সু জন দাশগুপ্তের সৃ ষ্ট গ োয়েন্দো চরযত্র এপ্তেনফাফু। ররযজরিয প্রথভ
আত্মপ্রোশ ঘয়ি ৯০ দশপ্তের গ াডায় । প্রথভ ল্পটি টিল ‘ভযানহািাপ্তন
ভুনপ্তটান’। এয়েনফোফু প্রথয়ভ গরখো ত গ োিয়দয জনয। এপ্তেনফাফু
গসই এেই আপ্তিন, শুধু গলখাগুপ্তলা এখন আর টিে গিািপ্তদর জপ্তনয
নয়।

টসটরপ্তজর আরও টেিু ফই১। ভযানহািাপ্তন ভযানহান্ট
২। ভযানহািাপ্তন ভুনয়টোন
৩। ভযানহািাপ্তনর ভযাডভযান
৪। িঅর খুনীয ন্ধোয়ন
৫। োরিরনয়েতয়ন িোরি
৬। হাউসপ্তফাপ্তি টনপ্তখাোঁজ ও অনযানয রহসয

ইত্যাটদ

ঢোেো যয উয়মোরচত
সু জন দাশগুপ্ত

এে

রে ু রদন র এয়েনফোফু ো রনয়ে য়েয় ন। ঁয ভোথোে মখন এেফোয
রে ু চোয়, তখন গিো যোয়নো ভুরের। িঅভোয়দয িযোোিটয়ভয়ে রোয় োেো
এেিো গ োট্ট ফোযোন্দো িঅয় । গখোয়ন দু য়িো গচেোয গেোন ভয়ত ফোয়নো মোে।
িফয ফোযোন্দোে ফয় ভয়নোয রে ু গদখো মোে নো রিেিআ। তয়ফ োভয়নয যোস্তো
রদয়ে োরে-িোরে প্রচুয চয়র। িঅয গময়তু িঅভযো রনউ িআেেট িআউরনবোরটরিয
েোয় থোরে। োত্র োত্রীয়দয রবে ফভয়েিআ গরয় থোয়ে। গেউ োঁয়ি, গেউ
জর িং েয়য। যোস্তোয োয় এেিো টোযফোে েরপ িঅয় - তোয োভয়নয
চত্বয়য গচেোয-গিরফর োজোয়নো। গখোয়ন দু -এেজন ফয় থোয়ে রযোি খুয়র,
গফরয বো িআ োত-ো রেয়ে েরপ, এয়েয়ো, গভোচো রোয়ত, গফয় র িআতযোরদ
খোে িঅয প্রচণ্ড হচচ েয়য। িঅিতরোয উয়য ফয় গফ গদখয়ত ভন্দ রোয়
নো। এখন িঅয গিো ম্ভফ নে। এয়েনফোফু ফোযোন্দোে গ োিো য়নয়যো পুর
োয় য িফ ফরয়েয় ন। ফিআ গঘঁয়ি গঘঁয়ি নোনোন ো গুয়রোয নোনোন তদোযরে
চরয় ।

ফো োন ম্পয়েট িঅভোয রচযরদয়নয ধোযণো ভোরি েুরয়ে ফীজ ফো চোযো রো োয়নো।
ভোয়েভয়ধয গ োফয োয জোতীে রে ু গদেো। িঅজেোর িঅয য়যে যেয়ভয
গেরভেযোর োয গফরযয়েয় জোরন, রেন্তু তো েতিো ফযফোয েযয়ত য়ফ, েখন

রদয়ত য়ফ, গেোন োয় রদয়ত য়ফ - গ ম্পয়েট িঅভোয গেোন ধোযণোিআ
গনিআ। রেন্তু এয়েনফোফু য়ে ফিআয়েয োতো ঘন ঘন উরয়ি োদো, খয়েরয, নীর,
ফু জ - নোনো যয়েয দোনো গভয় গভয় িয়ফয উয গপরয়ত গদয়খ ভয়ন র
এয গথয়ে গেরভরিয এক্সয়রযয়ভন্ট জ। প্রভথয়ে এেরদন গিো ফরয়ত
 খযোঁে গখঁরেয়ে উিয়রো, ‚যোখ গতোয এয়েনফোফু য ফোযোন্দো-ফো োন। এখন
মটি এেিো পুর গচোয়খ গদখরোভ নো, এরদয়ে ফোযোন্দোে মোফোয গজো গনিআ।
গদয়ফো এেরদন ফ রে ু গপয়র।‛
এয়েনফোফু য রিয়পন্স য়ে পুর গপোিোয ভে এখন িঅয় রন। িঅভোয়দয
িঅয়যেিু হধমট ধযয়ত য়ফ। তয়ফ উরন গম এেিু উরিগ্ন গিো ফু েরোভ।
এেরদন ফয়রিআ গপরয়রন, ‚ূ য়মটয িঅয়রো গফর িঅয় নো যোয ফোযোন্দোে।‛
প্রভথ োভয়ন র র। ফরর, ‚তো িঅরন রে েযয়ত ফয়রন, ফোযোন্দোিোয়ে
ঘুরযয়ে ূ ফ ভুয়খো েয়য গদয়ফো। এরদয়ে গম িঅয়রো গফর িঅয় নো - গিোয়তো
দু ফ য ধয়য গদখয় নিআ, রে তোয়র ফো োয়নয এক্সোিট য়রন!‛
‚নো তো নে যোয, পুর িঅয়ফিআ। তয়ফ রেনো ুয়যো গোয়িনরেোরিো
রযেযোরোিআজ য়ফ নো।‛
‚িঅরিটরপরেোর রোিআি রো োন। তয়ফ িআয়ররিররিয রফর িঅরন গদয়ফন, গেোয
েরুন যোয ফয়র ফোেনো ধযয়ফন নো। িআনপযোক্ট, ফোযোন্দোিোয়তো িঅভযো গেউ
ফযফোয েযয়ত োযর নো, ফোী ফযিং ফোযোন্দোয এরযেোিো েযোরেুয়রি েয়য
িঅনোয বোেোয গেোযিো ফোরেয়ে রদে।‛

প্রভথ রতযিআ এয়েনফোফু য গ য়ন রো য়ত োয়য!
‚রেয়ম ফয়রন যোয, এিআ পুরগুয়রো মখন পুিয়ত শুরু েযয়ফ, রে যেভ গোবো
য়ফ ফরু নয়তো? িঅরভ জোরন ভযোিোভ ফ্র্যোরন্সস্কো পুর বোয়রোফোয়ন।‛
ফ্র্যোরন্সস্কো প্রভথয োরটয়ফ্র্ণ্ড, মরদ প্রভথ োরটয়ফ্র্ণ্ড েথোিো শুনয়র গতয়র-গফগুন
য়ে মোে। জোট গফ্র্ণ্ড - িঅয় িঅফোয রফয়লণ গমো েযয়ত য়ফ গেন?
মোে গ ফ েথো। এয়েনফোফু য এিআ োয়িটন প্রয়জক্ট গম ফটয়তয ভূ রলে
প্রফ গিো িঅভযো দু জয়নিআ িঅঁচ েযর । ভয়ন ভয়ন বোরফ বোর য গদয়য
চোরলবোিআযো গফর েো-গরখো েয়যন নো, নিআয়র ফোজোয়য চোর-িোর-ফরজ
োেো গমত নো।

িঅজ েোয়র এয়েনফোফু িঅয প্রভথ দু জয়নিআ গফরযয়েয় । এয়েনফোফু য়ে
োয় য জনয এেিো লু ধ রেনয়ত য়ফ। এেিো োয় য োতোে ররপ ভোিআনয
নো রে এেিো িু খ য়েয় । বদ্রয়রোে রতযিআ গেয় গ য় ন। এভরনয়ত
োে-রেপ্পন, রেন্তু োয় য গ য়ন মো খচটো েয়যয় ন, তো রদয়ে উরন স্বেয়ন্দ
ঁয ুযয়নো ির-য়েদোয গেোিরি রফজটন রদয়ে এেিো নতুন গেোি রেনয়ত
োযয়তন। রে িঅয েযো ! তয়ফ যো মোেোয়ত িঅভোয ু রফধো য়েয় ।
িঅজয়ে খুফ রযরযোক্স েয়য যফীন্দ্রঙ্গীত শুনয়ফো িঅয রনউ-িআেেট িোিআভ
েফ। ত দু -প্তো ধয়য খোতো গদখো িঅয এেিো রযোচট গোয গরখোয চোয়

ো গ য়ে জীফনিো উয়বো েযো ে রন। রেন্তু গিো ফোয রে গজো িঅয় !
রিিং িিং গফর। দযজো খুয়র গদরখ তোয়যে িঅরী।

‚ফু েয়রন ফোীদোদো, ফোিংরোবোলো িঅয িংস্কৃরতয়ে ফোঁরচয়ে যোখয়ফ িঅভোয়দয
ফোিংরোয়দ, িঅনোয়দয রিভফঙ্গ নে।‛
রে খফয, গেভন িঅয় ন দূ য়য থোে, যোয়রো মটি নে। প্রথয়ভিআ এেিো মু দ্ধিং
গদর বোফ!
চি েয়য তোয়যয়েয রযচেিো রদয়ে রনিআ। তোয়যে ে’ভো র িঅভোয়দয
োয়য িযোোিটয়ভেিো বোেো রনয়েয় । গেোন এেিো িঅিআ.রি পোয়ভট েোজ েয়য।
ফোরে ঢোেোয়ত। েয়েে ভো র এিআচ-১ রবো রনয়ে িঅয়ভরযেোে এয়য় ।
শুধু তোয়যে নে, য য়ঙ্গ ভোভুদ ফয়র িঅয এেরি গ য়র এয়য় - এেিআ
গেোম্পোরনয়ত চোেরয রনয়ে। রেন্তু ভোভুদ এেিু ভুখয়চোযো, রফয়ল িঅয় নো।
তোয়যেবোেো এেোিআ এেয়ো। এয়েনফোফু য য়ঙ্গ োল্লো গদফোয উমু ক্ত গরোে।
ভোয়ে ভোয়ে মখন তোয়যে িঅয এয়েনফোফু য ফেফেোরনয োঁেোর িঅক্রভণ
শুরু ে, তখন িঅরভ েোজ িঅয় ফয়র িরপয় োরোিআ। তয়ফ ভোয়েভয়ধয
তোয়যয়েয েথোগুয়রো ভন্দ রোয় নো। গ য়রিোয ভয়ধয এেিো চোো রউভোয
িঅয় । গিআ রউভোযিো রযূ ণট রূ োে য ফোঙ্গোর েথোয িোয়ন। গিআ েথো
িঅয ু যয়ে িেয়য তুয়র ধযোয েভতো িঅভোয গনিআ। ফোঙ্গোর োিেয়দয েোয়
তোিআ িঅয় বোয় িআ েভো গচয়ে রনরে।

এেরদন িোৎ তোয়যে ফরর, ‚ফু েয়রন দোদো, ফোিংরোয়দয়য ভয়তো গপ্রোয়েরব
গদ ৃ রথফীয িঅয গেোথো গনিআ।‛
প্রভথ েোয়র ফোয জনয রিয়ভয িভয়রি েযর র। যোন্নোঘয গথয়েিআ
তোয়যয়েয েথো শুয়ন গচঁরচয়ে ফরর, ‚গোেোি ননয়ন্স!‛
‚ননয়ন্স গেন দোদো, বুরয়তো রে ু িঅরভ ফরর নো।‛
িঅরভ ফররোভ, ‚রে গপ্রোয়ে এয়তো গদখয়র শুরন?‛
‚িঅেো গোয়নন। িঅভোয়দয প্রথভ গপ্ররয়িন্টয়ে িঅভযো ফিংয় রনধন েয়যর ,
রিতীে গপ্ররয়িন্টয়ে শুধু এেো গভয়যর । তৃতীে গপ্ররয়িেয়ে ভোরয রন, শুধু
গজয়র ুয়যর - প্রয়েিো এেফোয দযোয়খন?‛
প্রভথ গম প্রভথ গ ফয়র উিয়রো, ‚নোয়, এফোয গতোভোয েথোিো ভোনর ।‛

তোয়যে িঅো ভোয়ন রনউ িআেেট িোিআভ েো িঅজ ভোথোে উিয়রো। িিত:
ঘেো খোয়নে ফক্তৃতো েযয়ফিআ। রেন্তু ফোিংরোয়দয়য গ য়র - দু িআ ফোিংরোয রভরন
ঘিোয়ত এয়য় তোয়ে গতো তোেোয়নো মোে নো।
রজয়ে েযরোভ, ‚েরপ খোয়ফ?‛

‚নো দোদো ‛, তোয়যে ফরর, ‚উত্তযিো রেন্তু রদয়রন নো, েথোিো িঅরন
ভোয়নন?‛
িঅরভ রজয়ে েযরোভ, ‚গেোন েথোিো?‛
‚এিআ গম ফোিংরো বোলো িঅয িংস্কৃরতয়ে ফোঁরচয়ে যোখোয েথো।‛
‚গতোভোয এিআ েথো ফরোয গফর রে?‛
‚িঅনোযো।‛
‚িঅভযো ! গোেোিআ?‛
‚এিআ গম দোদো, িঅনোযো েথোে েথোে িআিংয়যরজ ব্দ ফযফোয েয়যন। ‘মু রক্ত’
িথফো ‘গেন’ নো ফয়র ফরয়রন ‘গফর’ িঅয ‘গোেোিআ’। ফোিংরো মখন ফরয়ফন,
তখন শুধু ফোিংরো ফরয়ফন, িআিংয়যরজ মখন শুধু িআিংয়যরজ।‛
েথোিো তোয়যে বুর ফয়র রন। িঅভোয িয়ধটে েথোয়তিআ িআিংয়যরজ ব্দ এয়
মোে। ফ্র্যোঙ্করর িয়নে েথো ফোিংরোয়ত রে য়ফ গিোিআ ভোথোে িঅয় নো। রেন্তু
োত েোয়র তোয়যয়েয এিআ ফক্তফয িঅরভ ভোনয়ত যোরজ নিআ। বোলো রনয়ে মু দ্ধ
েয়যর  - গফ েয়যর , রেন্তু তো ফয়র রিভফয়ঙ্গয ফোিংরোয়ে ফোিংরোয়দী
ফোিংরো োরযয়ে গদয়ফ - এ িঅফোয রে িঅফদোয ! রফয়ল েয়য মোযো জরয়ে
োরণ ফয়র, িঅয স্নোনয়ে গ োর - তোযো ফোিংরো রনয়ে ভোতব্বরয েযয়ফ গেন?
রেন্তু িো এেিু গিররয়েি োফয়জক্ট। তোিআ ফররোভ, ‚দযোট রোিআপ। বোলোয়তো

চুচো এে জোে োে ফয় থোয়ে নো। প্রয়েোজয়ন ফদরোে। িআিংয়যরজয়তয়তো
িয়নে িনযোনয বোলো এয়য় ।‛
‚রেন্তু তো ফয়র দোদো গোেোিআ-গে ফোিংরোে রনয়ে িঅয়ফন – ‘রে’-িো রে গদোল
েযর?‛
‚গতোভযোয়তো ফোু রদরদয়ে িঅো ফর, রর নো ভোরয়ে ফু েো।‛
‚িঅরন দোদো গযয় তক্ক েযয় ন। রতয গবয়ফ গদখুন, োন ফরু ন , নোিে
ফরু ন, রয়নভো ফরু ন - ফোিংরোয়দয়য য়ঙ্গ রে িঅনোযো গয়য উিয় ন?‛
‚ োয়ন গতোভযো এর য়ে িঅয় ো?‛
‚িঅর দোদো। ফোয েরুন এেজন গযজেোনো গচৌধু যী ফনযো।‛
‚যোম্পর িপ েোন রদয়ে তুরভ গতোভোয রথরয প্রুব েযয়ত চো ?‛
‚তো নে দোদো, িঅনোযোয়তো িঅভোয়দয িনয িঅরিটটয়দয োন গোয়নন নো,
ফনযোিআ এখোয়ন িঅয়ন - গিোিআ গোয়নন। তোযয গদখুন, নোিে ফো গিরর
রপল্ম - ির েরযয়ভয ভয়তো ফু রদ্ধদীপ্ত নোরেেো িঅনোয়দয রিরবয়ত গেউ
িঅয় ? রতো, গভৌু রভ ফো রফোো োেোয়তয ভয়তো ু ন্দযী?‛
‚মোয়দয েথো ফরয় ো, তোয়দয েোউয়েিআ গদরখ রন।‛
‚তোয়র ফরর গদখুন দোদো, গদখয়র িঅনোয গচোখ জুেয়ফ, িঅয িঅভোয য়ঙ্গ
তেট েযয়ফন নো।‛

‚তুরভ রিভফয়ঙ্গয ফ িযোক্টয িযোয়িয়দয গদয়খয় ো?‛
‚িঅরফৎ দোদো, নিআয়র তুরনোভূ রে রফচোয েযয়ফো রে েয়য? রিভফয়ঙ্গয
গরখেয়দয গরখো িঅভযো রে, রয়নভো গদরখ, োপ্তোরে ভোরে রত্রেোগুয়রো
রে। গগুয়রোয়তো িংস্কৃরত ফোঁরচয়ে যোখোয এেিো িঙ্গ। এফোয িঅরন ফরু ন,
ফোিংরোয়দয়য রে রে ফিআ িঅরন য়েয় ন?‛
‚গদয়খো ফোু, িঅরভ রপরজয়ক্সয ফিআ গল েযোযিআ ভে োিআ নো। ফোিংরো
োরতযয়তো দূ য়যয েথো।‛
‚তোিআয়তো ফরর দোদো, ফোিংরোয়ে ফোিংরোয়দিআ ফোঁরচয়ে যোখয়ফ।‛

