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প্রথম  ভররছেদ্ 
  
১.১ 
  
কযাচ্ছেন িজাি অযাাংমারিাং যখন লেবািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছিি এক িীচ্ছপ ১৮৭২ সাচ্ছে একটা 
বার়ি ততরি কিচ্ছেন, তাি খামচ্ছখয়ারেপনাি চূ়িান্ত বচ্ছেই ধচ্ছি লনওয়া হচ্ছয়রিচ্ছো তখন 
লসটাচ্ছক। একজন বযরিি পচ্ছে নদী বচ্ছয় যাওয়া সবুজ ঘাচ্ছস িাওয়া রবস্তীর্থ প্রান্তচ্ছি 
প্রাসাচ্ছদাপম বার়ি ততরি কিাই লবরশ স্বাভারবক রিে। 
  
এি পিম ভাচ্ছোবাসা রিে, কযাচ্ছেন িজাি অযাাংমারিাং বার়িটা ততরি কিচ্ছেন লবশ শি 
কাঠাচ্ছমায়। লজায়াচ্ছিি সমচ্ছয় লসটা মূে ভূখণ্ড লথচ্ছক সমূ্পর্থ রবরেন্ন হচ্ছয় প়িচ্ছতা, চঞ্চে 
বাতাস ও গাঙরচে লিাট পাথুচ্ছি অন্তিীচ্ছপি ওপি। 
  
তাাঁি প্রথম ও লশষ সরিনী রিচ্ছো সমুদ্রই। লসই বার়ি এবাং িীচ্ছপি মারেক হচ্ছেন তাি 
মৃতুযি পি। তাচ্ছদি রনচ্ছজচ্ছদি জরম-জমা ক্রমশ কচ্ছম আসরিচ্ছো, এই সম্পরি রনচ্ছয় 
রবচ্ছশষ মাথা ঘামাচ্ছেন না। খািাচ্ছপি রদচ্ছক তাচ্ছদি উিিারধকািীচ্ছদি অবস্থা ক্রচ্ছম ক্রচ্ছম 
কচ্ছম লযচ্ছত োগচ্ছো। 
  
সমুদ্রতীচ্ছি অবসি যাপচ্ছনি লসৌরখন িীরত যখন ১৯২১ সাচ্ছে। লেভন ও কর্থওয়াে 
উপকুে গ্রীষ্মকাচ্ছেও আি অসহয বচ্ছে মচ্ছন হচ্ছো না। তাি বার়ি রবরক্র হবাি নয়, রকন্তু 
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রতরন ভাচ্ছো দামই লপচ্ছেন। কাির্ সমুদ্রচািী কযাচ্ছেন িজাচ্ছিি সাংগ্রহ কিা সম্পরিি 
রবরনমচ্ছয়। 
  
একটা কাংক্রীচ্ছটি লসতু মূে ভূখণ্ড লথচ্ছক িীপ পযথন্ত। িীচ্ছপি সবথত্র ততরি হচ্ছো 
পরিকল্পনা মারিক। ততরি হচ্ছো মচ্ছনািম পথ ও অবসি যাপচ্ছনি রনভৃত স্থান। জরে 
িজাি লহাচ্ছটে, স্মাগোসথ িীপ দুচ্ছটা লটরনস লকাটথ, লভো ও স্প্ীাং-পাটাতচ্ছন সাজাচ্ছনা 
তসকচ্ছতি রদচ্ছক লনচ্ছম আসা লখাো চত্ত্বি। রবজয়ীি ভরিচ্ছত লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগি একই 
সচ্ছি আত্মপ্রকাশ কিচ্ছো। জরে িজাি লহাচ্ছটচ্ছে সাধাির্ত রতেধািচ্ছর্ি জায়গা থাকচ্ছতা 
না, এবাং জুন লথচ্ছক লসচ্ছেম্বি পযথন্ত মাথা রপিু থাকাি খিচও লবচ্ছ়ি লগে। 
  
লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছি লগচ্ছিন কখন, জায়গাটা একটা িীচ্ছপি মচ্ছতা। ওখাচ্ছন ভীষর্ 
ভাচ্ছো একটা লহাচ্ছটে আচ্ছি। জায়গাটা খুব আিাচ্ছমি, লকাচ্ছনা উটচ্ছকা লোক বা 
শযািাবযাাং-গার়িি ঝাচ্ছমো লনই। ওখাচ্ছন যাওয়া উরচত আপনাি। 
  
. 
  
১.২ 
  
 িজাচ্ছি বাস কিচ্ছিন একজন রবশ্বরবখযাত বযরি জরে। রতরন আসে দৃরষ্ট লমচ্ছে রদচ্ছয়চ্ছিন 
সামচ্ছনি সমুদ্রতীচ্ছিি রদচ্ছক, লেক লচয়াচ্ছি গা এরেচ্ছয় বচ্ছস আচ্ছিন। লগাাঁিচ্ছজা়িা বাাঁকাচ্ছনা 
িাজকীয় পদ্ধরতচ্ছত, পিচ্ছন তাি দুধ-সাদা ধবধচ্ছব সুযট, মাথায় পানামা টুরপ লচাচ্ছখি 
উপি নামাচ্ছনা। 
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সমুদ্রতীচ্ছিি রদচ্ছক রসচ্ছমন্ট বাাঁধাচ্ছনা একারধক চত্ত্বি ঢােু হচ্ছয় লনচ্ছম এচ্ছসচ্ছি। িবাি ও 
কযারম্বচ্ছশি ততরি লনৌচ্ছকা, পরেরথচ্ছনি বে, লখেনা এবাং কচ্ছয়কটা লভো ও একটা দীঘথ 
স্প্ীাং পাটাতচ্ছনি সামচ্ছনি রদচ্ছক ির়িচ্ছয় লিচ্ছখচ্ছি। 
  
কথাবাতথাি লরাত লভচ্ছস আসচ্ছি, লপায়াচ্ছিাি বাাঁ রদক লথচ্ছক রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি অরবশ্রান্ত 
একচ্ছঘচ্ছয় বুরে মুহূচ্ছতথি জচ্ছনযও রবচরেত হচ্ছে না রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি কমথবযস্ত হাত। 
কথাি লরাত এবাং উে লবানাি কাটাি দেতায় তাে লিচ্ছখ এরগচ্ছয় চচ্ছেচ্ছি। একটা 
লদােনা-লচয়াচ্ছি গা এরেচ্ছয় শুচ্ছয় আচ্ছিন তাাঁি স্বামী ওচ্ছেে রস. গাচ্ছেথনাি। মাথাি টুরপটা 
লটচ্ছন নামাচ্ছনা নাচ্ছকি ওপি এবাং লকাচ্ছনািকম উৎসাহ লপচ্ছেই রতরন সাংরেপ্ত মন্তচ্ছবয 
সিব হচ্ছেন। 
  
রমস ব্রুস্টাি লপায়াচ্ছিাি োন পাচ্ছশ বচ্ছস। তাি মাথায় ধূসি চুে; মুখমণ্ডচ্ছে প্রকৃরত-
সরহষু্ণতাি িাপ; শিীচ্ছিি গঠনটা অচ্ছনকটা অযাথচ্ছেরটকচ্ছদি মচ্ছতা।রশকািী হাউন্ড লযন 
লকাচ্ছনা পচ্ছমচ্ছিরনয়ান কুকুচ্ছিি যরতহীন তীক্ষ্ণ চীৎকািচ্ছক ককথশ ধমচ্ছকি সাহাচ্ছযয বাধা 
রদচ্ছত লচষ্টা কিচ্ছি। 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি তখন বচ্ছে চচ্ছেচ্ছি, আরম বেোম রমিঃ গাচ্ছেথনািচ্ছক, প্রাকৃরতক দৃশয 
উপচ্ছভাগ কিা খুব ভাচ্ছো, লয লকাচ্ছনা জায়গা তন্ন তন্ন কচ্ছি ঘুচ্ছি লদখচ্ছত চাই। আরম 
বেোম, লমাটামুরট ভাচ্ছোভাচ্ছব ঘুচ্ছি লদচ্ছখরি লগাটা ইাংেন্ডটা। সমুচ্ছদ্রি কািাকারি শান্ত 
পরিচ্ছবচ্ছশ রগচ্ছয় রবশ্রাম কিচ্ছত আরম চাই। আরম ওচ্ছক বচ্ছেরি, আমাি এখন রবশ্রাচ্ছমি 
প্রচ্ছয়াজন। 
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হযাাঁ লসানা, বচ্ছে টুরপি রনচ লথচ্ছকই অনুচ্চ কচ্ছে জবাব রদচ্ছেন। 
  
তাি কারহনীি পশ্চাদ্ধাবচ্ছন মচ্ছনারনচ্ছবশ কিচ্ছেন রমিঃ গাচ্ছেথনাি। লব়িাচ্ছনাি বযবস্থা কচ্ছি 
রদচ্ছেন রতরন লযচ্ছচ, আি লস কািচ্ছর্ই যখন আরম কুক-এি রমিঃ লকেচ্ছসাচ্ছক একথা 
জানাোম। একমাত্র ঈশ্বিই জাচ্ছনন। রতরন না থাকচ্ছে আমিা লয রক কিতাম। এি লচচ্ছয় 
ভাচ্ছো জায়গা লনই, রমিঃ লকেচ্ছসাচ্ছক এ জায়গাটাি কথা বো মাত্রই রতরন বেচ্ছেন। জরে 
িজাি অনয সব লহাচ্ছটচ্ছেি লচচ্ছয় আোদা। রনজথন মচ্ছনািম প্রাকৃরতক পরিচ্ছবশ, সচ্ছি 
পরিচযথাি সুবযবস্থা, জে কচ্ছেি বযবস্থাি কথা জানচ্ছত লচচ্ছয়রিচ্ছেন, রমিঃ গাচ্ছেথনাি, রমিঃ 
গাচ্ছেথনাচ্ছিি এক লবান একবাি এই জাতীয় একরট অরতরথশাোয় রদন কচ্ছয়ক রিচ্ছেন, 
রবশ্বাস করুন আি নাই করুন, শুনচ্ছে অবাক হচ্ছবন রনতান্তই গ্রাচ্ছমি মচ্ছতা, কেঘচ্ছিি 
বযবস্থা রিচ্ছো মারটি ততরি। এ ধিচ্ছনি রনজথন সুন্দি জায়গা সম্পচ্ছকথ রমিঃ গাচ্ছেথনাি 
সচ্ছন্দহপ্রবর্ তা না, ওচ্ছেে, বচ্ছেচ্ছিন রমিঃ গাচ্ছেথনাি রনশ্চয়ই লশানা। 
  
আমাচ্ছদি আশ্বাস রদচ্ছেন রমিঃ লকেচ্ছসা, সচ্ছি সচ্ছি বেচ্ছেন–এখন লদখরি লস কথা সরতয, 
জেকচ্ছেি বযবস্থা আধুরনক এবাং িান্না অতযন্ত চমৎকাি, সময়ানুবরতথতা আরম সবচ্ছচচ্ছয় 
পিন্দ করি; বুঝচ্ছতই পািচ্ছিন রক বেচ্ছত চাইরি। এোকাটা লিাট হওয়ায় সুচ্ছযাগ িচ্ছয়চ্ছি 
প্রচ্ছতযচ্ছকি সচ্ছিই প্রচ্ছতযচ্ছকি পরিচচ্ছয়ি। তািা একটু আোদা থাকচ্ছত চায়, যরদ 
ইাংচ্ছিজচ্ছদি লকাচ্ছনা লদাষ লথচ্ছক থাচ্ছক তাহচ্ছে আপনাি সচ্ছি পরিচয় বিি দুচ্ছয়চ্ছকি 
পুিাচ্ছনা না হওয়া পযথন্ত। এখন লদখচ্ছত পারে, রমিঃ লকেচ্ছসা আিও বেচ্ছেন, নানান 
ধিচ্ছনি রবরচত্র সব মানুচ্ছষিা এচ্ছস ভী়ি কচ্ছি এই স্মাগোসথ িীচ্ছপ। লস কথা রমথযা নয়, 
আমাি লতা পােচ্ছকি ঘাচ্ছয় মূিথা যাবাি মচ্ছতা অবস্থা আপনাি আসে পরিচয় লপচ্ছয় তাই 
না, ওচ্ছেে। 
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হযাাঁ লসানা, সরতয রক লিামাঞ্চকি বযাপাি তাই না মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা। সামানয সুচ্ছযাগ 
লপচ্ছয়ই সিব হচ্ছেন রমস ব্রুস্টাি। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা েীর্ প্ররতবাচ্ছদ হাত তুেচ্ছেন, রনিক ভদ্রতাবচ্ছশই লস প্ররতবাদ এর়িচ্ছয় 
চেচ্ছেন রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি সাবেীেভাচ্ছব। 
  
জাচ্ছনন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, আপনাি সম্বচ্ছে আরম অচ্ছনক রকিু শুচ্ছনরি কচ্ছনথরেয়া িবসচ্ছনি 
কাচ্ছি। আরম এবাং রমিঃ গাচ্ছেথনাি বযােনহচ্ছি রিোম গত লম মাচ্ছস। লসই সমচ্ছয়ই রেচ্ছটন 
রবজওচ্ছয় খুন হয়। কচ্ছনথরেয়া রমশচ্ছিি বযাপািটা আমাচ্ছদি বচ্ছেচ্ছি। আপনাচ্ছক লদখাি 
জনয আরম একবাচ্ছি পাগে, আপরন লযভাচ্ছব ঘটনাটাি সমাধান কিচ্ছিন তাই না ওচ্ছেে? 
  
হযাাঁ লসানা, রমস োনথরেি কথা। লপাষাকগুচ্ছোি একটা রনজস্ব তবরশষ্টয আচ্ছি কাির্ 
লবরশিভাগ জামাকাপ়িই লিাজমন্ড লথচ্ছক লকনা। আি লিাজমচ্ছন্ডি মারেক উরনই। ওি 
লদাকান লথচ্ছকই লকনা গত িাচ্ছতি লপাষাকটা। লমচ্ছয়রটচ্ছক সব রদক রদচ্ছয় ভীষর্ ভাচ্ছো 
োচ্ছগ। 
  
লমজি বযািী তাি রবস্ফারিত লচাখ ওপচ্ছি রনবদ্ধ লিচ্ছখ বচ্ছসরিচ্ছেন রমস ব্রুস্টাচ্ছিি 
লপিচ্ছন। গম্ভীি স্বচ্ছি মন্তবয কিচ্ছেন, লমচ্ছয়রটি লচহািায় রবচ্ছশষত্ব আচ্ছি। 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি উে লবানাি কাাঁটা সশচ্ছে সচে হচ্ছো। 
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মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, একটা কথা স্বীকাি না কচ্ছি পািব না। ভীষর্ অবাক হচ্ছয়রি আপনাচ্ছক 
এখাচ্ছন লদচ্ছখ! রমিঃ গাচ্ছেথনািও লস কথা জাচ্ছনন। আরম রক বেচ্ছত চাইরি, আশা করি 
বুঝচ্ছত পািচ্ছিনও। রনশ্চয়ই আপনাি লপশাি প্রচ্ছয়াজচ্ছন এচ্ছসচ্ছিন এখাচ্ছন। রমিঃ 
গাচ্ছেথনািও লসই কথাই বেচ্ছবন, আমাি অনুভূরত প্রখি। আরম এচ্ছকবাচ্ছিই বিদাস্ত 
কিচ্ছত পারি না, লয লকাচ্ছনা ধিচ্ছনি অপিাধচ্ছক। 
  
লদখচ্ছতই পাচ্ছেন, রমিঃ গাচ্ছেথনাি গো খাাঁকারি রদচ্ছয় উঠচ্ছেন। বেচ্ছেন, রমচ্ছসস 
গাচ্ছেথনাচ্ছিি যচ্ছষ্ঠরিয় সাধািচ্ছর্ি লচচ্ছয় অচ্ছনক লবরশ প্রখি। দুহাত শূচ্ছনয রবরেপ্ত হচ্ছো 
লপায়াচ্ছিাি। মাদাম, আমাচ্ছক অন্তত একবাি আশ্বাস লদবাি সুচ্ছযাগ রদন। লকাচ্ছনা 
অপিাচ্ছধি কথা আরম এখন রচন্তাও কিরি না; আপনাচ্ছদি মচ্ছতাই িুরট কাটাচ্ছত আনন্দ 
কিচ্ছত এচ্ছসরি। 
  
স্মাগোসথ িীচ্ছপ লকাচ্ছনা লদহ লনই, রুে স্বচ্ছি মন্তবয কিচ্ছেন রমস ব্রুস্টাি। 
  
পুচ্ছিাপুরি সরতয নয়–এিকুে লপায়াচ্ছিা বচ্ছেন। রনচ্ছচি লবোভূরমি রদচ্ছক আঙুে তুচ্ছে 
রনচ্ছদথশ কিচ্ছেন, সারি সারি শুচ্ছয় থাকা শিীিগুচ্ছো তারকচ্ছয় লদখুন, রক ওগুচ্ছো, মরহো 
রকাংবা পুরুষ নয়। ওিা শুধুই লদহ ওচ্ছদি লকাচ্ছনা তবরশষ্টয লনই। 
  
সপ্রশাংস সুচ্ছি বেচ্ছেন, লমজি বযািী, ওচ্ছদি মচ্ছধয কচ্ছয়কটা লমচ্ছয়ি লচহািা লদখবাি 
মচ্ছতা। যরদও একটু লিাগাি রদচ্ছক। 
  
লজািাচ্ছো কচ্ছে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, মানরি সুন্দি লচহািা, রকন্তু রক আচ্ছবদন আচ্ছি এি, 
িহসয আচ্ছি রক? আরম বৃদ্ধ লসকাচ্ছেি লোক, ব়িচ্ছজাি লগা়িারেটুকু লদখা লযত যখন 
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আরম লিাট রিোম। েুব্ধ কিাি মচ্ছতা সচ্ছিন লসরমচ্ছজি। লমজি বযািী ককথশ স্বচ্ছি বচ্ছে 
উঠচ্ছেন, দুষু্ট দুষু্ট। 
  
রমস ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, আজকাে আমিা লয সব লপাশক পরি, তা অচ্ছনক লবরশ মচ্ছনাজ্ঞ। 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, জাচ্ছনন আজকােকাি লিচ্ছেচ্ছমচ্ছয়িা লবরশ 
স্বাভারবক জীবনযাপন কচ্ছি। সুন্দি মচ্ছনি পরিচয় পাওয়া লগে, মুচ্ছখি িরিম আভাচ্ছস 
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি, বুঝচ্ছতই পািচ্ছিন লতা লমোচ্ছমশাি িোিচ্ছেি কথা রচন্তা কচ্ছি না। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, িীরতমচ্ছতা দুিঃচ্ছখি কথা, আপরন রঠকই বচ্ছেচ্ছিন। 
  
 রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি তীক্ষ্ণ স্বচ্ছি বেচ্ছেন, দুিঃচ্ছখি কথা! 
  
সব রকিুিই মানদণ্ড রনরদথষ্ট হচ্ছয় লগচ্ছি আজকাে দুিঃচ্ছখি কথা নয়, রতরন হাত তুচ্ছে 
রনচ্ছদথশ কিচ্ছেন অধথশারয়ত লদহগুচ্ছোি। এ কথা মচ্ছন করিচ্ছয় রদচ্ছে পযারিচ্ছসি োশ িাখা 
ঘি। 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি অস্বরস্ত অনুযযাচ্ছগি সুচ্ছি বচ্ছে উঠচ্ছেন, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, অচ্ছনকটা 
মাাংচ্ছসি লদাকাচ্ছনি মচ্ছতা পাথচ্ছিি ওপি সাজাচ্ছনা লদহগুরে। এ বড্ড কষ্টকরল্পত 
লপায়াচ্ছিা, তাই না। 
  
স্বীকাি কিচ্ছেন এিকুে লপায়াচ্ছিা, হয়চ্ছতা–হযাাঁ। 
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আপনাি সচ্ছি সমূ্পর্থ একমত একটা রবষচ্ছয় রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি দ্রুত হাচ্ছত বুনচ্ছত শুরু 
কিচ্ছেন। তাচ্ছদি হাচ্ছত পাচ্ছয় অরতরিি লোম জন্মাচ্ছত বাধয। এভাচ্ছব খারে গাচ্ছয় লমচ্ছয়িা 
লিাচ্ছদ শুচ্ছয় থাচ্ছক। মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, আরম লসই কথাই বচ্ছেরি আমাি লমচ্ছয় আইরিনচ্ছক, 
ওচ্ছক বচ্ছেরি তুরম যরদ এভাচ্ছব খারে গাচ্ছয় লিাচ্ছদ শুচ্ছয় থাচ্ছকা, সািা শিীি লোচ্ছম লিচ্ছয় 
যাচ্ছব, লতামাি হাচ্ছত লোম হচ্ছব, পাচ্ছয় লোম হচ্ছব। তাহচ্ছে রক িকম লদখাচ্ছব বেচ্ছতা 
লতামাচ্ছক। বরেরন ওচ্ছেে রমিঃ গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, হযাাঁ লসানা। তািা মচ্ছন মচ্ছন লচহািাটা 
কল্পনা কিাি লচষ্টা কিরিচ্ছেন। রকিুের্ সকচ্ছেই চুপচাপ। লসোই গুরিচ্ছয় রনচ্ছয় রমচ্ছসস 
গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, তাই ভাবরি। 
  
রক হচ্ছো লসানা, রমিঃ গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন। 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি কাি লথচ্ছক লসোই ও লসোইচ্ছয়ি বইটা রনচ্ছেন। লদােনা লচয়াি 
লিচ্ছ়ি উচ্ছঠ এচ্ছেন হাত বার়িচ্ছয়। রমস ব্রুস্টাি আসচ্ছবন নারক, রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছেন। 
একসচ্ছি বচ্ছস একটু গো লভজাচ্ছনা যাচ্ছব। 
  
নািঃ, ধনযবাদ, এখন নয়। 
  
গাচ্ছেথনািিা লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক এরগচ্ছয় চেচ্ছেন। মারকথন স্বামীিা দারুর্ চমৎকাি, রমস 
ব্রুস্টাি বেচ্ছেন। 
  
. 
  
১.৩ 
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 রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি শূনযস্থান পূির্ কিচ্ছেন ধমথযাজক রস্টচ্ছিন লেন, শিীচ্ছিি সচ্ছতজ 
আভাস সুস্পষ্ট দীঘথকায় পঞ্চাশস্পশথী। মুচ্ছখি িঙ তামাচ্ছট, পিচ্ছনি গাঢ় ধূসি পযাচ্ছন্ট 
অচ্ছগািাচ্ছো িাপ। লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগি লথচ্ছক হািচ্ছিােথ পযথন্ত রগচ্ছয়রিোম, উৎসাহভচ্ছি 
বেচ্ছেন। চমৎকাি জায়গা পাহার়ি িাস্তা ধচ্ছি লিিাি সময় এোম। লমজি বযািী 
বেচ্ছেন, আজচ্ছকি রদচ্ছন পরিশ্রচ্ছমি কাজ লহাঁচ্ছট লব়িাচ্ছনা। হাাঁটাহাাঁরট রতরন একদম পিন্দ 
কচ্ছিন না। 
  
রমস ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, ভাচ্ছো বযায়াম, আমাি লনৌচ্ছকা রনচ্ছয় লবচ্ছিাচ্ছনা হচ্ছো না। লনৌচ্ছকা 
চাোচ্ছনাি লচচ্ছয় ভাচ্ছো বযায়াম আি লনই, লপচ্ছটি লপশীি পচ্ছে। 
  
রনচ্ছজি স্ফীত মধযপ্রচ্ছদচ্ছশি রদচ্ছক লপায়াচ্ছিাি রবষণ্ণ দৃরষ্ট ধীচ্ছি ধীচ্ছি লনচ্ছম এে। 
  
রমস ব্রুস্টাি লসটা েেয কচ্ছি সান্ত্বনাি সুচ্ছি বেচ্ছেন, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, লিাজ যরদ 
লনৌচ্ছকা রনচ্ছয় লবচ্ছিান, আপনাি ভুর়ি রদন কচ্ছয়চ্ছকি মচ্ছধযই রমরেচ্ছয় যাচ্ছব। 
  
আরম অতযন্ত অপিন্দ করি লঘাট লনৌচ্ছকা, মাপ কিচ্ছবন। মাদচ্ছমায়াচ্ছজে লচাখ বুচ্ছজ 
রশউচ্ছি উঠচ্ছেন লিাট ব়ি সব িকচ্ছমি লনৌচ্ছকা। লমাচ্ছটই সুচ্ছখি নয় সমুচ্ছদ্রি দুেুরন। 
পুকুচ্ছিি মচ্ছতা শান্ত সমুদ্র আজ। উিি রদচ্ছেন লপায়াচ্ছিা প্রতযচ্ছয়ি সুচ্ছি-সমুদ্র বচ্ছে সরতয 
রকিু লনই, মাদচ্ছমায়াচ্ছজে। লসখাচ্ছন সব সময় িচ্ছয়চ্ছি আচ্ছো়িন। লমজি বযািী বেচ্ছেন, 
যরদ আমাচ্ছক রজচ্ছজ্ঞস কচ্ছিন, তাহচ্ছে বেচ্ছবা-সমুদ্র লিাচ্ছগি দশভাচ্ছগি ন ভাগই হচ্ছে 
স্নাযু়ি বযাপাি। লমজি রঠক বচ্ছেরি লতা, সামানয লহচ্ছস ধমথযাজক বেচ্ছেন, একজন 
অরভজ্ঞ নারবচ্ছকি কথা শুনুন। ইাংরেশ চযাচ্ছনে পাি হওয়াি সময় অসুস্থ হচ্ছয় 
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পচ্ছ়িরিোম। সমুদ্র-লিাগ রজরনষটাচ্ছক মচ্ছন এচ্ছকবাচ্ছিই আমে লদচ্ছবন না। আমাি মত 
এই সমুদ্র লিাগটা ভািী অদু্ভত। রমস ব্রুস্টাি আনমনা সুচ্ছি বেচ্ছেন, এ ভারি অনযায়, 
সবাি হয় না কাচ্ছিা কাচ্ছিা হয় লকন? রনচ্ছজি স্বাচ্ছস্থযি উপি কাচ্ছিাি হাত লনই। 
িীরতমচ্ছতা রুগ্ন লচহািাি লোকও দে। আমাচ্ছক একজন নারবক বচ্ছেরিচ্ছো। রশিদাাঁ়িাি 
রক একটা লিাচ্ছগি সচ্ছি নারক এটাি লযাগ আচ্ছি। আবাি অচ্ছনচ্ছক উাঁচু জায়গা এচ্ছকবাচ্ছি 
সহয কিচ্ছত পাচ্ছি না। আরমও ঐ দচ্ছেি রকন্তু রমচ্ছসস লিেিাচ্ছমথি আিও অবস্থা খািাপ। 
এই লতা লসরদন হািচ্ছিাচ্ছেথি পাহার়ি পচ্ছথ মাথাঘুচ্ছি রগচ্ছয় রতরন আমাচ্ছক জর়িচ্ছয়ই 
ধিচ্ছেন। তাাঁি মুচ্ছখই শুচ্ছনরি, রমোন রগজথা পচ্ছথ মাঝ-রসাঁর়িচ্ছত আটচ্ছক পচ্ছ়িরিচ্ছেন। রচন্তা 
না কচ্ছিই উচ্ছঠ লগচ্ছিন ওঠবাি সময়। রবপদ হচ্ছয়চ্ছি নামাি সময়। 
  
মন্তবয কিচ্ছেন রস্টচ্ছিন লেন, রপরি লকাচ্ছভ নামাি মইটা বযবহাি না কিাই উরচত, 
মুখভিী কিচ্ছেন, রমস ব্রুস্টাি কাওয়ান আি মাস্টািমযানচ্ছদি লিচ্ছেিা লদৌচ্ছ়ি ওঠানামা 
কিচ্ছত ভাচ্ছোবাচ্ছস। ওটাচ্ছক আম ভয় করি। লিাটচ্ছদি পচ্ছে মইটা রঠক আচ্ছি। 
  
রমচ্ছসস লিেিানথ স্নান লসচ্ছি রিচ্ছি আসচ্ছিন, লেন বেচ্ছেন। 
  
উরন সূযথস্নান কচ্ছিন না। ওাঁচ্ছক মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছবাি পিন্দ হওয়া উরচত। রমস ব্রুস্টাি 
মন্তবয কিচ্ছেন। 
  
তরুর্ী রমচ্ছসস লিেিানথ মাথা লথচ্ছক টুরপটা খুচ্ছে চুে ঝা়িরিচ্ছো। মাথাি চুে িাইিঙা, 
ত্বচ্ছকি িাংও চুচ্ছেি সচ্ছি মানানসই। অতযন্ত সাদা হাত পাচ্ছয়ি িাং। অনযচ্ছদি তুেনায় 
লিাচ্ছদ কম ভাজা হচ্ছয়চ্ছিন, তাই না। লমজি বযািী চাপা হারসচ্ছত মুখ খুেচ্ছেন। রক্ররস্টন 
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লিেিার্থ লবোভূরম ধচ্ছি এরগচ্ছয় এচ্ছো, রসাঁর়ি লবচ্ছয় উঠচ্ছত শুরু কিচ্ছো দীঘথ স্নান-
লপাশাচ্ছক রনচ্ছজচ্ছক আবৃত কচ্ছি। মুচ্ছখি িায়া সুন্দি গম্ভীি হাত পাচ্ছয়ি গ়িন লিাট হচ্ছেও 
রনখুাঁত। স্নান লপাষাকটাচ্ছক ভাচ্ছো কচ্ছি জর়িচ্ছয় ওচ্ছদি পাচ্ছশ এচ্ছস বসচ্ছো। 
  
আপরন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছনাি মূেযবান প্রশাংসা অজথন কচ্ছিচ্ছিন। রমস ব্রুস্টাি বেচ্ছেন। 
রতরন একদম পিন্দ কচ্ছিন না সূযথস্নান কিা। কসাইচ্ছয়ি লদাকাচ্ছন সাজাচ্ছনা মাাংচ্ছসি 
মচ্ছতা লদখায় যরদ সরতযই সূযথস্নান কিচ্ছত পািতাম। 
  
রক্ররস্টন লিেিানথ রবষণ্ণভাচ্ছব হাসচ্ছো, বেচ্ছো, আমাি গাচ্ছয়ি িাং বাদামী হয় না, লিাস্কা 
পচ্ছ়ি শুধু লিাাঁটা লিাাঁটা দাগ পচ্ছ়ি যায় রবশ্রী, সািা হাচ্ছত। 
  
রমস স্টাি বেচ্ছেন, রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি লমচ্ছয় আইরিচ্ছনি মচ্ছতা সািা গাচ্ছয় চুে গজাচ্ছনা 
তবু ভাচ্ছো, সপ্রশ্ন দৃরষ্টি উিচ্ছি রক্ররস্টন বচ্ছে চচ্ছেন, আজ সকাচ্ছে দারুর্ লমজাচ্ছজ 
রিচ্ছেন রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি। এক নাগাচ্ছ়ি এচ্ছকবাচ্ছি চারেচ্ছয় লগচ্ছিন। তাই না ওচ্ছেে? হযাাঁ 
লসানা। একটু লথচ্ছম রগচ্ছয়-মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা আমাি মচ্ছন হচ্ছে, একটা চাোরক কিচ্ছে ওাঁি 
সচ্ছি পািচ্ছতন। কিচ্ছেন না লকন? আপরন এখাচ্ছন একটা খুচ্ছনি সমাধান কিচ্ছত 
এচ্ছসচ্ছিন বেচ্ছবন না লকন, লসই লহাচ্ছটচ্ছেি অরতরথচ্ছদি মচ্ছধয খুাঁচ্ছজ পাওয়া যাচ্ছব উন্মাদ 
হতযাকািীচ্ছক। দীঘথশ্বাস লিেচ্ছেন, বেচ্ছেন, লপায়াচ্ছিা। লসটা হয়চ্ছতা রতরন রবশ্বাস কচ্ছি 
বসচ্ছতন। 
  
লমজি বযািী সশচ্ছে লহচ্ছস উঠচ্ছেন, রনঘথাত রবশ্বাস কিচ্ছতন রতরন। 
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রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি মচ্ছতা মানুষও রবশ্বাস কিচ্ছতন এমন খুচ্ছনি কথা। কাির্ এটা রঠক 
জায়গা নয় আপরন মৃতচ্ছদহ পাচ্ছবন। এরমরে ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, আমাি মচ্ছন হয় না। 
  
সামানয নচ্ছ়িচচ্ছ়ি বসচ্ছেন লপায়াচ্ছিা লচয়াচ্ছি। মাদচ্ছমায়াচ্ছজে, প্ররতবাদ জারনচ্ছয় বেচ্ছেন, 
লকন নয়, আমাি স্মাগোসথ িীচ্ছপ মৃতচ্ছদহ পাওয়া লকাচ্ছনা অসুরবচ্ছধটা লদখচ্ছেন আপরন। 
  
কতগুচ্ছো জায়গা খুচ্ছনি পচ্ছে উপযুি নয়, এরমরে ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, রনচ্ছজি বিবযচ্ছক 
রঠক ভাচ্ছব লবাঝাচ্ছত বযথথ হচ্ছয় চুপ কচ্ছি লগচ্ছেন রতরন। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, জায়গাটা স্বপ্নময় মানরি। শারন্ত িচ্ছয়চ্ছি এখাচ্ছন গভীি নীে 
সমুদ্র িচ্ছয়চ্ছি, উজ্জ্বে সূচ্ছযথি রকির্, ভুচ্ছে যাচ্ছেন আপরন। পৃরথবীচ্ছত সবথত্র ির়িচ্ছয় আচ্ছি 
অশুভ শরিি িায়া। রমস ব্রুস্টাি নচ্ছ়িচচ্ছ়ি বসচ্ছেন, ধমথযাজক ঝুাঁচ্ছক এচ্ছেন সামচ্ছন। 
তাি গভীি নীে লচাখ চকচক কচ্ছি উঠচ্ছো। 
  
কাাঁধ ঝাাঁকাচ্ছেন রমস ব্রুস্টাি। ও হযাাঁ, লস কথা রমচ্ছথয নয়। রকন্তু তবুও আমাি মচ্ছন হচ্ছে, 
এ জায়গাটা রঠক উপযুি নয় লকাচ্ছনা অপিাধ সাংঘরটত হবাি পচ্ছে। 
  
মাদচ্ছমায়াচ্ছজে, একটা কথা ভুচ্ছে যাচ্ছেন। 
  
লবাধহয় মানব-চরিচ্ছত্রি কথা, হযাাঁ, প্রথম এবাং লশষ কথা লসটাই। আরম লস কথা বেচ্ছত 
চাইরন। এখাচ্ছন সবাই িুরটচ্ছত লব়িাচ্ছত এচ্ছসচ্ছিন। আপনাচ্ছক মচ্ছন করিচ্ছয় রদচ্ছত 
যারেোম। 
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এরমরে ব্রুস্টাি তাকাচ্ছেন তাি রদচ্ছক রবহ্বে লচাচ্ছখ। বুঝচ্ছত পািোম না রঠক, তজথনী না 
নারচচ্ছয় লবাঝাচ্ছত চাইচ্ছেন তাি বিচ্ছবযি ইরিত। এিকুে লপায়াচ্ছিা করুর্াি হারস 
হাসচ্ছেন। 
  
আপনাচ্ছক যচ্ছথষ্ট উপযুি কাির্ লদখাচ্ছত হচ্ছব। যরদ তাি বার়িচ্ছত অরিচ্ছস বা িাস্তায় 
তাচ্ছক লখাাঁজ কচ্ছিন। আপনাচ্ছক তকরিয়ৎ রদচ্ছত হচ্ছব। রকন্তু এখন কাউচ্ছক তকরিয়ৎ রদচ্ছত 
হচ্ছব না সমুদ্রতীচ্ছি উপরস্থরতি জনয। আপরন লকন লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছি এচ্ছসচ্ছিন? 
  
অরত সহজ উিি। এখন আগস্ট মাস-লোচ্ছক এই মাচ্ছসই িুরট কাটাচ্ছত আচ্ছস। আসাটা 
স্বাভারবক, সমুদ্রতীচ্ছি িুরট কাটাচ্ছত আসাটা ইাংেযাচ্ছন্ডি িীরত। অস্বীকাি কিা যায় না 
আপনাি কথা। স্বীকাি কিচ্ছে আপরন রক বেচ্ছবন রমস ব্রুস্টাি ও গাচ্ছেথনাি সম্পচ্ছকথ। 
মারকথন লতা ওিা, মৃদু হাসচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। রবশ্রাচ্ছমি প্রচ্ছয়াজন অনুভব কচ্ছিন রমচ্ছসস 
গাচ্ছেথনািও। আমাচ্ছদি বচ্ছেচ্ছিন রতরন রনচ্ছজই সমুদ্রতীচ্ছি তাি সপ্তাহ দুচ্ছয়ক কাটাচ্ছনা 
উরচত কাির্ রতরন লগাটা ইাংেযান্ডটা ঘুচ্ছি লদচ্ছখচ্ছিন। রতরন একজন ভাচ্ছো টুযরিস্ট 
রহচ্ছসচ্ছব রবরভন্ন ধিচ্ছনি মানুষ লদখচ্ছত ভাচ্ছোবাচ্ছসন তাই না? 
  
আরম মানুষ লদখচ্ছত ভাচ্ছোবারস মাদাম লস কথা আরম স্বীকাি করি। 
  
 আপরন অচ্ছনক লবরশ লদখচ্ছত পান, ও রচরন্তত সুচ্ছি বেচ্ছো। 
  
. 
  
১.৪ 
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 অপ্ররতভ কচ্ছে বেচ্ছেন, রস্টচ্ছিন লেন–সশচ্ছে গো খাাঁকারি রদচ্ছয়, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, 
কথাগুচ্ছো আপরন বেচ্ছেন, লস সম্পচ্ছকথ আরম একটু লকৌতূহেী। পৃরথবীি সবথত্রই অপিাধ 
সাংঘরটত হয় আপরন বেচ্ছিন। আপনাি কথাগুচ্ছোি সচ্ছি রবচ্ছশষ রমে আচ্ছি, 
বাইচ্ছবচ্ছেিইরিরসয়াচ্ছস্তস অধযাচ্ছয়ি একরট উদৃ্ধরতি। মুহূচ্ছতথি জনয থামচ্ছেন তািপি ধীচ্ছি 
ধীচ্ছি উচ্চাির্ কিচ্ছেন সতয, মানুচ্ছষি প্ররতরট পুচ্ছত্রি হৃদয় অপিাধবাসনায় পরিপূর্থ এবাং 
জীবকাচ্ছে তাচ্ছদি সরহত জর়িত থাচ্ছক। ধমথীয় দীরপ্তচ্ছত তাি মুখমণ্ডে উজ্জ্বে হচ্ছয় 
উঠচ্ছো। একথা শুচ্ছন আরম খুব খুশী হচ্ছয়রি। অশুভ শরিচ্ছত আজকাে রবশ্বাস কচ্ছি না 
ব়িচ্ছজাি শুভি রবপিীত রহচ্ছসচ্ছব রবচাি হয় মাত্র যাচ্ছদি বুরদ্ধ-জ্ঞাচ্ছন যািা অসমূ্পর্থ অসৎ 
কাজ তািাই কচ্ছিন। অশুভ শরিি অরস্তত্ব আচ্ছি মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা। বাস্তচ্ছব সতয। আরম 
লযন অশুভ রবশ্বাস করি, লতমরন রবশ্বাস করি শুভ। পৃরথবী জুচ্ছ়ি রবসৃ্তত এি িাজত্ব। 
রনজস্ব েমতা আচ্ছি, প্রভাবও আচ্ছি। রতরন হঠাৎ েমাপ্রাথথীি দৃরষ্টচ্ছত তাকাচ্ছেন। তাি 
শ্বাস ও প্রশ্বাস ঘন হয় উচ্ছঠচ্ছি। রুমাে লবি কচ্ছি কপাচ্ছেি ঘাম মুিচ্ছেন। 
  
দুিঃরখত! একটু আত্মরবসৃ্মত হচ্ছয় পচ্ছ়িরিচ্ছেন। 
  
শান্ত স্বচ্ছি বেচ্ছেন, লপায়াচ্ছিা, আরম আপনাি অথথ বুঝচ্ছত পািরি। আমাি সচ্ছি 
আাংরশকভাচ্ছব একমত অশুভি িাজত্ব সািা পৃরথবীচ্ছত িচ্ছয়চ্ছি তাি স্বরূপ আমাচ্ছদি জানা 
আচ্ছি। গো খাাঁকারি রদচ্ছেন লমজি বযািী। কচ্ছয়কজন িরকি ভািতবচ্ছষথ এ ধিচ্ছনি কথা 
বচ্ছেরিচ্ছেন। 
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ভািতীয় প্ররত সবথনাশা কারহনীি রবরুচ্ছদ্ধ প্রচ্ছতযচ্ছকি সাবধান হওয়াি পচ্ছে যচ্ছথষ্ট। জরে 
িজাচ্ছি কারটচ্ছয়চ্ছিন লমজি বযািী। রমস ব্রুস্টাি-ও রমচ্ছসস লিেিানথ, দুজচ্ছনই বিচ্ছবয 
কাাঁপচ্ছয় প়িচ্ছেন। সাাঁতাি লথচ্ছক রিচ্ছি আসচ্ছি আপনাি স্বামী তাই না, রমচ্ছসস লিেিানথ 
ওি হাত টানাি ভিী লদখবাি মচ্ছতা। আপনাি স্বামী ভীষর্ ভাচ্ছো সাাঁতারু। 
  
ওই লদখুন! োে িচ্ছঙি পাে লদওয়া সুন্দি একটা লিাট লনৌকা, বেচ্ছো, রমচ্ছসস 
লিেিানথ। ওটা রমিঃ ব্ল্যাচ্ছটি তাই না? 
  
উপসাগচ্ছিি সীমানা অরতক্রম কিচ্ছি োে পাচ্ছেি লনৌচ্ছকাটা। 
  
লঘাাঁৎ লঘাাঁৎ কচ্ছি বেচ্ছেন লমজি বযািী–আজব পিন্দ োে-িঙা পাে। আতঙ্ক এ়িাচ্ছনা 
লগে না, িরকি কারহনীি সপ্রশাংস দৃরষ্টচ্ছত তাচ্ছক লদখরিচ্ছেন এিকুে লপায়াচ্ছিা। যুবকরট 
তখন সাাঁতচ্ছি পাচ্ছ়ি এচ্ছস লপৌঁচ্ছিচ্ছি। পযারিক লিেিানথ মানুষরটি এক উজ্জ্বে দৃষ্টান্ত 
তামাচ্ছট দীঘথকায় শিীি। সুগরঠত সঙ্কীর্থ উরু, কাাঁধ প্রশস্ত। তাচ্ছক রঘচ্ছি িচ্ছয়চ্ছি একটা 
হারসখুরশ আনচ্ছন্দি লঢউ। তাচ্ছক সমস্ত মরহো ও অরধকাাংশ পুরুচ্ছষি কাচ্ছি কচ্ছি তুচ্ছেচ্ছি 
রপ্রয়। তসকচ্ছত দাাঁর়িচ্ছয় শিীচ্ছি জে ঝা়িে লস, খুরশচ্ছত হাত লনচ্ছ়ি ইশািা কিচ্ছো স্ত্রীি 
রদচ্ছক। ইশািাি প্ররত উিি রিরিচ্ছয় রদচ্ছো রক্ররস্টন, লেচ্ছক উঠচ্ছো, এচ্ছসা এখাচ্ছন পযাট। 
আসরি। পযারিক আচ্ছিা রকিুটা এরগচ্ছয় লগে, তসকত বারেচ্ছত পচ্ছ়ি থাকা লভায়াচ্ছেটা 
তুচ্ছে রনচ্ছয় লগে। লহাচ্ছটচ্ছেি রদক লথচ্ছক একজন মরহো তাচ্ছদি অরতক্রম কচ্ছি লনচ্ছম 
লগচ্ছো লবোভূরমি রদচ্ছক। নাটকীয় আরবভথাচ্ছবি সমস্ত তবরশষ্টয রিচ্ছো তাি উপরস্থরতচ্ছত। এ 
তাি অজানা নয় উপিন্তু তাি চোি িন্দ জারনচ্ছয় রদচ্ছে। আপাতদৃরষ্টচ্ছত লসখাচ্ছন অদৃশয 
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আত্মসচ্ছচতনভাচ্ছব তাি উপরস্থরতি প্রভাব নাটকীয়তাি কাচ্ছি নতুন রকিু নয়। এটা 
হওয়াই স্বাভারবক। নাটকীয় প্রভাব তাি কাচ্ছি নতুন রকিু নয়। 
  
শিীচ্ছিি উনু্মি প্ররতরট অাংচ্ছশ সূযথস্নাচ্ছন সুষম লরাঞ্জ প্রচ্ছেপ, পিচ্ছন সাধাির্ রপঠ লখাো 
সাদা সাাঁতাি লপাশাক, ভাস্কচ্ছযথি মচ্ছতাই রনখুাঁত তাি গ়িন। উজ্জ্বে আগুন িঙ ঘাচ্ছ়িি 
কাচ্ছি এচ্ছস রনচ্ছয়চ্ছি অন্তমুথখী বাাঁক। মুখমণ্ডচ্ছে সামানয কারঠনয রবদায় রনচ্ছেও রতরিশ বিি 
বয়স। সব রমরেচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি জমকাচ্ছো গরবথত সজীবতা, আি তারুর্যতাি তচরনক তস্থযথ 
ির়িচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি সািা মুচ্ছখ, তাি লচাচ্ছখি উপি রদচ্ছক সামানয টানা মাথায় তাি সবুজ 
রপচচ্ছবাচ্ছেথি এক স্বপ্নময় চীচ্ছন টুরপ। 
  
এমন একটা রকিু রিে মরহোরটি মচ্ছধয, যা তসকচ্ছত উপরস্থত অনযানয মরহোচ্ছদি তুে ও 
রনষ্প্রভ কচ্ছি রদচ্ছো। অরনবাযথভাচ্ছব উপরস্থত প্ররতরট পুরুচ্ছষি লচাখ সমান আকরষথত হচ্ছয় 
লগাঁচ্ছথ লগচ্ছো তাি শিীচ্ছি। লমজি বযািী লসাজা হচ্ছয় বসচ্ছেন, তাি রবস্ফারিত লচাখ আিও 
রবস্ফারিত হচ্ছো। এিকুে লপায়াচ্ছিাি লচাখ পুচ্ছিাপুরি খুচ্ছে লগচ্ছো, লগাাঁিচ্ছজা়িা প্রশাংসায় 
লনচ্ছচ উঠে। 
  
রস্টচ্ছিন লেন গভীি শ্বাস রনচ্ছেন, শিীচ্ছি প্ররতরট লপশী হচ্ছয় উঠে করঠন। 
  
রিসরিচ্ছস স্বচ্ছি বেচ্ছেন, লমজি বযািী, আচ্ছেথনা সু্টয়াটথ অরভনয় লিচ্ছ়ি লদবাি আচ্ছগ ওি 
লশষ নাটক কাম অযান্ড লগা আরম লদচ্ছখরিোম। রক বচ্ছেন লদখাি মচ্ছতা লচহািা। 
  
ধীি স্বচ্ছি বেচ্ছো রক্ররস্টন লিেিানথ। শীতেতাি পিশ লযন ওি কচ্ছে। সরতয ও সুন্দিী। 
তচ্ছব রক ওচ্ছক লদচ্ছখ পশুি মচ্ছতা মচ্ছন হয়। 
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এরমরে ব্রুস্টাি হঠাৎ বচ্ছে উঠচ্ছেন, আপরন অশুভ শরিি কথা এসব বচ্ছেরিচ্ছেন মাঁরসচ্ছয় 
লপায়াচ্ছিা। আমাি ধাির্া লসই অশুভ শরিি মানব রূপ এই লমচ্ছয়রট। ওি মচ্ছধয এতটুকু 
ভাচ্ছোি লিাাঁয়া লনই। ওি সম্পচ্ছকথ আরম অচ্ছনক রকিুই জারন। 
  
সৃ্মরত লিামন্থচ্ছনি সুচ্ছি বেচ্ছেন লমজি বযািী, রসমোি একটা লমচ্ছয়ি কথা আমাি মচ্ছন 
পচ্ছ়িচ্ছি। লমচ্ছয়রটি চুে রিে োে। লমচ্ছয়রট জননক রনম্নপদস্থ তসরনচ্ছকি বউ রিচ্ছো। 
লমচ্ছয়রট লসখাচ্ছন অশারন্তি সৃরষ্ট কচ্ছিরিে। লসখাচ্ছন রগচ্ছয় অনযানয মরহোিা সুচ্ছযাগ লপচ্ছে 
ওি লচাখ উপচ্ছ়ি রনচ্ছত িা়িত না, কাির্ পুরুচ্ছষিা ওি অথথাৎ লমচ্ছয়রটি জনয পাগে হচ্ছয় 
লযত। তািা়িা লমচ্ছয়রট অচ্ছনক সাংসাি িািখাি কচ্ছি রদচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
রতরন চাপা হারসচ্ছত সৃ্মরতচাির্ কিচ্ছেন, শান্তরশষ্ট চমৎকাি মানুষ রিে তাি স্বামীরট। 
বউচ্ছয়ি অনযায়চ্ছক অনযায় বচ্ছে মচ্ছন কিচ্ছতা না। বউচ্ছক প্রায় পুচ্ছজাই কিচ্ছতা। রস্টচ্ছিন 
লেন তীর আচ্ছবগভিা চাপা স্বচ্ছি বেচ্ছেন, সমাচ্ছজি পচ্ছে এধিচ্ছনি লমচ্ছয় ভীষর্-ভীষর্ 
েরতকািক। 
  
রতরন থামচ্ছেন, ইরতমচ্ছধয আচ্ছনথনা সু্টয়াটথ জচ্ছেি রকনািায় এচ্ছস দাাঁর়িচ্ছয়চ্ছিন। যুবক দুরট 
সচ্ছব মাত্র তকচ্ছশাচ্ছিি সীমাচ্ছিখা লপরিচ্ছয়চ্ছি, যুবক দুরট আগ্রচ্ছহি সচ্ছি চট কচ্ছি উচ্ছঠ 
দাাঁর়িচ্ছয় এরগচ্ছয় এচ্ছসচ্ছি ওি রদচ্ছক। হারস মুচ্ছখ দাাঁর়িচ্ছয় িইচ্ছেন। ওি রদচ্ছক তারকচ্ছয় 
যুবক দুজনচ্ছক অরতক্রম কচ্ছি নজচ্ছি প়িচ্ছো তসকত ধচ্ছি এরগচ্ছয় আসা পযারিক 
লিেিাচ্ছনি রদচ্ছক। 
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বযাপািটা লযন অচ্ছনকটা কাাঁটা কম্পাচ্ছসি মচ্ছতা–এিকুে লপায়াচ্ছিা ভাবচ্ছেন, বযাপািটা 
পযথচ্ছবের্ কিাি মচ্ছতা। গরতপচ্ছথি রবচুযরত ঘটচ্ছো পযারিচ্ছকি। লিেিাচ্ছনথি পা-লজা়িা 
রদক পরিবতথন কিচ্ছো। চুম্বক কম্পাচ্ছসি কাটা সবথদা উিিমুখী হচ্ছবই রবজ্ঞাচ্ছনি সূত্র 
অনুযায়ী। পযারিক লিেিাচ্ছনি পা তাচ্ছক রনচ্ছয় এচ্ছো আচ্ছেথনা সু্টয়াচ্ছটথি কাচ্ছি। তখন অল্প 
অল্প হাসচ্ছেন পযারিচ্ছকি রদচ্ছক তারকচ্ছয়। তািপি তসকত ধচ্ছি ও এরগচ্ছয় চচ্ছে, লঢউচ্ছয়ি 
পাশাপারশ পা লিচ্ছে পযারিক লিেিানথ ওি সি রনচ্ছো। ও শিীি এরেচ্ছয় রদচ্ছয় শুচ্ছয় 
প়িচ্ছো একটা পাথচ্ছিি পাচ্ছশ। লিেিানথ বসচ্ছো ওি পাচ্ছশ। 
  
রক্ররস্টন লিেিানথ আচমকা উচ্ছঠ দাাঁর়িচ্ছয় লহাচ্ছটচ্ছে ঢুচ্ছক প়িচ্ছো। 
  
. 
  
১.৫ 
  
 একটা অস্বরস্তকি নীিবতা েচ্ছর্চ্ছকি জনয জমাট লবাঁচ্ছধ িইে, ও চচ্ছে যাবাি পি। 
এরমরে স্টাি বেচ্ছেন ও ভীষর্ ভাচ্ছো লমচ্ছয়, সরতয খুব খািাপ োগচ্ছি। মাত্র কচ্ছয়ক বিি 
হচ্ছো ওচ্ছি রবচ্ছয় হচ্ছয়চ্ছি। লমজি বযািী বেচ্ছেন, আরম লয লমচ্ছয়রটি কথা বচ্ছেরিোম, 
লসই লমচ্ছয়রট রসমোি লমচ্ছয়। ও লবশ কচ্ছয়কটা সরতযকাচ্ছিি সুচ্ছখি রবচ্ছয় রবগচ্ছ়ি 
রদচ্ছয়রিচ্ছো রক বচ্ছেন। 
  
দুিঃচ্ছখি কথা, রমস ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, এ ধিচ্ছনি লমচ্ছয় আচ্ছি, যািা পচ্ছিি সাংসাি লভচ্ছঙ 
রদচ্ছত ভাচ্ছোবাচ্ছস। রমরনট কচ্ছয়ক লথচ্ছম রগচ্ছয় লযাগ কিচ্ছেন, পযারিক লিেিানটা এক 
নম্বচ্ছিি লবাকা। 
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এিকুে লপায়াচ্ছিা একদৃরষ্টচ্ছত লচচ্ছয় রিচ্ছেন নীিচ্ছব লবোভূরমি রদচ্ছক। রকন্তু পযারিক 
লিেিানথ বা আচ্ছেথনা সু্টয়াটথ তাি েেয রিে না। রমস ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, আরম বিাং যাই 
লনৌকা রনচ্ছয় লবরিেচ্ছয় পর়ি। রতরন রবদায় রনচ্ছেন। লপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক লমজি বযািী ঘুচ্ছি 
তাকাচ্ছেন। তাি লচাখ রবস্ফারিত, চাপা উচ্ছিজনা ও লকৌতূহে। মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, বেুন 
রক এত ভাবচ্ছিন? কই আপরন মুখ খুেচ্ছেন না লতা, এই অপ্সিারট সম্পচ্ছকথ আপনাি রক 
ধাির্া? 
  
জব্বি রচজ, বেচ্ছেন, লপায়াচ্ছিা, তাই হয়চ্ছতা… 
  
 মশাই লঝচ্ছ়ি কাশুন! আরম হাচ্ছ়ি হাচ্ছ়ি রচরন িিারসচ্ছদি। 
  
আরম িিারস নই। শীতে স্বচ্ছি বেচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। 
  
সুন্দিী লমচ্ছয়িা আপনাি নজি কাচ্ছ়ি না। তা বচ্ছে একথা বেচ্ছবন না, আপনাি হাঁ বচ্ছে 
মচ্ছন হয় না ওচ্ছক লদচ্ছখ রক? 
  
উরন লমাচ্ছটই তরুর্ী নন, এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, 
  
তাচ্ছত কী আচ্ছস যায়? লয লকাচ্ছনা মরহোি লচহািা লদচ্ছখ যা মচ্ছন হয়, বচ্ছয়স রঠক তাই 
তাি। লকাচ্ছনা গেরত লনই ওি লচহািায়। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন মাথা নার়িচ্ছয়, হযাাঁ, উরন সুন্দিী। রকন্তু লশষ কথা সুন্দিই নয়। 
তসকচ্ছত উপরস্থত প্রচ্ছতযচ্ছক লয তাি রদচ্ছক তারকচ্ছয়চ্ছি, তাি কাির্ লসৌন্দযথ নয়। লমজি 
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বেচ্ছেন, মশাই ওটাই একমাত্র কাির্। রতরন হঠাৎ লকৌতূহেী কচ্ছে বেচ্ছেন, রক 
লদখচ্ছিন বেুন লতা একদৃচ্ছষ্ট আপরন? 
  
উিি রদচ্ছেন এিকুে লপায়ািা, তারকচ্ছয় আরি আরম বযরতক্রমরটি রদচ্ছক। একমাত্র 
মানুচ্ছষি রদচ্ছক; রযরন ভদ্রমরহো যাওয়াি সময় লচাখ তুচ্ছে তাকানরন। 
  
লপায়াচ্ছিাি দৃরষ্টচ্ছক অনুসির্ কচ্ছি লমজি বযািী লসই বযারতক্রমরটি রদচ্ছক তাকাচ্ছেন। 
ভদ্রচ্ছোচ্ছকি বয়স প্রায় পাঁয়তারিশ, মুখশ্রী শান্ত সুন্দি, মাথাি চুে হাল্কা িচ্ছঙি, তামাচ্ছটি 
গাচ্ছয়ি িঙ। তাি লঠাাঁচ্ছট ধূমারয়ত পাইপ, লচাচ্ছখি নজি হাচ্ছতি রদ টাইমস-এ রনবদ্ধ। 
  
লমজি বযািী বেচ্ছেন, ওিঃ উরন, আমাচ্ছদি স্বামীচ্ছদবতা মশাই হচ্ছেন উরন। কযাচ্ছেন 
মাশথাে। 
  
হা, জারন–এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। লমজি রনচ্ছজ অরববারহত, রতরন চাপা হারস 
হাসচ্ছেন। স্বামীি ভূরমকা মাত্র রতন িকচ্ছমি তাি দৃরষ্টভিীচ্ছত প্ররতবেক, অসুরবচ্ছধ 
সৃরষ্টকািী এবাং িোকতথা। 
  
লদচ্ছখ মচ্ছন হয় চমৎকাি লোক রতরন। আমাি টাইমসটা রনচ্ছয় লগচ্ছো? 
  
পা বা়িাচ্ছেন লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক উচ্ছঠ দাাঁর়িচ্ছয় রস্টচ্ছিন, লোচ্ছনি রদচ্ছক তাকাচ্ছেন ধীচ্ছি ধীচ্ছি 
তাি দৃরষ্টচ্ছত লপায়াচ্ছিা। পযারিক লিেিানথচ্ছক েেয কিরিচ্ছেন রস্টচ্ছিন লেন, আচ্ছেথনা 
মাশথান লপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক হঠাই রতরন রিচ্ছি তাকাচ্ছেন, তাি দুচ্ছচাচ্ছখ রঝরেক মািচ্ছো 
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রবতৃষ্ণাি তীর আচ্ছো। আপনাি রক এচ্ছত লকাচ্ছনা সচ্ছন্দহ আচ্ছি? রতরন বেচ্ছেন, শয়তান 
বাসা লবাঁচ্ছধচ্ছি লমচ্ছয়চ্ছিচ্ছেি িচ্ছে িচ্ছে। 
  
এ রবষচ্ছয় রনরশ্চন্ত হওয়া শি–ধীি স্বচ্ছি উিি রদচ্ছেন লপাচ্ছয়াচ্ছিা। বাতাচ্ছসি উপরস্থরত 
লটি পাচ্ছেন না। রস্টচ্ছিন লেন বেচ্ছেন, আপনাি চািপাচ্ছশ অশুভ উপরস্থরত। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা ধীচ্ছি ধীচ্ছি মাথা দুরেচ্ছয় নীিব সম্মরত জানাচ্ছেন। 
  

  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

23 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

ভিতীয  ভররছেদ্ 
  
২.১ 
  
 লপায়াচ্ছিাি পাচ্ছশ বসচ্ছো লিাজামন্ড োনথরে এচ্ছস। রতরন লগাপন কিাি লচষ্টা কিচ্ছেন না, 
তাি মচ্ছনি খুরশচ্ছক। 
  
লপায়াচ্ছিা কখচ্ছনাও অস্বীকাি কচ্ছিনরন, মরহোচ্ছদি মচ্ছতা লিাজামন্ড োনথরেচ্ছকও আন্তরিক 
শ্রদ্ধা কচ্ছিন। ওি শিীচ্ছিি কমনীয় লসৌষ্ঠব, চোি গরবথত ভিী তাি ভাচ্ছো োচ্ছগ। লঠাাঁচ্ছটি 
হারসচ্ছত লিাট্টচ্ছেচ্ছষি আভাস। তাি ভাচ্ছো োচ্ছগ লমঘ-কাচ্ছো চুচ্ছেি সাবেীে ঝর্থা। 
  
তাি মাচ্ছঝ ইতস্ততিঃ শুভ্রতাি লিাাঁয়া পিচ্ছন গাঢ় নীে লপাশাক। লপায়াচ্ছিাি নজি এ়িাচ্ছো 
না। প্রথম দৃরষ্টচ্ছত লপাশাকটা সাধাির্ মচ্ছন হচ্ছেও তত্ত্বাবধাচ্ছন পরিচারেত লিাজামন্ড 
রেরমচ্ছটে, েন্ডচ্ছনি লশ্রষ্ঠ লপাশাক ততরিি প্ররতষ্ঠান। 
  
এখাচ্ছন আমাি একদম ভাচ্ছো োগচ্ছি না, লিাজামন্ড বেচ্ছো, ভাবরি লকন লব়িাচ্ছত এোম, 
এচ্ছতা জায়গা থাকচ্ছত। 
  
আচ্ছসনরন, আপরন এখাচ্ছন আচ্ছগ। 
  
ইস্টাচ্ছিি িুরটচ্ছত এচ্ছসরিোম, বিি দুচ্ছয়িক আচ্ছগ, এখাচ্ছন তখন এত লোক রিে না। 
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লচাখ লিিাচ্ছেন এিকুে লপায়াচ্ছিা ওি রদচ্ছক। আপনাচ্ছক ভারবচ্ছয় লতাোি মচ্ছতা রকিু 
একটা হচ্ছয়চ্ছি, শান্ত স্বচ্ছি বেচ্ছেন, তাই না? 
  
ধীচ্ছি ধীচ্ছি পা লদাোচ্ছত লদাোচ্ছত সম্মরত জানাচ্ছো। চঞ্চি পাচ্ছয়ি রদচ্ছক লচাখ নারমচ্ছয় 
তাকাচ্ছো। আরম একটা লপ্রতাত্মাি মুচ্ছখামুরখ হচ্ছয়রি, তািপি বেচ্ছো, আমাি রচন্তাি 
কাির্ লপ্রতাত্মা মাদচ্ছমায়াচ্ছজে। হযাাঁ রকচ্ছসি কাি লপ্রতাত্মা, ওচ্ছহা! রনচ্ছজিই আমাি। শান্ত 
স্বচ্ছি প্রশ্ন কিচ্ছেন, লপ্রতাত্মা দুিঃখ রদচ্ছয়চ্ছি আপনাচ্ছক। ভীষর্ দুিঃখ রদচ্ছয়চ্ছি, জান লস 
আমাচ্ছক রনচ্ছয় লগচ্ছি অতীচ্ছত। তািপি বেচ্ছো–লিচ্ছেচ্ছবোকাি কথা একবাি ভাবুন লতা 
আমাি, আপরন লতা আি ইাংচ্ছিজ নন। আপরন পািচ্ছবন না, লপায়াচ্ছিা প্রশ্ন কিচ্ছেন, 
আপনাি লিচ্ছেচ্ছবো পুচ্ছিাপুরি ইাংচ্ছিজ পরিচ্ছবচ্ছশ লকচ্ছটচ্ছি? সমূ্পর্থ ইাংচ্ছিজ পরিচ্ছবচ্ছশ, 
সবুজ গ্রাম, রবশাে জীর্থ বার়ি, কুকুি লঘা়িা, পথ হাাঁটা বৃরষ্টচ্ছত, বাগাচ্ছন আচ্ছপে গাি। 
লিাঁ়িা সােয লপাশাক, যা বিি বিি চেচ্ছি। একটা অবচ্ছহরেত বাগান। শিৎকাে, 
মাইচ্ছকে মযাস লেইরজিা লচাখ-ধাাঁধাচ্ছনা রনশাচ্ছনি মচ্ছতা হারজি হচ্ছতা। 
  
লপায়াচ্ছিা প্রশ্ন কিচ্ছেন, আপরন অতীচ্ছত রিচ্ছি লযচ্ছচ চান? 
  
মাথা না়িচ্ছো লিাজামন্ড, বেচ্ছো, রিচ্ছি লযচ্ছত লকউ পািচ্ছব না, কখনও হয় না। লকাচ্ছনা 
ভাচ্ছব রিচ্ছি লযচ্ছত পািচ্ছে খুরশ হতাম, আমাি যচ্ছথষ্ট সচ্ছন্দহ আচ্ছি লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। 
সশচ্ছে হাসচ্ছো লিাজামন্ড। লস লতা আমািও আচ্ছি। লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, যখন লিাট 
রিোম, একটা লখো রিে তখন, তাি নাম, তুরম যরদ না হচ্ছত চাও–তুরম রক হচ্ছত চাও 
তচ্ছব। এি উিি লিাট লিাট লমচ্ছয়রে অযােবাম িাখা হচ্ছতা রেচ্ছখ। নীে চাম়িায় বাাঁধাচ্ছনা 
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অযােবামগুচ্ছো রিচ্ছো, লসানারে পাচ্ছত লমা়িা ধািগুচ্ছো। মাদচ্ছমায়াচ্ছজে এি উিিটা রকন্তু 
সহজ নয়। 
  
হযাাঁ, আমািও তাই ধাির্া, লিাজামন্ড বেচ্ছো। লকউই লবাধহয় িারন এরেজাচ্ছবথ হচ্ছত 
চাইচ্ছব না। লসটা একটা রবিাট ঝুাঁরক। বেু-বােচ্ছবি কথা যরদ বচ্ছেন, তাচ্ছদি বযাপাচ্ছি 
আমিা বড্ড লবরশ জারন। একবাি-এক চমৎকাি দম্পরতি সচ্ছি আোপ হচ্ছয়রিে। 
পিস্পচ্ছিি প্ররত বযবহাি এত উেে, এত সুন্দি, রনচ্ছজচ্ছদি মচ্ছধয সম্পকথ এত ভাচ্ছো 
রিচ্ছো। রবচ্ছয়ি বহ বিি পচ্ছিও আরম মারহোরটচ্ছক িীরতমচ্ছতা ঈষথা কিতাম, ওাঁি সচ্ছি 
জায়গা বদে কিচ্ছত স্ব-ইোয় িারজ রিোম। লক লযন বেচ্ছো, আমাচ্ছক, পচ্ছি ওিা নারক 
এগাি বিি ধচ্ছি লকউ কাচ্ছিা সচ্ছি কথা বচ্ছেন না। 
  
ও হাসচ্ছো সশচ্ছে। 
  
লবাঝা যায় কাচ্ছিা সম্পচ্ছকথ লকউ বেচ্ছত পাচ্ছি না, তাই না? 
  
কচ্ছয়ক মুহূচ্ছতথ নীিবতাি পচ্ছি লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, অচ্ছনচ্ছকই আপনাচ্ছক রকন্তু ঈষথা কিচ্ছব, 
মাদচ্ছমায়াচ্ছজে। 
  
শীতে স্বচ্ছি জবাব রদচ্ছো লিাজামন্ড োনথরে, ওহ, হযাাঁ। স্বাভারবক ভাচ্ছবই। কপাচ্ছে ভাাঁজ 
প়িচ্ছো রচন্তায় ওি, লেচ্ছষি হারসি িুচ্ছট উঠচ্ছো লঠাাঁচ্ছটি বক্রতায়। 
  
আরম সাথথক সরতযই লকাচ্ছনা মরহোি রনখুাঁত প্ররতেরব। আরম লকাচ্ছনা রশল্পীি মচ্ছতা সিে 
সৃজনশীে আনন্দ পাই (ভাচ্ছোবারস জামা-কাপচ্ছ়ি নকশা কিচ্ছত সরতয আরম), লসই সচ্ছি 
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পাই সিে লকাচ্ছনা বযবসায়ীি আরথথক পরিতৃরপ্ত। অবস্থা ভাচ্ছো আমাি, ভাচ্ছো স্বাস্থয, 
মুখশ্রী লমাটামুরট, আি লতমন লবরশ নয় রজচ্ছভি ধাি। রবসৃ্তত হচ্ছো ওি হারস, একটু 
থামচ্ছো ও। আমাি লকাচ্ছনা স্বামী লনই অবশয। মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা একটা জায়গায় আরম 
লহচ্ছি লগরি, তাই না? 
  
