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১.১ সালিমযযি পভাজসভা 
  
সাহিত্যের ভভাজসভা 
  
হ ত্সস অহলভার ভেশহি োস হ রীক্ষণ েরত্য আয ায হ ত্জর হদত্ে যাোত্যই িঠাৎ 
 োন্টলহপত্সর ওপর রাখা র্হ়ির্ার হদত্ে যাোত্ল  োরণ যার ধারণা ভসর্া েুহ়ি হ হ র্ 
ভলা যাত্ে। হযহ  ভখালাখুহলভাত্িই স্বীোর েত্র  ভয, যার ভেশহি োত্সর স্টাইল 
সিস ত্যই ভে   ভয  িদত্ল যায। হযহ  প্রায সিঘত্যাভাত্ি ভেষ্টা েত্র  ভেশহি োত্সর 
স্টাইল এেইরে  রাখত্য এিং ভ্রূ-ভলখা িুহিদীপ্ত েত্র যুলত্য। আঁত্র্া েত্র েুলগুত্লা 
ভ াোয ভ াোয েুহিয েরত্য ভেষ্টা েত্রহছত্ল  আিার েখ ও িা েুলগুত্লা 
এত্লাত্ ত্লা েত্র হদত্য এেধরত্ র েুত্লর আর্ঘ সৃহষ্ট েরার ভেষ্টাও েত্রহছত্ল । যার 
ভেশহি োস েী ধরত্ র িত্ি ভসর্া ভোত্ া িোপারই।  য আজ োরণ আজ হযহ  যা 
েরত্য যাত্ে  যা হযহ  েদাহেয েত্র  াত্ে । 
  
যার ওযারড্রত্ির এত্েিাত্র ওপত্রর যাত্ে োরহর্ রু্হপ ভশাভা পাহেল। আপহ  যখ  
হিত্যিাহ়িত্য যাত্ি  অিশেই রু্হপ িেিিার েরত্য িত্ি। যাই হ ত্সস অহলভার দুহর্ রু্হপ 
ভরত্খত্ছ  হিিািিাসত্রর জ ে হেহিয। এের্া িল পাহখর পালত্ের তযহর ভ ালােৃহয 
িোন্ডিত্ের  ত্যা, ভসর্া  া ার ওপর ভিশ আঁত্র্া েত্র িসাত্ া যায ফত্ল এর সুহিধা 
িল ভয, িঠাৎ িৃহষ্ট িত্ল হিিািিাসত্র ভযত্য হ ত্য েুল হভত্জ যাওযার ভয  াত্ে  া। 
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অপরহর্ আত্রা ভিহশ সম্প্রসাহরয, এ ধরত্ র রু্হপ গ্রীত্ের ভোত্ া এে শহ িাত্রর 
অপরাত্ি হিত্যিাহ়িত্য ভযা  হদত্য যাওযার পত্ক্ষ উপযুক্ত। যাত্য ফুল হসফত্  লা াত্ া 
 াত্ে লজ্জািযী লযা জ়িাত্ া এের্া িলুদ জাত্লর আিরত্ণ ঢাো  াত্ে। 
  
অপর দুহর্ রু্হপ সিঘপ্রত্যাজত্ র উপত্যা ী। এের্া রু্হপর ভযা হযহ   া  হদত্যত্ছ –োহি 
িাউস িোর্। 
  
হ ত্সস অহলভার শীত্যর হদত্  োশ্মীরী পুলওভার এিং  রত্ র হদত্  পাযলা পুলওভার 
িেিিার েত্র । হেন্তু হযহ  পুলওভার  াত্য োপাত্লও রু্হপ িত়্িা এের্া িেিিার েত্র  
 া। সহযে ে া িলত্য হে  ফসসত্ল িনু্ধিান্ধিত্দর সত্ে ভভাজ সারত্য রু্হপ প়িার 
দরোর িয  া। 
  
েযু ঘ রু্হপর্া অযেন্ত দাহ  এিং অস্বাভাহিে ভর্েসইও িত্র্। সম্ভিয হযহ  হেছু স ত্যর 
জ ে ভািত্ল  োরণ ভসর্া অযেন্ত দাহ । 
  
এেরু্ ভদার্া ায পত়্ি যাত্ে সিত্যাহ যার জ ে িাঁে হদত্ল ।  হরযা ছুত্র্ এত্লা, পরা শঘ 
ভদিার জ ে যাত্ে িেিিার েরা িত্য  াত্ে। 
  
 হরযা হজজ্ঞাসা েত্রহছল, আপ ার সুন্দর স্মার্ঘ রু্হপর্া হে আপহ  প়িত্য যাত্ে ? 
  
এই ে ার উত্তত্র িোঁ িত্লহছত্ল  হ ত্সস অহলভার এিং জা ত্য ভেত্যহছত্ল  এইভাত্ি 
হেংিা অ ে েীভাত্ি প়িত্ল ভাত্লা ভদখাত্ি যাত্ে। 
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 হরযার হদে ভ ত্ে সািাত্যের আশায ভিশ েত্যেিার ট্রাযাল ভদিার পর রু্হপর্া  া ার 
ভ ত্ে সহরত্যহছত্ল । উত্লর ভপাশাে পহরহিযা হ ত্সস অহলভাত্রর  া ায রু্হপর্া োহপত্য 
সা া ে এেরু্ আধরু্ এহদে ওহদে রু্হরত্য  হরযা িত্লহছল, আপ াত্ে এরে  স্মার্ঘ 
আত্  েখ ও ভদখা যাযহ । 
  
যাত্ে হেছু িলার সুত্যা  হদত্লই সি স ত্যই যার পছত্ন্দ সায ভদয, যার প্রশংসায 
পি ুখ িত্য ওত্ঠ, এই জ েই  হরযাত্ে খুি পছন্দ েত্র । 
  
 ধোিত্ভাত্জ িকৃ্তযা হদত্য যাত্ে ,  হরযা হজজ্ঞাসা েরায হ ত্সস অহলভার ভয  দারুণ 
ভয পাওযার  য  ে ত্ে উঠত্ল  এিং িলত্ল ,  া, অিশেই  য। এিং িলত্ল , যুহ  
য জাত্ া আহ  েখ ও িকৃ্তযা হদই  া। 
  
 হরযা ভভত্িহছল, সাহিহযেেত্দর  ধোিত্ভাত্জ সিাই যা েত্র  াত্ে  আপহ ও যাই 
েরত্য যাত্ে । ১৯৭৩ সাত্লর সি হিখোয ভলখেরা হেংিা ভয িছত্রই ভিাে  া ভে  
আ রা এখ  যাত্দর োত্ছ ভপত্যহছ। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  ভোত্ া িকৃ্তযা হদত্য োই  া, যাঁরা িকৃ্তযা হদত্য পছন্দ 
েত্র  াত্ে  যারাই ভদত্ি , আর যারা আ ার ভ ত্ে ভাত্লাই িক্তা। 
  
 হরযা িলল–আহ  হ হিয, আপহ  এত্য হঠে  ত্যা    হদত্ল ভাত্লা িকৃ্তযা হদত্য 
পারত্ি । 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

5 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

হ ত্সস অহলভার িলত্ল ,  া, আ ার িলা উহেয  য, আহ  জাহ  েী েরত্য পাহর, এিং 
এও জাহ  আহ  েী েরত্য পাহর  া। আহ  িকৃ্তযা হদত্য পাহর  া োরণ স্নাযু দুিঘল িত্য 
ওত্ঠ আ ার, সম্ভিয যখ  আহ  ভযাযলাত্য  াহে হেংিা এেই ে া দুিার িত্ল ভফহল, 
আহ  হেন্তায পত়্ি যাই যখ  আহ  ভেিল অপ া  ভিাধ েহর  া, সম্ভিয যখ  আ াত্ে 
ভীষণ অপ াহ য ভদখায। িকৃ্তযা হলত্খ হ ত্য হ ত্য প়িা যায আহ  ভসর্াও পাহর, হেন্তু 
আহ  ভসর্াত্ে িকৃ্তযা িত্ল  ত্  েহর  া। 
  
 হরযা িলত্ল , ভিশ, আশােহর সি হেছুই ভাত্লাভাত্ি সম্পন্ন িত্ি। যত্ি আহ  এও 
হ হিয ভয,  ধোিত্ভাজ দারুণ সুন্দর িত্য উঠত্ি। 
  
হি ষঘ  লায হ ত্সস অহলভার িলত্ল , অত্ ে অত্ ে ভাত্লা  ধোিত্ভাজ। 
  
 ুত্খ প্রোশ  া েত্র হযহ  ভািত্ল  ভয, আহ   রত্ে যাহে? এেরু্ স ত্যর জ ে হ ত্জর 
 ত্  হেন্তা েরত্ল  োরণ ভোত্ া হেছু েরার পর ভািার ভ ত্ে হেছু েরার আত্  ভভত্ি 
ভদখার্াই ভিহশ পছন্দ েত্র  হযহ । 
  
হযহ  হ ত্জর  ত্  িলত্ল , ভস্টাত্ভর ওপর জো  উযত্ল প়িার  ন্ধ ভপত্য ভস যখ  
ছুত্র্ হ ত্যহছল রান্নার্ত্র। আহ  ভদখত্য োই ভসর্া েী রে  অ ুভূয িয, সি স ত্যই 
সাহিযেিাসত্রর  ধোিত্ভাত্জ আহ  আ হিয িত্য  াহে, িা ভস রে  ধরত্ র হেছুত্য 
আর আহ  েখ ও যাই  া। 
  
সুন্দর  ধোিত্ভাত্জর ভশষ পত্দ এত্স  ত্   ত্  সত্ন্তাষ প্রোশ েরত্ল  হ ত্সস 
অহলভার ভয, যাঁর ভেত্র্ যখ ও হিত্ র ভেযাংত্শর সত্ে হেহ  হ হশত্য হ হষ্ট খািাত্রর 
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হেছু অিহশষ্ট পত়্িহছল। হ হষ্ট খািার যার খুি পছন্দ,  ধোিত্ভাত্জর ভশষ পাত্য এর্া 
খুিই সুস্বাদু। ভসর্া ভিশ যৃহপ্ত সিোত্র ভখত্য হ ত্য ভািহছত্ল  ভেউ যখ   াঝ িযত্স 
যায এই হ হষ্ট খািাত্রর িোপাত্র যাত্ে খুি সযেঘ  ােত্য িত্ি, হিত্শষ েত্র দাঁত্যর 
িোপাত্র। যার দাঁযগুত্লা ভদখত্য সুন্দর সাদা ঝেঝত্ে হেন্তু এর্া সহযে আসল হজহ ত্সর 
 য  িত্লও ওগুত্লা আসল দাঁয  য। িরং েুেুত্রর দাঁযগুত্লা সি স ত্য যার  ত্  িয 
সহযেোত্রর িাহযর দাঁত্যর  য , হেন্তু যার ধারণা  া ুত্ষর দাঁযগুত্লা  েল োহস্টত্ের 
ভ িাযই িা়ি তি হেছু  য। যাইত্িাে লজ্জাজ ে ভোত্ া িোপাত্র জহ়িত্য  া প়িাই 
ভাত্লা ভয   লিণাক্ত োজুিাদা  হেংিা েত্োত্লত্র্ ভলাভ  া েরাই ভাত্লা, এের্া 
পহরপূণঘ যৃহপ্তত্য ভশষ গ্রাসর্া  ুখভহযঘ েত্র ভখত্ল । ভিশ ভাত্লা  ধোিত্ভাজ িলত্য 
িয। 
  
 ধোিত্ভাজ ভয   উপত্ভা  েরত্ল  ভসই সত্ে উপহিয অহযহ ত্দর সেও ভয   ভাত্ি 
উপত্ভা  েরত্ল । শুধু াত্র  হিলা ভলহখোত্দর সংিধঘ া জা াত্ ার জ েই এই 
 ধোিত্ভাত্জর আত্যাজ –হেন্তু ভসৌভা েিশয ভসর্া আর ভেিল  হিলা ভলহখোত্দর  ত্ধে 
সী ািি রইল  া। ভসখাত্  অ ে ভলখে স াত্লােে এিং প়ুিযারাও উপহিয হছল, দু-
জ  আেষঘণীয পুরুত্ষর  াত্ঝ িত্সহছত্ল  হ ত্সস অহলভার। এেজ  িল এিউই  
অোিাই  যাঁর েহিযা হযহ  সিস ত্য উপত্ভা  েত্র  াত্ে , সাহিত্যে যার িেহক্ত য 
অহভজ্ঞযার ভাণ্ডারও হিরার্। এিং হযহ  দারুণ আহয েপরাযণ িেহক্ত। হিত্দশ ভ্র ত্ণ 
যার অত্ ে আহযত্ যযার অহভজ্ঞযা আত্ছ। শুধু যাই  য ভরত্তারাঁ এিং ভাত্লা ভাত্লা 
খািাত্রও যত্ ষ্ট আগ্রিী হযহ । যারা দু-জত্  অযেন্ত খুহশ  ত্  খািাত্রর প্রসত্ে 
আত্লাে া েরত্ল  সাহিত্যের আত্লাে া দূত্র সহরত্য ভরত্খ। 
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অপরজ  িত্ল  সোর ওত্যসহল ভেল্ট,  ধোিত্ভাত্জর এেজ  ভাত্লা সেী। হযহ  যার 
িই-এর প্রসত্ে অত্ ে সুন্দর সুন্দর ে া িলত্ল । হেন্তু এ   ভোত্ া  ন্তিে েরত্ল  
 া যাত্য হ ত্সস অহলভার অসন্তুহষ্ট ভিাধ েত্র , এই োরত্ণই হ ত্সস অহলভার যাত্ে 
যার পত্ক্ষর এেজ  িত্ল  ত্  েরত্ল । হ ত্সস অহলভার  ত্  েত্র , পুরুষত্দর 
প্রশংসা সিস যই গ্রিণত্যা ে। এ িোপাত্র  হিলারাই সাধারণয উৎসাহিয িত্য  াত্ে। 
এ   হেছু হেছু ে া  হিলারা হলত্খ  াত্ে যাত্ে। এে এে স ত্য ভদত্শর অত্ ে দূর 
ভ ত্ে হেছু ভািপ্রিণ যুিেও হেহঠ ভলত্খ যাত্ে।  য সপ্তাত্ি হযহ  যার এে ভক্ত 
যুিত্ের োছ ভ ত্ে এের্া হেহঠ পা  যার শুরুর্া হছল : আপ ার িই পত়্ি আ ার  ত্  
িত্যত্ছ, আপহ  হ িযই  িৎ  হিলা। দে ভসত্েন্ড ভ াল্ডহফশ, িইর্া প়িার পর ভছত্লহর্ 
যার সাহিযে সম্পত্েঘ প্রেণ্ড উচ্ছ্বাস প্রোশ েত্র। যা হযহ   ত্  েত্র  সমূ্পণঘ 
অ ুপযুক্ত। হি যীর সম্মা  পাওযার ভযা ে হযহ  হে া জাত্    া োরণ যার ধারণা, ভয 
সি ভ াত্যন্দা োহিহ  হযহ  ভলত্খ  ভসই হ হরত্খ খুি ভাত্লা হেছু োহিহ  আত্ছ অ ে সি 
োহিহ র ভ ত্ে অত্ ে অত্ ে ভিহশ ভাত্লা িযত্যা িরং যাত্য ভেউ যহদ যাত্ে এেজ  
 িৎ  হিলা িত্ল আখো ভদয যাত্য হযহ  ভোত্ া যুহক্ত খুঁত্জ পা   া। এিং হযহ  
এেজ  ভা েিযী  হিলা হযহ  হেছু োহিহ  হলত্খ যার পাঠেত্দর োত্ছ প্রহযহিয িত্য 
ভপত্রত্ছ  ভাত্লাভাত্ি, এিং হযহ   ত্   ত্  ভািত্ল  এত্েই িত্ল িযত্যা ে ৎোর 
ভসৌভা ে। 
  
অিত্শত্ষ সি হেছু হিত্িে া েত্র  ত্  িয হযহ  যার ভা ে পরীক্ষায ভিশ ভাত্লাভাত্িই 
উত্তীণঘ িত্য ভপত্রত্ছ । এখ  যারা েহফর উত্েত্শে এহ ত্য যাত্ে সা ত্ র হদত্ে 
ভযখাত্  আপহ  আপ ার সেী িদল েরত্য পাত্র । এিং  যু  সেীর সত্ে ভখাস ল্প 
েরত্য পাত্র । হ ত্সস অহলভার ভাত্লাভাত্িই জাত্   এখ   হিলারা ভযখাত্  জ াত্যয 
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িত্ি ভসখাত্  যাত্ে আক্র ণ েরত্ি এিং এধরত্ র আক্র ণ  াত্   ক্কারজ ে প্রশংসা, 
এ-সি ভক্ষত্ত্র হযহ  সি স য সহঠে উত্তর ভদিার পত্র হ ত্জত্ে ভীষণ অ হভজ্ঞ িত্ল 
 ত্  েত্র  োরণ হযহ  জাত্   আপ ার ভদিার  য  সহযেোত্রর সহঠে উত্তর ভসই। 
ভসই আত্লাে া এ  ভাত্ি েত্ল ভয   ত্  িয হিত্দশ ভ্র ত্ণ ভাষার প্রোশভহে সি 
এের্া ভ্র ণসেী জাযীয িই সত্ে হ ত্য যাওযা। 
  
এেজ  প্রশ্ন েরত্ল , আপ ার িই প়িত্য হে দারুণ ভাত্লা লাত্  আ ার, এিং আরও 
 ত্  িয েী রে  হিস্মযেরই  া ভসগুত্লা। 
  
ভলহখো উত্তত্র িলত্ল , এর্া আপ ার অযেন্ত দযা আহ  ভয েী খুহশ 
  
পরিযঘী প্রশ্ন েরত্ল , আপ ার ভিাঝা উহেয আপ ার সত্ে হ হলয িিার জ ে  াত্সর 
পর  াস ধত্র অত্পক্ষা েরহছ এর্া ভযা সহযেই হিস্মযের। 
  
হঠে, এইভাত্িই েত্ল যাত্দর আত্লাে ার  হযপ । সি ে াই িলত্য িত্ি আপ ার িই 
সম্পত্েঘ হেংিা অ ে ভোত্ া ভলহখোর িই সম্পত্েঘ। এর িাইত্র আপহ  এেহর্ ে াও 
িলত্য পারত্ি   া। হেন্তু হ ত্সস অহলভার ভিশ ভাত্লাভাত্িই জাত্   যার সহঠে 
ক্ষ যা। ভসই যখ  হযহ  হিত্দত্শর দূযািাত্স হছত্ল  যার িনু্ধ যার সা ত্  েত্যেহর্ 
প্রশ্ন ভরত্খহছত্ল । 
  
আলিারহর্ া িলত্ল , আপ ার সি ে া আহ  শুত্ হছ, এিং হযহ  আরও িত্লহছত্ল  
সংিাদপত্ত্রর ভসই যরুণ প্রহযহ হধহর্ আপ ার সাক্ষাৎোর ভ িার স য আপহ  যাত্ে 
েী িত্লহছত্ল  আহ  যাও শুত্ হছ। আপ ার ভাত্লা োত্জর জ ে ভয  িঘ িওযা উহেয 
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হছল ভসর্া আপহ  ভদখাত্য পাত্র হ  যাই  া! আপ ার যখ  িলা উহেয হছল ভ াত্যন্দা 
 ল্প আর যাঁরা ভলত্খ  যাত্দর ভ ত্ে অত্ ে ভাত্লা আহ  হলহখ, িোঁ আহ  ভাত্লা হলহখ। 
  
ভসই  ুিূত্যঘ হ ত্সস অহলভার িত্লহছত্ল ,  া–হেন্তু আহ  ভসরে   ই। 
  
 া,  া িলত্ি   া, আহ  ভসরে ই  ই। আপহ  অিশেই িলত্ি  আপহ  খুি ভাত্লা 
ভলত্খ । আপহ  যহদ এই  ুিূত্যঘ  ত্  েত্র  ভয, আপহ  পাত্র   া যখ  আপ াত্ে 
িলত্যই িত্ি ভয, আপহ  পাত্র । 
  
হ ত্সস অহলভার আলিারহর্ াত্ে িলত্ল , ভয সি সাংিাহদেরা আত্স যাত্দর যুহ  
সাক্ষাৎোর হ ত্য পাত্রা, োরণ এ োজর্া যুহ  ভিশ ভাত্লাভাত্িই েরত্য পাত্রা ভদখহছ। 
এিং যুহ  আ ার িত্য এত্দর সাত্  ভাি েত্রা আর আহ  দরজার আ়িাত্ল ভ ত্ে 
শু ি। 
  
আলিারহর্ া িলত্ল , আহ  যা েরত্য পাহর এিং ভসর্া এের্া ভিশ ভেৌযুে িত্ি হেন্তু 
যারা ভয জা ত্ি আহ  আপহ   ই, আপ ার  ুখ যারা ভেত্ , ভসই জত্ েই িলহছ িরং 
আপহ  হ ত্জই ওত্ে  াহ ত্য হদত্য িলত্ি  িা িা জাহ  অ েত্দর ভ ত্ে অত্ ে ভাত্লা 
ভলখা আহ  হলহখ। সিাইত্ে আপ ার িলত্য িত্ি এিং ভসর্া যাত্দর জা া উহেয। যা  া 
েত্র ভসখাত্  িত্স যহদ আপ াত্ে িলত্য শুহ  আপহ  হ ত্জ ভাত্লা ভলখার জ ে  িঘত্িাধ 
 া েত্র উলত্র্ হি য ভদহখত্য িলত্ছ ,  া,  া আহ  অয ভাত্লা ভলহখো  ই, অসম্ভি 
ভি া া  লা ত্ি ভসই ে াগুত্লা। 
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হ ত্সস অহলভার ভািত্ল  এ ভয   িা যা অহভত্ ত্রীত্ে হে েত্র অহভ য েরত্য িয 
ভশখাত্ে এিং পহরোলে যাত্ে যার হ ত্দঘশ ভদিার পত্ক্ষ সমূ্পণঘ অ হভজ্ঞ িত্ল ধত্র 
হ ত্লা। যাইত্িাে এখাত্  খুি ভিহশ অসুহিধা িত্ি  া, ভর্হিত্ল ভয েযজ   হিলা অত্পক্ষা 
েরত্ি যাত্দর োত্ছ িাহস  ুত্খ এহ ত্য যাত্ি  হযহ  এিং খুি সুন্দর েত্র িলত্ি  
আপ াত্দর প্রহয আহ  েৃযজ্ঞ। এ  হে োত্রার িই-এর  াধেত্  ভয ভেউ  া ুষত্ে 
ভজত্  আ ন্দ ভপত্য পাত্র, এ ভয  ে া ালার িাত্ে িায ঢুহেত্য েযেগুত্লা দরোহর 
শব্দ যুত্ল ভ ওযা যা আত্ ই রুদ্রাত্ক্ষর  ালার  য   াঁ া িত্য ভ ত্ছ। 
  
যার ভোখ ভর্হিত্লর োরপাত্শ ভর্ারাত্ফরা েরহছল োরণ হযহ  যার েত্যেজ  িনু্ধ ও 
ভক্তত্দর ভসখাত্  ভদত্খহছত্ল । এেরু্ দূত্র  াযহর  গ্রোন্টত্ে ভদখত্য ভপত্ল । দারুণ 
ভেৌযুেহপ্রয হযহ । এিং হিপত্দর স য হ ত্সস অহলভার প্রাযই হ ত্জর  য   ত্  ভভত্ি 
 াত্ে । েেত্র্ল পাহর্ঘত্য এিং সাহিহযেেত্দর সভায েখ ও হযহ  হ ত্য  াত্ে । 
এখাত্  ভয ভোত্ া  ুিূত্যঘ হিপদ এত্স ভযত্য পাত্র। ভয  –আপহ  যাত্ে  ত্  রাখত্য 
পাত্র হ  হযহ  হঠে আপ াত্ে  ত্  ভরত্খত্ছ , অ িা আপহ  িযত্যা োত্রার সত্ে ে া 
িলত্য ো   া, হেন্তু যাত্ে ভদত্খ আপহ ও এহ়িত্য ভযত্য পারত্ি   া। এত্ক্ষত্ত্র যার 
সা ত্  উভয সংের্ ভদখা ভদত্ি। 
  
এেজ  ভাহরহক্ক ভেিারার সাদা দাঁযওযালা ভদ্র হিলা হ ত্সস অহলভাত্রর সাত্  পহরহেয 
িত্য ো । 
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উচ্চিঃস্বত্র হযহ  হ ত্সস অহলভারত্ে িলত্ল , আজ আপ ার সাত্  ভদখা িওযাত্য 
আ ার েী আ ন্দ। আপ ার িই আ ার খুি হপ্রয। আিার আ ার ভছত্লরও। এিং 
আ ার স্বা ী ভ্র ত্ণ ভ ত্ল আপ ার দুত্র্া িই সত্ে ভ িার জ ে োপ ভদত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভার ভািত্ল  ভদ্র হিলাহর্ আ ার  ত্ র  ত্যা  য। 
  
এেজ  পুহলশ অহফসার হঠে ভয   েত্র  াত্ে ভসইভাত্ি হযহ  হ ত্জত্ে  হিলার িাত্য 
সঁত্প হদত্ল । এিং যার  যু  িনু্ধ এে োপ েহফ গ্রিণ েত্র যার সা ত্  আর এে 
োপ েহফ রাখত্ল । 
  
হ ত্সস অহলভারত্ে  যু  িনু্ধহর্ িলত্ল , আপহ  হ িযই আ ার  া  জাত্    া, আহ  
হ ত্সস িার্ঘ  েে। 
  
হ ত্সস অহলভার িোঁ িত্ল হিহ্বল দৃহষ্টত্য ভািত্য লা ত্ল  ভয, উহ ই হে  ল্প উপ োস 
ভলত্খ ? যাঁর সম্পত্েঘ সহযেই হযহ  হেছু ভখযাল েরত্য পারত্ছ   া, যিুও যার  ত্  
িয যার  া  হযহ  শুত্ ত্ছ , এের্া ক্ষীণ ভাি া যার  ত্  এত্লা। রাজ ীহযর ওপর 
ভোত্ া িই  া হফেস - া ভেৌযুে? এ  হে অপরাধ ূলে ভলখাও  য। হেংিা 
িুহিদীহপ্তর সত্ে রাজ ীহযর  াঁর্ছা়িা? এিং ভসর্া অিশেই সিজ িত্য পাত্র এই ভভত্ি 
স্বহত ভপত্য হ ত্সস অহলভার হ ত্জর  ত্ ই িলত্ল  ওঁর সত্ে ে া িলা যায। যারপর 
হযহ  িলত্ল , ভে    জার িলু  
  
হ ত্সস িার্ঘ  েে িলত্ল , শুত্  সহযে খুি আিযঘ িত্ি  আহ  যা িলত্য যাহে। আহ  
আপ ার িই পত়্ি অ ুভি েত্রহছ ভয, আপহ  েয সিা ুভূহযশীল এিং  া ুত্ষর স্বভাি 
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েয সিত্জই উপলহি েরত্য পাত্র  এিং আ ার ধারণা আহ  এ   এের্া প্রশ্ন েরত্য 
যাহে যার উত্তর যহদ ভেউ  া পাত্র  আপহ  হঠে পারত্ি । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  যা  ত্  েহর  া। সত্ে সত্ে ভািিার ভেষ্টা েরত্ল  
হযহ  ভয অযেন্ত অহ হিয ভিাধ েরত্ছ  যা এের্া ভছাট্ট ে ায েীভাত্ি যাত্ে ভিাঝাত্ া 
যায। 
  
হ ত্সস িার্ঘ  েে যার েহফত্য হেহ র এের্া ভিলা ভফত্ল ভসর্া এ  ভাত্ি হেিুত্ল  
হঠে ভয   াংসাশী িা়ি হেিুত্ে , হ ত্সস অহলভার আ  ত্  ভািত্ল  যার দাঁযগুহল 
সম্ভিয িাহযর দাঁত্যর  য , িাহযর দাঁত্যর ে ঘক্ষ যা হিরার্। 
  
হ ত্সস িার্ঘ  েে যখ  িলহছত্ল –এখ  প্র ত্ ই আহ  হির হ হিয ভয আ ার 
অ ু া  হঠে এিং আহ  হজজ্ঞাসা েরত্য োই আপ ার এেহর্ ধ ঘে ো আত্ছ হে া এিং 
ভসই ধ ঘে োহর্র  া  হে হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্? 
  
েযের্া আ ত্ন্দর আহযশত্যে হিহস্ময িত্য হযহ  িত্ল উঠত্ল , যার অত্ ে ভাত্লা 
ভাত্লা ধ ঘে ো আত্ছ এিং ধ ঘপুত্র ভসই িোপাত্র। যাত্ে এখ  স্বীোর েরত্যই িত্ি ভয 
িাধঘত্েের ভার প়িত্ছ যার ভদি ত্ । ফত্ল ভসই স ত্য হযহ  সিাইত্ে  ত্  রাখত্য 
পারত্য   া। এেজত্ র যা েযঘিে িত্য  াে হযহ  যাই পাল  েত্র ভ ত্ছ , আত্ র 
িছরগুত্লাত্য হখস্ট াত্সর হদত্  ধ ঘ সন্তা ত্দর জ ে ভখল া পাঠাত্ া, যাত্দর ও যাত্দর 
অহভভািেত্দর োত্ছ যাওযা, ভছত্ল ও ভ ত্যত্দর সু্কল ভ ত্ে হ ত্য আসা এিং জীিত্ র 
ভসই ভসরা হদ  এেুশয  জন্মহদত্  যা ধ ঘ া-র অিশেই েরা উহেয। হযহ  ভিশ 
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জাঁেজ ে সিোত্রই পাল  েত্র এত্সত্ছ , যা ছা়িা যাত্দর হিিাত্ির স য অ ুরূপ 
উপিার, আহ ঘে সািাযে এিং আশীিঘাদ জাহ ত্য এত্সত্ছ । ভসইসি ধ ঘসঘন্তা রা ভয যার 
ে ঘিত্ল অত্ ে দূত্র েত্ল ভ ত্ছ এিং এেরু্ এেরু্ েত্র যারা যার জীি  ভ ত্ে সত্র 
ভ ত্ছ, যহদ যাত্দর সা ত্  ভদখত্য পা  আপহ  হ িযই খুি খুহশ িত্ি ? হেন্তু আপ াত্ে 
ভািত্য িত্ি ভয, ভশষ েত্ি আপহ  যাত্দর ভদত্খহছত্ল  এিং যারা োত্দর ে ো হছল 
এিং আপহ  যাত্দর ধ ঘ া িওযার সূত্রর্াই িা েী হছল? 
  
হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্ স্মরণ েরার ভেষ্টা েরত্ল  এিং িলত্ল  হ ত্সস অহলভার, িোঁ িো ঁ
অিশেই। 
  
যার  াত্  এই  য ভয হসহলযার ভোত্ া ছহি যার ভোত্খর সা ত্  ভভত্স উঠল অ িা 
এত্েিাত্র ভছাত্র্াত্িলার ভোত্ া র্র্ ার ে া। হেংিা হিত্স্টর  াত্   া েরত্ণর স য। 
ও িোঁ হসহলযার হিহস্টযা   া েরত্ণর স য হযহ  হ ত্যহছত্ল । উপিার স্বরূপ এের্া 
সুন্দর েুই  অোহ   ােঘা রূপার ছাঁেহ  হদত্যহছত্ল , যাত্য ভাত্লাভাত্ি দুধ ছাঁো ভযত্য 
পাত্র অ িা েখ ও যহদ অত্ ঘর প্রত্যাজ  িয ধ ঘে ো ভসর্া হিহক্রও েরত্য পাত্র। 
েুই  অোহ র ভসই ছাঁেহ র্ার ে া হযহ   ত্  েরত্য পাত্র -সত্যত্রাত্শা এ াত্রা িত্ি। 
হির্াহ যার ছাপ হছল যাত্য। অিাে লাত্  েয সিত্জই রূপার েহফ ভপযালা িা ছাঁেহ র 
ে া স্মরণ েরা যায হেন্তু ভয সন্তা হর্ত্ে উপিার ভদওযা িয যাত্ে হঠে  ত্  রাখা িয 
 া। হযহ  আিারও িলত্ল , আ ার ধারণা িহুহদ  হসহলযাত্ে আহ  ভদহখহ । 
  
হ ত্সস িার্ঘ  েে িলত্ল , ও এখ  অিশেই আত্ি প্রিণ ভ ত্য িত্য উত্ঠত্ছ। আহ  
িলত্য োইহছ ভয, সম্প্রহয ও ওর ধারণা পালত্র্ ভফত্লত্ছ োরণ ও খুি িুহি যী ভ ত্য 
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এিং হিেহিদোলত্য খুি ভাত্লা ফল েত্রত্ছ হেন্তু আ ার  ত্  িয ওর রাজচ্ হযে ধারণা 
আজত্ের হদত্ র সি যরুণ যরুণীত্দরই  ত্যা রাজচ্ হযে ধারণা জন্মাত্ে। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , রাজ ীহয হ ত্য আহ  খুি ভিহশ  া া র্া াই  া োরণ যার 
োত্ছ রাজ ীহয সিস ত্যই অহভশাপ িত্ল  ত্  িয। 
  
ভদখু  আহ  আপ ার ওপর সমূ্পণঘ আিা ভরত্খই এ   এের্া হেছু িলত্য যাহে যার 
সহঠে উত্তর আহ  আপ ার োছ ভ ত্ে জা ত্য োই এিং আহ  হ হিয ভয, আপহ  
যাত্য হেছু  ত্  েরত্ি   া। আহ  অত্ ত্ের োছ ভ ত্ে শুত্ হছ আপহ  েত্যা দযালু 
এিং ভে   স্বযিঃসূ্ফযঘভাত্ি সি হেছু সম্পন্ন েত্র  াত্ে । 
  
হ ত্সস অহলভাত্রর  ত্  হিস্ময জা ত্ছ োরণ যহদ উহ  র্াো ধার ভেত্য িত্স  আ ার 
োছ ভ ত্ে এিং হযহ  এও জাত্   ভয, অত্ ত্ে সাক্ষাৎোর শুরু েত্র  প্র ত্  এইরে  
  ত্ভজাত্ া ে ািাযঘা িত্ল। 
  
ভদখু , আ ার োত্ছ এর্া এের্া হিরার্  ুিূত্যঘর িোপার। োরণ সহযেই আহ  এ   
এের্া ে া ভাহি যা আ াত্ে অিশেই খুতঁ্জ িার েরত্য িত্ি। ভািু  হসহলযা হিত্য 
েরত্য যাত্ে অ িা হসহলযা আ ার ভছত্লত্ে হিত্য েরত্য যাত্ে, ভিস ন্ডত্ে। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , যাই িুহঝ? 
  
িযঘ াত্  অন্তয ভসর্া যাত্দর ধারণা।  া ুষ সম্পত্েঘ প্রত্যেত্েই জা ত্য োয এিং ভসর্া 
আহ  ভীষণভাত্ি জা ত্য োই। এর্া এ   এের্া অস্বাভাহিে হজহ স যা ভয ভোত্ া 
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 া ুষত্ে হজত্জ্ঞস েরা যায  া। োরণ আহ  িলত্য োই ভয, এেজ  আ ন্তুত্ের োত্ছ 
হজত্জ্ঞস েরা,  া যা আহ  পারি  া। িরং আহ   ত্  েহর  া, আপহ  এেজ  আ ন্তুে 
হপ্রয হ ত্সস অহলভার। 
  
হ ত্সস অহলভার ভািত্ল  ভয, আ ার ইো আপহ  েরু । োরণ যার স্নাযু দুিঘল িত্য 
েত্লত্ছ। হেন্তু যার উৎেণ্ঠা হসহলযা অচ্িধ সন্তাত্ র জন্ম ভদযহ  ভযা অ িা এের্া 
অচ্িধ সন্তাত্ র জন্ম হদত্য যাত্ে এিং হযহ  হে এই িোপাত্র হেছু জা ত্য ো  
হিতাহরযভাত্ি? এিং ভসর্া খুিই ভি া া  িত্ি। অপর পত্ক্ষ হ ত্সস অহলভার ভািত্ল  
ভয, পাঁে-ছ িছর িল আহ  ওত্ে ভদহখহ  এিং ওর িযস এখ  পাঁেশ হেংিা ছাহিশ 
িত্ি হ িযই। সুযরাং খুি িলা সিজ আহ  হেছুই জাহ   া। 
  
সা ত্ র হদত্ে ঝঁুত্ে প়িত্ল  হ ত্সস িার্ঘ  েে ভয  ভদত্খ  ত্  িল হ িঃোস হ ত্য খুি 
েষ্ট িত্ে যার। 
  
আহ  োই আপহ  আ াত্ে িলু , োরণ আহ  হ হিয িই আপহ  জাত্    যুিা 
আপ ার ভিশ ভাত্লা ধারণা আত্ছ েী েত্র ভসই সি র্র্ল। আো িলত্য পাত্র  ওর  া 
হে ওর িািাত্ে খু  েত্রহছল হেংিা ওর িািা ওর  াত্ে খু  েত্র? 
  
হ ত্সস অহলভার যা হেছুই অ ু া  েত্র  ােু   া ভে  হ ত্সস িার্ঘ  েত্ের হদত্ে 
অহিোসেভাত্ি হির ভোত্খ যাহেত্য রইত্ল । হেন্তু আহ  যা জাহ   া–এেরু্  া ত্ল  
আহ  িুঝত্য পারহছ  া িোপারর্া আহ  িলত্য োইহছ ভোত্ া োরত্ণ 
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হপ্রয হ ত্সস অহলভার আপহ  হ িযই জাত্  ।  াত্  আহ  িলত্য োই এ   ধরত্ র 
এের্া হিখোয ভে …এিং অিশেই আহ  জাহ  এর্া অত্ েহদ  আত্ র র্র্ া,  ত্  িয 
অন্তয দশ িাত্রা িছর আত্ োর ভযা িত্িই। ভসই স য হেন্তু দারণ আত্লা়ি  
যুত্লহছল। আহ  হ হিয ভয আপহ   ত্  ভরত্খত্ছ  এিং আপ ার অিশেই  ত্  রাখা 
উহেয। 
  
 হ ত্সস অহলভাত্রর স্নাযুত্োষগুত্লা যখ  ভিপত্রাযাভাত্ি োজ েরত্য শুরু েত্র 
হদত্যহছল োরণ হসহলযা হছল যাঁর ধ ঘে ো এিং ভসর্া খুিই সযে। হসহলযার  া হছল 
 হল ভপ্রস্ট  ভগ্র এিং ভস হছল যার িনু্ধ যহদও হঠে অন্তরে  য। আর িোঁ অিশেই 
এেজ  তসহ েত্ে হিত্য েত্রহছল। ভস েী ভয   া  হছল যার–িোঁ সোর অ ুে 
র োত্ভন্সক্রফর্।  যুিা ভোত্ া এে রাষ্ট্রদূয?  া, অস্বাভাহিে এ সি হজহ স ভেউ েখ ও 
 ত্  রাখত্য পাত্র  া। শুধু যাই  য হযহ  ভয হ ত্জ  হলর হিিািিাসত্র যার 
সিেরীরূত্প উপহিয হছত্ল  ভস ে াও  ত্  েরত্য পারত্ছ   া। হযহ  ভভত্িহছত্ল , 
যার  ত্  আত্ছ, ভয    াউস েোত্পত্ল স্মার্ঘ হিিাি অ ুিা , অ িা ভস ধরত্ র এের্া 
হেছু। ভয ভেউ ভসর্া ভুত্ল ভযত্যই পাত্র, হেন্তু যারপর ভিশ েত্যে িছর যাত্দর সত্ে 
যার আর ভদখা িযহ । িযত্যা ভো াও ভয  েত্ল হ ত্যহছল যারা  ধেপ্রাত্েে? পারহসযায? 
ইরাত্ে? এেস ত্য ইহজপ্ট? অ িা  ালত্য? যহদ েদাহেৎ যারা ইংলোত্ন্ড ভিত়্িাত্য 
আসয হযহ  আিার ভদখা েরত্য  যাত্দর সত্ে। হেন্তু ভস ভযা ছহি ভযালার  য  এিং 
ভসই ভভালা ছহির হদত্ে যাহেত্য  াোর  য । যহদ ভোত্ া ভলােত্ে অস্পষ্টভাত্ি  ত্  
রাখত্ল পত্র এিং ভসই  ত্  রাখার িোপারর্া ধীত্র ধীত্র ভয ভাত্ি    ভ ত্ে  ুত্ছ যায 
এিং সহযেই পরিযঘীোত্ল যাত্দর ভে া িা  ত্  রাখা যায  া ভে হছল ভস। আর আিযঘ 
হযহ  এখ   ত্  েরত্য পাত্র   া, সোর র োত্ভন্সক্রফর্ ও ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ওরত্ফ 
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 হল ভপ্রস্ট  ভগ্র যার জীিত্  প্রত্িশ েত্রহছল হে া। েই ভস রে  যার হেছু  ত্  িয 
 া। হেন্তু আিযঘ যারপর…যখ ও যাঁর হদত্ে অিাে ভোত্খ যাহেত্য  াত্ে  হ ত্সস 
িার্ঘ  েে। যাঁর  ত্  রাখার অক্ষ যা ভদত্খ হ ত্সস িার্ঘ  েে িযাশ িত্য 
উত্ঠহছত্ল । আর ভসই র্র্ ার োরণই িা েী  ােত্য পাত্র যাও হযহ  ভভত্ি পা   া। 
  
খু ? আপহ  িলত্য োইত্ছ   াত্ –এের্া দুর্ঘর্ া? ওত্িা  া! দুর্ঘর্ া  য, স ুত্দ্রর 
ধাত্রর িাহ়িগুত্লার  ত্ধে এেহর্ত্য যারা  ােয। অ িা আ ার  ত্  িয, ে ঘওযাল 
যাইত্িাে ভসখাত্  োছাোহছ ভো াও পািা়ি হছল। এিং ভসখাত্ ই যাত্দর এের্া িাহ়ি 
হছল এিং ভসই দু ঘ  পািাত়্ির এই পাত্শ এেহদ  দুজ ত্ে পাওযা যায গুহলহিি 
অিিায। হেন্তু এই ভ ত্ে পুহলশ সহযেই িুঝত্য পাত্র  া ভয, িয প্র ত্  স্ত্রী যার 
স্বা ীত্ে গুহল েত্র এিং যারপর ভস হ ত্জত্ে গুহলহিি েত্র অ িা স্বা ী যার স্ত্রীত্ে 
গুহল েত্র পত্র ভস হ ত্জই হ ত্জত্ে গুহল েত্রহছল হে া। হেন্তু যারা েযেগুত্লা প্র াণ 
ও য ে যাোই েত্র ভদত্খ িুঝত্ল  ভয, ভসগুত্লার েত্যেহর্ িল িুত্লর্ আর অ ে আরও 
েত্যেহর্ হজহ স হেন্তু ভসই সি হজহ স হদত্য ভসই িযোর হে ারা েরা খুিই দুিঃসাধে 
িোপার। যারা এও ভািল িযত্যা দু-জত্  যুহক্ত েত্র আত্মিযো েত্র  ােত্ি–ভসই 
হিোত্র হে রায ভিহ়িত্যহছল  ত্  ভ ই। ভসর্া এের্া িে ঘ অহভযা  িা ওই ধরত্ র হেছু 
এের্া িত্য পাত্র। এিং প্রত্যেত্েই অিশেই জা য ভয, এর এের্া অ ঘ হছল আর এই 
ভজা়িা খু ত্ে ভেন্দ্র েত্র িহু  ল্প ভলাত্ের  ুত্খ  ুত্খ আত্লহেয িয 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , সম্ভিয সই    ়িা এ  হে হযহ  এের্া  ল্পও  ত্  েরার 
ভেষ্টা েরত্ল , যহদ পাত্র । 
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ওত্িা  ত্  পত়্িত্ছ িযত্যা  ত্  প়িত্ছ। যত্ি হেন্তু এর্াও হঠে ভয, ভজার েত্র ভসর্া 
িলা শক্ত আহ  জাহ । িযত্যা ভসহদ  অ িা আত্ র হদ  ওত্দর দুজত্ র  ত্ধে ঝ ়িা 
হিিাদ িয–ফত্ল অ ে আর এেজ  পুরুত্ষর ে া ওত্ঠ, এিং যারপর অিশেই স্বাভাহিে 
োরত্ণই অ ে আর এে  ারীর প্রসে উত্ঠ  ােত্ি ভসই ঝ ়িার  াত্ঝ, এিং ভেউ 
েখ ও জা ত্যও পারত্ি  া ভয, ওত্দর ঝ ়িা েী ভাত্ি শুরু িত্যহছল। আ ার ধারণা 
িোপারর্া ভিশ ভাত্লাভাত্িই ভ াপ  েরা িয, োরণ ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফত্র্র 
পদ যঘাদা ও সা াহজে  যঘাদা হছল অত্ ে উঁেুত্য। এিং আরও ভশা া যায ভয, ভসই ভয, 
ভসই িছত্রই এের্া  াহসঘংত্িাত্  ভস ভহযঘ িয এিং ভসখাত্ ই িযত্যা ভস ভোত্ া 
অপ্রীহযের র্র্ ার সত্ে জহ়িত্য পত়্ি  ােত্ি যার পহরণা  ভস সহযেই জা য  া, ভস েী 
েরত্য যাত্ে? 
  
দৃঢ়স্বত্র হ ত্সস অহলভার িলত্ল , সহযেই আহ  হিহস্ময। এিং অিশেই আ ার িলা 
উহেয ভয, এ িোপাত্র আহ  হেছুই জাহ   া, এিং আপহ ই প্র   উত্েখ েরত্ল  িত্লই 
এখ  আ ার এেরু্  ত্  প়িত্ছ ভয  এ ধরত্ র এের্া ভেস িত্যহছল িত্র্ যত্ি 
 া গুত্লা আহ  ভখযাল েরত্য পাহর এিং এই ভলােগুত্লাত্েও আহ  হেহ । হেন্তু 
যারপত্র ও িোপাত্র েী র্ত্র্হছল ভস খির আ ার জা া ভ ই এিং সহযেই  ত্  েহর  া 
এ িোপাত্র হিনু্দ াত্র ধারণা আ ার আত্ছ ভয… 
  
হ ত্সস অহলভার ভািত্ল  ভয, হযহ  সহযেই যত্ ষ্ট সািত্সর সত্েই ে াগুত্লা িলত্য 
ভপত্রত্ছ । অিার হ ত্সস িার্ঘ  েত্ের হদত্ে যাহেত্য যৎক্ষণাৎ হেন্তা েরত্ল  এ সি 
প্রশ্ন েরার ধৃষ্টযা আপ ার হে েত্র িল ভে জাত্ ! 
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এই র্র্ া অযেন্ত জরুহর িত্লই আ ার জা া উহেয, িলত্ল  হ ত্সস িার্ঘ  েে। যখ  
যার ভোখ দুত্র্া  াত্িঘল পা ত্রর  ত্যা েহঠ  িত্য উঠত্য ভদখা ভ ল এিং িলত্ল , 
ভদখু  এর্া হিত্শষ জরুহর োরণ আ ার পুত্র হসহলযাত্ে হিত্য েরত্য োয িত্ল। 
  
হ ত্সস অহলভার আর িলত্ল , আহ  হেছুই শুহ হ  েখ ও। যাই আ ার আশঙ্কা, আহ  
আপ াত্ে িযত্যা সািাত্যে েরত্য পারি  া। 
  
হেন্তু আপহ  অিশেই জাত্    াত্  আহ  িলত্য োই ভয, যখ  আপহ  এই রে  
ে ৎোর  ল্প ভলত্খ  যখ  অপরাধ সম্পত্েঘ আপহ  সি হেছুই জাত্  । এিং আপহ  
এও জাত্   ভে অপরাধ েত্র  াত্ে আর ভে ই িা যারা েত্র  াত্ে এিং আ ার 
হিোস ভয, সি ধরত্ র  া ুষই ভসই সি োহিহ র আ়িাত্ল  াত্ে ভয সি োহিহ  যারা 
আপ াত্ে িযত্যা িত্ল  ােত্ি। িলত্ল  হ ত্সস িার্ঘ  েে। 
  
আহ  হেছুই জাহ   া এিার ভিশ রুক্ষস্বত্রই িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
অ ে ভদখু , সহযে ে া িলত্য েী, এ িোপাত্র োত্েই িা হজজ্ঞাসা েরত্য যাি? এিং 
ভেউ জাত্ ও  া িোপারর্া। আহ  িলত্য োইহছ  াত্  আজত্ের হদত্  ভেউ পুহলত্শর 
োত্ছ ভযত্য পাত্র  া। এিং আ ার  ত্  িয  া ভয, যারা আপ াত্ে হেছু িলত্ি। োরণ 
হিসাত্ি িলা ভযত্য পাত্র যারা হ িযই এর্া ভ াপ  েরার ভেষ্টা েরত্ি। অ ে আহ  
 ত্  েহর ভয, সযেত্ে অস্বীোর েরা অযেন্ত জরুহর। 
  
ঠান্ডা  লায হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  ভযা ভেিল িই হলত্খ  াহে। ভসগুত্লা 
সমূ্পণঘ োল্পহ ে। এিং োত্রার িেহক্ত যভাত্ি অপরাধ সম্পত্েঘ আহ  হেছুই জাহ   া 
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এিং অপরাধযত্ের িোপাত্র আ ার ভোত্ া ধারণা িা  যা যও জা া ভ ই, সুযরাং 
আ ার আশঙ্কা আহ  ভোত্ াভাত্িই আপ াত্ে সািাযে েরত্য পারি  া। 
  
হেন্তু আপহ  হে আপ ার ধ ঘেঘ োত্ে হজজ্ঞাসা েরত্য পাত্র   া? 
  
হসহলযাত্ে হজত্জ্ঞস েরি? এিার আিার হ ত্সস অহলভাত্রর ভোখ দুত্র্া হির িল। এিং 
িলত্ল , জাহ   া েী ভাত্ি হজত্জ্ঞস েরি আ ার ধারণা যখ  এই হিত্যা ান্ত র্র্ া 
র্ত্র্হছল যখ  ও খুিই িাচা হছল। 
  
িোঁ আ ার ধারণা, এ িোপাত্র সি হেছুই জাত্  ও। হ ত্সস িার্ঘ  েে আরও িলত্ল , 
আ ার  ত্  িয  া আপহ  জাত্   িত্ল, ভিস ণ্ড এর্া পছন্দ েরত্ি এিং এও জাত্   
ভযখাত্  হসহলযা জহ়িয ভসখাত্  খুিই স্পশঘোযর ভস। হেন্তু সহযে ে া িলত্য েী 
আ ার  ত্  িয  া ভয- া–এ িোপাত্র আহ  হ হিয ও আপ াত্ে সি খুত্ল িলত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , সহযেই আহ  ওত্ে হজত্জ্ঞস েরার ে া স্বত্েও ভািত্য পাহর।, 
এিং হযহ  যার র্হ়ির হদত্ে যাোিার ভা  েরত্ল  এিং সত্ে সত্ে হযহ  িত্ল 
উঠত্ল , ওত্ি হপ্রয, আ রা দীর্ঘ স য ধত্র এই সুন্দর  ধোিত্ভাজ উপত্ভা  েরলা , 
অ ে এখহ  আ াত্ে ছুর্ত্য িত্ি োরণ আ ার এের্া জরুহর সাক্ষাৎোর আত্ছ। হেন্তু, 
আপ াত্ে সািাযে েরত্য  া পারার জ ে সহযেই আহ  খুি দুিঃহখয, হিদায, হ ত্সস 
ভিিহল েে, হেন্তু এ সি প্রসে অযেন্ত জহর্ল এিং সহযে ে া িলত্য েী আপ ার 
ধারণার হে ভোত্ া যফায িত্য পাত্র যা ভয ভাত্িই ভিাে? 
  
ওত্িা, িোঁ আহ  হেন্তু  ত্  েহর অত্ ে পা ঘেে িত্য পাত্র। 
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 হঠে ভসই স ত্য এেজ  ভলহখোত্ে ভসহদত্ে এহ ত্য আসত্য ভদখত্ল  হ ত্সস 
অহলভার এিং হযহ  যাত্ে ভিশ ভাত্লা েত্রই জা ত্য , িঠাৎ লাহফত্য উত্ঠ হযহ  যার 
এের্া িায ধত্র ভফলত্ল । 
  
সত্ম্বাধ  েরত্ল , লুইস, আ ার হপ্রয লুইস, ভযা াত্ে ভদখত্য ভপত্য েী ভয ভাত্লা 
লা ত্ছ আ ার। আো, এর আত্  ভযা ভযা াত্ে ভদখত্য পাইহ । 
  
িাই! এোহরযাি , িহুহদ  িল ভযা ার সাত্  ভোত্ া ভদখাসাক্ষায িযহ । অ ে যুহ  হে 
খুি ভরা া িত্য ভ ছ, যাই  া? 
  
েী সুন্দর সুন্দর ে া  া যুহ  আ াত্ে িলল, িনু্ধত্ে িায হদত্য জহ়িত্য ধত্র িলত্ল  
হ ত্সস অহলভার এিং ভসাফা ভ ত্ে উত্ঠ দা়ঁিাত্ল  হযহ  এিং আিার িলত্ল , 
এেজত্ র সাত্  আ াত্ে ভদখা েরত্য িত্ি, আহ  যাহে িনু্ধ। 
  
হ ত্সস অহলভাত্রর িনু্ধ যাঁর োঁত্ধর ওপর হদত্য আ়িত্োত্খ হ ত্সস িার্ঘ  েেত্ে 
এেিার ভদখত্ল  এিং িলত্ল , আ ার অ ু া  ওই ভযঙ্কর  হিলার পাোয পত়্ি যুহ  
হ িযই আর্ত্ে পত়্িহছত্ল, যাই  া? 
  
ে ার উত্তত্র হ ত্সস অহলভার িলত্ল , উহ  আ াত্ে যয সি অস্বাভাহিে প্রশ্ন 
েরহছত্ল । ওত্িা, যুহ  হে জা ত্য  া ভয, েী ভাত্ি ভসগুত্লার উত্তর ভদওযা যায? 
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 া। হেন্তু ভসগুত্লা ভোত্ াভাত্িই োত্জর এহক্তযাত্র পত়্ি  া, এিং আহ  ভযসি প্রত্শ্নর 
হিনু্দহিস ঘ পযঘন্ত জাহ   া। হেন্তু ভসগুত্লার উত্তর হদত্য আহ  োইহ । 
  
ভোত্ া আগ্রত্ি িোপার আত্ছ? 
  
আ ার  ত্  িয িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। এিং যখ  যার  া ায এের্া  যু  ধারণার 
আ    র্র্হছল। যহদও  ত্  িয, িযত্যা ভসর্া আগ্রি জা াত্য পাত্র হেন্তু ভেিল– 
  
িনু্ধহর্ হজত্জ্ঞস েরত্ল , উই  হে ভযা াত্ে যা াদা েরহছত্ল ? হেন্তু ভযা ার যহদ  াহ়ি 
 া  াত্ে আহ  ভযা াত্ে হলফর্ ভদি, এিং যুহ  ভযা ার খুহশ য জায ায ভ ত্  ভযও। 
হেন্তু লন্ডত্  আহ  েখ ও  াহ়ি হ ত্য ভিত্রাই  া, োরণ পােঘ েরা হে ভয ভযঙ্কর 
িোপার যা আহ  জাহ । এে ে ায যাত্ে িত্ল অেল অিিা। 
  
ধ েিাদ, পাহর্ঘত্য যাঁর সে ভাত্লা লাত্ । সিাইত্ে হিদায জাহ ত্য আরও অত্ ে ভাত্লা 
ভাত্লা ে া হিহ  ত্যর পর হ ত্সস অহলভার যার িনু্ধর  াহ়িত্য হ ত্য িসত্ল  এিং 
 াহ়ির্া লন্ড  ভস্কাযাত্রর হদত্ে ছুত্র্ যাহেল। 
  
ইর্  ভর্ত্রস যাই  া? যার িনু্ধহর্ হজত্জ্ঞস েরত্ল । 
  
িোঁ, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার, অ ে এখ  আহ  ভো ায যাি, ও িোঁ আ ার  ত্  িয 
ভিাযাইর্ার ফাযাসঘ  ো সত্ । হেন্তু আহ  ভসর্ার  া র্া হেছুত্যই  ত্  রাখত্য পাহর  া। 
অ ে আহ  জাহ , ভসর্া ভো ায? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

ওত্িা, ফ্ল্োর্গুত্লা ভিশ আধুহ ে ধরত্ র। অযেন্ত োরত্েৌত্ো এিং জোহ হযে। 
  
হঠেই যাই িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
. 
  
িাহয 
  
 িা  আল্ট অোহলত্সর জ্ঞাত্ র প হ ত্দঘশ, হ স হলহভংত্স্টা  হঠো া ভলখা িইর্া খুঁত্জ 
হদত্য পার হে? 
  
যার উত্তত্র িলত্ল , িাঁ িাত্যর ভোণায আপ ার ভিত্স্কর ওপরই আত্ছ হ ত্সস 
অহলভার। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভসর্ার ে া আহ  িলহছ  া। আহ  ভযর্া িলহছ  াত্  এখ  
ভযর্া আহ  িেিিার েরহছ। অ ঘাৎ আ ার ভশত্ষরর্া িা আত্ র িছর হেংিা যার আত্ র 
আত্ রর্া, সত্ন্দি প্রোশ েত্র হ স হলহভংত্স্টা  িলল ভসর্া ভফত্ল ভদওযা িযহ  ভযা? 
  
 া, হঠো ার িই আহ  ভফত্ল হদই  া োরণ ভসর্া ভযা ার প্রাযই দরোর িত্য  াত্ে, 
অ ঘাৎ আহ  িলত্য োইহছ হেছু হঠো া যুহ   যু  িইত্য েহপ েত্রাহ ? যত্ি আ ার 
 ত্  িয র্লিত্যত্জর ড্রযারগুত্লার  ত্ধে ভয ভোত্ া এের্ায আত্ছ ভসর্া। 
  
হ স ভসিউইত্ের িলাহভহষক্ত িল হ স হলহভংত্স্টা  সুযরাং িলত্য ভ ত্ল এেরে  
 িা যা। অোহরযাি  অহলভার হ স ভসিউইেত্ে িাহরত্যত্ছ । অত্ ে হেছু জা য 
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ভ ত্যহর্ এিং ভস আরও জা য ভো  ভো  স ত্য হ স অহলভার ভো  হজহ স ভো ায 
রাখত্য । ভয সি ভলাত্েত্দর সুন্দর সুন্দর হেহঠ হলখত্য  হ ত্সস অহলভার যাত্দর  া  
েী সুন্দর  ত্  রাখয। শুধু যাই  য আিার ভয সি ভলাত্েত্দর রুক্ষ ভাষায হেহঠ 
হলখত্য  যাত্দর  া ও  ত্  রাখত্য । অযেন্ত োত্জর এই ভ ত্যহর্ ভয ভোত্ া োরত্ণই 
ভিাে ভস অোত্জর িত্য পত়্ি  ােত্ি িযত্যা। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , েী ভয  
িইর্ার  া ? ভস হছল ভসই িইর্ার  য , যার   র্াত্ে ভফত্ল আসা হদ গুত্লাত্য 
হপহছত্য হ ত্য হ ত্য  ত্  েরার ভেষ্টা েরত্ল  এিং িলত্ল , ও িোঁ আহ  জাহ । িাদাহ  
রত্ের এের্া িত়্িা িই হভত্টাহরয যুত্ র সি হেছুই যাত্য এ ত্োযোর উইহদ  আপ  
এভহরহ ং। েী েত্র হ ত্েত্লর ওপর ভ ত্ে ভলািার ভ াংরা দা  ভযালা যায, এিং 
হিশত্পর োত্ছ ভখাশ ত্ল্পর হেহঠ ভলখা েী েত্র শুরু েরত্য িয সি জা া এই িই 
ভ ত্ে। সি হেছু আত্ছ এ ত্োযোর উইহদ  আপ  এভহরহ ং। িইহর্  িা  আল্ট 
অোহলত্সর  িা  হ ভঘরত্যা ে আশ্রয। 
  
আ র্ অোহলত্সর িই-এর ভযা ে হছল হ স ভসিউইে এিং হ স হলহভংত্স্টা  ভ াত্র্ও 
যার  য   য। হ স হলহভংত্স্টা  সি স য ভসখাত্  দাঁহ়িত্য  াত্ে ।  াত্যর রং পাণু্ডর 
িণঘ, লম্বাত্র্ ধরত্ র  ুখ এিং হ ত্জত্ে এেজ  দক্ষ িত্ল ভদখাত্ ার প্রিণযা আত্ছ 
োরণ যার  ুত্খর প্রহযহর্ ভরখাই িত্ল ভদয ভদত্খা আহ  অযেন্ত দক্ষ। হেন্তু হ ত্সস 
অহলভার ভাত্ি  ভস হেন্তু সহযে ভসরে   য। ভস ভেিল সি জায াগুত্লা জাত্  ভযখাত্  
প্রাক্ত  ে ঘীরা িইপত্তর রাখয এিং হ ত্সস অহলভার ভযখাত্  ভোত্ া হজহ স রাখত্য 
পাত্র  ভসই সি জায াগুহলই হছল যার োত্ছ পহরষ্কারভাত্ি হিত্িহেয িয। 
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িত্ে যাওযা ভছত্লর  য  খুি ভজাত্র হেৎোর েত্র িলত্ল , আহ  েী োই জাত্ া? 
আ ার োই ১৯৭০ সাত্লর হঠো ার িই এিং ভসই সত্ে ১৯৬৯ সাত্লরর্াও লা ত্ি। যয 
হশ হ র সম্ভি যুহ  হে ভখাঁজ েরত্ি? 
  
িোঁ, িোঁ, হ িযই। িলল হ স হলহভংত্স্টা । ভ ত্যহর্ এ  ভাত্ি শূত্ ে যার হদত্ে যাোল 
ভয  ভদত্খ  ত্  িল এ   এের্া হজহ স যাত্ে ভখাঁজ েরত্য িলা িত্যত্ছ, যার  া  ভস 
আত্  েখ ও শুত্ ত্ছ িত্ল  ত্  িয  া, অভাি ীযভাত্ি ভা ে যার সিায  া িত্ল 
   ়িা দক্ষযা হদত্য ভস েীভাত্ি খুঁত্জ িার েরত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভার হ ত্জর  ত্  ভািত্ল  ভসিউইেত্ে  া ভপত্ল আ ার সি হেছু অেল 
িত্য যাত্ি এিং আহ  পা ল িত্য যাি। 
  
হ স হলহভংত্স্টা  হ ত্সস অহলভাত্রর স্টাহি ও ভলখার র্ত্রর ফাহ ঘোত্রর স ত 
ড্রযারগুত্লা খুলত্য শুরু েরল। 
  
হ স হলহভংত্স্টা  ভিশ খুহশ িত্য আ ত্ন্দ িত্ল উঠল এখাত্   য িছত্ররর্া, অত্ ে ভিহশ 
িাল আ ত্লর ভলখা ১৯৭১ েলত্ি  া?হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ১৯৭১ আহ  োই  া। 
এের্া অস্পষ্ট হেন্তা এিং সৃ্মহযশহক্তত্ে োত্জ লাহ ত্য িলত্ল , োত্যর ভপহর্র ভর্হিত্ল 
ভদত্খা ভযা? হ স হলহভংত্স্টা  োরহদত্ে যাহেত্য ভদত্খ এিং যযই যাোয যত্যাই 
হেহন্তয ভদখায যাত্ে, ওই ভয ওই-ভর্হিলর্া ভর্হিত্লর হদত্ে আেুল ভদহখত্য িলত্ল । 
োত্যর ভপহর্র ওপর এের্া ভিস্ক িুে রত্যত্ছ, ভসর্া হে? হ স হলহভংত্স্টা  হ ত্সস 
অহলভাত্রর হদত্ে যাহেত্য হজত্জ্ঞস েরল। 
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িোঁ ওর্া িত্য পাত্র, আ ার  ত্  প়িত্ছ হ ত্সস অহলভার িলত্ল । 
  
হেন্তু এ ভযা ভদখহছ োর িছর আত্ োর ভসই ১৯৬৮ সাত্লর হ ত্সস অহলভার। 
  
ওর্াই প্রায হঠে, হ ত্সস অহলভার িলত্ল  এিং ভসহর্ িত য েত্র ভিত্স্ক হফত্র 
ভ ত্ল । এর  ত্ধে িাল আ ত্লরও সি হেছু আত্ছ হেন্তু এখ  ভদখ ভযা আ ার 
জন্মহদত্ র িইর্া যুহ  পাও হে া হ স হলহভংত্স্টা । 
  
আহ  ভযা জাহ   া। 
  
ওর্া এখ  আর আহ  িেিিার েহর  া যত্ি এে স য েরযা । ভিশ িত়্িা আোত্রর 
হছল, হ ত্সস অহলভার িলত্ল  এিং আরও িলত্ল , আহ  যখ  হশশু হছলা  যখ  
ভ ত্েই শুরু েহর। আ ার ধারণা ভসর্া ওপত্রর যলায আত্ছ, যুহ  জাত্ া ভছত্লরা ছুহর্র 
স য িাহ়িত্য এত্ল আ রা ভয র্রর্া িেিিার েত্র  াহে এিং হিছা ার পাত্শ ভয 
আল াহরর্া আত্ছ– 
  
ওত্িা আহ  হে ভসর্ার ভখাঁজ েরি? িা, আহ  হঠে যাই োই, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
হ স হলহভংত্স্টা  ভযই র্র ভ ত্ে ভির িত্য ভ ত্ল  হযহ  এেরু্ উৎফুে িত্য উঠত্ল  
এিং দরজার্া িন্ধ েত্র হদত্ল  ভভযর ভ ত্ে, হযহ  ভিত্স্কর সা ত্  হ ত্য হঠো াগুত্লার 
ওপর ভোখ িুত্লাত্য  াত্ে । ভলখাগুত্লা অিশে হফত্ে িত্য ভ ত্ছ, যখ  োত্যর  ন্ধ যার 
 াত্ে ভভত্স আসহছল। হঠো াগুত্লা ভদখত্যই ভোত্খ প়িল র োত্ভন্সক্রফর্! হসহলযা 
র োত্ভন্সক্রফর্। িো ঁ ১৪ হফশাত্ে হ উস. এস. িবু্ল ৩। এর্াই হসহলযার হঠো া এিং 
ভসখাত্ ই ও  ােয। হেন্তু আরও এেজ  হছল স্টোন্ড অ  হদ গ্রী , হেউ হিত্জর োত্ছ 
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িত্ি িযত্যা। হযহ  আিার েত্যের্া পাযা ওল্টাত্ল , এর্া  ত্  িত্ে  ারহিে ভগ্রাভ। 
ভসর্া ভিাধিয ফুলিা  ভরাত্ি িা ওই রে  ভো াও িত্ি িযত্যা, অযেহধে রিার র্ষা 
িত্যত্ছ, ওর হে ভর্হলত্ফা  আত্ছ?  ত্  িয ওর্াই হছল ফ্ল্োে ো …যত্ি যাইত্িাে আহ  
অন্তয ভসর্া ভেষ্টা েরি। 
  
ভর্হলত্ফাত্ র হদত্ে হযহ  এহ ত্য ভ ত্ল , সাত্  সাত্  দরজা খুত্ল যায এিং হলহভংত্স্টা  
ভভযত্রর হদত্ে যাোয। 
  
আপহ  হে ভসর্ার ে া ভািত্ছ ?… 
  
আহ  ভযর্া োইহছলা  হঠে ভসর্া আহ  ভপত্য ভ হছ, হ ত্সস অহলভার িলত্ল , যাও 
জন্মহদত্ র িইর্া খুঁত্জ ভদত্খা োরণ ওর্া খুিই জরুহর। 
  
আপহ  যখ  হসহল িাউত্স যা , আপ ার হে  ত্  আত্ছ ভয ভসর্া আপহ  ভদত্খ 
হ ত্যহছত্ল ? 
  
 া আ ার  ত্  প়িত্ছ  া, যাও হ ত্য খুতঁ্জ ভদত্খা, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
ভযা ার ইো  য  যয পাত্রা ভদহর েত্রা, হ ত্জর  ত্ ই হি়িহি়ি েত্র িলত্ল । 
  
ভর্হলত্ফাত্  িাযাল েরত্ল  এিং অত্পক্ষা েরত্য  ােত্ল । িঠাৎ দরজা খুত্ল 
ওপরযলার উত্েত্শে হেৎোর েত্র িত্ল উঠত্ল , স্পোহ শ আল াহরত্য খুঁত্জ ভদত্খা, 
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ভসর্া হপযল হদত্য িাঁধাত্ া িই এিং ভসর্া ভয এখ  ভো ায, আহ  সমূ্পণঘ ভুত্ল ভ হছ। 
যত্ি আ ার  ত্  িয ভর্হিত্লর  ত্ধেই রত্যত্ছ ভসর্া। 
  
হ ত্সস অহলভার প্র   িাযাত্ল সফল  া িওযায হযহ  ভযা াযযা  েরত্ল  হ ত্সস হস্ম  
ভপার্াত্রর সত্ে। হযহ  ভয শুধু হিরক্তই িত্ল  যা  য ভোত্ া রে  সািাযেও েরত্ল  
 া। আত্  যারা ভসই ফ্ল্োত্র্  ােয যাত্দর োত্রারই এখ োর ভর্হলত্ফা   ম্বর হদত্য 
পারত্ল   া। সুযরাং আরও এেিার হঠো ার িইর্া উলত্র্-পালত্র্ ভদখত্ল । আরও 
দুত্র্া হঠো া হ ত্সস অহলভার আহিষ্কার েরত্ল । যাইত্িাে যৃযীযিাত্রর ভেষ্টায 
র োত্ভন্সক্রফত্র্র এের্া অস্পষ্ট হঠো া খুঁত্জ ভপত্ল ।  াত্ র পাত্শ এের্া ক্রস হেি 
সই েরা। এর্া ভদত্খ হযহ   ত্  েরত্ল  যার অভীষ্ট লত্ক্ষে ভপৌঁছাত্য পারত্ি । ে ার্া 
ভযই  াত্র ভািত্ল  যৎক্ষণাৎ হযহ  িাযাল েরত্ল । 
  
এের্া  ারীর েণ্ঠস্বর ভভত্স এত্লা। হযহ   ত্   ত্  ভািত্ল  হসহলযার! 
  
ওত্ি হপ্রয, িা, যা ভিশ েত্যেিছর িল এখাত্  ও  ােত্ছ  া এিং আ ার  ত্  িয 
এখ  ও হ উেোত্সত্ল আত্ছ। সম্ভিয ভশষিার ভসখা  ভ ত্েই ওর েণ্ঠস্বর শুত্ হছলা । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল, ওখা োর হঠো া আহ  পাইহ । 
  
 া দুিঃহখয আ ার োত্ছও ভ ই। যখ  ভ ত্যহর্ িলল, আ ার ধারণা এেজ  ভভর্ াহর 
সাত্জঘত্ র ভসত্ক্রর্াহরর োজ েরত্ছ সম্ভিয। ভসর্া ভোত্ া োত্জর ে া  য। হ ত্সস 
অহলভার ভশষিাত্রর  ত্যা ভেষ্টা েরত্ল  ১৯৬৭ সাত্লর হঠো া ভলখা িইর্ার ওপর 
ভোখ ভিালাত্য। দূরাভাত্ষ প্রশ্ন আত্স আপহ  হে হসহলযা র োত্ভলক্রফত্র্র ে া িলত্ছ ? 
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িোঁ, িোঁ, হঠে যাই। 
  
দূরাভাত্ষ ভলােহর্ িলল, আ ার োত্ছ প্রায ভদ়ি িছর আত্  োত্জ েত্র। ভস োত্জর 
খুি উপযুক্ত হছল, এিং ভস যহদ আরও হেছুহদ   ােয আহ  খুি খুহশ িযা । আ ার 
ধারণা এখা  ভ ত্ে িারত্ল হিত্র্ েত্ল ভ ত্ছ। হেন্তু অ ে আর এে জায ার হঠো া 
আত্ছ আ ার োত্ছ, দাঁ়িা  হ িঃ এে  া  অজা া হঠো া। আহ  এখাত্  ভপত্যহছ 
হঠো া,  ত্  িত্ে ইসহলংর্ত্  ভো াও িত্ি। আপ ার হে ধারণা ভসর্া সম্ভি? 
  
যার উত্তত্র হ ত্সস অহলভার িলত্ল , সি হেছুই সম্ভি এিং হযহ  হ িঃ এেত্ে ধ েিাদ 
জাহ ত্য হঠো ার্া হলত্খ রাখত্ল । 
  
ভলাত্ের হঠো া পাওযা আজোল িত়্িা েষ্টের িোপার। যাইত্িাে হযহ  ইসহলংর্ত্ র 
 ম্বর ভেষ্টা েরত্ল । ভাহরহে  লায এেজ  উত্তর হদল, িলু  আপহ  োত্ে ো ? ভস 
হে এখাত্ ই  াত্ে?  া  িলু । 
  
হ স হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্। 
  
িোঁ, িোঁ, ভস এখাত্ ই  াত্ে। যত্ি এখ  ভস িাইত্র। র্ত্র ভফত্রহ  এখ ও। 
  
সন্ধোয ভস হফরত্ি ভযা? 
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িোঁ, িোঁ খুি হশ হ রই ভস র্ত্র আসত্ি এিং ভপাশাে িদল েত্রই আিার ভস ভিহ়িত্য 
যাত্ি োরণ এের্া পাহর্ঘ আত্ছ যার। খিরর্া ভদওযার জ ে হ ত্সস অহলভার যাত্ে 
ধ েিাদ জা াত্ল । 
  
হযহ  অত্ েক্ষণ ধত্র ভািার ভেষ্টা েরত্ল  ভয, ভশষ েত্ি হযহ  যার ধ ঘে ো হসহলযাত্ে 
ভদত্খহছত্ল ? হযহ  হেছুত্যই ভখযাল েরত্য পারত্ল   া। স ত িোপারর্াত্ে আিার 
হযহ  ভািত্ল , এখ  হ িযই ও লন্ডত্  আত্ছ। ওর িযত্েন্ডও হে লন্ডত্  আত্ছ এিং 
ওর িযত্েত্ন্ডর  াও হে লন্ডত্  আত্ছ, এই িোপারগুহল খাহল  া ার  ত্ধে রু্রপাে 
খাহেল। হযহ  ভািত্ল  সহযেই ভদখহছ এর্া এখ  আ ার  া া িে ার োরণ িত্য 
দাঁ়িাল, এিং হ স হলহভংত্স্টা ত্ে ভদত্খ হযহ  যার  া ার্া যার হদত্ে ভর্ারত্ল । 
  
হ স হলহভংত্স্টাত্ র সারা শরীত্র ধুত্লা োহলঝুহল এিং যাত্ে ভসই জ ে খুি হিরক্ত 
ভদখাহেল এিং ভস এে াদা ফাইল হ ত্য দরজার সা ত্  দাঁহ়িত্যহছল। 
  
জাহ   া এগুত্লার  ত্ধে এের্াও আপ ার োত্জ লা ত্ি হে া হ ত্সস অহলভার। 
ফাইলগুত্লার ভেিারা ভদত্খ  ত্  িয িহুহদ  এগুহল অিেিহৃয অিিায পত়্িহছল। িত্যই 
পাত্র, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। আ ার  ত্  িয  া, যাইত্িাে ভসাফার এে ভোণায 
ওগুত্লা ভরত্খ দাও। সন্ধোর স য আহ  ভদখি ওগুত্লা। হ ত্সস অহলভার িলত্ল । হ স 
হলহভংত্স্টা  যার অসন্তুষ্ট  ত্ াভাি ভেত্প ভরত্খ িলল, যািত্ল ভযা খুি ভাত্লা িয। আহ  
িরং যযক্ষত্ণ ধুত্লা পহরষ্কার েত্র ভফহল। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভস ভযা ভযা ার 
অসী  দযা এিং এেরু্ ভ ত্  ভ ত্যহর্র হদত্ে আপাদ তে যাোত্ল  এিং আিার 
িলত্ল , ভযা ার হ ত্জর ভেিারার যা অিিা িত্যত্ছ হ ত্জত্েও যার সত্ে সাফ েত্র 
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হ ও। আর িোঁ, ভযা ার িাঁ োত্  ছছর্া  াে়িসার জাল আর্ত্ে ভ ত্ছ, হিদুেত্যর  হযত্য 
হযহ  িাত্যর র্হ়ির হদত্ে যাহেত্য ইসহলংর্ত্ র  ম্বরর্া আিার িাযাল েরত্ল । 
দূরাভাত্ষ উত্তর ভশা া ভ ল খাঁহর্ এোংত্লা ফোসত্ র হেন্তু ে াগুত্লা ভিশ ধারাত্লা, যহদও 
যাত্য সন্তুষ্ট িত্ল  হ ত্সস অহলভার। হ স র োত্ভন্সক্রফর্  াত্  হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্? 
িোঁ আহ ই হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্ িলহছ। 
  
আ ার ধারণা আ াত্ে ভযা ার ভাত্লা  ত্  আত্ছ। আহ  িহে অোহরযাি  অহলভার। 
দীর্ঘ হদ  ধত্র আ রা পরস্পর পরস্পরত্ে ভদহখহ , আহ  িলা  ভযা ার ধ ঘ  া। 
  
িোঁ, অিশেই আহ  ভসর্া জাহ । আর এও সহযে আ রা ভেউ োউত্ে অত্ ে হদ  
ভদহখহ । 
  
ভযা াত্ে ভদখার জ ে  ত্ র অিিা িুঝত্যই পারছ। ভীষণ ছর্ফর্ েরত্ছ   , যহদ যুহ  
আ ার িাহ়িত্য আত্সা হেংিা যুহ  যহদ  ত্  েত্রা এে ভভাজসভায হেংিা…। 
  
হঠে আত্ছ, আপাযয একু্ষহ  এেরু্ অসুহিধা আত্ছ োরণ ভযখাত্  আহ  োজ েহর 
যাত্দর যরফ ভ ত্ে। আো আজ সন্ধোয আসত্য পাহর অিশে যহদ আপহ  পছন্দ 
েত্র , স য সাত়্ি সাযর্া অ িা আর্র্া। যার পত্র হেন্তু অ ে জ ত্ে ভির্ ভদওযা 
আত্ছ… 
  
িোঁ, িোঁ যুহ  যহদ যাই এত্সা আহ  খুিই খুহশ িি। 
  
িোঁ, হ িযই আহ  আসি। 
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হ ত্সস অহলভার যার হঠো া হদত্ল  হসহলযাত্ে, ভর্হলত্ফা  পোত্ির ওপর এের্া ভ ার্ 
হলত্খ রাখত্ল । এ   স য হিরার্ এের্া অোলিা  িাত্য হ ত্য হলহভংত্স্টা  র্ত্র 
ঢুেত্ল । যাত্ে ভদত্খই যার সারা  ুখ হিরহক্তত্য ভত্র উঠল। সম্ভিয এর্া িত্য পাত্র। 
ভদখু  ভযা হ ত্সস আলভার? 
  
 া এর্া  য, এর্া িল রান্নার িই। 
  
 হ স হলহভংত্স্টা ত্ে এেরু্ আিয িত্য ভদত্খ হ ত্সস অহলভার িলত্ল , হঠে আত্ছ 
ওগুত্লার  ত্ধে ভ ত্ে আ ার প্রত্যাজ ীয অোলিা র্া ভদত্খ ভ ি। হযহ  িলত্ল , আর 
এেিার যাও এিং ভাত্লা েত্র ভদত্খ এত্সা। হলত্ল  োপত্িাত্িঘর ে া আহ  ভয 
ভভত্িহছলা  ভসর্া যুহ  জাত্ া, িা রুত্ র পত্রর দরজার্া িা  র্াওত্যত্লর এত্েিাত্র 
ওপত্রর যাত্ে েখ  েখ  িই িা ো জপত্র আহ  ভরত্খ  াহে। দা়ঁিাও, ভযা ার সাত্  
আহ ও যাি এিং হ ত্জর ভোত্খ ভদখি। 
  
হ হ র্ দত্শে পত্র হফত্ে িত্য যাওযা এের্া অোলিা  ভদখহছত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
হেন্তু যখ  হ স হলহভংত্স্টা ,  া হসে যিণায যার শিীদ িিার  ত্যা অিিা। 
  
হঠে ভসই স য হ ত্স অহলভার িলত্ল , এর্া হঠে আত্ছ, যুহ  িরং িাইহ ং রুত্  হ ত্য 
ভসই পুরাত্ া ভিত্স্কর ওপর ভোখ িুহলত্য এত্সা োরণ ে  েত্র দশ িছত্রর পুরাত্ া 
যহদ হেছু হঠো া ভলখা িই ভদখত্য পাও, আজ আর অ ে হেছুর প্রত্যাজ  িত্ি িত্ল 
 ত্  িয  া। 
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হ স হলহভংত্স্টা  ভসখা  ভ ত্ে েত্ল হ ত্য এের্া ভসাফার ওপর ভিলা  হদত্য িসত্ল  
এিং হ ত্জর  ত্   ত্  িলত্ল , আিঃ হে হিস্ময! আিার অোলিাত্ র পাযাগুত্লা 
ওল্টাত্ল  এিং ভািত্ল  হযহ  হ ত্জ ভ ত্ল  া হে ওত্ে আ ার এখাত্  ভদখত্য ভপত্ল 
ভে ভিহশ খুহশ িত্ি? যাইত্িাে হসহলযা আসুে িা েত্ল যাে এের্া িেতযার  ত্ধে হদত্য 
সন্ধোর্া আ াত্ে োর্াত্য িত্ি। 
  
এের্া  যু  খাযা হ ত্য ভর্হিত্লর ওপর রাখত্ল  এিং যাত্য এের্ার পর এের্া 
যাহরখ, সম্ভািে হঠো া এিং  া  হলত্খ েলত্ল । ভর্হলত্ফা  িইত্য হে ভয  ভদখত্ল  
এিং যারপর  ঁহসত্য এরেুল ভপাযাত্রাত্ে ভফা  েরত্ল । 
  
িোত্লা  ঁহসত্য ভপাযাত্রা, আপহ  হে ে া িলত্ছ ? 
  
 িোঁ,  োিা  হ ত্জই িলহছ। 
  
হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল , আপহ  হে হেছু েরত্ল ? 
  
 হেছু  ত্  েরত্ি   া,  াপ েরত্ি । হেন্তু আহ  েী েরি িলু  ভযা? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল ,  যোল আহ  েী িত্লহছলা  আপ াত্ে? 
  
ও িোঁ, দ্রুয হযত্যই োজ এহ ত্য হ ত্য েত্লহছ। যত্ি আরও েত্যের্া ভখাঁজখির ভ িার 
িেিিা েত্রহছ। 
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আিার হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল , ওইগুত্লা এখ ও েত্র উঠত্য পাত্র হ  এই 
ভযা? পুরুষত্দর োজেত্ ঘর ওপর আহ  খুি এের্া ভরসা পাই  া। 
  
আপহ   োিা ? 
  
আহ  এখ  খুি িেত, যার ে ার উত্তত্র হ ত্সস অহলভার িলত্ল । 
  
 পালর্া ভখাঁো হদত্য ভপাযাত্রা িলত্ল , শুহ   োিা  আপহ ই িা েযদুর েী েত্রত্ছ ? 
  
ভিশ উত্ত্তহজয িত্য হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িাহযগুত্লাত্ে এেজায ায জত়্িা েত্রহছ। 
এর ভোত্ া অ ঘ হে আপ ার োত্ছ আত্ছ? 
  
িোঁ, আপহ  েী িলত্য োইত্ছ   ত্  িয যা আহ  িুত্ঝহছ। 
  
হ ত্সস অহলভার  ন্তিে েরত্ল , অযীয হ ত্য হেন্তা েরত্ল এর্া ভয খুি সিজ িোপার 
 য যখ  ভিাঝা যায। আরও এের্া আিত্যঘর িোপার  া   ত্  েত্র েজ  ভলােই িা 
যাত্দর হে ত্য পাত্র? আহ  এখ   ত্  েরত্য পাহর  া যখ  আ ার িযস ভষাত্লা, 
সত্যত্রা হেংিা হযহরশ িত্ি। ভে  ভয আহ  আ ার জন্মহদত্ র খাযায যাত্দর হলখত্য 
িত্লহছলা ! ওই হিত্শষ হদ হর্ত্য এে এেজ  েহির িাণী হলত্খ হদয এিং যাত্দর 
 ত্ধে হেছু ভলখা অ ঘিী । 
  
আপহ  হে আপ ার সন্ধা োত্যঘ উৎসাহিয? 
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 া, হঠে যা িলি  া, যত্ি আহ   ত্  েরহছ ভয, আহ  হঠে পত্ ই েত্লহছ এিং হ ত্সস 
অহলভার আরও িলত্ল , আহ  আ ার ধ ঘে োত্ে ভফা  েত্রহছলা  
  
আর আপহ  ওর সাত্  ভদখা েরত্য যাত্ে  এই ভযা? 
  
 া, ও আসত্ছ আ ার সাত্  ভদখা েরত্য। আজ রায সাত়্ি সাযর্া ভ ত্ে আর্র্ার  ত্ধে 
আসার ে া। হেন্তু যহদ ভস  া আত্স, ভজার হদত্য হেন্তু ভেউ িলত্য পাত্র  া ও আসত্ি 
হে া, োরণ আজোলোর যরুণ যরুণীরা এত্েিাত্রই হিোসত্যা ে  য। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , জাহ   া, হঠে খুহশ  য ও, োরণ ওর েণ্ঠস্বরর্া ভয  ভে   
িত্ল  ত্  িল। এিার আ ার  ত্  প়িত্ছ ওত্ে আহ  ভশষ ভদত্খহছ িছর ছত্যে আত্ , 
ভসই জ ে িযত্যা ভািলা  ভয ও িযত্যা ভয ভপত্যত্ছ। আহ  আপ াত্ে ভিাঝাত্য োইহছ 
আহ  যয ভিহশ যজঘ   জঘ  েত্র ওত্ে িলযা  যার ভ ত্ে অত্ ে ভিহশ  জঘ  েত্র 
আ াত্ে িলয এই আর েী। 
  
ভসর্া ভযা ভাত্লাও িত্য পাত্র িরং খারাপ ভযা  যই। আপহ  হে যাই  ত্  েত্র ? 
  