রোরেরর এিআ ভয়ে এয়েনফোফু ঢুেয়রন। ‚এিআ গম, যোয, রে ভয়ন েয়য?‛
‚এিআ দোদোয য়ঙ্গ এেিু ল্প েযয়ত এয়র রোভ।‛
‚ফোু রতয েথোিোিআ ফর নো - তেট জুেয়ত এয় ।‛
‚রেয়ম ফয়রন দোদো, তেট নে, এেিু িঅয়রোচনো।‛
‚রে রনয়ে িঅয়রোচনো যোয, ফরু ন এেিু শুরন?‛
‚িঅরভ ফরর রোভ ফোিংরো িংস্কৃরতয়ে ফোঁরচয়ে যোখয়ফ ফোিংরোয়দ - রিভফঙ্গ
নে। রেন্তু দোদো ভোনয়ত যোরজ নন।‛

‚গেন যোয ?‛
‚িঅরন তোয়যয়েয ে রনয়েন?‛
‚ে রনরে নো যোয, িঅনোয রজনিো ফু েয়ত চোরে।‛
‚িঅভোয গেোয়নো রজনিআ গনিআ - এিআয়ফ ভে নষ্ট েযো।‛
‚এিআয়ি দোদো রিে ফয়রয় ন। িঅনোযো মোঁযো রিভফয়ঙ্গয ফু রদ্ধজীফী - তোঁযো
ফোিংরো রনয়ে ভয়ে নষ্ট েযয় ন নো ফয়রিআ ফোিংরোবোলো রিভফয়ঙ্গ ধ্বিং
য়ফ।‛
‚চুয়ে মোয়ফ, এখনয়তো িআিংয়যরজ িঅয ররন্দযিআ মু ।‛
‚তো গোে দোদো, রেন্তু এয়েনফোফু য গম েোরনীগুয়রো ররখয় ন - গগুয়রোয়তো
গেউ েয়ফ নো।‛
‚এখন গেউ য়ে নোরে ?‛ প্রভথ েখন ঘয়য ঢুয়েয় িঅরভ গিয োিআ রন।
‚গরোয়ে নো জোয়ন এয়েনফোফু য়ে, নো জোয়ন ফোীয়ে।‛
‚গেন দোদো, িঅরভয়তো য়ের ।‛
প্রভথ েোিো ঘোয়ে নু য়নয র য়ি স্তোদ। ফরর, ‚তোিআ নোরে? গেোয়েয়ে?‛
‚ঐ গম িঅনোয়দয এেিো রত্রেো গফয়যোে ু খী ৃ য়েোণ - গিআখোয়ন?‛
‚গেোথোে, ফোিংরোয়দয় মখন র য়র?‛

‚নো নো, ফোী দোদো েয়ত রদয়ের য়রন।‛
‚তোয়র গভোি দু জন য়েয় ো - ফোী রনয়জ িঅয তুরভ। েোযণ িঅরভ রে রন,
এয়েনফোফু  নো।‛
‚রেয়ম ফয়রন প্রভথদো, ভোভুদ য়েয় ।‛
‚তোয়র রতনজন। তয়ফ রজয়ে েয়য গদয়খো - ুয়যোিো য়েয় রেনো। েোযণ
ফোীয গরখোিো েয়েে োতো য়যিআ েুয়র মোে।‛
‚তুিআ থোভরফ ‛, িঅরভ রফযক্ত য়ে ফররোভ।
এয়েনফোফু িঅভোয ে রনয়ে ফরয়রন, ‚রেয়ম ফয়রন যোয, ু খী ৃ য়েোণয়তো
এখন িয়নে গর ে।‛
‚গ রনয়ে গতো িঅরভ প্রশ্ন তুরর নো। রিেনোরযয়তো প্রচুয রফরক্র ে,
িঅরনয়তো রেয়নয় ন এেিো। গেোয়নোরদন ফযফোয েয়যয় ন?‛
প্রভথয োঞ্চগুয়রো এয়েফোয়য মটো ণ্ডোভ। রতয গেোয়নো ফোনোন জোনয়ত য়র
এয়েনফোফু প্রভথয়েিআ রজয়ে েয়যন। নো থোেয়র িঅভোয়ে। রিেনোরযিো
ফহুরদন ধয়যিআ তোয়েয উয িফয়ররত য়ে য়ে িঅয় ।
‚ফিআ রেনয়রিআ মরদ েো য়ে গময়তো, তোয়র এতগুয়রো োত্র োত্রী প্ররত ফ য
গপর েযয়তো নো।‛

এিআ যেভ িদ্ভুত মু রক্তয য়ঙ্গ োল্লো গদেো েরিন। তোযয প্রঙ্গিো মখন
িঅভোয গরখো রনয়ে িঅরভ এ রনয়ে উচ্চফোচয েযরোভ নো।

তয়ফ প্রঙ্গিো তোয়যেিআ োল্টোয়রো। ফরর, ‚িঅয়র িঅরভ এয়র রোভ
এয়েনফোফু য েোয় ।‛
‚িঅভোয েোয় যোয ! রে ফযোোয ?‛
‚ভোভুদয়ে রনয়ে এেিো ভযো য়েয় ।‛
‚রে ভযো?‛
‚ফরর ।‛ তোযয িঅভোয রদয়ে তোরেয়ে ফরর, ‚দোদো, তোয়র ঐ েরপিো
ফোনোন, গখয়ত গখয়ত ফরর।‛

েরপ গখয়ত গখয়ত তোয়যে মো ফরর গিো র ভোভুদ েয়েেরদন র খুফ
রিয়প্রি য়ে িঅয় । ভোভুদ এভরনয়ত েথোফোতটো েভিআ ফয়র। তয়ফ এ ে’রদন
দু য়েেিো োঁ হুঁ োেো িঅয রে ু িআ ফয়র রন। গয়ল তোয়যয়েয গেোয়রেয়ত 
জোরনয়েয় গদ গথয়ে এেিো রচরি গয়ে য য়ন্দ য়ে গম োঁচ ভো
িঅয় য ফোফোয ভৃ তুযিোয ভয়ধয েয়তো গেোন যয িঅয় - িো স্বোবোরফে
ভৃ তুয নে। তোয়যে মখন রজয়ে েয়যয় - েোয রচরি? ভোভুদ উত্তয রদয়েয় ,

রচরিিো য ফোফোযিআ গরখো। এয়য় ফোফোয িযোিরনটয েো গথয়ে। মোিআয়োে,
তোয়যে িঅয রফয়ল রে ু জোনয়ত চোে রন। রেন্তু ভোভুদয়ে ফয়রয় গম, 
এেফোয এয়েনফোফু য য়ঙ্গ েথো ফয়র গদখুে। রতরন েয়তো এ রফলয়ে এেিো
ভতোভত রদয়ত োযয়ফন। ভোভুদ প্রথয়ভ উৎো গদখোে রন - গফোধে য
ভযো রনয়ে িঅয েোউয়ে রফব্রত েযয়ত চোে রন। রেন্তু য়য যোরজ য়েয় ।
রেন্তু রনয়জ এ রনয়ে িনু য়যোধ েযয়ত িয়োেোরস্ত গফোধ েযয় , তোিআ তোয়যে
এয়য় এয়েনফোফু ভোভুয়দয য়ঙ্গ েথো ফরয়ত যোরজ য়ফন রেনো জোনয়ত।
এয়েনফোফু ফ শুয়ন ফরয়রন, ‚রে িঅিমট যোয, এিো রে গেোন েথোয
েথো!‛

দু িআ

খোরনে ফোয়দ তোয়যে ভোভুদয়ে রনয়ে এয়রো। তোয়যে বুর ফয়র রন।
ভোভুয়দয গচোযো গদয়খ গফোেো মোে, য ভয়নয য এেিো েে চরয় । ঘয়য
প্রোে রনিঃয়ব্দ ঢুয়ে গোপোয এেিো গেোয়ন চু েয়য ফর। এভরনয়তিআ
মতফোয  এয়য় দু য়েেিোয গফর েথো ফয়র রন। য়ে েথো ফরোয়নো ভোয়ন,
প্রশ্ন েযো িঅয তোয উত্তয়য যোঁ ফো নো গোনো। িঅজ মরদ রনয়জয তোর য়দিআ
এয় েথো ফরোয জনয। রেন্তু স্ববোয়ফোরচত য়ঙ্কোচ েোরিয়ে উিয়ত োযয় নো।
এভরনয়ত  ফযোোযিো েতিো ফরয়ত োযয়ফ িঅভোয য়ন্দ র র। রেন্তু
তোয়যে এফিং এয়েনফোফু মখন িঅয় ন, তখন প্রয়শ্নয রে ু েভরত য়ফ নো।
ু তযোিং তথয উদ্ঘোিন চি েয়য নো য়র, গিো গম য়ফ গ রফলয়ে গেোন
য়ন্দ গনিআ।
িঅভযো ফোিআ চু েয়য িঅর । রনস্তব্ধতোিো এয়েনফোফু িআ বোেয়রন। এয়েনফোফু
ফরয়রন, ‚ফরু ন যোয, তোয়যে োয়ফ ফরয়রন িঅরন িঅভোয য়ঙ্গ এেিু
েথো ফরয়ত চোন।‛
‚িঅরভ এেিু রচিোে য়ের ‛, ভোভুদ িঅয়স্ত িঅয়স্ত ফরয়রন।
‚রেয়য রচিো যোয ?‛

‚েয়তো িয়তুে রচিো, রেন্তু ভোথো গথয়ে যোয়ত োযর নো। িঅনোয়ে
ফরয়ত চোিআ, িঅফোয ভয়ন য়ে - রচিোিো এতিআ িথটীন গম এ রনয়ে িনযয়দয
রফব্রত েযোিো গফোধে িনু রচত।‛
‚যোয িঅরন এয়তো বোফনো েযয় ন গেন, ফয়র গপরু ন। ফন্ধুয়দয েোয়
ফরয়ফন যোয - এ রনয়ে এয়তো য়ঙ্কোচ গেন ?‛
‚য়ঙ্কোচ রিে নে, িঅয়র ফযোোযিো েয়তো রে ু িআ নে। ‚
‚ফয়র গপরু ন যোয। তোয়যে োয়ফ ফরর য়রন এেিো রচরিয েথো - তোয়ত
নোরে রে ু এেিো খফয িঅয় ।‛
‚রচরিয েথোিো রিেিআ ফয়রয় তোয়যে। িঅভোয ফোফো এেিো রচরি
িঅয়নোেোযচোচো, ভোয়ন ফোফোয িযোিনটীয েোয় গযয়খ মোন - ফোফোয ভৃ তুযয য
িঅভোয়ে গদফোয জনয। রচরিয়ত ফোফো ররয়খয় ন গম, উরন িঅঙ্কো েযয় ন গম,
ঁয িোৎ ভৃ তুয য়ত োয়য। এিআ েথোিোিআ িঅভোয়ে প্রচণ্ড বোয়ফ রফচররত
েয়যয় । গেন েথোিো উরন ররখয়রন?‛
‚এিআ রচরিয ফযোোয়য িঅরন িঅয় রে ু জোনয়তন নো যোয ?‛
‚নো, ফোফো িঅভোে রে ু ফয়র মোন রন।‛
‚িঅনোয ফোফোয েতরদন িঅয় ভোযো গ য় ন?‛
‚িঅরভ এয়দয় িঅোয ভো দু য়েে িঅয় - তো প্রোে প্রোে ভো োঁয়চে র।‛

‚িঅনোয িঅয়নোেোযচোচো এতরদন রচরিিো গদন রন গেন যোয ?‛
‚িঅয়নোেোযচোচো রনয়জ গফ েয়েেভো ভযণোন্ন িু স্থ র য়রন। রে ু রদন র
িঅফোয েোজেভট শুরু েয়যয় ন। উরন ররয়খয় ন রচরিিোয েথো উরন বুয়র
র য়ের য়রন। িোৎ পোিআর ঘোঁিয়ত ঘোঁিয়ত য নজয়য এয়য় ।‛
‚িঅিআ র। তো িঅরন এয়তো রফচররত য়েন গেন যোয , ঁয ভৃ তুযিো রে
িস্বোবোরফে বোয়ফ য়ের র?‛
‚গিো রনয়েিআ বোফর । ফোফো ভোযো মোন এেিো োরিট চরোেোরীন। িোৎ োিট
িযোিোয়ে ঁয ভৃ তুয ে।‛
‚িঅনোয ফোফোয োয়িটয গেোন প্রয়েভ র র?‛
‚তো র র, ফোফোয োিট ফযোফযিআ খোযো। ফ য রতয়নে িঅয় ঁয রিপর
ফোিআো ে িঅনোয়দয ভুম্বোিআয়েয এে োোতোয়র। রেন্তু তোযয গথয়ে
উরন বোয়রোিআ র য়রন। খুফ োফধোয়ন রনেভ ভয়তোিআ চরয়তন। তয়ফ রনেভ গভয়ন
চরয়র প্রয়েভয়তো য়তিআ োয়য।‛
‚তোয়র িঅনোয য়ন্দ জো য় গেন যোয ?‛
‚তোিআয়তো ফরর গম, রচিোিো ভয়ন ে িয়তুেিআ। তো োেো োরিটয়ত িঅভোয
খোরু র য়রন, রমরন ুররয়য োয়ফে রিিঅিআরজ।‛
‚োফ-রি.িঅিআ.রজ-িো রে?‛ প্রভথয প্রশ্ন।

‚‘োফ’ নে দোদো, ‘োয়ফে’ - ভোয়ন প্রোক্তন ‛, তোয়যে রফদ েযর।
‚িঅয খোরু ?‛ এয়েনফোফু প্রশ্ন েযয়রন।
‚গভয়োভোিআ।‛
‚রয যোয, ফরু ন।‛
‚রতরন িফয িস্বোবোরফে রে ু গদয়খন রন। তো োেো ফোফোয েোয় য ভোনু ল
িঅয িয়নয়ে র য়রন। তোঁয়দয গেউ গেোয়নো যয এয ভয়ধয গদয়খন রন,
নিআয়র েোনোঘুয়লো শুনতোভ। ফোফোয োনীেিো ুরর যীেো েয়যর র - রে ু
োে রন।‛
‚দোঁেোন যোয, দোঁেোন। ুরর গেন এয়র র?‛
‚এয উত্তয িঅরভ রিে ফরয়ত োযয়ফো নো। িোক্তোয িঅয়ভদ িঅভোয়দয
োেোয়তিআ থোয়েন। রতরন ফোফোয়ে রনেরভত নো য়র ভোয়ে ভয়ধয গদখয়তন।
রতরন োরিটয়ত র য়রন। এফিং ফোফোয়ে যীেো েয়য গিথ োরিটরপয়েি
রদয়ের য়রন। িঅভোয ধোযণো খোরু তো েয়তো এেিু রনরিত য়ত
গচয়ের য়রন।‛
‚তো োনীেয়ত মখন রে ু োেো মোে রন, তোয়র এখন  রনয়ে রচিো য়ে
গেন যোয?‛

‚গে জোয়ন, িঅরভ েয়তো রিে গুর য়ে ফরয়ত োযয়ফো নো। েতগুয়রো রজরন
এখন ভয়ন য়ে রিে র র নো।‛
‚গমভন ?‛
‚গমভন, োরিট চরোয ভয়ে দু ফোয গিরন গেোয়িটয ফোরতগুয়রো রনয়ব মোে।
দু ফোযিআ োরেটি গব্রেোয রি েয়যর র। িঅভোয়ে র য়ে রযয়ি েযয়ত
য়ের র। তখন এ রনয়ে িঅরভ িতিো বোরফ রন। িয়নে ভয়ে রোিআয়নয
বোযয়রোি মরদ খুফ েভ থোয়ে, তোয়র োরেটি গব্রেোয ফ ভয়ে রি নো
েযয়ত োয়য।‛
‚িঅরভ এেিু েনরপউি যোয গিরন গেোয়িটয য়ঙ্গ োরিটয ম্পেটিো রে?‛
‚ রয, োরিটিো গিরন গেোয়িটিআ রের। িঅয়র ফোফোয োিট ফোিআোয়য
য়য গিরন গেোিট িঅয ফযফোয েযো ত নো। িঅরভ রনয়জ গেোয়নোরদনিআ
গিরনয় উৎোী র রোভ নো। তোিআ িো এভরনিআ য়ে থোেয়তো। শুধু োরিটয
ভয়ে ফযফোয েযো ত। গল োরিটিো ঐ গিরন গেোয়িটিআ য়ের র।‛
‚এফোয ফু েরোভ। ফরু ন যোয রে ফরর য়রন।‛
‚রে ফরর রোভ িঅরভ?‛
‚ফরর য়রন যোয, োরেটি গব্রেোয ভোয়ে ভোয়ে এভরনয়ত রি েযয়ত োয়য গ রনয়ে তখন রে ু বোয়ফ রন।‛

‚ যোঁ। রেন্তু এখন বোফর , রিতীেফোয়যয য়য িঅয গব্রেোয রি েয়য রন
গেন! িঅরভ তখন গবয়ফর রোভ ফোরেয গ য়ন ু িআরভিংুর িঅয ফো োয়নয স্পট
রোিআিগুয়রো রনরবয়ে রদয়ের রোভ ফয়র গফোধে গরোি েয়ভ র য়ের র। রেন্তু
এখন ভয়ন য়েয় গম ঐ িঅয়রোগুয়রো র র িনয োরেটয়ি - তোয়দয গব্রেোয
িঅরোদো। গুয়রোয জ্বরো গনবোয য়ঙ্গ গিরন গেোয়িটয িঅয়রোয গেোন ম্পেট
গনিআ।‛
‚িঅিআ র।‛
‚এ োেো ফোফো নোরে িয়যঞ্জ জুয়য গ রোয় চুভুে রদয়ে ফয়রর য়রন, জুিো
রতয়তো। িঅরভ িয়যঞ্জ জুিআ খোরেরোভ, িঅভোয রতয়তো রোয় রন।‛
‚রেন্তু গিআ জুিোয়তো যীেো েযো য়ের র?‛
‚তো য়ের র। গিআজয়নযিআ ভয়ন য়ে - ফরে ু িআ েয়তো িয়তুে রচিো।‛
‚রচিো মখন িঅনোয য়ে, তখন এেিো েোজ েযো মোে যোয। িঅরন
োরিটয শুরু গথয়ে গল মটি মো মো ঘয়িয় ফো গদয়খয় ন ফরে ু রিয়িলয়
ফরু ন। রেেু ফোদ গদয়ফন নো।‛
‚রেযেভ রিয়িল?‛
‚এিআ গমভন যোয, োরিট েখন শুরু র, েোযো এয়র য়রন, ফোয রে
ফয়ন্দোফস্ত র র, খোফোয গেোয়েয়ে এয়র র, গে গেোথোে ফয়র য়রন, েখন
িঅয়রো রনবয়রো - মো-মো িঅনোয ভয়ন িঅয় - ফ।‛

