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স াস ়িং ৭২৭ 
  
নোন্দীম খ : এ হল এর্ অসোমোনযো স ন্দরী রমণী এ ়িং তোর যতন   রুষ বেযমপর্র রহসয 
বরোমোপে ভরো গল্প। বমপ যর্র নোম লোরো র্যোপমরন। যনন্দ পর্রো  পল থোপর্, শুধ  রূপ র 
মযহমো যদপ  বস বে বর্োপনো চত র   রুপষর মন বভোলোপত  োপর। 
  
জী পন চলোর  পথ যতন যতনজন   রুপষর ঘযনষ্ট স়িংস্পপশক বস আপস। 
  
তোর েথম বেযমপর্র নোম যসন মযোর্ অযোযলস্টোর। এর র  ল মোযর্কন, স পশপষ যিযল  
অযোডলোর। 
  
যতন   রুষ স্ব-বেপে সম্রোর্ হপ  য চরণ র্পরপছ এই  ৃযথ ীর   পর্। এপদর যনপ  
ভোপলো োসোর আঘোপত আঘোপত েত-য েত হপত হপ পছ ব চোরী লোরোপর্। 
  
বশষ েকন্ত বেম যর্ যনুঃশব্দ চরপণ এপসযছল তোর জী পন? আরও এর্জন   রুষ বগো পন 
ভোললোপ পসযছল লোরোপর্। অথচ যর্ অ োর্, মপনর এই ভো নোর র্থো ম পখর ভোষো  
ের্োশ র্পরযন বস র্খনও। 
  
বর্ বসই চত থক   রুষ? বস হল হোও োডক বর্লোর। 
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তোর র? তোর আর  র বনই–আপছ এর্ মহোন যিলোর বলখপর্র অসোধোরণ শব্দলহরী। 
আস ন বচোখ  ন্ধ র্পর আমরো এই চক্র  পহ েপ শ র্যর, বেখোপন ঢ র্পল ব যরপ  আসোর 
 থ আর খ ুঁপজ  োও ো েোপ  নো। 
  
. 
  
েথম   ক। েথম অধযো । 
  
১০ই বসপেম্বর,  ৃহস্পযত োর, ১৯৯২, রোত ৮র্ো। 
  
ব োয ়িং ৭২৭ হোযরপ  বগপছ   ঞ্জ  ঞ্জ বমপঘর আডোপল। রূ োলী  োলর্   যি বভপস চপলপছ 
মহোশূপনযর মপধয যদপ ।  োইলপর্র ভ োতক র্ণ্ঠস্বর বভপস এল যমস র্যোপমরন, আ নোর 
যসর্প ল্ট যির্মপতো  োুঁধো আপছ বতো? 
  
যমস র্যোপমরন এতেণ স্বপের জগপত য চরণ র্রযছপলন। হিোৎ বসই স্বের্ো তোর বভপে 
বগল। যতযন জোনপত চোইপলন যর্ হপ পছ? 
  
মন হোযরপ  বগপছ বর্োথো  বর্উ জোপন নো। এত স খম  ম হূতক ব োধহ  এর আপগ 
আপসযন তোর জী পন। 
  
লোউড স্পীর্োপর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল যমস র্যোপমরন, আমরো িপডর ম পখ  পডযছ, আ যন 
যির্ আপছন বতো? 
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আচ্ছপের মপতো জ ো  যদপলন যমস র্যোপমরন–ভ  বনই, আ নোপর্ অেথো যচন্তো র্রপত 
হপ  নো যমুঃ  োইলর্, আযম ভোপলো আযছ। 
  
িড? তোর মোপন? বেনর্ো যর্ হিোৎ বভপে  ডপ  নোযর্? ভো পত যর্ছ  আর ভোপলো লোগপছ 
নো যমস র্যোপমরপনর। এর্র্ো যসদ্ধোপন্ত আসপতই হপ । 
  
অতীপতর  ছরগুপলো এত দ্রুত বর্পর্ বগপছ, মপন হ  চলযিপের এর্ এর্যর্ দৃশয র্। 
এমন যর্ছ  ঘর্নো েো ওর যন ন্ত্রপণর  োইপর যছল। বশষ েকন্ত য রোর্ ি ুঁযর্র সোমপন 
দোুঁডোপত হপ পছ। য  পদর বমোর্োয লো র্রপত হপ পছ এর্ো এর্ো। তোর র? 
  
হিোৎ র্র্য পর্র দরজোর্ো খ পল বগল।  োইলর্ ঢ পর্  ডল বর্য পনর মপধয। তোর্োল 
লোরোর ম পখর যদপর্। আুঃ, ভদ্রমযহলো এত স ন্দরী? উজ্জ্বল র্োপলো চ ল বনপম বগপছ র্োুঁপধর 
দ  োপশ। বচোখ দ যর্পত   যদ্ধর তীক্ষ্ণতো জ্বলজ্বল র্রপছ। বরপনো বথপর্ বেন ছোডোর আপগ 
ওই ভদ্রমযহলো এর্ োর ব োশোর্  দপলযছপলন। এখন তোর শরীপর সোদো রপের গোউন, 
র্োুঁপধর যদর্র্ো উন্ম ক্ত, নরম র্োমনোমযদর শরীপরর  োুঁপর্  োুঁপর্ েপলোভপনর হোতছোযন। 
গলোপত হীপর আর চ নীর বনর্পলস। 
  
য  পদর েোর্ ম হূপতক উযন এমন শোন্ত আপছন যর্ র্পর? গত র্প র্ মোস ধপর ওপর্ 
নোনোধরপনর আক্রমপণর ম পখ  ডপত হপ পছ। খ পরর র্োগজও োলোরো লোরোর গভীর 
বগো ন জী পনর যদপর্ য ষ তীর ছ ুঁপড যদপ পছ। তো সপেও উযন এর্ইরর্ম যনয কর্োর 
যচপে স  েযতরূ্ল অ স্থো সোমপল যনপ পছন। 
  
যমস র্যোপমরন  োইলর্পর্  লপলন–বিোনর্ো যির্িোর্ র্োজ র্রপছ বতো? 
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-নোহ, মপন হপচ্ছ বসর্ো যির্ বনই। 
  
যমস র্যোপমরপনর মপনর মপধয আ োর অনয এর্র্ো ভো নোর উদ  হল। জন্মযদপনর  োযর্ক 
র্খন শুরু হপ ? যনমযন্ত্রত অযতযথরো যনশ্চ ই বসখোপন এপস বগপছন। 
  
েচ র গণযমোনয অযতযথ আসপ ন, আসপ ন ইউনোইপর্ড বস্টর্পসর ভোইস বেযসপডন্ট, যনউ 
ই পর্কর গভণকর এ ়িং বম র, হযলউপডর য খযোত  োযসন্দোরো, অযোথযলর্ এ ়িং বগোর্ো ছপ র্ 
রোপের ধনী যশল্প যত ও  য সো ীরো। 
  
যমস র্যোপমরন েপতযপর্র নোপম বচোখ   যলপ  তপ  অন মযত যদপ পছন। বমপঘর বভতর 
যদপ  বেনর্ো এযগপ  চপলপছ। র্যোপমরন েোজোর বসই গ্র্যোন্ড  লরুমর্ো বচোপখ বভপস উিল 
যমস র্যোপমরপনর। আহো, িোড োযতর আপলো  উদ্ভোস চোর োশ। র্ যডর্ো বর্য পল ২০০ জন 
অযতযথর  সোর জো গো। েপতযর্র্ো বর্য ল স ন্দর র্পর সোজোপনো। খোও ো দোও োর এলোযহ 
আপ োজন, যমস র্যোপমরপনর চযিশতম জন্মযদন। যডনোপরর েযতযর্  দ যতযন যনপজ হোপত 
 রীেো র্পর বদপখপছন। 
  
লো গোযডক োপস েখন বেনর্ো নোমপলো তখন বদড ঘন্টো বদরী হপ  বগপছ। এই বেনর্ো লোরোর 
এর্োন্ত যনজস্ব।  োইলপর্র যদপর্ তোযর্প  লোরো  লপলন, রজোর্, আজই আমরো বরপনোপত 
যিপর েো । 
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রজোর্ জ ো  যদল–আযম এখোপনই থোর্প ো। লোরোর এর্র্ো দোমী যলম যজন দোুঁযডপ  আপছ। 
ড্রোইভোর বসর্ো যনপ  অপ েো র্রপছ। লোরোপর্ বদপখ ড্রোইভোর  লপলো, আ নোর জনয 
যচন্তো  যছলোম। 
  
–হযোুঁ, িপডর ম পখ  পডযছল বেনর্ো। তোডোতোযড চল। 
  
যলম যজপন স্টোর্ক যদল ড্রোইভোর। বজরী র্োউনপসপন্ডর নম্বপর ডো োল র্রপলন। এই  োযর্কর র 
দো  দোয ত্ব বজরীর ও র বদও ো হপ পছ। যরযসভোরর্ো যর্ছ েণ ধপর রইল লোরো। ও োশ 
বথপর্ সোডো  োও ো বগল নো। বজরী তোহপল  লরুপম আপছ যর্? 
  
লোরো  লপলন তোডোতোযড চল মযোর্। যলম যজন দ্রুত গযতপত ছ পর্ চপলপছ। বহোপর্ল 
র্যোপমরন েোজোর চোরযদপর্র দৃশযো লী লোরোপর্ স সম  ম গ্ধ র্পর। ম খমন্ডপল ি পর্ ওপি 
 যরতৃযির আপমজ। যর্ন্তু এখন তোর মপনর বভতর উপেপগর নোনো উপেজনো। গ্র্যোন্ড 
 লরুপম স োই ব োধহ  এপস বগপছন। 
  
বহোপর্পলর বভতর ঢ পর্ ের্োণ্ড লয । তোরো হোুঁর্যছপলন, যর্ছ দূর বেপতই অযোযসস্টোন্ট 
মযোপনজোর র্োপলোস এযগপ  এপস  লল র্যোপমরন… 
  
–এর্র্  বদরী হপ  বগপছ। 
  
লোরো   যি অন তি। গ্র্যোন্ড  লরুপমর দরজোর সোমপন এপস দোুঁডোপলন। ভো পলন এখনই 
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সর্পলর ম পখোম যখ হপত হপ । যর্ন্তু এ র্ী? চোর োপশ এমন অন্ধর্োর বর্ন? আপলো জ্বপল 
উিপলো লোরোর নরম আে পলর বছোুঁ ো । লোরো অ োর্ হপ  বদখপলন এর্জন মোন ষ 
বর্োথোও বনই। যনজকন  লরুপম যতযন এর্ো দোুঁযডপ  আপছন  োথপরর মূযতকর মপতো। 
  
তোহপল? বর্োথোও বর্োপনো ভ ল হপ পছ যর্? আমন্ত্রপণর র্োপডক রোত ৮র্ো বলখো যছল। এখন 
েো  ১০র্ো ব পজপছ। এইর্ র্  বদরী হপ পছ আর সর্পল  োতোপস যমযলপ  বগপছন? বচোখ 
 ন্ধ র্রপলন লোরো, গত  ছপরর ছয  বভপস উিপলো। যির্ এই সম  হোযসপত গোপন 
শুপভচ্ছো  োতকো  ম খযরত হপ  উপিযছল এই য শোল হলখোযন। আর আজ… 
  
. 
  
যেতী  অধযো  
  
গত  ছর আপগ বথপর্ই অন ষ্ঠোন সূচী যির্ র্রো যছল, লোরো যনপজ যলস্ট বদপখ অন পমোদন 
র্পরযছপলন–র্খন যর্ হপ  স যর্ছ । 
  
বভোর বথপর্ লোরো বেনোপরর অপ েোপত ততযর যছপলন। বেনোপরর আসপত এর্র্  বদরী 
হপ যছল। তোরো  লপলন ত যম বরযড র্পরছ? 
  
–দ ুঃযখত যমস র্যোপমরন, আমোর ঘযডর্ো…। 
  
–যির্ আপছ, আজপর্র যদনর্ো আযম খ  ই  যস্ত। 
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বেনোর বর্ন-এর সোহচপেক লোরোর বেযন়িং শুরু হল। বেনোর ওর বদপহর গিনশশলী বদপখ 
খ  ই ম গ্ধ। লোরোপর্ বদপখ মপন হ  নো এতগুপলো  সন্ত যতযন অযতক্রম র্পরপছন। বর্ন 
লোরোপর্ শুধ  বে শরীপরর যদর্ বথপর্ ভোপলো োপস তো ন । লোরোর েচণ্ড আর্ষকণ বস 
এডোপত  োপর নো। আজ লোরোর জন্মযদন, যর্ছ েণ  োপদ বেযন়িং বশষ হল,  লল–আযম 
আ নোর বেোগ্র্োম বদখপত েোযচ্ছ। 
  
লোরো জোনপত চোইপলন র্ীপসর বেোগ্র্োম? 
  
–বর্ন মযনক়িং আপমযরর্ো! 
  
–ওুঃ এপর্ োপরই ভ পল যগপ যছলোম। 
  
লোরো তখন জো োনী  যোঙ্কোপরর সপে আপলোচনোর য ষ  যনপ  যচন্তো র্রযছপলন। 
  
বর্ন  লল–এখন চযল বর্মন? 
  
লোরো বের্িোস্ট বসপর যনপলন। স্টোযড রুপম এপলন। বসপক্রর্োরীপর্ বিোন র্রপলন আযম 
অযিস বথপর্ ওভোরসীজ র্ল র্রপত চোই–এর্র্   পর  লপলন ৭র্োর সম  এয  বত 
থোর্প ো। মযোক্স বেন গোযড যগপ  আপস। 
  
মযনক়িং আপমযরর্োর য যভে অ়িংশ ভোপলোভোপ ই বশষ হপ যছল। ইন্টোরযভউ যনপ যছল বজোহোন 
লোপন্ডড। লোরো র্যোপমরসর আর্োচ ম্বী অট্টোযলর্ো র্ত  ছপরর মপধয বশপষ হপ  েোপ  লোরো 
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বসর্ো জোযনপ যছপলন। এমনযর্ যর্ভোপ  যতযন তোর তন  োহোরপর্ এত স ন্দর ির্িপর্ 
বরপখপছন, বসই বগো ন খ রর্োও  পল যদপ যছপলন। 
  
যরপ ল এপস্টপর্র বডভপল োর যহসোপ  লোরো অসোধোরণ সোিলয ব প পছন। এ য ষপ  
তোপর্ যর্ছ   লপত হল। তোর র জো োনী  যোঙ্কোরপদর সপে অযো  ন্টপমন্ট যছল। 
বশষ েকন্ত লোরো যসক্সথ এযোযভযনউপত র্যোপমরন বসন্টোপর ব ৌঁপছ বগপলন। এখোপন এর্র্ো 
বহোপর্ল র্মপেক্স ততযর হপত চপলপছ, জো োনী য প োগর্োরীরো ১০০ যমযল ন ডলোর 
য যনপ োগ র্রপত রোজী হপ পছন। 
  
লোরো এপলন বজরী র্োউনপসন্ড-এর সপে র্থো  লোর জনয। বজরী র্যোপমরন 
এন্টোরেোইপজর জনস়িংপেোগ অযিসোর। লম্বো যছমছোম বচহোরো, এর্সম  হযলউপডর যিল্ম 
দ যন োর সোপথ ে ক্ত যছপলন। 
  
বজরী লোরোপর্ অভযথকনো জোনোল। মযনক়িং আপমযরর্োর ইন্টোরযভউর্ো খ  ই ইন্টোপরযস্ট়িং 
হপ পছ  লল। 
  
র্যোপমরন র্োও োপসকর  যো োপর ব যশ মপনোপেোগ যদপত  লপলন লোরো। েযতযর্ স়িং োদ ে 
এ ়িং সোময র্  যের্োপত এ য ষপ  সযচে েযতপ দন ের্োশ র্রপত হপ । র্োরণ এযর্ 
হপত চপলপছ  ৃযথ ীপত স  বথপর্ উুঁচ   োযড। লোরো চোইপছন জনসোধোরণ এই  যো োপর 
তোপদর মতোমৃত ব শ র্রুর্। যতযন স যর্ছ  বভোলোখ যলভোপ   লপ ন। যতযন চোইপছন 
জনগণ বেন অযো োর্কপমন্টর্ো শপ র জনয আপ দন র্পর। 
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ইযতমপধয এর্যজযর্উযর্ভ অযোযসন্টযোন্ট র্যোযথ এপস হোযজর হল।   স যেপশর র্ম। 
র্োপলো চোমডোর সপে শোরীযরর্ বসৌন্দেক যমপলযমপশ এর্োর্োর হপ  বগপছ। র্যোযথপর্ যনপ  
লোরো র্যোপমরন যরপ োর্কোপরর সপে আপলোচনো   পস বগপলন। র্থো এযগপ  চলল। এর্যর্র 
 র এর্যর্ ঘর্নো বর্মনভোপ  ঘপর্ চলপ , লোরো বচোখ  ন্ধ র্পর তো বদখপত চোইপলন। 
বরোযম়িং র্যমশপনর বলোর্জনপদর সপে ত ির্ র্রপত হপ , বম পরর সপে সোেোৎর্োপরর 
সম  আপছ য পর্ল ৫র্োপত, তোর র? তোর র লোরোর জন্মযদপনর অন ষ্ঠোন। লোরো   িপত 
 োরপলন তোর ও র খ  ই চো   ডপ । 
  
লোরো র্যোপমরপনর অন মযত যনপ  র্যোযথ ব যরপ  এল। লোরোর সপে তোর এর্র্ো স ন্দর 
সম্পর্ক। েখন বস েথম র্যোপমরন এন্টোরেোইপজ চোর্যর র্রপত এপসযছল তখন 
অপনপর্ই তোপর্ সো ধোন র্পর যদপ যছল। তোরো  পলযছল লোরো   যদ্ধমতী ভ ়িংর্রী। ও বে 
বর্োপনো মোন ষপর্ জীয ত অ স্থো  যচয প  বখপ  বিলপত  োপর। যর্ন্তু এখোপন এপস লোরোর 
স়িংস্পপশক বর্মন বেন  োপল্ট বগপছ র্যোযথ। লোরো তোর র্োপছ ভোপলো োসোর েতীর্ ছোডো 
আর যর্ছ ই। ন । 
  
লোরো র্যোপমরপনর সপে েথম সোেোৎর্োরর্ো ব শ মপন  পড র্যোযথর, বগোর্ো দ প র্ 
মযোগোযজপন লোরো র্যোপমরপনর ছয  বস বদপখযছল। ভদ্রমযহলো বে আসোধোরণ স ন্দরী বস 
য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই। লোরো  পলযছপলন–ব োপসো, ত যম এখনও যর্ন্তু যর্ন্তু র্রপছো 
বর্ন? ত যম যর্ জোপনো বতোমোর যর্ র্রপত হপ ? আমোর আরও অপনর্ বসপক্রর্োরী আপছ, 
তোপদর মপধয দ জন সম্প্রযত বছপড যদপ পছ, তোই বতোমোর ও র এর্র্  ব যশ র্োপজর চো  
 ডপ । ত যম  োরপ  বতো? 
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র্যোযথ জ ো  যদপ যছল–হযোুঁ, আযম  োরপ ো। 
  
লোরো  পলযছপলন–এ োর মপন হ  আর বর্োপনো েশ্ন বনই, ত যম র্োল বথপর্ই জপ ন্ট 
র্রপত  োপরো। তপ  বতোমোপর্ এর্ সিোহ েো োপল রোখো হপ । আর বতোমোপর্ এর্র্ো 
িপমক। সই র্রপত হপ , আমোর সপে  রোমশক র্পর স  য ষপ  যসদ্ধোন্ত বনপ ।  ই  ডো 
 ো অনয র্োপরো সপে র্থো োতকো  লপত হপলও আমোর  োরযমশন যনপত হপ । আশো র্যর 
ত যম   িপত  োরপছো? 
  
–  পিযছ, র্যোযথ জ ো  যদপ যছপলন। 
  
–যির্ আপছ, লোরো যনষ্ঠ র ভোপ   পলযছপলন। র্যোযথ ব যরপ  এপস এর্র্ো দীঘকশ্বোস 
বিপলযছল। বসর্ো  োুঁচ  ছর আপগর ঘর্নো। এর র বথপর্ লোরোর সপে র্যোযথর সম্পর্কর্ো 
এর্র্ো অদ্ভ ত র্ হর্ মো ো  আচ্ছে হপ  েো ।  োুঁচ  ছপরর মপধয র্যোযথ লোরোর অসম্ভ  
অন গত হপ  বগপছ। মোপিমপধয স্বোমীপর্ বস লোরোর র্থো  পল। তোরো বদখপত অসম্ভ  
স ন্দরী, বেপর্োপনো মোন পষর বথপর্ ব যশ  যরশ্রম র্রপত  োপরন। এর্মোে ঈশ্বরই জোপনন 
লোরো র্যোপমরন র্খন ঘ পমোত েোন। 
  
অপনর্ র্োজ  োযর্ আপছ র্যোযথর, র্প র্র্ো ওভরসীজ র্ল আর িযোক্স  োযর্ যছল। 
বসগুপলো বশষ হল, এ োর লোরো ইন্টোরর্পম চোযলক হোন্টোরপর্ ডোর্পলন। 
  
চোযলকর   স র্ম। উিোর্োঙ্খী ে  র্, এযোর্োউন্টপসর র্োপজ আপছ। বস এপস  লল, যর্ছ  
 লপছন যমস র্যোপমরন? 
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–যনউই র্ক র্োইমপস ত যম বে ইন্টোরযভউ যদপ পছ বসর্ো আযম  পডযছ, লোরো  লপলন। 
চোযলকর বচোখ দ পর্ো উজ্জ্বল হপ  উিল। 
  
–আযম এখনও বদযখযন বর্মন হপ পছ? 
  
–ত যম র্যোপমরন এন্টোরেোইপজর যর্ছ  সমসযো সম্পপর্ক  পলপছ? 
  
এই র্থো শুপন চোযলকর বচোখ র্ ুঁচপর্ বগল। বস  লল, আ যন বতো জোপনন মযোডোম, 
সো়িং োযদর্রো ইপচ্ছ র্পর র্পতো যর্ছ  বলপখ। 
  
–ত যম উপেযজত হপ পছ? 
  
–আযম! চোযলক বতোতলোপত থোপর্। 
  
লোরো যনয কর্োর ভেীপত  পল উিপলন–বতোমোপর্ আযম এর্র্ো শতকো লীর র্োগপজ সই 
র্যরপ  যনপ যছলোম, আশোর্যর ত যম তো ভ পল েোওযন, অপনর্গুযল শপতকর মপধয এর্যর্ 
বলখো যছল তো হল ত যম আমোর অন মযত নো যনপ  র্োউপর্ সোেোৎর্োর যদপত  োরপ  নো। 
  
চোযলক দোুঁযডপ  রইল। লোরো  লপলন–আযম আশো র্র  ত যম সর্োলপ লো এখোন বথপর্ চপল 
েোপ । 
  
–আযম…আমোর জো গো  বর্ আসপ ? 
  
লোরো  লপলন–আযম স   য স্থো র্পর বরপখযছ। 
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চোযলক হোন্টোর লোরোপর্ এর্ োর বদখপলো, যনুঃশপব্দ মোথো যনচ  র্পর বসখোন বথপর্ ব যরপ  
বগল। |||||||||| — 
  
লোেও েো  বশষ হ োর ম পখ। িরচ ন  যের্োর যরপ োর্কোর যহউজ থমসন চোরযদপর্ 
তোর্োযচ্ছল।  োদোমী বচোখ বজোডোর ও পর বশৌযখন চশমো। এর্র্  বথপম বস  লল, দোরুন 
লোে, স  যডশগুযলই আমোর যে , ধনয োদ। 
  
লোরো  লপলন–আমোর বদও ো লোে আ নোর ভোপলো বলপগপছ বজপন আযম খ  ই আনযন্দত। 
  
–আ যন আমোর জনয এত র্ষ্ট র্রপলন বর্ন? 
  
লোরো বহপস জ ো  যদপলন–এপত বতো আমোর বর্োপনো সমসযো হ যন। তোর র আপরো 
 লপলন–আমোর  ো ো  লপতন বর্োপনো মোন পষর  োর্স্থলীপর্ সন্তুষ্ট র্রপত  োরপল আমরো 
অতযন্ত সহজ উ োপ  তোর হৃদপ র র্োছোর্োযছ ব ৌঁপছ েো । 
  
যহউজ থমসন এ োর হোসল।  লল–মযোডোম তোহপল ইন্টোরযভউ-এর আপগই আ যন 
আমো  হৃদ  ব পত চোন। 
  
লোরো  লপলন, আ যন যির্ই  পলপছন। 
  
–আ নোর বর্োম্পোনীর আসল সমসযো যির্ র্তখোযন? 
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এই র্থো শুপন লোরোর ম খর্ো য  ণক হপ  বগল। তোরো  লপলন, আ নোর র্থো আযম যির্ 
  িপত  োরযছ নো যমুঃ ইন্টোরযভউ োর। 
  
যহউজ থমসম  লল–আ যন েতই বচষ্টো র্রুন নো বর্ন,  যো োরর্ো আর বগো ন রোখপত 
 োরপ ন নো। অপনপর্ই জোপন আ নোর সম্পযে এখন চপল েো োর ম পখ।  োজোপর অপনর্ 
বদনো হপ পছ, মোপর্কপর্র অ স্থো এই ম হূপতক ভোপলো ন । র্যোপমরন এন্টোরেোইপজর ভয ষযৎ 
ঘন অন্ধর্োপর ছোও ো–এর্থো যর্ অস্বীর্োর র্রো েো ? 
  
যহউপজর এই র্থো শুপন লোরো বহপস উিপলন। যতযন  লপলন–এ সমস্ত র্থো তোহপল এখন 
 োতোপস বভপস ব ডোপচ্ছ? যমুঃ থমসন, আযম বভপ যছলোম আ যন   যদ্ধমোন। এস  গুজপ  
য শ্বোস র্রপছন বর্ন? আযম আ নোপর্ স   ল । আমোর যিনোযি োল স  বরর্ডকও। 
আ নোপর্ বদখোপ ো। 
  
–আচ্ছো যমস র্যোপমরন, নত ন বহোপর্লর্ো উপেোধপনর সম  আ নোর স্বোমীপর্ বর্োথোও 
বদখলোম নো বর্ন? 
  
লোরো এ োর বেন লজ্জো   ডপলন।  লপলন, যিযলপ র থোর্োর খ   ইপচ্ছ যছল, যর্ন্তু ওপর্ 
র্নেোক্ট র্ যপর বেপত হল তোই। 
  
–আচ্ছো আযম  ছর যতপনর্ আপগ এর্ োর ব োগোম বদপখযছলোম, যদয য চমৎর্োর 
বলপগযছল। ওুঁর মপধয অপনর্ েযতভো ল পর্োপনো আপছ। আচ্ছো লোরো, এর্ ছর আপগ 
আ যন ওপর্ য প  র্পরপছন তোই বতো? 
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লোরো  লপলন–হযোুঁ যির্ই  পলপছন, আমোর জী পনর স পথপর্ আনপন্দর বসই ম হূতকযর্। 
আযম খ  ই বসৌভোগয তী, য যভে জো গোপত আমোপর্ বেপত হ , যিযল পর্ও বেপত হ । 
যর্ন্তু েখন আমরো দ জন এর্সপে থোযর্ নো তখন আযম ওর বরর্যডক়িং শুযন। আযম 
বেখোপনই েোই নো বর্ন, ওর বরর্ডক আমোর সপে থোপর্। 
  
থমসন বহপস উিল।  লল, যির্  পলপছন র্যোপমরন, উযনও েখন বেখোপন থোপর্ন তখন 
আ নোর ততযর র্রো য যড়িংগুপলো ওর বচোপখর সোমপন বভপস ওপি। তোই বতো? 
  
যহউপজর র্থো  লোরো বহপস উিপলন।  লপলন–এ োর আ যন আমোর েশ়িংসো র্রপত শুরু 
র্পরপছন যর্ন্তু। 
  
–তো বর্ন? য যভে জো গোপত আ নোর হোপত ততরী য যড়িং আপছ। অযো োর্কপমন্ট, অযিস, 
বহোপর্ল আরও র্ত যর্। আ যন বর্মন র্পর স  য যড়িংগুপলোর মপধয বেোগোপেোগ রেো 
র্পরন। 
  
লোরো জ ো  যদপলন–আ নোর মোধযপম। 
  
–আ যন যর্ছ র্ো য হ্বল হপ  বগপছন। 
  
–তোই নোযর্? 
  
–এই ম হূপতক যনউই পর্ক আ যন স পথপর্ সিলতম এপস্টর্ য ডোর। এই শহপর অপধকর্ 
যরপ ল এপস্টপর্ আ নোর নোম বখোদোই র্রো আপছ।  ৃযথ ীর স  বথপর্ উুঁচ  
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স্কোইর্যো োরর্ো আ নোরই ততযর। আ নোর েযতপেোগীরো আ নোর যর্ নোমর্রণ র্পরপছন 
তো জোপনন র্ী? 
  
লোরোর ম পখর যদপর্ তোযর্প  যহউজ  লল–বলোহোর েজো যত।   রুষরো বে  পথ  ো যদপত 
যতন োর যচন্তো র্পরন, নোরী হপ  আ যন অনো োপস বসই  পথ হোুঁপর্ন যর্ র্পর? 
  
–এর্োই যর্ আ নোপর্ অস্বযস্তপত বিপলপছ যমুঃ থমসন? 
  
–বমোপর্ই নো, যমস র্যোপমরন, বলোর্পর্ সমূ্পণক   পি ওিোর আপগ  েকন্ত আযম অস্বযস্তপত : 
থোযর্ নো। আযম জোযন আ যন এর্জন স দে এ ়িং   যদ্ধমতী  য সো ী। আ নোপর্ এখনও 
 েকন্ত বতমন স়িংর্পর্  ডপত হ যন। এ লোইপন েোরো আপছন তোরো অন্ধর্োর জগপতর 
বলোর্। আ যন যর্ভোপ  তোপদর র্োপজ লোগোপচ্ছন? 
  
যমস র্যোপমরন  লপলন–যসযর োসযল  লযছ, আমোর এই র্োপজর জনয েোপর্ বেোগযতম 
 পল মপন র্যর তোপর্ই যনপ  যনই। তোছোডো আযম খ   ভোপলো ব তনও যদপ  থোযর্। 
  
থমসন মপন মপন ভো ল, এত র্যিন য ষ র্োপর্ যমস র্যোপমরন র্ত সহজ র্পর যনপলন। 
আসল র্থো যতযন ব োধহ   লপত চোইপছন নো। থমসন এ োর েসে  োল্টোপ । বস  লল, 
আযম েতগুপলো মযোগোযজন বদপখযছ, েপতযর্যর্পত আ নোর সোিলয  পডো  পডো র্পর বলখো 
হপ পছ। যর্ন্তু আযম জোযন এর আডোপল যর্ছ  অন্ধর্োর যদর্ আপছ। বদোহোই লোরো, আ যন 
যর্ আ নোর বিপল আসো যদনেো পনর সহজ সরল স্বীর্োপরোযক্ত আমোর সোমপন রোখপ ন? 
আ নোর  যযক্তগত র্োযহনী আযম শুনপত চোই, আ নোর অতীত সম্পপর্ক য পশষ বলখো 
বর্োথোও হ যন। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

17 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
লোরো  লপলন–আমোর অতীত যনপ  আযম গ কপ োধ র্যর। 
  
–তো ভোপলো! আমোপর্ বসই  যো োর যর্ছ   ল ন। যরপ ল এপস্টপর্র  য সোপত আ যন যর্ 
র্পর এপলন? 
  
লোরোর হোযসর্ো সম পদ্রর বঢউপ র মপতো চোর োপশ ছযডপ   ডপলো।  োিো বমপ র মপতো 
বদখোযচ্ছল তোপর্। খোযনর্েণ চ   র্পর বথপর্ যতযন  লপলন আ নোর যজন? লোরো যজন 
ত পল যদপলন যহউপজর হোপত। 
  
তোর র য ছপনর এর্র্ো ছয র যদপর্ আে ল যদপ  বদখোপলন। বদও োপল র্োেোপনো আপছ 
ওপ লপ যন্ট়িংর্ো। স ন্দর বদখপত এর্   রুপষর ছয । মোথোর চ লর্ো রূ োলী, বচোখ ম পখ 
েতযপ র ছো । লোরো  লপলন–উযন হপচ্ছন আমোর  ো ো বজমস যহউজ র্যোপমরন। আমোর 
সোিপলযর জনয যতযন স  বথপর্ ব যশ দো ী। আযম তোর এর্মোে সন্তোন। আমোর েখন 
খ  ই র্ম   স অথকোৎ আযম বচোদ্দ- পনপরো  ছপরর যর্পশোরী তখন আমোর মোপ র মৃত য 
হ ।  ো ো েযদ তখন মোপ র বেহ যদপ  আমোপর্  পডো র্পর নো ত লপতন তোহপল আযম 
আজ এই বচ োরর্ো   সপত  োরতোম নো। আমোর   পরো  যর োপরর বলোর্জন অপনর্ 
আপগই স্কর্লযোন্ড বথপর্ চপল এপসযছপলন। আমোর  ো ো উেোস্তু যহসোপ  এপসযছপলন যনউ 
স্কর্লযোপন্ডর বনোভোসর্যর্ ো অেল বথপর্। জো গোযর্র নোম বগ্র্স ব । 
  
যহউজ থমসন যজজ্ঞোসো র্রপলন। |||||||||| -বগ্র্স ব ? 
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লোরো  লপলন, বর্েপরর্পনকর উের- ূ কযদপর্র এর্র্ো গ্র্োম। বসখোপন মূলতুঃ বজপলরো 
 স োস র্পর। আর্লোযন্টপর্র উ রূ্পল। জো গোর্োর নোম িরোসী আয ষ্কোরপর্র বদও ো। 
এর অথক হল আইস ব । আ যন যর্ এর্র্  র্যি খোপ ন? 
  
–নো ধনয োদ। স়িংপেপ  জ ো  যদল যহউজ। 
  
–আমোর দোদ  স্কর্লযোপন্ড অপনর্র্ো জযম যর্পনযছপলন। আমোর  ো ো বসর্োপর্ আরও 
 োযডপ পছন, যতযন যছপলন ব শ ধনী। নোমযদ্র  পল এর্র্ো জো গো আপছ বসখোপন আমোর 
 ো ো এর্র্ো র্যোপসল ততযর র্পরযছপলন। আযম েখন মোে আর্  ছপরর  োযলর্ো তখন 
আমোর এর্র্ো যনপজর বঘোডো যছল। আমোর ব োশোর্-আশোর্ আসপতো লন্ডন বথপর্। য রোর্ 
 পডো অট্টোযলর্োপত আযম থোর্তোম। অস়িংখয চোর্র  োর্র যছল আমোর বস োেত্ন র্রোর 
জনয। বে বর্োপনো এর্জন  োযলর্োর  পে এই জী নেো ন ব োধহ  রূ র্থোর গল্প। 
  
লোরো র্যোপমরনপর্ বদপখ মপন হল বে যতযন সযতয সযতয অতীপত ড   যদপ পছন। বচোখ 
দ পর্োপত বর্মন এর্র্ো আচ্ছে ভো  বজপগপছ। ধীপর ধীপর লোরো  লপত লোগপলন 
শীতর্োপল আমরো আইপস্কযর়্িং র্রপত বেতোম। আইস হযর্ বদখতোম, গ্র্ীপে বগ্র্স ব -বত 
যগপ  সোুঁতোর র্োর্তোম স োই যমপল। েপতযর্ শযন োর সপন্ধযপ লো  নোপচর আসর  সপতো। 
  
লোরো  পল েোপচ্ছন, যমুঃ থমসন বনোর্ যনপচ্ছন। লোরো  লপত লোগপলন–এডমপন্টপরোপত 
আমোর  ো ো এর্র্ো  োযড র্পরযছপলন। র্যোলপগযোযর এ ়িং ওনর্োযরপতও  োযড ততযর 
হপ যছল।  ো োর যরপ ল এপস্টপর্র  য সো যছল।  পর এই  য সোপত যতযন খ   এর্র্ো 
মনপেোগ যদপতন নো। তোর র্োপছ এই  য সোর্ো যছল জ  ো বখলোর মপতো। বশষ েকন্ত উযন 
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এই  য সোর্োপর্ ভোপলোপ পসযছপলন। আযম েখন এর্র্   ড হলোম, তখন উযন আমোর 
মোথোর বভতপর  য সোর ব োর্ো ঢ যর্প  বদন। ধীপর ধীপর আযম এই  য সোর্োর সপে 
জযডপ   যড, এখন আমোর অতীত ভয ষযত স যর্ছ র সপে জযডপ  আপছ এই  য সোযর্। 
  
লোরোর র্ণ্ঠস্বপর উপেজনোর সেোর হপ পছ। লোরো  লপলন–আ যন যনশ্চ ই   িপত 
 োরপছন যমুঃ থমসন, আযম মোন পষর মোথোর ও র ছোপদর আডোল যদপত চোইযছ। য যভে 
জো গোপত আযম তোই র্রযছ। সর্পল েোপত স পখ শোযন্তপত থোর্পত  োপর এ ়িং যনযশ্চপন্ত 
র্োজর্মক র্রপত  োপর বসর্ো র্রোই আমোর এই জী পনর এর্মোে উপদ্দশয। এই  যো োরর্ো 
আমোর  ো োর র্োছ বথপর্ ব প যছ  পল মপন হ । 
  
যহউজ  লল–আচ্ছো যমস র্যোপমরন, আ নোর স  বথপর্ েথম যরপ ল এপস্টর্র্ো বর্োথো  
তো আ নোর মপন আপছ যর্? 
  
লোরো  লপলন–যনশ্চ ই, বসর্ো যছল আিোপরোতম জন্মযদন। আমোর  ো ো যজজ্ঞোসো 
র্পরযছপলন যর্ ধরপনর উ হোর আমোর  ছন্দ। তখন বগ্র্স ব -বত অস়িংখয মোন পষর 
আগমন ঘপর্যছল।   পরো জো গো জ পড ক্রমশ ভীড  োডযছল। আমোর মপন হপ যছল 
সর্পলর জনয আরোমেদ বছোর্ এর্র্ো  োসস্থোন চোই। আযম  ো োপর্  পলযছলোম উ হোর 
যহসোপ  আযম এর্র্ো বছোপর্ো অযো োর্কপমন্ট য যড়িং ততযর র্রপত চোই। সপে সপে যতযন 
েপ োজনী  অথক মঞ্জ র র্পরযছপলন। স র্োই জন্মযদপনর উ হোর যহসোপ । দ  ছর  োপদ 
আযম আমোর  ো োপর্   পরো র্োর্োর্ো বিরত যদপত সমথক হপ যছলোম। 
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এর্র্ো বছোট্ট দীঘকযনুঃশ্বোস বিলপলন লোরো র্যোপমরন। এর র  লপলন–এ োর আযম যেতী  
য যড়িং ততযরপত হোত যদলোম।  যোঙ্ক বথপর্ অথক ধোর র্পরযছ। েখন আমোর   স এর্ শ 
তখন আযম যতন যতনপর্ য যড়িং ততযর র্পর বিপলযছ। েপতযর্র্ো য যড়িং বথপর্  হু লোভ 
হপ পছ। 
  
–হুুঁ, থমসন  লল, আ নোর  ো ো যনশ্চ ই এর জনয গ কপ োধ র্পরযছপলন। 
  
লোরো বহপস উিপলন, যনশ্চ ই, উযন আমোর নোম বরপখযছপলন লোরো, এর্ো এর্র্ো   রপনো 
স্কযর্শ শব্দ। এর উৎস লযোযর্ন শব্দ, এর অথক হল য খযোত, আযম েখন যর্পশোরী তখন 
আমোর  ো ো ভয ষযৎ োণী র্পর  লপতন–আযম এর্যদন খ   য খযোত হ । 
  
হিোৎ বথপম বগপলন লোরো র্যোপমরন। ম খমন্ডল য  ণক হপ  উিল। যতযন  লপলন এর র 
আমোর  ো োর হোর্ক অযোর্োর্ হল। অতযন্ত র্ম  প পস ওর মৃত য হ । েপতযর্  ছর 
স্কর্লযোপন্ড ওর সমোযধস্থপল েোই।  ো োপর্ ছোডো ওখোপন থোর্োর্ো বর্োনমপতই সম্ভ  ন  
আমোর  পে। আযম যচর্োপগোপত চপল আসোর যসদ্ধোন্ত যনলোম। র্প র্র্ো   যর্র্ বহোপর্ল 
খ লপ ো এমন এর্র্ো ইচ্ছো ঘ র োর্ খোযচ্ছল মোথোর মপধয। এর্জনপর্  োর্ডোও র্রলোম, 
েপ োজনী  অথক বেোগোড হপ  বগল, সিল হলোম ওই  য সো । 
  
এ োর বথপম বগপলন লোরো। যহউপজর ম পখর যদপর্ তোর্োপলন। লোরো  লপত লোগপলন–
আযম আমোর এর্োর জনয এতযর্ছ  র্পরযছ। েত জন   রুষপর্ এেো ৎ বদপখযছ তোর 
মপধয বজমস র্যোপমরন অথকোৎ আমোর  ো ো যছপলন খ  ই আশ্চেকজনর্  যযক্ত। তোর সৃ্মযতর 
েযত শ্রদ্ধো জোনোপত যগপ  আযম এই র্োজর্ো র্পরযছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

21 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

–আ যন যনশ্চ ই আ নোর  ো োপর্ খ  ই ভোপলো োসপতন? 
  
–হযোুঁ, যতযনও আমোপর্ খ   ভোপলো োসপতন। 
  
লোরো মৃদ  হোসপলন,  লপলন–আযম বেযদন জপন্মযছলোম আমোর  ো ো বগ্র্স ব র। েপতযর্যর্ 
মোন ষপর্  োনপভোজপনর যনমন্ত্রণ র্পরযছপলন। 
  
যহউপজর গলো  তখন য নপ র স র-বগ্র্স ব -বত স যর্ছ  আরম্ভ হপ পছ? 
  
–হযোুঁ, যির্ই  পলপছন, লোরো মৃদ  স্বপর  লপলন, বগ্র্স ব -বত স যর্ছ  আরম্ভ হপ পছ। 
আজ বথপর্ েো  চযিশ  ছর আপগ। 
  
. 
  
তৃতী  অধযো  
  
বগ্র্স ব , বনোভোসর্যর্ ো। 
  
১০ বসপেম্বর ১৯৫২। 
  
এর্র্ো গযণর্োলপ   পস বজমস র্যোপমরন মদ খোযচ্ছপলন। যির্ বসই সম , অথকোৎ বসই 
রোপত তোর স্ত্রীর গপভক এর্যর্   ে এ ়িং এর্যর্ র্নযো সন্তোপনর জন্ম হ । 
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বজমস আরোম র্রযছপলন, ম পখর বভতর সযোন্ড উইপচর র্ র্পরো। তখনই ওই লোল আপলোর 
মযোডোম যক্রযস্ট দরজোর র্োপছ এপস স পরলো গলো  ডোর্পলন-বজমস বভতপর আসপ ো? 
  
যক্রযস্ট দরজো খ পল বভতপর ঢ র্ল। যির্ তখনই বজমস বখুঁযর্প  উিপলন–বর্োথোও যর্ 
এর্র্ ও বগো নী তো রোখো েোপ  নো? 
  
–বতোমোপর্ য রক্ত র্রোর জনয দ ুঃযখত বজমস। আসপল বতোমোর স্ত্রীর  যো োপর এপসযছ। 
  
গজকন র্পর উিপলন বজমস র্যোপমরন–আুঃ, আমোপর্ য রক্ত বর্োপরো নো। 
  
বজমস র্যোপমরপনর র্থো বশষ হল নো, যক্রযস্ট হোযস ম পখ  লল–বতোমোর স্ত্রী বতোমোর 
সন্তোপনর মো হপ পছ। 
  
–তোপত আর নত ন খ র যর্? এর জনয আমোর ম ডর্ো নষ্ট বর্োপরো নো বতো। যক্রযস্ট  লল–
আযম এপসযছ অনয র্োরপণ। 
  
–র্োরণর্ো যর্? 
  
–ডোক্তোর বতোমোপর্ বডপর্পছ, বতোমোর স্ত্রীর শরীপরর অ স্থো খ   এর্র্ো ভোপলো ন । ত যম 
এখন এর্ োর েোও। 
  
এই র্থো শুপন বজমস র্যোপমরপনর আচরপণর মপধয  যর তকন বদখো যদল। বচোখ দ পর্ো 
হিোৎ বঘোলোপর্ হপ  উিপলো। যতযন  লপলন–আুঃ, আমোপর্ এতর্ র্  শোযন্তপত থোর্পত বদপ  
নো। 
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যক্রযস্টর যদপর্ তোর্োপলন বজমস।  লপলন, যির্ আপছ েো । 
  
 োপশই শুপ যছল তোর নগ্ন সযেনী। বজমস তোর যদপর্ তোযর্প   লপলন–আযম যর্ন্তু এর্ 
  সো খরচো র্রপ ো নো। 
  
–যির্ আপছ, এখন ত যম এপসো। 
  
যক্রযস্ট তোর্োপলো বসই বমপ যর্র যদপর্।  লল–ত ই আমোর সপে চল। 
  
বজমস র্যোপমরন উপি  সপলন। বমপ যর্ ব োশোর্  পর চপল বগল তোর মোপ র সপে। 
এ োর বজমসপর্ ব োধহ  বেপত হপ । 
  
বজমস র্যোপমরনপর্ বদখপত খ  ই স ন্দর, েরৃ্ত   স বথপর্ তোপর্ এর্র্  ব যশ বদখো । 
তখন তোর   স যেশ  ছর, এর্র্ো ব োযডক়িং হোউপসর মযোপনজোর। হোউপসর মোযলপর্র নোম 
যসন মযোর্ অযোযলস্টোর। যতযন এর্জন  যোঙ্কোর। 
  
বগ্র্স ব -বত যতযন এর্জন ধনী  যযক্ত। বজমপসর ও র অপনর্ র্োপজর দোয ত্ব চোয প  
যদপ পছন। এত র্োজ র্রপত র্রপত বজমস মদয োপন আসক্ত হপ   পডপছন। 
  
বজমপসর  য হোর বমোপর্ই ভোপলো ন । মোপিমপধয যখর্যখপর্ বমজোজর্ো ের্োযশত হ । 
 যথকতোপর্ও বে তোযডপ  তোযডপ  উ পভোগ র্রো বেপত  োপর, বজমস বসই মন্ত্র সেপত্ন 
যশপখপছন। 
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যনপজপর্ শহীপদর  েকো  বিলপলন। েখন   পরো  যর োর উেোস্তু হপ  এপসযছল 
স্কর্লযোপন্ডর বগ্র্স বর্পত, তখন যর্ছ ই যছল নো। শুরু হপ যছল অযস্তত্ব রেোর স়িংগ্র্োম। 
বচোদ্দ  ছর   পস বজমসপর্ এর্র্ো খযনর র্োপজ বলপগ  ডপত হপ যছল। বষোপলো  ছর 
  পস বসখোপন র্োজ র্রপত র্রপত ভীষণ আঘোত ব প যছপলন বজমস। এর র বেন 
অযোযক্সপডপন্ট মো  ো ো দ জপনর মৃত য হ । তখন বথপর্ই বজমস এর্ো এর্ো মোন ষ হপত 
থোপর্ন। ভোপগযর েযতরূ্লতোর জনযই হ পতো তোর ওই অ স্থো, স যর্ছ  তখন য  পে 
চপল বগপছ। যর্ন্তু র্যোপমরপনর দ যর্ মূলয োন সম্পদ যছল। েথমত চমৎর্োর আর্ষকণী  
বচহোরো, যেতী ত যনপজর আর্ষকণী শযক্ত। 
  
এই সমপ  যসডযনপত এর্ স ন্দরী তরুণীর সপে তোর বদখো হ । বমপ যর্ মোযর্কন বদপশর, 
নোম ব যগ মযোক্সওপ ল।  যরচ  বথপর্ হপলো েণ । তোর র এর্যদন বজমস ভো ী 
শ্বশুপরর য পরোযধতো সপেও ব যগপর্ য প  র্রপলন। ব যগর  ো ো  োুঁচ হোজোর ডলোর 
বেৌত র্ যদপ যছপলন।  পলযছপলন যরপ ল এপস্টপর্র  য সোপত নোমপত।  রোমশক 
যদপ যছপলন– োুঁচ  ছপরর র্োর্োর্ো যেগুণ হপ । 
  
বজমস যর্ন্তু  োুঁচ ছর অপ েো র্রপত রোযজ যছপলন নো। যতযন এর্  ন্ধ র সপে 
 োর্কনোরযশ   য সো  বনপম  ডপলন। এর্ধরপনর বতপলর  য সো। মোস দ প র্  োপদ, স  
অথক ড প  বগল। শ্বশুর মশোই এই খ র শুপন খ  ই বেপ  যগপ যছপলন। যতযন 
 যরষ্কোরভোপ   পলযছপলন ভয ষযপত আর এর্ র্োনোর্যডও জোমোইপর্ বদপ ন নো। এর 
িপল বজমপসর ভোগয আরও খোরো  হল। যর্ন্তু এই দ ুঃখ েন্ত্রণোর যদপনও স্ত্রী ব যগ 
স সম  স্বোমীপর্ সোহোেয র্পর বগপছ। 
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এই সম  বজমপসর সপে হিোৎ যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর বদখো হপ  েো । তোর হোপত হোত 
বরপখ বজমস উপি আপসন অন্ধর্োর গতক বথপর্।  ছর  েোপশর মপতো   স যসন 
মযোপর্র। থলথপল বচহোরো, স কে যশযথলতোর ছো । যতযনও ভোগযোপেষপণ এখোপন 
এপসযছপলন। শহপরর য যভে জো গোপত বহোপর্ল আর ব োযডক়িং হোউস খ পলপছন। এইস  
 ো োরগুপলো বদখোপশোনোর ভোর যদপলন বজমস র্যোপমরনপর্। বজমস মযোপনজোযর র্রপত 
শুরু র্রপলন। এই র্োপজ অসম্ভ  দে যছপলন যতযন। 
  
র্প র্  ছপরর মপধয আরও ভোপলো র্োপজর স পেোগ এল বজমপসর র্োপছ। বজমস যর্ন্তু । 
মোযলপর্র সপে য শ্বোসঘোতর্তো র্রপলন নো। এই  যথকতোর েযতযর্ ম হূতক উ পভোগ র্রপত 
চোইপলন। যতযন অদ্ভ ত এর্র্ো মত োপদ য শ্বোস র্রপতন। যতযন  য সো  ো চোর্যরর 
 যর তকপনর স্ব পে মত ের্োশ র্রপতন নো। তোর র? তোর র বজমপসর জী পন নোনো 
ঘর্নো ঘর্পত থোপর্। ব যগর ও র আর আশো বনই বজমপসর। যতযরযে বমজোপজ এর্যদন 
বজমস হোযজর হপ যছপলন যনউ অযো রযডন-এর ব োযডক়িং হোউপস। বগ্র্স ব র স পথপর্ 
গরী  মোন পষরো বঘুঁষোপঘুঁযষ র্পর এখোপন  স োস র্পর। 
  
এর্জন  পলযছল–আ যন শীগযগযর স্ত্রীর এর্র্ো  য স্থো র্রুন। ডোক্তোর আনো হপ পছ। 
  
বজমস দ্রুত ও পর উিপত লোগপলন। েখন যগপ  হোযজর হপলন বদখপলন স্ত্রী দ যর্ 
সন্তোপনর জন্ম যদপ পছ। য ছোনোর ও র তোর িযোর্োপস শরীরর্ো  পড আপছ। 
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ডোক্তোর ডোনর্োন য রক্ত হপ   লপলন–এতেপণ ন োপ র আসোর সম  হল।  োুঁচোপত 
 োরলোম নো বতোমোর স্ত্রীপর্। বতোমোর েমজ সন্তোপনর মপধয বছপলর্ো  োুঁচপলো নো। 
বসৌভোপগযর র্থো বমপ র্ো ভোপলো আপছ। 
  
বজমস অস্ফ র্ স্বপর  পলযছপলন–আুঃ, আ োর বসই ভোগয! 
  
ইযতমপধয বতো োপল জডোপনো এর্র্ো ি র্ি পর্  োিো যনপ  নোসক ঘপর ঢ র্ল। বজমপসর। 
র্োপছ যগপ   লল–যমুঃ র্যোপমরন, এই বদখ ন আ নোর বমপ । 
  
নরয শোচ আমোর বমপ , বমপ র সম্পপর্ক  ো োর এর্োই যছল েথম মন্ত য। র্প র্ ম হূতক 
 োপদ বজমস বমপ র যদপর্ তোর্োপলন। এপর্ োপর যনসৃ্পহ দৃযষ্ট। মপনর বভতর েীণ আশো 
যছল, এই বমপ র্ো হ ত আগোমীর্োল মপর েোপ । মপর েোও োর্োই মেল। 
  
যতনযর্ সিোহ বছোট্ট বমপ  মৃত যর সোপথ লডোই র্পরযছল। বশষ েকন্ত ডোক্তোর ডোনর্োন 
আশ্বোস যদপলন, বতোমোর বমপ র্ো ব ুঁপচ বগল ব োধহ । 
  
বজমস মপন মপন এমনযর্ চোইযছপলন নো, যর্ন্তু তোই হল। যনয কর্োরভোপ  যতযন  লপলন 
আ যন যর্ যির্  লপছন? 
  
নোপসকর বদও ো নোমোন সোপর বজমস র্যোপমরন বমপ র নোম রোখপলন লোরো র্যোপমরন। 
  
বছোট্ট বমপ র্োর েযত যর্ছ মোে েত্ন যছল নো  ো োর। বদখোপশোনোর জনয র্োউপর্  োও ো 
বগল নো। বশষ েকন্ত অ শয এর্র্ো স রোহো হল। ব যগর মৃত যর  র  োথকো  পল এর্জন 
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মযহলোপর্ আনো হপ যছল, বস রোেো  োেো এ ়িং অমোনয র্োজর্মক র্রপতো। লোরোর 
বদখোপশোনোর দোয ত্ব তোপর্ বদও ো হল। 
  
বমপ র্োর েযত য ন্দ মোে মমতো যছল নো বজমপসর। হতোশো ভ লপত মোপিমপধয যতযন মপদ 
আসক্ত হপতন। হুইযস্ক গলো  ঢোলোর সপে সপে যনপজর ভোগযপর্ বদোষোপরো  র্পর যচৎর্োর 
র্রপতন। অশ্লীল গোযলগোলোজ র্রপতন। জীয ত র্নযোপর্ অযভশো  যদপতন, বজমপসর 
মপন এর্র্ো ধোরণো  দ্ধমূল যছল, তো হল স্ত্রী আর   পের মৃত যর জনয ওই বছোট্ট বমপ র্োই 
দো ী। 
  
ভোপগযর সপে লডোই র্পর লোরো  পডো হপত লোগল। বগ্র্স ব -বত য যভে রোপের মোন ষ 
েোতো োত র্রত, আসপতো ফ্রোি, চীন, ইতোলী েভৃযত বদপশর মোন পষরো। এপদর মপধয নোনো 
ব শোর বলোর্জন যছল। তোপদর সর্পলরই এর্র্ো লেয, বে র্পরই বহোর্ অপনর্ র্োর্ো 
র্োমোপত হপ । 
  
এখোনর্োর েরৃ্যত অদ্ভ ত ধরপনর। শীপতর সম  েচ র  রি  ডপতো। এযেল বথপর্ 
অপক্টো র  েকন্ত এর্র্োনো িোন্ডো  ডপতো, আ োর শুরু হপ  বেত  ৃযষ্ট। শহপর ১৮ র্োর 
মপতো ব োযডক়িং হোউস আপছ। বর্োপনোর্োপত ৭২ জপনর মপতো থোর্পতো। বজমস বে ব োযডক়িং 
হোউপসর মযোপনজোর যছপলন। বসর্োপত ৪০ জপনর মপতো ব োডকোপরর  োস। এপদর ব যশর 
ভোগ এপসপছ স্কর্লযোন্ড বথপর্। 
  
লোরো েতই  পডো হযচ্ছল তোর যখপদ ততই  োডযছল। যর্ন্তু এই যখপদর্ো বে র্ীপসর লোরো 
  িপত  োরযছল নো। বখল োর মপতো বখলনো তোর যছল নো,  ৃযথ ীপত আ নজন  লপত 
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এর্মোে  ো ো। লোরো  ো োপর্ ভীষণভোপ  র্োপছ ব পত চোইপতো। যর্ন্তু বজমস এ  যো োপর 
য ন্দ মোে উৎসোহ বদখোপতন নো। 
  
 োুঁচ  ছর   পস লোরো জোনপত  োরপলো তোর এর্র্ো ভোই মোরো বগপছ। এই ভোইপ র ও র 
 ো োর খ   আশো যছল। এই মত োদ লোরোপর্ য ষণ্ণ র্পর বদ । বসই রোপত ঘ পমোপত 
েো োর আপগ লোরো খ   বর্ুঁপদযছল, র্োেোর  পর  ো োর েযত ওর এর্র্ো অদ্ভ ত ঘৃণো 
আপস। 
  
লোরো ছ ছপর  ো যদল। তখন তোর ম খখোযন স কদোই য ষণ্ণ, শরীপর শীণকতোর ছো । এই 
সমপ  ব োযডক়িং-এ এর্জন নত ন ব োডকোর এল। তোর নোম মো়িংপগো মযোর্র্ ইন। মো়িংপগো 
এর্র্ো অদ্ভ ত ধরপনর আর্ষকণ ব োধ র্রল লোরোর েযত। 
  
বশষ েকন্ত মো়িংপগোর উৎসোপহ লোরোপর্ স্ক পল ভযতক র্রো হল। শুরু হল লোরোর নত ন 
জী ন। বজমপসর এর্র্োই সোন্ত্বনো যছল, যর্ছ েপণর জনয লোরো বচোপখর  োইপর থোর্প । 
  
বসন্ট অযোন স্ক পলর যেযি োল যমপসস আযমন যছপলন ভোযরযি চোপলর মযহলো।   স খ   
এর্র্ো ব যশ ন , য ধ ো এ ়িং যতনযর্ সন্তোপনর জননী। লোরোপর্ বেহ শত অপনর্ েশ্ন 
র্পরযছপলন। লোরো স্ক পল থোর্পত চোইপতো নো, যর্ন্তু র্োেোর্োযর্ র্পরযন। ধীপর ধীপর স্ক ল 
জী পনর সোপথ যনপজপর্ জযমপ  যনল বস। 
  
অের যদপ  শব্দ বখলোর ক্লোপস লোরো এর্র্ো অদ্ভ ত র্োণ্ড র্পর  সপলো। এর্যদন যশযের্ো 
এি যদপ  এর্যর্ শব্দ  োনোপত  পলযছপলন। 
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দ যর্ বমপ  এই র্োপজ  যথক হ , লোরো যর্ন্তু সপে সপে উের বদ –িোর্। 
  
অ োর্ হপ  যশযের্ো লোরোর যদপর্ তোযর্প যছপলন। ক্লোপস ব োম  ডপলও ব োধহ  যতযন 
এতর্ো অ োর্ হপতন নো। েত ছোেী ক্লোপস যছল, তোপদর মপধয লোরোর   স হ পতো স োর 
বথপর্ র্ম, যর্ন্তু ইযতমপধযই বস েপথষ্ট েোি  স্কো হপ  উপিপছ। 
  
এর্যদন ওই যশযের্ো র্থো েসপে যেযি োলপর্  পলযছপলন, যমপসস আযমন, আমোর মপন 
হপচ্ছ লোরো এখনই ব শ ব পর্ উপিপছ, শুধ  লম্বো হও োর অপ েো। 
  
যমপসস আযমন এই র্থো শুপন ব শ অ োর্ হপ  বগপলন। এ োর ওই ঘর্নোর্ো  লপলন 
যশযের্ো। আরও এর্র্ো ঘর্নো ঘপর্যছল। বমপ রো স োই যর্যিন এপনযছল। লোরোপর্ 
চ  চো   পস থোর্পত বদপখ যমস চোপচকল অথকোৎ ওই যশযের্ো যজজ্ঞোসো র্রপলন যর্  যো োর 
ত যম যর্যিন আপনোযন বর্ন? 
  
–আমোর যখপদ  ো যন, সর্োলপ লো ব র্ ভপর বখপ  এপসযছ। 
  
যমস   িপত  োরপলন, লোরো যমথযো র্থো  লোপত ব শ রি হপ পছ। 
  
অনয বমপ পদর স্ক পলর ব োশোর্ যছল, যর্ন্তু লোরোর যছল নো,  ো োপর্ এ  যো োপর আ দোর 
র্পরযছল,  ো ো বসই আ দোপর র্ণক োত র্পরন যন।  র়িং  পলযছপলন শযোলপভসন আযমকর 
বর্ো োর্কোর বথপর্ বজোগোড র্রপত। 
  
লোরো গম্ভীর হপ   পলযছল–যভপের ব োশোর্? 
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বমপ র এই র্থো  বজমপসর বচোখ দ পর্ো  ড  ড হপ  উপিযছল। সপে সপে যতযন বমপ র 
গোপল থোপ্পড র্যষপ  যদপ যছপলন। লোরো গুম হপ  বগল। যনপজর ঘপর যগপ  ি ুঁয প  
ি ুঁয প  বর্ুঁপদযছল অপনর্েণ। 
  
লোরো আরও অভীজ্ঞো হপ  উিল র্প র্ মোপসর মপধয। স  বমপ র মো আর  ো োরো র্ত 
স ন্দর। জন্মযদপন  োযর্ক বদ , বমপ পর্ আদর র্পর, লোরোর মপন হল এই জী পন বস 
এপর্ োপর এর্ো। 
  
ব োযডক়িং হোউপসর  যরপ শ এপর্ োপর আলোদো, এই হোউসপর্ এর্র্ো বছোট্ট  ৃযথ ী  লো 
বেপত  োপর। য যভে বদপশর বলোর্ এর্ জো গোপত যমযলত হপ পছ। স্কর্লযোন্ড, ফ্রোি, 
ব োলযোন্ড বথপর্ আসো মোন ষ। য যভে ব শো তোপদর, ডোইযন়িং রুপম যনযদকষ্ট সমপ  খো োর 
জনয হোযজর। হপতো। তখন এর্ য যচে  যরযস্থযতর সৃযষ্ট হপতো। লোরো র্োপরো র্থো   িপত 
 োরপতো নো।  বর্উ আ োর এমন র্থো  লপত েো লোরোর অ োর্ লোগপতো। বর্উ বর্উ 
 লপতো, লোরো ত যম এস  র্থোর অথক   িপত  োরপ  নো। আপরর্র্   ড হও, তখন স  
  িপত  োরপ । য প র্ো বতো হপ  েোর্। 
  
লোরো জ ো  যদতনোহ আযম বর্োপনো যদন য প  র্রপ ো নো! 
  
 পনপরোপত  ো যদল লোরো, ভযতক হল বসন্ট যমপশল হোইস্ক পল। ইযতমপধয ও অপনর্ 
  যদ্ধমতী আর স্মোর্ক হপ  উপিপছ। অনয বমপ পদর বথপর্ আরও অপনর্ অভীজ্ঞো। র্োরও 
র্োরও মপন । হপতো লোরো অতযন্ত র্ ৎযসত, যর্ন্তু অনয র্োপরো বচোপখ বস যছল েপথষ্ঠ 
স ন্দরী। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

31 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

বজমপসর বচোপখ লোরোর বর্োপনো রূ  বসৌন্দেক ধরো  পডযন। এই সম  বজমস র্যোপমরন 
বমপ র য প  বদ োর জনয উদগ্র্ী  হপ  উপিযছপলন। বমপ পর্ এই েসপে এর্যদন 
যজজ্ঞোসো র্রো হল, র্থোর্ো র্োপন বগল মযোর্র্ ইপনর। যতযন এপস  লপলন–ত যম এরই 
মপধয বমপ র্োপর্ তোডোপত চোইপছো বর্ন? 
  
বরপগ যগপ  বজমস  পলযছপলন–বতোমোপর্ সো ধোন র্পর যদযচ্ছ, ত যম আমোপদর  োযর োযরর্ 
 যো োপর নোর্ গলোপত এপসো নো। 
  
মযোর্র্ ইন  পলযছপলন–ত যম সযতয মদমোতোল বলোর্। 
  
–তোপত যর্ হপ পছ? বমপ  মোন পষর মপতো আমোর   যদ্ধ ন । অনযো র্ো যর্ হপ পছ? 
  
মযোর্র্ ইন লোরোর র্োপছ সপর বগপলন। ও তখন রোেোঘপর যডশগুপলো ধ যচ্ছল। মযোর্র্ ইন 
 লল–ত ই যর্ছ  মপন র্যরস নোপর, বতোর  ো ো বতোপর্ বঘেো র্পর। 
  
আর বর্োপনো র্থো  ল োর মপতো যছল নো মযোর্র্ ইপনর। 
  
এর্ োর গরমর্োপল বগ্র্স ব -বত অস়িংখয র্ যযরস্ট এপস হোযজর হপ যছল। েপতযপর্র 
 রপন দোমী ব োশোর্, সযতযর্োপরর অ সর য পনোদন  লপত যর্ ব োিো  লোরো   িপত 
ব পরযছল। গরমর্োল বর্পর্ বগল, র্ যযরস্টরো চপল বগল। তোপদর শূনয তো  র যদপর্ 
তোযর্প  লোরো এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিলল। মপন মপন বস র্ যযরস্টপদর সপে বেপত বচপ যছল। 
  
লোরো তোর দোদ  মযোক্সওপ পলর র্োযহনী শুপনযছল। গল্প শুপন শুপন দোদ র েযত এর্র্ো 
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অজোনো আর্ষকণ ব োধ র্রপত বস। এই  যো োরর্ো  ো ো বজমপসর  ছন্দ যছল নো। 
  
দোদ পর্ বস বর্োপনোযদন বদখপত  োপ  নো, সোরোর্ো জী ন বগ্র্স ব  শহপর বর্পর্ েোপ ? এর 
বথপর্ খোরো  আর যর্ হপত  োপর? 
  
. 
  
চত থক অধযো  
  
বগ্র্স ব  ইদোনী়িং খ  ই আর্ষকণী  হপ  উপিপছ।   ুঃসযন্ধপত েোরো দোুঁযডপ  আপছ, তোপদর 
বখলোধূলোর নোনো  য স্থো র্রো হপ পছ। ি র্ ল, হযর্, সোুঁতোপরর  োশো োযশ দ -দ পর্ো ম যভ 
যথপ র্োর, নোপচর আসর আর ি পলর বসৌন্দপেক বঘরো  োগোন। 
  
লোরো অ শয এইস  উ পভোগ র্রোর মপতো সম  অথ ো স পেোগ বর্োপনোর্োই  ো  নো। 
বভোরপ লো উপিই তোপর্ র্োপজ বনপম  ডপত হ । ব োডকোরপদর বের্িোপস্টর জনয  োথকোর 
সপে রোেঘপর যগপ  র্োজ র্রপত হ । স্ক পল েো োর আপগ য ছোনো ে  যরষ্কোর র্রপত 
হ । য পর্লপ লো স্ক ল বথপর্ যিপর আসোর  পরও  োথকোপর্ সহপেোযগতো র্রপত হ । 
ব োডকোরপদর খোও ো বশপষ হপল বর্য ল  যরষ্কোর র্পর বস।  োসন ে বধো োর র্োজও 
যনপজর হোপত র্রপত হ । তোই লোরোর র্োপছ জী ন গতোন গযতর্তো  ভরো। 
  
ব োযডক়িং হোউপসর যসযর়্িং রুপম এর্র্ো য  োপনো আপছ। সপন্ধযর সম  অপনর্ ব োডকোর 
বসখোপন জপডো হ । য  োপনো  োযজপ  তোরো যচৎর্োর র্পর যনপজপদর  ছন্দ মপতো গোন 
গো । এইভোপ  বগ্র্স ব -এর জী ন সোমপনর যদপর্ এযগপ  চপলপছ। েপতযর্  ছর 
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এখোপন খ    পডো আর্োপরর এর্র্ো  যোপরড হ ।  যোর্  োই   োযজপ  এর্ধরপনর ঘোঘডো 
 পড স্কযর্শরো যমযছল র্পর রোস্তো  যরক্রমো র্পর। মো়িংপগোপর্ এর্যদন যজজ্ঞোসো র্পরযছল 
লোরো–  রুষরো স  বমপ পদর ঘোঘডো  পডপছ বর্ন? 
  
মো়িংপগো জ ো  যদপ যছল–আপর ওগুপলো   রুষপদরই ব োশোর্, অপনর্ র্োল আপগ আমোপদর 
 ূ ক  রুষরো এই ধরপনর ব োশোর্  ডপতো। শীপতর েপর্োপ র হোত বথপর্  োুঁচোর জনয 
এই ধরপনর ব োশোপর্র  যরর্ল্পনো।  োপ র যদর্র্ো বখোলো থোপর্, েোপত অনো োপস 
বছোর্োছ যর্ র্রো েো । রোপতর ব লো আ োর ব োশোর্ খ পল ভোপলো ভোপলো য ছোনোপত শুপ  
 ডপতো। 
  
মো়িংপগোর র্থো  লোরো ঘোড নোডপলো। র্য তোর  ইপত লোরো অপনর্গুপলো শহপরর নোম 
 পডপছ। এভোপ ই তোর অযভজ্ঞতো তখন ক্রমশ য সৃ্তত হপচ্ছ। েপতযর্যদন রোপত খো োর 
বর্য পল আপলচনো হপতো। স্কযর্শরো তর্ক-য তর্ক র্রপত খ  ই ভোপলো োপস। যনপজপদর 
সম্প্রদো  ভ ক্ত বলোপর্রো অসম্ভ  অন রক্ত। যনপজপদর   রপনো ইযতহোসপর্ সেপত্ন রেো 
র্পর চপলপছ। লোরো ওপদর উেি আপলোচনো শুপন অ োর্ হপতো। লোরোর মপন হপতো 
এখনই ব োধহ  হোতোহোযত শুরু হপ । মো়িংপগো অ শয লোরোপর্ আপগই  পলপছ, স্কযর্শপদর 
স্বভো ই এইরর্ম। িোুঁর্ো ঘপর এর্জন স্কযর্শ যনপজর সপে র্থোর লডোই চোলোপ । 
ইদোযন়িং লোরো র্য তো  ডপত খ  ই ভোপলো োপস। সযোর ও োলর্োর বস্কোপ র এর্র্ো র্য তো 
ওর খ  ই যে । র্য তোর য ষ  স্তু হল যর্ভোপ  এর্জন ে  র্ তোর বেযমর্পর্ জী পনর 
ি ুঁযর্ যনপ  রেো র্পরযছল। তোপর্ অনয এর্জপনর সপে বজোর র্পর য প  বদও ো 
হপ যছল। 
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এই র্য তোর্ো  োর  োর আ ৃযে র্পর লোরো। মপন মপন র্ল্পনো র্পর, এর্যদন এর্ স দশকন 
ে  র্ এপস সযতয সযতয ওপর্ উদ্ধোর র্পর যনপ  েোপ । ওই অপচনো ে  পর্র ম খর্ো বর্মন 
হপ ? স্বপে  োর  োর বভপস ওপি, বসই ম হূপতক লোরো অনয  ৃযথ ীর  োযসন্দো হপ  েো । বে 
 ৃযথ ীর্োপর্ ও স্বপের মপধয বদখপত ভোপলো োপস। 
  
এর্যদন লোরো রোেোঘপর র্োজ র্রযছল। হিোৎ মযোগোযজপনর এর্র্ো য জ্ঞো পনর যদপর্ ওর 
বচোখ  পড বগল। স ন্দর বসোনোলী চ লও োলো ে  পর্র ছয । ম পখ হোযস,  রপন রোজর্ী  
ব োশোর্, লোরোর মপন হল এই ব োধহ  আমোর স্বপের রোজর্ মোর। এই স   রুষ ে  র্ 
আমোপর্ এই নরর্ বথপর্ উদ্ধোর র্রপ । 
  
যফ্রজ  যরষ্কোর র্রপত র্রপত  োরোর মপন হল ওই ে  র্ ব োধহ  ব ছপন এপস 
দোুঁযডপ পছ। বস  লপছ–আযম যর্ বতোমোপর্ সোহোেয র্রপত  োযর? 
  
তখনই  োথকো বসখোপন হোযজর হল। লোরোপর্ এই অ স্থো  বদপখ  োথকো খ  ই বরপগ 
যগপ যছল। লোরোপর্  োস্তপ র মোযর্পত যিপর আসপত হল। স্বগক তখন বভপে খোন খোন হপ  
বগপছ। 
  
যডনোপর ব োযডক়িং–এর বলোপর্রো নোনো য ষপ  গল্পগুজ  র্রপতো। অ োর্ হপ  ওপদর গল্প 
শুনপতো লোরো। খ   এর্র্ো   িপত  োরপতো তো ন , যর্ন্তু শুনপত ভীষণ আগ্র্হ যছল তোর। 
  
বর্োপনো এর্ জ লোই মোপসর সপন্ধযপ লো। যক্রযস্টর ব শযোলপ  এর্ স ন্দরী ব শযোর সপে 
এর্ য ছোনোপত শুপ যছপলন বজমস র্যোপমরন। এর্র্  আপগ হোর্ক অযোর্োর্ হপ  বগপছ। 
 োপশই শুপ  আপছ নযগ্নর্ো ওই বমপ যর্। তোর সোপথ যমযলত হপ যছপলন বজমস। এখন 
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ওর বদহর্ো শীণক িডো  োতোর মপতো য ছোনোপত  পড আপছ। বচোখ দ পর্ো ব োজো, বমপ যর্ 
 পল উিল, বজমস এ োর ওপিো, উপি  পডো, আমোর অনয র্োস্টমোর আসোর সম  হপ পছ। 
  
বজমপসর দীঘকশ্বোস বশোনো বগল। বর্োপনোরর্পম  লপলন, বশোপনো ত যম  র়িং এর্র্ো ডোক্তোর 
ডোপর্ো। আমোর শরীরর্ো বর্মন র্রপছ, যশগযগর ডোর্। 
  
যির্ আপছ বমপ যর্ ব োশোর্  পর ব যরপ  বগল। 
  
যর্ছ েণ  োপদ অযোম্ব পলি এপস বজমসপর্ স্থোনী  হোস োতোপল যনপ  বগল। ডোক্তোর 
ডোনর্োন বজমসপর্ ভোপলোভোপ  বদখপলন। লোরোপর্ খ র  োিোপলন। র্োুঁদপত র্োুঁদপত লোরো 
েশ্ন র্রপল,  ো োর যর্ হপ পছ?  ো ো ব ুঁপচ আপছ বতো? 
  
–ব ুঁপচ আপছন, হোর্ক এযোর্োর্ হপ পছ। লোরো বর্োপনো জ ো  যদল নো। এর্র্   োপদ  লল–
আযম যর্  ো োপর্ এর্ োর বদখপত  োযর? 
  
–এখন ন  র্োল সর্োপল নোযসক়িংপহোপম এপসো। 
  
–যির্ আপছ, লোরো মপন মপন ভো পলো, েযদও  ো ো তোপর্ বর্োপনোযদন ভোপলো োপস যন, যর্ন্তু 
বস রোপত  ো োর েযত এর্র্ো আর্ষকণ ব োধ র্রল লোরো। বচোখ  ন্ধ র্পর ঈশ্বপরর র্োপছ 
েোথকনো র্রল, বহ ভগ োন, ত যম আমোর  ো োপর্ সোযরপ  বতোপল। 
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 োযড যিরপতই  োথকো বজমপসর খ র জোনপত চোইল। স শুপন বর্মন বেন হপ  বগল বস। 
এর্র্   োপদ  লল–আজ শুক্র োর, ভোডো ত লপত বেপত হপ । যসন মযোর্ অযোযলস্টোর 
র্পিোর স্বভোপ র মোন ষ। এর্র্  ব চোল হপলই লোযথ বমপর তোযডপ  বদপ । 
  
লোরো এস  যনপ  বমোপর্ই ভো পছ নো। এর আপগ মোতোল  ো ো তোপর্ এই র্োপজ 
অপনর্ োর  োযিপ পছ। তোরো য যভে ব োডকোপরর র্োছ বথপর্ র্োর্ো এপন  ো োর হোপত ত পল 
যদপতো। 
  
 োথকো  লল–লোরো এখন যর্ র্রো উযচত  পলো বতো? 
  
লোরো ভো পত লোগল এখন যর্ র্রপ ।  োথকোপর্  লল–যচন্তোর যর্ আপছ, র্রপত বতো  পস 
যছপলন লোরো হোযজর হোপেযর হোত  ো যর্ছ  এর্র্ো হপ ই। 
  
তখনর্োর মপতো তোরো দ জন ব োযডক়িং হোউপসর র্োপজ  যস্ত হপ   ডল। 
  
সপন্ধযপ লো ব োডকোররো ডোইযন়িং রুপম জড হপ যছল। লোরো ওপদর সোমপন যগপ   লল 
আ নোরো এর্র্  শুনপ ন আমোর র্থো? 
  
ব োডকোররো চ   র্পর বগপলন। স োই তোর্োপলো লোরোর ম পখর যদপর্। এর্জন  লল র্ী 
হপ পছ? 
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–আমোর  ো ো হিোৎ অস স্থ হপ   পডপছন। হোস োতোপল ভযতক র্রো হপ পছ। 
অ জোরপভশপন রোখো হপ পছ। েতযদন নো আমোর  ো ো স স্থ হপচ্ছন, আযম আ নোপদর 
র্োছ বথপর্ ভোডো বন । খোও ো বশষ হপল আ নোপদর জনয  োলকোপর অপ েো র্রপ ো। 
  
এর্জন যজজ্ঞোসো র্রপলন–উযন যির্ হপ  েোপ ন বতো? 
  
লোরো র্পণ্ঠ বজোর আনোর বচষ্টো র্রল,  লল, হযোুঁ, গুরুতর যর্ছ  ঘপর্যন। আরও  লল বস, 
এখন চযল, আযম যর্ন্তু  োলকোপর থোর্প । 
  
খোও ো বশষ হল, স োই এপস হোযজর হল  োলকোপর। সিোযহর্ ভোডো যদপতই হপ । লোরো 
বসগুপলো স়িংগ্র্হ র্পর  োথকোর র্োপছ যগপ  হোযজর হল।  লল–আযম অনয ব োযডক়িংগুপলো 
বথপর্ ভোডো আদো  র্পর যনপ  আযস। ত যম খো োর যডশগুপলো ধ প  বিল। 
  
লোরো চপল বগল, তোর অপনর্ র্োজ  োযর্ আপছ। 
  
লোরো বেমনযর্ বভপ যছল, র্োজর্ো তোর বথপর্ সহজ হল। ব যশরভোগ ব োডকোর লোরোপর্ 
খ  ই ভোল োপস। েপতযপর্ ওর র্থো শুপন ওর যদপর্ সোহোপেযর হোত  োযডপ  যদল।  পরর 
যদন বভোরপ লো স়িংগৃহীত স  র্োর্ো যনপ  লোরো হোযজর হল যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর 
র্োপছ। যসন মযোর্ যনজস্ব অযিপস  পস যছপলন। লোরো বসপক্রর্োরীপর্ খ র যদল। 
  
যসন সোমপন দোুঁডোপনো  োযডর্োর যদপর্ তোর্োপলন,  লপলন–ত যম বতো বজমপসর বমপ  
তোইপতো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

38 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

-হযোুঁ। 
  
–বতোমোর যর্ নোম সোরো? 
  
–নো, আমোর নোম লোরো। 
  
–বতোমোর  ো ো বতো অস স্থ শুনলোম, খ   খোরো  লোগপছ, ত যম ভোপলো আপছো? 
  
–হযোুঁ সযোর। 
  
এ োর যসন মযোর্ অযোযলস্টোর-এর ম খর্ো গম্ভীর হপ  বগল। ম পখ আর সহোন ভূযতর যচহ্ন 
মোে বনই। যতযন  লপলন–আমোপর্ বতো অনয  য স্থো র্রপত হপ । বজমস খ  ই অস স্থ, 
বস বতো আর র্োর্ো ত লপত  োরপ  নো। 
  
লোরো  লল–নো সযোর, আযম আমোর  ো োর হপ  স  র্োজ র্পর বদ , আযম বসই র্োজ 
শুরু র্পর যদপ যছ। 
  
যসন মযোর্ অযোযলস্টোর অ োর্ হপ  েশ্ন র্রপলন ত যম  োরপ ? 
  
–আযম  োরপ ো সযোর, আ নোর বর্োপনো যচন্তো বনই। এই  পল বস স়িংগৃহীত অপথকর 
খোমর্োপর্ বর্য পলর ও র রোখপলো,  লল–এর্ো আমোপদর ব োযডক়িং-এর স র্োই ভরো। 
  
মযোর্ অযোযলস্টোর অ োর্ হপলন লোরোর এই র্োপজ।  লপলন যতযন স োর র্োর্ো এপত 
আপছ? 
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–হযোুঁ সযোর, লোরো  লল। 
  
–ত যম আদো  র্পরপছো লোরো? ভদ্রপলোপর্র র্পণ্ঠ এখনও য স্মপ র স র। 
  
–হযোুঁ, েযদ নো  ো ো স স্থ হপ  ওপিন তোহপল আযম ভোডো আদো  র্রপ ো। 
  
গুম হপ   পস থোর্পলন যসন, ভো পতই  োরপলন নো লোরো এত সহপজ র্োজর্ো র্রল যর্ 
র্পর? খোমর্ো যনপ  তোর বভতর বথপর্ অথক ব র র্পর গুনপত শুরু র্রপলন। বসর্ো এর্র্ো 
ড্র োপর বরপখ স  জ রপের বলজোর র যোর্ বথপর্  ডপলন। তোর র  োতো ওল্টোপত 
লোগপলন। লোরো সোমপন বথপর্ স ই বদখযছল। 
  
যসন মযোর্ অযোযলস্টোর বজমপসর অপনর্গুপলো স্বভো  বমোপর্ই  ছন্দ র্রপতন নো। বজমস 
বে সোরোযদন মদ খো  এ  যো োরর্ো তোর অ ছপন্দর। বজমস বে মোপিমপধয ব শযোলপ  
েো , এই  যো োরর্োপর্ও যতযন র্খনই মোনপত  োপরনযন। মোপিমপধয যতযন বভপ যছপলন 
বে বজমসপর্ আর রোখপ ন নো, যর্ন্তু এখন লোরোপর্ বদপখ তোর যসদ্ধোন্ত  দলোপত  োধয 
হপলন। এই  োিো বমপ র্োর ও র দোয ত্ব চোয প  বদও ো হপচ্ছ। বমপ র্ো  োরপ  বতো? 
  
েযদ  োপর, তোহপল বর্িো িপত, বজমসপর্ তোযডপ  বদও ো হপ । আ োর থমপর্ বগপলন। 
 োিো এই বমপ র্োপর্ র্োপজ  হোল র্পর বজমসপর্ তোযডপ  যদপল বর্মন হ ? ব শ 
খোযনর্েণ যনপজর সপে লডোই র্রপলন যতযন। তোর র  লপলন–বদপখো লোরো, বতোমোপর্ 
আযম এর্ মোস স পেোগ বদ । তোর র ত যম অনয বর্োথোও র্োজ বদপখ যনও। আশো র্যর 
আমোর র্থোর অথক   িপত  োরপছো? 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

40 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
–ধনয োদ সযোর, আ যন আমোর এর্র্ো দ যশ্চন্তো দূর র্রপলন। খ যশ মোখো স্বপর লোরো  লল–
এখন চযল সযোর। 
  
–এর্র্  দোুঁডোও। 
  
– ুঁযচশ ডলোর লোরোর হোপত ত পল যদপলন উযন।  লপলন–এর্ো বতোমোর েো য। 
  
লোরো  ুঁযচশ ডলোর হোপত যনল। যির্ তখনই ওর মপন হল ও বেন এর্র্  এর্র্  র্পর 
ম যক্তর স্বোদ  োপচ্ছ। এই েথম লোরো বর্োপনো র্োজ র্পর র্োর্ো যনপ পছ। 
  
যসন মযোর্ অযোযলস্টোরপর্ ধনয োদ জোযনপ  লোরো ব যরপ  এল। 
  
েথপম বগল  যোপঙ্ক, তোর র বসখোন বথপর্ হোস োতোল। ডোক্তোর ডোনর্োপনর সপে বদখো 
হপ  বগল। ভপ  ভপ  লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–ডোক্তোর ো   আমোর  ো ো বর্মন আপছন? 
  
