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০১. 
 
 ক্লাবের এক ককাবে যারা কেদিন আের জদিব়ে েবেদিবেন, িািো কিাকদ্দিার েযাপাবর, 
তাবির প্রবতযবকই কেশ ঝানু কোক। েবেদিে দিিঃ িাদটিনবেে, দিিঃ রুকাে নও দেউদ়েে। 
এবির িবযয ককউ অ্যাটদনি, ককউ ো েযাদরস্টার আর েবে দিবেন েদেদেটার দিিঃ দিভে। 
দতদন অ্বনক কিবেবিন, অ্বনক দশবেবিন দকন্তু আর কাউবক দতদন িািো করবত েবেন 
না। নদিপত্তবরর ওপর কচাে েুদেব়ে েবেন, িািো কবর োভ দক, িািো চাোোর ঝদি 
কি ন়ে, েরচও দেস্তর। তার চাইবত কচষ্টা কবরা আপবে িািো দিদটব়ে কনোর। 
 
দিিঃ দিভে অ্পরায দেজ্ঞাবন একজন পদিত। একটা িািো দনব়ে আবোচনা চেদিে। 
ওল্ড কেদেবত কয েুবনর িািো চেদিবো তাই দনব়ে একটা তকি কেবয উবেদিে। েুবনর 
িািো কজারাবো দকনা তা প্রিাে িাদেে করা যা়েদন, িািো ওল্ড ককাবেি দিব়েবি। 
 
দিিঃ িাদটিনবেে েেবো কয কিাডাবতই ভুে হব়েদিে। েেবিবড দিিঃ দিদিদচ ককন কয 
একটা উদকবের কিা়ে ককে িাাঁডা করাবত কিে কক জাবন। আোিী পবের ককৌেুেী 
দকভাবে তাবক নাস্তানােুি করে কিেবে কতা। এরপর আর িািো কটবক। 
 
দেউদ়েবের িবত ওই েযাপাবর জুদর কোঁবক েেে। জদনব়েে িবন কবরন কয উদকবের 
োবেযর উপর দনভির না কবর উপা়ে দিবো না। তািাডা কে োেয ভােই দিদিে। হোৎ 
কে অ্িন কেফাাঁে কিা েেবে তা ককউ ভাবেদন। 
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দিিঃ দক্লভাে েেবেন, তা ভােুক কেটা ককান কিা ন়ে। দকন্তু কিদিকযাে এদভবিবির উপর 
ককেটাবক িাাঁড কদরব়ে কযত। দিভে তেবনা ককান কিা েবেদন। 
 
দিিঃ দিভে েেবো, দতদন অ্বনক েইপত্তর ঘাটবেন, দতদন েুঝবত পারবেন না হতযাবক 
ককন আিরা আিাবির দচন্তা দকিংো আবোচনার একটা প্রািদিক ঘটনা দহবেবে গ্রহে 
কদর। হতযা হে েিাদি, অ্বনক দিন আবি কিবকই হতযাকারীর িবযয যার েূচনা হবত 
িাবক। হতযা রহেয যদি েুঝবত হ়ে তাহবেই েূচনা পেি েুঝবত হবে। প্রিি অ্বের 
প্রিি িৃশয কযটা যীবর যীবর পঞ্চি অ্বে িৃবশয এদিব়ে কযবত হবে। পঞ্চি অ্বের কশষ 
িৃশয হে হতযার িৃশয। তা কতািরা কশষ িৃশযটাবক কিাডা়ে েোবত চাও। ওই কবর 
িািো়ে কজতা যা়ে দকন্তু হতযা রহেয কোঝা যা়ে না। দিভে েেত োিবো রহেয কাদহনী 
এিন হবে েূচনা কিবক শুরু হবে েিাদি হবে হতযা়ে। দিভবের েঙ্গীরা তাবক েুবডা 
েেবত োিবো এেিং তাবক অ্েের দনবত েেবো। 
 
দিভে নানারকবির হতযার রহেয কাদহনীর কিা ভােবত ভােবত োদডবত ঢুকবেন। 
ঢুবকই দতদন কটদেবের ওপর একটা দচদে কিেবত কপবেন। কেটা পডবত পডবত তার 
িুবের কচহারা পােবট কিে। দতদন েেবত োিবেন এতদিন পবর কী আশ্চযি। তাবক 
হুদশ়োর িাকবত হবে। তেন তাবক যদি ককউ কিেত তাহবে হ়েবতা েেবতা, দতদন তাাঁর 
জীেবনর একটা কিৌদেক েিেযার োিবন এবে িাাঁদডব়েবিন। 
 
. 
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০২. 
 
 ১১ই জানু়োরী 
 
হােপাতাবের দেিানা়ে কে শুব়েদিে। তার ককাকাদনর আও়োবজ নােি এবে তার িািা়ে 
হাত দিব়ে তাবক দজজ্ঞাো করবো, তার েুে কষ্ট হবি দকনা। 
 
িাকি কহা়োটাবরর েতযই কষ্ট হদিে। যদিও নাবেির স্ববর েহানুভূদত দিে তেুও তার 
ভাবো োিদিবো না। কে আত্মহতযা করবত দিব়েও পাবরদন। পাহাবডর ওপর কিবক ঝাাঁপ 
দিব়েও িাবির িািা়ে আটবক দিব়েদিে। অ্বনযরা তাবক উদ্ধার কবর। তার চাকরী কনই, 
তাাঁর স্ত্রী তাবক কিবড দিব়ে চবে কিবি। কোঁবচ উবে কেদক স্বাভাদেক জীেন যাপন করবে? 
েোই তাবক কৃপা করবে। অ্বনযরা তাবক আঙু্গে কিদেব়ে েেবে এই কোকটা আত্মহতযা 
করবত দিব়েদিে। এটা েুেই েজ্জার েযাপার। তাহবে কে ককন কোঁবচ উেবো। 
 
তাবক নােি ঘুবির ওষুয দিবত চাইবে দতদন ওষুয কেবত রাদজ হবেন না। তাবক ককন 
োাঁচাবনা হে এই কিা দজজ্ঞাো করবত নােি েেবেন, আত্মহতযা করা িহাপাপ। 
 
িাকিবহা়োটাবরর কেবে পাপ ন়ে। কে েেে কয, কে িাদেবকর িাদডবত কবর কারোনা়ে 
যাদিে। িাদেক এযাকদেবিন্ট ঘদটব়ে েেবো। তাবক েো হবো ঘণ্টা়ে ৫০ দকদি 
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চাোদিবেন ককন, ককন দতদন ৩০ দক.দি. চাোদিবেন না? উত্তবর দতদন েেবেন, তাহবে 
নাদক ইনেুবরবের টাকা পাও়ো যাবে না। দতদন দিবিয োেয কিনদন, উদকবের কাবি 
দতদন েতয কিা েেবেন, তার জনয তার চাকরী চবে যা়ে। তার জনয তার েনু্ধরা তাবক 
তযাি কবর এেিং তাবিরই একজবনর েবঙ্গ ভাে হবে তার স্ত্রীও তাবক তযাি কবর। কেই 
িুিঃবে কে পাহাড কিবক ঝাাঁপ কি়ে। কে োাঁচবত চা়ে না তবে ককন তাবক োাঁচাবনা হবো। 
 
নােি েেবো, োাঁচা িরা েেই ঈশ্ববরর হাবত। দতদনই োাঁচা িরার িাদেক। 
 
. 
 