‚রে বোয়ফ শুরু েরয ‛, ফয়র ভোভুদ রে ু েণ চু েয়য যিআর তোযয িঅয়স্ত
ফরো িঅযম্ভ েযর:
‚িঅভোয ফোফো ভোয়ে ভোয়েিআ ফোরেয়ত োরিট রদয়ত বোয়রো ফোয়তন। িঅফোেো
বোয়রো থোেয়র োরিটিো ফোিআয়য ত, নিআয়র ফোরেয রঘয়য। িঅভোয়দয ফোরেিো
গফ ফে। ফোফো প্রচুয িোেো খযচ েয়য এিো ফোরনয়ের য়রন ফ য দয়ে
িঅয় । িঅভোয়দয ফোরেয োভয়ন র র এেিো ফে গিরন গেোিট িঅয তোয
চোরযধোয়য রঘয়য র র রফোর ফো োন। গ য়ন ু িআরভিং ুর িঅয তোয চোযোয়
রে ু িো ফোঁধোয়নো চত্বয, তোযয িঅফোয ফো োন।। োরিট শুরু য়ের র ন্ধযোয
ভয়ে। প্রোে এেয়োয ভয়তো গরোে োরিটয়ত রনভরিত র য়রন। ফোফোয
রফজয়নয়য ূ য়ত্র গচনোজোনো, যোজচনরতে জ য়তয গরোে, যেোযী িরপোয,
গরখে, রল্পী, রচত্রতোযেো - গভোিভোি ফোিংরোয়দয়য গফ রে ু নোভীদোভী
গরোেয়ে ফোফো গিয়ের য়রন।

োরিট শুরু য়ের র োয়ে োতিো নো োদ। রিঙ্ক িঅয িযোয়িোিআজোয গদেো
য়েয় । মোঁযো ভদ খোন তোঁয়দয জনয েোিআন, রফেোয, হুিআরস্ক, রজন, গরয
িআতযোরদ য়যে যেভ োনীে যয়েয় । িঅয িনযয়দয জনয িয়যঞ্জ জু,
োিআনোয়র জু, গেোে - িআতযোরদ। ফোফো িু স্থ ফোয য গথয়ে োরিট -িোরিটয
ফ দোরেত্ব য়ের র ফোফোয রফজয়ন োিটনোয জোভোরচোচোয উয়য।

জোভোরচোচো ফোফোয গথয়ে ফেয় িয়নে গ োি - ফোফোয়ে ফে বোিআয়েয ভয়তোিআ
গদখয়তন; ফোফোয িয়নে ফযরক্ত ত েোয়জ োোময েযয়তন। ঢোেোয এে
গেিোযোযয়ে রদয়ে জোভোরচোচো ফ রে ু েযোয়তন। গিরফর গচেোয িঅনো গথয়ে
শুরু েয়য - গগুয়রো োজোয়নো, রভরন-ফোয ফোয়নো, িনযোনয গিয়েোয়যন,
োনীে, িযোয়িোিআজোয  খোফোয িআতযোরদয িঅয়েোজন  রযয়ফন ফরে ু িআ তোযো রনখুঁত বোয়ফ েযত। ফোফো িু স্থ ফোয য িিত: গ োিো
য়েে োরিট এিআ গেিোযোয িঅভোয়দয ফোরেয়ত েয়যয় । খুফ রফশ্বোয়মো য
প্ররতষ্ঠোন।

ফরে ু িআ চভৎেোয চরর র। রিে গৌয়ন িঅিিো মখন ফোয়জ তখন িোৎ
গিরন গেোয়িটয িঅয়রো ফ রনয়ব মোে।
ভো েযয়ফন যোয, রিে গৌয়ন িঅিিো গিো িঅরন রে েয়য ফু েয়রন ?
িো এেিো োযেয ফযোোয। িঅরভ এেিো স্তো রিরজিযোর োতঘরে
রেয়নর রোভ তোয েয়েেরদন িঅয় । গেোন েোযয়ণ গিোয়ত যোরত্র গৌয়ন ৮িোয িযোরোভট গদেো র র। িঅরভ রে ু য়তিআ িযোরোভটিোয়ে েযোনয়র েযয়ত
োযর রোভ নো। প্ররতরদন যোরত্র গৌয়নিঅিিোে িো ফোজয়তো, এেিো গফোতোভ
রিয় িঅরভ িঅেোজিো ফন্ধ েযতোভ। িঅয়রোিো গৌয়ন িঅিিোয়তিআ রনয়বর র,
েোযণ রিে য়ঙ্গ য়ঙ্গিআ িঅভোয ঘরেয িযোরোভটিো গফয়জ উয়ির র।

ঢোেোয়ত ভোয়েভয়ধয ফোরত চয়র মোে। িঅভোয়দয এেিো গজনোয়যিয র র। ফোরত
রনবয়র গিো চোরোয়নো ত। রেন্তু িঅরভ গদখরোভ যোস্তোয িঅয়রো গনয়ব রন।
িঅভোয়দয ফোরেয গবতয়যয িঅয়রোগুয়রো জ্বরয় । ু তযোিং োরেটি গব্রেোয
গেোন েোযয়ণ রি েয়যয় । ফোফো গচেোয়য ফয়র য়রন। িঅরভ ফোফোয েোয় িআ
দোঁরেয়ে র রোভ। ফোফো ফযোোযিো ফু য়েয় ন। ফরয়রন, ফোরেয গব্রেোযগুয়রো
র য়ে গদখয়ত। িঅম্মো ফোফোয োয় ফয় র য়রন। িঅম্মো ফরয়রন, ‘িঅভোয়ে
ঘয়য গময়ত য়ফ, গতোভোয ফোফোয লু ধ িঅনয়ত বুয়র গ র ।’
িঅরভ ফররোভ, ‘গেোথোে লু ধিো িঅয় ফর, িঅরভ রনয়ে িঅর ।’
িঅম্মো ফরয়রন, ‘নো, তুরভ খুঁয়জ োয়ফ নো। িঅভোয়ে রনয়ে চয়রো।’
িন্ধেোয়য িঅম্মোয়ে রনয়ে ফোরেয়ত গৌঁ য়ত িঅভোয এেিু ভয়েিআ গরয় গ র।
ফোরেয়ত ঢুয়ে িঅম্মো ররপয়ি উিয়রন, িঅয িঅরভ ......।‛
‚ররপি?‛
‚ফোফোয িু য়খয য িো রো োয়নো ে।‛
‚িঅিআ র, গিো গেোথোে?‛
‚দযজো খুয়র ঢুয়েিআ য়রয িোনোয়।‛
‚ফু েরোভ যোয, রিে িঅয় ফরু ন।‛

‚োরেটি গব্রেোযগুয়রো র ঘয়যয িনযপ্রোয়ি রঁরে ঘয়যয গদেোয়র। িঅরভ মখন
গরদয়ে এয় োরে, তখন গদখরোভ জোভোরচোচো ফোথরুভ গথয়ে গফয়যোয়েন।‛
‚ফোথরুভিো গেোথোে যোয ?‛
‚ররপয়িয োয় উয়য মোফোয িঅয়যেিো রঁরে, তোয রিে য়যিআ।‛
‚তোযয রে র যোয ?‛
‚ যোঁ, জোভরচোচো িঅভোয়ে গদয়খ ফরয়রন, ‘রে ফযোোয ?’
িঅরভ ফররোভ, ‘ফোরত রনয়ব গ য় ।’
‘গরে!’
‘েয়তো বোযয়রোি, গব্রেোয রি েয়যয় ।’
‘িঅেো রফদয়তো! রেন্তু িন্ধেোয়য ভোু দবোিআয়ে এেো গযয়খ চয়র এয়র....
িঅম্মো িঅয় গতো?’
িঅম্মো লু ধ িঅনয়ত উয়য গ য় শুয়ন জোভোরচোচো তোেোতোরে ু িয়রন। ফোফোয
স্বোস্থয ম্পয়েট জোভরচোচোয এেিো দু রিিো িঅয় । খোেো দোেোয ফযোোয়য
ফোফো মোয়ত গফরোরফ রে ু নো েয়যন গিআ জনয োরিট-িোরিটয়ত উরন ফোফোয়ে
খুফ নজয়য যোয়খন। িঅভোয িফয এিো ফোেোফোরে রোয় , েোযণ ফোফোয়ে স্বোস্থয
ম্পয়েট ময়থষ্ট য়চতন ফয়রিআ িঅভোয ভয়ন ে।‛

‚এেিো প্রশ্ন যোয। িঅনোয়দয ফোরেয গি-িঅিো এেিু ফরু ন। িঅরন
গিরন গেোিট গথয়ে ফোরেয়ত ঢুেয়রন রে বোয়ফ?‛
‚গিরন গেোয়িটয োয়িআ োরে-ফোযোন্দো। গখোন গথয়ে োভয়ন ফোরেয এেিো
গ োট্ট ফোযোন্দো গরযয়ে ফোরেয়ত ঢুেয়ত ে। গি িঅিো ভুয়খ েতিো গফোেোয়ত
োযয়ফো জোরন নো। রেন্তু িঅভোয েোয় িয়নে রফ িঅয় গগুয়রো গদখোয়র
রযষ্কোয ফু েয়ত োযয়ফন।‛
‚রিে িঅয় যোয, গিো য়যিআ নো ে গদখোয়ফন। এফোয ফরু ন তোযয রে
র।‛
‚য়রয িনযপ্রোয়ি গৌঁয় গব্রেোযফস্কিো খুয়র গদরখ, রতযিআ এেিো গব্রেোয
রি েয়যয় । িো গি েয়য রদয়তিআ এেিো োততোররয িঅেোজ গবয়
এয়রো। িথটোৎ গিরন গেোয়িট িঅফোয ফোরত রপয়য এয়য় ।‛ এতিো ফয়র ভোভুদ
এেিু ররিত বোয়ফ ফরয়রন, ‚িঅেো, িঅরভ রে গফর রিয়িয়র িঅনোয়ে
ফরর ?‛
‚এতিুেু নে যোয। রিে এবোয়ফ ফয়র মোন - মো মো ঘয়ির র। তয়ফ এেিো
প্রশ্ন যোয, োরেটি গব্রেোয ফয়ক্সয েো োেোর িঅয েোউয়ে গদখয়রন?‛
‚যোঁ, িঅভোয়দয ভোরীয িঅয়েলো নোয়ভ এেরি গফোফো গভয়ে িঅয় । ফ য দ
এ োয়যো ফে। গ খোয়ন ঘুযঘুয েযর র।  ফু রদ্ধয়ত খোয়িো - এরদে
রদে রনয়জয ভয়নিআ ঘুয়য গফেোে। িঅভোয এেফোয ভয়ন য়ের র, গভয়েিোিআ
গব্রেোয়য োত রদয়েয় রেনো। িঅরভ রজয়ে েযয়ত মোরেরোভ। রেন্তু গখেোর

র  জফোফ রদয়ত োযয়ফ নো। তয়ফ য়ে তেট েয়য রদয়ের রোভ, এখোয়ন
োত রদরফ নো ফয়র।‛
‚ েথো ফু েয়ত োয়য ?‛
‚তো গভোিোভুরি োয়য।‛
‚িঅয েোউয়ে গদয়খন রন যোয ?‛
‚নো।‛
‚রঁরেঘয়যয রঁরেিো রে গদোতোরোে মোফোয ?‛
‚যোঁ, গদোতোরোে মোফোয দু য়িো রঁরে। এিআ রঁরেিো েোয়জয গরোেযোিআ োধোযণত:
ফযফোয েয়য। এে-িঅধ ভয়ে িঅভযো েরয, মখন ফোরেয োয় পয়রয
ফো োয়ন মোিআ।‛
‚তোযয ফরু ন যোয।‛

‚িঅরভ মখন ফোিআয়য এরোভ তখন গদরখ জোভোরচোচো ফোফোয স্বোস্থযেোভনো েয়য
এেিো গিোট রদয়েন। িয়নয়ে খোয়ন ভদ গখয়র ফোফো োিট ফোিআো ফোয
য গথয়ে িঅয ভদ খোন নো। োরিট-িোরিটয়ত োধোযণতিঃ েভরোয়রফু য য ফো
িঅনোযয়য য - এিআযেভ রে ু খোন। জোভোরচচোয য খোরু  গিোট

রদয়রন। তখনিআ ফোফোয ভুখ গদয়খ ভয়ন র ফোফোয ভুখিো এেিু রফেৃত। ফোফো
ফরয়রন, ‘জোভোর, গফ রতয়তো এফোয়যয জুিো।’
জোভরচোচো ফরয়রন, ‘গরে, িঅভোযয়তো গযেভ রো য় নো।’ ফরয়ত ফরয়তিআ
িঅফোয িঅয়রো রনয়ব গ র। িঅরভ িঅফোয ু িরোভ োরেটি গব্রেোয িন েযয়ত।
গে জোরন গ ন গথয়ে ফরয়রন, গ য়নয ফো োয়নয িঅয়রোগুয়রো ফন্ধ েয়য
রদয়ত , তোয়র গরোিিো এেিু েভয়ফ। িঅরভ তোেোতোরে ঘয়য ঢুয়ে োরেটি
গব্রেোযিো িন েয়য, গ য়নয িঅয়রোয গভিআন ু িআচিো িপ েয়য রদয়ে মখন
রপযরোভ তখন ফোফোয়ে িোক্তোয িঅয়ভদ িঅয খোরু ধযোধরয েয়য শুিআয়ে
রদয়েন ভোরিয়ত। িঅরভ জোভরচোচোয়ে রজয়ে েযরোভ, ‘রে য়েয় ?’
জোভরচোচো এয়েফোয়য তচরেত। ফরয়রন, ‘রে জোরন, িোৎ গখঁচুরন রদয়ে য়ে
গ য়রন।’
তোয়র রে গিোে, োিট িযোিোে - রে র ফোফোয ! েয়েে রভরনয়িয ভয়ধয
গদখরোভ ফোফোয গদিো এয়েফোয়য রনথয।
োরিটয়ত মোঁযো এয়য় ন তোঁযো ফোিআ রদয়োযো। িোক্তোয িঅয়ভদ রোয োয়
িঅেু র রদয়ে ভোথো নোেয়রন। িআরতভয়ধয খোরু ুররয় গপোন েয়য িযোম্বুয়রন্স
োিোয়ত ফয়রয় । িঅম্মো ফোফোয়ে জরেয়ে বীলণ েোন্নোেোরি শুরু েয়যয় ন।
েয়েেজন ভররো িঅয রভয় িঅয়ভদ িঅম্মোয়ে ধয়য িঅয় ন। িঅভোয ফু য়ে
গম েী েষ্ট য়ে গফোেোয়ত োযয়ফো নো। িঅরভ নীচু য়ে ফয় ফোফোয োয়ে

োত রদয়ে গদখরোভ যীযিো গমন িোণ্ডো য়ত শুরু েয়যয় । িঅভোয োয়
িোক্তোয িঅয়ভদ। িঅরভ তখন এেিোিআ প্রশ্ন, ‘ফ গল?’
উরন ভোথো নোেয়রন।
জোভোরচোচো শুনরোভ খোরোয়ে ফরয় ন, ‘ভোু দবোিআ জুিো গখয়ে রতয়তো
ফয়রর য়রন। িঅভোযয়তো রতয়তো রো য়রো নো। ফু েয়ত োযর নো।’
খোরু গিো শুয়নিআ এেিো রুভোর রদয়ে ফোফোয গ রোিো গঢয়ে যোখয়রন।

খোরনে ফোয়দিআ িযোম্বুয়রন্স এয়রো, গিআয়ঙ্গ ুরর। খোরু ুরর িরপোয়যয
য়ঙ্গ রেফ ফরয়রন। তোযয তোঁযো ফোফোয োনীেবরতট গ্লোিো রনয়ে চয়র
গ য়রন।
িঅরভ এয়তো গোেোেন্ন গম, েোয়যোয য়ঙ্গ েথো ফরয়ত োযর নো। রেন্তু
িঅভোয িঅয়োয় মো য়ে ফিআ েোয়ন িঅয় । িোক্তোয িঅয়ভয়দয য়ঙ্গ
খোরু িঅয জোভোরচোচোয েথোফোতটো শুনর রোভ, িনযরদয়ে িঅম্মোয রফরো।
িয়নয়ে এয় িঅভোে োন্ত্বনো রদরেয়রন। এযিআ পোঁয়েিআ িঅরভ শুনরোভ িোক্তোয
িঅয়ভদ জোভোরচোচোয়ে গফোেোয়েন গম, রতয়তো রো োিো রে ু িস্বোবোরফে নে িো গিোয়েয িঅয় োভরেে রফভ্রোরি। রজোয েোয িঅয় িয়নে যেভ
িদ্ভুত স্বোদ ন্ধ ভোনু ল োে।
জোভরচোচো ফরয়রন, ‘রেন্তু গিোেয়তো য়য র !’