ডুঃ ডোনর্োন জ ো  যদপলন–বতোমোর  ো ো ভোলই আপছন, ক্রমশ স স্থ হপ  উিপছন। 
র্প র্যদপনর মপধয  োযডপত েোও োর ছোড ে  োপ ন। 
  
লোরো  লল–আযম  ো োপর্ এর্ োর বদখপ ো? 
  
–হযোুঁ েোও, তপ  ব যশেণ র্থো  লপ  নো। লোরো বর্য পন হোযজর হল।  ো ো য ছোনো  শুপ  
আপছন, ম খর্ো িযোর্োপশ হপ  বগপছ, বজমসপর্ ভোরী অসহো  বদখোপচ্ছ। লোরোর মপন হল 
এই র্যদপন  ো োর   স বেন এর্লোপি অপনর্ ব পড বগপছ। লোরোর   পর্ বর্মন এর্র্ো 
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মো ো হল। লোরো ভো ল এর্োই ব োধহ  ভগ োপনর বদও ো মস্ত  ড স পেোগ। েযদ বস 
বেহত্ন মমতো   ো োপর্ সোযরপ  ত লপত  োপর, তোহপল যনশ্চ ই  ো োর স্বভোপ  এর্র্ো 
 যর তকন বদখো বদপ । 
  
মধ র গলো  বস  লল– ো ো? বর্োপনো রর্পম বচোখ খ লপলন বজমস র্যোপমরন।   পর্র 
বভতর বথপর্ এর্র্ো ঘরঘপর শব্দ ব যরপ  এল। 
  
 ো ো  লপলন–ত যম এখোপন যর্ র্রপত এপসপছো? েোও ব োযডক়িং-এ েোও। বসখোপন অপনর্ 
র্োজ আপছ। 
  
লোরো   িপত  োরপলো, অসহয এর্র্ো েন্ত্রণোপর্  ো ো বচপ  রোখোর বচষ্টো র্রপছন। 
  
লোরো আমতো আমতো র্পর  পল উিল–আযম এর্র্ো র্থো  লোর জনয এপসযছ। আরও 
 লপত থোপর্ বস–আযম যমুঃ মযোর্ অযোযলস্টোপরর সপে বদখো র্পরযছ। ওপর্  পলযছ েত 
যদন নো ত যম স স্থ হপ  উিপছ, ততযদন আযম ভোডো আদো  র্রপ ো। 
  
বমপ র এই েস্তো  শুপন অস স্থতোর মপধযও বজমস বহপস ওিোর বচষ্টো র্রপলন।  লপলন–
ত যম আদো  র্রপ ? আযম বতো… 
  
র্থো বশষ র্রপত  োরপলন নো যতযন। তোর সমস্ত শরীপর এর্র্ো অদ্ভ ত র্ো  যন বদখো 
যদল। এর্র্   োপদ আ োর স্বোভোয র্ হপ  এল। দ  কল গলো  বজমস  লপলন–স ই আমোর 
ভোগয! মপন হপচ্ছ এ োর আমোপর্ রোস্তো  সম  র্োর্োপত হপ । 
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লোরোর যর্ হপ  এই  যো োপর বজমপসর য ন্দ মোে উপেগ বনই। লোরো ব শ যর্ছ েণ  ো োর 
যদপর্ তোযর্প  থোর্ল অ োর্ য স্মপ । তোর র ধীপর ধীপর বর্য ন বথপর্  োইপর ব যরপ  
এল। 
  
লোরোর   র্ বথপর্ এর্র্ো দীঘকশ্বোস  োর্ বখপ  উিপছ। হো ,  ো ো এখনও আমোপর্ 
এতর্ র্  ভোপলো োপস নো? যর্ন্তু বর্ন? 
  
যতনযদন  োপদ বজমসপর্ হোস োতোল বথপর্ ব োযডক়িং হোউপস যনপ  আসো হল। ডোক্তোর 
ডোনর্োন  লপলন–ত যম আরও র্প র্ সিোহ য ছোনো বথপর্ উিপ  নো। আযম সিোপহ 
দ যদন বতোমোপর্ বদপখ েো । 
  
বজমস  লপলন–আযম  যোস্ত মোন ষ ডোক্তোর ো  , নো উিপল খো  যর্? আমোর অপনর্ র্োজ 
আপছ। 
  
ডোক্তোর ডোনর্োন র্যিন বচোপখ বজমসপর্  েকপ েণ র্রপত র্রপত  লপলন–আমোর 
উ পদশ বশোনো অথ ো নো বশোনো বতোমোর  যো োর বজমস। হ  য ছোনো  শুপ  ভোপলো হপ  
ওপিো যর়্িং ো এখনই হোুঁর্োচলো র্পর জী নর্ো বশষ র্পর দোও। ত যম েপথষ্ট   যদ্ধমোন, 
বতোমোর   স হপ পছ, এ  যো োপর আযম যর্ছ ই  লপ ো নো। 
  
ডোক্তোর চপল বগপলন, বজমস র্যোপমরপনর চোর োপশ তখন য রোর্ শূনযতো ঘযনপ  এপসপছ। 
  
মযোর্ অযোযলস্টোপরর ব োযডক়িং হোউপসর বলোপর্রো এর্জন যর্পশোরী বমপ র এই 
র্তক য রো ণতো বদপখ অ োর্ হপ  বগপছন। েপতযপর্র ভোডো লোরো যহপস  মপতো ত লপছ। 
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আ োর অপনপর্র র্োছ বথপর্ ব শ  োধো ব প পছ। বর্উ আ যে জোযনপ   পলপছন, তোর 
বছপল এখনও য পদশ বথপর্ র্োর্ো  োিো যন। বর্উ আ োর অস স্থতোর ভোন র্পরপছ। 
ব যশর ভোগ ব োডকোরই বর্োপনো নো বর্োপনো অজ হোপত লোরোপর্ যিযরপ  যদপ পছ। এপত লোরো 
ব শ অস য ধো   পড বগল। যর্ন্তু বশষ েকন্ত ও যচন্তো র্রপলো লডোইর্ো আমোপর্ চোযলপ  
বেপত হপ । অ পশপষ এর্র্ো েযোন যির্ র্রপল।  পরর যদন েপতযর্যর্ ব োডকোপরর 
র্োপছও যগপ   লপল, তোর র্থো যমুঃ মযোর্ অযোযলস্টোরপর্ জোযনপ যছল। যর্ন্তু ভোডো যদপত 
নো  োরপল ঘর খোযল র্পর যদপত হপ  এমন র্থোই  পলপছন যমুঃ মযোর্। এপত র্োজ হল, 
র্ডো বডোপজর ওষ ধ আর র্ী। 
  
বর্উ বর্উ আ োর লোরোপর্ অযভশো  যদপত থোর্পলো।  ো োর বথপর্ বস নোযর্ এর্ র্োযি 
ও পর দোুঁযডপ  আপছ। 
  
লোরো বভপ যছল অস স্থ  ো োর র্োছোর্োযছ বস ব ৌঁছোপত  োরপ , যর্ন্তু বশষ েকন্ত তোর 
ভো নোর্ো ভ ল  পল েমোযণত হল। যদন এযগপ  েোপচ্ছ,  ো োর আচরণ ক্রমশ খোরোপ র 
যদপর্ েোপচ্ছ। 
  
লোরো েপতযর্যদন ি ল যনপ  আসপতো। এর্যদন  ো ো ঘযোডপঘপড গলো   লপলন–ত ই বর্ন 
এস  যনপ  আযসস? 
  
এই র্থো  পল বদও োপলর যদপর্ ম খ ঘ যরপ  যনপলন বজমস। লোরোর মপন এ োর ঘৃণোপ োধ 
জন্মোল। মপন মপন বস  লল– ো ো, আযম যর্ন্তু বতোমোপর্ বঘেো র্যর! 
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র্োেো বভজো জ্বলন্ত বচোপখ ঘর বথপর্ ব যরপ  বগল লোরো। মোস বশষ হল। খোম ভযতক 
ভোডোর অথক যনপ  লোরো হোযজর হল যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর অযিপস। বগোনো বশষ র্পর 
মযোর্  লপলন–লোরো, বতোমোর র্োপজ আযম খ  ই খ শী। বতোমোপর্ আযম   িপত  োযরযন। 
 ো োর বথপর্ও ত যম অপনর্ চর্ র্ র্োজ র্রপছো? 
  
এই েশ়িংসোপত লোরো খ  ই খ শী হপ পছ। বস  লল–ধনয োদ সযোর। 
  
–আসপল েথম মোস বতো, বসজনয যির্ সম  স োই র্োর্োর্ো যদপ পছ। মযোর্ অযোযলস্টোপরর 
র্থোর  র লোরো জোনপত চোইল–সযোর, আযম আর  ো ো এই ব োযডক়িং হোউপস থোর্পত  োর  
বতো? 
  
মযোর্ অযোযলস্টোর  লপলন–থোর্পত  োপরো, ত যম বতোমোর  ো োপর্ খ   ভোপলো োসো, তোই নো? 
  
লোরো আর বর্োপনো র্থো  লল নো। বস ধীপর ধীপর ঘর বথপর্ চপল বগল। মযোর্ অযোযলস্টোর 
  িপত  োরপলন, ভয ষযপত লোরো তোুঁর বেোগয সহর্োযরণী হপ  উিপ । 
  
. 
  
 েম অধযো  
  
লোরো এখন সপতপরো  সপন্তর তরুণী, স্কযর্শ ম পখর ছোুঁচ ব প পছ বস। ধূসর বচোখদ যর্পত 
বেন শত শতোব্দীর রহসয আর বরোমোপের হোতছোযন। এর্রোশ র্োপলো চ ল েখন উথোল 
 োথোল  োতোপস উডপত থোপর্, তখন লোরোপর্ সযতয স ন্দরী  পল মপন হ । যর্ন্তু ওর 
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সমস্ত শরীপরর মপধয র্ী এর্র্ো অদ্ভ ত য ষোপদর ছো োছয । এর উৎস বর্োথো  বর্উ জোপন 
নো। হ পতো জী ন ে পদ্ধ এর্র্ স়িংগ্র্োম র্রপত হপচ্ছ  পলই লোরো এমন য ষণ্ণ তী হপ  
বগপছ। 
  
ব শীর ভোগ ব োডকোপরর সপে বর্োপনো মযহলো বনই। তোই অপনপর্ যন যমত  োর যনতোপদর 
সপে বেোগোপেোগ রোখত। র্োছোর্োযছ ব শযোল   লপত মোদোম যক্রযস্টর ওই য পনোদন 
জগত। বর্উ আ োর অনয জো গোপত বেত। সর্পলর লেয যছল স ন্দরী বমপ পদর সে 
উ পভোগ র্রো। যর্ন্তু লোরো ে  তী হও ো মোে ব োডকোরপদর নজর  ডল তোর যদপর্। 
লোরোর মপতো এর্ ভদ্রস্বভোপ র স ন্দরী বমপ পর্ র্ যেগত র্রোর  যো োরর্ো খ   এর্র্ো 
সহজ ন । 
  
এর্যদন এর্ ব োডকোপরর ঘর  যরষ্কোর র্রযছল লোরো। বস হিোৎ লোরোপর্  লল–লোরো, ত যম 
খ   ভোপলো বমপ । েযদ বর্োপনো যর্ছ র দরর্োর থোপর্, আমোপর্  লপত  োপরো। 
  
লোরো হোসল। ইযতমপধয বস   রুপষর বচোপখর ভোষো  ডপত  োপর। বস  লল–তোই নোযর্? 
নো, এখন আমোর যর্ছ ই দরর্োর বনই। 
  
গোপ   ডো ব োডকোর জোনপত চোইল–বতোমোর বর্োপনো   পফ্রন্ড বনই? 
  
যর্ছ েণ গুম হপ  বথপর্ লোরো  লল–নোুঃ   পফ্রন্ড বনই বতো আমোর। 
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– পরর সিোপহ আযম র্যোনসোস যসযর্পত েোযচ্ছ। ত যম র্ী আমোর সপে েোপ  নোযর্? 
ইযেতর্ো স্পষ্ট। লোরো এর্র্ খোযন চ   র্পর বথপর্  লল–নো, আযম এখন খ  ই  যস্ত এই 
েস্তো  বদ োর জনয ধনয োদ। 
  
লোরো ব শ   িপত  োরপছ, এখন তোপর্ আপরো র্যিন র্পিোর স়িংগ্র্োপমর জনয ততরী হপত 
হপ । েপতযর্ ব োডকোরই তোপর্ িোপর-িোপর ইযেপত শেযো সযেনী হ োর জনয আমন্ত্রণ 
জোনোপচ্ছ। এমনর্ী লোরোর  ো োও তোপর্ সপন্দহ র্রপছ। য ছোনোপত অসহো ভোপ  শুপ  
আপছন যতযন। যর্ন্তু বমপ র েযত মপনোভো  এতর্ র্   োল্টো  যন তোর। 
  
এর্যদন বজমস  লপলন–বতোমোর চোলচলন আমোর যির্ ভোপলো বির্পছ নো। ব োডকোরপদর 
সোপথ এত ঢলোঢযল র্রপছো বর্ন? 
  
লোরো গম্ভীরভোপ  জ ো  যদল- ো ো, ত যম ভ ল র্রপছ। আমোপর্ এখোনর্োর স  ব োডকোর 
 ছন্দ র্পর, ওপদর সর্পলর সপে আমোর স ন্দর সম্পর্ক। 
  
লোরো চপল বগল।  ো োর বচোপখর সোমপন বস ব শীেণ দোুঁডোপত চো  নো। তোর বর্ লই 
মপন হ ,  ো ো   যি দ যর্ অন্তপভকদী বচোপখর দৃযষ্টপত তোর স কোে  েকপ েণ র্রপছ। 
  
এল  সন্তর্োল। তখনই লোরোর জী পন এর্র্ো য রোর্ ছন্দ  তন ঘপর্ বগল। এর্যদন 
সর্োপল বজমস র্যোপমরনপর্ য ছোনোপত মৃত অ স্থো   োও ো বগল। যগ্র্নউড সমোযধস্থপল 
 ো োপর্ বশষ য দো  জোনোল লোরো।  োথো স সম  তোর  োপশ  োপশ যছল। লোরোর বচোপখ 
য ন্দ মোে জল যছল নো। শুধ  র্ী এর্র্ো অদ্ভ ত আপক্রোপশ তোর হৃদপ র বর্োথো  বেন 
আগুন জ্বপল উপিযছল। 
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ব শ যর্ছ র্ো সম  বর্পর্ বগপছ। লোরো এখন খ  ই স্বোভোয র্। তখন এর্জন নত ন 
ব োডকোর এল এই ব োযডক়িং হোউপস। সের  ছর   স। জোপত মোযর্কনী, নোম য ল রজোসক। 
র্থো  লপত খ  ই ভোপলো োপস। এর্যদন খোও োর  র লোরোর সপে গল্প জ পড যদল বস। 
  
রজোসক  লল–ত যম বর্ন এই বছোট্ট শহপর  পড আপছো? বতোমোর েো রূ  আর েযতভো 
বতোমোর বতো যচর্োপগো যর়্িং ো যনউই পর্ক চপল েোও ো উযচত। এখপনো বতোমোর   স আপছ। 
নত ন র্পর জী নর্ো শুরু র্রপত  োপরো। 
  
–েো  যনশ্চ ই। 
  
–বতোমোর সোমপন   পরো জী নর্ো  পড আপছ লোরো। আমোর বর্ লই মপন হপচ্ছ, ওখোপন 
বগপল বতোমোর েযতভোর সযির্ য পস্ফোরণ হপ । 
  
এই েথম লোরো ভো ল, অন্ধরূ্প   যন্দনী বথপর্ যর্ লোভ? জী পন অপনর্ যর্ছ  র্রপত 
হপ  তোপর্। এত  ছর বস শুধ  দোযরদ্রতোর সপে স়িংগ্র্োম র্পরপছ। 
  
বশপষ অযব্দ রজোপসকর র্থোপত যনমরোযজ হল লোরো। 
  
রজোসক  লপত থোপর্–এর্ সম  আযম যরপ ল এপস্টপর্  য সোর সপে ে ক্ত যছলোম। 
  
লোরো  লল–তোই নোযর্? 
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য ল রজোসক  লল– যশ্চম এলোর্োপত অপনর্গুপলো য যড়িং আমোর যছল। তোছোডো অপনর্ 
ভোপলো ভোপলো বহোপর্লও আযম ততরী র্পরযছলোম। 
  
–বসগুপলো র্ী হল? 
  
য ল রজোপসকর বচোখ দ যর্পত হোরোপনো যদপনর েযতচ্ছয । বস অপনর্ যদন আপগর সৃ্মযতপত 
যিপর বগপছ। এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিলল,  লল–আযম যর্ছ র্ো বলোভী হপ   পডযছলোম। স  
যর্ছ  আমোর চপল বগপছ।  লপত  োপরো, যনপজর হোপত আযম স  নষ্ট র্পরযছ। 
  
–আ নোর র্োছ বথপর্ তো হপল স র্ো শুনপত চোই। 
  
এর র শুরু হল এর্ অদ্ভ ত গল্পর্থো। েপতযর্ রোপত য ল রজোসক তোর যরপ ল এপস্টপর্র 
 য সো সম্পপর্ক লোরোপর্ গল্প  লপত লোগল। এই  য সো র্ীভোপ  র্রপত হ , এই  য সো 
র্রপত বগপল বর্োন্ বর্োন্  োধোর সম্ম খীন হপত হ , র্ীভোপ  বসই  োধোগুযলপর্ অযতক্রম 
র্রপত হ । য ল রজোসক স যর্ছ ই গুযছপ   লল। 
  
য ল রজোসক  লল–যরপ ল এপস্টপর্র  য সোর েথম যন ম হল ও. য . এম.। এর্ো 
র্খপনোই ভ লপ  নো। 
  
–এর অথক র্ী? যজজ্ঞস  দৃযষ্টপত লোরো জোনপত চোইল। 
  
–আদোর য  লস মোযন। অথকোৎ অপনযর অথক, এর্ো স  সম  মপন রোখপ । যরপ ল 
এপস্টপর্  য সো  েখন বতোমোর লোভ হপ , তখন সরর্োর ইন্টোপরস্ট আর বডযেযসপ সন, 
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দ পর্োই র্োর্পত শুরু র্রপ । অ শয তখন বথপর্ই বতোমোর সম্পদ ধীপর ধীপর  োডপ । 
এর্োই এর্র্ো মজোর  যো োর।  
  
–আপরো এর্র্ো য ষ  মপন রোখপ । তো হল, এই  য সোর বলোপর্সন হল আসল  যো োর। 
 োহোপডর ও র েযদ এর্র্ো চমৎর্োর য যড়িং ততরী হ , তোহপল বসর্ো সম  আর অথক 
অ চ  ছোডো আর যর্ছ  ন । যর্ন্তু েযদ শহরতযলপত ত যম এর্র্ো স ন্দর  োযড ততরী 
র্পরো, বসই  োযডর্ো বতোমোপর্ ধনী র্পর বদপ । 
  
এ োর ধীপর ধীপর য ল রজোসক মর্কপগজ, যরিোইনোর,  যোঙ্ক বলোপনর  য হোর স যর্ছ  ভোপলো 
র্পর ব োিোল। লোরোর মন অপনর্র্ো স্পপঞ্জর মপতো। বে বর্োপনো র্থো বস চর্ র্পর মপন 
রোখপত  োপর। 
  
বশষ অযব্দ রজোসক  লল–বগ্র্স ব -বত গৃহ সমসযো ভ ়িংর্র। এই  য সো  নোমোর  পথ 
এর্োই হল আদশক জো গো। আমোর   সর্ো েযদ আপরো র্ যড  ছর র্ম হত, তোহপল আযম 
এখোপন ওই  য সো  বনপম  ডতোম। 
  
বসই ম হূপতক লোরোর বেন ন জন্ম ঘপর্ বগল। এতযদন  েকন্ত বগ্র্স ব -বর্ বস বে দৃযষ্টপত 
বদপখ এপসযছল, বসই দৃযষ্টভযের্ো এপর্ োপর  োপল্ট বগল। বচোখ  ন্ধ র্রল লোরো। র্ল্পনোর 
জগপত বভপস উিল ওর হোপত ততরী র্রো অস়িংখয  োযডর ছয । এর্-এর্যর্ ওর 
রৃ্যতত্বপর্ মোথো  যনপ  আর্োপশর যদপর্ ম খ ত পল দোুঁযডপ  আপছ। লোরো েচণ্ড উপেযজত 
হপ  উিল। যর্ন্তু সপে সপে এর্র্ো হতোশোপ োধ তোর সমস্ত সেোপর্ গ্র্োস র্রল। হো  
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ঈশ্বর! যরপ ল এপস্টর্-এর  য সো র্রপত বগপল বে েভূত  যরমোণ অথক দরর্োর–তো আযম 
বর্োথো   ো ? 
  
য ল রজোসক এর্যদন চপল বগল। েো োর সম  বেহমোখো র্ণ্ঠস্বপর  লল–মপন বরপখো, 
আদোরস য  লস মোযন, ও. য . এম.। আশো র্যর এই যতনযর্ শব্দ ত যম সোরো জী ন ধপর 
মপন রোখপ  বর্মন? 
  
লোরোর বচোখ দ পর্ো ছল ছল র্পর উিল। সের  ছর   সী এই বলোর্র্ো মোে র্যদপন তোর 
খ   র্োপছর মোন ষ হপ  উপিযছল। রজোসক চপল বেপত লোরোর বচোপখ সযতয জপলর বরখো 
বদখো যদল। 
  
এর র সিোহ খোপনর্ বর্পর্ বগপছ। চোলকস বর্োহন নোপম  ছর ষোর্   পসর বছোপর্োখোপর্ো 
বচহোরোর এর্ মোন ষ এপস হোযজর হপ পছ ব োযডক়িং হোউপস। যনজস্ব র্থো োতকো খ  ই র্ম 
ব োধহ  তোর। স সম  চ  চো  খোও ো দোও ো র্পর। লোরো েখন তোর র্োপছ আসত, বস 
লোরোপর্ বদপখ অমোয র্ভোপ  হোসত। 
  
এর্যদন লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–বর্োহন, ত যম এখোপন র্তযদন থোর্প ? 
  
–যির্  লপত  োরযছ নো। আসপল আমোর জী নর্োই এর্র্ো ধোুঁধোর মপতো। র্োল সর্োপল 
র্ী হপ , আযম তো জোযন নো। 
  
বর্োহপনর এই র্থো শুপন লোরো বহপস উপিযছল। লোরোর র্োপছ বর্োহন ব োধহ  এর্র্ো 
জী ন্ত বহ োযল। বর্োহনপর্ ব োিোর বচষ্টো বস অপনর্ োর র্পরপছ। যর্ন্তু   িপত  োপরযন। 
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বর্োহন বলোর্র্ো অদ্ভ ত স্বভোপ র। অনয র্োপরো সোপথ এপর্ োপরই বমলোপমশো র্পর নো। 
 য সো ী যর্? তো বতো মপন হ  নো। বর্মন বেন য জ্ঞ ধরপনর, যনপজপর্ বর্উপর্র্ো  পল 
ভো পত ভোপলো োপস। েথপম অনয বর্োথোও উপিযছল, বসখোনর্োর  যরপ শ ভোপলো নো 
লোগো  এখোপন এপস জ পর্পছ। 
  
আর এর্র্ো  যো োর লোরো লেয র্রল, অনয ব োডকোররো হোউ হোউ র্পর বখপত ভোপলো োপস, 
চোলকস যর্ন্তু খ  ই র্ম খো । 
  
এর্যদন লোরোপর্ চোলকস  লল–সোমোনয িল যর়্িং ো সযজ হপল খ   ভোপলো হ । 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–ত যম যর্ বস্পশযোল বর্োপনো খো োর  ছন্দ র্পরো? 
  
–আযম যন ম বমপন খোও ো-দোও ো র্রপত ভোপলো োযস। অথকোৎ স্বোস্থয সম্মত খো োর  লপত 
 োপরো। 
  
 পরর যদন সন্ধযোপ লো লোরো যডপশর ও র খোযনর্র্ো মো়িংপসর যর্মো যনপ  চোলকস বর্োহপনর 
র্োপছ হোযজর হল। 
  
চোলকস এই খো োর বদপখ অ োর্ হপ  জোনপত চোইল–এর্ো যর্ যদপ পছো? এ বতো আযম খোই 
নো। 
  
–বর্ন এর্ো বতো স্বোস্থযসম্মত খো োর। লোরো বহপস  লল–বভডোর মো়িংস বতোমোর মপতো 
বলোপর্রোই খো । এমযনপত ত যম বতো খ   র্ম খোও। এই  দর্ো বখপ  বদখপত  োপরো। 
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লোরোর উ যস্থত   যদ্ধর  যরচ  ব প  বর্োহন খ  ই খ শী হল। 
  
এ োর ধীপর ধীপর বস যনপজপর্ ভোেপত শুরু র্রল। বস র্যন্টপনন্টোল সোেোই য জপনপস 
এর্জন এগযজযর্উযর্ভ। এখোপন বলোপর্সোন খ ুঁজপত এপসপছ। এর্র্ো নত ন বস্টোর হোউস 
ততরী হপ । 
  
লোরোর বচোখ দ পর্ো জ্বপল উিল। হযোুঁ, এখোন বথপর্ যরপ ল এপস্টর্  য সো শুরু র্রপল 
বর্মন হ । 
  
স্বে বদখপত ভোপলো োপস লোরো। বসযদন রোপত তোর ভোপলো র্পর ঘ ম হল নো। বভোর 
যতনপর্র সম  ঘ ম বভপে বগল তোর। য ছোনোপত উপি  সল লোরো। মনর্ো খ  ই উপেযজত। 
  
 রযদন সর্োল ব লো বের্িোস্ট বর্য পল চোলকস বর্োহন চ  -চো   পসযছল। অনয ব োডকোররো 
খোও ো বশষ র্পর চপল বগপছ। বর্য পল বস। 
  
লোরো  লল–যমস্টোর বর্োহন, এর্র্ো র্থো  ল ? 
  
–র্ী র্থো? 
  
–ত যম যর্ বলোপর্সোন ব প পছো? 
  
–আযম বতো  োইযন। 
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–যমস্টোর বর্োহন, েযদ বতোমোর জো গোর্ো  ছন্দ হ , তো হপল য যড়িংর্ো আযম ততরী র্র । 
 োুঁচ  ছপরর জনয ত যম বসর্ো আমোর র্োছ বথপর্ যলজ বনপ । যর্ রোজী বতো আমোর এই 
েস্তোপ  তো অন মোপনর য ষ  আপছ? 
  
–স ই বতো অন মোপনর য ষ । ত যম য যড়িং ততরীর র্ী জোপনো? তোছোডো আইপনর জযর্ল 
যন ম র্োন ন যর্ বতোমোর জোনো আপছ? 
  
লোরো বহপস বিলল, ইযতমপধয অপনর্  যো োর বস বজপন যনপ পছ। েো এর্ োর বশোপন তো 
র্খপনো বভোপল নো। ত   বস যনপজপর্ জোযহর নো র্পর  লল–আযম নো জোনপলই  ো র্ী 
বদোষ? এর্জন আযর্কপর্র্ বতো জোনপ । তোছোডো ভোপলো র্নস্ট্রোর্শন িোমকপর্ যনপ  র্োজ 
র্রো । 
  
চোলকস বর্োহন  লল–বর্োথো  বতোমোর বসই চমৎর্োর বলোপর্ন? 
  
–যমস্টোর বর্োহন, আযম  লযছ, বলোপর্সনর্ো বদখপল ত যম  ছন্দ র্রপ ই। 
  
খোও ো দোও ো বশষ র্রোর যর্ছ েণ  োপদ চোলকস বর্োহনপর্ যনপ  লোরো শহরতযলপত বগল। 
বগ্র্স ব -বত এপর্ োপর মোিখোপন দ যর্ রোস্তোর স়িংপেোগ স্থপল খোযনর্র্ো িোুঁর্ো জো গো  পড 
আপছ। লোরো  লল–এই জো গোর্োই আমোর মপনর মপতো। 
  
চোলকস লোরোর এই যন কোচপন খ  ই খ শী হপ পছ। জো গোর্ো সযতয চমৎর্োর। শহপরর 
এপর্ োর গুরুত্ব ূণক এলোর্োপত। 
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লোরোর মন খ শীপত ভর  র। তোহপল? বদখোর মপতো বচোখ ব প পছ বস। চোলকস েখন 
েশ়িংসো র্পরপছ, তখন আর র্ীই- ো  লোর থোর্পত  োপর। 
  
আপরো অন সন্ধোন র্পর চোলকস জোনপত  োরল, ওই জো গোর্ো যসন মযোর্ অযোযলস্টোর নোপম 
এর্জন ধনী  যোঙ্কোপরর। চোলকস, বর্োহপনর ও র দোয ত্ব বদও ো হপ পছ, েথম বলোপর্সন 
যির্ র্রপত হপ । তোর র র্োউপর্ যদপ   োযডর্ো ততরী র্রোপত হপ । যলজ যহসোপ  
অযিপসর জনয  োযডর্ো যনপত হপ । 
  
চোলকস ভো ল, এই  োযড বর্োপনো এর্জন ব শোদোর বলোপর্র মোধযপম ততরী র্রোর্োই 
ভোপলো। লোরোপর্ ভোপলোভোপ   েকপ েণ র্রল বস। লোরোর   স র্ম হপত  োপর, যর্ন্তু 
আচরপণর মপধয এর্র্ো স্বোভোয র্তো আপছ। বর্োপনো  যো োর বস অেথো ল যর্প  রোপখ নো। 
  যদ্ধ আপছ, আন্তযরর্তোর অভো  বনই। মপন মপন চোলকস  লল, লোরো, বতোমোর যচন্তো বনই, 
বতোমোর  োনোপনো  োযডর্ো আযম দশ  ছপরর জনয যলজ বন । 
  
লোরো তখন শুপ  শুপ  স্বে বদখযছল। 
  
বসযদন য পর্ল ব লো লোরো বসোজো হোযজর হল যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর র্োপছ। তোপর্ 
বদপখ যসন অ োর্ হপলন। েশ্ন র্রপলন–র্ী  যো োর লোরো, এত তোডোতোযড এপসপছো 
বর্ন? আজ বতো সপ মোে   ধ োর। 
  
লোরো  লল–নো সযোর, এর্র্  অনয র্োরপণ এপসযছ। 
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এই েথম যসন লোরোর যদপর্ অনয দৃযষ্টপত তোর্োপলন। উযদ্ভে বেৌ নো এর্ বমোহম ী নোরী, 
ব োশোপর্র বভতর বথপর্ উদ্ধত স্তন দ যর্ বেন আমন্ত্রণ র্রপছ। 
  
যতযন  লপলন– পসো,  লল বতোমোর জনয আযম র্ী র্রপত  োযর? 
  
লোরো  লো-সযোর, আযম যর্ আ নোর র্োছ বথপর্ বলোন ব পত  োযর? 
  
এ োর যসন অ োর্ হপলন। র্ী জনয র্োর্োর দরর্োর সপেপহ জোনপত চোইপলন যতযন। 
  
–ব োশোর্ আশোর্ যর্নপত চোও যর্? তোহপল অযোডভোি নোও। 
  
লোরো এ োর বসোজোস যজ যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর বচোপখর যদপর্ তোযর্প   লল–আযম 
দ পশো হোজোর ডলোর বলোন যহসোপ  আ নোর র্োপছ চোই। । 
  
এই র্থো শুপন মযোপর্র ম পখর হোযস শুযর্প  বগল। যতযন  লপলন–এত র্োর্ো যনপ  ত যম 
র্ী র্রপ  লোরো? আযম বতো মোথো ম ণ্ড  যর্ছ ই   িপত  োরযছ নো। ত যম যর্ আমোর সপে 
রেরযসর্তো র্রপছো নোযর্? 
  
নো সযোর, বস স্পধকো আমোর বনই। এই শহপর এর্র্ো খোযল জো গো আপছ। আযম বসখোপন 
এর্র্ো  োযড ততরী র্রপত চোই। আমোর র্োপছ এর্জন গুরুত্ব ূণক ভোডোযর্ ো আপছ, বে 
দশ ছপরর জনয ওই  োযডর্ো যলজ বনপ । ওর্োই হল আমোর গযোরোযন্ট। আ নোর  োযড 
এ ়িং জযমর খরচ উপি আসপ । 
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যসন মযোর্ অযোযলস্টোর রীযতমপতো অ োর্ হপলন। বচোখ দ পর্ো র্ ুঁচপর্ বগপছ তোর। যতযন 
 লপলন–ত যম জযমর মোযলপর্র সপে র্থো  পলপছো? 
  
এখনই এই বচ োপর  পস  লযছ। লোরো তখপনো  েকন্ত রহসযর্ো ভোপেযন। 
  
যসন আপরো অ োর্ হপলন। যতযন  লপলন–তোর মোপন জযমর্ো আমোর? 
  
–হযোুঁ সযোর, শহপরর মোিখোপন ওই দ পর্ো  পডো রোস্তো বেখোপন এপস যমপলপছ, তোরই যির্ 
মপধযখোপন এর্র্ো িোুঁর্ো জো গো আপছ। 
  
লোরো বথপম বগল। যসন  লপলন–ত যম আমোর র্োছ বথপর্ র্োর্ো ধোর যনপ  আমোরই জযম 
যর্নপত চোইপছো? 
  
লোরো  লল–সযোর, আযম বখোুঁজখ র যনপ  বদপখযছ, জযমর্োর দোম র্ যড হোজোর ডলোপরর 
ব শী হপ  নো। আযম আ নোপর্ যতযরশ হোজোর ডলোর বদ । অথকোৎ জযম য যক্র র্পরই 
আ যন দশ হোজোর ডলোর  োপরন। এছোডো  োযড ততরী র্রোর জনয বে দ পশো হোজোর 
ডলোপরর বলোনর্ো বদপ ন, তোর স দও আযম আ নোপর্ বদ । 
  
–আযম বে বতোমোপর্  োযড ততরী র্রোর জনয য   ল  যরমোণ অথক বদ , বসর্ো বিরত 
 োপ ো বে তোর সম্ভো নো বর্োথো ? বতোমোর যর্ বর্োপনো যসযর্উযরযর্ আপছ? 
  
লোরো এখোপনই থমপর্ বগল। সোমপনর যদপর্ ি ুঁপর্  ডল।  লল–সযোর, আমোর র্থো 
শুন ন,  োযড আর জযম আ নোর র্োপছ  ন্ধর্ থোর্প । ওই ঋপণর র্োর্ো সমূ্পণক বশোধ নো 
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হও ো  েকন্ত আযম তো হোপত বন  নো। আর আযম ইযতমপধযই ভোডোপর্ ব প  বগযছ সযোর, 
আযম আ োর  লযছ, আমোর এই েস্তোপ  আ নোর য ন্দ মোে েযত হপ  নো। 
  
লোরোর র্থো শুপন মযোর্ আপরো অ োর্ হপ  বগপলন। লোরো ইযতমপধয এত গুযছপ  র্থো 
 লপত যশখল র্ী র্পর? তোছোডো যরপ ল এপস্টর্  য সোর খ ুঁযর্নোযর্ য ষ  বেন তোর 
নখদ কপণ। 
  
বশষ  েকন্ত উযন  লপলন–বতোমোর র্থো আযম   িপত  োরযছ। যর্ন্তু আমোর ব োডক অি 
ডোইপরক্টরস যর্ এই েস্তো  অন পমোদন র্রপ ? 
  
লোরো  লল–আ নোর বর্োপনো ব োডক অি ডোইপরক্টরস বনই। আ নোর র্থোই বশষ র্থো 
তোই নো সযোর? 
  
লোরোর এই সোহপস আপরো অ োর্ হপ  বগপলন যসন। এ োর যতযন বহপস বিলপলন। 
 লপলন–যির্ই  পলপছো, ত যম   যদ্ধমতী লোরো। 
  
লোরো এ োর আপরো এর্র্  ি ুঁপর্  সল। বলোর্োর্ ব্লোউপজর আডোল বথপর্ ওর স্তন দ পর্ো 
বেন যির্পর  োইপর ব যরপ  আসপত চোইপছ। ও ইপচ্ছ র্পরই বস দ পর্ো বর্য পলর যর্নোরোর 
সোপথ বিযর্প  রোখল। যসন এর্ োর অযনচ্ছো সপেও বসযদপর্ তোর্োপলন। লোরো ম পখর 
বর্োপণ এর্র্ো অদ্ভ ত আমন্ত্রণ হোযসর র্ র্পরো এপন  লল–সযোর, আ যন ির্প ন নো। আযম 
শ থ র্পর  লযছ। 
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মযোর্ অযোযলস্টোপরর বচোখ দ পর্ো   যি আর্পর্ বগপছ। যতযন  লপলন–ত যম এপর্ োপর 
অনযরর্ম, তোই নো? বতোমোর  ো োর সপে বতোমোর চযরপের অপনর্ অযমল আপছ। 
  
লোরো  লল–হযোুঁ, সযোর, আ যন যির্ই ধপরপছন।  ো োর বথপর্ আযম অপনর্ ব শী 
 োস্ত  োদী। আসপল  োযর োযশ্বকর্তো আজ আমোপর্ এখোপন এপন দোুঁড র্যরপ পছ। 
  
 লপলন–বতোমোপর্ বলোন বদ োর  যো োরর্ো ভো যছ। যর্ন্তু ভোডোযর্ ো বর্? 
  
–চোলকস বর্োহন, র্যন্টপনন্টোল সোেোই বর্োম্পোনীর এগযজযর্উযর্ভ। 
  
–ওপদর বচন যর্ য খযোত? 
  
–হযোুঁ সযোর। 
  
এ োর সযতয সযতয মযোর্ অযোযলস্টোর আগ্র্হী হপ  উিপলন। 
  
লোরো  পল চলল–এখোপন ওরো এর্র্ো মস্ত  পডো বস্টোর র্রপত চো । 
  
বশষ  েকন্ত মযোর্  লপলন–আগোমীর্োল সর্োপল এপসো,  যো োরর্ো যনপ  ভোপলোভোপ  
আপলোচনো র্রপত হপ । 
  
ব যরপ  এল লোরো, মনর্ো খ শীপত উপেল হপ  উপিপছ। বস জোপন, মযোর্ অযোযলস্টোরপর্ 
রোজী হপতই হপ । ভদ্রপলোপর্র বচোপখ এর্র্ো বলোপভর ছো ো বদখপত ব ল লোরো। 
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বসযদন য পর্ল ব লো  চোলকস বর্োহপনর সপে বদখো র্রপলন যসন মযোর্ অযোযলস্টোর। 
যনপজর  যরচ  যদপলন। যতযন বে ওই ব োযডক়িং হোউপসর মোযলর্ তোও জোনোপলন। 
  
দ জপনর মপধয ব শ যর্ছ েণ র্থো হল। যসন  লপলন–আমোর জযমর ও র য যড়িং র্পর 
তো আ নোরো যলজ যনপত চোন, র্থোর্ো যর্ সযতয? 
  
–জো গোর্ো চমৎর্োর। আযম ইযতমপধযই র্থো  পল যির্ র্পর বরপখযছ। লোরো বমপ যর্ খ  ই 
  যদ্ধমতী, বস েযদ  োযডর্ো ততরী র্পর তো হপল আ যন লোভ োন হপ ন। 
  
–যর্ন্তু আযম বতো জযমর্ো লোরোপর্ য যক্র র্র  নো। 
  
–তোহপল অনয বর্োথোও  োযড ততরী র্রো । আপরো যতনপর্ বলোপর্সন আমোর বদখো হপ পছ, 
বে র্পরই বহোর্ অযিসর্ো আমোপর্ র্রপতই হপ । 
  
–আ যন যর্ সযতয সযতয এই র্থো  লপছন। 
  
–আযম র্থোর বখলো  র্যর নো মযোর্ অযোযলস্টোর। 
  
–লোরো যর্ন্তু  োযড ততরীর য ষপ  খ ুঁযর্নোযর্ যর্ছ ই জোপন নো। 
  
–তো হপলও আযম চোইযছ, র্োজর্ো ও বেন  ো । ওর মপধয এর্র্ো অদ্ভ ত আন্তযরর্তো 
আপছ। 
  
–যির্ আপছ যমস্টোর বর্োহন, আমোপর্ এর্র্  ভো োর সম  যদন। 
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–যির্ আপছ। 
  
যসন মযোর্ অযোযলস্টোর ওখোন বথপর্ চপল এপলন। চোলকস বর্োহপনর ম পখ মৃদ  হোযস। 
  
এর্র্   োপদ লোরো বসখোপন এপস হোযজর হল। যসপনর সপে চোলকপসর েো র্থো োতকো হপ পছ 
তোও বস শুনল, লোরো ব শ যর্ছ র্ো ঘো পড বগল। 
  
–তোহপল র্ী হপ ? দ রু দ রু   পর্ লোরো জোনপত চোইল। 
  
–যচন্তোর যর্ছ  বনই লোরো, উযন বশষ  েকন্ত বতোমোর সপেই চ যক্ত র্রপ ন। 
  
–ত যম যির্  লপছো? 
  
–যনশ্চ ই, উযন এর্জন  যোঙ্কোর, লোভ নো বদখপল র্খপনো এই  পথর  যথর্ হপতন নো। 
  
লোরো এ োর েশ্ন র্রল–আচ্ছো, বর্োহন, বতোমোর সপে আমোর মোে র্যদপনর  যরচ  ত যম 
আমোর জনয এতর্ো যচন্তো র্রপছো বর্ন? 
  
সযতযই বতো, চোলকস বর্োহন যনপজর এই আচরপণ এপর্ োপর অ োর্ হপ  বগল। বস 
এর্জন ব শোদোর মোন ষ, বর্োম্পোনীর উেযত সোধনই তোর জী পনর এর্মোে লেয। এই 
েথম বস ব োধহ  বর্োথোও তোর দ  কলতো ের্োশ র্পরপছ। এই েপশ্নর বর্োপনো জ ো  যর্ 
আপছ তোর র্োপছ? আপছ। তো হল, লোরো সযতয স ন্দরী, তোছোডো তোর   স র্ম, অপনর্র্ো 
বমপ র মপতো বস। 
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ম পখ চোলকস এস  যর্ছ ই  লল নো। বস  লল–লোরো, আমোর যর্ছ ই হোরো োর বনই। ইপচ্ছ 
র্রপল আযম অনয জো গো বদখপত  োযর। যর্ন্তু ত যম েখন এতর্ো চোইপছো, আযম 
আন্তযরর্ভোপ  ভো যছ ওই জো গো  অযিস র্রপলই ব োধহ  ভোপলো হ । আযম র্োর সপে 
র্ী চ যক্ত র্রযছ, এ য ষ  যনপ  আমোর বর্োপনো মোথো যথো বনই। ত যম েযদ বলোন  োও, 
তোহপল বতোমোপর্ই আযম য ডোর যহসোপ  যনে ক্ত র্রর। 
  
লোরোর সমস্ত শরীর র্োুঁ পত শুরু র্পরপছ। বর্োপনোরর্পম বস  লল–বতোমোপর্ র্ী  পল 
ধনয োদ জোনো    িপত  োরযছ নো। আযম আ োর যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর সপে বদখো 
র্র । 
  
চোলকস  লল–লোরো, এর্র্ো  রোমশক শুনপ । ত যম এখনই বদখো র্রপত বেও নো। আমোর 
মন  লপছ, র্যদন  োপদ উযন যনপজই আসপ ন বতোমোর র্োপছ। 
  
–েযদ নো আপসন? 
  
–আসপ ন। বর্োহন হোসল। ছো োপনো র্োগজ ব র র্পর লোরোর হোপত যদপ   লল এর্ো 
হপচ্ছ, দশ  ছপরর যলজ বনও োর যেপন্টড ব  োর। আর আন ষযের্ র্োগজ ে। 
  
এর্গুচ্ছ ব্ল যেন্ট লোরোর হোপত ত পল যদল বস।  লল– োযড ততরী র্রোর েো তী  স  যর্ছ  
এখোপন আপছ। 
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সমস্ত রোযে ধপর লোরো স  যর্ছ  ভোপলো ভোপ   েকপ েণ র্রল, ব োিোর বচষ্টো র্রল। বশষ 
রোপত গভীর ঘ পমর অতপল তযলপ  বগল বে। 
  
 রযদন সর্োল হপ পছ, যসন লোরোপর্ বিোন র্রপলন।  লপলন–এখন ত যম এর্ োর 
আসপত  োরপ ? 
  
এই র্থো শুপন লোরোর হৃৎয ন্ড লোযিপ  উিল। বস  লল সযোর, আযম  পনপরো যমযনপর্র 
মপধয আসযছ। 
  
বিোপন মযোর্  লপলন–আযম বতোমোর  যো োরর্ো বভপ যছ, যমস্টোর বর্োহপনর র্োছ বথপর্ দশ 
 ছপরর যলপজর সই র্রো চ যক্ত ের্ো আমোপর্ এর্ োর বদখপত হপ । 
  
–বসর্ো আযম ব প  বগযছ সযোর। ওই চ যক্ত ের্ো আমোর হপতই আপছ। 
  
–এপসো। 
  
র্ যড যমযনপর্র মপধয লোরো হোযজর হল মযোর্ অযোযলস্টোপরর অযিপস। এযগ্র্পমপন্টর 
র্য গুপলো বদখোল। যনপদকশনোমো ভোপলোভোপ   ডপলন যসন। 
  
লোরো  লল সযোর, আমরো যর্  য সো আরম্ভ র্রপত  োযর? 
  
–নো, ঘোড নোডপলন যসন। 
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এই র্থো শুপন লোরোর ম খর্ো আ োর িযোর্োপশ হপ  বগল, এই হল তোর ভোপগযর অদ্ভ ত 
 যরহোস। হিোৎ র্খন হোজোর আপলোর িলর্োযন।  র ম হূপতক শত শতোব্দীর ঘন অন্ধর্োর। 
  
লোরোর যদপর্ অদ্ভ ত ভোপ  তোযর্প  যসন  লপলন–সযতয র্থো  লপত র্ী লোরো, জযমর্ো 
আযম য যক্র র্রোর র্থো ভো যছ নো। ওর্োর দোম েখন  পর আপরো  োডপ  তখন ভো  । 
  
–যর্ন্তু অ যন বতো? 
  
–বতোমোর অন পরোধর্ো আযম বভপ যছ। বতোমোর বর্োপনো অযভজ্ঞতো বনই। ত  ও এর্র্ো শপতক 
বতোমোপর্ আযম বলোন যদপত রোজী আযছ। 
  
–র্ী শতক? লোরো আ োর ঘো পড বগল। বর্োপনো যর্ছ   ন্ধর্ রোখোর র্থো  লপ ন নোযর্ 
উযন? 
  
যসন  লপলন–বতোমোর বর্োপনো বেযমর্ আপছ লোরো? 
  
এই ম হূপতক এমন এর্র্ো েশ্ন শুপন লোরো সযতয সযতয অ োর্ হপ  বগল। 
  
আমতো আমতো র্পর বস  লপত থোপর্-নো, যর্ন্তু এখন এস  র্থো উিপছ বর্ন সযোর? 
  
মযোর্ অযোযলস্টোর এ োর যর্ছ র্ো ি ুঁপর্ এপলন লোরোর যদপর্,  লপলন–লোরো বশোপনো, 
বতোমোপর্ এর্র্ো র্থো অপনর্ যদন ধপরই  ল - ল  র্রযছলোম যর্ন্তু র্থোর্ো আমোর 
বিোুঁপর্র বগোডো  এপস আর্পর্ বগপছ। ত যম অসম্ভ  স ন্দরী এ ়িং আপ দনম ী, বর্োপনো 
  রুষই বতোমোর আর্ষকণ উপ েো র্রপত  োপর নো। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
এ েশ়িংসো শুনপল বর্োন বমপ  নো খ শী হ ? 
  
লোরো  লল–আ যন যির্ই  পলপছন। 
  
মযোর্ অযোযলস্টোর হোসপলন। এ োর লোরোর বচোপখর যদপর্ তোযর্প  যতযন বসোজোস যজ 
 লপলন লোরো আযম বতোমোপর্ আমোর শেযোসযেনী র্রপত চোই। আশো র্যর, এপত বতোমোর 
আ যে বনই? 
  
গম্ভীর হপ  বগল লোরো, বস  লল–আ যন এ র্ী  লপছন? 
  
র্োর্ো র্োর্ো শপব্দ যসন  লপলন–বশোপনো লোরো,  ৃযথ ীর্ো এইভোপ  বলনপদপনর ও র যদপ  
এযগপ  চপলপছ। আযম বতোমোপর্ অতগুপলো র্োর্ো বদ , আর য যনমপ  যর্ছ   ো  নো, তো 
বর্মন র্পর হপ । যর্ছ  ব পত বগপল বতোমোপর্ও বতো এপগোপত হপ । ত যম বতোমোর 
আচরপণর মোধযপম েমোণ র্পরো বে,  ো োর সপে বতোমোর অপনর্ তিোত আপছ। 
  
লোরোর মপন তখন বদোলোচল ততরী হপ পছ। র্ী আপছ এই শরীপর, েোর জনয স    রুষরো 
তোর যদপর্ বলোভী বচোপখ তোযর্প  থোপর্? শরীর যর্ এুঁপর্ো হ ? ধ প  যনপল আ োর স  
আপগর মপতো  যরশুদ্ধ। তোই ন  যর্? 
  
যসন  লপলন লোরো, এই স পেোগ বতোমোর জী পন যেতী   োর আসপ  নো। ত যম বভপ । 
বদপখো, এই এর্র্ো স পেোগ বতোমোর জী পনর গযত েরৃ্যতপর্ এপর্ োপর  োপল্ট যদপত 
 োপর। বতোমোপর্ আযম সম  যদযচ্ছ। 
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লোরো  লল–নো, আযম সম  বন  নো। আযম এখনই  লযছ। আযম রোজী আযছ। 
  
তোর সমস্ত শরীর থরথর র্পর র্োুঁ পছ। সতীত্ব য যক্র র্পর বস অপনর্ ডলোর হোপত। 
 োপ । ধীপর ধীপর তোর স্বে সিল র্রপ । এর্োই বতো তোর জী পনর এর্মোে লেয, তোই 
ন  যর্? 
  
যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর বচোখ দ পর্ো তখন জ্বপল উপিপছ। যতযন লোরোর হোপত হোত 
যদপলন। চো  বদ োর বচষ্টো র্রপলন। তোরো আহত অযভমোপন  লল–নো সযোর, এখনই ন , 
আপগ য জপনস র্নেোক্টর্ো সই বহোর্, তোর র। 
  
যর্পশোরী বমপ র এপহন   যদ্ধর  যরচ  ব প  যসন অ োর্ হপ  বগপছন। হযোুঁ, এমন বমপ র 
সোপথই  োঞ্জো লডো সম্ভ । 
  
. 
  
 পরর যদন যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর র্োছ বথপর্  যোঙ্ক বলোপনর চ যক্ত ব প  বগল লোরো। 
যসন   যিপ   লপলন, শতকর্ো খ  ই বসোজো, দশ  ছপর শতর্রো আর্  োরপসন্ট ইন্টোপরস্ট। 
বতোমোপর্ আযম দ পশো হোজোর ডলোর বলোন যদলোম। ত যম র্নেোপক্টর এপর্ োর বশষ  োতো  
এর্র্ো সই র্পর দোও। 
  
লোরো হোপত যনপ   লল–সযোর, েযদ যর্ছ  মপন নো র্পরন, আযম এর্ো ভোপলোভোপ  বদখপত 
চোই।…এখন সম  বনই। আযম যর্ এর্ো যনপ  েো ? র্োল সর্োপল আ নোপর্ বিরত 
বদ । আ যন রোজী বতো? 
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যসন  লপলন–যির্ আপছ, তোর র র্ণ্ঠস্বরর্ো নোযমপ   লপলন, আগোমী শযন োর 
হযোুঁযলিযোপক্স েোযচ্ছ। আযম চোই, ত যম আমোর সির সযেনী হপ । 
  
লোরোর সমস্ত শরীপর বর্মন এর্র্ো যশহরণ, বিোুঁপর্ শুর্পনো হোযস এপন বস  লল যির্ 
আপছ, আযম েো । 
  
–ত যম র্োল র্নেোক্ট সই র্পর আমোপর্ বিরত যদপ  বেও। এর র আমোপদর মপধয 
এর্র্ো স ন্দর  য সোয র্ সম্পর্ক চোল  হপ । আযম বতোমোপর্ এর্র্ো ভোপলো য ডোর বদ । 
বনোভোসর্যর্ ো র্নস্ট্রোর্শন বর্োম্পোনীর নোম শুপনপছো যর্? 
  
লোরোর বচোখ দ পর্ো জ্বপল উিল–বস  লল, ওখনর্োর এর্ বিোরমযোন আমোর বচনো। তোর 
নোম  োজক যস্টল। 
  
–বগ্র্স ব -বত ব শ যর্ছ   পডো  পডো  োযডর সপে এই স়িংস্থো ে ক্ত। আযম এর্র্ো র্ন্ট্রোক্ট 
র্পর বদ । বতোমোর বর্োপনো অস য ধো হপ  নো। 
  
লোরো ব যরপ  এল। এই ম হূপতক বস অনয জগপতর  োযসন্দো হপ  বগপছ। বিপল আসো 
অতীতর্োপর্ মন বথপর্ ভ পল বেপত হপ । এখন বস শুধ  ভয ষযপতর র্থো যচন্তো র্রপ । 
র্নেোক্ট যনপ  লোরো হোযজর হল চোলকস বর্োহপনর র্োপছ। স  যর্ছ ই  লল। তপ  এর্র্ো 
য ষ   লপত  োরল নো। তো হল যসপনর সপে তোর বে বগো ন চ যক্তর্ো হপ পছ, বসর্ো। 
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চোলকস ভোপলোভোপ  র্নেোক্টর্ো  ডল। লোরোর হোপত বিরত যদল।  লল–লোরো, আমোর 
 রোমশক েযদ বশোনন, তোহপল ত যম এর্োপত সই র্পরো নো। 
  
লোরো অ োর্ হপ   লল–বর্ন? 
  
–র্নেোপক্ট এর্র্ো সো়িংঘোযতর্ শতক আপছ।  লো হপ পছ এর্যেপশ যডপসম্বপরর মপধয েযদ 
ত যম  োযডর্ো ততরী র্রপত নো  োপরো তোহপল তোর মোযলর্োনো  যোপঙ্কর হোপত চপল েোপ । 
অথকোৎ আমোর বর্োম্পোনী মযোর্ অযোযলস্টোপরর ভোডোযর্ ো হপ  েোপ । যর্ন্তু ইন্টোপরস্ট এ ়িং 
বলোপনর   পরো অথক বতোমোপর্ যদপত হপ । ত যম  পলো, এই শতকর্ো  োল্টোপত। 
  
লোরোর   র্ বথপর্ এর্র্ গভীর দীঘকশ্বোস ব যরপ  এল। তোর বর্ লই মপন হল, বলোভী 
বনর্পডপদর মপধয বস ব োধহ  এর্ অসহো  হযরণী। 
  
বস  লল–েযদ এই শতকর্ো নো  দলো ? 
  
–তোহপল  যো োরর্ো ব শ ি ুঁযর্র হপ  েোপ  লোরো। সম  মপত বশষ র্রপত নো  োরপল ত যম 
ওই য রোর্ ঋণ  যরপশোধ র্রপত  োরপ  নো। তখন সোরোর্ো জী ন হ পতো বতোমোপর্… 
র্থো বশষ র্রল নো বর্োহন। 
  
লোরো  ললেযদ যির্ সমপ   োযডর্ো আযম ততরী র্রপত  োযর? 
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–অত সহজ ন । ত যম এ যো োপর এপর্ োপর অনযভজ্ঞ, ত যম জোপনো নো এর্র্ো  োযড ততরী 
র্রপত বগপল েযত  দপেপ  র্ত  োধোর সম্ম খীন হপত হ । স   যো োরর্ো বতো অপনযর 
ও র যনভকরশীল। 
  
লোরো  লল–যসডযনপত এর্র্ো নোমর্রো র্নস্ট্রোর্শন বর্োম্পোনী আপছ। আযম ওপদর 
বিোরমযোনপর্ যচযন, েযদ যতযন আমোপর্ আশ্বোস বদন, তোহপল আযম এযগপ  েো । 
  
লোরোর মপধয এর্র্ো মযর ো ভো  আপছ বদপখ বর্োহন আর বর্োপনো র্থো  লল নো। বস 
 লল–যির্ আপছ, ত যম ওর সপে র্থো  লপত  োপরো। 
  
যসডযনপত এর্র্ো ছতলো  োযড ততরী হপ যছল। বসখোপনই  োজক যস্টলপর্  োও ো বগল। 
 ছর চযিপশর্   স, ব র্োপনো বচহোরো, লোরোপর্ ভোপলোভোপ ই অভযথকনো র্রপলন যতযন। 
  
লোরো বসোজোস যজ  লল–আ নোপর্ এর্র্ো  োযড ততরীর দোয ত্ব যনপত হপ  যমস্টোর যস্টল। 
  
–ত যম ততরী র্রোপ ?   ত ল বখলোর  োযড নোযর্? 
  
–নো সযোর, এ োর লোরো চোলকপসর বদও ো ব্ল যেন্টর্ো তোর িোইল বথপর্ ব র র্রল। যমস্টোর 
যস্টপলর হোপত যদপ   লল, এই  োযডর্োর নর্শো। 
  
 োজক যস্টল নর্শোর্ো ভোপলোভোপ  বদখপলন। অ োর্ হপলন রীযতমপতো।  লপলন–এর্ো বতো 
এর্র্ো য রোর্ র্োজ, ত যম এর্ো ব পল বর্োথো বথপর্? 
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–বস র্থো থোর্, আযম আর আ যন দ জপন যমপল  োযডর্ো ততরী র্র । এর্ো যর্ন্তু আমোর 
 োযড। 
  
–তোই নোযর্? যস্টপলর র্ণ্ঠস্বর ব শ বমোলোপ ম। লোরো  লল– োযডর্ো যর্ন্তু এর্যেপশ 
যডপসম্বপরর মপধয বশষ র্রপত হপ ।  োযড ততরীর খরচ এর্ লে সের হোজোর ডলোপরর 
ব শী হপ  নো। 
  
 োজক যস্টল যর্ছ েণ র্ী বেন ভো পলন। তোর র  লপলন–যডপসম্বর এর্যেশ। অথকোৎ দশ 
মোস  োযর্? 
  
–আযম জোযন, এর মপধয ততরী র্রপত হপ । 
  
 োজক যস্টল ড্রই়িংর্ো বদখপত আরম্ভ র্রপলন। বশষ  েকন্ত যতযন  লপলন–েযদ এখনই 
র্োজর্ো শুরু র্রপত  োপরো, তোহপল এর্যেপশ যডপসম্বপরর মপধয  োযডর্ো ততরী হপ । 
  
–র্র । তোর আপগ আমোপদর মপধয চ যক্তগুপলো বসপর বিলো দরর্োর। 
  
দ জপন হোত বমলোল।  োজক যস্টল  লপলন–এতযদন  েকন্ত েোপদর সপে র্োজ র্পরযছ, সযতয 
র্থো  লপত র্ী, তোরো স োই যছল নীরস  যযক্তপত্বর মোন ষ। ত যম আমোর স পথপর্ 
আর্ষকণী ো  স হপত চপলপছ। 
  
–ধনয োদ সযোর, র্ত তোডোতোযড র্োজর্ো আরম্ভ র্রপত  োরপ ন? 
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–আযম র্োলই বগ্র্স ব -বত েোযচ্ছ। আযম জো গোর্ো বদখ । বতোমোর যচন্তোর বর্োপনো র্োরণ 
বনই। এর্র্ো র্থো  লপত  োযর, য যড়িংর্ো বগোর্ো শহপরর গ ক হপ  উিপ । 
  
লোরো  োইপর এল। মপন হল বস বেন ভোরম ক্ত  োযখর মপতো আর্োপশ দ যর্ ডোনো বমপল 
যদপ পছ। 
  
বগ্র্স ব -বত যিপর চোলকস বর্োহনপর্ সমস্ত  যো োরর্ো  লল। চোলকস এর্র্  গম্ভীর ভোপ  
জোনপত চোইল–লোরো, ত যম যর্ যনযশ্চত ওরো খ   য শ্বোসপেোগয বর্োম্পোনী? 
  
–হযোুঁ, হযোুঁযলভোরস আর যসডযনপত ওরো অপনর্গুপলো  োযড ততরী র্পরপছ। 
  
এ োর আসল লডোই শুরু হপ । যসন অযোযলস্টোপরর  োথর র্যিন মূযতকর্ো হিোৎ লোরোর 
বচোপখ সোমপন বভপস উিল। এর্র্ো অদৃশয র্ণ্ঠস্বর গমগযমপ  উিল চোর  োপশ। আগোমী 
শযন োর আমরো এর্সপে হযোুঁযলিযোপক্স েোযচ্ছ। 
  
আজ   ধ োর। শযন োর হপত আর মোে দ যর্ যদন  োযর্। 
  
 পরর যদন সর্োলপ লো লোরো র্নেোক্ট িপমক সই র্রল। যসন এর্ভোপ  তোযর্প  যছপলন 
তোর যদপর্, লোরো চপল েো োর  র যসপনর বিোুঁপর্র বর্োপণ  যরতৃযির হোযসর বরখো ি পর্ 
উিল। ভো পলন, েোর্ বশষ েকন্ত ওই স ন্দরী বমপ র্পর্ যতযন সমূ্পণকভোপ  র্জো  আনপত 
ব পরপছন।  োযড ততরীর  যো োপর তোর য ন্দ মোে ইচ্ছো যছল নো। যর্ন্তু লোরোপর্ বদও ো 
র্োর্োর্ো যেগুণ হপ  যিপর আসপ , এ যো োপর উযন স যনযশ্চত। 
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যসন বচোখ  ন্ধ র্রপলন, লোরোর আপ দীন বচহোরোর্ো তোর বচোপখর তোরো  ি পর্ উিল। 
আর মোে যর্ছ র্ো সম , তোর র? তোর র েো ঘর্প  তো ভো পত ভো পত যসপনর সমস্ত 
ব ৌরুষ তখন আরও উদ্দীি হপ  উপিপছ। দ ধসোদো য ছোনোপত দ যর্ নগ্ন শরীর যমপলযমপশ 
এর্োর্োর হপ  েোপচ্ছ, এর বথপর্ আনপন্দর ম হূতক আর র্খনও আসপ  যর্? 
  
এর আপগ লোরো দ  োর হযোুঁযলিযোপক্স এপসপছ। বগ্র্স ব  শহপরর সপে এই শহপরর অপনর্ 
তিোৎ আপছ। এই শহরর্ো ক্রমশ চোরযদপর্ আরও ি পল বিুঁপ  উপিপছ। রোস্তো  োর 
হও ো। খ   সমসযো। দ  োপশ অস়িংখয বদোর্োন।  য সো- োযণপজযর বর্ন্দ্রস্থল। শহপরর এর্ 
েোপন্ত বহোপর্পল যগপ  হোযজর হপলন যসন মযোর্ অযোযলস্টোর। সপে লোরো। যসপনর গোযডর্ো 
এপর্ োপর আধ যনর্ মপডপলর। মোিমপধয যতযন গোযডর মপডল  োল্টোন। বহোপর্পলর যর্ছ র্ো 
দূপর গোযডর্োপর্  োর্ক র্পর যসন  লপলন, ত যম এর্র্ খোযন অপ েো র্র। আযম আসযছ, 
ত যম গোযডপতই  পস। থোর্প  যর্ন্তু। 
  
লোরো গোযডর মপধয  পসযছল। মপনর মপধয এর্র্ো আতপঙ্কর ছো , বশষ েকন্ত যনপজপর্ 
সমথকন র্পর য ডয ড র্পর  পল ওপি–আমোর উিোর্োঙ্খ  যরতৃি র্রপত আযম আমোর 
শরীরপর্ য যক্র র্রযছ। এর মপধয অনযো  বর্োথো ? 
  
 পরর ম হূপতক তোর মপন অনয এর্র্ো অ রোধপ োধ বজপগ উিল।  থচলযত ব শযোর সপে 
তোর বর্োপনো তিোৎ আপছ যর্? যর্ন্তু? বে র্পরই বহোর্ দ শশো হোজোর ডলোর তোর চোই। 
তোর  ো ো এত য শোল অথক জী পন বদপখযন। বছোপর্ো বথপর্ বস যর্ ব প পছ? সর্পলর 
র্োছ বথপর্ সীমোহীন অতযোচোর ছোডো আর যর্ছ  ন । এখন েযদ বস তোর শরীরর্ো য যক্র 
র্পর ভোপগযর চোর্োর্ো  োল্টোপত চো , তোপত বদোপষর যর্ছ  আপছ যর্? 
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যচন্তো  বছদ  পড বগল, হোযস ম পখ যসন দোুঁযডপ  আপছ।  লপলন–বনপম এপসো লোরো, রুম 
ব প  বগযছ। 
  
লোরোর হিোৎ মপন হল যনুঃশ্বোস যনপত র্ষ্ট হপচ্ছ তোর, হৃদস্পন্দপনর শব্দ বস   যি। শুনপত 
 োপচ্ছ। তোর বচোখম খ িযোর্োপস হপ  উপিপছ। লোরোর এই অভোয ত  যর তকপন যসন 
অ োর্ হপলন, অযভজ্ঞ মোন ষ যতযন,  লপলন–লোরো বতোমোর র্ষ্ট হপচ্ছ যর্? 
  
–নো যির্ই আযছ, ম পখ এর্র্ো স যস্মত হোযসর র্ র্পরো আনোর  যথক বচষ্টো র্রল। মপন মপন 
ভো ল, আযম মপর েোযচ্ছ, আযম হোুঁি বছপড ব ুঁপচযছ। আযম  য ে শরীপর মরপত চোই। 
আযম  োর যনতো হপত চোই নো! 
  
বশষ  েকন্ত লোরো গোযড বথপর্ বনপম এল। যসপনর সপে হোযজর হল এর্র্ো বর্য পন। 
  
ব শ   িপত  োরল বস, এ োর তোর জী পন বর্োন্ ঘর্নোর্ো ঘর্পত চপলপছ। বশষম হূতক 
 েকন্ত দোুঁপত দোুঁত বচপ  লডোই র্রল বস।   িপত  োরল এর্র্ো দ ধসোদো য ছোনো িড 
বতোলোর। অপ েো  দোুঁযডপ  আপছ। ঘপর এর্র্ো বড্রযস়িং বর্য ল, বছোট্ট এর্র্ো  োথরুম। 
দ ুঃস্বপের আতঙ্ক ব প   সল লোরোপর্। ম খর্ো হিোৎ িযোর্োপস হপ  বগল। য ছোনোপত 
বর্োপনোরর্পম  সল। 
  
মযোর্ অযোযলস্টোর বচ োপর  পস  লপলন, এই ব োধহ  বতোমোর েথম োর তোই নো লোরো? 
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–হযোুঁ। লোরোর মপন বভপস উিল   রপনো এর্র্ো ছয । সৃ্মযত  ড্ড ব যশ র্োনপছ তোপর্ 
এখন। যর্পশোরী   পস স্ক পলর এর্র্ো বছপল ওর   পর্ এর্ োর চ ম  বখপ যছল। উরুর 
সযন্ধস্থপল হোত বরপখযছল। যর্ন্তু বসর্ো বতো হিোৎ আচমর্ো ঘপর্ বগপছ। আজ? আজ ও 
যনপজ বথপর্ই ধযষকতো হপত এপসপছ! 
  
লোরোর য পি হোত রোখপলন মযোর্ অযোযলস্টোর। যতযন  লপলন–ঘো পড েো োর যর্ছ  বনই, 
এই  যো োরর্ো খ  ই সোধোরণ। বদখপ   পর বতোমোর স  অপভযস হপ  েোপ । 
  
লোরো অ োর্ বচোপখ তোর্োল যসপনর যদপর্। যসন তখন ব োশোর্ খ লপত  যস্ত। লোরোর যদপর্ 
তোযর্প  যতযন জোনপত চোইপলন–যর্  যো োর? ত যম এখনও এভোপ   পস আপছো বর্ন? 
  
যসপনর  রপন স়িংযেি এর্র্ো ব োশোর্। লোরো যনপজপর্ ধীপর ধীপর উন্ম ক্ত র্রপত থোপর্। 
 যোযন্ট আর েো ছোডো যর্ছ  রইল নো তোর আপ দনম ী শরীপর। তোপর্ এই অ স্থো  বদপখ 
যসন এপর্ োপর অ োর্ হপ  বগপলন। এত র্োমনো বজপগ আপছ ওর শরীপরর খোুঁপজ 
খোুঁপজ। 
  
অযোযলস্টোর আর যস্থর থোর্পত  োরপলন নো। উন্মোপদর মপত িোুঁয প   ডপলন লোরোর নরম 
শরীপরর ও র। েথম যমলন, লোরোর বদহ মপন এর্ র্ র্পরো স খ যনপ  এল নো। স কগ্র্োসী 
এর্ অসহয েন্ত্রণোর মপধয যদপ  লোরো তখন এযগপ  চপলপছ, যস্থর লপেয অয চল, বে 
র্পরই বহোর্ ওই স্বপের চোয র্োযি তোপর্ ম পিো ন্দী র্রপতই হপ । 
  
. 
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ষষ্ঠ অধযো  
  
চোলকস বর্োহন বনোভোসর্যর্ ো র্নস্ট্রোর্শন বর্োম্পোনীর ততরী  োুঁচর্ো য যড়িং বদপখপছ। 
লোরোপর্ বস  লল–লোরো ত যম সযির্ বলোর্পর্ যন কোচন র্পরপছ, এর্থো অস্বীর্োর র্রোর 
বর্োপনো উ ো  বনই বে ওরো ভোপলোপ পস র্োজর্ো র্পর। ত যম যমুঃ যস্টলপর্ জো গোর্ো 
বদযখপ  দোও। 
  
লোরো ম চযর্ বহপস  লল যির্ আপছ। 
  
চোলকস বর্োহন আর  োজক যস্টলপর্ যনপ  লোরো যির্ জো গোপত বগল। সোইর্র্ো  ছন্দ 
হপ পছ যমুঃ যস্টপলর। যতযন  লপলন– োুঃ, এর্ো চমৎর্োর! আপগ বথপর্ই মো পজোর্ র্রো 
যছল। 
  
চোলকস বর্োহন ত   যজজ্ঞোসো র্রল–৩১ যডপসম্বপরর মপধয বে র্পরই বহোর্ র্োজর্ো যর্ন্তু 
বশষ র্রপত হপ । 
  
বমপ র্োপর্ বেমন র্পরই বহোর্  োুঁচোপত হপ , যসন ভীষণ চোলোর্, র্ো দো র্পর শপতকর 
মপধয এমন এর্র্ো অসম্ভর ইযেত ঢ যর্প  যদপ পছন। 
  
 োজক যস্টল  লপলন–সম্ভ ত তোর আপগই হপ  েোপ । 
  
লোরো অস্ফ র্ স্বপর েশ্ন র্রল–যমুঃ যস্টল, আ যন র্প  বথপর্ র্োজ র্রপত  োরপ ন? 
  
– পরর সিোপহর মোিোমোযি। লোরো  লল, আ যন এর্র্  তোডোতোযড র্রপ ন যর্? 
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লোরোর ম পখ মৃদ  হোযস, স্বে বশষ েকন্ত  োস্তপ র সরণী যদপ  দৃঢ়  োপ  এযগপ  চপলপছ। 
  
নত ন য যড়িং লোরোপর্ এর্র্ো অনয জগপত যনপ  েোপ  এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই। 
েপতযর্যদনই বস এর্ োর র্পর সোইপর্ আপস। েতযদন েোপচ্ছ ততই বস আরও ব যশ 
অযভজ্ঞো হপ  ওপি। লোরোর স্বপে এ ়িং জোগরপণ এখন শুধ  ওই  োযডর্ো। শুধ  ওইর্ো ন , 
এর্যদন বস শখোপনর্  োযড ত লপ  শহপরর য যভে জো গোপত। মপনর এই র্থোর্ো  লল 
চোলকসপর্। চোলকস তোর র্থো শুপন এপর্ োপর অ োর্ হপ  বগপছ। চোলকস জোপন, লোরো 
বেভোপ  এযগপ  চপলপছ, আজ অথ ো আগোমীর্োল তোর এই আ োত অসম্ভ  স্বের্ো সিল 
হপ । 
  
দ যদপনর মপধয জযম মো োর র্োজ বশষ হপ  বগল, যতনযদপনর যদন সর্োলপ লো আর্ক 
বমোয ন যরক্র ইর্পমন্ট ব োডোর এপস বগল। সোপভকর্োর ভোলই যছল,  োজক সোইপর্ যছপলন। 
তদোরযর্র র্োজ শুরু হপ  বগল।  োযড ততরীর েথম  েকোপ র র্োজ দ্রুতগযতপত এযগপ  
চপলপছ। 
  
ব োযডক়িং হোউপসর বলোপর্রো  যো োরর্ো ভোপলোভোপ  বজপন বগপছ। লোরোর ম পখ সোিপলযর 
হোযস, তোরো লোরোর এই ভোপগযর  যর তকপন খ  ই উিোযসত। যডনোপরর আসপর স োর ম পখ 
ম পখ এই র্থো যিরপত থোপর্। তোরো সর্পল লোরোর র্োছ বথপর্ খ ুঁযর্নোযর্ য ষ  জোনপত 
ইচ্ছ র্।  োযড ততরীর  যো োপর বে েতর্ো অযভজ্ঞ, অয রতভোপ  বসই অযভজ্ঞতো দোন 
র্রপছ লোরোপর্। েপতযর্র্ো যদন লোরোর র্োপছ এর্র্ো নত ন সূেক সপে যনপ  আপস। 
বদখপত বদখপত দ সিোহ বর্পর্ বগল। তোর র লোরোর বচোপখর সোমপন বদখো যদল স্বপের 
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ওই  োযডর্ো, লোরো য শ্বোস র্রপত  োরপছ নো। এই  োযডর্ো তোরই মোযলর্োধীন থোর্প । 
এমন এর্র্ো অসম্ভ  স্বে তোহপল সিল হপচ্ছ? 
  
অপনপর্র বচোপখ এই  োযড েোণহীন ইর্ র্োি  োথপরর সমোপ শমোে। যর্ন্তু লোরোর বচোপখ 
এযর্ যছল স্বপের এর্র্ো মযন্দর। েপতযর্যদন সর্োল এ ়িং সপন্ধযপ লো যন ম র্পর বস ওই 
 োযডর্োপত বেত। মপন মপন ভো পতো এর্ো এপর্ োপর আমোর। 
  
এর  োশো োযশ অ শয এর্র্ো দ ুঃখ র্োর্োর মপতো খচখচ র্রপত তোর মপনর বভতর। মযোর্ 
অযোযলস্টোপরর সপে শোরীযরর্ সম্পপর্কর  র েযত ম হূপতক তোর আশঙ্কো যছল বস হ পতো 
গভক তী হপ  উিপ । যর্ন্তু বসৌভোগয শতুঃ তো হ যন। স যর্ছ  যির্িোর্ হপ  বগল। লোরো 
যনযশ্চপন্ত যনুঃশ্বোস বিলল। 
  
যসন ভোডোগুপলো েথোরীযত ত লপলন। তখন লোরোর থোর্োর  যো োরর্ো খ  ই জরুরী হপ পছ। 
মযোর্ অযোযলস্টোপরর ম পখোম যখ হপত বস চোইপছ নো। রৃ্যেম গোম্ভীেক  জো  বরপখ লোরো বদখো 
র্রল মযোর্ অযোযলস্টোপরর সপে। মযোর্ লোরোপর্ বদপখ খ  ই খ যশ হপলন।  লপলন–লোরো 
আমরো আরও এর্ োর হযোুঁযলিযোপক্স েো  তোই ন  যর্? 
  
ইযেতর্ো স্পষ্ট, লোরো এখন অযত সহপজই র্োম র্   রুপষর বচোপখর ভোষো  ডপত  োপর। 
যর্ন্তু অযোযলস্টোরপর্ চযর্প  লোভ বনই। দ রূ্পল বনৌর্ো বভডোপনোর বচষ্টো র্পর বস  লল–
আযম বতো এখন  োযড ততরীর র্োপজ খ  ই  যস্ত। র্থোর্ো যির্,  োযড ততরীর  যো োরর্ো 
বশষ  েকোপ  চপল এপসপছ। যসর্যমর্োর লোগোপনোর র্োজ  োযর্ আপছ, ছোদ জোনলো এস  
হ যন। লোরো  যো োরর্ো   যিপ   লল, শুপন যসন আর েো োর জনয চো  যদপলন নো। েোর্ 
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 ো ো। আ োতত  োুঁচো বগপছ, লোরো ভো ল। চোলকস বর্োহন ব োযডক়িং হোউস বথপর্ চপল 
বগপছ। তপ  েপতযর্ সিোপহ বস বিোন র্পর  োযডর্ো র্তদূর এপগোপচ্ছ বস য ষপ  খ র 
যনত। লোরোর স পথপর্ আনন্দ যনযদকষ্ট সমপ র আপগই  োযডর্ো ততরী হপ  েোপ । চোলকসপর্ 
বস এর্থো জোযনপ  যদপ পছ। চোলকস জোযনপ পছ লোরো বে বশষ েকন্ত এর্র্ো অসম্ভ  স্বেপর্ 
 োস্ত  র্পরপছ তোই চোলকস খ  ই খ যশ। 
  
লোরোর সপে যসন মযোর্ অযোযলস্টোর এর্োযধর্ োর য যড়িং সোইপর্ হোযজর হপ পছন। যতযনও 
ভো পত  োপরন যন এত সহপজ লোরো স যর্ছ  সোমোল যদপত  োরপ । যতযন  লপলন, 
বতোমোর   যদ্ধর তোযরি নো র্পর আযম  োরযছ নো। 
  
যতযন আন্তযরর্ভোপ  খ যশ হপ পছন, অন্তত লোরোর তোই মপন হল। চোলকস মযোর্ 
অযোযলস্টোপরর  যো োপর এর্র্  ব যশ আশঙ্কো ের্োশ র্পরযছল। যর্ন্তু যসন এখনও  েকন্ত 
এমন বর্োপনো র্োজ র্পরনযন েোপত লোরোর মপন হপত  োপর বে যতযন সপন্দহ  রো ণ। 
যতযন লোরোর যদপর্ সহোন ভূযতর হোত  োযডপ  যদপচ্ছন নো। 
  
. 
  
নপভম্বর বশষ হপ  এল,  োযডর্ো বশষ  েকোপ  ব ৌঁপছ বগপছ। জোনলো আর দরজো  সোপনোর 
র্োজ এপর্ োপর বশপষ।  োইপরর বদও োল ততরী হপ  বগপছ, এখন চলপছ বশষ ম হূপতকর 
েস্তুযত। 
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যডপসম্বপরর েথম সিোপহর বসোম োপর র্োপজর গযত সোমোনয র্পম বগল। লোরো সপে সপে 
সোইপর্ হোযজর হল। সর্োল ব লো মোে দ জন বলোপর্ রপ পছ। তোরোও খ   ধীপর ধীপর 
র্োজ র্রপছ। লোরো যজজ্ঞোসো র্রল, যর্  যো োর, হিোৎ র্োপজর গযত র্পম বগল বর্ন? 
  
এর্জন  লল–স  বলোপর্রো অনয জো গোপত র্োজ র্রপত বগপছ, র্োল যিপর আসপ । 
  
 পরর যদন আপরো বশোচনী  অ স্থো, লোরো যগপ  বদখল এর্জনও আপসযন।  যো োরর্ো 
লোরোর র্োপছ বমোপর্ই ভোপলো  পল মপন হল নো। বস   িপত  োরল বর্োথোও এর্র্ো 
ষডেপন্ত্রর জোল ব োনো হপচ্ছ। তপ  যর্ অযোযলস্টোপরর র্োপলো হোত? যর্ন্তু বর্ন? লোরো বতো 
তোর র্থো মপতো স যর্ছ  র্পরপছ।  য ে শরীরর্োপর্ অ য ে র্পরপছ।  োপস চপড এপস 
হোযজর হল বস হযোুঁযলিযোপক্সর  োস যডপ োর র্োপছ। যমুঃ যস্টল অযিপসই যছপলন, যতযন 
লোরোপর্ বদপখ  লপলন–এপসো লোরো, বভতপর এপসো। 
  
লোরো জোনপত চোইল–যর্ হপ পছ, র্োজ  ন্ধ বর্ন? 
  
যমুঃ যস্টল বহপস  লপলন–এত যচন্তোর যর্ আপছ? আমরো অনয এর্র্ো র্োজ হিোৎ ব প  
বগযছ। বস জনয ওখোনর্োর র্োপজ এর্র্  যঢপল যদপত হপ পছ। ভপ র যর্ছ  বনই। 
  
–র্প  র্োজ আরম্ভ হপ ? 
  
– পরর সিোপহ, যনযদকষ্ট সমপ র মপধয বতোমোর র্োজর্ো বশষ র্রপ ো। ত যম এ যো োপর 
এর্দম যচন্তো বর্োপরো নো। 
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–আ যন যর্ জোপনন যমুঃ যস্টল, এপর্র্র্ো যদন আমোর র্োপছ এর্ এর্র্ো  ছপরর সমোন। 
  
–যনশ্চ ই আযম জোযন। 
  
লোরো আ োর  পল উিল–আ যন বতো জোপনন চ যক্ত পে বলখো আপছ ৩১বশ যডপসম্বপরর 
মপধয  োযডর্ো ততরী নো হপল আযম স যর্ছ  হোযরপ  বিলপ ো। জী নর্ো আমোর এপর্ োপর 
বশষ হপ  েোপ । তোই আশো র্যর আ যন আমোর র্থোর গুরুত্ব   িপত  োরপছন। 
  
 োজক যস্টলপর্ বদপখ মপন হল যতযন বেন এপর্ োপর বমোপমর মোন ষ। যতযন বমোলোপ মভোপ  
বহপস  লপলন–নো, যচন্তোর বর্োপনো র্োরণ বনই, আযম র্থো যদযচ্ছ এ ঘর্নো র্খনই ঘর্প  
নো। 
  
লোরো ব োযডক়িং-এ যিপর এল। বদখপত বদখপত আরও র্প র্র্ো যদন বর্পর্ বগল।  পরর 
সিোপহ লোরো বদখল র্োজ এতর্ র্  এপগোপ   যন। শ্রযমর্ র্মকচোরীরো বর্োপনো অজ্ঞোত 
র্োরপণ । র্োপজ আসপছ নো। লোরো হযোুঁযলিযোপক্স বগল  োজক যস্টপলর সপে বদখো র্রপত। 
যর্ন্তু যমুঃ যস্টল যছপলন নো। বসপক্রর্োরীপর্ যজজ্ঞোসো র্রো হল উযন বর্োথো  বগপছন। 
  
বসপক্রর্োরী জ ো  যদলদ ুঃযখত যমুঃ যস্টল এখোপন বনই, য পশষ এর্র্ো র্োপজ উযন  োইপর 
বগপছন। এখন র্যদন আসপ ন নো। 
  
এই েথম লোরোর মপন হল চোর োশ বেন অন্ধর্োপর ভপর বগপছ। সোিপলযর র্োছোর্োযছ, 
এপস এইভোপ  বস  ো হডপর্  পড েোপ  নোযর্? লোরো  োর  োর  লপত লোগল—আমোর 
র্োপছ এখন জী ন মরপণর সমসযো। যমুঃ যস্টল েযদ যনযদকষ্ট সমপ র মপধয র্োজর্ো বশষ 
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র্রপত নো  োপরন তোহপল আযম এপর্ োর  পথর যভখোরী হপ  েো ।  লোরোপর্ এইভোপ  
অসহো  আতকনোদ র্রপত বদপখ বসপক্রর্োরী বহপস বিলল। তোর র  লল–যমস র্যোপমরন, 
আ নোর যচন্তোর বর্োপনো র্োরণ বনই। আ যন জোপনন নো আমোপদর  স যর্ ধরপনর 
মোন ষ। যতযন র্খনও র্থোর বখলো  র্পরন নো। 
  
লোরো ধরো গলো   লল–যর্ন্তু র্োজ বতো এখনও আরম্ভই হ যন! 
  
