগবগথর গচাগের বদগক তাকাে। তার মগন হে এই গচােগক ববশ্বাস করা 
ো়ে। কগ়েকমুহূতক ইতস্ততুঃ কগর তার মা হও়োর সম্ভাবনার কথা. গমবরগবথগক বগেই 
গেেে গস। গস আরও বেে–এই সন্তাগনর বপতৃগত্বর জনয দা়েী অ্যাডাম বনগজ। 
  
গমবরগবথ আশ্বস্ত হবার হাবস গহগস বেে–গস গতা েুব িাগো েবর, এতটা আিা করা 
ো়েবন। 
  
–আপবন কগব অ্যাডামগক বডগিাসক বদগচ্ছন, গজবনোর বেে। 
  
–বডগিাসক? আবম গকন অ্যাডামগক বডগিাসক বদগত োব, গমবরগবথ গেন আকাি গথগক 
প়েে। 
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গজবনোর গোগধ উেি হগ়ে বেে–গকন গদগবন না? আবম জাবন আপনার সগে 
অ্যাডাগমর গকাগনা দদবহক সম্পকক গনই। 
  
গমবরগবথ চাপা হাবস গহগস বেে–বক গবাকা তুবম! অ্যাডামগক এত সহগজই ববশ্বাস 
করগত পারগে? 
  
গজবনোর বেে–আমরা দুজন দুজনগক িীষ্ণ িাগোবাবস। আমরা ববগ়ে করার জনয 
মানবসক বদক গথগক প্রস্তুত। 
  
গমবরগবথ ধীগর ধীগর মাথা না়েগত োেে। তার নীে দুবট গচাগে একরাি ঘৃণা ঝগ়ে 
প়েগছ। 
  
–আবম ওগক বডগিাসক বদগে ও গতামাগক ববগ়ে করগব, আর বনবকাচগন বজতগত পারগব না। 
বকন্তু আবম এই বনবকাচন ওাঁগক হারগত গদগবা না। অ্যাডাম বনবকাচন বজগত গসগনটর হগবন, 
তারপর আমরা দুজগন গহা়োইট হাউগস সুগে বদন কাটাগবা। ওর জীবগন গতামার মগতা 
গমগ়ের কাগো ছা়ো আগেও বছে না এেনও থাকগত আবম গদব না। ওগক েেন আবম 
বেগবা, ওর সন্তান আমার েগিক, তেন উবন গতামার বদগক মুে বেগর তাকাগব না। তার 
অ্গনক বদগনর সাধ আবম পূরণ করগবা। আবমই তাগক সন্তাগনর বাবা ডাক গিানাগবা। 
  
গমবরগবগথর কথাগুগো কাগনর পদকা গিদ কগর গজবনোগরর হৃদগ়ে বেগ়ে প্রগবি কগর। 
তার হৃদ়ে গিগে টুকগরা টুকগরা হগ়ে গেে। তার মাথার গিতরটা দপদপ কগর জ্বেগত 
োেে। তবুও অ্গনক কষ্ট গস গমবরগবথগক প্রে করে–আপবন বক অ্যাডামগক বগেগছন 
ওর সন্তান আপনার গপগট োবেত হগচ্ছ? 
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-না, তগব আজ রাগত বডনার গসগর শুগত োবার সম়ে বেগবা। 
  
গজবনোর আর সহয করগত পারগো না। গস গবামার মগতা গেগট প়েগত চাইে, বকন্তু 
তার মুে বদগ়ে গকাগনা কথা গবগরাে না। 
  
গমবরগবথ মুে বটগপ গহগস বেে–বযাপারটা কত গসাজা না, আবম অ্যাডাগমর বববাবহতা স্ত্রী 
আর তুবম তার রবক্ষতা। 
  
গজবনোর কানদুগটা দুহাগত গচগপ ধগর টেগত টেগত দরজার বদগক এবেগ়ে গেে। তার 
মগন হে আর বকছুক্ষণ এোগন থাকগে গস বনঘকাৎ অ্জ্ঞান হগ়ে োগব। গস বাইগর গববরগ়ে 
এগস োব়েগত বেগ়ে বসগো। 
  
. 
  
গিাগটর আর মাত্র পাাঁচ বদন বাবক। এর মগধয অ্যাডাম কগ়েকবার গটবেগোন কগর 
গজবনোগরর কুিে সংবাদ বনগ়েগছন এবং বনগজরটা জাবনগ়েগছন। বকন্তু গিাট েুগদ্ধর 
কমকসূবচ বনগ়ে বযস্ত থাকার েগে গববিক্ষণ কথা বোর মগতা সম়ে পানবন।   
  
গমবরগবগথর গপগট বাচ্চা আসার বযাপারটা গজবনোগরর কাগছ সুস্পষ্ট হগ়েগছ। হ়েগে 
কা়েদা কগর অ্যাডামগক তার পাগি শুগত বাধয কগরগছন গমবরগবথ। তবুও অ্যাডাগমর বে 
গথগক না শুনগে গস পুগরাপুবর ববশ্বাস করগত পারগছ না। 
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অ্যাডাম গসগনটর বহসাগব বনবকাবচত হগে গজবনোর তাগক আর পাগব না। আর এবদগক 
গমবরগবথও তাগক বডগিাসক গদগবন না। স্ত্রী গমবরগবথগক ও়োবিংটন বডবস-গত বনগ়ে গেগত 
বাধয হগবন অ্যাডাম। বনগজর স্ত্রীগক বডগিাসক বদগ়ে েিকবতী রবক্ষতাগক ববগ়ে করগছ 
জানগে গোগক বছ বছ করগব। তাহগে অ্যাডাগমর রাজশনবতক উচ্চািার পতন ঘটগব। 
আর েবদ অ্যাডাম গিাগট হাগরন তাহগে আগের মগতা ওকােবত বযবসা়ে বেগর আসগবন। 
তেন স্ত্রীগক বডগিাসক বদগত আর বাধা থাকগব না এবং গজবনোরগক ববগ়ে কগর তার 
মাতৃত্বগক স্বীকার করগতও অ্সুববধা থাকগব না। 
  
বনবদকষ্ট বদগন গিাটদান পবক হে। বকন্তু সকাে গথগকই বৃবষ্ট আরম্ভ হগ়ে একটা অ্স্ববস্তকর 
পবরগবগির সৃবষ্ট কগরবছে। 
  
গবো েব়েগ়ে দুপুর হে। গজবনোর গিাট বদগত গেে। অ্যাডামগক গিাট বদে গজবনোর। 
তারপর বুথ গথগক গববরগ়ে বনবশ্চন্ত মগন গস িহগরর রাস্তা়ে রাস্তা়ে ঘুগর গব়োে। 
এইিাগব অ্বেগস না বেগ়ে সারা ববগকে কাবটগ়ে বদে। গস জাগন অ্যাডাম ও়োনকার 
বনবকাচগন বজতগে গস গিাগটর রা়ে তার ববপগক্ষ োগব। গস স্পষ্টতই জাগন তার িববষ্যৎ 
জীবন বনধকাবরত হগব ওই গিাগটর রাগ়ের পর। 
  
একসম়ে গজবনোর ফ্ল্যাগট বেগর এে। গস বট বি েুেে। তার উগদ্দিয বনবকাচনী েোেে 
ও সমীক্ষা গদগে বনগজর িােয ববচার করা। বকন্তু গস গববিক্ষণ বগস থাকগত পারে না। 
গিগষ্ গস ঘুবমগ়ে প়েে। ঘুম িাোে েেন তেন গিার হগ়েগছ। তেনও বটবি চেগছ। 
এডইন বনউমযান বনবকাচনী েোেে গঘাষ্ণা করগছন। 
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গজবনোর গসাো়ে উগঠ বসে। গস শুনগত গপে এডইন বনউমযান বেগছন–এইমুহূগতক 
বনবকাচগনর গিষ্ েোেে ববশ্ববাসী জানগত পারগবন। বনউই়েগককর অ্যাডাম ও়োনকার এবার 
বনবকাচগন জ়েী হগ়ে গসগনটর পদ োি কগরগছন। বতবন তার বনকটতম প্রবতেন্দ্বী গসগনটর 
জন ট্রাইব্রীজগক হাবরগ়ে বনবকাবচত হগ়েগছন। অ্যাডাম ও়োনকার জন ট্রাইব্রীগজর গথগক এক 
িতাংি গিাট গববি গপগ়েগছন। 
  
গজবনোর মগন মগন িাবে আিার প্রদীপ বনগি গেে। এই মামো়ে গস পুগরাপুবর গহগর 
গেে। 
  
. 
  
গসবদন গজবনোর অ্গনক গবো কগর অ্বেগস গেে। অ্বেগস পা বদগ়েই গস বসনবথ়োর 
মুগে শুনগত গপে অ্যাডাম গোন কগরগছন। 
  
বঠক আগছ বসনবথ়ো, বগে গজবনোর বনগজর কামরা়ে বেগ়ে গটবেগোন তুেে। বেে–
অ্বিনন্দন জানাবচ্ছ, অ্যাডাম। 
  
ধনযবাদ, বক বযাপার, তুবম গতা আমাগক বচন্তা়ে গেগে বদগ়েবছগে। গসই সকাে গথগক 
গতামাগক গোগন ধরার গচষ্টা করবছ, গজবন। আজ বক তুবম োগঞ্চর সম়ে গবগরাগত 
পারগব? 
  
-পারগবা। 
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বতন সপ্তাহ পর তাগদর গদো হে। গজবনোর এক দৃবষ্টগত অ্যাডামগক পেকগবক্ষণ করগছ। 
অ্যাডামগক ক্লান্ত, শ্রান্ত, ববধ্বস্ত গদোগচ্ছ। অ্থচ এই মুহূগতক জগ়ের আনগন্দ তার গচাে 
মুে উজ্জ্বে হও়োর কথা! গজবনোগরর মগন সগন্দহ দানা বাাঁধগত োেে। তগব বক 
গমবরগবথ তার মা হও়োর কথা অ্যাডামগক জাবনগ়ে বদগ়েগছন। তাই বক ওাঁগক এত বচবন্তত 
গদোগচ্ছ। সামগন েরম েরম োবার পগ়ে রগ়েগছ গকউ ছুাঁগ়েও গদেে না। তারা শুধু 
বনবকাচগনর েুাঁবটনাবট ববষ়্ে বনগ়ে কথা বেগত োেে। 
  
বকন্তু মগনর আসে কথা গোপন গরগে এইিাগব গতা গবিীক্ষণ কাটাগনা ো়ে না। তাই 
অ্বির হগ়ে উঠগেন অ্যাডাম, বতবন িাবগছন বকিাগব গজবনোরগক কথাটা বেগবন। গিগষ্ 
একটা দীঘকশ্বাস গেগে বেগেন–গজবন, গমবরগবথ আমার সন্তান েগিক ধারণ কগরগছ। 
  
গজবনোর অ্যাডাগমর মুগের ওই উবক্ত শুগন হতবাক হগ়ে গেে। 
  
অ্যাডাম একটু ইতস্ততুঃ কগর আবার বেগত শুরু করগেন–আবম সবতযই দুুঃবেত, ডাবেকং, 
বযাপারটা গে বকিাগব ঘগট গেে। 
  
থাক গতামাগক আর দকবে়েত বদগত হগব না। 
  
–আবম িীষ্ণ গবাকা না, উচ্চাকাঙ্খর গোগি গমবরর কথা আবম ববশ্বাস কগরবছ। ওর 
কথামগতা গিাগটর আগে বডগিাসক বনইবন, বকন্তু এেন গতা গস পথও বে। জাতী়ে 
কবমবটর গচ়োরপাসকনরা আমাগক পরবতকী রােপবত পদপ্রাথকী বহগসগব দাাঁ়ে করাগত চান। 
তাছা়ো গমবরও মা হগত চগেগছ, তাই এেন ওগক বডগিাসক করগে আমার ক্ষবত ছা়ো 
োি হগব না। গেবদন বযাপারটা জানগত গপগরবছ গসবদন গথগক আবম বববনদ্র রজনী 
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কাবটগ়েবছ। গতামা়ে বেগত সংগকাচ হগচ্ছ, তবুও বেগত আবম বাধয, আমরা বক আর 
বকছুবদন অ্গপক্ষা করগত পাবর না, গজবন? 
  
না, অ্যাডাম, গসটা আর সম্ভব ন়ে। সব গিষ্ হগ়ে গেগছ। আমার জনয তুবম গতামার স্ত্রী 
ও সন্তাগনর জীবন নষ্ট করগত পাগরা না। ওগদর বাাঁচাগতই হগব গতামাগক। 
  
কথা গিষ্ কগর উগঠ দাাঁ়োে গজবনোর। এোগন থাকগে গেন তার দম বে হগ়ে োগব। 
তবুও অ্যাডাগমর প্রবত গস গিষ্ মন্তবযটা ছুাঁগ়ে বদে–আমার সগে গোোগোে রাোর গচষ্টা 
গকাগরা না অ্যাডাম। 
  
গবদনা িরা দুবট গচাে গমগে অ্যাডাম তার বদগক তাবকগ়ে রইগেন। 
  
গসই দৃিয সহয করার মগতা গজবনোগরর মগনর অ্বিা বছে না। তাই গস গদৌগ়ে বাইগর 
গববরগ়ে এে। 
  
. 
  
এরপর অ্যাডাম বহুবার গজবনোগরর সগে গটবেগোগন গোোগোে করার গচষ্টা কগরগছন, 
বকন্তু গজবনোর অ্বিমান কগর গোন ধগরবন। 
  
েিকেিণা গে বক ি়োনক হ়ে তা গজবনোর আজ প্রবত মুহূগতক বুঝগত পারগছ। গস আর 
এেন একা ন়ে। তার জঠগর আগরকবট প্রাগণর স্পন্দন ধ্ববনত হগচ্ছ। গস পবরষ্কার 
বুঝগত পারগছ ধীগর ধীগর গসই ধ্ববন বাইগর আসার জনয উদগ্রীব হগ়ে উঠগব। গস বির 
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করে েগিকর ওই সন্তানগক পৃবথবীর আগো গদেগত গদগব না। তাগক অ্েুগরই ববনাি 
করগব। 
  
গজবনোর িাবগছ গকাথা়ে েিকপাত করাগনা ো়ে, গিগব গিগব গস গকাগনা কুেবকনারা 
গপে না। বনউই়েগককর বাইগর োগব না এই িহগরই করগব? বকন্তু এই িহগর করগে 
একটা সমসযা গথগক ো়ে। তাহে বটবি েবগরর কােগজর গদৌেগত তাগক অ্গনগকই 
বচগনগছ। এোগন করগে গস ধরা পগ়ে োগব। আর বাইগর করগে গস সম্ভবনা থাগক না। 
আসে কথা হে গে িাগবই গহাক অ্যাডাম ও়োনকাগরর িাবী সন্তানগক এই পৃবথবীগত 
আসগত গদগব না। 
  
এইসব সাতপাাঁচ িাবগত িাবগত গস একসম়ে কান্না়ে গিগে প়েে। 
  
. 
  
গিষ্ পেকন্ত গকাগনা পথ না গপগ়ে গজবনোর গকন গবইবেগক গডগক পাঠান। গস আসগত 
তার কাগছ বনগজর সমসযার কথা অ্কপগট স্বীকার করে। গস গকাগনা রকম িবনতা না 
কগর বেে–গকন, গতামার গচনাজানা গকাগনা ডাক্তার আগছ, আবম েিকপাত করব? 
  
বুগকর মগধয েিীর গবদনা গকন অ্নুিব করে। আবার পরক্ষগণই তার িীষ্ণ রাে হে। 
তবুও গিতগরর গসই প্রবতবে়ো গকগনর গচাগে মুগে প্রবতেবেত হ়েবন। গস মুগে বেে–
গকাথা়ে করাগত চাও? 
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–এমন গকান জা়েো়ে গেোগন আমার গকাগনা পবরবচত গোক গনই। এই গেমন ধগরা 
বনউই়েগককর বাইগরর গকাগনা িহগর। 
  
মাথার চুগে হাত গবাোগত গবাোগত গকন বেে–তাহগে নথক কযাগরাবেনা়ে গেগত পাগরা। 
জা়েোটা েুব কাগছই। 
  
গজবনোর অ্নুনগ়ের সুগর বেে–তুবম একটু বযবিা কগর দাও না গকন? 
  
… বাুঃ চমৎকার! আবম…। গকন অ্গনক কগষ্ট বনগজগক সামগে বনে। 
  
. 
  
এরপর বতনবদন আর গকগনর পািা পাও়ো গেে না। চতুথক বদগনর বদন গস এগস হাবজর 
গজবনোগরর অ্বেগস, আচমকা িূগতর মগতা গচহারা়ে তাগক গদগে গজবনোর চমগক 
উঠে। তার মুগে বতন চারবদগনর না কামাগনা গোাঁে দাব়ে, দুগচাগের নীগচ গক গেন কাবে 
গঢগে বদগ়েগছ। 
  
গজবনোর িবেত স্বগর জানগত চাইে, গকন, গতামার বক িরীর োরাপ? 
  
না, আবম িােই আবছ। গকন এক টুকগরা কােজ গজবনোগরর হাগত বদে। গজবনোর 
গদেে তাগত গেো–ডুঃ বেগন্ডন, গমমমাবর়োে হাসপাতাে, িাগেকাট, নথক কযাগরাবেনা। 
  
-ধনযবাদ, গকন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

220 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

কগব োচ্ছ? এই উইক এগন্ডই োব িাববছ। 
  
–আবম বক োব? 
  