যহদ ভোত্ া ভলাে   িঃহির েত্র  াত্ে ভয, যারা এেদ  আপ াত্ে পছন্দ েত্র  া, ভস 
ভক্ষত্ত্র হেন্তু যারা যাত্দর  ত্ াভাি লুহেত্য ভরত্খ আপ ার সাত্  ভিশ খুহশ  ত্ ই ে া 
িলত্ি। এিং যারা আপ াত্ে ভিশ ইহ ত্য হিহ ত্য অত্ ে খির ভদত্ি। হেন্তু যারা যহদ 
আপ ার সত্ে অন্তরে িত্য ে া িলয হঠে যার হভন্ন িেিিারই যারা েরয। 
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যার  াত্  আপহ  িলত্য োইত্ছ  ভসিার ভা  েত্র, ভযাষাত্ াদ েত্র আ াত্ে খুহশ 
েরার ভেষ্টা েরত্ি, িোঁ হেছু এের্া হজহ স আপহ  ভপত্যত্ছ , ভসই জ েই যারা ভভত্ি 
হ ত্যত্ছ আপহ  ভযভাত্ি খুহশ ি  ভসই ভাত্িই যারা িলত্ি। আিার অপর হদত্ে যারা 
যহদ হিরক্ত িয আপ ার ওপর ভসত্ক্ষত্ত্রও যারা ভসইভাত্িই ে া িলত্ি যাত্য হিরক্ত 
ি । হসহলযার যখ  পাঁে িছর িযস যখ  ওত্ে আহ  খুি ভাত্লা েত্র জা যা , এিং 
ওর এেজ   াসঘাহর  ভরত্ স হছল, যার হদত্ে ও ওর িই ছুঁত়্ি ভফলয। আ ার আশঙ্কা 
ভয হসহলযাও যহদ আ ার সাত্  ভসইরে  িেিিার েত্র? 
  
হশশুর প্রহয  ভরত্ স  া  ভরত্ ত্সর প্রহয হশশু? 
  
 হ ত্সস অহলভার িলত্ল , অিশেই  ভরত্ ত্সর প্রহয হশশু। 
  
হরহসভার  াহ ত্য ভরত্খ ভসাফায হ ত্য িসত্ল  এিং অযীত্যর সৃ্মহয  ন্থ  েরত্ল । 
হ ত্জর  ত্   া গুত্লা হিত়্িাহিত়্িা েত্র িলহছত্ল  হঠে হ িঃোত্সর সত্ে যাল হ হলত্য। 
 াহরযা া ভযাত্শহফ  ভপাল্টারহলযার–ভিশ েত্যে িছর িল যার ে া এেদ  ভাহিহ । 
আ ার  ত্  িত্যহছল ভস িুহঝ  ারা ভ ত্ছ। িা, িোঁ, আন্না ভিসহি জ ত্যর ভসই প্রাত্ন্ত ভস 
িসিাস েরয। আহ  এখ  হিহস্ময এই ভভত্ি–এই স ত ে া ভািত্য ভািত্য ভিল 
ভিত্জ উঠল এিং হযহ  ে ত্ে উঠত্ল । এিং হযহ  হ ত্জই উত্ঠ ভ ত্ল  দরজা ভখালার 
জ ে। 
  
. 
  
ভসই প্র   িাহযর উত্েখ 
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 হ ত্সস অহলভার িনু্ধ এরেুল ভপাযাত্রাত্ে যাঁর িাহ়িত্য ভপত্ল   া ফত্ল ভর্হলত্ফাত্  
ভযা াত্যা  েরত্ল । 
  
আজ সন্ধোয আপহ  হে িাহ়িত্য  ােত্ি , হজত্জ্ঞস েরত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
যখ  হযহ  যার ভর্হলত্ফাত্ র সা ত্  িত্সহছত্ল  এিং এেরু্ স্নাযু দুিঘলযায পীহ়িয িত্য 
ভর্হিত্লর ওপর অয া আেুত্লর আঁে়ি োর্হছত্ল । 
  
হযহ  হজত্জ্ঞস েরত্ল , ভে আপহ  িলু  ভযা? 
  
অোহরযাি , অহলভার িলত্ল , হ ত্সস অহলভার হযহ   া  সিস য উত্েখ েত্র  াত্ে  
 া। োরণ হযহ  আশা েত্র  ভয, যাঁর িনু্ধরা যার েণ্ঠস্বর শুত্ ই যাত্ে হে ত্য পাত্র 
ভয । 
  
িোঁ, আজ সারার্া সন্ধো আহ  িাহ়িত্যই  ােি। যািত্ল যার  াত্  হে ধত্র হ ত্য পাহর 
ভয, আ ার িাহ়িত্য আপ ার পাত্যর ধুত্লা হ িযই প়িত্ি? যহদ পত্র আহ  খুি খুহশ 
িি। 
  
আহ  আপ ার োত্ছ ভ ত্ল আপহ  ভয খুহশ ি  শুত্  খুি ভাত্লা লা ল, িলত্ল  হ ত্সস 
অহলভার। হেন্তু আ ার ভোত্ া ধারণা ভ ই ভসরে  ভোত্ া খুহশর োরণ আহ  িি 
হে া। 
  
আপ ার সত্ে ভদখা িত্লই সি স ত্য আহ  খুহশ িত্য  াহে  োিা । 
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–জাহ   া, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। আপ াত্ে হিরক্ত েরত্য িযত্যা ভযত্য পাহর, 
অ িা হেছু হজত্জ্ঞস েরত্য। এিং আহ  জা ত্য োই হেছু এের্া িোপাত্র আপহ  হে 
হেছু  ত্  েত্র ? 
  
ভয ভোত্ া ভলহিত্ে যখ  যখ  ভসে া িলত্য আহ  সিস ত্যই প্রস্তুয, িলত্ল  
ভপাযাত্রা। 
  
এের্া হেছু উদয িত্যত্ছ, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। যত্ি এের্া হেছু ক্লাহন্তের যাত্ে 
িত্ল আর আহ  হেছুই জাহ   া ভস িোপাত্র হে েরত্য িত্ি? 
  
যািত্ল আপহ  আসু  এিং আ ার সত্ে ভদখা েরু । আহ  প্রশংহসয এিং অহযরহিয 
ভাত্ি প্রশংহসয। 
  
হ ত্সস অহলভার জা ত্য োইত্ল , ভো  স যর্া িত্ল আপ ার ভাত্লা িয? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল ,  র্ার স য। আ রা দুজত্  এে সত্ে েহফ খাি হেন্তু যা  ািত্ল যহদ 
আপহ  ভগ্র ািাই  হেংিা হসরাপ পছন্দ েত্র । হেন্তু যয দূর  ত্  প়িত্ছ আপহ  
আিার এসি পছন্দ েত্র   া। 
  
জজঘ, ভপাযাত্রা যার ভৃযেত্ে িােত্ল  এিং িলত্ল , আজ রাত্য হ ত্সস অহলভার 
আসত্ছ  আ াত্দর িাহ়িত্য, যাত্ে অভে ঘ া জা াত্য িত্ি যাঁর েী পছন্দ আহ  হঠে 
হ হিয  ই, যত্ি আ ার ধারণা েহফ আর এে ধরত্ র  দ িত্লই েলত্ি। 
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আহ  ওঁত্ে েোত্রশ পা  েরত্য ভদত্খহছ সোর। 
  
যািত্ল ভযা খুি ভাত্লাই িয িলত্ল  ভপাযাত্রা। যত্ি যাই ভিাে– 
  
এত্েিাত্র হঠে স ত্য এত্ল  হ ত্সস অহলভার, ভপাযাত্রা যখ  ত শত্ভাজ সারহছত্ল  
যখ  হযহ  হিহস্ময িত্য ভািহছত্ল  ভয যার োত্ছ হ ত্সস অহলভাত্রর আসার উত্েশে 
হে িত্য পাত্র এিং হযহ  যা েরত্য যাত্ে  ভস সম্পত্েঘ যার সত্ন্দিই িা ভে ? হযহ  
হে ভোত্ া েহঠ  স সো হ ত্য যার োত্ছ আসত্ছ  অ িা ভোত্ া অপরাত্ধর সত্ে 
পহরেয েহরত্য হদত্য ো ? ভপাযাত্রা হেন্তু ভাত্লা েত্রই জাত্   হ ত্সস অহলভাত্রর 
ভক্ষত্ত্র অহয সাধারণ হেছু, অ িা অযেন্ত অস্বাভাহিে জহর্ল হেছু ভয ভোত্ া হেছু িত্য 
পাত্র। োরণ যার োত্ছ সিই স া । ভদ্র হিলাত্ে খুিই হেহন্তয ভদত্খ হ ত্জর  ত্  
এরেুল ভপাযাত্রা ভািত্ল , সি স য সি োত্জই হযহ   াহ ত্য হ ত্য পাত্র  হ ত্সস 
অহলভাত্রর সত্ে। িযত্যা ভোত্ া ভোত্ া স ত্য হযহ  যাত্ে পা ল েত্র ভযাত্ল , যা 
সত্েও যারা দুজত্  এেসত্ে অত্ ে অহভজ্ঞযা এিং পরীক্ষা হ রীক্ষার অংশীদার 
িত্যত্ছ । ভস হদ ই সোত্ল  াহে সান্ধে পহত্রোয যার সম্পত্েঘ হেছু ভলখা হযহ  
পত়্িত্ছ । হযহ  এত্স প়িার আত্ ই ভসর্া যাত্ে  ত্  েরত্য িত্ি। সত্ি  ত্  েরত্ছ  
ভসই স য যাঁর আ    িাযঘা ভর্াহষয িল। 
  
র্ত্রর ভভযর ঢুেত্ল  হযহ  এিং সত্ে সত্ে িুঝত্য পারত্ল  ভপাযাত্রা, যার উত্েত্ র 
হিত্েষণ যত্ ষ্ট সযে। এিং যার েুত্লর স্টাইল ভদত্খ  ত্  িল স ত্যর অভাত্ি িযত্যা 
যা়িাযাহ়িত্য েুত্লর  ত্ধে িায োহলত্য ভেশহি োত্সর োজর্া ভসত্র হ ত্যত্ছ । হযহ  
প্রাযই এরে  েত্র  াত্ে  এেরু্ যা়িা  ােত্ল। যাইত্িাে হযহ  যাত্ে স্বা য জা াত্ল  
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খুহশ িত্য এিং যাত্ে এের্া ভেযাত্র িসাত্ল । যার জ ে হ ত্জর িাত্য োত্প েহফ 
ভঢত্ল হদত্ল  এিং েোত্রশ ভহযঘ এের্া গ্লাস যুত্ল হদত্ল  যার িাত্য। 
  
আি। এের্া স্বহতর হ িঃোস ভফলত্ল  এিং িলত্ল , আ ার  ত্  িয, আপহ  িযত্যা 
ধত্র হ ত্যত্ছ , আহ  খুি ভয ভপত্য ভ হছ, হেন্তু এখ ও… 
  
যা ভযা আহ  হ ত্জই ভদখত্য পাহে এিং ো ত্জ ভদত্খহছ আজ সি হিখোয হিখোয 
 হিলা ভলহখোরা, ভসই সাহিহযেেত্দর ভভাজসভায ভযা  হদত্ে  আপহ । আহ  
ভভত্িহছলা , আপহ  ভযা েখ ও পাহর্ঘত্য যা   া। 
  
সাধারণয আহ  যাই  া, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার, এিং হফত্র আর েখ ও যািও  া। 
  
 সিা ুভূহযর সত্ে ভপাযাত্রা িলত্ল ,  ত্  িত্ে আপহ  খুি েষ্ট ভপত্যত্ছ ? 
  
হ ত্সস অহলভাত্রর অস্বহতর  ুিূযঘগুহলর সত্ে হযহ  পহরহেয। এিং যাঁর িই সম্পত্েঘ 
োত্রার অহযহরক্ত প্রশংসা সি স ত্য যাঁত্ে অহয ভীষণ অস্বহতত্য ভফত্ল ভদয এিং 
এেস য হযহ  যাত্ে িত্লহছত্ল , সহঠে উত্তর েখ ও যার জা া  াত্ে  া। 
  
ভে , আপহ  হে ভসর্া উপত্ভা  েত্র হ ? উত্তত্র হ ত্সস অহলভার িত্ল , এের্া স য 
পযঘন্ত উপত্ভা  েত্রহছ, যারপত্রই এের্া ক্লাহন্তের র্র্ া র্ত্র্ যায। 
  
ও, ভসই জ েই িুহঝ আপহ  আ ার োত্ছ ছুত্র্ এত্সত্ছ ? 
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িোঁ, হেন্তু সহযে আহ  জাহ   া ভে  এর সত্ে আপ ার ভোত্ া সম্পেঘ ভ ই অ িা 
িলত্য পাহর হেছু েরার ভ ই এিং আ ার  ত্  িয  া ভয, এ িোপাত্র আপহ  আগ্রি 
প্রোশ েরত্ি । আর সহযে ে া িলত্য েী আহ  হ ত্জও এত্েিাত্রই আগ্রিী  ই। এ 
ছা়িা আ ার অন্তয  ত্  িত্যত্ছ এ িোপাত্র আপহ  েী ভাত্ি  ভসর্া জা ত্য আপ ার 
োত্ছ ছুত্র্ আসি  া। হেন্তু এত্সহছ ভে , এিং েী জা ত্য? জা ত্য এত্সহছ, আ ার 
 য  অিিায প়িত্ল আপহ  েী েরত্য ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , এর্া অযেন্ত েহঠ  প্রশ্ন। আহ  জাহ  ভয ভোত্ া িোপাত্র োজ েরি 
সমূ্পণঘ আ ার  ত্যা েত্র। হেন্তু আপ ার  ত্ধে হে রে  প্রহযহক্রযা িত্ি, অ িা আপহ  
েীভাত্ি ভসর্া সম্পন্ন েরত্ি , যা আ ার জা া ভ ই। যহদও আহ  আপ াত্ে ভিশ 
ভাত্লাভাত্িই জাহ । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , যত্ ষ্ট দীর্ঘ স য ধত্র আপহ  আ াত্ে জাত্  , আর আপ ার 
হ িযই এের্া ধারণা িত্য ভ ত্ছ 
  
হঠে েযহদ  িলু  ভযা–এখ  ভ ত্ে েুহ়ি িছর আত্  হে? 
  
–ওত্িা, ও আহ  জাহ   া। েয িছর ভ ত্ে আহ  ভখযাল েরত্য পাহর  া। ভোত্ া 
যাহরখ ভসর্া  ত্  েরা ভযা আরও ভিহশ  ুশহেল। যত্ি আহ  জাহ  ভসর্া ১৯৩৯ সাল 
োরণ ভসই স য যুি শুরু িত্যহছল এিং অ ে যাহরখও হেছু জাহ  োরণ ভসইসি 
যাহরখগুত্লাত্য এহদে ওহদে অদু্ভয অদু্ভয সি র্র্ া র্ত্র্ ভযত্য ভদত্খহছলা । 
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যাইত্িাে, সাহিহযেেত্দর ভভাজসভায আপহ  হ ত্যহছত্ল  এিং ভসর্া আপহ  খুি ভিহশ 
উপত্ভা  েরত্য পাত্র হ । 
  
 ধোিত্ভাজ উপত্ভা  েত্রহছ হঠেই, হেন্তু হঠে যার পত্রই… 
  
ভয   েত্র হেহেৎসে যার ভরা ীর োছ ভ ত্ে ভরাত্ র লক্ষণ জা ত্য োয হঠে ভয   
এেজ  হেহেৎসত্ের  ত্যা েরুণা ভদহখত্য ভপাযাত্রা িলত্ল , ভলাত্েরা আপ াত্ে হেছু 
িত্ল। ওত্িা ভাত্লা ে া ওরা যখ  আ াত্ে হেছু িলার জ ে প্রস্তুয িহেল, িঠাৎই 
যাত্দর  ত্ধে েযৃঘত্ব েরার  ত্যা এেজ  হিরার্ োত্জর  হিলা সি স য হযহ  
প্রত্যেত্ের ওপর েযৃঘত্ব েরত্য ভাত্লািাত্স, এিং হযহ  আপ াত্ে দারুণ এের্া অস্বহতত্য 
ভফত্ল হদত্য পাত্র । জাত্   ভেউ ভয   প্রজাপহয ধরার জ ে লাহফত্য ওত্ঠ 
ভসইরে ভাত্ি আ ার ওপর ঝাঁহপত্য প়িত্ল । যার ভেিল দরোর হছল প্রজাপহয ধত্র 
রাখার জ ে এেহর্ জাল। হযহ  আ ার োরপাত্শ এেিার প্রদহক্ষণ েত্র এেরে  ধাক্কা 
হদত্য আ াত্ে এের্া ভসাফার ওপর িহসত্য ভদ  এিং যারপর ে া িলত্য শুরু েত্র 
ভদ , আ ার ধ ঘে োর প্রসে হ ত্য। 
  
আি, িোঁ আপ ার ভযা এেহর্ ধ ঘে ো এে স য আপ ার খুি হপ্রয হছল, যাই  া? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভিশ েত্যে িছর ওত্ে আহ  ভদহখহ  এিং সিার সত্ে আ ার 
িত়্িা এের্া ভযা াত্যা ও িয  া। যারপর হযহ  আ াত্ে এের্া ভীষণ হেন্তার প্রশ্ন 
েরত্ল  এিং হযহ  আ ার োত্ছ জা ত্য োইত্ল –ওত্ি হপ্রয, ভসর্া িলত্য ভয েয েষ্ট 
আ ার পত্ক্ষ– া, যা  য, খুি  ম্র  লায িলত্ল  ভপাযাত্রা, এর্া খুিই সিজ, এিং 
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প্রত্যেত্েই সিহেছু িত্ল  াত্ে আ াত্ে। ভদখু  আহ  ভেিল এেজ  হিত্দশী, যাই 
যাত্য হেছু এত্স যায  া। 
  
ভিশ ভযা, আপ াত্ে িলা যখ  সিজ িলত্ছ , হ ত্সস অহলভার যখ  িলত্ল , ভদখু , 
যািত্ল িহল ভ ত্যহর্র িািা ও  ার সম্পত্েঘ ভখাঁজখির ভ   আ ার োছ ভ ত্ে। এিং 
হযহ  আ াত্ে হজত্জ্ঞস েত্র  ভ ত্যহর্র  া যার িািাত্ে খু  েত্রহছল,  াহে যার িািা 
যার  াত্ে খু  েত্রহছল। 
  
আ াত্ে ক্ষ া েরত্ি , িত্ল উঠত্ল  ভপাযাত্রা। িোঁ, আহ  জাহ  পা ত্লর প্রলাত্পর 
 ত্যা ভশা াত্ে, হঠেই আত্ছ আহ  ভািলা  এর্া িুহঝ পা লাত্ া। 
  
আপ ার ধ ঘে োর  া যার িািাত্ে খু  েত্রহছল অ িা যার িািা যার  াত্ে খু  
েত্রহছল? 
  
যা হঠে, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার, হেন্তু এর্া হে র্র্ া? ভয যার িািা যার  াত্ে খু  
েত্রহছল  াহে যার  া যার িািাত্ে খু  েত্রহছল? 
  
ভাত্লা ে া ওত্দর দুজ ত্েই গুহলহিি ভদখত্য পাওযা যায, হ ত্সস অহলভার আরও 
িত্ল  ভয, পািাত়্ির এত্েিাত্র েূ়িায, আহ  হঠে  ত্  েরত্য পারহছ  া, িয ভসর্া 
ে ঘওযাল  য েরহসোয। ভসইরে ই এের্া জায া িত্ি। 
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যািত্ল ভসর্া সযে িত্র্, পত্র হযহ  েী িলত্ল ? ওিঃ িোঁ, ওই অংশর্া সযে। যা ভিশ 
েত্যে িছর আত্  র্র্ ার্া র্ত্র্হছল। িোঁ ভাত্লা ে া, আহ  হেন্তু িলত্য োই–আ ার 
োত্ছ এত্ল  ভে ? 
  
োরণ আপহ  এেজ  অপরাধ োহিহ র ভলহখো ভোত্ া সত্ন্দিই ভ ই এিং হযহ  
হ িযই িত্ল  ােত্ি  ভয স ত অপরাত্ধর িোপাত্র আপহ  জাত্  , এর্াই হে সযে, যা 
র্ত্র্হছল? িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
ওিঃ িোঁ, এর্া ভসরে  হেছুই  য যা এ েরত্য পাত্র। অ িা ধরু  আপ ার  া আপ ার 
িািাত্ে িযো েরল, হেংিা আপ ার িািা আপ ার  াত্ে িযো েরল, ভস সি ভক্ষত্ত্র 
হঠে  ত্যা েীভাত্ি অগ্রসর িওযা যায। এর্া এ হ ই এের্া হেছু যা সহযে সহযে 
র্ত্র্হছল, আ ার েী  ত্  িয জাত্  ? এ িোপাত্র আপ াত্ে সি খুত্ল িলাই ভাত্লা। 
োরণ এখ  আহ  সিহেছু  ত্  েরত্য পাহর  া, ভসই স য ভসর্া হেন্তু খুিই পহরহেয 
হছল। আ ার  ত্  িয ভস প্রায িছর িাত্রা আত্ র র্র্ া িত্ি। ওই ভয িললা  
ভলােগুত্লার  া  হেন্তু আহ   ত্  েরত্য পাহর োরণ আহ  যাত্দর হে যা । স্ত্রী আ ার 
সত্ে সু্কত্ল হছল, আ রা দুজত্  িনু্ধর  য  হছলা । ভসর্া হছল এের্া সুপহরহেয  া লা, 
আর জাত্   ভেসর্া এত্যাই গুরুত্বপূণঘ হছল ভয, স ত খিত্রর ো ত্জ ছাপা িত্যহছল। 
সোর অোহলস্টার র োত্ভন্সক্রন্ট এিং ভলহি র োত্ভন্সক্রট, যাঁরা অযেন্ত সুখী দম্পহয। এিং 
ভদ্রত্লাে হছত্ল  এেজ  েত্ ঘল অ িা ভজ াত্রল, যারা সারা হিে রু্ত্র ভিহ়িত্যহছল, 
যারপর যারা ভোত্ া এে জায ায আহ  হঠে  ত্  েরত্য পারহছ  া সম্ভিয ভসর্া 
হিত্দশ িত্ি এই িাহ়ির্া ভেত্ । িঠাৎই এেহদ  স ত ো ত্জ এই ভেত্সর খির 
ভিরুল। অ ে ভেউ যাত্দর খু  েত্রত্ছ হে া অ িা যারা পরস্পরত্ে িযো েত্রহছল 
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হে া এখ  ভসর্াই এের্া প্রশ্ন। এিং আ ার যযদূর  ত্  িয ভসই হরভলিারর্া িছত্রর 
পর িছর ধত্র যাত্দর িাহ়িত্য হছল। 
  
ভসই স য হযহ  যা শুত্ হছত্ল  এে এে েত্র অল্পহিতর সি খুত্ল িলত্ল  ভপাযাত্রাত্ে, 
এিং হযহ   াত্ঝ  াত্ঝ হিত্শষ হিত্শষ জায ায এে এে স য হ হলত্য হ হেত্ল । 
  
সি ভশত্ষ হযহ  িত্ল উঠত্ল , ভে  ভসই ভদ্র হিলা এ খির জা ত্য োইত্ছ ? 
  
িোঁ, আহ ও ভসর্া জা ত্য োই। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , োরণ আহ  হসহলযার সাত্  
ভযা াত্যা  েরত্য পাহর। অ ঘাৎ আহ  িলত্য োইহছ ও এখ ও লন্ডত্ ই আত্ছ। এিং 
আ ার ধারণা ভস এযহদত্  হিহগ্র ভপত্য ভ ত্ছ। িয ভে হিজ  য অেত্ফাত্িঘ  াত্ে। 
ভসখাত্  িয ভলেোরার হিসাত্ি  যত্যা অ ে ভো াও হশক্ষেযার োত্জ হ যুক্ত, ও 
অযেন্ত আধুহ ো। িত়্িা িত়্িা েুলওযালা পুরুত্ষর সত্ে ভযঙ্কর ভপাশাত্ে ভ লাত্ শা 
েত্র। যত্ি আ ার  ত্  িয  া ভয ও ড্রাত্  আসক্ত। েখ ও েখ ও খির পাই ওর 
োছ ভ ত্ে। ও আ াত্ে হিস্ট াত্সর োিঘ এিং ওই রে  হেছু হজহ স পাহঠত্য  াত্ে। 
ওত্িা িা, ভেউ হে যার ধ ঘসন্তা ত্দর োছ ভ ত্ে সি স য এর্া আশা েত্র  া? ওর 
িযস ভযা এখ  সত্ি পঁহেশ হেংিা ছাহিশ। 
  
হিিাহিযা  য? 
  
 া। যত্ি আপাযদৃহষ্টত্য হিত্য েরত্য যাত্ে হ ত্সস হির্ল  া িার্ঘ  েে-এর ভছত্লত্ে। 
এিং হ ত্সস িার্ঘ  েে ো   া যার ভছত্ল এই ভ ত্যহর্ত্ে হিত্য েত্র োরণ ওর িািা 
ওর  াত্ে িযো েত্রহছল হেংিা ওর  া ওর িািাত্ে িযো েত্রহছল। 
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িোঁ আহ ও যাই  ত্  েহর, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। আহ , এের্া হজহ সই খাহল হেন্তা 
েহর ভয   ধরু  যহদ োত্রার অহভভািেত্দর  ত্ধে ভেউ োউত্ে িযো েত্র  াত্ে 
এিং ভোত্ া ভছত্লর  াত্যর োত্ছ যাত্ে ভ ত্যহর্ হিত্য েরত্য যাত্ে, সহযেই হে ভসর্া 
ভোত্ া হেন্তার োরণ িত্য পাত্র? 
  
এই হজহ সর্াই সিাইত্ে হেন্তা েরত্য িত্ি, এর্া খুিই আগ্রত্ির িোপার, যিুও আহ  
 ত্  েহর  া ভয, সোর অোহলস্টার র োত্ভন্সক্রফর্ হেংিা ভলহি র োত্ভন্সক্রটত্দর সম্পত্েঘ 
ভেউ এরে  আগ্রিী িত্ি। হেন্তু হ ত্সস িার্ঘ  েে-এর িোপারর্া অযেন্ত হিস্মযের। 
ওঁর ভছত্ল হে ওঁর োত্ছ খুি হপ্রয? যাই সম্ভিয ওঁর  া ার  ত্ধে রু্রপাে খাত্ে। 
  
হ ত্সস অহলভার আত্দৌ ো   া যার ভছত্ল এই ভ ত্যহর্ত্ে হিত্য েরুে। 
  
উহ  ভসইরে ই ভোত্ া আশঙ্কা েরত্ছ  ভয   যহদ ভ ত্যহর্ জন্মসূত্ত্র ওর  াত্যর 
ভাত্লা- ন্দ গুণগুত্লা ভপত্য  াত্ে, যহদ ও ওর  াত্যর  ত্যা ওঁর ভছত্লত্েও খু  েত্র 
িত্স? িা ওই ধরত্ র অ ে ভোত্ া অপরাধ? 
  
যা আহ  েী েত্র জা ি? হ ত্সস অহলভার িলত্ল , হযহ  িযত্যা ভািত্ছ , আহ  এর 
ভিহশ িলত্য পাহর, হেন্তু সহযেই হযহ  আ াত্ে এর ভিহশ হেছু িত্ল হ । আপহ  হে 
 ত্  েত্র  এ সত্ির আ়িাত্ল ভেউ  ােত্য পাত্র? এিং এর হে ভোত্ া অ ঘ িত্য 
পাত্র? 
  
এগুত্লা খুঁত্জ ভির েরা খুি আগ্রত্ির িোপার, িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
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হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িোঁ, এই জ েই ভযা আপ ার োত্ছ এত্সহছ। আপ ার হে খুি 
পছন্দ ভসগুত্লার সন্ধা  েরার? হেন্তু প্র ত্  আপহ  ভস সি িোপাত্রর ভোত্ া োরণ 
খুঁত্জ পাত্ি   া, োরণ ভেউই যা পায  া। 
  
ভপাযাত্রা হজত্জ্ঞস েরত্ল , আপ ার হে  ত্  িয হ ত্সস িার্ঘ  েে-এর হিত্শষ ভোত্ া 
পক্ষপায আত্ছ? 
  
যার  াত্  আপহ  িলত্য োইত্ছ  স্বা ী যার স্ত্রীত্ে খু  েরার ভেত্য স্ত্রী যার স্বা ীত্ে 
খু  েরার পত্ক্ষ হযহ  যার  যা য জা ত্য ো ? আ ার যা  ত্  িয  া। 
  
ভপাযাত্রা ভিশ সিা ুভূহয প্রোশ েত্র িলত্ল , আপ ার উভযসঙ্কত্র্র ে া আহ  িুঝত্য 
পারহছ। এর্া খুিই ভ াপ ীয িোপার ভয, পাহর্ঘ ভ ত্ে আপহ  িাহ়িত্য এত্ল  এিং 
আপ াত্ে এ   এের্া োজ েরত্য িলা িয যা আপ ার পত্ক্ষ অসম্ভি িলা েত্ল এিং 
আপহ  অিাে িত্য ভািত্ছ  এরে  এের্া র্র্ া হঠে ত্যা েী েত্র ভ াোহিলা েরা 
যায। 
  
িোঁ, এিার িলু  এর সহঠে প  ভো র্া? হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল । 
  
আ ার পত্ক্ষ িলা অয সিজ  য োরণ আহ   হিলা  ই। িলত্ল  ভপাযাত্রা। হযহ  
এ   এেজ   হিলা, যাত্ে আপহ  ভেত্    া এিং আপহ  আজই ভসই পাহর্ঘত্য প্র   
যার সত্ে হ হলয ি  এিং হযহ  আপ ার সা ত্  এই স সোর্া ভরত্খত্ছ  এিং হযহ  
আপ াত্ে এই স স োর স াধা  েরত্য িত্লত্ছ  হ হদঘষ্ট ভোত্ া োরণ  া ভদহখত্যই। 
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িোঁ হঠে যাই, স্বীোর েরত্ল  হ ত্সস অহলভার। হযহ  জা ত্য োইত্ল  ভয, এখ  
অোহরযাি  েী েরত্ি  আর ওই িা েী েরত্ি? অপরপত্ক্ষ খুি জা ত্য ইো েরত্ছ 
এ-ধরত্ র স সোর খির আপহ  হে খিত্রর ো ত্জ পত়্িত্ছ   াহে? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার ধারণা হয ত্র্ হজহ স এ েরত্য পাত্র। হ ত্সস িার্ঘ  েেত্ে 
এের্া ভ ার্ পাঠাত্য পাত্র, এ িলত্য পাত্র আহ  খুিই দুিঃহখয। সহযেই আহ   ত্  েহর 
এ িোপাত্র আহ  আপ াত্ে িাহধয েরত্য পারি  া। অ িা আপহ  আপ ার ধ ঘে োর 
সত্ে ভযা াত্যা  েত্র ওত্ে িলু  ভয, ভছত্লহর্র  া যা যা জা ত্য ো , অ িা ভসই 
যরুণহর্ হেংিা যাত্ে ও হিত্য েরার ে া ভািত্ছ, আহপ  ওর োছ ভ ত্ে ভজত্  হ ত্য 
পারত্ি  সহযে ভসই যুিেহর্ত্ে হিত্য েরার ে া ভািত্ছ হে া এিং যাই যহদ িয 
ভ ত্যহর্র ভোত্ া ধারণা আত্ছ, অ িা ভসই যুিেহর্ েী ওত্ে হেছু িত্লত্ছ? যার  ার 
 া ায েী  যলি এত্সত্ছ, ভয যুিেহর্ত্ে ও হিত্য েরত্য যাত্ে যার  ার সম্পত্েঘ 
ভ ত্যহর্ েী ভাত্ি? যৃযীয হজহ সর্া আপহ  হ ত্জও েরত্য পাত্র । আহ  আপ াত্ে 
দৃঢ়ভাত্ি পরা শঘ হদত্য যাহেলা , ভসর্া… 
  
আহ  জাহ , িাধা হদত্য িত্ল  উঠত্ল  হ ত্সস অহলভার। ভেফ এের্া শব্দ। 
  
 হেছুই  য, িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
হ ত্সস অহলভার সায হদত্য িলত্ল , আহ  জাহ  ভসর্া খুি সিজ সরল। এেহর্ ভ ত্যত্ে 
হ ত্য িলা ভে আ ার ধ ঘে ো, আর যার ভািী শাশুহ়ি েী িলত্ছ  এিং ভলােত্দর েী 
হজত্জ্ঞস েরত্ছ । হেন্তু 
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সত্ে সত্ে িত্ল উঠত্ল  ভপাযাত্রা, আহ  জাহ  এর্া  া ুত্ষর ভেৌযূিল। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  শুধু জা ত্য োই ওই জর্ ে প্রেৃহযর  হিলাহর্ ভে  
আ ার োত্ছ এত্সহছত্ল  আর ভে ই িা অ   সি অদু্ভয অদু্ভয ে া িত্লহছত্ল । হেন্তু 
যযক্ষণ  া জা ত্য পারহছ… 
  
িোঁ, িলত্ল  ভপাযাত্রা। আপহ  হেছুত্যই রু্ াত্য পারত্ি   া। আর রু্ াত্লও রাত্য 
আপহ  ভজত্  উঠত্ি । আর আহ  যহদ আপ াত্ে ভজত্   াহে যািত্ল িলত্য পাহর 
আপ ার  া ায অযোহধে হিস্মযের সি ধারণা হ জহ জ েরত্ছ। ভসগুত্লাত্ে হঠে ত্যা 
োত্জ লা াত্য পারত্ল এের্া আেষঘণীয অপরাধ ূলে োহিহ  তযহর েরত্য পারত্ি । 
রিসে য ভ াত্যন্দা হিলার–এ ধরত্ র আর হে। 
  
ভিশ আহ  যহদ ভসইভাত্ি ভভত্ি হ ত্য  াহে ভযা হ িযই পারি। হ ত্সস অহলভার 
িলত্ল । এিং এই স ত্য যার ভোখ দুহর্ এেরু্ উজ্জ্বল িত্য উঠল। 
  
ভছত়্ি হদ   োিা , ভপাযাত্রা িলত্ল , এ-ধরত্ র ের্ িা উপ োত্স রূপ ভদওযা অযেন্ত 
েহঠ  োজ, আর যাছা়িা  ত্  িয  া এর জ ে ভয   ভোত্ া ভাত্লা োরণ আত্ছ। 
  
হেন্তু ভাত্লা ভয োরণ ভসই ভসই িোপাত্র আহ  এত্েিাত্র হ হিয িত্য োই। 
  
ভপাযাত্রা  ন্তিে েরত্ল , এর্া ভযা  া ুত্ষর স্বাভাহিে ভেৌযূিল এিং হযহ  দীর্ঘোস 
ভফলত্ল  এিং িলত্ল  ভয, ইহযিাত্সর োত্ছ আ রা েয  া ঋণী, জাহ   া ভে প্র   
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এই ভেৌযূিল আহিষ্কার েত্রহছল। ভশা া যায হি়িাত্লর সাত্  এর সম্পেঘ আত্ছ। আিার 
এই ভেৌযূিলই গ্রাস েত্র হি়িালত্ে। 
  
িাধা হদত্য হ ত্সস অহলভার িলত্ল , হঠে েত্র আ াত্ে িলু  ভযা আহ  এেজ  
ভযঙ্কর দীর্ঘ াসা পােঘার? আপহ  েী  ত্  েত্র ? 
  
 া, আহ  যা  ত্  েহর  া। সি হেছু খহযত্য ভদখত্ল আ ার ভযা  ত্  িয  া আপহ  
এেজ  হিরার্ ভেৌযূিলী  হিলা, িলত্ল  ভপাযাত্রা। হেন্তু আহ  স্পষ্ট ভদখত্য পাহে 
সাহিযেসভায আপহ  ভিশ অস্বহতত্িাধ েত্রত্ছ , খুি ভিহশ দযা ও প্রশংসা আপ ার সিে 
িযহ , িরং এের্া হিশ্রী উভযসঙ্কত্র্ পত়্ি ভ ত্ছ  এিং এে িেহক্তত্ে আপ ার ভীষণ 
অপছন্দ হযহ  আ  িাহ়িত্য আপ ার োত্ছ ছুত্র্ এত্সহছত্ল । 
  
িোঁ, উহ  অযেন্ত ক্লাহন্তের  হিলা যাত্ে এেদ  পছন্দ েরা যায  া। 
  
অযীত্য এই স্বা ী-স্ত্রীর খু  িওযার িোপারর্া ভে   ভয  রিসেজ ে। োরণ 
আপাযদৃহষ্টত্য ভদখা যাত্ে যাত্দর দুজত্ র  ত্ধে ভিশ ভাত্লা সদ্ভাি হছল। ঝ ়িাঝাহর্র 
ভোত্ া লক্ষণ হছল  া, অন্তয আপ ার  ত্য ভেউ েখ ও ভসরে  র্র্ া ভশাত্ হ  
অ িা ো ত্জ পত়্িহ । 
  
যারা গুহলহিি িয, এর্া  ত্  িয এের্া আত্মিযোর েুহক্ত িত্য পাত্র। আ ার  ত্  িয 
প্র ত্  পুহলশ এই রে ই এের্া হেছু ভভত্ি  ােত্ি। অিশে িহুিছর পত্র ভেউ েখ ও 
অ ে ভোত্ া িোপার যহদ  াত্েও ভসর্া খুঁত্জ িার েরত্য পাত্র  া। 
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িোঁ, হঠেই। যত্ি আ ার  ত্  িয এ িোপাত্র িযত্যা হেছু এের্া িহদশ ভপত্লও ভপত্য 
পাহর, িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
যার  াত্  আপহ  েী  ত্  েত্র –উত্ত্তহজয িনু্ধিান্ধিত্দর  াধেত্  আপহ  ভপত্যত্ছ ? 
  
ভিশ যাই িত্ি। যত্ি উত্ত্তহজয িনু্ধিান্ধি আহ  িলি  া, অিশেই হেছু জ্ঞা ী িনু্ধিান্ধি, 
যারা হ হদঘষ্ট েত্যের্া ভরেিঘ সংগ্রি েরত্য পাত্র এিং অপরাধ অ ুিাত্ র ভসই স ত্য 
যদত্ন্তর হরত্পার্ঘ ভদখত্য পাত্র। আিার ভসইসি ভরেত্িঘর ভভযর ভ ত্ে হেছু ফাঁে 
ভফাের িার েরত্লও েরত্য পাহর। 
  
হ ত্সস অহলভার আশাহিয িত্য িলত্ল , ভসর্া যহদ খুতঁ্জ িার েরত্য পাত্র  যািত্ল 
আ াত্ে িলত্ি । 
  
িোঁ, ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার ধারণা এই ভেত্সর পুত্রা র্র্ া ভয ভাত্িই ভিাে 
আপ াত্ে জা াত্য পারি িত্ল  ত্  িয। িযত্যা িা এেরু্ স য লা ত্য পাত্র। 
  
ভদখহছ, আপ াত্ে আহ  যা েরত্য িত্লহছ আপহ  যহদ ভসর্া েত্র , অিশে হ ত্জত্েও 
ভ ত্যহর্র সাত্  ভদখা েরত্য িত্ি এিং জা ত্য িত্ি এ িোপাত্র ভোত্ া হেছু জাত্  
হে া, ওত্ে এও হজত্জ্ঞস েরি ওর শাশুহ়িত্ে জ্ঞা  ভদি হে া  াত্  অ ে ভোত্ া ভাত্ি 
আহ  ওত্ে সািাযে েরত্য পাহর হে া। আর িোঁ, ভয ভছত্লহর্ত্ে ও হিত্য েরত্য যাত্ে 
যাত্ে ভদখার ইো আ ার আত্ছ। 
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ে ৎোর! যা হঠে, িলত্ল  ভপাযাত্রা এিং আ ার ধারণা হ ত্সস অহলভার িলত্ল , যহদ 
হেছু ভলাে–িঠাৎ  াঝপত্  ভ ত্  ভ ত্ল  এিং ঐ যুত্ল যাোত্ল  হযহ । 
  
এরেুল ভপাযাত্রা যার অহভ য জা াত্ল  ভয, এর্া এের্া অযীত্যর র্র্ া। ভসই স ত্য 
এর হপছত্  এের্া োরণ  ােত্লও  ােত্য পাত্র, এিং েী ভসই োরণ আর েখ  
ভ ত্ে ভসর্া ভািত্য শুরু েত্র ? এের্া হিস্মযের হেছু িত্ল  ত্   া িত্ল এত্ক্ষত্ত্র 
ভসর্া অ ুপহিয এিং ভেউ ভসর্া  ত্ ও রাত্খ  া। 
  
 া, ভস ে া খুিই সযে, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। ভসই স ত্য খিত্রর ো জগুত্লাত্য 
ভিশ হেছুহদ  ধত্র এই ভেত্সর িোপাত্র অত্ ে ভলখাত্লহখ িয। যারপর সি ভক্ষত্ত্র যা 
িয এেরু্ এেরু্ েত্র হফত্ে িত্য এত্েিাত্র োপা পত়্ি যায। এিার র্র্ ার্া এেরু্ 
ঝাহলত্য ভ ওযা যাে। আজ ভ ত্ে পাঁে হেংিা ছয িছর আত্  অ ে আর এেহর্ ভ ত্য 
ভসই ভ ত্যহর্র  য  যার িাহ়ি ভ ত্ে এো এো ভিহরত্য পত়্ি। িঠাৎ এেহর্ ভছত্ল 
িাহলর তূত্পর ওপর ভখলা েরার স য এের্া পা ত্রর সু্কত্পর খাঁত্জ ভ ত্যহর্র  ৃযত্দি 
আহিষ্কার েত্র। িযত্যা যখ  ভসখা  ভ ত্ে িাহলর তূপ সত্র হ ত্য  ােত্ি। পাঁে হেংিা 
ছয িছর পত্রর র্র্ া। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভস ে া সহযে, এিং আরও িলত্ল  ভয  ৃযুের দীর্ঘহদ  িাত্দ ভসই 
 ৃযত্দি পািার পর এিং ভসই হিত্শষ হদ হর্ত্য েী র্ত্র্হছল এিং হলহপিি েত্র রাখা 
 া া র্র্ া পযঘত্িক্ষণ েত্র ভদখত্ল খুহ র সন্ধা  হ িযই পাওযা ভযত্য পাত্র। হেন্তু 
আপ ার ভক্ষত্ত্র োজর্া খুিই েহঠ  িত্ি যার োরণ ভয, এর উত্তর িয এের্া  য 
দুত্র্াও িত্য পাত্র। িয স্বা ী যার স্ত্রীত্ে অপছন্দ েরত্য  যাই যার িায ভ ত্ে ভরিাই 
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ভপত্য ভেত্যহছত্ল । হেংিা যাঁর স্ত্রী যাত্ে রৃ্ণা েরত্য । আিার এ   র্র্ াও িত্য 
পাত্র ভয ভদ্র হিলার অ ে ভোত্ া ভপ্রহ ে হছল। সুযরাং এর ভ ত্ে  ত্  েত্র ভ ওযা 
ভযত্য পাত্র ভয, এর্া এের্া আত্ি প্রিণ অপরাধ। হেংিা হভন্ন ধরত্ র হেছু। সুযরাং এ 
ভেত্সর রিসে খুঁজত্য হ ত্য সফল  া িওযার সম্ভাি াই ভিহশ। এিং িযত্যা হেছুই 
পাওযা যাত্ি  া ভসই স য পুহলশ যহদ ভোত্ া হেছুর িহদশ েরত্য  া পাত্র। যািত্ল 
খুি সম্ভিয এই ভেত্সর ভ াহর্ভ জা া যাত্ি  া। অযএি ভসই  হদত্ র হিস্মত্যর  ত্যাই 
এর্া ভ ত্ে যাত্ে। 
  
আ ার ধারণা আহ  ধ ঘে োর োত্ছ ভযত্য পারি, ওই ভযঙ্কর  হিলা িোপারর্া িুঝত্য 
ভপত্র এই োজর্া আ াত্ে হদত্য েরাত্য ভেত্যহছল। হযহ  ভভত্িত্ছ  ভয ভ ত্যহর্ জাত্ -
ধত্র হ লা  ভ ত্যহর্ জাত্ । এিং এও িলত্ল  হ ত্সস অহলভার, জাত্   আজোলোর 
ভছত্লত্ ত্যরা অস্বাভাহিে অত্ ে হেছুই জাত্ । 
  
আো িলু  ভযা ভসই স য আপ ার এই ধ ঘে োর িযস েয হছল? 
  
আহ  হঠে  ত্  েরত্য পারহছ  া। যত্ি আ ার  ত্  িয ভ ত্যহর্ যখ   -দশ িছত্রর 
িত্ি। যত্ি িযত্সর অ ুপাত্য যখ  িযস্কাই ভদখাহেল। এর্া আ ার েল্প া ভয যখ  ও 
সু্কত্ল হছল এিং খিত্রর ো ত্জ যা পত়্িহছলা  ভযরু্েু  ত্  আত্ছ িলহছ। 
  
হেন্তু আপহ  েী  ত্  েরত্ছ  হ ত্সস েে-এর ইো আপ াত্ে হদত্য ভ ত্যহর্র োছ 
ভ ত্ে খির সংগ্রি েরা িয ভ ত্যহর্ হেছু জা ত্ি  যত্যা ভছত্লহর্ত্ে ও হেছু িত্ল 
 ােত্ি এিং ভছত্লহর্ যার  াত্েও হেছু িযত্যা িত্ল  ােত্ি। যত্ি আ ার অ ু া  
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হ ত্সস িার্ঘ  েে হ ত্জই ভ ত্যহর্ত্ে হজজ্ঞাসা েরার ভেষ্টা েত্রহছত্ল  এিং প্রযোখোয 
িত্যত্ছ । যাই হযহ  ভািত্ল  হ ত্সস অহলভার যখ  ভ ত্যহর্র ধ ঘ  া, শুধু যাই  য, 
অপরাধযে সম্পত্েঘ যার প্রভূয জ্ঞা  আত্ছ, িযত্যা হযহ  খির সংগ্রি েরত্য পাত্র । 
হযহ  এই িোপারর্াত্ে হ ত্য ভে  ভয এয  া া র্া াত্ে  যার ভোত্ া  াত্  িা ভোত্ া 
োরণ ভদখত্য পাত্ে   া ভপাযাত্রা। এই এেরু্ আত্  আপহ  অস্পষ্টভাত্ি িলত্ল , 
ভলাত্েরা ভসর্াও আ ার োত্ছ হঠে  য  ভিাধ  ে িত্ে  া। োরণ এযহদ  িাত্দ যারা 
হে আ াত্দর ভোত্ া সািাযে েরত্য পারত্ি অ িা ভেউ হে  ত্  রাখত্য ভপত্রত্ছ? 
  
হ ত্সস অহলভাত্রর ধারণা, যারা  ত্  ভরত্খত্ছ, িযভত্ম্বর  ত্যা যার হদত্ে যাহেত্য 
অিাে িত্য িলত্ল , ভলাত্েরা  ত্  রাখত্ি? 
  
িোঁ, ভাত্লা ে া, হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  সহযে সহযে িাহযত্দর ে া ভািহছলা , 
িাহযত্দর? 
  
হ ত্সস অহলভার ভয  সি যুহক্তযত্েঘর িাইত্র। এিাত্রও ভািত্ল  ভপাযাত্রা অোরত্ণ 
হেছু হেছু এ   ে া িত্ল ভফত্ল  যা ভিাঝা খুি  ুশহেল। এখাত্  িঠাৎ িাহযর প্রসে 
এত্লা েী েত্র? 
  
 যোল  ধোিত্ভাত্জর স য আহ  িাহযত্দর ে া ভািহছলা , িলত্ল  হ ত্সস 
অহলভার। 
  
ভপাযাত্রা ভেৌযূিলী িত্য হজত্জ্ঞস েরত্ল , িঠাৎ িাহযত্দর ে া ভািহছত্ল  ভে ? ওত্িা, 
িা, ভাত্লা ে া, সহযেই আহ  দাঁত্যর ে াই ভািহছলা । োরণ এই দাযঁ হদত্যই 
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শক্তজাযীয ভোত্ া খািার খাওযা িয। এিং আপ ার যহদ  েল দাঁয  াত্ে ভোত্ া 
 ত্যই হেন্তু আপহ  ভাত্লাভাত্ি ভখত্য পারত্ি   া। এিং আপ াত্ে জা ত্য িত্ি েী 
আপহ  ভখত্য পাত্র  এিং েী ভখত্য পাত্র   া। 
  
এের্া দীর্ঘোস ভফত্ল ভপাযাত্রা িলত্ল , ওই ভিহন্টস্টরা আপ ার জ ে অত্ ে হেছু 
েরত্য পাত্র হেন্তু সি হেছু  য। 
  
যা হঠেই িত্লত্ছ , অ ে জাত্  –আহ  ভািলা  আ াত্দর দাঁযগুহল ভেিলই িা়ি, 
ভযঙ্কর ভাত্লা হেছু  য, অ ে ভদখু  েুেুরত্দর দাঁযগুত্লাত্ে সহযেোত্রর িাহযর দাঁয 
িলা ভযত্য পাত্র। িাহযর দাঁত্যর ে া যখ  আপহ  ভাত্ি  যখ  হ িযই িাহযর ে াও 
ভাত্ি ? হিরার্ িাহযর দাঁয। সহযে ভাত্ি   া? 
  
হ ত্সস অহলভার হঠে েী িলত্য োইত্ছ  ভসর্া ভপাযাত্রার োত্ছ ভিাধ  ে িল  া। যাই 
আ াত্দর যা েরত্য িত্ি ভসর্া িল িাহযর  ত্যা দাঁয যাত্দর যাত্দর খুঁত্জ ভির েরা। 
োরণ িাহযরা িত্ল  াত্ে ভুত্ল যায  া েখ ও। 
  
এই প্রিাদর্া শুত্ হছ তিহে! ে ার সায হদত্য ভপাযাত্রা িলত্ল । 
  
িাহযরা েখ ও ভভাত্ল  া। িাচাত্দর এের্া  ল্প হ িযই জাত্   ভয এেজ  ভারযীয 
দহজঘ এেিার এেহর্ িাহযর দাঁত্য  া উদত্র সূে িা ওই জাযীয হেছু ফুহর্ত্যহছত্ল । 
অত্ েহদ  পত্র র্র্ ােত্ক্র ভসই দহজঘর সা ত্  হদত্য িাহযর্া যাহেল এিং িাহযর্ার  ুত্খ 
হছল ভহযঘ জল। অ ে িাহযর্ার সত্ে দহজর্ার ভিশ েত্যে িছর ভোত্ া ভদখা সাক্ষাৎ 
িযহ । যখ  িাহয েী েরত্লা জাত্  ? যার  ুখ ভহযঘ জল ভলাের্ার  াত্য হছহর্ত্য হদল। 
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িাহয হেন্তু ভুত্ল যাযহ  ভয ভলাের্া যার ভপত্র্ সূে হিঁহধত্যহছল। এখ  আ ার োজ েী 
জাত্  –েত্যেহর্ িাহযর সংস্পত্শঘ আসত্য িত্ি আ াত্ে, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
এরেুল ভপাযাত্রা িলত্ল , আপহ  ভয েী ভিাঝাত্য োইত্ছ  এিং োত্ে িাহয হিসাত্ি 
হিত্েষণ েরত্য োইত্ছ , আহ  হেছুই িুত্ঝ উঠত্য পারলা   া। আপ ার ে া শুত্  
 ত্  িত্ে। হঠে আপহ  হেহ়িযাখা ায যাত্ে  হেছু খির সংগ্রত্ির জ ে। 
  
ভাত্লা ে া, এর্া হঠে ভসরে   য। িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। ভয সি ভলাে িাহযর 
সাদৃশে যাত্দর সন্ধা  েরাই িল আ ার োজ। সহযে ে া িলত্য েী হেছু ভলাে আত্ছ 
যারা ভসই ভযঙ্কর র্র্ া  ত্  রাখত্য পাত্র। ভয   অত্ ে হেছুই আহ   ত্  রাখত্য 
পাহর। োরণ ভসই সি র্র্ াগুত্লাত্ে আহ  ভোত্খর সা ত্ ই র্র্ত্য ভদত্খহছলা । আ ার 
িযস যখ  পাঁে। এেহর্ জন্মহদত্ র পাহর্ঘর ে া আজও  ত্  আত্ছ, যার হছল এের্া 
ফোোত্স লাল রত্ের ভেে। এিং ভেত্ের উপত্র হছল এের্া হেহ র পাহখ, অ িা ভযহদ  
আ ার হপ্রয  াযে েো াহর পাহখর্া খাঁো ভ ত্ে উত়্ি পাহলত্য ভ ল, স্পষ্ট  ত্  আত্ছ 
যখ  আহ  খুি ভেঁত্দহছলা । ভো হদ  ভসর্াও আ ার স্পষ্ট  ত্  আত্ছ। হদ র্া হছল 
 েলিার হেংিা আর এের্া হদত্ র ে া  ত্  পত়্ি, ভয হদ  আহ   াত্ঠ হ ত্যহছলা । 
ভসই  াত্ঠ হছল এের্া ষাঁ়ি। ভে ভয  িলল ষাঁ়ির্া গুহযত্য হদত্য পাত্র, যখ  আহ  
ভীষণ ভয ভপত্যহছলা  এিং  াঠ ভ ত্ে ছুত্র্ পাহলত্য আসত্য ভেত্যহছলা । আর আ ার 
 ত্  আত্ছ ে ৎোর এের্া হপেহ ত্ের ে া। ভসই হপেহ ত্ে আ ার খুি হপ্রয ফল 
জা  হছল যার িালপাযায ভখাঁো লা ার  ত্যা খুি োর্া হছল। ভখাঁোও ভলত্ হছল 
ভযঙ্করভাত্ি, হেন্তু ভখাঁো লা ার যিণা আহ  ভুত্ল হ ত্যহছলা  োরণ অ েত্দর ভ ত্ে 
আহ  অত্ ে ভিহশ জা  ভপত্যহছলা  িত্ল। যখ  আ ার িযস হছল  াত্র  য। হেন্তু 
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পহরণয িযত্স এেত্শারও ভিহশ হিিাি অ ুিাত্  ভযা  হদত্য ভ হছ হেন্তু দুহর্ অ ুিা  
ছা়িা আর ভোত্ া অ ুিাত্ র আ ন্দ উপত্ভাত্ র ে া আজ আর আ ার  ত্  ভ ই। 
ভসই দুহর্ হিত্শষ হিিাি অ ুিাত্ র ে া ভে   ত্  আত্ছ যার োরণ িল এেহর্ 
অ ুিাত্  আহ  েত্ র সিেরী হিসাত্ি যাই। অ ুিা হর্ সম্পন্ন িত্যহছল হ উফত্রত্স্ট এিং 
ভসখাত্  আর ভে ভে হছল  ত্  ভ ই। যত্ি  ত্  িয এে খু়িযুত্যা ভিাত্ র হিত্য হছল। 
হেন্তু আহ  যাত্ে খুি এের্া জা যা   া, ভস শুধু ভেত্যহছল এেজ  ভাত্লা সিেরী, 
আর আ ার অন্তয ভস রে  ধারণা ভয আহ ই ভেিল যার  া াত্লর  ত্ধে হছলা । 
হেযীয হিিাি অ ুিা  হছল আ ার এে িনু্ধর। ভস ভ হভত্য োজ েরয। এেিার 
সািত্ হর  ভ ত্ে পত়্ি হ ত্য জত্লর যলায যহলত্য যাহেল। শুধু যাই  য অত্ ে েত্ষ্ট 
ভস রক্ষা পায। ভসই স ত্য ভয ভ ত্যহর্র সত্ে যার হিত্য িওযার ে া হছল যার িাহ়ির 
ভলাত্েরা প্র ত্  োযহ  এই ভছত্লহর্র সত্ে যাত্দর ভ ত্যর হিত্য ভিাে। ভসই জত্ল িুত্ি 
যাওযা র্র্ ার পরই যারা এই হিত্যত্য রাহজ িয। এিং ভসই হিত্যত্যই েত্ র সিেরী 
হিসাত্ি িাহজর িই। সুযরাং আ ার এযগুত্লা ে া িলার উত্েশে এের্াই ভসর্া িল 
এ   েযগুত্লা র্র্ া আত্ছ যা আপ ার  ত্  ভ ঁত্  যায হেরহদত্ র জ ে। ভেষ্টা েরত্লও 
ভুলত্য পারত্ি   া। 
  
এখ  ভদখহছ আপ ার যুহক্ত ভিশ আেষঘণীয, ভপাযাত্রা যখ  িলত্ল । যািত্ল আপহ  
িাহয  য িাহয সদৃশে  া ুত্ষর ভখাঁত্জ যাত্ি । িোঁ, হঠেই িত্লত্ছ  যত্ি যািার আত্  
ভসই র্র্ ার সহঠে যাহরখ আ াত্ে জা াত্য িত্ি। ভপাযাত্রা যাত্ে ভরসা হদত্য িলত্ল , 
আহ  হ িযই এই িোপাত্র সািাযে েরত্য পারি। 
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যািত্ল আহ  ভসই স যোর ভলাত্েত্দর ে া  াত্  ভয সি ভলাে ভজ াত্রত্লর 
িনু্ধিান্ধিত্দর হে য, এিং ভসই সি িনু্ধিান্ধিরা ভজ াত্রত্লর সি খির রাখয, এিং এও 
িত্য পাত্র যারা ভজ াত্রত্লর িনু্ধত্দর হে য যারা িযত্যা হিত্দত্শ েত্ল ভ ত্ছ। হযহ  
এও িলত্ল , যাত্দর আহ  দীর্ঘহদ  ধত্র হেহ  যাত্দর সত্ে ভোত্ া ভযা াত্যা  ভ ই 
আ ার। অ ে আপহ  ভদখত্ি  এ   অত্ ে ভলােত্ে আপহ  ভেত্   হেন্তু দীর্ঘহদ  
ভোত্ া ভদখাসাক্ষাৎ ভ ই। িঠাৎ যহদ এেহদ  ভদত্খ  যখ  ভদখত্ি  খুি খুহশ িত্ি 
অ িা যারা আপ াত্ে ভাত্লা েত্র হে ত্য  া পারত্লও ভে িার ভেষ্টা েরত্ি। এিং 
যখ ই আপহ  ভসই হ হদঘষ্ট হদত্ র র্র্ ার প্রসে যুত্ল আত্লাে া োহলত্য ভযত্য 
পারত্ি । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , দারুণ ভযা, এর্া খুিই আেষঘণীয িোপার। আপ ার ভোত্ া োত্জ 
অসুহিধা িত্ি  া োরণ আপহ  খুি ভাত্লাভাত্িই প্রস্তুয িত্য আত্ছ । ভয সি ভলাে 
র্ যাত্ভন্সক্রফর্ত্দর হে য ভাত্লাভাত্ি অ িা ভাত্লাভাত্ি  য, হেংিা ভযসি ভলাে ভসই 
র্র্ ািত্লর োছাোহছ িাস েরয, যাত্দর খুঁত্জ িার েরা এেরু্ েহঠ  িত্লও আহ  
 ত্  েহর ভশষ পযঘন্ত সাফলে আসত্িই। ভসই হদ  েী র্ত্র্হছল এিং ভসই র্র্ ার 
িোপাত্র যারা েী হেন্তা েত্র িা ভেউ েী আপ াত্ে হেছু িত্লত্ছ, এইভাত্ি আত্লাে া 
োহলত্য ভযত্য ভযত্য এেরু্  ভীত্র হ ত্য প্রশ্ন রাখত্ি  যাত্দর োত্ছ, স্বা ী অ িা স্ত্রীর 
অ ে ভোত্ া  ারী অ িা পুরুত্ষর সত্ে ভপ্র র্হর্য ভোত্ া িোপার হছল হে া। হেংিা 
ভোত্ া অত্ ঘর উত্তরাহধোরী ভেউ হছল হে া। আ ার  ত্  িয এই প  ধত্র এত্ াত্ল 
অত্ ে অজা া যত্ ের সন্ধা  আপহ  িযত্যা ভপত্য পাত্র । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ওত্ি হপ্রয, আ ার  ত্  িয সহযেই আহ  দীর্ঘ াসা-পােঘার। 
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ভপাযাত্রা িলত্ল , আপ াত্ে এখ  এের্া োজ ভদওযা িত্যত্ছ, আপ ার পছন্দ ত্যা 
োত্রার োরা  য িা আপহ  োউত্ে িাহধয েরত্য ো  এ   োত্রার োরাও  য। হেন্তু 
ভস এ   এেজ  যাত্ে আপহ  অপছন্দ েত্র , আপ াত্ে  ত্  রাখত্য িত্ি জ্ঞা  
সিত্যর অভীষ্ট লত্ক্ষ ভপৌঁছাত্ ার ভেষ্টা েরত্ছ , অিশে ভসর্া ভোত্ া িোপার  য। 
সুযরাং আপহ  আপ ার হ ত্জর প  গ্রিণ েরু । ভস প  িত্ে িাহযত্দর। োরণ 
িাহযরা  ত্  রাখত্য পাত্র। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  সহযেই ক্ষ া োইহছ আপ ার োত্ছ। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভয সি িাহযরা  ত্  রাত্খ যাত্দর ভখাঁত্জ আপ াত্ে আহিষ্কাত্রর 
অহভযাত্  আহ  পাঠাহে। 
  
হ ত্সস অহলভার খুি দুিঃত্খর সত্ে িলত্ল  ভয, এ আ ার পা লাত্ া এিং আ ার  ত্  
িয আহ  পা ল। ভির্ ওত্যলহপর্াত্রর ছহির  ত্যা হ ত্জত্ে ফুহর্ত্য ভযালার জ ে হযহ  
যার েুত্লর ভভযর িায োলাত্ল । ভ াত্ল্ড  হরহট্রভার-এর হিষত্য এেহর্  ল্প হলখত্য 
যাহেলা , হেন্তু হেছুত্যই শুরু েরত্য পাহরহ  এিং হঠে ত্যা এত্ াত্য পারহছলা   া 
োরণ আহ  েী ভিাঝাত্য োইহছ আপহ  যহদ যা জাত্  – 
  
হঠে আত্ছ এখ  িরং ভ াত্ল্ড  হরহট্রভাত্রর ে া িাদ হদ , এখ  শুধু িাহযত্দর ওপর 
 ত্ াত্যা  হদ । 
  
. 
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হসহলযা 
  
িাইত্র  োত্র্র ওপর এেহর্ ভ ত্যত্ে দাঁ়িাত্য ভদত্খ হ ত্সস অহলভার িযভত্ম্বর  ত্যা 
যার হদত্ে অিাে দৃহষ্টত্য ভদখত্ল  এিং  ত্   ত্  ভািত্ল  এই যািত্ল হসহলযা। 
হ ত্সস অহলভাত্রর  ত্যা অ ুভূহয অ ে আর োত্রার  ত্ধে ভদখা যায  া। জীি  এিং 
জীি শহক্তর প্রভাি খুিই শহক্তশালী। 
  
হযহ  যাত্ে ভদত্খ ভয  ভািহছত্ল  এ ভয  অ ে এে ভ ত্য যার সম্বত্ন্ধ অ ে হেছু ভািা 
ভযয। িযত্যা আগ্রাসী  যত্যা েহঠ  িা এত্েিাত্রই হিপজ্জ ে। ভয সি ভ ত্যত্দর 
জীিত্  এের্া উত্েশে  াত্ে ভসই সি ভ ত্য িযত্যা সংর্ত্ষঘর পত্  হ ত্জত্ে উৎস ঘ 
েত্র এিং িযত্যা িা যার হপছত্  ভোত্ া োরণ  ােত্য পাত্র। অিশেই আেষঘণীয 
িত্র্। 
  
আত্র এত্সা এত্সা ভভযত্র এত্সা। অত্ ে হদ  িাত্দ আিার ভযা ার সাত্  আ ার ভদখা, 
খুি সম্ভিয ভোত্ া এের্া হিিাি অ ুিাত্  ভদত্খহছলা  েত্ র সিেরী িত্য, এিং 
ভযা ার পরত্  হছল হসফত্ র ভপাশাে, এিং হেত্সর ভয  িত়্িা িত়্িা গুে হঠে  ত্  
প়িত্ছ  া। হে হছল ভসর্া, অত্ ের্া ভ াত্ল্ড  রত্ির  য  ভদখত্য? 
  
খুি সম্ভি ভ াত্ল্ড  রিই হছল, িলল হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্। আ রা অত্ ে িাঁহে 
হদত্যহছলা –হঠে যৃণাহদ িা িাহল  াত্ে ঢুত্ে ভ ত্ল ভয অিিা িয হঠে আ াত্দর িাঁহে 
ভদত্খ–ভসরে ই  ত্  িত্যহছল।  ার া ভলিাি  যাই  া? ভস এে ভয  ভযঙ্কর হিত্যর 
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আসর। এ   হিশ্রী সিেরীর ভপাশে আত্  েখ ও ভদহখহ  এিং অ   হিশ্রী ভপাশাে 
েখ ও পহ়িহ ও। 
  
িোঁ, হঠে অ েত্দর ভ ত্ে এত্েিাত্র আলাদা এিং আহ  িলি, ভযা াত্েই সিত্েত্য ভাত্লা 
ভদখাহেল। 
  
ভসর্া আপ ার ভোত্খ ভাত্লা লা া। ভ াত্র্ই আ ার োত্ছ ভাত্লা লাত্ হ , হসহলযা িলল। 
এের্া ভেযাত্র হ ত্সস অহলভার যাত্ে িসত্য িলত্ল  এিং িলত্ল , ভশহর  া অ ে 
হেছু, যুহ  েী পছন্দ েত্রা? 
  
 া, ভশহরই আহ  পছন্দ েহর। 
  
ও আহ  ভভত্িহছলা  ভযা ার এর্া হিশ্রী লা ত্ি। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িঠাৎ 
ভযা াত্ে ভে  ভিত্েহছ জাত্ া? 
  
 া, আহ  জাহ   া। হ িযই ভোত্ া হিত্শষ িোপাত্র। 
  
আহ  ভয খুি এের্া হিত্িে িুহিসম্পন্ন ধ ঘ  া  ই এই িোপাত্র আ ার  ত্  যত্ ষ্ট 
সত্ন্দি আত্ছ। 
  
এই িযত্স আপহ  ভে  ভসরে  িত্য যাত্ি ? 
  
যুহ  হঠেই িত্লছ। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , োত্রার েযঘিে আিার োত্রার অ ুভি 
েরার সৃ্পিা এের্া হ হদঘষ্ট স ত্য ভশষ িত্য যায। আিার হ ত্জত্ে পহরপূণঘভাত্ি ভহরত্য 
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যুলত্য ভপত্রহছ যাও  য। হেন্তু ভযা ার পাোপাহে স্বীেৃহযত্য যাওযার ে া আ ার  ত্  
পত়্ি  া। 
  
আ ার হিোস ধ ঘ া-র েযঘিে িল ধ ঘসন্তা ত্দর প্রশ্ন উত্তত্রর  াধেত্  হশক্ষা ভদওযা 
এিং যা হেছু খারাপ সি পহরযো  েরা, যাই  য েী? এই ে া িলার স য হসহলযার 
ভঠাঁত্র্ ভেৌযুত্ের িাহস ফুত্র্ উঠল। 
  
হ ত্সস অহলভার ভািত্ল  ভ ত্যহর্ খুি  ম্র হি যী। হেন্তু েযেগুত্লা িোপাত্র সাংর্াহযে 
হিপজ্জ ে ভ ত্য। 
  
িোঁ, ভাত্লা ে া, হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভে  আহ  ভযা াত্ে ভিত্েহছ যা িলি এিং 
স ত িোপারর্াই অদু্ভয। আহ  েখ ও ভোত্ া সাহিযে সভায যাই  া হেন্তু যিু  য 
পরশু এের্া সাহিত্যের ভভাজসভায আ াত্ে ভযত্য িত্যহছল। 
  
িোঁ, খিত্রর ো ত্জ আপ ার  া  হ ত্সস অোহরযাি  অহলভার আহ  ভদত্খহছ। িলল 
হসহলযা এিং খিরর্া পত়্ি আহ  হিহস্ময িই। োরণ সেরাের আপহ  এরে  পাহর্ঘত্য 
যা   া েখ ও। 
  
যার উত্তত্র হ ত্সস অহলভার িলত্ল ,  া, এ রে  পাহর্ঘত্য আ ার ভযত্যও ইো েত্র 
 া। 
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ভে  আপহ  আ ন্দ উপত্ভা  েত্র হ ? িো ঁআ ন্দ েত্রহছলা  তিহে। এই প্র  ই এই 
ধরত্ র পাহর্ঘত্য আহ  যাই। এখাত্  হেছুর্া আত্ জ  াত্ে হেছুর্া আ ন্দ  াত্ে হেন্তু 
এ   হেছুও  াত্ে যা হিরহক্তর োরণ িত্য পাত্র। 
  
এ   হেছু র্ত্র্হছল হে যাত্য আপহ  হিরহক্ত ভিাধ েত্র ? 
  
িোঁ, আর ভসই র্র্ া ভযা াত্ে জহ়িত্য এিং আরও ভািলা  ভযা াত্ে এ-সম্বত্ন্ধ িলত্যই 
িত্ি োরণ যা র্ত্র্হছল আহ  এেদ  ভসর্া পছন্দ েহর  া। 
  
হসহলযা িলল, এর্া ভয  হঠে ষ়িযত্ির  ত্যা ভশা াত্ে, এই িত্ল ভস ভশহরত্য েু ুে 
হদল। 
  
এেজ  ভদ্র হিলা উপযােে িত্য ে া িলত্য এত্ল  যাঁত্ে আহ  হেহ   া এিং হযহ ও 
আ াত্ে ভেত্    া। 
  
আপ ার জীিত্  এত্স রে  র্র্ াও র্ত্র্ত্ছ িত্লও আ ার  ত্  িয। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িোঁ হ হিযভাত্িই র্ত্র্হছল। সাহিযে জীিত্  আেহস্মে 
িোপারর্া, যুহ   ত্  েত্রা ভযা ার সা ত্  দাঁহ়িত্য ভোত্ া ভলাে িলল, আহ  আপ ার 
িই খুি ভাত্লািাহস এিং আপ ার সত্ে হ হলয িত্য ভপত্র আহ  খুি খুহশ। এই রে  
িোপারর্া আর হে। 
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ওই রে  েহঠ  সি িোপার আ ার জা া আত্ছ োরণ এেস য আহ  এেজ  
সাহিহযেত্ের ভসত্ক্রর্াহর হছলা । 
  
িোঁ, হঠে এই ধরত্ণর র্র্ া িত্র্, যত্ি যার জ ে আহ  প্রস্তুয হছলা । এিং ভসই 
 হিলাহর্ আ ার োত্ছ এত্স িলত্ল , আপ ার এেজ  ধ ঘে ো আত্ছ এিং যার  া  
হসহলযা র োত্ভন্স ক্রর্। 
  
আপ ার োত্ছ এত্সই আ ার ে া িলত্ল , েী হিশ্রী িোপার, হসহলযা িলল। ভো ায 
প্র ত্  আপ ার িই প্রসত্ে আত্লাে া েরত্ি  এিং আরও িলত্ি  আপ ার ভশষয  
িইহর্ পত়্ি খুি আ ন্দ ভপত্যহছ িা ভসই রে  হেছু। যারপর  য আ ার প্রসত্ে আসত্য 
পারত্য । আহ  িুঝত্য পারহছ  া আ ার হিপত্ক্ষ হযহ  েী এ   খুঁয ভপত্যত্ছ ? 
  
ভযা ার হিরুত্ি ভোত্ া অহভত্যা  ওঁর ভ ই িত্লই আ ার  ত্  িয, িলত্ল  হ ত্সস 
অহলভার। 
  
হযহ  হে আ ার িনু্ধ? 
  
শুধু জাহ   া িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। হঠে এই স ত্য দুজত্ র  ত্ধে এের্া  ীরিযা 
ভ ত্  এত্লা এিং ভশহরর গ্লাত্স েু ুে হদত্য হসহলযা হ ত্সস অহলভাত্রর হদত্ে যাোত্ল  
সন্ধা ী দৃহষ্ট হ ত্য। 
  
হসহলযা িলল, আহ  হঠে িুঝত্য পারহছ  া আপহ  ভোত্ া প  ধত্র েলত্ছ ? আ ার 
ধারণা আপহ  আ াত্ে ষ়িযত্ির  ত্ধে ভফলত্ছ । 
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হঠে আত্ছ, আশা েহর আ ার ওপর রা  েরত্ি  া যুহ , িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
আহ  আপ ার ওপর রা  েরত্য যাি ভে ? 
  
োরণ ভযা াত্ে এ   হেছু ে া িলি এিং এ   হেছু এের্ার পু রািৃহত্ত েরত্য যাি 
যুহ  শুত্  িযত্যা িলত্ি এর্া আ ার ভোত্ া িোপার  য িা এ  ও িত্য পাত্র আ াত্ে 
 ুখ িুত্জ েুপ েত্র  ােত্য িত্ি এিং ভসর্া আর েখ ও উত্েখ েরত্য পারি  া। 
  
হসহলযা িলল, আপহ  হেন্তু আ ার ভেৌযূিল জাহ ত্য যুলত্ছ । 
  
 হযহ  আ াত্ে যাঁর  া  িত্লহছত্ল  হ ত্সস িার্ঘ  েে। 
  
 হসহলযা িলল, ওিঃ যত্ ষ্ট। 
  
যুহ  হে ওঁত্ে ভেত্ া? 
  
 িোঁ, ওঁত্ে আহ  হেহ । 
  
আহ ও হেন্তু  ত্   ত্  ভভত্িহছলা  যুহ  িযত্যা হে ত্য পাত্রা োরণ— 
  
োরণ েী িত্ল  ত্  িয আপ ার? 
  
োরণ এ   হেছু হযহ  িত্লহছত্ল  
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েী–আ ার িোপার? হযহ  আ াত্ে ভেত্   িত্ল? 
  
হযহ  িত্লহছত্ল  ভয যার ধারণা যার ভছত্ল িযত্যা ভযা াত্ে হিত্য েরত্য যাত্ে। এই 
ে া ভশা ার পর হসহলযার  ুত্খর ভাত্ির পহরিযঘ  ভদখা ভ ল। ভস েহঠ  ভোত্খ হ ত্সস 
অহলভাত্রর হদত্ে যাোত্লা। আপহ  হে ভসই িোপাত্র হেছু জা ত্য ো ? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল ,  া, এই িোপাত্র আহ  জা ত্য োই  া। ভযা াত্দর িেহক্ত য 
িোপাত্র আহ   াে  লাত্য োই  া। ভসর্া ভযা াত্দর দুজত্ র    ভদওযা ভ ওযা 
িোপার। আহ  শুধু উত্েখ েরলা , োরণ প্র ত্ ই হযহ  এই প্রসের্া যুত্লহছত্ল  
আ ার োত্ছ। আর ভযত্িযু যুহ  আ ার ধ ঘে ো যাই ভযা াত্ে আহ  হজত্জ্ঞস েরত্য 
পারি েত্যের্া খির আ াত্ে ভদিার জ ে। ভযা ার োছ ভ ত্ে ভসই খিরর্া ভপত্ল 
আহ  অন্তয যাত্ে ভসর্া জা ত্য পারি, হযহ  িযত্যা ভসর্া ভভত্িহছত্ল  আ ার ধারণা। 
  
েী খির? 
  
ওিঃ ভাত্লা ে া, আহ  ভয ে ার্া ভযা াত্ে এখ  িলত্য যাি আ ার  ত্  িয  া 
ভযা ার ভসর্া পছন্দ িত্ি। অিশে আহ  হ ত্জও ভসর্া পছন্দ েহর  া। আহ   ত্  েহর 
ভদ্র হিলার অ   হিশ্রী স্বভাি এিং ভ াংরা  ত্ াভাি এত্েিাত্রই ক্ষ ার অত্যা ে। হযহ  
আ াত্ে এও িত্লহছত্ল  ভয, ভ ত্যহর্র িািা যার  াত্ে খু  েত্রহছল অ িা যার  া 
যার িািাত্ে খু  েত্রহছল, আপহ  হে খিরর্া খুঁত্জ িার েরত্য পারত্ি ? 
  
এে া হযহ  আপ াত্ে িত্লত্ছ  এিং ভসর্া েরত্যও আপ াত্ে িত্লত্ছ ? 
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িোঁ। 
  
আপ াত্ে এেজ  ভলহখো ভজত্ ও ভসই সাহিত্যের ভভাজসভায এ-ধরত্ র ে া 
আপ াত্ে িলত্য পারত্ল  েী েত্র? 
  
হযহ  আ াত্ে আত্দৌ ভেত্    া োরণ হযহ  েখ ও আ ার সত্ে হ হলয ি হ  এিং 
আহ ও যাত্ে ভদহখহ  েখ ও। 
  
ভসর্া হে আপ ার োত্ছ হিস্মযের িত্ল  ত্  িযহ ? 
  
 া, ওই ভদ্র হিলার  ত্ধে আহ  ভয   হিস্মযের হেছু ভদখত্য পাইহ । উপরন্তু হযহ  
ভেিল আ াত্ে আর্ায েত্র ভ ত্ছ । হ ত্সস অহলভার িলত্ল , হযহ  এেজ  জর্ ে 
প্রেৃহযর  হিলা। 
  
িোঁ, হঠেই িত্লত্ছ । 
  
যুহ  যার ভছত্লত্ে হিত্য েরছ  াহে? 
  
এই হিষত্য আ রা দুজত্  আত্লাে া েরহছ। এখ ও পযঘন্ত হেছুই হঠে িযহ । আপহ  
হে জাত্   হযহ  এই হিষত্য ে া িত্লহছত্ল ? 
  
িোঁ, আহ  জাহ । োরণ আ ার ধারণা ভয ভেউ ভসর্া জা ত্য োইত্ি ভয, ভযা াত্দর 
পহরিাত্রর সত্ে ভে ভে পহরহেয? 
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আ ার িািা আর  ার সম্পত্েঘ িলহছ যািত্ল শু ু । ভস াহিভা  ভ ত্ে অিসর ভ িার 
পর োহিত্য এের্া িাহ়ি ভেত্   আ ার িািা। এেহদ  ওঁরা দু-জ  পািাত়্ির পত্  
ভি়িাত্য যা  এিং ভসখাত্ ই ওঁত্দর দুজ ত্ে গুহলহিি অিিায পত়্ি  ােত্য ভদখা যায। 
ভসখাত্  ভয হরভলিার পাওযা যায ভসর্া হছল আ ার িািারই। আ ার িািা  াত্ে প্র   
গুহলহিি েত্র পত্র হ ত্জ েত্র  হেংিা আ ার  া িািাত্ে প্র   গুহল েত্র পত্র 
হ ত্জত্ে গুহলহিি েত্র  অ িা ভসর্া আত্মিযোর েুহক্ত হে া ভোত্ া প্র াণ পাওযা 
যাযহ । যত্ি, আ ার  ত্  িয আপহ  এই খির আত্ ই ভপত্য ভ ত্ছ । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িোঁ, এেরে  ভাত্ি ভজত্ হছ। যত্ি আ ার  ত্  িয প্রায ছয 
িছর আত্  এর্া র্ত্র্হছল। 
  
িোঁ, প্রায ভসই রে ই িত্ি। 
  
এিং ভসই স য ভযা ার িযস হছল িাত্রা অ িা ভোে। 
  
িোঁ। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এ িোপাত্র আহ  ভিহশ হেছু জাহ   া োরণ ভসই স য আহ  
আত্ হরোয যাই ভলেোর রু্ত্র। আহ  শুধু খিত্রর ো ত্জ পত়্িহছলা । খিরর্া ভিশ 
িত়্িা েত্র ভিহ়িত্যহছল। যখ  আসল সযের্া জা া খুি েহঠ  হছল োরণ খুত্ র 
ভ াহর্ত্ভর ভোত্ া হেি হছল  া, ভযা ার িািা- ার  ত্ধে ভিশ ভাত্লা সম্ভি হছল এিং 
যারা খুি সুখী হছত্ল । ভসর্াও হেন্তু ো ত্জ উত্েখ েরা িত্যহছল। আ ার আগ্রি 
 াোর এের্াই োরণ ভযা ার  া সু্কল ভ ত্েই আ ার িনু্ধ হছল এিং পরিযঘীোত্ল 
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ভযা ার িািা- ার সাত্  আ ার িনু্ধত্ব িয। যার হেছুহদ  পর আ াত্দর দুজত্ র প  
আলাদা িত্য যায োরণ আ ার হিত্য িত্য অ েত্র েত্ল যাই এিং ভযা ার  া হিত্য েত্র 
অ ে জায ায েত্ল যা । যত্ি আ ার যযদূর  ত্  পত়্ি  ালাত্যত্য অ িা ভসরে  
জায ায যার তসহ ে স্বা ীত্ে হ ত্য ভস েত্ল যায। ভযা ার  া আ াত্ে িত্লহছত্ল  যার 
ভয ভোত্ া এেহর্ সন্তাত্ র ধ ঘ  া িিার জ ে এিং ভযা াত্েই আহ  ধ ঘ ে ো হিসাত্ি 
হ লা । িছত্রর পর িছর ধত্র ভযা ার  া িািা হিত্দত্শ  ােত্য  ফত্ল যাত্দর সত্ে 
আ ার ভদখা-সাক্ষাৎ িয  া এিং ভযা ার সাত্ ও আ ার ভদখা িয এের্া হিত্শষ 
উপলত্ক্ষ। 
  
িোঁ, আ ার এেরু্ এেরু্  ত্  আত্ছ। আপহ  আ াত্ে সু্কল ভ ত্ে হ ত্য আসত্য  এিং 
ভাত্লা ভাত্লা খািার খাওযাত্য । 
  
ো ত্জ, এই িোপাত্রর ভলখা ভদত্খ আহ  খুি   ঘািয িত্যহছলা । এই খুত্ র হ হদঘষ্ট 
ভোত্ া ভ াহর্ভ হছল  া, ঝ ়িা হিিাত্দর ভোত্ া হেি হছল  া এিং িাইত্র ভ ত্ে যাত্দর 
ভোত্ া আক্র ত্ণর ভোত্ া প্র াণ পাওযা যাযহ । আহ  এসি ভজত্ হছ োরণ এই 
 া লার হিোত্রর রায ভখালাখুহল হছল। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , যারপর িোপারর্া 
আহ  এেদ  ভুত্ল যাই। আহ  শুধু হেন্তা েহর এিং অিাে িই ভো  পহরহিহয যাত্দর 
িযো িা আত্মিযোর পত্  ভঠত্ল হদত্য পাত্র এিং এই র্র্ ার হপছত্  েী ভযঙ্কর র্র্ া 
 ােত্য পাত্র? ভযত্িযু আহ  ভসই স য আত্ হরোয হছলা  ভসইত্িযু এই িোপাত্র ভিহশ 
দূর এত্ াত্য পাহরহ । যারপর যখ  ভযা াত্ে ভদহখ স্বভািযই ভযা াত্ে এই িোপাত্র 
ভোত্ া ে া িলত্য পাহরহ । 
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 া, যার জ ে আহ  যাহরফ েহর, িলল হসহলযা। 
  
হ ত্স অহলভার িলত্ল , সারাজীি  ধত্র ভেউ যার িনু্ধ িা পহরহেয োউত্ে ভেন্দ্র েত্র 
দারুণ ভেৌযূিত্লর  ত্ধে পত়্ি  ােুে। যার  ত্ র অিিা যখ  ভে   িত্ি িা িত্য 
পাত্র ভািত্য পাত্রা। যহদ িনু্ধ িয যত্ি ভযা ার এের্া অন্তয ধারণা িত্য পাত্র ভয, 
ভোত্ া র্র্ ার ভ ত্ে ভসই ভেৌযূিত্লর সৃহষ্ট-হেন্তু ভসই র্র্ া যহদ দীর্ঘ স ত্যর িয 
অ িা যহদ যুহ  ভদত্খা ভসর্া হ ত্য যাত্দর  ত্ধে আত্লাে া েরত্য, যুহ  হেন্তু যখ  
সমূ্পণঘ অন্ধোত্র। অ ে ভযা ার এ   ভেউ ভ ই যার োত্ছ যুহ  ভেৌযূিল ভদখাত্য 
পাত্রা। 
  
হসহলযা িত্ল, আ ার ভিশ  ত্  আত্ছ ভয, যখ  আ ার িযস এেুশ আপহ  খুি সুন্দর 
সুন্দর উপিার পাহঠত্যহছত্ল । 
  
যার ে া শুত্  হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এের্া স য আত্স যখ  ভ ত্যত্দর িা়িহয 
  দ র্াোর প্রত্যাজ  িয োরণ যখ  যারা অত্ ে হেছু েরত্য োয আর যাত্দর িাত্য 
যখ  যহদ   দ িা়িহয র্াো  া  াত্ে, যািত্ল যাত্দর ইো পূরণ েরত্ি েী েত্র? 
  