–অত ভো পছন বর্ন? আ যন যমুঃ যস্টপলর অযোযসস্টযোপন্টর সপে বদখো র্রুন, উযন স  
 যো োরর্ো সম্পপর্ক ও োযর্ হোল। 
  
–নোম যর্ ভদ্রপলোপর্র? 
  
–এযরর্পসন, বসপক্রর্োরী  লল। লোরো তোর র্োপছ হোযজর হল। উযন বমোর্ো বসোর্ো বচহোরোর 
ব ুঁপর্ মোন ষ। 
  
লোরো তোর র্োপছ হোযজর হপত যতযন  লপলন–আযম জোযন আ যন এখোপন বর্ন এপসপছন। 
যর্ন্তু যচন্তোর বর্োপনো র্োরণ বনই। যমুঃ যস্টল আমোপর্ স  যর্ছ    যিপ  যদপ  বগপছন। 
আমরো আ নোর েপজপক্টর র্োজ সোমোনয থোযমপ  বরপখযছ। আ োর শুরু র্রপ ো। 
যডপসম্বপরর বশষ সিোপহর আপগ স যর্ছ  বশষ হপ  েোপ । আ নোর য যড়িং বশষ হপত 
আর মোে এর্ শ যদন লোগপ । 
  
–যর্ন্তু এখনও অপনর্খোযন র্োজ  োযর্ আপছ। 
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–আ োর  লযছ, ভো নোর যর্ছ  বনই, আ যন যমযছযমযছ দ যশ্চন্তো র্রপছন। লোরো  লল–
ধনয োদ যমুঃ এযরর্পসন, আ নোপর্ য েত র্রোর জনয আযম ভীষণভোপ  দ ুঃযখত। যনশ্চ ই 
  িপত  োরপছন আযম এখন যর্ মোনযসর্ দ যশ্চন্তোর মপধয যদপ  সম  র্োর্োযচ্ছ। আমোর 
খ  ই নোভকোস লোগপছ। আসপল এর্ো বতো আমোর র্োপছ এর্র্ো  োযড শুধ  ন , আমোর জী ন 
মরপণর  যো োর। 
  
লোরোর র্ণ্ঠস্বর বভপে বগপছ। যমুঃ এযরর্পসন লোরোপর্ আশ্বস্ত র্পর  লপলন–যচন্তোর 
বর্োপনো র্োরণ বনই, আ যন এখনই  োযড যিপর েোন। স  যির্মপতো হপ  েোপ । 
  
লোরো যমুঃ এযরর্পসনপর্ ধনয োদ জোযনপ   োযড যিপর এল। তখনও  েকন্ত আশঙ্কোর্ো । 
রপ  বগপছ ওর মপনর মপধয। 
  
লোরো শুপনযছল  পরর বসোম োর আ োর র্োজ আরম্ভ হপ । যর্ন্তু বসোম োর বভোরপ লো লোরো 
সোইপর্ যগপ  বদখল র্োজ শুরু হ যন। এর্জনও শ্রযমর্ র্োপজ আপসযন। লোরোর তখন 
উন্মোপদর মপতো অ স্থো। সপে সপে চোলকস বর্োহনপর্ বস বিোন র্রল। চোলকপসর র্ণ্ঠস্বর 
বভপস এল–যর্  যো োর লোরো? বতোমোর গলো এত শুর্পনো লোগপছ বর্ন? এযন ে পলম? 
  
লোরো  লল–জোপনো চোলকস, ওরো র্োজ  ন্ধ র্পর যদপ পছ, আযম যর্ছ ই   িপত  োরযছ নো। 
আমোপর্  োর  োর আশ্বোস যদপচ্ছ, যর্ন্তু েপতযর্ োর বসই আশ্বোস বভপে যদপচ্ছ। 
  
– যো োরর্ো ব শ ভো  োর বতো, চোলসক  লল–বশোপনো লোরো, ওপদর বর্োম্পোনীর্োর নোম বেন 
যর্? বনোসর্যর্ ো র্নস্ট্রোর্শন তোই বতো? 
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–হযোুঁ,  লল লোরো। 
  
বিোপন র্ণ্ঠস্বর বভপস এল, যির্ আপছ, স যর্ছ  খযতপ  বদপখ বতোমোপর্ বিোন র্রযছ। 
  
লোরো যরযসভোর নোযমপ  রোখল। এই েথম তোর যশরদোুঁডো যদপ  ভপ র এর্র্ো যশহরণ 
ে োযহত হল। য রোর্ এর্র্ো দীঘকশ্বোস ব যরপ  এল তোর   পর্র বভতর বথপর্। বস শুপ  
 ডল য ছোনোপত। বর্ন এই ঘর্নো ঘর্পছ যর্ছ পতই বস   িপত  োরপছ নো। দ -ঘন্টো  োপদ 
যরযসভোর ব পজ উিল। চোলকপসর বিোন। চোলকস বর্োহন লোরোপর্ যজজ্ঞোসো র্রল–আচ্ছো এই 
বর্োম্পোনীর নোম বর্ বতোমোপর্ বরর্পমন্ড র্পরপছ? র্োর েস্তো   পলো বতো? 
  
–েস্তো র্ো যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর যছল। 
  
এ োর চোলকপসর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল–আযম অ োর্ হইযন, এই বর্োম্পোনীর্ো উযনই 
যর্পনপছন। 
  
খ রর্ো শুপন লোরোর মপন হল তোর  োপ র নীচ বথপর্ মোযর্   যি সপর বগপছ।  ৃযথ ীর 
বভতর বস ঢ পর্ েোপচ্ছ। বঘোর লোগো স্বপর বস  লল–তোহপল উযন র্োজ  ন্ধ র্পর 
যদপ পছন। েোপত যির্ সম  মপতো র্োজর্ো বশষ হপত নো  োপর, তোই বতো? 
  
চোলকপসর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল–আমোরও তোই ধোরণো। 
  
–হো  ভগ োন, এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিলল লোরো। 
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চোলকস তখনও  পল চপলপছ-বশোপনো লোরো, যসন মযোর্ অযোযলস্টোর বলোর্র্ো বমোপর্ই ভোপলো 
ন । ম পখ ভোপলো  য হোর র্পরন, অন্তপর য ষ, উযন এর্র্ো বর্উপর্ সোপ র মপতো। 
  
আ োর লোরোপর্ বস  লল–আর বভপ ো নো, চোর্ো ঘ পর বতোমোর যদপর্ েোপ , বতোমোর, স্বে 
 োস্ত  হপ । যর্ন্তু মপন হপচ্ছ এ েোেো ব োধহ  বতোমোপর্ সমসযো   ডপত হপ । 
  
–আযম বে তোহপল  োগল হপ  েো । 
  
চোলকস বর্োহন আর যর্  লপ ? যনপজপর্ই ভীষণ অসহো   পল মপন হল তোর। লোরোপর্ 
অন্তত সতর্ক র্পর যদপত ব পরপছ, বসর্োই তোর স পথপর্  ড সোন্ত্বনো। যসন মযোর্ 
অযোযলস্টোর বর্োপনো র্থোই শুনপ ন নো, চোলকস ত    লল–আযম আ োর বতোমোপর্ বিোন 
র্রপ ো, এখন এত বভপে  ডোর মপতো বর্োপনো ঘর্নো ঘপর্যন। 
  
লোরো মোথো  হোত যদপ  ভো পত লোগল। এর্র্ো অযনশ্চ তোর সোমপন তোপর্ দোুঁডোপত 
হপ পছ। সমস্ত রোযে লোরোর বচোপখর তোরো  ঘ ম আসপত  োরল নো। এপলোপমপলো নোনো 
যচন্তো ওর মনপর্ আক্রমণ র্পরপছ। সযতয সযতয েযদ যির্ সম  মপতো  োযডর্ো ততরী নো 
হ  তোহপল যর্ হপ ? তোহপল ওপর্ এমন বদনোর ম পখ  ডপত হপ  বে বদনো ও 
সোরোজী পন বশোধ : র্রপত  োরপ  নো। এর বথপর্ র্যিন শোযন্ত আর র্ল্পনো র্রো েো  
নো। লোরোর বচোপখ জল এপস বগল। অসহো  লোগপছ যনপজপর্। অযনশ্চ তোর অন্ধর্োপর 
ড  পত ড  পত লোরো ভো ল,  ৃযথ ীর স  বলোর্ এত ব ইমোন বর্ন? · 
  
র্োুঁদপত র্োুঁদপত বশষ েকন্ত তোরো বে র্খন ঘ যমপ   পডযছল ব চোরী যনপজই জোপন নো। ঘ ম 
ভোেপত তোর মপন হল এখ যন যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর র্োপছ বেপত হপ । সপে সপে বস 
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যসপনর র্োপছ যগপ  হোযজর হল। যসন ব োধহ  এই অপ েোপতই  পসযছপলন। যতযন 
 লপলন– োুঃ লোরো, বতোমোপর্ বতো দোরুণ স ন্দরী লোগপছ আজপর্। আজ বতোমোপর্ ভীষণ 
ভোপলো োসপত ইপচ্ছ র্রপছ। যর্ন্তু যর্  যো োর স ন্দরী, এই সোত সর্োপল আমোর র্োপছ যর্ 
মপন র্পর? 
  
–আযম আ নোর র্োপছ এপসযছ এর্মোস সম  যনপত। আমোর বর্ লই মপন হপচ্ছ ৩১ বশ 
যডপসম্বর বসোম োপরর মপধয র্োজর্ো বশষ র্রপত  োরো েোপ  নো। 
  
লোরোর র্থো শুপন মযোর্ অযোযলস্টোপরর ম খমন্ডল লোল  ণক ধোরণ র্রল। উযন ভ রুর্ো 
র্ ুঁচর্োপলন। য রযক্তর ছো  স স্পষ্ট। যতযন  লপলন–খ রর্ো খ  ই খোরো । 
  
–আযম আরও এর্র্ো মোস সম  চোই। 
  
মযোর্ অযোযলস্টোর  লপলন আমোর বতো মপন হপচ্ছ তো সম্ভ  ন । ত যম যর্ জোপনো লোরো, 
র্নেোপক্ট ত যম সই র্পরপছ। এ  যো োপর আযম বর্োপনো দর র্ষোর্যষ র্রপত ভোপলো োযস 
নো। এর্ো এর্র্ো  য সো বসর্ো আশোর্যর মপন রোখপ । 
  
–যর্ন্তু। 
  
–দ ুঃযখত লোরো, ৩১ তোযরপখ এর্ো  যোপঙ্কর হোপত চপল েোপ । আমোর যর্ছ  র্রোর বনই। 
লোরো েযত োদ র্রপত  োরল নো, বস মোথো যনচ  র্পর ব যরপ  এল। 
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ব োযডক়িং হোউপসর সর্পলর র্োপন এই অশুভ স়িং োদর্ো ব ৌঁপছ বগপছ, তোরোও ষডেপন্ত্রর গন্ধ 
ব প পছ। তোরো রোপগ বিপর্  ডল। বর্উ বর্উ মযোর্ অযোযলস্টোরপর্ গোলগোল যদপত শুরু 
র্রল। লোরো তখন শরীর ও মপনর যদর্ বথপর্ য ধ্বস্ত হপ  বগপছ। ব োডকোরপদর এর্জন 
 লল–হোরোমজোদো এর্ো যর্ছ পতই র্রপত  োপর নো। 
  
–যর্ন্তু র্পরপছ, লোরো   র্ চো পড  পল আমোর স  বশষ হপ  বগল, আযম এখন যর্ভোপ  
যদন র্োর্োপ ো   িপত  োরযছ নো। 
  
এর্জন ব োডকোর  লল–আমরো স োই যমপল েযদ ওুঁর র্োপছ েোই তোহপল যর্ যর্ছ  হপ ? 
  
লোরো  লল–আর যর্ই  ো হপ ? মোে আডোই সিোহ  োযর্ আপছ। 
  
এর্জন ব োডকোর  লল–আচ্ছো, এর্ োর সোইপর্ যগপ  য যড়িংর্ো বদপখ আসপ ো যর্? 
  
স োই সোইপর্ বগল, সযতযই বতো,  োযডর্ো বশষ হপত অপনর্ র্ যর্র্োযর্ র্োজ  োযর্ আপছ। 
যডপসম্বপরর িোন্ডো  সর্পল ির্ির্ র্পর র্োুঁ যছল, বসস  উপ েো র্পর তোরো যনপজপদর 
মপধয আপলোচনো র্রপত লোগল, যর্ন্তু সমসযো সমোধোপনর বর্োপনো  থ ব র র্রো বগল নো। 
লোরোর তখন র্থো  লোর মপতো অ স্থো বনই। তোর  যরযচত এর্জন ব োডকোর  লল–
বতোমোর বলোর্র্ো সযতযই খ   ধূতক  যোঙ্কোর।  োযড বতো েো ই বশষ হপ  এপসপছ। এখন বস 
 োল্টো চোল বখপল বতোমোপর্ হোরো োর বচষ্টো র্রপছ। তপ …। 
  
–তপ  যর্? 
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ব োডকোররো  লল–আডোই সিোহ  োযর্ আপছ। আযম  লযছ  োযডর্ো এখন বে অ স্থো  আপছ, 
সর্পল যমপল বচষ্টো র্রপল আডোই সিোপহর মপধয বশষ হপ  েোপ । 
  
 োযর্ সর্পল সমস্বপর সো  যদল, লোরো তখনও  েকন্ত য শ্বোস র্রপত  োরপছ নো যর্ভোপ  
এই সমসযোর সমোধোন হপত  োপর। বস আমতো আমতো র্পর  লল–বতোমরো বর্উ 
যির্মপতো   িপত  োরপছ নো বর্ন? আমোর সমসযোর্ো বে র্ত গভীর? যমস্ত্রীরো র্োপজ নো 
এপল আযম যর্ র্রপ ো? 
  
–বশোপনো লোরো, এই  োযডর্োর যর্ছ  র্োজ এখনও  োযর্। জল, গযোস এসপ র  োই   সোনো 
হপ । ইপলযেপর্র র্োজ আর যর্ছ  র্োপির র্োজ। ওরো নো এপলও েযত বনই। আমোপদর 
ব শ যর্ছ  বলোর্জন এখোপন আপছ েোরো এস  র্োজ র্রপত  োপর। তোরো অনো োপস এস  
র্োজগুপলো র্রপত  োরপ । 
  
লোরো তখন এপর্ োপর বভপে  পডপছ, বস অসহো  হপ   লল–আযম বতোমোপদর বর্োপনো 
  সো যদপত  োরপ ো নো। মযোর্ অযোযলস্টোর আমোপর্ খরপচর অথক বদপ ন নো। র্োরণ… 
  
–আমরো বদপ ো, ব োডকোররো সমস্বপর  লল, মপন র্পরো এর্ো আমোপদর যক্রসমোপসর 
উ হোর। 
  
খ রর্ো এর্েোন্ত বথপর্ অনয েোপন্ত ছযডপ  বগল। বগ্র্স ব  শহপরর সর্পলর র্োপন ব ৌঁপছ 
বগল এই শুভ স়িং োদ। অনযোনয জো গোর র্নস্ট্রোর্শন ও োর্কোররো এপস  োযডর্ো বদখপত 
লোগল। তোপদর মপধয অপধকর্ই লোরোপর্  ছন্দ র্পর।  োযর্ অপধকর্ মযোর্ অযোযলস্টোপরর 
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সপে চ যক্ত দ্ধ, যর্ন্তু মযোর্ অযোযলস্টোরপর্ বর্উ ভোপলো োপস নো। বথপম থোর্ো র্োজ আ োর 
বজোর র্দপম শুরু হল। 
  
সর্পলই মযোর্ অযোযলস্টোরপর্ গোলগোল যদযচ্ছল। এতযদন যনস্তব্ধ জো গোর্ো আ োর 
শ্রযমর্পদর বর্োলোহপল ম খযরত হপ  উিল। র্োপজর বনশো স োইপর্ ব প   পসপছ। এর্ো 
ওপদর র্োপছ এর্র্ো চযোপলঞ্জ। যনযদকষ্ট সমপ র আপগ  োযডর্ো বশষ র্রপতই হপ । 
 যো োরর্ো বশষ  েকন্ত যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর র্োপন বগল। রোপগ যচৎর্োর র্রপত র্রপত 
যতযন সোইপর্, এপলন। তখন র্োজ চলযছল। যতযন যচৎর্োর র্পর  লপলন–এস  যর্ 
হপচ্ছ? এরো বতো বর্উ আমোর বলোর্ ন । 
  
লোরো দোুঁযডপ যছল, লোরো  লল যির্ই  পলপছন, এরো আমোর বলোর্জন, র্নেোপক্ট এমন 
  
বর্োপনো শতক বনই েো আ নোর বলোর্ যদপ ই  োযডর্ো বশষ র্রপত হপ । 
  
–যির্ আপছ, যর্ন্তু আযম বদপখ বনপ ো স যর্ছ  যির্মপতো হপ পছ যর্নো, এর্র্ো  োপজ  োযড 
যর্ন্তু আযম র্খনই বনপ ো নো। 
  
–তোই র্রপ ন, লোরো দৃঢ়স্বপর  লল। 
  
যসন েচণ্ড বরপগ বগপছন, যর্ন্তু মপনর বেোভ আর রোগপর্ বচপ  রোখপত  োধয হপলন 
যতযন।  োযডর্ো বশষ  েকন্ত বশষ হপচ্ছ, এই ঘর্নোর্োপর্ যতযন য শ্বোস র্রপত  োরযছপলন 
নো। 
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বশষ  েকন্ত র্োজর্ো বশষ হপ  বগল। গয কতো রূ সীর মপতো আর্োপশর যদপর্ ম খ র্পর 
দোুঁযডপ  থোর্পলো ওই স্বপের মোনসর্নযো। লোরোর দ পচোপখ তখন ম গ্ধতো এপসপছ। ম পখ 
বর্োন র্থো  লপত  োরপছ নো বস। 
  
বসই রোপত সমস্ত ব োডকোরপর্ যনপ  এর্র্ো স ন্দর  োযর্ক যদপ যছল লোরো। শুধ  ব োডকোররো ন , 
বে সমস্ত যমস্ত্রী মজ ররো র্োজ র্পরপছ, সর্লপর্ই বস  োযর্কপত আমন্ত্রণ জোনোপলো। এর্ো 
লোরো র্যোপমরপনর ততযর েথম  োযড। লোরো এই েথম   িপত  োরল এই শহপরর 
বলোর্জন তোপর্ র্তখোযন ভোপলো োপস। যর্ন্তু য  পদর ম পখ নো  ডপল আমরো এস  
অন ভূযতগুপলো উ লযব্ধ র্রপত  োযর নো। লোরো   িপত  োরল, এ োর বস দৃঢ়  দপেপ  
সোমপনর যদপর্ এযগপ  েোপ । এত ড  োধোপর্ অযতক্রম র্রপত ব পরছ, ভয ষযপত আর 
বর্োপনো সমসযো তোপর্ থোমোপত  োরপ  নো। 
  
. 
  
এর র বথপর্ সযতয সযতয লোরোপর্ আর থোমপত হল নো। ওর মপনর বভতর নোনোরর্ম 
 যরর্ল্পনো বভপস উপিপছ। চোলসক বর্োহপনর সপে বদখো র্রল ও। চোলকস বতো আনপন্দ 
অযভভূত। এইভোপ  বে  যো োরর্ো বশষ হপ  চোলকস তো ভো পত  োপরযন। 
  
লোরো  লল–চোলকস বতোমোর নত ন র্মকচোরীপদর এর্র্ো  োসস্থোপনর েপ োজন আপছ এই 
শহপর। আযম ওপদর জনয এর্র্ো  োযড ততযর র্রপত চোই, বতোমোর আ যে বনই বতো? 
  
–নো নো, বতোমোর র্োপজ আযম খ   উৎসোহী। চোলকস বর্োহন তোর স পথপর্ র্োপছর  ন্ধ , 
লোরো বসই বগো ন সতযর্ো   পি বগপছ। লোরো যসডযনপত এর্জন  যোঙ্কোপরর সপে বদখো 
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র্রল। নত ন এর্যর্ েপজক্ট যনপ  তোর সপে দীঘকেণ আপলোচনো র্রল। েপ োজন মোযির্ 
অথক ব পত এখন লোরোর বর্োপনো অস য ধো হপচ্ছ নো। র্োরণ তোর ততযর র্রো ওই  োযডর্োর 
গ কগোথো সর্পলই বজপন বগপছ। এর্যর্র  র এর্যর্  োযড ততযর হ োর  র তোরো এর্যদন 
চোলকসপর্  লল–চোলকস, ত যম  লপত  োপরো এই শহপর আর  োযড ততযর র্রপত হপ ? 
  
চোলকস  লল–এখোপন গরমর্োপল অপনর্ র্ যযরস্ট আপস মোপছর জনয। আমরো েযদ খোুঁযডর 
র্োপছ এর্র্ো স ন্দর র্ যযরস্ট বহোম ততযর র্যর তোহপল বর্মন হপ ? তোহপল মপন হ  
বতোমোর দ  পর্র্ উ পচ  ডপ । 
  
েস্তো র্ো বলোভনী  এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই।  পরর যতন  ছপরর মপধয লোরো 
আপরর্যর্ অযিস য যড়িং ততযর র্রল, সম দ্র তসর্পতর ধোপর ব শ র্প র্যর্ র্পর্জ আর 
এর্র্ো শয ়িং মযোল। অথকশনযতর্ যদর্ বথপর্ ব যশ সোহোেয র্রল যসডযন আর 
হযোুঁযলিযোপক্সর  যোঙ্কগুপলো। তোরোও খ যশ লোরোর মপতো এর্ তরুণী র্নযোর এই অভো নী  
উদযপম। 
  
এর র দ - ছর বর্পর্ বগপছ, তোরো এখন যরপ ল এপস্টপর্র   পরো য যড়িংর্ো যর্পন 
যনপ পছ। ইযতমপধয বস যতন যমযল ন ডলোপরর মোযলর্। তোর   স এখন এর্ শ  ছর। 
  
হিোৎ এর্যদন সর্োপল বগ্র্স ব -বর্ য দো  জোযনপ  লোরো রওনো হল যচর্োপগোর উপদ্দপশয। 
  
. 
  
সিম অধযো  
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যচর্োপগো এর্যর্ আনন্দ উজ্জ্বল শহর। ে োদ আপছ এই শহপরর সূেক র্খনও অস্ত েো  
নো। লোরো এই জী পন বে র্র্ো শহর বদপখপছ তোর মপধয হযোুঁযলিযোক্স স পথপর্  ড শহর। 
তপ  হযোুঁযলিযোপক্সর সপে যচর্োপগোর বর্োপনো ত লনো হ  নো। যচর্োপগোর সপে এর্র্ো অদ্ভ ত 
যনুঃসেতো স্তরীভূত হপ  আপছ। শহপরর বলোর্জপনরো তহ-তচ র্রপত এমযনপত খ  ই 
ভোপলো োপস, যর্ন্তু হিোৎ তোরো চ   হপ  েো । বসখোপন মযলন রোত নোপম অন্ধর্োপরর 
বঘোমর্ো ম পখ লোযগপ । 
  
লোরো বসখোনর্োর যস্টপভোস বহোপর্পল হোযজর হল। লয পত এর্ স সযজ্জত এ ়িং স্মোর্ক 
মযহলোর সপে বদখো হল। লোরো   িপত  োরপলো এই মযহলোর খ  ই আত্ময শ্বোস। ব োশোর্ 
আশোর্ খ  ই জমর্োপলো। |||||||||| -লোরো অপনর্ জো গো  ঘ পর ব ডোল যনপজর ইপচ্ছ 
মপতো। ব োশোপর্র যডজোইন জ পতো গ নো স যর্ছ ই  ছন্দ হল তোর। যর্পনও বিলল 
যর্ছ র্ো। বশষ েকন্ত ভোডো র্রো স যইপর্ যিপর এল। 
  
বর্যলপিোন গোইড বথপর্ যরপ ল এপস্টপর্র বেোর্োরপদর নোম খ ুঁজল। এর্র্ো নোম  োর  োর 
ওর বচোপখ বভপস উিল।  োর্কোর অযোন্ড অযোপসোযসপ র্স। লোরো বর্যলপিোন র্পর অপ েো 
র্রপত লোগল। যর্ছ েণ  পর ও েোপন্ত এর্র্ো র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–র্োপর্ চোই? 
  
–আযম যর্ যমুঃ  োর্কোপরর সপে র্থো  লপত  োযর? 
  
লোরো বমোলোপ ম র্ণ্ঠস্বর ভোযসপ  যদল। 
  
ওেোপন্ত বশোনো বগল–ওপর্ আযম যর্ নোম  ল ? 
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–লোরো র্যোপমরন। 
  
র্প র্ যমযনর্  পর এর্র্ো ভরোর্ র্ণ্ঠস্বর বভপস এল আযম ব্রুস  োর্কোর র্থো  লযছ। 
 ল ন আ নোর জনয যর্ র্রপত  োযর? 
  
–আযম এখোপন এর্র্ো চমৎর্োর বলোপর্সন খ ুঁজযছ, বসখোপন নত ন ধরপনর বহোপর্ল র্রপত 
চোইযছ। 
  
–ব শ বতো, আমরো এ  যো োপর অযভজ্ঞ যমস র্যোপমরন। 
  
–যির্ আপছ, তোহপল র্খন বদখো র্রো েোপ ? 
  
মোি পথ যমুঃ  োর্কোর  লপলন, আযম আ নোপর্ যর্ছ  ভোপলো জযমর সন্ধোন যদপত  োযর। 
আ যন জোনোন যর্ ধরপনর জযম আ নোর  ছন্দ। র্তর্ো  যরমোণ অথক আ যন খরচ 
র্রপত  োরপ ন। 
  
লোরো  লল, যতন যমল ন ডলোর। 
  
ওেোপন্ত যর্ছ েণ নীর তো, তোর র েশ্ন–যতন যমযল ন?। 
  
–হযোুঁ। 
  
–আ যন যর্ এখন নত ন ধরপনর বহোপর্ল র্রপত চপলপছন? 
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–হযোুঁ। 
  
আ োর নীর তো, তোর র  োর্কোপরর ভরোর্ র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–শহপরর বভতপরর যদপর্ 
বর্োপনো  োযড  ো জযম হপল চলপ  যর্? 
  
লোরো  লল–নো, আযম যির্ তোর উপল্টোর্োই বভপ যছ। আযম এর্র্ো ভোপলো জো গো  বহোপর্ল 
র্রপত চোই। সমূ্পণক নত ন যডজোইপনর। 
  
–যতন যমযল ন ডলোপর, যমস র্যোপমরন, এ যো োপর আমরো আ নোপর্ সোহোেয র্রপত 
 োরযছ নো। 
  
লোরো যরযসভোরর্ো বরপখ যদল, সম্ভ ত বর্োপনো ভ ল বেোর্োরপর্ ও বিোন র্পরপছ। আ োর 
বগোর্ো ছপ র্ নোম যির্ র্রল। স োইপর্ বিোন র্পর ও  োস্ত  এর্র্ো ছয  আুঁর্ল ওর 
মপনর র্যোনভোপস। বর্উ যতন যমযল ন ডলোপর র্োজ র্রপত রোযজ ন । মোপিমপধয 
অপনপর্ লোরোপর্ উপল্টো োল্টো  রোমশক যদল। অথকোৎ এই র্োর্ো  বর্ন ওরো রোযজ হপচ্ছ নো? 
লোরোর বর্ লই মপন হপচ্ছ, আরও সস্তো  স ন্দর এর্র্ো বহোপর্ল ততযর র্রো সম্ভ । 
অপনর্ বভপ যচপন্ত লোরো যির্ র্রল ও আ োর বগ্র্স ব -বতই যিপর েোপ । মোপসর  র 
মোস লোরো বর্ ল এর্র্ো স্বে বদপখ চপলপছ, শহপরর য যভে অেপল এর্যর্র  র এর্যর্ 
 োযড ততযর র্রপ । এ োর তোর স্বে অতযন্ত দ্রুত সিলতোর  পথ এযগপ  চপলপছ। এর্র্ো 
ভোপলো ে োদ আপছ বসর্ো হল a real home away from home. যন োস বথপর্ দূপর 
অযতযথ যন োপসর  যো োরর্ো যর্ লোরো তো জোপন। যর্ যর্  য স্থো থোর্পল এর্জন মোন ষ 
য পদপশ যগপ ও যনপজপর্ যনরো দ মপন র্রপত  োপর, বসই  যো োরর্োও লোরো যশপখ 
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যনপ পছ। এমনযর্ এর্র্ো  োযডপত বর্োথো  য  োপনো রোখপত হপ , তোও লোরো জোপন। 
এ োর লোরো যনপজর নোপম শখোপনর্ র্োডক ছো োপলো, তোপত বলখো আপছ যমস লোরো 
র্যোপমরন। তোর যনপচ যনপজর  যরচ  যদপ পছ বডভল োর। সপন্ধযপ লো লোরো ছো োপনো 
র্োডকগুপলো ব প  বগল। এ োর বথপর্  র তকী  দপে  বিলপত হপ । যমযচগোন এযোযভযনউ 
সপমত আরও য যভে জো গো  ঘ পর ঘ পর বদোর্োন বথপর্ যচর্োপগো য ষপ  এর্র্ো  ই 
যর্নপলো। এই শহপর েোপদর  ড  ড  োযড আপছ, তোপদর নোম যির্োনো বলখো আপছ ওই 
 ই-এর মপধয, লোরো খ ুঁযর্প  খ ুঁযর্প  নোমগুযল বদখল। য যভে বদপশর মোন ষরো এখোপন  োস 
র্পর। বগ্র্স ব  বেমন যির্ বতমনই। স ইজোরলযোন্ড, ব োলযোন্ড, আ োরলযোন্ড, ব স ন বথপর্ 
এপসপছ তোরো। লোরো রোস্তো যদপ  েো োর সম  বদখপত ব ল এর্র্ো জো গোপত এর্র্ো ির 
বসল ব োডক লোগোপনো আপছ। সপে সপে ও এর্ বেোর্োপরর সপে বেোগোপেোগ র্রল আর 
ওই  োযডর্োর দোম জোনপত চোইল। 
  
বেোর্োর  লল, আযশ যমযল ন ডলোর। 
  
এ োর আপরর্যর্ বেোর্োপরর সপে তোর বদখো হল। বসও এর্র্ো  োযডর খ র যদল, দোম 
ষোর্ যমযল ন ডলোর, আপরর্র্ো এর্পশো যমযল ন ডলোর। আর জোনপত ইপচ্ছ হল নো 
লোরোর। র্োরণ ওর র্োপছ মোে যতন যমযল ন ডলোর আপছ। 
  
সরোসযর বস বহোপর্পল রুপম চপল এল। ভো নো যচন্তোর জগপত িোুঁয প   ডল, বশষ েকন্ত 
বস বভপ  বদখল ওর সোমপন এর্র্ো রোস্তো বখোলো আপছ। তোহল বর্োপনো  যস্তপত বছোট্ট 
এর্র্ো বহোপর্ল ততযর র্রো যর়্িং ো আ োর তোর যনপজর বদপশ যিপর েোও ো। যর্ন্তু এই 
দ পর্ো যসদ্ধোপন্তর বর্োপনোর্োই তোর মপন ধরল নো। বস মপন মপন ভো ল আমোপর্ বে র্পরই 
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বহোর্ সোমপনর যদপর্ এপগোপত হপ । তোর জনয েযদ যর্ছ  তযোগ র্রপত হ  আযম 
অনো োপস তো র্রপত  োরপ ো। 
  
 রযদন সর্োলপ লো, লোরো এর্র্ো  যোপঙ্ক যগপ  হোযজর হল। র্োউন্টোপরর ব ছপন এর্জন 
ক্লোর্কপর্ বদখপত ব প  বস  লল–আযম এখোনর্োর ভোইস বেযসপডপন্টর সপে র্থো  লপত 
চোই। 
  
 পল তোর হোপত এর্র্ো র্োডক যদল। যর্ছ েপণর মপধয এর্র্ো ব  োরো লোরোপর্ যনপ  বগল। 
ভোইস বেযসপডপন্টর নোম র্ম য র্োরসন, মোি  সী বমোর্োপসোর্ো এর্ মোন ষ। মপন হ  স  
 যো োপর যতযন বেন ভ   োপচ্ছন। র্োডকর্ো তোর হোপত ধরো যছল। যতযন লোরোপর্ যজজ্ঞোসো 
র্রপলন- স ন, আ নোর জনয আযম যর্ র্রপত  োযর? 
  
–আযম যচর্োপগোপত এর্র্ো বহোপর্ল ততযর র্রপত চোইযছ। তোর জনয আমোর যর্ছ  অপথকর 
েপ োজন। 
  
লোরোর এই র্থো শুপন যমুঃ য র্োরসন বহপস বিলপলন। যতযন  লপলন–বস জনযই বতো 
আমরো এখোপন  পস আযছ।  ল ন আ যন যর্ ধরপনর বহোপর্ল ততযর র্রপত চোইপছন। 
  
–এর্র্ো   যর্র্ বহোপর্ল। 
  
– োুঃ চমৎর্োর  যরর্ল্পনো। 
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–সযতয র্থো  লপত যর্ আমোর হোপত মোে যতন যমযল ন ডলোর আপছ। এর্োপর্ আযম 
েোথযমর্ অথক যহপসপ   য হোর র্রপ ো যির্ র্পরযছ। 
  
–বর্োপনো সমসযো হপ  নো, যমুঃ য র্োরসন হোসপলন। তোর হোযসর মপধয যর্ এর্র্ো অদ্ভ ত 
শব্দ ি়িংর্োপরর স র যছল। লোরোর বদপহ উপেজনোর সৃযষ্ট হল। লোরো  লল, আ যন সযতযই 
 লপছন যমুঃ য র্োরসন? 
  
যমুঃ য র্োরসন  লপলন–বদখ ন যমস র্যোপমরন, আ যন েযদ যির্মপতো  যরর্ল্পনো র্পরন 
তপ  ওই যতন যমযল ন যদপ ই র্োজ হপ  েোপ । 
  
যরস্টও োপচর যদপর্ এর্ োর তোর্োপলন। তোর র  লপলন, যমস র্যোপমরন, এখ যন আমোর 
এর্র্ো জরুরী অযো প ন্টপমন্ট আপছ। স পথপর্ ভোপলো হ  েযদ আ যন আজপর্ যডনোপরর 
আসপর চপল আপসন। তখন আমোর মোথোর ও র চো  থোর্প  নো, তখন আযম শোন্ত মপন 
আ নোর েস্তো  যনপ  আপলোচনো র্রপত  োযর। 
  
লোরো এর্োই চোইযছল, বে র্পরই বহোর্ এই মোন ষর্োপর্ চোর বদও োপলর মপধয বথপর্ 
 োইপর যনপ  আসপত হপ । লোরো  লল যির্ আপছ, বর্োথো  র্খন বেপত হপ   ল ন বতো? 
  
যমুঃ য র্োরসন জোনপত চোইপলন–আ যন এখোপন বর্োথো  উপিপছন? 
  
– োমোর হোউপস। 
  
–আর্র্োর সম  আ নোপর্ ত লপল যর্ আ যন আ যে র্রপ ন? 
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লোরো উপি দোুঁযডপ   লল–ভোপলোই হপ , আমোর এখন ভোপলোই লোগপছ। যদনর্ো শুরু 
হপ পছ হতোশোর মপধয যদপ  যর্ন্তু েখন আ নোর সপে বদখো হল, তখন আমোর মপন হল 
হতোশোর ঘন অন্ধর্োর বর্োথো  হোযরপ  বগপছ। 
  
যমুঃ য র্োরসপনর বিোুঁপর্র বর্োপণ অভপ র হোযস। যতযন  লপলন–যির্ আপছ, বর্োপনো যচন্তো 
বনই। 
  
লোরো ওখোন বথপর্ য দো  যনপ  যনপজর ঘপর চপল এল। সোরো যদন বর্পর্ বগল নোনো 
বদোলোচপলর মপধয। যমুঃ য র্োরসন বে যির্ বলোর্ এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই, যর্ন্তু 
 যোঙ্ক বথপর্ র্োর্ো ধোর বদ োর য যনমপ  যতযন যর্ চোইপ ন? মপন মপন সোরো বহপস 
বিলল। এই শরীরর্ো ছোডো আর র্ীই  ো তোর বদ োর আপছ। 
  
আর্র্োর সম  যমুঃ য র্োরসন এপস ত পল যনপ  বগপলন লোরোপর্। বহোপর্পল যগপ  হোযজর 
হল দ জপন। যমুঃ য র্োরসন যমযর্যমযর্ বহপস  লপলন, আ যন আমোর েস্তোপ  রোযজ 
হপ পছন এপত আযম খ  ই আনযন্দত। আমরো এখন  রস্পরপর্ আরও ব যশ সোহোেয 
র্রপ ো তোই বতো? 
  
–আমরো? 
  
–হযোুঁ, এখোপন অপনর্ স ন্দরী মযহলোপর্ আযম ঘ পর ব ডোপত বদপখযছ। যর্ন্তু সযতয র্থো–
 লপ ো? আ নোর মপতো রূ সী স ন্দরী বর্োপনো বমপ  ইযতমপধয আমোর বচোপখ  পডযন। 
আ যন এর্র্ো য লোস হুল ব শযোল  খ লপত  োপরন, এছোডো… 
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লোরো ভো পত  োপরযন সদয  যরযচত এর্জন তোপর্ এই ভোপ  বভোলোখ যল র্থো  লপত 
 োপরন। 
  
লোরো  লল–যির্   িপত  োরলোম নো। 
  
যমুঃ য র্োরসন শ তোযন হোযসপত ম খ উিোস র্পরপছন। যতযন  লপলন, েযদ বগোর্ো ছপ র্ 
স ন্দরী বমপ পর্ বজোগোড র্রপত  োপরন তোহপল আ নোপর্ বর্  ো ? আ যন  োপ র 
ও র  ো বরপখ জী পনর  োযর্ যদনগুপলো র্োযর্প  যদপত  োরপ ন। 
  
লোরো   িপত  োরল ভদ্রপলোপর্র মতল র্ো যর্। বস ওখোপন আর এর্ম হতক থোর্পলো নো । 
বস যনপজর বহোপর্ল রুপম চপল এল। মনর্ো এপর্ োপর য গপড বগপছ তোর। 
  
 পরর যদন আরও যতনপর্  যোঙ্কোপরর সপে বেোগোপেোগ র্রল। েথম  যোপঙ্কর মযোপনজোর 
 লপলন, যমস র্যোপমরন, আযম আ নোপর্ এর্র্ো ভোপলো  রোমশক যদযচ্ছ। যরপ ল এপস্টর্ 
বডভল পমপন্টর  য সো বর্োপনো মযহলো র্খনও র্রপত  োরপ  নো। এপত এত িোপমলো 
িঞ্ঝোর্ আপছ বে   রুষরোই  োগল হপ  েো । এ  যো োপর আ যন সিল হপ ন এমন 
বর্োপনো চোল বনই। 
  
–ধনয োদ, যর্ন্তু এর্থো বর্ন  লপছন? 
  
–এ লোইপন অপনর্  োপজ বলোর্ আপছ, তোরো অন্ধর্োপরর জী , তোরো আ নোর স কনোশ 
র্রপ  এর্ যনযমপষ। 
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–যর্ন্তু বগ্র্স ব -বত আমোর বর্োপনো অস য ধো হ যন বতো? বর্উ আমোর স কনোশ র্পরযন 
বর্ন? 
  
মযোপনজোর বহপস  লপলন, বগ্র্স ব  আর যচর্োপগো এর্ ন । 
  
–যির্ আপছ ধনয োদ। লোরো উপি  ডল, আপরর্যর্  যোপঙ্কর সপে বেোগোপেোগ র্রল। 
বসখোনর্োর মযোপনজোর ওপর্  লপলন–আমরো আ নোপর্ সোহোেয র্রপত  োরপল খ  ই 
খ যশ। হ । যর্ন্তু খরপচর  যো োরর্ো আমোপদর যন ন্ত্রপণ থোর্প । এছোডো য যনপ োপগর 
 যো োরর্োও। 
  
লোরো   িপত  োরল এখোপন আর এর্ ম হূতক থোর্োর্ো উযচত ন । বস ধনয োদ জোযনপ  
বসখোন বথপর্ ব যরপ   ডল। 
  
এ োর যতন নম্বর  যোঙ্ক। বসখোপন দ জন  পসযছল, দ জপনই   রুষ, এর্জনপর্ বদখপত 
খ  ই স ন্দর, চমৎর্োর ব োশোর্ আর অনযজন যর্ছ র্ো বরোগো। ব োশোর্-আশোপর্ বতমন 
বজিো বনই, মোথোর চ ল র্ম। 
  
েথম জনপর্ বেযসপডন্ট  পল মপন হল লোরোর। 
  
স ন্দর বদখপত বলোর্র্ো অনয বলোর্র্োর সপে লোরোর  যরচ  র্যরপ  যদপ   লল–যমস 
র্যোপমরন, ইযন হপচ্ছন হোও োডক বর্লোর। আমোপদর  যোপঙ্কর এর্জন ভোইস বেযসপডন্ট। 
আমোর নোম    ভযোি।  ল ন আ নোপর্ যর্ভোপ  সোহোেয র্রপত  োযর? 
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লোরো জোনোপলো–আযম যচর্োপগোপত এর্র্ো বহোপর্ল র্রপত চোই। তোর জনয আমোর ঋপণর 
দরর্োর। 
  
   ভযোি মৃদ  হোসপলন।  লপলন, আ যন সযির্ জো গোপত এপসপছন, আ যন বর্োপনো 
বলোপর্শন স যনযদকষ্ট র্পরপছন? 
  
–আযম এর্র্ো বমোর্োম যর্ ভোপলো জো গো চোই। এখনও যির্ র্রপত  োযরযন, জো গোর্ো 
যমযচগোন এযোযভযনউ বথপর্ ব যশ দূপর হপল যর্ন্তু চলপ  নো। 
  
–যির্ আপছ। 
  
লোরো ওপদর দ জনপর্   যর্র্ বহোপর্পলর  যো োরর্ো ভোপলোভোপ    যিপ   লল।    ভযোি 
স  র্থো শুপন আনপন্দ অধীর হপ   লপলন–চমর্োর েস্তো , আমোর বতো খ  ই ভোপলো 
লোগপছ। এর্োপজ অপনর্ র্োর্ো খরচ হপ  তো আ যন জোপনন যর্? আ নোর হোপত র্ত ফ্র 
র্যোশ আপছ? 
  
লোরো  লল–আমোর র্োপছ যতন যমযল ন ডলোপরর মপতো আপছ।  োযর্র্ো আযম বলোন 
যহপসপ  বনপ ো। 
  
এ োর    ভযোি-এর ম খর্ো গম্ভীর হপ  বগল। উযন  লপলন নো তোহপল ব োধহ  হল নো , 
যমস র্যোপমরন আ নোপর্ আমরো বর্োপনো সোহোেয র্রপত  োরযছ নো, আ নোর বে 
 যরর্ল্পনো আপছ তোপত অপনর্ ব যশ অথক লযগ্ন র্রপত হপ । তোর বচপ   র়িং আ নোর 
অপধকর্ ইনপভস্ট র্রপত রোযজ থোপর্ন তোহপল… 
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–ধনয োদ, এসপ র বর্োপনো দরর্োর বনই। 
  
এর্র্ো ব ো ো র্োেো তখন লোরোর   র্ বথপর্ ব যরপ  এল। বগ্র্স ব -বত যতন যমযল ন 
ডলোপরর গুরুত্ব আপছ, যর্ন্তু যচর্োপগোপত তোর র্োনোর্যডও মূলয বনই। সোত- োুঁচ ভো পত 
ভোরপত বস ি র্ োত ধপর হোুঁর্যছল, হিোৎ ব ছন বথপর্ এর্র্ো র্ণ্ঠস্বর বভপস এল–এই বে 
যমস র্যোপমরন? 
  
লোরো ব ছন যিপর তোর্োল। ভদ্রপলোর্পর্ যচনপত তোর বমোপর্ই অস য ধো হল নো। বস 
হোও োডক বর্লোর, েোর ম পখোম যখ লোরো  পসযছল এর্র্  আপগ। যমুঃ বর্লোর ওর সোমপন 
এযগপ  এপলন। লোরো  লপলন যর্  যো োর  ল ন বতো? 
  
–আযম আ নোর সোপথ র্থো  লপত চোই। আস ন র্যি বখপত বখপত আপলোচনো র্রো েোর্। 
  
লোরো যর্ছ েণ ভো ল। ওর মপন এর্র্ো আশঙ্কোর উদ  হল। ভদ্রপলোপর্র আসল 
মতল র্ো যর্? যচর্োপগো শহপরর স    রুষই যর্ খ  ই র্োম র্ নোযর্? নোহপল এই বলোর্র্ো 
হিোৎ আমোপর্ অন সরণ র্রল বর্ন? 
  
হোও োডক  লল– োপশই এর্র্ো র্যিশ  আপছ, বসখোপনই েোও ো েোর্ বর্মন? 
  
–যির্ আপছ, লোরো র্োুঁধ িোুঁযর্প  সম্মযত যদল। ওরো র্যি শপ  হোযজর হল। র্যি বখপত 
বখপত হোও োডক  লল যমস র্যোপমরন, আযম আ োপর্ এর্র্ো  রোমশক যদযচ্ছ, অ শয েযদ 
আ যন যর্ছ  মপন নো র্পরন। 
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–ব শ বতো, লোরো স়িংপেপ  জ ো  যদল, তোর  রোমশকর্ো যর্ লোরো হ পতো   িপত  োরপছ। 
ওই ভদ্রপলোর্ হ পতো লোরোপর্ বর্োপনো িোুঁপদ বিলোর বচষ্টো র্রপছ। হোও োডক  লল–  যর্র্ 
বহোপর্ল এর্র্ো চমৎর্োর  যরর্ল্পনো। এ  যো োপর আমোর বর্োপনো সপন্দহ বনই। 
যচর্োপগোপত এই ধরপনর বহোপর্পলর দরর্োর আপছ। যর্ন্তু আ যন যর্ তো র্রপত  োরপ ন? 
  
হোও োপডকর এই র্থো  লোরো এর্র্  রুষ্ঠ হল। এখনও তোপর্ বদপখ যর্ এর্ নোদোন বমপ  
 পল মপন হ ? বস  লল–আ যন যর্  লপত চোইপছন? 
  
মৃদ  বহপস হোও োডক  লল–আমোর  রোমশক হল আ যন এখোপন এর্র্ো ভোপলো বলোপর্সপন 
  রপনো বহোপর্ল যর্পন যনন। বসই বহোপর্লর্োপর্ ভোপলোভোপ  ততযর র্পর যনন। 
  
সোমোনয চ   র্পর হোও োডক লোরোপর্  েকপ েণ র্রল। তোর র  লল–মযোডোম, আ যন 
এর্র্  বদখপলই র্ম দোপম বহোপর্ল যর্নপত  োরপ ন। েথপম যতন যমযল ন ডলোর যদপ  
বহোপর্লর্ো যর্পন যনন। তোর র  যোঙ্ক বথপর্ বলোন যনপ  বসর্োপর্   যর্র্ বহোপর্পল  যর তকন 
র্রুন। 
  
 যরর্ল্পনোর্ো ভোপলোই লোগল লোরোর। এই ভদ্রপলোর্পর্ অেথো বস সপন্দহ র্পরযছল, নোহ, 
তোর মোথো ব োধহ  যির্ মপতো র্োজ র্রপছ নো। বস  লল–আ নোর হোপত যর্ বতমন 
বর্োপনো বলোর্ আপছ েোরো এই  যো োপর অযভজ্ঞ? 
  
হোও োডক  লল–হযোুঁ, ভোপলো আযর্কপর্ক্ট এ ়িং য ডোপরর সপে আমোর বেোগোপেোগ আপছ, র্প  
তোপদর সপে যমযর়্িং র্রপ ন? 
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 োজক যস্টপলর ম খর্ো হিোৎ মপন  পড বগল লোরোর। লোরো ভো ল আ োর বর্োপনো ষড পন্ত্রর 
জোপল বস  ো যদপচ্ছ নোযর্? 
  
বশষ অ যধ বস  লল, আ নোর  রোমপশকর জনয ধনয োদ। 
  
হোও োডক বর্লোপরর যদপর্ তোর্োল লোরো। তোর র  লল–আযম েযদ বর্োপনো ভোপলো জো গো 
খ ুঁপজ  োই তোহপল যর্ আ নোর সপে র্থো  লপত  োযর? 
  
–বে বর্োপনো সমপ , গুডলোর্। 
  
লোরো এ োর এর্র্  অপ েো র্রপত লোগল। যনশ্চ ই হোও োডক  লপ  ওর অযো োর্কপমপন্ট 
যগপ  র্থো  লপত বেমনযর্ স    রুপষরো  পল থোপর্। দ  কল অসহো  বমপ  বদখপল 
স পেোগ বন । যর্ন্তু এ যর্? হোও োডক  লল, যমস র্যোপমরন, আ যন যর্ আপরর্র্  র্যি 
খোপ ন? 
  
–নো আ নোপর্ ধনয োদ, লোরো উপি  ডল। য দো  জোযনপ  চপল এল ওখোন বথপর্। 
ি র্ োত যদপ  চলোর সম  বস সতকর্ দৃযষ্টপত দ  োপশ নজর রোখযছল। হিোৎ এর্র্ো   রপনো 
ধরপনর বহোপর্ল তোর বচোপখ  পড বগল। থমপর্ বথপম বগল লোরো। ভোপলো র্পর বদখল 
ওই বহোপর্লর্োপর্। অপনর্  ছপরর   রপনো তো ওই বহোপর্পলর জরোজীণক দশো বদপখই ব োি 
েোপচ্ছ। বদও োপলর র়িং উপি বগপছ, বহোপর্লর্ো নতলো উুঁচ ।  োইপর অস্পষ্টভোপ  বলখো 
আপছ– 
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র়্িংপগ্র্সনোল বহোপর্ল। লোরো বহোপর্পলর বভতর ঢ পর্  ডল। বভতপরর অ স্থো আরও 
বশোচনী , দরজোর সোমপন এর্জন ক্লোর্ক  পস আপছ। বডপস্কর র্োপছ যর্যর্র্ র্োউন্টোর 
এ ়িং যরপস শপনর জো গো। স  যর্ছ ই বর্মন ম্লোন এ ়িং জরোজীণক। মোন ষর্োপর্ও মপন 
হযচ্ছল বেন বর্োপনো রর্পম ব ুঁপচ আপছ। লয র বশষেোপন্ত   রপনো যদপনর এর্র্ো যসুঁযড 
ও পর উপি বগপছ। লোরো ক্লোপর্কর সোমপন যগপ  দোুঁডোল। বলোর্র্ো যজজ্ঞোসো র্রল–আ নোর 
ঘর চোই? 
  
–নো আযম জোনপত চোই… । 
  
হিোৎ ও বদখল এর্জন ভোরী বচহোরোর মযহলো ওর যদপর্ এযগপ  আপসছ। মযহলো এপস 
ওই ক্লোর্কপর্  ললআমোপর্ চোয  দোও মোইর্। র্োপছই এর্   স্ক ভদ্রপলোর্ দোুঁযডপ যছল। 
ক্লোর্যর্ সপে সপে চোয  যদপ  যদল। চোয  যনপ  ওরো বহলপত দ লপত বভতপর চপল বগল। 
ক্লোর্ক আ োর যজজ্ঞোসো র্রল– ল ন আ নোর জনয যর্ র্রপত  োযর? |||||||||| — 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–এই বহোপর্লর্ো যর্ য যক্রর জনয আপছ? সপে সপে বস  লল আযম 
এইরর্মই এর্র্ো বহোপর্ল যর্নপত চোইযছ। 
  
ক্লোর্ক  যো োরর্ো   িলল, বস  লল–এখোনর্োর স যর্ছ ই য যক্রর জনয। আ নোর  ো ো 
যনশ্চ ই যরপ ল এপস্টপর্র  য সো ী? 
  
–নো, আযম যনপজই, লোরো  লল। এই র্থো শুপন ক্লোপর্কর বচোখ দ পর্ো র্ ুঁচপর্ বগল, বস 
  যি এমন র্থো এ জী পন র্খনও বশোপনযন। 
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ক্লোর্কযর্ এ োর  লল যির্ আপছ, েযদ আ যন আগ্র্হী থোপর্ন তোহপল ডো মন্ড েোদোপসকর 
এর্জপনর সপে র্থো  লপত হপ । এখন ওরোই এই বহোপর্লর্োর মোযলর্। 
  
–বর্োথো   োপ ো ওপদর? লোরো যজজ্ঞোসো র্রল। ক্লোর্ক ডোপ রী বদপখ যির্োনোর্ো ব র র্পর 
র্োগপজ যলপখ লোরোর হোপত যদল, বস্টর্ স্ট্রীপর্ ওপদর  োও ো েোপ । র্োগপজর র্ র্পরোর্ো 
 পর্পর্ ঢ যর্প  লোরো  লল–আযম এর্র্  জো গোর্ো ঘ পর বদখপত  োযর? 
  
বলোর্র্ো যনসৃ্পহ ভযেপত  লল ইপচ্ছ হপল বদখপত  োপরন, আমোর অন মযতর বর্োপনো 
দরর্োর বনই। 
  
লোরো   িপত  োরপলো, এই বলোর্র্োপর্ যির্মপতো মোইপন বদও ো হ  নো। তোই এর 
স্বভো র্ো এমন র্ ুঁপড র্োইপ র হপ  বগপছ। লোরো এযগপ  বগল।   পরো বহোপর্লর্ো ঘ পর 
বদখপত লোগল। স  যর্ছ    রপনো আমপলর, ব যশর ভোপগর অ স্থো বশোচনী । লোরো মপন 
মপন খ যশ হল। মপনর উপেজনো বচপ  বরপখ আ োর ক্লোপর্কর র্োপছ যিপর এল বস। 
 লল–এর্র্ো ঘর বদখপত ব পল ভোপলো হত। 
  
ক্লোর্যর্ এ োর মৃদ  হোসল, এর্র্ো চোয  ব পড ওর হোপত যদপ   লল–বদপখ আস ন য  ১০। 
  
ক্লোর্কপর্ ধনয োদ জোযনপ  লোরো এযগপ  বগল। এযলপভর্পর চপড ও পর উিপত উিপত 
লোরোর মপন হল এত ধীর গযতর এযলপভর্র এই েথম বদখপত  োপচ্ছ। এর্োপর্ নত ন 
র্রপত হপ । বভতপর আধ যনর্ যডজোইপনর মূরোল লোগোপনো বেপত  োপর। মপন মপন বস 
বভপ  যনযচ্ছল যর্ভোপ  এই বহোপর্লর্োর বখোলনলপচ  োল্টোপ । ঘপর ঢ পর্ বদখল এপর্ োপর 
এপলোপমলো অ স্থো। ঘরর্ো  পডো যর্ন্তু িোযনকচোরগুপলো খ  ই ব সোমোল। রুযচপ োপধর বর্োন 
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ছো  বনই। লোরোর হৃৎয পন্ডর গযত আচমর্ো ব পড বগল। এর্োই ওর  পে এর্র্ো আদশক 
বহোর্ল হপত  োপর। স যর্ছ  ভোপলো র্পর বদপখ আ োর ক্লোপর্কর র্োপছ যিপর এল। ক্লোপর্কর 
হোপত চোয র্ো জমো যদল। 
  
ক্লোর্ক েশ্ন র্রল-স  বদপখপছন ভোপলোভোপ ? 
  
–হযোুঁ ধনয োদ, ম চযর্ বহপস লোরো  লল। 
  
ক্লোর্ক জোনপত চোইল–সযতয সযতয আ যন এই বডঞ্জোর  োযডর্োপর্ যর্নপত চোন? 
  
–হযোুঁ চোই, জ ো  যদল লোরো। বলোর্র্ো আর যর্ছ   লল নো। হিোৎ এযলপভর্পরর দরজোর্ো 
খ পল বগল। বভতর বথপর্ এর্জন তরুণী আর তোর সেী ব যরপ  এল। বমপ র্ো ক্লোপর্কর 
হোপত চোয  আর যর্ছ  নগদ র্োর্ো যদপ   ললধনয োদ মোইর্। 
  
ওরো ব যরপ  বগল, বলোর্র্ো লোরোপর্ যজজ্ঞোসো র্রল সযতয সযতয আ যন যর্ আ োর 
আসপ ন? 
  
–হযোুঁ, আসপ ো, এই র্থো  পল তোরো  োইপর ব যরপ  এল।  পরর স্টপ জর্ো হল যসযর্ হল 
অ  বরর্ডকস। বসখোপন যগপ ও বরর্ডক  েগুপলো বদখপত চোইল। দশ ডলোপরর য যনমপ  
র্নপগ্র্সনোল বহোপর্পলর েো তী  বরর্ডক পের িোইল ব প  বগল।  োুঁচ  ছর আপগ 
ডো মন্ড েোদোসক ছযমযল ন ডলোপরর য যনমপ  বহোপর্লর্োপর্ যর্পনপছ। এখন ওপর্ ডো মন্ড 
েোদোপসকর অযিপস বেপত হপ । 
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বস্টর্ স্ট্রীপর্র এপর্ োর বশষেোপন্ত ডো মন্ড েোদোপসকর অযিস। এই  োযডর্ো   রপনো 
ধোুঁপচর। লোরো বভতপর ঢ পর্  ডল। বডপস্কর সোমপন েোচযপদশী  এর্ মযহলো  পসযছপলন। 
তোরো তোর সোমপন যগপ  দোুঁডোল। যজজ্ঞোসো র্রল–আযম ডো মন্ডপদর সপে বদখো র্রপ ো যর্ 
র্পর? 
  
–র্োর সপে? 
  
–বে বর্োপনো এর্জনপর্ ব পলই চলপ । 
  
–যির্ আপছ, বিোনর্ো ত পল যনপ  মযহলো যর্ছ েণ র্থো  লল। তোর র মোউথয সর্ো বচপ  
লোরোপর্ েশ্ন র্রল–আ যন যর্ জনয এপসপছন? 
  
–আযম ওপদর এর্র্ো বহোপর্ল যর্নপত চোই। লোরো স্পষ্টভোপ   লল, যরপস শযনস্ট বিোপন 
তোই  লল। যর্ছ েণ দোুঁডোপত হল লোরোপর্। ভদ্রমযহলো  লল, আ যন বভতপর েোন। 
  
লোরো বভতপর ঢ পর্  ডল। জন ডো মন্ড বচ োপর  পসযছল। মোি   সী, বচহোরোর্ো 
বমোর্োপসোর্ো ধরপনর। মোথো  এর্রোশ চ ল, ম খর্ো বখপলো োডপদর মপতো বচো োপর ধরপনর। 
লম্বো এর্র্ো যসগোপরর্ র্োনযছল বস। লোরো বেপতই তোপর্  সপত  লো হল। জন ডো মন্ড 
 লল–আযম আমোর বসপক্রর্োরীর মোধযপম জোনলোম বে আ যন এর্র্ো বহোপর্ল যর্নপত 
চোইপছন। যর্ন্তু আ নোপর্ বদপখ মপন হপচ্ছ আ যন এখনও নো োযলর্ো। এর্ো যর্ আ নোর 
রযসর্তো? 
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লোরো মৃদ  বহপস  লল–নো নো, আযম বভোর্ যদপ যছ। তোছোডো আ নোর  োযড বর্নোর মপতো 
আযথকর্ সেযত আমোর আপছ। 
  
–আচ্ছো চমৎর্োর  যো োর, আ যন বর্োন্ বহোপর্লর্ো যর্নপত চোইপছন? 
  
–র়্িংপগ্র্সনোল বহোপর্ল। 
  
–যর্? লোরোর র্থো  জপনর ভ র্ো র্ ুঁচপর্ বগল। 
  
লোরো  লল–হযোুঁ এই নোমর্োই বতো বলখো আপছ সোইনপ োপডক। 
  
–আচ্ছো, এই বহোপর্লর্ো য যক্রর জনয আপছ। 
  
জন আরও েশ্ন র্রল–হযোুঁপ পর্লর্োর অ স্থো খ  ই খোরো । আ যন যর্ স  ঘ পর 
বদপখপছন? বে বর্োপনো সমপ  ওর্ো হুডম ড র্পর বভপে  ডপত  োপর। এর্ো আ যন বর্ন 
যর্নপত চোইপছন? 
  
আযম যর্পন সোমোনয যর্ছ  স়িংস্কোর র্রপত চোই। বলোর্জন থোর্পল খোযল র্পর যদপত 
 োরপল ভোপলো হ । 
  
–যির্ আপছ বর্োপনো সমসযো হপ  নো। ওখোপন েোরো থোপর্ তোরো সিোপহর ভোডোপর্। আশো 
র্যর আমোর র্থোর অথক আ যন   িপত  োরপছন? 
  
–র্র্ো রুম আপছ বমোর্? 
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–স  যমযলপ  এর্পশো  ুঁযচশর্ো,  োযডর্োর আ তন এর্ হোজোর বস্কো োর যির্। 
  
লোরো ভো ল রুপমর স়িংখযোর্ো ভোপলোই হল। যর্ন্তু স়িংখযোর্ো র্যমপ  ৬০-৭৫ র্রপত হপ । 
  
লোরো েশ্ন র্রল–র্ত দোম ছোইপছন? 
  
–ডো মন্ড  লল–দশ যমযল ন ডলোর। তোর মপধয ছযমযল ন আপগই নগদ যদপত হপ । 
  
লোরো  লল–আযম… 
  
ওপর্ থোযমপ  জন ডো মন্ড  লল–এ যো োপর আযম দর র্ষোর্যষ  ছন্দ র্যর নো। 
  
লোরো মপন মপন ভো পত লোগল বহোপর্লর্োপর্ স়িংস্কোর র্রপত র্ত খরচ হপ । েযত 
বস্কো োর যিপর্ আযশ ডলোর র্পর খরচ র্রপল ৮ যমযল ন ডলোর। এর সপে িোযণকচোর ও 
অনযোনয আন ষযের্ খরচ আপছ। লোরো জোপন  যোঙ্ক বথপর্ বলোন ব পত বর্োপনো অস য ধো 
হপ  নো। যর্ন্তু এখনই ছযমযল ন ডলোর চোই। ওর র্োপছ ৩ যমযল ন ডলোর আপছ, 
ডো মন্ড ব োধহ  এর্র্  ব যশ বচপ পছ। যর্ন্তু এই অ স্থো  লোরোপর্ য যছপ  বগপল চলপ  
নো, বে র্পরই বহোর্ ওই বহোপর্লর্োপর্ যর্নপতই হপ । লোরো  লল–এ  যো োপর আযম 
আ নোর সপে এর্র্ো চ যক্ত র্রপত চোই। 
  
–যর্ চ যক্ত? 
  
–আ যন েো  পলপছন তোই হপ । 
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–তোহপল? 
  
–আযম এখনই আ নোপর্ ৩ যমযল ন ডলোর নগদ বদপ ো। 
  
–নো, মোথো বনপড জন ডো মন্ড  লল,.৬ যমযল ন এর্  োপর র্যোশ আমোর সোমপন রোখপত 
হপ । 
  
–আ যন  োপ ন। 
  
–যির্ আপছ,  োযর্ ৩ যমযল ন বর্োথো বথপর্ আসপ ? 
  
–ওর্ো আসপ  আ নোর র্োছ বথপর্। 
  
–যর্? এ োর জন ডো মপন্ডর অ োর্ হও োর  োলো। লোরো হোযস হোযস ম খ র্পর তোর 
 যরর্ল্পনোর্ো ব োিোপত শুরু র্পরপছ–আ নোর র্োছ বথপর্ আযম যতন যমযল ন ডলোর ধোর 
বনপ ো। 
  
জন ডো মপন্ডর ম খর্ো বর্মন বেন হপ  বগল। বস  লল–আ যন আমোর র্োছ বথপর্ র্োর্ো 
ধোর যনপ  আমোরই বহোপর্ল যর্নপত চোইপছন? 
  
হিোৎ লোরোর মপন  পড বগল যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর ম খর্ো। এইরর্মই হপ যছল 
 যো োরর্ো। লোরো  লল–বদখ ন ভো নোর যর্ছ  বনই। আযম েত যদন নো বশোধ র্রপত  োযর 
ততযদন এর্ো আ নোর থোর্প । এমন যর্ আযম েযদ যনযদকষ্ট তোযরপখর মপধয এই র্োর্ো 
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যদপত নো  োযর তোহপল বহোপর্লর্ো আ নোর র্োপছই যিপর েোপ । আমোর এই ৩ যমযল ন 
ডলোর নষ্ট হপ । আ যন যর্ছ ই হোরোপ ন নো। 
  
এ োর জন ডো মন্ড বহপস বিলল।  লল–যির্ আপছ তোই বহোর্। জন ডো মপন্ডর সপে 
হোত যমযলপ  অযিস বথপর্ ব যরপ  এল লোরো। বে র্পরই বহোর্ বহোপর্লর্ো তোর চোই। 
  
দরজোর সোমপন বনম বের্ বলখো আপছ হোও োডক বর্লোর। রুমযর্ ব শ সোজোপনো বগোছোপনো। 
লোরোপর্ বদপখ হোও োডক অ োর্ হল।  লল–যর্  যো োর এত তোডোতোযড? 
  
লোরো  লল–বর্ন, আ যন  পলপছন বহোপর্ল  োও ো বগপলই আ নোর সপে বেোগোপেোগ 
র্রপত। আযম ব প যছ। 
  
বচ োপর বহলোন যদপ  হোও োডক  লল, যির্ আপছ,  ল ন। 
  
লোরো  লল–যমযচগোন এযোযভযনউ বথপর্ যর্ছ র্ো দূপর আযম এর্র্ো   রপনো বহোপর্পলর সন্ধোন 
ব প যছ। আযম ওর্োপর্ই যর্নপত চোই। এর্সম  এর্োই হপ  যচর্োপগোর বসরো বহোপর্ল। 
  
– য সোয র্ চ যক্ত? 
  
জন ডো মপন্ডর সপে েো র্থো হপ যছল লোরো স  গডগড র্পর  পল বগল।  োপশই    
ভযোি  পসযছল। বসও মন যদপ  লোরোর র্থো শুনপছ। লোরোর র্থো  লো বশপষ হপতই    
 লল–আ যন যর্ আপগ র্খনও বহোপর্ল চোযলপ পছন যমস র্যোপমরন। 
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বগ্র্স ব -বত লোরো যর্ র্পরযছল স  মপন  পড বগল। বহোপর্ল চোলোপনোর অযভজ্ঞতো 
রীযতমপতো তোর আপছ। বস  লল–আযম বহোপর্পলর সমস্ত র্োজর্মক জোযন। আমোর ব োযডক়িং 
হোউপস র্ যল শ্রযমর্ বথপর্ শুরু র্পর র্োপির যমযস্ত্র েভৃযত য যভে ব শোর বলোর্জন যছল। 
ওপদর যনপ  চলপত আমোর বর্োপনো অস য ধো হ যন। 
  
এ োর হোও োডক   পর্  লল  , চল বহোপর্লর্ো ঘ পর বদপখ আযস। 
  
–ব শ বতো। 
  
লোরো এ োর উপেজনোর ত পে উপি বগপছ। আপরর্র্ো স্বে সিল হ োর  পথ দ্রুত গযতপত 
এযগপ  চপলপছ বস। 
  
লোরোর উদযমী েমতো ত লনোহীন। হোও োডক বর্লোর লোরোর সপে বহোপর্লর্ো বদপখ এল। 
লোরো েো েো  পলপছ স  অেপর অেপর যমপল েোপচ্ছ। বহোপর্লর্ো সযতযই   রপনো ধোুঁপচর, 
লোরো ওপর্   যিপ   লল যর্ভোপ  েযতযর্ ঘরপদোর ততযর র্রপ । অ স্থো ে র্ যযরস্টপদর 
জনয এপর্ োপর যনপজর মপতো  যরপ শ হপ । এই বহোপর্পলর চযরে হপ  A real home 
away from home। যন োস বথপর্ দূপর এই েরৃ্ত যন োপস অযতযথ বে খ  ই আনন্দ 
 োপ  এ য ষপ  লোরোর য ন্দ মোে সপন্দহ বনই। 
  
স  শুপন হোও োডক বর্লোর  লল–আ নোর মোথোর্ো খ  ই  যরষ্কোর, আ নোর  যরর্ল্পনো 
শুপন আমোর খ  ই ভোপলো লোগপছ। আচ্ছো আচ্ছো আযর্কপর্ক্টরো ব োধ হ  আ নোর মপতো 
এত স ন্দর  যরর্ল্পনো ততযর র্রপত  োরপ  নো। 
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েশ়িংসো  লোরোর ম খ লোল হপ  বগল। বস  লল–তোহপল  যোঙ্ক বলোন  োপ ো  লপছন? 
  
–বদখো েোর্ র্ত দূর এপগোপনো বেপত  োপর। 
  
ওরো দ জন চপল এপলো। লোরোর দ পচোপখ স্বে তখন আরও জমোর্ হপ পছ। 
  
আধ ঘন্টো  পর হোও োডক বর্লোর এ ়িং    ভযোি  রস্পপরর ম পখোম যখ  পস আপছ।    
যজজ্ঞোসো র্রল–ত যম এ  যো োপর যর্ ভো পছো হোও োডক, সযতয র্পর  পল বতো? 
  
–বমপ র্োর েযতভো আপছ, ওর   যর্র্ বহোপর্পলর ভো নোর্ো আমোর মপন ধপরপছ। এর্র্ো 
দীঘকশ্বোস বিললোম    ভযোি। তোর র  লল–আমোরও ভোপলো বলপগপছ, যর্ন্তু সমসযো 
এর্র্োই, বমপ র্োর   স খ  ই র্ম, এই  যো োপর এত িযি িোপমলো ব ো োপত  োরপ ? 
আমোর মপন হ   যো োরর্োপত ব শ ি ুঁযর্ আপছ। 
  
এ  যো োপর হোও োডকও এর্ মত হপ পছ  প র সপে। ত  ও  লল, বদখো েোর্ আমরো 
দ জপন যমপল সমসযোর সমোধোন র্রপত  োযর যর্নো। 
  
 যরর্ল্পনোর নোনো যদর্ যনপ  দ জন আপলোচনো র্রপলো। বশষ েকন্ত হোও োডক  লল আমোর 
মপন হ  সো ধোপন  ো বিপল চলপল বর্োপনো েযত হপ  নো। েযদ লোরো এই র্োপজ অসিল 
হ  তোহপল আমরো দোয ত্ব যনপত  োযর। 
  
তোহপল আমরো এর্সপে বহোপর্পলর দোয ত্ব বন । 
  
–এই েস্তো র্ো খ   এর্র্ো খোরো  ন ,    ভযোি মোথো নোডল। 
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তখনর্োর মপতো আপলোচনো বশষ হল। এ োর এপগোপত হপ । 
  
 োমোর হোউপস লোরো হোও োডক বর্লোপরর বিোনর্ো ব ল। বিোনর্ো ব প ই বস খ   উপেযজত 
হপ  উপিপছ। বস  লল– ল ন, র্ী র্রপত হপ ? 
  
–আ নোপর্ এর্র্ো স খ র যদযচ্ছ। আ যন বলোন ব প পছন,  যোঙ্ক আ নোর বলোন 
অন পমোদন র্পরপছ। 
  
লোরো তখন আর র্থো শুনপত  োপচ্ছ নো। তীে আনপন্দ তোর  োর্শযক্ত এপর্ োপর হোযরপ  
যগপ পছ। যর্ছ েণ চ   র্পর ও উচ্ছ্বোপস বিপর্  ডল–সযতয, আযম বে র্তর্ো আনন্দ 
ব প যছ, তো  পল ব োিোপত  োর  নো। 
  
হোও োপডকর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল-যমস র্যোপমরন, আপরো যর্ছ  র্থো  োযর্ আপছ। আজ 
সন্ধযপ লো আস ন। আমরো এর্সপে যডনোর র্র । ওখোপনই  োযর্ র্থো হপ । 
  
–যির্ আপছ। 
  
–চমৎর্োর। আযম সপন্ধয সোতর্োর সম  আ নোপর্ ত পল বন । 
  
লোরো খ শীর গলোপত জ ো  যদল–আযম ততরী হপ  থোর্ । 
  
হোও োডক ওপর্ ধনয োদ জোযনপ  লোইন বর্পর্ যদল। লোযিপ  যগপ  লোরো শুপ   ডল 
য ছোনোপত, এই র্োপজ আর এর্র্ো র্যিন ধো  ও  োর হপত ব পরপছ। 
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ইময যর োল হোউপস ওরো যডনোর র্রযছল। লোরো খ  ই উপেযজত হপ   পডপছ, ভোপলোভোপ  
র্থো  লপত  োরপছ নো। এমন র্ী মোপি মপধয বখপতও ভ পল েোযচ্ছল। 
  
বস  লল–য শ্বোস র্রপ ন নো, আযম ভো পত  োযরযন, এত সহপজ এত  পডো স্বের্ো সিল 
হপ । 
  
সোমোনয খো োর ম পখ যদপ  বস  লল–আযম  লযছ, এর্ সম  এর্োই হপ  যচর্োপগোর 
স পথপর্ বসরো বহোপর্ল। 
  
–এর্র্  স্বোভোয র্ বহোন, এত আপ গ ে ণ হপল চলপ  বর্মন র্পর? 
  
হোও োডক মৃদ  হোসল। তোর র  লল, এখপনো অপনর্র্ো  থ চলো  োযর্ আপছ। আযম 
আ নোপর্ বভোলোখ যল র্প র্র্ো র্থো  লপত চোই। 
  
–হযোুঁ,  লপত  োপরন। 
  
–আ যন সযতয এর্র্ো র্োপলো বঘোডো, তো আযম   িপত ব পরযছ। জী পনর লডোইপত চর্ 
র্পর হোর োর জনয আ যন আপসন যন। যর্ন্তু আর এর্র্ো র্থোও মপন রোখপত হপ , এ 
 যো োপর আ নোর বর্োপনো েোর্ বরর্ডক বনই।   িপতই  োরপছন বতো অ স্থোর্ো? 
  
লোরো আমতো আমতো র্পর  োধো বদ োর বচষ্টো র্রল-বগ্র্স ব -বত? 
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হোও োডক  লল–মপন রোখপ ন, এর্ো যর্ন্তু বগ্র্স ব  ন । এর্ো যচর্োপগো শহর। এই শহপরর 
চযরে এপর্ োরই আলোদো। আমোর বতো মপন হ ,  ৃযথ ীর আর বর্োপনো শহপরর সোপথ 
এর য ন্দ মোে যমল বনই। 
  
–তোহপল  যোঙ্ক বর্ন বলোন যদপচ্ছ? লোরো যজজ্ঞোসো র্রল। 
  
হোও োডক বর্লোর  লল–আ যন আমোপর্ ভ ল ভো প ন নো। আমরো বর্োপনো দোুঁত য স়িংস্থো 
নই।  যোঙ্ক বলোর্সোন হপ  বভপ  বলোন বদ  নো। যর্ন্তু আ নোর  যো োরর্ো আমরো অন ভ  
র্রযছ। আযম দৃঢ়ভোপ  য শ্বোস র্যর, আ যন এই র্োজর্ো র্রপত  োরপ ন। যর্ন্তু এর্র্ো 
বহোপর্ল যনপ  আ যন  পস থোর্প ন নো  পল আমোর মপন হ ? 
  
আ যন যির্ই ধপরপছন, ভয ষযপত এমন আপরো র্তগুপলো বহোপর্ল ততরীর  যরর্ল্পনো 
  
আপছ আমোর। 
  
হোও োডক লোরোর যদপর্ বসোজোস যজ তোর্োল।  লল– ল ন, এর্র্ো  যো োর  যরষ্কোর র্রো 
েোর্। এর আপগ আযম েোপদর বলোন যদপ যছ, তোপদর  য সোয র্ সিলতোর সপে আমোর 
বর্োপনো সম্পর্ক যছল নো। তোরো যির্ মপতো বলোপনর র্োর্ো বশোধ র্রপত  োরপছ যর্নো, বসর্ো 
আযম বদখতোম। যর্ন্তু আ নোর ব লো   যো োরর্ো এপর্ োপর অনযরর্ম হপ  বগপছ। বে 
বর্োপনো সম  েযদ আ নোর সোহোেয লোপগ, অনো োপস আমোর র্োপছ আসপ ন। বর্োপনো 
যচন্তো বনই, আ যন সোহস র্পর এযগপ  চল ন। 
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এত েশ়িংসোপত লোরো অযভভূত হযচ্ছল। হোও োডক বর্লোরপর্ ও েত বদখপছ, ততই ভোপলো 
লোগপছ ওর। 
  
হোও োডক বর্লোরও ব োধহ  লোরোপর্ ভোললোপ পস বিপলযছল। েথম বদখোর  র বথপর্ই 
মপন মপন এর্ ধরপনর চো ো উপেজনো ব োধ র্রযছল বস। য পশষ র্পর লোরোর উৎসোহ 
এ ়িং তোর মোনযসর্ শযক্তর  যরচ  ব প  হোও োডক অযভভূত হপ  বগপছ। বমপ র্ো এখপনো 
যশশুর মপতো সরল, এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই। বর্লোর মপন মপন স্বে বদখযছল, 
ভয ষযপতর য খযোত এর্র্ো মযহলোপর্ বস বর্মন র্পর গপড ত লপ ? অনযযদপর্ লোরোর 
দ পচোপখ  ড হও োর স্বে। স্বপের ঘ যড নীল আর্োপশ উডপত উডপত বর্োথো  উপড বগল, 
বর্উ জোপন নো। 
  
. 
  
অষ্টম অধযো  
  
বছোর্প লো বথপর্ হোও োডক বর্লোপরর স্বে যছল  পডো হপ  বস এর্জন ব স ল বখপলো োড 
হপ । স্ক পল ভোপলো বখলত। ইউযনভোরযসযর্পত যগপ ও য খযোত বখপলো োড যহসোপ   যরযচত 
হপ যছল।  ো ো ওপর্ যনপ  গ কপ োধ র্রপতন। মোপর্  লপতন, বদপখো হোও োডক এর্যদন 
য পশ্বর : এর্ য খযোত বখপলো োড হপ । 
  
তখপনো স যর্ছ  যির্ মপতো চলযছল। যির্মপতো চলপল হ পতো হোও োডকপর্ আজ  যোপঙ্কর 
খোুঁচো   ন্দী হপ  জী ন র্োর্োপত হত নো। নোমর্রো বখপলো োড যহসোপ  স কে ঘ রপত হত 
তোপর্। যর্ন্তু  ো ো আর মোপ র মপধয য  োহ য পচ্ছদ ঘপর্ বগল।  যো োরর্ো এখপনো 
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হোও োডক মন বথপর্ মোনপত  োপর নো। হোও োপডকর  ো ো অনয এর্ মযহলোর বেপম 
 পডযছপলন। হিোৎ বসযদন যতযন বসই বমপ পর্ যনপ  স়িংসোর ছোডপলন। বসযদনর্ো যছল 
ইউযনভোরযসযর্ ছোডোর আপগর যদন। স  শুপন হোও োপডকর দ পচোখ বিপর্ জল ব যরপ  
এপসযছল। 
  
বস  পলযছল- ো ো বে এরর্ম র্রপ  আযম তো ভো পত  োযরযন। র্ীভোপ  স  হপ  বগল 
বভপ   োযচ্ছ নো। 
  
স্বোমীর এই আচরপণ হোও োপডকর মো রীযতমপতো বভপে  পডযছপলন। যতযন  পলযছপলন–
ওনোর জী পন এর্র্ো  যর তকন ঘপর্পছ, তো আযম ভো যছলোম। যর্ন্তু এতর্ো আশো র্যরযন। 
বতোমোর  ো ো আমোপর্ খ  ই ভোপলো োসপতন। আমোর দৃঢ় য শ্বোস আগোমী যদপন উযন 
আ োর আমোপদর র্োপছই যিপর আসপ ন। 
  
মোপ র র্থো শুপন হোও োডক চ   র্পর বগল। বর্োপনো উের যদল নো।  পরর যদন অযোর্যনক 
মোরিত এর্র্ো যচযি ব ল হোও োপডকর মো। তোপত বলখো আপছ, হোও োডক বর্লোর যসযন োর, 
ওনোর র্োছ বথপর্ যডপভোসক চোইপছন। এর জনয বর্োপনো েযত ূরণ  ো বখোরপ োষ যতযন 
যদপত  োরপ ন নো। তপ  বছোপর্ো  োযডর্ো ইপচ্ছ র্রপল উযন বভোগ র্রপত  োপরন। যচযি 
ব প  হোও োপডকর মো র্োেো  বভপে  পডযছপলন। মোপর্ এই অ স্থো  সোন্ত্বনো বদও ো 
উযচত, এর্ো   িপত ব পরযছল হোও োডক। 
  
বস  পলযছল–মো, আযম আপগ যির্ মপতো দোুঁডোই। তোর র বতোমোপর্ বদখ । বতোমোর 
বর্োপনো যচন্তো বনই। 
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হোও োপডকর মো দৃঢ় র্পণ্ঠ  পলযছপলননো, বতোমোপর্ আর এখোপন আসপত হপ  নো। আযম 
চোই নো, আমোর জনয বতোমোর  ডোশুনোর বর্োপনো েযত বহোর্। ত যম আপরো  পডো হও। 
বসর্োই হপ  আমোর জী পনর স পথপর্  ডডো   রস্কোর। 
  
সমস্ত রোযে হোও োডক দ পচোপখর  োতো এর্ র্রপত  োপরযন। এর্ োর ভো ল, স্কলোরযশ  
যনপ  হোভোপডক চপল েোপ । ব স ল বখপলো োড যহপসপ  ইযতমপধযই নোম হপ পছ ওর। 
বসখোপন থোর্ো খোও োর বর্োপনো অস য ধো হপ  নো। যর্ন্তু মোপর্ বছপড েো  বর্মন র্পর? 
  
