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 রুর্না পকার্না অক্রিজ্ঞতা 
  
০১. 
  
পুরন ো ক োন ো অভিজ্ঞতোয ক   ো উনেল হনয উঠনে। আর ভঠ  তখ ই মন  পন়ে যোনে 
পূনেে যো ঘনেভিল…অথেো ভ   নরভিলোম…। 
  
অতীনতর এই ম  িঞ্চল  রোর  োরণ ভ  জোন ? 
  
এনস নসর িৃভি আ র্েণ  রোর কসই িৃনযযর ভিন  তোভ নয িোেভিলোম। আর আমোর 
কসই উিোস কিোনখর সোমন  ভিনয সেুনজর সমোনরোহ এন র পর এ  সনর যোনে। কে  
তোর আপ  িনে-তোনল িুনে িনলনি। 
  
েহুযুগ পূনেে এ ভি  এম ই এ  কেন  কিনপ এই এ ই পনথ আভম ভগনযভিলোম এ  
পভথন র  যোয। তোর ভহনসনে এখ  আর ক ই। কসই সৃ্মভত শুধু েুন র েযথো েো়েোয। 
তখ  কেভয িঞ্চল হনয উভঠ। জীেন র কসই সুমধুর, মহো  অভিজ্ঞতো–িোওযো, পোওযোর 
কসইসে ভি  ক োন়েো েোতোনসর মত উভ়েনয ভ নয যোয। 
  
মন  পন়ে ১৯১৫ সোনলর কসই ভি গুভল। যুেো আথেোর কহভটিংস ভ নজন  তখ ই জ্ঞো েৃদ্ধ 
িোেনত ভযনখ ভগনযভিল। যুদ্ধ প্রতযোগত আথেোর কহভটিংস  ী এখ  কতম ই আনি? ভ ন্তু 
যখ  ভ নজর েতেমো  কিহোরো কিনস ওনঠ তখ ই সে িুল কিনে যোয। এখ  সূযেোনের 
মত আমোর কসই কসৌেযে অেভমত, মহোভসনু্ধর ওপোনরর ডোন  কয  খ  সো়েো ভিনযভি 
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কখযোলই থোন   ো। ভ ন্তু এই ভিরন্ত  ভ যনমর েযভতক্রম ক ই। তেুও কসই সুখসৃ্মভত 
আমোন  ভপিন  েোন –ক  ? কযনত  োভহ ভিে” েনল কয  কেন  ধনর রোখনত িোয 
আমোন । আর এরই েোন  কিনস ওনঠ  যোনিভিস-আমোর ভপ্রয েনু্ধ। ওর হোনতই আমোর 
জীেন র শুরু–সমূ্পণেতো প্রোভি। কয মোভেনত কস শুনয আনি ভির োনলর মত কসই েো   ী 
অত সহনজ মুনি যোেোর। শুন ভি  যোনিভিনসর মো-র পু রোয ভেেোহ হনযনি– েোভ়ে 
ভ ন নি  টোইলস-এ। 
  
টোইলস! আহ! িোেনতই কয  ভযরো-উপভযরোর রক্ত  ভণ ো হোওযোয িুনল ওনঠ। 
করোমোভঞ্চত, পুলভ ত…. আনরো  ী সে আনি এই টোইলনস। তোন  কিোলো যোয  ো। তোর 
সৃ্মভত আজও মন র মভণন োঠোয জীেন্ত হনয আনি। কস ক ?  োর সৃ্মভত?  োর আেোর? 
এর ুল কপোযোনরো। –আহো! কিনহ মন  করোমোঞ্চ কজনগ ওনঠ। এখ  এর ুলই আমোর 
ভ  েতম েনু্ধ। কেলভজযোনম ওন  প্রথম ভিন ভিলুম, টোইলনস তোর প্র ৃত স্বরূপভে কিনখ 
এ   তু  পৃভথেীর েোরো আমোর মন র মভল তো আনলোন র  রণো ধোরোয এখোন ই কতো 
ধুইনয ভিল। তোই টোইলস শুধু এ ভে  োমমোত্র আমোর  োনি  য, এ কয  েহু পথ 
পভরক্রমোর পর এ  তীথেনেত্র। 
  
পূনেের সৃ্মভতগুনলো কসলুলনযনড যখ  কিনস যোভেল এন র পর এ  তখ  েু নতও 
পোভরভ  এখোন  এ েো হতযো রহনসযর মনধয জভ়েনয প়েে। অথি এই র ম এ  
রহসযময হতযোর মধয ভিনযই অভিন্ন হৃিয েনু্ধ এর ুল কপোযোনরোন  কপনযভিলুম। আর 
কসই সনে কপনযভিলুম তোর জীে  সভে ীন । এ  িীঘেশ্বোস কেভরনয আনস–হযোয। কসই 
ভি   ী আর ভিনর আসনে ক োন োভি ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

4 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

িতুভিেন  শুধু পভরেতে  আর পভরেতে  আমোর ভপ্রযতমোশ্রী আনজে ভে োর  রম মোভেনত 
ভিরভ দ্রোয যোভযত। জ   যোনিভিস মোরো কগনলও তোর জীভেত স্ত্রী কমরী আনি এখ  
কডি যোযোনর। লনরন্স কিনল কমনয ভ নয থোন  িভেণ আভি োয। সভতয! সেভ িুর  ী 
পভরেতে ! যভি ভিনর আসত কসই উভ যয কর্োল সোল। ভ ন্তু কস  ী আর ভিরনে? 
পুরোন ো  থোর মনধয মন  হয আর কস সে কজনগ উঠনে  ো। 
  
ভ ন্তু এ েো  থো িোেনল করোমোভঞ্চত হই কয পুরোন ো ভি  থো  েো  ো থো , আভম, 
টোইলস, এর ুল কপোযোনরো–আমোরো কতো আভি। কযভি  কপোযোনরোর ভিভঠ কপলোম কসভি  
কয  পোগনলর  যোয আ নে উন্মোি হনয কযনত ইনে  রভিল। সে প্রিোনতর সূনযেোিনযর 
মত  লমল  রভিল। সভতয েলনত  ী, কসই ভঠ ো ো, টোইলস ক োেে, টোইলস এনসক্স 
কপ্ররন র  োনমর পোনযর কিনখই উদ্দোম উত্তোল হনয উনঠ এ  ভেরল আেন্নতোয আভেি 
হনয ভগনযভিলুম। আমোর ভযরো-উপভযরোয কয  োম ভমনয আনি, কসই  োম আমোয কিোলো 
কিনে এেোই কতো স্বোিোভে । 
  
ভেগত এ েির আমোনির ক োন ো কযোগোনযোগ ভিল  ো। কযর্েোনরর মত  যখ  তোন  
কিনখভিলুম তখ  ম েো শুধু যন্ত্রণোয েন্  নরই ওনঠভ । আঘোতও কপনযভিলোম। আসনল 
আভম ওন  অ য কিোনখ কিখতোম, িোেতোম। ভ ন্তু কসভি  জরোজীণে  ুজ েৃদ্ধ কপোযোনরোন  
কিনখ আমোর সে  ল্প ো কিনে িুরমোর হনয কগল। পুরোন ো যোইভেস করোনগ ও এখ  পেু 
ও অথেে। শুন ভিলোম ঈভজনে ভগনযভিল হৃত স্বোস্থ্য উদ্ধোনর, ভ ন্তু তোর ভেেুমোত্রও কিখনত 
কপলোম  ো। এেোর ভিভঠনতও কসই  থো। যভিও প্রগতো িনত্র িনত্র িভ়েনয আনি তেুও 
স্বোনস্থ্যর উন্নভত কতম  ভ িু ক ই। 
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এেিং কয ভঠ ো ো কথন  ভিভঠখো ো পোে তো কিনখ ভ শ্চযই কতোমোর কিোখ িো োে়েো হনয 
উনঠনি। ভঠ   য? কসই টোইলস। হোাঃ হোাঃ। কিনল আসো ভি গুনলো হু়েমু়ে  নর িুনে 
এনস কতোমোয ভ শ্চযই িোেন  ভিনে। আর ঘুনর ভিনর আভমও এনস উনঠভি কসই 
টোইলনস। তনে েনু্ধ টোইলনসর কসই েোভ়ে আর ক ই। এখ  এন  েলনত পোনরো এ  
পোন্থযোলো। িোরতের্ে আর মু োর  থো কতোমোর মন  প়েনি ভ শ্চযই। কসই সময োর 
কতোমোর এ  েনু্ধ এখ  এর মোভল । খুে িোনলো… খুে িোনলো তনে  ী জোন ো কতোমোর 
এই  ন েল েনু্ধভের অেস্থ্ো কিনখ আমোর হৃিয মভথত হয। আসনল তোর স্ত্রীই প্র ৃত 
মোভল । হোয  ন েল! অন   িোনগয এম  এ ভে স্ত্রীরত্ন জুনেনি তোর  পোনল। ভজি কতো 
 য যো োন ো িুভর। ক েঁনিো হনয থোন   কতোমোর  ন েল েনু্ধ। মোন  মোন  মন  হয ওই 
 ন েনলর জোযগোয যভি আভম হতোম তনে ক োন োভি   ো জোভ   োনের এ  ক োপ েভসনয 
ভিতোম তোর গলোয। 
  
যো  কস  থো 
  
 োগনজ এ ভি  ভেজ্ঞোপ  কিখলোম। ম েো ক ম   নর উঠল। হোজোর কহো  পুরন ো 
সৃ্মভত কতো। ক েল ভপিু েোন । এলোম েনল, মোনরো লোগোম িোলোও কঘো়েো। ভঠ  তোই  ো? 
এখোন  এনসই কিভখ রোনজযর সে কি ো মো ুনর্র িী়ে। কতোমোর কমনয আনি। আনি ওর 
মভ নের েনু্ধ। যভিও খুে মোধোর শুনরর েযোর । তোর পর িঙ্কভল  িম্পভত আসনি 
গরনমর িুভে  োেোনত। কিনখ শুন  ম েো কতোমোর জ য আ িো   নর উঠল। তুভমই েো 
েোি থো নে ক  ? এ ো এ ো ক োথোয ঘুনর মরনে। তোই এই আমন্ত্রণ! সেোই ভমনলভমনয 
খুে হহ হহ  নর  েো ভি   োেোন ো যোনে। 
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 োনজই, ভিভঠ পোওযো মোত্র িনল আসনে। ক োন ো েোধো  ো কমন । ভপিু সে েো  কিনল। 
হযোেঁ িয কপও  ো। কতোমোর উপযুক্ত এ েো ঘরও ভঠ   নর কিনলভি। েোথরুম েোথরুম 
সহ িমৎ োর এ ঘর। (মন   নরো কিভখ কসই পুরন ো টোইলসন । এতসে আ়েম্বর  ী 
তখ  ভিল।) ভমনসস  ন েল লোেনরল অেযয এত  ম িো়েোয ঘর ভিনত িোযভ । ভ ন্তু 
আভম কয  োনিো়েেোেো। শু নি ক । সে প্রস্তুত, অতএে কহ রথী, িনল এনসো মহোরনণ। 
  
কতোমোর ভির োনলর 
এর ুল কপোযোনরো 
  
এই িুরন্ত আহ্বো  অভতক্রম  রো অসোধয। রোেঁধোেো়েোর জ য ক উ ক ই। কমনয-কিনলনির 
মনধয এ নিনল ক ৌেোভহ ীনত, এ নিনল আনজে ভে োয গরুনমোনর্র খোেোল  নর আনি, 
এ নমনয কেস হস যেোভহ ীর এ জ ন  ভেনয  নর িোরতেনর্ে ঘর কেেঁনধনি। অেযয 
কিোে কমনয জুভডথন  ভ নয মন  এ েো অযোভন্ত আনি। ে়ে কজিী ও এ গুেঁনয কমনয। 
সে সন্তো নির কথন  ওন  এ েু কেভয িোনলোেোসোরই িল এভে। সে কিনল কমনযনির 
মনধয কেভয সুের হওযোয হয কতো কেভযই আির  নর কিনলভি ওন । ভ ন্তু িলেো 
হনযনি এইরূপ  োনরো  থো কযোন   ো,  োনরো যুভক্ত ক য  ো। ভ নজর কখযোনল িনল। 
অস্বভে কেোধ হনযনি; কিনেভি এই কজিী স্বিোে ক োথো কথন  কপল ও। আভম ও জুভডনথর 
মো িুজন ই ভিলোম সরল প্র ৃভতর, ভ ন্তু ও ভঠ  উনটোেো। হযনতো ওর প্রখর েুভদ্ধ ও সে 
ভ িু জো োর সৃ্পহো কথন  এই র ম হনযনি। ওর প়েোনযো োয আভম েোধো ভিইভ , িনল 
ভেজ্ঞোন  ভডেী কপনযনি অেলীলোয, ভ ন্তু, তোরপর কয  োজ কস ভ েেোি   রল তোর জ য 
এ জ  আমোর মত  ভেপত্নী  িদ্রনলোন র িুভশ্চন্তোর  োরণ। ওর সহজোত কজিী স্বিোেই 
এর জ য িোযী। শুন ভি এ  েীষ্মপ্রধো  কিনযর এ  িুরোনরোগয েযোভধর প্রভতনর্ধ  
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আভেষ্কোনরর ক যোয পোগল হনয ভরসোিে িোভলনয যোনে  এ  ডোক্তোর িদ্রনলো । জুভডথ 
তোরই কসনক্রেোরী। এেো মোথোেযথোর  োরণ  ো হনলও েযোপোরেো হল ওেঁর পেু যযযোযোযী 
স্ত্রীন  ভ নয। ভপতো ভহসোনে  তেনেযর খোভতনর, ওেঁর সনে জুভডনথর ক োন ো েোনজ সম্প ে 
আনি ভ  ো কখোেঁজ ভ নযভিলুম। ভ ন্তু কতম  ক োন ো সিংেোিও পোইভ , অথেো তোনির মনধয 
মোভল   মেিোরী ভিন্ন ক োন ো সম্প েও লেয  ভরভ । 
  
জুভডথ আমোয শ্রদ্ধোিভক্ত  রনলও মোন  মোন  ওর েযেহোনর আভম  োিেোস হনয পভ়ে যখ  
ও আমোর ক োন ো পরোমযে, ভস্থ্তধী ভিন্তোন  কসন নল েনল উভ়েনয কিয। 
  
টোইলস কসন্ট কমরী কটযন  গোভ়ে ঢু নতই আভম তেস্থ্ হনয উভঠ। পুরোন ো সৃ্মভত অ য 
খোনত েনয িনল। কটযন র ভিন  ম সিংনযোগ  রনতই েু নত পোভর সময িনল কগনলও 
পুরোন ো পভরনেয, কসই ঘর েোভ়ে, কস ভিগন্ত ভেেৃত সেুজ মোঠ, গোনির সমোনরোহ সেই 
এখ ও আনি। ভ ন্তু কিতনর ঢুন ই ধোক্কো কখলোম, অন   ভ িু েিনল কগনি। এ েো 
কপেল পোম্প, এ েো ভসন মো হল, গুভে য সুিৃযয সরোইখো ো,  নয ভে েৃহৎ অট্টোভল ো 
কিোনখ প়েল, যো আনগ ভিল  ো। 
  
ভ ন্তু টোইলস-এ এনস মন  হল, এখোন  আধুভ  তো প্রনেয  নরভ । সেই এ  আনি। 
েৃদ্ধ েেগোনির মত আমোর লীলোিূভম িোেঁভ়েনয আনি। েযোভক্স কথন  ক নম ল  ধনর কহেঁনে 
অিুনর কিোনখ প়েল এ  মভহলো জীণে িুলিোরোয জল ভিনে । েযোভক্সর কগে কখোলোর 
যনেই হযনতো ঘুনর আমোর ভিন  িোেঁ়েোনল । 
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তোন  কিনখ মন  হনযভিল এভিভল  হোওযোডে। ভ ন্তু জরোজীণে কিহোরো, গোলেসো, েোিোমী 
কিোপ হ ুর উপর সোিো িুল, গনতে েসো িুনেো  ীল কিোখ কিনখ মন  হল এ এভিভল   য। 
আমোন  কিনখ উভ  হন্তিন্ত হনয এভগনয এনল । 
  
আহ! যভি িুল  ো হনয থোন  ভ শ্চযই ভমাঃ কহভটিংস।  ী কসৌিোগয। এতেণ আপ োর 
আনলোি োই হভেল। ইস! কিখু  আমোর িুনেো হোনতই  ী জঞ্জোল। এ েু অিযথে ো  রে, 
উপোয ক ই। ভ িু মন   রনল   ো কতো? আভম, আভম ভমনসস লোেনরল। আপভ  ভজনজ্ঞস 
 ো  রনতই পভরিয ভিলোম। জোন   ভমাঃ কহভটিংস, আভম আর আমোর স্বোমীর  ী কয িুত 
িোপল ভ ন  কিললোম এই ক োিংরো েোভ়েেো। ভ ন্তু মযোই, আভম এ েু গোেঁে  োেো েলনত 
পোনর । পযসোর কখোেঁজ কপনল িোভ়ে  ো। ভ িু এ েো  রনত হনে কতো।  নর ভিলোম 
সোরইখো ো। িু পযসো আসনে। েৃদ্ধ েযনসর সিংস্থ্ো  িোই কতো। ভহাঃ ভহাঃ 
  
ভ নজন  জোভহর  রনি েু নত পোরনলও হোসনত হল িদ্রতোর খোভতনর। ভ ন্তু েু নত 
পোরলুম আেভর  অনথে ভতভ  েযেসোযী, েোইনর িপলতো প্র োয  রনলও ভিতনর ভিতনর 
ভতভ  ঘোঘু মোল। 
  
জো নত িোইলোম, আমোর েনু্ধ কপোযোনরোর খের  ী? িোরুণ িুভশ্চন্তোর সনে উত্তর ভিনল , 
 ী মো ুর্ হনয কগনি , ক েল আপ োর  থোই েলনি । করোগেোও যন্ত্রণো ভিনে, মন  
হনে েুভ  আপ োর সনে কিখো হনলই পৃভথেীর মোযো  োেোনে । ততেনণ আমরো 
এনগোনত শুরু  নরভি। তোরপর ভমাঃ কহভটিংস, ভ নসস লোেনরল কযো োভেনল , আপ োর 
কমনয জুভডনথর  থো  ী েলে। এম  সুেরী সুশ্রী কমনয আভম খুে  মই কিনখভি। ওর 
েযেহোনর আমরো সেোই মুগ্ধ। তনে ভ  জোন  , আমরো পুরন ো ভিন র মো ুর্। 
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আজ োল োর কমনযনির ভঠ  েুন  উঠনত পোভর  ো। এই কতো  ভি েযস। ক োথোয হহ 
হুনলো়ে  নর কে়েোনে তো  য আভিয  োনলর েভিয েু়েীর মত কিোনখ মোইনক্রোসন োপ এেঁনে 
েনস আনি। 
  
ক োথোয ও ভজনজ্ঞস  রলোম, উত্তনর ভতভ  েলনল , হয লযোেনরেভর েো টুভডও ঘনর মুখ 
থুেন়ে েনস আনি। ডাঃ িোঙ্কভল  ঘর িো়েো ভ নয এসে  রনি  আভম েোধো কিেোর ক ? 
ঐ ভ রীহ অেলো ভগভ ভপগ, ইেঁিুরগুনলোন  ভ নয  োেোনিেঁ়েো  ৃযিংস  োি োরখো ো কিখনল গো 
জ্বনল ওনঠ। তোরপর েলনল  আসু  ভমাঃ কহভটিংস, আমোর স্বোমীর সনে পভরিয  ভরনয 
ভিই। 
  
িোেঁ়ে োন র মত, ভিপভিনপ লম্বো, মুখ িভতে িোেঁভ়ে কগোেঁি, ক োেরোগত  ীলনিোখ, কগোেঁনি 
অ েরত তো ভিনে, িলোনিরোয অসিংেৃত এ  েৃদ্ধ সোমন  এনস িোেঁ়েোনল । 
  
ওহ-জজে, মুভখনয উঠনল  লোেনরল, তুভম কয  ভি ন  ভি  হোেঁিোনিোেঁিো হনয যোনেো। 
েললোম কতো ইভ ই  যোনে  কহভটিংস। পোগনলর  যোয এভি -ওভি  তোভ নয  রমিে  
 নর েলনল  –মোন –পোেঁিেো িভলনযর গোভ়েনতই এনল  েুভ ? এ েু ি়েো গলোয, যোসন র 
সুনর েলনল , ওই িো়েো আর  ী গোভ়ে আনি? আর গোভ়ে ভ নয  ী হনে ওেঁন  উপনর 
ভ নয যোও। পোরনল কতোমোর মেঁভসনয কপোযোনরোর ঘরেোও েুভ নয ভিও। তোরপর সুর পোনট 
আভম িো খোে ভ  ো ভজনজ্ঞস  রনল । 
  
 রুণ কহনস ঘো়ে  ো়েলুম।  ো এখ ই আমোর িো খোেোর প্রনযোজ  ক ই। 
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কগনের  োনি আমোর  োমোন ো ভজভ সপত্রগুনলো কিনখ ভম ভমন  গলোয  ন েল লোেনরল 
স্ত্রীন  েলনল - কডই ভল  যোনেন র ভজভ সপত্রগুনলো–সনে সনে মুখ  োমেো ভিনয 
েলনল , ওেো  ী কমনযনির  োজ। তোিো়েো কিোনখর মোথো  ী কখনয েনস আনিো? কিখনিো 
 ো– থো কযর্  ো  নর ভতভ  কজো়েো হোত কিখোনল । থতমত কখনয ভমাঃ  ন েল েলনল , 
িলু  আপ োন  কপৌঁনি ভিনয আভস। 
  
ওেঁন  কিনখ মোযো হল, তোই তো়েোতোভ়ে ওেঁ োন  লেয  নর এভগনয কগলোম। ভিতনর 
ঢু নত ভগনযই এ জ  হন্তিন্ত হনয আগত–িদ্রনলোন র সনে ধোক্কো খোভেলোম। কলো ভের 
 ুেঁনজো, কতোতলো, করোগ, সোিো িুল, হোনত এ নজো়েো ভ ন্তু গ্লোিস–তোনতই িলভিল েনল 
হযনতো কিখনত পোযভ ।  ন েলন  েলনল –ওই কয ডুমুর গো-গোি, ওেোনত এ নজো়েো 
যযোমো েোসো েোেঁধনি,  ী সু-সুের। েনলই ক োন োভিন  ভ্রূনেপ  ো  নর কেভরনয কগনল । 
 ন েল পভরিয ভিনল-ভমাঃ  রে । পোভখ কিখনলই পোগল হনয যোয। এমভ নত সোধোভসনধ। 
  
মে এ  হলঘনরর ভিতনর কমোেোনসোেো এ  কিহোরোর িদ্রনলো  কেভেনলর পোনয িোেঁভ়েনয 
ভিনল । মন  হল এই মোত্র ক োন ো  থো কযর্  নর িোেঁভ়েনয আনি  এেিং ঘুনরই 
তো োনল । যতনিোর্ কয  ভমাঃ লোেনরনলর এম িোনে তোর ভিন  তোভ নয হুঙ্কোর ভিনল , 
সে েযোেো যযতো । েুন নি  ভমাঃ লোেনরল। ওই হো়েহোিোনত   েোক্টর আর 
আভ েনেক্টরনির ভেভ র কিখো ক ই, েযোেোরো সে কিনেি  ী। তোনির িো়েোে কিনেনি ––
যূন য-ওেঁ োর হোত িোলোন ো কিনখ আমরো কহনস উঠলোম। িদ্রনলোন র ঋজু, সুপুরুর্, 
কিহোরো কযম  সমীহ জোগোয কতমভ  আভম অভিিূত হনয কগলোম। 
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 ন েল ভে ীত িভেনতই েলনল –ইভ  ভেরোে েযভক্ত। সযোর উইভলযোম েনযড  যোভরিংে । 
ভযভ  এ  প্রনিনযর গিণের এ সমনয ভিনল , িোরতেনর্ে এ  ভ িংেিন্তী েযভক্ত,  োম রো 
প্রযোস  ও িে ভয োরী েনল খযোত, ভতভ  আমোর সোমন , এ রীভতমত অভেশ্বোসয 
েযোপোর। তোন  কিনখ েো যনরোধ হল, আজ এেঁনির আমরো িুলনত েসনলও এ সময এেঁরো 
কিনযর জ য অন    নরনি । 
  
েভলষ্ঠ হোনত  রমিে   নর েলনল ,  ী সোিংঘোভত , রক্ত মোিংনসর কসই ভমাঃ কহভটিংস! 
মেঁভসনয কপোযোনরো কতো আপ োর  োনম পোগল, আর তোন ই আভম কিখনত কপলোম। আর 
কহনস েলনল , উপভর পোও ো ভহনসনে কপনয কগভি আপ োর কমনয জুভডথন । িমৎ োর 
কমনয। অপূেে। 
  
লভিত হনয েললুম, এতেো কেোধহয আমোর পোও ো  য, ভমাঃ  যোভরিংে । তোিো়েো আমোর 
কমনয ভ শ্চযই আমোর সম্বনন্ধ এত প্রগলি  য।  যোভরিংে  েলনল , আজ োল োর 
কিনলনমনযরো েোেো-মোনযর সম্পন ে উিোসী । ওনির কিোনখ েোেো-মো এখ  অেোভিত 
কেো োর মত । ভতভ  আনরো েলনল , আমোর িুিেোগয েলনত পোনর  আমোর ক োন ো সন্তো  
ক ই। জুভডথ সুেরী, লোেণযমযী। িলোনিরোয এ েু অহভম ো জভ়েনয থোন । কক্রডল 
কথন  ভরভসিোর তুনল ভমাঃ লোেনরলন  কতনতো কতনতো মুখ  নর েলনল –ভ িু মন  
 রনে   ো, ভমাঃ লোেনরল। আপ োর কিো  যনথে েযেহোর  রভি েনল। কঘন্নো ধনর কগনি 
এখো  োর এক্সনিনঞ্জর উপর। েযোেোনির যভি সোমো য  োিজ্ঞো  থোন । আমোর অত হধযে 
ক ই। ঘন্টোর পর ঘন্টো লোইন র জ য েনস থো ে 
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লোেনরল েলনল , কিিো  নর কিখু । তোরপর লোেনরনলর সনে কিোতলোয েো-হোভত এ েো 
ঘনরর সোমন  থোমলোম। েহুেির পূনেে এখোন  উনঠভিলুম। আসোর পনথ কিখলোম 
ঘরগুনলোর মনধয পোভেেযো   নর ঘর েো োন ো হনযনি, পভরেতে  সেেত্র। 
  
ঘরেো কসই পুরন ো ভিন র মত েনল এ েু ভঘন্ন হলুম। পুরন ো এ েো কিযোর কেভেল, 
সোমো য জোযগো ভ নয েোথরুম। ইভতমনধয ঘনরর মনধয লোনগজ এনস কগনি। মেঁভসনয 
কপোযোনরোর ঘর আমোর ঘনরর উনটোভিন । মো খোন  শুধু  ভরনডোনরর েোেধো । আভম 
মেঁভসনয কপোযোনরোর ঘনর কযনত প্রস্তুত ভ  ো এ তলো কথন   োরী ণ্ট কিনস এল জজে। 
িনয ভসেঁভ়ের ভিন  তোভ নয ভতভ  েলনল , ভমনসস লোেনরল, ভম-ভমটোর কহভটিংস, যভি 
ভ িু প্রনযোজ  হয জো োনে – ভ ি কথন  কসই িীর্ণ  ণ্ঠ কিনস এল জজে। যোভে এই 
কয, আ–আভম আসভি, ভমাঃ কহভটিংস থো কযর্  ো  নরই দ্রুত ভতভ  ক নম কগনল  ওন  
কিনখ খুে  ি হল। ভমনসস লোেনরল সম্পন ে এতেু ু অতুযভক্ত  নর ভ । ধীনর ধীনর 
কপোযোনরোর ঘনরর ভিন  কগলুম ও িরজোয আলনতো  নর ঘো ভিলুম… 
  
. 
  
০২. 
  
 ঘনর ঢুন  আমোর মন  হল ভি -মোস েিনরর সনে মো ুনর্র কিহোরোর  ী আশ্চযে 
ভেেতে ই  ো ঘনে যোয! আমোর কসই হতিোগয েনু্ধ যোর  োভহ ী আভম এত োল ভেমূতে 
 নরভি, শুভ নযভি তোর  ীভতে গোেঁথো। আজ এিোনে তোন  কিখে িোেনত পোভরভ । কসই 
অস্বোিোভে  প্রোনণোেল মো ুর্ভের িোযোমোত্র। এ েো িো ো লোগোন ো কিযোনর জ়ে অথনেের 
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মত েনসভিল। করোনগ িোম়েো  ুেঁিন  কগনি। ভ ন্তু ভেখযোত  োনলো কগোেঁি কজো়েো এখ ও 
আনি। এ সময ভেখযোত ক োম্পোভ র  লপ েযেহোর  রত, যভি এখ ও কসই  লপ 
েযেহোর  নর তনে কসই  োেন র  ুযীলে কসনজ থো োর ইনেেো ম  কথন  এখ ও মুনি 
যোযভ । ভ ন্তু আশ্চযে িিেন  কসই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণনিোখ িুনেো এখ ও আনি।  তেণ 
ভ াঃেব্ধিোনে িোেঁভ়েনযভিলোম জোভ   ো, জ্ঞো  ভিরল যখ  কপোযোনরো পুরোন ো ভিন র মত  
আহ! ভপ্রয েনু্ধ আমোর। এনসো,  োনি এনসো-েনল আহ্বো   রল। 
  
আমোর েুন র মনধয তখ  এ   ়ে েইভিল। তেুও তোন  অিযোসেযতাঃ সম্ভোর্ণ 
জো োলুম।  োনি কযনতই আনগর মত  পরম আশ্বোনস েলনত লোগল, আহ। আমোর ভপ্রয 
কহভটিংস। আমোর েনু্ধ। ভঠ , ভঠ  কসইর ম। কসই ঋজু কিহ। কসই িও়েো  োেঁধ। কসই 
উজ্জ্বল প্রযে ললোে। েনু্ধ কহভটিংস যো শুধু কতোমোন ই মো োয। কতোমোরই ভেনযর্ গুণেলী। 
হযোেঁ পভরেতে  কতো হনযনিই, তেু েলে কমনযরো এখ ও কতোমোয কিনখ আ ৃি হনে। 
উত্তনর েললোম এই েযনসও? শুধু কস েলল, েনু্ধের কসেো কতোমোর পো কিলোর উপর 
ভ িের  রনি। হোসনত হোসনত ওর  থো জো নত িোইলোম। এ েো শ্বোসন  িীঘেোভযত  নর 
কপোযোনরো েলল, আর আমোর  থো কিখনতই পোে, এ ভে িেুর, এ ভে অতীত সৃ্মভতর 
ধ্বিংসেূপ িো়েো আর ভ িুই  য। সূযেোে ক নমনি জীেন । এখ  আভম িলেভক্তহী  পেু 
অথেে জীেমোত্র। মন র কজোনর যো কহো  এ েু  ়েোি়েো  ভর। এন েোনর পরভ িেরযীল 
হনয পন়েভি। তনে ভ  জোন ো েনু্ধ, এখ ও মন র গহন  কসই অন্তাঃসভললো  িীভে 
ভতরভতর  নর েইনি। 
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মৃিু মোথো  োেঁভ নয েললোম, কতোমোর হোেে এখ ও কেয মজেুত। মোথোন ন়ে েলল, হোনেের 
 থো েভলভ , আমোর এই মভেষ্কভে এখ ও আনগর মত  োজ  নর িনলনি। তোর এই 
যোরীভর   ি অথি ভে র্, অমোভয  েযেহোর কিনখ েললোম, ক ম  আনিো? 
  
সোমো য  োেঁধ  োেঁভ নয েলল, মে  য। তুভম যভি ভরৎজ কহোনেনলর স্বোেনের সনে তুল ো 
 নরো তনে ভ শ্চযই হতোয হনে। খোেোর িোেোনরর ক োন ো কজৌলুর্ ক ই। রোন্নো এন েোনর 
যোনেতোই। আলু কসদ্ধ কিয, েনে তনে তোনত কয  ু  ভিনত হনে তো কখযোল থোন   ো। 
সেভ িুই পো নস। ইিংনরজ খো োভপ োর সনে এর ক োন ো তুল োই িনল  ো। 
  
সহো ুিূভতর সনে েললোম, তোহনল িোনলো ক োথোয আনিো? থো , খোওযোর  ি। ভ ন্তু 
আমোয থোভমনয েলনল , এ  ি আভম ইনে  নরই েনয িনলভি। ক উ আমোর এখোন  
এনস িুাঃখ  ি কিোগ  রনত েনলভ –ওর  থোর মমেোথে  ো েুন ই েললোম, েুন ভি। 
যুনদ্ধর পর কয হোনর ভজভ র্পনত্রর িোম কেন়েনি এেিং কতোমোর আনযর পথ 
  
ভ ন্তু আমোয থোভমনয েলল, এ ভিন  ভিনয আভম ভ ভশ্চনন্ত আভি। আমোর আভথে  ক োন ো 
 ি ক ই েো আভথে  অ েন র জ য আভম এখোন  থো ভি  ো। খুযী হনযই তখ  েললোম 
িোনলো লোগল কস সে ভ িুই কতোমোর িুাঃখ নির  োরণ  য। ওর পোনয েনস েলনত 
লোগলোম, পুরন ো টোইনলর এ েো কমোহ আমোর মনধয আনি।  ত োল পনর আমরো 
আেোর ভমনলভি। কসই পুরন ো স্থ্ো , সৃ্মভত ম ন  িোরোক্রোন্ত  রনে কজন ও এখোন  ভিনর 
এনস আ ে পোভে, কতোমোরও ভ শ্চযই হনে? 
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ভ ন্তু উিোসী তোর সনে কস েলল, তোর কতম  ভ িু হনে  ো। পুরন ো সৃ্মভত আমোয তো়েো 
 নর  ো। িুনল কযও  ো আভম কেলভজযোম কিন়ে ইিংলযোনি এনসভিলোম অথে নির তো়ে োয, 
েোেঁিোর তোভগনি, উেোস্তু হনয, িোভেভ  ইিংলযোি ক োন োভি  আমোর েোসিূভম হনে। কতোমোর 
সুখ আর আমোর সুখ হল  িীর এপোর ওপোর। কতোমোর সুখ তুভম আমোর ওপর িোভপনয 
ভিনত িোও-অপ্রভতি হনয েললুম–কমোনেই তো  য। ভ ন্তু কপোযোনরো মুিভ  কহনস েলল কয 
কসই কয আভম এ সনে িুনেো কমনযর কপ্রনম পন়েভিলোম, কসই সৃ্মভতও আভম ওর উপর 
েহোল  রে ভ  ো? ও কিোনলভ । আনরো েলল, তখ  কতোমোর িুভে কমনযন  িোনলোনেনস 
 ী ভে়েম্ব োয পন়েভিনল তো কতোমোর কিনখ মুনখ িুনে উনঠভিল। ভেগভলত হনয কপোযনরোর 
হোতিুনেো ধনর েভল, কসভি  তুভম আমোয  ো েোেঁিোনল ক  উদ্ধোর  রত। কতোমোর 
িোনলোেোসো, কতোমোয কপনয আমোর এ জীে  ধ য হনয কগনি। 
  
কপোযোনরো িীঘেশ্বোস কিনল শুধু েলল, ভপিন  তো োনে  ো। সোমন  তো োও ভপিন  কযম  
িুাঃখ আনি, কতম  সুখও আনি। এখ ও হযনতো ভ িু আনি। 
  
ভ ন্তু আভম কসইসে সুখসৃ্মভত কযর্  নর ভিনত িোই  ো েনল ভেরভক্তর সনেই েললোম,  ী 
আনি সোমন ? এই কতো জীে  কযর্  নর আ লুম। কপোযোনরো হুইল কিযোনর কহলো  ভিনয 
েলল, এখ ও আমোনির সে  োজ কযর্ হনয যোযভ , কপোযোনরোন  িভমনয কিেোর জ য 
েললুম, িুজন ই েুন়েো হনযভি।  তু   নর আর  ী িোওযোর েো পোওযোর থো নত পোনর? 
  
রহসযময এ  হোভস কহনস েলল, আনি, আনি। ভেভ্রোন্ত হনয যোই, েভল ক োথোয? 
কপোযোনরো তখ  এই েোভ়ের ভিন ই আেুল কিভখনয েলল, এখোন । 
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অেো  হনয িোভে, সভতযই এখোন  ক োন ো রহসযময ঘে ো কতো কিোনখ পন়েভ , তনে ভ  
থো নত পোনর এখোন ? 
  
এ েু মি ভ নয কপোযোনরো েলল, ক   আভম আেোর কসই পুরন ো টোইলস কসন্ট কমরীনত 
এনস উঠলোম জোন ো– এখোন  এ ভে হতযো োরীন  িোেঁনি কিলে েনল িোেঁি কপনত েনস 
আভি। 
  
েৃদ্ধ, অথেে পেু হনলও এখ ও রভস তো আনি ওর মনধয। রহসয জোল গুভেনয গুভেনয 
খু ীন  িোেঁনি কিলোর সময কতো অন   োল আনগ িনল কগনি। এ ভ শ্চযই এর িল ো 
মন  হল। আমোর উৎসোনহ িোেো প়েনত ভিনত িোয  ো েনল। 
  
মভরযো হনয আসল  থোেো জো নত িোইলুম। গলোয কজোর এন  েলল,  োঠ খ়ে পুভ়েনয এ 
েযনস কিনলমো ুর্ী  নর কতোমোন  এখোন  কডন  আ োর ক োন ো সোধ ক ই। আমোর কিহ 
পেু, অথেে হনলও মভেষ্ক সূনযের  যোয িীপযমো । এখ ও মভেষ্ক আমোর আনেযভগভরর মত 
অেুযৎপোনত অিযে, প্রোিীর তুনল িোেঁভ়েনযনি আমোর কিহ। এখ  তুভম, আমোর ভপ্রয েনু্ধ। 
আমোর হোত-পোনযর  োজেো সোরনে। 
  
মন  হল ঠোট্টো  রনি। ভ ন্তু ও েলল ঠোট্টো  য, আমরো এ েোর ভয োনর ক নম প়েনত 
িোই 
  
ম শ্চনে কপোযোনরোন  আরও িোনলো  নর কিখোর কিিো  রলুম। তোর মনধয ক োন ো িল ো 
েো িপলতো ক ই। তোর ভিন  ভ ষ্পল  িৃভিনত তোভ নয থো নত কিনখ েলল–কযর্ পযেন্ত 
তুভম আশ্বে হনযনি। আমোন  কিনেভিনল হযনতো মভেষ্ক ভে ৃভত ঘনেনি। েললোম- ী 
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এম  গিীর রহসয আনি এখোন , কযখোন  তুভম কসই আনগর কপোযোনরো হনয উঠনত 
পোনরো? আমোর এখ ও এখো  োর পভরনেয সমূ্পণে পভরভিত হনয ওনঠভ । 
  
এ েু গম্ভীর হনয কপোযোনরো ভজনজ্ঞস  রল,  জ ন  এ পযেন্ত কিখনত কপনযনিো? উত্তনর 
েললোম–লোটনরল িম্পভত,  রে  এেিং েনযড  যোভরিংে । 
  
হুম এ েো গম্ভীর যে  নর, কিনে কপোযোনরো েলল, ভ িু ভ িু কিনখনিো, সেেো  য, সে 
কিখনল তখ  কতোমোর মন  হনে ভিন্তোিোে োগুনলো কসোজো করল লোইন র মত । এ েু 
অ ুসভন্ধৎসু হনয েললোম, আর ক  ক  আনি  এখোন ? 
  