িোঁ, আহ  ভাহি আপহ  এেজ  হিেক্ষণ িেহক্ত আর আপহ  এও জাত্   োর েী পছন্দ। 
আপহ  আ াত্ে িাইত্র হ ত্য ভযত্য  অত্দখা হজহ স ভদখাত্ ার জ ে িা ে ৎোর খািার 
খাওযাত্ ার জ ে। আ ার সত্ে হ ত্শ সুখ দুিঃত্খর  ল্প েরত্য  দূর সম্পত্েঘর ভোত্ া 
আত্মীযার  য । আহ  আ ার জীিত্  িহু দীর্ঘ াসা পােঘাত্রর সত্ে পহরহেয িত্যহছ। 
হেন্তু সি স ত্য হ ত্জত্ে প্রশ্ন েত্র আপ ার সম্পত্েঘ জা ত্য োই। 
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িোঁ, আত্  হেংিা পত্র প্রত্যেত্ে ভসর্ার হিরুত্ি ভসাচার িত্য উঠত্ি। হ ত্সস অহলভার 
িলত্ল , এই হিত্শষ পাহর্ঘত্য আ ার সিহেছু ওলর্পালর্ িত্য ভ ত্ছ, আ ার  ত্  িত্ে 
এেজ  সমূ্পণঘ অপহরহেয আ ন্তুত্ের হ ত্দঘত্শ এের্া হিস্মযের োজ আ াত্ে েরত্য 
িত্ি এিং ভসই আ ন্তুেহর্ িত্ল  হ ত্সস িার্ঘ  েে। 
  
আহ  হেছুত্যই িুঝত্য পারহছ  া ভে  হযহ  এই হিষত্য জা ত্য োইত্ছ । আর যখ  
এর্া যার িোপার  য যহদ  া…আপহ  িযত্যা ভভত্িত্ছ  ভিস ন্ডত্ে যহদ আ ার হিত্য 
েরার প্রশ্নর্া জহ়িত্য  া  ােয, িা যা ভযা িত্র্ই। শয িত্লও ভিস ন্ড যাঁর ভছত্ল। 
  
িোঁ, আ ারও ধারণা যাই। যিুও হেছুত্যই আহ  িুঝত্য পারহছ  া েী েত্র িা ভে   
েত্র এর্া যার িোপার িত্য পাত্র। 
  
সিহেছুই যার োত্ছ হ ত্জর িোপার িত্ল  ত্  িয। ভদত্খত্ছ  ভযা যাঁর  াের্া েযর্া 
উঁেুত্য। ওই ভয আপহ  িত্লহছত্ল   া েী ভয  ও িা এেজ  জর্ ে প্রেৃহযর  হিলা। 
  
আহ  হেন্তু খির হ ত্যহছ ভয, ভিস ন্ড জর্ ে েহরত্ত্রর ভছত্ল  য। 
  
 া,  া আহ  ভিস ত্ন্ডর খুি হপ্রয এিং ভিস ন্ডও আ ার প্রহয অ ুরক্ত। হেন্তু য াহপ 
ওর  াত্ে আহ  ভ াত্র্ই পছন্দ েহর  া। 
  
ভস হে যার  াত্ে পছন্দ েত্র জাত্ া? 
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ভখালাখুহলভাত্ি হসহলযা িলল, হিোস েরু  আহ  হেছু জাহ   া। আ ার  ত্  িয ভস 
যার  াত্ে পছন্দ েত্র  ােত্য পাত্র। যাইত্িাে আহ  এখহ  হিত্য েরত্য োই  া এিং 
ভসরে  হেছু অ ুভিও েহর  া। আর এই হিত্যর পত্ক্ষ ও হিপত্ক্ষ অত্ ে িাধা হিপহত্ত 
ভযা  ােত্িই, আপহ  ভসর্া জাত্  । হসহলযা আরও িলল ভয, এর্া আপ াত্ে 
ভেৌযূিত্লর ভেত্য হ িযই অ ুভত্ির ভখারাে ভজা াত্ি। োরণ ভরাহজ েে ভে  
আপ াত্ে িলত্ি  আ ার োছ ভ ত্ে  র   র  খির ভির েরার ভেষ্টা েরত্য। আর 
ভসর্া আপ ার োত্ছ ফাস েত্র হদত্য, আহ  িলত্য োইহছ আপহ  েী ভসই হিত্শষ 
প্রশ্নর্া েরত্ি । 
  
যুহ  েী িলত্য োইছ আহ  ভযা াত্ে হজত্জ্ঞস েরি ভযা ার  া হে ভযা ার িািাত্ে খু  
েত্রহছত্ল  অ িা ভযা ার িািা ভযা ার  াত্ে খু  েত্রহছত্ল  িা এর্া ভজা়িা 
আত্মিযো? যুহ ও হে যাই  ত্  েত্রা? 
  
আ ার  ত্  িয ভসর্াই। হেন্তু আ ার  ত্  িয আপহ  আ ার োছ ভ ত্ে ভয সি খির 
পাত্ি  হেংিা ধরু  যহদ-যহদ ভসই খিরগুত্লা পা  আপহ  যািত্ল হে হ ত্সস িার্ঘ  
েেত্ে খিরগুত্লা পাোর েরত্ি ? 
  
 া, হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ওই জর্ ে েহরত্ত্রর  হিলাত্ে আহ  ভোত্ া হেছু িলার 
ে া স্বত্েও ভািত্য পাহর  া। িরং যাত্ে িলি এর্া যার িা আ ার োত্রারই ভোত্ া 
িোপার  য। 
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আহ ও ভসর্া ভভত্িহছ, হসহলযা িলল। আ ার  ত্  িত্ে আপ াত্ে আহ  হিোস েরত্য 
পাহর। যাই আহ  যযরু্েু জাহ  হঠে যযরু্েুই িলত্য আ ার ভোত্ া আপহত্ত ভ ই। 
ভয   ধরু  
  
আহ  ভযা াত্ে হজত্জ্ঞস েরহছ  া আর ভযা ারও আ াত্ে িলার প্রত্যাজ  ভ ই। 
  
 যত্ি উত্তর আহ  আপ াত্ে ভদিই এিং ভসই উত্তরর্া িল–হেছুই  য। 
  
হেছুই  য, হেহন্তয  লায হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল । 
  
 া। ভসই স য আহ  ভসখাত্  হছলা   া। এখ  আহ   ত্  েরত্য পারহছ  া হঠে যখ  
আহ  ভো ায হছলা । যত্ি আ ার  ত্  িয আহ  যখ  সুইজারলোত্ন্ডর এের্া সু্কত্ল 
হছলা  অ িা সু্কত্লর ছুহর্র হদ গুহলত্য আ ার সু্কত্লর এে িনু্ধর োত্ছ হছলা । আ ার 
ভয  ভে   সি যালত্ াল পাহেত্য যাত্ে। 
  
হ ত্সস অহলভার সত্ন্দি প্রোশ েত্র িলত্ল , আ ারও ধারণা ভযা াত্ে ভয জা ত্যই 
িত্ি যার ভোত্ া  াত্  ভ ই, োরণ ভসই স য ভযা ার িযত্সর ে া হেন্তা েরত্ল 
এরে  এের্া ধারণা েত্র ভ ওযা যায। 
  
হসহলযা িলল, আ ার জা ত্য খুি আগ্রি িয আপ ার হে  ত্  িয আহ  সি হেছু 
জাহ ? অ িা জাহ   া? 
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ভে , যুহ ই ভযা িত্লছ ভসই স য যুহ  িাহ়িত্য হছত্ল  া। ভসই স য যহদ যুহ  িাহ়িত্য 
 ােত্য আহ  যখ  িলযা  িা, যিুও আ ার  ত্  িয যুহ  হেছু জাত্  া, হশশুরা এিং 
হর্ এজাররা জাত্ । যারা অত্ ে হেছুই ভদত্খ  াত্ে। যারা যা জাত্  যারা সি িলত্য 
োয  া। পুহলহশ যদত্ন্তর ে া যুহ  শু ত্ি? 
  
 া, আহ  জাহ  আপ ার হিত্িে া শহক্ত আত্ছ। আ ার জা ার ভোত্ া দরোর ভ ই এিং 
আহ  এও ভাহি  া ভয, আহ  হেছু জাহ । আহ   ত্  েহর  া ভয, এ িোপাত্র আ ার 
ভোত্ া ধারণা আত্ছ। পুহলশ েী ভািত্ছ? অিশে আ ার এই হজত্জ্ঞস েরার জ ে আপহ  
ভয  হেছু  ত্  েরত্ি   া। আহ  জা ত্য আগ্রিী োরণ যদত্ন্তর হরত্পার্ঘ িা ভোত্ া 
হেছু ভসরে  আহ  ো ত্জ পহ়িহ । 
  
আ ার  ত্  িয যারা এর্াত্ে ভজা়িা আত্মিযো িত্ল ভভত্ি হ ত্যত্ছ। হেন্তু আহ   ত্  
েহর  া। যার োরণ সম্পত্েঘ যাত্দর সা া ে ধারণা যাত্দর আত্ছ। 
  
আপহ  জা ত্য ো  আ ার ধারণা েী? 
  
 যুহ  আ াত্ে িলত্য  া োইত্ল িত্লা  া–িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
আ ার  ত্  িত্ে আপহ  জা ত্য খুিই আগ্রিী। হিত্শষ েত্র অপরাধ োহিহ  যখ  
হলত্খ  াত্ে । যারা হ ত্জত্দর িযো েত্র িা পরপর খুত্ াখুহ  েত্র  ারা পত়্ি। অ িা 
এ-িোপাত্র যাত্দর সত্ন্দি েরার যত্ ষ্ট োরণ আত্ছ। আ ার হ িযই ভািা উহেয ভয, 
আপহ  অিশেই আগ্রিী িত্ি । 
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িোঁ, আহ  অিশেই যা স্বীোর েহর। হ ত্সস অহলভার িলত্ল । হেন্তু এের্া খির 
জা ত্য ভেত্য ভযা াত্ে িযত্যা আহ  অপ া  েরি যা জা ত্য োওযা আ ার 
এহক্তযাত্রর  ত্ধে পত়্ি  া। 
  
িুত্ঝহছ, হসহলযা িলল। এে স য আহ  হ ত্জই অিাে িত্য যাই  াত্  আহ  িলত্য োই, 
িাহ়ির পহরত্িশ যখ  েী রে  হছল এিং েী েী র্র্ া র্র্য ভসখাত্ । ভসই ছুহর্র 
আত্  আহ  েহন্টত্ ত্ন্ট েত্ল যাই। ভসই স ত্যর িাল আ ল িলত্য যা ভিাঝায আহ  
হেছুই জাহ   া। আ ার সু্কল জীিত্  িািা  া যযহদ  জীহিয হছত্ল   াত্র এেিার েী 
দুিার আ াত্ে আ ার জ ে সুইজারলোত্ন্ড হ ত্যহছত্ল । ওঁত্দর যখ  আ ার স্বাভাহিে 
িত্লই  ত্  িয।  ত্  িয িািা খুি অসুি হছত্ল  এিং হদ ত্ে হদ  দুিঘল িত্য 
প়িহছত্ল । ওঁর িার্ঘর্া িযত্যা খারাপ িত্যহছল। আ ার  াও ভয  স্নাযুর অসুত্খ 
ভু হছত্ল । যত্ি ওঁরও স্বািে ভভত্ে পত়্িহছল। ওঁত্দর ভিশ িনু্ধর  য  সম্পত্েঘ হছল 
আহ  অন্তয ভসর্াই ভদত্খহছলা । ভোত্ া ভোত্ া স ত্য োত্রার  ত্  এের্া হিরূপ 
ধারণা িত্য পাত্র। হেন্তু ভেউ ভািত্য পাত্র  া ভসর্া সযে ভিাে অ িা প্রত্যাজত্  ভসর্া 
হঠে ভিাে। হেন্তু ভেউ অিাে িয যহদ 
  
আহ   ত্  েহর  া এ-িোপাত্র আর ভোত্ া ে া িলা হঠে িত্ি। আ াত্দর আর এ-
িোপাত্র ভোত্ া অ ুসন্ধা  েরার অ িা জা ার দরোর ভ ই। এিং হিোত্রর রাযও 
সত্ন্তাষজ ে। এর হপছত্  ভোত্ া রে  ভ াহর্ভও ভ ই। িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
হসহলযা প্রযুেত্তত্র িলল, আহ  হেন্তা েহর ভো র্া সম্ভি িত্য পাত্র। আ ার  ত্  িয 
আ ার িািাই  াত্ে খু  েত্রহছত্ল । োরণ এর্াই ভািা স্বাভাহিে। এেজ  পুরুত্ষর 
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পত্ক্ষ ভয ভোত্ া ভলােত্ে গুহল েরার্া যযর্া সম্ভি এেজ   ারীর ভক্ষত্ত্র ভয ভোত্ া 
োরত্ণই ভযাে এেজ   ারী, আরও পহরষ্কার েত্র িলা উহেয অ ঘাৎ আ ার  ত্যা  ারী 
আ ার িািাত্ে গুহল েরত্য পাত্র  আহ  েল্প াই েরত্য পাহর  া। আিার আ ার  ত্  
িয িািা যহদ সহযে সহযেই  ৃযুে োইত্য  যািত্ল ভযায অ ে উপাযও হছল। আিার এও 
 ত্   ত্  িয ওঁরা ভেউ োত্রার  ৃযুে োইত্য   া। 
  
সুযরাং িাইত্রর ভেউ এেজ  িত্য পাত্র? 
  
িোঁ, হেন্তু িাইত্রর ভলাে িলত্য আপহ  েী ভিাঝাত্য োইত্ছ ? হসহলযা হজত্জ্ঞস েরল। 
  
ভসই িাহ়িত্য আর ভে ভে  ােয? ওিঃ ওই িাহ়িত্য হছত্ল  এেজ  িাউজহেপার িযস্ক 
অ ে ভিািা ও োলা, এেজ  হিত্দহশ ী ভ ত্য ভস হছল আ ার  ভরত্ স। হেছুহদ   া 
িাসপাযাত্ল হছত্ল , ওখা  ভ ত্ে হফত্র আসার পর আ ার  ভরত্ স আিার এত্সহছত্ল  
 াত্ে ভদখাশু া েরার জ ে। ভস খুি ভাত্লা ভ ত্য হছল। এিং আরও এেজ  হছত্ল  
 াহ  া, যাত্ে আহ  ভ াত্র্ই পছন্দ েরযা   া। যাত্দর  ত্ধে ভোত্ া এে জত্ র 
ভোত্ া রা  িা হিত্েষ হছল, আ ার হেন্তু যা  ত্  িয  া। োরণ ওঁত্দর  ৃযুেত্য যাত্দর 
 ত্ধে ভেউই লাভিা  িত্ি  া, আহ  আর আ ার োর িছত্রর ভছাত্র্া ভাই এিওযািঘ 
ছা়িা। আ ার িািা া-র যা সহিয অ ঘ হছল অিশে খুি ভিহশ র্াো হছল  া, িািার 
ভপ স  হছল আর  ার হ জস্ব স্বল্প আয হছল। আ রা দুই ভাই ভিা  যার উত্তরাহধোরী 
িই। 
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আহ  দুিঃহখয, সহযেই আ ার খুি খারাপ লা ত্ছ ভযা াত্ে হজত্জ্ঞস েরার জ ে এিং 
আহ  িযত্যা ভযা াত্ে অসুহিধায ভফললা । হ ত্সস অহলভার িলত্ল । 
  
 া, আ াত্ে এেরু্ও অসুহিধায ভফত্ল হ  িরং িোপারর্াত্ে আপহ  আ ার  ত্  জাহ ত্য 
যুলত্ল  এিং ভসর্ার প্রহয আ ার আগ্রি জা ত্ছ জা ার জ ে। আ ার আগ্রি িত্ে এই 
োরত্ণ ভয আ ার এখ  ভিাঝিার জা িার িযস িত্যত্ছ। যারা হছত্ল  অহয হপ্রযজ , 
অিশে প্রত্যেে  া ুত্ষর োত্ছই যাত্দর অহভভািে অহয হপ্রয এিং োত্ছর  া ুষ িত্য 
 াত্ে। আহ  হঠে জাহ   া হেন্তু উপলহি েরত্য পাহর যারা েী রে  হছত্ল  এিং 
যাত্দর জীি  েী রে  হছল। আ ার খুি ভেৌযূিল িয এিং জা ারও প্রেণ্ড ইো ভয, 
েী এ   সঙ্কর্ য র্র্ া যাত্দর জীিত্  র্ত্র্হছল? জাত্   হ ত্সস অহলভার এর্া হঠে 
সাত্পর উঁে ভ লার  য । আপহ   া পারত্ি  পুত্রাপুহর হ লত্য আর  া পারত্ি  িার 
েত্র হদত্য। যত্ি িোঁ আহ  পুত্রা িোপারর্া জা ত্য োই এিং আ ার জা ারও প্রিল 
ইো, োরণ স ত িোপারর্া জা া িত্য ভ ত্ল  ত্ র  ত্ধে আর ভোত্ া েন্দ্ব  ােত্ি  া 
আিার  যু  েত্র হেছু জা ার। যাই  া? 
  
যািত্ল হে যুহ  এই িোপাত্র হেছু হেন্তা েরত্ি? 
  
এে  ুিূত্যঘর জ ে যাঁর হদত্ে হসহলযা যাহেত্য রইল এিং ওর  ুত্খর ভাি ভদত্খ  ত্  
িল, ভোত্ া হেছু হসিান্ত ভ ওযার জ ে ও ভেষ্টা েরত্ছ। 
  
ভ ত্যহর্ িলল, িোঁ, এ িোপাত্র আহ  সি স যই হেন্তা েহর। আহ  এিং ভিস ন্ডা 
দুজত্ ই জা ত্য োই, এ িোপাত্র আপ ার যহদ হেছু জা া  াত্ে। 
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১.২  মুিামনা  াম ি িম্বা ছাযা 
পুত্রাত্ া পাত্পর লম্বা ছাযা 
  
এের্া ভছাত্র্া ভরত্তারাঁর ভভযর ঢুেত্ল  রূ্ণঘায া  দরজা ভঠত্ল এরেুল ভপাযাত্রা। 
হদত্ র এের্া ভিখাপ্পা স য িত্ল ভসখাত্  খুি ভিহশ ভলাে হছল  া। যত্ি যাঁর সত্ে যার 
ভদখা েরার ে া যাত্ে হযহ  ভদখত্য ভপত্ল  ভর্হিত্লর এে ভোণায, োরত্েৌো ভাহরহক্ক 
ভেিারায িত্সহছত্ল । হযহ  িত্ল  সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট ভস্পন্স। হযহ  িলত্ল , ‘ভাত্লা’ এর্া 
খুঁত্জ িার েরত্য ভোত্ া অসুহিত্ধ িযহ  ভযা? 
  
 া, এত্েিাত্রই  য। আপ ার হিত্রেসা  যত্ ষ্ট হছল। 
  
আসু  এিার আ রা পহরেয েহর। ইহ  িত্ল  েীফ সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য। আর 
ইহ  িত্ল   ঁহসত্য এরেুল ভপাযাত্রা।  োত্রাওত্যর ভেিারা হছল পাযলা ভরা াত্র্, েত্ঠার 
যপস্বীর  ত্যা  ুখ এিং ধূসর েুল। খুি ভাত্লা িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
 োত্রাওত্য িলত্ল , এখ  আহ  অিসর প্রাপ্ত, এ   হেছু র্র্ া আত্ছ ভয ভেউ ভসর্া 
 ত্  রাখত্য পাত্র যা যযই অযীয ভিাে  া ভে । এিং সাধারণ ভলাে সম্ভিয সি 
হেছুই  ত্  রাখত্য পাত্র  া হেন্তু, িোঁ। 
  
এরেুল ভপাযাত্রা প্রায িত্লই ভফলহছত্ল  িাহযরা  ত্  রাত্খ, হেন্তু স য  ত্যা হ ত্জত্ে 
খুি সা ত্ল হ ত্ল । হ ত্সস অোহরযাি  অহলভাত্রর ভসই প্রিাদ িােের্া যার  ত্ র 
 ত্ধে এ   ভ ঁত্  ভ ত্ছ ভয, ভয ভোত্ া িাত্  ভসর্া ভেত্প যাওযা খুিই েষ্টের। 
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সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট িলত্ল , আহ  আশা েরত্য পাহর ভয, আপহ  খুি এের্া অচ্ধযঘ িত্ে  
 া। 
  
এের্া ভেযার ভর্ত্  যারা হয জত্  িসত্ল । সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট ভস্পন্স এই ভরত্তারাঁয 
আসক্ত সুযরাং ভ  ু োর্ঘ ভদত্খ হযহ  যার  ত্ র  ত্যা খািাত্রর অিঘার হদত্ল , 
 োত্রাওত্য ও ভপাযাত্রা যারাও যাত্দর পছন্দ ত্যা খািাত্রর অিঘার হদত্ল , যারা 
হেছুক্ষণ ভেযাত্র ভিলা  হদত্য ভশহরত্য েু ুে হদত্ল । ভপাযাত্রা িলত্ল , েযেগুত্লা 
র্র্ ার িোপাত্র আপ াত্দর এখাত্  ভিত্ে আ ার জ ে আহ  প্র ত্ ই ক্ষ া ভেত্য হ হে 
োরণ ভসই র্র্ াগুত্লা অত্ ে িছর আত্ র এিং হ ষ্পহত্তও িত্য ভ ত্ছ অত্ ে হদ  
আত্ । 
  
ভস্পন্স িলত্ল , যা আ াত্ে আগ্রি জা ায ভসর্া ভয আপ াত্েও আগ্রিী েত্র যুত্লত্ছ, 
আহ  শুত্  খুি খুহশ িলা । আহ  ভভত্িহছলা  অযীয হ ত্য  ত্িষণা েরা ভ িাযই 
এের্া  া ুহল িোপার হেন্তু এ িোপাত্র আপহ  ভয খুিই আন্তহরে এখ  িুঝহছ ভসর্া। 
অযীত্যর ভসই র্র্ ার সাত্  এখ োর র্র্ ার ভোত্ া সম্পেঘ আত্ছ িা িঠাৎ ভেৌযূিল 
জা ার  ত্যা হেছু র্র্ া এিং যার ভোত্ া িোখো ভ ই োরণ হ ণঘয েরার উপাযও 
ভ ই। আপহ ও হে ভসর্ার সাত্  এে য? 
  
ভর্হিত্লর োরপাত্শ হযহ  যাোত্ল । 
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ইন্সত্পটর  োত্রাওত্য িলত্ল , যঘত্ভন্সক্রর্ শু যহর্ং-এর ভেত্স যদত্ন্তর োজ পহরোল া 
েরহছত্ল  অহফসার-ই -োজঘ। উহ  আ ার হিত্শষ পুরাত্ া িনু্ধ আর ভসই োরত্ণই ওর 
সত্ে ভযা াত্যা  েরার আ ার ভোত্ া অসুহিধা িত্ি  া। 
  
যত্ ষ্ট দায ভদহখত্য আজ এখাত্  উহ  এত্সত্ছ  োরণ খুি সিজ এিং আ াত্ে স্বীোর 
েরত্যই িত্ি এর্া ভেৌযূিল। যার ফত্ল আ ার আগ্রি ভদখাত্ ার ভোত্ া অহধোর 
ভ ই। ভযত্িযু এর্া অযীত্যর র্র্ া এিং হ ষ্পহত্তও িত্য ভ ত্ছ অত্ ে আত্ । িলত্ল  
ভপাযাত্রা। 
  
 োত্রাওত্য িলত্ল , আহ  হেন্তু এ   ে া িলি  া োরণ অযীত্যর েত্যেহর্  া লার 
প্রহয আ াত্দর সেত্লরই হেন্তু আগ্রি আত্ছ। ভয   আজও আ ার জা ত্য ইো িয 
হলহজ ভিািঘি সহযেই হে যার িািা  াত্ে েুঠার হদত্য িযো েত্রহছল? আজও হেন্তু 
অত্ ে ভলাে আত্ছ যারা এখ ও যা হিোস েত্র  া। আিার োলঘস ভিত্ভাত্ে ভয িযো 
েত্রহছল, আর যার ভ াহর্ভ হে হছল। এ-িোপাত্র অত্ ে হভন্ন হভন্ন  য আত্ছ। হেন্তু 
আজও ভলাত্েরা এর হিেল্প িেিিার িোখো খুঁত্জ িার েরার ভেষ্টা েত্র। 
  
যাঁর আগ্রিী যীক্ষ্ণ ভোত্খর দৃহষ্ট হ ত্য প়িল ভপাযাত্রার ওপর। 
  
আো  ঁহসত্য ভপাযাত্রা অযীত্যর এ-ধরত্ র খুত্ র  া লার িোপাত্র দু-িার হেংিা 
হয িার আ রা আগ্রি প্রোশ েত্রহছ, যাই  া? অিশে যহদ ভুলেুে  া েত্র  াহে। 
  
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট ভস্পন্স িলত্ল , অিশেই হয িার আ ার  ত্  িয। এেিার ভিাধিয 
এেজ  ো াহিও ভ ত্যর অ ুত্রাত্ধ, যাই  া? 
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িোঁ, যা হঠে। িলত্ল  ভপাযাত্রা। ভসই ো াহিও ভ ত্যহর্ হছল খুি উেীপ্ত, আত্ি প্রিণ 
এিং ভিশ শহক্তশালী। ভস এখাত্  এেহর্ খুত্ র  া লার যদত্ন্ত এত্সহছল এিং ভস 
 া লায যার  াত্ে  ৃযুেদত্ণ্ড দহণ্ডয েরা িত্যহছল। আর যহদও  ৃযুেদণ্ড োযঘের েরার 
আত্ ই যার  া  ারা যায যিুও যার দৃঢ় হিোস হছল, ভয যার  া হছত্ল  হ ত্দঘাষ। 
  
 োত্রাওত্য হজত্জ্ঞস েরত্ল , আপহ  ভ ত্  হ ত্যহছত্ল ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  ভ ত্  হ ইহ  োরণ প্র   যখ  ভস আ াত্ে র্র্ াহর্ িত্লহছল 
ভ ত্যহর্ হছল খুি উেীপ্ত এিং এত্েিাত্র হ হিয। 
  
ভস্পন্স িলত্ল , ভসর্াই ভযা স্বাভাহিে। ভয ভোত্ া ভ ত্য যার  াত্ে হ ত্দঘাষ ভািত্িই 
এিং ভস সিঘশহক্ত হদত্য প্র াণ েরার ভেষ্টা েরত্ি যার  া হ ত্দঘাষ। 
  
ভপাযাত্রা প্রযুেত্তত্র িলত্ল , এর্া যার ভ ত্েও এেরু্ ভয  ভিহশ এিং ভ ত্যহর্ আ াত্ে 
িারিার ভিাঝাত্ ার ভেষ্টা েত্র যার  া হঠে হে ধরত্ র  হিলা হছত্ল । 
  
যার  া খু  েরত্য পাত্র  া এই ভযা? 
  
 া, িলত্ল  ভপাযাত্রা। ভসর্া িলা খুি েহঠ  িোপার, এিং আহ  হ হিয আপ ারা 
দুজত্ ই আ ার সত্ে এেয  িত্ি  এই ে া ভািত্য, ভো  পহরহিহযত্য যাত্ে 
অহভযুক্ত েরা িত্যত্ছ। ভসই  া লায যার  ার হ ত্দঘাহষযা সম্পত্েঘ ভোত্ া উত্েখই 
েত্র হ । হযহ  ভয  ভদাষী সািেত িত্যই োঠত্ া়িায দাঁহ়িত্য হছত্ল । আ ার 
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ভেৌযূিত্লর শুরু এখা  ভ ত্েই, আ ার  ত্  িয  া যার  ত্  পরাজত্যর  ত্ াভাি 
ভজত্  উত্ঠহছল। এিং আহ  যখ  ভখাঁজ হ ত্য শুরু েরলা  যখ  পহরষ্কার িত্য ভ ল 
ভ াত্র্ই হযহ  ভসরে  হছত্ল   া। ভয ভেউ িলত্ি হযহ  হছত্ল  হঠে যার উলর্া। 
  
 োত্রাওত্যত্ে ভিশ হেন্তাহিয ভদখাল। হযহ  ভেত্র্র খািারগুত্লা হ ত্য  া়িাো়িা েরত্য 
লা ত্ল । 
  
হযহ  হে সহযে সহযেই হ ত্দঘাষ হছত্ল ? 
  
িোঁ, সহযেই হযহ  হ ত্দঘাষ হছত্ল । ভপাযাত্রা িলত্ল । 
  
ভসর্া আপ াত্ে অিাে েত্র হদত্যহছল? 
  
আহ  ভয স য ভসর্া উপলহি েহর ভসই স য  য, িলত্ল  ভপাযাত্রা। হিত্শষ েত্র 
এের্া িোপার যা ভদহখত্য ভদয এিং যাত্ে ভদাষী সািেত েরা যায  া। এই ভসখাত্  
ভয   আত্ছ ভসর্া ভদত্খ ভেউ েী ভািত্য পাত্র এর িাইত্রও অ ে হেছু  ােত্য পাত্র। 
এিং যার হজজ্ঞাসে ভে  ভেউ ভসর্া ভািত্য পাত্র  া। আ রা েী যািত্ল এহদে ওহদে 
যাহেত্যই িলি ভ  ু েী? 
  
হঠে ভসই স য  াছ ভাজার ভের্ ভরত্খ িয েত্ল ভ ল। 
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ভস্পন্স িলত্ল , আরও এের্া  া লায আপহ  অযীত্যর হদত্ে হফত্র যাহেত্য হছত্ল । 
ভয   এের্া পাহর্ঘত্য এেহর্ ভ ত্য িত্লহছল, ভস  াহে এেিার এের্া খু  িত্য 
ভদত্খহছল। ভপাযাত্রা িলত্ল , িোঁ, ভসর্া খুিই সযে। 
  
ভ ত্যহর্ হে োউত্ে খু  িত্য ভদত্খহছল? 
  
 া, ভপাযাত্রা িলত্ল , োরণ ভসর্া হছল ভুল ভ ত্য। হযহ   াছভাজার খুি প্রশংসা 
েরত্ল । 
  
সুপাহর ত্র্ন্ডন্ট ভস্পন্স িলত্ল , এখাত্   াত্ছর সি হিসই ভাত্লা েত্র  াত্ে এরা। 
পরিযঘী হয  হ হ র্ ধত্র শুধু খািাত্রর প্রশংসা আত্লাে া িল। 
  
সুপাহর ত্র্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য িলত্ল , ভস্পন্স যখ  আ ার োত্ছ এত্ল  এিং হজত্জ্ঞস 
েরত্ল  র োত্ভন্সক্রফর্  া লার িোপাত্র আহ  হেছু জাহ  হে া যখ  আহ  সত্ে সত্ে 
খুি উৎফুে িত্য উহঠ। 
  
এ-িোপাত্র ভযা ভদখহছ আপহ  ভোত্ া হেছুই ভভাত্ল হ ? 
  
 র োত্ভন্সক্রফত্র্র এ    া লা, যা সিত্জ ভভাত্লা যায  া। 
  
আপহ  হে জাত্   এই  া লার িোপাত্র হেছু ভুল-ত্রুহর্ হছল? ভয   সাক্ষে প্র াত্ণর 
অভাি অ িা হিেল্প স াধা ? ভপাযাত্রা িলত্ল   া ভসরে  হেছু  য,  োত্রাওত্য 
িলত্ল , যা প্রযেক্ষ েরা যায এ   স য র্র্ ার ওপর সাক্ষে প্র াণ ভরেিঘ েরা 
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িত্যহছল এিং যার  ৃযুের ধর  হছল আত্ র অত্ ে উদািরত্ণর  য  খুিই  া ুহল আর 
যিুও 
  
হঠে? হজত্জ্ঞস েরত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
যিুও সিই ভুল। িলত্ল   োত্রাওত্য। 
  
ভস্পন্স িলত্ল , আজ যাত্ে ভয  ভিশ আগ্রিী ভদখাহেল। 
  
 যার হদত্ে যাহেত্য ভপাযাত্রা িলত্ল , এে স য আপহ  হঠে এইরে  ভভত্িহছত্ল  
যাই? হ ত্সস  োেহ হল্টর  া লায? িা আপহ  হেছুত্যই সন্তুষ্ট িত্য পাত্র হ  যখ  
ভসই েহঠ  প্রেৃহযর যুিেহর্ ভগ্রপ্তার িল। ভস ভয অপরাধর্া েরত্য পাত্র হঠে ভসই 
রে  অপরাধীর  য ই যাত্ে ভদখাহেল। যার পত্ক্ষ ভসর্া েরার প্রত্যেেহর্ োরণ হছল 
এিং সিাই ভভত্িহছল ভস ভসর্া েত্রত্ছ। হেন্তু আপহ  এে াত্র জা ত্য  ভস ভসর্া 
েত্রহ । এিং আপহ  এযর্াই হ হিয হছত্ল  যাই আপহ  আ ার োত্ছ ছুত্র্ 
এত্সহছত্ল  এিং আ াত্ে িত্ল  ভেসর্া িাত্য ভ ওযার জ ে যাত্য আহ  প্রেৃয য ে েী 
ভসর্া িার েরত্য পাহর। 
  
ভদখু  যহদ আপহ  সািাযে েরত্য পাত্র  আর আপহ  আ াত্ে সািাযে েত্রও হছত্ল । 
হে েত্র হ  আপহ ? 
  
লম্বা দীর্ঘোস ভফলত্ল  ভপাযাত্রা। 
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িোঁ, আপ াত্ে সািাযে েত্রহছলা  হঠেই হেন্তু েী অস্বহতের যুিে ভস হছল। ধরু  যহদ 
েখ ও ভোত্ া যুিত্ের ফাঁহস োত্ঠ ভভাত্লার  ত্যা শাহত যার প্রাপে িয োরণ খু  
েরার অপরাত্ধ  য এিং ভস ভয অপরাধী  য ভসর্া প্র াণ েরিার জ েও  য। এিং ভস 
ভয অপরাধী  য ভসর্া প্র াণ েরাত্ ার জ ে োউত্েই ভস সািাযে েরত্ি  া। আ াত্দর 
সা ত্ ই এখ  উপহিয র োত্ভন্সক্রফর্-এর  া লা। এখাত্  ভো ায ভয  এের্া ভুল 
রত্য ভ ত্ছ যাই  া, সুপাহর ত্র্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য? 
  
িোঁ, এ িোপাত্র আহ  অিশেই হ হিয ভয আহ  হে িলত্য োইহছ িুঝত্য হ িযই আপহ  
পারত্ছ । 
  
আহ  িুঝত্য পাহর, এেসাত্  িলত্ল  ভপাযাত্রা আর ভস্পন্স। স ত্য স ত্য সিাই এ-
ধরত্ র র্র্ ার  ুত্খা ুহখ িত্য  াত্ে। ভয   প্র াণ, ভ াহর্ভ, সুত্যা , েু। আপহ  যাত্ে 
িত্ল  এের্া সমূ্পণঘ বু্ল-হপ্রন্ট। যাত্দর এই ভপশা যারা সিাই জাত্  এসিই ভুল। হঠে 
ভয   হশল্প জ ত্যর স াত্লােে জাত্  ভো  ছহির্া  েল এিং ভো র্াই িা আসল। 
  
সুপাহর ত্র্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য িলত্ল , এই ভেত্সর িোপাত্র আ ার েরার হেছুই হছল  া, 
আর আপহ  ভয   িত্ল  এ-ভেত্সর স ত িোপার আহ  লক্ষে েত্র ভদত্খহছ। 
ভসখা োর ভলাত্েত্দর সত্েও ে া িত্ল ভদত্খহছ হেছুই হছল  া ভসখাত্ । এর্া এের্া 
ভেফ আত্মিযোর েুহক্ত িত্লই  ত্  িত্যত্ছ। োরণ এর  ত্ধে আত্মিযোর েুহক্তর সি 
রে  হেিই ভদখত্য পাওযা যায। অিশে এর হিেল্প িত্য পাত্র ভয   স্বা ী যার স্ত্রীত্ে 
গুহল েত্র যারপর হ ত্জত্ে অ িা স্ত্রী যার স্বা ীত্ে গুহলহিি েরার পর, হ ত্জত্ে 
গুহলহিি েত্র । যহদ োত্রার এই র্র্ া পযঘাত্লাে া েরার ইো  াত্ে যািত্ল ভস 
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জা ত্য পারত্ি ভসগুত্লা র্ত্র্হছল এিং ভে  এ   র্র্ল? এ  া লার হে ভোত্ া ভে -র 
িা  হছল? ভপাযাত্রা িলত্ল । 
  
িোঁ, ভসই রে ই। ভয  ুিূত্যঘ আপহ  এের্া ভেত্স যদন্ত েরত্য শুরু েরত্ল   া ুষ 
এিং র্র্ া সম্পত্েঘ এের্া ধাঁধা হ য  াহফে ছহি আপহ  সংগ্রি েরত্ল । অ ে এ-
ভেত্স ভদখা যাত্ে এঁরা িযস্ক দম্পহয। স্বা ী স্ত্রীর সম্পেঘ খুি ভাত্লা এিং সুখী পহরিার 
যা ভিাঝায যাই হছল। এে সত্ে ভিত়্িাত্য ভযত্য  এিং সন্ধোয যাস ভখলত্য । যাত্দর 
দুহর্ সন্তা  হছল। ভছত্ল ইংলোত্ন্ড এিং ভ ত্য সুইজারলোত্ন্ড প়িাশু া েরয। শুধু যাই 
 য ভ হিেোল হরত্পার্ঘ ভ ত্েও ভদখা যায যাত্দর স্বাত্িের ভোত্ া খারাপ লক্ষণ হছল  া। 
যহদও স্বা ী ব্লািত্প্রসাত্র ভু হছত্ল , হেহেৎসার পর আিার স্বাভাহিে িত্য যায। স্ত্রী 
এেরু্ িহধর ও অল্প িাত্র্ঘর িোরা  হছল। এর জ ে অিশে হেন্তার োরণ হছল  া 
ভো  া। জাত্   এ   অত্ ে ভলাে আত্ছ যাত্দর স্বািে খুি ভাত্লা অ ে যাত্দর িি ূল 
ধারণা যাত্দর েোন্সার িত্যত্ছ। এিং শুধু যাই  য যাত্দর দৃঢ় হিোস যারা আর এে 
িছর িাঁেত্ি  া। এত্ক্ষত্ত্র যারা স য স য আত্মিযোর প  ভিত্ছ হ ত্য  াত্ে। যাই 
িত্ল র োত্ভন্সক্র ভসই প্রেৃহযর ভলাে হছত্ল   া। হযহ  হছত্ল  ধীর, হির, সুি, স্বাভাহিে 
প্রেৃহযর  া ুষ। 
  
যািত্ল আপহ  সহযেই েী ভাত্ি ? হজত্জ্ঞস েরত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
অযীত্যর হদত্ে যহদ যাোই যািত্ল আহ  হ ত্জত্ে িহল এর্া আত্মিযোর ভেস। 
এে াত্র আত্মিযো ছা়িা হেছুই িত্য পাত্র  া। ভয ভোত্ া োরত্ণই ভিাে, আহ ঘে হদে 
ভ ত্ে  য, স্বািে খারাত্পর হদে ভ ত্েও  য এিং অসুখী জীিত্ রও ভোত্ া োরণ  য 
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যিু যারা হসিান্ত হ ত্যহছল ভয, জীি  যাত্দর োত্ছ দুহিঘসি। যারা যখ  ভিত়্িাত্য ভির 
ি  যাত্দর সাত্  হরভলিার হছল। এিং ওই হরভলিারর্া যাত্দর  ৃযত্দত্ির  াঝখাত্  
পত়্ি  ােত্য ভদখা যায এিং ওই হরভলিাত্রর ওপর দু-জত্ রই িাত্যর ছাপ হছল। দু-
জত্ ই ওর্া িেিিার েত্রহছল হেন্তু ভে ভয ভশষ গুহল োহলত্যহছল যার ভোত্ া হেি 
অিশে পাওযা যাযহ । অত্ ত্েই িযত্যা ভািত্য পাত্র  স্বা ীই প্র ত্  যার স্ত্রীত্ে 
গুহলহিি েত্র  এিং এর্াই ভিহশ যুহক্তগ্রািে। এয সি যুহক্ত হছল িত্লই এই ভেত্সর 
আহ  হসিান্ত হ ত্যহছলা  এর্া ভেফ আত্মিযো, যহদ েখ ও সংিাদপত্ত্র স্বা ী স্ত্রীর 
 ৃযুের র্র্ া ভলখা  াত্ে ভদহখ আহ  আ ার  ত্ র অজাত্ন্ত ভসই িাত্রা েী ভোে িছর 
আত্ োর র্র্ ার অযীত্য হফত্র যাই এিং হ ত্জর   ত্েই প্রশ্ন েহর হে এ   র্র্ া 
র োত্ভন্সক্রফত্র্র ভেত্স র্ত্র্হছল? এের্াই ে া যখ  আহ  হেন্তা েহর স্ত্রী েী যািত্ল 
স্বা ীত্ে রৃ্ণা েরত্য  এিং যাঁর িায ভ ত্ে হ তার ভপত্য ভেত্যহছত্ল ? হেংিা যারা হে 
পরস্পর পরস্পরত্ে রৃ্ণা েরত্য ? এিং ভসই রৃ্ণা ভিাধর্াই হে যাত্দর দুজত্ র োত্ছ 
অসিে িত্য উত্ঠহছল? 
  
আরও এে রু্েত্রা রুহর্  ুত্খ হ ত্য হেত্িাত্য  ােত্ল   োত্রাওত্য? 
  
আো  ঁহসত্য ভপাযাত্রা এ-সম্বত্ন্ধ আপ ার েী ধারণা? ভেউ এ   হে আপ ার োত্ছ 
এত্সহছল এিং হেছু িত্লত্ছ যার ফত্ল আপহ  আপ ার  ত্ধে এযর্া আগ্রি জাহ ত্য 
যুলত্ছ ? আপহ  হে হেছু জাত্   যার িোখো আপহ  েরত্য পারত্ি –ভে ? 
  
প্রযুেত্তত্র ভপাযাত্রা িলত্ল ,  া। ভসই এেই িোপার। আপ ার োত্ছ হ িয এর িোখো 
আত্ছ যাই  া? 
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আপহ  হঠেই িত্লত্ছ  োরণ প্রত্যেত্েরই োত্ছ হেছু  া হেছু িোখো  াত্ে যা ভশা ার 
জ ে সিাই আশা েত্র  াত্ে অ িা ভসগুত্লার  ধে ভ ত্ে অন্তয এের্াও। ভসগুত্লা 
হ ত্য  ত্িষণা েরা যায হেন্তু সাধারণ ভোত্ া োত্জ লাত্   া। আ ার অিশে  ত্  িয 
আ ার িোখো এত্েিাত্র ভশষ পযঘাত্যর যার ভোত্ া োরণ আপহ  খুঁত্জ পাত্ি   া, 
োরণ আ ার  ত্  িয খুি ভিহশ হেছু োত্রার জা া  াত্ে  া। সহঠেভাত্ি যাত্দর 
সম্পত্েঘ আহ  যা জহ  যা যাত্দর জীহিযোত্লর ভশষ পাঁে েী ছয িছত্রর র্র্ ার ে া। 
ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্-এর িযস প্রায ষার্। অিসর হ ত্য ভপ স  পাহেত্ল । যাঁর 
স্ত্রীর িযস পঁযযাহেশ। হিত্দশ ভ ত্ে ইংলোত্ন্ড হফত্র আত্স  যারা। সাক্ষে প্র াণ আহ  
যা ভপত্যহছলা  যাই ভ ত্ে িলা যায যারা প্র ত্  ভিা ঘ াউত্  এের্া িাহ়ি ভ   এিং 
এর অল্প েত্যেহদ  পর আর এেহর্ িাহ়িত্য উত্ঠ আত্স  এিং এখাত্ ই র্ত্র্হছল ভসই 
হিত্যা ান্ত র্র্ া। যাইত্িাে ভসখাত্  সু্কত্লর ছুহর্র স য যাত্দর ভছত্লত্ ত্যরা িাহ়ি হফত্র 
আসয। যারা সুত্খ শাহন্তত্য িাস েরত্য  ভসই স য। আহ  আরও জাহ  অিসর ভ িার 
পর ইংলত্ন্ড যাত্দর পহরিাত্রর জীি ধারা ভে   হছল। যাত্দর  ত্ধে আহ ঘে অস্বেলযা 
হছল  া, রৃ্ণার ভ াহর্ভ িলত্য যা ভিাঝায যা  য, ভযৌ  সংক্রান্ত ভোত্ া িোপাত্রও 
জহ়িত্য পত়্িহছত্ল  যাও  য। এ   হে অচ্িধ ভপ্রত্ র ভোত্ া িোপার যাত্দর  ত্ধে 
হছল  া। আপ ারা িযত্যা প্রশ্ন েরত্ি  ভস সম্পত্েঘ আহ  েী জাহ ? আহ  যা জাহ  যা 
িল জীিত্ র ভিহশর ভা  স য যারা হিত্দত্শ োহর্ত্যত্ছ । হিত্শষ হিত্শষ উপলত্ক্ষ, 
যাঁরা র্ত্র হফত্র আসত্য । ভদ্রত্লাত্ের ভরেিঘ ভাত্লা হছল োরণ যার স্ত্রীর িনু্ধরা 
যাত্ে ভসৌজ ে প্রোশ েরয। যাত্দর জীিত্  ভয   েন্দ্ব হিত্রাধ হছল  া, এর পরও 
যহদ ভোত্ া হিত্রাধ ভ ত্ে  াত্ে, শুধু আহ  ভে  ভসর্া োত্রারই জা া ভ ই। েুহ়ি 
ভ ত্ে হযহরশ িছর হিত্দত্শ োহর্ত্যত্ছ   ালয এিং হিহভন্ন েত্যেহর্ জায ায। সম্ভিয 
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ভসখাত্ ই ট্রাত্জহির  ূল হশে়ি ভ ঁত্  হ ত্যহছল। আ ার ঠােু া প্রাযই এের্া প্রিাত্দর 
ে া িলত্য  পাত্পর লম্বা ছাযা। যািত্ল যাত্দর  ৃযুের োরণ হে অযীত্যর ভোত্ া 
ছাযা? অ িা পাত্পর দীর্ঘ ছাযাত্ে অ ুসরণ েত্র? ভসর্া খুঁত্জ িার েরা খুি সিজ 
িোপার  য। আপহ  িযত্যা এের্া ভলাত্ের ভরেিঘ খুতঁ্জ িার েরত্ল  যা আপ ার িনু্ধ 
িা পহরহেযরা িত্ল  াত্ে হেন্তু যাই িত্ল যাত্দর হভযত্রর হিতাহরয খির আপহ  
জাত্    া। আ ার  ত্  ভয িোখোর্া জত্  ওত্ঠ যা িল ভসই জায ার্া যহদ আহ  ভাত্লা 
েত্র ভদখযা । আ ার  ত্  িয হেছু এের্া র্ত্র্হছল অ ে ভদত্শ। এের্া ঈষঘা যার 
সূত্রপায হিত্দশ িা ইংলত্ন্ড যার অহতত্ব আজও আত্ছ। 
  
যহদ ভেউ জাত্  ভো ায যার ভখাঁজ পাওযা যাত্ি,  ত্  িয যার োত্ছ ভসর্া আর 
অজা া  ােত্ি  া, আপহ  এর্াই ভিাঝাত্য োইত্ছ । 
  
 া, ভসরে  হেছু  য, িলত্ল  ভপাযাত্রা।  াত্  আহ  িলত্য োইহছ এ    ত্  রাখার 
ে া যা ইংলত্ন্ড যাত্দর ভোত্ া িনু্ধ িান্ধিরাও জাত্   া। 
  
ইংলত্ন্ড যাত্দর িনু্ধত্দর  ত্ধে ভিহশর ভা  অিসর হ ত্যত্ছ । পুরাত্ া িনু্ধরা হিত্শষ 
হিত্শষ উপলত্ক্ষ আত্স  শুধু ভোত্খর ভদখা ভদখিার জ ে। যহদও আ ার ধারণা অযীত্য 
েী র্ত্র্হছল যা অত্ ত্েই ভশাত্ হ  আর যাছা়িা  া ুষ হেছুত্যই  ত্  রাখত্য পাত্র  া 
যারা ভুত্ল যায। 
  
এেরু্ ভিত্স িঠাৎ সুপাহর ত্র্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য ে ার্া িলত্ল  ভয, যারা িাহয  য, োরণ 
িাহযরা সি স য িত্ল  াত্ে যারা সি হেছু  ত্  রাখত্য পাত্র। 
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ভপাযাত্রা িলত্ল , আপহ  যা িলত্ল  যা িত়্িাই অদু্ভয। 
  
 আপ ার এই িাহয সম্পত্েঘর  ন্তিে েরার ে ার্া আ ার  ত্  খুি আগ্রি জা ায। 
  
ভিশ আিযঘ িত্যই ভপাযাত্রর হদত্ে যাোত্ল  সুপাহর ত্র্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য। আরও হেছু 
ভশা ার জ েই ভয  হযহ  উনু্মখ িত্য আত্ছ । ভস্পন্সও যার পুরাত্ া িনু্ধর হদত্ে হফত্র 
এেিার যাোত্ল । 
  
হযহ  পরা শঘ হদত্ল  যা হেছুই র্ত্র্হছল সম্ভিয প্রাত্েে অ ঘাৎ িাহযরা ভযখা  ভ ত্ে 
আসত্ছ, যাই ভযা? যা যাইত্িাে, আপ াত্ে এই িাহযত্দর প্রসে ভে উত্েখ েত্রত্ছ? 
ভপাযাত্রা যার এে িনু্ধর  া  িলত্ল । 
  
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট ভস্পন্সত্ে িলত্ল , আপহ  যাত্ে ভেত্  । যার  া  হ ত্সস অহলভার। 
  
ওত্িা হ ত্সস অোহরযাি  অহলভাত্রর ে া িলত্ছ –িত্ল  া ত্ল  এেরু্ এিং আিার 
িলত্ল , ভাত্লা ে া। 
  
ভাত্লা ে া  াত্  েী িলত্য োইত্ছ ? হজত্জ্ঞস েরত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
ভাত্লা ে া  াত্  িলত্য োইহছ যািত্ল েী হযহ  হেছু জাত্   হজত্জ্ঞস েরত্ল  হযহ । 
অন্তয এখ ও পযঘন্ত আহ  যা  ত্  েহর  া ভপাযাত্রা িলত্ল । েী ভয  হেন্তা েত্র হযহ  
িলত্ল , যত্ি আ ার  ত্  িয হযহ  িত্ল  ভসই ধরত্ র  হিলা হযহ  হেছু জাত্  । 
আশা েহর আহ  েী িলত্য োইহছ আপহ  যা িুঝত্য ভপত্রত্ছ । 
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িোঁ, উত্তর হদত্ল  ভস্পন্স এিং হজত্জ্ঞস েরত্ল , যার ভোত্ া ধারণা আত্ছ? 
  
এযক্ষত্ণ  োত্রাওত্য যার আগ্রি প্রোশ েত্র িলত্ল , আপহ  হে ওই ভলহখো হ ত্সস 
অোহরযাি  অহলভাত্রর ে া িলত্ছ ? 
  
িোঁ হযহ ই, ভপাযারা িলত্ল । 
  
আহ  জাহ  হযহ  অপরাধ োহিহ  ভলত্খ । 
  
অপরাধ সম্পত্েঘ যার হে ভাত্লা হিত্শষ জ্ঞা  আত্ছ? আহ  জাহ   া হযহ  ভসইসি 
োহিহ র ধারণা িা ের্ ভো া ভ ত্ে পা ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার ধারণা সিই যার  া া ভ ত্ে আত্স। এিং র্র্ াগুত্লা 
  
ভস ভযা আরও েহঠ  িোপার, এেরু্ অল্প স ত্যর জ ে হযহ  েুপ েত্র  ােত্ল । 
  
 আপহ  হে হেছু হিত্শষ হেন্তা েরত্ছ  ভপাযাত্রা, এের্া হিত্শষ হেছু? 
  
িো। এের্া র্র্ া সম্পত্েঘ যার  ত্  সুন্দর এের্ার ধারণার জন্ম িত্যহছল। অত্ ের্া 
হঠে উত্লে, লম্বা িাযওযালা জা ার প্রত্যাজ  ভ র্াত্ ার  য । ভসই ধারণার্া হযহ  যাঁর 
 া া ভ ে  ত্ল্পর আোত্র িার েত্র । আহ  যাত্ে ভফাত্  হেছু ে া হজত্জ্ঞস েহর। 
এিং যার এের্া  ল্প  ষ্ট েত্র হদই। 
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ভেৌযূিলী িত্য উত্ঠ িলত্ল  ভস্পন্স। িলু  িলু  যারপর! হঠে ভয   রত্ র হদত্  
 াখত্ র ওপর সু হন্ধ পাযা ভাসার  য । শালঘে ভিা সত্ে ভসই েুেুরর্া আর রাত্ত্র 
ভোত্ া হেছুই েরয  া জাত্   যাত্দর? 
  
ওত্দর হে েুেুর হছল? হজত্জ্ঞস েরত্ল  ভপাযাত্রা, আপহ  হে িলত্য োইত্ছ   াপ 
েরত্ি  এেিার িলু  ভযা? 
  
আহ  িলত্য োইহছ ওঁত্দর হে েুেুর হছল? র োত্ভন্সক্রফর্রা ভযহদ  গুহলহিি ি  ভসইহদ  
ভিত়্িাত্ ার স য যারা হে েুেুর হ ত্য হ ত্যহছত্ল ? 
  
িোঁ, যাত্দর এের্া েুেুর হছল।  োত্রাওত্য িলত্ল , আ ার ধারণা যযহদ  যারা 
ভিত়্িাত্য ভযত্য  যযহদ ই েুেুর যাত্দর সত্ে  ােয। ভস্পন্স িলত্ল , হ ত্সস 
অহলভাত্রর োহিহ  যহদ এরে  িত্য  াত্ে যািত্ল আপ াত্ে ভদখত্য িত্ি  ৃযত্দি দুহর্ 
হর্ত্র যাঁত্দর ভসই েুেুর হেৎোর েত্রহছল হে া, হেন্তু  ত্  িয এত্ক্ষত্ত্র যা িযহ । 
  
 া া ভ ত়্ি সায হদত্ল   োত্রাওত্য। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  হেন্তু খুি অিাে িহে ভসই েুেুরর্া ভো ায ভ ল? 
  
এই ে ার উত্তত্র  োত্রাওত্য িলত্ল , ভোে িছর আত্ র র্র্ া ভযা আ ার  ত্  িয 
োত্রার িা াত্  যাত্ে েির ভদওযা িত্যত্ছ। যািত্ল ভসখাত্  হ ত্য েুেুরর্াত্ে আ রা 
হেছু হজত্জ্ঞস েরত্য পারি  া। খুি হেহন্তয িত্য হযহ  আরও িলত্ল , এর্া খুিই 
হিস্মযের িোপার, িাহ়িত্য ভসহদ  হে র্ত্র্হছল  াত্  ভসই অপরাত্ধর র্র্ া জা ত্য 
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পাত্র।  োত্রাওত্য িলত্ল , এের্া যাহলো এত্ হছ। যহদ প্রত্যাজ   ত্  েত্র  ভদখত্য 
পাত্র । এেজ  িযস্ক রাধুহ  হ ত্সস হুইত্র্োর ভসহদ  িাহ়িত্য হছত্ল   া। সুযরাং 
যার ভ ত্ে হেছু আ রা জা ত্য পারি  া। এেজ   ভরত্ স  ােত্য  র োত্ভন্সক্রফত্র্র 
ভছত্লত্ ত্যত্দর ভদখাশু া েরার জ ে পত্র েত্ল যা । হেন্তু ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ 
িাসপাযাত্ল হছত্ল  স্নাযু যত্ির দুিঘলযার জ ে এিং িাসপাযাল ভ ত্ে আসার পর 
 ভরত্ স হফত্র এত্সহছত্ল  ভলহি র োত্ভন্সর্ত্ে ভদখাশু া েরার জ ে। আর এেজ  
 াহলও ভসখাত্  হছল। 
  
হেন্তু এেজ  আ ন্তুে হ িযই িাইত্রর ভ ত্ে এত্স  ােত্ি । িযত্যা অযীত্যর ভোত্ া 
আ ন্তুে। আো সুপাহর ত্র্ন্ট  োত্রাওত্য এর্াই আপ ার ধারণা? হঠে অযর্া ধারণা 
 য, যত্ি এের্া ভেফ এের্া িোখো িত্ল ধত্র ভ ওযা ভযত্য পাত্র। েুপ েত্র রইত্ল  
ভপাযাত্রা োরণ যাঁত্ে যখ  অযীত্য হফত্র ভযত্য িলা িত্যহছল হঠে ভসই স যর্ার 
ে াই হযহ  ভািহছত্ল  এখ । ভসই অযীত্য ভ ত্ে পাঁের্া ভলােত্ে হযহ  পযঘাত্লাে া 
েত্রহছত্ল  যা এখ  যাত্ে ভছত্ল ভভাত্লাত্ া ছ়িার ে া  ত্  েহরত্য হদত্যহছল ফাইভ 
হলর্ হপ । এিং ভসর্া খুি উৎসািিেিে হছল আর এত্েিাত্র ভশষ পুরস্কার পাওযার 
 য  োরণ সযেত্ে হযহ  খুঁত্জ ভপত্যত্ছ । 
  
. 
  
পুত্রাত্ া িনু্ধ  ত্  রাত্খ 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

94 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

পত্রর হদ  সোত্ল িাহ়ি হফরত্ল  হ ত্সস অহলভার এিং ভদখত্ল  যার জ ে অত্পক্ষা 
েত্র আত্ছ হ স হলহভংত্স্টা । 
  
হ ত্সস অহলভার, আপ ার দুত্র্া ভফা  এত্সহছল। 
  
িোঁ, ভো া ভ ত্ে িত্লা? 
  
প্র   ভফা  এত্সহছল হক্রত্স্টা  এোন্ড হস্ম  ভ ত্ে। এিং যারা জা ত্য োইহছল লাই -
গ্রীণ ভিাত্েি িা ভপল ব্ল ভো র্া আপহ  পছন্দ েত্রহছত্ল ? 
  
এখ ও পযঘন্ত আহ  ভোত্ া হেছুই   িঃহির েরত্য পাহরহ , হ ত্সস অহলভার িলত্ল , 
যুহ  িরং োল-সোত্ল আ াত্ে এেিার  ত্  েহরত্য হদও। োরণ রাত্যর আত্লায আহ  
ভসর্া ভদখত্য োই। 
  
আর হেযীয ভফা  এত্সহছল এেজ  হিত্দশীর োছ ভ ত্ে। আ ার অিশে হিোস হযহ  
হ িঃ এরেুল ভপাযাত্রা। 
  
ও! হ ত্সস অহলভার িলত্ল , যা হযহ  আিার েী োইহছত্ল ? 
  
হযহ  িলত্ল , আজ অপরাত্ি আপহ  হে এেিার যার সত্ে ভদখা েরত্য পারত্ি ? 
  
ভসর্া এত্েিাত্রই অসম্ভি। এখুহ  আিার আহ  িাইত্র ভিরুি। হযহ  হে যার ভর্হলত্ফা  
 ম্বর হদত্যত্ছ ? ওত্ে ভফা  েত্রা ভযা। 
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িোঁ, হযহ  হদত্যত্ছ । 
  
যািত্ল ভযা খুি ভাত্লা িল। ওঁত্ে এেিার ভফা  েত্রা এিং ওঁত্ে িত্লা এখ  ওঁর 
সাত্  ভদখা েরত্য পারলা   া। আহ  খুি দুিঃহখয োরণ আহ  এখুহ  ভিহরত্য যাহে 
িাহযর ভখাঁত্জ। 
  
হ স হলহভংত্স্টা  িলল আ াত্ে  াপ েরত্ি । 
  
 ওঁত্ে িত্লা এখ  আহ  িাহযর ভখাঁজ েরহছ। 
  
আো হঠে আত্ছ, হ স হলহভংত্স্টা  িলল। হেন্তু যার িাঁো দৃহষ্ট যখ  যার 
হ ত্যা েযঘীর ওপর। োরণ ভস ভিাঝিার ভেষ্টা েরহছল হযহ  হঠে আত্ছ  ভযা! যহদও 
হযহ  এেজ  সফল ঔপ োহসে য াহপ এে এে স য যার  া ার হঠে  াত্ে  া। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  এর আত্  েখ ও িাহযর ভখাঁজ েহরহ । যিুও এোত্জ 
দারুণ আগ্রি আত্ছ। 
  
এরপর হযহ  িসিার র্ত্র ভ ত্ল  এিং ভসাফার ওপর িত্স িইত্যর পাযা ওলর্াত্য 
লা ত্ল ।  যোল সন্ধো ভ ত্ে এই িইর্া হ ত্য িত্স আত্ছ  হেন্তু হযহ  েযগুত্লা 
হঠো া সংগ্রি ছা়িা আর হেছুই এত্ াত্য পাত্র হ । 
  
ও ভাত্লা ে া প্রত্যেেত্েই ভোত্ া  া ভোত্ াখা  ভ ত্ে শুরু েরত্য িয। সিহদে 
ভ ত্ে হিত্িে া েত্র আ ার  ত্  িয জুহলযাত্ে হদত্যই শুরু েরি। ও এখ ও 
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ভদৌ়িঝাঁপ ছাত়্িহ । সি স ত্যত্যই ওর এের্া  া এের্া ধারণা  ত্  আসত্িই। আর 
ভদত্শর ভসই অংশর্ার িোপাত্র ওর জা া আত্ছ োরণ ওর োছাোহছ জায াত্যই ও িাস 
েত্র। সুযরাং আহ  জুহলযাত্ে হদত্যই শুরু েরি, হ ত্সস অহলভার িলল। হ স 
হলহভংত্স্টা  োরত্র্ হেহঠ যার সা ত্  হদত্য িলত্ল , এই োরত্র্ হেহঠত্য আপ াত্ে সই 
েরত্য িত্ি। 
  
এখ  আহ  এই হিষয হ ত্য  া া র্া াত্য োই  া। সহযে সহযেই এে হ হ র্ও আহ  
িাত্জ খরে েরত্য পারি  া, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। োরণ যাত্ে একু্ষহ  
িোঁম্পর্ ত্ ত্র্ঘ ভযত্য িত্ি আর ভসই জায ার্া এখা  ভ ত্ে অত্ ে দূর। 
  
অ াত্রিল জুহলযা োরত্স্টযাসঘ যার আ ঘত্েযার ভ ত্ে উঠত্য ভিশ েষ্ট িহেল। ভাত্লা 
েত্র  ়িত্য ে়িত্য পাত্র   া। ভোত্খ ভাত্লা ভদখত্য পা  হেন্তু োত্  এেরু্ ে  
ভশাত্  । িযস সত্তত্ররও ভিহশ।ত্িা  ফর হদ হপ্রহভত্লত্জর সদসে সূত্ত্র এের্া 
এোপার্ঘত্ ত্ন্ট দু-জত্   াত্ে । োত্  এেরু্ ে  ভশাত্   িত্ল প্র ত্  হ ত্সস অহলভাত্রর 
 া র্া শু ত্য পাত্র হ । হ ত্সস অহলভার? হেন্তু ওই  াত্ র ভোত্ া  হিলাত্ে ভযা আহ  
হেহ   া। িাঁরু্র িে ার জ ে খুঁহ়িত্য খুঁহ়িত্য এহ ত্য এত্ল  সা ত্  এিং হপর্হপট  েত্র 
যাোত্ল  সা ত্ র হদত্ে। 
  
আ ার ধারণা আপহ  আ াত্ে হে ত্য পারত্ি   া িযত্যা োরণ অত্ ে অত্ ে িছর 
আত্  আ রা এে সত্ে হ হলয িত্যহছলা । 
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হঠে িযস্ক ভলাত্েরা ভয    লার স্বর শুত্  িুঝত্য পাত্র , হ ত্সস োরত্স্টযাসঘ ভস রে  
েণ্ঠস্বর শুত্  হ ত্সস অহলভারত্ে হে ত্য পারত্ল । আ ত্ন্দ  ৃদু হেৎোর েত্র িত্ল 
উঠত্ল , ভে  হে ত্য পারি  া। যুহ ই ভযা আ ার হপ্রয অোহরযাি   া! উফ ভযা াত্ে 
ভদত্খ আ ার েী আ ন্দ লা ত্ছ  া! 
  
দু-জত্ র  ত্ধে েুশল হিহ  য িল। 
  
হ ত্সস অহলভার িোখো েত্র িুহঝত্য হদত্ল  এিং িলত্ল , আহ  এখাত্ ই আহছ। 
এেজত্ র সাত্  এখাত্  ভদখা েরত্য এত্সহছলা । আর  যোল রাত্ত্র খাযার পাযা 
ওলর্াত্য হ ত্য আপ ার হঠো া ভদখলা । ভযখাত্  হ ত্যহছলা  যার োত্ছই ভদখলা  
আপ ার এোপার্ঘত্ ন্ট, যাই েত্ল এলা । এই জায ার্া খুি আ ন্দদাযে যাই  া? র্ত্রর 
োহরহদে হযহ  যাহেত্য ভদখত্ল । 
  
খুি এের্া খারাপ জায া  য জাত্ া, ভয ভেউ যার ফাহ ঘোর, আসিািপত্র এখাত্  হ ত্য 
আসত্য পাত্র। হ ত্সস োরত্স্টযাসঘ িলত্ল , সি ভেত্য সুহিধা িল োত্ছই ভরত্তারাঁ 
ভসখা  ভ ত্ে যুহ  ভযা ার খািার সংগ্রি েরত্য পাত্রা। ভযা াত্ে ভদখার পর ভিশ 
ভাত্লা লা ত্ছ। আত্র দাঁহ়িত্য দাঁহ়িত্য ে া িয, িত্সা। এই ভসইহদ  সাহিত্যের 
ভভাজসভায ভযাফা ভদওযার খির প়িলা  ো ত্জ, আর আজ ভসই হে  া সশরীত্র 
িাহজর িত্যত্ছ। হে অদু্ভয র্র্ া িত্লা ভযা? দারুণ হিস্মযের র্র্ া  য হে? যুহ  হে 
িত্ল? 
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ভেযাত্র হ ত্সস অহলভার িসত্য িসত্য িলত্ল , জাহ , সি হজহ ই এরে  িত্য  াত্ে, 
িয  া? 
  
যুহ  হে এখ ও লণ্ডত্ ই আছ? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িোঁ। হযহ  আপ   ত্  ভছার্ত্িলাোর সৃ্মহযর পাযা ওলর্াত্য 
 াত্ে । যারপর হযহ  হ ত্সস োরত্স্টযাত্সঘর ভ ত্য এিং দুহর্  াহয- াযহ র খির 
হজত্জ্ঞস েরত্ল । অপর ভ ত্যহর্র খির হ ত্য হযহ  জা ত্য পারত্ল  ভস এখ  
হ উহজলোত্ন্ড  াত্ে যত্ি ভসখাত্  ভ ত্যহর্ হঠে হে েরত্ছ যা হযহ  জাত্    া। ভিাধিয 
ভসাসোল হরসাত্েঘর োজ িত্ি। হযহ  ভেযাত্রর িাযত্ল লা াত্ া ইত্লেহট্রে ভিত্লর সুইে 
হর্ত্প এম্মাত্ে ো আ ার জ ে িলত্ল । হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িেত িিার দরোর 
ভ ই। হেন্তু জুহলযা, োরত্স্টযাসঘ ভজার হদত্য িত্ল উঠত্ল , অিশেই অোহরযাি ত্ে ো 
খাওযাত্যই িত্ি। 
  
দু-জত্  পুরাত্ া িনু্ধ। ভেযাত্র ভিলা  হদত্য ভাত্লা েত্র িত্স  ল্প েরত্ল । 
  
 ভিশ েত্যে িছর আত্  ভযা াত্ে ভশষ ভদত্খ হছলা , হ ত্সস োরত্স্টযাসঘ িলত্ল । 
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আ ার  ত্  িয ভলিত্যহলন্স-এর হিত্যর স য! িা ভসই 
স ত্যত্যই িত্ি। োরণ  যরাত্ে সিেরী সাত্জ েী ভয ভযঙ্কর লা হছল ভদখত্য। আর 
েী ভয ভযঙ্কর যাত্দর ভপাশাে। 
  
আহ  জাহ , ওত্দর ওই ভপাশাত্ে  া ায  া। 
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আ াত্দর স যোর হিত্যর ভপাশাত্ের যুল ায এখ োর হিত্যর ভপাশাে ভ াত্র্ই ভাত্লা 
 য। আ ার অন্তয যাই  ত্  িয, ির এিং েত্ র হে হিশ্রী সি ভপাশাে। 
  
অোহরযাি ত্ে িলত্ল , যুহ  হে হেন্তা েরত্য পাত্রা োত্েঘর িালয ভে  ? হেন্তু আহ  
যহদ যাজে িযা  ভদখত্য হঠে আহ  যাত্দর হিত্য হদত্য অস্বীোর েরযা । 
  
ো ভখত্য ভখত্য হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আত্ র হদ  আ ার ধ ঘে ো হসহলযা 
র োত্ভন্সক্রটত্ে ভদখলা । আো র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর হে  ত্  আত্ছ আপ ার। যহদও 
অিশে অত্ ে অত্ ে িছর আত্ র র্র্ া। 
  
র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর এে হ হ র্ দাঁ়িাও, িা িা, ভজা়িা আত্মিযো, ভসই ভযঙ্কর ট্রোত্জহি 
যাই  া? যাত্দর িাহ়ির োত্ছই পািাত়্ির ওপর। যারা যাই  ত্  েত্রহছল  া? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আপ াত্ে যাহরফ েহর আপ ার অসাধারণ সৃ্মহযশহক্তর জ ে। 
  
সি স ত্যই আ ার এইরে  হেন্তু এে এে স ত্য  া গুত্লা হঠে ভখযাল েরত্য পাহর 
 া। র্র্ ার্া হছল ি়িই   ঘাহন্তে যাই  া? অিশেই   ঘাহন্তে। 
  
আ ার এে ভাইত্পা  ালত্যত্য যাত্দর ভাত্লা েত্র হে য। রহিেস্টারত্ে যুহ  ভেত্ া 
ভযা। র োত্ভন্সক্রফর্-এর ে ঘজীি  হছল খুি উঁেু াত্ র, প্রহযভািা  পুরুষ হছল। যত্ি 
অিসর ভ ওযার পর োত্  এেরু্ ে  শু ত্য । স্বাভাহিে ে ািাযঘা খুি এের্া ভাত্লা 
শু ত্য ভপয  া ভস। 
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িোঁ, আপহ  যাত্দর ভাত্লাভাত্ি হে ত্য ? 
  
ও িোঁ, সহযে  া ুষত্ে ভেউ ভুলত্য পাত্র  া। আ ার ধারণা ওভারহক্লত্ফর োত্ছ ওরা 
পাঁে েী ছয িছর হছল। 
  
িোঁ, হঠেই িত্লত্ছ  আ ার  ত্  আত্ছ, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। যত্ি হ ত্সস 
র োত্ভন্সক্রফর্-এর হিস্টা  ভয  া র্া হছল ভসর্া আহ  ভুত্ল ভ হছ। হে ভয   া  হছল? 
  
আ ার  ত্  িয,  া ঘাত্রর্। যত্ি সিাই হেন্তু যাত্ে  হল িত্লই িােয। িোঁ হঠেই 
 া ঘাত্রর্। ভযা ার হে  ত্  আত্ছ ভস পরেুত্লা িেিিার েরয? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , স্পষ্ট িযত্যা  ত্  ভ ই যত্ি  ত্  িয পরেুলা িেিিার 
েরত্য । ভস আ াত্ে িত্লহছল আপহ  যখ  হিত্দশ ভ্র ত্ণ যাত্ি  পরেুলা খুি োত্জ 
লাত্ । যার োর রেত্ র পরেুলা হছল। এের্া সন্ধোত্িলা, এের্া ভ্র ত্ণর আর এের্া 
খুি অদু্ভয জাত্  া,  া ায  াহে রু্হপ পরত্লও পরেুলা অহি েত িয  া। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , হঠে আপ ার  য  আহ ও যাত্দর জা যা । যারা যখ  
গুহলহিি ি  আহ  যখ  হছলা  আত্ হরোয ভলেোর রু্ত্র। যাই এই িোপাত্র আহ  
হিতাহরয হেছু জাহ   া। 
  
 জুহলযা োরত্স্টযাসঘ িলত্ল , িোঁ িত্র্ এর্া হিরার্ এের্া রিসে। যাত্দর  ৃযুে রিসে 
হেন্তু ভেউ জাত্   া। যাত্দর ভসই  ৃযুেত্ে হর্ত্র অত্ ে  ুখত্রােে োহিহ  রত্র্হছল 
ভলাত্ের  ুত্খ  ুত্খ। 
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আ ার ধারণা পুহলহশ যদন্ত হ িযই িত্যহছল। এিং যখ  ভসখা োর উপহিয ভলাত্েরা 
হে িত্লহছল  ত্  আত্ছ আপ ার? 
  
িোঁ হ িযই  ত্  আত্ছ। এিং ভসই অস্বাভাহিে ভজা়িা আত্মিযোর িোপাত্র পুহলহশ যদন্ত 
িত্যহছল তিহে। আর ভসর্া হছল এের্া অ ী াংহসয ভেস।  ৃযুে িত্যহছল হঠেই 
হরভলিাত্রর গুহলত্য হেন্তু েী ভসই র্র্ া হ হদঘষ্ট েত্র িলত্য পাত্রহ  যারা। িত্য পাত্র 
ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ প্র ত্  যার স্ত্রীত্ে গুহল েত্র  যারপর হ ত্জত্ে। হেন্তু 
আপাযদৃহষ্টত্য হিোর েরত্ল ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ যার স্বা ীত্ে গুহল েরার পর হ ত্জত্ে 
হ ত্জই গুহলহিি েত্রহছত্ল  এ সম্ভাি ার্াত্েও এত্েিাত্র উহ়িত্য ভদওযা যায  া। 
আ ার  ত্  িয ভয এর্া এের্া আত্মিযোর েুহক্ত। আিার ভজার হদত্যও হেন্তু িলা যায 
 া ভয হে েত্রই িা এই রে  এের্া হসিান্ত যারা হ ত্যহছল। 
  
যার  াত্  আপ ার হে  ত্  িয এর  ত্ধে অপরাত্ধর ভোত্ া প্রশ্ন ভ ই? 
  
 া, পুহলহস হরত্পাত্র্ঘ পহরষ্কার িলা িত্যহছল এর  ত্ধে ভোত্ া অ োয হেছু হছল  া। যার 
 াত্  আহ  িলত্য োই যাত্দর োত্ছ অ ে ভোত্ া যৃযীয িেহক্ত এত্ল যার পাত্যর অ িা 
িাত্যর ছাপ িা অ ে ভোত্ া হেি অিশেই  ােয। ভসখাত্  ভসরে  হেছুই হছল  া। 
প্রত্যেে হদত্ র অভোস ত্যা ো ভখত্য যারা ভিত়্িাত্য ভিহ়িত্যহছত্ল , যত্ি ত শত্ভাত্জর 
পর আর যারা হফত্র আত্সহ । যখ  পুরুষ পহরোরে এিং িা াত্ র  াহল, যাত্দর 
ভখাঁত্জর উত্েত্শে িাহ়ি ভ ত্ে ভির িল এিং এেরু্ দূত্র িাহ়ির োত্ছই  ৃয অিিায 
যাত্দর ভদখত্য পায এিং হরভলিারর্া  ৃযত্দত্ির পাত্শই পত়্িহছল। 
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হরভলিারর্া োর হছল? ভজ াত্রত্লর যাই  া? িোঁ িাহ়িত্য যার দুত্র্া হরভলিার হছল। 
আজোল ভয রে  ভদত্শর অিিা  াত্  খু  খািাহপ িত্ে ভসই জ েই হ রাপত্তার জ ে 
আত্েযাস্ত্র ভরত্খ ভদয যারা। যারা  ারা যািার স য হেযীয হরভলিারর্া িাহ়ির ড্রযাত্রই 
হছল, যাই  ত্  েত্র ভ ওযা যায হরভলিার সত্ে হ ত্যই ভজ াত্রল িাহ়ি ভ ত্ে 
ভিহরত্যহছল, অিশে আ ার  ত্  িয  া হ ত্সস র োত্ভন্সক্রট হরভলিার সত্ে হ ত্য 
ভিহরত্যহছত্ল । 
  
 া,  া, ভসর্া অয সিজ িোপার  য। 
  
 হেন্তু সাক্ষে প্র াত্ণর  ত্ধে ভো াও জা া যাযহ  যারা অসুখী হছল হে া িা যাত্দর দু-
জত্ র  ত্ধে ভোত্ া ঝ ়িা হিিাদ িত্যহছল হে া এিং ভে ই িা যারা আত্মিযোর প  
ভিত্ছ হ ল যারও ভোত্ া োরণ খুঁত্জ পাওযা যাযহ । অিশে  া ুত্ষর িেহক্ত য জীিত্  
েয ধরত্ র দুিঃখত্িাধ  ােত্য পাত্র ভেউ যা জা ত্য পাত্র  া। হ ত্সস অহলভার 
িলত্ল ,  া,  া, ভেউ যা জা ত্য পাত্র  া। েী ভয ভীষণ সযে ে া ভসর্া জুহলযা, 
আপ ার হে হ জস্ব ভোত্ া ধারণা আত্ছ? 
  
ভাত্লা ে া, হপ্রয, জাত্ া ভযা সি স য সিাই এসি ভক্ষত্ত্র ে  ভিহশ অিাে িত্য 
 াত্ে? 
  
িোঁ হঠেই, হ ত্সস অহলভার িলত্ল , প্রত্যেত্ে সি স য অিাে িত্য  াত্ে। 
  
আ ার অ ু া   য ভশা া ে া ভয–ভজ াত্রত্লর এের্া েহঠ  অসুখ হছল। আ ার ধারণা 
যাত্ে িযত্যা িলা িত্যহছল ভস েোন্সাত্র  ারা যাত্ি হেন্তু ভ হিত্েল হরত্পাত্র্ঘ ভসরে  
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ভোত্ া উত্েখ ভ ই। যার স্বািে খুি ভাত্লা হছল। আহ  িলত্য োই যার েত্রা াহর হছল। 
ওর্া রাজ ুেুত্র্র  ত্যা ভশা ায, রাজেীয অসুখই িত্র্। ভজ াত্রত্লর ভসই অসুখর্া 
িত্যহছল যত্ি ভাত্লা িত্য যায। আর হ ত্সস র োত্ভল র্ স্নাযুর ভরাত্  ভু য। হ ত্সস 
অহলভার িলত্ল , িোঁ, আ ার  ত্  আত্ছ, িঠাৎ হযহ  হজত্জ্ঞস েরত্ল , আো  ৃযুের 
স য হে হযহ  পরেুলা পত়্িহছত্ল ? 
  
ওত্িা সহযে আহ   ত্  েরত্য পারহছ  া, যত্ি আহ  জাহ  ও সি স ত্য পরেুলা পত়্ি 
 ােয। আ ার ধারণা ভসগুত্লার  ত্ধে এের্া-হ ত্সস অহলভার িলত্ল , শুত্  আহ  
সহযেই অিাে িহে। আ ার  ত্  িয ভয ভাত্িই ভিাে আপহ  যহদ হ ত্জত্ে গুহল 
েরত্য যা  এিং আপ ার স্বা ীত্েও গুহল েরত্য যা  যখ  হে আপহ  পরেুলা পত়্ি 
যাত্ি ? 
  
জুহলযা, আপহ  হে ভাত্ি ? 
  
ভদত্খা ভযা াত্ে ভযা আত্ ই িত্লহছ প্রত্যেত্েই অিাে িয। আর এ-িোপাত্র এের্া 
গুজি ভশা া যায–ভজ াত্রল  া যার স্ত্রীর সম্পত্েঘ? 
  
িোঁ, যারা িত্লহছল এেজ  যুিযী  হিলা ভস ভজ াত্রত্লর ভসত্ক্রর্াহরর োজ েরয। 
ভজ াত্রল যাঁর ে ঘজীিত্ র সৃ্মহয হলখহছল–আ ার হিোস, এেজ  প্রোশত্ের ভপ্ররণা 
ভসই ভ ত্যহর্ত্ে হদত্য ভস ভলখাত্যা। হেছু হেছু ভলাে িত্ল ভ ত্যহর্র সত্ে ভোত্ াভাত্ি 
ভফঁত্স হ ত্যহছল ভজ াত্রল। ভ ত্যহর্ হেন্তু খুি এের্া যুিযী হছল  া। হযহরত্শর ওপর 
িযস, ভদখত্যও ভাত্লা  য। ভসই ভ ত্যহর্ সম্পত্েঘ ভোত্ া স্কোন্ডাল িা অ ে হেছু রর্াত্ া 
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েরা িত্যহছল যা এখ ও ভেউ জাত্   া। ভলাত্েরা ভভত্িহছল ভ ত্যহর্ত্ে হিত্য েরার 
জ ে ভজ াত্রল যার স্ত্রীত্ে গুহল েত্র  ােত্ি। হেন্তু ভলাত্েরা ভসরে  রর্ া েরত্লও 
আহ  হেন্তু েখ ওই হিোস েহর  া। 
  
যা আপ ার েী  ত্  িয? 
  
হ ত্সস র োত্ভন্সক্রফর্-এর সম্পত্েঘ এেরু্ হেন্তা েহর। আপহ  হে ভসই ভলাের্ার ে া 
উত্েখ েরত্য োইত্ছ ? 
  
আ ার হিোস  ালত্যত্য হেছু এের্া র্ত্র্  ােত্ি এিং ভস ধরত্ র োহি ী আহ  
শুত্ হছলা  যার সম্পত্েঘ। এ   এেহর্ যুিত্ের সত্ে ভস জহ়িত্য পত়্ি িযত্স যার 
ভ ত্ে ভছাত্র্া। এিং যার স্বা ী ভসর্া ভ ত্  ভ যহ । এই িোপাত্র হেছু স্কোন্ডাল ছহ়িত্য 
পত়্ি। যাইত্িাে ভস অত্ েোল আত্ র র্র্ া। আ ার  ত্  িয  া পত্র েখ ও 
জা াজাহ  িত্যত্ছ। 
  
িাহ়ির োত্ছ  াত্  প্রহযত্িশীত্দর  ত্ধে োত্রার সত্ে ভোত্ া হিত্শষ সম্পেঘ  ত়্ি ওঠার 
খিত্র ভোত্ া আত্লাে া িত্যহছল িত্ল আপ ার  ত্  িয  া? িা ওত্দর দুজত্ র  ত্ধে 
ঝ ়িা আপ ার জা া ভ ই? 
  
 া, যা আ ার  ত্  িয  া। োরণ ভসই স য খিত্রর ো ত্জর প্রহযহর্ খির 
পত়্িহছলা । যত্ি ভয ভোত্ া ভলােই যার  ত্ াভাি িেক্ত েরত্য পাত্র ভস সযে িা 
হ  োই ভিাে। এর সত্ে এের্া হিত্যা ান্ত ভপ্রত্ র োহিহ  জহ়িত্য আত্ছ। হেন্তু িাতত্ি 
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যা ভয হছল  া আপহ  হে ভসর্া  ত্  েত্র ? ওঁত্দর ভছত্লত্ ত্য িযঘ া  হছল। যার 
আ ার ধ ঘে োও হছল। 
  
ওত্িা িোঁ, ওত্দর এেহর্ ভছত্লও হছল। ভো াও ভোত্ া সু্কত্ল প়িাশু া েরয। ভজাযা  
ভ ত্যহর্র িযস যখ  িাত্রা হেংিা আর এেরু্ ভিহশ। সুইজারলোত্ন্ড এেহর্ পহরিাত্রর 
সত্ে  ােয। 
  
ভযা ার হে  ত্  িয  া পহরিাত্রর  ত্ধে ভোত্ া  া হসে যিণা হছল? 
  
যুহ  ভছত্লহর্র ে া িলছ। িত্যই পাত্র, যত্ি ভযা াত্ে এের্া আিত্যঘর ে া ভশা াই 
এ-র্র্ ার েত্যে িছর আত্  এেহর্ ভছত্ল যার িািাত্ে গুহল েত্র। এই র্র্ ার্া 
র্ত্র্হছল হ উ েোত্সত্লর োছাোহছ ভো াও িত্ি। খুি হিপযঘত িত্য পত়্িহছল ভস। আহ  
শুত্ হছ যারা িত্লহছল ভছত্লহর্ যখ  হিেহিদোলত্য প়িয যখ  ভস  াহে  লায ফাঁস 
লাহ ত্য আত্মিযো েরত্য হ ত্যহছল। এিং যারপর ভস যার িািার োত্ছ এত্স যাত্ে 
গুহল েত্র। ভেউ হেন্তু জাত্   া ভে  যার িািাত্ে ভস গুহল েরত্য ভ ল? অিশে 
র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর সত্ে ভসই র্র্ ার ভোত্ া সম্পেঘ ভ ই। অ ে ভোত্ াভাত্িই 
এরে এের্া হেন্তা আহ  হেছুত্যই েরত্য পাহর  া। 
  
িোঁ জুহলযা! 
  
আহ  এও হেন্তা েরত্য পাহর  া ভয ভসই ভলােহর্ আপহ । হে যািত্ল িলত্য োইত্ছ  
হ ত্সস র োত্ভন্সর্-িা জাত্ া ভেউ ভেউ ভাত্ি এর্া িত্যই পাত্র োরণ ভসই 
পরেুলাগুত্লা। 
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আহ  হেছুত্যই িুঝত্য পাহর  া এর  ত্ধে পরেুলা আত্স েী েত্র? 
  
যার ভেিারা এিং ভসৌন্দযঘ ভদখিার জ ে। 
  
 হযহ  যখ  ভিাধিয পঁযহত্রশ িছত্রর  হিলা, যাই  য হে? 
  
আ ার  ত্  িয আরও ভিহশ, ছহত্রশ িত্ি িযত্যা। আ ার পহরষ্কার  ত্  আত্ছ এেহদ  
ভস আ াত্ে পরেুলাগুত্লা ভদহখত্যহছল। পরেুলা প়িত্ল সহযেই যাত্ে দারুণ আেষঘণীয 
িত্ল  ত্  িয। এসি যার শুরু িয যখ  যারা ভসখাত্  িসিাস েরত্য আসল। এিং 
িলত্যই িত্ি ভস রীহয য  সুন্দরী  হিলা হছল। 
  
আপহ  িলত্য োইত্ছ  অ ে ভোত্ া পুরুত্ষর সাত্  হযহ  হ হলয িত্যহছত্ল ? 
  