‘িঅভোয ভয়ন ে ভযোরব গিোয়েয এেিু িঅয় িআ এেিো ভোিআল্ড গিোে
য়ের র। তখনিআ উরন জুিো রতয়তো রো োয েথো ফয়রর য়রন। ঁয োিটিো
খুফ ফোয়জ িফস্থোে র র।’
গে জোরন িোক্তোয িঅয়ভয়দয েথো ভথটন েযয়রন। ‘যোঁ, প্রথয়ভয়তো দু -এে
চুভুে জু গখয়রন, তখন গতো রতয়তো ফয়রন রন।’
‘গে জোয়ন, িঅভোযয়তো ঁয়ে িু স্থ ফয়র ভয়ন ত নো।’ জোভোরচোচো গমন
িঅত্ম ত য়েিআ ফরয়রন।
িঅভোয গিোিআ ধোযণো র র। ফোফো এয়তো িংমত য়ে থোেয়তন গম, িোৎ
এবোয়ফ চয়র মোয়ফ, এিো েখয়নোিআ িঅভোয ভয়ন ে রন।

য়যয প্রশ্নিো র ফোফোয গোট ভয়িটভ য়ফ রেনো। িঅম্মোয বীলণ িঅরত্ত
ফোফোয যীয েোিো গ ঁেো ফোয ফযোোয়য। িোক্তোয িঅয়ভদ গিো েযোয খুফ
এেিো েোযণ গদখয় ন নো। মরদ োনীেয়ত গ োরয়ভয়র রে ু োেো মোে,
তোয়র িফয িনযেথো। ু তযোিং দ্রুত োনীেিো যীেোিো েযো গোে।
গখোয়ন রে ু নো োেো গ য়র, ধভটোচোয়য মো মো োরনীে গিো েযো য়ফ।
খোরু িঅয জোভোরচোচো তোয দোরেত্ব রনয়রন - িঅরভ শুধু য়ঙ্গ থোেয়ফো।
যরদন েোয়রিআ জোনো গ র োনীেয়ত রে ু োেো মোে রন। ু তযোিং গোট
ভয়িটভ েযোয িঅয গেোন েোযণ যিআয়রো নো। গভোিোভুরি এিআ ফযোোয।‛

‚থযোঙ্ক িআউ যোয। তোয়রয়তো িঅনোয দু রিিোয গেোন েোযণ গদখর নো।
গেন িঅনোয ভয়ন য়ে গম ভৃ তুযিোয়ত গেোন যয িঅয় ।‛
‚ঐ গম ফররোভ িোৎ দু ফোয েয়য োরেটি গব্রেোয রি েযো।‛
প্রভথ ফরর, ‚গব্রেোযিোয়তো রিয়পরক্টব য়ত োয়য।‛
‚তো োয়য িফয। তয়ফ িঅয়যেিো েোযণ যয়েয় িঅভোয রচিোয। িঅভোয
ধোযণো ফোফো গেোন এেিো েোয়ভরোে জরেয়ে য়ের য়রন।‛
‚রেযেভ েোয়ভরো যোয ?‛
‚তো ফরয়ত োযয়ফো নো। তয়ফ ঁয়ে এেিু রফভলট গদখতোভ। দু য়েেফোয প্রশ্ন
েয়যর । রেন্তু য়িোলজনে গেোন উত্তয োিআ রন। িঅম্মোয য়ঙ্গ এেিো
দূ যত্ব রেয েয়যর । এভনরে জোভোরচোচোয য়ঙ্গ রখিরভি েযয়তন। ঁয
ভৃ তুযয য জোভোরচোচোয েোয় শুয়নর গম, ফযফোয়ত িয়নে ণ্ডয় োর চরর র,
তোিআ ঁয ভনিো বোয়রো র র নো। জোভোরচোচো রনয়জ ফোফোয ভৃ তুযয়ত রফধ্বস্ত
য়ে য়ের য়রন। ফযফোয ঁয রনয়জয িিংিো জোভোরচোচো রফরক্র েয়য গদন।
এেিু িথটেয়ষ্টয ভয়ধয য়ের য়রন।‛
‚গেন জোয়নন যোয ?

ফযফোয গদনোয়িনোিআ য়ফ রনিে। ফোফোয ফযফোয়ত িঅভোয রনয়জয গেোন
িঅে র র নো। িঅরভ ফোফোয়ে ফয়রর রোভ গম, য়ত িঅরভ রনয়জয়ে জেোয়ফো
নো। তোিআ জোভোরচোচো মখন এয় িঅভোয়ে িঅভোয িিংিো ফু য়ে রনয়ত ফয়রন,
িঅরভ গেোন উৎো গদখোিআ রন। তোয়ত উরন এেিু ফযরথতিআ য়ের য়রন।‛
‚িঅনোয ফোফোয িফতটভোয়ন িঅনোয়দয তযপ গথয়ে গেোম্পোরনিো গদখবোর
গে েযয় ন?‛
‚িঅম্মো িঅয িঅরভ জোভোরচোচোয়ে িনু য়যোধ েয়যর গিো েযয়ত, িঅয
তোযজনয োরযশ্ররভে রনয়ত।‛
‚িঅনোয ফোফোয গেোয়নো উিআর র র যোয ?‛
‚মদ্দু য জোরন, নো। ফোফো ভোয়ে ভোয়ে উিআয়রয প্রঙ্গ তুরয়তন, রেন্তু িঅরভ ঁয়ে
ফয়র রদয়ের রোভ গম ঁয ম্পরত্ত িঅরভ চোিআ নো। িঅরভ রনয়জয োয়ে রনয়জ
দোঁেোয়ফো। িঅভোয ঐযেভ ভয়নোবোফ গদয়খিআ েয়তো  রনয়ে িঅয এয় োন রন।‛
‚রেন্তু যোয, উিআরয়তো শুধু িঅনোয জনয নে, িঅনোয িঅম্মোয জয়নয।‛
‚তো রিে।‛ ভোভুদ এেিু ররিত র। ‚রেন্তু জোভোরচোচো িঅভোয ভয়নোবোফ
জোয়নন। িঅভোয়দয ফোরে রনয়ে িঅম্মোয এেিু দু রিিো র র - জোভোরচোচোিআ
েথোপ্রয়ঙ্গ িঅভোয়ে ফয়রর য়রন। িঅরভ ঁয়ে েো জত্র হতরয েযয়ত ফয়রর
মোয়ত িঅম্মোয নোয়ভ ফোরেিো ে।‛

েথোিো শুয়ন িঅভোয খিেো রো য়রো। গ য়রয য়ঙ্গ ফোরেয বো োবোর রনয়ে
রচিো - তোয়র রে িঅম্মো ভোভুয়দয ৎভো? এয়েনফোফু য বুরুিো এেিু
েুঁচয়েোয়রো। রেন্তু এয়েনফোফু তো রনয়ে প্রশ্ন তুরয়রন নো। রজয়ে েযয়রন,
‚রিতীেফোয মখন োরেটি গব্রেোয িন েযয়ত গ য়রন যোয, তখন েোউয়ে
গদয়খর য়রন?‛
‚িঅরভ মখন ফোরেয়ত ঢুের রোভ, তখন রভটোয খোনয়ে গদয়খর রোভ দ্রুত ফোরে
গথয়ে গফরযয়ে িঅয় ন। িঅভোয়ে গদয়খ ফরয়রন, রে িঅফোয িঅয়রো রনয়ব
গ র নোরে?
িঅরভ ফররোভ, যোঁ, এিআ এেুরণ। রেন্তু িঅভোয উত্তয়যয িয়েো নো েয়য উরন
েয়েয গফয় গিরন গেোয়িটয রদয়ে চয়র গ য়রন।‛
‚এেিু গিঞ্জ যোয, তোিআ নো?‛
‚উরন এেিু িদ্ভুত ধযয়ণযিআ গরোে।‛
‚রে েয়যন উরন?‛
‚রভটোয খোনয়ে িঅরভ বোয়রো রচরন নো। শুয়নর ঁয িয়নে রররিেযোর
েোয়নেন িঅয় ।‛
‚িঅনোয ফোফোয ফন্ধু ?‛

‚নো, ফোফো ঁয়ে  ন্দ েযয়তন নো। রেন্তু গম গেোন েোযয়ণিআ গোে ঁয়ে
ঘোঁিোয়ত চোিআয়তন নো। শুয়নর ফোফোয পযোক্টরযয়ত এেফোয প্রচণ্ড গরফোয িোফর
য়ের র - মোঁয গ য়ন উরন র য়রন। য়য িফয রভিভোি ে। িঅভোয ধোযণো
তোয জনয ফোফোয়ে গফ বোয়রো িয়ঙ্কয িোেো রদয়ত য়ের র রভটোয খোনয়ে।
গিআজনয জোভোরচোচো ফ ভয়ে ফোফোয়ে ফরয়তন ফোফোয ফ োরিটয়ত উরন
গমন রনভরিত ন এফিং ঁয়ে মোয়ত রফয়ল ভোদয েযো ে। বোয়রো নো
েযয়ত োযয়র খোযো েযয়ত উরন নোরে স্তোদ।‛
‚গবরয িআন্টোয়যরটিং যোয। রভটোয খোন োেো, রিতীেফোয িঅয েোউয়ে
গদয়খর য়রন?‛
‚যরভ ভোরী, িঅয়েলোয গম ফোফো - তোয়ে গদয়খর রোভ রঁরেঘয়য। িঅয়েলোয
গখোঁয়জ এয়র র।‛
‚িঅয়েলোয়ে গদয়খর য়রন?‛
‚নো।‛
‚োিআয়িয দযজোিো গখোরো র র। গখোন রদয়েিআ েয়তো গফরযয়ে র য়ের র।
িঅরভ যরভয়ে এেিু ফেরোভ োিআয়িয দযজোিো ফন্ধ েয়য নো যোখোয জনয।
োধোযণত: িো যোয়ত্র গবতয গথয়ে ফন্ধ থোয়ে। যরভ িফয ফরর গম, 
দযজোিো গবতয গথয়ে ফন্ধ েয়য ফোরেয়ত গ য় । তয়ফ িঅভোয়দয ফোরেয়ত এ
ফযোোয়য গেোন রিররিন গনিআ - গম মোয খুী গমরদে রদয়ে িআয়ে গফরযয়ে
মোে। ফোরেয়ত রদনযোরত্র ফোফোয এে নোট থোয়ে, িঅম্মোয এেজন গল্পোয

িঅয় । এ োেো যোঁধুরন, দু জন েোয়জয গরোে, ভোরী - তোযো েখন গেোথো রদয়ে
গফয়যোয়ে নো গফয়যোয়ে - তোয গেোন রিে গনিআ।‛
‚িঅিআ র। িঅনোয়দয ফোরেয ভোরী ফো েোয়জয গরোেযো থোয়ে গেোথোে?‛
‚য়দয থোেোয জোে োগুয়রো িঅভোয়দয েম্পোউয়ণ্ডয গ য়ন। তয়ফ রদন িঅয
যোরত্রয দু জন নোট ফোিআয়য গথয়ে িঅয়।‛
‚তোঁয়দয গেউ রে োরিটয়ত র য়রন?‛
‚নো, ফোফো ফো িঅম্মো ফোরেয েোয়জয গরোেয়দয োরিটয়ত থোেো  ন্দ েযয়তন
নো।‛
‚িঅেো, িঅনোয ফোফোয ভৃ তুযিো মরদ তযিআ স্বোবোরফে নো ে, তোয়র েোয়ে
িঅনোয য়ন্দ ে?‛
‚এিআফোয িঅভোে ভুরেয়র গপরয়রন। গতভন বোয়ফ েোউয়েিআ য়ন্দ ে নো।
তো োেো ুরর য়ন্দয়য রে ু গদয়খ রন। তয়ফ িঅয় িআ ফয়রর ফোফোয রচরিিো
িঅভোয়ে রফব্রত েয়যয় ।‛
‚রচরিিো যোয, িঅনোয েোয় িঅয় ?‛
‚যোঁ, এিআ গদখুন।‛
‚েয়ত োরয যোয ?‛

‚রনিে, গিআজয়নযিআয়তো রদরোভ।‛

গ োট্ট রচরি - েথোগুয়রো হুফহু িঅভোয ভয়ন গনিআ। তয়ফ ভূ র ফক্তফয র, ভোু দ
োয়ফ িঅঙ্কো েযয় ন গম, িোৎিআ ঁয এেরদন ভৃ তুয য়ফ। তোয়ত ঁয দু িঃখ
গনিআ, েোযণ ফোঁচোয িআয়ে ঁয পুরযয়েয় । মোিআয়োে, ভোভুয়দয নোয়ভ গমফ
গেোয উরন েরযয়ের য়রন িঅয ঁয়দয জয়েন্ট িযোেোউয়েয োফিআ
িঅয়নোেোয়যয েোয় গযয়খ রদয়ে মোয়েন। ফোফোয স্মৃরতয েথো স্মযণ েয়য
এগুয়রো গমন ভোভুদ েণ েয়য। গেোযগুয়রো েযো েযয়ত চোিআয়র িঅয়নোেোয
এফযোোয়য ভোভুদয়ে ফযেয়ভয োোময েযয়ফন। িঅয রে ু েথো - গমগুয়রো
রিে ভয়ন গনিআ।

রচরিিো য়ে এয়েনফোফু ফরয়রন, ‚এেিু োজররিং যোয, তোিআ নো? তয়ফ রেনো
িোৎ েয়য ভৃ তুয - খুন নো য়ে োিট িযোিোয়েয়তো য়ত োয়য।‛
ভোভুদ ভোথো নোের। ‚রেন্তু ফোফো এিআবোয়ফ ভৃ তুয রচিো িঅয় েখন েয়যন
রন। তোিআ িঅভোয েোয় খুফিআ িস্বোবোরফে গরয় য় ।‛
‚িঅিআ র। বোয়রোেথো যোয, োরিটয গেোন রফ িঅয় ?‛
ভোভুদ েথোিোয িথট ফু ের নো। রজয়ে েযর, ‚েোয েথো ফরয় ন?‛

‚ফরর যোয, িঅনোয ফোফোয গিআ োরিটয ভয়ে গেউ রফ তুরর য়রন?‛
‚িঅরভিআ তুয়র-র রোভ েয়েেিো িঅভোয েযোয়ভযোে।‛
‚গগুয়রো িঅয় িঅনোয েোয় ?‛
‚যোঁ। িয়নেগুয়রো রফয ররি িঅরভ রনয়ে এয়র । গখোয়ন োরিটয রফ
রনিে েয়েেিো িঅয় ।‛
‚রনয়ে িঅু ন নো যোয, এেিু গদরখ।‛
‚িঅভোয়ে এেিু খুঁজয়ত য়ফ।‛
‚িঅভযো িঅর যোয, িঅরন িঅয় ন। মখন োয়ফন যোয, রনয়ে িঅু ন
যোয। িঅয ফোরেয রফগুয়রো।‛
‚গফ, রেন্তু িঅনোয রে ভয়ন ে - মো শুনয়রন এখন মটি।‛
‚ফ্র্যোঙ্করর যোয, িঅিআ যোব গনো ক্লু।‛

রতন

য়যয রদন রফয়েয়র িঅফোয ভোভুদ িঅয তোয়যে এয়রো। ভোভুদ এেিো
ররি রনয়ে এয়য় । িঅভোয রযোিিো িরপয় গপয়র এয়র । প্রভথ যিো
ফোয েয়য রদর, রেন্তু খুফিআ ফযোজোয ভুয়খ। য ফভয়েিআ বীরত য
েরম্পউিোয়য বোিআযো ঢুেয়ফ - রফয়ল গদী বোিআয়দয গেোন রিয়স্কি ফো
ররিয়ে  রফশ্বো েয়য নো। িঅভোয়দয ফোয েরম্পউিোযিআ নোরে বোিআযোয়
জজটরযত, িঅয িঅভযো গিো জোরননো। তয়ফ িঅজয়ে য রনয়জয এেিো
িঅে র র ফয়রিআ রদর, রেন্তু তোয িঅয় ধভয়েয ু য়য ফরর, ‚বোিআযো
পোিআযো গনিআয়তো ভোভুদ, গতোভোয়দয গদয়য়তো গুয়রো রেররফর েয়য।‛
িঅভোয েথোিো শুয়ন রিো রো য়রো। ফররোভ,‛রে ফরর  মোতো !‛
‚গেন, েথোিো বুর ফররোভ। রে তোয়যে বুর ফররোভ েথোিো িঅরভ?‛
তোয়যে িরতে বদ্র গ য়র। ফরর, ‚িঅয়য নো দোদো, বুর ফরয়ফন গেন। তয়ফ
ভোভুয়দয ররি-গত ফ োয়ফন নো।‛
‚গেন, ভোভুদয়ে বোিআযোযো বে োে?‛
িঅরভ ফররোভ, ‚তুিআ চু েযরফ?‛

ভোভুদ ররি গথয়ে গফয় এেিো রফ ফোয েযর। োরিটয িঅয়েোজন মখন শুরু
য়ে - গিআ ভেেোয রফ। গিরফর িঅয গচেোযগুয়রো োতো য়েয় গিরন
গেোয়িট। প্ররতিো গিরফয়র ফু জ যয়েয চোদয োতো িঅয তোযয ফে োদো
পুরদোনী। গখোয়ন গখোয়ন যে-গফযয়েয এেগুে েয়য পুর।
‚িঅনোয ফোফো গেোন গিরফয়র ফয়র য়রন যোয ?‛
ভোভুদ গদখোয়রো গিরফরিো। িো োরে-ফোযোন্দোয খুফ েোয় । খোন গথয়ে উয়ি
এেিু গ য়রিআ গেোিট গথয়ে গফরযয়ে মোফোয গ ি। গখোয়ন োরে-ফোযোন্দো
গয়যোয়রিআ ফোরেয ফোযোন্দো।
‚দোঁেোন এিআ রফিোে িঅয়যেিু বোয়রো েয়য গদখয়ত োয়ফন, ফয়র ভোভুদ
িঅয়যেিো রফ ফোয েযর।‛
গফ ফে গ োর গিরফর। চোরযরদয়ে গ োিো দয়ে গচেোয োজোয়নো।
‚িঅনোয ফোফো রিে গেোথোে ফয়র য়রন যোয ?‛
‚িঅরভ রয নিআ। ে এিআ গচেোয িথফো তোয োয়যিো,‛ এেিো গচেোয
গদরখয়ে ভোভুদ ফরর।
‚িঅিআ র। িঅেো যোয, িঅয গে গে ঁয য়ঙ্গ ফয়র য়রন?‛
ভোভুদ এেিু রচিো েয়য ফরর, ‚িঅম্মো, েফীয োয়ফ, িঅরজজুরচোচো, রভটোয
খোন। েয়েেিো গচেোয পোঁেো র র ভোয়ে ভোয়ে জোভরচোচো খোয়ন ফর য়রন।

