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কট ইন ফিয়ার 
  
বাড়ি ডিরডি কলেলের প্রথম শেষলের প়িা শেষ কলর। অস্বাভাডবক রকলমর বৃডি হলে 
কল়েকডিে ধলর। ভরা শো়োলরর একটু আলে বা পলর িা়িা শে়ো পার হও়ো অসাধয। 
কারণ েিীর েে বা়িলে বা়িলে শহলেমলে শপৌঁলি শেলি, এমেডক প্রডেডট োো ও 
োলের েে েীর িাডপল়ে শেলি। 
  
আডম সরাইোো়ে আটলক রইোম, প়িন্ত ডবলকে পর্যন্ত। কারণ শর্মে বৃডি শেমেই ঝ়ি 
চেলি সারাডিে ধলরই। অন্ধকার ঘডেল়ে এে শে়ো ঘাট শপৌঁিালোর আলেই। মাঝরালের 
আলে পারাপালরর উপরু্ক্ত শো়োর পাবার শকাে আো শেই। শকালো উপা়ে শেই 
অডিকুলের পালে বলস অলপক্ষা করা িা়িা। শে়োর মাডঝ েুবই বৃদ্ধ এবং অথবয বলে 
শকে অস্বডিলবাধ করলে োেোম, রালের শবো়ে সাধারণেঃ শেৌকা চাো়ে োর শিলে 
ডি, রালে েিী পার হল়ে শকালো র্াত্রীরই আসার আো শেই। কারণ আকালের অবস্থা 
শেমে ভালো ে়ে। 
  
শোঙর করা একডট িড়ির সাহালর্য শেৌকাটালক এপার-ওপার করা র্া়ে, শসই কারলণই 
এোলে। ডিলকর উপডস্থডের শকালো প্রল়োেে ডিে ো। র্াত্রীরা ডেলেরাই র্ালে অেয 
কালরার সাহার্য িা়িা শেৌকাটালক শটলে ডেল়ে শর্লে পালর োই আরও একডট িড়ি এপার 
শথলক ওপালর শটলে শিও়ো হল়েলি শরাে শবেী থাকলে। আমার একটা হাে বুডেল়ে বাাঁধা 
থাকা়ে আমার পলক্ষ এ কাে সহে ো হলেও র্ারা কলর োলির কালি এ কােডট েুবই 
সহে। 

http://www.bengaliebook.com/


 কট ইন ফিয়ার । জেমস জেডফি জেে  

2 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

  
একডট চটপলট সুিেযে গ্রালমর শিলে ঘলর ঢুকে, মাডঝ আর োর শবৌ, র্ারা অডিকুলের 
পালে ডিে োলির সলে কথা বেলে বেলে। োর সলে একেে আসন্ন প্রসবা েরুণী 
এবং মাথা়ে একডট পােকরু্ক্ত টুডপ। োলির োোলো হে শে়োর অবস্থা। শে়োর অবস্থা 
োডেল়ে োলির বো হে শর্ ডভক ডিলর আসা পর্যন্ত োলির অলপক্ষা করলে হলব। 
অথবা োরা শেৌকাডট শটলে ডেল়ে শর্লে পালর। 
  
োলির ডবল়ে হল়েলি কল়েকডিে আলে। োরা শরডেলমলে শর্াে ডিলে চলেলি। রােি 
েক্টে শিলেডটর োম, শস হে েবডেরু্ক্ত সসডেক। গ্রাময েীেযার পুলরাডহেরা শসডিেই 
োলির ডবল়ে ডিল়ে ডিল়েলি শর্ডিে োরা শসোিলে ভডেয হল়েডিে। অল্প কল়েক ডমডেট 
পলরই শমল়েডট শিলেডটর প্রডে অপ্রসন্ন এবং রুক্ষ হল়ে উঠে এবং শিলেডটও শর্ োর 
প্রডে েুব একটা প্রসন্ন ে়ে ো শবাঝা শেে, র্ডিও োলির আলেকার ভােবাসা বা 
ঘডেষ্ঠো কেিূর ডক ডিে ো োডে ো। 
  
শমল়েডট শিলেডটলক বারবার ডেরস্কার করলি, োর ডিলক কু্ষব্ধ িৃডিলে োকালে, এবং 
সামােয কথাই বেলি, োলে র্া শোোলে ো হে, শর্ ক্ষমো থাকলে শস কেেই স্বামীর 
কাি শিল়ি িূলর চলে শর্ে ো এবং আলরা এই বলে ডেরস্কার করলি শস শসোিলে 
ো়িাোড়ি ভডেয হল়েলি োলক ও োর অজ্ঞাে সন্তােলক শিল়ি চলে র্াবার েেয। 
  