না থাক, দরকার হগব না, আবম একাই গেগত পারগবা। 
  
 েবদ গেরার সম়ে অ্সুববধা হ়ে, তগব সাহােয করগত পাবর। 
  
–ও বঠক হগ়ে োগব। 
  
–েবদও জাবন এটা গতামার বযবক্তেত বযাপার, তবুও বেব, তুবম গে বসদ্ধান্ত বনগ়েগছ গস 
সম্পগকক বনবশ্চত? 
  
বনশ্চ়েই, গকন। 
  
গজবনোর েুব িাগোিাগবই জাগন অ্যাডাগমর সন্তান মাগন বনগজর সন্তান। বনগজর কাগছ 
গরগে মানুষ্ করার চাইগত আর বকছু চাও়োর তার থাকগত পাগর না। তাহগেও সুি 
মবস্তগষ্ক িাবগে এটাগক পােোবম ছা়ো আর বকছু বো ো়ে না। তাই ওই সন্তানগক কাগছ 
গরগে গস বকছুগতই মানুষ্ করগত পারগব না। তার হৃদ়ে অ্বযক্ত েিণা়ে কুাঁকগ়ে োগচ্ছ। 
  
িাগেকাগটর বকছুটা দূগর, িহরতেী এোকা। এোগনই একবট গদাতো বাব়ে গমগমাবর়োে 
হাসপাতাগের পবরচ়ে বহন করগছ। গজবনোর একাই এগসবছে এোগন। দরজা বদগ়ে 
ঢুকগতই বরগসপিন, গসোগন একজন ব়েস্কা িদ্রমবহো বগস আগছন। গজবনোর গসবদগক 
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এবেগ়ে গেে। তাগক গদগে ওই িদ্রমবহো বজজ্ঞাসা করগেন–বেুন, আপনাগক বকিাগব 
সাহােয করগত পাবর। 
  
গজবনোর বনগজর পবরচ়ে বদগ়ে বেে–ডুঃ বেগন্ডগনর সগে আমার একটা অ্যাপগ়েন্টগমন্ট 
আগছ। 
  
িদ্রমবহো মাথা গনগ়ে বেগেন–বুঝগত পগরবছ, ডুঃ বেগন্ডন আপনার অ্গপক্ষা করগছন 
ওাঁর গচম্বাগর। 
  
একজন কম বগ়েসী নাগসকর সগে গজবনোর এগস হাবজর হে ববিাে একবট ঘগর। এই 
ঘরবটগত গরােীগদর পরীক্ষা করা হ়ে। নাসকবটর বনগদকগি গস জামাকাপ়ে েুগে একবট 
োউন পগর বনে। গস মানস চগক্ষ গদেগত পাগচ্ছ তার বনগজর সন্তাগনর রগক্ত ওই সাদা 
অ্যাপ্রনটা োে হগ়ে গেগছ। 
  
একটু পগর এক িদ্রগোক এগেন। তার মাথাগজা়ো টাক, নাদুস নুদুস গচহারা এবং 
মুেটা়ে গেন পাচার মুে বসাগনা হগ়েগছ। 
  
িদ্রগোক গহগস বেগেন–আবম ডুঃ বেগন্ডন। আপবন বুবঝ বমগসস পাককার? 
  
গজবনোর মুগে বকছু বেে না, শুধু মাথা গনগ়ে সম্মবত জানাে। ডুঃ বেগন্ডন একটা 
কােগজর কাপ বনগেন। তারপর গববসন গথগক জে তাগত িরগেন, গসটা গজবনোরগক 
গেগত বেগেন। 
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তেন গজবনোগরর প্রবতবাদ করার মত সাহস বছে না। গস গসটুকু নীরগব গেগ়ে বনে। 
বকছুক্ষণ পর ডুঃ বেগন্ডন বেগেন–েিকপাত করাগত চান? 
  
-হযাাঁ। 
  
এ বযাপাগর আপনার স্বামীর মত আগছ গতা? 
  
গজবনোর আমতা আমতা কগর বেে–হযাাঁ, আমরা–আমরা দুজগনই এগত রাজী আবছ। 
েম্ভীরিাগব ডুঃ বেগন্ডন বেগেন, আপনার স্বািয গতা িাগোই গদেবছ। 
  
-হযাাঁ, আবম গবি সুি। 
  
–েিকপাগতর বযাপাগর অ্গনগকই বেধাগ্রস্ত থাগক। আগরকবার িাগো কগর গিগব গদেুন। 
বাচ্চাটাগক একবার নষ্ট কগর গেেগে আবম আর বাাঁচাগত পারগবা না। গস োদু আমার 
জানা গনই। 
  
–না না, আপবন বনবশ্চন্ত থাকগত পাগরন। 
  
–গবি, তাহগে আপবন ওই গটববগের ওপর শুগ়ে প়ুেন। আবম পরীক্ষা করগবা আপনাগক। 
গজবনোর গটববগের ওপর শুগ়ে প়েে, ডুঃ বেগন্ডন তাগক নানািাগব পরীক্ষা করগত 
োেগেন। 
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পরীক্ষা গিষ্ কগর বমুঃ বেগন্ডন বেগেন–বঠক আগছ, আপবন জামাকাপ়ে পগ়ে বনন, 
বমগসস পাককার। কাে আপনার অ্পাগরিন হগব, এোগন আজ রাতটা থাকগত পাগরন। 
েবদ আপনার অ্সুববধা না থাগক। 
  
গজবনোর ধীগর ধীগর বেে–গকন ডুঃ বেগন্ডন, আজ করা ো়ে না? 
  
না আজ করা সম্ভব ন়ে। আপনার আগে আরও দুজন গরােী আগছ। আপনার ি়ে। গনই 
গববি সম়ে োেগব না। 
  
অ্েতযা গজবনোরগক রাবজ হগতই হে। 
  
. 
  
পগরর বদন সকাে। গজবনোর সাদা োউন পগর গসই ববিাে গটববেটার ওপর শুগ়ে 
আগছ। ডুঃ বেগন্ডন কেন আগস তার প্রতীক্ষা করগছ। গদ়োগে গঝাোগনা একটা পুগরাগনা 
ঘব়ে। তার গপনু্ডোম বটক বটক কগর িব্দ তুেগছ। গজবনোগরর মগন হগচ্ছ গক গেন তার 
মাথার মগধয ওই গপনু্ডোগমর মত িব্দ কগর বেগছ, গছাট্ট অ্যাডাম, আমার গছগে, আমার 
গছগে। 
  
গজবনোর বকছুগতই তার েিকি সন্তাগনর কথা িুেগত পারগছ না। ওই গপনু্ডোগমর িব্দটা 
তার অ্সহয োেগছ। গস দুহাত বদগ়ে কান দুগটা গচগপ রােগো। গস উপেবি করগো তার 
সমস্ত িরীর ঘাগম বিগজ গেগছ, তার দম বনগত কষ্ট হগচ্ছ। 
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ডুঃ বেগন্ডন এগেন। বতবন ইগেগকিাগনর বসবরে হাগত গজবনোগর বদগক এবেগ়ে গেগেন। 
গজবনোর আতকনাদ কগর উঠে–ওটা বক? 
  
–ঘাব়োগবন না বমগসস পাককার। এটা বডগসগে ও গসনার কান। আপবন আরাম পাগবন। 
মগন হগচ্ছ এটাই প্রথমবার। 
  
–হযাাঁ। 
  
 ইগেকিানটা পুি করার পর গজবনোগরর বঝমুবন িাব এে। বকছুক্ষগণর মগধযই গস 
গচতনা প্রা়ে হাবরগ়ে গেেে। অ্ধকগচতন অ্বিা়ে গস গটর গপে তাগক গিচাগর কগর অ্নয 
একবট ঘগর বনগ়ে এগসগছ। গস েগিকর সন্তাগনর দুরবিার কথা গিগব হঠাৎ ডুকগর গকাঁগদ 
উঠে। 
  
ডুঃ বেগন্ডন তার হাগত মৃদু চাপ়ে গমগর সান্ত্বনা বদগত বদগত বেগেন–ি়ে গনই, সব বঠক 
হগ়ে োগব, একটুও বযথা োেগব না। 
  
একজন নাসক একটা মুগোি তার নাগকর ওপর ধগর গজাগর শ্বাস বনগত বেে। 
কগ়েকজন। গজবনোগরর পা দুগটা দুপাগি ছব়েগ়ে বদে, তার োউনটা গটগন ওপগর তুগে 
বদে তারা। 
  
ববদা়ে, গছাট্ট অ্যাডাম গসানা। েগিকর সন্তাগনর উগদ্দগিয পরম মমতা়ে গজবনোর 
কথাগুগো উচ্চারণ করে। পরক্ষগণই গস অ্নুিব করে একটা ইস্পাগতর ছুবর তার দু 
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হাাঁটুর মাঝোন বদগ়ে তেগপগট ঢুগক োগচ্ছ। গস কিনা়ে গদেগত পাগচ্ছ এই ছুবরর 
আঘাগত অ্যাডাগমর সন্তাগনর মৃতুয হগব। 
  
এমন সম়ে গজবনোর চীৎকার কগর বেে–বে কগরা, বে কগরা অ্পগরিান। মাথা উাঁচু 
কগর গজবনোর গদোর গচষ্টা করে। সাদা মুগোি পরা অ্গনকগুগো মুে মুগ্ধ দৃবষ্টগত তার 
বদগক তাবকগ়ে আগছ। উগঠ বসগত বেগ়েও গস পারে না। মাথাটা বঝমবঝম করগছ। তার 
সারা গদহ অ্সার হগ়ে আসগছ, একটা উগ্র েে তাগক বকছুগতই গজগে থাকগত বদগচ্ছ 
না। গস ঘুগমর গদগি পাব়ে বদে। 
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হািপাতাঞ্জলে একটা সবছািা়ে 
জ্ঞান বেরগত তার অ্গনকটা সম়ে গেগেবছে। গচাে েুেগতই গস গদেে হাসপাতাগের 
একটা ববছানা়ে শুগ়ে আগছ। বাইগর ঘন অ্েকার। তার িরীর এত বযথা গে গস এপাি 
ওপাি পেকন্ত করগত পারগছ না। কতক্ষণ গস অ্গচতন হগ়ে পগ়েবছে তা মােুম করগত 
পারে না। এবার তার সন্তাগনর কথা মগন প়েে। গস িাবে গস গতা বদববয গবাঁগচ বগতক 
আগছ, তার সন্তানও বক গবাঁগচ আগছ? 
  
ববছানার োগো়ো কবেংগবে। গজবনোর হাত বাব়েগ়ে গসটা গজাগর গজাগর বটপগত োেে। 
গসই আও়োজ শুগন একজন নাসক ছুগট এে। গস ঘগরর গিতগর না ঢুগক বাইগর গথগক 
উাঁবক গমগর চগে গেে। গজবনোর েমােত বাবজগ়ে চগেগছ। বকছুক্ষণ পর ডুঃ বেগন্ডন 
ঝগ়ের গবগে ঘগর এগস ঢুকগেন। ডুঃ বেগন্ডন তার হাতটা কবেংগবে গথগক সবরগ়ে 
বদগেন। 
  
ডুঃ বেগন্ডন কাগছ এগস বেগেন–এত উগিবজত হগচ্ছন গকন, বমগসস পাককার? 
  
গজবনোর কান্না গিজা েো়ে বেে–আমার বাচ্চা গকাথা়ে? গস বক গবাঁগচ আগছ? 
  
-আপনার বাচ্চা গবাঁগচ আগছ আর সুি গদগহ। আমার এতবদগনর অ্বিজ্ঞতা গথগক আবম 
বেবছ, আপনার গছগে হগব বমগসস পাককার। ওগক আপবন অ্যাডাম বগে ডাকবছগেন। 
  
. 
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১৯৭৩ সাগের গেব্রু়োরী মাস। এই সম়ে তুষ্ারপাত হ়ে। িীগতর অ্বসান হ়ে। এটাই 
কাজ গথগক অ্বসর গনবার উপেুক্ত সম়ে। তারও িরীর মন বকছুবদগনর জনয ছুবট 
গঘাষ্ণা করগছ। 
  
একবদন গজবনোর তার অ্বেগসর কমকচারীগদর বেে–আবম আোমী পাাঁচ মাগসর জনয 
ছুবটগত োবচ্ছ। গতামরা আমার সগে গোোগোগের গচষ্টা গকাগরা না। পাগব না। 
  
সহকারী গট্রড হযাবরস জানগত চাইে–আপবন কগব োগচ্ছন? 
  
–এই সপ্তাগহর গিগষ্ োবচ্ছ। পরবতকী মামোগুগো বকিাগব ে়েগত হগব গস বযাপাগর 
প্রগ়োজনী়ে বনগদকি বদে তার সহকারীগদর গজবনোর। 
  
অ্বেস ছুবটর পর গজবনোর বাগদ সবাই গে োর বাব়ে চগে গেে। গকন গবইবে এগস 
ঢুকে গজবনোগরর ঘগর। গস গকনগক বনগজর বসদ্ধাগন্তর কথা জানাগো। 
  
–তুবম বক মনবির কগর গেগেগছ, গজবন? 
  
–হযাাঁ গকন। 
  
গকন উগিবজত হগ়ে বেে–গে গতামার এই সবকনাি কগরগছ তাগক আবম গঘন্না কবর। 
  
সব বঠক হগ়ে োগব, গকন। এ বনগ়ে তুবম অ্েথা মাথা েরম গকাগরা না। 
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–িববষ্যগতর কথা গক বেগত পাগর? গতামার এই বিশু একবদন ব়ে হগব, তার মগন নানা 
প্রে জােগব, গতামার সন্তানও জানগত চাইগব তার বপতৃপবরচ়ে বক? 
  
–গস সগবর সামাে আবম গদব। 
  
–বঠক আগছ, প্রগ়োজন মগন করগে আমাগক েবর বদগত বেধা গকাগরা না, বচরকাে 
আমাগক গতামার পাগি পাগব, গকন বেে। 
  
দুহাগত তাগক জব়েগ়ে ধগর গজবনোর বেে–অ্জস্র ধনযবাদ। তুবম গে আমার জনয এত 
বচন্তা কগরা গজগন েুব েুিী হোম। 
  
. 
  
অ্যাডাগমর প্রবত গজবনোগরর িাগোবাসা আজও অ্টুট রগ়েগছ, অ্যাডামও গে তাগক 
িাগোবাগস তাগত ওর গকাগনা সগন্দহ গনই। ওর স্ত্রী গমবরগবগথর সন্তান একবদন ব়ে 
হগব, ততবদগন অ্যাডাম বনশ্চ়েই গপ্রবসগডন্ট হগ়ে োগবন। এবদগক গজবনোগরর বনগজর 
গছগেও ব়ে হগ়ে উঠগব, গস েবদ জানগত চা়ে ওর বাবা গক, তাহগে গস বকছুগতই বেগত 
পারগব না। অ্যাডাগমর সন্তান গস েগিক ধারণ কগরগছ গস কথা জানাজাবন হগে তার 
রাজশনবতক জীবগনর আকাগি কাগো গমগঘ গছগ়ে োগব। 
  
গজবনোর িহগরর গকাোহে গথগক অ্গনক দূগর মযানহাটাগন গ্রাগমর বস্ন্গ্ধ পবরগবগি 
একবট বাব়ে বকনগো। বাব়েবট বহুবদগনর পুগরাগনা। প্রচুর টাকা েরচ কগর বাব়েবটর 
সংস্কার করে। আধুবনক রুবচসম্পন্ন আসবাব বদগ়ে বাব়েবটগক সাজাগো গস। গছগের জনয 
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আোদা একটা ঘর রােে, গসই ঘরবটগক প্রচুর দামী গেেনা বদগ়ে সাজাগো। গসইসব 
গেেনা গস গজাো়ে কগরগছ বহু বাজার ঘুগর ঘুগর। বাব়ে গকনার কথা একমাত্র গকন 
গবইবেগক জানাে গস। গস গকনগক একবদন আমিণ জানাগো। গকন এগস বাব়ের 
গিতগরর চাকবচকয গদগে অ্বাক হে। 
  
ততবদগন গজবনোগরর তেগপট গবি স্ফীত হগ়েগছ। তাই তাগক এেন গমটারবনবট োউন 
পরগত হ়ে। গসই তেগপগটর বদগক তাবকগ়ে ইিারা়ে বেে–আর কত গদরী? 
  