িঅরভ দু য়েেফোয র য়ে ফয়র । িনযোনয রনভরিতযো ভোয়ে ভোয়ে এয়
ফোফোয য়ঙ্গ ফয় ল্প েয়য মোরেয়রন।‛
‚মোঁয়দয েথো ফরয়রন, তোঁযো রে েয়যন?‛
‚িঅরজজুরচোচো ফোফোয গথয়ে ফেয় ফে। স্কুয়র ফোফোয ভোটোযভোিআ র য়রন।
খুফ বোয়রো গরোে, তয়ফ েোয়ন খুফ েভ গোয়নন। েফীয োয়ফ এে ভয়ে
ফোফোয়দয োিটনোয র য়রন। েয়েে ফ য িঅয় ফোফো িঅয জোভোরচোচোয য়ঙ্গ
ে েোেোরি েয়য চয়র মোন। রনয়জ এেিো রফজয়ন শুরু েয়যন। গিআ
রফজয়ন িফয বোয়রো চয়র রন। োরিটয েয়েে ভো িঅয় ফোফোয েোয় এয়
েভোিভো গচয়ে িঅফোয রফজয়নয় জয়েন েযয়ত চোন ফয়র জোনোন। জোভোরচোচো
ঁয়ে গপযত্ রনয়ত চোিআর য়রন, রেন্তু ফোফোয িঅরত্ত র র। েফীয োয়ফ
িঅম্মোয়ে এয় ধয়যর য়রন। িঅম্মো ফোফোয়ে িয়নেফোয ফয়রর র ঁয়ে
োিটনোয েয়য রনয়ত। ফোফো গলয়ভল গফোধে যোরজ য়ের য়রন। তয়ফ এিআ
রপয়য িঅো রনয়ে রে ু গিেরনেযোর ভযো রের ফয়র শুয়নর । রেন্তু েফীয
োয়ফ ভোয়ে ভোয়েিআ ফোফোয েোয় এ রনয়ে তদরফয েযয়ত িঅয়তন।‛
‚রভটোয খোনয়ে রে রফয়ল ম্মোন গদফোয জনয িঅনোয ফোফোয গিরফয়র
ফোয়নো য়ের র যোয ?‛
‚তো নে। ফোিআ ঘুয়য ঘুয়য নোনোন গচেোয়য ফর য়রন। িঅম্মো, েফীয োয়ফ
িঅয িঅরজজুরচোচো ফ ভয়েিআ ফোফোয গিরফয়র র য়রন। রভটোয খোন খোরনে
ফোয়দ এয়র য়রন।‛

এয়েনফোফু য েোয়ন েথোিো েত গ য়রো ফু েরোভ নো, েোযণ উরন ভন রদয়ে
রফিো গদখয় ন িঅয ভোথো নোেয়ত নোেয়ত ফরয় ন, ‚গবরয িআেোয়যরটিং যোয,
গবরয িআেোয়যরটিং।‛
িঅরভ িঅয চু েয়য থোেয়ত োযরোভ নো। রজয়ে েযরোভ, ‚রে এয়তো
িআেোয়যরটিং?‛
‚এিআ পুর গম ফোিংরোয়দয় ে যোয - িঅভোয জোনো র র নো।‛
েথোিো শুয়ন ভোভুদ খুর র। ‚িঅরন গফ পুর গচয়নন গদখর !‛
‚তো যোয এেিু এেিু রচরন। িয়ফয এিআ িঅফ ো গ োরোী পুরগুয়রোয়তো ভয়ন
য়ে োিআয়িরঞ্জেো - তোিআ নো?‛
‚রিেিআ ধয়যয় ন।‛
িঅরভ প্রশ্ন েযরোভ, ‚গেোনগুয়রোয েথো ফরয় ন?‛
‚এিআ গম যোয, গদখুন।‛
গদখরোভ িিংখয োরেয়ত িোো গফ ফে গ োর গ োর োদো িঅয িঅফ ো
গ োরোর যয়েয পুর। িয়ফয য িয়ফ পুয়ি িঅয় । ভয়ধয েয়েেিো িনয
ধযয়ণয ো , তয়ফ দু য়িো ো

োেো রম্বোে োিআয়িরঞ্জেোয গথয়ে তোযো গ োি।

ফে দু য়িো োয় য এেিো িঅরভ রচনয়ত োযরোভ - ভযোয়গ্নোররেো। িঅভোয়দয

েযোম্পোয়িআ এেিো িঅয় - িঅভোয িরপ ঘয গথয়ে গদখো মোে। রেন্তু িয়ফ
গম গিো ে, তো জোনো র র নো। িফ দু য়িো িফয খুফিআ ফে।
‚োিআয়িরঞ্জেোয েভ িফ গনিআ িঅনোয়দয ফো োয়ন। এিআ রফয়তিআয়তো িিতিঃ
গ োিো ঁরচয়ে গদখর ।‛
‚যোঁ, এিো ফোফোয হরত্রে ূ য়ত্র োেো গনো। প্ররত ফ য িয়ফ রতরযিো েয়য
োিআয়িরঞ্জেো ো েযয়তন - এিো িঅরভ জমেোর গথয়ে গদয়খ িঅর ।‛
‚গেোয়েয়ে ো গুয়রো গয়ের য়রন?‛
‚এিআ িযোরিন চয়র িঅয় িঅভোয ফোফোয িঅব্বোয ভে গথয়ে। রতরন
র য়রন ো ো র গরোে - জরভদোয নয় ন্দ্রনোযোেণ যোেয়চৌধু যীয খুফ ফন্ধু
র য়রন। িঅনোযো েয়তো ঁয নোভ জোয়নন নো, রেন্তু ফোিংরোয়দয় এখন
নয় ন্দ্রনোযোেয়ণয এেিো রযরচরত িঅয় । ৃ রথফীয নোনো জোে ো উরন গথয়ে
ফীজ িঅয চোযো িংে েয়য এেিো চভৎেোয ফো োন েয়যর য়রন। ফোফোয
িঅব্বোয়ে তোয রে ু রে ু ফীজ িঅয চোযো ো রদয়ের য়রন। তয়ফ গফরয
বো িআ নষ্ট য়ে গ য় । শুধু োিআয়িরঞ্জেো িঅয েয়েেিো ো এখন িঅয় ।‛
‚িঅনোয খ গনিআ যোয ?‛
ভোভুদ এেিু চু েয়য ফরর, ‚িঅরভয়তো এখন এখোয়ন। িঅয িঅম্মোয গযেভ
খ গনিআ।‛
‚িু ফযোি যোয, এযেভ চভৎেোয ো গুয়রো - গদয়খ িঅনন্দ।‛

‚তো রিে, তয়ফ গনো নো থোেয়র এগুয়রো েযো েরিন। ীয়তয গদয়য
গরযরনেোর ো গুয়রোয়ে িঅভোয়দয গদয় ফোঁরচয়ে যোখো গোজো ফযোোয নে।‛
‚িঅরভ তোিআ বোফর রোভ যোয, এিআ ো গুয়রোয়ে েীষ্মেোয়র গেোথোে যোয়খন?‛
‚ফোফো িয়নে েো নষ্ট েয়যয় ন এগুয়রোয গ য়ন। োয় য জনয ফোরেয
গ য়ন ঘয ফোরনয়েয় ন। এেেোয়র ফযপ রদয়ে ঘয িোণ্ডো যোখো ত, য়য
এেোয েরণ্ডোনোয এয়রো। গনোেস্থ নো য়র এগুয়রো েযো মোে?‛
‚িযোরভরজিং যোয, িুরর িযোয়ভরজিং। গেোনরদন মরদ ঢোেোে মোেো ে, তোয়র
এেফোয িঅনোয়দয ফোরে র য়ে ো গুয়রো গদখয়ফো।‛
‚িফযিআ মোয়ফন।‛
‚ফোরেয িঅয গেোন রফ এিআ ররি-গত িঅয় যোয ?‛
‚এেিো নে, িয়নে। দোঁেোন গদখোরে। এখোয়ন িঅোয ভো দু য়েে িঅয়
গফ রে ু রফ িঅরভ তুয়রর রোভ। তোয়ত ফোরেয রবতযেোয রফ, োভয়নয
যোস্তো, ফো োন - রে ু িআ ফোদ রদিআ রন। দোঁেোন, গেোন গপোল্ডোয়য যয়েয় গদরখ। 
যোঁ, এিআখোয়ন।‛ ফয়র গপোল্ডোযিো খুয়র এেিো রফ রক্লে েযর।
‚এিআ গম গদখুন, এিো র োরেফোযোন্দো রদয়ে ফোরেয়ত ঢুেয়র োভয়নয গম
ফোযোন্দোিো গচোয়খ য়ে। গোজো গম দযজোিো, গিো ফোফোয িরপ ঘয়য মোফোয।
এখন ৯০ রিেী ঘুয়য িোনরদয়েয গম দযজোিো - গিো রদয়ে ঢুেয়র এেিো
রম্বো র োয়ফন। তোয ফোঁ োয় িো যয গ ট রুভ - প্রতযেিোয য়ঙ্গিআ

িযোিোচি ফোথরুভ। িঅয ৯০ রিেী উয়ল্টো ঘুয়য ফোঁ রদয়েয দযজো রদয়ে ঢুেয়র
প্রথয়ভিআ ররফ্ট। তোযয উয়য মোফোয রঁরে; োয়িআ গ য়রয়দয জনয এেিো
ফোথরুভ। তোযয়য এেিো ফে রঘয। ফৃ রষ্ট য়র গখোয়নিআ োরিটগুয়রো ে।
রঘয়যয গয়ল ভররোয়দয জনয এেিো ফোথরুভ। তোযয এেিো গ োি
রেয়চন - োরিটয ভয়ে শুধু িো ফযফোয েযো ে। রঘযিো গল য়েয়
রঁরেয ঘয়য। খোয়নিআ োরেটি গব্রেোয ফক্সিো। এয়েফোয়য গয়ল এেিো
োিআয়িয দযজো। েোয়জয গরোেযো িো রদয়েিআ ফোরেয়ত গঢোয়ে, ঢুয়ে রঁরে
রদয়ে গদোতোরোে মোে। গ টরুয়ভয রঘয়যয গয়ল এেিো দযজো িঅয় ।
েোয়জয গরোেয়দয গঢোেোয জনয। উয়য মোফোয এেিো রঁরে র র, রেন্তু গ
দযজোিো ফ ভয়ে ফন্ধ থোয়ে। গদোতোরোিো শুধু িঅভোয়দয িঅয িঅত্মীেস্বজন
গেউ এয়র তোয়দয জনয েয়েেিো ঘয যয়েয় । এখোয়ন এেিো র ঘয়যয,
িঅরোদো রফ িঅয় । দোঁেোন গদখর গেোথোে।‛
‚এে েোজ েযো মোে যোয,‛ এয়েনফোফু ফরয়রন, ‚এিআ ররিিো িঅরভ গযয়খ
রদ, য়য ধীয়য ু য়স্থ িঅরভ গদখয়ফো।‛
ভোভুদ ররজত য়ে ফরর, ‚িঅরন গফোধে খুফ রফযক্ত েয়য রদয়ের - তোিআ
নো?‛
‚গভোয়িিআ নো যোয। তয়ফ এগুয়রো িয়নে ভয়ে রদয়ে গদখয়ত য়ফ। িঅনোয
মরদ ররিিো গযয়খ গময়ত গেোন িঅরত্ত নো থোয়ে, তোয়রিআ ......।‛
‚েী িঅিমট, িঅরত্ত থোেয়ফ গেন?‛

‚থযোঙ্ক িআউ যোয।‛
‚িঅয রে ু জোনয়ত চোন?‛ ভোভুদ িোয িঅয় রজয়ে েযর।
‚নো যোয, িঅোততিঃ এিআ ময়থষ্ট। এিআ ররি-িোয়তো রদয়ে গ য়রন। এেিু
বোয়রো েয়য গদরখ। গচোয়খ গদখোয ভয়তো ফে রে ু গনিআ যোয।‛

ভোভুদ িঅয তোয়যে চয়র মোফোয রে ু েণ য িঅরভ িঅয প্রভথ এয়েনফোফু য়ে
গচয় ধযরোভ, ‚রে ফু েয়রন ভোিআ?‛
‚েয়তো নভটোর গিথিআ যোয। তয়ফ গ োরভোর রে ু থোেয়র িঅিমট ফ নো।‛
‚ফোিঃ, খুফ গপ্রোপোউণ্ড গটিয়ভে,‛ প্রভথ গখোঁচো রদয়ে ফরর।
‚তোযভোয়ন গেিো িঅরন রনয়েন?‛ িঅরভ ফররোভ।
‚রেয়য গে যোয ?‛

চোয

এযভয়ধয এেরদন ফোরে রপয়য গদরখ এয়েনফোফু েরম্পউিোয়যয ভরনিয়য
তমে য়ে ভোভুয়দয ফোরে গদখয় ন।
‚রে গদখয় ন এয়তো রফয়বোয য়ে?‛
‚পুরগুয়রো যোয। োিআয়িরঞ্জেো পুরগুয়রো গদখয়ত িূ ফট।‛
‚তোয়তো ফু েরোভ, রেন্তু শুধু গগুয়রো গদখয় ন ফয়রয়তো ভয়ন য়ে নো।‛
‚রেয়ম ফয়রন যোয, পুরগুয়রোিআ গদখর । গদখুন যোয, রেযেভ রঙ্ক যয়েয
োিআয়িরঞ্জেোয ভোেখোয়ন িোৎ চভৎেোয এেিো নীর যয়েয োিআয়িরঞ্জেো।‛
‚গদখরোভ, রেন্তু তোয়ত িফোে ফোয রে রে ু িঅয় ? োিআয়িরঞ্জেো রে নীর
যয়েয ে নো?‛
‚ে যোয, রনিে ে।‛
‚তোয়র?‛
‚িঅয়র িঅয় এিোয়ে এখোয়ন গদরখ রন।‛

‚েয়তো িফিো িনয জোে োে র র। তো োেো এেিআ োয় গতো নোনোন যয়েয
পুর য়ত োয়য। গভয়ণ্ডয়রয ূ ত্র জোয়নন নো - রে োিআ এয়তো োয় য ফিআ
য়েন!‛
‚এিো ভন্দ ফয়রন রন যোয। চো খোয়ফন?‛
‚িঅরন ফোনোয়ফন?‛ িঅরভ ভুচরে গয় রজয়ে েযরোভ।
‚ফোনোয়ত োরয যোয, রেন্তু িঅরন িয়নে বোয়রো ফোনোন।‛
‚তোয়র িঅয চো খোয়ফন রেনো রজয়ে েযয়রন গেন, ফরয়রিআ োযয়তন
এেিু চো েয়য খোেোয়ফন রেনো?‛
‚িঅরন যোয প্রভথফোফু য ভয়তো য়ে মোয়েন,‛ এয়েনফোফু িনু য়মোয় য
বঙ্গীয়ত ফরয়রন।
‚রিে িঅয় ফু য়ের , িঅু ন,‛ ফয়র িঅরভ রেয়চয়ন গ রোভ। গটোয়ব জর
চোরয়ে িঅরভ খুঁজয়ত শুরু েযরোভ চো-োতো রে ু িফরষ্ট িঅয় রেনো।
োেো গ র নো। িঅরভ রি-ফযো এয়েফোয়যিআ  ন্দ েরয নো। তোয গথয়ে
িআনটযোন্ট েরপ বোয়রো।
‚েরপ চরু ে, রে ফয়রন?‛
‚গফয়তো যোয, িঅয়ভরযেোে েরপিআ বোয়রো।‛

জর যভ য়ত েয়েে রভরনি, েরপ য়ঙ্গ য়ঙ্গিআ য়ে গ র। েরপ রনয়ে
ফোিআয়যয ঘয়য ফয়তিআ এয়েনফোফু ফরয়রন, ‚িঅেো যোয, রযেত িঅিআন
ম্পয়েট িঅরন রে জোয়নন?‛
‚গিো িঅফোয রে, িআরোরভে িঅিআন?‛
‚যোঁ।‛
‚ূ নয। গেন?‛
‚নো যোয, য়দয উত্তযোরধেোয িঅিআনিো গফ গ োরয়ভয়র। িঅরভ িয়নেরদন
িঅয় এেিু গদয়খর রোভ, তোযয ভোথো এয়তো রেভরেভ েযয়ত শুরু েযর
গম, োর গ য়ে রদরোভ।‛
‚রযেত িঅিআন রনয়ে িোৎ ভোথো ফযথো গেন।‛
‚এেিো িঙ্ক রভরয় নো যোয, তোিআ ফযোোযিো গফোেোয গচষ্টো েযর ।‛
ভোরনেয়জোেয়দয রজয়ে েরুন, যো রনিে জোনয়ফ। তোয়যে িঅয ভোভুদয়ে
প্রভথ িআদোনীিং ভোরনেয়জোে ফরয়ত শুরু েয়যয় - ফযোি িআনফ্লুয়েন্স, িঅরভ
িোৎ িোৎ ফয়র গপরর।
‚েোযো, তোয়যেোয়ফ িঅয ভোভুদোয়য়ফয েথো ফরয় ন?‛
‚যোিআি।‛

‚নো জোনয়ত োয়যন যোয, রয়ফিো গফ গ োরয়ভয়র।‛
‚বোয়রোেথো য়দয খফয রে, েরদন ধয়য গফোত্তো !‛
‚রে এেিো েোয়জ ফোিআয়য গ য় ন যোয। িঅরভ গখোঁজ েযর রোভ।‛
‚িঅরন গেন গখোঁজ েযর য়রন, প্রয়েভ লব য়ে গ র নোরে?‛
‚রেয়ম ফয়রন যোয। প্রয়েভ িঅয় রেনো তোিআ জোনো গনিআ।‛
‚তোয়র রে জোনয়ত চোিআর য়রন?‛
‚িোৎ ভয়ন র যোয ফোিআয়যয ো রযয়ফ োল্টোয়র ফোঁরচয়ে যোখো েরিন।
িঅফোেোয েথো গ য়ে রদন, ভোরি িঅরোদো, িনযযেভ গোেোভোেে গমগুয়রোয রফরুয়দ্ধ গেোন প্ররতয়যোধ েভতোিআ ো গুয়রোয গনিআ - এিআয়ফয
রফরুয়দ্ধ রেোিআ েয়য ো গুয়রোয়ে ফোঁরচয়ে যোখয়ত য়ফ - গোজো ফযোোয নে।‛
‚িঅরন রে ভোভুয়দয ফোরেয োিআয়িরঞ্জেো, রোিআরোে - ঐফ ো গুয়রোয েথো
বোফয় ন?‛
‚যোঁ যোয।‛
‚গদখুন িঅরন এখন ো -রফোযদ য়ে গ য় ন, িঅনোয়ে রে ু ফরয়ত
ো ে নো। তয়ফ মরদ ঞ্চো ফ য ধয়য ো গুয়রো ফোিংরোয়দয়িআ জমোে
িঅয ভয়য থোয়ে, তোয়র প্ররতয়যোধরক্তিো গফোধে এতরদয়ন য়ে উয়িয় ।‛