মচ্ছন িাখা সুচ্ছি জবাব রদচ্ছেন লপায়াচ্ছিা, আপরন যরদ অরববারহতা হচ্ছয় থাচ্ছকন তাি 
কাির্ আমাচ্ছদি পুরুষচ্ছদি লকউই আপনাচ্ছক লতমনভাচ্ছব আকষথর্ কচ্ছিরন। রনজস্ব পিন্দ 
লথচ্ছকই আপরন রনিঃসি জীবন লবচ্ছি রনচ্ছয়চ্ছিন, প্রচ্ছয়াজচ্ছনি জনয নয়। 
  
আপরনও হয়চ্ছতা মচ্ছন মচ্ছন রবশ্বাস কচ্ছিন, অনয সব পুরুষচ্ছদি মচ্ছতা স্বামী-পুত্র িা়িা 
লকাচ্ছনা স্ত্রীচ্ছোকাই পূর্থতা পায় না, লিাজামন্ড োনথরে বেচ্ছো। 
  
কাাঁধ ঝাাঁকাচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। সাধাির্ স্ত্রীচ্ছোচ্ছকি জনয রবচ্ছয় কিা এত সন্তাচ্ছনি মা হওয়া 
আপনাি মচ্ছতা খযারত প্ররতষ্ঠা লপচ্ছয়চ্ছিন এমন মরহো শচ্ছয় একটা লবরশ আিও একটা 
লদখা যায় হাজাচ্ছি। 
  
রবসৃ্তত হাসচ্ছো লিাজামন্ড, আরম একটা রবরেরি আইবুর়ি িা়িা রকিু নয়, রকন্তু তবুও 
আজকাে একটা কথাই সব সময় মচ্ছন হয়, একটা িাচ্ছপাষা শান্ত লজায়ান স্বামী আি 
এক পাে বাচ্চা-কাচ্চা রনচ্ছয় আরম হয়চ্ছতা লবরশ সুখী হতাম, কথাটা সরতয তাই না। কাাঁধ 
ঝাাঁকাচ্ছেন লপায়াচ্ছিা, আপরন যখন বেচ্ছিন মাদচ্ছমায়াচ্ছজে, তখন সরতয। 
  
লিাজামন্ড লহচ্ছস উঠচ্ছো, একটা রসগাচ্ছিট লবি কচ্ছি লঠাাঁচ্ছট িাখচ্ছো, ওি ভািসাময লযন 
আবাি রিচ্ছি এচ্ছো। 
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মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আপরন ভাচ্ছোভাচ্ছবই জাচ্ছনন রকভাচ্ছব মরহোচ্ছদি সচ্ছি কথা 
বেচ্ছত হয়। 
  
আপনাচ্ছদি সচ্ছি আবাি তকথ জুচ্ছ়ি রদই। মরহোচ্ছদি প্ররতষ্ঠাি পচ্ছে আরম এখন লযভাচ্ছব 
আরি তা আপরন লবশ ভচ্ছোভাচ্ছবই জাচ্ছনন লবশ সুচ্ছখই আরি। বাগাচ্ছনি নারক বেচ্ছবা 
এই তসকচ্ছতি সমস্ত খুবই সুন্দি, মাদমায়াচ্ছজে, রঠক বচ্ছেচ্ছিন। 
  
রসগাচ্ছিট লকস লবি কিচ্ছেন লপায়াচ্ছিা, সন্তপথচ্ছর্ তুচ্ছে রনচ্ছেন লিাট্ট রসগাচ্ছিট। রনতান্তই 
ধূমপাচ্ছনি প্ররত করুর্া বচ্ছশ। কযাচ্ছেন মাশথাে একজন পুিচ্ছনা বেু মাদচ্ছমায়াচ্ছজে, 
লপায়াচ্ছিা উচ্চাির্ কিচ্ছেন মৃদু স্বচ্ছি। 
  
লিাজামন্ড লসাজা হচ্ছয় বসচ্ছো। বেচ্ছো, ওহ লকউ হয়চ্ছতা বচ্ছে থাকচ্ছব, মাথা না়িচ্ছেন 
লপায়াচ্ছিা। আরম একজন লগাচ্ছয়ন্দা আমাচ্ছক লকউ লকাচ্ছনা কথা বচ্ছেরন। শত হচ্ছেও 
মাদচ্ছমায়াচ্ছজে একটু লভচ্ছব লদখুন আরম লতা বুঝচ্ছত পািরি না। বযাপািটা লবাঝাচ্ছত 
চাইচ্ছেন েুচ্ছদ মানুষরট হাত লনচ্ছ়ি। এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছিন এক সপ্তাচ্ছহি লবরশ। আপরন 
হারসখুরশ মানুষ আজ হঠাৎ বেচ্ছিন লপ্রতাত্মাি কথা। গত কচ্ছয়করদচ্ছন লকউ এখাচ্ছন 
আচ্ছসনরন, কাে িাচ্ছত্র এচ্ছসচ্ছিন কযাচ্ছেন মাশথাে, স্ত্রী ও লমচ্ছয়। আজ এই পরিবতথন 
একটা অতযন্ত স্পষ্ট। 
  
লিাজামন্ড োনথরে বেচ্ছো, কথাটা সরতয। মাশথােিা আমাচ্ছদি বার়িি পাচ্ছশই থাকচ্ছতা। 
মাশথাে আমাচ্ছদি লিচ্ছেচ্ছবোকাি বেু। ভাচ্ছো বযবহাি কিচ্ছতা আমাি সচ্ছি। কম কচ্ছি 
পচ্ছনচ্ছিা বিচ্ছিি লবরশ আমাি সচ্ছি লদখা লনই। ও, আমাি লচচ্ছয় পাাঁচ বিচ্ছিি ব়ি হচ্ছেও 
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সমবচ্ছয়রসি মচ্ছতা রমশচ্ছত। গভীি রচন্তাি সুি লভচ্ছস উঠচ্ছো কচ্ছে, পচ্ছনচ্ছিা বিি রিে 
সুদীঘথ সময়। মাথা লনচ্ছ়ি সম্মরত জানাচ্ছো লিাজামন্ড। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রকিুের্ নীিবতাি পি, দিদী মানুষ রক বচ্ছেন কযাচ্ছেন 
মাশথাে উষ্ণ স্বচ্ছি লিাজামন্ড বেচ্ছো, খুব ভাচ্ছো লোচ্ছকচ্ছদি মচ্ছধয সবচ্ছচচ্ছয় ভাচ্ছো 
একজন। ভীষর্ শান্ত ও চাপা স্বভাচ্ছবি মানুষ ও। আচ্ছজবাচ্ছজ রবচ্ছয় কিাচ্ছনা লঝাাঁক ওি 
একমাত্র ব়ি লদাষ। 
  
গভীি সমবযাথীি সুচ্ছি বেচ্ছেন লপায়াচ্ছিা, হ। 
  
লমচ্ছয়চ্ছদি বযাপাচ্ছি একদম লবাকা লিাজামন্ড োনথরে বচ্ছে চেেে, আপনাি মচ্ছন আচ্ছি 
মারটথাংচ্ছ়িাে মামোটা। 
  
ভুরু লজা়িা কুাঁচচ্ছক উঠচ্ছো লপায়াচ্ছিাি, মারটথাংচ্ছেে! মারটথাংচ্ছেে! আচ্ছসথরনক, তাই না। 
  
মরহোরটচ্ছক স্বামীচ্ছক খুন কিাি অপিাচ্ছধ অরভযুি কিা হচ্ছয়রিে। সচ্ছতচ্ছিা আঠাচ্ছিা বিি 
আচ্ছগকাি ঘটনা। ভদ্রচ্ছোক রনয়রমত আচ্ছসথরনক লখচ্ছতন এ কথা প্রমারর্ত হওয়াি পি 
তাি স্ত্রীচ্ছক মুরি লদওয়া হয়, লমচ্ছয়রটচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি বসচ্ছো। তাি িা়িা পাবাি পি 
সাধাির্ত এই ধিচ্ছর্ি লবাকাি মচ্ছতা কাজ কচ্ছি থাচ্ছক ও। 
  
মৃদু স্বচ্ছি বেচ্ছেন, এিকুে লপায়াচ্ছিা, লমচ্ছয়রট রনচ্ছদথাষ হচ্ছয় থাচ্ছক যরদ। আমাি ধাির্া 
লমচ্ছয়রট রনচ্ছদথাষ রিচ্ছো। তাি লকাচ্ছনা মাচ্ছন লনই কাঠগ়িাি লমচ্ছয়রটচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছত হচ্ছব। 
রবচ্ছয় কিাি মচ্ছতা লমচ্ছয় অচ্ছনক আচ্ছি, লপায়াচ্ছিা নীিব িইচ্ছেন। নীিব থাকচ্ছে জানচ্ছতন 
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লিাজামন্ড োনথরে ওি কথা বচ্ছে যাচ্ছব। তাই কিচ্ছো ও, অবশয তখন লকচ্ছনি বয়স রিে 
কম। সচ্ছব একুশ, প্রার্ রদচ্ছয় ভাচ্ছোবাসচ্ছতা ও। বউ মািা লগে রেন্ডাি জচ্ছন্মি সময়। 
রবচ্ছয়ি রঠক এক বিি পি ভীষর্ভাচ্ছব লভচ্ছি পচ্ছ়িরিচ্ছো। স্ত্রীি মৃতুযচ্ছত লস দুিঃখচ্ছক 
ভুেবাি জনয রকিুরদন তহ-তচ কচ্ছি কারটচ্ছয় লদয়। 
  
থামচ্ছো ও একটু। এই আচ্ছেথনা সু্টয়াচ্ছটথি বযাপািটা তািপচ্ছিই ঘটচ্ছো। আচ্ছেথনা রবভূচ্ছত 
রিচ্ছো তখন। লসখাচ্ছন কেরিাংটন রববাহ-রবচ্ছেচ্ছদি মামো চেরিে। লেরে কেরিাংটন 
তাি স্বামীচ্ছক রেচ্ছভাসথ কচ্ছিন আচ্ছেথনা সু্টয়াচ্ছটথি জনযই। লোচ্ছক বচ্ছে এচ্ছকবাচ্ছি মচ্ছজ 
রগচ্ছয়রিচ্ছেন েেথকেরিাংটচ্ছনি জনয। সবাই লভচ্ছবরিে ও রবচ্ছয় কিচ্ছব আদােচ্ছতি চু়িান্ত 
িায় লবচ্ছিচ্ছেই। রকন্তু তা হে না কাযথচ্ছেচ্ছত্র। সিাসরি ওচ্ছক পাশ কাটাচ্ছেন েেথ 
কেরিাংটন। যদুি মচ্ছন পচ্ছ়ি তাি নাচ্ছম মামো ঠুকরিচ্ছো আচ্ছেথনা, প্ররতশ্রুরত ভচ্ছিি 
অপিাচ্ছধ। যাই লহাক তখন এই বযাপািটা রনচ্ছয় প্রচুি তহ তচ হচ্ছয়রিচ্ছো। তাি একটা 
ঘটনা ঘটচ্ছো, লকন রগচ্ছয় ওচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি বসচ্ছো। লবাকা এক নম্বচ্ছিি। রমস সু্টয়াটথ এ 
ধিচ্ছনি লবাকারমি জনয েমা কিা যায় লকাচ্ছনা পুরুষচ্ছক? মৃদু স্বচ্ছি বেচ্ছেন এিকুে 
লপায়াচ্ছিা। লস রবষচ্ছয় সচ্ছন্দহ লনই বিি রতচ্ছনক আচ্ছগ ওচ্ছক রনচ্ছয় হচ্ছো আি এক 
লকচ্ছেঙ্কারি। সযাি িজাি আিরস্কন মািা যাবাি সময় তাি সম্পরি আচ্ছেথনাচ্ছক রদচ্ছয় 
লগচ্ছেন। এই বযাপািটাই লকচ্ছনি লচাখ খুচ্ছে লদচ্ছব। আি রকিু না লথাক। তাই রক হয়রন, 
কাাঁধ ঝাাঁকাচ্ছো লিাজামন্ড োনথরে। বহরদন লদখা হয়রন ওি সাচ্ছথ। অবশয লোচ্ছক বচ্ছে–
বযাপািটা ও ঠান্ডা লমজাচ্ছজ রনচ্ছয়রিচ্ছো। লসটাই আমাি জানচ্ছত ইচ্ছে কচ্ছি। লকনই বা 
অেভাচ্ছব রবশ্বাস কচ্ছি ও ওি স্ত্রীচ্ছক। হয়চ্ছতা অনয লকাচ্ছনা কাির্ থাকচ্ছত পাচ্ছি। 
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সব বযাপাচ্ছিই রনরবথকাি থাকা, রনচ্ছজি সম্পচ্ছকথ সরতয সরতয ও রক ধিার্া কচ্ছি, জারন না। 
লকউই জাচ্ছন না। শুধু আরম লকন রমচ্ছসস মাশথাে, রনচ্ছজি স্বামীি সম্পচ্ছকথ রক ধাির্া 
তাি। লপাচ্ছয়াচ্ছিাি রদচ্ছক লিাজামন্ড রস্থি লচাচ্ছখ লচচ্ছয় িইে। ও বেচ্ছো, আচ্ছেথনা? লসিা 
স্বর্থসোনী ও পৃরথবীি একটা নিখাদক বারঘনী। লসই সচ্ছি নতুন লখো তখন শুধু হচ্ছতা, 
যখন লকাচ্ছনা বস্তু ওি একচ্ছশা গচ্ছজি মচ্ছধয আচ্ছস। ও ওই ধিচ্ছনি লমচ্ছয়। ধীচ্ছি ধীচ্ছি 
মাথা না়িচ্ছেন লপায়াচ্ছিা পূর্থ সম্মরত জারনচ্ছয়। রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি লচাখ শুধু একটা 
রজরনসই খুাঁচ্ছজ লব়িায়, পুরুষ। রতরন বেচ্ছেন, হযাাঁ, আপনাি কথা রমচ্ছথয নয়। পযারিক 
লিেিাচ্ছনি উপি নজি পচ্ছ়িচ্ছি লিাজামন্ড বেচ্ছো, একটা লসাজা ধিচ্ছনি রনচ্ছজি স্ত্রীচ্ছক 
ভাচ্ছোবাচ্ছসন রতরন এবাং তথাকরথত করেি লকষ্ট নয় আচ্ছনথোি পুরুষিাই এই ধিচ্ছনি 
রপ্রয় খাদয। আমাি ভাচ্ছো োচ্ছগ তাি রববর্থ লচহািায় লসৌন্দযথ আচ্ছি একটা রনজস্ব 
প্ররতচ্ছযারগতায় রতরন লপচ্ছি উঠচ্ছবন নিখাদক বারঘনী আচ্ছেথনাি সচ্ছি আমাি মচ্ছন হয় না। 
আপরন রঠক বচ্ছেচ্ছিন না, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, যন্ত্রর্াি িায়া মুখমণ্ডচ্ছে তাি। 
  
যতদূি জারন, রক্ররস্টন লিেিানথ ইসু্কচ্ছেি রদরদমরর্ রিচ্ছেন, লিাজামন্ড বেচ্ছো। যািা 
রবশ্বাস কচ্ছিন, লসই ধিচ্ছনি মরহো রতরন। ঘটনাি প্রভাব থাচ্ছক মচ্ছনি উপি। রতরন এক 
করঠন আঘাত পাচ্ছবন খুব রশগগীিই। 
  
রবহ্বেভাচ্ছব মাথা না়িচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। লিাজামন্ড উচ্ছঠ দাাঁ়িাচ্ছো, বেচ্ছো, পরিরস্থরত বেুন 
লতা রক রবশ্রী। তািপি অরনরশ্চত সুচ্ছি লযাগ কিচ্ছো, কাচ্ছিা অতযন্ত রকিু কিা উরচত এ 
বযাপাচ্ছি। 
  
. 
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২.২ 
  
 রেন্ডা মাশথাে লশাবাি ঘচ্ছিি আয়নায় রনচ্ছজি মুখমণ্ডে শান্তভাচ্ছব জরিপ কিরিচ্ছো। 
ভীষর্ অপিন্দ হচ্ছো ওি রনচ্ছজি মুখ ওি কাচ্ছি। এই মুহূচ্ছতথ লস মুচ্ছখি অরধকাাংশ হা়ি 
ও রবনু্দ রবনু্দ দাচ্ছগি উপরস্থরত প্রকট বচ্ছে মচ্ছন হচ্ছো। ওি একিাশ নিম বাদামী চুে, 
ধূসি সবুজ লচাখ, উাঁচু হা়ি ও গাচ্ছেি রচবুচ্ছকি দীঘথ উদ্ধত লিখা। ততটা খািাপ নয় মুখ, 
দাাঁতও রবিিভাচ্ছব েেয কিচ্ছো। দাাঁচ্ছতি লসৌন্দচ্ছযথ রক আচ্ছস যায় নাচ্ছকি পাচ্ছশ ওটা রক 
লকাচ্ছনা দাগ? রনরশ্চত হোম ওটা লকাচ্ছনা দাগ নয়। ও আপন মচ্ছন ভাবচ্ছি ভীষর্ রবরেরি 
লষাচ্ছো বিচ্ছি পা লদওয়া। 
  
লকউ বুঝচ্ছত পাচ্ছি না এ সময় তাি সরতযকাচ্ছিি অবস্থাটা। রেন্ডা লিাট অশ্বশাবচ্ছকি 
মচ্ছতা হতবুরদ্ধ, লকাচ্ছনা শজারুি মচ্ছতা স্পশথরবরূপ। প্ররতরট মুহূচ্ছতথ সচ্ছচতন, রনচ্ছজি 
অচ্ছগািাচ্ছো অবস্থা সম্পচ্ছকথ প্ররতরট মুহূচ্ছতথ ও জাচ্ছন, িীধাগ্রস্ত ওি মন, খািাপ রিচ্ছো না 
সু্কচ্ছেি রদনগুচ্ছো। সু্কে লিচ্ছ়ি এচ্ছসচ্ছি এখন ওি রঠক লকউ জাচ্ছন বচ্ছে মচ্ছন হয় না, 
এিপি ও রক কিচ্ছব। ওচ্ছক পযারিচ্ছস পারঠচ্ছয় লদবাি কথা ওি বাবা ভাসা ভাসা ভাচ্ছব 
বচ্ছেরিচ্ছেন সামচ্ছনি শীচ্ছত। রেন্ডা পযারিচ্ছস লযচ্ছত চায় না, ভাচ্ছো োগচ্ছি না বার়িচ্ছত 
থাকচ্ছতও। লকাচ্ছনারদনও স্পষ্টভাচ্ছব উপেরব্ধ কচ্ছিরন, ওরক এি আচ্ছগ ভীষর্ অপিন্দ 
কচ্ছি আচ্ছেথনাচ্ছক। রেন্ডাি সবুজ লচাখচ্ছজা়িা হচ্ছয় উঠচ্ছো করঠন, মুখ টান টান হচ্ছো 
উচ্ছিজনায়। 
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আচ্ছেথনা, আপন মচ্ছনই ভাবচ্ছো ও একটা পশু, সবাই বচ্ছে সৎমা থাকাটাই ভীষর্ 
রবরেরি, কথাটা সরতয। আচ্ছেথনা ওি সচ্ছি রনষু্ঠি বযবহাি কচ্ছি তা নয়। লবরশি ভাগ 
সময় লখয়ােই কচ্ছি না রেন্ডাচ্ছক। যখন কচ্ছি ওি লচাচ্ছখ থাচ্ছক এত অবজ্ঞাভিা লকৌতুক। 
আচ্ছিা লবরশ প্রকট কচ্ছি লতাচ্ছে, রেন্ডাি রকচ্ছশািীসুেভ রবশৃঙ্খে অবস্থাচ্ছক। আচ্ছেথনাি 
আচ্ছশপাচ্ছশ লকউই রনচ্ছজচ্ছক ভীষর্ অপরির্ত অমারজথত লভচ্ছব েজ্জা পায়…। হাতচ্ছ়ি 
চেচ্ছো রেন্ডা আনাচ্ছচ-কানাচ্ছচ খাপিা়িাভাচ্ছব। মচ্ছনি ভাবচ্ছক আোদা কচ্ছি লবচ্ছি রনচ্ছয় 
নামকিচ্ছর্ অভযস্ত নয় ও। মানুষগুচ্ছোচ্ছক, বার়িটাচ্ছক আচ্ছেথনা রক লযন একটা কচ্ছি। 
  
রেন্ডা রসদ্ধান্ত রনচ্ছয় ভাবচ্ছো ও ভীষর্ ভীষর্ খািাপ। রকন্তু এখাচ্ছনই থাকচ্ছে চেচ্ছব না। 
তনরতক উন্নারসকতায় নাক রসটচ্ছক ওচ্ছক মচ্ছন লথচ্ছক সরিচ্ছয় লদওয়া যায় না। রক লযন 
কচ্ছি মানুষগুচ্ছোচ্ছক, অবাক হচ্ছয় ভাবচ্ছো ও এখন সমূ্পর্থ অনযিকম। ওচ্ছক বাবা সু্কে 
লথচ্ছক রিরিচ্ছয় রনচ্ছত আসচ্ছিন। জাহাচ্ছজ কচ্ছি লব়িাচ্ছত যাচ্ছেন বাবা ওচ্ছক রনচ্ছয় 
আচ্ছেথনাি সচ্ছি বাবাি বার়িচ্ছত। তাি মন লসখাচ্ছন থাচ্ছক না। লযন রনচ্ছজচ্ছক সমূ্পর্থ 
গুরটচ্ছয় লনন। 
  
আমাি কাচ্ছি অসহয রদচ্ছনি পি রদন মাচ্ছসি পি মাস এইভাচ্ছব চেচ্ছব, রেন্ডা ভাবচ্ছো। 
ওি সামচ্ছন জীবন দীঘথারয়ত হচ্ছো। আচ্ছেথনাি উপরস্থরতচ্ছত অেকাি ও রবষাি একিাশ 
রদচ্ছনি রমরিচ্ছে রশশুসুেভ মচ্ছন সময় সম্পচ্ছকথ এখনও লকাচ্ছনা স্পষ্ট ধাির্া গচ্ছ়ি ওচ্ছঠরন। 
এক একটা বিি লযন অনন্তকাে মচ্ছন হয় রেন্ডাি কাচ্ছি। আচ্ছেথনাি প্ররত ঘৃর্াি এক 
রবশাে জেন্ত কাচ্ছো 
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দূি সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক তাকাচ্ছো আয়নাি উপি লচাখ তুচ্ছে, সরতয এ জায়গাটা চমৎকাি। 
সমুদ্রতীি মচ্ছনািম, রনজথন উপকূে আি পাচ্ছয় চোি আাঁকাবাাঁকা পথ রবরচত্র। অজানা 
জায়গা আরবষ্কাচ্ছিি আনন্দ। একা একা খুরশমচ্ছতা হচ্ছিা়ি কিাি জায়গা। লিচ্ছেিা তাই 
ওচ্ছক বচ্ছেরিচ্ছো, গুহাও আচ্ছি। রেন্ডা ভাবচ্ছো, আচ্ছেথনা যরদ এখান লথচ্ছক চচ্ছে লযত 
আরম আনন্দ কিচ্ছত পািতাম তাহচ্ছে। এখাচ্ছন এচ্ছস উপরস্থত হচ্ছয়রিচ্ছো মন রিচ্ছি লগচ্ছো 
লসই রবচ্ছকচ্ছে। লবশ মজা হচ্ছয়রিে মূে ভূখণ্ড লথচ্ছক িীচ্ছপ আসাটা। তখন লজায়াচ্ছিি 
জচ্ছে েুচ্ছব রিে কাংরক্রচ্ছটি লসতুটা। ওিা আচ্ছস লনৌকা কচ্ছি। অদু্ভত বচ্ছে মচ্ছন হচ্ছয়রিে। 
লহাচ্ছটেটাচ্ছক লদচ্ছখ, সামচ্ছন বচ্ছস থাকা একজন েম্বা তামাচ্ছট লচাহািাি মরহো ওচ্ছদি 
লদচ্ছখ োরিচ্ছয় উচ্ছঠচ্ছিন, আচ্ছি লকচ্ছনথ বেচ্ছেন। ওি বাবা রবরস্মতভাচ্ছব বচ্ছে উচ্ছঠচ্ছিন 
ভীষর্ অবাক লচাচ্ছখ তারকচ্ছয় লিাজামন্ড। 
  
লিাজামন্ড তারুচ্ছর্যি চুে লচিা রবচাি কিচ্ছো, রেন্ডা রসদ্ধান্ত রনচ্ছেও লমচ্ছন রনচ্ছত লপচ্ছিচ্ছি 
লিাজামন্ডচ্ছক লবশ বুরদ্ধমতী। লিাজামন্ড ভাবচ্ছো লচাহািাি সচ্ছি মারনচ্ছয় ততরি ওি চুেটা। 
লবরশিভাগ লোচ্ছকি লচাহািাি সচ্ছি চুে মানায় না। এিা়িা ওি লপাষাক রিে সুন্দি, ওি 
মুচ্ছখ লযন এ অদু্ভত খুরশ। এই খুরশি েেয লিাজামন্ড রনচ্ছজ অনয আি লকউ নয়। 
লিাজামন্ড রেন্ডাি সচ্ছি সুন্দি বযবহাি কচ্ছিচ্ছি। আচ্ছজবাচ্ছজ কথা বচ্ছেরন কখনও। যাচ্ছত 
মচ্ছন হয় রেন্ডাচ্ছক ও লবাকা ভাবচ্ছি। লিাজামন্ড কখচ্ছনা এমন ভাচ্ছব কচ্ছিরন। সরতয কথা 
বেচ্ছত রক, রেন্ডাচ্ছক সরতযকাচ্ছিি মানুষ মচ্ছন কচ্ছিই ওি সচ্ছি কথা বেচ্ছি লিাজামন্ড। 
রেন্ডাি রনচ্ছজচ্ছক কম সময় সরতযকাচ্ছিি মানুষ বচ্ছে মচ্ছন হয়, লকউ ওচ্ছক মযথাদা রদচ্ছে 
তাি প্ররত গভীিভাচ্ছব কৃতজ্ঞ হচ্ছয় পচ্ছ়ি। 
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বাবা খুরশ হচ্ছয়চ্ছি রমস োনথরেচ্ছক লদচ্ছখ। আশ্চযথ, মুহূচ্ছতথ বদচ্ছে লগচ্ছিন। তাচ্ছক লদচ্ছখ মচ্ছন 
হচ্ছে সমূ্পর্থ অনয মানুষ। ওচ্ছক লদচ্ছখ মচ্ছন হচ্ছে রেন্ডা। হযাাঁ অচ্ছনক লভচ্ছব রঠক কিচ্ছো 
কচ্ছম লগচ্ছি বয়স। রতরন লহচ্ছস উঠচ্ছেন। এক অদু্ভত বােকসুেভ হারস। বাবাচ্ছক লস খুব 
কম সমচ্ছয় হাসচ্ছত লদচ্ছখচ্ছি। রেন্ডাি হঠাৎ মচ্ছন প়িচ্ছো। 
  
অনয এক মানুচ্ছষি ঝেক লদখচ্ছত সমূ্পর্থ অনয এক মানুষ। ও লকমন রবহ্বে হচ্ছয় প়িে। 
ও ভাবচ্ছো আমাি বচ্ছয়চ্ছসি সময় বাবা লকমন রিে। 
  
ও হাে লিচ্ছ়ি রদচ্ছো ও ভাবা অচ্ছনক শি। ওি মচ্ছন একটা নতুন রচন্তা ঝেচ্ছস উঠচ্ছো। 
এখাচ্ছন এচ্ছস রমস োনথরেি সচ্ছি লদখা লপচ্ছতা শুধু ও আি ওি বাবা, রক মজাই না 
হচ্ছতা। 
  
িুচ্ছট উঠচ্ছো এক কল্প-দৃশয, রকিুেচ্ছর্ি জনয খুচ্ছে লগচ্ছো কল্পনাি দিজা। লিাট লিচ্ছেি 
মচ্ছতা হাসচ্ছি বাবা, রমস োনথরে, আি ও রনচ্ছজ এই িীচ্ছপি সমস্ত মজা, গুহা, আনন্দ 
অেকাচ্ছিি লঢউচ্ছয় ঝাাঁরপচ্ছয় প়িচ্ছো। লকন সম্ভব নয়, আচ্ছেথনাি সচ্ছি থাকচ্ছে লক জাচ্ছন 
ওি পচ্ছে সম্ভব, রকন্তু রেন্ডাচ্ছিি পচ্ছে সম্ভব নয়। কািাকারি থাচ্ছক এমন লকউ লক সুখী 
হচ্ছত পাচ্ছি। ঘৃর্া কচ্ছি আচ্ছেথনাচ্ছক, ও ঘৃর্া কচ্ছি। 
  
অতযন্ত ধীি ঘৃর্ায় জ্বেন্ত লঢউ আবাি উথচ্ছে উঠচ্ছো। িযাকাচ্ছস হচ্ছয় লগচ্ছো রেন্ডাি মুখ। 
সামানয িাাঁক হচ্ছো লঠাাঁট দুচ্ছটা লচাচ্ছখি তািা তীক্ষ্ণ হচ্ছয় এচ্ছো। বাতাস আাঁকচ্ছ়ি ধিচ্ছো 
আঙুেগুচ্ছো ক্রমশ। 
  
. 
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২.৩ 
  
 লকচ্ছনথ মাশথাে স্ত্রীি ঘচ্ছিি দিজায় লটাকা মািচ্ছেন। ওি সা়িা লপচ্ছতই দিজা খুচ্ছে 
লভতচ্ছি ঢুকচ্ছেন রতরন। আচ্ছেথনা তখন লশষবাচ্ছিি মচ্ছতা সাজচ্ছগাজ লদচ্ছখ রনরেচ্ছো। ওি 
পিচ্ছন মৎসকনযাি মচ্ছতা লচাখ ধাাঁধাচ্ছনা সবুজ লপাশাক। আয়নাি সামচ্ছন দাাঁর়িচ্ছয় মযাস্কািা 
োগারেে লচাচ্ছখি পাতায়। ও, তুরম। হযাাঁ, লতামাি হচ্ছো রকনা লদখচ্ছত এোম। লকচ্ছনথ 
মাশথাে এরগচ্ছয় লগে ধীি পায় জানোি কাচ্ছি, সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক তাকাচ্ছেন। তাি মুখমণ্ডে 
বিাবচ্ছিি মচ্ছতাই অরভবযরিহীন। লসই সচ্ছি শান্ত ও স্বাভারবক। আচ্ছেথনা ঘুচ্ছি দাাঁর়িচ্ছয় 
বেে। 
  
তুরম রচনচ্ছত না লিেিানথচ্ছক আচ্ছগ। হযাাঁ লসানা, আচ্ছেথনা সহজ ভাচ্ছবই উিি রদচ্ছেন। 
লকাচ্ছনা এক পারটথচ্ছত লদখা হচ্ছয়রিে। ওচ্ছক আমাি লবশ ভাচ্ছো লেচ্ছগরিচ্ছো। 
  
তুরম রক জানচ্ছত লস এবাং তাি স্ত্রী লব়িাচ্ছত আসচ্ছি। আচ্ছেথনা গভীি আয়তন লচাখ লমচ্ছে 
ধিচ্ছো। ভীষর্ অবাক হচ্ছয় লগচ্ছিা না লসানা। 
  
শান্ত স্বচ্ছি লকচ্ছনথ মাশথাে বেচ্ছেন, ভাবরিোম আরম এ জায়গাি কথা লতামাি মাথায় 
এচ্ছসচ্ছি, কাির্ লসটা তুরম জানচ্ছত। আমিা যাচ্ছত এখাচ্ছন আরস তুরম বিাবিই একটু 
লবরশ আগ্রহ লদরখচ্ছয়চ্ছিা, আচ্ছেথনা স্বামীি রদচ্ছক ঘুচ্ছি তাকাে, মযাস্কািা নারমচ্ছয় িাখে। 
লনশা ধিাচ্ছনা নিম হারস হাসচ্ছো। বেচ্ছো, এ জায়গাটাি কথা লক লযন আমাচ্ছক 
বচ্ছেরিচ্ছো। মচ্ছন হয় িাইেযান্ডিা! ওিা বচ্ছেরিচ্ছো জায়গাটা খুব সুন্দি চমৎকাি। লকন 
লতামাি ভাচ্ছো োগচ্ছি না। 
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রক জারন, জারন না, লকচ্ছনথ মাশথাে বেচ্ছেন। লকন তুরম লতা ভাচ্ছোবাচ্ছসা সমুচ্ছদ্র স্নান 
কিচ্ছত ঘুচ্ছি লব়িাচ্ছত। লতামাি রনশ্চয় ভাচ্ছো োগচ্ছব এখাচ্ছন। জায়গাটা লতামাি অতযন্ত 
ভাচ্ছোই োগচ্ছব, লবশ বুঝচ্ছত পািরি। 
  
আচ্ছেথনাি লচাচ্ছখি আয়ত আিও রবসৃ্তত হচ্ছো। লকচ্ছনথ মাশথাচ্ছেি রদচ্ছক তাকাচ্ছো 
অরনরশ্চত দৃরষ্টচ্ছত। লকচ্ছনথ মাশথাে বেচ্ছেন, আসে বযাপািটা হচ্ছো, তুরম লিেিানথচ্ছক 
জারনচ্ছয়চ্ছি আচ্ছগই, তুরম এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছি। 
  
আচ্ছেথনা বেচ্ছো, তুরম এিকম কথা বেি লকন লকচ্ছনথ লসানা? 
  
লশাচ্ছনা আচ্ছেথনা, লকচ্ছনথ মাশথাে বেচ্ছেন, তুরম রক ধিচ্ছনি লমচ্ছয় আরম জারন। তাই বেরি 
লমাটামুরট সুখী স্বামী-স্ত্রী লিেিানথিা। ওি বউচ্ছক ভাচ্ছোবাচ্ছস লিচ্ছেটা সরতয। ওচ্ছদি 
সুচ্ছখি সম্পচ্ছকথ রচ়ি ধরুক তুরম রক চাও? 
  
আচ্ছেথনা বেচ্ছো, লদাষ লদওয়াটা রক রঠক হচ্ছে? লকন আরম লতা রকিু করিরন। আরম রক 
কিচ্ছত পারি, রকিুই করিরন। লচাচ্ছখি পাতায় কাাঁপন ধিচ্ছো আচ্ছেথনাি। 
  
আরম অবশয জারন; পুরুষিা আমাচ্ছক লদচ্ছখ পাগে হচ্ছয় যায়। ওচ্ছদি অমরন হয়, রকন্তু লস 
আমাি লদাষ নয়। 
  
লিেিানথ লতামাি জনয পাগে তুরম তাহচ্ছে স্বীকাি কিচ্ছি। রনিকই ওি লবাকারম, 
আচ্ছেথনা অস্পষ্ট স্বচ্ছি জবাব রদচ্ছো। এক পা এরগচ্ছয় লগে স্বামীি রদচ্ছক। 
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তুরম িা়িা আি কাচ্ছিা কথা আরম ভারব না, তুরম লতা জাচ্ছনা। 
  
কৃষ্ণাভ লচাচ্ছখি পাতাি িাাঁচ্ছক লকচ্ছনথ মাশথাচ্ছেি লচাচ্ছখ তাকাচ্ছো আচ্ছেথনা। লস দৃরষ্ট এক 
কথায় রবস্ময়কি… যা খুব কম পুরুষই প্ররতচ্ছিাধ কিচ্ছত পাচ্ছি। লকচ্ছনথ মাশথাে 
গম্ভীিভাচ্ছব লচাখ নামাচ্ছেন আচ্ছেথনাি লচাচ্ছখ। তাি মুখ অরভবযরিহীন। শান্ত কচ্ছে আচ্ছেথনা 
বেচ্ছেন, আমাি ধাির্া আরম লবশ ভাচ্ছোভাচ্ছবই রচরন। 
  
. 
  
২.৪ 
  
 দরের্ রদচ্ছক লবচ্ছিাচ্ছেই আপনাি লচাচ্ছখ প়িচ্ছব লহাচ্ছটচ্ছেি রবসৃ্তত বাাঁধাচ্ছনা উচ্ছঠান। 
সমুদ্রতীি তাি রনচ্ছচই। পাহা়িটাি লকাে লঘাঁচ্ছষ আিও একটা িীপচ্ছক রঘচ্ছি দরের্-পরশ্চম 
রদচ্ছক লগচ্ছি। রকিুটা লগচ্ছে কচ্ছয়ক ধাপ রসাঁর়ি লসই পথ ধচ্ছি আপনাচ্ছক নারমচ্ছয় রনচ্ছয় 
যাচ্ছব পাহা়িি পাথি লকচ্ছট ততরি কতকগুচ্ছো কৃরত্রম কুঠুরিি রদচ্ছক। সারন েজ বচ্ছে 
উচ্ছিখ কিা হচ্ছয়চ্ছি লহাচ্ছটে লথচ্ছক প্রচারিত িীচ্ছপি মানরচচ্ছত্রি এই জায়গাটাচ্ছকই। 
কতকগুরে লবরদ বসাবাি জনয কৃরত্রম গুহাগুচ্ছোি লভতি পাথি লকচ্ছট ততরি কিা 
হচ্ছয়চ্ছি। পযারিক লিেিানথ ও তাি স্ত্রী এচ্ছস বসচ্ছো তনশচ্ছভাচ্ছজি রঠক পচ্ছিই এই 
িকচ্ছমি একটা গুহায়। িাচ্ছতি উজ্জ্বে চাাঁদ স্পষ্ট লচাচ্ছখ প়িচ্ছি। চুপচাপ িইে রকিুের্ 
ওিা। রক্ররস্টন আজচ্ছকি িাতটা খুব সুন্দি তাই না, মুখ খুেচ্ছো পযারিক লিেিানথ। হ– 
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পযারিক অস্বরস্ত লবাধ কিচ্ছো, কেস্বচ্ছি একটা অদু্ভত সুচ্ছিি আভাস লপে। চুপচাপ বচ্ছস 
িইচ্ছো ওি রদচ্ছক না তারকচ্ছয়। রক্ররস্টন শান্ত স্বচ্ছি প্রশ্ন কিচ্ছো, তুরম রক জানচ্ছত লয, 
ওই লমচ্ছয়রট এখাচ্ছন আসচ্ছি? 
  
বেচ্ছো, তাি মাচ্ছন, পযারিক চমচ্ছক ঘুচ্ছি তাকাচ্ছো। 
  
মাচ্ছনটা লবশ ভাচ্ছোই বুঝচ্ছত পািচ্ছিা আমাি মচ্ছন হয়। রক্ররস্টন হঠাৎ লতামাি রক হচ্ছয়চ্ছি 
জারন না। 
  
রক্ররস্টন বাধা রদচ্ছো, ওি স্বচ্ছি আচ্ছবচ্ছগি স্পশথ। শিীি কাাঁপচ্ছি ওি। 
  
রক হচ্ছয়চ্ছি আমাি? রকিু হয়রন আমাি; হচ্ছে লতামাি হচ্ছয়চ্ছি। রকিু একটা হচ্ছয়চ্ছি 
পযারিক। তুরম প্রথম লথচ্ছকই লজাি কিরিচ্ছে, এখাচ্ছন আসাি জনয। আমাচ্ছদি রটণ্টাচ্ছজচ্ছে 
হারনমুন লকচ্ছটরিচ্ছো, আরম ওখাচ্ছনই লযচ্ছত লচচ্ছয়রিোম, আমাি লকাচ্ছনা কথা কাচ্ছন 
লতােরন তুরম, লগাাঁ ধচ্ছিরিচ্ছে এখাচ্ছন আসাি জনয। জায়গাটা অতযন্ত চমৎকাি তাচ্ছত রক 
হচ্ছয়চ্ছি, তুরম লযচ্ছহতু এখাচ্ছন আসচ্ছত লচচ্ছয়রিচ্ছে লসচ্ছহতু ও এখাচ্ছনই আসচ্ছি। ও মাচ্ছন 
তুরম যাি লমাচ্ছহ আেন্ন হচ্ছয় পচ্ছ়িচ্ছি, রমচ্ছসস মাশথাে। 
  
রক্ররস্টন, ভগবাচ্ছনি লদাহাই লবাকাি মচ্ছতা কথা বচ্ছো না, কাউচ্ছক ঈষথা কিা লতা স্বভাব 
নয় লতামাি। পযারিচ্ছকি স্বচ্ছি উন্মি লক্রাচ্ছধি অরনরশ্চত সুি এবাং তাি তীরতা 
প্রচ্ছয়াজচ্ছনি তুেনায় অচ্ছনক লবরশ। 
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আমিা কত সুখী রিোম, রক্ররস্টন বেচ্ছো। সুখী, রনশ্চয় সুখী লতা রিোম। হযাাঁ এখনও 
আরি। তুরম যরদ লকাচ্ছনা লমচ্ছয়ি সচ্ছি দুচ্ছটা কথা বেচ্ছত আমাচ্ছক লদখ, তাহচ্ছে অমরন 
খুাঁরচচ্ছয় ঝগ়িা কচ্ছিা। এিকম কিচ্ছত থাকচ্ছে আি লবরশ রদন সুচ্ছখ থাকা সম্ভব নয়। 
  
না, তা নয়? 
  
হযাাঁ তাই। রবচ্ছয়ি পি লকাচ্ছনা পুরুচ্ছষি অনয লোচ্ছকচ্ছদি সচ্ছি বেুত্ব হওয়াটা লনহাই। 
স্বাভারবক। এ ধিচ্ছনি সচ্ছন্দহজনক মচ্ছনাভাব লমাচ্ছটই রঠক নয়। লতামাি এই ধাির্া 
লকাচ্ছনা সুন্দিী লমচ্ছয়ি সচ্ছি কথা বেচ্ছে তাি আরম লপ্রচ্ছম পচ্ছ়িরি। লস থামচ্ছো তািপি 
কাাঁধ ঝাাঁকাচ্ছো। 
  
তুরম সরতযই ওি লপ্রচ্ছম পচ্ছ়িচ্ছিা, রক্ররস্টন লিেিানথ বেচ্ছো। 
  
রক্ররস্টন, ও লবাকারম কচ্ছিা না, আরম ওি সচ্ছি ভাচ্ছো কচ্ছি কথা পযথন্ত বরেরন। 
  
রমচ্ছথয কথা। 
  
প্ররতরট সুন্দিী লমচ্ছয়চ্ছক রঘচ্ছি আমাচ্ছক সচ্ছন্দহ কিা িাচ্ছ়িা, লদাহাই লতামাি। রক্ররস্টন 
বেচ্ছো, ও লমচ্ছয় একটা সুন্দিী নয়। ও, ও একটা নষ্ট লমচ্ছয়চ্ছিচ্ছে। পযারিক ও আমাি 
েরত কিচ্ছব। চচ্ছো আমিা এখান লথচ্ছক চচ্ছে যাই, আমাি কথা লশাচ্ছনা। এসব লিচ্ছ়ি 
দাও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

40 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

পযারিক লিেিাচ্ছনথি রবচ্ছদ্রাহী ভাব রচবুচ্ছক িুচ্ছট উঠে। তাচ্ছক বয়চ্ছসি তুেনায় অচ্ছনক 
তরুর্ লদখাচ্ছো। প্ররতবাচ্ছদি সুচ্ছি বচ্ছে উঠচ্ছো, রক্ররস্টন একটু লভচ্ছব রচচ্ছন্ত কথা বচ্ছে। 
এ রনচ্ছয় আি ঝগ়িা কচ্ছিা না। 
  
ঝগ়িা লতা কিরি না আরম। সুস্থ-স্বাভারবচ্ছকি মচ্ছতা আচির্ কচ্ছিা, এচ্ছসা লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি 
যাওয়া যাক, উচ্ছঠ দাাঁ়িাচ্ছো পযারিক। রক্ররস্টন লিেিানথও উচ্ছঠ দাাঁ়িাচ্ছো। রকিুের্ নীিব 
লথচ্ছক, আো চচ্ছো, ও বেচ্ছো। 
  
কুঠুিীচ্ছত বচ্ছস গভীি দুিঃচ্ছখ মাথা না়িচ্ছেন এিকুে লপায়াচ্ছিা। লকউ হয়চ্ছতা সাধাির্ 
ভদ্রতাচ্ছবাচ্ছধই এই বযরিগত কথাবাতথাি শ্রবর্-সীমাি বাইচ্ছি রনচ্ছজচ্ছক সরিচ্ছয় রনচ্ছতন। 
এিকুে লপায়াচ্ছিা তা নয়, এ বযাপাচ্ছি রতরন সমূ্পর্থ রবচ্ছবকহীন। 
  
তাি বেু লহরস্টাংচ্ছসি কাচ্ছি বযাখযা কিরিচ্ছেন পচ্ছি লকাচ্ছনা একরদন। এই ঘটনাি সচ্ছি 
লকাচ্ছনা খুচ্ছনি প্রশ্ন জর়িচ্ছয় রিে। 
  
অবাক লচাচ্ছখ লচচ্ছয় লদচ্ছখ বেচ্ছিন লহরস্টাংস, তখন লতা খুনটা হয়রন। দীঘথশ্বাস লিেচ্ছেন 
এিকুে লপায়াচ্ছিা, বেচ্ছেন, না হয়রন। রকন্তু বেু লসই মুহূচ্ছতথই আরম তাি স্পষ্ট ইরিত 
লপচ্ছয়রিোম। 
  
তুরম রুখচ্ছে না লকন তাহচ্ছে। এিকুে দীঘথরনশ্বাস লিচ্ছে বেরিচ্ছো..এই কথাটা রতরন 
একবাি রমশচ্ছিও বচ্ছেরিচ্ছেন, মানুষ খুন কিাি জনয লস যরদ বদ্ধপরিকি হয় তাচ্ছক বাধা 
লদওয়া লনহাৎ সহজ কাজ নয়। রতরন কখচ্ছনা লদাষাচ্ছিাপ কচ্ছিনরন পিবতথী ঘটনাি জনয। 
অরনবাযথ রিচ্ছো তাি মচ্ছত খুনটা। 
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তৃতীয  ভররছেদ্ 
  
৩.১ 
  
লিাজামন্ড োনথরে ও লকচ্ছনথ মাশথাে গাে লকাভ-এি নিম ঘাচ্ছসি সমতচ্ছে পাশাপারশ 
বচ্ছসরিচ্ছেন।গাে লকাভ িীচ্ছপি পূবথরদচ্ছক অবরস্থত। লভাচ্ছিি রদচ্ছক লোক এচ্ছস লগচ্ছি 
রনজথচ্ছন স্নান কিচ্ছত। লিাজামন্ড বেচ্ছো, রনজথচ্ছন কাটাচ্ছত লবশ ভাচ্ছো োচ্ছগ লনাকজচ্ছনি 
সি লিচ্ছ়ি। মাশথাে রনচু স্বচ্ছি রব়িরব়ি কিচ্ছেন,—হাঁ। রতরন উপু়ি হচ্ছয় লিাট লিাট ঘাচ্ছসি 
গে রনচ্ছেন। রশপরেি লসই মাঠগুচ্ছোি কথা মচ্ছন পচ্ছ়ি, চমৎকাি গে। 
  
রক সুন্দি রিচ্ছো রদনগুচ্ছো। হ। লিাজামন্ড তুরম লবরশ বদোওরন। 
  
 বদচ্ছে লগরি হযাাঁ, অচ্ছনক বদচ্ছে লগরি। 
  
তুরম লসই লিাজামন্ডই আচ্ছি। এখন লতামাি অচ্ছনক নাম হচ্ছয়চ্ছি, টাকা পয়সা হচ্ছয়চ্ছি 
অচ্ছনক। মৃদুস্বচ্ছি বেচ্ছো-লিাজামন্ড যরদ তাই থাকচ্ছত পািতাম। তাি মাচ্ছন? 
লিচ্ছেচ্ছবোকাি সুন্দি স্বভাব রকিু না। ভাবচ্ছতও অবাক হয়। লকাচ্ছনাটাই রচিকাে ধচ্ছি 
িাখচ্ছত পারি না, উাঁচু আদশথ তাই না? 
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লকাচ্ছনাকাচ্ছেই সুন্দি রিচ্ছো না লতামাি স্বভাব। বৎচ্ছস তাি পরিচয় আরম পাই। তুরম 
মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ লয ভাচ্ছবই লিচ্ছগ উঠচ্ছত একরদন লতা আমাি গোই রটচ্ছপ ধচ্ছিরিচ্ছে িাচ্ছগ 
ঝাাঁরপচ্ছয়। 
  
সশচ্ছে হাসচ্ছো লিাজামন্ড, লসরদন লভাাঁদি ধিচ্ছত রগচ্ছয়রিোম, লটারবচ্ছক রনচ্ছয়। লতামাি 
মচ্ছন আচ্ছি লসরদনটা। লবশ রকিু সময় লকচ্ছট লগে অতীত অরভযাচ্ছনি সৃ্মরতচািচ্ছর্। 
কচ্ছয়ক মুহূচ্ছতথি নীিবতা অবচ্ছশচ্ছষ লনচ্ছম এে। লিাজামন্ড বযাচ্ছগি রিচ্ছত রনচ্ছয় লখো 
কিচ্ছত োগচ্ছো, লকচ্ছনথ, অবচ্ছশচ্ছষ বেচ্ছো। অস্পষ্ট স্বচ্ছি উিি এচ্ছো লকচ্ছনথ মাশথাচ্ছেি, 
তখনও রতরন সবুজ ঘাচ্ছস মুখ েুরকচ্ছয় আচ্ছিন। 
  
এমন রকিু বরে আরম হয়চ্ছতা যা পুচ্ছিাপুরিই অনরধকাি চচথা তুরম তাহচ্ছে রক আমাি সচ্ছি 
আি কথা বেচ্ছব না, ঘুচ্ছি উচ্ছঠ বসচ্ছেন লকচ্ছনথ মাশথাে। আমাি মচ্ছন হয় না, আন্তরিক 
সুচ্ছিই বেচ্ছেন রতরন। লতামাি লকাচ্ছনা কথাচ্ছকই অনারধকাি চচথা বচ্ছে ভাবচ্ছত পারি? 
লতামাি লস অরধকাি আচ্ছি, তুরম লতা জাচ্ছননা। 
  
লকচ্ছনথ মাশথাচ্ছেি লশষ কথাগুচ্ছোি অথথ লমচ্ছন রনচ্ছো লিাজামন্ড, ও লগাপন কিচ্ছো 
েরর্চ্ছকি পাওয়া সুখটুকু। 
  
লকচ্ছনথ তুরম রববাহ রবচ্ছেদ চাইি না লকন লতামাি স্ত্রীি কাচ্ছি? লকচ্ছনথ মাশথাচ্ছেি 
মুখমণ্ডচ্ছে পরিবতথন এচ্ছো। খুরশ খুরশ অরভবযরিটুকু ধীচ্ছি ধীচ্ছি রমরেচ্ছয় রগচ্ছয় লনচ্ছম 
এচ্ছো করঠনতাি লিাাঁয়া। তামাক ভিচ্ছত োগচ্ছেন পচ্ছকট লথচ্ছক পাইপ লবি কচ্ছি। 
লিােমন্ড বেচ্ছো, দুিঃরখত লতামায় আঘাত রদচ্ছয় থাকচ্ছে। 
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রতরন বেচ্ছেন শান্ত স্বচ্ছি, না আঘাত তুরম দাওরন। লকন তা কিরি না, বুঝচ্ছব না তুরম। 
  
খুব ভাচ্ছোবাচ্ছসা তুরম রক ওচ্ছক? 
  
আরম ওচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছিরি, এটা শুধু ভাচ্ছোবাসাি প্রশ্ন নয়, ওি অচ্ছনক বদনাম আচ্ছি 
জারন। রকিুের্ কথাটা ভাবচ্ছেন রতরন সতকথ হাচ্ছত তামাক ঠুকচ্ছত ঠুকচ্ছত। হয়চ্ছতা 
আচ্ছি, রক জারন তুরম ওচ্ছক রেচ্ছভাসথ কিচ্ছত পাচ্ছিা না লকন। 
  
মাশথাে বেচ্ছেন, লসানা এ রনচ্ছয় লতামাি মাথা না ঘামাচ্ছনাই ভাচ্ছো। এ কথা মচ্ছন কিাি 
লকাচ্ছনা কাির্ লনই। পুরুষিা ওচ্ছক লদচ্ছখ জ্ঞানগরময হারিচ্ছয় লিচ্ছে বচ্ছে, ওি ঐ একই 
অবস্থা হয়। মুচ্ছখি মচ্ছতা একটা জবাব রদচ্ছত রগচ্ছয়ও লথচ্ছম লগচ্ছো লিাজামন্ড। তািপি 
বেচ্ছো, এমন একটা বযবস্থা কচ্ছিা, যাচ্ছত লতামাচ্ছক রেচ্ছভাসথ কচ্ছি তুরম লযভাচ্ছবই চাও। 
  
সম্ভব নয় লবাধহয়। 
  
পািচ্ছতই হচ্ছব লতামাচ্ছক ঠাট্টা কচ্ছি বেরি না। লমচ্ছয়ি কথাটা তত লতামায় ভাবচ্ছত হচ্ছব। 
রেন্ডা, রেন্ডা হা। রেন্ডাি সচ্ছি এি রক সম্পকথ? আচ্ছেথনা লমাচ্ছটই ভাচ্ছো নয় রেন্ডাি 
পচ্ছে। আজকাে রেন্ডা অচ্ছনক রকিু লবশ বুঝচ্ছত পাচ্ছি। 
  
লদশোই লজ্বচ্ছে পাইচ্ছপ অরগ্নসাংচ্ছযাগ কিচ্ছেন লকচ্ছনথ মাশথাে। লস রমথযা কথা নয়, লধাাঁয়া 
িা়িবাি িাাঁচ্ছক রতরন বেচ্ছেন। আমাি মচ্ছন হচ্ছে আচ্ছেথনা ও রেন্ডা মারনচ্ছয় চেচ্ছত পািচ্ছি 
না। এটা ভাচ্ছো নয়, লিাট লমচ্ছয়ি পচ্ছে। দুরশ্চন্তা লসই জনয আমাি। 
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রেন্ডাচ্ছক আমাি খুব ভাচ্ছো োচ্ছগ। লিাজামন্ড বেচ্ছো, ওি মচ্ছধয ভাচ্ছো োগাি মচ্ছতা রক 
লযন একটা আচ্ছি। 
  
ও রঠক ওি মাচ্ছয়ি মচ্ছতা, লকচ্ছনথ বেচ্ছেন, সব রকিুই ভীষর্ গভীিভাচ্ছব লনয়, লযমন 
রুথ রনচ্ছতা। এিপি মচ্ছন হয় না, লিাজামন্ড বেচ্ছো, আচ্ছেথনাচ্ছক তযাগ কিা উরচত 
লতামাি মামো সারজচ্ছয় রববাহ-রবচ্ছেচ্ছদি। হা, সবাই তাই কচ্ছি আজকাে। লকচ্ছনথ 
মাশথাে রুে স্বচ্ছি বচ্ছে উঠচ্ছেন। হযাাঁ, এ রজরনষটা সব লচচ্ছয় লঘন্না করি। লঘন্না কচ্ছিা? ও 
ভীষর্ চমচ্ছক লগচ্ছো। আজকাে জীবন লযন বচ্ছ়িা লখচ্ছো হচ্ছয় লগচ্ছি। যরদ লকাচ্ছনা রজরনষ 
রনচ্ছয় পচ্ছ়ি লসটা ভাচ্ছো োচ্ছগ না। লসটাচ্ছক তযাগ কিচ্ছত আজকাে আি বাধা লনই। 
আশ্চযথ, মানুচ্ছষি মচ্ছন রবশ্বাস বস্তুটা থাকা উরচত। একমাত্র লতামািই দারয়ত্ব যরদ লকাচ্ছনা 
লমচ্ছয়চ্ছক রবচ্ছয় কি তাহচ্ছে তাি ভির্চ্ছপাষচ্ছর্ি ভাি একমাত্র লতামাি। কাির্ এ লখো 
তুরমই শুরু কচ্ছিচ্ছি। আমাি লঘন্না ধচ্ছি লগচ্ছি, রবচ্ছয় হচ্ছে সহজ এবাং আিও সহজ 
রববাহ রবচ্ছেদ। আমাি কাচ্ছি সব লচচ্ছয় ব়ি কথা আচ্ছেথনা আমাি স্ত্রী। 
  
লিাজামন্ড সামচ্ছন ঝুাঁচ্ছক রনচু স্বচ্ছি বেচ্ছো, বযাপািটা অচ্ছনকটা লস িকচ্ছমি লতামাি কাচ্ছি 
অচ্ছনকটা। মাথা লনচ্ছ়ি সম্মরত জানাচ্ছেন লকচ্ছনথ মাশথাে। হযাাঁ রঠক তাই, রতরন বেচ্ছেন। 
ও লিাজামন্ড বেচ্ছেন। 
  
. 
  
৩.২ 
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 একটা সঙ্কীর্থ সরপথে পচ্ছথ লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছি লিিাি পচ্ছথ একটা বাচ্ছকি মুচ্ছখ 
রমচ্ছসস লিেিানথচ্ছক একটু হচ্ছেই চাপা রদরেচ্ছেন লহাচ্ছিস ব্ল্যাট। রক্ররস্টন িাস্তাি পাচ্ছশ 
সারি লদওয়া গা লঘাঁচ্ছষ দাাঁ়িাচ্ছতই সশচ্ছে লরক কচ্ছষ থামচ্ছেন রমিঃ ব্ল্যাট। রবশাে লচাহািাি 
পুরুষ রমিঃ ব্ল্যাট। োেচ্ছচ আভাস মুচ্ছখি িচ্ছঙ, তাি চকচচ্ছক টাকচ্ছক বৃিাকাি পচ্ছথ রঘচ্ছি 
লিচ্ছখচ্ছি হােকা োে চুচ্ছেি আস্তির্। লস জায়গাি মধযমরর্ হচ্ছয় থাকাি ইচ্ছেটাই রমিঃ 
ব্ল্যাচ্ছটি একমাত্র উচ্ছ্বাস। লয জায়গাচ্ছতই রনচ্ছয় যাক না লকন, রতরন এ মত প্রকাশ 
কচ্ছিচ্ছিন লসাচ্চািই। জরে িজাি আনন্দ সঞ্জীবনীসুধাি রকরঞ্চত প্রচ্ছয়াজন আচ্ছি। 
ঘটনাস্থচ্ছে যখনই উপরস্থত হন, লসখানকাি লোচ্ছকিা লয পদ্ধরতচ্ছত রনচ্ছজচ্ছদি ক্রমশ 
অদৃশয এবাং দ্রবীভূত কচ্ছি লিচ্ছে। িীরতমচ্ছতা অবাক োচ্ছগ তাি। 
  
স্ট্রচ্ছবরিেি আচাি বারনচ্ছয় লিচ্ছেরিোম, আচ্ছিকটুকু হচ্ছেই বচ্ছেন রক? রমিঃ ব্ল্যাট খুরশি 
সুচ্ছি বেচ্ছেন, হযাাঁ লস আি বেচ্ছত, রক্ররস্টন জবাব রদচ্ছো। রমিঃ ব্ল্যাট বেচ্ছেন, ঝটপট 
উচ্ছঠ আসুন। আমাি হাাঁটচ্ছত ভাচ্ছো োগচ্ছি, ধনযবাদ। 
  
রমিঃব্ল্যাট বেচ্ছেন, যচ্ছিা সব। তাহচ্ছে গার়িি জন্ম হচ্ছয়চ্ছি রক কিচ্ছত? রক্ররস্টন লিেিানথ 
রনরুপায় হচ্ছয়ই উঠচ্ছো গার়িচ্ছত। 
  
ইরঞ্জন বে হচ্ছয় রগচ্ছয়রিচ্ছো আচমকা লরক কচ্ছষ িাখাি িচ্ছে। লবাতাম রটচ্ছপ আবাি চােু 
কিেচ্ছন। রমিঃ ব্ল্যাট প্রশ্ন কিচ্ছেন, আপরন একা একা ঘুচ্ছি লব়িারেচ্ছেন লকন বেুন লতা? 
আপনাি মচ্ছতা সুন্দিী লমচ্ছয়ি পচ্ছে বযাপািটা রঠক নয়। 
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উাঁহ একা থাকচ্ছত আমাি ভাচ্ছো োচ্ছগ, রক্ররস্টন বেচ্ছো। এক লখাাঁচা মািচ্ছেন কনুই রদচ্ছয় 
ওচ্ছক রমিঃ ব্ল্যাট। একই সচ্ছি গার়িটা রনচ্ছয় আি একটু হচ্ছে পাচ্ছশি লঝাচ্ছপ ধাক্কা 
মািরিচ্ছেন। ওই কথাই বচ্ছে লমচ্ছয়িা সবসময়–রতরন বেচ্ছেন। ওচ্ছদি বুক িাচ্ছট লতা মুখ 
লিাচ্ছট না। মচ্ছনি কথা আসচ্ছে ওটা ওচ্ছদি। জরে িজাি লহাচ্ছটে, আমাচ্ছদি ওটাচ্ছক ঘচ্ছষ 
লমচ্ছজ চািা কচ্ছি লতাোি প্রচ্ছয়াজন হচ্ছয় পচ্ছ়িচ্ছি। লকাচ্ছনা রমে লনই, মচ্ছনি সচ্ছি চরিচ্ছত্র 
প্রার্ লনই লকান। শুধু রভ়ি কচ্ছিচ্ছি একগাদা বাচ্ছজ লোক এচ্ছস। প্রথচ্ছমই একপাে 
বাচ্চাকাচ্চা ধরুন। আি নীিস বুচ্ছ়িাবুর়িগুরে। এিা়িা িচ্ছয়চ্ছি রবিরিকি বুচ্ছ়িাটা 
ভািতবষথ ঘুচ্ছি আসা। আমাচ্ছদি পাদ্রীসাচ্ছহব আি ঐ রবচ্ছদশীটা লগাাঁিওয়াো। আমাি 
হারস পায় ওি লগাাঁি লদখচ্ছেই। লোকটা নারপত-টারপত না হচ্ছয় যায়। মাথা না়িচ্ছো 
রক্ররস্টন, উরন একজন লগাচ্ছয়ন্দা। উাঁহ, রমিঃ ব্ল্যাচ্ছটি গার়ি অচ্ছল্পি জনয সাংঘচ্ছষথি জনয হাত 
লথচ্ছক লিহাই লপচ্ছো। 
  
উরন িদ্মচ্ছবচ্ছশ িচ্ছয়চ্ছিন, আপরন বেচ্ছত চান লগাচ্ছয়ন্দা? হােকাভাচ্ছব হাসচ্ছো রক্ররস্টন। না 
ও বেচ্ছো, ওচ্ছক লদখচ্ছতই ওইিকম এিকুে লপায়াচ্ছিা, শুচ্ছন থাকচ্ছবন আপরন রনশ্চয়ই 
ওাঁি নাম। 
  
নামটা প্রথচ্ছম রঠক বুঝচ্ছত পারিরন, রমিঃ ব্ল্যাক বেচ্ছেন, হযাাঁ ভদ্রচ্ছোচ্ছকি নাম শুচ্ছনরি। যাই 
বেুন, আমাি ধাির্া রিচ্ছো রতরন মািা লগচ্ছিন। উরন এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছিন রক মতেচ্ছব? 
এিকম লগাাঁিওয়াো লগাচ্ছয়ন্দািা মচ্ছি যাওয়াই উরচত। এমরনই িুরটচ্ছত লব়িাচ্ছত এচ্ছসচ্ছিন, 
লকাচ্ছনা উচ্ছেশয রনচ্ছয় আচ্ছসনরন। 
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হচ্ছত পাচ্ছি হ। রমিঃ ব্ল্যাটচ্ছক এ বযাপাচ্ছি মচ্ছন হয় লোকটা একটু কাঠচ্ছখাট্টা ধিচ্ছনি তাই 
না? 
  
 ইতস্ততিঃ কচ্ছি বেচ্ছো, হযাাঁ। মাচ্ছন–অদু্ভত ধিচ্ছনি একটু বেচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
রমিঃ ব্ল্যাট বেচ্ছেন, আমাি কথা হচ্ছো, স্কটেযান্ড ইয়ােথ রক ঘুরমচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি? আরম আি 
কাউচ্ছক ভিসা করি না শুধুমাত্র ইাংচ্ছিজ িা়িা। 
  
রমিঃ ব্ল্যাট রবজয়ীি ভিীচ্ছত ঘনঘন হর্থ বারজচ্ছয় জুরে িজাচ্ছিি গযাচ্ছিচ্ছজ ঢুরকচ্ছয় রদচ্ছেন, 
গযাচ্ছিজটা লহাচ্ছটচ্ছেি রঠক রবপিীত রদচ্ছক মূে ভূ-ভচ্ছণ্ড অবরস্থত। 
  
. 
  
৩.৩ 
  
 লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছিি একটা বইচ্ছয়ি লদাকাচ্ছন দাাঁর়িচ্ছয় রিে রেন্ডা মাশথাে। লদাকাচ্ছন 
সারি সারি বই সাজাচ্ছনা কতকগুচ্ছো বইচ্ছয়ি তাক। বই পচ্ছ়ি রনচ্ছত পাচ্ছিন দু লপরনি 
রবরনমচ্ছয়। বইগুচ্ছো দশ বিচ্ছিি পুিাচ্ছনা। আবাি অচ্ছনকগুচ্ছো রবশ বিচ্ছিি পুিাচ্ছনা আি 
বারকগুচ্ছো আচ্ছিা পুিাচ্ছনা। 
  
রেন্ডা তাক লথচ্ছক বই নামাচ্ছনা প্রথচ্ছম একটা, তািপি আি একটা। মচ্ছন হে রদ লিাি 
লিদাি অথবা ভাইরস ভাসথা লকাচ্ছনাটাই ভাচ্ছো োগচ্ছব না ওি প়িচ্ছত। তাই বাদারম 
মোচ্ছটি একটা লিাট বই নারমচ্ছয় রনচ্ছো। 
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রক্ররস্টন লিেিাচ্ছনথি কেস্বি শুনচ্ছত লপচ্ছয়ই চমচ্ছক উঠচ্ছো রেন্ডা, তাচ্ছক আবাি বইটাচ্ছক 
গুাঁচ্ছজ িাখচ্ছো রনচ্ছমচ্ছষি মচ্ছধয। রেন্ডা রক বই প়িচ্ছিা? 
  
রেন্ডা জবাব রদচ্ছো তা়িাতার়ি, না রকিু না। খুাঁজরি এখটা ভাচ্ছো বই, রদ মযাচ্ছিজ অি 
উইরেয়াম অযাশ বইটা ভাচ্ছো কচ্ছি না লদচ্ছখই লটচ্ছন বাি কিে। কাউন্টাি দুচ্ছপরন 
রদচ্ছো। রমিঃ ব্ল্যাট আমাচ্ছক লপৌঁচ্ছি রদচ্ছেন, রক্ররস্টন বেচ্ছো, আমাি সাহচ্ছস কুচ্ছোচ্ছব না 
লসতুটা পাি হওয়া। লকনাকাটা কিাি বারক আচ্ছি বচ্ছে তাই চচ্ছে এচ্ছসরি। 
  
ভদ্রচ্ছোক ব়ি সাাংঘারতক তাই না। রেন্ডা বেচ্ছো, যত সব বীভৎস িরসকতা কচ্ছিন। আি 
শুধু টাকাি গিম লদখান। 
  
লবচািা। ওাঁি জনয দুিঃখ হয়, রক্ররস্টন বেচ্ছো, একমত হচ্ছত পািোম না। রেন্ডা রমিঃ 
ব্ল্যাচ্ছটি জনয দুিঃরখত হওয়াি লকাচ্ছনা কাির্ লনই। ওাঁি জনয দুিঃরখত লকাচ্ছনা কাির্ খুাঁচ্ছজ 
লপোম না। ও রকচ্ছশািী এবাং রনমথম। রেন্ডা লদাকান লিচ্ছ়ি লবরিেচ্ছয় প়িচ্ছো। রক্ররস্টন 
লিেিানথ কাংক্রীচ্ছটি লসতুি রদচ্ছক এরগচ্ছয় চেচ্ছো ঢােু িাস্তা ধচ্ছি। 
  
রেন্ডা তখন রনচ্ছজি রচন্তায় বযস্ত। ওি ভাচ্ছো োচ্ছগ রক্ররস্টন লিেিানথচ্ছক। মচ্ছন হয় ওি 
রক্ররস্টন লিেিানথচ্ছক এবাং রক্ররস্টন এই দুজনচ্ছকই সহয কিা যায় লকবে। প্রথমত 
রেন্ডাি সচ্ছি লবরশ কথা বচ্ছে না ওিা। ওি পাচ্ছশ পাচ্ছশ হাাঁটচ্ছি রক্ররস্টন নীিচ্ছব। 
বুরদ্ধমতীি পরিচয় এটাই। রেন্ডা ভাবচ্ছো, সরতয যরদ রকিু বোি না থাচ্ছক শুধু শুধু 
বকবক কিাি দিকাি রক আচ্ছি। 
  
রকিুেচ্ছর্ি জনয হারিচ্ছয় লগে রনচ্ছজি জরটেতায় রনচ্ছজই। 
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রমচ্ছসস লিেিানথ হঠাৎ এক সময় বেচ্ছো, কখনও মচ্ছন হয়রন আপনাি। এত রবশ্রী এত 
ভয়ঙ্কি লযন রঠক লিচ্ছট প়িাি মচ্ছতা এখাচ্ছন সবরকিু। 
  
প্রায় কথাগুচ্ছো হাসযকি, রচন্তা-কুরটে করঠন মুচ্ছখ হারসি লেশমাত্র লনই রেন্ডাি। ওি 
রদচ্ছক তাকাচ্ছো রক্ররস্টন লিেিানথ, অরনরশ্চত অবুঝ রকন্তু ওি নজচ্ছি প়িচ্ছো না ও রকিু 
উপহাস কিাি মচ্ছতা। ওি শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ হে মুহূচ্ছতথি জনয। হযাাঁ হযাাঁ রঠক এই 
রজরনষটাই ও বেচ্ছি। 
  
. 
  