১৪ই কফব্রু়োরী 
 
একো ঘবর একটা কািবজর উপর কে েে প্ল্যান অ্নুযা়েী দেবে যাদিে। কটদেবের 
আবো়ে কে িুেদট কিো কিে না। কে িুেদট েডই দনষু্ঠর কে শুযু প্রদতবশায চা়ে। 
কািবজর উপর কে হতযার প্ল্যান দেবে যাদিে। কেবেম্বর িাবের একটা তাদরবে কে 
হতযা করবে। কে ফা়োর কপ্ল্বের কাবি এদিব়ে কিে। ফা়োর কপ্ল্বে আগুন জ্বাোদিে। 
কেই আগুবনর িবযয কািজোনা কে দনবেপ করে। আগুবনর দিবক তাদকব়ে কে েেবো, 
যাক েিস্ত প্রিাে পুবড যাও়োই ভবো। তার িািার প্ল্যান কেনও পুবড িাই হবে না। 
 
. 
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৮ই িাচি 
 
পুদেে কদিশনার ও তার কিব়ে দেেদভ়োর িাদড চাদেব়ে দফরদিবেন। দেেদভ়োবরর 
কচাবে জে। তার োো তাবক োন্ত্বনা দিদিবেন কয, কে কতা ককান অ্নযা়ে কবরদন। তবে 
কে কাাঁিবি ককন? দতদন কিব়েবক সু্কে কিবক িাদডব়ে এবনবিন। সু্কবের অ্েস্থাটা 
কজেোনার িত। দেেদভ়োবরর ককান কিাষ না িাকবেও কে কিাষ স্বীকার করবত োযয 
হব়েদিে। ককননা কে কিাষ অ্স্বীকার করবেও দতদন তা কিবন কনবেন না এই ভব়ে 
অ্স্বীকার করবে দতদন েবেবহর কচাবে তাদকব়ে িাকবেন, এই কভবে দেেদভ়ো কভবেদিে 
কয তার চাইবত শাদস্ত পাও়ো ভাবো। আজ েকাবে দেেদভ়োর সু্কবের কহিদিবেে 
একদট দচদেবত জানাে। 
 
দেিযােব়ে িােীবির কািজপে চুদর যাদিে, তার কনযা দেেদভ়োর দেরুবদ্ধ একজন 
নাদেশ জানা়ে। নানাভাবে প্রশ্ন কবর তারা দেেদভ়োবকই কচার েবেহ কবরন। অ্েশয 
কচারাই িাে কে ককািা়ে করবেবি তা এেনও জানা যা়েদন। জাদন েের শুবন আপদন 
িিিাহত হবেন দকন্তু কয োদেকা চুদরবত হাত পাদকব়েবি তাবক দেিযােব়ে রাো েম্ভে ন়ে। 
আপদন যদি এই দচদে কপব়ে দনবজ আবেন তারা এদেবষব়ে আপনার োবি কিা েেবত 
পাবরন। 
 
েুপাদরবন্টবন্ট দনবজই দিব়ে েুবঝদিবেন দেেদভ়ো দনবিিাষ। দতদন অ্বনক কচার িাকাত 
কঘবটবিন। দতদন এটাও েুবঝদিবেন তারা প্রশ্ন কবর কিব়েটাবক কিাষ স্বীকার কদরব়েবিন। 
দতদন তার কিব়েবক সু্কে কিবক িাদডব়ে দনব়ে যাবিন। যদি িরকার হ়ে তারা পুদেবে 
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েের দিবত পাবরন। তারা না দিবে দতদনই তা করবেন। দেেদভ়োর িেনরতা িুেদটর 
দিবক কচব়ে িাদডবত কযবত কযবত তার োো তাবক দজজ্ঞাো করবেন কয, কে কিাষী না 
হবেও ককন কিাষ স্বীকার করে। 
 
আেবে দশশুরা ভব়ে তার কিাষ স্বীকার কবর। 
 
. 
 
১৯কশ এদপ্রে 
 
কেো-কটোর েের যারা রাবেন কেদভেবক না কচনার কিা তাবির ন়ে। কে একজন 
কেবো়োড। ফুটেে, দিবকট, িল্ফ, োাঁতার ইতযাদি যােতী়ে কেো়ে কে পটু। তার 
েেবচব়ে েড গুে হারবেও তার িুবের হাদেটা ম্লান হ়ে না। তার েেচাইবত উবেেবযািয 
হে তার স্ত্রীভািয। দতদন েযাদতোন ও অ্িিোন। কেদভবের ে়েে এেন ৩৩, তার প্রিি 
স্ত্রীর েবঙ্গ তার দেবিি ঘবটবি। তার দিতী়ে স্ত্রী ককা। এত দকিুর পবর তার িবন একটা 
অ্স্বদস্তর কাটা দেবয আবি। দোঁদড কেব়ে কনবি এে কেদভে। 
 
কব়েকদিন আবি ফ্রাে কিবক দফবরবি তারা েস্ত্রীক। 
 
ককা েেবো, তার েনু্ধ শাদট তাবক োিবনর জুবন নরওব়েবত কযবত দেবেবি দকন্তু 
কেবেম্ববর যদি কযাদিদে়োর কাবি যাও়ো হ়ে তাহবে দক জুন িাবে যাও়ো েম্ভে হবে। 
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কেদভে েেবো, এই তারা ফ্রাে কিবক দফরবেন। কেবেম্ববর যদি কযাদিদে়োর কাবি যাই, 
তাহবে জুন িাবে যাও়ো েম্ভে হবে না। 
 
ককা েেবেন কযাদিদে়ো তার িাব়ের িতন, েযার িযািু কিদেদে়োবনর স্ত্রী দতদন। যার 
োহাযযনা  কপবে দতদন জীেবন িাাঁডাবত পারবতন না। দযদন তার অ্দেভােক দিবেন। দতদন 
তাবক তার কিবের িত িানুষ করবিন। প্রদতেির কেবেম্বর িাবে দতদন তার োদড দিব়ে 
িাবকন। এোবর যদি দতদন না যান তাহবে োরাপ কিোবে। তািাডা কতািাবকও দতদন 
দনব়ে কযবত েবেবিন। 
 
ককার েক্তেয ভদ্রিদহো িারা কিবে দেস্তর টাকা পাবে েবে যাও়ো উদচত। তািাডা 
টাকার উপর কযাদিদে়োর হাত কনই, এটা কোঝাে কেদভে। দতদন ভাবোোবেন েবে তার 
কাবি তারা যাবে। িযািু তার িৃতুযর েি়ে কয েযেস্থা কবর কিবিন, কেই অ্নুযা়েী 
কযাদিদে়ো তার জীেনিশা়ে কে টাকার েুি পাবে। উইবে কেো আবি কযাদিদে়োর িৃতুযর 
পর এিদনবতই কেই টাকা স্ত্রীর কাবি চবে আেবে। কযাদিো কেই উইে পাল্টাবত পাবরন 
না। 
 
ককা েেবো তাবক ভাবোোেবেও ককাবক দতদন ভাবোোবেন না। দতদন অ্বেবক 
ভাবোোেবতন। তার িবত িোে পব়েবন্ট েোই তাবক কঘন্নার কচাবে কিবে। ককা েেবো 
কয, অ্বের প্রদত তার এেনও অ্স্বদস্ত যা়েদন। তার িবন হ়ে কে তার প্রদত অ্নযা়ে 
কবরবি। আেবে অ্বের কাি কিবক কেদভে দিবভিাে চা়ে দকন্তু কে িন কিবক তা দিবত 
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না চাইবেও কেদভবের কিা কভবে একোবকয তাবক দিবভােি কবর কি়ে। ককননা কে ককা-
কক ভাবোোেত। অ্বেবক দনব়ে ককা একটু দেরক্ত। তার িবন হে কেদভে একটু কেদশ 
োডাোদড করবি। কে তার দিতী়ে স্ত্রীবক দনব়ে িুদট কাটাবত কেডাবত যাবি এোবন প্রিি 
স্ত্রীবক িাকার ককান প্রব়োজন আবি? 
 