‚এিো বোয়রো ফয়রয় ন যোয। ভযোিো প্রথভ রদয়েিআ য়ের র।‛
‚রনিে য়ের র, রেন্তু তোয উত্তয ভোভুদ রদয়ত োযয়ফ নো। য িোেুযদো
েয়তো োযয়তন।‛
‚গুি য়েন্ট যোয,‛ এয়েনফোফু িনযভনস্ক বোয়ফ ফরয়রন। তয়ফ িঅভোয
ফক্তফয উরন েতিো েোয়ন রদয়রন গিো িফয ফু েরোভ নো।

গেোথো রনিে এেিো গিররযোরথ েোজ েযর র। দযজোে গফর শুয়ন গদরখ
ভোভুদ িঅয তোয়যে।
‚গতোভোয়দয েথো রের,‛ িঅরভ ফররোভ। ‚এয়েনফোফু বীলণ রচরিত য়ে
য়েয় ন, গতোভোয়দয এিআফ রফয়দর োয় য ভোরি, োয, িআনয়রক্টোিআি এিআফ ম্পয়েট।‛
িঅভোয েথোিো ধযয়ত নো গয়য ভোভুদ এেিু েনরপউি ভুয়খ তোেোয়রো।
ফযোোযিো য়ে রফদ েয়য ফরয়তিআ ফরর, ‚ভোরিয ফযোোযিো জোরন, রেন্তু োয
িঅয িআনয়রক্টোিআি ম্পয়েট রে ু িআ জোরন নো।‛
‚ভোরিয ফযোোয ভোয়ন?‛ িঅরভ রজয়ে েযরোভ।
‚প্ররত ফ য ফোফো ফোিংরোয়দয়য উত্তয়যয গেোন এেিো জোে ো গথয়ে ভোরি
িঅনোয়তন। গেন, গ প্রশ্ন েযয়ফন নো। ফোফো রফশ্বো েযয়তন ঐ ভোরি নো

গয়র ো ফোঁচয়ফ নো। িঅভোয ধোযণো ঁয িঅব্বো গখোন গথয়ে প্রথয়ভ ভোরি
এয়নর য়রন, তোিআ ফোফো িঅয চোন্স গনন রন।‛
‚তুরভ নো জোনয়র, গ ভোরি এখন িঅয়ফ গেোয়েয়ে?‛
‚ধয়য রনরে জোভোরচোচো জোয়নন। নিআয়র ভযো। তোযয িঅরভয়তো
এখোয়ন।‛
‚এিআ গম এয়েনফোফু ,‛ িঅরভ িোট্টোয ু য়য ফররোভ, ‚রে ধযয়ণয ভোরি দযেোয?
িয়নে ফিআত্রয়তো রোিআয়ব্ররয গথয়ে এয়নয় ন, গ য়রিোয়ে এেিু গল্প েরুন।‛
‚িঅরন যোয রতযিআ প্রভথফোফু য ভয়তো য়ে মোয়েন।‛ এয়েনফোফু িনু য়মো
েযয়রন।
‚গিো রে েভরিয়ভন্ট?‛
‚যোন্নোয ফযোোয়য রনিে যোয। দু দটোি েরপ ফোরনয়েয় ন িঅজ।‛
‚িঅয়যে েো চোন নোরে?‛
‚চোিআ যোয, রেন্তু ফরয়ত ফোয়ধো ফোয়ধো গিেয় ।‛
‚িঅরভ য়দয জনয ফোনোরে। ু তযোিং িঅয়যে েো ফোনোয়ত িু রফধো গনিআ।‛
‚ফোঁচোয়রন যোয। িঅয়র িঅজ ভোথোিো ফড্ড ধয়যয় ।‛

িঅয়যে প্রস্থ েরপ ফোনোয়নো র। িঅভোয গচয়ে তোয়যেিআ গফর খোিয়রো।
েোরি ধু য়ে জর যভ েয়য; িঅরভ শুধু িঅধ চোভচ িআনটযোে েরপয গুঁয়েো
গঢয়র চোভচ রদয়ে নোেরোভ।
েরপ গখয়ত গখয়ত এয়েনফোফু িোৎ ভোভুদয়ে রজয়ে েযয়রন, ‚িঅেো যোয,
িঅনোয িঅম্মোয়ে গদয়খ খুফ গফর ফে রেন্তু ভয়ন র নো।‛
‚খুফ গফর ফে ঁয ে রন।‛
এয়েনফোফু গফোধে রিতীে প্রশ্নিো েযয়ফ রেনো বফর য়রন। তোয িঅয় িআ
ভোভুদ ফরর, ‚উরন িঅভোয রনয়জয ভো নন।‛
‚িঅনোয রনয়জয ভো যোয ?‛
‚রতরন িয়নেরদন র ভোযো গ য় ন।‛
এয়েনফোফু গচোয়খ তখন প্রশ্ন গদয়খ ভোভুদ ফরর, ‚িঅভোয এিআ িঅম্মোয়ে ফোফো
রফয়ে েয়যন ফ য দয়ে িঅয় ।‛
এিুেু ফরোয য ভোভুয়দয স্বোবোরফে িংমভ গবয়ঙ্গ গ র। িয়নেগুয়রো েথো
প্রোে িনোফযে বোয়ফিআ ফয়র গপরর। ‚িঅভোয য়ঙ্গ িঅভোয িঅম্মোয ম্পেট
বোয়রো নে। উরন িঅভোয গথয়ে ফ য েয়েয়েয ভোত্র ফে। খুফ যীফ ঘয
গথয়ে এয়য় ন। গেন এফিং েীবোয়ফ ফোফোয য়ঙ্গ ঁয রযচে ফো োদী র
িঅরভ ফরয়ত োযয়ফো নো। িঅরভ গফোরিটিং স্কুয়র েতোভ এয় গদরখ উরন
ফোরেয়ত এয় গ য় ন। রেন্তু ঁয য়ঙ্গ গেোয়নোরদনিআ িঅভোয ফয়ন রন - দযেোয

ভয়তো েথোফোতটো ত, এিআিুেুিআ। ফোিআো ফোয িঅয় মখন ফোফোয প্রোণ প্রোে
মোে মোে য়ের র, তখন প্রথভ িঅম্মো িঅভোয য়ঙ্গ িতযি ু ফযফোয শুরু
েয়যন। িঅয়র ঁয গফোধে বে য়ের র ফোফোয ভৃ তুযয য িঅরভ মরদ ঁয়ে
নো গদরখ। গ ফযোোয়য ঁয গেোন রচিো গনিআ এিো িঅরভ ঁয়ে রনরিত
েয়যর রোভ। তো োেো জোভোরচোচো তখন এর য়ে এয় ঁয়ে ো
রদয়ের য়রন গম ঁয গেোন িথটেষ্ট ফোফো য়ত গদয়ফন নো ফয়র।‛
‚গেন যোয, িঅনোয়দয রযেত িঅিআয়ন রফধফো স্ত্রীযো রে ু োন নো?‛
‚রে ু োন। ধোযয়দনো ফ ফোদ রদয়ে মো থোয়ে তোয ১/৮ িিং উরন গয়তন,
িঅরভ ফোরে িিং। তয়ফ ফোফোয ধোযয়দনো রে র র, গিো িঅভযো জোনতোভ নো।
িঅয উরন গমযেভ িঅযোয়ভয জীফনমোত্রোে িবযস্ত য়মর য়রন, গিআ িোি ঁয
য়ে ফজোে যোখো ম্ভফ র র নো।‛
‚িঅনোয ফোফোয য়ঙ্গ ঁয ম্পেট রেযেভ র র?‛
এয উত্তয গোজোু রজ ভোভুদ রদর নো। শুধু ফরর, ‚িঅম্মো েভফেী এফিং
ু ন্দযী - ফোফো  ন্দ েয়যিআ োদী েয়যর য়রন।‛
‚িঅনোয িঅম্মোয গেোন গ য়রুয়র ে রন যোয ?‛
‚এেরি য়ের র, োদীয েয়েে ফ য য়য। রেন্তু ফোচ্চোিো জমোয়নোয ভয়ে
ভোযো মোে।‛

‚িঅরন ফয়রর য়রন যোয, িঅনোয ফোফো ভোযো মোফোয রে ু রদন িঅয় গথয়ে
িঅনোয িঅম্মো িঅয ফোফোয ভয়ধয এেিো দূ যত্ব রে েয়যর য়রন। তোযভোয়ন
যোয তোয িঅয় রনিে ঁয়দয ম্পেটিো বোয়রো র র। িঅরভ রে বুর ফরর 
যোয ?‛
ভোভুদ এফোয ররিত র। ‚িঅরন বুর ফয়রন রন। িঅয়র িঅম্মোয়ে  ন্দ
েরয নো ফয়রিআ য ম্পয়েট গেোন প্রয়শ্নয উত্তয রদয়ত িঅভোয িু রফধো
ে।‛
‚িঅিআ র যোয। িঅেো, িঅনোয়দয ভোয়জ গদনয়ভোয়যয এেিো ফযোোয
িঅয় নো?‛
‚ফু য়ের , িঅরন রে জোনয়ত চোয়েন। নো, িঅভোয ভয়ন ে নো, ফোফো ঁয়ে
রফয়ে েযোয ভয়ে রফযোি গেোন গদনয়ভোয়য যোরজ য়ের য়রন ফয়র। িঅরভ
গজোয েয়য রে ু ফরয়ত োযয়ফো নো। রেন্তু ফোফোয িু য়খয ভয়ে িঅম্মো গিআ
রনয়ে িঅভোয়ে ঁয রচিোয েথোিো ফয়রর য়রন।‛
‚গদনয়ভোয ফযোোযিো রে?‛ িঅরভ রজয়ে েযরোভ।
‚িো খোরনেিো িঅনোয়দয স্ত্রীধয়নয ভয়তো। ভুরভোন স্বোভীযো গদনয়ভোয়যয
িোেোিো ভৃ তুযয িঅয় স্ত্রীয়ে রদয়ে গময়ত ফোধয। িথটোৎ গেউ ভোযো গ য়র তোঁয
ম্পরত্ত গথয়ে গদনয়ভোয়যয িোেোিো প্রথয়ভিআ রফধফো স্ত্রীয েোয় চয়র মোে,
তোযয িনযোনয ঋণ েজট িআতযোরদ রভরিয়ে মো ফোরে থোয়ে গিোিআ েোরযয়দয
ভয়ধয বো েযো ে।‛

‚িঅনোয ফোফোয গেোন রোিআপ িআরন্সয়যন্স র র?‛
‚নো।‛
‚িঅরন রয ?‛
‚যোঁ, েোযণ িঅয়নোেোযচোচো ফোফয়ে গফ েয়েেফোয ফয়রর য়রন রোিআপ
িআরন্সয়যয়ন্সয েথো, ফোফো িঅভর গদন রন। ফরয়তন, ঘযফোরে ম্পরত্ত উরন মো
গযয়খ মোয়েন, গিোিআ ঁয ফয়চয়ে ফে িআরন্সয়যন্স।‛
‚গবরয িআন্টোয়যরটিং,‛ এয়েনফোফু ফরয়রন।
‚রে িআেোয়যরটিং?‛
‚ঐ মো: যোয, োতিো গফয়জ গ য় , িঅজ িঅফোয েযোয়েন টুেোয়িটয য়ঙ্গ
এেিো িযোয়েেয়ভে িঅয় ।‛ এিআ ফয়র তরেঘরে জুয়িোিুয়তো য়য ‘চররোভ
যোয’ ফয়র িদৃ য য়রন।
ভোভুদ িঅয তোয়যয়েয তম্ভম্ব বোয়ফ ফয় িঅয় গদয়খ িঅরভ ফররোভ,
‚রিরেযোর এয়েনফোফু . ভোথোে রে ঘুযয় , েোয়যোয গফোেোয োরধয গনিআ।‛

োঁচ

িঅজ েোর গথয়ে এয়েনফোফু িঅফোয ফোযোন্দোয ো গুয়রো রনয়ে
গরয় য় ন। িঅভোয়ে িয়নেেণ গফোেোফোয গচষ্টো েয়যয় ন এেিো ফে িঅেনো
রেয়ন গিো মরদ ফোযোন্দোয গযররিং-এয য়ঙ্গ এেিো ব্রযোয়েি িঅিয়ে তোয িনয
প্রোয়ি রো োয়নো মোে, তোয়র ূ য়মটয িঅয়রো তোয়ত রযয়ফ্লক্ট য়ে ঁয দু য়িো িয়ফ
িিত: েয়ফ। ঁয দু য়িো িফিআ য়ে ফয়চয়ে রক্ররিেযোর। িনযগুয়রোয়ত
গমফ ো িঅয় তোযো োেোয়ত ফোঁচয়ফ, মরদ পুর বোয়রো য়ফ নো।
িঅরভ িোট্টো েয়য ফররোভ, ‚িঅরন রিে গচে েয়য গদয়খয় ন দু য়িো িফ িঅয়রো
োয়ফ রেনো।‛
‚যোঁ যোয, রথরয িপ রপয়ফ্লেনয়তো জ িঙ্ক। েরিন ফযোোয র
িঅনোয়দয ম্মরত োেো।‛
‚গিো োয়ফন নো, প্রভথ ফরর, িঅেনো গবয়ঙ্গ রনয়চ েোয়যোয ভোথোে েয়র
খুয়নয দোয়ে গজয়র মোয়ফ গে, িঅরন নো িঅভযো?‛
‚য়ে মোয়ফ গেন যোয ব্রযোয়েয়ি নোিয়ফোল্ট রদয়ে িোিআি েয়য রো োয়নো
থোেয়র।‛

‚িঅরন এে েোজ েরুন, প্রভথ ফরর, ফেিো িফ ভোভুদয়ে রদয়ে রদন।
য়দয েরম্পয়িে ভোরী িঅয় , রফয়দী ো ফোঁরচয়ে িবযস্ত। যো িঅনোয
ো য়ে িয়নে বোয়রো গদখবোর েযয়ফ।‛
‚িঅরন যোয, রতয!‛ এয়েনফোফু ঁয এিআ রব্রররেোে িঅিআরিেোিো এবোয়ফ
উরেয়ে গদেো র ফয়র এেিু েুণ্ণিআ য়রন।
িঅভোয খোযো রো য়রো। ফররোভ, ‚গদোেোয়নয়তো গেো রোিআি রফরক্র েয়য
গদয়খর । তোয এেিো রেয়ন রো োন নো।‛
‚গুয়রো খুফ এয়পরক্টব নে যোয। গেোথোে ূ য়মটয িঅয়রো িঅয গেোথোে গেো
রযোম্প।‛
‚িঅয়য ভোিআ গনিআ ভোভোয গথয়েয়তো েোনো ভোভো বোয়রো।‛
‚তো রিে।‛
‚রিে িঅয় িঅরন মখন এয়তো ঘযোনঘযোন েোয় ন, িআয়রেরিররি নো ে
িঅভযো গেোয েযয়ফো। তয়ফ এ িঅনোয়ে ফরর , এয গথয়ে িয়নে স্তো
ত মরদ িঅরন প্তো িিয রে ু পুর ফোরেয়ত রেয়ন িঅনয়তন। এিআ ভোরি
জয়র ফোযোন্দো েোদো েযয়তন নো, পুর ফোরেয়ত থোেয়তো এফিং তোয
বযোযোিআরি িয়নে গফর ত।‛

‚রেন্তু রনয়জয োয়ত ফো োন েযোয িঅনন্দিোয়তো থোেয়তো নো।‛

‚গিোয়তো শুধু িঅরন উয়বো েযয় ন। িঅভযো োপোয েযর । এয়েয়ত্র
ফোিআ উয়বো েযতোভ। িঅনোয ভযোিোভ ফ্র্যোরন্সস্কো।‛

এয়েনফোফু য বো য িরত ু প্রন্ন। রিে এিআ ভয়ে ফ্র্যোরন্সস্কো এয় োরজয।
এয়েনফোফু য েীরতটেরো গদয়খ গ ভুগ্ধ।
‚ভোিআ ি, রে চভৎেোয ো গুয়রো য়েয় রিয়িেরিব। িঅরভ রয েরদন
ফোয়দিআ ফে ফে পুর য়ফ।‛
‚িঅিআ িযোভ িোিআিং ভযোিোভ,‛ এয়েনফোফু যভ উৎোরত য়ে ফরয়রন।
‚িঅভোয়দয িয়নে গনয় রিব রপিফযোে য়তয,‛ প্রভথ ম্ভীয বোয়ফ ফরর।
‚গতোভযো এয়তো গনয় রিব গেন, গনচোযয়ে নোচটোয েযয় ন ভোিআ রিেোয
রিয়িেরিব।‛ ফ্র্যোরন্সস্কো এয়েনফোফু য়ে খুফ  ন্দ েয়য। গস্নবয়য 'ভোিআ
রিয়িেরিব' ফয়র িোয়ে। এয়েনফোফু  ফ্র্যোরন্সস্কোয়ে গদখয়র ভয়ন গফ ফর
োন। এফিং িঅভোয়দয রফরুয়দ্ধ মো মো েয়লিিআন িঅয় ফ রনবটয়ে ফযক্ত
েয়যন। তোযজনয ফ্র্যোরন্সস্কোয রভরষ্ট রতযস্কোয িঅভোয়দয য েযয়ত ে। এিোিআ
রুরিন।
‚এেিু ূ য়মটয িঅয়রো গজো োে েযোয গচষ্টো েযর রোভ ভযোিোভ, রেন্তু ঁযো
িঅরত্ত েযয় ন।‛