৩.৪ 
  
 আাঁ আপরন মশাই রবখযাত লগাচ্ছয়ন্দা। ওাঁিা বচ্ছেরিচ্ছেন জরে িজাচ্ছিি পানশাোয়। রমিঃ 
ব্ল্যাচ্ছটি রপ্রয় রবচির্ লেত্র। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা স্বভাবরসদ্ধ রবনীত ভরিচ্ছত ব্ল্যাচ্ছটি বিবযচ্ছক সমথথন কিচ্ছো। বচ্ছে 
চেচ্ছেন রমিঃ ব্ল্যাট, লকাচ্ছনা কাচ্ছজি জনয এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছিন? না-না এমরন িুরটচ্ছত লব়িাচ্ছত 
এচ্ছসরি। আমািও লতা মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ রবশ্রাচ্ছমি প্রচ্ছয়াজন। লচাখ রটপচ্ছেন রমিঃ ব্ল্যাট। মশাই 
ঐ কথাই বেচ্ছবন তাই না? 
  
রমথযা বচ্ছে োভ রক রবনা প্রচ্ছয়াজচ্ছন–জবাব রদচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। 
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সরতয কথা বেচ্ছত রক আমাি কাচ্ছি আপরন রনরশ্চন্ত থাকচ্ছত পাচ্ছিন, লহাচ্ছিস ব্ল্যাট 
বেচ্ছেন, বচ্ছেই লিেুন না বহ বিচ্ছিি রবচ্ছদযটা মশাই যা শুরন হজম কচ্ছি রদই। এ কাজ 
যরদ না পািতাম আজচ্ছক এই অবস্থায় লপৌঁিচ্ছত পািতাম না। লবরশি ভাগ লোক রকিু 
কথা শুনচ্ছে যতের্ না লসই লশানা কথা উগচ্ছি রদচ্ছত পাচ্ছি ততের্ লসই লোচ্ছকচ্ছদি 
স্বরস্ত পায় না। রজরনষটাচ্ছক প্রশ্রয় লদওয়া যায় না। লসই কািচ্ছর্ই আপনাচ্ছক ভান কিচ্ছত 
হচ্ছব লয, আরম শুধু এখাচ্ছন িুরট কাটাচ্ছতই এচ্ছসরি। আি অনয লকান কাির্ লনই। 
  
আপরন এি উচ্ছটাটাই বা ভাবচ্ছিন লকন? লপায়াচ্ছিা প্রশ্ন কিচ্ছেন। রমিঃ ব্ল্যাট মশাই 
লঘাচ্ছ়িে লোক, লচাখ রটচ্ছপ বেচ্ছেন। চরিত্র লচহািা লদচ্ছখই বুঝচ্ছত পারি। স্বাভারবক রিচ্ছো 
আপনাি মচ্ছতা লোচ্ছকি পচ্ছে দরভে ো লটাচ্ছক অথবা জুয়ান-ো-রপন্স আরত্মক লযাগ 
থাকা সম্ভব। জায়গাগুচ্ছোি সচ্ছি আপনাি মন রক বচ্ছে? দীঘথশ্বাস লিেচ্ছেন লপায়াচ্ছিা, 
রতরন জানো রদচ্ছয় বাইচ্ছি লচাখ িাখচ্ছেন। অচ্ছঝাি বষথর্ কুয়াশা লঘিা িীচ্ছপ শুধু হচ্ছয়চ্ছি। 
আপনাি কথাই রঠক, রতরন বেচ্ছেন। লসখাচ্ছন বষথাি আবহাওয়াি আচ্ছয়াজন িচ্ছয়চ্ছি রভন্ন। 
জুয়াি আড্ডা আমাি রপ্রয়, রমিঃ ব্ল্যাট বেচ্ছেন। কচ্ছঠাি পরিশ্রচ্ছম লবরশি ভাগ সময় লকচ্ছট 
লগচ্ছি, জীবচ্ছনি লকাচ্ছনা সময় লনই আজ তা লপচ্ছয়রি, লচচ্ছয়রিোম সম্মান, আমাি টাকাি 
দাম কাচ্ছিাি লথচ্ছক কম না, আমাি যা মন চাইচ্ছব তাই কিব বা কিচ্ছত পারি। এটুকু 
বেচ্ছত পারি এ বিচ্ছি রকিু রকিু সুখ আনন্দ আরম লদচ্ছখরি। 
  
অস্পষ্ট স্বচ্ছি লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, তাই নারক? রমিঃ ব্ল্যাট বচ্ছে চেচ্ছেন, লকন আরম এোম। 
আরমও লভচ্ছব অবাক হচ্ছয়রি, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। রক বেচ্ছেন আাঁ? 
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অথথপূর্থভাচ্ছব হাত না়িচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। পযথচ্ছবের্ েমতা রকরঞ্চৎ আমািও লনই তা না 
নয়। আমাি পিচ্ছন্দি প্রশ্ন উঠচ্ছে, এ জায়গাি লচচ্ছয় আপরন সহচ্ছজই রভে লবচ্ছি রনচ্ছতন। 
আি আমিা তাি বদচ্ছে দুজচ্ছন এচ্ছস হারজি হচ্ছয়রি এখাচ্ছন। রমিঃ ব্ল্যাট ককথশ স্বচ্ছি লহচ্ছস 
উঠচ্ছেন। লকন এোম সরতযই লভচ্ছব পাই না। রতরন বচ্ছে চেচ্ছেন আনমনাভাচ্ছব, মচ্ছন হয় 
নাচ্ছমি সচ্ছি লকমন লযন অেীক গে জর়িচ্ছয় রিচ্ছো। জরে িজাি লহাচ্ছটে, স্মাগোসথ িীপ 
আপনাচ্ছক চঞ্চে কচ্ছি লতাচ্ছে, লিচ্ছেচ্ছবোি কথা মচ্ছন করিচ্ছয় লদয় তাই না। লচািাচাোন, 
জেদসুয এই সব। 
  
লনৌকা রনচ্ছয় প্রচুি ঘুচ্ছি লবরিেচ্ছয়চ্ছি লিচ্ছেচ্ছবো লথচ্ছকই। পূবথ উপকূে অঞ্চচ্ছে। এমনই 
লপশা এক পুচ্ছিাপুরি কারটচ্ছয় ওঠা যায় না। ইচ্ছে কিচ্ছে প্রচ্ছমাদতিীও রকচ্ছন লিেচ্ছত 
পািতাম একটা সাজাচ্ছনা লগািাচ্ছনা। আমাি মচ্ছন ধচ্ছি না, এই রজরনষটা রঠক তাি লচচ্ছয় 
ভাচ্ছো লনৌকায় লভচ্ছস লব়িান। লিেিানথও ভাচ্ছোবাচ্ছস লনৌকা বইচ্ছত। এখন লতা পািা 
লনই ওি, বাি রতচ্ছনক আমাি সচ্ছি লবর়িচ্ছয়চ্ছি, মাশথাচ্ছেি বউচ্ছয়ি রপিচ্ছন শুধু রদনিাত 
ঘুিচ্ছি। 
  
ব্ল্যাট গো নারমচ্ছয় বচ্ছে চেচ্ছেন, লবরশি ভাগ লোক লহাচ্ছটচ্ছেি িসকষহীন শুকচ্ছনা মাে। 
রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি প্রাচ্ছর্ি লিাাঁয়া একটু পাওয়া যায়। ওি পুচ্ছিা রদনটা পাি হচ্ছয় যায় ওি 
বউচ্ছয়ি রপিচ্ছন। রমচ্ছসস অরভনয় জগচ্ছত যখন রিচ্ছেন গচ্ছপা চােু রিে তাি নাচ্ছম। এখন 
লয লনই তা নয়। পুরুষচ্ছদি মাথাি রঠক থাচ্ছক না ওচ্ছক লদখচ্ছে; লকচ্ছেঙ্কািী না বারধচ্ছয় 
িা়িচ্ছব না এখাচ্ছন। 
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রক লকচ্ছেঙ্কািী? প্রশ্ন কিচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। লসটা অবস্থাি উপি রনভথি কিচ্ছি, লহাচ্ছিস ব্ল্যাট 
উিি রদচ্ছেন। আমাি মচ্ছন হয় মাশথাে একটু বদ লমজাচ্ছজি লোক। আরম এটা 
ভাচ্ছোভাচ্ছবই জারন। ওি সম্বচ্ছে কচ্ছয়কটা কথা আমাি কাচ্ছন এচ্ছসচ্ছি, এচ্ছদি মুখভাব 
লদচ্ছখ রকিু লবাঝা যায় না। শান্ত লোক আি খুব কম কথা বচ্ছে সাবধান থাকা উরচত। 
গচ্ছল্পি নায়কচ্ছক পানশাোয় প্রচ্ছবশ কিচ্ছত লদচ্ছখই লথচ্ছম লগে মাঝপচ্ছথ রতরন। 
  
বচ্ছেরিোম না আপনাচ্ছক, সমুচ্ছদ্র লনৌকা চারেচ্ছয় সরতযই মজা আচ্ছি..আসুন লিেিানথ এক 
গ্লাস হচ্ছয় যাক। আো ড্রাই মারটথরন খাচ্ছবন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা আপরন? মাথা লনচ্ছ়ি 
লপায়াচ্ছিা অসম্মরত প্রকাশ কিচ্ছেন। পযারিক লিেিানথ বেচ্ছো, পৃরথবীচ্ছত লনৌকা 
চাোচ্ছনাি মচ্ছতা লনশা আি রকিু লনই; এি লপিচ্ছন আরম অচ্ছনক সময় রদচ্ছত পারি। 
লিচ্ছেচ্ছবো লথচ্ছকই আমাি এই সখ রিচ্ছো। লবরশি ভাগ সময়ই লতা এই লনৌকা রনচ্ছয় 
থাকতাম। এ রদকটা তাহচ্ছে আপরন ভাচ্ছোভাচ্ছবই জাচ্ছনন, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। বেচ্ছত 
পাচ্ছিন, লহাচ্ছটে ততরি হবাি আচ্ছগই জায়গাটা লচনা আমাি। এই িীচ্ছপ লকউ রিচ্ছো না। 
লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছি পুিাচ্ছনা আমচ্ছেি বার়ি। বার়ি রিচ্ছো এখাচ্ছন একটা। এক 
লপাে়িা বার়ি বহ বিি ধচ্ছি পরিতযি। প্রায় ধ্বাংসাবচ্ছশষই বো যায়। নানািকম গল্প 
চােু রিচ্ছো, ওই বার়ি লথচ্ছক রপরিি গুহায় অচ্ছনকগুচ্ছো যাওয়াি পথ নারক আচ্ছি। গুপ্ত 
পথ খুাঁচ্ছজ লব়িাতাম সব সময় মচ্ছন পচ্ছ়ি। লহাচ্ছিস ব্ল্যাচ্ছটি গ্লাস লকাঁচ্ছপ উঠচ্ছো, পানীয় 
িেচ্ছক প়িচ্ছো। রতরন প্রশ্ন কিচ্ছেন, এই রপরিি গুহাটা রক রজরনষ? 
  
ও আপরন জাচ্ছনন না? পযারিক বেচ্ছো, চট কচ্ছি খুাঁচ্ছজ পাচ্ছবন না গুহাি লঢাকবাি পথটা, 
রপরি লকাচ্ছভ আচ্ছি। পথটা একগাদা পাথচ্ছিি মাচ্ছঝ েুকাচ্ছনা িচ্ছয়চ্ছি। শুধু েম্বা একটা 
সরু িাটে। লকাচ্ছনা মচ্ছত একজন ঢুকচ্ছত পািচ্ছব। গুহাটা সৃরষ্টি কাির্, গুহাি লভতিটা 
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লবশ ব়িব়ি চও়িা। লিাট লিচ্ছেচ্ছদি কাচ্ছি লকমন মজাি রিে বুঝচ্ছতই লতা পািচ্ছিন, 
আমাচ্ছক বচ্ছে রদচ্ছয়রিে এক বুচ্ছ়িা লজচ্ছে। ওখানকাি লজচ্ছেিাও এ খবি জাচ্ছন না। 
লকউ জবাব রদচ্ছত পাচ্ছি না লকন এই জায়গাটাচ্ছক রপরি লকাভ বো হয়। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রঠক এখচ্ছনা আরম বুচ্ছঝ উঠচ্ছত পারিরন রক রজরনষ? 
  
পযারিক লিেিানথ বেচ্ছো, খাস লেভনশায়াচ্ছিি চীজ বেচ্ছত পাচ্ছিন আপরন। শীপচ্ছস্টাচ্ছিি 
জোভূরমচ্ছতও রপরিি গুহা আচ্ছি একটা। রপরিি জচ্ছনয উপহাি রহচ্ছসচ্ছব লোচ্ছক একটা 
কচ্ছি আেরপন লিচ্ছখ আচ্ছস। এ ধিচ্ছনি আত্মা হে রপরি জোভূরমচ্ছত বাস কচ্ছি যািা। 
  
হাঁ, লবশ লকৌতূহচ্ছেি বযাপাি, এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। 
  
পযারিক লিেিানথ বচ্ছে উঠচ্ছেন, েটথমুচ্ছি এই রপরি রনচ্ছয় অচ্ছনক রকাংবদন্তী চােু আচ্ছি। 
মচ্ছন কিা হয় পাহাচ্ছ়িি চূ়িায় অচ্ছনক রপরি আচ্ছি। লশানা লগচ্ছি, কৃষকিা কুয়াশা লঘিা 
িাচ্ছত লদরি কচ্ছি বার়ি লিিাি পথ ভুরেচ্ছয় রদচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
লহাচ্ছিস ব্ল্যাট বেচ্ছেন, তাি মাচ্ছন তািা দু-এক লবাতে চর়িচ্ছয় টাং হচ্ছয় থাচ্ছক। 
  
হাসচ্ছো পযারিক। এিা়িা আি রক বযাখযা হচ্ছত পাচ্ছি বেুন। ব্ল্যাট লচাখ িাখচ্ছেন হাত 
গার়িচ্ছত, বেচ্ছেন, এবাি আরম চরে রেনাি সািচ্ছত। লিেিানথ যা-ই বেুন, রপরিচ্ছদি 
জেদসুযচ্ছদি আরম লঢি লবরশ পিন্দ করি। 
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রতরন লবরিেচ্ছয় লযচ্ছতই পযারিক লিেিানথ সশচ্ছে লহচ্ছস বেচ্ছো, আমাি লদখচ্ছত ভীষর্ 
ইচ্ছে কিচ্ছি ভদ্রচ্ছোচ্ছকি রক দশা হয় রপরিি পািায় পচ্ছ়ি। 
  
লপায়াচ্ছিা মন্তবয কিচ্ছেন আত্মগতভাচ্ছব, একজন বযবসায়ীি পচ্ছে মাঁরসচ্ছয় ব্ল্যাচ্ছটি 
রচন্তাধািা একটু লবরশ মাত্রায় কল্পনারবোসী। 
  
তাি কাির্ ভদ্রচ্ছোক অধথরশরেত, লিেিানথ বেচ্ছো। আমাি স্ত্রী অন্তত তাই বচ্ছেন। 
এখন পযথন্ত ভদ্রচ্ছোক লযসব বই পচ্ছ়িন লদখুন, শুধু িহসয লিামাঞ্চ আি কাউবয়চ্ছদি 
কারহনী। 
  
আমাি মন রক এখনও লিাট লিচ্ছেি মচ্ছতা আপরন এই কথাই বেচ্ছত চান। আপনাি 
রকন্তু তা মচ্ছন হয় না লকন? আরম ওচ্ছক কতটুকুই বা জারন। বািকচ্ছয়ক তাি সচ্ছি লনৌকা 
রনচ্ছয় লবরিেচ্ছয়রি। আরমও জারন না। একা একা থাকচ্ছতই ভাচ্ছোবাচ্ছসন, সিীসাথী খুব 
একটা পিন্দ কচ্ছিন না। 
  
আমাি কাচ্ছি বযাপািটা একটু অদু্ভত োগচ্ছি। তাি োঙাি বযবহাচ্ছিি সমূ্পর্থ রবপিীত। 
  
লিেিানথ সশচ্ছে হাসচ্ছো, বেচ্ছো, জারন, ওাঁি কাি লথচ্ছক সবথদা শত হচ্ছস্তন থাকচ্ছত 
আমাচ্ছদি িীরতমচ্ছতা অসুরবচ্ছধয় প়িচ্ছত হয়। জায়াটাচ্ছক মযািচ্ছগট এবাং ো লটাচ্ছক-ি 
মাঝামারঝ রকিুচ্ছত ততরি কিচ্ছত পািচ্ছে রতরন খুরশ হন। 
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লপায়াচ্ছিা নীিব িইচ্ছেন কচ্ছয়ক রমরনট; রতরন মচ্ছনাচ্ছযাগি সচ্ছি হাসযময় মুখমণ্ডচ্ছে 
পযথচ্ছবের্ কিরিচ্ছেন। তািপি আকরস্মক এবাং অপ্রতযারশতভাচ্ছব বচ্ছে বসচ্ছেন, মাঁরসচ্ছয় 
লিেিানথ আমাি মচ্ছন হয় আপরন জীবনচ্ছক উপচ্ছভাগ কিচ্ছত ভাচ্ছোবাচ্ছসন। 
  
পযারিক তাি রদচ্ছক লচচ্ছয় িইচ্ছেন অবাক হচ্ছয়, ভাচ্ছোবারস, রনশ্চয়; লকন বাসচ্ছবা না? 
লকন বাসচ্ছবা না লকন? 
  
লপায়াচ্ছিা সমথথন কিচ্ছেন, আপনাচ্ছক আরম এ জচ্ছন্মি জচ্ছনয অরভনন্দন জানারে। 
  
লিেিানথ মৃদু লহচ্ছস বেচ্ছো, ধনযবাদ এই প্রসচ্ছি একজন বচ্ছয়াচ্ছজযষ্ঠ রহচ্ছসচ্ছব। 
  
অচ্ছনক বচ্ছয়াচ্ছজযষ্ঠ রহচ্ছসচ্ছব, লিাট উপচ্ছদশ রদচ্ছত সাহস কিরি আপনাচ্ছক বেুন? পুরেস 
বারহনীি রবচের্ বেু বহ বিি আচ্ছগ বচ্ছেরিচ্ছেন আমাচ্ছক, ভাই এিকুে যরদ তুরম শারন্ত 
চাও তাহচ্ছে স্ত্রীচ্ছোকচ্ছদি এর়িচ্ছয় চেচ্ছব। 
  
পযারিক লিেিানথ বেচ্ছো, আপনাি একটু লদরি হচ্ছয় লগচ্ছি, আরম রববারহতা আপরন লতা 
জাচ্ছনন। 
  
হযাাঁ, জারন আপনাি স্ত্রী একজন সুন্দিী মরহো, এক মারজথত রুরচি; রতরন আপনাচ্ছক 
যচ্ছথষ্ট ভাচ্ছোবাচ্ছসন, আমাি ধাির্া। 
  
পযারিক লিেিানথ বচ্ছে উঠচ্ছো তীর স্বচ্ছি–আরমও ওচ্ছক যচ্ছথষ্ট ভাচ্ছোবারস। 
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এ কথা শুচ্ছন ব়ি সুখী হোম। বেচ্ছেন এিকুে লপায়াচ্ছিা। িাচ্ছগ লিচ্ছট প়িচ্ছো পযারিক, 
আপরন রক বেচ্ছত চাইচ্ছিন? 
  
লহোন রদচ্ছয় লচাখ বুচ্ছজ লচয়াচ্ছি বসচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। রকিু রকিু অরভজ্ঞতা আমাি হচ্ছয়চ্ছি 
ওচ্ছদি সম্পচ্ছকথ। ওিা জীবনটাচ্ছক জরটে কচ্ছি তুেচ্ছত পািদরশথনী। তাচ্ছদি ইাংচ্ছিজিা 
প্রর্য়ঘরটত বযাপাচ্ছি ব়ি অদু্ভতভাচ্ছব আচির্ কচ্ছি। মাঁরসচ্ছয় লিেিানথ, আসাটা যরদ 
এচ্ছতাই জরুিী রিচ্ছো আপনাি, আপরন তাহচ্ছে আপনাি স্ত্রীচ্ছক সচ্ছি কচ্ছি রনচ্ছয় এচ্ছেন 
না লকন? 
  
লিেিানথ বেচ্ছো িাগী সুচ্ছি, আরম রকিুই বুঝচ্ছত পািরি না, আপরন রক বেচ্ছিন। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা শান্ত স্বচ্ছি বেচ্ছো, স্পষ্টই বুঝচ্ছত পািরি আরম। তকথ কিাি মচ্ছতা 
রনচ্ছবথাধ আরম নই; আরম শুধু আপনাচ্ছক সতকথ কচ্ছি রদরে। 
  
তাহচ্ছে আপরন ওই লবহে লমচ্ছয়চ্ছিচ্ছেগুচ্ছোি কথা শুচ্ছনচ্ছিন। রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি ওই 
রুস্টাি লমচ্ছয়টা রদনিাত রজভ চাোচ্ছনা িা়িা ওচ্ছদি আি লকাচ্ছনা কাজ লনই। লমচ্ছয়রট 
লযচ্ছহতু ওচ্ছদি মচ্ছধয লবরশ সুন্দিী, লসচ্ছহতু ওচ্ছক রঘচ্ছি যত সব লনাাংিা গাে-গল্প মুরখচ্ছয় 
তুচ্ছেচ্ছি। 
  
লপায়াচ্ছিা উচ্ছঠ দাাঁর়িচ্ছয় মৃদু স্বচ্ছি বেচ্ছেন, এখনও রক আপনাি এ সব কিাি বয়স 
আচ্ছি? লপায়াচ্ছিা মাথা লনচ্ছ়ি পানশাো লথচ্ছক লবরিেচ্ছয় লগচ্ছেন। পযারিক লিেিান 
আগুনঝিা দৃরষ্ট রনচ্ছয় লচচ্ছয় িইচ্ছো তাি গমনপচ্ছথি রদচ্ছক। 
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. 
  
৩.৫ 
  
 এিকুে লপায়াচ্ছিা খবাি ঘি লিচ্ছ়ি হেঘচ্ছি এচ্ছস দাাঁ়িাচ্ছেন থমচ্ছক। সবকটা দিজাই 
লভাো। িাচ্ছতি ঠাণ্ডা হাওয়া এক ঝেক অনরধকাি প্রচ্ছবশ কিচ্ছো ঘচ্ছি। 
  
ঘন কুয়াশাও রমরেচ্ছয় লগচ্ছি। বৃরষ্ট লথচ্ছম লগচ্ছি। তািা ঝেমচ্ছে িাত লযন আত্মপ্রকাশ 
কিচ্ছি। পাহাচ্ছ়িি রকনািায় ওি রপ্রয় আসচ্ছন রক্ররস্টন লিেিানথচ্ছক আরবষ্কাি কিচ্ছেন 
এিকুে লপায়াচ্ছিা। ওি পাচ্ছশ দাাঁ়িাচ্ছেন। বেচ্ছেন, মাদাম আপরন রভচ্ছজ আসচ্ছন বসচ্ছিন, 
ঠান্ডা োগচ্ছব আপনাি এখাচ্ছন বসা রঠক নয়। 
  
রকিু হচ্ছব না আি হচ্ছেই বা কাি রক আচ্ছস যায়। 
  
মাদাম আপরন লতা আি রশশু নন, একজন রশরেত মরহো আপরন। অন্তত আপনাি সব 
বুচ্ছঝ শুচ্ছন কিা উরচত। 
  
উিি রদচ্ছো শীতে স্বচ্ছি, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা রনরশ্চত থাকুন ঠান্ডায় আমাি রকিু হয় না। 
  
আজচ্ছকি রদনটা রিচ্ছো বৃরষ্ট লভজা রদন, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। উচ্ছঠরিচ্ছো ঝ়ি, বষথা 
এচ্ছসরিচ্ছো, ঘন কুয়াশা আমাচ্ছদি কচ্ছি রদচ্ছয়রিচ্ছো অে। এখন রকন্তু রমরেচ্ছয় লগচ্ছি 
কুয়াশা, আচ্ছগি মচ্ছতা আকাশ পরিষ্কাি হচ্ছয় লগচ্ছি। রচকরমক কিচ্ছি আকাচ্ছশি তািািা 
জীবনটাও এইিকচ্ছমি মাদাম। 
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রক্ররস্টন চাপা স্বচ্ছি বেচ্ছো, অসহয োচ্ছগ আমাি সবচ্ছচচ্ছয় লকান রজরনষটা বেচ্ছবা। 
  
 মাদাম রক? 
  
দয়া রজরনষটা। ওি শেটা লযন চাবুচ্ছকি মচ্ছতা আিচ্ছ়ি প়িচ্ছো তীক্ষ্ণ স্বচ্ছি। ও বচ্ছে 
চেচ্ছো, আরম রকিু বুরঝনা আপনািা ভাচ্ছবন? সবথের্ বচ্ছে লব়িাচ্ছে রকিু লদরখ না? ইস্ 
লবচািা রমচ্ছসস লিেিানথচ্ছক লদচ্ছখ কষ্ট হয়, আরম এই রজরনষটা লদচ্ছখ সহয কিচ্ছত পারি 
না। আমাচ্ছক লদচ্ছখ ওাঁচ্ছদি কষ্ট হচ্ছে। পচ্ছকট লথচ্ছক রুমাে লবি কচ্ছি সাবধাচ্ছন পাথচ্ছিি 
আসচ্ছন রবরিচ্ছয় রদচ্ছেন লপায়াচ্ছিা, বসচ্ছেন। তাাঁি সুরচরন্তত বিবয িাখচ্ছেন, রমচ্ছথয নয় 
আপনাি একথাটা। 
  
লমচ্ছয়চ্ছদি মাঝপচ্ছথই লথচ্ছম লগচ্ছো, রক্ররস্টন। গম্ভীি স্বচ্ছি লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন-যরদ রকিু না 
মচ্ছন কচ্ছিন, তাহচ্ছে মাদাম, কচ্ছয়কটা কথা বরে। কথাটা উজ্জ্বে নেত্রচ্ছদি মচ্ছতাই 
সরতয? এই পৃরথবীি আচ্ছেনা সু্টয়াটথিা অথবা মাশথােিা ধতথচ্ছবযি মচ্ছধয কখনও আচ্ছস না। 
  
বাচ্ছজ কথা। রক্ররস্টন লিেিানথ বেচ্ছো। 
  
উাঁহ, আরম আপনাচ্ছক আশ্বাস রদরে সরতয। কচ্ছয়ক মুহূচ্ছতথি জনয, তাচ্ছদি িাজত্ব হয় 
ের্স্থায়ী। এক মাত্র তািাই, সরতযকাচ্ছিি স্থায়ী দাগ কাচ্ছটন তািাই; একমাত্র প্রশাংসনীয় 
গুর্ আচ্ছি, বুরদ্ধ আচ্ছি, যাচ্ছদি মচ্ছধয। 
  
রক্ররস্টন বেচ্ছো ঘৃর্াভিা স্বচ্ছি, আপরন রক ভাচ্ছবন পুরুচ্ছষিা গুর্ বুরদ্ধি লকাচ্ছনা গুরুত্ব 
লদয়? এ সচ্ছবি রনশ্চয়ই লদয় শান্ত স্বচ্ছি বেচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। আরম রকন্তু একমত হচ্ছত 
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পািোম না, রক্ররস্টন সাংচ্ছেচ্ছপ লহচ্ছস বেচ্ছো এইসব কথাগুচ্ছো! আপনাি স্বামী 
আপনাচ্ছক ভাচ্ছোবাচ্ছসন, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, তা জানা সম্ভব নয় আপনাি পচ্ছে। 
  
হযাাঁ, আরম তাচ্ছক আপনাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় থাকচ্ছত লদচ্ছখরি আরম জারন, রক্ররস্টন লভচ্ছঙ 
প়িচ্ছো। হঠাৎ-ই িুচ্ছে কাাঁদচ্ছত োগচ্ছো লপায়াচ্ছিাি কাাঁচ্ছধ মাথা লিচ্ছখ। ও বচ্ছে উঠচ্ছো, 
আি সইচ্ছত পািরি না…আি সইচ্ছত পািরি না…লপায়াচ্ছিা সান্ত্বনা লদবাি লচষ্টা কিচ্ছেন। 
ওি রপচ্ছঠ হাত লিচ্ছখ। তধযথ ধরুন, মাদাম তধযথ ধরুন শুধু একটু, আশ্বাচ্ছসি সুচ্ছি 
বেচ্ছেন। 
  
ও উচ্ছঠ বসচ্ছো অবচ্ছশচ্ছষ। রনচ্ছজচ্ছক সামচ্ছে রনচ্ছয় রুমাচ্ছে লচাখ মুচ্ছি রুদ্ধ স্বচ্ছি বেচ্ছো, 
মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা এখন আপরন যান। আরম একটু একা থাকচ্ছত চাই। 
  
রক্ররস্টনচ্ছক একা লিচ্ছখ লপায়াচ্ছিা আাঁকাবাাঁকা পথ রদচ্ছয় লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক রিচ্ছি চেচ্ছেন। 
লহাচ্ছটচ্ছেি কািাকারি লপৌঁচ্ছি হঠাৎ কাচ্ছন এে এক চাপা কথাবাতথাি শে। 
  
রকিুটা এচ্ছগাচ্ছতই রতরন লদখচ্ছেন আচ্ছেথনা মাশথাে ও পযারিক লিেিানথ লঝাাঁচ্ছপি সারিি 
মাচ্ছঝ িাাঁকা অাংচ্ছশ পাশাপারশ বচ্ছস আচ্ছি। পুরুষরটি আচ্ছবগকরল্পত কেস্বি রতরন শুনচ্ছত 
লপচ্ছেন, আচ্ছেথনা আরম সবরকিু ভুচ্ছে লযচ্ছত বচ্ছসরি লতামাি জনয। আমাচ্ছক তুরম পাগে 
কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছিা, তুরম রক আমায় ভাচ্ছোবাচ্ছসা না। আমাি জনয একটুও ভাব না তুরম 
বচ্ছো। আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি মুখমণ্ডে স্পষ্ট লদখচ্ছত পারেচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। তাি মচ্ছন হচ্ছো, 
লযন লকাচ্ছনা লব়িাে আদচ্ছিি উিাচ্ছপ বচ্ছস অনুভব কিচ্ছি, সুখ ভিীি সচ্ছি মানুচ্ছষি 
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লচচ্ছয় পশুি সাদৃশয অচ্ছনক লবরশ। আচ্ছেথাি হােকা কেস্বি লশানা লগে, রনশ্চয়ই পযারিক 
লসানা লতামাচ্ছক আরম ভাচ্ছোবারস তুরম তা জাচ্ছনা। 
  
প্রথম তাি অপশ্রবচ্ছর্ োরন্ত রদচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। সরু ঢােু পথ ধচ্ছি লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক 
আবাি রিচ্ছি চেচ্ছেন। হঠাৎ মাঝপচ্ছথ একজন সি রনচ্ছেন। কযাচ্ছেন মাশথাে। মাশথাে 
বেচ্ছেন, চমৎকাি িাত রক বচ্ছেন? রবচ্ছশষ কচ্ছি ওিকম একটা জঘনয রদচ্ছনি পি। লচাখ 
তুচ্ছে তাকাচ্ছেন আকাচ্ছশি রদচ্ছক রতরন। মচ্ছন হচ্ছে কােচ্ছকি আবাহাওয়া ভাচ্ছোই 
থাকচ্ছব। 
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িতুথথ  ভররছেদ্ 
  
৪.১ 
  
২৬ লশ জুোই সকাে বচ্ছয় রনচ্ছয় এচ্ছো উজ্জ্বে রনচ্ছমথঘ রদচ্ছনি আশ্বাস। সুন্দি সকাে 
এমন লকাচ্ছনা চূ়িান্ত অেসচ্ছকও রবিানা িা়িচ্ছত লোভ লদখায়। 
  
আজ সকাে সকাে উচ্ছঠচ্ছিন। জরে িজাচ্ছিি সাচ্ছজি লটরবচ্ছেি সামচ্ছন দাাঁর়িচ্ছয় বাদামী 
িচ্ছঙি লমাটা বাাঁধাচ্ছনা বইটা লভাো অবস্থাচ্ছতই উপু়ি কচ্ছি িাখচ্ছো রেো। তািপি 
তাকাচ্ছো আয়নায় রনচ্ছজি প্ররতরবচ্ছম্বি রদচ্ছক, এখন সকাে আটটা। 
  
এক অদু্ভত দৃষ্টান্ত ওি লঠাাঁটচ্ছজা়িায়, লচাচ্ছখি তািা স্বাভারবচ্ছকি লচচ্ছয় ঈষৎ সঙু্করচত। 
আমাচ্ছক পািচ্ছতই হচ্ছব ও রুদ্ধশ্বাচ্ছস উচ্চাির্ কিচ্ছো। 
  
রেন্ডা পাজামা লিচ্ছ়ি সাাঁতাচ্ছিি লপাশাক পচ্ছি রনচ্ছো। তাি উপি পিচ্ছো স্নাচ্ছনি লঢাো 
লপাশাক। বািান্দা ধচ্ছি চেচ্ছত শুরু কিচ্ছো ও ঘি লথচ্ছক লবরিেচ্ছয়। বািান্দাি লশচ্ছষ 
একটা দিজা খুেচ্ছতই লদখা লগচ্ছো একটা লঘািাচ্ছনা লোহাি রসাঁর়ি লসাজা লনচ্ছম লগচ্ছি 
পাথুচ্ছি জরমচ্ছত। সমুচ্ছদ্রি জচ্ছে একটা লঝাোচ্ছনা লোহাি মই লনচ্ছম লগচ্ছি। প্রাতযরহক 
প্রাতিঃিাশ লসচ্ছি লনবাি আচ্ছগ লহাচ্ছটচ্ছেি লয সব অরতরথিা একটু শিীি রভরজচ্ছয় রনচ্ছত 
চান, সময় সাংচ্ছেপ কিাি জনয তািাই প্রধান তসকচ্ছত না রগচ্ছয় এই মইটা বযবহাি 
কচ্ছিন। 
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যখন বািান্দা লথচ্ছক রসাঁর়িচ্ছত নামচ্ছি রেন্ডা বাবাি সচ্ছি মুচ্ছখামুরখ হচ্ছো তখন। রতরন 
উপচ্ছি উঠরিচ্ছেন রসাঁর়ি লবচ্ছয়। ওচ্ছক লদচ্ছখ বেচ্ছেন, লদখরি আজ সকাে সকাে উচ্ছঠি। 
স্নান কিচ্ছত যাচ্ছো বুরঝ? মাথা লনচ্ছ়ি সম্মরত জানাচ্ছো রেন্ডা। ওিা পাশ কারটচ্ছয় চচ্ছে 
লগে পিম্পচ্ছক। 
  
রকন্তু লঝাোচ্ছনা মইচ্ছয়ি রদচ্ছক না এরগচ্ছয় লহাচ্ছটচ্ছেি বাাঁ পাশ রদচ্ছয় লয পথটা কাংরক্রচ্ছটি 
লসতুি রদচ্ছক চচ্ছে লগচ্ছি, রেন্ডা লসই পথটা ধিে। লসতু এখন জচ্ছেি রনচ্ছচ লজায়াচ্ছিি 
কািচ্ছর্। অরতরথচ্ছদি পািাপাচ্ছিি লনৌচ্ছকাটা কাচ্ছিই পাচ্ছ়ি বাাঁধা িচ্ছয়চ্ছি। যাি উপি ওটাি 
দারয়ত্ব তাচ্ছক কািাকারি পাওয়া লগে না লকাথাও। লনৌকা লিচ্ছ়ি রদে রেন্ডা। 
  
ওপাচ্ছি লপৌঁচ্ছি, লনৌকা পাচ্ছ়ি লবাঁচ্ছধ ও ঢােু পথ লবচ্ছয় এরগচ্ছয় চেেে…গযাচ্ছিজ িার়িচ্ছয় 
থামচ্ছো লিাট লদাকানটাি কাচ্ছি। লদাকাচ্ছনি মরহোটা সচ্ছবমাত্র লদাকান খুচ্ছে ঘি ঝাাঁট 
রদচ্ছত শুরু কচ্ছিচ্ছি। িীরতমচ্ছতা রেন্ডা অবাক হচ্ছো। রমস আপরন খুব সকাে সকাে 
উচ্ছঠচ্ছিন। স্নান-লপাশাচ্ছকি পচ্ছকচ্ছট হাত ঢুরকচ্ছয় লবি কচ্ছি আনচ্ছো রকিু টাকা রেন্ডা। 
তািপি তাি লকনাকাটায় মন হচ্ছো। 
  
. 
  
৪.২ 
  
 রক্ররস্টন লিেিানথ ওি ঘচ্ছি দাাঁর়িচ্ছয়। রেন্ডা যখন রিচ্ছি এচ্ছো, রক্ররস্টন রবরস্মত স্বচ্ছি 
বেচ্ছো, ও এই লতা! আরম ভাবরিোম তুরম হয়চ্ছতা এখন ঘুম লথচ্ছক ওচ্ছঠারন। 
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রেন্ডা বেচ্ছো, না স্নান কিচ্ছত কিচ্ছত েেয কিচ্ছো রক্ররস্টন একটু অবাক হচ্ছয় বেচ্ছো 
লবশ তা়িাতার়িই রপয়ন আজ োক রবরে কচ্ছি লগচ্ছি লদখরি। 
  
রেন্ডা চমচ্ছক উঠচ্ছো। ওি স্বভাবরসদ্ধ অচ্ছগািাচ্ছো প্রকৃরতি কাগচ্ছজি জনয পযাচ্ছকটটা ওি 
হাত িচ্ছস্ক পচ্ছ়ি লগচ্ছো লমচ্ছঝচ্ছত। পেকা সুচ্ছতাটা রিাঁচ্ছ়ি রগচ্ছয় লভতচ্ছিি কচ্ছয়কটা রজরনস 
গর়িচ্ছয় প়িচ্ছো বাইচ্ছি। রক্ররস্টচ্ছনি লচাচ্ছখ িুচ্ছট উঠচ্ছো রবস্ময়। লমামবারত রকচ্ছনচ্ছিা রক 
জচ্ছনয তুরম? 
  
রেন্ডাি লসৌভাগযবশত রক্ররস্টন ওি উিচ্ছিি অচ্ছপো কিচ্ছো না। ওি রজরনষগুচ্ছো লমচ্ছঝ 
লথচ্ছক তুেচ্ছত তুেচ্ছত বচ্ছে চেচ্ছো, জানচ্ছত এচ্ছসরিোম তুরম আমাি সচ্ছি পাে লকাচ্ছভ 
যাচ্ছব রকনা? আরম লসখাচ্ছন িরব আাঁকচ্ছত যাচ্ছবা। রবনা রিধায় সম্মরত জানাচ্ছো রেন্ডা। 
রক্ররস্টনচ্ছক গত কচ্ছয়করদচ্ছন ওি রচত্রাঙ্কন-অরভযাচ্ছন সি রদচ্ছয়চ্ছিন। রক্ররস্টন রশল্পী 
রহচ্ছসচ্ছব খুবই উাঁচু দচ্ছিি না হচ্ছেও, রেন্ডাি ধাির্া, এই িরব আাঁকাি সম্ভবত কপট 
অজুহাচ্ছতই এখনও অেুণ্ণ লিচ্ছখচ্ছি ওি অহঙ্কািচ্ছক। আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি সারন্নচ্ছধয কারটচ্ছয় 
লদয় ওি স্বামী রদচ্ছনি লবরশি ভাগ সময়। রেন্ডা রদচ্ছনি পি রদন ক্রমশ রখটরখচ্ছট এবাং 
বদ-লমজাজী হচ্ছয় প়িচ্ছি, রক্ররস্টচ্ছনি ভাচ্ছো োচ্ছগ ওি সচ্ছি সময় কাটাচ্ছত কাির্ রক্ররটন 
িরব আাঁকাি সময় গভীি মচ্ছনাচ্ছযাচ্ছগ েুচ্ছব থাচ্ছক এবাং কম কথা বচ্ছে অভযস্ত। রেন্ডা 
তাচ্ছত একিকম রনিঃসিতাি স্বাদ অনুভব কচ্ছি। ওি মচ্ছধয থাচ্ছক কািও সিোচ্ছভি এক 
অদু্ভত আকুেতা। পিস্পচ্ছিি প্ররত লকমন ওচ্ছদি লযন একটা সূক্ষ্ম সহানুভূরতি লযাগ 
িচ্ছয়চ্ছি, সম্ভবত রবচ্ছশষ একজনচ্ছক সমানভাচ্ছব অপিচ্ছন্দি কিাি মচ্ছধযই েুরকচ্ছয় আচ্ছি 
কাির্, বাচ্ছিাটায় আরম লটরনস লখেচ্ছত যাচ্ছবা, রক্ররস্টন বেচ্ছো। তাই একটু তা়িাতার়ি 
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লবচ্ছিাচ্ছেই ভাচ্ছো হয়। ধচ্ছিা সাচ্ছ়ি দশটা। এই সব বেচ্ছেন রক্ররস্টন। আরম ততরি হচ্ছয় 
থাকচ্ছবা রঠক আচ্ছি; হেঘচ্ছিই তাহচ্ছে আপনাি সচ্ছি লদখা হচ্ছব। 
  
. 
  
৪.৩ 
  
 লিাজামন্ড োনথরে খাবাি ঘি লিচ্ছ়ি েথ পাচ্ছয় লবচ্ছিাচ্ছতই রসাঁর়ি লবচ্ছয় ত্বরিচ্ছত লনচ্ছম আসা 
রেন্ডাি সচ্ছি ধাক্কা োগচ্ছো ওি। রমস োনথরে দুিঃরখত। চমৎকাি সকাে, লিাজামন্ড 
বেচ্ছো, গতকাচ্ছেি পি এিকম একটা রদন রবশ্বাসই কিা যায় না। 
  
রঠক বচ্ছেচ্ছিন। আরম রমচ্ছসস লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি পাে লকাচ্ছভ যারে। তাি সচ্ছি লদখা 
কিবাি কথা সাচ্ছ়ি দশটায়। হয়চ্ছতা লদরিই হচ্ছয় লগচ্ছো ভাবরিোম। দশটা পাঁরচশ সচ্ছব 
এখন। না তাহচ্ছে রনরশ্চচ্ছন্ত যাক। লিাজমন্ড উৎসুক হচ্ছয় তাকাচ্ছো ওি রদচ্ছক রেন্ডাচ্ছক 
একটু হাাঁপাচ্ছত লদচ্ছখ। রেন্ডা লতামাি জ্বি হয়রন লতা! রেন্ডাি লচাখ অস্বাভারবক উজ্জ্বে 
এবাং দু-গাচ্ছে োেচ্ছচ আশা লবশ স্পষ্ট। আমাি…কই না লতা কখনও জ্বি হয় না। 
  
আজচ্ছকি রদনটা এত সুন্দি, লিাজামন্ড লহচ্ছস বেচ্ছো, আরম রবিানায় বচ্ছস প্রাতিঃিাশ 
খাওয়াি পুিচ্ছনা অভযাস লিচ্ছ়ি রনচ্ছচ চচ্ছে এচ্ছসরি। এবাং বীিপুরুচ্ছষি মচ্ছতাই খাওয়াি 
লটরবচ্ছে রেম ও লবকচ্ছনি মুচ্ছখামুরখ হচ্ছয়রি। আজচ্ছকি রদনটা সরতয অপূবথ গতকাচ্ছেি 
পি। গাে লকাচ্ছভ খুব ভাচ্ছো োচ্ছগ সকাচ্ছে। আরম লতে লমচ্ছখ শুচ্ছয় থাকচ্ছবা। হযাাঁ 
সকাচ্ছেি রদচ্ছক ভাচ্ছো। লিাজামন্ড বেচ্ছো, তসকচ্ছতি তুেনায় অচ্ছনক শান্ত, রনজথন 
এখানকাি জায়গাটা। োজুক স্বচ্ছি রেন্ডা বেচ্ছো, আপরনও চেুন না। 
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মাথা না়িচ্ছো লিাজামন্ড, না অনয কাজ আচ্ছি কতকগুচ্ছো। রসাঁর়ি লবচ্ছয় রনচ্ছচ লনচ্ছম এচ্ছো 
রক্ররস্টন লিেিানথ। ওি পিচ্ছন আবহাওয়াি উপচ্ছযাগী েম্বা হাতাি লঢাো লপাশাক সবুজ 
কাপচ্ছ়িি উপি হেচ্ছদ কাজ কিা। ওি গাচ্ছয়ি িযাকাচ্ছস পাণু্ডি িচ্ছঙি সচ্ছি সবুজ এবাং 
হেচ্ছদ িঙটাই লয সবচ্ছচচ্ছয় লবরশ লবমানান, লিাজামচ্ছণ্ডি রজভ রপসরপস কিচ্ছত োগচ্ছো, 
লস কথা বোি জনয লপাশাক সম্পচ্ছকথ লকাচ্ছনা লবাধ শরি লনই, এমন কাউচ্ছক লদখচ্ছে 
লিাজামচ্ছণ্ডি ভীষর্ অস্বরস্ত হয়। লমচ্ছয়রটচ্ছক যরদ আরম মচ্ছনি মচ্ছতা কচ্ছি সাজাচ্ছত 
পািতাম, ও ভাবচ্ছো ওি স্বামী সচ্ছচতন হচ্ছয় রঠক ওি রদচ্ছক নজি রদচ্ছতা কচ্ছয়করদচ্ছনি 
মচ্ছধযই। আচ্ছেথনা লবাকা হচ্ছেও লস জাচ্ছন রনচ্ছজচ্ছক রকভাচ্ছব সাজাচ্ছত হয়। 
  
রেন্ডাচ্ছক তািপি ও বেচ্ছো, লতামাচ্ছদি ভাচ্ছোই কাটচ্ছব সময়টা। একটা বই রনচ্ছয় সারন 
েজ-এি রদচ্ছক যারে আরম। 
  
. 
  
৪.৪ 
  
 ঘচ্ছি বচ্ছসই করি ও লিাে সহকাচ্ছি প্রাতিঃিাশ সািচ্ছেন এিকুে লপায়াচ্ছিা যথািীরত। 
সকাচ্ছেি লসৌন্দযথ তাচ্ছক অভযাস-রনরদথষ্ট সমচ্ছয়ি আচ্ছগই বাধয কিচ্ছো লহাচ্ছটে িা়িচ্ছত। 
দশটায় সমুদ্রতীচ্ছি লনচ্ছম এচ্ছেন। তাি তদনরন্দন উপরস্থরতি সময় হচ্ছত তখনও আধঘন্টা 
লদরি। একজন িা়িা শুধু লবোভূরমচ্ছক কাউচ্ছক নজি প়িচ্ছো না। আচ্ছেথনা মাশথাে লসই 
একজন। আচ্ছেথনাি পিচ্ছন রপ্রয় ওি সাাঁতাচ্ছিি লপাশাক, সবুজ টুরপ মাথায় ও একটা 
সাদা কাচ্ছঠি লভোচ্ছক জচ্ছে ভাসাচ্ছনাি লচষ্টা কিরিচ্ছো। ওচ্ছক সাহাচ্ছযযি জনয এরগচ্ছয় 
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লগচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। পচ্ছিাপকারিতাি পুিস্কাি স্বরূপ রনচ্ছজি ধবধচ্ছব সাদা জুচ্ছতা লজা়িাচ্ছক 
সমুচ্ছদ্রি জচ্ছে স্নান কিাচ্ছেন। 
  
লপায়াচ্ছিাচ্ছক ধনযবাদ জানাচ্ছো আচ্ছেথনা–ওি রনজস্ব রতযথক দৃরষ্টচ্ছত। লভোয় চচ্ছ়ি এরগচ্ছয় 
যাওয়াি মুহূচ্ছতথ আচ্ছেথনা তাচ্ছক োকচ্ছো, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? লপায়াচ্ছিা তৎপি ভিীচ্ছত 
রনচ্ছমচ্ছষ লহচ্ছেি রকনািায় রগচ্ছয় দাাঁ়িাচ্ছেন। আমাি জচ্ছনয একটা কাজ কিচ্ছবন, আচ্ছেথনা 
বেচ্ছো। রনশ্চয়ই ও লপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক লচচ্ছয় হাসচ্ছো। কাউচ্ছক বেচ্ছবন না আরম লকাথায় 
যারে। তািপি মৃদু স্বচ্ছি বেচ্ছো। অন্তি স্পশথ কিা দৃরষ্ট ওি লচাচ্ছখ। আমাি রপিু কিচ্ছব 
প্রচ্ছতযচ্ছকই। আরম আজ একটু একো থাকচ্ছত চাই। তবঠা লবচ্ছয় এরগচ্ছয় চেচ্ছো রনপুর্ 
হাচ্ছত আচ্ছেনা। সমুদ্র লিচ্ছ়ি উচ্ছঠ এচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। আপনমচ্ছনই রব়িরব়ি কিচ্ছত 
োগচ্ছেন, উাঁহ অসম্ভব এচ্ছকবাচ্ছিই। আরম রকিুচ্ছতই রবশ্বাস কিচ্ছত পািরি না। 
  
আচ্ছেথনা সু্টয়াটথ মচ্ছঞ্চি নাচ্ছমই ওচ্ছক সচ্ছম্বাধন কিা যায়, এ রবষচ্ছয় যচ্ছথষ্ট সচ্ছন্দহ আচ্ছি 
জীবচ্ছন কখনও একা থাকচ্ছত লচচ্ছয়চ্ছিন রকনা। এি আসে কাির্ সহচ্ছজই অনুমান 
কিচ্ছেন এিকুে লপায়াচ্ছিা। কািও সচ্ছি লদখা কিচ্ছত চচ্ছেচ্ছিন, আচ্ছেনা মাশথাে 
রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ। এবাং কাি সচ্ছি লস রবষচ্ছয়ও লপায়াচ্ছিা মচ্ছন সুস্পষ্ট ধাির্া িচ্ছয়চ্ছি একটা। 
লপায়াচ্ছিা লদখচ্ছেন ও মচ্ছন মচ্ছন ভাবচ্ছেনও রনচ্ছজি অনুমানচ্ছক ভ্রান্ত প্রমারর্ত হচ্ছত 
লদখচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। 
  
লযই পাহাচ্ছ়িি বাাঁচ্ছক অদৃশয হচ্ছো, সাদা লভোটা। তখনই তাি নজচ্ছি প়িচ্ছো পযারিক 
লিেিানথ েম্বা পা লিচ্ছে লহাচ্ছটচ্ছেি রদক লথচ্ছক সমুদ্র তীচ্ছি লনচ্ছম আসচ্ছি। রঠক লপিচ্ছনই 
আসচ্ছি তাি প্ররতিন্দ্বী লকচ্ছনথ মাশথাে। 
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ঈষৎ মাথা লনায়াচ্ছেন মাশথাে লপায়াচ্ছিাচ্ছক লদচ্ছখ, সুপ্রভাত মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা। স্ত্রীচ্ছক 
লদচ্ছখচ্ছিন, আমাি। লপায়াচ্ছিা কূটনীরতরবচ্ছদি মচ্ছতা জবাব রদচ্ছেন, তাহচ্ছে মাদাম সকাচ্ছে 
উচ্ছঠচ্ছিন আজ। ওচ্ছক ওি ঘচ্ছি লদখোম না, মাশথাে বেচ্ছেন। আকাচ্ছশি রদচ্ছক তারকচ্ছয় 
বেচ্ছেন, আজচ্ছকি রদনটা চমৎকাি। স্নানটা লসচ্ছি লিরে এখনই। একগাদা কাগজ টাইপ 
কিচ্ছত হচ্ছব রিচ্ছি রগচ্ছয়। পযারিক লিেিানথ অচ্ছপোকৃত চাপা দৃরষ্টচ্ছত সমুদ্রতীচ্ছিি 
দুপাচ্ছশ লচাখ বুরেচ্ছয় রনচ্ছেন একবাি। তািপি লপায়াচ্ছিাি পাচ্ছশ বচ্ছস তাি লপ্ররমচ্ছকি 
প্রতীো কিচ্ছত োগচ্ছো। আি মাদাম লিেিানথ, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রতরনও রক লভাচ্ছি 
উচ্ছঠচ্ছিন। 
  
জবাব রদচ্ছো পযারিক, রক্ররস্টন? িরব আাঁকচ্ছত লবচ্ছিাচ্ছব। ইদানীাং লদখরি ওি িরব আাঁকাি 
লঝাাঁক লবচ্ছ়ি লগচ্ছি। পযারিক লিেিাচ্ছনথ স্পষ্টই লবাঝা লগে, তাি মন পচ্ছ়ি িচ্ছয়চ্ছি অনয 
লকাথাও, সময় যচ্ছতাই লযচ্ছত োগচ্ছো, ততই প্রকট হচ্ছত োগচ্ছো আচ্ছেথনাি জনয তাি 
অসরহষু্ণ ভাব। লকাচ্ছনা পাচ্ছয়ি শে লশানামাত্রই লস উৎসুক হয় ঘুচ্ছি তারকচ্ছয় লদখচ্ছি, 
লক আসচ্ছি লহাচ্ছটচ্ছেি রদক লথচ্ছক। রকন্তু হতাশাি পি হতাশা শুধুই। প্রথচ্ছম এচ্ছেন রমিঃ 
এবাং রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি লসোই ও লসোইচ্ছয়ি বইচ্ছয়ি সুসরজ্জত হচ্ছয়। রমস ব্রুস্টাি 
এচ্ছেন তািপি। তািা লচয়াচ্ছি গুরিচ্ছয় বসচ্ছেন। রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি অসীম উৎসাচ্ছহ বুনচ্ছত 
শুরু কিচ্ছেন যথািীরত। তাি কথাি লরাত লসই সচ্ছি শুরু হচ্ছো। 
  
বযাপািটা রক? আো মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা সমুদ্রতীি আজ এত িাাঁকা োগচ্ছি, লগে লকাথায় 
সব। লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, মাস্টািমযান ও কাওয়ানিা বাচ্চাকাচ্চা সচ্ছমত দুরট পরিবািই 
সািারদন বযাপী লনৌকারবহাচ্ছি লবরিেচ্ছয়চ্ছি। 
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ও, লসই জচ্ছনযই আজ এত চুপচাপ োগচ্ছি, লচাঁচাচ্ছমরচ হাসাহারস কিাি জচ্ছনয লতা লনই 
ওিা। মাত্র কচ্ছয়কজনই লদখরি স্নান কিচ্ছি, কযাচ্ছেন মাশথাে। 
  
মাশথাে তাি সাাঁতাি লশষ কচ্ছি পাচ্ছ়ি এচ্ছেন; লতায়াচ্ছে দুরেচ্ছয় তসকত লিচ্ছ়ি উচ্ছঠ এচ্ছেন 
ওপচ্ছি। চমৎকাি আজ সমুচ্ছদ্রি জে। রতরন বেচ্ছেন, এমনই দুভথাগয ওরদচ্ছক একগাদা 
কাজ পচ্ছ়ি িচ্ছয়চ্ছি। উপায় লনই না রগচ্ছয়। 
  
চমৎকাি আজচ্ছকি মচ্ছতা রদচ্ছনও আপনাি কাজ িচ্ছয়চ্ছি কযাচ্ছেন মাশথাে? তাহচ্ছে লতা 
সরতযই দুভথাগয বেচ্ছত হয়। রক রবশ্রীই না গতকাে রদনটা লগচ্ছি। আরম রমিঃ গাচ্ছেথনািচ্ছক 
বচ্ছেরিোম লয লিাজই যরদ এইিকম বৃরষ্ট বাদো চেচ্ছত থাচ্ছক তাহচ্ছে আমাচ্ছদি এ 
জায়গা লিচ্ছ়ি চচ্ছে যাওয়া িা়িা লকাচ্ছনা পথ লনই। এইিকম কুয়াশা ঢাকা পরিচ্ছবচ্ছশ লকন 
লযন আমাি মনমিা োচ্ছগ, আি অদু্ভত ভাব মনচ্ছক রঘচ্ছি থাচ্ছক। লিচ্ছেচ্ছবো লথচ্ছকই 
আবহাওয়া আি পরিচ্ছবচ্ছশি প্ররত আরম যচ্ছথষ্ট সাংবচ্ছদনশীে। আপরন হয়চ্ছতা জাচ্ছনন না। 
আমাি মচ্ছন হয় মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ শুধু আরম রচৎকাি কচ্ছি যাই। তাি মাচ্ছন বুঝচ্ছতই পািচ্ছিন, 
মা-বাবাি কাচ্ছি এটা একটা সমসযাই হয় উঠচ্ছতা। আমাি মা রকন্তু খুব ভাচ্ছো রিচ্ছেন। 
মা বাবাচ্ছক বেচ্ছতা রসনচ্ছিয়াি বাচ্চাটাি যরদ সরতযই ইচ্ছে হয় রচৎকাি কিচ্ছত, তাহচ্ছে 
উরচত নয় বাধা লদবাি। ওি মচ্ছনি ভাব প্রকাশ কিচ্ছত চাইচ্ছি। এবাং স্বাভারবকভাচ্ছবই এ 
রনচ্ছয় আমাি বাবা রিমত কিচ্ছতা না। বাবা-মাচ্ছয়ি অনুগত রিচ্ছো এমরনচ্ছতই; মা যা 
বেচ্ছতা রবনা রিধায় তাই কিচ্ছত। সরতযই তািা সুখী দম্পরত রিচ্ছো। আমাি দৃঢ় রবশ্বাস 
রমিঃ গাচ্ছেথনািও আমাি সচ্ছি একমত হচ্ছবন। এক কথায় তািা রিচ্ছো অসাধাির্ স্বামী-
স্ত্রী, রিচ্ছো না ওচ্ছেে? লসানা হযাাঁ, রমিঃ গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন। কযাচ্ছেন মাশথাে আপনাি লমচ্ছয় 
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লকাথায় রক জারন, জারন না রেন্ডা? হয়ত িীচ্ছপ লকাথাও এখাচ্ছন-লসখাচ্ছন ঘুচ্ছি লব়িাচ্ছে। 
কযাচ্ছেন মাশথাে, জাচ্ছনন লমচ্ছয়টাচ্ছক আমাি ব়ি দুবথে আি লিাগা বচ্ছে মচ্ছন হয়। ভাচ্ছো 
মচ্ছতা ওচ্ছক খাওয়া-দাওয়া কিাচ্ছনা দিকাি, আি খুব দিদ রদচ্ছয় যত্ন-আরি কিা 
দিকাি। লকচ্ছনথ মাশথাে সাংরেপ্তভাচ্ছব জবাব রদচ্ছেন, রেন্ডা রঠক আচ্ছি। কথা লশষ কচ্ছি 
রতরন লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক পা বা়িাচ্ছেন। 
  
পযারিক লিেিানথ জচ্ছে নামচ্ছো না। অেসভাচ্ছব লস লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক লচচ্ছয় বচ্ছস িইচ্ছো। 
হতাশা ও অরভমাচ্ছনি কাচ্ছো িায়া তাি মুখমণ্ডচ্ছে লনচ্ছম এচ্ছসচ্ছি। যখন রসম ব্রুস্টাি 
এচ্ছসচ্ছিন, তাচ্ছক লদচ্ছখ লবশ প্রার্বন্ত এবাং হারসখুরশ বচ্ছেই মচ্ছন হচ্ছয়চ্ছি। 
  
লসরদন সকাচ্ছেি মচ্ছতাই চেচ্ছত োগচ্ছো আজচ্ছকি কথাবাতথা। রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি শান্ত 
একচ্ছঘচ্ছয় শেচ্ছস্তাতচ্ছক কাটা কাটা তীক্ষ্ণ মন্তচ্ছবয যরত রচরিত কিচ্ছত চাইচ্ছিন রমস 
ব্রুস্টাি। রমস স্টাি লশচ্ছষ একসময় মন্তবয কিচ্ছেন, আজ সমুদ্রতীি একটু রনজথন মচ্ছন 
হচ্ছে। সবাই রক লব়িাচ্ছত লট়িাচ্ছত লগচ্ছি নারক? রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, আজ 
সকাচ্ছেই লতা, আরম রমিঃ গাচ্ছেথনািচ্ছক বচ্ছেরিোম আমাচ্ছদি েটথমুচ্ছি অবশযই একবাি 
লব়িাচ্ছত যাওয়া দিকাি। জায়গাটা এমরনচ্ছতই লবশ কাচ্ছি, তাি ওপি ওখানকাি 
পরিচ্ছবশ চমৎকাি অতযন্ত। আমাি লতা অপিাধীচ্ছদি লসই কচ্ছয়কখানাটা লদখবাি খুব 
ইচ্ছে, রক নাম লযন রপ্রন্সটাউন তাই না? মচ্ছন হয় আমাি আজই সব বযবস্থাপত্র লসচ্ছি 
কাে েটথমুচ্ছি িওনা রদচ্ছে ভাচ্ছো হয়, রক বচ্ছো ওচ্ছেে। রমিঃ গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, হযাাঁ 
লসানা। এিকুে লপায়াচ্ছিা রমসস্টািচ্ছক েেয কচ্ছি বেচ্ছেন, স্নান কিচ্ছত নামচ্ছবন আপরন 
রক এখন, মাদচ্ছমায়াচ্ছজে? নািঃ, আরম স্নাচ্ছনি পাো প্রাতিঃিাচ্ছশি আচ্ছগই লসচ্ছি রনচ্ছয়রি। 
একজন পচ্ছিাপকািী বযরি লসই সময় একটা রশরশ আি একটু হচ্ছেই আমাি মাথায় 
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বরসচ্ছয় রদচ্ছয়রিচ্ছো। লবাধহয় লহাচ্ছটচ্ছেি লকাচ্ছনা জানো রদচ্ছয় বাইচ্ছিি সমুচ্ছদ্র িুাঁচ্ছ়ি লিচ্ছে 
রদচ্ছয় থাকচ্ছব। 
  
উাঁহ এ ধিচ্ছনি িুাঁচ্ছ়ি লিোি অচ্ছভযস িীরতমচ্ছতা রবপজ্জনক। রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, 
একবাি আমাি এক ঘরনষ্ঠ বেু টুথচ্ছপচ্ছস্টি রটন মাথায় পচ্ছ়ি িাস্তায় অজ্ঞান হচ্ছয় 
রগচ্ছয়রিচ্ছো। পাঁয়রত্রশ তোি জানো রদচ্ছয় লকাচ্ছনা বার়ি লথচ্ছক লকউ ওটাচ্ছক িুাঁচ্ছ়ি 
লিচ্ছেরিচ্ছো। রকিকম সাাংঘারতক ভাবুন! অচ্ছনক েরত হচ্ছয়রিে এি জনয আমাি বেুি। 
এবাি রতরন তাি উচ্ছেি ভাণ্ডাি হাত়িাচ্ছত োগচ্ছেন, ওচ্ছজে, মচ্ছন হচ্ছে লবগুনী উচ্ছেি 
বেটা আরম লিচ্ছে এচ্ছসরি। ওটা লশাবাি ঘচ্ছিি লটরবচ্ছেি রিতীয় রক তৃতীয় টানাচ্ছত 
আচ্ছি দযাচ্ছখা লতা একবাি। হযাাঁ লসানা লদখরি। অনুগতভাচ্ছব রমিঃ গাচ্ছেথনাি উচ্ছঠ দাাঁ়িাচ্ছেন 
এবাং িওনা হচ্ছেন তাি অনুসোচ্ছনি কাচ্ছজ। সাদা জুচ্ছতাচ্ছজা়িা পযথচ্ছবের্ কিচ্ছত 
োগচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। এরমরে ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, জুচ্ছতা পচ্ছিই জচ্ছে লনচ্ছমচ্ছিন আপরন রক 
মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? মৃদু স্বচ্ছি লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, অগ্রপশ্চাৎ রবচ্ছবচনা না কচ্ছি কাজ কিাি 
িে। গোি স্বিচ্ছক খাচ্ছদ নারমচ্ছয় বেচ্ছেন, এরমরে ব্রুস্টাি আমাচ্ছদি শ্রীমতী লকাথায়? 
এখনও লদখরি না তাচ্ছক। 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি লসোই লথচ্ছক তাি লচাখ তুচ্ছে পযারিক লিেিাচ্ছনথচ্ছনি রদচ্ছক তাকাচ্ছেন। 
তাচ্ছক েেয কিচ্ছত কিচ্ছত চাপা স্বচ্ছি বেচ্ছেন, ওচ্ছক লদচ্ছখ মচ্ছন হচ্ছে থমথচ্ছম লমঘ 
বচ্ছে। ওিঃ রবশ্রী োগচ্ছি না এই পুচ্ছিা বযাপািটা। এ রবষচ্ছয় রক ভাচ্ছবন লক জাচ্ছন 
কযাচ্ছেন মাশথাে। এত শান্ত মানুষ ভদ্রচ্ছোক এত চমৎকাি। একজন সরতযকাচ্ছি ইাংচ্ছিজ 
এবাং রবনয়ী লকাচ্ছনা রবষয় রতরন রক ভাচ্ছবন, আপরন তা লটি পাচ্ছবন না। উচ্ছঠ দাাঁর়িচ্ছয় 
সমুদ্রতীচ্ছি পায়চারি কিচ্ছত োগচ্ছো পযারিক। রব়িরব়ি কিচ্ছেন রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি, রঠক 
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লযন একটা বাঘ। লিেিানথচ্ছক েেয কিচ্ছত োগচ্ছো রতন লজা়িা লচাখ। তাচ্ছক লযন 
অস্বরস্তচ্ছত লিেচ্ছো তাচ্ছদি পযথচ্ছবের্। এখন শুধু গম্ভীি নয় তাি মুখভাব, তাচ্ছত এচ্ছস 
রমচ্ছশচ্ছি চাপা লক্রাচ্ছধি কাচ্ছো িায়া। এখুরন লযন একটা রবচ্ছস্ফাির্ ঘটচ্ছব। তাচ্ছদি কাচ্ছন 
এচ্ছো এই থমথচ্ছম আবহাওয়া। মূে ভূ-খণ্ড লথচ্ছক লভচ্ছস আসা ঘণ্টাি হাল্কা শে। 
  
মৃদু স্বচ্ছি বেচ্ছেন এরমরে ব্রুস্টাি, পূবথ রদক লথচ্ছক আবাি হাওয়া বইচ্ছি। এখাচ্ছন সুেের্ 
এটাই–রগজথাি ঘণ্টা শুনচ্ছত পাওয়াটা। রমিঃ গাচ্ছেথনাি লবগুনী উচ্ছেি বে রনচ্ছয় লিিা পযথন্ত 
লকউ আি লকাচ্ছনা কথা বেচ্ছেন না। ওচ্ছেে, রক বযাপাি এত লদরি হচ্ছো। রকন্তু দুিঃরখত 
লসানা, এটা লটরবচ্ছেি লকাচ্ছনা টানাচ্ছতই রিে না। লখাাঁজাখুরজি পি অচ্ছনক লশচ্ছষ 
আনুমারিি তাচ্ছক লপোম। রকন্তু ওিঃ আশ্চযথ, আমাি ধাির্া রিচ্ছো, এটা আরম লটরবচ্ছেি 
টানাচ্ছতই লিচ্ছখরি। আমাি সরতয লসৌভাগযই বেচ্ছত হচ্ছব কখনও লয লকাচ্ছনা আদােচ্ছত 
সােী রদচ্ছত আমাি োক পচ্ছ়িরন। লকাচ্ছনা কথা রঠকমচ্ছতা লসখাচ্ছন মচ্ছন কিচ্ছত না 
পািচ্ছে অস্বরস্ত আি রচন্তায় হয়চ্ছতা আরম মচ্ছিই লযতাম। রমিঃ গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, রমচ্ছসস 
গাচ্ছেথনাি অতযন্ত নীরতচ্ছবাধসম্পন্ন মরহো। 
  
. 
  