একথা অস্বীকার করা র্ালব ো শর্ শমল়েডটর অসামােয রূপ এবং বযডক্তত্ব আলি এবং 
একডট কেহডপ্র়েোও আলি। েক্টে োলক অডেো সলেও ডবল়ে কলরলি এ কথা র্েে 
আডম শুেোম েেে আডম ডবডিে হইডে েুব একটা। এই শবচাডরলক সারােীবে একেে 
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িুভযাোলক বল়ে শব়িালে হলব। গ্রাময ডেেযার শোকগুডে এমেই সহােুভূডেহীে এবং 
ডবলবকহীে। অথচ গ্রাময েীেযার ঘাল়িও শস োর অজ্ঞাে সন্তালের ভার চাডপল়ে ডিলে 
পারলবো। এই শভলবই আমার েুব িুঃে হল়েডিে। োরা শর্ে োলির ভােযলক শমলে শে়ে 
এই বলে শে়োর মাডঝ ও োর স্ত্রী োলক অলেক ভালব বুডঝল়েডিে। ডকিুটা উিার ও 
শবপলরা়ো স্বভালবর ডিে এই েবডেরু্ক্ত সসডেকডট। োলক ডকিুটা োন্ত বলে মলে হলেও 
োর সডেেীডট ডিে ডেটডেলট এবং শে়োেী প্রকৃডের। শস রালে আর এক পাও ে়িলব ো 
এই কথা শস শকালো ভদ্রো বা ভবযোর পলরা়ো ো কলরই চীৎকার কলর বেে, কারণ 
েলের একটা প্রচে ঝাপটা োোোর োল়ে এলস আিল়ি পল়িডিে। 
  
কাে সকালেই শসোিে র্াত্রা শুরু করলব, শমরীেুডম র্াই কর আমালক শর্লেই হলব, 
কযালেে আমালক এে শবেী সম়ে েহলর থাকার অেুমডে ডিল়েলিে শসলহেু েুডম আমার 
সলে র্াবার েেয শোিোি কলর ডেলে পার–এই কথা েক্টে বলে উঠে। 
  
এটা একটা ডেষু্ঠরোরই পডরচ়ে ডিলে শর্ োর এই অবস্থা়ে আর এই আবহাও়োর মলধয 
োলক শোর কলর পলথ বার করা হল়েলি। এই কথা শমল়েডট েীব্র ভাষা়ে বলে উলঠডিে। 
  
েক্টে োর হাডসেুডে স্বভালবর সমূ্পণয ডবপরীলে ডকিু একগুল়েডমর সুলর োডেল়ে ডিে, 
শবৌল়ের এমে শকাে ক্ষমো শেই শর্ আমালক শসোিলে শর্লে আটলক শিলব। শস োর 
শবৌল়ের শকালো কথালেই কাে ডিে ো। 
  
শস বাইলর ডকিুক্ষণ একো কাডটল়ে ডিলর এে। োর উজ্জ্বে শচাে, িাইল়ের মলো ডববণয 
মুে ডেল়ে শস বেলে োেে, আডম আর অলপক্ষা করলে পারডি ো শমডর। শেৌকা প্রস্তুে, 
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বৃডি শথলম শেলি। েিীও েে ভ়েঙ্কর ে়ে। এই কথা বোর সম়ে োর শঠাাঁট কাাঁপলে 
োেে। 
  
শিলেডট িৃঢ়প্রডেজ্ঞ ডিে, র্ডিও শমল়েডট বৃথাই প্রডেবাি করে। একো এোলে পল়ি থাকা 
বা স্বামীর সলে র্াও়ো এিা়িা শমল়েডটর আর শকাে েৃেী়ে পথ শোো শেই। েিীলে সলব 
শো়োর এলসলি, সসডেকডটলক ডকভালব িড়ি ধলর এলোলে হলব, শসই সম্বলন্ধ বুল়িা মাডে 
োলক ডকিু ডেলিযে ডিে, এবং োলির সলে কলর ডেল়ে ডেল়ে শেৌকা়ে চ়িলে সাহার্য 
করে। 
  
সব সমল়ে সুন্দরীলির েেয করুণা েমা শরলে শকে শর্ শিলেগুলোলক শিাষ শিও়ো হ়ে। 
একথা মাডঝ োর শবৌলক রডসকো কলর বেে। 
  
ডবিুযলের একটা ঝেকাডের সলে একটা প্রচে বলের েেযে হে র্া আডম আলে শুডেডে, 
এবং ডঠক শসই মুহূলেযই বৃডি ও ঝল়ির েেঝরঝর েব্দ িররা গুডের মে এলসআিল়ি 
প়িে োোোর ওপর। 
  
একটা আেযোলির েব্দ শোো শেে। বুল়িা বলে উঠে, একটা আেযোলির েব্দ শোো 
শেে ো? শসই েব্দডট ডকন্তু আর ডিেী়েবার শোো শেে ো। েিীর েলোচ্ছ্বাস এবং 
সমুলদ্রর শঢউল়ের েেযে িা়িা িরোর কালি িুলট ডেল়ে আর শকাে েব্দ শপোম ো। 
  
. 
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ডিক বাড়ি ডিরে একটু বালিই। োলক সলে ডেল়ে আডম শেৌকা়ে উঠোমকারণ শেৌকাটা 
আলের ো়েো়ে ডিলর এলসলি ইডেমলধযই। হঠাৎ একডট অজ্ঞাে ব্রালস আডম কাাঁপলে 
োেোম। একডট আকডিক িুলবযাধয আেংক আমালক শপল়ে বসে। শসইমাত্র আডম 
আমার মাথাটা বাডেলের ওপলর শরলেডি। আডম অলেক কলি আমার বাড়ির শোকেেলির 
োডেল়ে রাো শথলক প্রবৃত্ত করোম। কারণ আমার মলে হে শর্ আমার চারপালে অিৃেয 
শকউ শর্ে ঘুলর শব়িালে। োর িলে ঘুম ভাে হে ো, অদু্ভে সব স্বপ্ন শিলে বারবার ঘুম 
শভলঙ শর্লে োেে। স্বলপ্ন শিেোম, মুে শভাো কবর, িাাঁডসর িড়ি র্া বাোলস 
শিািুেযমাে, মুে শোো কবর এবং একডট সসডেলকর ভ়েঙ্কর মূডেয র্া একডট োরীলক 
হেযা করলি। আমার িরলণ এরকম ডিেী়ে শকালো রালের কথা আলস ো। 
  