‚গেন?‛ ফ্র্োরন্সস্কো িনু য়মো বযো রজেোু দৃ রষ্টয়ত িঅভোয়দয রদয়ে তোেোয়রো।
‚তুরভিআ রজয়ে েয়যো নো িঅিআরিেোিো রে?‛
এয়েনফোফু রফদ েয়য িঅেনোয েথোিো ফরয়রন।
‚দযোট রব্রররেোে,‛ য়স্নয় ফ্র্যোরন্সস্কো ফরর। "ররি গেোয়ি নো িঅিেোয়র
রনিে েযো গময়তো।"
এিআখোয়নিআ িঅভোয়দয য়ঙ্গ ফ্র্যোরন্সস্কোয তপোৎ। ফোযণ েযয়ফ, রেন্তু এভন বোয়ফ
েযয়ফ গম ভয়ন ে ফোযণ েযয় নো।
‚রেন্তু রিয়িেরিব িঅভোয়ে গতোভোয ফরয়ত য়ফ তুরভ রে পোরিটরোিআজোয রদে।
িআভয়য়ে ো গুয়রো রতয রে গলরদ রো য় !‛
‚রভযোের গেো-য এেিো গস্পোর ব্রযোন্ড রেয়নর ভযোিোভ। গদখরোভ িোিআ
ফরয় এিআ োয় য য়ে ফয়চয়ে বোয়রো।‛
‚তুরভ এে েোজ েয়যো রিয়িেরিব, িঅভোয িযোোিটয়ভয়েয ফোযোন্দোে িঅয়রো
িঅয়। গতোভোয গম ো গুয়রোয়ত িঅয়রো দযেোয গগুয়রো খোয়ন যোখয়ত
োয়যো। িঅভোয শুধু দু য়েেিো গ োি ি িঅয় । গতোভোয েয়েেিো ি খোয়ন
যোখয়ত গেোন িু রফধোিআ গনিআ।‛
‚থযোঙ্ক িআউ ভযোিোভ। থযোঙ্ক িআউ গো ভোচ। প্রভথফোফু য়তো এগুয়রোয়ে ঢোেোে
োরিয়ে রদয়ত ফরর য়রন।‛

‚ঢোেো, িআউ রভন ফোিংরোয়দয়য ঢোেো?‛
"যোঁ, ভযোিোভ।‛
ফ্র্োরন্সস্কো প্রভথয রদয়ে বৎটনোয দৃ রষ্ট রদয়ে ফরর, ‚িআউ িঅয রযয়েরর গো
নরি!‛
প্রভথ েোঁধ েোঁেোয়রো।
‚িঅজয়ে গভনু রে যোয ?‛
ফ্র্যোরন্সস্কো এয়রিআ এিআ গিেরনেিো এয়েনফোফু ফযফোয েয়যন। ফ্র্যোরন্সস্কো যোন্নো
েযয়ত বোয়রোফোয়। িঅয বোয়রোফোয় খোেোয়ত। রেন্তু ফ্র্যোরন্সস্কোয যোন্নো
েযোয ফযোোযিো খুফ িআরোয়ফোয়যি। িঅভোয়দয ভস্ত ট িঅয যোন তোয়ত
গরয় মোে। তোযয গগুয়রো ধু য়ত ধু য়ত িঅভোয িঅয প্রভথয প্রোণোি।।
এয়েনফোফু িফয ঁয োরবট বয়ররেেোয েয়যন। রেন্তু গিো গনেো ভোয়ন
িঅয ফোেরত েোজ। এখোয়ন খোয়ন গনোিংযো গরয় থোেয়ফ। গগুয়রো স্পি
েয়য েয়য িঅফোয গধোেো। ফ্র্যোয়ন্সস্কো যোন্নো েযয়র খোেোিো গমভন গতভন
বোয়ফ েযো মোয়ফ নো। ু ন্দয েয়য গিরফর োরজয়ে, গিভযোয়িয উয গিি,
গ্লো, নযোরেন েোঁিোচোভচ িআতযোরদ গযয়খ গভোভফোরত জ্বোররয়ে যোরোি, গব্রি 
েোিআন য়মোয় গিআ যোন্নো গখয়ত য়ফ। ভস্ত ফযোোযিো এেিো প্রিোেন।
গিো িট েোি েযো ভোয়ন য়ে েষ্ট গদেো। গে চোে গেোয়নো ু ন্দযীয েয়ষ্টয
েোযণ য়ত। তো োেো গভয়েিো যোন্নো েয়য চভৎেোয, িঅয তোযয়চয়ে চভৎেোয
য হৃদেিো। প্রভথয বোর য গম এযেভ এেিো গভয়ে য গপ্রয়ভ য়েয় ।

রেন্তু েো-রি ট যোন গধোেোয রূঢ় ফোস্তফিো উয়েো েযো মোে নো।
তোিআ িঅফোয খোফোয ধু য়েো তুয়রয় ন গদয়খ প্রভথ ধভয়ে ফরর, ‚িঅরন এয়তো
যোিংরো গেন ভোিআ, িঅফোয গোঁ ধযয়রন।‛
ফ্র্যোরন্সস্কো এখন ফোিংরো গফ রয়খ গ য় । জ জ েথোগুয়রো ধযয়ত
োয়য। তো োেো গম গযয়ি িঅভযো িআিংয়যরজ ব্দ ফযফোয েরয, তোয়ত ফোিংরো নো
জোনয়র ভূ র ফক্তফয গভোিোভুরি বোয়রোিআ গফোয়ে। রেন্তু ‘যোিংরো’ িঅয ‘গোঁ’
ব্দিো  ধযয়ত োযয়রো নো। রজয়ে েযর, ‚‘যোিংরো’ রে?‛
‚িো িযোনয়েি েযো মোে নো,‛ িঅরভ ফররোভ।
‚িঅয ‘গোঁ’?
‚িো েরিন,‛ প্রভথ ফরর।
এয়েনফোফু ফরয়রন, ‚িঅয়র ভযোিোভ, িঅরভ খোফোয়যয েথো তুয়রর রোভ ফয়র,
ঁযো যো েযয় ন, িঅনোয়ে িঅফোয যোন্নো েযয়ত য়ফ ফয়র।‛
‚ভো, এয়ত যোয় য রে িঅয় । িঅভোযয়তো বোয়রো রোয় যোন্নো েয়য ফোিআয়ে
খোেোয়ত।‛
‚িঅয িঅনোয যোন্নো এয়েফোয়য এয়ক্সয়রে ভযোিোভ।‛
‚িঅেো গনভেোযোভয়তো িঅরন ভোিআ। প্ররতরদনয়তো গফ বোয়রোিআ োঁিোন
িঅভোয যোন্নো।‛

‚রেয়ম ফয়রন যোয। এেজনয়ে বোয়রো ফরো ভোয়ন রে িঅয়যেজন খোযো
ফরো। িঅনোয যোন্নোয প্রিংো িঅরভ ফজোে োয়তিআ েরয।‛
‚িআউ িঅয গো েরম্পরিরিব,‛ ফয়র প্রভথয ভোথোে িঅদয েয়য োত ফু ররয়ে
ফ্র্যোরন্সস্কো যোন্নোঘয়যয রদয়ে গ র। এয়েনফোফু  গ য়রন য গ ন গ ন।
‚ভোয়ে ভোয়ে এয়েনফোফু য়ে িঅভোয খুন েযয়ত িআয়ে েয়য,‛ িঅভোয েোয়ন
েোয়ন গিো জোরনয়ে প্রভথ গ র রেয়চনিোয়ে এয়েনফোফু িঅয ফ্র্োরন্সস্কোয মু গ্ম
িঅক্রভণ গথয়ে যেো েযয়ত।
তয়ফ ব ফোন িঅয় ন। এয়েনফোফু য এেিো গপোন - েযোয়েন টুেোয়িটয েো
গথয়ে।
‚ভোিআ ি ---- িঅরন রয যোয ---- গেি রনউজ। থযোঙ্ক িআউ যোয, থযোঙ্ক
িআউ।‛

গপোনিো নোভোয়তিআ িঅরভ রজয়ে েযরোভ, ‚রে ফযোোয ?‛
‚ভোভুদ োয়য়ফয ফোফোয ফযোোযিো রনয়ে।‛
‚েযোয়েন টুেোিট এয ভয়ধয জেোয়রন রে েয়য?‛

‚উরন ফোিংরোয়দয়য েনোর গজনোয়যরয়ে খুফ বোয়রো গচয়নন যোয। িঅরভ
েতগুয়রো রজরন জোনয়ত গচয়ের রোভ। উরন ফোিংরোয়দ েনোয়রয থ্রু-গত
ঢোেো ুররয়ে রদয়ে েোজিো েরযয়েয় ন।‛
‚রে েোজ?‛ প্রভথয প্রশ্ন। েখন প্রভথ িঅয ফ্র্যোয়ন্সস্কো যোন্নোঘয গথয়ে গফরযয়ে
এয়য় গদরখ রন।
‚ফরর যোয।‛
ফ্র্যোরন্সস্কো রজয়ে েযর, ‚রে ফযোোয রিয়িেরিব, িঅভোয়েয়তো রে ু িআ ফর
রন?‛
‚ফরর ভযোিোভ, ফরর । রেন্তু তোয িঅয় , ভোভুদয়ে এেিু খফয গদেো
দযেোয।‛
‚িঅরভ গপোন েযর ,‛ প্রভথ ফরর, ‚িঅয গিআ য়ঙ্গ রৎজোয িিটোয েরয।
ফ্র্যোরন্সস্কো তোয়র যোন্নো েযয়ত র য়ে ল্পিো রভ েযয়ফ নো।‛
এে রঢয়র চভৎেোয দু য়িো োরখ ভোযয়রো প্রভথ।
েয়েেরভরনয়িয ভয়ধযিআ রনচ গথয়ে তোয়যে এয়রো। ভোভুদয়ে গেোম্পোরনয েোয়জ
দু রদয়নয জনয রেোয় ো গময়ত য়েয় । প্রভথ ফরর, ভোভুয়দয জনয িয়েো নো
েয়য মো জোনয়রন িঅভোয়দয ফরু ন। য়ে নো ে িঅফোয ফরয়ফন।

এযভয়ধযিআ প্রভথ িংয়েয় ফ্র্যোরন্সস্কোয়ে ভোভুয়দয ফোফোয ভৃ তুযয ফযোোযিো ফয়র
রদয়েয় । গ এয়েনফোফু য়ে ফরর, ‚রিয়িেরিব, ফরে ু নো শুয়ন গতোভোয়ে
োেয়ফো নো।‛

ে

িঅভযো ফোিআ বোয়রোবোয়ফ ফোয য এয়েনফোফু তোয়যেয়ে ফরয়রন,
‚এেিু িঅয় েযোয়েন টুেোিট গপোন েয়যর য়রন।‛
‚েযোয়েন টুেোিট?‛
‚উরন রনউ িআেেট ুররয়য রক্ররভনোর রিরবয়নয গি। িঅভোয়ে খুফ গস্ন
েয়যন যোয‛।
‚নো, নো, ঁয েথো িঅরভ ফোীফোফু য েোয় শুয়নর , রেন্তু প্রঙ্গিো ফু েয়ত
োযর নো,‛ তোয়যে ফরর।
‚ভোভুদ োয়য়ফয গেয়য ফযোোযিো রনয়ে যোয - ঁয েোয় এেিু োোময
গচয়ের রোভ। তো উরন গপোয়ন গম খফযিো রদয়রন গিো শুয়ন িঅরভ গভোিোভুরি
রনিঃয়ন্দ গম ভোভুদ োয়য়ফয ফোফোয ভৃ তুযিো স্বোবোরফে নে।‛
েথোিো শুয়ন শুধু তোয়যে নে িঅরভ িঅয প্রভথ িফোে! েযোয়েন টুেোিট
ঁয়ে এভন রে খফয রদয়ত োয়যন মোয গথয়ে এতদূ য়য ফয় উরন এযেভ
এেিো গজোযদোয েনক্লুোন েয়য গপরয়রন।
‚রে ফটনো,‛ তোয়যে ফরর, ‚তোযভোয়ন ভোভুদ মো িঅঙ্কো েযর র গিোিআয়তো
রিে! রেন্তু িঅরন রে েয়য রনরিত য়রন?‛

‚ফরর যোয, গিআজয়নযিআ িঅনোয়দয গিয়ের রোভ, রেন্তু ভোভুদ োয়ফয়েয়তো
োেো গ র নো।‛
‚য রেোয় ো গোয়িয়রয নম্বযিো িঅভোয েোয় িঅয় ।‛
‚রেন্তু গপোয়ন এিো নো জোনোয়নোিআ বোয়রো যোয।‛
‚তো রিে। তয়ফ রপয়য এয় খফযিো মখন শুনয়ফ - এয়েফোয়য গবয়ঙ্গ েয়ফ।
রেন্তু িঅরন এ ফযোোয়য এয়েফোয়য রনিঃয়ন্দ?‛
‚গভোিোভুরি রনিঃয়ন্দ যোয, ুয়যোুরয রনিঃয়ন্দ য়ত গ য়র ঢোেো ুররয়য
িঅয িয়নে রে ু েযণীে িঅয় ।‛
‚খুনী গে?‛ তোয়যে প্রশ্ন েযর।
‚যোয, ভোভুদ োয়ফ জোনয়ত গচয়ের য়রন, ভৃ তুযিো িস্বোবোরফে রেনো - গিোয
উত্তয োেোিো যোয েরিন য়র দোরুণ ক্ত নে। রেন্তু খুনী গে গিো
এখোয়ন ফয় গজোয রদয়ে ফরোিো যোয ফ্র্যোঙ্করর িম্ভফ।‛
‚এেিু েভ গজোয রদয়েিআ নো ে ফরু ন,‛ প্রভথ ফরর।
‚যোয িঅভোয এেিো রথরয িঅয় - গিোিআ েযোয়েন টুেোিটয়ে ফয়রর
ঢোেোয ুররয়ে জোনোয়ত।‛
‚গিআ রথরযিো েী ফরয়ফন?‛ তোয়যে রজয়ে েযর।

‚রথরযিো রয রথরয যোয - রিে নো য়ত োয়য।‛
‚িঅিঃ এয়তো বরনতো নো েয়য শুরু েরুন নো,‛ প্রভথ এফোয িচধমট য়ে
উয়িয় ।
‚েযর যোয, েযর । রেন্তু মো িঅরভ ফরর , গিো এেিু োপোিআ নো গ য়ে
ফরোিো িনু রচত য়ফ।‛
‚োপোিআয়তো র, এফোয ফরু ন।‛
এয়েনফোফু শুরু েযয়রন, ‚ভোভুদ োয়য়ফয ফোফোয়ে খুন েযো য়ের র ঁয
িয়যঞ্জ জুয় িোরেোভ োেোনোিআি রভরয়ে।‛
‚িঅরন এয়েফোয়য রফয়লয নোভ গজয়ন ফয় িঅয় ন!‛ প্রভথ িরফশ্বোবয়য
েথোিো ফরর।
‚গিআ তথযিোিআ িঅভোয়ে েযোয়েন টুেোিট রদয়রন যোয।‛
‚রে মোতো ফরয় ন ভোিআ। জুিোয়তো ুরর যীেো েয়যর র, রে ু িআ োে রন
!‛
‚গিো জোরন যোয।‛
‚তোয়র?‛

‚িঅিঃ,‛ িঅরভ প্রভথয়ে ধভে রদরোভ, ‚তুিআ চু েযরফ? এয়েনফোফু য়ে ফরয়ত
গদ।‛
‚এত োয়ন্স নো রদয়ে গোজোু রজ ফরয়রিআয়তো চুয়ে মোে।‛
‚ফরর যোয, গোজোু রজিআ ফরর । রেন্তু রজরনিোয়ত এয়তো যোঁচ যয়েয় গম,
গুর য়ে ফরোিো েরিন।‛
‚রিয়িেরিব, তুরভ িঅয়স্ত িঅয়স্ত ফয়রো িঅভযো শুনর ।‛ ফ্র্যোরন্সস্কো এফোয
প্রভথয়ে চু েযোয়নোয বোয রনর।
‚থযোঙ্ক িআউ ভযোিোভ। িঅরভ িঅয়রো গনবোয ফযোোযিো রদয়েিআ শুরু েরয। িঅভোয
রফশ্বো, িঅয়রোিো বোযয়রোি ফো রিয়পরক্টব গব্রেোয়যয জনয গনয়ব রন। িো
োরেটি গব্রেোয িপ েয়যিআ গনবোয়নো য়ের র মোয়ত খুনী ভোু দ োয়য়ফয
িয়যঞ্জ জুয়য গ রোিো রযয়ে গিআ জোে োে িোরেোভ োেোনোিআি গভোয়নো
রফলোক্ত এেিো গ্লো গযখোয ু য়মো োন। তোযয়য িঅয়রো জয়র উিয়রো।
জোভোরোয়ফ িঅয ভোভুদ োয়য়ফয রয়ভোিআ মখন গিোট রদয়রন তখন
গিআ রফলোক্ত জুিো ভোু দ োয়ফ গখয়রন। এখন খুনীয রচিো র র গম জু
গখয়ে ভৃ তুয য়র গিআ জুিো ম্ভফত: যীেো েযো য়ফ। ু তযোিং এিআ রফলোক্ত
জুিোয়ে যোয়ত য়ফ। গিআজনয িঅফোয ফোরত গনবোয়ত র। রিতীেফোয
িঅয়রো গনবো ভোত্র খুনী ভোু দ োয়য়ফয রফলোক্ত গ্লোিো োয়ল্ট ঁয ুযয়নো
গ্লোিো োভয়ন গযয়খ গদন।‛