িোঁ, আহ  ভসর্া সি স যই ভভত্িহছলা । িলত্ল  হ ত্সস োরত্স্টযাসঘ। যহদ ভোত্ া 
পুরুষ ভোত্ া ভ ত্যর সত্ে ভপ্রত্ র িোপাত্র জহ়িত্য পত়্ি, সাধারণ ভলাত্েরা হেন্তু ভসর্া 
লক্ষে েত্র  াত্ে। োরণ পুরুষরা এ-িোপাত্র এেদ  ভ াপ ীযযা রক্ষা েরত্য পাত্র 
 া। হেন্তু এেজ   হিলা ভোত্ া পুরুত্ষর সত্ে হ হলয িত্ল ভস খুি ভিহশ হেছু জা ত্য 
পাত্র  া। আপহ  হে সহযে যাই  ত্  েত্র  জুহলযা? 
  
জুহলযা িলত্ল , সহযে আহ  যা  ত্  েহর  া। োরণ আহ   ত্  েহর ভলাত্েরা সি 
স ত্যই জা ত্য পাত্র। যার  াত্  আহ  িলত্য োইহছ যুহ  জাত্ া, োেরিােররা জাত্ , 
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 াহলরা জাত্ , িাস োলেরা জাত্  হেংিা পা়িার ভেউ জাত্ । এখাত্ ই ভসরে  হেছু 
িত্য পাত্র আর ভসর্া ভদত্খ ভফত্ল  ােত্ি… 
  
আপহ  িলত্য োইত্ছ  ভয, এর্া এের্া ঈষঘাজহ য অপরাধ? 
  
িোঁ, আ ার  ত্  িয যাই। 
  
যািত্ল আপহ  এও  ত্  েত্র  ভজ াত্রল যার স্ত্রীত্ে প্র   গুহল েত্রহছল। যারপর 
হ ত্জত্ে। হ িযই আপহ   ত্  েত্র   া হ ত্সস র োত্ভন্সক্রফর্ যার স্বা ীত্ে গুহল 
েরার পর হ ত্জত্ে গুহল েত্রত্ছ ? িা ভসই রে ই ভািা উহেয। োরণ আহ   ত্  েহর 
হযহ  যহদ যার স্বা ীর িায ভ ত্ে ভরিাই ভপত্য োইত্য  যািত্ল ওরা দুজত্  এেসাত্  
ভি়িাত্য ভিরয  া। এিং ভস ভক্ষত্ত্র হ ত্সস র োত্ভন্সক্রফর্ হরভলিারর্া িোন্ডিোত্  হ য 
োরণ ভসই িোন্ডিো র্া ভিশ আোত্র িত়্িা িত্য িয। আর যখ ই অত্ ত্ে যার িাত্য 
এের্া ভি া া  িোন্ডিো  ভদত্খ িাতি হদত্ের িোপার হেন্তা েরয। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  জাহ । এর্া খুিই আগ্রিিেিে। 
  
হপ্রয, যুহ  অপরাধ োহিহ  হলত্খ  াত্ো। এর্া ভযা ার  ত্ ও খুি আগ্রি জা াত্ি। যাই 
আহ  আশা েরহছ এ হিষত্য ভযা ার ভাত্লা ধারণা  ােত্য পাত্র এিং হে র্র্ত্য পাত্র 
যা যুহ  ভিশ ভাত্লাই জাত্ া। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , েী র্র্ত্য পাত্র আহ  যা জাহ   া। োরণ স ত অপরাধ 
োহিহ গুত্লাত্য যা হলহখ যা সিই আ ার আহিষ্কার, যার  াত্  আ ার োহিহ ত্য আহ  
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যা র্র্াত্য ভেত্যহছ হঠে ভসর্াই র্ত্র্ত্ছ। আর এসি র্র্ াগুত্লা হঠে ভস ধরত্ র  য যা 
আসত্ল র্ত্র্হছল িা র্র্ত্য পাত্র। আপহ  হে এই িোপার হেন্তা েত্র  ভসর্া জা ত্য খুি 
আগ্রি িত্ে। োরণ ভলােগুত্লাত্ে আপহ  ভাত্লা ভেত্   জুহলযা। এিং আহ  আরও 
 ত্  েহর ভয, হ ত্সস র োত্ভন্সক্রফর্ হেংিা ভজ াত্রল আপ াত্ে এেহদ  হ িযই হেছু 
িত্ল  ােত্ি। 
  
যুহ  যখ  িলত্লই এেরু্ অত্পক্ষা েত্রা। আ ার  ত্  িত্ে অযীত্যর হেছু হেছু  ত্  
আসত্ছ। 
  
হ ত্সস োরত্স্টযাসঘ ভেযাত্র ভিলা  হদত্য হেধাগ্রতভাত্ি  া া  া়িত্ল । ভোখ দুহর্ যার 
অধঘহ  ীহলয ভয  যার  ত্  এখ ও সত্ন্দি আত্ছ। উলত্র্াহদত্ে হ ত্সস অহলভার  ীরত্ি 
 ভীর আগ্রি হ ত্য যার  ুত্খর হদত্ে যাহেত্য রইত্ল । হঠে ভয   েত্র োত্যর 
ভের্হলত্য জল হদত্য প্রত্যেে  ারী যাহেত্য  াত্ে েখ  জল ফুর্ত্ি এিং ভের্হলর ঢাো 
খুত্ল যাত্ি। 
  
িোঁ, আ ার  ত্  িত্ে এেিার হ ত্সস র োত্ভন্সক্র হেছু ভয  এের্া িত্লহছল এিং যখ  
আহ  অিাে িত্য হ ত্যহছলা । ভসর্া হদত্য েী ভস ভিাঝাত্য ভেত্যহছল  যু  েত্র জীি  
শুরু েরার িোপাত্র ভিাধিয। আ ার ধারণা ভসন্ট ভর্ত্রসার সম্পত্েঘ এোহভলার ভসন্ট 
ভর্ত্রসা… 
  
হ ত্সস অহলভারত্ে এেরু্ িযভত্ম্বর  ত্যা ভদখাল হেন্তু এখাত্  এোহভলার ভসন্ট 
ভর্ত্রসার ে া আত্স েী েত্র। 
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আ ার  ত্  িয ভস হ িযই যার জীি ী প়িহছল যখ । ভস িত্লহছল ে ৎোরভাত্ি 
 হিলারা যাত্দর  যু  জীি  ভপত্য যায। হঠে এই রে  ভাষা ভস িেিিার েত্রহ । 
যুহ  হে জাত্ া ভ ত্যত্দর িযস যখ  েহেশ পিাশ িয িঠাৎ যারা  যু  জীি  শুরু 
েরত্য োয। এোহভলার ভর্ত্রসা যাই েত্রহছত্ল । যারপর হযহ  ভিহরত্য পত়্িহছত্ল  
স ত ে ত্ভন্ট গুত্লার সংস্কার েরত্য। এিং যারপর হযহ  এেজ   িা  ভসন্ট িত্য 
যা । 
  
হেন্তু ভসর্া এেই ধরত্ র িোপার িত্ল ভযা  ত্  িত্ে  া। 
  
ভসর্া  য, িলত্ল  োরত্স্টযাসঘ। হেন্তু জাত্ া ভ ত্যরা ভীষণ ভিাোর  ত্যা ে া িত্ল 
যখ  যারা জীিত্ র  াত্  খুঁত্জ পায, যখ  যারা ভপ্র  সম্পত্েঘ উত্েখ েত্র  াত্ে। 
  
. 
  
 ভছত্লত্িলা হপছু িাত্ে 
  
রাতার ধাত্র এের্া অহয জীণঘ েত্র্জ। হ ত্সস অহলভার ভোত্খ এেরাশ সত্ন্দি হ ত্য 
সা ত্ র দরজার হদত্ে যাোত্ল । এিং এেরু্ এহ ত্য  া ত্ল  হযহ । হঠো া ভলখা 
ভছাট্ট খাযার্া খুলত্ল  এিং হ হলত্য ভদখত্ল  হঠো ার্া, োরণ ভযখাত্  আসার ে া হছল 
ভসই জায ায হঠে এত্সত্ছ  হে া। ইত্লেহট্রে ভিল িাজাত্ল , সা়িা  া ভপত্য দরজায 
আত্ত ধাক্কা  ারত্ল । এিং যাত্যও ভোত্ া যখ  োজ িল  া আিার ভজাত্র  ক  
েরত্ল । এিার ভভযর ভ ত্ে শব্দ পাওযা ভ ল। যারপত্রই এত্লাত্ ত্লা পাত্যর শত্ব্দর 
সত্ে িাপঁাহ র র্াত্ র শব্দ এিং োঁপা োঁপা িাত্য দরজা ভখালার শব্দ যার োত্  ভভত্স 
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ভভত্স এত্লা৷ আর এই শত্ব্দর সত্ে ভলর্ার-িত্ে হেছু অস্পষ্ট শত্ব্দর প্রহযধ্বহ  শু ত্য 
পাওযা ভ ল। 
  
দরজার েোেেোে শব্দ এিং ভে   এের্া ভুযুত়্ি শব্দ যুত্ল দরজার্া খুত্ল ভ ল। দরজা 
খুত্ল যখ  দাঁহ়িত্যহছত্ল  অহয িৃি এে  হিলা। 
  
 ুত্খ িহলত্রখা, িাত্য পেু, ঝঁুত্ে প়িা োঁধ, ভাসাভাসা ভোত্খ হযহ  যাোত্ল  অহযহ র 
হদত্ে। যার  ুখর্া ভদত্খ  ত্  িল ভ া ়িা। যাত্ে স্বা য জা ািার ভোত্ া লক্ষণই ভদখা 
ভ ল  া। অিশে যার ভোত্খ  ুত্খ ভত্যর ভোত্ া হেি হছল  া। যার িযস সত্তর িা আহশ 
িত্য পাত্র। হেন্তু এই িযত্সও ভয হযহ  যার িাহ়ির রক্ষত্ের োজ েরত্ছ  িািিা 
হদত্য িয। 
  
হেত্সর জ ে যুহ  এত্সছ? এেরু্  া ত্ল  এিং িলত্ল , যুহ  হ স অোহরযাি   া? িািঃ! 
ে ৎোরভাত্ি আপহ  ভদখহছ আ াত্ে  ত্  ভরত্খত্ছ । আপহ  ভে   আত্ছ  হ ত্সস 
 োো ? হ স অোহরযাি ! দাঁ়িাও, আ াত্ে এেরু্ ভািার সুত্যা  দাও। 
  
অত্ ে আত্  উহ  আ াত্ে হ স অোহরযাি  িত্ল িােত্য , ভািত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
যত্ি িযত্সর ভাত্র  লার স্বর এেরু্ ভভত্ে ভ ত্ছ। যািত্লও ভিশ ভাত্লাই ভে া যায। 
  
আত্র ভভযত্র এত্সা। ভযা াত্ে ভিশ ভাত্লাই ভদখাত্ে। েযোল আত্  ভয  ভযা াত্ে 
ভদত্খহছ। যা প্রায ে  েত্রও পত্ ত্রা িছর িত্ি  া? িৃিা িলত্ল , পত্ ত্রা িছত্ররও 
ভিহশ িত্ি যা শুধত্র হদত্য োইত্ল   া হ ত্সস অহলভার। ভভযত্র ঢুত্ে হ ত্সস  োোত্ র 
সত্ে ের দঘ  েরত্ল । িযত্সর ভাত্র অসম্ভি োঁপহছল যার িাযর্া। যাইত্িাে ভোত্ া 
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রেত্  দরজা িন্ধ েত্র এত্লাত্ ত্লা পাত্য ভিঁত্র্ হ ত্য এের্া ভছাট্ট র্ত্র ঢুেত্ল । 
অিশেই র্রর্া যাঁর পছন্দ ত্যা অ িা অপছন্দ অহযহ ত্দর সম্বধঘ া জা াত্ ার জ ে 
ভসইভাত্িই সাজাত্ া এিং এই র্ত্রর  ত্ধে অসংখে ফত্র্া, যার  ত্ধে হেছু হশশুর আর 
হেছু প্রাপ্তিযস্কত্দর। হেছু হেছু ছহি ো ়িার ভেত্  আঁর্া। রুত্পার ভেত্  এের্া যুিযীর 
ছহি  া ায যার পাহখর পালে। ভসই ছহির  ত্ধে দুজ  ভ ৌ িাহি ীর অহফসার, দুজ  
সা হরে অহফসার আর আত্ছ হেছু  ে হশশুর ছহি এিং র্ত্রর  ত্ধে আসিাি িলত্য 
এের্া ভসাফা, দুত্র্া ভেযার। এের্া ভেযাত্র িসত্ল  হ ত্সস অহলভার আর ভসাফার ওপর 
হ ত্জ িসত্ল । িসত্য যার েষ্ট িহেল িত্ল হপছত্  এের্া েুসা  ভঠসা  হদত্ল । 
  
ভযা াত্ে ভদখিার খুি ইো হছল। আো যুহ  হে ভযা ার সুন্দর ভলখা এখ ও হলখছ 
ভযা? 
  
হ ত্সস অহলভার িো ঁিলত্ল  িত্র্ যত্ি যার  ত্  সত্ন্দি িল ভয, এের্া ভ াত্যন্দা  ল্প, 
িা অপরাধ োহিহ  এিং অপরাধীত্দর িেিিার েী েত্র সুন্দর ও ে ৎোর আখো ভপত্য 
পাত্র। 
  
হ ত্সস  োো  িলত্ল , আহ  এখ  এত্েিাত্র এো হ িঃসে জীি  োর্াহে। আ ার 
ভিা  ভগ্রহস  য ভি ত্ন্ত  ারা ভ ত্ছ, যার েোন্সার িত্যহছল। অপাত্রশ ও িত্যহছল হেন্তু 
যখ  অত্ ে ভদহর িত্য ভ ত্ছ আ ার। ভিা ত্ে যুহ  হে ত্য ভযা? আ ার খুি খারাপ 
লা ত্ছ। আহ  সহযেই দুিঃহখয, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
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হ হ র্ দত্শে িৃিা এে এে েত্র আত্মীযস্বজত্ র  ৃযুের আত্লাে া েরত্ল  এিং 
ভোত্ া ভোত্ া আত্মায এখ ও জীহিয রত্যত্ছ  যা িত্ল আত্লাে া ভশষ েরত্ল । 
  
ভযা ার শরীর ভে  ? হ িযই ভাত্লা। ভযা ার স্বা ী-ওত্িা এখ   ত্  প়িত্ছ েত্যে 
িছর আত্  ভস  ারা ভ ত্ছ যাই  া? যা হলর্ল সোর্া ঘ  াই ার ভে  এত্সছ, আহ  হে 
জা ত্য পাহর? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এ-পা়িার োত্ছই ত্রাত্স হছলা । হঠো া ভলখা খাযায আপ ার 
হঠো া ভলখা হছল। যাই  ত্  েরলা  আপ ার িাহ়িত্য এেিার রু্ত্র যাই। আপহ  
ভে   আত্ছ ? 
  
আি। সম্ভিয পুত্রাত্ া হদত্ র ে া িলত্য এিং যখ  যুহ  যা েত্রা খুি ভাত্লা লাত্  
যাই  া? 
  
হ ত্সস অহলভার িোঁ িলত্ল  এিং সত্ে সত্ে এের্া স্বহতর হ িঃোস ভফলত্ল –ভয 
োরত্ণ হযহ  এখাত্  এত্সত্ছ  ভসই প্রসত্ের এের্া ইহেয হ ত্সস  োোত্ র ে ায 
পাওযা ভ ল। হযহ  িলত্ল ,  া জাহ  েযগুত্লা ফত্র্াই আপহ  ভপত্যত্ছ । 
  
পুত্রাত্ া হদত্ র এের্া িাহ়ির ে া  ত্  প়িত্ছ। ভসই িাহ়িত্য আহ  হছলা । িাহ়ির্ার 
 া  সূযঘাত  ী়ি। এে িছর হয   াস ভসখাত্  হছলা । েী জর্ ে িেিিা। আহ  আ ার 
হ জস্ব ভোত্ া হজহ স িেিিার েরত্য পারি  া। সি হেছুই ভিাত্ র। আহ  িলহছ  া 
ভসগুত্লা ভাত্লা  য হেন্তু আহ  আ ার হ ত্জর হজহ সই িেিিার েরত্য পছন্দ েহর। 
ভয   আ ার ফত্র্া, আ ার ফাহ ঘোর। যারপর ভসখাত্  এেহর্  ারী এত্লা ভোত্ া 
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এেহর্ োউহন্সল ভ ত্ে িা ভসাসাইহর্ ভ ত্ে হেংিা অ ে ভো া ভ ত্ে। আ াত্ে িলল 
যাত্দর এের্া ভাত্লা ভিা  আত্ছ ভসখাত্  আহ  আ ার পছন্দ ত্যা ভয ভোত্ া হজহ স 
িেিিার েরত্য পারি। প্রহযহদ  ভসখা োর েযৃঘপক্ষ ভ ত্ে ভযাে এত্স ভখাঁজ হ ত্য যায 
আহ  ভাত্লা আহছ হে া। সহযে খুি আরাত্  আহছ। োরণ এখাত্  আহ  আ ার সি 
হেছুই োত্ছ ভপত্যহছ। 
  
োহরহদে যাহেত্য ভদখত্ল  হ ত্সস অহলভার এিং িলত্ল , সি জায া ভ ত্েই যা 
পাওযা যায। 
  
িোঁ ওই ভর্হিলর্া। ওই িাসর্া ওই দুত্র্া েোত্প্ট  উইলস  হসোপুর ভ ত্ে আ াত্ে 
হদত্যহছত্ল । ভি ারস িাসর্া খুি সুন্দর  া। ছাইদাহ র ওপর ওই হজহ সর্া, ওর্া এের্া 
 ুগুর িা  দা, পা ত্রর তযহর ওর্া ইহজত্প্টর হজহ স। ওরা ওর্া দাহ  পা র িত্ল  াত্ে, 
এর রে উজ্জ্বল  ীল। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , লাহজস লাজুহল। 
  
যা হঠে। আজও হঠে ওর্া এেই রে  আত্ছ। প্রত্নযাহেত্ের এেহর্ দল  াহর্ খুঁত়্ি পায 
এিং ওর্া আ াত্ে পাহঠত্য ভদয, হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আপ ার অযীত্যর  ত্যা সি 
হজহ স সিই হেন্তু সুন্দর। 
  
িোঁ এরাই সি আ ার ভছত্লত্ ত্য। এত্দর  ত্ধে োউত্ে জত্ন্মর প্র    াস ভ ত্ে 
ভপত্যহছলা । েত্যেজ ত্ে িযস্কা অিিায আিার আহ  যখ  ভারযিত্ষঘ হ ত্যহছলা  
যখ  েত্যেজ ত্ে পাই। ওই ভ ত্যহর্ হ স ভ াওযা। ও খুি সুন্দর হছল। ওর দু-দুিার 
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স্বা ীর সাত্  হিত্েদ িয। প্র   হিত্যর পর স্বা ীর সাত্  এোিজাস্ট েরত্য অসুহিধা 
িহেল যাই হিত্েদ িয। হেযীযিার হিত্য েত্র, এেজ  পপ  াযেত্ে। ভসই হিত্যও 
ওর ভিহশ হদ  হর্েল  া। আিার োহলত্ফাহ ঘযায হিত্য েত্রহছল। িছর দু-হয  আত্  
ভ ত্যহর্  ারা যায  াত্র িাষহট্ট িছর িযত্স। 
  
হিত্ের হিহভন্ন জায ায আপহ  রু্ত্র ভিহরত্যত্ছ  ভয   ভারয, িংেং, ইহজপ্ট এিং 
দহক্ষণ আত্ হরো। যাই  া? হ ত্সস অহলভার িলত্ল । 
  
িোঁ িলত্য পাত্রা হিত্দশ ভ্র ত্ণ আ ার ভাত্লা অহভজ্ঞযা আত্ছ। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  যখ   ালত্যত্য হছলা , যখ  আপহ   া এেজ  
তসহ ে পহরিাত্রর সত্ে হছত্ল ?  া র্া হঠে  ত্  েরত্য পারহছ  া ভজ াত্রল এিং 
ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ যাই হে? 
  
 া,  া,  া র্া যুহ  ভুল িলছ। িারত্ হিত্দর সত্ে যখ  হছলা  যুহ  যখ োর ে া 
ভািছ। যুহ  যখ  রু্েত্র হছত্ল এিং হফত্র এত্স িারত্ হিত্দর সত্ে হছত্ল। যুহ  ওই 
 হিলার পুত্রাত্ া িনু্ধ হছত্ল। এিং যার স্বা ী হছত্ল  হিোরপহয। 
  
ও িোঁ িোঁ।  া গুত্লা ভে   ভয  ভ াল াল িত্য যায।  ত্  রাখা খুি েষ্টের। িলত্ল  
হ ত্সস অহলভার। 
  
 োো  িলত্ল , ওঁত্দর দুহর্ ভছত্লত্ ত্য হছল। ভছত্লহর্ প়িত্য যায িোঁত্রাত্য এিং ভ ত্যহর্ 
যায ভরাহিত্ । ভসইজ ে আহ  অ ে আর এে পহরিাত্রর োত্ছ েত্ল হ ত্যহছলা । ভাত্লা 
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ে া যুহ  ভয  োত্দর ে া িলহছত্ল? র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর ে া? িোঁ যাত্দর ে া খুি 
ভাত্লা  ত্  আত্ছ। এখ  যারা ভসখাত্  িাস েরত্ছ  জায ার্ার  া  হঠে  ত্  আসত্ছ 
 া। আ াত্দর োছ ভ ত্ে খুি ভিহশ দূত্র হছল  া। ওই পহরিারহর্ প্রত্যেত্ের খুি 
পহরহেয হছল। যহদও অত্ ে হদ  আত্ র ে া যিুও আহ  সি  ত্  েরত্য পাহর। 
িারত্ হিত্দর ভছত্লত্ ত্যরা যখ  সু্কত্ল ভযয যখ  হ ত্সস িারত্ হিত্দর ভদখাশু া েরার 
জ ে ভসখাত্   ােযা । আর িো ঁআহ  যখ  ওখাত্  হছলা  যখ ই ভসই ভযঙ্কর র্র্ ার্া 
র্ত্র্হছল, আহ  র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর ে া িলত্য োইহছ। ভস ে া আহ  ভুলত্যই পারি  া 
এিং ভস িোপাত্র আহ  হ ত্জত্ে জ়িাত্যও োই  া। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আ ারও ভযা এেই ধারণা। আপহ  ইংলত্ন্ড হফত্র যাওযার 
পর ভিশ অত্ ে িছর ভেত্র্ ভ ত্ছ। যারা ে ৎোর দম্পহয হছত্ল  এিং যাত্দর োত্ছ 
এর্া এের্া হিরার্ আর্ায হছল। সহযে এখ  আর আ ার হেছুই  ত্  ভ ই। িলত্ল  
হ ত্সস অহলভার। 
  
আহ  জাহ । ভেউ ভেউ আত্ছ যারা সি ভুত্ল যায হেন্তু আহ  ভুহলহ  এেদ । যারা 
আত্লাে া েরহছল ভয, ভদ্র হিলা ভয  ভে   অদু্ভয ধরত্ র হছত্ল । ভয   
ভপরা িুত্লর্ার ভ ত্ে এের্া হপণ্ডত্ে উহঠত্য হ ত্য  দীত্য ভফত্ল হদত্যহছত্ল । যারা 
িত্লহছত্ল  এর্া  াহে ঈষঘা। আিার ভেউ িত্লহছল ভসই হপণ্ডহর্ত্ে স্বত্ ঘ পাঠাত্য 
ভেত্যহছত্ল । অত্পক্ষা েরত্য, ো হ । 
  
আপহ  হে ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর ে া িলত্ছ ? 
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 া, আহ  যা িলত্য োইহছ  া। আহ  ভিাত্ র ে া িলত্য োইহছ। 
  
 োর ভিাত্ র ে া িলত্য োইত্ছ ? 
  
এখ  আহ  হঠে জাহ   া। ভস ভজ াত্রত্লর ভিা   া ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর ভিা , 
যারা িত্লহছল ভ ত্যহর্  াহে দীর্ঘহদ  পা লা  ারত্দ হছল, যখ  যার িযস এ াত্রা হে 
িাত্রা। যারপর ভসখা  ভ ত্ে ভাত্লা িত্য হফত্র এত্স ভোত্ া এে তসহ েত্ে হিত্য 
েত্রহছল। এিং এখা  ভ ত্েই  ত্ণ্ডাত্ াত্লর সূত্রপায। আিার যাত্ে হ জঘ   া হসে 
হেহেৎসালত্য পাঠাত্ া িত্যহছল। আ ার হিোস ভজ াত্রল এিং যার স্ত্রী ভসখাত্  হ ত্য 
যাত্ে ভদত্খ আসয। ভছত্লত্ ত্যর ভদখাশু া েরার ভার অ ে ভেউ হ ত্যহছল। যারা 
িত্লহছল ভশত্ষর হদত্ে  াহে ভস ভাত্লা িত্য উত্ঠহছল। এিং স্বা ীর োত্ছ  ােিার জ ে 
হফত্র আত্স। যার অল্প েত্যেহদ  িাত্দ ভস  ারা যায িা ওই রে  হেছু এের্া িত্ি। 
ভয োরত্ণই ভিাে ভস ভীষণভাত্ি ভভত্ে পত়্ি এিং স্বা ীর র্র ভছত়্ি ভাই হেংিা ভিাত্ র 
োত্ছ েত্ল এত্সহছল। ভযখাত্ ই ভস  ােুে ভস যার ভছত্লত্ ত্যত্দর োত্ছ ভপয। এেহদ  
হিত্েত্ল ভছত্লহর্ যখ  সু্কত্ল। ভসই ভছাট্ট ভ ত্যহর্ এিং আর এেহর্ িাচা ভ ত্য এে 
সত্ে ভখলা েরহছল। অত্ েহদ  আত্ োর ে া। সি খির আজ আর  ত্  ভ ই। যত্ি 
ভশা া হ ত্যহছল ভসহর্ আত্দৌ যার হছল  া, যারা ভভত্িহছল আম্মা ভযত্িযু যাত্দর 
ভাত্লািাসয যাই ভসর্া আম্মার োজ। ভসই জ ে ভস খুি ভভত্ে পত়্ি এিং যাত্দর 
ভসখা  ভ ত্ে দূত্র সহরত্য হ ত্য ভযত্য ভেত্যহছল োরণ ভসখাত্  যারা হ রাপত্দ হছল  া। 
অত্ েরা হেন্তু যা হিোস েরয  া। এ   হে যাত্দর ধারণা ভসর্া যাত্দর ভেন্দ্র েত্রই 
র্ত্র্হছল। যাইত্িাে যার  া  আহ  এখ  আর  ত্  েরত্য পারহছ  া। 
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 র্র্ ার্া িল এইরে । 
  
ভজ াত্রল িা ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর ভযই ভিাে যার জীিত্  েী র্র্ া র্ত্র্হছল 
জাত্  ? 
  
আ ার হিোস ভসই এেই জায ায ভসর্া িত্ি এত্েিাত্র ভশত্ষর হদত্ে ভোত্ া 
হেহেৎসে যাত্ে সত্ে েত্র ইংলত্ন্ড হফত্র যায। যত্ি আ ার  ত্  িয যার স্বা ীর 
অত্ ে র্াো হছল। িযত্যা আিার ভস সুি িত্য উঠত্ি এই আশায ভোত্ া এে জায ায 
যার ভদখাত্শা া ভাত্লাই িয। আহ  অন্তয িলত্য পাহর িহুহদ  এই হিষত্য আর 
ভাহিহ , আহ  িলত্য পারি  া যারা এখ  ভো ায, হেংিা অত্ েহদ  আত্ ই যারা–
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এর্া খুি দুিঃত্খর ে া িযত্যা আপহ  খিত্রর ো ত্জ পত়্ি 
 ােত্ি  
  
ইংলোত্ন্ড যাত্দর এের্া িাহ়ি ভে ার ে া এিং যারপর 
  
িোঁ িোঁ খিত্রর ো ত্জ ভস রে  এের্া র্র্ া ভয  পত়্িহছলা , র োত্ভন্সক্রফত্র্র ে ার্া 
এখ  ভয  হঠে  ত্  েরত্য পারহছ  া। েখ  এিং ভে   েত্র যারা পািাত়্ির ওপত্র 
উত্ঠ হছল। যারপর যারা ভয –? হেছু এের্া িত্ি। িা ভসরে  হেছু এের্া িত্ি 
িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
ভযা াত্ে ভদত্খ আ ার খুি আ ন্দ িত্ে, এখ  এে োপ ো  া খাওযাত্লই  য। 
  
 া,  া আহ  ো খাি  া, হ ত্সস অহলভার িলত্ল । 
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আ ার সাত্  এখ  রান্নার্ত্র এত্সা। োরণ হদত্ র ভিহশ স য ওখাত্ ই োর্াই। আহ  
অহযহ ত্দর এর্ত্রই আপোয  েত্র  াহে। োরণ িল আ ার সংগ্রি অহযহ ত্দর ভদখাত্ল 
আহ   ত্   ত্  খুি  িঘত্িাধ েহর ভয    িঘত্িাধ েহর সি ভছত্লত্ ত্যত্দর এিং 
অ েত্দর সম্বত্ন্ধ। 
  
আ ার ধারণা আপহ  ভয সি ভছত্লত্ ত্যত্দর প্রহয  জর রাখত্য  যাত্দর সত্ে আপ ার 
জীি  ভিশ ভাত্লাভাত্িই ভেত্র্হছল। হ ত্সস অহলভার িলত্ল । 
  
িোঁ, যুহ  খুি  ল্প শু ত্য ভাত্লািাসত্য যাই ভযা ায ভছাত্র্াত্িলায আহ  িাত্র্র, িাঁদত্রর 
 ল্প িলযা , হ ত্সস অহলভার, ভস ভযা অত্ ে হদ  আত্ র ে া, ভসসি  ল্প আ ার খুি 
 ত্  আত্ছ। 
  
এই  ত্ল্পর আত্লাে া েরত্য েরত্য যার    েত্ল ভ ল ভসই ছয হেংিা সায িছত্রর 
তশশত্ির হদ গুহলত্য। যার  ত্  প়িল হযহ  ভিাযা  আঁর্া জুত্যা পত়্ি ইংলোত্ন্ডর রাতায 
িাঁর্ত্য িাঁর্ত্য হ ত্সস  োোত্ র োছ ভ ত্ে এের্ার পর এের্া  ল্প শু ত্য  ভারয 
এিং ইহজপ্ট সম্বত্ন্ধ। 
  
হ ত্সস অহলভার োহরহদে যাহেত্য ভদখত্ল  সু্কত্লর ভছত্লত্ ত্যত্দর, হশশুত্দর এিং 
 াঝিযহস ভলাত্েত্দর ছহি আর্োত্ া। সম্ভিয যারা যাত্দর আযাত্ে িযত্যা ভুলত্য 
পাত্রহ । িঠাৎই হ ত্সস অহলভার হেৎোর েত্র রান্নার্র পযঘন্ত ভ ত্ল  এিং হযহ  ভয 
হজহ সর্া যার জ ে এত্ ত্ছ  ভসর্া যার িাত্য হদত্ল । 
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হজহ সর্া িাত্য হ ত্য হযহ  আ ত্ন্দ িত্ল উঠত্ল , এর্া ভযা ভর্াত্ফাল  া াত্ ার র্ত্যর 
হর্ । এখ  এ ো খুিই ে  পাওযা যায। ভদখহছ যুহ  েখ ও হেছু ভভাত্লা  া। আত্র 
ভয ভছত্ল দুত্র্া ভখলত্য আসয যাত্দর ভযা ার  ত্  আত্ছ িযত্যা, যারা ভযা াত্ে হে 
িত্ল িােয জাত্ া? এেজ  িলয ভলহি িহত এিং অপর জ  িলয ভলহি িংসী। ভয 
ভলহি িহত িলয ভস ভযা ার হপছত্  িসয এিং যুহ  ভ ত্ঝর ওপর রু্ত্র রু্ত্র যাত্দর 
োত্ছ হ ত্য যাত্দর ভযালার ভা  েরত্য। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভদখহছ আপহ  প্রায হেছুই ভভাত্ল হ ? 
  
হ ত্সস  োো  িলত্ল , যুহ  িযত্যা জাত্ া এের্া পুর  প্রিাদ িাহযরা েখ ও ভভাত্ল 
 া। 
  
. 
  
োজ েত্র েত্ল  হ ত্সস অহলভার 
  
 উইহলযা স এোন্ড িারত্ র্ িত্ল এের্া ভেহ স্ট ো  েসত্ হর্ত্ের ভদাোত্  ঢুেত্ল  
হ ত্সস অহলভার,  া াধরত্ র ভসলস োউন্টাত্রর সা ত্  হদত্য ভযত্য ভযত্য িঠাৎ এের্া 
জায ায ভিশ ভ ার্াত্সার্া ভেিারার এের্া ভ ত্যর সা ত্  হ ত্য দাঁ়িাত্ল  এিং হেছু 
হলপহস্টত্ের ভখাঁজ েরত্ল । যার  ুত্খর হদত্ে যাহেত্য হযহ  অিাে িত্য হেৎোর েত্র 
িলত্ল , যুহ   ারহল   া? 
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িোঁ আপহ  হঠেই িত্লত্ছ  এিং ভসও হে ত্য ভপত্র িত্ল উঠল, আপহ  ভযা হ ত্সস 
অহলভার? আপহ  এখাত্  ভে াোর্া েরত্য এত্সত্ছ  শু ত্ল ভ ত্যরা উত্ত্তহজয িত্য 
উঠত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল ওত্দর ভ াত্লা  া 
  
আো অত্র্াগ্রাফ োইত্য পাত্র এই  ত্  েত্র হে িলত্ছ  আপহ ? 
  
 আহ  োই ভসরে  ওরা ভয  হেছু  া েত্র এিং িত্লা যুহ  ভে   আছ? 
  
 ারহল  িলল, ভ ার্া ুহর্ েত্ল যাত্ে। 
  
আহ  হেন্তু জা যা   া ভয যুহ  এখাত্  োজ েরছা? 
  
আ ার  ত্  িয অ ে জায ার  ত্যাই ভাত্লা এর্া। আপ ার সাত্  ওরা ভিশ ে ৎোর 
িেিিার েরত্ি। আর িো ঁআহ  এখ  ওই েসত্ হর্ে োউন্টাত্রর ই োজঘ। 
  
ভযা ার  া এখ  ভে  , হ িযই ভাত্লা আত্ছ ? 
  
 া যহদ শু ত্য পা  ভয, আপ ার সাত্  আ ার ভদখা িত্যত্ছ, খুিই আ ন্দ পাত্ি  হযহ । 
  
 িাসপাযাত্লর পাশ হদত্য ভয রাতার্া েত্ল ভ ত্ছ হযহ  হে ভসখাত্  ওই িাহ়িত্যই 
আত্ছ ? 
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িোঁ আ রা ভসখাত্ ই  াহে। যত্ি িািা খুি ভাত্লা ভ ই। এই সত্ি িাসপাযাল ভ ত্ে 
এত্সত্ছ ।  া ভাত্লাই আত্ছ , আপহ  হে এখাত্ ই ভো াও  াত্ে  োছাোহছ? 
  
 া, হ ত্সস অহলভার িলত্ল । আসত্ল হে জাত্ া, আ ার এে পুত্রাত্ া িনু্ধর সত্ে ভদখা 
েরত্য এত্সহছলা  এখাত্ । র্হ়ির হদত্ে হযহ  যাোত্ল । পত্র হজত্জ্ঞস েরত্ল , আো 
 ারহল , ভযা ার  া হে এখ  িাহ়িত্য আত্ছ ? ওঁর সাত্  এেিার ভদখা েত্র হেছু ে া 
িলত্য োই। োরণ অত্ েহদ  ভযা আর ভদখা িয  া। 
  
হ িযই উহ  খুি খুহশ িত্ি  আপ াত্ে ভদত্খ,  ারহল  িলল। হেন্তু আ ার খুি খারাপ 
লা ত্ছ ভয, এখ  আপ ার সাত্  আহ  ভযত্য পারি  া িত্ল। 
  
হঠে আত্ছ ভোত্ া িোপার  য। আিার হ িযই ভদখা িত্ি। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , 
ভযা ার িাহ়ির  ম্বর, িা ভোত্ া  া  আত্ছ হে? আ ার হঠে  ত্  ভ ই। 
  
 ারহল  িলল, িোঁ িাহ়ির  া  আত্ছ লত্র  েত্র্জ। 
  
ভদত্খা ভযা ার সত্ে ভদখা িত্য খুি ভাত্লা িল। 
  
 হ ত্সস অহলভার এের্া হলপহস্টে হে ত্ল  এিং  াহ়ি হ ত্য  োত্রজ এিং িাসপাযাল 
ভপহরত্য এের্া সরু রাতায এত্ল । 
  
লত্র  েত্র্ত্জর সা ত্   াহ়ি ভরত্খ িাহ়ির ভভযত্র ঢুেত্ল  এিং ভদখত্ল , িযস প্রায 
পিাশ। ধূসর েুল ভরা াত্র্ এেজ  ভদ্র হিলা দরজা খুলত্ল  এিং যাত্ে ভদত্খই 
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হে ত্য পারত্ল । আত্র আপহ  হ ত্সস অহলভার  া? েযহদ  িাত্দ ভদখা। প্রায এে যু  
িত্ি যাই  া? 
  
িোঁ ভস অত্ েহদ  িত্ি। 
  
 আত্র আসু  আসু  ভভযত্র। এেরু্ ো ভখত্য যা । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এেরু্ আত্ ই এে িনু্ধর সত্ে ো ভখলা । এিং ভসখাত্  
ভেহ ত্স্টর ভদাোত্  হেছু ভে াোর্া েরত্য ভযত্যই ভসখাত্   ারহল ত্ে ভদখলা । 
  
–িোঁ, খুি ভাত্লা এের্া োেহর ভপত্যত্ছ। 
  
আপহ  ভে   আত্ছ  হ ত্সস িােল? আপ ার সাত্  যখ  ভশষ ভদখা িত্যহছল যার 
ভ ত্ে এখ  খুি এের্া ভিহশ িযস িত্যত্ছ িত্ল  ত্  িত্ে  া হেন্তু। 
  
 া, েুল আ ার ধূসর িত্য ভ ত্ছ আর ওজ ও আ ার খুি েত্  ভ ত্ছ? 
  
িাহ়ির ভভযর ঢুেত্য হ ত্য হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আ ার পুত্রাত্ া িনু্ধত্দর সাত্  
ভদখা িল। আপ ার  ত্  আত্ছ হে া জাহ   া হ ত্সস োরত্স্টযাসঘ, হ ত্সস জুহলযাত্ে। 
  
হ িযই  ত্  আত্ছ। হযহ  ভে   আত্ছ ? 
  
িোঁ, হযহ  ভাত্লাই আত্ছ । যার সাত্  ে া িলত্য িলত্য পুত্রাত্ া হদত্ র হেছু 
ে ািাযঘা িল। ে া প্রসত্ে ভসই ভিদ াদাযে র্র্ ার ে াও উঠল আহ  যখ  
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আত্ হরোয হছলা । ভসই িোপাত্র আ ার হিত্শষ হেছু জা া ভ ই। যত্ি ভলাত্েরা িলয 
র োত্ভন্সক্রফর্ 
  
িোঁ, আ ার ভিশ ভাত্লাই  ত্  আত্ছ। 
  
আো হ ত্সস িােল এে স য আপহ   া যাত্দর োজ েরহছত্ল ? 
  
িোঁ সাযহদত্ র  ত্ধে হয হদ  সোত্ল ওঁত্দর িাহ়িত্য ভযযা । সহযেোত্রর হ হলর্াহর 
ভলহি িলত্য যা ভিাঝা যায হযহ  যাই হছত্ল  এিং ভদ্রত্লােও খুিই ভদ্র হছত্ল । 
  
সহযেই ভসই র্র্ ার্া িত়্িাই ভিদ াদাযে। 
  
 িোঁ হঠেই িত্লত্ছ । 
  
 আো ভসই স য হে আপহ  ভসখাত্  োজ েরত্য ? 
  
ভসই স য আহ  ওখাত্  যাওযা িন্ধ েত্র হদত্যহছলা  োরণ হঠে ভসই স ত্য আ ার 
এে িৃিা অন্ধ  াহস া আ ার িাহ়িত্য  ােত্য । ওঁত্ে ভদখাশু া েরার পর আর িা়িহয 
স য হছল  া ভয, িাইত্র ভো াও োজ েরার। যত্ি িলত্য পাহর ভসই র্র্ ার এে েী 
দু াস আত্  পযঘন্ত ওখাত্  আহ  োজ েত্রহছলা । 
  
আহ  ভজত্ হছ, হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ওত্দর ধারণা এর্া  াহে এের্া আত্মিযোর 
েুহক্ত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

124 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

হ ত্সস িােল িলত্ল , আহ  হ হিয ওঁরা েখ ও এেসত্ে আত্মিযো েরত্য পাত্র  া। 
োরণ–ওঁরা ভযভাত্ি হ ত্লহ ত্শ  ােত্য , যাঁত্দর  ত্ধে ভযভাত্ি ভিাঝাঁপ়িা হছল যাত্য 
এরে  অস্বাভাহিে হেছু ভািাই যায  া। যহদও যারা ভসখাত্  ভিহশ হদ  হছত্ল   া। 
  
আ ারও যা  ত্  িয  া, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার, ভিাত্রা   াউত্ র োত্ছ ওঁরা ভয  
 ােত্য , আত্  ইংলোত্ন্ড এত্স ভযখাত্  িসিাস শুরু েত্র  ওঁরা যাই ভযা? িোঁ হেন্তু 
ওঁরা ভদখত্ল  ভযখাত্  ওঁরা হছত্ল  ভসই জায ার্া ইংলোন্ড ভ ত্ে অত্ ে দূর। যাই যাঁরা 
হেহপং িারট্রাত্  েত্ল এত্ল । যাত্দর িাহ়ির্া হছল খুি সুন্দর এিং ভসই িাহ়িত্য হছল 
এের্া সুন্দর িা া । 
  
ওঁত্দর িাহ়িত্য যখ  আপহ  ভশষ োজ েত্র  যখ  হে ওঁত্দর স্বািে ভাত্লা হছল? 
  
ভজ াত্রত্লর এেরু্ িাত্র্ঘর েষ্ট হছল।  াঝখাত্  এেিার ভিাে িত্যহছল। রু্ত্রহফত্রই 
এেরু্ ভিহশ হেহন্তয িত্য প়িত্য । যাই এে এে স য রু্ত্ র ওষুধ ভখত্য রু্ াত্য । 
  
ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ভে   হছত্ল ? 
  
যত্ি আ ার  ত্  িয হিত্দত্শর জীি যাত্রা এখাত্  এত্স হযহ  িাহরত্য ভফত্লহছত্ল । 
যহদও এখাত্  ওঁত্দর স েক্ষ অত্ ে ভাত্লা পহরিার হছল। এখাত্  খুি ভিহশ ভলােত্দর 
ওঁরা হে ত্য   া। ভসখাত্  ওঁত্দর অত্ ে োের ও জ োত্লা পাহর্ঘ হছল। 
  
আপ ার হে  ত্  িয ভসইসি জ োত্লা পাহর্ঘ উহ  িাহরত্য ভফত্লহছত্ল ? 
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আহ  হঠে ভসর্া িলত্য পারি  া। 
  
আ াত্ে এেজ  িত্লত্ছ , আো উহ  হে পরেুল িেিিার েরত্য ? 
  
হ ত্সস িােল এেরু্  ৃদু িাসত্ল  এিং িলত্ল , অত্ ে ধরত্ র পরেুল হছল যা খুি 
 ূলেিা । সহযেই সহযেই ভসইসি পরেুল প়িত্ল যাত্ে খুি স্মার্ঘ এিং আেষঘণীয  ত্  
িয। শুধু যাই  য, হযহ  খুি দাহ  দাহ  ভপাশােও পরত্য । 
  
হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল , ভসই র্র্ ার িোপাত্র আপ ার েী  য? 
  
–আো ভদখু  ভসই স য আহ  হছলা  আত্ হরোয। হফত্র আসার পর আ ার িনু্ধ-
িান্ধিত্দর সাত্  ভয   ভদখা িযহ । আহ  োউত্ে এই িোপাত্র হেছু হজত্জ্ঞস েহরহ  িা 
োউত্ে হেহঠ হলত্খ ভখাঁজও েহরহ  োরণ আহ  ভসর্া োইহ । সুযরাং এই িোপাত্র 
আ ার হেছুই জা া ভ ই। যত্ি আ ার  ত্  িয এই র্র্ ার ভপছত্  ভোত্ া োরণ 
 ােত্লও  ােত্য পাত্র। আহ  ভযরু্েু জা ত্য ভপত্রহছ ভয এ-ভক্ষত্ত্র ভজ াত্রল 
র োত্ভন্সক্রফর্ যার হ জস্ব হরভলিার িেিিার েত্রহছত্ল । িোঁ, হযহ  িলত্য  িাহ়িত্য 
দুত্র্া হরভলিার  া  ােত্ল  াহে ভোত্ া হ রাপত্তাই  াত্ে  া। িযত্যা ওঁর ে াই হঠে, 
এেহদ  হিোলত্িলায এের্া হিশ্রী ভদখত্য ভলাে ভজ াত্রত্লর সত্ে ভদখা েরত্য 
এত্সহছল। যখ  ভস যরুণ হছল যখ   াহে ভস ভজ াত্রত্লর ভরহজত্ ত্ন্ট হছল। 
ভজ াত্রত্লর সত্ন্দি িওযায হযহ  েত্যেহর্ প্রশ্ন েত্রহছত্ল  হেন্তু আ ার ধারণা ভলােহর্ 
সহঠে উত্তর হদত্য পাত্রহ । এিং যার আরও  ত্  িত্যহছল ভলােহর্ এেদ  
হিোসত্যা ে  য। ভজ াত্রল যাত্ে পাত্তা  া হদত্য েত্ল ভযত্য িলত্ল । 
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আপ ার হে  ত্  িয িাইত্রর ভোত্ া ভলাে এোজ েত্রত্ছ? 
  
িোঁ, আ ার  ত্  িওযার োরণ আর ভোত্ া যুহক্তই ভ ই এরে  র্র্ া র্র্ার জ ে। 
ওত্দর িা া  পহরেযঘা েরয ভয  াহলর্া আহ  যাত্ে পছন্দ েরযা   া। ভশা া ে া 
যত্ি প্র   জীিত্  ভস েত্যেিার ভজল ভখত্র্হছল  াহে। এযসি র্র্ া সত্েও ভজ াত্রল 
যার িা াত্  পহরেযঘার জ ে যাত্ে ভরত্খহছল। 
  
যািত্ল হে আপহ   ত্  েত্র  ভসই  াহলর্াই ওঁত্দর িযো েত্রহছল? 
  
িোঁ, আহ  এরে  ধারণার ে াই িলহছ। হেন্তু আ ার  ত্  িয  া ভয, ভলাত্েরা যখ  
ওঁত্দর সম্পত্েঘ ভোত্ া স্কোন্ডাল িা ভ াংরা আত্লাে া েত্র সিাই যখ  ভিাোর  ত্যা 
ে া িত্ল। সুযরাং আহ  ভজার হদত্য িলহছ এ   হ িুর োজ িাইত্রর ভোত্ া ভলাে 
েত্র  ােত্ি। আজত্ের হদত্ র সংিাদপত্ত্রর খিরগুত্লার হদত্ে লক্ষে েরু  শুধু শুধু 
অপরাধ ূলে পহরত্িহশয িয। ভো  ভো  খির? ভয   ভোত্ া ভছত্লরা প্রেুর ড্রা  
খাত্ে, ভে িা োরা অোরত্ণ হ রীি ভলােত্ে গুহল েরত্ছ, োরা ি ে  ত্ াভাি ভপাষণ 
েরত্ছ অ িা ভ ত্যত্দর অ ুত্রাধ েরত্ছ িাত্র িত্স যাঁত্দর সত্ে  দ ভখত্য এিং পত্রর 
হদ  যারই  ৃযত্দি ভড্রত্  িা রাতায পত়্ি  ােত্য ভদখা যাত্ে। হেংিা োউত্ে োসত্রাধ 
েত্র  ারা আজোল হ য  াহফে িোপার িত্য দাঁহ়িত্যত্ছ। এ-ধরত্ র অপরাধ আজোল 
ভয ভেউ েরত্য পাত্র। অ ে এত্ক্ষত্ত্র ভদখত্য পাওযা যায ভজ াত্রল এিং যার স্ত্রী 
ভসহদ  সন্ধোয ভিত়্িাত্য ভিহরত্যহছত্ল  এিং এঁত্দর দুজ ত্েই  া ায গুহলহিি অিিায 
পত়্ি  ােত্য ভদখা যায। 
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গুহলর্া হে ওত্দর  া ায েরা িত্যহছল? 
  
আহ  সত্ন্দিজ ে ভয   হেছু ভদহখহ  আর এখ  হঠে  ত্  েরত্য পারহছ  া। যত্ি 
ওঁরা অ ে হদত্ র  ত্যা ভসহদ ও ভিত়্িাত্য ভিহরত্যহছত্ল । 
  
যত্ি ওঁত্দর দুজত্ র  ত্ধে হে ভোত্ া হযক্তযা হছল? 
  
ওত্িা এ-প্রসত্ে আহ  ওত্দর িযত্সর হদের্া আত্লাে া েরত্য োই। এই হিত্শষ 
হদের্াত্ে ভেন্দ্র েত্র অত্ ে ে া উঠত্ি। আত্দৌ ভোত্ া হেছু হছল  া। আর পাঁেজ  
ভযা পাঁে ো  েরত্িই। 
  
ওঁত্দর  ত্ধে ভেউ এেজ  িযত্যা অসুি হছত্ল । ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ এেিার েী দু-
িার লন্ডত্  হ ত্যহছত্ল । যত্ি আ ার  ত্  িয িযত্যা ভোত্ া হেছু অপাত্রশ  েরার 
জ ে হযহ  িাসপাযাত্ল হ ত্যহছত্ল । যাঁর অসুখ েী যহদও হযহ  হেছু িত্ল হ । আ ার 
ধারণা ওরা হঠে খিরই সংগ্রি েত্রহছল ভয, অল্প স ত্যর জ ে হযহ  িাসপাযাত্ল 
হছত্ল । এিং উহ  যখ  হফত্র আত্স  যখ  ভদত্খ  ত্  িহেল ওঁ ার  ুত্খর অত্ ে 
হেহেৎসা িত্যত্ছ। োরণ ওঁ াত্ে যখ  যরুণী িত্ল  ত্  িহেল এিং পরেুল পরত্ল খুি 
সুন্দর ভদখায। এে ে ায িলা যায হযহ  ভয   যু  জীি  লাভ েত্রত্ছ । 
  
ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্? 
  
হযহ  হছত্ল  ে ৎোর ভদ্রত্লাে। ভোত্ া স্কোন্ডাল আ ার োত্  আত্সহ  ওঁর সম্পত্েঘ 
এিং আহ   ত্  েহর  া ভসরে  হেছু হছল। অ ে ভসই র্র্ া র্ত্র্ যাওযার পত্র যারা 

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

128 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

এ হ ত্য অত্ ে ে া িলত্য শুরু েত্র। যাত্য আ ার এের্া ে া  ত্  িত্যত্ছ িযত্যা 
 ালয হেংিা অ ে ভো াও ভজ াত্রত্লর  া ায আর্ায ভলত্   ােত্ি। এরে   ত্  
েরার োরণ িল আ ার এে োো হেংিা জোঠা শাই এেস য ভর্া়িার হপঠ ভ ত্ে 
পত়্ি যা  এিং  া ায আর্ায পা । ছ- াস িাত্দ হযহ  এ   হিপজ্জ ে িত্য ওত্ঠ  ভয 
যাত্ে  া হসে িাসপাযাত্ল হ ত্য ভযত্য িাধে ি । োরণ হযহ  সি স যই যার স্ত্রীত্ে 
িযো েরার ে া িলহছত্ল  এিং এও িলহছত্ল  যাঁর স্ত্রী  াহে যাত্ে হ যঘায  েরত্ছ । 
আরও আিযঘ িত্ি  শু ত্ল যার স্ত্রী  াহে অ ে ভদত্শর িত্য গুপ্তেরহ হর েরত্ছ । ভািু  
এেিার, যাত্ে যহদ  া হসে িাসপাযাত্ল পাঠাত্ া  া িত্যা েী ভযঙ্কর র্র্ া র্র্ত্য 
পারয যাত্দর পহরিাত্র। ওঁত্দর দুজ ত্ে হর্ত্র ভয স ত ে া প্রোর িত্যহছল এিং আহ  
যা শুত্ হছ ওঁত্দর  ত্ধে এর ফত্ল এের্া খারাপ ধারণার সৃহষ্ট িয। আর ভসই োরত্ণই 
ওত্দর  ত্ধে ভেউ এেজ  অপরত্ে গুহল েত্র হ ত্জই হ ত্জত্ে গুহল েত্রহছত্ল । এ-
র্র্ া আপহ  সযে িত্ল  ত্  েত্র   া যাই ভযা? 
  
 া,  া, আহ  এত্েিাত্রই হিোস েহর  া। ওঁত্দর ভছত্লত্ ত্যরা হে যখ  িাহ়িত্য হছল? 
  
 া, ভ ত্যহর্র  া  ভয  হে ভরাহজ  া ভপত্ ত্লাপ? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আ ার ধ ঘে ো ভসহলযা। 
  
ওত্িা িোঁ,  ত্  পত়্িত্ছ। এেিার ওত্ে হ ত্য আপহ  ভয  ভো ায ভিত়্িাত্য যা । ও 
দারুণ ভযজস্বী ও সািসী ভ ত্য হছল যত্ি এেরু্ িদ ভ জাহজও হছল। যিু আ ার  ত্  
িয ভ ত্যহর্ ওর িািা  ার খুি হপ্রয হছল। ও যখ  সুইজারলোত্ন্ডর সু্কত্ল হছল।  া ুত্ষর 
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 ুত্খর ে া ভয, দুর্ঘর্ ার স য যহদ ও িাহ়িত্য  ােয িািা া-র অ   িীভৎস  ৃযত্দি 
ভদখত্ল ও খুি আর্ায ভপয। 
  
ওঁত্দর ভসই ভছত্লহর্, ভস হে যখ  িাহ়িত্য হছল  া? 
  
িোঁ, ওত্ে ভদখত্ল  ত্  িয ভয, ও ওর িািাত্ে পছন্দ েরয  া। ওর িোপাত্র ওর িািা 
খুিই হেহন্তয হছত্ল  িত্ল আ ার ধারণা। 
  
ভছত্লরা অ হ  িত্য  াত্ে। ভসর্া এ   হেছু িোপার  য। আো আপ ার হে  ত্  িয 
ভছত্লহর্ ওর  ার প্রহয অ ু য হছত্লা? 
  
ওর  া ভছত্লর িোপাত্র িত়্িা ভিহশ িইেই েরত্য । এর জ ে ভিাধিয ভছত্লহর্ত্ে খুি 
হিরক্ত িত্ল  ত্  িয। আর ভোত্ া ভছত্লই োয  া যার  া যার িোপাত্র িেতযা 
ভদখাে। ভছত্লহর্র েুত্লর স্টাইল যার িািা পছন্দ েরত্য   া। আজোলোর ভছত্লত্দর 
ফোস  সম্পত্েঘ িািা- ার আপহত্ত েরার্া হঠে  য। হ িযই িুঝত্য পারত্ছ  আহ  হে 
িত্য োইহছ। 
  
হেন্তু ভসই র্র্ া র্র্ার স য ভছত্লহর্ ভযা যার িাহ়িত্য হছল  া যাই ভযা? 
  
 া। 
  
আ ার ধারণা িযত্যা ভস খুি আর্ায ভপত্যহছল। 
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িোঁ আর্ায ভপত্যই পাত্র। অিশে ভস স য আহ  যার িাহ়িত্য ভযযা   া, ফত্ল আহ  
ভিহশ হেছু জাহ   া। যত্ি আপহ  যহদ আ াত্ে প্রশ্ন েত্র  িা াত্ র ভসই  াহলর্া যাত্ে 
আহ  পছন্দ েরযা   া, যার  া  হছল ভেি উইত্জল, আ ার  ত্  িয ভস এ   এের্া 
অ োয োজ েত্রহছল যার ফত্ল ভজ াত্রল যাত্ে পদেুেয েরত্য ভেত্যহছত্ল  এিং ভসই 
োরত্ণই  ত্  িয– 
  
ভস হে স্বা ী-স্ত্রী দুজ ত্েই গুহলহিি েত্রহছল? 
  
আ ার  ত্  িত্যহছল যার এে াত্র উত্েশে হছল ভজ াত্রলত্ে গুহল েত্র  ারা। হেন্তু 
ভজ াত্রলত্ে িযো েরার পর যহদ ভস যার স্ত্রীত্ে র্র্ ািত্ল আসত্য ভদত্খ সাক্ষী  ুত্ছ 
ভফলার উত্েত্শে যাত্েও ভস গুহল েরত্য িাধে িত্ি।  ল্প উপ োত্স এরে  র্র্ া 
অত্ ে র্ত্র্  াত্ে এিং আপহ  িযত্যা পত়্িও  ােত্ি । 
  
হ ত্সস অহলভার হেহন্তয িত্য িলত্ল , িো ঁ  ল্প উপ োত্স এরে  র্র্ ার ে া সিাই 
পত়্ি  াত্ে। 
  
ভসখাত্  এেজ  হশক্ষে হছত্ল  আপহ  িযত্যা জাত্    া। আহ  যাত্েও হঠে পছন্দ 
েরযা   া। 
  
হশক্ষে! ভস আিার েী রে ? 
  
আত্  ভছত্লহর্ যখ  ভগ্রপ সু্কত্ল প়িয ভস পরীক্ষায হেছুত্যই পাশ েরত্য পারয  া। 
যাই ওঁরা ভছত্লর জ ে এেজ  হশক্ষে ভরত্খহছত্ল । ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ যাত্ে খুি 
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পছন্দ েরত্য । আপহ  জাত্   হ িযই ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্  া  জা ত্য  এিং ভসই 
হশক্ষেহর্ও  া  জা ত্য । যুিেহর্র খুি অহভ া  হছল। আ ার  ত্  িত্ে যার  া  
হছল হ িঃ এি ন্ড। যযদূর  ত্  িয ভজ াত্রল যাত্ে খুি ভিহশ পাত্তা হদত্য   া। 
  
ভজ াত্রল  া হদত্লও ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ভযা হদত্য । 
  
হ িযই যা হযহ  েরত্ি । আ ার ধারণা ওঁত্দর দুজত্ র  ত্ধে খুি হ ল হছল। এিং 
ভজ াত্রত্লর ভ ত্েও হযহ  যাত্ে ভিহশ ভাত্লািাসত্য । োরণ যুিেহর্র আদি োযদা 
হছল ে ৎোর। সুন্দর ে া িলত্য পারয। এিং যা েরার সিই ভয–ভসই েরয, িা েী 
ভয  যার  া  হছল? এিওযাি? আ ার  ত্  িয  াযত্োহেয ধো  ধারণা ওঁত্দর 
সম্পত্েঘ ভোত্ া স্কোন্ডাল িা ভখাশ ল্প হেছু শুত্   ােত্ল এেদ  হিোস েরত্ি   া। 
ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর সত্ে ভোত্ া পুরুত্ষর িা ভজ াত্রত্লর সত্ে ফাইহলং ক্লাত্েঘর 
 ত্ধে ভসরে  হেছু োত্  এত্ল এেদ  আ ল ভদত্ি   া। ভসই ভযঙ্কর িদ াশ খুহ  
আর ভযই ভিাে  া ভে  ভস অিশেই িাইত্রর ভেউ। পুহলশ হেন্তু োত্রারই সন্ধা  
পাযহ  যার হভহত্তত্য আর্ে েরা ভযত্য পাত্র। ভসখাত্  শুধু এের্া  াহ়ি পাওযা হ ত্যহছল 
যত্ি ভসর্া ভোত্ া োত্জ লাত্ হ । আ ার  ত্  িয  ালয অ িা হিত্দত্শর ভো াও 
হেংিা ইংলোত্ন্ডর ভরা  সাউত্  যহদ এেরু্ ভখাঁজ ভ ওযা যায এেরু্ ক্ল অন্তয খুঁত্জ 
পাওযা ভ ত্লও ভযত্য পাত্র। ভসখাত্  ভ ত্ল ভস খুহ র সন্ধা  পাওযা যাত্ি  া এ   ে া 
ভেউ ভজার হদত্য িলত্য পারত্ি  া। 
  
হ ত্সস অহলভার প্রশ্ন েরত্ল , এ িোপাত্র হে  য আপ ার? হেন্তু আপহ  ওঁত্দর সম্বত্ন্ধ 
যযর্া জাত্   হঠে যযর্া ওঁর জা া ভ ই। অিশে হযহ  হ িযই হেছু শুত্   ােত্ল 
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 ােত্য পাত্র । িা  া া  ভলাত্ের ধারণার ে া উহ  শুত্ হছত্ল । ভয   ভলহি 
র োত্ভন্সক্রফর্  াহে  াত্রাহযহরক্ত  দ ভখত্য  এিং  াযাল িত্য প়িত্য ।  ত্দর খাহল 
ভপহর্ পাওযা যায  াহে যাত্দর িাহ়ি ভ ত্ে। আহ  ওঁত্ে খুি ভাত্লা েত্রই জা যা । 
সুযরাং আ ার দৃঢ় হিোস এসি এত্েিাত্রই অসযে। ওত্দর এে ভাইত্পা ওত্দর সত্ে 
ভদখা েরত্য আসয  াত্ঝ  াত্ঝ। ভস  াহে ভোত্ া এে  া লায পুহলহশ ঝাত্ লায 
জহ়িত্য পত়্িহছল। 
  
পুহলত্শর ঝাত্ লায জহ়িত্য পত়্িহছল হঠেই হেন্তু আ ার  ত্  িয  া এর সাত্  ভসই 
র্র্ ার ভোত্ া সম্পেঘ আত্ছ। োরণ পুহলশই যাত্ে ভোত্ ারে  সত্ন্দি েত্রহ । 
  
ভজ াত্রল ও ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ছা়িা আর ভেউ হে ওত্দর িাহ়িত্য  ােয? 
  
িোঁ েখ ও েখ ও ভলহি র োত্ভন্সক্রফত্র্র এে ভিা  যাঁত্দর িাহ়িত্য এত্স  ােয। ভস 
এঁত্দর  ত্ধে এের্া  ণ্ডত্ াত্লর সৃহষ্ট েত্রহছল আর ও আসত্লই আ ার আযত্ঙ্কর সৃহষ্ট 
িয োরণ েী জাহ  আিার েী ঝাত্ লা িাঁধাত্ি। 
  
ভলহি র োত্ভন্সফুত্র্র ভস হপ্রয হছল? 
  
আ ার ধারণা  া। ভ ত্যহর্ যাত্দর িাহ়িত্য আসার ভেষ্টা েরয। হেন্তু ভলহি 
র োত্ভন্সক্রফর্ োইত্য   া ভয, যার ভিা  এত্স যাত্দর  ত্ধে  ণ্ডত্ াত্লর সৃহষ্ট েরুে। 
আিার ভজ াত্রল হেন্তু যাত্ে খুি পছন্দ েরয োরণ ভস যাস দািা খুি ভাত্লা ভখলত্য 
পারয। ও খুি আ ুত্দ ভ ত্য হছল। যার  া  হছল হ ত্সস ভজহরিয িা ওই ধরত্ র 
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হেছু। আ ার অ ু া  ভস হছল হিধিা এিং আ ার আরও  ত্  িয িযত্যা ভ ত্যহর্ 
যাত্দর োছ ভ ত্ে র্াো ধার েরত্য আসয। 
  
আপহ  হে যাত্ে পছন্দ েরত্য ? 
  
আপহ  যহদ হেছু  ত্   া েত্র  আহ  িলি যাত্ে আহ  ভ াত্র্ই পছন্দ েরযা   া। 
োরণ েী জাত্  , সি  ণ্ডত্ াত্লর  ূত্ল হছল ভস, যত্ি ভসই র্র্ া র্র্ার ভিশ হেছুহদ  
আত্  ভ ত্েই ভস আসহছল  া। যার এের্া ভছত্ল হছল, এে েী দু-িার যার ভছত্ল 
এত্সহছল, ভস যার ভছত্লত্ে খুি এের্া পছন্দ েরয  া। আ ার  ত্  িয এর্াও যার 
এের্া োলাহে। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আ ার  ত্  িয েখ ই ভেউ এর সযে উদর্ার্  েরত্য 
পারত্ি  া। এখ ও  য এিং পত্রও  য। োরণ আহ  আ ার ধ ঘে োত্ে ভসহদ  
ভদখলা । 
  
আো  োিা , আহ  হজত্জ্ঞস েরহছ আপহ  হে যাত্ে সম্প্রহয ভদত্খত্ছ ? যার সম্পত্েঘ 
আ ার জা ার খুি ভেৌযূিল। ভস এখ  ভে   আত্ছ? হ িযই ভাত্লা? 
  
িোঁ, যাত্ে ভদত্খ আ ার  ত্  িত্যত্ছ ভস খুিই ভাত্লা আত্ছ। ভস যার হিত্যর জ ে হেন্তা 
েরত্ছ, ভযভাত্িই ভিাে ভস ভপত্যত্ছ– 
  
হ ত্সস িােল হজত্জ্ঞস েরত্ল , হে ভপত্যত্ছ িযত্েণ্ড ভপত্যত্ছ? আ রা ভযা সিাই ভসর্া 
ভপত্যহছ। যার  াত্  হ িযই এই  য ভয আ াত্দর সিাইত্ে প্র   ভপ্র  ভ ত্  হ ত্য 
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হিত্যর্া হঠে েরত্য িত্ি। আপহ  যহদ আপ ার ইোর্াত্ে োত্জ  া লা া  দশিাত্রর 
 ত্ধে  -িার– 
  
হ ত্সস িারর্  েেত্ে হে আপহ  জাত্  ? প্রশ্ন েরত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
িারর্  েে।  ত্  িত্ে আহ   া র্া ভয  ভো াও শুত্ হছ। যাত্দর সত্ে অ িা অ ে 
োত্রার সত্ে হযহ  হে  ােত্য এত্সহছত্ল ? যার  াত্  হ িযই এই  য ভয যাত্দর 
আহ   ত্  ভরত্খহছ। যত্ি িোঁ আহ  হেছু হেছু শুত্ হছলা । আ ার ধারণা ভজ াত্রল 
র োত্ভন্সক্রফত্র্র পহরহেয ভোত্ া  ৃিেত্রঘী। যিুও আহ  আরও হেছু খির আশা েরহছ। 
  
আো আপ ার সাত্  আর আহ   ল্প েরি  া। আপ াত্ে এিং  ারহল ত্ে ভদত্খ খুি 
আ ন্দ িল িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
. 
  
 িাহয  ত্িষণার ফলাফল 
  
এরেুল ভপাযাত্রার পুরুষ পহরোরে জজঘ িলল-হ ত্সস অহলভাত্রর োছ ভ ত্ে আপ ার 
এের্া ভফা  এত্সহছল। 
  
িোঁ জজঘ, হযহ  েী িলত্ল ? 
  
হযহ  হজত্জ্ঞস েরহছত্ল , আজ রাত্য হি াত্রর পর আপ ার সাত্  ভদখা েরত্য 
আসত্ি  হে া? 
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ভপাযাত্রা িলত্ল , ে ৎোর, খুি ভাত্লা িয োরণ আজত্ের হদ র্া িত়্িা ক্লাহন্তের। 
যাত্ে ভদখত্লই আ ার এের্া উত্ত্তজে অহভজ্ঞযা িয। হযহ  এ   সি ে া িত্ল  যা 
সহযেই অভাি ীয। আো িাহযর ে া হযহ  উত্েখ েত্রহছত্ল ? 
  
এোঁ, হে িলত্ল  সোর, িাহয?  া হযহ  হেছুই িত্ল হ । আ ার  ত্  িত্ে িাহযরা যাত্ে 
হ রাশ েত্রত্ছ। এে এে স য ভপাযাত্রার ে া ভস হঠে িুঝত্য পাত্র  া যাই ভস 
সত্ন্দত্ির ভোত্খ যার প্রভুর হদত্ে যাোল। ভপাযাত্রা িলত্ল , ওঁত্ে ভফা  েত্রা এিং 
িলল ওঁ াত্ে আহ  অভে ঘ া জা াহে। 
  
যার ে া ত্যা জজঘ ভফা  েরত্য ভ ল এিং অল্পক্ষণ পত্রই এত্স জা াল ভপৌত্   র্ার 
স য হ ত্সস অহলভার এখাত্  আসত্ি । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , েহফর িেিিা েত্র রাত্খা। 
  
 া, আ ার  ত্  িয যার দরোর িত্ি  া। আ ার হ হদঘষ্ট িাণ্ডই যত্ ষ্ট। 
  
আো সোর, িত্ল েত্ল ভ ল। 
  
 হঠে  র্ার স য হ ত্সস অহলভার যারঁ িাহ়িত্য এত্ল  এিং ভপাযাত্রা যাত্ে অভে ঘ া 
জা াত্য হ ত্য আ ত্ন্দ লাহফত্য উঠত্ল । 
  
 োিা , ভে   আত্ছ ? 
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আহ  এত্েিাত্রই হ িঃত্শষ িত্য ভ হছ–হ ত্সস অহলভার িলত্ল । 
  
 ভেযাত্র যার ক্লান্ত ভদির্া হ ত্য িত্স প়িত্ল । 
  
সমূ্পণঘভাত্ি হ িঃত্শহষয, আপ ার ে ার্ার অ ঘ আহ  হঠে িুঝত্য পারলা   া  োিা । 
  
আহ  ভসর্া  ত্  েরত্য পাহর োরণ ভছত্লত্িলায আহ  ভসর্া হশত্খহছলা । হ ত্সস 
অহলভার িলত্ল । 
  
আহ  হ হিয। হেন্তু আপহ  যার সন্ধা  েরত্ছ  যার ভক্ষত্ত্র এর্া প্রত্যাজে  য। আহ  
িাহযর সন্ধাত্ র ে া িলহছ। ভসর্া যহদ  া ে ার ে া িত্য  াত্ে। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আত্দৌ যা  য। আহ  পা ত্লর  ত্যা িাহযর সন্ধা  েত্র 
েত্লহছ। ভয   যয পহর াণ ভপট্রল িেিিার েত্রহছ িা ভয পহর াণ ভট্র  ভা়িা খরে 
েত্রহছ অ িা যয হেহঠ এিং যার িাযঘা পাহঠত্যহছ আপহ  েল্প াই েরত্য পারত্ি   া। 
আর এসি েরত্য হ ত্য আহ  এত্েিাত্র হ িঃত্শষ িত্য পত়্িহছ। 
  
যািত্ল িরং আপহ  এেরু্ েহফ ভখত্য হিশ্রা  হ  । 
  
িোঁ সুন্দর েত্র ে়িা েহফ আহ  ভািহছলা । 
  
আপহ  হে ভোত্ া ফল ভপত্ল ? 
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হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ফলাফল প্রেুর। হেন্তু হে জাত্  , ভো র্া োযঘের িত্ি হেছুই 
জাহ   া। 
  
র্র্ ার্া ভযা আপহ  ভজত্ ত্ছ ? 
  
 া, ভলাত্েরা যা িলত্ছ আহ  ভসইরু্েুই র্র্ া িত্ল ভজত্ হছ। হেন্তু আ ার  ত্  সত্ন্দি 
জা ত্ছ এযগুত্লা র্র্ ার  ত্ধে এের্াও সযে র্র্ া আত্ছ হে া! 
  
যার  াত্  আপহ  িলত্য োইত্ছ  ভসগুহল সিই ভলাত্ের  ুত্খর ে া? 
  
 া, আহ  যা িত্লহছ যা সিই সৃ্মহয। এই সৃ্মহযগুত্লা অত্ ে ভলাত্ের  ত্ র  ত্ধে ভ ঁত্  
ভ ত্ছ। হেন্তু ভযই ভসগুত্লা  ত্  েরার ভেষ্টা েরত্ি  হেছুত্যই আপহ  হঠে হঠে  ত্  
েরত্য পারত্ি   া। হে পারত্ি  আপহ ? 
  
 া। আপহ  ভযগুত্লা ফলাফল, হিসাত্ি িণঘ া েরত্ি  যাই  য হে? 
  
হ ত্সস অহলভার প্রশ্ন েরত্ল  আপহ  হে েরত্ল ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আপহ  এয েত্ঠার ভয  োিা  আপ ার দাহি অ ুযাযী আহ  সিস য 
োজ েত্র যাহে। 
  
ভিশ, যািত্ল িলু  আপহ ও োত্জর হপছত্  ছুর্ত্ছ । 
  
আহ  হ ত্জ ছুর্হছ  া, আ ার হ জস্ব ভপশার েত্যেজত্ র সত্ে পরা শঘ েত্রহছ। 
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 আপ ার োজ শুত্   ত্  িত্ে আ ার ভ ত্ে অত্ ে ভিহশ শাহন্তপূণঘ। িািঃ, আপ ার 
েহফ সহযেই খুি ে়িা িত্যত্ছ। আহ  ভয হে পহর াণ ক্লান্ত আপহ  হিোস েরত্য 
পারত্ি   া। 
  
আপ াত্ে ভদত্খ আ ার অ ু া  আপহ  হেছু এের্া ভপত্যত্ছ । 
  
আহ  প্রেুর ভলাত্ের োহিহ  এিং ভলাত্ের পরা শঘ ভপত্যহছ। িুঝত্য পারহছ  া ভসগুত্লার 
 ত্ধে এের্াও সহযে োহিহ  আত্ছ হে া। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , িযত্যা ভসগুত্লার  ত্ধে ভোত্ া সযে র্র্ া ভ ই যিু ভসগুত্লা ভোত্ া 
 া ভোত্ া স য োত্জ লা ত্য পাত্র। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আপহ  েী িলত্য োইত্ছ  যা আহ  জাহ  আর সহযে ে া 
িলত্য আহ ও ভসর্া  ত্  েহর। ভলাত্েরা যখ  হেছু  ত্  েরার ভেষ্টা েত্র এিং ভস 
িোপাত্র আপ াত্ে হেছু িত্ল আ ার  ত্  িয ভসগুত্লা েখ ও র্ত্র্হ । যারা হ ত্জরা যা 
ভভত্ি ভরত্খত্ছ ভসর্াই র্ত্র্ত্ছ। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভোত্ া য ে ছা়িা ভোত্ া অ ু া   ত়্ি ওত্ঠ  া। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এই ধরত্ র যাহলো আপ ার জ ে আহ  এত্ হছ। আর শু ু  
আহ  ভো ায হ ত্যহছলা , এিং েী হজত্জ্ঞস েত্রহছলা  হে া এসি প্রত্শ্নর িোখো 
োইত্ি   া। আ ার এই অহভযাত্ র উপলহি িল সাধারণয এত্দত্শ ভেউ োইত্লও যার 
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 ত্ র  ত্যা খির সংগ্রি েরত্য পাত্র  া; হেন্তু আহ  সি ভজত্ হছ। এ   হেছু ভলাত্ের 
োছ ভ ত্ে যারা  াহে র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর সম্পত্েঘ হেছু  া হেছু খিরা-খির রাত্খ। 
  
আপহ  হে ভিাঝাত্য োইত্ছ  হিত্দত্শর খিত্রর ে া? 
  
িোঁ ভিশ হেছু খির আত্ছ হিত্দত্শর। োরণ এখাত্  যাত্দর সা া ে ভযাে হে য। আর 
এ   সি ভলাত্ের  ুত্খর খির যারা যাত্দর  াহস া, োহে া অ িা িনু্ধত্দর োছ ভ ত্ে 
শুত্ হছল অত্ েহদ  আত্ । 
  
আপ ার প্রত্যেেহর্ হলহপিি েরা য ে, ভসই র্র্ ার উত্েখ এিং হেছু িেহক্তর  া  
সংগ্রি সিই ভযা এই ভেত্সর সত্ে জহ়িয যাই  া? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এই রে ই এের্া ধারণা, যা আপ াত্ে সংত্ক্ষত্প িলি। 
  
যািত্ল শু ু  ভয  যা যগুত্লা আহ  সংগ্রি েত্রহছ। যাত্দর শুরু িল ভয   হেরে  
দুিঃত্খর খির এর্া, পুত্রা োহিহ র্াই, িা অিশেই আ ার  ত্  িয, প্রত্যেত্েই জাত্  , 
প্রেৃয র্র্ া হে র্ত্র্হছল হেংিা ওত্িা িোঁ অিশেই প্রভৃহয সি ে ািাযঘা। িা িা আপহ  
িত্ল যা  আর আহ  সি শু হছ, এইসি ভলাত্েরা জাত্  ভসহদ  েী র্র্ া র্ত্র্হছল হেন্তু 
আিযঘ লাত্  যাত্দর ধারণার স  ঘত্  ভয   ভোত্ া অোর্ে যুহক্ত ভ ই। ভয   ভেউ 
যাত্দর িত্লত্ছ অ িা যারা যাত্দর িনু্ধ-িান্ধিত্দর োছ ভ ত্ে শুত্ ত্ছ। যাত্দর 
 যা যগুত্লা আপহ ও যা ভভত্িত্ছ  ভসইরে  হেছু  ত্  েরা যাে। ভজ াত্রল যার 
 ালত্যর সৃ্মহযে া যখ  হলত্খহছত্ল  যাত্ে ভলখার োত্জ সািাযে েত্রহছত্ল  যার 
এেজ  যুিযী ভসত্ক্রর্াহর। ভ ত্যহর্ ভদখত্য সুন্দর হছল এিং যাত্দর দুজত্ র  ত্ধে হেছু 
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ভয এের্া সম্পেঘ হছল যাত্য ভোত্ া হে য ভ ই। এই সম্পত্েঘর পহরণা  দু-রেত্ র 
িত্য পাত্র। ভয   ভ ত্যহর্ত্ে হযহ  হিত্য েরার আশা েত্রহছত্ল  যাই হযহ  যার স্ত্রীত্ে 
গুহল েত্র  ােত্য পাত্র  অ িা যার স্ত্রীত্ে গুহল েরার পর  ুিূত্যঘ ভীষণ আযত্ঙ্কর 
সৃহষ্ট িয যার ফত্ল হযহ  হ ত্জই হ ত্জত্ে গুহল েত্র …. 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , হঠে যাই। এর্া এের্া ভরা াহন্টে িোখো। আত্রের্া ধারণা িল 
যাত্দর ভছত্লহর্ অসুি িত্য প়িায ছ- াস সু্কত্ল ক্লাস েরত্য পাত্রহ । পরীক্ষায যাত্ে 
তযহর েরাত্ ার জ ে এেজ  হশক্ষে হ ত্যা  েরা িত্যহছল। ভস হছল িযত্স যরুণ এিং 
সুপুরুষ। আো ভদখহছ যািত্ল সিই হ ত্ল ভ ল। ভসই যুিেহর্র ভপ্রত্  পত়্ি যা  ভলহি 
র োত্ভন্সক্রফর্। িযত্যা যার সত্ে হ হিত়্িা এের্া সম্পেঘ  ত়্ি উত্ঠ  ােত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িোঁ ভসই রে ই এের্া ধারণা িত্যহছল, এত্ক্ষত্ত্রও ভোত্ া 
প্র াণ ভ ই। আিার ভসই ভরা াহন্টে ধারণা। 
  
সুযরাং যািত্ল? 
  
সুযরাং আ ার ধারণা সম্ভিয যার স্ত্রীত্ে ভজ াত্রল আত্  গুহল েত্রহছত্ল  এিং 
যারপর যীি আযত্ঙ্ক হ ত্জই হ ত্জত্ে গুহল েত্রহছত্ল । অ িা যাঁর স্ত্রী ভসই ভ ত্যহর্র 
সত্ে যার স্বা ীর ভ াপ  সম্পত্েঘর ে া ভজত্   ােত্ি , ভসই রৃ্ণায হযহ  যাঁর স্বা ীত্ে 
গুহল েত্র হ ত্জই হ ত্জত্ে গুহলহিি েত্র । হেংিা সি স য এরে  এের্া োহিহ  
প্রোর িত্য  াত্ে ভয   ভ ত্যহর্র সত্ে ভজ াত্রত্লর ভোত্ া এের্া সম্পেঘ  ত়্ি উত্ঠ 
 ােত্ি অ িা অ ে ভোত্ া ভ ত্যর সত্ে ভজ াত্রত্লর ভোত্ া সম্পেঘ  ত়্ি উত্ঠ  ােত্ি 
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িা ভোত্ া এে হিিাহিযা  হিলার সত্ে ভোত্ া সম্পেঘ  ত়্ি উত্ঠ  ােত্ি। অপর হদত্ে 
এও িত্য পাত্র অ ে ভোত্ া পুরুত্ষর সত্ে যার স্ত্রীর ভোত্ া অচ্িধ সম্পেঘ  ােত্য 
পাত্র। এই স ত োহিহ  সা া ে যফায  ােত্লও  ূল হিষযিস্তু প্রায এে। এইসি 
োহিহ র সাক্ষে প্র াণ হেছুই ভ ই। িাত্রা িা ভযত্রা িছর আত্  ভয োহিহ র সূে া যা 
এখ  ভলাত্েরা প্রায ভুত্লই ভ ত্ছ িলত্য পারা যায। হেন্তু আিযঘ লাত্  োউত্ে 
েত্যের্া  া  সম্বত্ন্ধ প্রশ্ন েরত্ল ভলাত্ের  ুত্খ ভশা া খিরই ভদয অ ে প্রেৃয য ে 
যারা জাত্   া। আর ভস োহিহ  ভয ভুল িত্যই পাত্র যা যাত্দর জা া ভ ই। িা াত্ র 
পহরেযঘার জ ে এেজ   াহল হছল। এেজ  িযস্ক েুে-িাউসহেপার হছল। ভয  াহে অন্ধ 
ও ভিািা হছল। অ ে ভসই র্র্ ার সত্ে ভ ত্যহর্ ভয জহ়িত্য  ােত্য পাত্র এত্দর 
দুজত্ র  ত্ধে ভোত্ া সত্ন্দি ভজত্  ওত্ঠহ । আহ   া গুত্লা হলহপিি েত্র ভরত্খহছ। 
ভসখাত্  েযেগুত্লা  া  ভুল আিার েযেগুত্লা  া  হঠেও িত্য পাত্র। এিং ভসর্া 
হ ধঘারণ েরা খুি েহঠ  িোপার। আহ  আরও ভজত্ হছ, এেস য যার স্ত্রী এ   েহঠ  
ধরত্ র অসুত্খ পত়্ি  যাত্য যার েুল সি উত্ঠ হ ত্যহছল এিং ভসই োরত্ণই হযহ  োর 
োরত্র্ পরেুল হেত্ হছত্ল । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , হঠে িত্লত্ছ  আহ ও ভসই এেই রে  শুত্ হছলা । 
  
এখির আপহ  ভো া ভ ত্ে শু ত্ল ? 
  
আ ার এে িনু্ধ পুহলত্শ োজ েত্র। ভসই র্র্ ার স য পুহলহশ যদন্ত িয। এিং যদন্ত 
েরত্য হ ত্য ওত্দর িাহ়ি ভ ত্ে ভয সি হজহ স পাওযা যায যার এের্া যাহলো পুহলশ 
সংগ্রি েত্রহছল। আ ার ভসই পুহলশ িনু্ধহর্ আ াত্ে ভসই যাহলো ভদখায এিং যাত্য 
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ভদহখ োরত্র্ পরেুত্লর ে া ভলখা আত্ছ। আো  োিা , আহ  আপ ার  য এই 
িোপাত্র জা ত্য োই। 
  
 সহযেই আহ  এর্া ভিহশ িত্ল  ত্  েহর, হ ত্সস অহলভার িলত্ল । হযহ  আরও 
িলত্ল , আ ার এে োহের এের্া পরেুল হছল, আর এের্া িা়িহয পরেুল হছল। 
এের্া পরেুল ভফরয পাঠা  আ ার োহে  যু  েত্র সংস্কার েরার জ ে। এিং 
হেযীযহর্ হযহ  িেিিার েরত্য  াত্ে । োরত্র্ পরেুল োত্রার  ােত্য পাত্র আহ  
েখ ও আত্  শুহ হ । হ ত্সস অহলভার যার িো  ভ ত্ে এের্া ভছাত্র্া ভ ার্িুে িার 
েরত্ল  এিং যার পাযা ওলর্াত্ল  হিত্শষ প্রহযহলহপ ভখাঁজ েরার জ ে। 
  
হ ত্সস োরত্স্টযাসঘ, িযস সাযাত্তর, এেরু্ ভী রহযগ্রত। যার  ুত্খর ে াই এখাত্  
হলত্খ ভরত্খহছ। র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর আহ  ভাত্লা েত্রই জা যা । যারা ে ৎোর দম্পহয। 
আহ  যাত্ে প্রশ্ন েত্রহছলা  ওঁত্দর দুজত্ র  ত্ধে োর েোন্সার িত্যহছল? হেন্তু হ ত্সস 
োরত্স্টযাসঘ হঠে  ত্  েরত্য পারত্ল   া োর ভয েোন্সার িত্যহছল। হযহ  িত্লহছত্ল  
ভয, যার ধারণা ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ লন্ডত্  এত্সহছত্ল  হেহেৎসেত্দর োছ ভ ত্ে 
পরা শঘ েরার জ ে এিং সম্ভিয এের্া অপাত্রশ ও েত্র  ােত্ি  হযহ । িাসপাযাল 
ভ ত্ে িাহ়ি হফত্র এত্ল যার স্বা ী খুি  ুষত়্ি পত়্ি । অযএি এর ভ ত্ে  ত্  েত্র 
ভ ওযা ভযত্য পাত্র হযহ  প্র ত্  যার স্ত্রীত্ে গুহল েত্র । পত্র হ ত্জত্ে…। 
  
এ-িোপাত্র হযহ  হে হ হদঘষ্ট েত্র হেছু জা ত্য ,  া সমূ্পণঘ যার ধারণা? 
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আ ার  ত্  িয পুত্রাপুহর এর্া এের্া ধারণা। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আ ার 
যদত্ন্তর স য যা ভশষ শুত্ হছ যা িল, যখ  ভেউ ভশাত্  যার ভোত্ া এে িনু্ধ যাত্ে 
ভস ভাত্লা ভেত্   া, অসুি িওযায হেহেৎসত্ের সত্ে পরা শঘ েরত্ছ, যখ  ভস ধত্র 
ভ য যার ভসই িনু্ধরই েোন্সার িত্যত্ছ। ভেউ এেজ   া র্া হঠে প়িত্য পারহছ  া, 
যার  ত্  িয  া র্া হর্ হদত্য শুরু, ভসই  হিলাহর্ িত্লহছল স্বা ীরই েোন্সার িত্যত্ছ। 
ভদ্রত্লাে ভসইজ ে খুি অসুখী হছত্ল । এই অসুত্খর ে া হেন্তা েত্রই িযত্যা যারা 
হ ত্জত্দর  ত্ধে আত্লাে া েত্র হঠে েত্র  আত্মিযো েরত্ি । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভদখু  িোপারর্া খুি দুিঃখজ ে আিার ভরা াহন্টে। 
  
আহ  এর্া সযে িত্ল  ত্  েহর  া। হ ত্সস অহলভার িলত্ল । আর এর্া হেন্তার িোপার 
যাই  া? সহযেই ভলাত্েরা ভে      ়িা  ল্প েরত্য পাত্র। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , যারা যযরু্েু োহিহ  জাত্  যযরু্েু স াধা  েত্র ভফত্ল। ভয   
েযগুত্লা ভলাে জাত্  ভেউ এেজ  আসত্ছ লন্ডত্  হেহেৎসত্ের সত্ে পরা শঘ েরার 
জ ে। আিার ভেউ দু-হয   াস িযত্যা িাসপাযাত্ল রত্যত্ছ। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , দীর্ঘহদ  িাত্দ যারা যখ  এ িোপাত্র ে া িত্ল, এ   ভাি 
ভদখায ভয  যারা স াধা  খুঁত্জ ভপত্য ভ ত্ছ। অ ে ভসর্া যাত্দর    ়িা। ভসর্া ভোত্ া 
সািাত্যেই লা ত্য পাত্র  া। এর্া ভোত্ া োত্জর ে াও  য, যাই  য হে? 
  