আমার মে শথলক সব শমঘ সলর শেে র্েে সকােলবো ঘুম শথলক উলঠ েুেী মলে র্াত্রা 
শুরু করোম। োলির কথা আর মলেই এেো। র্ারা ডিে শসই েবডেরু্ক্ত সসডেক এবং 
োর শবৌ। সকাে শবোর উজ্জ্বে উি়ে সূলর্যর আলোর মলধয। 
  
আমার উপর একটা অকারণ মলের ভাব পলরর বির শসই একই ডিলে আমালক শচলপ 
বসে। মেটা শর্ে শরালে আক্রান্ত হল়েলি, আে শসই ভাবলক সডরল়ে শিোর শচিা 
করলেও ো পারোম ো। 
  
অলেক শচিা কলরও এই প্রকার অস্বডিলক কাটালে পারোম ো শর্মে কলর েরীর শথলক 
জ্বর শচিা করলেও িাল়ি ো। এক সম়ে মেমরা অস্বডিলেও ঘুডমল়ে প়িলেও মধযরালে 
একডট বীভৎস ও অবণযেী়ে আেলঙ্ক আমার ঘুম শভলঙ শেে। একই ধরলের শসই 
অডভজ্ঞো হে র্া পূলবযও একবার ঘলটডিে। এক অিৃেয অডেডথ আমার চারপালে শর্ে 
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ঘুলর শব়িালে এবং শসই মুহূলেয আমার েক্টে ও শমডর শেলকর কথা মলে পল়ি শেে। এই 
অসুেী িম্পডে শর্ে পরস্পলরর ওপর শিাষালরাপ করলি এই অপো়ো িা়িা ডকিু শিেডি 
ো। 
  
হেভাডেেী বধূডট আমার ডিলক শর্ে ঘুলর শিেে। র্েে শচালের িৃডি সম্পলকয সডন্দহাে 
হল়ে োকাোম আলরকবার। আডম শকমে কলর শর্ আেংলকর কথা বণযো করব একডিে 
শর্ রডক্তম সুন্দরীলক শিলেডিোম োর পডরবলেয একডট কংকালের মূডেয। বাড়ির শোক 
আলো হালে ডেল়ে িুলট এে আমার ভ়োেয কলের ডচৎকার শুলে। আডম েজ্জা়ে বেলে 
পারোম ো। একডট িুঃস্বলপ্নর ঘাল়ি সবডকিু চাডপল়ে ডিোম থামবার শচিা কলর। 
  
একডট েডেে েলের স্বাস্থযলকন্দ্র র্া পডিম উপকূলে অবডস্থে শসোলেই এই ঘটো 
ঘলটডিে। শবাডিযং হাউলস আডম ডিোম কল়েকেে অপডরডচে শোলকর মলধয। শসোলে 
একেে বুডদ্ধমাে এবং েীক্ষ্ণ িৃডিসম্পন্ন শোক শিলেডিোম, ডেডে ডিলেে িীঘযকা়ে, পােুর 
মুে সম্পন্ন এবং আকষযণী়ে শিহ েঠে সম্পন্ন একেে োমযাে। অসাধারণ চােুর্য সম্পন্ন 
ডিলেে ডেডে। িলের অেয সকলের শথলক একটু িুলর র্াবার েেয ডেডে প্রােঃরালের 
শটডবে শথলক উলঠ বাড়ির সামলের েলে আমা়ে ডেল়ে শেলেে। োরপর আমা়ে বেলেে 
  
মোই একটা অপ্রাসডেক প্রশ্নকরডি আপোলক, িুঃস্বপ্ন ডকিু ডককােরালে আপডে 
শিলেডিলেে, র্া শিলে আপোর ভ়ে হল়েডিে? 
  
–আপোর প্রলশ্নর আডম শোোেুডে েবাব শিব, এ প্রলশ্নর অথয কী? 
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–এটা েুবই রু্ডক্তপূণয, প্রকৃডে শকান্ রহসয মূডেযলে শিো শিলব শসই কল্পোেডক্ত আডম 
আমার এক ডচত্রকর বনু্ধর ডিে র্া আডম আর কালরা মলধয শেমেডট শিডে ডে। আমার 
ডচত্রকর বনু্ধর একডট িডবর ডবষ়েবস্তু ডিে শর্ ব্রুটালসর অশুভ প্রডেভা র্েে ডিডেডপেলস 
ডেল়ে র্াও়ো হ়ে শসই িৃেযডট এবং আমার শচহারার সলে শবে ডমে আলি ব্রুটালসর। 
কাে সকালে র্েে আপোর ঘলর ঢুকোম, েেে আমালক এেটাই ব্রুটালসর মে 
োেডিে শর্ একটা ভূে শিলেই আপডে চমলক উলঠডিলেে একথা আডম েপথ কলর 
বেলে পাডর। 
  