কপোযোনরো েলল–িোঙ্কভল  িম্পভত, িোঙ্কভল  ডক্টর, তোর রুে স্ত্রী, ডোক্তোনরর রুে স্ত্রীন  
কিখোনযো োর জ য হোসপোতোনলর  োসে, কতমোর কমনয জুভডথ, এ  অযোমোরে   োনম 
িদ্রনলো । সুের, সুপুরুর্, কমনযরো সহনজই মনজ যোনে তোর কিহোরো কিনখ। আর আনি 
ভমস ক ভল। 
  
এেিং এনির মনধযই এ জ  হতযো োরী? –আলনতো  নর িুেঁন়ে ভিলোম আভম। 
  
 কপোযোনরো মন্তেয  রল, হো, এনির মনধয এ জ  হতযো োরী। 
  
কপোযোনরো েলনল , এ েু ভেভ্রোন্ত হনযই, কতোমোর এম  মন  হওযোর কপিন  ভ শ্চযই 
 োরণ আনি। ও শুধু েলল, এ  থোয সে কযর্  নর কিওযো যোনে  ো। তনে প্রথম 
কথন  শুরু  রনত হনে। এ েো কিোট্ট েোক্স ও ভ নয এল, িোভেেো আমোন  ভিল- মন  হল 
কপোযোনরো কসই পুরন ো ভিন  ভিনর এল। রহনসযর  োভপ খুলনে। ক োন ো প্রভতেোি  ো  নর 
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ঘনরর ক োনণ রোখো েোক্সেোর িোভে খুনল কপোযোনরোর ক োনলর  োনি করনখ েনস উিে 
আেনহ তোভ নয রইলোম। 
  
ডোলো তুনল েোক্স কথন  ও সিংেোিপত্র কথন  কেনি ক নে রোখো এ গুে  োভেিং েোর 
 রল। েু নরোগুনলো আমোর হোনত ভিনয েলল- ওগুনলো কতোমোর  োনি রোনখো। এখ  
কিখোর প্রনযোজ  ক ই। ওগুনলো সময মত কিনখো। ওখোন   খ   খ  ঘনে যোওযো ভ িু 
িুাঃখজ   ঘে োর সিংেোি আনি, সে সতয  ো হনল, কতোমোর ভিন্তোর কখোরো  পোওযো যোনে 
ওখোন । এেোর অ য ভ িু কিখো যো  েনল, এ প্রস্থ্  োগজ েোক্স কথন  েোর  রল 
কযখোন  ওর হোনতর কলখো কিখো কগল। েলল, িেপে পন়ে কিনলো।  ত গুনলো ঘে ো 
আভম পর পর সোভজনযভি। কতোমোর প়েো হনয কগনল আনলোি োয েসে। গিীর উৎসোনহর 
সনে প়েনত শুরু  রলোম। কযিোনে ও সোভজনযনি ভঠ  কসিোনে। ঘে ো  –এথোভরে । 
  
পৃভথেীর প্রভত অ োসক্ত, ম মরো, েিঅিযোসী, মি ও হোভযসোসক্ত, স্ত্রী-যুেতীর প্রভত 
আসক্ত। স্বোমীন  ভ নয ে়ে  োনমলো। এই মুহূনতে এথোভরে  মোরো কগনল । খোনিয 
ভের্ভক্রযো, ডোক্তোনররো খুযী   , কপনে কসেঁন ো ভেনর্ মোরো কগনি, তিনন্ত জো ো কগনি। 
ভমনসস এথোভরে ন  অযোনরট  রো হল। মোমলো রুজু হল হতযোর। ভ িুভি  পূনেে 
িোরতেনর্ে ভসভিভলযো  ভিনল । ভমনসনসর এ েনু্ধ। িো ভর কিন়ে ইিংলযোনি ভিনর 
এনসনি । ভমনসস তোর প্রভত আসক্ত এ খের পোওযো  ো কগনলও িুজন র কগোপ  
িোনলোেোসোর হভিয ভমলল। এই ভসভিভলযো   োভ  িোরতের্ে কথন  জোহোনজ কিরোর সময 
এ  মভহলোর কপ্রনম পন়ে । ভমনসস তোনত খুে ভেি হনয ওনঠ । যভিও এ ঘে ো 
এথোভরেন র মৃতুযর পূেে  ো পরেতেী ঘে ো তো জো ো যোযভ । স্বোমীর উচু্চঙ্খল জীে যোপ  
ও স্ত্রীর প্রভত  জর  ো কিওযোর অভিনযোনগ ভমনসস এথোভরে  িো়েো কপনল । এেিং খোনিয 
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কয ভমনসস এথোভরে  ভের্ ভমভযনযনি  তোর প্রমোণও পুভলয কিখোনত পোনরভ । এর ভঠ  
িু েির পনর ভমনসস কতো এ ভি  ঘুনমর মনধয মোরো যো । অভতভরক্ত ঘুনমর ওরু্ধ কসে  
মৃতুযর  োরণ। ঘে ো খ ভমস যোপেলস। 
  
পেু, ের্েীযো   ুমোরী। িোইভ  কিডো কে কিখোনযো ো  নর। ভমস যোপেলস এ ভি  মোরো 
কগনল  কপনের যন্ত্রণোয। ময োতিনন্ত মরভিযো পোওযো যোয। ভতভ  কপনের যন্ত্রণোয প্রোযই 
 ি কপনত । কিডো কে স্বী োর  নর কয অস্বোিোভে  কপনের যন্ত্রণোয  োতর হনয ভপভস 
কসভি  কেভযমোত্রোয মরভিযো ভ নযভিল। পুভলয েনল এভে ইেো ৃত ঘে ো ভ াঃসনেনহ 
ভ ন্তু ভপভসন  কমনর কিডোর ভ  লোি তো জো নত  ো পোরোয পুভলয তোন  কিন়ে কিয। 
  
ঘে ো গ-এডওযোডে ভরগস। 
  
 ৃভর্ শ্রভম । তোর সুেরী স্ত্রীর সনে জভমর মোভলন র কগোপ  প্রণয ভিল। এ ভি  হঠোৎ 
জভমর মোভল  কক্রগ ও এডওযোনডের স্ত্রীন  গুভলভেদ্ধ অেস্থ্োয পোওযো কগল। ভরগনসর 
েেু  ভিল। পুভলয প্রমোণ কপনযনি কসই েেু  কথন  গুভল কিোেঁ়েো হনযনি। ভরগসন  
অযোনরট  রো হল। প্রথনম মৃতুযিি হনলও, মভেষ্ক ভে ৃভতর জ য যোেিীে   োরোিি 
হল। 
  
ঘে ো ঘ–মযোথু ভলিভিল্ড। 
  
ভ ষু্ঠর েযস্ক প্র ৃভতর। িোর কমনয। ভলিভিনল্ডর িোপনে সেোই তেস্থ্। এ   ো ো ভ়েও 
খরি  নর  োউন  কিয  ো। এ  সন্ধযোয যখ  েোভ়ে কিনর  ক  কয  হোতুভ়ের ঘো 
েভসনয মোথো িোভেনয কিয। হোসপোতোনল মৃতুয হয। পুভলভয তিন্ত শুরু হনল, তোর ে়ে 
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কমনয মোগেোনরে থো োয  েুল  নর কসই েোেোন  কমনরনি।  োরণ  ী?  ো, েোেো ে়ে 
অতযোিোরী ও  ৃপণ। পনরর কেোন রো যোনত সুনখ থোন , কসই কিনে এ োজ কস  নরনি। 
ভমাঃ ভলিভিল্ড প্রিূত ধ সম্পভত্ত করনখ কগনি । ভেিোর  োনল মোগেোনরনের মভেষ্ক ভে ৃভত 
কিখো কগল, হোসপোতোনল িভতে  রো হল এেিং ভ িুভি  পনর মোরো কগল। 
  
পর পর সোজোন ো ঘে ো, সুের হনলও এর মোথোমুিু ভ িু েু লোম  ো। কপোযোনরো কিোখ 
েুনজ েনসভিল, আভম থোমনতই েলল–ক ম  েু নল? 
  
েললোম হুেঁ যভিও কতোমোর এই পযেোয ক্রভম  ঘে োয ক োন ো খুেঁত ক ই, তনে েহুভি  
পূনেের ব্রোডভলর মোমলোর  থো মন  আসনি।  োগনজ পন়েভিলোম, িদ্রমভহলো সুেরী 
ভিনল । 
  
ক োন ো  থো  ো েনল কপোযোনরো মোথো  োেঁ োনলো। 
  
আভম  োনিো়েেোেো িোনে েললোম, িুপ  নর থো নল হনে  ো এর রহসয আমোয েুভ নয 
েল। 
  
ভ ন্তু উনট কপোযোনরো েলল, ঘে োগুনলো কতোমোর ক ম  লোগল? 
  
ভ িুেণ িুপ  নর কথন  েললোম, েুভ নয  ো ভিনল েু নত পোরে  ো। এখোন  শুধু ভেভিন্ন 
সমনয ঘনে যোওযো পোেঁিভে মৃতুযর ঘে োিো়েো ভ িু ক ই, সূক্ষ্মিোনেও ক োন ো ভমল ক ই 
এনির মনধয। এ ভে ভহিংসো কথন , এ ভে অনথের কলোনি, এ ভে ভ িেয স্বোমীর হোত কথন  
মুভক্তর জ য, েোভ  িুনেোর ক োন ো উনদ্দযয খুেঁনজ  ো কপনলও অভতভরক্ত সুরোপো  এর  োরণ 
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হনলও হনত পোনর। ভেধোেে িোনে ভজনজ্ঞস  রলোম, এসে হতযোর মনধয  ী ক োন ো 
কযোগসূত্র আনি যো আমোর  জর এভ়েনয কগনি? 
  
কপোযোনরো েলল, সুের ভেনের্ণ। এ েো েযোপোর যো তুভম উনলখ  রভ  তো হল, এসে 
হতযোর মনধয সনেনহর ক োন োভ িুই ক ই। 
  
ভেমূঢ় হনয েললুম, কতোমোর  থো েু নত পোরলুম  ো। 
  
ভমনসস এথোভরেন র মোমলোভেই ধনরো। ভতভ  খোলোস কপনযনি  ভঠ ই, যভিও সেোর মন ই 
ভস্থ্র ভেশ্বোস ভিল ভতভ ই হতযো োরী। তোর পর কিডো কে। ভস্থ্র িৃভিনত আমোর ভিন  
তোভ নয ভ  এ েো কিনে েলল, ক উ ভ  ওর ভিন   ুভে  নর েলনত কপনরনি, হো 
তুভমই খু ী। তুভমই খু   নরি।  ো, পোনরভ ।  োরণ জুরীনির হোনত কতম  ক োন ো 
অ োেয সোেয ভিল  ো। ভরগস েলনি কস মন ই  রনত পোরনি  ো কয কস-ই তোর স্ত্রীর 
হতযো োরী। অথেো, তোর প্রণযীর যভিও এনেনত্র কস িো়েো আর ক উই খু ী হনত পোনর 
 ো। এ মোত্র মোগেোনরে ভলিভিল্ড েনলভিল কস তোর েোেোন  আঘোত  নরনি। অথি কস 
মো ভস  হোসপোতোনল মোরো কগল। আসনল প্রনতয ভে ঘে োয এ জ   ো এ জ  
অপরোধী কথন ই যোনে। এেো ভ  কতোমোর মন ই হনে  ো েনু্ধ? েললোম, হনত পোনর 
আেোর  োও হনত পোনর। ভঠ  েু নত পোরভি  ো। কপোযোনরো েলল, আভম ভঠ  কতোমোন  
সনতযর সন্ধোন  কপৌঁনি ভিনত েযথে। ধর ক োন ো ঘে োই ভেভেন্ন  য। প্রনতয ভে ঘে োয 
এ েো কযোগসূত্র আনি। 
  
ভ িোনে? ভঠ  পভরষ্কোর হনে  ো। 
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কপোযোনরো আনরো রহসযময হল। খুে কগোপ   থো উচ্চোরণ  রোর িভেনত েলল, কস থো 
উচ্চোরণ  রনত আমোয সোেধো ী হনত হনে।  োরণ অিৃযয সূত্রভে ঘ   ুযোযোয ঢো ো 
পন়ে আনি। এেোন  আরও স্পি  রনত হনে। সমে ঘে োন  আভম কযিোনে কিনেভি, 
কতোমোয েলভি। ধর সমে ঘে োর ভপিন  এক্স-এর হোত আনি। ভ ন্তু কস ধরো কিোেঁযোর 
েোইনর। কস শুধু  ল্প োমোত্র। আপোত িৃভিনত হতযোর ভপিন  তোর ক োন ো উনদ্দযয ক ই। 
শুধু এ ভে ঘে োয তোর িোযো খুে  োিো োভি কঘোরোনিরো  রনি। তেুও অস্পি কয কসই 
ঘে োর সময এক্স এর খুে  োনি হনলও িু-কযো মোইল িূনর থো োর  থো ভহনসে মত। 
এখ  এই িদ্রনলোন র পশ্চোৎপি শুন  যোও। ভমাঃ এথোভরেন র সনে তোর অন্তরেতো 
ভিল। এ সময ভরগনসর সনে এ  েোভ়েনত থো ত। ভমনসস ব্রোডভল তোর খুে  োিো োভি 
এনস ভিনল । এ ভে িনেো কপনযভি কযখোন  এই িদ্রনলো  কিডো কের সনে কহেঁনে 
যোনে । েৃদ্ধ ভলিভিল্ড কযভি  মোরো যো  কসভি  এক্স খুে ধোনর  োনিই ভিনল । হঠোৎ 
কপোযোনরো েলল, ক ম  েু নিো েনু্ধ? 
  
ওর ভিন  তোভ নয েললোম যভিও েো়েোেোভ়ে হনে তেুও েলনত পোভর িুই ভ  ভত ভে 
কেনত্র এক্স এর আ োনগো ো সম্ভে। পোেঁিভে ঘে োর কেনত্র….  ো অতেো উিোর হনত পোরভি 
 ো। 
  
কপোযোনরো মুিভ  কহনস েলল, এন েোনর ভেশ্বোস  ো হনলও উভ়েনয ভিনত পোরভি  ো। 
তোরপর েলল, এেোর কতোমোয এ েু িমন  কিে। যভি েভল এক্স িদ্রনলো  এই 
েোভ়েনতই আেো ো কগন়েনি; তোহনল ক ম  হয? 
  
কয  মহোযূন য তুনল, আমোয ক উ আিন়ে ভিল। এ-এই েোভ়েনত? 
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কপোযোনরো আমোর হৃিভপি মুিন়ে কিওযোর জ য কয  থমথনম গলোয েলল, যভি এতভিন র 
অভিজ্ঞতো ভমনথয  ো হনয থোন  তনে এখোন  আর এ েো মৃতুযর ঘে ো ঘেনত যোনে…. 
  
েহুেণ আভম ক োন ো  থো েলনত পোভরভ । ক  কয  আেোর আমোয টোইলনসর কসই ঘনর 
কপোযোনরোর  োনি কেন  ভ নয এল। েললোম এ হনত পোনর  ো, কযম   নর কথো  এ 
রুখনতই হনে। 
  
অপোভথেে এ  কজযোভতনত কপোযোনরোর মুখ উদ্ভোভসত হল। প্রথনম সনেনহ পনর গিীর 
মমতোয েলল, কহ আমোর ভপ্রয সুহৃি।  ী েনল কতোমোয শ্রদ্ধো জো োে। এত ভ িেরতো 
কতোমোর আমোর উপর। যভি তোর সোমো যতমও কিখোনত পোরতোম। হোয েনু্ধ 
  
কপোযোনরোন  আমোর কিনয ক উ কেভয জোন   ো। েললোম, তুভম পোনরো  ো এম  ক োন ো 
 োজ ক ই। ও েলল, কতোমোর এই ভ িেরতোর মযেোিো যভি ভিনত পোরতোম তোহনল আমোর 
কিনয ক  কেভয সুখী হত? এ েু কিনে কিখ, এ জ  হতযো োরীন  িোেঁনি কিলো যোয 
ভ ন্তু হতযোন  থোমোন ো যোয  ী িোনে? এ  ী  খ ও সম্ভে? 
  
কপোযোনরোর হোত ধনর েললুম, তুভম পোনরো যভি তুভম আনগ কথন  কজন  থো  ক  কসই 
এক্স। 
  
গিীর কখনির সনে েলল, যতেো িোেি, েোেনে ততেো স্বে  য। হযনতো ভত র মিোনে 
আমরো ভ িু এ েো  রনলও  রনত পোরতোম। প্রথমতাঃ যোর উপর আঘোত আসনে তোন  
আনগ কথন  সোেধো   নর। তোন  েলনত পোভর হতযো োরীর অিৃযয খো়েো ক নম আসনি 

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

24 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

কতোমোর উপর। কিনে কিখ েনু্ধ এিোনে ক োন ো মো ুর্ন  তুভম েুভ নয উঠনত পোরনে  ো, 
কতোমোর জীে  ভেপন্ন। যভি েলো যোয হতযো োরী আপ োর খুে পভরভিত তনে কস কহনস 
উঠনে। িোেনে হয রভস তো,  য তোর উপর ঈর্েোভিত হনযনি। তুভমই েল এ  োজ ভ  
সম্ভে? 
  
ভেতীয পথ হল হতযো োরীন  সত ে  নর কিওযো, সোেধো । যভি অমু  সমনয খু  হয 
তনে তুভমই খু ী এেিং তখ  কতোমোর জ য িোেঁভসর িভ়ে অনপেো  রনে। এ কতো খুে 
কিনলমো ুর্ী েযোপোর। খু ীরো খুে িোলো িতুর, তখ  কস অ য পথ কেনি ক নে যো যত 
কিিোয ধরনত পোরনে  ো। 
  
ও সোমো য থোমনতই ভজনজ্ঞস  রলোম, তৃতীয পথভে ভ ? 
  
হো। েলল, এই পথভে কমোনেই  ুসুমো ীণে  য। তো হনে কযম  েুভদ্ধনত েুরধোর কতম  
ভিন্তোয থো নে  ে  ে উনন্মর্ণো। িৃভি থো নে জোেত প্রহরীর মত, ম  থো নে েোতোনসর 
মত গভতময। প্রভতভে মুহূনতের জ য প্রস্তুত থো নত হনে। যুভক্ত ত ে েোরো আততোযীর গভত 
প্র ৃভত েু নত হনে। তোর মো ভস  ভস্থ্ভতযীলতো েু নত হনে। যখ ই িরম মুহূতে উভিত 
হনে  োেঁভপনয প়েনে আততোযীর উপর। যভি সেোর প্রতযে উপলভব্ধর সোমন  তোর মন র 
েোস োন  উনু্মক্ত  নর কিখো যোয তনে কয িুভে প্রথনমোক্ত  োজ আমরো  রনত পোভরভ , 
তো এেোর  রনলও  রনত পোভর। ভ ন্তু হি ভে  জীেন  এসে ঘে ো ঘেোন ো মুভস্কল। 
খু ী তোর ইনেেোন  সেোর কথন  কগোপ  রোখনে, িনল েোেনে ক োন ো প্রস্তুভত ভ নত 
পোরে  ো। কযনহতু তুভম িদ্রনলো  কসনহতু ভযভ  ঘে ো ঘেোনত পোনর  তোর পোনয পো ভিনয 
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 গ়েো  রনত পোরনে  ো। তোই তৃতীয পথ সম্বনন্ধ আনলোি ো  রে ভ  ো িোেভিলোম। 
ভ নজর সম্পন ে গেেনেোধ  রনলও আভম গিেি ে নত রোজী  ই। 
  
তোহনল আশু  তেেয  ী? 
  
হযনতো ভত ভে কিিোই িোভলনয কযনত হনে যভিও প্রথমেো িুাঃসোধয। 
  
ক  , আমোর মন  হয এনেনত্র ওেোই সহজতর। 
  
কপোযোনরো েলল, হযনতো ভঠ । ভ ন্তু েনু্ধ আসনল আভম এখ ও ভঠ  কসই কলো ভেন  
ভিন  উঠনত পোভরভ । 
  
তুভমও জোন ো  ো! এেোর রোনজযর সে ভেস্ময আমোর কিোখ উপনি পন়ে। 
  
কপোযোনরো েলল, যত রো এ যিোগ সভতয ভ ন্তু কয খু  হনত িনলনি তোর পভরিযেো জো ো 
ক ই। তোহনল েু নত পোরি  োজেো খুে সহজ  য। 
  
ভ ন্তু কপোযোনরো খু ীর উনদ্দযয  ী? কস  ী িোয? ক   িোয? 
  
হঠোৎ খুযী হনয উনঠ েলল, কযর্ পযেন্ত তুভম িোেনত ভযনখনিো কিনখ আ ে হল। 
  
আভম েু নত পোরভি কয খু  হনত িনলনি তোন   ো ভি নলও, এক্স ক  কিন ো। 
  
মোথো  োিোনত  োিোনত কপোযোনরো েলল, প্রোণসখো কহ আমোর, কস থোভে এখ ই েলভি  ো। 
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কগোপ   থোভে কগোপন ও শুভ নয যোও, হধযে হোভরনয কিলভি। 
  
ভ ন্তু  োজভে কতো কমোনেই  রনত পোরভি  ো ভপ্রয। আভম িোই  ো ভি রোত তুভম খু ীর 
ভিন  তোভ নয িোেনত থোন ো, এই কসই খু ী যোন  ইনে  রনল কয ক োন ো সমনয 
ধভরনয ভিনত পোভর। তুভম ভ  কিনেনিো আমোয? এেু ু কিনপ রোখনত পোরে  ো? তুভম হোনে 
িোনে কিখোনে আভম ভ িুই জোভ   ো–এর ম অেস্থ্ো কেভয ভি  িলনত পোনর  ো। তোনত 
খুে সোিংঘোভত  েভত হনে। তোর কথন  এখ  অজ্ঞতোর মনধয ডুনে থো ো যো , যখ  সময 
হনে িুজন  আেঁভপনয প়েে। 
  
েললোম, তুভম কসই আনগর মত  ঘুঘুই আনিো এেিং হঠোৎ আমোর  থোর মোন  িরজোয 
ঘো প়েল। কথনম কগলুম। 
  
কপোযোনরো ডো ল–এস। িরজো কঠনল আমোর িুভহতো জুভডথ এল। 
  
যভিও েণে োয আভম ভির োল  োেঁিো তেুও আর সোধোরণ পোেঁিেো কমনযর মত  কেয লম্বো। 
ও প্র ৃত অনথে সুেরী হনলও ওর কসৌেনযে উপনি প়েো কয ভের্ণ্ণতো িভ়েনয পন়ে 
সেসময, তো েোেো হনয আমোর েযভথত  নর। 
  
জুভডনথর কসই কজিী স্বিোে এখ ও েিলোযভ । আমোর উপর  োেঁভপনয প়েল  ো েো আির 
 রল  ো, শুধু কহনস ভজনজ্ঞস  রল,  খ  এনল? 
  
ওনির আধুভ  তোর সনে  থো গুভিনয েলোর কিিো  রলোম, েললোম, এই কতো ভ িুেণ। 
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 ভমভি অ ুনযোনগর সনে েলল, কেয িোলো  হনযনি কতো, এ েুও খের িোওভ ? 
  
কপোযোনরো হঠোৎ জুভডনথর ভিন  তোভ নয েনল উঠল, এখো  োর খোওযো িোওযো, রোন্নোেোন্নোর 
 থো সেই শুভ নয ভিনযভি পোনি কতোমোর ভপতোঠো ুনরর  ি হয। 
  
জুভডনথর এখো  োর রোন্নো  ী যোনেতোই? প্রনের উত্তনর কপোযোনরো েলল, ক   কেো ো 
সোজোর কিিো  রি? ভি রোত ঐ খোেঁিোয েেী হনয আনি। ভ নজর িুনলর মত  
আেুলগুনলোর ভিন  তোভ নয কিখ,  ীলনিোপ ধনরনি। কতোমোর েযনসর কমনযরো কযনখ 
সুের সুের রোন্নো  নর স্বোমীর হজমযভক্ত ভ িোনে েো়েোনত হয। কস েযনস তুভম কেট 
ভেউে  ো়েোিো়েো ও মোইনক্রোনস্কোনপ কপো োমো ়ে খুেঁনজ কে়েোে। 
  
জুভডথ গম্ভীরিোনে েলল, ক োন োভি  আমোর স্বোমীেোমী হনে  ো। ভেনযেো  ী? সিংসোনর 
কমনযনির  ী আর ভ িু  রোর ক ই? 
  
কপোযোনরো  ়েো অভিিোেন র মত েলল, ভেনযেো সেোর আনগ। সিংসোনর তোই হনয আসনি 
  
জুভডথ কপোযোনরোর সে  থো কমন  ভ নয েলল, ভঠ  আনি, তোই হনে। 
  
কপোযোনরো আমোর ভিন  তোভ নয েলল, এখ   য েুন়েো েযনস েু নে। এর মনধয ডাঃ 
িোঙ্কভল  এনল  এেিং তোর সনে পভরিয হল। েভলষ্ঠ, েির পেঁযভত্রনযর যুে । 
আপোতিৃভিনত মন  হল অ যম স্ক ধরন র। 
  
ঘনর ঢুন ই কপোযোনরোর কিযোর এ পো  ঘুভরনয ভিনয েলল, আমোয েমো  রনে । 
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ওর কিনলমো ুর্ী কিনখ অেো  হনে । 
  
 জুভডথ েলল, আমোর েোেোন  ভ শ্চযই কিন  ? 
  
িোঙ্কভল  প্রথনম এ েু লিো কপনয তোর পর আমোর সনে  রমিে   নর েনল উঠল, 
শুন ভিলোম আপভ  আসনে । উত্তনরর প্রতযোযো  ো  নরই জুভডনথর ভিন  তোভ নয েলল, 
জুভডথ তোহনল 
  
জুভডথ েলল, এখ  সময ভিনত পোরভি  ো, েোেোর সনে অন    থো আনি। 
  
িোঙ্কভল  সলি িৃভিনত েলল, সভতয মোন  মোন  আভম িীর্ণ স্বোথেপর হনয পভ়ে। েমো 
 রনে । কিওযোল ঘভ়েনত ঢিং ঢিং যে হনতই েনল উঠল, েোরেোরোন   থো ভিনয ভিলুম 
ভড োনরর আনগ উনঠ ভ িু পন়ে কযো োে, এখ  িভল, েনল কেভরনয কগল। 
  
জুভডথন  েললোম, ভমনসস িোঙ্কভল  এখ  ক ম  আনি ? আনগর মত ক ই। স্বোনস্থ্যর 
আরও অে ভত হনযনি। 
  
েললোম, এ েযনস অথেে হনয প়েো কয ভ  কেি োিোয । 
  
হঠোৎ জুভডথ ডোক্তোনরর পে হনয েলল, এ কয  ী িীর্ণ অেস্থ্ো এ জ  ভেজ্ঞো ীর 
পনে। যোরো ভরসোিে  নর  তোরো সেসমযই িো  এ জ  স্বোস্থ্যেতী স্ত্রীন  পোনয। 
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আভম উম্মো প্র োয  নর েললোম কতোমরো, এই আজ োনলর কিনলনমনযরো ে়ে কেভয 
স্বোথেপর। ক োন ো ভেরুভক্ত  ো  নর জুভডথ েলল, আভম শুধু ওেঁর প্র ৃত অেস্থ্োর  থো 
েনলভি। 
  
শুধু কপোযোনরো েলল, এই সিোভযে ডোক্তোরভের  তেেয কেোধ আনি েলনত হয, ক ম  
তো়েোতোভ়ে িনল কগনল  স্ত্রীন  সে ভিনত। ভ ন্তু জুভডথ কঠোেঁে কেেঁভ নয েলল, ডোক্তোর 
কযম  কেো ো কতম  তোর স্ত্রী।  োসে রোখো হনযনি, ির োর হনল কস-ই পন়ে কযো োনে। 
আভম হনল এইসে কিনলমো ুর্ী েরিোে  রতোম  ো। 
  
যোর কযম  ইনে, েললুম আভম। কপোযোনরোও েলল, খু ুমভণ, কতোমোর সনে আভমও 
এ মত হনত পোরভি  ো। িোঙ্কভলন র স্ত্রী হযনতো সে সময স্বোমীন  কিোনখর সোমন  
রোখনত িো । জুভডথ ভ নজর মন  েনল কগল…. িদ্রমভহলোভে  োিজ্ঞো হী ।  ো হনল ঐ 
সে েেোপিো উপ যোস পন়ে শু নে, িোনলো ভজভ স শু নে  ো। আর কিখো হনলই ভ নজর 
স্বোস্থ্য স্বোস্থ্য। উহাঃ। অসহয, ে়ে এ গুেঁনয মভহলোভে। ক েল কে়েোনলর মত  ভমউভমউ 
 রনে। আভম এইসে ঘযো  ঘযো োভ  পিে  ভর  ো, আর কয  নর  রু   ো ক  । 
  
আভম েনল উঠলুম, জুভডথ কতোমোর এই খুন়েো মযোয ভ ন্তু জোেঁিনরল কমনযনির কেভয পিে 
 নর । 
  
অমভ  কপোযোনরো কিেঁ়ে  ক নে েলল, কতোমোর েোেো আেোর কসো োলী  রম িুনলর েুসেুনস 
কমনযনির কেভয পিে  নর। এর জ য  ম ভেপোন  প়েনত হযভ  ওন । জুভডথ কহনস 
েলল, কতোমরো িুজন  ক উই  ম যোও  ো। 
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জুভডথ ঘর কথন  কেভরনয যোওযোর সনে সনে আভমও উনঠ প়েলুম, িো েো ও সোরো 
হযভ । 
  
কপোযোনরো হুইলনিযোনর আেঁেো কেোতোম কেপোর সনে সনেই এ   তু  িৃতয এল। িনজে 
ক োথোয? েললোম, কস কতো েহু োল কতোমোর সেী ভিল। 
  
ও কিনয কগনি, যরীর অসুস্থ্। সেভি  কিনখ শুন  যীঘ্রই ভিরনে।  তু  গৃহিৃনতযর ভিন  
তোভ নয কপোযোনরো েলল,  োরভেস এরপর আমোরও েযেস্থ্ো  নরো। 
  
 োরভেস হোসল। ওর কিহোরোেো কগোনেিোরো ধরন র হনলও জেরিে। ও িনল যোওযোর পর 
কপোযোনরো কসই  োগজগুনলো েোনক্স তোলো ভিনয রোখল এেিং আভমও ঘর িো়েলোম। 
  
. 
  
০৪. 
  
 কপোযোনরো আমোন  িোভেনয তুনলনি। তোই খোেোর কেভেনল এ েু উন্ম ো ভিলোম। ভিন্তো 
িোে োর মনধয কযোগসূত্র খুেঁনজ পোভেলোম  ো। সোরোজীে  রহনসযর ভপিন  িুেনত িুেনত 
যোরীভর  অপেুতোর সনে সনে মো ভস  হে লয ঘেোেোও ওর পনে অসম্ভে  য। তোই 
রহনসযর কিৌভত   ল্প ো  রোেো স্বোিোভে । হযনতো এথোরভেন র স্বোমীন  খু , শ্রভমন র 
তোর স্ত্রীন  খু … ঐগুনলো সেই ঘনেনি, ভ ন্তু এর মনধয  তু ত্ব ক োথোয? এসে কতো 
আ িোর ঘনে িনলনি। ভ ন্তু কপোযোনরো কসই অিৃযয আততোযীন  ম শ্চনে কিখনি। ক  
কসই িদ্রনলো ? 
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কপোযোনরোর ভিন্তোধোরোন  আভম কিোে  নর কিখনত িোই  ো। হযনতো সভতযই ক োন ো খু  
হনে, আেোর হযনতো  য। ও আমোর সোহোযয িোইনি অথি খু ীর পভরিয আমোন  জো োনত 
িোয  ো। অদু্ভত! আমোর উপর যভি ওর আস্থ্োই  ো থোন  তোহনল আমোন  ক   ওর 
কিোখ- ো  হনত েলনে? ওর কিনলমো ুর্ী কিখনল হোভস পোয। আমোর মুখ কিনখ  োভ  
সেোই েুন  কিলনে আভম ভ  িোেভি। এর কথন  হোসয র আর ভ  হনত পোনর। 
  
ভড োনরর ঘন্টো েোজল। হোভস মুখ ভ নযই ওখোন  কগলোম। শুধু ক  খু ী কতো কেো োর কিিো 
 রে মন  মন  িোেলোম। অন   কিনে মন   রলোম কপোযোনরোর ভিন্তো িোে োন  মযেোিো 
ভিনত হনে। মন   নর ভ ই এই এ ই িোনির ভ নি খু ীও আনি। ভ ন্তু। ক  কস? এেো 
ভ  খুে সহজ  োজ? 
  
ভমস ক ভল এেিং কমজর এলোরেন র সনে ডোইভ িং রুনম যোওযোর আনগ পভরিয হল। ভমস 
ক ভল িীঘেোেী, সুশ্রী, েযস কিৌভত্রয হনে। এলোরেন র িীঘে কিহ এেিং কমনযনির আ ৃি 
 রোর কিহোরো কিনখই হযনতো এ েু অস্বভে কেোধ  রলোম। অথেো তোর  থোেোতেোর ধর  
কিনখ। যতই ওর পভরিয আমোর  োনি স্পি হনয উঠনি ততই আভম েুব্ধ হনয উঠভি। 
হযনতো এর  োরণ জুভডনথর সনে ওর অন্তরেতো। ক   কয কমনযরো এই সে 
কলো গুনলোন  এত পিে  নর কিনে পোই  ো। কলো ভের েযস িভলয হনে। মন  হয 
মিযপো   নর  েো রোত কজনগ জুনযোেুনযো কখনল ।  ন েল লোেনরল, েনযড  যোভরিংে  
সেোই ওন  সমীহ  নর । শুধু এর প্রভতপভত্তর জ য? 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

32 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

খোেোর কেভেনল েনস সেোর ভিন  এ  পল  কিোখ েুভলনয ভ নযভি। যভি কপোযোনরোর 
মভেষ্ক ভে ল  ো হনয থোন  তোহনল উপভস্থ্ত এই সে মো ুর্গুনলোর মনধযই খু ীও 
উপভস্থ্ত। যভিও খু ী পুরুর্  ো মভহলো তো জো নত পোভরভ । তেু অ ুমো   রনত পোভর কস 
আমোরই কশ্রণীিুক্ত। 
  
খোেোর িোেঁন  িোভে ভ শ্চযই েুন়েো লোেনরল  য কযর ম িুেেল আর সিোভযে মো ুর্। 
 রে , এর ম অভস্থ্র মভেনষ্কর কযর ম ভ ন্তু গ্লোস ভ নয িুনেোিুভে  রভিল। েনযড 
 যোভরিংে  খযোত োমো েযভক্ত, তোর পনে খু ীেু ী সোজো মো োয  ো। িোঙ্কভল  ধতেনেযর মনধয 
 য।  োরণ জুভডথ কযিোনে তোর সনে কমলোনমযো  নর, তোহনল ও ভ শ্চযই ক োন ো আেঁি 
কপত। কমজর এলোরেন র কিহোরোর মনধয এ েো মোর ুনে িোে আনি। ির োর প়েনল 
ভ নজর ঠো ুমোর িোম়েো িো়েোনতও ভপিপো হনে  ো। আর কমনযনির সনে কযিোনে 
কমলোনমযো  নর, এ েো সুের অজুহোত তোনতই হতভর  নর ক যো যোয। 
  
কপোযোনরোর  থো ুযোযী যভি এলোরে ই এক্স হয, তোহনল ওর ভ শ্চযই প্রিুর অনথের 
প্রনযোজ । যোরো কমনযনির মনধয কেভয আ োনগো ো  নর, তোনির কেভয অনথের প্রনযোজ  
হয। ভ ন্তু কপোযোনরো কতো জো োযভ  এক্স পুরুর্  ো মভহলো? তোহনল ভ  ভমস ক ভল? কেয 
িোপো স্বিোনের, এ েো  োভঠ য কিহোরোর মনধয আনি। এই েোইনপর মভহলোরো ঠোন্ডো মোথোয 
খু   রনত পোনর, ভ ন্তু খোেোর কেভেনল ও োর হোভসখুযী কমজোজ কিনখ তো মন  হয  ো। 
ভমনসস লোেনরল, জুভডথ েো ভমনসস িোঙ্কভল  ওনির  ী খু ী িোেো যোয? 
  