আপহ  যা িত্লহছত্ল  ভসর্া ভয   হঠে আিার এর্া োত্জরও িত্য পাত্র, িলত্ল  
ভপাযাত্রা। 
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এেরু্ সত্ন্দত্ির সত্ে হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িাহযর িোপাত্র? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , েত্যের্া র্র্ ার ে া জা া খুি জরুহর যা  া ুত্ষর সৃ্মহযপত্র্ 
দীর্ঘিাযী িত্য আত্ছ। প্রেৃয র্র্ া েী, িা ভে  ভসর্া র্ত্র্হছল অ িা যার পহরণহযই িা 
হে িত্য পাত্র যারা সিত্জই যা জা ত্য পাত্র আ রা যা জাহ   া। হিোসর্াযেযা, 
অসুিযা িা আত্মিযোর েুহক্ত সিই যাত্দর ধারণার ে া এিং  যা ত্যর ে া 
আপ াত্ে জাহ ত্যহছ। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল ,  া ুষ অযীত্যর ে া িলত্য ভাত্লািাত্স। প্র ত্  যারা অ ে 
সি ভলাত্েত্দর ে া যা যাত্দর সৃ্মহযপত্র্ ভভত্স ওত্ঠ যাত্দর ে া িত্ল  যা আপহ  
শু ত্য ো   া। যারপর যারা এ   ভলাত্েত্দর প্রসে র্া য যা হ ত্জরাই জাত্   া। 
অ ে োত্রার োছ ভ ত্ে শুত্   ােত্ি। জাত্   প্র   ভাইত্পা এেিার অপসাহরয িত্ল 
হেযীয ভাইত্পা হেন্তু দু-িার অপসাহরয িত্ি। আর যারপর িাহেরাও ওই এেইভাত্ি 
অপসাহরয িত্ি। যাই আ ার  ত্  িয এয সি য ে ভজা া়ি েরার পরও সহযেোত্রর 
ভোত্ া োত্জর োজ িযহ । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভসরে  ভািার ভোত্ া োরণ আপ ার ভ ই। আহ  এেদ  হ হিয 
ভয, আপ ার ওই ভছাট্ট ভ ার্িুত্ে ভয সি র্র্ ার ে া ভলখা আত্ছ যা ভ ত্ে এেহদ  
হ িযই অযীত্যর ভসই ভযঙ্কর র্র্ ার হেছু িহদশ আপহ  পাত্ি ই। সরোহর  হ পত্র 
ভর্ঁত্র্ অ ঘাৎ পুহলহশ ধারণার পহরত্প্রহক্ষত্য ভসই  ৃযুে আজও রিসে রত্য ভ ত্ছ। যারা 
হছত্ল  সুখী দম্পহয। যাত্দর ভোত্ া ভযৌ  অসুহিধা হছল  া। এিং এ   ভোত্ া অসুখ 
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হছল  া যাত্দর, যা ভ ত্ে যারা যাত্দর আত্মিযোর প  ভিত্ছ হ ত্য পাত্র। সুযরাং ভসই 
র্র্ া র্র্ার আত্ র স য হ ত্য আত্লাে া েরত্য োই। হেন্তু যারও আত্ র স ত্যর 
ে া ভািত্য িত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আপহ  েী িলত্য োইত্ছ  আহ  যা জাহ । আর এ-িোপাত্র 
আহ  িৃিা আযার োছ ভ ত্ে হেছু য েও ভপত্যহছ। আ ার ধারণা ভসই িৃিার িযস িত্ি 
আহশ। আহ  যাত্ে ভছত্লত্িলা ভ ত্ে হেহ । এিং হযহ  আ াত্ে হিত্দত্শ তসহ েত্দর  ল্প 
ভশা াত্য । 
  
আেষঘণীয ভোত্ া হেছু ভপত্যহছত্ল ? 
  
হ ত্সস অহলভার িোঁ িলত্ল । ভসখাত্  ভয এের্া ভযঙ্কর র্র্ া র্ত্র্হছল যার ে া 
িলত্ল । হেন্তু ে া শুত্   ত্  িল হযহ  ভসই িোপাত্র অহ হিয। োরণ যাত্দর পদিী 
হযহ   ত্  েরত্য পারহছত্ল   া। এেজ   া হসে ভরাহ  ীর ে া িলত্ল । ভস িয 
ভজ াত্রত্লর ভিা   য ভলহি র োত্ভন্সক্রফত্র্র ভিা  িত্ি। ভস েত্যেিছর  া হসে 
িাসপাযাত্ল হছল। এিং ভস  াহে যার হ ত্জর হশশুত্দর িযো েত্রহছল অ িা িযো 
েরার ভেষ্টা েত্রহছল। যারপর ভস সুি িত্য ইহজপ্ট হেংিা  ালত্য অ িা অ ে ভোত্ া 
ভদত্শ েত্ল যায। আ ার এখ  আশঙ্কা িল ভয, যাত্দর পহরিাত্র সহযেই ভোত্ া  া হসে 
ভরা ী হছল হে া। আ ার  ত্  িয যদত্ন্তর িোপাত্র এর্া এের্া সূত্র িত্য পাত্র। 
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ভপাযাত্রা িলত্ল , সি স ত্যত্যই এের্া  া এের্া সম্ভাি া ভ ত্েই  াত্ে। যারপর 
দীর্ঘ েত্যে িছর পর ভসর্া ভরা ািের খির িত্য যায। ভসই োরত্ণই ভে ভয  
আ াত্ে িত্লহছল, পুত্রাত্ া পাত্পর দীর্ঘ ছাযা। 
  
আ ারও হঠে ভসইরে   ত্  িয িলত্ল , হ ত্সস অহলভার। িৃিা আযা ভয সি ভলাত্ের 
ে া হযহ   ত্  েত্রহছত্ল  যারা সহযেই র োত্ভন্সক্রফর্রা হে া। হেন্তু সাহিত্যের 
ভভাজসভায ভসই ভযঙ্কর  হিলাহর্ যা িত্লহছত্ল  এইসি র্র্ ার সত্ে যার হেছু হ ল 
 ােত্য পাত্র। 
  
হযহ  েী জা ত্য ভেত্যহছত্ল ? 
  
হযহ  জা ত্য ভেত্যহছত্ল  আহ  ভয  আ ার ধ ঘেঘ োর োছ ভ ত্ে ভখাঁজ হ ই যার  া 
যার িািাত্ে খু  েত্রহছল  া যার িািা যার  াত্ে খু  েত্রহছল। 
  
হযহ  হে ভভত্িহছত্ল  ভয, ভ ত্যহর্ ভস খির জাত্ ? 
  
িোঁ, ভ ত্যর জা ার যত্ ষ্ট সম্ভাি া  াত্ে। প্রেৃয সযে যার োত্ছ ভ াপ  রাখা িত্যহছল। 
হেংিা যার োত্ছ ভসর্া অপ্রোহশয ভ ত্ে হ ত্যহছল। যারপর ভ ত্যহর্ অত্ ে ভেষ্টা 
েত্রহছল জা ত্য ভো  পহরহিহযত্য দুত্র্া জীি  ভশষ িত্য ভ ল আর ভে োত্েই িা 
খু  েত্রহছল। যহদও ভস ভসর্া েখ ও প্রোশ েরত্ি  া িা োউত্ে হেছু িলত্ি  া এ-
িোপাত্র। অ িা এ িোপার হ ত্য োত্রার সত্ে ভোত্ ারে  আত্লাে াও েরত্ি  া। 
  
আপহ  ভসই ভয  হিলার ে া িত্ল  এই ভসই হ ত্সস 
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এখ  যার  া র্া ভুত্ল ভ হছ, িা হ ত্সস িারর্  এরে  ভোত্ া এের্া  া  িত্ি। যার 
ভছত্ল এেহর্ ভ ত্যত্ে ভাত্লািাত্স এিং যারা এখ  হিত্য েরত্ি িত্ল ভািত্ছ। যাই যহদ 
িয এখ  আপহ  হ িযই জা ত্য োইত্ি  ভ ত্যহর্র  া হেংিা িািার পহরিাত্র ভোত্ া 
অপরাধী আত্মীয হছল হে া। োরণ হ ত্সস িারর্  হ িযই হেন্তা েত্র  ােত্ি  যহদ 
ভ ত্যহর্র  া যার িািাত্ে খু  েত্র  াত্ে যািত্ল ভ ত্যহর্ত্ে হিত্য েরা অহিত্িেত্ের 
োজ িত্ি। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , হেছু  ত্  েরত্ি   া আর িািা যহদ যার  াত্ে 
খু  েত্র  াত্ে? 
  
আপহ  িলত্য োইত্ছ  হযহ  ভভত্িহছত্ল -যার উত্তরাহধোত্রর ভা ীদার িত্ি এেজ  
 ারী? হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ও ভাত্লা ে া হযহ  খুি এের্া িুহি যী  ারী হছত্ল  
 া। হযহ   ত্  েরত্য  ভয হযহ  অত্ ে হেছুই জাত্  , আত্দৌ হযহ  হেছুই জাত্    া। 
আ ার অ ু া  আপহ ও যহদ  ারী িত্য  যািত্ল হঠে এইভাত্িই আপহ ও ভািত্য । 
  
এর্া এের্া উত্েখত্যা ে হদে িত্র্। ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  ভসর্া উপলহি েরত্য 
পাহর। 
  
আরও এের্া হদত্ের ে া আহ  হেন্তা েত্রহছ। এই দম্পহয এের্া হশশুত্ে দত্তে 
হ ত্যহছল। আ ার  ত্  িয যখ  যাত্দর এেহর্ হশশু  ারা যায এিং ভসই োরত্ণই ভসই 
দত্তে হশশুহর্ত্ে যারা সমূ্পণঘভাত্ি আঁেত়্ি ধত্র । যারপর এেহদ  যার হ ত্জর  া 
যাত্ে ভফরয োয। ভসই ঝাত্ লা আদালয পযঘন্ত  হ়িত্যহছল এিং আদালয হশশুহর্র 
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ভার যাত্দর ওপর হদত্যহছল। আর যখ ই হ ত্জর  া কু্রি িত্য যাত্ে অপিরণ েরার 
ভেষ্টা েত্রহছল, ভপাযাত্রা িলত্ল , এর্াই আহ  গ্রিণত্যা ে িত্ল  ত্  েহর। 
  
ভয  ? 
  
 োর-োরত্র্ পরেুল। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  ভািলা  এর্া আপ াত্ে আগ্রি জা াত্ি। আ ার  ত্  
িয  া এর ভোত্ া  াত্  আত্ছ। আর অপর োহিহ  িল এেজ   া হসে ভরা ী ভস 
যার হশশুত্দর অ িা অোরত্ণ অ ে হশশুত্ে িযো েত্রহছল। ভসই িযোর হপছত্  ভোত্ া 
যুহক্ত আত্ছ আহ  ভািত্য পারহছ  া। আর এও িুঝত্য পারহছ  া ভে ই িা ভজ াত্রল 
এিং ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ হ ত্জত্দর িযো েরত্য ভ ত্ল ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , যহদ ওত্দর  ত্ধে ভেউ এেজ  জহ়িয  াত্ে? 
  
যার  াত্  আপহ  হে িলত্য ো  ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ োউত্ে িযো েত্রহছত্ল , 
 াত্  এেহর্ অচ্িধ সন্তা ত্ে যা ওঁর স্ত্রীর হেংিা হ ত্জর হছল? হেংিা ভলহি 
র োত্ভন্সক্রফর্ যার স্বা ীর ভছত্লত্ে িা হ ত্জর ভছত্লত্ে িযো েত্রহছল? হেন্তু আ ার 
 ত্  িয এর্া অহয  ার্েীয িত্য যাত্ে। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভলাত্ের  ত্  হে ধারণা িত্য পাত্র সাধারণযিঃ যারা…। 
  
 যার  াত্  আপহ  িলত্য োইত্ছ ? 
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আ ার অ ু া  যারা হছত্ল  ভস্নিপ্রিণ দম্পহয। সুত্খ স্বেত্ন্দ িাস েরয এিং যাত্দর 
 ত্ধে ভোত্ া ঝ ়িা হিিাদ হছল  া। েযে ভলাত্ের ধারণা অপাত্রশ  িওযা দূত্রর ে া 
যাঁত্দর  ত্ধে ভেউ এেজ  অসুি হছল এ   ভরেিঘ পাওযা যাত্ি  া। এ  হে লন্ডত্  
হ ত্য েোন্সাত্রর হেহেৎসত্ের পরা শঘ ভ ওযারও ভোত্ া ভরেিঘ ভ ই। ভসই স ত্য অ ে 
ভেউ যহদ ভসই িাহ়িত্য  ােয যদত্ন্তর স য পুহলশ সি ে া জা য এিং আ ার ভসই 
পুহলশ িনু্ধহর্ হ িয আ াত্ে জা ায। ভয োরত্ণই ভিাে যাঁরা আর ভিঁত্ে  ােত্য 
ো হ । হেন্তু োরণ েী? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  এেহর্ দম্পহযত্ে জা যা  যারা ধত্র হ ত্যহছল হেযীয 
হিেযুত্ির স য যহদ জা ঘা রা ইংলত্ন্ড আত্স যারা যাত্দর িযো েরত্ি। আ ার  ত্  
িয এর্া খুিই ভিাোত্ া। িাঁেত্য ভ ত্ল ভযা াত্ে যত্ ষ্ট সািস সিয েরত্য িত্ি। 
ভযা ার  ৃযুেত্য োত্রার িযত্যা ভাত্লা িত্ি িা োত্রার ভোত্ া উপোর িত্ি ভযা াত্ে 
ভসর্া িুঝত্য িত্ি। আর আহ  অিাে িত্য যাই 
  
আো ভে  অিাে ি  িলু  ভযা? 
  
আহ  অিাে িই এই োরত্ণ ভয, যািত্ল হে ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ও ভজ াত্রত্লর  ৃযুেত্য 
োত্রার হেছু ভাত্লা িত্যত্ছ? যাত্দর  ৃযুেত্য যাত্দর অ ঘ ও সম্পহত্তর ভেউ উত্তরাহধোরী 
িত্যত্ছ? 
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ভেউ িযত্যা যার জীিত্  উন্নহয েরত্য ভেত্যহছল। যাত্দর জীিত্  এ   হেছু এের্া 
হছল যার োরত্ণ যারা োযহ  ওঁত্দর ভছত্লত্ ত্যরা ভেউ ভসর্া জা ুে? ভপাযাত্রা এের্া 
লম্বা দীর্ঘোস ভফলত্ল । 
  
হযহ  িলত্ল , আপ ার েী ভদাষ জাত্  ? আপহ  এ   হেছু হেন্তা েত্র   ত্  িয ভয  
ভসর্া এখ  র্ত্র্ত্ছ িা র্র্ত্য পাত্র। ভয  –ভে  ওঁত্দর দুজত্ র  ৃযুের প্রত্যাজ  িত্য 
পত়্িহছল? ওত্দর ভোত্ া যিণা হছল  া, িা ওঁরা অসুি হছত্ল   া অ িা ওঁরা অসুখীও 
হছত্ল   া। যত্ি ভে  এের্া সুন্দর হদত্  সন্ধোয েুেুরত্ে হ ত্য পািাত়্ি ভিত়্িাত্য 
হ ত্যহছত্ল ? 
  
হ ত্সস অহলভার প্রশ্ন েরত্ল , এর সত্ে েুেুত্রর েী সম্পেঘ? 
  
আহ  এেরু্ স ত্যর জ ে অিাে িই। পর  ুিূত্যঘ  ত্  প্রশ্ন আত্স যত্ি হে ওঁরা 
েুেুরত্ে সত্ে হ ত্য হ যহছত্ল  অ িা েুেুরর্া হে হফত্র এত্সহছল? হ ত্সস অহলভার 
িলত্ল , আ ার  ত্  িয এই িোপারর্াও পরেুত্লর পযঘাত্য পত়্ি। োরণ আ ার এের্া 
িাহয িত্লত্ছ েুেুরর্া হছল ভলহি র োত্ভন্সক্রফত্র্র অ ু য আিার অপর আর এের্া 
িাহয িত্লত্ছ, েুেুরর্া  াহে ওঁ াত্ে ো ত়্ি হদত্যহছল। ভপাযাত্রা দীর্ঘোস ভফত্ল 
িলত্ল , সিাই সি স য এেই িোপাত্র হফত্র আত্স। সিাই  া ুষ সম্পত্েঘ আরও 
আরও ভিহশ জা ত্য োয। আর আপহ ই িা ভে   েত্র জা ত্ি  োরণ িহু িছত্রর 
িেিধাত্  আপ ার োছ ভ ত্ে সি  া ুষ হিহছন্ন িত্য ভ ত্ছ। এেিার েী দু-িার 
আপহ ও ভসর্া েত্রহছত্ল । হে েত্র হ ? িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। এের্া স ুত্দ্রর 
ধাত্র এেজ  হশল্পী গুহলহিি িত্যহছল িা যাত্ে হিষপ্রত্যা  েরা িত্যহছল। আপহ  
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জাত্   ভসর্া েরা িত্যহছল আত্মরক্ষার জ ে িা ওইরে  হেছুর জ ে। আর এই োজ 
ভে েরত্য পাত্র আপহ  ভসর্া খুঁত্জ িার েত্রহছত্ল । আপহ  যহদও ভোত্ া ভলােত্েই 
জা ত্য   া। আহ  ভোত্ া ভলােত্েই জা যা   া হঠেই হেন্তু অ ে ভলাত্েত্দর  ারফয 
যাত্দর সম্পত্েঘ আহ  জা ত্য পাহর। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  ভযা ভসর্াই ভেষ্টা েরহছ। সহযে িলত্য েী যারা এই 
র্র্ ার সত্ে জহ়িয, যারা সহযেোত্রর সি র্র্ া জাত্  আহ  যাত্দরই োত্ছ যত্ ষ্ট 
ভযত্য পারহছ  া। আপ ার হে  ত্  িয এর িাল সহযে আহ  ভছত়্ি ভদি? ভপাযাত্রা 
িলত্ল , ভসর্া যহদ আপহ  েরত্য পাত্র  যািত্ল ভসর্াই িত্ি আপ ার িুহি াত্ র 
োজ। আসত্ল েী িয জাত্  , এ   এের্া স য আত্স  া ুষ আর জ্ঞা ী িত্য োয  া। 
ভয   আ ার খুি আগ্রি আত্ছ ভসই দম্পহযত্দর িোপাত্র। আ ার ধারণা যাত্দর দুত্র্া 
সন্তা  আত্ছ এিং খুি সুন্দর। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভছত্লহর্র সম্পত্েঘ আহ  জাহ   া এিং যার সত্ে েখ ও 
হ হলয িইহ । আপহ  হে আ ার ধ ঘে োত্ে ভদখত্য ো ? আহ  ওত্ে আপ ার সত্ে 
সাক্ষাৎ েরত্য িলত্য পাহর। িো ঁআ ার  ত্  িয ওর সাত্  আ ার সাক্ষাৎ েরা উহেয। 
যত্ি ও িযত্যা আ ার সাত্  ভদখা েরত্য োইত্ি  া। হেন্তু সাক্ষাৎোত্রর িেিিা েরা 
ভযত্য পাত্র আর ভসর্া িত্য পাত্র খুি আগ্রত্ির। আ ার আর এেজত্ র সত্েও ভদখা 
েরা দরোর। 
  
ভসই িেহক্তহর্ ভে? সাহিত্যের ভভাজসভার ভসই ভযঙ্কর  হিলা ভয  াহে আপ ার খুি 
অন্তরে িনু্ধ। 

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

152 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভ াত্র্ই হযহ  আ ার িনু্ধ   । আ ার োত্ছ এত্সহছত্ল  এিং 
ে া িত্ল  এই পযঘন্ত। 
  
আপহ  হে যার সত্ে িনু্ধত্ব েরত্য পাত্র   া? িোঁ খুি সিত্জই, যহদ হযহ  এই ে া 
ভশাত্   সম্ভিয লাহফত্য উঠত্ি  হযহ । 
  
আহ  ওঁত্ে অন্তয এেিার ভদখত্য োই, োরণ আহ  যার োত্ছ জা ত্য োইি ভয, ভে  
হযহ  সি খির জা ত্য ো । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িোঁ আ ার  ত্  িয ভসর্া যাত্দর িত্য পাত্র। যারপর 
দীর্ঘোস ভফলত্ল , ভসই িৃিা আযার ে া আপ াত্ে িত্লহছলা  হযহ ও হেন্তু িাহযত্দর 
ে া িত্লহছত্ল , এিং এও িত্লহছত্ল  ভয, িাহযরা েখ ও ভভাত্ল  া। ভসই হিশ্রী 
ে ার্া আ াত্ে যা়িা েত্র ভিত়্িায। যাই িাহযত্দর োছ ভ ত্ে হিশ্রা  ভপত্ল খুহশ িি। 
ওত্িা আপ াত্ে এের্া ে া িলা িযহ । আপ াত্ে অহয অিশেই আরও িাহযর ভখাঁজ 
েরত্য িত্ি। এিার আপ ার পালা। 
  
যািত্ল আপহ  এখ  হে েরত্ি ? 
  
 খুি সম্ভি আহ  িংত্সর সন্ধা  েরি। 
  
ভসই িংসহর্ত্ে ভো ায পাওযা ভযত্য পাত্র িত্ল  ত্  েত্র ? 
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ভসর্া এে াত্র আহ ই  ত্  েরত্য পাহর োরণ যার ে া আযা আ াত্ে  ত্  েহরত্য 
হদত্যত্ছ  ভিশ েত্যেহর্ ভছাত্র্া ভছাত্র্া ভছত্লত্দর সত্ে আহ  ভখলা েরযা  এিং 
যাত্দরই  ত্ধে এেজ  আ াত্ে ভলহি িহত ী িলয আর অপরজ  সত্ম্বাধ  েরয ভলহি 
িংসী িত্ল। আহ  যখ  ভলহি িংসী িযা  যখ  ভ ত্ঝর ওপর সাঁযার োর্ার ভা  
েরযা  এিং যখ  আহ  ভলহি িহত ী যখ  ওরা আ ার হপত্ঠ েত়্ি িসয। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভসর্া খুি ভাত্লা হজহ স। িাহযরাই যত্ ষ্ট। 
  
. 
  
ভিস ন্ড 
  
দু-হদ  িাত্দ এরেুল েত্োত্লর্ পা  েরহছত্ল  এিং অত্ েগুত্লা হেহঠর  ত্ধে এের্া 
হেহঠ হ ত্য হেযীযিার প়িত্য শুরু েরত্ল । হেহঠত্য ভলখা হছল–হপ্রয  ঁহসত্য ভপাযাত্রা, 
  
আহ  আশঙ্কা েরহছ ভয, এই হেহঠর্া আপ ার োত্ছ এেরু্ অদু্ভয ধরত্ র  ত্  িত্ি এিং 
আ ার হিোস আপ ার িনু্ধত্দর  ত্ধে এ   এেজ  আত্ছ  যার সাত্  আহ  ভযা াত্যা  
েরার ভেষ্টা েত্রহছলা । হেন্তু দুিঃত্খর ে া যখ  হযহ  িাহ়ি ভ ত্ে ভিহরত্য 
হ ত্যহছত্ল । যার সাত্  যহদ আপ ার ভদখা িয  ত্  িয োজ িয আপ ার। যার 
ভসত্ক্রর্াহর িলত্ল , হযহ  পূিঘ আহেোয ভ ত্ছ । যািত্ল ভিশ হেছুহদ  হযহ  হফরত্ছ  
 া। আ ার ধারণা হযহ  আ াত্ে সািাযে েরত্ি । আপ ার সাত্  আ ার ভদখা েরার 
খুি দরোর োরণ আপ ার োছ ভ ত্ে হেছু উপত্দশ ভ ওযা আ ার প্রত্যাজ । 
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আহ  জা ত্য ভপত্রহছ হ ত্সস অহলভাত্রর সত্ে আ ার  ার পহরেয আত্ছ। এিং এের্া 
সাহিত্যের ভভাজসভায হযহ   াত্যর সত্ে হ হলয ি । সুযরাং আপহ  যহদ স য েত্র 
আ ার সত্ে ভদখা েত্র  আহ  হেরেৃযজ্ঞ  ােি। আহ  হেন্তু আপ ার সুহিধা ত্যা ভয 
ভোত্ া স ত্য ভদখা েরত্য রাহজ আহছ। হ ত্সস অহলভাত্রর ভসত্ক্রর্াহর িাহযর ে া 
িত্লহছত্ল । আ ার  ত্  িয এর সত্ে হ ত্সস অহলভাত্রর পূিঘ আহেো যাওযার ভোত্ া 
যাৎপযঘ আত্ছ। আ ার এখ  ভীষণ হেন্তা ও উত্ে  িত্ে। এই স য যহদ আপহ  
অ ু হয ভদ  আপ ার সত্ে ভদখা েরার, যািত্ল হেরোল আপ াত্ে  ত্  রাখি। 
আপ ার হিেত 
ভিস ন্ড িারর্  েে 
  
 হেযীযিার হেহঠর্া প়িার পর এরেুল অস্পষ্ট স্বত্র িত্ল উঠত্ল , এ ভয  িঠাৎই 
  
হেছু যহদ  ত্  েত্র  জজঘ, প্রশ্ন েত্র েী িলত্ল  আপহ ? 
  
এরেুল ভপাযাত্রা িলত্ল ,  ুখ ফসত্ে িঠাৎ ভিহরত্য ভ ল। এ   এে এের্া র্র্ া 
আত্ছ যহদ এেিার ভোত্ া  া ুত্ষর জীিত্  প্রভাি ভফত্ল যার ভ ত্ে ভরিাই পাওযা খুি 
 ুশহেল। আ ার োত্ছ এখ  ভসর্া িাহযত্দর প্রশ্ন িত্য উত্ঠত্ছ। 
  
হযহ  যার ভসত্ক্রর্াহর হ স ভল  ত্ে ভিস ন্ড েে-এর হেহঠর্া হদত্ল  এিং িলত্ল , 
এই হেহঠর ভলাত্ের সত্ে যার সাক্ষাৎোত্রর িেিিা েরত্য। 
  
হযহ  যাত্ে িলত্ল , আহ  এখ  খুি িেত  ই। আ া ীোল স য িত্য পাত্র। 
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হ স ভল   যাত্ে  ত্  েহরত্য হদত্ল  ভয এর ত্ধে দুহর্ সাক্ষাৎোত্রর িেিিা েরা 
আত্ছ। যাসত্েও হযহ  জা াত্ল  আ া ীোল যার যত্ ষ্ট স য আত্ছ এিং যাঁর ে া 
 য  ভস ভয  িেিিা েত্র। পশুশালা িা হেহ়িযাখা ার িোপাত্র হে হেছু েরত্য িত্ি? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , যার দরোর ভ ই। যত্ি িাহযর িোপাত্র ভস ভয  হেছু ে া  া িত্ল। 
োরণ িাহযরা হিরার্ জন্তু। অত্ ের্া জায া দখল েত্র ভ য। যার সাত্  আত্লাে ার 
স য ভসই প্রসে ভয উঠত্িই যাত্য ভোত্ া সত্ন্দি ভ ই। 
  
জজঘ িলল, হ িঃ ভিস ন্ড িারর্  েে এত্সত্ছ । ভপাযাত্রা উত্ঠ দা়ঁিাত্ল  এিং ভোত্ া 
ে া  া িত্ল এেরু্ স য হির িত্য রইত্ল । হযহ  িযত্যা এেরু্  াভঘাস িত্ল  অ িা 
এেরু্ অসুিযাত্িাধ িল। যত্ি ভিশ িেহক্তত্ত্বর সত্ে ভসর্া ঢােত্ল  এিং িাযর্া িাহ়িত্য 
ের দঘ  েরত্ল । 
  
আপহ  হে হ িঃ এরেুল ভপাযাত্রা? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আপহ  হঠে িত্লত্ছ , আর আপ ার  া  ভযা ভিস ন্ড িারর্  েে। 
আপহ  এখাত্  ভে  এত্সত্ছ  এিং আপ ার জ ে আহ  েী েরত্য পাহর িলু ? 
  
ভিস ন্ড িারর্  েে িলত্ল , িোখো েরা খুি  ুশহেল, অত্ ে হেছুই িোখো েরা যায 
 া, যিুও অত্ ে স য আত্ছ আ াত্দর িাত্য। এখ  িসু । ভিস ন্ড সা ত্  িসা 
 া ুষহর্র হদত্ে সত্ন্দত্ির ভোত্খ যাোত্লা। যার ভেিারা িল হিত্ র  ত্যা  া া এিং 
ি়ি ভ াঁফ। হযহ  ভয    ত্   ত্  আশা েত্রহছল হঠে ভসইরে   য। 
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আপহ  এেজ  ভ াত্যন্দা যাই ভযা?  াত্  আহ  িলত্য োইহছ ভলাত্েরা আপ ার োত্ছ 
আত্স যাত্দর ভোত্ া িোপাত্র যদত্ন্তর জ ে। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার জীিত্  এর্া এের্া োজ িত্ল  ত্  েরত্য পাত্র । 
  
 আ ার  ত্  িয আপহ  আ ার সম্বত্ন্ধ খুি ভিহশ জাত্    া এিং ভে  এত্সহছ যাও 
 য। 
  
হেছু হেছু জাহ  সি  য, ভপাযাত্রা িলত্ল । আপহ  িলত্য োইত্ছ  হ ত্সস অহলভার 
আপ াত্ে হেছু িত্লত্ছ ? 
  
হযহ  আ াত্ে শুধু িত্লত্ছ  যার এে ধ ঘে োর সত্ে ভদখা িত্যত্ছ। যার  া  হ স 
হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্। যাই ভযা? 
  
িোঁ হসহলযা আ াত্ে িত্লত্ছ। আ ার  ত্  িয হ ত্সস অহলভার আ ার  াত্ে ভিশ ভাত্লা 
েত্রই ভেত্  । 
  
 া, আ ার ধারণা যারা পরস্পর পরস্পরত্ে ভাত্লাভাত্ি জাত্  । হ ত্সস অহলভার 
িত্লহছত্ল  আপ ার  াত্যর সত্ে এের্া সাহিত্যের ভভাজসভায ভদখা িত্যহছল। এিং 
যার সত্ে  াত্র েত্যের্া ে া িয, আপ ার  া এের্া হিত্শষ িোপাত্র যাত্ে অ ুত্রাধ 
েত্রহছত্ল । 
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ভছত্লহর্ দারুণ কু্রি িত্য িলল, যাঁর ভসর্া েরার ভোত্ া অহধোর ভ ই। আিার িলল 
 াত্যর–আহ  িলত্য োই 
  
ভপাযাত্রা শুত্  িলত্ল , িুত্ঝহছ।  াত্যরা সি স য হেন্তা েত্র  যাত্দর সন্তা ত্দর জ ে। 
হেন্তু সন্তাত্ রা যা হ ত্য  া া র্া ায  া। হে আহ  হঠে িহলহ ? 
  
িোঁ আপহ  সহযে ে াই িত্লত্ছ । হেন্তু আ ার  া এ   এের্া িোপাত্র িতত্ক্ষপ 
েরত্য োয ভযর্ার সত্ে যার ভোত্ া সম্পেঘই ভ ই। 
  
আপহ  ও হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্ দু-জত্  খুি অন্তরে িনু্ধ। আপ ারা দু-জত্  পরস্পত্রর 
খুিই োত্ছর  া ুষ। হ ত্সস অহলভার আপ ার  ার োছ ভ ত্ে শুত্ ত্ছ  আপ ারা হিত্য 
েরার ে া ভািত্ছ । 
  
আহ  আপ াত্ে আিার  ত্  েহরত্য হদত্য োইহছ, ভয িোপার হ ত্য আ ার  ার ভোত্ া 
সম্পেঘ ভ ই ভসই হিষয হ ত্য ভোত্ া প্রশ্ন েরা উহেয  য এিং হেন্তারও ভোত্ া োরণ 
 ােত্য পাত্র  া। 
  
 ৃদু ভিত্স ভপাযাত্রা িলত্ল , সি  াত্যরাই এেই রেত্ র িয। আর আপহ  ভিাধিয 
আপ ার  াত্যর সত্ে খুি জহ়িয। 
  
ভিস ন্ড িলল, আহ  যা িলি  া। িরং আপ াত্ে আহ  ভখালাখুহল িহল উহ  আ ার 
সহযেোত্রর  া   । 
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যাই  াহে? এ ে া ভযা আ ার জা া হছল  া। 
  
ভিস ন্ড িত্ল আহ  ওঁর দত্তেপুত্র। োরণ ওঁর এেহর্ ভছত্ল হছল এিং ভস 
ভছাত্র্াত্িলাত্যই  ারা যায। যখ  উহ  দত্তে হ ত্য ো । এিং আ াত্ে দত্তে ভ ওযা 
িয। যহদও উহ  আ াত্ে ওঁর ভছত্লর  ত্যা েত্র  া ুষ েত্রহছত্ল  হেন্তু সিস য উহ  
িত্ল  আহ  ওঁর ভছত্ল  ই। আ াত্দর দুজ ত্ে ভদখত্য এেরে   য এিং ভেিারার 
সত্েও ভোত্ া হ ল ভ ই আর আ াত্দর হেন্তাধারাও হেন্তু এে  য। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , এখ  িুঝলা । 
  
ভিস ন্ড িলল, আহ  আপ াত্ে েী েরত্য িলি হেছুত্যই আপ াত্ে ভিাঝাত্য পারহছ 
 া। 
  
আপ ার  ত্  হেছু প্রত্শ্নর উদয িত্যত্ছ। এিং যার উত্তর খুঁত্জ িার েরার জ ে আ ার 
োত্ছ এত্সত্ছ  যাই ভযা? 
  
িোঁ, আ ার যাই  ত্  িয। 
  
আপহ  েযরু্েু জাত্   আর যার ঝাত্ লাই িা েীরে  আহ  হেছুই জাহ   া, ভপাযাত্রা 
িলত্ল । আপ ার সম্পত্েঘ এেরু্ আধরু্ জাহ  হিতাহরযভাত্ি  য। হ স র োত্ভন্সক্রফত্র্র 
সত্েও আ ার ভদখা িযহ । ওঁর সাত্  হেন্তু আহ  ভদখা েরত্য োই। 
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িোঁ, আহ  ভািহছলা  আপ ার সত্ে ে া িলার জ ে। ওর সত্ে আপ ার ে া িলা 
ভাত্লা। 
  
িুহি াত্ র  ত্যাই োজ েত্রত্ছ । আো আপহ  হে ভোত্ া িোপাত্র অসুখী িা 
অসুহিধায পত়্িত্ছ  ভোত্ া হিষত্য? ভপাযাত্রা হজত্জ্ঞস েরত্ল । 
  
 া,  া, ভয   ভোত্ া অসুহিধায পহ়িহ । িোপারর্া েী র্ত্র্ত্ছ জাত্  , অত্ ে িছর 
আত্  হসহলযা যখ  ভছাত্র্া অ িা িলা ভযত্য পাত্র ভস যখ  সু্কত্লর ভ ত্য। যখ ই যার 
জীিত্  এের্া দুিঃখজ ে র্র্ া র্ত্র্ যায। ভস রে  র্র্ া ভয ভোত্ া স ত্যই র্র্ত্য 
পাত্র। দু-জ  অহভভািে িযাশায আত্মিযো েত্র িত্স । এই িোপাত্র ভেউ খুি ভিহশ 
জাত্   া। যা র্র্ া র্ত্র্হছল যা হ ত্য অ ে ভলােত্দর ভছত্লত্ ত্যর হেন্তার ভোত্ া োরণ 
 ােত্য পাত্র  া। আহ  িলত্য োইহছ এই হিষয হ ত্য আ ার  াত্যর  া া র্া াত্ ার 
ভোত্ া প্রত্যাজ  ভ ই। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভেউ ভেউ এ   ভিহশ আগ্রি ভদখায, ভয   োত্রার জীিত্ র 
সফত্র, যার সত্ে যাত্দর ভোত্ া সম্পেঘই ভ ই। এ   হে ভসর্া যাত্দর হ জস্ব িোপার 
িত্লও  ণে িত্য পাত্র  া। 
  
েয িছর আত্  এর্র্ া ভশষ িত্য ভ ত্ছ। এই িোপাত্র ভেউ খুি ভিহশ জাত্ ও  া। 
অ ে আ ার  া আজও এ িোপাত্র হযহ  খুঁহর্ াহর্ সি হেছু য ে জা ত্য ো  এিং এর 
 াধে  িল হসহলযা। আর হসহলযাত্ে এ   এের্া পহরহিহযর  ত্ধে ভফত্লত্ছ ভয, হযহ  
জাত্    া, ও আ াত্ে হিত্য েরত্য ইেুে হে া। 
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আপহ ? আপহ  হ িযই জাত্   ওত্ে আপহ  হিত্য েরত্য ো । হে ো   া? 
  
িোঁ, অিশেই আহ  জাহ । এিং ওত্ে হিত্য েরার জ ে আহ  দৃঢ়প্রহযজ্ঞ। হেন্তু জাত্   ও 
ভীষণ  ুষত়্ি পত়্িত্ছ। োরণ ও জা ত্য োয ভে  ভসই ভযঙ্কর র্র্ া র্ত্র্ ভ ল এিং 
ওর হিোস আহ  সি হেছু জাহ । এিং আরও  ত্  েত্র আ ার  া এ-িোপাত্র হেছু 
জাত্   িা হেছু শুত্   ােত্ি । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আপ ার জ ে আ ার যত্ ষ্ট সিা ুভূহয আত্ছ। আপহ  িুহি া  যুিে 
এিং আপহ  ভ ত্যহর্ত্ে হিত্য েরত্য ো । এত্য ভোত্ া িাধার োরণ ভদখত্য পাহে 
 া। অত্ ে িছর আত্  ভয র্র্ া র্ত্র্হছল যার সমূ্পণঘ িোখো ভ ই আর হছলও  া। এই 
ধরত্ র ভিদ াদাযে র্র্ ার িোখো ভেউ েখ ও জীিত্  পায  া। 
  
ভসর্া হছল এের্া ভেফ েুহক্ত  াহফে আত্মিযো যার ভিহশ হেছু িত্য পাত্র  া। হেন্তু 
  
আপহ  হে যার োরণ জা ত্য ো ? 
  
িোঁ, ভসই রে ই। এই িোপাত্র হসহলযা খুি উহেে। অিশেই আ ার  াও উহেে। 
এত্ক্ষত্ত্র োত্রার ভোত্ া ভদাষ িা ত্রুহর্ হছল। হেন্তু  ুশহেল িল এর হিনু্দহিস ঘ আ রা 
জাহ   া। হিত্শষ েত্র আ ার জা ার ে া  য োরণ ভসই স য আহ  ভসখাত্  হছলা  
 া। 
  
আপহ  হে যখ  ভজ াত্রল আর ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ এিং হসহলযাত্ে হে ত্য   া? 
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প্রায আ ার সারা জীি  ধত্র আহ  হসহলযাত্ে জাহ । আ ার সু্কত্লর ছুহর্র স য আহ  
আ ার অহভভািত্ের োত্ছ েত্ল আসযা  আর ওরা পাত্শর িাহ়িত্যই  ােয। ভসইজ ে 
খুি ভছার্ত্িলা ভ ত্েই আ াত্দর আলাপ। আ রা পরস্পরত্ে পছন্দ েরযা  এিং এে 
সত্ে  ােযা । যারপর দীর্ঘ েত্যে িছর আর ওর সাত্  ভদখা িযহ । ওর িািা  া 
 ালত্যত্য  ােত্য  আর আ ার অহভভািত্েরাও। আ ার ধারণা যারা আিার পরস্পত্রর 
সত্ে ভ লাত্ শা েরত্য  ওখাত্ । আপ াত্ে িলা িযহ  আ ার িািা  ারা ভ ত্ছ । 
আ ার  া যখ   ালত্যত্য হছত্ল  যখ  হযহ  হেছু এের্া শুত্ হছত্ল  আর ভসর্া এখ ও 
হযহ   ত্  ভরত্খত্ছ । ওঁত্দর সম্পত্েঘ  ত্িষণাও েরত্ছ । যত্ি আহ  হ হিয যার 
হেন্তাধারা েখ ই সযে িত্য পাত্র  া। আর এরজ ে হসহলযাত্ে উহেে েত্র ভযালার 
জ ে িিপহরের। যারজ েই আহ  জা ত্য োই সহযেোত্রর েী এ   র্র্ া র্ত্র্হছল 
যার জ ে ওঁরা আত্মিযো েরত্য িাধে িত্ল ? এিং হসহলযাও জা ত্য োয েী র্ত্র্হছল 
এিং ভে  র্ত্র্হছল আর হে ভাত্িই িা। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আপ ারা উভত্যই ভয ভসর্া অ ুভি েত্র  অস্বাভাহিে হেছু  য। 
আ ার  ত্  িয আপ ার ভ ত্েও হসহলযা ভিহশ উহেে এিং ওর   র্া হিহিয। িযঘ াত্  
এখ  অযীত্যর ভসই র্র্ া হ ত্য হেন্তা েরার ভোত্ া প্রত্যাজ  ভ ই। আপ ারা উভয 
উভযত্ে হিত্য েরত্য ো । যািত্ল অযীত্যর সত্ে আপ ার হেত্সর সম্পেঘ? ওর িািা-
 া েুহক্ত  াহফে আত্মিযো েত্রহছত্ল  হে া িা ভে  দুর্র্ঘ ায  ারা যািার পর অপরজ  
আত্মিযো েরত্ল  হে া, এইসি হিষয হ ত্য আপ াত্দর  া া র্া াত্ ার প্রত্যাজ  আত্ছ 
িত্ল আ ার  ত্  িয  া। আর যহদ িা ওঁত্দর হিিাত্িাত্তর জীিত্  ভপ্র র্হর্য ভোত্ া 
র্র্ া র্ত্র্  াত্ে এিং যার জ ে যহদ যারা অসুখী ি  এ হ ত্য হে আপ াত্দর ভোত্ া 
উত্েত্ র োরণ র্র্ত্য পাত্র? 
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ভিস ন্ড িারর্  েে িলত্ল , আপহ  যা িলত্ল  যা সুহেহন্তয  যা য এিং খুিই খাঁহর্ 
ে া। হেন্তু হসহলযার  ত্ র  ত্ধে ভোত্ া র্র্ া এেিার ঢুেত্ল ওর ভভযরর্া ভযালপা়ি 
েত্র উঠত্লও  ুত্খ ভসর্া প্রোশ েরত্ি  া। এিং যখ  ও খুি ে  ে া িত্ল। 
  
ভপাযাত্রা প্রশ্ন েরত্ল , আো আপ ার হে এেিারও  ত্  িযহ  ভয, সহযেোত্রর ভয 
র্র্ া র্ত্র্ত্ছ যা জা া খুিই েষ্টের। এিং যহদ ভসর্া অসম্ভি হেছু িয? 
  
 াত্  আপহ  িলত্য ো , ওঁত্দর  ত্ধে ভে োত্ে খু  েত্রহছত্ল  িা ভে  খু  
েত্রহছত্ল  এিং যারপর হ ত্জ আত্মিযো েত্রহছত্ল  এই ভযা? অিশে যহদ  া অ ে 
ভোত্ া িোপার ভ ত্ে  াত্ে। 
  
ভসই অ ে িোপারর্া র্ত্র্ত্ছ অযীত্য। এখ  ভসর্া হ ত্য অত্িযুে  া া র্া াত্ ার হে 
ভোত্ া দরোর আত্ছ? 
  
এর্া ভোত্ া িোপারই িওযা উহেয হছল  া যহদ  া আ ার  া অত্িযুে  াে  া 
 লাত্য । হসহলযা ভয এ হ ত্য ভোত্ াহদ  হেছু ভভত্িত্ছ আ ার  ত্  িয  া। োরণ এ-
র্র্ া র্র্ার স য ভস সুইজারলোত্ন্ড সু্কত্ল হছল। আর এিোপাত্র ভেউ ওত্ে হিত্শষ 
িত্লওহ । আপহ  হ িযই এর্া স্বীোর েরত্ি  তেত্শার িযত্স ভয র্র্ া র্ত্র্ আর 
ভলাত্েরা যাত্ে ভস িোপাত্র যা িুহঝত্য  াত্ে ভস ভসর্াত্েই ভ ত্  ভ য। 
  
আপ ারা যািত্ল অসম্ভিত্েই জা ত্য োইত্ছ ? 
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ভিস ন্ড িলল, আপ াত্ে আহ  ভখাঁজ েরত্য িত্লহছ। 
  
অ ুসন্ধা  োলাত্য আ ার ভোত্ া আপহত্ত ভ ই। িলত্ল  ভপাযাত্রা। প্রত্যেত্েরই এের্া 
ভেৌযূিল  াত্ে হিত্যা ান্ত ভোত্ া র্র্ া যার ভ ত্ে দুিঃখ িত্য পাত্র। আিার হিস্মত্যর 
োরণ র্র্ত্য পাত্র, ভেউ িযত্যা অসুি িত্য উঠত্য পাত্র।  া ুত্ষর দুিঃখ, ভিদ া 
িেহক্ত য িোপার িত্লও ভয ভোত্ া  া ুত্ষর সিজায প্রিৃহত্ত িল ভেৌযূিল জা া। হেন্তু 
এয র্র্ ার পত্রও আহ  িলি অযীত্যর সৃ্মহয  যু  েত্র  ত্  েরার্া ভোত্ া 
িুহি াত্ র োজ  য। আর যার ভো  প্রত্যাজ ই ভ ই। ভিস ণ্ড িলল হেন্তু ভদখু … 
  
যাছা়িা যার ে ার  াত্ঝ িাধা হদত্য ভপাযাত্রা িত্ল উঠত্ল , দীর্ঘ েত্যে িছর িাত্দ 
অযীত্যর ভসই র্র্ ার প্রেৃয য ে খুঁত্জ ভির েরা েীরে  েহঠ  এিং অসম্ভি িোপার 
এই হিষত্য আপহ  হ িযই আ ার সাত্  এে য িত্ি ? 
  
সরাসহর প্রহযিাদ েত্র উত্ঠ ভিস ন্ড িলত্ল , দুিঃহখয, এত্ক্ষত্ত্র আপ ার সত্ে আহ  
এে য িত্য পারহছ  া। ভসর্া খুিই সম্ভি আ ার  ত্  িয। 
  
খুি সম্ভি, এে া ভে  আপ ার  ত্  িল জা ত্য পাহর হে? িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
 োরণ— 
  
ভসই োরণর্া হে আপ ার জা া আত্ছ? 
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আ ার ধারণা এখ ও এ   হেছু হেছু ভলাে আত্ছ যারা ভসই র্র্ ার ে া জাত্ । এ   
হেছু ভলাে আত্ছ যারা আপ াত্ে হেছু িলার িত্ল  ত্  েরত্ল যারা িলত্ি। যারা 
আ াত্ে ভোত্ া হেছু িলত্ি  া এিং হসহলযাত্েও  া। আপহ ই এে াত্র পাত্র  যাত্দর 
োছ ভ ত্ে ভখাঁজ খির হ ত্য। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , এর্া আেষঘণীয িত্র্– 
  
ভিস ন্ড িলল, অযীত্যর যা র্র্ া শুত্ হছ সিই ভাসাভাসা, ভেউ এেজ  িত্লহছত্ল  
ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ভিশ েত্যে িছর এের্া  া হসে িাযপাযাত্ল হছত্ল । আিার 
ভেউ িত্ল  হযহ  যখ  যরুণী হছত্ল  এেহর্ হশশু  ারা যায িা এ-ধরত্ র হেছু িত্ি। 
ভসই আর্াযই যাত্ে হিভ্র  েত্র ভযাত্ল। 
  
আপহ  হ িযই এ-র্র্ া হ ত্জর ভোত্খ ভদত্খ হ ? 
  
 া, আ ার  া িত্লত্ছ , আ ার  ত্  িয হযহ  খিরর্া শুত্ হছত্ল   ালত্যত্য। 
ভসখা োর ভলাত্ের  ুত্খ  ল্প ভশা া। 
  
আপহ  জা ত্য ো  ভসগুত্লা সযে  া হ  ো হছল? 
  
ভযত্িযু িহু িছর আত্ োর র্র্ া যাই জাহ   া োর োত্ছ যাি, োত্ে হজত্জ্ঞস েরি। 
আর যযক্ষণ  া আ রা ভসই োরণর্া খুঁত্জ িার েরত্য পারি ভসই প্রশ্নর্া ভ ত্েই 
যাত্ি। হে র্ত্র্হছল আর ভে ই িা র্ত্র্হছল। 
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ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ   ত্  েহর অিশে সত্ন্দিও িলত্য পাত্র । হসহলযা যার  াত্যর 
অসুিযার প্রভাি যার  ত্ধে প্রভাহিয িত্য পাত্র  া। এর্া যযহদ  িা যযক্ষণ হ িঃসত্ন্দি 
িত্ে  যযহদ  িা যযক্ষণ পযঘন্ত ভস আপ াত্ে হিত্য েরত্য রাজী িত্ি   া। এই 
আপহ  িলত্য োইত্ছ  ভযা? 
  
ভযভাত্িই ভিাে এর্া যার  া ায ঢুত্ে ভ ত্ছ। আর সম্ভিয ভসর্া যার  া ায ঢুহেত্যত্ছ 
আ ার  া, এিং আ ার  া ভসর্া হিোস েত্র । আহ   ত্  েহর  া শুধু ভখা ল্প ছা়িা 
এই হিোত্সর সহযে ভোত্ া োরণ আত্ছ। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , যদত্ন্তর পত্ক্ষ এর্া খুি সিজ িত্ি িত্ল  ত্  েহর  া। 
  
আহ  হেন্তু আপ ার সম্পত্েঘ অত্ ে প্রশংসা শুত্ হছ। ভয   আপহ  ভোত্ া র্র্ ার 
িোপাত্র খুি িুহির সত্ে সযে উদ্ঘার্  েত্র  আিার ভলাত্েত্দর আপহ  প্রশ্ন েত্র  
আিার যাত্দরত্ে হদত্যই সযে র্র্ া িহলত্য ভ  । 
  
আপহ  োত্ে প্রশ্ন েরত্য িত্ল , িলু । আপহ   ালত্যর ভলাত্েত্দর ে া িত্লত্ছ  হেন্তু 
যাত্দর উত্েখ আপহ  হেন্তু েরত্ছ   া। আপহ  ভসই সি  হিলাত্দর ে া িলত্ছ  যারা 
ভসই স য তসহ ে স্বা ীত্দর ে ঘত্ক্ষত্র  ালত্য  ােয। 
  
আ ার  ত্  িয  া ভসগুত্লা ভোত্ া োত্জর িত্ি। যারা এই সি  ল্প েরয, আত্লাে া 
েরয, যারা হ িযই ভুত্ল হ ত্য  ােত্ি ভযত্িযু যা অত্ ে হদত্ র আত্ র র্র্ া। খুি 
সম্ভি যারা সেত্লই িযত্যা  ারা ভ ত্ছ । আ ার আরও  ত্  িয  া সি ভুল খির 
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সংগ্রি েত্রহছত্ল  এিং হযহ  যা শুত্ হছত্ল  যার ভ ত্েও ভিহশ যার হ ত্জর    ়িা 
োহিহ  তযহর েত্রহছত্ল । 
  
আপহ  হে এখ ও  ত্  েত্র  আহ  স  ঘ িত্ল 
  
িোঁ, ভাত্লা ে া, আপহ  িরং  ালত্যত্য হ ত্য োউত্ে প্রশ্ন েরু । এখ  ভিাধিয 
ভসইসি ভলাত্েত্দর  ত্ধে ভেউই ভ ই। 
  
যার  াত্  আপহ  আ াত্ে  া গুত্লা ভদত্ি   া? 
  
 া,  া, ভসইসি  া গুত্লা  য, িলত্ল  ভিস ন্ড। 
  
যািত্ল হে অ ে ভোত্ া  া  আত্ছ? 
  
হঠে আত্ছ, আ ার যা  ত্  আত্ছ যাই িহল। আ ার ধারণা দু-জ  ভলাে ভসই র্র্ ার 
ে া ভজত্   ােত্য পাত্র। আর ভে ই িা র্ত্র্হছল যা যারা ভজত্   ােত্য পাত্র োরণ 
যারা যখ  ভসখাত্  হছল। 
  
আপহ  যাত্দর োত্ছ ভযত্য ো   া? 
  
িোঁ আ ার যািার উপায হছল এিং আহ  ভযত্যও পারযা । হেন্তু আ ার ধারণা যারা 
আ ার োত্ছ  ুখ খুলত্ি  া। এ   েযেগুত্লা প্রশ্ন েরার আত্ছ যা আহ  যাত্দর িলত্য 
পারি  া। হসহলযাও পারত্ি িত্ল  ত্  িয  া। আ রা হে জা ত্য োই যারা ভজত্  যাত্ি 
এিং যারা  ত্  েত্র আ াত্দর ভসর্া জা া উহেয  য। যার  াত্  এই  য ভয যারা 
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খারাপ ভলাে। িযত্যা আ াত্দর ভাত্লার জ ে আসল র্র্ ার ে া ভেত্প ভ ত্ছ িা েত্র 
 ােত্ি। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আপহ  ভিশ গুহছত্য ে া িত্ল  আর আপ ার ে া শুত্  আ ার খুি 
আগ্রি িয এিং আ ার অ ু া  আপ ার  ত্  হ হদঘষ্ট ভোত্ া ধারণা আত্ছ। হসহলযা হে 
আপ ার সত্ে এে য? 
  
আহ  ওত্ে ভিহশ হেছু িহলহ । ও খুি  োহি আর ভজহলর ভক্ত। 
  
 োহি আর ভজহল ভসর্া েী? 
  
ওগুত্লা  া । আ ার িোখো েরা উহেয হছল। হসহলযা যখ  খুি ভছাত্র্া। যখ  আহ  
ওত্ে প্র   ভদহখ। আপ াত্ে আহ  আত্ ই িত্লহছ এিং  ত্  আত্ছ হ িযই ও আ াত্দর 
পাত্শর িাহ়িত্যই  ােয। ওর এেজ  ভেি  ভরত্ স হছল। যার  া  হছল 
 াদত্ াযাত্জল। ভস ভদখত্য হছল খুি সুন্দর। আ রা ভছাত্র্ারা যখ  ভখলযা  হসহলযা ও 
সত্ে  ােয। হসহলযা যাত্ে িােয  োহি িত্ল। যার অয িত়্িা  া  ভস ভছার্ েত্র 
হদত্যহছল। যারপর ভ ত্ে সারা পহরিার ওই  োহি িত্লই িােয। 
  
–িোঁ, ভদখু  হযহ  ফরাহস  হিলা িত্ল যযরু্েু ভস জাত্  যযরু্েু আপ াত্ে িলত্ি এিং 
এ-িোপাত্র অ ে োউত্ে ভস িলত্ি  া। 
  
আর অপর আর এের্া ভ ত্য যার ে া আপহ  িত্লহছত্ল  যার  া ? 
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 ভজহল। িুঝত্ল  ওই এেই ধরত্ র। আ ার অ ু া   োহি ভসখাত্  দুই েী হয  িছর 
ভ ত্ে পত্র এই োত্ন্স অ িা সুইজারলোত্ন্ড েত্ল যায। যার পত্র এই ভ ত্যহর্ আত্স। 
আ রা যাত্ে  োহি িত্ল িােযা  আর হসহলযা িলত্যা ভজহল, ভস হছল খুিই সুন্দরী 
এিং ভেৌযুেহপ্রযা। আ রা সিাই যাত্ে ভাত্লািাসযা । আর ভজ াত্রল ভযা যার প্রহয 
খুি যত্ন হ ত্যা। যারা দুজত্  যাস ভখলত্যা আত্রা অত্ েহেছু। 
  
ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্? 
  
যারা পরস্পর পরস্পত্রর অ ু য হছল। আর ভসই োরত্ণই ভস হফত্র আত্স ভসখা  
ভ ত্ে েত্ল যািার পরও। 
  
ভস হফত্র এত্সহছল? 
  
িোঁ, ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ যখ  অসুি িত্য িাসপাযাত্ল ভহযঘ ি  ভজহল যখ  হফত্র 
এত্সহছল োরণ যাত্ে ভদখাত্শা া েরার জ ে এিং সে ভদিার জ ে। আহ  হিোস েহর 
এিং আহ  হ হিয ভসই ভিদ াদাযে র্র্ া র্র্ার স য ভস ভসখাত্ ই হছল। সহযেোত্রর 
হে র্ত্র্হছল–ভস সি জাত্ । 
  
আপহ  হে যার হঠো া জাত্  ? িা ভস এখ  ভো ায  াত্ে? 
  
িোঁ, আহ  জাহ  ভস ভো ায  াত্ে। যাত্দর দুজত্ র হঠো াই আ ার োত্ছ আত্ছ। আহ  
হেন্তা েত্র ভদত্খহছ আপহ  ওত্দর দুজত্ র সত্ে ভদখা েরত্য পাত্র । আহ  জাহ  
অত্ ে হেছু জা ার আত্ছ।-ভভত্ে প়িল ভস এিার। 
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েত্যে হ হ ত্র্র জ ে ভপাযাত্রা যাহেত্য রইত্ল  যার হদত্ে। পত্র হযহ  িলত্ল , িোঁ 
এর্া এের্া সম্ভাি া, অিশেই এের্া সম্ভাি া। 
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২.১ দীর্ঘছাযা 
দীর্ঘছাযা 
  
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োরওত্য এিং ভপাযারা  ন্তিেগুত্লা হ হলত্য ভদখত্ল । 
  
 ভপাযাত্রার হদত্ে সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট যাোত্ল । যখ  যার ভোখ দুহর্ হপর্হপর্ েরহছল। 
জজঘ হুইহস্ক এিং ভসািা রাখল। আর ভপাযাত্রার সা ত্  রাখল রক্তিত্ণঘর পা ীয গ্লাস। 
  
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট আগ্রি প্রোশ েত্র হজত্জ্ঞস েরত্ল  আপ ার পা ীয েী? 
  
ভপাযাত্রা প্রযুেত্তত্র িলল, োত্লা আেুত্রর হসরাপ। সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োরওত্য িলত্ল , 
খুি ভাত্লা। প্রত্যেত্েরই এেহর্ হ জস্ব স্বাদ  াত্ে,  োরওত্য যার পা ীযত্য েু ুে হদত্য 
িলত্ল , এ ভয ভদখহছ আত্মিযোর হরত্পার্ঘ? 
  
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োরওত্য িলত্ল , এছা়িা আর েী িত্য পাত্র? আর এর্াই ভযা আপহ  
জা ত্য ভেত্যহছত্ল । িত্ল হযহ   া ার্া ভদালাত্ল । আপ াত্ে ভিহশ িে া ভদওযার জ ে 
আহ  খুিই দুিঃহখয িলত্ল  ভপাযাত্রা। হেপহলং-এর  ত্ল্পর  ত্যা আহ  জন্তু জাত্ াযার 
অ িা হশশু ভাত্লািাহস। যৃহপ্তিী  এে ভেৌযূিত্ল ভু হছ আহ ।  োরওত্য হজত্জ্ঞস 
েরত্ল , যৃহপ্তিী  ভেৌযূিল? হেপহলং খুি সুন্দর  ল্প হলত্খত্ছ । আর যার ভলখার 
উপাদা ও আহ  জাহ । এিং ভসগুত্লা ভ ত্ে আরও জা ত্য পাহর ভয,  া ুষ এেিার 
যহদ জািাজ ধ্বংসী র্ত্পঘত্িািািী রণত্পাত্যর োরপাত্শ ভছাত্র্া খাত্র্া এের্া রু্ের ভদয, 

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

171 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

যখ  ভদখা যাত্ি অত্ ে ভিহশ হেছু সিয েরত্য পাত্র ভস, যার জ্ঞাত্ র ভাণ্ডার 
এেজ  রযোল ভ হভর র্প ইহিহ যাত্রর ভ ত্েও ভিহশ। 
  
এরেুল ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  সি হেছু জাহ   া। যাই আ াত্ে হজত্জ্ঞস েরত্য িত্ি, 
জা ত্য িত্ি। যাই আ ার আশঙ্কা প্রত্শ্নর এের্া দীর্ঘ যাহলো আহ  আপ ার োত্ছ 
পাহঠত্যহছ। 
  
 োরওত্য িলত্ল , আ াত্ে েী হিহ্বল েত্রত্ছ জাত্  ? এের্া হজহ স ভ ত্ে আর 
এের্ায আপ ার লাফাত্ ার ভহের্া।  া হসে ভরাত্ র হেহেৎসত্ের যহদ হরত্পার্ঘ িয 
যািত্ল র্াোর্া েীভাত্ি এত্লা? িা ভেই িা র্াোর্া ভপল। অ িা ভেউ হে এই র্াো 
আশা েত্রহছল, পাযহ ? হিত্শষ েত্র ভ ত্যত্দর েুল পহরেযঘার সরিা , পরেুল, অিশেই 
পরেুল ভযা া দাত্রর  া  প্রসেক্রত্  এগুত্লা এত্স পত়্ি। 
  
ভপাযাত্রা হজত্জ্ঞস েরত্ল , আপহ  হে এসি হজহ সগুত্লা জাত্  ? আহ  আপ াত্ে ে া 
হদহে ওগুত্লা আ াত্ে হিস্মত্য অহভভূয েত্র ভফত্ল। 
  
খুি ভাত্লা ে া, এর্া এের্া ধাঁধার  ত্যা। এিং এ-হিষত্য আ রা পূণঘ  ন্তিে েত্রহছ। 
এর ভোত্ ার্াই যহদও ভাত্লা িত্ল  ত্  িযহ  আ াত্দর। যিুও ফাইলগুত্লা ভরত্খ 
হদত্যত্ছ যহদ ভেউ ভসখাত্  এত্স ভদখত্য োয ভসই জ ে। এই িত্ল ভর্হিত্লর ওপর 
এের্া ো জ রাখত্ল  হযহ । 
  
এখাত্  ভয ভিযার ভড্রসাত্রর হঠো া আত্ছ ভসর্া িন্ড হির্। খুি িেযিহুল প্রহযিা । 
ভসর্ার  া  িল ইউহজ  এোন্ড ভরাত্স ত্র্ল। পত্র যারা অ ে জায ায েত্ল যায। যত্ি 
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এই প্রহযিা  হেন্তু ভলাত্য  হিত্র্ যাত্দর িোিসা োলাত্য  াত্ে। েত্যে িছর আত্  
যাত্দর দুজ  সিোরী অিসর হ ত্যত্ছ। যারা হেন্তু যখ  প্রধা  সিোরী হিসাত্ি যাত্দর 
খহরোরত্দর ভসিা েরত্য। ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ হছত্ল  যাত্দর  ত্ধে অন্তভুঘক্ত। 
ভরাত্স ত্র্ল এখ  হ ত্জত্ে ভিযার স্টাইহলস্ট হিসাত্ি পহরেয ভদয এিং ভস এখ   াত্ে 
ভসলত্র্িিোত্ । আ ার ভযৌি োত্ল সিাই এেই রে  িলয ভয, এেই ভলাে আলাদা 
রু্হপ। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ-িা! 
  
 োরওত্য প্রশ্ন েরত্ল , আ-িা ভে ? 
  
এরেুল ভপাযাত্রা িলত্ল , একু্ষহ  আপহ  এের্া  যলি আ াত্ে উপিার হদত্যত্ছ । 
আর েী অদু্ভয ভাত্িই  া এেজত্ র  া ায এই  যলির্া আহ । 
  
 োরওত্য িলত্ল , আপ ার  া ায অত্ েগুত্লা  যলি দা া ভিঁত্ধত্ছ আর ভসর্া। 
অত্ ে অসুহিধার  ত্ধে এের্া আপ ার আর দরোর ভ ই। আহ  পাহরিাহরে ইহযিাস 
ভ ত্ে যযদূর সম্ভি অ ুসন্ধা  েত্র ভদত্খহছ ভয ভসখাত্  ভিহশ হেছুই ভ ই। অোহলত্স্টযার 
র োত্ভন্সক্রফর্ হছত্ল  স্কহর্শ। িািা হছত্ল  যাজে আর দুজ  োো ভস ািাহি ীত্য 
োেহর েরত্য । উভযই হিহশষ্ট িেহক্ত হছত্ল । হিত্য েত্রহছত্ল   া ঘাত্রর্ ভপ্রস্ট  
ভগ্রত্ে। খুি ভাত্লা িংত্শর ভ ত্য হছল ভস। পাহরিাহরে ভোত্ া েলঙ্ক হছল  া। জাহ   া 
আপহ  ভো া ভ ত্ে এই খির সংগ্রি েত্রত্ছ । যত্ি আপ ার ধারণা হঠে হযহ  হছত্ল  
যার য জ ভিাত্ র এেজ । এিং ভিাত্রাহ  ও  া ঘাত্রর্ ভপ্রস্ট  ভগ্র-র িাে  া  হছল 
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িহল এিং  হল। ভপ্রস্ট  ভগ্র  ােত্য  সাত্সে-এ িোর্ারস গ্রীত্ । য জ দুই ভিাত্ র 
এেই হদত্  যাত্দর প্র   দাঁয ওত্ঠ। এিং এেই হদত্  যাত্দর জ্বর িয । আর যারা 
ভপাশাে পরয এেই রে । এেই হদত্  যাত্দর দুজত্ র হিত্য িত্যহছল এিং উভত্যরই 
স্বা ী ভস ািাহি ীত্য োজ েরয। পাহরিাহরে হেহেৎসে েত্যে িছর আত্   ারা যা । 
অযএি যাত্দর স্বািে সংক্রান্ত ভোত্ া খির যার োছ ভ ত্ে সংগ্রি েরার আর ভোত্ া 
উপায ভ ই। ভছাত্র্াত্িলা এেজত্ র  াধেত্  এের্া ভিদ াদাযে র্র্ া র্র্ত্য ভদখা যায। 
  
ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর? 
  
 া, অ েজত্ র। েোত্প্ট  জোরাত্ে হযহ  হিত্য েত্র  এিং যাত্দর দুহর্ সন্তা ও িয। 
ভছত্লহর্ হছল ভছার্ এিং োর িছত্রর। ভঠলা াহ়ি িা ওই জাযীয ভোত্ া এের্া  াহ়ির 
ধাক্কা লাত্  ভছত্লহর্র  া ায যাত্য ভস পুেুত্র পত়্ি যায এিং জত্ল িুত্ি  ারা যায। 
ভদ্র হিলার অপর ভ ত্যহর্  -িছত্রর, ভস  াহে যার ভছাত্র্া ভাইত্ে পুেুত্র ভঠত্ল ভফত্ল 
ভদয। এে সত্ে যারা ভখলহছল এিং ভখলত্য ভখলত্য যারা ঝ ়িা েত্র। হেন্তু এর  ত্ধে 
সত্ন্দি েরার  ত্যা হেছু হছল  া। আিার হেছু ভলাে িত্ল ভয  া হ ত্জই  াহে ভসই 
হ িুর োজর্া েত্রহছত্ল । ভরত্  হ ত্য ভ ত্যহর্র  া ায আর্ায েত্র । আিার ভেউ 
এেজ  িত্ল পাত্শর িাহ়ির এে  হিলা  াহে ভছত্লহর্র  া ায আর্ায েত্রহছল। হেন্তু 
যাই িত্ল আপহ  ভয   ত্  েরত্ি   া। এ খির আপ ার  ত্  আগ্রি জা াত্য পাত্র। 
 াত্যর ভিা  আর যার স্বা ী েুহক্ত েত্র আত্মিযো েরার সত্ে এ-র্র্ ার ভোত্ া সম্পেঘ 
 ােত্য পাত্র। 
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ভপাযাত্রা িলত্ল ,  া, ভসরে  হেছু িত্ল  ত্  িত্ে  া। যত্ি ভয ভেউ এর হপছত্ র 
র্র্ া জা ার আগ্রি প্রোশ েরত্য পাত্র। 
  
 োরওত্য িলত্ল , িোঁ, আহ  ভয   রত্যহছ ভয, প্রত্যেেত্েই অযীত্যর হদত্ে যাোত্য 
িত্ি। হেন্তু আহ  এত্ক্ষত্ত্র িলত্য পাহর  া ভয, আ রা অযীত্যর ে া ভভত্ি ভদত্খহছ 
হে া। োরণ এসি র্র্ া র্ত্র্হছল আত্মিযো েরার েত্যে িছর আত্ । ভসই স য এ-
র্র্ ার ভজর  াত্ে আইত্ র হদে ভ ত্ে হেছু েত্লহছল। 
  
িোঁ, ভেসর্া আহ  ভদত্খহছ, এিং খিত্রর ো ত্জর হিিরণও আহ  পত়্িহছ। যত্ি এ 
িোপাত্র এের্া সত্ন্দি অিশেই ভ ত্ে যায। এ-র্র্ ায ভছত্লহর্র  া ভীষণভাত্ি জহ়িত্য 
পত়্ি  এিং সমূ্পণঘভাত্ি ভভত্ে পত়্ি । যার ফত্ল যাত্ে িাসপাযাত্ল হ ত্য যাওযা িয। 
যত্ি ভসই স্বাভাহিে অিিায হযহ  আর েখ ও হফত্র আসত্য পাত্র হ । 
  
আো যারা হে ভভত্িহছল ভসই হ িুর োজর্া হযহ ই েত্রহছত্ল ? 
  
িোঁ, যার হেহেৎসে ভসইরে ই ভভত্িহছত্ল । প্রযেক্ষ সাক্ষী িলত্য যা ভিাঝায যা হেছুই 
হছল  া। ভদ্র হিলা িত্লহছত্ল  হযহ   াহে জা ালা হদত্য ভসই ভযঙ্কর দৃশের্া 
ভদত্খহছত্ল । ভয, যাঁর িত়্িা ভ ত্য ভছত্লহর্ত্ে আর্ায েত্র পুেুত্র ভঠত্ল ভফত্ল ভদয। 
আ ার  ত্  িয  া ভসই জিা িহন্দ যারা হিোস েত্রহছল। 
  
আ ার  ত্  িয  া হসে ভরাত্ র ভোত্ া হেহেৎসত্ের সাক্ষে  ােত্য পাত্র। হে পাত্র 
 া? 
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িোঁ, ভোত্ া িাসপাযাল িা  াহসঘংত্িাত্  ভযত্য িয যাত্ে। হযহ  হ িযই হছত্ল   া হসে 
ভরা ী, ভিশ হেছুহদ  যাত্ে হেহেৎসা েরত্য িয। আ ার অ ু া  লন্ডত্ র ভসন্ট এোন্ড্রাস 
িাসপাযাত্ল এেজ  হিত্শষত্জ্ঞর োত্ছ যার হেহেৎসা িয এিং ভশত্ষ যাত্ে সুি িত্ল 
ভর্াষণা েরা িয। এিং িছর হযত্ ে িাত্দ যার পহরিাত্রর সত্ে সাধারণ জীি যাপ  
েরার জ ে যাত্ে ভছত়্ি ভদওযা িয। 
  
হযহ  হে যখ  সমূ্পণঘ স্বাভাহিে হছত্ল ? 
  
আ ার অ ু া  হযহ  সি স যই স্নাযহিে ভরাহ ণী হছত্ল । 
  
ভসই আত্মিযোর র্র্ ার স য ভো ায হছত্ল  হযহ ?  াহে হযহ  র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর 
সত্েই  ােত্য ? 
  
 া, ভসই র্র্ ার সপ্তাি হযত্ ে আত্  হযহ   ারা যা । যত্ি  ারা যািার স য হযহ  
যাত্দর সত্ে ওভারহক্লত্স হছত্ল । রু্ত্ র  ত্ধে ভিঁত্র্ ভিত়্িাত্য  হযহ , যা ভিশ েত্যে 
িছর ধত্র এই ভরাত্  হযহ  ভু হছত্ল । আিার এে এে স য হযহ  রু্ত্ র হপল ভখত্য  
এিং এর ফত্ল রু্ত্ র ভর্াত্র রাত্য এে এে স য িাহ়ির ভভযর রু্ত্র ভি়িাত্য । 
আিার েখ ও েখ ও িাহ়ির িাইত্রও েত্ল ভযত্য । যখ  োত্রা ভক্ষপ  ােয  া। 
এইভাত্িই হযহ  পািাত়্ির ওপর পত়্ি যা  এিং সত্ে সত্ে  ারা যা । পত্রর হদ  পযঘন্ত 
যাঁর সন্ধা  পা হ । যার ভিা  ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ এই র্র্ ায দারুণভাত্ি  ুষত়্ি 
পত়্ি , যারা পরস্পর খুি অ ুরক্ত হছত্ল । যাঁর ভিাত্ র ভসই আেহস্মে  ৃযুেত্য হযহ  
এয ভিহশ আর্ায ভপত্যহছত্ল  ভয যাঁত্ে ভশষ পযঘন্ত িাসপাযাত্ল ভহযঘ েরত্য িয। 
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আো ভসই দুর্র্ঘ ার্াই হে েত্যে সপ্তাি পত্র র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর আত্মিযোর পত্  ভঠত্ল 
হদত্যহছল? 
  
ভস রে  ভোত্ া অ ু া  েখ ও েরা িযহ । 
  
 আপহ  িলত্ল  ভয য জ সন্তা ত্দর জীিত্  সিঘত্ক্ষত্ত্র এেইরে  র্র্ া র্ত্র্  াত্ে। 
যািত্ল ভসই সূত্র ধরত্ল িলত্য িয ভয, র োত্ভন্সক্র হ ত্জই হ ত্জত্ে িযো েত্র  ােত্ি  
িযত্যা, োরণ হযহ  হছত্ল  য জ ভিাত্ র এেজ । আর যারপর যার স্বা ী হ ত্জত্ে 
ভদাষী ভভত্ি আত্মিযো েত্র হছত্ল  িযত্যা। 
  
 োরওত্য িলত্ল  ভপাযাত্রাত্ে, আপ ার  ত্  অত্ েগুত্লা ধারণা োজ েরত্ছ। 
অোহলত্স্টযার র োত্ভন্সক্রফর্-এর সত্ে যার শাহলর ভোত্ া ভ াপ  সম্পেঘ  ােত্যই পাত্র 
। োরণ ভসরে  ভোত্ া অ ুত্যা  িা অহভত্যা  ভশা া যাযহ  োত্রার োছ ভ ত্ে। 
  
ভর্হলত্ফা  ভিত্জ উঠত্য ভপাযাত্রা উত্ঠ দাঁ়িায এিং িত্ল  হ ত্সস অহলভাত্রর ভফা । 
  
হযহ  িলত্ল  ভয  ঁহসত্য ভপাযাত্রা, আ া ী োল হসহলযা আ ার এখাত্  আসত্ছ। পত্র 
ভসই ভযঙ্কর  হিলাহর্র আসার ে া। আপহ  হে যািত্ল ো হেংিা ভোরার আ িণ 
রাখত্য পারত্ি ? আর আপহ  এইরে ই ভযা োইহছত্ল  যাই  া? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , িোঁ হঠে এইরে র্াই োইহছলা । হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  
এেহর্ পুত্রাত্ া যুত্ির ভর্া়িার সত্ে হ হলয িত্য যাহে। জুহলযা োরত্স্টযাসঘ যার ভখাঁজ 
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আ াত্ে হদত্যত্ছ  আ ার ধারণা। হযহ  ভুল  া  ভপত্যত্ছ । যত্ি আ ার  ত্  িয হযহ  
যার সহঠে হঠো া ভপত্যত্ছ । 
  
. 
  
 এরেুল ভপাযাত্রার সত্ে ভদখা েরল হসহলযা 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল ,  োিা  সোর হুত্ া ফস্টাত্রর সত্ে ভে   ভি়িাত্ল ? 
  
আ ার  ত্  িয জুহলযা যার  া  ভুল হদত্যত্ছ , যাঁর  াত্ র শুরু ফস্টার  য ফ ার 
হ ল। 
  
যািত্ল আপহ  হে িত্ল  িাহযরা সি স য  া   ত্  রাখার িোপাত্র হিোসত্যা ে? 
  
িাহযর িোপার আহ  ভশষ েত্র ভফত্লহছ সুযরাং িাহযর ে া আর িলত্ি   া। 
  
যািত্ল আপ ার ভসই যুত্ির ভর্া়িা? 
  
িযস্ক ভপা া া ভর্া়িা খিত্রর িোপাত্র এত্েিাত্র অত্যা ে। হেছু ভলাে িলয িারত্ র্ 
যারা যারা যাত্ে ওই  াত্  িােয।  ালযত্য এের্া দুর্র্ঘ ায হযহ  যার ভছত্লত্ে িযো 
েত্রহছত্ল । যা িত্ল ভসর্া র োত্ভন্সক্রফত্র্র খু  িওযার র্র্ ার সত্ে ভোত্ া সম্পেঘ 
ভ ই। আিার িলহছ, িাহযত্দর িোপারর্া আহ  ভশষ েত্র ভফত্লহছ- োিা  আপহ  ভিশ 
আপ ার ধারণা ভাত্লাভাত্িই িজায ভরত্খত্ছ । 
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আধ র্ন্টার ভভযর হসহলযা এখাত্  আসত্ছ। আহ  ওত্ে িত্লহছ এ-িোপাত্র আপহ  
আ াত্ে ভিশ ভাত্লাভাত্িই সািাযে েত্রত্ছ । ও ভেিল আপ ার সত্েই ভদখা েরুে 
আপহ । হে যাই ো ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল ,  া, আপহ  ভযভাত্ি আত্যাজ  েত্রত্ছ  ভসইভাত্িই ওত্ে ভপত্য োই। 
  
আ ার  ত্  িয ও ভিহশক্ষণ  ােত্ি  া। ও যহদ র্ন্টাখাত্ েও  াত্ে আ রা ভসই স য 
প্রত্যাজ ীয আত্লাে া ভসত্র ভফলি। যারপর ভযা হ ত্সস িারর্  েে আসত্ছ । 
  
–িোঁ, িোঁ ভসর্া খুি আেষঘণ ও ভেৌযূিত্োেীপে িত্ি। দীর্ঘোস ভফলত্ল  হ ত্সস 
অহলভার এিং িলত্ল , আ াত্দর আরও ভিহশ উপাদা  ভপত্য িত্ি এিং আরও ভিহশ 
খির সংগ্রি েরত্য িত্ি যাই  া? 
  
ভপাযাত্রা প্রযুেত্তত্র িলত্ল , িোঁ, আ রা জাহ   া আ রা হে োইহছ। আ রা এখ ও 
পযঘন্ত যা ভজত্ হছ যা িল এে হিিাহিয দম্পহয যাঁরা সুখ ও শাহন্তত্য িাস েরহছত্ল । 
িঠাৎ যারা আত্মিযো েরত্য ভ ত্ল । হেন্তু এই আত্মিযোর োরণ হে ভদখাি? অত্ ের্া 
এহ ত্য হ ত্যহছ। আিার পূিঘ-পহিত্ , িাইত্ -িাঁত্য হপহছত্যও এত্সহছ। 
  
 হ ত্সস অহলভার িলত্ল , হঠে িত্লত্ছ । অত্ ে অত্ ে জায ায আ রা ভ হছ। ভেিল 
উত্তর ভ রুত্য এখ ও পযঘন্ত যাইহ । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , উত্তর ভ রুত্য ভয   যাইহ  ভয   দহক্ষণ ভ রুত্যও  য। 
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ভসখাত্  েী আত্ছ আর আ াত্দর ভখাজঁার পালা েখ  ভশত্ষ িত্ি? 
  
আ াত্দর অত্ ে হেছু জা ার আত্ছ এিং অত্ ে হেছু পাওযার আত্ছ। আ াত্দর 
ভখাঁজার পালা ভশষ েত্ি িলত্য পাহর  া। যত্ি এের্া খাহল যাহলো তযহর েত্রহছ 
আপহ  হে ভসর্া প়িত্ি ? 
  
 হ ত্সস অহলভার যার পাত্শ এত্স িসত্ল  এিং োত্ের ওপর হদত্য প়িত্য  ােত্ল  
ভসর্া। 
  
পরেুল, হযহ  প্রশ্ন েরত্ল  প্র ত্ ই পরেুল ভে ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , োর-োরত্র্ পরেুল। খুিই আেষঘণীয আর এর স াধা  খুি দুিঃসাধে 
িোপার। 
  
আ ার অ ু া  ভয ভদাো  ভ ত্ে উহ  ওগুত্লা হেত্ হছত্ল , ভসই ভদাো  ভিাধিয উত্ঠ 
ভ ত্ছ। এখ  পরেুত্লর িেিিার েত্  ভ ত্ছ। শুধু হিত্দত্শ ভিত়্িাত্য যাওযার স য 
ভলাত্েরা িেিিার েত্র। োরণ ভ্র ত্ণ ঝাত্ লার িায ভ ত্ে ভরিাই পাওযা যায। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , শুধু পরেুত্লর জ ে আ ার  ত্  আগ্রি জাত্ । যা ছা়িা অ ে অত্ ে 
োহিহ  আত্ছ ভয   যাত্দর পহরিাত্র  া হসে হিপযঘত্যর খির িা য জ ভিা র  ল্প। 
 া হসে হদে হদত্য হযহ  খুিই হিপযঘত হছত্ল  এিং হযহ  যার জীিত্ র িহু িছর 
 া হসে িাসপাযাত্ল হছত্ল । 
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 ভসর্া ভোত্ া সহঠে পত্ র সন্ধা  হদত্য পাত্র িত্ল আ ার  ত্  িয  া। আহ  িলত্য 
োই, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার, ভসই ভ ত্যহর্ এত্স ওঁত্দর দুজ ত্ে গুহল েত্র  ােত্ি 
িযত্যা। যত্ি আহ  এর োরণ েী যা খুঁত্জ পাহে  া। 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল ,  া, ভসই হরভলিাত্রর ওপর শুধু ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ আর যার 
স্ত্রীর িাত্যর ছাপ হছল িত্ল ভজত্ হছ।  ালযত্য এেহর্ হশশুত্ে িয খু  েরা িয  য 
আক্র ণ েরা িয। এিং ভসই োজর্া েত্রহছল সম্ভিয ভলহি র োত্ভন্সক্রফত্র্র য জ 
ভিা । সমূ্পণঘ অ ে এে  ারী, এেজ  আযা হেংিা এেজ  োের। আর এের্া িোপার 
িল অ ঘ, আপহ  হ িযই অত্ ঘর িোপার এেরু্ আধরু্ জাত্  । 
  
এেরু্ অিাে িত্য প্রশ্ন েরত্ল  হ ত্সস অহলভার এখাত্  র্াো এত্লা ভো া ভ ত্ে। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , র্াো এখাত্  আত্সহ  এিং ভসর্া যত্ ষ্ট আগ্রত্ির োরণ। র্াো 
স্বাভাহিেভাত্িই আত্স। আত্মিযোর জ ে র্াো আসত্য পাত্র আিার ওই োরত্ণ র্াো 
ভখাযাও ভযত্য পাত্র। ভসখাত্  ভো াও ভিহশ পহর াণ র্াো  াোর খির পাওযা যাযহ । 
িোঁ যত্ি ভপ্র -র্হর্য অত্ ে োহিহ  শু ত্য পাওযা যায অ ঘাৎ স্বা ীর প্রহয অ ে  ারীর 
আেষঘণ আিার স্ত্রীর প্রহয অ ে পুরুত্ষর আসহক্ত। এই আেষঘণত্িাধ িা আসহক্ত ভসর্া 
এে যরত্ফই ভিাে িা অপর যরত্ফই ভিাে  া ভে  ভসর্া আত্মিযো িা খুত্ র পযঘাত্য 
 ়িাত্য পাত্র। অ ে এরে  র্র্ া প্রাযই র্র্ত্য ভদখা যায। আর এই  ুিূত্যঘ ভয প্রসত্ে 
ে া িলহছ ভসর্া অযেন্ত আগ্রিপূণঘ। সুযরাং ভসই োরত্ণই আহ  উহেে িত্য হ ত্সস 
িারর্  েত্ের জ ে অত্পক্ষা েরহছ। 
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ভসই ভযঙ্কর  হিলাত্ে ভে  ভয আপহ  গুরুত্ব হদত্য ো  আহ  হঠে িুঝত্য পাহর  া। 
উহ  যা েত্রত্ছ  ভসর্া িল পত্রর িোপাত্র  াে  লাত্ া। আিার উহ  আ াত্ে হদত্য 
অ ুসন্ধা  োলাত্য ো । আো হযহ  ভে  আপ াত্ে হদত্য অ ুসন্ধাত্ র োজ োলাত্য 
োইত্ছ ? আ ার োত্ছ এর্া ভে   ভয   ত্  িত্ে। ভদখু  এর্া এ   এের্া িোপার যা 
ভয ভোত্ া  া ুষত্েই খুঁত্জ িার েরত্য িত্ি। আর হযহ ই িত্ে  ভযা সূত্র। 
  
 ভযা সূত্র? 
  
