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িরূ্বাভাস–গ্রীষ্ম ির্ব 
  
 গ্রীষ্মপঞ্চর্বর প্রথমদিন মমঞ্চ ার্যাঙ্ক সু্কঞ্চের কাকড দর্ছাঞ্চনা চওডা পথটা পাক মেঞ্চয ঘুঞ্চর 
মেঞ্চছ। মেষদর্ঞ্চকঞ্চের মরাি মেোনটায চকচক করঞ্চছ দিক তার মভতঞ্চর মাঝোনটায 
িাাঁদডঞ্চয দমস ভযাদিটাটব। পরঞ্চন তার দছে মকাট আর স্কাটব। তার মাথার চুে সুদর্নযস্ত। 
  
প্রথঞ্চমই মিঞ্চে অজানা মোঞ্চকরা তাঞ্চক দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চে ভুে কঞ্চর। তারা েদি জানত 
মে দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র ঘরদট ঈশ্বঞ্চরর মর্িী, পুণ্যাত্মা না হঞ্চে মসোঞ্চন প্রঞ্চর্ে দনঞ্চষধ 
তাহঞ্চে অর্েযই তারা ভুে করত না। 
  
সু্কঞ্চের কাজকঞ্চমব দমস ভযাদিটাঞ্চটবর পাঞ্চেই মমঞ্চ ার্যাঙ্ক সু্কঞ্চের দমস চযা াউইঞ্চনর স্থান। 
মর্ে স্বচ্ছন্দ চদরঞ্চের মদহো। মমঞ্চ ার্যাঙ্ক ওঞ্চক ছাডা কেনই করা োয না। সু্কেদটর 
মোডাপত্তন কঞ্চরন দতদন আর রু্েঞ্চরা  সামঞ্চনর দিঞ্চক ঝুাঁঞ্চক ঝুাঁঞ্চক হাাঁঞ্চটন। কথার্াতবা 
তার ভাসা ভাসা দকন্তু অংঞ্চক ভীষণ্ মাথা। 
  
দমস ভযাদিটাঞ্চটবর স্বােত অভযথবনা মভঞ্চস মর্ডাঞ্চচ্ছ, দতদন দজজ্ঞাসা করঞ্চছন দমঞ্চসস 
আনবল্ডঞ্চক, দতদন ভাঞ্চো আঞ্চছন দকনা। দেদ যাঞ্চকেঞ্চক দজজ্ঞাসা করঞ্চে, দতদন মর্ে 
জাহাঞ্চজ চঞ্চড গ্রীস মর্দরঞ্চয এঞ্চেন, ভাঞ্চো ফঞ্চটা তুঞ্চেঞ্চছন দকনা। 
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দতদন র্েঞ্চেন মেদ  োরঞ্চনটঞ্চক, দনশ্চযই! আটক্লাঞ্চকবর র্যাপাঞ্চর দতদন রু্েঞ্চরা ঞ্চক মে 
দচদি দিঞ্চযঞ্চছন, তা দতদন মপঞ্চযঞ্চছন–সর্ র্যর্স্থা হঞ্চয মেঞ্চছ। তারপর দজজ্ঞাসা করঞ্চেন 
দমঞ্চসস র্া বঞ্চক মে দতদন মকমন আঞ্চছন। তারপর দতদন র্েঞ্চেন মে তার মঞ্চন হয না 
আজ দমস রু্েঞ্চরা  একটুও সময পাঞ্চর্ন আঞ্চোচনা করার। দতদন র্েঞ্চেন মে একটা 
কাজ করা োক দতদন দমস মর্াযাঞ্চনর আঞ্চোচনা কঞ্চরন। 
  
পাঞ্চমোঞ্চক র্েঞ্চেন মে তার ঘরটা র্িঞ্চে দিঞ্চযঞ্চছন আঞ্চপে োঞ্চছর কাঞ্চছ। তারপর 
র্েঞ্চেন মে এর্ার র্সন্তকােটা ভীষণ্ র্াঞ্চজ োঞ্চচ্ছ। তারপর দতদন র্েঞ্চন মে তার 
এঞ্চরাঞ্চেনটা ভাে। তারপর র্েঞ্চেন মািামঞ্চক মে, তার মসৌভােয মে দতদন এঞ্চসঞ্চছন। 
  
 মািাম র্েঞ্চেন, ওইটা সম্ভর্ হঞ্চর্ না। দতদন ভযানক র্যস্ত। 
  
প্রঞ্চফসারঞ্চক নমস্কার করঞ্চেন, নতুন দকছু েুাঁঞ্চড তুেঞ্চেন দকনা তাঞ্চক দজজ্ঞাসা করঞ্চেন। 
  
দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র মসঞ্চক্রটাদর অযান েযাপেযান্ড মিাতোয একদট মছাঞ্চটা ঘঞ্চর টাইপ 
করঞ্চছ। মস মর্ে ভাঞ্চো, চাইঞ্চে মঞ্চনারমা হঞ্চয উিঞ্চত পাঞ্চর দকন্তু মসদিঞ্চক তার মেযাে 
মনই। জীর্ন তাঞ্চক দেদেঞ্চযঞ্চছ কাঞ্চজ মন মিওযা। িক্ষতা মিোঞ্চত। তাহঞ্চেই অঞ্চনক 
মর্িনা অঞ্চনক জদটেতা এডাঞ্চনা োঞ্চর্। এই মুহূঞ্চতব তার একমাে েক্ষয এই দর্েযাত 
মমঞ্চযসু্কঞ্চের দর্েযাত মহ  দমঞ্চরঞ্চসর দনপুণ্া মিঞ্চেঞ্চছ জানাো দিঞ্চয। অদিন এঞ্চস 
ঢুকঞ্চো। োদড মথঞ্চক র্াপ আর মমঞ্চয নাঞ্চম। র্াপদটর ভঙ্গী দর্ব্রত। মমঞ্চযদট োন্ত। 
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প্রায সঞ্চঙ্গ সঞ্চঙ্গ মভতঞ্চর মথঞ্চক দমস ভযাদিটাটব এঞ্চস র্ঞ্চে, মমজর হারগ্রীভস! আর এই 
রু্দঝ অযাদেসন! তারপর দতদন মভতঞ্চর আসার কথা র্েঞ্চেন অযাদেসঞ্চনর ঘরটা মিঞ্চে 
মেঞ্চত র্েঞ্চেন। 
  
মুচদক মহঞ্চস অযাদন টাইপ করঞ্চত করঞ্চত মঞ্চন মঞ্চন আওডায মে ভযাদিটাটব দক সুঞ্চোেয 
সহকারী সর্ কাযিাকানুন তার রপ্ত। 
  
মিারঙা োদড মমঞ্চট োে ও আকােী। মমজর অনাঞ্চরর্ে অযাদেঞ্চিাযার হারগ্রীভঞ্চসর 
প্রাচীন অদিনোনার মপছঞ্চন িাাঁডাঞ্চো। 
  
ঘঞ্চরর িরজা েুঞ্চে দিঞ্চতই এঞ্চস িাাঁডাে এক মপল্লায মানুষ। কাঞ্চো চাপািাদড মঝাো 
আেোল্লা। আর তার মপছঞ্চন একটা দছপদছঞ্চপ কাঞ্চো মমঞ্চয। 
  
ইদনই মর্াধহয দপ্রঞ্চিস, সু্কঞ্চের মপাোঞ্চক ভার্া োঞ্চচ্ছ না। 
  
দমস ভযাদিটাটব আর দমস চযা উইক িুজঞ্চনই আঞ্চসন। তাঞ্চিরঞ্চক মির্ী িেবঞ্চন দনঞ্চয 
োওযা হঞ্চর্। দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক দনঞ্চয িাট্টা তামাো করার কথা কাঞ্চরার কাঞ্চনই ওঞ্চি না। 
দতদন এঞ্চকর্াঞ্চর অননযা। 
  
সাধারণ্ত অযাদন কাঞ্চজ ভুে কঞ্চর না। এই মতা মসইদিন মস দছে এক দর্রাট মতে 
মকাম্পাদনর উচ্চতম অদফসাঞ্চরর একান্ত সদচর্। অসদহষু্ণতা এর্ং দর্শ্রী হাঞ্চতর মেোর 
কথা সর্াই জাঞ্চন। প্রাক্তন মদনর্ঞ্চির মঞ্চধয আঞ্চছ িুজন কযাদর্ঞ্চনট মন্ত্রী এর্ং একজন র্ড 
সরকারী অদফসার, তার কাঞ্চজর জেত দছে পুরুষ মঘাঁষা। এেন এই দর্দচে নারী জেত 
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এও এক নারী জেত। মােয, র্ামবা পৃদথর্ীর মে মকাঞ্চনা প্রান্ত মথঞ্চক দফঞ্চর আসঞ্চছ মাঞ্চঝ 
মাঞ্চঝ, সর্ সমঞ্চয ওঞ্চক দর্ঞ্চয করঞ্চত চাওযা দকন্তু তার র্উ হওযার মঞ্চধয মে মকাঞ্চনা 
বর্দচঞ্চেযই মনই। 
  
একমাে আদে র্ছঞ্চরর রু্ঞ্চডা মােীদট ছাডা এেন চারপাঞ্চে শুধুই মািারনী। এোঞ্চনই 
অযাঞ্চনর জনয দকছু দর্স্ময অঞ্চপক্ষা করদছে। 
  
র্াইঞ্চর তাকাঞ্চে নজঞ্চর পডঞ্চো োদডর্ারান্দায একটা মনাক মর্ডার োছ ছাাঁটঞ্চছ। োঞ্চযর 
রং মরাঞ্চি মপাডা। রজারঞ্চে মজাযান। অযান অর্াক। মকাঞ্চনা দর্ঞ্চেষ উঞ্চেঞ্চেয মর্াধ হয 
কাজটা দিঞ্চযঞ্চছ র্া প্রাণ্ধারঞ্চণ্র জনয। 
  
এোনকার মমট্রন দমস জনসন দতদন েুর্ র্যস্ত, কাঞ্চক মকান ঘঞ্চর দিঞ্চে হঞ্চর্, নতুন নতুন 
মুেঞ্চির ম ঞ্চক ম ঞ্চক আপযাযন করা, পুরাঞ্চনা ছােীঞ্চির সঞ্চঙ্গ িু-চারঞ্চট কথা র্ো, কাঞ্চজর 
দক আর মেষ আঞ্চছ। 
  
ছুদটর দিনগুঞ্চো দনঞ্চযই তার ভীষণ্ মুেদকে। িুদট মর্ান আঞ্চছ, পাো কঞ্চর কেঞ্চনা এর 
কাঞ্চছ, কেঞ্চনা তার কাঞ্চছ োন র্ঞ্চট দকন্তু মর্াঞ্চনরা দনঞ্চজঞ্চির সংসাঞ্চরর কথাই র্ঞ্চে, 
সাতকাহন মমঞ্চ ার্যাঙ্ক দনঞ্চয তাঞ্চির মকাঞ্চনা মাথার্যথা মনই। সু্কে আর্ার শুরু হঞ্চযঞ্চছ 
তাঞ্চতই তার আনন্দ। 
  
পামাো দজজ্ঞাসা করঞ্চেন দমস জনসনঞ্চক মে, রাঞ্চে তার মর্াধ হয দকছু মভঞ্চঙ্গ মেঞ্চছ, 
মর্াধহয তার মাথার মতে। দমস জনসন মোছাঞ্চত োেঞ্চেন। 
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মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাে, নতুন ফরাদস দেেঞ্চছ। মে মোকটা, মর্ডা ছাাঁটঞ্চছ তাঞ্চক মিঞ্চে মঞ্চন 
মঞ্চন তাদরফ করঞ্চেন। 
  
দছপদছঞ্চপ েরীর তার। মোঞ্চকর মচাে পঞ্চড না দকন্তু তার মচাে সর্বে। 
  
ইংঞ্চরদজ আর ভূঞ্চোঞ্চের মািারনী দমস রীচ িাোঞ্চনর দিঞ্চক তাডাতাদড চেঞ্চত চেঞ্চত 
মাঞ্চঝ মাঞ্চঝই মহাাঁচট োঞ্চচ্ছন। 
  
ভার্ঞ্চত-ভার্ঞ্চত চেঞ্চছন, জদমঞ্চত মই মির্ার আকদেটায হিাৎ মহাাঁচট মেঞ্চয োর্ার সঞ্চঙ্গই 
মসই মজাযান মােীটা ধঞ্চর মফেঞ্চো। মস র্েঞ্চো, সামঞ্চে চেুন। 
  
আইদেন রীচ তার দিঞ্চক না তাদকঞ্চয র্েঞ্চেন, ধনযর্াি। 
  
দমস মর্াযান ও দমস মব্লক নতুন মপাটবস পযাদভদেযানটার দিঞ্চক চঞ্চেঞ্চছন। িুজঞ্চনই 
জুদনযার দটচার। দমস মর্াযান দছপদছঞ্চপ কােঞ্চচ, অথচ িীদপ্তময, দমস মব্লক মমাটা আর 
ফসবা। িুজঞ্চনই মলাঞ্চরঞ্চির েল্প করদছে। এর্ার মসোঞ্চন দেঞ্চয কী কী অযা ঞ্চভোর 
হঞ্চযঞ্চছ। 
  
দমস মর্াযান দমস মব্লকঞ্চক র্েঞ্চেন মে দতদন মঞ্চনাদর্জ্ঞান ও অথবনীদত পঞ্চডঞ্চছন, মর্দে 
র্াধাদনঞ্চষধ তারা মাঞ্চন না। তাই মতা তাাঁঞ্চির অমন সুন্দর মিোয। দরপু িমন মনই। দকন্তু 
দজউঞ্চসপ মেই শুঞ্চনঞ্চছ মে দতদন মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক পডান অমদন মস েঞ্চথষ্ট ভদ্র হঞ্চয মেে। 
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দমস মর্াযান িারুণ্ েুদে, মমঞ্চ ার্যাঙ্ক একটা সু্কে র্ঞ্চট। তার মপাটবস পযাদভদেযন ভাঞ্চো। 
দতদন মতা ভার্ঞ্চতই পাঞ্চরনদন এত তাডাতাদড মেষ হঞ্চর্। তারপর দতদন একটু আফঞ্চোস 
কঞ্চর র্েঞ্চেন, মে দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেদছঞ্চেন না…হঞ্চতই হঞ্চর্। দমস মর্াযান তেন চমঞ্চক 
উিে। মপাটবস পযাদভদেযঞ্চনর িরজা েুঞ্চে একদট দছপদছঞ্চপ মমঞ্চয মর্দরঞ্চয এঞ্চস তাঞ্চির 
িুজঞ্চনর দিঞ্চক রুক্ষ িৃদষ্টঞ্চত মচঞ্চয তাডাতাদড চঞ্চে মেে। 
  
দমস মব্লক র্েঞ্চে, এটা হযঞ্চতা নতুন মেমদটচার, কী দর্শ্রী। তারপর র্েঞ্চেন, দমস 
মজানস দক সুন্দর দছঞ্চেন। মেমন সুন্দর মতমদন দমশুঞ্চক। দমস রু্েঞ্চরা  মর্ে প্রভার্োেী 
অদভজাত মচাহারা। তার মচাঞ্চের তারা কটা, দকন্তু তাঞ্চত মকৌতুঞ্চকর িৃদষ্ট। মহ  
দমঞ্চরঞ্চসর র্যদক্তঞ্চের জনযই এই সু্কঞ্চের এত সাফেয, অর্েয এোঞ্চন পডাঞ্চনা ভযানক 
র্যযসাধয। িের্দ্ধভাঞ্চর্ দেক্ষা মিওযা এোনকার পদ্ধদত নয। দেক্ষা র্যদক্তমূেক হঞ্চেও 
েৃঙ্খোর ওপঞ্চরই মজার মিওযা হয। দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র দেক্ষানীদত হে, মজার কঞ্চর 
মিওযা নয। তরুণ্ীঞ্চির কাঞ্চছ েৃঙ্খো দজদনসটার আশ্বাস দনঞ্চয আসা। ওরা তাঞ্চত 
দনদশ্চত হয। তার ছােীরা সমাঞ্চজর নানা স্তঞ্চর নানা মিঞ্চের। দকছু দর্ঞ্চিেী আঞ্চছ, োরা 
উাঁচু র্ংঞ্চের ও ধনী পদরর্াঞ্চরর। এছাডা আঞ্চরা ছােীরা আঞ্চছ োরা প্রঞ্চর্দেকা পরীক্ষায 
পাে করঞ্চত চায ও দ গ্রী দনঞ্চত চায। তাছাডা দকছু মমঞ্চয আঞ্চছ তাঞ্চির কাঞ্চছ সু্কে 
েণ্ডীটাই র্াধা। তাছাডা রু্েঞ্চরাঞ্চ র নানারকম দনযমকানুন আঞ্চছ–মেমন দতদন 
জডরু্দদ্ধঞ্চির মনন না, দেশু অপরাধীঞ্চিরও নয। মে সর্ মমঞ্চযর র্াপ-মাঞ্চক তার পছন্দ 
হয োঞ্চির মঞ্চধয দতদন দর্কাঞ্চের সম্ভার্না মিঞ্চেন তাঞ্চির দতদন ভদতব মনন। 
  
এতক্ষণ্ ফাযার মেঞ্চসর ধাঞ্চর িাাঁদডঞ্চয মেরাণ্ড মহাঞ্চপর পযানপযানাদন শুনঞ্চছন, তারপর 
দতদন র্েঞ্চেন, দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক মে  াক্তার তাঞ্চির র্ঞ্চে মজিী, দমস রু্েঞ্চরা  মাথা 
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মনঞ্চড সায দিঞ্চয র্েঞ্চেন মঞ্চন মঞ্চন, নযাকা। তারপর র্ঞ্চেন সর্ মমঞ্চযরাই ভাঞ্চোর্াঞ্চস 
তাঞ্চির দনঞ্চয দর্িঘুাঁঞ্চট কল্পনা করঞ্চত। দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র মুঞ্চে সমঞ্চর্িনা, দকছু ভাঞ্চর্ন না 
দতদন। তারপর মেরা র্েঞ্চেন মে িু একদিঞ্চনর মঞ্চধযই মহনদরঞ্চযটা এমন র্িঞ্চে োঞ্চর্ মে 
অর্াক হঞ্চত হঞ্চর্। তারপর দমস রু্েঞ্চরা  মঞ্চন মঞ্চন আওডাঞ্চেন মে তার মচঞ্চয তার 
মমঞ্চয রু্দদ্ধমতী। তারপর মেরা র্েঞ্চেন মে তারা মাস মিঞ্চডঞ্চকর মঞ্চধয িদক্ষণ্ ফ্রাঞ্চি 
োঞ্চচ্ছ। তেন মহনদরঞ্চযটাঞ্চক সঞ্চঙ্গ দনঞ্চয োঞ্চর্ন। তার একটা পদরর্তবন হঞ্চর্। 
  
তার দেটদেঞ্চট মুেটা রক্তাক্ত হঞ্চয ওঞ্চি। দমঞ্চসস মহাঞ্চপর েোয মমজাঞ্চজর ঝাাঁঝ ফুঞ্চট 
ওঞ্চি, দতদন র্ঞ্চেন মমঞ্চয তারই। তারপর দতদন র্েঞ্চেন মে তার েেন েুদে মমঞ্চযঞ্চক সু্কে 
মথঞ্চক দনঞ্চয মেঞ্চত পারঞ্চর্ না। 
  
তারপর মহাপ র্েঞ্চেন মে, পারঞ্চর্ন না মকন। তাহঞ্চে দতদন আর তাঞ্চক সু্কঞ্চে দফদরঞ্চয 
দনঞ্চত পারঞ্চর্ন না। তারপর র্েঞ্চেন মে তার মমঞ্চযর জনয দতদন কাদডকাদড টাকা 
দিঞ্চচ্ছন। 
  
মহাপ র্েঞ্চেন, মসটাই মতা কথা, তার সু্কে দতদনই মতা মর্ঞ্চছ দনঞ্চযঞ্চছন। তারপর 
মহনদরঞ্চযটাঞ্চক মিঞ্চে র্েঞ্চেন মে তার জনয িাাঁদডঞ্চয আঞ্চছ। আিরমাো মচাঞ্চে তাকাে, কী 
সুন্দর চাোক চতুর মমঞ্চয, ওর ভাঞ্চেয এমন মা জুঞ্চটঞ্চছ, তারপর দমস রু্েঞ্চরা  
মােবাঞ্চরটঞ্চক র্েঞ্চেন, মহনদরঞ্চযটাঞ্চক তার মাঞ্চযর কাঞ্চছ দনঞ্চয মেঞ্চত। তারপর দতদন 
দনঞ্চজর ঘঞ্চর দফঞ্চর আঞ্চসন। 
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এরপর োরা রু্েঞ্চরাঞ্চ র ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো তাঞ্চির ো দিঞ্চয িামী সুেন্ধ মর্রুদচ্ছে। কাঞ্চো 
মর্েভূষা পরা কাঞ্চো মমঞ্চযদটঞ্চক আপযাযন জানাঞ্চত দমস রু্েঞ্চরা  ভাঞ্চর্ন, মরাজই 
মর্াধহয মোটা মর্াতে োঞ্চয ঢাঞ্চে তারপর দমস রু্েঞ্চরা  মািামঞ্চক আসঞ্চত র্েঞ্চেন, 
মািাম সুন্দর । ভঙ্গীঞ্চত মহঞ্চস উিঞ্চেন। 
  
আরর্ী মজাব্বা োঞ্চয িাদডওো িোেই মোকটা দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র হাত মটঞ্চন দনঞ্চয তার 
ওপর ঝুাঁঞ্চক পদরষ্কার ইংঞ্চরদজঞ্চত র্েঞ্চেন, দপ্রঞ্চিস োইস্তাঞ্চক দনঞ্চয আসার মসৌভােয তার 
হঞ্চযঞ্চছ। 
  
নতুন ছােীদট সুইজযারেযান্ড সু্কে মথঞ্চক সঞ্চর্ এঞ্চসঞ্চছন তার কথা রু্েঞ্চরা  জাঞ্চনন। 
জানঞ্চতন না মোকদটর সঞ্চঙ্গ তার পদরচয আঞ্চছ। দমস রু্েঞ্চরা  মমঞ্চযদটর র্যস পঞ্চনঞ্চরা 
র্ঞ্চেই জাঞ্চনন, মর্ে র্ডসড মিেঞ্চত। প্রায েুর্তীই, প্রাচয মিঞ্চের মমঞ্চযরা অমদনই হয, 
পডাঞ্চোনা দনঞ্চয মমঞ্চযদটর সঞ্চঙ্গ দমস রু্েঞ্চরা  কথা র্ঞ্চেন, মমঞ্চযদট ইংঞ্চরদজঞ্চত র্ঞ্চে, 
দমস রু্েঞ্চরা  ভাঞ্চর্ন মে ইংঞ্চরজ মমঞ্চযঞ্চির িূর দর্ঞ্চিঞ্চে পািাঞ্চে মর্ে হয, প্রাচয মিঞ্চে 
না হঞ্চেও মধযপ্রাঞ্চচয। দমস রু্েঞ্চরা  আঞ্চোচনা মেষ কঞ্চর দর্িায দনে। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  জানাো েুঞ্চে মিন, ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো মােবাঞ্চরট ও তাাঁর মমঞ্চয জুদেযা, র্যস 
দতদরঞ্চের মেষ মকািায, ঝরঝঞ্চর চুে মুেভরা িাে। টুদপটা মর্মানান তার অভযাস মনই, 
মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক আসঞ্চছন মমঞ্চযঞ্চক ভদতব করাঞ্চত। সািাদসঞ্চধ মমঞ্চয, েোঞ্চট রু্দদ্ধর ছাপ, 
হাদসেুদে মমঞ্চয। তাডাতাদড ভূদমকা মেষ কঞ্চর মােবাঞ্চরট হাত দিঞ্চয জুদেযাঞ্চক চাোন 
কঞ্চর দিঞ্চেন জনসঞ্চনর কাঞ্চছ, মমঞ্চযটা দকন্তু তার মাঞ্চক সার্ধান কঞ্চর দিঞ্চয র্েঞ্চেন মে 
মস থাকঞ্চর্ না। েযাসটযাসগুঞ্চো সার্ধাঞ্চন জ্বাোঞ্চত র্েঞ্চো। জুদেযা এঞ্চকর্াঞ্চরই সাধারণ্ 
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মমঞ্চয, স্বাস্থয ভাঞ্চো, রু্দদ্ধসুদদ্ধ রাঞ্চে, দমস রু্েঞ্চরা  েম্ভীরভাঞ্চর্ র্েঞ্চেন জুদেযা মে 
এোঞ্চন আসঞ্চত মপঞ্চরঞ্চছ মসটাই দর্রাট র্যাপার। 
  
হিাৎ জানাো দিঞ্চয কী মেন মিঞ্চে দমঞ্চসস আপন অর্াক হঞ্চয দর্স্মঞ্চয দচৎকার কঞ্চর 
র্েঞ্চেন, আঞ্চর কী অদু্ভত, দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র কাঞ্চনও মেে না। সামঞ্চনর জানাো দিঞ্চয 
মিেঞ্চত মপঞ্চযঞ্চছন রঞ্চ াঞ্চ নড্রন গুচ্ছ মপদরঞ্চয সু্কের্াদডর দিঞ্চক এদেঞ্চয আসঞ্চছন মেদ  
মভঞ্চরাদনকা কােবটন, মঞ্চি চুর, তার পা টেঞ্চছ। একটা আপি দর্ঞ্চেষ মেদ  মভঞ্চরাদনকা। 
েমজ মমঞ্চযিুদটর ওপঞ্চর েুর্ টান, দকন্তু মদহো েুর্ ভাঞ্চো দকন্তু প্রায দতদন তা থাঞ্চকন না, 
তেন দতদন আঞ্চরক মানুষ হঞ্চয োন, কেন মে চুর হঞ্চয োন দতদন দনঞ্চজও জাঞ্চনন না। 
স্বামী মমজর কােবটন েুর্ মচষ্টা কঞ্চরন তার স্ত্রীঞ্চক আযঞ্চত্ত আনার জনয। দকন্তু পাঞ্চরন না। 
সু্কঞ্চে মপাটবঞ্চসর দিন তারা সর্াই এঞ্চসদছঞ্চেন, মেদ  মভঞ্চরাদনকাঞ্চক সঞ্চঙ্গ দনঞ্চয 
মমজরসাঞ্চহর্ ও তার মর্ান মসদিন প্রকৃদতস্থ অর্স্থায চমৎকার মপাোক পঞ্চর এঞ্চসদছে। 
তার র্াৎসেয মপ্রম মিঞ্চে মঞ্চন হদচ্ছে আিেব এক মাতৃমূদতব। দকন্তু েেন স্বামী ও ননঞ্চির 
মচাে এদডঞ্চয মঞ্চি চুর হঞ্চয সু্কঞ্চে আসঞ্চতন েমজ মমঞ্চয িুঞ্চটাঞ্চক মেহ জানাঞ্চত তেনই 
হত দর্পি, আজ সকাঞ্চের মট্রঞ্চন এঞ্চসঞ্চছ। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  দমঞ্চসস আপভাঞ্চনর কথা দকছুই শুনঞ্চছন না। তেন দতদন দর্পি মথঞ্চক 
উদ্ধার হওযার কথা ভার্ঞ্চছন, হিাৎ দমস চযা উইক মজার কিঞ্চম পা চাদেঞ্চয মেদ  
মভঞ্চরাদনকার কাঞ্চছ মেে। আরাঞ্চম দনিঃশ্বাস মফেঞ্চেন তেন রু্েঞ্চরা । চযাদ ঞ্চক সর্ 
সময দর্শ্বাস করা োয। মকাঞ্চনা মমঞ্চযর রে দছাঁঞ্চড রক্ত পডুক র্া মাতাে র্াপ-মা আসুন 
চযাদ ই পরম ভরসা। মেদ  মভঞ্চরাদনকা মজাঞ্চরই দমস চযা াইকঞ্চক র্ঞ্চেদছঞ্চেন দক 
দর্দচ্ছদর! র্ঞ্চে দকনা তাঞ্চক সদরঞ্চয রােঞ্চর্, আসঞ্চত মিঞ্চর্ না। তারপর দতদন র্েঞ্চেন, 
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রু্েঞ্চরা ঞ্চক দেঞ্চয দতদন র্েঞ্চর্ন মে তার র্াচ্চাঞ্চির দনঞ্চয োঞ্চর্ কত আির-টাির করঞ্চর্ 
মাঞ্চযর মেহ দিঞ্চয। চযা উইক র্েঞ্চেন, দনশ্চযই তারা েুর্ েুদে হঞ্চযঞ্চছ। নতুন মপাটবস 
পযাদভদেযনটা তাঞ্চক মিোঞ্চর্ন র্েঞ্চেন, মেদ  মভঞ্চরাদনকা কাযিা কঞ্চর িাোঞ্চনর উঞ্চটা 
দিঞ্চকর পথটা ধরে, টেটঞ্চে পাঞ্চয ভদ্রমদহো দমস চযা উইঞ্চকর সঞ্চঙ্গ হাাঁটঞ্চত হাাঁটঞ্চত 
সু্কের্াদড মথঞ্চক অঞ্চনক িূঞ্চর চঞ্চে োন। তারপর চযা উইক র্ঞ্চেন মে তার মমঞ্চয িুঞ্চটাঞ্চক 
দতদন ওোঞ্চনই পাঞ্চর্ন। দক চমৎকার মপাটবস পযাদভদেযন, ঝকঝঞ্চক নতুন নাম্বার, 
সাাঁতাঞ্চরর মপাোক শুদকঞ্চয মনর্ার জনয আোিা ঘর আঞ্চছ। দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, 
সদতযই চযাদ  অতুেনীযা–ওর ওপর সমূ্পণ্ব দনভবর করা োয। মমঞ্চয দহসাঞ্চর্ মমাঞ্চটই 
আধুদনকা নয। অঙ্ক ছাডা মকাঞ্চনা দর্ষঞ্চয মাথা মনই। দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, আজ সু্কঞ্চে 
গ্রীষ্মপর্ব শুরু হঞ্চো, এেন অঞ্চনক মোঞ্চকর সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চত হঞ্চর্। 
  
. 
  
 রামাঞ্চত দর্ের্ 
  
 গ্রীষ্মপর্ব আরম্ভ হর্ার মাস িুঞ্চযক আঞ্চে মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক কতকগুঞ্চো অসাধারণ্ ঘটনা 
ঘঞ্চটদছে। দনতান্ত অপ্রতযাদেত ভাঞ্চর্ই একদট মমঞ্চযর সু্কেটার ওপর প্রদতদক্রযা মিো 
দিে। িুজন েুর্ক রাজপ্রাসাঞ্চি র্ঞ্চস অিূর ভদর্ষযঞ্চতর কথা ভার্দছে, তাঞ্চির মুঞ্চে পাইপ 
মথঞ্চক মধাাঁযা মর্দরঞ্চয কুণ্ডেী পাকাদচ্ছে। একজনঞ্চক মিেঞ্চত মতেঞ্চতঞ্চে মসৃণ্, মুে ভাসা 
ভাসা, উিাস মচাে। ইদনই োহজািা আদে ইউসুফ, মছাঞ্চটা হঞ্চেও রামাত মিেদট 
মধযপ্রাঞ্চচযর ধনর্ান মিেগুঞ্চোর মঞ্চধয অনযতম। অনয মোকদটর শুকঞ্চনা চুে, িাে িাে 
মুে, মহামানয মেেসাঞ্চহঞ্চর্র দনজস্ব বর্মাদনক। মাইঞ্চন কঞ্চযকদট টাকা মাে, এতটা 
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সামাদজক দর্ঞ্চভি সঞ্চেও তারা িুজঞ্চন র্নু্ধ, কারণ্ িুজঞ্চন ইংেযাঞ্চন্ড একই পার্দেক 
সু্কঞ্চের ছাে। 
  
দর্শ্বাস করঞ্চত পারা োয না রাজকুমার আদে আমাঞ্চির ওপর গুদে চাদেঞ্চযদছে, র্র্ 
রদর্নসঞ্চনর মকাঞ্চনা দিধা মনই, দনঘবাত আমাঞ্চির দর্মানদট দনঞ্চচ মফঞ্চে দিঞ্চত চাইদছে, র্র্ 
িাাঁত মচঞ্চপ কথাদট র্েঞ্চো। একটু মভঞ্চর্ আদে র্ঞ্চেন, মর্াধহয আর তারা মকাঞ্চনা মচষ্টা 
করঞ্চর্ না। আদম ভীষণ্ মিদর কঞ্চর মফঞ্চেদছ নসীঞ্চর্র ওপর আর কতর্ার ভরসা করা 
োয। 
  
রামাঞ্চত রাজা র্ঞ্চেন, পাদেঞ্চয মেঞ্চত দক মন কঞ্চর র্ঞ্চর্র কথা মস মর্াঞ্চঝ। রুদ্ধকঞ্চে 
েুর্রাজ র্ঞ্চে–এই মিঞ্চের মোঞ্চকর জনয দতদন দক না কঞ্চরঞ্চছন। কতটাকা মঢঞ্চে েডা 
হঞ্চযঞ্চছ সু্কে, হাসপাতাে, স্বাস্থযদর্ভাে। র্র্ র্েঞ্চো িূতার্াস দকছু করঞ্চত পাঞ্চর না, মস 
মসোঞ্চন আশ্রয মনঞ্চর্ মসটা দজজ্ঞাসা করঞ্চে, ও র্েঞ্চো মস কেঞ্চনা ও আশ্রয মনঞ্চর্ না। 
তাহঞ্চে চরমপন্থীরা তাঞ্চির িূতার্াস গুাঁদডঞ্চয মিঞ্চর্। আমার দর্রুঞ্চদ্ধ তাঞ্চির প্রধান 
অদভঞ্চোেই মতা মে, মস র্ড ইউঞ্চরাপীয মঘাঁষা। তার মনটা মেন িূরিূরাঞ্চন্ত চঞ্চে োয। 
তার দপতামহ দছে ভীষণ্ দনষু্ঠর। েঞ্চয েঞ্চয তার ক্রীতিাস দছে। আর মস েদি 
দপতামঞ্চহর মঞ্চতা দনষু্ঠর অতযাচারী হন মসটা র্ানাঞ্চনাই মর্াধহয তাঞ্চির কাময দছে। র্ঞ্চর্র 
ধারণ্া আদের এই অনাডম্বর দনরুত্তাপ মচহারাটা ইংেযাঞ্চন্ড মাদনঞ্চয মেঞ্চেও মধযপ্রাঞ্চচয 
মতমন চঞ্চে না। 
  
োহজািা আদে ইউসুফ র্েঞ্চেন, তারা দক র্র্বর। তারা মতা এেন সভয হঞ্চযঞ্চছ। তাছাডা 
তাঞ্চির প্রঞ্চতযঞ্চকর মভতঞ্চরই একটা র্র্বর িানর্ েুদকঞ্চয থাঞ্চক। মে মকাঞ্চনা ছুাঁঞ্চতাঞ্চতই 
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মসটা েঞ্চজব ওঞ্চি। র্র্ তেন র্েঞ্চো, োঞ্চির মর্ে ভাঞ্চো সাধারণ্ রু্দদ্ধ মতমন মোঞ্চকর 
আজকাে চাদহিা মনই। এেন মে দজদনসটার সর্ঞ্চচঞ্চয মর্দে প্রঞ্চযাজন তার নাম সাধারণ্ 
রু্দদ্ধ, জ্ঞানদর্জ্ঞান নয। র্র্ র্েঞ্চো, প্রঞ্চতযকটা অদে-েদেঞ্চত চর আঞ্চছ সর্দকছু মোঞ্চন, 
সর্দকছু জাঞ্চন। র্র্ র্েঞ্চো, আদেঞ্চক েদি পাোঞ্চত হয মতা এেুদন অদর্েঞ্চম্ব।..আদে 
র্েঞ্চো মে মস রু্ঝঞ্চত পারঞ্চছ এোঞ্চন থাকা মাঞ্চনই মৃতুয–তাঞ্চক হতযা করা হঞ্চর্। র্র্ 
র্েঞ্চো, মরর্ার সম্ভার্নাটাই মর্দে, উত্তর দিঞ্চক েক্ষয কঞ্চর দর্মান চাোঞ্চত হঞ্চর্। আদে 
ইউসুঞ্চফর মুে করুণ্ হঞ্চয উিঞ্চো র্ঞ্চর্র েদি দকছু হয। র্র্ তেন র্েঞ্চো, মে তার 
আঞ্চছটা দক, না চাে না চুঞ্চো, তার কাজকঞ্চমবর ধারাই মতা অদু্ভত। কথাটা তাঞ্চক দনঞ্চয 
নয আদেঞ্চক দনঞ্চয। আদে র্েঞ্চো মে তার পাোঞ্চত ইঞ্চচ্ছ করঞ্চছ না। 
  
র্র্ র্েঞ্চো মে, মসও দক চায পাোঞ্চত দকন্তু দহংস্র জনতা েেন আদের প্রঞ্চতযকটা 
অঙ্গপ্রতযঙ্গ দছাঁঞ্চড মনঞ্চর্ আর মস েহীি র্ঞ্চন োক। 
  
আদে র্েঞ্চে চাপা দনিঃশ্বাস মফঞ্চে, মর্ে তঞ্চর্ তাই মহাক। 
  
র্র্ র্েঞ্চো মে, মস সঞ্চঙ্গ দকছু দনঞ্চত চায না শুধু একটা দজদনস ছাডা। োহজািা 
অদু্ভতভাঞ্চর্ হাসঞ্চেন, পেঞ্চক মেন মোটা মানুষটা পােঞ্চট মেে। ইউঞ্চরাপীয দেক্ষািীক্ষা 
মর্েভূষা ফুাঁঞ্চড মর্দরঞ্চয পডঞ্চো প্রাচযঞ্চিেীয চাতুেব আর মকৌেঞ্চের ইদঙ্গত। আদে র্টুযার 
র্ন্ধনী েুঞ্চে মসটা মটদর্ঞ্চে ঢােঞ্চেন। 
  
র্র্ র্েঞ্চো, এগুদে দক আসে? আদে র্েঞ্চে, প্রঞ্চতযকটা সাচ্চা পাথর। মর্দেরভােই তার 
র্ার্ার সংগ্রহ, প্রদতর্ছর দতদন নতুন রত্ন আনঞ্চতন দর্ঞ্চশ্বর নানা জাযো মথঞ্চক। আদে 
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র্েঞ্চো, তাঞ্চির র্ংঞ্চের এটা একটা রীদত, প্রঞ্চযাজঞ্চনর সময োঞ্চত কাঞ্চজ োঞ্চে। র্তবমান 
র্াজার িঞ্চর এর িাম প্রায সাঞ্চড সাত েক্ষ পাউন্ড। র্হু রক্তপাত হতযাকাণ্ড মে তার 
মপছঞ্চন জদডঞ্চয আঞ্চছ, আর স্ত্রীঞ্চোঞ্চকরা আঞ্চরা সাংঘাদতক। কারণ্ রত্ন তাঞ্চির কাঞ্চছ 
প্রাঞ্চণ্র মচঞ্চযও দপ্রয, মে মকান নারীঞ্চক পােে কঞ্চর মতাঞ্চে। আদে র্েঞ্চো মে, র্র্ঞ্চক মস 
দর্শ্বাস কঞ্চর, আদে চায না এই রত্নগুঞ্চো তার েত্রুর হাঞ্চত পডুক। হযঞ্চতা আজ দর্কাঞ্চে 
আদে দর্মানোোয মপৌঁছাঞ্চত পারঞ্চর্ না। কাঞ্চজই এই পাথরগুঞ্চো এেুদন দনঞ্চয মরঞ্চে 
দিঞ্চত র্েঞ্চো আদে। 
  
র্র্ র্েঞ্চো, এগুদে দনঞ্চয দতদন দক করঞ্চর্ন। আদে র্েঞ্চো, মেমন কঞ্চর মতাক এগুঞ্চো 
দনঞ্চয মিঞ্চের র্াইঞ্চর োর্ার র্যর্স্থা করঞ্চর্। িরি ভরা কঞ্চে আদে র্ঞ্চেন, র্র্ঞ্চক তার 
দর্নু্দমাে সঞ্চন্দহ হঞ্চচ্ছ না। 
  
. 
  