উদ্রোন্ত িোনে ড্রভযিংরুনমর জো লো ভিনয েোইনরর েোগো েো কিখনত কিখনত েহুযুগ আনগর 
ভি গুনলো মন  প়েনত লোগল। মন  প়েল ভসভন্থযো মোর রন , তোর পোগলোমী কসো োলী 
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িুল কয  ধোন র ভযনসর মত হোওযোয িুলভিল। কসইসে সৃ্মভত আজও আমোয ভেিভলত, 
আ ম ো  নর…..। 
  
জুভডথ পোনয এনস  ী িোেি েোেো যখ  েলল তখ  কঘোর  োেল। েলল, খোেোর কেভেনল 
অত িুপিোপ সেোর মুনখর ভিন  তোভ নয ভ  কিখভিনল? সেে োয, তোহনল ভ  ও কের 
কপনয কগল। েললোম,  ই  ো কতো। হযনতো পুরন ো টোইলনসর িভে সেোর মনধয কিখনত 
িোইভিলোম। ওাঃ, িুনলই ভগনযভিলোম যুেো অেস্থ্োয তুভম এখোন  ভিনল। আেো েোেো তখ  
এ  েৃদ্ধো মভহলো এখোন  খু  হনযভিনল   ো? 
  
েললোম, হযোেঁ, ক উ মোরোত্ম  ভের্ তোন  ভিনযভিল। 
  
 ওন  কিখনত ক ম  ভিল  ুশ্রী  ো সুেরী? 
  
ভঠ  অতেো মন  ক ই। তনে মভহলো কেয িো যীলো ভিনল , অন্ত রণও িোনলো ভিল। 
  
কেনর্র সনে েলল, ও-িযোেতী! আভম িোেলোম  ো জোভ   ী। আন্তভর িোনে তোর পর 
েলল, আেো, তখ  োর সে মো ুর্রো সুখী ভিনল ,  ো েোেো? 
  
এ েু আহত হলোম ওর প্রনে। েললোম, কমোনেই  ো। 
  
েলল, ক  ? 
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 োরণ আনি। সেোই িোেত, এখোন  তোরো েেী জীে যোপ   রনি  কযম  ভমনসস 
ইেলথপেপ, কসই িো যীলো মভহলো, অনথের উপর ক োন ো েমতো ভিল  ো। তোর কয সে 
সৎ কিনলনমনযরো ভিল তোনির ভ নজনির ইনেমত অথে ভ়ে েযেহোনরর অভধ োর ভিল  ো। 
  
জুভডথ ভতক্ত  নণ্ঠ েলল, এইসে েুন়েোেুভ়েরো কয ভ নজ ভ নজনির  ী িোনে? এইর ম 
এ জ  স্বোথেপর েিনমজোজী এ জ ন  আভম ভিভ । 
  
 োর  থো েলি? 
  
উভ  হনল  িোঙ্কভল নির জো োনযো ো এ  িদ্রনলো , ভলিভিল্ড। 
  
 োমেো শুন ই িমন  উঠলোম। 
  
ও আমোর ভিন  লেয  ো  নরই েলল, িদ্রনলো  ধ ী হনলও ভ নজনির কমনযনির সনে 
 সোই-এর মত  েযেহোর  রত।  োউন   ো ো ভ়েও ভিত  ো। 
  
তখ  িীঘেশ্বোস কিনল েললোম, তখ  তোর ে়ে কমনয তোন  খু   রল। 
  
জুভডথ অেো  হনয েলল, খেরেো তোহনল তুভম পন়েি। এর কপিন  ভিল  ো ক োন ো ঈর্েো, 
শুধুই এ েো েযভক্তগত পোভরেোভর , ঘে ো। মোগেোনরে ভলিভিল্ড থো োয েলল কস তোর 
েোেোন  খু   নরনি। সোহস ভিল, আভম হনল পোরতোম  ো। 
  
ভ রোসক্ত  নণ্ঠ ভজনজ্ঞস  রলোম, ক োন োেো পোরনত  ো? খু   রো  ো, থো োয ভগনয 
আত্মসমপেণ  রো? 
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ক োন োেোই  য। 
  
শুন  খুযী হলোম। িোঙ্কভল   ী েনল? 
  
 উভ  েনল -এ ভঠ ই হনযনি, পৃভথেীনত ক উ  োরুর ভ নজর মৃতুযর জ য িোযী  য। 
  
যভঙ্কত িোনে েললোম, জুভডথ এ কমোনেই িোনলো লেণ  য। ক  কতোমোর মোথোয এসে 
কঢো োনে? 
  
জুভডথ িুরু  োভিনয েলল, ক উ  ো? 
  
এসে আনলোি ো মো ভস  ও যোরীভর  িুভি  কথন ই েভত  নর। জুভডথ  থোেো ঘুভরনয 
ভিনয েলল, কযেো েলনত এলোম; ভমনসস িোঙ্কভল  কতোমোয এ েোর কিখনত িো । 
  
খোেোর কেভেনল ও োন  কিখনত  ো কপনয খোরোপ লোগভিল, ভ শ্চযই কিখো  রে। 
 যো োনমো, িুনিোনখ কিখনত পোভর  ো, কঠোেঁে কেেঁভ নয জুভডথ  থোেো েলল। 
  
অেো  হনয ওর ভিন  তোভ নয রইলোম। কিোেরো এতও হৃিযহী  হয? 
  
. 
  
০৫. 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

36 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

যখ  েযস ভতভরয-ভিভরস তখ  ভমনসস িোঙ্কভলন র সনে আমোর এ েোর কিখো 
হনযভিল। মযোনডো োর মত মুখশ্রী, উজ্জ্বল েোিোমী কিোখ, মো খোন  ভসৌথ ক নে িুল 
আেঁি়েোন ো, করোগো স্বে মসৃণ  োেঁনির মত কিহোরো। ভেিো োয েোভলয ভ নয শুনযভিনল , 
ঈর্ৎ  ীলোি পোতলো গোউ  পনর। 
  
ডাঃ িোঙ্কভল  ও েনযড  যোভরিংে  এ পোনয েনস  ভির  োনপ িুমু  ভিনে । আভম 
ঢু নতই উভ  উনঠ অিযথে ো  রনল । আপভ  এনসনি  শুন  কেয আ ে হনে। 
জুভডথও খুভয হনে। েড্ড কেভয খোেুভ  যোনে ওর। 
  
খোনের পোনয যূ য কিযোনর েনস েললোম, মন  হল এখোন  ও কেয িোনলো আনি। 
  
েোরেোরো িোঙ্কভল  এ েো কিোট্ট ভ শ্বোস কিনল েলনল , হযনতো আপ োর  থো ভঠ । তনে 
ভঠ  েু নত পোভর  ো। মোন  মোন  ওন  িীর্ণ ভহিংনস হয। ও সুস্থ্ সুখী েনলই হযনতো 
অসুখেো  ী, েু নত পোনর  ো। তনে আমোন  িভিয ঘন্টো কিখোনযো োর জ য  োসে-েোনি  
আনি। আসু  পভরিয  ভরনয ভিই। আমোন  ও সোরোেণ েোচ্চো কমনযর মত আগনল 
রোনখ। 
  
েোনিন র সনে পভরিয হল। আমোর ভিন  তোভ নয সম্ভ্রনম মোথো ক োযোনলো। কিনখ মন  
হল ঘনরর সুেরী কেৌ। 
  
সভতয েলনত ভ  জ  ভ ষু্ঠর কজোতিোনরর মত ওর উপর িীর্ণ  োজ িোভপনয ভিনযনি। 
ভ িু িুল েললোম জ । ভমাঃ িোঙ্কভল  কিযোর কিন়ে উনঠ জো লোর ধোনর ভগনযভিনল । 
িমন  উনঠ েলনল , ভ িু েলনল েোরেোরো? 
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হুেঁ জুভডথন  িীর্ণ খোেোনেো। এখ  ভমাঃ কহভটিংস এনস পন়েনি , আভম আর উভ  িুজন  
এখ  জুভডনথর সুখ সুভেধোর ভিন   জর ভিনত পোরে। 
  
জুভডথ হঠোৎ ঘনর ঢু নত ওর ভিন  তোভ নয িোঙ্কভল  েলনল , কতোমোন  ভ  িীর্ণ 
পভরশ্রম  রোভে? 
  
আমোনির ভিন  এ  পল  কিনখ জুভডথ েলল, ওরো আপ োর সনে মজো  রনি। আভম 
জো নত এনসভিলোম  োেঁনির েু নরোনত কয রনক্তর  মু ো ক ওযো হনযনি তোর  ী  রনে ? 
  
খুে িোনলো  নরি মন   ভরনয ভিনযি। ভ িু মন   রনে  ো, আমোন  এখ ই এ েোর 
লযোেনরেভরনত কযনত হনে–আমোর ভিন  তোভ নয েলনল । তোরপর জুভডথ ও িোঙ্কভল  
িুজন  ঘর কিন়ে িনল কগল। 
  
কস সময ভমনসস িোঙ্কভলন র কিহোরো কিনখ ে়ে  ি হল। েোনি  েলল, আসনল ভমাঃ 
িোঙ্কভলন র অত তো়েো থোন   ো, ভমস কহভটিংস ওেঁ োন   োন  িভ়ে ভিনয কঘোরোনে। 
  
লিোয আমোর মুখেো লোল হনয উঠল। েোরেোর ভ নজর মন ই েলনল , হো ঈশ্বর, আভম 
যভি এনির ক োন ো  োনজ সোহোযয  রনত পোরতোম, িীর্ণ খোরোপ লোনগ আমোর। 
  
িোযোরনেনসর পোনয িোেঁভ়েনয েনযড  যোভরিংে  েলল, ওসে েোনজ  থো কিনে ভ নজন  
েযে ক োনরো  ো, তুভম কেয সুস্থ্ আনিো। 
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 োন্নোর গলোয েোরেোরো িোঙ্কভল  েনল উঠনল , ও সে তুভম েু নে  ো, ঐ সে অেলো 
ভগভ ভপগ, ইেঁিুর ধনর ক নে কিলো…., উহাঃ ভ  ভ ষু্ঠর, প্র ৃভতনত এই সে প্রোণীনির 
স্বেে ভেিরণ আভম ভ  িোনলোেোভস। 
  
েনযড  যোভরিংে  েোরেোরোর ভেিো োর  োনি এভগনয এনল । তোরপর কপ্রভমন র মত  
তোর হোতেো ভ নজর হোনতর মুনঠোয ভ নয েলনল , তুভম এ েুও েিলোওভ , কসই সনতনরো 
েিনরর ভ নযোরীর মত আনি। পুনরো  সৃ্মভতিোরণো  রনত  রনত হঠোৎ আমোর ভিন  
তোভ নয েলনল , জোন   আমরো িুজন  কিোেনেলোর কখলোর সেী ভিলোম। 
  
েোরেোরো প্রভতেোি  রনল , কখলোর সেী 
  
ওহাঃ, আভম ভ  জোভ   ো, তুভম আমোর কথন  অন্ততাঃ পন নরো েিনরর কিোে হনে। েোচ্চো 
কিনলর মত কতোমোর সনে কখলো  নরভি। যখ  িোরতের্ে কিন়ে ভিনর এলোম, কিখলোম 
তুভম এ  ভে ভযত পূণেো যুেতী। তখ ও কতোমোয ভ নয গলি কখনলভি, কখলো ভযভখনযভি 
কতোমোর মন  ক ই? 
  
লিোয েোরেোরোর গোল লোল হনয উঠল, কেয েু নত পোরলোম। 
  
কস িুলেোর  থো  য। জোন   ভমাঃ কহভটিংস, আমোর পভরেোনরর কলোন রো এ সময 
এভি েোয েোস  রনত । আর তখ  ভেল আসত  যোেন  ওর  ো ো সযোর এিোনডের 
 োনি কে়েোনত 
  
 যোে  যোনেতোই। আমোর মন  হত ওেো এ েো  েরখো ো িো়েো আর ভ িুই  য। 
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েোরেোরো আহত হনল । েলনল , এ েো  েরখো োন ও ইনে  রনল কমোহ ীয  নর 
কতোলো যোয 
  
হযনতো যোয। আমোর অত হধযেয েো  ল্প োযভক্ত ক োন োেোই ক ই। ওসে সোজোন ো কগোিোন ো 
কমনযনির  োজ, পুরুনর্র  য। 
  
ক   আভমনতো সে গুভিনয সুের  নর কিে েনলভি। 
  
েোনিন র ভিন  তোভ নয  যোভরিংে  েলনল , যভি আপভ  অ ুমভত কি  তোহনল ওন  
ভ নয এ েোর কিিো  নর কিখনত পোভর। 
  
কস কতো, িোনলো  থো। তোহনল ওেঁরও এ নঘনযমী  োেনে। ভ ন্তু কয  কেভয পভরশ্রম  ো 
হয– 
  
আ নে লোভিনয উনঠ  যোভরিংে  েলনল , তোহনল  োল আভম কতোমোয ভ নয যোে। 
  
আভম এ  ভ েেো  কশ্রোতো ও িযেন র মত সে কিখনত শু নত লোগলোম। তোরপর আভম ও 
 যোভরিংে  ভেিোয ভ নয িনল কগলোম।  যোভরিংে  আমোর পোনয েনস েলল, জোন   
সনতনরো েির েযনস ও  ত প্রোণেন্ত কমনয ভিল। যখ  েোমেো কথন  ভিনরভি কিনয, তখ  
স্ত্রী মোরো কগনি । ভ িু মন   রনে   ো, ওন  কিনখ আভম মুগ্ধ হনযভি। ভ ন্তু িুাঃনখর 
ভের্য িোঙ্কভলন র সনে ওর ভেনয হনয কগল। ভ ন্তু সুখী হল  ো। ও এ েু আনেগপ্রেণ। 
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সোমোণয আঘোনত  ুইনয পন়ে। ওন  ভ নয এ েু কে়েোনত কগনল খুযীনত িনর উনঠ। ভ ন্তু 
স্বোমীেো এ েো হ ুমো । ভি রোত কেটভেউে আর লযোেনরেভর ভ নয পন়ে আনি…। 
  
আ়েনিোনখ এ েোর  যোভরিংে ন  কিখলোম। এই হো়ে সেেস্ব মভহলোর মনধয তোর মত 
িযোসই কিনহর পুরুর্ ভ  কিখনত কপনযনি। েযেস েলনত অজ্ঞো । 
  
ভ নি ক নম আসোর সময লোেনরল পো ়েোও  রল। েলল, এ হোত ভব্রজ কখলো যো । 
  
সভে নয জো োলোম, ওেো আমোর ধোনত সয  ো। তোিো়েো অথেে পেু েনু্ধন  সে কিওযোেো 
জরুরী েনল মন   ভর। 
  
কপোযোনরো ভেিো োয েনস।  োরভেস আমোন  আসনত কিনখ তো়েোতোভ়ে কেভরনয কগল। 
েললোম, ক োথোয তুভম সো়েো েোভ়ে কতোলপো়ে  নর কে়েোনে,  ো ভেিো োয েেী। আভম ভ ন্তু 
কতোমোর এক্স-এর ভপিন  কলনগ পন়েভি। 
  
মুিভ  কহনস েলল, িোনলো, শুন  আশ্বে হলোম। ইভতমনধয ক উ ক উ ভ শ্চযই কতোমোন  
সনেনহর কিোনখ কিখনত শুরু  নরনি। 
  
শুন  লিো কপলোম, আেোজ  নর কিনলনিো, জুভডনথর  থো মন  হল ভ ন্তু ভ   নর 
কস থো েভল? 
  
ক োন ো সমোধোন  কপৌঁিনত কপনরি  ী? 
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 ো। তনে কতোমোর ওই  রে  ভমাঃ এক্স হনত পোনর। তনে এেো অ ুমো । অস্পি িোনে 
এ েো ভিন্তো  নরভি মোত্র। ভ ন্তু এই অস্পি েো িোযো ভ নয কখলোরও র মনির আনি। 
  
 ী র ম? 
  
ক োন ো ঘে ো ঘনেভ  এর ম এ েো ঘে োর  থো িোেো যো । ধনরো এ  সোিোভসনধ 
কলোন র আভেিেোে হল কসই খু ী। খুে ভমশুন , কযো ো যোনে তোর মোি ধরোর এ েো 
ক যো আনি। 
  
অথেো পোভখ ধরোর কপোযোনরোর  থো মোন  জুন়ে ভিলোম। 
  
কপোযোনরো েলল, অ য িোনেও েলো যোয। মোিংস ভেভক্র  নর। আর কসই িুভরভে এ ভি  
মো ুনর্র রনক্ত লোল হনয উঠনে িোেো যোযভ  
  
েোধো ভিনয েললোম, েড্ড খোপিো়েো কযো োনে। যভি ক োন োভি  ঐ মোিংস ভেনক্রতোর সনে 
ভেসু্কেওযোলোর তুমুল  গ়েো হয। 
  
যভি  ো এই মোিংস ভেনক্রতো ঐ ভেসু্কেওযোলোন  খুন র পভর ল্প ো  নর থোন । তনে তো 
 য। আমোনির েযোপোরেো অ যিোনে ভিন্তো  রনত হনে। 
  
কপোযোনরোর  থো েুন  ওঠো িুাঃসোধয।  ন েল লোেনরল ভ  তোহনল  োউন  খু   রোর 
উনদ্দযয ভ নয অভতভথযোলো খুনল েনসনি ? এম  ঘে ো কতো আনগও ঘনেনি। 
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আমোর কেো োর মত মুখ কিনখ কপোযোনরো েলল, েনু্ধ যভি আমোর মুখ কিনখ সে  থো েুন  
যোনে িোনেো, তোহনল িুল  রনে। 
  
সভতয কপোযোনরো, আজও কতোমোয েু নত পোরলোম  ো। শুধু  রে ই  য, এলোরে ও 
আমোর সনেনহর উনধ্বে  য 
  
ও ভ শ্চযই কতোমোর পিে  য। 
  
ভ শ্চযই  য–েললোম। 
  
এনির আমরো িোনলো কিোনখ কিভখ  ো। ওরো কমনযনির ভ নয েড্ড কেভয মোতোমোভত  নর। 
  
 ক   কয কমনযরো ঐ সে কিনরেেোজ কলো গুনলোর ভিন  আ ৃি হয েুভ   ো। 
  
 এেোই পৃভথেীর ভেস্ময র ভ িযে । 
  
ক   এম  হয েলনতো? 
  
কসেোই কতো আভম কতোমোর  োনি জো নত িোই। 
  
কপোযোনরো েলল, এেোই পোভথেে জীেন র িযঙ্কর কখলো। কিনখো অন ন  র্োেঁন়ের ল়েোই 
কিনখ মজো পোয আেোর অন ন র  োনি তো িৃভি েু। কমনযনির মনধয এ েো েোেঁধ  
কিেঁ়েোর প্রেণতো আনি। তোই এই েোইনপর পুরুনর্রো ওনির কেভয েোন । অথি  ত 
িোনলো কিনল সুেরী কমনযর পোভণপ্রোথেী হনয ভিনর আনস। 
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এেোর কযম   নর কতো  আভম এক্সন  েোর  রেই। এলোরে ই আমোন  কজিী  নর 
তুলল। 
  
েনু্ধ কতোমোন  কডন ভি ভেপোন  পো কিলোর জ য  য। এ সময আমরো এ সোনথ 
কহেঁনেভি, এ পথেো যতেো সহজ িোেি ততেো  য। এখো  োর ক উ েরোহুত অথেো কয 
অনথে আমরো কহোনেল েুন  থোভ , এখো  োর টোইলন  কসিোনে কিখনল িুল হনে। 
লোেনরল অথে সিং নে পন়েই এই অভতভথযোলো খুনলনি । এখোন  যোরো আনি  তোরো 
ওনির েনু্ধ েো েনু্ধনির পভরভিত। েনযড  যোভরিংে  িোঙ্কভল নির এখোন  এন নি । 
আেোর িোঙ্কভল রো  রেন র জ য সুপোভরয  নরনি । মন  হয ভমস ক ভলও এই এ ই 
িোনে এনসনি । এখোন  সেোই আত্মীনযর মত আনি। তোহনল কিখ এক্স-এর এখোন   ত 
সুভেনধ। কস এল এেিং অ যন ও আসনত প্রনলোভিত  রল। এেোর শ্রভম  ভরগনসর  থো 
মন   র। কয েোনম কসই িুাঃখজ   ঘে ো ঘনেভিল তো েনযড  যোভরিংেন র  ো োর েোভ়ে 
কথন  কেভয িূনর  য। িোঙ্কভল রোও  োিো োভি েোস  রনত । কসখো  োর ঐ 
সরোইখো োভেনত অন   মো ুনর্র আ োনগো ো ভিল। ভমনসস িোঙ্কভল নির পভরেোনরর 
কলোন রো এখোন  কে়েোনত আসনত । ভতভ  ভ নজও  খ ও  খ ও এনসনি ।  রে  ও 
ভমস ক ভল ঐিোনেই ওনির  োিো োভি এনসনি।  ো েনু্ধ কতোমোন  কয অভে ুনির কখোেঁজ 
আভম ভিইভ , তোনত তুভম অজোনন্ত হোত ভিনল পু়েনে, তো হনত ভিনত পোভর  ো। 
  
 ী  রে েল। কেোনির সনে েললোম, তুভম আমোয এখ  ভেশ্বোস  নর উঠনত পোরি  ো। 
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তুভম েু নত পোরি  ো েনু্ধ। কতোমোর ভ রোপত্তো আমোর  োনি  তেো জরুরী কয পোেঁিেো খু  
 নরনি কস যভি কের পোয ক উ তোন  িোযোর মত অ ুসরণ  রনি তোহনল কস তোন  
হতযো  রোর কিিো  রনে। 
  
কপোযোনরোন  কিনপ ধনর েললোম, তুভম  ী এসনের উনদ্ধে? 
  
কপোযোনরো গিীর িুাঃনখর সনে েলল, আমোর কিনয তো আর ক  কেভয জোন ? কসইজ যই 
কতো কতোমোন  তো়েোতোভ়ে কডন  এন ভি। 
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প াযার্রার ক্রিরক্রির্নর অিযাস 
০৬. 
  
কপোযোনরোর ভিরভিন র অিযোস তো়েোতোভ়ে যযযোয গম  ও তো়েোতোভ়ে যযযোতযোগ। তোই 
ওন  ভেশ্রোনমর সুনযোগ ভিনয কেভরনয এলোম। 
  
ভসেঁভ়ের মুনখ  োরভেনসর সনে কিখো। এ েো িুনেো  থো েনল েু লোম কলো েো  মেঠ ও 
ভেশ্বোসী। জো োল এর মনধয িুেোর কপোযোনরোর হোেে অযোেো  হনয কগনি। ঈভজনে ভগনয 
ভেশ্রোম ভ নযও িল হযভ । ওেঁন  িো়েো ভ িোনে জীে   োেোে আভম। 
  
ড্রভযিংরুনম আমোন  কিনখই  যোভরিংে  হহ হহ  নর উঠল। ভব্রজ কখলনত আমোয আহ্বো  
 রল। ম েো ভেভেি হনলও ওনির কখলোর পোেে োর হনয কগলোম। িদ্রনলো  তোর স্ত্রীন ই 
সেী  নরনি ।  ন েনলর  োনি এ এ  অস্বভে র পভরভস্থ্ভত। মোন মোন  িুল হনলই 
ভমনসস লোেনরল মুভখনয উঠভিনল  স্বোমীর প্রভত। ভতভ  িনয গুভেনয যোভেনল । এিোনে 
কখলো যোয  ো, এ েো অজুহোত  নর উনঠ প়েলোম।  রে ও এ ই  োরণ কিভখনয 
কেভরনয এল। 
  
েোরোেো ভিনয এ সোনথ হোেঁেনত হোেঁেনত জো োনল , এ সহয  রো যোয  ো। িোেো যোয  ো 
ভ িোনে ভতভ  িোরতেনর্ে এ সময িোপনের সনে হস য পভরিোল ো  নর ভিনল , আর 
এখ  ভ িোনে কে়েোল িো ো হনয থোন  । 
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আভম ও োন  সোেধো   নর ভিই,  োরণ ভমনসস লোেনরনলর কথন  আমরো কেভয িূনর 
এখ ও কযনত পোভরভ । 
  
তনে েললুম, আপ োর সনে আভমও এ মত। তনে এ েযনস ভতভ  ভ িোনে স্ত্রীন  
 িু োেো  রনে ? যো েনলনি , এই েযনস হো ভপ্রযতমো,  ো ভপ্রযতমো  ো েলনল স্ত্রী ভ  
আর েনয থোন ? 
  
ভ রীহ  রেন র জ য আমরো িুাঃখ প্র োয িো়েো ভ   রনত পোভর? 
  
হলঘনর ঢুন   রে ন  েললুম, েযোপোর ভ  এত রোনত িরজো খুনল েনস আনি  হোওযো 
আসনি। েন্ধ  নর কিওযো উভিৎ েনল মন  হয। 
  
 ো, তো  য। তনে েোভ়ের সেনলো  ঘনর ভিনরনি েনল মন  হয  ো। 
  
এ সময আেোর ক  েোইনর থো নত পোনর? 
  
 জুভডথ ও এলোরেন র  থো–ওরো মোন  মনধয রোত  নর েোভ়ে কিনর। 
  
কলো েোর  োম শুন ই হো়েভপভত্ত জ্বনল ওনঠ। কপোযোনরোন  েনল ভিলোম ঐ কলো েো কমোনেই 
ভ িেরনযোগয  য। েনু্ধ আমোর কস  থো শু নতই িোয  ো। এখ  আমোর িদ্র  ম্র কমনযেো 
জুনেনি ওর সনে। 
  
রোনগ ভেিো োয শুনয রইলোম। ঘুম এল  ো। উনঠ পন়ে িোেলোম এ  কডোজ অযোসভপভর  
ক ে। তনে  োজ হনে েনল মন  হয  ো। এর এ েো কহেন ে  রো ির োর। এর আনগ 
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এ েো কপোযোনরোর সনে আনলোি ো  রো ির োর। কযনর্ রোনতর কপোর্ো  িোভপনয ওপনর 
িনল এলোম। 
  
অসুস্থ্ কপোযোনরোন  এই সময ভেরক্ত  রে ভ  ো ওর ঘনরর িরজোর সোমন  িোেঁভ়েনয 
িোেভিলোম, এম  সময ভপিন  পোনযর যনে িমন  উনঠ কিভখ এলোরে  হোসনত হোসনত 
উপনর উনঠ আসনি। 
  
আমোর সোমন  এনস কহনস ভজনজ্ঞস  রল, ভ  েযোপোর ভমাঃ কহভটিংস এখ ও শুনত 
যো ভ ? 
  
িোেঁত ভ ়েভম়ে  নর েললুম, ঘুম আসনি  ো। 
  
আসু  আমোর সনে ঘুনমর েযেস্থ্ো  নর ভিভে, মো ুর্েোন  কেো োর জ য ওর আহ্বো  
কপনতই িনল কগলোম, এ েু  োভলনয কিখনে েনল। 
  
িুজন র ঘর এন েোনর পোযোপোভয। েললুম, আপভ ও কিখভি অন   রোত পযেন্ত কজনগ 
থোন  । এলোরে  উত্তর ভিল, ভেিো োয শুনয সুের সন্ধযোেো  ি  রনত িোই  ো। 
আলমোভর কথন  এ েো ভযভয ভ নয আমোর ভিন  এভগনয ভিনয েলনল , আপ োর ভ ভেদ্র 
ঘুম হনে এনত। ডোক্তোভর  োম েোম্বোভর । 
  
িুরু  ুেঁিন  েভল, তোই  ী? কখনল ভেপিও হনত পোনর। 
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ভ ভেেধোয েলল, হনত পোনর তনে পভরমোণেো কেভয হনল। খল োযন র মত এ েো েোেঁ ো 
হোভস হোসল। মন  হল কলো েো ক োন োভি  ভিনযই সুভেনধর  য। 
  
প্রভতেোি  নর েললোম, ডোক্তোনরর অ ুনমোি  িো়েো এসে েযেহোর  রো যোয; জো ো ভিল 
 ো। 
  
তনে, এসে েযোপোনর আমোর এ েু প়েোশু ো ভিল। 
  
কেমক্কো এ েো প্রে  নর েসলুম, এথোভরে ন  আপভ  কিন  ? তোই  ো? 
  
প্রেেো িুল হযভ  েু লোম যখ  কিখলোম এলোরে  হঠোৎ গম্ভীর হনয কগল, তনে মুহূনতের 
জ য। ভিভ , কেিোরো ভ নজর িুনল মৃতুয কডন  আ ল। তনে ওরস্ত্রীর িোগয সুপ্রসন্ন েলনত 
হয। জুরীরো ভ রনপে  ো হনল ওন  িোেঁভস  োনঠ  ুলনত হত। 
  
ভযভয কথন   নয েো েভ়ে েোর  নর আমোর হোনত ভিনয েলল, এথোভরে ন  আপভ  
কিন   েনল মন  হনে? 
  
েভ়েগুনলো ভ নয েললোম  ো, ভিভ   ো। 
  
মো ুর্ ভহনসনে ভতভ  খুে আমুনি ভিনল , েলল এলোরে । 
  
ধ যেোি জোভ নয ঘনর ভিনর এলোম। আেোর ভিন্তো  রনত লোগলোম, িুল  রলোম  ো কতো? 
প্রেেো ভ  কেো োর মত  হল? কপোযোনরো আমোন  সোেধো   নর ভিনযভিল েনে। ভ ন্তু 
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হঠোৎ মন  হল এই এক্স। পরেনণই িয।  ো েুন ই  ী ভ ভর্দ্ধ িনল হোত ভিনয 
কিনলভি? 
  
 . 
  
 ০৭. 
  
 ( ) 
  
টোইলনসর এর পনরর ভি গুনলো তুলনত কগনল হযনতো এনলোনমনলো হনে, হযনতো ক োন ো 
ধোরোেোভহ তো থো নে  ো। তেু কিিো  রভি…… 
  
 েৃদ্ধ, অথেে, পেু কপোযোনরোর সনে তোর েযম্বি অ ুির  োরভেস কেয ভমনলভমনযই আনি। 
েভণন র জ য কপোযোনরো মুক্ত েোতোস কসে   নর যখ   োরভেস তোন  েোগোন র 
এ ন োনণ করনখ আনস। হোওযো খোরোপ হনল, হয ড্রভযিংরুনম  য ভ নজর ঘনর শুনয 
থোন । কসই সমনয আমোন  ওর কিোখ  ো  হনয িোরভিন  কিখনত শু নত হয। ক োন ো 
সুিল  ো হনলও কিিো িোভলনয যোভে। 
  
এরপর িোঙ্কভল , িদ্রনলো  তোর কিোে লযোেনরেভরর ঘনর ভ নয ভগনযভিনল ।  ো োর ম 
গনন্ধ অন্নপ্রোযন র িোত উনঠ আনস। অ ভিজ্ঞ কলোন র পনে  োজ মে অ ুধোে   রো 
অসম্ভে। আ োভ়ের মত  োজ মে কেো োর কিিো  রভিলোম। উৎসোহিনর ভতভ  সে পভরিয 
 ভরনয ভিভেনল  তনে ঐ সে ভেিঘুেঁনে  োম মন  ক ই। তনে যো শুন ভি, তো মন  
রোখনতই হনে আমোয। জুভডথও কসখোন  ভিল। ও আনরো কেভয উৎসোনহর সনে হেজ্ঞোভ   
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 োমগুনলো আমোন  কযো োভেল। এইনে ভ নমোভিগ মোই , ওেো এসভর , এেো ভিনমোনিই , 
কজন নসভর ো, ভড্রহোই-কড্রোভিভিল ভেভমিোইল লযোনমো োম ইতযোভি। িম েন্ধ হনয আসভিল, 
তোই ক নম এলোম। 
  
ভেরক্ত হনয জুভডথন  প্রে  নরভিলুম, মো ুনর্র ক োন ো উপ োনর িলপ্রসু হনে কতোমোনির 
এ সোধ ো। প্র ৃত ভেজ্ঞোভ র মত ক োন ো উত্তর  ো ভিনয আমোর ভিন  এম িোনে তো োল 
কয  কেণু েন  মুক্ত ি়েোন ো হনযনি এতেণ। তখ  আমোয কিন়ে ভ নজনির মনধয ওরো 
আনলোি ো শুরু  রল। কসই আনলোি ো কথন  উদ্ধোর  রলোম। পভশ্চম আভি োর 
আভিেোসীনির মনধয এ ধরন র অদু্ভত করোগ আনি যোর প্রভতনর্ধ  আজ পযেন্ত আভেষৃ্কত 
হযভ । এখ  কসই প্রভতনর্ধ ই আভেষ্কোর  রনত হনে। 
  
ওরো আসনতই েললুম, কতোমরো েোপু যভি হোনমর পনর মো ুনর্র কিনহ কয ভের্েু ু থোন  
তোর প্রভত োনরর জ য ক োন ো প্রভতনর্ধ  ওরু্ধ েোর  র তোহনল ম ুর্য জোভত কতোমোনির 
িু-হোত তুনল আযীেেোি  রনে। 
  
জুভডথ করনগ ভগনয এ প্র োর যো েলল তো এইর ম–এই সে েুন়েো হোে়েোনির জ য 
ভেজ্ঞো  সোধ ো এতেো ভপভিনয পন়েনি। এই ভতরস্কোর আমোন   ীরনে হজম  রনত 
হনযভিল। 
  
খোেঁিোর কিতনর এ েো ইেঁিুনরর িেিেোভ  কিনখ েু লুম ওর গনের্ণো িলনি। 
  
ওভিন   োন  যো এল তোনত মন  হল, িোঙ্কভল  কপোযোনরোন  তোর সোধ োর  থো 
কযো োভেনল । 
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েু নল  মেঁভসনয কপোযোনরো, পভশ্চম আভি োর আভিেোসীরো জীে ধোরনণর জ য এম সে 
গোনির কয ়ে খোনে যোর িনল িুরোনরোগয েযোভধনত আক্রোন্ত হনয অপভরণত েযনস মৃতুয 
হনে তো ওরো জো নত েো েু নত পোরনি  ো। কপোযোনরো সহজ মন্তেয  নরভিল এেিং তোনত 
মৃতুযর সিংখযোও অস্বোিোভে । 
  
 ো, খুে এ েো অস্বোিোভে   য। তনে ধীনর ধীনর তোনির জীে ী যভক্ত, প্রভতনরোধ েমতো, 
হোভরনয যোনে। পরীেো  নর কিনখভি এই সে গোনির মনধয িু েনণের প্রজোভত আনি, 
এ ভে ভের্োক্ত অ যভে ততেো  য। এই ভয ়ে কথন  এ  ধরন র সুরোসোর হতভর  রোর 
কিিো  রভি যো যুগোন্ত োরী সৃভি হনয থো নে মো ে জোভতর ইভতহোনস। 
  
কপোযোনরো েলল, কজন  িোনলো লোগল কয আপভ  িুনেো প্রজোভতর মনধয ক োন োেো িোনলো, 
ক োন োেো মে তো ভিভিত  রনত সেম হনযনি । হো িগেো , যভি মো ুনর্র মনধয এই 
র ম ক োন ো েযেস্থ্োর েোরো িোনলো-মেেু ু িেপে জো ো কযত! 
  
আপ োর  থো ভঠ  েু নত পোরলোম  ো মেঁভসনয কপোযোনরো। 
  
কহনস কপোযোনরো েলল, আপ োর মত ভেজ্ঞো ীর পনে এই সহজ  থোেো কেো ো উভিৎ 
ভিল। ধরু  ক োন ো অতযোিোরী, উৎপী়ে ন  খু   রোর পূনেে আপ োর ঐ সে ক োন ো 
আভেষ্কোনরর েোরো ভ  খুন র পূনেে খু ীন  ভিন  কিলো যোনে? 
  
কপোযোনরো থোমনতই েনল উঠলুম, এর জ য ক োন ো হেজ্ঞোভ   পরীেোর প্রনযোজ   ী। 
তোর মন র মনধয কস অপরোধ কেোধনতো কথন ই যোনে। 
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হঠোৎ অতুযৎসোনহ িোঙ্কভল  েনল উঠল, পৃভথেীন  সুের ও েোসনযোগয  নর কতোলোর জ য 
আভম অন   মো ুর্ন  কমনর কিলনত িোই। তোর জ য আমোর সোরো রোনতর ঘুনমর েযোঘোত 
ঘেনে  ো। েনলই ভযস্ ভিনত ভিনত ঘর কথন  প্রস্থ্ো   রনল । 
  
তোরপর কপোযোনরোর ভিন  তোভ নয েললোম, মন  হয েনু্ধ অজোনন্তই সোনপর গনতে হোত 
ঢুভ নয ভিনযভি। 
  
কপোযোনরো েলল, এেো হযনতো ডোক্তোনরর  থো, মন র  থো  য। 
  
ভ রোয হনয েললুম তোই কয  সভতয হয। 
  
. 
  
 (খ) 
  
ভ নজর সনে অন   যুদ্ধ  রোর পর ভসদ্ধোনন্ত এলোম জুভডথন  এলোরে  সম্পন ে এ েু 
সত ে  নর ভিনত হনে। জোভ  জুভডথ অ য পোেঁিভে কমনযর কিনয আমোর  োনি আলোিো। ও 
েুভদ্ধমতী, ক োন ো  োজ ভ িোনে  রো উভিৎ কস জ্ঞো  আনি। তেুও কিনল  য, কমনয 
কমনযই। 
  
তেু ওর সনে যখ   থো েললোম যনথি সজোগ ভিলোম। ভ ন্তু আজ োল োর কিনলনমনযরো 
েনযোাঃনজষ্ঠযনির সম্মো  ভিনত জোন   ো। 
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আমোর  থোয ভেি হনয েলল, এ সনের মোন   ী? সন্তোন র ওপর ভপতো মোতোর কসই 
ভিরন্ত  অভধ োনরর পরো োষ্ঠো কিখোন ো? 
  
 ো, আমোয িুল েুন ো  ো, আভম কস থো েলনত িোইভ । 
  
জোভ  এলোরে  ক  তুভম িু িনে কিখনত পোনরো  ো। 
  
 তো অস্বী োর  রভি  ো। তনে তুভমও আমোর সনে এ মত হনে। 
  
ক  ? 
  