কেদভে েেবো, তাবক কয িাকা হে কারে প্রদত েির তাবক কেোবন িাকা হ়ে। অ্বে 
প্রদতোবরর িত এোবরও আেবে, ককন না তাবত প্রদতপন্ন হবে কয, কেদভেবক ভাবো 
িবনই দনব়েবি। কেদভে েেবো, অ্বের েবঙ্গ কে েনু্ধবের িত েম্পকি রােবত চা়ে। 
এইকিা শুবন ককার ভাবো োিবো না। কেদভে েেবো কয, তার দচদে কপব়ে কে েুশী 
হব়েবি। এটা কযাদিদে়োবক জাদনব়ে কিওযা কহাক কেবেম্ববর তারা িুজবনই তার োদডবত 
উেবে। 
 
. 
 
৩০কশ এদপ্রে 
 
কেদভবের দচদে কপব়ে পািে হব়েবি েবে কেই দচদে কে তার ভগ্নীর দিবক িুাঁবড দিবেন, 
কযাদিদে়ো কিরীর ে়েে িদেশ, দকন্তু কে তার িাব়ের িৃতুযর পর আর দেব়ে কবরদন। 
কিদর তার দপেীিার কাবি আবি। 
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কযাদিে়ো েেবেন কয তাবক কেবেম্ববর আেবত েো হব়েবি েবেই দক ওবক আেবত 
হবে। তাও আোর প্রিি স্ত্রীর উপদস্থদতবত দিতী়ে স্ত্রীবক দনব়ে। প্রিি স্ত্রীবক কে তযাি 
কবরবি। দেনা অ্পরাবয। 
 
কিদর েেবেন এেে তার দিতী়ে পত্নীর কিাষ। কে একজন স্ত্রীবক তযাি করবত োহাযয 
কবরবি আোর কেই স্ত্রীবক িুবের উপর অ্পিান করবত চা়ে। 
 
কিরী জানাে একজন ভদ্রবোক তাবির েবঙ্গ আেবি। এটা শুবন দতদন অ্তযন্ত দেরক্ত 
হব়ে েেবেন দেব়ের আবি ককার কপিবন ঘুরত কে এেনও তার কপিন িাবডদন। কনহাত 
কেদভবের িত ভদ্র কিবে েবে এেে করবি। 
 
কিরীর েক্তেয কে আেবত চাইবে তাবক োরে করা যা়ে না। তািাডা কে কহাবটবে 
িাকবে। তাই শুবন কযাদিদে়ো েেবেন, দতদন আর কাউবক কনিন্তন্ন করবেন না। দতদন 
কেদভবের কিা েেবেন কেহা়ো একটা কিব়ের পাো়ে পবড কয অ্বের িত েউবক তযাি 
করবত পাবরন, তার িুে দতদন কিেবত চান না। 
 
কেদভ কিদেদে়োবনর োিবন জানাো তার োিবন কহাবটে, কেোবন হহচচ হো, এই দনভৃত 
েুের প্রাচীর পদরবেবশ এই োদডটা কিাবটও োপ ো়ে না। োদডটা একটা ভ়েের 
ইন্দ্রপতবনর িত। কযাদিদে়ো েেবেন দতদন দক কেদভেবক আেবত দনবষয কবর কিবেন। 
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অ্বে আেবত কিরী েেবেন কয অ্বের নাদক এবত আপদত্ত কনই। কেদভবির েবঙ্গ তার 
এই েযাপাবর কিা হব়েবি। ককা এোবন এবে নাদক েুদশই হবে। 
 
আেবে কেদভে অ্বেবক তযাি কবর অ্স্বদস্তবত আবি। কে তার দেবেক িিংশবন ভুিবি। 
কে তার েিতা কপবত চা়ে। তাই ইবি কবরই এিন েি়ে আেবি যেন দকনা অ্বে 
এোবন িাকবে। 
 
কিরী েেবো, এগুবো আেবে ককার কারোদজ। কে অ্বেবক িবে িারবত চা়ে। 
 
কেদভ কিদেদে়োন েেবেন দেব়ের পবর যারা পুরুষ েনু্ধ দনব়ে ঘুবর কেডা়ে; তাবির পবে 
েেই েম্ভে। এরজনয কেদভেবক পস্তাবত হবে। 
 
. 
 
২৯কশ কি 
 
িাে়েীচাকরটা েে োাঁযািািা কবর দিবি, টিাে রব়েি কেদিবক তাদকব়ে েবে দিে। কে 
ইিংেযাবি যাবে। অ্যাবেন কিক তার োিংবো়ে এবে ঢুকে। টিাবের দিবক তাদকব়ে েেবো 
যাি তাহবে। টিাে োত েির পর তার কিবশ যাবি। কে কাবরা োবি কিা েবে না, 
চাপা স্বভাবের। িতোর তার এক িািার িৃতুয হবেও কে কিবশ যা়েদন, যার েবঙ্গ তার 
প্রকৃদতিত দিে দিে না। তার িা কোঁবচ আবিন। টিাবের ককান কোন কনই। িূর 
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েম্পবকির আত্মী়ো আবি, োো িা িারা কযবত তার োদডবতই িানুষ হব়েদিে। যার স্বািী 
দিবেন কেদভে, দযদন দেেযাত কেবো়োড দতদন কেবেম্ববর িাবে িীবন কযবত চান, দতদন 
ওোবন এক পদরদচতা িদহোর েবঙ্গ কিো করবেন। অ্যাবেন তাবক েযেবিারান ককাবটি 
িাকার পরািশি দিে। 
 
. 
 
২৯কশ জুন 
 
েৃদ্ধ েদেদেটার দিিঃ দিভেবক েযাদরস্টার রুফােি েিি েযােবিারাে ককাবটি িাকবত 
েেবেন। কযোবন রজাি নাবি এক েযদক্তর েউ রান্নার কাজ কবর, যা অ্তযন্ত উপাবি়ে। 
 
রুফােি েিি েেবেন, কেবেম্বর িাবে কহাবটবে ঘর দিেবে এ আশ্বাে দিবেন। ভদ্রবোক 
দনবজর শরীর োরাবত ওোবন যাবেন। কেোবন কিবে পুরবনা েনু্ধোন্ধবের েবঙ্গ কিো 
হবে। েযর িযািুর দেযো স্ত্রী এেন কেোবন িাবকন। এোবর দিব়ে কেদভ কিদেদে়োবনর 
েবঙ্গ কিো করা হবে। দতদন কতা তার েনু্ধর োদডবত িাকবত পারবতন! কেদভ কিদেদে়োন 
যদি জানবত পাবরন কয দতদন েস্ত্রীক এোবন আবি তাহবে িাবঝ িাবঝ ওোবন কনিন্তন্ন 
কবর োও়োবেন। রজােক দিভে েেবেন কয, তার জনয কযন েযােবিারাে ককাবটি ঘর 
ভাডা করা হ়ে। 
 