৪.৫ 
  
 পযারিক লিেিানথ প্রায় রমরনট পাাঁচ্ছচক পচ্ছি মুখ খুেচ্ছো, আজ লবচ্ছিাচ্ছবন না। রমস 
ব্রুস্টাি লনৌকা রনচ্ছয় আপরি আচ্ছি আরম সচ্ছি লগচ্ছে। আপরি..বিাং অতযন্ত খুরশ হচ্ছো। 
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রমস ব্রুস্টাি আন্তরিক সুচ্ছি বেচ্ছেন, তাহচ্ছে চেুন আজ লগাটা িীপটাচ্ছক এক চক্কি 
রদচ্ছয় আসা যাক। প্রস্তাব কিচ্ছো লিেিানথ। 
  
অত সময় পাওয়া যাচ্ছব রক? হাত ঘর়ি লদখচ্ছেন রমস ব্রুস্টাি, ও হযাাঁ, এখনও সাচ্ছ়ি 
এগাচ্ছিাটাই বাচ্ছজরন। চেুন লবরিেচ্ছয় প়িা যাক, আি লদরি না কচ্ছি। 
  
ওিা লনচ্ছম চেচ্ছো সমুচ্ছদ্রি রকনািাি রদচ্ছক। প্রথম তবঠাি কাচ্ছি বসচ্ছো পযারিক 
লিেিানই। লস তবঠা বাইচ্ছত োগচ্ছো সবে হাচ্ছত। গরতচ্ছবগ রনচ্ছয় চেচ্ছত শুরু কিচ্ছো 
লনৌচ্ছকা। 
  
প্রশাংসাি সুচ্ছি বেচ্ছেন এরমরে ব্রুস্টাি। লশষ পযথন্ত লদখা যাচ্ছব এভাচ্ছব বাইচ্ছত পাচ্ছিন 
রকনা। লিেিানথ রমস ব্রুস্টাচ্ছিি লচাচ্ছখ তারকচ্ছয় হাসচ্ছো। মানরসক অবস্থা তাি আচ্ছগি 
লচচ্ছয় অচ্ছনক হাল্কা হচ্ছয় লগচ্ছি। 
  
লনৌচ্ছকা রনচ্ছয় রিিচ্ছবা যখন আমিা লদখচ্ছবন ততেচ্ছর্ আমাি গাচ্ছয় এক-গাদা লিাস্কা 
গরজচ্ছয় লগচ্ছি। মাথা ঝাাঁরকচ্ছয় কপাচ্ছে লনচ্ছম আসা কাচ্ছো চুে স্বস্থাচ্ছন লিিত পাঠাচ্ছো 
লিেিানথ। ওিঃ আজচ্ছকি রদনটাি তুেনা হয় না। যরদ ইাংেযাচ্ছন্ড কখনও একটা চমৎকাি 
গ্রীচ্ছষ্মি রদন পান, তাহচ্ছে তাি লচচ্ছয় ভাচ্ছো আি রকিু হয় না। একটু রুে স্বচ্ছিই জবাব 
রদচ্ছেন এরমরে ব্রুস্টাি, সব রকিুই ভাচ্ছো ইাংেযাচ্ছন্ডি, ওই একটাই পৃরথবীচ্ছত থাকাি 
মচ্ছতা জায়গা। 
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রঠক বচ্ছেচ্ছিন। পাহাচ্ছ়িি লকাে লঘাঁচ্ছষ পরশ্চচ্ছম লমা়ি রনচ্ছয় এরগচ্ছয় চেচ্ছো ওিা। পযারিক 
লিেিানথ বাইচ্ছত বাইচ্ছত হঠাৎই লচাখ তুচ্ছে তাকাচ্ছো। লকউ লগচ্ছি নারক সারন েজ-এ 
আজ। হ, একটা িাতা লদখচ্ছত পারে। তাই ভাবরি লক হচ্ছত পাচ্ছি। 
  
রমস োনথরে মচ্ছন হয়, এরমরে ব্রুস্টাি বেচ্ছেন। ওিকম জাপানী িাতা ওাঁি কাচ্ছি আচ্ছি। 
একটা। লনৌকা লবচ্ছয় চেচ্ছো ওিা উপকূে ধচ্ছি। ওচ্ছদি বাাঁ রদচ্ছক উনু্মি সমুদ্র। বেচ্ছেন 
এরমরে ব্রুস্টাি, উেচ্ছটা রদক ধচ্ছি যাওয়া উরচত রিচ্ছো আমাচ্ছদি। এরদচ্ছক লরাচ্ছতি 
রবরুচ্ছদ্ধ বাইচ্ছত হচ্ছে। না লতমরন লবরশ লনই এরদচ্ছক লরাত। এখাচ্ছন সাাঁতাি লকচ্ছটরি, 
আরম লতা কখনও লটি পাইরন লরাচ্ছতি টান। আমিা লযচ্ছত পািতাম না ওরদচ্ছক। কাির্ 
লসতুটা এ সময় জচ্ছেি ওপচ্ছিই থাকচ্ছব। লঢউচ্ছয়ি ওপি রনভথি কিচ্ছি লসটা অবশয। 
রকন্তু সকচ্ছে বচ্ছে রপরি লকাচ্ছভ স্নান কিচ্ছত নামচ্ছে লবরশ দুি সাাঁতচ্ছি যাওয়া 
রবপজ্জনক। পযারিক এখনও সমান উদযচ্ছম তবঠা বাইচ্ছি। লবশ মচ্ছনাচ্ছযাগ সহকাচ্ছি একই 
সচ্ছি লবশ পাহাচ্ছ়িি লকাচ্ছে প্ররতরট অাংচ্ছশ অনুসোনী লচাখ বুরেচ্ছয় রনচ্ছে। এরমরে 
ব্রুস্টাি হঠাৎ ভাবচ্ছেন, ও রনশ্চয়ই রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি লখাাঁজ কিচ্ছি। 
  
লনৌকা কচ্ছি আসচ্ছত লচচ্ছয়রিে আমাি সচ্ছি। আজ সািা সকােটা আচ্ছোি লদখা পাওয়া 
যায়রন এবাং অনুপরস্থরতি কাির্ পযারিক লভচ্ছব লভচ্ছব এখন িীরতমচ্ছতা দুরশ্চন্তায় পচ্ছ়িচ্ছি। 
এই িে আচ্ছেথনা সব লজচ্ছন শুচ্ছনই কিচ্ছি। ওি প্ররত পযারিচ্ছকি আকষথর্ বার়িচ্ছয় 
লতাোি রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ এ এক নতুন চাে। 
  
রপরি লকাচ্ছভি দরের্ রদচ্ছক সমুচ্ছদ্র লবরিেচ্ছয় আসা পাথুচ্ছি অাংশটাি কাচ্ছি ওিা বাাঁক 
রনচ্ছো। রপরি লকাভ জায়গাটা লবরশ ব়ি নয়। অজর পাথচ্ছিি টুকচ্ছিা লবোভূরমচ্ছত 
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ির়িচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি। পাহাচ্ছ়িি রকিুটা অাংশ গার়ি-বািান্দাি মচ্ছতা ঝুচ্ছে িচ্ছয়চ্ছি লবোভূরমি 
উপি। উিি-পরশ্চচ্ছম মুখ কচ্ছি অবরস্থত। অচ্ছনচ্ছকি কাচ্ছি এই জায়গাটা অতযন্ত রপ্রয় 
কাির্ রপকরনচ্ছকি জনয। পাথচ্ছিি আ়িাচ্ছে মাথাি উপিটা থাকাি জনয। সকাচ্ছেি রদচ্ছক 
সূচ্ছযথি রকির্ এখাচ্ছন এচ্ছস লপৌঁিয় না, লসই কািচ্ছর্ই এ সময় লকউ এরদচ্ছক আচ্ছস না 
প্রায় বেচ্ছেই হয়। 
  
রকন্তু আজ একজনচ্ছক লদখা লগে এই মুহূচ্ছতথ। পযারিক লিেিাচ্ছনথি কমথিত হাত 
েরর্চ্ছকি জনয রনশ্চে হচ্ছো আবাি বাইচ্ছত শুরু কিে তািপি। আচ্ছি, লক ওখাচ্ছন? লস 
স্বাভারবক এবাং সহজ সুচ্ছি বেচ্ছো। রনরেথপ্ত জবাব রদচ্ছেন রমস ব্রুস্টাি, লদচ্ছখ লতা 
রমচ্ছসস মাশথাে বচ্ছেই মচ্ছন হচ্ছে। 
  
হঠাৎ-ই লখয়াে হচ্ছয়চ্ছি, পযারিক লিেিানথ এমন ভাচ্ছব ঘুচ্ছি আবাক হচ্ছয় বেচ্ছো, হযাাঁ 
সরতয লতা! সুতিাাং লনৌকা চাোচ্ছনাি গরত তাি পরিবরতথত হচ্ছো। লনৌকা এরগচ্ছয় চেচ্ছো 
তীি অরভমুচ্ছখ। েীর্ প্ররতবাদ কিচ্ছত চাইচ্ছো এরমরে ব্রুস্টাি, আমিা রক ওখাচ্ছন পাচ্ছ়ি 
নামচ্ছবা? চটপট জবাব রদচ্ছো পযারিক লিেিানথ, েরত রক। প্রচুি সময় আচ্ছি হাচ্ছত 
এখন। 
  
রনষ্পেচ্ছক তাকাচ্ছো লস রমস ব্রুস্টাচ্ছিি লচাচ্ছখ, তাি দৃরষ্টচ্ছত লযন সিে আকুরত ঝচ্ছি 
প়িচ্ছো। অচ্ছনকটা লকাচ্ছনা কুকুচ্ছিি প্রভুভি নীিব রমনরতি মচ্ছতা। আি রকিু বেচ্ছত 
পািচ্ছেন না রমস ব্রুস্টাি মুখ িুচ্ছট। হায় লবচািা! রতরন মচ্ছন মচ্ছন ভাবচ্ছেন, এচ্ছকবাচ্ছি 
অে হচ্ছয় লগচ্ছি লপ্রচ্ছম। রক উপায়! সময় হচ্ছেই ও এটা কারটচ্ছয় উঠচ্ছব। 
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রনিঃশচ্ছে এরগচ্ছয় চেচ্ছো তিতি কচ্ছি পাচ্ছ়িি রদচ্ছক। আচ্ছেথনা মাশথাে নুর়ি-িাওয়া 
লবোভূরমচ্ছত উপু়ি হচ্ছয় শুচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি। ওি হাত দুচ্ছটা দুপাচ্ছশ রবসৃ্তত। অদূচ্ছি লচাখ 
প়িচ্ছো সাদা লভোটা। রকিু একটা এরমরে ব্রুস্টািচ্ছক অস্বরস্তচ্ছত লিেচ্ছো। লযন তাি 
অতযন্ত পরিরচত স্বাভারবক লকাচ্ছনা দৃচ্ছশযি রদচ্ছক লচচ্ছয় আচ্ছিন রতরন, অথচ তাি লকাথায় 
লযন একটা অসিরত িচ্ছয়চ্ছি। অসিরতটা তাি নজচ্ছি প়িচ্ছো। আিও প্রায় রমরনট কচ্ছয়ক 
পচ্ছি আচ্ছেনা মাশথাচ্ছেি শুচ্ছয় থাকাি ভিী লকাচ্ছনা সূযথনাথথীি শুচ্ছয় থাকাি ভিীি মচ্ছতা 
রনখুাঁত। তসকচ্ছত ওচ্ছক প্রায়ই এই একই ভরিমায় শুচ্ছয় তাকচ্ছত লদখা লগচ্ছি লহাচ্ছটচ্ছেি 
সামচ্ছন। লরাঞ্জ িচ্ছঙি শিীি সূযথরপপাসাি টান টান, আি সবুজ রপচচ্ছবাচ্ছেথি টুরপটা ওি 
মাথা ও ঘা়ি প্রখি সূযথরকির্ লথচ্ছক িো কিচ্ছি। রকন্তু সূযথরকিচ্ছর্ি এতটুকু আভামাত্র 
লনই রপরি লকাচ্ছভি লবোভূরমচ্ছত এবাং আগামী কচ্ছয়ক ঘণ্টাচ্ছতও থাকচ্ছবনা। সূযথচ্ছক 
লবোভূরম লথচ্ছক সমূ্পর্থ অপসারিত কচ্ছিচ্ছি ওপচ্ছিি ঝুেন্ত পাথচ্ছিি আ়িাে। আশঙ্কাি 
এক অদু্ভত ইশািা এরমরে ব্রুস্টাচ্ছিি মনচ্ছক ধীচ্ছি ধীচ্ছি গ্রাস কিচ্ছো। 
  
লনৌকা এচ্ছস থামচ্ছো ওচ্ছদি লবোভূরমি পাথুচ্ছি রকনািায়, এই আচ্ছেথনা, পযারিক লিেিানথ 
লচাঁরচচ্ছয় োকচ্ছো। এটা রনরদথষ্ট রূপ রনচ্ছো। তখনই এরমরে স্টাচ্ছিি রভরিহীন আশঙ্কা। 
লকাচ্ছনা উিি এচ্ছো না, কাির্ লিেথিাচ্ছনি আহ্বাচ্ছন শারয়ত শিীচ্ছি লকাচ্ছনা চাঞ্চেয লদখা 
লগচ্ছো না। 
  
এরমরেি লচাচ্ছখ প়িচ্ছো পযারিক লিেিাচ্ছনি মুচ্ছখি আকরস্মক পরিবতথনটা। লস এক 
োচ্ছি লনৌচ্ছকা লথচ্ছক নামচ্ছো, এরমরে স্টািও তাচ্ছক অনুসির্ কিচ্ছেন, দুজচ্ছন লনৌকাটাচ্ছক 
লটচ্ছন পাচ্ছ়ি তুেচ্ছো, তািপি লবোভূরম ধচ্ছি এরগচ্ছয় চেচ্ছো পাহাচ্ছ়িি লকাচ্ছে, রনশ্চে হচ্ছয় 
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পচ্ছ়ি থাকা রনরুিি শুভ্র লদহটাি রদচ্ছক, প্রথচ্ছম এচ্ছস লপৌঁিাচ্ছো পযারিক লিেিাচ্ছনথহ, রমস 
স্টাি তাি রঠক লপিচ্ছনই। 
  
লযন স্বচ্ছপ্ন লদখাি মচ্ছতা রতরন লদখচ্ছেন, এখটা লরাঞ্জ িচ্ছঙি শিীি, সাদা রপঠ-লখাো 
সাাঁতাি লপাশাক, সবুজ টুরপি সীমানা িার়িচ্ছয় লবরিেচ্ছয় আসা োে চুচ্ছেি গুে আচ্ছিা 
একটা রজরনষ লদখচ্ছেন। দুবাহি রবসৃ্তত অদু্ভত অস্বাভারবক অবস্থান। রতরন অনুভব 
কিচ্ছেন এই মুহূচ্ছতথ লদহটা রঠক স্ব-ইোয় শারয়ত নয়, বিাং লকউ লযন অবচ্ছহোভচ্ছি 
ওটাচ্ছক িুাঁচ্ছ়ি রদচ্ছয়চ্ছি উনু্মি লবোভূরমচ্ছত…। 
  
রতরন শুনচ্ছত লপচ্ছেন পযারিচ্ছকি কেস্বি..রনিকই এক আতঙ্ক-রবকৃত রিসরিচ্ছস স্বি। 
রনথি লদহটাি পাচ্ছশ লস হাাঁটু লভচ্ছঙ বসচ্ছো স্পশথ কিচ্ছো একাট হাত-বাহ…। 
  
তাি স্বি লকাঁচ্ছপ উঠচ্ছো, চাপা রিসরিচ্ছস শে, হায় ভগবান ও মািা লগচ্ছি এবাং তািপি, 
লস সবুজ টুরপটা সামানয তুচ্ছে ঘাচ্ছ়িি কাি উাঁরক মািচ্ছো, লকউ গো রটচ্ছপ খুন কচ্ছিচ্ছি, 
ওিঃ ভগবান! 
  
. 
  
৪.৬ 
  
 এমরন এক মুহূতথ লসটা, লয মুহূচ্ছতথ সময় রনশ্চে হচ্ছয় দাাঁর়িচ্ছয় থাচ্ছক এক অদু্ভত অপ্রাকৃত 
অনুভূরতি সচ্ছি। এরমরে ব্রুস্টাি শুনচ্ছত লপচ্ছেন রনচ্ছজি কেস্বচ্ছি, রকিুচ্ছত হাত লদওয়া 
রঠক হচ্ছব না আমাচ্ছদি, অন্তত যতের্ না পুরেশ আচ্ছস। 
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লিেিাচ্ছনথি উিি যারন্ত্রকভাচ্ছব লভচ্ছস এচ্ছো, না না, আপরন রঠকই বচ্ছেচ্ছিন। তািপি 
রিসরিচ্ছস স্বচ্ছি লস বেচ্ছো, গভীি যন্ত্রর্ারিষ্ট। রকন্তু লস লক, লক? লক এই অবস্থা কিচ্ছো 
আচ্ছেথনা? ওচ্ছক লকউ-ওচ্ছক লকউ, খুন কিচ্ছত পাচ্ছি না! এ রমচ্ছথয, সব রমচ্ছথয। 
  
উিি খুাঁচ্ছজ না লপচ্ছয় নীিচ্ছব মাথা না়িচ্ছেন এরমরে ব্রুস্টাি। লিেিাচ্ছনথি আচমকা গভীি 
শ্বাস টানাি শে শুনচ্ছত লপচ্ছেন। লক্রাচ্ছধ উচ্ছিরজত সাংযত স্বি তাি কাচ্ছন এে, 
ওিঃভগবান, লয এ কাজ কচ্ছিচ্ছি লস শয়তানটাচ্ছক যরদ একবাি হাচ্ছতি মুচ্ছঠায় লপতাম। 
  
রশউচ্ছি উঠচ্ছেন এরমরে ব্রুস্টাি। তাি কল্পনায় লভচ্ছস উঠচ্ছো লকাচ্ছনা পাথচ্ছিি আ়িাচ্ছে 
েুরকচ্ছয় ওৎ লপচ্ছত বচ্ছস থাকা লকাচ্ছনা হতযাকািীি িরব। রতরন শুনচ্ছত লপচ্ছেন 
অরনশ্চয়তায় ভিা রনচ্ছজি কেস্বি, লযই এ কাজ কচ্ছি থাকুক, এখাচ্ছন বচ্ছস আচ্ছি লস রক 
আি! আমাচ্ছদি উরচত পুরেচ্ছশ খবি লদওয়া। অবশয রতরন সামানয ইতস্ততিঃ কিচ্ছেন, 
আমাচ্ছদি একজচ্ছনি থাকা দিকাি মৃতচ্ছদচ্ছহি কাচ্ছি। আরম থাকরি, পযারিক লিেিানথ 
বেচ্ছো। 
  
 লিাট রনিঃশ্বাস লিেচ্ছেন এরমরে স্টাি, রতরন লসই ধিচ্ছনি মরহো নন, রনচ্ছজচ্ছদি ভয় 
পাওয়াি কথা যািা স্বীকাি কচ্ছিন, রকন্তু লবোভূরমচ্ছত আচ্ছশপাচ্ছশ লকাচ্ছনা উন্মাদ 
হতযাকািীি উপরস্থরতিেীর্ সম্ভাবনা রনচ্ছয়, তাচ্ছক একা থাকচ্ছত হচ্ছব না লদচ্ছখ মচ্ছন মচ্ছন 
রতরন ঈশ্বিচ্ছক ধনযবাদ রদচ্ছেন। 
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লসই ভাচ্ছো, রতরন বেচ্ছেন। আরম যত তা়িাতার়ি রপিচ্ছবা রিচ্ছি আসচ্ছবা। লনৌকা রনচ্ছয় 
আরম যারে, ওই মই লবচ্ছয় ওপচ্ছি ওঠা আমাি কম্ম নয়। লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছিি 
কািাকারি একজন কনচ্ছস্টবে আচ্ছি তাচ্ছকই খবি রদরে। 
  
যারন্ত্রক স্বচ্ছি রব়িরব়ি কিচ্ছো পযারিক লিেিান, হা-হা আপরন যা ভাচ্ছো লবাচ্ছঝন। এরমরে 
ব্রুস্টাি সুপটু হাচ্ছত লনৌচ্ছকা রনচ্ছয় এরগচ্ছয় চেচ্ছেন। লযচ্ছত লযচ্ছতই লদখচ্ছেন, মৃতচ্ছদচ্ছহি 
পাচ্ছশ পযারিক ঝুাঁচ্ছক প়িে, দুহাচ্ছত মুখ ঢাকচ্ছো, এমন একটা তাি ভিীচ্ছত সবথহািা 
হতাশাি ভাব রিচ্ছো লয অরনোসচ্ছত্বও রতরন পযারিচ্ছকি জনয দুিঃখ অনুভব কিচ্ছেন। মচ্ছন 
হচ্ছো তাচ্ছক লদচ্ছখ, লযন লকাচ্ছনা অনুগত কুকুি তাি রপ্রয় প্রভুি মৃতচ্ছদচ্ছহি পাচ্ছশ বচ্ছস 
অপেচ্ছক তারকচ্ছয় আচ্ছি। রমস ব্রুস্টাি রকন্তু তবুও সিে স্বাভারবক বুরদ্ধ তাচ্ছক নীিচ্ছব 
বেচ্ছো ওি স্ত্রীি এবাং ওি ভাচ্ছোি জনয মাশথাে ও তাি লমচ্ছয়ি জচ্ছনয এি লচচ্ছয় ভাচ্ছো 
আি রকিু হচ্ছত পািচ্ছতা না। রকন্তু আমাি মচ্ছন হয় না, লসরদক লথচ্ছক কখনও বযাপািটা 
রচন্তা কচ্ছি লদখচ্ছব…লবচািা! এধিচ্ছনি মরহো এমরনে স্টাি। সবথদা তৎপি হচ্ছত পাচ্ছিন 
প্রচ্ছয়জাচ্ছন। 
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 ঞ্চম  ভররছেদ্ 
  
৫.১ 
  
পাহাচ্ছ়িি গা লঘাঁচ্ছষ দাাঁর়িচ্ছয় ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট, আচ্ছেথনাি মৃতচ্ছদহ রনচ্ছয় পুরেস-
সাচ্ছজথচ্ছনি পিীো লশষ হওয়াি অচ্ছপো কিরিচ্ছেন। একপাচ্ছশ দাাঁর়িচ্ছয় নীিচ্ছব পযারিক ও 
এরমরে ব্রুস্টাি। 
  
হাাঁটু লভচ্ছঙ বচ্ছসরিচ্ছেন োিঃ রনসেন, লসাজা হচ্ছয় দাাঁ়িাচ্ছেন, অভযস্ত রেপ্র ভরিচ্ছত বেচ্ছেন, 
শ্বাসচ্ছিাধ কচ্ছি খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি–এক লজা়িা শি সবে হাচ্ছতি কাজ। মচ্ছন হচ্ছে না 
ওচ্ছক লদচ্ছখ, বাধা লদবাি খুব একটা লচষ্টা কচ্ছিরিচ্ছেন। আচমকাই আক্রান্ত হচ্ছয়চ্ছিন 
বেচ্ছত পাচ্ছিন, ব়ি রবশ্রী বযাপাি, হম… 
  
মৃতচ্ছদচ্ছহি মুচ্ছখি রদচ্ছক একপেক তারকচ্ছয়ই লচাখ সরিচ্ছয় রনচ্ছেন এরমরে স্টাি। নীোভ 
িরিম যন্ত্রর্ারবকৃত মুখমণ্ডচ্ছেি বীভৎসতা কল্পনা কিা যায় না। 
  
প্রশ্ন কিচ্ছেন ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট, মািা লগচ্ছিন বচ্ছে আপনাি কটাি সময় মচ্ছন হয় 
োিাি, অস্বরস্তভাচ্ছব রনসেন জবাব রদচ্ছেন, ওি সম্পচ্ছকথ আিও রকিু না লজচ্ছন রনরদথষ্ট 
কচ্ছি বো সম্ভব নয়। আমাচ্ছদি রবচ্ছবচনা কিচ্ছত হচ্ছব অচ্ছনকগুচ্ছো বযাপাি। আো, এখন 
বাচ্ছজ লপৌচ্ছন একটা, মৃতচ্ছদহ কটাি সময় আপনািা অরবষ্কাি কচ্ছিন। লশষ প্রশ্নটা যাচ্ছক 
েেয কচ্ছি কিা হচ্ছয়চ্ছি পযারিক লিেিানথ অস্পষ্টভাচ্ছব বেচ্ছো, বাচ্ছিাটাি রকিু আচ্ছগ 
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সরঠক লবাধহয়। বেচ্ছত পািরি না। এরমরে ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, বুঝোম আমিা যখন 
রমচ্ছসস মাশথাে মািা লগচ্ছিন, লপৌচ্ছন বাচ্ছিাটা বাচ্ছজ তখন রঠক। 
  
ও আো, লনৌচ্ছকা কচ্ছি এচ্ছসচ্ছিন লতা আপনািা এখন, যখন আপনাি দূি লথচ্ছক ওাঁচ্ছক 
এখাচ্ছন পচ্ছ়ি থাকচ্ছত লদচ্ছখন তখন কটা বাচ্ছজ। রকিুের্ ভাবচ্ছেন এরমরে ব্রুস্টাি। 
  
আমিা পাথচ্ছিি বাাঁকটা ঘুচ্ছিরি। ধরুন তাি প্রায় রমরনট পাাঁচ িয় আচ্ছগ। লিেিাচ্ছনথি 
রদচ্ছক রতরন রিিচ্ছেন, রক মচ্ছন হয় আপনাি? অরনরশ্চত সুচ্ছি বেচ্ছেন পযারিক লিেিানথ, 
আমাি মচ্ছন হয় এিকমই হচ্ছব। ইনসচ্ছপক্টিচ্ছক প্রশ্ন কিচ্ছেন রনসেন রনচু গোয় পাচ্ছশ 
দাাঁ়িাচ্ছনা। ইরনই রক মৃত মরহোি স্বামী, আমািই ভুে হচ্ছয়চ্ছি ও তাহচ্ছে। িীরতমচ্ছতা 
লভচ্ছঙ পচ্ছ়িচ্ছিন ভদ্রচ্ছোক লদখরি। লসই জচ্ছনযই ভাবরিোম হয়চ্ছতা স্বামী হচ্ছেও হচ্ছত 
পাচ্ছিন। অচ্ছপোকৃত উাঁচু স্বচ্ছি বেচ্ছেন রতরন একবাি, ধিা যাক তাহচ্ছে লমাটামুরট 
বাচ্ছিাটা বাজচ্ছত কুর়ি রমরনচ্ছটি সময় আপনািা ওচ্ছক মৃত অবস্থায় পচ্ছ়ি থাকচ্ছত লদচ্ছখন। 
মচ্ছন হয় না আমাি, খুব একটা অচ্ছগ উরন মািা লগচ্ছিন :হয়চ্ছতা ঐ সময় লথচ্ছক 
এগাচ্ছিাটা রকাংবা খুব লবরশ হচ্ছে লপৌচ্ছন এগাচ্ছিাটাি মচ্ছধয। 
  
লনাটবই সশচ্ছে বে কচ্ছি মুখ তুচ্ছে তাকাচ্ছেন ইনসচ্ছপক্টি। রতরন বেচ্ছেন, ধনযবাদ এচ্ছত 
অচ্ছনক সাহাযয হচ্ছব আমাচ্ছদি রবচ্ছশষ কচ্ছি খুচ্ছনি সময়টাচ্ছক খুব অল্প পরিসচ্ছি বাাঁধা 
লগচ্ছি এক ঘন্টািও কম বেচ্ছত লগচ্ছে। 
  
রমস ব্রুস্টাচ্ছিি রদচ্ছক রতরন রিিচ্ছেন এবাি। যাক, সবরকিুই এ পযথন্ত তাহচ্ছে পরিষ্কাি। 
রমস এরমরে ব্রুস্টাি আপরন হচ্ছেন এবাং ইরন ইমিঃ পযারিক লিেিানথ। বতথমাচ্ছন দুজচ্ছনই 
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আপনািা জরে িজাি লহাচ্ছটচ্ছে িচ্ছয়চ্ছিন। এই মৃত মরহোচ্ছক আপনািা লসই লহাচ্ছটচ্ছেিই 
অরতরথ এবাং জননক কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি স্ত্রী বচ্ছে সনাি কিচ্ছিন? রনিঃশচ্ছে এরমরে 
ব্রুস্টাি মাথা লনচ্ছ়ি সম্মরত জানাচ্ছেন। আমাি মচ্ছন হয় তাহচ্ছে..ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছট 
বেচ্ছেন, আমাচ্ছদি এখন লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি যাওয়াই ভাচ্ছো। ইশািায় রতরন একজন 
কনচ্ছস্টবেচ্ছক োকচ্ছেন। তুরম এখাচ্ছন থাচ্ছকা হি আি কাউচ্ছক আসচ্ছত লদচ্ছব না 
এখাচ্ছন। আরম একটু পচ্ছিই রিরেপসচ্ছক পারঠচ্ছয় রদরে। 
  
. 
  
৫.২ 
  
 কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, সরতয বেরি। আশা করিরন আপনাচ্ছক এখাচ্ছন লদখচ্ছবা বচ্ছে। 
পুরেশ প্রধাচ্ছনি অরভবাদচ্ছনি উিচ্ছি যথাচ্ছযাগয ভরিচ্ছত প্রতযারভবাদন জানাচ্ছেন এিকুে 
লপায়চ্ছিা। মৃদুস্বচ্ছি বেচ্ছেন, হাঁ, লসন্টেুি লসই ঘটনাি পি বহ বিি লকচ্ছট লগচ্ছি। তা 
হচ্ছেও আমাি এখনও মচ্ছন আচ্ছি লস ঘটনা! ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আমাি জীবচ্ছনি লস এক 
রবিাট রবস্ময়। আজও ভুেচ্ছত পারিরন লয রজরনসটা তা হচ্ছো লসই অচ্ছন্তারষ্ট রক্রয়াি 
বযাপািটাি আপরন লযভাচ্ছব আমাচ্ছক পাশ কারটচ্ছয় এরগচ্ছয় রগচ্ছয়রিচ্ছেন। লবরনয়মী 
পুচ্ছিাপুরি অদু্ভত আপনাি পদ্ধরত। এক কথায় অরবশ্বাসয। 
  
তাি িে রক ভাচ্ছে হয়রন? কচ্ছনথে বেচ্ছেন, হয়ত হচ্ছয়চ্ছি। তচ্ছব আমাি ধাির্া 
রনয়মারিক লশখা পচ্ছথই লপৌঁিাচ্ছত পািতাম আমিা। পািচ্ছতন হয়চ্ছতা। লপায়াচ্ছিা অরভজ্ঞ 
কূটনীরতরবচ্ছদি মচ্ছতা সমথথন জানাচ্ছেন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

82 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

এখাচ্ছন এচ্ছস আি একটা খুচ্ছনি জরটে পরিচ্ছবশ আপনাচ্ছক আরবস্কাি কিোম। বেচ্ছেন, 
পুরেস-প্রধান। রকিু লভচ্ছবচ্ছিন, এটা রনচ্ছয়? ধীচ্ছি ধীচ্ছি জবাব রদচ্ছেন, রকিু ভারবরন 
এখানও–রকন্তু বযাপািটা রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ লকৌতূহে জারগচ্ছয় লতাচ্ছে। একটু-আধটু আমাচ্ছদি 
সাহাযয কিচ্ছিন লতা? লস অনুমরত রদচ্ছেন আপরন? 
  
আপনাচ্ছক আমাচ্ছদি সচ্ছি লপচ্ছে ভীষর্ খুরশ হচ্ছবা মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা। স্কটেযান্ড ইয়াচ্ছেথি 
হাচ্ছত বযাপািটা তুচ্ছে লদচ্ছবা রকনা এখনও আমাি পাইরন লস রসদ্ধান্ত লনবাি মচ্ছতা যচ্ছথষ্ট 
খবি। এমরনচ্ছত লদচ্ছখ মচ্ছন হচ্ছে, আমাচ্ছদি খুনীচ্ছক খুাঁচ্ছজ পাওয়া যাচ্ছব, একটা সীরমত 
এোকাি মচ্ছধয। এরদচ্ছক লদখুন আবাি যাাঁিা লহাচ্ছটচ্ছে উপরস্থত িচ্ছয়চ্ছিন, লকউই তাচ্ছদি 
স্থানীয় বারসন্দা নন। সুতিাাং তাচ্ছদি সম্বচ্ছে লখাাঁজ খবি কিচ্ছত লগচ্ছে এবাং খুন কিাি 
লপিচ্ছন তাচ্ছদি উচ্ছেচ্ছশযি সোন কিচ্ছত লগচ্ছে েন্ডচ্ছন লযচ্ছতই হচ্ছব আপনাচ্ছক। হযাাঁ, 
আপরন রঠকই বচ্ছেচ্ছিন, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। 
  
আমাচ্ছদি সবথপ্রথম জানচ্ছত হচ্ছব মৃত মরহোরটচ্ছক লশষ লক লদচ্ছখচ্ছিন। ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, 
পরিচারিকা সকাে নটায় রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক প্রাতিঃিাশ লপৌঁচ্ছি লদয়। দশটা নাগাদ প্রায় 
একতোি দপ্তচ্ছি বচ্ছস থাকা লহাচ্ছটে লিচ্ছ়ি লবরিেচ্ছয় লযচ্ছত লদচ্ছখ লমচ্ছয়রট। 
  
ওচ্ছয়স্টন, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, বেু সম্ভবত আরমই আপনাি প্রারথথত বযরি। 
  
কটাি সময়? আপরন তাচ্ছক আজ সকাচ্ছে লদচ্ছখচ্ছিন? দশটা লবচ্ছজ পাাঁচ রমরনচ্ছট। লভো 
ভাসাচ্ছত সাহাযয কচ্ছিরিোম আরম তখন সমুচ্ছদ্রি পাচ্ছ়ি দাাঁর়িচ্ছয় তাচ্ছক। লভোয় চচ্ছ়ি চচ্ছে 
লগচ্ছেন রতরন। হযাাঁ একা। একা? লসটা রক আপরন লখয়াে কচ্ছিচ্ছিন লকাচ্ছনারদচ্ছক লগচ্ছেন? 
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রতরন পাহাচ্ছ়িি আ়িাচ্ছে চচ্ছে যান োনরদচ্ছক লমা়ি ঘুচ্ছি। তাি মাচ্ছন রপরি লকাচ্ছভি 
রদচ্ছক, তাই না? হা সময় কত রিচ্ছো তখন? রতরন সমুদ্রতীি লিচ্ছ়ি িওনা হন রঠক সওয়া 
দশটায় আরম বেচ্ছবা। ওচ্ছয়স্টন রকিুের্ ভাবচ্ছেন। সব রমচ্ছে যাচ্ছে লমাটামুরট। লভোয় 
চচ্ছ়ি রপরি লকাচ্ছভ লপৌঁিাচ্ছত তাি কতের্ োগচ্ছত পাচ্ছি বচ্ছে মচ্ছন হয় আপনাি? আরম 
সমূ্পর্থ এ বযাপাচ্ছি অনরভজ্ঞ। আরম লঘাি রবচ্ছিাধী লনৌচ্ছকা বা লভো চ়িায়। তবুও মচ্ছন 
হয়, আধ ঘণ্টাি লবরশ োগা উরচত নয়। 
  
তাই ধাির্া আমািও, কচ্ছনথে বেচ্ছেন, অবশয যরদ রতরন স্বাভারবক ভাচ্ছব তা়িাহচ্ছ়িা না 
কচ্ছি লভো চারেচ্ছয় থাচ্ছকন। তাই যরদ হয় রতরন রপরি লকাচ্ছভ লপৌঁচ্ছিচ্ছিন লপৌচ্ছন 
এগাচ্ছিাটা। লমাটামুরট খাপ লখচ্ছয় যাচ্ছে। সবই। রতরন মািা লগচ্ছিন কটাি সময় 
আপনাচ্ছদি োিাি মচ্ছন কচ্ছিন? 
  
রনসেন কখনও রনচ্ছজি ঘাচ্ছ়ি দারয়ত্ব বা ঝুাঁরক লনয় না। সাবধানী লোক লস ব়ি। লপৌচ্ছন 
এগাচ্ছিাটা নাগাদ তাি মচ্ছত, খুনটা খুব লবরশের্ হয়রন। নীিচ্ছব মাথা না়িচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। 
তািপি বেচ্ছেন, আিও একটা লিাট্ট ঘটনাটা আমাি উচ্ছিখ কিা হয়রন। রমচ্ছসস মাশথাে 
চচ্ছে যাওয়াি সময় আমাচ্ছক অনুচ্ছিাধ কচ্ছিন, আরম লয তাচ্ছক লদচ্ছখরি কাউচ্ছক লযন না 
বরে লস কথা। রকিুের্ লচচ্ছয় িইচ্ছেন ওচ্ছয়স্টন একদৃচ্ছষ্ট। বযাপািটা ভাবাি মচ্ছতা, তাই 
না তািপি। 
  
অস্পষ্ট স্বচ্ছি লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, হযাাঁ, মচ্ছন হচ্ছয়রিচ্ছো আমািও তাই। ওচ্ছয়স্টন বাি কচ্ছয়ক 
লগাাঁচ্ছি লমাচ়ি রদচ্ছেন। আো মাঁরসচ্ছয় লপায়ািা, একটা কথা। আপনাি অরভজ্ঞতা 
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সাধািচ্ছর্ি লচচ্ছয় রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ অচ্ছনক লবরশ। বেচ্ছত পাচ্ছিন রমচ্ছসস মাশথাে, রঠক রক 
ধিচ্ছনি মরহো রিচ্ছেন? 
  
লপায়াচ্ছিাি লঠাাঁচ্ছট একটা হােকা হারসি লিাাঁয়া লদখা রদচ্ছয়ই রমরেচ্ছয় লগচ্ছো। প্রশ্ন কিচ্ছেন 
রতরন, এখন রকিু লশাচ্ছনরন আপরন রক? 
  
নীিস কচ্ছে জবাব রদচ্ছেন পুরেস প্রধান, শুচ্ছনরি। তাি সবটাই অনযানয মরহোচ্ছদি 
বিবয। সুতিাাং বুঝচ্ছতই পািচ্ছিন লস সব বিচ্ছবযি কতটুকু সরতয তাই আরম জানচ্ছত 
চাই। লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি সরতয রক লকাচ্ছনা ইচ্ছয় চেরিচ্ছো? আরম অন্তত 
রনিঃসচ্ছন্দহ এ বযাপাচ্ছি। 
  
. 
  
৫.৩ 
  
 রমচ্ছসস কযাসে-এি সচ্ছি পুরেশ প্রধান ওচ্ছয়স্টন তাি স্বভাবরসদ্ধ কুশেী পদ্ধরতচ্ছত কথা 
বেরিচ্ছেন। 
  
রমচ্ছসস কযাসে জরন িজাি লহাচ্ছটচ্ছেি একমাত্র স্বত্বারধকারির্ী, চরিচ্ছশাধথ বয়চ্ছসও উজ্জ্বে, 
মাথায় একিাশ োে চুে, কথা বোি ভিী অপ্রতযারশত িকম পরিমারজথত। 
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রতরন বেরিচ্ছেন, এইিকম একটা ঘটনা আমাি লহাচ্ছটচ্ছে ঘটচ্ছত পাচ্ছি, আশ্চযথ বযাপাি। 
এিকম একটা শান্ত জায়গায় সাধাির্তিঃ ভদ্র এবাং চমৎকাি অরতরথিাই এখাচ্ছন আচ্ছস। 
লসন্ট েু-এি ব়ি ব়ি লহাচ্ছটেগুচ্ছোি মচ্ছতা এখাচ্ছন লকাচ্ছনা জঘনয বযাপাি হয় না। 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, রমচ্ছসস কযাসে অতযন্ত সুরনয়রন্ত্রত–গৃহস্থ বার়িচ্ছতও দুঘথটনা ঘচ্ছট 
  
রকন্তু বযবসাি অনুমরতপচ্ছত্রি বযাপাচ্ছি আরম খুব সাবধানী এবাং মচ্ছনাচ্ছযাগী। 
  
আমিা আপনাচ্ছক লকাচ্ছনা লদাষ রদরে না। 
  
রকন্তু তবুও রনিঃসচ্ছন্দহ এটা রনচ্ছন্দি বযাপাি। একমাত্র লহাচ্ছটচ্ছেি অরতরথিা িা়িা বাইচ্ছিি 
লকাচ্ছনা লোকচ্ছক িীচ্ছপ ঢুকচ্ছত লদওয়া হয় না। রকন্তু তা সচ্ছত্ত্বও ওিা আমাি লহাচ্ছটচ্ছেি 
রদচ্ছক আিুে উাঁরচচ্ছয় লনাাংিা আচ্ছোচনা কিচ্ছব তা আরম কল্পনাও কিচ্ছত পারিরন। 
  
ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট বেচ্ছেন, িীপটাচ্ছক আপরন আয়চ্ছি িাচ্ছখন কী কচ্ছি? আপরন 
বাইচ্ছিি লোচ্ছকচ্ছদি বাধা লদন রক কচ্ছি? 
  
ও বযাপাচ্ছি আরম খুব সাবধানী থারক। 
  
হযাাঁ, রকন্তু রক রদচ্ছয় তাচ্ছদি আটকান? কাির্ গ্রীষ্মকাচ্ছে ভ্রমর্কািীিা এখাচ্ছন মারিি মচ্ছতা 
লিচ্ছয় লিচ্ছে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

86 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

রশউচ্ছি উঠচ্ছেন কযাসে। এসব লদাষই হচ্ছো লব়িাবাি জচ্ছনয ততরি ওই আ-ঢাকা 
েযািাবযাাং গার়িগুচ্ছোি। একসচ্ছি আঠাচ্ছিাটা গার়ি লেদািচ্ছকাম্ব উপসাগচ্ছিি লনৌকাঘাটাি 
কাচ্ছি িচ্ছয়চ্ছি। 
  
অনধযথভাচ্ছব কেচ্ছগট বেচ্ছেন, রকন্তু এই িীচ্ছপ আসচ্ছত তাচ্ছদি বাধা লদন রক কচ্ছি? 
  
লস জচ্ছনয অচ্ছনকগুচ্ছো লনারটশ োগাচ্ছনা আচ্ছি। তািা়িা লজায়াচ্ছিি সময় এমরনচ্ছতই 
আোদা হচ্ছয় পর়ি। লসতুটা িীচ্ছপি লয প্রাচ্ছন্ত এচ্ছস রমচ্ছশচ্ছি লসখাচ্ছন এটা ব়ি দিজায় 
লেখা আচ্ছি জরে িজাি লহাচ্ছটে। রনজস্ব এোকা। লহাচ্ছটে বযতীত অনয লকাথাও 
বরহিাগচ্ছতি প্রচ্ছবশ রনচ্ছষধ। দিজাি দুপাচ্ছশ পাহাচ্ছ়িি পথ খা়িা সমুচ্ছদ্র লনচ্ছম লগচ্ছি, লস 
প্রাচীি লবচ্ছয় ওঠা সম্ভব নয়। 
  
রকন্তু লয লকউ লতা লনৌচ্ছকা লবচ্ছয় িীচ্ছপি পাশ রদচ্ছয় রপরি অথবা গানচ্ছকাচ্ছভ সহচ্ছজই। 
লপৌঁিচ্ছত পাচ্ছি? তািা সমুদ্রতীচ্ছি লজায়াি-ভাটাি সমচ্ছয় জচ্ছেি দুইপ্রাচ্ছন্তি মাঝখাচ্ছন 
লবোভূরমি লয অাংশ, লসখাচ্ছন বাইচ্ছিি লোচ্ছকচ্ছদি প্রচ্ছবচ্ছশি অরধকাচ্ছি আপরন হস্তচ্ছেপ 
কিচ্ছত পাচ্ছিন না। 
  
গানচ্ছকাভ এবাং রপরি লকাচ্ছভ আমাি লোহাি মইচ্ছয়ি পচ্ছেও যথািীরত রবজ্ঞরপ্ত োগাচ্ছনা 
… আচ্ছি। জজথ এবাং উইরেয়াম, মূে ভূখচ্ছণ্ডি লবোভূরমচ্ছত সবথের্ নজি িাচ্ছখ। জজথ 
সািারদন লবোভূরমি তদািরকচ্ছত থাচ্ছক আি উইরেয়াম এখানকাি মারে। িাস্তাঘাচ্ছটি 
লদখাচ্ছশানা, লটরনস লকাটথ ঝাট লদওয়াি কাজ কচ্ছি। 
  
আমিা জজথ এবাং উইরেয়াচ্ছমি সচ্ছি এ রবষচ্ছয় এখুরন একবাি কথা বেচ্ছত চাই। 
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রমচ্ছসস কযাসে বেচ্ছেন, রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মচ্ছতা একজন ভদ্রমরহো রকনা খুন হচ্ছে? 
আি লসও আবাি ইচ্ছয়, মাচ্ছন-গো রটচ্ছপ…। আি খবচ্ছিি কাগজগুচ্ছো হচ্ছয়চ্ছি আি এক 
উৎপাত। আমাি লহাচ্ছটচ্ছেি সুনাম রনচ্ছয় ওিা রকিকম রিরনরমরন লখচ্ছে। 
  
তচ্ছব একরদক রদচ্ছয় লসটা আপনাি লহাচ্ছটচ্ছেি রবজ্ঞাপচ্ছনি কাজ কিচ্ছব। 
  
এবাি কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আো, রমচ্ছসস কযাসে, বতথমাচ্ছন লহাচ্ছটচ্ছেি অরতরথচ্ছদি 
নাচ্ছমি তারেকারট রদন। এখাচ্ছন আপরন আমাচ্ছদি হয়চ্ছতা সাহাযয কিচ্ছত পািচ্ছবন, 
রমচ্ছসস কযাচ্ছসে। 
  
রমচ্ছসস কযাচ্ছসে অরতরথচ্ছদি এবাং লহাচ্ছটচ্ছেি চাকি-বাকিচ্ছদি একটা তারেকা রদচ্ছেন। 
  
পরিচািকিা রকিকম লোক? 
  
ওচ্ছদি মচ্ছধয অযােবাটথ রিমাউচ্ছথি রভনচ্ছসন্ট লহাচ্ছটে লিচ্ছ়ি এখাচ্ছন কাজ লনয়। ওি 
তদািরকচ্ছত রতনজন কাজ কচ্ছি। আি লহনরি লতা লহাচ্ছটচ্ছেি শুরু লথচ্ছকই-বেচ্ছত লগচ্ছে 
ও রনচ্ছজই এখন প্ররতষ্ঠান। 
  
ওচ্ছয়স্টন মাথা লনচ্ছ়ি বেচ্ছেন, কেচ্ছগট, সচ্ছন্দহজনক না হচ্ছেও তুরম লতামাি 
রনয়মমারিক লখাাঁজ চারেচ্ছয় যাচ্ছব। আো, ধনযবাদ রমচ্ছসস কযাসে। 
  
রমচ্ছসস কযাসে চচ্ছে লগচ্ছে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আমাচ্ছদি প্রথম কাজ হচ্ছব কযাচ্ছেন 
মাশথাচ্ছেি সচ্ছি কথা বো। 
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. 
  
৫.৪ 
  
 কচ্ছর্থে ওচ্ছয়স্টন বেরিচ্ছেন, এ ঘটনা লয আপনাচ্ছক কতখারন আঘাত কচ্ছিচ্ছি তা আরম 
বুরঝ, কযাচ্ছেন মাশথাে। রকন্তু এই খুন সম্পচ্ছকথ সমস্ত তথয লজাগা়ি কিচ্ছে আমাচ্ছদি 
তদচ্ছন্তি সুরবচ্ছধ হচ্ছব। 
  
হা, কতথবয লতা আপনাচ্ছদি কিচ্ছতই হচ্ছব। বেুন রক জানচ্ছত চান? 
  
রমচ্ছসস মাশথাে আপনাি রিতীয় পচ্ছেি স্ত্রী। আপনাচ্ছদি রকতরদন রবচ্ছয় হচ্ছয়চ্ছি? এবাং 
আপনাি স্ত্রীি রবচ্ছয়ি আচ্ছগি নাম রক রিে? 
  
চাি বিচ্ছিি সামানয লবরশ আমাচ্ছদি রবচ্ছয় হচ্ছয়রিচ্ছো। লহচ্ছেন স্টাটথ নাম রিচ্ছো। তচ্ছব 
অরভনয় জগচ্ছত ওি নাম রিচ্ছো আচ্ছর্থনা সু্টয়াটথ। 
  
রবচ্ছয়ি পি রতরন অরভনয় লিচ্ছ়ি লদন? 
  
 না। বিি লদচ্ছ়িক হচ্ছো অরভনয় জগৎ লথচ্ছক অবসি রনচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
রবচ্ছয়ি পচ্ছি তাি অরভনয় কিাটাচ্ছক তাহচ্ছে আপরন লমচ্ছনই রনচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
আরম অখুশী হচ্ছেও তা রনচ্ছয় আরম কখনও উচ্চবাচয করিরন। 
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এই রবচ্ছয়চ্ছত আপনািা সুখী রিচ্ছেন? 
  
 রনশ্চয় রিোম। 
  
কযাচ্ছেন মাশথাে, আপনাি স্ত্রীি খুচ্ছনি বযাপাচ্ছি কাচ্ছিা প্ররত লকাচ্ছনা সচ্ছন্দহ আচ্ছি? তাি 
রক লকাচ্ছনা শত্রু রিচ্ছো? 
  
হয়চ্ছতা রিচ্ছো। আমাচ্ছক ভুে বুঝচ্ছবন না সযাি। আমাি স্ত্রী একজন অরভচ্ছনত্রী এবাং 
অতযন্ত সুন্দিী রিচ্ছো। এই দুচ্ছটা কািচ্ছর্ই অনযানয মরহোিা ওি প্ররতিরন্দ্বতা কিচ্ছত রকন্তু 
এই ঈষথাি মাচ্ছন এই নয় লয, তাচ্ছদি মচ্ছধয কাচ্ছিা পচ্ছে এিকম নৃশাংসভাচ্ছব খুন কিা 
সম্ভব। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আপরন তাহচ্ছে বেচ্ছত চান লয, আপনাি স্ত্রীি শত্রুিা 
প্রধানতিঃ মরহো রিচ্ছেন। 
  
হযাাঁ, তাই। 
  
পুরেসপ্রধান বেচ্ছেন, এমন লকান পুরুচ্ছষি কথা জাচ্ছনন না যাি সচ্ছি আপনাি স্ত্রীি 
শত্রুতা রিচ্ছো রকাংবা এ লহাচ্ছটচ্ছেি কাচ্ছিা সচ্ছি তাি পুিচ্ছনা আোপ রিচ্ছো? 
  
যতদূি জারন, রমিঃ লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি লকাচ্ছনা এক ককচ্ছটে পারটথচ্ছত আোপ হচ্ছয়রিচ্ছো। 
এিা়িা আি রকিু জারন না। 
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ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এবাি আজ সকাচ্ছেি কথায় আসা যাক। আপনাি স্ত্রীি সচ্ছি লশষ 
কখন লদখা হয়? 
  
রনচ্ছচ প্রাতিঃিাশ সািচ্ছত যাওয়াি সময় একবাি ওি ঘচ্ছি রগচ্ছয়রিোম–নটাি কািাকারি 
হচ্ছব। 
  
তখন রতরন রক কিরিচ্ছেন? ও আপনািা রক আেদা ঘচ্ছি থাকচ্ছতন? 
  
 হা। ও রচরঠপত্রগুচ্ছো খুচ্ছে লদখরিচ্ছো। রবচ্ছশষ লকাচ্ছনা কথা হয়রন। শুধু সুপ্রভাত 
জানাচ্ছনা। 
  
তাি চােচেচ্ছন, কথাবাতথায় রকিু অস্বাভারবকতা েেয কচ্ছিনরন? 
  
বিাং স্বাভারবক বচ্ছেই মচ্ছন হচ্ছয়চ্ছি। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রতরন রক রচরঠপচ্ছত্রি রবষয়বস্তুি কথা রকিু বচ্ছেরিচ্ছেন? 
  
মাশথাচ্ছেি লঠাাঁচ্ছট হাল্কা হারস, ও বচ্ছেরিচ্ছো, সব কটা রচরঠই নারক িরশদ সাংক্রান্ত। 
  
আপনাি স্ত্রী রক রবিানায় বচ্ছসই প্রাতিঃিাশ সাচ্ছিন? 
  
হযাাঁ, ওটা ওি বিাবচ্ছিি অচ্ছভযস। সাধাির্তিঃ এগািটাি মচ্ছধয রনচ্ছচ নাচ্ছমন। 
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লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, লসচ্ছেচ্ছত্র রতরন যরদ রঠক দশটায় রনচ্ছচ নাচ্ছমন তাহচ্ছে রক অস্বাভারবক 
হচ্ছব? 
  
 হা। কাির্ অত সকাচ্ছে আচ্ছেথনা নাচ্ছম না। 
  
 রকন্তু, আজ রতরন রনয়ম ভি কচ্ছি দশটায় রনচ্ছচ লনচ্ছমরিচ্ছেন। 
  
হয়চ্ছতা আজচ্ছকি সুন্দি আবহাওয়াই তাি কাির্ 
  
আপরন তাচ্ছক ঘচ্ছি না লপচ্ছয় অবাক হচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
 প্রাতিঃিাচ্ছশি পি ওি ঘচ্ছি রগচ্ছয় ওচ্ছক লদখচ্ছত না লপচ্ছয় একটু লতা অবাক হচ্ছয়রিোম। 
  
 আি তািপচ্ছিই আপরন সমুদ্রতীচ্ছি এচ্ছস আমাচ্ছক প্রশ্ন কচ্ছিন, আপনাি স্ত্রীচ্ছক লদচ্ছখরি 
রক না? 
  
হযাাঁ, আপরন বচ্ছেন লয ওচ্ছক লদচ্ছখন রন…। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আপনাি স্ত্রীি লখাাঁজ কিাি লপিচ্ছন রবচ্ছশষ লকাচ্ছনা কাির্ রিচ্ছো? 
  
না, শুধু লভচ্ছবরিোম এত সকাচ্ছে ও লকাথায় লযচ্ছত পাচ্ছি–তাি লবরশ রকিু নয়। 
  
 কযাচ্ছেন মাশথাে, আপরন বচ্ছেচ্ছিন লয আপনাি স্ত্রীি সচ্ছি রমিঃ পযারিক লিেিাচ্ছনথি 
পূবথপরিচয় রিচ্ছো। রকন্তু আপনাি স্ত্রী রমিঃ লিেিানথচ্ছক কতখারন জানচ্ছতন? 
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সামানয ধূমপাচ্ছন রনশ্চয়ই আপনাি আপরি হচ্ছব না। মাশথাে পচ্ছকট হাত়িাচ্ছত হাত়িাচ্ছত, 
এই যািঃ। রনশ্চয়ই পাইপটা লকাথাও লিচ্ছে এচ্ছসরি। 
  
লপায়াচ্ছিা একটা রসগাচ্ছিট এরগচ্ছয় রদচ্ছেন। মাশথাে লসটা অরগ্নসাংচ্ছযাগ কচ্ছি, আপরন 
লিেিাচ্ছনথি কথা বেচ্ছেন, আমাি স্ত্রীি সচ্ছি এক ককচ্ছটে পারটথচ্ছত আোপ হচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
পুরেশ প্রধান বেচ্ছেন, রকন্তু তািপি–লসই পরিচয় ক্রমশ অন্তিিতায় পরির্ত হয় 
  
তীক্ষ্ণস্বচ্ছি, একথা আপনাচ্ছক লক বচ্ছেচ্ছি? 
  
এটাই লতা লহাচ্ছটচ্ছেি গুজব। 
  
লহাচ্ছটচ্ছেি গুজব একিাশ রমচ্ছথয িা়িা রকিু নয়। 
  
 হয়চ্ছতা তাই, রকন্তু রমিঃ লিেিানথ ও আপনাি স্ত্রী লবরশিভাগ সময়ই একসচ্ছি থাকচ্ছতন। 
  
 হচ্ছত পাচ্ছি, তচ্ছব লতমনভাচ্ছব আমাি লচাচ্ছখ কখন পচ্ছ়িরন। 
  
আপরন রমিঃ লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি আপনাি স্ত্রীি বেুচ্ছত্ব বাধা লদনরন? 
  
 রনশ্চয় না। স্ত্রীি সমাচ্ছেথাচনা কিা রঠক নয়। 
  
বযাপািটা লকচ্ছেঙ্কািীি পযথাচ্ছয় যাচ্ছে লদচ্ছখও আপরন চুপচাপ রিচ্ছেন। 
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গুজব অথবা পিচচথামূেক খবচ্ছি আমাি লতমন আগ্রহ লনই। 
  
 রমিঃ লিেিানথ আপনাি স্ত্রীি প্ররত অনুিি রিচ্ছেন; এটা রনশ্চয়ই অস্বীকাি কিচ্ছবন না? 
  
হয়চ্ছতা রিচ্ছো। আমাি স্ত্রী সুন্দিী রিচ্ছো তাই লবরশিভাগ পুরুষই ওি প্ররত আকৃষ্ট হচ্ছতা। 
  
রকন্তু এমন লকানা সােী যরদ আমাচ্ছদি হাচ্ছত থাচ্ছক লয, তাচ্ছদি সম্পকথ সীমানা িার়িচ্ছয় 
চিম অন্তিচ্ছি লপৌঁরিচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
লদখুন, আমাি স্ত্রী মৃতা। ওি পচ্ছে রনচ্ছজচ্ছক রনচ্ছদথাষ প্ররতপন্ন কিা আি সম্ভব নয়। এ 
ধিচ্ছনি গােগচ্ছল্প রবশ্বাস কিা আমাি ইচ্ছে নয়। তািা়িা আপনাি প্রচ্ছয়াজনীয় প্রসি 
লথচ্ছক সচ্ছি যাচ্ছেন না? 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আপরন বযাপািটা রঠক উপেরব্ধ কিচ্ছত পািচ্ছিন না কযাচ্ছেন 
মাশথাে। দশটাি মচ্ছধয অন্ততিঃ নটা লেচ্ছত্র লদখা লগচ্ছি, রনহত বযরিি চরিত্র এবাং তাি 
পারিপারশ্বথচ্ছকি মচ্ছধযই খুচ্ছনি প্রথম এবাং প্রধান কাির্ রনরহত িচ্ছয়চ্ছি। সুতিাাং যতের্ 
না আমিা সমূ্পর্থভাচ্ছব জানচ্ছত পািরি–আচ্ছেথন মাশথাে রঠক রক ধিচ্ছনি মরহো রিচ্ছেন, 
ততের্ বুঝচ্ছতই পািচ্ছবা না রক ধিচ্ছনি লোচ্ছক তাচ্ছক খুন কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আমািও একই মত। 
  
মাশথাে লহচ্ছস বেচ্ছেন, লভচ্ছবরিোম চরিত্র সাংক্রান্ত বযাপাচ্ছি মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিািই শুধু 
রনজস্ব তবরশষ্টয আচ্ছি। 
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লপায়াচ্ছিা সহাচ্ছসয বেচ্ছেন, কযাচ্ছেন মাশথাে। আমাচ্ছক সাহাযয কিাি মচ্ছতা রকিুই এখচ্ছনা 
বচ্ছেনরন। 
  
তাি মান? 
  
আপনাি স্ত্রী সুন্দিী ও আকষথর্ীয় রিচ্ছেন এি লচচ্ছয় লবরশ রকিু আপরন আমাচ্ছদি 
বচ্ছেচ্ছিন রক? 
  
আপরন আমাি কাচ্ছি আি রকিু জানচ্ছত চান? 
  
 হা–আজ সকাচ্ছে আপনাি গরতরবরধি কথা। 
  
লিাজকাি মচ্ছতা সকাে নটায় আরম প্রাতিঃিাশ সািচ্ছত রনচ্ছচ যাই। পচ্ছি আমাি স্ত্রীি ঘচ্ছি 
রগচ্ছয় লদরখ ও ঘচ্ছি লনই। সমুদ্রতীচ্ছি এচ্ছস মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিাচ্ছক লদচ্ছখ আমাি স্ত্রীি কথা 
রজচ্ছজ্ঞস করি। তািপি সাংচ্ছেচ্ছপ স্নান লসচ্ছি আবাি লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি যাই। তখন 
এগাচ্ছিাটা বাজচ্ছত কুর়ি হচ্ছব। ওপচ্ছি রগচ্ছয় লদরখ পরিচারিকা কাজ কিচ্ছি। ওচ্ছক 
তা়িাতার়ি সািচ্ছত বচ্ছে রনচ্ছচ বাচ্ছি এচ্ছস লহনরিি সচ্ছি রকিুের্ কথা বচ্ছে আবাি 
এগাচ্ছিাটা বাজচ্ছত দশ রমরনচ্ছট ঘচ্ছি রিচ্ছি যাই। আমাি কতগুচ্ছো জরুিী রচরঠ সকাচ্ছেি 
োচ্ছকই লপাস্ট কিচ্ছবা বচ্ছে টাইপিাইটাি রনচ্ছয় বরস। বাচ্ছিাটা বাজচ্ছত দচ্ছশ কাজ লশষ; 
লটরনস লখোি লপাশাক পরি কাির্ বাচ্ছিাটায় আমাচ্ছদি লটরনস লখোি লকাটথ আচ্ছগ রদন 
বুক কচ্ছিরিোম– 
  
কািা রিে এই লখোয়? 
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রমচ্ছসস লিেিানথ, রমস োনথরে, রমিঃ গাচ্ছেথনাি এবাং আরম। প্রায় ঘন্টাখাচ্ছনক লখচ্ছে 
লহাচ্ছটচ্ছে রিিচ্ছতই–আরম খবিটা পাই। 
  
ধনযবাদ, কযাচ্ছেন মাশথাে। আপরন লয এগাচ্ছিাটা বাজচ্ছত দশ লথচ্ছক বাচ্ছিাটা বাজচ্ছত দশ 
পযথন্ত টাইপ কিরিচ্ছেন। এ বিবযচ্ছক সমথথন কিাি মচ্ছতা লকউ আচ্ছি? 
  
েীর্ লহচ্ছস রতরন বেচ্ছেন, আপরন রক সচ্ছন্দহ কিচ্ছিন লয আরমই আমাি স্ত্রীচ্ছক খুন 
কচ্ছিরি। পরিচারিকারট অনযানয ঘি পরিষ্কাি কিাি সময় রনশ্চয়ই টাইপিাইটাচ্ছিি শে 
শুচ্ছন থাকচ্ছব। এত সব ঘটনাি পি লসগুচ্ছো োচ্ছক লদওয়া হয়রন। মচ্ছন হয়, আমাি 
বিচ্ছবযি সমথথচ্ছন ওই রচরঠগুচ্ছোই পযথাপ্ত প্রমার্। রচরঠগুচ্ছো পচ্ছকট লথচ্ছক লবি কচ্ছি 
বেচ্ছেন, এই রচরঠগুচ্ছোি রবষয়বস্তু একান্ত লগাপনীয়। রকন্তু খুচ্ছনি মামোয় এগুচ্ছো 
আপনাচ্ছদি হাচ্ছত তুচ্ছে রদচ্ছত আরম বাধয। এগুচ্ছোয় আমাি রবরভন্ন অথথননরতক 
পরিরস্থরতি রববৃরত ও সরঠক অঙ্ক লেখা িচ্ছয়চ্ছি। আশা করি এবাচ্ছি আপনািা সন্তুষ্ট 
হচ্ছয়চ্ছিন। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এটা লকাচ্ছনা সচ্ছন্দচ্ছহি প্রশ্ন নয়। কযাচ্ছেন মাশথাে এ িীচ্ছপ উপরস্থত 
প্রচ্ছতযচ্ছকই সকাে লপৌচ্ছন এগাচ্ছিাটা লথচ্ছক এগাচ্ছিাটা চরিশ পযথন্ত গরতরবরধি জবাবরদরহ 
রদচ্ছত হচ্ছব। আি আপনাি স্ত্রীি রনজস্ব লকাচ্ছনা রবষয় সম্পরি থাকচ্ছে লসগুচ্ছো সম্পচ্ছকথ 
আপরন রক রকিু জাচ্ছনন? 
  
আপরন রক লকাচ্ছনা উইচ্ছেি কথা বেচ্ছিন? একবাি ও আমাচ্ছক বচ্ছেরিচ্ছো, এইসব 
উইে-টুইে কিাি কথা শুনচ্ছে ওি জ্বি আচ্ছস। 
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লসচ্ছেচ্ছত্র স্বামী রহসাচ্ছব তাি সমস্ত-সম্পরিি মারেকানা স্বত্ব আপনাি ওপচ্ছিই বতথাচ্ছে। 
তাি কািাকারি লকাচ্ছনা আত্মীয়-স্বজন রিচ্ছো। 
  
সম্ভবত না। শুচ্ছনরি লিাটচ্ছবোচ্ছতই ওি মা-বাবা দুজচ্ছনই মািা লগচ্ছি–ওি লকচ্ছনা ভাই 
লবান লনই। 
  
তাহচ্ছে লিচ্ছখ যাওয়াি মচ্ছতা লতমন রবষয় সম্পরি তাি রিচ্ছো না। 
  
বিাং তাি উচ্ছটা। বিি দুচ্ছয়ক আচ্ছগ ওি এ পুিচ্ছনা বেু, সযাি িবাটথ আিরস্কন মািা 
যান। তাি প্রায় পঞ্চাশ হাজাি পাউন্ড রতরন আচ্ছেথনাচ্ছকই উইে কচ্ছি রদচ্ছয় যান। 
  
ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট এবাচ্ছি মুখ খুেচ্ছেন। তাহচ্ছে আপনাি স্ত্রী একজন ধনী মরহো 
রিচ্ছেন। আি তা সচ্ছত্ত্বও আপরন বেচ্ছত চান রতরন লকাচ্ছনা উইে কচ্ছি যানরন? 
  
ওি সরেরসটাি–বাচ্ছকথট, মাচ্ছকথট অযান্ড অযাপেগুে লিেচ্ছিােথ লস্কায়াি। ওি কাচ্ছি জানচ্ছত 
পাচ্ছিন। রকন্তু আরম রনরশ্চতভাচ্ছব জারন ও লকাচ্ছনা উইে কচ্ছিরন, এটাচ্ছক ও অমিেসূচক 
মচ্ছন কিচ্ছতা। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আপাততিঃ প্রচ্ছশ্নি পাো লশষ কযাচ্ছেন মাশথাে। আপনাি এই 
আকরস্মক েরতচ্ছত আবাি আপনাচ্ছক সমচ্ছবদনা জানারে। 
  
 ধনযবাদ বচ্ছে মাশথাে লবরিেচ্ছয় লগচ্ছেন। 
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৫.৫ 
  
 রতনজচ্ছনই পিস্পচ্ছিি রদচ্ছক তাকাচ্ছেন। ওচ্ছয়স্টন, ঠান্ডা মাথাি মচ্ছক্কে। সহচ্ছজ ধিা 
লদবাি পাত্র নয় তাই না? 
  
ইনসচ্ছপক্টি বেচ্ছেন, বো শি। এ ধিচ্ছনি লোচ্ছকিা সােীি কাঠগ়িায় দাাঁর়িচ্ছয়ও 
জুরিচ্ছদি সহানুভূরতচ্ছত রবচ্ছশষ প্রভাব রবস্তাি কিচ্ছত পািচ্ছব না। লসাজা কথায়, অরভবযরি 
প্রকাচ্ছশ তািা সমূ্পর্থ অেম। রঠক এই ধিচ্ছনি স্বভাচ্ছবি জচ্ছনযই ওয়াচ্ছেচ্ছসি রবরুচ্ছদ্ধ 
জুরিিা অপিাধী িায় রদচ্ছত বাধয হয়। আপরন রক বচ্ছেন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা। 
  
রকই বা বো সম্ভব। কযাচ্ছেন মাশথাে হচ্ছেন অবরুদ্ধ রসনু্দক। রতরন রকিুই লশাচ্ছননরন, 
লদচ্ছখনরন। রকিুই জাচ্ছনন না। তচ্ছব খুচ্ছনি কতগুচ্ছো উচ্ছেশয িচ্ছয়চ্ছি। প্রথমতিঃ ঈষথা, 
আি িচ্ছয়চ্ছি রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি লিচ্ছখ যাওয়া প্রচুি অথথ। অবশয এমরনচ্ছতই স্ত্রীি মৃতুযি 
লেচ্ছত্র স্বামীই প্রথম সচ্ছন্দহভাজন বযরি। আমাি মচ্ছন হয় স্ত্রীি কথা রতরন সবই 
জানচ্ছতন, লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন। 
  
আপনাি এ ধাির্াি কাির্? 
  