 োরণ কতোমোর সনে ওর ক োন ো িোভরভত্র  ভমল ক ই। 
  
এ কতোমোর যোস , আভম এখ  সোেোভল ো। ভেদ্রুনপর সনে কহনস েলল, এখ  আমোর, 
িোভরভত্র  হেভযিয সম্পন ে কতোমোর  তু  ভ  ধোরণো জন্মোল শুভ ? যভিও তুভম ওন  পিে 
 র  ো, তনে উভ  কেয ভমশুন  এেিং িুভতেেোজ। 
  
হযোেঁ কমনযনির  োনি উভ  আ র্েনণর েস্তু হনলও কিনলনির  োনি  য। 
  
 এেো কতো স্বোিোভে । 
  
 তনে কতোমোনির ওিোনে রোত অভে ঘুনর কে়েোন ো িদ্রতোর মনধয পন়ে  ো। 
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আগুন  ভঘ প়েোর মত জ্বনল উনঠ েলল, ওহ- ী ভ ি! কতোমোর মত  এম  পরস্ত্রী োতর 
অভিিোে  িুনেো কিভখভ । তুভম ভ  আমোয  ভি খু ী মন   নরি? ভেতীয ভমাঃ েযোনরে 
সোজনত কযও  ো– 
  
সভতযই এেোর িীর্ণ আঘোত কপলুম। যরভেদ্ধ আহত পোভখর মত  কমনযর এই েযেহোনর 
ওর ভিন  তোভ নয রইলোম। 
  
েোনি  আসনত ভ নজন  এ েু সোমনল উঠলুম। 
  
 ী-েযোপোর! মুখখো ো অম  পোিোর মত  নর আনি  ক  ? 
  
কহনস েললোম এেোর, এমভ ই। 
  
 েোনি  সহো ুিূভতর সনে েলল,  ো, গুরু গম্ভোর িোনে থো নে   ো, আপ োন  মো োয 
 ো। 
  
কহনস েললোম, ধ যেোি। 
  
েোনি  মুখ  োমেো ভিনয েলল, কস থো আর েলনে   ো, এই সে মভহলোরো ক োন োভি ই 
সুখী হনত পোনর  ো। েলভি ভমনসস িোঙ্কভলন র  থো। এন েোনর কেো োর হদ্দ। 
  
েললুম, যো েনলনি । 
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েোনি  আমোন  কশ্রোতো কপনয েলল, ভমনসস িোঙ্কভল  সেসময ভখেভমে  নর, এনত স্বোমী 
েনয থোন ? সভতয ভমাঃ িোঙ্কভল  িোনলো মো ুর্, ওর জ য  ি হয। 
  
 ো জো োর িো   নর েললুম, আপ োর িুাঃনখর  োরণেো ভঠ  েু নত পোরলোম  ো। 
  
আহ। সোধোরণ  থো–স্বোমী-স্ত্রীর মন র ভমল  ো থো নল সিংসোনর সুখ থোন   ো। 
  
আেো আপভ  ভ  মন   নর , ভমাঃ িোঙ্কভল  ও োন  ভেনয  নর িুল  নরনি ? 
  
 ক  ? আপ োর তো মন  হয  ো? কিখনি   ো িুজন র মনধয ভমল ক ই। 
  
ভিভন্তত হওযোর িো   নর েভল, েোইনর কথন  ওনির সুখী মন  হয। স্বোনস্থ্যর  জর 
রোনখ , িোনলোেোনস । 
  
কমনয মো ুনর্র মন র  থো ক  কেোন  েলু ? 
  
 তনে তোর অসুখেো তোহনল সভতয  য। 
  
 োসে েোনি  সুিতুর কহনস েলল, ে়ে কেযো়েো প্রে  নর  আপভ । কস থো আভম েলনত 
িোইভ । এই সিংসোনর  ো োধরনণর মভহলো আনি। তনে ভমনসস িোঙ্কভলন র ধোতেো 
আলোিো, সোরোরোত কজনগ থোন  , ভিন  ভ ভমনয  োেো । ক  জোন  ক  ? 
  
ভমনসস িোঙ্কভল  অসুস্থ্ েনলই হযনতো এইসে উপসগে। 
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অদু্ভত িভে  নর আমোর ভিন  তোভ নয েলনল , হযোেঁ অসুস্থ্ যখ  উপসগে থো নেই। 
  
এ ভ নয  থো েোভ়েনয ির োর ক ই। তনে আপভ  কতো এখোন  অন  ভি  আনগ ভিনল ? 
  
 হো। ভিসভিস  নর িযোতে গলোয েলল তখ  আপভ  এই টোইলনস ভিনল ? 
  
হযোেঁ ভিলুম। ভ নজর মন ই ক েঁনপ উনঠ েলল, ভঠ  যো কিনেভি। 
  
আপো োর সেভ িু কহেঁযোলী েনল মন  হনে।  তু   নর আেোর  ী িোেনল ? 
  
ভহমযীতল গলোয েলল, এখো  োর থমথনম, গো  োেঁপোন ো পভরনেয কিনখ মন  হয 
ক োথোয এ েো গিনগোল আনি। আপ োর মন  হয  ো? 
  
এেোও ভ  সম্ভে, কসই েহু োল আনগর হতযোর করয এখ ও রনযনি। 
  
আমোয ভিন্তোভিত কিনখ উৎসোভহত গলোয েোনি  েলল, এইর ম আমোর জীেন  এ  
ঘে ো ঘনেভিল। আমোর এ  করোগী হঠোৎ করোগ যযযোয খু  হল। কস ী িযিং র িৃযয, কস 
 থো িোেনল গো ভযউনর ওনঠ। 
  
ভঠ , আমোর জীেন ও এ েোর,  থো কযর্ হনত  ো হনতই, েনযড  যোভরিংে  হহ হহ  নর 
ঘনর ঢু ল। ঢুন ই েলনল , সুপ্রিোত ভমাঃ কহভটিংস। সুপ্রিোত  োসে। েোরেোরোন  কতো 
ঘনর কিখলোম  ো? 
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েোনি  ভে নযর সনে েলল, উভ  ভ নি েোগোন  মুক্ত েোতোস কসে   রনি । আভমই 
েভসনয এনসভি। 
  
সহোনসয  যোভরিংে  েলনল , ভ শ্চযই এ ো। 
  
েোনি  মোথো  ো়েল হো। 
  
িোঙ্কভল  ক োথোয? কসই েদ্ধ খোেঁিোয ডোক্তোর, অেযয এ ো   । ভমস কহভটিংস আনি । 
  
ভমাঃ কহভটিংস আপভ  কতো এ েু েোধো ভিনত পোনর , কযৌেন র মুহূতেগুনলো ঐ েদ্ধ ঘনর 
 ি হনয যোনে। 
  
কমোনেই তো  য, েরঞ্চ ঐেোনতই উভ  আ ে পো । ডোক্তোনররও ওন  িো়েো এ  মুহূতে 
িনল  ো। 
  
জোন   জুভডনথর মত  এ জ  কসনক্রেোরী কপনল আভম ঐ ভেভেভর ভগভ ভপগগুনলোর 
ভিন  তোভ নয কিখতোম  ো– যোভরিংে  েলল। 
  
ঐ  থো েলনে   ো, ভমাঃ িোঙ্কভল  অ যধোনতর মো ুর্।  োজ িো়েো ভ িুই কেোন   ো।  োসে 
েোনি  িুাঃনখর সনে েলনল । 
  
েনযড মুিভ  কহনস েলল, খুে িোনলো। েোরেোরোও কয ভপভিনয ক ই তো কিনখও িোনলো 
লোগনি। ভঠ  সময মত ভঠ  জোযগোভে কেনি ভ নয েনসনি। স্বোমীর ওপর তিোরভ েো 
িোনলোই িলনে। হো ঈশ্বর, কমনযনির ভ  ভহিংসুনে  নরই  ো পোভঠনযনি পৃভথেীনত। 
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রূঢ়  নণ্ঠ েোনি  েলল, আপভ  কিখভি সে কজন  েনস আনি , েনলই িনল কগল। 
  
 যোভরিংে  েোনিন র ভিন  তোভ নয েলল, ঈশ্বর এই কসো োলী িুনলর সুেরী কমনযন  
ভিনয তুভম  োনসের  োজ  রোে। 
  
আভম িভ ত  নণ্ঠ েললুম, আপভ  ভ  িোেনি  জীেন  ক োন োভি  আর ওর ভেনয হনে 
 ো? 
  
হনলই িোনলো।…যোনে   োভ  আমোর সনে  যোেন  কে়েোনত? 
  
 িোনলো প্রেোে, তনে এখ   য। কপোযোনরোর সনে কিখো  রনত হনে। 
  
কিখলুম ও ওর ঘনরর সোমন র েোরোেোয েনস। ওন  েনযনডর প্রেোনের  থো জো োনত 
েলল, ভ শ্চযই যোনে, ঐ ভেযোল অট্টোভল ো ও প্রিূত সম্পভত্ত কিখনত  ো কপনল কতোমোর 
জীে  েৃথো যোনে। 
  
ভ ন্তু কতোমোন  কয এ ো কিন়ে কযনত হনে 
  
কতোমোর  োনি অন   কপনযভি। এ েোর ঘুনর এনসো। ওর সনে কতোমোর িীর্ণ ভমল 
আনি। সমযেোও কতো  োেোন ো িোই। 
  
. 
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 (গ) 
  
েনযড  যোভরিংে  প্র ৃত অনথেই মো ুর্। কেয সুের ভ িু মুহূতে ওেঁর সনে ক নে কগল, 
 যোেন র প্রোসোনিোপম অট্টোভল োয। 
  
কিখু  গৃহ ত্রী  ো থো োয এ সে অযনত্ন  ি হনয যোনে। 
  
স্ত্রী ভেনযোনগ সভতযই েনযড  োতর হনয পন়েনি। িুাঃখ প্র োয  রো িো়েো আমোর আর 
েলোর ভ িু ক ই। েললুম ভেতীয েোর ভেেোহ  রনল   ো ক  ? 
  
অন ন ই কস থো েনল । তনে েযোনিলোর জীে  িোনলো লোগনি। 
  
তখ  োর মত  এই প্রসে িোপো ভিনয কপোযোনরোর  থো তুললোম। ওর প্রোণযভক্তর  থো 
েললোম। 
  
িোেনত করোমোঞ্চ লোনগ আমোনির মনধযই আনি  কসই এর ুল কপোযোনরো। তোরপর 
সন ৌতুন  েলল, যভি এখ ই খুে িেপে এ েো খু   নর কিভল? 
  
ভ ভেেধোয েললুম, কিহ পেু হনলও মভেষ্ক ওর সনতজ। তোই ধনর ভঠ ই কিলে। 
  
সভতযই ওেঁর মত  মো ুর্ িুনেো জন্মোনে  ো। ও সে খু খোরোপী আমোর েোরো হনে  ো। ভ ন্তু 
যভি ক উ ব্ল্যো নমল  নর, আভম তোহনল তোনির কিোখেুনজ খু   নর কিলনত পোভর। মন  
হয রোেোর  ু ুনরর মত  ওনির কমনর কিলো উভিৎ। 
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স্বী োর  রনতই হল ওর  থো। 
  
এর পর এই অট্টোভল োর প্রোিী  ইভতহোনসর সোেী হনয আনি। তোর প্রসে উঠল। েনযড 
 যোভরিংেন র খুলতোত সযোর এিোেে কিোগ  রনে। কসইসে সম্পভত্ত অ যন  িো   ো  নর 
তোর িোইনপোন  িো   নর কগনি । 
  
 থোয  থোয লোেনরনলর  থো উঠল। েনযড কিোেনেলো কথন  জোন । ক ম  কয  হনয 
কগনি । স্ত্রীর  থোয ওনঠ  েনস । অেস্থ্োর ভেপোন  অভতভথযোলো খুনলনি । 
  
 যোভরিংে  সুপুরুর্ই  য, সুেক্তোও। টোইনলর অন   েুদ্র অভ ভঞ্চৎ র ঘে োয 
সূেোভতসূক্ষ্ম েণে ো ভিনল ।  রে  েদ্ধ পোগল। পোভখ কিখোর আ নের কথন  ভয োনর 
কেভয আ ে-েলনল  েনযড। 
  
কসভি  আমরো ঘৃণোেনরও িোেনত পোভরভ   রেন র এই পোভখ কিখোর আগোমী ভিন  এ  
মমেোভন্ত  ঘে োর সোেী হনয থো নে….. 
  
. 
  
০৮. 
  
( ) 
  
কপোযোনরো আযোেোিী হনল আমোর িোরপোনয ভ রোযোর এ েো প্রোিীর গন়ে তুনলনি। 
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সহজোত উৎসোনহ েলল, েনু্ধ ক োন ো কমলো  ী জলসো  য। অথেো, ক োন ো ভয োর 
কখলোও  য। এিোনে অন   ভ িু আমোনির েুভদ্ধ ভিনয কিখনত হনে।এক্সন  কিখনত 
পোে  ো েনল হয কতো তুভম হধযেয হোরোে। এক্স আমোনির কিোনখর সোমন । ভ ন্তু এখ  
প্রে হল ক  কসই : েযভক্ত কয অ ভত োনলর মনধয এক্স এর ভয োর হনত িনলনি? 
জো নত পোরনল ভ শ্চয তোন  েোেঁিোেোর কিিো  রতোম। কপোযোনরোর হস্থ্যে কিনখ েললোম, 
কতোমোর অ ুনযোি ো আভম েু নত পোরভি। ভ ন্তু আমরো এখ ও অন্ধ োনর হোতন়ে 
কে়েোভে। 
  
কপোযোনরো হঠোৎ েলল, েলনত পোনরো ক  খু  হনত পোনর? 
  
এ আেোর  ী প্রে? এ কতো তুভম জোন ো। 
  
কপোযোনরো হঠোৎ ধম  ভিনয েনল উঠল, এতভি  এনসি এেো েু নত পোরি  ো? 
  
তুভম এখ ও জো োনল  ো কয ক  কসই এক্স….  তভি  আর এর মিোনে  োিোনে? 
  
 ভেরক্ত হনয কপোযোনরো েলল, এক্স-এর কমৌভল ত্ব কতো ওখোন ই, ও জো নত কিনে ক  , 
আমোনির খুেঁনজ কের  রনত হনে। 
  
এক্স এর অতীত আনলোি ো  রনলও  ী তো েু নত পোরনে  ো? 
  
অসম্ভে। প্রোয িভের্যৎেোণীর মত কপোযোনরো েলল, তুভম িোেেোর অে োযও পোনে  ো কয 
 খ  হতযো হনে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

62 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

মোন  এই েোভ়ের ক উ খু  হনে? 
  
হো 
  
তুভম তোন  কিন ো  ো। 
  
 যভি জো তোম তোহনল কতোমোন  এখোন  আ োর প্রনযোজ   ী ভিল? 
  
তোহনল, তুভম শুধুমোত্র এক্স এর উপভস্থ্ভত কথন , খু  হনত যোনে ধনর ভ ে? 
  
পূনেের কপোযোনরো হনল রোনগ কিনে প়েত, ভ ন্তু যোরীভর  পেুতোর  োরনণ তো কিখোনত 
পোরনি  ো। শুধু েলল, হযোেঁ। যভি কিখো যোয ক ো  কিনয যুদ্ধ ভেযোরি সোিংেোভি  েো 
ক োন োনিনয েহু ডোক্তোনরর আভেিেোে ঘনেনি, তোহনল ধনর ক ওযো হয কয কসখোন  হয 
যুদ্ধ হনে  য কতো ক োন ো কমভডন ল   িোনরন্স হনত িনলনি। কযম িোনে কেো  য ুভ র 
কঘোরো কিরো কিনখ প্রোণীর যেনিনহর অেস্থ্োন র  থো। 
  
ভ ন্তু সোিংেোভি নির িনলর উপভস্থ্ভত কিনখ এ থো হলি  নর েলো যোয  ো কয, ওখোন  
যুদ্ধ হনে। 
  
ভঠ ই। ভ ন্তু হতযো োরীর কেলোয এ ইভেত আশ্চনযের  য। 
  
ভ ন্তু খু ী কয আনর েো খুন র জ যই আসনে তো  ো হনতও পোনর। হযনতো অে োয 
জীে  যোপন র জ য আসনত পোনর। যোরীভর  অসুস্থ্তোর জ য হযনতো কপোযোনরোর এই 
আনেোল তোনেোল ভিন্তো। 
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কপোযোনরো ভ ন্তু অভস্থ্র। ওসে েুজরুভ  আমোর সহয হয  ো। মন  ক ই কসই ভেগত যুনদ্ধ 
ভমাঃ অযোস ুইনযর  ীভতে  োভহ ী? আভম অেযয কতোমোন  কজোর ভিনয েভলভ  আভম 
 ৃত োযে হে েো খু ীন  খুেঁনজ েোর  রনত পোরেই। ভ ন্তু িুপিোপ েনস থো ো আমোর 
ধোনত সয  ো। কতোমোর সোমন র এই কজো়েোনজো়েো তোসগুনলো কিনখ েল, ক োন ো িল 
ভজতনে। 
  
ভ ন্তু কপোযোনরো আভম যতেণ  ো এক্স ক  ভি নত পোরভি 
  
রোনগ কিনে প়েল কপোযোনরো সনে সনে, কেো ো, গিেি ক োথো োর! কপোযোনরোর এই 
ভিৎ োনর  োরভেস ঘনর এনস ঢু ল। ভ ন্তু  োরভেস আসোনত ও সিংযত হনয, ওন  হোত 
ক ন়ে েোইনর কযনত েলল। পনর কেোিন  কিনপ করনখ েলল, তুভম ভ নজন  কেো ো 
িোেনলও তো তুভম  ও, েুভদ্ধ খরি  র। এক্স ক   ো ভি নলও সে ঘে ো কযো োর পর 
ভ শ্চযই তোর  লোন ৌযল ভ িু ধোতস্থ্  রনত কপনরনিো? 
  
হনত পোনর। 
  
হনত পোনর  য–ভ শ্চযই েুন নিো। মন র অলস প্র ৃভতর জ য তুভম কখলনত 
িোনলোেোসনলও েুভদ্ধ খরি  নরো  ো। আভম েলনত িোই কয যখ  কস তোর উনদ্দযয ভসদ্ধ 
 রনে, তখ  এম  এ েো পভরনেয, েো পভরভস্থ্ভত হতভর  রনে যোনত কস হতযো  নরভ  
 রনত পোনর  ো, তোর মন  হনে েুভ  কসই এই গভহেত  োজভে  নর কিনলনি, মোথোয 
ঢু নি? 
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সভতযই এভি েোনতো িোভেভ । সভতয কতোমোর তুল ো হয  ো কপোযোনরো। 
  
তেুও কপোযোনরোর ম  পোওযো কগল  ো। শুধু েলল, ক   কয ঈশ্বর আমোর পো িুনেো 
অন নজো  নর ভিনল?  োরভেসন  পোভঠনয িোও। তুভম ভ নজ ভ িু  রনে  ো শুধু ক  ভ  
 রনি, েলনি কিোখ- ো  সজোগ করনখ কিনখ-শুন  যোনে। কগোপন  অন যর িরজোয কিোখ 
করনখো। 
  
আনত ঘো লোগল। সে ভ িু েলনল  রনত পোরে, ভ ন্তু  োনরোর িরজোয িোভের িুনেোয 
কিোখ রোখনত পোরে  ো। 
  
ওহাঃ, িুনল ভগনযভিলোম তুভম এ  ইিংনরজ িদ্রনলো । যতেু ু পোনরো তোহনল তোই  োনরো, 
এ জ  অথেে পেু েৃদ্ধ আর ভ  এর কথন  কেভয আযো  রনত পোনর। 
  
. 
  
(খ) 
  
পরভি  এ েো েুভদ্ধ এল মোথোয। ওর ঘনর ভগনয েললোম, সোরো রোত  োল কতোমোর 
 থোগুনলো কিনেভি। আভম কতোমোর মত গুণসম্পন্ন  ই। ভসিোরস মোরো যোেোর পর সে 
েুভদ্ধ সুভদ্ধ কয  কলোপ কপনযনি, আমোর  থোগুনলো কপোযোনরো মন  হল খুে সহো ুিূভতর 
সনে শু নি। 
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সোহস কপনয েললোম, আমোনির সোহোযয  রোর জ য এখ  এ জ   ভরত মেো কলো  
িোই। েুভদ্ধ, প্রজ্ঞো, অভিজ্ঞতো সেই আনি–েনযড  যোভরিংে । ভেশ্বোস  নর ওন  ভ নল মন  
হয  োজ হনে। 
  
হঠোৎ িমন  উনঠ েলল,  ো  খন ো  ো। 
  
ক    য কপোযোনরো? 
  
 ো। এসে আেিোর আমোর  োনি আর ক োন োভি   নরো  ো।  তেু ু জোন ো ঐ 
িদ্রনলো ন ? কতোমোর কযেু ু আনি ওর তোর  ণোমোত্র ক ই। 
  
কহ েনু্ধ িুনল কযও  ো আভম এখ ও কেেঁনি আভি, যভিও পেু। কপোযোনরোর কযর্  থোেো 
আমোর মন  েযথোর  ়ে তুলল। কিোনখর ক োনণ জল েলমল  নর  ন়ে প়েোর আনগই 
িুনে পোলোলোম। 
  
. 
  
 (গ) 
  
িোরোক্রোন্ত হৃিনয কপোন়েোেোভ়ের কযর্ প্রোনন্তর কেঞ্চেোনত েনস প়েলোম। ভ জে  হনলও 
যহরভে কিোনরর আনলোয মন োরম। ম েো কয  েোতোনস ক্রময কিনস কযনত লোগল… 
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এই টোইলনসই ক োন ো েযভক্তন  হতযো  রোর এ  স্পি পভর ল্প ো আনি। ভ ন্তু ক  কস? 
কস  োন  খু   রনে? ভমাঃ লোেনরল… তনে ভ  ভ নজ। স্ত্রীর হোত কথন  মুভক্ত পোওযোর 
জ য?…. 
  
 োহ। কসর মিোনে  োউন   োউন  ভিভ   ো। কযম  ভমনসস  রে ।-এনির ভ  কমোভেি 
থো নত পোনর হতযোর? অথে? এখোন  প্রিূত অনথের েনযড  যোভরিংে , যভি  যোভরিংে ই হয 
হতযো োরীর উনদ্দযয? আর তোহনল িোঙ্কভল  ভ  কসই সম্ভোেয খু ী? তোিো়েো যভি ভমস 
ক ভল েো  রে ,  যোভরিংেন র িূর সম্পন ের ক োন ো আত্মীয হ , তোহনল ওন  পৃভথেী 
কথন  সরোেোর  োরণ আনি।  ন েল লোেনরল  যোভরিংেন র েনু্ধ। যভি ক োন ো উইল 
 রোর সম্ভোে ো থোন  তোহনল  ন েল লোিেো  হনে। এিোনে িোেনল  যোভরিংে  খুন র 
এ েো কমোভেি হতভর হয। আেোর যভি  োল কথন  িনল আসো কসই ভত্রন োণ কপ্রনমর  থো 
মন  হয। িনল এখোন  িোঙ্কভল রো এনস পন়ে , ভমনসস িোঙ্কভল  অসুস্থ্, ভের্ খোইনয 
তোন  মৃতুযর ক োনল কঠনল ভিনত িোয, স্বযিং ভমাঃ িোঙ্কভল । ভমাঃ িোঙ্কভলন র সনে 
জুভডনথর সম্পন ের িভেেো কিনস উঠল। সুেরী কসনক্রেোরী; এখোন  পৃভথেী কথন  ভমনসস 
িোঙ্কভল ন  সভরনয কিলোেো স্বোিোভে । ভ ন্তু এই সম্ভোে োর  থোয ম েো িোরোক্রোন্ত হল। 
অেযয এলোরে ন ও েোি কিওযো যোয  ো। ক উ তোন  হতযো  রনত িোয। হঠোৎ মন  
হল যভি ক োন ো হতযো োরী এখোন  কথন  থোন  তনে এলোরে ই তোর লেয, ক   এম  
মন  হনে? তোর হভিয কপোলোম  ো। ভমস ক ভল তরুণী  ো হনলও পুরুনর্র মোথো ঘুভরনয 
ভিনত পোনর। যভি ভমস ক ভল ও এলোরেন র মো খোন  জুভডথ  োেঁেোর মত এনস পন়ে, 
তোহনল তোনির মোখোমোভখনত ঈর্েণ  োম  েস্তুভে কতো কথন ই যোয। ভ ন্তু…যভি এলোরে ই 
এক্স হয? 
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প্র ৃতপনে ক োন ো সমোধোন ই আভম কপৌঁিনত পোরলোম  ো। হঠোৎ ক োেঁনপর পোনয এ েো 
যনে িে ো িোনে। কপোযোনরোর  থো অ ুযোযী ভ নজন  যথোসম্ভে লুভ নয করনখ ক োেঁনপর 
আ়েোল কথন  লেয  রলোম। ডাঃ িোঙ্কভল  কহেঁনে যোনে। িুহোত অযোপ্রন র পন নে। কিোখ 
মোভের ভিন । ভের্োিেে কিহোরো। 
  
িোঙ্কভল ন  ভ নয েযে থো োনত ভমস ক ভল  খ  ভপি  কথন  এনসনি েু নত পোভরভ । 
  
কের কপনতই েমো কিনয ভ লোম, আমোর  থোয উভ  কতম  আমল ভিনল   ো। পুনরোন ো 
েোভ়ের ভিন  তোভ নয েলনল , কয  ভিনক্টোভরযো আমনলর স্থ্োপতয হযলী। ভ  সুের! 
  
তোন  িোনলো  নর জো োর জ য েললোম, েসু   ো। েনস পন়ে েলনল ,  ী সুের! ভ ন্তু 
যত্ন  ো ভ নল যো হয। 
  
হঠোৎ আমোর ভিন  তোভ নয েলনল , এত ভ  িোেভিনল  কয আভম এলোম কেরই কপনল  
 ো? েললোম। ভমাঃ িোঙ্কভল ন  কিখভিলুম। 
  
আভমও তোই কিনেভি–ক   েলু  কতো অত ভের্ণ্ণ কিখোভেল? 
  
ভঠ ই কিনখনি । 
  
 ো–মোন  থতমত কখনয েললুম, হোজোর হনলও  োনজর মো ুর্ কতো, তোর এম  ভের্ণ্ণতো 
ভঠ  কয  মো োয  ো। 
  
হনত পোনর। ভ সৃ্পহ  ণ্ঠস্বর কযো ো কগল ভমস ক ভলর। 
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অথেোৎ আপভ ও েলনি  উভ  অসুখী। কয যো িোয তো  রনত  ো পোরনল অসুখী হয। 
  
ভঠ  েু লোম  ো আপ োর  থো। 
  
গত কহমনন্ত ভমাঃ িোঙ্কভল  এ েো গনের্ণোর সুনযোগ কপনযভিনল  ভ ন্তু স্ত্রীর জ য তো 
 রনত পোনর ভ । অসুস্থ্ স্ত্রী, স্বোমী কিন়ে থো নত পোরনে  ো। আর যভি যো ও তনে এই 
সোমো য মোইন য তোনির িলনে  ো। 
  
েু লুম, অসুস্থ্ অেস্থ্োয এ ো কিনল কযনত পোনর   ো ডক্টর। 
  
অসুস্থ্! তোর অসুস্থ্তো সম্পন ে  তেু ু জোন   আপভ ? 
  
 সেেো জোভ   ো। তনে কিনখ মন  হয কতো ভতভ  অসুস্থ্। 
  
অদু্ভত এ  কহনস েলনল , এই অসুখ ভ নযই ভতভ  সুখী। িমন  উঠলোম, েু নত 
অসুভেধো হল  ো ডোক্তোনরর প্রভত তোর সহো ুিূভত রনযনি। 
  
কেয ভ িুেণ আমরো  ীরে। তোরপর ভ রেতো িে  নর েললোম, মন  হয িুেেল, অসুস্থ্ 
স্ত্রীরো স্বোিোভে   োরনণই স্বোথেপর হনয পন়ে । 
  
হযোেঁ ভঠ ই েনলনি । 
  
এেো ভ  ভমনসস িোঙ্কভলন র কেনত্রও প্রনযোজয? 
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আসনল েযোপোরেো ভ  জোন  , ভমনসস িোঙ্কভল  সোরো ভি  ভেিো োয শুনয থো োর মভহলো 
  । ভতভ  ভ নজর কখযোলখুভযনত িলনত িোনলোেোনস । 
  
গম্ভীর িোনে ভমস ক ভলর  থোয িোেেোর কিিো  রলুম িোঙ্কভল নির পভরেোনর জভেলতো 
আনি। 
  
আপভ  ভ শ্চয ডাঃ িোঙ্কভল ন  িোনলোেোনস ? ক ৌতূহনলর সনে প্রে  রলোম। 
  
কমোনেই  ো। এর আনগ িু-এ েোর মোত্র কিখো হনযনি ওনির সনে। 
  
তখ  ভ শ্চযই ভমাঃ িোঙ্কভল  তোর িুাঃনখর  থো েনলনি ? 
  
ক োন োভি   ো। এসে  থো আভম আপ োর কমনয জুভডনথর  োনিই শুন ভি। 
  
শুন ই কেি োয িনর ওনঠ ম েো। ওর সে  থো অন যর সনে, তেু ভপতোর সনে  য। 
 োেো ঘোনয  ুন র ভিনে কিেোর মত েনল কগনল , আপ োর কমনযর তোর মভ নের উপর 
যনথি আস্থ্ো, েলনত কগনল উভ  হোত। ও এ িম ভমনসস িোঙ্কভল ন  সহয  রনত পোনর 
 ো। 
  
গিীর কেি োয েভল, তোহনল আপ োর মনত জুভডথ স্বোথেপর। 
  
হুেঁ, কস  থো েলনত পোনর । প্র ৃত অনথে জুভডথ এ জ  িে হেজ্ঞোভ  ।  োনজই ভমনসস 
িোঙ্কভল  ওনির পনথ েোধো স্বরূপ। 
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খোরোপ েনল ভ , আভম জুভডথন  জোভ  িোরী এ গুেঁনয। িীর্ণ ঘর  ুন ো এই েযনস। 
আমোনির কযৌেন  আমরো অন   হহ হুনলো়ে  নরভি তোই  য? 
  
ও সম্বনন্ধ আমোর ক োন ো সময জ্ঞো  ক ই ঠোন্ডো গলোয উত্তর ভিল। 
  
এ েু অেো  হনয তো োলোম। হযনতো ক োন ো েত স্থ্োন  আঘোত ভিনযভি। ও িয েিনরর 
কিোে হনে। আমরো সমসোমভয   ই। তোই আমোর েক্তনেযর জ য িুাঃখ প্র োয  রলুম। 
  
 ো,  ো, আপভ  লভিত েো  ুভণ্ঠত হনে   ো। আসনল আমোর জীেন  ক োন োভি  কস 
সময আনসভ  
  
িুাঃভখত-ভমস ক ভল–আপভ  েড্ড কেভয কিনল মো ুর্। িো়ুে  কতো ওসে  থো। 
  
অ যো যনির সম্পন ে এ েু ভ িু েলনে । আসনল এখো  োর  োউন  কতো কসিোনে আভম 
ভিভ   ো। 
  
তো েনে। যভি লোেনরল পভরেোনরর  থো েনল , তোহনল ওনির েহুভি  ধনর জোভ , 
সিেিংয। সপভরেোর। িুাঃনখর ভের্য কযর্ পযেন্ত ওনির অভতভথযোলো খুনল েসনত হল। 
 ন েল কগোনেিোরো ভ রীহ কলো । সোিংসোভর  ভেপযেনয হয কতো ভমনসস লোেনরল স্বোমীন  
পী়ে   নর , এইর ম হয ভেপযেনয প়েনল কমনযনির। 
  
ভমাঃ  রে  সম্পন ে ভ িু জোন  ? 
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কেভয ভ িু  ো। লোজু  স্বিোনের িমৎ োর মো ুর্। কেভযরিোগ সময ক নেনি মোনযর 
কহিোজনত, তোই কেোধহয এম ভে হনযনি । সেভ িু খুেঁভেনয কিখোর অিযোস ও োর। 
  
আপভ  কেোধহয ঐ ভিল্ড গ্লোস থো োর জ য এ থো েলনি । 
  
 ো ভঠ  কস  থো কিনে েভলভ , যোরো যোন্ত প্র ৃভতর, সিংসোর কথন  িূনর থো নত িো , 
তোরো মন  হয এই িোনেই ভ নজনির েযে রোনখ । 
  
েুন ভি। 
  
এই হনে আমোনির জীে  ও কিোে জোযগোর ইভতেৃত্ত। কযখোন  অভত িদ্র প্র ৃভতর মো ুর্ 
অভতভথযোলো িোলোয কসখোন  কেোধহয যত পেু, েৃদ্ধ এনস ভি়ে  নর।  তু   নর কস 
জোযগো সম্বনন্ধ তোর  ী েলোর আনি? 
  
ওর  থোয কের্ থো নলও সতয। কপোযোনরোর, যোর উপভস্থ্ভত এ ভি  িোঞ্চনলযর ভিল, আজ 
তোর আর ক োন ো মূলয ক ই, এ েো িীঘেশ্বোস কেভরনয এল। 
  
ভমস ক ভল অেো  হনয েলনল , আপ োর আেোর ভ  হল? 
  
েললোম, ভ িু  ো, আপ োর  থোগুনলো িোেভিলোম। শুন নি  ভ শ্চয কযৌেন  এ েোর 
এখোন  এনসভিলোম। ভ ন্তু তোর সনে এখ  োর ক োন ো ভমল ক ই। 
  
ভমস ক ভল  ন়েিন়ে েনস েলনল , তখ  ভ শ্চযই সেোই সুখী ভিল, সুের পভরনেয ভিল? 
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যভিও এ  এ  সময তোই মন  হয। তনে মন  হয  খ ও ক োন ো অেস্থ্োনতই আমরো 
সুখী  ই। এখ  মন  হয তখ ও অন ন  অসুখী ভিনল  এখোন । 
  
জুভডথ কেোধহয অসুখী  য। িোনলোই আনি– 
  
ভ  জোভ ? উিোসী  িোনে েভল,  যোভরিংেন র  থোই ধরু   ো, ভ  এ ো ীত্মিোনে ভি  
 োেো । 
  
কমোনেই তো  য। কিোেঁস  নর ওনঠ । ভতভ  অ য জগনতর মো ুর্। ভেনত্তর মনধয মো ুর্ 
হনযনি । ভতভ  জীেন  অসুখী হনত পোনর   ো 
  
আপ োর  থো ভঠ  েু লোম  ো। 
  
 এ েু  োনজর সনে েলনল , জীেন  সুখ  োন  েনল জোভ   ো। আমোর ভিন  কিখু  
  
 েু নত পোরভি, আপ োর ক োথোও এ েো েযথো আনি। 
  
ক োন ো  থো  ো েনল আমোর ভিন  ভমস ক ভল তোভ নয রইনল , তোরপর কিোযোল কিনপ 
েলনল , আপভ  আমোর সম্পন ে  তেু ু জোন  ? 
  
 ো, মোন , আপ োর  োম শুন ভি— 
  
ক ভল আমোর পিেী  য। তো  ী জোন  ? ওেো আমোর মোনযর পিেী। আভম এখ  এেোই 
েযেহোর  ভর। 
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হ িভ নয উভঠ, তোহনল এর আনগ? 
  
 আমোর আসল পিেী হনে ভলিভিল্ড। 
  
ভলিভিল্ড! িে  নর ঘুনর েললুম, মযোভথউ ভলিভিল্ড! 
  
ভেিভলত  ো হনয েলনল , জোন   কিখভি। আমোর েোেো ভিনল  িযঙ্কর স্বোথেপর। েহু 
অতযোিোর  রনত । সোমো যতম স্বোধী তোও আমোনির ভিল  ো। েেীজীে   োভেনযভি, 
তোরপর আমোর কেো - থো কযর্  রনত পোরনল   ো। কেি োয  ণ্ঠ রুদ্ধ হল ওর। 
  
েললুম,  ি হনে আপ োর, থো  ওসে  থো। 
  
স রুণ ধরো গলোয েলল, আমোর কেো  মযোগীন  যভি কিখনত ।  ী কয হল তোর। 
পুভলনযর  োনি হঠোৎ ধরো ভিল। আভম জোভ  এ োজ ও  রনত পোনর  ো– র  র  নর 
ক েঁনি কিলল ভমস ক ভল। 
  
ওর  োেঁনধ আলনতো হোনতর িোপ ভিনয েললুম, যোন্ত কহো  ভমস ক ভল। আভম কতো জোভ , 
ও এ োজ  নরভ । 
  
. 
  
০৯. 
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তখ  প্রোয ি-েো। ক োেঁনপর ওপোয ভিনয  ন েল লোেনরল ধীনর ধীনর কহেঁনে যোনে । 
এ হোনত েেু  ও অ য হোনত িুভে গুভলভেদ্ধ েুন ো পোযরো। 
  
ডো  শুন  কেয অেো  হনয ভজনজ্ঞস  রনল , আপ োরো িুজন  এখোন  ভ   রনি ? 
এই কপোন়েো েোভ়ের সোমন  আমরো  খ  আভস  ো। ভ  জোভ   খ  কিনে পন়ে। 
এভলজোনেথ–আনর কতোমোর জোমো  োপ়ে ক োিংরো হনয যোনে কয। 
  
এভলজোনেথ ক ভল কহনস েলনল , ভমাঃ কহভটিংস এর জ য ও োর রুমোলেো ক োিংরো 
 নরনি । 
  
খুে িোনলো, খুে িোনলো। েনলই িলনত আরম্ভ  রনল । আমরোও ও োর সেী হলোম। 
আপ  মন  েলনত লোগনল , এই েুন ো পোযরোগুনলো এম  ক োিংরো  নর কয ঘর কিোর,  ী 
েলে। 
  
আপ োর েেুন র হোত কেয িোনলো েু লুম। 
  
 ক  েলনল? েনযড েুভ । 
  
কিোনখ ক ম  কিখনি  আজ োল।  থোর ভপনঠ  থো। কয  ভ িু েলনতই হনে। 
  
কিোনখ? মে  য। িূনরর ভজভ স িোনলো কিভখ  োনির ভজভ স কিখনত কিোনখ িযমো লোনগ। 
আজন র সন্ধযোেো কেয িোনলো লোগনি েলু ? 
  