. 
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২৮কশ জুোই 
 
ককা ও কিি কেো কিেদিে। কিরীক আর কেদভবের কেদি ফাইনাে কেো। কিরীক 
তরুে। কক দজতবে এই কেো়ে েো শক্ত। দতন কেবটর কেো। প্রিি িুদট কেবটর একদট 
দজবতবি কেদভে। অ্নযদট কিরীক। এেন তৃতী়ে কেবটর কেো চেবি হোৎ কিি নািক 
েনু্ধর প্রবেশ ঘটে। কয তার কুিারী জীেবনর েনু্ধ। 
 
ওদিবক িুজবনর কেোই জবি উেবি। কশষ পযিন্ত কেট হারে কেদভে, দজতে কিরীক, 
কেদভে হারার পবর ককাবক জদডব়ে যরে। কে েদতযই কয একজন কেবো়োড তাই তার 
প্রিাে। কেো কেবর কেদভে তার স্ত্রীবক কিবির কিা দজজ্ঞাো করে। 
 
ককা েেবো, কিি-কক কে দহিংবে কবর, কিি দক তাবক দহিংো কবর না? ককননা কে িবন 
কবর দতদন তার স্বািী, এককাবে তার েবঙ্গ তার েনু্ধবের েম্পবকি দিে, দকন্তু আজও কে 
তার েনু্ধ। 
 
. 
 
১০ই আিস্ট 
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েিি কবনিেবক যারা কচবনন তারা েেবেন, কোকদট ভাবো দকন্তু োিবে়োেী, তবে দতদন 
আিশিোিী। এবহন িানুষদট অ্দফে কািরা়ে েবেদিবেন। দতদন ভােদিবেন িদেে 
আবিদরকা়ে তার েযেো কিোশুনা করার জনয একজন কোক িরকার। কেবিটারী একটা 
দিপ রােে। িাকি কহা়োটার নাবির একজন েযদক্ত। দতদন এই নাবি কাউবক কচবনন না। 
 
একটু োবি িাকিবহা়োটার ঘবর ঢুকবেন। তাবক কব়েকদট প্রশ্ন করবেন কবনিে। দজজ্ঞাো 
করবেন দতদন দক হােিাট কক্ল কারোনা়ে কাজ করবতন, কে েম্মদত জানাে। 
 
কে েেবো কে দিবিয োেয কি়েদন েবে তার চাকরী কিবি। কে দিিযা কিা েেবো। 
 
েিি কবনিে েবেন, কয তার একটা েযেো আবি। িদেে আবিদরকা়ে, কেোবন দতদন তার 
িযাবনজার কবর তাবক পাোবত চান, অ্তিঃপর দকিু কিাোতিা হে এেিং তারপর কবনিে 
চবে কিবেন। িাকি কহা়োটাবরর পবকবট তেন নতুন চাকরীর কািজপে; েযাপারটা তার 
কাবি স্ববের িত ঘবট কিে। কে অ্বটােবরর প্রিি েিাবহ যাবে েবে কিা দিে। তার 
শরীর এেনও েুস্থ হ়েদন। কে কেবেম্ববর ককান দনজিন জা়েিা়ে দিব়ে দেশ্রাি কনবে। েিি 
কবনিে তাবক দকিু টাকা দিবেন। কে ককািা়ে যাবে এেনও দেক করবত পারবো না। 
 
. 
 
১৯কশ আিস্ট 
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েুপাদরবটবিন্ট েযাবটে েেবেন, েযে িুদটর োবরাটা কেবজ কিে। দতদন ভােদিবেন িাে 
োবনবকর িুদট দনব়ে ককািাও যাবেন দকন্তু িিবর দক চুদর যরা পবডবি, তার তিবন্তর 
জনয তার যাও়ো হবে না। তার স্ত্রী এটা শুবন েেবেন, কেবেম্বর না হ়ে অ্বটাের িাবে 
যাবে। তার ঘর েুক করা আবি। তাই দতদন েেবেন তার স্ত্রী কেন, কিবেবিব়েবির দনব়ে 
চবে যা়ে। তার তিবন্তর কাজটা তাডাতাদড চুবক কিবে দতদন হিাোবনবকর জনয 
ও়োদশিংটন কিবক কেদডব়ে আেবেন তার োবি দজবির কিো হবে। দজবির পুবরা নাি 
কজিস্ েীচ। এটা পিে না হবেও দিবেে েযাটে করবত রাজী হবেন। 
 
. 
 

  

http://www.bengaliebook.com/


টু ওয়ার্ডস জির া । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

০৩. 
 
৩.১ 
 
 েোদটিংটন কস্টশবন প্ল্যাটফবিি িাাঁদডব়ে টিাে েব়েবির জনয অ্বপো করদিে কিরী। 
টিাে নািার পর তার োবি কিরীর কিো হে। ওরা িুজন কিাটবেোর েনু্ধ, তাবির িবযয 
পেদেদনি়ে হ়ে। 
 
টিাে েেবো কয, কে কহাবটবে িাকবে। কিরী তাবক তার দপেীিার োদড রােবত চা়ে। 
কিরীর কিািত টিাে েেে িাদডবত কিরী িাদড স্টাটি দিে। কিরী েেবো, েোদটিংটন 
কিবক েল্টীক িাে োত িাইে। একটু োবিই আিরা কেোবন কপৌঁবি যাে। দপেীিা 
কতািাবক কিেবে েুশী হবেন। দপেীিার োদডর নাি িাে পব়েন্ট। কিরী জানাে তার 
োদডবত একটা অ্স্বদস্তকর ঘটনা ঘবটবি। কেদভবের েবঙ্গ অ্বের দেবিি ঘবটবি, 
প্রদতেির কেবেম্বর িাবে তারা িুদট কাটাবত আেত। এোর িুজনবক দপদেিা দনিন্ত্রে 
কবরবিন। দকন্তু কেদভে তার দিতী়ো পত্নীবক দনব়ে আেবিন। এটাবতই অ্শাদন্তজনক 
অ্েস্থা হতরী হব়েবি। 
 
টিাে েেবো কয, কেদভে দক জানত কয অ্বে আেবে। দপেীিা তার দচদেবত কেদভেবক 
জাদনব়েদিবেন। টিাে একিা শুবন েুে আশ্চযি হে। 
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কিরী েেবো, আশ্চযি েবে আশ্চযি। এেন আর একটা ফযাশন হব়েবি নতুন েউব়ের েবঙ্গ 
পুরাবনা েউব়ের পদরচ়ে কদরব়ে কিও়ো। ককউ কাবরা েবঙ্গ কিা েেবি না। একটা 
িিিবি আেহাও়ো েৃদষ্ট হবে। এইেি়ে যদি একজন োইবরর কোক িাবক তবে েোই 
স্বাভাদেক ভাবে চেবে। 
 
টিাে অ্বের কিা দজজ্ঞাো করে। অ্বেবক এককােীন ভাবোোেত টিাে। দকন্তু 
কেকিা কে িুে ফুবট েেবত পাবরদন। অ্বের েবঙ্গ কেদভবের দেবিবির কিা কভবে কে 
ইিংেযাি কিবড িােব়ে চবে কিদিে। এতদিন োবি কেদক অ্বের দেবিবির কিা শুবন 
চবে এে? এটা ভােদিে কিরী। 
 