শসই সবকথা োলকও বেোম র্া শোমালক বলেডি। এটা েুবই আির্য শর্, একডট 
ধারণােীে সহােুভূডে আপোলক েড়িল়ে শিলেলি এই সব িুঃেী মােুলষর ভালেযর সলে। 
স্বলপ্নর অপো়োর বাইলরও শবেী ডকিু অবেযই আলি এইসব েেুে আডবভযালবর মলধয। 
  
আমালক শিাবে মারে এই সমি অস্বডিকর কথাগুডে শর্ে একডট ভল়ের অেুভূডে ডেল়ে। 
সবডকিু সমূ্পণয ভুলে শেোম অডচলরই শসই ভাবটা শকলট র্াবার পর। 
  
শসই মলের ভার ও অকারণ ত্রাসেেেও ডিে র্েে আবার এে বির ঘুলর শসই ডিেডট। 
আমার ঘুম ভাডঙল়ে ডিে প্রথমবার ঘুলমর পলর ডিেী়েবার শসই রহসযম়ে সন্ত্রালসর 
অেুভূডে এবং ডবডভন্ন প্রকার অশুভ েক্ষণ শিো ডিল়েডিে ডবিাো়ে শুলে র্াবার আলে। 
একটা অেযরকম িৃেয শিলেডিোম, পার অবস্থা, েেুে কােলের শমা়িক শথলক শোো 
স্কন্ধত্রাণ পল়ি পােুর অবস্থা়ে ডবিাো়ে শুল়ে রল়েলি শকবেমাত্র েক্টে। 
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এই র্ন্ত্রণা আডম শভাে করডি সাে বির ধলর। শমডর শেকলক শকােডিেও শিডেডে র্ডিও 
প্রডে বির বির েেুে ধরলের িৃেয শিডে আডম। শভাে উৎসলবর দ্রবযাডি সাোলো একডট 
শটডবলের সামলে এি-ডি-রংল়ের শপাোক পলর বলস রল়েলি েক্টে। র্া শকবে আ়েো়ে 
শিো র্া়ে, ো আডম শিলেডিোম চেুথয বিলর। 
  
শমডর শর্ে একডট েরবাডর হালে ডেল়ে কামােলেণীর প্রাচীর শবল়ে উঠলি র্া আডম পঞ্চম 
বিলর শিেোম। সূর্য অি র্ালে ডপিেডিলক। সব িা়ো মূডেয এডিক-ওডিক িড়িল়ে 
রল়েলি, র্ালে রল়েলি েমু্বে এবং পযালোিা। িডবডট একডট হলেও শসডট ডিে েুবই স্পি 
এবং েীবন্ত প্রকৃডের। 
  
শরালে োড়েে অবস্থা়ে ডকন্তু আঘালের িলে ে়ে এরকম অবস্থা়ে োলক একডট শকালচ 
শিেোম ষষ্ঠ বিলর, বুলক একডট োরকা োডেল়ে বলস রল়েলি একেে পিস্থ অডিসার 
োর পালে। শর্ অডিসারডটর সলে কথা বলে েুবই েুডে হলে এই রকম ডেলিে 
অবস্থালেও। 
  
এরপর রণলক্ষলত্র শঘা়িার ডপলঠ োলক শিেোম সপ্তম বিলর। োর মুলে একডট েরবাডর 
আঘাে করলি, রক্ত ঝরলি োর সামডরক পডরেলির উপর শথলক এবং এডট শিেোম 
আডম োর ডিলক শচল়ে থাকলে থাকলেই। 
  
আর শকালো অেরীরী আত্মা এলস হাো ডিে ো এবং বিলরর পর বির শকলট শেলি এর 
মলধয। সুস্থ অবস্থা ডিলর এে আমার মে ও িৃডেলে। বনু্ধলির কালি বডে, অদু্ভে 
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অেীডন্দ্র়ে ঘটো ডহসালব প্রডে বির োলির ডিলর শিোর েল্প এবং মালঝ মালঝই মলে 
পল়ি েক্টে ও শমডর শেলকর কথা। 
  
এডট একটা অদু্ভে শর্াোলর্ালের কথা আমার োমযাে বনু্ধডট শর্োলেই হাডের থালকে 
শসোলেই আডম আমার এই স্বপ্নডটর কথা বলে থাডক। আমার িৃডে েেে শবে অস্পি 
হল়ে আসলি বলে আডম অলেক সম়ে আর অলেক প্রলশ্নর সডঠক উত্তরও ডিলে পাডর ো। 
শসরকম ঘটো ঘলটডে োর শবো়ে। স্বলপ্নর মলধয আডম র্া ডকিু বলেডি, বা আডম ডেলে 
র্া ডকিু শিলেডি ডেডে ডেলে শরলে শেলিে োর সমি ডববরণও। ডেডে অলেককাে ধলর 
ডেেযে েীবে-র্াপে কলরলিে, োর স্বাস্থয োরাপ। ডেডে একেে অবসরপ্রাপ্ত ডবে়েী 
প্রকৃডের মােুষ আডম োর োম উলেে করলে চাইডিো। ডেডে এেই উচ্চ পিমর্যািার 
অডধকারী শর্ োর োম করলেই সমু্মেীে হলে হলব অলেক অবাডিে শকৌেূহলের। র্া 
এেে আডম আবার েলল্প ডিলর র্াই। 
  