অদেঞ্চন্দ সুন্দরী 
  
র্র্ রদর্নসঞ্চনর মাথায দচন্তা, পযাঞ্চের পঞ্চকঞ্চট সাঞ্চড সাত পাউন্ড। ভীষণ্ তার অস্বদস্ত, 
প্রাসাঞ্চির প্রঞ্চতযঞ্চকই মর্াধহয ের্রটা জাঞ্চন, হযঞ্চতা তার মচাে মুঞ্চেও ের্রটার ছাযা। 
মনটা তার উদ্ভ্রান্ত, মকাথায োঞ্চচ্ছ মক জাঞ্চন, কী তার পদরকল্পনা তার জানা মনই। সাঞ্চড 
সাত েক্ষ পাউন্ড িাঞ্চমর জহরত তাঞ্চক সাঁঞ্চপ মিওযা হঞ্চযঞ্চছ, এঞ্চিে মথঞ্চক পাচার 
করর্ার জনয সময দর্ঞ্চেষ মনই। মে মকাঞ্চনা মুহূঞ্চতব দর্ঞ্চদ্রাহ হঞ্চত পাঞ্চর। 
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র্র্ র্েঞ্চো, এেন এমন একজন মোঞ্চকর িরকার মে এ মিে মথঞ্চক চঞ্চে োঞ্চচ্ছ পাদেঞ্চয 
নয হযঞ্চতা ভ্রমণ্ মেঞ্চষ নযঞ্চতা মকাঞ্চনা কারঞ্চণ্ মিঞ্চের র্াইঞ্চর োঞ্চচ্ছ। র্যর্সাযী র্া 
ভ্রমণ্কারী মপঞ্চেই ভাঞ্চো হয মে রাজনীদতঞ্চত মনই, রাজপদরর্াঞ্চরর মকাঞ্চনা সম্পকব মনই 
তাহঞ্চে তার মােপে তল্লােী করা হঞ্চর্ না। শুধু মচাে রু্দেঞ্চয দনযম রক্ষা হঞ্চর্। 
  
হিাৎ র্ঞ্চর্র মঞ্চন পডঞ্চো অনথবক এতক্ষণ্ মভঞ্চর্ মরঞ্চছ, তার দিদি মজাযান মতা রঞ্চযঞ্চছ 
মমঞ্চয মজদনযাঞ্চক দনঞ্চয িুমাস হঞ্চো, এঞ্চসঞ্চছ আর্হাওযা র্িোঞ্চত,  াক্তার এমন মিঞ্চে 
মেঞ্চত র্েঞ্চেন মেোঞ্চন সূেবাঞ্চোক প্রচুর, আর্হাওযা শুষ্ক। চার-পাাঁচদিঞ্চনর মঞ্চধযই তারা 
জাহাঞ্চজ পাদড মিঞ্চর্। র্র্ র্েঞ্চো, মে আদে র্ঞ্চেদছে নারী ও রত্ন কিাদপ দর্শ্বাস কদরঞ্চর্ 
না। মজাযান অমন ভাঞ্চো মমঞ্চয রত্ন মিঞ্চে দক তার মাথা ঘুঞ্চর োঞ্চর্, দনশ্চয না। দকন্তু 
মজাযাঞ্চনর মপঞ্চট কথা থাঞ্চক না। মজাযান কেনও ভাঞ্চো কথা মচঞ্চপ রােঞ্চত পাঞ্চর না। 
কাঞ্চজই এমন র্যর্স্থা করঞ্চত হঞ্চর্ োঞ্চত মজাযান দনঞ্চজও না জানঞ্চত পাঞ্চর, সঞ্চঙ্গ কঞ্চর কী 
দনঞ্চয োঞ্চচ্ছ, মসটা ওাঁর পঞ্চক্ষও দনরাপি। পাথরগুঞ্চো দনঞ্চয একটা পুটদে র্াাঁধঞ্চত হঞ্চর্। 
  
রামাঞ্চত সর্ঞ্চচঞ্চয নামী দরজ সযার্ঞ্চযর সামঞ্চন র্র্ এঞ্চস িাাঁডাঞ্চো, অদত আধুদনক 
মহাঞ্চটেদট। মসোনকার মকরানী তাঞ্চক মচঞ্চন। হাদসেুেী মুঞ্চে র্র্ঞ্চক মস র্েঞ্চো, সুপ্রভাত, 
দিদির সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চত এঞ্চসঞ্চছন মর্াধহয, দতদন তার মমঞ্চযঞ্চক দনঞ্চয চডুইভাদত করঞ্চত 
মেঞ্চছন। র্র্ মঞ্চন মঞ্চন র্েঞ্চো, আর সময মপে না। এেন দফরঞ্চত তার দিদির কঘণ্টা 
সময োেঞ্চর্, র্রং র্র্ তার দিদির ঘঞ্চরর চাদর্টা দিঞ্চত র্েঞ্চো। চাদর্ দনঞ্চয তাো েুঞ্চে 
ঘঞ্চর মঢাঞ্চক র্র্। মর্ে র্ড িুদট দর্ছানা, ঘরময দজদনসপে এঞ্চোঞ্চমঞ্চো হঞ্চয আঞ্চছ। 
তারপর র্র্ ভার্ঞ্চো দক করঞ্চে ভাঞ্চো হয, একটা দচদি দেঞ্চে মরঞ্চে মেঞ্চে ভাঞ্চো হয, 
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মজাযানঞ্চক মকউ সঞ্চন্দহ করঞ্চর্ না, তারপর কারুর হাত দিঞ্চয ইংেযাঞ্চন্ড মজাযানঞ্চক ের্র 
পািাঞ্চেই হঞ্চর্। র্র্ দেেঞ্চে— 
  
 মজাযানদি, 
মভঞ্চর্দছোম আমার সঞ্চঙ্গ েে মেেঞ্চত মেঞ্চত রাদজ আছ দকনা, মিেোম তুদম মনই, 
শুনোম র্াাঁধ মিেঞ্চত মেছ, তাই কঞ্চযকঘণ্টার জনয পৃদথর্ীর র্াইঞ্চর চঞ্চে োওযা। কাে 
আসঞ্চর্ দক দর্ঞ্চকে পাাঁচটায। 
ইদত 
মতামাঞ্চির র্র্। 
  
 এঞ্চত র্ঞ্চর্র িুঞ্চটা কাজ হঞ্চর্, দচদিটায মঞ্চন হঞ্চর্ মিে মছঞ্চড চঞ্চে োর্ার মতের্ই দছে 
না র্ঞ্চর্র। একটু মভঞ্চর্ দব্রদটে িূতার্াসঞ্চক  াকঞ্চো, তৃতীয সদচর্ জন এ মাণ্ডসঞ্চনর-
র্ঞ্চর্র পুরাঞ্চনা র্নু্ধ। এ মাণু্ডসঞ্চনর সুঞ্চর র্ড মমজাজ, শুকঞ্চনা ভদ্রতা মনই সমথবন দক 
মুেদকে, র্র্ তুদম আর মতামার মমঞ্চযরা িুঞ্চটার সময, মকমন, োইন মছঞ্চড মিয, র্র্ 
রু্ঝঞ্চত পারে োইঞ্চন মকউ ওঞ্চির কথার্াতবা শুঞ্চনদছে মসও দরদসভার মরঞ্চে দিে। োাঁদট 
র্নু্ধ এ মাণু্ডসন রামাঞ্চত সর্ মটদেঞ্চফাঞ্চনই েন্ত্র োোঞ্চনা আঞ্চছ, তাই র্র্ আর জন 
এ মাণু্ডসন দমঞ্চে দনঞ্চজঞ্চির একটা সঞ্চঙ্কত র্াদনঞ্চয দনঞ্চযদছে। মমঞ্চযদট আশ্চেব, মেন এই 
জেঞ্চতর নয–এটা র্েঞ্চে মর্াঝা োঞ্চর্ ভীষণ্ জরুরী র্রং সাংঘাদতক র্যাপার। মাঞ্চচবে 
র্যাঙ্ক মথঞ্চক িুঞ্চটার সময জন এ মাণু্ডসন র্র্ঞ্চক োদডঞ্চত তুঞ্চে মনঞ্চর্। র্র্ তেনই তাঞ্চক 
মোপন কথাটা জানাঞ্চর্। মজাযান দকছু জাঞ্চন না, মাস মিঞ্চডক োেঞ্চর্ মজাযাঞ্চনর ইংেযাঞ্চন্ড 
মপৌঁছাঞ্চত। তেন দনশ্চযই রামাঞ্চত দর্ের্ মেষ হঞ্চয োঞ্চর্, হযঞ্চতা আদে ইউসুফ তেন 
ইউঞ্চরাঞ্চপ থাকঞ্চর্ন। অথর্া ওরা িুজঞ্চনই তেন মৃত। আঞ্চরকর্ার র্র্ ঘঞ্চরর চারপাঞ্চে 
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মচাে রু্দেঞ্চয মনয, মসই একই মচহারা, মটদর্ঞ্চে দচদিটাঞ্চক মহোন দিঞ্চয িাাঁড কদরঞ্চয মরঞ্চে 
র্র্ মর্দরঞ্চয এঞ্চো। 
  
মজাযান সাটদক্লঞ্চফর পাঞ্চের ঘঞ্চরর রমণ্ীদট অদেন্দ মথঞ্চক পা দটঞ্চপ দটঞ্চপ দফঞ্চর এঞ্চে, 
তার হাঞ্চত একটা আযনা। মদহোদটর দচরু্ঞ্চক একটা চুে েদজঞ্চযঞ্চছ তাই আযনা হাঞ্চত 
মদহোদট অদেঞ্চন্দ এঞ্চস অঞ্চনক্ষণ্ েুাঁদটঞ্চয েুাঁদটঞ্চয মিেঞ্চো, মসটা উপঞ্চড মফঞ্চে আযনায 
দনঞ্চজর মুে মিেঞ্চত মিেঞ্চত েেন মর্ে তৃদপ্ত মপে দিক তেুদন মচাঞ্চে পডঞ্চো পাঞ্চের 
ঘঞ্চরর আযনায ঝুেন্ত মোোক, আেমাদরর আযনায পষ্ট প্রদতফেন ফুঞ্চট উঞ্চিদছে, আর 
মসই প্রদতদর্ঞ্চম্ব ধরা পডঞ্চো একজন অদু্ভত পুরুষ দকছু করঞ্চছ। মসই অর্াস্তর্ র্যাপারটা 
মিঞ্চে রমণ্ীদট দনশ্চেভাঞ্চর্ িাাঁদডঞ্চয োয। পুরুষদট তাঞ্চক মিঞ্চেদন। নারী মূদতবদট শুধু িুই 
আযনার প্রদতফেঞ্চন র্যাপারটাঞ্চক মিেঞ্চো। পুরুষদট েদি একর্ারও ঝুেন্ত আযনায মচাে 
রােঞ্চতা তাহঞ্চেই মিেঞ্চত মপঞ্চত পাঞ্চের ঘঞ্চর োঞ্চোযা ঝুেন্ত র্ারান্দায িাাঁদডঞ্চয একজন 
সুন্দরী রমণ্ী হাঞ্চত আযনা দনঞ্চয দক মেন েভীর মঞ্চনাঞ্চোে দিঞ্চয দনরীক্ষণ্ করঞ্চছ। 
মোকদট েতক্ষণ্ কাজ করে ততক্ষণ্ অদেঞ্চন্দ িাাঁদডঞ্চয রমণ্ীদট আযনা হাঞ্চত সর্ মিেঞ্চো, 
কাজ মেষ কঞ্চর মোকদট দচদি দেঞ্চে মরঞ্চে মটদেঞ্চফান করঞ্চছ। একটু পঞ্চরই িরজা র্ন্ধ 
হে। রমণ্ীদট দনঞ্চজর ঘঞ্চরর িরজা েুঞ্চে র্াইঞ্চর আঞ্চস। র্ারান্দায মেষ প্রাঞ্চন্ত পােঞ্চকর 
ঝাডন দিঞ্চয একজন আরর্ীয মন্থর হাঞ্চত মযো ঝাডদছে, মমাড ঘুঞ্চর মস চঞ্চে মেে। 
মেঞ্চতই মমঞ্চযদট চট কঞ্চর পাঞ্চের ঘঞ্চরর িরজায এঞ্চস িাাঁডাঞ্চো। তাো র্ন্ধ মছাঞ্চটা চাকুর 
ফো আর চুঞ্চের কাটা দিঞ্চয দনপুণ্ হাঞ্চত তাো েুঞ্চে মফেঞ্চো। ঘঞ্চর ঢুঞ্চক িরজা র্ন্ধ 
কঞ্চর দচদিটা তুঞ্চে মনয, দচদি পডঞ্চতই ভুরু কুাঁচঞ্চক ওঞ্চি। মকাঞ্চনা র্যােযা মনই, েথাস্থাঞ্চন 
মরঞ্চে ঘঞ্চরর এপাঞ্চে এঞ্চস িু-হাত র্াদডঞ্চয হিাৎ জানো দিঞ্চয একাদধক মানুঞ্চষর কেস্বর 
মভঞ্চস এে। 
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মজাযান মচাঁদচঞ্চয র্েদছঞ্চো, এ মে এঞ্চকর্াঞ্চর অসম্ভর্ র্যাপার মোই, এমন পােোদম মকউ 
কেঞ্চনা শুঞ্চনঞ্চছ? চাদরদিক োদন্তপূণ্ব, বহচচ মনই, েণ্ডঞ্চোে মনই, আতঙ্ক মনই, প্রঞ্চতযঞ্চকর 
সুন্দর র্যর্হার…না-না এসর্ আপনাঞ্চির অঞ্চহতুক র্াডার্াদড। 
  
তাই মেন হয দমঞ্চসস সাটদক্লফ। দকন্তু মাননীয রাজিূত মঞ্চন কঞ্চরন মে দর্পঞ্চির ঝুাঁদক 
এত মর্দে মে তার িাদযঞ্চে…তার মােপে প্রচুর, আমরা সমুদ্রপঞ্চথ র্াদড োর্, আোমী 
রু্ধর্াঞ্চর আমাঞ্চির জাহাজ ছাডঞ্চর্। সর্ পদরকল্পনা ছুাঁঞ্চড মফঞ্চে হুট র্েঞ্চতই উদড এেন 
ইংেযাঞ্চন্ড, প্রদতদনদধদট দর্ব্রত মুঞ্চে আোর র্াণ্ী মোনাঞ্চো, সাটদক্লক ও তার মমঞ্চযঞ্চক 
দর্মাঞ্চন ইংেযান্ড পেবন্ত দনঞ্চয োওযা হঞ্চর্ না, পঞ্চথ এঞ্চ ঞ্চন নাদমঞ্চয মিওযা হঞ্চর্। মসোন 
মথঞ্চক জাহাজ ধরঞ্চত হঞ্চর্। রমণ্ীদট কথাদট মোনামাে দ্রুত পাঞ্চয পাদেঞ্চয মেে। সর্ার 
আঞ্চে সুযটঞ্চকঞ্চসর ওপঞ্চর দিকানা মেো কােজটা ভাঞ্চো কঞ্চর মিঞ্চে মনয। তার দপছঞ্চন 
দপছঞ্চন মকরাণ্ীদট ছুটঞ্চত ছুটঞ্চত এঞ্চস র্ঞ্চে, দমঞ্চসস সাটদক্লক আপনার ভাই এঞ্চসদছঞ্চেন 
একটু আঞ্চেই। আপনার ঘঞ্চরও দেঞ্চযদছে, চঞ্চে মেঞ্চছন মর্াধহয। সাটদক্লক ধনযর্াি 
জানাঞ্চো। তারপর দতদন আফঞ্চোস কঞ্চর র্েঞ্চেন, র্র্ মঞ্চন হয দর্েঞ্চর্র কথা র্েঞ্চত 
এঞ্চসদছে। তারপর তার ঘঞ্চরর িরজা মোো মকন, কী অসার্ধানতা এই মোকগুঞ্চোর। 
  
মজদনযা র্েে, মর্াধহয র্র্ মামার কাণ্ড। 
  
দমঞ্চসস সাটদক্লক র্েঞ্চেন, মে র্ঞ্চর্র সঞ্চঙ্গ মিো হঞ্চে ভাঞ্চো হত। তারপর মস দচদিটা 
মপে। 
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দচদিটা পঞ্চড ো মঞ্চন হয র্র্ মমাঞ্চটই র্যস্ত হযদন, মঞ্চন হে। আমার মতা মঞ্চন হয না 
মকাঞ্চনা কূটচনদতক ঝেডা-টেরা মর্াঁঞ্চধঞ্চছ। 
  
. 
  
 দমিঃ রদর্নসঞ্চনর পদরচয 
  
 মাস মিঞ্চডক পঞ্চড একজন েুর্ক ব্রুমনঞ্চর্রীর মকাঞ্চনা একটা ঘঞ্চরর িরজায সার্ধাঞ্চন 
মটাকা দিঞ্চতই মভতর মথঞ্চক আহ্বান এঞ্চো। মছাঞ্চটা ঘরদটঞ্চত র্ঞ্চডা একটা মটদর্ঞ্চের 
মপছঞ্চন মমাটাঞ্চসাটা একজন মাঝর্সযী ভদ্রঞ্চোক মচযাঞ্চর র্ঞ্চস আঞ্চছন, তার সুযঞ্চট ভাজ 
পঞ্চড মেঞ্চছ, সামঞ্চনর দিঞ্চক চুরুঞ্চটর ছাই মেপঞ্চট আঞ্চছ, জানো র্ন্ধ থাকায ঘঞ্চর অসহয 
গুঞ্চমাট। ঢুেুঢুেু মচাঞ্চে ভদ্রঞ্চোক র্ঞ্চেন, দক মহ এর্ার দকঞ্চসর িরকার? আঞ্চজ্ঞ দর্ঞ্চিে 
িপ্তর মথঞ্চক এ মাণু্ডসন এঞ্চসঞ্চছন। আর্ার মচাে দমটদমট কঞ্চর দর্ডদর্ড কঞ্চর র্েঞ্চেন, 
রামাঞ্চত দর্েঞ্চর্র সময দতদন আমাঞ্চির িূতার্াঞ্চস তৃতীয সদচর্ দছঞ্চেন তাই না, আঞ্চজ্ঞ 
হযাাঁ। কঞ্চনবে র্ঞ্চেন, তাহঞ্চে মতা মিো করঞ্চতই হঞ্চর্। 
  
দমিঃ এ মাণু্ডসন মর্ে েম্বা, ফসবা, চমৎকার পদরপাদট মপাোক। কঞ্চনবে পাইকযাওঞ্চয আদম 
জন এ মাণু্ডসন। ওরা র্েঞ্চো, আপদন নাদক আমার সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চত চান? এ মাণু্ডসন 
র্েঞ্চেন। র্ঞ্চেঞ্চছন রু্দঝ, তা র্সুন। 
  
পাইকযাওঞ্চযর মচাে রু্ঞ্চজ আঞ্চস। তা দর্েঞ্চর্র সময আপদন রামাঞ্চত দছঞ্চেন? এ মাণু্ডসন 
র্ঞ্চেন, হযাাঁ দর্শ্রী র্যাপার। তারপর পাইকযাওঞ্চযর র্ঞ্চেন, আপদন র্র্ রদর্নসঞ্চনর র্নু্ধ 
দছঞ্চেন না, তার সঞ্চঙ্গ আমার মর্ে ভাঞ্চোই জানাঞ্চোনা আঞ্চছ। 
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এোঞ্চন সতকব হঞ্চয কথা র্োর প্রঞ্চযাজন মনই। আমরা সর্ ের্র রাদে। মেদিন দর্ের্ 
হঞ্চো মসদিন র্র্ োহজািা ইউসুফঞ্চক দনঞ্চয পাদড দিঞ্চযদছে। তেন মথঞ্চকই দর্মানটা 
দনঞ্চোাঁজ, হযঞ্চতা ওরা মকাঞ্চনা িুেবম স্থাঞ্চন মনঞ্চমঞ্চছ নযঞ্চতা দর্মানোনা ধ্বংস হঞ্চযঞ্চছ। 
আরঞ্চেজ পাহাঞ্চড একদট দর্মাঞ্চনর ধ্বংসার্ঞ্চেষ পাওযা মেঞ্চছ আর িুদট মৃতঞ্চিহও দছে। 
মসোঞ্চন কােঞ্চকর কােঞ্চজ ের্রটা মর্রুঞ্চর্ কী র্ঞ্চেন। 
  
র্ডই িুিঃঞ্চের! কী করুণ্ কাদহনী, োহজািা েদি মর্াঁঞ্চচ থাকঞ্চতন মতা রাজার মঞ্চতা রাজা 
হঞ্চতন, আঞ্চোকপ্রাপ্ত েণ্তঞ্চন্ত্র দর্শ্বাসী। কঞ্চনবে পাইকযাওঞ্চয র্ঞ্চেন, হযঞ্চতা মসইজনযই 
মর্চারাঞ্চক মরঞ্চত হে। স্বাথবসংদিষ্ট মহে মথঞ্চক অনুঞ্চরাধ এঞ্চসঞ্চছ মে কঞ্চযকদট র্যাপাঞ্চর 
আমরা মেন অনুসন্ধান চাোই তাঞ্চত আমাঞ্চির সরকাঞ্চরর অনুঞ্চমািনও রঞ্চযঞ্চছ। এ মাসন 
অদনচ্ছা সঞ্চেও র্েঞ্চো, তা হযাাঁ দকছু দকছু দতদন শুঞ্চনঞ্চছন র্ঞ্চট। তারপর পাইকযাওঞ্চয 
র্ঞ্চেন মে মৃতঞ্চিঞ্চহর মকাঞ্চনাটা মথঞ্চকই মকাঞ্চনা মূেযর্ান দজদনস পাওযা োযদন, 
ধ্বংসার্ঞ্চেঞ্চষর মঞ্চধযও না। 
  
এ মাণু্ডসন র্ঞ্চেন, মেদিন কাণ্ডটা শুরু হঞ্চো মসদিন র্র্ আমাঞ্চক মটদেঞ্চফান কঞ্চর 
কথাগুঞ্চো র্েঞ্চো, একটা র্যাঞ্চঙ্কর সামঞ্চন আমরা মিো করতাম। দকন্তু দিক ওই 
জাযোটায িাঙ্গা আরম্ভ হে, পুদেে রাস্তা র্ন্ধ কঞ্চর দিঞ্চো, র্ঞ্চর্র সঞ্চঙ্গ আর সংঞ্চোে করা 
মেে না। মসই দর্ঞ্চকঞ্চেই আদেঞ্চক দনঞ্চয আকাঞ্চে উডঞ্চো। কঞ্চনবে পাইকযাওঞ্চয র্েঞ্চেন, 
র্র্ মকাঞ্চেঞ্চক মফান কঞ্চরদছে, এ মাণু্ডসন র্েঞ্চেন না। আচ্ছা দমঞ্চসস সাটদক্লফঞ্চক 
মচঞ্চনন, এ মাসন র্েঞ্চেন, র্ঞ্চর্র দিদি, ওোঞ্চন মিো হঞ্চযদছে র্ঞ্চট।ইিানবকুইন জাহাঞ্চজ 
দটেঞ্চর্রী র্ন্দঞ্চর দমঞ্চসস সাটদক্লফ ও তার মমঞ্চয িীঘব সমুদ্রোোর পর মিঞ্চে দফরঞ্চছন। 
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অঞ্চনক দচন্তা-ভার্নার পর কঞ্চনবে একটা দসদ্ধাঞ্চন্ত মপৌঁঞ্চছ হাত র্াদডঞ্চয র্ঞ্চে উিঞ্চেন, 
এোঞ্চন আসর্ার জনয আপনাঞ্চক অঞ্চনক ধনযর্াি। জন এ মাণু্ডসন চঞ্চে মেঞ্চে দর্চক্ষণ্ 
েুর্কদট ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো। পাইকযাওঞ্চয র্েঞ্চেন, মভঞ্চর্দছোম ওঞ্চক দটেঞ্চর্রী পািাঞ্চর্া। দকন্তু 
স্বভার্দট এঞ্চকর্াঞ্চরই শুকঞ্চনা বর্ঞ্চিদেক িপ্তঞ্চরর, দেক্ষাটাই অমদন। 
  
েেন রদন এঞ্চস ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো তেন কঞ্চনবেঞ্চক মিঞ্চে মঞ্চন হদচ্ছে মেন দতদন ঘুদমঞ্চয 
পডঞ্চর্ন। কােঞ্চচ মপেীর্হুে মচহারা, িীঘবঞ্চিহ, সু্ফদতবর্াজ মন, মর্পঞ্চরাযা স্বভার্। তার 
মুঞ্চের দিঞ্চক তাদকঞ্চয কঞ্চনবে র্ঞ্চেন, মমঞ্চযঞ্চির সু্কঞ্চে ঢুকঞ্চত পারঞ্চর্? 
  
রদন তেন ভুরু নাদচঞ্চয র্ঞ্চে, মমঞ্চযঞ্চির সু্কে, মমঞ্চ ার্যাঙ্ক এঞ্চকর্াঞ্চর অদভজাত সু্কে। দেস 
দিঞ্চয রদন র্ঞ্চে, মমঞ্চ ার্যাঙ্ক কল্পনাই করা োয না। রদন র্েঞ্চো, তাঞ্চক দক করঞ্চত হঞ্চর্, 
নারীহরণ্। 
  
কঞ্চনবে র্েঞ্চো মে, দতদন চান মে রদন চাদরদিক নজর রােঞ্চর্ দক হঞ্চচ্ছ না হঞ্চচ্ছ আমাঞ্চক 
জানাঞ্চর্। মঞ্চন হঞ্চচ্ছ দকছুদিঞ্চনর মঞ্চধযই মমঞ্চযটার উপর িৃদষ্ট পডঞ্চর্, মক র্া কারা ওোঞ্চন 
দেঞ্চয জুটঞ্চর্ তা এেঞ্চনা র্ো োয না। মতামার কাজ হে মচাে েুঞ্চে মিো আর কান 
মপঞ্চত মোনা। মসোঞ্চন তুদম মাদে মসঞ্চজ ঢুকঞ্চর্। তারপর কঞ্চনবে র্েঞ্চো, মাদের কাঞ্চজ 
ো জ্ঞাঞ্চনর িরকার পারঞ্চর্ মতা? 
  
রদন তেন র্েঞ্চো, মছাঞ্চটাঞ্চর্োয মস এসর্ অঞ্চনক কঞ্চরঞ্চছ। রদন র্েঞ্চো, মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক 
মাদের কাজ োদে আঞ্চছ? কঞ্চনবে র্েঞ্চো, থাকঞ্চতই হঞ্চর্, ইংেযাঞ্চন্ড প্রঞ্চতযকটা র্াোঞ্চন 

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যাট অ্যামঙ্গ দ্য পিপিওনস । আগাথা পিপি । এরকু্ল পিাযাররা সমগ্র 

22 

www.bengaliebook.com                                  সূপিিত্র 
 

 

এেন মোঞ্চকর অভার্। মতামাঞ্চক কতগুঞ্চো প্রেংসাপে মোোড কঞ্চর মিঞ্চর্া তাহঞ্চেই 
তারা োদফঞ্চয উিঞ্চর্, উনদেে তাদরঞ্চে সু্কে েুেঞ্চর্। 
  
রদন র্েে, তেন তার নাম দক হঞ্চর্? 
  
কঞ্চনবে র্েঞ্চেন, অযা াম। 
  
রদর্নসনঞ্চক মিঞ্চে মঞ্চন হঞ্চর্ না মে দতদন কদস্মনকাঞ্চের, র্রে মকাঞ্চনা দর্ঞ্চিেী নামই 
হওযা উদচত। পদরপাদট মপাোক, নািুসনুিুস মচহারা, হেুি চুে, উিাস মচাে, চওডা 
কপাে, ঝকঝঞ্চক িাাঁত একটু মর্দরঞ্চয আঞ্চছ। োাঁদট ইংঞ্চরজী উচ্চারণ্। কঞ্চনবঞ্চের সঞ্চঙ্গ 
মিো হঞ্চতই িুজঞ্চনর সম্ভাষণ্ আপযাযন মিঞ্চে মঞ্চন হয িুই মিঞ্চের িুই রাজা, প্রচুর 
সমাির হে। 
  
দমিঃ রদর্নসন মুঞ্চে একটা চুরুট দিঞ্চয কঞ্চনবেঞ্চক র্েঞ্চো মে দতদন মে সাহােয করঞ্চত 
রাজী হঞ্চযঞ্চছন তার জনয অঞ্চেষ ধনযর্াি। রদর্নসন র্েঞ্চো কঞ্চনবেঞ্চক মে দতদন শুনঞ্চত 
মপঞ্চযঞ্চছন মে, োহজািা আদে ইউসুঞ্চফর দর্মানটা েুাঁঞ্চজ পাওযা মেঞ্চছ। 
  
কঞ্চনবে র্েঞ্চেন, েত রু্ধর্ার দর্মানটা েুাঁঞ্চজ পাওযা মেঞ্চছ। উডানপথটা দছে েুর্ই কদিন। 
দর্মানটাঞ্চত অচর্ধ হস্তঞ্চক্ষপ ঘঞ্চটদছে আহঞ্চমি নাঞ্চম এক পুরাঞ্চনা দমস্ত্রীর সমূ্পণ্ব দর্শ্বাসী 
মোক। দকন্তু এেন মিো োঞ্চচ্ছ মমাঞ্চটই তা নয। নতুন োসনতঞ্চন্ত্র মোকটা মর্ে ভাঞ্চো 
পি মপঞ্চযঞ্চছ। 
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তারপর রদর্নসন একটু আফঞ্চোস কঞ্চর র্েঞ্চেন, আহা মর্চারী তরুণ্ রাজা আদে 
ইউসুফ, অসাধুতার দর্রুঞ্চদ্ধ দর্শ্বাসঘাতকতার দর্রুঞ্চদ্ধ মে েডঞ্চর্ মস েদক্ত কই। পার্দেক 
সু্কঞ্চে দেক্ষাটাই তার কাে। 
  
পাইকযাওঞ্চয জানাঞ্চো, হযাাঁ আমরা র্র্ ও তার দিদির ওপর র্যর্স্থা করঞ্চর্া। রদর্নসন 
মচােরু্ঞ্চজ র্ঞ্চেন, রত্নগুঞ্চো েদি তার কাঞ্চছ এেঞ্চনা থাঞ্চক মতা দর্পি ঘটঞ্চত পাঞ্চর। 
গুণ্ডাদম িাঙ্গা মারামাদর এসর্ আমার সহয হয না। 
  
. 
  
োেী এঞ্চো দফঞ্চর 
  
 দমঞ্চসস সাটদক্লফ মহাঞ্চটঞ্চের জানাো দিঞ্চয তাদকঞ্চয দর্রক্ত হয। কী অদু্ভত েেন ইংেযাঞ্চন্ড 
আসর্ তেুদন রৃ্দষ্ট হঞ্চত হঞ্চর্। পাঞ্চে রাো মটদেঞ্চফানটা মর্ঞ্চজ উিঞ্চো, দমঞ্চসস সাটদক্লফ 
দরদসভার মতাঞ্চে। হযাঞ্চো আদম দমঞ্চসস সাটদক্লফ র্েদছ, িরজায মটাকা মারে মক। 
মফানটা মরঞ্চে িরজা েুঞ্চে মিঞ্চে একজন দর্জেী দমস্ত্রী, র্াদত দিক মনই, দিক করঞ্চত 
এঞ্চসঞ্চছ। মছাকরা ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো। মস র্েঞ্চো, মোসেোনা মকানদিঞ্চক? সাটদক্লফ র্েঞ্চো, 
মোর্ার ঘঞ্চরর মপছঞ্চন। দফঞ্চর মটদেঞ্চফান তুঞ্চে মনয, িুিঃদেত…কী মেন র্েঞ্চেন? আদম 
ম াঞ্চরক, আপনার সঞ্চঙ্গ মিো হঞ্চর্ দক? দমঞ্চসস সাটদক্লফ আদম আপনার ভাইঞ্চযর 
দর্ষঞ্চয–মক র্র্? তার দক ের্র পাওযা মেঞ্চছ। হা মফাঞ্চন অসুদর্ধা আঞ্চছ। ও আচ্ছা 
আসুন, ওপঞ্চর চঞ্চে আসুন দতনঞ্চো িে নম্বর ঘঞ্চর। আর্ার িরজায মটাকা পডঞ্চতই েুঞ্চে 
মিয। কম র্যসী এক ভদ্রঞ্চোক মভতঞ্চর ঢুঞ্চক করমিবন কঞ্চরন। আপদন দক বর্ঞ্চিদেক 
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িপ্তঞ্চরর? আমার নাম ম াঞ্চরক ওঞ্চকানর, আমারই ওপরওযাোরা আপনার কাঞ্চছ 
পাদিঞ্চযঞ্চছন, আর কাউঞ্চক পাওযা মেে না সংর্ািটা মিওযার জনয। দমঞ্চসস সাটদক্লঞ্চফর 
মেন িম র্ন্ধ হঞ্চয আঞ্চস। র্েুন মারা মেঞ্চছ, না? 
  