িােে পব়েবন্ট িাদড ঢুকে। েন কপদরব়ে োদড, প্রিবি েইিংরুি। েইিংরুি কপদরব়ে 
ওদিবক োরাো়ে দিব়ে কপৌঁিাে টিাে। কিো হে অ্বের েবঙ্গ, কে ভীষে করািা হব়ে 
কিবি। তার কচাে িুদট উজ্জ্বে। 
 
টিােবক অ্বে কিেবত পা়েদন। অ্বের পাবশ একটা কিব়ে েবে আবি। কিব়েদট দক 
অ্বের েপত্নী? একজন োিা অ্পরজন উগ্র; েুে আকদিক ভাবেই তুেনা করা যা়ে। 
ওদিক কিবক কেদভে োরাো়ে ঢুকে। তার হাবত একটা পদেকা। কেও কিেবত পা়েদন 
টিােবক। এদিব়ে এবে কে েেবো, একটাই িাে কািজ দিে। তা কেইদটই দনব়ে 
এোি। পরিুহূবতি িুদট ঘটনা ঘটে। ককা েেবে িাও। আর অ্বেও হোৎ িুে না তুবে 
হাত োদডব়ে দিে কেদভবের দিবক। কেদভে েুঝবত পারদিে না কািজটা কাবক কিবে। 
হোৎ তীব্র িো়ে ককা েবে উেে কািজটা তাবক কিও়ো কহাক। অ্বে েেবো কয, কে 
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েুঝবত পাবরদন। টিাে কিেবত পাদিে কেদভবের িুে েজ্জা়ে োে হব়ে উবেবি। কে 
ঘবর যাোর েি়ে যািা কেে টিাবের োবি। টিাে কিেে তার কচাবে অ্শ্রুপ্ল্াদেত। 
কেদভ কিদেদে়োনবক েেবেন েে কেদভবের কাি, তাবক আেবত েেবেন, দতদন তার 
নতুন েউবক দনব়ে এবেবিন এেিং এই দনব়ে অ্শাদন্তর েৃদষ্ট হব়েবি। 
 
টিাে েেবো, এবত অ্বের েম্মদত দিে। 
 
 টিােবক দজজ্ঞাো করবেন দতদনও অ্বেবক ভাবোোেবতন দক? 
 
দতদন েেবেন, কয এেনও োবেন। টিাে অ্বেবক দেব়ের প্রস্তাে করবেন েবেই এোবন 
এবেবিন। 
 
দিবেে স্পাইোরবক দনদরদেদেবত কপব়ে েুবডা োটিোর হাটিে তার িবনর কিাটা েুবে 
েেবেন। েোই কিাোতিা েেবিন দকন্তু ককউ কাবরা িবনর কিা েুবে েেবিন না। 
 
হাটিে েুবডা োটিোর েেবেন এরকি কেবনা হ়ে, িুদট েতিবনর িবযয কেবনা ভােোে 
হ়ে। 
 
োোর ঘবর েোই েবেদিে। কিরী টিাে, কেদভে, ককা আর অ্বে। অ্স্বদস্তকর 
পদরদস্থদতর েৃদষ্ট হব়েবি। 
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ককা’র উবদ্দবশয কিরী েেবো, আজ েকাবে নিীর ওপাবর কিদিোি। কেোবন কতািার 
েনু্ধ দিিঃ েযাদটিার েবঙ্গ কিো হব়েদিে। কাে রাদেবত তাবক এোবন কেবত েবেদি। 
 
ককা েেবো, তার েবঙ্গও কিবির কিো হব়েবি। কিি ইটার কহি কহাবটবে উবেবি। 
 
কেদভে েেবো, কে একটু কহাবটে কিবক ঘুবর আেবে। আিা কিরী নিী পাবরর জনয 
আজকাে কে়ো পারাপার েযেস্থা হব়েবি। তাই না? 
 
কিরী জানাে কভার কিবক রাত কিডটা পযিন্ত কে়ো পারাপার করা যা়ে। কেদভে েেবো, 
েোই দিবে একদিন নিীপার হব়ে কিবির কহাবটবে যাবো। 
 
টিাে অ্বেবক দজজ্ঞাো করবো আজকাে দক আর তুদি দপ়োবনা োজাও না? 
 
অ্বে েেবে, ভাবো োবি না। 
 
টিাে েেবো, এককাবে তুদি চিৎকার দপ়োবনা োজাবত। 
 
অ্বে েেবো, দপ়োবনা কিবড দিব়েদি। 
 
কেদভে েেবো, দপ়োবনা কিবড কিও়ো উদচত ন়ে। 
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ককা েেবো, তুদি কবে কিবক আোর দপ়োবনার েিজিার হবে কেদভে? 
 
কেদভে েেবো, অ্বের হাত কতা েুে কিাট। অ্ত কিাট হাত দিব়ে অ্বকিোবক যরা েুে 
েুদেবয ন়ে। 
 
অ্বে েেবো, তার কবড আঙু্গে েুে েম্বা। 
 
ককা েেবো, যার কবড আঙু্গে েুে েম্বা হ়ে তারা স্বািিপর হ়ে। নানারকি আবোচনা হে 
কবড আঙু্গে দনব়ে। 
 
কিরী েেবো, ককা দক হাত কিেবত পাবর? 
 
এক কজযাদতষী েবেদিে তাবক কয, তার অ্বনক কিবেবিব়ে হবে। দকন্তু এেবনা তার 
দেব়েই হ়েদন। কে অ্বনক িূরবিশ যাবে একিা দেক হবো? িদেশ েির ে়েবেও কে 
ইিংেযাি কিবড ককািাও যা়েদন। টিাবের এই কিাগুবো একটু করুে কশানাে। টিাে 
তাবক আশা দিে। কিরী কহবে েেবো, িুদটর কশবষ তুদি দক আিাবক িােব়ে দনব়ে যাবে। 
একিা়ে েজ্জা কপে টিাে। েোই হােদিে টিাবের কিা়ে। একজন েদেদেটর দিভে 
আজ রাবত এোবন োবেন। েুবডা িানুষ আড্ডাোজ। 
 
ককা েেবো, কে েুবডাবির েবঙ্গ কিবশ না। 
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৩.২ 
 
 একটু আবি দিনাবরর পাো কশষ হব়েবি। প্রশস্ত েইিংরুবি এবে জবডা হব়েবি েোই। 
দিিঃ দিভে তাবির েবঙ্গ জবডা হব়েবিন। িানোজনা চেদিে। দিিঃ দিভে ভােবেন 
কযৌেবনর িতন েি়ে আর হ়ে না। কিরী েেবো, একটু ব্রীজ কেো যাক; কেদশেে 
হ়েবতা কেো যাবে না কারে দপেীিা িাকবেন। দতদন এেন আর নীবচ নাবিন না। 
 
কিা়ে কিি পডে। ককা তার নাবচর েঙ্গী কবর দনে েযাদটিারবক। কেদভে দজবজ্ঞে করে 
অ্বেবক, তার োবি কে নাচবে না দক? অ্বে নাচবত রাজী হবো। কে জানবতা কেদভবের 
েবঙ্গ যদি নাচবত রাজী না হ়ে তাহবে কেটা ভারী দেশ্রী হবে। কেদভবের হাবত হাত 
দিদেব়ে পা দিদেব়ে কে এদিব়ে এে। 
 