এরপর শথলক ডঠক শচৌদ্দ বির পর, র্ার মলধয সাে বির শকলটলি আমার ভ়ে এবং 
আেলঙ্ক এবং আর বাকী সাে বির শকলটলি েুবই ডেরুপদ্রলব। আমার শসই োমযাে 
বনু্ধডট একডিে এলস আমার সলে শিো কলর শেলেে ডঠক শচৌদ্দ বির পলর। োো িুলে়ে 
ডবষল়ে ডেডে ডিলেে প্রোঢ় পডেে োই োর সলে সারাডিে আমার শবে ভােভালবই 
কাটে। আডম শিডেডে শকালোডিে োর মে েূঢ় ডবিযা়ে এে পারিেযী মােুষ। 
  
োাঁর মলে শেযাডেষোস্ত্র ডিে একডট ডবজ্ঞাে, এডট শকালো ভাাঁওোবােী ে়ে। ডেডে ডিলেে 
একেে সডেযকালরর শেযাডেষী। োর ধারণা েুবই সুন্দর ডিে ডেডে িোিলের কথা 
বলেে অেযন্ত উজ্জ্বে ও রু্ডক্তডেষ্ঠ ভাষা়ে শকােরকম কারণ বা অেুসন্ধালের মলধয ো 
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ডেল়ে। ডেডে আমালক সুন্দর ভালব বুডঝল়ে বেলেে ডকভালব সমুলদ্রর শো়োলরর সলে 
চাাঁলির ডভন্ন ডভন্ন কোর সািৃেয রল়েলি। ডেউটলের মেলক ডেডে চাাঁলির পডরবেযেসম্পলকয 
স্বীকার কলরেো। রাডেচলক্রর ডবডভন্ন েক্ষণ শর্মে সূর্য কেে শমষরাডেলে প্রলবে কলর 
ো ডেডে আমা়ে বুডঝল়ে বেলেে। ডবডভন্ন প্রকার প্রভাব, শর্মে শরাে ও অেুভূডে, ডবডভন্ন 
েন্তু ও মােুলষর আলবে, োি ও িুে প্রভৃডের বযােযা করলেে। ডেডে পােলের প্রোপ 
বলে মলে করলেে শসই ধারণালক শর্ েক্ষত্রগুডে শসৌরোেডেক ঘটোর চাইলে ডকিু 
শবেী।  
  
োর পাডেলেযর সমাে প্রোঢ় ডিে স্পেযমডে েে সম্পলকয রসা়েণেে ডবষল়ে। ডেডে 
েীডেোলস্ত্রর মূে কথা বলে মলে কলরে পরে পাথলরর শপৌরাডণক েথযলক এবং 
মৃেসেীবেীর কল্পো়ে োর হাডস পা়ে। একডট রূপক বলে মলে কলরে ডেডে 
মৃেসেীবেীলক। োর মলে েযাডে অেযলের মূে উপািাে হে অধযবসা়ে, পডরেম, সডিো 
এবং ঈশ্বলরর অেুগ্রহ। 
  
পরে পাথর সম্পলকয োর জ্ঞাে ডিে েুবই সুন্দর। শরাডস-ক্রমীল়ের কথা ডেডে উলেে 
কলর থালকে শসই ডবষল়ে, কৃডত্রম প্রোাঁলকর সাহালর্য এরা সমি শোপে েেলকই প্রকাে 
করলে পারে। বাডকরা মূেয ডিলেে ো শসই সমি সম্প্রিাল়ের। শর্ শকালো রু্বলকর 
শক্ষলত্র সম্পি ও সম্মাে অেযে করার েেয, আত্মেযাে, সধর্য, ডবে়ে এবং ঈশ্বলর ডবশ্বাস 
প্রল়োেে বলে োর মলে হ়ে। 
  
আডম অবাক হল়ে শেডি োর োো ডবডচত্র ডবষল়ের উপর স্পি আলোকপাে এবং সব 
কথালক অেযন্ত সরেভালব শবাঝাবার ক্ষমো শিলে। োর শবেীর ভাে ডবিযাই িােযডেক 
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ডবশ্বাসলর্ােযো োভ করলে পালর। শর্মে মুে শিলে চডরত্র ডেণযল়ের ডবিযা, 
হিলরোঙ্কেডবিযা, র্ািুডবিযা এমেডক িাইেী ডবিযাও। 
  
আলোচো চেলে োেে এই সমি ডবষ়ে ডেল়ে। সুিক্ষ একেে সেীে ডেল্পীও ডিলেে 
ডেডে। োর প্রডেডট সুর ডিে অেযন্ত সুন্দর এবং েম্ভীর এবং োর মূেয আলবে শিো 
শর্ে ডপ়োলো বাোলো়ে োর বােোর সরেো়ে র্ডিও এলে োর চচযার অভাব শিো 
শর্ে। 
  
মালঠই কাটে সারাটা ডিে। শেযাডেলর অলেক েথয ডেডে আমালক শবাঝালেে, োিপাো, 
েোপাো এবং ঋেুচক্র প্রভৃডের সাহার্য ডেল়ে। একডট অলেৌডকক সেীে ডেডে আমালক 
শোোলেে সন্ধযালবো়ে। ডেডে শসই ডবরে মােুষ বলে আমার মলে হে, ডর্ডে পালরে 
িডেযিােলির ওপর প্রভুত্ব করলে এবং আত্মালির সলে শর্াোলর্াে রােলে। এইভালবই 
ক্রমেঃ রাে বা়িলে থাকে। 
  