 িোঁ, আ রা জাহ   া আসল ভসই ভযা সূত্রর্া েী? আর ভসর্া ভো ায? অ িা ভসর্া 
ভে  ? আ রা প্রত্যেত্ে জাহ  ভসই আত্মিযোর িোপাত্র হযহ  ভিহশ েত্র জা ত্য ো । 
আর ভযা সূত্র হিসাত্ি হযহ  আপ ার ধ ে ো হসহলযা আর ভসই ভছত্লহর্ত্ে এেহত্রয 
েরত্য োইত্য । 
  
আপহ  যািত্ল িলত্য ো  ভছত্লহর্ ওঁর হছল  া? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভস হছল এেজ  দত্তে পুত্র। এেহর্ ভছত্লত্ে হযহ  দত্তত্ে ভ   
োরণ যাঁর হ ত্জর ভছত্ল  ারা হ ত্যহছল। 
  
ওঁর হ ত্জর হশশু  ারা ভ ত্ছ? েী েত্র? ভে ? এিং েখ ? 
  
এসি প্রশ্ন আহ  হ ত্জই হ ত্জত্ে েত্রহছ। উহ  এের্া ভযা সূত্র িত্য পাত্র । ভয   
ভোত্ া প্রহযহিংসা ভ ওযার এের্া রৃ্ণা ভ ত্ে, অ িা ভোত্ া ভপ্র র্হর্য িোপার ভ ত্ে। 
িোঁ ওঁর সম্পত্েঘ আ াত্ে   িঃহির েরত্যই িত্ি এিং ভয ভাত্িই ভিাে ওঁর সত্ে 
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আ াত্ে ভদখা েরত্যই িত্ি। আহ  অপার , যাই সািাযে েরত্য পারত্িা  া। হেন্তু যাও 
হেন্তা েহর ভয, ভসর্া খুিই জরুহর। 
  
িাহ়ির েহলং ভিলর্া ভসই স য ভিত্জ উঠল এিং হ ত্সস অহলভার পাত্শর র্ত্র েত্ল 
ভ ত্ল । 
  
হযহ  িলত্ল , এ ভিাধিয হসহলযা এত্লা, আপহ  হেন্তু এ-িোপাত্র হ হিন্ত  ােত্য 
পাত্র । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , িোঁ হঠেই, যত্ি আশােহর ভ ত্যর্ার হদে ভ ত্ে ও আ াত্ে হ রাশা 
েরত্ি  া। 
  
েত্যে হ হ র্ িাত্দ হ ত্সস অহলভার হসহলযাত্ে হ ত্য এত্ল । ভ ত্যহর্র ভোত্খ  ুত্খ 
প্রেণ্ড সত্ন্দি। 
  
ভ ত্যহর্ িলল, আহ  জাহ   া। যহদ আহ –এরেুল ভপাযাত্রার হদত্ে যাোত্লা ভ ত্যহর্ 
এিং সত্ে সত্ে েুপ েত্র ভ ত্ল । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভযা াত্ে এ   এেজত্ র সত্ে পহরেয েহরত্য হদই হযহ  
আ াত্ে সািাযে েরত্ছ । আশােহর ভযা াত্েও উহ  সািাযে েরত্ি । যুহ  যা জা ত্য 
োইছ ভসর্ার ভখাঁজ েরত্যই হযহ  এখ  িেত। সযে উদর্ার্ত্  উহ  এেজ  হিত্শষ 
পারদশঘী। ইহ  িত্ল   ঁহসত্য এরেুল ভপাযাত্রা। 
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 ভীষণ সত্ন্দত্ির ভোত্খ হসহলযা যাোল ভপাযাত্রার হদত্ে। যার ভেিারা িত্ে হিম্বােৃহয 
 া া, প্রোণ্ড ভ াঁফ এিং ভছাত্র্া খাত্র্া ভেিারা। 
  
ভসই সত্ন্দত্ির সুত্রই হসহলযা িলল, আ ার  ত্  িয ওঁর  া  আহ  শুত্ হছ। 
  
ভপাযাত্রা দৃঢ়স্বত্র িলত্য ভেষ্টা েরহছত্ল  আ ার  া  অত্ ে ভলােই শুত্ ত্ছ। হেন্তু 
হযহ  িলত্ল ,  া োরণ িহু ভলাে যার  া  শুত্ ত্ছ  হেন্তু যারাই এখ   ীরি। 
  
আহ  হ ত্জর সম্পত্েঘ হেছু িলি আপ াত্ে যাই িসু   াদাত্ াযাত্জল। আহ  যখ  
ভোত্ া যদন্ত শুরু েহর যার ভশষ পযঘন্ত ভেষ্টা েত্র যাই। আহ  সযে উদ্ঘার্  েরি 
আর আপহ  ভসই সযেত্েই জা ত্য ো  এিং ভসই উপলহির্াই আহ  আপ ার  ত্  
জাহ ত্য যুলত্য োই। আহ  এর হিহভন্ন হদে আপ ার সা ত্  যুত্ল ধরত্য পাহর যা 
আপ াত্ে আেত েরত্য পাহর। যাই যহদ  ত্  েত্র  যািত্ল আ াত্ে ভিহশ হেছু 
হজত্জ্ঞস েরত্ি   া। 
  
ভপাযাত্রা ভ ত্যহর্র হদত্ে এের্া ভেযার এহ ত্য হদত্ল । হসহলযা ভেযাত্র িত্স আগ্রত্ির 
সত্ে যাঁর হদত্ে যাোত্ল । হযহ  িলত্ল , আপ ার হে  ত্  িয  া সযেত্ে আহ  
পত্রাযা েরত্য োই? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার ধারণা িযত্যা ভসই সযে এের্া আর্ায অ িা এের্া দুিঃখ 
িত্য পাত্র। আিার এও িত্য পাত্র ভয আপহ  িলত্য পাত্র , ভে  আহ  এগুত্লা ভ ত্ে 
 ুক্ত িত্য পারি  া? আপহ  িযত্যা িলত্য পাত্র  ভে  আহ  জা ত্য োইি? এর্া 
এ   এের্া ভিদ াদাযে উপলহি ভয িোপাত্র আহ  আশািেিে হেছুই েরত্য পাহর 
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 া।  া-িািার আত্মিযোর র্র্ া আহ  স্বীোর েহর এিং যাত্দর আহ  ভাত্লািাসযা   া 
িািাত্ে ভাত্লািাসা হ িযই হেছু ক্ষহযের  য? 
  
আজোল ভোত্ া ভোত্ া ভক্ষত্ত্র ভসর্া হিত্িে া েরত্য িত্ি িত্ল  ত্  িয িলত্ল  
হ ত্সস অহলভার, যত্ি আ রা িলত্য পাহর এর্া এের্া হিোত্সর  যু  অধোয। 
  
হসহলযা িলত্ল , এ   এের্া পহরহিহযত্য িাস েরহছ ভয, অিাে িত্য শুধু ভািহছ 
ভলােত্দর ে া এই িোপারর্াত্ে হ ত্য  া া  রেত্ র ে া িত্ল হিত্শষ েত্র আ াত্ে 
যখ  েরুণার ভোত্খ ভদত্খ। িলত্য পাত্র  ভে  আহ  যাত্দর েরুণার পাত্র িি? ভসই 
সত্ে ভেৌযূিলও, আহ  িলত্য োইহছ ভলাত্েত্দর ধারণার িোপাত্র। ভয সি ভলাত্ের সত্ে 
আপ ার সিঘদা ভদখা িত্ে, হেংিা ভয সি ভলাত্েত্দর আপহ  জাত্   অ িা ভয সি 
ভলাে আপ ার পহরিারত্দর জাত্ , এরে  জীি  আহ  োই  া। আহ  সযেত্ে জা ত্য 
োই, সযে যযই হ িুর, এিং হ  ঘ  ভিাে আহ  ভসই সযের ভ াোহিলা েরত্য পার এ 
আ ার দৃঢ় হিোস, দযা েত্র আ াত্ে অন্তয হেছু িলু । 
  
 এের্া আলাদা প্রত্শ্নর হদত্ে ভ া়ি হ ত্ল  হসহলযা যা আত্  ওর  ত্ র  ত্ধে হছল। 
এখ  ভসর্া প্রোত্শর অত্পক্ষায, হযহ  িলত্ল , ভিস ন্ডত্ে আপহ  ভদত্খত্ছ ? আপ ার 
সত্ে ভস ভদখা েরত্য এত্সহছল। ভস হেন্তু আ াত্ে িত্লত্ছ ভয, আপ ার সত্ে ভদখা 
িত্যত্ছ। 
  
িোঁ ভস এত্সহছল আ ার সত্ে ভদখা েরত্য। আপহ  হে যাত্ে ভসর্া েরত্য িত্ল হ ? 
  
ভস আ াত্ে হেছু হজত্জ্ঞস েত্রহ । 
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আর হযহ  যহদ হজত্জ্ঞস েরত্য  যািত্ল? 
  
জাহ   া। ভসর্া েরত্য হ ত্ষধ েরা উহেয হছল হে া। এিং ভোত্ া োরত্ণই ভয যার 
ভসর্া েরা উহেয  য এ ে ার্াও যাত্ে িলা উহেয হছল হে া যাও আহ  জাহ   া। 
আিার এ-িোপাত্র যাত্ে উৎসাহিয েরা উহেয হছল হে া যাও জাহ   া। 
  
এের্া প্রশ্ন আহ  আপ াত্ে েরত্য োই  াদত্ াযাত্জল, যহদ এের্া স্পষ্ট িোপার 
আপ ার  ত্  ভজত্   াত্ে যা আ ার হেন্তার োরণ িত্যত্ছ, ভসর্া অ ে হেছু ভ ত্ে 
অত্ ে ভিহশ জরুহর হে া আহ  জা ত্য োই। ভসর্া েী? 
  
এেরু্ আত্  আপহ  িলত্ল  ভিস ন্ড আ ার সাত্  ভদখা েরত্য এত্সহছত্ল । এিং ভয 
োরত্ণ আ ার োত্ছ ওঁর আসা যার জ ে উহ  খুিই উদগ্রীি। এখ  ভসর্া খুি জরুহর 
িোপার। যহদ আপহ  আর ভিস ন্ড সহযেই হিত্য েরার জ ে ইো প্রোশ েত্র  ভসর্া 
অযেন্ত গুরুত্বপূণঘ োরণ আজোল যরুণ যরুণীরা হেন্তা েত্র  া দুহর্ জীিত্ র  ত্ধে 
ভযা সূত্র রে া েরার যাহ ত্দর ভোত্ া িালাই যাত্দর  ত্ধে ভ ই। ভসই রে  এের্া 
জীিত্  হে আপ ারা প্রত্িশ েরত্য ো ? আপ ার িািা  ার  ৃযুে আত্মিযো িা অ ে 
ধরত্ র ভোত্ া হেছু হে া যাত্য আপ ার হেংিা ভিস ত্ন্ডর েী আত্স যায িলু ? 
  
ভসর্া এত্েিাত্র অ ে ধরত্ণর  ৃযুে িা ভসর্া–আপ ার হে  ত্  িয এ িোপাত্র? 
  
ভসরে  হেছু এের্া িত্যও পাত্র। এিং ভসর্া হিোস েরার  ত্যা োরণ আত্ছ। এ 
ভক্ষত্ত্র েত্যের্া িোপার আত্ছ যার ভ ত্ে  ত্  িত্য পাত্র এর্া আত্মিযো  য। আিার 
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পুহলত্শর  ত্যা ভদখত্য ভ ত্ল-সাক্ষে প্র াণ ভদত্খ শুত্  যাঁরা  যা য হদত্যত্ছ ভয, ভজা়িা 
আত্মিযো ছা়িা অ ে আর হেছুই িত্য পাত্র  া। হেন্তু এর োরণ যারা েখ ওই 
জা ত্য পাত্রহ । আপহ ও ভযা যাই  ত্  েত্র ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , িোঁ আহ ও যাই  ত্  েহর, আহ  িলত্য োইহছ সি হেছু ভদত্খ শুত্  
অ িা ভসগুত্লা সম্পত্েঘ হেন্তা ভাি া েত্র হেংিা ভয হদে হদত্যই আপহ  হিোর েরু  
 া ভে  এখ ও আপহ  ওঁত্দর  ৃযুের প্রেৃয োরণ জা ত্য পাত্র হ , এর োরণ আপহ  
জাত্    া ভযা যাই  া? 
  
 া,  া, ভস িোপাত্র আহ  এখ ও হ হিয িত্য পাহরহ । যত্ি আ ার ধারণা েী জাত্  , 
ভসর্া জা া খুিই ভিদ াদাযে িত্য পাত্র। আপ াত্ে আহ  হজত্জ্ঞস েরি আো িলু  
ভযা অযীয হে পহযযই? আহ  এেজ  যুিত্েৰ ে া ভাহি অিশে ভসও আ ার ে া 
ভাত্ি, আ রা এেসত্ে ভহিষেৎ জীি  োর্াি িত্ল হঠে েত্রহছ। িঠাৎ হজত্জ্ঞস েরত্ল  
হসহলযা, আো ভস হে আপ াত্ে িত্লত্ছ ভয, ভস এেজ  দত্তে পুত্র? 
  
িোঁ উহ  যাই িত্লত্ছ । 
  
যািত্লই ভদখু , এের্া হে ভোত্ া িোপার িত্য পাত্র ওই ভদ্র হিলার? ভে  হযহ  
এখাত্  আসত্য যাত্ি  হ ত্সস অহলভারত্ে হেন্তায ভফলার জ ে? হেংিা হযহ  ভে  ভেষ্টা 
েরত্ি  যাত্ে হদত্য আ াত্ে হজত্জ্ঞস েরার জ ে আ ার িািা- ার  ৃযুের প্রেৃয োরণ 
েী? আর হযহ  যখ  ভিস ত্ন্ডর হ ত্জর  া   ? 
  
ভিস ন্ড হে যাত্ে ভযাযাক্কা েত্র? 
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হসহলযা িলত্ল ,  া, যত্ি আহ  িলত্য পাহর খুি সম্ভি ওঁত্ে অপছন্দই েত্র ও। আ ার 
অ ু া  ওর এই  ত্ াভাি সি স ত্যর জ েই। 
  
ওঁর জ ে অত্ ে অ ঘ খরে েত্রত্ছ  ভয   সু্কত্লর, ভপাশাত্ের জ ে এিং অ ে আরও 
খরে িািদ। যািত্ল হে আপহ   ত্  েত্র  ভিস ত্ন্ডর ভাত্লা  ন্দ ভদখত্য ো   া 
উহ ? 
  
আহ  যা  ত্  েহর  া। আ ার  ত্  িয আর এেহর্ ভছত্ল ওঁর  ত্য পুত্ত্রর জায ায 
আসুে উহ  যাই ো । োরণ ওঁর এেহর্ ভছত্ল হছল। এের্া দুর্র্ঘ ায ভস  ারা যায। 
আর ভসই োরত্ণই হযহ  োউত্ে দত্তে হিত্সত্ি হ ত্য ভেত্যহছত্ল । ওঁর স্বা ী হেছু হদ  
িল  ারা ভ ত্ছ। এই সি হদ গুহল োর্াত্ া এয েষ্টের 
  
আহ  সি জাহ , আহ  এের্া খির জা ত্য োই। 
  
 ওই ভদ্র হিলা িা ভিস ত্ন্ডর িোপাত্র ভযা? 
  
িোঁ ভিস ত্ণ্ডর, আো উহ  ওঁর োছ ভ ত্ে আহ ঘে সািাযে পা ? 
  
আপহ  যা িলত্য োইত্ছ  যা আহ  হঠে িুঝত্য পারহছ  া। যত্ি আ ার অ ু া  ও 
আ ার ভার হ ত্য পারত্ি  া। যহদও এেহর্ স্ত্রীর ভরণত্পাষত্ণর ভার ভ ওযার ক্ষ যা 
যত্ ষ্ট আত্ছ। ওত্ে যখ  দত্তে ভ ওযা িয যখ  ওর ভরণত্পাষত্ণর জ ে হেছু অত্ ঘর 
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িেিিা েরা িত্যহছল, যত্ ষ্টই ভাত্লা অ ঘ হছল ভসর্া। ভা ে িা ভসরে  হেছু আহ  ভাহি 
 া। 
  
ভে , হযহ  হে হেছু দাহিত্য রাখত্য পাত্র   া? 
  
েী িলত্ল  আপহ ? ও আ াত্ে হিত্য েরত্ল র্াোর ভযা া  িন্ধ েত্র ভদত্ি  উহ ? 
আ ার  ত্  িয  া ভসরে  ভোত্ া হেছু হযহ  েরত্য পাত্র । আ ার ধারণা উহেলরা 
িা ওর দত্তে ভ ওযার িেিিা যারা েত্রহছত্ল   াত্  দত্তে ভ ওযার ভসাসাইহর্র ে া 
িলহছ, যারা যখ ই সি হেছু িেিিা েত্র হদত্যহছত্ল । আহ  আরও এের্া প্রশ্ন েরি 
যার উত্তর শুধু আপহ ই জাত্  । অিশে হ ত্সস িারর্  েেও জা ত্য পাত্র , ভসর্া 
িল ভিস ত্ন্ডর আসল  া ভে হছত্ল ? 
  
এ িোপাত্র ওঁর  াে  লাত্ া ভসর্াই হে এের্া োরণ? আপহ  হে যাই  ত্  েত্র ? 
এই ভয   আপহ  িলত্ল  ভে এই ভিস ন্ড অ িা োর ভছত্ল এই সি প্রত্শ্নর উত্তর 
জা ার জ েই হে ওঁর এয আগ্রি? 
  
 া, িলহছ ভযা  া। এসত্ির আহ  হেছুই জাহ   া। যত্ি আ ার  ত্  িয ও োত্রার 
অচ্িধ সন্তা । োরণ এই ধরত্ র ভছত্লত্ ত্যত্দরই ভযা দত্তে ভ ওযা িয যাই  য হে? 
উহ  িযত্যা ওর আসল  া িা িািার সম্পত্েঘ হেছু জা ত্য পাত্র  িা ভসরে  হেছু। 
যত্ি উহ  যহদ জাত্   ও ওত্ে হেছু িত্ল হ । আহ  অন্তয ভজত্ হছ েযেগুহল আত্জ 
িাত্জ ভছত্ল ভভাত্লাত্ া ে া উহ  িত্লহছত্ল  ভয   োউত্ে দত্তে হ ত্য ভ ত্ল যা 
েরত্য িয। 
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আ ার অ ু া  ভোত্ া ভসাসাইহর্ িযত্যা িত্ল  ােত্ি ভয, এইভাত্ি খিরর্া আপহ  
িলত্য পাত্র  হেংিা ভিস ন্ড হে জাত্   ভোত্ া রত্ক্তর সম্পত্েঘর ে া? 
  
আ ার  ত্  িয  া ভিস ন্ড জাত্ । হেন্তু আ ার এও  ত্  িয  া ভয, যার জ ে ওর 
ভোত্ া হেন্তার োরণ আত্ছ। ভসরে  হেন্তাগ্রত ভছত্ল ও  যই। 
  
আপহ  িযত্যা জাত্  , হ ত্সস িারর্  েে আপ াত্দর এেজ  পাহরিাহরে িনু্ধ হছত্ল , 
িয  ার অ িা িািার? আপহ  হে েখ ও ওঁ ার সত্ে হ হলয িত্যহছত্ল ? যখ  আপহ  
ভছত্লত্িলায আপ ার হ ত্জর িাহ়িত্য হছত্ল ? 
  
আ ার যা  ত্  িয  া। োরণ ভিস ত্ন্ডর  া হ ত্সস িারর্  েে  ালযত্য 
হ ত্যহছত্ল । সম্ভিয ওঁর স্বা ী ভসখাত্ ই  ারা যা । এিং ওঁরা যখ  হিত্দত্শ হছত্ল  
ভসই স য ভিস ন্ডত্ে ইংলোত্ন্ডর সু্কত্ল পাঠাত্ া িয। এিং ছুহর্র স য ওঁর ভোত্ া 
খু়িযুত্যা অ িা  াসযুত্যা ভাই হেংিা ভোত্ া পহরহেযজ  যাত্দর িাহ়িত্য ওত্ে হ ত্য 
ভযয। এিং এইভাত্িই আ রা পরস্পর পরস্পত্রর িনু্ধ িত্য উত্ঠহছলা । আহ  সি 
স যত্যই ওত্ে  ত্  ভরত্খহছ।  াত্ছ ওঠার খুি ওতাদ হছল এিং ও আ াত্ে পাহখর িাসা 
আর পাহখর হিত্ র িোপাত্র হশহখত্য হছল। আহ  এেজ  িত়্িা  াযত্ের পূজাহরণী 
িলত্য পাত্র । যাই পত্র আিার যখ  ভদখা িয হিেহিদোলত্য স্বভািযই আ রা 
পরস্পর উভযই আত্রা োত্ছ এত্স পহ়ি। আ রা দুজত্ ই আত্লাে া েহর ভয, আ রা 
ভছত্লত্িলায ভো ায হছলা । যারপর ও এেহদ  আ ার  া  হজত্জ্ঞস েত্র। ও িত্লহছল 
আহ  ভেিল ভযা ার হিস্টা   া র্া জাহ । যখ  আ রা দুজত্  অত্ ে ে াই  ত্  
েরার ভেষ্টা েহর। আপহ  িযত্যা িলত্য পাত্র  এর ফত্ল আত্ র ভ ত্ে আ রা দু-জ  
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আরও ভিহশ র্হ ি িত্য উহঠ। িলত্য ভ ত্ল ওর সম্পত্েঘ সি হেছু আহ  জাহ   া। হেন্তু 
আহ  জা ত্য োই। এ   এের্া িোপার যা সহযে সহযে র্ত্র্হছল যাত্য আপহ  জহ়িত্য 
প়িত্য পাত্র  আর ভসর্া যহদ আপহ   া জাত্   আপহ  র্র িাঁধত্ি  েী েত্র? জীিত্  
আপহ  হেই িা েরত্য যাত্ি ? 
  
 সুযরাং আপহ  িলত্ছ  আহ  ভয  আ ার যদত্ন্তর োজ োহলত্য যাই। 
  
িোঁ যাত্য যহদ ভোত্ া ফুল িয। যহদও আহ  আর ভিস ন্ড ভয ভাত্ি হেছু য ে 
অ ুসন্ধা  েরার ভেষ্টা েত্রহছ ভস ভাত্ি  য হেন্তু। োরণ যাত্য আ রা খুি এের্া সফল 
িইহ । সুযরাং এর ভ ত্ে সিত্জই অ ু া  েরা যায ভসর্া সহযেোত্রর জীিত্ র োহিহ  
িত্য পাত্র  া। এর্া  ৃযুের োহিহ  অ িা দুহর্  ৃযুের র্র্ া ভসর্াই িলা ভযত্য পাত্র। 
যখ  ভজা়িা আত্মিযো যখ  ভয ভেউ ধত্র হ ত্য পাত্র ভসর্া  ৃযুের খির। ভশেপীযার 
িা অ ে ভো াও ভলখা ভসই উহক্তর ে া  ত্  পত়্ি আর  ৃযুের ভক্ষত্ত্র ভসর্া ভা  েরা 
যায  া। িোঁ আপহ  োহলত্য যা । ভপাযাত্রার হদত্ে হফরত্ল  হসহলযা এিং িলত্ল , 
অ ুসন্ধা  োহলত্য যা । আপহ  যহদ  ত্  েত্র  আপ ার যদত্ন্তর ফলাফল সরাসহর 
আ াত্ে িলত্য পাত্র  অ িা হ ত্সস অহলভারত্েও িলত্য পাত্র । যারপর হসহলযা 
হ ত্সস অহলভাত্রর হদত্ে যাহেত্য িলত্ল , ধ ঘ  া, আপ াত্ে আহ  আযহঙ্কয েরত্য 
োই  া হেন্তু আহ  সরাসহর ভর্া়িার  ুখ ভ ত্ে ে ার্া শু ত্য োই। আ ার ে ার্া 
ভিাধিয রূঢ় িত্য ভ ল হেন্তু হিোস েরু  আঁহসত্য ভপাযাত্রা আহ  ওভাত্ি িলত্য 
োইহ । 
  
 া, ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  ভর্া়িার  ুখ িত্য োই। 
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আপহ  হে  ত্  েত্র  আপহ  সফল িত্য পারত্ি ? 
  
আ ার হিোস আহ  পারি। 
  
আর সি স ত্যই ভসর্া সযে িত্য  াত্ে যাই ভযা? 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল , সাধারণয ভসর্া সযে িত্যই  াত্ে। যার ভিহশ আহ  হেছু িলত্য 
পারি  া। 
  
হ ত্সস িারর্  েে 
  
দরজা পযঘন্ত হসহলযাত্ে এহ ত্য হদত্য এত্স হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল , ভ ত্যহর্র 
সম্পত্েঘ আপ ার হে ধারণা? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভেৌযূিল জা াল এেহর্ ভ ত্য। খুি িেহক্তত্বসম্পন্না ভ ত্য। আহ  যহদ 
ভসইভাত্ি ওত্ে খা়িা েরত্য োই যািত্ল অিশেই িলি ও হিত্শষ এেজ , ভোত্ া 
এেজ   য। 
  
 িোঁ ভসর্া খুিই সযে, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। আহ  োই আপহ  হেছু িলু । 
  
োর সম্পত্েঘ, ভ ত্যহর্র সম্পত্েঘ হে? সহযে ে া হে জাত্  , ওত্ে আহ  খুি এের্া 
ভাত্লা জাহ   া। ধ ঘসন্তা  সম্পত্েঘ ভেউ ভয   হেছু জা ত্য পাত্র   া। যাত্দর 
সম্পত্েঘ ভিহশ  ভীত্র প্রত্িশ েরা যায  া, আর যাছা়িা ভোত্ া উপাযও  াত্ে  া। 
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আহ  ওর ে া িলত্য িহলহ । ওর  ার ে া িলু । 
  
 ও যাই িলু । 
  
আপহ  হে ওর  াত্ে জা ত্য ? 
  
 ওঁর সম্পত্েঘ আপহ  েী জা ত্য ো  িলু ? 
  
আপ ার হে ওঁত্ে  ত্  আত্ছ? েী রে   হিলা হছত্ল  উহ ? 
  
আপ াত্ে এের্া ে া িহল। ভোত্ া িোপাত্র ভেউ অযীত্যর ভোত্ া ভলােত্ে পুত্রাপুহর 
ভুলত্য পাত্র  া এিং ভুলত্য পাত্র  া ভসই অযীত্যর সৃ্মহযর্াত্ে। 
  
আো িলত্য পাত্র  আপ ার  ত্  েী রে  ভরখাপায হযহ  েত্রহছত্ল ? 
  
 হ ত্সস অহলভার িলত্ল , সুন্দরী হছত্ল  হযহ  যত্ি ভযত্রা ভোে িছর িযত্সর 
হেত্শারীর  য   য, যখ  ওঁর ভদত্ি অত্ ে েহিঘ ও ভ দ জত্  হ ত্যহছল। আ ার  ত্  
িয আ াত্দর সেত্লরই ভসরে  িত্য  াত্ে। 
  
 ওঁর  ত্ধে িেহক্তত্ব হছত্লা? 
  
ভসর্া  ত্  েরা খুি েহঠ  িোপার। োরণ উহ  আ ার এে াত্র িনু্ধ িা অন্তরে িনু্ধ 
হছত্ল   া। আ রা যখ  অত্ ত্েই এেসত্ে ভ লাত্ শা েরযা , যা আপহ  িলত্য 
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পাত্র  আ াত্দর সিার ধো  ধারণা এিং পছন্দ-অপছন্দ প্রায সিারই এেরে  হছল। 
ভর্হ স ভখলায আ াত্দর খুি আগ্রি হছল। এিং আ রা অত্পরায ভযত্য ভাত্লািাসযা । 
আ াত্দর এের্া সাধারণ ধারণার ে া আপ াত্ে ভশা ালা । 
  
 হল ভপ্রস্ট -ভগ্র। এর্াই হে ওঁর  া  হছল। আপ াত্দর দুজত্ রই হে িযত্েণ্ড হছল? 
  
আ ার  ত্  িয এের্া অ িা দুত্র্া িত্ি। যা অিশে পপ  াযেত্দর জ ে  য। হিহভন্ন 
ধরত্ র হিখোয অহভত্ যারা। 
  
  হল অ িা  া ঘাত্রর্ ভপ্রস্ট  ভগ্রর ে া ভিহশ েত্র িলু । এই ভ ত্যহর্ আপ াত্ে যার। 
ে া জাহ ত্যহছত্ল  পত্র। 
  
 া, আ ার ধারণা হযহ  যা েত্র হ , োরণ ওঁরা ভসরে    । যত্ি আ ার  ত্  িয 
এই ভ ত্যহর্র ভ ত্ে  হল আরও ভিহশ ভািপ্রিণ। 
  
আ ার ভশা া ে া ওঁরা  াহে য জ ভিা ? 
  
  া, হযহ  যা হছত্ল   া, প্রায এেই িযত্সর িত্ল হযহ  িযত্যা যা িত্য পারত্য । 
হেন্তু, যত্ি আ ার অ ু া  হযহ  ইংলত্ন্ডর এত্েিাত্রর অ ে এে জায ার ভ ত্য। যত্ি 
আহ  হ হিয  ই। যত্ি আপ ার  ত্যা আ ারও  ত্  িত্যহছল িহল আর  হল য জ 
ভিা , এেিার েী দু-িার হিত্শষ উপলত্ক্ষে িহলর সত্ে আ ার ভদখা িত্যহছল। এে 
স য ওঁত্ে অিশেই  হলর  ত্যা ভদখায। য জ ভিাত্ রা িত়্িা িত্য  ােত্ল যাত্দর 
 াত্ র সত্ে েুত্লর িাঁধুহ  হভন্ন রে  েরা িয। ওত্দর েুত্লর স্টাইল হছল যাই হভন্ন 
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রেত্ র। এর ফত্ল ওত্দর হেহিয েরা সুহিধা িয। আ ার  ত্  িয যার ভিা  িহলর 
অ ুরক্ত হছল, হেন্তু যার িোপাত্র ভিহশ ে া িলত্য   া হযহ । যখ  যা আ ার  ত্  
িযহ  এখ  আ ার  ত্  িয যার ভিাত্ র সত্ে িযত্যা এের্া ভুল ভিাঝািুহঝ িত্য 
 ােত্ি। হযহ  এেিার েী দুিার অসুি িত্যহছত্ল  এিং হেহেৎসার জ ে ভো াও 
হ ত্যহছত্ল । এেিার ভযা আহ  অিাে িত্যহছলা  হযহ  হে পেু িত্য ভ ত্ছ ? এেিার 
এে োহে া ওঁত্ে স ুত্দ্রর ধাত্র হ ত্য যা  োরণ যাঁর স্বািে ভাত্লা েত্র ভভালার জ ে। 
আহ  হঠে অ ুভি েত্রহছলা   হল যার অ ুরক্ত হছত্ল । এিং ভয ভোত্ া ভাত্ি যাত্ে 
রক্ষা েরার ইো হছল। এর ভ ত্ে হে আপহ  হেছু অ ঘ খুঁত্জ পাত্ে ? অ িা এর 
ভ ত্ে হে হেছু আন্দাজ েরত্য পারত্ল ? 
  
ভ াত্র্ই  য িলত্ল  এরেুল ভপাযাত্রা। 
  
অ ে স ত্য ভদত্খহছ যার সম্পত্েঘ ভোত্ া ে া িলত্য োইত্য   া, শুধু হযহ  যার  া ও 
িািার ে া িলত্য । হযহ  খুি হপ্রয হছত্ল  যাত্দর আিার ওঁত্দরও হযহ  খুি 
ভাত্লািাসত্য । যার  া এেিার পোহরত্স এত্সহছত্ল । হযহ  যাত্ে িাইত্র ভিত়্িাত্য 
হ ত্য হ ত্যহছত্ল , খুি এের্া সুন্দরী হছত্ল   া, হেন্তু ে ৎোর শান্ত ও  র  প্রেৃহযর 
 হিলা হছত্ল । 
  
ও যাই িুহঝ! আপ ার োত্ছ আ াত্দর সািাযে েরার  ত্যা হেছুই ভ ই? যার ভোত্ া 
িযত্েন্ডও হছল  া? 
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হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এখ োর  ত্যা আ াত্দর স ত্য এয িযত্েত্ন্ডর েল হছল 
 া। আ ার অ ু া   হল যার অহভভািেত্দর সত্ে হিত্দত্শ ভো াও েত্ল যা । যত্ি 
ভারত্য  য, খুি সম্ভি ইহজত্প্ট। আ ার ধারণা ওঁরা হিত্ো োহর্ে সাহভঘত্স হছত্ল । 
এেস য যাঁরা সুইত্িত্  হছত্ল । যারপর িার ুিা অ িা ওত্যস্ট ইহন্ডত্জ। আ ার  ত্  
িয ভদ্রত্লাে  ভ ঘর িা ভসই রে  হেছু হছত্ল । ভসর্া হেন্তু ভেউ  ত্  রাখত্য পাত্র 
 া।  হলর  াত্ র হশক্ষত্ের প্রহয খুি আগ্রি হছল, যত্ি আ ার  ত্  িয এখ োর 
িযত্েত্ন্ডর যুল ায ে  ঝাত্ লার িোপার হছল ভসর্া।  াত্  আহ  ভিাঝাত্য োইহছ 
প্রহযহদ   া  ভশখাত্য আসার আত্  ওঁর জ ে প্রযীক্ষা েরার  ত্ধে আলাদা এের্া 
ভরা ান্স হছল, হছল আলাদা উন্মাদ া। আপ ার োত্ছ যারা এেরু্ আলাদা ধরত্ র 
হছত্ল । ভয ভেউ যাঁত্দর জ ে রাত্য স্বে ভদখত্য । যার জ ে আ ার হপ্রয  ঁহসত্য 
এোিলফ যখ  েত্লরায আক্রান্ত িত্যহছত্ল  যার জীি  রক্ষা েরার জ ে আহ  রক্ত 
দা  েত্রহছলা । এে স য আহ  প্রায হির েত্র ভফহল ভয আহ   াসঘ িি। ভয ভোত্ া 
 ুিূত্যঘ িারর্  েে এত্স প়িত্য পাত্র । আপ াত্ে ভদত্খ এখ  শুধু ভািহছ যার েী 
প্রহযহক্রযা িত্য পাত্র? 
  
র্হ়ির হদত্ে যাোত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
একু্ষহ  যাত্ে আ রা ভদখত্য পাি। 
  
প্র ত্  হে আ াত্দর িলার  ত্যা হেছু আত্ছ? 
  
েত্যের্া িোপাত্র আ াত্দর হেন্তা েরত্য িত্ি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

196 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

আহ  িলহছ এের্া েী দুত্র্া িোপাত্র আ রা যদন্ত েরত্য পাহর। ভয   আপ ার জ ে 
িলি িাহয যদন্ত আর আ ার জ ে িাহযর প্রযীে রূত্প অহভ য েরা। 
  
 হ ত্সস অহলভার িলত্ল , এর্া এের্া দারুণ হিস্মযের িোপার। আহ  আপ াত্ে 
আত্ ই িত্লহছ ভয আহ  িাহযর োজ েত্রহছ! 
  
 আিঃ হেন্তু িাহযরা আপ ার িত্য োজ েত্র ভয িলত্ল  এরেুল ভপাযাত্রা। 
  
সা ত্ র দরজার র্ণ্টা আিার ভশা া ভ ল এিং ভপাযাত্রা এিং হ ত্সস অহলভার 
পরস্পত্রর হদত্ে যাোত্ল । হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভিশ। আহ  যাই। এেরু্ পত্রই 
হ ত্সস অহলভার হ ত্সস িারর্  েেত্ে সত্ে হ ত্য র্ত্র ঢুেত্ল । 
  
হ ত্সস িারর্  েে িলত্ল , েী সুন্দর আপ ার ফ্ল্োর্! আপ ার  ূলেিা  স য ভ ত্ে 
খরে েরার জ ে আহ  েৃযজ্ঞ। যহদও আহ  হ হিয আপহ ই িত্লত্ছ  আ াত্ে আসার 
জ ে। পাত্শ িসা এরেুল ভপাযাত্রার হদত্ে যাোত্ল  এিং যার  ুত্খর ওপর এে 
অস্পষ্ট ছাযা ভদখত্য ভপত্ল । আিার পর  ুিূত্যঘই যার দৃহষ্ট ভ ল জা ালার সা ত্  
ভিাধগ্রত হপযাত্ ার ওপর। হ ত্সস অহলভার  ত্  েরত্ল  ভয, হ ত্সস িারর্  েে 
িযত্যা ভািত্ছ  এরেুল ভপাযাত্রা িুহঝ এেজ  হপযাত্ া  াযে। এই ভুল ধারণা দ্রুয 
োহর্ত্য ভযালার জ ে হযহ  যৎপর িত্য উঠত্ল । 
  
পহরেয েত্র ভদওযার জ ে উঠত্ল  এিং িলত্ল , ইহ  িত্ে  ঁহসত্য এরেুল ভপাযাত্রা। 
ভপাযাত্রা এহ ত্য এত্স ের দঘ  েরত্ল । 
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আ ার  ত্  িয এে াত্র উহ ই পারত্ি  ভোত্ া  া ভোত্ াভাত্ি আপ াত্ে সািাযে 
েরত্য। ভসহদ  আ ার ধ ঘে ো হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্-এর িোপাত্র আপহ  জা ত্য 
োইহছত্ল  আ ার োত্ছ। 
  
আপ ার হে দযা আপহ  আ াত্ে  ত্  ভরত্খত্ছ । আহ  আশা েরি সহযেোত্রর েী  
র্ত্র্হছল ভস িোপাত্র আপহ  আ াত্ে এেরু্ আত্লােপায েরত্য পারত্ি । 
  
 হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আ ার আশঙ্কা, আহ  খুি ভিহশ সফল িত্য পাহরহ । ভসই 
জ েই  ঁহসত্য ভপাযাত্রাত্ে আহ  িত্লহছ আপ ার সত্ে ভদখা েরার জ ে। এ-িোপাত্র 
উহ  এেজ  হিত্শষজ্ঞ িলা ভযত্য পাত্র। এর্া এ   এের্া ভিদ াদাযে র্র্ া যা 
র্ত্র্হছল আজ ভ ত্ে অত্ ে িছর আত্ । 
  
হ ত্স িারর্  েে িলত্ল , যা অিশে হঠে। এখ ও ওঁর ভোত্খ এের্া সত্ন্দি ভয  
ভর্ারাত্ফরা েরত্ছ। 
  
হ ত্সস অহলভার প্রশ্ন েরত্ল  : এখ  িলু  েী ো ? োত্যর স য অত্ ে আত্ ই েত্ল 
ভ ত্ছ। সুযরাং এে গ্লাস ভশহর? অ িা আপ ার পছন্দসই ভোত্ া েেত্র্ল জাযীয 
হেছু? 
  
ওিঃ! এে গ্লাস ভশহর। 
  
ভপাযাত্রাত্ে হজত্জ্ঞস েরত্ল , েী খাত্ি  আপহ ? 
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ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ ও ভশহর। 
  
িাঁফ ভছত়্ি ভয  ভয  িাঁেত্ল  হ ত্সস অহলভার। ভপাযাত্রা ভয যার হপ্রয হড্রঙ্কস ো হ  
যার জ ে  ত্   ত্  ধ েিাদ জা াত্ল । োরণ হযহ  যহদ যার হপ্রয হড্রঙ্কস োইত্য , 
হযহ  হদত্য পারত্য   া। যার ভা়িায এই  ুিূত্যঘ ভসর্া হছল  া। ভপাযাত্রাত্ে আহ  
আত্ ই িত্ল ভরত্খহছ আপহ  ভয িোপাত্র যদন্ত েরত্য ো । 
  
হ ত্সস িারর্  েে িলত্ল , িোঁ। যার  ুখ ভদত্খ হেন্তু  ত্  িল যার সত্ন্দি এখ ও 
যাযহ  োরণ ভপাযাত্লার পারদহশঘযার জ ে। 
  
ভপাযাত্রাত্ে িলত্ল  হযহ , এই সি যরুণত্দর আজোল ভিাঝা খুিই  ুশহেল। ভয   
আ ার ভছত্লর ে াই ধরু । ও ভীষণ ভাত্লা ভছত্ল এিং আ াত্দর হিরার্ আশা ভয, 
ভহিষেত্য ভস উন্নহয েরত্ি। সম্ভিয হ ত্সস অহলভার আপ াত্ে িত্লত্ছ । ওঁর ধ ঘে ো 
হসহলযা অিশে এ-খিরর্া সিই জাত্ । ভস খুি সুন্দর ভ ত্য। এই িনু্ধত্ব  ত়্ি উঠত্লও 
প্রাযই ভদখা যায ভসর্া ভিহশহদ  ভর্ত্ে  া, এর্া ওত্দর তেত্শার ভপ্র । অত্ ে িছর 
আত্ র ে া সি  া িত্লও হেছু জা া আ ার জরুহর অন্তয আত্ র ভলােত্দর সম্পত্েঘ। 
যহদও আহ  জাহ  হসহলযার জন্ম িৃত্তান্ত ভাত্লা হেন্তু ভসখাত্  এ   এের্া হিত্যা ান্ত 
র্র্ া র্ত্র্ যায। আ ার  ত্  িয িলত্য পাত্র  হিোস ও এর্া এের্া আত্পাত্ষ 
আত্মিযো। েী এ   পহরহিহযর সমু্মখী  িত্য িত্যহছল যাত্য যাত্দর আত্মিযোর প  
ভিত্ছ হ ত্য িত্যহছল। ভস সম্পত্েঘ এখ ও পযঘন্ত ভেউ আত্লােপায েরত্য পাত্রহ । 
এ   ভোত্ া িনু্ধ ভ ই আ ার যাত্দর সাত্  র োত্ভন্সক্রফত্র্র িনু্ধত্ব যাত্দর ভ ত্ে ভসই 
আত্মিযোর িোপাত্র জা ত্য পাহর। যাই আ ার পত্ক্ষ ধারণা েরা খুিই েষ্টের িোপার। 
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আহ  জাহ  হসহলযা খুিই ভাত্লা ভ ত্য। হেন্তু ভয ভেউ ওত্দর পহরিাত্রর িোপাত্র জা ত্য 
োইত্ি আর অত্ ে ভিহশ েত্র। আর ভসর্াই ভযা স্বাভাহিে  য হে? 
  
 আ ার িনু্ধ হ ত্সস অহলভাত্রর োত্ছ আহ  আহ  জা ত্য পাহর আপহ  এের্া হিত্শষ 
র্র্ ার িোপাত্র আ ার োত্ছ জা ত্য ো । আর ভসই র্র্ ার্া িল প্রেৃযপত্ক্ষ ভসই 
আত্মিযো হঠে েীভাত্ি র্ত্র্হছল– াত্  
  
 হ ত্সস অহলভার দৃঢ়স্বত্র িলত্ল , ভসই ভয আপহ  জা ত্য ভেত্যহছত্ল  ভয, হসহলযার 
িািা যার  াত্ে গুহল েত্র পত্র হ ত্জই হ ত্জত্ে গুহল েত্রহছত্ল   া হসহলযার  া যার 
িািাত্ে গুহল েত্র পত্র হ ত্জই হ ত্জত্ে গুহল েত্রহছল। 
  
হ ত্সস িারর্  েে িলত্ল , আহ   ত্  েহর এর  ত্ধে হ িযই এের্া যফায ভ ত্ে 
যায। 
  
খুি  ূলেিা  যুহক্ত, িলত্ল  ভপাযাত্রা এিং যাঁর িলার ধর র্া শুত্   ত্  িল খুি এের্া 
উৎসািিোিে  য। ও ভিা, এর পিাদপত্র্ এের্া ভািাত্ি  আত্ছ আর ভসই 
ভািাত্িত্ র র্র্ াই যাত্দর আত্মিযোর পত্  ভঠত্ল ভদয। আপহ  হ িযই এর্া  া ত্ি  
সি হিত্যত্যই ভয ভেউ সন্তাত্ র ে া হেন্তা েত্র  াত্ে।  াত্  আহ  িলত্য োইহছ িংশ 
পরম্পরাক্রত্  োহরহত্রে তিহশত্ষ্টের পু ািৃহত্ত যাত্য র্ত্র্। আ রা এখ  উপলহি েরত্য 
পাহর পহরত্িত্শর ভ ত্েও ভসর্া অত্ ে ভিহশ হেছু। এিং ভসর্া এের্া েহরত্র  ঠত্ র 
হদত্ে ভঠত্ল ভদয যাত্য এের্া ভিশ ঝঁুহেও  াত্ে যা ভেউ হ ত্য োয  া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

200 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

 ভপাযাত্রা িলত্ল , সযে ভসই ঝঁুহে যারা ভ য হসিান্ত যাত্দরই ভ ওযা উহেয িত্ল আহ  
 ত্  েহর। ভয   আপ ার ভছত্ল আর এই যরুণী ভ ত্যহর্, ভসর্া িত্ি যাত্দর পছন্দ। 
  
আহ  জাহ , অহভভািেত্দর েখ ওই পছন্দ েরার অ ু হয ভদওযা িয  া। শুধু যাই 
 য যাত্দর উপত্দশও হদত্য ভদওযা িয  া। হেন্তু এ-িোপাত্র আহ  হেছু জা ত্য োই 
এিং ভসর্া জা ার জ ে আহ  খুি আগ্রিী। আপহ  যহদ ভোত্ া যদত্ন্তর ভার ভ   
যািত্ল আ ার ে ার্া আপহ   া ায রাখত্ি । আহ  এেজ  হ ত্িঘাধ  া, এিং আ ার 
পুত্ত্রর জ ে আহ  খুি ভিহশ হেহন্তয। ভিাধিয সি  াত্যত্দরই এেরে  অিিা িয। 
এেহদত্ে  া ার্া সা া ে ভিহলত্য এেরু্ িাসত্ল  হযহ । ভশহরর গ্লাত্স েু ুে হদত্য 
িলত্ল , এ-িোপাত্র আপহ  হেন্তা েরত্ি  আর আহ ও আপ াত্ে জা াি। সম্ভিয হঠে 
ভয িোপাত্র আহ  হেহন্তয ভসর্া জা াি আপ াত্ে। 
  
যারপত্রই হযহ  যার িায র্হ়ির হদত্ে যাোত্ল , ওত্িা, আ ার আর এের্া 
সাক্ষাৎোত্র খুি ভদহর িত্য ভ ল। এয যা়িাযাহ়ি েত্ল যাওযার জ ে সহযেই খুি দুিঃহখয 
হ ত্সস অহলভার। হেন্তু েী জাত্  , আজোল হিোত্লর হদত্ে র্োহে পাওযা খুি  ুশহেল 
িোপার, এের্ার পর এের্া র্োহেোলে  া া রু্হরত্য ভসাজা েত্ল যায। আ ার অ ু া  
আপ ার হঠো া হ ত্সস অহলভাত্রর োত্ছ। যাই ভযা আত্ছ  া? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  আপ াত্ে আ ার হঠো া হদহে। এই িত্ল হযহ  যার পত্ের্ 
ভ ত্ে এের্া োিঘ িার েত্র যাঁর িাত্য যুত্ল হদত্ল । 
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িোঁ, িোঁ োত্িঘ ভলখা  ঁহসত্য এরেুল ভপাযাত্রা, আো আপহ  হে ফরাহস? হে হঠে যাই 
ভযা? 
  
আহ  ভিলহজযা , িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
ও িোঁ, িোঁ, আহ  এখ  হঠে িুঝত্য পারহছ। আপ ার সত্ে ভদখা িত্য খুি আ ন্দ 
ভপলা , ওত্িা আ াত্ে যা়িাযাহ়ি ভযত্যই িত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভাত্রর সত্ে ের দঘ  েত্র িায িাহ়িত্য হদত্ল  ভপাযাত্রার হদত্ে, এিং যার 
সত্ে ের দঘ  েত্র হযহ  খুি যা়িাযাহ়ি র্র ভ ত্ে ভিহরত্য ভ ত্ল । 
  
আো ওঁর এভাত্ি েত্ল যাওযার িোপাত্র আপ ার েী রে   ত্  িয? প্রশ্ন েরত্ল , 
হ ত্সস অহলভার। পালর্া প্রশ্ন ছুঁত়্ি হদত্ল  হযহ । আপহ ই িলু , আপহ  েী  ত্  
েত্র ? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , উহ  ভয  পাহলত্য িাঁেত্ল  ভযভাত্িই ভিাে আপহ  ওঁত্ে ভয 
পাইত্য হদত্যত্ছ । িোঁ আ ার  ত্  িয আপহ  হঠেই অ ু া  েত্রত্ছ , িলত্ল  
ভপাযাত্রা। 
  
উহ  ো  হসহলযার োছ ভ ত্ে ভ াপ  হেছু, যা ওর জা া আত্ছ, আহ  ভজত্  হ ই। হেন্তু 
উহ  ো   া সহযেোত্রর য ায  যদন্ত ভিাে। উহ  হে যা ো ? আ ার  ত্  িয  া। 
এর্া অযেন্ত আেষঘণপূণঘ। 
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আপ ার হে  ত্  িয ভয উহ  যত্ ষ্ট অিিাপূণঘ, িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ওঁর দাহ  দাহ  ভপাশাে এিং হিলাসিহুল ফ্ল্োর্ ভদখত্ল আ ার 
ভযা যাই িলা উহেয। উহ  ফোশা  হপ্রয ভযজস্বী  হিলা এিং হযহ  অত্ ে েহ হর্র 
সত্ে জহ়িয। সুযরাং ওঁর সম্পত্েঘ ভয   ভোত্ া সত্ন্দি জা ার োরণ ভদখহছ  া। যত্ি 
হেছু িেহক্তত্ে আহ  ওঁর সম্পত্েঘ হজত্জ্ঞস েত্রহছ, ভেউ ওঁত্ে খুি ভিহশ পছন্দ েত্র  া। 
হেন্তু উহ  হ ত্জত্ে জ দরহদ  হিলা হিসাত্ি জাহির েরার ভেষ্টা েত্র । আিার 
রাজ ীহযত্য অংশগ্রিণ েত্র । এ-ধরত্ র আরও অত্ ে োত্জর সত্ে উহ  জহ়িয। 
  
ভপাযাত্রা হজত্জ্ঞস েরত্ল , যত্ি ওঁর ত্রুহর্র্া ভো ায? আপ ার হে  ত্  িয ওঁর  ত্ধে 
ভোত্ া ত্রুহর্ আত্ছ? অ িা ভেফ ওঁত্ে পছন্দ েত্র   া আ ার  ত্যা? 
  
আ ার  ত্  িয এ   এের্া হেছু আত্ছ যা হযহ  প্রোত্শে ভর্ত্  আ ত্য ো   া, 
িলত্ল  ভপাযাত্রা। আর আপহ  ভসর্া খুঁত্জ িার েরত্য ো ? 
  
অিশে যহদ আহ  পাহর, ভপাযাত্রা িলত্ল , িযত্যা ভসর্া খুি এের্া সিজ িত্ি  া োরণ 
উহ  এখ  পাহলত্য যাওযার  যলত্ি আত্ছ । আহ  ওঁত্ে ভয প্রশ্ন েরত্য যাি সত্ি 
ভািহছলা  উহ  ভিাধিয ভসর্া আন্দাজ েরত্য ভপত্রহছত্ল  যাই ভয ভপত্য পাহলত্য 
হ ত্যহছত্ল । দীর্ঘোস ভফলত্ল  হযহ  এিং িলত্ল , িোপারর্ার  ত্ধে যত্ ষ্ট আগ্রত্ির 
অিোশ আত্ছ। জাত্   ভযা প্রত্যেেত্ে অযীত্য হফত্র ভযত্য িত্ি এিং এ   হে এের্া 
ভাি ার পত্রও। 
  
হে িলত্ল  আপহ , আিার অযীত্য হফত্র ভযত্য িত্ি? 
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িোঁ, এ   এের্া অযীত্য হফত্র ভযত্য িত্ি ভযখাত্  এের্ার ভিহশ র্র্ ার ে া জা ত্য 
পারা যাত্ি। ভসখাত্  এ   এের্া হেছু আত্ছ যা প্রত্যেেত্ে জা ত্য িত্ি। েী র্ত্র্হছল 
ভসই প্রসত্ে হফত্র আসার আত্  হঠে েয িছর আত্  এ র্র্ া র্ত্র্হছল ভসখাত্  
আ াত্দর হফত্র ভযত্য িত্ি, ওভারহক্লফ  াত্  এেহর্ িাহ়িত্য িছর পত্ ত্রা েুহ়ি আত্  
হ িযই এ র্র্ া র্ত্র্হছল? প্রত্যেেত্েই আিার ভসখাত্  হফত্র ভযত্য িত্ি। 
  
হঠে আত্ছ, যাই িত্ি। এখ  আপ ার যাহলোয েী আত্ছ িলু , এখ  হে েরত্য িত্ি? 
িলত্ল  হ ত্স অহলভার। 
  
পুহলত্শর ভরেিঘ ভ ত্ে েযেগুহল হজহ ত্সর  া  শুত্ হছ, ভযগুহল ভসই িাহ়ি ভ ত্ে 
পাওযা হ ত্যহছল ভয   োরত্র্ পরেুল, আপ ার হ িযই  ত্  আত্ছ? হ ত্সস অহলভার 
িলত্ল , িোঁ  ত্  প়িত্ছ, আপহ  িত্লহছত্ল  প্রত্যাজত্ র যুল ায োরত্র্ পরেুল অযেন্ত 
ভিহশ। 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল , এেরু্ ভিহশ িত্ল আ ার  ত্  িত্যহছল। আহ  এেজ  িাক্তাত্রর 
হঠো া ভপত্যহছ।  ত্  িয ভসর্া খুি োত্জর িত্ি। 
  
িাক্তার? যািত্ল হে আপহ  ভসই পাহরিাহরে িাক্তাত্রর ে া িলত্য োইত্ছ ? 
  
 া,  া। পাহরিাহরে িাক্তার  য, আহ  ভসই িাক্তারত্ে ভিাঝাত্য োইহছ ভয ভসই হশশুহর্র 
দুর্ঘর্ াজহ য আেহস্মে  ৃযুের যদত্ন্তর িোপাত্র সাক্ষে হদত্যহছত্ল । ভসই হশশুহর্ত্ে িয 
যার িত়্িা ভিা  অ িা অ ে ভেউ ধাক্কা হদত্য পুেুত্র ভফত্ল হদত্য  ােত্ি। 
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আপহ  হে যার  াত্ে ইহেয েরত্ছ ? 
  
 াও িত্য পাত্র আিার অ ে ভেউ িত্য পাত্র, ভয যখ  িাহ়িত্য হছল। ভযখাত্  ভসই 
র্র্ া র্ত্র্হছল ইংলোত্ন্ডর ভসই জায া আহ  জাহ , সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য ও আ ার 
সাংিাহদে িনু্ধত্দর  াধেত্  যারা এই ভেত্সর িোপাত্র আগ্রিী যারাই ভসই িাক্তাত্রর 
ভখাঁজ ভপত্য স  ঘ িত্যত্ছ । 
  
আপহ  যাত্ে  যার সত্ে ভদখা েরত্য? এখ  হযহ  হ িযই খুি িুহ়িত্য ভ ত্ছ ? 
  
 া, আহ  যার সত্ে ভদখা েরত্য যাি  া। আহ  যার ভছত্লর সত্ে ভদখা েরত্য যাি, 
োরণ যার ভছত্ল  া হসে ভরাত্ র এেজ  ভস্পশাহলস্ট। আ ার  া  যার োত্ছ 
সুপাহরশ েরা আত্ছ। অ ঘ সংক্রান্ত িোপাত্রও ভসই স য যদন্ত িত্যহছল। িযত্যা হযহ  
হেছু উত্েখত্যা ে খির হদত্য পাত্র । 
  
অ ঘ সংক্রান্ত িোপার িলত্য আপহ  েী িলত্য োইত্ছ ? 
  
এ-িোপাত্র আ াত্ে েযেগুত্লা হজহ স খুঁত্জ িার েরত্য িত্ি। এিং ভসগুত্লার  ত্ধে 
এের্া অপরাধ ে ঘ-সংক্রান্ত িত্য পাত্র। ভোত্ া র্র্ ার  ধে হদত্য আ াত্দর ভদখত্য 
িত্ি অত্ ঘর োর ভলােসা  এিং ভে লাভিা  িত্য পাত্র। সুযরাং প্রত্যেেত্েই ভসর্া 
খুঁত্জ িার েরত্য িত্ি। 
  
 িোঁ ভাত্লা ে া, র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর ভেত্স যারা ভসর্া খুঁত্জ িার েত্র  ােত্ি হ িযই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

205 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

ভসর্াই স্বাভাহিে িত্ল  ত্  িয সি হদে ভ ত্ে। ওঁরা উভত্যই উইল েত্র ভ ত্ছ , স্ত্রী 
যার অ ঘ ভরত্খ ভ ত্ছ  স্বা ীর জ ে এিং স্বা ী যার অ ঘ ভরত্খ ভ ত্ছ  স্ত্রীর জ ে। হেন্তু 
যাঁরা ভেউই উপেৃয িত্য পাত্র হ  োরণ দু-জত্ ই  ৃয। সুযরাং এর ফত্ল ভদখা 
যাত্ে এত্য লাভিা  িত্যত্ছ ওঁত্দর ে ো হসহলযা এিং পুত্র এিওযািঘ। এিং আহ  
আরও ভজত্ হছ ভয, এই এিওযািঘ এখ  হিত্দত্শর হিেহিদোলত্য প়িত্ছ। ভোত্ া 
সন্তা ই ভসই র্র্ ার স য ভসখাত্  হছল  া, িা ভসই অহপ্রয োজর্া যারা েরত্য পাত্র 
িত্ল  ত্  িয  া। সুযরাং ভসর্া ভোত্ া োত্জর িত্ি  া। 
  
 া, ভসর্া হঠে সযে  য, আরও খাহ ের্া হপহছত্য ভযত্য িত্ি আ াত্দর অযীত্যর হদত্ে 
এিং ভদখত্য িত্ি ভসখাত্  ভো াও অ ঘ সংক্রান্ত ভ াহর্ভ আত্ছ হে া–আ রা িলত্য 
পাহর এর্া এের্া অ ঘপূণঘ–দযা েত্র এ-িোপাত্র আ াত্ে হেছু হজত্জ্ঞস েরত্ি   া। যার 
জ ে আ ার সহযেোত্রর ভোত্ া গুণ ভ ই। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , িাহযর িোপাত্র 
আহ  যা িত্লহছলা  ভসর্া িরং ভ ার্া ুহর্ ভাত্লা যুহক্ত িত্য পাত্র। 
  
পরেুলার িোপাত্র আপহ  যহদ এেরু্  া া র্া া  যািত্ল সি ভ ত্ে ভাত্লা িয অন্তয 
আ ার ধারণা যাই। 
  
পরেুলা? 
  
পুহলত্শর হরত্পাত্র্ঘ ভদখা যায পরেুলগুত্লা ভয ভদাো  ভ ত্ে ভে া িয লন্ডত্ র হিত্র্ 
ভিযার ভড্রসার ফা ঘর্া হছল খুি হিলাসিহুল। পত্র ভসই ভদাো  িন্ধ িত্য যাত্দর িোিসা 
অ েত্র সহরত্য হ ত্য যাওযা িয। ভসই ভদাো  োলায দুজ   ূল অংশীদার। যত্ি ভসই 
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 যু  ফা ঘর্াও হেছুহদ  িাত্দ িন্ধ েত্র ভদওযা িয। যত্ি প্রধা  হফর্ার ও ভিযার 
ভড্রসাত্রর হঠো া আহ  সংগ্রি েত্রহছ। যাই আ ার অ ু া  যহদ ভোত্ া  হিলা 
এিোপাত্র ভখাঁজ-খির ভ য যত্ি এের্া  া এের্া ফল পাওযা ভযত্য পাত্র। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভসই  হিলাহর্ হে আহ ? 
  
িোঁ আপহ ই। 
  
হঠে আত্ছ। আ াত্ে েী েরত্য িত্ি এখ  িলু ? 
  
ভসলত্র্ িোত্ র এের্া হঠো ায আপ াত্ে ভযত্য িত্ি। ভসখাত্  হ ত্য আপহ  ভদখত্য 
পাত্ি  ভ ত্যত্দর েুত্লর সরিা  তযহর েত্র  াদা  ভরাত্স ত্র্লত্ে। এখ  ভস আর 
যুিযী ভ ই। যত্ি আধুহ ে ফোশত্ র েুত্লর সরিা  তযহর েরত্য যার জুহ়ি ভ ই। ভস 
এ   এেজ ত্ে হিত্য েত্রত্ছ যার ভপশা যারই  ত্যা। পুরুষত্দর  া ায র্াে পত্র 
যাওযার স সোর স াধা  েরত্য ভস হিত্শষ পারদশঘী। 
  
 এই োজ আপহ  আ াত্ে হদত্ে ? এ-িোপাত্র ভস হে হেছু  ত্  রাখত্য পাত্র? আপহ  
েী  ত্  েত্র ? িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
এরেুল ভপাযাত্রা িলত্ল , িাহযরা  ত্  রাত্খ। 
  
ভসই িাক্তার যার ে া আপহ  িলত্ল । আপহ  হে যার োত্ছ ভখাঁজ েরত্য যাত্ে ? 
  
িোঁ এের্া িোপার 

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

207 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

  
আপহ  হে  ত্  েত্র  হযহ   ত্  ভরত্খত্ছ ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , খুি ভিহশ  য। যত্ি আ ার  ত্  িয এর্া সম্ভি, োরণ এের্া 
দুর্ঘর্ ার ে া হযহ  িযত্যা শুত্   ােত্ি । ভসর্া খুি আগ্রত্ির, ভেস হিহিত্য ভরেিঘ 
আত্ছ হ িযই িুঝত্ল । 
  
আপহ  হে য জ ভিাত্ র ে া িলত্ছ ? 
  
িোঁ, যাত্ে হ ত্য দুহর্ দুর্ঘর্ ার ে া যযদূর  ত্  িয আপহ  শুত্ ত্ছ । এেিার হযহ  
যখ  যুিযী  া হছত্ল  োহিত্য। হঠো ার্া যযদূর  ত্  িয িোঁর্ারস গ্রীত্  আর 
হেযীযিার হযহ  যখ   ালযত্য হছত্ল । প্রহযিাত্রই হশশুর  ৃযুের োরণ িত্ে দুর্ঘর্ া। 
ভসই িোপাত্র িযত্যা আহ  হেছু জা ত্য পাহর 
  
 যার  াত্  আপহ  িলত্য োইত্ছ  ভযত্িযু যারা য জ হছত্ল ,  হলর  া হসে ভরা  হছল 
আহ  হেছুত্যই হিোস েরত্য পারহছ  া। হযহ  ভ াত্র্ই ভসরে  হছত্ল   া, হযহ  
হছত্ল  ভস্নিপ্রিণ ও আত্ি প্রিণ এিং ভদখত্য হছত্ল  সুন্দর। হযহ  হছত্ল  এে ভযঙ্কর 
ে ৎোর ভলাে। 
  
িোঁ হঠেই। ভদখত্ল ভসই রে ই  ত্  িয, আর হযহ  খুি সুখীও িত্র্। আপহ  হে  ত্  
েত্র ? 
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িোঁ হযহ  হছত্ল  এেজ  সুখী িেহক্ত। ওঁর পরিযঘী জীিত্ র হেছুই জা া ভ ই োরণ 
হযহ  যখ  হিত্দত্শ হছত্ল । যত্ি ভোত্ া উপলত্ক্ষে ওর সত্ে ভদখা েরত্য ভযযা  িা 
ওঁর োছ ভ ত্ে হেহঠ ভপযা । সি স য  ত্  িয উহ  খুিই সুত্খ হছত্ল ? 
  
ভসই য জ ভিাত্ র িোপাত্র আপহ  সহযেই হেছু জাত্    া?  া, যত্ি আ ার  ত্  িয 
হযহ  হছত্ল –ভখালাখুহল িলত্য ভ ত্ল এে ধরত্ র সংিায হযহ  হছত্ল ,  হলত্ে খুি ে  
উপলত্ক্ষ আহ  ভদত্খহছ। ভসই  হলর হিত্যত্যই ওঁত্ে ভদখত্য পাইহ  আহ । এ   হে 
ওঁর সিেরী হিসাত্িও  া। 
  
ভসর্া খুি অদু্ভয িোপার। 
  
এর  ত্ধে ভ ত্ে আপহ  েী িার েরত্য যাত্ে  আহ  এখ ও হঠে িুঝত্য পারহছ  া। 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল , ভেফ এের্া খির। 
  
. 
  
িািঃ উইলহি 
  
 ভপাযাত্রা র্োহে ভ ত্ে ভ ত্  ভা়িা এিং হর্পস হদত্য পত্ের্ ভ ত্ে ভছাত্র্া ভ ার্ িইর্া 
ভির েত্র আর এেিার হঠো ার্া হ হলত্য হ ত্ল । োরণ হঠে জায ায এসত্ছ  হে া 
ভদখার জ ে। িািঃ উইলহিত্ে উত্েশে েত্র ভলখা হেহঠর্া পত্ের্ ভ ত্ে িার েরত্ল  এিং 
হসঁহ়ি ভিত্য ওপত্র উত্ঠ এত্ল । যারপর ভিল হর্পত্ল , দরজা খুত্ল ভদত্খ  এেজ  
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পুরুষ পহরোলে। ভপাযাত্রা  া  িলত্ল , ভসই শুত্  ভস িলল যাত্ে, িািঃ উইলহি যার 
জ ে অত্পক্ষা েরত্ছ । ভয র্ত্র ভপাযাত্রা ঢুেত্ল  ভসর্া এের্া ভছাত্র্া র্র। যার 
োহরহদত্ে যুে ভসহলফ। আসিাি িলত্য দুহর্ আরা  ভেদারা। িাযত্লর ওপর দুহর্ গ্লাস, 
এের্া োরুোযঘ েরা সুরাপাত্র সত্ য ভট্র। িািঃ উইলহি দাঁহ়িত্য যাঁত্ে অহভিাদ  
জা াত্ল । যার িযস িছর পিাশ-ষার্ আর ভেিারা পাযলা ভরা াত্র্, েপাল েও়িা, 
োত্লা েুল এিং ধূসর ভোখ। হযহ  ের দঘ  েরত্ল  এিং পত্ের্ ভ ত্ে হেহঠর্া িার 
েত্র যাঁর িাত্য হদত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
যাঁর িায ভ ত্ে হেহঠর্া হ ত্ল  িাক্তার এিং খুত্ল প়িত্ল । যারপর ভসর্া এেপাত্শ 
ভরত্খ খুি আগ্রত্ির সত্ে ভপাযাত্রার হদত্ে যাোত্ল । 
  
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য আ াত্ে আত্ ই িত্লহছত্ল । আর যাছা়িা ভিা  অহফস 
ভ ত্ে আ ার এেজ  িনু্ধও অ ুত্রাধ েত্রত্ছ আপ ার এই আগ্রত্ির িোপাত্র আহ  ভয  
সাধে ত্যা সািাযে েহর। 
  
 আ াত্ে অ ুগ্রি েরার জ ে, আপ াত্ে অ ুত্রাধ েরা খুিই গুরুত্বপূণঘ, িলত্ল  
ভপাযাত্রা। হেন্তু যারও এের্া োরণ আত্ছ যা আ ার োত্ছ জরুহর িত্ল  ত্  িত্যত্ছ। 
  
এয িছর িাত্দ িঠাৎ এয জরুহর িত্ল  ত্  িত্ে ভে ? 
  
আপহ  যহদ এের্া হিত্শষ িোপাত্র হঠে হঠে ভখযাল েরত্য পাত্র  যািত্ল আপহ  
অিশেই িুঝত্য পারত্ি  ভসর্া সহযেই জরুহর হে া? 
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 ওরা ভসর্া েত্রত্ছ হে া আহ  িলত্য পারি  া। আ ার আগ্রি এই োরত্ণ ভয, 
ভস্পশাল িাত্ি এই ভপশায ভিশ েত্যে িছর হছলা । 
  
এসত্ির ওপর আপ ার িািার েযৃঘত্ব হছল সুহিহদয। 
  
িোঁ, যাই হছত্ল  হযহ , ভসর্া এের্া হিরার্ আগ্রত্ির িোপার হছল যাঁর জীিত্ । যার 
 যিাদ হছল অত্ ে। যার  ত্ধে হেছু  যিাদ  ত্িঘর সত্ে সহঠে প্র াহণয িত্যত্ছ। আর 
িাহে,  যিাদ প্র াহণয িত্যত্ছ িযাশািোিে। আহ  লক্ষে েত্রহছ এের্া ভত্যর িোপাত্র 
আপহ  হিত্শষ আগ্রিী। 
  
এেজ   হিলা, যাঁর  া  িত্রাহ  ভপ্রস্ট -ভগ্র। 
  
ভসই স য আহ  যুিে হছলা  এিং যখ  আহ  আ ার িািার ভপশায আগ্রিী িত্য 
উত্ঠহছলা , যহদও আ ার  া হসে হিত্েষণ সি স য িািার  যিাত্দর সত্ে হ ল িয 
 া। এিং ভয োজ হযহ  েত্রহছত্ল  ভসর্া হছল সারা জা াত্ ার  ত্যা ভেৌযূিল। এিং 
ভযৌ ভাত্ি আহ  ভয োজ েত্রহছলা  ভসর্া আ াত্ে খুি আগ্রি জা ায, িত্রাহ  ভপ্রস্ট  
ভগ্র-র িোপাত্র আপ ার হিত্শষ আগ্রি ভে  আহ  জাহ , োরণ হযহ  ভপ্রস্ট  ভগ্র 
 ােত্লও পত্র হ ত্সস  োত্রা ি । 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  ভজত্ হছ হযহ  হছত্ল  য ত্জর এেজ । 
  
িোঁ, ভসই স য আ ার িািার  ত্িষণার ভক্ষত্র হ িঘাহেয হছল য জত্দর জীি  হ ত্য। 
ভয   ভয সি য জ সন্তা রা এেই পহরত্িত্শ িত়্িা িত্যত্ছ, আিার যারা হিহভন্ন 
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পহরত্িত্শ িত়্িা িত্যত্ছ, যাত্দর হ ত্য  ত্িষণা েরা। যারা েযোল দুজত্  এেই রে  
 াত্ে িা যাঁত্দর দু-জত্ র জীিত্  এেইরে  র্র্ া র্ত্র্ হে া এই সি হিষয হ ত্য হছল 
 ত্িষণা েরা, দু-জ  ভিা  িা দু-জ  ভাই যারা খুি ে  স যই এেসত্ে োহর্ত্যত্ছ 
যাত্দর জীিত্  হিস্মযেরভাত্ি এেই স য এেই র্র্ া র্ত্র্ হে া ভসর্াও ভদখার হিষয 
হছল। যাই ভিাে আহ  শুত্ হছ এ-িোপাত্র আপ ার হিত্শষ ভোত্ া আগ্রি ভ ই। 
  
 া িলত্ল  ভপাযাত্রা, িরং িলা ভযত্য পাত্র আ ার আগ্রত্ির োরণ এেহর্ হশশুর 
দুর্ঘর্ ার িোপাত্র। িোঁ যা িত্য পাত্র, আ ার  ত্  িয র্র্ ার্া  াত্যর খুি ভাত্লা 
জায ায ভলাত্েরা িাস েরয। েোম্বরহল ভ ত্ে খুি দূত্র  য, হ ত্সস  োত্রা হছত্ল  
হিধিা এিং যাঁর দুহর্ সন্তা  হছল। সম্প্রহয যাঁর স্বা ী এের্া দুর্ঘর্ ায  ারা যা । যার 
ফত্ল হযহ  
  
ভপাযাত্রা প্রশ্ন েরত্ল ,  া হসে হদে ভ ত্ে হিপযঘত? 
  
 া, ভসরে  হেছু ভািা যায  া ওঁর সম্পত্েঘ। যার স্বা ী  ারা যাওযায হযহ   ভীরভাত্ি 
শে ভপত্যহছত্ল  এিং যাঁর  ত্  িত্যহছল হযহ  হিরার্ হেছু িাহরত্য ভফত্লত্ছ । যাঁর 
হেহেৎসত্ের  ত্য যার স্বািে খুি এের্া ভাত্লা হছল  া, হেন্তু হযহ  ভযভাত্ি সুি িত্য 
উত্ঠহছত্ল  ভসর্া যার হেহেৎসে ভাত্লা  ত্  ভ ত্  হ ত্য পাত্র হ । এর ফত্ল  ত্  িয 
যার  ত্ধে এের্া অদু্ভয ধরত্ র প্রহযহক্রযা ভদখা ভদয। যত্ি যাই ভিাে উহ  আ ার 
িািার সত্ে এের্া পরা শঘ েরত্য ো  এিং ভরাহ ণীত্ে হ ত্জর ভোত্খ ভদত্খ আসার 
জ ে ভসখাত্  ভযত্য িত্ল , হযহ  যার অিিা ভদত্খ খুিই উৎসাহিয ভিাধ েত্র  এিং 
এও  ত্  েত্র  যার হিপত্দরও সম্ভাি া আত্ছ। সুযরাং যাত্ে যহদ এের্া  াহসঘংত্িাত্  
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ভরত্খ হেহেৎসা েরা যায ভিশ ভাত্লা িয। এ   হে ভসই হশশুর  ৃযুের পরও যার 
অিিা এেই রে  হছল। ওঁর দুহর্ সন্তা  হছল। হ ত্সস  োত্রার  ত্য র্র্ ার্া যা 
র্ত্র্হছল যা িল-িত়্িা ভ ত্য যার ভ ত্ে িছর োর পাঁত্ের ভছাত্র্া ভাইত্ে আক্র ণ েত্র। 
এের্া ভোদাল হদত্য যাত্ে আর্ায েত্র এিং েৃহত্র  সাজাত্ া পুেুত্র জত্ল িুত্ি  ারা 
যায। ভপরা িুত্লর্ার ভ ত্ে ভছাত্র্া ভাই িা ভিা ত্ে ধাক্কা হদত্য পুেুত্র ভফত্ল হদত্য ভদখা 
যায। যার োরণ ঈষঘা এিং যারা ভাত্ি এিওযািঘ িা ভিালান্ড অ িা ভয  া ই ভিাে  া 
ভে  ভস যহদ পৃহ িীত্য  া  াত্ে যার  ার েষ্ট হেছুর্া দূর িত্ি। অ িা ভাই িা ভিা  
 া  ােত্ল যার পত্ক্ষ খুি ভাত্লা িয। এরে  র্র্ া ভছাত্র্া ভছত্ল ভ ত্যত্দর  ত্ধে প্রাযই 
র্ত্র্  ােত্য ভদখা যায। এসিই ঈষঘা ভ ত্ে সৃহষ্ট িয। এই ভেত্স হ হদঘষ্ট ভোত্ া োরণ 
িা সাক্ষে প্র াণ ভ ই। ভ ত্যহর্ হেন্তু যার ভাত্যর জন্ম িওযাত্য কু্রি িযহ । 
  
অপরপত্ক্ষ ভদখা যায হ ত্সস  োত্রা এই হেযীয সন্তা হর্ত্ে জন্ম হদত্য ো হ । হেন্তু 
যার স্বা ী আসন্ন হেযীয সন্তাত্ র জ ে খুহশ িত্যহছত্ল ।  ভঘপাত্যর জ ে হযহ  দু-জ  
িাক্তার ভদখা । হেন্তু  ভঘপায েরত্য পাত্র হ  োরণ যখ  যা হছল ভিআইহ । যখ  
আরও ভশা া যায ভয এেজ  োের এিং এেহর্ ভছত্ল এত্স িলল, এেজ   হিলা 
 াহে যার ভছত্লত্ে আক্র ণ েত্র। ভসহর্ হেন্তু ে ো সন্তা  হছল  া। আিার যখ  
জা ালা হদত্য িাইত্র ভদখহছল হযহ  হছত্ল  যার হ ত্ি। হযহ  িলত্ল , আ ার ধারণা 
ভসই স য হযহ  েী েরহছত্ল  যা হযহ  জা ত্য   া োরণ যাঁর স্বা ী  ারা 
হ ত্যহছত্ল । হিোত্র িলা িয ভসর্া হছল এের্া দুর্ঘর্ া এিং ভছত্লত্ ত্যরা যখ  
এেসত্ে ভখলহছল। সুযরাং ভেসর্ এইভাত্ি পহরযেক্ত িয। হেন্তু আ ার িািা যখ  
ভেসর্া হ ত্য হ ত্সস  োত্রার সত্ে আত্লাে া েত্র  এিং যাঁত্ে সিা ুভূহয জাহ ত্য 
প্রত্শ্নর পর প্রশ্ন েত্র , আিার েত্যের্া পরীক্ষা হ রীক্ষা েত্র এেদ  হ হিয ি  যখ  
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যা র্ত্র্হছল যার জ ে হযহ ই দাযী। অযএি যার পরা শঘ ত্যা হ ত্সস  োত্রার  া হসে 
হেহেৎসার দরোর হছল। 
  
আপ ারা িািা সমূ্পণঘ হ হিয হছত্ল  ভয, ভসই র্র্ ার জ ে হযহ ই দাযী হছত্ল ? 
  
িোঁ। ভসই স য এই সি ভরাত্ র হেহেৎসার জ ে এের্া সু্কল হছল। ভসর্া খুি জ হপ্রয 
হছল আর ভসই সু্কত্লর প্রহয আ ার িািার হিোস হছল। এখাত্  হেহেৎসা পর  া ুষ যার 
স্বাভাহিে জীি  আিার েরত্য পাত্র। যত্ি যার প্রহয আত্মীযস্বজ  এিং িাহ়ির 
ভলাত্ের সু জর রাখা উহেয এিং ভদখা উহেয ভয, যারা যাত্দর স্বাভাহিে জীি যাপ  
েরত্ছ হে া, আহ   ত্  েহর এর ফত্ল িহু ভক্ষত্ত্র সাফলে আসত্য পাত্র আিার অত্ ে 
ভক্ষত্ত্র দুভঘা েজ ে িত্য পাত্র। ভয সি রুহ রা ভাত্লা িত্য িাহ়িত্য হফত্র আত্স এিং 
পত্র অসুখর্া আিার ভদখা ভদয এর ফত্ল যখ ই ভিদ াদাযে র্র্ া র্ত্র্  াত্ে। এের্া 
ভেত্স আ ার িািা খুিই অসন্তুষ্ট িত্যহছত্ল  এিং ভসই ভেসর্া হছল অযেন্ত গুরুত্বপূণঘ। 
এেই িনু্ধর সত্ে ভয  হিলাহর্ িাস েরত্য এত্সহছত্ল  হযহ  হে আত্  যাঁর সত্ে 
িসিাস েরত্য ? প্রায সি হেছুই সুত্খ শাহন্তত্য েলহছল। িঠাৎ পাঁে েী ছয  াস পর 
হযহ  িাক্তারত্ে ভিত্ে পাঠা  এিং িাক্তার এত্ল  হিলা যাত্ে িলত্ল , আপ াত্ে ওপর 
যলায হ ত্য ভযত্য িাধে িহে োরণ আহ  যা েত্রহছ যা ভদত্খ আপহ  কু্রি িত্ি । 
এিং পুহলশত্ে খির ভদত্ি । এই অহপ্রয োজর্া েরত্য আ াত্ে হুেু  েরা িত্যহছল। 
হিলহিেযার ভোত্খ আহ  শযযাত্ র প্রহযেহি ভদখত্য ভপত্যহছলা । ভসইজ েই এই 
হ িুর োজর্া েরত্য িাধে িত্যহছলা । আহ  ভজত্  হ ত্যহছলা , ওত্ে খু  েরত্যই 
িত্ি। এিং আহ  জা যা  ভসর্া র্র্ত্িই। এের্া ভেযাত্রর ওপর  হিলাহর্  ৃয অিিায 
িত্সহছত্ল । যাত্ে  লা হর্ত্প োসত্রাধ েত্র িযো েরা িত্যহছল। শুধু যাই  য  ৃযুের 
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পর যার ভোখ দুহর্র ওপরও আক্র ণ েরা িত্যহছল। যাত্ে এের্া  া হসে িাসপাযাত্ল 
ভহযঘ েরা িয এিং ভসখাত্  ভস।  ারা যায হেন্তু যার  ত্ধে ভোত্ া অপরাধত্িাত্ধর হেি 
হছল  া। োরণ যার ওপর ভয আত্দশ অহপঘয িত্যহছল ভসর্া পাল  েরা হছল যাঁর 
েযঘিে। শযযা ত্ে ধ্বংস েরাই হছল যার েযঘিে। 
  
 ভপাযাত্রা  া া  া়িত্ল  খুি দুিঃত্খর সত্ে। 
  
িাক্তার িত্লই েলত্ল  ভয, িত্রাহ  ভপ্রস্ট  ভগ্র  াঝাহর ধরত্ র  া হসে রুহ  হছত্ল । 
যাত্ে যহদ োত্রার যোিধাত্  রাখা ভযয যািত্লই হযহ  হছত্ল  হ রাপদ। যত্ি আহ  
িলত্য পাহর সাধারণয গ্রিণত্যা ে হছল  া ভসই স য। আ ার িািাও যখ  এ-িোপাত্র 
পরা শঘ ভদওযার ে া হঠে িত্ল  ত্  েত্র হ ।  াহসঘংত্িাত্  ভহযঘ িত্য িছরখাত্ ে 
ভ ত্ে হযহ  আিার আত্ র  ত্যা িত্য যা । যাঁর সত্ে  ােয এেজ   াসঘ, যহদও হযহ  
হ ত্জত্ে এেজ  পহরোহরো হিসাত্ি প্রহযপন্ন েরত্য োইত্য  যার োত্ছ। হযহ  আিার 
 যু  েত্র িনু্ধত্ব পাযাত্ল  এিং হেছুহদ  পত্র হযহ  হিত্দত্শ েত্ল যা । 
  
িোঁ, হযহ   ালযত্য যা  যার য জ ভিাত্ র সত্ে  ােত্ি  িত্ল। 
  
আিার ভসখাত্  আর এেহর্ ভিদ াদাযে র্র্ া র্ত্র্হছল যাই  া? 
  
িোঁ। এেজ  প্রহযত্িশীর হশশু আক্রান্ত িয। প্র ত্   ত্  েরা িত্যহছল হশশুহর্র আম্মা 
যাত্ে আক্র ণ েত্রহছল। পত্র আিার গ্রাত্ র এে োেরত্ে সত্ন্দি েরা িয হেন্তু 
আিার ভদখা যায ভয ভোত্ া  া হসে োরত্ণই ভিাে, হ হিত্ন্ত িলা ভযত্য পাত্র হশশুহর্র 
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প্রহয ভসই আক্র ত্ণর জ ে হ ত্সস  োত্রাই ভদাষী হছত্ল । আ ার  ত্  িয ভসই 
ভজ াত্রত্লর  া র্া আহ  ভুত্ল ভ হছ– 
  
র োত্ভন্সক্রফর্? িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
িোঁ, িোঁ ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ যাত্ে ভফরয পাঠাত্য রাজী ি  এিং ভসখাত্  হেহেৎসা 
আিার শুরু িয যার। আো এসি খিরই হে আপহ  জা ত্য ভেত্যহছত্ল ? 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল , িোঁ। এর্া এের্া আংহশে খির যা আহ  ও আপহ  আত্ ই শুত্ হছ। 
আহ  ভযর্া আপ াত্ে িলত্য োই যা িল য জ ভিাত্ ত্দর িোপাত্র। অপর য জ ভিা  
 া ঘাত্রর্ ভপ্রস্ট  ভগ্রর িোপার েী? শয িত্লও হযহ  হছত্ল  ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্-
এর স্ত্রী। আো হযহ ও হে ভসই এেই িোহধত্য আক্রান্ত িত্যহছত্ল ? 
  