দিিঃ দিভে েে কিেবেন, দতদন ভােদিবেন দেিত কযৌেবনর কিা। তার আনে আর 
যন্ত্রোর কিা। অ্বে কেদভবের োহুেদ্ধ কিবক দনবজবক িাদডব়ে দনব়েদিবেন। দতদন একটু 
অ্স্বদস্তভাবে েেবেন তার নাচবত ভাবো োিদিে না। দতদন ঘর কিবড োরাো়ে চবে 
কিবেন। টিােবক তার কাবি কযবত েেদিে দিভে। 
 
কিরী েেবেন, টিােবক েো হব়েবি অ্বেবক দেব়ে করার জবনয। দিিঃ দিভেবক দতদন 
েোর কাবি পদরচ়ে কদরব়ে দিবেন। 
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দিিঃ দিভে েেবেন িানুবষর কচহারা কিবে চদরবের আোজ করা হ়ে। এটা দতদন 
পাবরন। আরও দকিু েোর আবি কদফ এবে কিে। কিরী অ্বেবক োরাো়ে কদফ দিব়ে 
আেবেন। 
 
অ্বের েবঙ্গ কেদভে োরাো়ে দিে, কিরী চা দনব়ে কযবত তাবির কিেবত কপবেন। অ্বের 
চুবের েবঙ্গ কেদভবের ককাবটির হাতার কোতাি আটবক কিদিে। তারা িাডাোর কচষ্টা 
করদিবেন। তাবত অ্বের একটু কষ্ট হব়েদিে। দিিঃ দিভে কিেবত কপবেন অ্বে 
কাাঁপবি। দিভে কিরীর অ্েবেয তাবির দপিবন এবে িাাঁদডব়েদিে। কে িাদডব়ে দিবত 
চাইবে কেদভে েেবো, কে িাদডব়ে দনবত কপবরবি। অ্বে শীবত কাাঁপদিে কিরী তার 
কদফটা দনব়ে এবো। 
 
. 
 
৩.৩ 
 
 দিিঃ দিভেবক কিবে কিদেদে়োন েুশী হবো, তাবির পুরাবনা দিবনর কিা দনব়ে িল্প 
হবো। তারা অ্তীত দিন কিবক েতিিাবন কপৌঁিাবেন। কপ্রি দনব়েই কিা হদিে। আবি 
জীেবন যাই িাক েুে দিে, শাদন্ত দিে। অ্িচ একাবে কিবেবিব়েবির িবযয ভাবোোো 
একটা কনশা িাডা দকিু ন়ে। তাও কচাবের কনশা; যদি তাই না হবে তাহবে অ্বেবক 
কিবড ককা-কক ককন কেদভে দেব়ে করে? 
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তাবির োদডবত একটা দিবকাে কপ্রবির েৃদষ্ট হব়েবি। আিা দিিঃ দিভে এদট কিবে 
আপনার দক িবন হ়ে? 
 
তার িবত উভ়েই েুেরী। তাহবে ককন তাবক কিবড দিে। কিরী েেবো, দিতী়ে পত্নীবক 
দনব়েই কয েুশী িাকবে তার দক িাবন? 
 
দিভে েেবো, দিতী়ে পত্নীবক কিবড দিব়ে প্রিি পত্নীর কাবি দফবর যাও়োর ঘটনা কে 
অ্বনক কিবেবি। 
 
কিদেদে়োন েেবে এটা তার কেবে ঘটবে না। কারে অ্বে েুে অ্দভিানী কিব়ে তার 
স্বািী তার ভােোোর েম্মান কি়েদন। কেদভে যদি অ্বের কাবি দফবর আেবত চা়ে কে 
রাজী হবে না। অ্বে িুিঃে জ্বাো়ে িবর কিবেও কাউবক কে কিা জানাবত চা়ে না। ও 
কিোবত চা়ে কেদভেবক িাডা ও োাঁচবত পাবর। না আেবে এটা অ্দভিাবনর েযাপার। 
দিভে িবন কবরন এিন হবত পাবর কেই কিবেদটবক আোর কাবি টানবত চাইবি। 
 
কেদভ কিদেদে়োন েেবেন তাহবে এটা একটা দেশ্রী েযাপার হবে। দতদন চান অ্বে এোন 
কিবক চবে যাক। দকন্তু এটা েম্ভে ন়ে; এবেবে কেদভবের এোন কিবক দেিা়ে কনও়ো 
উদচত, দতদন িবন কবরন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


টু ওয়ার্ডস জির া । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

24 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

কিদেদে়োন দিিঃ দিভেবক েেবেন কযন দতদন েি়ে কপবেই চবে আবেন। যদি দকিু না 
িবন কবরন তাহবে ঘদণ্টর িদড কটবন দিব়ে যাবেন। এদট িািাবির ইবেকদিক 
কদেিংবেবের েিবে করা হব়েবি। ঘদন্ট আবি উপরতো়ে েযাবরবটর ঘবর। কেোন কিবক 
িদড টানবেই কেটা কেবজ ওবে। 
 
দিিঃ দিভেবক কিবে কিরী অ্দেিন প্রস্তাে করবেন একরাউি দব্রজ কেো যাক। দিভে 
কহাবটবে দফরবত চাইবেন। কেদভে েেবেন েবে কতা িশটা োবজ। আেবে এই কহাবটে 
রাত োবরাটা়ে কাজ হ়ে। 
 
ককা েেবো, কিি তুদি ইবি করবে েযােবিারাে ককাবটি আেবত পার। কিি েেবো, 
অ্ত তাডাতাদড তার পবে কেোবন যাও়ো েম্ভে ন়ে। 
 
কিরী েেবো, দিভে কিবেবিন দক, েুবনর িািো়ে একজন নাদক কগ্রিার হব়েবি? 
 
দিভে েেবো, কাবরা দেরুবদ্ধ প্রিাে পাও়ো না কিবেও আর আজকাে দনদশ্চন্ত হোর 
উপা়ে কনই। কক েুনী ন়ে, আদি দনবজই এিন একজনবক জাদন কয দকনা দশশু হতযার 
অ্পরাযী। দকন্তু আিােত তাবক শাদস্ত দিবত পাবরদন। জনকব়েক োিী জুদটব়ে এিন 
একটা অ্যাদেোই কে িাাঁড কদরব়ে দিবে, দকিুবতই তাবক দিিযা প্রিাে করা কিে না। 
ফবে প্রিাবের অ্ভাবে কে িাডা কপব়ে কিে। ভদ্রেিাবজ দিদেয কে এেন ঘুবর কেডাবি। 
 
টিাে প্রশ্ন করে, অ্িচ আপদন জাবনন কে হতযাকারী? 
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 দেেেে। 
 
তাহবে আপদন তাবক দনবজর হাবত শাদস্ত কিনদন ককন? কিইদন কারে আইনবক আদি 
দনবজর হাবত তুবে দনবত পাদর না। 
 
কে হবে পারত টিে রাইভ েেবো। যদি অ্পরায েম্পবকি দনিঃেবেবহ হবতন তাহবে কয 
কেফ প্রিাবের অ্ভাবে আিােত তাবক শাদস্ত দিবত পারবি না, তাহবে শাদস্ত কিোর ভার 
আদি দনবজর হাবত তুবে দনতুি। 
 
দিভে েেবেন, এটা দেক ন়ে। দেশৃঙ্খো তাবত কেবড যা়ে। আইনবক দনবজর হাবত 
তুবে কনও়ো অ্নযা়ে। 
 
টিাে েেবেন, কেফ প্রিাবের অ্ভাবে েুনী িাডা কপবে তাবক দতদন হতযা করবতন। 
দিভে েেবেন তার ফবে পুদেে তাবক কগ্রিার করবে। 
 