গজবনোর বেে–আরও দুমাস। 
  
েবদও এটা গতামার বযবক্তেত বযাপার তবুও বজগজ্ঞস করবছ এই বাচ্চার বাবা বক কগর? 
গকন গকৌতূহে দমন করগত না গপগর বেে। 
  
গজবনোর হঠাৎ েম্ভীর হগ়ে বেে–এ প্রসে বনগ়ে আর ঘাটাঘাবট না করাই িাগো। 
  
দুুঃবেত, আর বজগজ্ঞস করগবা না। 
  
ডুঃ হাগিক একজন ধাত্রীববদযা ববিারদ। তার কাগছই গজবনোর বচবকৎসা করা়ে। বতবন 
সন্তাগনর জগের সম্ভাবয সম়ে আগে গথগকই বগে বদগ়েগছন। েথা সমগ়ে গজবনোগরর 
প্রসব েিণা শুরু হে। গস বনগজ োব়ে চাবেগ়ে হাসপাতাগে এে। আটঘন্টা অ্সহয েিণা 
সহয কগর গস একবট পুত্র সন্তাগনর জে বদে। 
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গজবনোর বযথা়ে আ়েষ্ট হগ়ে গচাে বে কগর শুগ়েবছে। হঠাৎ বিশুর কান্না তার কাগন 
গেে। গস গচাে গোোর আগেই ডুঃ হাগিক বেগেন–বমগসস পাককার, আপনার গছগের মুে 
গদেুন। 
  
গজবনোর গচাে েুগে তাকাে, গছগের মুগের বদগক তাবকগ়ে পরম তৃবপ্তগত হাসে। 
  
গজবনোর তার গছগের নাম গরগেগছ গোশু়ো অ্যাডাম পাককার। িূবমষ্ট হও়োর সম়ে ওর 
ওজন হগ়েবছে সাগ়ে আট পাউন্ড। অ্যাডাগমর মগতা গদেগত হগ়েগছ। গছগের মুগের 
বদগক তাকাগে গজবনোগরর অ্যাডাগমর কথা মগন পগ়ে ো়ে। এই মুহূগতক গমবরগবগথর 
সন্তানও িূবমষ্ট হগ়েগছ। আর অ্যাডামও গছগেগক গদগে আনগন্দ আত্মহারা। গজবনোর 
গছগেগক গপগ়ে গেমন আনবন্দত গতমবন অ্যাডামগক হাবরগ়ে গিাকাবিিূত। 
  
গকন গবইবে গজবনোগরর সন্তাগনর বদগক অ্গনকক্ষণ তাবকগ়ে গথগক বকছু একটা আন্দাজ 
করার গচষ্টা করগো। গজবনোগরর মগন িগ়ের সঞ্চার হে। এই বুবঝ গকন সন্তাগনর 
বাবার নাম জানগত চাইগবন। বকন্তু েেন গকন বেে–আগর, এগতা এগকবাগর মাগ়ের মুে 
বসাগনা! তেন তার মন গথগক ি়ে দূর হগ়ে গেে। 
  
গকন অ্গনকক্ষণ তার গছগেগক গকাগে বনগ়ে আদর করে। গজবনোগরর বুক তেন বযথা়ে 
টন টন করগছ, এই বিশু গকানবদন বুঝগত পারগব না বপতৃগস্ন্হ কাগক বগে? গস 
গকাগনাবদন তার বাবার আদর েে পাগব না। 
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গদেগত গদেগত চার মাস গকগট গেে। আর চার সপ্তাহ পগর গজবনোরগক কাগজ গোে 
বদগত হগব। এেন একজন সৎ ববশ্বাসী কাগজর গোগকর দরকার। অ্গনক গোাঁজােুাঁবজর 
পর 
  
একজন মবহোগক পাও়ো গেে। নাম বমগসস মযাগক। জাবতগত স্কবটি। তাগক কাগজ 
বহাে করা হে। 
  
বমগসস মযাগক কাগজ গোেদান করার পর এক সপ্তাহ অ্বতোন্ত। গজবনোর আবার। 
অ্বেগস গেগত শুরু করে। 
  
অ্বেগসর প্রগতযকবট কমকচারী গজবনোরগক অ্বিনন্দন জানাগো। তার বেগর আসার 
বদনবটগক স্মরণী়ে কগর রাোর জনয গকন িযাগম্পন আনাগো। 
  
. 
  
গছগেগক বনগ়ে শুরু হে গজবনোগরর নতুন জীবন। গস এেন জীবনী িবক্তগত িরপুর। 
নতুন উদযগম ঘগরর সব কাজ করগত োেে। তার পািাপাবি গছগের েগের ত্রুবট রাগে 
না। এেন গথগক উইকএগন্ড অ্বেগসর কাজ কগর না। গস গসইসব বদনগুবে গছগেগক 
বনগ়ে কাটা়ে। তার গছগের এেনও গকাগনা গবাধিবক্ত হ়েবন। তাসগেও গস বই পগ়ে েি 
গিানা়ে গছগেগক। তার ববশ্বাস, তার সব কথা গবাগঝ ওই পুাঁচগক গছগেবট। 
  
–অ্যাডাম ও়োনকার গসগনটর হও়োর পর আইনবযবসা গছগ়ে বদগ়েবছে। পুগরাপুবরিাগব 
এেন বতবন আগমবরকার রাজনীবতর মগধয প্রগবি কগরগছন। অ্দূর িববষ্যগত বতবন 
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গপ্রবসগডগন্টর পদ অ্েেৃত করগবন, এমন একটা কানাঘুগষ্া গিানা ো়ে। অ্যাডাগমর 
কৃবতগত্বর েবর শুগন গজবনোর মগন মগন গমাগটই েুিী হ়ে না। 
  
১৯৭৪ সাে। গোশু়োর আজ একবছগরর জেবদন। গজবনোর বনগজর হাগত জেবদগনর 
গকক বাবনগ়েগছ। 
  
জনা দগিক কবচকাাঁচাগদর বনগ়ে গোশু়োর জেবদন পাবেত হে। ব়েগদর মগধয একমাত্র 
গকগনথ গবইবে বনমবিত হগ়েবছে। সবাই োও়ো দাও়ো গসগর গে োর বাব়ে বেগর গেে। 
  
গজবনোর ঘুমন্ত গছগের বদগক তাবকগ়ে থাগক–ধীগর ধীগর তার গছগে বগ়ো হগব, হগ়ে 
উঠগব পূণক েুবক। বনগজর পৃবথবী েগ়ে তুেগত গস বনশ্চ়েই তার মাগক গছগ়ে অ্নয 
গকাথাও চগে োগব। 
  
একবদন গে অ্যাডামগক তার গছগের কথা বেগত হগব, গসই বনদারুণ সতযটা গজবনোর 
অ্নুিব করে। 
  
দু বছগরর গোশু়ো জে রং বদগ়ে বাব়ের সবকটা ঘগরর গদও়োগে আাঁবকঝুাঁবক কাটে। তা 
গদগে পবরচাবরকা বমগসস মযাক ছুগট এে। গরগে বেগ়ে তাগক চ়ে মারগত উদযত হে। 
  
গজবনোর বাধা বদগ়ে বেে–ও গছগেমানুষ্। ওর প্রবতিাগক েুটগত সাহােয করুন। 
  
–আস্কারা বদগ়ে গছগেটার িববষ্যৎ বরবাদ কগর বদগে। বমগসস মযাক েজেজ করগত 
করগত চগে গেে। 
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. 
  
কগ়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা। মাইগকে গমাগরবট তার শ্বশুর অ্যাগন্টবনও গ্রযাগনবের সগে 
গুরুত্বপূণক আগোচনা করবছগেন। গসোগন পাবরবাবরক আইন উপগদষ্টা টমাস 
গকােেযািও উপবিত বছগেন। গমাগরবটগক টমাস ববগিষ্ পছন্দ কগরন না। তাই গমাগরবট 
গে গকাগনা প্রস্তাব বদগে বতবন তা েুবক্ততকক বদগ়ে উব়েগ়ে গদন। 
  
গকােেযাি ববদা়ে বনগে গমাগরবট বেে–গকােেযাগির ব়েস হগ়েগছ। ওগক ববদা়ে বদন। 
অ্নয উবকে বনন। 
  
–উবন েুব িাগো গোক। তার শ্বশুর বেগেন, অ্গনক ঝাগমো গথগক আমাগদর 
বাাঁবচগ়েগছ। তা তুবম কাগরা কথা গিগবগছা বক? 
  
-হযাাঁ, গজবনোর পাককারগক। 
  
–গমগ়েমানুষ্গক কেনও কারবাগরর মগধয রােগত গনই, অ্যাগন্টবনও গ্লযাগনবে বেগেন, 
ঝাগমো বা়েগব দব কমগব না। 
  
–ওর আইন বযবসা়ে েুব নাম েি আগছ। 
  
–বঠক আগছ। 
  
গজবনোরগক োস গিোগস একবদগনর জনয আসগত হে, এক মগেগের কাগজর 
বযাপাগর। গসোগন গস মাইগকে গমাগরবটর পাল্লা়ে পগ়ে গেে। গমাগরবট তাগক বডনার 
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োও়োগেন। দুজগন একসগে নাচে। গজবনোর েক্ষয করে, তার গচাগে দজববক কামনার 
আগুন ধকধক কগর জ্বেগছ। অ্যাডাগমর পাগি এই গোকটাগক বনযজন্তু ছা়ো আর বকছু 
বো ো়ে না। 
  
রাত চারগট নাোদ গমাগরবট গজবনোরগক গহাগটগে গপৌঁগছ বদে। 
  
–আজ োবচ্ছ, ববদা়ে গনবার মুহূগতক গমাগরবট বেগেন, আবার আমাগদর গদো হগব। 
আজগকর এই রাগতর কথা আবম জীবগন গকাগনাবদন িুেব না। 
  
গজবনোর বকছু বুঝগত পারে না। তগব অ্দু্ভত একটা আতে তাগক গ্রাস করে। 
  
আ়োই বছগরর বিশু গোশু়ো েুব দুষ্ট হগ়ে উগঠগছ। বমগসস মযাগকর গসোইকে, বাব়ের 
দুগটা রবেন বটবিগসট, গজবনোগরর হাত ঘব়ে সব গিগে টুকগরা টুকগরা কগর বদে। বকন্তু 
বতন বছগর পা বদগতই গোশু়োর মগধয একটা পবরবতকন এে। গস আর িােচুর কগর না। 
গেোধুো করগত িাগোবাগস গস, পাহাগ়ে চ়েগত আর সাইগকে চাোগতও গস 
িাগোবাগস। 
  
গজবনোর গছগেগক িানী়ে একটা নাসকাবর সু্কগে িবতক কগর বদে। ওর মুগের ধরন, িুরু 
কুাঁচগক তাকাগনা, সব বকছুগতই অ্যাডাগমর প্রকাি েক্ষয কগর গজবনোর। অ্যাডাম গকাথা়ে 
আগছ, কী করগছ, গকমন আগছ, এসব বযাপাগর গকাগনা আগ্রহ গনই তার। পুগরাগনা ঘা টা 
এেনও শুগকা়েবন। েবগরর কােজ গথগক গজগনগছ, অ্যাডাগমর একবট গমগ়ে হগ়েগছ 
সামান্থা। 
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গজবনোর তার কমকজীবন ও বযবক্তজীবনগক একাকার কগর গদ়ে না। এই দুগ়ের মাগঝ 
গসতুর মগতা দাাঁব়েগ়ে আগছ গকগনথ। গস েোশু়োর জনয গেেনা বনগ়ে আগস, দুজগন 
গেো কগর, ওরা গেন দুই বেু। গজবনোর মগন মগন তৃবপ্ত োি কগর। 
  
রবববার। গকগনথ এগসগছ গজবনোগরর বাব়েগত। তারা বাোগন হাাঁটবছে। গোশু়োগক 
একটা োগছ উগঠ বগস থাকগত গদগে গকগনথ বেে–ওর এেন কী প্রগ়োজন বেগত 
পাগরা? 
  
–না। 
  
–ওর দরকার একজন বাবা। গকগনথ বেে, আসে বাবা গতা একটা গোচ্চা… 
  
-গকগনথ। গজবনোর অ্শধেক হগ়ে গচাঁবচগ়ে উঠে। িববষ্যগত এই প্রসে আর তুগো না। 
  
দুুঃবেত। সবতয, অ্তীতগক বনগ়ে ঘাটঘাবট কগর কী োি। গকগনথ বেগত থাগক। বকন্তু 
আবম িাববছ গতামার িববষ্যগতর কথা। এিাগব একক জীবনোপন করা গতামার পগক্ষ। 
বক বঠক হগচ্ছ? 
  
–গকগনথ, আমার পাগি আমার গছগে গোশু়ো আগছ। 
  
–ওর কথা বেবছ না। গকগনথ তার হাগত চুমু বদে। দুুঃবেত, গজবনোর আবম সবতযই েুব 
দুুঃবেত। 
  
. 
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জযাক স্কযানেনগক পুবেি গগ্রপ্তার কগরবছে। তার ববরুগদ্ধ অ্বিগোে বছে, গস চার 
বছগরর একটা বাচ্চা গমগ়েগক চুবর কগর এবং মুবক্তপণ দাবী কগরগছ। ববচাগরর পূবকমুহূগতক 
তার কাগছ তার উবকগের নাম জানগত চাও়ো হে। গস বনবেকধা়ে গজবনোর পাককাগরর 
নাম বগে বদে। েগে জাবমগন মুবক্ত গপগ়েবছে জযাকসন। 
  
গজবনোর জযাকসগনর সগে গদো কগর সবতয বযাপারটা জানগত চাইে। 
  
জযাকসন বেে, গস বনগদকাষ্, শুধু হৃদ়োগবগের বগি গস ওই বাচ্চাবটগক তুগে এগনবছে। 
এমন কী গস মুবক্তপণও দাবী কগরবন। পুবেি তার নাগম বমগথয বগেগছ। আসগে তার স্ত্রী 
সন্তান প্রসবকাগে মারা বেগ়েবছে, তারপর গস আর ববগ়ে-থা কগরবন। গসবদন রাস্তার 
ধাগর ওই বাচ্চা-গমগ়েবটগক গদগে মৃত স্ত্রীর কথা তার মগন পগ়ে ো়ে। এ গেন গছাগট্টা 
এক ইিবেন। ইিাবেন হ়েগতা পুনজকে োি কগর পৃবথবীগত বেগর এগসগছ। গুরুতর 
অ্পরাধ গজগনও গস গমগ়েবটগক োব়েগত তুগে বনগ়েবছে। 
  
বেগত বেগত জযাকসগনর দুগচাে গথগক জে েব়েগ়ে প়েে। গজবনোর ওর কথাগুগো 
সবতয বগে ধগর বনে। গস ওর পগক্ষ মামো করগত রাজী হে। 
  
গজবনোর বুঝগত গপগরবছে গে, সন্তানহারা বাবা একবট গছাগটা গমগ়ের গচহারা়ে তার মৃত 
স্ত্রী আর সন্তাগনর সাদৃিয েুাঁগজ গপগ়েগছ আর গসই আগবগের বগিই গস এই অ্পরাধ 
কগরগছ। এই েুবক্তগক েবদ গস প্রবতবষ্ঠত করগত পাগর তাহগে ববচারগকর মগন 
সহানুিূবতর উগদ্রক হগত পাগর। তাহগে আসামীর িাবস্তর পবরমাণ বকছুটা কমগত পাগর। 
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এই মামো়ে সরকারী উবকে বছগেন আেক অ্সগবানক, তাাঁর সহকারী বহগসগব বছগেন 
বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা। 
  
গজবনোর তার মগেগের অ্পরাগধর অ্ন্তরাগে েুবকগ়ে থাকা আসে কাবহনীটা গিানাে। 
এবং জাবমগনর জনয আগবদন জানাে। হ়েগতা তার জাবমন হগ়ে গেত, বকন্তু বাদ সাধে 
রবাটক বড বসেিা। 
  
বতবন একটা পুগরাগনা েগটা ববচারগকর কাগছ গপি করগেন। সম্ভবত পুবেগির দপ্তর 
গথগক গজাো়ে কগরগছন। 
  
বতবন বেগেন–এই েগটাটা জযাকসন নাগম এক কুেযাত অ্পরাধীর। গচাগদ্দা বছর ব়েগস 
গস প্রথম অ্পরাধ কগরবছে। ওরা বাবা বছগেন একজন ববেযাত ডাক্তার, বাবার 
বডসগপনসাবর গথগক ওষু্ধ চুবর কগর বনগ়ে পাবেগ়েবছে। চার বছর গস বিশু 
সংগিাধনাোগর বছে। গম়োদ গিষ্ হগে ছা়ো পা়ে। তার এক মাস বাগদই এক ডাকাবতর 
অ্বিগোগে পুবেি ওগক আবার গগ্রপ্তার কগর। 
  
রবাটক বড বসেিার সও়োে গথগক জানা গেে, গসই কুেযাত অ্পরাধী ফ্রাে জযাকসনই, 
বতকমাগনর জযাকসন স্কযানেন। গে এই মুহূগতক বিশু অ্পহরগণর অ্পরাগধ আসামীর 
কাঠে়ো়ে দাাঁব়েগ়ে আগছ। গস একজন পাকা অ্বিগনতা-িীষ্ণ বমগথযবাদী। গস জীবগন 
ববগ়ে কগরবন। পাাঁচ বছর আগে একবট বতনবছগরর গমগ়েগক চুবর কগরবছে। পুবেি এক 
জেগের মগধয গথগক গসই বাচ্চা গমগ়েবটর মৃতগদহ গপগ়েবছে। ডাক্তাবর পরীক্ষা কগর 
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গদো গেগছ, হতযার আগে তার ওপর পািববক অ্তযাচার করা হগ়েগছ। জযাকসন ওর 
ওপর তার ববকৃত কাম চবরতাথক কগরবছে। 
  
গজবনোর েগটাটা হাগত বনে। গদেে, অ্বাক হে। এ গতা তার মগেে জযাকসন 
স্কযানেগনরই। রবাটক বড বসেিা আদােগত ো বকছু বেগেন, সবই তাহগে সবতয। তার 
বুঝগত বাবক রইে না, জযাকসন তার মন রাোর উগদ্দগিয বমগথয েি তাগক শুবনগ়েগছ। 
গজবনোর স্পষ্ট িাষ্া়ে ববচারকগক জাবনগ়ে বদে গে, গস আর ওই মগেগের হগ়ে মামো 
ে়েগব না। 
  