যসডযন বসডন রচনোসমগ্র্  রযদন বের্িোস্ট বর্য পল মোপর্ বদখপত নো ব প  হোও োডক 
আপরো অ োর্ হপ  বগল। মোপ র ঘপর যগপ  হোযজর হল। বসখোপন বে দৃশযর্ো বচোপখর 
সোমপন বভপস উিল, তো ওপর্ আতযঙ্কত র্রোর  পে েপথষ্ট। ও বদখল, মো বস্ট্রোপর্ 
 োথপরর মপতো হপ  বগপছ। সমস্ত বদহর্ো যস্থর আর মোথোর্ো এর্যদপর্ বহপল বগপছ। 
  
বর্োপনোভোপ  ওই েোেো সোমপল উপিযছপলন হোও োপডকর মো। তপ  সোময র্ভোপ  শরীরর্ো 
অপর্পজো হপ  বগল তোর। হোও োডক বর্লোপরর জী পন তখন এর্র্ো নত ন  যর তকন 
আসপত শুরু র্পরপছ।  যোপঙ্ক চোর্যর যনপত  োধয হল হোও োডক। সর্োপল ব যরপ  বেত। 
যিরপত যিরপত য পর্ল, এপস মোপর্ বদখোপশোনো র্রত। তোই ব স ল বখপলো োড হ োর 
স্বে তোর বর্োথো  হোযরপ  বগল। 
  
বস্ট্রোর্র্ো অল্প যছল  পল বস েোেো হোও োপডকর মো ব ুঁপচ বগপলন। এর র আপস্ত আপস্ত স  
যির্ হপ  েোপ   পল হোও োপডকর মপন হল। তখপনো হোও োডক বখলোর েস্তো   োপচ্ছ য যভে 
জো গো বথপর্। যর্ন্তু েোপ  বর্মন র্পর? অস স্থ মোপর্ বছপড বস যর্ বেপত  োপর? 
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র্প র্র্ো মোস এইভোপ  বর্পর্ বগল। তখপনো মো এর্ইরর্ম অ স্থো  যদন র্োর্োপচ্ছন। 
র্থো  লপত  োপরন নো, িযোলিযোল র্পর তোযর্প  থোপর্ন। মোপ র ম পখর যদপর্ তোর্োপল 
হোও োপডকর   র্র্ো হুহু র্পর ওপি।  ো োপর্  োর োর দো  দ্ধ র্রপত ইপচ্ছ হ । যর্ন্তু বে 
মোন ষর্ো চপল বগপছন, তোর য রুপদ্ধ অযভপেোগ বর্োথো  দোপ র র্রপ ? 
  
বশষ  েকন্ত ডোক্তোপরর র্োপছ বগল হোও োডক। ডোক্তোর  লপলন–এই অ স্থো  বরোগী র্প  
স স্থ হপ  যর্ছ ই  লো েো  নো। র্প র্ মোস লোগপত  োপর, আ োর র্প র্  ছরও হপত 
 োপর। 
  
হোও োডক আর যর্ছ   লল নো। র্যিন  োস্ত র্ো তোপর্ মোনপতই হপ । 
  
 ছর বশষ হপ  আর এর্র্ো নত ন  ছর এল। হোও োপডকর মো এর্ই রর্ম অ স্থো  ব ুঁপচ 
আপছন।  যোঙ্ক বথপর্ যিপর এপস হোও োডক মপন-েোপণ মোপ র বস োেত্ন র্রপছ। ব যর্ 
র্ ইননোন নোপম এর্র্ো বমপ পর্ হোও োডক খ  ই ভোপলো োসপতন। বসও এই অ স্থোর সপে 
যনপজপর্ জডোপত চোইল নো। উিোর্োঙ্খী এর্ ে  পর্র সপে ঘর  োুঁধল। হোও োপডকর 
জী পন মো ছোডো বর্উ রইল নো। রোেো োেো বথপর্  োজোর র্রো–স ই এর্ো হোপত র্রত 
বস। চোরযর্  ছর বর্পর্ বগপছ। এর্যদন সর্োপল মোপর্ মৃত অ স্থো  য ছোনো   োও ো 
বগল। 
  
এ োর সযতয সযতয  ৃযথ ীপত হোও োডক এর্ো হল। বখলোর েযত উৎসোহ র্প ই হোযরপ  
বগপছ তোর।  যোপঙ্কর র্োজ যনপ   যস্ত রইল। এখন ও এর্জন  যোঙ্কোর।  যোঙ্কোর যহসোপ ই 
ব ুঁপচ থোর্পত চো । 
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হোও োডক বর্লোর আর লোরো ম পখোম যখ  পস আপছ। হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প  লোরো 
যজজ্ঞোসো র্রল–আমরো র্ীভোপ  আরম্ভ র্র ? 
  
–ত যম েোপত বহোপর্লর্ো যর্নপত  োপর, তোর  য স্থো র্র। এর জনয েপ োজনী  র্োর্ো 
আমরো বতোমোপর্ বদ । তোর র যরপ ল এপস্টপর্র য ষপ  অযভজ্ঞ এর্জন আইনপজ্ঞর 
 রোমশক যনপত হপ । দযলপলর  যো োপর অপনর্ িোুঁর্পিোর্র থোপর্। আইন য শোরদ ছোডো 
বর্উ বসগুপলো   িপত  োরপ  নো। ডো মন্ড েোদোসক-এর সপে এর্র্ো চ যক্ত র্রপত হপ । 
ভোপলো আযর্কপর্ক্টপদর সোপথও বদখো র্রো দরর্োর। এ যো োপর এর্জনপর্ আযম জোযন। 
তোর র র্নস্ট্রোর্শন বর্োম্পোনী ভোডো র্র । এর্-এর্র্ো রুপমর যতযরশ হোজোর ডলোর 
খরচ হপ । বহোপর্লর্োপর্ যির্মপতো দোুঁড র্রোপত বগপল সোত যমযল ন ডলোর দরর্োর। 
েযদ েযতপ দপন বর্োপনো ত্রুযর্ নো থোপর্, তোহপল এখনই র্োজ আরম্ভ র্রো বেপত  োপর। 
  
লোরো  লল–যির্ আপছ। 
  
বর্ড র্োর্োল নোপম এর্জন আযর্কপর্ক্টপর্ যন কোচন র্রো হল। লোরোর সমস্ত ের্ল্পর্ো শুপন 
বর্ড  লল–ঈশ্বর বতোমোর মেল র্রপ ন। আযম অপনর্যদন ধপর এমযন এর্যর্ ের্পল্পর 
সপে ে ক্ত হপত চোইযছলোম। 
  
বর্ডপর্ যনভকরপেোগয  পল মপন হল লোরোর। দশযদন  োপদ বর্ড এর্র্ো ড্রই়িং বদখোল। লোরো 
আনপন্দ অযভভূত হপ  বগল। ওর স্বপে বদখো েযতযর্ যজযনস বর্পডর ড্রই়িং-এর মপধয 
ল যর্প  আপছ। 
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বর্ড  লল–হযোুঁপ পর্পল বমোর্ এর্পশো  ুঁচোেরর্ো রুম আপছ। আযম বসর্োপর্ র্যমপ  
 ুঁচোেরর্ো র্পরযছ।  োুঁচর্ো স ইর্ আর  ুঁযচশর্ো যডলোক্স রুম আপছ। 
  
লোরো  লল–চমৎর্োর হপ পছ। আযম এর্োই বচপ যছলোম। 
  
েযোনর্ো হোও োডক বর্লোরপর্ বদখোপনো হল। হোও োডকও এই েযোনর্ো বদপখ খ  ই খ শী 
হপ পছ। যস্টভ রোইস নোপম এর্ র্নেোক্টপরর সপে বেোগোপেোগ র্রো হল। য যড়িং-এর ড্রই়িং 
অন সোপর েথম  েকোপ র র্োজ আরম্ভ হল। য যভে র্নেোক্টপরর র্োপছ ব্ল  যেন্ট  োযিপ  
বদও ো হল। েোরো যস্টল মযোন িযোর্চোরোর, তোপদর হোপতও র্োগজ  োযিপ  বদও ো হল। 
ব ৌঁপছ বগল উইপন্ডো বর্োম্পোনীর ইপলর্যের্যোল র্নেোক্টোরপদর র্োপছ। ষোর্ জপনর ব শী 
সো  র্নেোক্টর য শোল এই র্মকেপজ্ঞ জযডপ   ডল। 
  
হোও োডক আর লোরো দ জপনই খ শী হপ পছ। হোও োডক এখন লোরোর েযত আপরো ব শী 
অন রক্ত।  যোপঙ্কর র্োজ বশষ হপল বস বসোজো লোরোর র্োপছ চপল আপস। তোপদর মপধয 
য যভে ধরপনর র্থো োতকো হ । মোপিমপধয বস আড বচোপখ লোরোপর্  েকপ েণ র্পর। 
ভোপ , এই বমপ র্ো য প র  যো োপর র্ী ভো পছ? 
  
এর্যদন র্থো েসপে লোরো  লল–আজপর্র খ পরর র্োগজ  ডলোম যস োরস র্োও োর 
েো  বশষ হপ  এপসপছ। এর্পশো দশ তলো এই  োযডর্ো হপ   ৃযথ ীর স  বথপর্ উুঁচ  
 োযড। তোই বতো? 
  
বর্লোর  লল–যির্  পলপছো। 
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লোরো  লল–আযম এর্যদন এর বথপর্ও উুঁচ   োযড ততরী র্র । 
  
হোও োডক  লল–আযম বতোমোর এই র্থো  য শ্বোস রোখযছ। 
  
বহো োইর্ হপল যস্টভ রোইপসর সপে সর্পল যমপল লোে র্রল। লোরো জোনপত চোইল–
এর র র্ী ঘর্প ? 
  
রোইস  লল–েথম  োযডর বভতপরর যভতর্ো আমরো যির্ র্পর বিল । এখোপন মোপ কল 
বদও োর্োই স  বথপর্ ভোপলো। তোর র  োথরুপমর  োলো। তৃতী  দিো  ইপলর্যের্যোল 
ও যোযর়িং আর চত থক দিো  র্োপির র্োজ হপ । তপ  স পথপর্ আপগ   পরোপনো বহোপর্পলর 
অপনর্ যর্ছ  বভপে বিলপত হপ । 
  
–র্তজন র্োজ র্রপ ? 
  
রোইস  লল  লপত  োপরন য রোর্ দল। জোনলো ততরীর বলোর্জন,  োথরুম ততরীর 
বলোর্জন, র্যরডর রুম, েপতযপর্র র্োজ ভোগ র্পর বদও ো হপ পছ। বহোপর্পল দ পর্ো 
বরপস্তোরোুঁ থোর্প । এর্র্োপত  যরপ যশত হপ  ভোপলো খো োর। অনযর্োপত এর্র্  র্ম দোমী। 
আশো র্যর, আমোর  যরর্ল্পনো যির্ আপছ। 
  
আিোপরো মোপসর মপধয বহোপর্লর্ো ির্িপর্ অ স্থো  এপস েোপ   পল রোইপসর মপন হল। 
যর্ন্তু লোরো এতর্ো সম  অপ েো র্রপত চোইপছ নো। বস এখন ছর্ির্ র্রপছ। বস  লল 
যমস্টোর রোইস, েযদ এর্ ছপরর মপধয  োযডর্ো ততরী র্রপত  োপরন, তো হপল আ নোপর্ 
আযম অযতযরক্ত ব োনোস বদ । 
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নোমর্োও  োল্টোপত হপ । এর নোম হপ  র্যোপমরন  যোপলস। এই র্থো  পল লোরোর শরীপর 
এর্র্ো অদ্ভ ত বরোমোে জোপগ। যশহরণ এ ়িং উপেজনোর অন ভূযত। নোমর্ো ওর মোথো  হিোৎ 
চপল এপসপছ। র্যোপমরন  যোপলপসর মোধযপম ওর নোম  ৃযথ ীর সমস্ত ধনী বলোপর্র র্োপছ 
ব ৌঁপছ েোপ । 
  
বসপেম্বপর শুরু হল বহোপর্লর্োপর্ নত ন র্পর সোযজপ  বতোলোর র্োজ। লোরো সোইপর্ই 
থোপর্ ব শীর ভোগ সম , যমযস্ত্রপদর সপে র্থো োতকো  পল। হিোৎ লোরো এর্জনপর্ বদখপত 
ব ল, েথপম বস ভোপলোভোপ    িপত  োপরযন। তোর র র্োপছ আসপতই অ োর্ হপ  বগল। 
হোও োডক বর্লোর? লোরো জোনপত চোইলর্ী  যো োর? আ যন এত সর্োপল এপসপছন বর্ন? 
  
বর্লোর-সোরোরোত আযম উপেজনো  ছর্ির্ র্পরযছ। আমোর মপধয এর্র্ো অদ্ভ ত অন ভূযত 
হপচ্ছ। 
  
লোরো জোনপত চোইলর্ী রর্ম? 
  
–এর্র্ো য রোর্ র্মকর্োপণ্ডর শুভ সূচনো হল। 
  
লোরো বহপস বিলল। 
  
তোরো  রস্পপরর যদপর্ যর্ছ েণ তোযর্প  রইল য ম গ্ধ য স্মপ । 
  
 োপরোযর্ মোস বর্পর্ বগপছ। র্যোপমরন  যোপলস খ পল বদও ো হপ পছ। লযোন্ড অযিস  পস 
বগপছ। যচর্োপগোর যে ল র্োগপজ সমোপলোচর্ যলখল–এই েথম যচর্োপগো শহপর এর্র্ো 
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য পশষ উদ্দশয যনপ  বহোপর্ল ততরী হপচ্ছ। যন োস বথপর্ দূপর এই েরৃ্ত যন োস, 
র্নপসের্ো দোরুন। 
  
লোরো র্যোপমরন ইযতমপধযই এর্জন গয কত ভদ্রমযহলোপত  যরণত হপ পছ। েথম মোসর্ো 
বশষ হ োর আপগই বহোপর্পল বলোর্জন ভযতক হপ  বগল। দীঘক লোইন  পড বগল ওপ যর়্িং 
যলপস্ট। হোও োডক বর্লোরপর্ এর্জন উদযমী   রুষ  লো বেপত  োপর। লোরোপর্ বস  লল–
েযদ এইভোপ  চলপত থোপর্, তোহপল  োপরো  ছপরর মপধযই  যোপঙ্কর সমস্ত ধোর  যরপশোধ 
র্রো সম্ভ  হপ । 
  
–বতমন যর্ছ  এখপনো হ যন, আযম রুম বরন্টর্ো আর এর্র্   োডোপত চোইযছ। 
  
বর্লোপরর যদপর্ তোর্োল লোরো, তোর অযভ যযক্ত বদখপত চোইপছ বস। লোরো  লল–ভো  োর 
যর্ছ  বনই, ওরো যনশ্চ ই ব শী র্োর্ো বদপ । বর্োথো  এমন স ন্দর দ পর্ো িো োর বেস 
 োও ো েোপ ? য  োপনো স্টযোন্ড আর বর্োন বহোপর্পল আপছ? 
  
দ সিোহ  োপদ র্যোপমরন  যোপলস খ পল বদও ো হল।    ভযোি আর হোও োডক বর্োর : 
লোরোর সপে আপলোচনোপত  সল। 
  
লোরো  লল–আযম আর এর্র্ো ভোপলো জো গো বদপখযছ বহোপর্পলর জনয। বসর্োও র্যোপমরন 
 যোপলপসর মপতো হপ । আপরো  পডো এ ়িং আপরো আরোমদো র্। 
  
হোও োডক  লল–ওর্োর বদখোপশোনো আযম যনপজর হোপত র্র । 
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–ব শ বতো, র্রপ ন। 
  
যতনজপন যমপল তখন আর এর্যর্ বহোপর্ল ততরীর স্বে বদখপছ। 
  
নত ন এই সোইর্র্োও চমৎর্োর। যর্ন্তু এর্র্ো সমসযো বদখো যদপ পছ। 
  
বেোর্োর  লল–আ নোরো এর্র্  বদরী র্পর বিপলপছন। যস্টভ মোযর্কন নোপম এর্জন 
বডভল োর ভদ্রপলোর্ সর্োপল এখোপন এপসপছন। যতযন এর্র্ো েস্তো  যদপ পছন। এর্ো উযন 
যর্নপত চোইপছন। 
  
লোরো জোনপত চোইল–উযন র্ত দোম যদপ পছন? 
  
–যতন যমযল ন ডলোর। 
  
–যির্ আপছ, আযম আ নোপর্ চোর যমযল ন ডলোর বদ । আ যন এখনই স  র্োগজ ে 
যির্ র্রুন। 
  
এই র্থো শুপন বেোর্োর অ োর্ হপ  বগল। বস  লল যির্ আপছ, আযম বদখযছ। 
  
বসযদন য র্োপল লোরো এর্র্ো বর্যলপিোন ব ল। ও েোপন্ত বর্ বেন তোর নোম ধপর ডোর্পছ। 
  
বস  লল–আযম যস্টভ মোযর্কন  লযছ। শুন ন, এভোপ  আমোর অস য ধো র্রোর বচষ্টো র্রপ ন 
নো। তোহপল যর্ন্তু আ নোর েযতই হপ । 
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লোরো যর্ছ   লোর আপগ লোইনর্ো র্র্ র্পর বর্পর্ বগল। লোরো যরযসভোরর্ো এর্ োর 
নোডোচডো র্পর বরপখ যদল। তোর বিোুঁপর্র বর্োপণ তখন দ ষ্ট যম ভরো হোযসর র্ র্পরো ি পর্ 
উপিপছ। 
  
১৯৭৪ সোল। সোরো  ৃযথ ী জ পড তখন চপলপছ এর্ উেোল অ স্থো। বেযসপডন্ট যনর্সন। 
ইময চপমন্ট এডোপত বেযসপডপন্টর  দ বছপড যদপ পছন। বহো োইর্ হোউপসর েধোন এখন  
বজরোড বিোডক। ওপ পর্র ত িপর্ বস যনপষধোজ্ঞো যনপ  আপলোচনো শুরু হপ পছ। ইসোপ লো 
ব রন আপজকযন্টনোর নত ন বেযসপডন্ট যহসোপ  শ থ গ্র্হণ র্পরপছন। 
  
যির্ এই সমপ  যচর্োপগো শহপরর   পর্ লোরো র্যোপমরপনর যেতী  বহোপর্ল ততরীর র্োজ 
শুরু হল। অতযন্ত দ্রুত র্োজ এযগপ  চপলপছ। আিোপরো মোস  োপদ র্যোপমরন  যোপলপসর। 
বথপর্ আপরো  পডো এর্র্ো চমৎর্োর বহোপর্ল মোথো ত পল দোুঁডোল। এর র লোরো আর বথপম 
থোর্ল নো। ওখোনর্োর অনযতম মযোগোযজন বর্ো োরস যলখল-লোরো র্যোপমরন এর্র্ো 
যর়্িং দন্তী, েোপর্  যোখযো র্রো সম্ভ  ন । তোর যনতয নত ন আয ষ্কোর বহোপর্ল সম্পপর্ক 
আমোপদর েচযলত ধোরণোপর্ এপর্ োপর  োপল্ট যদপ পছ। বস েমোণ র্পর যদপ পছ   রুষ 
বডভল োরপদর বথপর্ বস অপনর্ র্দম এযগপ  আপছ। এর্জন নোরীও বে   রুপষর মপতো 
েমতোশোলী হপত  োপর, লোরো র্যোপমরন তোরই জ্বলন্ত উদোহরণ। 
  
চোযরযদর্ বথপর্ অন রত তোর ও র েশ়িংসো োণী  যষকত হপচ্ছ। চোলকস বর্োন এর্যদন 
লোরোপর্ বিোন র্রল। চোলকপসর অযভভূত র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–আযম বতোমোর জনয গ কপ োধ 
র্রযছ। সযতয র্থো  লপত র্ী, বতোমোর মপধয বে এতখোযন েযতভো আপছ আযম তো আপগ 
  িপত  োরযন। 
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লোরো শোন্তভোপ   লল–আমোর বর্োপনো অযভভো র্ যছল নো। চোলকস, বসই জো গোর্ো আযম 
বতো বতোমোপর্ই যদপ যছ। ত যম নো থোর্পল এ ়িং ওইভোপ  সোহোেয নো র্রপল আযম র্খপনো 
এখোপন এপস ব ৌঁছোপত  োরতোম নো। 
  
বর্োহপনর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল–ত যম এ োর যনশ্চ ই এর্র্ো সযির্  থ খ ুঁপজ ব প পছ। 
  
লোরো  লল–যির্ভোপ  এযগপ  বেও, বর্মন? অস য ধো হপল আমোপর্ বিোন র্পরো। 
  
বর্োহন বিোনর্ো বছপড যদল। লোরো যরযসভোরর্ো বরপখ সোমপনর যদপর্ তোর্োল। চোলকস 
বর্োহপনর ম খর্ো তোর দৃযষ্ট পথ বভপস উিল। এই মোন ষর্ো সযতয তোপর্ অপনর্ সোহোেয 
র্পরপছ। 
  
১৯৭৫, জস নোপম এর্র্ো ছয  তখন সমস্ত আপমযরর্োপর্ আপলোযডত র্পরপছ। ছয র্ো 
বদখোর  র বলোর্জন সম পদ্র েোও ো  ন্ধ র্পর যদপ পছ।  ৃযথ ীর জনস়িংখযো ৪০০ বর্োযর্ 
ছোযডপ  বগপছ। এই র্থো শুপন লোরো খ  ই খ শী হল। 
  
এর্যদন ও বর্লোরপর্ যজজ্ঞোসো র্রল যমস্টোর বর্লোর,  ৃযথ ীর এত জনগপণর জনয র্ত 
 োযড দরর্োর  ডপ ,  ল ন বতো? 
  
হোও োডক বর্লোর লোরোর ম পখর যদপর্ তোর্োল। বস   িপত  োরল নো, লোরো তোর সপে 
রযসর্তো র্রপত চোইপছ যর্নো। 
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এর র যতনপর্  ছর বর্পর্ বগপছ। দ যর্ অযো োর্কপমন্ট য যড়িং ততরী হপ পছ। ততরী হপ পছ 
এর্র্ো র্যমযন োম। লোরো এর্যদন যডনোর বর্য পল বর্লোরপর্  লল–আযম এ োর অযিস 
য যড়িং ততরী র্রপত চোইযছ। শহপরর বর্ন্দ্রস্থপল। 
  
বর্লোর ওর যদপর্ তোযর্প   লল– োজোপর এর্র্ো চমৎর্োর ে োযর্র অ়িংশ আপছ। েযদ 
আ নোর  ছন্দ হ , তোহপল আমরো অপথকর  য স্থো র্রপত  োযর। 
  
–যির্ আপছ। আপগ বদপখ আযস। তোর র ভো  । 
  
বসযদন য পর্পল দ জপন জো গোর্ো বদখপত বগল। সোমপনই এর্র্ো   র্ র। জো গোর্ো ব শ 
ভোপলোই লোগল লোরোর। দোম র্ত? 
  
–এর্পশো র্ যড যমযল ন ডলোর। 
  
লোরো  লল–আমোর বতো আতঙ্ক হপচ্ছ। 
  
–লোরো যরপ ল এপস্টপর্র  য সো র্রপত বগপল এধরপনর ি ুঁযর্ যনপতই হপ । 
  
লোরোর হিোৎ বসই  োর্যর্ো মপন  পড বগল–অনয বলোপর্র অথক, অথকোৎ জনসোধোরপণর অথক। 
য ল রজোসক তোপর্ এর্োযধর্ োর  পলযছল এই র্থোগুপলো। লোরো বসগুপলো সেপত্ন মপন 
বরপখপছ। মপন বরপখপছ  পলই আজ বস এতর্ো উিপত ব পরপছ। 
  
–এমন এর্জন বডভল োরপর্ জোযন, েোরো য যড়িং ততরীপত এর্ র্ দকর্ও খরচ র্পরযন। 
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লোরো বভপ যচপন্ত র্থোর্ো  লল, সযতযই বতো, অযভজ্ঞতো তোর বতো র্ম হল নো। হোও োডক 
বর্লোর নোনো র্থো  লপছ লোরোপর্।  লপছলোরো, আ নোপর্ েযত  দপেপ  সো ধোন 
থোর্পত হপ । আসপল বে য রোযমড ততরী হপ পছ বস বতো র্োগপজর ততরী, স যর্ছ  
মর্কপগজ রোখো। বর্োথোও বগোলমোল হপ  বগপল ম নোিো অপনযর  পর্পর্ চপল েোপ । আর 
আ নোর ওই য শোল য রোযমড তোপসর ঘপরর মপতো বভপে  ডপ । তোর নীপচ আ যনও 
চো ো  পড েোপ ন। 
  
–যির্ই  পলপছন, যর্ন্তু এই নত ন সম্পযের্ো র্ীভোপ  বনও ো েো   ল ন বতো? 
  
–েযদ আমরো দ জন উপদযোগী হপত  োযর, তোহপল এর্র্ো  ন্থো ব র হপত  োপর। 
  
বর্লোর  লল–আযম    ভযোপির সপে এ য ষপ  আপলোচনো র্র ।  যোপঙ্কর  যো োরর্ো ও 
বদখোপশোনো র্রপ । অথ ো আমরো বর্োপনো ইনযসওপরি বর্োম্পোনীর সোপথ র্থো  লপত 
 োযর। এরর্ম জো গো বথপর্  েোশ যমযল ন ডলোর মর্কপগজ বলোন যনপত বর্োপনো 
অস য ধো হপ  নো। 
  
লোরো মন যদপ  স  শুপন  লল–আ যন আমোর সপে আপছন বতো? 
  
–যনশ্চ ?  োুঁচ-ছ ছর  োপদ যলজ বশষ হপ । তখন এর্ো আ যন য যক্র র্রপত  োরপ ন। 
আযম যহপস  র্পর  লযছ, তোহপল আ নোর ভোগয আপরো খ পল েোপ । 
  
–চমৎর্োর। লোরো বহপস উিল।   
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লোরো মপন েোপণ চোইপছ, হোও োডক বেন তোর সপে র্োপছ থোপর্। েস্তো র্ো বস হোও োপডকর 
সোমপন ব পড বিলল। মপন মপন ভো ল, এর্োই ওর জী পনর এর্র্ো গুরুত্ব ূণক যসদ্ধোন্ত 
হপত  োপর। লোরোপর্ হোও োডক ইযতমপধযই ভোপলোপ পস বিপলপছ। এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ 
বনই। যর্ন্তু র্ীভোপ  ভোপলো োসো ের্োশ র্রপ  বস? 
  
সমস্ত রোত হোও োপডকর বচোপখ ঘ ম এল নো। রোত   যি আর বশষ হপত চো  নো। বভোর 
রোপতর যদপর্ তন্দ্রো বলপগযছল বচোপখর তোরো । বভোর ছর্োর সম  তোর ঘ মর্ো বভপে বগল। 
বর্োপনোরর্পম ম খর্ো ধ প  ও লোরোর র্োপছ যগপ  হোযজর হল। লোরো তখন এর্মপন খ পরর 
র্োগজ  ডযছল। খ পরর র্োগপজ খ ুঁযর্প  খ ুঁযর্প  বস সম্পযে স়িংক্রোন্ত য জ্ঞো নগুপলো 
 পড। বর্োন য জ্ঞো পনর মপধয র্ী ল যর্প  আপছ বর্ জোপন। 
  
এত সর্োপল হোও োডকপর্ আসপত বদপখ তোরো এর্র্  অ োর্ হপ পছ। বস  লল র্ী 
 যো োর? এত সর্োপল? 
  
হোও োডক  লল–লোরো…আযম… 
  
লোরো এ োর বসোজোস যজ হোও োপডকর ম পখর যদপর্ তোর্োল,  লল র্ী হপ পছ? রোপত ঘ ম 
হ যন  পল মপন হপচ্ছ। যর্ন্তু বর্ন? র্ী  যো োর  ল ন বতো? 
  
–লোরো, আযম বতোমোপর্ ভোপলো োযস। 
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এর্ যনুঃশ্বোপস র্থোগুপলো  পল বিলল হোও োডক। তোর র বঢোর্ যগপল আপরো যর্ছ   লপত 
বচপ যছল। যর্ন্তু লোরো  লল–আযম তো জোযন হোও োডক। আযমও বতোমোপর্ ভীষণ 
ভোপলো োযস। 
  
এই  পল লোরো এযগপ  এপস হোও োপডকর গোপল এর্র্ো চ ম  বখল। তোর র  লল এপসো, 
আমরো দ জপন যমপল এর্সপে বহোপর্ল বেোডোর্সপনর যসযডউলর্ো ততরী র্যর। 
  
হোও োপডকর আর সোহস হল নো লোরোপর্  োল্টো চ ম  খোও োর। ওই বচষ্টো র্রল নো বস। 
  
লোরো আ োর যজজ্ঞোসো র্রল–ত যম আমোর  োর্কনোর হপ  বতো? 
  
হোও োপডকর র্োপছ এর্ো এর্র্ো বলোভনী  েস্তো ।  োর্কনোর হপল স সম  বস লোরোপর্ র্োপছ 
র্োপছ  োপ । এর বথপর্   পডো েোযি আর র্ী  ো তোর হপত  োপর। যর্ন্তু লোরোপর্ বস 
বর্োপনোযদন স্পশক র্রপত  োরপ  যর্? 
  
র্যদন  োপদ লোরো েশ্ন র্পরযছল হোও োডক, ত যম যর্ আমোপর্ য শ্বোস র্পরো? 
  
হোও োডক  পলযছল, যনপজর জী পনর বথপর্ও বতোমোপর্ আযম ব শী য শ্বোস র্যর। 
  
–ত যম এতযদন েো র্পরপছ, আযম বতোমোপর্ তোর যেগুণ বদ । বর্োম্পোনীর  োুঁচ শতো়িংশ 
বশ োর বতোমোর থোর্প । 
  
–আযম যর্ এ যো োপর ভো পত  োযর? 
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–ভো নোর র্ী আপছ? যর্ছ ই বতো বনই তোই নো? 
  
–আযম বতোমোর  োর্কনোর হ ? ভো পতই  োরযছ নো এই েস্তো র্ো! 
  
র্থোগুপলো অস়িংলগ্ন হপ  বগল। লোরো  যো োরর্ো   িপত  োরল। ও হোও োপডকর র্োপছ 
এযগপ  বগল। তোপর্ জযডপ  ধরল, লোরোর আচরণ এখন আপগর বথপর্ সোহসী হপ  
উপিপছ। হ োরই র্থো। এত অপথকর অযধর্োযরণী বস, বে বর্োপনো   রুষ এখন তোর বেপম 
 ডোর জনয ছর্ির্ র্রপ । 
  
লোরো  লল–আমরো অপনর্ নত ন  োযড ততরী র্র । চোর োপশর  োযডগুপলোর যদপর্। 
তোর্োপল আমোর য যে জ্বপল েো ।  যরর্ল্পনো বনই, বে র্পরই বহোর্ এর্র্ো  োক্স খোডো 
র্পরপছ। 
  
হোও োডক লোরোর র্োুঁপধ এর্র্ো হোত রোখল। তোর র  লল–ভয ষযপত ত যম এর্ইরর্ম 
থোর্প  বতো? 
  
লোরো র্যিন দৃযষ্টপত হোও োডকপর্  েকপ েণ র্রল। তোর র  লল–নো, বর্োপনোযদন আযম 
 দলো  নো। 
  
. 
  
ন ম অধযো  
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১৯৭৬ সোলপর্ আমরো এর্র্ো  যর তকপনর  ছর যহসোপ  যচযহ্নত র্রপত  োযর। এ ছর 
দ যর্ উপিখপেোগয ঘর্নো ঘপর্পছ। ইজরোপ পলর বসনো োযহনী এনপর্প পত মোরোত্মর্ আক্রমণ 
চোলোল। য শ্বয খযোত বনতো মোও বজ দ়িং-এর মৃত য হল। 
  
আর এর্যর্ ঘর্নো ঘর্ল। আপমযরর্োর বেযসপডন্ট যহসোপ  যন কোযচত হপলন বজমস 
আলর্োর্োর জ যন োর। 
  
লোরো ইযতমপধয আপরো র্প র্র্ো  োযড ততরী র্পরপছ। এর্র্ো স ন্দর অযিস য যড়িং 
 োযনপ পছ বস। ১৯৭৭, য খযোত চলযিের্োর চোযলক চযো যলপনর মৃত য হল। 
এল.যভ.প সপলপর্ও মৃত য গ্র্োস র্রল। লোরো যচর্োপগো শহপরর স পথপর্  পডো শয ়িং মল 
ততরী র্রল। এত স ন্দর মল যচর্োপগোপত এই েথম। 
  
এ োর এল ১৯৭৮ সোল। গু োনো শহপর ঘপর্ বগল এর্ মমকোযন্তর্ ঘর্নো। বরভোপরন্ড যজম 
বজনস এ ়িং তোর নশশো এগোপরো জন অন গোমী গণ আত্মোহুযত যদপলন। আপমযরর্ো 
র্যমউযনস্ট চীনপর্ বশষ  েকন্ত স্বীর্োর র্রল। অন পমোদন লোভ র্রল  োনোমো খোল চ যক্ত। 
  
লোরো রজোসক  োপর্ক ব শ র্প র্র্ো উুঁচ  এ ়িং স ন্দর র্পন্ডোযমযন োম ততযর র্পর  পসপছ। 
  
এ োর ১৯৭৯ সোল। ইজরোপ ল আর ইযজে র্যোন বডযভপড এর্র্ো শোযন্ত চ যক্ত স্বোের 
র্রল। যনউযক্ল োর দ ঘকর্নো ঘপর্ বগল এর্র্ো েী   পঞ্জর যতন মোইল দূপর। ইরোপন ম সযলম 
বমৌল োদীরো আপমযরর্োর দূত োস  ন্ধ র্পর যদল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

134 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

যচর্োপগো শহপরর উেপর যড োর যিপড লোরো এর্র্ো আর্োশ বছোুঁ ো  োযড ততরী র্রল। 
ততরী র্রল এর্র্ো স ন্দর যরসর্ক। 
  
এই হল   পরো সের দশকর্ জ পড সোরো  ৃযথ ীর উপিখপেোগয ঘর্নো লী। এরই  োশো োযশ 
আমরো লোরো র্যোপমরন নোপম এর্ বমপ র উত্থোপনর গল্প শুযনপ  যদলোম। লোরো মোনযসর্তো 
রেোর  যো োপর খ   উৎসোহী যছল নো। এস   যো োর ওর মপধয বর্োপনোযদনই বনই। 
আসপল 
  
ও বতো এর্র্ো ভূুঁইপিোড, আর্োপশ এর্র্ো ধূমপর্ত , আত্মী স্বজন বর্োনযদনই যছল নো। 
সোমোনয যর্ছ   ন্ধ  োন্ধ  যছল। যর্ন্তু র্োপরো সোপথ ব শীেণ আড্ডো মোরো তোর ধোপত সইত 
নো। অযোযড  পল এর্র্ো ক্লোপ  েোও োর্োই ওর ব শী  ছপন্দর, র্োরণ বসখোপন ওর য খযোত 
জোজ যশল্পীরো  োজো । ওপদর অন ষ্ঠোন লোরো উ পভোগ র্পর। লোরোর স পথপর্ গুরুত্ব ূণক 
ত যচেয হল, বস র্খপনো যনুঃসেতো মপন র্পর নো। আসপল মপন র্রোর জনয বে সম  
দরর্োর, বসর্ো ওর হোপত যছল নো। েপতযর্র্ো যদন ওপর্ গুরুত্ব ূণক  যস্ততোর মপধয 
র্োর্োপত হত। বসই আযর্কপর্ক্ট অথ ো র্োপ কন্টোর, ইপলর্যেযস োন অথ ো অনয বর্োপনো 
শ্রযমর্–এপদর সোপথ যমপলযমপশ থোর্পত ভোপলো োসপতো লোরো।  োযড ততরীর  যো োরর্ো তোর 
র্োপছ এর্র্ো বনশোর মপতো হপ  যগপ যছল। যচর্োপগোপত এর্র্োর  র এর্র্ো  োযড ততরী 
র্পরপছ এ ়িং আশোতীত সিলতো লোভ র্পরপছ। এখন লোরো র্যোপমরন এর্জন উদী মোন 
তোরর্ো, এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই। 
  
সযতয র্থো  লপত র্ী,  যযক্তগত জী ন  লপত ওর যর্ছ ই যছল নো। যসন মযোর্ 
অযোযলস্টোপরর সপে ওর বে বেৌন সম্পর্ক হপ যছল, তোর সৃ্মযত এখপনো ওপর্ আচ্ছে র্পর 
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রোপখ। বর্োপনো   রুপষর সোপথ দ  োর বমশোর আপগ অপনর্েণ যচন্তো র্পর। ওর েযত 
অন রক্ত এমন অপনর্   রুষপর্ ও দ হোপত বিপল দূপর সযরপ  যদপ পছ। আ োর অপনপর্র 
সোপথ এর্োযধর্ োর র্থো  পলও তোর মপন  ো বদপহ ছো  বিলপত  োপরযন। মোপি মপধয 
দ -এর্র্ো ম খ বভপস আসত মপনর র্যোনভোপস, আ োর দ্রুত যমযলপ  বেত। 
  
লোরোর অন রোগীর স়িংখযো ক্রমশই  োডযছল। য জপনস এগযজযর্উযর্ভ বথপর্ শুরু র্পর 
সোমোনয শ্রযমর্ সমোপজর স কস্তপরর   রুপষরো তখন  োগপলর মপতো লোরোপর্ ভোপলো োসপত 
শুরু র্পর যদপ পছ। এমন র্ী রোজশনযতর্ বনতো বথপর্ র্য , সোযহযতযর্পদর র্োপন র্োপন 
ব ৌঁপছ বগপছ লোরোর নোম। লোরোর েণ  েোথকী ক্রমশ আর্োশ ছ ুঁপ  েোপচ্ছ। ও েোপদর সপে 
র্োজর্মক র্রত, তোপদর সর্পলই এর্র্  ব শী ভোপলো োসত। েপতযপর্র সপে ও হোযসম পখ 
র্থো  লত। যর্ন্তু র্োপরো সপে ব শী ঘযনষ্ঠতো র্রত নো। দরজোর সোমপন দোুঁযডপ  হোত 
িোুঁর্োযন যদত। যর্ন্তু বর্োপনো গুণম গ্ধ   রুষ লোরোর অন্দরমহপলর চোয  বখোলোর স পেোগ 
এ ়িং সোহস  ো যন। বখোলোপমলো এ ়িং যমশুপর্ স্বভোপ র হপলও ও স সম  ম পখর ও র 
এর্র্ো র্যিন গোম্ভীপেকর ম পখোশ চোয প  যদত। 
  
এই সম  লোরো য র্ রো োন নোপম এর্জপনর ও র আর্ষকণ ব োধ র্পরযছল। বস লোরোর 
র্মকচোরী,   পস ে  র্। বদখপত ভোপলো। স  সম  ম পখ অমোয র্ হোযস বলপগ থোপর্। 
র্োজ স়িংক্রোন্ত য যভে সমসযো যনপ  লোরোর সপে বস আপলোচনো র্রত। য পর্র উ যস্থত 
  যদ্ধ লোরোপর্ তোর যদপর্ আপরো আর্ষকণ র্পর। যনপজর স়িংস্থোর এই তরুণ 
বিোরমযোনযর্পর্ লোরোর ব শী র্পরই ভোপলো লোগপত শুরু র্পর। 
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এর্যদন র্থো েসপে য র্ লোরোপর্ যজজ্ঞোসো র্পরযছল–আ যন যর্ আমোর সপে যডনোর 
র্রপত রোজী আপছন? 
  
–ব শ বতো চল ন। 
  
য র্  লল–তোহপল আযম আ নোপর্ অযো োর্কপমন্ট বথপর্ সম  মপতো ত পল বন । 
  
–যির্ আপছ। 
  
লোরো চপল এল। যনযদকষ্ট সমপ  য র্ তোপর্ ত পল যনপ  চপল বগল। যর্ন্তু যডনোপর ন , 
বসোজো যনপজর ফ্ল্যোপর্, বসখোপন যগপ   লল–জো গোর্ো খ   স ন্দর। 
  
–খ  ই স ন্দর।  
  
–ত যমও খ   স ন্দর লোরো। 
  
য র্ দ হোত যদপ  লোরোপর্ জযডপ  ধরল। লোরোরও মোনযসর্ েস্তুযত আপগ বথপর্ই র্রো 
যছল। অপনর্ আপগ বথপর্ বস এর্র্ো তীে আর্ষকণ বর্র  োযচ্ছল। লোরোপর্ জযডপ  য র্ 
য ছোনোপত বগল। তোর র দ জন সমূ্পণক নগ্ন অ স্থো  দোুঁডোল। 
  
হিোৎ যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর ম খখোনো বভপস উিল লোরোর মপনর বেেো পর্। েথম 
বেৌন অযভজ্ঞতো তোপর্ েযত ম হূপতক েন্ত্রণো বদ । যর্ন্তু য র্ রো োপনর সপে বস বে বেৌন 
সম্পর্ক স্থো ন র্রল, বসর্ো তোপর্ চরম আনপন্দর যশখপর যনপ  বগল। যমলপন এত 
উপেজনো আর স খ থোর্পত  োপর, লোরো এই েথম োর তো অন ভ  র্রল। য র্ রো োপনর 
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র্োপছ ও সযতয রৃ্তজ্ঞ। লোরোর েতযোশো য র্ যমযর্প পছ। বস ে  র্, ভদ্র এ ়িং স ন্দর 
ভোষো  র্থো  পল। তোরো এপর্ অনযপর্   িপত  োপর। আর র্ী চোই লোরোর? 
  
 পরর যদন সর্োপল লোরো সোইপর্ যগপ  হোযজর হল। য র্ রো োপনর সপে এখন বদখো 
র্রপত হপ । লোরো সোইপর্র র্োছোর্োযছ দোুঁযডপ  র্োজ বদখযছল। হিোৎ এর্জন শ্রযমর্ 
 পল উিল–গুড মযনক়িং যমস র্যোপমরন। 
  
র্থো  লোর ভযেমোর্ো ভোপলো লোগল নো লোরোর। ইযতমপধয আপরো দ জন শ্রযমর্ এপস ওপর্ 
সম্ভোষণ জোযনপ  চপল বগপছ। এখোনর্োর স  শ্রযমর্ ওর যদপর্ তোযর্প  র্ী স   লো যল 
র্রপছ। লোরো খোযনর্র্ো লজ্জো ব ল। বসোজো চপল এল য র্ রো োপনর র্োপছ। য র্ ওপর্। 
বদপখ হোসল,  লল–মযনক়িং স ইযর্, আজ রোপত ত যম র্খন যডনোর র্রপ ? 
  
–বতোমোরই বতো আপগ খোও োর েপ োজন। আযম   িপত  োরযছ, ত যম খ  ই ে ধোতক। 
  
–েো  পলপছ। য র্ রো োন বহপস উিল। 
  
লোরো ওর যদপর্ আর তোর্োল নো। 
  
েপতযর্যর্  োযড ততরী লোরোর র্োপছ এর্ এর্যর্ চযোপলঞ্জ। র্প র্র্ো বছোপর্োখোপর্ো অযিস 
য যড়িং ইযতমপধয বস ততরী র্পর বিপলপছ। বহোপর্পলর ধোপর র্প র্র্ো র্পর্জ োর যনপ পছ। 
 োযডর্ো র্ী ধরপনর হল, এ যো োপর লোরোর েত নো উৎসোহ, তোর বথপর্ ব শী উৎসোহ 
বলোপর্সন যন কোচন। য ল রজোপসকর র্থোর্ো ওর মপন বগুঁপথ আপছ। যরপ ল এপস্টপর্র 
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 য সোর বেপে যতনপর্ যজযনস মপন রোখো দরর্োর। এর্, বলোপর্সন, দ ই বলোপর্সন এ ়িং 
যতন বলোপর্সন। 
  
লোরোর সোম্রোজয তখন ক্রমশ ব পড চপলপছ। শহপরর েথম বশ্রণীর নোগযরর্রোও লোরোপর্ 
স্বীরৃ্যত যদপত শুরু র্পরপছ। বেপসর বলোর্জন মোপি মপধয তোর সপে বদখো র্রোর জনয । 
ছর্ির্োযন শুরু র্পর। লোরো এখন এই শহপরর এর্ গ্ল্যোমোরোস যিগোর। এ য ষপ  বর্োপনো 
সপন্দহ বনই। ও বেখোপন েো , চোর োপশর গুণম গ্ধপদর যভড জপম ওপি। র্যোপমরোমযোনরো 
িপর্ো বতোপল। ওর খ র জোনোর জনয বেস উদগ্র্ী  যচপে অপ েো র্পর। েচোরমোধযপমর 
ম পখোম যখ ওপর্ মোপি মপধয দোুঁডোপত হ । এতগুপলো সিল য যড়িং-এর মোযলর্ হও ো 
সপেও লোরো যর্ন্তু তৃি ন । লোরোর বর্ লই মপন হ , ওর জী পন এমন এর্র্ো মযোযজর্ 
ঘর্ র্, েো হপ  র্ল্পনোর  োইপর, অযভন  যর্ছ , েোপর্ ও বর্োপনোযদন ভো পত  োপরপ  নো। 
  
হোও োডক বর্লোর এর্যদন যজজ্ঞোসো র্রল–লোরো, ত যম আর র্ী চোও? 
  
লোরো বচোখ  ন্ধ র্পর  লল–চোও োর র্ী বশষ আপছ, হোও োডক? আযম অপনর্ যর্ছ  চোই। 
আযম এই বগোর্ো  ৃযথ ীর সম্রোজ্ঞী হপত চোই। 
  
লোরোর দ যর্ বচোখ তখন স্বপের জগপত বভপস বগপছ। লোরো তখন অনয  ৃযথ ীর  োযসন্দো 
হপ  বগপছ। ব শ যর্ছ েণ আচ্ছে অ স্থো  যছল বস। তোর র ওর বঘোর বর্পর্ বগল। ও 
হোও োডকপর্  লল–হোও োডক, বতোমোর যনশ্চ ই জোনো আপছ, আমরো য যভে সোযভকপসর 
ব ছপন েযত মোপস র্ত খরচ র্রযছ? 
  
হোও োডক  লল–বসর্ো বতো এর্র্ো েপ োজনী  খরচ। 
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–আযম বসই খরচর্ো যর্নপত চোইযছ। 
  
–ত যম র্ী  লপত চোইপছো? 
  
–আমরো এর্র্ো সোেোই বড োযর  য স্থো যর্ চোল  র্রপত  োযর নো? অনয য ডোররো তো 
র্খপনো বভপ  বদপখযন। ধপরো, আমরোই এ ধরপনর সোযভকস চোল  র্রলোম। যলপনন সোযভকস 
বথপর্ উইপন্ডো, ও োশোর, দোপরো োন েভৃযত স  আমরোই সোেোই র্র । 
  
এই  য স্থো শুরু হল। েথম বথপর্ই এর্ো সিল হপত শুরু র্রল। হোও োডক বর্লোপরর 
মপন হযচ্ছল, লোরো যনপজর চোর োপশ আপ পগর এর্র্ো বদও োল ততরী র্পরপছ। হোও োডক 
অনযপদর বথপর্ অপনর্ ব শী র্োপছর বলোর্। যর্ন্তু হোও োডকপর্ লোরো বর্োপনোযদন তোর 
 যর োর সম্পপর্ক বর্োপনো র্থো  পলযন। মপন হ , ও ব োধহ  এর্র্ো র্  োশোর 
বঘরোপর্োপ র মপধয  পস থোর্পত ভোপলো োপস। এই েপহযলর্ো বভদ র্রো খ  ই র্যিন। 
েথম বথপর্ই হোও োডক বর্লোর লোরোর র্োপছ অযভভো পর্র মপতো বথপর্পছ। মোপিমপধয 
লোরোপর্ যশযখপ পছ ওপর্ চোলনো র্পরপছ, যর্ন্তু ইদোযন়িং লোরো হোও োপডকর র্োছ বথপর্ 
যনপজপর্ য যচ্ছে র্রোর যসদ্ধোন্ত যনপ পছ। হোও োডক   িপত  োরপছ, আগোমীর্োল লোরো 
হ পতো ওর  োুঁধন বর্পর্ অনয বর্োথোও উপড েোপ । 
  
লোরো জোপন, তোর যনযদকষ্ট বর্োপনো গন্ত য  থ বনই। স্মরণ র্রোর মপতো বর্োপনো অতীত 
বনই। ভো  োর মপতো ভয ষযৎ আপছ। যর্ন্তু যনপজর ও র েচণ্ড আস্থো আপছ লোরোর, ওপর্ 
থোমোপনোর সোধয র্োপরোর বনই। এছোডো আর এর্র্ো শব্দ ও বমপন চপল। তোহল, অপল্প ত ষ্ট 
হও ো উযচত ন । বে বর্োপনো র্োজ র্রপত বগপল বসই র্োজপর্ ত্রুযর্ শূনয র্রপত হপ । 
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লোরো বের্োপর্ ব পত চো , বসর্োপর্  ো োর জনয তীে বজদ আর েমতো জোযহর র্পর। 
েথম যদপর্ লোরো অপনর্ যর্ছ  জোনত নো। যর্ছ  যর্ছ  শ্রযমর্ র্মকচোরী ওর অসহো তোর 
স পেোগ যনপ যছল। এখন লোরো স  যর্ছ  বজপন বগপছ। বর্োপনো বর্োপনো   রুষ র্মকীপদর 
মপন এর্ধরপনর হীনমনযতো বদখো যদপ যছল। মযহলোর অধীপন র্োজ র্রপত হপ  বভপ  
তোরো েযত ম হূপতক দগ্ধ হযচ্ছল। যর্ন্তু এখন  যো োরর্ো এপর্ োপর  োপল্ট বগপছ। এখন 
লোরোর বর্োম্পোনীপত বেোগ বদ োর জনয মোন পষর লোইন বচোপখ  পড। 
  
লোরোও  যো োরর্ো উ পভোগ র্পর। এর্যদন হোও োডক বর্লোরপর্ সপে যনপ  লোরো গোযড 
ড্রোইভ র্পর বর্. যজ. এযভনর ও র যদপ  েোযচ্ছল। হিোৎ এর্র্ো মোিোযর বগোপছর ব্লর্ 
লোরোর বচোপখ  ডল। বসখোপন বছোপর্ো বছোপর্ো বদোর্োন আপছ। সপে সপে গোযডর্ো থোমোল। 
হোও োডকপর্  লল হোও োডক, এই ব্লর্র্ো বতো এপর্ োপর নষ্ট হপ  বগপছ। এখোপন এর্র্ো 
স ন্দর হোইরোইজ হপত  োপর নোযর্? বদখপতও স ন্দর হপ   োযডর্ো, ব শী লোভ হপ । 
এইস  বছোপর্ো বদোর্োপনর আ  র্তই  ো হ ? 
  
হোও োডক  লল–স ই যির্ মযোডোম, যর্ন্তু এই বদোর্োনদোররো েযদ তোপদর বদোর্োন য যক্র 
র্রপত নো চো , তো হপল র্ী হপ ? 
  
–আযম স র্োই যর্পন বন । অপথকর বর্োপনো অভো  হপ  নো। ওপদর রোজী হপতই হপ । 
হোও োডক  লল যির্ আপছ, ত যম এখোপন এর্র্ো উুঁচ   োযড ততরী র্রপত চোইপছ, এই 
খ রর্ো জোনপল রোজী হপ  নো। 
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–ওরো জোনপ  র্ী র্পর? আযম র্ী র্রপত চোইযছ বস খ র  ল  বর্ন? ওপদর েতযোশোর 
বথপর্ অপনর্ ব শী যদপ  আযম ওপদর র্োছ বথপর্ স যর্ছ  যর্পন বন । 
  
লোরো বর্ন োর উপেজনো  অধীর হপ  উপিপছ। বস  লল–আপগ স োইপ র র্োপছ আমোর 
েস্তো র্ো বদও ো েোর্। 
  
–যির্ আপছ। আযম আপগ র্থো  যল। যর্ন্তু স োধোন খ রর্ো বেন বর্োপনো ভোপ ই িোুঁস নো 
হ । তোহপল ওরো যর্ন্তু ব প   সপ । 
  
লোরো আর হোও োডকদ জপনই ব্লর্র্ো বর্নোর জনয এযগপ  এল, বর্. যজ. এযভনর এই 
ব্লর্র্োপত এর্ ডজপনর ব শী বদোর্োন আর বস্টোর আপছ। বর্োপনোর্ো ব র্োরী, বর্োপনোর্ো 
ওষ পধর বদোর্োন। বর্োপনোর্ো  দরযজ  পস  পস বসলোই র্রপছ। বর্উ  ো ব োশোপর্র 
বদোর্োন যদপ পছ। আর আপছ হোডকও যোর বস্টোর। 
  
হোও োডক বর্লোর লোরোপর্ সো ধোন র্পর যদপ   লল–খ   সো ধোপন র্থো োতকো  লপত হপ । 
এর্জন েযদ নো চো , তোহপল যর্ন্তু আমোপদর েস্তো র্ো র্োেকর্র হপ  নো। 
  
লোরো  লল–যচন্তোর যর্ছ  বনই। আযম যনপজ এ  যো োরর্ো বদখযছ। 
  
এই ম হূপতক লোরোপর্ বর্উ থোমোপত  োরপ  নো। এর্ সিোহ বর্পর্ বগপছ। এর্জন 
আগন্তুর্ এপস এর্যর্ বসল পন হোযজর হল। তখন বসখোপন এর্জন চ ল র্োর্যছল। 
আগন্তুর্পর্  সপত  লল বলোর্যর্।  োপশই এর্জন  পস  পস মযোগোযজন  ডযছল। বস 
 লল–আ যন যর্ চ ল র্োর্প ন? 
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আগন্তুর্  লল–নো, আযম এখোপন চ ল র্োর্পত আযসযন। আযম এ শহপর েথম এপসযছ। 
যনউজোযসকপত আমোর এর্র্ো বসল ন আপছ। যর্ন্তু আমোর স্ত্রী চোইপছ এখোপন বসল নর্ো যনপ  
আসপত। তো হপল বস অস স্থ মোপ র র্োছোর্োযছ থোর্পত  োরপ । বসজনয আযম এখোপন 
এর্র্ো বদোর্োন খ ুঁজযছ। 
  
–এখোপন বসল ন এই এর্র্োই। য যক্রর জনয বর্োপনো যচন্তোভো নো বনই আমোর। আগন্তুর্ 
মৃদ  হোসল-বদখ ন, য যক্র েখন ইপচ্ছ র্রো েো । এর বর্োপনো সম  অসম  বনই। যর্ 
তোইপতো? আযম েযদ উ ে ক্ত দোম যদই, এই ধরুন  েোশ যর়্িং ো ষোর্ হোজোর ডলোর, 
তোহপল যর্ আ যন  যো োরর্ো যনপ  ভো প ন? 
  
বলোর্র্ো গম্ভীর হপ  বগল, আগন্তুর্  লল–বদখ ন, আযম বদোর্োনর্ো  োও োর জনয খ  ই 
আগ্র্হী। আযম  ুঁচোের হোজোর ডলোর  েকন্ত যদপত রোজী আযছ। 
  
–আযম বসল নর্ো য যক্রর  যো োপর এখনই বর্োপনো যচন্তোভো নো র্রযছ নো। 
  
আগন্তুর্ তখপনো যনয কর্োর। বস  লল–এর্পশো হোজোর ডলোর। 
  
–আযম সযতযই ভো যছ নো। 
  
আগন্তুর্  লল–বদখ ন, এখোপন েো েো েন্ত্র োযত আপছ, বস স ও আ যন যনপ  বেপত 
 োপরন। 
  
বলোর্যর্ এ োর অদ্ভ ত দৃযষ্টপত আগন্তুর্পর্ বদখল।  লল–আ যন  লপছন? 
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-হযোুঁ, আমোর যনপজর েন্ত্র োযত আপছ। 
  
–আমোপর্ এর্র্  ভো পত যদন, আমোর স্ত্রীর সপে শলো রোমশক র্রপত হপ । 
  
–যনশ্চ ই। আযম তোহপল আগোমী  রশু আস । যির্ এই সমপ । 
  
আগন্তুর্ চপল বগল। বলোর্র্ো তোর েোও োর যদপর্ তোযর্প  থোর্ল। 
  
দ -যদন  োপদ বদোর্োনর্ো য যক্র হপ  বগল। যর্নল ওই আগন্তুর্। 
  
লোরো মৃদ  বহপস  লল–এর্র্ো হল, এর  পরর লেয ব র্োরী। বসর্োপর্ও যর্পন যনল বস। 
  
েো  ছ-মোপসর মপধয স  যর্ছ  বর্নো হপ  বগল। এ োর এখোপন অনয বলোর্জপনর আগমন 
ঘর্ল। েথপমই লোরো আযর্কপর্ক্টপর্ যদপ  আর্োশপছোুঁ ো অট্টোযলর্োর এর্র্ো নর্শো ততরী 
র্পর যনল। যর্ন্তু হোও োডক এর্যদন  লল–লোরো, এর্র্ো সমসযো বদখো যদপ পছ। 
  
–র্ী সমসযো? 
  
–র্যি শপ র বলোর্র্ো এখপনো রোজী হ যন। 
  
–আচ্ছো, এর্ো যনশ্চ ই এর্র্ো সমসযো।  োুঁচ  ছপরর যলপজ ও এখোপন আপছ। যলজ ছোডপত 
চোইপছ নো। তোই বতো? অপথকর ব শী বলোভ বদখোপত হপ ? 
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–বে বর্োপনো মূপলযই ও রোজী হপচ্ছ নো। 
  
লোরো হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প   লল–বলোর্র্ো যর্ জোপন এখোপন হোইরোইজ হপ ? 
  
-নো। 
  
–যির্ আপছ। আযম যনপজ ওর সপে র্থো  ল । যচন্তোর যর্ছ  বনই। ত যম  র়িং বখোুঁজ নোও, 
ও র্োর র্োছ বথপর্ যলজ যনপ পছ। 
  
-ব শ। 
  
হোও োডক েত লোরোপর্ বদখপছ, তত অ োর্ হপ  েোপচ্ছ। বর্োপনো  যো োপরই বস অপল্পপত 
বভপে  পড নো। বমপ র্ো রীযতমপতো আত্মেতয ী। বে র্োজ বর্উ র্রপত  োরপ  নো, বস 
র্োপজ বস িোুঁয প   পড। 
  
 রযদন সর্োলপ লো লোরো তোর নত ন সোইপর্ হোযজর হল। ব্লপর্র বশষ েোপন্ত অযিস ঘর। 
বদোর্োন খ  ই বছোপর্ো। র্প র্র্ো মোে বচ োর বর্য ল। র্োউন্টোপরর ব ছপন এর্জন 
দোুঁযডপ যছল। লোরোর মপন হল, এই বলোর্র্োই ব োধহ  বদোর্োপনর মোযলর্। তোর   স 
ষোপর্র র্োছোর্োযছ। 
  
লোরো যগপ  এর্র্ো বচ োপর  সল। বলোর্র্ো ওপর্ বদপখ  লল–স েভোত, র্ী খোপ ন  ল ন? 
  
–অপরঞ্জ জ স আর এর্র্ো র্যি। 
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–এখনই যদযচ্ছ। 
  
বলোর্র্ো র্যি ঢোলপত ঢোলপত  লল–আমোর র্োপজর বমপ যর্ এখপনো আপসযন। অগতযো 
স যর্ছ  আমোপর্ই র্রপত হপচ্ছ। বের্র্ো যনপ  বস এযগপ  এল লোরোর র্োপছ। এর্র্ো 
হুইল বচ োপর বস  পস আপছ, তোর দ যর্  ো বনই। লোরো বদখল ভোপলো র্পর। 
  
লোরো  লল–জো গোর্ো খ  ই চমৎর্োর। আপরো জোনপত চোইল বসর্তযদন এখোপন আপছন? 
  
বলোর্যর্  লল–দশ  ছর। 
  
–এখপনো য শ্রোম বন োর র্থো ভোপ নযন বর্ন? 
  
বলোর্যর্ মোথো নোডল।  লল–আ যন হপলন যেতী   যযক্ত, বে আমোপর্ এই র্থোর্ো 
যজজ্ঞোসো র্রল। আযম যরর্ো োপরর র্থো এখপনো ভোয যন। 
  
–েযদ আ যন অপনর্ অথক ব প  েোন, তোহপল? যনশ্চ ই আ নোপর্ বর্উ এরর্ম েস্তো  
বদ যন, তোই নো? 
  
লোরো তীক্ষ্ণদৃযষ্টপত বলোর্র্োর যদপর্ তোযর্প  থোর্ল। এখন বস ম পখর ভোষো  ডোর আশ্চেক 
েমতো আ ে র্পরপছ। 
  
বলোর্র্ো  লল–অথক বর্োপনো  যো োর ন  যমস। এখোপন আসোর আপগ আযম দ  ছর 
হোস োতোপল যছলোম। আমোর বর্োন  ন্ধ  যছল নো। জী পনর বর্োপনো লেয যছল নো। হিোৎ 
এর্জন আমোপর্ এই জো গোর্ো যলজ বদ োর েস্তো  বদ । বসর্ো আমোর জী পনর চলোর 
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ছন্দপর্   পরো  যর  োপল্ট যদপ পছ। এখোনর্োর অপনপর্ই চপল বগপছ। যর্ন্তু আমোর র্োপছ 
জো গোর্োর এর্র্ো আলোদো গুরুত্ব আপছ। অথক যদপ  তো য চোর র্রো সম্ভ  ন । 
  
আপ পগ বলোর্র্োর র্ণ্ঠস্বর   পজ এপসপছ। বস  লল–আ নোপর্ আর এর্র্  র্যি বদ  
যর্? 
  
–যদন। 
  
এই ম হূপতক লোরোপর্ আপরো র্থো  লপত হপ । এই বলোর্র্োপর্ সরোপত নো  োরপল তোর 
স্বের্ো সিল হপ  নো। জী পনর বর্োপনো বখলো  লোরো র্খোপনো  রোযজত হ যন। এই 
বখলোপতও বস বশষ  েকন্ত যজতপ । 
  
আযর্কপর্পক্টর র্থো মপন  পড বগল লোরোর।  োপশই  পসযছল হোও োডক বর্লোর। ওর ম খর্ো 
গম্ভীর। 
  
র্থোর মোিখোপন হোও োডক  লল–এখপনো  েকন্ত এই বদোর্োনর্ো আমরো যনপত  োযরযন, যর্ন্তু 
মোযলপর্র সপে র্থো  পলযছ। ওর শতক হল েযত মোপস েযদ ও যির্মপতো ভোডো নো যদপত 
 োপর তোহপল মোস র্প র্  পর এই বদোর্োনর্ো  ন্ধ র্পর বদও ো বেপত  োপর। 
  
লোরো শুনল। তোর র যজজ্ঞোসো র্রল–আর এর্র্ো েশ্ন আপছ। 
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ড্রই়িংর্ো বর্য পলর ও র বমপল ধরল লোরো। র্যি শপ র ও পর ব নযসলর্ো রোখল।  লল–
আমরো েযদ জো গোর্োপর্ বছপড যদপ  য যড়িংর্ো ততরী র্যর, তোহপল যর্ বর্োপনো অস য ধো 
হপ ? জো গোর্ো খ  ই বছোপর্ো আর এর্দম ধোপর। 
  
আযর্কপর্ক্ট  লল–অস য ধো হপ  নো। েযোন যডজোইনর্ো এর্র্   োল্টোপত হপ । 
  
হোও োডক  লল–বলোর্র্োপর্ বজোর র্পর ত পল যদপল বর্মন হ ? 
  
লোরো মোথো বনপড  লল–নো-নো, তো বর্মন র্পর হপ ? তোছোডো ওর্োপর্  োদ যদপ  বতো 
আমরো যর্পনযছ। 
  
হোও োডক মোথো বনপড  লল–ত যম যির্ই  পলপছ। 
  
লোরো  লল যির্ আপছ, আমোপদর র্োজ শুরু বহোর্। র্যিশ  বেমন আপছ, বতমনই 
থোর্। এপত আমোপদর বর্োপনো অস য ধো হপ  নো। 
  
হোও োডক আপরো এর্ োর লোরোর অসোমোনয সোহস আর উৎসোপহর  যরচ  ব ল। বস 
  িপত  োরল, লোরোপর্ বর্উ বর্োপনোযদন থোমোপত  োরপ  নো। 
  
র্প র্ যদন বর্পর্ বগপছ। লোরো হোও োডকপর্  লল–আমোর ইপচ্ছ, ত যম এর্ োর স্কর্লযোন্ড 
েোও। 
  
–বর্ন? স্কর্লযোপন্ড  োযড ততরী র্রপ  নোযর্? 
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লোরো মৃদ  হোসল, তোর বচোপখর দৃযষ্টপত রহপসযর আভোস। বস  লল–আযম ওখোপন এর্র্ো 
েোসোদ যর্নপত চোই। ওখোপন এর্র্ো উুঁচ  জযম আপছ। নোম লর্ মোরযলর্। রোস্তোর ও পর 
সমস্ত জো গোর্ো জ পড এর্োযধর্ েোসোদ আপছ। এর মপধয বে বর্োপনো এর্র্ো আযম যর্ন । 
  
–অপনর্র্ো খোমোর বহোপমর মপতো। তোই বতো? 
  
–নো, আযম গরম র্োপল ওখোপন থোর্  নো। বসরর্ম বর্োপনো  যরর্ল্পনো আমোর বনই। 
ওখোনর্োর মোযর্পত আমোর  ো োর সমোযধ র্রপত চোই। আমোর  ো োর র্ রর্ো এখন বগ্র্স 
ব -র যগ্র্ল যভউ যসযমযস্ট্রপত রপ পছ। ওখোন বথপর্ স্থোনোন্তযরত র্রপত হপ । 
  
এই েথম হোও োডক লোরোর  যর োযরর্  যো োপর খ র শুনল। বস  লল–বতোমোর  ো োপর্ 
ত যম খ  ই ভোপলো োপসো, তোই নো? 
  
–ভোপলো োসো? লোরো ম পখর ও র মপনর ভো  ের্োশ র্রল নো। বস  লল–র্োজর্ো ত যম 
র্রপ  বতো? 
  
–যনশ্চ ই? 
  
–সমোযধর জনয এর্র্ো জো গো যির্ র্রপ । বর্ োরপর্র্োরও যনে ক্ত র্রপত হপ । 
  
–ব শ বতো। 
  
 ো োর েযত ভোপলো োসোর র্থো শুপন হোও োডক ম গ্ধ হপ  বগল। 
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যতন সিোহ  োপদ হোও োডক স্কর্লযোন্ড বথপর্ যিপর এপস  লল–স   য স্থো হপ  বগপছ। 
বতোমোর এর্র্ো েোসোদ বর্নো হপ পছ। বসর্োই বতোমোর  ো োর য শ্রোম স্থোন হপ ।  োহোপড 
বঘরো আর গোছ োলো  ভরো জো গোর্ো খ  ই স ন্দর। বদখপল দ পচোখ জ যডপ  েোপ । ত যম 
র্প  েোপ ? 
  
লোরো  লল–আযম? আযম বতো েো  নো! 
  
লোরোর র্থো শুপন হোও োডক বর্লোর খ  ই অ োর্ হপ  বগল। এখপনো  েকন্ত লোরো তোর 
র্োপছ এর্ দ প কোধয রহসযম ী নোরী যহসোপ ই বথপর্ বগপছ। হোও োডক জোপন, ওই রহপসযর 
আ রণ বস বর্োপনোযদন বভদ র্রপত  োরপ  নো। 
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লারার নজর সনউই র্ক 
যেতী    ক । েথম অধযো  
  
১৯৮৪ সোল। লোরোর এ োর নজর যনউই র্ক। হোও োপডকর র্োপছ বস তোর  যরর্ল্পনোর 
র্থোর্ো জোনোল। যর্ন্তু হোও োডক সমথকন র্রল নো। হোও োপডকর আচরপণর মপধয বর্মন 
এর্র্ো যনসৃ্পহভোপ । 
  
হোও োডক  লল–যনউই র্ক শহরর্োপর্ ত যম বচপনো নো লোরো। লোরো আমরো  র়িং 
  
লোরো স্বোভোয র্ভোপ   লল–বগ্র্স ব -বত বথপর্ েখন যচর্োপগো শহপর এপসযছলোম, তখন 
আমোপর্ এস  র্থোই শুনপত হপ যছল। বেখোপন ত যম  োযড ততরী র্পরো নো বর্ন, যচর্োপগো 
যর়্িং ো যনউই র্ক যর়্িং ো বর্োযর্ও, যন মনীযত স  জো গোপতই এর্, তোহপল বর্ন আমরো 
যমপথয ভ   ো । 
  
হোও োডক  লল–ত যম এখোপন চমৎর্োর র্োজ র্পরপছ। যচর্োপগো শহপরর মোনযচের্োই  োপল্ট 
যদপ পছো। ত যম আর র্ী চোও? 
  
লোরো মৃদ  বহপস জ ো  যদল–আযম বতো বতোমো  আপগই  পলযছ হোও োডক, আযম আপরো 
চোই। যনউই পর্ক এর্র্ো র্যোপমরন েোজো ততরী র্র । তোর র র্যোপমরন বসন্টোর। আর 
শুনপত চোও? আযম এর্যদন  ৃযথ ীর স পথপর্ উুঁচ   োযডর্ো ততরী র্রপত চোই। তো হপ  
ওই যনউই পর্ক। র্যোপমরন এন্টোরেোইজ এ োর চপলপছ যনউই র্ক জ  র্রপত। 
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হোও োডক আর যর্ছ   লোর সোহস ব ল নো। যনউই পর্ক চোযরযদপর্ শুধ   োযড আর  োযড। 
যরপ ল এপস্টপর্র  য সো  েোরো জো োন্ট, তোরো এখোপনই ঘোুঁযর্ বগপড  পসপছ। বেমন 
যছপলন যজপর্ন ডরিস, হযোযর বহলোনসপল, বডোনোড েোস্ট, র্োউি ইতযোযদ। 
  
লোরো হোও োডকপর্  লল–আযম ওপদর ক্লোপ  বেোগ বদ । 
  
হোও োডক  লল–ব শপতো। 
  
এর র শুরু হল শহরর্োপর্ ঘ পর বদখোর র্োজ। এ ়িং অ শযই  ছন্দ মপতো জো গো 
আয ষ্কোর র্রো। লোরো আপগ জোনত নো, শহরর্ো এত েোণম । অজস্র আর্োশচ ম্বী  োযড 
মোথো ত পল দোুঁযডপ পছ। নদীর চোর োশ যঘপর আর্োশ তদতযরো আর্োশপর্ যগলপত চপলপছ। 
অস়িংখয গোযডর যভড। েোণচেল এই মহোনগরীপত বচোখ ধোুঁযধপ  বগল লোরোর। বগ্র্স ব  
আর যচর্োপগো বথপর্ সযতয শহরর্ো এপর্ োপর আলোদো। 
  
লোরো আর এর্ ম হূতক বদরী র্রপত রোজী ন । এর্র্ো র্োজ এখনই র্রপত হপ । 
ব শোদোর শ্রযমর্পদর যনপ  এর্র্ো সমে র্োরী যর্ম  োনোপত হপ । 
  
যরপ ল এপস্টপর্র  যো োপর অযভজ্ঞ আইনপজ্ঞর  রোমশক যনপত হপ । মযোপনজপমন্ট যর্ম 
ততরী র্রপত হপ । 
  
লোরো  লল–আমোর র্োপছ বে য যড়িং-এর যলস্টর্ো আপছ, বসগুযল আমোর  ছন্দ। এখন 
এর্জন ভোপলো স্থ যত দরর্োর। এই  োযডগুপলো েোরো ততরী র্পরপছ, বসই আযর্কপর্পক্টর 
সপে আযম এখনই বদখো র্রপত চোই। 
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লোরো উপেযজত হপ  উপিপছ হোও োডক   িপত  োরল। হোও োডক  লল– যোঙ্ক বথপর্ েোপত 
বক্রযডর্  োও ো েো , বসই  য স্থোর্ো আযমই র্র । যচর্োপগোপত আমোপদর অপনর্গুপলো 
সম্পযে আপছ, তোই বক্রযডর্ ব পত বর্োপনো অস য ধো হপ  নো। এখন বসযভ়িংস আর বলোন 
বর্োম্পোনীর সপে চ যক্ত র্রপত হপ । র্প র্ জন যরপ ল এপস্টর্ বেোর্োপরর সপে 
বেোগোপেোগ র্রপত হপ । 
  
– োুঃ, চমৎর্োর। 
  
–লোরো, এস  র্রোর আপগ যির্ র্পর  লল বতো বতোমোর  র তকী বেোপজক্টর্ো র্ী হপ ? 
  
লোরো অপনর্েণ ধপর হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প  রইল। 
  
তোর র  লল–আযম যর্ এ যো োপর যর্ছ ই  যলযন? 
  
–নো বতো! অ োর্ হল হোও োডক। 
  
লোরো  লল–আমরো মযোনহোর্ন বসন্টোর হসয র্োল যর্নপত চপলযছ। 
  
হোও োডক আর বর্োপনো র্থো  লল নো। এই ভো নোর্ো তোর মোথো  আপসযন। 
  
র্প র্যদন আপগ লোরো মযোযজযস োন এযভন যপত এর্র্ো বহ োর বড্রসোপরর র্োপছ যগপ যছল। 
ওর চ লর্ো েখন যির্ র্রযছল, তখন  োপশর   থ বথপর্ যর্ছ  র্থো োতকো ওর র্োপন আপস। 
ও শুনপত  ো  মযোনহোর্ন বসন্টোর হসয র্োপলর আযথকর্ অ স্থো বমোপর্ই ভোপলো ন । বে 
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বর্োপনো সম  বসর্ো  ন্ধ র্পর বদও ো হপ । র্মকচোরীপদর মোইপন  ে যমযর্প  বদও ো 
হপ পছ। বে র্থো  লযছল, বস ওই হোস োতোপলর স  োরভোইজোর। দীঘক র্ যড  ছর ধপর 
ওই। হোস োতোপল চোর্যর র্পরপছ। লোরো মন যদপ  তোর র্থোগুপলো শুনযছল। খ রর্ো 
এখপনো র্োগপজ ব পরো যন। শুধ মোে হোস োতোপলর র্মকচোরীরোই জোপন। খ রর্ো বচপ  রোখো 
হপ পছ। লোরোর চ লর্ো যির্ হপত আপরো যর্ছ েণ বদরী যছল। বস বচ োর বথপর্ উপি 
 ডল। 
  
বহ োর বড্রসোর মযহলো  লল–এখপনো যর্ছ র্ো  োযর্ আপছ, যমস র্যোপমরন। 
  
লোরো  লল যির্ আপছ।  োযর্র্ো  পর হপ । আমোর এর্র্  তোডো আপছ। যর্ছ  মপন র্পরো 
নো। 
  
  পরো ব পমন্ট যদপ  লোরো ওখোন বথপর্ চপল এপসযছল। মোথো  তখন এর্র্োই ভো নো  
ঘ র োর্ খোপচ্ছ, বে র্পরই বহোর্ মযোনহোর্ন বসন্টোর হসয র্োল যর্নপত হপ , এই 
স পেোগর্োই তোপর্ গ্র্হণ র্রপতই হপ । 
  
হোস োতোলর্ো ঘ পর বদখল বস। বর্োপনো ব্লর্ই  োদ যদল নো। এখোপন এর্র্ো নত ন 
র্োইসর্যো োর ততরী র্রো েোপ । র্প র্র্ো ব্লর্  োডোপনো েোপ । এগুপলো হপ  এপর্ োপর 
নীপচ। ও পর থোর্প  র্প র্র্ো লোক্সোযর র্পন্ডো যমযন োম। জো গোর্ো এপর্ োপর  দপল 
েোপ । 
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লোরো হোস োতোপলর বভতপর যগপ  মোযলপর্র নোম জোনপত চোইল। ওরোল যস্ট্রপর্র রজোর 
 োযমক়িংহোম নোপম এর্  যযক্ত হোস োতোপলর মোযলর্। তোর অপনর্গুযল অযিস আপছ। তোর 
মপধয এর্যর্পত যমস্টোর  োযমক়িংহোম  পসন। 
  
লোরো সপে সপে চপল বগল। লোরো তোর্োল মোযলর্ রজোর  োযমক়িংহোপমর যদপর্। মৃদ  বহপস 
 লল–শুনলোম মযোনহোর্ন বসন্টোর হসয র্োলর্ো য যক্র আপছ? ভদ্রপলোর্ অ োর্ হপ  
জোনপত চোইপলন–বর্োথো  শুপনপছন? 
  
– যো োরর্ো যর্ সযতয? 
  
–হযোুঁ, সযতয। 
  
–আযম হোস োতোলর্ো যর্নপত আগ্র্হী। আ যন র্ত দোম যদপ পছন। 
  
 োযমক়িংহোম লোরোর যদপর্ তোর্োপলন।  লপলন–বদখ ন যমস, আযম বতো আ নোপর্ যির্ জোযন 
নো। এস   যো োপর েখন তখন আপলোচনো র্রো েো  নো। নব্বই যমযল ন ডলোর বসোজো 
 যো োর ন । 
  
লোরোর র্োপছ দোমর্ো খ   চডো বির্ল। যর্ন্তু এই হোস োতোলর্ো তোর চোই। আরম্ভর্ো তোহপল 
উপড চলোর মপধয যদপ  শুরু হপ । 
  
লোরো  লল–আমরো যর্ ওই য ষপ  র্থো  লপত  োযর? 
  
–বস বতো  পর্ই। 
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লোরো এর্র্ো এর্পশো ডলোপরর বনোর্  োযমক়িংহোপমর হোপত যদল।  োযমক়িংহোম অ োর্ হপ  
তোর্োল লোরোর যদপর্। যজজ্ঞোসো র্রল–এর্ো র্ী জনয? 
  
লোরো  লল–এর্ো আর্চযিশ ঘন্টোর জনয। আ নোরো বতো এখপনো য যক্রর  যো োর বর্োপনো 
রর্ম বঘোষণো র্পরনযন। আযম েযদ আ নোর দোমর্ো যদপত  োযর, তো হপল খ  ই ভোপলো 
হপ  বদখো েোর্। 
  
আ োর রজোর  লপলন–আযম বতো আ নোর সম্পপর্ক যর্ছ ই জোযন নো। 
  
লোরো জ ো  যদল–আ যন এর্র্ো র্োজ র্রুন যমস্টোর  োযমক়িংহোম। যচর্োপগোর মোপর্কন্টোইল 
 যোপঙ্ক বিোন র্রুন। ওখোনর্োর বেযসপডন্ট    ভযোিপর্ বডপর্  োিোন। 
  
রজোর  োযমক়িংহোম ব শ যর্ছ েণ তোযর্প  রইপলন লোরোর যদপর্। তোর র মোথোর্ো এর্ োর 
বনপড যনপলন, বর্যলপিোন গোইডর্ো ত লপলন। নোম্বোর ব র র্পর বসপক্রর্োরী লোইনর্ো 
ব প ই  োযমক়িংহোমপর্ যদপ  যদল। 
  
 োযমক়িংহোম  লপলন যমস্টোর ভযোি, আযম যনউই র্ক বথপর্ রজোর  োযমক়িংহোম  লযছ। এখোপন 
যমস 
  
লোরোর যদপর্ তোর্োল। লোরো নোমর্ো  লল–লোরো র্যোপমরন। 
  
 োযমক়িংহোম বিোপন  লপলন যমস লোরো র্যোপমরন  পস আপছন। উযন এখোনর্োর এর্র্ো 
সম্পযে যর্নপত আগ্র্হী। আ যন ওপর্ বচপনন নোযর্? 
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রজোর  োযমক়িংহোম    ভযোপির র্থো শুপন বগপলন। এর র    ভযোিপর্ ধনয োদ জোযনপ  
যরযসভোর নোযমপ  রোখপলন। এ োর ভোপলোভোপ  তোর্োপলন লোরোর যদপর্।  লপলন–আ যন 
যচর্োপগোপত ব শ য খযোত বদখযছ। 
  
–আযম যনউই পর্কও আমোর উ যস্থযতর ছো  রোখ । মৃদ  হোসল লোরো। 
  
 োযমক়িংহোম এর্পশো ডলোপরর বনোর্র্োর যদপর্ এর্ োর তোর্োপলন।  লপলন–এর্ো যদপ  আযম 
র্ী র্র ? 
  
–আ যন র্প র্র্ো যর্উ োন যসগোর যর্নপত  োরপ ন। বদযখ, এর মপধয আ নোর সমসযোর্ো 
সমোধোন র্রো েো  যর্নো। 
  
 োযমক়িংহোম ওখোপন  পস লোরোর যদপর্ তোর্োপলন।  লপলন– যো োরর্ো বর্মন অদ্ভ ত। যির্ 
আপছ, আযম আ নোপর্ আর্চযিশ ঘন্টো সম  যদযচ্ছ। আ যন বভপ  আমোপর্  লপ ন। 
  
লোরো ধনয োদ জোযনপ  বসখোন বথপর্ ব যরপ  এল। 
  
. 
  
লোরো হোও োডকপর্  লল–এ োর এর্র্  তোডোতোযড র্রপত হপ । আর্চযিশ ঘন্টোর মপধয 
  পরো  যো োরর্ো বসপর বিলপত হপ । 
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লোরো এখন খ  ই গম্ভীর হপ  উিপছ। বস জোপন, অপনর্গুপলো সমসযো সমোধোন র্রোর  র 
তপ  হোস োতোপলর স্বের্ো সিল হপ । 
  
–স  যমযলপ  র্ত লোগপ  বভপ  বদপখপছো? 
  
লোরো জ ো  যদল-সম্পযে  ো দ নব্বই যমযল ন ডলোর। এর র আপরো দ পশো যমযল োন 
ডলোর খরচ হপ  হোস োতোল ভোেপত এ ়িং তোর ও র  োযড ততরী র্রপত। 
  
হোও োডক লোরোর যদপর্ তোর্োল–তোহপল বমোর্ দ পশো নব্বই যমযল ন ডলোর, যির্ বতো? 
  
লোরো  লল–যির্ই  পলপছ। 
  
হোও োডক যজজ্ঞোসো র্রল–র্োর্োর্ো বর্োথো বথপর্ আসপ ? 
  
লোরো  লল–আমরো ধপর বন , যচর্োপগোপত েোরো আমোপদর সহপেোগী স়িংস্থো, তোপদর র্োছ 
বথপর্।  যো োরর্ো খ   এর্র্ো সমসযো হপ  নো। 
  
–যর্ন্তু এর্ো খ   ি ুঁযর্র য ষ , বসর্ো যর্ ত যম   িপত  োরপছো লোরো? 
  
–এপতই বতো আমোর উপেজনো। জ  ো  বজতোর মপতো আনন্দ অনয যর্ছ পত আপছ যর্? 
  
হোও োডক যর্ছ  নো  পল বচোখ দ পর্ো  ন্ধ র্রল। ব চোরী, ব শী দূর ভো নোযচন্তো র্রপত বস 
বমোপর্ই  োপর নো। 
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যচর্োপগোর বথপর্ যনউই পর্ক অপনর্গুপলো রোস্তো ব শী আপছ। এখোপন বে বর্োপনো  োযড 
ততরী র্রোর জনয সহপজই র্োর্োর স়িংস্থোন হপ  েো । যনউই পর্ক যন মর্োন ন খ   এর্র্ো 
জযর্ল ন । লোরোর র্োগজ েগুপলো  রীেো র্পর  যোঙ্ক খ  ই খ শী হল। আর্চযিশ ঘন্টোর 
আপগই লোরো র্যোপমরপনর বলোন এর্রর্ম  োশ হপ  বগল। স র্োই হোপত ব প  বগল 
বস। লোরো এপস হোযজর হল রজোর  োযমক়িংহোপমর অযিপস। তোর র ওর হোপত যতন 
যমযল োন ডলোপরর এর্র্ো বচর্ ত পল যদল। 
  
লোরো  লল–এর্ো  য সোয র্ চ যক্তর অযগ্র্ম ব পমন্ট। আযম আ নোর দোমর্ো যদপত  োর । 
এছোডো আ যন এর্পশো ডলোর রোখপত  োপরন। 
  
রজোর  োযমক়িংহোম ভো পত  োপরন যন, লোরো এত তোডোতোযড র্োজর্ো র্পর বিলপত  োরপ । 
  
 পরর ছমোস ধপর হোও োডক বর্লোর  যোপঙ্কর েো তী  র্োজ যনপ   যস্ত যছল। আযর্কপর্পক্টর 
সপে য যড়িং-এর েযোপনর  যো োপরও র্থো োতকো হল। এযেল মোস নোগোদ র্োজ আরম্ভ হল। 
লোরো তখন ক্রমশ আপরো উপেযজত হপ  উিপছ। বরোজ সর্োল ছর্ো  উপি লোরো সোইপর্ 
ব ৌঁপছ েো । সর্পলর র্োজর্মক ভোপলোভোপ  লেয র্পর। েথম  েকো র্ো ওর খ  ই খোরো  
লোপগ। এই  েকোপ  ওর য পশষ যর্ছ  র্রোর বনই। লোরোর ইপচ্ছ এর্সপে বগোর্ো ছপ র্ 
বেোপজক্ট হোপত যনপ  এপগোপত। 
  
লোরো এর্যদন হোও োডক বর্লোরপর্  লল–বশোপনো, আমরো অনয বর্োপনো  য সো  মন যদপত 
 োযর নো? 
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–তো সম্ভ  ন । এই  যো োরর্ো  নজর রোখপত হপ । বগোলমোল বদখো যদপল তো আমরো 
সোমলোপত  োর  নো। 
  
বথপম বগল হোও োডক বর্লোর। লোরো ওর যদপর্ তোযর্প   লল–ত যম যমযছযমযছ যচন্তো 
র্রপছ। বর্োনর্ো বতোমোপর্ ভো োপচ্ছ? 
  