‚দোঁেোন, দোঁেোন,‛ প্রভথ িঅয চু েয়য থোেয়ত োযর নো। ‚িঅরন এেিো
িফোস্তফ েথো ফরয় ন! খুনী িয়যঞ্জ জুয় রফল রভরয়ের র, গিো মরদ ফো
ম্ভফ ে। রেন্তু গদৌয়ে র য়ে িঅফোয িঅয়রো রনরবয়ে এয় গিআ গ্লোিো রযয়ে
িনয এেিো গ্লো ভোু দ োয়য়ফয োভয়ন যোখোিো িআম্পরফর।‛
‚িঅভোয তোিআ রফশ্বো যোয।‛
‚তোয়র?‛
‚িঅরন গম মু রক্ত রদয়রন, গিো গবয়ফিআ িঅভোয তোিআ ভয়ন য়েয় যোয,
খুনীয এেজন োোমযেোযী র র।‛
‚িঅরন ফরয়ত চোন গম োোমযেোযী এভন বোয়ফ দু’ফোয ফোরত রনরবয়ের র
মোয়ত খুনী তোয েোজগুয়রো েযয়ত োয়য িঅয়োয়য গরোেয়দয য়ন্দ নো
জোর য়ে - তোিআয়তো?‛ এফোয তোয়যে প্রশ্ন েযর।
‚দু ফোযিআ গম োোমযেোযী ফোরত রনরবয়ের র, তো িঅরভ ফরর নো যোয, রেন্তু
িোিআরভিংিো খুফিআ িআম্পয়িটে। শুধু তোিআ নে যোয, মোঁযো এিআ তযোেোয়ণ্ড জরেত
তোঁযো ভোভুদ োয়ফয়দয ফোরেিো বোয়রো েয়য জোয়নন - তোঁয়দয ফোরেয গবতয়য
গদখয়র, ফোরেয েোয়যো গেোন য়ন্দ য়ফ নো।‛
‚তোযভোয়ন ফোরেয েোয়জয গরোে এয ভয়ধয জরেত?‛ এফোয িঅরভ রজয়ে
েযরোভ।

‚তোয়তো ফরররন যোয। তয়ফ গিো রনিে এেিো ররফরররি, রেন্তু প্রফোরফরররি
নে।‛
‚িঅেো, গতোভযো ঁয়ে ফরয়ত গদয়ফ?‛ ফ্র্যোরন্সস্কো িঅভোয়দয ফোিআয়ে এেিু
ফেুরন রদর। তোযয এয়েনফোফু য়ে ফরর, ‚এফোয ফর রিয়িেরিব।‛
‚থযোঙ্ক িআউ ভযোিোভ, িঅভোয রনয়জয রফশ্বো খুনী প্রথভফোয রনয়জিআ এেিো
িয়যঞ্জ জুয়য গ্লো রনয়ে োরেটি গব্রেোযিো িপ েয়যর য়রন। গিআ ভয়েিআ
রতরন ফোয িঅেোয়র গিআ জুয় রফলিো গভোন। ভোভুদ োয়ফ মখন গ য়রন
রে য়েয় গদখয়ত, তোয়ত গম ভেিুেু রো য়রো, গিআ ভয়েয ভয়ধয রতরন
রপয়য এয় িন্ধেোয়য ভোু দ োয়য়ফয গ রোিো রযয়ে রফয়লয গ রোিো
োভয়ন গযয়খ গদন। তোযয ভোু দ োয়ফ মখন গিো খোন, তোয িল্পেয়ণয
ভয়ধযিআ িঅয়রো িঅফোয রনয়ব মোে। এফোয িঅয়রোিো গনয়ব ঁয এে োোমযেোযী
গব্রেোযরি িপ েয়যন ফয়র। ভোভুদ োয়ফ িঅফোয গ োয়িন োরেটি গব্রেোয
ফয়ক্সয রদয়ে। রেন্তু মোফোয য়থ রভটোয খোন িঅয রঁরেয ঘয়য ভোরী যরভয়ে
োেো েোউয়ে গদখয়ত োন নো। িঅয িঅয় িআ ফয়রর গিআ ভয়ে খুনী ভোু দ
োয়য়ফয গ রোিো িঅফোয োয়ল্ট গদন। ভোভুদ োয়য়ফয রফলরক্রেো িআরতভয়ধয
শুরু য়েয় । রতরন মখন ঢয়র য়ে মোয়েন, তখন খুনী চি েয়য গিআ
রফলোক্ত জুিো োয় এেিো পুয়রয িয়ফ গপয়র গদন, মোয়ত গেোন ভয়তিআ
গিো বুয়র িঅয গেউ নো খোন, ফো ুররয়য োয়ত যীেোয জনয নো মোে।‛
‚রেন্তু এিোিআ গম ঘয়ির র, গিো িঅরন ফু েয়রন রে েয়য?‛ প্রভথ এেিু
রফযক্ত য়েিআ ফরর।

‚েোযণ যোয খুনী িয়যঞ্জ জুিো োিআয়িরঞ্জেোয িয়ফ গপয়রর য়রন।‛
‚গো গোেোি?‛
‚পয়র োিআয়িরঞ্জেো পুয়রয যেিো োয়ল্ট গ র।‛
‚রে ফরয় ন ভোিআ মোতো!‛ এফোয প্রভথ ফরর।
‚রিে েথোিআ ফরর মোয। িঅরন গখেোর েয়যয় ন রেনো জোরন নো, রেন্তু
ফোীফোফু গদয়খয় ন, ভস্ত োদো িঅয িঅফ ো রঙ্ক যয়েয োিআয়িরঞ্জেো পুয়রয
ভধয শুধু এেিোয যে শুধু নীর। িঅয গিআ নীর যয়েয োিআয়িরঞ্জেোিো যোয
োরিটয রদন র র নো। িঅরভ খুফ বোয়রো েয়য োরিটয ভয়েয রফগুয়রো গদয়খর ,
িঅনোযো গদয়খয় ন। র র রে? িঅরভ ভোভুদ োয়ফয়ে রজয়ে েয়যর রোভ,
গেোয়নো নতুন পুর ো িঅনো য়েয় রেনো। উত্তয যোয, নো। িয়ফয ভোরিগুয়রো
িঅয় ফোিংরোয়দয়য উত্তযোঞ্চর গথয়ে, গমখোয়ন ভোরিয়ত িযোরু রভরনেোভ প্রচুয
িঅয় । িঅরভ জোরন যোয, িঅভোয এিআ ো োরোয খযোোরভ রনয়ে িঅনোযো
োোোর েয়যন। রেন্তু জোয়নন যোয, োিআয়িনরজেো ো মরদ িযোরু রভরনেোভ
েম্পোউণ্ড যীয়য গিয়ন রনয়ত োয়য, তোয়র তোয পুয়রয যে য়ে মোে নীর।
রেন্তু গিো তখনিআ োয়য মখন ভোরি িম্লমু ক্ত ফো িযোররিে ে। গমিআ ভুূয়তট
িয়যঞ্জ জু িয়ফয ভয়ধয ের, গিআ িয়ফয ভোরি য়ে গ র িযোররিে, িঅয
োিআয়িরঞ্জেো তোয যে োল্টোয়রো - য়ে গ র নীর। ভস্ত রঙ্ক োিআয়িরঞ্জেোয
ভয়ধয িোৎ যোয ঐ নীর যে গদয়খ িঅরভ বোফর রোভ, গেন এেিো িয়ফয ভোরি

িযোররিে। িফগুয়রো ফ গিরন গেোয়িটয োয়, ু তযোিং গখোয়ন জুিো
গপরোয ম্ভোফনো প্রচুয।‛
‚রেন্তু িনয গেউয়তো তোঁয়দয জু গেোন েোযয়ণ িয়ফ গপরয়ত োয়য?‛
প্রভথ প্রশ্ন তুরর।
‚তো োয়য যোয, গিআয়ি জোনয়তিআ িঅরভ েযোয়েন টুেোয়িটয োোময
রনয়ের রোভ। রতরন ফোিংরোয়দয়য েনু য়রি গজনোয়যয়রয ফয়র ফোিংরোয়দয়য
ুররয়ে রদয়ে নীর যয়েয োিআয়িরঞ্জেোয িফিো যীেো েযয়ত ফয়রন।
গিআখোয়ন িোরেোভ োেোনোিআি গি োেো গ য় । গিোিআ র েযোয়েন
টুেোয়িটয খফয।‛
‚ভোিআ ড্ !‛ িঅরভ ফররোভ।
‚রেন্তু গে এিআ েোজিো েযয়রন?‛ তোয়যে প্রশ্ন েযর।
‚এফোযয়তো িঅভোয রথরযয েথো এয় গ র যোয।‛
‚ররফরররিয়তো রতনজন, িঅরভ ফররোভ, ভোভুয়দয জোভোরচোচো, রভটোয খোন
িঅয েফীয - িঅরজজুর োয়ফয়ে িঅরভ ফোদ রদরে।‛
‚চভৎেোয যোয। িঅয েোযী গে?‛
‚গ োয়েন্দোয়তো িঅরন ভোিআ।‛ প্রভথ ফরর।

‚িঅভোয ধোযণো যোয খুনী য়রন, ভোভুদোয়য়ফয জোভোরচোচো। রতরনিআ প্রথয়ভ
র য়ে োরেটি গব্রেোয িপ েয়যর য়রন। ভোভুদোয়ফ মখন ফোরেয়ত গঢোয়েন,
তখন ফোথরুয়ভয োভয়ন জোভোরচোচোয য়ঙ্গ ঁয গদখো ে। ভোভুদ োয়ফ
োরেটি গব্রেোয গমরদয়ে িঅয় গরদয়ে োঁিো রদয়তিআ জোভোরচোচো রফলোক্ত জুিো
োয়ত রনয়ে োরিটয রদয়ে চয়র িঅয়ন। গখোয়ন এয় গ্লোিো ভোু দ োয়য়ফয
োভয়ন গযয়খ িঅয়রো জরয়তিআ ভোু দোয়ফয়ে এেিো গিোট গদন। িোিআরভিংিো
এভন বোয়ফ েযো ে গম, গিোয়টয যযিআ িঅফোয িঅয়রো রনয়ব মোয়ফ।
জোভোরচোচোয োোমযেোযীয গদৌরয়ত যোয, গিো মোে। গিআ ু য়মোয়
জোভোরচোচো রফলোক্ত গ রোিো রযয়ে ভোু দ োয়য়ফয প্রথভ গ রোিো ঁয
োভয়ন গযয়খ গদন।‛
‚োোমযেোযীরি গে?‛ তোয়যে রজয়ে েযর।
‚রভটোয খোন,‛ প্রভথ ফরর।
‚নো যোয। রিতীেফোয িঅয়রো গনবোয িঅয় রভটোয খোন ফোরেয়ত ঢুয়ের য়রন
রিেিআ এফিং খুফ দ্রুত গঁয়ি গফরযয়ে িঅর য়রন। রেন্তু রতরন মত দ্রুতিআ
োঁিুন, এভনরে রতরন গদৌেয়র োরেটি গব্রেোয িপ েয়য ফোরেয ফোিআয়য এয়
ভোভুদ োয়য়ফয ভুয়খোভুরখ েো ম্ভফ র র নো যোয। রতরন োরেটি গব্রেোযিো
িপ েয়যন রন। রমরন োরেটি েয়যর য়রন, রতরন োিআয়িয দযজো রদয়ে গফরযয়ে
োরিটয়ত চয়র িঅয়ন।‛
‚তোয়তো ফু েরোভ রেন্তু গরোেরি গে?‛ িঅরভ রজয়ে েযরোভ।

‚িঅনোয়দয ভয়ন িঅয় রেনো জোরন নো যোয, জোভরচোচো ভোভুদোয়ফয়ে
রজয়ে েয়যর য়রন ঁয িঅম্মো গেোথোে? গিো রেন্তু এেিো োধোযণ প্রশ্ন নে,
জোভোরচোচো রয য়ত চোরেয়রন গম, ঁয িযোরয়টে রিেভত জোে োে
যয়েয় ন রেনো। গমিআ ভুূয়তট রতরন জোনয়রন গম, িঅম্মো ফোরেয়ত এয় গ য় ন
উরন দ্রুত োরিটয রদয়ে গ য়রন। িঅয়র ুয়যো ফযোোযিোিআ বোয়রো বোয়ফ িযোন
েযো র র।‛
প্রভথ ফরর, ‚িপ ির দয রপর িঅম্মো? গোেোিআ?‛
িঅরভ ফররোভ, ‚মোিআ ফরু ন িঅরন, িঅভোয েোয় রেন্তু ফযোোযিো রক্লেোয
য়ে নো। গেোথো এেিো পোঁে িঅয় । খুয়নয গভোরিবতো রে? ু খ ফো িথট
গেোয়নোিোিআ নে। ভোভুয়দয েোয় িআ শুয়নর গম য ফোফোয ভৃ তুয জোভরচোচোয়ে
রফধ্বস্ত েয়যয় - িঅরথটে  ভোনরে দু বোয়ফিআ। িঅম্মোয িঅরথটে রদে গথয়ে
রফযোি রোয়বয গেোন ম্ভোফনো গদখর নো।‛
‚িআউ িঅয যোিআি যোয। এিো িঅভোয়ে ফদোয েয়যয় যোয, ফদোযড্ রভ এ
রি। তোযয িঅভোয ভয়ন র, এয এেিো ফযোখযো িঅয় যোয। গিআয়িিআ
এখন ঢোেোয ুররয়ে িনু ন্ধোন েয়য গদখয়ত গদখয়ত য়ফ - রিে রেনো।‛
‚ফযোখযোিো ফরু ন।‛
‚প্রথভত: যোয তযোেোণ্ডিো, িয়থটয জনয নে যোয, িঅভোয ধোযণো গপ্রয়ভয
জনয।‛

‚গোেোি ?‛
‚যোঁ যোয, িঅভোয ভয়ন ে ভোভুদ োয়য়ফয িঅম্মো িঅয জোভরচোচোয ভয়ধয
গপ্রভ র র। ভোভুদোয়য়ফয িঅম্মো ভোু দ োয়য়ফয েোয় তোরোে গচয়ের য়রন।
রেন্তু ভোু দ োয়ফ রদয়ত যোরজ ন রন। িআরোরভে িঅিআয়ন যোয স্বোভীয
তোরোে গদফোয িরধেোয িঅয় , রেন্তু স্ত্রীয িত য়জ স্বোভীয েো গথয়ে
রিয়বোট োেোিো জ নে। ভোু দোয়ফ রনিে য়ন্দ েযয়ত শুরু
েয়যর য়রন গম, জোভোরোয়য়ফয য়ঙ্গ স্ত্রীয গপ্রভ িঅয় , পয়র ভোনরে বোয়ফ
েষ্ট োরেয়রন। জোভরোয়ফ িঅয িঅম্মো মখন ফু েয়রন গেোনভয়তিআ
ভোু দ োয়ফ িঅম্মোয়ে োেয়ত যোরজ য়ফন নো, তখন এিআ ভোিটোয়যয িযোনিো
েয়যন। েোভ এেিো িঅরদভ রযু যোয, ভোনু ল িয়নে যেভ িদ্ভুত েোজ এয
তোেনোে েয়য গপরয়ত োয়য যোয।‛
‚এিো রনিে এেিো ফযোখযো - মরদ গধোয় নো রিঁেয়ত োয়য, িঅরভ ফররোভ,
রেন্তু এযজনয জোভোরচোচোয ভোনরে িোরি ফো িথটেয়ষ্টয ফযোখযোিোয়তো
গরোভ নো।‛
‚িআয়ে যোয। এিআফোয ফরর, গেন গিো য়েয় ফয়র িঅভোয য়ন্দ। এিআয়ি
মরদ োযয়পক্ট ক্রোিআভ ত, তোয়র গেোন ভযোিআ র র নো। রেন্তু এেজন
রমরন ভোু দ োয়য়ফয গিরফয়র ফয় র য়রন, রতরন জোভোরচোচচোয এিআ গ রো
যোয়নোিো িন্ধেোয়য গদয়খ গপয়রন এফিং গমিআ ভুূয়তট ভোু দ োয়ফ ভুখ
রফেৃত েয়যয় ন, গিআ ভুূয়তট রতরন িনু ভোন েযয়ত োয়যন - এেিু য়য রে
ঘিয়ফ। িথটোৎ িঅফোয িঅয়রো রনবয়ফ। তখন রতরন দ্রুত গ োয়িন ফোরেয রদয়ে।

রঘয়য ঢুয়ে রতরন গদখয়ত োন িঅম্মো ঢুেয় ন োরেটি গব্রেোয গম ঘয়য িঅয়
গখোয়ন। রতরন দ্রুত রপয়য িঅয়ন োরিটয়ত। তখন িঅয়রো িঅফোয রনয়ব
গ য় । রেন্তু এিআ বদ্রয়রোে িরত ধু যন্ধয। রতরন রযষ্কোয ফু েয়ত োয়যন
রিতীে িঅয়রো গনবোয ভয়ে রে ঘয়িয় । এযয ঁয েযোেয়ভর েযো শুরু ে
জোভোরচচোচোয়ে। এঁয িয়থটয প্রয়েোজন গভিোয়ত জোভোরচোচো তোঁয ফটস্ব
গখোেোন। এফোয িঅয পযোক্টরয েোেটোযয়দয ভযো নে, এিো র ভোিটোয চোজট।
ু তযোিং রভটোয খোন এয জনয েয়েে গেোরি িোেোিআ দোরফ িফযিআ েযয়ত
োয়যন।‛
িঅভযো ফোিআ চু।
এয়েনফোফু ফরয়রন, ‚ঢোেো ুরর এখন জোভোরচোচোয ভস্ত েো জত্র রর
েয়য গদখয় গেোথোে ঁয িোেো গ য় , িঅয খোন োয়য়ফয িোেোেরেয রয়ফ
রনয়ে েযয় । দু য়িো রভয়র গ য়রিআ িঅভোয ভয়ন ে এিআ তযোেোয়ণ্ডয ু যোো
য়ফ।‛
ফ্র্যোরন্সস্কো োততোরর রদয়ে ফরর, ‚রিয়িেরিব িআউ িঅয রব্রররেোে!‛

( য়ল্পয নোভেযণ গদয়খ োিেযো রনিে ফু েয়ত োযয় ন গম, এয়েনফোফু য
রথরযয়ত গেোন বুর র র নো। গল খফয: ঢোেোয ুরর িঅম্মো, জোভোরচোচো
িঅয রভটোয খোন রতনজয়নয়েিআ গেপতোয েয়যয় ।)
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