হা দমঞ্চসস সাটদক্লফ..রাজকুমার আদে ইউসুফঞ্চক উঞ্চডাজাহাঞ্চজ রামাঞ্চত র্াইঞ্চর দনঞ্চয 
আসদছঞ্চেন, পঞ্চথ পাহাঞ্চড ধাক্কা মেঞ্চয দতদন মারা োন। 
  
আমাঞ্চক জানাঞ্চনা হযদন মকন? আমার জাহাঞ্চজ মর্তারর্াতবা পািাঞ্চনা হযদন। 
  
ম াঞ্চরক ওঞ্চকানর র্েঞ্চেন দমঞ্চসস সাটদক্লফঞ্চক, তার ভাই দক মকাঞ্চনা দজদনস দিঞ্চযদছে 
ইংেযাঞ্চন্ড দনঞ্চয আসর্ার জঞ্চনয? মাঞ্চন র্র্ মকাঞ্চনা মছাঞ্চটা পুাঁটুদে আপনাঞ্চক দিঞ্চযদছে। 
ম াঞ্চরক র্েঞ্চেন মে আর একটা কথা দতদন দজজ্ঞাসা করঞ্চর্ন, একটা ভীষণ্ িরকারী 
পযাঞ্চকট দছে। আমাঞ্চির ধারণ্া মিঞ্চে দনঞ্চয োর্ার জনয আপনার ভাই দর্েঞ্চর্র দিন 
কাউঞ্চক দিঞ্চযদছঞ্চেন। আর মসইদিনই মতা দতদনই আপনার সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চত 
দেঞ্চযদছঞ্চেন। 
  
তা জাদন দকন্তু তার িুোইন দচদির মঞ্চধযও দকছু দছে না। শুধু পঞ্চরর দিন মটদনস না 
েেফ মেোর কঞ্চযকটা তুচ্ছ কথা..আমার মতা মঞ্চন হযনা তেন ও জানঞ্চতা মে মসই 
দর্ঞ্চকঞ্চেই ওঞ্চক রাজকুমারঞ্চক দনঞ্চয মর্দরঞ্চয পডঞ্চত হঞ্চর্। 
  
শুধু ওই কটা কথাই মেো দছে তাঞ্চত? আপনার কাঞ্চছ দক মসই দচদিটা আঞ্চস দমঞ্চসস 
সাটদক্লফ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যাট অ্যামঙ্গ দ্য পিপিওনস । আগাথা পিপি । এরকু্ল পিাযাররা সমগ্র 

25 

www.bengaliebook.com                                  সূপিিত্র 
 

 

না ও দচদি থাকঞ্চর্ মকন? ওটা দক মকাঞ্চনা িরকাঞ্চরর? তকু্ষদন দছাঁঞ্চড মফঞ্চেদছ। 
  
রােঞ্চত োর্ই র্া মকন র্েুন? দমঞ্চসস সাটদক্লফ মাঞ্চঝর িরজা েুঞ্চে মভতঞ্চর মেঞ্চতই হিাৎ 
থমঞ্চক িাাঁডান, মিঞ্চে এক মছাকরা একটা সুযটঞ্চকঞ্চসর ওপর ঝুাঁঞ্চক পঞ্চড দক মেন মিেঞ্চছ। 
ওঞ্চক মিঞ্চেই িাাঁদডঞ্চয র্ঞ্চে ওঞ্চি, আদম দর্জেী দমস্ত্রী, ওদিককার আঞ্চোগুঞ্চোর দকছু 
হঞ্চযঞ্চছ? 
  
আঞ্চোর মর্াতাম দটঞ্চপ র্েঞ্চো, না দিক আঞ্চছ ভাই। তাহঞ্চে মর্াধহয ঘঞ্চরর নম্বর ভুে, 
তাডাতাদড েন্ত্রপাদত দনঞ্চয িরজার দিঞ্চক চঞ্চে োয। সাটদক্লঞ্চফর দিঞ্চক মচঞ্চয, মাপ 
করঞ্চর্ন, র্ঞ্চেই চঞ্চে োয। 
  
মটদেঞ্চফানটা তুঞ্চে দনে সাটদক্লফ। আদম ৩১০ নম্বর মথঞ্চক র্েদছ, মকাঞ্চনা দমস্ত্রী 
পাদিঞ্চযদছঞ্চেন এ ঘঞ্চর, হা…আচ্ছা ধরদছ, মটদেঞ্চফানটা মরঞ্চে সাটদক্লফ র্ঞ্চে এঘঞ্চর 
মকাথাও মকাঞ্চনা আঞ্চো োরাপ হযদন, মহাঞ্চটে মথঞ্চকও মকাঞ্চনা দমস্ত্রী পািাযদন। 
  
আাঁ এ মোকটা মচার-মটার নাদক, তাডাতাদড তার র্যাে েুঞ্চে মিঞ্চে, না, র্যাে মথঞ্চক দকছু 
মনযদন। টাকাকদড সর্ দিক আঞ্চছ। 
  
রাজকুমার আদে ইউসুফ মর্াধহয আপনার ভাইঞ্চক একটা দজদনস রক্ষা করঞ্চত 
দিঞ্চযদছঞ্চেন। তাই দতদন হযঞ্চতা ভার্দছঞ্চেন দনঞ্চজর কাঞ্চছ রাোর মচঞ্চয আপনার 
মােপঞ্চের মভতঞ্চর ঢুদকঞ্চয রাো মর্দে দনরাপি। 
  
না না, হঞ্চতই পাঞ্চর না। 
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 একর্ার েুাঁঞ্চজ মিেঞ্চে হয। 
  
েুাঁঞ্চজ মিেঞ্চর্ন মাঞ্চন, আাঁ, আমার সর্ দজদনসপে আর্ার সর্ েুেঞ্চর্ন, মেন কান্নার সুঞ্চর 
আাঁতঞ্চক ওঞ্চি। 
  
ঝাঞ্চমো অঞ্চনক জাদন। অসুদর্ধাও প্রচুর হঞ্চর্। দকন্তু সমসযাটা মে গুরুতর, দকছু ভার্ঞ্চর্ন 
না। আমার মাঞ্চযর দজদনসপে মর্াঁঞ্চধ দিঞ্চযদছ। মােপত্তর মোছাঞ্চত আদম ওস্তাি। অতএর্ 
দমঞ্চসস সাটদক্লফ প্রস্তাঞ্চর্ রাদজ হঞ্চত র্াধয হে, আচ্ছা ো ভাঞ্চো মর্াঞ্চঝন করুন। অতই 
েদি জরুরী। 
  
ভীষণ্ জরুরী দর্শ্বাস করুন। 
  
মজদনযা এঞ্চস অর্াক। মােপত্তর আর্ার েুঞ্চেছই র্া মকন আর্ার গুঞ্চছাঞ্চচ্ছও মকন? 
দমঞ্চসস সাটদক্লফ র্েঞ্চেন, আমাঞ্চক দজজ্ঞাসা করঞ্চছা? এরা ভাঞ্চর্ন মে মতামার র্র্ মামা 
আমার মােপঞ্চত্তর মভতঞ্চর দকছু ঢুদকঞ্চয মরঞ্চে মেঞ্চছন। 
  
ম াঞ্চরক ওঞ্চকানর মর্ে হাদসেুদে মুে কঞ্চর র্ঞ্চে, সর্ েুঞ্চে মিেোম দকছুই পাওযা মেে 
না। সর্ গুদছঞ্চয রাো োক। মটদেঞ্চফাঞ্চন এক কাপ চাঞ্চযর কথা র্েঞ্চেন দমঞ্চসস 
সাটদক্লফ। ওঞ্চকানর মােপে মোছাঞ্চত র্ঞ্চস দনপুণ্ হাঞ্চত চটপট কাজ কঞ্চর। দমঞ্চসস 
সাটদক্লফ প্রেংসার মচাঞ্চে র্ঞ্চে আপনার মা মতা আপনাঞ্চক মর্ে দেদেঞ্চযঞ্চছ। 
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স্থানীয সংর্ািপঞ্চের ের্ঞ্চর প্রকাে : েতকাে মযাদজঞ্চরঞ্চটর আিােঞ্চত এক র্যদক্তঞ্চক 
মপে করা হঞ্চযদছে, তার দর্রুঞ্চদ্ধ অদভঞ্চোে মে, মস চুদর করার উঞ্চেঞ্চেয দমিঃ মহনদর 
সাটদক্লঞ্চফর র্াদডঞ্চত অনযাযভাঞ্চর্ প্রঞ্চর্ে কঞ্চরদছে। দমঞ্চসস সাটদক্লঞ্চফর েযনকঞ্চক্ষ ঢুঞ্চক 
মোকটা সর্ দজদনসপে েণ্ডভণ্ড কঞ্চর মরঞ্চেদছে। মসই রদর্র্ার সকাঞ্চে র্াদডর র্াদসন্দারা 
সর্াই েীজবায দেঞ্চযদছঞ্চেন, এর্ং মসই অর্সঞ্চর মোকটা অতসর্ কাণ্ড করঞ্চত মপঞ্চরদছঞ্চো। 
প্রকােয আিােঞ্চত মোকটা র্ঞ্চেঞ্চছ মে তার নাম অযান  র্ে এর্ং তার মকাঞ্চনা দনদিবষ্ট 
দিকানা মনই। মস স্বীকার কঞ্চরঞ্চছ। মস মকাঞ্চনা কাজকমব না থাকায অথব উপাজবঞ্চনর মচষ্টায 
ওই কাঞ্চজ মস রত হঞ্চযদছে। মজদনযা তেন র্েঞ্চো, দকছুঞ্চতই রু্ঝঞ্চত পারদছ না পুদেে 
দক কঞ্চর মটর মপঞ্চো আমাঞ্চির র্াদডঞ্চত চুদর হঞ্চযঞ্চছ। স্বামী র্েঞ্চো, তুদম দিক জাঞ্চনা মতা 
মজাযান এঞ্চকর্াঞ্চর দনিঃসঞ্চন্দহ। তারপর মজাযান মজদনযাঞ্চক র্েঞ্চো, মমঞ্চ ার্যাঙ্ক দকন্তু 
সাধারণ্ সু্কে নয আর মতামাঞ্চক মেন মকউ মোভী না র্ঞ্চে। মজদনযা র্েঞ্চো মে তার 
মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক মেঞ্চত ভাঞ্চো োেঞ্চছ না। আমার এক র্নু্ধর জযািার মমঞ্চয মসোঞ্চন পডত। 
মসোঞ্চন রানীর সঞ্চঙ্গ েদি মনমন্তন্ন মেঞ্চত র্ঞ্চস মতা মকমন কঞ্চর র্সঞ্চর্, কথা র্েঞ্চর্ োঞ্চর্, 
দর্দচ্ছদর। 
  
রু্ঝঞ্চত পারছ না মতামার কত ভােয, দমস রু্েঞ্চরা  দক আর সর্ মমঞ্চযঞ্চক মনন। মনহাত 
মতামার র্ার্ার প্রদতষ্ঠা আর মতামার মাসীর প্রদতপদত্ত দছঞ্চো তাই। 
  
. 
  
 মমঞ্চ ার্যাঙ্ক সু্কঞ্চের পেগুচ্ছ 
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 জুদেযা আপনজন মাঞ্চক দেেঞ্চো মা এতদিঞ্চন আমার সর্ মচনা হঞ্চয মেঞ্চছ। মর্ে ভাঞ্চো 
োেঞ্চছ। আঞ্চরকজন নতুন মমঞ্চয এঞ্চসঞ্চছ মজদনযা, আমরা িুজঞ্চন র্নু্ধ হঞ্চযদছ, িুজঞ্চন 
মটদনস মেদে…। ইতযাদি। 
  
মজদনযা সাটদক্লফ তার মাঞ্চক দেেঞ্চো— 
  
 মামদন, 
অতটা োরাপ োেঞ্চছ না। এোঞ্চন েতটুকু আো কঞ্চরদছোম তার মচঞ্চয ভাঞ্চো সময 
কাটঞ্চছ, আর্হাওযা চমৎকার…ইতযাদি। 
সর্ঞ্চেঞ্চষ মতামাঞ্চির আিঞ্চরর মজদনযা। 
  
. 
  
প্রারঞ্চম্ভর দিনগুঞ্চো 
  
 কতরকম েল্পগুজর্ হয দেক্ষদযেীঞ্চির ঘঞ্চর। মক মকান মিঞ্চে দেঞ্চযদছে দক মিঞ্চেদছে। 
একসমঞ্চয শুরু হে অনয মকাঞ্চনা দর্ষয দনঞ্চয আঞ্চোচনা। নতুন বতদর ক্রীডামঞ্চে সর্াই 
উৎসাদহত, িাোনটা মে মর্ে সুন্দর হঞ্চযঞ্চছ মসকথাও মমাটামুদট সর্াই স্বীকার করঞ্চেও 
প্রঞ্চতযঞ্চকরই দকছু না দকছু র্ক্তর্য আঞ্চছ। র্ঞ্চডা েোয দমস দপ্রযার র্েঞ্চো, িুদনযার 
অকৃতজ্ঞতার দক মেষ আঞ্চছ…মানুষ এত ভীরু মে সদতয কথাটা স্বীকার কঞ্চর মনর্ার 
মঞ্চতা সাহস মনই–আদম দকন্তু মসাজা সামঞ্চন দেঞ্চয িাাঁডাই। কতর্ার মে কত মোঞ্চকর 
কেঙ্ক ফাাঁস কঞ্চর দিঞ্চযদছ। ওসর্ আদম েঞ্চন্ধ েঞ্চন্ধ মটর পাই। 
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আিঃ কী আশ্চেব মসসর্ কাদহনী…মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাে মেন অর্াক, আপনার ভাঞ্চো োঞ্চে 
এইসর্ করঞ্চত? 
  
না, তরু্ কতবর্য দকন্তু সমথবন পাইদন। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  কতৃবঞ্চের সুঞ্চর র্ঞ্চেন, র্যাস মঢর হঞ্চযঞ্চছ োইস্তা, মতামার র্াদডর মোঞ্চকরা 
মতামাঞ্চক এোঞ্চন পাদিঞ্চযঞ্চছন ইংঞ্চরজঞ্চির আচার-র্যর্হার মেের্ার জনয। এইসর্ 
োরীদরক কসরঞ্চত মতামারই ভাঞ্চো, রঙও ভাঞ্চো হঞ্চর্, রু্ঞ্চকর েডনও। 
  
চযাদ র একটা অসামানয গুণ্ মে সর্সময ওঞ্চক হাঞ্চতর কাঞ্চছ পাওযা োয। েেনই 
প্রঞ্চযাজন। হয তেনই এদেঞ্চয আঞ্চস। সংঘঞ্চষবর আঘাত র্হন কঞ্চর মনর্ার জনয পরম 
দর্শ্বস্ততায মাথা মপঞ্চত মিয। মেমন দিঞ্চযদছঞ্চো গ্রীষ্মপঞ্চর্বর আরম্ভ হর্ার দিনদটঞ্চত মেদ  
মভঞ্চরাদনকার মর্োয, দমস রু্েঞ্চরা  জাঞ্চনন মে এই দর্পুে প্রাসাঞ্চির দভদত্ত চযাদ র 
অদর্চে িৃঢ়তার ওপঞ্চরই। 
  
এই প্রদতষ্ঠান চাদেঞ্চয এরা িুজঞ্চন ভাঞ্চোই আয কঞ্চরন। এেন অর্সর দনঞ্চেও র্াদক। 
জীর্নটা, ভাঞ্চোভাঞ্চর্ কাটার্ার একটা আয তাঞ্চির থাকঞ্চর্। সম্ভর্ত দতদন অর্সর দনঞ্চেও 
চযাদ  মনঞ্চর্ না, তার কাঞ্চছ সু্কেটাই ঘরর্াদড। দতদন চঞ্চে োর্ার জনয মনদস্থর কঞ্চর 
দনঞ্চযঞ্চছন। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  রচনাগুঞ্চো মিঞ্চে মিঞ্চে নম্বর মিওযা মেষ করঞ্চেন। োতা মিেঞ্চত মিেঞ্চত 
মঞ্চন হে আপনজন মমঞ্চযদট মর্ে মমৌদেক। মজদনযার সাটদক্লঞ্চফর কল্পনােদক্ত এঞ্চকর্াঞ্চরই 
মনই দকন্তু তথযজ্ঞান মর্ে ভাঞ্চো। মমরী ভাইঞ্চজর স্মরণ্েদক্ত আশ্চেব। 
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. 
  
. 
  
ঝঞ্চডর মুঞ্চে কুঞ্চটা 
  
 দর্ডদর্ড কঞ্চর ওঞ্চি রু্ঞ্চডা দব্রেস, মন্দ নয মহ মন্দ নয। পছন্দ হঞ্চযঞ্চছ নতুন 
সাকঞ্চরিদটর মাদট মকাপাঞ্চনা, এটা তারই স্বীকৃদত। মভঞ্চর্ঞ্চছ মছাকরার মর্দে তাদরফ 
করঞ্চর্ না, নইঞ্চে মপঞ্চয র্ঞ্চস। 
  
মজাযান মানুষটা রু্ঞ্চঝ মফঞ্চেঞ্চছ মে কাঞ্চজ দব্রেঞ্চসর দনঞ্চজর মে েদত তার মচঞ্চয তার কাজ 
হঞ্চযঞ্চছ অঞ্চনক দ্রুত আর অঞ্চনক ভাঞ্চো। 
  
অযা াম জাঞ্চন দব্রেঞ্চসর এই র্কৃ্ততায মমঞ্চয মানুষ কথাটার অথব দমস রু্েঞ্চরা । 
  
মহাঁঞ্চট আঞ্চসন দমস রু্েঞ্চরা , সুপ্রভাত দব্রেস। 
  
সুপ্রভাত–মমমসাঞ্চহর্, অযা াম ওই জাযোটা চমৎকার েুাঁঞ্চডঞ্চছ..ঞ্চটদনস মকাঞ্চটব তাঞ্চরর 
জােটা ঝুঞ্চে মেঞ্চছ দব্রেস, এেনই দিক কঞ্চর িাও। 
  
এই সামঞ্চনটায দক ফুে োোঞ্চচ্ছা, অযািার োদেও না,  াদেযা োদেও র্ঞ্চে হাাঁটা 
দিঞ্চেন। তারপর দমস রু্েঞ্চরা  মহঞ্চস মমঞ্চযঞ্চির স্বাধীনতার সঞ্চঙ্গ চাই দকছু কডা নজর, 
দক র্েে ইদেযানর? 
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হু 
  
উপায মর্র কঞ্চর মফেঞ্চর্া। 
  
দনশ্চযই…মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক কী কেন মকাঞ্চনা অপকীদতব ঘঞ্চটঞ্চছ। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  মহঞ্চস র্েঞ্চেন, ঘঞ্চটদন অর্েয। তঞ্চর্ সু্কে চাোঞ্চত দেঞ্চয দক আর ঘটনার 
অভার্ ঘঞ্চট। জীর্ন কেনও একঞ্চঘঞ্চয হঞ্চয ওঞ্চি না। ইদেযানর এোনকার জীর্ন দক 
মতামার একঞ্চঘঞ্চয মিঞ্চক? 
  
দমস ভযাদিটাটব র্েঞ্চো, না মমাঞ্চটই না। এোনকার কাজ আমার েুর্ ভাঞ্চো োঞ্চে।…কী 
মে তৃদপ্ত পাই। তুদম মে রকম সাফেয অজবন কঞ্চরঞ্চছ তাঞ্চত মতামার ের্বঞ্চর্াধ করা উদচত 
অঞ্চনাদরযা। 
  
জাদন…অর্েয সংসাঞ্চর মকাঞ্চনা দজদনসঞ্চকই মকউ কল্পনার মাঞ্চপ মাপঞ্চত পাঞ্চর না… 
  
আচ্ছা ইদেযানর একটা সদতয কথা র্েঞ্চর্?..েদি এেন আমার জাযোয তুদম র্ঞ্চসা তুদম 
কী কী পদরর্তবন করঞ্চত চাইঞ্চর্? আমার জানঞ্চত ইঞ্চচ্ছ করঞ্চছ। 
  
আদম মকাঞ্চনা পদরর্তবন করঞ্চত চাই না। তুদম মে প্রাণ্ সোর কঞ্চর মেছ, মোটা 
প্রদতষ্ঠানটাই এেন সর্বাঙ্গসুন্দর। 
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অথবাৎ তুদম একইভাঞ্চর্ সু্কেটা চাোঞ্চত চাও। |||||||||| দনশ্চযই। মঞ্চন হয না আর দকছু 
করা োয। দমস রু্েঞ্চরা  ভাঞ্চর্ন : আমাঞ্চক সন্তুষ্ট করর্ার 
  
ওই কথাগুঞ্চো র্েঞ্চো। মক জাঞ্চন, মানুষ মচনা র্ঞ্চডা েক্ত তা েতই তুদম তার সঞ্চঙ্গ ঘদনষ্ঠ 
হও। েত র্ছঞ্চরর পদরচযই থাক। েডার ইঞ্চচ্ছ োঞ্চির থাঞ্চক, তারা মকাঞ্চনা না মকাঞ্চনা 
পদরর্তবন দনঞ্চয আসঞ্চর্ই। অর্েয মস কথা মুে ফুঞ্চট র্ো েোভন নয…ছােীঞ্চির সঞ্চঙ্গ 
তাঞ্চির মা-র্ার্াঞ্চির সঞ্চঙ্গ সু্কেকমবীঞ্চির সঞ্চঙ্গ সর্বঞ্চক্ষঞ্চেই মোভন আচরণ্ কাময। 
  
আচার র্যর্হাঞ্চর ইদেযানর মর্ে পটু, দতদন র্েঞ্চেন, তরু্ সর্সমঞ্চযই মতা সমন্বয সাধন 
কঞ্চর মেঞ্চত হয, নয কী? মাঞ্চন আিঞ্চেবর পদরর্তবঞ্চনর সঞ্চঙ্গ সঞ্চঙ্গ জীর্ঞ্চনর সঞ্চঙ্গ োপ 
োইঞ্চয। দমস ভযাদিটাটব র্ঞ্চে, ও হা মস মতা হঞ্চর্ই। সু্কঞ্চের ঘো মর্ঞ্চজ উিঞ্চতই 
ভযাদিটাটব র্ঞ্চেন, আমার জামবান ক্লাস আঞ্চছ চদে। র্ঞ্চে দমস ভযাদিটাটব চঞ্চে মেঞ্চেন। 
তাডাতাদড পা চাোঞ্চো ও তার পিঞ্চক্ষঞ্চপ বস্থেব আঞ্চছ…মপছঞ্চন দমস রু্েঞ্চরা ও চেঞ্চেন। 
আঞ্চরকটু হঞ্চেই আইদেন রীঞ্চচর সঞ্চঙ্গ প্রায ধাক্কা োেঞ্চতা, মস পাঞ্চের সরু েদে দিঞ্চয 
হন্তিন্ত হঞ্চয মর্াধহয মর্দরঞ্চয আসদছে। 
  
মজদনযা মরঞ্চে তার র যাঞ্চকটটা ছুাঁঞ্চড মফঞ্চে, নািঃ অসম্ভর্, এটা দিঞ্চয মেো োয নাদক? 
োঞ্চচ্ছ তাই। 
  
আিঃ দক হঞ্চচ্ছ মজদনযা। 
  
মিঞ্চো না ক্ষমতাই মনই, ভারসাময এঞ্চকর্াঞ্চরই মেঞ্চছ। 
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 জুদেযা র্ঞ্চে, তরু্ও আমার পুরাঞ্চনাটার মচঞ্চয অঞ্চনক ভাঞ্চো। আমারটা মতা এঞ্চকর্াঞ্চর 
নযাতা। নতুন কঞ্চর টানা মির্ার কথা দছে। দকন্তু মা ভুঞ্চেই মেঞ্চছ। 
  
অযা াম মটদনস মাঞ্চি তাঞ্চরর জাে মটঞ্চন মটঞ্চন মসাজা করদছে। কাজ করঞ্চত করঞ্চত 
মঞ্চনর আনঞ্চন্দ দেস মিয। হিাৎ ক্রীডামঞ্চে িরজা েুঞ্চে ফরাদস দেদক্ষকা মািঞ্চমাযাঞ্চজে 
উাঁদক মাঞ্চর। 
  
অযা াম অর্াক, কী কঞ্চর কী ওোঞ্চন? তার অমন মচার মচার ভঙ্গী মিঞ্চে সঞ্চন্দহ জাঞ্চে। 
  
এোনকার মািগুঞ্চো সুন্দর তার ওপর সাাঁতার িীদঘ আঞ্চছ। মেো মিের্ার আসে দসাঁদড 
আঞ্চছ। মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাে র্েঞ্চেন অযা ামঞ্চক মে ইংেযাঞ্চন্ড মেোধূোঞ্চক েুর্ র্ঞ্চডা কঞ্চর 
মিে। অযা াম র্েঞ্চেন, তা হঞ্চর্ দমস। 
  
তুদম মটদনস মেে? মচাে িুঞ্চটাঞ্চক ঈষৎ আহ্বান, মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লােঞ্চক মিঞ্চে মঞ্চন হয 
না মে, মস মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্কর মঞ্চতা সু্কঞ্চে ফরাদস দেদক্ষকা হর্ার মোেয। 
  
না আদম মটদনস মেদে না, সময পাই না। তঞ্চর্ দক দক্রঞ্চকট মেে। 
  
মস মছাঞ্চটাঞ্চর্োয মেেতাম।–অযা াম মঞ্চন মঞ্চন ভার্ঞ্চত োেে মে দতদন মকান মতেঞ্চর্ 
ক্রীডামঞ্চে এঞ্চসদছঞ্চেন। 
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আততাযী 
  
 সাঞ্চজবে গ্রীন হারীট সাইদপ্রযান থানায রাঞ্চতর দ উদটঞ্চত র্ঞ্চস হাই তুেদছে। মটদেঞ্চফান 
মর্ঞ্চজ উিঞ্চতই দরদসভার তুঞ্চে দনঞ্চো…দনঞ্চমঞ্চষ তার ভঙ্গী পাঞ্চট মেে। তাডাতাদড কােজ 
মটঞ্চন দেেঞ্চত শুরু করে। 
  
হযাাঁ, মমাঞ্চ ার্যাঙ্ক, আচ্ছা দক নাম, এস.দপ. আর এন-দজ, দজ? গ্রীঞ্চন দজ? আচ্ছা ই-আর, 
দপ্রিার। 
  
মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক মোো িরজা দিঞ্চয আঞ্চোর রদি এঞ্চস দিকঞ্চর পডঞ্চছ। দমস রু্েঞ্চরা  দনঞ্চজ 
এঞ্চস মোঞ্চযন্দা ইনসঞ্চপক্টর মকেদসঞ্চক অভযথবনা করঞ্চেন। মদহোদট ইনসঞ্চপক্টঞ্চরর 
মুেঞ্চচনা। অর্েয এ তল্লাঞ্চট এমন মকউ মনই মে তাাঁঞ্চক মচঞ্চন না। এত গুণ্ডঞ্চোঞ্চের 
মঞ্চধযও মদহোদট আচরঞ্চণ্র সমতা হারানদন। সমূ্পণ্ব পদরঞ্চর্ে মেন তার আযঞ্চত্তই 
রঞ্চযঞ্চছ। 
  
আদম দ ঞ্চটকদটভ ইনসঞ্চপক্টর মকেদস। 
  
প্রথঞ্চম আপদন দক করঞ্চত চান ইনসঞ্চপক্টর? ক্রীডামঞ্চে োঞ্চর্ন, না ঘটনার দর্র্রণ্ 
শুনঞ্চর্ন। 
  
দনশ্চযই। আদম সঞ্চঙ্গ  াক্তার দনঞ্চয এঞ্চসদছ তাঞ্চক আর আমার িুজন মোকঞ্চক েদি 
মিদেঞ্চয মিন মৃতঞ্চিহ মকাথায আঞ্চছ তাহঞ্চে আপনার সঞ্চঙ্গ কটা কথা মসঞ্চর দনই। 
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দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র মপছঞ্চন মপছঞ্চন মকেদস র্সর্ার ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো।-মৃতঞ্চিহ প্রথঞ্চম মক 
মিঞ্চেদছে? 
  
দমস জনসন, আমাঞ্চির মমট্রন। একটা মমঞ্চযর কাঞ্চন র্যথা হঞ্চযদছে, দমস জনসন তার 
ঘঞ্চর দেঞ্চয মিোঞ্চোনা করদছঞ্চো। এমন সময পিবাদট দিকমঞ্চতা মোো মনই মিঞ্চে দিক 
করঞ্চত দেঞ্চয মিঞ্চে ক্রীডামঞ্চে আঞ্চো জ্বেঞ্চছ। তেন রাত প্রায একটা-ওোঞ্চন মতা আঞ্চো 
জ্বের্ার কথা নয। 
  
হু! দমস জনসন মকাথায? 
  
 এোঞ্চনই আঞ্চছ ম ঞ্চক মির্ দক? 
  
এেন থাক… তারপর দক হে র্েুন? 
  
দমস জনসন তেন আমার আর এক সহকমবী দমস চযা উইকঞ্চক ম ঞ্চক তুেঞ্চো। িুজঞ্চন 
দমঞ্চে ওপাঞ্চের িরজা দিঞ্চয েেন মনঞ্চম োদচ্ছে তেন র্নু্দঞ্চকর েব্দ শুনঞ্চত পায। শুঞ্চনই 
একঞ্চিৌঞ্চড তারা ক্রীডামঞ্চে হাদজর হে, মসোঞ্চন…। 
  
দকন্তু তার আঞ্চে দনহত মদহোদট সম্বঞ্চন্ধ দকছু র্েুন 
  
ওর নাম দমস মগ্রস দিঙ্গার। 
  
আপনার এোঞ্চন কতদিন দছঞ্চেন। 
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এই পঞ্চরই এঞ্চসদছঞ্চেন।…আঞ্চের ক্রীডা দেক্ষদযেীদট কাজ মছঞ্চড চঞ্চে মেঞ্চেন 
অঞ্চরদেযা। 
  
দমস দিঙ্গার সম্বঞ্চন্ধ আপদন দক জাঞ্চনন? 
  
তার পদরচয পেগুঞ্চো মর্ে ভাঞ্চোই দছে। 
  
র্যদক্তেত পদরচয দছঞ্চো না আঞ্চে। 
  
না। 
  
 এমন ঘটনা মকন ঘটঞ্চত পাঞ্চর র্েঞ্চত পাঞ্চরন। মকাঞ্চনা মতামত? উদন দক অসুেী 
দছঞ্চেন? মকাঞ্চনা মপ্রমঘদটত? 
  
মসরকম আদম দকছু শুদনদন। আমার তা মঞ্চন হয না, ওর ধারণ্াটাই দছঞ্চো অনযরকম। 
িুদনযায মে কত আশ্চেব ঘটনা ঘঞ্চট। 
  
দমস জনসনঞ্চক দক ম ঞ্চক মিঞ্চর্া? 
  
আচ্ছা দমস রু্েঞ্চস্ত্রাড তাহঞ্চে আদম দমস জনসঞ্চনর সঞ্চঙ্গ কথা র্দে মকমন? 
  
দমস রু্েঞ্চরা  দেঞ্চয দমস জনসনঞ্চক দনঞ্চয এঞ্চেন। 
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মৃতঞ্চিহ আদর্ষ্কার করর্ার পর দমস জনসন ভয কাটাঞ্চনার জনয মর্ে োদনকটা ব্রযাদণ্ড 
মেঞ্চয দনঞ্চযদছে। ফঞ্চে কথাটথা তার মর্ঞ্চড মেঞ্চছ। 
  
এেসঞ্চপথ, ইদন মোঞ্চযন্দা ইনসঞ্চপক্টর মকেদস। তুদম মাথা দিক মরঞ্চে এঞ্চক সর্ কথা 
র্ঞ্চো, ো ো ঘঞ্চটদছঞ্চো। 
  
দমস জনসন র্ঞ্চে, উিঃ সাংঘাদতক ভযঙ্কর, জঞ্চে কভূ মিদেদন। দর্শ্বাস করঞ্চতই পারদছ 
না, সদতয র্েদছ। দর্শ্বাসই হয না, মেষ দমস দিঙ্গার 
  
রু্দদ্ধমান মোঞ্চযন্দা মকেদস সুঞ্চরর মরে রু্ঞ্চঝ মজরা করর্ার রীদত পাঞ্চট মফেঞ্চো। দমস 
দিঙ্গারঞ্চক েুন করা হঞ্চযঞ্চছ মিঞ্চে দক আপদন অর্াক হঞ্চযঞ্চছন? 
  
হু…তা মতা হঞ্চযদছই। উদন মকমন েক্তসমথব মানুষ দছঞ্চেন, মকমন মমজাজী …িুঞ্চটা মচার 
একসঞ্চঙ্গ এঞ্চেও তার সঞ্চঙ্গ এাঁঞ্চট উিঞ্চত পারঞ্চতা না। 
  
 মচার?…ক্রীডামঞ্চে চুদর করর্ার মঞ্চতা দকছু দছে। 
  
না…মাঞ্চন…সাাঁতাঞ্চরর মপাোক ও মেোর সরঞ্জাম আঞ্চছ। 
  
অথবাৎ দছাঁচঞ্চক মচার।…দকন্তু তার জনয দক মকউ িরজা ভাঙর্ার মঞ্চতা কষ্ট স্বীকার করঞ্চর্? 
আচ্ছা িরজার তাো দক মভঞ্চঙ্গদছঞ্চো। 
  
আাঁ! েক্ষয কদরদন মতা, েেন আমরা ওোঞ্চন মপৌঁছোম িরজা মোোই দছে। কাঞ্চজই দমস 
রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন, না ভাঞ্চঙদন। 
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ও চাদর্র র্যর্হার কঞ্চরঞ্চছ। দমস দপঙ্গাঞ্চরর সঞ্চঙ্গ দক সকঞ্চের সদ্ভার্ দছে? 
  
তা–দিক জাদন না, এেন মতা দতদন মারা মেঞ্চছন। দমস জনসঞ্চনর দিঞ্চক তাদকঞ্চয 
ইনসঞ্চপক্টর র্ঞ্চে, অথবাৎ, তাঞ্চক আপদন পছন্দ করঞ্চতন না। তাই মতা? 
  
আমার মঞ্চন হয মকউই তাঞ্চক পছন্দ করঞ্চতা না। ভযানক মূেবরা দছঞ্চেন দতদন, তঞ্চর্ 
দনঞ্চজর কাঞ্চজ ভীষণ্ পারিেবী দছঞ্চেন, কী র্ঞ্চেন–দমস রু্েঞ্চরা ? 
  
দনশ্চযই 
  
মকেদস এর্ার র্েঞ্চো, তাহঞ্চে কী কী হঞ্চযদছঞ্চো। দিক কঞ্চর র্েুন মতা দমস জনসন? 
  