শে়োর মাডঝর শিলে ডিক  শসই সম়ে এলস ডঠক হাডের হে শর্ সম়ে আমরা রালের 
োবার শেলে বসলে র্াব। বুল়িা মাডঝ মারা শেলি আে শথলক শবে কল়েক বির আলে। 
আমার সলে শসই সম়ে শোপলে ডকিু কথা বেলে চাইে ডি। বহুিূর শথলক একেে 
অডিসার ভদ্রলোক শে়ো পার হল়ে এলসলিে োর স্বালস্থযর অবস্থা ভালো ে়ে। শস একথা 
োোে প্রথলম, োর পলর বেে, সরাইোো শে়োঘালট অবডস্থে শসোলে আডম ওাঁর থাকার 
র্থালর্ােয বযবস্থা করলে পাডরডে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কট ইন ফিয়ার । জেমস জেডফি জেে  

12 

www.bengaliebook.com                                  সূফেপত্র 
 

 

ডিক আলরা বেে আডম োডে আপডে ওর শোবার একটা বযবস্থা কলর শিলবে, কারণ 
সরাইোোটা অলেক িূলর। োিা়িা শোকডট শোাঁ়িা এবং ওর উরুলে একডট হাাঁ করা ঘা। 
ডেডে ভারেবলষযর সব চাইলে একেে সাহসী অডিসার এই কথাই োর চাকরডট আমা়ে 
বলেলি। 
  
অসম্ভব ডিে োর শসই আলবিেলক উলপক্ষা করা। এডেল়ে শেোম িরোর ডিলক, 
অলপক্ষা করডিলেে ভদ্রলোক ডঠক শসোলেই। আমার বাড়িলে োর আরালমর শকালো 
বযবস্থা করলে পারলে আডম েুব েুডে হব, একথা োলক আডম েুব আন্তডরক ভালবই 
োোোম। 
  
শর্োলে োলক ডেল়ে শেোম শসোলে আমার শসই োমযাে বনু্ধডট রল়েলি। আডম োর 
আচরণ ও ভদ্রো এবং সরেো়ে েুবই েুেী হোম। 
  
মধযব়েসী ভদ্রলোকডট ডিে শবে সুিেযে। োর মুেশ্রী ক্ষলের িলে ডবকৃে এবং 
সামেসযহীে হল়ে শেলি র্ডিও ডেডে একসম়ে স্বাস্থযবাে ডিলেে এবং োর মুেশ্রীও সুন্দর 
ডিে। ডবলেষ শকাে বুডদ্ধর িাপ ডিে ো োর কথাবােযা়ে। োর সলে হােকা কথা বলে 
আমার ভােই োেে শর্লহেু িােযডেক সেীডটর সলে সারাটা ডিে উচ্চ বুডদ্ধিীপ্ত 
আলোচো়ে আডম বযি ডিোম। আলে শকাথাও োলক শিলেডি মলে হলেও ডঠক শকাথা়ে 
ো আমার মলে এে ো। 
  
শস আমার ডিলক োডকল়ে রইলেে িৃডের পাো েুাঁেলে েুাঁেলে একাডধকবার। ডেডে শর্ 
আমালক ডচেলে শপলরলিে েেেই বুঝলে পারোম র্েে শিেোম োর কথা বেলে 
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বেলে িুই শচাে অশ্রুেলে ঝাপসা হল়ে এলসলি। োর কালি শবেী ডকিু োেলে চাও়ো 
শর্ আডেলথ়েোর ডবরুলদ্ধ শস কথা বুঝলে পারোম বলে আর শবেী ডকিু ডেলজ্ঞস 
করোম ো। 
  
হঠাৎ শিেোম, আমালির সামলের বনু্ধডট প্রথলম আগ্রহ সহকালর আমালির িুেলের 
ডিলক েের রােলেও পলর োর আগ্রহ কলম শেে। এবং ডেডে ডচন্তার মলধয িুলব 
শেলেে। আমালকই েেে অডেডথ আপযা়েলের শচিা করলে হে। অলেক বির ডেডে 
ভারেবলষয কাডটল়েলিে শস কথা বেলেে োর কমযসুে প্রসলে বেলে ডেল়ে। 
  
আমার মুেটা শকমে ডবকৃে হল়ে শেলি ডেডে বলে উঠলেে। আট বির আলে আডম 
বরপটোল়ের রু্লদ্ধ এই সম়েলেই ডেরু্ক্ত ডিোম। আমার হঠাৎই মাথা শথলক পা পর্যন্ত 
ডেউলর শেে আমার োমযাে বনু্ধডটর ডিলক শচাে প়িলেই। কারণ শসই মুহূলেয েবডেরু্ক্ত 
সসডেক েক্টে ও শমরী শেলকর কথা মলে পল়ি শেে। আমার কলি শসটাই সিববাণী বলে 
মলে হে র্েে োমযাে বনু্ধডট োর সলে ভাষা ভাষা ভালব কথা বেলে োেলেে। ডেডে 
শকালো রকম অসিুলদ্দেয িা়িাই ঘুডরল়ে–ডিডরল়ে োো কথা বেলে োেলেে এবং 
বারবার একটা কথালেই ডিলর শর্লে োেলেে শর্ োরও একটা আকডিক ভােয ডবপর্য়ে 
ঘলটডিে শসই একই ডিলে। 
  