–আমোপর্ ভো োপচ্ছ বসযভ়িংস আর বলোন বর্োম্পোনীর সপে সই র্রো চ যক্তগুপলো। 
  
–বর্ন আমরো বতো র্োর্ো হোপত ব প যছ। 
  
হোও োডক  লল–আসপল বশপষর যদপর্র শতকর্ো আমোর ভোপলো লোগপছ নো।  পনপরোই মোপচকর 
মপধয বশষ নো হপল, স  ওপদর হোপত চপল েোপ । তখন আমরো স  যর্ছ  হোরো । 
  
বগ্র্স ব র র্থো মপন  পড বগল লোরোর। ওখোপন এর্ই রর্ম সমসযো বদখো যদপ যছল। 
 ন্ধ রো সহপেোযগতোর হোত নো  োডোপল লোরো আজ এইখোপন এপস ব ৌঁছছোপত  োরত নো। 
তপ  এখোনর্োর  যো োরর্ো এর্দম আলোদো। এখোপন অত িঞ্জোর্ িোপমলো বনই। বর্উ 
 পস  পস ষডেপন্ত্রর জোল ব োপন নো। 
  
লোরো মৃদ  বহপস  লল–অত ভো  োর যর্ছ  বনই। যনযদকষ্ট তোযরপখর আপগ  োযড  োনোপনোর 
র্োজ বশষ হপ  েোপ । এখন অনয এর্র্ো বেোপজক্ট যনপ  আমরো অনো োপস মোথো ঘোমোপত 
 োর । 
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লোরো আর হোও োডক  রস্পপরর ম পখর যদপর্ তোর্োল। এই ম হূপতক মপন হল, তোর ব োধহ  
দ ই বমরুর  োযসন্দো। 
  
মযোপনজোপরর সপে লোরো বদখো র্রো শুরু র্রল। মোপর্কযর়্িং মযোপনজোর লোরোর র্থোর জ োপ  
 লল–নীপচর যদপর্ বে যরপর্ইল বসন্টোরগুপলো আপছ, বসগুপলো সই হপ  বগপছ। অপধকপর্র 
ব শী র্পন্ডোযন োম যনপ  বনও ো হপ পছ।  োযডর্ো বশষ হ োর আপগ যতন-চত থকো়িংশ যর্পন 
বিলো সম্ভ  হপ । 
  
–যর্ন্তু আযম বতো  োযডর্ো বশষ হ োর আপগই স র্ো যর্নপত চোই। লোরো  পল উিল। 
  
যির্ এই সম  হোও োডক বর্িোর অযিপস ঢ র্ল। বস লোরোপর্  লল–ত যম যির্ই  পলপছো 
লোরো,  োযডর্ো যির্ সমপ ই বশষ হপ । 
  
লোরো  লল–স র্োই অপথকর  যো োর। আমোর েতর্ র্  অযভজ্ঞতো হপ পছ, আযম   িপত 
 োরযছ, এখোপন অপথকর বজোগোন যির্ থোর্পল বর্োপনো সমসযো হ  নো। 
  
 োযডর র্োজ যির্ মপতো এপগোপচ্ছ। লোরো আর হোও োডক দ জপনই খ শী। জোন  োরী মোপসর 
 পনপরো তোযরপখ  োযডর র্োজ অপধকর্ বশষ হপ  বগল। তখপনো র্োজ বশষ হপত ষোর্ যদন 
 োযর্। লোরো: চ  চো  দোুঁযডপ  শ্রযমর্ আর র্মকচোরীপদর র্োজর্মক বদখযছল। 
  
হিোৎ এর্যদন এর্জন শ্রযমপর্র হোত বথপর্ এর্র্ো বরঞ্জ যছর্পর্ এপস লোরোপর্ আঘোত 
র্রল। য পি আঘোত ব ল বস। যর্ছ র্ো ভ  ব প  বগল লোরো। আঘোত অ শয বতমন 
গুরুতর যর্ছ  যছল নো। শ্রযমর্যর্ তোর র্োপজর জনয েমো বচপ  যনল। 
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লোরো ভো ল, এর মপধয বর্োপনো অযনচ্ছোরৃ্ত অ রোধ বনই বতো? বস ওই শ্রযমর্পর্ আর 
র্োপজ রোখল নো। অনযোনয শ্রযমর্রো স  বদখল। যনপজপদর মপধয যিসিোস শুরু হল। 
তোরো লোরোর র্োপছ এপগো োর সোহস ব ল নো। 
  
এর  পরর যদনর্ো যছল বসোম োর। সর্োপল লোরো য যড়িং সোইপর্ হোযজর হল। ওর মপন 
হল, বর্োথোও যর্ছ  এর্র্ো বগোলমোল হপ পছ। চোরযদর্ এর্দম যনস্তব্ধ। র্োজ হ োর 
বর্োপনো যচহ্ন বনই। 
  
সোমপন এর্জন দোুঁযডপ  যছল। তোপর্ যজজ্ঞোসো র্রল লোরো র্ী  যো োর র্োজ  ন্ধ বর্ন? 
এখন বতো সর্োল সোতর্ো। 
  
–আমরো আর বর্উ র্োজ র্র  নো। বলোর্র্ো যনসৃ্পহ ভোপ  জ ো  যদল। আমরো যির্ 
র্পরযছ, এর্র্ো অযভপেোপগর জ ো যদযহ আ নোপর্ র্রপত হপ ।  
  
–র্ী অযভপেোগ? লোরোর মোথো  আগুন জ্বপল উপিপছ। 
  
–আ যন এর্জন শ্রযমর্পর্ অসম্মোন র্পর  রখোস্ত র্পরপছন। 
  
 যো োরর্ো লোরো ভ পলই যগপ যছল। এখন মপন  পড বগল। বস  লল–হযোুঁ, ও অমপনোেোগী 
হপ   পডযছল। আপরো  ড ধরপনর য  দ ঘর্পত  োরত। 
  
–এই শহপরর বর্োপনো শ্রযমপর্র অসম্মোন র্রোর অযধর্োর আ নোর বনই। 
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লোরোর ম খর্ো লোল হপ  উিল। লোরো  লল–ওর আচরণর্ো আমোর বমোপর্ই  ছন্দ হ যন। 
আমোর ধোরণো, ও ইপচ্ছ র্পরই বরঞ্জর্ো আমোর যদপর্ লেয র্পর ছ ুঁপডযছল। বসইজনয আযম 
ওর ও র বরপগ বগযছ। তোই আযম েমো চোইযছ। যর্ন্তু ওপর্ আযম র্োপজ যিযরপ  বন  
নো। 
  
বিোরমযোন অথকোৎ ওই বলোর্র্ো  লল–ও যনপজই এখোপন আর র্োজ র্রপ  নো  পলপছ। 
আমরোও র্র  নো। 
  
–এর্ো যর্ চোলোযর্ নোযর্? েখন েো খ শী র্রো েো ? 
  
–আমোপদর ইউযন োন চো  নো, আ নোর র্োজ র্রপত। ইউযন োপনর সর্পলর সপে র্থো 
 পলই আমরো এই যসদ্ধোন্ত যনপ যছ। 
  
বলোর্র্ো এর্ ো-এর্ ো র্পর ব ছন যদপর্ ব পছোপত লোগল। লোরো ওপর্ বডপর্  লল, 
বদখ, আযম আমোর র্োপজর জনয দ ুঃযখত। ওপর্ র্োপজ যিযরপ  যনযচ্ছ। বতোমরো র্োপজ 
বেোগ দোও। 
  
বিোরমযোন লোরোর যদপর্ তোযর্প   লল–যমস র্যোপমরন, আ যন আ োর ভ ল র্রপছন। ও 
এখোপন বর্োপনোযদন র্োজ র্রপ  নো। মপন রোখপ ন, যনউই র্ক খ    যস্ত শহর। এখোপন 
র্োপজর বর্োপনো অভো  বনই। চযল, নমস্কোর। 
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বলোর্র্ো চপল বগল। লোরো যনশপব্দ দোুঁযডপ  রইল বসখোপন। এমন এর্র্ো সমসযো বে হপত 
 োপর বস ভো পতই  োপরযন। বসখোন বথপর্ দ্রুত চপল এল লোরো। হোও োডক বর্লোরপর্ 
খ রর্ো যদপত হপ । 
  
হোও োডক  লল–আযম শুপনযছ, ইউযন োপনর সপে এই  যো োপর বিোপন র্থো হপ পছ। 
  
–ওরো র্ী  লল? লোরো জোনপত চোইল। 
  
– পরর মোস  েকন্ত অপ েো র্রপত হপ । তোর র ওরো আপলোচনো   সপ । শুপন লোরো 
আপরো অ োর্ হপ  বগল। বস  লল– পরর মোস? আর দ পর্ো মোস মোে সম  আপছ। 
 োযডর্োও বশষ হ যন। 
  
–ও  যো োরর্ো আযম ওপদর  পলযছ। 
  
–র্ী  লল ওরো? 
  
–ওরো  লল, এই সমসযোর্ো ওদর ন । লোরোর মপন হল, বস ব োধহ  অজ্ঞোন হপ  েোপ । 
বর্োপনো রর্পম যনপজপর্ সোমপল যনপ  বস  লল–এখন তো হপল আমরো র্ী র্র ? 
  
হোও োপডকর সমস্ত ম পখ তখন আশঙ্কোর আনোপগোনো। বস  লল–তো বতো জোযন নো। যর্ছ েণ 
যচন্তো র্রল লোরো, তোর র  লল–হোও োডক, আযম এর্র্ো উ ো  ব র র্পরযছ। 
  
–র্ী? 
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–অনয বর্োপনো বর্োম্পোনীর বলোর্ যদপ  র্োজর্ো বশষ র্র । 
  
–লোরো, ত যম এখোনর্োর যন ম নীযত জোপনো নো। ইউযন োন খ   শযক্তশোলী। বর্উই র্োপজ 
হোত বদপ  নো। 
  
লোরো এ োর  পল উিল–আমোর র্োজ েযদ বশষ নো হ , তোহপল ওই বলোর্র্োপর্ আযম 
এপর্ োপর বশষ র্পর বদ । 
  
–তোহপল হ পতো যর্ছ  এর্র্ো হপত  োপর। 
  
লোরো অযস্থরভোপ   ো চোযর র্রযছল। বস  পল উিল–আযম বলোর্র্োপর্ গুযল র্পর মোর । 
  
–বর্ন? 
  
–এস  আযম  পরো ো র্যর নো। লোরো  লল। 
  
–তোহপল এর্র্ো ভোপলো উযর্ল রোখপত হপ । হোও োডক অন পরোধ র্রল। 
  
–ত যম র্োউপর্ বচপনো? 
  
–নো, আযম র্োউপর্ যচযন নো। তপ  শযোম গসপর্ন  পল বে অযোর্যনকর সপে ত যম 
  
র্থো  লযছপল, বসখোপন আপরো এর্জন যছল। তোর নোম  ল মোযর্কন। শুপনযছ উযর্ল 
যহসোপ  ওর নোম আপছ। ইউযন োপনর  যো োরগুপলো ও যনপজই বদখোশুনো র্পর। 
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–ওর িোমক বর্োথো ? 
  
–জোযন নো।  
  
লোরো এ োর তোর বসক্রর্োরীপর্ ডোর্ল।  লল–বশোপনো র্যোযথ, মযোনহোর্পন এর্জন উযর্ল 
আপছ তোর নোম  ল মোযর্কন। তোর যির্োনো ব র র্পরো। 
  
হোও োডক  লল–তোর আপগ ওর বিোন নোম্বোরর্ো দোও। আপগ বথপর্ অযো  পমন্ট র্রপত 
হপ । 
  
–অত সম  বনই। আজই ওর সপে বদখো র্রপত হপ । বদখো েোর্, ও আমোপদর সোহোেয 
র্রপত  োপর যর্নো। েযদ নো  োপর তো হপল অনয যর্ছ  ভো  । 
  
লোরো তখন এপর্ োপর যদপশহোরো হপ  বগপছ। বে র্পরই বহোর্ স ডে বথপর্ তোপর্ 
ব পরোপত হপ । 
  
. 
  
যেতী  অধযো  
  
ও োল যস্ট্রপর্র এর্যর্ অযিস য যড়িং-এর  ুঁযচশ তলো   ল মোযর্কপনর অযিস। ঘরর্ো 
বছোপর্ো, তপ  স ন্দর র্পর সোজোপনো।  ল মোযর্কপনর   স ষোপর্র র্োছোর্োযছ। মোথোর চ ল 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

166 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

সোদো। ম পখ ব শ যর্ছ  বরখোর সমযষ্ট। নোর্র্ো ছ ুঁচপলো।  রপন   পরোপনো আমপলর ব োশোর্। 
 ল মোযর্কন  লপলন– ল ন র্ী র্রপত  োযর? 
  
বছোট্ট এর্র্ো দীঘকশ্বোস বচপ  লোরো  লল–আমোর নোম লোরো র্যোপমরন। যরপ ল এপস্টর্ 
বডভল োর। আমোর এর্র্ো য যড়িং ততরী হযচ্ছল। ইউযন পনর সপে এর্র্ো বগোলমোপলর 
জনয র্োজর্ো  ন্ধ হপ  বগপছ। 
  
 ল মোযর্কন শুপন বগপলন, যর্ছ   লপলন নো। 
  
লোরো আ োর  লল–আসপল এর্র্ো শ্রযমপর্র আচরপণ আযম বমজোজ হোযরপ  বিপলযছলোম। 
তোপর্  রখোস্ত র্পর যদই। ইউযন োন ধমকঘর্ বডপর্  পস। 
  
 ল মোযর্কন  লপলন–এ  যো োপর আযম আ নোপর্ র্ী সোহোেয র্রপত  োযর? 
  
–শুপনযছ, আ যন এ  যো োপর আমোপদর সোহোেয র্রপত  োপরন। 
  
বিোুঁর্ উপল্ট যনসৃ্পহভোপ   ল মোযর্কন  লপলন–আ যন ভ ল শুপনপছন। আযম র্রপ োপরর্ 
অযোর্যনক। য যড়িং  ো ইউযন পনর  যো োপর আযম বর্োপনো সোহোেয র্রপত  োযর নো। 
  
লোরোর ম খর্ো শুযর্প  বগল। বস  লল–আ যন যর্ বর্োপনো ভোপ ই সোহোেয র্রপত  োপরন 
নো, যমস্টোর মোযর্কন? 
  
–আযম  র়িং আ নোপর্ র্প র্র্ো  রোমশক যদযচ্ছ, এর্ র্োজ র্রুন, আ যন এর্জন 
বল োর লই োরপর্ ধরুন। বস েোপত ইউযন নপর্ বর্োপর্ক যনপ  েো । তোর  য স্থো র্রুন। 
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–যর্ন্তু আমোপদর অত সম  বনই। আমরো এপর্ োপর বশষ  েকোপ  এপস বগযছ। েোই বহোর্, 
এছোডো আর র্ী র্রপত  োযর। 
  
হিোৎ লোরোর মপন হল  ল মোযর্কন এর্দৃপষ্ট তোর   পর্র যদপর্ তোযর্প  আপছ।  ল মোযর্কন 
 লপলন–আর এর্র্ো র্থো  যল যমস র্যোপমরন। য যড়িং-এর র্োজ বমপ পদর জনয ন । 
আ যন  র়িং এধরপনর  য সো বছপড যদন। 
  
লোরো এ োর গম্ভীর হপ  বগল। বস  লল তোহপল বমপ পদর  য সো র্ী ধরপনর হও ো 
উযচত? স  সম  খোযল  োপ  থোর্ো আর সন্তোন েস  র্রো, রোেো ঘপর র্োর্োপনো? 
  
–যির্ই  পলপছন আ যন, ওগুপলোই মযহলোপদর যনজস্ব র্োজ।  ল মোযর্কন  লপলন। 
  
লোরো উপি দোুঁডোল, বেভোপ ই বহোর্ যনপজর রোগপর্ স়িংেত র্রপত হপ । 
  
বস  লল–যমস্টোর মোযর্কন, আ যন ব োধহ  এখপনো ডো পনোপসোপরর ে পগ  পড আপছন। 
আ যন ব োধহ  জোপনন নো বে, নোরীরো এখন স্বোধীন। 
  
 ল মোযর্কন  লপলন,–নো, আযম জোযন নো। 
  
–ধনয োদ, আ নোর মূলয োন সম  নষ্ট র্রলোম। চযল। লোরো বচ োর বছপড ব যরপ  বগল। 
এর্ যনুঃশ্বোপস এযলপভর্পর চপড রোস্তো  এল। এর্র্ো দীঘকযনশ্বোস আ োর ব যরপ  এল ওর 
  পর্র গভীর বথপর্। এখন এর্র্ো স পতোর ও র ি লপছ তোর ভয ষযৎ। বস এপর্ োপর 
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খোপদর যর্নোরো  ব ৌঁপছ বগপছ। অপনর্ ি ুঁযর্ অযতক্রম র্পর আজ এখোপন এপস 
ব ৌঁপছপছ। যর্ন্তু এই সমসযোর বর্োপনো সমোধোন আপছ যর্? 
  
বিোুঁর্ো বিোুঁর্ো  ৃযষ্ট শুরু হপ পছ। রোস্তোর মোিখোন যদপ  লোরো হোুঁর্পছ। আর্োপশ বমপঘর 
আনোপগোনো। তোর মোপন িমিযমপ   ৃযষ্ট শুরু হপ । লোরো যনপজর ভো নোপত এত  যস্ত যছল 
বে,  ৃযষ্টর র্থো তোর বখ োল যছল নো। হিোৎ বেন মযোযজপর্র মপতো  ৃযষ্ট  ন্ধ হপ  বগল। 
আর্োশ েো   যরষ্কোর। লোরো আর্োপশর যদপর্ তোর্োল। নো, র্  োশোর আস্তরণ বঢপর্ 
বরপখপছ সমস্ত আর্োশপর্। বরোদ্দ র এর্দম ম্লোন, আচ্ছপের মপতো লোরো হোুঁর্পত লোগল। 
হিোৎ তোর র্োপন বগল েন্ত্র োযতর শব্দ। ও অ োর্ হপ  ভো ল, বর্োথো  র্োজ হপচ্ছ? 
তোর র বেযদর্ বথপর্ শব্দ আসপছ, বসযদপর্ ছ র্পত শুরু র্রল। সোইপর্র র্োপছ এপস 
বথপম বগল ও। যনপজর বচোখপর্ ব োধহ  য শ্বোস র্রপত  োরপছ নো।   পরোদপম র্োজ শুরু 
হপ  বগপছ। শ্রযমর্ আর র্মকচোরীপত জো গোর্ো ভপর বগপছ। বিোরমযোন ওর যদপর্ এযগপ  
এপস  লল, গুড মযনক়িং যমস র্যোপমরন। 
  
লোরো  লল–আযম বতো বভপ যছলোম, আ নোরো র্োজ র্রপছন নো। 
  
বিোরমযোন  লল–সোমোনয এর্র্  ভ ল ব োিো  যি হপ যছল।   পনো অথকোৎ ওই শ্রযমর্র্োর 
এইভোপ  বরঞ্জর্ো বিলো উযচত হ যন। এর্র্  এযদর্ ওযদর্ হপ  বগপল আ যন সো়িংঘোযতর্ 
জখম হপতন। এমন র্ী মোরোও বেপতন হ পতো। 
  
লোরো  লল–যর্ন্তু? 
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–ভো প ন নো, ও চপল বগপছ। আর র্খপনো এরর্ম ঘর্নো ঘর্প  নো। র্োজও যির্ সমপ  
আমরো বশষ র্র । 
  
লোরোর মপন হল, ও বেন দোুঁযডপ  স্বে বদখপছ। বর্োথো বথপর্ র্ী হপ  বগল, ওর মোথো  
ঢ র্পছ নো। হিোৎ  ল মোযর্কপনর ম খর্ো ওর বচোপখর সোমপন বভপস উিল। 
  
অযিপস যগপ ই বস  ল মোযর্কনপর্ বিোন র্রল। যর্ন্তু  োও ো বগল নো। য পর্ল যতনপর্র 
সম  আ োর  লপর্ বিোন র্রল। বস োপরও  োও ো বগল নো। য পর্ল  োুঁচর্োর সম  বস 
যনপজই হোযজর হল  ল মোযর্কপনর বচম্বোপর। এ োর  পলর বদখো ব ল।.. 
  
বচম্বোপর ঢ পর্ লোরো  লল–আযম দ  োর বিোন র্পরযছলোম। 
  
–আযম যছলোম নো।  ল ন যমস র্যোপমরন, র্ী র্রপত  োযর? 
  
–আ নোপর্ ধনয োদ জোনোপত এপসযছ। 
  
–বর্ন  ল ন বতো? 
  
–ইউযন োপনর িোপমলোর্ো যমপর্ বগপছ। 
  
–তোপত আমোর র্ী? আযম বতো যর্ছ ই   িপত  োরযছ নো।  ল  লপলন। 
  
লোরো  লল–আ োর স োই যির্ মপতো র্োপজ বেোগ যদপ পছ। আশো র্রযছ, যির্ সমপ র 
মপধয র্োজর্ো বশষ হপ  েোপ । 
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 ল  লপলন–অযভনন্দন। 
  
লোরো  লল–আ যন েযদ আ নোর েো য য লর্ো  োযিপ  বদন তোহপল– 
  
–যমস র্যোপমরন, আমোর মপন হপচ্ছ, বর্োথোও এর্র্ো য ভ্রোযন্ত ঘপর্পছ। আ নোর সমসযো 
যমপর্পছ  পল আযম খ  ই খ শী। এর সপে আমোর বর্োপনো বেোগোপেোগ বনই। 
  
লোরো  লল–যির্ আপছ, আ নোপর্ য রক্ত র্রলোম  পল দ ুঃযখত। 
  
–যির্ আপছ। 
  
লোরো চপল বগল। এর্র্   োপদ  পলর বসপক্রর্োরী তোর অযিপস ঢ পর্  লল–সযোর, যমস 
র্যোপমরন এই  যোপর্র্র্ো আ নোর জনয বরপখ বগপছন। 
  
–বর্ৌতূহলী হপ   যোপর্র্র্ো হোপত ত পল যনপলন  ল মোযর্কন। বছোপর্ো এর্যর্  যোপর্র্ লোল 
যর ন যদপ   োুঁধো।  যোপর্র্র্ো খ লপলন যতযন। বভতপর রুপ োর ততরী সশস্ত্র বেোদ্ধো, 
  পরোপনো আমপলর। তোর মোপন,  লপর্   পরোপনো  ন্থী মপন র্পরপছ ওই বমপ যর্। লোরোর 
নোম যতযন আপগ শুপনযছপলন। যর্ন্তু বমপ যর্ বে এত র্ম   সী, বসর্ো তোর ধোরণোর মপধয 
যছল নো। শুধ  তোই ন ,  ল বদখোমোে আরৃ্ষ্ট হপ  যছপলন। তপ  বেম র্রোর  পথ ওনোর 
  সর্ো অপনর্ ব শী। লোরো র্থো  পল ব যরপ  েো োর  র অপনর্েণ এর্লো  পস 
বভপ যছপলন  ল মোযর্কন। লোরোর সম্পপর্ক যচন্তো র্রযছপলন। তোর র ত পল যনপ যছপলন 
যরযসভোরর্ো। এখন বসর্ো মপন র্রপতই যতযন মৃদ  হোসপলন। 
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তৃতী  অধযো  
  
নত ন  োযডর্োর র্োজ যির্মপতো এযগপ  চপলপছ। েপতযর্যদন সর্োপল লোরো যন ম র্পর 
বসখোপন েো । বসখোনর্োর সর্পলর  য হোপর বর্মন এর্র্ো  যর তকন এপসপছ। সর্পলই 
যির্ভোপ  র্োজর্ো র্রোর জনয  যোর্ ল হপ  উপিপছ। 
  
লোরো মপন মপন ভোপ   ল মোযর্কপনর জনযই এস  সম্ভ  হপ পছ।  ল মোযর্কনপর্ আপরো 
এর্ োর আমন্ত্রণ জোনোপ  বস। 
  
এর্যদন বস  ল মোযর্কনপর্ বিোন র্রল। তোপর্  োও ো বগল। ভরোর্ গলো বশোনো বগল র্ী 
 যো োর যমস র্যোপমরন? র্োজ বর্মন হপচ্ছ? 
  
–ভোপলোই, আজ সন্ধযোপ লো  যর্ আ যন যফ্র আপছন? এর্সপে যডনোর র্রপল বর্মন হ ? 
  
 পলর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–শুন ন যমস র্যোপমরন, আযম য  োযহত, স্ত্রী আর বছপলপদর 
সপেই যডনোর বখপত ব শী  ছন্দ র্যর। 
  
এই ধরপনর র্থো শুনপত হপ  লোরো র্খপনো তো ভোপ যন। সমস্ত   রুপর্ বস এ  েকন্ত 
নোযচপ  এপসপছ। তপ  যর্  পলর র্োপছ হোর স্বীর্োর র্রপত হপ ? বিোনর্ো বর্পর্ বগল। 
এর্রোশ অযভমোন এপস গ্র্োস র্রল লোরোপর্। 
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 ল বভতপর যগপ  বসপক্রর্োরীপর্  লল–বশোপনো, যমস র্যোপমরন েযদ আ োর বিোন র্পর, 
তোহপল  লপ  আযম বনই। 
  
বসপক্রর্োরী  লল যির্ আপছ, সযোর। 
  
 ল মোযর্কন এ   পস নত ন র্পর িোপমলোপত জডোপত চো  নো। লোরো র্যোপমরন এখন তোর 
র্োপছ য  পদর আগুন যশখো। 
  
য ছোনোপত শুপ  আপছ লোরো। হোপত এর্র্ো মযোগোযজন। 
  
হোও োডক ঘপর ঢ পর্  লল র্ী র্পর ইউযন োনপর্ হোপতর ম পিো  র্পর বিলপল  লল বতো? 
মপন হপচ্ছ, ত যম   যি এর্ স্বপের জোদ র্রী। 
  
হোও োডক বথপম বগল। লোরো বহপস উিল। ম পখ যর্ছ   লল নো। আ োর  ল মোযর্কপনর 
উপদ্দপশয হৃদ  ভরো  োতকো  োিোপ । তোর রই দীঘকশ্বোস বিলল বস। নো,  লপর্ তোর 
েো যর্ো 
  
 োযিপ  বদও ো উযচত। হোও োপডকর হোপত এর্র্ো বচর্ যদপ   লল–হোও োডক  েোশ হোজোর 
ডলোপরর এই বচর্যর্ ত যম  ল মোযর্কপনর র্োপছ  োযিপ  যদও। বর্মন? 
  
হোও োডক চপল বগল।  পরর যদন বচর্র্ো বিরত চপল এল। সপে বনোর্। লোরো অ োর্ হপ  
বগল। বস বভপ যছল, েো য অথক নো  োও ো   ল   যি বরপগ বগপছ। যর্ন্তু তোর ধোরণো 
ভ ল। বস  লপর্ বিোন র্রল। 
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বসপক্রর্োরী ব োষো োযখর মপতো  লল– ল অযিপস বনই। 
  
লোরো ভো পত  োরপছ নো।  ল র্ী চোইপছন? ষোর্  ছর   সী ওই মোন ষযর্র র্ী  ছন্দ? 
বর্নই  ো এতর্ো উ র্োর র্রপলন? বসযদন রোপত লোরো স্বে বদখল  ল মোযর্কনপর্। 
 পরর যদন হোও োডক বর্লোর দ পর্ো যর্যর্র্ যনপ  এপসপছ। যচর্োপগোর য খযোত গো পর্র গোন 
ও নোপচর অন ষ্ঠোন। 
  
হোও োডক যজজ্ঞোসো র্রল–ত যম যর্ েোপ ? 
  
–ত যম  র়িং আমোপর্ যর্যর্র্ দ পর্ো দোও। বদযখ র্ী র্রপত  োযর। 
  
হোও োডক দ খোনো যর্যর্র্ তোপর্ যদল। লোরো তোর মপধয এর্র্ো যর্যর্র্ হোও োপডকর হোপত 
যদপ   লল–নোও, এখনই  ল মোযর্কপনর র্োপছ যদপ  এপসো। 
  
–যির্ আপছ। 
  
হোও োডক বর্লোর চপল বগল। লোরো এর্র্ো দীঘকযনুঃশ্বোস বিলল। লোরো জোপন,  ল মোযর্কন এ 
আমন্ত্রণ রোখপ ন নো। 
  
 পরর যদন যর্যর্র্র্ো হোপত ব প  অ োর্ হপ  যগপ যছপলন  ল মোযর্কন। বর্মন এর্র্ো 
ধোুঁধোর মপধয  পড বগপছন যতযন। বমপ র্োপর্ যির্ মপতো   িপত  োরপছন নো। 
বসপক্রর্োরীপর্ যজজ্ঞোসো র্রপলন–আযম যর্ শুক্র োর সন্ধযোপ লো যফ্র আযছ? 
  
–আ নোর জোমোইপ র সপে এর্র্ো যডনোর আপছ। 
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–ওর্ো  োযতল র্পর দোও। 
  
এই র্থো শুপন বসপক্রর্োরী খ  ই অ োর্ হল। এর আপগ  সপর্ এমন আচরণ র্রপত 
বদপখযন বস। 
  
বস  লল–যির্ আপছ সযোর। 
  
এই ম হূপতক  লপর্ দ প কোধয মপন হপ যছল বসপক্রর্োরীর।  ল তখন দ পর্ো বচোখ  ন্ধ র্পর 
 পস আপছন। বদখপলই ব োিো েো , গভীর যচন্তো  যতযন মগ্ন। 
  
. 
  
লোরো যথপ র্োর হপলর যসপর্  পসযছল।  োপশর যসর্র্ো তখপনো িোুঁর্ো আপছ।  ল তোহপল 
এপলন নো? ওনোর র্থো বভপ  লোভ বনই, আধ ঘণ্টো অন ষ্ঠোনর্ো মন যদপ  বদখল লোরো। 
তোর র আর ভোপলো লোগপছ নো। উিপ  যর্নো ভো পছ, এমন সম  বর্ বেন  োপশর যসপর্ 
এপস  সপলন। অন্ধর্োপর লোরো যির্   িপত  োরল নো। যর্ন্তু র্ণ্ঠস্বর শুনপত ব ল–এখোন 
বথপর্ চপল েোও োর্োই   যদ্ধমোপনর র্োজ। 
  
লোরো রীযতমপতো অ োর্ হপ পছ। এই েথম  ল মোযর্কন র্থো বরপখপছন। 
  
তোরো শহপরর  ূ ক েোপন্তর এর্র্ো বরপস্তোরোুঁপত বগপলন। লোরো স্কপচর অডকোর যদল। 
  
যর্ন্তু  ল যর্ছ পতই  োন র্রপ ন নো। যতযন  োর োর  লপলন, আযম যড্রঙ্ক র্যর নো। 
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যডনোর বের্ এল।  ল মোযর্কন ছ যরর্ো এর্ োর বির্োপলন। তোর র  লপলন–যমস। 
র্যোপমরন, সযতয সযতয  ল ন বতো, আ যন আমোর বথপর্ র্ী চোইপছন? 
  
লোরো  লল–আযম র্োপরো র্োপছ ঋণী থোর্পত রোযজ নই। আ যন আ নোর েো য অথক 
বিরত  োযিপ পছন, তো আমোর খ  ই খোরো  বলপগপছ। 
  
–আযম বতো আপগই  পলযছ, আ নোর জনয আযম যর্ছ ই র্যরযন। তোহপল র্োর্ো বন  বর্ন? 
  
–যর্ন্তু, লোরো  লল। 
  
–আ নোর য যড়িং-এর র্োজ ভোপলো চলপছ তো আযম শুপনযছ। 
  
–হযোুঁ। 
  
 লপর্ ধনয োদ জোনোপত যগপ  চ   র্রল লোরো। 
  
 ল  লপলন যমস র্যোপমরন আ যন সযতয খ   স ন্দরী। 
  
–হযোুঁ, এর  োশো োযশ আর এর্র্ো র্থো আ নোপর্ জোযনপ  রোযখ। আযম মন পমন্ট ততযর 
র্রপত চোই। আমোর জী পনর এর্মোে ইপচ্ছ, স োই বেন আমোর নোম মপন রোপখ। 
র্তগুপলো েোণহীন  োযড ততযর র্রোর স্বে আমোর বনই।  োযড ততযর র্রোর্ো আমোর 
আদশক। এসপ র মপধয যদপ  আযম ইযতহোস হপ  থোর্প ো। 
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লোরো আ োর  লল–আযম যনউই পর্কর স  বথপর্ য খযোত যরপ ল এপস্টর্ বডভল োর হপত 
চোই। 
  
লোরোর র্থো  লোর মপধয তোর সরলতো ের্োশ  োপচ্ছ। 
  
 ল মোযর্কন মৃদ  হোসপলন।  লপলন–আ যন য খযোত হপল আযম যর্ন্তু বমোপর্ই অ োর্ হপ  
নো। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–আ যন বশষ  েকন্ত আমোর ডোপর্ সোডো যদপলন বর্ন? 
  
 ল ভো পলন–এখোপন সযতয  লো উযচত। যর্ন্তু সযতয র্থোর্ো তোর ম খ যদপ  ব পরোল নো। 
বশষ  েকন্ত আমতো আমতো র্পর  লপলন–অন ষ্ঠোনর্ো খ  ই ভোপলো হপ  শুপনযছলোম। 
  
লোরো  লল যির্ আপছ, চল ন তোহপল আ োর আমরো যিপর েোই। 
  
 ল মোযর্কন মোথো নোডপলন।  লপলন নো, আযম শুধ মোে য  োযহত নই। আমোর স্ত্রীপর্ আযম 
ভোপলো োযস।  লপত  োপরন এর্র্  ব শীই ভোললো োযস। আ নোর অন পরোধ আযম রোখপত 
 োর  নো। 
  
লোরো ম্লোন হোসল। |||||||||| –আ নোপর্ েত বদখযছ, ততই ভোপলো লোগপছ। যির্ আপছ, 
 পনপরোই মোচক  োযড ততযর বশষ হপ  েোপ । তোর র আমরো এর্র্ো  োযর্ক বদ । আ যন 
আসপ ন বতো? 
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অপনর্েণ র্ী বেন ভো পলন  ল মোযর্কন। যর্ছ   লপত যগপ  চ   র্পর বগপলন। শোন্ত 
গলো   লপলন–যির্ আপছ, আস । 
  
লোরো আর  ল  রস্পপরর যদপর্ তোযর্প  রইল অপনর্েণ। 
  
. 
  
নত ন  োযডর্োর উপেোধন অন ষ্ঠোন। য রোর্  োযর্কর আপ োজন র্রো হপ পছ। শহপরর 
গণযমোনয মোন পষরো বসই  োযর্কপত হোযজর হপ পছ। বেপসর বলোর্রো েথোরীযত এপস বগপছ। 
  
হোও োডক বর্লোর এপস  লল–লোরো বলোর্জন স োই এপস বগপছ। 
  
লোরো তখন য পশষ এর্জনপর্ খ ুঁজযছল। যতযন হপচ্ছন  ল মোযর্কন। তখপনো  েকন্ত  ল 
মোযর্কন এপস ব ৌঁছো যন। 
  
লোরো অযতযথপদর সম্ভোষণ র্রপছ। েপতযপর্র হোপত  োনীপ র ব োতল। অন ষ্ঠোন েো  
মোি পথ, লোরো   িপত  োরল,  ল আসপ ন নো। তখনই  ল হোযজর হপলন।  ল আসোর 
সপে সপে  োযর্কর বমজোজ এপর্ োপর  দপল বগল। সর্পলই  পলর সপে র্থো  লোর জনয 
আগ্র্হী। বদখো বগল, অযতযথপদর ব শীর ভোগই  পলর অন রোগী। ইউযন পনর বনতো বথপর্ 
শ্রযমর্ র্মকচোরী সর্পল। লোরো আশ্চেক হপ  বগল। হিোৎ মপন  পড বগল  পলর এর্র্ো 
র্থো। 
  
–যমস র্যোপমরন আযম র্রপ োপরর্ অযোর্যনক। ইউযন পনর সপে আমোর বর্োপনো সম্পর্ক 
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লোরো ক্রমশ জযর্লতোর আ পতক  পড েোপচ্ছ।  ল মোযর্কন তখন বম পরর এর্ সহপেোগীর 
সপে র্রমদকন র্রপছ। র্োপছই দোুঁযডপ যছল ইউযন োপনর যর্ছ  র্তকো যযক্ত। স পশপষ 
লোরোর। র্োপছ এপস হোযজর হপলন  ল। 
  
লোরো মৃদ  বহপস  লল–আ যন এপসপছন, আযম খ  ই খ শী হপ যছ। 
  
 ল মোযর্কন য রোর্ য যড়িংর্ো  বচোখ   যলপ   লপলন–অযভনন্দন জোনোযচ্ছ। আ যন এর্র্ো 
অসম্ভ পর্ সম্ভ  র্পরপছন। 
  
–ধনয োদ। যর্ন্তু এই ধনয োপদর যর্ছ র্ো আ নোরও েো য  ল। 
  
লোরোপর্ ভীষণ স ন্দরী আর বেৌন আপ দনম ী লোগপছ। আপরো বমোযহনী হপ  উপিপছ বস। 
আপরো আর্ষকণী ো, আপরো বেৌ ন তী। 
  
 ল মোযর্কন এর্ োর তোর্োল ওর যদপর্। 
  
লোরো বহপস  লল– োযর্ক এ োর বশপষর ম পখ। চল ন আমরো এর্সপে যডনোর র্যর। 
  
 ল আ োর  লপলন–আযম বতো আপগই  পলযছ, আমোর স্ত্রী আর সন্তোনপদর সপে যডনোর 
র্রপত আযম অভযস্ত। যির্ আপছ। আজ দ জপন এর্োপন্ত  পস যড্রঙ্ক র্র , বর্মন? 
  
লোরো মৃদ  বহপস  লল–ব শ বতো তোই হপ । 
  
 ল এখপনো লোরোর র্োপছ এর্ উজ্জ্বল দী যশখো। 
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. 
  
বশষ  েকন্ত অপনর্ অন পরোপধ  ল ঘরর্োপর্ বদপখ েশ়িংসো র্পর  লপলন– োুঃ, বতোমোর 
ঘরর্ো বতো ব শ চমৎর্োর। বতোমোর বছোপর্োপ লোর র্থো ত যম যর্ যর্ছ   লপ  আমোপর্? 
  
 পলর অন পরোধ লোরো রোখল। লোরো েথম বথপর্ স  যর্ছ   পল বগল। শুধ মোে যসন মযোর্ 
অযোযলস্টোপরর সপে বে ঘর্নোর্ো ঘপর্ যগপ যছল, বসর্ো বগো ন রোখল। জী পনর স  র্থো 
সর্পলর র্োপছ  লো েো  যর্? যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর   স তখন যছল ষোর্  ছর।  ল 
মোযর্কপনর   সও ষোর্ হপ পছ। অথচ দ জপন বেন দ ই.  ৃযথ ীর  োযসন্দো। মযোর্ 
অযোযলস্টোপরর নজর যছল লোরোর স ন্দর বদহর্োর ও র। আর  ল লোরোর শরীপরর যদপর্ 
নজর যদপচ্ছন নো। এর্োই  পলর চযরপের স  বথপর্  পডো ত যশষ্টয। 
  
লোরো এ োর জযডপ  ধরল  লপর্।  লল– ল, আযম বতোমোপর্ ভোপলো োযস। 
  
–আযম বতোমোর  ো োর মপতো লোরো। 
  
–বমোপর্ই নো। বতোমোর বদহর্ো র্ত স ন্দর আর স গযিত। বমপ পদর বচোপখ ত যম র্ত 
আর্ষকণী  তো ত যম জোপনো যর্? 
  
লোরোর এই র্থো শুপন  ল বহপস উিপলন।  লপলন–ত যম যমপথয েশ়িংসো র্রপছ। এর্ 
সম  আমোর শরীর স গযিত যছল। যর্ন্তু এখনও যর্ তো আপছ? 
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লোরো আপগ বথপর্ই যনপজর ব োশোর্ খ পল বিপলযছল। এ োর  পলর ব োশোর্ এর্র্ো 
এর্র্ো র্পর খ পল বিলল। দ ই অসম   সী নোরী   রুপষর হৃদপ  তখন সম পদ্রর বজো োর 
বলপগপছ। যনপজর স্ত্রীর র্োপছ  ল মোযর্কন এত স খ  োনযন। 
  
লোরো তোর র্োমনোর   রুষপর্ উজোড র্পর যদল স  যর্ছ । েখন স  যর্ছ  বশষ হল তখন 
দ জপনই যিপর এল  োস্ত   ৃযথ ীপত।  ল ব োশোর্  পর যনপলন।  লপলন লোরো, শহপরর 
 যশ্চমযদপর্ এর্র্ো জযম য যক্র আপছ। জযমর মোযলর্ আমোর ঘযনষ্ঠ  ন্ধ । 
  
–যির্ আপছ। আযম বদপখ আস । 
  
লোরো ব োশোর্  পর যনল।  রম আপ পশ  লপর্ চ ম  বখপলন।  লপলন–আ োর বদখো 
র্রপ  বতো? 
  
–র্র । 
  
য দো  যনপলন  ল মোযর্কন। যর্ছ েণ  র হোযজর হপলন হোও োডক বর্লোর।  পলর জযমর 
র্থোর্ো শুপন হোও োডক  লল–লোরো বতোমোপর্ এর্র্ো র্থো  ল । 
  
–র্ী র্থো? 
  
– ল মোযর্কপনর বথপর্ দূপর থোর্োই ভোপলো। বলোর্র্ো এর্র্ো মোযি ো। ওর  ূ ক   রুষ 
যসযসযলর বলোর্। ও যনপজ ওখোপন যছল। 
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লোরো যনসৃ্পহভোপ   লল–ওর মপধয মোযি োর বর্োপনো  যরচ  এখপনো  েকন্ত আযম  োইযন। 
ওপর্ আমোর যহতোর্োঙ্খী  ন্ধ   পলই মপন হপ পছ। ত যম যর্ সোইর্র্ো বদখপত েোপ ?  
  
–েো । সোইর্র্ো খ   ভোপলো  পল মপন হপচ্ছ। 
  
–ওর্ো যর্পন বিলপত হপ । 
  
দশযদপনর মপধযই চ যক্ত ে সম্পোযদত হল। উ হোরস্বরূ  লোরো  ল মোযর্কনপর্ এর্র্ো 
ি পলর বতোডো  োযিপ  যদল। 
  
. 
  
১৯৮০ সোপল বরোনোড বরগন আপমযরর্োর বেযসপডন্ট হপলন। যমশপরর বেযসপডন্ট 
আপনো োর সোদোত গুযলয দ্ধ হপ  মোরো বগপলন। ইরোপনর শোহর জী ন সোন হল। 
আপমযরর্োর  য সোপর্ন্দ্র ও োডক যস্ট্রর্ আপরো  যস্ত হপ   ডল। আপমযরর্োর ইযতহোপস এই 
েথম সোন্ড্রো বড র্পনোর নোপম মযহলো স েীম বর্োপর্কর য চোর যত হপলন। ইযতমপধয লোরোর 
 য সো আপরো ি পল বিুঁপ  উপিপছ। তোরো এর্যর্র  র এর্যর্ জযম যর্নপছন আর নত ন 
র্পর  োযড ততযর র্পরপছন। 
  
আযর্কপর্ক্টপরর সপে আপলোচনো হল। লোরো  লল–আ যন বহোপর্ল র্োম বরস্ট পরপন্টর 
যডজোইন র্রুন, েো আর র্োপরোর বনই। স োই বেন নত ন এই বহোপর্পল থোর্োর জনয 
উদগ্র্ী  হপ  ওপি। 
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আযর্কপর্ক্ট ভদ্রপলোর্ খ   খ শী হল লোরোর র্থো শুপন। বস  লল–ব শ তোই হপ । আযম 
র্থো যদযচ্ছ, আ নোর এই বহোপর্ল শহপরর বসরো বহোপর্পল  যরণত হপ । 
  
লোরো  লল–তোডোতোযড র্রুন। আমোর বর্োপনো  যো োপর ব শী বদযর স  নো। আযম চোই 
েত তোডোতোযড সম্ভ  বহোপর্লর্ো ততযর র্রপত। 
  
আযর্কপর্ক্ট চপল বগল। লোরো হোও োডকপর্ যজজ্ঞোসো র্রল–র্ী রর্ম লোগপছ? 
  
হোও োডক  লল–চমৎর্োর  স। 
  
ওর ম পখ স কেথম  স শব্দর্ো শুনল লোরো। শুপন খ শী হল। 
  
 পরর যদন চোলসক খ  ই খ শী হপ   লল–ত যম আপরো সিল হও, এই র্োমনো র্যর। 
  
লোরো  লল–এই বতো সপ  শুরু। সোমোনয ভো ল। তোর র আ োর  লল–চোলকস, ত যম যর্ 
আমোর র্যোপমরন এন্টোরেোইপজ বেোগ বদপ ? আযম বতোমোপর্ বর্োম্পোযনর এর্র্ো  পডো 
অ়িংশ বদ । 
  
চোলকস  লল–নো, বতোমোপর্ এজনয ধনয োদ। ত যম বতো সপ মোে শুরু র্পরপছ, এ োর 
আমোপর্ য দো  যনপত হপ । 
  
এই র্থো শুপন লোরো এর্র্  গম্ভীর হপ  বগল।  লল–যির্ আপছ, যর্ন্তু বতোমোর সে আযম 
হোরোপত চোই নো। ত যম যর্ন্তু আমোর সপে বেোগোপেোগ বরপখো, বর্মন? 
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–ব শ বতো। 
  
লোরো এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিলল। লোরো   িপত  োরল, তোর জী নর্ো আ োর এর্র্ো  োুঁপর্র 
ম পখ এপস দোুঁযডপ পছ। 
  
. 
  
তৃতী  োর  ল মোযর্কন এপলন লোরোর র্োপছ। লোরো  পলর হোপত এর্র্ো  যোপর্র্ যদপ  
 লপলন–বতোমোর জনয এর্র্ো সোরেোইজ আপছ, ডোযলক়িং। 
  
খ পল বদখপলন  ল। বভতপর এর্ডজন দোমী শোর্ক আর এর্ডজন দোমী র্োই। 
  
 ল বহপস উিপলন–এস  আমোর অপনর্ আপছ। 
  
–এগুপলো তোর বথপর্ আলোদো। ত যম এগুপলো  রপল এর্লোপি বতোমোর   স অপনর্র্ো 
র্পম েোপ । 
  
বহপস উিপলন লোরো। এর  পরর ঘর্নো দ্রুতপ পগ ঘর্পত থোর্ল। 
  
লোরোর ইপচ্ছমপতো  ল মোযর্কন আ োদমস্তর্ ে  র্ হপ  বগপলন। শুরু হল উপেজনোম  
এর্র্ো বরোমোযন্টর্ জী ন।  পলর জী পনর যনস্তরে ভো র্ো এর্ যনপমপষ বর্পর্ বগল। 
 পলর স্ত্রী স্বোমীর এই  যর তকনর্ো বদখপত ব পলন নো। এযদপর্ লোরোর বহোপর্ল ততযরর 
 যরর্ল্পনো তখন দ্রুতগযতপত এযগপ  চপলপছ। তোরো আর দ  ছর অপ েো র্রপত রোযজ 
ন । বর্লোর এ ়িং আপরো ঘযনষ্ঠ র্প র্জনপর্ লোরো তোর মপনর ইচ্ছোর্ো জোযনপ  যদল। 
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 পডো বজোর এর্  ছপরর মপধয র্োজর্ো বশষ র্রপত হপ । স পেোগ েখন এপসপছ, তখন 
তোপর্ ম পিো ন্দী র্রোর্োই দরর্োর। 
  
. 
  
চত থক অধযো  
  
বশষ  েকন্ত লোরো  ল মোযর্কনপর্ তোর বহোপর্ল ততযরর  যরর্ল্পনোর র্থো জোযনপ  যদল। 
হোও োডকপর্ যনপ  এর্র্ো র্যমযর্ যমযর়্িংও র্রো হল। 
  
 ল স  শুপন  লপলন স ই বতো  পলপছ। যর্ন্তু  যো োরর্ো বশষ  েকন্ত য  দজ্জনর্ নো 
হপ  দোুঁডো । 
  
লোরো  লল–বর্ন? এরর্ম র্থো বর্ন  লপছো? েোপদর ও র দোয ত্ব যদপ যছ, তোরো বতো 
সমপ র মপধয র্োজ বশষ র্রপ   পলপছ। 
  
 ল খ   শোন্তভোপ   লপলন–বশোপনো লোরো, বে বর্োপনো বর্োম্পোযন বতোমোপর্ এরর্ম আশ্বোস 
যদপত  োপর। যর্ন্তু  পর সমসযো বদখো বদ । 
  
লোরো মৃদ  বহপস  লল–আযম মস্ত  পডো যর্ছ  এর্র্ো র্রপত চোইযছ। যনউই পর্ক আযম স  
বথপর্ ব শী  োযড  োনোপত চোই। স  বথপর্ উুঁচ   োযডর্ো আযম ততযর র্র। আযম এখোপন 
আরোমদো র্ বহোপর্ল  োনো । ভয ষযপত যনউই র্ক হপ  আমোর যনজস্ব শহর। 
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 ল মোযর্কন লোরোর যদপর্ ব শ যর্ছ েণ তোযর্প  থোর্পলন–তোর র  লপলন আযম বতোমোর 
র্থো য শ্বোস র্যর। 
  
লোরো মৃদ  হোসল বসর্থো শুপন। 
  
র্প র্যদপনর মপধয লোরো যনপজর অযিপস  য হোপরর জনয এর্র্ো আনযলপস্টড বর্যলপিোন 
যর্পন যনল। নোম্বোরর্ো এর্মোে  ল মোযর্কনপর্ই যদল।  পলর অযিপসও বসরর্ম এর্র্ো 
বিোন রোখো হল। েোপত তোরো দ জপন যনভৃপত র্থো  লপত  োপর। এ োর র্থো োতকো শুরু 
হল। মোপি মপধয  ল য পর্পলর যদপর্ লোরোর অযো োর্কপমপন্ট যগপ  হোযজর হপতন। লোরো 
এখন  পলর র্োপছ এমন এর্র্ো বনশোর মপতো, েোপর্ সহপজ ছোডো সম্ভ  ন । 
  
. 
  
 যো োরর্ো হোও োডক বর্লোপরর র্োপন ব ৌঁপছোপলো। 
  
হোও োডক  লল, ত যম ভ ল র্রপছ। বলোর্র্ো যর্ন্তু বমোপর্ই ভোপলো ন । আযম আপগ  পলযছ, 
আ োরও  লযছ, ও যর্ন্তু খ   য  জ্জনর্। 
  
হোও োপডকর এই র্থোর তীে েযত োদ র্রল লোরো। লোরো  লল–হোও োডক, ত যম ওপর্ বচপনো 
নো। এত চমৎর্োর বলোর্ এর আপগ আযম র্খপনো বদযখযন। 
  
হোও োডক  লল–ত যম যর্ ওর সপে বেম র্রপছো? 
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হোও োপডকর এই েশ্ন শুপন লোরো ব শ যর্ছ েণ চ   র্পর রইল। এর্ োর ভো ল-সযতয 
র্থোর্ো বসোজোস যজ জোযনপ  বদপ । যর্ন্তু বসর্ো  লো যর্ উযচত হপ ?  ল মোযর্কন তোর 
জী পনর েপ োজনী  সমস্ত চোযহদো যমযর্প  যদপ পছ, এর্থো সযতয। যর্ন্তু  ল যর্ সযতয 
সযতয লোরোপর্ ভোপলো োপসন? লোরো যনসৃ্পহ র্ণ্ঠস্বপর  লল, নো, বেম র্রোর মপতো অন ভূযত 
এখপনো আমোর হ যন। 
  
–তোহপল ওযর্ বতোমোর সপে বেম র্রপছ? 
  
–হপত  োপর। 
  
হোও োডক গম্ভীর হপ   লপলন–আযম আ োর বতোমোপর্ সো ধোন র্পর যদযচ্ছ, বভপ যচপন্ত 
র্োজ র্পরো। বলোর্র্ো যর্ন্তু স য ধোর ন । 
  
লোরো মৃদ  হোসল। উপি যগপ  হোও োডক বর্লোপরর গোপল এর্র্ো চ ম  বখপলন।  লপলন–
হোও োডক, বতোমোর এই সতর্ক র্পর বদও োর  যো োরর্ো আমোর খ  ই ভোপলো লোগপছ, য শ্বোস 
র্পরো। 
  
হোও োডক হোুঁ র্পর লোরোর ম পখর যদপর্ তোযর্প  রইল। হোও োপডকর বচোপখ লোরো সযতয এর্ 
রহসযম ী নোরী। 
  
র্নস্ট্রোর্শন সোইপর্ যগপ  লোরো যরপ োর্ক যস্কমর্ো ভোপলো র্পর খ ুঁযর্প  বদখযছল।  োপশই 
দোুঁযডপ যছল ব োপজক্ট মযোপনজোর য র্ যরড। 
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লোরো  লল যরপ োর্ক বদখযছ বচরোই র্োি যর্নপত অস্বোভোয র্ খরচ র্রো হপ পছ। এত র্োি 
র্ী হপ ? 
  
–যমস র্যোপমরন, আ নোপর্ আপগ  লো হ যন, আ যন যির্ই  পলপছন, অস়িংখয র্োি 
 োও ো েোপচ্ছ নো। বসগুপলো দ  োর র্পর অডকোর বদও ো হপ পছ। 
  
যরপডর যদপর্ র্যিন বচোপখ তোযর্প  লোরো মন্ত য র্রল–তোর মোপন বর্উ চ যর র্পরপছ? 
  
–মপন হপচ্ছ তোই হপ । 
  
–বর্ এই র্োজ র্রপত  োপর  পল মপন হ  আ নোর? 
  
–যির্  লপত  োরযছ নো। 
  
–রোপতর দোপরো োন বনই। 
  
–বস বতো যর্ছ  বদপখযন  লপছ। 
  
–তোহপল যদপনর ব লোপতই ঘর্নোর্ো ঘপর্পছ। 
  
লোরোপর্ ব শ যচযন্তত বদখোল। বস  লল–আ যন আমোপর্ জোযনপ  ভোপলোই র্পরপছন যরড। 
আমোপদর আপরো ভোপলোভোপ  নজর রোখপত হপ । 
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বসযদন য পর্পল লোরো এর্জন েোইপভর্ যডপর্র্যর্ভ যনপ োগ র্রপলন। তোর নোম যস্টভ 
র্োপন। লোরো ওপর্ স যর্ছ   লল। শুপন যমস্টোর র্োপন  লপলন যদপনর ব লো স োর 
বচোপখর সোমপন অত র্োি র্ীভোপ  যনপ  েোও ো সম্ভ ! 
  
–বসর্ো বতো আ যন আমোপর্  লপ ন। 
  
–আ যন  লপছন, রোপত দোপরো োন থোপর্। 
  
–হযোুঁ। 
  
–অ শয এর্ো হপত  োপর। দোপরো োন এ  যো োপর জযডত। 
  
লোরো গভীর দীঘকশ্বোস বছপড  লল–বদখ ন যমস্টোর র্োপন, ওস  হপত  োপর ভো নো বছপড 
যদপ  আ যন আসল বদোষীপর্ সনোক্ত র্রুন। 
  
–আ যন আমোপর্ বর্োম্পোনীর এর্জন র্মকচোরী যহসোপ   যরচ  বদপ ন। 
  
–আ যন আপগ সোইপর্ েোন, আ নোর র্থো আযম অেপর অেপর  োলন র্র । 
  
–যির্ আপছ। যস্টভ র্োপন য দো  যনপলন। 
  
 পরর যদন যস্টভ যগপ  হোযজর হল সোইপর্। হোও োডক বর্লোপরর সপে  যো োরর্ো যনপ  
আপলোচনো র্রল। বর্লোর  লল যির্ আপছ,  যো োরর্ো আযম বদখযছ। 
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 োুঁচযদন  পরর ঘর্নো যস্টভ র্োপন লোরোর অযিপস এপস হোযজর হপ পছ। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল র্োউপর্ খ ুঁপজ  োও ো বগল? 
  
–স র্োই আযম জোনপত ব পরযছ, যস্টভ  লল। 
  
লোরো  লল তোহপল রোপতর ওই দোপরো োন? 
  
–নো, র্োি আ নোর য যড়িং সোইর্ বথপর্ চ যর েো যন। 
  
লোরো অ োর্ হপ  বগল। যস্টভ  লল–আসপল অত র্োি আপসযন। ওর্ো অনয এর্র্ো 
র্নস্ট্রোর্শন বর্োম্পোনীর র্োপছ  োযিপ  বদও ো হপ পছ। জোযনকপত শুধ  য লর্ো ড ল র্পর 
বদখোপনো হপ পছ। তোর মোপন খ   বর্ৌশপল র্োরচ য  র্রো হপ পছ। 
  
–এর য ছপন বর্ আপছ  পল আ যন মপন র্পরন? 
  
যস্টভ নোমর্ো বঘোষণো র্রল। নোমর্ো শুপন লোরো সযতয সযতয অ োর্ হপ  বগল। 
  
. 
  
 পরর যদন য পর্লপ লো র্যমযর্র যমযর়্িং যছল। লোরোর আইনজী ী বর্যর যহল বসখোপন 
যছপলন। হোও োডক বর্লোর, যজন ব লন অথকোৎ বেোপজক্ট মযোপনজোর, এ ়িং য র্ যরডও যছল 
  
বসই যমযর়্িং-এ। এছোডো র্নিোপরি বর্য পল এর্জন আগন্তুর্  পসযছল। 
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লোরো তোর  যরচ  র্যরপ  যদপ   লল–উযন হপচ্ছন যমস্টোর র্নর । 
  
স োই তোর্োল ওনোর যদপর্। যমস্টোর র্নর  মৃদ  হোসপলন। 
  
লোরো  লল–এ োর আমরো যরপ োর্কর্ো যনপ  আপলোচনো র্র । 
  
য র্ যরড  লল–আমরো যির্ সমপ  বশষ র্রপত  োর  র্োজর্ো। আর চোরপর্ মোস 
দরর্োর। আ যন যির্ই  পলপছন যমস র্যোপমরন, র্োজ খ   তোডোতোযড এপগোপচ্ছ। এর 
মপধয আমরো ইপলর্যের্যোল, র্োপির র্োজ আরম্ভ র্পর যদপ যছ। 
  
লোরো  লল– োুঃ, চমৎর্োর। 
  
হোও োডক বর্লোর যজজ্ঞোসো র্রল–র্োি চ যরর  যো োপর র্ী বজপনপছন? 
  
–যর্ছ  জোনো েো যন। আমরো বচোখ র্োন বখোলো বরপখযছ। য র্ যরড  লল। 
  
লোরো  লল আমোর মপন হ  নো, আর এ যনপ  জল বঘোলো হপ । আমরো দ -যতনযদপনর 
মপধয বচোরপর্ ব র র্র । 
  
লোরো যমস্টোর র্নরপ র যদপর্ তোর্োল।  লল–যমস্টোর র্নর , বস্পশযোল ফ্রড বস্কো োড 
এর বলোর্, উযন যডপর্র্যর্ভ। 
  
য র্ যরড যজজ্ঞোসো র্রল–এখোপন উযন র্ী র্রপ ন? 
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লোরো খ   শোন্তভোপ   লল উযন আ নোপর্ যনপ  বেপত এপসপছন যমস্টোর যরড। 
  
–যর্ছ ই বতো   িপত  োরযছ নো। উপি দোুঁডোল য র্ যরড। ওপর্ হতভম্ব বদখোযচ্ছল। লোরো 
 লল যমস্টোর যরড, আমোপদর বর্োম্পোযনর র্োি অনয র্নস্ট্রোর্শন িোমকপর্ আ যন য যক্র 
র্পর যদপ পছন। েখন আযম যরপ োর্কর্ো খ ুঁযর্প  বদপখযছ, তখনই   িপত ব পরযছ স যর্ছ । 
আ যন আপগ বর্ন যর্ছ   পলনযন? 
  
য র্ যরড  পল উিল–আযম? আযম? আ নোর বর্োথোও ভ ল হপচ্ছ, যমস র্যোপমরন। 
  
লোরো এ োর যমুঃ র্নরপ র যদপর্ তোযর্প   লল–এ োর আ যন  য স্থো র্রুন। 
  
লোরো অনযযদপর্ তোযর্প   লল–আস ন, আ োর বহোপর্পলর  যো োপর আপলোচনো র্রো েোর্। 
  
সর্পলই অ োর্ হপ  বগপছ। লোরো এত   যদ্ধমতী এ ়িং র্ শলী তো অনযরো যর্ছ পতই   িপত 
 োপরযন। 
  
. 
  
বহোপর্ল তখন সমোযির যদপর্ এযগপ  চপলপছ। লোরোর ও র চো   োডপছ। বর্উ বেন 
িোুঁযর্ যদপত নো  োপর বস  যো োপর লোরো সজোগ। মোিরোপত লোরো বিোন র্রপত শুরু 
র্রল। হোও োডকপর্ এর্যদন মোিরোপত বিোন র্পর লোরো  লল হোও োডক, এখপনো 
ও োলপ  োপরর জোহোজ এপস ব ৌঁপছোল নো। 
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–বহ ঈশ্বর, তোর জনয ত যম রোত যতনপর্র সম  বিোন র্রপছো? হোও োডক ক্লোন্ত গলো , 
 লল। 
  
–বস র্ী হোও োডক, ত যম এর্থো  লপছো। বহোপর্ল খ লপত আর মোে র্প র্র্ো যদন  োযর্, 
ত যম তো জোপনো। আমরো বতো ও োলপ  োর ছোডো খ লপতই  োর  নো। 
  
–যির্ আপছ, সর্োল বহোর্, তখন বদখো েোপ । 
  
–এখন বতো সর্োল চোরপর্  োজপত চলল। এখনই বিোন লোগোও। 
  
–আচ্ছো, বদখযছ। 
  
হোও োডক বিোনর্ো বরপখ যদল। লোরোও যরযসভোরর্ো এর্ োর নোডোচোডো র্পর বরপখ যদল। 
েতই সম  এযগপ  আসপছ ততই তোর হৃৎয পণ্ডর গযত  োডপছ। 
  
এর্যদন বস অযোড এপজযির েধোপনর সপে বদখো র্রল। ভদ্রপলোপর্র নোম র্ম স্কর্। লোরো 
 লল, যমস্টোর স্কর্ আ নোর বছোপর্ো বছপল আপছ? 
  
র্ম অ োর্ হপ  তোযর্প   লপলন–নো, বর্ন  ল ন বতো? 
  
লোরো র্পমর যদপর্ তোর্োল। মৃদ  বহপস  লল–আমোর মোথো  এর্র্ো নত ন ধরপনর 
  
sms, ভss য জ্ঞো ন এপসপছ। বসখোপন এর্র্ো  োিোর েপ োজন। আমোর আপগর 
য জ্ঞো নর্ো যির্ মপতো লোপগযন। এপত উপেজনোর অভো  আপছ। আমোপদর বহোপর্ল 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

193 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

যনউই পর্কর স  বথপর্ আধ যনর্ হপত  োপর, য জ্ঞো ন বসরর্ম হও ো দরর্োর। আ যন 
যর্ আমোর র্থো যির্   িপত  োরপছন? আ যন যির্মপতো য জ্ঞো ন বরযড র্রপত  োরপ ন 
বতো? 
  
– োর  যমস র্যোপমরন। আ যন আমোর ও র আস্থো রোখপত  োপরন। 
  
–যির্ আপছ,  পরর বসোম োর আযম এর্র্ো নত ন য জ্ঞো ন বদখপত চোই বর্মন? 
  
লোরো উপি  ডল। যমুঃ স্কর্ অ োর্ বচোপখ লোরোর যদপর্ তোযর্প  থোর্পলন। 
  
. 
  
বদপশর স কে য জ্ঞো ন ছযডপ   পডপছ। খ পরর র্োগজ আর মযোগোযজপনর  োতো   পডো 
 পডো র্পর য জ্ঞো ন বদও ো হপ পছ। 
  
র্ম স্কর্ হোযস ম পখ  লল মপন হপচ্ছ এর্র্ো য রোর্ সোডো  পড েোপ ।   
  
–আ যন যির্ই  পলপছন। 
  
লোরো খ   শোন্তভোপ  তোর্োল র্পমর যদপর্। তোর র  লল আমোর যির্  লো  যর্ছ  েো  
আপস নো। আযম চোই, আ যন যির্  লপ ন। আর বস জনযই আ নোপর্ ব তন বদও ো 
হপ পছ। 
  
লোরো বজযর র্োউনপসপন্ডর যদপর্ তোর্োল। 
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–লোরো  লল, আমন্ত্রণী  ে স  জো গোপত  োিোপনো হপ পছ বতো? 
  
–হযোুঁ, আযম ইযতমপধয অপনপর্র উের ব প যছ। উপেোধপনর যদন েো  স োই আসপছন। 
য রোর্ এর্র্ো  োযর্কর আপ োজন র্রো হপ । 
  
–হযোুঁ, হোও োডক  লল  োশ বথপর্ অপনর্ খরচ হপ । 
  
– যোঙ্কোরপদর মপতো র্থো োতকো  পলো নো হোও োডক, এজনয আমরো এর্ যমযল ন ডলোর খরচ 
র্র । 
  
হোও োডক  পল উিল–যির্ আপছ। 
  
লোরো আর যর্ছ  নো  পল ব যরপ  বগল। তখন তোর মোথো  এর্র্ো যচন্তো ঘ র োর্ খোপচ্ছ, 
যনউই পর্কর   পর্ সোম্রোজয য স্তোর র্রপত হপ । 
  
দ সিোহ  োপদ উপেোধন হপ । স  যর্ছ ই এখন  েকন্ত যির্মপতো চলপছ। েপ োজনী  
যজযনস ে এপস বগপছ। ও োলপ  োর এপস বগপছ। য রোর্ হলর্ো সোজোপনো হপ পছ। লোরো 
বদখল, স  যির্-িোর্ আপছ যর্নো। 
  
বর্োথো  এর্র্ো ইপলর্যের্যোল িো োর বেস র্োজ র্রপছ নো। লোরো সপে সপে বসর্ো 
সোরো োর যনপদকশ যদল। চোরযদপর্ ম গ্ধ দৃযষ্ট রোখপছ বস। 
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বহোপর্পলর উপেোধপনর যদন লোরো বভোর চোরপর্র সম  উপি  পডপছ। তোপর্ খ  ই উযেগ্ন 
বদখোযচ্ছল। এর্ োর চোইল  ল মোযর্কপনর সপে সমস্ত য ষ র্ো যনপ  র্থো  লপত। বসই 
ম হূপতক  লপর্ বিোপন  োও ো সম্ভ  হল নো। অ পশপষ ব োশোর্  পর লোরো ব যরপ   ডল। 
  
লোরো মপন মপন ভো ল, েযতযর্ ঘপরর অ স্থো বর্মন তো এর্ োর মপনর মযণপর্োিো  
বদখপত হপ । বর্োথোও বর্োপনো বগোলমোল আপছ র্ী? নো, স  যর্ছ  যির্ আপছ। 
  
সন্ধযো ছর্ো। আমযন্ত্রত অযতযথরো এপর্ এপর্ আসপত আরম্ভ র্পরপছ। বগপর্র সোমপন 
ইউযনিমক  যরযহত েহরী স োইর্োর র্োডক  রীেো র্পর বদখপছ। য যভে বশ্রণীর 
বলোপর্পদর আমন্ত্রণ র্রো হপ পছ। অযোথযলর্ বথপর্ যশল্পী, এগযজযর্উযর্ভ রোজশনযতর্ 
বনতো, গো র্ সর্ল বশ্রণীর মোন পষরো আজ এখোপন আসপ ন। তোরো েপতযপর্র সোপথ 
র্রমদকন র্রপছ। বিোুঁপর্ যমযষ্ট হোযস ি যলপ  বরপখ যজজ্ঞোসো র্রপছ–বর্ বর্মন আপছন? 
  
লোরোর  োপশ দোুঁযডপ  হোও োডক বর্লোর। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল হোও োডক, বম র এখপনো আপসনযন? 
  
–নো, উযন এর্র্   যস্ত। 
  
–তোর মোপন, আযম এখপনো অতর্ো গুরুত্ব ূণক হপত  োযরযন র্ী  পলো? 
  
– পর যনশ্চ ই বতোমোর সম্পপর্ক ওনোর ধোরণো  োল্টোপ ন। 
  
তখনই বম পরর এর্জন সহপেোগী এপস হোযজর হল। 
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–আস ন। আযম খ   সম্মোযনত ব োধ র্রযছ। 
  
এখনই এপস হোযজর হ োর র্থো র্ড বগ্র্সপনর। যনউই র্ক র্োইমস-এর আযর্কপর্ক্ট চোরোল 
যেযর্র্, ওনোর সমোপলোচনোর খযোযত আপছ। লোরো এর্র্  নোভকোস হপ   ল মোযর্কপনর র্থো 
ভো যছল। তখন সস্ত্রীর্  ল মোযর্কন এপলন। এই েথম লোরো  পলর স্ত্রীপর্ বদখপত ব ল। 
বদখপত আর্ষকণী  এ ়িং েপথষ্ট  যযক্তত্ব সম্পেো। লোরোর মপনর মপধয তখন এর্ ধরপনর 
অ রোধপ োধ বজপগ উপিপছ। 
  
 ল বহপস  লপলন–যমস র্যোপমরন, আযম  ল মোযর্কন, উযন আমোর স্ত্রী নীনো। আমোপদর 
আমন্ত্রণ র্রোর জনয ধনয োদ। 
  
লোরো র্রমদকন র্পর সহোপসয  লল–আ নোরো এপসপছন, আযম খ   আনযন্দত। এই 
জো গোর্োপর্ আ নোরো যনপজপদর জো গো  পল ভো প ন। 
  
 ল মোযর্কন চোরযদপর্ তোযর্প  বদখপলন। যতযন  লপলন–সযতয চমৎর্োর লোগপছ। আযম 
য শ্বোস র্যর, আ যন যনশ্চ ই সিল হপ ন। 
  
নীনোও  লপলন–আযমও তোই মপন র্যর। 
  
লোরো মপন মপন ভো ল, নীনো যর্  পলর সপে লোরোর সম্পপর্কর  যো োরর্ো জোপন? যর্ন্তু 
এস  ভো োর মপতো সম  তখন লোরোর যছল নো। এর্-এর্ র্পর অযতযথরো আসপত শুরু 
র্পরপছন। 
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এর্ঘণ্টো  োপদ লোরো লয পত দোুঁযডপ যছল। হোও োডক এপস হোযজর হল বসখোপন।  লল–র্ী 
 যো োর লোরো, ত যম এখোপন এর্লো চ  যর্ র্পর র্ী ভো পছো? স োই বতোমো  বদখপত 
চোইপছন।  লরুপম স োই খোও ো-দোও ো র্রপছন। ত যম েোপ  নো? 
  
–আযম র্ড বগ্র্সপনর জনয অপ েো র্রযছ। 
  
–ওই সমোপলোচর্! ওপর্ বতো আযম ঘন্টো খোপনর্ আপগ বদপখযছ। 
  
–র্ী? 
  
–অনযপদর সপে উযন বতো বহোপর্ল র্োও োপর বগপলন। 
  
–ত যম বতো আপগ  পলোযন। 
  
–আযম জোযন  যো োরর্ো জোপনো ত যম। 
  
লোরো  লল–র্ী  লপলন উযন? ওনোর যর্  ছন্দ হপ পছ? বদপখ বতোমোর র্ী মপন হল? 
  
হোও োডক  লল–উযন এখপনো  েকন্ত যর্ছ   পলনযন। 
  
হোও োপডকর এইর্থো শুপন লোরো খ  ই অ োর্ হপ  বগল। সো়িং োযদর্পদর নোযড নেে বস 
জোপন, তোর মোপন বর্োথো  এর্র্ো বগোলমোল হপ পছ। 
  
য ডয ড র্পর লোরো  লল–এর্র্োও র্থো  পলন যন? 
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–নো। 
  
লোরো  লল খোযনর্র্ো উপেগ এ ়িং অ োর্ বমশোপনো র্ণ্ঠস্বপর ভোপলো লোগপল যনশ্চ ই 
 লপতন। নো,  যো োরর্ো আমোর র্োপছ ভোপলো  পল মপন হপচ্ছ নো। 
  
হোও োপডকর দৃযষ্টপত শূনযতো বভপস এল। 
  
. 
  
চমৎর্োর ভোপ   োযর্ক বশষ হল। েপতযপর্ বহোপর্পলর েশ়িংসো   েম খ। বর্উ বর্উ 
 লপলন যনউই পর্ক এই বহোপর্লর্োই হপ  এর্ নম্বর। খোনোয নো এ ়িং রুম সোযভকস 
সর্পলর  ছন্দ হপ পছ। লোরো মপন মপন ভো ল, এখন যনউই র্ক র্োইমপসর সো়িং োযদর্ 
েযদ য রূ  মপনোভো  ের্োশ র্পরন, তোহপলও যর্ছ  এপস েোপ  নো। েপতযপর্ অযভভূত। 
সর্পলই লোরোপর্ অযভনন্দন জোযনপ  এপর্ এপর্ য দো  যনল। 
  
লোরো দরজোর ম পখ দোুঁযডপ যছল। হোও োডক  লল–এতর্ো সিল হপ  ভো পত  োযরযন। 
  
–যনউই র্ক র্োইমপসর েযতযক্র ো এখপনো জোযন নো। 
  
–তোর মোপন? লোরোর মন তখপনো ওই সো়িং োযদপর্র যচন্তো  আচ্ছে। হিোৎ লোরোর মপনর 
র্যোনভোপস  ল মোযর্কপনর ম খর্ো বভপস উিল। 
  
. 
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র্প র্র্ো যদন বর্পর্ বগপছ। লোরোর হোপত ধরো যছল যনউই র্ক র্োইমস-এর এর্যর্ র্য । 
তখন সপ মোে বভোর হপ পছ। লোরো অ োর্ হপ  বদখল, র্যোপমরন েোজো সম্পপর্ক েশ়িংসো 
 োপর্যর ছডোছযড।  লো হপ পছ, যনউই পর্ক এর্যর্ নত ন স়িংপেোজন, েোর মপধয রুযচ 
বসৌন্দেক যশল্পপ োধ স যর্ছ র  যরচ  ল যর্প  আপছ। এর ব শী েশ়িংসো আর সম্ভ  ন । 
লোরোর যচৎর্োর র্পর উিপত ইপচ্ছ হল। অত বভোপর ছ পর্ যগপ  হোও োডকপর্ বিোন র্রল। 
  
হোও োডক  লল র্ী  যো োর এত বভোপর? 
  
খ শীপত উজ্জ্বল যর্পশোরীর মপতো লোরো  লল হোও োডক, ত যম… 
  
–র্ী  লপত চোইপছো? 
  
–আযম র্োগজর্ো  ডযছ, বশোপনো। 
  
  পরো সমোপলোচনোর্ো লোরো এর্ যনুঃশ্বোপস  পড বিলল। স  শুপন হোও োডক হোই ত পল 
 লল–চমৎর্োর হপ পছ। এ োর এর্র্  ঘ পমোপত েোও। বতোমোর য শ্রোপমর েপ োজন। 
  
লোরো  পল উিল–ঘ পমো ? আমোর সপে রযসর্তো র্রপছো? আমোর এখন নত ন সোইপর্র 
েপ োজন।  যোঙ্ক খ লপলই আযম আ োর বলোপনর  যো োপর আপলোচনো র্র । ত যম  লপছো 
ঘ পমোপত? 
  
–যির্ আপছ তোই র্পরো। 
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লোরোর এই উজ্জ্বলতো হোও োডক ব োধ হ  সহয র্রপত  োপর নো। বস ইপচ্ছ র্পরই লোইনর্ো 
বর্পর্ যদল। 
  
র্যোপমরন েোজো এখন সর্পলর র্োপছ গপ কর য ষ । বহোপর্পলর সমস্ত রুম   র্ হপ । 
বগপছ। ওপ যর়্িং যলপস্ট অস়িংখয নোম আপছ। শহপরর অযভজোত মোন ষরোও অন্তত এর্যর্ 
রোত ওই বহোর্পল র্োর্োপত উদগ্র্ী  হপ  উপিপছন। 
  
লোরো হোও োডকপর্  লল–এই বতো সপ  শুরু। আমরো সমস্ত নোমর্রো য ডোরপদর অযতক্রম 
র্রপত চোই। আমোপদর খযোযত গগনস্পশকী হপ , সোধোরণ য ডোররো অ োর্ বচোপখ আমোপদর 
যদপর্ তোযর্প  থোর্প , তপ ই বতো সিলতোপর্ তোযডপ  তোযডপ  উ পভোগ র্রো সম্ভ । 
  
হোও োডক লোরোর এই অযভন   দ্ধযতপর্   িপত  োপর নো। বস সহজ স ন্দর জী ন েোেোর 
েতযোশী। 
  
লোরো  র তকী অধযোপ র জনয তখন ছর্ির্ র্রপছ। এ োর আ োর  যোঙ্কপলোপনর  য স্থো 
র্রপত হপ । লোরো যরপ ল এপস্টর্  য সোর বেোর্োরপদর সপে র্থো োতকো  লল। তোপদরপর্ 
যডনোপর আমন্ত্রণ র্রো হল। ডোউন র্োউপন আপরো দ খোনো সোইর্ ব প  বগল। 
র্নস্ট্রোর্শপনর র্োজ শুরু হপ  বগল।  ল মোযর্কন এর্যদন বিোন র্পর লোরোপর্  লপলন–
ত যম য জপনস উইর্ বদপখপছো? ত যম স োইপর্ এর্র্ো  ড ধরপনর িোুঁর্ যন যদপ পছ। 
  
লোরো  লল–বর্ন? র্ী হপ পছ? 
  
 ল  লল–ত যম বতো  ছপরর বসরো মযহলো  য সো ীর সম্মোন ব প পছ। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

201 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
 ল আ োর  লপলন, ত যম যর্ যডনোপরর জনয সম  যদপত  োরপ ? 
  
লোরো  লল–হযোুঁ, বতোমোর জনয আযম স  সম  ম ক্ত। 
  
 ল  লপলন–তো, আযম জোযন। 
  
–যনপজপর্ ম ক্ত র্রপত আমোর ব শীেণ সম  লোগপ  নো। 
  
লোরোর এই র্থো শুপন  ল বহপস উিপলন। 
  
. 
  
আযর্কপর্র্চোরোল িোপমকর এর্জন  োর্কনোপরর সপে লোরো র্থো  লযছল। ওপদর বদও ো 
রযেন্ট লোরোর হোপত ধরো আপছ।  পরর য যড়িংর্ো র্ী ধরপনর হপ , তো বদও ো আপছ, ওই 
স যেপন্টর মপধয। যির্ এই সম  লোরোর বসপক্রর্োরী ঘপর ঢ র্ল। য েত ভযেপত লোরোর 
যদপর্ তোযর্প   লল–এর্র্  বদরী হপ  বগপছ মযোডোম। 
  
লোরো যনসৃ্পহভোপ   লল– পনপরো যমযনর্। 
  
–দ ুঃযখত যমস র্যোপমরন। আযম— 
  
–যির্ আপছ,  পর র্থো  ল । 
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 োর্কনোপরর সোপথ আপলোচনো  বেোগ যদল লোরো। দ ঘণ্টো  োপদ তোর বসপক্রর্োরী র্যোযথপর্ 
বডপর্  োিোল। র্যোযথ এল, ম খর্ো ম্লোন। 
  
লোরো েশ্ন র্রল–বতোমোর যর্ র্োজ ভোপলো লোগপছ নো? 
  
–হযোুঁ। 
  
–তোহপল? এই যনপ  সিোপহ যতন োর বলর্ হল। এর্ো বতো চলপত  োপর নো। র্যোযথ ম্লোন 
স্বপর  লল–আযম দ ুঃযখত। শরীরর্ো ভোপলো বনই। 
  
–সমসযোর্ো র্ী? 
  
–আসপল রোপত ভোপলো ঘ ম হপচ্ছ নো। এর্র্ো েপতর মপতো হপ পছ। 
  
–র্ী হপ পছ? 
  
–এর্র্ো জো গো  মো়িংস উুঁচ  হপ পছ। 
  
–ডোক্তোর বদখোও যন? বতোমোর  যর োপরর বলোর্জনরো বর্মন? 
  
–ডোক্তোর বদখোপনোর স পেোগ হ যন। 
  
লোরো যরযসভোরর্ো বর্পন যনল। ডো োল র্পর অপ েো র্রপত লোগল। ও েোপন্ত র্ণ্ঠস্বর 
বশোনো বেপত বস  লল–ডোুঃ য র্োরসপর্ এর্ োর যদন। 
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যরযসভোরর্ো বরপখ লোরো র্যোযথর যদপর্ তোযর্প   লল–ত যম বর্োপনো যচন্তো র্পরো নো, আযম 
স   য স্থো র্পর যদযচ্ছ। ত যম এর্ োর ডোক্তোরপর্ বদযখপ  নোও। 
  
র্যোযথ এ োর বর্ুঁপদ বিলল যমস র্যোপমরন, আমোর মো আর দোদোরও র্যোনসোর হপ যছল। 
তোরো মোরো বগপছ। তোই ডোক্তোপরর র্োপছ বেপত আমোর ভ  লোগপছ। 
  
বিোনর্ো ব পজ উিপতই লোরো ও েোপন্ত ডোুঃ য র্োরপসর র্ণ্ঠস্বর শুনপত ব ল। লোরো  লল–
হযোপলো ডোক্তোর, আযম আমোর বসপক্রর্োরী র্যোযথ র্োরনোরপর্ আ নোর র্োপছ  োিোযচ্ছ। ওর 
এর্র্ো যর্উমোর হপ পছ। আ যন সমস্ত  য স্থো র্রুন। 
  
লোরো মৃদ  বহপস  লল েোও র্যোযথ, উযন েপ োজন হপল ভযতক র্রোর  য স্থো র্রপ ন। 
অ োপরশন র্রপল স  যির্ হপ  েোপ । যচন্তো বনই। বশ্লোও োন র্যোর্োযর়িং হোস োতোপলর 
নোম শুপনপছো বতো? 
  
র্যোযথর বচোপখ জল এপস বগল। বস  লল–অস়িংখয ধনয োদ। 
  
র্যোযথ চপল বগল। হোযজর হল হোও োডক বর্লোর! উযেগ্ন ম খ তোর। 
  
বস  লল–লোরো, এর্র্ো সমসযো হপ পছ? 
  