অ্তএব, জযাকসগনর জাবমন োবরজ হগ়ে গেে এবং তার ববরুগদ্ধ নতুন কগর গগ্রপ্তাগরর 
আগদি গদও়ো হে। 
  
গসবদন সেযা়ে ও়োেডেক-অ্যাগন্টাবর়ো গরগস্তারাাঁ়ে গজবনোগরর বডনাগরর গনমতন্ন বছে। 
জজ েগরন্স ও়োল্ডমযান তাগক আমিণ জাবনগ়েবছে। 
  
 োও়ো দাও়োর োাঁগক মাগঝ মগধযই গজবনোর অ্নযমনস্ক হগ়ে প়েবছে। জযাকসন 
স্কযানেন তাগক গে বমগথয কথা বগে প্রিাববত করগত গচগ়েবছে, গসকথাই বারবার মগন 
প়েগছ। 
  
বমস পাককার, হঠাৎ গরগস্তারাাঁর মযাগনজার এগস বেে, আপনার একটা গোন আগছ। 
  
গজবনোর উগঠ বেগ়ে গটবেগোন ধরে–গজবনোর পাককার বেবছ। 
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–হারামজাবদ, োনবক মােী, কুবির বাচ্চা। অ্শ্রাবয োবেোোজ ছুগট আসগছ গোগনর অ্নয 
প্রান্ত গথগক। আবম জযাকসন, জযাকসন স্কযানেন। আমাগক পুবেগির হাগত ধবরগ়ে বদগত 
চাইবছস, তাই গতা। 
  
–চুপ কগরা। গজবনোর রাগে তেন েুাঁসগছ। গতামার মগতা বমগথয কথা আবম ববে না। 
গতামাগক ধরার দা়ে পুবেগির, আমার ন়ে। 
  
গচাপ িাবে। কথা বদগ়েবছবে মগন গনই, আমার হগ়ে সও়োে করবব। আর আদােগত 
বেগ়ে গিাে পাগে গেেবে! গতাগক আবম হাগত-হাগত এর উবচত বিক্ষা গদব। 
  
গোন গকগট গেগছ। গজবনোর িগ়ে ঠক ঠক কগর কাাঁপগছ। তাহগে জযাকসন এেনও 
পুবেগির গচাগে ধুগো বদগ়ে পাবেগ়ে গব়োগচ্ছ। বকন্তু আবম গে এোগন আবছ ও জানে কী 
কগর? বনশ্চ়েই বপছু বনগ়েবছে। 
  
গস েগরন্স ও়োল্ডমযানগক সব কথা বেে। বতবন শুগনই আাঁতগক উঠগেন। বতবন তাগক 
তার বাব়েগত গপৌঁগছ গদও়োর কথা বেগেন। বকন্তু গজবনোর রাজী হে না। 
  
বাব়ের সামগন এগস োব়ে দাাঁ়োে। সমস্ত বাব়ে অ্েকার। গজবনোর সদর দরজা়ে হাত 
রােে, দরজা েুগে গেে। কী এক অ্জানা আতগে মন তেন গছগ়ে গেগছ তার। আগো 
জ্বাোে, চমগক উঠে। গপাষ্া কুকুরটা বনথর হগ়ে পগ়ে আগছ। ধারাগো গকাগনা অ্স্ত্র বদগ়ে 
তার েো কাটা হগ়েগছ গবাঝা গেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

240 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

গস গছগে ও পবরচাবরকার নাম ধগর ডাকগত ডাকগত ঘগর এগস ঢুকে। গোশু়ো গকাথা়ে। 
বমগসস মযাক? 
  
–একটা মৃদু গোোবনর আও়োজ গিগস এে। গজবনোর আগো জ্বােে। জামাকাপ়ে 
গেোগন কাাঁচা হ়ে গসবদগক এবেগ়ে গেে। বমগসস মযাক গমগঝর ওপর পগ়ে আগছন, তাাঁর 
চার হাত-পা িক্ত কগর বাাঁধা। 
  
–একটা গোক বাব়ের গিতর ঢুগকবছে, বমগসস মযাক বেগেন, আবম বাধা বদগ়েবছোম, 
বকন্তু আটকাগত পাবরবন। গোশু়োগক তুগে বনগ়ে গেগছ। 
  
গজবনোগরর বুকটা ধ়োস কগর উঠে। বুঝগত গদরী হে না, গোকটা গক? 
  
এমন সম়ে গটবেগোন গবগজ উটে। 
  
 গজবনোর ছুগট বেগ়ে বরবসিার তুগে বনে। 
  
–তুবম তাহগে বাব়েগত এগস গেগছা? 
  
–আমার গছগে গকাথা়ে? গজবনোর েগজক উঠে। 
  
িারী বমবষ্ট গছগেটা গতামার। 
  
–জযাকসন, গদাহাই গতামার, আমার গছগেগক বেবরগ়ে দাও। ো বেগব, তাই করব। 
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–তুবম গতা আগেই ো করার কগরগছ। 
  
–গদাহাই, দ়ো কগরা। আমার গছগেগক… 
  
কাাঁগদা। মন িগর কাাঁগদা, জযাকসন বগে চেে, ঘাব়োগচ্ছা গকন? গছগেগক গেরত গদব। 
হযাাঁ, কাে সকাগে েবগরর কােজ েুেগেই ওর মৃতগদগহর ছববটা তুবম গদেগত পাগব। 
  
গজবনোর বিউগর উঠে। বকছু বেগত গেে। বকন্তু ততক্ষগণ গটবেগোন নীরব হগ়ে গেগছ। 
  
এই মুহূগতক গক তার বদগক সহগোবেতার হাত বাব়েগ়ে গদগব? অ্যাডাম ও়োনকার? গোশু়ো 
গতা তারই সন্তান। বেগব, গোশু়োগক হতযা কগর জযাকসন গজবনোগরর ওপর প্রবতগিাধ 
বনগত চাইগছ। বকন্তু অ্যাডাম এেন আগছন দুগিা পাঁ়েবত্রি মাইে দূগর। তাহগে উপা়ে, 
রবাটক বড বসেিা? হ়েগতা বতবন কাজটা কগর বদগত পারগবন। বকন্তু সম়ে গবিী গেগে 
োগব। 
  
এে বব আই? গস তার বনগজর পথ ধগর এগোগব। সম়ে সাগপক্ষ বযাপার। 
  
হঠাৎ একটা নাম পগ়ে গেে তার। একটা ববগিষ্ নম্বর ডা়োে করে। 
  
–হযাগো। 
  
–আবম মাইগকে গমাগরবটর সগে কথা বেগত চাই। 
  
–আবমই মাইগকে গমাগরবট। 

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

242 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
-মাইগকে, আবম গজবনোর, িীষ্ণ ববপদ। একমাত্র আপবন আমাগক এই ববপদ গথগক 
রক্ষা করগত পাগরন। কান্না়ে তার েো বে হগ়ে এে। গস গকাগনা রকগম সমস্ত ঘটনাটা 
জানাে। 
  
গমাগরবট গোকবটর নাম, গচহারার বববরণ সমস্ত বকছু েুাঁবটগ়ে েুাঁবটগ়ে গজগন বনে। তারপর 
বেগেন–ওগক গপগে কী করব? 
  
–েুন। েুন কগর গেেগবন। তেন কী এক অ্দৃিয িবক্ত বুবঝ গজবনোগরর ওপর ির 
কগরবছে। 
  
আপবন অ্গপক্ষা করুন। আবম গদেবছ। 
  
গোন গকগট গেে। 
  
. 
  
গমাগরবটর তেব গপগ়ে বতন ববশ্বস্ত অ্নুচর–বনক বিগটা, সযােিাগতার বেওগর আর 
গজাগসে গকাগেো এগস হাবজর হে। জযাকসন স্কযানেন সম্পগকক প্রগ়োজনী়ে তথয 
জানাগেন বতবন। তারপর বেগেন–এেন মাঝরাত, গে িাগবই গহাক ওই গোকটাগক 
গতামরা েুাঁগজ গবর করগব। আট ঘণ্টা সম়ে পাগব। তগব বাচ্চাটার গেন গকাগনা ক্ষবত না 
হ়ে। প্রগ়োজগন গোগন আমার সগে গোোগোে কগরা। 
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বতন ববশ্বস্ত অ্নুচর বতন গপিাদার েুগন। মাইগকে গমাগরবটর অ্েুবে বনগদকগি তারা 
বনবেকধা়ে ঘা়ে গথগক মাথা নাবমগ়ে বদগত পাগর। তারা ঘর গথগক গববরগ়ে গেে। 
  
অ্পরাধ চগের কুিীেবগদর নাব়েনক্ষত্র ওই বতন মস্তাগনর নেদপকগণ। তাই জযাকসাগনর 
গোাঁজ গপগত তাগদর গদরী হে না। 
  
আট ঘণ্টা কাগটবন, তার আগেই মাইগকে গমাগরবটগক তারা জানাে ব্রুকবেন কুইনস । 
এিগপ্রসওগ়েগত সাত নম্বর বাংগো়ে ফ্রযাে জযাকসন ওই বাচ্চা গছগেটাগক আটগক 
গরগেগছ। 
  
পরবদন সকাে সাতটা পঞ্চাি বমবনগট ববিাে একবট বেমুবজন োব়ে সাত নম্বর বাংগোর। 
সামগন এগস দাাঁ়োে। মাইগকে গমাগরবট োব়ে গথগক নামগেন। বতন সােগরদ তার জনয 
গসোগন অ্গপক্ষা করবছে। 
  
ওগদর ওোগন দাাঁ়ে কবরগ়ে গরগে সাইগেন্সর োোগনা বরিেবার হাগত বনগ়ে গমাগরবট 
পাগ়ে পাগ়ে সাত নম্বর বাংগোর সদর দরজার বদগক এবেগ়ে গেগেন। এক মুহূগতকর 
স্তিতা। পরক্ষগণই োবথ গমগর দরজাটা েুগে গেেগেন। গদেগেন একবট গোক হাাঁটু 
িাজ কগর গপছন বেগর বগস আগছ, পাগি একবট বছর বতগনগকর সুন্দর গছগে। 
  
দরজা গোোর আও়োগজ গোকটা ততক্ষগণ মুে বেবরগ়েগছ। দাব়ে গোাঁগে ঢাকা তার মুে। 
গোকবট বকছু বুগঝ ওঠার আগেই মাইগকে গমাগরবটর বরিেবার গথগক গুবে ছুগট এে–
এক…দুই…বতন। কপাগে…েো়ে…আর হৃৎবপগণ্ড। ফ্রযাে জযাকসন ওরগে জযাকসন 
স্কযানেগনর রক্তাক্ত গদহটা মাবটগত েুবটগ়ে প়েে। 
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ইবতমগধয বতন সােগরদ ঘগরর গচৌকাগঠ এগস পা গরগেগছ। গমাগরবট তাগদর ঘগরর 
গিতগর ঢুকগত বেগেন। বতবন গছগেবটর কাগছ এবেগ়ে গেগেন। নাব়ে গদেগেন অ্তযন্ত 
ক্ষীণ োবত, বকন্তু গবাঁগচ আগছ। 
  
–ডুঃ গপট্রনগক েবর দাও। গজাগসেগক বনগদকি বদগেন গমাগরবট, ওগক বগো আমরা 
োবচ্ছ। 
  
গজাগসে ঘা়ে গনগ়ে ঘর গথগক চগে গেে। 
  
এবার বতবন গজবনোরগক গোন কগর জাবনগ়ে বদগেন গে, তার গছগের গোাঁজ পাও়ো 
গেগছ। েুব তা়োতাব়ে তাগক বনগ়ে বতবন বেগর আসগবন। 
  
. 
  
েিীর ঘুগম আচ্ছন্ন েোশু়োগক সগে বনগ়ে মাইগকে গমাগরবট বেগর এগেন গজবনোগরর 
বাব়েগত। গছগের দুহাগতর কববজ আর দুপাগ়ের গো়োবেগত পুরু বযাগন্ডজ বাাঁধা গদগে 
গজবনোর আাঁতগক উঠে। 
  
ডাক্তার জানাে–িক্ত কগর গবাঁগধ রাোর েগে এমনবট হগ়েগছ। একটু ক্ষত হগ়েগছ। ওর 
নািক বা গব্রগনর গকাগনা ক্ষবত হ়েবন। ও গসগর উঠগব। আবম মাগঝ মগধয এগস ওগক 
গদগে োব। 
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বমগসস মযাক গোশু়োগক োগট শুইগ়ে বদে। গজবনোর গছগের মাথার কাগছ বসে। 
বকছুক্ষণ বাগদ গোশু়োর ঘুম িােে। মাগক গদগে বেে, আবম জানতাম মা, তুবম বঠক 
আসগব। 
  
–আোমী সপ্তাগহ আমরা কী করব জাগনা? গছগের মাথা়ে হাত গবাোগত গবাোগত 
গজবনোর বেে, তুবম আর আবম একসগে বমগে– 
  
গজবনোর েক্ষয করে গোশু়ো আবার ঘুগমর জেগত হাবরগ়ে গেগছ। 
  
কগ়েক ঘণ্টা বাগদ গজবনোর ড্রব়েংরুগম এগস ঢুকে। গসোগন বগস আগছন মাইগকে 
গমাগরবট। মগন পগ়ে গেে অ্যাডাম ও়োনকাগরর সাগথ প্রথম পবরচগ়ের বদনবটর কথা। ওই 
একইিাগব বতবনও বগসবছগেন তার গছাট্ট ফ্ল্যাগট। 
  
মাইগকে গমাগরবট জানাগেন-জযাকসগনর মৃতুয হগ়েগছ। 
  
গজবনোর কীিাগব গে মাইগকে গমাগরবটগক তার কৃতজ্ঞতা জানাগব গিগব গপে না। এই 
গোকবটর কাগছ গস ঋণী হগ়ে রইে। কীিাগব এই ঋণ গিাধ করগব গস? 
  
মাইগকে গমাগরবট তেন পেকহীন গচাগে তাবকগ়ে বছগেন গজবনোগরর বদগক। 
  
. 
  
গোো জানোর পাগি উেে হগ়ে দাাঁব়েগ়ে বছে গজবনোর। সামগন টযাবজ়োর উপসাের। 
গঢউ ে়েগছ আর িােগছ। আছগ়ে প়েগছ েজকন কগর। িরৎকাগের প্রকৃবত িান্ত। দূগর 
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সােগরর মাঝোগন দু-একটা পােগতাো গনৌকা গদো োগচ্ছ। দুগটা ব়ে ই়োট গদেগত 
গপে গজবনোর। গনাের কগর আগছ। 
  
হঠাৎ হাগতর ওপর পুরুগষ্র স্পিক। ঘা়ে গেরাে গজবনোরমাইগকে গমাগরবট। 
  
–গজবনোর, ওই সুন্দর প্রকৃবতর মগতা গতামাগকও সুন্দর োেগছ। গজবনোগরর বুগকর 
গবাাঁটা়ে হাত গবাোগত গবাোগত গমাগরবট বেগেন, চগো, আমরা ববছানা়ে োই। 
  
গমাগরবটর হাগতর গছাাঁ়ো়ে গজবনোগরর িরীর গকাঁগপ উঠে থরথর কগর। বতবন এমন সব 
বজবনস দাবী করগছন, ো সাধারণ মানুষ্ চাইবার সাহস পা়ে না। এমন এমন আচরণ 
বতবন করগছন ো আগে গকউ তার সগে কগরবন। 
  
োগ়ে ো গঠবকগ়ে হাগত হাত গরগে ওরা এে গিাবার ঘগর। 
  
গস রাগত তারা বারবার িরীর সংগোে কগরবছে। আকষ্কণী়ে এক সুে সােগর গিগস 
বেগ়েবছে গজবনোর। 
  
-গতামাগক পবরতৃবপ্ত বদগত গপগরবছ গতা? 
  