 িাক্তাহর হরত্পাত্র্ঘ যাঁর সম্পত্েঘ েখ ও ভোত্ া অসুত্খর খির পাওযা যাযহ । োরণ 
হযহ  হছত্ল  সমূ্পণঘ সুি। আ ার িািা যাঁর িাহ়িত্য এেিার েী দুিার হ ত্যহছত্ল  এিং 
যার সত্ে ে াও িত্লত্ছ । যার িোপাত্র িািা খুি আগ্রিী হছত্ল । োরণ হযহ  
ভদত্খত্ছ  য জ সন্তা ত্দর  ত্ধে যহদ োত্রার অসুখ েত্র িা  া হসে হিপযঘয র্ত্র্ 
যখ  অপর য জ হশশুহর্রও ভসই ভরা  িা অ ে ভোত্ া অসুখ িত্য িাধে। অ ে ভসই 
স য স্বা ী স্ত্রী দু-জত্ ই আন্তহরেযা ও আ ু ত্যের  ত্ াভাি হ ত্য যারা যাত্দর 
জীি যাত্রা শুরু েত্রহছত্ল । 
  
আপহ  িলত্ল , ভেিল জীি  শুরু েত্রহছত্ল । এ ে ার অ ঘ েী? 
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এের্া হিত্শষ উপলত্ক্ষে দুই য জ সন্তাত্ র  ত্ধে হিত্েত্ষর প্রশ্ন উঠত্য পাত্র। আিার 
প্র ত্  দু-জত্ র  ত্ধে  ভীর ভাত্লািাসার সৃহষ্ট িত্য পাত্র। হেন্তু পত্র ভোত্ া এের্া 
িোপাত্র পরস্পর পরস্পত্রর িোপাত্র হিংসার পাত্র িত্য উঠত্য পাত্র। এিং ভসই 
োরণর্ার উৎস িল দু-জত্ র  ত্ধে ভািাত্িত্ র অভািত্িাধ। এিং ভসই ধরত্ র ভোত্ া 
র্র্ া ভ ত্েই সৃহষ্ট িত্য পাত্র হিত্েত্ষর। 
  
 আ ার অ ু া  এত্ক্ষত্ত্র ভসর্া র্র্ত্য পাত্র। ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ ভসই স য হছত্ল  
যুিে ও সুপুরুষ। আর ভপশা য  যঘাদাও হছল অত্ ে উঁেুত্য। আ ার ধারণা হযহ  
িত্রাহ  ভপ্রস্ট  ভগ্রত্ে  ভীরভাত্ি ভাত্লািাসত্য । য জ দুই ভিাত্ র  ত্ধে সুন্দরী 
হছত্ল  হযহ । হযহ ও ভজ াত্রত্লর ভপ্রত্  পত়্ি যা । এরই  ত্ধে অপর এে য জ ভিা  
 া ঘাত্রত্র্র প্রহয অ ুরক্ত িত্য পত়্ি । হযহ   া ঘাত্রর্ত্ে হিত্যর প্রতাি ভদ । এিং 
জীিত্  প্রহযিা পাওযা  াত্র যাত্ে হিত্য েত্র । িহল ভয যার ভিাত্ র হিত্যত্য ঈষঘাহিয 
িত্য ওত্ঠ  ভসর্া ভিাঝা যায ভয, যখ  হযহ   হরযা িত্য এোহলত্যস্টার র োত্ভন্সক্রফর্-
এর সত্ে ভপ্র  োহলত্য ভযত্য  াত্ে । ভসই সত্ে ভজ াত্রত্লর োত্ছ যার ভক্ষাভ প্রোশ 
েরত্য  াত্ে । ধীত্র ধীত্র যার রা , হিত্েষ োহর্ত্য উত্ঠ অ ে আর এেজ ত্ে হিত্য 
েত্র  এিং যাত্দর সুখী দম্পহয িত্লই  ত্  িত্যহছল। হেন্তু প্রাযই র োত্ভন্সক্রফত্র্র 
োত্ছ হ ত্য  ােত্য , শুধু  ালত্যত্য  য হিত্দত্শর অ ে আর এে ভদত্শও ভজ াত্রত্লর 
ে ঘিত্ল হ ত্য  ােত্য  হযহ । ভসই স য হযহ  যত্ ষ্ট সুি হছত্ল । যাঁর  ত্ধে 
পা লাত্ ার ভোত্ া লক্ষণ ভদখা যাযহ । আ ার হিোস এিং িািাও সি স য িলত্য  
ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ যার য জ ভিাত্ র প্রহয আত্ র  ত্যাই অ ুরক্ত হছত্ল । এ   হে 
আ ার আরও  ত্  িয িহলর ভেত্যও  হল যার য জ ভিা ত্ে  াত্ঝ  াত্ঝ ভদখত্য 
োইত্য । হেন্তু ভজ াত্রল ভসর্া োইত্য   া। আ ার ধারণা এর হপছত্  অিশেই ভোত্ া 
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োরণ হছল। আর ভসই োরণর্া িল িহলর উপহিহযত্য এের্া অস্বহতের পহরহিহযর 
সৃহষ্ট িওযা। পুত্রাত্ া ভপ্রত্ র ে া  ত্  প়িত্ল িহল িযত্যা ভজ াত্রত্লর সত্ে র্হ ি 
িওযার ভেষ্টা েরত্য । আর ভজ াত্রত্লর পত্ক্ষ ভসর্া িরদাত েরা খুিই েষ্টের িত্ল 
 ত্  িয। যহদও আ ার অ ু া  ভয, যার স্ত্রীর  ত্  দৃঢ় হিোস হছল ভয যার প্রহয যার 
য জ ভিাত্ র আত্ র  ত্যা ভসই ঈষঘা িা ভক্রাত্ধর  ত্ াভাি আর ভ ই। 
  
আহ  শুত্ হছ র োত্ভন্সক্রটত্দর আত্মিযো েরার হয  সপ্তাি আত্  হ ত্সস  োত্রা যাঁত্দর 
োত্ছ এত্সহছত্ল । 
  
 িোঁ ভসর্া খুিই সযে। যাঁর হ ত্জর ভসই ভিদ াদাযে  ৃযুেও র্ত্র্হছল যখ । রু্ত্ র 
 ত্ধে প্রাযই হযহ  ভিঁত্র্ ভিত়্িাত্য । এেহদ  রাত্য রু্ত্ র  ত্ধে িাঁর্ত্য িাঁর্ত্য িাহ়ির 
ভ ত্ে ভিহরত্য পত়্ি  আর েত্ল আত্স  ভসই উঁেু পািাত়্ি এিং ভসই পািাত়্ি ভ ত্েই 
পত়্ি যা  হ ত্সস  োত্রা। পত্রর হদ  সোত্ল পািাত়্ির খাত্দ যাত্ে পাওযা যায। যাঁত্ে 
িাসপাযাত্ল হ ত্য যাওযা িয হেন্তু যার জ্ঞা  আর হফত্র আত্সহ । হেন্তু আহ  িলত্য 
োই সম্ভিয আপহ ও ভযর্া জা ত্য ো , পরিযঘীোত্ল এে সুখী দম্পহযর আত্মিযোর 
োরণ ভসর্া েখ ওই িত্য পাত্র  া। ভিা  অ িা শাহলর  ৃযুে েখ ওই োউত্ে 
আত্মিযোর পত্  ভঠত্ল হদত্য পাত্র  া। ভজা়িা আত্মিযোর ভক্ষত্ত্র ভযা  যই। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , যহদ  া সম্ভি যার ভিাত্ র  ৃযুের জ ে  া ঘাত্রর্ দাযী িত্ি । 
  
 িািঃ উইলহি িলত্ল , আপহ  হ িযই ভসর্া অ ু া  েরত্ছ   া– 
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যাঁর ে ার সরাসহর উত্তর  া হদত্য পালর্া প্রশ্ন েরত্ল  ভপাযাত্রা যার োত্ছ–আপহ  হে 
িলত্য পাত্র  রু্ ন্ত অিিায ভ্র ণরয ভিা ত্ে  া ঘাত্রর্ অ ুসরণ েত্র হ ? আর 
 া ঘাত্রর্ই িায হদত্য িত্রাহ ত্ে রাত্যর অন্ধোত্র পািা়ি ভ ত্ে ধাক্কা ভ ত্র ভফত্ল 
ভদ হ ? 
  
উত্ত্তহজয িত্য িািঃ উইলহি যীি প্রহযিাদ েত্র ওত্ঠ  এিং িত্ল , আপ ার এই ধারণা 
েখ ই আহ  ভ ত্  হ ত্য পারহছ  া। 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল , হেন্তু ভলাত্েত্দর ধারণা এ-িোপাত্র ভেউ হেছুই জাত্   া। 
  
. 
  
ইউহজ  এিং ভরাত্স ত্র্ল ভিযার স্টাইহলস্ট এিং হিউহর্হশযা  
  
হ ত্সস অহলভার ভসলত্র্ িোত্ র োহরহদত্ে যাোত্ল  এিং ভািত্ল  এর আত্  
ভসলত্র্ িোত্  হযহ  েখ ও আত্স হ । এখা োর জায া েয সুন্দর আর িাহ়িগুত্লা 
েয ে ৎোর। যার  ত্  িল এগুত্লাই আসল সহযেোত্রর িসিাস েরার উপত্যা ী 
িাহ়ি। 
  
 এখাত্  এত্স যাঁর  ত্  পত়্ি যায ভয যার েত্যেজ  পহরহেয ভলাে আত্ছ ভয   যার 
োহে া,  াহস া অ িা যার আত্মীযস্বজ । যারা যাত্দর হে ত্য  এই ভসলত্র্ িোত্ ই 
 ােয। যারা এখ  অিসরপ্রাপ্ত। আহ ঘর অ িা ভ হভর। 
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িাত্য ভিহশ স য  ােত্ল হিত্দত্শর এই জায ার্ায হিশ্রা  ভ ওযার পত্ক্ষ খুি ভাত্লা, 
ইংত্রজ  ত্ াভািাপন্ন ভলাত্েরা এখাত্  িাস েত্র। আর এখা োর ভলাত্েত্দর পছন্দও 
ভাত্লা এিং যাত্দর ে ািাযঘা ভিশ  াহজঘয ও আ ন্দদাযে। েযেগুহল ভদাোত্ র হদত্ে 
যাহেত্য হযহ  এের্া ভদাো  ভদখত্য ভপত্ল  ভযর্া হযহ  খুঁজহছত্ল । ভদাোত্ র  া –
দো ভরাজ গ্রী  ভিযার ভড্রহসং ভসলু । হভযত্র ঢুত্ে হযহ  ভদখত্ল  োর েী পাঁেজ  ভলাে 
েুত্লর পহরেযঘা েরত্ছ। ভিশ ভ ার্া ভ াল ভেিারার এেজ  যুিযী যার হদত্ে এহ ত্য 
এত্লা ভখাঁজ ভ ওযার জ ে। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভয, হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল িত্লত্ছ  
আজ সোত্ল এত্ল হযহ  আ ার সত্ে ভদখা েরত্য পাত্র । আ ার েুত্লর িোপাত্র আহ  
এখাত্  আহসহ । আহ  যার সত্ে এের্া িোপাত্র ে া িলত্য োই। আ ার সত্ে 
ভর্হলত্ফাত্  যার ে া িত্যত্ছ এিং হযহ  িত্লত্ছ  সাত়্ি এ াত্রার্ার স য এত্ল হযহ  
আ ার জ ে হেছু স য িেয েরত্য পাত্র । 
  
ও আো, ভ ত্যহর্ িলল। আ ার  ত্  িয  োিা  এেজত্ র জ ে অত্পক্ষা েরত্ছ । 
  
এের্া ভছাত্র্া পোত্সজ হদত্য যাঁত্ে সত্ে েত্র এের্া সুইং ভিাত্রর সা ত্  এত্স দাঁ়িাল 
ভ ত্যহর্। সুইং ভিাত্রর হ ত্ে ভঠলা হদত্যই দরজা খুত্ল ভ ল এিং হভযত্র যাঁরা ঢুেত্ল । 
ভ ার্া ভ াল ভেিারার ভ ত্যহর্ দরজায  ে েত্র িলল এেজ   হিলা আপ ার সত্ে 
ভদখা েরত্য ো । যারপর ভস হজত্জ্ঞস েরল, েী ভয   া  িত্লহছত্ল  আপহ ? 
  
হ ত্সস অহলভার। 
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 হযহ  ভভযত্র ঢুেত্ল । ভভযরর্া ভয  এের্া ভশারু   ত্  িল। ওযাল ভপপাত্রর ওপর 
ভ ালাপ এিং ভ ালাত্পর সূক্ষ্ম িালপালা র্ত্র ভশাভা পাহেল। যার িযহস িা ভিশ েত্যে 
িছত্রর ভিহশ িত্ি, ভসই স য সত্ি সোত্লর েহফ খাহেত্ল । 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আপহ  হে হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল? 
  
িোঁ। 
  
আ ার অত্পক্ষায হছত্ল ? 
  
েী িোপার ভয, আপহ  এখাত্  এত্সত্ছ  যা আহ  হঠে িুঝত্য পাহরহ । োরণ আজোল 
ভর্হলত্ফাত্ র লাই  খুি খারাপ। হঠে আত্ছ ভোত্ া িোপার  য আহ  আপ াত্ে আধ 
র্ণ্টা স য হদত্য পাহর। আো েহফ আপ ার েলত্ি? 
  
 া, হ ত্সস অহলভার ধ েিাদ জা াত্ল । আ ার প্রত্যাজত্ র অহযহরক্ত স য আহ  
আপ াত্ে আর্হেত্য রাখি  া। আহ  আপ ার োত্ছ এ   েযেগুত্লা ে া জা ত্য োই 
ভযগুত্লা জাহ   া আপহ  ভসগুত্লা  ত্  ভরত্খত্ছ  হে া। আহ  শুত্ হছ এই ভিযারত্ড্রহসং-
এর িোিসা আপ ার দীর্ঘহদত্ র। 
  
িোঁ। এখ  আহ  হ ত্জর িাত্য এইসি োজ আর েহর  া। ওই ভ ত্যগুত্লার ওপর সি 
ভার হদত্য হদত্যহছ। 
  
এখ ও ভযা আপহ  ভলাত্েত্দর উপত্দশ ভদ ? 
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হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল িাসত্ল  এিং িলত্ল , যা অিশে েহর। যার সুন্দর িুহিদীপ্ত  ুখ 
এিং সুহি েত িাদাহ  েুল। 
  
আপহ  েী িোপাত্র এখাত্  এত্সত্ছ  এখ ও হঠে িুত্ঝ উঠত্য পারলা   া। 
  
আহ  আপ াত্ে পরেুত্লর িোপাত্র েত্যের্া প্রশ্ন েরত্য োই? 
  
এখ  ভযা খুি ভিহশ পরেুল আ রা তযহর েহর  া। 
  
লন্ডত্  ভযা আপ াত্দর িোিসা হছল? 
  
িোঁ প্র ত্  িন্ড হিত্র্ যারপর ভসর্া ভলাত্য  হিত্র্ িা ান্তহরয েরা িয। ভসইসি 
োহিত্য আ াত্দর িত়্িা ভাত্লা স য ভেত্র্হছল। যত্ি আহ  আর আ ার স্বা ী এখাত্ ও 
সন্তুষ্ট। এখাত্  আ রা ভছাত্র্া এের্া িোিসা োলাহে। যত্ি পরেুত্লর োজ আ রা 
আজোল আর ভিহশ েহর  া। যািত্লও আ ার স্বা ী এখ ও পরেুত্লর সম্পত্েঘ পরা শঘ 
হদত্য  াত্ে । র্ােওযালা পুরুষত্দর পরেুত্লর হিজাই  উহ  তযহর েত্র ভদ । আপহ  
জাত্   ভিাধিয পরেুল অত্ ে পা ঘেে সৃহষ্ট েরত্য পাত্র। ভোত্ া িযস্ক ভলাে যহদ 
পরেুল  া ায হদত্য িত্যস ে াত্য পাত্র যাত্য যার পত্ক্ষ োজ ভযা া়ি েরত্য হিত্শষ 
সুহিধা িত্য  াত্ে। হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  যত্ ষ্ট অ ু া  েরত্য পাহর। 
  
  ল্প েরার ছত্ল ভিশ হেছু অপ্রত্যাজ ীয ে া হেছুক্ষণ িত্ল েত্ল  হ ত্সস অহলভার, 
আর  ত্   ত্  ভািত্য  াত্ে  েী ভাত্ি োত্জর ে ার্া শুরু েরা যায। 
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 িঠাৎ হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল িত্ল উঠত্ল –আপহ  ভযা অোহরযাি  অহলভার, ঔপ োহসে? 
যাই  া? 
  
হ ত্সস অহলভার অিাে িত্য ভ ত্ল  যার ে া শুত্ , ভোত্ া রেত্  ভসই অিাে িওযা 
ভাির্া োহর্ত্য উত্ঠ হযহ  িলত্ল , হ ত্জর সম্পত্েঘ হেছু িলত্য ভ ত্ল লজ্জা ভিাধ িয। 
িলত্য পাত্র  এর্া আ ার স্বভািজায অভোস উপ োস ভলখার্া। 
  
 আপ ার অত্ ে িই আহ  পত়্িহছ। ে ৎোর সি িই। আহ  আপ ার এেজ  ভক্ত। 
এখ  আপহ  িসু , আপ াত্ে আহ  েীভাত্ি সািাযে েরত্য পাহর? 
  
ভিশ ভাত্লা ে া। আহ  পরেুত্লর প্রসত্ে ে া িলত্য োই। এর্া এ   এের্া র্র্ ার 
ে া যা অত্ ে অত্ ে িছর আত্  র্ত্র্হছল। এ-িোপাত্র আপ ার ভোত্ া হেছু  ত্  
 াও  ােত্য পাত্র। 
  
আহ  অিাে িহে িহু িছর আত্ র িোপার হ ত্য আপহ  ে া িলত্য োইত্ছ  ভে ? 
  
 া, হঠে যা  য। আ ার এে িনু্ধ এেজ   হিলার প্রসত্ে, যার সত্ে সু্কত্ল প়িযা । 
যারপর যার হিত্য িত্য যায এিং হযহ   ালত্যত্য েত্ল যা । পত্র ইংলত্ন্ড হফত্র 
আত্স  এিং ভসখাত্  এের্া দুিঃখজ ে র্র্ া র্ত্র্ যায যাঁত্দর পহরিাত্র। এের্া ে া 
আহ  এখ ও হেন্তা েরহছ ভয িোপাত্র ভলাত্েরাও হিহস্ময যার অযগুত্লা পরেুল রাখার 
হে প্রত্যাজ  হছল? আ ার অ ু া  সি েহর্ পরেুল আপ ারা ভযা া  হদত্যহছত্ল । 
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ওত্িা, ভস এে ট্রাত্জহি। যার  া  হে ভয  হছল? আহ  যযদূর জাহ  যার  া  হছল 
ভপ্রস্ট -ভগ্র। যত্ি পত্র যাঁর  া  িত্যহছল র োত্ভন্সক্রট, িোঁ ভলহি র োত্ভন্সর্ত্ে আহ  
জাহ , আহ  যাত্ে ভাত্লাভাত্িই  ত্  ভরত্খহছ, হে অসাধারণ সুন্দরী হছত্ল । যাঁর স্বা ী 
হছত্ল  েত্ণঘল িা ভজ াত্রল পদ যঘাদাসম্পন্ন এেজ । যারা যখ  অিসর হ ত্যত্ছ  
এিং িাস েরহছত্ল  োহি  া র্া েী ভয  হঠে  ত্  প়িত্ছ  া ভুত্ল ভ হছ এখ । 
  
 হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভসখাত্  ভিাধিয এেত্জা়িা খু  িত্য  ােত্ি। 
  
িোঁ, আ ার  ত্  আত্ছ ভসই র্র্ া। যখ  খিত্রর ো ত্জ পত়্িহছলা  এিং ভলাত্ের 
 ুত্খও িলত্য শুত্ হছলা । ওঁত্দর দুজত্ র ছহি খিত্রর ো ত্জ ভদত্খহছলা । যহদও 
আহ  েখ ও সা ত্  সা ত্  ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ত্ে ভদহখহ  যত্ি যার স্ত্রীত্ে ভিশ 
েত্যেিার ভদত্খহছলা । র্র্ ার্া খুিই দুিঃত্খর িত্ল  ত্  িত্যহছল। শুত্ হছলা  ওঁরা 
 াহে আহিষ্কার েত্র  ভয হ ত্সস র োত্ভন্সত্র্র েোন্সার িত্যহছল। এিং ভসই ভরা  ভ ত্ে 
 ুক্ত িওযার জ ে সি হেছুই যারা েত্রহছত্ল । আ ার অ ু া  ভয   আশাপ্রদ হেছু 
িযহ  িত্লই ভিাধ িয এ   এের্া ভিদ াদাযে র্র্ া র্ত্র্হছল। হেন্তু ভসই ভজা়িা 
আত্মিযোর হিতাহরয হিিরণ আহ  জা ত্য পাহরহ । 
  
আহ ও জাহ   া, িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
  
 হেন্তু এ-িোপাত্র আপ াত্ে েী িলত্য পাহর িলু ? 
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 আপহ  যাত্ে পরেুল ভযা া  হদত্যহছত্ল । পুহলশ যখ  ভভত্িহছল ভয ভোত্ া ভলাত্েরই 
োরত্র্ পরেুল  ােত্য পাত্র, যার  ত্ধে অস্বাভাহিে হেছু ভ ই। হেন্তু যার পহরহেযরা িা 
ভলাত্েরা ভসই যুহক্তর্া হঠে ভ ত্  হ ত্য পাত্রহ । 
  
হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল িলত্ল , যা হঠে। ভিহশর ভা  ভলাত্ের দুত্র্া পরেুল  াত্ে, এের্া 
সাহভঘহসং-এর জ ে যখ  আ াত্দর োত্ছ পাঠাত্ া িয যখ  অপরর্া িেিিার েরা িয। 
আপ ার হে ভস ে া  ত্  আত্ছ ভয, ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ভয দুত্র্া িা়িহয পরেুল অিঘার 
হদত্যহছত্ল ? 
  
হ ত্জ অিঘার হদত্য হযহ  আত্স হ , আ ার যযদূর  ত্  িয যখ  হযহ  িাসপাযাত্ল 
হছত্ল  এিং এেজ  ফরাহস যুিযী এত্সহছত্ল । আ ার  ত্  প়িত্ছ এ ফরাহস যুিযী 
এেিার েী দুিার ভলহি র োত্ভন্সক্রফত্র্র সত্ে এত্সহছত্ল । খুি ভাত্লা ভ ত্য হছল ভস 
এিং খুি পহরষ্কার ইংহরহজ িলয। হযহ  ভে  িা়িহয দুত্র্া পরেুল ো  যার সুন্দর 
এের্া িোখো হদত্যহছল ভ ত্যহর্। পরেুত্লর  াপ, রে এিং স্টাইত্লর হিিরণ হদত্য অিঘার 
হদত্যহছল ভস, ভসই র্র্ ার ে া এখ  আর হঠে  ত্  েরত্য পাহর  া। যত্ি এের্া 
র্র্ ার ে া ছা়িা, ভসর্া এে াস িা যার ভ ত্েও ভিহশ িত্ি। খিত্রর ো ত্জ ভসই 
আত্মিযোর র্র্ ার ে া জাত্  । আ ার আশঙ্কা এই খিত্র হযহ  এ    ুষত়্ি পত়্ি  
এিং যখ ই হযহ  হসিান্ত হ ত্য ভ   ভয হযহ  আর ভিঁত্ে  ােত্ি   া। আর যার 
স্বা ীও  ত্  েত্র  যাত্ে ছা়িা হযহ  ভিঁত্ে  ােত্ি  েী েত্র? 
  
দুিঃত্খর সত্ে  া া  া়িত্ল  এিং হজত্জ্ঞস েরত্ল  হ ত্সস অহলভার, ভসগুত্লা হে হিহভন্ন 
ধরত্ র পরেুল হছল? 
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িোঁ োরত্র্ পরেুত্লর  ত্ধে এের্াত্য হছল ধূসর রত্ের দা , হেযীযর্া হছল খুিই সুন্দর। 
যৃযীযর্া হছল সন্ধোর স য িেিিাত্রর জ ে আর ভশত্ষরর্া হছল র্  ভোঁে়িাত্ া। সিের্া 
পরেুলই রু্হপর হ ত্ে প়িত্ল েুল অহি েত িয  া এিং ভাহর সুন্দর ভদখায। ভলহি 
র োত্ভন্সর্ত্ে আর ভদখা যাত্ি  া ভোত্ াহদ , ভািত্যই িত়্িা দুিঃখ লা ত্ছ। যার অসুখ 
ছা়িাও যার ভিাত্ র  ৃযুের জ ে হযহ  খুি অসুখী হছত্ল  োরণ আপহ  জাত্   িযত্যা 
ওঁরা দুজ  য জ ভিা  হছত্ল । 
  
হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল িলত্ল , আত্  সি স যই ওঁত্ে সুখী  হিলা ভদখায। 
  
দু-জত্ ই দীর্ঘোস ভফলত্ল  এিং হ ত্সস অহলভার প্রসে পালর্াত্ল । 
  
আপ ার হে ধারণা পরেুল আ ার োযঘের িত্ল  ত্  িত্ি? প্রশ্ন েরত্ল  হযহ । 
  
অহভজ্ঞ ভিযার ভড্রসার হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল হ ত্সস অহলভাত্রর  া ায িায হদত্ল  এিং 
িলত্ল , আপ াত্ে পরেুল িেিিার েরত্য পরা শঘ ভদি  া–োরণ আপ ার  া ায 
অত্ ে েুল আত্ছ এিং ভিশ র্ । আ ার অ ু া –হযহ  এেরু্ ভিত্স িলত্ল , এত্যই 
আপহ  আপ ার জীি র্া ভিশ ভাত্লাভাত্িই উপত্ভা  েত্র  যাই  া? 
  
 আহ  ভদখহছ আপহ  সি জাত্   এিং খুি োলাে আপহ । খুি সহযে ে া, এই পরীক্ষা 
হ রীক্ষা েরত্য হ ত্য আহ  ভিশ উপত্ভা  েত্র  াহে। যা সহযেই  জার িোপার। 
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জীি র্াত্ে আপহ  েুহর্ত্য উপত্ভা  েত্র  যাই  া? িোঁ হ িযই েহর তিহে। যত্ি 
আ ার  ত্  িয এর্া এ   এের্া অ ুভূহয যা ভেউ জা ত্য পাত্র  া পত্র েী িত্ি। 
  
হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল িলত্ল , যিু ভসই অ ুভূহয হঠে এ হ  ভয, অত্ ে  া ুষই হেন্তা 
ভ ত্ে েখ ও হিরয িয  া। 
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২.২ লেিঃ পগালবি লিম াটঘ 
হ িঃ ভ াহির হরত্পার্ঘ 
  
 ভপাযাত্রার হ ত্দঘত্শ র্ত্র এত্স হ িঃ ভ াহি যার ভেযাত্র িসত্ল । হযহ  যার োর পাত্শ 
এেিার ভদত্খ হ ত্ল  হ হদঘষ্ট ভোত্ া ফাহ ঘোর িা র্ত্রর ভোত্ া হজহ ত্সর উত্েত্শে 
যাত্ে িলত্য িত্ি। এিং হযহ  অ ে হদত্ র  ত্যা ইত্লেহট্রে ফাযাত্রর জ ে অত্পক্ষা 
েরত্য  াত্ে । হ িঃ ভ াহির জা া হছল  া ভয, ভোত্ া  া ুত্ষর উত্েত্শে হেছু িলত্য 
িয। হযহ  সি স য হ িঘাে  েত্র  িয ভরহিত্যত্র্র, ভর্হলহভস  ভসর্, র্হ়ি প্রভৃহয 
 যত্যা োত্পঘর্ হেংিা  াহর্। হযহ  িীফত্েস খুত্ল হেছু ো জ িার েরত্ল । 
  
আ ার জ ে আপহ  হে হেছু এত্ ত্ছ ? িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
 হ িঃ ভ াহি িলত্ল , িোঁ  া া ধরত্ র হিতাহরয খির সংগ্রি েত্র এত্ হছ। 
  
সারা লন্ডত্  এ   হে সারা ইংলত্ন্ড হিখোয হ িঃ ভ াহি। োরণ খিত্রর িোপাত্র হযহ  
এেজ  হিরার্ সংগ্রািে। এই অহয আিযঘ োজর্া হযহ  ভয েী েত্র েত্র  ভেউ ভসর্া 
জাত্   া। যার ে ঘোরীর সংখোও ে । যার পা-দুত্র্া সম্পত্েঘ এেে স ত্য অহভত্যা  
েত্র  াত্ে  যাত্দর ভয রে  িেিিার েরা উহেয যা যারা হঠে ভসরে  েত্র  া। 
হেন্তু যার সাফলে আজও  া ুষত্ে অিাে েত্র ভদয। হ ত্সস িারর্  েে,  ীজঘায 
যোিধাযে ে ঘোরীর  য  হযহ  ভর্াষণা েরত্ল  যৃযীয তিে, েযু ঘ অধোয, ইহসযা 
িই। 
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আিার হযহ  িলত্ল , হ ত্সস িারর্  েে হিত্য েত্র  হ িঃ হসহসল অন্তিাহরত্ে। যার 
হিরার্ ভিাযা  তযহরর োরখা া হছল এিং হযহ  ধ ী িেহক্ত হছত্ল । হযহ  আিার 
রাজধা ীত্য প্রত্িশ েত্রত্ছ  হলর্ল স্টোন্স ভ যাত্রর এ . হপ.  াত্র োর িছর যাঁত্দর 
হিত্য িত্যহছল। যারপরই এের্া  াহ়ি দুর্ঘর্ ায হযহ   ারা যা । আিার হেছুহদ  পত্রই 
যার এে াত্র পুত্র আর এেহর্ দুর্ঘর্ ায  ারা যায। হ িঃ অন্তিাহরর এত্স্টত্র্র 
উত্তরাহধোহরণী ি  যার স্ত্রী। হেন্তু যযর্া আশা েরা িত্যহছল হঠে যযর্া  য োরণ 
েত্যে িছর িল যাত্দর িোিসা খুি ভাত্লা েলহছল  া। হ স েো হল  ভফ   াত্  এে 
 হিলার জ েও ভিশ ভ ার্া র্াো হযহ  ভরত্খ যা । যার সত্ে  ত্  িয হ িঃ অন্তিাহরর 
র্হ ি সম্পেঘ হছল। হ ত্সস িারর্  েে যার রাজচ্ হযে জীি  োহলত্য যা । িছর 
হযত্ ে িাত্দ হযহ  এেহর্ হশশুত্ে দত্তে ভ  । এিং এই হশশুহর্ হছল হ স েো হল  
ভফত্ র পুত্র। হ স্ েো হল  দাহি েত্র  যার পুত্র আসত্ল  ৃয হ িঃ অন্তিাহররই ভছত্ল। 
এই খিরর্া আ ার অ ুসন্ধাত্ র ভয সূত্র ধত্র ভপত্যত্ছ ভয ভোত্ া োরত্ণই ভিাে যা 
গ্রিণীয  য িলত্ল  হ িঃ ভ াহি। আরও অত্ ে পুরুত্ষর সত্ে র্হ িভাত্ি ভ লাত্ শা 
েরত্য  হ স ভফ  এিং যারা সিাই স াত্জ প্রহযহিয ও উদারচ্ হযে। সিাই যাঁর 
সত্ে র্হ িভাত্ি ভ লাত্ শার জ ে উহেয  ূলেই হদত্যত্ছ। আ ার  ত্  িয এর্া এের্া 
গুরুত্বপূণঘ য ে যা আহ  আপ াত্ে পহরত্িশ  েরলা । 
  
এরেুল ভপাযাত্রা িলত্ল , িত্ল যা  আপহ । 
  
হ ত্সস অন্তিাহর, যখ  হযহ  ওই পদহির্াই ধারণ েরত্য । হযহ  ভসই হশশুহর্ত্ে দত্তে 
হিসাত্ি হ ত্য রাজী িত্য যা । এর হেছু হদ  িাত্দ ভ জর িারর্  েেত্ে হযহ  হিত্য 
েত্র । হ স েো হল  ভফ  যখ  সফল অহভত্ ত্রী ও পপ সেীয হশল্পী িত্য প্রেুর 
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অত্ ঘর অহধোহরণী ি । হযহ  হ ত্সস িারর্  েেত্ে হেহঠ হলত্খ জা া  ভয, হযহ  ভসই 
দত্তে পুত্রহর্ত্ে ভফরয হ ত্য ো । হেন্তু হ ত্সস িারর্  েে দত্তে হশশুহর্ত্ে ভফরয 
হদত্য অস্বীোর েত্র । আহ  আরও জা ত্য পাহর,  ালত্যত্য  াোোলী  স য ভ জর 
িারর্  েে হ িয ি । যত্ি হযহ  যার জ ে প্রেুর অ ঘ ভরত্খ যা । আরও এের্া খির 
আহ  ভপত্যহছ, হ স েো হল  ভফ  হযহ  আঠাত্রা  াস আত্  িযত্যা  ারা যা ।  ারা 
যািার স য হযহ  এের্া উইল েত্র যা । যার অহজঘয স ত অ ঘ যাঁর প্রেৃয পুত্র 
ভিস ন্ড, এখ  ভয ভিস ন্ড িারর্  েে  াত্  পহরহেয যার  াত্  ভরত্খ যা । 
  
হযহ  অযেন্ত উদার, িলত্ল  ভপাযাত্রা। হ স ভফ  েীত্স  ারা যা ? 
  
আহ  যা খির ভপত্যহছ যা িল হযহ  হলউত্োহ যায আক্রান্ত িত্যহছত্ল । 
  
আর ভছত্লহর্ যার  াত্যর স ত অত্ ঘর উত্তরাহধোরী িয? 
  
র্াোর্া এের্া ট্রাত্স্টর িাত্য যুত্ল ভদওযা িত্যত্ছ। ভিস ত্ন্ডর যখ  পঁহেশ িছর পূণঘ 
িত্ি যখ  ভসই ভ ার্া র্াোর অ ঘ ও পাত্ি। 
  
আর হ ত্সস িারর্  েে? 
  
 হযহ  যার অ ঘ হিহ ত্যাত্  সুখী   । োরণ যাঁর জীি  ধারত্ণর জ ে যত্ ষ্ট অ ঘ 
 ােত্লও ভসর্া খুি এের্া ভিহশ  য। 
  
ভপাযাত্রা যাত্ে প্রশ্ন েরত্ল , ভিস ন্ড হে ভোত্ া উইল েত্রত্ছ? 
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হ িঃ ভ াহি িলত্ল , ভসর্া আহ  এখ ও জা ত্য পাহরহ । যত্ি ভসর্া খুঁত্জ িার েরার 
উপায আ ার জা া আত্ছ। আর যহদ জা ত্য পাহর যত্ি স য এেরু্েুও  ষ্ট  া েত্র 
আপ াত্ে জাহ ত্য ভদি। 
  
হিদায ভ িার জ ে হযহ  উত্ঠ দাঁ়িাত্ল । 
  
প্রায ভদ়ি র্ন্টা িাত্দ আিার ভর্হলত্ফা  ভিত্জ উঠল। ভপাযাত্রা এের্া ো ত্জর হসত্র্ 
ভ ার্ েরহছত্ল । যখ  যখ  ভলখা োর্াোহর্ েরহছত্ল  আিার  যু  েত্র হলখহছত্ল । 
ভর্হলত্ফা র্া ভিত্জ উঠত্যই হরহসভারর্া যুত্ল হ ত্য ো  ভপত্য শু ত্ল । 
  
ধ েিাদ, হযহ  িলত্ল । িোঁ োজর্া খুি যা়িাযাহ়ি িত্য ভ ল-যার জ ে আহ  েৃযজ্ঞ। 
এে এে স ত্য আহ  িুঝত্য পাহর  া ভয, আপহ  এসত্ির ভ াোহিলা েী েত্র েত্র –
িোঁ িোপারার্া এখ  পহরষ্কার। এর্ার এ   এের্া অ ঘ যার অ ঘ আত্  ভিাঝা যাযহ -িোঁ-
আহ  ভজত্ হছ–আহ  শুত্ হছ–আপহ  হ হিয এর্াই ভেস। িা িা ভস জাত্  ভয ভস দত্তে 
পুত্র–হেন্তু যাত্ে েখ ও িলা িযহ , ভে যার আসল  া হছল–িোঁ িোঁ যাই িুহঝ–খুি 
ভাল–অ ে পত্যন্টর্া। ভযা আপহ  পহরস্কার েত্র ভদত্ি  িত্লত্ছ ? আো ধ েিাদ। 
  
 হরহসভারর্া ভরত্খ আিার হযহ  ভলখায    হদত্ল । আধর্ণ্টা িাত্দ আিার ভর্হলত্ফা  
ভিত্জ উঠত্লা। এিং আর এেিার হরহসভারর্া হযহ  যুত্ল হ ত্ল । 
  
দূরভাত্ষ ভভত্স আসা েণ্ঠস্বর িুঝত্য অসুহিধা িল  া ভপাযাত্রার। ভসলত্র্ িো  ভ ত্ে 
আহ  হফত্র এত্সহছ। 
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আপহ  এর  ত্ধে হফত্র এত্সত্ছ ? হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ত্লর সত্ে ভদখা িত্যত্ছ ভযা? 
  
 িোঁ ে ৎোর উহ । আপহ  হঠেই িত্লত্ছ  ভয, উহ  আর এের্া িহত ী। 
  
 াত্ ? 
  
 াত্  আহ  িলত্য োইহছ  হল র োত্ভন্সর্ত্ে হযহ   ত্  ভরত্খত্ছ । 
  
যাঁর পরেুলগুত্লার ে াও হযহ   ত্  ভরত্খত্ছ  ভযা? 
  
িোঁ। 
  
অিসরপ্রাপ্ত ভিযার ভড্রসার পরেুল সম্পত্েঘ যাত্ে েী িত্লত্ছ  যা সংত্ক্ষত্প হযহ  
িলত্ল । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , িোঁ হঠে, সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োরওত্য হঠে এেই ে া আ াত্ে 
িত্লত্ছ । ভোঁে়িাত্ া, সন্ধোর স য িেিিার েরার  ত্যা, র্  আর দুহর্ সাধারণ ভ ার্ 
োরহর্। পুহলশ ভসই োরত্র্ পরেুলই ভপত্যহছল। যািত্ল আপ াত্ে আহ  যা িললা  যা 
ভদখহছ আপহ  আত্ ই ভজত্  ভ ত্ছ ? 
  
 া, যার ভ ত্েও ভিহশ হেছু আপহ  আ াত্ে িত্লত্ছ । ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ িা়িহয দুহর্ 
পরেুল ভপত্যহছত্ল । আত্ র দুত্র্ার সত্ে ভযা  েরার জ ে যা যার আত্ ই সংগ্রি েরা 
হছল। এিং এই  যু  দুহর্র সংত্যাজ  র্ত্র্হছল ভসই ভিদ াদাযে আত্মিযোর র্র্ া 
র্র্ার প্রায হয  ভ ত্ে ছয সপ্তাি আত্ । ভিশ ভেৌযূিল জা ায যাই  া? 
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হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভসর্া খুিই স্বাভাহিে, আহ  ভিাঝাত্য োইহছ ওই  হিলাহর্ সি 
িোপাত্রই ভযঙ্কর ক্ষহয েরত্য পাত্র ।  েল েুল ভসর্া আিার যহদ হি েত আর 
পহরষ্কার েত্র ভ ওযা যায, িা ভসর্া যহদ পুত়্ি জ্বত্ল যায, অ িা রে েরা িয এিং সি 
ভুল রে েরা িয ভসর্া আপহ  হেছুত্যই িুঝত্য পারত্ি   া। অিশেই আপ াত্ে দুহর্ 
 যু  পরেুল ভপত্য িত্ি অ িা িদল েরত্য িত্ি। ভসর্া ভে  ভয আপ াত্ে এয 
উত্ত্তহজয েত্র যুলত্ছ হেন্তু যার ভোত্ া োরণ আহ  ভদখত্য পাহে  া। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , হঠে উত্ত্তহজয িওযা  য। এর্া এের্া পত্যন্ট। আরও এের্া 
আেষঘণীয পত্যন্ট িল যা আপহ  এই াত্র িা়িহয খির হদত্ল । ভসর্া িল ফরাহস 
ভলহিহর্। হযহ  ভসই িা়িহয দুহর্ েুল ভসখাত্  ভ ত্ে এত্ হছত্ল ।  োে েরাত্ ার জ ে 
হে? 
  
িোঁ যার সহে ী িা ভসরে  হেছু িত্ি িত্ল আহ  শুত্ হছ। ভসই স য ভলহি 
র োত্ভন্সক্রফর্ িাসপাযাল িা  াহসঘংত্িাত্  হছত্ল  এিং যাঁর স্বািেও ভাত্লা হছল  া আর 
হ ত্জ ভসখাত্  হ ত্য পছন্দ েরার  ত্যা অিিা যখ  যার হছল  া। 
  
যাই িুহঝ? 
  
ভসই জ ে িুহঝ ভসই ফরাহস সেী ীহর্ এত্সহছল? 
  
 ভসই সহে ীহর্র  া  জা ত্য ভপত্রহছত্ল ? 
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 া। আ ার  ত্  িয  া হ ত্সস ভরাত্স ত্র্ল ভসর্া িত্লহছত্ল  এিং আ ার  ত্  িয  া 
হযহ  জা ত্য । আ ার ধারণা ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ভফাত্  সি িেিিা েত্রহছত্ল  আর 
ভসই ফরাহস  হিলাহর্ পরেুল দুহর্ ভদাো  ভ ত্ে এত্ হছল। 
  
ভাত্লা ে া, িলত্ল  ভপাযাত্রা। এ-খিরর্া আ ার পরিযঘী পদত্ক্ষত্প সািাযে েরত্ি। 
  
হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল , আপহ  েী জা ত্ল ? আর আপহ  হেছু েরত্য 
পারত্ল   াহে? এেরু্ রা  েত্র ভপাযাত্রা িলত্ল , আহ  ভদখহছ আপহ  সি স যই 
সত্ন্দিপ্রিণ। আপ ার ধারণা আহ  হেছু েহর  া, শুধু ভেযাত্র িত্স  াহে আর হিশ্রা  
েহর। 
  
হ ত্সস অহলভার স্বীোর েরত্ল , িোঁ, এখ ও আহ   ত্  েহর আপহ  ভেযাত্র শুধু িত্স 
 াত্ে  আর ভাত্ি । যার সত্ে এও িলত্ল , আপহ  েখ ও িাইত্র যা   া এিং 
িাইত্রর োজ হেছুই েত্র   া। 
  
আহ   ত্  েহর অদূর ভহিষেত্য আহ  িাইত্র যাি এিং োজ েরি। েোত্ লও আহ  
অহযক্র  েরত্য পাহর যত্ি ভ ৌোয  য  ত্  িয ভেত্  েত্র। আশােহর ভসর্া 
আপ াত্ে খুহশ েরত্ি। িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আপহ  হে আ াত্ে আপ ার সত্ে হ ত্য ভযত্য ো ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার  ত্  িয এ-িোপাত্র আ ার এেলা যাওযাই উহেয। 
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আপহ  সহযে যাত্ি ? 
  
িোঁ হ িয। আহ  আ ার সিঘশহক্ত হদত্য ছুত্র্ যাি। এিং আ ার সত্ে আপহ ও খুহশ 
িত্ি   োিা । 
  
হ ত্সস অহলভাত্রর সত্ে ে া ভশষ েরত্ল  এিং ভ ার্ িুে ভ ত্ে এের্া ভফাত্ র  ম্বর 
হ ত্য হযহ  িাযাল েরত্ল । োরণ এেজত্ র সত্ে ে া িলা এই  ুিূত্যঘ যার খুি 
জরুহর হছল। 
  
হপ্রয সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োরওত্য। আহ  এরেুল ভপাযাত্রা ে া িলহছ। আহ  আপ াত্ে 
খুি হে হিরক্ত েরলা ? যত্ি আশােহর এই  ুিূত্যঘ আপহ  খুি িেত   ! 
  
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োরওত্য িলত্ল ,  া,  া আহ  িেত  ই। আহ  এখ  ভ ালাপ  াত্ছর 
আ াছাগুত্লা োর্হছলা  এই পযঘন্ত 
  
এের্া ভছাট্ট িোপাত্র আপ াত্ে আহ  হজত্জ্ঞস েরত্য োই। 
  
আ াত্দর ভজা়িা আত্মিযোর স সোর িোপাত্র। িোঁ  ত্  আত্ছ হ িযই আপ ার ভয, 
আপহ  িত্লহছত্ল  ওঁত্দর িাহ়িত্য এের্া েুেুর হছল। ভসই েুেুরর্া ভসহদ  ওঁত্দর সত্ে 
ভিত়্িাত্য হ ত্যহছল। এ-খিরর্া অিশে আপহ  জা ত্য পাত্র । 
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িোঁ, এের্া েুেুত্রর ে া িত্লহছলা , আ ার  ত্  িয িাউসহেপার হেংিা অ ে ভেউ 
িত্ল  ােত্ি। ভস িত্ল  ােত্ি অ ে হদত্ র  ত্যা ভসহদ ও ভসই েুেুরর্া যাঁত্দর সত্ে 
ভিত়্িাত্য হ ত্যহছল। 
  
 ভলহি র োত্ভন্সত্র্র  ৃযত্দি পরীক্ষা েত্র যখ  ভদখা িয যখ  যার ভদত্ি হে েুেুত্রর 
ো ়িাত্ ার দা  পাওযা হ ত্যহছল? সম্প্রহয ো ়িাত্ ার দা  িত্লও েলত্ি, যত্ি আহ  
ভসহদত্ র ো ়িাত্ ার ে া িলহছ  া। 
  
আপহ  হেন্তু এের্া অশুভ প্রশ্ন েরত্ছ । আপহ  এহিষত্য  া িলত্ল এে া আ ার 
েখ ই  ত্  প়িয  া। িোঁ ভিশ েত্যের্া ক্ষয হেি হছল যত্ি খুি এের্া খারাপ  য। 
ভসই িাউসহেপারহর্ িত্লহছল ভয ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ত্ে ভিশ েত্যেিার ো ত়্িহছল 
যহদও  ারাত্মেভাত্ি হেছু  য। ভদখু  ভপাযাত্রা আপহ  িযত্যা জলাযত্ঙ্কর ে া  ত্  
েরত্ছ । হেন্তু এত্ক্ষত্ত্র ভসর্া ভদখা যাযহ । এত্ক্ষত্ত্র হযহ  গুহলহিি িত্যই  ারা ভ ত্ছ । 
যাই িলহছ ভসপহর্ে, িা হিষহক্রযা অ িা হর্ত্র্ াত্সর সম্ভাি ার ভোত্ া প্রশ্নই উঠত্য 
পাত্র  া। 
  
 ভপাযাত্রা িলত্ল , েুেুরর্াত্ে হেন্তু আহ  ভ াত্র্ই ভোত্ া ভদাষ হদহে  া। শুধু এ-
িোপাত্র আহ  হেছু জা ত্য োইহছলা । 
  
এে সপ্তাি হেংিা দুই সপ্তাি আত্  এেিার েুেুত্রর ো ়িাত্ ার র্র্ া র্ত্র্হছল। যত্ি 
ই ত্জেশ  িা ভস ধরত্ র ভোত্ া ভেস এ-ভক্ষত্ত্র হছল  া। সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট িত্ল েত্ল , 
ভসই েুেুরর্া ভযর্া  ত্র হ ত্যহছল। এর্া ভো া ভ ত্ে এত্সহছল জাহ   া হেন্তু? 
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 হেন্তু এত্ক্ষত্ত্র েুেুরহর্ ভযা আর  ত্র যাযহ , িলত্ল  ভপাযাত্রা যত্ি ভসই েুেুরহর্ত্ে 
আ ায জা ত্য িত্ি। খুি সম্ভি েুেুরহর্ অন্তয িুহি া , সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্টত্ে ধ েিাদ 
জাহ ত্য হরহসভারর্া  াহ ত্য রাখত্ল  এিং হিত়্িাহিত়্িা েত্র  ত্   ত্  িত্ল উঠত্ল  
ভপাযাত্রা, িুহি া  েুেুর, সম্ভিয পুহলত্শর ভ ত্েও। 
  
. 
  
ভপাযাত্রার প্রিাত্ র ভর্াষণা 
  
এেজ  অহযহ  হিসাত্ি হ স হলহভংত্স্টা ত্ে র্র ভ ত্ে ভিহরত্য ভযত্যই দরজা িন্ধ েত্র 
ভপাযাত্রা হ ত্সস অহলভাত্রর পাত্শ এত্স িসত্ল  এিং িলত্ল , আহ  েত্ল যাহে। 
  
ভপাযাত্রার ভোত্ া খির ভদওযার পিহয ভদত্খ হ ত্সস অহলভার ভে   ভয  অিাে িত্য 
যা । যাই হযহ  হজত্জ্ঞস েরত্ল , েী েরত্য যাত্ে ? 
  
আহ  েত্ল যাহে। যত্ি ভেত্  েত্র ভজত্ ভায যাহে। আপ ার ে া শুত্  হঠে  ত্  
িত্ে। আপহ  িয ইউ, এ , ও. অ িা ইউত্ ত্স্কা হেংিা ওই ধরত্ র ভোত্ া প্রহযিাত্ র 
ভেউ। 
  
এর্া ভেফ এের্া িেহক্ত য সফর িলত্য পাত্র । 
  
ভজত্ ভায আপহ  হে ভোত্ া িাহযর সন্ধা  ভপত্যত্ছ ? 
  
আপহ  ওইভাত্ি ভদখত্ছ , িযত্যা ওত্দর দুজত্ র  ত্ধে দু-জ – 
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হ ত্সস অহলভার িলত্ল , আহ  হেন্তু এর ভিহশ আর হেছুর সন্ধা  পাইহ । এিং যাও 
জাহ   া আর ভিহশ খির পাওযার জ ে ভো ায ভয আ াত্ে ভযত্য িত্ি। 
  
আপহ  ভয িত্লহছত্ল  আপ ার ধ ঘে ো হসহলযার এেহর্ ভছাত্র্া ভাই হছল? 
  
িোঁ যার  া  এিওযািঘ।  ত্  আত্ছ এেিার েী দুিার যাত্ে সু্কত্ল ভযত্য ভদত্খহছলা  
যাও অত্ ে িছর আত্ । ভস এখ  ভো ায আত্ছ জাত্  ? 
  
আ ার ধারণা ো ািার হিেহিদোলত্য। অ িা ভসখাত্  ই হজহ যাহরং ভোসঘ হ ত্ে, 
আপহ  হে ভসখাত্  ভযত্য ো ? এিং িোপারর্া যার োছ ভ ত্ে জা ত্য ো ? 
  
 া, এই  ুিূত্যঘ  য। আহ  শুধু জা ত্য োই ভস এখ  ভো ায? োরণ আহ  শুত্ হছ ভসই 
আত্মিযোর স য ভস িাহ়িত্য ভসস য হছল  া। 
  
আপহ  হে এেরু্ স ত্যর জ ে ভািত্ছ   া ভয ভস এ োজ েরত্য পাত্র? এিং যার 
িািা  াত্ে গুহল েরত্য পাত্র? আহ  জাহ  ভসই িযত্স েখ ও েখ ও ভছত্লরা ভসরে  
হেছু এের্া েরত্য পাত্র। 
  
হেন্তু ভস ভযা ভসই স য িাহ়িত্য হছল  া, িলত্ল  ভপাযাত্রা। ভস খির আহ  আ ার 
পুহলহশ হরত্পার্ঘ ভ ত্ে ইহয ত্ধেই ভপত্য ভ হছ। 
  
আপহ  আর ভোত্ া আেষঘণীয হেছু ভপত্যত্ছ ? োরণ আপ াত্ে খুি উত্ত্তহজয 
ভদখাত্ে। 
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আহ  উত্ত্তহজয হঠেই। আহ  েত্যের্া র্র্ ার ে া জা ত্য ভপত্রহছ যা আ রা 
ইহয ত্ধেই ভজত্ হছ এিং যার ওপর আত্লােপায েরত্য পাত্র। 
  
হঠে আত্ছ িলু   া েীত্সর ওপর আত্লােপায েরত্য পাত্র? 
  
এখ  আহ  িুঝত্য পারহছ হ ত্সস িারর্  েে ভে  র োত্ভন্সত্দর আত্মিযোর িোপাত্র 
ভখাঁজ ভ ওযার জ ে আপ ার োত্ছ আত্িদ  েত্রহছত্ল ? 
  
আপহ  িলত্য োইত্ছ  পত্রর িোপাত্র  াে  লাত্ ার  ত্যা  হিলা হযহ    ? 
  
 া। আ ার ধারণা এর হপছত্  ভোত্ া ভ াহর্ভ  ােত্য পাত্র আর ভসর্া িল ভো া 
ভ ত্ে র্াো আসত্য পাত্র? 
  
র্াো? এর সত্ে র্াোর েী সম্পেঘ? আর যার হ ত্জরই ভযা প্রেুর র্াো আত্ছ যাই  া? 
  
িোঁ যার জীি  ধারত্ণর জ ে যত্ ষ্ট র্াো আত্ছ। যার দত্তে পুত্রত্ে হযহ  হ ত্জর ভছত্ল 
িত্ল  ত্  েত্র । ভস শুধু জাত্  যাত্ে দত্তে ভ ওযা িত্যত্ছ। ভোত্ া পহরিার ভ ত্ে ভস 
এত্সত্ছ যহদও ভস হেছুই জাত্   া। িযত্যা যার  ার পী়িাপীহ়িত্য এের্া হ হদঘষ্ট িযত্স 
ভস উইল েত্র  ােত্ি। অ িা হ ত্সস িারর্  েত্ের িনু্ধরা যাত্ে ইহেয হদত্য  ােত্ি। 
হেংিা ভোত্ া উঁহে যার সত্ে পরা শঘ েত্র  ােত্ি । ভছত্লহর্ও িযত্যা ভসই িযত্স 
এত্স ভপৌঁত্ছ ভভত্ি  ােত্ি, যারও সি হেছু যার  াত্যর জ ে ভরত্খ যাওযা উহেয আর 
ভসই স য সম্ভিয যার অ ঘ উত্তরাহধোর িওযার  ত্যা অ ে ভেউ যার হছল  া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

239 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

হেন্তু আহ  িুঝত্য পারহছ  া আত্মিযোর হিতাহরয খির হ ত্য োওযার  ত্ধে েী সম্পেঘ 
 ােত্য পাত্র? 
  
আপহ  িুঝত্য পারত্ছ   া? হ ত্সস িারর্  েে যার ভছত্লত্ে হিত্যত্য উৎসাি হদত্য 
োইত্ছ   া। ভিস ত্ন্ডর এেহর্ ভ ত্য িনু্ধ আত্ছ। ভহিষেত্য ভস যহদ যাত্ে হিত্যর প্রতাি 
ভদয ভয   এখ  িহু যুিত্েরা েত্র  াত্ে। আর যারা এ-িোপাত্র  া-পাত্র অত্পক্ষা 
েরত্য  া-পাত্র হেন্তা েরত্য। এিং ভস ভক্ষত্ত্র িোপারর্া দাঁ়িাত্ে ভয ভিস ন্ড ভয অ ঘ 
ভরত্খ যাত্ি হযহ  ভসর্ার উত্তরাহধোহরণী িত্য পারত্ছ   া, োরণ ভছত্লহর্ হিত্য েরা 
 াত্র আত্ র উইল িাহযল িত্য যাত্ি এিং যহদ ভস যার পছন্দ ত্যা ভ ত্যত্ে হিত্য েত্র 
ভস যখ  যার  যু  উইত্ল যার সি হেছু যাত্ে হদত্য যাত্ি, যার পাহলযা  াত্ে  য। 
  
ও যাই জ ে আপহ   ত্  েত্র  হ ত্সস িারর্  েে ভসর্া ো   া? 
  
িোঁ হঠে যাই, হযহ  এ   হেছু এের্া খুঁত্জ িার েরত্য ো  যা যাত্ে ভসই ভ ত্যহর্ত্ে 
হিত্য েরত্য হ রুৎসাি েরত্য পাত্র। আ ার অ ু া  হযহ  আশা েত্র  এিং হিোসও 
েত্র  হসহলযার  া যার িািাত্ে িযো েত্রত্ছ। পত্র ভস হ ত্জ হ ত্জত্ে গুহল েত্র। 
এ  হে ভ ত্যহর্র িািা যহদ যার  াত্ে িযো েত্র  াত্ে যিু ভসর্াও হ রুৎসাত্ির োরণ 
িত্য পাত্র। এই িযত্স ভছত্লহর্র ওপর এ-িোপারর্া প্রভাি ভফলত্য পাত্র। 
  
আপহ  হে যার  াত্  িলত্য ো  ভ ত্যহর্র িািা অ িা  া যহদ খুহ  ি  যািত্ল 
ভ ত্যহর্র  ত্ধেও খু  েরার প্রিণযা  ােত্ি? 
  
স্বাভাহিেভাত্ি যা  া িত্লও ওর্া এের্া ধারণা িত্য পাত্র িত্ল আ ার  ত্  িয। 
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হেন্তু ভছত্লহর্ ভযা িত়্িাত্লাে  য? এেজ  দত্তে পুত্র? 
  
ভছত্লহর্ যার  ার সহযেোত্রর  া  হে জাত্   া এিং হযহ  ভয ভে যাও ভস জাত্   া। 
হেন্তু যার অহভত্ ত্রী ও পপ সেীয হশল্পী  া  ৃযুের আত্  প্রেুর অ ঘ েত্র যা  এিং এে 
স য হযহ  যাঁর ভছত্লত্ে ভফরযও ো । হেন্তু হ ত্সস িারর্  েে ভসই প্রতাত্ি রাহজ 
ি হ । যাই আ ার অ ু া  হযহ  যখ  এই ভছত্লহর্র ে া হেন্তা েত্র  এিং হসিান্ত 
ভ   ভয, যার স ত অ ঘ যাত্ে হদত্য যাত্ি । এিং ভছত্লহর্ যার পঁহেশ িছর পূণঘ 
িওযার পর ভসই অত্ ঘর উত্তরাহধোরী িত্ি। আর ভসই স য পযঘন্ত যাঁর সি অ ঘ এের্া 
ট্রাত্স্টর োত্ছ  হেয রাখা  ােত্ি। অযএি হ ত্সস িারর্  েে এখ  অিশেই 
োইত্য   া ভয, যার পছন্দ ত্যা ভ ত্যত্ে হিত্য েরুে। িরং হযহ  ভেিল োইত্ি  যার 
পছন্দ ত্যা ভ ত্যত্ে হিত্য েরুে ভসযার ওপর যার প্রভাি  ােত্য পাত্র। 
  
িোঁ। এর্া আ ার োত্ছ খুি যুহক্তপূণঘ িত্ল  ত্  িত্ে, হযহ  ভ াত্র্ই এেজ  ভাত্লা 
 হিলা   । যাই ভযা? 
  
 া, িলত্ল  ভপাযাত্রা। আহ  যাত্ে খুি ভাত্লা  হিলা িত্ল  ত্  েহর  া। 
  
ভিহশ ভ লাত্ শা েরত্ল যহদ আপহ  যার স্বরূপ ভজত্  ভফত্ল  আর ভসই োরত্ণই হযহ  
ো   া ভয আপহ  যার সত্ে ভদখা েত্র । 
  
যাই িত্ি িযত্যা, িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
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 আর হেছু আপহ  জা ত্য ভপত্রত্ছ ? 
  
িোঁ  াত্র েত্যে র্ন্টা আত্  েত্যের্া ভছাত্র্াখাত্র্া িোপাত্র সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট আ াত্ে 
ভফা  েত্রহছত্ল । ভসই ভফাত্ র উত্তত্র আহ  যাত্ে এের্া প্রশ্ন েহর। প্রযুেত্তত্র হযহ  
আ াত্ে িত্ল  ভয, িযস্ক িাউসহেপার ভোত্খ ভাত্লা ভদখত্য পা   া। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , িত্য পাত্র। এই িত্ল হযহ  যাঁর র্হ়ির হদত্ে যাোত্ল । হযহ  
আিার িেত িত্য িত্ল উঠত্ল , আ ার এখ  যাওযার স য িত্য ভ ত্ছ। আহ  েললা । 
  
আপহ  হে এখ  ভে  ধরার পত্ ? 
  
 া, আ ার ভে  োল সোত্লর আত্  ছা়িত্ছ  া। হেন্তু এের্া জায ায আজই ভযত্য 
িত্ে োরণ ভসই জায ার্া আ ার হ ত্জর ভোত্খ ভদখত্য িত্ি। 
  
ভেৌযূিত্লর সত্ে হ ত্সস অহলভার হজত্জ্ঞস েরত্ল , আপহ  েী ভদখত্য ো  ভসখাত্ ? 
  
খুি এের্া ভিহশ হেছু ভদখার অ িা অ ুভি েরার  ত্যা হেছু ভ ই। হঠে ে ার্া িল 
উপলহি েরা এিং ভিাঝিার ভেষ্টা েরা। আহ  হে অ ুভি েরত্য পাহর। 
  
. 
  
ভছাট্ট  াহর্ো 
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োেঘইযাত্িঘর ভ ত্র্র ভভযত্র হদত্য এের্া প  ধত্র এহ ত্য েলত্ল  এরেুল ভপাযাত্রা। 
ভশওলা প়িা ভদওযাত্লর সা ত্  এেস য  া ত্ল । েত্যে হ হ ত্র্র জ ে এের্া 
েিত্রর হদত্ে যাোত্ল । যারপর হযহ  যাোত্ল  অদূর স ুত্দ্রর হদত্ে। হযহ  যার দৃহষ্ট 
আিার হফহরত্য হ ত্ল  েিত্রর হদত্ে। ি ে ফুত্লর এের্া গুে িযত্যা ভোত্ া িাচা 
ভছত্ল ভরত্খ হদত্য  ােত্ি। হেন্তু ভপাযাত্রা  ত্  েত্র  এর্া ভোত্ া িাচা ভছত্ল ভফত্ল 
ভরত্খ ভযত্য পাত্র  া। েিত্রর ওপর ভলখা অক্ষরগুত্লা হযহ  প়িত্ল । 
  
এত্দর সৃ্মহযর উত্েত্শে 
  
 িত্রাহ   োত্রা 
 ৃযুে : ১৫ই ভসত্প্টম্বর ১৯৬০ 
এিং 
  া ঘাত্রর্ র োত্ভন্সক্রফর্ 
 ৃযুে : ৩রা অত্টাির ১৯৬০। ওপত্র  হিলার ভিা  এিং এোহলত্যস্টার র োত্ভন্সক্রফর্। 
 ৃযুে : ৩রা অত্টাির ১৯৬০ ওঁর স্বা ীর  ৃযুেত্যও ওঁরা হিহেন্ন ি হ । 
  
আ াত্দর অসেযভাত্ি িতত্ক্ষত্পর জ ে ক্ষ া েরত্ি  আ াত্দর। ভয  আ রা ক্ষ া েহর 
যাত্দর যারা অসেযভাত্ি আ াত্দর হিরুত্ি িতত্ক্ষপ েত্র– 
  
প্রভু, আ াত্দর ওপর দযা েরু । 
হযশু আ াত্দর ওপর দযা েরু । 
প্রভু, আ াত্দর ওপর দযা েরু । 
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হেছুক্ষত্ণর জ ে ভসখাত্  দাঁ়িাত্ল । যারপর োেঁইযািঘ ভছত়্ি এত্স ফুর্পা  ধত্র ভিঁত্র্ 
েলত্ল  ভয প  হ ত্য হ ত্শহছল ভসই পািাত়্ি িা পািাত়্ির ভোণ িরাির। হযহ  আিার 
যাোত্ল  স ুত্দ্রর হদত্ে আপ   ত্  িত্ল উঠত্ল  
  
 আহ  এখ  হ হিয িত্য ভ হছ ভসহদ  েী র্ত্র্হছল আর ভে ই িা ভসর্া র্ত্র্হছল। এিং 
ভসই ভিদ াদাযে র্র্ ার দুিঃখত্িাধ আহ  ভিশ ভাত্লাভাত্িই উপলহি েরত্য পাহর। এই 
দীর্ঘ প  সিাইত্ে পহরক্র  েরত্য িয। আ ার ভশত্ষত্যই আ ার শুরু, আিার ভেউ 
িত্ল আ ার শুরুত্যই আ ার দুিঃখদাযে র্র্ া হদত্য ভশষ। ভসই সুইস ভ ত্যহর্ হ িযই 
সি জাত্ । ও আ াত্ে িলত্ি হে? ভছত্লহর্র হিোস অন্তয ওত্দর খাহযত্র িলত্ি। ভসই 
ভ ত্যহর্ ও ভসই ভছত্লহর্র জ ে। এিং ওরা ভসর্া  া জা া পযঘন্ত এ ওত্ে গ্রিণ েরত্য 
পাত্র  া। আর গ্রিণ েরত্য পাত্র  া ওত্দর জীি ত্ে। 
  
. 
  
  োহি এিং ভজহল 
  
  া ার্া হ েু েত্র ভপাযাত্রা িলত্ল ,  াদত্ াযাত্জল রাউত্জল। 
  
 াদত্ াযাত্জল রাউত্জল যার িাযর্া িাহ়িত্য হদত্ল । িযস প্রায পিাশ িত্ি। এেরু্ 
উিয। ওঁর হ জস্ব এের্া প  আত্ছ। হযহ  িুহি যী, িুহিজীিী এিং সন্তুষ্ট, ভপাযাত্রা 
ভািত্ল । ভপাযাত্রার  ত্  িল হযহ  এেইসত্ে জীিত্ র আ ন্দ এিং দুিঃখত্িাধ অ ুভি 
েরত্ছ । 
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রাউত্জল িলত্ল , আহ  আপ ার  া  শুত্ হছ। এ ভদত্শ আর োত্ন্স আপ ার অত্ ে 
িনু্ধ আত্ছ জাত্  । আপ ার জ ে আহ  েী েরত্য পারি জাহ   া। আপ ার হেহঠত্য 
আপহ  ভযর্া িোখো েত্রত্ছ  ভসর্া ভোত্ া অযীত্যর িোপার যাই  া? ভয র্র্ ার্া র্ত্র্ 
ভ ত্ছ ভসই র্র্ ার ক্ল আপহ  জা ত্য ো  যা আজ ভ ত্ে অত্ ে িছর আত্  র্ত্র্হছল। 
িসু  আপহ । আপহ  ক্লান্ত আর ভর্হিত্লর ওপর সুরাপাত্র রত্যত্ছ এেরু্ পা  েত্র 
হজহরত্য হ  । ভপাযাত্রার  ত্  িল ভদ্র হিলা ভিশ অহযহ পরাযণা, োরণ ভোত্ া িেতযা 
ভ ই িা ভোত্ া হেন্তা ভ ই। অ ে ভিশ হ শুত্ে। 
  
এের্া স ত্য আপহ  এে পহরিাত্র  ভত্ ঘস হছত্ল  এিং ভসই র্র্ া যখ  র্ত্র্হছল 
আপহ  যুিযী হছত্ল । আর আহ  ভদত্খহছ ভসই পহরিাত্র এেহর্ ভ ত্য ও এেহর্ ভছত্ল 
হছল এিং যাত্দর িািা আহ ঘত্য ভজ াত্রল পত্দ উন্নহয লাভ েত্রহছত্ল । 
  
ভসই পহরিাত্র হেন্তু এেহর্ ভিা ও হছল। 
  
িোঁ আ ার  ত্  আত্ছ। আহ  যখ  ভসখাত্  হ ত্যহছলা  যখ  হযহ  ভসখাত্  হছত্ল   া। 
আ ার অ ু া  হযহ  এেরু্ জহর্ল প্রেৃহযর হছত্ল  এিং যাঁর স্বািে ভাত্লা হছল  া। 
হযহ  ভয  হেহেৎসার জ ে ভো ায হ ত্যহছত্ল । 
  
আো আপহ  হে যাত্দর সৃ্মহিযা   া গুত্লা জাত্  ? 
  
  া ঘাত্রর্ িত্ল এেজত্ র  া   ত্  িয। আর এেজত্ র  া  এখ  আ ার আর  ত্  
ভ ই। 
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হযহ  িলত্ল , িত্রাহ । 
  
িোঁ। যার সত্ে আ ার খুি এের্া পহরেয হছল  া। যত্ি যারা পরস্পত্রর ভছাট্ট  া  
ধত্র িাোিাহে েরয।  হল আর িহল। আর ভসর্া জাত্   ভযা যাঁরা হছত্ল  য জ 
ভিা । এেই রে  ভদখত্য হছত্ল  দু-জত্  এিং দুজত্ ই ভদখত্য খুি সুন্দরী হছত্ল । 
  
আো যারা পরস্পর পরস্পরত্ে ভাত্লাও িাসত্য  যাই ভযা? 
  
িোঁ, যাঁরা পরস্পর পরস্পত্রর অ ুরক্ত হছত্ল । আহ  ভয দুহর্ ভছত্লত্ ত্যত্দর প়িাত্য 
ভযযা  যাত্দর  া  ভপ্রস্ট  ভগ্র হছল। িত্রাহ  ভপ্রস্ট  ভগ্র এেজ  ভ জরত্ে হিত্য 
েত্রহছত্ল । এখ   া র্া হঠে  ত্  েরত্য পারহছ  া।  া ঘাত্রত্র্র হিিাহিয  া র্া েী 
হছল ভয  
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , র োত্ভন্সক্রফর্। 
  
িোঁ িোঁ। অদু্ভয  া গুত্লা। হেছুত্যই  ত্  রাখা যায  া।  া ঘাত্রর্ ভপ্রস্ট  ভগ্র এখা োর 
এের্া  হিলা প্রহযিাত্ র সত্ে যুক্ত হছত্ল । ওঁর হিত্যর পর  াদা  ভি যর্ত্ে হেহঠ 
ভলত্খ  এিং িত্ল  যহদ ভোত্ া  ভত্ ঘসঘ যার জা া  াত্ে হযহ  ভয  ওঁর োত্ছ পাহঠত্য 
ভদ । আর যখ  আ াত্ে সুপাহরশ েরা িয। এিং ভসই সূত্র ধত্রই আহ  ভসখাত্  যাই। 
আ ার শুধু অপর ভিাত্ র সত্েই ে া িয। োরণ আ ার োযঘেলাত্পর স য হযহ  
ভসখাত্   ােত্য । ভ ত্যহর্র যখ  িযস হছল ছয হেংিা সায আর যার  া  ভদওযা 
িত্যহছল ভশেহপযার ভ ত্ে।  া  হছল ভরাজাহলণ্ড িা হসহলযা। আর ভছত্লহর্র িযস হছল 
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 াত্র হয  িা োর যার  া  হছল এিওযািঘ। ভস হছল খুি দুষু্ট যত্ি ভেিারা হছল হ হষ্ট। 
যাত্দর সত্ে আহ  ভিশ সুত্খই হছলা । 
  
আহ  শুত্ হছ আপ াত্ে ভপত্য যারাও খুি সুত্খ হছল। 
  
ওত্দর সাত্  এোত্ব িত্য হ ত্যহছলা  আহ , িলত্ল ,  াদত্ াযাত্জল। 
  
আ ার হিোস ওরা আপ াত্ে  োহি িত্ল িােত্যা। এই ে া শুত্  িাসত্ল  হযহ । 
  
ওরা ভয আ াত্ে ওই  াত্  িােয আহ ও যা খুি পছন্দ েরযা । ভসর্া আ াত্ে 
অযীত্য হফহরত্য হ ত্য ভযয। 
  
আো আপহ  হে ভিস ন্ড িারর্  েে  াত্  ভোত্ া ভছত্লত্ে ভেত্  ? 
  
িোঁ  ত্  আত্ছ। ভছত্লহর্ িয ওত্দর পাত্শর িাহ়ি  য যার পত্রর িাহ়িত্য  ােয। 
ভযখাত্  অত্ ে প্রহযত্িশী হছল। আ াত্দর আর যাত্দর ভছত্লত্ ত্যরা সিাই এেসত্ে 
ভখলাধুলা েরয। 
  
আপহ  হে ভসখাত্  অত্ ে হদ  হছত্ল   াদত্ াযাত্জল? 
  
 া, আহ  ভসখাত্   াত্র হয  ভ ত্ে োর িছর হছলা । আ ার  া অসুি িওযার জ ে 
এিং যাঁত্ে ভসিা শুশ্রূষা েরিার জ ে আহ  ভদত্শ হফত্র আহস। ভসখাত্  হফত্র যাওযার 
ভদ়ি েী দু িছর পত্রই হযহ   ারা যা । যারপর আহ  হ ত্জই িযস্কা  হিলাত্দর হিহভন্ন 
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ভাষা ভশখাত্ ার জ ে এের্া প্রহযিা  খুহল। যহদও এে েী দু-িছর ভসই ভদত্শর সত্ে 
ভযা াত্যা  ভরত্খ েত্লহছলা  হেন্তু ইংলত্ন্ড আর যাইহ । 
  
ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ এিং যার স্ত্রীর দাম্পযে জীি  সুত্খর হছল িত্ল হে আপ ার 
 ত্  িয? 
  
অন্তয খুহশ হছত্ল  যারা। যাঁরা যাঁত্দর ভছত্লত্ ত্যত্দরও খুি হপ্রয হছত্ল  এিং হযহ ও 
ওত্দর খুি ভাত্লািাসত্য । এে ে ায িলা যায ওঁরা দু-জ  ভয  পূণঘ েহিযা। যার 
 ত্ধে সুর আত্ছ, ছন্দ আত্ছ। সুযরাং যাত্দর হিত্যর্া ভয সফল যা িলা যায। 
  
আপহ  িলত্ছ  ভলহি র োত্ভন্সক্রষ্ট যার য জ ভিাত্ র প্রহয অ ু য হছত্ল । 
  
আহ  ভসই য জ ভিা র্ার ে া ভািহছলা । ভসই জ েই ভিাধিয ভে  জাহ   া 
ভদ্র হিলাত্ে ভদত্খই এের্া দুিঃখত্িাধ অ ুভি েহর। হযহ  হছত্ল  ঈষঘাপরাযণ  হিলা। 
আহ  ভজত্ হছ এেস য হযহ   ত্  েরত্য  হযহ  ভয  ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্-এর 
িা দত্তা। ভজ াত্রল প্র ত্  যার ভপ্রত্  পত়্ি যা  এিং পত্র সি ভপ্র  ও ভাত্লািাসা 
রু্ত্র যায য জ ভিাত্ র হদত্ে। আহ   ত্  েহর ভজ াত্রত্লর এই পহরিযঘ  খুি 
ভসৌভাত্ ের ে া। োরণ  হল র োত্ভন্সক্রফর্ সুন্দরী ও হ হষ্ট স্বভাত্ির  হিলা হছত্ল । 
আর িহলর িোপাত্র আহ  ভদত্খহছ হযহ  েখ ও যার ভিা ত্ে আদর েরত্ছ  ও 
ভাত্লািাসত্ছ  আিার েখ ও রৃ্ণা েরত্ছ  ও ঈষঘা প্রোশ েরত্ছ । যার ঈষঘা এয 
ভিহশ হছল ভয, হযহ  হসিান্ত হ ত্য ভফত্ল  য জ ভিাত্ র ভছত্লত্ ত্যত্দর আর ভস্নি 
েরত্ি   া। যত্ি আ ার  ত্  িয এ-িোপাত্র আরও ভিহশ ভাত্লা েত্র িলত্য পারত্ি 
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 াদত্ াযাত্জল হ উত্িারার্। হযহ  এখ  লওত্সত্   াত্ে । আহ  েত্ল আসার ভদ়ি েী 
দু-িছর পর র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর োত্ছ হযহ  যা । ভিশ েত্যে িছর ভসখাত্  হছত্ল । 
আ ার হিোস হসহলযা যখ  হিত্দত্শ হযহ  যখ  ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর সহে ী িত্য 
আিার হফত্র আত্স । যাঁর হঠো া আ ার োত্ছ আত্ছ। 
  
আহ  ভসখাত্ ও যাি, িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
  
উহ  অত্ ে হেছুই জাত্  , যা আহ  আিার জাহ   া। হযহ  এেজ  সুন্দর এিং 
হিোসত্যা ে  হিলা। ভসই ভযঙ্কর ভিদ াদাযে র্র্ ার্ায যা র্ত্র্হছল ভেউ যহদ হেছু 
ভজত্   াত্ে যািত্ল ভেিল াত্র হযহ ই জা ত্ি  ভসই দুর্ঘর্ ার িোপাত্র। হযহ  আ াত্ে 
েখ ও হেছু িত্ল হ  আর আপ াত্েও িলত্ি িত্ল  ত্  িয  া। হযহ  িলত্যও পাত্র  
আিার  াও িলত্য পাত্র  োরণ হযহ  িত়্িা োপা স্বভাত্ির ভ ত্য। 
  
  াদত্ াযাত্জত্লর হদত্ে যাহেত্য েত্যে  ুিূযঘ দাঁহ়িত্যহছত্ল  ভপাযাত্রা,  াদত্ াযাত্জল 
রাউত্জল সম্পত্েঘ যার ধারণা ভাত্লা িত্যহছল। রাউত্জত্লর  ত্যা অয উিয হযহ    । 
ভয  হিলাহর্ যাত্ে অভে ঘ া েরার জ ে যার সা ত্  দাঁহ়িত্যহছত্ল  যার যুল ায। হযহ  
ভািত্ল  যার ভ ত্ে ে  েত্র দশ িছত্রর ভছাত্র্া িত্ি  এিং যার অহভিেহক্ত এত্েিাত্র 
আলাদা ধরত্ র। ভয ভোখ হদত্য হযহ  আপ াত্ে ভদত্খ  আিার ভসই ভোখ হদত্যই 
হ ত্জই আপ ার সম্পত্েঘ এের্া হসিান্ত হ ত্য পাত্র  সত্ে সত্ে। এিং যখহ  আপ াত্ে 
আহ্বা  জা াত্ ার ইো প্রোশ েরত্ি  যখ  যার ভোত্খর দৃহষ্ট িত্য যাত্ি শান্ত ও 
প্রযীক্ষারয। যত্ি অয া হযহ   র   ত্ াভাি ভদখাত্ি   া। েত্যে  ুিূত্যঘর  ত্ধে 
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ভ ত্যহর্র সম্পত্েঘ এের্া ধারণা েত্র ভ ওযা ে  উত্েখত্যা ে  য।  াদাত্ াযাত্জল, 
আহ  এরেুল ভপাযাত্রা। 
  
জাহ , আহ  আপ াত্ে আজ, অ িা আ া ীোত্লর জ ে অত্পক্ষা েত্র আহছ। 
  
আপহ  হে আ ার হেহঠ ভপত্যত্ছ ? 
  
 া, যত্ি সত্ন্দি ভ ই। ভসর্া এখ ও যাত্েই পত়্ি আত্ছ। অ ে এেজত্ র োছ ভ ত্ে 
আহ  এের্া হেহঠ ভপত্যহছ। 
  
হসহলযা র োত্ভন্সক্রফর্ হে হেহঠর্া হদত্যত্ছ? 
  
 া, হেহঠর্া হদত্যত্ছ হসহলযার এে হিত্শষ র্হ ি িনু্ধ। এেজ  যুিে যাত্ে আ রা ভয   
েত্রই  ত্  েহর  া ভে  যার  া  ভিস ন্ড িারর্  েে। আ ার এখাত্  ভয আপহ  
আসত্ি  খিরর্া আত্  হদত্য ভস আ াত্ে প্রস্তুয েত্র ভরত্খত্ছ। 
  
ও যাই িুহঝ! ভছত্লহর্ ভযা খুি িুহি া । আর এেরু্ও ভস স য  ষ্ট েত্রহ  িত্ল  ত্  
িয এিং যার প্রত্যাজ র্া খুি জরুহর  ত্  েত্র আহ  েত্ল এলা  আপ ার সত্ে ভদখা 
েরত্য। 
  
আহ  ভজত্ হছ এের্া ভ াল াত্লর ে া এিং ভসই ভ াল াল ভস ভ র্াত্য োয। োয 
স াধা  েরত্য এিং হসহলযাও যাই োয। যারা হেন্তু  ত্  েত্র ভয, আপহ  যাত্দর 
সািাযে েরত্য পাত্র , হে পাত্র   া? 
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আর িোঁ যারাও  ত্  েত্র আপহ ও আ াত্ে সািাযে েরত্য পাত্র । 
  
যারা হেন্তু পরস্পরত্ে ভাত্লািাত্স এিং হিত্য েরত্য োয। 
  
হেন্তু যাত্দর হিত্যর পত্  এের্া িাধা িত্য আত্ছ। 
  
আ ার  ত্  িয ভিস ত্ন্ডর  া। ভসই রে  ে াই ভছত্লহর্ আ াত্ে িত্লত্ছ। 
  
হসহলযার জীি ত্ে ভেন্দ্র েত্র এ   এের্া পহরহিহযর সৃহষ্ট িত্যত্ছ এিং এ   এের্া 
র্র্ া র্ত্র্ ভ ত্ছ ভয োরত্ণ ভদ্র হিলা যার ভছত্লর সত্ে এই ভ ত্যহর্র হিত্য হদত্য রাহজ 
িত্ে   া। 
  
আিা, ভসই ভিদ াদাযে র্র্ ার জ ে? 
  
িোঁ, ভসই হিত্যা ান্ত র্র্ ার জ েই। ভিস ত্ন্ডর  া হসহলযার ধ ঘ াত্ে অ ুত্রাধ েত্রত্ছ  
হেছু িলার জ ে ভয, ভো  পহরহিহযত্য ভসই ভজা়িা আত্মিযোর র্র্ া র্ত্র্হছল? 
  
 াদাত্ াযাত্জল হ উত্িারার্ িলত্ল , যার ভোত্ া  াত্  িয  া। যারপর হযহ  
ভপাযাত্রাত্ে িসত্য িলত্ল । আো হসহলযা যার ধ ঘ াত্ে হেছুই িলত্য পাত্রহ  
হ িযই? হ ত্সস অোহরযাি  অহলভার ভযা ঔপ োহসে যাই ভযা? িোঁ, আ ার  ত্  
আত্ছ হসহলযা এ-িোপাত্র যাত্ে হেছু খিরই হদত্য পাত্র  া োরণ ভস হ ত্জই ভযা হেছু 
খির পাযহ । 
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যখ  দুিঃখজ ে র্র্ া র্ত্র্হছল যখ  ভ ত্যহর্ ভসখাত্  হছল  া। আর ভেউই এ-িোপাত্র 
যাত্ে হেছুই িত্ল হ , যাই  া? 
  
িোঁ হঠে যাই, যখ   ত্  েরা িত্যহছল হেছু  া িলাই ভাত্লা। 
  
এই হসিান্ত আপহ   ত্ া ীয েত্র ,  া হে েত্র   া? 
  
এ-িোপাত্র হ হিয েত্র হেছু িলা  ুশহেল। খুি েহঠ  িোপার। সহযে ে া িলত্য েী 
এযহদ  পত্রও আহ  হঠে হ হিয িত্য পাহরহ । এিং হসহলযাও েখ ও হেহন্তয িযহ  
এ-িোপাত্র। আহ  িলত্য োইহছ যার েখ ও  ত্  িযহ  ভে  িা েীভাত্ি ভসর্া 
র্ত্র্হছল? সিাই ভয   ভে  িা ভ ার্র দুর্ঘর্ া ভ ত্  ভ য হসহলযাও হঠে ভয  ভাত্ি 
দুর্ঘর্ ার্া ভ ত্  হ ত্যহছল। হিত্দত্শ ভস অত্ ে িছর এের্া  হিলা ভিাহিঘং-এ এো 
োর্ায। 
  
 আ ার ধারণা  াদত্ াযাত্জল হ উিিারার্, ভসর্া আপহ  োলাত্য  যাই  া? 
  
িোঁ। সম্প্রহয আহ  অিসর হ ত্যহছ আর আ ার এেজ  সিেহ ঘণী ভসর্া এখ  োলাত্ে। 
ভসই স য হসহলযাত্ে আ ার োত্ছ পাঠাত্ া িয এিং িলা িয আহ  ভয  এের্া ভাত্লা 
জায া খুঁত্জ হদই ভযখাত্  ভ ত্ে ও প়িাশু া েরত্য পারত্ি। যার জ ে আহ  অত্ ে 
জায ায সুপাহরশ েরত্য পারযা  হেন্তু যাত্ে আহ  আ ার োত্ছই ভরত্খ হদই। 
  
আো হসহলযা আপ াত্ে হেছু হজত্জ্ঞস েত্র হ । 
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 া। ভসই দুর্ঘর্ ার্া র্র্ ার অত্ ে আত্ র র্র্ া এর্া। ওত্িা আো, আহ  হঠে িুঝত্য 
পাহরহ । 
  
 ভসই দুর্ঘর্ া র্র্ার েত্যে সপ্তাি আত্  হসহলযা এখাত্  এত্সহছল। এিং যখ  আহ  
এখাত্  হছলা   া োরণ ভজ াত্রল ও ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর োত্ছ আহ  হছলা । যখ  
আহ  হসহলযার  ভত্ ঘসঘ ভ ত্ে ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর সহে ী হিসাত্ি  ােযা  এিং 
হসহলযা যখ  ভিাহিঘং সু্কত্ল হছল। িঠাৎ যখ  িেিিা েরা িল ভয, হসহলযাত্ে 
সুইজারলোত্ন্ড পাঠাত্ া িত্ি, ভসখা  ভ ত্ে ভস যার প়িাশু া ভশষ েরি। 
  
আ ার  ত্  িয ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর স্বািে ভাত্লা হছল  া। যাই  া? 
  
 া,  ারাত্মে ভয   হেছু  য। স্নাযু দুিঘলযায হযহ  ভু ত্য । আর যা ছা়িা যার  ত্  
 া া  দুহিন্তা হছল। 
  
আপহ  হে ভ ত্যহর্র সত্ে হছত্ল ? 
  
এে ভিা  লওত্সত্  যার সত্ে আহ   ােযা  ভসই হসহলযাত্ে এের্া সু্কত্ল ভহযঘ েত্র 
ভদয। ভস ভসখাত্  প়িাশু া শুরু েত্র এিং আ ার ভফরার অত্পক্ষায  াত্ে। এিং আহ  
হয  েী োর সপ্তাি িাত্দ ভসখাত্  আিার হফত্র যাই। 
  
আো আপহ  ভযা ভসই দুর্ঘর্ ার স য ওভারহক্লত্ফ হছত্ল  যাই  া? 
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িোঁ আহ  ওভারহক্লত্ফই হছলা । প্রহযহদত্ র অভোস ত্যা ভজ াত্রল এিং ভলহি 
র োত্ভন্সক্রফর্ ভিত়্িাত্য যা  হেন্তু দুিঃত্খর ে া ভসহদ  যারা আর হফত্র আত্স হ । 
গুহলহিি িত্য যাত্দর  ৃয অিিায পত়্ি  ােত্য ভদখা যায। এিং হরভলিারর্া যাত্দর 
 াঝখাত্  পত়্িহছল। যত্ি যাত্দর  ত্ধে ভে সি ভশত্ষ  ারা যা  ভস িোপাত্র হ হদঘষ্ট 
ভোত্ া প্র াণ িা হেি পাওযা যাযহ । দু-জত্ র ভদিত্যই গুহলহিত্ির ক্ষযিা  ভদখত্য 
পাওযা যায। সুযরাং এত্ক্ষত্ত্র হ হিয স াধা  িল এেত্জা়িা আত্মিযো। 
  
ভস িোপাত্র আপ ার  ত্  ভোত্ া রিত্সে সত্ন্দি দা া িাঁত্ধহ ? 
  