টিাে েেবো, নযা়ে দেচাবরর স্বাবিি যদি কে হতযা কবর তাহবে কে প্রিাে কোপ কবর 
কিবে। 
 
োদনকোবি দিভে একটা িল্প েেবেন, তীর যনুক দনব়ে িুদট অ্ল্পে়েেী দশশু একদিন 
কেো করদিে। তাবির িবযয একজবনর তীর হোৎ অ্নযদশশুর েুবক দেবয যা়ে এেিং কে 
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তার ফবে িারা যা়ে। এ দনব়ে তিন্ত হব়েদিে এেিং কশষ পযিন্ত রা়ে কিও়ো হব়েদিে 
এটা িুঘিটনার েযাপার। ককননা কেেবত কেেবত এিন িুঘিটনা হবতই পাবর। 
 
কিরী িন্তেয করে কয, যতই িিিাদন্তক কহাক এরজনয দশশুদটবক কিাষ কিও়ো দেক ন়ে। 
দকন্তু এটা যদি িুঘিটনা না হ়ে। ককননা দিনকব়েক পবর কেোবন দিব়ে (ওই িুঘিটনার 
স্থবে) কিেবো এটা েুপদরকদল্পত হতযাকাি। একটা দশশু অ্নয একটা দশশুবক হতযা 
করবত কচব়েদিে। কে তারজনয তীরযনুক দনব়ে দিোরাে প্রযাকদটে করবতা। 
 
দিিঃ দিভে দেিা়ে দনবেন। টিাে তার েবঙ্গ কিে। ককা, কিরী দেিা়ে দনে। কেদভে উবে 
িাাঁডাে। কে োরাো়ে দিব়ে েেবত চাইে, কেদভে োরাো়ে ঘুরবত কিে। কিি েেবো 
কয, কভাবরর দিবক কহাবটবে কে একেবঙ্গ কযবত চা়ে দিভবের োবি। তাই কে কতগুদে 
করকিি ককা কক কিও়োর জনয গুদিব়ে রােবি। 
 
দিভে টিােবক েেবো কয, দিিঃ কিি-এর েনু্ধ অ্তযন্ত িটফবট। 
 
অ্বের কিা়ে টিাে েেবো কয, তার িত শান্ত কিব়ের পবে তাবক েনু্ধ করা েম্ভে ন়ে। 
অ্বে তার েবঙ্গ কিবেবেো়ে একেবঙ্গ িানুষ হব়েবি। টিাে জানাে কয অ্বের 
কেৌজবনযর োদতবর কে এোবন এবেবি। 
 
দিভে েেবেন অ্বে আেবে কজবন কেদভে দনবজর কিবক এোবন আেবত কচব়েদিে এর 
কারে অ্বের েবঙ্গ কিো করা তার উবদ্দশয দিে। ভাঙ্গা িন দক কেনও কজাডা োবি। 
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কেদভে কিিেযাদটিার ঘবর ঢুকে। কিবির হাবত করকিি দিে, টিাে কেদরব়ে কিে। 
কেদভে েেবো, টিাে েুে চাপা স্বভাবে, িানুষ। কিি েযাদটিাবক েবঙ্গ দনব়ে েইিংরুি 
কিবক চেবর কনবি এবেন। কেদভ কিদেদে়োবনর োদড কিবক েযােবিারাে ককাবটির িূরে 
কি, কিি যাবে কফরীঘাবট, কে নিী পার হব়ে ইটারবহি কহাবটবে যাবে। 
 
েযােবিারাে ককাবটি দিব়ে কনবি পডবেন দিভে, কিি েযাদটিার দিবক হাত োদডব়ে 
দিবেন। দতদন েেবেন যতদিন না একবঘব়ে োবি ততদিন দনশ্চ়েই দতদন এোবন 
িাকবেন। 
 
কফরীঘাট কিবক টিাে আেবেন। দতদন েেবেন, রাদেবত োোর পর পা়েচাদর না করবে 
তার ঘুি আবে না। দতদন হাাঁটবত হাাঁটবত কফরীঘাবট কিদিবেন। এোর দফবর শুব়ে 
পডবেন। কহাবটবের িরজা দিব়ে দেফবটর োিবন এবেন। দেফবটর োিবন কনাদটশ 
ঝুেবি। 
 
দেফটটা দেকে হব়ে কিবি। দিিঃ দিভে েেবেন তাবক দোঁদড কভবে উপবর উেবত হবে। 
টিাে েেবেন তার দোঁদড ভাঙ্গা উদচত ন়ে দকন্তু উপা়ে কতা কনই। দোঁদড দিব়ে রাস্তা়ে 
দিভে কেদরব়ে কিবেন। টিােও রাস্তা়ে কেদরব়ে কিে। িুজবন িুদিবক যাবে। টিাে িাে 
পব়েবন্টর দিবক যাবে আর কিি কফরীঘাবটর দিবক যাবে। 
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কিরী েেবো, দেক কযন গ্রীষ্মকাে। কিরী আর অ্বে ইটারবহি কহাবটবের োিবন 
েবেদিবো। ওপাবর িােে পব়েন্ট কেদভ কিদেদে়োবনর োদড। ককা জবে নািে না। কে 
কিরীর পাবশ এবে েেে, েেবো ভীষে োিা। কিি েযাদটিার তার দপিবন এবে িাাঁডাে, 
কে জবে নািবে না। ককা েেবো কয, কে জবে নাবি না োদে পাবড েবে করাি কপাহা়ে। 
ককা কিবির েবঙ্গ ঘুরবত চাইে। তারা চবে কযবত কিরী েেবো কয িুবটাবক কেশ িানা়ে। 
দকন্তু ককন কয কেদভে তাবির িবযয এে। অ্বের িবত তাবির িাদনব়েবি। অ্বের কিা 
শুবন কিরী িবন করে কে দনবজবক োন্ত্বনা কিোর জনযই এই কিাটা েেবি। অ্বের 
আবি কেদভবের জনয কষ্ট হত এেন আর হ়ে না। অ্বে িরি কাপড পরার জনয 
কভতবর কিে। 
 
কিরী েবে ভােদিে। কিি হোৎ দফবর এবে তার কপিবন িাাঁদডব়েবিন কে এবে ককা-র 
কিা দজবজ্ঞে করে। কিরীর িবন হে ককা-কক কেদভে দেব়ে কবরবি কিবে কিবির িবন 
ককান িুিঃে আবি। কিবির হ়েবতা এ জা়েিাটা ভাবো োিবি না। কিি আেবে ককার 
েনু্ধ েবে তাবক দনিন্ত্রে করা হব়েবি। আেবে পাবি ককা দকিু িবন কবর তাই তাবক 
কাবি টানা হব়েবি। কিরীর ভীষে োরাপ োিদিে। তার দনবজর জনয ন়ে, কিবির জনয 
তার েিবেিনা জািদিে। 
 
কিি তাবক জানাে কয, তাবক ককা ভাবোোেত দকন্তু তা কেদভেবক কিোর আবি। 
তারপরও কে ভাবোোবে ককা-কক। কিরী তাবক এোন কিবক চবে কযবত েেবো। ককননা 
চবে না কিবে িুিঃবের কোঝা আরও োডবে। কিি শুবন েেবো কয, তাবক দতদন কচবনন 
না। নীরবে নতিুবে েে দকিুবক কিবন কনও়ো তার স্বভাে ন়ে। েুে দশিদির হ়েবতা 
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নতুন দকিু ঘটবত পাবর। কিরী তার কিা েুঝবত পারে না। কিি তাবক অ্বপো করবত 
েেবো। 
 
. 
 