 মাইগকে গমাগরবটর প্রগে গজবনোর গকবে ঘা়ে না়েে। েিা এগস তেন তাগক গ্রাস 
কগরগছ। মাইগকে গমাগরবটগক কাগছ পাও়ো, তার সগে িরীর বনগ়ে গেো, এর মগধয গে 
কী বনদারুণ েিা েুবকগ়ে আগছ, তা অ্নয কাগরা পগক্ষ উপেবি করা সম্ভব ন়ে। 
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গসবদন গমাগরবটগক গস প্রতযাোন করগত পাগরবন। হ়েগতা ঋণগিাধ করগছ গস? অ্থবা 
কৃতজ্ঞতাগবাধ। 
  
অ্যাডাগমর সগে গস এর আগে বহুবার দদবহক বমেন ঘবটগ়েগছ। বকন্তু মাইগকে গমাগরবটর 
বযাপারটা সমূ্পণক আোদা। মাইগকে গমাগরবট প্রথম রাগতই তাগক মুগঠা বন্দী কগর 
গেগেগছ। সমুগদ্রর অ্িান্ত গঢউগ়ের মগতা গমাগরবটর পুরুষ্াবে গেৌবন দৃপ্ত িরীর বারবার 
গিগে প়েগছ গজবনোগরর িরীগরর ওপর। পরম সুগে গজবনোর তাাঁগক আাঁকগ়ে ধগর 
আগছ। 
  
তারা গস রাগত চার ঘণ্টা একসাগথ কাবটগ়ে বছে। গমাগরবটর বনয চাবহদা তাগক গমটাগত 
হগ়েবছে। গজবনোর বুগঝবছে, এই মুহূতক গথগক তার জীবন ধারা অ্নয েবতপথ ধগর 
এগোগব। 
  
গজবনোর অ্বাক হগ়ে গিগবগছ, গমাগরবটর সগে তার এই আচরণ শুধু কী কৃতজ্ঞতার 
বনদিকন। গস অ্যাডামগক িাগোবাগস এেনও। তগব গমাগরবটর সগে ো বকছু ঘগটগছ তা 
তার একাকীগত্বর পবরণাম। 
  
বকন্তু? একটা অ্পরাধ গবাধ তার মনগক কাটার মগতা ববাঁধগছ। গমাগরবটর পবরচ়ে ও 
গপিা গজবনোগরর অ্জানা ন়ে। তার গছগেগক উদ্ধার করগত গস একজনগক েুন কগরগছ, 
এরকম অ্সংেয েুন গস কগর। টাকা, ক্ষমতা আর প্রবতগিাধ সৃ্পহা চবরতাথক করগত 
এগকর পর এক মানুষ্ েুন করগত পাগর গস। এরকম একটা পাষ্ণ্ড জঘনয গোগকর 
কাগছ গস কী কগর গদহদান করে? কী কগর িরীগর িরীর গরগে পরম সুে োি করে? 
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পরবদন সকাগে গমাগরবট গোন করগেন। গোশু়ো গকমন আগছ জানগত চাইগেন। তারপর 
দুপুগর বাগরাটা়ে তাগক গডানাগটা গরগস্তারাাঁ়ে োগঞ্চর আমিণ জানাগেন। 
  
গজবনোর গমাগরবটর ডাগক সা়ো বদগ়ে হাবজর হে ওই গরগস্তারাাঁ়ে। কথা়ে কথা়ে গস 
জানগত চাইে, মাইগকে গমাগরবট কীিাগব এই অ্েকার পাতােপুরীর মাবে়ো সাম্রাগজযর 
সম্রাট হগ়ে উগঠগছ। 
  
গমাগরবট বগেবছগেন–গিগবা না, কাগরা চাগপ পগ়ে আবম একাগজ গনগমবছ। ক্ষমতা আর 
টাকার গমাহ বছে আোগো়ো। দুবন়োর অ্ধীশ্বর হব আবম। গসই স্বপ্নই পূরণ হগ়েগছ 
আমার। আচ্ছা–গমাগরবট জানগত চাইগেন, এক ববছানা়ে তুবম গকন আমার সগে রাত 
কাবটগ়েবছগে, জানগত ব়ে ইগচ্ছ কগর। 
  
গজবনোর আমতা আমতা কগর বেে গতামার প্রবত আমার কৃতজ্ঞতাগবাধই আমাগক.. 
  
–িুে। আসগে তুবম আমার প্রবত আসক্ত হগ়ে পগ়েছ। গতামার মগন আমার সাগথ 
ববছানা়ে গিাও়োর বাসনা গজগেবছে। 
  
মাইগকে, আবম 
  
গজবনোর, টাকা বা কৃতজ্ঞতার বববনমগ়ে আমার গমগ়ে গকনার প্রগ়োজন হ়ে না। ওরা 
এমবনগতই আগস। েুব সাবধান, গিগবা না আমা়ে বনগ়ে গেেগব। গস গচষ্টা বৃথা। 
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গজবনোর অ্বাক গচাগে গমাগরবটর বদগক তাকাে। বুবঝ এই মুহূগতক গজবনোগরর মগনর 
সব িবক্ত উগব গেগছ। 
  
োগঞ্চর গিগষ্ গডসাটক গেগত গেগত মাইগকে গমাগরবট কথাটা পা়েে। 
  
-গজবনোর, একটা মামো়ে গতামাগক দাাঁ়োগত হগব। 
  
গক গেন গজবনোগরর োগে এক চ়ে কবষ্গ়ে বদগ়েগছ। 
  
কাজটা গতামাগকই করগত হগব। িাগস্কা োমবুবট আমার দগের একবট গছগে। পুবেিগক 
েুন কগর ধরা পগ়েগছ। ওর হগ়ে গতামাগক ে়েগত হগব। 
  
গজবনোর নীরব। চাপা পুগরাগনা রােটা গেন আবার চাো়ে বদগ়ে উঠগত চাইগছ। 
  
দুুঃবেত মাইগকে। আমার পগক্ষ গতামার দগের গোকগদর সগে জ়োগনা সম্ভব ন়ে। 
  
-তাই নাবক? গমাগরবটর গচাগে ববদুযগতর বঝবেক। গকাথা়ে োগব তুবম? গেবদগক তাকাগব, 
শুধু জেে আর ঘন জেে। 
  
গজবনোর নীরব। মাইগকে গমাগরবট, িুে বকছু বগেবন। িহগরর কংেীট সিযতার 
আনাগচ-কানাগচ গে জেে বতগে বতগে েগ়ে উগঠগছ, তার অ্বস্তত্ব অ্স্বীকার করগব কী 
কগর গস। গসই জেগের সম্রাট মাইগকে গমাগরবট, অ্বিয এই সম্রাগটর মাথা়ে তাজ 
গনই। সিয আইনগক বুগ়ো আেুে গদবেগ়ে গসই অ্েকার েিীর জেগে বগস গস তার 
অ্েকার জেতগক িাসন কগর চগেগছ। গজবনোর গকাগনাবদন গসই অ্েকার জেগের 
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বাইগর আসগত পারগব না। গস উপেবি করে, মাইগকে গমাগরবটর গসই অ্েকার জেগে 
প্রগবি কগর গস পথ হাবরগ়েগছ। 
  
তবুও গস বঠক করে, অ্ন্তত একবাগরর জনয মাইগকে গমাগরবটর কাজটা কগর গদগব। 
  
পরবদন অ্বেগস এগস গজবনোর গকগনথগক জানাে সব কথা। 
  
সব শুগন গকগনথ চমগক উঠে–অ্ববশ্বাসয গচাগে গজবনোগরর বদগক তাকাে গজবনোর, 
তুবম জাগনা, ও একজন মাবে়ো। অ্েকার জেগতর ডন। এই ধরগনর মগেগের কাজ 
আমরা গনব গকন? 
  
–িাগস্কা একজন মানুষ্। সুববচার পাবার অ্বধকার তারও আগছ। গজবনোর িাবগেিহীন 
েো়ে জবাব বদে–আবম ওর হগ়ে আদােগত দাাঁ়োব। 
  
না, তা তুবম বকছুগতই করগত পাগরা না। 
  
-এই অ্বেগসর মাবেক আবম। অ্তএব বসদ্ধান্ত আবমই গ্রহণ করব। গজবনোগরর কাগঠার 
হও়ো ছা়ো উপা়ে বছে না। কী পবরবিবতগত পগ়ে গস গে এই মামোর দাব়েত্ব বনগ়েগছ, 
গসটা েবদ শুনত গকগনথ। বকন্তু তা সম্ভব ন়ে। এমন কী বনগজর কাগছ গস তা বযােযা 
করগত পারগব না। 
  
. 
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পরবদন িহগরর সমস্ত েবগরর কােগজ বগ়ো বগ়ো হরগে ছাপাগনা হে িাগস্কা োমবুবটর 
মামোর বযাপাগর। কম্বগের গদাকাগন ঢুগক ডাকাবত করগত গেগে এক পুবেি কমকচারী 
বাধা বদগে তাগক েুন কগর। ওই মামোর আসামী পগক্ষর হগ়ে সও়োে করগবন 
গজবনোর পাককার। 
  
েবরটা ববচারক েগরন্স ও়োল্ডমযাগনর নজর এ়োে না। বতবন সগে সগে গোন করগেন–
গজবনোর, কােগজ ো ছাবপগ়েগছ তা বক সবতয? 
  
–হযাাঁ। 
  
–তুবম জাগনা, ও কার দগের গোক? ও়োল্ডমযাগনর কগে ববস্ম়ে। 
  
–হযাাঁ, জাবন। 
  
–গজবনোর, তুবম গজগনশুগন একটা মারাত্মক োাঁগদ পা বদগত চগেগছ। 
  
না, তা ন়ে। আবম আমার এক বেুর উপকার করবছ মাত্র। 
  
–তবুও সাবধান থাকাই িাগো। 
  
–ধনযবাদ। গজবনোর গোন নাবমগ়ে রােে। 
  
গজবনোর জানত, িাগস্কা োমবুবটর ববরুগদ্ধ সাক্ষয প্রমাগণর অ্িাব গনই। এই মামো়ে 
গজতার মগতা অ্স্ত্র বকছু গনই। তগব একটা উপা়ে আগছ, গস বনহত পুবেি অ্বেসার 
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নরমযান, স্কগটর স্বিাব চবরত্র এবং অ্নযানয বববরণ েুাঁবটগ়ে জানার জনয গকগনথ গবইবেগক 
কাগজ োোে। 
  
টানা দিবদন ধগর মামোটা চেে। 
  
গোাঁজ েবর বনগ়ে গকগনথ গবইবে এগস জানাে, বনহত পুবেি অ্বেসার নরমযান স্কগটর 
চাকবরগত ববগিষ্ সুনাম বছে না। কুব়ে বছর চাকবর জীবগনর মগধয বতবন বতনবার 
অ্কারগণ গুবে চাোগনার অ্পরাগধ সাসগপন্ড হগ়েবছগেন। বনরস্ত্র অ্বিা়ে একাবধক 
সগন্দহিাজন গোকগক েুন কগরগছন, বাগর ঢুগক মাতােগদর বপবটগ়েগছন। 
  
গজবনোর এইসব তথযগুবেগক অ্স্ত্র বহসাগব আদােগত গপি করে। কাজ হে। জুরীরা 
বনগজগদর মগধয আগোচনা কগর বসদ্ধাগন্ত এগেন গে, িাগস্কা োমবুবট গে অ্পরাধ কগরগছ, 
তাগক েুন বো ো়ে না। হাতাহাবতর েগে পুবেি অ্বেসার নরমযান স্কগটর মৃতুয হগ়েগছ। 
ববচারক জুরীগদর বসদ্ধান্ত গমগন বনগ়ে িাগস্কা োমবুবটগক মৃতুযদণ্ড বদগো না। 
  
েুিী হগ়ে মাইগকে গমাগরবট হীগরর আংবট উপহার বদগেন গজবনোরগক। গস রাগত 
আবার তারা িরীর বনগ়ে গেগেবছে এক চরম ও পরম গেো। 
  
এরপর গথগক মাইগকে গমাগরবট এগকর পর এক মামো তুগে বদগেন গজবনোগরর 
হাগত। আসামী পগক্ষর হগ়ে তাগক কাজ করগত হে। এইিাগব চেগত চেগত একসম়ে 
গজবনোর বুঝগত পারে, মাইগকে গমাগরবটর েপ্পগর গস এগকবাগর বন্দী হগ়ে গেগছ। 
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গজবনোরগক একবদন গমাগরবট বনগজর শ্বশুরবাব়েগত বডনাগরর আসগর বনগ়ে এগেন। 
গজবনোর গমাগরবটর স্ত্রী গরাজা, শ্বশুর অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে আর আইন উপগদষ্টা টমাস 
গকােেযাগির সগে বগস বডনার সারে। 
  
গমাগরবটর শ্বশুর গ্রাগনবে গিানাগেন মাবে়ো চগের পূবক ইবতহাস। 
  
আমাগদর আবদ গোষ্ঠীর নাম বছে ইউবন়োন বসবসবে়োমা। ক্ষমতাসীন ধনী ও বগ়ো বগ়ো 
বযবসা়েীগদর অ্তযাচাগরর হাত গথগক েরীব ও দুবকে গোকগদর রক্ষা করাই বছে এই 
দগের উগদ্দিয। েরীবগদর ওপর অ্তযাচার গে চাোত, তাগকই মরগত হত। ধীগর ধীগর 
এই দগের প্রিাব ও প্রবতপবি এত গবগ়ে গেে গে, সরকারী আইনও তার কাগছ পািা 
পা়ে না। আমরা কেনও ববশ্বাসঘাতকগক প্রশ্র়ে বদই না। ববশ্বাগসর অ্মেকাদা করগে 
মৃতুযঅ্বনবােক। 
  
. 
  
গোষ্ঠীর ইবতহাস বণকনা করার োাঁগক গজবনোরগকও গে হুাঁবি়োবর গদও়ো হে, গসটা 
বুঝগত গদরী হে না তার। বতকমাগন আগমবরকার আনাগচ কানাগচ মাবে়োগদর িাো-
প্রিাো ছব়েগ়ে বছবটগ়ে আগছ। বহু বববে়েন ডোগরর গেনগদন হ়ে। এইসব দগের গেসব 
সদসযরা আইগনর ঝাগমো়ে জব়েগ়ে প়েগব, তাগকই উদ্ধার কগর আনগত হগব 
গজবনোরগক। 
  
এগকর পর এক এই ধরগনর মামো আসগত োেে গজবনোগরর কাগছ। গকগনথ গবইবে 
উবেগ্ন হগ়ে উগঠগছ। 
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গস বেে–গজবনোর, এসব কী হগচ্ছ? গুণ্ডা-বদমািগদর হগ়ে তুবম মামো ে়েছ, ওগদর 
পাল্লা়ে পগ়ে আমরা গতা গিষ্ হগ়ে োব। 
  
–তুবম গিগবা না। গজবনোর আশ্বাস গদ়ে–পাগপর িাবস্ত ওগদর গিাে করগতই হগব 
একবদন। 
  
–গিগবা না, তুবম ওগদর গথগক গরহাই পাগব। 
  
তেনকার মগতা গজবনোর এই প্রসে থাবমগ়ে বদে। 
  
. 
  
একবদন োদার রা়োন এগেন গজবনোগরর সগে গদো করগত। 
  
–তুবম নাবক আজকাে োরাপ আর বদ গোকগদর সগে আইবন কারবার করছ? 
  
বদ গোক বা অ্সৎ গতাক কারা, োদার। আপনার কাগছ গকাগনা গোক সাহাগেযর জনয 
এগে তাগক পাপী বগে দূগর সবরগ়ে গদন? সৎ অ্সৎ-এর ববচার কগরন? 
  
-না, তা কেগনাই কবর না, িুে কগর গকাগনা মানুষ্ অ্পরাধ করগতই পাগর। বকন্তু দুনকীবত 
আর পাপ েেন হাগত হাত বমবেগ়ে চগে, তেন তা ক্ষমার অ্গোেয। এসব গোকগক 
সাহােয করা মাগন বনগজগকও ওই রকম হগত হ়ে। 
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–োদার, গজবনোর বেে, ববপন্ন মানুষ্গক সাহােয করাই আমার গপিার ধমক। 
  
মাগঝ মাগঝ গজবনোর িাগব, অ্যাডাম ও়োনকার আর মাইগকে গমাগরবট মুদ্রার এবপঠ আর 
ওবপঠ। তারা কতকগবয অ্টে। অ্বিয দুজগনর কাগজর ধারা আোদা। 
  
. 
  
ছ়ে বছগরর গছগে গো়ো এেন বাইসাইগকগে গচগপ বাব়ের কাছাকাবছ সু্কগে ো়ে। 
গজবনোর চা়ে, তার গছগে মগন ও গদগহ প্রচণ্ড িবক্তিােী হগ়ে উঠুক। স্বাধীন জীবন 
োপগন অ্িযস্ত গহাক। তাই গস গছগের প্রবত অ্ন্তহীন িাগোবাসা প্রকাি কগর না। 
  
গোশু়ো বই প়েগত বিগেগছ। োগনর প্রবত আগ্রহ আগছ তার। গছগেগক বনগ়ে গজবনোর 
মাগঝ মাগঝ ঘুরগত ো়ে। নাটক বা বসগনমা গদগে সম়ে কাটা়ে। গরগস্তারাাঁ়ে বগস ো়ে। 
রবববার তারা গনৌগকা়ে গচগপ জেভ্রমণ কগর। বাগপর অ্িাব বুঝগত গদ়ে না তাগক। 
  
প়োশুনা আর গেোধুো়ে গচৌেস হগ়ে উগঠগছ গস। ক্লাগসর গসরা ছাত্র। বুবদ্ধ ধগর দারুণ। 
  
সু্কগের ছুবট পগ়েগছ। গছগেগক বনগ়ে গজবনোর হেযাগন্ড ছুবট কাটাগত এে। গ্রাগমর পগথ 
হাাঁটগত হাাঁটগত একসম়ে গোশু়ো বগে উঠে–মা, আবম এোনকার সু্কগে প়োশুনা করগত 
পারব? 
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গজবনোগরর গেন টনক ন়েে। তাইগতা গো়ো বগ়ো হগচ্ছ। গস আগরা বগ়ো সু্কগে প়েগব, 
কগেগজ প়েগব। বনগজর িােয বনগজ দতরী করগব। ববগ়ে কগর সংসারী হগব। তেন কী 
আর এই মাগ়ের কথা গস মগন রােগব? 
  
এক রবববাগর কথা। সকাে গবো। বমগসস মযাগকর ছুবটর বদন। গোশু়ো গকাথা়ে গেন 
বাইগর গেগছ। রাগতর োবার বানাগত হগব। বফ্রজ েুেে। এক টুকগরা কােজ নজগর 
প়েে। গটগন গবর করে। তাগত গেো আগছ 
  
আজ রাগত অ্যাোনগক আমাগদর বাব়েগত বডনাগর গনমতন্ন কগরবছ। তুবম রাে করগব 
নাগতা মা? 
  