পুহলশ যখ  ভোত্ া োরণ ভদখত্য পাযহ  যখ  আহ ও ভসর্া হিোস েত্র হ ই। 
  
অসু্ফর্ স্বত্র ভপাযাত্রা িলত্ল , আি! 
  
হেছু  ত্  েরত্ি   া। আপহ  হে হেছু িলত্ল ? প্রশ্ন েরত্ল   াদত্ াযাত্জল 
হ উত্িারার্। 
  
হেছু  য। এের্া হেছু আর যার ওপর আহ  প্রহযফহলয েরলা । 
  
ভ ত্যহর্র হদত্ে ভপাযাত্রা যাোত্ল । হযহ  ভদখত্ল  োপা ভঠাঁত্র্ দৃঢ়যার হেি। ধূসর 
ভোখ এিং ভািত্লশিী   ুখ। যত্ি হ ত্জত্ে সংযয েরার এের্া প্রযাস ভদখা ভ ল যার 
 ত্ধে। 
  
অযএি আপহ  যািত্ল এর ভ ত্ে ভিহশ আর হেছু িলত্য পারত্ি   া? 
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আপহ  হ িযই িুঝত্য পারত্ছ  েয হদত্ র আত্ র র্র্ া। সুযরাং আর হেছু িলার 
 ােত্য পাত্র  া। 
  
ভসই স য আপ ার হ িযই ভিশ ভাত্লা  ত্  হছল? 
  
িোঁ ওরে  এের্া দুিঃখজ ে র্র্ া ভেউ েখ ও পুত্রাপুহর ভুলত্য পাত্র  া। 
  
আর আপহ  এহিষত্য এে য ভয এর ভিহশ হেছু  ােত্লও হসহলযাত্ে িলা উহেয  য? 
  
 ভে ? আপ াত্ে ভযা আহ  িত্লহছ এর ভিহশ ভোত্ া খির আ ার জা া ভ ই। 
  
ভসই দুিঃখজ ে র্র্ া র্র্ার আত্  ভিশ হেছু স য ভয   োর হেংিা পাঁে আিার ছযও 
িত্য পাত্র আপহ  ওভারহক্লত্ফ হছত্ল ,  া? 
  
যার ভ ত্েও ভিহশ, আত্  আহ  ভসখাত্  হসহলযার  ভত্ ঘসঘ হিসাত্ি হছলা । ভসই স য 
হসহলযা হিত্দত্শর সু্কত্ল েত্ল ভ ত্লা এিং আহ  েত্ল আহস ভলহি র োত্ভন্সর্ত্ে সািাযে 
েরত্য। 
  
ভসই স য ভলহি র োত্ভন্সক্রফত্র্র য জ ভিা  ভযা  ােত্য  যাঁত্দর সত্ে যাই  া? 
  
িোঁ, হিত্শষ হেহেৎসার জ ে ভসই স য হেছুহদত্ র জ ে ভসখা োর িাসপাযাত্ল হছত্ল । 
এেরু্ সুি িওযাত্য যাত্ে িাসপাযাল ভ ত্ে ভছত়্ি ভদওযা িয। হেহেৎসত্ের অহভ য 
িল ভসই স য যহদ ভস িাহ়ির পহরত্িশ এিং আত্মীযস্বজ ত্দর সত্ে  াত্ে  যািত্ল যার 
সাধারণ জীি  অত্ ে ভাত্লাভাত্ি োর্াত্য পারত্ি । ভসই স য হসহলযা হছল সু্কত্ল। 
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যাই ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ভভত্িহছত্ল  যার ভিা ত্ে হ ত্য এত্স রাখত্ল যাত্ে এেরু্ 
ভদখাশু া েরত্য পারত্ি । 
  
যারা দুই ভিা  পরস্পত্রর হপ্রয হছল? 
  
ভসর্া জা া খুিই  ুশহেল,  াদত্ াযাত্জল হ উিিারার্ িলত্ল । ভপাযাত্রা ভয  যার  ত্  
এের্া আগ্রি জা াল। জাত্   ভযা আহ  এয ভিহশ অিাে িত্যহছলা  ভয, ভস ে া 
আজও আহ  ভুলত্য পাহর  া। যারা হছত্ল  য জ ভিা । যারা দুজত্ ই পরস্পত্রর 
ওপর হ ভঘরশীল হছত্ল । এিং যাত্দর দুজত্ র  ত্ধে অত্ ে ভক্ষত্ত্র হ ল হছল আিার 
এ   েযেগুত্লা প  হছল ভযখাত্  যাত্দর  ত্ধে এেদ  ভোত্ া হ ল হছল  া। 
  
আপহ  যা  ত্  েরত্য োইত্ছ  যা যহদ এেরু্ িুহঝত্য িত্ল  আহ  যািত্ল খুশী িত্িা। 
  
 ভসই ভিদ াদাযে র্র্ ার সত্ে এর ভোত্ া সম্পেঘ ভ ই। হেন্তু আহ  িলি আজোল 
ভেউ ভেউ এইরে   য প্রোশ েত্র  াত্ে ভয,  া হসে ভারসা ে িারাত্ ার হপছত্  
হেছু শারীহরে োরণও ভ ত্ে  াত্ে। আ ার হিোস হেহেৎসেরা স্বীোর েরত্ি  ভয, 
য জ ভছত্লত্ ত্যত্দর জন্ম িয এের্া হিরার্ এোত্মত্িাধ হ ত্য। পৃহ িীত্য যাত্দর  ত্ধে 
তদহিে হিহেন্নযা র্র্ত্লও অ ে সি হেছুত্যই যারা অহভন্ন, এেই  ত্ াভািাপন্ন এিং 
যাত্দর আোর িেিিার, হশক্ষা-দীক্ষা পছন্দ-অপছন্দ েহরত্র পযঘন্ত এেই রে  িত্য  াত্ে 
যযই যারা হভন্ন পহরত্িত্শ িত়্িা ভিাে। এিং এ  ও ভদখা যায প্রায এেই স ত্য 
এেই র্র্ া র্ত্র্  াত্ে যাত্দর জীিত্  ভয ভযখাত্ ই  ােুে  া ভে । ভয   দুহর্ ভিা । 
এেজ  োত্ন্স অপর জ  ইংলত্ন্ড  াত্ে । আিার যাত্দর দু-জত্ রই েুেুর এেই 
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জাত্যর আর এেই হদত্  যারা ভসর্া পছন্দ েত্রহছল এিং এও ভদখা যাত্ি প্রায এেই 
ধরত্ র পুরুষত্ে যারা হিত্য েত্রত্ছ আিার এর হিপরীয হেত্রও ভদখা যায। এের্া 
আেহস্মে পহরিযঘ  হিত্েত্ষর পযঘায িলা ভযত্য পাত্র, যা এে ভিা  আর এেজত্ র 
োছ ভ ত্ে দূত্র সত্র ভযত্য পাত্র। যারা পরস্পর ভয  পরস্পত্রর এেই ধারা  া ত্য 
োয  া, অ ঘাৎ আত্  যাত্দর  ত্ধে ভয সি হ ল হছল যা আর রাখত্য োয  া দু-জত্ র 
ভেউ। এিং ভসই  ত্ াভাি এের্া ভযঙ্কর পহরণহয এত্  ভদয দু-জত্ র জীিত্ । 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভস ে া আহ  শুত্ হছ এিং হ ত্জর ভোত্খ এেহর্ েী দুহর্ র্র্ া 
র্র্ত্য ভদত্খহছ। ভাত্লািাসা হিত্েত্ষ পহরণয িয সিত্জ। যাত্ে যুহ   ভীরভাত্ি 
ভাত্লািাস যাত্েই আিার যুহ  ভযঙ্করভাত্ি রৃ্ণাও েরত্য পাত্রা। 
  
আপহ  ভসর্া জাত্  ? িলত্ল   াদত্ াযাত্জল হ উত্িারার্। িোঁ, আহ  ভসর্া ভদত্খহছ শুধু 
এেিার  য। িহুিার, ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্-এর ভিা  হছত্ল  হঠে ভসই রে । 
  
 হেন্তু আ ার  ত্  িয যহদও প্রায সি হদে ভ ত্ে তদহিে  ঠ , ভেিারা এেই রে  
যত্ি  ুত্খর অহভিেহক্ত হছল এত্েিাত্র অ ে ধরত্ র। হযহ  হছত্ল  অযেন্ত েত্ঠার 
 ত্ াভািাপন্ন এিং ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ হছত্ল  হঠে যার উলত্র্া।  ত্  িয জীিত্ র 
শুরুত্য  ভঘািিায যার এে সন্তাত্ র  ৃযুে িয। হযহ  আর এের্া সন্তা  ো  া 
েত্রহছত্ল  এিং েখ ও যার আর সন্তা  িযহ । যাই হশশুত্দর প্রহয হযহ  হছত্ল  
অযেন্ত হিরূপ। 
  
এিং যাত্যই ভসই ভযঙ্কর র্র্ া র্ত্র্ হ ত্যহছল যাই  া, িলত্ল  ভপাযাত্রা। 
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আপ াত্ে ভেউ ভস ে া িত্লত্ছ  াহে? 
  
দুই ভিা  যখ   ালত্যত্য হছত্ল  এিং যারা যাত্দর দুজ ত্েই ভাত্লাভাত্ি জা ত্য  
যাত্দর  ুখ ভ ত্েই শুত্ হছ। ভসখাত্  ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ যার স্বা ী ও ভিাত্ র সত্ে 
ভিশ হেছুর্া স য হছত্ল । িহল যাত্দর সত্ে  ােত্য আত্স । এিং ভসখাত্  এেহর্ 
হশশুর দুর্ঘর্ া র্ত্র্। এ-িোপাত্র ধত্র ভ ওযা িত্যহছল িহলই দাযী। হেন্তু ভসর্া প্র াণ 
েরা যাযহ । হেন্তু আহ  শুত্ হছ  হলর স্বা ী যার শাহলোত্ে ইংলত্ন্ড হফহরত্য হ ত্য 
আত্স । আর এেিার যাত্ে  া হসে িাসপাযাত্ল পাঠাত্ া িয। 
  
িোঁ, যা র্ত্র্হছল এর্া এের্া ভাত্লা  হজর। আর আ ার হ ত্জর জ্ঞাত্  আহ  ভসর্া 
জা ত্য পাহরহ । 
  
আ ার  ত্  িয এ   েযেগুত্লা র্র্ া আত্ছ যা আপহ  আপ ার হ ত্জর জ্ঞা  হদত্য 
উপলহি েত্রত্ছ । 
  
যহদ যাই িয ভয সি র্র্ া এেিার গ্রিণ েরা িত্যত্ছ ভসগুত্লা খুঁহেত্য ভর্ত্   া িার 
েরাই উহেয। 
  
 ভসহদ  ওভারহক্লত্ফ আর হেছু র্র্ া র্ত্র্  ােত্য পাত্র। ভয   এেত্জা়িা আত্মিযো িা 
এের্া খু ও িত্য পাত্র অ িা আর অত্ ে হেছু িত্য পাত্র। যা র্র্ া র্ত্র্হছল 
আপ াত্ে হে যাই যাই িলা িত্যহছল। হেন্তু এের্া ভছাট্ট ে া, যা আপহ  এই াত্র 
িলত্ল  ভয, যা র্ত্র্হছল আপহ  ভসর্া জাত্   এিং আপ ার এই ে া ভ ত্েই হে আহ  
 ত্  েত্র হ ত্য পাহর ভয, আপহ  জাত্   সম্ভিয েী র্ত্র্হছল িা অ িা র্র্ত্য শুরু 
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েত্রহছল? ভসই র্র্ ার হেছু আত্  হসহলযা যখ  সুইজারলোত্ন্ড হছল এিং আপহ  যখ  
ওভারহক্লত্ফই হছত্ল । আহ  আপ াত্ে এের্া প্রশ্ন েরি আর ভসই প্রশ্নর্া িল, ভসই 
য জ ভিাত্ ত্দর ভক্ষত্ত্র ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্-এর  ত্ াভাি েী হছল। 
  
আপহ  েী িলত্য োইত্ছ  আহ  িুত্ঝহছ। 
  
এই প্র   যার স্বভাি এেরু্ পালর্াত্লা। আত্ র ভসই সযেঘ ভাি আর ভ ই। ঝঁুত্ে পত়্ি 
ভপাযাত্রার সত্ে এ   সিজভাত্ি ে া িলত্ল  ভয, হেছু িলত্য ভপত্র হ ত্জত্ে 
অত্ ের্া িালো িত্ল  ত্  েরত্ছ । 
  
ওঁরা দুই ভিা ই সুন্দরী হছত্ল । ভলাত্ের  ুখ ভ ত্ে যা শুত্ হছলা  যা িল ভজ াত্রল 
র োত্ভন্সক্র প্র ত্  িহলর ভপ্রত্  পত়্ি । িহল হছত্ল   া হসে হদে ভ ত্ে হিপযঘত। হেন্তু 
হযহ  হছত্ল  অহযহরক্ত আেষঘণীয এিং ভযৌ  আেষঘণ হছল ভদি- ত্ । ভজ াত্রল যাঁত্ে 
 ভীরভাত্ি ভাত্লািাসত্য । হেন্তু যারপর আর িলত্য পারি  া ভজ াত্রল যার ভোত্ া 
েহরত্ত্রর ভদাষ ত্রুহর্ ভদখত্য ভপত্যহছত্ল  হে া। এ   হেছু রৃ্ণে জাযীয খুঁত্জ 
ভপত্যহছত্ল  যা যাত্ে সযেঘ েত্র হদত্যহছল। ভজ াত্রল যার  ত্ধে পা লাহ র সূে া 
ভদখত্য পা  এিং হিপত্দর সম্ভাি া উপলহি েত্রহছত্ল । যাই হে যার োছ ভ ত্ে 
সত্র এত্স যার ভিা   হলর প্রহয সি ভপ্র , ভাত্লািাসা উজা়ি েত্র হদত্যহছত্ল ? িোঁ, 
ভশষ পযঘন্ত হযহ   হলর ভপ্রত্  পত়্ি যা  এিং যাত্ে হিত্য েত্র । 
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আপহ  যািত্ল ভিাঝাত্য োইত্ছ  ভয, উহ  দুই ভিা ত্েই ভাত্লািাসত্য । এেই স ত্য 
যা িত্ল  য। আলাদা আলাদা স ত্য। এিং প্রহযহর্ ভক্ষত্ত্রই যার ভাত্লািাসা হছল খাঁহর্ 
ও অেৃহত্র । 
  
িোঁ, ভজ াত্রল  হলর প্রহয অ ুরক্ত হছত্ল । ওঁরা পরস্পর পরস্পরত্ে স া ভাত্ি হিোস 
েরত্য  এিং ভজ াত্রল হছত্ল  ভাত্লািাসার ভযা ে িেহক্ত। 
  
ভপাযাত্রা িঠাৎ িত্ল উঠত্ল , হেছু  ত্  েরত্ি   া আ ার  ত্  িয যার সত্ে 
আপ ারও ভাত্লািাসা হছল। 
  
আহ  আিযঘ িত্য যাহে ভয আপহ  েী েত্র সািস ভপত্ল  এ   ে া িলার? 
  
িোঁ, এে া িলার সািস আ ার যত্ ষ্টই আত্ছ। হেন্তু যা িত্ল আহ  এে া িলহছ  া ভয, 
আপ াত্দর  ত্ধে ভপ্র র্হর্য ভোত্ া িোপার হছল। আহ  শুধু িলহছ যাত্ে আপহ  
ভাত্লািাসত্য । 
  
িোঁ, যাত্ে আহ  ভাত্লািাসযা , আপহ  ভয অত্ ঘ িলত্ছ  আহ  ভসই অত্ ঘই িলহছ 
এখ ও যাত্ে আহ  ভাত্লািাহস। এিং যাত্য লজ্জা পাওযার হেছু ভ ই। আ ার ওপর 
যারঁ আিা হছল এিং হযহ  আ াত্ে হিোস েরত্য । হেন্তু যাই িত্ল যার সত্ে 
ভপ্র র্হর্য ভোত্ া িোপার হছল  া। আপহ  োউত্ে ভাত্লািাসত্য পাত্র  এিং যার িত্য 
োজ েরত্য পাত্র । হেন্তু যার োছ ভ ত্ে ভাত্লািাসা আশা েরত্ি   া। আ ার  ত্ধে 
আত্ছ আিা, সিা ুভূহয এিং হিোস–িলত্ল , ভজহল হ উত্িারার্। 
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 যার জীিত্  ভসই ভযঙ্কর অিিায আপ ার সাধে ত্যা অত্ ে েত্রহছত্ল । আহ  জাহ  
এ   েত্যের্া িোপার আত্ছ যা আপহ  আ ার োত্ছ লুোত্ে । যািত্ল িরং আহ ই 
আপ াত্ে িলি ভসই িোপারগুত্লা হে হছল। হিহভন্ন খিত্রর উৎস ভ ত্ে এিং আপ ার 
সত্ে ভদখা েরত্য আসার আত্  পযঘন্ত যা যা খির আহ  শুত্ হছ যার হেছু হেছু আহ  
জাহ । অ েত্দর োছ ভ ত্ে আহ  শুত্ হছ শুধু যারা  হলত্ে  য যারা িহলত্েও জা য। 
এিং িহলর িোপাত্র আহ ও হেছু জাহ । যাঁর জীিত্ র দুিঃখ, ভিদ া এিং অসুখী 
এ  হে হিত্েষভাি এ-সত্িরই  ূল োরণ িল িে ঘ ভপ্র । এই িে ঘযার জ ে হ িযই 
যাঁর পহরিাত্রর ভেউ এেজ  দাযী। যহদ ভশা া যায হযহ  যাত্ে ভাত্লািাসত্য  ভসই 
 া ুষহর্ যহদ হিত্য েত্র  যারই ভিা ত্ে যািত্ল আপহ ই িলু  যার  া হসে অিিা 
যখ  েী িত্য পাত্র। িযত্যা ভসই োরত্ণই হযহ  যাত্ে সিে েরত্য পারত্য   া, 
ঈষঘাপরাযণ িত্য উত্ঠহছত্ল । হেন্তু  হল র োত্ভন্সক্রফর্ হে যার ভিা ত্ে পছন্দ েরত্য ? 
অ িা হযহ  হে যাত্ে রৃ্ণা েরত্য ? 
  
 ভজহল িলত্ল , ওত্িা  া, হযহ  যার ভিা ত্ে খুিই ভাত্লািাসত্য । হযহ  সি স য 
োইত্য  যার ভিা  যার োত্ছ  ােুে। হযহ  হিপত্দর িায ভ ত্ে রক্ষা েরার ভেষ্টা 
েত্রহছত্ল  যাঁর ভিা ত্ে, োরণ হযহ  জা ত্য  ভিাত্ র  া হসে ভরা র্া যহদ আিার 
ভদখা যায যািত্ল হিপদ িত্য পাত্র। আপহ  আত্ ই িত্লত্ছ  ভয, হশশুত্দর হযহ  
এেদ  সিে েরত্য পারত্য   া। যার এই অদু্ভয  া হসেযাই যাঁত্ে যিণায অহযষ্ট 
েত্র যুলয। 
  
আপহ  হে যািত্ল ভিাঝাত্য োইত্ছ  ভয, হসহলযাত্ে হযহ  অপছন্দ েরত্য ? 
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 া, হসহলযাত্ে  য ভছাত্র্া ভাই এিওযািঘত্ে। দুিার দুর্ঘর্ ায হিপত্দর  ুত্খা ুহখ িত্যহছল 
এিওযািঘ। আহ  জাহ  এিওযািঘ যখ  সু্কত্ল হফত্র যায যখ   হল খুিই খুহশ 
িত্যহছত্ল । ভস যখ  হছল খুিই ভছাত্র্া অ ঘাৎ িযস যখ  যার আর্ হেংিা  য। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , িোঁ আহ  িুঝত্য পাহর। হেন্তু ধরু  এখ  যহদ আহ   া ায িেিিার 
েরার জ ে পরেুত্লর ে া আত্লাে া েহর? এেজ   হিলার পত্ক্ষ োরত্র্ পরেুত্লর 
হঠে  য  িেিিা েরা অস্বাভাহিে  য হে? এিং আহ  এও জাহ  যখ  যার আরও 
িা়িহয দুত্র্া পরেুত্লর প্রত্যাজ  িল যখ  এেজ  ফরাহস ভলহিত্ে লন্ডত্  এের্া 
ভিযার ভড্রহসংসত্প ভলহি র োত্ভন্সক্রট পাঠা , এিং দুত্র্া পরেুত্লর অিঘার ভদ । ভসখাত্  
এের্া েুেুর হছল এিং ভসই দুর্ঘর্ ার হদ  ভজ াত্রল আর ভলহি র োত্ভন্সত্র্র সত্ে 
েুেুরর্া ভিত়্িাত্য হ ত্যহছল। ভিশ হেছু হদ  আত্  েুেুরর্া ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ত্ে 
ো ত়্ি হছল। 
  
েুেুরত্দর েখ ই হিোস েরা উহেয  য। িোঁ এর্া আহ  জাহ , িলত্ল  ভজহল। 
  
আহ  েী িলি ভসহদ  েী র্ত্র্হছল িা যার আত্ ই িা েী র্ত্র্হছল! 
  
আো আপ ার ে া যহদ আহ   া শুহ ? 
  
আপহ  িযত্যা িলত্ি  আহ  যা অ ু া  েহর যা হ ত্ ে, হেন্তু আ ার  ত্  িয  া 
আপহ  যা িলত্ি । আহ  আপ াত্ে িলহছ এখাত্  এখ  হেত্সর প্রত্যাজ –যা িল 
সযে। এেহর্ ভ ত্য আর এেহর্ ভছত্ল যারা পরস্পর পরস্পত্রর যত্ন ভ য, ভাত্ি এিং 
হেন্তা েত্র। যারা যাত্দর ভহিষেৎ সম্পত্েঘ ভীয োরণ যা র্ত্র্ত্ছ যা যহদ সযে িয আর 
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ভসর্া সযে  া িত্লও  া হেংিা িািার েৃযেত্ ঘর প্রভাি হে যাত্দর ভছত্ল ভ ত্যত্দর 
ওপর প়িত্য পাত্র? আহ  ভািহছ ভ ত্যহর্র ে া। এেহর্ অিাধে ভ ত্য উিয ভ ত্য িা 
ভিপত্রাযা ভ ত্য এেরু্ সুত্খর জ ে এিং সািত্সর জ ে, হেন্তু প্রত্যাজ  ভিাধ েরত্ছ–সি 
 া ুষই োয হ রাপত্তা ভিাধ। আযহঙ্কয ভাি  া  ােত্লও যিু যারা  ুত্খা ুহখ িত্য 
পাত্র। এিং ভ াোহিলা েরত্য পাত্র। সািত্সর সত্ে যারা ভসর্া গ্রিণ েত্র ভ াোহিলা 
েত্র। এিং ভসই সািস আসত্ি আপ ার জীি  ভ ত্ে। ভসই ভছত্লহর্ত্ে ভ ত্যহর্ 
ভাত্লািাত্স। ভসও যাত্ে প্রেণ্ডভাত্ি োয আ ার ে া আপহ  শু ত্ি   াহে? ভজহল 
হ উত্িারার্ িো ঁিলত্ল । আহ   ত্  েহর আপহ  অত্ ে ভাত্লা ভিাত্ঝ ? আ ার ধারণা 
যা যার ভ ত্েও ভিহশ আপহ  জাত্   সুযরাং আপহ  িলু  আহ  শু ি। 
  
. 
  
ভোর্ঘ অফ এ ত্োযাহর 
  
ভযখাত্  ভজ াত্রল এিং ভলহি র োত্ভন্সক্রফত্র্র  ৃযত্দি পাওযা হ ত্যহছল এিং এেজ  
 হিলা রু্ত্ র ভর্াত্র িাঁর্ত্য িাঁর্ত্য পািাত়্ির ওপর ভ ত্ে পত়্ি হ ত্যহছত্ল । হঠে 
ভসখাত্  আর এেিার পািাত়্ির ওপর উঠত্ল  এিং হ ত্ের হদত্ে যাোত্ল । 
সুপাহর ত্র্ত্ন্ডত্ন্টর প্রশ্ন ভে  এসি র্র্ াগুত্লা র্ত্র্ত্ছ? ভে ? এর্া ভোত্ া পত্  হ ত্য 
ভ ত্ছ? 
  
প্র   িয এের্া দুর্ঘর্ া। যার হয  সপ্তাি পত্র িয এেত্জা়িা আত্মিযো। এর্া হে 
পুত্রা  পাত্পর লম্বা ছাযা যার পহরস াহপ্ত িত়্িা ভিদ াদাযে। এিং যার শুরু িত্যহছল 
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আজ ভ ত্ে ভিশ েত্যে িছর আত্ । দুহর্ ভছত্লত্ ত্য সযে জা ত্য োয এিং দুত্র্া 
ভলাে ভসই সযের্া জাত্ । যাই আজ এখাত্   া ুত্ষর এের্া সভা িত্ি। সরু  হলর প  
ধত্র এের্া িাহ়ির হদত্ে এহ ত্য েলত্ল  এরেুল ভপাযাত্রা। যার  া  হছল-ওভারহফ্ল্ফ। 
হযহ  ভদখত্ল  িাহ়ির্ার সা ত্  এের্া  াহ়ি পােঘ েরা রত্যত্ছ। হিশাল িাহ়ি এিং 
সমূ্পণঘ খাহল, এই সম্পহত্ত হিক্রত্যর জ ে িাউজ এত্জত্ন্টর এের্া ভিািঘ ভঝাত্লাত্ া 
রত্যত্ছ। দুহর্ ভলাত্ের সত্ে হ হলয িওযার জ ে এহ ত্য ভ ত্ল  হযহ । ওরা যার হদত্ে 
এহ ত্য আসহছল। যাত্দর এেজ  িল ভিস ন্ড িারর্  েে আর অপরজ  িল হসহলযা 
র োত্ভন্সক্রফর্। 
  
 ভিস ণ্ড িলত্ল , িাউজ এত্জত্ন্টর োছ ভ ত্ে এের্া অিঘার ভপত্যহছ। িাহ়ির হভযত্র 
ঢাোর দরোর িত্য পাত্র িত্ল োহিও ভপত্যহছ। হেন্তু পাঁে িছত্র দু-িার িায িদল 
িত্যত্ছ। এই িাহ়ির্া। সুযরাং  ত্  িয  া ভসখাত্  আর হেছু ভদখার আত্ছ। হে আপ ার 
 ত্  িয হেছু  ােত্য পাত্র? 
  
হসহলযা িলল, আ ার  ত্  িয  া োরণ ওর্া অত্ ে ভলাত্ের িায রু্ত্র ভ ত্ছ। প্র   
ভক্রযাত্ে যারা আেঘার িত্ল িােত্য , হেযীয ভক্রযাত্ে ফোত্লহফ িলয। যারা দুজত্ ই 
রত্যত্ছ, জায ার্া খুি হ জঘ । এখ  ভশত্ষ ভক্রযা আিার িাহ়ির্া হিক্রী েরত্য োইত্ছ, 
িযত্যা ভেউ যাত্দর যা়িা েত্র ভি়িাত্ে। ভিস ন্ড প্রশ্ন েরত্ল  আো ওই ভূযুত়্ি 
িাহ়িত্য আপ ার হিোস আত্ছ? 
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হসহলযা িলল, সহযে িলহছ আহ   ত্  েহর  া, হেন্তু আ ার  ত্  িয এর্া–এের্া র্র্ া 
এিাহ়ির ভ ত্েই ভযা র্ত্র্হছল। আর ভসই হিসাত্ি এই িাহ়ির্ার এের্া গুরুত্ব আত্ছ 
এিং এখা োর সি হেছু 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার যা হেন্তু  ত্  িয  া। োরণ এখাত্  এে স ত্য দুিঃখ হছল, 
 ৃযুে হছল আর এখাত্  যখ  ভাত্লািাসাও হছল। 
  
ভসই স য রাতা হদত্য এের্া র্োহেত্ে আসত্য ভদখা ভ ল। 
  
হসহলযা িলত্ল , আ ার  ত্  িয হ ত্সস অহলভার িযত্যা এত্ল । োরণ উহ  
িত্লহছত্ল  ভট্রত্  আসত্ি  এিং ভস্টশ  ভ ত্ে র্োহে ধত্র ভ ত্ি । 
  
হ ত্সস অহলভার এিং যাঁর সহে ী র্োহে ভ ত্ে  া ত্ল । ভপাযাত্রা জা ত্য  ভসই 
 হিলাহর্ আসত্ি  যাই যাত্ে ভদত্খ হযহ  হিহস্ময িত্ল   া। হযহ  শুধু হসহলযাত্ে লক্ষে 
েরহছত্ল  যার প্রহযহক্রযা ভদখিার জ ে। 
  
হসহলযা ভসই  হিলাহর্ত্ে ভদত্খ আ ত্ন্দ লাহফত্য যাঁর োত্ছ ছুত্র্ ভ ত্ল । ওত্িা সহযেই 
আপহ  আ াত্দর ভসই ভজহল? আপ াত্ে ভদত্খ আহ  েী ভয আ ন্দ ভপলা  যা 
আপ াত্ে ভিাঝাত্য পারি  া। আপহ  ভয এখাত্  আসত্ছ  যাও জা যা   া। 
  
 ঁহসত্য এরেুল ভপাযাত্রা আ াত্ে আসত্য িত্লহছত্ল । 
  
হসহলযা িলত্ল , যাই িুহঝ? হেন্তু আহ  জাহ   া 
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হেছুক্ষণ েুপ েত্র রইত্ল  হযহ । এহদত্ে  ুখ ভর্ারাত্যই হযহ  ভদখত্ল  যাঁর পাত্শ এে 
যুিে দাঁহ়িত্য আত্ছ । হযহ  হজত্জ্ঞস েরত্ল , আো যুহ  ভিস ন্ড  া? 
  
িোঁ। ভজহল  াত্  ওঁত্ে িােত্য পাহর হে া ভসর্া জা ার জ ে আহ  হেহঠ হদত্যহছলা  
 াদত্ াযাত্জল হ উত্িারার্ত্ে। 
  
ভজহল িলত্ল , ভযা রা দু-জত্ ই ও  াত্  আ াত্ে িােত্য পাত্রা। এখাত্  আসার্া 
িুহি াত্ র োজ িল হে া আহ  জাহ   া। হেন্তু আহ  যা আশা েহর। 
  
হসহলযা িলত্ল , আ রা দুজত্ ই জা ত্য োই ভিস ন্ড ভভত্িত্ছ আপহ  অন্তয আ াত্দর 
হেছু িলত্য পাত্র । 
  
ভজহল প্রযুেত্তত্র িলত্ল ,  ঁহসত্য ভপাযাত্রা আ রা সত্ে ভদখা েরত্য এত্সহছত্ল  এিং 
অ ুত্রাধ েত্রহছত্ল  আজ এখাত্  আসার জ ে। 
  
হসহলযা হ ত্সস অহলভাত্রর এের্া িায ধত্র িলত্ল , আপহ ও এখাত্  আসু  োরণ 
আপহ   ঁহসত্য ভপাযাত্িার সিত্যাহ যা ভপত্যত্ছ  এিং আপহ  হ ত্জও হেছু য ে খুতঁ্জ 
ভপত্যত্ছ । যার জ ে ভেসর্া আপহ  িাত্য হ ত্যত্ছ , হে হ ত্যত্ছ  ভযা? 
  
হ ত্সস অহলভার িলত্ল , ভলাত্েরা আ াত্ে িত্লত্ছ। ভসসি ভলােত্ে  ত্  রাখত্য 
িত্লহছলা  ভসই র্র্ ার ে া যাত্দর  ত্ধে েত্যেজ  হঠেই  ত্  ভরত্খত্ছ। আিার 
েত্যেজ   ত্  রাখত্য হ ত্য ভুল য ে হদত্যত্ছ। আর ভসর্াই িল িত়্িা হিভ্রাহন্তের। 
যত্ি হসত্য ভপাযাত্রা িলত্ল , ভসর্া ভোত্ া িোপার িত্ি  া। 
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ভপাযাত্রা িলত্ল ,  া। জ শ্রুহয হে ভসর্া জা াও জরুরী। ধরু  এেজত্ র োছ ভ ত্ে 
আপহ  র্র্ ার ে া জা ত্ল , যহদ ভসর্া সহঠে র্র্ া  াও িয যিুও আপহ  শু ত্ি । 
আপ ার হ িযই  ত্  আত্ছ  োিা , আপ াত্ে আহ  ভযভাত্ি িুহঝত্যহছ এরা ভসইসি 
ভলােগুত্লা যাত্দর আপহ  এে এের্া িাহয িত্ল িণঘ া েত্রত্ছ  যাত্দর োছ ভ ত্ে 
হেন্তু আপহ  হেছু  া হেছু ভজত্ ত্ছ  হ িযই। এখ  ভসগুত্লাত্ে ভাত্লাভাত্ি িুত্ঝ 
উপলহি েত্র হসিান্ত হ  । এই ে া িত্ল ভপাযাত্রা িাসত্ল । 
  
িাহয? িলত্ল   াদত্ াযাত্জল ভজহল। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , উহ  এই রে ই আখো হদত্য  াত্ে । 
  
হ ত্সস অহলভার িোখো েত্র িলত্ল , িাহযরা  ত্  রাখত্য পাত্র। এই রে  এের্া 
প্রিাদ আহ  োলু েত্রহছ। িাহযত্দর  ত্যা  া ুষও অত্ েহদ  আত্ র র্র্ ার ে া  ত্  
রাখত্য পাত্র। যত্ি সি  া ুষ  য। এইভাত্ি আহ  অত্ ে খির সংগ্রি েত্রহছ। এিং 
এই খিরগুত্লা এেত্ত্র েত্র  ঁহসত্য ভপাযাত্রার িাত্য হদত্য হদত্যহছ। উহ  যহদ িাক্তার 
িত্য  যািত্ল িলযা  ভরা  হ ণঘয েরত্য। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , অত্ েহদ  আত্  েী র্ত্র্হছল যার য া সম্ভি হিিরণ হ ত্য আহ  
এের্া যাহলো তযহর েত্রহছ। আর এই যাহলোর হিহভন্ন হিষয হ ত্য আহ  আপ াত্দর 
পত়্ি ভশা াি আর ভদখি আপ ারা এসত্ির সত্ে জহ়িয হে া। অ িা আপ াত্দর োত্ছ 
এর ভোত্ া গুরুত্ব আত্ছ হে া। িযত্যা আপ াত্দর োত্ছ  া ুহল িত্ল  ত্  িত্য পাত্র। 
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হসহলযা িলত্ল , সিাই জা ত্য োয ভসর্া হে আত্মিযো িা খুত্ র র্র্ া? যহদ ধরা িয 
খু  িত্যত্ছ যািত্ল হে িাইত্রর ভেউ আ ার  া ও িািাত্ে খু  েত্রত্ছ? ভোত্ া োরত্ণ 
িযত্যা যাত্দর গুহল েরা িত্যত্ছ। এই খুত্ র হপছত্  ভোত্ া ভ াহর্ভ  ােত্লও  ােত্য 
পাত্র যা আ রা জাহ   া। আ ার সি স ত্য  ত্  িয ভসই র্র্ ার হপছত্  এের্া হেছু 
অিশেই আত্ছ ভযর্া খুঁত্জ িার েরা খুিই  ুশহেল 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ রা এখাত্ ই  ােি। এখ  িাহ়ির হভযর যাওযার দরোর ভ ই। 
ভযত্িযু অ ে ভলাত্েরা এখাত্  িাস েত্র ভ ত্ছ ভসত্িযু এখা োর আিিাওযা অ ে 
রেত্ র। আ াত্দর এখাত্  ভোর্ঘ অফ এ ত্োযাহরর োজ ভশষ িওযার পর যহদ আ রা 
 ত্  েহর যত্ি আ রা হভযত্র যাি। 
  
ভিস ন্ড িলত্ল , যািত্ল এর্া হে ভোর্ঘ অি এ ত্োযাহরর োজ? 
  
িোঁ, ভসহদ  এখাত্  েী র্ত্র্হছল যা জা ার জ েই এই ভোর্ঘ অফ এ ত্োযাহর। 
  
দুত্র্ার  ত্ধে ভয ভোত্ া এের্া অিশেই সযে, িলত্ল  হসহলযা। 
  
আহ  িলি ভয, দুত্র্াই সযে। আ ার ধারণা আ রা এখাত্  এত্সহছ ভেিল এের্া খুত্ র 
িা আত্মিযোর িোপার  য এের্া ভিদ াদাযে র্র্ াও আত্ছ–এখাত্  দুত্র্া  া ুত্ষর 
ট্রোত্জহি, যাঁরা পরস্পরত্ে ভাত্লািাসত্য  এিং ভপ্রত্ র জ ে যারা জীি  হিসজঘ  
হদত্ল । ভাত্লািাসার ট্রোত্জহি ভয সিস য ভরাহ ও এিং জুহলত্যত্র্র  ত্যা িত্ি যা  য, 
ভপ্র  ও ভাত্লািাসার দুিঃখ ভিদ া এিং িে ঘযার জ ে  ৃযুেত্ে িরণ েত্র ভ ওযার 
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এেত্েহর্যা অহধোর শুধু াত্র যুিে যুিযীত্দর। হেন্তু ভপ্রত্ র িহলর সাহ ল িযস্করাও 
িত্য পাত্র, এর  ত্ধে যার ভ ত্েও আরও ভিহশ হেছু  ােত্য পাত্র। 
  
আপহ  েী িলত্য োইত্ছ  আহ  হঠে িুঝত্য পারলা   া, হসহলযা িলত্ল । 
  
এখ ও স য িযহ । 
  
হসহলযা আিার প্রশ্ন েরত্ল , আহ  হে িুঝত্য পারি? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , আ ার যাই  ত্  িয। আহ  আপ াত্দর িলি েী েত্র ভসই র্র্ ার্া 
র্ত্র্ত্ছ। এিং ভসর্া র্র্লই িা হে েত্র? প্র   িোপারর্ার িোখো সাক্ষে প্র াণ ভ ই, 
পুহলহশ ভরেিঘ ভ ই। এ   েযেগুত্লা হজহ স আত্ছ যা সাক্ষে প্র াত্ণর দরোর িয  া। 
ভয    ৃয  া ঘাত্রর্ র োত্ভন্সক্রফর্-এর িেিহৃয োরহর্ পরেুত্লর ে া। এিং এেরু্ ভজার 
হদত্য পু রায িলত্ল , োর-োরহর্ পরেুল। সি স ত্যই হযহ  পরেুল িেিিার েরত্য  
 া, হিত্শষ হিত্শষ উপলত্ক্ষ িেিিার েরত্য । ভয   িাইত্র ভিত়্িাত্য ভ ত্ল, 
সান্ধেভ্র ত্ণর স য। োরণ িাইত্র ভিত্রাত্ল েুলগুত্লা অহি েত িত্য যাওযার সম্ভাি া 
 াত্ে। 
  
ভপাযারা িলত্ল , ভসই হিত্শষ হদত্  এরে  এের্া ফোশত্ র েল হছল। সাধারণয  া ুষ 
িাইত্র ভি়িাত্য ভ ত্ল এের্া হেংিা দুত্র্া েুল হ ত্য ভযত্যা। হেন্তু যার োত্ছ হছল োরত্র্ 
পরেুল। আ ার প্রশ্ন িল যার োরত্র্ পরেুত্লর প্রত্যাজ  িল ভে ? আহ  যাত্ে হজত্জ্ঞস 
েত্রহছলা । যার  া ায ভয র্াে প়িার প্রিণযা হছল যা হেন্তু  য। ভসই িযত্স অ ে 
 হিলাত্দর  ত্যাই ভাত্লা রেত্ র েুল হছল যার  া ায। পত্র ভজত্ হছ এের্া পরেুত্ল 
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ধূসর রত্ের দা  ছহ়িত্য হছল আর এেহর্ হছল ভোঁে়িাত্ া, এিং অপর পরেুলহর্ হযহ  
যার  ৃযুের হদ  িেিিার েত্রহছত্ল । 
  
হসহলযা হজত্জ্ঞস েরত্ল , ভোত্ াভাত্ি ভসর্া হে অ ঘপূণঘ িত্য পাত্র? োরত্র্র  ত্ধে 
ভ ত্ে ভয ভোত্ া এের্া পছন্দ েরত্য পারত্য  হেন্তু হযহ  যা  া েত্র ওই হিত্শষ 
পরেুলহর্– 
  
পুহলত্সর োত্ছ িাউজহেপার িত্লহছল ভয, যার  ৃযুের েত্যে সপ্তাি আত্  ভ ত্ে হযহ  
ওই হিত্শষ পরেুলহর্ িেিিার েরত্য । 
  
 আহ  হেন্তু এর ভোত্ া অ ঘ খুঁহজ পাহে  া। সুপাহর ত্র্ত্ন্ডন্ট  োত্রাওত্য আ াত্ে এের্া 
ে া িত্লহছত্ল –এেই ভলাে, অ ে ধরত্ র রু্হপ, যার ভসই উহক্তর্া আ াত্ে ভাহিত্য 
ভযাত্ল। 
  
হসহলযা হেন্তু ভসই আত্ র ে ার পু রািৃহত্ত েত্র িলত্ল , আহ  হেন্তু এর ভোত্ া অ ঘ 
ভদখত্য পাহে  া। 
  
ভপাযাত্রা আরও িলত্ল , এের্া েুেুত্রর অহতত্ত্বর প্র াণ পাওযা ভ ত্ছ। 
  
েুেুর! েুেুর েী েত্রহছল? 
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ভসই েুেুরর্া হ ত্সস র োত্ভন্সক্রফর্ত্ে ো ত়্ি হদত্যহছল, ভসই েুেুরর্া হেন্তু যার খুি 
হপ্রয। এিং অ ুরক্ত হছল। জীিত্ র ভশষ েত্যে সপ্তাি েুেুরর্া যাত্ে ভিশ েত্যেিার 
আক্র ণ েত্র। 
  
ভিস ন্ড এিার প্রশ্ন েরত্ল , যািত্ল আপহ  হে  ত্  েত্র  হযহ  ভয আত্মিযো েরত্য 
যাত্ে  েুেুরর্া ভর্র ভপত্যহছল? 
  
ভপাযাত্রা িত্ল ,  া, ভসই েুেুরর্া এ   হেছু জা য যা অ ে ভেউ জা য  া, ভসই 
িাউজহেপার ভয প্রাযই অন্ধ হছল এিং োত্  ে  শু য ভস  াহে এেজ   হিলাত্ে 
 হল র োত্ভন্সত্র্র ভপাশাে পত্র  ােত্য ভদত্খহছল এিং ভসই হপ্রয পরেুলহর্ যার  া ায 
লা াত্য ভদত্খহছল। এই িোপাত্র িাউজহেপার িত্লহছল যার  ৃযুের েত্যে সপ্তাি আত্  
যার হ ত্িসত্ে ভে   ভয  অ ে রেত্ র  হিলা িত্ল  ত্  িত্যহছল। এেই ভলাে এিং 
অ ে ধরত্ র রু্হপ  োত্রাওত্যর ভসই ে ার্া  ত্  পত়্ি যায এিং  যু  এের্া ভাি ার 
জন্ম িয। ভয   এেই পরেুল অ ে অ ে এেজ   হিলা। েুেুরহর্ যার  াে হদত্য 
িুত্ঝহছল এর্া অ ে এে  হিলা যাত্ে ভস ভাত্লািাত্স যা ভস  য। এ ভসই  হিলা যাত্ে 
ভস অপছন্দ েরয। আ ার  ত্  িয ভসই  হিলা  হল র োত্ভন্সক্রফর্ হছত্ল   া। হেন্তু 
ভে িত্য পাত্র  হযহ ? যত্ি হে ধত্র ভ ওযা যায হযহ  িহল হছত্ল ? ভসই য জ ভিা ? 
  
হসহলযা প্রহযিাদ েত্র িত্ল উঠত্ল , ভসর্া অসম্ভি। 
  
 া, ভসর্া অসম্ভি হেছু  য। যারা হছত্ল  য জ ভিা । হ ত্সস অহলভার আ াত্ে এের্া 
ে া  ত্  েহরত্য হদত্যহছত্ল  এিং ভসই ে ার্া হযহ  শুত্ হছত্ল  অ ে ভলাত্ের োছ 
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ভ ত্ে যারা িোত্ভন্সক্রফর্ত্দর জা ত্য । ভসই ে ার্া িল ভলহি র োত্ভন্সক্রফর্ ভসই 
স য হেছুহদত্ র জ ে িাসপাযাত্ল হছত্ল । খুি সম্ভি হযহ  ভজত্  হ ত্যহছত্ল  ভয যার 
েোন্সার িত্যত্ছ। িাক্তাহর পরীক্ষায ভিাঝা যায যার ভসরে  হেছুই িযহ । এরপর যার 
ও যার য জ ভিাত্ র ইহযিাস জা ত্য পাহর। যারা উভযই পরস্পরত্ে  ভীরভাত্ি 
ভাত্লািাসত্য । যাত্দর সি হেছুই হছল এেইরে , এেই স ত্য অসুি িত্য প়িা িা 
প্রায এেই স ত্য দু-জত্ র হিিাি েরা, সম্ভিয দুই য জ ভিাত্ র  ত্ধে আলাদা তিহশষ্টে 
আ ার জ ে এিং যাত্য েত্র যৃযীয িেহক্ত যাত্দর পহরেয িুঝত্য পাত্র  ভয, ভে িহল 
িা ভে  হল ভসই জ ে এেই ফোশ  এিং এেই োযদা  া েত্র ওঁরা হঠে হিপরীয 
ফোশত্  অভেত িত্যহছত্ল । আর যাছা়িা যাত্দর জীিত্ র ভশষ হদত্ে এ ওত্ে অপছন্দ 
েরার এের্া  া হসেযাও  ত়্ি উত্ঠহছল। ভজ াত্রল র োত্ভন্সক্রফর্ প্র ত্  িত্রাহ  
ভপ্রস্ট -ভগ্রর ভপ্রত্  পত়্ি , য জ ভিাত্ র ভসই হছল িত়্িা। হেন্তু হেছুহদ  পত্র ভসই 
ভপ্রত্ র পাত্রী িদল িত্য যায। অ ঘাৎ িহলর পহরিত্যঘ  হলত্ে ভাত্লািাসত্য শুরু েত্র । 
এিার যাত্েই হিত্য েত্র  এিং ভযর্া স্বাভাহিে ভয দুই য জ ভিাত্ র  ত্ধে হিত্েষ সৃহষ্ট 
িল। যাই এর িোখো হিসাত্ি আ ার অত্ ে হেছুই  ত্  িত্যত্ছ। িত্রাহ  িল এের্া 
ট্রোহজে েহরত্র। সি স ত্য  া হসে হদে ভ ত্ে অস্বহতত্য  ােত্য  হযহ । হে োরত্ণ 
ভে জাত্  যা আজও অজা া। ভসই ভছাত্র্াত্িলা ভ ত্ে হযহ  হশশুত্দর পছন্দ েরত্য   া। 
আিার এে স য এেহর্ হশশু িযোর জ ে হযহ ই দাযী িত্য পত়্ি । অিশে ভসর্া হিোস 
েরার যত্ ষ্ট োরণ হছল, এিং ভসই োরত্ণই ভসই হেহেৎসে যাত্ে  া হসে 
িাসপাযাত্ল হেহেৎসার জ ে সুপাহরশ েত্র  এিং ভিশ েত্যেিছর যাত্ে  া হসে 
িাসপাযাত্ল  ােত্য িয। এর হেছুহদ  পর হযহ  স্বাভাহিে জীিত্  হফত্র আত্স । 
র োত্ভন্সক্রফর্ যখ   ালত্যত্য হছত্ল  যখ  হযহ  ভসখাত্  হ ত্যহছত্ল । আর ভসখাত্ ই 
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আত্ র এের্া দুর্ঘর্ া র্ত্র্। প্র াণ  া  ােত্লও প্রহযত্িশী ভসই হশশুহর্র  ৃযুের জ ে 
িত্রাহ ই দাযী হছত্ল , ভজ াত্রল যখ  িত্রাহ ত্ে ইংলত্ন্ড হ ত্য আত্স  এিং যাত্ে 
 া হসে হেৎেৎসার িেিিা েত্র । হযহ  আিার ভাত্লা িত্য ওত্ঠ । এিার  া ঘাত্রর্ 
হিোস েরত্ল  যার য জ ভিা  হেরহদত্ র  ত্যা সুি িত্য উত্ঠত্ছ এিং যার হদত্ে সি 
স য  জর রাখার জ ে যার োত্ছ হ ত্য আসত্ল । যাত্য ভজ াত্রত্লর সম্মহয হছল 
আ ার হিোস িয  া। োরণ হযহ  জা ত্য  জন্ম ভ ত্ে এধরত্ র ভরা  হেরহদত্ র 
 ত্যা হ  ূঘল িয  া। যার সি স য আশঙ্কা হছল িহলর হদে ভ ত্ে যহদ আিার হিপত্দর 
সূে া িয এই ভত্য। 
  
ভিস ন্ড প্রশ্ন েরত্ল , যািত্ল আপহ  িলত্য োইত্ছ  হযহ ই র োত্ভন্সক্রফর্ত্দর গুহল 
েত্রহছত্ল ? 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল ,  া, ভসর্া আ ার স াধা   য। আ ার ধারণা েী জাত্  , িত্রাহ  
যার ভিা   া ঘাত্রর্ত্ে িযো েত্রহছত্ল । এেহদ  যারা দুজত্  এেসত্ে পািাত়্ির ওপর 
ভিত়্িাত্য যা । এিং  া ঘাত্রত্র্র অজাত্ন্ত িত্রাহ  ধাক্কা হদত্য যাত্ে পািা়ি ভ ত্ে ভফত্ল 
ভদ  োরণ িে ঘ ভপ্র । জীিত্ র িযাশা ভ ত্ে িত্রাহ   া হসে ভারসা ে িাহরত্য 
ভফত্লহছল,  া ঘাত্রত্র্র প্রহয যার হিংসা, রৃ্ণা ও হিত্েষ জন্মায। অিত্েয   ত্  
 া ঘাত্রর্ত্ে িযো েত্র িত্স । আ ার অ ু া  িাইত্রর এেজ   া ুষ এর্র্ ার ে া 
জা ত্য । আ ার ধারণা  াদত্ াযাত্জল, আপহ  জাত্   ভসই র্র্ ার স য ভসখাত্  ভে 
হছত্ল ? 
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 ভজহল হ উত্িারার্ িলত্ল , আহ  জাহ , আহ  ভসই স য এখাত্  হছলা । যাত্দর ভসই 
ভছাট্ট ভছত্ল এিওযািঘত্ে জখ  েরার পর ভ ত্েই িহলর িোপাত্র সি স যই যাত্দর 
হেন্তা িয। এিওযািঘত্ে লন্ডত্  ভফরয পাঠাত্ া িয আর আহ  এিং হসহলযা 
সুইজারলোত্ন্ড হফত্র যাই, দুই ভিা  এেসত্ে ভি়িাত্য ভ ল। এেজ  হফরল  া অ ে 
িহল হফত্র এত্লা। যাত্ে  াভঘাস ভদখাহেল। হভযত্র এত্স োত্যর ভর্হিত্ল িত্স প়িত্ল  
আর যখ ই ভদখত্ল  িহলর িাত্য রত্ক্তর দা । ভজ াত্রল যাত্ে হজত্জ্ঞস েত্র  ভয 
হযহ  ভো াও পত়্ি হ ত্যহছত্ল  হে া। সত্ে সত্ে হযহ  লাহফত্য উঠত্ল  এিং িলত্ল , 
ভ ালাপ  াত্ছর োঁর্ায িাযর্া এেরু্ ভেত্র্ ভ ত্ছ। আর ভসই জ ে ওই ক্ষযিা  হদত্য 
রক্ত প়িত্ছ। পািাত়্ির  াত্য ভোত্ া ভ ালাপ  াছ  াত্ে  া। সমূ্পণঘ ভিাোর  ত্যা ে া 
িলার ফত্ল খুিই হেহন্তয িত্য পহ়ি, পািাত়্ির  াত্য িলুদ রত্ের এে প্রোর োর্া  াছ 
িয, যা উহ  ওই  াত্ছর ে া িলত্য  আ রা  া িয ভ ত্  হ যা । এের্া হেছু হেন্তা 
েরত্য েরত্য িাহ়ির ভ ত্ে ভিরুত্ল  ভজ াত্রল। আহ ও যার সত্ে ভ লা । হযহ  রাতা 
হদত্য ভযত্য ভযত্য িলত্য লা ত্ল ,  হলর হ িযই হেছু এের্া িত্যত্ছ, ওখাত্  হ ত্য 
ভদখলা   হল পািাত়্ির হ ত্ে খাত্দত্য এের্া পা ত্রর ওপর পত়্ি আত্ছ। যার ভদি ক্ষয 
হিক্ষয যখ ও হযহ   ারা যা হ । যখ   া ায আসহছল  া হঠে হে েরি আ রা। 
িাক্তার ভিত্ে আ া অিশেই দরোর। হঠে ভসই  ুিূত্যঘ যার স্বা ীত্ে জহ়িত্য ধত্র িত্ল 
উঠত্ল , িোঁ িহলই এোজ েত্রত্ছ। সহযেই ভস জা য  া ভস েী েরত্য যাত্ে। ওর 
এই োত্জর জ ে ভোত্ া রে  শাহত ভয  ও  া পায। এিং ভেউ ভয  জা ত্য  া পাত্র 
েী হ িুর োজ ও েত্রত্ছ। অ িা ভে  েত্রত্ছ। ওর ভোত্ া ভদাষ আহ  ভদখত্য পাহে 
 া। ভযা ায আ াত্ে ে া হদত্যই িত্ি ভয যুহ  ওর সি অপরাধ ক্ষ া েত্র ভদত্ি। 
িাক্তার ভিত্ে ভোত্ া লাভ িত্ি  া, োরণ স য আর ভ ই। আহ  জাহ   ৃযুের  ুত্খা ুহখ 
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এত্স উপহিয িত্যহছ। ভযা াত্ে আিার িলহছ যুহ  ে া দাও আ ার ভিা ত্ে রক্ষা 
েরত্ি, আ াত্ে িযো েরার জ ে ওর হিোত্রর িেিিা যুহ  েরত্ি  া। 
  
আ াত্ে ভো াও লুহেত্য রাত্খা োরণ ভেউ যাত্য ভদখত্য  া পায। আর ভজহল যুহ ও 
ভযা আ াত্ে খুি ভাত্লািাত্সা। আহ  জাহ  যুহ  আ ার সত্ে ভাত্লা িেিিার েত্রছ এিং 
আ ার শরীত্রর যত্ন ভ িার ভেষ্টা েত্রছ, আর আ ার ভছত্ল ভ ত্যত্দরও যুহ  
ভাত্লািাত্সা। সুযরাং ভযা াত্েও ভদখত্য িত্ি ভয  িহল রক্ষা পায এই অপরাধ ভ ত্ে। 
এই িল ভসহদত্ র প্রেৃয র্র্ া। 
  
 ভপাযাত্রা হজত্জ্ঞস েরত্ল , যারপর আপ ারা েী েরত্ল ? আ ার  ত্  িল এরই  ত্ধে 
  
িোঁ হযহ   ারা যা । যাঁর ভসই ে াগুত্লা হছল ভশত্ষ অ ুত্রাধ। ওঁর  ৃযত্দিত্ে লুহেত্য 
রাখত্য ওঁত্ে সািাযে েরলা । আ রা ওত্ে ধরাধহর েত্র হ ত্য এলা  ভযখাত্  পা ত্রর 
 ুহ়ি পত়্িহছল। এিং যা হদত্য আ রা ভঢত্ে রাখার ভেষ্টা েরলা  এছা়িা অ ে ভোত্ া 
প  আর ভখালা হছল  া। ভফরার পত্  িার িার অোহলত্যস্টার িলত্য  াত্ে , ওর োত্ছ 
প্রহযজ্ঞা েত্রহছ। এিং ে া আ াত্ে রাখত্যই িত্ি। যত্ি আহ  জাহ   া েীভাত্ি ভসর্া 
রাখি। িহল যখ  িাহ়িত্যই হছল। উহ  যখ  ভিপত্রাযা। হযহ  িত্ল েলত্ল  ভয, ভিশ 
েত্যে িছর ভ ত্ে আহ  জা যা   হল এের্া শযযা  ছা়িা হেছু  য। ভস ভযা াত্ে 
আ ার োছ ভ ত্ে হছহ ত্য হ ত্যত্ছ। এিং িাধে েত্রহছল ভযা াত্ে হিত্য েরত্য। ওরা 
এখ  আ াত্ে হ ত্য েী েরত্ি? আহ  আর  ুখ িুত্জ  ােি  া। ওরা িলত্ি  হলর 
খুত্ র জ ে আহ  দাযী। আহ  এই োত্জর জ ে খুহশ  ই। আ াত্ে এই হ িুর োজর্া 
েরত্য িত্যত্ছ, আহ  রক্ত ভদখত্য ভেত্যহছলা  িত্ল। হেন্তু  হলর  ৃযুে ভদখার স য 

http://www.bengaliebook.com/


এলিফ্যান্টস ক্যান লিমেেবাি । আগাথা লিলি । এিকু্ি প াযামিা সেগ্র 

275 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

পযঘন্ত অত্পক্ষা েরত্য পাহরহ । পাহলত্য এত্সহছ। আহ  হ হিয ও েরত্িই। আহ  শুধু 
ভেত্যহছ ভয, যুহ  ভয  ওত্ে ভদখত্য  া পাও। 
  
এ ভয ভদখহছ ভযঙ্কর, িীভৎস এিং হ িুর োহিহ , িলত্ল  ভিস ন্ড। 
  
হসহলযা িলত্ল , িোঁ িীভৎস ভযা িত্র্ই যত্ি ভজত্  রাখা ভাত্লা যাই  া? আহ  জাহ  
হযহ  খুি হ হষ্ট সুন্দর স্বভাত্ির ভ ত্য হছত্ল  আর যার  ত্ধে শযযাত্ র ভোত্ া হেি হছল 
 া। সারাজীি  ধত্র আ ার  া খুি ভাত্লা  হিলা হছত্ল । এখ  আহ  িুঝত্য পাহর িািা 
ভে  িহলত্ে হিত্য েরত্য ো হ । ভসই স য িািা িযত্যা িুত্ঝহছত্ল  ভয, িহলর  ত্ধে 
ভুল ত্রুহর্ আত্ছ। 
  
 ভজহল িলত্ল , আ রা আশা েত্রহছলা   ৃযত্দি খুঁত্জ পাওযা যাত্ি  া। পত্র রাত্যর 
অন্ধোত্র ভসর্া সহরত্য এ   জায ায রাখা িত্ি যাত্য ভলাত্ে ভদত্খ িুঝত্য পাত্র রু্ত্ র 
ভর্াত্র িাঁর্ত্য িাঁর্ত্য পািা়ি ভ ত্ে স ুত্দ্র পত়্ি ভ ত্ছ । অোহলত্যস্টার িলত্ল , আহ  
 হলর োত্ছ শপ  হ ত্যহছ। আর ওঁর ে া  ত্যা োজ েরি। িহলত্ে িাঁোত্ ার এের্া 
উপায আত্ছ ভয, িহলত্ে ওর ভূহ ো পাল  েরত্য িত্ি। আহ  জাহ   া ভস ওর্া েরত্য 
স  ঘ হে া।  ৃযত্দির্া িত্রাহ র আর ও ভয  হল ভসর্া ওত্ে অহভ য েরত্য িত্ি। 
িত্রাহ  রু্ত্ র ভর্াত্র িাঁর্ত্য িাঁর্ত্য পািাত়্ি উত্ঠ যায এিং ওখা  ভ ত্ে পত়্ি ভস  ারা 
যায। আর িহলত্ে হ ত্য দূত্র এের্া েত্র্ত্জ হেছুহদ  এেসত্ে  াহে। যারপর 
অোহলত্যস্টার িলত্য  াত্ে , িহলর আেহস্মে  ৃযুের ভশাে সা লাত্য  া ভপত্র  হল 
অসুি িত্য পত়্িত্ছ , যাই হযহ  যাত্ে িাসপাযাত্ল পাঠাত্য িাধে িত্যত্ছ ? এহদত্ে 
এেহদ  িহলত্ে হফহরত্য হ ত্য আহ   হলর ভূহ োয  হলর ভপাশাে আর পরেুল 
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পহ়িত্য। ভোে়িাত্ া েুত্লর পরেুল ওর আসল  ুত্খর ভেিারার্া োপা হদত্য ভদয। িৃি 
িাউজহেপার ভোত্খ ভাত্লা ভদখত্য ভপত্য   া। য জ ভিাত্ র ভক্ষত্ত্র যা িয িহল ও 
 হলত্ে ভদখত্য এেই রে  হছল যাই সিত্জ সিাই িহলত্ে  হলর ভূহ োয গ্রিণ েত্র 
হ ল। যার জ ে ভোত্ া প্রোর সত্ন্দি প্রোশ েত্রহ । িহল এ হ ত্য হছল  ম্ভীর এিং 
অ ে  স্কযা ফুত্র্ উঠয। এই ভাির্া  হলর যখ োর ভূহ োয সুন্দর ভাত্ি  াহ ত্য হ ল 
এিং ভলাত্ে ভািত্লা ভিাত্ র  ৃযুের ভশাের্া  হল এখ ও োহর্ত্য উঠত্য পাত্র হ । 
  
হসহলযা আিযঘ িত্য িলত্ল , উহ ই িা েী েত্র  াহ ত্য হ ত্ল  হ ত্জত্ে  হলর 
ভূহ োয? হ িযই ভসর্া ভযঙ্কর িোপার হছল। 
  
  া, ওঁর োত্ছ ভসর্া খুি এের্া অসুহিধা িত্ল  ত্  িযহ । উহ  যা ভেত্যহছত্ল  ভসর্াই 
ভযা ভপত্যহছত্ল । অোহলত্যস্টারত্ে হযহ  ভপত্যহছত্ল –হেন্তু অোহলত্যস্টার হযহ  েী েত্র 
সিে েরত্ল ? হযহ  আ াত্ে িত্লহছত্ল  ভে  আর েীভাত্ি এই িেিিার্া সিে েত্র 
হ ত্ল । 
  
হযহ  আ াত্ে িত্লহছত্ল  ভে  এিং েীভাত্ি সিে েরত্ল  ভযহদ  উহ  আ ার 
সুইজারলোত্ন্ড হফত্র যাওযার িেিিা েরত্ল , ভসইহদ  হযহ  যার  ত্ র ে া আ াত্ে 
িত্লহছত্ল । 
  
হযহ  িত্ল  এের্া োজ েরত্য শুধু িাহে আত্ছ।  া ঘাত্রর্ত্ে শপ  েত্র িত্লহছলা  
পুহলত্শর িাত্য িহলত্ে ধহরত্য ভদি  া। যাত্য েখ ও ভেউ জা ত্য  া পাত্র িহল 
এেজ  খুহ । এিং ভছত্লত্ ত্যরাও যাত্য জা ত্য  া পাত্র ভয যাত্দর  াহস খুহ । 
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 আহ  আর  ােত্য  া ভপত্র আশঙ্কা প্রোশ েত্র িত্ল ভফললা , আপহ  ভসর্া েরত্ি  
েী েত্র? উত্তত্র হযহ  িত্ল , আহ  যা েরত্য যাহে ভস িোপাত্র ভযা ারও ভজত্  রাখা 
উহেয। 
  
হযহ  িত্ল  িহল যাত্য ভিঁত্ে  া  ােত্য পাত্র যার িেিিা েরত্য িত্ি োরণ ভস 
হ ত্জর  ুত্খ িত্লত্ছ রক্ত ভদখত্য ও ভাত্লািাত্স। রত্ক্তর স্বাদ যখ  ও ভপত্যত্ছ যখ  
এের্ার পর এের্া খু  ও েরত্িই। ভস েত্যের্া জীি   ষ্ট েরত্ি। ভিঁত্ে  াোর  ত্যা 
ভস উপযুক্ত  য। আহ  ভয োরত্ণ ভসই অহপ্রয োজর্া েরত্য যাহে আ ার হ ত্জর 
জীি  হদত্যও ভসই হ িুর োজর্া আ াত্ে েরত্যই িত্ি, িহলর সত্ে স্বা ী স্ত্রীর  য  
আর  াত্র েত্যের্া সপ্তাি ভিঁত্ে  ােি। যারপর আর এের্া ভিদ াদাযে র্র্ া র্র্ত্ি। 
হযহ  হে ভিাঝাত্য ভেত্যহছত্ল  যা আহ  িুঝত্য পাহরহ –আহ  যাত্ে হজত্জ্ঞস েহর আর 
এের্া দুর্ঘর্ া? আিার রু্ত্ র ভর্াত্র িাঁর্া। ভস আিার েী? যার উত্তত্র হযহ  িত্ল ,  া, 
সিাই যা জা ত্ি যা িল আহ  আর  হল দু-জত্ ই আত্মিযো েত্রহছ। আ ার  ত্  িয 
 া োরণর্া ভেউ জা ত্য পারত্ি, যারা িযত্যা  ত্  েরত্য পাত্র  হলর েোন্সার িত্যত্ছ 
শুত্  স্বভািযই ভস আত্মিযো েরত্য পাত্র হেংিা আহ ও ভসর্া ভািত্য পাহর। এই সি 
ধারণাগুত্লা ভলাত্েত্দর  া ায আসত্ল যখ  যারা ধত্র ভ ত্ি িযত্যা আ রা জীিত্ র 
 াত্  খুঁজত্য  া ভপত্র আত্পাত্ষ দু-জত্  হ ত্ল আত্মিযো েত্র  ােি। 
  
ভদত্খা ভজহল আ াত্ে ভযা ার সািাত্যের প্রত্যাজ । যুহ  সহযেোত্রর আ াত্ে,  হলত্ে 
আর আ াত্দর ভছত্লত্ ত্যত্ে ভাত্লািাত্সা। আর িহলত্ে যহদ  রত্যই িয আ াত্েই 
যািত্ল এই োজর্া েরত্য িত্ি, আহ  প্র ত্  যাত্ে গুহল েরি এিং পত্র হ ত্জত্ে 
হ ত্জ গুহল েরি। হরভলিাত্র যার িাত্যর ছাপ  ােত্ি োরণ ভস ভসর্া খুি ভিহশ 
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িেিিার েত্রহ । র্াযে িি আহ । এের্া ে া ভযা াত্ে িত্ল ভযত্য োই ভয আহ  
এখ ও দুজ ত্েই ভাত্লািাহস। হযহ  িলত্ল ,  হল আ ার প্রাণ, আ ার জীিত্ র 
ভ ত্েও ভিহশ ভাত্লািাহস, আর িহলর প্রহয আ ার েরুণা িয। এিং সি স ত্য  ত্  
িয ওর জন্মই ভিাধিয এইজ ে। হযহ  আিার িলত্ল , সি স ত্য এই ে াগুহল  ত্  
ভরত্খা। ভজহল উত্ঠ হসহলযার োত্ছ এত্স দাঁ়িাল এিং িলল, প্রেৃয সযে হে যা ভযা 
জা ত্ল। ভযা ার িািার োত্ছ শপ  েত্রহছলা  ভয এে া ভযা াত্দর েখ ও জা াি  া 
অ িা ভযা রা জা ত্য পারত্ি  া। আহ  েল্প াও েরত্য পাহরহ  ভযা াত্দর োত্ছ িা 
অ ে োত্রার োত্ছ ভসহদত্ র ভসই দুিঃখজ ে র্র্ ার প্রেৃয য ে িলি। আহ  আ ার 
প্রহযশ্রুহয ভে েত্রহছ। োরণ  ঁহসত্য ভপাযাত্রা আ াত্ে অ েরে  ভািত্য হশহখত্যত্ছ । 
এর্া এের্া এ   িীভৎস োহিহ  
  
হসহলযা িলত্ল , আপ ার  ত্ র অিিা ভে   আহ  ভিশ িুঝত্য পারহছ। আপহ  
আপ ার ে া রক্ষার ভক্ষত্ত্র হঠেই েত্রহছত্ল  হেন্তু এই হিষত্য ভজত্   ত্ র হদে ভ ত্ে 
েযর্া িালো িলা । এখ   ত্  িত্ে হিরার্ ভিাঝা আ ার ওপর ভ ত্ে ভ ত্  ভ ল– 
  
ভিস ন্ড িলত্ল , আ রা দুজত্ ই এই র্র্ া ভজত্  ভ লা । আ রা হেন্তু হেছু  ত্  
েরি  া। যত্ি এর্া অিশেই এের্া ভিদ াদাযে র্র্ া োরণ দু-জ   া ুত্ষর এের্া 
সহযেোত্রর ট্রোত্জহি। ওঁরা হেন্তু ভেউ োউত্ে খু  েত্রহ । যারা পরস্পর-পরস্পরত্ে 
ভাত্লািাসত্য , এেজ  খু  িত্যহছত্ল  আর অপরজ  র্াযত্ের োজ েত্রত্ছ , োরণ 
খুহ ত্ে সহরত্য হদত্য  া হিেযার খাহযত্র যাত্য ভছত্লত্ ত্যত্দর দুিঃখ ভভা  েরত্য  া 
িয। যহদ হযহ  হেছু ভুল েত্র  াত্ে  ভেউ যাত্ে ক্ষ া েত্র ভদত্ি । হেন্তু আহ   ত্  
েহর  া ভয সহযে ভোত্ া ভুল িত্যহছল। 
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হসহলযা িলত্ল , হযহ  হছত্ল  ভযািি প্রেৃহযর  হিলা। আহ  যখ  হশশু হছলা  যাত্ে 
ভদখত্লই ভীষণ ভয ভপযা  এিং যখ  জা যা   া ভে  ভয পাই। যত্ি এখ  িুঝত্য 
পাহর ভে  যখ  ভয ভপযা । আ ার দৃঢ় হিোস আ ার িািা হছত্ল  খুি সািসী পুরুষ, 
হযহ  যা েত্রত্ছ  খুি সািত্সর সত্েই েত্রত্ছ  এিং আ ার  া েরত্য িত্লহছত্ল  
িত্লই েত্রহছত্ল । িািা যার য জ ভিা ত্ে রক্ষা েত্রত্ছ । হসহলযা এরেুল ভপাযাত্রার 
হদত্ে সত্ন্দত্ির ভোত্খ যাোত্ল । আ ার অ ু া  ভয, আপহ  এেজ  েো হলে। 
যাত্দর েিরতত্ম্ভ েী ভয  ভলখা হছল– ৃযুেত্যও ওঁরা হিহেন্ন ি হ । আো এর ভ ত্ে 
হে ধত্র ভ ওযা যায  া ভয, ওঁরা এেসত্ে  ারা হ ত্যহছত্ল । যত্ি আহ   ত্  েহর ওঁরা 
অহভন্ন। দুহর্  া ুষ যাঁরা পরস্পরত্ে খুি ভাত্লািাসত্য  এিং আ ার ভা েিী া 
 াহস াত্ে খুি ভিহশ যিণা ভপত্য িযহ ।  ত্  রাখত্ি  যা হযহ  লার্ি েরত্য পাত্র হ । 
িলত্ল  হসহলযা। আিযঘ ওঁর  লার স্বর ভে   িদত্ল ভ ল। িলত্ল  হযহ , ভোত্ া 
িেহক্ত যহদ ভাত্লা  া িয আপহ  শয ভেষ্টা েরত্লও যাত্ে পছন্দ েরত্য পারত্ি   া। 
হযহ  যহদ ভেষ্টা েরত্য  িরং অ ে রে  িত্য পারত্য । সম্ভিয হযহ  যা েরত্য 
পাত্র হ । আর যা যহদ িয ভয ভোত্ া ভলাে যার সম্পত্েঘ ভািয এেজ  অসুি  া ুষ 
হিসাত্ি। আ ার  া ও িািার জ ে আর ভোত্ া হেন্তা আ ার ভ ই, ওঁরা পরস্পরত্ে এয 
 ভীরভাত্ি ভাত্লািাসত্য  যার যুল া েরা যায  া, অসুখী িহলত্েও স া ভাত্ি 
ভাত্লািাসত্য । 
  
ভিস ণ্ড িলত্ল , হসহলযা, আ ার  ত্  িয যয যা়িাযাহ়ি সম্ভি আ াত্দর হিত্য েরা 
উহেয। ভযা াত্ে আহ  ে া হদহে ভয, আ ার  া এিোপাত্র েখ ও এের্া ে াও 
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জা ত্য পারত্ি  া। সিত্েত্য িত়্িা ে া উহ  আ ার হ ত্জর  া   । এিং উহ  ভসরে  
 া ুষই    ভয, যাত্ে হিোস েত্র ভোত্ া ভ াপ  ে া িলা যাত্ি। 
  
ভপাযাত্রা িলত্ল , ভিস ণ্ড, আপ ার পাহলয  া আপ ার ও হসহলযার র্হ িযার িোপাত্র 
খুিই হেহন্তয হছত্ল । আপ ার  ত্  এের্া ধারণা তযহর েরার ভেষ্টা েত্রহছত্ল  এই 
িত্ল ভয, হসহলযা উত্তরাহধোর সূত্ত্র যার  া হেংিা িািার েহরত্ত্রর ভদাষ গুণ লাভ 
েরত্য পাত্র । ওঁর সম্পত্েঘ এরে  ধারণা েত্র ভ ওযার  ত্যা যত্ ষ্ট হিোসত্যা ে 
োরণ আ ার োত্ছ অিশেই আত্ছ। আপহ  জা ত্যও পাত্র  আিার  াও জা ত্য 
পাত্র  ভয, আপহ  আপ ার সহযেোত্রর  ার প্রেুর অত্ ঘর অহধোরী িত্য যাত্ে । 
হযহ   ারা ভ ত্ছ  ভিহশ হদ  িযহ । আপ ার যািার আত্  হযহ  যার স ত র্াো 
আপ ার  াত্  উইল েত্র হদত্য ভ ত্ছ । ভসই র্াোর্া এখ  এের্া ট্রাত্স্টর োত্ছ 
 হেয আত্ছ। আপ ার িযস যখ  পঁহেশ িছর িত্ি হঠে যখ ই ভসই অত্ ঘর প্রেৃয 
উত্তরাহধোর িত্ি । 
  
 ভিস ন্ড িলত্ল , যহদ হসহলযাত্ে আহ  হিত্য েহর যত্ি িাঁোর যাহ ত্দ আ াত্দর অত্ ঘর 
প্রত্যাজ  িত্ি। আ ার িযঘ া  পাহলযা  ার র্াোর ওপর খুি ভলাভ এিং যাত্ে আহ  
প্রাযই র্াো ধার হদত্য  াহে, এিং হযহ  এও িত্লত্ছ  ভয, আ ার িযস এখ  এেুশ। 
এখ  উইল  া েরত্ল খুিই অসুহিধা িত্ি সুযরাং আহ  ভয  উহেত্লর সত্ে পরা শঘ 
েহর। আ ার অ ু া  ভয হযহ  িযত্যা ভভত্িত্ছ  ভয, র্াোর্া হযহ  পাত্ি । আর আহ  
ভভত্িহছলা  হসহলযা এিং আহ  যখ  হিত্য েরত্য যাহে যখ  আ ার প্রায সি অ ঘই 
যার জ ে ভরত্খ যাি। হেন্তু হসহলযার হিরুত্ি আ াত্ে যার প্রভাহিয েরা আহ  ভ াত্র্ই 
পছন্দ েহর  া। 
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ভপাযাত্রা িলত্ল , আপ ার সত্ন্দির্া সমূ্পণঘ হঠে। আপ ার ভাত্লার জ ে আপ াত্ে 
ভিাঝাত্য ভেত্যহছত্ল  এর্া হযহ  হ ত্জই আপ াত্ে িলত্য পারত্য , হসহলযার জত্ন্মর 
ে া অ িা যার িািা আর  াত্যর েহরত্র সম্পত্েঘ আপ ার ভজত্  রাখা উহেয োরণ 
ওঁত্ে হিত্য েরত্ল হিত্যর পর যহদ ভোত্ া ঝঁুহে  াত্ে। হেন্তু 
  
হঠে আত্ছ, িলত্ল  ভিস ন্ড। ভযত্িযু হযহ  আ াত্ে দত্তে হ ত্যহছত্ল  এিং িত়্িা েত্র 
যুত্লত্ছ  আ ার েৃযজ্ঞযা হিসাত্ি আহ  আ ার িা়িহয র্াো যাত্ে হেছু হদত্য যাি, 
হেন্তু ওঁর প্রহয দযা িলত্য হেছু ভ ই আ ার। হসহলযা আর আহ , এের্া সুত্খর সংসার 
 ়িত্য েত্লহছ। এর আত্  ওই এের্া িোপাত্র আ রা দুিঃখত্িাধ েরযা  হেন্তু এখ  
আর আ রা হেছুই হেন্তা েরি  া। হে িত্লা হসহলযা। 
  
হসহলযা িলত্ল ,  া, আ রা আর েখ ও হেন্তা েরি  া। আহ   ত্  েহর আ ার িািা 
ও  া খুি ে ৎোর হছত্ল ।  া যার জীিত্  ভিাত্ র ভাত্লা- ন্দ ভদখার ভেষ্টা েত্রহছত্ল  
হেন্তু  ত্  িয যার ভসই ভেষ্টা সফল িযহ । োরণ  া ুত্ষর স্বভাি ভোত্ াহদ ই 
িদলাত্ া যায  া। 
  
 ভজহল িলত্ল , হপ্রয িাচারা আ ার। ওত্িা িাচা িলার জ ে ক্ষ া ভেত্য হ হে। এখ  
ভযা রা িত়্িা িত্য যুিে যুিযীত্য পহরণয িত্যত্ছ। ভসর্া আহ  জাহ । ভযা াত্দরত্ে ভয 
আিার ভদখত্য পাত্িা ভািত্য পাহরহ । যাই ভযা াত্দরত্ে ভদত্খ খুি খুহশ িত্যহছ। আহ  
যা েত্রহছলা  ভসর্া ভয ভোত্ া ক্ষহযোরে হছল  া। এিং ভযা রা ভয ভসর্া িুঝত্য 
ভপত্রছ, যা আ ার ভজত্  খুি ভাত্লা লা ল। 
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হসহলযা ভজহলত্ে িুত্ে জহ়িত্য ধরত্ল  এিং িলত্ল , আপহ  আত্দৌ ভোত্ া ক্ষহয 
েত্র হ । আপ ার ভদখা ভপত্য আ রাও খুি খুহশ, এিং আপহ  সি স ত্যই আ ার খুি 
হপ্রয হছত্ল । 
  
আর আপহ ও আ ার খুি হপ্রয িত্য উত্ঠত্ছ , ভিস ন্ড িলত্ল , আপ ার ে া যখ  
জা ত্য পারলা  যখ  ভ ত্েই আপ াত্ে ভদখার খুি ইত্ে হছল এিং আজ আ ার ভসই 
ইো পূরণ িল। আশােহর আপ ার হ িযই  ত্  আত্ছ হসহলযাত্দর পাত্শর িাহ়িত্য 
আ রা  ােযা  এিং আপহ  আ াত্দর সত্ে ভখলত্য । যখ  েী  জার জীি  হছল। 
  
হসহলযা এিং ভিস ন্ড দুজত্ ই হ ত্সস অহলভারত্ে ধ েিাদ জা াত্ল । এিং িলত্ল , 
আপ ার খুিই দযা আর আ াত্দর জ ে আপ ার খুিই েষ্ট েরত্য িত্যত্ছ। আর 
আপ াত্েও ধ েিাদ জা াহে  ঁহসত্য ভপাযাত্রা। 
  
 হসহলযা িলত্ল , িোঁ ধ েিাদ। আপ ার োত্ছ আহ  হেরেৃযজ্ঞ। 
  
ভজহল িলত্ল , আ াত্ে একু্ষহ  েত্ল ভযত্য িত্ি। আপ ার েী িোপার? আর এ-িোপাত্র 
োউত্ে আপ ার হেছু িলত্য িত্ি? 
  
এেজ  পুহলশ অহফসার আত্ছ  যাত্ে আহ  ভ াপত্  িলত্য োই। এখ  আর োজে ঘ 
েত্র   া, োরণ হযহ  অিসরপ্রাপ্ত। র্র্ াহর্ যখ  অত্ ে িছর আত্ র যখ  আর এই 
হিষত্য হযহ   া া র্া াত্ি   া। যহদ হযহ  ে ঘক্ষ   ােত্য  যত্ি অিশে আলাদা ে া 
হছল। 
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ভযঙ্কর িীভৎস এের্া োহিহ , হ ত্সস অহলভার িলত্ল । ভযসি ভলাত্েত্দর সত্ে ভদখা 
েত্রহছ এিোপাত্র এখ  ভদখত্য পাহে যারা সিাই হেছু  া হেছু হঠেই  ত্  ভরত্খত্ছ। 
হেছু এের্া যা সযে আহিষ্কার েরত্য সািাযে েত্রত্ছ। ভসগুত্লাত্ে অিশে এেসত্ে 
জত়্িা েত্র োত্জ লা াত্য পাত্রহ । ভেিল  ঁহসত্য ভপাযাত্রা হযহ  সি স ত্য অসম্ভিত্ে 
সম্ভি েত্র যুলত্য পাত্র । ভছাত্র্া ভছাত্র্া র্র্ াগুহলত্ে এে সত্ে েত্র এের্া সযে 
র্র্ া সৃহষ্ট েরত্য পাত্র  ভে   অ াযাত্স। ভয   পরেুল এিং ভসই য জ ভিাত্ র 
ে াই ধরা যাে। 
  
 ভজহলর োত্ছ এহ ত্য ভ ত্ল  ভপাযাত্রা এিং িলত্ল  ভয, আপ াত্ে এখাত্  আ ার জ ে 
এিং ভসই র্র্ ার স য আপহ  েী েী েত্রহছত্ল  যা খুত্ল িলার জ ে আপ াত্ে োপ 
হদত্যহছলা । সহযে যার জ ে আহ  দুিঃহখয। যার জ ে আপহ  আ াত্ে ভদাষাত্রাপ 
েরত্ি   া। 
  
 া,  া। আহ  িরং খুহশ িত্যহছ। আপহ  হঠেই েত্রহছত্ল । দুহর্ ভছত্লত্ ত্য খুি ভাত্লা। 
এিং ওরা হ িযই সুখী িত্ি। আ রা ভয এখাত্  দাঁহ়িত্য আহছ, এে স ত্য এখাত্  দু-
জ  ভপ্রহ ে ভপ্রহ ো ভপ্র  েরত্য , ভসখাত্  দু-জ   ারাও ভ ত্ছ । যার ভসই োত্জর 
জ ে আহ  ভজ াত্রলত্ে ভদাষ হদই  া। আ ার ধারণা ভসর্ার ভুল িত্য  ােত্ি। হেন্তু যা 
িত্ল আহ  যাত্ে ভদাষ হদত্য পাহর  া। ভসর্া হছল এের্া খুি সািহসেযার োজ। যহদও 
ভসর্া ভুল িত্য  াত্ে যিুও। 
  
িোঁ যাত্ে আপহ  ভযা ভাত্লািাসত্য  যাই  া? িলত্ল  এরেুল ভপাযাত্রা। 
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িোঁ সি স য। ভযহদ  প্র   আহ  এ-িাহ়িত্য আহস ভসইহদ  ভ ত্েই যাত্ে আপ জত্ র 
 ত্যা ভাত্লািাসযা । আ ার  ত্  িয  া হযহ  ভসর্া জা ত্য । এছা়িা অ ে আর 
ভোত্ া সম্পেঘ হছল  া। হযহ  আ াত্ে হিোস েরত্য  এিং আহ ও যাঁর খুি হপ্রয 
হছলা । আহ  ওঁত্দর দুজ ত্েই ভাত্লািাসযা ও। 
  
 আহ  আপ াত্ে আিার হজত্জ্ঞস েরত্য োই ভয, হযহ  িহল ও  হলত্ে দু-জ ত্েই 
ভাত্লািাসত্য  যাই  া? 
  
এত্েিাত্র ভশষ  ুিূযঘ পযঘন্ত ওঁত্দর দুজ ত্েই হযহ  ভাত্লািাসত্য , এিং ভসই জ েই 
হযহ  িহলত্ে িাঁোত্য ভেত্যহছত্ল । আর  হলও যার ভিা ত্ে স া  ভাত্লািাসত্য । 
আর যা  া-িত্ল ভে ই িা হযহ   ৃযুের হশযত্র দাঁহ়িত্য যার স্বা ীত্ে হদত্য শপ  
েত্রহছত্ল  িহলত্ে রক্ষা েরার জ ে। যত্ি দুই ভিাত্ র  ত্ধে োত্ে ভিহশ 
ভাত্লািাসত্য  ভসর্া িলা ভিশ শক্ত। এই প্রশ্নর্া এ   জহর্ল ভয, সম্ভিয আহ  
েখ ওই এর সহঠে উত্তর হদত্য পারি  া। আহ  েখ ও এই হিষত্য ভভত্ি ভদহখহ  
এিং ভভত্ি ভদখিও  া। এে  ুিূত্যঘর জ ে যার হদত্ে যাহেত্য  ুখর্া রু্হরত্য হ ত্ল  
ভপাযাত্রা। যারপর হ ত্সস অহলভাত্রর সত্ে ভযা  হদত্ল । 
  
তদ হন্দ  জীিত্  আ াত্দর হফত্র ভযত্যই িত্ি। ভিদ াদাযে র্র্ া। ভপ্র র্হর্য িোপাত্র 
এসি এখ  ভুত্ল যা  ভে  ? 
  
িাহযরা  ত্  রাখত্য পাত্র। আ রা ক্ষ াশীল এিং আ রা ভে   সিত্জই ভুত্ল যাই, 
িলত্ল  হ ত্সস অহলভার। 
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