–র্ীরর্ম? 
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–িরযর্নথ যস্ট্রপর্ বে সম্পযে আমরো যর্পনযছ তোর স র্োই খোযল র্পর বিলো হপ পছ। 
বর্ ল এর্র্ো মোে অযো োর্কপমপন্ট র্প র্জন ভোডোযর্ োপর্ বতোলো সম্ভ  হপচ্ছ নো, ওরো 
রোজী হপচ্ছ নো। আ োর বজোর র্রোও সম্ভ  ন । 
  
–আপরো র্োর্োর বলোভ বদখোও। 
  
–র্োর্োর বর্োপনো েশ্ন বনই। দীঘকর্োল ধপর ওরো ওখোপন আপছ। এখন ছোডপত চোইপছ নো। 
  
–তোহপল অনয  য স্থো যনপত হপ । 
  
–ত যম র্ী  লপত চোইপছো,   যিপ   পলো। 
  
–চপলো আযম এর্ োর বদপখ আযস। 
  
েো োর  পথ রোস্তো  অস়িংখয গৃহহীন নোরী   রুষ লোরোর নজপর  ডল। এত উেত শহর 
যর্ন্তু  োসস্থোপনর অভো  বর্ন? রোস্তো  শুপ  বতোর্ যদন র্োর্োপচ্ছ? এর্ো হল সভযতোর 
অন্ধর্োর যদর্। 
  
যর্ছ েপণর মপধয ওরো যির্ জো গোপত ব ৌঁপছ বগল। সোততলো উুঁচ  ইপর্র ততযর 
অযো োর্কপমন্ট, মোপির ব্লর্র্ো আপরো জীণক। এখন েযদ ভোেো নো হ  তোহপল বে বর্োপনো 
সম  দ ঘকর্নো ঘর্পত  োপর। যর্ছ র্ো দূপর এর্র্ো   লপডোজোর রোখো আপছ। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল র্জন ভোডোযর্ ো আপছ? 
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হোও োডক  লল–বষোপলোজনপর্ আমরো ত পল যদপ যছ। আর দ পর্ো  োযর্। 
  
–তোর মোপন বষোপলোর্ো ঘর খোযল। 
  
–হযোুঁ। এ োর হোও োডকপর্ য ভ্রোন্ত বদখোল। 
  
লোরো  লল–েপতযর্র্ো এখন ভযতক র্পর বিলল। ওই বে রোস্তো  ঘ পর ব ডোপচ্ছ 
বলোর্গুপলো, ওপদর এখোপন যনপ  এপসো। 
  
–তোর মোপন, ত যম যর্ ওপদর যলজ যদপত চোইপছো? 
  
–আপরো নোনো। লোরো মৃদ  হোসল।  লল–যলজ যদপত চোইযছ নো। আযম গৃহহীনপদর গৃহ 
যদপত চোইযছ। যনউই পর্ক হোজোর হোজোর মোন ষ  পথ ঘোপর্ ঘ পর ব ডোপচ্ছ, েযদ 
র্প র্র্োপর্ আমরো স ন্দর ছোপদর তলো  রোখপত  োযর, তোহপল ভোপলোই হপ । এর্র্  
ব শী র্পরই বলোর্ বঢোর্োপ । আর খো োর  য স্থোও র্রপ । 
  
হোও োডক এই র্থো শুপন অ োর্ হপ  বগল। লোরোর এই র্থোর  ক্ত য বস   িপত  োরপছ 
নো। এর্জন য জপনস ওমযোন এস  দ োদোযেপণযর র্থো  লপছ বর্ন? 
  
লোরোপর্ বস যজজ্ঞোসো র্রল–র্ী বে র্রপত চোইপছো   িপত  োরযছ নো! হোসপত হোসপত 
লোরো জ ো  যদল হোও োডক, আযম এমন এর্র্ো র্োজ র্রপত চোই, েো নগর য তোরো র্রপত 
 োপরযন। গৃহহীনপদর  োসস্থোপনর  য স্থো। 
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লোরো আপরো ভোপলোভোপ  বদখল। র্তগুপলো জোনলো আপছ তোও বদখল। তোর র  লল–
সমস্ত জোনলোগুপলো ব োডক যদপ   ন্ধ র্পর দোও। 
  
–তোর মোপন? 
  
–আমরো  োযডর্োপর্ এমন এর্র্ো জো গো  যনপ  বেপত চোই বে, মপন হপ , এর্ো 
 যরতযক্ত। ও পরর অযো োর্কপমন্টর্ো বতো আমোপদর দখপলই আপছ। ওখোপন এর্র্ো গোনও 
বতো আপছ। 
  
–হযোুঁ। 
  
–ছোপদর ওখোপন এর্র্ো র্োডকপ োডক লোযগপ  দোও, েোপত বর্োপনো দৃশয বচোপখ নো  পড। 
  
–যর্ন্তু। 
  
–আযম েো  লযছ, তোই র্পরো। 
  
লোরো অযিপস চপল এল। যেযস ো অথকোৎ তোর আর র্মকচোরী  লল, ডোুঃ য র্োরস আ নোপর্ 
বিোন র্রপত  পলপছন। 
  
–ব শ বতো বিোন র্পরো ওনোপর্। 
  
যর্ছ েপণর মপধযই ডোুঃ য র্োরপসর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল। আযম র্যোযথপর্  রীেো। 
র্পরযছ। 
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–র্ী ব পলন? 
  
–ওর্ো যর্উমোর, সম্ভ ত মযোযলগনোন্ট। এখন মযোসপর্র্র্যম র্রোই স  বথপর্ ভোপলো। 
  
–আযম যেতী  এর্র্ো মতোমত চোই। 
  
–ত যম েখন  লপছ, যর্ন্তু আযম এর্জন যড োর্কপমন্টোল বহড। 
  
–তো সপত্বও  লযছ, ওপর্  রীেো র্রোর জনয আর বর্উ বতো আপছ। র্যোযথ এখন, 
বর্োথো ? 
  
–বতোমোর অযিপসর যদপর্ রওনো হপ পছ। 
  
–ধনয োদ। 
  
লোরো যচযন্তত মপন যরযসভোর বরপখ যদল। তোর র ইন্টোরর্পমর ব োতোমর্ো যর্প   লল–
র্যোযথ এপল আপগ আমোর র্োপছ  োিোপ । 
  
. 
  
র্নস্ট্রোর্শপনর র্োজ শুরু হপত এখপনো যতযরশ যদন  োযর্ আপছ। লোরোর মপন দ যশ্চন্তোর 
বরখো। বস মপন মপন ভো ল, ওই ভোডোপর্গুপলো খ  ই এর্গুুঁপ । বদখো েোর্, ওরো র্তযদন 
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এইভোপ  ওখোপন থোর্পত  োপর। হিোৎ লোরোর যচন্তো  বছদ  ডল। র্যোযথ অযিপস 
ঢ পর্পছ। তোর বচোখ দ পর্ো িযোর্োপশ। 
  
লোরো  লল আযম শুপনযছ, বতোমোর জনয সযতয খ   খোরো  লোগপছ। 
  
–এ োর আযম মপর েো  মযোডোম। 
  
র্যোযথ বর্ুঁপদ বিলল। লোরো উপি যগপ  র্যোযথর র্োুঁপধ হোত রোখল।  লল এখপনো বতমন 
যর্ছ  হ যন। এস  র্যোনসোপরর অপনর্ আধ যনর্ যচযর্ৎসো আপছ। বছোট্ট এর্র্ো 
অ োপরশপনর  র ত যম আপগর মপতো স স্থ হপ  উিপ । 
  
–যমস র্যোপমরন, অত খরচ ে। 
  
–ওস  যচন্তো র্পর বতোমোর লোভ বনই। ডোুঃ য র্োরস আপরো এর্ োর বতোমোপর্  রীেো 
র্রপ ন। েযদ মপন হ  অ োপরশন র্রপত হপ , তোহপল উযন তোই র্রপ ন। এখন  োযড 
যগপ  য শ্রোম নোও। 
  
র্যোযথ র্োেো বভজো গলো   লল–র্ী  পল বে আ নোপর্ ধনয োদ…। 
  
র্থো বশষ র্রপত  োরল নো বস। 
  
লোরো  লল–যির্ আপছ, এখন  োযড েোও। 
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র্যোযথ ব যরপ  এপস রুমোল যদপ  বচোখ ম ছল। তখনই র্যোযথর মপন হল, সযতয লোরো 
র্যোপমরন এমন এর্জন মযহলো, েোর মপনর অতল তপলর সন্ধোন বর্উ বর্োপনোযদন  োপ ন 
  
. 
  
 েম অধযো  
  
 পরর বসোম োর লোরোর অযিপস এর্জন এপস হোযজর হপ পছ। 
  
লোরো  লল–র্ী  যো োর? 
  
আগন্তুর্  লল যমস্টোর ও’ েো োন আ নোপর্ যসযর্ র্যমশনোর অযিপস বদখো র্রপত 
 পলপছ। 
  
–র্ী জনয? 
  
–তো বতো  পলনযন। 
  
লোরো ইন্টোরর্পম হোও োডকপর্ ডোর্ল। তোর র  লল হোও োডক, ত যম এখন যমস্টোর ও’ 
েো োনপর্ আমোর এখোপন বডপর্  োিোও। সোমোনয  যস্ত থোর্ো  বেপত  োরযছ নো। 
  
যির্ আপছ  পল হোও োডক ইন্টোরর্ম  ন্ধ র্রল। 
  
যর্ছ েপণর মপধযই ও’ েো োন হোযজর হপলন। লোলপচ ম খ, জোপত আইযরশ। 
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লোরোর অযিপস ঢ পর্  লপলন যমস র্যোপমরন? 
  
–হযোুঁ, আ নোর জনয অপ েো র্রযছ।  ল ন, র্ী র্রপত হপ ? 
  
–আ নোর য রুপদ্ধ আইন ভোেোর অযভপেোগ আপছ। 
  
–তোই নোযর্? র্ী  যো োর  ল ন বতো। 
  
–আ যন বে অযো োর্কপমন্ট যর্পনপছন, বসখোপন শ-খোপনর্ ভ ঘ পর বলোর্পর্ ঢ যর্প  
যদপ পছন। 
  
লোরো মৃদ  হোসপলো।  লল আযম র্পরযছ অ শয তোর র্োরণ আপছ। শহপরর গণযমোনয 
বলোপর্রো েখন ওপদর  োসস্থোপনর সমসযোর সমোধোন র্রপত  োপরযন, তখন আযম ইপচ্ছ 
র্পরই বসই র্োপজ হোত যদপ যছ। ওরো আশ্র  ব প পছ এর্ো যর্ অ রোধ? 
  
যির্ তখন হোও োডক বর্লোর অযিস ঘপর ঢ র্ল। লোরো ও েো োপনর সপে হোও োডক 
বর্লোপরর  যরচ  র্যরপ  যদল। তোর র হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প  লোরো  লল–আযম 
যমস্টোর ও’ েো োনপর্  লযছলোম, বর্ন আমরো ওইস  গৃহহীনপদর সোহোেয র্পরযছ। 
  
–আ যন যর্ ওপদর বডপর্ বডপর্ ঢ যর্প পছন যমস র্যোপমরন? 
  
–যির্ই  পলপছন। 
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–এর জনয এর্র্ো লোইপসপির দরর্োর। আ নোর আপছ? 
  
–র্ীপসর লোইপসি? লোরো অ োর্ হল। 
  
ও’ েো োন  লপলন আ যন েযদ র্োউপর্ আশ্র  যদপত চোন, তোহপল শহপরর   রয তোর 
র্োছ বথপর্ আ নোপর্ অন মযত যনপত হপ । এ  যো োপর যর্ছ  র্যিন শতক আপছ। 
  
লোরো এ োর দীঘকশ্বোস বিপল  লল–দ ুঃযখত যমস্টোর ও’ েো োন। আযম এর্ো এপর্ োপরই। 
জোনতোম নো। যির্ আপছ, আযম এখনই লোইপসি বন োর  য স্থো র্রযছ। 
  
ও’ েো োন  লপলন এখন তো আর হপ  নো। 
  
–বর্ন? লোরো জোনপত চোইল। 
  
ও’ েো োন এর জ োপ   লপলন–ওখোনর্োর যর্ছ  ভোডোযর্ ো আ নোর নোপম অযভপেোগ 
র্পরপছন। আ যন নোযর্ গোপ র বজোপর ওপদর ত লপত চোইপছন। 
  
–েত স   োপজ র্থো। লোরো গজকন র্পর উিল। 
  
–যমস র্যোপমরন, নগর র্তৃক পের আপদশোন সোপর আর্চযিশ ঘণ্টোর মপধয ওইস  ভ ঘ পর 
বলোর্পদর  োযড বথপর্ ব র র্পর যদপত হপ । এই র্োজর্ো হপ  েো োর  র আপরো এর্যর্ 
যনপদকশ আ নোপর্ মোনপত হপ । আ যন বে সমস্ত জোনলো ব োডক যদপ   ন্ধ র্পর যদপ পছন, 
বসগুপলো খ পল যদপত হপ । 
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লোরোর ম খর্ো গম্ভীর হপ  বগল। আর যর্ছ ? 
  
–নো, আর যর্ছ  বনই। ও হযোুঁ, আপরো এর্র্ো আপছ। ছোপদর ও পরর  োগোনর্ো আ যন 
ব োডক যদপ  যঘপর বিপলপছন। বসই ব োডকর্োও খ লপত হপ । 
  
–েযদ আযম এগুপলো নো মোযন, তোহপল র্ী হপ ? 
  
ও’ েো োন মৃদ  বহপস  লপলন–আ যন মোনপ ন আযম জোযন। র্োরণ আ যন যনশ্চ ই 
অপহত র্ হ রোযন চোন নো। অেথো বর্োর্ঘর র্পর লোভর্ো যর্? আ যন খযোযতর বেখোপন 
উপি বগপছন, বসখোপন বর্োর্কঘপরর জনয সম  যদপত  োরপ ন নো।   িপতই  োরপছন, 
আচ্ছো, চযল। 
  
ও’ েো োন ঘর বথপর্ ব যরপ  বগপলন। দ জপন তোযর্প  থোর্ল বসযদপর্। হোও োডক লোরোপর্ 
 লল–আমরো  র়িং এখনই ভ ঘ পর বলোর্গুপলোপর্ রোস্তো  ব র র্পর 
  
ও’ েো োন ম ন নো। অেথো বর্োথদপত  োরপ ন নো   ম থোর্ল বসযদপর্ যদই। 
  
লোরো বছোট্ট র্পর  লল–নো। 
  
–ত যম র্ী  লপছো লোরো? বলোর্র্োর র্থো বশোপনোযন? 
  
লোরো জ োপ   লল–বশোপনো, আযম েো  লযছ তোই র্পরো। ত যম আপরো যর্ছ  ভ ঘ পর 
বলোর্পদর বজোগোড র্পরো। আযম চোইযছ, ওই অযো োর্কপমপন্টর েপতযর্র্ো ঘপর ভ ঘ পররো 
 স োস র্রপ । 
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সোমোনয বভপ  যনপ  তোরো আ োর  লল–বর্যর যহলপর্ ডোপর্ো। ওপর্ সমসযোর্ো  লল, এই 
মোপসর বশপষ হ  ওই ছজন ভোডোযর্ োপর্ অযো োর্কপমন্ট বথপর্ ব র র্পর যদপত হপ । তো 
নো হপল আমোপদর যতন যমযল ন ডলোর েযত ূরণ যদপত হপ । 
  
হোও োডক আর যর্ছ   লোর বচষ্টো র্রল নো। লোরোর র্োজ র্পমকর  যো োপর নোর্ গলোপত বস 
বমোপর্ই রোযজ ন । 
  
ইন্টোরর্মর্ো ব পজ উিল। |||||||||| –ডুঃ য র্োরস। 
  
লোরো যরযসভোরর্ো ত পল যনপ   লল–ডুঃ য র্োরস, আযম লোরো  লযছ। 
  
–র্যোযথর অ োপরশন সোর্পসস ি ল। ও ভোপলো আপছ। 
  
– োুঃ চমৎর্োর। লোরো  লল, র্খন েো  ওপর্ বদখপত? 
  
–আজই য পর্লপ লো আসপত  োপরন। 
  
–ধনয োদ। য লর্ো আমোপর্ তখনই বদপ ন। আযম হোস োতোপল  েোশ হোজোর ডলোর 
বডোপনশন যদপত চোই। র্তৃক েপর্  ল ন। 
  
–যির্ আপছ। ডুঃ য র্োরস বিোন বছপড যদপলন। 
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লোরো যরযসভোরর্ো বরপখ বসপক্রর্োরীপর্ ইন্টোরর্পম জোনোল যেযস ো, র্যোযথ বে বর্য পন 
আপছ, বসখোপন ব শ যর্ছ  তোজো ি ল  োযিপ  বদও োর  য স্থো র্পরো। আযম চোরপর্ নোগোদ 
বদখপত েো  ওপর্। 
  
ইন্টোরর্ম তখন  ন্ধ হপ পছ। ঘপর ঢ র্ল বর্যর যহল। লোরো  লল র্ী  যো োর? 
  
–আ নোপর্ অযোপরস্ট র্রোর এর্র্ো ও োপরন্ট যনপ  এখনই আসপছ   যলশ বিোসক। 
  
–বর্? লোরো অ োর্ হপ  জোনপত চোইল। 
  
বর্যর যহল  লল–আ নোপর্ যনপদকশ বদও ো হপ যছল, যর্ন্তু আ যন ভ ঘ পরপদর ওই 
অযো োর্কপমন্ট বথপর্ ব র র্পর বদনযন। তোই বতো? 
  
–হযোুঁ। 
  
–যর্ন্তু আ যন বর্ন র্পরনযন? জোপনন বতো, এখোপন এর্র্ো র্থো চোল  আপছ। 
  
–র্ী র্থো? 
  
–যসযর্ হপলর সপে বর্উ লডপত েোপ ন নো। ওপদর য রুপদ্ধ বজতো অসম্ভ । 
  
–ত যম সযতয  লপছো আমোপর্ বগ্র্িোর র্রপত আসপছ? 
  
লোরো উযেগ্ন স্বপর জোনপত চোইল। 
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বর্যর যহল  লল আ নোপর্ ওরো বতো আপগই সো ধোন র্পর যদপ যছল। 
  
–যির্ আপছ, ওপদর ব র র্পর বদও ো হপ । এর্থো  পল লোরো হোও োপডকর যদপর্ 
তোর্োল।  লল–বদখপছো হোও োডক র্ী সমসযো, ত যম  র়িং বলোর্গুপলোপর্ ব র র্পর দোও। 
যর্ন্তু এপর্ োপর রোস্তোপত ন । আমোপদর আপরো খোযল রুম আপছ। েোপদর সপে এই 
অযো োর্কপমপন্টর বর্োপনো সম্পর্ক বনই, বসখোপনই  র়িং ওপদর থোর্োর  য স্থো র্পরো। এর্ 
ঘণ্টোর মপধযই র্োজর্ো বশষ র্পর বিল। 
  
লোরো বর্যর যহপলর যদপর্ তোযর্প   লল–আযম এখন এখোন বথপর্ চপল েোযচ্ছ।  পর েো 
বহোর্ হপ । আশো র্যর  যো োরর্ো যমপর্ েোপ । 
  
ইন্টোরর্মর্ো ব পজ উিল। লোরো শুনপত ব ল বসপক্রর্োরীর র্ণ্ঠস্বর যড্রযস্ট্রর্র্ অযোর্যনকর 
অযিস বথপর্ দ জন ভদ্রপলোর্ এপসপছন বদখো র্রপত। 
  
লোরো হোও োডকপর্ ইশোরো র্রপলন। হোও োডক সপে সপে ইন্টোরর্পম  লপলন ওপদর  পল 
দোও যমস র্যোপমরন এখন অযিপস বনই। 
  
ইন্টোরর্পম যর্ছ েণ  র বশোনো বগল–ওরো জোনপত চোইপছন র্খন র্যোপমরপনর বদখো 
 োও ো েোপ । 
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হোও োডক আ োর লোরোর যদপর্ তোর্োল। লোরো ঘোড নোডল। হোও োডক ইন্টোরর্পম জোনোল তো 
যির্  লপত  োরযছ নো। ইন্টোরর্ম  ন্ধ র্পর যদল। লোরোপর্  লল, এখন র্ী র্রপ  
লোরো? 
  
–বশোপনো হোও োডক, আযম ব ছপনর দরজো যদপ  ব যরপ  েোযচ্ছ। 
  
–যির্ আপছ। 
  
হোও োডক আর র্থো  োডোল নো। 
  
. 
  
বে বর্োপনো হোস োতোপলর ছয  লোরোপর্ অতযন্ত য ষণ্ণ র্পর বতোপল। হোস োতোপলর র্থো 
মপন হপলই  ো োর ম খর্ো বভপস ওপি। শেযোশো ী ম খর্ো িযোর্োপশ, হিোৎ বেন এর্লোপি 
  সর্ো র্প র্গুণ ব পড বগপছ।  ো োর র্ণ্ঠস্বর এখপনো র্োপন  োপজ–ত যম এখোপন র্ী। 
র্রপছ লোরো? েোও ব োযডক়িং হোউপস চপল েোও। 
  
র্যোযথর রুপম যগপ  লোরো ঢ র্ল। ঘরর্ো ি পল ি পল ভযতক। র্যোযথ য ছোনোর ও র  পসযছল। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল এখন বর্মন আপছো? 
  
র্যোযথ  লল ডোক্তোপরর র্থোন েো ী ভোপলোই আযছ। 
  
–ত যম যনশ্চ ই ভোপলো হপ  উিপ । বতোমোপর্ আমোর র্োজর্পমক ভীষণ েপ োজন। 
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র্যোযথ র্োেোপভজো র্ণ্ঠস্বপর  লল–আ নোপর্ বে র্ী  পল ধনয োদ জোনো । 
  
–বর্োপনো েপ োজন বনই। লোরো হোসপত হোসপত  লল। তোর র য ছোনোর  োশ বথপর্ 
বিোপনর যরযসভোরর্ো ত পল যনল। বর্যর যহপলর সপে র্থো  লপত হপ । বিোপন তোপর্ 
 োও ো বগল। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–ওরো যর্ এখপনো ওখোপন আপছ? 
  
বর্যর যহপলর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–হযোুঁ, ওরো এখপনো আপছ। েতেণ নো আ যন যিরপছন। 
  
–যির্ আপছ। হোও োডকপর্ বতো  পলযছ, ওপদর স োইপর্ অযো োর্কপমন্ট বথপর্ ব র র্রপত। 
েত তোডোতোযড  োযর আযম েোযচ্ছ ওখোপন। 
  
যরযসভোরর্ো লোরো বরপখ যদপ  র্যোযথপর্  লল–বশোপনো র্যোযথ, বতোমোর েো যর্ছ  দরর্োর 
হপ , আমোপর্ জোযনও যর্ন্তু। আযম আগোমীর্োল আ োর আস । 
  
হোস োতোল বথপর্ লোরো ব যরপ  এল। এই ম হূপতক তোপর্ যর্ছ  এর্র্ো র্রপতই হপ । 
  
. 
  
লোরো এপস ব ৌঁছপলো আযর্কপর্র্চোরোল অযিপস। বদখো র্রল যমস্টোর ক্লোপর্কর সপে। 
ভদ্রপলোর্ লোরোপর্ বদপখই অ োর্–আপর র্ী বসৌভোগয, যমস র্যোপমরন, আ যন স্ব ়িং। 
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ভদ্রপলোর্  র্রপত  োযর? |||||||||| –ঔপর্র েপজ 
  
লোরো  লল–বিোরযর্নথ ষ্টীপর্র েপজক্টর্োর েযোনর্ো যর্ এখোপন  ো ? 
  
–হযোুঁ, অ শযই  োও ো েোপ । ক্লোর্ক জ ো  যদল। বস এর্র্ো ড্রয ়িং ব োপডকর র্োপছ এযগপ  
বগল।  লল, এই বে এখোপন। 
  
লোরো ড্রয ়িংর্োর ও র ি ুঁপর্  ডল। এর্যর্ আর্োশপছোুঁ ো অট্টোযলর্োর বস্কচ। অপনর্গুপলো 
অযো োর্কপমন্ট। বদোর্োনও আপছ। 
  
–আযম এই েযোনর্ো  োলর্োপত চোই। লোরো  লল, যির্ এরর্ম ন , অনযভোপ । 
  
–অনযভোপ   লপত? 
  
ক্লোর্ক অ োর্ হপ  জোনপত চোইল। 
  
–এই বে   পরোপনো য যড়িংর্ো রপ পছ ব নযসল যদপ  লোরো জো গোর্ো যনযদকষ্ট র্পর বদখোল। 
এই য যড়িংর্োর বর্পনো  যর তকন নো ঘযর্প , এর চোর োশ যদপ  নত ন য যড়িং হপ । 
  
–অথকোৎ   পরোপনো য যড়িংর্ো সপমতই বেোপজক্ট ততযর হপ । যর্ন্তু  যো োরর্ো বমোপর্ও স ন্দর 
বদখোপ  নো, তোছোডো অনয সমসযোও… 
  
ক্লোর্ক মোি পথ র্থো থোযমপ  যদল। 
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–হযোুঁ, আযম েো  লযছ, বতমনযর্ই হপ । লোরো স্পষ্টভোপ   লল, য পর্পল ড্রয ়িংর্ো আমোর 
অযিপস  োযিপ  বদপ ন। 
  
লোরো বসখোপন আর দোুঁডোল নো। 
  
গোযডপত উপি  সল। বিোন র্রল বর্যর যহলপর্ হোও োডক বিোন র্পরযছল? 
  
–হযোুঁ, খোযল র্পর বদও ো হপ পছ। জ ো  যদল বর্যর যহল। 
  
– োুঃ, দোরুন। যডযস্ট্রর্র্ অযোর্যনকপর্ জোযনপ  যদও, বে, দ যদন আপগই ওপদর অডকোর 
বদও ো হপ যছল, খোযল র্পর বদও োর জনয। যর্ন্তু সম মপতো বেোগোপেোগ র্রো সম্ভ  হ যন 
 পল এর্র্  িোপমলো হপ  বগপছ। এখন আর বর্োপনো যচন্তো বনই। আযম অযিপস েোযচ্ছ, 
ওরো যর্ এখনও আমোপর্ অযোপরস্ট র্রপত চোইপ ?  যো োরর্ো লেয বরপখো। 
  
বিোপন র্থো  লো বশষ র্পর লোরো  লল– োর্কর্ো ঘ পর চপলো, ড্রোইভোরপর্ যনপদকশ যদল। 
এর্র্  ব যশ সম   পরই অযিপস ব ৌঁপছোপনো দরর্োর। 
  
আধঘন্টো বর্পর্ বগল। 
  
লোরো অযিপস এল। ওরো বনই, চপল বগপছ। লোরো বগ্র্িোর হও োর হোত বথপর্ রেো ব ল। 
  
. 
  
হোও োডক বর্লোর আর বর্যর যহপলর সপে লোরো র্থো  লপছ। 
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–ভোডোযর্ োগুপলো যর্ছ পতই রোযজ হপচ্ছ নো। হোও োডক  লল–ব যশ র্োর্োর বলোভ বদযখপ যছ। 
হোপত মোে  োুঁচ যদন সম  তোর পরই বভপে যদপত হপ । এছোডো বর্োপনো  থ বনই। 
  
লোরো  লল, যমুঃ ক্লোর্কপর্  পলযছ, এর্র্ো নত ন েযোন ততযর র্রপত। 
  
বর্লোর য স্মপ র স পর  লল–এর্ো যর্ র্পর সম্ভ ! নত ন য রোর্ র্নস্ট্রোর্শোপনর মোপি 
ওই রর্ম বসপর্পল এর্র্ো  োযড।  যোপঙ্কর র্োছ বথপর্ আরও যর্ছ  সম  বনও ো দরর্োর। 
  
লোরো গম্ভীর স্বপর  লল–নো। সম   োযডপ  লোভ বনই। র্নেোক্টরপর্  লল আমরো 
আগোমীর্োলই য যড়িং ততযরর র্োপজ হোত বদপ ো। 
  
–আগোমীর্োল? 
  
লোরো হোও োডকপর্ থোযমপ  যদপ  আ োর  লল–র্োল সর্োপল র্নস্ট্রোর্শন বর্োম্পোযনর 
বিোরমযোপনর র্োপছ েোও। তোপর্ ব্ল -যেন্ট-র্ো বদপ । 
  
হোও োডক বর্লোর ও বর্যর যহল নীরপ  লোরোর র্থো বমপন যনল। 
  
. 
  
 পরর যদন সর্োলপ লো।   লপডোজোপরর ঘরঘর শপব্দ   পরোপনো য যড়িং-এর  োযসন্দোপদর 
ঘ ম বভপে বগল। তোরো জোনলো খ পল  োইপরর যদপর্ তোর্োপলো। বদখপলো   লপডোজোরর্ো 
  পরোপনো য যড়িং-এর চোর োশর্ো বভপে গুুঁযডপ  যদপচ্ছ। তখন ভোডোযর্ োরো ভীত সন্ত্রস্ত হপ  
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 োইপর ব যরপ  এল। তোপদর মপধয এর্জন  লল সো ধোন, আর এর্  োও এপগোপনোর 
বচষ্টো র্রপ ন নো। আ নোরো েযদ এই য যড়িং-এ হোত বদন তোহপল যসযর্ র্তৃক েপর্ 
আমরো জোনোপত  োধয হ । ইযতমপধয আরও র্প র্জন  োযসন্দো ওই ভদ্রপলোপর্র  োপশ 
এপস। দোুঁযডপ পছ। তোরো তোপর্ উৎসোহ যদপত থোর্ল। 
  
–আ নোরো যমপথয আতযঙ্কত হপ পছন। আমরো এই য যড়িং-এ হোত বদপ ো নো। যসযর্ 
র্তৃক পের বসই রর্মই যনপদকশ আপছ। বিোরমযোন তোপদর আশ্বস্ত র্রপলন। 
  
এর্থো শুপন ভোডোযর্ োরো আরও উযেগ্ন হল। বসই  োযসন্দো রু যেন্টর্ো বদখপত চোইল। 
  
বিোরমযোন তোপর্ ড্রই়িংর্ো বদখোপলো। বসর্ো বদপখ ওই ভদ্রপলোর্ এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিলল। 
তোর র  লল এখোপন এর্র্ো য শোল েোজো ততযর র্রো হপ । অথচ আমোপদর য যড়িংর্ো 
অেত থোর্প । নো নো এর্ো র্রো যির্ হপ  নো। যদনরোত চীৎর্োর বচুঁচোপমযচ হপ । 
চোরযদপর্ বনো়িংরোর সৃযষ্ট হপ । 
  
বিোরমযোন ক্র ব্ধ হপ   লপলন–আযম এসপ র যর্ছ  জোযন নো। আমোপর্ র্োজ র্রপত যদন। 
এখোন বথপর্ আ নোরো সপর েোন। 
  
 োযসন্দোরো দূপর সপর যগপ    লপডোজোপরর ধ্ব়িংসলীলো বদখপত লোগল। 
  
. 
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আধঘণ্টো বর্পর্ বগপছ। লোরোর বসপক্রর্োরী  লল–আ নোর সপে এর্জন র্থো  লপত 
চোন। নোম তোর হোরপস। 
  
লোরো  লল– পল যদন আযম  যস্ত। য পর্লপ লো আ োর হোরপস বিোন র্রপলো। এ োপর 
লোরো তোর সপে র্থো  লপলন। যরযসভোপরর ওেোন্ত বথপর্ র্থো বভপস এল আযম হোরপস 
 লযছ। আযম   পরোপনো অযো োর্কপমপন্টর  োযসন্দো। আ নোপর্ এর্র্ো র্থো জোনোপত চোই যমস 
র্যোপমরন। 
  
– ল ন, লোরো  লপলন। 
  
–আমরো স  ভোডোযর্ োরো যির্ র্পরযছ বে আ নোর েস্তো  আমরো বমপন বনপ ো। তোই 
অযো োর্কপমন্ট বছপড যদপতও রোযজ আযছ আমরো। হোরপস  লল। 
  
লোরো  লপলন–আপগ বতো আ নোরো বর্উ মোপননযন। হিোৎ আ নোপদর মত  োল্টোপনোর 
র্োরণ যর্? 
  
যমুঃ হোরপস  লল–আমোপদর চোর োপশ আ নোরো য যড়িং ততযর র্রপ ন। এর মোিখোপন 
বথপর্ যনযশ্চপন্ত যদন র্োর্োপনো আমোপদর  পে অসম্ভ   যো োর। আমরো বঘরোপর্োপ র মপধয 
থোর্পত চোই নো যমস র্যোপমরন। 
  
লোরো র্যিন স্বপর  লপলন–আ যন ভ ল র্রপছন যমুঃ হোরপস। আ নোরো যমপথযই ভ  
 োপচ্ছন। তোছোডো আ নোরো বর্োথো  েোপ ন  ো র্ীভোপ  থোর্প ন বসর্ো যনপ  আমোর মোথো 
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 যথো বনই। তপ  েযদ আ নোরো আগোমী মোপসর মপধয অযো োর্কপমন্ট খোযল র্পরন তোহপল 
আমোর েথম অিোরর্ো আ নোপদর মোনপতই হপ । 
  
হোরপস খোযনর্েণ ভো পলো। বশপষ  লল–যির্ আপছ যমস র্যোপমরন। আযম অনযপদর সপে 
আপলোচনো র্যর। তোর র আ নোপর্ জোনোপ ো। 
  
লোরো ধনয োদ জোযনপ  যরযসভোরর্ো নোযমপ  রোখপলন। 
  
. 
  
 পরর মোস বথপর্ই নত ন েপজপক্টর র্োজ শুরু হপ  বগল। লোরোর স খযোযত আর্োশ 
ছ ুঁপ পছ। র্যোপমরন এন্টোরেোইজ যনউই র্ক ছোযডপ  আরও অপনর্ দূপর য স্তোর লোভ 
র্পরপছ। ব্রুর্যলন, ও োযশ়িংর্ন যডযস েভৃযত শহপর বহোপর্ল য যড়িং, শয ়িং বসন্টোর, মল 
ইতযোযদ ততযর র্পরপছ। েপতযর্যর্পত রুযচ ও বসৌন্দেকপ োপধর অযভন ত্ব আপছ। ইযতমপধয 
ডোলোস আর লস এপঞ্জলপস র্যোপমরন এন্টোরেোইজ  ো বরপখপছ। এখন  যোঙ্ক ও য যভে 
বলোন বর্োম্পোনী লোরোপর্ ঋণ যদপত এযগপ  এপসপছ। শুধ  তোই ন   যযক্তগত 
য যনপ োগর্োরীরোও তোপর্ বলোন যদপত আগ্র্হী। লোরোর বর্োম্পোযন ছোডো আর বর্োপনো 
নোপমর অযস্তত্ব বনই। 
  
এর্যদন র্যোযথ এপস হোযজর লোরোর অযিপস। দ জপনর মপধয র্ শল য যনম  হল। লোরো 
খ   খ যশ র্যোযথপর্ ব প । 
  
লোরো উচ্ছ্বযসত হপ   লপলন–আশো র্যর বতোমোর র্োপজর গযত যিপর এপসপছ? 
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–হযোুঁ, য যস্মত হপ  র্যোযথ জ ো  যদল। 
  
–যির্ আপছ। আযম বতোমোপর্ এর্যজযর্উযর্ভ অযোযসস্টযোন্ট যহসোপ  আমোর বর্োম্পোযনপত 
বেোগ যদপত অন পরোধ র্রযছ। 
  
–আ নোপর্ ধনয োদ জোনোপনোর মপতো বর্োপনো ভোষো আমোর জোনো বনই, র্যোযথ  পল উিল। 
  
লোরো তোপর্  োধো যদপ   লপলন–আপর নো নো। আযম বতোমোর েো য সম্মোন যদপ যছ। 
  
এমন সম  র্যোযথর হোপতর যদপর্ লোরোর দৃযষ্ট  ডল। র্যোযথর হোপত এর্র্ো  ই যছল। 
বসর্ো বদযখপ  লোরো  লপলন–এর্ো যর্? 
  
–এর্ো এর্র্ো মযোগোযজন। আ যন যর্ বখপত  ছন্দ র্পরন তো এরো জোনপত উৎসোহী। 
আ যন–? 
  
লোরো যমযনর্ খোপনর্ চ   র্পর রইপলন। তোর র স র নরম র্পর  লপলন–যির্ আপছ, 
আযম আমোর যে  খো োর রোেোর েণোলী ওপদরপর্ জোনো । 
  
লোরোর সম্মযত ব প  র্যোযথ খ   খ যশ। বস বসখোন বথপর্ চপল বগল। মোস যতপনর্  র 
এর্যদন মযোগোযজপন লোরোর যে  খো োর আর েণোলী ের্োযশত হল। বলখোর্ো লোরোর নজর 
এডো যন। যতযন ব োযডক়িং হোউপসর ব োডকোরপদর জনয এই বরযসয র্ো রোেো র্পরপছন। 
ব োডকোররো তোর রোেোর েশ়িংসো র্পরপছ। এমন সম  লোরোর  ো োর র্থো মপন  ডল। তোর 
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 ো ো হোস োতোপল শেযোশো ী। লোরো এর্র্ো গভীর দীঘকশ্বোস বিলল। তোর র 
মযোগোযজনর্োপর্ য ছোনোর ও র ছ ুঁপড বিলল। 
  
. 
  
লোরোর এখন খ   নোম ডোর্। এর্ র্থো  স োই তোপর্ বচপন।  ন্ধ - োন্ধ পদর যনপ  উযন 
মোপি মপধযই বহোপর্পল বখপত েোন। বসখোপন য যভে ধরপনর   রুষপদর েোতো োত আপছ। 
তোপদর মপধয বর্উ লোরোপর্ নোনো ধরপনর র্ েস্তো  বদ োর বচষ্টো র্পর যর্ন্তু তোপদর লোরো 
অ জ্ঞো র্পরন। তোর আচরপণ এর্ ধরপনর র্োযিনয ি পর্ ওপি। উযন তোর স্বপে বদখো 
রোজর্ মোপরর সন্ধোন র্পরন। অথচ এখনও যতযন বসই য পশষ   রুষযর্র বদখো  োনযন। 
  
েযতযদন বভোর  োুঁচর্ো  লোরোর ঘ ম ভোপে। তোর র বফ্রস হপ  গোযড যনপ  ব যরপ  
 পডন। তোর গন্ত যস্থল বেখোপন নত ন য যড়িং ততযর হপচ্ছ বসখোপন। য যড়িংর্োর সোমপন 
দোুঁযডপ  স  যর্ছ  বদপখন। বসই সম  তোুঁর অপনর্ র্থোই মপন  পড েো ।  ো োর র্থো 
য পশষ র্পর তোুঁর মপন  পড। লোরো বে ব োযডক়িং হোউপসর ভোডো আদো  র্রপত  োপরন তো 
তোর  ো ো য শ্বোস র্রপত  োপরনযন। স োই র্োপজ  যস্ত।   লপডোজোপরর আও োপজ 
জো গোর্ো ম খযরত। চোরযদপর্ র্োপজর শপব্দ যর্ছ েণ সৃ্মযতচোরণ বথপর্ দূপর সপর 
যগপ যছপলন। আ োর ভো নোর্ো তোপর্ ব প   সল। তোর মপন  পড বগল, যতযন  ো োর 
র্োছ বথপর্ বর্োপনোযদন ভোপলো োসো  োনযন। যতযন মপন মপন তোর সৃযষ্টর স়িং োদ যদপলন 
 ো োপর্।  লপলন  ো ো, এই মহোনগরী আমোর হোপতর ম পিো । আযম এই শহরর্োপর্ 
যর্পনযছ। 
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লোরোর বচোখ যদপ  জল গযডপ   ডল। 
  
. 
  
 ল মোযর্কন ও লোরো র্যোপমরন ম পখোম যখ  পস আপছ। শ্রযমর্ র্মকচোরী ও নত ন য যড়িং 
সম্পপর্ক লোরো  লপর্   যিপ   লযছপলন। 
  
  ল জোনোল, যদন র্প পর্র জনয বস লস এপঞ্জলস েোপচ্ছ। লোরোপর্ বস সযেনী যহসোপ  
ব পত চো । 
  
লোরো  লল আমোর  পে েোও ো এখন সম্ভ  ন । তোহপল যনযদকষ্ট যদপনর মপধয য যড়িং 
ততযরর র্োজ বশষ হপ  নো। 
  
 ল মোযর্কন এযগপ  এপস লোরোপর্ জযডপ  ধরল। তোপর্ চ ম  যদল। তোর র তোপর্ জযডপ  
ধপর য ছোনো  চপল বগল। 
  
. 
  
জো গোর্োর  োশ যদপ  অপনর্ োর েোতো োত র্রপলও এই েথম লোরোর নজপর  ডল বসই 
িোুঁর্ো জো গোর্ো, ওরোল যস্ট্রপর্র ও র ও োডক বেড বসন্টোপরর র্োপছ। অপনর্যদন ধপর 
মপনর মপধয এরর্ম এর্র্ো স্বে  োযখ   পষযছল লোরো,  ৃযথ ীর স পচপ  উুঁচ  য যড়িং-এর 
মোলযর্ন হপ  বস। 
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স্টোিপদর স োইপর্ লোরো অযিপস বডপর্  োিোল। তোর মপনর ইপচ্ছর র্থো জোনোল। 
হোও োডক  লল ত যম বে স পচপ  উুঁচ  য যড়িং র্রপত চোইপছো, এর জনয  যরশ্রপমর 
 যো োরর্োর র্থো যর্ বভপ  বদপখপছো? 
  
–বভপ যছ, র্যোপমরন র্োও োপসকর জনয আযম যদনরোত  যরশ্রম র্রপত রোযজ। 
  
–েপ োজনী  অথক বর্োথো বথপর্ আসপ ? 
  
লোরো এর্ র্ র্পরো র্োগজ হোও োপডকর যদপর্ এযগপ  যদল। হোও োডক  ডল।  লল–সযতয, 
ত যম ভীষণ আশো োদী। 
  
–নো, আযম  োস্ত  োদী। বে বর্োপনো  যোঙ্ক  ো আযথকর্ েযতষ্ঠোন আমোপর্ অথক যদপত স কদো 
েস্তুত। স   য স্থো আযম র্পর বিপলযছ। যস্টভ মোযচকসনপর্ বতো ত যম বচপনো। জযমর্োর 
 যো োপর ও আপগ বথপর্ই র্থো  পলযছল। 
  
–হযোুঁ, মপন আপছ। আমোপদর এর্র্ো জযম যনপ  ওর সপে  চসো হপ যছল। আমোপদর ও 
হুমযর্ যদপ যছল, তোই নো? 
  
–হযোুঁ, যনউই পর্কর অনযতম সিল যরপ ল এপস্টর্ বডভল োর। তপ  ওর মপতো যনষ্ঠ র আর 
ভ ঙ্কর বলোর্ ব োধহ  খ   এর্র্ো বনই। 
  
–বলোর্র্ো র্োউপর্ খ ন র্রপতও য ছ ো হ  নো। 
  
লোরো মৃদ  বহপস  লল–হোও োডক, ত যম অনথকর্ যচন্তো র্পরো নো। 
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. 
  
র্যোপমরন র্োও োসক বশষ হপত ব শী বদরী বনই। লোরো এখন গ্ল্োমোরস রমণী। বস নোরী 
জগপতর আদশক। স কস্তপরর মযহলোরো তোপর্ বদ ীজ্ঞোপন   পজো র্পর। সমোপজর উুঁচ  মহল 
বথপর্ নীচ  মহল  েকন্ত লোরোর নোম ম পখ ম পখ বিপর। বেস তোর সোেোৎর্োর বন োর জনয 
উদগ্র্ী । র্যোপমরোমযোন তোর এর্র্ো ছয  বনও োর জনয ব ছন ব ছন ঘ রপছ। স়িংপেপ  
 লো েো , লোরো এখন ম র্ র্হীন শোহোজোদীপত  যরণত হপ পছ। 
  
খ পরর র্োগজ,  ে- যের্ো, বর্যলযভশপনর  দকো –স কে লোরো র্যোপমরন সদপ ক উ যস্থত। 
লোরোর রূ ম পগ্ধর স়িংখযোও বনহোত র্ম ন । 
  
এর্যদন এর্র্ো অন ষ্ঠোপন লোরো হোযজর যছল। বসখোপন শহপরর বম রও এপসপছন। লোরোপর্ 
যর্ছ   লোর জনয অন পরোধ র্রো হল। বস মৃদ  অথচ দৃঢ় র্পণ্ঠ েখন  ক্ত য রোখযছল তখন 
যস্টভ মোযচকসনপর্ এর্ বর্োপণ দোুঁযডপ  থোর্পত বদপখ অ োর্ হল। এই অন ষ্ঠোপন ওর বতো 
থোর্োর র্থো ন ! এর্ো বতো তোরই অন ষ্ঠোন। বস তোডোতোযড  কৃ্ততো বশষ র্পর সর্পলর 
র্োছ বথপর্ য দো  যনপ  চপল বগল। 
  
গোযডপত ওর সপে যছল বজযর র্োউনপসন্ড। যলম যজন গোযড দ্রুত গযতপত ছ র্যছল। র্যোপমরন 
এন্টোরেোইপজর এর্যজযর্উযর্ভ স ইর্ র্যোপমরন বসন্টোপরর  েদশ তলোপত। 
  
লোরো বজযরপর্ যনপ  তোর অযিপস এপস ঢ র্ল। 
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–বতোমোর  ো ো বর্মন আপছন? লোরো যজজ্ঞোসো র্রল। 
  
েশ্ন শুপন বজযর অ োর্ হপ  বগল। এত  যস্ততোর মপধযও যমস র্যোপমরন তোর  ো োর 
সমস্ত খ র মপন বরপখপছ! বস  লল–খ   এর্র্ো ভোপলো ন । 
  
–হযোুঁ, আযমও তোই শুপনযছ। বরোগর্ো য দঘ ুঁপর্। বশষ  েকন্ত মোনযসর্ ভোরসোময নষ্ট হপ  
েো । 
  
–আ যন এত খ র জোনপলন র্ী র্পর? 
  
–র্প র্জন ডোক্তোর বতোমোর  ো োর অস খর্ো সম্পপর্ক আপলোচনো র্রযছপলন। আযম ওই 
হসয র্োপল এর্র্ো েপ োজপন যগপ যছলোম। তখন আযম শুপনযছ। 
  
–এই বরোগ শুপনযছ র্খপনো সোপর নো। বজযর য  ণক ম পখ  লল। 
  
–বরোগ মোেই ভ ঙ্কর। স ইজোরলযোপন্ডর এর্ ডোক্তোর শুপনযছ এই ধরপনর বরোগ যনপ  
গপ ষণো র্পর স িল ব প পছন। যতযনই বতোমোর  ো োর যচযর্ৎসোর দোয ত্ব যনপ পছন। 
খরচ আযম  হন র্র । 
  
বজযর র্োউনপসন্ড হত োর্ হপ  বগল। সযতযই এই রহসযম ী নোরীপর্ সযির্ভোপ  যচনপত 
 োরো এর্ রর্ম অসম্ভ   যো োর। 
  
. 
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এযদপর্  ৃযথ ী তখন ইযতহোস গপড চপলপছ। বরোনোড বরগন যেতী  োর বেযসপডন্ট 
যন কোযচত হপলন। বসোযভপ ত রোযশ োর েধোন হপলন যমখোইল গ কোচভ। 
  
বডেপ পর্ লোরো গপড ত লল হোউযস়িং বডভল পমন্ট। নীচ  আপ র বলোপর্রো এখোপন  স োস 
র্রপত  োরপ । । 
  
১৯৮৬,  য সোয র্ বর্পলঙ্কোযরপত জযডপ   পড ইভোন ব োপ যস্কর যতন  ছপরর বজল হপ  
বগল। এখ র শুপন লোরো এর্র্  ভো নো   ডল। অ শয তখপনো   পরোদপম য যভে জো গো  
লোরোর  োযড ততযরর র্োজ চলপছ। 
  
জোমকোন বথপর্ র্প র্জন  যোঙ্কোর এল যনউই পর্ক লোরোর সপে র্থো  লোর জনয। যর্ন্তু 
লোরোর  পে ব শী সম  বদও ো সম্ভ  ন । বস জোনোল, এ োরপ োপর্কই বস তোপদর সোপথ 
র্থো  পল বনপ । বস আপলোচনো অ শয সিল হল। 
  
লোরো এখন ছ পর্ চপলপছ যস্টভ মোযচকসপনর ব ছপন। বলোর্র্োপর্ হোরোপত হপ । 
  
এর্যদন র্থো েসপে হোও োডক  লল–লোরো, বতোমোর এর্র্  য যছপ  থোর্ো উযচত। 
  
–যস্টভ য যছপ  বগপল তখন ভো প ো। লোরোর স্পষ্ট জ ো । 
  
এত  যস্ততোর মপধযও লোরো  ল মোযর্কপনর সপে বেোগোপেোগ বরপখ চপলপছ। তোর আলমোরী 
এখন নোনো ব োশোর্ ও গ নোপত িোসো। 
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এর্যদন তোর বসপক্রর্োরী র্যোযথ এর্র্ো স ন্দর এ ়িং বসৌযখন র্োগপজ বমোডো  যোপর্র্ এপন 
বর্য পল রোখল। বর্ বেন উ হোর  োযিপ পছ।  যোপর্র্ খ পল বদখো বগল বনো়িংরো র্োগজ ে 
ভরো, এর্র্ো ছো োপনো র্োডকও আপছ। বসখোপন বলখো আপছ ফ্রযোঙ্ক র্যোমপ ল যিউনযোরোল 
চযোপ ল। 
  
লোরো যির্   িপত  োরল নো। বস র্যোযথপর্ ওর্ো  োইপর বিপল যদপত  লল। 
  
েযতযর্ র্মকচোরীর নোম ও জন্মযদন লোরোর র্ণ্ঠস্থ। ওপদর স য ধো অস য ধোর েযত তোর 
নজর আপছ। এমন র্ী, ওপদর স্বোমী  ো স্ত্রী এ ়িং সন্তোনসন্তযতপদর র্ শল সম্পপর্ক বস 
বখোুঁজ বন । লোরোর েশ়িংসো  সর্পল  েম খ যর্ন্তু লোরোর বসযদপর্ বর্োপনো আগ্র্হ বনই। 
বস যনপজর চোর োপশ এর্র্ো দ পভকদয বদও োল রচনো র্পর বরপখপছ। 
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লন্ডন এ ারপপার্ক 
তৃতী    ক । েথম অধযো  
  
বেন এপস থোমল লন্ডন এ োরপ োপর্ক। এখোনর্োর নোমর্রো বডভল োর েো োন মযোযর্নপর্োস 
শুপভচ্ছোর যনদশকন স্বরূ  এ োরপ োপর্ক লোরোর জনয ি পলর বতোডো  োযিপ  যদপ পছ।  ল 
মোযর্কনও ি ল  োযিপ পছ। হোও োডক বর্লোপরর ও র স  দোয ত্ব যদপ  লোরো এর্োই লন্ডন 
শহপর এপসপছ। 
  
বহোপর্পলর ঘপর  পস বস যনউই র্ক বথপর্ বিোন ব ল য যড়িং ততযরর  যো োপর যর্ছ  সমসযো 
বদখো যদপ পছ। আযর্কপর্ক্ট নর্শোর যর্ছ   যর তকন র্রপত চোইপছ, তোছোডো আ হোও োও 
ভোপলো ন । 
  
লোরো তোপদর সতর্ক র্পর যদপ  যনপজর মতোমত জোযনপ  যরযসভোর নোযমপ  রোখল। জোনলো 
যদপ   োইপরর যদপর্ তোযর্প  রইল অপনর্েণ। 
  
 পরর যদন েো োনপর্ সপে যনপ  লোরো বলোপর্সন বদখপত এল। নদীর ধোপর য শোল 
অেল। এখোপন  য সো বর্ন্দ্র খ লপল যেযর্শ গভনকপমন্ট অপনর্র্ো র্যোক্স যরযলি র্রপ । 
র্োরণ এখোনর্োর অপনর্ মোন ষই তোপত উ রৃ্ত হপ । 
  
এর র তোরো এল লন্ডপনর এর্র্ো য খযোত বেেোগৃপহ। বসখোপন এর্র্ো ক্লযোযসর্যোল 
যমউযজপর্র অন ষ্ঠোন চলযছল। 
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লোরোর যর্ন্তু এস  ভোপলো লোগযছল নো। তোর মন  পড যছল যনউই পর্ক। চ যক্তর  যো োরর্ো 
যমপর্ বগপলই বস যিপর েোপ । 
  
লন্ডন যিলহোরপমোযনর্ অপর্কস্ট্রোর অন ষ্ঠোন   পরোদপম চলপছ, সর্পল তো ম গ্ধ হপ  
উ পভোগ র্রপছ। যর্ন্তু লোরোর মপধয বর্োপনো ভো োন্তর বদখো বগল নো। বস তখন ভো পছ, 
য যড়িং ততযরর র্োজ ওখোপন  ন্ধ হপ   পড আপছ। নত ন র্পর নর্সো ততযর র্রপল খরচ 
ব পড েোপ  অপনর্। েযত বস্কো োর ি পর্র খরচ র্ীভোপ  র্মোপনো েো  ইতযোযদ যচন্তো 
র্রপছ। 
  
হিোৎ েো োন  োশ বথপর্  পল উিল–যমস র্যোপমরন, ওই বদখ ন যিযল  অযোডলোর 
আসপছন। 
  
–বর্ উযন? লোরো যজজ্ঞোস  বচোপখ তোর্োল। 
  
ততেপণ হপলর মপধয এর্র্ো গুঞ্জন শুরু হপ  বগপছ। 
  
–এখোনর্োর স পচপ  য খযোত যশল্পী। 
  
–ও। 
  
যিযল  অযোডলোপরর এর্র্ অন ষ্ঠোন শুরু হল। 
  
. 
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েো োপনর  ন্ধ  যিযল । লোরোর অযনচ্ছো সপেও’ েো োন তোপর্ যনপ  এল যগ্র্নরুপম, 
যিযলপ র সপে  যরচ  র্রোপত। 
  
 োইপর তখন েচ র যভড। লোরো জোনপত চোইল, যমস্টোর মযোযর্নপর্োস এত যভড বর্ন 
এখোপন? 
  
–যিযল  অযোডলোরপর্ এর্ োর র্োছ বথপর্ বদখপত চো  ওরো। 
  
–তোই   যি। আযম যর্ন্তু  োুঁচ যমযনপর্র ব যশ সম  যদপত  োর  নো। লোরো উপ েোর স পর 
 লল। 
  
. 
  
যিযল  অযোডলোরপর্ বদপখ লোরোর হৃৎয ণ্ড লোযিপ  উিল। এতত বসই তোর স্বপের 
রোজর্ মোর। ম হূপতকর মপধয যিপর বগল তোর মন অতীপত। দীঘকর্োল ধপর বস বতো এমন 
এর্জন   রুষপর্ খ ুঁপজ ব যডপ পছ। বসই ম খ, বসই হোযস। দীঘকর্ো  বচহোরো, বসোনোলী 
চ ল। অ ূ ক বচোখ। ম পখর হোযসপত অেযতপরোধয আর্ষকণ। এই বসই মোন ষ। বগ্র্স ব -র 
বসই রোেো ঘপর, সোরোযদন হোডভোেো  যরশ্রপমর িোুঁপর্ বে   রুষ এপস তোপর্ বহপস  লত 
আযম যর্ বতোমোপর্ সোহোেয র্রপত  োযর? 
  
বসই স্বে আজ সযতয হপত চপলপছ। লোরোর শরীরর্ো বর্মন র্রযছল। তোর বেন যনুঃশ্বোস 
যনপত র্ষ্ট হযচ্ছল। 
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েো োন জোনপত চোইল যমস র্যোপমরন, আ যন যর্ অস স্থ ব োধ র্রপছন? 
  
–নো-নো, আযম যির্ আযছ। 
  
ততেপণ যিযল  এপস েো োপনর সোপথ র্রমদকন র্রল। 
  
েো োন  লল দোরুণ িোর্োিোযর্ অন ষ্ঠোন র্পরপছ। স োইপর্ মোযতপ  যদপ পছ। তোর র 
লোরোপর্ লেয র্পর  লল, ইযন হপলন য খযোত বডভল োর লোরো র্যোপমরন। আমোর 
আমন্ত্রপণই এখোপন এপসপছন। 
  
যিযল  হোসল, বে হোযসর আর্ষকণ অেযতপরোধয।  লল–আ নোর ম খর্ো শুর্পনো বর্ন 
যমস…? 
  
–নো-নো, আযম যির্ আযছ। লোরো বর্োপনোরর্পম জ ো  যদল। 
  
–আস ন নো, আজ রোপত আমোর এর্র্ো বেোগ্র্োম আপছ। লোরো বেন সপম্মোযহত, র্ণ্ঠস্বপর 
বলোর্র্োর বেন জোদ  আপছ। ওর স্বপের রোজর্ মোর আজ ওর বচোপখর সোমপন। র্ল্পনোর 
শরীর ন , এপর্ োপর রক্ত মো়িংপসর মোন ষ। বছোপর্োপ লো বথপর্ এপর্ই বতো র্োমনো র্পর 
এপসপছ লোরো। 
  
েো োন  লল যমস র্যোপমরন, আমরো এ োর য দো  যনই, যিযল  এখন য শ্রোম বনপ । 
  
লোরোর বেপত ইপচ্ছ র্রযছল নো। র্ল্পনো ও  োস্ত  তখন যমপলযমপশ এর্োর্োর হপ  বগপছ। 
ছ ুঁপত ইপচ্ছ র্রল তোর। যিযলপ র যদপর্ তোযর্প  বর্োপনোরর্পম  লল চযল। 
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বর্োপনোরর্পম বস ঘর বছপড ব যরপ  এল।  োস্ত  আর র্ল্পনো আ োর আলোদো হপ  বগল 
তোর বচোপখ। 
  
. 
  
যনউই পর্ক যিপর এল লোরো। ভ লপত  োপরযন যিযল  অযোডলোরপর্। যিযলপ র সপে 
বেভোপ ই বহোর্ আ োর তোপর্ বদখো র্রপত হপ । য ছোনো  শুপ  বস ভো যছল। হিোৎ 
বিোন ব পজ উিল।  ল মোযর্কন বিোন র্পরপছ। তোর সপে লোরো েোযন্ত্রর্ভোপ  যর্ছ  
র্থো োতকো বসপর যরযসভোর নোযমপ  বরপখ আ োর তযলপ  বগল যিযল  অযোডলোর সোগপর। 
তোর স্বপের রোজর্ মোর। বে অল্পেপণর জনয তোর র্োপছ ধরো যদপ যছল। 
  
র্নিোপরি রুপম লোরো গম্ভীর ম পখ  পস আপছ। হোও োডক জোনোল লোরো, আমরো র্ ইি 
যডলর্ো হোরোলোম। 
  
–বর্ন? চ যক্তপত এর্রর্ম যির্ই যছল। 
  
–যর্ন্তু র্যমউযনযর্ ব োডক বজোযন়িং-এর  যো োরর্ো বর্োপনোভোপ ই  োল্টোপত রোযজ ন । 
  
বসখোপন উ যস্থত আযর্কপর্ক্ট, লই োর,  ো যলযসযর্ অযিসোর, র্নস্ট্রোর্শন ইযঞ্জযন োর 
সর্পলর যদপর্ এর্ োর দৃযষ্ট   যলপ  যনপ  লোরো  লল–ওখোনর্োর ভোডোযর্ োরো  ছপর গপড 
ন  হোজোর ডলোর আ  র্পর অথচ ভোডো বদ  মোপস দ পশো ডলোর। আমরো ওপদর 
স্বোচ্ছপন্দযর যদপর্ নজর বরপখযছ। আপরো ভোপলো  য স্থো র্রোর র্থো বভপ যছ। যর্ন্তু তোর 
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জনয ব শী ভোডো বদও োর র্থো র্খপনো  লো হ যন। এছোডো নত ন যর্ছ  অযো োর্কপমপন্টর 
 য স্থো বনও ো হপ পছ, েোপত ওপদর েযতপ শীরোও ওখোপন থোর্পত  োপর। র্ী এমন হল 
বে, ওরো ব ুঁপর্ দোুঁডোল? 
  
–ব োপডকর বচ োরমযোন এযডথ ব নসন আ যে ত পলপছ। অ শয আ যের র্োরণ  যরষ্কোর। 
ন । হোও োডক জোনোল। 
  
–হোও োডক, আযম ওুঁর সপে র্থো  লপত চোই। ত যম  য স্থো র্পরো। বসযদপনর মপতো যমযর়্িং 
বশষ হল। 
  
এযডপথর সপে বদখো র্রপত েো োর সম  লোরো য ল হুইর্মযোনপর্ সপে যনপ  এপসযছপলন। 
এযডথ যনপজর ফ্ল্যোপর্ এপন ওপদরপর্  সোপলো। য ল  যো োর বদপখ হতভম্ব হপ  বগপছ। 
এযডথপর্ লোরো  লপলন, সযতয  লপত যর্ যমস ব নসন, ব োডক েখন আমোপদর যিযরপ  
যদল তখন আযম অ োর্ হপ  যগপ যছলোম, ওই জো গোর্োর জনয এর্পশো যমযল ন ডলোর 
খরচ র্রপত বচপ যছ। তোসপেও… 
  
এযডথ ব নসন এখনও ব শ রূ সী। তোর বিোুঁপর্র বর্োপণ মৃদ  হোযস। বস  লল, যমস 
র্যোপমরন, আমরো েো যর্ছ  র্রপ ো আমোপদর সভোপ ই তো র্রো উযচত। 
  
–তো বতো যনশ্চ ই। যর্ন্তু আমোর যর্ অ রোধ? আমোর এই েপজক্টর্ো হপল স্থোনী  মোন পষর 
উ র্োর হপ । 
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এযডথ গম্ভীর হপ   লল, আযম আ নোর সপে এর্মত হপত  োরযছ নো। এখন আরোপম 
আর বখোলোপমলোভোপ   োস র্রযছ। আ নোর এই র্োজর্ো বশষ হপল জো গোর্ো ঘন  সযত 
এলোর্ো   যরণত হপ । 
  
লোরো  লল, ভ ল র্রপছন যমস ব নসন, আমরো বছোপর্ো বছোপর্ো ঘর  োনোপ ো নো। আ নোরো 
এখন বেমন আপছন, বতমনই থোর্প ন। আমোপদর যডজোইযন়িং েযোন এপর্ োপরই আলোদো। 
  
দ ুঃযখত, আযম এ োপরও আ নোর সপে তর্ক র্রপত চোইযছ। এযডথ র্ুঁধ িোুঁযর্প   লল। 
তখন লোরোর মপন এর্র্ো বজদ বচপ   পসপছ। বে র্পরই বহোর্ এই জো গোর্ো র্রো ে 
র্রপত হপ । 
  
শোন্ত স্বপর লোরো  লল, এর্ যমযনর্ যমস ব নসন, আযম শুপনযছ ব োপডকর সর্পলই 
আমোপদর েস্তোপ  রোজী হপ পছন, শুধ  আ যন মত যদপচ্ছন নো। 
  
এযডথ  লল, আ যন যির্ই শুপনপছন। 
  
লোরো এর্র্ো গভীর দীঘকশ্বোস বিলল,  লল, এর্র্   যযক্তগত  যো োপর আ নোর সপে র্থো 
 লপত চোইযছ। 
  
এর্র্ খোযন ইতস্তত র্রল বস। আ োর  লল–আযম এর্র্ো বগো নী  র্থো আ নোপর্ 
জোনোপত চোইযছ, আমোর দশ  ছপরর বমপ পর্ আযম এখোপন  োিোপ ো থোর্ োর জনয। ও 
ওর  ো োর সপে থোর্প । 
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এযডথ অ োর্ হপ  েশ্ন র্রল–আ নোর বমপ  আপছ তো বতো জোনতোম নো? 
  
–নো, এখপনো  েকন্ত বর্উ জোপন নো, র্োরণ আযম য প ই র্যরযন। বসই র্োরপণ  যো োরর্ো 
বগো ন রোখপত হপচ্ছ। আশো র্যর আ যনও  যো োরর্ো বগো ন রোখপ ন। 
  
এযডথ স়িংপেপ   লল–যির্ আপছ। 
  
লোরো  লল–আমোর বমপ পর্ আযম স পথপর্ ব যশ ভোপলো োযস। তোই এখোনর্োর–য যড়িংর্ো 
এমন স ন্দর র্পর  োনোপ ো েোপত তোর থোর্পত বর্োপনো অস য ধো নো হ । 
  
এ োর এযডপথর র্োযিনয যর্ছ র্ো নরম হপ  এপসপছ। বস  লল–হযোুঁ, এর্ো বতো এর্র্ো অনয 
 যো োর। আ যন আমোপর্ দ যদন ভো পত সম  যদন। 
  
–ধনয োদ। 
  
লোরো উপি  ডল। লোরো ভো ল েযদ তোর এর্র্ো দশ  ছপরর বমপ  থোর্পতো তোহপল যতযন 
ওই বমপ পর্ এখোপন অনো োপস রোখপত  োরপতন। 
  
. 
  
যতন সিোহ বর্পর্ বগপছ। র্যমউযনযর্ ব োপডকর অন মযত  োও ো বগপছ। র্োজ এযগপ  
চপলপছ। বশষ েকন্ত হোও োপডকর র্োপছ স  খ পল  পলযছপলন লোরো। হোও োডক  পলযছল–ত যম 
েতোরণো র্রপল? 
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য ল হুইর্মযোন  লল, েো বহোর্ যর্ছ  এর্র্ো  লপত বতো হপ । 
  
হোও োপডকর এর্র্োই সমসযো, বস এখনও  েকন্ত লোরোপর্ যির্মপতো   পি উিপত  োরপলো 
নো। 
  
. 
  
অযো োর্কপমন্ট এ োর বশষ হপ  এপসপছ। লোরো  যস্ততোর মপধযও যিযল পর্ বভোপলন যন। 
যিযল  বর্মন আপছ তো জোন োর জনয মোপিমপধয যতযন আর্ ল হপ  ওপিন। 
  
এর্যদন অযিপস  পস লোরো হোও োপডকর সপে র্থো  লযছপলন। য ল হুইর্মযোন ঢ পর্ ছ যর্ 
চোইপলো। 
  
র্প র্ সিোপহর জনয তোর স্ত্রী  যোযরস বেপত চো । 
  
লোরো  লল–এখন বতোমোপর্ ছোডো েোপ  নো, অপনর্ র্োজ  োযর্ আপছ। বতোমোর 
ব োপমোশপনর সম । 
  
বচ োপর বহলোন যদপ  লোরো দীঘকশ্বোস বিলপলন। য ল  লল–যমস র্যোপমরন, ভয ষযপত যর্ 
হপ  তো যনপ  আযম ভো যছ নো। এখনও বতো য যড়িং-এর র্োজ বশষ হ যন। েযদ এখন 
আ নোর বমপ র খ রর্ো ওপদর র্োপন চপল েো ? 
  
লোরো গম্ভীর হপ  বগল এ োর, লোরো   িপত  োরপছ য ল তোপর্ ব্লযোর্পমল র্র োর বচষ্টো 
র্রপছ। 
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লোরো বহপস  লল যির্ আপছ েোও। 
  
 পরর যদন লোরো  ল মোযর্কপনর সপে লোে খো োর সম   যো োরর্ো ওপর্ জোনোপলন। লোরো 
 লপলন,  ল আমরো এর্র্ো সমসযো   পডযছ, যর্ভোপ  সমোধোন র্রপ ো   িপত  োরযছ 
নো। 
  
স  শুপন  ল  লপলন, য ল যর্  যো োরর্ো এযডথপর্ জোনোপত  োপর? 
  
লোরো  লল–যির্   িপত  োরযছ নো, েযদ জোনো  তোহপল সযতযই আযম সমসযোর মপধয  পড 
েো । আমোর স নোম নষ্ট হপ । 
  
 ল র্োধ র্ুঁযর্প   লপলন, নো য ল র্খনই  লপ  নো। 
  
–আমোরও তোই মপন হপচ্ছ। 
  
–ত যম যর্ বরপনোপত বেপত চোও? 
  
–হযোুঁ, জো গোর্ো ভোপলো। 
  
–ওখোপন বহোপর্ল ও র্যোযসপনো আপছ। দ পর্োই নীলোম হপ । 
  
–হোও োডক  লযছল,  যোপঙ্ক আমোর যর্ছ  বলোপনর অথক  োযর্  পড বগপছ। বশোধ নো র্রপল 
 যোঙ্ক আর ধোর বদপ  নো। 
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–বতোমোপর্  যোপঙ্কর র্োপছ বেপত হপ  নো। 
  
–তোহপল বর্োথো  েো ? 
  
 ল  লপলন– যোঙ্ক  ন্ড যর্নপ । ও োল স্ট্রীপর্ এরর্ম অপনর্ বসযভ়িংস আর বলোন 
বর্োম্পোনী আপছ। ত যম  োুঁচ  োপসকন্ট ইর্ য যর্ রোখপল ওরো বতোমোপর্ যসক্সযর্ িোইভ 
 োপসকন্ট যদপ  বদপ । থোযর্ক িোইভ  োপসকন্ট বে বর্োপনো য পদযশ  যোপঙ্কর র্োপছ  োও ো 
েোপ । ওরো র্যোযসপনোপত ইনপভস্ট র্রপত রোজী। 
  
লোরো উপেযজত হপ   লল–তোহপল  ল, বহোপর্ল আর র্যোযসপনোর মোযলর্ হ  আযম! 
  
 ল হোসপলন–ওর্ো আমোর তরি বথপর্ বতোমোপর্ যক্রসমোপসর উ হোর। 
  
. 
  
যেতী  অধযো  
  
যক্রসমোস বড-বত লোরো যনপজর ফ্ল্যোপর্ই রইপলো। ডজনখোপনর্  োযর্কপত ওর আমন্ত্রণ, যছল 
যর্ন্তু উযন এর্র্োপতও বগপলন নো।  ল তোর স্ত্রী এ ়িং বছপলপমপ পদর যনপ   যস্ত যছপলন। 
তপ  জোযনপ পছন এর্ োর আসপ ন। যিযলপ র র্থো মপন  পড বগল লোরোর। যিযল  
এখন যর্ র্রপছ বর্ জোপন, লোরো জোপনন নো। হিোৎ  ল মোযর্কন এপস হোযজর হপলন। 
হোপত এর্র্ো স দৃশয  যোগ। 
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 ল  লপলন–এর্ো বতোমোর উ হোর। 
  
লোরো দীঘকশ্বোস বিপল  লল ত যম বতো আমোপর্ অপনর্ যর্ছ  যদপ পছ, আর বর্ন? 
  
লোরো বর্ৌতূহলী হপ   োক্সর্ো খ লল। বচোখ ধোুঁযধপ  বগল েথমর্ো । স দৃশয দোমী বনর্পলস। 
র্প র্র্ো দোমী রুমোল, যর্ছ   ই, এর্র্ো অযোযন্টর্ ঘযড, আপরর্র্ো বছোট্ট সোদো খোম। 
  
বসই খোপম বলখো র্যোপমরন বরপনো বহোপর্ল অযোন্ড র্যোযসপনো। 
  
লোরো খ   খ যশ হল।  লপলন, বশষ েকন্ত বহোপর্লর্ো আমোর হল। 
  
–হযোুঁ, এখনও  েকন্ত আইনগতভোপ  হ যন, তপ  আগোমী সিোপহ হপ । 
  
–র্যোযসপনো চোলো োর যন ম বতো আযম জোযন নো। 
  
–তো যনপ  ভো  োর যর্ছ  বনই। 
  
 ল লোরোর হোতর্ো যনপজর ম পিোর মপধয ত পল যনপলন। তোর র  লপলন– ৃযথ ীপত এমন 
যর্ছ  বনই েো বতোমোর জনয আযম র্রপত  োরপ ো নো। এর্ো স  সম  মপন রোখপ  বর্মন? 
  
 ল মোযর্কন য দো  যনপলন লোরোর র্োছ বথপর্। আর্োশর্ো য যচে রে ধোরণ র্পরপছ। লোরো 
য ছোনোপত  পস বরযডও চোযলপ  যদপলন। 
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বঘোষপর্র র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–এখনর্োর হযলপড বেোগ্র্োম এর্র্   পরই শুনপত  োপ ন। 
য খযোত য  োপনো  োদর্ যিযল  অযোডলোর এর… 
  
লোরো বচোখ  ন্ধ র্রল, যিযলপ র শরীপরর গন্ধর্ো লোরো বেন  োযচ্ছপলন। আহো, হোত দ পর্ো 
য  োপনোর ও র, ম পখ বসই ভ  ন জ  র্রো হোযস। 
  
. 
  
য ল হুইর্মযোন র্োপজর বলোর্ এ ়িং  যরশ্রমী। তোর স সম  এর্র্োই যচন্তো, তোহল 
 য সোর েো যর্ছ  ম নোিো তো স ই মোযলর্ হজম র্রপছ। ওর ভোপগ েৎসোমোনয জ র্পছ। যর্ 
র্পর আরও ব যশ র্োর্ো বরোজগোর র্রো বেপত  োপর বসই ধোন্দোপত আপছ। 
  
 পডোযদপনর  র দ যদন বর্পর্ বগপছ। ইস্টসোইড েোজো েপজক্ট শুরু হপ পছ। হুইর্মযোন 
  পরো সোইর্র্ো ঘ পর ভো পলো এই েপজক্টর্োই ওপর্ অথক উ োজকন র্রোর স পেোগ এপন 
বদপ । 
  
ভোরী েন্ত্র োযত স  চোযরযদপর্ ছডোপনো আপছ। হুইর্মযোন বসগুযল তদোরযর্ র্রযছপলো। 
বক্রন তোর হোত যদপ  বমর্োল  োপর্র্গুপলোপর্ গোডীর মপধয ত লযছল। হিোৎ ড্রোইভোর যর্ 
বেন  লল হুইর্মযোনপর্। বসপর্পন্ডর মপধয ঘর্নো ঘপর্ বগল। বক্রপনর এর্র্ো বচন হিোৎ 
যছুঁপড বগল। বে বমর্োল  যোপর্র্গুপলো বতোলো হযচ্ছল বসর্ো হুইর্মযোপনর ও র  পড বগল। 
হুইর্মযোপনর শরীরর্ো যনপমপষর মপধয বথুঁতপল বগল। দ ঘকর্নোর র্োরণ সম্পপর্ক জোনো বগল। 
বক্রপনর অ োপরর্পরর র্োছ বথপর্। বসিযর্ বের্র্ো আচমর্ো যি  র্রোপত বচনর্ো যছুঁপড 
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েো । য ল েচণ্ড র্োপজর বলোর্ যছল, তোর মৃত যপত সর্পলই অযভভূত, লোরোও স কসমপে 
বশোর্ ের্োশ র্রপলন। 
  
. 
  
 ল মোযর্কনপর্ বিোন র্পর লোরো  লপলন হুইর্মযোপনর খ রর্ো শুপনপছো? 
  
–হযোুঁ, বর্যলযভশপন বদখলোম। 
  
–ত যম? 
  
–এ  যো োপর আ োর বেন  োগপলর মপতো যর্ছ  বভপ   পসোনো। ত যম বতো জোপনো ভোপলো 
বলোপর্রো বশষ েকন্ত যজপত েো । 
  
লোরোর ম খ যদপ  বর্োপনো র্থো ব পরোল নো। লোরো ভো পছ, এর অন্তরোপল হ ত  ল 
মোযর্কপনর র্োপলো হোপতর ছো  আপছ। 
  
. 
  
লোরো আর হোও োডক বরপনোপত রওনো যদল। নীলোপম লোরোই স পথপর্ ব যশ ডোর্ যদপ  
র্যোযসপনো আর বহোপর্ল যর্পন যনপ পছন।  োুঁচ যমযল ন ডলোপরর ব যশ। 
  
সোময র্ েযত স্বীর্োর র্পর লোরো  োজী যজপত বগপছ। বহোপর্লর্ো সযতযই য রোর্, বদড 
হোজোর ঘর আপছ, আপছ য রোর্ স সযজ্জত র্যোযসপনো। 
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হোও োডক এই  যো োপর খ  ই যনসৃ্পহ, বস  লল–র্যোযসপনোর যন মর্োন ন আযম যর্ছ ই জোযন 
নো। এর সপে যনপজপর্ জডোপত চোইযছ নো। 
  
–ত যম যর্  লছছো হোও োডক, র্যোযসপনো এর্র্ো র্োমপধন । এর অথক বর্োপনো যদন ি পরোপ  
নো। 
  
–বর্ চোলোপ  র্যোযসপনো? 
  
–বলোর্ রোখো হপ । 
  
–এর্ো বতো এর্র্ো জ  ো, বমপ  হপল ভোপলো হ । 
  
লোরো জ ো  যদল–ওস   যো োর  ল ভোপলো জোপন। 
  
–ওপর্ আ োর র্োনপছো বর্ন? 
  
লোরো এই র্থো শুপন এর্র্  ে ণ্ণ হল। 
  
আ োর বস  লল, ত যম বতো র্ ইি েপজক্টর্োও ভোপলো  পলোযন। হোউসর্পনর শয ়িং বসন্টোর 
চলপ  নো  পলযছপল। এখন বদখপছো ও দ পর্ো বথপর্ আমরো যর্  যরমোণ অথক  োযচ্ছ। 
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হোও োডক গম্ভীর হপ   লল–লোরো আযম ওই দ পর্ো চ যক্তপর্ বর্োপনোযদন খোরো   যল যন। 
ত যম  ড্ড তোডোতোযড ছ পর্ চপলপছ। এখন বর্োপনো যর্ছ ই আর বতোমোর নোগোপলর মপধয 
বনই। ব যশ বখপল যর্ন্তু  দহজম হপত  োপর। |||||||||| 
  
হোও োপডকর র্থো শুপন লোরো বহপস ওপি। হোও োপডকর গোল যর্প   লপলন–েোও বখোর্ো  ো  , 
এখন য শ্রোম র্পরো। 
  
. 
  
র্যোযসপনো এ ়িং বহোপর্ল আরম্ভ র্রোর  যো োপর র্থো োতকো  োর্ো র্পর লোরো যনউই পর্ক 
যিরযছপলন। সপে হোও োডক। এর্র্ো যমউযজর্ বস্টোপরর র্োুঁপচর বদও োপল যিযল  
অযোডলোপরর ব োস্টোর বদখপত ব পলন।  পর হোও োডকপর্ যজজ্ঞোসো র্রপলন হোও োডক, ত যম 
যিযল  অযোডলোর সম্পপর্ক যর্ছ  জোপনো? 
  
–বতমন যর্ছ  জোযন নো। আজপর্র দ যন োর য খযোত র্নসোর্ক য  োযনস্ট। ওর যসম্ফযন 
অপর্কস্ট্রোর খ   নোম আপছ। উযন স্কলোরযশ  িোউপন্ডশন ততযর র্পরপছন। েোরো দ স্থ 
তোপদর জনয। 
  
–িোউপন্ডশপনর নোমর্ো জোপনো? 
  
–যিযল  অযোডলোর িোউপন্ডশন। 
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লোরো  লল–আযম ওই িোউপন্ডশপন যর্ছ  র্োর্ো সোহোেয র্রপত চোই। ওপদর যির্োনো  
আমোর নোপম দশ হোজোর ডলোপরর এর্র্ো বচর্  োযিপ  দোও। 
  
হোও োডক এই র্থো শুপন অ োর্ হপ  জোনপত চোইপলন–ত যম এইস  ক্লযোযসর্যোল । 
যমউযজপর্র  যো োপর বমোপর্ই উৎসোহী নও শুপনযছলোম, হিোৎ? 
  
–এ োর যর্ছ র্ো উৎসোহী হপ  ওিোর বচষ্টো র্রযছ। হোও োপডকর র্োপছ র্যোপমরন এখনও 
 েকন্ত দ প কোধয মযহলো হপ ই বথপর্ বগপলন। 
  
. 
  
খ রর্ো  পড লোরো অ োর্ হপ  বগল। বলখো আপছ : য খযোত অযোর্যনক  ল মোযর্কপনর সপে 
মোযি োপদর ঘযনষ্ট সম্পর্ক। লোরো এর্ যনশ্বোপস েযতপ দনর্ো  পড বিলপলন। 
  
তোর র  লপর্ বিোন র্পর  লপলন–যর্  যো োর  ল, বতোমোর নোপম র্োগপজ? 
  
 পলর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল। বশোপনো ডোযলক়িং সোমপনই ইপলর্শন, আমোর নোপম নো ছো পল 
র্োগজ য যক্র হপ  বর্ন? এ োপরও ওরো বহপর েোপ  র্যমশন যনপ , ত যম যর্ছ  বভপ ো নো, 
 লল আজ বর্োথো  যডনোর র্রপ ? 
  
–মলপ রী স্ট্রীপর্র এর্র্ো বছোট্ট বহোপর্পল। 
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–ত যম বচপনো? জো গোর্ো সযতযই চমৎর্োর। বর্উ আমোপদর য েত র্রপ  নো। লোরো বিোন 
বছপড যদল। তোর র চপল বগল  োথরুপম। যডনোপর তোরো ম পখোম যখ  পসযছপলন।  ল 
যজজ্ঞোসো র্রপলন–শুনলোম–ব যন়িং র্যমশপনর যমযর়্িং ভোপলো হপ পছ? 
  
–হযোুঁ, ওপদর সহোন ভূযতশীল  পল মপন হপ পছ। 
  
–মপন হ  বতোমোর বর্োপনো সমসযো হপ  নো। র্যোযসপনো চোলোপনোর জনয আযম বতোমোপর্। 
ভোপলো র্মকচোরী বদপ ো। 
  
তোর র েসে  োপল্ট  ল  লপলন–বতোমোর র্নস্ট্রোর্শপনর র্োজ বর্মন চলপছ? 
  
–চমৎর্োর। যতনযর্ েপজক্ট এর্সপে চলপছ। 
  
–মোথো  ব যশ ব োিো চোয ও নো বর্মন! 
  
. 
  
তৃতী  অধযো  
  
দ সিোহ বর্পর্ বগপছ, যিযলপ র বর্োপনো খ র আসপছ নো। বচর্  োিোপনো হপ পছ 
িোউপন্ডশপন যর্ন্তু তোর বর্োপনো উের বনই। যস্টভ মোযচকসপনর সপে লডোইপত লোরো দ  োর 
যজপতপছন। এরমপধয এর্যদন য পর্লপ লো সোইর্ বথপর্ যিপর লোরো বচ োপর  পস য শ্রোম 
যনযচ্ছপলন। বিোনর্ো ব পজ উিল, যরযসভোর ত লপতই ও েোপন্ত বভপস উিল যিযল  
অযোডলোপরর র্ণ্ঠস্বর। 
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বর্ক্সোপসর এর্র্ো বহোপর্পলর  লরুপম যিযলপ র সপে বদখো হল লোরোর। ওইখোপন 
যিযলপ র এর্র্ো বেোগ্র্োম যছল। েথপম লোরোপর্ বদখপত  ো যন। তোর র বদপখই  লল– 
আস ন আস ন যমস র্যোপমরন। আ যন আসো  আযম খ  ই খ যশ হপ যছ! 
  
লোরো বর্োপনোরর্পম  লপলন–হযোুঁ, আযমও, তখন তোর সমস্ত শরীপরর বভতপর এর্ অদ্ভ ত 
যশহরণ  প  চপলপছ। 
  
উযন  লপলন–এখোপন  ড্ড ভীড, এর্র্  িোুঁর্ো  যগপ   সপল বর্মন হ ? 
  
যিযল  বহপস  লল–আ যন যর্ ক্লযোযসর্যোল যমউযজর্ শুনপত ভোপলো োপসন? 
  