অ্যাডাম, অ্যাডামও এককাগে এইিাগব তার উগদ্দগিয বচবঠ বেগে বফ্রগজর গিতগর গরগে 
গেত। বাগপর অ্গনক স্বিাব গছগে গপগ়েগছ। 
  
মাগঝ মগধয গোশু়ো তার বাবার পবরচ়ে জানগত চা়ে। 
  
 গজবনোর গকবে বগে–গতামার বাবা বিগ়েতনাগমর েুগদ্ধ মারা গেগছন? 
  
–গকাগনা ছবব গনই? 
  
আবার বমগথয বেগত হ়ে গজবনোরগক আমাগদর ববগ়ের অ্ি বকছুবদগনর মগধযই তাাঁর মৃতুয 
হ়ে। তাই আর ছবব গতাোর সুগোে হ়েবন। 
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শুধু গোশু়ো ন়ে, মাইগকে গমাগরবটও একবার গোশু়োর বপতৃপবরচ়ে জানগত গকৌতূহেী 
হগ়ে উগঠবছগেন। .. 
  
গজবনোর জাগন, সবতয কথাটা গমাগরবট জানগে কী সাঙ্ঘাবতক কাণ্ড ঘগট োগব। েবদ 
গিাগন অ্যাডাম ও়োনকার ওর বাবা, তাহগে কী গে, প্রবতবে়ো হগব ওর মগধয, গিগব পা়ে 
না গজবনোর। 
  
গস শুধু বেে নাম গজগন কাজ গনই। গকবে গজগন রাগো, উবন বিগ়েতনাগমর েুগদ্ধ মারা 
গেগছন। 
  
. 
  
গমবিগকা গথগক বনবষ্দ্ধ মাদক দ্রগবযর পাচার সাঙ্ঘাবতক িাগব গবগ়ে োও়োগত সরকার 
ো ঝা়ো বদগ়ে উগঠগছ। মাবে়ো সংেঠনগুবে এর জনয সবকাবধক দা়েী। মাদক দ্রগবযর 
গবআইবন চাোন বে করগত হগব। েবঠত হে একবট তদন্ত কবমিন। গসগনটর অ্যাডাম 
ও়োনকারগক করা হে কবমিগনর গচ়োরমযান। েুক্তরাে ও গমবিগকা সরকার এবং অ্যাডাম 
ও়োনকাগরর উগদযাগে বতন মাগসর মগধয গমবিগকা গথগক বনবষ্দ্ধ মাদগকর গচারাচাোন 
অ্স্বািাববকিাগব কগম গেে। 
  
বযাপারটা মাইগকে গমাগরবটগক িাববগ়ে তুেে। বনউজাবসকর কাগছ গছাগটা এক 
োমারবাব়েগত বতবন তার দগের সকেগক গডগক পাঠাগেন। ঘটনাচগে গজবনোরগকও 
গসই দবঠগক উপবিত থাকগত হে। এমন বক শ্বশুর অ্যাগন্টাবনও গ্রযাগনবে এবং আইন 
উপগদষ্টা টমাস গকােেযািও গসই দবঠগক গোে বদগ়েগছন। 
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গজবনোর পাককাগরর বুবদ্ধর তাবরে কগরন টমাস গকােেযাি। বকন্তু মাইগকে গমাগরবট 
ওই গমগ়েবটর ওপর বড্ড গবিী িরসা কগরন, তাগক ববগিষ্ গুরুত্ব গদন না, একথা 
গিগব বহংসা়ে তার ো বর-বর কগর। এই দগে তার প্রিাব বছে েগথষ্ট, বকন্তু ওই উবকে 
গমগ়েমানুষ্টা এগস সব িণ্ড কর বদগ়েগছ। 
  
দবঠক শুরু হ়েবন তেনও গদো গেে পাককাগরর ববরুগদ্ধ গমাগরবটর কান িাোগনার গচষ্টা 
করগছন। বতবন বেগেন–এরকম একবট গুরুত্বপূণক গোপন দবঠগক একজন গমগ়ে 
মানুষ্গক। গডগক আনা বঠক হ়েবন। দগের অ্নযানয িাোর গনতাগদরও বতবন গবাঝাগত 
চাইগেন। বকন্তু তার কাথা়ে গকউ পািা বদে না। দগের প্রধান গনতা েেন তাগক গডগক 
এগনগছ, এ বযাপাগর তাগদর আর কী বোর থাকগত পাগর। 
  
–তুবম অ্যাডাম ও়োনকাগরর নাম শুগনগছা গজবনোর? 
  
মাইগকে গমাগরবটর আচমকা আেমগণ গজবনোর হকচবকগ়ে গেে। মগন হে তার গেন 
দম বে হগ়ে আসগছ। মাইগকে গমাগরবট িুরু কুাঁচগক তার বদগক তাবকগ়ে রইগেন। 
  
–আপবন, মাগন–ওই বসগনটগরর কথা বেগছন? গকাগনা রকগম গঢাক বেগে গজবনোর 
জবাব বদে। 
  
-হযাাঁ, গোকটা িীষ্ণ বা়ে গবগ়েগছ। এবার ওর ডানাদুগটা গছগট বদগত হগব। ও এবার 
বনপাত োগব। 
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-গকন মাইগকে? গজবনোগরর বুগকর গিতরটা গেন বরগের মগতা ঠান্ডা হগ়ে গেগছ। 
  
–ও আমাগদর কারবার োগট তুেগত চাইগছ। এর মগধয ওর মাথা েোবার কী বছে? ওর 
কথা শুগনই গমবিগকা সরকার গসোনকার অ্গনকগুগো কারোনা বে কগর বদগ়েগছ। 
আমাগদর কারবাগরর মােও গসোগন দতরী হত। না, আর ন়ে! গোকটার এবার পরপাগর 
োবার সম়ে হগ়েগছ। 
  
–মাইগকে। গজবনোর উগিজনা গচগপ গরগে বেে, গজগন গরগো, ওগক েুন করগে 
গতামরাও বাাঁচগব না। তাছা়ো, এেন অ্যাডাম ও়োনকারগক সবরগ়ে বদগে গদেগব গসোগন 
আরও দিটা এগস দাাঁব়েগ়েগছ, দিটাগক গমগর গেেগে আসগব একগিাটা। আর েবগরর 
কােজগুগো ওরা বক গতামাগক গছগ়ে গদগব? রাগতর ঘুম গকগ়ে গনগব। অ্যাডাম ও়োনকার 
েুন হগে গে তদন্ত শুরু হগব, গজগন গরগো বতকমান তদন্ত তার কাগছ বকছুই ন়ে। 
  
–আবম বেবছ, অ্যাডাম আমাগদর ক্ষবত করগছন, আগোগি গেগট প়েগেন গমাগরবট। 
  
-মাইগকে। রাগের মাথা়ে গবাকাবম কগরা না। এই ধরগনর তদন্ত বনশ্চ়েই তুবম প্রথম 
গদেছ না? কতবদন ধগর চগে এসব তদন্ত। গসগনটর দীঘকবদন ধগর বনশ্চ়েই একটা ববষ়্ে 
বনগ়ে গেগে থাকগব না। কগ়েক মাস পগর গদেগব, গতামাগদর বযবসা আগের মগতা 
রমরম কগর চেগছ। গতামাগদর বে কারোনাগুবে আবার েুগে োগব। এর েগে গকাথাও 
গকাগনা ঝাগমো গদো গদগব না, অ্থচ গতামার বযবসা বঠকই রইে। আমার কথা মগতা 
কাজ কগরা মাইগকে। 
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–আবম আপনার েুবক্ত গমগন বনগত পারবছ না। টমাস গকােেযাি বগে উঠগেন। আবম 
ববে– 
  
–আপবন থামুন। মাইগকে গমাগরবট েগজক উঠগেন। মগন হে গক গেন তার োগে সপাগট 
একটা চ়ে ববসগ়ে বদগ়েগছ। 
  
গিষ্ পেকন্ত অ্যাডাম ও়োনকাগরর প্রসে গসবাগরর মগতা চাপা রইে। 
  
মাইগকে গমাগরবট বেগেন–বঠক আগছ, এ প্রসে এেন থাক। গসানার িারী োইটার 
গজ্বগে বসোগরট ধরাগত ধরাগত বতবন বেগত শুরু করগেন, গজবনোর গতামার জনয 
একটা কাজ আগছ। আমার দগের এক সদসয, নাম মাগককা গোগরগো, ডাকাবত করগত 
বেগ়ে ধরা পগ়েগছ। 
  
কী করত চাও? গজবনোর জানগত চাইে, আবপে? 
  
না, আবম ওগক গজগের মগধযই রােগত চাই। 
  
মাইগকে গমাগরবটর মগনািাব বুঝগত না গপগর গজবনোর তার বদগক অ্বাক গচাগে 
তাবকগ়ে রইে। 
  
আমার কাগছ েবর আগছ, রবাটক বডবসেিা ওগক আবার বসবসবেগত গেরত পাঠাগত 
চাইগছন। বকন্তু ওোগন গেগে মাগককা একবদনও বাাঁচগব না। ওর িত্রুরা ওগক েতম কগর 
গদগব। বসং বসং গজে ওর পগক্ষ উপেুক্ত বছর দুগ়েগকর মগধয বনশ্চ়েই ওর িত্রুরা ঠান্ডা 
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হগ়ে োগব। তেন না হ়ে ওগক েরাগদর বাইগর আনা োগব। এই কাজটা গতামাগক কগর 
বদগত হগব। পারগব? 
  
রবাটক বড বসেিা গকাগনা সমগঝাতা়ে আসগত চান না। ওর সগে রো করা মুিবকে। 
  
-গবি, তাহগে অ্নয কাগরাগক দাব়েত্বটা গদও়ো গহাক। টমাস গকােেযাি গো়েন 
কাটগেন। 
  
–না। টমাস গকােেযািগক চুপ কবরগ়ে বদগ়ে গমাগরবট বেগেন, আবম চাই, মামোটা তুবম 
কগরা। 
  
দবঠক গিষ্ হে। গে োর বাব়ে বেগর গেে। 
  
জানোর পাগি এগস দাাঁ়োগেন মাইগকে গমাগরবট, তার ডানবদগক দাাঁব়েগ়ে আগছ বনক 
বিগটা। 
  
গদো গেে, টমাস গকােেযাি তার বসডাগন উগঠ বগসগছন। োটক বদগচ্ছন। 
  
গসবদগক তাবকগ়ে গমাগরবট টমাসগক েক্ষয কগর বনকগক বেগেন, গোকটা বুগ়ো হগ়েগছ। 
ওগক আর বাাঁবচগ়ে রাোর দরকার গনই। 
  
–ওই গকােেযািগক? 
  
–হযাাঁ, ওগক আর ববশ্বাস করা োগচ্ছ না। আমার শ্বশুগরর মগতাই বুগ়ো হগ়ে গেগছ। 
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গবি গতা ওস্তাদ, গেবদন বেগব, গসবদনই সাবা়ে কগর গদব। 
  
–হযাাঁ, আবম গতামা়ে বেব, বকছুবদন পগর। 
  
 জজ েগরন্স ও়োল্ডমযাগনর োস কামরা়ে তার উগোবদগকর গচ়োগর পািাপাবি বগস 
আগছন রবাটক বড বসেিা আর গজবনোর পাককার। মাগকা গোগরগোগক গকান গজগে 
গেরত পাঠাগনা হগব, গস ববষ্গ়ে আগোচনা হবচ্ছে। 
  
গজবনোর বেে, আমার মগত ওগক বসবসবেগতই গেরত পাঠাগনা উবচত। একজন 
ববগদিী, গবআইবনিাগব এোগন বসবাস করগব, তা বঠক ন়ে। 
  
গজবনোগরর এই প্রস্তাগব রবাটক বড বসেিা চমগক উঠগেন। বতবন বনগজই মাগককাগক 
বসবসবেগত গেরত পাঠাগনার পক্ষপাতী। বকন্তু গজবনোর েেন তার েুবক্তগক সমথকন 
করগছ, তেন তাগক গতা অ্নয বকছু বেগত হ়ে। 
  
–ওগক বরং বসং বসং গজগে পাঠাগনা গহাক। রবাটক বড বসেিা মন্তবয করগেন, ওোগন। ও 
ঠান্ডা হগ়েই থাকগত পারগব। নতুন কগর গকাগনা ঝাগমো করগব না। 
  
–গোগরগোর ব়েস হগ়েগছ, গজবনোর বেগত থাকে, গজগে বন্দী থাকগে ওর স্বাগিযর 
অ্বনবত হগত পাগর। তাছা়ো বসবসবেগত ওর বেুরা আগছ। জীবগনর বাবক বদনগুবে ও 
িাবন্তগতই কাটাগত পারগব। 
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–ওই গুণ্ডবদমািটার জনয আপনার দরদ গদেবছ উথগে উঠগছ। রবাটক বড বসেিা রাগে 
গেগট প়েগেন। 
  
দরদ ন়ে। আর পাাঁচজগনর মগতা ওর সুববচার পাবার অ্বধকার আগছ। 
  
–না, গকাগনা অ্বধকার গনই। ওর ববরুগদ্ধ সবরকম অ্বিগোে প্রমাবণত হগ়েগছ জজ, 
ও়োল্ডমযাগনর বদগক তাবকগ়ে রবাটক বড বসেিা বেগেন–ধমকাবতার, বাগজ সম়ে নষ্ট কগর 
োি গনই। আপবন ওগক বসং বসং গজগে পাঠাগনার বযবিা করুন। 
  
–আপনারও বক ওই একই অ্বিমত? বকছু বেগবন? 
  
–গজবনোগরর বদগক ববচারক ও়োল্ডমযান প্রেটা ছুাঁগ়ে বদগেন। 
  
-না, ধমকাবতার। গজবনোর তাকাে রবাটক বড বসেিার বদগক। বুবঝ িষ্ম কগর গদগব 
তাগক। 
  
জজ ও়োল্ডমযান বেগেন আপনারা তাহগে আসুন। এই মামোর রা়ে আোমীকাে। 
গবগরাগব। 
  
গজবনোর ওোন গথগক গববরগ়ে এগস ঢুকে একটা পাববেক বুগথ। গোন কগর 
গমাগরবটগক জাবনগ়ে বদে গে, বচন্তার গকাগনা কারণ গনই, মাগককাগক বসং বসং গজগেই 
গেরত পাঠাগনা হগব। 
  
. 
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ববগকেগবো অ্বেগস বেগর এে গজবনোর। গদেে গকগনথ গবইবে বগস আগছ। 
  
কথাটা আমা়ে আগে বগেবন গকন? সরাসবর প্রেটা ছুাঁগ়ে বদে গকগনথ গজবনোগরর 
বদগক। 
  
-গকান কথা? 
  
–মাইগকে গমাগরবটর সগে গতামার গে গোপন গপ্রম ও প্রণ়ে েগ়ে উগঠগছ, গসই কথা 
বেবছ আবম। 
  
এ বনগ়ে গতামার মাথা ঘামাগনার গকাগনা দরকার গনই, কথাটা বেগত বেগ়েও গজবনোর 
বেগত পারে না। গকগনথ তার বেু। অ্তীগত গকাগনা একবদন গকগনগথর সহগোবেতা ও 
সহমবমকতার েগে গটববে গচ়োর বনগ়ে অ্বেস েুগে বসগত গপগরবছে গস। এমন কী 
সবপনা বববে করার কাজও তাগক জুবটগ়ে বদগ়েবছে। তেন গজবনোগরর আর গকাগনা 
গরাজোর বছে না। 
  
–এ প্রসে থাক গকগনথ। গজবনোর িান্ত েো়ে বেে। 
  
–গকন? থাকগব গকন? গকগনথ েগজক উঠে। গে গোকটা গতামার একবদন সবকনাি করগত 
গচগ়েবছে, তার সগেই বকনা। বছুঃ বছুঃ, কান পাতা োগচ্ছ না। সবাই বেগছ তুবম নাবক 
মাইগকে গমাগরবটর রবক্ষতা হগ়ে গেগছ। গস একটা নরগকর কীট। নদকমার গপাকা। তুবম 
ওই নদকমার েত গনাংরা এই অ্বেগস এগন তুগেগছ। আর বনগজর স্বাথকরক্ষার জনযই 
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আমাগদরও ওই কাগজ োবেগ়েগছ। তুবম জাহান্নাগম োও, আবম গদেগত োব না। আবম 
আর এই অ্বেগস থাকগত চাই না। আবম চেোম। 
  
গজবনোর বেে–গকগনথ, তুবম শুধু শুধু উিপ্ত হগচ্ছ। গোকটার মনটা িারী িাগো। 
আোপ হগে গতামার এই ধারণা পাগে গেত। 
  
উগিজনার বগি কথাটা বগে গজবনোর বুঝগত পারে, কী সাংঘাবতক িুে কগর গেগেগছ, 
বনগজর মগনর দুবকেতা প্রকাি কগর বদগ়েগছ। 
  
গজবনোর, তুবম অ্গনক পাগে গেগছ। গকগনগথর কগে এক রাি গবদনা, গতামার প্রথম 
বদগনর প্রবতমূবতক আজ গকাথা়ে হাবরগ়ে গেগছ। আবম গসবদগনর গসই গজবনোরগক মগন 
গরগে ববদা়ে বনোম গতামার কাছ গথগক, গোশু়োগক আমার ববদা়ে জাবনও। 
  
গকগনথ চগে গেে। গজবনোর কান্না়ে গিগে প়েে। গডগস্কর ওপর মাথা গরগে বগস 
রইে। 
  
রাত হগ়েগছ। গজবনোর গচাে গমগে তাকাে। চারপাি অ্েকার। জানোর সামগন এগস 
দাাঁ়োে। িহগরর পথ আগোগত ঝেমে করগছ। গোটা িহরটা গেন এক জেে। এই 
জেগের রাজা একজন–মাইগকে গমাগরবট। এই জেে গথগক গববরগ়ে আসার পথ আজ 
বে। 
  
. 
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আগমবরকান বার অ্যাগসাবসগ়েিগনর বাবষ্কক সিা অ্নুবষ্ঠত হগব আকাপুেগকা়ে। গজবনোর 
গসোগন উপবিত থাকার জনয আমিণ পত্র গপগ়েগছ। আকাপুেগকা গমবিগকার একবট 
ববেযাত িহর। সমুগদ্রর পবশ্চম উপকূগে অ্ববিত। মার সগে গব়েগত োগব শুগন গোশু়ো 
েুবিগত গনগচ উঠে। 
  
ববগকে চারগটর সম়ে গববেগটা জু়োগরজ এ়োর গপাগটক গেন গথগক নামে গজবনোর আর 
গোশু়ো। আকাপুেগকা গথগক আট মাইে দূগর োসবরসাগসর একটা বগ়ো গহাগটগের 
বাংগো আগে গথগক গস িা়ো কগরবছে, গসোগন বেগ়ে উঠে। 
  
. 
  