সভতযই সুের উত্তর  রল ভমস ক ভল? 
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এ মোত্র িোরতেনর্েই এম  সন্ধযো কিনখভি, তোরপর এই টোইলনস। িো রোর কযনর্ 
অেসর যোপন র জ য এই র ম জোযগো কেয িোনলো। ভ  েলু  ভমাঃ কহভটিংস। 
  
উত্তর  ো ভিনয মোথো  ো়েলুম। েোভ়ের  োিো োভি এনস েনযড ও  যোভরিংে ন  কিখনত 
কপলোম েোরোেোয। ভমস ক ভল পোয  োভেনয েোভ়ের কিতনর িনল কগল। 
  
েোরোেোয েনস গল্প িলল কেয ভ িুেণ।  রে  এ সময প্রেোে  রল, যো গরম, এ েু 
ঠোন্ডো পো ীয কপনল মে হত  ো। 
  
এ আর কেভয ভ  আর, েযেস্থ্ো  রভি। সহো ুিূভতর সনে  ন েল েলল। 
  
আমরো ধ যেোি জোভ নয কিতনর কগলোম। 
  
েোরোেোর পোনযই ড্রভযিংরুনমর কিতর কথন  আলমোভর কখোলোর যে কপলোম। তোর পনরই 
এ  কমনযলী  ণ্ঠ, ভিৎ োর  নর উঠল, এখোন   ী  রি? 
  
শুধু এেু ু শু নত কপলোম, েো-েোইনর ওরো এ েু ঠোন্ডো পো ীয…। 
  
মোমোর েোভ়ে? এজ য েনলভি কতোমোন  ভিনয এসে  োজ িলনে  ো। 
  
 ো। 
  
কিোপ। এখোন  িো িত্র খুনল েনসভি? হনে  ো। কেোতলেো িোও েলভি। 
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 ন েল ভ িু গলোয ভ  কেো োনত িোইল। 
  
ভমনসস লোেনরল ধম োভ  ভিল, কপোয থো নে,  ো কপোর্োয িনল যোনে। সনখর আেিোর 
  
আলমোভরনত কতমভ  আে োেোর যে এল, তখ  ভমনসস লোেনরনলর কসোচ্চোর উচ্ছ্বোস, 
কযম   ু ুর কতমভ  মুগুর। 
  
 ন েনলর সোমো য কজোরোনলো প্রভতেোি কযো ো কগল, এ কতোমোর িীর্ণ েো়েোেোভ়ে কডইভজ, 
এতেো িোনলো  য। 
  
েো়েোেোভ়ে? এেোভ়ে ক  িোলোয? তোরপর আেোর ভ েব্ধতো। ভ িু পনরই স্খভলত পোনয 
 ন েল কেভরনয এনল । সোমো য সমনযর মনধয  ী পভরেতে । 
  
আমরো এম িোনে তো োলুম কয  ভ িুই শুভ ভ । 
  
 ন েল অপ্রভতনির হোভস কহনস েলল, কিখলোম কেোতনল আর কতম  হুইভস্ক ক ই। 
  
 েললোম, ভঠ  আনি, ভঠ  আনি। এখ  আর হুইভস্কনত প্রনযোজ  ক ই। 
  
ভমনসস লোেনরল হ হ   নর ওপোনযর িরজো ভিনয েোগোন  ক নম কগনল । ওন  কিনখ 
কঘন্নোয কিতরেো ভরভর  নর উঠল। এম  ভ ষু্ঠর মভহলো আর ভেতীয ক ই। 
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 ন েনলর ঐ অস্বভে র অেস্থ্োেো হোল্কো  রোর জ য  রে   থোর িুল ুভর কিোেঁেোনলো। 
ভ নজর হ নযোর।  ন েনলর েুন ো পোযরো…ইতযোভি অন    থো েনল কগল। মৃতুয তোর 
 োনি। ভেশ্রী েযোপোর তোই, ভল োনর তোর ক োন ো সৃ্পহো ক ই। 
  
 ন েনলর েুন র িোর  োমোনত  যোভরিংে ও কযোগ ভিল। ভতভ  েলনল , আমোর এ  
আইভরয েনু্ধ ভিল। কেয কেপনরোযো। এ েোর িুভেনত আযোরলযোনি কে়েোনত ভগনযভিলোম। 
তোন  ক ম  িুভে  োেল জো নত িোইনল কয ঘে ো কস েলল, শু নে   োভ  কসই 
ঘে োেো? 
  
আমরো সেোই েললোম, ভ শ্চযই, ভ শ্চযই, েনযড েলল এেো ভঠ  গল্প  য, এ  ভ ষু্ঠর 
সতয ঘে ো। অন ন  আনি যোরো ভ িেযতোর মনধয আ ে খুেঁনজ পোয। আমোর েনু্ধভে 
তোনিরই এ জ । ভয োনর পোরিযেী। েেুন র হোত িমৎ োর। তোর এ  িোইও কস 
ভয োনর ভগনযভিল। তোর িোই তোর আনগ আনগ পথ পভরষ্কোর  নর িনল। হঠোৎ েনু্ধভে 
েনল যখ  এনগোনত এনগোনত অন  িূর িনল কগনি, তখ  মন  হল জন্তু জোন োযোনরর 
আর  ী প্রনযোজ ? সোমন ই কতো ভয োর রনযনি। কযই িোেো অমভ   োজ। শুন ই 
হৃি ম্প হল। ভ ন্তু েনু্ধভে অমোভয িোনে কহনস েলল ক োন ো ে য প্রোণীর কিনয মো ুর্ 
ভয োর অন   আ নের। কস ভ ষ্কম্প ভিনত্ত গুভল িোলোল। তোই তোর প্রোণ ভ নয পোলোেোর 
সময কপল  ো। হঠোৎ কথনম ভগনয লোভিনয উনঠ েলল, ভ িু মন   রনে   ো, আমোর 
 োজ আনি, এখ  িভল েনলই অিৃযয হনয কগনল । 
  
আমরো ভ শ্বোস কিলোর সময কপলোম  ো। ভ   োে ীযতোর মনধয এ ভে খুন র  োভহ ী 
শুভ নয কগল। 
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 রে  েলল,  ী িযঙ্কর। িোেনতই পোভর  ো। 
  
আমরো িুপ  নরই রইলুম। 
  
 রে  আেোর েলল, ভ িু মো ুর্ আনি যোরো অন   সুখ ভ নয জন্মোয। 
  
 োর  থো েলনি  েনযড  ো তোর েনু্ধর? 
  
আভম সযোর উইভলযোনমর  থোই েলভি। িূনর এ  পোযরোর যে শুন ই  ন েল েেু  তুনল 
ভ নল । 
  
ভ ন্তু েেু  তো   রোর আনগই ক োেঁপ ো়ে  োেঁভপনয পোযরোেো উন়ে কগল। 
  
কগোেঁি িুমনর েলনল , েযোেো খরনগোস  ভি িুনলর গোনির রস কপনযনি। করোনসো মজো 
কিখোভে। েনলই েেু  কথন  গুভল িুেঁ়েনল । 
  
আর সনে সনে গুভলর যে েোতোনস ভমভলনয কযনত  ো কযনতই এ   োরী  নণ্ঠর তীব্র 
আতে োি কযো ো কগল। 
  
 ন েল লতোন ো গোনির মত ক েঁনপ উঠনল । েেু  হোত কথন  খনস প়েল। এ কয 
কডইভজর  ণ্ঠস্বর। 
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আভম আনগই িুনে ক োেঁনপর ভিন  িুেলুম, কপিন   রে । ক োেঁপ সভরনয কিখলুম– 
ভমনসস লোেনরল উেু হনযভিনল । খরনগোস কিনে গুভল িোভলনয কি   ন েল। জ্ঞো  
হোভরনযনি  ভমনসস লোেনরল।  রে ন  েললোম যীঘ্র ডাঃ িোঙ্কভল  অথেো  োসেন  ডো ু  
  
 রে  স্বগনতোভক্ত  রল, উি, এত রক্ত সহয  রনত পোভর  ো। 
  
 োসে েোনি  এনল । িোঙ্কভল ও প্রোয সনে সনেই এনল । 
  
েোনি  ও িোঙ্কভল  ভমনসস লোেনরলন  ক োল পোেঁজো  নর তোর ঘনরর ভিন  িুনে কগল। 
তোর পর প্রোথভম  শুশ্রূর্ো কসনর কিো   রনত িুেনল । ভরভসিোর  োভমনয েলনল , খুে 
অনল্পর জ য কেেঁনি কগনি । 
  
কিোে  নর তোন  ঘে োেো জো োলুম। েলনল , িুিেোগয, িযেো  ন েলন  ভ নয, িুেেল 
মো ুর্, মন  হয এখ  স্ত্রীর কিনয স্বোমীর ভিন  কেভয  জর ভিনত হনে। 
  
 ন েল এ েো কিোট্ট হেঠ খো োয েোচ্চোর মত  িুেঁভপনয  োেঁিনি। আ-আমোর কডইভজ 
কডইভজ। 
  
ওেঁ োন  সোন্ত্ব ো ভিলোম। সে ভঠ  হনয যোনে। 
  
 আসনল অল্প আনলোয আভম মন   নরভিলোম খরনগোস। 
  
এনত ঘোে়েোেোর ভ িু ক ই। িুল মো ুর্ মোনত্ররই হয। আপ োর হোেে িুেেল অত কিনে 
প়েনে   ো। িোনলো হয এ েো ই নজ য  ভ নয ভ  । 
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 ো,  ো, আভম কেয সুস্থ্ আভি। কডইভজর  োনি কযনত পোভর এ েোর? 
  
িোঙ্কভল  েলনল , ভঠ  এখ   য, েোনি  ওর  োনি আনি। ডাঃ অভলিোরন  কিো  
 নরভি, এখ ই এনস প়েনে । 
  
ওনিরন  হেঠ খো োয করনখই িনল এলোম। 
  
হঠোৎ  নয জ  কমনয পুরুনর্র গলোর যনে তোভ নয কিভখ এলোরে  ও জুভডথ 
 েিম্পভতর মত গোনয গো লোভগনয হোসনত হোসনত এভগনয আসনি। পূনেের এই ভেনযোগোন্ত 
ঘে োর করয মোত্র ওনির মনধয ক ই, অসহয। এ েু  োেঁ োনলো  নণ্ঠ জুভডথন  ডো নতই 
িুজন  থমন  িোেঁ়েোল। সন্ধযোর ঘে োেো জোভ নয ওনির প্রভতভক্রযো লেয  রনত লোগলোম। 
  
জুভডথ সহজিোনেই েলল, ভ  সে যোনেতোই ঘে ো এখোন  ঘনে। 
  
এলোরে  ভেনর্োিগোর  নর েলল, যো প্রোপয েুভ়ের তোই কপনযনি। কযম  ভহিংসুনে কতম  
েি কমজোজী। কযন োন ো স্বোমীই এ োজ  রনত পোনর। আপভ  ভ  মন   নর  এেো 
েুন়েোর ইেো ৃত? 
  
ধমন র সুনর েভল,  ো, এেো ভ ি ই িুঘেে ো। 
  
ধম  শুন , গলো  োভমনয এলোরে  েনল, হযনতো ভঠ । তনে এইর ম িুঘেে ো মোন  
মোন  সিংসোনর যোভন্ত আন । এেো আপভ  হযনতো মো নে   ো। আর যভি  ন েল ইেো ৃত 
এেো  নর , তোহনল আভম তোন  েোহেো ভিই। 
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এ অ যোয, প্রগলিতো, ও সে ভ িু  য। 
  
এলোরে  ভ নজন  সোমনল ভ নয েলল, কযনহতু আমরো সমে ঘে োেো ভ িোনে ঘনেনি 
জোভ   ো, তোই এখ  ক োন ো ভসদ্ধোনন্ত আসো যোনে  ো। িুনেো কেনত্রই িুই িদ্রনলো  স্ত্রীর 
হোত কথন  মুভক্ত পোেোর জ য এই ঘে োেো ঘভেনযনি। প্রথম িদ্রনলো  ভরিলেোর পভরষ্কোর 
 রনত উপনর আিম ো গুভল িুেঁ়েনি , যো িুঘেে ো হনল আসনল খু । ভেতীয িদ্রনলো ভে 
আনরো সনরস। কখলো কখলনত ভগনয গুভল িনস্ক কগল। এনির িুজন র স্ত্রীরোই জীে  
অভতি  নর তুনলভিল। 
  
ভ ন্তু  ন েল কস ধোনতর কলো   য। এলোরে  েলল, এর ম ভিন্তো  রো আপ োর মত 
িদ্রনলোন র পনে সম্ভে  য। অথি ভি রোত কিখভি শু ভি উভ  স্ত্রীর হোনত ভ যেোভতত 
হনে । এ কয ভেধোতোর আযীেোি  য তোর পনে কস থো ক  েলনত পোনর। 
  
এনির সনে  থো েলনত প্রেৃভত্তনত েোধভিল। তনে ওর  থোর মনধয কয সভতয ভ ভহত 
ক ই, তো  য। কসেোই আমোর ভেভ্রোভন্তর  োরণ হল। 
  
কিরোর পনথ আেোর  যোভরিংেন র সনে কিখো হল। হঠোৎ ভজনজ্ঞস  রল, ভমাঃ কহভটিংস, 
ভ  মন  হয উভ  ভ  অজ্ঞোতসোনরই  নরনি ? 
  
কযর্ পযেন্ত আপভ ও এ থো েলনি ? অেো  হনয েললোম। 
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 ো, আসনল কস থো েলনত িোইভ । আসনল ভমনসস লোেনরনলর ভেশ্রী েযেহোনরর  থোও 
কয িুলনত পোরভি  ো। 
  
এেো সতয।  োরণ কসভি  সোমো য হুইভস্ক ভ নয যো  রনল । অেনযনর্ ভেিোয ভ নয 
কপোযোনরোর  োনি কগলোম। ওখোন  কগনলই হযনতো যোভন্ত পোে। 
  
হযনতো  োরভেনসর  োনি কপোযোনরো সে  থো শুন নি। এন র পর সেোর প্রভতভক্রযো, িল  
েল  সে েললোম। 
  
কপোযোনরো আমোর  থোগুনলো ম  ভিনয শু ল। ও ভ িু েলোর আনগই েোনি  ঘনর ঢু ল। 
  
 ভেরক্ত  রোর জ য িুাঃভখত। কিনেভিলোম ডাঃ িোঙ্কভল  এখোন  আনি  হয কতো, ভমনসস 
লোেনরল এখ  ভ িুেো সুস্থ্।  ন েনলর সনে কিখো  রনত িোইনি । ভতভ  ক োথোয জোন   
ভমাঃ কহভটিংস? 
  
কপোযোনরোন  ভজনজ্ঞস  রলোম, খুেঁনজ কিখে ভ  ো, ও ভ াঃযনে মোথো  ো়েল। েোনি ন  
সনে ভ নয কেভরনয এলোম। 
  
ভমাঃ লোেনরলন  কিনখ েললোম, ভমনসস লোেনরল এখ  কেয সুস্থ্, আপ োর সনে কিখো 
 রনত িোইনি । 
  
ওাঃ, কডইভজ আমোর সনে কিখো  রনত িোয? মোনযর ডো  শুন  ভযশু কযিোনে উৎিুল হয, 
কসিোনে  ন েল আ নে েলনল , ভ শ্চযই যোে। কয  হোনত স্বগে কপনল । আপ  মন  ভ  
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েলনত েলনত িুনে কগনল , িনল মোন  কহোেঁিে কখনল । হোত েোভ়েনয  ো ধরনলই পন়েই 
কযনত । ডাঃ িোঙ্কভল  ভঠ ই েনলনি , আঘোতেো কযনলর মত ভেেঁনধনি। এনত সনেহ 
ক ই। 
  
 ন েলন  এন েোনর কেন ই আ নত হল আমোন । েোনি  সোির আহেো  জো োল, 
কিতনর আসু । 
  
আমরো িুজন  খোনের পোনয এলুম পিেো সভরনয। ভমনসস লোেনরল সমূ্পণে সুস্থ্   , তেু 
স্বোমীন  কিনখ ভেিভলত হনল । এ  হোনত েযোনিজ অ য হোত েোভ়েনয জজে–জজে? 
  
কডইভজ, কডইভজ, ঈশ্বরন  ধ যেোি, কয তুভম সুস্থ্ হনয উনঠনি। আমোয েমো  নরো 
কডইভজ। 
  
 ন েনলর আনেগ জ়েোন ো কিোনখর জল কিনখ মন  হল এই ভ রীহ মো ুর্েোন  সনেহ 
 রনত যোভেলোম। ভ  অ যোয! স্বভেনত েু  িনর কগল, কয  েুন র ওপর কথন  কেো োেো 
ক নম কগল। 
  
েোইনরর ঘভ়ের ঢিং ঢিং যনে িমন  উঠলোম। পোেঁি  ঠো ুর খোেোনরর ডো  ভিল।  ত 
সময হু হু  নর কেভরনয কগনি েু নত পোভরভ । 
  
কয কযম িোনে ভিলোম ডোইভ িং রুনম কসই কপোর্োন  কিখো হল। কপোর্ো  পোটোেোর  থো 
অেযয কতম  ক ই। প্রথমেোর কিখলোম ভমনসস িোঙ্কভল  কেয কসনজগুনজ এনসনি  
আজ। কেয উৎিুল কিখোভেল।  ন েল আনস ভ , স্বোিোভে । 
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কখনত কখনত ক উ আজ ভেনযর্  থো েনলভ । পভরভস্থ্ভতেো পভরনেনযর সনে কেয 
পভরপোভে, মো ো সই। 
  
লন  এনস সেোই িভ়েনয ভিভেনয েসলোম। শুধু জুভডথ ও এলোরেন র জল খোওযোেো 
আমোন  পী়েো ভিল। অেোধয কিনলনমনযনির যোসন র হোভতযোর এখ  োর ভপতো-মোতোনির 
ক ই, হোয ভপতো! 
  
িোঙ্কভল  ও  েন র মনধয েীষ্ম প্রধো  কিনযর করোনগর েযোভধ ভ নয  থো হভেল। ভমনসস 
িোঙ্কভল  ও েনযড পোযোপোভয ভ ন্তু এ েু িূনর। 
  
এভলজোনেথ এ েো েই-এর মোন  এম িোনে ভ ভে়ে হনযভিল কয  থো েলোর সোহস 
কপলোম  ো। 
  
এ ো কতো আর কেভযেণ েনস থো ো যোয  ো। অেনযনর্ কপোযোনরোর  োনিই কগলোম। কিখো 
কগল কপোযোনরো এ ো  য,  ন েলও আনি।  ন েনলর কিহোরোর ক োন ো উন্নভত হযভ । 
এখ ও ভেেণে, অ ুতোনপ িগ্ধ। 
  
গিীর কেি োর সনে েনল কগল, ওন  আভম িোনলোনেনস ভেনয  নরভি। কযম  সুের 
কিখনত ভিল, স্বিোেভেও ভমভি মধুর।  ী েলে মেঁভসনয কপোযোনরো। ওন  প্রথম কযভি  
কিনখভিলোম কসভি  মন  হনযভিল, এই কসই কমনয যোন  আভম িীঘে োল খুেঁনজ কে়েোভে। 
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আমোন  িোেঁভ়েনয থো নত কিনখ কপোযোনরো ইযোরোয েসনত েলল।  ন েনলর েক্তনেযর সনে 
আমোর ম শ্চনে যুেতী কডইভজ ও কপ্রৌঢ়ো কডইভজর িভে কিনস উঠল। সভতয সমনযর সনে 
সনে মো ুনর্র  ত পভরেতে  হয।  ত িোরো । 
  
 ন েল আমোর অন   আনগ এনসভিল, মন  হয, তোই আমোর প্রনেনযর সনে সনেই 
প্রস্থ্ো   রল। 
  
কপোযোনরো আমোর  োনি আেোর সে পুঙ্খো ুপুঙ্খ জো নত িোইল, েললোম। ভ ন্তু ক োন ো 
মন্তেয  রল  ো। ওর মুনখর িোে আভম ক োন ো  োলই েু নত পোভরভ । কেয ভ িুেণ িুপ 
কথন  কপোযোনরো েলল, তোহনল তুভমও কিনেভিনল, গুভল কিোেঁ়েোেো ইেো ৃত। 
  
অ পনে স্বী োর  রলুম, হযোেঁ, কসজ য েমো িোইনত আমোর ক োন ো লিো ক ই। 
  
এেোভ  কতোমোর ভ নজর ধোরণো  ো ক উ কতোমোর মন  ঢুভ নয ভিনযনি? ভজনজ্ঞস  রল 
কপোযোনরো। 
  
কস র ম ভ িু  য। তনে এলোরে ও এই র মই েলভিল। অেযয ওর মত  অসিয 
কলোন র এ থোেো েলো ভ িু ভেভিত্র  য। 
  
আর ক উ, কপোযোনরোর েু নরো কজরো িলনি। 
  
েনযড  যোভরিংে । ভতভ ও এইর ম ভ িু েনলভিনল । 
  
কপোযোনরো িীঘেশ্বোস কিলল, ওহ, েনযড  যোভরিংে । 
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 হোজোর হনলও িদ্রনলো  অভিজ্ঞ। মো ুনর্র িভরত্র সম্পন ে প্রিুর জ্ঞো । অন   জোন  । 
  
 স্বোিোভে । কপোযোনরো মোথো  োেঁভ নয েলল, ঘে োর সময যভিও ভতভ  উপভস্থ্ত ভিনল   ো। 
  
 হুেঁ। শুধু ওরোই   , আমোরও কয  মন  হনযভিল। অেযয এখ  
  
ভঠ  আনি। েোরেোর েমো িোইনত হনে  ো। এেো এ েো ধোরণো মোত্র, ওর ম পভরভস্থ্ভতনত 
কয ক উ তোই  নর থোন । 
  
মোন  মোন  ভগনয তোভরনয তোভরনয আমোন  কিখনত লোগল। ভঠ  েু নত পোভর  ো ওর 
মন র  থো। 
  
ইতেতাঃ  নর েললোম, হযনতো ভঠ ই েনলি, ও সে কিনখ শুন — 
  
ভঠ । কতোমোর ক োন ো কিোর্ ক ই। এর ম পভরভস্থ্ভতনত ওর ম মন  হওযোেো স্বোিোভে । 
  
কপোযোনরোর ঘর কথন  ভিনর ভেিো োয শুনয স্বভে পোভেলোম  ো। িোেলোম হোয ভেেোভহত 
জীে ! ভ ন্তু কপোযোনরো  ী েলনত িোয? ভ িুই কতো েলল  ো। হঠোৎ মন  হল যভি ভমনসস 
লোেনরল মোরো কযনত ! তোহনল? ক েঁনপ উঠলোম কপোযোনরোর কসই েু নরো খেরগুনলোর মনধয 
এ ঘে োভে অ য র ম ভ িু? েোইনর কথন  মন  হত ভমাঃ লোেনরল ও োর স্ত্রীন  খু  
 নরনি , ভ ন্তু ইেো ৃত  য েনল ভেিোনর যোভে হল  ো। ভ ি ই িুঘেে ো, ঘে ো প্রেোহই 
তোর প্রমোণ ভিত। তোহনল এেো কপোযোনরোর ভেভিত্র খুন র ঘে োগুনলোর মনধয  েসিংনযোজ  
হত। 
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সভতযই কতো, এ েু েুভদ্ধ খরি  রনল এরও েযোখযো পোওযো যোয। এ হতযোর  োয   ন েল 
লোেনরল হনলও, আ়েোল কথন  কপোযোনরোর কসই এক্সই এই  োজ  নরনি। 
  
 োাঃ ভ ন্তু যখ   ন েল গুভল িুেঁন়েনি  আভম কতো  োনিই ভিলোম। যভি  ো- োাঃ, তোহনল ভমাঃ 
লোেনরনলর সনে সনেই ক উ তো   নর গুভল িুেঁন়েনি? প্রভতধ্বভ  হযোেঁ, এখ  কয  মন  
হনে এ ভে প্রভতধ্বভ  শুন ভি আভম– 
  
অসম্ভে। িনর ভস  এক্সপোেেরো ভ শ্চযই েোর  রনে । পরেতেী পযেোনয ভ  ভ   রো 
হনযনি। পুভলনযর কিোর্ ক ই,  োরণ আমরোই েনলভিলোম অজ্ঞো েযত হঠোৎ গুভল 
িুেঁন়েনি , তোই েেু  সম্বনন্ধ, কখোেঁজ খের ক  ভ । ভ ন্তু মজোর েযোপোর এখোন ই কয এ 
েযোপোরেোনত ক   কয আমরো সেোই এত ভ ভশ্চত ভিলোম? কপোযোনরোর কসেোনরর মত কসই 
ঘে োর সনে আর এ ভে হতযো ভ ি  িুঘেে ো েনল কযোগ  নর ভিনযভি। হঠোৎ মন  হল 
কপোযোনরো কয  আমোর  ণে ুহূনর েনল কগল, ক ম  েনু্ধ কতোমোর মভেষ্ক এেোর সোেোল  
হনয উনঠনি… 
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প াযার্রা লাক্রির্য উঠল 
১০. 
  
( ) 
  
 সে শুন  কপোযোনরো লোভিনয উঠল। সোেোস! এই র মই কিনযভিলোম, আভম কিনযভি, তুভম 
ভ নজই ভেনের্ণ  নর সতয উদ্ধোর  নরো। 
  
তোহনল েনু্ধ ভঠ  ভেনের্ণ  নরভি? এেোও কতোমোর কসই এক্স  োমীয েযভক্তভে েোরো 
সিংঘভেত আনরো এ ভে ঘে ো! 
  
প্রেোতীত িোনে সতয! ভ ভেেধোয কপোযোনরো েনল কগল। 
  
এই হতযোর উনদ্দযয ভ , তোহনল? 
  
 ভ িুই ভ  কতোমোর মোথোয ঢু নি  ো? 
  
 োাঃ! 
  
এ েো ধোরণো আভম  রনত পোরভি, সে ঘে োগুনলোর মনধয ভ  কসই এ ই কযোগসূত্র? 
  
ভঠ  তোই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

89 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

 ী কসই কযোগসূত্র? অধীর হলোম আভম। হঠোৎ কস প্রথম ভিন র কপোযোনরোর মত কখোলনস 
ঢুন  ভগনয েলল, িোনলো হয, যভি তুভম এখ ই  ো জোন ো। 
  
অিুে ভিৎ োর  নর েভল,  ো–আমোয এখ ই জো নত হনে। আমোয িুল েুন ো  ো। শুধু 
কজন  রোনখো কতোমোর ভেনের্ণ ভমনথয  য। 
  
থ্রোইভেনস  ি পোে, পেু যরীর তেু এ ো লন়ে কযনত িোও। কতোমোন  কযোধরোন ো যোনে 
 ো। 
  
িুল-িুল। ভপ্রযেনু্ধ আমোর। তুভম কতো আমোর হনয লন়ে যোনে। আভম কতো কতোমোর কিোনখ, 
কতোমোর  োন ই কিখভি, শু ভি। শুধুমোত্র কসই  থোেো েনল এ েো ভেপি কডন  আ নত 
িোই। 
  
ভেপি।  োর? আমোর? 
  
 হতযো োরীর। 
  
আশ্চযে। তুভম তোন  ধরনত িোও ভ ন্তু ধরো িোও  ো। অথেো, তুভম এখ ও িোেনিো এম  
আভম িুেেল কয ভ নজন  রেো  রনতই পোরে  ো। 
  
মন  রোখনে এ েো  থো কহভটিংস কয এ েোর খু   নরনি, প্রনযোজন  কস ভেতীয, তৃতীয, 
…..অজস্র খু   রনত পোনর। 
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হুেঁ, গুম হনয েভল, ভ ন্তু আনর েো হতযোর ঘে ো ঘেনত পোনরভ  এখোন , ভ যো ো েযথে 
হনযনি। 
  
হযোেঁ, খুে কসৌিোগয, এসে েযোপোর আনগ কথন  আেঁি  রো যোয  ো। তোই কতো আভম 
কতোমোন  েোেঁভিনয রোখনত িোই। 
  
ওর স রুণ  ণ্ঠ আমোর েযভথত  রল। তনে এ থো েলনত পোভর, আনগর কপোযোনরো 
এখ  থো নলও, কপোযোনরোর েতেমোন র উপভস্থ্ভতই হতযো োরীর হৃি  ম্প  েোভ়েনয 
তুনলনি ভ শ্চযই। 
  
ভের্ণ্ণ মন  কপোযোনরোর ঘর িো়েলুম, ক  কসই এক্স? এ েু অস্পি সনেহ আমোর মন  
ঘুনর কে়েোনে, এই সময জুভডথন  পো ়েোও  রলোম। 
  
গত সন্ধযোয এলোরেন র সনে তুভম ক োথোয ভগনযভিনল? 
  
জো তোম ও এ েো কিোখো ক োন ো উত্তর কিনে যোর জ য আমোন  প্রে কথন  যত িূনর 
ভিেন  কিনল কিনে। তোই হল…..।  োনজর সনে উত্তর এল, সভতয েোেো, েুন  পোই  ো 
কতোমরো অত আমোনির কপিন  কলনগ থোন ো ক  ? 
  
 ো- মোন  ক েল জো নত িোইলোম। 
  
ভ ন্তু ক  ? ক   এসে প্রে  নর আমোন  তুভম কখোেঁিোও? 
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আভম ওর  োনি এলোরেন র কখোেঁজ কপনত কিনযভিলোম। তোই ঠোন্ডো কমজোনজ েললোম, 
েললোম, রোগ ক োনরো  ো জুভডথ। এই সোমো য উত্তর পোওযোর অভধ োরেোও ভ  আমোর 
ক ই? 
  
েুভ   ো, ক   এসে জো নত িোও। 
  
আসনল আভমও কতো সেভ িু জোভ   ো, তোই এ েু জো োর আেনহ ভজনজ্ঞস  রলোম। তুভম 
কতো এন েোনরই ভ সৃ্পহ, কিওযোনলর ভিন  মুখ ঘুভরনয আনি। 
  
ভমনসস লোেনরনলর িুঘেে োর  থো েলি, কস কতো শুন ভি। আভম কতো তখ  েোনমর েোইনর 
টযোম্প আ নত ভগনযভিলোম। যোন্ত গলোয জুভডথ উত্তর ভিল। 
  
কমজর এলোরে  কতোমোর সনে ভিনল   ো? 
  
 ো। গত োল রোনত কতোমোর সনে কিখো হওযোর িু-ভত  ভমভ ে আনগ আমরো এ সোনথ 
হনযভিলোম। এেোর হনলো কতো? ক োথোয  োর সনে  খ  যোে, এসে জো নত কিনয 
আমোন  ভেরক্ত  নরো  ো। আভম আমোর মত  িলে। 
  
তো, ভঠ । এেো আমোনির কমন  ভ নতই হনে। কমজোজ  ো হোভরনয েললোম। 
  
লেয  রলোম ওর এ গুেঁনযভম িোেেো  োেনি। 
  
শুন  খুভয হলোম। সেসময ঐ র ম কহডভেিোনরর মত  যোস   রনে  ো কতো। 
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 ভঠ  এম  সময ডাঃ িোঙ্কভল  এনস উপভস্থ্ত হনল । 
  
েনল জুভডথ, আমোনির এর মনধয অন   সময  ি হনয ভগনযনি। 
  
িোঙ্কভলন র  থোগুনলো শুন  মন  হল উভ  কয  ওর অভিিোে । জুভডথ ওেঁর কসনক্রেোরী 
হনল , হু ুম িোলোেোর কতো এ েো যোলী তো থো ো ির োর। এ েরিোে  রো যোয  ো। 
তনে িোঙ্কভলন র ভেনিযর কেো ো কিনখ সেসময ভ শ্চযই কমনযরো  োত হনয প়েনে  ো। 
এলোরে  ও িোঙ্কভলন র মনধয তিোৎেো েড্ড কেভয প্র ে হনয উঠল। জুভডনথর জ য  ি 
হল। কেিোরো, িু-ক ৌ োয পো ভিনয হোেুডুেু খোনে। তেুও এলোরে ন  ও পভরতযোগ 
 রু –এেো আভম িোই  ো। 
  
জুভডথ টযোম্প ভ  নত ভগনযভিল, তোহনল এলোরে  ক োথোয ভিল? যভি ধভর ও গুভল 
িুেঁন়েনি, তোহনল উনদ্দযযভেহী  এই গুভল কিোেঁ়েোর  োরণ  ী? এলোরেন র কতো মভেষ্ক 
ভে ৃভত হযভ , ভ  জোভ  ওর মনধয ভ  কিনখনি জুভডথ। 
  
. 
  
 (খ) 
  
জুভডনথর সুখ-িুাঃখ আমোয আহত  নর। ভ ন্তু যখ ই অিৃযয এক্স-এর কঘোরোনিরো এেিং 
এ েো হতযো োন্ড ঘেনত িনলনি–এরূপ এ েো ভিন্তো আমোয তো়েো  নর, তখ  কয 
েযভক্তগত সমসযোগুনলো েো জুভডনথর  োি কথন  আমোয অন   িূনর কেন  ভ নয যোয। 
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কস আঘোত এনস কগনলও কসৌিোগয ক্রনম তো মোরোত্ম  হযভ । মন  পন়ে  যোভরিংেন র 
উচ্ছ্বোনসর েনস েনল কিলো এ ভে ঘে োর  থো। এলোরেন রও স্ত্রী েতেমো । েনযড কখোেঁজ 
খের রোনখ । হযনতো জুভডনথর জ যই এলোরেন র েযভক্তগত জীে  ভ নয িুলনিরো ভেিোর 
 রনত শুরু  নরভি। 
  
েনযনডর  োনি কজন ভি এলোরেন র স্ত্রী এ জ  কখোেঁ়েো করোমো   যোথভল । তোই ওনির 
ভডনিোসে হযভ । এ জ  অসূযো   যোর ভপতোর  োনি এ সুখের েনে।….। 
  
পনরর  নয ভে ভিন  কসর ম ভ িু ঘনেভ ।  ন েলও কেভযরিোগ সময তোর স্ত্রীর পোনযই 
 োেো । তোর জ য এখ   তু   োসে ভ নযোগ  রোর িনল েোনি  তোর ভ নজর জোযগোয 
ভিনর কগনি। 
  
এর মনধয এ ভিন র  থো েলো যো – 
  
কপোযোনরোন  ভমনসস িোঙ্কভলন র ঘনর কপলোম। ওর ভ নিেয মতই  োরভেস মোন মোন  
কপোযোনরোন  ওখোন  ভ নয যোয। ওনির  োনি এ েো কিযোর কেন  ভ নয েসলোম। 
  
কপোযোনরোন  ভমনসস িোঙ্কভল  তোর সুখ-িুাঃনখর  থো কযো োভেনল । ভতভ   োতর িোনে 
েলভিনল , ভ নজর যরীর ভ নয আভম িীর্ণ ভেব্রত, কসজ য ভ নজরই িীর্ণ লিো হয। 
মোন  মোন  মন  হয এইর ম িোনে অন যর কেো ো হনয কেেঁনি থো োেো অপরোধ। এর 
কিনয পৃভথেীর কথন  ভেিোয ক ওযো িোনলো। 
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উেঁহু মযোডোম, এ আপ োর িুল ধোরণো, এ েো সুের িুলন  েোেঁিোনত হনল আেোিন র 
প্রনযোজ  ভ ন্তু ে িুনলর কেলোয তোর প্রনযোজ  হয  ো। আমোর েলনত কগনল  োনরোর 
 োনিই মূলয ক ই, অথি কেনি থো োর  ী অপভরসীম আেহ। 
  
ভমনসস িোঙ্কভল  এ েো িীঘেশ্বোস কিনল েলনল , আপ োর  থো আলোিো।  োনরোর জ য 
আপ োন  িুভশ্চন্তো  রনত হয  ো, ভ ন্তু আমোর জন র জ য ভিন্তো হয। এ েো কেো ো হনয 
আভি। 
  
ভতভ  ভ  হোেিোনে কসর ম ভ িু প্র োয  নরনি ? 
  
 ো- ো। মুনখও  য, হোেিোনেও  য। ভ ন্তু ওর মুখ কিনখ আভম েু নত পোভর ও  ত 
অসুখী। আনরো িনযর  োরণ হনে ও িীর্ণ কেপনরোযো। 
  
কেপনরোযো?  ো মযোডোম এ েযোপোনর আপ োর সোনথ এ মত হনত পোরভি  ো। 
  
 ো পোরোেোই স্বোিোভে ।  োরণ আভম যতেো ওন  ভিভ , আপভ  ততেো  য। েুভ  কয আভম 
 ো থো নল ওর জীে  আনরো স্বেেময হনয উঠনে। এ েো িীঘেশ্বোস কিনল েলনল , 
মোন  মোন  মন  হয আমোর িনল যোওযোই িোনলো। 
  
এ আপ োর অসুস্থ্ মন র ভিন্তো, এ িম এ ভিন্তোন  প্রশ্রয কিনে   ো। কপোযোনরো 
 থোগুনলো ভমনসস িোঙ্কভল ন  েনল উঠনল । ভমনসস িোঙ্কভল  ভ ন্তু গম্ভীর হতোযোর সনে 
েনল িলনল , এ সিংসোনর আভম  োর উপ োনর লোগে?  োর জ য কেেঁনি থো ে? 
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কসভি  েোনিন র সনে  থো েলোর সময কস েলভিল, জোন   ভমাঃ কহভটিংস, যোরো েনল 
আভম ভ নজন  কযর্  নর ভিনত িোই, জো নে  কসেো ওনির মন র  থো  য। 
  
হোয সিংসোর,  ী ভেভিত্র তোর গভত প্র ৃভত!… 
  
এই ভমনসস িোঙ্কভল ন  এ ভি  অ য কিহোরোয কিখলোম। 
  
কসভি  কিোনর  োরভেস কিোনরর মুক্ত েোতোস কসেন র জ য কপোযোনরোন  েোগোন  েভসনয 
ভিনয কগনি। আভম কসখোন  কপৌঁিলোম। সিয কিোেঁেো িুনলর মত হোসনত হোসনত ভমনসস 
িোঙ্কভল  ও োর স্বোমীর ঘর কথন  কেভরনয আসনি । এম ভে আর  খ  কিোনখ পন়েভ । 
  
আহ! মেঁভসনয কপোযোনরো! সোিো    ন  িোেঁনত হোভস িভ়েনয েলনল , েনযনডর সনে ও 
েোভ়ে যোভে। জো োলো িরজোয পিেো পিে  নর সোভজনয ভিনয আসে। 
  
তোরপর কপোযোনরোর পোনয এ নিযোনর েনস েলনল , গত োল জন র লযোনে িেো োেো 
কিনল ভগনযভিলোম। শু লোম ও আর জুভডথ লযোেনরেভরর জ য ভ  ক ভমন ল ভ  নত 
কেভরনযনি। তোরপর এ েো হোওযো িুসিুস িভতে  নর ভ নয েলনল , িোভগযস ভেজ্ঞো ী 
হইভ ,  ইনল কিোনরর এই মুক্ত েোতোস কসে   রনত পোরতোম  ো। 
  
কপোযোনরো রভস তো  নর েলনল , কিখনে  মযোডোম সে ভেজ্ঞো ীরো কয  আপ োর  থো  ো 
শুন  কিনল। 
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ভ শ্চযই  ো। আপভ  িোেনে   ো কয আমোর স্বোমীর প্রভত ক োন ো শ্রদ্ধো ক ই। ওর মত 
এম  সোধ ো  জন র থোন  েলু  কতো? 
  