কাির্, গতিাচ্ছত্র আরম সারন েচ্ছজ রমচ্ছসস লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি কথা বচ্ছে লহাচ্ছটচ্ছে লিিাি 
পচ্ছথ রমচ্ছসস মাশথাে ও লিেিানথচ্ছক লদখচ্ছত পাই। কচ্ছয়ক লসচ্ছকন্ড পচ্ছিই কযাচ্ছেন 
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মাশথাচ্ছেি সচ্ছি আমাি সাোৎ হয়। তাি অরভবযরিহীন করঠন মুখ লদচ্ছখই লবাঝা লগচ্ছো 
লয, রতরনও ওচ্ছদি লদখচ্ছত লপচ্ছয়চ্ছিন। 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, স্ত্রীি মৃতুযচ্ছক রতরন ব়ি সহচ্ছজই লমচ্ছন রনচ্ছয়চ্ছিন। 
  
ইনসচ্ছপক্টি বেচ্ছেন, এইসব শান্ত লোচ্ছকিা লভতচ্ছি লভতচ্ছি ভীষর্ উগ্র হয়। কযাচ্ছেন 
হয়চ্ছতা তাি স্ত্রীচ্ছক প্রচণ্ড ভাচ্ছোবাসচ্ছতন–রকন্তু লসই অনুভূরত বাইচ্ছি প্রকাশ কিাি মত 
লোক রতরন নন। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, কযাচ্ছেন মাশথাে ব়ি অদু্ভত চরিচ্ছত্রি মানুষ। তাি প্ররত আমাি যচ্ছথষ্ট 
লকৌতূহে হচ্ছয়চ্ছি লযমন িচ্ছয়চ্ছি তাি অযারেবাই সম্পচ্ছকথ। 
  
টাইপিাইটাি অযারেবাই। এ বযাপাচ্ছি লতামাি মতামত রক কেচ্ছগট? 
  
 সযাি, অযারেবাইটা আমাচ্ছক সন্তুষ্ট কচ্ছিচ্ছি কাির্ ওটা রনখুাঁত লতা নয়ই বিাং স্বাভারবক। 
  
 কচ্ছনথে বেচ্ছেন, তাহচ্ছে লকানরদচ্ছক নজি লদচ্ছব? 
  
. 
  
৫.৬ 
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 নীিবতা ভি কচ্ছি কেচ্ছগট বেচ্ছেন, কাজটা রক লকাচ্ছনা বাইচ্ছিি লোচ্ছকি না লহাচ্ছটচ্ছেি 
লকাচ্ছনা অরতরথি? তািা়িা প্রথচ্ছম আচ্ছস খুচ্ছনি উচ্ছেশয। এখাচ্ছন লসটা আরথথক োভ। এই 
আকরস্মক মৃতুযচ্ছত োভবান হচ্ছেন তাি স্বামী। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, মানুচ্ছষি মচ্ছনি অসাংখয আচ্ছবচ্ছগি প্রকৃত চরিত্র কজন জাচ্ছন– 
  
ইনসচ্ছপক্টি ও লপায়াচ্ছিাি একই মত লয রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মচ্ছতা মরহোি প্রচুি শত্রু 
থাকাটাই স্বাভারবক। 
  
কচ্ছনথে সম্মরতসূচক একটা শে কচ্ছি বেচ্ছেন, এই িীচ্ছপ মাশথাচ্ছেি একমাত্র শত্রু 
মরহোিা 
  
লপায়চ্ছিা বেচ্ছেন, মচ্ছন হয় না লয, এই খুনটা লকাচ্ছনা মরহোি পচ্ছে কিা সম্ভব। 
আপনাচ্ছদি োিািী সােয কী বেচ্ছি? 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, রমচ্ছসস মাশথাে লয লকাচ্ছনা পুরুচ্ছষি হাচ্ছত শাসরুদ্ধ হচ্ছয় মািা লগচ্ছিন, 
রনসেচ্ছনি ওচ্ছত লকাচ্ছনা সচ্ছন্দহ লনই, রবশাে শরিশােী একচ্ছজা়িা হাচ্ছতি করঠন 
রনচ্ছষ্পষর্। 
  
রতরন বেচ্ছেন, আচ্ছেথনা মাশথােচ্ছক অপসারিত কচ্ছি রনচ্ছজি পথ রনষ্কণ্টক কিচ্ছত 
লচচ্ছয়চ্ছিন এই লহাচ্ছটচ্ছেিই দুজন মরহো। 
  
কচ্ছনথে বেচ্ছেন, তাি মচ্ছধয একজন রনশ্চয়ই রমচ্ছসস লিেিানথ। 
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হযাাঁ, অবশয তাি কাির্ও রিচ্ছো। রকন্তু এই রবচ্ছশষ হতযাকাণ্ড সমূ্পর্থ তাি চরিত্র রবচ্ছিাধী। 
তচ্ছব মানরসক অশারন্ত ও ঈষথাি কথা লভচ্ছবও বেচ্ছবা রতরন আচ্ছবগ তার়িত মরহো নন। 
চাচ্ছয়ি কাচ্ছপ আচ্ছসথরনক হয়চ্ছতা সম্ভব–রকন্তু শ্বাসচ্ছিাধ কচ্ছি হতযা, সমূ্পর্থ অসম্ভব। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, না, এ লকাচ্ছনা মরহোি কমথ নয়। আসামী রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ পুরুষ। 
  
ইনসচ্ছপক্টি লকচ্ছশ বেচ্ছেন, ধচ্ছি লনওয়া যাক, এই, রমিঃ লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি পরিচয় হওয়াি 
আচ্ছগ জননক পুরুচ্ছষি সচ্ছি রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি একটু ইচ্ছয় রিচ্ছো, ধিা যাক, তাি নাম 
এি। রমিঃ লিেিানথ িিমচ্ছঞ্চ লঢাকা মাত্রই রমচ্ছসস মাশথাে এি-লক রবদায় রদচ্ছেন। তাই 
এি ঈষথায় অপমাচ্ছনি জ্বাোয় উন্মাদ হচ্ছয় উঠচ্ছো। লস তাি প্রািন লপ্ররমকাচ্ছক অনুসির্ 
কচ্ছি এই িীচ্ছপ এচ্ছস তাি অপমাচ্ছনি প্ররতচ্ছশাধ রনে। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, লতামাি অনুমান যরদ সরতয হয় তাহচ্ছে লকাচ্ছনা অসুরবচ্ছধ হচ্ছব না। এই 
এি পাচ্ছয় লহাঁচ্ছট না লনৌকায় এই িীচ্ছপ এচ্ছো লসটা জানচ্ছত হচ্ছব। হয়চ্ছতা কািাকারি 
লকাচ্ছনা জায়গা লথচ্ছক লনৌকা ভা়িা রনচ্ছয়চ্ছি, লসটা জানচ্ছত হচ্ছব। 
  
লপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, কেচ্ছগচ্ছটি এই ধাির্া সম্পচ্ছকথ আপনাি কী 
মত? 
  
এচ্ছত হতযাকািীচ্ছক সুচ্ছযাগ ও সম্ভাবনাি উপি লবরশ রনভথি কিচ্ছত হচ্ছে। আি তািা়িা 
এই ঈষথা ও অপমাচ্ছনি জ্বাোয় উন্মি লোকরটচ্ছক আরম রঠক কল্পনায় আনচ্ছত পািরি না। 
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কেচ্ছগট বেচ্ছেন, রকন্তু সযাি, রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি জচ্ছনয পাগে হওয়া লোচ্ছকি অভাব লনই, 
লযমন লিেিানথ। 
  
লপায়াচ্ছিাি কপাচ্ছে রচন্তাি ভাাঁজ, হা, মানরি..রকন্তু তবুও–লকাথাও এমন রকিু একটা 
িচ্ছয়চ্ছি লযটা আমাচ্ছদি এর়িচ্ছয় লগচ্ছি… 
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যষ্ঠ  ভররছেদ্ 
  
৬.১ 
  
লহাচ্ছটচ্ছেি অরতরথ তারেকাি নামগুচ্ছো কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন সশচ্ছে প়িচ্ছেন। 
  
ইনসচ্ছপক্টি বেচ্ছেন, মচ্ছন হয় মাস্টািমযান ও কাওয়ান পরিবাি দুচ্ছটা বাদ লদওয়া যায়। 
আজ সকাচ্ছে ওিা খাবাি সচ্ছি রনচ্ছয় রদনভি লনৌকাভ্রমচ্ছর্ লবরিেচ্ছয়রিচ্ছেন। অযান্ড্রু বাস্টন 
ওচ্ছদি লনৌকা কচ্ছি রনচ্ছয় যায়। তাি কাচ্ছিই আমিা রমচ্ছসস কযাসে-এি কথা যাচাই কচ্ছি 
রনচ্ছত পািচ্ছবা। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আমািও তাই ধাির্া। অবরশষ্টচ্ছদি মচ্ছধয লকাচ্ছনা ইরিত রদচ্ছত পাচ্ছিন, 
মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা। 
  
ভাসা ভাসা ভাচ্ছব লদওয়া সম্ভব। গাচ্ছেথনািিা মধযবয়স্ক রববারহত দম্পরত, আচিচ্ছর্ 
হারসখুশী এবাং ভ্রমর্রবোসী। সুতিাাং নজচ্ছি প়িাি মচ্ছতা রকিু লনই–রমিঃ লিেিানথ বয়চ্ছস 
তরুর্, মরহোচ্ছদি কাি প্রচ্ছোভচ্ছনি বস্তু, প্ররতিন্দ্বী সাাঁতারু। ভাচ্ছো লটরনস লখচ্ছোয়া়ি ও 
প্রথম লশ্রর্ীি নারচচ্ছয়। তাাঁি স্ত্রী শান্ত প্রকৃরতি, রতরন স্বামীি প্ররত যচ্ছথষ্ট অনুিি। তাি 
মচ্ছতা বুরদ্ধ রকন্তু আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি রিচ্ছো না। 
  
ইনসচ্ছপক্টি বেচ্ছেন, লমাচ্ছহি কাচ্ছি বুরদ্ধি লকাচ্ছনা গুরুত্ব থাচ্ছক না বচ্ছেই মচ্ছন হয়। 
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হয়চ্ছতা থাচ্ছক না। রকন্তু রমচ্ছসস মাশথাে সম্পচ্ছকথ লমাহােন্ন হচ্ছেও রমিঃ লিেিানথ 
প্রকৃতপচ্ছে তাি স্ত্রীচ্ছকই ভাচ্ছোবাচ্ছসন। 
  
রতরন আবাি বেচ্ছত োগচ্ছেন। লমজি বযািী ভািতীয় লসনাবারহনীি অবসিপ্রাপ্ত 
আরধকারিক। নািীচ্ছসৌন্দচ্ছযথি পূজািী। দীঘথ ও িারন্তকি কারহনীি কথক রমিঃ লহাচ্ছিস ব্ল্যাট 
একজন ধনী বযরি। রকন্তু লকউই তাচ্ছক লতমন পিন্দ কচ্ছি না। তািা়িা রমিঃ ব্ল্যাচ্ছটি 
লকাথাও একটা লগােমাে িচ্ছয়চ্ছি রনরশ্চত। 
  
এিপি লিাজামন্ড োনথরে। তাি প্ররতষ্ঠাচ্ছনি নাম লিাজামন্ড রেরমচ্ছটে। রতরন একজন 
রবখযাত লপাশাক রবচ্ছশষজ্ঞ। রতরন কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি একজন পুচ্ছিাচ্ছনা বেু। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, বচ্ছেন রক? তাই নারক? 
  
হযাাঁ, তচ্ছব মাচ্ছঝ কচ্ছয়কবিি তাচ্ছদি লদখা হয়রন। 
  
 লপায়াচ্ছিা একটু লথচ্ছম আবাি বেচ্ছত োগচ্ছেন, রমস স্টাি সম্পচ্ছকথ আরম রকরঞ্চৎ 
আশরঙ্কত। তাি কেস্বি পুরুষ সাদৃশয। আচিচ্ছর্ রূঢ় হচ্ছেও আন্তরিকতা আচ্ছি। লনৌকা 
বাইচ্ছত ভাচ্ছোবাচ্ছসন এবাং গেি লখোয় পািদরশথনী। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এিপি বারক িইচ্ছেন ধমথযাজক রস্টচ্ছিন লসন্ট। লক এই ধমথযাজক? 
বযস, আমাচ্ছদি রেস্ট লশষ। রকন্তু বেুবি আপনাচ্ছক লবশ রচরন্তত মচ্ছন হচ্ছে। 
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কাির্ আজ সকাচ্ছে রমচ্ছসস মাশথাে যখন লভো রনচ্ছয় িওনা হন তখন আমাচ্ছক জানান 
তাি কথা কাউচ্ছক না জানাচ্ছত। লভচ্ছবরিোম রতরন সম্ভবত পযারিক লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি 
লদখা কিচ্ছত যাচ্ছেন, তাই রতরন চান না তাি গরতরবরধ সম্পচ্ছকথ তাি স্বামী অবরহত 
লহাক। রকন্তু রতরন চচ্ছে যাওয়াি পিই কযাচ্ছেন মাশথাে সমুদ্রতীচ্ছি এচ্ছস আমাচ্ছক প্রশ্ন 
কচ্ছিন, প্রায় একই সচ্ছি পযারিক লিেিানও ঘটনাস্থচ্ছে হারজি হচ্ছয় অতযন্ত রনেথজ্জভাচ্ছব 
রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি লখাাঁজ লনয়। তাহচ্ছে আজ সকাচ্ছে, আচ্ছেথনা মাশথাে কাি সচ্ছি লদখা 
কিচ্ছত যান? 
  
ইন্সচ্ছপক্টি কেচ্ছগট বেচ্ছেন, আপনাি বিবয সমথথন কিরি। েন্ডন অথবা অনয লকাচ্ছনা 
জায়গা লথচ্ছক আসা জননক অজ্ঞাত পরিচয় বযরিি সচ্ছি 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা মাথা লনচ্ছ়ি বেচ্ছেন, ইরতমচ্ছধয আপনাি কাল্পরনক বযরিি সচ্ছি তাি 
সম্পকথ রিন্ন হচ্ছয়চ্ছি। তাহচ্ছে মাশথাে কাি সচ্ছি সাোৎ কিচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
লপায়াচ্ছিা মাথা লনচ্ছ়ি বেচ্ছেন, সুন্দিী লশ্রষ্ঠা লমে অথবা রনউটচ্ছনি মচ্ছতা মানুষ–এই 
দুজচ্ছনি লেচ্ছত্র আচ্ছিারপত রনিঃসি বন্দীজীবন-এি লয পাথথকয, তা রনচ্ছয় এক জ্ঞানগভথ 
প্রবে রেচ্ছখরিচ্ছেন এক বযরি। আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি রনিঃসিতায় স্থান লনই, পুরুচ্ছষি 
প্রশাংসায় সবথদা প্ররতরষ্ঠত। রকন্তু লক লসই বযরি। 
  
. 
  
৬.২ 
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 কাচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এখন জবানবন্দীগুচ্ছো লসচ্ছি লনওয়া প্রচ্ছয়াজন, তাহচ্ছে 
আমাচ্ছদি কাচ্ছজি সুরবচ্ছধ হচ্ছব। প্রথচ্ছম তাহচ্ছে মাশথাে লমচ্ছয়রটচ্ছকই োকা যাক। 
  
রেন্ডা মাশথাে অচ্ছগািাচ্ছো ভিীচ্ছত এচ্ছো, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত। রেন্ডাচ্ছক লদচ্ছখ এক অদু্ভত 
লস্নচ্ছহি আচ্ছবগ অনুভব কিচ্ছেন কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন। লবচািী লমচ্ছয়টা এই করচ বয়চ্ছস ভীষর্ 
মানরসক আঘাত লপচ্ছয়চ্ছি। 
  
আপনাচ্ছক এ অবস্থায় রবিি কিাি জনয দুিঃরখত-রমস রেন্ডা। আপনাি ভচ্ছয়ি লকাচ্ছনা 
কাির্ লনই। আমিা শুধু চাই, আপরন লযটুকু জাচ্ছনন, আমাচ্ছদি খুচ্ছে বেুন। 
  
তাি মাচ্ছন–আচ্ছেথনা সম্পচ্ছকথ? 
  
 হযাাঁ, আজ সকাচ্ছে তাচ্ছক লদচ্ছখচ্ছিন? 
  
না। কাির্ আচ্ছেথনা বিাবিই লবোয় রনচ্ছচ নাচ্ছম। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আজ সকাচ্ছে উচ্ছঠ আপরন রক রক কচ্ছিরিচ্ছেন, আমাচ্ছদি একটু খুচ্ছে 
বেুন। 
  
হা, প্রথচ্ছম স্নান লসচ্ছি তািপি প্রাতিঃিাশ লসচ্ছি রমচ্ছসস লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি গাে লকাচ্ছভ 
যাই। 
  
কটাি সময় আপনািা িওনা হচ্ছয়রিচ্ছেন? 
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 সাচ্ছ়ি দশটাি রমরনট রতচ্ছনক আচ্ছগই িওনা হচ্ছয় যাই। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, গাে লকাচ্ছভ আপনািা রক কিচ্ছেন? 
  
আরম রগচ্ছয় লসাজা লতে লমচ্ছখ সূযথস্নাচ্ছন মন রদই। আি রমচ্ছসস লিেিান আপন মচ্ছন িরব 
আাঁচ্ছকন। তািপি আরম সমুচ্ছদ্র স্নান কিচ্ছত নারম। আি রক্ররস্টন লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি যান 
লটরনস লখোি জনয লপাশাক পােচ্ছট প্রস্তুত হচ্ছত। 
  
লসই সময়টা আপনাি মচ্ছন আচ্ছি। 
  
 কখন, যখন রমচ্ছসস লিেিানথ লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি যান?-লপৌচ্ছন বাচ্ছিাটা। আরম ঘর়ি 
লদচ্ছখরিোম। 
  
লয ঘর়িটা আপরন এখন পচ্ছি আচ্ছিন? 
  
 হা। 
  
 ঘর়িটা একবাি লদখচ্ছত পারি? 
  
রেন্ডা ওি মরর্বে এরগচ্ছয় ধিচ্ছো। ঘর়িটা রমরেচ্ছয় লহচ্ছস বেচ্ছেন, লসচ্ছকন্ড পযথন্ত রনভুথে… 
আো–রমচ্ছসস লিেিানথ যাওয়াি পি আপরন স্নান কিচ্ছত নাচ্ছমন? তািপি লহাচ্ছটচ্ছে 
রিিচ্ছেন কখন? প্রায় একটা নাগাদ। আি রিচ্ছিই শুনোম–আচ্ছেথনা-মািা লগচ্ছি… 
  
আশাকরি সম্মাচ্ছয়ি সচ্ছি মারনচ্ছয় চেচ্ছত আপনাি–ইচ্ছয়–মাচ্ছন অসুরবধা হচ্ছতা না। 
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না-হচ্ছতা না। 
  
লপায়াচ্ছিা বচ্ছেন, আপরন রক তাচ্ছক পিন্দ কিচ্ছতন? 
  
 হযাাঁ–আচ্ছেথনা আমাি সচ্ছি ভাচ্ছো বযবহাি কিচ্ছতা। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, ভাচ্ছো কথা। কখনও কখনও ঈষথা–সাংসাচ্ছি অশারন্তি কাির্ হয়। 
ধরুন লমচ্ছয় ও বাবাি মচ্ছধয মধুি সম্পকথ। বাবা নতুন রবচ্ছয় কিাচ্ছত লমচ্ছয় একটু রবিি 
বা েুব্ধ হচ্ছেও হচ্ছত পাচ্ছি। রনশ্চয়ই আপনাি লেচ্ছত্র তা হয়রন? আমাি ধাির্া, আপনাি 
বাবা ইদানীাং তাি স্ত্রীচ্ছক রনচ্ছয় একটু লবরশই বযস্ত রিচ্ছেন।… 
  
আরম রঠক জারন না। 
  
রমস রেন্ডা, এবাচ্ছিি প্রশ্নটা খুব লভচ্ছবরচচ্ছন্ত উিি রদন। আপনাি সম্মাচ্ছক লক খুন কিচ্ছত 
পাচ্ছি? এ বযাপাচ্ছি আমাচ্ছদি সাহাযয হয় এমন রকিু রক আপরন জাচ্ছনন? 
  
অচ্ছনক লভচ্ছব বেচ্ছো, না, আচ্ছেথনাচ্ছক লক খুন কিচ্ছত লচচ্ছয়চ্ছি জারন না, অবশয রমচ্ছসস 
লিেিান িা়িা। 
  
রকন্তু লকন? 
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কাির্ তাি স্বামী আচ্ছেথনাি লপ্রচ্ছম পচ্ছ়িরিচ্ছেন। হয়চ্ছতা তাি মচ্ছন হচ্ছতা আচ্ছর্থনা মচ্ছি 
লগচ্ছে ভাচ্ছো হয়–এই রচন্তা আি সরতয খুন কিা এক রজরনষ নয়। তািা়িা, রমচ্ছসস 
লিেিাচ্ছনথি পচ্ছে এ ধিচ্ছনি কাজ কিা অসম্ভব, মাচ্ছন রতরন উগ্র প্রকৃরতি নন। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আরম আপনাি সচ্ছি একমত। মানরসক আচ্ছবগসঞ্জাত লকাচ্ছনা ঝায় 
রতরন রবচরেত হচ্ছবন না–যরদও সবথদা একটা ঘৃর্া মায়াবী মুখমণ্ডে তাি লচাচ্ছখি সামচ্ছন 
লভচ্ছস লব়িাচ্ছে–অথবা অনুভব কিচ্ছিন রনচ্ছজি আচ্ছক্রাচ্ছশ মুরষ্টবদ্ধ হাত–তা সচ্ছত্ত্বও রতরন 
রবচরেত হচ্ছবন না 
  
কাাঁপা স্বচ্ছি রেন্ডা বেচ্ছো, আরম তাহচ্ছে এখন যাই। আপনাচ্ছদি আি রকিু রজজ্ঞাসা 
আচ্ছি? 
  
 হযাাঁ, যাচ্ছবন। আপনাি সহচ্ছযারগতাি জনয ধনযবাদ। 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন হাি লিচ্ছ়ি বেচ্ছেন, ব়ি রবশ্রী আমাচ্ছদি এই পুরেচ্ছসি চাকরি। ওি 
বাবা ও সতযচ্ছয়ি সম্বচ্ছে প্রশ্ন কিচ্ছত রনচ্ছজচ্ছক খুব লিাট োগরিচ্ছো। খুন সবসমচ্ছয়ই খুন। 
এচ্ছেচ্ছত্র রেন্ডাই একমাত্র বযরি যাি পচ্ছে সমস্ত ঘটনাি চরিত্র জানা সম্ভব। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আরমও লসিকম অনুমান করি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, ওি কাি লথচ্ছক আমিা খুব কম কথাই জানচ্ছত লপচ্ছিরি। শুধু 
লিেিানথ মরহোরটি একটা অযারেবাই পাওয়া লগচ্ছো। 
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লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রমচ্ছসস লিেিানথচ্ছক সচ্ছন্দহভাজচ্ছনি তারেকা লথচ্ছক বাদ লদওয়াি 
কাির্ তদরহক ও মানরসক রদক লথচ্ছক কাউচ্ছক শ্বাসচ্ছিাধ কচ্ছি হতযা কিা তাি পচ্ছে 
অসম্ভব। তািা়িা তাি হাচ্ছতি গ়িন অস্বাভারবক িকম হােকা ও লিাট। 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিি সচ্ছি আরম সমূ্পর্থ একমত। রমচ্ছসস লিেিানথচ্ছক 
আমিা স্বেচ্ছন্দ বাদ রদচ্ছত পারি। োিঃ রনসেন বচ্ছেচ্ছিন লয দুচ্ছটা হাচ্ছতি চাচ্ছপ শ্বাসচ্ছিাধ 
হচ্ছয় রমচ্ছসস মাশথাে মািা লগচ্ছিন, তাচ্ছদি হাচ্ছতি গ়িন লমাচ্ছটই হােকা ও লিাট নয়। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এবাচ্ছি তাহচ্ছে লিেিানথচ্ছদি োকা যাক। 
  
. 
  
৬.৩ 
  
 ইরতমচ্ছধয পযারিক লিেিানথ পুচ্ছিাপুরি সামচ্ছে উঠচ্ছি। 
  
আপরনই রমিঃ পযারিক লিেিানথ! তা রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি সচ্ছি আপনাি পরিচয় কতরদচ্ছনি? 
  
রতন মাচ্ছসি; 
  
কযাচ্ছেন মাশথাে বচ্ছেচ্ছিন, একটা ককচ্ছটে পারটথচ্ছত রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি সচ্ছি আপনাি 
প্রথম আোপ হয়। 
  
হা–প্রথম পরিচয় এইভাচ্ছবই হয়। 
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কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি অজাচ্ছন্ত আপনাচ্ছদি রক লদখা-সাোৎ প্রায়ই হচ্ছতা? 
  
িরিম মুচ্ছখ লিেিানথ বেচ্ছো। হযাাঁ, তচ্ছব রতরন জানচ্ছতন রক না–তা আরম বেচ্ছত পািরি 
না। 
  
 লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আশা করি আপনাি স্ত্রীও এ সম্পচ্ছকথ রকিু জানচ্ছতন না? 
  
আরম ওচ্ছক একরদন কথায় কথায় বচ্ছেরিোম, রবখযাত আচ্ছেথনা সু্টয়াচ্ছটথি সচ্ছি আমাি 
আোপ হচ্ছয়চ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আপনাচ্ছদি এই িীচ্ছপ লদখা হওয়াি কথা রক আচ্ছগ থাকচ্ছতই রিচ্ছো? 
  
লদখুন–বযাপািটা আজ না হয় কাে জানাজারন হচ্ছবই। আচ্ছেথনাি জচ্ছনয আমাি রবচািবুরদ্ধ 
রহতারহতজ্ঞান সবই লযন লোপ লপচ্ছয়রিচ্ছো–ও লচচ্ছয়রিচ্ছো আরমও এই িীচ্ছপ লব়িাচ্ছত 
আরস–ওি অনুচ্ছিাধ এ়িাচ্ছত পারিরন। পুরুষচ্ছদি ওপি ওি প্রভাব রিচ্ছো এতই 
মািাত্মক। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, যা, রতরন রিচ্ছেন পুরুষচ্ছদি কাচ্ছি আকষথচ্ছর্ি বস্তু-রূচ্ছপােী জেকনযাি 
মচ্ছতা। 
  
আপনাচ্ছদি সচ্ছি আরম লখাোখুরে আচ্ছোচনা কিরি–আচ্ছেথনা আমাচ্ছক লযন আেন্ন কচ্ছি 
লিচ্ছখরিচ্ছো। ও লসই ধিচ্ছনি লমচ্ছয় যািা লকাচ্ছনা পুরুষচ্ছদি লদহ-মন জয় কিাি পি তাি 
সম্পচ্ছকথ উদাসীন হচ্ছয় পচ্ছ়ি। আজ সকাচ্ছে, রপরি লকাচ্ছভি তসকচ্ছত, আরম যখন ওি 
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মৃতচ্ছদহ আরবষ্কাি করি তখন মচ্ছন হচ্ছয়রিচ্ছো–লযন আমাি মাথায় সািা আকাশ লভচ্ছঙ 
পচ্ছ়িচ্ছি। 
  
লপায়াচ্ছিা ঝুাঁচ্ছক বেচ্ছেন, আি এখন? 
  
যা সরতয, সবই আপনাচ্ছদি বেোম। আচ্ছেথনাি মৃতুযি সচ্ছি এ সচ্ছবি লতা আি লকাচ্ছনা 
লযাগাচ্ছযাগ লনই। আি এ বযাপািটা আচ্ছোরচত হচ্ছে আমাি স্ত্রী ভীষর্ কষ্ট পাচ্ছব। 
আপনািা ভাবচ্ছিন, এতরদন আমাি স্ত্রীি লখয়াে লকাথায় রিে। রকন্তু রবশ্বাস করুন আরম 
ওচ্ছক ভীষর্ ভাচ্ছোবারস। আি অনয বযাপািটা রনিক একটা পাগোচ্ছমা-পুরুষিা মাচ্ছঝ 
মাচ্ছঝ লমাহােন্ন হচ্ছয় ভুে কচ্ছি করুর্ কচ্ছে বেচ্ছেন, এ কথাগুচ্ছো যরদ আপনাচ্ছদি 
রবশ্বাস কিাচ্ছত পািতাম। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রকন্তু আরম রবশ্বাস করি। 
  
ধনযবাদ 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, ইচ্ছয়–মাচ্ছন, আপনাচ্ছদি এই অন্তিিতাি সচ্ছি খুচ্ছনি লকান 
গুরুত্বপূর্থ প্রতযে লযাগাচ্ছযাগ থাকচ্ছত পাচ্ছি। হয়চ্ছতা এই দৃরষ্টচ্ছকার্ লথচ্ছকই আমিা খুচ্ছনি 
উচ্ছেশযটাচ্ছক প্ররতষ্ঠা কিচ্ছত পািচ্ছবা। 
  
হযাাঁ, রমিঃ লিেিানথ। কযাচ্ছেন মাশথাে সম্ভবত এ বযাপািটা হঠাৎই জানচ্ছত পািচ্ছবন। 
  
আপরন বেচ্ছত চান, রতরন তখন সব লদচ্ছখশুচ্ছন তাি স্ত্রীচ্ছক খুন কচ্ছিচ্ছিন? 
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লকন, কথাটা আপনাি কখনও মচ্ছন হয়রন? 
  
না,-আশ্চযথ। কথাটা আরম একবািও ভারবরন। মাশথাে অরত শান্তমাচ্ছন এটা সম্ভব বচ্ছে, 
ভাবচ্ছত পািরি না। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আো বযাপািটা তাি স্বামীি কাচ্ছন যাচ্ছব লভচ্ছব রতরন রক লকাচ্ছনা 
অস্বরস্ত অনুভব কিচ্ছতন? 
  
ও চাইচ্ছতা না, ওি স্বামী এ রনচ্ছয় লকাচ্ছনািকম সচ্ছন্দহ করুক। 
  
মাপ কিচ্ছেন, মাঁরসচ্ছয় লিেিানথ, এ প্রসচ্ছি রববাহ রবচ্ছেচ্ছদি কথা কখনও ওচ্ছঠরন? 
  
না। মাশথােচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি ও পুচ্ছিাপুরি সন্তুষ্ট রিচ্ছো। মাশথাে বেচ্ছত লগচ্ছে একজন িরহস 
আদমী–জরমদাি–তািা়িা পয়সাকর়িও আচ্ছি। ওি অনুগামী হতভাগয, অপদাথথ, লমাহারবষ্ট 
পুরুষচ্ছদি তারেকায় আরম রিোম সবথচ্ছশষ সাংচ্ছযাজন-রনিক সময় কাটাচ্ছনাি রজরনস। সব 
বুচ্ছঝও আরম ওি প্ররত আকরষথত রিোম…। 
  
আো রমিঃ লিেিানথ, আজ সকাচ্ছে রক রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি সচ্ছি আপনাি লদখা কিবাি 
কথা রিচ্ছো? 
  
না, সকােচ্ছবো আমাচ্ছদি সাধাির্তিঃ তসকচ্ছত লদখা হচ্ছতা। লভোয় চচ্ছ়ি সমুচ্ছদ্র আমিা 
লভচ্ছস লব়িাতাম। আজ সকাচ্ছে তাচ্ছক লবোভূরমচ্ছত না লদচ্ছখ ভীষর্ অবাক হচ্ছয়রিোম। 
কাির্ লভচ্ছব পারেোম না। 
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যরদ রতরন অনয কাচ্ছিা সচ্ছি লদখা কিবাি বযবস্থা কচ্ছি থাচ্ছকন, তাহচ্ছে লসই একজন 
লক, আপরন জাচ্ছনন? 
  
লিেিানথ মাথা না়িচ্ছো। 
  
আপরন একাচ্ছন্ত তাি সচ্ছি লকাথায় সাোৎ কিচ্ছতন? 
  
গােচ্ছকাচ্ছভ, রবচ্ছকচ্ছেি রদচ্ছক ভী়ি কম থাচ্ছক তাই। 
  
 রপরি লকাভ কখনও যানরন। 
  
না। কাির্, রপরি লকাভটা িীচ্ছপি পরশ্চম রদচ্ছক হওয়ায় প়িন্ত সূচ্ছযথি আচ্ছো লসখাচ্ছন 
অচ্ছনকের্ থাচ্ছক। আি লসখাচ্ছন রনজথনতা লনই। লকাচ্ছনা লকাচ্ছনা সুন্দি িাচ্ছত, 
তনশচ্ছভাচ্ছজি পি আমিা িীচ্ছপি অচ্ছনক অজানা অাংচ্ছশ পায়চারি কচ্ছি লবর়িচ্ছয়রি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এ অঞ্চচ্ছেি কািাকারি তাি লকাচ্ছনা বেুবােব রিচ্ছো? 
  
উাঁহ, লসিকম লকউ লবাধ হয় রিচ্ছো না। 
  
রমিঃ লিেিানথ, খুব লভচ্ছবরচচ্ছন্ত উিি রদন এবাি। রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক আপরন েন্ডচ্ছন 
থাকচ্ছতই রচনচ্ছতন তাই তাি বেুবৃচ্ছিি মচ্ছধয এমন লকউ রক আচ্ছি যাি মচ্ছন রমচ্ছসস 
মাশথাচ্ছেি প্ররত রবচ্ছিষ ভাব রিচ্ছো? হয়চ্ছতা এমন লকউ, যাচ্ছক স্থানচুযত কচ্ছি আপরন 
রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মচ্ছন জায়গা কচ্ছি রনচ্ছয়চ্ছিন? 
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না। লসিকম কাউচ্ছক মচ্ছন প়িচ্ছি না। 
  
তাহচ্ছে লকাচ্ছনা অজ্ঞাত পরিচয় খুনী–জননক রবকৃত মানরসকতাি বযরি, লয ঘটনাচচ্ছক্র 
স্থানীয় অঞ্চচ্ছে উপরস্থত রিচ্ছো। 
  
লিেিানথ বচ্ছে উঠচ্ছো, আমাি রবশ্বাস এই সম্ভাবনাটাই সবচ্ছচচ্ছয় স্বাভারবক। 
  
উাঁহ। এই ঘটনাটা রঠক “পচ্ছ়ি যাওয়া রশকাি” ধিচ্ছনি নয়। রবচ্ছশষ কচ্ছি রপরি লকাভ 
জায়গাটা যখন িীরতমচ্ছতা দুগথম। হয়চ্ছতা লসই লোকটাচ্ছক কাংক্রীট লসতু লপরিচ্ছয় 
লহাচ্ছটচ্ছেি পাশ রদচ্ছয় লগাটা িীপটা অরতক্রম কচ্ছি মই লবচ্ছয় রপরি লকাচ্ছভ নামচ্ছত 
হচ্ছয়চ্ছি-লনৌচ্ছকা লবচ্ছয় নয়চ্ছতা লস সমুচ্ছদ্রি রদক লথচ্ছক এচ্ছসচ্ছি। 
  
আপরন বেচ্ছিন রতনচ্ছট সম্ভাবনা িচ্ছয়চ্ছি 
  
হযাাঁ, কাির্ প্রথম সম্ভাবনা এই িীচ্ছপ মাত্র দুজন বযরি িচ্ছয়চ্ছিন, যাচ্ছদি এই খুচ্ছনি 
লপিচ্ছন লজািাচ্ছো উচ্ছেশয িচ্ছয়চ্ছি। প্রথম জন তাি স্বামী। রিতীয়জন আপনাি স্ত্রী। 
  
আমাি স্ত্রী রক্ররস্টন! এ খুচ্ছনি লপিচ্ছন রক্ররস্টচ্ছনি হাত িচ্ছয়চ্ছি। আপনাি মাথা খািাপ 
হচ্ছয় লগচ্ছি। লশষ পযথন্ত রক্ররস্টন! যা এচ্ছকবাচ্ছি অরবশ্বাসয হাসযকি। 
  
তবুও রমিঃ লিেিানথ, ঈষথা, ব়ি সাাংঘারতক। 
  
রকন্তু রক্ররস্টন এ ধিচ্ছনি লমচ্ছয়ই নয়। হয়চ্ছতা ও অসুখী–রকন্তু ওি মচ্ছধয এতটুকু উগ্রভাব 
লনই। আি তািা়িা এ সচ্ছন্দহ অচ্ছযৌরিক। কাির্ আচ্ছেথনা রক্ররস্টচ্ছনি লচচ্ছয় রিগুর্ 
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শরিশােী রিচ্ছো। তাি ওপি পাহাচ্ছ়িি গাচ্ছয় লঝাোচ্ছনা এই মইটা লবচ্ছয় সমুদ্রতীচ্ছি নামা 
ওি পচ্ছে সম্ভব নয়। ওিঃ পুচ্ছিা বযাপািটাই একটা অবাস্তব, উদ্ভট কল্পনা। 
  
হযাাঁ, অবাস্তব হচ্ছেও আমাচ্ছদি সবথপ্রথম রবচাি কিচ্ছত হচ্ছব খুচ্ছনি উচ্ছেশয এবাং সুচ্ছযাগ। 
  
. 
  
৬.৪ 
  
 লিেিানথ চচ্ছে লযচ্ছতই পুরেসপ্রধান মন্তবয কিচ্ছেন, তাি স্ত্রীি লয একটা রনরশ্চদ্র 
অযারেবাই িচ্ছয়চ্ছি লস সম্পচ্ছকথ রতরন রক বচ্ছেন লসটাই আমাি লশানাি ইচ্ছে রিচ্ছো। 
বযাপািটা তাচ্ছক লজািাচ্ছো ঝাাঁকুরন রদচ্ছয়চ্ছি। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, লিেিানথ লযসব যুরিতকথ লিচ্ছখচ্ছিন। তাচ্ছদি গুরুত্ব 
অযারেবাইচ্ছয়ি লচচ্ছয় কম নয়। 
  
হযাাঁ, লস কথা মানরি– রক্ররস্টন ও কাজ কচ্ছিনরন। আি তাি তদরহক শরিি রদক লথচ্ছক 
লতা এচ্ছকবাচ্ছিই অসম্ভব। রকন্তু আপাতদৃরষ্টচ্ছত মাশথােও রনচ্ছদথাষ। 
  
কেচ্ছগট লকচ্ছশ বেচ্ছেন, আমাি মচ্ছন হয়, রতরন যরদ স্ত্রীচ্ছক হতযাি পরিকল্পনা আচ্ছগই 
কচ্ছি থাচ্ছকন তাহচ্ছে রচরঠগুচ্ছো আচ্ছগ থাকচ্ছত টাইপ কচ্ছি িাখাটা তাি পচ্ছে অসম্ভব 
নয়। 
  
কথাটা মন্দ নয়, বযাপািটা আমাচ্ছদি লখাাঁজ কচ্ছি 
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রক্ররস্টন লিেিানথ ঘচ্ছি ঢুকচ্ছেন শান্তভাচ্ছব। পিচ্ছন দুধসাদা লটরনস ফ্রক এবাং হাল্কা নীে 
লসাচ্ছয়টাি। তাি মুচ্ছখ সাহস ও শুভ বাস্তব বুরদ্ধি লিাপ। লপায়াচ্ছিা মাথা লদাোচ্ছেন। 
  
কচ্ছনথে ভাবচ্ছেন, চমৎকাি মরহো। অবশয লিচ্ছেটাি বয়সও অল্প। বসুন, রমচ্ছসস 
লিেিানথ। প্রচ্ছতযকচ্ছক তাচ্ছদি সকােচ্ছবোি গরতরবরধ সম্পচ্ছকথ রবশদভাচ্ছব প্রশ্ন কিা 
হচ্ছে, অবশয লসটা পুরেরস নরথভুি কিাি জনয। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, প্রথচ্ছম বেুন আজ সকাচ্ছে ঘুম লথচ্ছক উচ্ছঠ আপরন রক 
কচ্ছিচ্ছিন? 
  
আজ সকাচ্ছে উচ্ছঠ প্রাতিঃিাশ সািচ্ছত যাওয়াি পচ্ছথ আরম রেন্ডা মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি রগচ্ছয় ওি 
সচ্ছি গাে লকাচ্ছভ যাওয়াি কথা রঠক করি। সাচ্ছ়ি দশটায় রনচ্ছচ হেঘচ্ছি আমিা লদখা 
কিচ্ছবা কথা হয়। 
  
আপনাি স্বামী লতা প্রাতিঃিাচ্ছশই স্নান সাচ্ছিন; আপরন প্রাতিঃিাচ্ছশি আচ্ছগ স্নান কচ্ছিনরন? 
  
না। আরম একটু শীতকাতুচ্ছি। লিাচ্ছদি তাচ্ছপ সমুদ্র লবশ গিম না হওয়া পযথন্ত আরম 
জচ্ছে নারম না। 
  
আো, আপরন যখন রেন্ডা মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি যান, তখন কটা বাচ্ছজ। 
  
 সাচ্ছ়ি আটটা বা একটু লবরশ হচ্ছব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

117 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

রমস মাশথাে রক তখন ঘুম লথচ্ছক উচ্ছঠরিচ্ছেন? 
  
 হযাাঁ, ও লকাথায় লযন লবরিেচ্ছয়রিচ্ছেন, রিচ্ছি এচ্ছস বেচ্ছো, ও নারক স্নান কিচ্ছত 
রগচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
 তািপি? 
  
তািপি রনচ্ছচ লথচ্ছক প্রাতিঃিাশ লসচ্ছি িরব আাঁকাি সিঞ্জাম রনচ্ছয় আমিা লহাচ্ছটে লিচ্ছ়ি 
লবরিেচ্ছয় পর়ি। 
  
তখন কটা বাচ্ছজ? 
  
সাচ্ছ়ি দশটা হচ্ছব। তািপি গােচ্ছকাচ্ছভ রগচ্ছয় িীচ্ছপি পূবথরদচ্ছক, সমুচ্ছদ্রি লকার্ লঘাঁচ্ছষ লয 
জায়গাটা আচ্ছি লসখাচ্ছন রগচ্ছয় আচ্ছয়স কচ্ছি বচ্ছস িরব আাঁকচ্ছত শুরু করি আি রেন্ডা 
সূযথস্নাচ্ছন বযস্ত হচ্ছয় পচ্ছ়ি। 
  
আপনািা রিিচ্ছেন কখন? 
  
লপৌচ্ছন বাচ্ছিাটা নাগাদ। কাির্ বাচ্ছিাটায় আমাি লটরনস লখোি কথা রিচ্ছো। 
  
আপনাি সচ্ছি ঘর়ি রিচ্ছো? 
  
না, আরম রেন্ডাচ্ছকই সময় রজচ্ছজ্ঞস কচ্ছিরিোম। তািপি িরব আাঁকাি সিঞ্জাম রনচ্ছয় 
লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি আরস। আি রেন্ডা সমুচ্ছদ্র স্নান কিচ্ছত নাচ্ছম। 
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আপরন তসকত লিচ্ছ়ি আসাি আচ্ছগই রক রেন্ডা মাশথাে জচ্ছে লনচ্ছমরিচ্ছেন? 
  
একটু লভচ্ছব লদরখ। ও সমুদ্রতীি ধচ্ছি িুচ্ছট লগচ্ছো। আরম বাি বে কচ্ছি উচ্ছঠ দাাঁ়িাোম-
হযাাঁ, রিচ্ছি আসাি সময় ওি জচ্ছে ঝাাঁরপচ্ছয় প়িাি শে শুচ্ছনরিোম। 
  
এ রনচ্ছয় আপনাি লকাচ্ছনা সচ্ছন্দহ লনই লতা মাদাম? বচ্ছে যান রমচ্ছসস লিেিানথ–তািপি? 
  
আরম লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি লখোি লপাশাক পচ্ছি লটরনস লকাচ্ছটথ রগচ্ছয় অনযানযচ্ছদি সাচ্ছথ লদখা 
করি। 
  
অনযানযিা বেচ্ছত? 
  
কযাচ্ছেন মাশথাে, রমিঃ গাচ্ছেথনাি এবাং রমস োনথরে। আমিা দু লসট লশষ কচ্ছি সচ্ছব 
তৃতীয়টা ধচ্ছিরি। এমন সময় খবিটা এচ্ছো-মাচ্ছন রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মৃতুয সাংবাদটা। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, খবিটা শুচ্ছন আপনাি রক মচ্ছন হচ্ছো? 
  
খবিটা শুচ্ছন–ঘটনাটা একটা জঘনয বীভৎস বযাপাি বচ্ছে মচ্ছন হচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
 রক্ররস্টন চরকত নয়চ্ছন লপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক তাকায়। ওি দৃরষ্টচ্ছত অনুচ্ছিাচ্ছধি ইশািা। 
  
মাদাম, বুরদ্ধমতী রবচািবুরদ্ধসম্পন্না মরহো রহচ্ছসচ্ছব বেরি। রমচ্ছসস মাশথাে রক ধিচ্ছনি 
মরহো রিচ্ছেন, লস সম্পচ্ছকথ রকিু যরদ বচ্ছেন। 
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আপরন রক বেচ্ছত চান লসটা আরম বুঝচ্ছত লপচ্ছিরি। রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি আকরস্মক মৃতুযচ্ছত 
আরম অবাক হইরন বিাং আকরস্মক আঘাত লপচ্ছয়রিোম। রকন্তু উরন রিচ্ছেন লসই ধিচ্ছনি 
মরহো 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, লসই ধিচ্ছনি মরহো যাচ্ছদি জীবচ্ছন এই পরির্রতই স্বাভারবক…হযাাঁ 
মাদাম, আজ সািা সকাে এ ঘচ্ছি সবথাচ্ছপো গুরুত্বপূর্থ ও চিম সতয বিবয এটা। 
মাদাম, মৃতা রমচ্ছসস মাশথাে সম্পচ্ছকথ আপরন সরতয সরতয রক ভাচ্ছবন, বেুন লতা। 
  
রকন্তু আরম রকই বা বেচ্ছবা? উরন রিচ্ছেন লসই ধিচ্ছনি মরহো যািা আমাি মচ্ছত 
এচ্ছকবাচ্ছি অপদাথথ। ওি মন বচ্ছে রকিু রিচ্ছো না। বুরদ্ধ লতা দূচ্ছিি কথা। শুধু ভাবচ্ছতন 
পুরুষ, লপাশাক ও লপ্রম। উরন রিচ্ছেন সমাচ্ছজি এক স্বাথথপি পিগািা মাত্র। পুরুচ্ছষি 
কাচ্ছি ওি আকষথর্ রিচ্ছো ওি একমাত্র গুর্। ওি মচ্ছতা চরিচ্ছত্রি লমচ্ছয়িাই ব্ল্যাকচ্ছমে–
ঈষথা প্রভৃরত লনাাংিা আচ্ছবগসাংক্রান্ত জঘনয বযাপাচ্ছি জর়িচ্ছয় পচ্ছ়ি। মানুচ্ছষি রনচ প্রবৃরিচ্ছক 
জারগচ্ছয় তুেচ্ছত ওি জুর়ি রিচ্ছো না…। 
  
রতরন সামচ্ছন ঝুাঁচ্ছক বেচ্ছেন, রমচ্ছসস লিেিানথ। রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি কথা বেচ্ছত রগচ্ছয় 
আপরন হঠাৎ ব্ল্যাকচ্ছমে শে উচ্ছিখ কিচ্ছেন লকন? 
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সপ্তম  ভররছেদ্ 
  
৭.১ 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টচ্ছনি রদচ্ছক অরভবযরিহীন লচাচ্ছখ তারকচ্ছয় রক্ররস্টন বেচ্ছো, না-মাচ্ছন, লকউ 
হয়চ্ছতা ওচ্ছক ব্ল্যাকচ্ছমে কিরিচ্ছো। 
  
রকন্তু আপরন রক তা জাচ্ছনন? 
  
ঘটনাচচ্ছক্র বযাপািটা আরম জানচ্ছত পারি। একরদন হঠাই রকিু কথা আমাি কাচ্ছন আচ্ছস। 
ঘটনাটা ঘচ্ছট দুরদন–না রতনরদন আচ্ছগ িাচ্ছত। আমিা তখন রীজ লখেরিোম। মচ্ছন আচ্ছি 
মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? আরম ও আমাি স্বামী। আি আপরন এবাং রমস োনথরে–এই চািজচ্ছন 
তাস লখেরিোম। ঘচ্ছিি বদ্ধ হাওয়ায় আমাি শ্বাস লযন বে হচ্ছয় আসরিচ্ছো তাই একটু 
লখাো হাওয়াি লোচ্ছভ বাইচ্ছি যাই। সমুদ্রতীচ্ছিি উচ্ছেচ্ছশয নামরি। হঠাৎ আচ্ছেথনা 
মাশথাচ্ছেি কেস্বি কাচ্ছন এচ্ছো। আমাচ্ছক শুধু শুধু চাপ রদচ্ছয় লকাচ্ছনা োভ লনই। আি 
টাকাি লজাগা়ি কিা আমাি পচ্ছে সম্ভব নয়। আমাি স্বামী সচ্ছন্দহ কিচ্ছব। তািপি 
লকাচ্ছনা পুরুচ্ছষি কেস্বি লভচ্ছস উঠচ্ছো। ওসব লহাঁচ্ছদা কথায় আরম ভুেরি না। লযমন কচ্ছি 
লতাক টাকা আমাি চাই। আচ্ছেথনা বেচ্ছো, রনচ, ইতি জাচ্ছনায়াি লকাথাকাি? লোকটা 
বেচ্ছো, জাচ্ছনায়াি হই আি যাই হই, লদবী। টাকা লতামাচ্ছক রদচ্ছতই হচ্ছব। আরম তখন 
লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক রিিোম। আচ্ছেথনা ঝচ্ছ়িি লবচ্ছগ আমাচ্ছক পাশ কারটচ্ছয় চচ্ছে লগচ্ছো। 
রবচরেতভাচ্ছব। 
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আি লোকটা, তাচ্ছক রচনচ্ছত লপচ্ছিচ্ছিন? 
  
 না, লস খুব নীচু গোয় কথা বেরিচ্ছো। তাি গোি স্বি খুব অস্পষ্ট এবাং ককথশ রিচ্ছো। 
  
ধনযবাদ, রমচ্ছসস লিেিানথ। 
  
. 
  
৭.২ 
  
ইনসচ্ছপক্টি বেচ্ছেন, যাক এতেচ্ছর্ একটু আচ্ছোি ইশািা পাওয়া লগাে। এই 
লহাচ্ছটচ্ছেিই লকাচ্ছনা বারসন্দা মৃতা মরহোরটচ্ছক সযচ্ছত্ন ব্ল্যাকচ্ছমে কিরিচ্ছো। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রকন্তু লসই ব্ল্যাকচ্ছমোি রনহত হয়রন। মািা লগচ্ছি তাি রশকাি। 
  
হযাাঁ, ব্ল্যাকচ্ছমোি কখনও তাি রশকািচ্ছক খুন কচ্ছি না। রকন্তু রমচ্ছসস মাশথাে আজ লসই 
অজ্ঞাত ব্ল্যাকচ্ছমোচ্ছিি সচ্ছি লদখা কিচ্ছত যারেচ্ছেন এবাং সিত কািচ্ছর্ই রতরন চানরন, এ 
ঘটনা তাি স্বামী বা লিেিানথ জানচ্ছত পারুক। উপযুি কাচ্ছজি উপযুি স্থানই বচ্ছট। 
রমচ্ছসস মাশথাে তাি রনতযননরমরিক অভযাস মচ্ছতা লভোয় লভচ্ছস প়িচ্ছেন। রতরন রপরি 
লকাচ্ছভ লগাপন সাোৎকাচ্ছিি জনয িওনা হন। 
  
লপায়াচ্ছিা বচ্ছেন, হযাাঁ, লগাপন সাোৎকাচ্ছিি পচ্ছে জায়গাটা আদশথ স্থান। িীচ্ছপি রদক 
লথচ্ছক লপৌঁিবাি একমাত্র পথ, লঝাোচ্ছনা ইস্পাচ্ছতি মইটা। ঝুেন্ত পাহাচ্ছ়িি রনচ্ছচ বচ্ছে 
ওপি লথচ্ছক লবোভূরম লথচ্ছক পাহাচ্ছ়িি আ়িাচ্ছে। তািা়িা ওখাচ্ছন না রক একটা গুপ্ত গুহা 
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আচ্ছি। যাি প্রচ্ছবশ পথ পাওয়া মুরস্কে। লসখাচ্ছন লয লকউ আ়িাচ্ছে েুরকচ্ছয় থাকচ্ছত 
পাচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, হযাাঁ, রপরি গুহাি কথা শুচ্ছনরি বচ্ছট। 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, জায়গাটা আমাচ্ছদি–একবাি সচ্ছিজরমচ্ছন তদন্ত কচ্ছি লদখা উরচত, 
হয়চ্ছতা লকাচ্ছনা সূত্র লপচ্ছেও লপচ্ছত পারি। 
  
হযাাঁ, কেচ্ছগট, লতামাি কথাই রঠক। রমচ্ছসস মাশথাে রপরি লকাচ্ছভ লকন রগচ্ছয়রিচ্ছেন? 
লসখাচ্ছন কাি সচ্ছি লদখা কিচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছেন। 
  
লহাচ্ছটচ্ছেি চাকি-বাকিচ্ছদি বাদ রদচ্ছয় থাচ্ছকন মারকথন ভদ্রচ্ছোক গাচ্ছেথনাি, লমজি বযািী, 
রমিঃ ব্ল্যাট, ধমথযাজক রস্টচ্ছিন। মারকথন ভদ্রচ্ছোক লতা সািাটা সকাে সমুদ্রতীচ্ছিই রিচ্ছেন, 
শুধু মাচ্ছঝ একবাি স্ত্রীি জনয একটা উচ্ছেি লগাি রনচ্ছয় আসচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছেন। লমজি 
বযািী আজ সকাে দশটায় লবচ্ছিান, রিচ্ছি আচ্ছসন লদ়িটা নাগাদ।রমিঃ লেন লবচ্ছিান আিও 
সকাচ্ছে। আটটাি সময় রতরন প্রাতিঃিাশ লসচ্ছি বচ্ছেন একটু পদরচ্ছজ ভ্রমচ্ছর্ যাচ্ছেন। 
রমিঃ ব্ল্যাট লিাজকাি মচ্ছতা সাচ্ছ়ি নটা নাগাদ লনৌকা রনচ্ছয় লবচ্ছিান। এখচ্ছনা লকউ 
লিচ্ছিনরন। 
  
ইনসচ্ছপক্টি বচ্ছেন, লনৌচ্ছকা রনচ্ছয় লবরিেচ্ছয়রিচ্ছেন, আমাচ্ছদি সচ্ছন্দচ্ছহি কাঠাচ্ছমায় এই 
ভদ্রচ্ছোক চমৎকাি মারনচ্ছয় যাচ্ছেন, সযাি। 
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আো, এই ব্ল্যাট ভদ্রচ্ছোচ্ছকি সচ্ছি একবাি কথা বেচ্ছবা। একবাি লিাজামন্ড োনথরে আি 
ওই ব্রুস্টাি মরহো, রযরন লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মৃতচ্ছদহ আরবষ্কাি কচ্ছিন। 
  
লবশ বুরদ্ধমতী মরহো সযাি। পরিেন্ন পরিপারট। 
  
এই মৃতুয সম্পচ্ছকথ তাি বিবয রক? 
  
 যেুি জারন লকাচ্ছনা খবি তাি কাচ্ছি লনই। এিা়িা িচ্ছয়চ্ছিন মারকথন ভদ্রচ্ছোক ও তাি 
স্ত্রী। 
  
ওচ্ছদি সবাইচ্ছক এখাচ্ছন আসচ্ছত বে; যত তা়িাতার়ি পাি ঝাচ্ছমো রমরটচ্ছয় লিো যাক। 
হয়চ্ছতা এই ব্ল্যাকচ্ছমে সম্পচ্ছকথ রকিু জানা যাচ্ছব। 
  
. 
  
৭.৩ 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি তাি রবশদ বযাখযা শুরু কিচ্ছেন। আমাচ্ছদি অবস্থাটা রনশ্চয় বুঝচ্ছত 
পািচ্ছিন, কচ্ছনথে, এই ঘটনায় আরম মানরসক আঘাত লপচ্ছয়রি। আি রমিঃ গাচ্ছেথনাি 
আমাি স্বাস্থয সম্পচ্ছকথ বিাবিই সতকথ–রতরন আমাচ্ছক বেচ্ছেন, বযারি তুরম একা যাচ্ছব না। 
আরম সচ্ছি যাচ্ছবা। তদচ্ছন্তি লেচ্ছত্র রররটশ পুরেচ্ছশি পদ্ধরত অতযন্ত সূক্ষ্ম ও উন্নতমাচ্ছনি 
আরম তা রবশ্বাস করি। যখন সযাভয় লহাচ্ছটচ্ছে আমাি লরসচ্ছেট হারিচ্ছয় লগচ্ছো তখনকাি 
তদচ্ছন্তি সময় আরম বুঝচ্ছত লপচ্ছিরি। লরসচ্ছেটটা সরতয হািায়রন, আরম ভুে কচ্ছি 
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লিচ্ছখরিোম। আি রমিঃ গাচ্ছেথনািও আমাি সচ্ছি একমত হচ্ছবন, রররটশ পুরেশচ্ছক সাহাযয 
কিাি জনয আমিা সবথদাই উদগ্রীব। 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বচ্ছেন, রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি, শুনোম আপরন ও আপনাি স্বামী সািা 
সকােটা আজ সমুদ্রতীচ্ছিই কারটচ্ছয়চ্ছিন? 
  
হযাাঁ, লসখাচ্ছনই লতা রিোম আমিা–রক সুন্দি, শান্ত রিচ্ছো আজচ্ছকি সকােটা। আমিা 
ঘুর্ােচ্ছিও লটি পাইরন। বাাঁক লপরিচ্ছয় ওই রনজথন তসকচ্ছত রক কাণ্ডটাই না ঘচ্ছট চচ্ছেচ্ছি। 
  
রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক আজচ্ছক লদচ্ছখচ্ছিন রক? 
  
না, লসইজনযই লতা ওচ্ছেেচ্ছক বেরিোম–রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক লতা লদখরি না। প্রথচ্ছম তাি 
স্বামী লখাাঁজ কিে, তািপি এচ্ছো ঐ সুদশথন যুবকরট। লস লিচ্ছেরটি লয রক অনধযথয রক 
বেচ্ছবা। রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক আমিা সাাংঘারতক লমচ্ছয় বচ্ছে মচ্ছন করি। কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি 
মচ্ছতা এমন চমৎকাি ভদ্রচ্ছোক রক কচ্ছি লয ওচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি বসচ্ছেন, তািা়িা তাি 
লমচ্ছয় এখন ব়ি হচ্ছয়চ্ছি। কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি যরদ সামানযতম বাস্তববুরদ্ধ থাকচ্ছতা। তাহচ্ছে 
রতরন োনথরেি মচ্ছতা মরহোচ্ছকই রবচ্ছয় কিচ্ছতন। লিাজামন্ড োনথরেি রদচ্ছক তাকাচ্ছেই 
বুঝচ্ছত পািচ্ছবন, তাি বুরদ্ধি অভাব লনই। লয লকাচ্ছনা কাজ পরিকল্পনা মারিক লশষ 
কিচ্ছব। আরম লয তাচ্ছক কতখারন শ্রদ্ধা করি। রমস োনথরে লতা মাশথাচ্ছেি লপ্রচ্ছম অে। 
শুচ্ছনরি ওিা নারক লিাটচ্ছবো লথচ্ছকই পিস্পিচ্ছক রচনচ্ছতন। আমাচ্ছক সাংকীর্থমনা ভাবচ্ছবন 
না, আরম অরভনয় পিন্দ করি। রকন্তু ওই লমচ্ছয়টাি মচ্ছধয লকাথায় লযন একটা অশুভ িায়া 
েুরকচ্ছয়রিে। 
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কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন মরিয়া হচ্ছয় বেচ্ছেন, আো ধনযবাদ। রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি তাহচ্ছে 
আপনািা লকউই রকিু লদচ্ছখনরন। 
  
উাঁহ-লসিকম রকিুই না। রমচ্ছসস মাশথাে লবরশিভাগ সমচ্ছয়ই লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি ঘুিচ্ছতা লস 
লতা সবাই জাচ্ছন। 
  
রকন্তু তাি স্বামী রক তাচ্ছত অসন্তুষ্ট হচ্ছতন? 
  
কযাচ্ছেন মাশথাে খুব চাপা স্বভাচ্ছবি, বাইচ্ছি লথচ্ছক লদচ্ছখ তাি মচ্ছনি কথা লবাঝা যায় না। 
  
. 
  
৭.৪ 
  
 লমজি বযািী লয সরতয সরতযই রবরস্মত ও আতরঙ্কত তা তাি স্বচ্ছিই লবাঝা যারেে, লয 
লকাচ্ছনাভাচ্ছব আপনাচ্ছদি সাহাযয কিচ্ছত পািচ্ছে আরম খুরশ হচ্ছবা। অবশয পাত্রপাত্রী কাচ্ছিা 
সচ্ছিই অমাি পরিচয় লনই, আরম রকিু জারন না। বস্তুত এই ঘটনাটা আমাচ্ছক রসমোি 
একটা ঘটনা মচ্ছন করিচ্ছয় লদয়। লোকরটি নাম রিচ্ছো িরবনসন নারক িযাচ্ছেকনাি। লস 
রিচ্ছো ইস্ট উইস্টশ অথবা নথথ সাচ্ছিস-এি লোক। শান্তরবষ্ট মানুষ বইচ্ছয়ি লপাকা–মচ্ছন 
হয় এচ্ছকচ্ছবাচ্ছি রভচ্ছজ লব়িােরট। একরদন সেযায় হঠাৎ রনচ্ছজি স্ত্রীচ্ছক গো রটচ্ছপ ধচ্ছি। 
বউটা না রক অনয কাি সচ্ছি ইচ্ছয় চারেচ্ছয় যারেচ্ছো। অচ্ছল্পি জনয লমচ্ছয়টা প্রাচ্ছর্ লবাঁচ্ছচ 
যায়। আমিা কখচ্ছনা ভারবরন, লোকটাি লভতি এত লতজ আচ্ছি। 
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লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আি এই ঘটনাি সচ্ছি রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মৃতুযি একটা সাদৃশয আচ্ছি, 
তাই লতা? 
  
হা–মাচ্ছন। হঠাৎ উচ্ছিরজত হচ্ছয় ভয়ঙ্কি রকিু একটা কচ্ছি বসা। 
  
আপনাি ধাির্া, কযাচ্ছেন মাশথাে তাই কচ্ছিচ্ছিন। 
  
না, রমিঃ মাশথাে সম্পচ্ছকথ লকাচ্ছনা কথাই আরম বরেরন, লস অতযন্ত ভাচ্ছোমানুষ। 
  
রকন্তু, একটু আচ্ছগ একজন প্রতারিত স্বামীি স্বাভারবক প্ররতরক্রয়াি কথা বচ্ছেচ্ছিন। 
  
হযাাঁ, মাচ্ছন, লিেিান লিচ্ছেটাচ্ছক রমচ্ছসস মাশথাে এচ্ছকবাচ্ছি সুচ্ছতায় কচ্ছি নাচারেচ্ছেন। 
রকন্তু মজাি বযাপাি, রনচ্ছজি স্ত্রীি বযাপাচ্ছি স্বামী লদবতািা রবশ্বাচ্ছস এচ্ছকবাচ্ছি অে। পুনায় 
এিকম একটা ঘটনাি কথা মচ্ছন প়িচ্ছি। খুব সুন্দিী লমচ্ছয়রট। ওিঃ, রনচ্ছজি স্বামীচ্ছক কম 
ঝাচ্ছট লিচ্ছেরন লস। 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, রঠক আচ্ছি লমজি-বযািী। আপরন তাহচ্ছে বযরিগতভাচ্ছব এমন 
রকিু জাচ্ছনন না, যা আমাচ্ছদি তদচ্ছন্ত সাহাযয কিচ্ছত পাচ্ছি? 
  
লসিকম লকাচ্ছনা তথয আরম রদচ্ছত পািরি না। 
  
আজ সকাচ্ছে রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক লদচ্ছখনরন? 
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সকাচ্ছে কািও সচ্ছিই আমাি লদখা হয়রন। লসন্ট েু-লত রগচ্ছয়রিোম। এমনই দুভথাগয লয, 
ঘটনাি রদনই আরম অনুপরস্থত। 
  
আপরন তাহচ্ছে লসন্ট েু-লত রগচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
হযাাঁ, একটু লটরেচ্ছিান কিাি দিকাি রিচ্ছো। এখাচ্ছন লিাচ্ছনি বযবস্থা লনই। 
  
আপনাি লিাচ্ছনি বিবয লগাপনীয় রিচ্ছো? 
  
লমজি লচাখ রটচ্ছপ সহাচ্ছসয বেচ্ছেন, হযাাঁ, লচচ্ছয়রিোম আমাি এক বেুচ্ছক লেচ্ছক তাি 
মািিত একটা রবচ্ছশষ লঘা়িাি ওপি বারজ িাখচ্ছত। রকন্তু োইন লপোম না। 
  
আপরন লকাথা লথচ্ছক লিান কচ্ছিরিচ্ছেন? 
  
 লসন্ট েু-ি প্রধান োকঘি লথচ্ছক। এই লতা, সচ্ছব আধঘণ্টা হচ্ছো রিচ্ছিরি। 
  
লসন্ট েু-লত কািও সচ্ছি আপনাি লদখা হচ্ছয়রিচ্ছো? 
  
স্বভাবরসদ্ধ চাপা হারসচ্ছত লমজি বযািী বেচ্ছেন, অযারেবাই প্রমার্ কিচ্ছত বেচ্ছিন? লসন্ট 
েু-লত প্রায় হাজাি পঞ্চাশ লোকচ্ছক লদচ্ছখরি। 
  
এ ধিচ্ছনি রময়মমারিক প্রশ্ন আমাচ্ছদি কিচ্ছতই হয়। 
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লস কথা রঠক। সাহাযয কিচ্ছত পািচ্ছে খুশী হচ্ছবা। আরমও চাই খুনী ধিা প়ুিক। রনজথন 
সমুদ্র তসকচ্ছত হতযাকাণ্ড। 
  
ইনসচ্ছপক্টি ধনযবাদ বচ্ছে তাচ্ছক রবদায় রদচ্ছয় এচ্ছস বেচ্ছেন, লসন্ট েু-লত লকাচ্ছনা 
লখাাঁজখবি লনওয়া একটা কষ্টকি হচ্ছব। কাির্ লসখাচ্ছন এখন িুরটি মিসুম। 
  
পুরেশপ্রধান বেচ্ছেন, হযাাঁ, লমজি বযািীচ্ছক সচ্ছন্দচ্ছহি তারেকাভুি কিা চচ্ছে। অবশয 
এইিকম িারন্তকি বাাঁচাে বৃদ্ধ বহ লদখা যায়। রকন্তু তবুও লমজচ্ছিি রদচ্ছক নজি িাখচ্ছত 
হচ্ছব। কেচ্ছগট লখাাঁজ রনচ্ছয় দযাচ্ছখা, কটাি সময় রতরন গার়ি রনচ্ছয় লবরিেচ্ছয়চ্ছিন, টযাচ্ছঙ্ক 
কতটা লতে রিচ্ছো। হয়চ্ছতা লকাচ্ছনা রনজথন জায়গায় গার়ি লিচ্ছখ রতরন িীচ্ছপ রিচ্ছি রপরি 
লকাচ্ছভ যান। 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, হযাাঁ, রবচ্ছশষ কচ্ছি আজই প্রচুি সযািাবযাাং গার়ি এখাচ্ছন উপরস্থত আচ্ছি। 
লজায়াি রিচ্ছো সাতটায়। আি ভাটা হচ্ছব লবো একটায়। সুতিাাং লোচ্ছকিা কাংক্রীট লসতু 
এবাং লবোভূরমচ্ছত রবরেপ্তভাচ্ছব ির়িচ্ছয় রিরটচ্ছয় িচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, রকন্তু তাচ্ছক লসতু পাি হচ্ছয় লহাচ্ছটচ্ছেি পাশ রদচ্ছয়ই লতা আসচ্ছত হচ্ছব। 
  
রঠক পাশ রদচ্ছয় না এচ্ছস অনয িাস্তায় লগচ্ছিন রতরন, হয়চ্ছতা লনৌচ্ছকা লবচ্ছয় ঘুি পচ্ছথ রপরি 
লকাচ্ছভ রগচ্ছয় থাকচ্ছবন। 
  
ওচ্ছয়স্টন সম্মরত জারনচ্ছয়, এটা অবশয যুরিগ্রাহয। যরদ সমুচ্ছদ্রি রকনািায় রতরন আচ্ছগ 
থাকচ্ছতই লনৌকাটা লিচ্ছখ থাচ্ছকন, তাহচ্ছে রপরি লকাচ্ছভ যাওয়া অস্বাভারবক নয়। সুতিাাং 
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বযাপািটা আরম লতামাি ওপি লিচ্ছ়ি রদরে কেচ্ছগট। এখন, তাহচ্ছে রমস ফ্রস্টাচ্ছিি সচ্ছি 
কথা বো যাক। 
  
. 
  