আমাঞ্চির একজন ছােী জীঞ্চনর কাঞ্চনর র্যথা হঞ্চযদছে। আদম একটু ওষুধ োদেঞ্চয আর্ার 
তার দর্ছানায শুইঞ্চয দিোম। তকু্ষদন মিদে জানাোর পিবা আধঞ্চোো, ভার্োম হাওযা 
োোঞ্চনা মমঞ্চযটার পঞ্চক্ষ দিক নয, তাই পিবাদট র্ন্ধ কঞ্চর দিই। আমাঞ্চির মমঞ্চযরা অর্েয 
সর্াই জানাো েুঞ্চেই মোয। দর্ঞ্চিেী ছােীরা ো একটু মোেমাে কঞ্চর। আদম জানাো 
োোঞ্চত দেঞ্চয মিেোম কী আশ্চেব, তেন মিদে ক্রীডামঞ্চে আঞ্চো। পষ্ট মিো মেে। 
আঞ্চোটা মেন ঘুঞ্চর মর্ডাঞ্চচ্ছ। 
  
মাঞ্চন আপদন র্েঞ্চছন মে ওটা দর্জেীর আঞ্চো দছে না টঞ্চচবর আঞ্চো। 
  
হা দনশ্চযই তাই। ভার্োম এতরাঞ্চত ওোঞ্চন 
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আপদন কী মভঞ্চর্দছঞ্চেন? 
  
দমস জনসন একর্ার দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র দিঞ্চক মিঞ্চে দনঞ্চয আদম দিক রু্দঝদন, 
মাঞ্চন…আদম… আদম তেন হযঞ্চতা দজদনসটা সম্বঞ্চন্ধ ভাদর্ইদন 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন দমস জনসন মর্াধহয মভঞ্চর্দছঞ্চেন মে মকাঞ্চনা ছােী হযঞ্চতা 
ওোঞ্চন রাঞ্চতর অদভসাঞ্চর মেঞ্চছ। তাই না…এেসঞ্চপথ? 
  
মাঞ্চন…হা ওরকম একটা ধারণ্া তেন হঞ্চযদছঞ্চো। মভঞ্চর্দছোম হযঞ্চতা আমাঞ্চির মকাঞ্চনা 
ইতােীয ছােী। দর্ঞ্চিেী মমঞ্চযরা ইংঞ্চরজ মমঞ্চযঞ্চির তুেনায অঞ্চনক অকােপক্ক। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন, অত দর্ঞ্চিেীপনা কঞ্চরা না, র্হু ইংঞ্চরজ ছােী মোপঞ্চন মোপঞ্চন 
কত অঞ্চোেয পাঞ্চে দমদেত হয। এসময ওরকম ধারণ্া হওযা স্বাভাদর্ক। 
  
তারপর? 
  
আদম ভার্োম দমস চযা উইঞ্চক ম ঞ্চক সঞ্চঙ্গ দনঞ্চয মিঞ্চে আদস..কী র্যাপার? 
  
 মকেদস র্েঞ্চো, দর্ঞ্চেষ কঞ্চর দমস চযা উইকঞ্চক মকন? 
  
দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক অত রাঞ্চত দর্রক্ত করঞ্চত চাইদন। কাঞ্চজই দমস চযা উইঞ্চকর কথাই 
মঞ্চন পডঞ্চো। েেনই আমরা দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক দর্রক্ত করঞ্চত চাই না। তেনই আমরা 
দমস চযা উইকঞ্চক স্মরণ্ কদর। উদন মতা কতকাে এোঞ্চন আঞ্চছন, কত তার অদভজ্ঞতা। 
দতদন শুঞ্চনই র্ঞ্চেন এেুদন মসোঞ্চন আমাঞ্চির োওযা উদচত। মকাঞ্চনামঞ্চতা একটা 
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মসাঞ্চযটার র্া মকাট চাদপঞ্চয পাঞ্চের িরজা দিঞ্চয মর্রুোম। রাস্তায মেই মনঞ্চমদছ কাঞ্চন 
এে গুদের আওযাজ। ক্রীডামঞ্চের দিঞ্চক েব্দটা হঞ্চতই আমরা ওদিঞ্চক ছুটোম, হা সঞ্চঙ্গ 
একটা টচবও দনইদন। অন্ধকাঞ্চর িু-চারর্ার মহাাঁচট মেোম..িরজা মোোই দছে, আঞ্চোর 
মর্াম দটপঞ্চতই 
  
িাাঁডা িাাঁডা মসোঞ্চন আঞ্চো দছে না? টঞ্চচবর র্া অনয মকাঞ্চনা আঞ্চো? 
  
না জাযোটা ঘুটঘুাঁঞ্চট অন্ধকার দছে। মর্াতাম দটপঞ্চতই মচাঞ্চে পডঞ্চো উদন ওোঞ্চন, 
  
উদন–ইনসঞ্চপক্টর নরম েোয র্ঞ্চে, আর মকাঞ্চনা দর্র্রণ্ মির্ার িরকার মনই। আদম 
এেুদন ওোঞ্চন োদচ্ছ। দনঞ্চজর মচাঞ্চেই মিেঞ্চর্া…মেঞ্চত মেঞ্চত কাউঞ্চক মিঞ্চেদছঞ্চেন? কাঞ্চরা 
মিৌঞ্চড পাোর্ার েব্দ মপঞ্চযদছঞ্চেন? 
  
না মকাঞ্চনা েব্দ শুদনদন। 
  
 সু্কে িাোন মথঞ্চক আর মকউ গুদের আওযাজ মপঞ্চযদছে? দমস রু্েঞ্চরা  মাথা নাডঞ্চেন, 
না। জাদন না, গুদের েব্দ শুঞ্চনদছ র্ঞ্চে মকউ আমাঞ্চক র্ঞ্চেদন। ক্রীডামে এোন মথঞ্চক 
মর্ে োদনকটা িূঞ্চর তাই হযঞ্চতা আওযাজটা মকউ েক্ষয কঞ্চরদন। 
  
. 
  
পাদের ঝাাঁঞ্চক মর্ডাে 
  
 মজদনযা সাটদক্লফ তার মাঞ্চক দেেঞ্চো— 
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মামদন, 
আমাঞ্চির এোঞ্চন কাে রাঞ্চত একটা েুন হঞ্চযঞ্চছ। আমাঞ্চির েরীরচচবার দিদিমদন দমস 
দপ্রঙ্গারঞ্চক হতযা করা হঞ্চযঞ্চছ। মাঝরাঞ্চত ঘটনাটা ঘঞ্চটদছে, পুদেে এঞ্চসদছে। আজ সকাে 
মথঞ্চক সর্াইঞ্চক মজরা করঞ্চছ। 
দমস চযা উইক কাউঞ্চক এসর্ কথা জানাঞ্চত মানা কঞ্চর দিঞ্চযঞ্চছন দকন্তু ভার্োম তুদম 
হযঞ্চতা জানঞ্চত চাইঞ্চর্। 
মেঞ্চহর– 
মজদনযা। 
  
সমাঞ্চজর উপরতোয মমঞ্চ ার্যাঙ্ক প্রদতষ্ঠানদটর স্থান। কাঞ্চজই পুদেঞ্চের মোিকতবা 
র্যাপারটায মঞ্চনাঞ্চোে দিঞ্চেন। দমস রু্েঞ্চরা ও চুপচাপ র্ঞ্চস থাঞ্চকনদন। েেন তিন্ত 
চেদছে তেনই দতদন িুঞ্চটা মটদেঞ্চফান কঞ্চরদছঞ্চেন। একজন একদট প্রভূত ক্ষমতার্ান 
সংর্ািপঞ্চের অদধকারীঞ্চক ও দিতীযদট স্বরাষ্ট্র দর্ভাঞ্চের সদচর্ঞ্চক। তারা িুজঞ্চনই দমস 
রু্েঞ্চরাঞ্চ র র্নু্ধ। কাঞ্চজই হতযাকাঞ্চণ্ডর সংর্ািটা দর্ঞ্চেষ প্রচাদরত হে না। ক্রীডা 
দেক্ষদযেীঞ্চক সু্কঞ্চের র্যাযামাোঞ্চর দনহত অর্স্থায পাওযা মেঞ্চছ। মৃতঞ্চিঞ্চহ গুদের দচহ্ন 
আঞ্চছ দকনা এ দর্ষঞ্চয সদিক র্ো োঞ্চচ্ছ না। মে র্যাপারদট দনছক িুঘবটনা ছাডা দকছু 
নয।…প্রদতদট কােঞ্চজ ের্রটা প্রকাদেত হে মর্ে দর্নীত ভদঙ্গঞ্চত। 
  
মসদিন সন্ধযায পুদেঞ্চের র্ডকতবা দমিঃ মিান ও ইনসঞ্চপক্টর মকেদসর সঞ্চঙ্গ দতদন এক 
মোপন বর্িঞ্চক র্ঞ্চসদছঞ্চেন। কােজওযাোরা েদি র্যাপারটা দনঞ্চয মর্দে উচ্চর্াচ্চ না কঞ্চর 
তাঞ্চত মতা পুদেঞ্চেরই সুদর্ধা..চুপচাপ তিন্ত চাদেঞ্চয োওযা োঞ্চর্। 
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পুদেঞ্চের প্রধান র্ঞ্চেন, সদতযই আদম ভযানক িুিঃদেত দমস রু্েঞ্চরা , রু্দঝ মতা এই 
ঘটনা আপনার জনয কতরকম সমসযা দনঞ্চয আসঞ্চত পাঞ্চর। দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, 
মকাঞ্চনা সু্কঞ্চে েদি েুন হয সমসযা আসঞ্চর্ই। তা দনঞ্চয মভঞ্চর্ দক োভ, আঞ্চেও আমরা 
র্হু সমসযা কাদটঞ্চয উঞ্চিদছ, এটাও কাদটঞ্চয উিঞ্চর্া।…আদম আো করদছ মে আপনারা 
েীঘ্রই এর একটা দকনারা করঞ্চর্ন। 
  
পুদেে সাঞ্চহর্ র্েঞ্চেন, সু্কের্াদড োনাতল্লাদে করঞ্চত দক আপনার আপদত্ত আঞ্চছ? 
  
 দমস র্েুঞ্চরা  র্েঞ্চেন, দকছুমাে নয, আপনারা মর্াধহয অস্ত্রটা েুাঁজঞ্চছন? 
  
হা দর্ঞ্চিেী দপস্তে। আপদন দক জাঞ্চনন আপনার মকাঞ্চনা কমবী র্া ছােীর কাঞ্চছ দক দপস্তে 
আঞ্চছ? 
  
না, অন্তত আমার জানা মনই, ছােীঞ্চির কাঞ্চছ মে মনই-ই মস দর্ষঞ্চয আদম দনিঃসঞ্চন্দহ। 
কারণ্ তারা এঞ্চে তাঞ্চির দজদনসপে েুঞ্চে গুদছঞ্চয রাো হয। দপস্তে থাকঞ্চে মতা মকউ না 
মকউ মিেঞ্চতাই। তঞ্চর্ ইনসঞ্চপক্টর আপদন ো ভাঞ্চো মর্াঞ্চঝন করুন। আপনার মোকজন 
মতা মাঞ্চি মযিাঞ্চন তল্লাদে শুরু কঞ্চরই দিঞ্চযঞ্চছ। 
  
হযাাঁ, এোনকার প্রঞ্চতযক কমবীঞ্চির আদম মজরা করঞ্চত চাই, হযঞ্চতা এমন মকউ আঞ্চছন 
দেদন দমস দিঙ্গাঞ্চরর এমন মকাঞ্চনা উদক্ত শুঞ্চনঞ্চছন ো আমাঞ্চির অনুসন্ধাঞ্চন সাহােয 
করঞ্চত পাঞ্চর। 
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আদম ভার্দছ আজ সন্ধযায উপাসনার পর মমঞ্চযঞ্চির সামঞ্চন মছাট্ট একটা ভাষণ্ রােঞ্চর্। 
তাঞ্চির মকউ েদি দমস দিঙ্গাঞ্চরর এমন মকাঞ্চনা কথা জাঞ্চন মেন আমার কাছ এঞ্চস 
মসকথা র্ঞ্চে। 
  
পুদেঞ্চের কতবাদট র্েঞ্চেন, র্ািঃ সুন্দর পদরকল্পনা। 
  
 দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, দকন্তু মঞ্চন রােঞ্চর্ন মকাঞ্চনা মমঞ্চয অদতরদঞ্জত করঞ্চর্ই। হযঞ্চতা 
কদল্পত ঘটনাই মফাঁঞ্চি র্সঞ্চর্ োঞ্চত দনঞ্চজর গুরুে মর্ঞ্চড োয। জাঞ্চনন মতা মমঞ্চযরা র্ঞ্চডা 
অদু্ভত চদরে। আপনারা দনশ্চযই এধরঞ্চনর অঞ্চনক প্রঞ্চচষ্টাই মিঞ্চেঞ্চছন। 
  
মেোর ঘঞ্চর মিরাজগুঞ্চো েুাঁঞ্চজ মিঞ্চেদছ সযার। 
  
দকছু মপঞ্চে? 
  
আঞ্চজ্ঞ না, মতমন দকছু না। দকছু মজার দজদনস মিঞ্চেদছ র্ঞ্চট। দকন্তু আমাঞ্চির প্রঞ্চযাজন 
নয। মকাঞ্চনাটা তাো র্ন্ধ দছে? 
  
না। ওগুঞ্চোর মঞ্চধয চাদর্ দছঞ্চো। দকন্তু তাো র্ন্ধ দছে না। মভতঞ্চরর কাজ র্ঞ্চে মঞ্চন 
হঞ্চচ্ছ নাদক সযার। ওই িুজন মািারনী আর জীন মমঞ্চযদট, োর কাঞ্চন র্যথা দছঞ্চো, এরা 
ছাডা সর্াই মতা দর্ছানায শুঞ্চয নাদক ঘুমাদচ্ছে। দকন্তু প্রমাণ্ কই। সাক্ষী কই? এমনদক 
দমস রু্েঞ্চরা  দনঞ্চজও র্াইঞ্চর আসঞ্চত পাঞ্চরন। এইোঞ্চন দমস দিিাঞ্চরর সঞ্চঙ্গ মিো 
কঞ্চর থাকঞ্চত পাঞ্চরন অথর্া এোঞ্চন আসঞ্চত পাঞ্চরন। তারপর গুদে করা হঞ্চয মেঞ্চে 
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হতযাকারী অদত সহঞ্চজই মঝাাঁপঝাঞ্চডর মঞ্চধয দিঞ্চয চুদপসাঞ্চর পাঞ্চের িরজা দিঞ্চয র্াদডর 
মঞ্চধয ঢুঞ্চক হল্লা ওির্ার আঞ্চেই দনদশ্চঞ্চন্ত দর্ছানায শুঞ্চয পডঞ্চত পাঞ্চর। তঞ্চর্ উঞ্চেেয কী? 
  
মকেদস ক্রীডামে মথঞ্চক সু্কের্াদডর দিঞ্চক হাাঁঞ্চট। দব্রেস তেঞ্চনা একটা ফুঞ্চের জদম বতদর 
কঞ্চরদছঞ্চো, মস ইনসঞ্চপক্টরঞ্চক মিঞ্চেই মসাজা হঞ্চয িাাঁডায। দব্রেস র্ঞ্চে, হা, আজকােকার 
মছঞ্চেঞ্চছাকরারা দক জাঞ্চন, র্াোন করা চাদিোদন কথা। তাঞ্চির কাঞ্চছ র্াোন করাও মেন 
আটটা পাাঁচটার কাজ। মকাঞ্চনাদিন হযঞ্চতা কাজ মিেঞ্চতই পারঞ্চর্া না। আর্ার হযঞ্চতা 
মভার সাতটা মথঞ্চক রাত আটটা পেবন্ত কাজ কঞ্চর মেঞ্চত হঞ্চর্। মমাো কথা হে র্াোঞ্চন 
েদি পরাণ্ মঢঞ্চে না মিন, এর র্যর্হার মিঞ্চে েুেী না হন মতা দকছু হঞ্চর্ না। 
  
মকেদস র্ঞ্চে, এই র্াোনটা দনঞ্চয তুদম অহঙ্কার করঞ্চত পার মহ! এত ভাঞ্চো র্াোন আর 
মিোই োয না। 
  
দব্রেস র্ঞ্চে, তা দিক। আমার কপাে ভাঞ্চো একটা েক্তসমথব মজাযান আমার হাঞ্চত হাঞ্চত 
কাজ কঞ্চর মিয। তার নাম অযা াম গু মযান। 
  
ইনসঞ্চপক্টর র্েঞ্চো, কই তাঞ্চক মিেোম না আদম। 
  
আজ ছুদট মচঞ্চয দনঞ্চযঞ্চছ কাজকমব দঢঞ্চে তাই। 
  
 দকন্তু ওর কথা আমাঞ্চক জানাঞ্চনা উদচত দছে। এোঞ্চন োরা কাজ কঞ্চর মসই তাদেকাঞ্চত 
ওর নাম মনই। 
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ওিঃ তাঞ্চত কী, কাে মতা আর্ার মিো পাঞ্চর্ন। েদিও মঞ্চন হয না আপনাঞ্চক ও দকছু 
র্েঞ্চত পারঞ্চর্। এই পঞ্চর্বর শুরুঞ্চত একজন েক্তসমথব েুর্ক দনঞ্চজ এঞ্চস মেঞ্চচ কাজটা 
দনঞ্চযঞ্চছ, মকেদসর মঞ্চন সঞ্চন্দহ জাঞ্চে। 
  
েথারীদত মসই সন্ধযাঞ্চত মমঞ্চযরা উপাসনার জনয হেঘঞ্চর এে। উপাসনা মেষ হঞ্চয মেঞ্চে 
দমস রু্েঞ্চরা  হাত তুঞ্চে তাঞ্চির থামঞ্চত র্েঞ্চেন। 
  
মতামাঞ্চির কদট কথা র্েঞ্চত চাই। জানই মতা কাে রাঞ্চত দমস দপ্রিারঞ্চক গুদে কঞ্চর 
ক্রীডামঞ্চে হতযা করা হঞ্চযঞ্চছ। মতামাঞ্চির মঞ্চধয মকউ েত সপ্তাঞ্চহ দমস দপ্রঙ্গার সম্বঞ্চন্ধ 
এমন দকছু শুঞ্চন থাক র্া মিঞ্চে থাক র্া মতামাঞ্চির অস্বাভাদর্ক মিঞ্চকঞ্চছ, তাহঞ্চে আদম 
চাই মে, মসকথা মতামরা আমাঞ্চক এেন জানাও। আজ সন্ধযায মে মকাঞ্চনা সমঞ্চয আমার 
র্সার ঘঞ্চর এঞ্চস কথাগুঞ্চো র্ঞ্চে মেঞ্চত পার। 
  
আইদেন রীচঞ্চক ইনসঞ্চপক্টর র্েঞ্চেন আপদন মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক কদিন আঞ্চছন? 
  
র্ছর মিঞ্চডক হে। 
  
আঞ্চে কেনও েণ্ডঞ্চোে হযদন।? 
  
আইদেন রীচ চমঞ্চক ওঞ্চি। মকাথায, মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক! না না, এই পঞ্চর্বর আঞ্চে পেবন্ত সর্ 
দিক দছঞ্চো। 
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মকন? এই পঞ্চর্ব কী হঞ্চযঞ্চছ, েুন হওযার কথাটা দনশ্চযই র্েঞ্চছন না। আপদন অনয দকছু 
র্েঞ্চত চাইঞ্চছন? 
  
তা মকন, না না, মর্াধহয তাই দকন্তু মোটা র্যাপারটা এমন মধাাঁযাঞ্চট-র্েুন র্েুন 
  
আইদেন র্ঞ্চে–ইিানীং দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র মঞ্চন সুে মনই। এই হে একটা র্যাপার, অর্েয 
আপদন মসটা রু্ঝঞ্চতও পারঞ্চর্ন না। আর শুধু দতদন একোই মে অসুেী তা নয। আপদন 
দনশ্চযই অনয মকাঞ্চনা সংর্াঞ্চির প্রতযাোয আঞ্চছন, তাই না? আদম ো র্েদছ মসটা মতা 
মানদসকতার কথা। আইদেন র্েঞ্চেন মে, তার মঞ্চন হঞ্চচ্ছ একটা দকছু মোাঁজাদমে আঞ্চছ। 
এোঞ্চন মেন আমাঞ্চির মঞ্চধয এমন একজন মকউ আঞ্চছন োর স্থান এোঞ্চন নয। 
অনুভূদতটা মকমন জাঞ্চনন মেন মঞ্চন হঞ্চচ্ছ পাদের ঝাাঁঞ্চক মর্ডাে এঞ্চস েুদকঞ্চয আঞ্চছ 
আমাঞ্চির মঞ্চধয। দকন্তু মর্ডােটাঞ্চক আমরা মিেঞ্চত পাদচ্ছ না। 
  
দকন্তু রীজ কথাটা মে ভীষণ্ অপষ্ট। 
  
. 
  
আশ্চেব কাদহনী 
  
মািঞ্চমাযাঞ্চজে অযাঞ্চঞ্জে ব্লােঞ্চক মিঞ্চে পাঁযদেে র্ছর মঞ্চন হয, প্রসাধন দছে না। ঘন 
র্ািামী চুে পদরপাদট করা, মমাটা েসেঞ্চস মকাটব আর স্কাটব পঞ্চর আঞ্চছ। মর্ে ঝাাঁঝাঞ্চো 
সুঞ্চর র্েঞ্চেন, মে সু্কঞ্চে েুন হয মসোঞ্চন থাকা দক মপায! তাছাডা র্াদডটার মকাথাও 
মকাঞ্চনা গুপ্ত সংঞ্চকত ঘণ্টা মনই। 
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এোঞ্চন মতা আর মতমন িামী দজদনসপে থাঞ্চক না মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাে, মে মচার-মটার 
আসঞ্চর্? 
  
মকাঞ্চনা মমঞ্চযর কাঞ্চছ েদি মকাঞ্চনা িামী দজদনস থাঞ্চকও মসটাঞ্চকও মস র্যাযামঘঞ্চর রােঞ্চত 
োঞ্চর্ মকন? 
  
কী কঞ্চর জানঞ্চেন? তাঞ্চির প্রঞ্চতযঞ্চকর জনয এঞ্চককটা তাোর্ন্ধ মিরাজ আঞ্চছ মসোঞ্চন 
জাঞ্চনন না? 
  
মস মতা শুধু মেোর সরঞ্জাম রাের্ার জনয। আইনত তাই র্ঞ্চট, দকন্তু মেোর রু্ঞ্চটর মঞ্চধয 
মতা মকননা দজদনস রােঞ্চত পাঞ্চর। অথর্া পুঞ্চোভাঞ্চর র্া স্কাঞ্চফবও মতাত জদডঞ্চয রােঞ্চত 
পাঞ্চর। 
  
কী ধরঞ্চনর দজদনস মািঞ্চমাযাঞ্চজে? েুর্ আিুঞ্চর র্াঞ্চপরাও মতা মমঞ্চযঞ্চক জঞ্চডাযার হার 
সু্কঞ্চে দনঞ্চয আসঞ্চত মিঞ্চর্ না? 
  
ধরুন মপাকার মঞ্চতা মিেঞ্চত মছাঞ্চটা একটা মদণ্ র্া এমন মকাঞ্চনা দজদনস, তার িাম 
প্রচুর। এোনকার একদট মমঞ্চযর র্ার্া মতা পুরাতাদেক। 
  
আমার মতা সম্ভর্ র্ঞ্চে মঞ্চন হয না–মািঞ্চমাযাঞ্চজে। আদম মতা শুধু একটা সম্ভার্নার 
ইদঙ্গত দিদচ্ছোম। 
  
ইনসঞ্চপক্টর তাঞ্চক দজজ্ঞাসা করে, দমস দপ্রিাঞ্চরর সঞ্চঙ্গ জানাঞ্চোনা দছে? 
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না ভীষণ্ অভদ্র র্যর্হার র্ঞ্চে পারতপঞ্চক্ষ কথা র্েতাম না। হাডসর্বস্ব মচহারা, িােিাে 
মুে, রুক্ষ ককবে সুর, মেন ইংঞ্চরজ রমণ্ীর র্যঙ্গ দচে। আমার সঞ্চঙ্গ প্রাযই দর্শ্রী র্যর্হার 
করত। 
  
দর্শ্রী র্যর্হার করর্ার কারণ্? 
  
তার ক্রীডামঞ্চে আমাঞ্চক আসঞ্চত দিঞ্চত চাইঞ্চতা না। একদিন মসোঞ্চন দেঞ্চয ঘুঞ্চর মিেদছ, 
কী সুন্দর ইমারত চমৎকার সাজাঞ্চনা মোছাঞ্চনা। দমস দপ্রিার এঞ্চস আমাঞ্চক র্ঞ্চে, কী 
করঞ্চছন এোঞ্চন, আপনার মতা এোঞ্চন মকাঞ্চনা কাজ মনই। মে দকনা সু্কঞ্চেরই আঞ্চরকজন 
দেদক্ষকা–দক মভঞ্চর্দছে দক? 
  
অযাঞ্চঞ্জে ব্লাে চঞ্চে মেঞ্চতই র্ন্ড র্েঞ্চো, অদভমানী, ফরাদসরা সকঞ্চেই অদভমানী। 
  
মকেদস র্ঞ্চে, োই মহাক দকছু ের্র মতা জানা মেে। দমস দিঙ্গার চাইঞ্চতন না মে 
মোঞ্চক তার র্যাযামঘঞ্চর আসুক মাঞ্চন ক্রীডামঞ্চে…দকন্তু মকন? 
  
র্ন্ড র্েঞ্চেন, দতদন হযঞ্চতা মঞ্চন মঞ্চন ভার্ঞ্চতন মে ফরাদসনী তাঞ্চক মচাঞ্চে মচাঞ্চে রােঞ্চছ। 
  
দকন্তু তাই র্া মকন, তার ওপঞ্চর মে মোঞ্চযন্দাদেদর কঞ্চরঞ্চছ এই ভযটা মতা তেুদন জােঞ্চর্ 
েেন অযাঞ্চঞ্জে ব্লাে তার মকাঞ্চনা মোপনীয তথয মজঞ্চন মনর্ার সম্ভার্না থাকঞ্চর্। 
  
আর মক মক আঞ্চছ? 
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িুজন নর্ীন দেদক্ষকা দমস মব্লক ও দমস মরাযান, আর দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র মসঞ্চক্রটাদর। দমস 
মব্লঞ্চকর র্যস কম, মোেোে মচহারা, সরে মুে। উদদ্ভিতে ও পিাথবদর্িযা পডায। 
  
দর্ঞ্চেষ মকাঞ্চনা েরর্ই দিঞ্চত পারে না। দমস মরাযাঞ্চনর মনস্তঞ্চের দ দগ্র। কাঞ্চজই তার 
নানা অদভমত। েুর্ সম্ভর্ দিঙ্গার আত্মহতযাই কঞ্চরঞ্চছন। 
  
মকেদস মতা অর্াক, মস কী! তার মঞ্চন সুে দছে না? 
  
 ভীষণ্ তীব্র স্বভার্ দছঞ্চো তার। 
  
 রু্ঝুন তাহঞ্চে ওটা মতা মানদসক প্রদতরক্ষা। তার সম্বঞ্চন্ধ এতক্ষণ্ েতটুকু মজঞ্চনদছ তাঞ্চত 
মতা মঞ্চন হয দতদন মর্ে আত্মদর্শ্বাসী মানুষ দছঞ্চেন। 
  
একটু মর্দেই আত্মদর্শ্বাসী নয দক, তার অঞ্চনক কথা মথঞ্চকই আমার সঞ্চন্দহ প্রমাদণ্ত 
হয। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  এঞ্চস র্েঞ্চেন, ইনসঞ্চপক্টর মকেদস, একদট মমঞ্চয আপনার সঞ্চঙ্গ মিো 
করঞ্চত চায। 
  
সদতয? দকছু জাঞ্চন রু্দঝ? 
  
আমার েঞ্চথষ্ট সঞ্চন্দহ আঞ্চছ। আপদন দনঞ্চজ কথা র্ঞ্চে মিেুন, মমঞ্চযদট আমাঞ্চির দর্ঞ্চিেী 
ছােীঞ্চির মঞ্চধয একজন। আমীর ইব্রাদহঞ্চমর ভাইদঝ, রাজকুমারী োইস্তা। মঞ্চন মঞ্চন 
দনঞ্চজঞ্চক েুর্ র্ঞ্চডা কঞ্চর ভাঞ্চর্, রু্ঝঞ্চেন মতা? 
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মাঝাদর েডঞ্চনর একদট কাে মমঞ্চয ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো, োন্ত র্ািামী মচাঞ্চে তাদকঞ্চয র্ঞ্চে, 
আপনারা পুদেে? 
  
হযাাঁ আমরা পুদেে, র্ঞ্চসা, র্ঞ্চো মতা তুদম কী জান দমস দিঙ্গাঞ্চরর সম্বঞ্চন্ধ। 
  
 হযাাঁ র্েঞ্চর্া আপনাঞ্চক। 
  
র্ঞ্চস পঞ্চড সামঞ্চনর দিঞ্চক ঝুাঁঞ্চক–এই জাযোটার ওপর মোঞ্চক নজর মরঞ্চেঞ্চছ, তাঞ্চির 
মিো োয না র্ঞ্চট দকন্তু তারা আঞ্চছ। 
  
এই সু্কঞ্চের ওপর মকন নজর রােঞ্চর্? 
  
 আমার জনয, আমাঞ্চক চুদর কঞ্চর দনঞ্চয োঞ্চর্। 
  
 মতামাঞ্চক তারা চুদর করঞ্চত চায মকন? 
  
 মকন, মুদক্তপণ্ আিায করঞ্চর্ আমার আত্মীযঞ্চির কাছ মথঞ্চক। 
  
আাঁ…ও আচ্ছা…আচ্ছা দকন্তু তার সঞ্চঙ্গ দমস দিঙ্গাঞ্চরর মৃতুযর দক সম্বন্ধ? 
  
োইস্তা র্ঞ্চে, দতদন হযঞ্চতা ওঞ্চির মিঞ্চে মফঞ্চেদছঞ্চেন, দতদন হযঞ্চতা সর্ জানঞ্চত 
মপঞ্চরদছঞ্চেন র্ঞ্চে তাঞ্চির ভয মিদেঞ্চযদছঞ্চেন। তারা হযঞ্চতা টাকার মোভ মিদেঞ্চযদছে। 
দতদন টাকা দনঞ্চত ক্রীডামঞ্চে মেঞ্চেন, র্যস তেন ওরা তাঞ্চক গুদে করে। 
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নািঃ, দমস দিঙ্গার কেনও দক ঘুষ দনঞ্চত পাঞ্চরন? 
  
মকন? সু্কঞ্চের মািারনী হঞ্চয থাকাটা দক েুর্ সুঞ্চের…তাও র্যাযাম মেোঞ্চনার মািারনী? 
তার মচঞ্চয েদি টাকা থাঞ্চক মসটা ভাঞ্চো না। 
  
মতামাঞ্চক চুদর কঞ্চর দনঞ্চয োওযার কথাটা মতা মতামার দনছক কল্পনাও হঞ্চত পাঞ্চর? 
ইনসঞ্চপক্টর র্েঞ্চো। 
  
োইস্তা মরঞ্চে ওঞ্চি, আপদন দকছু জাঞ্চনন না। আমার জযািতুঞ্চতা িািা হঞ্চচ্ছ রামাঞ্চতর 
রাজা োহাজািবা আদে ইউসুফ। দতদন দর্েঞ্চর্ মারা মেঞ্চছন। কথা দছে আদম র্ঞ্চডা হঞ্চে 
তার সঞ্চঙ্গ আমার দর্ঞ্চয হঞ্চর্। কাঞ্চজই রু্ঞ্চঝঞ্চছন মতা আমার গুরুে কতোদন। 
কদমউদনিরা ভীষণ্ ভীষণ্ পাদজ। ওরা ভার্ঞ্চছ মে রত্নগুঞ্চো মকাথায আঞ্চছ আদম জাদন। 
  
রত্ন…দকঞ্চসর রত্ন? 
  
আমার ওই িািার দকছু রত্ন দছঞ্চো তার র্ার্ারও দছে। আমাঞ্চির পদরর্াঞ্চর সর্সমঞ্চযই 
র্হু হীরা জহরৎ থাকঞ্চতা, দর্পঞ্চির জনয–রু্ঝঞ্চেন? ওরা ভার্ঞ্চছ মে আদম জাদন রত্নগুঞ্চো 
মকাথায, তাই ওরা আমাঞ্চক ধঞ্চর দনঞ্চয ের্র আিায করঞ্চর্। 
  
জাঞ্চনা নাদক রত্নগুঞ্চো মকাথায? 
  
না দর্েঞ্চর্র সময মথঞ্চক ওগুঞ্চো উধাও। হযঞ্চতা কদমউদনি হতচ্ছাডাগুঞ্চো দনঞ্চযঞ্চছ, 
আর্ার হযঞ্চতা দনঞ্চত পাঞ্চরদন। 
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ওগুঞ্চো কার সম্পি? 
  
আমার জযািতুঞ্চতা িািার মৃতুযর পর ওগুঞ্চো আমার হঞ্চয মেঞ্চছ, তার র্ংঞ্চে মতা আর 
মকউ মনই। আমার মাও মারা মেঞ্চছ। 
  
মসই র্যর্স্থাই দছে রু্দঝ, দর্ঞ্চযর পর ওই রত্নগুঞ্চো মতামার হঞ্চতা? তুদম মপঞ্চত? 
  
. 
  
আঞ্চোচনা চক্র 
  
ইনসঞ্চপক্টর মকেদস দফরঞ্চতই থানার সাঞ্চজবে জানাঞ্চো অযা াম গু মযানঞ্চক। 
  
অযা াম গু মযান ও…হা মাদে। অযা াম র্েঞ্চো, শুনোম আমাঞ্চক ম ঞ্চকঞ্চছন, ককবে স্বঞ্চর 
র্েঞ্চো। 
  
মকেদস র্েঞ্চো–হযাাঁ, ঘঞ্চর এঞ্চসা। 
  
েুঞ্চনর দর্ষঞ্চয আদম দকছুই জাদন না, আমাঞ্চক মকন? আদম মতা র্াসায রাঞ্চত 
ঘুঞ্চমাদচ্ছোম। অযা াম র্েঞ্চো ইনসঞ্চপক্টরঞ্চক মে, মস এইটা মিোঞ্চত চায। 
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অযা াঞ্চমর মসই মর্পঞ্চরাযা ভার্ও মনই। মুে মোমডাদনও মনই। োন্ত ধীর সশ্রদ্ধ ভার্, কী 
একটা পঞ্চকট মথঞ্চক মর্র কঞ্চর মিয, মকেদস মসটা মিঞ্চে মাথা তুঞ্চে র্ঞ্চে…র্ারর্ার 
মতামাঞ্চক এেন িরকার হঞ্চর্ না। 
  
অর্াক হঞ্চয দর্চক্ষণ্ তরুণ্ পুদেেই উঞ্চি চঞ্চে োয। মকেদস র্েঞ্চো,  এই তঞ্চর্ আপনার 
পদরচয? 
  