 ডেডে বলে চেলেে, একটা োো়ে আডম এসব ধরলের ঘটো সবডকিু ডেলে শরলেডি, 
োোটা এই বাড়িলেই আলি। আডম শসডট ডেল়ে আসডি। আপোর ভালেযর সলে আমার 
েীবলের শকালো ডমে আলি ডকো ো আডম ডমডেল়ে শিেডি। এই ডিেডটলে আপোর ও 
আমার অেযােয বযাপালরর সলে। 
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ভদ্রলোলকর এই সব কথা শুলে মুেোডে ম্লাে হল়ে শেে বলে আডম শবে বুঝলে 
পারোম। ডেডে োর ডবচডেে ভাব ওপলর প্রকাে করলেে ো। ডকন্তু ডেডবযকার ভালবই 
বেলেে শর্ সকালে শসটা শিেলবে। োলিা়িবান্দা ডিে িােযডেক বনু্ধডট। োলক োোটা 
আডম ডেল়ে আসলে বেোম কারণ আমার শর্ েেে ডক মলে হল়েডিে। অেীলে 
অলেকবার শস আির্য আেলঙ্কর অডভজ্ঞো আমার হল়েলি শসই ভাবই শর্ে আমালক ভর 
করলি এবং শসইটাই শর্ে আমালক প্রলরাডচে করলি োোটা আেলে। আবার এই 
ঘটোই ভদ্রলোকলক প্রলরাডচে কলরলি, এবং ডবচডেেও করলি। আমালক এই ঘটোই 
শর্ে শসই কালরার ডিলক শঠলে ডিলে চাইলি র্ার বযােযা শোাঁোর েেয অলেক বির ধলর 
একডট র্ন্ত্রণা আমালক সহয করলে হল়েলি। 
  
েবােে শোকডট র্ডিও স্বডিও শবাধ করলিে ো েথাডপ ডেডে বাধা ডিলেে ো শসলহেু 
আমরা িুেলেই এটা চাইডি। ডেডে এমে কী শুলে র্াবারও প্রিাব ডিলেে কারণ োর 
অস্বডি এেই শবল়ি উঠে, ডেডে আর উচ্চবাচয করলেে ো র্েে োলক আডম ঠাট্টা কলর 
অলপক্ষা করলে বেোম। 
  
োো ডেল়ে অডচলরই ডিলর এলেে বনু্ধডট। োোটা েুবই অদু্ভে, এডটলে একডট োো 
োোলো, এডট চাম়িা ডিল়ে বাাঁধালো এবং ডেেলট ডপেলের আঙটা ডিল়ে এলে আটকালো 
থালক। োোটা ঐন্দ্রোডেক। প্রাচীে প্রকৃডের এবং এডট শিেলে েুবই অদু্ভে। োোর 
মাঝোলে একডট আ়েো বসালো র্ালে ডটউটাডেক ভাষা়ে শেো আডম শোমালক শিোব 
শোমার সোলক এবং এডটর শকাণ গুডে ডপেলের শবাোম ডিল়ে আটকালো রল়েলি। 
বনু্ধডট োোোো প্রথলম ডেল়ে েবােলের হালে ডিলেে। োর প্রস্থালের ডকিু ডকিু প্রেীক 
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ডচত্রলক বযােযা করলেে। ডবলেষ কলর আ়েোর চাডর ডিকগুলো ভালো কলর বুডঝল়ে 
ডিলেে এবং অবলেলষ োোডট েুেলেে। 
  
আমার বনু্ধর বযােযাগুডে েুবই রহসযম়ে ও িুলবযাধয মলে হে ো প্রেীকগুলোর 
প্রল়োেলেই শহাক বা উলদ্দেয প্রলণাডিে হল়েই থাক। 
  
অলেক কলি অপডরডচে শোকডট সংর্ে রােলেে ডেলেলক কারণ ডেডে ডেলে েুবই 
ডবচডেে শবাধ করলিে। একডট ডবকৃে বীভৎসো িুলট উঠে োর মুলে এবং োর মুলের 
সব রং মুলি শেে। োর হাে থরথর কলর কাাঁপলে োেে র্েে ডেডে োোটা ডিডরল়ে 
ডিলেে। োোটা ডেল়ে িােযডেক েেে োলক বেলেেঃ 
  
এ োো়ে র্া শেো আলি োর অথয র্ারা ো বুঝলব োলির কালি এডট শকবে অথযহীে 
ডচহ্ন বলেই মলে হলব, এলে এমে অলেক ডকিু আলি র্া শচালে প়িলব ো সকলের। 
  
ডেডে এরপর োোোো েুলে শিেলেে চাডব ঘুডরল়ে োোর। আমার েবােে অডেডথডট 
শ্বস টােলিে ঘে ঘে ো বুঝলে শপলরডিোম। চাম়িার কােলের পাোগুডে সর্লে উলে 
শিেলে োেলেে োমযাে ভদ্রলোক। ডেডে উচ্চস্বলর প়িলে শুরু কলর ডিলেে। আমার 
সবযলেষ অপো়ো শিোর ডববরণডট র্েে েুাঁলে শপলেে। এডট একডট ভুলে র্াও়ো িডবর 
ডস্থর ডচত্র বো শর্লে পালর। এলে অলেক ডকিুই ডিে, আডম েক্টেলক শর্ অবস্থা়ে 
শিলেডিোম োর ডববরণ িা়িাও অেয ডকিুর সলে োরও একটা সুন্দর ডববরণ ডিে শর্ 
শসোপডেডটলক আডম আমার ডবিাোর পালে িাাঁড়িল়ে থাকলে শিলেডিোম। 
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এ ডববরণ আপডে শকাথা়ে শপলেে, এ শর্ বৃদ্ধ ডত্রটে স্ব়েং। এর চুলের ডসাঁডথও ডিে ডঠক 
ওইরকম বাাঁকালো। একথা আডম েপথ কলর বেডি। 
  