ববিাে হে ঘগরর গিতর আগমবরকা েুক্তরাগের বববিন্ন জা়েো গথগক সাগ়ে সাত হাজার 
প্রবতবনবধ এোগন এগস জগ়ো হগ়েগছ। তারা েিগুজব করগছ। মগঞ্চর ওপর কগ়েকজন 
প্রবতবনবধ বগস আগছ। একজনগক গদগে গজবনোর চমগক উঠে–অ্যাডাম। অ্যাডাম 
ও়োনকার। 
  
গবি কগ়েক বছর পর গস অ্যাডামগক আজ সামনা সামবন গদেে। তাগদর গিষ্ গদো 
হগ়েবছে েেন ওর বউ গমবরগবথ েিকবতী বছে। 
  
গজবনোর বঠক করে সিা গিষ্ হবার আগেই এোন গথগক চগে োগব। অ্যাডাম জাগন 
না, এোগন তার গছগে গোশু়ো উপবিত আগছ। 
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মাননী়ে সুবধবৃন্দ, বার অ্যাগসাবসগ়েিগনর গচ়োরমযান বেগত শুরু করগেন। আমাগদর 
প্রধান অ্বতবথ গসগনটর অ্যাডাম ও়োনকার আপনাগদর সামগন এেন বক্তবয রােগবন। উবন 
হগেন বনউই়েকক বার অ্যাগসাবসগ়েিগনর এক উজ্জ্বে বযবক্তত্ব, আোমী বদগন েুক্তরাগের 
রােপবতর পদ অ্েেৃত করগবন বগে আমরা আিা রাবে। 
  
অ্যাডাম ও়োনকার মাইগকর সামগন এগস দাাঁ়োগেন– 
  
মাননী়ে সিাপবত এবং সদসযবৃন্দ। আমরা আজ এোগন সবাই বমবেত হগ়েবছ একটাই 
উগদ্দগিয তা হে িাগবর আদান প্রদান। 
  
আজগকর েুক্তরাগের আইনববদরা বববিন্ন মহগের তীব্র সমাগোচনার মুগোমুবে হগচ্ছন। 
এমন কী, সুপ্রীম গকাগটকর বচে জাবেস বনগজও আমাগদর মহান গপিার প্রবত কটাক্ষপাত 
কগরন মাগঝ মাগঝ, ো আগে কেনও ঘগটবন… 
  
অ্যাডাগমর িাষ্ণ গিষ্ হে। গজবনোর এবার গববরগ়ে আসার জনয দতরী হে। বকন্তু 
তাগকও বঘগর ধগরগছ কত মানুষ্। কারণ আইনজীবী বহগসগব গজবনোর েগথষ্ট েযাবত 
অ্জকন কগরগছ। তার সগে অ্গনগকই আোপ করগত চাইগছ। বি়ে কাবটগ়ে গববরগ়ে 
আসগতই অ্যাডাম ও়োনকার তাগক গদগে গেেে। 
  
-গজবনোর। 
  
অ্যাডাগমর কেস্বর। পাোবার সুগোে গপে না গজবনোর। অ্যাডাম বনগজই তার বদগক 
এবেগ়ে এগস দাাঁ়োে। 
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-গতামাগক কতবার গটবেগোন কগর, বচবঠ বদগ়েবছ। বকন্তু গতামার সাগথ গোোগোে করগত 
পাবরবন। তুবমও গতা গোোগোে করার গচষ্টা কগরাবন। 
  
অ্যাডাগমর প্রগের উির না বদগ়ে গজবনোর চুপ কগর রইে। 
  
গতামার অ্গনক কথা কােজ পগ়ে জানগত পাই। অ্যাডাম আবার বেে। 
  
–আবমও কােগজ গতামার সম্পগকক অ্গনক েবর পগ়েবছ। গজবনোর বেে, মগন মগন 
আবম েুব েবকগবাধ কবর। 
  
-গজবনোর, গতামার জনয আমার দুবশ্চন্তা হগচ্ছ। মাইগকে গমাগরবটর ববরুগদ্ধ উপেুক্ত 
সাক্ষযপ্রমাণ গোো়ে করাই আমার কবমবটর কাজ। গোকটা আমার হাত গথগক গরহাই 
পাগব না। 
  
–অ্যাডাম, ও আমার মগেে। তাাঁর সম্পগকক গকাগনা আগোচনা আবম গতামার সাগথ করগত 
পাবর না। 
  
–তুবম ববগ়ে কগরাবন গজবনোর। 
  
না। 
  
অ্িক্ষগণর নীরবতা। অ্যাডাম জানগত চাইগেন–আজ রাগত গতামার সগে গদো করগত 
চাই আবম। তুবম রাজী? 
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-না। 
  
–গজবনোর, তুবম এিাগব আমার সামগন গথগক পাবেগ়ে গেগত পাগরা না। গতামাগক 
অ্গনক কথা বোর আগছ আমার। 
  
–অ্যাডাম। গজবনোগরর কগে বমনবত, আমরা এিাগব এোগন দাাঁব়েগ়ে কথা বেগত পাবর 
না। ববগিষ্ কগর মাইগকে গমাগরবট গতামার িত্রু গেোগন 
  
আজ রাগত তুবম আমার সগে বডনার োগব। আমার এক বেুর গমাটর গবাট গপগ়েবছ। 
পাগোমা ব্লাো। বঠক আটটা়ে ই়োটক ক্লাগব আবম গতামার জনয অ্গপক্ষা করব। 
  
–আবম গেগত পারব না। 
  
–গকাগনা কথা শুনব না। গতামার জনযই বগস থাকব। 
  
ওরা েেন কগথাপকথগন বযস্ত বছে তেন বাগরর একগকাগণ বগস মাইগকে গমাগরবটর 
এক সােগরদ বনক বিগটা ওগদর ওপর নজর গরগেবছে। বকন্তু গজবনোর বা অ্যাডাম 
ও়োনকার তা জানগত পারে না। 
  
. 
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বনউই়েগকক বেগর এগসগছ গজবনোর। গোশু়ো অ্সুি হগ়ে পগ়েগছ। তার মাথার 
গপছনবদকটা আেুর মগতা েুগে উগঠগছ। আকাপুেগকা়ে থাকার সম়ে সমুগদ্র ও়োটার বস্ক 
করগত বেগ়ে বচৎ হগ়ে পগ়ে বেগ়েবছে গস। সম্ভবত গসই কারগণ– 
  
গছগেগক বনগ়ে গজবনোর হাসপাতাগে এে। মাথা়ে গচাট োোর েগে গোশু়োর মবস্তষ্ক 
ক্ষবতগ্রস্ত হগ়েগছ। মাথা অ্পাগরিন হে। বকন্তু গোশু়ো আর সুি হগ়ে বাব়ে বেরে না। 
  
গজবনোগরর ববশ্বাস হে না গে, তার একমাত্র সন্তান আজ আর গবাঁগচ গনই। গস একটুও 
গিগে প়েে না। বনগজর হাগত গছগেগক গিষ্ সাগজ সাবজগ়ে বদে। 
  
গোশু়ো কবগরর অ্েকাগর ঘুবমগ়ে আগছ। গজবনোর বাব়ে বেগর এে। গস প্রা়ে উোদ 
হগ়ে গেে। বাব়ের সবকত্র গোশু়োর সৃ্মবত বচহ্ন, োও়ো দাও়ো তযাে কগর গস একাবকনী 
পাাঁচবদন কাবটগ়ে বদে গোশু়োর ঘগর। 
  
গজবনোগরর গোাঁজ না গপগ়ে মাইগকে গমাগরবট তার সােপােগদর পাঠাগেন। ঘগরর 
জানো গিগে তারা গিতর ঢুকে। অ্ধক অ্গচতন গজবনোরগক তারা হাসপাতাগে িবতক 
কগর বদে। 
  
. 
  
 এবদগক টমাস গকােেযািগক েুন করার বনগদকি গপগ়েও বনক বিগটা কাজটা করগত 
পারে না। হাজার গহাক ওই গোকটা তাগক আর িাইগক একাবধক েুগনর মামো গথগক 
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বাাঁবচগ়েগছ। গসই কৃতজ্ঞতার কথা মগন গরগে গস গকােেযািগক বনউই়েকক গছগ়ে গেগন 
গচগপ ও়োবিংটগন চগে আসগত সাহােয করে। 
  
টমাস গকােেযাি উঠগেন কযাবসটন গহাগটগের ১৪ নম্বর ঘগর। অ্যাডাম ও়োনকাগরর সগে 
গটবেগোগন গোোগোে করগেন। মাইগকে গমাগরবটর োবতী়ে অ্পরাগধর বববরণ বতবন 
জানাগবন, বকন্তু তার বববনমগ়ে তাগক বদগত হগব বনরাপিা। 
  
অ্যাডাম ও়োনকার টমাস গকােেযাগির এই প্রস্তাগব রাজী হগেন। এগতা গমঘ না চাইগতই 
জে। 
  
বতবন কযাবসটন গহাগটগে এগেন। টামস গকােেযাগির সগে কথা বেগেন। অ্যাডাম 
প্রবতশ্রুবত বদগেন, গদি গছগ়ে চগে োবার মগতা প্রচুর টাকা সরকাগরর পক্ষ গথগক টমাস 
পাগবন এবং একবট নতুন পবরচ়ে পত্র। 
  
টমাস গকােেযািগক গজরা করগত অ্যাডাম ও়োনকাগরর সগে এগসবছগেন বডবিক্ট এযাটবনক 
রবাটক বড বসেিা এবং এে বব আই-এর সহকারী বডগরক্টর। 
  
–আপনার অ্বতকমাগন গমাগরবটর আইন উপগদষ্টার কাজ গক করগবন? 
  
বড বসেিার প্রগের জবাগব টমাস বেগেন বমস গজবনোর পাককার। উবন গমাগরবটর েুব 
কাগছর গোক হগ়ে উগঠগছন। 
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অ্যাডাম জাগনন, মাইগকে গমাগরবট গজবনোগরর মগেে। বকন্তু এই মুহূগতক বতবন মগন 
মগন ঈশ্বগরর কাগছ প্রাথকনা করগেন, গকােেযাি গেন অ্নয প্রসগে চগে আগসন। 
  
বকন্তু টমাস তেন গজবনোগরর মুন্ডগছদ কগর োগ়ের ঝাে গমটাগনার জনয তৎপর হগ়ে 
উগঠগছন। 
  
–গমাগরবটর নানারকম আবথকক প্রতারণার সগে, এমন কী একটা েুগনর সগেও গজবনোর 
জব়েগ়ে পগ়েগছন। 
  
েুন? প্রগরাচনা? গজবনোর? ঘগরর গিতর গবামা োটগেও অ্যাডাম এতটা ববচবেত হগতন 
না। বতবন বুঝগত পারগছন, গজবনোর ি়োনক একটা ঝাগমোর মগধয প়েগত চগেগছ। 
ওগক সাবধান কগর গদও়ো উবচত। গেিাগবই গহাক গজবনোরগক েুাঁগজ গবর করগবন 
বতবন। 
  
মাবে়োগদর সবকবট সংেঠগনর ববরুগদ্ধ এবার তারা চূ়োন্ত অ্বিোগন নামগেন, এত বগ়ো 
অ্বিোন েুক্তরাগের ইবতহাগস এই প্রথম। 
  
এর পািাপাবি অ্যাডাম গজবনোগরর গোাঁজ করগত োেগেন। তার অ্বেগস বারবার গোন 
করগেন। ওর সহকমকীরা সবঠক গকাগনা েবর জাগন না তার। 
  
অ্যাডাম েুব িাগো িাগবই জাগনন, এে বব আই, কােমস, ইন্টারনযাে গরবিবনউ এইসব 
সংেঠন গমাগরবট সগমত মাবে়োগদর ববরুগদ্ধ অ্বিোগন নামগে োগদর গগ্রপ্তার করা হগব, 
তাগদর নাগমর তাবেকা়ে গজবনোর পাককাগরর নামও থাকগব। 
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হাসপাতাে গথগক ছা়ো গপগ়েগছ গজবনোর। পাহাগ়ের ওপগর একটা বাব়েগত গস এগস 
উগঠগছ, মাইগকে গমাগরবটরই বাব়েবট। 
  
মাইগকে একবদন গসই বাব়েগত এগেন। জানাগেন ববগিষ্ একটা কাগজ গজবনোরগক 
বসোপুগর গেগত হগব। সন্তাগনর অ্সমগ়ে মৃতুয, একাকীত্ব এবং অ্পরাধগবাধ গজবনোগরর 
মগন তেন এক নতুন গচতনার জে বদগ়েগছ। গস বির করে আর ন়ে, মাইগকে 
গমাগরবটর কাছ গথগক দূগর অ্নয গকাথাও চগে োগব। নতুন কগর জীবন শুরু করগব। 
বসোপুগরর কাজটাই হগব তার গিষ্ কাজ। 
  
. 
  
গজবনোগরর ওপর মাইগকে গমাগরবটর আগেই সগন্দহ হগ়েবছে। আকাপুেগকাগত ঘগট 
োও়ো ঘটনাগুগো তার গসই সগন্দহগক আরও দৃঢ় করে। 
  
গজবনোর এেন বসোপুগর। মাইগকে গমাগরবট গোক োবেগ়ে গজবনোগরর সমস্ত অ্তীত 
েবর সংগ্রহ করগেন। জানগত পারগেন, গজবনোর আগে গবেমন্ট টাও়োগসক একবট পাাঁচ 
কামরার অ্যাপাটকগমগন্ট থাকত। গসোগন অ্যাডাম ও়োনকার নাগম এক পুরুষ্ বেু আসত। 
এবং তারা এক সগে রাত কাটাত। 
  
তার মাগন? তার মাগন গজবনোর আর অ্যাডাম ও়োনকার একসগে িো-পরামিক কগর তার 
সবকনাি করার গেো়ে গমগত উগঠগছ। প্রবতবহংসার গনিা়ে বক্ষপ্ত হগ়ে উঠগেন মাইগকে 
গমাগরবট। এমন বক টমাস গকােেযাি গে গবাঁগচ আগছ, গস েবরও তার অ্জানা রইে না। 
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বাইগর গথগক পুবসক অ্যাবসড গমিাগনা োবার চগরর মাধযগম মযাবরনস বাবহনীর অ্বেসার 
প্রবিক্ষণ গকগন্দ্র পাবঠগ়ে বদগেন। গসই ববষ্াক্ত োবার গেগ়ে টমাস গকােেযাগির মৃতুয 
হে। 
  
বসোপুর গথগক বেগর এে গজবনোর। বনউই়েগককর মাবট স্পিক করার সগে সগে তাগক 
এে বব আই গোগ়েন্দারা গগ্রপ্তার করে। 
  
গজবনোর এে বব আই-এর হাজত গথগক মাইগকেগক গোন করে–মাইগকে, আবম 
গজবনোর। রাইকার আইেযাগন্ড আবম বন্দী, আমার জাবমগনর বযবিা গক করগব? 
  
িান্ত হও। গতামাগক বচন্তা করগত হগব না। বজগনা োগচ্ছ। ও সব বযবিা করগব। গোন 
নাবমগ়ে গরগে গমাগরবট বজগনাগক গডগক পাঠাগেন। 
  
–গিাগনা বজগনা, গজবনোর পাককারগক এে বব আই রাইকার আইেযাগন্ড আটগক গরগেগছ। 
ঘণ্টা দুগ়েগকর মগধয ওর জাবমন হগ়ে োগব। তারপর গসাজা ওগক এোগন বনগ়ে আসগব। 
আর হযাাঁ, পগথ আসগত আসগত, গজবনোরগক জাবনগ়ে বদও গে অ্যাডাম ও়োনকারগক বনগ়ে 
আমাগদর আর গকাগনা বচন্তা গনই। 
  
তার মাগন? বজগনার মুে উজ্জ্বে হগ়ে উঠে। 
  
-হযাাঁ। আজ বনউ কযানাগনর ব্রীগজ একটা দুঘকটনা হগব। বকৃ্ততা বদগ়ে োবার পগথ অ্যাডাম 
ও়োনকাগরর মৃতুয হগব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 রেজ অফ অযাঞ্জেল । সিডসি রিলডি 

275 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

. 
  