দকন্তু র্েুন মতা মকান কাজকমব আপদন এোঞ্চন— 
  
তারপর অযা াম র্েঞ্চেন ইনসঞ্চপক্টরঞ্চক মে, দতদন কী র্যাপাঞ্চর মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক। 
  
আমাঞ্চির দিক জানা মনই মে মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক দক হঞ্চচ্ছ। আমার কাজ পাহারািাদর র্া কাে 
রাত পেবন্ত তাই দছঞ্চো। মেোর মািারনী হতযা? সু্কঞ্চের পািযতাদেকায পঞ্চড না। 
  
অযা াঞ্চমর কাদহনী মকেদস মন দিঞ্চয মোঞ্চন…ইনসঞ্চপক্টর র্েঞ্চো, ওই মমঞ্চযটার ওপর 
অদর্চারই কঞ্চরদছ। দকন্তু এই কাদহনী চট কঞ্চর দর্শ্বাস করা অসম্ভর্। পাাঁচ মথঞ্চক িে 
েক্ষ পাউন্ড মূঞ্চেযর রত্ন? কার মেন দজদনসটা র্েঞ্চেন? র্ো ভীষণ্ কদিন। এই প্রঞ্চের 
উত্তর মপঞ্চত হঞ্চে আপনার র্াঘা র্াঘা উদকঞ্চের প্রঞ্চযাজন। দতনমাস আঞ্চে রত্নগুঞ্চোর 
মাদেক দছে রামাঞ্চতর মহামানয োহজা আদে ইউসুফ। রামাঞ্চত েদি রত্নগুঞ্চো মপৌঁঞ্চছ োয 
তার মাদেকানা হঞ্চর্ সরকাঞ্চরর। হযঞ্চতা আদে ইউসুফ মকাঞ্চনা উইে কঞ্চর মেঞ্চছন। মসই 
উইে মকাথায করা হঞ্চযঞ্চছ মসই প্রমাঞ্চণ্র ওপরও অঞ্চনক দকছু দনভবর করঞ্চছ। 
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মকেদস র্েঞ্চো, অথবাৎ র্েঞ্চত চান মে ওগুঞ্চো োরা পাঞ্চর্ তাঞ্চিরই হঞ্চয োঞ্চর্? না না, 
একথা ভাঞ্চো নয। 
  
অযা ম েম্ভীর েোয র্ঞ্চে, ভাঞ্চো কথা মতা নযই, তাছাডা অঞ্চনকগুঞ্চো িেও সন্ধাঞ্চন 
ঘুরঞ্চছ। তারা মকউই সাধুসন্ত নয। গুজর্ও হঞ্চত পাঞ্চর, সদতযও হঞ্চত পাঞ্চর। 
  
 দকন্তু মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক মকন? 
  
এই মছাট্ট রাজকুমারীর জনয, োর মুঞ্চে এেঞ্চনা িুঞ্চধর েন্ধ। রাজকুমারী োইস্তা আদে 
ইউসুঞ্চফর েুডতুঞ্চতা মর্ান। ই, মকউ হযঞ্চতা ওঞ্চক দজদনসগুঞ্চো মপৌঁঞ্চছ মির্ার মচষ্টা 
করঞ্চর্। আঞ্চেপাঞ্চে দকছু সঞ্চন্দহজনক চদরঞ্চের আমিানী হঞ্চযঞ্চছ। 
  
অযা াম ধীঞ্চর ধীঞ্চর র্েঞ্চো, দপ্রঙ্গার রাত িুপুঞ্চর ক্রীডামঞ্চে দছে মকন? মক তাঞ্চক হতযা 
কঞ্চরঞ্চছ। মস প্রে অর্ান্তর। েতক্ষণ্ না আমরা জানঞ্চত পারদছ মকন মস এত রাঞ্চত 
ক্রীডামঞ্চে দেঞ্চযদছঞ্চো, র্ো মেঞ্চত পাঞ্চর তার অমন দনঞ্চিবাষ র্যাযামপুষ্ট জীর্ঞ্চনও অদনদ্রা 
মরাে জঞ্চেদছে। দর্ছানা মথঞ্চক উঞ্চি জানো দিঞ্চয ক্রীডামঞ্চে আঞ্চো জ্বেঞ্চত মিেঞ্চত 
মপঞ্চো-তার জানোটাও ওই দিঞ্চকই মতা। েক্তসমথব সাহসী স্ত্রীঞ্চোক তাই দনঞ্চজই মেে 
অনুসন্ধাঞ্চন, তাঞ্চত হযঞ্চতা মকউ কাঞ্চজ র্াধা মপঞ্চো, কাঞ্চজই মোকটা এমন মদরযা হঞ্চয 
উিঞ্চো মে তাঞ্চক গুদে কঞ্চর মমঞ্চর মফেঞ্চতও কসুর করঞ্চো না। 
  
মকেদস মাথা নাঞ্চড, আমারও ওভাঞ্চর্ই মিেদছ। দকন্তু আপনার মেঞ্চষর কথাটা আমাঞ্চক 
ভাদর্ঞ্চয তুঞ্চেঞ্চছ। হতযা করর্ার জনয গুদেও মছাাঁডা হয না র্া মসরকম প্রস্তুদত দনঞ্চয 
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মোঞ্চক আঞ্চস না, েদি না..ক্রীডামঞ্চে মকান রাজার ধন আঞ্চছ। দকছু েুদকঞ্চয রাের্ার 
মঞ্চতা জাযোই মতা ওটা নয। ওোঞ্চন দকছু পাওযা োযদন। 
  
অযা াম র্ঞ্চে, হতযাকারী মসটা মতা মরঞ্চে োঞ্চর্ না, দনঞ্চযই োঞ্চর্। অর্েয অনয আঞ্চরকটা 
সম্ভার্না রঞ্চযঞ্চছ এঞ্চত। ক্রীডামেদট হযঞ্চতা মোপন আিার স্থান দহঞ্চসঞ্চর্ই দমস দিঙ্গার 
র্া অনয মকউ র্যর্হার করঞ্চতা। ধরা োক দমস দিঙ্গার ওোঞ্চন দেঞ্চযদছঞ্চেন কাঞ্চরা সঞ্চঙ্গ 
মিো করঞ্চত।… মঞ্চতর অদমে হঞ্চতই গুদে মেঞ্চয মরঞ্চো। অথর্া দমস দিঙ্গার কাউঞ্চক 
র্াদড মথঞ্চক মর্দরঞ্চয মেঞ্চত মিঞ্চে তার দপছু মনয, এর্ং এমন দকছু মিঞ্চে র্া মোঞ্চন ো 
তার পঞ্চক্ষ অনুদচত। 
  
মকেদস র্েঞ্চো, আদম অর্েয জীদর্ত অর্স্থায দমস দিঙ্গারঞ্চক মিদেদন দকন্তু শুঞ্চন পষ্ট 
রু্ঝোম মে, সর্ র্যাপাঞ্চরই দতদন নাক েোঞ্চতন। 
  
অযা ামও একমত। মঞ্চন হয ভদ্রমদহোর মৃতুযও হঞ্চযঞ্চছ ওই জনয।অদধক মকৌতূহঞ্চে 
মদরে দসংহ..ক্রীডামঞ্চেই নাটঞ্চকর রঙ্গমঞ্চে। 
  
অযা াম মজাঞ্চর মাথা মনঞ্চড র্েঞ্চেন মে, সু্কঞ্চেই মকউ আঞ্চছ, োর ওপর মঞ্চনাঞ্চোে দিঞ্চত 
হঞ্চর্, পাদের ঝাাঁঞ্চক আঞ্চছ একটা দর্ডাে। 
  
মকেদস কথাটা কাঞ্চন মেঞ্চতই থ। আাঁ? কী র্েঞ্চে, পােীর ঝাাঁঞ্চক মর্ডাে? আজও এই 
কথাটা দমস রীচ র্ঞ্চেঞ্চছ, সু্কঞ্চের একজন দেদক্ষকা। এই পঞ্চর্ব দতনজন নতুন এঞ্চসঞ্চছ। 
মসঞ্চক্রটাদর সযাপেযান্ড, ফরাদস দেদক্ষকা ব্লাে, আর দমস দিঙ্গার, দতদন মতা মারাই 
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মেঞ্চছন। পাদের ঝাাঁঞ্চক মর্ডাে েদি থাঞ্চকই তঞ্চর্ িুজঞ্চনর মঞ্চধয একজনই মর্ডাে, 
মকানজন? মতামার মকাঞ্চনা ধারণ্া আঞ্চছ? 
  
অযা াম র্ঞ্চে, আদম একদিন মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লােঞ্চক ক্রীডামে মথঞ্চক মর্দরঞ্চয আসঞ্চত 
মিঞ্চেদছোম মকমন মেন মিাষী মিাষী ভার্ দনঞ্চয। দমস রু্েঞ্চরা ও আশ্চেব নারী। এই 
র্যাপারটা আমরা েত েীঘ্র দনষ্পদত্ত করঞ্চত পাদর ততই মঙ্গে। মমঞ্চ ার্যাঙ্কঞ্চক আমরা 
আর্ার ঝকঝঞ্চক তকতঞ্চক কঞ্চর তুেঞ্চত চাই। 
  
আপদন মে মক মস কথাটা এর্ার দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক জানাঞ্চনা উদচত। ভয মনই। দতদন মুে 
েুেঞ্চর্ন না। 
  
অযা াম মাথা মনঞ্চড র্ঞ্চে, ঘটনা মেরকম িাাঁদডঞ্চযঞ্চছ, তাঞ্চত মতা র্েঞ্চতই হঞ্চর্, আর 
মকাঞ্চনা উপায মনই। 
  
. 
  
চাই পুরাঞ্চনা প্রিীঞ্চপর র্িঞ্চে নতুন প্রিীপ 
  
আঞ্চরা একদট গুণ্ আঞ্চছ দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র, দতদন চমৎকার মশ্রাতা। এই গুঞ্চণ্র জনযই 
তাঞ্চক মদহো মশ্রষ্ঠা র্ো মেঞ্চত পাঞ্চর। 
  
অযা াঞ্চমর কথাগুঞ্চো শুঞ্চন মকেদস র্েঞ্চো, অদু্ভত! অযা াম ভার্ে, আপদনই মতা অদু্ভত! 
মূেকথায এঞ্চস মপৌঁছঞ্চেন, ই, তাহঞ্চে আমায কী করঞ্চত হঞ্চর্ র্েুন? 
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ইনসঞ্চপক্টর মকেদস র্ঞ্চে, মিেুন আমারা মভঞ্চর্ মিেোম আপনাঞ্চক সর্ কথা েুঞ্চে র্ো 
উদচত…সু্কঞ্চের স্বাঞ্চথবই। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  মাথা মনঞ্চড র্েঞ্চেন, স্বভার্তই সু্কঞ্চের স্বাথবই আদম প্রথঞ্চম মিেঞ্চর্া। 
আমার ছােীঞ্চির দনরাপত্তার জনয আদমই সমূ্পণ্ব িাযী। কমবীঞ্চির জনযও র্ঞ্চট তঞ্চর্ কম। 
কাঞ্চজই দমস দিিাঞ্চরর মৃতুযর প্রচার েত কম হয ততই আমার পঞ্চক্ষ ভাঞ্চো। অর্েয 
ওটা স্বাথবপঞ্চরর মঞ্চতা হে। অর্েয এই ঘটনাটার পূণ্ব প্রচার েদি আপনাঞ্চির কাঞ্চজর 
জনয আর্েযক হয তঞ্চর্ মতা করঞ্চতই হঞ্চর্। দকন্তু তার কী িরকার আঞ্চছ? 
  
মকেদস র্ঞ্চে, না কম প্রচার হঞ্চে আমাঞ্চির পঞ্চক্ষও ভাঞ্চো। আমরাও জাদনঞ্চয মিঞ্চর্া মঞ্চন 
হঞ্চচ্ছ ঘটনাটা স্থানীয র্যাপার, মছাকরা গুণ্ডার িে…োঞ্চক আজকােকার ভাষায দেশু 
অপরাধী র্ো হয…দমস দিঙ্গার হিাৎ তাঞ্চির চমঞ্চক মিওযায ওরা গুদে মছাাঁঞ্চড।…আদম 
চাই এই ধরঞ্চনর েল্পই চেুক, তাহঞ্চেই আমরা চুপচাপ তিন্ত করঞ্চত পারঞ্চর্া। 
  
মকেদস র্ঞ্চে, দমঞ্চসস আপজঞ্চনর সঞ্চঙ্গ মোোঞ্চোে করঞ্চত হঞ্চর্। েত দেেদের সম্ভর্, 
আপনজঞ্চনর কাঞ্চছ তার দিকানা আঞ্চছ? 
  
দনশ্চয।…তঞ্চর্ শুঞ্চনদছোম মে দতদন এেন দর্ঞ্চিঞ্চে। আচ্ছা িাাঁডান এেুদন মোাঁজ করদছ। 
  
ঘদে মর্াতামটা িুর্ার দটঞ্চপ জুদেযা আপনজনঞ্চক একটু পাদিঞ্চয দিঞ্চত র্েঞ্চেন। 
  
অযা াম র্েঞ্চো, মমঞ্চযদট আসার আঞ্চেই আদম মকঞ্চট পদড। ইনসঞ্চপক্টর তিন্ত করঞ্চছন, 
মসোঞ্চন আমার থাকাটা দিক নয। ইনসঞ্চপক্টর এমন ভার্ মিোঞ্চর্ন মেন আপদন আমাঞ্চক 
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এোঞ্চন ম ঞ্চক এঞ্চনঞ্চছন র্কার্দক মির্ার জনয, এেন মিেঞ্চছন আদম দকছুই জাদন না। 
অতএর্ চঞ্চে মেঞ্চত হুকুম দিঞ্চেন। 
  
িরজায মটাকা শুঞ্চন দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, মভতঞ্চর এঞ্চসা। ছুটঞ্চত ছুটঞ্চত আসার জনয 
জুদেযা আপজন হাাঁপাঞ্চচ্ছ। 
  
এঞ্চসা জুদেযা। 
  
 মকেদস েঞ্চজব উিঞ্চো এেন তুদম মেঞ্চত পার, গু মযান। দনঞ্চজর কাজ করঞ্চে। 
  
জুদেযা র্েঞ্চো, মে তাঞ্চক  াকা হঞ্চযঞ্চছ? দমঞ্চসস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চো, হযাাঁ মতামার মাঞ্চযর 
দিকানাটা িাও। একটা দচদি দেেঞ্চত হঞ্চর্। জুদেযা র্েঞ্চো, মা দর্ঞ্চিঞ্চে মেঞ্চছ, ইসাঞ্চর্ে 
মাদসঞ্চক দেেুন। তারপর তাঞ্চক দজজ্ঞাসা করঞ্চেন মে, মতামার মা ইনঞ্চটদেঞ্চজঞ্চি কাজ 
করঞ্চতন, তাই না? হযাাঁ, মাঞ্চযর েুর্ ভাঞ্চো োেঞ্চতা। 
  
আচ্ছা জুদেযা ধনযর্াি। মেঞ্চত পাঞ্চরা এেন। 
  
. 
  
 দর্পেবয 
  
সু্কে মোের পর তৃতীয সপ্তাহ মেষ। এই েদন-রদর্র্াঞ্চরই ছােীরা প্রথম তাঞ্চির 
অদভভার্কঞ্চির সঞ্চঙ্গ র্াইঞ্চর মর্রুর্ার অনুমদত পাঞ্চর্। ফঞ্চে সপ্তাহ মেঞ্চষ প্রায োদে 
মমঞ্চ ার্যাঙ্ক। মরার্র্ার িুপুঞ্চর োর্ার জনয মমাট কুদডজন মমঞ্চয কমবীরাও অঞ্চনঞ্চক ছুদটঞ্চত 
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মেঞ্চছ। দমস রু্েঞ্চরা  দনঞ্চজও সপ্তাঞ্চহর মেঞ্চষ মর্দরঞ্চয োঞ্চচ্ছন। মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্কর প্রদতপদত্তর 
িরুন দমস দিঙ্গাঞ্চরর হতযাকাণ্ডদট পেপদেকায দর্ঞ্চেষ আঞ্চোডন তুেঞ্চো না। পষ্ট কঞ্চর 
না র্েঞ্চেও এমন একটা ধারণ্ার সৃদষ্ট হে মেন কজন মস্তান মছাকরা িরজা মভঞ্চঙ্গ 
ক্রীডামঞ্চে ঢুঞ্চকদছঞ্চো। দমস দিিাঞ্চরর মৃতুয হযঞ্চতা আকদস্মক ইচ্ছাকৃত নয। পুদেে 
কজন তরুণ্ঞ্চক থানায ম ঞ্চকঞ্চছ পুদেেঞ্চক সাহােয করঞ্চত। 
  
..েদনর্ার সকাঞ্চে দমস রু্েঞ্চরা .তার মসঞ্চক্রটাদর অযান সযাপেযান্ড দচদিপে মেোর কাজ 
সঞ্চর্ মেষ কঞ্চরঞ্চছ–মটদেঞ্চফান র্াজঞ্চতই অযান ধরঞ্চো। 
  
আমীর ইব্রাদহঞ্চমর অনুচঞ্চরর সঞ্চঙ্গ দমস রু্েঞ্চরা  কথা র্েঞ্চেন…মরার্র্ার মর্ো সাঞ্চড 
এোঞ্চরাটা মথঞ্চক োইস্তা বতদর থাকঞ্চর্। রাত আটটার মঞ্চধয মমঞ্চয মেন দফঞ্চর আঞ্চস। 
মটদেঞ্চফান মরঞ্চে র্েঞ্চেন, এই প্রাচয মিঞ্চের মানুষগুঞ্চো দিক একটুও সময দিঞ্চত পাঞ্চর 
না, কােই োইস্তা োঞ্চর্ দগ্রঞ্চসেিাঞ্চরর সঞ্চঙ্গ, সর্ দিক হঞ্চয মেঞ্চছ, এেন আর্ার র্িোও। 
অযান সযাপেযান্ডঞ্চক র্েঞ্চেন মে চযা উইকঞ্চক পাদিঞ্চয মিওযার কথা। 
  
চযা উইক হন্তিন্ত হঞ্চয মঢাঞ্চক। দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, চযাদ কাে আমীর ইব্রাদহম 
োইস্তার কাকা ওঞ্চক দনঞ্চত আসঞ্চর্ন, েদি দতদন দনঞ্চজ আঞ্চসন মতা র্ঞ্চে দিও মমঞ্চযদট 
সু্কঞ্চে ভাঞ্চোই পডাশুনা করঞ্চছ। 
  
. 
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রদর্র্ার সকাে, ঝকঝঞ্চক দিন। েদনর্াঞ্চর দমস রু্েঞ্চরা  চঞ্চে মেঞ্চছন। সু্কঞ্চে রঞ্চযঞ্চছ শুধু 
দমস ভযাদিটাটব, দমস চযা উইক, দমস মরাযান আর মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাে। দমস ভযাদিটাটব ও 
চযা উইক সর্ অদভভার্কঞ্চির অভযথবনা জানাঞ্চচ্ছন আর তাঞ্চির মমঞ্চযঞ্চির দিঞ্চচ্ছন। 
  
সভাঘঞ্চর দমস ভযাদিটাটব ও দমস চযা উইক র্ঞ্চসদছঞ্চেন। দমস মরাযান ঘঞ্চর ঢুঞ্চকই র্েঞ্চো, 
োইস্তা মকাথায, তাঞ্চক মকাথাও মপোম না, আমীঞ্চরর োদড এঞ্চসঞ্চছ তাঞ্চক দনঞ্চত। চযাদ  
র্েঞ্চো, কী, মকাথাও মকাঞ্চনা ভুে হঞ্চযঞ্চছ দনশ্চযই। আমীঞ্চরর োদড মতা এঞ্চসদছে মসই 
র্েে, প্রায দমদনট পাঁযতাদল্লে হে। আদম দনঞ্চজ মিঞ্চেদছ মসই োদডঞ্চত উিঞ্চত। 
  
ভযাদিটাটব র্েঞ্চে, হযঞ্চতা িু-িুর্ার কঞ্চর োদডঞ্চক র্ঞ্চে দিঞ্চযঞ্চছ অমদন দকছু একটা 
মোেমাে হঞ্চযঞ্চছ। দনঞ্চজই র্াইঞ্চর দেঞ্চয মোঞ্চফযারঞ্চক র্েঞ্চো, মিঞ্চো েেদত হঞ্চযঞ্চছ 
মকাথাও। পাঁযতাদল্লে দমদনট হে মমঞ্চযদট েন্ডঞ্চনর পঞ্চথ রওনা হঞ্চয মেঞ্চছ। কেঞ্চনা অমন 
ভুে হঞ্চত পাঞ্চর না। 
  
হাঞ্চমোই হয এমন। 
  
সাঞ্চড চারঞ্চটর সময মটদেঞ্চফান র্াজঞ্চত চযাদ  সাডা দিে, মমঞ্চ ার্যাঙ্ক সু্কে, দমস রু্েঞ্চরা  
আঞ্চছন? কেস্বঞ্চর মর্াঝা মেে মর্ে উাঁচু র্ংঞ্চের মকাঞ্চনা ইংঞ্চরজ পুরুষ। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  আজ এোঞ্চন মনই, আদম দমস চযা উইক র্েদছ। 
  
মিেুন আপনাঞ্চির এক ছােীর সম্পঞ্চকব আমাঞ্চির দকছু র্ের্ার আঞ্চছ…আদম ক্রাদরজ 
মথঞ্চক র্েদছ আমীর ইব্রাদহঞ্চমর কামরা মথঞ্চক। 
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হা র্েুন?…োইস্তার সম্বঞ্চন্ধ মতা? 
  
হযাাঁ, আপনাঞ্চির কাছ মথঞ্চক আমরা এেঞ্চনা মকাঞ্চনা ের্র পাইদন, আমীর মর্ে দর্রক্ত 
হঞ্চযঞ্চছন? 
  
ের্র? তাঞ্চক আমরা দক ের্র মিঞ্চর্া? 
  
 মকন র্েঞ্চত মতা পারঞ্চতন, োইস্তা এঞ্চো না র্া আসঞ্চত পারঞ্চো না। 
  
এঞ্চো না!..মাঞ্চন আপদন দক র্েঞ্চত চান মে মস এেঞ্চনা মপৌঁছাযদন? না আঞ্চসইদন এোঞ্চন, 
…মমঞ্চ ার্যাঙ্ক মথঞ্চক রওনা হঞ্চয দেঞ্চযঞ্চছ, র্েঞ্চছন! 
  
হযাাঁ, সকাঞ্চেই মতা একটা োদড এঞ্চসদছে। প্রায সাঞ্চড এোঞ্চরাটায, মসই োদডঞ্চতই মতা 
মেে। 
  
কী আশ্চেব এেনও পেবন্ত মকাঞ্চনা পাত্তা মনই। 
  
দমস চযা উইক র্েঞ্চো, কী কাণ্ড! িুঘবটনা না হঞ্চেই র্াাঁদচ, না না না, োরাপ মকন 
ভার্ঞ্চছন, মকাঞ্চনা িুঘবটনা ঘটঞ্চে এতক্ষণ্ ের্র মপঞ্চয মেঞ্চতন। নইঞ্চে আমরাও মতা 
মপতাম। 
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না…র্যাপারটা অদু্ভত মঞ্চন হঞ্চচ্ছ। আচ্ছা…মাঞ্চন…আমীরঞ্চক অর্েয এেন মকাঞ্চনা সম্ভার্নার 
কথা র্েঞ্চর্া না…তরু্ আপনাঞ্চক দজঞ্চজ্ঞস করদছ। মকাঞ্চনা…ইঞ্চয মাঞ্চন পুরুষ র্নু্ধ মনই 
মতা? নািঃ থাকঞ্চতই পাঞ্চর না। 
  
মিেুন ওসর্ কথা মঞ্চনও স্থান মিঞ্চর্ন না, এঞ্চকর্াঞ্চর অসম্ভর্। মটদেঞ্চফান মরঞ্চে চযাদ  
ভার্ঞ্চো সদতয দক অসম্ভর্? চযাদ  র্ঞ্চে, মমঞ্চযদট দকন্তু র্ঞ্চেদছে মে মকউ ওঞ্চক হরণ্ 
করঞ্চত মচষ্টা করঞ্চর্। 
  
. 
  
দমস চযা উঞ্চকর ঘুম আঞ্চস না 
  
 দর্ছানায শুঞ্চয দমস চযা উইক এপাে ওপাে করঞ্চছ ঘুম আসঞ্চছ না। 
  
আটটা েেন মর্ঞ্চজ মেঞ্চো তেনও োইস্তা দফরঞ্চো না। মকাঞ্চনা ের্রও পাওযা মেে না। 
তেন দমস চযা উইক আর োন্ত থাকঞ্চত পারঞ্চো না। দনঞ্চজর হাঞ্চতই র্যাপারটার ভার 
দনঞ্চো। ইনসঞ্চপক্টর মকেদসঞ্চক মটদেঞ্চফান করঞ্চো। ইনসঞ্চপক্টর র্েঞ্চো মে, দমস 
চযা উইক মেন তার ওপঞ্চরই র্যাপারটা মছঞ্চড মিয। ো দকছু করার দতদনই করঞ্চর্ন। 
  
মকেদস র্েঞ্চো, মিেুন সর্ঞ্চচঞ্চয মর্দে কঞ্চর মস দজদনসটা আপদন র্া রু্েঞ্চরা  এদডঞ্চয 
মেঞ্চত চান তা হে প্রচার। মঞ্চন হয না মমঞ্চযদটঞ্চক মকউ চুদর কঞ্চর দনঞ্চয মেঞ্চছ। অতএর্ 
ভার্না করঞ্চর্ন না। আমার উপঞ্চরই মছঞ্চড দিন। 
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চযাদ র ঘুম আসঞ্চছ না রাঞ্চত, োট মথঞ্চক মনঞ্চম িুঞ্চটা অযাসদপদরন মুঞ্চে মফঞ্চে এক 
মেোস জে োয। দফঞ্চর মেঞ্চত মেঞ্চত জানোর পিবা সদরঞ্চয একনজর মিঞ্চে মনঞ্চক 
আশ্বস্ত করঞ্চত মচঞ্চযদছে, মে সারারাঞ্চত আর কেঞ্চনা ক্রীডামঞ্চে আঞ্চো মিো োঞ্চর্ না। 
  
দকন্তু মিো মেঞ্চো।…চযাদ  সঞ্চঙ্গ সঞ্চঙ্গ জুঞ্চতাঞ্চজাডা পঞ্চড মমাটা মকাট োঞ্চয চদরঞ্চয টচব 
োইটটা দনঞ্চয মর্দরঞ্চয দসাঁদড দিঞ্চয দনঞ্চচ নাঞ্চম। কাউঞ্চক  াকর্ার কথাও মঞ্চন হে না। 
ক্রীডামঞ্চে তাডাতাদড মেঞ্চত হঞ্চর্। মিেঞ্চত হঞ্চর্ মস রাঞ্চতর আেন্তুক মক। পাঞ্চের িরজা 
দিঞ্চয মর্দরঞ্চয মঝাাঁঞ্চপর রাস্তা দিঞ্চয প্রায ছুঞ্চটই চঞ্চে, িুরুিুরু রু্ঞ্চক িরজার কাঞ্চছ দেঞ্চয 
ধীঞ্চর ধীঞ্চর দনিঃেঞ্চব্দ হাাঁঞ্চট। িরজা সামানয মভজাঞ্চনা দছঞ্চো, ধাক্কা দিঞ্চয েুঞ্চে মভতঞ্চর 
তাকাঞ্চো। 
  
. 
  
হতযার পর হতযা 
  
ইনসঞ্চপক্টর মকেদস ভীষণ্ েম্ভীর েোয ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো, আসুন আর্ার একটা। 
  
এটা আর্ার কী? প্রে কঞ্চর অযা াম। আর্ার একটা হতযা, ইনসঞ্চপক্টর মকেদস র্ঞ্চে, তার 
দপছু দপছু অযা ামও মর্দরঞ্চয আঞ্চস। দসাঁদড দিঞ্চয নামঞ্চত নামঞ্চত ইনসঞ্চপক্টরঞ্চক প্রে কঞ্চর 
অযা াম– 
  
আঞ্চরকজন দেক্ষাথবী…দমস ভযাদিটাটব। মকাথায? ক্রীডামঞ্চে। 
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আর্ার অযা াম র্েঞ্চেন, কী আঞ্চছ মসোঞ্চন। আপদন এর্ার জাযোটার তল্লাদে দনন, 
ইনসঞ্চপক্টর মকেদস র্ঞ্চে, র্ো োয না আপনাঞ্চির কাযিা অনুসরণ্ করঞ্চে েদি মকাঞ্চনা 
ফে পাওযা োয। দনশ্চযই ক্রীডামঞ্চে দকছু আঞ্চছ নইঞ্চে ওোঞ্চনই হতযার পর হতযা হঞ্চচ্ছ 
মকন?  াক্তার হাাঁটু মেঞ্চড ের্ পরীক্ষায র্যস্ত। ঘঞ্চর ঢুকঞ্চতই  াক্তার উঞ্চি িাাঁডায। 
  
আধঘণ্টা হে মারা মেঞ্চছন।  াক্তার র্েঞ্চো, র্ঞ্চডাঞ্চজার চদল্লে দমদনট হঞ্চর্। প্রথম মক 
মিঞ্চেদছে? মকেদস দজজ্ঞাসা করে। তার মোক র্ঞ্চে ওঞ্চি, দমস চযা উইক। মকেদস 
র্েঞ্চো, দক দিঞ্চয মারা হঞ্চযঞ্চছ? আর্ার গুদে দক? 
  
 াক্তার মাথা মনঞ্চড র্ঞ্চে, না, এর্াঞ্চর মারা হঞ্চযঞ্চছ মাথার মপছঞ্চন র্াদের র্স্তা র্া হাোর 
জাতীয দকছু একটা দিঞ্চয। 
  
িরজার কাঞ্চছ েেঞ্চফর  ান্ডা পঞ্চডদছে। একমাে এটাই দছে। 
  
 াক্তার র্ঞ্চে, মৃতঞ্চিঞ্চহ অঞ্চস্ত্রর মকাঞ্চনা ছাপ পঞ্চডদন। রর্ার মমাডা হাোর র্া র্াদের র্স্তা 
হঞ্চর্। েুদন দনিঃেঞ্চব্দ এঞ্চস মাথার মপছঞ্চন মহঞ্চনঞ্চছ প্রচণ্ড আঘাত। উদন সামঞ্চন পঞ্চড 
দেঞ্চযদছঞ্চেন, জানঞ্চতও পাঞ্চরনদন দকঞ্চসর আঘাত োেঞ্চো। 
  
দক কঞ্চরদছঞ্চেন দতদন?  াক্তার র্ঞ্চে এই মিরাজটার সামঞ্চন হাাঁটু মেঞ্চড দছঞ্চেন। 
ইনসঞ্চপক্টর এদেঞ্চয দেঞ্চয মসটাঞ্চক মিঞ্চে। মমঞ্চযদটর নাম মেো আঞ্চছ দনশ্চযই। মিদে, হযাাঁ, 
এই মতা োইস্তা…ওঞ্চহা মসই দমেরীয মমঞ্চযটা। মহামাননীয রাজকুমারী োইস্তা। দমস 
ভযাদিটাঞ্চটবর উপর আজ সু্কঞ্চের িাদযে দছে। দমস রু্েঞ্চরা  মতা র্াইঞ্চর মেঞ্চছ। 
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ইনসঞ্চপক্টর র্েঞ্চেন, দমস চযা উইঞ্চকর সঞ্চঙ্গ তাহঞ্চে মিো করা োক। 
  
চযা উইক তার ঘঞ্চর একটা মচযাঞ্চর র্ঞ্চসদছঞ্চেন। রাতটা মর্ে েরম তরু্ও তার ঘঞ্চর 
দর্িুযঞল্পী জ্বেঞ্চছ, হাাঁটু মথঞ্চক পা পেবন্ত কম্বঞ্চে ঢাকা। ইনসঞ্চপক্টর মকেদসর দিঞ্চক দর্র্ণ্ব 
মুঞ্চে তাদকঞ্চয, মঞ্চর মেঞ্চছ..মঞ্চর মেঞ্চছ না? 
  
মকেদস মাথা মনঞ্চড ধীঞ্চর ধীঞ্চর দমস চযা উইকঞ্চক র্ঞ্চে, কী ভযানক! দমস রু্েঞ্চরা ও 
মনই, সু্কেটা মেষ হঞ্চয োঞ্চর্ মে।…র্েঞ্চত র্েঞ্চত মকাঁঞ্চি উিঞ্চো। 
  
সান্ত্বনার সুঞ্চর মকেদস র্ঞ্চে, আমার কথা আপনার মঞ্চন েুর্ আঘাত মেঞ্চেঞ্চছ জাদন, তরু্ 
আমার অনুঞ্চরাধ সাহস দফদরঞ্চয আনুন। দমস চযা উইক আমাঞ্চক র্েুন কী ঘঞ্চটদছে। 
আমরা েত দেেদেদর জানঞ্চত পাদর মক অপরাধী ততই মঙ্গে, ততই কম প্রচার হঞ্চর্ এই 
সর্ অপকাঞ্চণ্ডর। 
  
চযা উইক র্েঞ্চো, মিেুন আদম তাডাতাদড শুঞ্চত দেঞ্চযদছোম। মভঞ্চর্দছোম মে অন্তত 
একদট দিঞ্চনর জনযও অঞ্চনকক্ষণ্ ধঞ্চর ঘুঞ্চমাত পাদর। দকন্তু ভীষণ্ িুদশ্চন্তা হদচ্ছে, ঘুম এে 
না। 
  
সু্কঞ্চের র্যাপাঞ্চর িুদশ্চন্তা? 
  
হযাাঁ, োইস্তার দনঞ্চোাঁজ হঞ্চয োর্ার র্যাপার। দমস দিঙ্গাঞ্চরর কথাও মঞ্চন হদচ্ছঞ্চো। 
ভার্দছোম অদভভার্কঞ্চির আতদঙ্কত কঞ্চর তুেঞ্চর্। তারা দক আর পঞ্চরর র্াঞ্চর তাঞ্চির 
মমঞ্চযঞ্চির পািাঞ্চর্ন? তারপর অযাসদপদরন মেোম, আর্ার শুঞ্চত আসর্ার সময মকন জাদন 
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না পিবা তুঞ্চে র্াইঞ্চর তাকাোম। মর্াধহয তেঞ্চনা আমার মাথার মঞ্চধয দমস দপ্রিাঞ্চরর 
দচন্তাই ঘুরদছে। আদম মিেোম –এোঞ্চন মতা আঞ্চো জ্বেঞ্চছ। 
  
কী রকম আঞ্চো? 
  
আঞ্চোটা মেন মনঞ্চচ মনঞ্চচ উিঞ্চো, টঞ্চচবর োইটই হঞ্চর্ মর্াধহয। আঞ্চেরর্ার দমস জনসন 
ও আদম মেরকম মিঞ্চেদছোম। 
  
 হুর্হু একই আঞ্চো কী? 
  
 হুাঁ, মসইরকমই মঞ্চন হঞ্চচ্ছ। মর্াধহয একটু মতজ কম দছঞ্চো, কী জাদন দিক মঞ্চন মনই। 
  
ওিঃ তারপর? 
  
হিাৎ চযা উইঞ্চকর েোর স্বর মতজাঞ্চো হঞ্চয উিঞ্চো। তারপর আদম এর্াঞ্চর সংকল্প 
কঞ্চরদছোম মিেঞ্চতই হঞ্চর্ ওোঞ্চন মক, আর দক করঞ্চছ। তাই আদম মকাট আর জুঞ্চতা 
পঞ্চর দনোম। একছুঞ্চট র্াইঞ্চর চঞ্চে মেঞ্চোম। কাউঞ্চক ম ঞ্চক মনর্ার কথা মঞ্চন হযদন 
তেনও। এত তাডাতাদড ছুঞ্চট দেঞ্চযদছোম মস সর্ কথা মঞ্চনও হযদন। মভঞ্চর্দছ মিদর হঞ্চয 
মেঞ্চে হযঞ্চতা তাঞ্চক পাওযাই োঞ্চর্ না। িরজা পেবন্ত সমস্ত রাস্তাই মিৌঞ্চড দেঞ্চযদছোম। 
তারপর পা দটঞ্চপ দটঞ্চপ মকাঞ্চনা আওযাজ না কঞ্চর ওোঞ্চন দেঞ্চয মিেঞ্চত পাই মক আঞ্চছ, 
ওোঞ্চন কী করঞ্চছ। িরজা মভজাঞ্চনা দছে। ধাক্কা দিঞ্চতই েুঞ্চে মেে, এদিক ওদিক মচাে 
মর্াোঞ্চত দেঞ্চযই মিদে…ওকী উপুড হঞ্চয পঞ্চড আঞ্চছ,…মৃত…তার ো…দেউঞ্চর দেউঞ্চর 
উিঞ্চো। 
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একটা কথা র্েঞ্চত পাঞ্চরন, ইনসঞ্চপক্টর দজজ্ঞাসা করে, ওোঞ্চন একটা েেঞ্চফর োদি 
মিেোম, আপদন দক মসটা দনঞ্চয মেঞ্চছন? না–দমস ভযাদিটাটব? 
  