আমার সারা েরীরলক ডেহডরে কলর েুেে এক ভ়েঙ্কর কাপুডে। আডম পাথলরর মূডেযর 
মে এলকবালর ডেিে হল়ে এবং কাঠ হল়ে বলস রইোম। 
  
এরপর আমার ষষ্ঠ অপো়ো এই িেযলকর ডববরণডট ডেডে েুাঁলে শপলেে, োোর উপর 
শচাে শরলে। শসই সংবালির ডববরণই শসোলে শেো ডিে, শস রু্লদ্ধ োর মুলে শর্ আঘাে 
শপল়েডিে। োর মুলের ডববরণ সহলেই েেলর প়িে। র্ডিও ডেডে এলে আলের চাইলে 
কম ডবচডেে হল়েডিলেে। 
  
িেযলের ডববরণ আলরা সুস্পি আেলঙ্কর সৃডি করে এই পঞ্চম অপো়ো। ডববরণডট ডিে 
সুস্পি, অডে মাত্রা়ে এলে ডিে েরবাডর হালে েক্টলের আডবভযাব, িুেয প্রাচীলর েীবন্ত 
ডচত্র, উজ্জ্বে প্রাকৃডেক িৃেয র্া েমু্বে ও পযালো়িা শোডভে এই সবই িুলট উলঠডিে 
েঙু্কডচলত্রর মলধয ডিল়ে ডেল্পীর আাঁকা িডবর মে। েবােে শোকডট োর অেীে িৃডে 
শরামন্থলে েুডে হল়ে উঠলেে, সমি উৎকন্ঠালক ভুলে ডেল়ে। 
  
েক্টেলক এি-ডি-রংল়ের শপাোলক শভালের শটডবলে উপডবি অবস্থা়ে বণযো করা হল়েলি 
চেুথয অপো়োর ডববরণ ডিলে ডেল়ে। 
  
োমযাে শসোপডের সলে ডিোর োবার সম্মাে আডম প্রথম োভ কলরডিোম শসই রালেই, 
ডেডে চীৎকার কলর বলে উঠলেে, োর ডেলের কথার অথয ো বুলঝই। 
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িেযলকর ডববরণ িােযডেক প়িলে োেলেে র্া আডম োলক বলেডিোম, পােুর মুলে আবৃে 
অবস্থা়ে েক্টে টাে টাে হল়ে শুল়ে রল়েলিে এবং োর োল়ে েেুে স্কন্ধত্রাণ পরালো। 
এটাই ডিে শসই েক্টলের ডববরণ। এই পুাঁডথ শো েীবলের শোকডট হঠাৎ চীৎকার কলর 
বলে উঠলেে। 
  
শমডর শেলকর সমাডধস্থ শচহারা শিলে আমার ডেলের মলোভালবর বণযোই োমযাে ভদ্রলোক 
ডিেী়ে িেযলের পাোটা উলে ধীলর ধীলর প়িলে োেলেে। সুেীব্র হাহাকালরর মে 
আেলঙ্কর সলে েবােে শোকডট বলে উঠলেে। োর আত্মা এলস আমালক শর্ে ডেরস্কার 
করলি, শসই রালে আমার ডেডবলর বলস এ কথাও আমার মলে হল়েডিে। 
  
আমার োমযাে বনু্ধডট এরপর আসে শথলক উলঠ বাাঁ-হালে োোডটলক স্পেয করলেে এবং 
োরপর কডঠে িৃডিলে েবােলের ডিলক োকালেে এবং বেলে শুরু করলেে এমে 
সমল়ে, র্েে আমার মুলে শকালো কথা ডিে ো। কথাগুডে হে, আপডেই র যােেক্টে, 
আপডে সাে িুগুলণ শচৌদ্দ বির আলে ডঠক এই রালেই শমডর শেকলক েুে কলরডিলেে। 
এই কথাই আমার োো়ে এবং আপোর ডবলবলকর পাো়ে শেো রল়েলি। 
  
আেংলক চীৎকার কলর উলঠ েবােে শোকডট োর সংর্ম হাডরল়ে শিেলেে। 
  
এ কথাডটই ডঠক, ডেডে আমালক ভৎযসো করলে োেলেে। শসই সম়ে বৃডি এবং ঝ়ি 
এে শধল়ে েিীলেও েেযে উঠে, ডবিুযৎ চমকাে। আডম োলক শেৌকা শথলক িুাঁল়ি শিলে 
ডিোম, শস বলের েেযে োর অডভসম্পালের মেই ভ়েঙ্কর ে়ে। 
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ডেডে এই কথা বলে োরপর টেলে টেলে শসোে শথলক পা বা়িাবার শচিা করলেে, 
আর ডঠক শসই মুহূলেযই শমলঝর ওপর ঢলে পল়ি মারা শেলেে োর সমি আত্মলিাষ 
স্বীকৃডের শকালো ডকিু েবাব শিবার আলেই। 
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