–হযোুঁ, ভোপলো োযস  ইযর্। 
  
যিযল  আ োর  লল–আ নোর র্নযেয উশোপনর জনয অস়িংখয ধনয োদ। ওর্ো 
িোউপন্ডশপনর র্োপজ আসপ । 
  
–আ নোর এই িোউপন্ডশপনর  যো োপর আযম সযতযই আগ্র্হী যমুঃ অযোডলোর। লোরো হোস োর 
বচষ্টো র্রল। তোর র  লল–এর্র্ো র্থো  লপ ো? 
  
–ব শ বতো  ল ন নো? 
  
– পরর সিোপহ সপন্ধযপ লো আমোর সপে বদখো র্রপত  োরপ ন? 
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–দ ুঃযখত, আযম আগোমীর্োলই বরোম েোযচ্ছ। যতন সিোহ  োপদ যিরপ ো। তোর র হপত 
 োপর। 
  
লোরো  লল–যির্ আপছ, তোর র হপ । আপরো দ জন বলোর্ এপস যমউযজর্ যনপ  
আপলোচনো র্রপত শুরু র্রপলো। লোরো য ন্দ য সগক যর্ছ ই   িপত  োরযছল নো। মপন হযচ্ছল 
তোর এ   যি এর্র্ো অনয জগত, এখোপন ঢ র্পত বগপল অপনর্  যরশ্রম র্রপত হপ । 
  
. 
  
এর্যদন বভোরপ লো ঘ ম বথপর্ উপিই বর্যর যহপলর র্োছ বথপর্ এর্র্ো শুভ স়িং োদ ব ল 
লোরো, ব যন়িং র্যমশপনর র্োছ বথপর্ লোইপসি  োও ো বগপছ। লোরো সপে সপে হোও োডকপর্ 
 যো োরর্ো জোনোপলন। তখনই ইন্টোরর্পম র্যোযথর আও োজ বভপস এল। যমুঃ অযোডলোর 
আ নোর সপে বদখো র্রপত চোইপছন। 
  
হোও োপডকর যদপর্ লোরো তোর্োল। লোরো ভো পত  োপরযন যমুঃ অযোডলোর এত তোডোতোযড 
আসপ । 
  
যিযল   লল–আজ সপন্ধযপ লো েযদ র্ুঁর্ো থোপর্ন তোহপল এর্সপে যডনোর র্রপ ো। 
  
লোরো  ল মোযর্কপনর সপে সপন্ধযোপ লো যডনোর র্রপ  এমনর্োই যির্ যছল। ত  ও বস 
স়িংপেপ   লল–সপন্ধযপ লো আযম র্ুঁর্োই আযছ। 
  
– োুঃ। বর্োথো  বখপত আ নোর ভোপলো লোপগ? 
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–ওর্ো বর্োপনো  যো োর ন ,  োসযর্উপত চপল আস ন। যির্ আর্র্োর সম । 
  
–েো , যরযসভোর নোযমপ  লোরো এর্ োর হোসপলন। 
  
হোও োডক  লপলন যর্  যো োর, যর্  লল অযোডলোর? 
  
লোরোর বচোখ দ যর্পত রহসয, হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প  লোরো বথপম বথপম উিোরণ র্রল–
বশোপনো হোও োডক, আযম বশষ অ যধ যিযল  অযোডলোরপর্ য প  র্রপত চোইযছ। 
  
হোও োপডকর যর্ছ পতই য শ্বোস হপচ্ছ নো, বস  লল–ত যম রযসর্তো র্রপছো? 
  
লোরো  লল–নো। আযম গুরুত্ব যদপ  র্থোর্ো  লযছ। 
  
এই র্থো শুপন হোও োপডকর ম খখোনো য ষণ্ণ হপ  বগল। লোরোপর্ বে বর্োপনো মূপলয রেো 
র্রপতই হপ । 
  
লোরো মপন মপন  লল–আযম ওপর্ যর্পশোরী   স বথপর্ই যচযন। সোরোর্ো জী ন ধপর ও 
আমোর বচনো মোন ষ। ের্োপশয  লপলন–যিযল  খ   ভোপলো বলোর্। 
  
–লোরো ত যম আ োর এর্র্ো ভ ল র্রপছো। 
  
বিোন ব পজ উিল। লোরো  লল–বর্?  ল ত যম! 
  
–সপন্ধযপ লো যডনোপর আসপছো বতো? যির্ আর্র্ো বর্মন? 
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 পলর র্ণ্ঠস্বর লোরোর র্োপন বগল নো। যনপজপর্ বর্মন এর্র্ো অ রোধী  পল মপন হল 
লোরোর। অযত র্পষ্ট লোরো  লল– ল আযম দ ুঃযখত, বেপত  োরযছ নো। হিোৎ জরুরী এর্র্ো 
র্োজ  পড বগপছ, আযম বতোমোপর্ বিোন র্রপত েোযচ্ছলোম। 
  
বতোমোর শরীর খোরো  ন  বতো? 
  
–হযোুঁ, শরীর যির্ আপছ, যর্ন্তু র্প র্জন বরোম বথপর্ আসপছ। তোপদর সপে বদখো র্রপত 
হপ । 
  
লোরো যর্ছ র্ো যমথযো র্থো  লল।  পলর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–আমোর দ ভকোগয, আচ্ছো বর্োপনো 
এর্যদন সপন্ধযপ লো হপ  বর্মন? 
  
. 
  
আর্র্োর সম  বরপস্তোরোুঁ  লোরো ব ৌঁপছযছপলন। যিযল   লল–বতোমোপর্ খ   স ন্দর 
বদখোপচ্ছ। 
  
–তোই নোযর্? 
  
স ন্দর  লপত যর্ রর্ম তো লোরো এখনও জোনপত  োরল নো। 
  
দ জন অপনর্েণ র্থো  লপলন। যিযল  এর্দৃযষ্টপত লোরোর যদপর্ তোযর্প যছল। 
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লোরো হিোৎ ওপর্ যজপজ্ঞস র্রল–আচ্ছো যিযল , ত যম য প  র্পরপছো? 
  
–নো, আমোর  পে য প  র্রো অসম্ভ । আযম এর্ য শ্ব  যথর্। আজ লন্ডন র্োল বর্োযর্ও 
র্পর ব ডোযচ্ছ। য প  র্রোর সম  বর্োথো ? 
  
–যিযল  বতোমোর  যো োপর জোনপত ইপচ্ছ র্রপছ। বর্ বতোমোপর্ এখোপন যনপ  এপসপছ  পল 
বতো? 
  
লোরো  োিো বমপ র মপতো ভেী র্রল। যিযল  বহপস  লল–আমরো যভপ নোর বলোর্, মো 
য  োপনোর যশযের্ো যছপলন। যহর্লোপরর হোত বথপর্  োুঁচপত ওরো ব োস্টপন  োযলপ  
এপসযছপলন। আযম ওখোপন জন্মোই। তোর র… 
  
যিযল  যনপজর র্থো  লপত শুরু র্রল।যর্ভোপ  বছোট্ট যিযল  আজপর্র য খযোত 
য  োযনস্ট যিযল  হপ পছ, বসর্ো   যি এর্ রূ র্থো। এই গল্প শুপন লোরোর মপন হল 
ক্লযোযসর্যোল যমউযজর্ সম্বপন্ধ তোপর্ও যর্ছ  জোনপত হপ । 
  
. 
  
লোরো এই েথম অন ভ  র্রপলন যতযন সযতযর্োপরর বেপম  পডপছ। বসই যর্পশোরী   স 
বথপর্ বে মূযতক তোর মপনর মযণপর্োিো  সেপত্ন আুঁর্ো যছল, বসই মূযতক আজ রক্ত-মো়িংপসর 
মোন ষ হপ  তোর সোমপন এপস দোুঁযডপ পছ। অথকোৎ র্ল্পনো বথপর্  োস্ত  উেরণ ঘপর্ বগপছ। 
  
বিোনর্ো ব পজ উিল। ও েোপন্ত  ল মোযর্কপনর র্ণ্ঠস্বর–যির্মপতো যিপরপছো বতো লোরো? 
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–হযোুঁ। 
  
–বতোমোর যমযর়্িং বর্মন হল? 
  
–চমৎর্োর। 
  
–তোহপল আগোমীর্োল সপন্ধযপ লো যডনোপর এপসো। 
  
লোরো  লল–যির্ আপছ। 
  
যর্ন্তু আ োর েযদ বর্োপনো সমসযো বদখো বদ ?  ল মোযর্কপনর ম খ তোর মপনর র্যোনভোস 
বথপর্ হোযরপ  বগপছ। এখন বসখোপন ি পর্ উপিপছ এর্যর্মোে ম পখর ছয । তো হল যিযল  
অযোডলোপরর। 
  
. 
  
চত থক অধযো  
  
 পরর যদন বভোরপ লো লোল বগোলো  ব প  লোরো খ   খ যশ হল।যিযল  তোহপল র্োল 
রোপত… বভতর বথপর্ র্োডকর্ো ব র র্পর লোরো  ডপলন। আজপর্র সপন্ধযপ লো যডনোপরর 
আপগ এই উ হোর  োিোলোম,  ল। 
  
নোমর্ো  পড লোরোর মনর্ো য রযক্তপত ভপর বগল। সর্োল ব লো লোরো বভপ যছল যিযল  
আসপ ন, যর্ন্তু এপলন নো। সোরো যদনই তোর বেোগোম আপছ। লোরো নত ন বসপক্রর্োরীর 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

256 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

ইন্টোরযভউ! যনপলন। বমোর্ দ জন র্যোযন্ডপডর্ যছল। গোর্করুড যমর্স্  পল  ছর যেপশর্ 
এর্ মযহলোপর্ লোরোর  ছন্দ হল। তোপর্ বনও ো হপ   পল যির্ র্রো হল। 
  
য পর্ল  োুঁচর্ো নোগোদও যিযলপ র বিোন এল নো। লোরো খ  ই অ োর্ হপ পছন। বশষ েকন্ত 
যনপজই বিোন র্পর জোনপত  োরপলন, যিযল   োইপর চপল বগপছ। 
  
যস্টভ মোযচকসন  পরর যদন লোরোর অযিপস যগপ  হোযজর, বমোর্োপসোর্ো বচহোরো। ম খর্ো 
গম্ভীর, যস্টভ উপেযজত হপ   লল–বদখ ন যমস র্যোপমরন, আ যন যর্ন্তু ভোপলো র্রপছন 
নো। এভোপ  আমোর স কনোশ র্রপছন বর্ন? 
  
লোরো  লল–আ যন যর্  লপছন? 
  
–বদখ ন এস   পল লোভ বনই। শহপর অপনর্ িোুঁর্ো জো গো আপছ। আ যন বর্ন আমোর 
 ছপন্দর জো গোগুপলোপত হোত লোগোপচ্ছন  ল ন বতো? 
  
লোরো বহপস  লল–যর্ছ  খোপ ন? 
  
–নো। 
  
যর্ছ েণ লোরো চ   র্পর  পস রইল। তোর র যরযসভোরর্ো ব পজ উিল,  পলর বিোন। 
  
. 
  
যডনোপরর  র সপন্ধযপ লো  লপর্ যনপ  লোরো যনজস্ব ফ্ল্যোপর্ বগপলন। 
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 ল  লপলন–যর্  যো োর লোরো, ত যম এত গম্ভীর বর্ন? 
  
–যর্ছ  ন , লোরো হোসোর বচষ্টো র্রপলন। 
  
 ল জোনপত চোইপলন–বরপনো েপজক্টর্ো র্প  শুরু হপ ? 
  
–আযম আর হোও োডক আগোমী সিোপহ েো । সম্ভ ত র্প র্ মোস লোগপ । 
  
–হুুঁ।  পলই  পর্র্ বথপর্ বছোট্ট এর্র্ো জ প লোরী  োক্স ব র র্রপলন  ল। লোরোর হোপত 
যদপ   লপলন–খ পল দযোপখো। 
  
লোরো জ প লোরী  োক্সর্ো খ লল। এর্র্ো দোমী ডো মন্ড বনর্পলস। লোরো  লপলন–ত যম বতো 
আমোপর্ অপনর্ যদপ পছো  ল, আ োর আমোপর্ ঋণী র্রপছো বর্ন? 
  
–বতোমোপর্ আযম ভোপলো োযস লোরো, এই র্থোগুপলো  পল  ল লোরোপর্ জযডপ  ধরপলন। 
 ল মোযর্কপনর সপে শোরীযরর্ সম্পপর্কর চরম সমপ ও লোরোর মপনর র্যোনভোপস  োর  োর 
যিযল  অযোডলোপরর ম খখোনো বভপস উপিযছল। 
  
. 
  
বরপনো বহোপর্পলর র্োজ খ   দ্রুত এযগপ  চপলপছ। র্যোপমরন র্োও োপসকর র্োজও েো  বশষ 
 েকোপ । লোরোর মনর্ো  ড উদোসীন। যিযলপ র সপে বেোগোপেোগ হপচ্ছ নো। হোও োডক 
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লোরোপর্ সো ধোন র্পর যদপ   লল–যস্টভ বতোমোর ও র েযতপশোধ বনপ   পলপছ। বলোর্র্ো 
যর্ন্তু য  জ্জনর্। 
  
লোরো  লল–আযমও, ত যম   িপত  োরপছ নো আযমও র্তদূর  েকন্ত বেপত  োযর। 
  
–ত যম লস এপঞ্জলপসর ে োযর্কর্ো যনপ  এপগোও। আচ্ছো র্োল সর্োপলই আমরো বেপন 
চো প ো যর্? 
  
–হযোুঁ। স  যর্ছ  যির্ আপছ। 
  
হোও োডক চপল বগল। 
  
. 
  
গোডীপত বেপত বেপত লোরোর নজপর  ডপলো এর্র্ো ব োস্টোর। বসখোপন বলখো আপছ 
হযলউপডর রেোলপ  যিযল  অযোডলোপরর এর্র্ বেোগ্র্োম। সপে সপে যতযন দ খোনো যর্যর্র্ 
যর্নপলন, েথোরীযত হোও োডকপর্ যনপ  হোযজর হল। যিযলপ র এর্র্ বেোগ্র্োম শুরু হপ  
বগপছ। লোরো ম গ্ধ বচোপখ যিযলপ র যদপর্ তোযর্প  যছপলন। 
  
হোও োডক এস   যো োর বমোপর্ই  ছন্দ র্রপছ নো। 
  
অন ষ্ঠোপনর  র লোরো যিযলপ র সপে বদখো র্রল। যিযল  েমো বচপ   লল, লোরো, ত যম 
বে এখোপন আপছো, তো বতো আযম জোনতোম নো। 
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বশষ অ যধ যিযলপ র সোপথ লোরো ব ভোরযল যহলর্পন  োযর্কপত এল। তোর র? র্থো  
র্থো  লোরো যিযল পর্ জোনোল। 
  
–আগোমীর্োল আযম যনউই পর্ক যিপর েোযচ্ছ, র্োল সর্োপল এর্ োর বের্িোপস্টর বর্য পল 
আসপত  োরপ  যর্? 
  
যিযল   লল–সম্ভ  ন , আযম র্োল বভোপরই বর্োযর্ও চপল েোযচ্ছ। সোরো  ছরর্োই আমোর 
এমন বেোগ্র্োপম িোসো। 
  
–তোহপল আর যর্ হপ ? লোরোর ম পখ যর্পশোরীর য ষণ্ণতো। 
  
. 
  
 েম অধযো  
  
 পরর র্প র্যর্ সিোহ ধপর লোরো যনপজর  য সোর র্োপজ খ  ই  যস্ত যছল। য যভে 
জো গো  র্োজ চপলপছ। যস্টভ মোযর্কন েযতপশোধ বন োর বচষ্টো র্রপছ। লোরো বর্োপনো 
েযতযক্র ো বদখোপচ্ছ নো। 
  
হোও োডকপর্ লোরো  লপলন  োযডপত ঘ পর আসপত। হোও োডক যর্ন্তু বর্োপনোভোপ ই লোরোপর্ 
বছপড বেপত চোইপছ নো। হোও োপডকর মোপিমপধয মপন হ  বস ব োধহ  লোরোপর্ 
ভোপলো োপস। যর্ন্তু এই ভোপলো োসোর ধরন বর্মন তো বস জোপন নো।  ল মোযর্কন যর়্িং ো 
যিযল  অযোডলোপরর সপে লোরোর সম্পর্কপর্ হোও োডক মন বথপর্ মোনপত  োপরযন। 
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. 
  
অযিপস  পস লোরো হোও োপডকর সপে র্থো  লযছল।  োপসকোনোল বিোনর্ো ব পজ উিল, লোরো 
ধরপলো নো, হোও োডক যজজ্ঞোসো র্রপলো-যর্  যো োর, বিোনর্ো ধপরো। 
  
–নো। লোরো গম্ভীর ম পখ  লপলন। অ র েোপন্ত  ল মোযর্কন যরযসভোরর্ো ধপর রোখপলন ব শ 
যর্ছ েণ। তপ  যর্ লোরো বনই? যর়্িং ো অনয বর্উ ওর সোমপন  পস আপছ যর্? 
  
 ল   িপত  োরপছ লোরো এখন আপগর বথপর্ আরও ব যশ দ প কোধয হপ  উপিপছ।  ল । 
লোরোপর্ সযতয সযতয ভোপলো োপসন। যর্ন্তু লোরো যর্ বসই ভোপলো োসোর েযতদোন যদপত চো ? 
  
 রযদন সর্োপল লোরো এল আমস্টোডকোপম। ওখোনর্োর গ্র্যোন্ড বহোপর্পল তোর জনয এর্র্ো 
স ইর্   র্ র্রো যছল। বহোপর্লর্ো স ন্দর। ক্লোর্কপর্ যজজ্ঞোসো র্রপলন যিযল  অযোডলোপরর 
বেোগ্র্োমর্ো বর্োথো ? 
  
ক্লোর্ক জো গোর্োর নোম র্রপলো। লোরো  লপলন–আমোর জনয এর্র্ো যর্যর্র্ আনপত হপ । 
যনপজর রুপম ব ৌঁপছই হোও োপডকর বিোন ব ল লোরো। লোরো  লল–হযোুঁ, ফ্ল্োইর্ খ   ভোপলো 
এপসপছ। হোও োডক  লল–বসপভনথ এযভযনউপত েপজক্ট এর জনয আযম দ পর্ো  যোপঙ্কর সপে 
র্থো  পলযছ। 
  
–হযোুঁ। বতোমোর র্োজ চোযলপ  েোও। হোও োডক সযতযই তোর শুভোর্োঙ্খী, লোরো যনপজপর্ 
এর্জন ভোগয তী  পলই মপন র্রপলন। 
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. 
  
বেোগ্র্োম বশষ হল, যিযল  অযোডলোর দশকর্পদর যদপর্ তোযর্প  হোত  োযডপ  অযভ োদন 
জোনোপলন। জনগণ তোর নোপম জ ধ্বযন র্পর উিল।  দকো  পড বগল, গ্র্ীনরুপম যিপর 
যিযল  লোরোপর্ বদপখ অ োর্ হপ  বগল। 
  
দ জপন এযগপ  চলল বরপস্তোরোুঁর যদপর্। লোরো যজজ্ঞোসো র্রপলন, এখোন বথপর্ ত যম 
বর্োথো  েোপ ? 
  
আগোমী র্োল েোপ ো যমলোন, তোর র বভযনস। এর র যভপ নো,  যোযরস এ ়িং স পশপষ 
যনউই র্ক। 
  
লোরো  লল– োুঃ ভোরী বরোমোযন্টর্  যো োর বতো? 
  
–হযোুঁ। আমোর যর্ন্তু বরোমোযন্টর্ ভোপলো লোপগ নো, বর্োথো  থোযর্ বর্োথো  েোই তোর বর্োপনো 
যির্োনো থোপর্ নো। আমোর এই ভ ঘ পর জী নর্ো এপর্ োপর মোথোর ও র বচপ   পসপছ। 
  
–নোমী দোমী মোন ষ হপ  ত যম এ যর্ র্থো  লপছো? 
  
যিযল  লোরোর যদপর্ তোযর্প  যমযষ্ট র্পর হোসপলো। বরপস্তোরোুঁ বথপর্ দ জপন গোডীপত উিল। 
শহরর্ো ঘ পর ঘ পর বদখযছল দ জপন। 
  
লোরো  লল–সযতয জো গোর্ো খ   স ন্দর। 
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-ত যম এখোপন আপগ আপসোযন? 
  
–নো। 
  
–ত যম যর্  য সোর র্োপজ এপসপছো? 
  
–নো। 
  
–তোহপল? 
  
–আযম শুধ  বতোমোপর্ বদখপত এখোপন এপসযছ। 
  
যিযল  ভো পত  োপরযন লোরো শুধ  তোপর্ বদখোর জনয এতদূর আসপ ন। বস  লল আযম 
খ   খ যশ হপ যছ লোরো। 
  
–আপরর্র্ো  যো োর, আযম বতোমোপর্  পলযছলোম ক্লযোযসর্যোল যমউযজপর্র  যো োপর আযম 
আগ্র্হী, যর্ন্তু বসর্ো এর্র্ো  োনোপনো র্থো। 
  
মৃদ  বহপস যিযল   লল–আযম জোযন। 
  
যিযল  আপরো  লল–ত যম েোর র্োপছ যশখপত যগপ যছপল উযন আমোর  যরযচত। উযন স  
 পলপছন। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–বতোমোর সপে র্ী র্োপরো বর্োন সম্পর্ক আপছ যর্? 
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–তোর মোপন? 
  
লোরো  লপলন–েযদ আমোর সম্পপর্ক বতোমোর আগ্র্হ নো থোপর্ তোহপল  র়িং… যিযল  
লোরোর হোতর্ো বচপ  ধরপলো।  লল–চপলো এপস বগযছ। এ োর নোমো েোর্। 
  
দ জপন বহোপর্পল ঢ র্পলন। রুপমর মপধয এপস বদখো বগল হোও োপডকর  োিোপনো অপনর্গুপলো 
মযোপসজ  পড আপছ। এই ম হূপতক ওই মযোপসপজর যদপর্ বচোখ রোখপলন নো লোরো। যিযল  
তোপর্ র্োপছ ডোর্পছ। যনপজর উষ্ণ বিোুঁর্র্ো যিযল  রোখপলো লোরোর বিোুঁপর্। 
  
যনপজর রুপম যিপর হোও োডকপর্ লোরো বিোন র্রপলন। লোরো  লপলন–বর্োপনো খ র আপছ 
যর্? 
  
–র্যোযসপনো যনপ  যর্ছ  অযভপেোগ উপিপছ। আমোর মযোপসজগুপলো  ডো হপ পছ? 
  
–নো,  যডযন। ও যনপ  ত যম বভপ ো নো হোও োডক। লোরো জোপনন বে বর্োপনো সমসযো হপল 
 ল মোযর্কন তোর সমোধোন র্পর বদপ ন। 
  
. 
  
বভোর চোরপর্,  ল মোযর্কপনর ঘ মর্ো বভপে বগল। অপনর্গুযল মযোপসজ  োযিপ যছপলন উযন। 
যর্ন্তু এর্র্োরও উের আপসযন। যর্ ঘপর্পছ? লোরোপর্ এর্ োর সো ধোন র্পর বদও ো 
েপ োজন। বর্োপনো ভোপ ই যতযন লোরোপর্ জী ন বথপর্ হোরোপত চোইপছন নো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

264 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

. 
  
ষষ্ঠ অধযো  
  
যমলোপন লোরো আর যিযল  এর্র্ো য লোস  হুল বহোপর্পল উপিযছল। বসখোপন স সম  
দ জনপর্ এর্পে ঘ পর ব ডোপত বদখো বগল। যিযলপ র অন ষ্ঠোন বেখোপনই যছল বসখোপনও 
লোরো সপে বগপলন। লোরো   িপত  োরপলন যিযল  র্ত  ড দপরর আযর্কস্ট। 
  
বঘোরো তখনও বশষ হ যন, যনজস্ব বেপন লোরো যিযল পর্ যনপ  ব ৌঁপছোল বভযনপস। লোরোর 
বে এর্র্ো বেন আপছ বসর্ো যিযল  যর্ছ পতই য শ্বোস র্রপত চো যন। বভযনপসও ওরো 
এর্র্ো েথম বশ্রণীর বহোপর্পল উপিযছল। 
  
এ োর যভপ নো বেপত হপ । বভযনপস লোরো হোও োডকপর্ বিোন র্রপলন। হোও োডক জোনপত 
চোইল–ত যম এখন বর্োথো ? 
  
লোরো  লল–বভযনপস, জো গোর্ো চমৎর্োর। 
  
হোও োডক  লল–আমোপদর অপনর্ র্োজ যর্ন্তু আর্পর্ বগপছ। 
  
–বদপখো হোও োডক, ত যম র্োজগুপলো এযগপ  যনপ  েোও। 
  
–বসযর্ ত যম এর্ োরও বদখপ  নো? 
  
–এখন ন । 
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–তোহপল আযম এগুযচ্ছ, ত যম র্প  আসপ  লোরো? 
  
–যির্ জোযন নো। 
  
লোরো বিোনর্ো বরপখ যদল। মনর্ো অশোন্ত হপ  উপিপছ। বসই রোপত যিযল  লোরোপর্ েথম 
উ হোর যদল। স ন্দর যরস্টও োচ। এতযদন অস়িংখয উ হোর লোরো ব প  এপসপছন। যর্ন্তু 
এর্ো এপর্ োপরই আলোদো। 
  
বভযনপসর অন ষ্ঠোপনর  পরর যদন ওরো যভপ নোর  পথ রওনো হপলন। 
  
. 
  
যভপ নো বমোজোর্ক আর ব পর্োপভপনর শহর। অপনর্ র্থোই লোরোর মপন  পড বগল। এই 
শহর লোরোর  ো ো আর মোপ র শহর। এখোপন লোরো জপন্মযছপলন। ওরো শহপরর বসরো 
বহোপর্পল উপিযছপলন। যিযলপ র এর্র্ অন ষ্ঠোন যছল। অন ষ্ঠোপনর  পর এ ়িং আপগ 
লোরোপর্ সপে যনপ  যিযল  নোনো জো গোপত ঘ পর ব ডোপলো। বসই রোপত যিযলপ র বর্োপলর 
মপধয যনপজপর্ যমযশপ  যদপ  লোরো বচোখ   পজযছপলন। হিোৎ  ল মোযর্কপনর ম খখোনো বভপস 
উিল মপনর  দকোপত। 
  
. 
  
 ল খ  ই যচযন্তত, যনশ্চ ই বর্োথোও যর্ছ  এর্র্ো ঘপর্পছ। লোরো বর্োথো  বগল তো ভো পত 
হপ ? 
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যর্ন্তু বর্ন?  ল মোযর্কপনর হিোৎ মপন হল, লোরো ইপচ্ছ র্পরই তোপর্ এযডপ  েোপচ্ছ। 
  
. 
  
ডোযন    নদীর ধোপর লোরো এ ়িং যিযল   পস আপছন। যডনোর বশষ হপ পছ, আর্োপশর 
গোপ  চোুঁদ, গরপমর হোও ো  গোপছর  োতো র্োুঁ পছ, দ পর নদীর ও র জোহোজ দোুঁযডপ  
আপছ। লোরোর হিোৎ মপন হল অস়িংখয তোরো   যি আর্োপশ আপলো ছডোপচ্ছ। এত খ যশর 
 যরপ শ এর আপগ লোরোর জী পন র্খপনো আপসযন। 
  
লোরোর এর্র্ো হোত যিযলপ র হোপতর ম পিো । হিোৎ লোরো বদখপলো–এর্র্ো তোরো ক্রমশ 
সোমপনর যদপর্ ছ পর্ আসপছ। যিযল   লল–লোরো বচোখ   পজ র্োমনো র্র ত যম েো চোও। 
  
লোরো বচোখ   ুঁপজ বিলপলন। 
  
যিযল   লল–েোথকনো র্পরপছো? 
  
লোরো  লল–হযোুঁ। 
  
–যর্ েোথকনো র্রপল? 
  
লোরো  লল– লপ ো নো।  লপল বসর্ো িলপ  নো। লোরো রহসযম  হোযস হোসল। 
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যিযল  এর্ হোপত লোরোপর্ জযডপ  ধপরপছ। জোহোপজর শব্দ, নদীর আও োজ।  োতোপসর 
আনোপগোনো, রোপতর যনজস্ব স়িংলো  স  যর্ছ  যমপলযমপশ তখন এর্োর্োর হপ  বগপছ। 
  
হিোৎ এর্সম  তোরো  লল–যিযল  আমরো বতো এ োর য প  র্রপত  োযর? 
  
যিযল   লল–তো হ  নো। 
  
–বর্ন? 
  
–আযম ভ ঘ পর, আমোর থোর্োর যনযদকষ্ট জো গো বনই। ত যম আমোপর্ য প  র্পর যর্  োপ  
 পলো? 
  
লোরো চ   র্পর রইল। তোর র  লল–নো। 
  
–যির্ই  পলপছ। আগোমীর্োল  যোযরপস আযম বতোমোপর্ এর্র্ো… 
  
–আযম বতোমোর সপে  যোযরপস েো  নো। 
  
যিযল   লল–বর্ন? লোরোপর্ বস যির্মপতো   িপত  োরপছ নো। 
  
তোর র লোরো দীঘকশ্বোস বিলল।  লপলন–আমোর আর বতোমোপর্ বদখোর ইপচ্ছ বনই। 
  
যিযল  হত োর্।  লল–বর্ন, লোরো আযম বতোমোপর্ ভোপলো োযস। 
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–আযমও বতোমোপর্ ভোপলো োযস যিযল , যর্ন্তু আযম বতো বতোমোর মপতো যশল্পী নই। বতোমোর 
অস়িংখয মযহলো িযোন আপছ, আযম িযোপনর স়িংখযো  োডোপত চোইযছ নো। ত যম েো চোও স  
যর্ছ ই ব পত  োপরো। 
  
যিযল   লল–লোরো আযম বতোমোপর্ ছোডো অনয বর্োপনো নোরীপর্ চোই নো। যর্ন্তু এজনয 
আমোপদর য প  হপত  োপর নো। 
  
…আমরো দ জপন দ জনপর্ ভোপলো োযস যর্ন্তু আমরো দ পর্ো আলোদো জগপতর  োযসন্দো। লোরো 
 পল উিল–আযম বতোমোপর্ আর বদখপত চোই নো যিযল । 
  
–নো লোরো, যেজ অ  ি হপ ো নো। 
  
–নো, এ োর আমোপর্ বেপত হপ । 
  
–লোরো। 
  
লোরো জ ো  নো যদপ  ওখোন বথপর্ উপি বগল। যনপজর রুপম যগপ   লল–হোও োডক 
আগোমীর্োল ওখোপন যিরযছ। 
  
লোরোর র্থোর মপধয য ষণ্ণতো বজপগপছ। যরযসভোরর্ো বরপখ যদপ  চ  চো   পস রইল। 
ভো ল; আযম যর্ আ োর ভ ল র্রলোম? যিযল পর্ আযম হোরোপত  োরপ ো নো।  যোযরপস 
েো  যর্? যিযল পর্ ছোডো থোর্পত  োরপ ো নো! 
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যিযল ও চ  চো   পস আপছ। লোরোর সপে বস বর্োপনো সম্পর্ক রোখপ  নো। স  বমপ রো 
সমোন! 
  
– পরর যদন বভোরপ লো বিোপনর আও োপজ লোরোর ঘ ম বভপে বগল। 
  
–বর্? হোও োডক? 
  
–নো। আযম যিযল । 
  
লোরোর গলোর স্বর আর্পর্ বগল। লোরো  লল– পলো। 
  
– যোযরপসই আমোপদর য প  হপল বর্মন হ  লোরো? 
  
লোরো আর বর্োপনো র্থো  লপত  োরল নো। আনপন্দ উপেজনো  তোর সমস্ত শরীর তখন 
থরথর র্পর র্োুঁ পছ। 
  
. 
  
সিম অধযো  
  
সমস্ত খ পরর র্োগপজ লোরো আর যিযলপ র য প র খ রর্ো ব যরপ পছ। হোও োডক এই 
খ রর্ো  পড বর্মন বেন হপ  বগল। অপনর্েণ ধপর মদ বখল। দ যদন ধপর। মপদ 
এপর্ োপর চ র হপ  রইল। যতন যদপনর মোথো   লল–খ রর্ো যর্ সযতয লোরো? 
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–হযোুঁ। 
  
হোও োডক  লল–বতোমোপর্ খ   খ যশ লোগপছ লোরো। 
  
–আযম জী পন এত খ যশ র্খনও হইযন। 
  
হোও োডক জোনপত চোইল র্প  আসপছো? 
  
–যিযলপ র এর্র্ো বেোগ্র্োম আপছ লন্ডপন, ও লন্ডপন চপল েোপ  আযম বতোমোপদর ওখোপন 
যিরপ ো। 
  
–য প র  যো োপর  ল মোযর্কপনর সপে র্থো  পলপছ? 
  
–নো। যিপর যগপ   লপ ো। 
  
–ত যম যিপর এপল আযম খ  ই খ যশ হ । 
  
লোরো যিযলপ র র্োপছ যগপ  হোযজর হল। য  োযহতো লোরোপর্ অ ূ ক স ন্দরী বদখোপচ্ছ। 
  
. 
  
 যোযরপসর  োলো বশষ র্পর লোরো র্যোপমরন েোজো  যিপর এপসপছন। সপে যিযল । লোরোর 
 যরচ  এখন লোরো র্যোপমরন ন , এখন যতযন লোরো অযোডলোর নোপম  যরযচত। 
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লোরো অযিপস যগপ  হোযজর হল।  ল মোযর্কপনর অপনর্গুযল মযোপসজ জপমযছল। এর্যর্পত 
বলখো আপছ–শুনলোম ত যম নোযর্ য প  র্পরপছ, র্থোর্ো সযতয? 
  
যিযল  অযিস ঘপর ঢ পর্ জোনপত চোইল–র্োর যচযি? 
  
–আমোর এর্   পরোপনো  ন্ধ র। 
  
যিযল  এযগপ  এপস লোরোর র্োুঁপধ হোত বরপখ ি ুঁপর্  লল–ভদ্রপলোর্ যর্ এমন বর্উ েোর 
েযত আযম ঈষকোপ োধ র্রপত  োযর? 
  
লোরো বহপস উপি  লল– ৃযথ ীর র্োপরোর ও পরই বতোমোর ঈষকো র্রোর বনই। এর্র্ো র্থো 
বজপন রোপখো যিযল , এই  ৃযথ ীপত ত যম এর্মোে   রুষ েোপর্ আযম সযতয সযতয 
ভোপলোপ পসযছ! 
  
. 
  
য পর্ল ব লো র্যোপমরন েোজোপত যনপজর ঘপর লোরো  পসযছল। য  োপনোর সোমপন যিযল । 
েথমর্ো  অ োর্ হপ যছল যিযল , এই য  োপনোর্ো লোরো তোপর্ উ হোর যদপ পছন। 
  
যর্ছ েণ  োপদ বসপক্রর্োরী লোরোপর্ ডোর্ল। লোরো অযিস ঘপর যগপ  হোযজর হপলন। 
যরযসভোরর্ো বর্য পল রোখো আপছ। ও েোন্ত বথপর্ লম্ভীর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল-বশষ  েকন্ত 
ত যম যিপরপছো? 
  
িোন্ডো গলো  লোরো  লল–হযোুঁ। 
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 পরর র্ণ্ঠস্বর–আযম বতোমোর র্োপজ আঘোত ব প যছ। 
  
–দ ুঃযখত  ল।  যো োরর্ো হিোৎ ঘপর্ বগপছ। 
  
–র্োল আমরো এর্সপে লোে র্রপত  োযর যর্? 
  
লোরো   যদ্ধমতী, এখন  লপর্ চর্োপনো উযচত ন । লোরো  লল যির্ আপছ। েো । 
  
যরযসভোরর্ো নোযমপ  রোখল লোরো,  ল খ  ই বরপগ আপছ। এখন  ল েযদ যর্ছ  এর্র্ো 
র্পর  পসন তোহপল যর্ হপ ? 
  
. 
  
র্যোপমরন বসন্টোপরর সমস্ত স্টোি লোরোপর্ অযভনন্দন জোনোপলন। সর্পলই ওর য প পত 
খ যশ হপ পছ। শুধ  হোও োডক গম্ভীর ম পখ  লল–এখন বথপর্ বতোমোপর্ যমপসস অযোডলোর 
 পল ডোর্পত হপ ? 
  
লোরো বহপস  লল– য সোর বেপে আযম যমস র্যোপমরন যহসোপ ই  যরযচত থোর্পত চোই। 
  
–অপনর্ র্োজ জপম আপছ, হোও োডক  লল। 
  
–ব শ বতো এর্ এর্ র্পর  পল েোও। 
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বরপস্তোরোুঁপত  ল মোযর্কন অপনর্েণ অপ েো র্রযছপলন। শরীরর্ো জীণক। ম পখ য ষণ্ণতোর 
ছো । বচোপখর বর্োপণ রোত জোগোর র্োযলমো। লোরো এপস উপল্টোযদপর্র বচ োপর  সপলন। 
 ল মৃদ  হোসপলন।  লপলন–এপসো লোরো, বর্মন আপছো? 
  
লোরো  লল–অপনর্যদন বতোমোপর্ বদযখযন। 
  
–আযম বতোমোপর্ ব োর্োর মপতো যর্ছ  মযোপসজ  োযিপ যছলোম। আমোর ধোরণো যছল নো… 
  
–আমোরও যছল নো। স  যর্ছ  হিোৎ ঘপর্ বগল। 
  
–হযোুঁ, বতোমোপর্ ব শ চমৎর্োর লোগপছ।  ল মৃদ  বহপস  লপলন। 
  
লোরো  লল–ধনয োদ  ল। 
  
 ল জোনপত চোইপলন–যিযল  অযোডলোপরর সপে বতোমোর বর্োথো  বদখো হপ যছল? 
  
–লন্ডপন। 
  
–তোর র ত যম ওর বেপম  পড বগপল! 
  
 ল মোযর্কপনর র্ণ্ঠস্বপর েচ্ছে য দ্রূ  িপর  ডপছ। লোরো ব শ যর্ছ েণ চ   র্পর 
রইপলন। তোর র  লপলন– ল, আমোর আর বতোমোর সম্পর্কর্ো চমৎর্োর যছল। যর্ন্তু 
আমোর  পে বসর্ো েপথষ্ট যছল নো। আযম এর্জন য  োযহত সেী চোইযছলোম। 
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 ল হোসপলন, লোরো  লল–আযম বতোমোপর্ আঘোত যদপত চোইযন। যর্ন্তু আমোর জী পন তো 
ঘপর্ বগপছ। 
  
লোরো  লল–আযম বতোমোর েন্ত্রণোর্ো   িপত  োরযছ  ল, যর্ন্তু র্থো যদযচ্ছ আমোপদর 
সম্পপর্ক এপত বর্োপনো যচড ধরপ  নো। 
  
 ল  লপলন–জোযন নো ভয ষযপত যর্ হপ , লোরোর হোপতর ও র যনপজর হোতর্ো বরপখ 
 লপলন–বদপখো লোরো আযম বতোমোপর্  োগপলর মপতো ভোপলো োযস। অযোডলোর বতোমোপর্ 
য প  র্পরপছ, আযম য প  নো র্রপলও বতোমোপর্ আমোর অপদ  যর্ছ  বনই। আযম বতোমোর 
স পখর জনয জী নর্ো  েকন্ত উৎসগক র্রপত  োযর। 
  
ধনয োদ  ল, বতোমোর র্োছ বথপর্ আযম েো ব প যছ…। 
  
লোরো বথপম বগল, এগুপলো যর্ তোর আন্তযরর্ স়িংলো  নোযর্ ইপচ্ছ র্পরই ম খ বথপর্ এই 
র্থোগুপলো উগপর যদপচ্ছন যতযন? 
  
 ল  লপলন–বতোমোর স্বোমীর সপে আমোর  যরচ  র্যরপ  দোও। 
  
– পরর সিোপহ এর্র্ো  োযর্ক বদ । বসখোপন আসপ  বতো? 
  
–যনশ্চ ই েো । 
  
লোরো য দো  যনল, হযনম পনর যচন্তো তোর মোথোর যভতর ঘ র োর্ খোপচ্ছ। তোরো এখন 
  পরোদস্তুর যিযলপ র ঘরনী হপ  বগপছ। অযিপসর র্োপজর জনয এর্যর্ স ন্দরী চর্ পর্ 
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বমপ পর্ বরপখপছ। বমপ যর্র নোম মোযর োন ব ল। যিযল  যনপজর যশল্প সৃযষ্ট যনপ   যস্ত 
থোপর্। জী পনর অপনর্ র্থোই লোরো যিযল পর্ অর্ পর্ শুযনপ পছ। চোলকস বর্োহপনর 
র্থো বেমন  পলপছ, যসন মযোর্ অযোযলস্টোপরর র্থোও  োদ বদ যন। যিযলপ র র্োছ 
বথপর্ও অপনর্ গল্প শুপনপছ বস। 
  
যশল্পী যিযল পর্ বদপখ লোরো অ োর্ হপ  েো । 
  
য  োপনোর সোমপন েখন যিযল   পস, মপন হ  বস   যি অনয জগপত ব ৌঁপছ বগপছ। 
েপতযর্ যদন রোপত যডনোপরর  র ওরো দ জন অপনর্েণ ধপর  পস থোপর্ন। নোনো য ষপ  
র্থো  পলন। মোপিমপধয খ নস যর্ র্পরন। মপন হ  এই  ৃযথ ীপত ওরো   যি এর্মোে স খী 
দম্পযত। 
  
. 
  
এর্যদন রোপত লোরো যিযল পর্  লল–বদপখো যিযল , ত যম আর আযম আগোমী সিোপহ 
বরপনোপত েো । 
  
–ওখোপন যর্ আপছ? 
  
–ওখোপন আমোপদর বহোপর্ল আর র্যোযসপনো আপছ। তোরই উপেোধন। 
  
–তোই? 
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যিযল  আরও  লল–আমোর সম  যর্ হপ ? ছ-সিোপহর জনয বেোগ্র্োম র্ যর যির্ হপ  
আপছ। অপস্ট্রযল ো বথপর্ জো োন, বসখোন বথপর্… 
  
–নো, তো হপ  নো। আযম বতোমোপর্ ছোডপত  োরপ ো নো। 
  
যিযল  বহপস  লল–তোহপল ত যম আমোর সপে চল। 
  
লোরো  লল–বশোপনো যিযল , এখন  য সোর র্ত চো । যর্ র্পর েো   পলো? 
  
যিযল   লল–বতোমোর যনশ্চ ই মপন আপছ আযম আপগই বতোমোপর্ এ  যো োপর সো ধোন 
র্পরযছলোম। আযম  পলযছলোম, ভ ঘ পর যশল্পীর জী পন য  োযহত স খ থোপর্ নো। 
বতোমোপর্ও আমোর সপে ঘ পর ব ডোপত  লপত  োযর নো। যর্ন্তু যর্ র্পর এই সমসযোর 
সমোধোন হপ   পল বতো? 
  
–আযমও তো জোযন যিযল , যর্ন্তু আমোর মন বে এপর্ োপর  দপল বগপছ। 
  
যিযল   লল–যর্ছ ই  দলো  যন। শুধ  এর্র্ো যজযনস ছোডো। আযম  োইপর বগপল আপগ 
যর্ছ  হপতো নো। এখন বতোমোপর্ বছপড থোর্পত আমোর ভীষণ র্ষ্ট হপ । 
  
এর র লোরোর যর্ছ   লোর যছল নো। লোরো   িপত  োরল যিযল পর্ আর্র্োপনো তোর  পে 
সম্ভ  ন । সোমপন এর্র্ো এর্োর্ীপত্বর েন্ত্রণোদগ্ধ েহর অপ েো র্পর আপছ। লোরো আরও 
  িপলন যিযল পর্ যতযন য প  র্পরপছন যর্ন্তু যনপজর র্পর যনপত  োপরন যন। তো   যি 
র্খনও সম্ভ  ন । 
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 ৃযথ ীপত বে যতন চোরজন স  োরস্টোর আপছ, যিযল  অযোডলোর তোপদর মপধয এর্জন। 
সোরো  ৃযথ ী বজোডো যিযলপ র নোম। এই যিযল পর্ লোরো আর্পর্ রোখপ ন যর্ র্পর? 
  
হোও োডক এখন অপনর্ শীণকর্ো  হপ  বগপছ। র্োপজর চো  ব পড বগপছ। লোরোর এর্ 
েোক্তন র্মকচোরী লোরোপর্ যনপ  এমন এর্র্ো  ই যলপখপছন েোপত লোরোর জী পনর 
বগো নী তো ের্োযশত হপ পছ। এই যনপ  লোরো ের্োশর্ আর বলখপর্র য রুপদ্ধ 
আদোলপত মোমলো র্রোর যসদ্ধোন্ত যনপ পছন। এই  যো োপরর স  র্োগজ ে হোও োডকপর্ 
বদখপত হপচ্ছ। 
  
. 
  
বরপনোপত বহোপর্ল আর র্যোযসপনো উপেোধন র্রোর  পরর যদন লোরো র্যোপন্ডলোইর্ বেস 
নোপম এর্র্ো স়িংস্থো যর্পন যনপলন। বে ের্োশর্ লোরোর য ষপ   ইর্ো ের্োশ র্পরপছ, এযর্ 
তোরই স়িংস্থো। হোও োডক অ োর্ হপ  বগপছ। হোও োডক লোরোপর্ যজজ্ঞোসো র্রল–ত যম এর্ো 
যর্ভোপ  র্রপল? 
  
লোরো  লল–আযম আমোর উযর্ল বর্যর যহলপর্ ের্োশপর্র র্োপছ  োযিপ যছলোম-ব যশ 
অপঙ্কর র্োর্ো যদপতই উযন রোজী হপ  বগপলন। 
  
–এ োর যর্ র্রপ ? 
  
লোরো বহপস  লল– ইর্োপর্ এ োর  ন্ধ র্পর দোও। েত র্য  আপছ বসস  ত পল নোও। 
স  র্য গুপলো আগুন ধযরপ  দোও। 
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হোও োডক যজজ্ঞোসো র্রল–ত যম যর্ ের্োশনো স়িংস্থোও  ন্ধ র্পর বদপ ? 
  
–নো নো। ওর্ো বেমন আপছ বতমন থোর্প । অনয যর্ছ  ব র র্রো হপ । আমোপদর র্যোক্স 
অপনর্র্ো র্পম েোপ । 
  
হোও োডক আরও এর্ োর লোরোর   যদ্ধর র্োপছ হোর মোনপত  োধয হল। বস   িপত  োরপলো 
লোরো গভীর জপলর মোছ। 
  
যর্ছ েণ চ   র্পর বথপর্ হোও োডক  লল–আমোপর্ র্প র্ যদন ছ যর্ যদপতই হপ । 
  
–যর্  যো োর? ত যম নো থোর্পল আমোর র্োজ বদখপ  বর্? 
  
–ডোক্তোর বদযখপ যছলোম, ডোক্তোর  লপছন যর্ছ যদন আমোপর্ য শ্রোম যনপত হপ । ইদোযন়িং 
র্োজ র্রোর শযক্তর্ো  োযচ্ছ নো। 
  
–তোই নোযর্? আর যর্ছ  হ যন বতো? 
  
–নো নো। আযম হোও োই আইলযোপন্ড ঘ পর আসপত চোই। 
  
–ইপচ্ছ র্রপল আমোর বেন যনপত  োপরো। 
  
–নো নো। আযম র্মোযশক োল বেপন চপড েো । 
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–ত যম যর্ন্তু ভোপলো র্পর য শ্রোম বনপ । 
  
–উপেপগর যর্ছ  বনই। আযম বতো যির্ই আযছ। 
  
যিযল  ওপর্ েযত সিোপহ বিোন র্পর। বসযদন র্পরযছল। তোরো  লল–ত যম এখন 
বর্মন। আপছো? 
  
–আযম খ   এর্োর্ী ব োধ র্রযছ। যর্ছ যদপনর মপধযই যিরপ ো। 
  
–যির্  লপছো? 
  
–যনশ্চ ই। 
  
–আযম বতোমোর অপ েোপত থোর্লোম। 
  
লোরো যরযসভোরর্ো বরপখ যদল। যিযল  এখন তোইপ পত আপছ, ওখোপন যিযলপ র সম্মোপন 
এর্ মযহলো  োযর্ক যদপ পছন।যিযল  স যর্ছ ই  পলপছ। বর্ ওই মযহলো? এই েথম লোরো 
 ৃযথ ীর বর্োপনো এর্ মযহলো সম্পপর্ক এর্র্ো সূক্ষ্ম ঈষকো ব োষণ র্রপলন। 
  
. 
  
এর্মোপস বর্পর্ বগপছ। যিযল  যিপর এপসপছ। লোরো ব শ যর্ছ  যদন অযিপস েোনযন। 
লোরো এর্যদন  লপলন–যিযল  ত যম বরপনোর বহোপর্পলর উপেোধপনর সম  েোওযন। 
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আপরর্র্ো বেোগ্র্োম আপছ। শহপরর বম র আমোপর্ স়িং ধকনো বদপ ন। এই শহপরর চোয  
আমোর হোপত ত পল বদপ ন। ত যম থোর্প  বতো? 
  
যিযল  যর্ছ েণ যচন্তো র্পর  লল–মপন হ  য রপ ো নো। 
  
–বর্ন? লোরোর ম খ শুযর্প  বগল। 
  
–আযম যতন সিোপহর জনয জোমকোপন েোযচ্ছ। 
  
– োুঃ, ওখোপন বতোমোর েোও ো চলপ  নো, আমোর এই অন ষ্ঠোপন বতোমোপর্ থোর্পত হপ । 
  
–আযম র্নেোপক্ট সই র্পরযছ। এখন বতো য যছপ  আসপত  োরপ ো নো। 
  
লোরো ে ব্ধ হপ   লপলন–এই বতো সপ  যিপরপছো, এখন আ োর চপল েোপ ? 
  
–এর্ো আমোর জী পনর গুরুত্ব ূণক সির। 
  
লোরো গম্ভীর হপ   লল–আমোপদর য  োযহত জী নর্ো   যি বতোমোর র্োপছ গুরুত্ব ূণক ন । 
  
–লোরো ত যম ভ ল   পিো নো। 
  
লোরো  োিো বমপ র মপতো র্োুঁদপত র্োুঁদপত  লল–আযম বতোমোর মপধয এর্জন স্বোমীপর্ 
খ ুঁপজযছলোম। বেৌনসেী ন । 
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যিযল  িোন্ডো গলো   লল–লোরো ত যম ভ ল র্রপছো, আযম বমোপর্ই তো হপত চোইযছ নো। 
  
লোরো  লল–যিযল  ত যম বতো এর্জন যশল্পী। যর্ন্তু বতোমোর সির বদপখ মপন হপচ্ছ ত যম 
ব োধহ  েোপভযল়িং বসলসমযোন। 
  
লোরোর দ পচোপখ জল এস বগপছ। লোরো অস্পষ্ট স্বপর  লপলন–ত যম আমোপর্ ভ পল েোও 
যিযল । 
  
লোরো র্থো বশষ র্রপত  োরল নো। র্োেো  র্ণ্ঠস্বর আর্পর্ বগপছ। যিযল  লোরোর হোতর্ো 
যনপজর হোপত বর্পন যনল।  লল–লোরো, যির্ আপছ আযম র্থো যদযচ্ছ এ োর এপস অপনর্ 
যদন বতোমোর সপে র্োর্োপ ো। 
  
লোরো যর্পশোরী র্নযোর মপতো নরম স্বপর  লল র্থো যদপল যর্ন্তু। ত যম নো থোর্পল আযম 
 পডো এর্ো হপ  েোই যিযল । ত যম বর্ন তো   িপত  োপরো নো।  ৃযথ ীর বর্োপনো 
যর্ছ পতই আমোর য ন্দ মোে উৎসোহ বনই। 
  
যিযলপ র বর্োপল লোরো আত্মসম কণ র্রল। এর্ হোত যদপ  যচ  র্র্ো ত পল যিযল  
লোরোপর্ চ ম্বন র্রপলো  রম বসোহপগ। লোরোর বচোপখ তখনও র্লর্ল র্রপছ অশ্রুর্ ো। 
ম পখ হোযস। যিযলপ র বিোুঁপর্র ও র এর্র্ো আে ল বরপখ লোরো যর্পশোরীর ভেীপত  লল–
মপন থোর্প  বতো? 
  
–যনশ্চ ই। 
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–দ যর্ বিোুঁর্ তখন যমপলযমপশ এর্োর্োর হপ  বগপছ। 
  
জোমকোযনর অযভজোত নোগযরর্পদর  ে বথপর্ যিযল পর্ সম্বধকনো বদও ো হল। লোরোর 
সম্বধকনো সভোপত শহপরর বম র স্ব ়িং এপসপছন।  ল মোযর্কনও লোরোর সপে যগপ যছপলন। 
বেস িপর্োগ্র্োিোররো দো ী র্রপলো, লোরো এ ়িং তোর স্বোমীর ছয  ত লপত হপ  এর্সপে। 
লোরো দীঘকশ্বোস বিপল  লপলন–উযন থোর্পত বচপ যছপলন। যর্ন্তু… 
  
 ল  লপলন–আ োর চপল বগপছন? 
  
লোরো  লল, ওনোর অন ষ্ঠোন যছল। 
  
 ল এ োর য দ্রূপ র স্বপর  লপলন–যর্ রর্ম স্বোমী বতোমোর? আজপর্র যদপন বতোমোর 
 োপশ বনই? 
  
লোরো বর্োপনো জ ো  যদপত  োরল নো। 
  
বসযদন রোপত লোরোর দ -বচোপখর  োতো  ঘ ম নোপ যন। যিযল  এই ম হূপতক ওর র্োছ বথপর্ 
েো  দশ হোজোর মোইল দূপর আপছ,  পলর র্থোর্ো মপন  পড বগল, যর্রর্ম স্বোমী 
বতোমোর? 
  
চোর োপশ তখন  ল মোযর্কপনর য দ্রূ  ূণক র্ণ্ঠস্বর   যি ধ্বযনত েযতধ্বযনত হপচ্ছ। লোরো 
দ র্োন দ -হোপত বচপ  বর্ুঁপদ বিলপলন। মপন মপন  লপলন আযম আর  োরযছ নো।  োইপর 
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যনস্তব্ধ রোত নোমপছ, গোপছর  োতো এর্র্ো এর্র্ো র্পর িপর  ডপছ, রোতজোগো  োযখ শব্দ 
র্পর উিপলো। লোরোর এর্োর্ীত্ব তখন আরও ঘন হপ  উপিপছ। 
  
. 
  
ইউপরো  বথপর্ যিযল  ভোপলোভোপ ই যিপর এপসপছ। যিযল  অযোডলোপরর র্নসোর্ক 
সর্লপর্ই ম গ্ধ র্পরপছ। এর্যদন সপন্ধযপ লো যিযল  লোরোপর্  লল–লোরো বতোমোর সপে 
এর্ োর এলোরয  র্থো  লপত চো । আমোর সির র্তখোযন র্মোননো বেপত  োপর, বস 
য ষপ   রোমশক র্রপত হপ । 
  
যিযল  আরও  লল–লোরো বশোপনো, আযম বতোমোপর্ ছোডো থোর্পত  োরযছ নো। ত যমও 
আমোপর্ ছোডো থোর্পত  োরপ  নো। যর্ন্তু আমোপদর দ জপনর আলোদো জগৎ আপছ। এখোপন 
এর্র্ো যন ম র্রপত হপ । আমোপদর ভোপলো োসো বেমন য সজকন বদও ো সম্ভ  ন , আমরো 
আমোপদর এই সোপধর জগতও য সজকন বদপ ো বর্মন র্পর? 
  
লোরো  লল–যির্ আপছ, এপসো যর্ভোপ  আমরো এই সমসযোর সমোধোন র্রপত  োযর তো 
বভপ  বদখো েোর্। 
  
. 
  
হোও োপডকর র্োছ বথপর্ লোরো জোনপত  োরল  য সোপত যর্ছ  সমসযো বদখো যদপ পছ। 
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বরপনোপত বে র্যোযসপনো আপছ তোর লোইপসি যনপ  অস য ধো বদখো যদপ পছ। হোউসর্পনর 
য যড়িংর্ো বদনোর দোপ  বদউযল ো হ োর উ ক্রম হপ পছ। নত ন র্পর র্যোক্স আইন  োশ 
হপ পছ। লোরোর আযথকর্ চো  আরও ব পড বগপছ। বেস  বসযভ়িংস আর- বলোন বর্োম্পোনী 
লোরোর সপে  য সো র্রযছপলো তোরো আর বলোন যদপত চোইপছ নো। 
  
লোরো ভো পত থোর্ল এখন যর্ভোপ   য সোর্োপর্ সোমপনর যদপর্ এযগপ  যনপ  েোপ । এর 
জনয এর্ োর বরপনোপত বেপত হপ । 
  
. 
  
ব যন়িং র্যমশপনর সোমপন লোরোপর্ হোযজর হপত হল। লোরোর সপে যছল তোর উযর্ল বর্যর 
যহল। তোর শ থ বন োর সমপ  সোযর্কযিপর্র্গুপলো ভোপলো র্পর বদখো হল। 
  
বচ োরমযোন গম্ভীর স্বপর  লপলন–যমস র্যোপমরন, র্যোযসপনোর লোইপসপির  যো োপর আ নোর 
য রুপদ্ধ যর্ছ  অযভপেোগ আপছ। 
  
লোরোর উযর্ল বর্যর যহল জোনপত চোইল–যর্ রর্ম? 
  
বচ োরমযোন লোরোর যদপর্ তোযর্প   লপলন– ল ন বতো যমস র্যোপমরন, র্যোযসপনোর  যো োপর 
এর্োই আ নোর েথম অযভজ্ঞতো, তোই বতো? 
  
লোরো  লল–হযোুঁ। আযম আপগই জোযনপ যছ। 
  
বচ োরমযোন  লপলন আযথকর্  যো োপর আ যন এত স যনযশ্চত হপলন র্ী র্পর? 
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বর্যর যহল  লল–এই েপশ্নর অথক যর্? 
  
–এর্ যমযনর্ যমুঃ যহল, আ যন  োপর  োপর আমোপর্  োধো বদপ ন নো, আ নোর ক্লোপ ন্টপর্ 
েশ্ন র্রযছ, উযন জ ো  বদপ ন। 
  
লোরো বর্যর যহপলর যদপর্ তোযর্প   লল–র্নপেোলোর অযোন্ড অযোর্োউপন্টর র্োছ বথপর্ আযম 
এর্র্ো এযস্টপমর্ ব প যছলোম, তোপত বজপনযছলোম র্ত দর যদপত হপ । 
  
বচ োরমযোন  লপলন–আ নোর দর যছল  োুঁচ যমযল ন ডলোর।  পরর দরর্োর বথপর্ 
অপনর্গুণ ব যশ। 
  
–তোই নোযর্? 
  
–আ যন জোনপতন নো? বচ োরমযোপনর েশ্ন। 
  
লোরো  লল–এপর্ োপরই নো। 
  
–যমস র্যোপমরন, আ যন  ল মোযর্কনপর্ বচপনন? 
  
বর্যর যহল  লল–এই েপশ্নর যর্ েোসযের্তো আযম যির্   িপত  োরযছ নো। 
  
–এর্ যমযনর্ যমুঃ যহল, আমোপর্ েশ্ন র্রপত যদন।  ল ন যমস র্যোপমরন, আ যন  ল 
মোযর্কনপর্ বচপনন যর্ নো? 
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লোরো আমতো আমতো র্পর  লল–হযোুঁ। উযন আমোর  যরযচত। 
  
–ওর সপে আ নোর বর্োপনো  য সোয র্ সম্পর্ক আপছ যর্? 
  
–নো।  ল আমোর  ন্ধ । 
  
–আ যন জোপনন  ল মোযর্কপনর সপে মোযি োপদর ঘযনষ্ট সম্পর্ক আপছ? 
  
বর্যর যহল  লল–আযম আ যে র্রযছ। ওস  আপলোচনো এখোপন আসপত  োপর নো। 
  
বচ োরমযোন  লপলন–যির্ আপছ আযম েতযোহোর র্পর যনযচ্ছ। যমস র্যোপমরন, আ যন বশষ 
র্প   ল মোযর্কপনর সপে বদখো র্পরযছপলন  ল ন বতো? 
  
লোরো এর্র্  ইতস্তত র্রপত থোর্ল।  লল–সযির্  লপত  োরযছ নো। য প র  র ওুঁর 
সপে খ   র্মই বদখো হপ পছ। 
  
–যর্ন্তু আ যন বতো যন যমত বর্যলপিোপন বেোগোপেোগ রোখপতন। 
  
–আপগ রোখতোম। য প র  র বথপর্ রোযখ নো। 
  
–র্যোযসপনোর  যো োপর  ল মোযর্কপনর সপে আপলোচনো হপ পছ? 
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লোরো ব শ যর্ছ েণ চ   র্পর রইল।  পলর সপে র্যোযসপনো যনপ  অপনর্ র্থো োতকো 
হপ পছ।  লই  পলযছল যচন্তোর বর্োপনো র্োরণ বনই। েোরো ডোপর্ বহপর বগপছ তোপদর বর্উ 
ষডেন্ত্র র্পরপছ। 
  
বর্যর যহপলর যদপর্ লোরো তোর্োল।  লল– পলর সপে আমোর বদখো হপ যছল নীলোপম 
বজতোর  র।  ল আমোপর্ অযভনন্দন জোযনপ যছপলন। এর র র্যোযসপনোর লোইপসি 
 ো োর  র বদখো হপ যছল। 
  
–আর বর্োপনো সম  হ যন? 
  
–নো। 
  
–যমস র্যোপমরন, আ যন শ থ যনপ  র্যমশপনর সোমপন যমপথয  লপ ন নো। 
  
–আযম সযতয র্থো  লযছ। 
  
বচ োরমযোপনর র্ণ্ঠস্বর এখন গম্ভীর।–যমপথয হলিনোমোর জনয আ নোপর্ শোযস্ত ব পত হপত 
 োপর, আ যন যর্ তো জোপনন? 
  
–জোযন। লোরো যনয কর্োর। 
  
বচ োরমযোন এ োপর বর্য পলর ও র এর্পগোছো র্োগজ বরপখ  লপলন,  ল মোযর্কপনর সপে 
অস়িংখয োর আ নোর বর্যলপিোপন র্থো হপ পছ। এখোপন এস  র্থো োতকোর  পনপরোর্ো যলস্ট 
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আপছ। এগুপলো যির্ বসই সমপ র েখন র্যোযসপনোর সীল র্রো দর ে আ যন জমো 
যদপ যছপলন। 
  
আর্যস্মর্ এই আঘোপত লোরোর মযস্তস্ক এপর্ োর স্তব্ধ হপ  বগপছ। লোরো যস্থর বচোপখ 
বচ োরমযোপনর যদপর্ তোযর্প  থোর্ল। 
  
. 
  
যিযলপ র অন ষ্ঠোন বশষ হপ পছ র্োপনকগী হপল।   পরো বেোগ্র্োম বশষ হপত মোিরোত হপ  
বগল। হল িোুঁর্ো। যনস্তব্ধ রোত। গুুঁযড গুুঁযড  ৃযষ্ট  ডপছ। আর্োপশর অ স্থো ভোপলো নো। 
রোস্তোর আপলো র্পম আসপছ। যিযল  র্যোযক্সর জনয এযগপ  বগল, বরনপর্োর্  রো এর্র্ো 
ছো োমূযতক তোর সোমপন এপস দোুঁডোল। মূযতক  লল–এখোপন এপস ব ৌঁছপলন যর্ র্পর? 
  
যিযল  ভো পলো বলোর্র্ো রযসর্তো র্রপছ। যিযল   লল–স ই অপভযপসর  যো োর। 
  
–র্োপনকগী হলর্ো বর্োন যদপর্? 
  
যিযল  আে ল যদপ  বদখোপলো-ওই বে বসোজো চপল েোন। 
  
হিোৎ বলোর্র্ো যিযল পর্   র্ যদপ  বিপল বদও োপলর সোমপন যনপ  বগল। হোপত এর্র্ো 
লম্বো বছোরো য দ যপতর আপলো  িলপস উিপলো। যিযল  যশউপর উিল। বলোর্র্ো বছোরোর্ো 
যিযলপ র   পর্ বিযর্প   লল–মোযন যোগর্ো ব র র্রুন। 
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 ৃযষ্ট বজোপর  ডপছ। যিযলপ র শীত র্রপছ। রোস্তো  বর্উ বনই। মোপিমপধয য দ যপতর 
িলর্োযন। যিযল   লল যির্ আপছ, যদযচ্ছ। 
  
বছোরোর্ো যিযলপ র গলোর র্োপছ। যিযল   লল–আমোপর্ ভ  বদখো োর দরর্োর বনই। 
  
বলোর্র্ো  লল–তোডোতোযড। 
  
যিযল   পর্র্ বথপর্ মোযন যোগর্ো ব র র্পর বলোর্র্োর হোপত ত পল যদল। এর্ হোপত 
বলোর্র্ো যিযলপ র যরস্টও োচর্ো খ পল যনপলো। বছোরোর্ো নোযমপ  এপন র্যির র্োপছ যনপ  
যগপ  বসোজো বর্পন যদল। যিযল  েন্ত্রণো  যচৎর্োর র্পর উিল। যিনযর্ যদপ  রক্ত ব যরপ  
আসপছ। রক্তধোরো রোস্তো   পড  ৃযষ্টর জপল যমপশ বগল। 
  
যিযল  র্প র্ বসপর্ন্ড দোুঁযডপ  র্োুঁ পত লোগল। তোর র স়িংজ্ঞোহীন বদহর্ো রোস্তো   পড 
। বগল।  ৃযষ্টর জপলর সপে তোর শরীপরর রক্ত যমপশ এর্র্ো অদ্ভ ত ছয  ততযর হযচ্ছল। 
অন্ধর্োর রোস্তো  র্রুণভোপ   পড রইপলো যিযলপ র অপচতন বদহর্ো। 
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দ ুঃস়িং াদর্া সপ ৌঁছাপলা 
চত থক   ক। এর্ 
  
দ ুঃস়িং োদর্ো ব ৌঁছোপলো লোরোর র্োপছ। বসপক্রর্োরী মোযর োন ব পলর র্ণ্ঠস্বর র্োুঁ যছল। 
খ রর্ো শুপন লোরো ব শ যর্ছ েণ চ   র্পর যছল। তোর র জোনপত চোইল-আঘোতর্ো যর্ 
খ   গুরুতর? 
  
–যমস র্যোপমরন, আমরো এখনও   পরো খ রর্ো  োইযন। ওুঁপর্ যনউই পর্কর হোস োতোপলর 
এমোপজকিী রুপম রোখো হপ পছ। 
  
লোরোর র্ণ্ঠস্বর র্োুঁ পছ–যির্ আপছ। আযম এখনই আসযছ। 
  
যরযসভোরর্ো লোরো বরপখ যদল। সমস্ত শরীরর্ো র্োুঁ পছ। মপন হল মোথো ঘ পর উযন ব োধহ  
 পড েোপ ন। 
  
দ -ঘন্টো  োপদ লোরো হোস োতোপল ব ৌঁছল। হোও োডক বসখোপন অপ েো র্রযছপলন। 
  
লোরো আতযঙ্কত র্ণ্ঠস্বপর জোনপত চোইল যর্ ঘপর্যছল? 
  
–র্োপনকগী হল বথপর্ বেোগ্র্োম বশষ র্পর ব পরো োর  র ঘর্নোর্ো ঘপর্।  
  
–র্তর্ো আঘোত? 
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–হোপতর র্যির র্োছর্ো িোলো িোলো হপ  বগপছ। এখনও জ্ঞোন বিপরযন। 
  
লোরো এমোপজকিী রুপম বগল। যিযল  য ছোনোপত বচোখ  ন্ধ র্পর শুপ  আপছ। শরীপর যর্উ  
লোগোপনো। লোরোর ম খ বথপর্ অস্ফ র্ আতকনোপদর স্বর ব যরপ  এল–যি-যল- …। 
  
যিযলপ র বচোখ দ পর্ো খ পল বগল। আচ্ছে ভো ,  োপশই হোও োডক, যিযল  িযোলিযোল র্পর 
তোযর্প  আপছ। বস  লল–আমোর যর্ হপ পছ? 
  
লোরো  লল–বতোমোর বচোর্ বলপগযছল, এখন ভোপলো হপ  উপিছ। 
  
যিযল  য ডয ড র্পর  লপছ–আমোর  যোগ, ঘযডর্ো এর্জন বলোর্…তোর র…। বচোখ দ পর্ো 
 ন্ধ র্রপলো বস। 
  
হোও োডক  লল–ওখোনর্োর এর্ দোপরো োন বতোমোপর্ এই অ স্থো  ওখোপন  পড থোর্পত 
বদপখযছল। 
  
–আমোর র্যির আঘোত র্তখোযন? 
  
লোরো দীঘকশ্বোস বিপল  লল–ডোক্তোর এখনই বতোমোপর্ বদখপত আসপছন। যিযল  য ডয ড 
র্পর  লল–বলোর্র্ো…আমোর…র্যজপত…বর্ন…আঘোত…র্রপলো? 
  
. 
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বশষ েকন্ত যিযল  স স্থ হপ  উিপলো যর্ন্তু  োুঁহোপতর আে লগুপলো অপর্পজো হপ  বগল, 
ডোক্তোররো বচষ্টো র্রপলন েোপত বস আ োর আপগর মপতো হপত  োপর। যর্ছ  রৃ্যেম  য স্থো 
বদও ো হপ যছল। তোপতও সোিলয  োও ো বগল নো। আে লগুপলো সোমোনয নোডোচোডো র্রপত 
 োপর যিযল । এর্যদন এর্ যডপর্র্যর্ভ এপস যিযলপ র ঘপর হোযজর হল। তখনও 
হোস োতোপলর ব পড বস শুপ  আপছ। ভদ্রপলোপর্র   স  েোশ। যতযন  লপলন–অযোডলোর, 
আযম বলিপর্নযোন্ট মযোনযচযন। আ যন  রোত বজোপর ব ুঁপচ বগপছন, ভোগয ভোপলো বলোর্র্ো 
আ নোর গোপ  আঘোত র্পরযন। 
  
হোও োডক এপস ঢ র্পলো। যিযল  হোও োপডকর সপে মযোনযচযনর  যরচ  র্যরপ  যদল। 
  
হোও োডকপর্ বদপখ মযোনযচযন  লপলন–আ নোপর্ বর্োথো  বদপখযছ  ল ন বতো? 
  
হোও োডক  লল–আযম বতো  লপত  োরপ ো নো। 
  
মযোনযচযন  লপলন–যচর্োপগোপত আ যন এর্সম  ব স ল বখলপতন, তোই নো? 
  
হোও োডক  লল–আ যন মপন বরপখপছন? 
  
মযোনযচযন  লপলন আমোর এখনও মপন আপছ। 
  
হোও োডক  লল–আমোপর্ েমো র্রপ ন। আযম  োইপর লোরোর জনয অপ েো র্রযছ। 
  
হোও োডক চপল বগল, মযোনযচযন যিযলপ র যদপর্ তোযর্প  যজজ্ঞোসো র্রপলন–বলোর্র্োপর্ 
যচনপত ব পরযছপলন? 
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–বলোর্র্ো লম্বো, িসকো র়িং, ছি পর্র ও র উিতো।  প স  েোপশর ব যশ। 
  
–আ োর বদখপল যচনপত  োরপ ন? 
  
–ম খর্ো আযম র্খনও ভ লপ ো নো। 
  
মযোনযচযন  লপলন–যমুঃ অযোডলোর, বলোর্র্ো খ   উুঁচ  দপরর খ নী ন । এর্রর্ম 
যছনতোই োজ।  পথঘোপর্ ঘ পর ব ডো । তোপদরই বর্উ এর্জন হপ । 
  
মযোনযচযন যজজ্ঞোসো র্রপলন–আ নোর যর্ যর্ যনপ পছ? 
  
–মোযন যোগ আর যরস্টও োচ। 
  
–ঘযডযর্র বর্োপনো য পশষত্ব আপছ? 
  
–এর্ো আমোপর্ আমোর স্ত্রী উ হোর যদপ যছল। 
  
–বলোর্র্োপর্ আপগ বর্োথোও বদপখপছন? 
  
–নো, বর্ন  ল ন বতো? 
  
–যির্ আপছ। এখন চযল। বদযখ যর্ র্রো েো । যিযল  চ   র্রপলো, মযোনযচযন বহপস 
 লপলন–আজপর্র মপতো চযল যমুঃ অযোডলোর। 
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যিযল  অসহো ভোপ  ঘোড বনপড  লল–বলোর্র্ো আমোর হোতর্ো আর যিযরপ  যদপত  োরপ  
নো। 
  
যিযল  এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিললোম। মযোনযচযন ঘর বথপর্ ব যরপ  বগপলন। 
  
. 
  
র্যরপডোপর হোও োডক আর লোরো দোুঁযডপ যছল। যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযন র্োপছ বেপতই লোরো 
 লপলন–আ যন আমোর সপে র্থো  লপত চোন? 
  
–হযোুঁ। আ নোপর্ র্প র্র্ো েশ্ন র্রপ ো। েথম েশ্ন, আ নোর স্বোমীর যর্ বর্োপনো শত্রু 
আপছ? 
  
–শত্রু? নো, বর্ন  ল ন বতো? 
  
মযোনযচযন  লপলন–বে বর্োপনো শত্রু। বেমন বর্োপনো যমউযজযশ োন যর়্িং ো এমন বর্উ বে 
আ নোর স্বোমীর েযত র্রপত চো ? 
  
–আমোর ধোরণো রোস্তোর যছনতোই োজপদর র্োজ। 
  
মযোনযচযন  লপলন যর্ন্তু আঘোপতর স্টোইলর্ো এর্র্  অনয রর্ম।  যোগ আর ঘযড বর্পড 
যনপ   োুঁহোপতর র্যিপত আঘোত র্পরপছ আততো ী। ওই হোতর্োই বতো যমুঃ অযোডলোপরর 
  
স যর্ছ  যছল। 
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লোরো চ   র্পর রইল। হোও োডক চ  চো । লোরো  লল–আযম বতো সোধোরণ যছনতোই োজপদর 
সপে বর্োপনো তিোৎ বদখপত  োযচ্ছ নো। 
  
মযোনযচযন  লপলন–এতই আচমর্ো ঘর্নোর্ো ঘপর্ বগপছ বে আ নোর স্বোমী  োধো যদপত 
 োপরযন। 
  
মযোনযচযন চপল বগপলন। হোও োডক এ ়িং লোরো দোুঁযডপ যছল। লোরোর ম খর্ো য  ণক হপ  বগপছ। 
তোরো  লপলন–যিযল  যনশ্চ ই ভোপলো হপ  েোপ । 
  
–বস বতো  পর্ই। হোও োডক সোন্ত্বনো যদল। হোও োপডকর মপন হল এত অথক থোর্পল যর্ হপ , 
এই  ৃযথ ীপত লোরো সযতযই অসহো ! 
  
. 
  
যতনযদন  োপদ যিযল  হোস োতোল বথপর্  োযডপত এপসপছ। লোরো যিযল পর্ খোইপ  
যদযচ্ছপলন। এমন সম  মোযর োন এপস  লল যমস র্যোপমরন, আ নোর বিোন। 
  
–বর্ র্পরপছ? 
  
–যমুঃ  ল মোযর্কন। 
  
লোরো এর্র্  ইতস্তত র্রপলন, তোর র  লপলন–যগপ   ল আযম এখন  যস্ত আযছ। 
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–যির্ আপছ। 
  
চপল বগল মোযর ন, লোরো হিোৎ অন ভ  র্রপলন–শরীরর্ো ভীষণভোপ  র্োুঁ পছ। 
  
. 
  
যেতী  অধযো  
  
যিযলপ র আে লগুপলো েো  অপর্পজো হপ  বগপছ। বশষ েকন্ত লোরো এর্জন বথরোয স্টপর্ 
বডপর্ এপনযছল। ভদ্রপলোপর্র নোম রসমযোন। রসমযোপনর   স ব যশ ন । র্লযম্ব ো 
হোস োতোপল র্োজ র্রপছ। বস আেোণ বচষ্টো র্রপছ যিযলপ র হোপতর অ স্থো আপগর 
মপতো র্রপত। মযোপসজ এযগপ  চপলপছ, যর্ন্তু যিযল  আে লগুপলো নোডোপত  োরপছ নো। 
নোডোপত বগপল ভীষণ র্ষ্ট হপচ্ছ তোর। 
  
যদন এযগপ  চপলপছ, এর্যদন মোিরোপত লোরোর ঘ ম বভপে বগল। য  োপনোর শব্দ র্োপন 
এল। লোরো য ছোনো বথপর্ উপি ড্রয ়িং রুপমর দরজোর র্োপছ যগপ  দোুঁডোপলন, যিযল  
য  োপনো  োজোপনোর আেোণ বচষ্টো র্রপছ। ডোন হোপতর আে লগুপলো আলপতোভোপ   ডযছল। 
লোরোর  োপ র শপব্দ ব ছন যিপর তোযর্প   লল–বতোমোর ঘ ম বভপে বগল, আযম দ ুঃযখত। 
  
লোরো  লল–ত যম? 
  
–আযম এখন যশল্পী নই, এর্জন  ে  মোন ষ, তোই নো লোরো? 
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লোরো যিযলপ র মোথো  হোত   যলপ  যদপ   লল–বর্  লপল ত যম  ে ? ত যম অপনর্ যর্ছ  
র্রপত  োপরো। 
  
যিযল  ম্লোন হোসপলো।  লল–তো  োযর… 
  
–এপসো বশোপ , এপসো এখন যিযল । লোরো নরম স্বপর  লপলন। 
  
যিযল   লল–নো। আযম যির্ আযছ। ত যম েোও। 
  
লোরো চপল বগল, যিযল  য  োপনোর সোমপন  পস রইপলো। ভয ষযপতর র্থো বভপ  এর্র্ো 
অসহো তো তখন জন্ম যনপচ্ছ তোর মপনর মপধয! 
  
যিযল  এখন আর  োইপর েো  নো। র্োপরো আমন্ত্রপণ সোডো বদ  নো। লোরোর  োযর্কপতও 
বেোগ যদপত চো  নো। লোরো যর্ন্তু এখনও যিযল পর্ আপগর মপতোই ভোপলো োপসন। 
ব যশরভোগ সম র্ো তোর র্োপছ থোর্োর বচষ্টো র্পরন। 
  
–এর্যদন বর্যর যহপলর র্োছ বথপর্ লোরো এর্র্ো দ ুঃস়িং োদ ব পলন। বিোপন বর্যরর র্ণ্ঠস্বর 
বশোনো বগল–এর্র্ো খোরো  খ র আপছ। 
  
–যর্ খ র  ল ন? 
  
–ব যন়িং র্যমশন বতোমোর র্যোযসপনোর লোইপসি সোসপ ন্ড র্পর যদপ পছ। ওরো আরও 
এর্ োর তদন্ত র্পর বদখপ । বতোমোর য রুপদ্ধ যক্রযমনযোল চোজক আনো হপত  োপর। 
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লোরো এই র্থো শুপন খ  ই আত়িংযর্ত হপ   ডল।  ল মোযর্কপনর র্থো মপন  পড বগল–
যচন্তোর যর্ছ  বনই। ওরো েমোণ র্রপত  োরপ  নো। লোরো বর্যরপর্  লল–আমোপদর  ে 
বথপর্ যর্ছ  র্রো বেপত  োপর যর্? 
  
–এই ম হূপতক ন , চ  চো   পস থোর্পত হপ । 
  
বর্যর যহপলর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল। লোরো যরযসভোরর্ো বরপখ যদপলন। যমযনর্  পনপরো  োপদ 
হোও োডক আসপত তোপর্ র্থোর্ো  লপলন। 
  
হোও োডক  লপলো–বসযর্! র্যোযসপনোর বথপর্ যতনযর্ য যড়িং-এর মর্কপগজ ব পমন্ট বশোধ 
র্রোর র্থো। এখন লোইপসি সোসপ ন্ড র্রপল খ   য  দ হপ । 
  
–যর্ বে র্রপ ো যর্ছ    িপত  োরযছ নো। 
  
হোও োডক  লল যচর্োপগোর বহোপর্লর্ো আমরো  র়িং য যক্র র্পর যদই। তোর বথপর্ বে র্োর্ো 
 োও ো েোপ  তো যদপ  হোউসমযোন ে োযর্কর মর্কপগপজর ব পমন্টর্ো হপ  েোপ । যরপ ল 
এপস্টপর্র  য সো এখন খ  ই মন্দো চলপছ। 
  
লোরো এর্র্   োপদ  লল যির্ আপছ। এখনই অত যচন্তোর যর্ছ  বনই।  যোঙ্ক আমোপদর 
যর্ছ ই র্রপত  োরপ  নো! 
  
লোরো বে যর্ র্পর এখনও যনপজর ও র এতর্ো আস্থো  জো  বরপখপছ, ভো পত ভো পত 
অ োর্ হল হোও োডক। 
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য জপনস উইর্ মযোগোযজপন খ রর্ো িলোও র্পর ব পরোল। বহডলোইন যছল র্যোপমরন 
এন্টোরেোইজ য  োপর্। বরপনোর  যো োপর লোরো র্যোপমরপনর য রুপদ্ধ যক্রযমনযোল চোজক আনো 
হপত  োপর। 
  
এ োর েযতপ দন শুরু হপ পছ। লোরো স র্ো  ডল। তোর র মযোগোযজনর্ো ছ ুঁপড ঘপরর 
এর্পর্োপণ বিপল যদল। 
  
হোও োডক উপল্টোযদপর্  পসযছল। লোরো হোও োডকপর্ যজজ্ঞোসো র্রপলন র্যোপমরন র্োও োপসকর 
  পরোর্োই ভোডো বদও ো হপ  বগপছ যর্? 
  
–সের ভোগ হপ  বগপছ। 
  
–যির্ র্মোস  োযর্ স র্ো বশষ হপত? 
  
–ছ-মোস লোগপ । 
  
লোরোর র্ণ্ঠস্বপর উপেজনো–বদপখো হোও োডক, যর্ র্রপ ো আমরো? এর্োই  ৃযথ ীর স  বথপর্ 
উুঁচ  য যড়িং তোই বতো? এত স ন্দর অট্টযলর্ো  ৃযথ ীপত আর বনই। বদোতলো  আমোপদর 
অযিস এ ়িং অযো োর্কপমন্ট। আমরো এখোন বথপর্  ো যলযসযর্ েপমোশন-এ নোমপ ো। আমরো 
যনপজরোই  য সোর্ো গপড ত লপ ো। 
  
হোও োডক  লল–আযম যস্টভ মোযচকসনপর্ যনপ  ভো যছ। 
  
–ভ   ো োর যর্ছ  বনই, এখোপনও আমরো ওপর্ হোযরপ  বদপ ো। 
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লোরো বজযর র্োউনপসন্ডপর্ বডপর্  োিোল। লোরো  লপলন র্যোপমরন র্োও োসক-এর। 
উপেোধপনর যদন আমরো বস্পশযোল যর্ছ  এর্র্ো র্রপত চোই। 
  
বজযর জোনপত চোইপলন–উপেোধনর্ো বসপেম্বপরর দশ তোযরখ, তোই বতো? 
  