চযা উইক র্েঞ্চেন মে, দতদন দনঞ্চয মেঞ্চছন, েদি মকাঞ্চনা প্রঞ্চযাজন হয। 
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িীডামরে ধাাঁধা 
  
 মঞ্চন মঞ্চন অযা াম র্ঞ্চে, মাথা মিঞ্চর্া তরু্ মাথা মনাযাঞ্চর্া না। 
  
 দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক মিঞ্চে আশ্চেব হঞ্চেন–এর আঞ্চে মকাঞ্চনা নারীঞ্চক এত দর্স্মযকর মঞ্চন 
হযদন। ধীর দস্থর মূদতব অথচ মচাঞ্চের সামঞ্চন তার সারা জীর্ঞ্চনর কীদতব চুরচুর হঞ্চয মভঞ্চঙ্গ 
পডঞ্চছ। প্রাযই মটদেঞ্চফান র্াজঞ্চছ, অদভভার্ঞ্চকরা জানাঞ্চচ্ছন…আঞ্চরা একজন মমঞ্চযঞ্চক 
সু্কে মথঞ্চক দনঞ্চয োওযা হঞ্চচ্ছ। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  অর্ঞ্চেঞ্চষ কতবর্য দনধবারণ্ করঞ্চেন। পুদেে অদফসারঞ্চির কাঞ্চছ মাপ মচঞ্চয 
দনঞ্চয দতদন অযান সযাপেযান্ডঞ্চক ম ঞ্চক একটা মছাট্ট মঘাষণ্া মেোঞ্চেন, এই পঞ্চর্বর 
মেষপেবন্ত সু্কে র্ন্ধ রইে। োঞ্চির পঞ্চক্ষ মমঞ্চযঞ্চির এেন র্াদডঞ্চত দনঞ্চয োওযার অসুদর্ধা 
আঞ্চছ তারা ইঞ্চচ্ছ করঞ্চে মমঞ্চযঞ্চির এোঞ্চন রােঞ্চত পাঞ্চরন, সু্কে মথঞ্চক তাঞ্চির 
মিোঞ্চোনা করা হঞ্চর্। 
  
িরজা দিঞ্চয মর্রুঞ্চত দেঞ্চয অযান থমঞ্চক িাাঁদডঞ্চয র্েঞ্চেন, ক্ষমা করঞ্চর্ন দমস রু্েঞ্চরা । 
একটা কথা র্েঞ্চর্া েদি দকছু মঞ্চন না কঞ্চরন…এেুদন দক এরকম একটা দকছু করা দিক? 
মাঞ্চন…আতঙ্ক একটু কঞ্চম মেঞ্চে মোঞ্চক েেন দর্ঞ্চর্চনা কঞ্চর মিেঞ্চর্…তেন দনশ্চযই 
মমঞ্চযঞ্চির দনঞ্চয মেঞ্চত চাইঞ্চর্ না। জ্ঞানরু্দদ্ধ দিঞ্চয দর্চার করঞ্চে তারা রু্ঝঞ্চত পারঞ্চর্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যাট অ্যামঙ্গ দ্য পিপিওনস । আগাথা পিপি । এরকু্ল পিাযাররা সমগ্র 

69 

www.bengaliebook.com                                  সূপিিত্র 
 

 

মকেদসর দিঞ্চক তাদকঞ্চয, এেন সর্ই আপনার উপর দনভবর করঞ্চছ ইনসঞ্চপক্টর। হতযাকাণ্ড 
গুদের সমাধান করুন…োরা এসঞ্চর্র জনয িাযী, তাঞ্চির ধরুন…আর্ার সর্ দিক হঞ্চয 
োঞ্চর্। 
  
মকেদস অেুদে মঞ্চন র্েঞ্চো, আমরা েথাসাধয করদছ। 
  
মটদেঞ্চফান র্াজঞ্চতই দমস রু্েঞ্চরা  দরদসভার তুঞ্চে মনন, র্েুন? ইনসঞ্চপক্টরঞ্চক ইোরায 
ম ঞ্চক র্েঞ্চেন, আপনার মফান। 
  
মটদেঞ্চফান না মরঞ্চে একমুহূতব দচন্তা কঞ্চর ওঞ্চির দিঞ্চক তাদকঞ্চয র্ঞ্চে–মহামানয আমীর 
আজ সকাঞ্চে একটা দচদি মপঞ্চযঞ্চছন, মুদক্তপণ্ িার্ী করা হঞ্চযঞ্চছ তার কাঞ্চছ। মপাটবমাউথ 
 াকঘঞ্চরর মমাহর, তঞ্চর্ ওটা মধাাঁকা। 
  
অযা াম র্ঞ্চে, মকাথায কীভাঞ্চর্ টাকাটা দিঞ্চত হঞ্চর্? 
  
অযাণ্ডারটন প্রীযঞ্চসবর িুমাইে উত্তঞ্চর মচৌরাস্তা, চাদরদিঞ্চক শুধু ধুধু মাি। কাে রাত িুঞ্চটায 
ঐ মচৌরাস্তায অঞ্চটাঞ্চমার্াইঞ্চের অযাঞ্চসাদসঞ্চযেঞ্চনর র্যাঞ্চের পাঞ্চেই টাকাটা একটা োঞ্চম 
পুঞ্চর মরঞ্চে দিঞ্চত হঞ্চর্, পাথর চাপা দিঞ্চয। 
  
কত? 
  
মকেদস র্ঞ্চে, দর্ে হাজার, মঞ্চন হঞ্চচ্ছ আনাদড মোঞ্চকর কাজ। দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন, 
আপদন কী করঞ্চর্ন? 
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দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন, সফে হঞ্চর্ন আোকদর। 
  
অযা াম র্ঞ্চে ওঞ্চি, সহজ কাজ? 
  
. 
  
অযা াম ক্রীডামঞ্চে একা..দনপুণ্ হাঞ্চত মিরাজগুঞ্চো আাঁদতপাাঁদত কঞ্চর মোাঁঞ্চজ। রৃ্থা আো 
দকছুই পাওযা োঞ্চর্ না। মেোঞ্চন পুদেঞ্চে দকছু মপঞ্চো না, মসোঞ্চন মস আর কী পাঞ্চর্? 
তরু্ র্ো কী োয এঞ্চককটা দর্ভাঞ্চের এঞ্চকক রকম পদ্ধদত। এোঞ্চনই দকছু েুকাঞ্চনা 
আঞ্চছ। র্ারর্ার তারই মোাঁঞ্চজ হতযাকারী আঞ্চস। গুপ্তধন দনশ্চযই মনই, মস সম্ভার্না 
মকঞ্চটই মিওযা আঞ্চছ। মকাঞ্চনা মচারকুিুরী র্া ভুঞ্চযা মিরাজ দক দিং মিওযা হাতে-
টাতেও মনই। মিরাজগুঞ্চোঞ্চতও মকাঞ্চনা রহসয মনই। দকন্তু মসগুঞ্চো মনহাতই সু্কে 
জীর্ঞ্চনর মোপনীযতা, সুিেবন নাযকঞ্চির ফঞ্চটা। কিাদচৎ এক-আধটা অিীে চদট র্ই। 
োইস্তার মিরাজটা আর্ার েুাঁঞ্চজ েুাঁঞ্চজ মিঞ্চে। এটার ওপর ঝুাঁঞ্চক পডা অর্স্থাঞ্চতই মতা 
দমস ভযাদিটাটব মারা মেঞ্চছ? দক মিেঞ্চত এঞ্চসদছঞ্চো দমস ভযাদিটাটব? মপঞ্চযদছে মসটা? 
তার হতযাকারী দক তার মিরাজ মথঞ্চক মসটা দনঞ্চয দমস চযা উইক আসার আঞ্চেই সঞ্চর 
পঞ্চডঞ্চছ? 
  
র্াইঞ্চর মেন কার পাঞ্চযর েব্দ মোনা োঞ্চচ্ছ। উঞ্চি দসোঞ্চরট ধদরঞ্চয অযা াম মাঝোঞ্চন 
এঞ্চস িাাঁডাঞ্চো। িরজার সামঞ্চন জুদেযা আপজনঞ্চক মিো মেঞ্চো। 
  
অযা াম র্ঞ্চে, দমস দকছু চাই আপনার? ভার্দছোম আমার মটদনস র যাঞ্চকটটা েদি এোন 
মথঞ্চক দনঞ্চয োই। 
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অযা াম র্েঞ্চো, দনঞ্চয মেঞ্চত পারঞ্চর্ না মকন?…পুদেে কনঞ্চির্ে আমাঞ্চক এোঞ্চন 
র্দসঞ্চয মেঞ্চো থানায, মেঞ্চত হঞ্চো দকনা কী একটা কাজ, র্ঞ্চে মেঞ্চেন দফঞ্চর না আসা 
পেবন্ত আদম মেন এোঞ্চন থাদক। 
  
জুদেযা র্ঞ্চে, মিেঞ্চত েদি আর্ার দফঞ্চর আঞ্চস। 
  
মক? পুদেে কনঞ্চির্ে? 
  
না হতযাকারী, ওরা দফঞ্চর আঞ্চস, তাই না? মে জাযোটায হতযা কঞ্চর, আসঞ্চতই হঞ্চর্। 
ওরা মে আসঞ্চত র্াধয হয। 
  
অযা াম র্েঞ্চো, মর্াধহয দিকই র্ঞ্চেঞ্চছন। সর্কটা র যাঞ্চকটগুঞ্চো মিেঞ্চত মিেঞ্চত দজজ্ঞাসা 
করে, মকাথায আঞ্চছ আপনারটা। জুদেযা জানাঞ্চো, এই সাদরঞ্চত। ওই মকাণ্ায মেঞ্চষর 
দিঞ্চক, আমাঞ্চির নাম মেো আঞ্চছ। অযা াম র যাঞ্চকট েেন দিে তেন তার নাম সাাঁটা 
ফেকটা তাঞ্চক মিদেঞ্চয মর্াঝায জুদেযা। 
  
মটদনঞ্চস জুদেযার সামঞ্চনর হাঞ্চতর মারটা মজদনযা দফদরঞ্চয দিঞ্চো না, র্ে ওদিঞ্চকই রঞ্চয 
মেঞ্চো, মকন না, ততক্ষঞ্চণ্ মজদনযার মচাঞ্চে পঞ্চডঞ্চছ, মচাঁদচঞ্চয র্েঞ্চো ও মা, মা আসঞ্চছ 
মে। 
  
ওদিঞ্চক িুজঞ্চনই মচঞ্চয মিঞ্চে দমঞ্চসস সাটদক্লফ মর্ে উঞ্চত্তদজত, তা িূর মথঞ্চকও পষ্ট 
মর্াঝ োঞ্চচ্ছ। দমস রীচ তাঞ্চক সঞ্চঙ্গ কঞ্চর দনঞ্চয আসঞ্চছ। 
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মজদনযাঞ্চরর হতাে ভঙ্গী, এই মর একু্ষদন শুরু হঞ্চর্। ওই েুঞ্চনর র্যাপারটাই মর্াধহয। 
মতামার ভােয ভাঞ্চো জুদেযা মতামার মা মতা দনরাপঞ্চি র্াঞ্চস চঞ্চড কঞ্চকোস। 
  
মকন ইসাঞ্চর্ে মাদস মতা আঞ্চছ? 
  
ধযাৎ মা আর মাসী এক হঞ্চো। 
  
দমঞ্চসস সাটদক্লফ এঞ্চস মপৌঁছঞ্চতই মজদনযা র্ঞ্চে উিঞ্চো, এই মে মামদন। 
  
মজদনযা দেেদেদর চঞ্চে আঞ্চসা, দজদনসপত্তর গুদছঞ্চয নাও। আমার সঞ্চঙ্গ র্াদড চেে। 
  
র্াদডঞ্চত? হযাাঁ। 
  
 এঞ্চকর্াঞ্চর; আর আসর্ না? 
  
র্াঞ্চর তা কী কঞ্চর হয।…এোঞ্চন আমার মটদনস মেোয কত উন্নদত হঞ্চযঞ্চছ। দসঙ্গেঞ্চস 
আদম দজতঞ্চর্াই। ভীষণ্ সম্ভার্না। জুদেযা আর আদম হযঞ্চতা  ার্েঞ্চসও দজতঞ্চর্া, অর্েয 
ততটা আো করদছ না আদম। 
  
তুদম আজ আমার সঞ্চঙ্গ র্াদড আসঞ্চছা মকন? 
  
প্রে কঞ্চরা না। 
  
 দমস দিঙ্গার আর ভযাদিটাটব েুন হঞ্চযঞ্চছ র্ঞ্চে, দকন্তু মকাঞ্চনা মমঞ্চয মতা েুন হযদন। 
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আদম জাদন মমঞ্চযঞ্চির মকউ েুনটুন করঞ্চর্ না। তাছাডা দতন সপ্তাঞ্চহর মঞ্চধয মেোর 
প্রদতঞ্চোদেতা আসঞ্চছ। েংজাঞ্চম্প আমার মজতার আো আঞ্চছ। 
  
তকব কঞ্চরা না মজদনযা, তুদম আজ আমার সঞ্চঙ্গ দফঞ্চর োঞ্চর্, মতামার র্ার্া র্ঞ্চে 
দিঞ্চযঞ্চছন। 
  
দকন্তু মা, 
  
মাঞ্চযর সঞ্চঙ্গ প্রর্ে তকব জুঞ্চড মিয, তকব করঞ্চত করঞ্চত তার সঞ্চঙ্গ সু্কের্াদডর দিঞ্চক চঞ্চে 
মেঞ্চো। হিাৎ মজদনযা একঞ্চিৌঞ্চড মটদনস মাঞ্চি ছুঞ্চট এঞ্চো। 
  
দর্িায জুদেযা। মা মিেদছ ভঞ্চয এঞ্চকর্াঞ্চর দসদটঞ্চয আঞ্চছ। মঞ্চন হঞ্চচ্ছ র্ার্াও তাই। 
  
জুদেযা আঞ্চস্ত আঞ্চস্ত ক্রীডামঞ্চের দিঞ্চক হাাঁটঞ্চত থাঞ্চক। ক্রমে র্েঞ্চত র্েঞ্চত এঞ্চকর্াঞ্চরই 
মথঞ্চম োয। িাাঁদডঞ্চয ভুরু কুাঁচঞ্চক কী মেন ভাঞ্চর্…েভীর দচন্তা। 
  
মধযাহ্নঞ্চভাঞ্চজর ঘণ্টা র্াজঞ্চো তরু্ জুদেযার হুাঁে মনই। হাঞ্চতর র যাঞ্চকটটাঞ্চক একিৃদষ্টঞ্চত 
মিঞ্চে। রাস্তা দিঞ্চয িু-এক পা এঞ্চোয। তারপঞ্চর একপাক ঘুঞ্চর সু্কের্াদডর দিঞ্চক হাাঁটা 
মিয। এর্াঞ্চর পিঞ্চক্ষপ িৃঢ় সুদনদশ্চত, সামঞ্চনর িরজা দিঞ্চয মভতঞ্চর মঢাকা দনঞ্চষধ তরু্ 
মস দনঞ্চষধ না মমঞ্চন সামঞ্চনর িরজা দিঞ্চয মঢাঞ্চক। োঞ্চত অনয মমঞ্চযঞ্চির এডাঞ্চনা মেঞ্চত 
পাঞ্চর। হেঘর েূনয দসাঁদড দিঞ্চয চঞ্চে আঞ্চস দনঞ্চজর মছাঞ্চটা মোর্ার ঘরটায। চদকঞ্চত 
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চাদরদিঞ্চক ভাঞ্চো কঞ্চর মিঞ্চে চট্ কঞ্চর হাঞ্চতর র যাঞ্চকটটাঞ্চক দর্ছানার েদির দনঞ্চচ শুইঞ্চয 
মিয তারপর চুে দিক কঞ্চর দনঞ্চয েম্ভীরভাঞ্চর্ দসাঁদড মর্ঞ্চয দনঞ্চচ োর্ার ঘঞ্চর চঞ্চে োয। 
  
. 
  
 আোিীঞ্চনর গুহা 
  
মসই রাঞ্চে মমঞ্চযরা শুঞ্চত চঞ্চে মেঞ্চো। বহ-হট্টঞ্চোে অঞ্চনক কম। দতদরে জঞ্চনর মতন 
মতা র্াদডঞ্চত চঞ্চে মেঞ্চছ। োরা রঞ্চয মেঞ্চছ তাঞ্চির উপর ঘটনার প্রভার্ েঞ্চথষ্ট। োর 
মেমন স্বভার্, মসইরকম প্রদতদক্রযা কঞ্চর। 
  
মকউ উঞ্চত্তদজত, মকউ ভঞ্চয দসাঁদটঞ্চয আঞ্চছ, মকউ হযঞ্চতা ঘার্ঞ্চড দেঞ্চয র্াইঞ্চর মসটা 
প্রকাে না কঞ্চর মকর্ে দেেদেে কঞ্চর হাসঞ্চছ। অঞ্চনঞ্চক আর্ার এঞ্চকর্াঞ্চরই চুপ হঞ্চয 
ভার্ঞ্চছ। সর্াই দনঞ্চজর দনঞ্চজর ঘঞ্চর শুঞ্চত মেঞ্চো। জুদেযাও তাঞ্চির মঞ্চধয দছঞ্চো, ঘঞ্চর 
দেঞ্চয িরজা র্ন্ধ কঞ্চর দিঞ্চো, কান মপঞ্চত মোঞ্চন িরজার র্াইঞ্চর কত দফসদফস কথা। 
দেেদেে হাদস, পাঞ্চযর েব্দ, রাঞ্চতর শুঞ্চভচ্ছা, তারপঞ্চরই সর্ চুপ হঞ্চয মেঞ্চো, প্রায 
দনস্তব্ধ। িূঞ্চরই শুধু ক্ষীণ্ কঞ্চে আর কেঞ্চনা কেঞ্চনা োন ঘর মথঞ্চক আসা-োওযার পাঞ্চযর 
আওযাজ। 
  
িরজায একটা হুডঞ্চকা মনই। একটা মচযার দিঞ্চয িরজার সঞ্চঙ্গ এমনভাঞ্চর্ রােঞ্চো োঞ্চত 
মচযাঞ্চরর মাথাটা িরজার হাতঞ্চের দিক দনঞ্চচ েক্ত হঞ্চয এাঁঞ্চট থাঞ্চক, মকউ মভতঞ্চর ঢুকঞ্চত 
চাইঞ্চে…োঞ্চত মটর পাওযা োয, দকন্তু কাঞ্চরা আসার সম্ভার্না েুর্ই কম কারণ্ মমঞ্চযঞ্চির 
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এঞ্চক অঞ্চনযর ঘঞ্চর োওযা কডা দনঞ্চষধ। মািারনীঞ্চির মঞ্চধযও শুধু দমস জনসনই 
আসঞ্চতন–েেন কাঞ্চরা অসুে হত। েরীর োরাপ হত। 
  
মতােঞ্চকর তোয হাত র্াদডঞ্চয জুদেযা মটদনস র যাঞ্চকটটা মর্র কঞ্চর এঞ্চন মসটা হাঞ্চত 
দনঞ্চয একদমদনট িাাঁদডঞ্চয রইে। মঞ্চন মঞ্চন দিক করঞ্চো, এেুদন ওটাঞ্চক মিেঞ্চত হঞ্চর্, সর্ 
ঘঞ্চর েেন আঞ্চো দনঞ্চভ োঞ্চর্ তেন তার ঘঞ্চর েদি আঞ্চো মিো োয। তঞ্চর্ সঞ্চন্দহ 
জােঞ্চত পাঞ্চর। ঘঞ্চর সাঞ্চড িেটা পেবন্ত আঞ্চো জ্বেঞ্চত পাঞ্চর। কাঞ্চজই এেুদন মিো োক। 
মমঞ্চযরা এই সমযটাঞ্চত মপাোক-মটাোক র্িোয আর্ার দর্ছানায শুঞ্চয র্ই পঞ্চড। 
  
র যাঞ্চকটটাঞ্চক েুাঁদটঞ্চয মিঞ্চে ভাঞ্চোভাঞ্চর্। এর মঞ্চধয কী েুঞ্চকাঞ্চনা থাকঞ্চত পাঞ্চর। 
  
দকন্তু থাকঞ্চতই হঞ্চর্ মে। থাকঞ্চত র্াধয। মজদনযাঞ্চির র্াদডঞ্চত চুদর হে…ওই মমঞ্চযঞ্চছঞ্চেটা 
এঞ্চস একটা আঞ্চজর্াঞ্চজ েল্প ছুাঁডঞ্চো নতুন র যাঞ্চকট দনঞ্চয…। 
  
…মজদনযা ছাডা আর মকউ অমন েল্প দর্শ্বাস কঞ্চর। নািঃ এ দনশ্চযই পুরাঞ্চনা প্রিীঞ্চপর 
র্িঞ্চে নতুন প্রিীপ। তার মাঞ্চন আোিীঞ্চনর কাদহনীর মঞ্চতা এই র যাঞ্চকটটাঞ্চত দকছু 
আঞ্চছ। মজদনযা র্া জুদেযা মকউই র যাঞ্চকট র্িোর্িদে কঞ্চর মনর্ার কথা কাউঞ্চক র্ঞ্চেদন। 
অন্তত, ও তাই র্ঞ্চে। তঞ্চর্ দক এই র যাঞ্চকটটাঞ্চকই ক্রীডামঞ্চে সর্াই েুাঁঞ্চজ মর্ডাদচ্ছে। 
দকন্তু মকন? কারণ্টা তাঞ্চকই েুাঁঞ্চজ মর্র করঞ্চত হঞ্চর্। সুন্দর র যাঞ্চকট অঞ্চনক, র্যর্হাঞ্চর 
জীণ্ব দকন্তু নতুন কঞ্চর মর্াঁঞ্চধ মনওযায এেঞ্চনা মর্ে র্যর্হারঞ্চোেয। মজদনযা দকন্তু র্েঞ্চতা 
এটার নাদক ক্ষমতা নষ্ট হঞ্চয মেঞ্চছ। 
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মটদনস র যাঞ্চকঞ্চট েদি দকছু েুদকঞ্চয রােঞ্চত হয তাহঞ্চে হাতেটাঞ্চত ছাডা অনয মকাঞ্চনা 
জাযো মনই। হাতঞ্চের মোডা অর্েয জুঞ্চড মিওযা থাঞ্চক। ওটা েুেঞ্চে মকমন হয। 
  
কাঞ্চজর মটদর্ঞ্চে র্ঞ্চস জুদেযা একটা মপনদসে ছুদর দনঞ্চয েুেঞ্চত মচষ্টা কঞ্চর, চামডাটা 
মকঞ্চট একটাঞ্চন মোঞ্চে। মভতঞ্চর পাতো কাঞ্চির মোে মতন কী একটা মর্ঞ্চরায। হাতঞ্চের 
মভতঞ্চর থাঞ্চক নাদক অমন? মঞ্চন মতা হয না, তার চারপােটায আর্ার মজাডা। ছুদর 
দর্দধঞ্চয মিয জুদেযা। ফোটা মট কঞ্চর মভঞ্চঙ্গ োয। 
  
নে কাটার কাাঁদচ দিঞ্চয দকন্তু কাজ হয। অঞ্চনক ধস্তাধদস্ত কঞ্চর ফে হয। োে-োে নীে-
নীে একটা পিাথব মিো মেে। জুদেযা ওটাঞ্চক মোাঁচাঞ্চতই রু্ঝঞ্চত পাঞ্চর দজদনসটা কী, 
পুতুে েডার আিাঞ্চো মাদট। মটদনস র যাঞ্চকঞ্চটর হাতঞ্চে এমন মাদট। নেকাটার কাাঁদচ দিঞ্চয 
কাদচঞ্চয এই মাদট তুঞ্চে আঞ্চন। ওগুঞ্চো দিঞ্চয মর্াধহয মকাঞ্চনা একটা দজদনস মমাডা 
আঞ্চছ। মঞ্চন হে মর্াতাঞ্চমর মঞ্চতা দকছু নুদডও হঞ্চত পাঞ্চর। 
  
আঞ্চরা মজাঞ্চর মজাঞ্চর পুতুে-মাদট তুঞ্চে আঞ্চন। মটদর্ঞ্চে েদডঞ্চয পডঞ্চো একটা 
দজদনস…তারপর আঞ্চরকটা। মিেঞ্চত মিেঞ্চত মছাট্ট একটা সুপ হঞ্চয মেঞ্চো। 
  
জুদেযা মজাঞ্চর মজাঞ্চর শ্বাস দনঞ্চয তাদকঞ্চয আঞ্চছ মতা আঞ্চছই। 
  
তরে আগুন, োে সরু্জ, ঘন নীে, ঝকঝঞ্চক সািা। 
  
জুদেযা মসই মুহূঞ্চতব অঞ্চনক র্ড হঞ্চয মেে। মছাঞ্চটা মমঞ্চযদট আর রইঞ্চো না। নারীে 
দর্কদেত হে, রত্ন মিেঞ্চছ এক নারী…মাথায রাদে রাদে দচন্তা মেঞ্চে মেে। আোিীঞ্চনর 
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গুহা…কাঞ্চো মভেঞ্চভঞ্চটর োউন পঞ্চর আঞ্চছ মস, েোয িুেঞ্চছ মচাে ধাাঁধাঞ্চনা হীঞ্চরর হার। 
র্ঞ্চস র্ঞ্চস স্বপ্ন মিঞ্চে, চকচক মচাে মমঞ্চে মিঞ্চে। আঙুঞ্চে তুঞ্চে রত্নগুঞ্চো মিঞ্চে মছঞ্চড 
দিঞ্চতই আগুঞ্চনর নিী হঞ্চয ওগুঞ্চো পঞ্চড োয..দর্স্ময ও আনঞ্চন্দর উজ্জ্বে ঝনবা। তারপর 
মস মর্দসঞ্চনর কাঞ্চছ োয। তার পঞ্জ র্যাঞ্চের মঞ্চধয মসগুঞ্চো িুঞ্চস তার ওপর পঞ্জ আর 
নঞ্চের ব্রাে ভঞ্চর মিয। দর্ছানার কাঞ্চছ দফঞ্চর এঞ্চস মটদনস র যাঞ্চকঞ্চটর মভতঞ্চর পদট্টটাঞ্চক 
ভঞ্চর দিঞ্চয কাঞ্চির মাথাটা আর্ার এাঁঞ্চট মিয। চামডাটাঞ্চক তার ওপঞ্চর মজাডর্ার মচষ্টা 
কঞ্চর দকন্তু মসটা ওপর দিঞ্চক মর্াঁঞ্চক ওঞ্চি। ওটাঞ্চক দিক করর্ার জনয কাঞ্চির মোে 
চাকদতর ওপর উঞ্চটা কঞ্চর সরু সরু আিাঞ্চো মটপ মরঞ্চে তার ওপর চামডাটাঞ্চক মচঞ্চপ 
ধঞ্চর। 
  
র যাঞ্চকটটাঞ্চক এেন প্রায আঞ্চের মঞ্চতাই মিেঞ্চত োঞ্চে। হাঞ্চত দনঞ্চয ওজঞ্চনর তারতময 
মর্াঝা োয না। র যাঞ্চকটটাঞ্চক মনঞ্চড মচঞ্চড মিঞ্চে, একটা মচযাঞ্চরর ওপর অেঞ্চত্ন মফঞ্চে 
রাঞ্চে। 
  
সুন্দর পাতা দর্ছানার দিঞ্চক মিঞ্চে, মেন তার জনয অঞ্চপক্ষা করঞ্চছ। জুদেযা দকন্তু মপাোক 
ছাডঞ্চো না। 
  
কান মপঞ্চত মোঞ্চন…র্াইঞ্চর দক? হিাৎ ভীষণ্ ভয হঞ্চো, িুজন েুন হঞ্চয মেঞ্চছ। েদি মকউ 
জানঞ্চত পাঞ্চর তাহঞ্চে মসও েুন হঞ্চয োঞ্চর্… 
  
ঘঞ্চরর মঞ্চধয কাঞ্চির মর্ে ভাদর একটা মিরাজ আেমাদর আঞ্চছ। জুদেযা মসটাঞ্চক 
মকানমঞ্চত টানঞ্চত টানঞ্চত িরজার সামঞ্চন দনঞ্চয আঞ্চস। মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্কর কী রীদত, মমঞ্চযঞ্চির 
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ঘঞ্চরর মভতর মথঞ্চক তাো মির্ার র্যর্স্থাই মনই। জানাোর কাঞ্চছ দেঞ্চয ওপঞ্চরর পাল্লা 
মটঞ্চন র্ন্ধ কঞ্চর দছটদকদন োোয, তার জানাোর কাঞ্চছ অর্েয মকাঞ্চনা োছ মনই, তাই 
তার ঘঞ্চর মঢাকা সম্ভর্ নয, তরু্ সার্ধাঞ্চনর মার মনই। 
  
মটদর্ঞ্চের ঘদডঞ্চত মিেঞ্চো িেটা, িীঘবশ্বাস মফঞ্চে আঞ্চো দনদভঞ্চয দিঞ্চো, তার ঘঞ্চর মেন 
অস্বাভাদর্ক দকছু না মিো োয, জানাো মথঞ্চক পিবাটা সামানয একটু সদরঞ্চয দিে। চুপ 
কঞ্চর োঞ্চটর একপাঞ্চে জুদেযা র্ঞ্চস থাঞ্চক। হাঞ্চত ধঞ্চর মরঞ্চেঞ্চছ েুর্ েক্ত একপাদট রু্ট। 
  
ভার্ঞ্চত থাঞ্চক েদি মকউ মভতঞ্চর ঢুকঞ্চত মচষ্টা কঞ্চর, আদম এই মিওযাঞ্চে এত মজাঞ্চর 
রু্টটা িুঞ্চক মির্ মে পাঞ্চের ঘঞ্চরর মমরী দকং মজঞ্চে োঞ্চর্। ভীষণ্ মজাঞ্চর মচাঁদচঞ্চয উিঞ্চর্া। 
তারপর েদি অঞ্চনক মোক এঞ্চস জঞ্চডা হয র্েঞ্চর্া িুিঃস্বপ্ন মিো দকছু অসম্ভর্ নয, মকউই 
দকছুই ভার্ঞ্চর্ না। 
  
অঞ্চনকক্ষণ্ র্সার পর শুনঞ্চো…পযাঞ্চসঞ্চজ মৃিু পাঞ্চযর েব্দ, ঘঞ্চরর সামঞ্চন এঞ্চস েব্দটা 
থামঞ্চো…ও শুনঞ্চত মপঞ্চো। তারপর মিেঞ্চো িরজা মোোর হাতেটা আঞ্চস্ত আঞ্চস্ত মক 
মঘারাঞ্চচ্ছ। দচৎকার করঞ্চর্? না এেন নয। িরজাটাঞ্চক মিেঞ্চো–সামানয একটু মিো। 
দকন্তু মিরাজ আেমাদরঞ্চত মিঞ্চক মেঞ্চো। এঞ্চত দনশ্চযই র্াইঞ্চরর মোকটা ভযার্াচযাকা 
মেঞ্চযঞ্চছ। আর্ার দর্রদত, তারপর একটা মছাট্ট মৃিু মটাকা পডে িরজার ওপঞ্চর। 
  
জুদেযা দনিঃশ্বাস র্ন্ধ কঞ্চর থাঞ্চক। আর্ার মটাকা–দকন্তু এর্ারও েুর্ আঞ্চস্ত নরম হাঞ্চত। 
জুদেযা দনঞ্চজর মঞ্চন ভাঞ্চর্ আদম এেন ঘুঞ্চমাদচ্ছ, আদম দকছু শুদনদন। 
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জুদেযা অঞ্চনকক্ষণ্ ধঞ্চর র্ঞ্চস থাকঞ্চো। আর মটাকা পডঞ্চো না র্া হাতটাও মঘারাঞ্চো না। 
দকন্তু জুদেযা অতযন্ত সজাে হঞ্চয র্ঞ্চস রইঞ্চো। 
  
এরকম ভাঞ্চর্ র্ঞ্চস থাকঞ্চত থাকঞ্চত জানঞ্চতও পারঞ্চো না কেন ঘুঞ্চম আচ্ছন্ন হঞ্চয শুঞ্চয 
পঞ্চডঞ্চছ। সু্কঞ্চের ঘণ্টাই তাঞ্চক জাদনঞ্চয মিয। মকাাঁচকাঞ্চনা দর্ছানায এক মকাঞ্চণ্ 
মকাঞ্চনারকঞ্চম কঞ্চষ্টসৃঞ্চষ্ট মস শুঞ্চযদছঞ্চো। 
  
প্রাতিঃরাঞ্চের পর মমঞ্চযরা ঘঞ্চর দেঞ্চয দর্ছানা গুদছঞ্চয রােঞ্চো। তারপর র্ঞ্চডা হেঘঞ্চর 
প্রাথবনার জনয সমঞ্চর্ত হে। প্রাথবনার পঞ্চর মে োর ক্লাঞ্চস চঞ্চে মেঞ্চো। 
  
েেন সর্াই দনঞ্চজর দনঞ্চজর ক্লাঞ্চস মেঞ্চত র্যস্ত জুদেযা একটা ক্লাস ঘঞ্চরর মঞ্চধয ঢুঞ্চক 
ওপাঞ্চের িরজা দিঞ্চয মর্দরঞ্চয মেঞ্চো। মমঞ্চযঞ্চির একটা িে িাোঞ্চনর দিঞ্চক মর্ে 
তাডাতাদড মহাঁঞ্চট আসদছে তাঞ্চির সঞ্চঙ্গ সঞ্চঙ্গ জুদেযাও ওপােটা দিঞ্চয এগুঞ্চত থাঞ্চক। 
একটা রঞ্চ াঞ্চ নড্রন োঞ্চছর মপছঞ্চন হিাৎ েুদকঞ্চয পঞ্চড। এদিক-ওদিক দিঞ্চয োফ-টাফ 
মমঞ্চর অর্ঞ্চেঞ্চষ র্াইঞ্চরর মিওযাঞ্চের কাঞ্চছ এঞ্চস মপৌঁছায। মসোনটায একটা র্াতাদর্ঞ্চেরু্ 
োঞ্চছর ঘন মঝাাঁপ। োর  ােপাো প্রায মাদট ছুাঁঞ্চয িাাঁদডঞ্চয আঞ্চছ। জুদেযা োঞ্চছ চডঞ্চত 
ওস্তাি। োঞ্চছ উঞ্চি অঞ্চনকক্ষণ্ ঘন পাতার আডাঞ্চে গুদট মমঞ্চর র্ঞ্চস রইঞ্চো। হাঞ্চতর 
ঘদডটার দিঞ্চক র্ার র্ার মিঞ্চে। দিক জানঞ্চত দকছুক্ষঞ্চণ্র জনয মকউ অন্তত তার মোাঁজ 
করঞ্চর্ না, আজ সু্কঞ্চের জীর্নটাই এঞ্চোঞ্চমঞ্চো হঞ্চয মেঞ্চছ। িুজন দেদক্ষকা দনহত, 
অঞ্চধবঞ্চকর মর্দে মমঞ্চয র্াদড চঞ্চে মেঞ্চছ। 
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সরসর কঞ্চর োছ মথঞ্চক মিওযাঞ্চের মাথা পেবন্ত মনঞ্চম আঞ্চস। অনাযাঞ্চস মিওযাে দ দঙঞ্চয 
ওধাঞ্চর োফ মিয, েোঞ্চনক েজ িূঞ্চরই র্াসিপ। কঞ্চযক দমদনঞ্চটর মঞ্চধয র্াস 
আসঞ্চর্…এঞ্চোও তাই। জুদেযা হাত মিদেঞ্চয র্াঞ্চস চডঞ্চো। সুদত ফ্রঞ্চকর দনঞ্চচ একটা 
মলট-হযাট দনঞ্চয এঞ্চসদছে, অঞ্চোছাঞ্চো চুঞ্চের ওপর টুদপটা পঞ্চর দনে। মিেঞ্চন মনঞ্চম 
জুদেযা েন্ডঞ্চনর মট্রঞ্চন চডঞ্চো। 
  
আসর্ার আঞ্চে জুদেযা ওর ঘঞ্চর মর্দসঞ্চনর ওপর রু্েঞ্চরাঞ্চ র নাঞ্চম দচদি দেঞ্চে মরঞ্চে 
এঞ্চসদছে। 
  
শ্রঞ্চদ্ধয দমস রু্েঞ্চরা , 
আদম পাদেঞ্চযও োইদন র্া আমাঞ্চক মকউ চুদর কঞ্চর দনঞ্চযও োযদন। অতএর্ দচন্তা করঞ্চর্ন 
না। েতেীঘ্র সম্ভর্ আদম দফঞ্চর আসঞ্চর্া। 
আপনার পরম দর্শ্বস্ত ছােী 
জুদেযা আপজন 
  
আটঞ্চো নম্বর মহাযাইট হাউস মযানসঞ্চনর িরজা েুঞ্চে দিঞ্চো। এরকুে মপাযাঞ্চরার দনঞ্চজর 
োনসামা ও চাপরাদে জজব েুঞ্চেই অর্াক, মযো মুে দনঞ্চয মনহাতই একদট সু্কঞ্চের মমঞ্চয 
িাাঁদডঞ্চয আঞ্চছ। 
  
দমিঃ এরকুে মপাযাঞ্চরার সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চত পাদর? জঞ্চজবর জর্ার্ দিঞ্চত একটু মিদরই হয। 
এেন একজন সাক্ষাৎপ্রাথবী–দর্শ্বাসই হয না। 
  
দমিঃ মপাযাঞ্চরা আঞ্চে থাকঞ্চত ের্র না মিওযা থাকঞ্চে কাঞ্চরার সঞ্চঙ্গ মিো কঞ্চরন না।  
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অত সময আমার মনই, এেুদন তার সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চত হঞ্চর্। ভীষণ্ জরুরী কঞ্চযকটা 
হতযা, একটা  াকাদত। এইরকম আঞ্চরা দকছু র্যাপার। 
  
জজব র্ঞ্চে, আচ্ছা দজজ্ঞাসা কঞ্চর আদস, দমিঃ মপাযাঞ্চরা আপনার সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চর্ন দকনা। 
মমঞ্চযদটঞ্চক হেঘঞ্চর মরঞ্চে মভতঞ্চর মেঞ্চো মস মদনর্ঞ্চক শুধাঞ্চত। 
  
সযার আপনার সঞ্চঙ্গ অল্পর্যসী মদহো এেুদন মিো করঞ্চত চান। 
  
 হু, তা মতা চান। দকন্তু চাইঞ্চেই দক আর অত সহঞ্চজ হয। 
  
মস কথা মতা আদম ওঞ্চক র্েোম। 
  
 দক ধরঞ্চনর মদহো? 
  