হঠোৎ  োসে েোনিন র  থো মন  প়েনত মন  হল ভমনসস িোঙ্কভলন র পভতিভক্ত এ েু 
েো়েোেোভ়ে হনয প়েনি  ো? 
  
ভমনসস িোঙ্কভল  কপোযোনরোন  েলনল , জোন   জজে আসনল এত িোনলো মো ুর্ তোর 
জ যই ওন  ভ নয কেভয িয। মো ুনর্র উপ োনর লোগেোর জ য কয ক োন ো  োনজর  ুেঁভ  
ভ নত উভ  প্রস্তুত। 
  
ভ শ্চযই, ভ শ্চযই, কস  থো েলনত 
  
ভ ন্তু এসে  থো ক উ কেোন    ো জোন  । ক োন োভি   ো ভ নজর উপনর গনের্ণো  নর 
েনস । 
  
েললুম। তখ  ভ শ্চযই ভ নজর স্বোনস্থ্যর প্রভত সজোগ থো নে । 
  
ম্লো  কহনস ভমনসস িোঙ্কভল  েলনল , এ েোর এ  ভের্োক্ত গযোস ভ নয ভ   োিেোই  ো 
েোেঁভধনয ভিনল   ী েলে। 
  
তোই  োভ ? 
  
তনে আর েলভি  ী। িুাঃনখর সনে ভমনসস িোঙ্কভল  েলনল । ওন  এ েো েযোনঙ্কর মনধয 
েভসনয ভেজ্ঞো ীরো প্রোয িভত্রয ঘন্টো ধনর মো ুনর্র কিনহ ঐ গযোনসর প্রভতভক্রযো  ী হনে, 
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তোর পরীেো  নরভিনল । উভ  কতো মোরোও কযনত পোরনত । এ জ  প্রনিসনরর মুনখ 
আভম এসে  থো শুন ভি। সোহস থো ো িোনলো ভ ন্তু কেপনরোযো হওযো িোনলো  য। আভম 
হনল কতোত পোরতোমই  ো। 
  
কপোযোনরো ধীর ভস্থ্র গলোয েলনল , এর জ য প্রনযোজ  অতযোভধ  সোহস ও ম সিংনযোগ যো 
সুস্থ্ মভেনষ্কর মো ুনর্র পনে  ল্প ো  রোই অসম্ভে। 
  
তোহনলই েলু  আমোর িয থো নে  ো। ঐ ভগভ ভপগ, ইেঁিুর ওনির উপর পরীেো িোলোেোর 
এ েো সীমো আনি। যোর পর আর  োজ হয  ো। তখ  প্রনযোজ  হয মো ুনর্র কিনহ তোর 
প্রভতভক্রযো পরীেো  রো। জ  হযনতো ভ নজরই উপরই ক োন োভি  কস পরীেো  নর 
েসনে। 
  
কসই মুহূনতেই েনযনডর আভেিেোে ঘেল। 
  
আভম প্রস্তুত আভি। েোরেোর েনল উঠল। 
  
 েনযড তৎেণোৎ েলনল , আযো ভর কতোমোর ক োন ো  ি হনে  ো। 
  
কমোনেই  ো। েরিং অ যভিন র কিনয আভম অন   কেভয সুস্থ্। তোরপর িুজন  িনল 
কগনল । কপোযনরো গিীরিোনে েলনল , তোহনল িোঙ্কভল  আমোনির আধুভ   সন্নযোসী,  ী 
েল েনু্ধ? 
  
এ েু কিনে েললোম, তোই কিখভি। ভ ন্তু আমোর মন  হয িদ্রমভহলো এই র ম— 
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ক োন োর ম? 
  
 োে ীয িভরত্র েলনত কযর ম, কসর ম। এ ভি  প্রতযোখযোতো স্ত্রীর িভরত্র,  খ ও িুল 
কেো োেুভ র জ য ভেি, অ য সময আত্মপ্রতযনযর িরম পর োষ্ঠোর প্রতী । আজ 
কিখলোম,েীর পূজোয আত্মোহুভত পযেন্ত ভিনত পোনর এম  এ  মহীযসী  োরীর জভমিোর। 
তনে  ী, সে ভ িুনতই  োে ীযতো কথন  যোনে। 
  
কতোমোর ভ  মন  হয  ো কহভটিংস আসনল উভ  কযিোনে ভ নজন  জোভহর  রনত িো , 
েরিং কসর ম  য, এ েু ভ নেেোধ প্র ৃভতর মভহলো। 
  
ভ নেেোধ ভ  ো েলনত পোভর  ো, তনে িোলো   য– 
  
আমোর মত? কস আেোর  ী? 
  
আহ! কিোখ েুনজ কিখনে  আ োনযর পরীরো এনস  োন   োন  গো  শুভ নয যোনে। 
  
আভম ভেরক্ত হনয ধমন  উঠনত ভগনযভিলোম। ভ ন্তু  োসে েোনি  আসনত থোমনত হল। 
আমোনির কিনখ কহনস লযোেনরেভরনত ঢুন ই প্রোয সনে সনেই এ েো হোত েযোগ  ুভলনয 
কেভরনয এনল । আমোনির ভিন  তোভ নয েলনল , িেো ো ভ নয কগনি । হঠোৎ মন  
পন়েনি হোত েযোগেো কিনল কগনি । যোই ওরো অনপেো  রনি । 
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হঠোৎ েোনিন র কিহোরোর ভিন  তোভ নয মন  হল, হযনতো এিোনে জীে   োেোনত 
 োেোনত উভ  েোন্ত হনয প়েনে, তোই ভমনসস িোঙ্কভলন র এভিন  এ েু  জর রোখো 
িোনলো। 
  
হুম। কিোখ েুভজনযই কপোযোনরো েলল, তোর আেোর কসো োলী সুের ক যিোম– 
  
আভম এ ুে অেো  হনযই তো োলোম। ক  ই েো এই মুহূনতে ওর ক েল িুনলর  থো মন  
প়েল েু লোম  ো। তোই উত্তর খুেঁনজ  ো পোওযোনত িুপ  নরই রইলোম। 
  
. 
  
১১. 
  
 যতিূর মন  প়েল পনরর ভি  ভ ন্তু আনলোি ো আমোর মন র প্রযোভন্ত  ি  রভিল। 
  
আভম, জুভডথ, েনযড ও  রে  িোরজন  ভিলোম। ভের্য েস্তু ভিল অদু্ভত। করোনগ িুনগ 
িুনগ মো ভস  িোরসোময হোভরনয কিনল কয মো ুর্, তোর যন্ত্রণোভেহী  উপযনমর েযেস্থ্ো 
 রোর ডোক্তোভর যোনস্ত্রর  োম উইথযোন ভজযো। ক   এর ম ভের্যেস্তু এনস পন়েভিল েলনত 
পোভর  ো। তনে আমরো িুজ  পনে ও িুজ  ভেপনে যুভক্ত ভিভেলোম। েনযড  যোভরিংে  
েক্তো,  রে  আেহী কশ্রোতো, জুভডথ ভ িের কযোগযহী িোনে িীর্ণ মন োনযোগী। 
  
আভম এর পনে যুভক্ত কিখোনত পোরনলও, এই েযেস্থ্ো কমন  ভ নত পোরভিলোম  ো। তখ  
িোেপ্রেণতোর েনয করোগীর আত্মীয স্বজন রো কযম  খুযী কতম  েযেহোর  রনে । 
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আমোর যুভক্তনত  রেন রও সোয ভিল। শুধু কস েলল, যভি অেযয রুগীর মত থোন  
তনেই এর ম ভ িু  রো কযনত পোনর। 
  
 যোভরিংে  েনল উঠল, ক উ কতো আর স্বইেোয জীে  তযোগ  রনত িোয  ো। এরপর 
ভতভ  কযো োনল  কয এ জ   যোন্সোর করোগী িীর্ণ িোনে িুগনলও কযর্ পযেন্ত ভ নজর 
জীে  তযোগ  রনত পোনরভ । ভতভ  শুধু ডোক্তোরন  কডন  েনলভিনল  এম  ক োন ো 
েযেস্থ্ো ভ   রো যোয  ো, যোনত পৃভথেী কথন   ীরনে িনল যোওযো যোয? ডোক্তোর 
েনলভিনল  তো সম্ভে  য। ডোক্তোরও জো নতো তোর েোেঁিোর কথন  মনর যোওযোই িোনলো। 
তোই ভতভ  ক ৌযল  নর কেভেনল মরভি  কেভয  নর করনখ ভিনয েনলভিনল , খুে  ি 
হনল কখনত। তোহনল প্র োরোন্তনর ডোক্তোর তোন  মোরণোস্ত্র ভিনয কগনি । ভ ন্তু করোগী সে 
কজন  কতো ভ নজর মৃতুযর েযেস্থ্ো ভ নজ  রনত পোনরভ । 
  
তোই েনযড েলভিনল  ক উ ভ নজন  মোরনত পোনর  ো। 
  
এেোর জুভডথ েনল উঠল, ভতভ  অসুস্থ্ েনল করোগীর িোনলোমে িোেেোর িোভযত্ব অ যনির। 
এ ভসদ্ধোনন্তর িোর করোগীর ওপর কিন়ে কিওযো ভঠ   য। আসনল এই সে করোগীনির 
তোনিরই ভ নত হনে, যোরো এর মেল িোয।  োউন  ভির োনলর জ য যোভে ভিনত কগনল 
এ োজ কতো  োউন   ো  োউন ই  রনত হনে। 
  
েনযড েলনল , যভি এর জ য তোন   োঠগ়েোয িোেঁ়েোনত হয, তনেও? 
  
তো ক  ? আভম যভি িোলনেনস  োনরোর জ য এ োজ  ভর, তোহনল এ  ুেঁভ  ভ নত 
ভ শ্চযই ভপিপো হে  ো। 
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েনযড েলল, অত সহজ  য কযখোন  েোেঁিো মরোর প্রে জভ়েনয আনি, আই  কসখোন  
হোনত ক ওযো  ভঠ । 
  
 রে  েনল, কিনলমো ুর্ েনল হযনতো জুভডথ এ থো েলনি। 
  
কমোনেই  য। আসনল আপ োরো িোেনি  ওিোনে  োউন  কমনর কিলো যোয  ো, ভ ন্তু আভম 
েলভি তো  য, আভম তোর মেল িোই, আভম কতো হতযো  রোর উনদ্দনযয  োউন  মুভক্ত ভিনত 
িোইভি  ো। 
  
ভ ন্তু আসল ঘে োর সময কিখনে ক উ কতোমোন  িো়েনি  ো।  রে  ত ে  নর িলনত 
লোগল। 
  
ক  েলল? আভম জীেন  আপ োনির মত মহত্ত্বর েো অপভরহোযে িোভেভ  যোর জ য এ জ  
অসুস্থ্, পেু মো ুর্ন  পৃভথেী কথন  সভরনয ভিনত ভেধোনেোধ  রে। এনত আমোর ভ িু মোত্র 
হোত  োপনে  ো। 
  
সভতয এ থো কয, যোরো সমোজন  ভ িু ভিনত পোরনে তোনিরই কেেঁনি থো ো উভিৎ। 
  
তোহনল আপ োরো সমোনজর জ য এ  ুেঁভ  ক নে   ো ক  ? 
  
হযনতো পোরনেো, প্রনযোজ  হনল, েনযড উত্তর  রনল । 
  
ভ ন্তু  রে  েলনল , যো খোতোর পোতোয কলখো তো  খ  হোনত  লনম  রো যোয  ো। 
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েনযড েনল উঠনল , িুল  রনি   রে । জুভডথ আসনল ততেো িুেেল  য, ওর ম 
পরীেো ওন   খ ই ভিনত হনে  ো। 
  
েোভ়ের কিতর কথন  ঘণ্টোর আওযোজ আসনতই জুভডথ িোেঁভ়েনয  রেন র মুনখর ভিন  
তোভ নয েলনল , আমোর সম্বনন্ধ আসনল ক োন ো ধোরণোই আপ োনির ক ই। প্রনযোজ  
হনল আভম িীর্ণ  নঠোরও হনত পোভর। েনযড েলনল , আভমও কতোমোর সনে যোে, 
িোেঁ়েোও, েনলই িুজন  হন্তিন্ত হনয কেভরনয কগল। 
  
হযনতো আমোর িীঘেশ্বোস কিলো কিনখ  রে  েুন নি  আভম  তেো আঘোত কপনযভি। 
আমোন  েলনল , অত  োতর হনে   ো, আসনল ওগুনলো জুভডনথর মন র  থোই  য। 
কযৌেন র ধমে। 
  
 রেন র  থো জুভডনথর  োন  কযনতই ও  েোেপোত  নর িনল কগল।  রে  গলোর স্বর 
ভ িু  নর েলনল , সযোর এই এলোরে  সম্পন ে আপ োর ধোরণো  তেু ু? 
  
এলোরে ? িমন  উঠলোম। 
  
ভ িু মন   রনে   ো সযোর। ওর সোনথ জুভডনথর কমলোনমযো কিখনল িয হয। এ েো 
কমনযর  থো েভল, কযর্ পযেন্ত তোর এম  অেস্থ্ো হনযভিল কয, আত্মহতযো িো়েো ক োন ো 
পথই তোর ভিল  ো। 
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ভযউনর উঠলোম। এ জ  অ ূঢ়ো   যোর ভপতোর  োনি এনয  ী িুাঃসিংেোি তো  ী আর 
 োউন  েুভ নয েলনত হয। লোনঞ্চ েনসও সুখ কপলোম  ো। 
  
. 
  
১২. 
  
কসভি  ভে োনল কপোযোনরো আমোয ভজনজ্ঞস  রল, ভপ্রয েনু্ধ ক োন ো ভ িু ভ  কতোমোর 
মন র ওপর িোপ সৃভি  নর িনলনি? 
  
ক োন ো উত্তর  ো ভিনয সনর ভগনযভিলোম। এই িুাঃখ আমোন ই েহ   নর িলনত হনে। 
ভ ন্তু আমোর   যো কস েযথো েু ল  ো…। 
  
কসই টোইলস, কসই পুরন ো সৃ্মভত, ভ ন্তু ক   কয  কিতরেো কতোলপো়ে হনে। ক োন ো 
এ  অযরীরী আত্মো কয  এখো  োর আ োনয েোতোনস ঘুনর কে়েোনে। তোর রূপ এ জ  
হতযো োরীর। অেযে এ েো ভ ষু্ঠর ঘোতন র। আর যখ  জুভডনথর জ য ম  পীভ়েত হয, 
তখ  মন  হয, কসই ঘোত  েো হতযো োরীর রূপ, এলোরেন র রূপ ধোরণ  রনি। এ কয  
মৃতুয যন্ত্রণোর কিনয কেভয। 
  
কসভি   যোভরিংেন র এত ভ িোন র  থোেো মন  প়েল, ভ ন্তু জুভডনথর মত এ েো কমনয 
থো নল, এই যন্ত্রণো েু নত পোরনত , আভম আমোর কমনযর অধাঃপত  কিোনখর সোমন  
কিখভি। যভি ওর মো কেেঁনি থো ত? ভ ন্তু  ো– 
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এ েো ভ িু কতো  রনতই হনে। ভ ন্তু যখ  আমোর প্রভত কমনযর কিোনখ ঘৃণো কিভখ, 
তখ ই কয  ক ম  অসো়ে হনয পভ়ে। 
  
ঘুরনত ঘুরনত  খ  কয েোগোন  এনস উপভস্থ্ত হনযভি েু নত পোভরভ । সভম্বত ভিরনত 
কিভখ, কমনযেো আমোর ম মরো হনয েনস আনি। সে িুেেলতো ক ন়ে কিনল ভিনয ওন  
ভজনজ্ঞস  ভর  ী হনযনি? 
  
জুভডথ কসোজো হনয েনস েনল,  খ  এনল? এই মোতৃহী ো   যোর ভের্ণ্ণতোয কিতরেো 
কয  ে ে   নর ওনঠ। কেি োঘ   নণ্ঠ েভল, এই িদ্রনলো  কতোমোর উপযুক্ত  য। 
আমোর উপর িরসো, ভেশ্বোস রোনখো। 
  
অন    নি ভ নজর কিোনখর জল কিনপ েলল, তুভম  ী তো ভঠ  জোন  ো েোেো 
  
জোভ , আভম কতোর ভপতো। আভম ভ  কতোর িুাঃনখর  থো েু নত পোরে  ো? 
  
কস কয  আপ  মন ই েলল, তুভম কযম  তোন  জোন ো, কেোধহয আভমও ততেোই জোভ  
  
ভ িুনতই তুভম সে জোন ো  ো। তুভম সিংসোনরর ভ িুই কিখভ । জোন ো, এলোরে  ভেেোভহত? 
ওর স্ত্রী েতেমো , এইর ম ক োন ো িদ্রনলো ন  ভেনয  নর ক োন ো কমনয সুখী হনত 
পোনর? এন  ভেনয  নর িভের্যনত িুভিন  সে রে ভিন  হনয যোনে। 
  
হঠোৎ কহনস েলল, কিখভি তুভম সে কজন  েনস আনি। 
  
ভ শ্চযই 
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 ো। 
  
 কিনলমো ুর্ী ক োনরো  ো, এখ ও সময আনি। 
  
আেোর আনগর মত  িযঙ্করী, প্রলযিং রী হনয জুভডথ েলল, তুভম আমোর েযোপোনর  ো  
গভলনযো  ো। আভম  োযম েোন য ওন  প্রোথে ো  ভর। ও আমোর হৃিনযর  োম োেোস ো। 
তুভম এখো  কথন  িনল যোও, কতোমোর এই ভেভেভর ঘে োন  আভম ঘৃণো  ভর–আমোয 
উঠনত হল  ো, জুভডথই িনল কগল। 
  
 তেণ পোথনরর মত েনস ভিলোম জোভ   ো।  রে  ও এভলজোনেথ ক ভল এনস আমোর 
সভম্বত ভিভরনয আ ল। হযনতো জুভডথন  কিনখ েো আমোনির ক োন ো  থো শুন ই আমোর 
িুাঃনখর  োরণ েু নত কপনরনি। তোই যোলী তো েজোয করনখ হহ হহ  নর প্রসে েিল 
 রনত িোইল। 
  
ওনির সনে ঘুরনত ঘুরনত আভম ভ িুেো হোল্কো কেোধ  রভিলোম। হঠোৎ এ েো িূরেী  
 োন র খোেঁনজ আেন  আমোনির ভিন  তোভ নয  রুণস্বনর েলনল , কিনেভিলোম েুভ  
 োঠ-কঠো রো পোভখ- ো, তো  য। 
  
তোর েযেহোর কিনখ েু নত পোরলোম ভ িু এ েো ভতভ  লুন োনত িোইনি । ক   ভতভ  
এর ম আিরণ  রনল ? হঠোৎ কজনির েনয েললোম, কিভখ, িূরেী েো আমোয ভি । 
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 রে  এ লোনি িূনর সনর ভগনয েলনল ,  ো ভ িু  য। তোর এই এ গুনযমী কিনখ 
মন  হল কস যো কিখনি তো আমোন  কিখোনত িোয  ো। ভতভ  অ য ভ িু কিনখনি । ভতভ  
ঐ ঘ  ক োেঁপেোর ভিন  ভ যো ো  নরভিনল । কসজ য আনরো উৎ ভণ্ঠত হলোম। 
  
তোন  েোধো কিেোর সুনযোগ  ো  নর ভিনযই িূরেী েো ক ন়ে ভ লোম। ভ ন্তু  রে  হোত পো 
িুেঁন়ে েলনল , পোভখ উন়ে কগনি, ভমনি কিিো  রনি । 
  
সভতযই পোভখ উন়ে কগনি। প্রখর আনলোয ও়ে োর মত কমনযনির স্কোনেের অিংয ভেনযর্ 
কিখনত আমোর িুল হযভ । 
  
িুজ ন  েভঞ্চত  রনত কিনযভিল কিনে লিোয মুখ ভিভরনয ভ লোম। 
  
যখ  েোভ়ের  োিো োভি এলোম তখ  েোরেোরো ও িোঙ্কভল রোও এনস প়েনল । শু লোম 
ভজভ সপত্র ভ  নত কেড  োটোর পযেন্ত কযনত হনযভিল। 
  
যখ  গোভ়ে কথন  সমে ভজভ সপত্র  োমোন ো হভেল তখ  ভমনসস িোঙ্কভলন র কিোনখ মুনখ 
উনত্তভজত আ ে লেয  রলোম। েনযনডর হোনত এ েো কযৌভখ  পযোন ে ভিনয ওপনর 
পোভঠনয ভিনল । আমরোও ভজভ সপত্র  োমোনত ওনির সোহোযয  রলোম। 
  
উনত্তজ ো েজোয করনখ েোন্ত িোনে েোরেোরো েলনল, উি  ী গরম! এ পযলো েৃভি হযনতো 
স্বভে আ নত পোনর। সনে সনে ভমস ক ভলন  পো ়েোও  নর েলনল , জন র ভ  খের? 
শু লোম ওর মোথো যন্ত্রণো হভেল? সোরো ভি রোত মোথোগুেঁনজ েনস থো নল হনে  ো, তোর 
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পনরই  রে ন  েলনল ,  ী েযোপোর িূতেুত কিনখনি   োভ ? অম  পোিোর মত  মুখ 
 নর েনস আনি ? 
  
 ো-আসনল অ য  থো িোেভিলোম। 
  
 োরভেনসর সনে কপোযোনরো এনস উপভস্থ্ত হল। আমোর থমথনম মুখ কিনখ উিেীে হনয 
েলনল ,  ী েযোপোর সেোই এত গম্ভীর, ক োন ো অঘে  ঘনেভ  কতো? 
  
আভম ভ িু েলোর পূনেেই েোরেোরো েনল উঠল,  ো, ওসে ভ িু  য। হযনতো  ন়ের 
পূেেোিোস। 
  
িোনলো–িোনলো, েনলই িনল কগল। 
  
েোরেোরো আমোন  এ েু সোহোযয  রনত অ ুনরোধ  রনল । ওপনর ও োর ভপি  ভপি  
আসনতই ঘনরর িরজো খুনল কিভখ ঘনরর এ  প্রোনন্ত েনযড  যোভরিংে  ও তোর পোনয 
িোেঁভ়েনয  োসে েোনি । 
  
 যোভরিংে  মুখ তুনল েলনল ,  োসে েোনি  হোত কিখনত জোন  । 
  
তোই  োভ ?–এ েো েোেঁ ো হোভস কহনস েলনল , এখ  হোত কিখো কিন়ে এই 
ভজভ সপত্রগুনলোয এ েু হোত লোগো । 
  
েোনি  দ্রুত  োজ  রনত িনল কগল। 
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েনযড েনল উঠল, সভতয কতোমোন  ভিনয ে়ে কেভয পভরশ্রম  ভরনয ভ লোম, আমোর উভিৎ 
হযভ  হযনতো। 
  
অত কিনেো  ো েনযড। 
  
খুে িোনলো, ভেশ্রোম  র। অ ুতোনপর সনে আমোর ভিন  তোভ নয েলল কয, আমোর 
েোরেোরোর যরীনরর ভিন   জর রোখো উভিত ভিল। 
  
েললোম, ও ভ িু  য, ভেশ্রোম কপনল সে ভঠ  হনয যোনে। 
  
কপোযোনরোর ঘনর যোওযোর পনথই এলোরেন র ঘর, অজোনন্তই  খ  ওর ঘনরর সোমন  
কথনম পভ়ে, কিতর কথন   নথোপ থ  কিনস আসভিল। হঠোৎ জুভডথ কেভরনয এনস 
আমোন  িূত কিখোর মত  লোভিনয ওনঠ। ওন  ক োন ো েোধো  ো ভিনযই আমোর ঘনর 
এন েোনর কেন  আভ । 
  
ঘনর ঢুন ই ও কিেঁভিনয ওনঠ। ওর সনে এত মোখোমোভখ ক  ? অন   সহয  নরভি, আর 
 য। 
  
জুভডথ আমোয ঠোন্ডো গলোয েনল, কতোমোর ম  এতেো ক োিংরো জো ো ভিল  ো। 
  
আেো আভম েোনজ, ক োিংরো, পোভজ। ভ ন্তু আমোনির এ েো পোভরেোভর  ঐভতহয আনি কতো। 
  
ও-এই  থো! 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

109 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

হো-এই আমোর েক্তেয, তুভম ভ  অস্বী োর  রনত পোনরো কয তুভম কলো ভের কপ্রনম 
পন়েোভ ? 
  
 ো। 
  
ওর অতীত ইভতহোস জোভ নয ভিনয েভল, েুন ি কলো েো  ত ধুরন্ধর, যযতো ? 
  
 হযোেঁ। আভম ওন  সোধু েনল িোভেভ , এেো কজন  রোনখো। 
  
এিোনে তুভম কতোমোর ভ নজর সম্মো   ি ক োনরো  ো। 
  
আভম  খ ও অত তভলনয কিভখভ । 
  
আমোর েযোপোনর তুভম  ো  গভলনযো  ো।–যোন্ত িোনে েনলই ঘর কথন  ও কেভরনয কগল। 
  
  ীিোনে এই অেোধয সন্তো ন  রেো  রে কিনে কপলোম  ো। 
  
আভম যথো সম্ভে আমোর েযভক্তগত িুাঃখ  ি, পোভরেোভর  হী তো লুভ নয করনখ আমোর 
মন র মনধয, সেে সমু্মনখ এম  মুনখর িোে কিখোলোম যোনত িদ্র মনহোিযগণই শুধু  য, 
জুভডথও অেো  হনয কগল। ভ িোনে এতেো আভম সহজ হলোম। ভ ন্তু কিতনর কিতনর 
আভম জুভডনথর সনে কমো োভেলো  রোর জ য প্রস্তুত হভেলোম। 
  
এর পনরই এ েো ঘে ো ঘেল। রোনত খোওযোর পরই আমরো সেোই েোগোন  জেলো হই েো 
পোযিোভর  ভর। হঠোৎ েোগোন  কসভি  জুভডথ, কযভি েো কগোলোপ িুনলর  ো়ে, কসভিন  
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িনল কগল। এলোরে ও তোর ভপিু ভপিু কগল। ওনির সোহস কিনখ আভম িঞ্চল হনয 
উঠলোম। 
  
হযনতো আমোর অেস্থ্ো আেঁি  রনত কপনর  রে  আমোন  েলনল , উনত্তভজত হনে   ো, 
েোধো কিনে   ো, ওনির ভ নজর পনথ িলনত ভি । েোধো ভিনলই েোেঁধ িোেনে। সতযন  
কমন  ভ নল যোভন্ত পোনে । 
  
ক োথোয যোভন্ত। কস েহু োল আনগ টোইলস কিন়ে ভেিোয ভ নযনি।  রে ন  কিনলই 
আভম ক োেঁনপর ভিন  উন্মোনির মত িুনে কগলোম। আ়েোল কথন  যো কিখলোম তোনত 
লিোয, কেোনি আমোর মুখ লোল হনয উঠল। 
  
উহাঃ, ভ  িুাঃসোহস,  নপোত- নপোভতর মত কঠোেঁনে কঠোেঁে গুেঁনজ িোেঁভ়েনয আনি। জভ়েনয 
আনি গোনির লতোর মত। েোধো কিেোর যভক্ত হোভরনয পোথনরর মত িোেঁভ়েনয কিখনত 
লোগলোম। এলোরেন র উনত্তভজত  থো  োন  আসনতই সভম্বত কপলোম। 
  
তোহনল ও  থোই ভঠ  রইল ভপ্রযতমো। িুজন   োল লিন  ভমভলত হভে। লোঞ্চ সোরভি 
আমোর েোসোয। কিখনে ক উ কয  জো নত  ো পোনর। যোনহো  ক োন ো অজুহোনত এখো  
কথন  কেভরনয প়েনে। 
  
হঠোৎ কপি  কথন  ক োন ো  থো  ো েনল  রে  আমোয কেন  ভ নয কগনল । 
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কযনত কযনত ভে োরেে করোগীর মত েললোম, িয ক ই  রে । এই আমোনির জীে । 
জন্মিোতো ভপতোরও অভধ োর ক ই ভ নজর সন্তোন র উপর। এেোর আমোর  ী  তেেয ভঠ  
 নর কিনলভি। 
  
িুভপিুভপ এলোরেন র ঘনর কিোনরর মত  থোমলোম।  োিো োভি ক উ আনি ভ  ো কিনখ 
ভ লোম। এত োল কপোযোনরোর সনে কথন  ক োথোয  ী সোেধ তো অেলম্ব   রনত হনে 
কজন ভি। এখ  আমোর  োজ হল এলোরে ন  ভ িুনতই কেভরনয কযনত  ো কিওযো এেিং 
 োজেো কয পোরে তো িোেনত পোভরভ । 
  
কেয ভ িু অযোসভপভর  েভ়ে সনে এন ভি। আভম জোভ  ওর েোভন্ত হয কসই স্লোম্বোভরন র 
ভযভয ক োথোয থোন । কেভেনলর ওপর কথন  কেোতলেো তুনল কিভখ কলখো আনি। ভ নিেভযত 
মোত্রোর কেভয কসে  ভ ভর্দ্ধ। আেুনলর িোপ যোনত  ো থোন , তোই রুমোল ভিনয কিনপ 
ভযভযর মুখেো খুললোম, আেেো েভ়ে তুনল ভ নয সমপভরমোণ অযোসভপভরন র েভ়ে ভযভযর 
মনধয কিনল ভিলোম। তোরপর ভযভয করনখ িেপে  নর ভ নজর ঘনর িনল এলোম। 
  
এরপর ভঠ   রলোম ঘুমোনত যোওযোর আনগ হুইভস্কর প্রেোে কিে এলোরে ন , ও অরোভজ 
 ো হনয কখনলই আর ঘুম িোেনে  ো। 
  
এখ  শুধু অনপেো। হঠোৎ  োরভেস ঘনর ঢু ল। িমন  উঠলোম। ভ  েযোপোর সোরোভিন  
এ েোরও েনু্ধর  থো মন  পন়েভ –ওর  থোয লভিত হলোম। িুনে কগলোম সনে সনে। 
  
 ৃভত্রম অভিমোন  কপোযোনরো আমোন  েলল, এই কতোমোর েনু্ধ প্রীভত? কতোমোর সোহিযে 
পোওযোর জ য কডন  আ লোম আর আমোযই িুনল কগনল 
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িুল েুন ো  ো েনু্ধ, যরীরেো আসনল িোনলো যোনে  ো। 
  
এই েযনস অত করোনি ঘুরনল যরীনরর আর কিোর্  ী। ভ শ্চযই মোথোরও যন্ত্রণো হনে? 
  
হো তোও হনে। 
  
 োরভেসন  কডন  আমোন   নয ভে অযোসভপভর  ভিনত েলল। 
  
কখনযভি, ভ ন্তু তোনত ক োন ো  োজ হযভ , েনল উভঠ। 
  
 হুেঁ, তোহনল িুনেো ভমভযনয কসই িন োনলে িোও। 
  
 িন োনলে! কস আেোর  ী? এই প্রে  রোর মত  মো ভস  অেস্থ্ো ক ই,  োরণ, তখ  
মোথোয এলোরে  ঘুরনি, ভে োেোন য ভেশ্রী িুগেন্ধ যুক্ত িুধেো কখনয ভ লোম। 
  
যোও, আর কঘোরোঘুভর ক োনরো  ো, শুনয প়ে। কপোযোনরো আমোয ভ নিেয ভিল। 
  
ঘনর এনস িরজো এ েু িোেঁ   নর করনখ এলোরেন র অনপেো  রনত লোগলোম। 
  
এ ো েনস থো নলই আমোর স্ত্রী ভসিোরস-এর  থো মন  পন়ে। আমোনির সন্তো ন  
েোেঁিোনতই হনে ভপ্রযতমো, আমোন  েমো  নরো….. 
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হঠোৎ মন  হয অন্ধ োনর আমোর স্ত্রী–আমোর সোমন  এনস িোেঁভ়েনযনি। ভে়ে ভে়ে  নর 
েভল…. ভসিোরস.ভসিোর…ভসিো…..ভস-ই-ই। 
  
. 
  
১৩. 
  
পোভখর ভ ভির ভমভির যনে ঘুম িোনে। ক োথোয এ েো করোমহর্ে  মৃতুযর ঘে ো ঘেনত 
পোরনতো, তো  য এ েো করোি  লমনল ভি । ভি ভি! এই ভ  ভপতোর প্রভতিো? ভ নজর 
ওপর ভধক্কোর এনস যোয। 
  
পরেনণই সে েোভন্ত িূর হনয যোয। সভতযই কতো আভম ভ   রনত যোভেলোম! ঠোন্ডো মোথোয 
এ জ ন  খু   রনত যোভেলোম। হঠোৎ কেভেনলর ওপর হুইভস্কর গ্লোস ও কেোতল কিোনখ 
প়েনতই ওগুনলো কেভসন  কিনল ভিনয আভস। তোরপর পভরপোভে হনয কপোযোনরোর ঘনরর 
ভিন  যোই। 
  
সে শুন  কপোযোনরো েনল , ভ   োিেোই  ো তুভম  রনত যোভেনল েনু্ধ,  োল রোনত ক   
আমোয জো োনল  ো? 
  
অ যোয হনযনি কপোযোনরো। 
  
আভম ভ াঃসনেনহ কতোমোয েোধো ভিতোম। কিনে কিনখো, ঐ ইতর কশ্রণীর কলো েোর জ য 
কতোমোয িোেঁভসর  োনঠ কতো আভম  ুলনত ভিতোম  ো। 
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 ো, তো হত  ো,  োরণ আভম সোেধো তো অেলম্ব   নরভিলোম, আেো েনু্ধ তুভম ভ  সভতযই 
অতেো েুভদ্ধমো  হনত কপনরনিো? কপোযোনরো আমোয ভজনজ্ঞস  রল। 
  
ক    য? আভম কতো আেুনলর িোপ যভি  ো পন়ে তোর জ য েযেস্থ্ো ভ নযভিলোম। 
  
আেো, তো  য ভ নযভিনল, িোনেো যভি এলোরে  মোরো কযনতো তোহনল ভ  ভ  হনত 
পোরনতো। পুভলয ময ো তিন্ত  নর জো নত পোরনলো স্লোম্বোভরন র  োরনণ মৃতুয হনযনি। 
তখ  ওভে িুঘেে ো  ো ইেো ৃত এেো প্রমোণ হত। তোহনল এখোন  প্রে উঠত যভি 
এলোরে  আত্মহতযো  নর থোন , তোহনল ওন  ক  ভযভযেো এন  ভিল?  োরণ ভযভযনত 
কতো  োরুর আেুনলর িোপ ক ই। 
  
ভম ভমন  গলোয েললোম, অন ন  কতো মৃতুযর পূনেেও আেুনলর িোপ মুনি কিনল। 
  
হুেঁ, রোনখ। ভ ন্তু অন ন রই এখোন  কতম  ক োন ো ভেেোহনযোগয   যো ক ই যোর কপিন  
অসৎ উনদ্দনযযর জ য এলোরে  ঘুর ঘুর  রনি,  োরণ এ ভ নয তুভম  োলই জুভডনথর 
সনে  গ়েো  নরনি।  যোভরিংে ,  রে  এরো জোন   তুভম কতোমোর কমনযর জ য সহয 
 রনত পোরনত  ো ওন । তখ  সনেহ প়েত কতোমোর  োজ মে ক উ লুভ নয কিনখ 
কিনলনি।  ো, তো সম্ভে  য। 
  
হযনতো ক উ ও পোনযর  ুলন্ত েোরোেোয লুভ নয কথন  িরজোর িোভের িুনেো কথন  লেয 
রোখনত পোনর। 
  
 োনরো কখনয কিনয  োজ ক ই, ও োজ  রনে। 
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 ো হনলই িোনলো। তনে কতোমোন  েনল রোভখ ওই িরজোর িোভের ওপর এখোন  অন ন রই 
ক    জর আনি।  োরভেসও ঘনরর পোনযই থোন । 
  
গলোর স্বর খোনি  োভমনয েভল, কতোমোর  ী মন  হয  ো, এখোন  কসই েহুপূনেের হতযোর 
েীজ কপ্রোভথত আনি। 
  
আসনল তুভম েলনত িোও সিংক্রোম  করোনগর মত  হতযোর েযোপোরেো এখোন  ঘুনর 
কে়েোনে? 
  
হো এ েোভ়ের এ েো েি োম রনয কগনি। হো তো অস্বী োর  রো যোয  ো। আেো, এখ  
জুভডথ ও এলোরে ন  আসেোর এ েো েুভদ্ধ িোও। 
  
৬৬২ 
  
িুপ  নর কথন  কপোযোনরো েলল, এখ  তোর ক োন ো ির োর ক ই। 
  
ক ই? 
  