লোরো  লল–হযোুঁ, বসযদন আমোর জন্মযদন। 
  
বজযর র্োউনপসপন্ডর বচোখ দ পর্ো জ্বপল উিপলো। বস  ললস্কোইস্কো োপরর উপেোধপনর যদপন 
আমরো য রোর্ এর্র্ো  োথকপড  োযর্ক বদপ ো। 
  
– োুঃ। েোনর্ো চমৎর্োর। 
  
–স োইপর্ আমন্ত্রণ জোনোপনো হপ ,  ৃযথ ীর সমস্ত মোন পষর র্োপছ এই শুভ স়িং োদর্ো 
ব ৌঁপছ েোপ । মপন মপন লোরো অযতদ্রুত এর্র্ো যলস্ট ততযর র্পর বিলপলন। অন্তত দ  
শশো জন গণযমোনয মোন ষপর্ যনমন্ত্রণ র্রো হপ । 
  
বজযরর ও র   পরো র্োপজর দোয ত্ব বদও ো হল। 
  
য জপনস উইর্ মযোগোযজনর্োর যদপর্ অ জ্ঞো ভপর তোর্োপলন লোরো।  লপলন–আমরো ওপদর 
বদযখপ  যদপত চোই। 
  
. 
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যদন এযগপ  চপলপছ। লোরো যিযল পর্ আরও র্োপছ  োও োর বচষ্টো র্রছ। এখন লোরোর 
র্োপছ যিযল  ছোডো  ৃযথ ীর আর স যর্ছ ই অথকহীন। যর্ন্তু এখন লোরোর ভোপলো োসো  
যিযল  আপগর মপতো আর উন্মোদ হপ  ওপি নো। যিযলপ র বর্ লই মপন হ , এইভোপ  
লোরো   যি ওপর্ র্রুণো র্রপত চোইপছ। যিযল  অপনর্ োর লোরোপর্  পলপছ–ও বেন 
 য সো যর়্িং ো  য সো স়িংক্রোন্ত  োযর্ক অ পহলো নো র্পর। এর্যদন যিযল  য ষণ্ণ ম পখ 
 লল োরো, আমোর যর্ মপন হ  জোপনো? 
  
 রম মমতো  যিযল পর্ জযডপ  ধপর লোরো  লল–যর্? 
  
–আমোর মপন হ  বতোমোপর্ আযম নরপর্র যদপর্ যনপ  চপলযছ। 
  
–বমোপর্ই নো, ত যম আমোপর্ এর্র্  এর্র্  র্পর স্বপগকর যদপর্ যনপ  চপলপছ। 
  
লোরোর ম খর্ো গম্ভীর, লস এপঞ্জলপসর শয ়িং মলর্ো এ োর ব োধহ  হোতছোডো হপ  েোপ । 
 যোঙ্কগুপলো র্োর্ো যদপত চোইপছ নো। 
  
লোরো যচযন্তত ম পখ জোনপত চোইপলন হোও োডক, যির্ সমপ র মপধয র্োজর্ো বশষ হপ  
  
হোও োডক  লল–হপ । 
  
লোরোর র্ণ্ঠস্বপর বর্মন এর্র্ো য ষণ্ণতো িপর  ডপছ। 
  
এর্  ছর আপগ হপল লোরো র্খনই এই েশ্নর্ো র্রপতন নো। বর্ন? লোরো যর্  তপনর 
গোন শুনপত  োপচ্ছন? 
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. 
  
বশষ  েকন্ত যিযল  অযোডলোর  োইপর ব র হল। উইযল োম এলোরয র সপে এর্র্ো  োযর্কর 
 য স্থো র্রো হপ পছ। মোযর োন ব ল-ই এই র্োজর্ো র্পরপছ। 
  
যিযল  েস্তো র্ো শুপন খ  ই বরপগ যগপ যছল। হিোৎ বহপস বিপল  পলযছল–মোযর োন, 
বতোমোপর্ যনপ  আর  োরো েোপ  নো। 
  
মোযর োন মৃদ ভোপ  বহপসযছল। যিযল পর্ বস র্রুণো র্পর নো, যর্ন্তু যিযলপ র মপধয বে 
ঘ মন্ত সম্ভ নো ল যর্প  আপছ, মোযর োন তোপর্ আ োর উপন্মোযচত র্রপত চোইপছ। 
  
বসযদন সপন্ধযপ লো লোরো যিরপতই যিযল   লল–লোরো আগোমীর্োল আযম এর্র্   োইপর 
েোযচ্ছ। এলোরয র সপে লোেও র্রপ ো। 
  
–র্খন এত  ড যসদ্ধোন্তর্ো যনপল? আমোপর্  পলোযন বর্ন? 
  
–যসদ্ধোন্তর্ো আমোর নো মোযর োপনর। 
  
–তোই নোযর্। যর্ন্তু আমোর র্থো  বতো ত যম  োইপর বেপত চোওযন। হিোৎ মোযর োপনর র্থো  
রোজী হপল যর্ভোপ ? 
  
লোরো জোনপত চোইল। 
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যিযল   ললও সমস্ত  য স্থো র্পর আমোপর্ জোযনপ পছ। তোর র রোজী নো হপ  উ ো  
যছল নো। 
  
মপন মপন লোরো ভো ল, এ োর বথপর্ ব োধহ  মোযর োনপর্ আর যিযলপ র দোয পত্ব রোখো 
সম্ভ  হপ  নো। এর্যদন যিপর বদখপলন যিযল  আর মোযর োন ম পখোম যখ ঘযনষ্ঠ হপ  র্থো 
 লপছ। যিযল  খ  ই হোসপছ। দরজোর সোমপন লোরো দোুঁডোপতই মোযর োন েথম তোপর্ 
বদখপত ব প যছল। মোযর োন উপি সপর দোুঁযডপ   লল–আস ন। 
  
–আপর লোরো ত যম, এপসো। 
  
যিযল  উপি যগপ  লোরোর র্োুঁপধ হোত যদল। 
  
মোযর োন  লল–আযম এখন েোই তোহপল? 
  
লোরো এর্র্  গম্ভীর হপ   লল–ত যম এখন েোও বতোমোপর্ আর দরর্োর বনই। 
  
লোরোর মপন বভতর এর্র্ো সূক্ষ্ম ঈষকো ততযর হপচ্ছ। যর্ছ েণ  োপদ লোরো যিযল পর্  লল–
যিযল , বরপনোর র্যোযসপনো যনপ  আযম খ   যচন্তো  আযছ। আমোপর্ এ োর অযিপস এর্র্  
ব যশ সম  যদপত হপ । 
  
–ব শ বতো, আমোর জনয ত যম আর যচন্তো বর্োরো নো। 
  
–আযম আগোমীর্োল বরপনোপত েোযচ্ছ। ত যম চপলো নো আমোর সপে। 
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যিযল  হোতর্ো বদযখপ   লল–এখন ন , আরও এর্র্  সোরুর্। 
  
–আযম দ যতন যদপনর ব যশ থোর্প ো নো। তোরো  লপলন। যর্ন্তু েোণ ণ বচষ্টো র্পরও লোরো 
আপগর আন্তযরর্তো যিযরপ  আনপত  োরযছপলন নো। 
  
 পরর যদন সর্োপল যিযল  ঘ যমপ  যছল। মোযর োন অযিপস  পসযছল। লোরো এপস বচ োপর 
 সপলন।  লল–মোযর োন, যমুঃ অযোডলোর আমোর জন্মযদপন বে ডো মপন্ডর বেসপলর্র্ো 
উ হোর যদপ যছপলন বসর্ো বতো ত যম বদপখপছো, তোই নো? 
  
–হযোুঁ, যমপসস অযোডলোর। মোযর োন  লল। 
  
–ত যম বশষ োর র্প  ওর্ো বদপখপছো? 
  
–মোযর োন এর্র্  বভপ   লল–দ যদন আপগ ব ডরুপমর বড্রযস়িং বর্য পলর ও পর যছল। 
  
–হুুঁ, তোহপল ত যম বদপখপছ। 
  
–বর্ন,  ল ন বতো? 
  
মোযর োন জোনপত চোইপলো। লোরো গম্ভীর গলো   লপলন–এখন ওর্ো  োও ো েোপচ্ছ নো। 
মোযর োন অ োর্ হপ  জোনপত চোইপলো–বস যর্?  োও ো েোপচ্ছ নো? বর্ বনপ  ওর্ো? 
  
–আযম সমস্ত র্মকচোরীপর্ যজজ্ঞোসো র্পরযছ তোরো যর্ছ ই জোপন নো। মোযর োন  লল–আযম 
যর্   যলপশ খর  বদপ ো? 
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–তোর বর্োপনো েপ োজন বনই। আযম বতোমোপর্ অস্বযস্তর ম পখোম যখ দোুঁড র্রোপত চোইযছ নো। 
  
–যর্  লপছন আ যন, আযম যর্ছ ই   িপত  োরযছ নো। 
  
লোরো  লল–  িপত  োরপছো নো? েোই বহোর্  যো োরর্ো এখোপনই বশষ হপ  েোও ো উযচত। 
  
মোযর োন  লল–আ যন যর্ আমোপর্ বচপনন নো যমপসস অযোডলোর? 
  
–বতোমোর আর নো থোর্োই ভোপলো মোযর োন। 
  
মোযর োন এই আর্যস্মর্ আঘোপত য মূঢ় হপ  বগপছ। মোথো যনচ  র্পর বস ঘর বথপর্ 
ব যরপ  এল। যনপজপর্ যনপজই ঘৃণো র্রপত চোইযছপলন লোরো। বশষ েকন্ত এতর্ো বছোপর্ো 
হপত হল তোপর্? যর্ন্তু এছোডো বর্োপনো উ ো  বনই।  ৃযথ ীর আর বর্উ যিযলপ র র্োপছ 
আস র্, লোরো বসর্ো  রদোস্ত র্রপত  োরপ  নো। 
  
. 
  
বের্িোপস্টর সম  লোরো যিযল পর্  লল–আ োর এর্র্ো বসপক্রর্োরী রোখপত হপ পছ। 
আমোপর্। 
  
–বর্ন মোযর োপনর, যর্ হপ পছ? 
  
লোরো শোন্তভোপ   লল–সোনফ্রোনযসসপর্োপত এর্র্ো ভোপলো অিোর ব প পছ বস। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

306 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
–তোই নোযর্? আযম বতো ভো তোম ও এখোপনই ব োধহ  ভোপলো আপছ। 
  
যর্ন্তু আমরো বতো ওপর্  োধো যদপত  োযর নো।  পলো  োযর যর্? 
  
–ও যর্ চপল বগপছ নো আপছ এখপনো? 
  
–চপল বগপছ। যর্ন্তু আযম বতো আযছ… 
  
লোরো যিযলপ র ম পখর যদপর্ তোর্োল। যর্ন্তু যিযল  যর্ছ ই   িপত  োরযছল নো। 
  
. 
  
লোপের সম  এলোরয  যিযল পর্  লল–যিযল , ত যম ব োধহ   োজোপত  োরপ  নো। 
  
–যির্ই  পলপছ, এই আে লগুপলো এখন এপর্ োপর মপর বগপছ। 
  
–এপত বভপে  পডো নো, বতোমোপর্ আযম এর্র্ো  রোমশক বদপ ো, ত যম যর্ বনপ ? 
  
– পলো। 
  
–বশোপনো যিযল , ত যম ইস্টমযোন স্ক ল অ  যমউযজপর্ অনো োপস যমউযজপর্র যশের্তো 
র্রপত  োপরো। আযম ওখোনর্োর যেযি যোপলর সপে র্থো  পলযছ। 
  
যিযল  এ োর ভ রু র্ ুঁচর্োপলো।  লল–তোহপল আমোপর্ যনউই র্ক বেপত হপ । তোই বতো? 
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যসডযন, বসলডন রচনোসমগ্র্ হো। তোপত যর্ হপ পছ। এলোরয  জোনপত চোইপলো। যিযল  
 লল–নো, আযম এখোপনই যির্ আযছ। 
  
–যর্ন্তু ইস্টমযোপনর যেযি যোল যনপজ েস্তো  যদপ যছপলন। 
  
–ওপর্  লপ  আমোর খ   ইপচ্ছ। যর্ন্তু উ ো  বনই। 
  
এলোরয  যর্ছ েণ চ   র্পর বথপর্  লল–যির্ আপছ। ভয ষযপত েযদ বতোমোর মত 
 যর তকন হ  তোহপল জোযনও। 
  
যিযল   লল–যির্ আপছ জোনোপ ো। 
  
অযো োর্কপমপন্ট েখন যিযল  ব ৌঁছপলো তখন লোরো ব যরপ  বগপছন। যিযল  ব শ যর্ছ েণ 
অযস্থরভোপ   ো চোযর র্রল।  যো োরর্ো খ  ই আর্ষকণী , যর্ন্তু লোরোপর্ বছপড থোর্প  
বর্মন র্পর? 
  
হিোৎ দরজো  শব্দ হল। যিযল   লল–বর্? 
  
–আযম মোযর োন। 
  
–ও ত যম? এপসো যর্  যো োর? 
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–আযম চোয র্ো বিরত যদপত এপসযছ। মোযর োন ঘপর ঢ পর্ চোয র্ো যিযলপ র হোপত যদল। 
যিযল   লল–আযম বভপ যছলোম ত যম এতেপণ সোনফ্রোনযসসপর্োপত ব ৌঁপছ বগপছ। 
  
–সোনফ্রোনযসসপর্োপত বর্ন? 
  
– োুঃ। ত যম নত ন চোর্যর ব প পছ শুনলোম। 
  
এই র্থো  মোযর োন অ োর্ হপ   লল–নো। আযম বর্োপনো চোর্যর  োইযন। 
  
যর্ন্তু লোরো বে  লল। যিযল  বথপম বগল। মোযর োন   িপত  োরপলো। 
  
–তোহপল যমপসস অযোডলোর বর্ন বে আমোর ও র বরপগ যগপ যছপলন তো আ নোপর্  পলন 
যন? 
  
–বতোমোর ও র রোগ র্পরপছ লোরো? যর্ন্তু ও  লল বে ত যম ভোপলো অিোর ব প  
এখোনর্োর চোর্যর বছপড যদপ পছো? 
  
–নো, তো সযতয ন । 
  
যিযল   লল–বস যর্? ত যম ব োপসো। 
  
মোযর োন  সপলো। যিযল   লল যর্  যো োর আমোপর্ খ পল  পলো বতো। 
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মোযর োন দীঘকশ্বোস বিপল স   যো োরর্ো  লল। যিযল   লল–বতোমোপর্ বেসপলর্ চ যরর 
 যো োপর অযভে ক্ত র্পরপছ? নো এ বমোপর্ই সযতয ন । যনশ্চ ই ও যনপজই অনয বর্োথোও 
বরপখপছ। 
  
মোযর োন  লল–আ নোর জনয উযন স যর্ছ  র্রপত  োপরন। 
  
–নো, নো আযম লোরোর সপে… 
  
–নো, নো যমুঃ অযোডলোর, আ যন র্খনই এর্োজ র্রপ ন নো, আযম এখোপন আযছ এর্ো বেন 
 লপ ন নো ওপর্। 
  
মোযর োন উপি দোুঁডোল। যিযল  যজজ্ঞোসো র্রলএখন ত যম যর্ র্রপ ? 
  
ম্লোন বহপস মোযর োন  লল–আযম এর্র্ো র্োজ খ ুঁপজ বনপ ো। 
  
যিযল   লল–েযদ দরর্োর হ  তোহপল আমোর সপে বেোগপেোগ বর্োপরো বর্মন? 
  
–তোর দরর্োর হপ  নো। শরীপরর েত্ন বনপ ন। চযল। মোযর োন চপল বগল। যিযল  চ   
র্পর  পস রইপলো। বর্ সযতয র্থো  লপছ, বস   িপত  োরপছ নো। লোরো নো মোযর োন! 
  
ব শ যর্ছ েণ অপর্পজো আে লগুপলোর যদপর্ তোযর্প  বস ভো পলো লোরোর মপতো বমপ  
র্খনও যমপথয র্থো  লপত  োপর নো। যর্ছ পতই নো। 
  
. 
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তৃতী  অধযো  
  
হিোৎ এর্র্ো বর্যলপিোন ব ল যিযল । ও েোপন্তর র্ণ্ঠস্বর বভপস আসপছ–আযম 
যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযন  লযছ। 
  
–আচ্ছো, যর্  যো োর  ল ন বতো? 
  
–যমুঃ অযোডলোর আযম হোস োতোপল যগপ যছলোম মপন আপছ আ নোর? 
  
–মপন আপছ। 
  
–আ নোর ঘযড  োও ো বগপছ। 
  
– োও ো বগপছ! বর্োথো ? 
  
–আ নোর আক্রমণর্োরী এর্র্ো  ন্ধর্ী বদোর্োপন এর্ো  ন্ধর্ বরপখপছ। আ যন যচনপত 
 োরপ ন যর্? 
  
–যনশ্চ ই। 
  
–যির্ আপছ। আযম যির্ সমপ  বেোগোপেোগ র্রপ ো। 
  
যিযল  যরযসভোরর্ো বরপখ যদল। েোর্ বলোর্র্োপর্  োও ো বগপছ। 
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. 
  
স ন্দর ব োশোপর্ লোরোপর্ আরও স ন্দরী লোগপছ। যিযল   লল–বতোমোপর্ ভোপলো লোগপছ। 
  
–অপনর্ যদন  োপদ বতোমোপর্ও খ   স ন্দর লোগপছ। দ জপন বহপস উিল। যিযলপ র বচোখ 
 ডল লোরোর র্যির যদপর্। ডো মপন্ডর বেসপলর্র্ো জ্বলজ্বল র্রপছ। যিযল  অ োর্ হপ  
বগল। তোহপল মোযর োন ওর্ো বন যন। লোরো এরর্ম আচরণ র্রপলো বর্ন? যিযল  
ভো পলো এখনই স  যর্ছ  যজজ্ঞোসো র্রপ । যর্ন্তু বস র্থোর্ো ম পখ আনপত  োরপলো নো। 
লোরোপর্ র্ষ্ট যদপত ও র্খনই  োরপ  নো। বস রোপত যিযল  যছল যনদহোরো। 
  
. 
  
যচর্োপগোর য যড়িংর্ো অসমোি অ স্থো   পড রইল।  ুঁযচশতলো অযিস। অপধকর্র্ো বশষ 
হপ পছ। বডোপরর সোমপন এর্র্ো গোডী এপস থোমপলো। দ জপন বনপম বভতপর ঢ পর্ বগল। 
এর্জনপর্ বদখপত ব প  যজজ্ঞোসো র্রপলো ওরো–বতোমোপদর বিোরমযোন বর্োথো ? 
  
বলোর্র্ো বদযখপ  যদল। বিোরমযোপনর র্োপছ দ জন হোযজর হল। এর্জন  লল–আ যন 
চোপজক আপছন। 
  
-হযোুঁ। আযম ভীষণ  যস্ত। যর্ চোন আ নোরো? 
  
–বজযস শো  পল এর্জন র্োজ র্পরন এখোপন? 
  
–ওইপতো ও পর। বচপনর  োপশ। 
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র্প র্ যমযনর্  োপদ বজযস শো হোযজর হল। বিোরমযোন  লল–বজযস, বতোমোর সপে এরো 
র্থো  লপত চোন। 
  
–ও,  ল ন, বজযস অ োর্ হপ   লল। এর্জন  লল–আমরো যডপর্র্যর্ভ যড োর্কপমন্ট 
বথপর্ আসযছ। 
  
 পর্র্ বথপর্ এর্র্ো যরস্টও োচ ব র র্রপলো। তোর র  লল–এর্ো বতোমোর? 
  
বজযস যডপর্র্যর্পভর যদপর্ তোযর্প  থোর্পলো, তোর বচোপখর  লর্  ডপছ নো। 
  
লোরো ক্রমশই ক্লোন্ত হপ   ডপছ। অযিস বথপর্ যিরপত সপন্ধয হপ  েো । এর্যদন 
যিযল পর্ জযডপ  ধপর তোরো  লল–বশোপনো যিযল , এস  িোপমলো যমর্পল আমরো দ জন 
বর্োথোও চপল েো । বেখোপন বর্োপনো সমসযো থোর্প  নো। 
  
যিযল   লল–ব শ বতো, বর্োথো  েোপ ? 
  
লোরো যিযলপ র   পর্ মোথোর্ো রোখল। লোরো ভো ল মোযর োপনর  যো োরর্ো খ পল  লপতই 
হপ । লোরো েো র্পরপছন তো অনযো । তোসপত্বও যতযন র্পরপছন, র্োরণ যিযল পর্ হোরোপল 
উযন আর ব ুঁপচ থোর্প ন নো। 
  
. 
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 পরর যদন যমুঃ যর্যল লোরোপর্ বিোন র্রপলো।  লল–লয র বমপির জনয মোপ কপলর 
অডকোরর্ো আ যন বর্ন র্যোনপসল র্পরপছন, যমস র্যোপমরন? 
  
লোরো অ োর্ হপ   লল–আযম তো র্রপত েোপ ো বর্ন? 
  
–তো বতো জোযন নো, মোপ কল বতো আজ বডযলভোযর বদ োর র্থো। যর্ন্তু আযম েখন বিোন 
র্রলোম তখন ওরো  লল ওই অডকোরর্ো নোযর্ দ মোস আপগ আ যন র্যোনপসল র্পরপছন। 
  
লোরো যচৎর্োর র্পর উিল অসম্ভ । এস  আযম যর্ছ ই   িপত  োরযছ নো। যির্ বসই সম  
হোও োডক বর্লোর ঘপর ঢ র্পলো।  লল–লোরো,  যোঙ্ক আমোপদর  যো োপর অস্বযস্ত ব োধ র্রপছ। 
ওরো আমোপদর জনয আর র্তযদন অপ েো র্রপ ? 
  
লোরো গম্ভীরভোপ   লল র্যোপমরন র্োও োসক শুধ  বশষ হ োর অপ েোপত আপছ হোও োডক। 
আর যতন মোস  োযর্। 
  
হোও োডক  লল–আযম  যোপঙ্কর সোপথ র্থো  পলযছ। যর্ন্তু ওরো আর সম  যদপত চোইপছ নো। 
  
ইন্টোরর্পম র্যোযথর গলো বভপস এল যমস র্যোপমরন, যমুঃ যর্যল আ নোপর্ চোইপছন। 
  
লোরো হোও োপডকর যদপর্ তোর্োল।  লল–বেও নো হোও োডক, ব োপসো।  পলই যরযসভোরর্ো 
ত পল যনপলন– ল ন। 
  
–যমস র্যোপমরন, আরও এর্র্ো সমসযো… 
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–শুনযছ। 
  
–এযলপভর্রর্ো র্োজ র্রপছ নো। 
  
–ইচ্ছোরৃ্তভোপ  ঘর্নোগুপলো যর্ ঘর্োপনো হপচ্ছ? 
  
–বসর্ো  লো র্যিন। তপ  দোয ত্বহীনতোর জনযও হপত  োপর। 
  
–যির্ হপত র্ত সম  লোগপ । লোরো জোনপত চোইপলন। 
  
যর্যল  লল–আমোর যর্ছ  বলোর্ আপছ… 
  
–যির্ আপছ। যনপ  আস ন। 
  
লোরো যরযসভোরর্ো বরপখ হোও োপডকর যদপর্ তোর্োল। 
  
যজজ্ঞোসো র্রল–হোও োডক স  যির্ আপছ? এর্র্   োপদ আ োর জোনপত চোইপলন, যস্টভ 
মোযচকসপনর খ র যর্? 
  
হোও োডক  লল–বর্ন? ওর খ র যনপ  যর্ হপ ? 
  
লোরো  লল–আযম যর্ন্তু সযতযই অ োর্ হযচ্ছ, যস্টভ েো র্রপত শুরু র্পরপছ ওপর্ .. 
এখনই থোযমপ  বদও ো দরর্োর। … 
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. 
  
লোরো গম্ভীর হপ   পসযছল। হোও োডক  লল যচন্তো বর্োপরো নো, সম র্ো ভোপলো েোপচ্ছ নো। 
আযম  যল যর্, যর্ছ  সম্পযে য যক্র র্পর দোও। 
  
লোরো শোন্তভোপ   লল–যির্ আপছ বতোমোর েস্তো র্ো বভপ  বদখপ ো। লোরো তখন এপর্ োপর 
য ধ্বস্ত। যিযলপ র সপে ব যশ সম  র্োর্োপত  োরপছ নো। যিযলপ র যনপজর অপনর্ 
সমসযো। লোরোর সমসযো শুনপল বস আরও হোুঁয প  ওপি। 
  
. 
  
 পরর যদন বভোপর বর্যলপিোন ব পজ উিপলো। যর্যল লোরোপর্ আসপত  লপছ। লোরো জ োপ  
 লল–বর্ন যর্ছ  হপ পছ যর্? যির্ আপছ আযম েোযচ্ছ। 
  
র্যোপমরন র্োও োপসক সমসযো বদখো যদপ পছ, লোরো বসখোপন ব ৌঁপছ বগপলন। সপে যনপলন 
হোও োডকপর্। 
  
যর্ন্তু সমসযোর্ো যর্? িযোক্টযরপত লোরো ঢ পর্  পডপছ, বদখল অস়িংখয এর্ই সোইপজর রেীন 
র্োুঁচ চত যদকপর্ ছডোপনো। সোমপনর তোর্ বথপর্ আপরো নোমোপনো হপচ্ছ। যর্যল ওপর্ বদখপত 
ব প  ছ পর্ এপস  লল–আ নোরো এপসপছন ভোপলোই হপ পছ। 
  
–যর্  যো োর? 
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যর্যল  লল–যমস র্যোপমরন, আমরো এই সোইপজর গ্ল্োপসর অডকোর যদইযন। এই সোইপজর 
গ্ল্োস বিরত  োিোপনো ছোডো উ ো  বনই। সম্ভ ত বর্োথোও এর্র্ো ভ ল হপ পছ। 
  
লোরো এ ়িং হোও োডক  রস্পপরর যদপর্ তোর্োল। যর্যলপর্ যজজ্ঞোসো র্রপলো হোও োডক-এগুপলো 
আমোপদর সোইপজর বর্পর্ বনও ো েো  নো? 
  
–অসম্ভ । এপত সম  এ ়িং  যরশ্রম দ পর্োরই অ চ  হপ । 
  
লোরো জোনপত চোইল–এই অডকোরর্ো বর্ যদপ যছল? 
  
হোও োডক  লল–আযম। 
  
–বর্োন বর্োম্পোনী? 
  
–যনউ জোযসক  যোপনল অযোন্ড গ্ল্োস বর্োম্পোনী। যর্যল  লল। 
  
লোরো  লল–যির্ আপছ ওপদর ডোর্ো বহোর্। 
  
–দ -সিোপহর মপধয েযদ আমরো গ্ল্োস  োই তোহপল আমরো যির্ সমপ র মপধয র্োজ বশষ 
র্রপত  োরপ ো। 
  
–যির্ আপছ, চপলো হোও োডক েোও ো েোর্। 
  
. 
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লোরোর র্থো শুপন যনউ জোযসক  যোপনল অযোন্ড গ্ল্োস বর্োম্পোনীর মযোপনজোর অপর্ো র্ো ক 
অ োর্ হপ  বগপলন। যতযন  লপলন–আমরো ভ ল সোইপজর গ্ল্োস যদপ যছ। এ হপতই  োর 
নো। বর্োথোও এর্র্ো বগোলমোল হপচ্ছ। 
  
শুন ন যমুঃ র্ো ক, দ সিোপহর মপধয নত ন গ্ল্োস নো  োিোপল আমরো যনযদকষ্ট সম  সীমোর 
বভতর  োযডর্ো বশষ র্রপত  োরপ ো নো। তোরো এ র্থো  পলই এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিলপলন। 
যর্ছ েপণর মপধয অপর্ো র্ো ক বভতপর যগপ  আ োর যিপর এপলন।  লপলন যমস র্যোপমরন, 
অডকোরর্ো ভ লভোপ  বলখো হপ যছল। 
  
–ওস  আযম জোযন নো, নত ন গ্ল্োস  োিোপনোর  য স্থো র্রুন।  পর অনয র্থো  লো হপ । 
  
–যর্ন্তু এত তোডোতোযড হপ  নো। দ -যতন মোস সম  লোগপ । 
  
–বসযর্? আমোপদর এখনই চোই। লোরো গজকন র্পর উিল। 
  
র্ো ক  লল–যর্ন্তু তো হ োর ন । আপগ বেস  র্োস্টমোর আপছ তোপদর মোল সোেোই র্রপত 
হপ । 
  
লোরো  লল–আমোরর্ো এমোপজকিী। 
  
–তোপতো   পিযছ যমস র্যোপমরন। যর্ন্তু… 
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–আচ্ছো যির্ আপছ, আযম েোযচ্ছ। আ নোরো েো ভোপলো   িপ ন র্রপ ন। তোরো অযিপস 
যিপর এল। যর্যলপর্ যজজ্ঞোসো র্রল–যমুঃ যর্যল, আর বর্োপনো বর্োম্পোনী আ নোর জোনো 
আপছ? 
  
হোও োডক  লল–বশোপনো লোরো, আযম এর্র্ো  যো োর বভপ যছ। অ শয বলোর্র্োপর্  ছন্দ নো 
র্রপলও ত যম এর্ োর ওপর্  পল বদখপত  োপরো। এই জোতী  বর্োম্পোনীর সোপথ ওর 
ভোপলো র্োপনর্শন আপছ। 
  
–বর্? যজজ্ঞোসো র্রপলন লোরো। 
  
– ল মোযর্কন। হোও োডক  লল। তোর র মৃদ  বহপস তোর্োল লোরোর ম পখর যদপর্। লোরোর 
ম খ বদপখ মপনর ভো  ব োিো বগল নো। 
  
. 
  
 ল মোযর্কন  লপলন–বতোমোপর্ দোরুন বদখোপচ্ছ লোরো। 
  
–ধনয োদ  ল, আযম এর্র্ো সমসযো   পডযছ। 
  
–তো আযম   পিযছ। যচন্তোর যর্ছ  বনই। আযম বতোমোপর্ ভোপলো োযস।  লল যর্ র্রপত 
হপ ? 
  
লোরো   পরো  যো োরর্ো খ পল  লল।  ল  লপলন–বদযখ যর্ র্রো েো । আযম বচষ্টো র্রযছ। 
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লোরোর দ পচোপখ রৃ্তজ্ঞতো। ত যম সযতযই আমোর উ র্োর র্রপল  ল।  ল  লপলন–বশোপনো 
লোরো, র্োলপর্ এর্ োর আমোর সপে বদখো বর্োপরো, র্থো আপছ। 
  
–আযম বতোমোপর্ সর্োপল বিোন র্রপ ো। 
  
 পরর যদন সর্োপল লোরো  লপর্ বিোন র্রল।  পলর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–লোরো আযম 
আমোর র্জন  ন্ধ র সপে র্থো  পলযছ।  যো রর্ো খ   এর্র্ো বসোজো নো। তপ  সিোহ। 
খোপনপর্র মপধয বডযলভোরী হপ  েোপ । 
  
–যির্ আপছ। আযম সম  র্পর বতোমোর সপে বদখো র্রপ ো। বতোমোপর্ অস়িংখয ধনয োদ। 
  
লোরো বিোনর্ো বরপখ যদল।  পলর ম খর্ো বভপস উিল তোর মপনর র্যোনভোপস। 
  
এর্ সিোহ বশষ হপ  বগপছ। তখনও বর্োপনো খ র বনই। হোও োডক  লল–যমুঃ যর্যলর 
সোপথ র্থো  পলযছ। শুক্র োপরর মপধয র্োুঁচ নো এপল আমরো বশষ হপ  েো । 
  
লোরো বর্োপনো জ ো  যদল নো।  ৃহস্পযত োর। তখনও  েকন্ত বর্োপনো খ র বনই। আশোর 
আপলো এ োর ধীপর ধীপর যনপভ বেপত  পসপছ। 
  
লোরো র্যোপমরন র্োও োপসক যগপ  হোযজর হল। বর্োথোও বর্োপনো শ্রযমর্ বনই। সোইর্ 
এপর্ োর িুঁর্ো, হিোৎ লোরোর বচোখ দ পর্ো জ্বপল উিল। যতযন মপন মপন  লপলন–বে র্পরই 
বহোর্ এই য যড়িং আযম বশষ র্রপ োই। বর্উ আমোপর্ রুখপত  োরপ  নো। 
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অযিপস যগপ   ল মোযর্কনপর্ বিোন র্রপলন।  লপর্  োও ো বগল নো। বসপক্রর্োরী  লল–
 ল জরুরী র্োপজ  োইপর বগপছন। যিরপত বদরী হপ । 
  
বসপক্রর্োরীপর্ লোরো জোনোল ল এপলই বেন বিোন র্পরন। হোও োডক সোমপনই যছল। লোরো 
হোও োডকপর্  লপলন–হোও োডক ত যম এর্ োর বখোুঁজ যনপ  বদখ বতো ওই গ্ল্োস িযোক্টযরর 
মোযলর্ বর্? যস্টভ মোযচকসন যর্নো? 
  
–যির্ আপছ, েোযচ্ছ। 
  
এর্ঘন্টো  োপদ হোও োডক যিপর এল। ম খর্ো িযোর্োপশ। 
  
হোও োডক  লল–বখোুঁজ যনপ যছ, বর্োম্পোনীর বরযজপস্ট্রশন হপ যছল বডলোও োর-এ। এর্নো 
এন্টোরেোইপজস এখন ওর্োর মোযলর্। 
  
লোরো অ োর্ হপ   লল–এর্নো এন্টোরেোইপজস? 
  
হোও োডক  লল– ছর খোপনর্ আপগ  ল মোযর্কন ওই বর্োম্পোনীর্ো যর্পন যনপ পছন। 
  
লোরো িযোলিযোল র্পর হোও োপডকর ম পখর যদপর্ ব োর্োর মপতো তোযর্প  আপছ। সমস্ত 
 যো োরর্োই এখন তোর   যদ্ধর  োইপর চপল বগপছ। 
  
. 
  
চত থক অধযো  
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বজযস শো বশষ েকন্ত স্বীর্োর র্রল স যর্ছ । বজযসর  যোগ বথপর্ েচ র অথক  োও ো 
যগপ যছল। মযোনযচযনর চোপ র র্োপছ নযতস্বীর্োর র্রপত  োধয হ  বস। 
  
ওপদর র্থো োতকোর যর্ছ র্ো অ়িংশ এখোপন ত পল ধরো হল। 
  
মযোনযচযন–ত যম এখন যচর্োপগো  র্োজ র্রপছ তোই নো? 
  
বজযস–হযোুঁ। 
  
মযোনযচযন–ত যম যনউই পর্ক র্খপনো র্োজ র্পরপছো? 
  
বজযস–হযোুঁ। 
  
মযোনযচযন–আমোর র্োপছ   যলশ যরপ োর্ক আপছ। ত যম র্ ইি য যড়িং-এ েখন র্োজ র্রযছপল 
তখন এর্র্ো দ ঘকর্নো ঘপর্। এর্র্ো বক্রন যছুঁপড র্নস্ট্রোর্শপনর বিোরমযোন য ল 
হুইর্মযোপনর ঘোপড  পডযছল। বস ওখোপনই মোরো েো । আর বসই বক্রপনর অ োপরর্োর ত যম 
যছপল। তোই বতো? 
  
বজযস–হযোুঁ। ওর্ো এর্র্ো দ ঘকর্নো। 
  
মযোনযচযনর্পতোযদন ধপর র্োজ র্রযছপল? 
  
বজযস–মপন  ডপছ নো। 
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মযোনযচযন–মপন র্রোর বচষ্টো র্পরো। আযম  লযছ। ত যম ওখোপন মোে যতনযদন র্োজ 
র্পরযছপল। দ ঘকর্নোর আপগর যদন ত যম যচর্োপগো বথপর্ এপসযছপল। তোর র দ যদন  পরই 
আ োর ওখোপন যিপর বগপছো। যির্  লযছ বতো? 
  
বজযস–তোই হপ । 
  
মোনযচযন–আপমযরর্োন এ োরলোইপির বরর্ডক অন েো ী ত যম যচর্োপগো বথপর্ বরপনোপত 
আ োর এপসযছপল, যির্ দ -যদন  পরই যিযল  অযোডলোর গুরুতরভোপ  জখম হল। 
তোর পরর যদন ত যম যচর্োপগোপত যিপর েোও। এই স়িংযেি েোও ো-আসো বর্ন ত যম 
র্পরযছপল? 
  
বজযস–আযম এখোপন এর্র্ো নোর্র্ বদখপত এপসযছলোম। 
  
মযোনযচযন–যর্ নোর্র্? 
  
বজযস–নোম মপন বনই। 
  
মযোনযচযন–বক্রন অযোর্যসপডপন্টর সম  ত যম বর্োন বর্োম্পোনীর র্োজ র্রযছপল? 
  
বজযস–র্যোপমরন এন্টোরেোইপজস। 
  
মযোনযচযন–যচর্োপগোপত? 
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বজযস–হযোুঁ। 
  
যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযনর সপে বজযস শো-র র্থো কোতো এখোপনই বশষ। 
  
যিযল  অযোডলোর যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযনর র্োছ বথপর্ এর্র্ো বিোন ব ল।  লল– ল ন 
যডপর্র্যর্ভ যর্ খ র? 
  
মযোনযচযনর র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল–আ নোর খ র আপছ। 
  
– ল ন। খ ুঁপজ ব প পছন বলোর্র্োপর্? 
  
–আ নোর ওখোপন যগপ  আপলোচনো র্রপত চোই। 
  
যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযন  পর্র্ বথপর্ এর্র্ো ঘযড ব র র্পর যিযল পর্  লল–বদখ ন বতো 
এর্ো আ নোর যরস্টও োচ যর্নো? 
  
যিযল  বদপখই যচনপত  োরপলো। যর্ন্তু েথপম ও ঘযডর্ো যনপত চোইল নো। বসই  ৃযষ্টপভজো 
রোপতর  ীভৎস দৃশযর্ো বচোপখর সোমপন বভপস উিল। ব ছপন বদখপলো নোমর্ো রপ পছ। 
লোরো ওপর্ ঘযডর্ো উ হোর যদপ যছল। যিযল   লল–হযোুঁ, আমোর যরস্টও োচ। 
  
মযোনযচযন যরস্টও োচর্ো  পর্পর্ বরপখ যদপ   লপলন–এর্ো আ োতত আমোর র্োপছ থোর্প  
যমুঃ অযোডলোর। েমোণ যহসোপ  দরর্োর। আ যন র্োল এপস ওপর্ সনোক্ত র্পর েোপ ন। 
বলোর্র্ো র্নস্ট্রোর্শোন ও োর্কোর। 
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. 
  
মযোনযচযনর এই র্থো শুপন যিযল  খ  ই বরপগ বগপছ। যির্োনোর্ো  পর্পর্ বরপখ বস েশ্ন 
র্রল–আ যন  লপছন ও সোধোরণ যছনতোই োজ ন । 
  
মযোনযচযন  লপলন–আ নোপর্ আক্রমণ র্রোর জনয বলোর্যর্পর্ ভোডো র্রো হপ যছল। 
  
এর্থো শুপন যিযল  খ  ই অ োর্ হপ  বগপছ। ও জোনপত চোইল, আ যন যর্ যির্ 
 লপছন? 
  
মযোনযচযন  লপলন–বদখ ন যমুঃ অযোডলোর, আযম এর্জন ব শোদোর বগোপ ন্দো। আ নোর 
হোপতর র্ যজ বর্পর্ বদ োর জনয ওপর্  েোশ হোজোর ডলোর বদও ো হপ পছ। 
  
যিযলপ র ম খ যদপ  েথপম বর্োপনো শব্দ ব পরোল নো। তোর র বস ধীপর ধীপর  লল 
আ নোর বর্োপনো র্থো আযম য শ্বোস র্রযছ নো। 
  
যিযল  আ োর জোনপত চোইল–যির্ আপছ, আমোপর্ এরর্ম অ স্থো  বিপল বদ োর জনয 
বর্ ওপর্ ভোডো র্পরযছল, তো আ যন জোপনন যর্? 
  
–তোর নোম- যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযন বথপম বগপলন। 
  
যিযল  অশধেক হপ   লল র্ী  যো োর  ল ন? 
  
মযোনযচযন  লপলন–আ যন সহয র্রপত  োরপ ন বতো? 
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এর্র্  বথপম যতযন  লপলন যমপসস অযোডলোর, অথকোৎ আ নোর স্ত্রী। 
  
ঘপরর মপধয  জ্র োত হপলও ব োধহ  যিযল  এতখোযন অ োর্ হত নো। য স্ফোযরত বচোপখ 
বস মযোনযচযনর যদপর্ তোযর্প  থোর্ল। 
  
লোরো এরর্ম র্োজ র্পরপছ? যিযল  ভো পত  োরযছল নো। লোরোর র্থোগুপলো ও মপন 
র্রোর বচষ্টো র্রল। মোযর োপনর ম খর্ো মপন  পড বগল যিযলপ র। তোর মোপন? যিযল পর্ 
যনপজর র্োপছ রোখোর জনয লোরো স  যর্ছ  র্রপত  োপর? 
  
. 
  
 েম অধযো  
  
লোরো র্যোপমরন খ  ই গম্ভীর হপ   পস আপছন।  োপশ হোও োডক বর্লোর। 
  
মযোনযচযন সোমোনয এর্র্  বর্পশ যনপলন।  লপলন–আ নোর স্বোমীপর্ বে বলোর্র্ো আক্রমণ 
র্পরযছল, তোপর্ ধরো হপ পছ। 
  
লোরো উৎি ি হপ  উপি  লল র্ী  লপছন বলোর্র্ো? 
  
হোও োডক  লল–র্ীভোপ  ধরপলন? 
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মযোনযচযন  লপলন–বলোর্র্ো আ নোর স্বোমীর র্োছ বথপর্ এর্র্ো হোতঘযড যছনতোই 
র্পরযছল। বসর্ো বদোর্োপন য যক্র র্রপত যগপ যছল। বদোর্োনদোপরর সপন্দহ হপ পছ। বসই 
আমোপর্ বিোন র্পর। 
  
লোরোর যদপর্ তোযর্প  মযোনযচযন  লপলন–ঘযডর্ো আ যন উ হোর যদপ যছপলন, তোই নো? 
  
–হযোুঁ। 
  
মযোনযচযন  লপলন–বলোর্র্োর নোম বজযস শো। 
  
মযোনযচযন লেয র্রপলন, এই নোমর্ো শুপন লোরোর ম পখ বর্োপনো  যর তকন হল নো। অথকোৎ 
লোরো এর্ জন উুঁচ  দপরর অ রোধী। 
  
মযোনযচযন জোনপত চোইপলন–আ যন বলোর্র্োপর্ যর্ বচপনন? 
  
লোরো ভ রু র্ ুঁচপর্  লল–নো, ওপর্ যচন  র্ী র্পর? 
  
মযোনযচযন  লপলন–বলোর্র্ো যচর্োপগোপত আ নোর বর্োম্পোনীর ও োর্কোর। র্ ইি-এ আ নোর 
বে বেপজক্ট তোপত ও র্োজ র্পরপছ। বক্রন অ োপরর্র য ল হুইর্মযোন নোপম আ নোর 
বর্োম্পোযনর এর্জন মযোপনজোর মোরো যগপ যছল মপন আপছ যর্? বক্রপনর বচন যছুঁপড 
ভদ্রপলোপর্র মৃত য হ । আ োপরর্র যছল বজযস শো। র্পরোনোর  পলযছপলন, এর্ো যনছর্ 
এর্র্ো দ ঘকর্নো। 
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লোরো ক্রমশ অ োর্ হপচ্ছ, হোও োডক  পল উিল–শুন ন যমুঃ যডপর্র্যর্ভ, আমোপদর 
বর্োম্পোনীপত র্প র্ শশো বলোর্ র্োজ র্পর। েপতযপর্র নোম বজপন রোখো যর্ সম্ভ ? 
  
–আ যন বজযসপর্ বচপনন নো যমুঃ বর্লোর? মযোনযচযন হিোৎ েশ্ন র্রপলন। 
  
হোও োডক  লল–নো, এছোডো আযম যনযশ্চত বে যমস র্যোপমরন– 
  
–আযম বসই উেরর্ো ওনোর র্োছ বথপর্ই ব পত চোই। আ যন এখোপন দোুঁড র্রোপ ন, 
যেজ। 
  
লোরো  লল–ওর নোম আযম শুযনযন। 
  
যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযন  লপলন–যমস র্যোপমরন, আ নোর স্বোমীপর্ আঘোত র্রোর জনয। 
বলোর্যর্পর্  েোশ হোজোর ডলোর বদও ো হপ যছল। 
  
—আযম য শ্বোস র্যর নো। এস  আ যন র্ী  লপছন যডপর্র্যর্ভ? 
  
লোরোর ম খর্ো িযোর্োপশ হপ  বগপছ। 
  
মযোনযচযন  লপলন–আ যন সযতয এ যো োপর যর্ছ  জোপনন নো? 
  
এ োর লোরোর বচোখ দ পর্ো দ  র্পর জ্বপল উপিপছ। লোরো  লল–আ যন র্োউপর্ সপন্দহ 
র্রপছন? 
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মযোনযচযন  লপলন–যমুঃ অযোডলোর জোপনন। 
  
–আ যন ওর সপে র্থো  পলপছন? 
  
–হযোুঁ, আযম  পলযছ। 
  
র্থোর মোিখোপনই লোরো উপেযজত হপ  অযিস বথপর্  োইপর ব যরপ  বগল। 
  
. 
  
বচোখ ম খ লোল হপ  বগপছ যিযলপ র। উপেজনো  র্োুঁ পছ বস। অেম হোপত িপক্স 
ব োশোর্ রোখপছ। লোরো যজজ্ঞোসো র্রপলন র্ী র্রপছো? 
  
যিযল  ব ছন যদপর্ তোর্োল। মপন হল লোরোপর্ ও যচনপত  োরপছ নো।  োক্স গুপছোপত 
গুপছোপত  লল–আযম চপল েোযচ্ছ। বশষ  েকন্ত ত যম.. 
  
–এস  যমপথয যিযল , এস  যমপথয। ত যম য শ্বোস র্পরো নো। 
  
–যিযল   লল–লোরো, অপনর্ শুপনযছ, বতোমোর র্োছ বথপর্ নত ন র্পর আর যমথযো শুনপত 
আযম রোযজ নই। আমোপর্ ম যক্ত দোও। 
  
–আযম যমপথয  লযছ নো, ত যম আমোপর্ য শ্বোস র্পরো। 
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লোরো বভপে  ডল,  লল ত যম আমোর র্থো বশোপনো, এ  যো োপর আযম যর্ছ ই জোযন নো। 
বতোমোপর্ আযম শোরীযরর্ ভোপ  আঘোত র্র , ত যম ভো ছ যর্ র্পর? বর্োথোও এর্র্ো 
বগোলমোল হপ পছ। য শ্বোস র্পরো যিযল , এই  ৃযথ ীপত ত যমই এর্মোে   রুষ, েোপর্ 
আযম ভোপলো োযস। 
  
যিযল  শোন্তভোপ   লল–  যলপশর  ক্ত য বলোর্র্ো বতোমোর হপ  র্োজ র্পরপছ। এর জনয 
ওপর্  েোশ হোজোর ডলোর বদও ো হপ পছ। 
  
লোরো  লল–আযম এর্র্ো র্থোই বতোমোপর্  লপত  োযর, েোণ বগপলও আযম এস  বনো়িংরো 
র্োজ র্রপত  োর  নো। 
  
যিযল  লোরোর যদপর্ তোযর্প  রইল। লোরো িযোর্োপশ বচোপখ এর্ োর যিযল পর্ বদখপলন। 
উন্মোযদনীর মপতো ঘর বথপর্ ব যরপ  বগপলন। 
  
. 
  
শহরতলীর বছোপর্ো বহোপর্ল। যিযল  এর্ো রুপম শুপ  আপছ। র্োল সোরোরোত বস ঘ পমোপত 
 োপরযন। লোরোর সপে েথম বেযদন বদখো হপ যছল, বসযদন বথপর্ গতর্োল  েকন্ত স  
সৃ্মযত মপন  পড েোপচ্ছ তোর। এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই বে, লোরো সযতয সযতয ওপর্ 
ভোপলোপ পসযছল। যর্ন্তু এই র্োজর্ো বর্ন বস র্রপত যগপ যছল? 
  
সযতয যর্ বর্োথোও বর্োপনো বগোলমোল হপ পছ? লোরো অথ ো অনয বর্উ? লোরো যর্ অযভন  
র্রপছ? লোরোর সম্পপর্ক ও যর্ ভ ল বভপ পছ?   যলপশর বহড বর্ো োর্কোপর েো োর জনয 
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যিযল  ততযর হপ যছল। যর্ন্তু বশষ  েকন্ত বেপত  োপরযন। এলোরয র এর্র্ো বিোন ব প  
ওর সপেই  যস্ত হপ   পডযছল। 
  
বশষ অযব্দ যিযল  অযোডলোর বহড বর্ো োর্কোপর হোযজর হল। যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযন  লপলন–
আস ন যমুঃ অযোডলোর। বলোর্র্োপর্ আ যন সনোক্ত র্রুন। তোহপল আমোপদর র্োজ 
অপনর্র্ো সহজ হপ । 
  
যিযল  যনসৃ্পহ স্বপর  লল–চল ন। এখন এ  যো োপর তোর য ন্দ মোে আগ্র্হ বনই। জী ন 
বথপর্ স  উন্মোদনো বস হোযরপ  বিপলপছ। 
  
সোমপনর মোপি ছ-জন বলোর্  োশো োযশ দোুঁযডপ  আপছ। এর্ই   স, বচহোরো এর্ই রর্ম। 
বজযস শো মোিখোপন দোুঁযডপ  যছল। যিযলপ র নজর ওর যদপর্  ডল। এই বলোর্র্োই 
তোপর্ আক্রমণ র্পরপছ। 
  
রোপতর দৃশযর্ো আর এর্ োর বভপস উিল। বভতপর বভতপর এর্র্ো অপচনো যশহরণ অন ভ  
র্রল বস। মপন হল,  োুঁ হোপতর র্ যজপত আ োর েন্ত্রণো শুরু হপ পছ। 
  
মযোনযচযন  লপলন–র্ী  যো োর? যমুঃ অযোডলোর? ভোপলো র্পর  ল ন বতো বর্ ওই 
আততো ী? 
  
যিযল  তোর্োল বজযস শো-র যদপর্। লোরো এমন এর্র্ো র্োজ র্রপত  োপর? লোরোর এর্র্ো 
র্থো মপন  পড বগল যিযলপ র– ৃযথ ীপত ত যমই এর্মোে বসই   রুষ, েোপর্ আযম 
সযতযর্োপরর ভোপলোপ পসযছ। 
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তোহপল? বর্োথোও এর্র্ো বগোলমোল হপ পছ যর্? 
  
মযোনযচযন অশধেক হপ   লপলন–র্ী  যো োর যমুঃ অযোডলোর? 
  
আ োর লোরোর র্থো মপন  পড বগল– ৃযথ ীর স পথপর্ বসরো ডোক্তোর ডোযর্প  আযম 
বতোমোর হোত ভোপলো র্পর ত ল  যিযল । 
  
যদনরোত লোরো  যরশ্রম র্পরপছ। এর্র্োনো বস ো র্পর বগপছ। মযোনযচযনর বশষ র্ণ্ঠস্বর–যমুঃ 
অযোডলোর, আ যন যর্ অস স্থ ব োধ র্রপছন? 
  
যিযলপ র মপন হল, নো, লোরোপর্ অয শ্বোস র্রোর বর্োপনো র্োরণ বনই। 
  
মযোনযচযন জোনপত চোইপলন–যচনপত  োরপছন বনোর্র্োপর্? 
  
যিযলপ র গলো যদপ  এর্র্ো শব্দ ব যরপ  এল–নো। 
  
মযোনযচযনর  লপলন–আ যন বতো  পলপছন, বলোর্র্োপর্ ভোপলো র্পর বদপখযছপলন। যচনপত 
অস য ধো হপ  নো। 
  
–হযোুঁ,  পলযছলোম। 
  
–তোহপল  ল ন। 
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যিযল   লল–আমোপর্ বে আক্রমণ র্পরযছল বস এখোপন বনই। 
  
–আ যন স যনযশ্চত। 
  
–হযোুঁ। 
  
–যির্ আপছ যমুঃ অযোডলোর, আ যন আমোপর্ সহপেোযগতো র্পরপছন, তোই আ নোপর্ 
ধনয োদ জোনোযচ্ছ। 
  
  যলশ বহড বর্ো োর্কোর বথপর্ আনমপন যিযল   োইপর এল। এখ যন তোপর্ এর্ োর লোরোর 
সপে বদখো র্রপত হপ । 
  
. 
  
লোরো জোনলোর যদপর্ তোযর্প   পস আপছ। বচোপখর জল শুযর্প  বগপছ। অয নযস্ত চ ল 
উডপছ  োতোপস। ম খখোনো িযোর্োপস। হিোৎ বদখপল মপন হ , দীঘকযদন ধপর বস অস স্থ। 
যিযল  য শ্বোস হোযরপ পছ, এর বথপর্ সো়িংঘোযতর্  যো োর আর র্ী হপত  োপর? 
  
এর্র্  এর্র্  র্পর ভো নোর মপধয যিরযছল বস। হিোৎ  ল মোযর্কপনর র্থো মপন  পড 
বগল। এই রহসযম  ঘর্নোর অন্তরোপল যর্  পলর র্োপলো ছো ো আপছ?  ল যর্ লোরোর 
সপে য শ্বোসঘোতর্তো র্রপত  োপরন? এপত  পলর লোভ র্ী?  ল যর্ যিযল পর্ বমপন 
যনপত  োপরন যন? ঈষকোর আগুপন জ্বপল   পড ছোই হপ  বগপছন? 
  
 ল ওপর্  োগপলর মপতো ভোপলোপ পসযছপলন, এ য ষপ  বর্োপনো সপন্দহ বনই। তো হপল? 
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হোও োডক ঘপরর বভতর ঢ র্ল। য মষক স্বপর  লল–লোরো, র্যোপমরন র্োও োসক   যি স্বেই 
রপ  বগল। দ যর্  যোঙ্ক আমোপদর েতযোখযোন র্পরপছ। আমরো যির্ সম  মপতো র্োজর্ো বশষ 
র্রপত  োযরযন।  ৃযথ ীর স  বথপর্ উুঁচ   োযড, আর্োশচ ম্বী অট্টোযলর্ো, লোরো, আযম 
বতোমোর মপনর র্রুণ অ স্থোর্ো   িপত  োরযছ। 
  
লোরো হোও োপডকর যদপর্ তোর্োল। লোরোপর্ এর্ অসহো ো নোরী  পল মপন হপচ্ছ। দ পচোপখর 
নীপচ গভীর র্োযলর দোগ। বচোপখর দৃযষ্টর বস উজ্জ্বলতো বর্োথো  বেন হোযরপ  বগপছ। ব শ 
যর্ছ েণ লোরো এইভোপ   পস রইপলন। 
  
হোও োডক  লল–শুনছ লোরো, র্যোপমরন র্োও োসক আমোপদর হোপত বনই। 
  
লোরোর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল, দূরোগত ধ্বযনর মপতো যচন্তোর যর্ছ  বনই হোও োডক, আমোপদর 
বতো আপরো অপনর্গুপলো  োযড আপছ। বলোন যনপত অস য ধো হপ  নো। ঋপণর র্োর্ো আযম 
স  যমযর্প  বদ । 
  
–লোরো বলোন বন োর জনয আর এর্যর্  োযডও অ যশষ্ট বনই। ত যম এখন এপর্ োপর 
বদউযল ো হপ  বগছ। বঘোষণোই েো  োযর্ আপছ। 
  
–হোও োডক র্ী  লছ ত যম? 
  
হোও োপডকর র্থো শুপন লোরো সযতয অ োর্ হপ  বগপছন। বচোখ দ পর্ো জপল ভপর উপিপছ। 
ঘপরর চোর োপশ যজযনস ে এপলোপমপলো ছডোপনো। 
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হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প  লোরো  লপলন–হোও োডক এই  ৃযথ ীপত আযম য ষণ্ণতম রমণী, 
তোই বতো? আমোর যিযল ও বশষ  েকন্ত আমোপর্ বছপড চপল বগপছ। 
  
হিোৎ লোরোর বিোুঁপর্র বর্োপণ হোযস বদখো বগল। তোরো  লল, স   যো োরর্োই বর্মন মজোর, 
তোই নো? র্ী তোডোতোযড আযম স  যর্ছ  হোযরপ  বিললোম। আমোর  য সো, আমোর 
সম্পযে, এমন র্ী আমোর যে তম স্বোমীপর্ও। ভোগয ব োধহ  আমর য রুপদ্ধ দোুঁযডপ পছ। 
  
আর এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিপল লোরো আ োর  লপলন–ভোপগযর হোপত আমরো বখলোর   ত ল 
ছোডো আর যর্ছ  নই, তোই নো হোও োডক। 
  
হোও োপডকর   পর্র বভতরর্ো বমোচড যদপচ্ছ। দীঘকযদন ধপর ও এই রূ সী নোরীযর্পর্ র্োছ 
বথপর্ বদপখ আসপছ। লোরোর এই বভপে  ডো মূযতক বে বর্োপনোযদন বদখপত হপ , আপগ 
ভোপ যন হোও োডক। 
  
–আজ আমোপর্ বরপনোপত বেপত হপ , তোই বতো? ওখোপন শুনোযন আপছ। তোই নো? হোও োডক 
বথপম বগপলন। ইন্টোরর্পম বসপক্রর্োরীর র্ণ্ঠস্বর বভপস এল যমস র্যোপমরন, যডপর্র্যর্ভ 
মযোনযচযন এপসপছন আ নোর সপে র্থো  লপত। 
  
– োযিপ  দোও। লোরো হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প   লপলন। 
  
হোও োডক  লল–মযোনযচযন আ োর যর্ মপন র্পর? 
  
লোরো  লপলন–হ পতো উযন আমোপর্ বগ্র্িোর র্রপত এপসপছন। 
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–র্ী  লছ েো-তো, হোও োডক  পল উিল। 
  
লোরোর র্ণ্ঠস্বর স্বোভোয র্। তোরো  লপলন–ওপদর ধোরণো স্বোমীর ও র আক্রমণ র্পরযছ। 
আযম। 
  
হোও োডক  পল উিল–এস   যো োর ওরো ভো পতই  োপর। 
  
লোরো দীঘকশ্বোস বিলল। দরজোর্ো খ পল বগল। মযোনযচযন ঢ র্পলন। লোরোর যদপর্ তোর্োপলন। 
হোও োপডকর ম খখোনো বদখপলন। এর্ ো-এর্ ো র্পর এযগপ  বগপলন ওপদর যদপর্। 
  
হোও োপডকর যদপর্ তোযর্প  মযোনযচযন  পল উিপলন–আযম দ ুঃযখত, বগ্র্িোযর  পরো োনোর্ো 
আমোর সপেই আপছ। 
  
হোও োপডকর ম খর্ো তখন রক্তশূনয। যহ়িংস্রভোপ  হোও োডক  পল উিলনো, আ যন যমস 
র্যোপমরনপর্ যর্ছ পতই বগ্র্িোর র্রপত  োরপ ন নো। উযন যনপদকোষ। উযন র্খপনোই ওনোর 
স্বোমীপর্ আক্রমণ র্পরনযন। আ নোর ব োধহ  বর্োথোও ভ ল হপচ্ছ। 
  
মোনযচযন বহপস  লপলন–আ যন যির্ই  পলপছন যমুঃ বর্লোর, সযতয উযন যনপদকোষ। আযম 
আ নোপর্ই বগ্র্িোর র্রপত এপসযছ। এ োর আমোপদর সপে বেপত হপ । 
  
ঘপরর বভতর য পস্ফোরণ ঘর্পলও ব োধহ  লোরো এতখোযন অ োর্ হপতন নো। অয শ্বোসীর 
দৃযষ্ট িপর  ডপছ তোর দ যর্ বচোখ বথপর্। 
  
. 
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ষষ্ঠ অধযো  
  
হোও োডক বর্লোর আর মযোনযচযন ম পখোম যখ  পস আপছন। হোও োপডকর ম খর্ো খ  ই র্রুণ। 
মপন হল তোর শরীপরর সমস্ত রক্ত বর্ বেন শুপষ যনপ পছ। 
  
মযোনযচযন  লপলন–যমুঃ বর্লোর, আ নোর অযধর্োপরর  যো োরর্ো যনশ্চ ই আ যন বদপখ 
যনপ পছন? 
  
–হযোুঁ। 
  
–আ যন যর্ অযোর্যনক রোখপ ন? 
  
–তোর েপ োজন বনই। 
  
–যিযল  অযোডলোরপর্ আক্রমণ র্রোর জনয আ যন বজযস শো-বর্  েোশ হোজোর ডলোর 
যদপ যছপলন, তোই বতো? 
  
–হযোুঁ। 
  
–বর্ন? 
  
–যিযল  ওর জী নর্ো দ য কসহ র্পর ত পলযছল। লোরো সমূ্পণক য ভ্রোন্ত হপ   পডযছল। লোরো 
বচপ যছল যিযল   োযডপতই থোর্ র্। যর্ন্তু যিযল  তো চো যন। 
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–তোই আ যন যমুঃ অযোডলোপরর  োুঁ হোতর্ো সমূ্পণক অপর্পজো র্পর যদপলন? 
  
–আযম বজযসপর্ এতর্ো  োডো োযড র্রপত  োরণ র্পরযছলোম। আযম  পলযছলোম, যিযল পর্ 
ভ  বদখোপত। 
  
–যর্ন্তু য ল হুইর্মযোপনর  যো োরর্ো? 
  
–বলোর্র্ো জঘনয ধরপনর যছল। লোরোপর্ও ব্লযোর্পমল র্রপত বচপ যছল। লোরোর বর্োপনো 
েযত বহোর্ তো আযম চোইযন। 
  
–তোই ওপর্ বমপর বিলপলন? 
  
–হযোুঁ, লোরোর জনয এর্ো র্পরযছ। 
  
–যমস র্যোপমরন আ নোর এ সমস্ত র্োজ সম্বপন্ধ জোপনন? 
  
–নো, জোনপল ও রোযজ হত নো। আযম ওপর্ স সম  আগপল রোখপত বচপ যছ। এমন র্ী 
লোরোর জনয আযম মরপতও  োযর। 
  
এতেণ ধপর মযোনযচযন হোও োডকপর্ েশ্ন র্রযছপলন। এ োর হোও োডক যজজ্ঞোসো র্রল 
আ যন র্ীভোপ  জোনপলন বে, আযমই আসল অ রোধী? 
  
. 
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  যলশ বহডপর্ো োর্কোর। র্যোপেন জনসন আর যডপর্র্যর্ভ মযোনযচযন ম পখোম যখ  পস 
আপছন। 
  
জনসন যজজ্ঞোসো র্রপলন–আ যন র্ী র্পর জোনপলন যমুঃ বর্লোর এস  ঘর্নো ঘযর্প পছ? 
  
মযোনযচযন হোসপলন।  লপলন–বছোট্ট এর্র্ো সূে বথপর্ আমোর সপন্দহ শুরু হ । বজযস শোর 
অতীপতর এর্র্ো ঘর্নো।   যলশ বরর্পডক যছল সপতপরো  ছর   পস বজযস যচর্োপগোর 
এর্র্ো ব স ল যর্পম র্প র্র্ো যজযনস চ যর র্পর   যলপশর হোপত ধরো  পড। বসই 
ব স ল যর্পমর সদসয যছল হোও োডক বর্লোর। বখোুঁজ যনপ  জোনলোম, দ জপন এর্ই যর্পমর 
বে োর যছল। ঘযনষ্ট  ন্ধ  যছল ওরো। 
  
মযোনযচযন  লপত থোপর্ন–এই জো গোপত হোও োডক বহপর বগল। র্োরণ আযম েখন বজযসর 
 যো োপর যজজ্ঞোসো র্রলোম, তখন ও  পলযছল, বজযস  পল র্োউপর্ বচপন নো। এর র 
আযম যচর্োপগোর সোনর্োইমস নোপম এর্র্ো র্োগপজর বস্পোর্কস এযডর্পরর সপে বদখো 
র্রলোম। ভদ্রপলোর্ আমোর  ন্ধ । ওরো েখন বখলত, তখন ওই  ন্ধ যর্ সো়িংঘোযতর্ যছল। 
নোম  লো মোেই যচনপত  োরল। এ োর আর সমসযো রইল নো। র্যোপমরন এন্টোেোইপজ 
হোও োডক বজযসপর্ যনপ  আপস। অ শয লোরোর অন মযত যনপ । লোরো র্যোপমরন বজযসপর্ 
হ পতো বর্োপনোযদন বদপখন যন। 
  
জনসন  লপলন– োুঃ, চমৎর্োর সমোধোন। যর্ন্তু এর  পররর্ো? 
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মযোনযচযন মোথো নোডপলন–আযম েযদ হোও োডক বর্লোরপর্ ধরপত নো ব পর যমস র্যোপমরপনর 
ব ছপন ছ র্তোম, তোহপল সমসযোর সমোধোন ব প  বেতোম। 
  
–র্ী র্পর? র্যোপেন জোনপত চোইপলন। 
  
মযোনযচযন  লপলন–বসপেপে হোও োডক আমোর র্োপছ এপস স যর্ছ  স্বীর্োর র্রত। 
  
–বর্ন? 
  
–যিযল পর্ বেমন লোরো উন্মোপদর মপতো ভোপলো োপসন, হোও োডকও বতমযন লোরো 
র্যোপমরনপর্ ভীষণ ভোপলো োপস। লোরোর বর্োপনো েযত বস সহয র্রপত  োরত নো। 
  
–বতোমোর মযস্তষ্কপর্ অস়িংখয ধনয োদ যডপর্র্যর্ভ। 
  
মযোনযচযন এর্থোর জ ো  নো যনপ  মৃদ  হোসপলন। 
  
. 
  
লোরোর  ৃযথ ীর্ো ক্রমশ বছোপর্ো হপ  আসপছ। হোও োডক বে এরর্ম র্োজ র্রপত  োপর 
যতযন ঘ ণোেপরও যচন্তো র্রপত  োপরন যন। যর্ন্তু স র্োই র্পরপছ লোরোপর্  োুঁচোপনোর জনয। 
লোরোপর্ খ যশ র্রোর জনয। লোরো এর্র্ো দীঘকশ্বোস বিলপলন। ইন্টোরর্পম র্যোযথর র্ণ্ঠস্বর–
গোযড দোুঁযডপ  আপছ যমস র্যোপমরন। আ যন ততযর? 
  
লোরোপর্ বরপনোপত বেপতই হপ । আজই যহ োযর়িং বডর্। 
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লোরো ব যরপ  েো োর  োুঁচ যমযনর্  োপদ যিযলপ র বিোন ব পজ উিল। র্যোযথ  লল, লোরো 
বতো বনই। এর্র্  আপগই উযন বরপনোপত রওনো হপ  বগপলন। আজ যহ োযর়িং বডর্। 
  
যিযলপ র যশরদোুঁডো যদপ  এর্র্ো িোন্ডো বস্রোত  প  বগল। লোরোপর্ এর্যর্ োর বদখোর জনয 
বস  োগপলর মপতো হপ  বগপছ। বস  লল–র্যোযথ, ত যম েখন ওর সপে র্থো  লপ , তখন 
জোযনও আযম এখোপন আযছ। আযম এখোপনই ওর জনয অপ েো র্রযছ। 
  
যিযল  যরযসভোর নোযমপ  রোখল। লোরোর র্োপছ েমো চোইপত হপ । দশ যমযনর্  োপদ 
 লল–এলোরয , বতোমোপর্ এর্র্ো র্থো  লপত চোইযছ। 
  
–র্ী র্থো? 
  
–বতোমোর েস্তোপ  আযম রোযজ। আযম যনউই পর্ক স্থো ীভোপ   স োস র্রপত চোই। 
যশের্তো র্রপত আমোর বর্োপনো আ যে বনই। 
  
–অধযেপর্ বতোমোর র্থো জোনো । 
  
এলোরয  বিোন বরপখ যদল। যিযল  যরযসভোরর্ো বরপখ চোরযদপর্ তোর্োল। র্ী এর্র্ো অদ্ভ ত 
শূনযতোপ োধ তখন ক্রমশই তোপর্ গ্র্োস র্রপছ। 
  
. 
  
লোরো যমুঃ বর্যর যহলপর্ যজজ্ঞোসো র্রল–বর্যর, ওরো আমোর র্ী র্রপত  োপর? 
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বর্যর ভো পলশহীন র্পণ্ঠ  লল–ওরো অপনর্ যর্ছ ই র্রপত  োপর। এমন এর্র্ো যসদ্ধোন্ত 
যনপত  োপর বে, আ যন যনপদকোষ। বসপেপে আ যন র্যোযসপনো বিরত ব পত  োপরন। আর 
েযদ আ নোর য রুপদ্ধ আনো অযভপেোগগুযল েমোযণত হ , তোহপল স কনোশ, যক্রযমনোল চোপজক 
আ নোর বজলও হপত  োপর। যর্ছ ই র্রো েোপ  নো। 
  
 ো োর র্থো মপন  পড বগল লোরোর-লোরো, ভোপগযর য রুপদ্ধ বজতো অসম্ভ । স  যর্ছ ই 
ভোপগযর ও র যনভকর র্রপছ। 
  
লোরো সোমপনর যদপর্ তোর্োল। তোর র য চোর র্পে ঢ পর্  ডপলন। জ যররো গম্ভীরম পখ 
 োশো োযশ  পস আপছন। লোরো ওপদর ম পখোম যখ  সপলন। বর্যর  োপশ  পসপছ। এ োর 
শুনোযনর  োলো শুরু হপ । 
  
চোর ঘন্টো ধপর শুনোযন চপলপছ। র্যোপমরন বেস বহোপর্ল আর র্যোযসপনোর  যো োপর লোরোপর্ 
নোনোরর্ম েশ্ন র্রো হল। যহ োযর়িং রুম বথপর্ তোরো ব যরপ  এলন। বর্যর যহল লোরোর 
হোত দ পর্ো বচপ  ধপর  লল–আ নোর ত লনো বনই যমস র্যোপমরন। আ নোর য রুপদ্ধ 
বর্োপনো গুরুতর েমোণ বনই। আ যন ব োধহ  ম যক্ত  োপ ন। 
  
জ পতোর শপব্দ লোরো ব ছন যিপর তোর্োল। অযোযন্ট বচম্বোর বথপর্  ল মোযর্কন ব যরপ  
আসপছন। লোরো ওনোপর্ আসপত বদপখ ব শ অ োর্ হপ  বগপছন। 
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বর্যর যহল অস্ফ র্স্বপর  লপলন–উযনও এপসপছন বদখযছ। ওনোর ও র স যর্ছ  যনভকর 
র্রপছ। আচ্ছো, যমস র্যোপমরন, এর্র্ো র্থো সযতয র্পর  লপ ন? ওনোর সপে আ নোর 
সম্পর্কর্ো র্ী রর্ম? উযন আ নোর ভোপলো চোইপ ন বতো? 
  
লোরো মোথো িোুঁযর্প   লল–আযম  ৃযথ ীর র্োউপর্ য শ্বোস র্রপত  োরযছ নো। 
  
বর্যর  লল– ল মোযর্কন েযদ আ নোর য রুপদ্ধ রো  বদন, তোহপল আ নোর বজল অযন োেক। 
বশষ হপ  েো পন আ যন। 
  
লোরো বদখল  ল আ ন মপন সোমপনর যদপর্ বহুঁপর্ েোপচ্ছন। লোরো মৃদ  স্বপর  লল–আযম 
বশষ হপ  েো  যির্ র্থো। যর্ন্তু আমোর সপে  ল যনপজও বশষ হপ  েোপ , তোও আযম 
জোযন। 
  
বর্যর  লল–উযন যর্ আ নোর বর্োপনো েযত র্রপত  োপরন? 
  
–তো জোযন নো। 
  
লোরো যনসৃ্পহ স্বপর জ ো  যদপলন। 
  
 ল মোযর্কন এযগপ  এপলন। লোরোপর্ বদখপত ব প  বহপস  লপলন–আপর লোরো, শুনলোম 
বতোমোর সম র্ো ভোপলো েোপচ্ছ নো? 
  
যর্ন্তু  পলর র্ণ্ঠস্বপর দ ুঃখ িপর  ডপছ নো বর্ন? 
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আ োর  ল  লপলন–বতোমোর জনয সযতয আমোর র্ষ্ট হ । 
  
হোও োপডকর র্থো মপন  পড বগল লোরোর সো ধোন লোরো,  ল এর্জন, যসযসযল োন। ওরো 
র্খপনো যর্ছ  বভোপল নো। জী পন র্খপনো র্োউপর্ েমো র্পর নো। 
  
এখন র্ী  লো উযচত, লোরো   িপত  োরপলন নো। 
  
 ল  লপলন–লোরো, এখন আযম চযল। 
  
যর্ছ র্ো এপগোপতই লোরো ডোর্পলন– ল? 
  
–যর্ছ   লপছো? 
  
–বতোমোর সপে যর্ছ  র্থো আপছ। 
  
র্প র্ ম হূতক ইতস্তত র্রপলন  ল। তোর র  লপলন–যির্ আপছ। সোমপনর র্যরডরর্ো 
িুঁর্ো।  ল  লপলন, তোহপল ওখোপন চলল। ওখোপন যগপ  র্থো  লো েোর্। 
  
ওুঁরো দ জন এযগপ  বগপলন, এর্র্ো ঘপর যগপ  ঢ র্পলন। ঘরর্ো িোুঁর্ো যছল। বর্যর ওপদর 
যদপর্ তোযর্প  যছল যর্ছ েণ। দরজো  ন্ধ হ োর শব্দ বশোনো বগল। বর্যর ভো ল, বদখো 
েোর্, বশষ  েকন্ত র্ী হ । 
  
. 
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র্ীভোপ  শুরু র্রপ , লোরো বভপ   োপচ্ছন নো। 
  
 ল যজজ্ঞোসো র্রপলন– পলো, র্ী  লপত চোও? 
  
–আযম বতোমোর সোহোেয চোই। 
  
–র্ীভোপ ? 
  
লোরোর   র্ বথপর্ গভীর দীঘকশ্বোস ব যরপ  এল। লোরো  লল, ত যম আমোপর্ অপনর্ শোযস্ত 
যদপ পছ, আমোপর্ বদপখ তো   িপত  োরপছো যর্? 
  
 ল মোযর্কপনর বচোখ বথপর্ িপর  ডপছ যনসৃ্পহতো।  োথপরর মপতো ম খ। অযভ যযক্তপত 
য ন্দ মোে  যর তকন বনই। 
  
লোরো  লল–এর্ সম  আমরো দ জপন চমৎর্োর  ন্ধ  যছলোম, তোই ন  যর্? যিযল  ছোডো 
ত যম বসই   রুষ বে, আমোর র্োপছ অপনর্খোযন। বতোমোপর্ আযম বর্োপনোযদন ভ লপত  োর  
নো। বতোমোপর্ আযম সযতয সযতয আঘোত র্রপত চোইযন। ত যম য শ্বোস র্রপত  োপরো। 
  
 যরযস্থযত ভোরী হপ  উপিপছ। লোরো দীঘকশ্বোস বিপল  লপলন–আযম জোযন, ত যম ইপচ্ছ 
র্রপল আমোপর্ বশষ র্পর যদপত  োপরো। ত যম যর্ তোই চোও? আমোপর্ বজপল  োযিপ  
স পখ থোর্পত  োরপ  বতো? 
  
লোরো আ োর  লল– ল, আযম বতোমোর র্োপছ যভেো চোইযছ, আমোপর্ বতোমোর শত্রু বভপ  
নো। 
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 ল তখপনো চ   র্পর আপছন। 
  
লোরো আ োর  লল–ত যম আমোপর্ েমো র্পরো। লডোই র্পর র্পর আযম ক্লোন্ত হপ  বগযছ 
 ল, এই লডোইপত ত যম যজপতপছ, আযম হোর স্বীর্োর র্রযছ। 
  
বশষ  েকন্ত লোরো আর  োরপলন নো। র্োেো  আর্পর্ বগল। 
  
 ল দরজো খ পল যদপলন। সোমপন ব যলি দোুঁযডপ  আপছন যমস্টোর মোযর্কন, জ যডরো আ নোর 
জনয অপ েো র্রপছন। 
  
 ল লোরোর যদপর্ তোর্োপলন। র্থো নো  পল ঘর বথপর্ ব যরপ  বগপলন। লোরোর মপন হল, 
ভয ষযৎ জী ন অন্ধর্োপর আচ্ছে হপ পছ। 
  
বর্যর লোরোর সোমপন এপস হোযজর হল।  লল–এখন স  ঈশ্বপরর হোপত। অপ েো র্রো। 
ছোডো আমোপদর আর বর্োপনো উ ো  বনই। 
  
. 
  
অপ েোর েহর শুরু হল। লোরোর মপন হল, এর্ো   যি অনন্তর্োল। ব শ যর্ছ েণ সম  
বর্পর্ বগল।  ল ব যরপ  এপলন যহ োযর়িং রুম বথপর্। দ পচোপখ ক্লোযন্তর ছো , বেন আপরো 
 ৃদ্ধ হপ  বগপছন।  ল  োপ   োপ  লোরোর যদপর্ এযগপ  এপলন।  ল মৃদ স্বপর  লপলন–
লোরো, আযম বতোমোপর্ র্খপনো েমো র্র  নো। ত যম যদপনর  র যদন আমোপর্ ব োর্ো 
 োযনপ পছ। যর্ন্তু– 

http://www.bengaliebook.com/


 স্টারস সাইন ডাউন । সসডসন সসলডন 

346 

www.bengaliebook.com                                  সূসিপত্র 
 

 

  
 ল র্থো বশষ র্রপলন নো। এর্র্  বথপম আ োর  লপলন–আমোর জী পনর বশ্রষ্ঠ সম  
বতোমোরই বদও ো। বচোখ  ন্ধ র্রপল আযম বসই স ন্দর যদনগুপলোর র্থো ভোয । ত যম 
আমোর জী পনর বশ্রষ্ঠ নোরী। আযম বতোমোর র্োপছ বর্োপনো এর্র্ো  যো োপর অভ  
যদপ যছলোম। বতোমোর মপন আপছ যর্নো জোযন নো। ওপদর আযম যর্ছ   যলযন। ত যম যনযশ্চন্ত 
থোর্পত  োপরো। 
  
লোরোর যদপর্ তোর্োপলন  ল। লোরোর বচোখ দ যর্ জপল ভপর বগপছ। লোরো  লল  ল, 
বতোমোপর্ আযম র্ীভোপ  ধনয োদ জোনো    িপত  োরযছ নো। 
  
–মপন র্পরো, এর্ো বতোমোর জন্মযদপনর আগোম উ হোর। চযল, বর্মন? 
  
 ল চপল বগপলন। জন্মযদপনর উ হোর? জন্মযদপনর  োযর্কর  যো োরর্ো লোরো এপর্ োপর 
ভ পলই যগপ যছপলন। শ-দ প র্ অযতযথ মযোনহোর্ন র্যোপমরন েোজোপত অপ েো র্রপছন। 
লোরো। বর্যর যহলপর্  লপলন, আজ রোপতই, আমরো যনউই পর্ক েো  ওখোপন এর্র্ো মস্ত 
 পডো  োযর্ক আপছ। 
  
বর্যর যহল যহ োযর়িং রুপমর যদপর্ এযগপ  বগল।  োুঁচ মযনর্  োপদ যিপর এল।  লল–যমস 
র্যোপমরন, আ যন যনউই র্ক বেপত  োরপ ন। জ যররো আগোমীর্োল সর্োপল রো  বঘোষণো 
র্রপ ন। আ যন আ োর বভোর রোপত এখোপন যিপর আসপ ন। যমুঃ মোযর্কন সযতয র্থো 
 পলপছন, জ যরপদর র্োপছ উযন যর্ছ ই  পলনযন। 
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লোরোর অন্তরর্ো আনপন্দ বিপর্  ডপত চোইপছ। চ ডোন্ত স়িংেম বদযখপ  লোরো স্বোভোয র্ 
থোর্পলন। আধঘন্টো  র লোরো যনউই পর্কর  পথ রওনো হপলন। 
  
. 
  
গ্র্যোন্ড  লরুপমর মোিখোপন লোরো দোুঁযডপ  যছল। হলঘরর্ো এপর্ োপর িোুঁর্ো। অতীপতর 
যদপর্ লোরো যিরপত থোর্পলন। বগ্র্স ব -বথপর্ যসন মযোর্ অযোযলস্টোর, যচর্োপগোর চোলকস 
বর্োহন, যনউই পর্কর  ল মোযর্কন, স পশপষ যিযল  অযোডলোর–এর্যর্র  র এর্যর্ 
সোিপলযর ইযতর্থো! দীঘকশ্বোস বিলপলন লোরো। বর্উ  োপশ বনই বর্ন? 
  
হিোৎ এর্র্ো র্ণ্ঠস্বর বশোনো বগল। লোরো? বর্ ডোর্পছ? লোরো ব ছপনর যদপর্ তোর্ল। 
বজযর র্োউনপসন্ডপর্ বদখো বগল। বজযর র্োউনপসন্ড  লল–র্োরপলোপসর র্োপছ শুনলোম, ত যম 
এখোপন  োথক-বড  োযর্কর  যো োর এপসপছ, আযম দ ুঃযখত। 
  
লোরো যজজ্ঞোসো র্রল–র্ী হপ পছ? 
  
–হোও োডক বতোমো  যর্ছ   পলযন? 
  
–নো বতো! র্ী  যো োর? 
  
–আমোপদর খোরো  অ স্থোর র্থো য প চনো র্পর আমরো বশষ েকন্ত  োযর্ক র্যোনপসল র্পর 
যদপ যছ। 
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য রোর্ সোজোপনো বগোছোপনো হলঘরর্োপর্ বশষ োপরর মপতো লোরো বদপখ যনপলন। তোর র 
 লপলন–বজযর, আযম এখোপন  পনপরো যমযনর্ যছলোম, তোই নো? 
  
–যর্ছ   লপছো? বজযর অ োর্। 
  
–নো, যর্ছ  নো। লোরো দরজোর যদপর্ এযগপ  বগপলন। এই য শোল অট্টোযলর্ো আর বর্োনযদন 
আমোর হোপত আসপ  নো। হোও োপডকর র্োপছ আযম স  যর্ছ  শুপনযছ। আযম য শ্বোস র্রপত 
 োরযছ নো। 
  
লোরো মোথো নোযডপ   লল, বজযর, আযম এস  যর্ছ র জনয দো ী। 
  
–এর্ো বর্োপনোমপতই আ নোর ত্রুযর্ ন । 
  
খোযনর্র্ো এযগপ  যগপ  বজযর  লল–আযম দ ুঃযখত লোরো–এখন চযল,  যস্ত আযছ। 
  
বজযর র্োউনপসন্ড চপল বগল। লোরো এর্োই এপগোপত থোর্পলন। যনপজপর্ ভীষণ যনুঃসে 
মপন হপচ্ছ তোর। স  বশপষ উযন র্নিোপরি রুপম ঢ পর্  ডপলন। 
  
এর্র্ো উষ্ণ দীঘকশ্বোস  ডল লোরোর ব ল  ঘোপডর ও র। ঘ পর দোুঁডোপতই বদখল  ল 
দোুঁযডপ  আপছ। লোরো  পলর দ - োহুর  োুঁধপন ধরো  পডপছ। এই ম হূপতক দ জন দ জনপর্ 
আপরো র্োপছ ব পত চোইপছ। লোরোর রযক্তম বিোুঁর্ বজোডো  পলর উষ্ণ বিোুঁপর্র মপধয  যন্দনী 
হপ পছ। লোরোর এই েথম মপন হল,  ৃযথ ীপত সযতযর্োপরর স খী নোরী েযদ বর্উ থোপর্, 
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তোহপল বস যনপজ। আর, তখন যিযলপ র ম খখোনো? নো, বচোখ  ন্ধ র্রল লোরো। বর্োথোও 
যিযলপ র অযস্তত্ব বদখপত ব ল নো। যনপজর র্োপছ এই েথম বহপর বগল বস! 
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