৭.৫ 
  
 এরমরে ব্রুস্টাি নতুন লকাচ্ছনা তথয রদচ্ছত পািচ্ছেন না। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, তাি মৃতচ্ছদহ আরবষ্কাি িা়িা আপরন এমন রকিু জাচ্ছনন, যা আমাচ্ছদি 
তদচ্ছন্ত সাহাযয কিচ্ছত পাচ্ছি? 
  
ব্রুস্টাি বেচ্ছেন, উাঁহ। তচ্ছব আশা করি খুব শীগরগি এি একটা সমাধান কিচ্ছত 
পািচ্ছবন। 
  
রক বেচ্ছত চান আপরন? 
  
শুধু বেচ্ছত চাই, এ ধিচ্ছনি লিচ্ছেচ্ছমচ্ছয়চ্ছদি বযাপাচ্ছি সমাধান সহচ্ছজই হওয়া উরচত। 
  
আপরন তাচ্ছক পিন্দ কিচ্ছতন না? 
  
 না, কাির্ আমাি খু়িতুচ্ছতা ভাই আিরস্কনচ্ছদি একজনচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি। আপনািা হয়চ্ছতা 
জাচ্ছনন। আচ্ছেথনা বৃদ্ধ িবাচ্ছটথি ওপি এমন প্রভাব রবস্তাি কচ্ছি লয, রতরন রনচ্ছজি আত্মীয়-
স্বজনচ্ছক বরঞ্চত কচ্ছি সমস্ত সম্পরি ওই লমচ্ছয়রটচ্ছক রদচ্ছয় যান। প্রথমতিঃ আচ্ছেথনাি সচ্ছি 
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তাি ঘরনষ্ট সম্পকথ এক চিম লকচ্ছেঙ্কািীি সৃরষ্ট কচ্ছি তাি ওপি ওচ্ছক পঞ্চাশ হাজাি 
পাউন্ড উইে কচ্ছি লদওয়ায় লবাঝা যায় লয, লস রক চরিচ্ছত্রি লমচ্ছয় রিচ্ছো। আি একজন 
হতভাগয যুবক ওি জনয পাগে হচ্ছয় ওি লপিচ্ছন খিচ কিাি জনয রকিু লশয়াি তিনি 
কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছি। লকমন কচ্ছি লিেিানথ লিচ্ছেটাি মাথাটা রচরবচ্ছয় খারেচ্ছো। যরদ জচ্ছে ঝাাঁপ 
রদচ্ছয় আত্মহতযা কিচ্ছত ভাচ্ছো হচ্ছতা। গো রটচ্ছপ খুন, ভীষর্ রবশ্রী। 
  
তাহচ্ছে আপনাি ধাির্া, খুনী রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি অতীত জীবচ্ছনি লকাচ্ছনা শত্রু? লস 
সকচ্ছেি লচাখচ্ছক িাাঁরক রদচ্ছয় মূে ভূখণ্ড লথচ্ছক এচ্ছসচ্ছি? 
  
তাচ্ছক লদখবাি লোক লকাথায়? সকচ্ছেই লতা সমুদ্রতীচ্ছি রিোম। অবশয রমস োনথরে 
িা়িা… 
  
লকন, রমস োনথরে লকাথায় রিচ্ছেন? 
  
লহাচ্ছটচ্ছেি পরশ্চমরদচ্ছকি পাহাচ্ছ়িি রকনািায় সারন েচ্ছজ। আরম ও রমিঃ লিেিানথ লনৌকা 
লবচ্ছয় যখন যারেোম তাচ্ছক বচ্ছস থাকচ্ছত লদচ্ছখরি। 
  
কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আপরন রনরশ্চত থাকচ্ছত পাচ্ছিন, রমস ব্রুস্টাি, রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি 
অতীত জীবচ্ছন রনরহত লকাচ্ছনা সূত্রই আমাচ্ছদি নজি এর়িচ্ছয় যাচ্ছব না। 
  
. 
  
৭.৬ 
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 ইনসচ্ছপক্টি বেচ্ছেন, ভদ্রমরহো একটু একচ্ছিাখা প্রকৃরতি। আি মৃতা মরহোি সম্পচ্ছকথ 
যা বেচ্ছেন–তাচ্ছত লবাঝা যাচ্ছে লয, মধুি সম্পকথ রিে না। 
  
আপরন রক তাি হাত দুচ্ছটা েেয কচ্ছিচ্ছিন? লয লকাচ্ছনা পুরুচ্ছষি মচ্ছতা ব়িস়ি। তািা়িা 
তাি শিীচ্ছিি গঠনও লবশ ঋজু–অচ্ছনক পুরুচ্ছষি লচচ্ছয়ও তাি শরি লবরশ…আপরন 
বেচ্ছিন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, রতরন আজ সকাচ্ছে একবাচ্ছিি জনযও লবোভূরম লিচ্ছ়ি যানরন? 
  
রপ্রয় ইনসচ্ছপক্টি, রতরন যখন সমুদ্রতীচ্ছি আচ্ছসন তখন রমচ্ছসস মাশথাে রপরি লকাচ্ছভচ্ছত 
লপৌঁিানরন এবাং রমিঃ লিেিাচ্ছনথি সচ্ছি লনৌকা রনচ্ছয় লবচ্ছিাবাি সময় পযথন্ত আমাি লচাচ্ছখি 
সামচ্ছনই রিচ্ছেন। 
  
তাহচ্ছে লতা তাচ্ছকও বাদ রদচ্ছত হয়। 
  
. 
  
৭.৭ 
  
 লিাজামন্ড োনথরে প্রচ্ছবচ্ছশি সচ্ছি সচ্ছিই এিকুে লপায়াচ্ছিা খুরশি একটা উচ্ছিে অনুভব 
কিচ্ছো। 
  
লিাজামন্ড বেচ্ছো, আপনািা লবাধহয় আমাি নাম রঠকানা জানচ্ছত চান? লিাজামন্ড অযান 
োনথরে। লিাজামন্ড রেরমচ্ছটে নাচ্ছম, ৬২২, ব্রুক রস্ট্রচ্ছট আমাি একটা লপাশাক ততরিি 
প্ররতষ্ঠান আচ্ছি। 
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ধনযবাদ, রমস োনথরে। আজ সকাচ্ছে আপনাি গরতরবরধ 
  
সাচ্ছ়ি নটায় প্রাতিঃিাশ লশষ কচ্ছি ওপচ্ছি ঘচ্ছি রগচ্ছয় কচ্ছয়কটা বই ও সূযথ আোদন রনচ্ছয় 
সারন েজ-এ চচ্ছে যাই। তখন দশটা পাঁরচশ হচ্ছব। বাচ্ছিাটা বাজচ্ছত দশ নাগাদ আরম 
লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি আরস। লটরনস ি যাচ্ছকট রনচ্ছয় লটরনস লকাচ্ছটথ যাই, প্রায় মধযািচ্ছভাজ পযথন্ত 
লখচ্ছেরি। 
  
আজ সকাচ্ছে রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক লদচ্ছখরিচ্ছেন? 
  
না। 
  
 রতরন যখন লভো ভারসচ্ছয় রপরি লকাচ্ছভি রদচ্ছক যান তখন রক সারন েজ লথচ্ছক আপরন 
লদচ্ছখরিচ্ছেন? 
  
না। হয়চ্ছতা আরম লসখাচ্ছন লপৌঁিাবাি আচ্ছগই উরন পাি হচ্ছয় যান। 
  
 রমিঃ লিেিানথ এবাং রমস ব্রুস্টািচ্ছকও রনশ্চয় আপরন লযচ্ছত লদচ্ছখনরন? 
  
না, লদরখরন। 
  
রমিঃ মাশথাচ্ছেি সচ্ছি লতা আপনাি আচ্ছগই পরিচয় রিচ্ছো, তাই না? 
  
কযাচ্ছেন মাশথাে আমাচ্ছদি পরিবাচ্ছিি একজন পুচ্ছিাচ্ছনা বেু। একসময় পাশাপারশ 
বার়িচ্ছত থাকতাম। মাচ্ছঝ প্রায় বাচ্ছিা বিি আমাচ্ছদি লদখা হয়রন…। 
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আি রমচ্ছসস মাশথাে? ওচ্ছদি সম্পকথ লকমন রিচ্ছো, জাচ্ছনন রক? 
  
আরম যদুি জারন-খুবই ভাচ্ছো রিচ্ছো। 
  
রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক আপরন পিন্দ কিচ্ছতন? 
  
না। মরহো মহচ্ছে আচ্ছেথনা মাশথাে লতমন জনরপ্রয় রিচ্ছেন না। রকন্তু আচ্ছেথনাি লপাশাচ্ছকি 
প্রশাংসা না কচ্ছি পািরি না। ওচ্ছক আমাি লদাকাচ্ছনি খচ্ছেি কিচ্ছত পািচ্ছে সরতযই খুরশ 
হতাম। 
  
আো, রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক লকউ রক ব্ল্যাকচ্ছমে কিরিচ্ছো? 
  
ব্ল্যাকচ্ছমে কিরিচ্ছো আচ্ছেথনাচ্ছক। 
  
 রকন্তু অসম্ভব লতা নয়। 
  
না। এ পৃরথবীচ্ছত সবরকিুই সম্ভব। লসটা লঠচ্ছক রশখচ্ছত হয়। রকন্তু আচ্ছেথনাচ্ছক লকন 
ব্ল্যাকচ্ছমে কিা হরেচ্ছো? 
  
হয়চ্ছতা এমন কতগুচ্ছো রবষয় রিচ্ছো লযগুচ্ছো তাি স্বামীি কাচ্ছন যাচ্ছত না যায়? 
  
হচ্ছত পাচ্ছি। আচ্ছেথনা বিাবিই একটু লবপচ্ছিায়া। রনচ্ছজচ্ছক কখচ্ছনা সতী সারবত্রী বচ্ছে 
জারহি কিচ্ছতা না। 
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তাহচ্ছে তাি স্বামী সবই জানচ্ছতন? 
  
আসচ্ছে মচ্ছন হয় লকচ্ছনথ মাশথাে আচ্ছেথনাচ্ছক আচ্ছেথনা রহচ্ছসচ্ছবই লমচ্ছন রনচ্ছয়চ্ছিন, ওি 
সম্পচ্ছকথ লকাচ্ছনা ভ্রান্ত ধাির্া রিচ্ছো না। পুরুচ্ছষিা ভীষর্ লবাকা। আি লকচ্ছনথ মাশথাচ্ছেি 
পচ্ছে স্ত্রীচ্ছক অে রবশ্বাস কিাটা অসম্ভব নয়। 
  
তাহচ্ছে আপরন রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি শত্রুচ্ছক জাচ্ছনন না? 
  
শুধুমাত্র েুব্ধ স্ত্রীচ্ছদিই আচ্ছেথনাি ওপি আচ্ছক্রাশ রিচ্ছো। রকন্তু শ্বাসরুদ্ধ কচ্ছি ওচ্ছক 
রনশ্চয়ই লকাচ্ছনা পুরুষ খুন কচ্ছিচ্ছি। আপনািা বিাং আচ্ছেথনাি অন্তিি সিীচ্ছদি কাউচ্ছক 
রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
ধনযবাদ, রমস োনথরে। 
  
মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিাি রজচ্ছজ্ঞস কিাি রকিু আচ্ছি। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা লহচ্ছস বেচ্ছেন, না–এই মুহূচ্ছতথ লকাচ্ছনা প্রশ্ন লনই। 
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অষ্টম  ভররছেদ্ 
  
৮.১ 
  
আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি লশাবাি ঘচ্ছি দুচ্ছটা রবশাে জানো রদচ্ছয় রঠকচ্ছি পচ্ছ়িচ্ছি লসানারে লিাদ। 
আচ্ছেথনাি প্রসাধন লটরবচ্ছে সবথপ্রকাি প্রসাধন দ্রবযই িচ্ছয়চ্ছি। ইনসচ্ছপক্টি ড্রয়ািগুচ্ছো 
লদখচ্ছত বযস্ত। রতরন একচ্ছগািা ভাজ কিা রচরঠ লপচ্ছেন। ওচ্ছয়স্টন ও রতরন রচরঠগুচ্ছো 
পচ্ছ়ি লদখচ্ছত োগচ্ছেন। 
  
ইরতমচ্ছধয লপায়াচ্ছিা লপাশাচ্ছকি আেমারি খুচ্ছে লদখচ্ছেন িারশ িারশ আধুরনক লপাশাক। 
আি িচ্ছয়চ্ছি অন্তবথাচ্ছসি সূ্তপ, অসাংখয টুরপ, যাি লপিচ্ছন কচ্ছয়ক রগরন কচ্ছি খিচ কিা 
হচ্ছয়চ্ছি। রতরন মৃদু স্বচ্ছি মন্তবয কিচ্ছেন, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম। 
  
কচ্ছনথে রচরঠগুচ্ছো ভাাঁজ কিচ্ছত কিচ্ছত বেচ্ছেন। রতনচ্ছট রেচ্ছখচ্ছি লিেিানথ। 
  
আচ্ছিকটা রচরঠ রতরন লপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক এরগচ্ছয় রদচ্ছে— 
  
 রপ্রয়তমা আচ্ছেথনা– 
আমাি দুিঃখ যরদ বুঝচ্ছত। সুদূি চীনচ্ছদচ্ছশ চচ্ছে যারে। লকাচ্ছনা পুরুষ লকাচ্ছনা লমচ্ছয়চ্ছক 
এত গভীিভাচ্ছব ভাচ্ছোবাচ্ছস ভারবরন, লযমন লতামাচ্ছক লবচ্ছসরি। লচকাি জচ্ছনয ধনযবাদ। 
ওিা এবাি আমাচ্ছক মুরি লদচ্ছব। অচ্ছল্পি জনয লবাঁচ্ছচ লগরি। এতসচ্ছবি কাির্ ব়িচ্ছোক 
হচ্ছত লচচ্ছয়রিোম শুধু লতামাি জনয। আমাচ্ছক েমা কিচ্ছব লতা? আরম লচচ্ছয়রিোম 
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লতামাি সুন্দি নিম কাচ্ছন হীচ্ছিি বনযা বইচ্ছয় রদচ্ছত। আি গোয় মুচ্ছিাি মাো পরিচ্ছয় 
রদচ্ছত লচচ্ছয়রিোম। একটা রবশাে পান্না, শীতে এবাং সবুজ, প্রেন্ন আগুচ্ছন টইটুমু্বি। 
আমাচ্ছক ভুচ্ছে লযও না–তুরম রচিকাচ্ছেি জনয আমাি। 
  
রবদায়–রবদায়–রবদায় 
লজ.এন.। 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, এই লজ.এন. সরতযই চীচ্ছন রগচ্ছয়রিচ্ছো রকনা লদখচ্ছত হচ্ছব। সম্ভবত লস-
ই আমাচ্ছদি প্রারথথত বযরি। অচ্ছেি মচ্ছতা মরহোরটচ্ছক ভাচ্ছোবাসত, হয়চ্ছতা একরদন 
জানচ্ছত পািচ্ছো, তাচ্ছক ঠকাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছি। মচ্ছন হচ্ছে, রমস ব্রুস্টাি এই লিচ্ছেরটি কথাই 
বচ্ছেচ্ছি। 
  
লপায়াচ্ছিা ঘচ্ছিি আসবাবপচ্ছত্রি রদচ্ছক, প্রসাধন লটরবচ্ছে, লখাো লপাশাচ্ছকি আেমারিি 
রদচ্ছক, লশষ নজি প়িচ্ছো উদ্ধত অেস ভিীচ্ছত রবিানায় শুচ্ছয় থাকা একা ব়িস়ি লোবাি 
পুতুচ্ছেি রদচ্ছক। 
  
লকচ্ছনথ মাশথাচ্ছেি ঘিটা তাি স্ত্রীি ঘচ্ছিি োচ্ছগায়া। মাচ্ছঝ লকাচ্ছনা দিজা লনই। প্রসাধন 
লটরবচ্ছে িচ্ছয়চ্ছি দুচ্ছটা গজদচ্ছন্তি বুরুশ; একটা লপাশাক পরিষ্কাচ্ছিি বুরুশ এবাং এক 
রশরশ লকশ প্রসাধচ্ছনি আিক। ঘচ্ছিি অনযপ্রাচ্ছন্ত লেখাি লটরবচ্ছে িচ্ছয়চ্ছি একটা 
টাইপিাইটাি পাচ্ছশ একিাশ কাগজ। 
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কেচ্ছগট বেচ্ছেন, এই লতা লসই রচরঠটা, লযটাি কথা উরন বচ্ছেরিচ্ছেন। ২৪ তারিখ 
লদওয়া আচ্ছি। আি এই লয লসই খামটাচ্ছেদািচ্ছকাষ লব োকঘচ্ছিি আজচ্ছকি িাপ 
িচ্ছয়চ্ছি। এবাি আমাচ্ছদি জানচ্ছত হচ্ছব, এই রচরঠি উিি আচ্ছগই ততরি কচ্ছিরিচ্ছেন রকনা! 
  
কচ্ছনথে বেচ্ছেন, লতামাচ্ছক রকিুেচ্ছর্ি জনয এখাচ্ছন এ কাচ্ছজ লিচ্ছ়ি যারে। বারক ঘিগুচ্ছো 
আমিা একবাি লচাখ বুরেচ্ছয় রনই। 
  
ওচ্ছয়স্টন রেন্ডা মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি একবাি লচাখ বুরেচ্ছয় বেচ্ছেন, মচ্ছন হয় না লতমন রকিু 
আচ্ছি তাি। হয়চ্ছতা মাশথাে তাি লমচ্ছয়ি ঘচ্ছি রকিু েুরকচ্ছয় লিচ্ছখচ্ছি। 
  
রতরন চচ্ছে লগচ্ছেন, এিকুে লপায়াচ্ছিা ঘচ্ছিই িচ্ছয় লগচ্ছেন। খুব সদয লসখাচ্ছন লকাচ্ছনা রকিু 
লপা়িাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছি। রতরন হাাঁটু লগচ্ছ়ি বচ্ছস তাি আরবষ্কাি একটা সাদা কাগচ্ছজ গুরিচ্ছয় 
িাখচ্ছেন। অসম আকৃরতি রবশাে এক টুকচ্ছিা গো লমাম–রকিু সবুজ কাগজ অথবা 
রপচচ্ছবাচ্ছেথি রিন্ন অাংশ এ িা়িাও িচ্ছয়চ্ছি একটা সাধাির্ রপন এবাং লকাচ্ছনা পশুি দগ্ধ 
লোম। 
  
লপায়াচ্ছিা লসগুচ্ছো সারজচ্ছয় মৃদু স্বচ্ছি, জীবচ্ছনি মহৎ কমথ রচন্তায় িে লনই, সম্পাদচ্ছন িে 
আচ্ছি। হয়চ্ছতা এ কথাই লেখা রিচ্ছো। রকন্তু এি অথথ রক? 
  
এই মুহূচ্ছতথ লিাট্ট রপনটা হাচ্ছত রনচ্ছতই তাি লচাখ তীক্ষ্ণ হচ্ছয় উঠচ্ছো…হ..রকন্তু এও 
রকসম্ভব? লশ্বতপাথচ্ছিি তাচ্ছক সাজাচ্ছনা কচ্ছয়কটা বই। একটা বাইচ্ছবে, লসিপীয়াচ্ছিি 
নাটচ্ছকি সাংকেন। রমচ্ছসস হামরফ্র ওয়ােথ িরচত দয মযাচ্ছিজ অি উইরেয়াম অযাস, সােট 
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ইয়াং-এি লেখা দয ইয়াং লস্টপ মাদাি, দয সুপসায়াি েযান্ড। ইরেয়চ্ছটি মােথাি ইন দয 
কযারথড্রাে। রড্রক কাি-এি দয বারনথাং লকাটথ। 
  
দয ইয়াং লস্টপমাদাি ও উইরেয়াম অযাস বইদুচ্ছটাি নামপচ্ছত্র বসাচ্ছনা অস্পষ্ট িবাি 
িাপগুচ্ছো লদখচ্ছেন। অনযানয বইগুচ্ছোি লপিচ্ছন একটা লিাট অথচ লমাটা বাদামী চাম়িা 
রদচ্ছয় বাাঁধাচ্ছনা বই িচ্ছয়চ্ছি। 
  
রতরন বইটা খুচ্ছে, আমাি ধাির্াই লদখরি রঠক। রকন্তু অনয বযাপািটা রক সম্ভব? যরদ না… 
  
. 
  
৮.২ 
  
 কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, রক হচ্ছো, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, এখনও হয়রন। 
  
লপায়াচ্ছিা আসরি বচ্ছে তা়িাতার়ি বািান্দায় লবরিেচ্ছয় এচ্ছেন। 
  
রেন্ডাি পাচ্ছশি ঘিটা লিেিানথচ্ছদি। লপায়াচ্ছিা ভাচ্ছো কচ্ছি লদখচ্ছেন, দুচ্ছটা রভন্ন স্বাতচ্ছন্ত্রি 
িাপ নজচ্ছি প়িচ্ছো। এিা়িা লতমন রকিুই নজচ্ছি প়িচ্ছো না। 
  
এি পচ্ছিি ঘিটা লিাজামন্ড োনথরেি, রবিানাি পাচ্ছশ লটরবচ্ছে কচ্ছয়কটা বই ও প্রসাধন 
লটরবচ্ছে প্রসাধন সামগ্রী। এই ঘচ্ছিি রঠক পচ্ছিই, উিি প্রাচ্ছন্ত এখটা লখাো দিজা ও 
তাি সাংেগ্ন বািান্দা, বািান্দা লথচ্ছক রসাঁর়ি লনচ্ছম লগচ্ছি রনচ্ছচ পাথুচ্ছি জরমচ্ছত। 
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ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, প্রাতিঃিাচ্ছশি আচ্ছগ স্নান কিাি থাকচ্ছে সবাই এই রসাঁর়িটাই বযবহাি 
কচ্ছি 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা লদখচ্ছেন, একটা সরু পথ রগচ্ছয় রমচ্ছশচ্ছি পাথি লকচ্ছট ততরি আাঁকাবাাঁকা 
কচ্ছয়ক ধাপ রসাঁর়িচ্ছত। রসাঁর়ি লশষ হচ্ছয়চ্ছি সমুচ্ছদ্র। এিা়িা, আিও একটা পথ লহাচ্ছটেচ্ছক 
রঘচ্ছি বাাঁরদচ্ছক চচ্ছে লগচ্ছি। এই রসাঁর়ি লবচ্ছয় লয লকউ কাংরক্রচ্ছটি লসতুি কাচ্ছি প্রধান 
িাস্তায় লপৌঁিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, সুতিাাং লহাচ্ছটচ্ছেি মচ্ছধয না রগচ্ছয়ও কািও পচ্ছে িীচ্ছপি এ প্রান্ত 
লথচ্ছক ও প্রান্ত যাওয়া সম্ভব। রকন্তু লস লেচ্ছত্রও কাচ্ছিা জানো রদচ্ছয় নজচ্ছি প়িাি 
সম্ভাবনা। সবাি স্নানঘিগুচ্ছোি জানো উিি রদচ্ছক, এিা়িাও কমথচািীচ্ছদি স্নানঘি, 
একতোি মােপত্র িাখাি ঘি। 
  
রকন্তু প্রথম জানোগুচ্ছোয় আচ্ছি ঘষা কাাঁচ। আি সুন্দি সকাচ্ছে লকউ রবরেয়ােথ লখচ্ছে না। 
সুতিাাং এ যরদ তাি কাজ হচ্ছয় থাচ্ছক, তাহচ্ছে সকাচ্ছে এই পথ ধচ্ছিই রতরন 
রগচ্ছয়রিচ্ছেন। 
  
মাচ্ছন কযাচ্ছেন মাশথাে? 
  
 হা। মচ্ছন হচ্ছে, সব রকিু লযন তািই রদচ্ছক আঙুে তুচ্ছে লদখাচ্ছে। 
  
 লপায়াচ্ছিা নীিস কচ্ছে বেচ্ছেন, হয়চ্ছতা–রকন্তু শুধু বযবহাচ্ছিি অজুহাচ্ছত কাউচ্ছক খুনী 
সাবযস্ত কিা যায় না। 
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ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, লদখা যাক, টাইপিাইটাি অযারেবাই লথচ্ছক কেচ্ছগট কদুি রক কিচ্ছত 
পাচ্ছি। এবাি লহাচ্ছটচ্ছেি পরিচারিকারটি সচ্ছি কথা বো যাক। 
  
রতরিশ বিচ্ছিি পরিচারিকারট চটপচ্ছট, কমথঠ এবাং বুরদ্ধমতী। 
  
কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি ঘি ঝা়িচ্ছমাি কচ্ছি এগাচ্ছিা বাজচ্ছত পাাঁচ রমরনচ্ছট রমিঃ এবাং রমচ্ছসস 
লিেিাচ্ছনি ঘচ্ছি কাজ কিাি সময় মাশথাচ্ছেি টাইপিাইটাচ্ছিি শে লস শুচ্ছনচ্ছি। তািপি 
রমস োনথরেি ঘি পরিষ্কাি কচ্ছি সওয়া এগাচ্ছিাটা নাগাদ রনচ্ছচ যায় প্রাতযরহক চা 
জেখাবাি লখচ্ছত। তািপচ্ছি লহাচ্ছটচ্ছেি অনয অাংচ্ছশি ঘিগুচ্ছো ঝা়িচ্ছগাি কচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আো, রমচ্ছসস মাশথাে রক তাি প্রাতিঃিাশ লিাজ রবিানাচ্ছতই সািচ্ছতন? 
  
হা। অবশয প্রাতিঃিাশ বেচ্ছত সামানয এক কাপ চা, একটু কমোচ্ছেবুি িস ও একটুকচ্ছিা 
লসাঁকা পাউরুরট। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রমচ্ছসস মাশথাে সম্পচ্ছকথ লতামাি ধাির্া রক, মাদচ্ছমায়াচ্ছজে? 
  
গ্লযারেশ নযািাচ্ছকট বেচ্ছো, তাি মচ্ছতা ব়িচ্ছোচ্ছকি কথা রক আমাি লিাট মুচ্ছখ মানায়? 
  
 হযাাঁ, মানায়। লতামাি রনজস্ব মতামত শুনচ্ছত আমিা আগ্রহী। 
  
 রমচ্ছসস মাশথাে-ভদ্রমরহো বেচ্ছত যা লবাঝায়; রঠক তা রিচ্ছেন না। মাচ্ছন লকমন লযন 
অরভচ্ছনত্রী অরভচ্ছনত্রী মচ্ছন হচ্ছতা। এই হয়চ্ছতা হারস খুরশ আচ্ছিন, হাসচ্ছিন, পিমুহূচ্ছতথ 
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হয়চ্ছতা রকিু খুাঁচ্ছজ না লপচ্ছে বা তাি োচ্ছক সা়িা রদচ্ছত লদরি কিচ্ছে অতযন্ত খািাপ 
লনাাংিা বযবহাি কিচ্ছতন। রকন্তু তাি লপাশাকগুচ্ছো রিচ্ছো দারুর্ চমৎকাি, লদখচ্ছত রতরন 
রিচ্ছেন সুন্দিী–সুতিাাং সকচ্ছেই তাচ্ছক প্রশাংসা কিচ্ছতা। 
  
আো, রমচ্ছসস মাশথাে ও তাি স্বামীি মচ্ছধয সম্পকথ লকমন রিে বেচ্ছত পাচ্ছিা? 
  
 আপনািা রনশ্চয়ই স্বামীচ্ছক সচ্ছন্দহ কিচ্ছিন; না কযাচ্ছেন মাশথাে এত চমৎকাি ভদ্রচ্ছোক, 
রতরন একাজ কিচ্ছত পাচ্ছিন না। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রকন্তু তুরম পুচ্ছিাপুরি রনরশ্চত নও। 
  
এিকম ঘটনা কাগচ্ছজ প্রায়ই লবচ্ছিায় এ লেচ্ছত্রও লসিকম একটা কানাঘুচ্ছমা। মাচ্ছন, 
রমচ্ছসস মাশথাে আি রমিঃ লিেিাচ্ছনি বযাপাি রনচ্ছয়। রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মচ্ছতা মরহোি 
কাচ্ছি অবশয লকাচ্ছনা পুরুষই রনচ্ছজচ্ছক ধচ্ছি িাখচ্ছত পাচ্ছি না। রকন্তু কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি 
কাচ্ছন যরদ বযাপািটা উচ্ছঠ থাচ্ছক–আমাি মচ্ছন হচ্ছতা–রমচ্ছসস মাশথাে এ সব ঘটনা তাি 
স্বামীি কাচ্ছন যাচ্ছব লভচ্ছব ভয় লপচ্ছতন। 
  
লতামাি এই ধাির্াি লপিচ্ছন লকাচ্ছনা প্রমার্ লনই। আো, আজ সকাচ্ছে পাওয়া রমচ্ছসস 
মাশথাচ্ছেি রচরঠগুচ্ছো রক তুরম তাি কাচ্ছি রনচ্ছয় রগচ্ছয়রিচ্ছে? 
  
হা সযাি। লিাজকাি মচ্ছতা লসগুচ্ছো তাি প্রাতিঃিাচ্ছশি লিচ্ছত লিচ্ছখ রদই। 
  
 রচরঠগুচ্ছোি লচহািা লতামাি মচ্ছন আচ্ছি? 
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মাথা না়িে লমচ্ছয়রট। 
  
রচরঠগুচ্ছো সাধাির্ রচরঠি মচ্ছতাই লদখচ্ছত রিে। মচ্ছন হয়, তাি মচ্ছধয কচ্ছয়কটা রবে ও 
ইস্তাহাি রিচ্ছো, কাির্ পচ্ছি লসগুচ্ছো লিাঁ়িা অবস্থায় লিচ্ছত থাকচ্ছত লদরখ 
  
রক হচ্ছো লসগুচ্ছো? 
  
োস্টরবচ্ছন লিচ্ছে লদওয়া হচ্ছয়চ্ছি, সযাি। পুরেস অরিসাচ্ছিি একজনচ্ছক লদচ্ছখ এোম, 
োস্টরবন লঘাঁচ্ছট লদখচ্ছিন। 
  
সম্মরত জারনচ্ছয় মাথা না়িচ্ছেন ওচ্ছয়স্টন। 
  
লপায়াচ্ছিা সামচ্ছন ঝুাঁচ্ছক, আজ সকাচ্ছে রেন্ডা মাশথাচ্ছেি ঘি পরিষ্কাি কিাি সময় িায়াি 
লিসটা পরিষ্কাি কচ্ছিরিচ্ছে? 
  
িায়াি-লিচ্ছস লকাচ্ছনা আগুন জ্বাোচ্ছনা হয়রন তাই পরিষ্কাি কিচ্ছত হয়রন। 
  
কটাি সময় তুরম ও ঘি পরিষ্কাি কচ্ছিরিচ্ছে? 
  
এই লসায়া নটা নাগাদ, রতরন তখন প্রাতিঃিাশ সািচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছেন। প্রায় লপৌচ্ছন দশটায় 
রতরন রিচ্ছিরিচ্ছেন। 
  
তুরম তাি ঘচ্ছি আি যাওরন? 
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না, সযাি। 
  
 আো, আজ সকাচ্ছে প্রাতিঃিাচ্ছশি আচ্ছগ কািা কািা স্নান কচ্ছিরিচ্ছেন? 
  
মচ্ছন হয় কযাচ্ছেন মাশথাে এবাং রমিঃ লিেিাচ্ছনই স্নান কচ্ছিরিচ্ছেন। এটা ওচ্ছদি বিাচ্ছজি 
অভযাস। 
  
রেন্ডা মাশথাে আজ সকাচ্ছে স্নান কচ্ছিরন? 
  
না সযাি। তাি সমস্ত স্নাচ্ছনি লপাশাকই শুকচ্ছনা রিচ্ছো। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, এটাই জানচ্ছত লচচ্ছয়রিোম। আো এরদচ্ছকি লযসব ঘি তুরম 
লদখাচ্ছশানা কচ্ছিা, তাি লকাচ্ছনাটা লথচ্ছক লকাচ্ছনা রশরশ লখায়া লগচ্ছি রক? 
  
রশরশ? রকচ্ছসি রশরশ? 
  
মাচ্ছন–সাধাির্ভাচ্ছব বযাপািটা রক লতামাি লচাচ্ছখ প়িচ্ছতা-যরদ লকাচ্ছনা রশরশ হারিচ্ছয় 
লযচ্ছতা। 
  
রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি ঘি লথচ্ছক হািাচ্ছে বো সম্ভব নয়। তাি ঘচ্ছি লত রশরশ লবাতে থাচ্ছক। 
রমস োনথরেি ঘচ্ছিও একগাদা ক্রীম আি লোশচ্ছনি রশরশ আচ্ছি। রকন্তু অনয ঘচ্ছিিটা 
আমাি নজচ্ছি প়িচ্ছতা সযাি। মাচ্ছন যরদ আমাচ্ছক লতমনভাচ্ছব নজি কচ্ছি লদখচ্ছত বো 
হচ্ছতা। 
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তাহচ্ছে যাও। ঘিগুচ্ছো একবাি ভাচ্ছো কচ্ছি লদচ্ছখ এচ্ছসা। 
  
 রনশ্চয় সযাি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এসব রক বযাপাি? 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আজ সকাচ্ছে প্রাতিঃিাচ্ছশি আচ্ছগ রমস ব্রুস্টাি পাথচ্ছিি ঘাচ্ছটি 
কািাকারি সমুচ্ছদ্র স্নান কিরিচ্ছেন, রতরন বচ্ছেচ্ছিন, ওপি লথচ্ছক একটা রশরশ নারক সমুচ্ছদ্র 
িুাঁচ্ছ়ি লিো হয়, অচ্ছল্পি জনয রতরন িো পান। লক এই রশরশটা িুাঁচ্ছ়িরিচ্ছো এবাং লকন? 
  
লস লতা লয লকউ লিেচ্ছত পাচ্ছি। 
  
না, পাচ্ছি না। যরদ লকাচ্ছনা খারে অপ্রচ্ছয়াজনীয় রশরশ আপনাি প্রসাধন লটরবচ্ছে থাচ্ছক, 
তাহচ্ছে লসটা রক আপরন বাচ্ছজ কাগচ্ছজি ঝুর়িচ্ছত না লিচ্ছে পরিশ্রম কচ্ছি বািান্দায় রগচ্ছয় 
সমুচ্ছদ্র িুাঁচ্ছ়ি লিেচ্ছবন? সুতিাাং এই অসামানয শ্রমস্বীকাি আপরন তখনই কিচ্ছবন যখন 
চাইচ্ছবন, লসই রবচ্ছশষ রশরশটা কাচ্ছিা নজচ্ছি না প়ুিক। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এই মুহূচ্ছতথ আপরন রনশ্চয়ই বচ্ছে বসচ্ছবন না লয, আচ্ছেথনা মাশথােচ্ছক 
লকাচ্ছনা িহসযময় রশরশ লথচ্ছক লকাচ্ছনা িহসযময় রবষপ্রচ্ছয়াচ্ছগ খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
না, না এই রশরশচ্ছত রবষ রিে না। রক রিে জারন না বচ্ছেই লকৌতূহেী হচ্ছয় পচ্ছ়িরি। 
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গ্লযারেশ নযািাকট রিচ্ছি এচ্ছস রুদ্ধশ্বাচ্ছস বেচ্ছেন, দুিঃরখত সযাি। লকাচ্ছনা ঘি লথচ্ছক রকিু 
হারিচ্ছয়চ্ছি বচ্ছে মচ্ছন হয় না। শুধু রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি ঘিটা আমাচ্ছক ধাাঁধায় লিচ্ছেচ্ছি। 
একগাদা রশরশ লবাতে। 
  
রঠক আচ্ছি। আো, এমন লকাচ্ছনা ঘটনা যা লতামাি কাচ্ছি অস্বাভারবক িহসযময়, অদু্ভত 
বচ্ছে মচ্ছন হচ্ছয়চ্ছি–যা লদচ্ছখ তুরম আপনমচ্ছনই অথবা, লকাচ্ছনা সহকমথীি কাচ্ছি বেচ্ছত 
বাধয হচ্ছয়চ্ছি–ভািী অদু্ভত লতা? 
  
রকন্তু বযাপািটা খুবই সামানয। নদথমা রদচ্ছয় স্নাচ্ছনি জে বচ্ছয় যাওয়াি একটা শে মাত্র। 
আি সরতযই রনচ্ছচি তোয় এেরসচ্ছক আরম তখন বচ্ছেরিোম লয লবো বাচ্ছিাটায় কািও 
স্নান কিাটা অদু্ভত লঠচ্ছকচ্ছি। 
  
কাি স্নান ঘি লথচ্ছক জেটা আসরিচ্ছো তখন? 
  
 লসটা জারন না সযাি। রনচ্ছচি নদথমা রদচ্ছয় জেটা যাওয়াি শে শুচ্ছনরিোম, বযাস। 
  
 রঠক জাচ্ছনা, লসটা স্নাচ্ছনি জে? 
  
হা সযাি। স্নাচ্ছনি জে বচ্ছয় যাওয়াি শে শুনচ্ছত কাচ্ছিা ভুে হয় না। 
  
গ্লযারেশ চচ্ছে লগচ্ছে ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, এই স্নাচ্ছনি বযাপািটাি সচ্ছি রনশ্চয়ই মূে ঘটনা 
জর়িচ্ছয় লনই, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? কাির্ এখাচ্ছন িচ্ছিি দাগ ধুচ্ছয় লিোি বযাপাি লনই 
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লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, এটাই হচ্ছো গো রটচ্ছপ খুন কিাি সুরবচ্ছধ লকাচ্ছনা রকিুি দিকাি হয় 
না শুধু তদরহক শরি আি খুনী মন িা়িা স্নাচ্ছনি বযাপািটায় হয়চ্ছতা লকাচ্ছনা গুরুত্ব লনই। 
লয লকউ, লটরনস লখোয় যাওয়াি আচ্ছগ স্নান কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
দিজায় লটাকা রদচ্ছয় পুরেশ কনচ্ছস্টবে বেচ্ছো, রমস োনথরে আপনাচ্ছদি সচ্ছি আবাি 
লদখা কিচ্ছত চান। রক জরুিী কথা বেচ্ছত ভুচ্ছে লগচ্ছিন। 
  
আমিা রনচ্ছচ যারে–এখুরন। 
  
. 
  
৮.৩ 
  
 রবষণ্ণ মুচ্ছখ কেচ্ছগট বেচ্ছেন, এক রমরনট সযাি। 
  
সুতিাাং তাচ্ছক অনুসির্ কচ্ছি ওচ্ছয়স্টন ও লপায়াচ্ছিা রমচ্ছসস কযাসে-এি অরিচ্ছস উপরস্থত 
হচ্ছেন। 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, লহল্ড-এি সচ্ছি আচ্ছোচনা কচ্ছি জানোম এক ঘণ্টাি কচ্ছম ওটা টাইপ 
কিা অসম্ভব। আি এই রচরঠটা লদখুন। 
  
রপ্রয় মাশথাে–িুরটি মাচ্ছঝ রবিি কিরি বচ্ছে দুিঃরখত, রকন্তু বারে অযাণ্ড লটন্ডাচ্ছিি চুরি 
রনচ্ছয় এক অদু্ভত পরিরস্থরতি সৃরষ্ট হচ্ছয়চ্ছি…। তারিখ ২৪ লশ–অথথাৎ গতকাচ্ছেি খাচ্ছম 
লপাস্ট অরিচ্ছসি িাপ। গতকাে সচ্ছেয, ই, রশ-১-এি এবাং আজ সকাচ্ছেি লেদািচ্ছকাম্ব-
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এি রচরঠচ্ছত এবাং খাচ্ছম একই টাইপিাইটাি বযবহাি কিা হচ্ছয়চ্ছি। এ রচরঠি কচ্ছয়কটা 
সাংখযা লথচ্ছক মাশথাচ্ছেি রচরঠি সাংখযাগুচ্ছো ততরি–বযাপািটা ভীষর্ জরটে। 
  
ওচ্ছয়স্টন, হম–মাশথােচ্ছক তাহচ্ছে সচ্ছন্দহ লথচ্ছক বাদ রদচ্ছত হচ্ছে, এবাি রমস োনথরেি 
সচ্ছি আমাচ্ছদি লদখা কিচ্ছত হচ্ছব। 
  
লিাজামন্ড সাবেীে ভিীচ্ছত ঢুচ্ছক অপিাধী মন রনচ্ছয় বেচ্ছো, দুিঃরখত। হয়চ্ছতা বযাপািটা 
লতমন রকিু নয়, খুবই সামানয। আরম বচ্ছেরিোম লয আজ সকােটা আরম সারন েজ-এ 
কারটচ্ছয়রি। লসটা রঠক নয়। আরম একবাি লহাচ্ছটচ্ছে রগচ্ছয় আবাি রিচ্ছি এচ্ছসরিোম, 
লিাদ-চশমাটা আনচ্ছত ভুচ্ছে রগচ্ছয়রিোম। তাই লহাচ্ছটচ্ছে রগচ্ছয় ওটা রনচ্ছয় এচ্ছসরি। 
  
আপরন লসাজা আপনাি ঘচ্ছি রগচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
হযাাঁ, তচ্ছব একবাি মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি উাঁরক রদচ্ছয়রিোম। ওি টাইপ কিাি শে শুচ্ছন 
ভাবোম, আজচ্ছকি মচ্ছতা একটা সুন্দি রদন ও টাইপ কচ্ছি নষ্ট কিচ্ছি। রকন্তু দিজা 
খুচ্ছে লদখোম এত গভীি মচ্ছনাচ্ছযাচ্ছগ দুহাত রদচ্ছয় টাইপ কিচ্ছি লয, ওচ্ছক রকিু বেচ্ছত 
পািোম না। ও আমাচ্ছক হয়চ্ছতা লদখচ্ছতও পায়রন। 
  
এটা রঠক কটাি সময় হচ্ছয়চ্ছি রমস োনথরে? 
  
 এগাচ্ছিাটা লবচ্ছজ কুর়ি রমরনট নাগাদ। 
  
. 
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৮.৪ 
  
 কেচ্ছগট বেচ্ছেন, পরিচারিকা তাচ্ছক লদচ্ছখচ্ছি এগাচ্ছিাটা বাজচ্ছত পাাঁচ রমরনট পযথন্ত টাইপ 
কিচ্ছত আি রমস োনথরে এগাচ্ছিাটা কুর়িচ্ছত লদচ্ছখচ্ছি। রমচ্ছসস মাশথাে রনহত হন লপৌচ্ছন 
বাচ্ছিাটা নাগাদ। সুতিাাং মাশথাে এখন এসব সচ্ছন্দচ্ছহি বাইচ্ছি। 
  
রচন্তােন্ন ভাচ্ছব লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রমস োনথরে লকন লয এই অরতরিি সােযটুকু লযচ্ছচ 
রদচ্ছেন লসটাই লভচ্ছব অবাক হরে। 
  
আো ধচ্ছি লনওয়া যাক, রমস োনথরে আজ সকাচ্ছে সারন েজ-এ রিচ্ছেন না। সুতািাং 
রতরন চট কচ্ছি একটা নতুন গল্প বারনচ্ছয় আমাচ্ছদি কাচ্ছি রববৃত কিচ্ছেন। রতরন রকন্তু 
লবশ সতকথভাচ্ছবই বচ্ছেচ্ছিন কযাচ্ছেন মাশথাে তাচ্ছক লদখচ্ছত পানরন। 
  
ওচ্ছয়স্টন অরবশ্বাচ্ছসি সুচ্ছি, আপরন রক বেচ্ছত চান! রমস োনথরে এি মচ্ছধয জর়িচ্ছয় 
আিন? 
  
ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট লকচ্ছশ, ঐ মারকথন ভদ্রমরহোি কথাগুচ্ছো রনশ্চয়ই মচ্ছন আচ্ছি। রতরন 
স্পষ্টই ইরিত কচ্ছিরিচ্ছেন, কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি ওপি রমস োনথরেি যচ্ছথষ্ট দুবথেতা 
িচ্ছয়চ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন অনধযথ হচ্ছয় বেচ্ছেন, আচ্ছেথনা লকাচ্ছনা মরহোি হাচ্ছত খুন হনরন। সুতিাাং 
পুরুষচ্ছদি লপিচ্ছন আমাচ্ছদি আবাি আঠাি মচ্ছতা লেচ্ছগ থাকচ্ছত হচ্ছব। 
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কেচ্ছগট বেচ্ছেন, হযাাঁ, আমিা বাি বাি একই জায়গায় রিচ্ছি আসরি, তাই না? 
  
পুরেসপ্রধান বেচ্ছেন, এবাি মচ্ছন হয়, আমাি একবাি রপরি লকাচ্ছভ যাওয়া দিকাি। 
তািা়িা রপরি গুহাটাও একবাি লদখা দিকাি। লকাচ্ছনা পুরুষ অচ্ছপো কিাি লকাচ্ছনা 
রচি পাওয়া যায় রকনা? আপরন রক বচ্ছেন সাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? 
  
রনশ্চয়ই, রনশ্চয়ই, যচ্ছথষ্ট সম্ভাবনা িচ্ছয়চ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, যরদ বাইচ্ছি লথচ্ছক লকউ এচ্ছস থাচ্ছক তাহচ্ছে রপরি গুহাই হচ্ছে তাি 
েুচ্ছকাবাি পচ্ছে চমৎকাি জায়গা–তচ্ছব স্থানীয় লোচ্ছকিা হয়চ্ছতা গুহাি খবিটা জাচ্ছন। 
  
আজকােকাি লিচ্ছেচ্ছমচ্ছয়িা হয়চ্ছতা জাচ্ছন না। কাির্ লহাচ্ছটে লখাোি সচ্ছি সচ্ছিই এই 
িীপ ও িীপ সাংেগ্ন লকাভগুচ্ছো বযরিগত সম্পরি হচ্ছয় দাাঁর়িচ্ছয়চ্ছি। আি লহাচ্ছটচ্ছেি 
লোকচ্ছদি স্থানীয় অরধবাসী বো যায় না। রমচ্ছসস কযাসে েন্ডচ্ছনি লোক। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, লিেিানথচ্ছক সচ্ছি রনচ্ছত হচ্ছব, উরনই গুহাি খবিটা রদচ্ছয়চ্ছিন। আি 
মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, আপরনও। 
  
আরম? আমাি অবস্থাও রমস ব্রুস্টাি ও রমচ্ছসস লিেিাচ্ছনথি মচ্ছতা, খা়িা মই লবচ্ছয় 
ওঠানামা সয় না। 
  
আপরন তাহচ্ছে লনৌকা কচ্ছি লযচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
আমিা পাকস্থেী আবাি সমুচ্ছদ্র সুস্থ লবাধ কচ্ছি না। 
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এই লশষ সমচ্ছয় আমাচ্ছদি এভাচ্ছব লোবাচ্ছবন না। 
  
লসই মুহূচ্ছতথ রমচ্ছসস কযাসে দিজায় উাঁরক লমচ্ছি, আশা করি রবিি হচ্ছবন না, লসই 
ধমথযাজক রমিঃ লেন এইমাত্র রিচ্ছি এচ্ছসচ্ছিন। 
  
ধনযবাদ রমচ্ছসস কযাসে, আমিা এখুরন যারে। কচ্ছয়ক পা এরগচ্ছয় রমচ্ছসস কযাসে, লবো 
একটা নাগাদ একজন ভদ্রচ্ছোক ও একজন ভদ্রমরহো এখাচ্ছন এচ্ছসরিচ্ছেন। িীচ্ছপি 
ওপাি লথচ্ছক মধযািচ্ছভাজ সািচ্ছত। তাচ্ছদি বো হচ্ছয়চ্ছি, এখাচ্ছন একটা দুঘথটনা ঘচ্ছটচ্ছি, 
তাই মধযািচ্ছভাচ্ছজি বযবস্থা কিা সম্ভব না। মচ্ছন হয়, তািা উাঁচুদচ্ছিি টুযরিস্ট, গ্রীচ্ছষ্মি 
িুরটচ্ছত লব়িাচ্ছত লবরিেচ্ছয়চ্ছিন। 
  
রঠক আচ্ছি। এবাচ্ছি রমিঃ লেনচ্ছক এ ঘচ্ছি পারঠচ্ছয় রদন। 
  
. 
  
৮.৫ 
  
 আরম এ অঞ্চচ্ছেি পুরেসপ্রধান, রমিঃ লেন। আশা করি এখানকাি দুঘথটনাি কথা 
আপনাচ্ছক জানাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
হা, রিচ্ছিই শুনোম বযাপািটা। রক ভয়ানক..তাি শিীি লকাঁচ্ছপ উঠচ্ছো…লযরদন লথচ্ছক 
এখাচ্ছন এচ্ছসরি–অশুভ শরিি উপরস্থত স্পষ্ট লটি লপচ্ছয়রি। বতথমাচ্ছন অশুভ শরিচ্ছক 
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আমিা রবশ্বাস করি না। নিকারগ্নচ্ছক রনবথাসচ্ছন রদচ্ছয়রি। শয়তান রবশ্বাস করি না। রকন্তু 
শয়তান অতীচ্ছত লযমন শরিমান রিচ্ছো, আজও লতমরন আচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, হযাাঁ হয়চ্ছতা তাই। রকন্তু আমাি এোকা নীিস, বাস্তববাদী একটা খুচ্ছনি 
রকনািা কিা। 
  
খুন, ব়ি রনষু্ঠি শে। বেুন, রকভাচ্ছব আপনাচ্ছদি সাহাযয কিচ্ছত পারি। 
  
আজ সািা সকােটা আপরন রকভাচ্ছব কারটচ্ছয়চ্ছিন? 
  
বিাবচ্ছিি মচ্ছতা আজও আরম সকাচ্ছে পদরচ্ছজ ভ্রমচ্ছর্ লবরিেচ্ছয় পর়ি, হাাঁটচ্ছত আরম 
ভীষর্ ভাচ্ছোবারস। আজ রগচ্ছয়রিোম লসন্ট-লপিক-ইন-দয লকাম্ব-এ প্রায় সাত মাইে 
দূচ্ছি। সচ্ছি রকিু খাবাি রনচ্ছয়রিোম। তাই লখচ্ছয়রি। ওখানকাি গীজথাটাও লদচ্ছখ এোম। 
  
ধনযবাদ, পচ্ছথ আপনাি সচ্ছি কািও লদখা হচ্ছয়রিচ্ছো? 
  
লদখা হচ্ছেও কথা হয়রন। গীজথাি খাতায় আমাি নামটা রেচ্ছখ এচ্ছসরি। লখাাঁজ কিচ্ছে 
লদখচ্ছত পাচ্ছবন। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, ভাবচ্ছবন না লয আমিা আপনাচ্ছক সচ্ছন্দহ কিরি। লনহাৎই 
রনয়মমারিক কাজ। মৃত মরহো সম্পচ্ছকথ আপরন রক এমন রকিু তথয জাচ্ছনন যা আমাচ্ছদি 
সাহাযয কিচ্ছব? 
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এইটুকু বেচ্ছত পারি, আচ্ছেথনা মাশথােচ্ছক লদখা মাত্রই ষচ্ছষ্ঠরিচ্ছয়ি অনুভব কিচ্ছত পারি 
লয, রতরন এক অশুভ শরিি উৎসরবনু্দ। পুরুচ্ছষি চরিচ্ছত্রি সব করট হীন রনচ প্রবৃরিচ্ছক 
জারগচ্ছয় তুেচ্ছত রতরন তুেনাহীন। লশষ পযথন্ত রবচাচ্ছিি দণ্ড লনচ্ছম এচ্ছসচ্ছি তাি 
পাপাচাচ্ছিি সমারপ্ত ঘটাচ্ছত। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রবচাচ্ছিি দণ্ড না লকাচ্ছনা মানুচ্ছষি হাত তাচ্ছক শ্বাসচ্ছিাধ কচ্ছি খুন 
কচ্ছিচ্ছি। 
  
ধমথযাজচ্ছকি হাত লকাঁচ্ছপ উঠচ্ছো, চাপা কচ্ছে বেচ্ছেন, রক ভয়াংকি–আপনাি বর্থনা, ব়ি 
নৃশাংস 
  
আপরন বেচ্ছত পাচ্ছিন, লসই অদৃশয হাত দুচ্ছটাি মারেক লক? 
  
জারন না–আরম রকিুই জারন না.. 
  
ওচ্ছয়স্টন উচ্ছঠ দাাঁর়িচ্ছয় বেচ্ছেন, এবাচ্ছি আমাচ্ছদি রপরি লকাচ্ছভ যাওয়া দিকাি। 
  
লেন বেচ্ছেন, ওখাচ্ছনই রক বযাপািটা ঘচ্ছটচ্ছি? আরম আপনাি সচ্ছি লগচ্ছে রক আপরি 
আচ্ছি? 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রনশ্চয়ই যাচ্ছবন। আপরন আমাি সচ্ছি লনৌকায় চেুন, রমিঃ লেন। 
আমিা এখুরন িওনা হচ্ছবা। 
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নবম  ভররছেদ্ 
  
৯.১ 
  
পযারিক লিেিানথ একইরদচ্ছন রিতীয়বাি রপরি লকাভ অরভমুচ্ছখ লনৌচ্ছকা লবচ্ছয় চেচ্ছো। 
লনৌচ্ছকায় এিকুে লপায়াচ্ছিা লপচ্ছট হাত লচচ্ছপ রববর্থমুচ্ছখ বচ্ছস আি অনযজন রস্টচ্ছিন 
লেন। একজন পুরেস কনচ্ছস্টবে ও একজন সাদা লপাশকী সাচ্ছজথন্ট ও ওচ্ছয়স্টচ্ছনি সচ্ছি 
ওিা রতনজন লনৌচ্ছকা লথচ্ছক লনচ্ছম রমরেত হচ্ছয় সাচ্ছজথন্টচ্ছক রজজ্ঞাসাবাদ কিচ্ছত রতরন 
বেচ্ছেন, লবোভূরমচ্ছত প্ররতরট অাংচ্ছশ খুাঁরটচ্ছয় লদচ্ছখ সবরকিু একজায়গায় লিচ্ছখরি, লদখুন। 
  
একটা কারচ, লগাল্ড লেক রসগাচ্ছিচ্ছটি খারে পযাচ্ছকট। একইিকম পাাঁচটা লবাতচ্ছেি 
ঢাকনা, লবশ কচ্ছয়কটা লপা়িা লদশোইচ্ছয়ি কারঠ। রতন টুকচ্ছিা সুচ্ছতা, খবচ্ছিি কাগজ দু-
টুকচ্ছিা, একটা ভাঙা পাইচ্ছপি ধ্বাংসাবচ্ছশষ, চািচ্ছট লবাতাম, একটা লমািচ্ছগি পাচ্ছয়ি হা়ি 
এবাং সূযথস্নাচ্ছনি লতচ্ছেি খারে রশরশ। 
  
ওচ্ছয়স্টন লদচ্ছখ বেচ্ছেন, আজকাচ্ছেি তসকচ্ছতি যা অবস্থা তাি লথচ্ছক ভাচ্ছোই। রশরশি 
লেচ্ছবচ্ছেি িঙটা চচ্ছট লগচ্ছি–অনযানয রজরনষগুচ্ছোি অবস্থাও একইিকম! অবশয কাাঁরচটা 
এচ্ছকবাচ্ছি নতুন। গতকাে বৃরষ্টি সমচ্ছয় এটা রনশ্চয়ই এখাচ্ছন রিচ্ছো না। লকাথায় রিে 
এটা? 
  
মইচ্ছয়ি রঠক রনচ্ছচ, এই ভাঙা পাইপটাও রিে। 
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হয়চ্ছতা কাচ্ছিা হাত লথচ্ছক পচ্ছ়ি থাকচ্ছব। রজরনসগুচ্ছো কাি মচ্ছন হয়? 
  
জারন না সযাি। কারচটা অরত সাধাির্ নখ কাটাি কাাঁরচ। আি পাইপটা ভাচ্ছো জাচ্ছতি 
লগাোপ কাচ্ছঠি ততরি–রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ দামী। 
  
কযাচ্ছেন মাশথাে আমাচ্ছদি বচ্ছেরিচ্ছেন, তাি পাইপটা লকাথায় হারিচ্ছয় লগচ্ছি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, লস িা়িাও লতা আিও অচ্ছনচ্ছক পাইপ খায়। 
  
লপায়াচ্ছিা েেয কিচ্ছেন, রমিঃ লেচ্ছনি হাত একবাি পচ্ছকচ্ছট ঢুচ্ছকই লবরিেচ্ছয় এচ্ছো। 
আপরনও পাইপ বযবহাি কচ্ছিন, তাই না, রমিঃ লেন? 
  
চমচ্ছক বেচ্ছেন, হাইচ্ছয়-পাইপ আমাি অচ্ছনক পুিাচ্ছনা বেু এবাং সিী। পাইপ লবি কচ্ছি 
তাচ্ছত তামাক ভচ্ছি অরগ্নসাংচ্ছযাগ কিচ্ছেন। 
  
রস্টচ্ছিন লেন বেচ্ছেন, মৃতচ্ছদহটা লকাথায় রিচ্ছো? 
  
 সাচ্ছজথন্ট বেচ্ছো, রঠক লযখানটায় আপরন দাাঁর়িচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছিন সযাি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, িচ্ছটা লতাো হচ্ছয়চ্ছি? 
  
হযাাঁ, সযাি। 
  
লিেিানথচ্ছক বেচ্ছেন এবাি, আসুন মশাই, আপনাি গুহাি িাস্তাটা লদখান 
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পযারিক লিেিানথ বেচ্ছো, ওই লতা, ওখাচ্ছন চেুন পাশাপারশ দাাঁর়িচ্ছয় থাকা দুচ্ছটা ব়ি 
পাথচ্ছিি মাঝামারঝ একটা সরু িাটচ্ছেি সামচ্ছন এচ্ছস বেচ্ছো, এটাই গুহায় লঢাকাি 
পথ। 
  
ওচ্ছয়স্টন িাটচ্ছে প্রচ্ছবশ কিচ্ছেন। িাটেটাচ্ছক লদচ্ছখ যতটা সরু মচ্ছন হচ্ছয়রিে ততটা 
নয়। 
  
এিকুে লপায়াচ্ছিা ও রস্টচ্ছিন লেনও তাচ্ছক অনুসির্ কিচ্ছেন। অনযানযিা বাইচ্ছিই 
িইচ্ছেন। ওচ্ছয়স্টন একটা টচথ জ্বারেচ্ছয় লদচ্ছখ, লবশ জায়গা, বাইচ্ছি লথচ্ছক লবাঝাি উপায় 
লনই। 
  
লপায়াচ্ছিা বাতাচ্ছসি গে রনচ্ছয় বুঝচ্ছেন লয, বাতাস রবশুদ্ধ রকন্তু সচ্ছি রমচ্ছশ আচ্ছি একটা 
হােকা সুগে। দুজনচ্ছক রতরন জাচ্ছনন। যািা এই সুগেী বযবহাি কচ্ছিন…মাথাি রঠক 
ওপচ্ছিই একটা সরু তাক লদচ্ছখ লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, ওখাচ্ছন রক আচ্ছি লদখচ্ছে ভাচ্ছো হয় 
না? 
  
লপায়াচ্ছিা রমিঃ লেনচ্ছক বেচ্ছেন, আমাচ্ছদি মচ্ছধয আপরনই সবচ্ছচচ্ছয় দীঘথকায়, যরদ রকিু 
মচ্ছন না কচ্ছিন, দয়া কচ্ছি লদখচ্ছবন রক আচ্ছি? 
  
লেন তাচ্ছক উচ্ছঠ বেচ্ছেন, একটা বাি িচ্ছয়চ্ছি লদখরি। 
  
 ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, সাবধান, লকাচ্ছনা হাচ্ছতি িাপ থাকচ্ছেও থাকচ্ছত পাচ্ছি। 
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সবুজ িচ্ছঙি রটচ্ছনি বািটাি গাচ্ছয় লেখা সযান্ডউইচ। 
  
সাচ্ছজথন্ট বেচ্ছো, হয়চ্ছতা রপকরনক কিচ্ছত এচ্ছস লকউ লিচ্ছে লগচ্ছি। রুমাচ্ছে ধচ্ছি বাচ্ছিি 
ঢাকনা খুেে। 
  
লভতচ্ছি নুন, লগােমরিচ িাই লেখা কচ্ছয়কটা লিাট লিাট রটচ্ছনি লকৌচ্ছটা আি দুচ্ছটা ব়ি 
লকৌচ্ছটা িচ্ছয়চ্ছি। নুন, লগােমরিচ ও িাইচ্ছয়ি লকৌচ্ছটায় কানায় কানায় ভরতথ নুন। ব়ি 
লকৌচ্ছটা দুচ্ছটাচ্ছতও সাদা স্ফরটচ্ছকি মচ্ছতা গুচ্ছ়িা লদচ্ছখ সাচ্ছজথন্ট সচ্ছন্দহ কচ্ছি আঙুচ্ছে সাদা 
গুচ্ছ়িা রনচ্ছয় রজচ্ছভ রদে। 
  
এটা লমাচ্ছটই নুন নয় সযাি। ভীষর্ লতচ্ছতা োগচ্ছি। মচ্ছন হচ্ছে লকাচ্ছনা মাদকদ্রবয। 
  
. 
  
৯.২ 
  
 লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি পুরেসপ্রধান বেচ্ছেন, যরদ মাদকদ্রবয চাোচ্ছনাি লকাচ্ছনা দচ্ছেি সচ্ছি 
জর়িত থাচ্ছক তাহচ্ছে নতুন কচ্ছি ভাবচ্ছত হচ্ছব। মরহোরট হয়চ্ছতা লসই দচ্ছেি সচ্ছি যুি 
রিে? হয়চ্ছতা মাদকদ্রচ্ছবযি লনশা রিচ্ছো? 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, হয়চ্ছতা তা নয়। কাির্ তাি স্বাস্থয উজ্জ্বে রিচ্ছো আি তাি হাচ্ছত 
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ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, হয়চ্ছতা আকরস্মকভাচ্ছব এই মাদকদ্রচ্ছবযি বযবসাটা জানচ্ছত 
লপচ্ছিরিচ্ছেন তাই লসই দচ্ছেি লোচ্ছকিা তাি মুখ রচিতচ্ছি বে কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছি। সাদা গুচ্ছ়িা 
রজরনষটা লয রক এখুরন পিীো কচ্ছি জানা যাচ্ছব। 
  
রমিঃ লহাচ্ছিস ব্ল্যাট ঘচ্ছি ঢুচ্ছক, এইমাত্র রিচ্ছিই খবিটা শুনোম। আমাি নাম লহাচ্ছিস 
ব্ল্যাট। লসই লভাচ্ছি লনৌচ্ছকা রনচ্ছয় লবরিেচ্ছয়রি আি লসই জচ্ছনযই ঘটনা লথচ্ছক িাাঁরক 
প়িোম। আচ্ছি, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা লয। আপরনও তাহচ্ছে এি মচ্ছধয িচ্ছয়চ্ছিন? নািঃ, 
আপনাি শচ্ছখি লগাচ্ছয়ন্দারগরি লদখচ্ছত আমাি ভাচ্ছোই োগচ্ছব। 
  
রমিঃ ব্ল্যাট এরগচ্ছয় এচ্ছস ওচ্ছয়স্টচ্ছনি রদচ্ছক রসগাচ্ছিট লকস এরগচ্ছয়। আরম মশাই এক 
নম্বচ্ছিি পাইপ ভি। 
  
অন্তিঃিি সুচ্ছি ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, তাহচ্ছে পাইপই ধিান না মশাই। 
  
এই মুহূচ্ছতথ পাইপ সচ্ছি লনই। এ পযথন্ত লযটুকু শুচ্ছনরি, রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক নারক এ 
অঞ্চচ্ছেি লকাচ্ছনা লবোভূরমচ্ছত রনহত অবস্থায় পাওয়া লগচ্ছি। 
  
রপরি লকাচ্ছভ। 
  
শুনোম ওচ্ছক গো রটচ্ছপ খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি? ওিঃ, ব়ি নৃশাংস তচ্ছব লমচ্ছয়টা রনচ্ছজই রনচ্ছজি 
মৃতুয লেচ্ছক এচ্ছনরিচ্ছো। ওিকম ঝাঝাচ্ছো মশো-কাজটা লক কিচ্ছো রকিু আাঁচ লপচ্ছেন? 
  
আপরন আজ সকাচ্ছে লনৌচ্ছকা বাইচ্ছত কটায় লবরিেচ্ছয়চ্ছিন। 
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লপৌচ্ছন দশটা নাগাদ একাই লবচ্ছিাই। 
  
 কেুি রগচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
সমুচ্ছদ্রি তীি ধচ্ছি রিমাউচ্ছথি রদচ্ছক, সচ্ছি খাবাি রিচ্ছো, রকন্তু লবরশ দূি লযচ্ছত পারিরন 
হাওয়াি জচ্ছনয। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আো মাশথাচ্ছেি সম্পচ্ছকথ রকিু তথয জাচ্ছনন রক, যা আমাচ্ছদি কাচ্ছজ 
সাহাযয কিচ্ছব? 
  
এ অপিাধ লপ্রম প্রবঞ্চনাি পরির্রত–তচ্ছব আমাি জীবচ্ছন সুন্দিী আচ্ছেথনাি লকাচ্ছনা 
ভূরমকা রিচ্ছো না। তচ্ছব লিাকিাটাি সচ্ছি লমচ্ছয়টাি বযাপািটা ক্রমশিঃ মাশথাচ্ছেি নজচ্ছি 
আসরিচ্ছো। মাশথােচ্ছক লচনা অবশয ব়ি শি। লদচ্ছখ মচ্ছন হয় শান্ত ও নষ। একবাি লতা 
মািরপট কিাি জনয আদােতমুচ্ছখা হচ্ছত হচ্ছত লবাঁচ্ছচ লগচ্ছি। মাশথাে ওই িরিয়াদী 
লোকটাচ্ছক রবশ্বাস কচ্ছিরিচ্ছো, আি লস মাশথাচ্ছেি দুরদথচ্ছন লসই রবশ্বাচ্ছস মুচ্ছখ োরথ লমচ্ছি 
সচ্ছি পচ্ছ়িরিচ্ছো। লশানা কথা–আপনাচ্ছদি বেোম। 
  
তাহচ্ছে কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি পচ্ছে তাি স্ত্রীচ্ছক হতযা কিা অসম্ভব নয়। 
  
লমাচ্ছটই না। শুধু বচ্ছেরি, মাশথাে এমন ধিচ্ছনি লোক লয, হঠাৎই লেচ্ছপ উঠচ্ছত পাচ্ছি। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রমিঃ ব্ল্যাট, আজ সকাচ্ছে রমচ্ছসস মাশথাে রপরি লকাচ্ছভ একজচ্ছনি সচ্ছি 
লদখা কিচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছেন, লসই একজন লক হচ্ছত পাচ্ছি জাচ্ছনন? 
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মচ্ছন হয়টয় নয়। এচ্ছকবাচ্ছি সরঠক, লিেিানথ। 
  
না, রমিঃ লিেিান নন। 
  
 তাহচ্ছে আরম রঠক বেচ্ছত পািরি না। রকন্তু লসই একজনরট আরম নই। তচ্ছব 
পাদ্রীসাচ্ছহবচ্ছক লদচ্ছখরি আচ্ছেথনাচ্ছক ধমথীয় ঘৃর্াি দৃরষ্টচ্ছত প্রায়ই েেয কিচ্ছিন। গতমাচ্ছসি 
মামোি খবিটা পচ্ছ়িরিচ্ছেন? ধমথযাজক ও গীজথাি দাচ্ছিায়াচ্ছনি লমচ্ছয়ি কীরতথ। 
  
আমাচ্ছদি সাহাচ্ছযয আসচ্ছত পাচ্ছি এমন রকিু তাহচ্ছে আপরন জাচ্ছনন না? 
  