 মাঞ্চন র্াচ্চা মমঞ্চয সযার। 
  
 দক র্েঞ্চত চায? 
  
দতদন আপনার সঞ্চঙ্গ কঞ্চযকদট হতযা ও একদট  াকাদতর সম্বঞ্চন্ধ আঞ্চোচনা করঞ্চত চান। 
মপাযাঞ্চযার ভ্রূ-গুঞ্চো এর্াঞ্চর উঞ্চধ্বব উঞ্চি োয। 
  
কঞ্চযকটা হতযা এর্ং একটা  াকাদত, র্ে দক মহ! োও োও মভতঞ্চর দনঞ্চয এঞ্চস র্াচ্চা 
মমঞ্চযদটঞ্চক। 
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জুদেযা ঘঞ্চর এঞ্চস ঢুকঞ্চো, মর্ে মাদজবত-স্বাভাদর্ক কেস্বর। নমস্কার দমিঃ মপাযাঞ্চরা, 
আমার নাম জুদেযা আপজন। শুঞ্চনদছ আপদন আমার মাঞ্চযর একজন দর্ঞ্চেষ র্নু্ধঞ্চক 
মচঞ্চনন। তার নাম দমঞ্চসস সামারঞ্চহইস। েতর্ছর েরঞ্চমর ছুদটঞ্চত ওর র্াদডঞ্চত আমরা 
দেঞ্চযদছোম। তেন উদন আপনার কথা র্ঞ্চেদছঞ্চেন। 
  
দমঞ্চসস সামারঞ্চহইস, মপাযাঞ্চরা মানসচঞ্চক্ষ মিেঞ্চত মপঞ্চেন, পাহাঞ্চডর ওপঞ্চর একটা গ্রাম 
আর মসই পাহাঞ্চডর চূডায একটা র্াদড…িােভরা একটু মধুর মুে…ভাঙাভাঙা দিংঞ্চযর 
মসাফা, র্হু কুকুর…ভাঞ্চোয-মন্দয মমোঞ্চনা কত টুকঞ্চরা টুকঞ্চরা ছদর্। 
  
আদম তাঞ্চক মদরন মাদস র্দে, মাদস হয না অর্েয। উদনই মতা আমাঞ্চির েল্প কঞ্চরদছঞ্চেন 
আপদন দক চমৎকার মোক! দমদছদমদছ হতযার অপরাঞ্চধ একদট মোঞ্চকর মজে হঞ্চয 
দেঞ্চযদছঞ্চো, আপদন তাঞ্চক র্াাঁদচঞ্চয দিঞ্চযদছঞ্চেন, তাইঞ্চতা আদম েেন রু্ঝঞ্চত পারদছোম না 
দক করা উদচত, কার কাঞ্চছ োওযা উদচত, আপনার কথাই মঞ্চন এঞ্চো। 
  
মপাযাঞ্চরা েম্ভীর সুঞ্চর র্েঞ্চেন, আদম সম্মাদনত মর্াধ করদছ, ধনযর্াি। মমঞ্চযদটঞ্চক একটা 
মচযার দিঞ্চেন র্সঞ্চত–আচ্ছা শুরু কঞ্চর মিদে মতামার কাদহনী। আমার চাপরাদে জজব 
র্েঞ্চো, তুদম নাদক আমার সঞ্চঙ্গ আঞ্চোচনা করঞ্চত চাও একটা  াকাদত আর কঞ্চযকটা 
হতযাকাণ্ড দনঞ্চয; তাহঞ্চে দক একটার মর্দে হতযা? 
  
জুদেযা র্ঞ্চে, হযাাঁ দমস দিঙ্গার ও দমস ভযাদিটাটব তার ওপঞ্চর র্াদেকা হরণ্ও আঞ্চছ–
অর্েয মঞ্চন কদর না মে ওটা আমার র্যাপার। 
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আশ্চেব, তুদম মে আমাঞ্চির এঞ্চকর্াঞ্চর হতর্াক কঞ্চর দিঞ্চে! তা এইসর্ দর্স্মযকর ঘটনা 
ঘটঞ্চো মকাথায। 
  
আমার সু্কঞ্চে মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক। 
  
মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক? মপাযাঞ্চরা মেন এর্াঞ্চর রু্ঝঞ্চত পারঞ্চেন। সেঞ্চত্ন রাো ের্ঞ্চরর কােজ মথঞ্চক 
একটা তুঞ্চে দনঞ্চেন। ভাাঁজ েুঞ্চে সামঞ্চনর পৃষ্ঠায মচাে রু্োঞ্চত রু্োঞ্চত মাথা নাডঞ্চেন। 
  
মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন, এতক্ষণ্ রু্ঝঞ্চত মপঞ্চরদছ, র্ে মিদে প্রথম মথঞ্চক, জুদেযা। 
  
-েতরাঞ্চত আমার মোর্ার ঘঞ্চর র যাঞ্চকট পরীক্ষা করা পেবন্ত প্রথম র্ঞ্চে মথঞ্চম, রু্ঝঞ্চেন, 
আদম মভঞ্চর্দছোম মে দিক আোদিঞ্চনর েল্প.পুরাঞ্চনা প্রিীঞ্চপর র্িঞ্চে নতুন প্রিীপ, 
কাঞ্চজই মটদনস র যাঞ্চকঞ্চটই দনশ্চয দকছু আঞ্চছ। 
  
দছঞ্চো? হযাাঁ! 
  
 দমথযা েজ্জা করার মমঞ্চয নয জুদেযা, স্কাটব তুঞ্চে প্রায উরু পেবন্ত ইঞ্চজরটাঞ্চক গুদটঞ্চয 
দনঞ্চো, মিো মেঞ্চো আিাঞ্চো দফঞ্চত দিঞ্চয হাাঁটুর োদনকটা ওপঞ্চর ছাই রঞ্চঙর পুেদটে 
োোঞ্চনা আঞ্চছ। আিাঞ্চো দফঞ্চতগুঞ্চো টান দিঞ্চয েুেঞ্চত দেঞ্চয র্যথায উিঃ আিঃ কঞ্চর ওঞ্চি। 
পুেদটেটা েুঞ্চে দনঞ্চত মপাযাঞ্চরা মিেঞ্চো ওটা একটা মমাডক। ছাই রঞ্চঙর োদিঞ্চকর 
পঞ্জ র্যাঞ্চের মঞ্চধয ভঞ্চর রাো মমাডকটা েুঞ্চে, মকাঞ্চনা দকছু না জাদনঞ্চযই, একোিা 
ঝেমঞ্চে পাথর হিাৎ মটদর্ঞ্চের ওপর মঢঞ্চে দিঞ্চো। 
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মপাযাঞ্চরা হতচদকত েো দিঞ্চয স্বর ফুটঞ্চো না–আাঁ এদক..এদক, দক না দক নাম। 
  
তুঞ্চে দনঞ্চয আঙুে দিঞ্চয মনঞ্চড মচঞ্চড মিঞ্চেন। নাম র্ঞ্চো…নাম র্ঞ্চো সদতযকাঞ্চরর। জুদেযা 
মাথা মনঞ্চড-হঞ্চতই হঞ্চর্, নইঞ্চে দক আর মকউ েুন কঞ্চর? এগুঞ্চোর জনয মানুষ েুন 
করা..ঞ্চর্াঝা োয? আর্ার হিাৎ েতরাঞ্চতর মঞ্চতা দেশু মচাঞ্চে ফুঞ্চট উিঞ্চো নারীর ছদর্। 
  
তীক্ষ িৃদষ্টঞ্চত ওঞ্চক মিঞ্চে মপাযাঞ্চরা ঘাড মনঞ্চড র্েঞ্চেন, হুাঁ রু্ঞ্চঝঞ্চছা মিেদছ…োিুর মাযা 
মতামাঞ্চক মপঞ্চযঞ্চছ।…শুধু রঙীন মেেনা নয…এগুঞ্চো মতামার কাঞ্চছ মসটাই মতা কথা। 
  
আঞ্চর্ঞ্চে জুদেযা র্ঞ্চে, ওগুঞ্চো মে রত্ন। 
  
র্েঞ্চছ মে তুদম এগুঞ্চো একটা মটদনস র যাঞ্চকঞ্চটর মভতর মপঞ্চযঞ্চছা? 
  
জুদেযা কাদহনীর মেষপেবন্ত শুদনঞ্চয দিঞ্চো। সর্দকছু র্ঞ্চেঞ্চছা, দকছু র্াি োযদন মতা? নািঃ 
একটু র্াদডঞ্চয হযঞ্চতা মকাথাও একটু-আধটু র্ঞ্চেদছ। আমার স্বভার্ ওই। আমার র্নু্ধ 
মজদনযা দকন্তু এঞ্চকর্াঞ্চর উঞ্চটা। তার মুঞ্চে মোমহষবক কাদহনীও মকমন মভজা ভযাজঞ্চভঞ্চজ 
মোনায। আর্ার ঝেমঞ্চে রঞ্চত্নর সূ্তপটার দিঞ্চক তাদকঞ্চয, মাঁদসঞ্চয মপাযাঞ্চরা এগুঞ্চো কার? 
  
র্ো েক্ত। দকন্তু মতামারও না আমারও না। একু্ষদন দিক কঞ্চর মফেঞ্চত হঞ্চর্ দক করা 
উদচত। 
  
জুদেযা তার দিঞ্চক আোর মচাঞ্চে তাকায। তুদম দনঞ্চজঞ্চক আমার হাঞ্চত মছঞ্চড দিঞ্চচ্ছা মতা, 
মর্ে এরকুে মপাযাঞ্চরা মচাে মর্াঞ্চজন। হিাৎ মচাে েুঞ্চেই ভীষণ্ চটপট হঞ্চয পডঞ্চেন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যাট অ্যামঙ্গ দ্য পিপিওনস । আগাথা পিপি । এরকু্ল পিাযাররা সমগ্র 

85 

www.bengaliebook.com                                  সূপিিত্র 
 

 

আর মচযাঞ্চর র্ঞ্চস থাকা োঞ্চচ্ছ না। প্রদতদট দর্ষঞ্চযই েৃঙ্খো থাকা চাই। তুদম মে কাদহনী 
র্েঞ্চে তাঞ্চত না আঞ্চছ েৃঙ্খো না আঞ্চছ দর্নাঞ্চের কারণ্। কারণ্ এইোঞ্চন আমরা মিেঞ্চত 
পাদচ্ছ অঞ্চনক সুঞ্চতা অঞ্চনক গুচ্ছ। 
  
মতামার সু্কঞ্চে ের্র দিদচ্ছ। প্রধান দেদক্ষকাঞ্চক র্ঞ্চে দিই মে তুদম এোঞ্চন আমার কাঞ্চছ 
দনরাপঞ্চি আঞ্চছা আর আমরা িুজঞ্চনই মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক োদচ্ছ। 
  
উদন জাঞ্চনন মে আদম ভাঞ্চোই আদছ। আদম দচদি দেঞ্চে মরঞ্চে এঞ্চসদছ। আমাঞ্চক মকউ 
চুদর-টুদর কঞ্চরদন। 
  
তরু্ ের্রটা মপঞ্চে োদন্ত পাঞ্চর্ন। মটদেঞ্চফাঞ্চন দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক পাওযা মেে। আমার 
নাম এরকুে মপাযাঞ্চরা, আমার কাঞ্চছ আপনার ছােী জুদেযা আপজন এঞ্চসঞ্চছ।…মে পুদেে 
অদফসার তিন্ত করঞ্চছন তাঞ্চক জাদনঞ্চয মিঞ্চর্ন মে একটা িামী মমাডক র্যাঞ্চঙ্ক জমা কঞ্চর 
মিওযা হঞ্চযঞ্চছ। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, আমাঞ্চির এঞ্চতা তাডাতাদড মটদেঞ্চফান কঞ্চর আপদন মে আমাঞ্চির 
উঞ্চিে িূর কঞ্চরঞ্চছন তার জনয অঞ্চেষ ধনযর্াি। অতযন্ত সুদর্ঞ্চর্চনার কাজ কঞ্চরঞ্চছন। 
  
…জাঞ্চনা জুদেযা, আজ মধযাহ্নঞ্চভাঞ্চজ তুদম মে মনই মসটা আমরা েক্ষয কদরদন। 
  
জুদেযা র্ঞ্চে, নইঞ্চে আপদন হযঞ্চতা ভার্ঞ্চতন আমাঞ্চকও চুদর কঞ্চর দনঞ্চয মেঞ্চছ। 
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হা ভাঞ্চোই কঞ্চরদছঞ্চে, তরু্ও আদম র্েঞ্চর্া, মতামার মতের্টা আঞ্চেই আমাঞ্চক জানাঞ্চনা 
উদচত দছে জুদেযা। 
  
একদমদনট, র্ঞ্চে িরজার কাঞ্চছ চঞ্চে এঞ্চেন এরকুে মপাযাঞ্চরা, িরজা েুঞ্চে র্াইঞ্চর 
তাদকঞ্চয মিেঞ্চেন। তারপর েুর্ ঘটা কঞ্চর িরজা র্ন্ধ কঞ্চর মচাঞ্চে মুঞ্চে দঝদেক তুঞ্চে 
রহসযঘন কঞ্চে র্েঞ্চেন, এেন আমরা একা, এর্ার শুরু করা োক। 
  
একর্ার তার দিঞ্চক আঞ্চরকর্ার িরজার দিঞ্চক দমস রু্েঞ্চরা  তাদকঞ্চয মিেঞ্চেন, জুদেযা 
দক র্যাপার? জুদেযা পুঞ্চরা ঘটনাটা আনুপূদর্বক র্ঞ্চে মেে। মটদনস র যাঞ্চকঞ্চটর র্িোর্িদে 
রহসযমযী রানী…র যাঞ্চকঞ্চটর মভতঞ্চর অর্ঞ্চেঞ্চষ েুাঁঞ্চজ মপঞ্চো দমস রু্েঞ্চরা । মপাযাঞ্চরার 
দিঞ্চক তাকাঞ্চত দতদন র্েঞ্চেন, মািঞ্চমাযাঞ্চিে জুদেযা সর্দকছু দিকই র্েে, ও মে 
দজদনসগুদে দনঞ্চয এঞ্চসদছে তার ভার এেন আমার ওপর। মসগুদে র্যাঞ্চঙ্ক দনরাপঞ্চি রাো 
হঞ্চযঞ্চছ। কাঞ্চজই মঞ্চন হয না এোঞ্চন আর দকছু ঘটঞ্চর্। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, ওিঃ…আচ্ছা জুদেযার এোঞ্চন থাকা দক ভাঞ্চো হঞ্চর্? র্ঞ্চেন মতা 
েন্ডঞ্চন ওর মাদসর র্াদডঞ্চত মপৌঁঞ্চছ দিই। 
  
জুদেযা প্রদতর্াি কঞ্চর, না না, আমাঞ্চক এোঞ্চন থাকঞ্চত দিন। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন, মতামার এোঞ্চন ভাঞ্চো োঞ্চে? 
  
হযাাঁ ভীষণ্ ভাঞ্চো োঞ্চে, কত অদু্ভত কাণ্ড হঞ্চচ্ছ এোঞ্চন। 
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মসগুঞ্চো মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্কর দর্ঞ্চেষে নয। 
  
এরকুে মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, এেদন আর এোঞ্চন মকাঞ্চনা দর্পি মনই জুদেযার। র্েঞ্চত 
র্েঞ্চত িরজার দিঞ্চক তাকাঞ্চেন। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন, রু্ঞ্চঝদছ। 
  
মপাযাঞ্চরা সার্ধান কঞ্চর দিঞ্চেন, দকন্তু তা হঞ্চেও দর্চক্ষণ্তার প্রঞ্চযাজন আঞ্চছ। জুদেযার 
দিঞ্চক তাদকঞ্চয র্েঞ্চেন, দর্চক্ষণ্তা মর্াঝ? 
  
দমস রু্েঞ্চরা  রু্দঝঞ্চয দিঞ্চেন, মাঁদসঞ্চয মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চত চাইঞ্চছন মে তুদম ো েুাঁঞ্চজ 
মপঞ্চযঞ্চছা মস সম্বঞ্চন্ধ মকাঞ্চনা কথা কাউঞ্চক র্েঞ্চর্ না। অনয মমঞ্চযঞ্চিরও না। পারঞ্চর্ চুপ 
কঞ্চর থাকঞ্চত? 
  
হুাঁ। 
  
মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, র্নু্ধঞ্চির কাঞ্চছ েল্প করার চমৎকার দর্ষয, েভীর রাঞ্চত মটদনস 
র যাঞ্চকঞ্চটর মঞ্চধয েুাঁঞ্চজ মপঞ্চে সাত রাজার ধন। তরু্ ও দনঞ্চয েল্প না করার অঞ্চনক 
েুদক্তপূণ্ব কারণ্ আঞ্চছ। 
  
জাদন। 
  
 জুদেযা মতামার ওপর ভরসা করঞ্চত পাদর? 
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হযাাঁ দনশ্চযই…দিদর্য করদছ। এই মিেুন রু্ঞ্চক ক্রে আাঁকোম। 
  
 দমস রু্েঞ্চরা  মহঞ্চস র্েঞ্চেন, মতামার মা মর্াধহয দেেদেদর দফরঞ্চর্ন। 
  
 মা? আো মতা কদর। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, ইনসঞ্চপক্টর মকেদসর কাঞ্চছ শুনোম মতামার মাঞ্চযর সঞ্চঙ্গ 
মোোঞ্চোে করার েুর্ মচষ্টা হঞ্চচ্ছ।…দকন্তু মুেদকে হঞ্চযঞ্চছ দক জাঞ্চনা?…আনাতাদন 
র্াসগুঞ্চো ভীষণ্ মিদর কঞ্চর, সর্সময আর্ার সময-টময মাঞ্চন না। 
  
মাঞ্চক মতা র্েঞ্চত পাদর? 
  
হা দনশ্চয।…আচ্ছা জুদেযা ওই কথা রইঞ্চো, োও তুদম এেন মিৌড োোও। 
  
জুদেযা ঘঞ্চরর িরজাটা মভদজঞ্চয দিঞ্চয চঞ্চে মেঞ্চো। দমস রু্েঞ্চরা  তীক্ষ্ণ িৃদষ্টঞ্চত 
মপাযাঞ্চরাঞ্চক মিঞ্চেন, আদম মর্াধহয আপনার মকৌেেটা রু্ঝঞ্চত মপঞ্চরদছ। 
  
একটু আঞ্চে িরজা র্ন্ধ করার ভান করঞ্চেন। আসঞ্চে দকন্তু িরজাটা আপদন ইঞ্চচ্ছ কঞ্চরই 
একটু ফাাঁক কঞ্চর মরঞ্চেদছঞ্চেন। 
  
মপাযাঞ্চরা মাথা নাঞ্চড, োঞ্চত র্াইঞ্চর মথঞ্চক মোনা োয আমরা কী র্েদছ? হযাাঁ…অর্েযই 
আদডপাতার মঞ্চতা েদি মকউ থাঞ্চক।…মমঞ্চযদটর দনরাপত্তার জনযই এগুদে করঞ্চত 
হে।…ওর কাঞ্চছ এগুঞ্চো এেন মনই, র্যাঞ্চঙ্ক রাো আঞ্চছ। মস ের্রটা প্রচার করা 
আর্েযক। 
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দমস রু্েঞ্চরা  েম্ভীরভাঞ্চর্ মিাাঁঞ্চট মচঞ্চপ র্েঞ্চেন, কঞ্চর্ মে এসর্ মেষ হঞ্চর্। 
  
পুদেঞ্চের র্ঞ্চডাসাঞ্চহর্ র্েঞ্চেন, এেন আমাঞ্চির কতবর্য হে প্রথঞ্চমই সর্ ের্রগুঞ্চো 
একদেত কঞ্চর েত রকম ধারণ্া আঞ্চছ মসগুঞ্চো দর্ঞ্চিষণ্ কঞ্চর মিো…। আপনাঞ্চক মপঞ্চয 
আমারা েুর্ েুদে। দমিঃ মপাযাঞ্চরা..ইনসঞ্চপক্টর মকেদসর আপনার কথা েুর্ মঞ্চন আঞ্চছ। 
  
মকেদস র্ঞ্চে, মস অঞ্চনকদিন আঞ্চের কথা, মামোর ভার চীফ ইনসঞ্চপক্টর ওযাঞ্চরণ্ডাঞ্চরর 
ওপর। তেন সঞ্চর্ ঢুঞ্চকদছ। এঞ্চকর্াঞ্চর আনঞ্চকারা সাঞ্চজবে। 
  
কাঞ্চজর সুদর্ধার জনয এই মে ভদ্রঞ্চোক এোঞ্চন র্ঞ্চস আঞ্চছন তার নাম আমরা দিঞ্চযদছ 
দমিঃ অযা াম গু মযান। এঞ্চক হযঞ্চতা আপদন মচঞ্চনন না দমিঃ মপাযাঞ্চরা, দকন্তু এর 
র্ঞ্চডাকতবাঞ্চক দনশ্চযই আপদন মচঞ্চনন, মপোে ব্রাে। 
  
মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, কঞ্চনবে পাইকযাওঞ্চয? ওিঃ, অঞ্চনকদিন তার সঞ্চঙ্গ মিো হযদন, এেনও 
তার মসই ঘুম ঘুম ভার্ আঞ্চছ নাদক? 
  
অযা াম হাঞ্চস, তাঞ্চক জাঞ্চনন মিেদছ দমিঃ মপাযাঞ্চরা। আদম কেঞ্চনা তাঞ্চক পুঞ্চরা জাো 
অর্স্থায মিদেদন…েেন মিেঞ্চর্া তেন রু্ঝঞ্চর্া দতদন মঞ্চনাঞ্চোে দিঞ্চচ্ছন না। 
  
পুদেে সাঞ্চহর্ র্েঞ্চেন, আসুন র্যাপারটা দনঞ্চয এর্াঞ্চর আঞ্চোচনা কদর। আদম অর্েয 
আমার দনঞ্চজর ধারণ্া আপনাঞ্চির ওপর চাদপঞ্চয মিঞ্চর্া না। োরা এই মকস দনঞ্চয কাজ 
করঞ্চছন তারা কী কী জানঞ্চত মপঞ্চরঞ্চছন, কী কী ভার্ঞ্চছন, মসটা জানঞ্চতই আদম এোঞ্চন 
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এঞ্চসদছ।…র্যাপারটার নানান দিক রঞ্চযঞ্চছ, তার মঞ্চধয একটা দিঞ্চকর কথা জাদনঞ্চয মিওযা 
উদচত। ধঞ্চর মনওযা োক একদট মছাঞ্চটা মমঞ্চয মাঞ্চন একদট সু্কঞ্চের ছােী আপনার কাঞ্চছ 
চমৎকার একদট েল্প দনঞ্চয এঞ্চো। মস নাদক মকাঞ্চনা একটা মটদনস র যাঞ্চকঞ্চটর ফাাঁকা 
হাতঞ্চে কীসর্ মপঞ্চযঞ্চছ। হযঞ্চতা মস ো মপঞ্চযঞ্চছ আসঞ্চে হঞ্চচ্ছ রঙীন পাথঞ্চরর একটা 
সংগ্রহ…মর্ে সুন্দর নকে পাথর র্া র্ঞ্চডাঞ্চজার আধিামী পাথর। োইঞ্চহাক দেশুমঞ্চন 
উঞ্চত্তজনা জোর্ার পঞ্চক্ষ ওই েঞ্চথষ্ট। দকন্তু ওগুঞ্চোর িাম সম্বঞ্চন্ধ মমঞ্চযটার মঞ্চন ভীষণ্ 
উাঁচু ধারণ্া। কী র্ঞ্চেন এমন কাণ্ড হঞ্চত পাঞ্চর না? মপাযাঞ্চরার দিঞ্চক কটমট কঞ্চর 
তাকাঞ্চেন। হওযাই মতা উদচত। 
  
পুদেে সাঞ্চহর্ র্ঞ্চেন, মর্ে োরা এই ইঞ্চয মাঞ্চন..রঙীন পাথরগুঞ্চো অজাঞ্চন্তই এঞ্চিঞ্চে 
দনঞ্চয এঞ্চসঞ্চছ, তাঞ্চির দর্রুঞ্চদ্ধ আমরা চাই না মে মর্আইদনভাঞ্চর্ ওগুঞ্চো আমিানী করার 
মকাঞ্চনা মামো ওঞ্চি। তার ওপর আর্ার আঞ্চছ বর্ঞ্চিদেক নীদতর কথা। আমাঞ্চক র্ো 
হঞ্চযঞ্চছ মে, কতগুঞ্চো এমন র্যাপার আঞ্চছ ো এই মুহূঞ্চতব মর্ে মোেমাে। মতে র্া 
েদনজপিাথব র্া ওই ধরঞ্চনর মকাঞ্চনা রৃ্হত্তর স্বাঞ্চথবর োদতঞ্চর সর্সমঞ্চযই প্রদতদষ্ঠত 
সরকাঞ্চরর সঞ্চঙ্গ কাজ করঞ্চত হয। মকাঞ্চনা মর্াস প্রে আমার চাই না। হতযাকাণ্ডঞ্চক 
কেঞ্চনা মচঞ্চপ রাো োয না। পরামেব চেঞ্চছ 
  
দচন্তাদন্বত েোয মপাযাঞ্চরা আর্ার র্েঞ্চেন, মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক িুদট হতযা! 
  
মকেদস র্ঞ্চে, আমরা আপনাঞ্চক সর্ তথযই জানাোম এেন েদি মকাঞ্চনা ধারণ্া হঞ্চয 
থাঞ্চক আপনার। 
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মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন ক্রীডামঞ্চে মকন? আপনার মঞ্চন মসই প্রেই দছঞ্চো তাই না? উত্তরটা 
আমরা মপঞ্চয মেদছ, কারণ্ ক্রীডামঞ্চে দছঞ্চো একটা মটদনস র যাঞ্চকট, োর মঞ্চধয দছে 
র্হুমূেয রত্ন। র যাঞ্চকঞ্চটর ের্রটা দনশ্চযই মকউ জানঞ্চতা। মক মস?…দমস দশ্রঙ্গারও হঞ্চত 
পাঞ্চরন। আপনারাই মতা র্ঞ্চেন ক্রীডামে সম্বঞ্চন্ধ তার অদু্ভত একটা মঞ্চনাভার্ দছঞ্চো। 
ওোঞ্চন কাঞ্চরা আসা দতদন পছন্দ করঞ্চতন না। মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাঞ্চের মক্ষঞ্চেই তা মতা 
মিো মেঞ্চো। 
  
এরকুে মপাযাঞ্চরা আর্ার অযা ামঞ্চকই র্েঞ্চেন, আপদনই মতা র্ঞ্চেদছঞ্চেন ক্রীডামঞ্চে 
মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাঞ্চের আচরণ্টা মেন আপনার কাঞ্চছ মকমন মকমন মিঞ্চকদছে। 
  
অযা াম র্ঞ্চে, দতদন আমাঞ্চক বকদফযৎ দিদচ্ছঞ্চেন। মর্ে ঘটা কঞ্চর বকদফযৎ..অত কঞ্চর 
েদি না মর্াঝাঞ্চতন তঞ্চর্ আমার মকাঞ্চনা সঞ্চন্দহই হত না। 
  
মাথা মনঞ্চড মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, র্ঞ্চটই মতা। দচন্তার উঞ্চদ্রক করর্ারই কথা। দকন্তু আমরা 
েতটুকু জাদন তা হঞ্চচ্ছ রাত একটায ক্রীডামঞ্চে দমস দিঙ্গারঞ্চক েুন করা হঞ্চযদছে অথচ 
মসই সময ওর মতা ওোঞ্চন থাকর্ার কথা নয। 
  
মকেদসর দিঞ্চক দফঞ্চর, মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক আসার্ার আঞ্চে দমস দিঙ্গার মকাথায দছঞ্চেন? জানা 
োঞ্চচ্ছ না, তার মেষ চাকদরস্থে দছঞ্চো মর্ে নামকরা একটা সু্কঞ্চের, নাম র্ঞ্চেদছঞ্চো। 
েতর্ছর গ্রীষ্মকাঞ্চে ওোঞ্চনই দছঞ্চেন। দকন্তু তারপর মকাথায দছঞ্চেন জানা মনই। মরার 
আঞ্চে মতা প্রে করার িরকার হযদন। তার মকাঞ্চনা আত্মীয র্া র্নু্ধর্ান্ধর্ েুাঁঞ্চজ পাওযা 
োযদন। 
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মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, তঞ্চর্ মতা রামাঞ্চত থাকাটা অসম্ভর্ নয। অযা াম র্ঞ্চে, শুঞ্চনদছ েেন 
দর্ের্ হদচ্ছঞ্চো তেন ওোঞ্চন নাদক একিে সু্কে দেদক্ষকা দছঞ্চো। 
  
তাহঞ্চে ধরা োক দতদন এোঞ্চন দছঞ্চেন এর্ং মকাঞ্চনা উপাঞ্চয র যাঞ্চকটটার ের্র মজঞ্চনঞ্চছন। 
মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক দকছুদিন চুপচাপ দনতযচনদমদত্তক কাঞ্চজর ধারা েক্ষয করঞ্চেন তারপর 
একদিন রাঞ্চত ক্রীডামঞ্চে দেঞ্চয র যাঞ্চকটটা মথঞ্চক মদণ্রত্নগুঞ্চো মর্র কঞ্চর দনঞ্চত োঞ্চর্ন 
মনদস্থর করঞ্চেন। দিক সমঞ্চয মকউ তাঞ্চক র্াধা দিে। মে মকউ তার েদতদর্দধর অনুসরণ্ 
করদছঞ্চো। মস োই মহাক তার কাঞ্চছ দপস্তে দছঞ্চো। …তাঞ্চক গুদে করঞ্চো…দকন্তু 
রত্নগুঞ্চো সদরঞ্চয মনর্ার সময মপঞ্চো না। কারণ্ ততক্ষঞ্চণ্ গুদের েঞ্চব্দ ক্রীডামঞ্চে 
মোকজন ছুঞ্চট আসঞ্চছ। 
  
পুদেস সাঞ্চহর্ র্েঞ্চেন, তাহঞ্চে আপনার ধারণ্া ঘটনাটা এরকমই ঘঞ্চটদছঞ্চো।…এটা শুধু 
একটা সম্ভার্না। দর্কঞ্চল্প এমনও হঞ্চত পাঞ্চর মে দপস্তেধারীই ওোঞ্চন প্রথম দেঞ্চযদছঞ্চো 
এর্ং দমস দিঙ্গার আসাঞ্চত মস র্াধা মপঞ্চো। হযঞ্চতা এমন মকাঞ্চনা মানুষ োর সম্বঞ্চন্ধ 
দমস দিঙ্গার সঞ্চন্দহ মপাষণ্ করঞ্চতন।…আপনারাই মতা র্ঞ্চেঞ্চছন অঞ্চনযর চদরঞ্চের মিাষ 
দতদন েুাঁঞ্চজ মর্ডাঞ্চতন। 
  
অযা াম র্ঞ্চে, আর দিতীয স্ত্রীঞ্চোকদট আপদনও জাঞ্চনন না আদমও জাদন না…হযঞ্চতা 
র্াইঞ্চরর মকাঞ্চনা মোকও এঞ্চস থাকঞ্চত পাঞ্চর। 
  
মকেদস মাথা মনঞ্চড র্ঞ্চে, না, তা মঞ্চন হয না। মোটা অেেটা আমরা তন্নতন্ন কঞ্চর 
েুাঁঞ্চজদছ, আেন্তুকঞ্চির মতা আমরা েুাঁদটঞ্চয োচাই কঞ্চরদছ। কাছাকাদছ থাকার মঞ্চধয আঞ্চছন 
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মািাম মকাঞ্চেনদস্ক অযা াম মচঞ্চনন। দকন্তু দতদন িুঞ্চটার মঞ্চধয একটা েুঞ্চনও জদডত 
থাকঞ্চত পাঞ্চরন না। 
  
তঞ্চর্ মতা আর্ার মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্কই দফঞ্চর আসঞ্চত হঞ্চচ্ছ!..সতয আদর্ষ্কাঞ্চরর একমাে পন্থার 
কথা দর্ঞ্চর্চনা কঞ্চর অসম্ভর্গুঞ্চোঞ্চক র্াি দিঞ্চয সম্ভার্না আোমীঞ্চত মপৌঁছাঞ্চনা। মকেদস 
র্ঞ্চে, হা…তাই মতা িাাঁডাঞ্চচ্ছ। মিেুন প্রথঞ্চম মে েুনটা হে মসোন প্রেস্ত মক্ষে : 
  
মকউই দমস দিঙ্গারঞ্চক হতযা করঞ্চত পাঞ্চর। র্যদতক্রম শুধু দমস জনসন, দমস চযা উইক 
আর মে মমঞ্চযদটর কাঞ্চন র্যথা হঞ্চযদছে। দকন্তু দিতীয েুঞ্চনর মর্োয মক্ষে অঞ্চনক 
সংকীণ্ব। দমস রীচ, দমস মব্লক ও দমস সযাপেযান্ড এঞ্চত জদডত মনই। কারণ্ মস সমঞ্চয 
দমস রীচ দর্ে মাইে িূঞ্চর অযাদসঞ্চন গ্রযাঞ্জ মহাঞ্চটঞ্চে দছঞ্চেন। 
  
ইনসঞ্চপক্টর র্ঞ্চে, দমস রু্েঞ্চরা  তেন ওঞ্চযেেযঞ্চমর  াঞ্চচঞ্চসর র্াদডঞ্চত দছঞ্চেন। 
  
 মপাযাঞ্চরাও েম্ভীর, তঞ্চর্ দমস রু্েঞ্চরা ও র্াি পডঞ্চেন। এেন মক মক রইঞ্চো? 
  