িুনল কযও  ো জুভডথ  োেোভল ো ও ভ নজ করোজগোর  নর। আভম যতেো জোভ  এলোরে  
কলো েো অসম্ভে ধূতে ও যযতো , কতোমোর মত  ভ নেেোধ ভপতোনির পোভঠনয ও মজো কিনখ। 
আর জুভডথন ও তুভম েোনগ আ নত পোরনে  ো। তোর কথন  এখ  িুপ  নর থো োই 
িোনলো। আভম এখ  পেু, তোই অতেো  ুেঁভ  তুভম এখ  ভ নত কযও  ো। ভেপি কেভয িূনর 
 য, ধীনর ধীনর হতযো োরী তোর জোল গুভেনয আ নি। সোেধো  কহভটিংস। 
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অপল  িৃভিনত ওর ভিন  তোভ নয রইলোম। 
  
গত োল রোনতর েু নরো কিনস আসো  থোনতই েু নত পোরলোম ভেপি ঘভ নয আসনি। 
কপোযোনরো জুভডনথর উপর আস্থ্ো রোখনত েলনি। হঠোৎ জুভডনথর িোঙ্কভলন র সনে 
লযোেনরেভরনত ম সিংনযোগ আমোন  ভ িুেো যোভন্ত কিয। এলোরে  ভ ন্তু প্রোতাঃরোনযর পরই 
লিন র পনথ রও ো হনয যোয। 
  
হযনতো জুভডনথর সনে ভমলন র আযো ভ নয। কিনখ মন  মন  হোসলোম। 
  
েনযড  যোভরিংে  আমোর মুখ কিোখ কিনখ েলনল , আপ োন  িীর্ণ খুযী মন  হনে,  ী 
েযোপোর?  োসে েোনি  আসোনত আমোনির  নথোপ থন  েোধো প়েল। কস আমোনির 
জো োনলো ভমনসস িোঙ্কভলন র যরীর আেোর কেয খোরোপ হনযনি। শুধু এেো-ওেো 
িোইভিনল । উভেে হনলও েনযনডর মুখ কিনখ তো কেো ো কগল  ো। েনযড তেুও 
তো়েোতোভ়ে িনল কগনল । 
  
এই িোেঁন  েোনি  আমোন  জো োল, েু নল   ো এসেই এ র নমর িোল। স্বোমীন  
পোনয পোনয রোখো। এর মনধযই ডক্টর এনস কগনি । 
  
ভ ন্তু কিনহর উত্তোপ? 
  
আভম কিনখভি,  োভ়ের গভত স্বোেেয, কিহও স্বোিোভে  ভ রুত্তোপ, আসনল  োনরোর মুখ উভ  
সহয  রনত পোনর   ো। 
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কেলো এ েো  োগোি িোঙ্কভল  ও জুভডথ এল। জুভডথন  খুে েোন্ত কিখোভেল। তোই ও 
কসোজো ভ নজর ঘনরর ভিন  িনল কগল। হযনতো স্ত্রীর যরীনরর অে ভতর  োরনণ িোঙ্কভল  
স্বভে পোভেনল   ো।  রে  এ  েোক্স ি নলে ভ নয েনসভিনল , হঠোৎ উঠনত ভগনয ভতভ  
 রেন র সে ি নলে কমন য কিনল কি । তোরপর ওগুনলো  ুন়েোনত  ুন়েোনত েনল , 
িুাঃভখত, খুেই িুাঃভখত। 
  
 রে  িুরু  ুেঁিন  েনল , আপ োন  খুে েোন্ত মন  হনে। 
  
 হুেঁ। তো েলনত পোনর । আসনল এ েো পরীেো ভঠ  িোনে কযর্  রনত পোরলোম  ো। 
  
ভেন ল কেলো এ েু কয  সুনখর পরয এল। ভমাঃ ও ভমনসস লোেনরল িুজন ই কেয 
আ ভেত েনল মন  হল, ভব্রজ কখলোর প্রেোে  রনল  হঠোৎ। 
  
 রে  ভ ন্তু ভেখভিত হনয েনল, এতেো ধ ল কতোমোর সইনে ভ ? 
  
উভ  েলনল , এ েোর কখলে। আর জজেন  আভম কমোনেই জ্বোলোত   রে  ো। 
  
কডইভজ-তুভম কতো জোন ো আভম ভব্রনজ  তেো  োেঁিো 
  
িোনলোই কতো, কতোমোর ঐ কহনর যোওযো মুখেো কিনখ আভম মজো পোে। েনলই কহনস 
কিলনল । 
  
ভেন নল লোেনরলরো েোনি আমরো সেোই েোগোন  েনসভিলোম।  থোয  থোয স্বোমী-স্ত্রীর 
অন্তরেতোর প্রসে উঠল। মন  হল যতভি  ভসিোরস কেেঁনি ভিল, আমোরও সুখ ভিল। 
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 রে  েনল, খুে কিভরনত এেো েু নত পোরলোম। 
  
তোই  োভ ? েনযড এন েোনর িুরু  ুেঁিন  েনল। এন েোনর প্রোনণর  থো? 
  
ভঠ  এই সময ভমস ক ভল এনল ।  রেন র ভিন  ওর কিোনখর িৃভি কিনখ মন  হল, 
কগোপন  ওনির ম -কিওযো ক ওযো িলনি। এর মনধযই হহ হহ  নর জুভডথ এনস প়েল। 
এনস কঘোর্ণো  রল, এখ  ভমনসস িোঙ্কভল  কেয সুস্থ্। ভতভ  সেোইন  ঘনর  ভি কখনত 
ডো নি । 
  
আমরো সেোই আমন্ত্রণ কপনয কসখোন  কগলোম। 
  
ভমনসস িোঙ্কভলন র ভেভিন্ন সমনযর গভত প্র ৃভতর সনে এখ  োর ক োন ো ভমল ক ই। 
হযনতো  োনসের সভঠ  মূলযোযন র িল এভে। ঘনরর মনধয িোঙ্কভল  এ েু িূনর কিযোনর 
েনস। েনযড িোেঁভ়েনয আনি ভমনসস িোঙ্কভলন র পোনযই। আর ভমস ক ভল ও  রে  
পোযোপোভয কজো়েো পোযরোর মত েনস।  োসে েোনি  ভেিো োর এ  প্রোনন্ত ভেশ্রোম ভ নে । 
আভম িয েোইমস  োগজেো প়েভিলোম। হঠোৎ সেোর ভিন  িুেঁন়ে ভিনয েললোম। এখোন  
এ েো েোেঁধো ভিনযনি। কেভ সন র এ েো পিংভক্ত। েলভি শু ু  প্রভতধ্বভ  কযিোনেই উঠু , 
তোর এ ভে মোত্র উত্তর কযর্ যেেো ক ই।  ী হনে েলু  কতো? 
  
ভমনসস িোঙ্কভল  ভ িু  ো কিনেই েলনল , ওখোন  হনে ক োথোয। 
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ভমস ক ভল েলনল , লোই েো এর ম–প্রভতধ্বভ  কযিোনে উঠু  তোর এ ভে মোত্রই উত্তর 
মৃতুয। 
  
ভঠ  আনি। এেোর েলু  কতোন  েনলনি–ঈর্েো এ ভে হভরৎ িেু িো ে- যোভরিংে  েনল  
–কযক্সপীযর। 
  
ভমনসস িোঙ্কভল  সনে সনে েনল  এর সনে েলনত হনে এেো ক োন ো িভরনত্রর সিংলোপ। 
  
ইযোনগো। 
  
ভ ন্তু আমোর মন  হনে ওনথনলো। 
  
 ো। আভম েললোম ওেো করোভমও েনলনি জুভলযেন । হঠোৎ েোচ্চো কমনযর মত  জুভডথ 
েোরোেো কথন  েলল, কিখু ,  ী সুের এ েো ধূমন তু। 
  
সেোই কিখনত কগলোম। েনযড হঠোৎ েোরেোরোন  ক োল পোেঁজো  নর ভ নয েোরোেোর ভিন  
কগনল । আভম শুধু উঠলোম  ো। এ েু পনরই সেোই ভিনর এল, শুধু এভলজোনেথ ও 
 রে   ভি কযর্  নর ভেিোয ভ ল। 
  
 ভি কযর্  নরই ভমনসস িোঙ্কভল  েলনল , আমোর ওরু্ধ, েোথরুনম করনখভিলোম 
  
জুভডথ-েোথরুম কথন  এন  ভিল। িোঙ্কভল  উনদ্দযযভেহী িোনে ঘনরর মনধয কঘোরোনিরো 
 রভিল। আর কসজ য হঠোৎ কেভেনল ধোক্কো কখনল । 
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েোরেোরো ভিৎ োর  নর ওনঠ– ী হনে  ী? 
  
লভিত হনয, েোগো  কথন  এ েু কেভরনয আভস, েনলই কেভরনয কগনল । জুভডথও িনল 
কগল। েনযড েলল এ হোত তোস কখলনল ক ম  হয? 
  
িমৎ োর! 
  
েোরোেোয শু নত কপলোম িোঙ্কভল  জুভডথন  েলনি এ েু েোগোন  কেভরনয আসোর  থো। 
ভ ন্তু জুভডথ িীর্ণ েোন্ত েনল কযনত অস্বী োর  রোনত িোঙ্কভল  এ োই িনল কগল। আভম 
ভজনজ্ঞস  রলোম, এত খুযী কিখোনে আপ োন – 
  
িোঙ্কভল  তখ  েলনল , আসনল অন   ভি  আনগর এ েো  োজ কযর্  রনত কপনরভি। 
  
কপোযোনরোর ঘনর কিভখ জুভডথ েনস। ঘনর ঢু নতই কপোযোনরো আমোন  েলল, কিখ, ও ঐ 
র ম কমনযই  য, কতোমোয আনগই েনলভি, ও কতোমোয েমো  নরনি। 
  
তোই  োভ ? 
  
েোেো তুভম আঙ্কল কপোযোনরোর  থোয ভ িু মন  ক োনরো  ো, আসনল তুভমই আমোয েমো 
 র। সেভ িু ভঠ  হনয কগনি। আভম ভ িু েলোর আনগই ও ঘর কথন  িনল কগল। 
  
এেোর কপোযোনরো আমোর ভিন  তোভ নয েলল-ওনহ কহভটিংস ভেন নলর েযোপোরেোও কতো 
আমোর জো নত ইনে  নর। 
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েললোম,  তু  ক োন ো সিংেোি ক ই। মন  হনে ক োন ো অঘে  এখোন  ঘেনি  ো। 
  
ভ ন্তু রোনতই কয অঘে  ঘেল তোর জ য ক উই প্রস্তুত ভিলোম  ো। ভমনসস িোঙ্কভল  হঠোৎ 
কযর্ রোনত আনরো অসুস্থ্ হনয পন়ে  এেিং কযর্ পযেন্ত িুজ  ডোক্তোরও তোন  েোেঁিোনত 
পোনরভ , এেিং িভিয ঘন্টো পনর জো নত পোরলোম ভের্ভক্রযোয তোর মৃতুয হনযনি, এই মৃতুয 
স্বোিোভে   য। 
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অনুসন্ধান শুরু হল 
১৪. 
  
িুভি  পর অ ুসন্ধো  শুরু হল। িনরন োর এ  মধযেযসী িদ্রনলো  এ তিনন্তর জ য 
মন ো ীত হনযনি । কযম   ুভেল িোউভ , কতম  জভেল কজরো। 
  
ডোক্তোনরর সোেোৎ কথন  জো ো কগল কয ়ে েো ন়ে প্রোি েোর যুক্ত রোসোযভ   রনক্তর 
সনে ভমনয ভগনয মৃতুয হনযনি। এর পর ডাঃ িোঙ্কভল  সোেলীল িোনে কয সোেয ভিনল  
তোনত পুভলয সন্তুি হনযনি । ভতভ  েলনল  কযখোন  কেোতনল  যোলোেোর জোতীয ভের্োক্ত 
গোনির সোরোৎসোর ভিল, কসখোন  তো ক ই। জল িরো আনি। ভতভ  এ কেোতল সোত-আে 
ভি  হল স্পযেও  নরভ । তোর লযোনের িুনেো িোভের মনধয এ েো থোন  ভমস কহভটিংনসর 
 োনি। যভিও তোর স্ত্রী মোন  মোন  আত্মহতযোর  থো েলনত  তেুও এত মো ভস  যভক্ত 
তোর ভিল  ো। অসুস্থ্ েনলও ভতভ  মৃতুযর রোনত কেয কখোসনমজোনজই ভিনল । 
  
এর পর  োসে েোনি  েলনল , উভ  মোন  মোন  েলনত  স্বোমীর কেো ো হনয ভতভ  কেেঁনি 
থো নত িো   ো। 
  
ক  ? এ ভ নয ভ  তোর স্বোমীর সনে ক োন ো েোগভেতিো হনযভিল? 
  
 ো,  ো। আসনল ও োর জ যই ওর স্বোমী ভেনিনয এ  িো রী েহণ  রনত পোনর ভ । 
এজ য মোন  মোন  িুাঃখ কপনত । 
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 এ থোও িোঙ্কভল  জো নত ? 
  
 ো, মন  হয  ো। 
  
 আেো  খ ও ভ  ও োর ক োন ো  থোয মন  হনযনি কয উভ  আত্মহতযো  রনত পোনর ? 
  
ভ নজন  কযর্  নর ভিনত পোরনলই িোনলো হয, এর ম  থোই উভ  মোন  মোন  েলনত । 
  
ভতভ  ভ   খ ও েনলনি  ভ  িোনে ভ নজর জীে   ি  রনত িো ? 
  
 ো। িোসোিোসো েলনত । আেো ডাঃ িোঙ্কভলন র সনে ভ  আপভ ও এ মত কয উভ  
মৃতুযর রোনত হোভসখুভয ভিনল ? 
  
হযোেঁ, তনে সোমো য উনত্তভজত ভিনল , আপভ  ভ  এম  ক োন ো কেোতল কিনখনি  যো ওরু্ধ 
 ো হনয অ য ভ িু হনত পোনর? 
  
 ো। তনে ভতভ  কসভি  এ  কপগ েোরগোভি মি কখনযভিনল । 
  
 ক োথোয কপনল ? 
  
ভ নজর  োনিই রোখনত । 
  
আেো আপ োর ভ  মন  হয, ঐ ওরু্ধেো ঐ মনির সনে ভমনয কগনি? 
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অসম্ভে  য। হযনতো ভমভযনযও ভ নত পোনর । 
  
আেো কেোতল ভ নযনি  ধনর ভ নল, ক ওযোর পর ভতভ  ক োথোয কিলনত পোনর ? 
  
ওনযট কপপোর েোনস্কনে, জো োলো ভিনয িুেঁন়ে েো ধুনয আলমোভরনত করনখ ভিনত পোনর । 
ওখোন  অন  গুনলো ভযভয কেোতল আনি যো আমরো অ য  োনজ লোগোই। 
  
কযর্েোনরর মত  তোন   খ  কিনখনি ? 
  
যখ  ওরু্ধ ভিনত যোই। সোমো য উনত্তভজত ভিনল । ভতভ  আত্মহতযো  রনত পোনর  এই 
র ম হনল ভ  ো জো নত িোইনল, েোনি  েনল , ভঠ  েলনত পোভর  ো। 
  
েনযড  যোভরিংে ন  কিনখ মন  হল কেয আঘোত কপনযনি । ভতভ  েলনল , যখ  রোনত 
ভতভ  তোস কখলভিনল  তখ  ক োন ো হোতোযোর িোে কিখো যোযভ । 
  
জুভডথন  ডো োনত ও েলল, লযোনে ক উ কয  যোলোেোর গোনির ভের্োক্ত সোরোৎসোরেো 
সভরনযনি কস সম্পন ে তোর ক োন ো সময জ্ঞো  ভিল  ো। 
  
এর পর এর ুল কপোযোনরো। ভতভ  েলনল  মৃতুযর আনগর ভি  রোনতর আনলোি োয তোর 
মন  হনযনি, ভতভ  ভিনল  ভ াঃস্বোথে মভহলো, স্বোমীর জ য গিীর কপ্রম, স্বোমী স্ব োমখযোত 
কহো  এর মও ভতভ  িোইনত । তোই ভতভ  িোইনত  ভ নজর স্বোনস্থ্যর জ য ভির োনলর 
জ য সনর কযনত। 
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আেো িযই জু  যখ  আপভ  লযোেনরেভরর কখোলো িরজোর সোমন  েনস ভিনল  তখ  ভ  
ও োন  ওখো  কথন  কেভরনয আসনত কিনখভিনল ? 
  
হো। 
  
হোনত ভ িু ভিল? 
  
এ েো কিোট্ট কেোতল লুভ নয আ ভিনল , ভঠ  লেয  নরনি ? 
  
হো। 
  
আপ োন  কিনখ ক োন ো িোেোন্তর হনযভিল? 
  
এ েু িমন  ভগনয ভিনল  মোত্র। তোরপর িনরন োর ভরনপোেে কথন  জো ো কগল এখ  ভস্থ্র 
ভসদ্ধোনন্ত আসো সম্ভে  য। সেোর রোয এ সনে কযো োর পর ভসদ্ধোনন্ত আসো কগল 
অপ্র ৃভতস্থ্ অেস্থ্োর জ য ভতভ  ভ নজর জীে  কযর্  নর ভিনয কি । 
  
কপোযোনরোর সনে যখ  ভমভলত হলোম তখ  ওন   োরভেস কসেো  রভিল। 
  
 োরভেস িনল কযনত েললোম, সভতযই ভ  তুভম ভমনসস িোঙ্কভল ন  কেোতল হোনত ভ নয 
কেভরনয কযনত কিনখভিনল ? 
  
তুভমও ভ  তো কিখভ  েনু্ধ? 
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 ো।  খ ও  য। 
  
 হযনতো তুভম লেয  রভ  ভপ্রযতম। 
  
এ তুভম ভ  েলি এ কয অসম্ভে। তুভম ভ  সভতয েলনল? 
  
ক  ? ভমনথয েনলভি মন  হয। 
  
কতোমোন   খ ই অভেশ্বোস  রনত পোভর  ো। 
  
কতোমোর  থোয কহভটিংস আঘোত কপলোম। তোহনল এখ  আমোয অভেশ্বোস  রি ক  ? 
  
হঠোৎ েভল, এ আভম  খ ই ভেশ্বোস  রে  ো কয তুভম হলি ভ নয সোেী কিনে। 
  
এ কমোনেই হলি ভ নয সোেয  য।  োরণ সোেয কিেোর সময আমোন  ভিনয ক োন োর ম 
যপথ  ভরনয ক যো হযভ । 
  
তোহনল তুভম ভমনথয েলি, কতোমোয আজও আভম েুন  উঠনত পোরলোম  ো। 
  
ক োন ো ভজভ র্েো? 
  
 কতোমোর সোেয, কতোমোর েলো, এইসে। 
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হোয েনু্ধ  ী আর েলে। তোহনল তুভম ভ  কিনযভিনল জুরীরো সে আত্মহতযো েনল রোয 
ভি ? 
  
মন  হয কহভটিংস তুভম েতেমো  অেস্থ্োর সনে পো ভমভলনয িলনত পোরি  ো। আসনল 
আভম ও তুভম সেোই জোভ  এেো হতযো। 
  
তোহনল এত এ েো সোিংঘোভত  েযোপোরন  তুভম ধোমোিোপো ভিনত িোইি? 
  
কপোযোনরো শুধু েলল, আনগই কতোমোন  েনলভি হতযো োরী শুধু ধূতেই  য, ভ মেমও। এেো 
এ েো হতযো। এখ  োর মত এ েো হতযোর ঘে ো কযর্ হল। এেোর আমরো ঘে োর 
গিীনর প্রনেয  রে ও এক্স-এর মুনখোমুভখ হে। 
  
যভি এর মনধয আনর ভে হতযো ঘনে যোয? 
  
আপোততাঃ কসর ম সম্ভোে ো ক ই। 
  
. 
  
১৫. 
  
ভমনসস িোঙ্কভলন র তিন্ত কযর্ হেোর পর তোর শ্রোদ্ধ যোভন্ত হনযভিল। ও োর অনন্তযভি 
ভক্রযোর ভি  এ   ুশ্রী মভহলো হঠোৎ আমোয েনলভিনল –আপ োন  আভম ভিভ – ী েনল  
ভিভ   ো? 
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থতমত কখনয েলভিলোম, মোন –ইনয, ভতভ  েনল কগনল , মন  ক ই কযেোর েৃদ্ধো 
ইেলথপেন  তোর স্বোমী খু   নরভিল, এেোরও কসইর ম ভ িু হনত পোনর। 
  
করনগ ভগনয েনলভিলোম, শুন নি  কতো এেো এ েো আত্মহতযো। ভ ন্তু উভ  েলনল , জোন   
কতো স্বোমীর সনে ও োর েভ ে ো ভিল  ো, কযখোন  স্বোমীই ডোক্তোর-এরপর  োরভেনসর সনে 
কিখো হনত কস েলল, মন  হয সযোরন  এ েোর ডোক্তোর কিখোন ো িোনলো। িুনে ভগনয 
কপোযোনরোন  েলনতই, ও আশ্চযেিোনে আপভত্ত জো োল। কয কপোযোনরো এমভ  সোমো য সভিে 
 োভযনতও ডোক্তোর কিখোনতো। করনগ ভগনয েলল,  ত  োমী ডোক্তোর কিভখনযভি, হোওযো 
েিল  নরভি। ভ ন্তু ভ  হল তোনত, েরঞ্চ মোন  কযেু ু সুস্থ্ ভিলোম তোও হোভরনয এলোম। 
আসনল েনু্ধ আমোর প্রোণেোযু ধীনর ধীনর কযর্ হনয আসনি। 
  
আসনল  োরভেস েলভিল– 
  
ভ  েলভিল  োরভেস? হোেে অযোেোন র  থো, কহভটিংস িুাঃখ ক োনরো  ো। এই জীেন র এই 
কযর্ হতযোর ঘে ো। আভম কযর্  নর কযনত িোই। এখ ও আভম পোেঁিজ  সুস্থ্ েযভক্তর 
কিনয এ েু কেভযই  রনত পোভর। আমোর অে পেু হনলও মভেষ্ক পেু  য। 
  
কসভিন র মত  ওর ঘর কিন়ে িনল এলোম। 
  
ভঠ  পনরর ভি ই কপোযোনরো আেোর ডোক্তোনরর প্রসে তুলল। িোেভি ডাঃ িোঙ্কভল ন  
কিখোনেো। 
  
িোঙ্কভল । অভেশ্বোসী িৃভি আমোর কিোনখ। 
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অেো  হওযোর ভ িু ক ই। উভ ও কতো ডোক্তোর। তোিো়েো এখোন  এ সনে আভি। আমোর 
ধোত ও োর অজো ো হয। েোইনরর ডোক্তোনরর কিনয উভ ই িোনলো। 
  
িোঙ্কভল  ভিভ ৎসো জগনতর সনে এখ  সম্প েহী । আর কপোযোনরোর মত  খুেঁতখুেঁনত 
কলো  ভ  ো ওন ই কেনি ভ ল। 
  
িোঙ্কভল  কপোযোনরোন  কিখো  রোর পনথ আভম সিংনগোপন  আনলোি োর জ য আমোর ঘনর 
কেন  ভ নয কগলোম। 
  
ক ম  কিখনল ? 
  
এ জ  অসোধোরণ মো ুর্। তো জোভ । স্বোস্থ্য ক ম  কিখনল ? ওহ স্বোস্থ্য! যরীনর পিোথে 
েলনত ভ িু ক ই, ভতভ  এখ  ডোক্তোরী ভিভ ৎসোর েোইনর। 
  
 ভম্পত  নণ্ঠ েভল অথেোৎ আপভ ! উভ  সে জোন  , কয ক োন ো সমনয মোরো কযনত 
পোনর , ভ ন্তু ও োর সনে  থো েনল িীর্ণ উৎ ভণ্ঠত মন  হল। এ েো  ী  োজ হোনত 
ভ নযনি , কসেো কযর্  ো  নর ইহজগৎ কথন  কযনত িো   ো,  ী  োজ আপভ  জোন  ? 
  
হো। 
  
ও োর  থো শুন  মন  হল েোেঁিো মরো ও োর ভ নজর উপর ভ িের  রনি। 
  
ক োন োিোনেই ভ  করোগ সোরোন ো যোয  ো? 
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সম্ভে  য। কযিোনে হোেে কথন  করহোই কপনত অযোভসল  োইনেে  যোপসুল খোনে । তোর 
পরই এ েো মজোর  থো েলনল –প্রনতয ভে মো ুনর্র জ য তোর গিীর শ্রদ্ধো রনযনি, তোই 
 ো? 
  
কেোধহয তোই। 
  
ওর সনে মন  হয আমোনির এইখোন ই পোথে য। 
  
 ভেরক্ত হনয েভল, েোেঁিো মরো সম্পন ে এম  ঠু ন ো ধোরণো কতো, ডোক্তোর হনযভিনল  ক  ? 
  
আমোনির শুধু করোগ সোরোন ো  োজ  য, করোনগর জীেোণু উৎপোি   রোও আমোনির 
সোধ ো। িোঙ্কভল ন  কিনখ মন  হল স্ত্রী মোরো যোওযোর পর ভতভ   তু  উিযনম গনের্ণোর 
 োজ িোভলনয যোনে । 
  
আেো আপ োর আর জুভডনথর মনধয ভমনলর কিনয অভমলেোই কেভয  ো? 
  
 ো! আমোর তো মন  হয  ো, আভম এ েু কেভয  োনজর িোর ভিনয কিলোনত হযনতো ও 
এইর ম হনযনি। হঠোৎ এ েু কথনম উভ  েলনল , এেোর আভম সভতয মুক্ত ভেহে। যো 
ইনে তোই  রনত পোভর। িোেভি কসই িো রীেো ক ে। 
  
কসই আভি োয? 
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হো। আসনল আমোর ক োন ো িিোভম ক ই, স্ত্রী মোরো কগনি েনল কয সে কিন়ে কিে, 
িোনলোনেনস ভেনয  নরভি েনল ওর  থোয ওঠো েসোর েোেো আভম  ই। ভ নজর পিেসই 
িোনে : আভম েোভ  জীে েো  োভেনয ভিনত িোই। আভম েোরেোরোর পিে-অপিে 
সেভিন   জর রোখতোম। 
  
আপভ  আপ োর স্ত্রীর মৃতুয ভ ি  মৃতুয  য কজন ও ভেিভলত   ? 
  
এেোর ভিভন্তত মন  হল তোন । েলনল , হুেঁ হনত পোনর ও আত্মহতযো  নরভ , এেো ওর 
ধোত  য। 
  
তো হনল  ী আপ োর–ওসে ভ নয আভম ভ িু জো োনত েো েলনত িোই ো। েুন নি ? 
  
অেো  হনয ওর ভিন  তোভ নয রইলোম। 
  
েোরেোরোর মৃতুযর পর  রে  এ েু কেভয িুপ হনয ভগনযভিনল ।  োনরো সনে  থো 
েলনত   ো। কয  সেসময ভিন্তোয  ুেঁি হনয আনি । 
  
ভতভ  তোর মোথোর িুল খো়েো  নর েলনত লোগনল , ক োন ো ভজভ র্েো িোনলো েো মে তো 
িে  নর েনল কিওযো যোয। ভ ন্তু কযেো সোধোরনণর মনধয পন়ে  ো, কসেোর কেলোয ভেিোর 
 রো মুভস্কল। ধরু , যভি ক উ  োনরোর ভিভঠ িুলেযত পন়ে কিনল তখ  ভ   রনে কস? 
  
উত্তনর েভল,  ী আর  রনে, গভহেত  োজ হনলও েমো কিনয ক নে। 
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এ েু কিনে  রে  েনল , যতেো কসোজো িোেনি  ততেো  য। আসনল আভম ভঠ  
আপ োন  কেো োনত পোরভি  ো। হযনতো ভিভঠর মনধয এম  ভ িু থো নত পোনর যো অন যর 
 োনি কেভয মূলযেো । আসনল আভম কযেো েলনত িোই কসেো অ য ভ িু। ভিভঠর  থো েনল 
আভম আপ োন  েযোপোরেো শুধু কেো োনত কিিো  রভিলোম। ধরুণ এম  ক োন ো  থো 
আপভ  কজন নি  যোনত প্রনযোজ ীয ভ িু তথয আনি যো  োউন   ো  োউন  েলো জরুরী 
হনয পন়ে। েলনল , ধরু , ক উ যভি িরজোর িোভের িুনেো ভিনয ভ িু কিনখ কিনল। 
  
িোভের িুনেো! কপোযোনরোর  থোেো মন  পন়ে। 
  
 রে  েনল িলল, আসনল িোভেেো আেন  ভগনযভিল, তোই খুলনত ভগনয আপভ  আিম ো 
ভ িু কিনখ কিনলনি । 
  
আভম ঘুনর প্রে  ভর আপভ  ভ  েলনত িোইনি ? 
  
আপভ  িূরেীণ ভিনয কসভি  এম  ভ িু কিনখভিনল  যো আপ োর কিখো উভিত হযভ । 
  
-েললোম। 
  
আেঁ, আপভ  ভ   নর এেো অ ুমো   রনল । 
  
েললোম, এর সনে ভ  ভমনসস িোঙ্কভলন র মৃতুযর ক োন ো সম্প ে আনি? 
  
 ো, কসোজোসুভজ েলনত কগনল ভ িু ক ই। আেোর থো নতও পোনর। এর কেভয আমোয ভ িু 
আর ভজনজ্ঞস  রনে   ো। 
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ভ   ভর, জো োও প্রনযোজ  অথি ও োন  কেভয িোপ ভিনতও পোরভি  ো। েললোম এভের্নয 
আপভ  কপোযোনরোর সনে  থো েলনত পোনর । 
  
কপোযোনরো? যত হনলও ভতভ  ভেনিযী। 
  
েললোম, উভ  আপ োর সে  থো শু নে , ভ শ্চযই সিুপনিযও কিনে । 
  
 কপোযোনরোন  ঘে োর েণে ো ভিনতই ভেভস্মত হনয েলল, সোিংঘোভত , িেপে েনল কিলনলো। 
  
সে ঘে ো ভেেোভরতিোনে েললোম। 
  
হঠোৎ কপোযোনরো আমোর হোত কিনপ ধনর েলনল , উভ  এ থো  োউন  েনল ভ  কতো? 
  
অেো  হনয েললোম, মন  হয  ো। 
  
 কিনখো কহভটিংস এ থো উভ  আ োনর ইভেনত েলনলও ভেপি। 
  
ভেপি! 
  
হো। ও কয  সনেহ  ো  নর এইর ম িোনে এ েো েযেস্থ্ো  র যোনত আজ ভেন নলই 
আমোর সনে কিখো  নর। আেো কসভি  ক  ভিল েলনল? 
  
এভলজোনেথ ক ভল। 
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. 
  
১৬. 
  
 কপোযোনরোর সনে কিখো  রোর  থো  রে ন  েলনত উভ  েলনল , মন  হয আপ োন  
েনলও  থোেো ভঠ   ভরভ । 
  
আযো ভর আমোন  িো়েো আর  োউন  েনল ভ ? 
  
 ো। 
  
এরপর যখ  আভম উেঁিু ভঢভেেোর উপর েসনত যোই ওখোন  ভমস ক ভলন  কিনখ এ েু 
অেো  হই। আমোন  কিনখ েলনল ,  তু  ভ িু ঘেল  োভ ? 
  
 ো,  ো, ওসে ভ িু  য। মন  হনে আজ েৃভি হনে– থোর  থো েললোম। 
  
 হযোেঁ, আমোরও তোই মন  হয। তোরপর আমরো সোমন র ভিন  তোভ নয িুপ  নর রইলোম। 
তোরপর কপোযোনরোর িুাঃনখর  থো েলনত উভ  েলনল , তোহনল আভম কয এখোন  
এন েোনর এ ো হনয যোে। 
  
সোন্ত্ব ো ভিনয েললোম, ক   জুভডথ আনি কতো। 
  
ওনতো ভ নজর  োজ ভ নয থোন । আমোর ক  আনি? 
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ক   ভমাঃ  রে  আপ োন  কিখনে । 
  
উভ  শুধু আমোর েনু্ধ মোত্র। আমোর এ  কেো  হতযো োরী  ো হনলও, ভে ৃত মভেষ্ক। 
অসম্ভে! 
  
ভ ন্তু আপভ ই কতো েনলভিনল , মযোগী খু   রনত পোনর  ো। 
  
অন ন  মন   নর। আর এই মন   রোেো অন   সময সতয হনয যোয। 
  
আভম যোন্ত  নণ্ঠ েভল, আপ োর কেো , আপ োর েোেোন  খু   নরভ । 
  
ক  েলনি এ থো, ভেিোভরত কিোনখ উভ  জো নত িো । 
  
সময হনল প্রমোণ কিে, উনত্তভজত হনে   ো। 
  
েোভ়ের  োিো োভি েনযনডর সনে কিখো হনত উভ  েলনল , আজই এখোন  আমোর কযর্ 
ভি ,  োলই িনল যোভে। 
  
ক োথোয?  যোেন ? হযনতো িোনলোই হনে। 
  
হো। কেোধহয তোই। আসনল এ েোভ়েেো ভি ন  ভি  িুতুন়ে হনয উনঠনি। কযখোন  এ েোর 
খু  হনযনি কসখোন  আেোর ঘেনত পোনর। ভমনসস লোেনরল কমোনেই আত্মহতয  রোর 
মত  কমনয  ো। 
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হু-তনে ও ভ নয আর আনলোি ো  ো  রোই িোনলো। 
  
আপভ   ো িোইনলও আভম  রে, শুধু জন র জ যই ওর এ মোত্র িুাঃখ। আমোর মন  হয 
ওর মৃতুযর জ য ওর স্বোমীই িোযী। উভ  খু ী প্রমোভণত হনল আভম কমোনেই আশ্চযে হে  ো। 
  
এেো ভ শ্চযই  থোর  থো। 
  
কমোনেই  য। যভিও কযিোনে ওর মৃতুয হনযনি তোনত এেো প্রমোণ  রো মুভস্কল, ভ ন্তু আভম 
কগোপ  সূনত্র ভ িু আিোস কপনযভি। 
  
 ী কসই কগোপ  সূত্র? 
  
  োউন  েলনে   ো,  োসে েোনি । 
  
ক ! 
  
কিেঁিোনে   ো। ওই সে েনলনি। 
  
শুন ভিলোম উভ  করোগীন  কিখনত পোরনত   ো, ভ ন্তু এখ  েলনি  িোঙ্কভল ন । 
  
 হো। কসই কযর্ ৃনতযর সমযই কতো উভ   মেিুযত হনয ভেিোয ভ নযনি । 
  
হনত পোনর। তীক্ষ্ণ স্বনর েভল, ভ ন্তু ওর সোেযনতই কতো পুভলয এন  আত্মহতযো েনল 
ভসদ্ধোন্ত ভ নযভিল। তোিো়েো কপোযোনরোও ও োন  এ েো কেোতল ভ নয আসনত কিনখভিল। 
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আনর মযোই কমনযরো  য কতনলর,  য  খ পোভলয ইতযোভি  ো ো  োনজ কেোতল েযেহোর 
 নর। ওসে অনের িূর্ণ। ভ  কেোতল ভ নয আসভিল ক  েলনত পোনর? 
  
খল োযন র মত হন্তিন্ত হনয এলোরে ন  আসনত কিখো কগল। 
  
 কপোযোনরোর েুরধোর েুভদ্ধর কজোনরই আমোর ভেশ্বোস কয এক্স ক  ও েোর  রনেই। 
  
 কসভি  খোওযোর আনগ কপোযোনরোর  োনি কযনতই ও েলল, যভি আমোর ভ িু হয? 
  
হোয েনু্ধ, তুভম ভ  ডাঃ িোঙ্কভলন র  থো মন োনযোগ ভিনয কযো ভ ? আজ কতোমোয েভল 
এক্স এর সোমন  আভম এখ  প্রভতনরোনধর কিওযোল, কয  নরই কহো , আমোন  েপন  
কযনত হনে ওন । 
  
এ থোর মোন  ভ  কপোযোনরো? এক্স েুভদ্ধমো , ভেিেণ িতুর ও ধূতে। ও িোেনত পোনর যভি 
আমোর স্বোিোভে  মৃতুযর িু-িোর ভি  আনগ আমোর মৃতুয ঘনে যোয, তোহনল ওর সুভেনধই 
হনে। 
  
তোহনল ভ  হনে কপোযোনরো? আ ুল হনয েভল। 
  
যুনদ্ধ  ন েল মোরো কগনল তোর ভেতীয পিোভধ োরী হয। তুভমও তোই হনে। 
  
  ো, েনু্ধ  ো। 
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আভম ভ ন্তু ভ যো ো করনখ যোে। যোনত তুভম সনতযর  োিো োভি কপৌঁিনে। 
  
 জোভ   ো, ভ নজন  পী়ে   নর তুভম ভ  সুখ পোও। 
  
এ আমোর জীেন র গিীরতোনেোধ। ভ ন্তু আমোর উপর আস্থ্ো রোনখো। আমোর করনখ যোওযো 
ভ যো োয তুভম সনতযর আনলোয কপৌঁিনে। 
  
. 
  
১৭. 
  
অন   ভি  পনর আেোর সেোই খোেোর কেভেনল কেয আ নে ভিলোম। সেোইন  কয  
িোনলো কেয খুযী কিখোভেল। 
  
ভমনসস লোেনরল তোনসর প্রেোে রোখনত আমরো কখলনত েসলোম, আেহোওযোও িোনলো 
ভিল। হঠোৎ  রে  েলনল , কপোযোনরোর সনে অন  ভি  কিখো হযভ । উভ  ক ম  
আনি  কিনখ আসনত যোনে । 
  
েললুম, এখ   থো েলো মন  হয, ও োর স্বোনস্থ্যর পনে িোনলো হনে  ো। 
  
 রে  আমোর ইভেত েুন  েলনল , খুে কেভয ভেরক্ত  রে  ো। এ েো েই কিনযভিনল  
ওেো ভিনযই িনল আসে। 
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আমোন   রেন র ভপিন  ভপিন  কযনত কিনখ েনযড েলনল , ভমাঃ কহভটিংস আপভ  
ভিনর আসনি  কতো? 
  
ভ শ্চযই।  রেন র সনে কগলোম, িু-িোরনে  থো েনলই ভেিোয ভ লোম। আমরো আনরো 
ভ িুেণ তোস কখনলোম। 
  
রোত এগোনরোেো েোজনত পন নরোয আভম শুনত কগলোম। কপোযোনরো ভ শ্চযই ঘুভমনয পন়েনি। 
মন   নর আর কিখো  রলোম  ো। 
  
সনে মোত্র ভেিো োয উনঠভি িরজোয  োর কেো ো কিেোর যনে আহ্বো  জো োই, কিতনর 
আসু । ক উ  ো আসোনত আনলো কজ্বনল কিভখ  রে  িরজো খুনল ভ নজর ঘনর ঢু নল । 
মোথো িুলন োনত িুলন োনত ঘনর ভগনয িরজোয তোলো ভিনল  শু নত কপলোম। 
  
 রে   ী প্রভতরোনতই এম   নর   ো আজ কপোযোনরোর  োনি ক োন ো সোেধো  েোণী 
শুন  এম   রনল ? ভেিো োয শুনয স্বভে এল  ো। 
  
প্রোতাঃরোনয যোওযোর আনগ কপোযোনরোর সনে কিখো  রলোম। েললোম, ক ম  আনিো, েুন়েো 
কখো ো? 
  