 লসিকম রকিু মচ্ছন প়িচ্ছি না। 
  
এখাচ্ছন িুরটি রদনগুচ্ছো আপনাি লকমন োগচ্ছো? 
  
ভাচ্ছো োচ্ছগরন। সবরকিুই ভাচ্ছো রকন্তু এ জায়গাটায় রমশুচ্ছক ভাবটুকুি ব়ি অভাব। 
সবাই এচ্ছসরি আনন্দ কচ্ছি িুরট উপচ্ছভাগ কিচ্ছত। তা নয় লকবে দোদরে, দায়সািা 
ঠান্ডা গোয় সুপ্রভাত, শুভিারত্র জানাচ্ছে–যাকচ্ছগ আমাি কথায় কান লদচ্ছবন না। 
  
. 
  
৯.৩ 
  
 এিকুে লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, তাহচ্ছে রমিঃ ব্ল্যাট সম্পচ্ছকথ আমাচ্ছদি রক মতামত? 
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 আপনাি রক মতামত তাই আচ্ছগ বেুন। 
  
রতরন হয়চ্ছতা উপহাসযস্পদ, সূ্ফরতথ রপ্রয়। রকন্তু আমাি মচ্ছন হয় বতথমাচ্ছন রতরন অতযন্ত 
রবচরেত। 
  
. 
  
৯.৪ 
  
 কেচ্ছগট বেচ্ছেন, লহাচ্ছটে লথচ্ছক লবরিেচ্ছয় রপরি লকাচ্ছভ নামাি মই পযথন্ত লপৌঁিচ্ছত রতন 
রমরনট। অবশয লহাচ্ছটে লথচ্ছক লচাচ্ছখি আ়িাে হচ্ছেই প্রচণ্ডচ্ছবচ্ছগ লদৌ়িচ্ছেন। মই লবচ্ছয় 
লনচ্ছম তসকচ্ছত লপৌঁিচ্ছত এক রমরনট পাঁয়তারিশ লসচ্ছকন্ড আি ওঠবাি সময় দুরমরনট। তচ্ছব 
সাধাির্তভাচ্ছব লহাঁচ্ছট লগচ্ছে, মই লবচ্ছয় ওঠা নামা ইতযারদ লসচ্ছি রিচ্ছি আসচ্ছত সময় 
োগচ্ছব পচ্ছনি রমরনট। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, পাইচ্ছপি বযাপািটা খরতচ্ছয় লদখচ্ছত হচ্ছব। 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, ব্ল্যাট, মাশথাে ও পাদ্রীসাচ্ছহব পাইচ্ছপি লনশা কচ্ছিন। লিেিানথ 
রসগাচ্ছিট, মারকথন ভদ্রচ্ছোক চুরুট, লমজি বযািী ধূমপান কচ্ছিন না। মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি একটা 
পাইপ িচ্ছয়চ্ছি। ব্ল্যাচ্ছটি ঘচ্ছি দুচ্ছটা, পাদ্রীি ঘচ্ছি একটা। পরিচারিকা বেচ্ছি মাশথাচ্ছেি না 
রক দুচ্ছটা পাইপ রিচ্ছো। 
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লহাচ্ছটে কমথচািীচ্ছদি মচ্ছধয লতমন লকাচ্ছনা গেদ লনই। পানশাোি পরিচািক লহনরিি 
সচ্ছি মাশথাচ্ছেি এগাচ্ছিাটা বাজচ্ছত দচ্ছশ লদখা হচ্ছয়চ্ছি লস কথাি সমথথন কচ্ছিচ্ছি। 
  
লজায়াচ্ছিি জে লসতুি রনচ্ছচ কখন লনচ্ছমচ্ছি? 
  
 সাচ্ছ়ি নটা নাগাদ, সযাি। 
  
ওচ্ছয়স্টন লগাাঁচ্ছি তা রদচ্ছয় বেে, তাহচ্ছে লসতু পাি হচ্ছয় লকউ িীচ্ছপ আসচ্ছত পাচ্ছি। 
তািা়িা আমাি নতুন সূত্র লপচ্ছয় লগরি। সযান্ডউইচ্ছচি বাি আরবষ্কাি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, লভতচ্ছি আসুন। 
  
কযাচ্ছেন মাশথাে এচ্ছস বেচ্ছেন, কচ্ছব নাগাদ অচ্ছন্তযরষ্টরক্রয়াি বযবস্থা কিচ্ছবা রকিু বেচ্ছত 
পাচ্ছিন? 
  
মচ্ছন হয়, কচ্ছিানাচ্ছিি রবচাি পিশু লশষ হচ্ছয় যাচ্ছব। এক রমরনট, ওগুচ্ছো দয়া কচ্ছি রনচ্ছয় 
যাচ্ছবন। 
  
রচরঠ রতনচ্ছট রনচ্ছয় মাশথাে বযাচ্ছিি হারস লহচ্ছস,-আমাি টাইপ কিাি গরতচ্ছবগ পিীো কচ্ছি 
রনশ্চয়ই আমাচ্ছক আপনাচ্ছদি সচ্ছন্দহ লথচ্ছক মুি কিা হচ্ছয়চ্ছি 
  
হযাাঁ, কযাচ্ছেন মাশথাে। রমস োনথরে এগাচ্ছিাটা কুর়িচ্ছত আপনাি ঘচ্ছি এচ্ছসরিচ্ছেন, আপরন 
টাইপ কিচ্ছত এত বযস্ত রিচ্ছেন লয–তাচ্ছক লখয়াে কচ্ছিনরন। 
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রমস োনথরে বুরঝ তাই বচ্ছেচ্ছিন? রকন্তু আরম তাচ্ছক সামচ্ছনি আয়নায় তাি প্ররতরবম্ব 
লদচ্ছখরিে 
  
রকন্তু আপরন টাইপ বে কচ্ছিনরন? 
  
না, আমাি লশষ কিাি তা়িা রিে। 
  
ধনযবাদ, কযাচ্ছেন মাশথাে। 
  
মাশথাে চচ্ছে লযচ্ছতই ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, ওই চচ্ছে যাচ্ছেন আমাচ্ছদি প্রতযারশত হতযাকািী 
রনচ্ছজচ্ছক সমূ্পর্থ রনচ্ছদথাষ প্ররতপন্ন কচ্ছি…এইচ্ছতা রনসেন এচ্ছসচ্ছিন। 
  
সাাংঘারতক একটা রজরনস পারঠচ্ছয়চ্ছিন মশাই। 
  
লকন, রক ওটা? 
  
োয়ামিরিন হাইচ্ছড্রাচ্ছিািাইে। লস রজরনসটাচ্ছক লহচ্ছিাইন বো হচ্ছয় থাচ্ছক। 
  
কেচ্ছগট বচ্ছে উঠচ্ছেন, এবাি পাচ্ছয়ি তোয় শি মারট পাওয়া লগচ্ছি। এই মাদকদ্রচ্ছবযি 
বযাপািটা লয সমস্ত ঘটনাি মূচ্ছে তা আরম বারজ ধচ্ছি বেচ্ছত পারি। 
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দ্শম  ভররছেদ্ 
  
১০.১ 
  
কচ্ছিানাচ্ছিি সাংরেপ্ত রবচাি আজচ্ছকি মচ্ছতা লশষ–পেকাচ্ছেি জনয মূেতুবী িাখা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
 োনথরে রনচু গোয় বেচ্ছো, যতটা লভচ্ছবরিোম লসিকম রকিু খািাপ হয়রন, রক বেে, 
লকন? 
  
জনতাি মচ্ছধয চাপা গুঞ্জন। এি কথাই লতামাচ্ছক বচ্ছেরিোম। হযাাঁ, ওই লোকটাি 
বউটাচ্ছকই লক খুন কচ্ছিচ্ছি। লদখচ্ছত পাচ্ছো, ওই লয যাচ্ছে… 
  
গুঞ্জচ্ছনি তীরতা তাি কাচ্ছন এচ্ছো, লসই শেগুেই আজচ্ছকি প্রভাতী সাংবাদপচ্ছত্র 
প্রকারশত হচ্ছয়চ্ছি।  
  
রিক রিক…কযাচ্ছমিা ঝেচ্ছস উঠচ্ছো িারন্তহীনভাচ্ছব। লিাজামন্ড বেচ্ছো, কযাচ্ছেন মাশথাে 
ও তাি জননক বােবী রবচাচ্ছিি লশচ্ছষ লিে বুে লথচ্ছক লবরিেচ্ছয় আসচ্ছিন। লকন, 
এ়িাবাি লচষ্টা কচ্ছি োভ লনই। বাস্তচ্ছবি মুচ্ছখামুরখ লতামাচ্ছক হচ্ছতই হচ্ছব। পুিচ্ছনা যত 
বস্তাপচা শচ্ছে এি জবাব রদচ্ছয় বাষ্পভিা কুরটে লঠাাঁচ্ছট ওচ্ছদি রদচ্ছক তারকচ্ছয় থাচ্ছকা। 
  
তুরম বুরঝ তাই কিচ্ছত? 
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হযাাঁ, রকন্তু লতামাি পথ হচ্ছো বর্থচ্ছচািা বহরূপীয় পথ। এখাচ্ছন সকচ্ছেি লচাচ্ছখ তুরম 
ভীষর্ভাচ্ছব স্পষ্ট কাির্ তুরম রনহত মরহোি স্বামী। 
  
লদাহাই লতামাি, লিাজামন্ড 
  
 লতামাি ভাচ্ছোি জচ্ছনযই এসব বেরি, লসানা। 
  
ক্রচ্ছম মাশথাে ও লিাজামন্ড গ্রাচ্ছমি সীমানা িার়িচ্ছয় আসচ্ছত আসচ্ছত লিাজামন্ড বেচ্ছো, 
আমাচ্ছদি লসই েুচ্ছদ মানুষরট লপায়াচ্ছিা–রতরন রক সরতযই এ বযাপাচ্ছি আগ্রহ লদখাচ্ছেন? 
  
আরম রক কচ্ছি জানচ্ছবা, লিাজামন্ড? 
  
ভদ্রচ্ছোচ্ছকি বয়চ্ছসি ভীমিরত ধচ্ছিচ্ছি। 
  
ওিা কাংক্রীচ্ছটি লসতুি কাচ্ছি এচ্ছস দাাঁ়িাচ্ছেন। লিাজামন্ড হঠাৎ বেচ্ছো, এই মুহূচ্ছতথ আরম 
রবশ্বাসই কিচ্ছত পািরি না, ওিকম একটা নৃশাংস ঘটনা এখাচ্ছন ঘটচ্ছত পাচ্ছি…। 
  
রকন্তু প্রকৃরত ব়ি রনষু্ঠি-প্রকৃরতি কাচ্ছি এটা একিকম তুে, তাি লবরশ রকিু নয়। 
  
. 
  
১০.২ 
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 রেন্ডা লসতুি ও-প্রাচ্ছন্ত এচ্ছস দাাঁ়িাচ্ছো, লচাচ্ছখি লকাচ্ছে কারে, ওষ্ঠাধাচ্ছি শুষ্কতা ও রুেতা। 
ও বেচ্ছো, রক হচ্ছো–রক বেচ্ছো ওিা? 
  
রবচাি দু-সপ্তাচ্ছহি জনয মূেতুবী িাখা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
রকন্তু–ওচ্ছদি মচ্ছন রক হচ্ছে? 
  
মাশথাে লহচ্ছস, ব়ি অবুঝ তুরম–পুরেস যাই ভাবুক–লসটা ওিা এখন কাউচ্ছক বেচ্ছি না। 
  
 মাশথাে লহাচ্ছটচ্ছে প্রচ্ছবশ কিচ্ছেন। রেন্ডা োকচ্ছো, লিাজামন্ড। 
  
এত লবরশ লভচ্ছবা না, রেন্ডা। লতামাি মানরসক আঘাত–সবই জারন। ঘটনাি বীভৎসতা 
লতামাচ্ছক কুচ্ছি কুচ্ছি খাচ্ছে-তাি লবরশ নয়। তুরম রনচ্ছজও আচ্ছেথনাচ্ছক একটুও পিন্দ 
কিচ্ছত না। 
  
তুরম রকিু বুঝচ্ছত পািচ্ছি না। আি রক্ররস্টনও কখনও লবাচ্ছঝ না। লতামিা শুধু ভাচ্ছবা। 
আরম অযথা রচন্তা কচ্ছি অসুস্থ হচ্ছয় প়িরি। আসচ্ছে আরম যা জারন, তা যরদ তুরম জানচ্ছত 
  
রক জাচ্ছনা তুরম, রেন্ডা? 
  
না, রকিু না। 
  
লশাচ্ছনা রেন্ডা, সমস্ত ভুচ্ছে রগচ্ছয় তুরম লতামাি ভরবষযচ্ছতি কথা ভাচ্ছবা। আি সবচ্ছচচ্ছয় 
প্রচ্ছয়াজন, মুচ্ছখ এচ্ছকবাচ্ছি কুেুপ এাঁচ্ছট থাকচ্ছব। 
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রেন্ডা লযন কুাঁকচ্ছ়ি লগচ্ছো, তুরম তাহচ্ছে সব জাচ্ছনা। 
  
আরম রকিুই জারন না। আমাি মচ্ছত ভবঘুচ্ছি লকাচ্ছনা পাগে হঠাই এই িীচ্ছপ এচ্ছস 
আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কচ্ছিচ্ছি আি প্রকৃতপচ্ছে তাই ঘচ্ছটচ্ছি। 
  
একটা কথা আমাচ্ছক বেচ্ছতই হচ্ছব। আমাি মাচ্ছক 
  
বচ্ছো, রক হচ্ছয়চ্ছি লতামাি মাচ্ছয়ি 
  
মাচ্ছক-মাচ্ছক খুচ্ছনি অরভচ্ছযাচ্ছগ কাঠগ়িায় দাাঁ়িাচ্ছত হচ্ছয়রিে, তাই না? 
  
হা। 
  
আি তািপি, বাবা তাচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি। তাচ্ছত মচ্ছন হয় না লয বাবা খুন কিাটাচ্ছক সরতয 
অনযায় মচ্ছন কচ্ছি না। 
  
আি কখনও এ ধিচ্ছনি কথা বেচ্ছব না। লতামাি বাবাি রবরুচ্ছদ্ধ পুরেচ্ছসি হাচ্ছত লকাচ্ছনা 
প্রমার্ লনই। লতামাি বাবা সমূ্পর্থ রনিাপদ। আি এ জায়গা লিচ্ছ়ি চচ্ছে লগচ্ছেই, তুরম সব 
ভুচ্ছে যাচ্ছব– 
  
আরম লকাচ্ছনারদন ভুেচ্ছবা না-বচ্ছেই িুট রদচ্ছো। 
  
. 
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১০.৩ 
  
 একটা কথা আপনাি কাচ্ছি আরম জানচ্ছত চাই, মাদাম 
  
রক্ররস্টন বেচ্ছো, বেুন? 
  
হযাাঁ, বেরি। লসরদন তদবক্রচ্ছম বচ্ছে লিো একটা সামানয কথা–খুচ্ছনি রদন সকাচ্ছে আপরন 
রমস রেন্ডা মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি রগচ্ছয়রিচ্ছেন, ঘচ্ছি তাচ্ছক পানরন। তািপি রকভাচ্ছব রতরন ঘচ্ছি 
রিচ্ছি আচ্ছসন। আপরন বচ্ছেরিচ্ছেন ও নারক স্নান কিচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
রকন্তু লস লতা একই কথা। 
  
না, মাদাম। আপনাি উিি রবচ্ছশষ মচ্ছনাভাচ্ছবি ইরিত রদচ্ছে, আপনাি কথাচ্ছতই এ 
সচ্ছন্দহ স্পষ্ট। ও বেচ্ছো, ও নারক স্নান কিচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছো। তাচ্ছক লদচ্ছখ, রতরন স্নান 
কিচ্ছত রগচ্ছয়রিচ্ছেন শুচ্ছন আপরন যচ্ছথষ্ট অবাক হন? 
  
সরতয, আপনাি বুরদ্ধি প্রশাংসা কিচ্ছত হয়…যখন রেন্ডা বেচ্ছো, ও স্নান কিচ্ছত 
রগচ্ছয়রিচ্ছো, তখন ওি হাচ্ছত একটা পযাচ্ছকট লদচ্ছখ আরম অবাক হচ্ছয়রিোম… 
  
তাি লভতচ্ছি রক রিচ্ছো আপরন জাচ্ছনন রক? 
  
হা জারন। সুচ্ছতাটা রিাঁচ্ছ়ি যাওয়ায় পযাচ্ছকটটা আেগা হচ্ছয় রগচ্ছয়রিে, তাই কতকগুচ্ছো 
লমামবারত লমচ্ছঝচ্ছত ির়িচ্ছয় পচ্ছ়িরিচ্ছো। 
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তাি লমামবারত লকনাি কাির্টা রক বচ্ছেরিচ্ছো? 
  
না। তচ্ছব হয়চ্ছতা ঘচ্ছিি আচ্ছোটা কমচ্ছজািী তাই িাচ্ছত প়িাচ্ছশানা কিাি জনয 
লমামবারতগুচ্ছো রকচ্ছনরিচ্ছো 
  
রমস মাশথাচ্ছেি রবিানাি পাচ্ছশ একটা চমৎকাি তবদুযরতক আচ্ছো আমাি নজচ্ছি পচ্ছ়িচ্ছি। 
আো, লমামবারতগুচ্ছো যখন পচ্ছ়ি যায়, তখন তাি মুচ্ছখি অবস্থা লকমন রিচ্ছো? 
  
ওচ্ছক লকমন রবচরেত-হতবুরদ্ধ মচ্ছন হচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
 তাি ঘচ্ছি একটা সবুজ কযাচ্ছেন্ডাি লদচ্ছখচ্ছিন? 
  
একটা-সবুজ কযাচ্ছেন্ডাি-হা, ওিকম একটা কযাচ্ছেন্ডাি আরম লদচ্ছখরি রকন্তু লকাথায় 
লদচ্ছখরি লজাি রদচ্ছয় বেচ্ছত পািচ্ছবা না। রকন্তু আপরন রক বেচ্ছত চাইচ্ছিন, এ শচ্ছেি অথথ 
রক? 
  
লপায়াচ্ছিা রববর্থ-বাদামী চাম়িায় বাাঁধাচ্ছনা লিাট্ট বইটা বাি কচ্ছি, এটা আচ্ছগ কখনও 
লদচ্ছখচ্ছিন? 
  
হযাাঁ–মচ্ছন হয়, লসরদন গ্রাচ্ছমি োইচ্ছররিচ্ছত দাাঁর়িচ্ছয় রেন্ডা এই বইটা লদখরিচ্ছো, রকন্তু 
আমাচ্ছক লদচ্ছখই লস বইটা বে কচ্ছি লিেচ্ছো–একটু অবাক হচ্ছয়রিোম। 
  
লপায়াচ্ছিা নামপত্ররট খুচ্ছে ধিচ্ছেন। 
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োরকনীরবদযা, মায়ারবদযা ও েের্হীন রবচ্ছষি রমশ্রর্ পদ্ধরতি রবস্তারিত ইরতহাস। 
  
 রক্ররস্টন বেচ্ছো, আমাি মাথায় রকিু ঢুকচ্ছি না। এ সচ্ছবি মাচ্ছন রক? 
  
 খুচ্ছনি রদন সকাচ্ছে লটরনস লখেচ্ছত যাবাি আচ্ছগ আপরন রক স্নান কচ্ছিরিচ্ছেন? 
  
 উহ। স্নান কিবাি ইচ্ছে আমাি রিচ্ছো না। 
  
লহাচ্ছটচ্ছে রিচ্ছি স্নান ঘচ্ছি রগচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
হযাাঁ। হাতমুখ লধাবাি জনয, বযস। 
  
স্নাচ্ছনি জনয কে খুচ্ছে িাচ্ছখনরন তাহচ্ছে। 
  
. 
  
১০.৪ 
  
 এিকুে লপায়াচ্ছিা রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাচ্ছিি লটরবচ্ছেি পাচ্ছশ এচ্ছস দাাঁ়িাচ্ছেন। ভদ্রমরহো 
চমচ্ছক, আচ্ছি, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, কখন এচ্ছেন, এইমাত্র রবচাি লসচ্ছি রিিচ্ছেন বুরঝ? 
লদখুন না, এই টুকচ্ছিা িরবি ধাাঁধা রনচ্ছয় লমচ্ছত আরি, এই সাদা টুকচ্ছিাটা লয লকাথায় 
োগচ্ছব? 
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লপায়াচ্ছিা টুকচ্ছিাটা রনচ্ছয়, এটা এইখাচ্ছন বসচ্ছব, মাদাম। এটা লব়িােটাি একটা অাংশ। 
  
হচ্ছতই পাচ্ছি না। এটা লতা কাচ্ছো লব়িাে। 
  
রকন্তু েেয করুন, লব়িােটাি লেচ্ছজি প্রান্তভাগটা সাদা। 
  
তাই লতা, সরতয আপনাি বুরদ্ধি প্রশাংসা কিচ্ছতই হয়। যািা এই ধাাঁধাগুচ্ছো ততরি কচ্ছি 
তািা কত িরন্দই না আাঁচ্ছট। 
  
আি একটা টুকচ্ছিা যথাস্থাচ্ছন বরসচ্ছয়, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, লবচািা লমচ্ছয়টা খুন হচ্ছো 
ভাবচ্ছেই আরম রশউচ্ছি উরঠ। আজ সকাচ্ছে রমিঃ গাচ্ছেথনািচ্ছক বচ্ছেরিোম–লয কচ্ছি লথাক 
এখান লথচ্ছক চচ্ছে যাওয়াই ভাচ্ছো। রকন্তু লগাচ্ছয়ন্দারগরিি প্রসচ্ছি বরে। আপনাি 
কায়দাকানুনগুচ্ছো জানচ্ছত ভীষর্ ইচ্ছে কচ্ছি–যরদ একটু বচ্ছেন 
  
বযাপািটা আপনাি এই ধাাঁধাি মচ্ছতা মাদাম। সমস্ত টুকচ্ছিাগুচ্ছো একজায়গায় জচ্ছ়িা 
কিচ্ছত হয়। তািপি মানানসই জায়গায় রনভুথেভাচ্ছব বরসচ্ছয় রদচ্ছত হয়। 
  
আপনাি হাচ্ছত রক এইিকম অচ্ছনক টুকচ্ছিা িচ্ছয়চ্ছি? 
  
হযাাঁ মাদাম। লহাচ্ছটচ্ছেি প্রচ্ছতযচ্ছকই একরট কচ্ছি টুকচ্ছিা রদচ্ছয়চ্ছিন ধাাঁধাি জনয। আপরনও 
তাি মচ্ছধয িচ্ছয়চ্ছিন। আপনাি একটা মন্তবয আমাচ্ছক ভীষর্ভাচ্ছব সাহাযয কচ্ছিচ্ছি। 
  
দারুর্ আনন্দ হচ্ছে, একটু খুচ্ছে বেুন না। 
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মাপ কিচ্ছবন, লশষ দৃচ্ছশয লদখচ্ছত পাচ্ছবন। 
  
. 
  
১০.৫ 
  
 এিকুে লপায়াচ্ছিা মাশথাচ্ছেি দিজায় লটাকা মািচ্ছেন, লভতচ্ছি টাইপিাইটাচ্ছিি শে। 
  
লভতচ্ছি আসুন, ঘুচ্ছি তাকাচ্ছেন না মাশথাে। লদওয়াচ্ছে টাঙাচ্ছনা আয়নায় প্ররতবম্ব 
লপায়াচ্ছিাি লচাচ্ছখ লচাখ লিচ্ছখ রবিরিি সুচ্ছি, বেুন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, রক চান? 
  
অনরধকাি প্রচ্ছবচ্ছশি জনয েমা চাইরি। একটা প্রশ্ন। 
  
প্রচ্ছশ্নি উিি রদচ্ছয় রদচ্ছয় আরম িান্ত। পুরেচ্ছসি প্রশ্ন িা়িা আি কাচ্ছিা প্রচ্ছশ্নি উিি 
লদবাি প্রচ্ছয়াজন আমাি লনই। 
  
শুধু আপনাি স্ত্রীি মৃতুযি রদন সকাচ্ছে টাইপ লসচ্ছি লটরনস লখেচ্ছত যাবাি আচ্ছগ রক 
আপরন মান… 
  
স্নান? তাি ঘন্টাখাচ্ছনক আচ্ছগই লতা আমাি মান হচ্ছয় লগচ্ছি? 
  
 ধনযবাদ আমাি আি লকাচ্ছনা প্রশ্ন লনই। লপায়াচ্ছিা রনিঃশচ্ছে দিজা লভরজচ্ছয় চচ্ছে লগচ্ছেন। 
  
 লোকটা রনঘথাত পাগে। 

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

172 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

  
. 
  
১০.৬ 
  
 রমিঃ গাচ্ছেথনাচ্ছিি সচ্ছি লপায়াচ্ছিাি পানশাোি বাইচ্ছি লদখা। রতরন দুচ্ছটা ককচ্ছটে রনচ্ছয় 
রমচ্ছসচ্ছসি কাচ্ছি যারেচ্ছেন? 
  
আসচ্ছবন নারক, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? 
  
মাথা লনচ্ছ়ি বেচ্ছেন, কচ্ছিানাচ্ছিি রবচাি সম্পচ্ছকথ আপনাি মতামত রক গাচ্ছেথনাি? 
  
মচ্ছন হয়, ওিা িোিে সম্পচ্ছকথ অরনরশ্চত। তচ্ছব আপনাি পুরেস তাচ্ছদি তুরুচ্ছপি তাস 
আরস্তচ্ছন েুরকচ্ছয় লিচ্ছখচ্ছি। রমচ্ছসস গাচ্ছেথনািচ্ছক এখান লথচ্ছক রনচ্ছয় লযচ্ছত পািচ্ছে বাাঁরচ। 
ওি স্নাযু়ি সহয েমতা কম। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, স্পষ্ট কচ্ছি বেুন লতা, রমচ্ছসস মাশথাে সম্পচ্ছকথ আপনাি ধাির্া কী 
রিচ্ছো? 
  
রনচু পদথায় গোি স্বি, জাচ্ছনন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, লমচ্ছয় মহচ্ছে কতগুচ্ছো কথা আমাি 
কাচ্ছন এচ্ছসচ্ছি। সরতয, রকন্তু লমচ্ছয়টা রিচ্ছো এক নম্বচ্ছিি লবাকা। 
  
আপনাি কথাটা লভচ্ছব লদখাি মচ্ছতা… 
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. 
  
১০.৭ 
  
 োনথরে বেচ্ছো, এবাি তাহচ্ছে আমাি পাো। আচ্ছগি রদন পুরেসপ্রধান তাি তদন্ত রনচ্ছয় 
বযস্ত রিচ্ছেন। আপরন রিচ্ছেন নীিব দশথক। আি আজ আপরন রনচ্ছজ তদন্ত শুরু 
কচ্ছিচ্ছিন। প্রথচ্ছম রমচ্ছসস লিেিানথ, তািপি রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি, এখন আমাি পাো। 
  
সারন েজ-এ লপায়াচ্ছিা ওি পাচ্ছশ বসচ্ছেন, আপরন অতযন্ত বুরদ্ধমতী। বতথমান দুঘথটনা 
রনচ্ছয় আপনাি সচ্ছি আচ্ছোচনা কিচ্ছত ভাচ্ছোই োগচ্ছব। 
  
আমাি লতা মচ্ছন হয় বযাপািটা খুবই সহজ। লমচ্ছয়টাি অতীত জীবচ্ছনই মূে সূত্র েুরকচ্ছয় 
আচ্ছি। 
  
অতীচ্ছত, বতথমাচ্ছন নয়! 
  
আমাি মচ্ছন হয়, হয়চ্ছতা খুব তা়িাতার়িই আচ্ছেনা মাশথাে পুরুষচ্ছদি সম্পচ্ছকথ িারন্ত লবাধ 
কিচ্ছতা। ওি অনুগামীচ্ছদি মচ্ছধয এমন একজন রিচ্ছো–লয এই বযবহাচ্ছি লতমন খুরশ 
হয়রন। আমাি ধাির্া লস আচ্ছেথনাি রপিু রনচ্ছয় উপযুি সুচ্ছযাচ্ছগ ওচ্ছক খুন কচ্ছি। 
  
আপরন বেচ্ছত চান লয বাইচ্ছিি লোক, লসতু পাি হচ্ছয় িীচ্ছপ এচ্ছসচ্ছি? 
  
 হযাাঁ। সম্ভবতিঃ ওই গুহাটায় েুরকচ্ছয় রিচ্ছো। 
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রকন্তু খুচ্ছনি পরিকল্পনা রনচ্ছয় লকাচ্ছনা মানুষ প্রকাশয রদবাচ্ছোচ্ছক লসতু পাি হচ্ছয় লহাচ্ছটে 
অরতক্রম কিাি ঝুাঁরক লনচ্ছব না। 
  
সকচ্ছেি লচাখ এর়িচ্ছয় আসাটা অসম্ভব নয়। 
  
রকন্তু আবহাওয়া! 
  
হযাাঁ, খুচ্ছনি রদনটা চমৎকাি রিচ্ছো। রকন্তু আচ্ছগি রদনটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা রিচ্ছো এই 
িীপটা। তাচ্ছক শুধু সমুদ্রতীচ্ছি িাতটা গুহায় কাটাচ্ছত হচ্ছব। 
  
লপায়াচ্ছিা রনচ্ছচ সমুচ্ছদ্রি রদচ্ছক তারকচ্ছয়, জাচ্ছনন মাদচ্ছমায়াচ্ছজে, আরম সবসময় এই 
কথাটাই রবশ্বাস করি লয, সবচ্ছচচ্ছয় সম্ভাবয বযরিই লকাচ্ছনা অপিাচ্ছধি লনপথয নায়ক। 
এচ্ছকবাচ্ছি শুরুচ্ছত একজচ্ছনি প্ররত এই ইরিত স্পষ্ট। আপাতদৃরষ্টচ্ছত মচ্ছন হচ্ছে তাি 
পচ্ছে এ খুন কিা অসম্ভব। আো আপনাচ্ছক একটা প্রশ্ন করি। 
  
রনশ্চয়ই। 
  
লসরদন সকাচ্ছে আপরন যখন লটরনস লখোি লপাশাক পিচ্ছত আচ্ছসন, তখন রক স্নান 
কচ্ছিরিচ্ছেন? 
  
স্নান, রক বেচ্ছত চান আপরন! 
  
চীনামারটি মসৃর্ সুদৃশয আধাি, কে খুচ্ছে জে ভরতথ কচ্ছি শিীি েুরবচ্ছয় লসই জচ্ছে, 
লশচ্ছষ লবরিেচ্ছয় এচ্ছস হশ-হশ, অস্বে জে চচ্ছে যায় পাইপ লবচ্ছয়। 
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আপনাি রক মাথা খািাপ হচ্ছয় লগচ্ছি? 
  
বিাং সমূ্পর্থ সুস্থ। 
  
রক জারন, তচ্ছব আরম স্নান করিরন। লকউ হঠাৎ স্নান কিচ্ছত যাচ্ছব লকন? 
  
লপায়াচ্ছিা হাসচ্ছেন, শান্তভাচ্ছব বাতাচ্ছসি আঘ্রার্ রনচ্ছেন। 
  
দুিঃসাহচ্ছসি সচ্ছি আরম বেচ্ছবা লয সুগেী আপরন বযবহাি কচ্ছিন তা অপূবথ-এি একটা 
রনজস্ব তবরশষ্টয আচ্ছি–আচ্ছি চমৎকাি িেনাময়ী আকষথর্। গযাররচ্ছয়ে, নম্বি ৮, তাই না? 
  
হযাাঁ, সবসময় আরম এটাই বযবহাি করি। 
  
 মৃতা রমচ্ছসস মাশথােও এই সুগেী বযবহাি কিচ্ছতন। অতযন্ত আধুরনক ও দামী। খুচ্ছনি 
রদন সকাচ্ছে আপরন এখাচ্ছন বচ্ছসরিচ্ছেন, রমস ব্রুস্টাি এবাং রমিঃ লিেিানথ সমুদ্রপচ্ছথ 
যাওয়ায় আপনাচ্ছক অথবা আপনাি িরঙন িাতাটাচ্ছক লদচ্ছখরিচ্ছেন। হেি কচ্ছি বেচ্ছত 
পাচ্ছিন লয সািা সকাচ্ছে আপরন একবাচ্ছিি জচ্ছনযও রপরিি লসই গুহাচ্ছত লঢাচ্ছকনরন? 
  
জানচ্ছত চাইচ্ছিন, আরম আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কচ্ছিরি রকনা? 
  
না, রপরি গুহায় রগচ্ছয়রিচ্ছেন রকনা জানচ্ছত চাইরি। 
  
 ওটা লকাথায় তাই আরম জারন না, তািা়িা ওখাচ্ছন যাচ্ছবা লকন? 
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 গযাররচ্ছয়ে নম্বি ৮ বযবহাি কচ্ছি এমন একজন খুচ্ছনি রদন ওই গুহায় রগচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
আচ্ছেথনা ওই সুগরে বযবহাি কিচ্ছতা। লসরদন ও রপরি লকাচ্ছভ রগচ্ছয়রিচ্ছো, গুহাচ্ছত ও 
রগচ্ছয় থাকচ্ছব। আি সািা সকাচ্ছে লতা আরম এ জায়গা লিচ্ছ়ি লকাথাও যাইরন। 
  
শুধু একবাি কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি রগচ্ছয়রিচ্ছেন। লটরবচ্ছেি মুচ্ছখামুরখ লঝাোচ্ছনা আয়নায় 
রতরন আপনাচ্ছক লদচ্ছখরিচ্ছেন, মাদচ্ছমায়াচ্ছজে। 
  
লপায়ািাি দৃরষ্ট রনবদ্ধ লিাজামন্ড োনথরেি লকাচ্ছে, ওি ভাাঁজ কিা হাচ্ছতি রদচ্ছক, দীঘথ 
আঙুচ্ছেি সমন্বচ্ছয় সুন্দি গ়িচ্ছনি হাত। 
  
আমাি হাচ্ছতি রদচ্ছক ওভাচ্ছব তারকচ্ছয় আচ্ছিন লকন? আপনাি রক ধাির্া 
  
. 
  
১০.৮ 
  
 এিকুে লপয়াচ্ছিা গােচ্ছকাচ্ছভ যাবাি িাস্তাি শীষথচ্ছদচ্ছশ রনজথন তসকচ্ছত োে জামা ও গাঢ় 
নীে পযান্ট পরিরহত এক কৃষকায় শিীিচ্ছক লদখচ্ছত লপচ্ছেন। 
  
লপায়াচ্ছিা লবোভূরমচ্ছত এচ্ছস রেন্ডা মাশথােচ্ছক লদখচ্ছেন। রতরন রনিঃশচ্ছে ওি পাচ্ছশ বচ্ছস 
অনুভব কিচ্ছেন, কত অনরভজ্ঞ এবাং রদচ্ছশহািা লমচ্ছয়রট। 
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ও বেচ্ছো, রক বযাপাি? রক চান? 
  
লসরদন আপরন বচ্ছেচ্ছিন, আপনাি সতযাচ্ছক আপরন ভাচ্ছোবাসচ্ছতন এবাং রতরনও ভাচ্ছো 
বযবহাি কিচ্ছতন। কথাটা সরতয নয়–আপরন তাচ্ছক পিন্দ কিচ্ছতন না–এটা রদচ্ছনি 
আচ্ছোি মচ্ছতাই স্পষ্ট। 
  
হয়চ্ছতা সরতয। রকন্তু মৃত বযরি সম্পচ্ছকথ কথা বো রঠক নয়। 
  
লকাচ্ছনা খুচ্ছনি ঘটনায় লেৌরকক ভদ্রতাি লচচ্ছয় সতযভাষচ্ছর্ি গুরুত্ব অচ্ছনক লবরশ। কাির্ 
আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি হতযাকািীচ্ছক খুাঁচ্ছজ বাি কিাই আমাি প্রধান কাজ। 
উিঃ রক ভয়ঙ্কি, আরম সব ভুচ্ছে লযচ্ছত চাই। 
 রকন্তু ভুেচ্ছত পািচ্ছিন রক? 
  
আপরন এমনভাচ্ছব বেচ্ছিন আপরন সব জাচ্ছনন। 
  
হয়চ্ছতা জারন। যরদ বরে, লতামাি চু়িান্ত অশারন্তচ্ছত আরম লতামাচ্ছক সাহাযয কিচ্ছবা! 
  
 ও োরিচ্ছয় উচ্ছঠ দাাঁ়িাচ্ছো। আমাি লকাচ্ছনা অশারন্ত লনই। আপরন রক জানচ্ছত চাইচ্ছিন? 
  
আরম লমামবারতি কথা বেরি…। 
  
আতচ্ছঙ্ক রচৎকাি কচ্ছি উঠচ্ছো, আরম আপনাি কথা শুনচ্ছবা না। রকিুচ্ছতই শুনচ্ছবা না। 
  
ও তসকত পাি হচ্ছয় িুচ্ছট চেচ্ছো, আাঁকাবাাঁকা পথ লবচ্ছয় রনচ্ছমচ্ছষ রমরেচ্ছয় লগচ্ছো। 
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একাদ্শ  ভররছেদ্ 
  
১১.১ 
  
কেচ্ছগট তাি তদচ্ছন্তি রববির্ রদরেচ্ছেন, একটা চাঞ্চেযকি ঘটনা সযাি। বযাপািটা 
রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি টাকা সম্পচ্ছকথ। ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি গল্পটাি সমথথচ্ছন আমাি হাচ্ছত প্রমার্ 
এচ্ছসচ্ছি। সযাি আিরস্কন পঞ্চাশ হাজাি পাউন্ড রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক রদচ্ছয়রিচ্ছেন, তা এখন 
মাত্র পচ্ছনচ্ছিা হাজাচ্ছি দাাঁর়িচ্ছয়চ্ছি। 
  
পুরেসপ্রধান রশস রদচ্ছয়, তাই না রক! তাহচ্ছে বারক টাকাগুচ্ছো লগচ্ছো লকাথায়? 
  
 মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ রকিু সম্পরি হাত বদে কচ্ছিচ্ছিন। প্ররত লেচ্ছত্রই লেনচ্ছদন হচ্ছয়চ্ছি 
ঋর্পচ্ছত্রি রবরনমচ্ছয়–অথথাৎ লস টাকা রতরন এমন কাচ্ছিা হাচ্ছত তুচ্ছে রদচ্ছয়চ্ছিন যাি পরিচয় 
প্রকাশ পাক রতরন চানরন। লসই ব্ল্যাকচ্ছমোি এই লহাচ্ছটচ্ছেই িচ্ছয়চ্ছি। রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ ওই 
রতনজচ্ছনি একজন। 
  
রকন্তু লতমন লজািাচ্ছো রকিু তথয পাইরন সযাি। লমজি বযািী, তাি রনচ্ছজি কথা অনুযায়ী 
একজন অবসিপ্রাপ্ত লিৌরজ অরিসাি। আয় লপনশচ্ছনি টাকা আি রকিু লকাম্পারনি 
লশয়াচ্ছিি েভযাাংশ। রকন্তু গতকচ্ছয়ক দিায় লবশ লমাটা টাকা বযাচ্ছঙ্ক লিচ্ছখচ্ছিন, ওগুো 
বাজী লজতা টাকা। সরতয তাি লিাট ব়ি সবিকচ্ছমি লিচ্ছসি মাচ্ছঠ যাতায়াত আচ্ছি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

179 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

ধমথযাজক রস্টচ্ছিন লেচ্ছনি পরিচচ্ছয় লকাচ্ছনা বুজরুরক লনই। ভগ্ন স্বাচ্ছস্থযি জনয 
বিিখাচ্ছনক হচ্ছো জীরবকা তযাগ কচ্ছিচ্ছিন। এই কািচ্ছর্ মানরসক রুগীচ্ছদি এক 
নারসথাংচ্ছহাচ্ছম রিচ্ছেন। োিািচ্ছদি লথচ্ছক কাচ্ছজি কথা আদায় কিা করঠন। রকন্তু 
ধমথযাজচ্ছকি প্রধান লিাগ শয়তান সম্পচ্ছকথ আেন্নতা–রবচ্ছশষ কচ্ছি স্ত্রীচ্ছোচ্ছকি লবচ্ছশ-
িিবর্থ স্ত্রীচ্ছোক–বযারবেচ্ছনি লবশযা। রস্টচ্ছিন লেনচ্ছক সচ্ছন্দহ কিা লযচ্ছত পাচ্ছি। রনহত 
রমচ্ছসস মাশথাে রিচ্ছেন িিবর্থ স্ত্রীচ্ছোক োে চুে, সুতিাাং এই অশুভ লমচ্ছয়রটচ্ছক রচিতচ্ছি 
সরিচ্ছয় লদওয়া কতথবয বচ্ছে মচ্ছন কচ্ছিরিচ্ছেন। 
  
ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি বযাপাচ্ছি খাপখাওয়াি মচ্ছতা রকিু পাওরন? 
  
না সযাি। তচ্ছব রনজস্ব আয় আচ্ছি। আি খুচ্ছনি রদন লকউই িাস্তায় লকাচ্ছনা পাদরিচ্ছক 
লদচ্ছখরন। গীজথাি খাতায় লশষ নামটা লেখা িচ্ছয়চ্ছি রতনরদন আচ্ছগ। ধরুন রদন দুই গীজথায় 
রগচ্ছয় হয়চ্ছতা নামটা ২৫ লশ সই কচ্ছি অচ্ছসন। রদন পচ্ছনচ্ছিা খাতাটা নারক লকউ 
লখাচ্ছেওরন। 
  
আি আমাচ্ছদি তৃতীয় জন? 
  
ওখাচ্ছনই রনঘথাত লকাচ্ছনা লগােমাে িচ্ছয়চ্ছি। ভদ্রচ্ছোক লয আয়কি লদন তা তাি লোহাি 
বযবসাি তুেনায় অচ্ছনক লবরশ। রতরন লশয়াি বাজাচ্ছিও যাতায়াত কচ্ছিন। তচ্ছব রতরন 
অজ্ঞাত লকাচ্ছনা উপাচ্ছয় লবশ লিাজগাি কচ্ছিচ্ছিন। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, তাহচ্ছে রমিঃ ব্ল্যাট একজন লপশাদাি ব্ল্যাকচ্ছমোি? 
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তা না হচ্ছে লহচ্ছিাইচ্ছনি মামোয় জর়িচ্ছয় আচ্ছিন। রযরন মাদকদ্রচ্ছবযি চাোচ্ছনাি তদচ্ছন্ত 
িচ্ছয়চ্ছিন তাি সচ্ছি লদখা কচ্ছিরিোম। সম্প্ররত লচািাপচ্ছথ লবশ রকিু লহচ্ছিাইন এচ্ছদচ্ছশ 
আসচ্ছি। রকন্তু রকভাচ্ছব আসচ্ছি লসটা এখচ্ছনা খাজ পায়রন। 
  
লহচ্ছিাইন চাোচ্ছনাি দচ্ছে যরদ জর়িচ্ছয় প়িায় মাশথাে মরহোি মৃতুয হয় তাহচ্ছে উরচত হচ্ছব 
বযাপািটা স্কটেযান্ড ইয়াচ্ছেথি হাচ্ছত তুচ্ছে লদওয়া। 
  
ব়ি দুিঃচ্ছখি কথা, মাশথাচ্ছেি দু-দুচ্ছটা লজািাচ্ছো খুচ্ছনি উচ্ছেচ্ছশয থাকা সচ্ছত্ত্বও লস রনচ্ছজচ্ছক 
রনচ্ছদথাষ প্রমার্ কচ্ছি বচ্ছস িইচ্ছো। 
  
ওচ্ছয়স্টন হাসচ্ছেন, দুিঃখ কচ্ছিা না কেচ্ছগট। আমাচ্ছদি কৃরতত্ব লদখাবাি সুচ্ছযাগ এখনও 
িচ্ছয়চ্ছি। ব্ল্যাকচ্ছমে সূত্র এবাং উন্মাদ ধমথযাজক-সমাধাচ্ছনি এ দুচ্ছটা পথ আচ্ছি। আমাি 
ধাির্া মাদকদ্রবয সাংক্রান্ত সমাধানটা অচ্ছনক লবরশ যুরিযুি। লযভাচ্ছবই ধচ্ছিা না লকন 
আমিা যচ্ছথষ্ট 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, ও, ভাচ্ছো কথা, রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি লজ.এন. সই কিা লয রচরঠটা পাওয়া 
রগচ্ছয়রিচ্ছো তাি লখাাঁজ রনচ্ছয়রি। ভদ্রচ্ছোক চীন লদচ্ছশ রনিাপচ্ছদই আচ্ছিন। রমস ব্রুস্টাি 
এই মচ্ছক্কচ্ছেি কথাই বেরিচ্ছেন। সবরকিুই আমাচ্ছদি লখাাঁজ লনয়া হচ্ছয় লগচ্ছি; সব 
িোিেই শূনয। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, আমাচ্ছদি লবেরজয়াম বেুি খবি রক? 
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ভদ্রচ্ছোক অদু্ভত ধিচ্ছনি মানুষ, তাই না? পিশুরদন আমাচ্ছক বেচ্ছেন লয গত রতন বিচ্ছি 
শ্বাসচ্ছিাচ্ছধ ঘটা প্ররতরট খুচ্ছনি মামোি তথয তাি চাই। 
  
তাই নারক? আো আমাচ্ছদি পাদরিসাচ্ছহব কচ্ছব নাগাদ ওই নারসথাংচ্ছহাচ্ছম ভরতথ 
হচ্ছয়রিচ্ছেন। 
  
গত ইস্টাচ্ছিি একবিি আচ্ছগ, সযাি। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, একটা ঘটনা আমাি মচ্ছন আচ্ছি–বযাগশট-এি কািাকারি লকাচ্ছনা 
অঞ্চচ্ছে একটা যুবতীি মৃতচ্ছদহ পাওয়া যায়। লমচ্ছয়টা ওি স্বামীি সচ্ছি লদখা কিচ্ছত 
লকাথায় লযন রগচ্ছয়রিচ্ছো আি লিচ্ছিরন। আিও একটা ঘটনাি নাম রদচ্ছয়রিচ্ছো। রনজথন 
জিচ্ছেি িহসয। দুচ্ছটা ঘটনাই সাচ্ছিি। 
  
কেচ্ছগট বেচ্ছেন, সাচ্ছি? তাহচ্ছে লতা পুচ্ছিাপুরি খাপ লখচ্ছয় যাচ্ছে। যরদ তাই হয়… 
  
. 
  
১১.২ 
  
 এিকুে লপায়াচ্ছিা িীচ্ছপি সচ্ছবথাচ্চ রশখচ্ছিবচ্ছসরিচ্ছেন, রতরন ইস্পাচ্ছতি মইটা েেয 
কিরিচ্ছেন, মইচ্ছয়ি শীষথপ্রাচ্ছন্তি কাচ্ছি কতগুচ্ছো রবশাে রুে পাথি পচ্ছ়ি িচ্ছয়চ্ছি। 
লযগুচ্ছো রনচ্ছচি তসকচ্ছত নামচ্ছত ইেুক লয লকাচ্ছনা বযরিচ্ছক আ়িাে কিচ্ছত পাচ্ছি। 
লপায়াচ্ছিা মচ্ছন মচ্ছন টুকচ্ছিা িরবি ধাাঁধাি টুকচ্ছিাগুচ্ছো রমরেচ্ছয় রনচ্ছেন। আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি 
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মৃতুযি রদন কচ্ছয়ক আচ্ছগ স্নান তসকচ্ছত কাটাচ্ছনা একরট সকাে। ররজ লখোি একরট 
সেযা। লক লক রিচ্ছেন তখন। 
  
খুচ্ছনি আচ্ছগি রদন সেযা। সমুচ্ছদ্রি সামচ্ছনি পাহাচ্ছ়িি রকনািায় রক্ররস্টচ্ছনি সচ্ছি তাি 
কথাবাতথা লহাচ্ছটচ্ছে লিিাি পচ্ছথ তাি লদখা একরট দৃশয। 
  
প্ররতরট টুকচ্ছিা একই সম্পকথহীন তথযগুরেি প্ররতরট রনচ্ছজি রনচ্ছজি জায়গায় খাপ লখচ্ছয় 
লযচ্ছত বাধয। তািপি রনরদথষ্ট জায়গায় প্ররতরষ্ঠত তথযগুচ্ছো হাচ্ছত রনচ্ছয় রতরন পিবতথী 
পদচ্ছেপ লিেচ্ছবন। 
  
অশুভ শরি… 
  
হাচ্ছতি টাইপ কিা কাগজটায় লচাখ িাখচ্ছেন লপায়াচ্ছিা। নীরে পাসথে–শবহযাচ্ছম-এি 
কািাকারি এক রনজথন জিচ্ছে তাচ্ছক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। আজ পযথন্ত লসই 
খুনীি লকাচ্ছনা সূত্র পাওয়া যায়রন। 
  
নীরে…? 
  
অযারেস করিগাচ্ছনি মৃতুযি প্ররতরট শে রতরন গভীি মচ্ছনাচ্ছযাচ্ছগ প়িচ্ছত োগচ্ছেন। 
  
. 
  
১১.৩ 
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 ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট বচ্ছস থাকা লপায়াচ্ছিাি কাচ্ছি এরগচ্ছয় এচ্ছেন। লপায়াচ্ছিাি হাচ্ছতি 
কাগজগুচ্ছো এক পেক লদচ্ছখ বেচ্ছেন, ওই মামোগুচ্ছো রনচ্ছয় রকিু কিচ্ছেন সযাি? 
  
হযাাঁ, ওগুচ্ছো খুাঁরটচ্ছয় পিীো কচ্ছি লদচ্ছখরি। 
  
আরম রনচ্ছজও ওগুচ্ছো সম্পচ্ছকথ লকৌতূহেী হচ্ছয় পচ্ছ়িরি–রবচ্ছশষ কচ্ছি অযারেস করিগাচ্ছনি 
বযাপাি পচ্ছ়ি পুরেচ্ছসি সচ্ছি লদখা কচ্ছিরি। 
  
বেুন বেু, আমাি ভীষর্ জানচ্ছত ইচ্ছে কিচ্ছি। 
  
অযারেস কারিগানচ্ছক ব্ল্যাকরিজ রহথ-এি রসজাসথ লগ্রাভ-এ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়–
মচ্ছে কম্প লযখাচ্ছন নীরে পাচ্ছসথেচ্ছক পাওয়া রগচ্ছয়রিচ্ছো। লসখান লথচ্ছক মাত্র মাইে দচ্ছশক 
দূচ্ছি–এবাং দুচ্ছটা জায়গাই লহায়াইটরিচ্ছজি বাচ্ছিা মাইচ্ছেি মচ্ছধয রমিঃ লেন লযখাচ্ছন 
ধমথযথাজক রিচ্ছেন। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, অযারেস করিগাচ্ছনি মৃতুয সম্পচ্ছকথ আিও বেুন। 
  
ওি মৃতুযি সচ্ছি নীরে পাসথচ্ছেি মৃতুযি লকাচ্ছনা সম্পকথ লনই কাির্ পুরেস খুনী রহচ্ছসচ্ছব 
অযারেচ্ছসি স্বামীচ্ছকই সচ্ছন্দহ কচ্ছি, রকন্তু লগ্রপ্তাচ্ছিি প্রসি উঠচ্ছতই আমাচ্ছদি স্বামীচ্ছদবতারট 
সচ্ছন্দচ্ছহি লথচ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি মুচ্ছি লগচ্ছেন। অযারেচ্ছসি মৃতচ্ছদহরট আরবষ্কাি কচ্ছিরিচ্ছো পিী 
অঞ্চচ্ছে ভ্রামযমান একজন শিসমথথ খাচ্ছটা পযান্ট পরিরহতা যুবতী। লমচ্ছয়রট েযাাংকাশায়াচ্ছি 
এক সু্কচ্ছেি লখোি রদরদমরন। রঠক লসািায় চািচ্ছটয় মৃতচ্ছদহরট লস আরবষ্কাি কচ্ছিরিচ্ছো 
এবাং তাি মচ্ছত লমচ্ছয়রট দশ রমরনট আচ্ছগ মািা যায়। পুরেস সাজথন লপৌচ্ছন িটা নাগাদ 
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মৃতচ্ছদহরট পিীো কচ্ছি লমচ্ছয়রটি মচ্ছত সমথথন জানান। নীরে পাসথে মাচ্ছন লসই 
অরস্থিমনা পরিচারিকা যাচ্ছক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মচ্ছেথ কচ্ছম্প পাওয়া যায়। ওচ্ছদি রবশ্বাস, 
একই লোক এই দুচ্ছটা খুচ্ছনি জনয দায়ী। রকন্তু আজ পযথন্ত লসই লোকচ্ছক ওিা ধিচ্ছত 
পাচ্ছিরন। আি এখন শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছয় তৃতীয় একজন মরহো মািা লগচ্ছেন–জননক ভদ্রচ্ছোক 
একইভাচ্ছব সচ্ছন্দচ্ছহি দৃশযপচ্ছট উপরস্থত। 
  
লপায়াচ্ছিা তখন অসু্ফট কচ্ছে বেচ্ছেন,-লকান টুকচ্ছিাটা লোচ্ছমি কম্বচ্ছেি আি লকান 
টুকচ্ছিাটা লব়িাচ্ছেি লেচ্ছজি বুচ্ছঝ ওটা ভািী শি। 
  
কেচ্ছগট চমচ্ছক উঠচ্ছেন, রক বেচ্ছিন সযাি? 
  
েমা কিচ্ছবন। আরম একটু অনযমনস্ক রিোম। বেুন ইনসচ্ছপক্টি, যরদ আপনাি সচ্ছন্দহ 
হয় লয লকউ একজন রমচ্ছথয বেচ্ছি-রকন্তু আপনাি হাচ্ছত প্রমার্ লনই, তাহচ্ছে রক 
কিচ্ছবন? 
  
ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট রচন্তা কিচ্ছেন। 
  
তচ্ছব আমাি মচ্ছন হয়, অনগথে লকউ যরদ রমচ্ছথয কথা বচ্ছে যায়, তাহচ্ছে লশচ্ছষি রদচ্ছক 
তােচ্ছগাে পারকচ্ছয় ধিা পচ্ছ়ি লযচ্ছত বাধয। 
  
লপায়াচ্ছিা জানাচ্ছেন, হযাাঁ, আপনাি কথা সরতয। রকিু রববৃরত পুচ্ছিাপুরি রমচ্ছথয। 
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আপনাি মন অদু্ভতভাচ্ছব কাজ কচ্ছি, তাই না সযাি? তাহচ্ছে একটা প্রশ্ন কিরি, শাসরুদ্ধ 
হচ্ছয় মািা যাওয়াগুচ্ছোি রদচ্ছক আপনাি নজি লগচ্ছো রক কািচ্ছর্? কখনও লভচ্ছবরি এটাই 
খুরনি প্রথম অপিাধ নয়। 
  
রকন্তু অযারেস করিগাচ্ছনি মৃতুয–বেুন, ইনসচ্ছপক্টি কেচ্ছগট, এই খুচ্ছনি সচ্ছি এই মৃতুযি 
একটা অদু্ভত রমে আপনাি নজচ্ছি পচ্ছ়িচ্ছি না? 
  
লপায়াচ্ছিা হােকা স্বচ্ছি বেচ্ছেন, ও আপনাি নজচ্ছি পচ্ছ়িচ্ছি? 
  
. 
  
১১.৪ 
  
 পুরেসপ্রধান বেচ্ছেন, একটা রসদ্ধান্ত লনবাি আচ্ছগ লস রবষচ্ছয় আপনাি মতামত জানচ্ছত 
চাই। 
  
 রঠক কচ্ছিরি স্কটেযান্ড ইয়ােথচ্ছক লেচ্ছক মামোটা ওচ্ছদি হাচ্ছত লদচ্ছবা। আমাি মচ্ছত, পুচ্ছিা 
বযাপাি দাাঁর়িচ্ছয় আচ্ছি মাদকদ্রবয লচািাচাোচ্ছনি ওপি। রপরি গুহাই রিচ্ছো অনযতম 
আস্তানা। তচ্ছব বযরিরট লক, তা আরম বেচ্ছত পারি। লহাচ্ছিস ব্ল্যাট। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, তাহচ্ছে আপনাি রবশ্বাস ব্ল্যাটই খুনী? 
  
লসটাই মচ্ছন হচ্ছে। এও হচ্ছত পাচ্ছি আচ্ছেথনা বযাপািটা জানচ্ছত লপচ্ছিরিচ্ছেন, লস সম্পচ্ছকথ 
ব্ল্যাটচ্ছক রকিু বচ্ছেরিচ্ছেন, রমচ্ছথয সাোৎকাচ্ছিি নাম কচ্ছি আচ্ছেথনাচ্ছক লেচ্ছক পাঠায় ও 
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তাচ্ছক খুন কচ্ছি। সুতিাাং যা বেোম। আমাি মচ্ছত সবচ্ছচচ্ছয় ভাচ্ছো পথ হচ্ছো লগাটা 
বযাপািটা স্কটেযান্ড ইয়াচ্ছেথি হাচ্ছত তুচ্ছে লদওয়া। রক বচ্ছেন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? 
  
রচন্তারন্বত ভাচ্ছব লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, হয়চ্ছতা রঠক হচ্ছব। 
  
ওচ্ছয়স্টন বেচ্ছেন, অবশয জারন, আপনাি ও কেচ্ছগচ্ছটি ধাির্া অনযিকম। রকন্তু আমাি 
লকবেই মচ্ছন হচ্ছে এ মামো আমাচ্ছদি জনয নয়। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, এখন একটা রপকরনচ্ছক লগচ্ছে মন্দ হয় না। 
  

  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

187 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

িাদ্শ  ভররছেদ্ 
  
১২.১ 
  
রপকরনক, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা? 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আপনাি কাচ্ছি বযাপািটা অতযন্ত খািাপ োগচ্ছি, তাই না? রকন্তু 
আমাি ধাির্া বতথমান পরিরস্থরতচ্ছক স্বাভারবক কচ্ছি তুেচ্ছত লগচ্ছে আমাচ্ছদি প্রচ্ছয়াজন 
স্বাভারবক। এচ্ছত সকচ্ছেই খুব খুরশ হচ্ছব। সুতিাাং এ বযাপাচ্ছি আমাচ্ছক সাহাযয করুন, 
মাদচ্ছমায়াচ্ছজে। প্রচ্ছতযকচ্ছক এ রপকরনচ্ছক িারজ কিান। 
  
অপ্রতযারশত মাশথাচ্ছেি সচ্ছি প্রস্তাবটা গৃহীত হচ্ছো। কযাচ্ছেন মাশথাে রনচ্ছজই বচ্ছেচ্ছিন 
লসরদন তাচ্ছক রিউমাউথ লযচ্ছত হচ্ছব। লপায়াচ্ছিা লিাজামন্ডচ্ছক বুরঝচ্ছয়চ্ছিন লয, এই 
রপকরনচ্ছক রেন্ডাচ্ছক ওি বতথমান মানরসক অবস্থা লথচ্ছক অন্তত সামরয়কভাচ্ছব হচ্ছেও মুরি 
লদচ্ছব। আপরন পািচ্ছবন ওচ্ছক িারজ কিাচ্ছত। 
  
লমজি বযািী বচ্ছেচ্ছিন, রপকরনক রতরন পিন্দ কচ্ছিন না। সকাচ্ছে সকচ্ছে জমাচ্ছয়ত 
হচ্ছেন। রতনচ্ছট গার়িি বযবস্থা কিা হচ্ছো। রমিঃ ব্ল্যাট সিব ও উৎিুি কচ্ছে টুরিস্ট 
গাইচ্ছেি অনুকির্ কিচ্ছেন। এইরদচ্ছক আসুন। ভদ্রমরহো ও ভদ্রমচ্ছহাদয়গর্–োটথমুচ্ছি 
যাওয়াি পথ এইরদচ্ছক। এখাচ্ছন িচ্ছয়চ্ছি বুচ্ছনা লঝাাঁপ ও জাম গাচ্ছিি িায়া, িচ্ছয়চ্ছি 
লেভনশায়াচ্ছিি তবরশষ্টয ও অরভযুি অপিাধীচ্ছদি সমাচ্ছবশ স্ত্রীচ্ছদি সচ্ছি রনচ্ছয় আসুন 
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অথবা সচ্ছি রনন। সুন্দিী সরিনীচ্ছদি প্রচ্ছতযকচ্ছক স্বাগত জানাই। জানাই স্বাগথীয় প্রাকৃরতক 
দৃশয লদখাচ্ছনাি প্ররতশ্রুরত। তা়িাতার়ি চেুন। 
  
লশষ মুহূচ্ছতথ োনথরে, রেন্ডা আসচ্ছব না। ও বচ্ছেচ্ছি ওি নারক ভীষর্ মাথা ধচ্ছিচ্ছি। আরম 
কচ্ছয়কটা অযাসরপরিন রদচ্ছয়রি। লসগুচ্ছো লখচ্ছয় ও শুচ্ছয় পচ্ছ়িচ্ছি। আমাি মচ্ছন হয় আমাি 
যাওয়াতা রঠক হচ্ছব না। 
  
রমিঃ ব্ল্যাট ইয়ারকথি িচ্ছে ওি হাত লচচ্ছপ ধচ্ছি লচাঁরচচ্ছয় উঠচ্ছেন, লসরট হচ্ছে না লদবী। 
অনুষ্ঠানচ্ছক মধুি কচ্ছি তুেচ্ছত আপনাি উপরস্থরত প্রচ্ছয়াজন। আপনাচ্ছক আরম বন্দী 
কিোম, হা। হা। োটথমুচ্ছিি কািাগাচ্ছি আপনাচ্ছক রনবথাসন লদওয়া হচ্ছো। 
  
রক্ররস্টন বেচ্ছো, আরম রেন্ডাি কাচ্ছি থাকরি। 
  
 পযারিক বেচ্ছো, রক হচ্ছে রক্ররস্টন–চচ্ছো 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, না না, মাথা ধিায় কািও পচ্ছে একা থাকাটাই ভাচ্ছো। চেুন িওনা 
হওয়া যাক। 
  
রতনচ্ছট গার়ি চেচ্ছত শুরু কিচ্ছো। 
  
ওিা প্রথচ্ছম লগচ্ছেন শীপস্টচ্ছিি আসে রপরিি গুহায়, তাি প্রচ্ছবশপথ অনুসোন কচ্ছি 
যচ্ছথষ্ট আনন্দ লপচ্ছেন। অবচ্ছশচ্ছষ একটা িরব লপাস্টকাচ্ছেথি সাহাচ্ছযয পথটা খুাঁচ্ছজ লপচ্ছেন। 
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ব়ি ব়ি পাথচ্ছি পা লিচ্ছে চোি পথটা রিচ্ছো অতযন্ত রবপজ্জনক। এিকুে লপায়াচ্ছিা 
অনুসির্ কিচ্ছেন পাথি লথচ্ছক পাথচ্ছি োরিচ্ছয় যাওয়া রক্ররস্টন ও রমিঃ লিেিানথচ্ছক। 
সবাই সন্তপথচ্ছর্ এরগচ্ছয় চেচ্ছো, লসই সচ্ছি অনুসোনকািীচ্ছদি িরব তুেচ্ছত ভুেচ্ছেন না। 
  
গাচ্ছেথনািিা এবাং লপায়াচ্ছিা পচ্ছথি পাচ্ছশ বচ্ছস িইচ্ছেন। 
  
জাচ্ছনন মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, আচমকা িরব লভাো অস্বরস্তি কাির্ হয়। অবশয, যরদ না 
লসগুচ্ছো লকবে বেুবােবচ্ছদি মচ্ছধয লভাো হয়। রমিঃ ব্ল্যাচ্ছটি সরতযই লকাচ্ছনা কান্ডজ্ঞান 
লনই। লসরদন সমুদ্রতীচ্ছি রতরন সকচ্ছেি বসা অবস্থায় একটা িরব তুচ্ছেচ্ছিন। রকন্তু আচ্ছগ 
রজচ্ছজ্ঞস কিা উরচত রিচ্ছো। রমিঃ ব্ল্যাট সবাইচ্ছক ওই িরবি করপ রদচ্ছেন। আপনাচ্ছকও 
একটা রদচ্ছয়চ্ছিন না? 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, ওই িরবি মূেয আমাি কাচ্ছি অচ্ছনক। 
  
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি বচ্ছে চেচ্ছেন, আি আজ লদখুন। মামুরে তহ-হাঁচ্ছিাচ্ছ়ি সবথের্ লমচ্ছত 
আচ্ছিন। এই লোকটাচ্ছক বার়িচ্ছত লিচ্ছখ এচ্ছেই ভাচ্ছো হচ্ছতা। 
  
হায় মাদাম, লসটা অতযন্ত করঠন কাজ হচ্ছতা। 
  
 করঠন বচ্ছে করঠন। ওই লোকটা গুচ্ছতাণ্ডরত কচ্ছি হচ্ছেও রনচ্ছজি জায়গা কচ্ছি লনয়। 
  
লসই মুহূচ্ছতথ রনচ লথচ্ছক লভচ্ছস আসা সমচ্ছবত উিাস রচৎকাি জারনচ্ছয় রদচ্ছো গুহাি 
প্রচ্ছবশপথ পাওয়া লগচ্ছি। 
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রপকরনক দে এবাি লদখচ্ছো পাহার়ি লঝাাঁচ্ছপি পাশ রদচ্ছয় একটা নদীি তীচ্ছিমচ্ছনািম এক 
সবুজ প্রান্তি। নদী পাি হওয়াি একটা সরু কাচ্ছঠি তিা রদচ্ছয় লপায়াচ্ছিা ও রমিঃ ও 
রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি পাি হচ্ছয় গুল্ম লঝাচ্ছপ লঘিা একরট লিাট্ট সবুজ জায়গায় এচ্ছেন, লযটা 
রপকরনচ্ছকি পচ্ছে আদশথ স্থান। 
  
অনযানযিা সহচ্ছজই লদৌচ্ছ়ি কাচ্ছঠি লসতুটা পাি হচ্ছয়চ্ছিন রকন্তু এরমরে স্টাি লসই সরু 
তিাি মাঝখাচ্ছন লচাখ লবাজা অবস্থায় দাাঁর়িচ্ছয়। 
  
লপায়াচ্ছিা ও লিেিানথ বযস্তভাচ্ছব তাচ্ছক উদ্ধাি কিচ্ছেন। 
  
খাবাি ভাগ কচ্ছি লদওয়া হচ্ছো, রপকরনক শুরু হচ্ছো। 
  
এই লিাট্ট অনুষ্ঠানটুকু সচ্ছন্দহ ও ত্রাচ্ছস লঘিা এক পরিচ্ছবশ লথচ্ছক তাচ্ছদি মুরি রদচ্ছয়চ্ছি। 
এখাচ্ছন চঞ্চে জচ্ছেি স্বপন। জেজ উরদ্ভচ্ছদি লনশা ধিাচ্ছনা হােকা গে এবাং গুল্ম পচ্ছর্থি 
উষ্ণ িঙীন িটা। হতযা, পুরেসী তদন্ত সব অরস্তত্বচ্ছক ভুরেচ্ছয় রদচ্ছয়রিচ্ছো। এমনরক 
মধযমরর্ রমিঃ ব্ল্যাট পযথন্ত খাওয়া-দাওয়াি পি রনরশ্চচ্ছন্ত শুচ্ছয় প়িচ্ছেন। 
  
অবচ্ছশচ্ছষ এই সুন্দি পরিকল্পনাি জনয লপায়াচ্ছিাচ্ছক সবাই ধনযবাদ জারনচ্ছয় কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কচ্ছি লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক রিিচ্ছেন। আজচ্ছকি রদনটা এককথায় চমৎকাি ভাচ্ছব 
কাটচ্ছো। 
  
. 
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১২.২ 
  
 লমজি বযািী লবরিেচ্ছয়, এই লয রদনটা ভাচ্ছোই কাটচ্ছো লতা? 
  
 রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি বেচ্ছেন, রনশ্চয়ই লখাো সবুজ মাঠগুচ্ছোি তুেনা হয় না। এচ্ছকবাচ্ছি 
খাস ইাংচ্ছিরজ আি সাচ্ছবকী। লসখানকাি সচ্ছতজ বাতাচ্ছস শুধু তৃরপ্তি লিাাঁয়া। 
  
লমজি লহচ্ছস, জোি মাচ্ছঝ বচ্ছস সযান্ডউইচ খাওয়া–এ সচ্ছবি বচ্ছয়স রক আি আচ্ছি? 
  