র্াাঁধা দঝ িুজন। তারা রাঞ্চত থাঞ্চক, দমঞ্চসস দের্সন আর আঞ্চরকটা মমঞ্চয উদরস হে। 
তাঞ্চির আদম সঞ্চন্দহ কদর না, র্াদক রইঞ্চো দমস মরাযান ও মািঞ্চমাঞ্চযাঞ্চজে ব্লাে। 
  
ছােীরাও মতা। 
  
 চমঞ্চক ওঞ্চি মকেদস। দনশ্চয তাঞ্চির আপদন সঞ্চন্দহ কঞ্চরন না। 
  
কদর না দকন্তু সদিক মক র্েঞ্চত পাঞ্চর। 
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দকন্তু মকাঞ্চনা মঞ্চনাঞ্চোেই দছঞ্চো না, মকেদস র্েঞ্চো। দমস মরাযান আঞ্চছন েত একর্ছর 
ধঞ্চর। ওাঁর ইদতহাস ভাঞ্চো। তার র্যাপাঞ্চর আমাঞ্চির দকছু র্োর মনই। 
  
তাহঞ্চে এঞ্চস মিঞ্চকদছ মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাঞ্চে। ওোঞ্চনই আমাঞ্চির োো মেষ। 
  
এর্ার সর্াই চুপ থাঞ্চক। 
  
মকাঞ্চনা প্রমাণ্ মনই, পদরচযপেগুঞ্চো মর্ে ভাঞ্চো। 
  
মস মতা হঞ্চর্ই, মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন। 
  
উদন আদড পাতঞ্চতন, অযা াম র্ঞ্চে ওঞ্চি, দকন্তু আদড পাতা মতা হতযার প্রমাণ্ নয। এক 
দমদনট, মকেদস র্ঞ্চে, চাদর্ দনঞ্চয দক মেন র্েদছঞ্চেন…চাদর্ দনঞ্চয মর্দরঞ্চয পডঞ্চতই দিঙ্গার 
তাাঁঞ্চক মাঞ্চরন এক ধমক। 
  
রাঞ্চত র যাঞ্চকট েুাঁজঞ্চত মে োঞ্চর্, তার চাদর্ িরকার হঞ্চর্ই। মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, চাদর্ র্ানাঞ্চত 
হঞ্চে চাদর্র ছাপ িরকার। 
  
অযা াম র্েঞ্চো, আে র্াদডঞ্চয চাদর্র কথা র্েঞ্চর্ন না। 
  
মকেদস র্েঞ্চো, চাদর্র ঘটনা দপ্রঙ্গার কাউঞ্চক র্ঞ্চেদছে। কাঞ্চজই ইদন ভার্ঞ্চেন ঘটনাটা 
উঞ্চল্লে কঞ্চর রাো ভাঞ্চো। 
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মঞ্চন রাোর মঞ্চতা দর্ষয। মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, এঞ্চত আমরা কেূর মেঞ্চত পাদর, মকেদস 
মপাযাঞ্চরার দিঞ্চক তাকায। 
  
মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, ো র্ো হঞ্চযঞ্চছ তা েদি সদতয হয, হযঞ্চতা একটা সম্ভার্না আঞ্চছ। 
  
. 
  
কঞ্চথাপকথন 
  
 দমঞ্চসস সাটদক্লফ র্ঞ্চে, মিেুন রু্ঝঞ্চত পারদছ না দক র্েঞ্চর্া, সদতয দিক রু্ঝঞ্চত পারদছ 
না। এরকুে মপাযাঞ্চরার দিঞ্চক দর্রক্তভাঞ্চর্ তাদকঞ্চয র্েঞ্চেন, মহনদর অর্েয র্াদড মনই। 
  
মপাযাঞ্চরা দিক রু্ঝঞ্চত মপঞ্চরঞ্চছন মকন দতদন এই কথা র্েঞ্চেন…উদন ভার্ঞ্চছন মহনদর 
থাকঞ্চে ভাঞ্চো হত র্যাপারটা সুরাহা কঞ্চর দিত। মহনদরর কত দর্ঞ্চিেী দনঞ্চয কারর্ার। 
কেঞ্চনা িদক্ষণ্ আঞ্চমদরকা দকংর্া কেঞ্চনা মজঞ্চনভাঞ্চত। ও পযাদরঞ্চস মেঞ্চছ িু-একর্ার। 
  
দমঞ্চসস সাটদক্লফ র্ঞ্চেন, র্যাপারটা এত দর্শ্রী রু্ঝঞ্চেন, মজদনযাঞ্চক মে দনরাপঞ্চি র্াদড 
দনঞ্চয োই মসটাই র্াাঁঞ্চচাযা। দকন্তু মজদনযা ভীষণ্ দর্রক্ত করঞ্চছ। মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক োর্ার আঞ্চে 
মতা মসোঞ্চন োঞ্চর্ না র্ঞ্চেই নাঞ্চক কাাঁিঞ্চো, ওটা নাদক র্ঞ্চডা মোকঞ্চির নযাকা নযাকা 
সু্কে। 
  
মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন, ওটা মে েুর্ ভাঞ্চো সু্কে মস দর্ষঞ্চয মকাঞ্চনা সঞ্চন্দহ মনই। 
  
দছে, এেন আর মনই। 
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দমঞ্চসস সাটদক্লফ সংেয িৃদষ্টঞ্চত তাদকঞ্চয র্ঞ্চেন, আপনার তাই মঞ্চন হয রু্দঝ। 
  
তেন মপাযাঞ্চরা র্যােযা করঞ্চেন, মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক মতা এেন একটা িুিঃসময চেঞ্চছ। 
  
দমঞ্চসস সাটদক্লফও মেন ওাঁত মপঞ্চতই দছঞ্চো, সঞ্চঙ্গ সঞ্চঙ্গ ঝাাঁদপঞ্চয পডঞ্চো। 
  
শুধু িুিঃসময র্েঞ্চছন তার মচঞ্চযও অঞ্চনক মর্দে। িুজন েুন হে। একদট মমঞ্চয চুদর হে। 
মেোঞ্চন দেক্ষদযেীরা এঞ্চকর পর এক েুন হঞ্চচ্ছন মসই সু্কঞ্চে আপদন আপনার মমঞ্চযঞ্চক 
পািাঞ্চত পাঞ্চরন। 
  
. 
  
মজদনযা থমথঞ্চম মুঞ্চে ঘঞ্চর ঢুকঞ্চো। মঘার সঞ্চন্দঞ্চহর মচাঞ্চে মপাযাঞ্চরার দিঞ্চক তাকায। 
এই মে মকমন আছ? 
  
মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, আদম জুদেযা আপজঞ্চনর পুরাঞ্চনা র্নু্ধ, ও আমাঞ্চক েুাঁজঞ্চত েন্ডঞ্চন 
এঞ্চসদছে। 
  
মজদনযা একটু আশ্চেব হে, জুদেযা েন্ডঞ্চন দেঞ্চযদছে মকন? 
  
মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন, আমার উপঞ্চিে দনঞ্চত। মজদনযার দকন্তু দর্শ্বাস হয না। মপাযাঞ্চরা 
র্েঞ্চেন, আদম তাঞ্চক উপঞ্চিে দিঞ্চযদছ। ও এেন আর্ার মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক দফঞ্চর মেঞ্চছ। 
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মজদনযা র্ঞ্চে, তাহঞ্চে ইসাঞ্চর্ো মাদস ওঞ্চক দনঞ্চয োনদন। 
  
মপাযাঞ্চরাও দমঞ্চসস সাটদক্লঞ্চফর দিঞ্চক তাকাে, দকন্তু ততক্ষঞ্চণ্ মজদনযার মা ঘর মছঞ্চড 
চঞ্চে মেঞ্চছন। েেন মপাযাঞ্চরা এর্াদডঞ্চত আঞ্চসন তেন দতদন মধাপার কাপড মমোঞ্চত র্যস্ত 
দছঞ্চেন। 
  
মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন, ও…আচ্ছা মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক এমন কাউঞ্চক মিঞ্চেঞ্চছা কী োঞ্চক রামাঞ্চত 
মিঞ্চেদছঞ্চে? 
  
রামাঞ্চত, না..কই মঞ্চন হঞ্চচ্ছ না। দকন্তু মজদনযা তুদম দনিঃসঞ্চন্দহ নও, তাই না? মজদনযা 
কপাে চুেঞ্চকায, মাঞ্চন সর্সময মতা মচনা মুঞ্চের মানুষ মিো োয দকন্তু কার সঞ্চঙ্গ তার 
মুঞ্চের দমে, তা মতা তার মঞ্চন থাঞ্চক না। কেঞ্চনা হযঞ্চতা এমন হয মে মচনা মানুষঞ্চির 
মিেঞ্চেন দকন্তু 
  
মঞ্চন করঞ্চত পারঞ্চেন না, তারা মক? মকাথায মিঞ্চেঞ্চছন। 
  
রাজকুমারী োইস্তার কথাই ধঞ্চরা, তাঞ্চক তুদম দনশ্চযই দচনঞ্চত মপঞ্চরদছঞ্চে। রামাঞ্চত মতা 
তাঞ্চক মিঞ্চেঞ্চছ। 
  
রামাঞ্চত দছঞ্চো রু্দঝ। েুর্ সম্ভর্ রাজ-পদরর্াঞ্চরর মমঞ্চয মতা, তাঞ্চক তুদম ওোঞ্চন মিঞ্চে 
থাকঞ্চর্, কী র্ে। 
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না, মঞ্চন পঞ্চড না, তাছাডা ওোঞ্চন ওরা মুঞ্চের কাপড েুঞ্চে রাস্তায মর্ঞ্চরায না। দর্ঞ্চিঞ্চে 
এঞ্চস েুঞ্চে মফঞ্চে র্ঞ্চে শুঞ্চনদছ। 
  
মস োক। তাহঞ্চে মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক কাউঞ্চক তুদম আঞ্চে মিঞ্চেঞ্চছ র্ঞ্চে মঞ্চন হয না। 
  
না, মিদেদন…অর্েয মর্দের ভাে মানুঞ্চষর মুেই হযঞ্চতা মে মকাঞ্চনা জাযোঞ্চতই তাঞ্চির 
মিঞ্চে থাকঞ্চত পাঞ্চরন। েেন দমস রীঞ্চচর মঞ্চতা মকাঞ্চনা অদু্ভত মুে আপনার নজঞ্চর আঞ্চস, 
তেনই মতা আপদন েক্ষয কঞ্চরন। 
  
দমস রীচঞ্চক আঞ্চে মকাথাও মিঞ্চেঞ্চছা? দিক মিদেদন, ওর মঞ্চতাই মকউ হঞ্চর্। দকন্তু অঞ্চনক 
মর্দে মমাটা। 
  
অঞ্চনক মর্দে মমাটা, দচন্তায  ুঞ্চর্ োন মপাযাঞ্চরা। দেেদেদেঞ্চয মহঞ্চস মজদনযা র্ঞ্চে-দমস 
রীচঞ্চক আপদন মমাটা কল্পনা করঞ্চত পারঞ্চর্ন না। উদন এত মরাো পাতো দছপদছঞ্চপ 
তাছাডা দমস রীচ রামাঞ্চত োঞ্চর্ন কী কঞ্চর? েতর্ার মতা তার অসুে দছে। 
  
মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন, আর অনয মমঞ্চযরা তাঞ্চির মিঞ্চোদন আঞ্চে? 
  
িু-একজনঞ্চক মিঞ্চেদছ, তাঞ্চির আঞ্চেই জানতাম। আদম মতা মমাঞ্চট দতন সপ্তাহ ওোঞ্চন 
দছোম। অঞ্চধবক মমঞ্চযঞ্চক মতা আদম মচাঞ্চেই মিদেদন। 
  
. 
  
 সুঞ্চতার গুচ্ছ 
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 দমস রু্েঞ্চরা  র্েঞ্চেন, আপনার সঞ্চঙ্গ আমার কথা আঞ্চছ আইদেন। 
  
 আইদেন রীচ তার মপছঞ্চন র্সার ঘঞ্চর এঞ্চস মঢাঞ্চক। মমঞ্চ ার্যাঙ্ক এেন অদু্ভত োন্ত। 
মমাঞ্চট জন পাঁদচে ছােী আঞ্চছ োঞ্চির র্াপ-মা মকান কারঞ্চণ্ হযঞ্চতা তাঞ্চির দনঞ্চয মেঞ্চত 
পাঞ্চরদন। আতঙ্ক উঞ্চিে অঞ্চনক মকঞ্চট মেঞ্চছ দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র মকৌেঞ্চে। তাঞ্চক মিঞ্চে 
মঞ্চন হয না মে তার মঞ্চন মকাঞ্চনা উঞ্চিে আঞ্চছ। অনাযাঞ্চস দতদন োন্ত মুেচ্ছদর্ র্জায 
মরঞ্চে চঞ্চেঞ্চছন। 
  
অযাদন সযাপেযাণ্ড দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক র্েঞ্চো দকছু মোক আপনার সঞ্চঙ্গ কথা র্েঞ্চত 
চাইঞ্চছ। এই সু্কে দটকঞ্চর্ দকনা জাদননা। জনমত দক িাাঁডাঞ্চর্ তা মতা র্ো োয না। 
এঞ্চকক জন মানুষ এঞ্চকক রকম। মেঞ্চষ মিো োয তার মতামত মর্দে মসই দনঞ্চজর 
মতঞ্চকই জনমঞ্চত রূপান্তদরত কঞ্চর। কাঞ্চজই মঞ্চন হয মমঞ্চ ার্যাঙ্ক র্ন্ধ হঞ্চয োঞ্চর্। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন–আপনার মিেদছ ভীষণ্ িৃঢ় মঞ্চনাভার্। 
  
হা, এই দর্ষঞ্চয তাই। িুদনযায কী আঞ্চছ োর িাম এক কানাকদডও নয। 
  
 দকন্তু মমঞ্চ ার্যাঙ্ক অমূেয, আদম এঞ্চসই তা অনুভর্ করদছ। 
  
 দমস রু্েঞ্চরা  র্ঞ্চেন, আপদন মোদ্ধা। মোদ্ধাঞ্চির আমার েুর্ ভাঞ্চো োঞ্চে। দর্শ্বাস করুন 
আদম সহঞ্চজই হার স্বীকার করঞ্চর্া না, এই েুদ্ধ আমার ভাঞ্চোই োেঞ্চর্। েেন সর্দকছু 
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অতযন্ত সহজ হঞ্চয ওঞ্চি হাঞ্চতর মুঞ্চিার মঞ্চধয, তেন মানুষ কী র্েঞ্চর্া-আত্মপ্রসঞ্চঙ্গ চুর 
হঞ্চয থাঞ্চক? 
  
ফঞ্চের জদম মথঞ্চক মসাজা হঞ্চয িাাঁডাঞ্চত িাাঁডাঞ্চত অযাদন সযাপেযান্ড র্েঞ্চো, ওই মে 
এঞ্চোচুে িুদেঞ্চয আসঞ্চছ, রু্দঝ না র্াপু সামোই দক কঞ্চর। 
  
অযা াম র্ঞ্চে ওঞ্চক, মস কথাটা র্েুন। 
  
সযাপেযান্ড র্ঞ্চে, আমাঞ্চির মঞ্চধয মাোমাদে মনই। আচ্ছা আপনার কী মঞ্চন হয সু্কে 
আর্ার চেঞ্চর্? কদিন প্রে। তাছাডা আদম উত্তর মির্ার মক? 
  
মকন আপনার মতা একটা মতামত থাকঞ্চত পাঞ্চর, চেঞ্চর্ মর্াধহয জাঞ্চন। 
  
ফরাদস সাদহতয পডাঞ্চনা মেষ কঞ্চর ক্লাস মথঞ্চক মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাে মর্দরঞ্চয এে। 
হাতঘদডঞ্চত সময মিঞ্চে…অঞ্চনক সময আঞ্চছ। আজকাে মতা সমঞ্চযর কমদত মনই। ছােী 
মনই। দনঞ্চজর ঘঞ্চর দেঞ্চয টুদপ পঞ্চর মনয। টুদপ না পঞ্চর চোঞ্চফরা করা তার একিম 
ভাঞ্চো োঞ্চে না। আযনায মচহারা মিঞ্চে পছন্দ হয না। মচাঞ্চে োোর মঞ্চতা র্যদক্তে 
মনই।..মঞ্চন মঞ্চন হাঞ্চস দিদির পদরচয পেগুঞ্চো মকমন সুন্দর কাঞ্চজ োোঞ্চনা মেে। হাত-
পা এর ফঞ্চটা মিঞ্চে মকউ সঞ্চন্দহ কঞ্চরদন।…অযাঞ্চঞ্জে মতা মারাই মেঞ্চছ, ওগুঞ্চো মফঞ্চে 
দিঞ্চয কী মকাঞ্চনা োভ হত। তার মচঞ্চয এই মর্ে। অযাঞ্চঞ্জে পডাঞ্চত সদতযই 
ভাঞ্চোর্াসঞ্চতা। র্যােটা হাঞ্চত ঝুদেঞ্চয র্াইঞ্চর এে। র্ারান্দা দিঞ্চয মেঞ্চত মেঞ্চত মিঞ্চে, হাাঁটু 
মুঞ্চড নতুন একজন দঝ কাজ করঞ্চছ। দনশ্চয পুদেঞ্চের চর…মোঞ্চক মেন মর্াঞ্চঝ না। 
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মিাাঁঞ্চটর মকাঞ্চণ্ আর্ছা হাদস মেঞ্চে। 
  
. 
  
আনাঞ্চতাদেযার ঘটনা 
  
েভীর োঞ্চির ওপর দিঞ্চয রাস্তা। মসই রাস্তার এক পাঞ্চে দমঞ্চসস আপজন র্ঞ্চস আঞ্চছ। 
দর্োে চুে এক তুকবী রমণ্ীর সঞ্চঙ্গ েল্প জুঞ্চডঞ্চছ। 
  
. 
  
অনার্রণ্ 
  
সর্াই একটা মছাঞ্চটা ক্লাসঘঞ্চর এঞ্চস জমা হে। দমস রু্েঞ্চরা  মিেঞ্চেন সর্াই এঞ্চসঞ্চছ। 
দমস চযা উইক, দমস জনসন, দমস রীচ ও অল্প র্যসী দেদক্ষকা িুজন। অযাদন সযাপেযান্ড 
োতা মপদিে দনঞ্চয র্ঞ্চসঞ্চছ। েদি দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র দকছু মেোর িরকার হয। দমস 
রু্েঞ্চরাঞ্চ র পাঞ্চে ইনসঞ্চপক্টর মকেদস র্ঞ্চসঞ্চছ, আর তার মপছঞ্চন এরকুে মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চস 
আঞ্চছন। 
  
মর্ে কতৃবঞ্চের সুর দনঞ্চয দতদন র্েঞ্চত শুরু করঞ্চেন। 
  
আমার মঞ্চন হয এই তিন্ত কতিূর এদেঞ্চযঞ্চছ মসটা জানঞ্চত আপনারা সকঞ্চেই উৎসাহী। 
কারণ্ আপনারা সকঞ্চেই এই সু্কঞ্চের কমবী। এর্ং এই সু্কঞ্চের ভদর্ষযৎ সম্বঞ্চন্ধ 
সুইজারেযান্ড মথঞ্চক অমূেয সাফেয মপঞ্চযঞ্চছন দমিঃ মপাযাঞ্চরা। 
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…আপনারা জাঞ্চনন মাঁদসঞ্চয মপাযাঞ্চরা আন্তজবাদতক েযাদতসম্পন্ন র্যদক্ত। দতদন এই দর্ষঞ্চয 
দনঞ্চজই আপনাঞ্চির র্েঞ্চর্ন। 
  
আদম িুিঃদেত মে তিন্ত এেঞ্চনা মেষ হযদন, দকন্তু আজ একথা র্োর সময এঞ্চসঞ্চছ 
মেগুঞ্চো মোেসা হওযা িরকার। কাঞ্চজই আমার কতিূর এদেঞ্চযদছ মসটা েদি আপনাঞ্চির 
জানাঞ্চনা োয তঞ্চর্ দনশ্চযই আপনারা দকছুটা স্বদস্ত পাঞ্চর্ন। 
  
দমস রু্েঞ্চরা  মকেদসর দিঞ্চক তাকায। ইনসঞ্চপক্টর উঞ্চি িাাঁদডঞ্চয র্ঞ্চে, মিেুন 
সরকারীভাঞ্চর্ আদম ো জাদন সর্টাই আপনাঞ্চির র্েঞ্চত পাদর না, তঞ্চর্ আমরা েঞ্চথষ্ট 
এদেঞ্চযদছ এর্ং এই সু্কঞ্চের অপরাধগুঞ্চো মক র্া কারা সংঘদটত কঞ্চরদছঞ্চো মস সম্বঞ্চন্ধও 
একটা পষ্ট ধারণ্া এঞ্চস মেঞ্চছ। এর মর্দে দকছু র্েঞ্চত চাই না। আমার র্নু্ধ দমিঃ 
মপাযাঞ্চরা সরকারী মোপনীযতায আর্দ্ধ নন। দতদন তার র্ক্তর্য আপনাঞ্চির জানাঞ্চত 
পাঞ্চরন। আদম জাদন আপনারা সর্াই মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্কর একদনষ্ঠ কমবী। 
  
দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র ওপরও আপনাঞ্চির শ্রদ্ধা ও ভদক্ত ভাঞ্চোর্াসা রঞ্চযঞ্চছ। সুতরাং আদম 
আো করঞ্চর্া মে, দমিঃ মপাযাঞ্চরা মে সর্ দর্ষঞ্চয আপনাঞ্চির জানাঞ্চর্ন মসগুঞ্চো আপনারা 
মোপন রােঞ্চর্ন। কারণ্ র্াজাঞ্চর েত কম গুজর্ ছডাঞ্চর্ ততই মঙ্গে। অতএর্ 
আপনাঞ্চির অনুঞ্চরাধ করঞ্চর্া মেন ের্রগুঞ্চো র্াইঞ্চর প্রকাে না হয, এঞ্চত আপনারা 
সকঞ্চেই রাজী…। 
  
মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন, আপনাঞ্চির সকঞ্চেরই এই কটাদিন মর্ে অোদন্তঞ্চত কাটঞ্চো। 
আপনাঞ্চির অস্বদস্ত আর িুদশ্চন্তা আদম রু্দঝ, দর্শ্বাস করুন। দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র কষ্ট হঞ্চযঞ্চছ 
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সর্ঞ্চচঞ্চয মর্দে। দকন্তু আপনারাও কম কষ্ট পানদন। দতনজন সহকমবীঞ্চক আপনারা 
হাদরঞ্চযঞ্চছন োঞ্চির একজন র্হুদিন দছঞ্চেন। আদম দমস ভযাদিটাঞ্চটবর কথা র্েদছ। দমস 
দিঙ্গার ও মািঞ্চমাযাঞ্চজে ব্লাে অর্েযই নর্ােত। মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চো মে, আপনাঞ্চির 
সামঞ্চনই র্ঞ্চস আঞ্চছ মসই দনমবম হতযাকারী। 
  
একটা ফঞ্চটা পঞ্চকট মথঞ্চক মর্র কঞ্চরন। প্রথঞ্চম আদম এই ফঞ্চটা আপনাঞ্চির মিোঞ্চত 
চাই, মকেদস ফঞ্চটাটা দনঞ্চয দমস রু্েঞ্চরা ঞ্চক মিয। দমস রু্েঞ্চরাঞ্চ র হাত মথঞ্চক সর্াই 
দনঞ্চয মিঞ্চে। 
  
আপনাঞ্চির সকেঞ্চকই দজজ্ঞাসা করদছ…মকউ কী আপনারা ফঞ্চটার মমঞ্চযটাঞ্চক দচনঞ্চত 
মপঞ্চরঞ্চছন? 
  
সকঞ্চেই ঘাড নাদডঞ্চয র্েঞ্চো, না। মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চো, মচনা উদচত। আদম মজঞ্চনভা মথঞ্চক 
ফঞ্চটাটা মপঞ্চযদছ…রাজকুমারী োইস্তার। 
  
দমস চযা উইক মচাঁদচঞ্চয ওঞ্চি, দকন্তু এঞ্চতা োইস্তা নয। 
  
মপাযাঞ্চরা র্েঞ্চেন, মসই মতা কথা, আমাঞ্চির এই কাদহনীর ের্দনকা উঞ্চিদছে রামাঞ্চত 
মসোঞ্চন আপনারা সকঞ্চেই জাঞ্চনন। 
  
উত্তর দিঞ্চক পাহাঞ্চড রাজকুমার আদের দর্মান ধ্বংস হঞ্চয পঞ্চড। র্হুদিন মসটার মকাঞ্চনা 
মোাঁজ পাওযা োযদন। রাজকুমার আদের মিঞ্চহ একদট মূেযর্ান র্স্তুর সন্ধান পাওযা মেে 
না। মসদট রাজকুমার সর্সময সঞ্চঙ্গ সঞ্চঙ্গ রােঞ্চতন। গুজর্ মসদট নাদক এঞ্চিঞ্চে 
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এঞ্চসঞ্চছ।..রাজকুমার আদে ইউসুঞ্চফর একমাে ঘদনষ্ঠ জীদর্ত আত্মীযার কাঞ্চছ দছঞ্চেন। 
মমঞ্চযদট তার েুডতুঞ্চতা মর্ান–সুইজারেযাঞ্চন্ড সু্কঞ্চে পডঞ্চতা। ধঞ্চর মনওযা োক মস র্স্তুদট 
েদি দনরাপঞ্চি রামাঞ্চতর র্াইঞ্চর দনঞ্চয আসা হঞ্চয থাঞ্চক মতা মসদট আসঞ্চে রাজকুমারী 
োইস্তার কাঞ্চছ র্া তার মকাঞ্চনা আত্মীয র্া অদভভার্কঞ্চির হাঞ্চত থাকঞ্চর্, তাই দকছু দকছু 
অনুচর মেঞ্চে রইঞ্চো। তার কাকা আমীর ইব্রাদহঞ্চমর মপছঞ্চন আর রাজকুমারীর মপছঞ্চন। 
জানা দছে এর পঞ্চর মস মমঞ্চ ার্যাঞ্চঙ্ক আসঞ্চর্, কাঞ্চজই েুর্ই স্বাভাদর্ক মে, এোঞ্চন 
কাউঞ্চক চাকদর দনঞ্চত পািাঞ্চনা হঞ্চর্। োঞ্চত রাজকুমারীর সাক্ষাৎপ্রাথবী সর্ মোঞ্চকর ওপঞ্চর 
কডা নজর রাো োয। তার দচদিপে মটদেঞ্চফাঞ্চনর সর্ সংর্াি জানা োয। দকন্তু এর 
মচঞ্চযও আঞ্চরা সহজ দকন্তু আঞ্চরা কােবকরী একটা পথ রাজকুমারী োইস্তাঞ্চক চুদর কঞ্চর 
তাঞ্চিরই কাউঞ্চক একজনঞ্চক রাজকুমারী সাদজঞ্চয এই সু্কঞ্চে পািাঞ্চনা হে। কাজটা 
মমাঞ্চটই কদিন নয কারণ্ আমীর ইব্রাদহম দমেঞ্চর দছঞ্চেন। েরমকাঞ্চের মেষদিঞ্চকর আঞ্চে 
ইংেযাঞ্চন্ড আসার তার মকাঞ্চনা ইচ্ছাই দছে না। মমঞ্চযদটঞ্চক দমস রু্েঞ্চরা  মচাঞ্চে 
মিঞ্চেনদন। রাজকুমারীর অভযথবনার সর্ র্যর্স্থাই মতা দতদন েন্ডঞ্চনর িূতার্াঞ্চসর মাধযঞ্চম 
কঞ্চরদছঞ্চেন। 
  
. 
  
মপাযাঞ্চরার দর্ঞ্চিষণ্ 
  
দমঞ্চসস আপজন মমঞ্চ ার্যাঙ্ক সু্কঞ্চের র্ারান্দা দিঞ্চয হাাঁটঞ্চত হাাঁটঞ্চত ভুঞ্চে মেঞ্চো মে এইমাে 
তার মচাঞ্চের সামঞ্চন এক মরামহষবক নাটঞ্চকর অদভনয হঞ্চো। এই মুহূঞ্চতব মা শুধু তার 
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সন্তান েুাঁজঞ্চছ। পদরতযক্ত ক্লাসঘঞ্চর তার মিো মপঞ্চো। জুদেযা ম ঞ্চস্কর ওপঞ্চর ঝুাঁঞ্চক, 
একটু মিদে দজভ র্ার কঞ্চর রচনা মেের্ার িারুণ্ পদরশ্রঞ্চম র্যস্ত। 
  
মাঞ্চক মিঞ্চেই একছুঞ্চট মাঞ্চযর কাঞ্চছ দেঞ্চয তার ওপঞ্চর ঝাাঁদপঞ্চয পডঞ্চো। মাঞ্চক জদডঞ্চয 
ধঞ্চর র্ঞ্চে, মাঞ্চো। 
  
পরমুহূঞ্চতব সঞ্চচতন হে এেন মতা র্ঞ্চডা হঞ্চযঞ্চছ। জুদেযা র্েঞ্চো, ওিঃ, ভীষণ্ ভাঞ্চো 
োেঞ্চছ তুদম দফরঞ্চে র্ঞ্চে। জুদেযা র্ঞ্চে, দমস রীঞ্চচর রচনা দেেদছ। অদু্ভত অদু্ভত দর্ষয 
দকন্তু এটা দক দেেঞ্চছা মিদে? দমঞ্চসস আপজন ঝুাঁঞ্চক পঞ্চড মেোটা মিঞ্চে। 
  
 পৃষ্ঠার ওপঞ্চরই দেঞ্চরানাম মেো-রচনার দর্ষয তার দনঞ্চচ। নয-িে োইন মেো হঞ্চযঞ্চছ, 
জুদেযার আাঁকা-র্াাঁকা অক্ষঞ্চর। দমঞ্চসস আপজন পঞ্চড মিঞ্চে হতযার প্রদত মযাকঞ্চর্থ ও 
মেদ  মযাকঞ্চর্ঞ্চথর মঞ্চনাভাঞ্চর্র তুেনামূেক বর্ষময। 
  
. 
  
উত্তরাদধকার 
  
দমিঃ রদর্নসন নাঞ্চম একজন ভদ্রঞ্চোক আপনার সঞ্চঙ্গ মিো করঞ্চর্ র্ঞ্চে এঞ্চসঞ্চছন সযার। 
  
ওিঃ, মপাযাঞ্চরা সামঞ্চনর মটদর্ঞ্চে দচদিটা দনঞ্চয মচাে রু্দেঞ্চয মর্ে দচন্তাদন্বত হঞ্চেন, র্েঞ্চেন 
মভতঞ্চর দনঞ্চয এঞ্চসা জজব…। 
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শুধু কঞ্চযক োইঞ্চনর দচদি। মপাযাঞ্চরা দচদি রােঞ্চেন..দমিঃ রদর্নসন ঘঞ্চর ঢুকঞ্চতই দতদন 
উঞ্চি িাাঁডান। মাথা দনচু কঞ্চর অদভর্ািন জাদনঞ্চয করমিবন করঞ্চেন তারপর মচযাঞ্চর 
র্সঞ্চত র্েঞ্চেন। 
  
দমিঃ রদর্নসন র্ঞ্চস রুমাে দিঞ্চয তার মস্ত র্ঞ্চডা হেুি মুেটা মুঞ্চছ মন্তর্য করঞ্চেন মে 
দিনটা মর্ে েরম…। 
  
দমিঃ রদর্নসন র্ঞ্চেন, কত দকছুই মতা মোনা োয…মসই মর্চারী মমঞ্চযর মছাঞ্চটাঞ্চর্ো 
মথঞ্চকই নাদক সু্কঞ্চে দেদক্ষকার ওপর প্রর্ে ভীদত, মঞ্চনর সমীক্ষঞ্চকরা মর্ে ভাঞ্চো 
দর্ঞ্চিষণ্ কঞ্চর মিেঞ্চত পারঞ্চর্। তঞ্চর্ অন্তত েঘু িাদযঞ্চের অঞ্চনকর্ার প্রাণ্পণ্ মচষ্টা 
করঞ্চর্। 
  
মপাযাঞ্চরা র্ঞ্চেন, হযাাঁ েুদক্তটা মন্দ না তঞ্চর্ আমার ধারণ্া…মাপ করঞ্চর্ন ওসর্ েুদক্ত মধাঞ্চপ 
দটকঞ্চর্ না। 
  
আদমও একমত..িাণ্ডা মাথায েুন এঞ্চকর্াঞ্চর, তরু্..ওর দনষ্কেঙ্ক চদরঞ্চের কথাটা ওরা র্ড 
েোয মঘাষণ্া করঞ্চর্। মিোঞ্চর্ কত দর্েযাত মোঞ্চকর ও মসঞ্চক্রটাদর দছঞ্চো। ওর েুঞ্চদ্ধ 
চাকদরর কথা র্েঞ্চর্। মসোঞ্চন মতা মকাঞ্চনা িাে মনই। অনয পঞ্চক্ষর চর মসঞ্চজ গুপ্তচর 
রৃ্দত্ত করঞ্চতা। এত অল্পর্যস…দকন্তু িারুণ্ চাোক। দক প্রচণ্ড মোভ…একা একা কাজ 
চাদেঞ্চয দর্রাট মোঞ্চভর ধন হস্তেত করা। দর্রাট োভ। 
  
দমিঃ রদর্নসন সামঞ্চনর দিঞ্চক ঝুাঁঞ্চক র্ঞ্চে, ওগুঞ্চো মকাথায দমিঃ মপাযাঞ্চরা? 
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আপদন দনশ্চযই তা জাঞ্চনন। হযাাঁ তা মতা র্ঞ্চটই। র্যাঙ্কগুঞ্চো মর্ে উপকারী প্রদতষ্ঠান কী 
র্ঞ্চেন। মপাযাঞ্চরা হাসঞ্চেন, আমাঞ্চির দক দেঞ্চর্র েীত োওযার প্রঞ্চযাজন আঞ্চছ? 
  
রদর্নসন উঞ্চি িাাঁডাঞ্চেন… 
  
আমার কাঞ্চজর জনয আদম পাদরশ্রদমক মনঞ্চর্া রু্ঝঞ্চেন। আমার পাদরশ্রদমকও দকন্তু মর্ে 
মমাটা অঞ্চঙ্কর, তঞ্চর্ িকঞ্চর্া না। 
  
মমঞ্চযদট তার মচাঞ্চে মচাে মরঞ্চে তাকাঞ্চো, জাদন আপদন িকঞ্চর্ন না। আমার সাহাঞ্চেযরও 
প্রঞ্চযাজন আঞ্চছ। আদম এসর্ দকছু রু্দঝ না। 
  
মঞ্চন হঞ্চচ্ছ আপদন মর্ে রু্দদ্ধমতী। আচ্ছা, এগুঞ্চো তাহঞ্চে দনঞ্চয োই? আপদন একটাও 
রােঞ্চর্ন না? 
  
অযাদেে র্ঞ্চে, না আদম রােঞ্চত চাই না। মুে োে কঞ্চর র্েঞ্চে, আপদন ভার্ঞ্চছন অদু্ভত 
তাই না, মকন মরঞ্চে দিদচ্ছ না একটা চুনী একটা পান্না অন্তত। আমার আপদত্ত দছে না, 
একদিন আমরা মসই অনুঞ্চচ্ছিটা পডোম–মসোঞ্চন আঞ্চছ একজন নারীর কথা োর মূেয 
চুনীর মচঞ্চযও মর্দে।…তাই আমার মকাঞ্চনা রত্ন চাই না। না থাকাই মর্াধ হয ভাঞ্চো। 
  
 মঞ্চন মঞ্চন রদর্নসন র্েঞ্চো, দর্দচে নারী। 
  
র্াদড মথঞ্চক মর্দরঞ্চয দনঞ্চজর মরােঞ্চসর দিঞ্চক এদেঞ্চয মেঞ্চত মেঞ্চত আর্ার র্েঞ্চেন দর্দচে 
নারী। 
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