আভি, এখ ও কেেঁনি আভি। 
  
যন্ত্রণো ক ই কতো? 
  
 ো। 
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 রে  ভ  সে  থো েলল? 
  
হযোেঁ। 
  
 ী েলনল?  ী কিনখনি? 
  
কস থো কতোমোয েলো ভঠ  হনে  ো। ভেধোেে গলোয েলল, েলনল  ভতভ  িুজ ন  
কসখোন  
  
েুন ভি। আর েলোর ির োর ক ই। 
  
 জুভডথ আর এলোরে । 
  
উতলো হনযো  ো েনু্ধ। কমোনেই জুভডথ আর এলোরে   য। 
  
  য? তনে? 
  
 আজ  য  োল েলে, এ েু ভিন্তো  নর, গুভিনয ভ নয েলে। 
  
েোরেোরোর হতযো রহনসয এ  ী ক োন ো সোহোনযয আসনে? 
  
হুেঁ। মোথো  ো়েলও। তোরপর েলল যোও, প্রোতাঃরোয সোনরো, আর  োরভেসন  পোভঠনয িোও। 
  
 রে  তখ ও প্রোতাঃরোনয আনসভ  েনল অনপেো  রনত হল। 
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েনযনডর সনে কিখো হনতই েললোম,  রে ন  কিখভি  ো? 
  
কিখু  কগ কমৌজ  নর ঘুনমোনে। 
  
আমরো এ সনে ও োন  ডো নত উপনর কগলোম। িরজো কিতর কথন  েন্ধ থো োয িু-
এ েোর ঘো ভিলোম। 
  
ভ ন্তু ক োন ো সো়েো ক ই। 
  
পভরনেযেো কয  থমথনম হনয উঠল। যখ  ক োন ো সো়েো কপলোম  ো, তখ  িুেলোম 
 ন েল লোেনরনলর  োনি। ভমনসস লোেনরল েলনল , িরজো কিনে কিলনত হনে। যোও 
যীগভগর। 
  
িরজো কিনে কিতনর কিভখ এ   ভঠ  মৃতুযর ভিত্র। রোনতর কপোর্ো  পনর। িরজোর 
িোভেেো ভিল পন নে, হোনত কিোে ভপেল,  পোনলর মোন  এ  কিোট্ট রক্তোক্ত গতে। 
  
কপোযোনরো  ী কিনে তো়েোতোভ়ে েনল উঠল,  ী হনযনি  রেন র? মৃত! ক ম   নর? 
 খ ? 
  
সেোই েলনি আত্মহতযো,  োরণ  োল রোনত আভম ওন  ঘনর ঢুন  িরজো েন্ধ  রনত 
কিভখ। 
  
সভতযই তুভম ওন  কিনখভিনল? 
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 হো। িদ্রনলোন র ওই ভেভিত্র রোনতর কপোর্ো  জেনল কগনলও আভম ভি নত পোরে। 
  
 হুেঁ। রোনতর কপোর্ো । কয ক োন ো কলো ই ঐ র ম কপোর্ো  পরনত পোনর   ী, ভঠ   য? 
  
 কয ক উ ওর িলোর িেী   ল  রনত পোনর। 
  
 হুেঁ, হনত পোনর। তনে ভ  েলনত িোও আভম  রে ন  কিভখভ ? 
  
 ো, কতম  ভ িু েলনত িোই  ো, আভম ভেশ্বোস  ভর  ো, এেো আত্মহতযো, এেো সুপভর ভল্পত 
হতযো। 
  
এ েো কঘোনরর মনধয ভ নি ক নম এলোম, ভেিোয েনু্ধ ভেিোয  রেন র এই িুনেো  থো 
আমোর মন  েোজনি।  োরণ  োরভেস যখ  তোর প্রিুর কসেো  রনত ঢুন ভিল, তোন  কস 
জীভেত পোযভ । আনগই কযর্ ভ াঃশ্বোস তযোগ  নরনি…..। 
  
এর ুনলর মৃতুযর সনে সনেই আথেোর কহভটিংনসরও মৃতুয হনয কগনি। তোই আর ভ িু 
কলখোর প্রেৃভত্ত ক ই। শুধু আসল ঘে োভে জোভ নয যোই 
  
অ য স নলর মত  হোেে অযোেোন ই তোর স্বোিোভে  মৃতুয হনযভিল। শুধু হোনেের জ য, কয 
অযোভসল  োইনেনের ভযভযেো েযেহোর  রত কসেো পোওযো যোযভ । তনে ভ  ক উ এেো 
সভরনয ভিনযনি? 
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ভ ন্তু এেো ভ ভশ্চত কয কপোযোনরোর মৃতুয স্বোিোভে   য। েোরেোরো,  রেন র মৃতুযর মতও 
তোর মৃতুযও অস্বোিোভে , ক  , ক োন ো উনদ্দনযয ওনির খু   রো হল? 
  
 রেন র মৃতুযনত পুভলযী তিনন্ত জো ো কগল, মো ুর্ আত্মহতযো  রোর সময তোর  পোনলর 
ভঠ  মো খোন  গুভল িুেঁ়েনত পোনর  ো। ভ ন্তু মৃতুযর ভিন র  রেন র কয ভিত্র কিখো 
ভগনযভিল তোনত আত্মহতযোর সপনে যুভক্ত যোয। তথয, ভ িযে , জুরীর রোয, ভপেল সে 
কথন  প্রমোণ হল এ ভ ি ই আত্মহতযো। 
  
কপোযোনরোর ঘনর এলোম। কয েোনক্স  ভল্পত এক্স-এর  োগজগুভল রোখো ভিল কসগুনলো েোর 
 রলোম। ভ ন্তু েোক্স খুনল কিভখ কসখোন   োগনজর ভিনে কিোেঁেোও ক ই। ভ ন্তু সে 
 োগজগুনলো কপোযোনরো এখোন ই করনখভিল। হয কপোযোনরো ভ নজ  ি  নরনি  োগজগুনলো। 
 য এক্স-এর হোত এখ  পযেন্ত কপৌঁনিনি। 
  
হঠোৎ কপোযোনরোর ভ যো োর  থো মন  প়েল। েোনক্স  োগজগুনলো  ো থো নলও কসখোন  
িুনেো েই ভিল। এ ভে কযক্সপীযনরর ওনথনলোর সুলি সিংস্করণ অ যভে কসন্ট জ  
আরভিন র  োে  জ  িোগুেস । এই  োেন র তৃতীয অনঙ্কর আরনম্ভ িুনেো পোতোর 
মো খোন  এ েু নরো  োগজ ভিনয িৃভি কগোির ভিি কিওযো রনযনি। 
  
অন  েণ েনস থো োর পর মন  হল হযনতো  োেন র ক োন ো সিংলোনপ কপোযোনরো করনখ 
কগনি পনথর ভ যো ো। যনের মনধয ভ াঃযে ইভেত। 
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ভ ন্তু ক োন ো লোইন ও িোগ  োেো কিখনত কপলোম  ো। এই অনঙ্ক যুে  িোগুেস  কয তোর 
কেো ন   ি  নরনি কস মো ুনর্র কখোেঁজ  রনি। ভ ন্তু কপোযোনরো ক   এই  োেন র েই 
করনখ কগল। তোরপর 
  
পনরর অিংয কযনত এ েো েু নরো  োগজ েই কথন  প়েল কযখোন  কলখোভিল –আমোর 
িৃতয জনজের সনে  থো কেোনলো। 
  
এই কতো ইভেত। 
  
ভপ্রযতম েনু্ধন  এখোন  সোমভধস্থ্  রলোম, সনে ভিল জুভডথ, ভমস ক ভল, ও েনযড। 
এখোন  জুভডথ এন েোনর অ য র ম। ও আমোয এ সময েলল, আভম আর এখোন  
থো ভি  ো েোেো, হযনতো িুাঃখ পোনে। ভ ন্তু  ো েলনলই  য। আভম ডাঃ িোঙ্কভলন র সনে 
আভি োয িনল যোভে। 
  
 ো, এ হনত পোনর  ো, অসিংখয যুভক্ত কিখোলোম। ভ ন্তু ও প্রভতেোি  রল  ো। কযনর্ সোমো য 
কহনস েলল, িুল  রি েোেো, আভম যোভে িোঙ্কভলন র স্ত্রী হনয, সহ োরী হনয  য। 
  
তোহনল এলোরে ? 
  
আমোয অেো  হনত কিনখ ও েলল, ওর সনে কতম  ঘভ ষ্ঠতো ক োন োভি ই ভিল  ো। 
আসনল আভম জো নত ভিনত িোইভ  আমোর সনে ওর সম্প ে। 
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ভ ন্তু কতোমোন  কয এলোরেন র সনে ক োেঁনপর ধোনর ঘভ ষ্ঠ হনত কিখলোম। ভ লেনির মত 
েললোম। 
  
মোন মোন  ওর ম ঘনে যোনে। তনে ভ   রে  কসভি  িুজ ন ই এ সনে কিনখভিল? 
 ো,  ো, আমোর সন্তো  এম  জঘ য  োজ  রনত পোনর  ো। কসভি  ভ  উভ  এই  থোর 
জ য ঘর কথন  জুভডথন  কডন ভিনল ? 
  
হঠোৎ আমোর ভিন্তো এ   তু  কমো়ে ভ ল, তোহনল ভ  এখ  এক্স সুিুর  ীহোভর ো আর 
জুভডথ-ভেনযোগোন্ত  ঘে োর  োভয ো? হো ঈশ্বর! 
  
. 
  
১৮. 
  
এেোর ইটনেোন ে েনস  োভহ ী ভলখভি। এখোন  জনজের সনে কিখো  রনত এনসভিলোম। 
কপোযোনরোন  ও িোনলোিোনে জো ত। কপোযোনরোর মৃতুয সিংেোি ভিনত িুাঃভখত হল। ভজনজ্ঞস 
 রলোম, কপোযোনরো ভ  ক োন ো সিংেোি করনখ কগনি কতোমোর  োনি? 
  
আপ োর জ য সযোর?  ো কতো? অেনযনর্ েললোম, কতোমোর েোেোর অসুখ  রনল তুভম যভি 
কযর্ পযেন্ত ওর  োনি থো নত তোহনল িোল হত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্টেন । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযার্রা সমগ্র 

146 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

আপ োর  থো ভঠ  েু নত পোরভি  ো সযোর–ভেস্মযোভিিূত হনয আমোন  জজে েলল, 
আমোন  কতো উভ ই িোভ়েনয ভিনযনি , আসনল আমোন  উভ  িো রী কথন  েরখোে 
 নর ভ । েনলভিনল   থো হনযভিল, ির োর হনলই আমোন  উভ  ডো নে । 
  
ভ ন্তু ক   এ োজ  রনে জজে? 
  
আভম ভঠ  জোভ   ো। আভম ক োন োভি  প্রিুর ভেরুদ্ধোিোরণ  ভরভ । এেো আমোর স্বিোে 
ভেরুদ্ধ। আভম ও োন  যনথি সমীহ  রতোম। 
  
হুেঁ ভঠ  তোই। 
  
সযোনরর মত  কলো  ভেতীয কিখো যোয  ো। কযম  সোজনগোন জ, আর ও োর কগোেঁনির  থো 
ভ  েলে? 
  
আেো উভ  ভ  কগোেঁনর মত িুনলও  লপ লোগোনত ? 
  
  ো, িুনল ক োন োভি   ো। তোহনল এই েযনস ঐ র ম িুল  োনলো ভিল ওর। 
  
আসনল ধৃিতো মোি  রনে , উভ  পরিুলো েযেহোর  রনত । 
  
এ েু আহত হলোম। এ জ  িৃতয যো জোন  আভম ওর ভ  েতম, ভপ্রযতম েনু্ধ হনয তো 
জোভ   ো। যতিূর সযোর মন  পন়ে,  োরভেসন  েহোল  রোর সময আমোয উভ  
সোমভয িোনে িনল কযনত েনলভিনল । 
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তুভম থো নত  োরভেসন  ক    োজ ভিনত যোনে ? 
  
ভ িু েলনত পোরে  ো সযোর। হযনতো  োরভেস আমোর কিনয যভক্তমো , শুন ভি এ সময ও 
মো ভস  হোসপোতোনল সহ োরীর  োজ  রত। 
  
তোহনল ভ   োরভেসই খুন র পর খু   নরনি? এর  থোনতো আভম িোভেভ । 
  
. 
  
যেভ  ো 
  
  যোনে  আথেোর কহভটিংস এর সিংনযোজ –এ  আই জীেী এ ভি  আমোর সনে 
কযোগোনযোগ  নর জো োনলো কয, তোর মনক্কল স্বগেীয মেঁভসনয কপোযোনরোর কযর্ ইেো ুযোযী 
এ ভে কমোহরোভঙ্কত কলিোিো আপ োর হোনত তুনল ভিনত িোই। 
  
এর ুল কপোযোনরোর স্বহে ভলভখত পোিুভলভপ : 
  
ভপ্রয েনু্ধ আমোর, 
  
যখ  তুভম এই কলখো প়েনে, তখ  আমোর মৃতুযর িোর মোস অভতক্রম হনযনি, ভ নজর 
সনে অন   যুদ্ধ  রনত হনযনি, আমোয–এই সে ভলনখ করনখ যোওযো ভঠ  হনে ভ  ো! 
কযর্ পযেন্ত কিনে কিখলুম, ভলনখ কযনত হনে,  োরণ  োউন   ো  োউন  টোইলনসর এই 
ভেতীযেোনরর ঘে োর অন্তভ ভহত গূঢ় রহসযোেলীর সভঠ  মূলযোয   রো প্রনযোজ । তেুও 
আভম সমূ্পণে অ ুমো  ভ িের ভেনেি ো  রভি। এই ভিভঠ প়েো পযেন্ত কস সময িনল কগনি 
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তোর মনধয কতোমোর ভ শ্চযই মন  প়েনে এম  ভ িু অনযৌভক্ত  ধযো  ধোরণোর সৃভি হনয 
থো নে যো এই ভিভঠ প়েোর পর ভ নজই অ ুনযোি োয পীভ়েত হনে, যো কিনেি তো শুধুমোত্র 
 ল্প ো ভেলোসমোত্র। 
  
ভ ন্তু ভপ্রয আমোর, তেু আমোন  েলনত হনে কয, এ েু েুভদ্ধ খরি  রনল ভ শ্চযই সতয 
তুভম অ ুধোে   রনত পোরনত। কতোমোর মনধয কয সম্ভোে ো আভম সেসময লেয  নরভি 
এেিং তো যভি  ো হনয থোন  তোর জ য িোযী সুন োমল এেিং সে ভ িুনতই ভ ভশ্চন্ত িোনে 
ভসদ্ধোন্ত হনয ওঠো কতোমোর এই ম । 
  
কতোমোর জো ো উভিত ভিল,  রেন র হতযো োরী ক ? কিোর্ কিে  ো যভি  ো েু নত কপনর 
থোন ো েোরেোরো িোঙ্কভল  ভ িোনে ভ হত হল। ক  হতযো োরী? কযনর্রেো কতোমোর  োনি 
িরম আঘোত হো নত পোনর। 
  
তনে প্রথম কথন ই শুরু  রো যো । কতোমোন  আভমই টোইলনস কডন  আভ , ভেনযর্ 
প্রনযোজ  েনল, কতোমোন  আভম আমোর িেু  ণে হনত েনলভিলোম। যভি যথোথেতো 
অ ুধোে   নর থোন ো িোনলো। আভম যো যো কিখনত েো শু নত িোই, তুভম শুধু তোই কিখনে 
েো শু নে। এই ঘে ো আনিযোপোন্ত আভম ভঠ  িোনে কতোমোন  েভলভ  েনল তুভম অ ুনযোগ 
 নরনি।  োরণ আভম এক্স সম্পন ে ভ নজই কেভয অেসর হনত পোভরভ । এেোর প্রথনম 
এক্স সম্পন ে ভ িু আনলোি ো  রো যো । কতোমোন  কয ভেভেি ঘে োর সোরসিংনেপ 
কিভখনযভিলোম কসখোন  কয েযভক্ত অপরোধী েো অপরোধ  নর থো নত পোনর েনল সনেহ 
 রো হনে, কসই এ োজ  নরনি েনলভিলোম। এই এক্স তখ  ঘে োস্থ্নল উপভস্থ্ত ভিল 
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েো পনরোে িোনে জভ়েনয ভিল। তুভমই তখ  ভসদ্ধোন্ত  নর েসনল তোহনল এক্সহ এ  োজ 
 নরনি। 
  
ভ ন্তু েনু্ধ এ েু ম  ভিনয কিনে কিনখো, কসই ঘে োগুনলোনত এক্স এর উপভস্থ্ভত িো়েো 
অপরোধ ঘেো সম্ভে হনতো  ো। ক েলমোত্র যভি ক োন ো েযভক্ত পুভলনযর সনে কযোগসোজনয 
এ  োজ  নর থোন  অথেো এ িল অপরোধ সিংক্রোন্ত মোমলো  নর এম  ও োলভত 
সিংস্থ্োর সনে যুক্ত কথন  থোন , তোহনলই হযনতো এ জ  মোত্র কলো ই এই ভেভিন্ন এেিং 
ভেভেন্ন ঘে োর সনে যুক্ত থো ো সম্ভে। এখোন  আমরো এ েো ক ৌতূহনলোদ্দীপ  এম  
এ ভে ঘে ো কিখনত পোভে যোর সনে তুল ো  রো িনল কসই রোসোযভ   সিংভমশ্রনণর 
েযোপোরেো, কযখোন  িুভে পিোনথের মনধয এ ভে অদু্ভত প্রভতভক্রযো সৃভি হয যোয িনল তোর 
প্র ৃত কিহোরোেো পোনট যোয এ মোত্র তৃতীয ক োন ো পিোনথের উপভস্থ্ভতনত। অথি কসই 
তৃতীয পিোথেভের ক োন ো পভরেতে  হয  ো েো তোর মনধয ক োন ো প্রভতভক্রযো সৃভি হয  ো। 
এক্স এর কেলোযও ভঠ  এইর ম ঘনেনি। 
  
আমোর কযর্ জীেন র এই অপরোধীর েুভদ্ধ  লোন ৌযল। কস পনরোেিোনে হতযো োনি 
অিংয ক ওযোর িনল, ক উ তোন  ধরনত পোরনি  ো। রহসয সমোধোন র জ য ওনথনলোর 
িম প্রি করখোভিত্র কিখনত পোভে কসখোন  এক্স এর সমোধো  কমনল। কসখোন  কডসনডম ো, 
 যোভসও এেিং ওনথনলোর মৃতুযর কপিন  ভিল ইযোনগোর িোতুভর, পভর ল্প ো, েুভদ্ধমত্তো। ক উ 
তোন  ধরনত পোনরভ । ভ ন্তু তোর রুমোলভের জ য কস কযর্ পযেন্ত ধরো প়েল। 
  
ভঠ  এইর ম িতুরতো কিখো যোয জ  িোগুেস   োেন র তৃতীয অনঙ্ক। কযখোন  ভ নেেোধ 
 ুভে জ  অ যন  অ ুপ্রোভণত  রনি কসই কলো ভেন  হতযো  রনত থোন  কস মন  প্রোনণ 
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কঘন্নো  নর। সেোর মনধযই এ েো অপরোধ কেোধ  োজ  নর। আমোনির এক্স এর িোতুযে 
কসখোন ই, কযখোন  কস  োউন  হতযো  রোর জ য উনত্তভজত  রনি  ো ভ ন্তু সুিতুরিোনে 
মন র সুন োমল েৃভত্তগুনলোন   লুভর্ত  নর হতযো  রোর এ ভে সুের প্রেণতো সৃভি  নর 
ভিনে হতযো োরীর অন্তনর।এক্স জোন   খ  ক োথোয ভঠ  সমযমত ভঠ   থোভে েযেহোর 
 রো ির োর। মন  আনি ভ শ্চযই কতোমোর কেলোযও হনযভিল…. 
  
এেোর কতোমোর মন  হনে অন   সময আমোর সৎ যুভক্ত পরোমযে কতোমোর পিে হযভ । 
হযোেঁ, েনু্ধ! এেো শু নত ভেসিৃয লোগনলো, হোসয র মন  হনে, শুধু তোই  য এ ভে িিই 
অপরোধ  রনত যোনে ক   ো এর ুল কপোযোনরো, কয ভ  ো ভির োল মো ুনর্র হতযোর 
ভেরুনদ্ধ লন়েনি, ম ুর্য জীে ন  স্বগেীয আযীেেোি েনল মন   নরনি–কসই আভম কযর্ 
জীে  পযেন্ত এই জীে  কযর্  রলোম এ েো ভ নেোল হতযো  নর! হযনতো ভ নজর ওপর 
অতযোভধ  ভেশ্বোস,  যোযপরোযণতোই অেনযনর্ আমোর অভন্তম লনে এম  এ ভে সমসযোর 
মুনখোমুভখ অমোয িোেঁ়ে  রোনলো। এর িুনেো  োরণ। এ  আমোর ভির োনলর সোধ ো ভ রীহ 
মো ুর্ন  রেো  রো, িুই কয  নরই কহো  হতযো ঘেনত  ো কিওযো। হযনতো ভেতীয 
 োরণেোই আমোন  ঘোতন র িূভম োয অেতীণে  রোনলো। যখ  িোেভি  রে,  ো  রে 
 ো, ভঠ  তখ ই ভমনসস লোেনরনলর ঘে োেো ঘেল….। 
  
তখ  তুভম  রে ন  এ েযোপোনর সনেহ  নরভিনল। আর কতোমোর এ সনেহ কমোনেই 
অসেত হযভ । আভম  রেন র অতীত জীে  কথন  জো নত কপনরভি ও এ  জেরিে 
মভহলোর পুত্র ভিল। িনল হু ুম কপনল  োজ  রনত ও ভেধো  রনে  ো। তোিো়েো 
েোলযোেস্থ্োয পো কখোেঁ়েো থো োয ক োন ো কখলোযও কযোগ ভিনত পোনরভ । ে়ে হনয এ েো 
েীনরর মত   োজ  রে–এ ভজভ সেো স নলর মনধযই  োজ  নর। ক উ  োপুরুনর্র 
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েি োম মোথোয ভ নত িোনলোেোনস  ো। যখ  কিোে কেলো মৃত খরনগোস কিনখ  রে  অসুস্থ্ 
হনয পন়েভিল এেিং কিনলনির ঠোট্টো তোমোসোর পোত্র হনযভিল, তখ ও প্রভতজ্ঞো  নরভিল ও 
এম  ভ িেযতোর  োজ  নর কিখোনে যোনত প্রমোণ হয ও- তেো ভ ষু্ঠরও হনত পোনর। এেো 
ও সোরো জীেন র েোরো েু নত কপনরভিল ভঠ  সময মনতো। পভরনেয অ ুযোযী উপযুক্ত 
 থো যভি  োনরোর মন  প্রনেয  ভরনয কিওযো যোয তোহনল তোন  ভিনয অন   ভ িু 
 রোন ো যোয। এই িদ্রনলো ভে ধমে োমী হওযোয মন র মনধয কেহ-মমতো-িোনলোেোসো 
পোওযোর এ েো অতৃভি ভিলই। তোই মোি দ্রনেযর ক যোর মত ভয োনরর সন্ধোন  ঘুনর 
থোন  । 
  
কয পোেঁিভে খুন র ঘে ো কতোমোয পভ়েনযভি তোর প্রনতয ভেনত ভতভ  এ ই ধরন র অিংয 
েহণ  নরনি । ভতভ  এথোভরে ন  ভি নত , এ  েীনষ্ম ভতভ  ভরগন র সনে কথন নি  
এেিং প্রগোঢ় েনু্ধত্ব গন়ে তুনলনি । জোহোনজ ভ্রমণ  রনত ভগনয কিডো কে-এর সনে 
সখযতোয আেদ্ধ হ । ভতভ  কিডোন  খু়েীর ভেরুনদ্ধ ভেনদ্রোহী  নর কতোনল  এেিং খু়েীর 
মৃতুযনত কয তোর অগোধ সুখ তোও েুভ নয কি । তোরপর ভলিভিল্ড পভরেোনরর েনু্ধ হ । 
  
এরপর আভম ওর ভপিু ভ ই। যখ  উভ   রে  পভরেোনরর সনে েনু্ধত্ব গন়ে কতোনল , 
তখ  ভেপনির গন্ধ পোই, িোঙ্কভল  পভরেোরও  রেন র পভরণত  ূেেুভদ্ধর ভয োর হ । 
আেোর জুভডথ যখ  কিখল িোঙ্কভল   য, এলোরে ন  ভ নয তুভম িোেি, তখ  ও 
কতোমোন  আনরো ভেভ্রোভন্তর মনধয কিনল ভিল,  োরণ জুভডথ সহো ুিূভত েো অ ু ম্পো সহয 
 রনত পোনর  ো। তখ  সুনযোগ েুন   রে  িোঙ্কভল ন  কেোপ কগলোেোর কিিো  রল, 
ভ ন্তু কসভিন  পো  ো ভিনয িোঙ্কভল  ভ নজর  োজ ভ নয েযে থো ল। তোই সুভেনধ হনে 
 ো েু নত কপনর ও জুভডনথর পেু অথেে মো ুনর্র পৃভথেীনত থো েোর অভধ োর ক ই 
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মতেোন   োনজ লোভগনয ভিল। যভি েোরেোরো কেেঁনি  ো থোন  তোহনল ওর আর িোঙ্কভলন র 
ভমলন র ক োন ো েোধো থো নে  ো। 
  
কতোমোর মন  থো নে এ েোর ও উচ্চস্বনর এম  ক োন ো  থো েনলভিল যোনত তুভম মন  
 নরভিনল হযনতো  ন েল লোেনরল শু নত পোনে । ভ ন্তু ওেোন ই  রে   োনজ 
লোভগনযভিল। আর েনযড রভসনয কয গল্প লোেনরলন  েনলভিল ওেো আসনল  রেন র 
 োভহ ী। এখোন   রে  েনযডন  তোর পোতো িোেঁনি জভ়েনয ভিনল । ঐ কয গুভলেো 
ভমনসস লোেনরলন  ভেদ্ধ  রল তোনত ভতভ  ও োন  আহত  রনতই কিনয ভিনল ।  োরণ 
উভ  ও োর ভমনসসন  খুেই িোনলোেোসনত । তোই  রে  এখোন  ভেনযর্ সোিলয লোি 
 রল  ো। 
  
 এরপর তুভম ওর ভয োর। তুভম এ  কেহময, কযোন  মুহযমো , ভেনে েো  ভপতো তোই 
জুভডনথর েযোপোনর কতোমোন  এলোরেন র উপর রোভগনয ভিনয এ েো ভ নেোল হতযো োি 
ঘভেনয ভ নত কিনযভিল। ও এলোরেন র অতীত জীে  সম্পন ে েনল কতোমোন  ভেশ্বোস 
 ভরনয ভিনযভিল ও সে মো ুনর্র কেেঁনি থো োর ক োন ো অভধ োর ক ই। তোই কসভি  
ভঢভের পোনয কমনযনির জোমো কিনখ তুভম কিনেভিনল জুভডথ আর এলোরে । তুভম রোনগর 
মোথোয জো নতই পোরনল  ো কয কসভি  লিন  যোেোর  থো ভিল  োসে েোনি  ও 
এলোরেন র।  োরণ এলোরেন র মত  পুরুনর্র পনে এ েো কমনয ভ নয িনল  ো। 
কসখোন  জুভডথও কখলোর পুতুল মোত্র। ভ ন্তু জুভডনথর পনরর ভিন র স োনলর  থো শুন ই 
মন   নরভিনল, ও ওর মত পভরেতে   নরনি। এেোও  রেন র এ েো  ূে িোল। 
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কসভি  তুভম ভেি থো োয এলোরেন র সনে ভমভলত হনত কিনখ কিনেভিনল জুভডথ ভ ন্তু ও 
ভিল  োসে েোনি । কতোমোন  সনে সনে ওখো  কথন  কেন  এন  ও কতোমোন   োনজ 
লোভগনয ভিনযভিল। আর তুভম তখ ই সঙ্কল্প  রনল কয এলোরে ন  মোরো িো়েো কতোমোর 
পনে জুভডথন  েোেঁিোন ো সম্ভে  য। 
  
গিীরিোনে িোেনল তুভমও েু নত পোরনে ক   আভম জজেন  েোভ়ে পোভঠনয ভিনযভি? ক   
আভম এ জ  িোনলো ডোক্তোর কডন  যরীর পরীেো  রোভে  ো? আসনল আভম কিনযভিলোম 
এম  এ জ ন  পোনয রোখনত কয আমোর সে  থো ভেশ্বোস  রনে। তুভম ভেশ্বোস 
 নরভিনল ঈভজে কথন  আসোর পর আমোর যরীর আনরো খোরোপ হনযনি। আসনল তো 
 য। ঐ পেু, অথেে আমোর িো  মোত্র। খুেঁভ়েনয হনলও আভম ভিভেয িলোনিরো  রনত 
পোরতোম। 
  
তোই যখ  কিখলোম  োরভেস ভ নি, এলোরে  েোথরুনম এেিং কতোমোর অপিে অ ুযোযী 
িরজোর িুনেো ভিনয কিতনরর সে কিনখ েু লোম, তুভম  রনত যোনে। তোই তখ   োনজ 
ক নম কগলোম।  োরভেসন  ভিনয কতোমোয কডন  পোভঠনয কতোমোর মোথো যন্ত্রণো কজন  
ি নলনের রনস ঘুনমর েভ়ে ভিনয কতোমোয খোইনয ভিলোম। 
  
তুভম আমোর ভপ্রযতম েনু্ধ। আর ঐ জ য তুভম ভঠ ো ো িোেঁভসর  োনঠ  ুলনে আর, ঐ 
যযতো েো িোেঁত েোর  নর হোসনে। 
  
আভম জো তোম এেোর আমোয  োনজ  োমনতই হনে।  োরণ আভম  নে আভি  নে ক ই, 
তোর ক োন ো ভঠ  ক ই। তোই হতযোর অপরোধনেোধ আমোয ভির োল পী়ে   রনে  ো। 
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এেোর েোরেোরোর মৃতুযর  থো ধরো যো , এর  োরণ তুভমই কয ওর হতযো োরী। 
  
অেো  হনযো  ো। েোরেোরো, জুভডথ ও িোঙ্কভলন র মনধয কয এ  িতুথে ক োণ ভেরোজ 
 রনি তো ক উ ধরনত পোভরভ । 
  
তোহনল কযো , েোরেোরো এম  ভ িু সুেরী  য। সনতনরো, আঠোনরো েির েযনস েনযনডর 
কযৌযে ও প্রোিুযে ভেহ্বল  রনলও িোঙ্কভলন র মত  ৃভত িোনত্রর প্রেোনে ভেনয  রনত রোজী 
হনযভিল। েোরেোরো িোেনতো জ  এ ভি   ৃতীভেজ্ঞো ী হনে ভ ন্তু েোেনে তো রূপোভযত 
হওযো সম্ভে  য। তোই যখ  কপ্রৌঢ় েনযনডর সনে এখোন  কিখো হল তখ  িোঙ্কভলন র 
মৃতুয হনল েনযনডর সনে ঘর েোেঁধোর এ  স্বপ্ন তোর মন  এল। এখোন ও  রে  উপভস্থ্ত। 
  
আসনল ভমনসস িোঙ্কভল  ভ নজর মৃতুযর  থো েলনলও, মন  মন  িোইনত  ভ   নর 
জ ন  কযর্  রো যোয। তোই িল  নর উভ  জো োনল  ভ িোনে প্রনযোজ  হনল উভ  
ভ নজর উপর পরীেো িোলো । আমোনির কেো ো উভিত ভিল জন র জ যই আসনল উভ  
এিোনে মরণিোেঁি পোতভিনল । তোই তো়েোতোভ়ে  োজেো সোরনত িোইভিনল   োরণ, 
জীেন র আনরো কেভয ভি  েোভ  ক ই। ওভিন   োসে েোনি  জ ন  কমোভহত  রনত 
িোইভিনল । ভ ন্তু জ  অ য ধোনতর মো ুর্ হওযোয, েোনি  েনযডন  তখ  আ র্েণ 
 রল। এইজ যই েোরেোরো আনরো মভরযো হনয উনঠভিল। 
  
তোই এ ভি   ভির আসর ভঠ   নর ভ নজর কপযোলো  োনি করনখ, জন র কপযোলোেো 
রোখনল  েু  কসলনির পোনয। হঠোৎ ধূমন তু কিখোর ধোেঁধোয তুভম েু  কসলি কথন  িে 
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কমলোনত কযক্সপীযোর তুনল ভ নল। ভ ন্তু িে পত  ঘেল। িনল িুজন র  ভি েিল হনয 
যোয এেিং অপরোধীই ভের্োক্ত পো ীয পো   নর। 
  
ভ ন্তু ভমনসস িোঙ্কভলন র মৃতুয আত্মহতযো  ো হনয অ যর ম িোনে হনল জুভডনথর ঘোন়ে 
িোপত।  োনজই েোধয হনয আমোন  সোেয ভিনত হল আত্মহতযো। ভ ন্তু এই আত্মহতযো 
েনল প্রমোভণত ঘে োেোনত  রে  এ মোত্র খুযী হযভ । যখ  েু নল  সে এনলোনমনলো 
হনয যোনে তখ  এ   তু  পনথর সন্ধো   রভিল। তোই িোঙ্কভল  ও জুভডথন  কডন  
অযোভন্তর িনয তখ  তো কিনপ ভগনযভিনল । এেো প্র োয হনল েোরেোরোর মৃতুয  তু  
িোনে হতযো ভ  ো প্রমোণ  রোর িোে ো শুরু হত। 
  
তোই অেস্থ্ো েুন ই আভম কতোমোর মোরিৎ  রেন র সনে সোেোৎ  রনত িোই। কসভি  
সোেোনত আভম ওন  ওর সে পভরিয জোভ নয ভিলোম, ও অস্বী োর  রল  ো এনত। 
েললোম আসু  আমরো এ সনে ভের্পো   নর পৃভথেী কথন  ভেিোয ভ ই। ভ ন্তু মুিভ  
কহনস েলনল , আভম আপ োর জ য ভ ভিেি  োপভেই কেনি ভিনত িোই। আপ োর আপভত্ত 
আনি। আপভত্ত জো োলোম  ো।  োরণ িীঘেভি  ঘুনমর ওরু্ধ পো   রোর িনল ধীনর ধীনর 
আমোর প্রভতনরোধ যভক্ত গন়ে উনঠনি, তোই  রে  আমোর পোত্রভে ও আভম ওর পোত্রভে 
পো   রলোম। আমোর পোনযই হোনেের স্ট্রোইপ  োই  েভ   থোন  যো ঘুনমর ওরু্নধর 
ভের্ময িল সময মত ভ নল  ি  নর ভিনত পোনর। 
  
 রেন র প্রভতভক্রযো সনে সনে শুরু হল। আভম ভঠ  কয িোনে েনস জো লো ভিনয েোইনরর 
আ োয কিখতোম কসিোনে ঐ জোযগোয ওন  েভসনয ভিই।  োরভেস আভম কিনে ওন  
শুইনয কিয কযনহতু আমোর পরিুলো ও কগোেঁিভে   ল েনল হযনতো।  োরভেস িনল কযনত 
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 রেন র মত  কপোর্ো  িোভপনয সোিো িুল, কগোেঁি ভ নয কসোজো ওর ঘনর িনল যোই। 
কতোমোর খুেঁভেনয কিখোর সময ক ই েনল আমোন  েু নত পোরভ । 
  
এেোর সেোর কথন  লুভ নয রোখো ভপেলেো  োনজ লোভগনয ওর রোনতর কপোর্ো  পভরনয 
শুইনয ভিলোম। আর ওর হোনত ভপেল ও পন নে িোভেেো ভিলোম।  রেন র ভপেল আনি 
জো নলও আমোর ভপেল আনি, এ থো জজেও জো নত   ো। 
  
আসনল আভম কখভলনয কখভলনয  রে ন  হতযো  রনত কিনযভিলোম। অেনযনর্ তোন  
আভম হতযো  নরভি ভ ন্তু তোন  ক োন ো আঘোত েো  ি ভিইভ । তোই গিীর ভ দ্রোয ওন  
হতযো  নরভিলোম। কতোমোর কেো ো উভিৎ ভিল। 
  
এেোর েভল যভি জুভডথ িোঙ্কভল ন  ভেেোহ  নর তোহনল ওরো সুখী হনে, তুভম ওনির েোধো 
ভিও  ো। আর এ  োভহ ী প়েো কযর্ হনল কসোজো ভমস ক ভলর  োনি িনল যোনে, ও 
ভলিভিল্ড। েনলো, ওর ভপতোর খু ী ওর কেো   য  রে ।…এ েোর পুভলনয িো রীর সময 
এ জ ন  গুভল  নর হতযো  নরভিলোম কয িোনি েনস এ  ভ রীহ পথিোরীন , অভেশ্রোন্ত 
গুভল িোভলনয যোভেল।…. তোই ঐ িোনেই  রে ন  হতযো  নর ভ রীহ মো ুনর্র প্রোণ 
েোেঁিোলোম।…. 
  
কযনর্ েভল আভম ইনে  নরই হোনেের ওরু্নধর ভযভযেো কিনল ভিনযভিলোম যোনত জীেন র 
কলোি এনস আমোর ভির োনলর স মেন   লঙ্কময  নর কিয। 
  
কসসে  ত সুখ সৃ্মভতময…। 
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হযোেঁ।  ত সৃ্মভত ভেজভরত মধুর সে ভি  
  
(এর ুল কপোযোনরোর সৃ্মভতিোরণ এখোন ই কযর্।) 
  
  যোনে  আথেোনরর কযর্ সিংনযোজ …. 
  
হযোেঁ, কপোযোনরো ভঠ ই েনলনি। গুভলর ভিি… সুের সোমঞ্জসয….এগুনলো কিনখ আমোর জো ো 
েো কেো ো উভিত ভিল। 
  
আশ্চযে! এতভি  পনর কস ভিন র  োনলো যেভ  ো সনর কগল কিোনখর সোমন  কথন ….কসই 
ভিি!  রেন র  পোনলর ভঠ  মো খোন  কয েতভিি….কস কতো আর ভ িু  য…ক ন্টন র 
পরয কিোেঁযো ভিরন্ত  এ   লঙ্কভিি!…. 
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