লহাচ্ছটে পরিচারিকা গ্লযারেশ নযািাকট দ্রুত এচ্ছস বেচ্ছো রক্ররস্টনচ্ছক, মাদাম, লিাট 
রদরদমরর্, রমস মাশথাচ্ছেি জনয ভীষর্ দুরশ্চন্তা হচ্ছে। এইমাত্র চা রনচ্ছয় তাি ঘচ্ছি রগচ্ছয় 
তাচ্ছক জাগাচ্ছত পািোম না, আি তাচ্ছক এত–অদু্ভত লদখাচ্ছে…. 
  
রক্ররস্টন রদচ্ছশহািা, লপায়াচ্ছিা তাি পাচ্ছশ রগচ্ছয় দাাঁ়িাচ্ছো। ওিা রসাঁর়ি লভচ্ছঙ রেন্ডাি ঘচ্ছি 
উপরস্থত হচ্ছেন, এবাং বুঝচ্ছত পািচ্ছেন রকিু একটা হচ্ছয়চ্ছি। ওি মুচ্ছখি িঙ অদু্ভত লদচ্ছখ 
লপায়াচ্ছিা নার়ি লদখচ্ছেন, আি লদখচ্ছেন চাপা লদওয়া একটা খাম। রতরন বেচ্ছেন, রেন্ডাি 
নাচ্ছম রক শুনরি? রক হচ্ছয়চ্ছি ওি? 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, যত শীঘ্রই পাচ্ছিন একজন োিাি রনচ্ছয় আসুন। আমাচ্ছদি হয়চ্ছতা 
অচ্ছনক লদরি হচ্ছয় লগচ্ছি। 
  
রতরন রনচ্ছজি নাম লেখা খামটা খুেচ্ছেন তাচ্ছত রেন্ডাি রিমিাপ রকচ্ছশািী হাচ্ছত লেখা 
কচ্ছয়কটা োইন। 
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“আমাি মচ্ছন হয় এটাই মুরিি সহজ পথ। বাবাচ্ছক বেচ্ছবন তাি রবচাচ্ছি আমাচ্ছক েমা 
কিচ্ছত। আরমই আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কচ্ছিরি। এচ্ছত আমাি খুরশ হওয়াি কথা রকন্তু হইরন। 
সব রকিুি জনয আমাি ভীষর্ দুিঃখ হচ্ছে।” 
  
. 
  
১২.৩ 
  
 সবাই রবশ্রাম কচ্ছে জমাচ্ছয়ত হচ্ছয়চ্ছিন। প্রচ্ছতযচ্ছকই চুপচাপ বচ্ছস–প্রতীোিত। 
  
োিঃ রনসেন লভতচ্ছি এচ্ছস বেচ্ছেন, এ যাত্রা লমচ্ছয়টা রটচ্ছক লগচ্ছেও লযচ্ছত পাচ্ছি–তচ্ছব 
আশা খুব লবরশ লনই। 
  
মাশথাে বেচ্ছেন, রকন্তু রজরনষটা ও লপচ্ছো লকমন কচ্ছি? 
  
দিজা খুচ্ছে রনসেন পরিচারিকারটচ্ছক লেচ্ছক বেচ্ছেন, তুরম যা লদচ্ছখচ্ছিা আি একবাি 
আমাচ্ছদি বেে। 
  
লমচ্ছয়রট কান্নাচ্ছভজা গোয় বেচ্ছো, আরম লমাচ্ছটই ভারবরন লভতচ্ছি লভতচ্ছি লকাচ্ছনা গেদ 
িচ্ছয়চ্ছি–অবশয লিাট রদরদমরর্চ্ছক লদচ্ছখ একটু অবাক লেচ্ছগরিচ্ছো। রমস মাশথাে তখন 
রমচ্ছসস লিেিাচ্ছনি ঘচ্ছি লবরসচ্ছনি কাচ্ছি দাাঁর়িচ্ছয় রিচ্ছেন একটা লিাট রশরশ হাচ্ছত রনচ্ছয়। 
আমাচ্ছক ঢুকচ্ছত লদচ্ছখই চমচ্ছক শুধু বেচ্ছেন, এই লতা এটা খুাঁজরিোম বচ্ছেই ঘি লিচ্ছ়ি 
চচ্ছে লগচ্ছেন। 
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রক্ররস্টন রিসরিস কিচ্ছো, আমাি ঘুচ্ছমি টযাবচ্ছেটগুচ্ছো। 
  
 োিাি রূঢ়স্বচ্ছি, লস খবি রমস রেন্ডা লপচ্ছে রক কচ্ছি? 
  
 রক্ররস্টন বেচ্ছো, আরম ওচ্ছক একটা রদচ্ছয়রিোম আচ্ছেথনা মািা যাওয়াি িাচ্ছত। ও 
বচ্ছেরিচ্ছো ঘুম আসচ্ছি না, একটাচ্ছতই হচ্ছব লতা? আরম বচ্ছেরিোম, হযাাঁ, এগুচ্ছো খুব 
লজািাচ্ছো-আমাচ্ছক একসচ্ছি দুচ্ছটাি লবরশ লখচ্ছত বাির্ কিা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
রনসেন বেচ্ছেন, লমচ্ছয়টা একসচ্ছি ি-িটা টযাবচ্ছেট রগচ্ছেচ্ছি। 
  
রক্ররস্টন িুাঁরপচ্ছয় লকাঁচ্ছদ, ওিঃ, এসবই আমাি লদাচ্ছষ হচ্ছো, রশরশটা তাোচারব রদচ্ছয় িাখা 
উরচত রিচ্ছো। 
  
লসটাই বুরদ্ধমাচ্ছনি কাজ হচ্ছতা। 
  
 ও মািা যাচ্ছে–সমূ্পর্থ আমাি লদাচ্ছষ…। 
  
মাশথাে বেচ্ছেন, না আপনাি লকাচ্ছনা লদাষ লনই। ও টযাবচ্ছেট লখচ্ছয়চ্ছি স্ব-ইোয়। 
হয়চ্ছতা–এই সবচ্ছচচ্ছয় ভাচ্ছো হচ্ছো। 
  
োনথরে রচৎকাি কচ্ছি উঠচ্ছো। আরম রবশ্বাস করি না রেন্ডা আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কচ্ছিচ্ছি। 
কাির্ লসটা সােয প্রমার্ অনুযায়ী অসম্ভব। 
  
রক্ররস্টন বেচ্ছো হয়চ্ছতা, অরতরিি মানরসক দুরশ্চন্তায় ও বযাপািটা কল্পনা কচ্ছি রনচ্ছয়চ্ছি। 
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কচ্ছনথে ওচ্ছয়স্টন ঘচ্ছি ঢুচ্ছক, এসব রক শুনরি? 
  
োিঃ রনসেন রচরঠটা পুরেসপ্রধাচ্ছনি হাচ্ছত রদচ্ছেন। রতরন রবস্ময়ভিা সুচ্ছি বেচ্ছেন, রকন্তু 
এি লকাচ্ছনা মাচ্ছন হয় না–এচ্ছকবাচ্ছি অথথহীন। অসম্ভব। তাই না লপায়াচ্ছিা? 
  
না, আমাি ধাির্া অসম্ভব নয়। 
  
 রক্ররস্টন বেচ্ছো, রকন্তু আরম ওি সচ্ছি লপৌচ্ছন বাচ্ছিাটা পযথন্ত রিোম, পুরেসচ্ছকও তাই 
বচ্ছেরি। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আপনাি সােযই ওচ্ছক অযারেবাই জুরগচ্ছয়চ্ছি–হযাাঁ। রকন্তু রেন্ডা মাশথাচ্ছেি 
হাতঘর়িি ওপি রনভথি কচ্ছি আপনাি সােয, আপরন রনচ্ছজ রনরশ্চত নন লয রঠক লপৌচ্ছন 
বাচ্ছিাটায় আপরন রমস মাশথােচ্ছক লিচ্ছ়ি চচ্ছে আচ্ছসন–ও আপনাচ্ছক যা বচ্ছেচ্ছি তাই। 
এবাচ্ছি ভাবুন মাদাম, যখন আপরন লবোভূরম লিচ্ছ়ি আচ্ছসন তখন রক তা়িাতার়ি 
রগচ্ছয়রিচ্ছেন? 
  
যতদূি মচ্ছন প়িচ্ছি–ধীচ্ছি সুচ্ছস্থই রগচ্ছয়রিোম। 
  
মাদাম, লস সময় আপরন রক রচন্তা কিরিচ্ছেন? 
  
আরম–এখান লথচ্ছক স্বামীচ্ছক না জারনচ্ছয় চচ্ছে যাওয়াি কথা ভাবরিোম। 
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লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রঠক তাই। আপরন তখন একটা গুরুত্বপূর্থ পদচ্ছেপ লনবাি কথাই 
ভাবরিচ্ছেন। আরম বেচ্ছবা, লসই সমচ্ছয় আপনাি পারিপারশ্বথচ্ছকি প্ররত সমূ্পর্থ বরধি ও 
অে রিচ্ছেন এবাং থমচ্ছক দাাঁর়িচ্ছয় আপনাি মানরসক সমসযাি কথা ভাবরিচ্ছেন। 
  
সরতযই তাই, লদরি হচ্ছয় যাচ্ছব লভচ্ছব তা়িাতার়ি লভতচ্ছি ঢুরক রকন্তু োউচ্ছঞ্জি ঘর়িটা লদচ্ছখ 
বুঝোম তখনও অচ্ছনক সময় িচ্ছয়চ্ছি। 
  
রঠক তাই, লপায়াচ্ছিা মাশথাচ্ছেি রদচ্ছক রিচ্ছি। খুচ্ছনি পচ্ছি আপনাি লমচ্ছয়ি ঘি লথচ্ছক 
লযগুচ্ছো লপচ্ছয়রি আপনাচ্ছক এখন বো প্রচ্ছয়াজন। ঘচ্ছিি চুিীচ্ছত লপচ্ছয়রি রবশাে এক 
টুকচ্ছিা গো লমাম, রকিু লপা়িা চুে। রপচচ্ছবােথ ও কাগচ্ছজি রকিু লিাঁ়িা অাংশ, একটা 
আেরপন। বইচ্ছয়ি তাচ্ছক েুকাচ্ছনা অবস্থায় একটা োরকনীরবদযা ও মায়ারবদযা সাংক্রান্ত 
বইচ্ছয়ি একরট রবচ্ছশষ রচরিত পৃষ্ঠায় লমাচ্ছমি পুতুচ্ছেি সাহাচ্ছযয, যা ইরিত শত্রুি প্রতীক, 
মৃতুযসাধচ্ছনি রবরভন্ন প্ররক্রয়া বর্থনা কিা আচ্ছি। তািপি লসই লমাচ্ছমি পুতুেচ্ছক গরেচ্ছয় 
অথবা রবকল্প রহচ্ছসচ্ছব একটা আেরপন আপরন বরসচ্ছয় রদচ্ছত পাচ্ছিন এই পুতুচ্ছেি 
হৃদরপচ্ছণ্ড। িচ্ছে ইরিত বযরিি আসন্ন মৃতুযিে রনধথারিত হচ্ছয় যাচ্ছব। পচ্ছি রমচ্ছসস 
লিেিাচ্ছনথি কাি লজচ্ছনরি লসইরদন লভাচ্ছি রেন্ডা এক পযাচ্ছকট লমামবারত রকচ্ছন 
এচ্ছনরিচ্ছো। লমামবারতি লমাম রদচ্ছয় রেন্ডা কাাঁচা হাচ্ছত একরট পুতুে ততরি কচ্ছি–সম্ভবত 
আচ্ছেথনাি মাথা লথচ্ছক লকচ্ছট লনওয়া চুে রদচ্ছয় লসটাচ্ছকও সারজচ্ছয় লনয় যাদুশরি জারগচ্ছয় 
লতাোি জনয–তািপি একটা আেরপন হৃদরপচ্ছণ্ড বরসচ্ছয় পুতুেটাচ্ছক রপচচ্ছবােথ লজ্বচ্ছে 
গরেচ্ছয় লিচ্ছে। এটা একটা রশশুসুেভ মচ্ছনি কুসাংস্কাি, খুচ্ছনি আকাঙ্খ। 
  
এই আকাঙ্খায় রেন্ডা মাশথাচ্ছেি পচ্ছে ওি সৎমাচ্ছক খুন কিা রক সরতযই সম্ভব রিচ্ছো? 
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 রকন্তু আচ্ছেনা মাশথাে লয রপরি লকাচ্ছভ লসটা ওি জানা প্রচ্ছয়াজন এবাং তদরহক শরিি 
রদক লথচ্ছক লসই রবচ্ছশষ কমথ সম্পাদচ্ছন ওচ্ছক হচ্ছত হচ্ছব সেম। 
  
যরদ রেন্ডা মাশথাে অনয কাচ্ছিা নাচ্ছম আচ্ছেথনাচ্ছক রচরঠ রদচ্ছয় থাচ্ছক রপরি লকাচ্ছভ যাবাি 
জচ্ছনয। আি এই মানরসক রবশৃঙ্খোি সিী হয় অমানুরষক শরি। এিা়িা রেন্ডা মাশথাচ্ছেি 
মাচ্ছক ও খুচ্ছনি দাচ্ছয় অরভযুি কচ্ছি রবচাি হয়। 
  
মাশথাে বেচ্ছেন, রবচাচ্ছি ও মুরি লপচ্ছয়রিচ্ছো। আি আমাি স্ত্রী রুথসমূ্পর্থ রনচ্ছদথী রিচ্ছো। 
রেন্ডা মাশথাে আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কচ্ছিচ্ছি এ আরম রবশ্বাস করি না। এ সমূ্পর্থ অবাস্তব। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, তাহচ্ছে রক রচরঠটা জাে? 
  
 মাশথাে মচ্ছনাচ্ছযাগ রদচ্ছয় রচরঠটা পিীো কচ্ছি, না, এটা রেন্ডািই হাচ্ছত লেখা। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, তাহচ্ছে এি দুচ্ছটা বযাখযা হচ্ছত পাচ্ছি। হয় রচরঠটা ও রনচ্ছভথজাে রবশ্বাচ্ছস 
রেচ্ছখচ্ছি। রনচ্ছজচ্ছক সরতযই খুনী লজচ্ছন অথবা–এই রচরঠ রেচ্ছখচ্ছি অনয কাউচ্ছক িো কিাি 
জনয তাচ্ছক পুরেস সচ্ছন্দহ কিচ্ছি। 
  
আপরন আমাি কথা বেচ্ছিন? 
  
লসটা খুব সম্ভব নয় রক, মাশথাে? 
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না, অসম্ভব। রেন্ডা রনরশ্চতভাচ্ছবই জানচ্ছতা। পুরেস আমাি অযারেন্ডাই লমচ্ছন রনচ্ছয়চ্ছি এবাং 
তাচ্ছদি মচ্ছনাচ্ছযাগ এখন অনযরদচ্ছক। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রেন্ডা শুধুই ভাচ্ছবরন লয পুরেস তাচ্ছক সচ্ছন্দহ কিচ্ছি, বিাং লস জানচ্ছতা, 
আপরনই প্রকৃত অপিাধী। 
  
এ িীরতমচ্ছতা হাসযকি। 
  
রক জারন। রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি মৃতুযি একটা বযাখযা বেচ্ছি, তাচ্ছক লকউ ব্ল্যাকচ্ছমে 
কিরিচ্ছো। লসরদন সকাচ্ছে রতরন লসই ব্ল্যাকচ্ছমোচ্ছিি সচ্ছি লদখা কিচ্ছত রগচ্ছয় খুন 
হচ্ছয়রিচ্ছেন। রিতীয়রট হচ্ছো, রপরি গুহাচ্ছক মাদকদ্রবয লচািাচাোচ্ছনি কাচ্ছজ বযবহাি কিা 
হচ্ছতা। রতরন লস সম্পচ্ছকথ রকিু লজচ্ছন লিোয় তাচ্ছক খুন কিা হয়। তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছো 
লকাচ্ছনা ধচ্ছমথান্মাদ বযরিি হাচ্ছত তাি মৃতুয হয়। আি চতুথথ–আপনাি স্ত্রীি মৃতুযচ্ছত 
আপনাি আরথথক োভ। হযাাঁ মানরি আপনাি পচ্ছে স্ত্রীচ্ছক খুন কিা অসম্ভব রকন্তু লকউ 
যরদ আপনাচ্ছক সাহাযয কচ্ছি থাচ্ছক। 
  
একটা করঠন কু্রদ্ধস্বচ্ছি, রক বেচ্ছত চাইচ্ছিন আপরন? 
  
আরম বেচ্ছত চাই, দুজন মানুষ এি সচ্ছি জর়িচ্ছয় আচ্ছি। একথা সরতয লয একই সচ্ছি 
আপনাি পচ্ছে রপরি লকাচ্ছভ যাওয়া আি রচরঠটা টাইপ কিা সম্ভব রিচ্ছো না–রকন্তু রচরঠটা 
শটথহযাচ্ছন্ড রেচ্ছখ িাখাি মচ্ছতা সময় আপনাি হাচ্ছত রিচ্ছো–যখন আপরন জিাদ কচ্ছমথ বযস্ত 
রিচ্ছেন, তখন অনয লকউ হয়চ্ছতা লস রচরঠ আপনাি ঘচ্ছি বচ্ছস টাইপ কচ্ছি থাকচ্ছব। 
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রমস োনথরে বচ্ছেচ্ছি, রতরন এগাচ্ছিাটা দচ্ছশ েজ লিচ্ছ়ি আচ্ছসন এবাং আপনাি ঘচ্ছি টাইপ 
কিচ্ছত লদচ্ছখন। লসই সমচ্ছয় রমিঃ গাচ্ছেথনাি লহাচ্ছটচ্ছে আচ্ছস তাি স্ত্রীি উচ্ছেি বে রনচ্ছয় 
লযচ্ছত। রমস োনথরেি সচ্ছি লদখা হয়রন। লদচ্ছখ মচ্ছন হচ্ছে রমস োনথরে েজ লিচ্ছ়ি 
আচ্ছসনরন এবাং আপরন বচ্ছেচ্ছিন লয, রমস োনথরে সওয়া এগাচ্ছিাটায় ঘচ্ছি উাঁরক মািচ্ছে 
আপনাি আয়নায় তাচ্ছক লদখচ্ছত পান। খুচ্ছনি রদন আপনাি ঘচ্ছি টাইপ ও কাগজ এক 
লকাচ্ছর্ িাখা রিচ্ছো। অথচ লসই রববৃরত রমচ্ছথয। সবরকিু সরিচ্ছয় লদন আপনাি গল্পচ্ছক 
প্রমার্ কিাি জনয রকন্তু অচ্ছনক লদরি হচ্ছয় লগচ্ছি। আমাি মচ্ছন হয় দুজচ্ছনই রমথযা কথা 
বেচ্ছিন। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি খুনীি মচ্ছতা অত চাোক নই। লভচ্ছব লদখুন। হযাাঁ, 
এচ্ছত সচ্ছন্দহ লনই। 
  
পযারিক লিেিানথ চাপা সুচ্ছি বেচ্ছো, লকাচ্ছনা বদমাইশ আমাি নাম বযবহাি কচ্ছি থাকচ্ছব। 
পযারিক লিেিানথ লচচ্ছয় িইচ্ছো। তািপি আইরিশ সুচ্ছি বেচ্ছো, আপরন পাগে হচ্ছয় 
লগচ্ছেন? আরম লতা তসকচ্ছত আপনাি সচ্ছি রিোম। আপরন গুহায় েুরকচ্ছয় লথচ্ছক িাস্তা 
পরিষ্কাি হওয়াি অচ্ছপো কিরিচ্ছেন। 
  
রকন্তু লসই লদহটা! রমস ব্রুস্টাি এবাং আরম লসটা লদচ্ছখরি। মৃতচ্ছদহ নয়, লসই মরহোি 
জীবন্ত লদহ, রযরন আপনাচ্ছক সাহাযয কচ্ছিচ্ছিন। তাি হাচ্ছত পাচ্ছয় িচ্ছঙি প্রচ্ছেপ আি মুখ 
ঢাকা রিচ্ছো টুরপচ্ছত। রক্ররস্টন, আপনাি স্ত্রী অথবা স্ত্রী নয়–আপনাি দুষ্কচ্ছমথি সাথী। এ 
খুচ্ছন সাহাযয কচ্ছিচ্ছিন, লযমন কচ্ছি রিচ্ছেন অতীচ্ছত, লযমন রতরন অযারেশ করিগাচ্ছনি লদহ 

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

199 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

আরবষ্কাি কচ্ছিন অযারেশ করিগাচ্ছনি মৃতুযি কুর়ি রমরনট আচ্ছগ–অযারেশচ্ছক খুন কচ্ছিরিচ্ছো 
তাি স্বামী, এেওয়ােথ করিগান–আপরন। 
  
রক্ররস্টচ্ছনি স্বি তীক্ষ্ণ ও শীতে, সাবধান, পযারিক, মাথা গিম লকাচ্ছিা না। 
  
 লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, শুনচ্ছে হয়চ্ছতা খুরশ হচ্ছবন। এখাচ্ছন লভাো একটা গ্রুপ িচ্ছটা লদচ্ছখ 
সাচ্ছি পুরেশ খুব সহচ্ছজই আপনাচ্ছক এবাং আপনাি স্ত্রীচ্ছক রচনচ্ছত লপচ্ছিচ্ছি। তািা সচ্ছি 
সচ্ছি আপনাচ্ছদি সনাি কচ্ছিচ্ছিন এেওয়ােথ করিগান ও রক্ররস্টন লেভারিন বচ্ছে–
রক্ররস্টন লেভারিন অথথাৎ লসই মরহোরট রযরন অযারেচ্ছশি মৃতচ্ছদহ আরবষ্কাি কচ্ছিরিচ্ছেন। 
  
পযারিক লিেিানথ লক্রাচ্ছধ উচ্ছঠ দাাঁর়িচ্ছয়চ্ছি। তাি মুখ লযন লকাচ্ছনা খুনীি লকাচ্ছনা বাচ্ছঘি। 
লস রচৎকাি কচ্ছি উঠচ্ছো, শাো হতো়িা নাকগোচ্ছনা লটচ্ছকা গ্রুচ্ছিা লগাচ্ছয়ন্দা। 
  
লস ঝারপচ্ছয় প়িচ্ছো, এিকুে লপায়াচ্ছিাি গোয় দুহাত লচচ্ছপ বসচ্ছো, রেপ্ত স্বচ্ছি অশ্রাবয 
শচ্ছেি িুেঝুরি। 
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ত্ররযাদ্শ  ভররছেদ্ 
  
১৩.১ 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, লকাচ্ছনা এক সকাচ্ছে তসকচ্ছত আমিা বচ্ছস আচ্ছোচনা কিরিোম 
কসাইচ্ছয়ি লদাকাচ্ছন সাজাচ্ছনা মাাংচ্ছসি মচ্ছতা পচ্ছ়ি থাকা সূযথস্নান শিীিগুচ্ছো রনচ্ছয়। 
তখনই আমাি মচ্ছন হচ্ছয়চ্ছি, দুচ্ছটা রভন্ন শিীচ্ছিি মচ্ছধয কী সামানযই না পাথথকয যরদ 
সতকথ দৃরষ্টচ্ছত লদখা যায়। একজন লমাটামুরট স্বাচ্ছস্থযি তরুর্ীি সচ্ছি রিতীয় লকাচ্ছনা 
তরুর্ীি রমে প্রচুি। দুচ্ছটা তামাচ্ছট পা। তামাচ্ছট বাহ, দুচ্ছয়ি মাচ্ছঝ এক টুকচ্ছিা সাাঁতাি 
লপাশাক–সূযথ রকিচ্ছর্ শুচ্ছয় থাকা শুধুই একটা লদহ, যখন লকাচ্ছনা মরহো চোচ্ছিিা 
কচ্ছিন,হাচ্ছসন, কথা বচ্ছেন-তখন একটা বযরিত্ব লচাচ্ছখ পচ্ছ়ি-লচাচ্ছখ পচ্ছ়ি স্বতন্ত্র। রকন্তু 
সূযথসাধনাি সময়–না। 
  
 লসইরদনই আমিা অশুভ শরিি প্রভাব রনচ্ছয় রমিঃ লেচ্ছনি সচ্ছি আচ্ছোচনা কচ্ছিরিোম। 
রতরন অতযন্ত সচ্ছচতন মানুষ–অশুচ্ছভি প্রভাব রতরন অনুভব কচ্ছিন। তাাঁি মচ্ছত অশুভ 
শরি েুরকচ্ছয় রিচ্ছো আচ্ছেথনাি বযরিচ্ছত। 
  
রকন্তু অশুভ শরি উপরস্থত থাকচ্ছেও লস আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি মচ্ছধয আচ্ছদৌ লকিীভূত রিচ্ছো 
মা। লযচ্ছহতু উরন সুন্দিী ও চটক রিচ্ছো লচহািায়, পুরুষিা লযচ্ছহতু ওি রদচ্ছক লচাখ 
লিিাচ্ছত, লযচ্ছহতু তাি মচ্ছতা মরহোিাই ঘি ও জীবন নষ্ট কচ্ছিন। রকন্তু লস সবথনাশা 
আকষথচ্ছর্ কখচ্ছনাও পুরুষচ্ছদি টানচ্ছতা না–বিাং পুরুষিাই তাচ্ছক টানচ্ছতা। তাি সম্পচ্ছকথ 
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প্রথচ্ছম লয কথারট লশানা যায় তা হচ্ছো, রকভাচ্ছব লসই লোকরট, যাি রববাহ রবচ্ছেচ্ছদি 
মামোয় উরন জর়িচ্ছয় পচ্ছ়িরিচ্ছেন। তাচ্ছক রবচ্ছয় কিচ্ছত অস্বীকাি কচ্ছি। আি রঠক তখন 
উপরস্থত হয় আমাচ্ছদি কাচ্ছেন মাশথাে। যাি রবপদাপন্ন িমর্ী লসবাি রত রচরকৎসাি 
অচ্ছযাগয, ঘটনাস্থচ্ছে উপরস্থত হচ্ছেন এবাং তাচ্ছক রবচ্ছয়ি প্রস্তাব জানাচ্ছেন। কযাচ্ছেন 
মাশথাচ্ছেি মচ্ছতা োজুক রনিঃশে মানুচ্ছষি প্রকাশয রবচাি রিচ্ছো এক চিম যন্ত্রর্া–লসই 
কািচ্ছর্ই আমিা লদখচ্ছত পাই প্রথম স্ত্রীি প্ররত তাি ভাচ্ছোবাসা এবাং করুর্া, যাচ্ছক 
আদােচ্ছত অরভযুি কিা হচ্ছয়রিচ্ছো খুচ্ছনি অপিাচ্ছধ, লয খুন রতরন কচ্ছিনরন। তাি মৃতুযি 
পি আি একজন সুন্দিী মরহো। হয়চ্ছতা একই ধিচ্ছনি অরভযুি হচ্ছেন প্রকাশয কেচ্ছঙ্ক। 
আবাি মাশথাে তাি প্রার্কাযথ সম্পন্ন কিচ্ছেন। আচ্ছেনা রনচ্ছবথাধ। তাি করুর্া ও 
প্ররতিোি অচ্ছযাগয এবাং হৃদয়হীনা, তা সচ্ছত্ত্বও স্ত্রীি লমাটামুরট িরবটা তাি অজানা রিচ্ছো 
না। স্ত্রীি সচ্ছি ভাচ্ছোবাসা লশষ হয় রকন্তু তািপচ্ছি আচ্ছেথনাি প্ররত একটা দুিঃখচ্ছবাধ তাি 
রিচ্ছো। তাি কাচ্ছি আচ্ছেথনা রিচ্ছো একটা রশশুি মচ্ছতা, রযরন জীবন লকতাচ্ছবি একটা 
রবচ্ছশষ পৃষ্ঠা লকাচ্ছনািকচ্ছমই অরতক্রম কিচ্ছত পািরিচ্ছেন না। 
  
এক রবচ্ছবকহীন পুরুচ্ছষি অরনবাযথ রশকাি রহচ্ছসচ্ছব আচ্ছেথনাচ্ছক আরম লদচ্ছখরিোম। আি 
লসই পুরুষচ্ছক আরম লখাাঁজ কচ্ছি লপচ্ছয়রিোম পযারিক লিেিাচ্ছনথি মচ্ছধয। এ ধিচ্ছনি 
িটকাবাজ পুরুচ্ছষিা লযভাচ্ছবই লহাক মরহোচ্ছদি মূেধন কচ্ছি রনচ্ছজচ্ছদি জীরবকা রনবথাহ 
কচ্ছি। অশুচ্ছভি লকিরবনু্দচ্ছত আরম পযারিকচ্ছকই লদচ্ছখরি, আচ্ছেথনাচ্ছক নয়। 
  
আচ্ছেথনাি জননক বয়স্ক লপ্রমাস্পদ, রযরন তাি রবশাে অচ্ছঙ্কি অথথ আচ্ছেথনাি জনয লিচ্ছখ 
লগচ্ছিন। সাধাির্তিঃ অথথসাংক্রান্ত বযাপাচ্ছি লকাচ্ছনা পুরুচ্ছষি হাচ্ছত অরনবাযথভাচ্ছব প্রতারিত 
হচ্ছয় থাচ্ছকন ও ধিচ্ছনি মরহোিা। রমস ব্রুস্টাি একজন যুবচ্ছকি কথা বেচ্ছিন। লস 
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আচ্ছেথনাি জনয নষ্ট হচ্ছয় রগচ্ছয়রিচ্ছো। তাি লয রচরঠটা রমচ্ছসস মাশথাচ্ছেি ঘচ্ছি লপচ্ছয়রি, লস 
আচ্ছেথনাচ্ছক হীচ্ছি জহিত রদচ্ছয় সাজাচ্ছত চাইচ্ছেও, প্রকৃতপচ্ছে তাি কাি লথচ্ছক পাওয়া 
একটা লচচ্ছকি প্রারপ্তসাংবাদ জারনচ্ছয়চ্ছি। যাি সাহাচ্ছযয লস আদােত এ়িাচ্ছত পািচ্ছব বচ্ছে 
আশা কচ্ছি। সুতিাাং তাি কাি লথচ্ছক বযবসারয়ক েগ্নীি নাম কচ্ছি লমাটা অচ্ছঙ্কি টাকা 
আদায় কিাটা লিেিাচ্ছনি কাচ্ছি রনতান্তই লিচ্ছেচ্ছখো রিচ্ছো। েম্বা গল্প লিাঁচ্ছদ আচ্ছেথনাচ্ছক 
মুগ্ধ কচ্ছি লিচ্ছেরিচ্ছেন–বচ্ছেরিচ্ছেন রকভাচ্ছব রতরন তাি স্ত্রীি রবষয়-সম্পরি রনচ্ছয় রক 
কাণ্ডটা হচ্ছে, তাহচ্ছে পযারিচ্ছকি অধথচি প্রারপ্তি সম্ভাবনা রিচ্ছো প্রবে। 
  
লিেিানথ ঠাণ্ডা লমজাচ্ছজ রস্থি কচ্ছিরিচ্ছেন প্রচ্ছয়াজন বুঝচ্ছেই আচ্ছেথনাচ্ছক পৃরথবী লথচ্ছক 
সরিচ্ছয় লদচ্ছবন–অতীচ্ছতি একটা খুচ্ছনি সািেয তাচ্ছক আিও লবরশ সাহসী কচ্ছি 
তুচ্ছেরিচ্ছো–লয লমচ্ছয়রটচ্ছক রতরন খুন কচ্ছিরিচ্ছেন, তাচ্ছক রতরন করিগান নাম রনচ্ছয় রবচ্ছয় 
কচ্ছি এক রবশাে অচ্ছঙ্কি জীবনবীমা কিাচ্ছত লমচ্ছয়রটচ্ছক িারজ কিান। 
  
তাি পরিকল্পনায় সবিকম সাহাযয কচ্ছিচ্ছিন রযরন এখাচ্ছন লিেিাচ্ছনি স্ত্রীি পরিচচ্ছয় 
আচ্ছিন এবাং যাি সচ্ছি লিেিাচ্ছনথি সরতযকাচ্ছিি সম্পকথ িচ্ছয়চ্ছি যাি অরবশ্বাসয অরভনয় 
েমতাচ্ছক অবচ্ছহো কিা যায় না। রক্ররস্টন লিেিানথ একটা রবচ্ছশষ ভূরমকায় অরভনয় 
কচ্ছি চচ্ছেচ্ছিন। হতভারগনী লবচািা স্ত্রীি ভূরমকায় দুবথে হচ্ছেও বুরদ্ধমতী। সূযথাচ্ছন তাি 
শিীচ্ছি লিাস্কা পচ্ছ়ি, লয কািচ্ছর্ তাি গাচ্ছয়ি িঙ সাদা িযাকাচ্ছস, উাঁচু জায়গায় উঠচ্ছে 
তাি মাথা লঘাচ্ছি, সব রমরেচ্ছয় রনচ্ছজি দুবথে ভাবটাচ্ছক িুরটচ্ছয় লতাো–অথচ রতরন আচ্ছেথনা 
মাশথাচ্ছেি সমান েম্বা। রক্ররস্টন বচ্ছেচ্ছিন, রতরন সু্কচ্ছেি রদরদমরর্ রিচ্ছেন রকন্তু লসখাচ্ছন 
তাি চাকরি রিচ্ছো লখোি রদরদমরর্। রনচ্ছজি হাতঘর়ি েুরকচ্ছয় লিচ্ছখ এগাচ্ছিাটা পাঁরচচ্ছশ 
রেন্ডাচ্ছক রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছেন কটা বাচ্ছজ। রেন্ডা লপৌচ্ছন বাচ্ছিাটা বচ্ছে সমুচ্ছদ্র স্নান কিচ্ছত 
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নাচ্ছম আি রক্ররস্টন িরব আাঁকাি সিঞ্জাম গুরিচ্ছয় রেন্ডাি হাতঘর়িটা তুচ্ছে লনন। কাটা 
ঘুরিচ্ছয় সময়টা আবাি রঠক কচ্ছি লদন। তািপি পাহার়ি পথ ধচ্ছি সরু জরমটুকু একিুচ্ছট 
পাি হচ্ছয় মইটাি কাচ্ছি লপৌঁচ্ছি যান। লঢাো জামা পাজামা লিচ্ছ়ি। লসগুচ্ছো এবাং িরব 
আাঁকাি সিঞ্জাম একটা পাথচ্ছিি আ়িাচ্ছে েুরকচ্ছয় তিতি কচ্ছি মই লবচ্ছয় লনচ্ছম যান। 
  
তখন আচ্ছেথনা তসকচ্ছত দাাঁর়িচ্ছয় ভাবরিচ্ছেন পযারিচ্ছকি এত লদরি হচ্ছে লকন। হঠাৎ 
মইচ্ছয়ি সামচ্ছন পযারিচ্ছকি স্ত্রীিত্নরটচ্ছক লদচ্ছখ তা়িাতার়ি তসকত পাি হচ্ছয় রপরি গুহায় 
ঢুচ্ছক পচ্ছ়ি। 
  
রক্ররস্টন েুকাচ্ছনা জায়গা লথচ্ছক টুরপটা লবি কচ্ছি। টুরপটাি লপিচ্ছনি কানায় োে িচ্ছঙি 
পিচুোি গুে আেরপন রদচ্ছয় আাঁটা রিচ্ছো। তািপি টুরপ ও পিচুোয় ঘা়ি ও মুখ লঢচ্ছক 
হাত পা ির়িচ্ছয় উপু়ি হচ্ছয় শুচ্ছয় পচ্ছ়িন রতরন। সমচ্ছয়ি রহচ্ছসব এচ্ছকবাচ্ছি রনখুাঁত। কাির্ 
রমরনট দুচ্ছয়ক পচ্ছিই পযারিক ও এরমরে ব্রুস্টাি লনৌচ্ছকা রনচ্ছয় ঘটনাস্থচ্ছে উপরস্থত হন। 
মচ্ছন িাখচ্ছবন লয বযরি রনচু হচ্ছয় মৃতচ্ছদহ পিীো কচ্ছিচ্ছিন রতরন পযারিক। পযারিকই 
আঘাত লপচ্ছয়চ্ছিন–লভচ্ছঙ পচ্ছ়িচ্ছিন তাি লপ্ররমকাি মৃতুযচ্ছত। রতরন জাচ্ছনন রমস ব্রুস্টাচ্ছিি 
মাথা লঘাচ্ছি, রতরন কখচ্ছনাই মইটা লবচ্ছয় উপচ্ছি উঠচ্ছবন না। রতরন লগচ্ছে লনৌচ্ছকা রনচ্ছয়ই 
যাচ্ছবন আি পযারিক থাকচ্ছবন মৃতচ্ছদচ্ছহি কাচ্ছি কাির্ খুনী হয়চ্ছতা আচ্ছশপাচ্ছশ লকাথাও। 
েুরকচ্ছয় আচ্ছি। রমস ব্রুস্টাি চচ্ছে লযচ্ছত রক্ররস্টন উচ্ছঠ প়িচ্ছেন। পযারিচ্ছকি েুরকচ্ছয় আনা 
কারচটা রদচ্ছয় টুরপটাচ্ছক টুকচ্ছিা কচ্ছি লিেচ্ছেন আি টুকচ্ছিাগুচ্ছো সাাঁতাি লপাশাচ্ছকি 
লভতি েুরকচ্ছয় লিেচ্ছেন এবাং িুচ্ছট রগচ্ছয় মই লবচ্ছয় উচ্ছঠ রঢচ্ছে জামা পাজামা পচ্ছি 
লহাচ্ছটচ্ছেি রদচ্ছক িুচ্ছট চেচ্ছেন। লকাচ্ছনািকচ্ছম স্নান লসচ্ছি নকে সূযথস্নাচ্ছনি প্রচ্ছেপ ধুচ্ছয়। 
লটরনস লখোি লপাশাক পচ্ছি লবচ্ছিাবাি মচ্ছতা সময়টুকু হাচ্ছত িচ্ছয়চ্ছি। আিও একটা 
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কাজ উরন কচ্ছিচ্ছিন। রপচচ্ছবাচ্ছেথি টুরপি টুকচ্ছিাগুচ্ছো এবাং োে পিচুোি গুে উরন 
রেন্ডাি ঘচ্ছিি তাপচুিীচ্ছত পুর়িচ্ছয় লিচ্ছেন–সচ্ছি একটা কযাচ্ছেন্ডাচ্ছিি পাতা যাচ্ছত লপা়িা 
রপচচ্ছবােথি সচ্ছি কযাচ্ছেন্ডাচ্ছিি একটা লযাগসূত্র িচ্ছয়চ্ছি। যা লপা়িাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছি লসটা 
কযাচ্ছেন্ডাি, টুরপ নয়। তাি সচ্ছন্দহানুযায়ী রেন্ডা যাদুরবদযা রনচ্ছয় পিীো কিচ্ছি–লমাচ্ছমি 
রপণ্ড ও আেরপন তািই সােী। 
  
তািপি রতরন লটরনস লকাচ্ছটথ উপরস্থত হচ্ছেন। আি ইরতমচ্ছধয পযারিক রপরি গুহায় 
ঢুকচ্ছেন। আচ্ছেথনা রকিুই লদচ্ছখনরন খুব সামানয শুনচ্ছত লপচ্ছয়চ্ছিন। এখন তাচ্ছক পযারিক 
োকচ্ছিন। 
  
আি ভয় লনই লসানা আচ্ছেথনা, বাইচ্ছি লবরিেচ্ছয় এচ্ছে পযারিচ্ছকি হাত লচচ্ছপ বসে তাি 
গোয় –লসই হচ্ছো লবচািা রনচ্ছবথাধ সুন্দিী আচ্ছেথনা মাশথাচ্ছেি জীবনকারহনীি পরিসমারপ্ত… 
  
োনথরে রশউচ্ছি ওচ্ছঠ, আপরন সবরকিু িরবি মচ্ছতা লদরখচ্ছয় রদচ্ছেন রকন্তু আপরন এখনও 
বচ্ছেনরন রক কচ্ছি আপরন আসে সরতযটা জানচ্ছত পািচ্ছেন? 
  
লসই প্রথম লথচ্ছকই আমাি মচ্ছন হচ্ছয়চ্ছি লয সবচ্ছচচ্ছয় সম্ভাবয বযরিই আচ্ছেথনা মাশথােচ্ছক 
খুন কচ্ছিচ্ছিন এবাং সম্ভবতিঃ পযারিক লিেিানথ, রতরন লসই ধিচ্ছনি লোক যািা লকাচ্ছনা 
মরহোি সত্ত্বা শুচ্ছন রনচ্ছয় তাি গো কাটচ্ছত পাচ্ছিন। লসরদন সকাচ্ছে আচ্ছেথনা কাি সচ্ছি 
লদখা কিচ্ছত যারেচ্ছেন তাি হারস মুখই জারনচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছি লস পযারিক। সুতিাাং 
আচ্ছেথনাচ্ছক পযারিক খুন কচ্ছিচ্ছিন। 
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রকন্তু পযারিক লিেিাচ্ছনথি পচ্ছে আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কিা সম্ভব রিচ্ছো না কাির্ মৃতচ্ছদহ 
আরবষ্কাি কিা পযথন্ত রতরন রমস ব্রুস্টাচ্ছিি সচ্ছি রিচ্ছেন। তাই আমাচ্ছক অনযরদচ্ছক নজি 
রদচ্ছত হচ্ছো। তাচ্ছদি সাংখযা একারধক। একবাি মচ্ছন হচ্ছয়রিচ্ছো রেন্ডাচ্ছক রকন্তু পচ্ছি ওি 
সচ্ছি এক আচ্ছোচনায় একটা রবষচ্ছয় আমাি রবশ্বাস রস্থি হয় লয রেন্ডা রনচ্ছজচ্ছক অপিাধী 
মচ্ছন কচ্ছি। ও লনহাতই রসি। োরকনীরবদযাি বইটা পচ্ছ়ি ও লসটা প্রায় রবশ্বাস কচ্ছি 
বচ্ছস। ও আচ্ছেথনাচ্ছক ঘৃর্া কিচ্ছতা। সুতিাাং লমাচ্ছমি পুতুে ততরি কচ্ছি তাি হৃদরপণ্ড 
আেরপনরবদ্ধ কচ্ছি। পুতুেটা গরেচ্ছয় লিেচ্ছো–লসই রদনই আচ্ছেথনা মািা লগচ্ছেন। 
স্বাভারবকভাচ্ছব রেন্ডা রবশ্বাস কচ্ছিচ্ছি লয যাদুরবদযাি েমতায় ওি সম্মাচ্ছক ও খুন কচ্ছিচ্ছি। 
  
লিাজামন্ড েুকচ্ছি উঠচ্ছো, ও লবচািা রেন্ডা! আি আরম লভচ্ছবরি–ও এমন রকিু জানচ্ছতা 
যাচ্ছত 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, আপরন রক লভচ্ছবরিচ্ছেচ্ছন আরম জারন। আপনাি বযবহাি রেন্ডাচ্ছক 
আিও লবরশ ভয় পাইচ্ছয় রদচ্ছয়রিচ্ছো। রক্ররস্টনও ওি কাচ্ছন মন্ত্র লযাগান। ওি মচ্ছন লগাঁচ্ছথ 
লদন ঘুচ্ছমি বর়িি কথা, লদরখচ্ছয় লদন ওি অপিাচ্ছধি দ্রুত যন্ত্রর্াহীন প্রায়রশ্চচ্ছিি পথ। 
একবাি যরদ প্রমারর্ত হয় কযাচ্ছেন মাশথাচ্ছেি অযারেবাই িচ্ছয়চ্ছি তাহচ্ছেই নতুন লকাচ্ছনা 
সচ্ছন্দহ হচ্ছব। রক্ররস্টন অথবা তাি স্বামী মাদকদ্রবয লচািাচাোচ্ছনি বযাপািটা জানচ্ছতন না। 
সুতিাাং বরেি পাাঁঠা রহচ্ছসচ্ছব রেন্ডাচ্ছকই লবচ্ছি রনচ্ছেন। 
  
লিাজামন্ড বেচ্ছো, রক শয়তান! 
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লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, হযাাঁ আরম প়িোম মহা মুরস্কচ্ছে। আরম লচষ্টা কচ্ছিরি ওি কাি লথচ্ছক 
স্বীকাচ্ছিারি আদায় কিচ্ছত রকন্তু সবই রবিচ্ছে লগচ্ছি। রকন্তু লসই মুহূচ্ছতথ আরম আবাি 
সন্তপথচ্ছর্ খরতচ্ছয় লদখচ্ছত োগোম সব। প্রথচ্ছমই িচ্ছয়চ্ছি লবোভূরমচ্ছত পাওয়া একটা 
কারচ–জানো রদচ্ছয় িুাঁচ্ছ়ি লিো একটা রশরশ–একটা স্নাচ্ছনি খবি যা লকউ স্বীকাি 
কচ্ছিনরন–লসগুরেি তাৎপযথ একটা িচ্ছয়চ্ছি। কযাচ্ছেন মাশথাে, রেন্ডা অথবা 
লচািাচাোনকািীচ্ছদি দায়ী কিচ্ছে ঐ ঘটনাগুচ্ছোি লকাচ্ছনা বযাখযা পাওয়া যাচ্ছব না। সুতিাাং 
আরম রিচ্ছি লগোম আমাি প্রথম সমাধাচ্ছন–লয পযারিকই খুনটা কচ্ছিচ্ছিন। আচ্ছেথনাি 
তহরবে লথচ্ছক লয একটা রবশাে অচ্ছঙ্কি টাকা উধাও হচ্ছয়চ্ছি আমিা জারন। আচ্ছর্থনা 
রিচ্ছেন লসইিকম লমচ্ছয় যাচ্ছদি সুন্দি লচহািায় যুবচ্ছকিা সহচ্ছজই ঠরকচ্ছয় রনচ্ছত পাচ্ছি 
রকন্তু লস ব্ল্যাকচ্ছমে হবাি মচ্ছতা লমচ্ছয় নয়। প্রচ্ছয়াচ্ছ জচ্ছনি লবরশ লখাো মন রিে তাি, 
লগাপন কথা উরন লগাপন িাখচ্ছত পািচ্ছতন না। রকন্তু হঠাৎ শুচ্ছন লিো ব্ল্যাকচ্ছমচ্ছেি গল্পটা 
শুচ্ছনচ্ছিন পযারিক লিেিাচ্ছনি স্ত্রী। এটা সমূ্পর্থ তাি গল্প–রিতীয় লকাচ্ছনা সােয লনই। এি 
উিি রবদুযচ্ছতি মচ্ছতা আমাি মচ্ছন ঝেচ্ছস উঠচ্ছো। 
  
পযারিক ও রক্ররস্টন লিেিানথ দুজচ্ছনই এি সচ্ছি জর়িত। আচ্ছেথনাচ্ছক গো রটচ্ছপ খুন 
কিাি মচ্ছতা তদরহক শরি রক্ররস্টচ্ছনি রিচ্ছো না; তাহচ্ছে নায়ক পযারিক রনচ্ছজ– 
  
লদহ–এই লদহ শেটা আমাি মচ্ছন না়িা রদে–তসকচ্ছত শুচ্ছয় থাকা সব লদহই একইিকম। 
পযারিক ও ব্রুস্টাি রপরি লকাচ্ছভ রগচ্ছয় একটা লদহ লবোভূরমচ্ছত শুচ্ছয় থাকচ্ছত লদচ্ছখচ্ছিন। 
যরদ 
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রকন্তু একটা মৃতচ্ছদহই আমিা লপচ্ছয়রি–তাহচ্ছে লসই লদহ রিে জীবন্ত–রযরন মৃচ্ছতি ভান 
কচ্ছি শুচ্ছয় আচ্ছিন। তাহচ্ছে কাি জীবন্ত লদহ–তাি স্ত্রীই লিেিানথচ্ছক সাহাযয কিচ্ছত 
পাচ্ছিন। তাি গাচ্ছয়ি িঙ সাদা হচ্ছেও সূযথস্নাচ্ছনি নকে প্রচ্ছেপ োগাচ্ছনা লযচ্ছত পাচ্ছি-
রশরশ–একটা রশরশ আমাি টুকচ্ছিা িরবি ধাাঁধাি একটা টুকচ্ছিা। তািপি প্রচ্ছয়াজন একটা 
স্নাচ্ছনি–লটরনস লখেচ্ছত যাবাি আচ্ছগ সবথনাশা প্রচ্ছেচ্ছপি দাগ ধুচ্ছয় লিেচ্ছত হচ্ছব। আি 
তা়িাহচ্ছ়িাচ্ছত কাঁরচটা লথচ্ছক যায় অকুস্থচ্ছে-এই একটা রজরনষ লযটা আমাচ্ছদি খুনী দম্পরত 
ভুে কচ্ছি লিচ্ছখ আচ্ছসন। 
  
রকন্তু আচ্ছেথনা এতের্ লকাথায় রিচ্ছো? রপরিি গুহায় সুগেী আমাচ্ছক লসকথা জারনচ্ছয় 
রদচ্ছয়চ্ছি। রকন্তু রপরিি গুহায় আচ্ছেথনা েুরকচ্ছয় রিচ্ছেন যতের্ না পথ পরিষ্কাি হয়। 
  
যখন ব্রুস্টাি লনৌকা রনচ্ছয় চচ্ছে লগচ্ছেন তখন তসকচ্ছত একা খুন কিাি পুচ্ছিাপুরি 
সুচ্ছযাগ। আচ্ছেথনা খুন হয় লপৌচ্ছন বাচ্ছিাটাি রকিু পচ্ছি। রকন্তু লপৌচ্ছন বাচ্ছিাটায় আচ্ছেথনা 
মৃত রিচ্ছেন, োিািী সােয সময়টা রনচ্ছয় তাই মাথা ঘামায়। 
  
আি দুচ্ছটা িহসয সমাধাচ্ছনি তখনও বারক। রেন্ডাি সােয রক্ররস্টনচ্ছক অযারেবাই 
জুরগচ্ছয়চ্ছি। লস সােয রেন্ডাি হাতঘর়ি। রকন্তু এখন প্রমার্ কিা লয ওই হাতঘর়িি 
সমচ্ছয়ি বদে কিাি সুচ্ছযাগ রক্ররস্টন দুচ্ছটা লপচ্ছয়রিচ্ছেন। সকাচ্ছে যখন রেন্ডাি ঘচ্ছি একা 
রিচ্ছেন–এিা়িাও একটা পচ্ছিাে প্রমার্ রিচ্ছো। রেন্ডাচ্ছক বেচ্ছত লশানা লগচ্ছি লয ওি ভয় 
হরেচ্ছো হয়চ্ছতা লদরি হচ্ছয় লগচ্ছি। রকন্তু রবশ্রামকচ্ছেি ঘর়িচ্ছত তখন মাত্র দশটা পাঁরচশ। 
রিতীয় সুচ্ছযাগ–রেন্ডা যখন রপিন রিচ্ছি সমুচ্ছদ্র স্নান কিচ্ছত নাচ্ছম তখন ঘর়িি সময়টা 
আবাি রপরিচ্ছয় লদয় রক্ররস্টন। 
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এিপি মইচ্ছয়ি প্রশ্ন, রক্ররস্টন বিাবিই বচ্ছেচ্ছিন লয, উাঁচু জায়গা তাি ধাচ্ছত সয় না। 
এটা সাজাচ্ছনা রমচ্ছথয। 
  
প্ররতরট টুকচ্ছিা এবাি রনখুাঁতভাচ্ছব খাপ লখচ্ছয় লগচ্ছি রনচ্ছজি রনচ্ছজি জায়গায়। রকন্তু 
আমাি হাচ্ছত রনরদথষ্ট লকাচ্ছনা প্রমার্ লনই। 
  
তখনই আমাি মাথায় এচ্ছো এই খুচ্ছনি মচ্ছধয রনরহত িচ্ছয়চ্ছি একটা আত্মরবশ্বাচ্ছসি ভাব 
–একটা পরিপারট রিমিাপ পরিকল্পনা। পযারিক লয ভরবষযচ্ছত তাি দুষ্কচ্ছমথি পুনিাবৃরি 
কিচ্ছবন তাি লকাচ্ছনা সচ্ছন্দহ লনই। এই খুচ্ছনি পদ্ধরত, শাসচ্ছিাধ কচ্ছি হতযা কিা। শুধু 
বযরিগত োচ্ছভি জনয নয়, রনিক আনচ্ছন্দি জনযও রতরন খুন কচ্ছিন। যরদ এটা তাি 
প্রথম খুন না হয় তাহচ্ছে অতীচ্ছতও রতরন একই পদ্ধরত অবেম্বন কচ্ছিচ্ছিন। আরম 
কেচ্ছগচ্ছটি কাচ্ছি শ্বাসচ্ছিাধ কচ্ছি খুন হচ্ছয়চ্ছি এমন লমচ্ছয়চ্ছদি একটা তারেকা চাইোম। 
রনজথন লঝাাঁচ্ছপি পাচ্ছশ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নীরে পাসথচ্ছেি খুন হয়চ্ছতা পযারিচ্ছকি কাজ। 
রকন্তু অযারেস করিগাচ্ছনি মৃতুযচ্ছত আরম রঠক যা খুাঁজরিোম লপচ্ছয় লগোম। একই পদ্ধরত, 
লসই সময় রনচ্ছয় কািচুরপ। সওয়া চািচ্ছটি আরবষৃ্কত হয় মৃতচ্ছদহ। আি একজন স্বামী, 
যাি অযারেবাই িচ্ছয়চ্ছি চািচ্ছট পাঁরচশ পযথন্ত। 
  
বো হচ্ছয়চ্ছি লয এেওয়ােথ করিগান পাইন রিচ্ছজ রগচ্ছয় তাি স্ত্রীচ্ছক পায় না, তখন বাইচ্ছি 
এচ্ছস পায়চারি কিচ্ছত থাচ্ছক। কাযথত লস প্রার্পচ্ছর্ িুচ্ছট যায় সীজাসথ লগ্রাচ্ছভ, স্ত্রীচ্ছক খুন 
কচ্ছি কাচ্ছিচ্ছত রিচ্ছি আচ্ছস। পথচািী লয লমচ্ছয়রটচ্ছক খবি লদয়, লস রিচ্ছো একজন সম্ভ্রান্ত 
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যুবতী, এক বারেকা রবদযােচ্ছয়ি রদরদমরন। পুরেচ্ছসি োিাি মৃতচ্ছদহ পিীো কচ্ছি লপৌচ্ছন 
িটা নাগাদ। এবাচ্ছিি মচ্ছতা তখনও খুচ্ছনি সময়টা সকচ্ছেই রবনা রিধায় লমচ্ছন লনয়। 
  
আমাচ্ছক সরঠকভাচ্ছব জানচ্ছত হচ্ছব রমচ্ছসস লিেিানথ রমথযাবাদী রকনা। সুতিাাং োটথমুচ্ছি 
যাওয়াি বচ্ছন্দাবস্ত কিোম। উচ্চতা যাি ধাচ্ছত সয় না এমন লকউ কখনও সুস্থভাচ্ছব 
জচ্ছেি ওপি সরু সাাঁচ্ছকা পাি হচ্ছত পািচ্ছব না। রমস স্টাি প্রকৃত লিাগী রনচ্ছজচ্ছক সুস্থ 
িাখচ্ছত পাচ্ছিনরন। রকন্তু রক্ররস্টন রনরবথকাচ্ছি িুচ্ছট সাাঁচ্ছকাটা পাি হচ্ছয় যান। রবনা 
প্রচ্ছয়াজচ্ছন যরদ রমচ্ছথয বেচ্ছত পাচ্ছিন তাহচ্ছে অনযানয রমচ্ছথযগুচ্ছোও অসম্ভব নয়। ইরতমচ্ছধয 
কেচ্ছগট সাচ্ছি পুরেসচ্ছক রদচ্ছয় িরবটা সনাি করিচ্ছয়চ্ছিন। আি লিেিানথচ্ছক করিগান বচ্ছে 
সনাি কিা হচ্ছয়চ্ছি শুচ্ছনই তাি আত্মসাংযম হারিচ্ছয় যায়। 
  
আরম যা কচ্ছিরি তা অতযন্ত রবপচ্ছদি ঝুাঁরক রনচ্ছয় কচ্ছিরি রকন্তু রজচ্ছতরি। 
  
 রমচ্ছসস গাচ্ছেথনাি দীঘথশ্বাস লিচ্ছে, সরতয, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা–কী ভীষর্ ভাচ্ছো োগচ্ছো, 
শুনচ্ছত রকভাচ্ছব আপরন ধাচ্ছপ ধাচ্ছপ সমাধাচ্ছন লপৌঁিচ্ছেন–সরতযই এটা একটা অপিাধ 
রবজ্ঞাচ্ছনি ওপি বিৃতা, আনচ্ছন্দ আরম লয রক বেচ্ছবা–রঠক কিচ্ছত পািরি না। 
  
লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, রমিঃ গাচ্ছেথনািও আমাচ্ছক সাহাযয কচ্ছিচ্ছিন। আরম রমিঃ গাচ্ছেথনািচ্ছক 
প্রশ্ন কচ্ছিরিোম লয রমচ্ছসস মাশথােচ্ছক তাি রকিকম মরহো মচ্ছন হয়? রতরন বচ্ছেরিচ্ছেন 
আমাি লসই মরহোচ্ছক লকমন লযন লবাকা-সাকা বচ্ছে মচ্ছন হচ্ছয়চ্ছি। 
  
. 
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১৩.২ 
  
 রেন্ডা মাশথাে গােচ্ছকাচ্ছভ লপায়াচ্ছিাি কাচ্ছি বেচ্ছো, ভারগযস লশষ পযথন্ত আরম মচ্ছি 
যাইরন। রকন্তু, মাঁরসচ্ছয় লপায়াচ্ছিা, আমাি অপিাধ লতা খুন কিািই সমান, তাই না? আরম 
লতা লসটাই লচচ্ছয়রিোম। লপায়াচ্ছিা বেচ্ছেন, না, দুচ্ছটা এক রজরনস না। যরদ লতামাি 
লশাবাি ঘচ্ছি লসই লিাট্ট লমাচ্ছমি পুতুচ্ছেি বদচ্ছে তুরম লতামাি সম্মাচ্ছক বন্দী অবস্থায় 
লপচ্ছত, আি লতামাি হাচ্ছত আেরপচ্ছনি বদচ্ছে িুরি থাকচ্ছতা, তাহচ্ছেও তুরম তাি বুচ্ছক 
রবরধচ্ছয় রদচ্ছত পািচ্ছত না। লমাচ্ছমি পুতুে বারনচ্ছয় আেরপন িুরটচ্ছয় লতামাি মচ্ছনি ঘৃর্া 
চচ্ছে লগচ্ছি লসই পুতুচ্ছেি ওপি। তাি মৃতুযসাংবাদ পাবাি আচ্ছগই তুরম রনচ্ছজচ্ছক শুদ্ধ মচ্ছন 
কচ্ছিি–অচ্ছনক হাল্কা হচ্ছয় লগি–তুরম হচ্ছয়ি অচ্ছনক সুখী। 
  
আপরন রক কচ্ছি জানচ্ছেন? সরতযই আমাি লস িকম মচ্ছন হচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
সুতিাাং ভরবষযচ্ছত এিকম লবাকারম আি লকাচ্ছিা না। এি পচ্ছিি সম্মাচ্ছক যাচ্ছত 
ভাচ্ছোবাসচ্ছত পাচ্ছিা তাি জনয এখন লথচ্ছকই মনচ্ছক ততরি কচ্ছি নাও। 
  
রেন্ডা চমচ্ছক বেচ্ছো, ও বুচ্ছঝরি। আপরন রক লিাজামচ্ছন্ডি কথা বেচ্ছিন। ওচ্ছক আমাি 
ভাচ্ছো োচ্ছগ। ওি যচ্ছথষ্ট বুরদ্ধ আচ্ছি। 
  
. 
  
১৩.৩ 
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 লকচ্ছনথ মাশথাে বেচ্ছেন, লিাজামন্ড লতামাি মাথায় রক উদ্ভট রচন্তা ঢুচ্ছকরিচ্ছো লয আরম 
আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কচ্ছিরি। 
  
আমাি মচ্ছতা লবাকা লনই। রকন্তু লকন তুরম রঝনুচ্ছকি মচ্ছতা রনচ্ছজচ্ছক এমনভাচ্ছব গুরটচ্ছয় 
িাচ্ছখা লয, আচ্ছেনা সম্পচ্ছকথ লতামাি সরতয রক ধাির্া কখনও বুরঝরন। আরম লভচ্ছবরি তুরম 
যরদ হঠাই জানচ্ছত পাচ্ছিা লয ও লতামাচ্ছক ঠকাচ্ছে তাহচ্ছে তুরম হয়চ্ছতা িাচ্ছগ রদরিরদক 
জ্ঞানশূনয হচ্ছয় প়িচ্ছব। তুরম সবসমচ্ছয়ই ভীষর্ শান্ত থাচ্ছকা, রকন্তু সমচ্ছয় সমচ্ছয় লদখচ্ছে 
ভয় হয়। 
  
আি তাই তুরম লভচ্ছবচ্ছিা আরম ওচ্ছক গো রটচ্ছপ খুন কচ্ছিরি। 
  
হযাাঁ, আি লতামাি অযারেবাইটাও লকমন লযন হােকা লঠকরিচ্ছো। তাই রঠক কিোম 
লতামাচ্ছক সাহাযয কিচ্ছবা, লতামাচ্ছক টাইপ কিচ্ছত লদচ্ছখরি বচ্ছে লবাকাি মচ্ছতা একটা গল্প 
লিাঁচ্ছদ বসোম। পচ্ছি যখন শুনোম তুরম বচ্ছেচ্ছিা লয তুরম আমাচ্ছক দিজায় উাঁরক মািচ্ছত 
লদচ্ছখচ্ছিা-ইচ্ছয়–ধচ্ছিই রনোম আমাি সচ্ছন্দহ, পুচ্ছিাপুরি সতয। এিা়িা িচ্ছয়চ্ছি রেন্ডাি 
অদু্ভত বযবহাি। 
  
লস কথাচ্ছতা লতামাি গল্পচ্ছক সমথথন কিবাি জচ্ছনযই বচ্ছেরিোম। আরম লভচ্ছবরিোম তুরম 
চাও লয লতামাি গল্পটা আরম সমথথন করি। 
  
তাি মাচ্ছন তুরম লভচ্ছবচ্ছিা লতামাি বউচ্ছক আরম খুন কচ্ছিরি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ইভিল আনডার দ্য সান । আগাথা ভিভি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

212 

www.bengaliebook.com                                  সূভি ত্র 
 

 

লকন, লিাজামন্ড মচ্ছন লনই, একটা কুকুচ্ছিি জনয তুরম রকভাচ্ছব লসই লিচ্ছেটাচ্ছক প্রায় খুন 
কচ্ছি বচ্ছসরিচ্ছে? রকভাচ্ছব তুরম ওি গো রটচ্ছপ ধচ্ছিরিচ্ছে? 
  
রকন্তু লস লতা বহ বিি আচ্ছগি কথা। তািা়িা আচ্ছেথনাচ্ছক খুন কিাি লপিচ্ছন আমাি 
লকাচ্ছনা উচ্ছেশযটা থাকচ্ছত পাচ্ছি বচ্ছো? তুরম লভচ্ছবচ্ছিা লতামাি সুচ্ছখ জনয আরম ওচ্ছক খুন 
কচ্ছিরি? নারক-নারক লভচ্ছবচ্ছিা আরম লতামাচ্ছক চাই বচ্ছে আমাি পচ্ছথি কাাঁটা সরিচ্ছয় 
রদচ্ছয়রি? 
  
না, লমাচ্ছটও তা ভারবরন, রকন্তু লসরদন তুরম রক বচ্ছেরিচ্ছে–রেন্ডাি সম্পচ্ছকথ আমাচ্ছদি 
সম্পচ্ছকথ–আি তখন লতামাচ্ছক আমাি রচরন্তত মচ্ছন হচ্ছয়রিচ্ছো। 
  
এ রনচ্ছয় সবসময়ই আরম রচন্তা কচ্ছিরি। 
  
আরম লতা লতামাচ্ছক অরবশ্বাস করিরন রকন্তু একটা কথা লতামাচ্ছক স্পষ্ট কচ্ছি বেচ্ছত চাই। 
আচ্ছেথনাচ্ছক আরম কখচ্ছনা রনচ্ছজি কচ্ছি ভারবরন–শুধু প্রথমরদচ্ছক একটু ভাচ্ছোচ্ছবচ্ছসরিোম–
এিা়িা ওচ্ছক রনচ্ছয় রদচ্ছনি পি রদন কাটাচ্ছনা–লস লয রক দুিঃসহ কষ্ট লযন এক নিকবাস। 
ও এত সিে আি লবাকা রিচ্ছো-পুরুষ লদখচ্ছেই আি রনচ্ছজচ্ছক সামচ্ছে িাখচ্ছত পািচ্ছতা 
না–আি পুরুচ্ছষিাও ওচ্ছক ঠকাচ্ছত এবাং ওি সচ্ছি বাচ্ছজ বযবহাি কিচ্ছতা। আরম ওচ্ছক 
রবচ্ছয় কচ্ছিরি সুতিাাং ওি লদখাচ্ছশানা কিা আমািই কতথবয। আি লস জচ্ছনয আমাি কাচ্ছি 
ও সরতযই কৃতজ্ঞ রিচ্ছো। ওচ্ছক লদচ্ছখ আমাি করুর্াি পাত্র বচ্ছে মচ্ছন হচ্ছতা। 
  
জারন লকন, এখন আরম সব বুঝচ্ছত পািরি। 
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তুরম–তুরম সব রকিু চট কচ্ছি বুঝচ্ছত পাচ্ছিা। 
  
আো, তুরম রক এখনই আমাচ্ছক রবচ্ছয়ি প্রস্তাব লদচ্ছব, লকন, না রক িমাস অচ্ছপো কিচ্ছব 
বচ্ছে রকিু রঠক কচ্ছিচ্ছিা? 
  
লকচ্ছনচ্ছথি লঠাাঁট লথচ্ছক পাইপটা খচ্ছস প়িচ্ছো, রনচ্ছচি পাথচ্ছি পচ্ছ়ি চুিমাি হচ্ছয় লগচ্ছো। 
  
যািঃ, এখাচ্ছন এচ্ছস এ রনচ্ছয় আমাি দুচ্ছটা পাইপ লগচ্ছো। সচ্ছি আি পাইপও লনই। রকন্তু 
রক কচ্ছি জানচ্ছে লয অচ্ছপো কিাি পচ্ছে িমাসই লমাটামুরট আরম লভচ্ছব লিচ্ছখরি। 
  
কাির্ সরতযই লসটা রঠক সময়। রকন্তু দয়া কচ্ছি এখনই আমাচ্ছক স্পষ্ট কচ্ছি কথা দাও। 
নয়চ্ছতা আগামী িমাচ্ছসি মচ্ছধয তুরম হয়চ্ছতা আবাি লকাচ্ছনা রনযথারতত অসহায় লমচ্ছয়ি 
লদখা পাচ্ছব আি সচ্ছি সচ্ছি তাচ্ছক উদ্ধাি কিচ্ছত বীচ্ছিি মচ্ছতা িুচ্ছট যাচ্ছব। 
  
সশচ্ছে লহচ্ছস, এবাি লসই রনযথারততা অসহায় লমচ্ছয় তুরম, লিাজামন্ড। তচ্ছব লতামাি ওই 
হতো়িা লপাশাক ততরিি বযবসা লতামাচ্ছক িা়িচ্ছত হচ্ছব, তািপি আমিা গ্রাচ্ছম রগচ্ছয় 
থাকচ্ছবা। 
  
ওইও বযবসা লথচ্ছক আমাি অচ্ছনক আয়। বুঝচ্ছত পািচ্ছি না, ওটা আমাি রনজস্ব বযবসা–
আরম রনচ্ছজ ওটা সৃরষ্ট কচ্ছিরি আি তাি জচ্ছনয আমাি যচ্ছথষ্ট গবথ আচ্ছি। লতামাি এত 
সাহস, হঠাৎ বচ্ছে বসচ্ছে, ওসব লিচ্ছ়ি দাও, লসানা। 
  
হা। আমাি এতই সাহস। 
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আি লতামাি রবশ্বাস লতামাি জনয এককথায় আরম িাজী হচ্ছয় যাচ্ছবা? 
  
যরদ িাজী না হও, তাহচ্ছে তুরম আমাি আি লকাচ্ছনা উপকাচ্ছিই আসচ্ছব না। 
  
অসু্ফট স্বচ্ছি লিাজামন্ড বেচ্ছো, ওিঃ লকন, লসানা, লতামাচ্ছক রনচ্ছয় আরম সািাটা জীবন শুধু 
গ্রাচ্ছমই কাটাচ্ছত লচচ্ছয়রি। আমাি লস স্বপ্ন এখন সরতয হচ্ছব…। 
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