গজবনোর পাককার োগত জাবমন না পা়ে, তার জনয অ্গনক গচষ্টা করগেন রবাটক বড 
বসেিা। বকন্তু গিষ্ পেকন্ত হার স্বীকার করগত হে তাগক। পাাঁচ েক্ষ ডোর জাবমগন 
গজবনোর োোস হে। 
  
আদােত গথগক বেরগছ গজবনোর। বজগনা একথা গসকথার পর জাবনগ়ে বদে গে, বনউ 
কযানাগনর ব্রীগজ এক দুঘকটনা়ে িাষ্ণ বদগত োবার পগথ অ্যাডাম ও়োনকাগরর মৃতুয হগব। 
কথাটা শুগন গজবনোগরর মাথা়ে গেন আকাি গিগে প়েে। গস ছুগতা কগর একটা 
ওষু্গধর গদাকাগন োব়ে দাাঁ়ে করাে। বজগনার নজর এব়েগ়ে একটা গটবেগোন বুগথ ঢুগক 
প়েে। রবাটক বড বসেিাগক গোন কগর জাবনগ়ে বদে গে মাইগকে গমাগরবট অ্যাডাম 
ও়োনকারগক েুন করার এক মারাত্মক ষ়্েেি করগছন। 
  
. 
  
গজবনোগরর অ্গপক্ষাগতই মাইগকে গমাগরবট বগসবছে। 
  
-মাইগকে, গতামা়ে গদগে আমার গে কী আনন্দ হগচ্ছ, তা গতামা়ে বুবঝগ়ে বেগত পারবছ 
না। গজবনোর সরাসবর কথাটা বেে। 
  
আবমও গতামার অ্গপক্ষা়ে বগস আবছ গজবনোর। 
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 গমগ়েটার অ্বিনগ়ের প্রিংসা করগেন গমাগরবট মগন মগন। অ্যাডাম ও়োনকাগরর সগে 
গোেসাজি কগর তার সাম্রাজয ধ্বংস কগর গদও়োর পবরকিনা কগরগছ, আর এমন িাব 
গদোগচ্ছ গেন িাজা মাছবট উগে গেগত জাগন না। 
  
–তুবম িাগো আগছ গতা? 
  
গজবনোগরর প্রগের জবাগব গমাগরবট বেগেন, েুব িাগো। এত িাগো এর আগে কেনও 
বছোম না। গসগনটর অ্যাডাম ও়োনকার দুঘকটনা়ে মারা োগবন। একটু পগরই েবরটা পাব। 
  
গজবনোর উগঠ দাাঁ়োে–আচ্ছা, আবম এেন আবস। 
  
বগসা। মাইগকগের কেস্বর বহমিীতে। 
  
মাইগকে 
  
িান্ত হগ়ে বগসা। 
  
ঘগরর বে দরজা়ে তেন গঠস বদগ়ে দাাঁব়েগ়ে আগছ বজগনা। তার কবঠন মুে, িাবগেিহীন 
দৃবষ্ট। 
  
–মাইগকে, আবম গতা বকছুই বুঝগত পারবছ না। 
  
–একটাও কথা বেগব না, চুপ কগর বগস থাগকা। 
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এমন সম়ে গটবেগোন গবগজ উঠে। গমাগরবট গোন তুেগেন। কথা বেগেন। গোগনর 
োইন গকগট গেে। 
  
–বনউ কযানান ব্রীগজ পুবেগির ঢে গনগমগছ। 
  
তার মাগন? 
  
তার মাগন ওোগনই গতা অ্যাডাম ও়োনকার েুন হগব। 
  
. 
  
বযাবরটন নদীর ওপর গজা়ো ব্রীগজর বদগক গসগনটর অ্যাডাম ও়োনকাগরর বেমুবজন োব়েটা 
ছুগট আসবছে। তার সগে বছগেন বতনজন বসগেট সাবিকস এগজন্ট। ব্রীগজর মুগে রাস্তা 
আটগক দাাঁব়েগ়েবছে একটা ট্রাক। বেমুবজন ব্রীগজ উগঠ এে। ট্রাকবটও উগঠ এে। দুবট 
োব়ের মগধয সংঘগষ্কর গেো শুরু হে। 
  
–োধা নাবক! বেমুবজগনর ড্রাইিার ববরক্ত হে। এইটুকু গছাগটা ব্রীগজর ওপর বদগ়ে 
পািাপাবি দুগটা োব়ে কেনও গেগত পাগর, গস হুাঁি গনই। 
  
বেমুবজন বস্পড বাব়েগ়ে বদে। ট্রাকও গসই েবতগত ছুটে। পর মুহূগতকই বেমুবজন এক 
ধাো গেে। বেমুবজন ব্রীগজর ডানবদগকর গরবেং গিগে ববপদজনকিাগব ঝুগে রইে। 
ট্রাকবট বেমুবজনগক বারবার আঘাত করে, োগত দুগিা েুট নীগচ বযাবরটন নদীর অ্তগে 
ডুগব ো়ে। 
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অ্যাডাম এবং অ্নযানয আগরাহীগদর জীবন তেন মৃতুযর বকনারা়ে এগস গেগছ। 
  
ট্রাগকর ধাো গেগত গেগত বেমুবজন ব্রীগজর এগকবাগর কানা়ে এগস এমনিাগব ঝুগে 
রইে, গে একচুে ন়েগেই জগে পগ়ে োগব। 
  
বঠক এই সম়ে গকাথা গথগক দুগটা গহবেকোর এগস হাবজর হে ব্রীগজর বঠক মাথার 
ওপর। গহবেকোর গথগক ঝাাঁগক ঝাগক গুবে ছুগট আসগছ ট্রাক এবং তার ড্রাইিারগক 
েক্ষয। কগর। ট্রাক স্তি হে। গোটা দুগ়েক গস্কা়োড কার এগস থামে। উবদকপরা পুবেি 
অ্বেসাররা গনগম এগেন। তাগদর হাগত উদযত বরিেবার। বেমুবজন োব়ে গথগক অ্যাডাম 
ও়োনকার এবং অ্নযানয আগরাহীগদর গববরগ়ে আসগত সাহােয করগেন, অ্বিয জানো 
বদগ়ে। 
  
. 
  
বাবা, বনবশ্চন্ত হোম। মাইগকে গমাগরবট বগে উঠগেন, গতামার পুরুষ্ বেুর িবেীো 
সাে। 
  
না, এ অ্সম্ভব। েযাকাগি মুগে গজবনোর বচৎকার কর উঠে। 
  
–আহা-হা, চটগছা গকন। তুবমও সুববচার পাগব। গমাগরবট োবেগ়ে উগঠ গজবনোগরর মুগে 
কগ়েকটা আঘাত করগেন। গজবনোর গমগঝর ওপর পগ়ে গেে। 
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বজগনাগক োব়ে আনগত বেে গমাগরবট। বজগনা প্রিুর বনগদকি পােন করগত ঘগরর বাইগর 
চগে গেে। 
  
–গতামা়ে আবম িাগোগবগসবছোম। আর তুবম বকনা এইিাগব আমার সাম্রাজয ধ্বংস কগর 
বদগে? 
  
গজবনোর নীরব। ওগক হযাাঁচকা টাগন মাবট গথগক তুগে দাাঁ়ে করাে গমাগরবটআমাগক বদগ়ে 
িরীগরর সাধ গমটাগব তাই না। ওসব িুগে োও। গে নদীগত অ্যাডাম ডুগব মগরগছ, 
গতামাগকও ওোগন পাবঠগ়ে গদব। তারপর গতামরা দুজগন জগের েিীগর শুগ়ে েত েুিী 
গসাহাে কগরা। 
  
বস্। বজগনা েযাগো প্রা়ে ছুটগত ছুটগত ঘগরর মগধয এগস ঢুকে। তার মুেোনা েযাকাগি 
হগ়ে গেগছ। আতগে আর উগিজনা়ে কাাঁপগছ গস সবকনাি হগ়ে গেগছ বস্। বাইগর… । 
  
বজগনার কথা গিষ্ হে না। প্রচণ্ড একটা িব্দ গিানা গেে, কী গেন গিগে পগ়েগছ। 
মাইগকে গমাগরবট ড্র়োর গথগক বরিেবারটা হাগত তুগে বনগেন। 
  
সাবধান। একপাও ন়েগবন না। ইবতমগধয দুজন এে বব আই এগজন্ট ঘগর এগস ঢুগক 
পগ়েগছন। তারা বরিেবার উাঁবচগ়ে আগছন। 
  
বনগমগষ্র মগধয মাইগকে গমাগরবট তার আশু কতকবযবট বির কগর গেেগেন। পরপর । 
বতনবট গুবে ছুাঁগ়ে বদগেন গজবনোরগক েক্ষয কগর। 
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এগজন্ট দুজগনর বরিেবার েগজক উঠে। দুবট বুগেট এগস ববদ্ধ করে মাইগকে গমাগরবটর 
হৃৎবপন্ড। তারপর আগরা একবট গুবে। প্রচণ্ড েিণা়ে ছটেট করগত করগত মাইগকে 
গমাগরবট পৃবথবী গথগক বচরবদগনর জনয ববদা়ে বনগেন। 
  
. 
  
অ্পাগরিন বথগ়েটার গথগক গজবনোরগক বনগ়ে আসা হে ইনগটনবসি গক়োর ইউবনগট। 
তেনও তার জ্ঞান গেগরবন। 
  
উবদক পরা পুবেি কমকচারী, সাদা গপািাগকর গোগ়েন্দা আর েবগরর কােগজর বরগপাটকাগর 
গোটা হাসপাতাে বেজবেজ করগছ। 
  
বরগসপিগন এগস দাাঁ়োে গকগনথ গবইবে–আবম গজবনোর পাককারগক একবার গদেগত 
গেগত পাবর বক? 
  
আপবন বক ওর আত্মী়ে? 
  
না, বেু। 
  
দুুঃবেত বাইগরর গোগকগদর এেন গঢাকার অ্নুমবত গনই। ওর এেনও জ্ঞান গেগরবন। 
  
–গবি, আবম তাহগে অ্গপক্ষা কবর। 
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হাসপাতাগের োগো়ো একবট গছাগটা ঘগর এগস ঢুকগেন অ্যাডাম ও়োনকার, সগে একদে 
বসগেট সাবিকস এগজন্ট। 
  
–বমস পাককাগরর িরীর এেন গকমন? একজন ডাক্তারগক অ্যাডাম প্রে করগেন। 
  
আমরা পুগরাপুবর ওর গসগর ওঠার ওপর িরসা করগত পারবছ না। বতনগট বুগেট তার 
িরীগর গোঁগথবছে। 
  
এই সম়ে বডবিক্ট এযাটবনক রবাটক বড বসেিা ওই ঘগর প্রগবি করগেন–অ্যাডামগক গদগে 
বেগেন–আপবন বনশ্চ়েই সুি আগছন? 
  
–আপনাগক কী বগে গে ধনযবাদ জানাব। অ্যাডাম বেগেন, আচ্ছা আপবন েবরটা 
জানগেন কী িাগব? 
  
গজবনোর পাককাগরর কাছ গথগক। আমাগক গোন কগর বগেবছে বনউকযানান ব্রীগজ ওরা 
আপনাগক েুন করার পবরকিনা কগরগছ। আবম বযাপারটাগক প্রথগম গুরুত্ব বদইবন 
বনশ্চ়েই িত্রুপগক্ষর গকাগনা চাে, আমাগদর ববভ্রান্ত করগত চাইগছ। বকন্তু পরক্ষগণই 
িাবোম ঝুাঁবক বনগ়ে কাজ গনই। তাই পুবেিগক েবর বদোম। ওরা ব্রীজ বঘগর গেেে। 
আপবন গেোন বদগ়ে আসগছন গসোগনও পুবেগির গহবেকোর গেে। গজবনোর পাককারই 
এসগবর মূে পান্ডা। গস আপনাগক ববপগদ গেেগত গচগ়েবছে বগে মগন হ়ে। 
  
–না, অ্যাডাম কবঠন এবং কগঠার েো়ে বগে উঠগেন, গজবনোর সমূ্পণক বনগদকাষ্। এই 
ষ়্েেগির সগে ওর গকাগনা সম্পকক গনই। 
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–ডাক্তারগদর সগে অ্যাডাম ও়োনকার এগস ঢুকগেন ইনগটনবসি গক়োর ইউবনগট, গসোগন 
গজবনোর অ্গচতন হগ়ে শুগ়ে আগছ। গচাে দুবট বে। মুে েযাকাগস। সযাোইন আর রক্ত 
চেগছ গোাঁটা গোাঁটা। 
  
অ্যাডাম তাকাগেন গজবনোগরর বদগক। মগন পগ়ে গেে গসই গসবদগনর কথা। গসবদন 
গজবনোর গরগে বেগ়ে তাগক বগেবছে–টাকা বনগে আবম এমন গনাংরা পবরগবগি বাস 
করতাম? আপবন আপনার ো েুিী বরগপাটক বদন, তাগত আমার বকছু আগস ো়ে না। আবম 
একা থাকগত চাই। 
  
গসই গজবনোর বছে সাহসী, গস বছে আদিকবতী। সততা ও নযা়েববচাগরর পক্ষপাবত। 
আদিকগক গস কেনও ববসজকন বদগত চা়েবন। তাহগে আজ? আজ গকন তার এই দুমকবত? 
গজবনোরগক বতবন িাগোগবগসগছন। আজও একইরকম িােবাগসন তাগক। একটা 
মারাত্মক িুগের জনয আজ তাগদর সবার জীবন দুববকসহ হগ়ে উগঠগছ। এর জনয অ্যাডাম 
বনগজগকই দা়েী কগরন। বতবন জাগনন, ওই অ্পরাধগবাধ তাগক আমৃতুয েুবগে েুবগে 
োগব। 
  
-উবন গকমন থাগকন, আমা়ে জানাগবন–অ্যাডাগমর কথা গেন বে হগ়ে এে। 
  
বনশ্চ়েই। ডাক্তার জবাব বদগেন। 
  
গজবনোগরর বদগক তাকাগেন অ্যাডাম ও়োনকার। নীরগব তাগক ববদা়ে জাবনগ়ে ঘর গথগক 
গববরগ়ে এগেন। বাইগর তেন সাংবাবদকগদর দে তার জনয অ্গপক্ষা করগছ। 
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তন্দ্রাচ্ছন্ন গজবনোর শুনগত গপে গসই েোর আও়োজ–গোশু়ো গনই। অ্যাডাম গনই, 
মাইগকে গনই। গক গেন তার কাগন কাগন এই দুুঃসংবাদ শুবনগ়ে গেে। 
  
বনুঃসে এবং একাবকনী গজবনোর তেন িাবন্তর এক জেগত ববরাজ করগছ। একটা 
িীতে অ্নুিূবত তার সবকাগে গছগ়ে গেে। তার সমস্ত েিণার অ্বসান ঘগট গেে। 
  
. 
  
জানু়োবর মাস। হা়ে কাাঁপাগনা িীত। েুক্তরাগের চবল্লিতম গপ্রবসগডন্ট বহগসগব অ্যাডাম 
ও়োনকার িপথ গ্রহণ করগবন। 
  
ও়োবিংটগনর গকেগসাগত একটা গছাট্ট আইন, প্রবতষ্ঠাগনর অ্বেগস বগস আগছ গজবনোর। 
গস বটবি গসট চাবেগ়ে বদে। গপ্রবসগডন্ট অ্যাডাম ও়োনকাগরর িপথ গ্রহগণর অ্নুষ্ঠান গস 
গদেগত থাকে। তার পাগি বগস আগছ স্ত্রী গমরীগবথ, সম্ভবত গস আবার মা হগত চগেগছ, 
তাগদর গমগ়ে সামান্থাগকও গদো গেে। 
  
অ্নুষ্ঠান গিষ্। গদো গেে অ্যাডাম ও়োনকার স্ত্রী গমরীগবথ ও কনযা সামান্থাগক সগে বনগ়ে 
মঞ্চ গথগক গনগম আসগছন। এবার তারা বাব়ে বেগর োগবন হ়েগতা। 
  
গজবনোর বটবি গসট বে কগর বদে। অ্বেগসর বাইগর গদও়োগে আাঁটা সাইনগবাগডকর 
বদগক আচবম্বগত তার নজর পগ়ে গেে–গজবনোর পাককার। এযাটবনক অ্যাট ে। 
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এেন গথগক গজবনোর নযা়ে ও সুববচাগরর প্রবত আত্মবনগববদত থাকগব। গস আদােগতর 
বদগক গহাঁগট চগেগছ। গসোগন গকউ গনই। গকবে তুষ্ার প়েগছ। গসই তুষ্ার কণার মগধয 
বদগ়ে গস িববষ্যগতর পথগক েুাঁগজ পাও়োর গচষ্টা করগছ। 
  
আসগে গজবনোর পাককার তেন একটাই প্রগের উির েুাঁগজ চগেগছ–গকন আমার 
জীবগনর সব হাবস আর আনন্দ এিাগব স্তি হগ়ে গেে? 
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