৩.৪ 
 
 ইটারবহি কহাবটবের োিবন কেোভূদির উপর টিাে রব়েি েবে দিে। একটু আবি 
কিরী আর কিন্ড কেোবন েবে িল্প করদিে। অ্বে এবে টিাবের পাবশ েেে। তাবির 
িবযয প্রিি অ্বেই কিা েেবো। কে দজজ্ঞাো করে িােে পব়েন্ট এোন কিবক কত 
কাবি? 
 
অ্বে োাঁতবর পার হবত কচব়েদিে। অ্বে জানাো দিব়ে কিবেবি কোবতর ওদিবক পাহাড 
কিবক একটা কোক ঝাাঁপ দিব়ে িরবত কচব়েদিে। দকন্তু িরবত পাবরদন। িাবির িাবে 
আটবক কিদিে। কািবজ কেইরকি পবডবি। িানুষ ককন আত্মহতযা কবর এই প্রবশ্ন অ্বে 
জানাে কয োাঁচবত ভাবো োবি না। 
 
টিাে অ্বের দিবক তাকাে। চুপচাপ কে অ্বেবক কিেদিে। তার কেৌেযিয এেনও ম্লান 
হ়েদন। আেবে অ্বের কচহারা়ে এিন ম্লান দেষণ্ণতা আবি কয তাবক েুের কিো়ে। 
উচ্ছ্বদেত কেৌেবযিযর কিবক যার আকষিে কেশী। অ্বের কানোোটা টিাে কুদডব়ে 
কপব়েদিে। কেটা তাবক দিে। তার কাবন একটা েুাঁত আবি েবে কোযহ়ে কে অ্তেড 
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কানোোটা পবড। কে আেবে েে েযাপাবরই দনেুাঁত। কপাশাবক, কিা়ে, আেরবে। অ্বে 
িবন কবর ককা-র কচহারা তার কিবক েুের। টিাে েেবো, কে কতা োইবর। 
 
অ্বে েেবো কয, কে তাবক ভাবোোেত েবে দেব়ে কবরদিে। 
 
 অ্বে েেবো, তার ককান েুে কনই। 
 
কতািাবক োাঁচবত হবে অ্বে। কেই জনযই োিবনর দিবক তাকাবত হবে। 
 
টিােবক কে েেবো, কেদভেবক কে দক ঈষিা কবর? 
 
টিাে েেবো, হা কবর, কে তাবক ভাবোোেত এেিং দেব়ে হে তার কেদভবের োবি। 
এবেবে ঈষিা যদি না কবর তাহবে অ্স্বাভাদেক েযাপার হত। 
 
অ্বে েেবো কয, কে তার ভাবোোোর কযািয ন়ে। কে এেন েিবে কিবি। 
 
 দটোর যাবর উেু হব়ে কেদভে দক করদিে। অ্বে উবে কেোবন কযবত তার োবি 
কেদভবের কিো হে। 
 
অ্বে েেবো, তার েউ তাবক িাকবি। 
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কেদভে েেবো, েউ েেবত কে তাবকই কোবঝ। 
 
. 
 
৩.৫ 
 
 িােে পব়েবন্ট দফরবত েন্ধযা হব়ে কিে। কিরী উপবর কিে। দপেীিা জানাবেন দিিঃ 
দিভে িারা কিবিন। 
 
কিরী েেবো, কেন? 
 
 দপেীিা েেবেন, দতদন কাে রাদেবত িারা কিবিন। দতদন কতিন দকিু োনদন। রান্না 
োিািাটা হব়েদিে। দিবেে রজােিবক দিব়ে দজবজ্ঞো কবরন কয দকিু করবত হবে দকনা। 
কারে দতদন এেিং তার দপবেিশাই েুে েনু্ধ দিে। 
 
কিরী তার দপেীিার কিা শুবন কেদভে ও টিােবক জানাবেন। তারা এ েেবর চিবক 
উেে। টিাবের িবত রাদেবত দেফট োরাপ িাকা়ে দতদন হাবটির রুিী দোঁদড োইবত 
পাবরনদন, যার জনয তার িৃতুয হ়ে। 
 
কিরী টিােবক দনব়ে েযােবিারাে ককাবটি ঢুকবত কিবেন। কেোবন কহাবটবের কেী রজােি 
কহাবটবের চেবর িাাঁদডব়ে দিবেন। তার েবঙ্গ স্থানী়ে িাক্তার েযাজনদে িাাঁদডব়ে দিবেন। 
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কিরী েেবেন, দতদন িােে পব়েন্ট কিবক আেবিন। দিিঃ দিভে তার পাদরোদরক েনু্ধ 
দিবেন। দিবেে রজােি তাবির কভতবর কযবত েেবেন। 
 
িাক্তার তাবির দজজ্ঞাো করবেন দিিঃ দিভে িতরাবত ককিন দিবেন। 
 
কিরী েেবেন দতদন হোৎ এভাবে িারা যাবেন এটা ককউ েুঝবত পাবরনদন। 
 
েযাজনদে েেবেন, তার ঘবরর কপ্রেদিপশন কিবে িবন হ়ে তার হাটি েুে িূেিে দিে। 
 
দিবেে রজােি েেবেন দতদন েেেিব়েই েতকি িাকবতন, পদরশ্রবির কাজ করবতন না। 
 
িাক্তারবক জানান হবো কয, দিিঃ দিভে রাবত অ্বনক দোঁদড কভবঙ্গবিন তার জনয তার 
হাটি অ্যাটাবক হ়েবতা িৃতুয হব়েবি ককননা যা তার হাবটির পবে ভাবো দিে না। 
 
িাক্তারবক রজােি েেবেন দেফট ভাবোই আবি। 
 
রজােি টিােবক েেবেন কয দেফট রাদেবত চােু দিে না। দতদন আর দিিঃ েযাদটিার তার 
োেী। কাে রাদেবত কহাবটবের চেবর দিভবের েবঙ্গ তারা কিা েবেবিন। কেোবন 
দেফট দেকে হও়ো়ে একটা কনাদটশ কঝাোবনা দিে, তাই তাবক দোঁদড কভবঙ্গ উপবর 
উেবত হব়েদিে। 
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দিিঃ রজােি েেবেন কয দেফট োরাপ হবে তাবির কনাদটশ দিব়ে জানাবনা হ়ে। দকন্তু 
কনাদটশ কতা োিাবনা হ়েদন, যদি ককউ োদিব়ে িাবক তাহবে কে েুবে দনে ককন? 
ককননা দতদন েকাবে উবে কনাদটশ কিেবত পানদন। 
 
িিঃ েযাজনদে েেবো, িজা করার জনয ককউ হ়েবতা টাদঙ্গব়ে করবেদিে, তারপর আোর 
েুবে দনব়েবি। দকন্তু তার রদেকতা়ে কাবরা কয িৃতুয হবত পাবর এটা কে ভাবেদন। দিিঃ 
দিভবের কোফাবরর কাবি এক আত্মীব়ের দেকানা পাও়ো কিবি। তাবক একটা েের 
পাোবত হবে। কিরী ও টিাে উবে পডে। কিদর েেবো কয, কনাদটশটা কে কিবেদিে দক? 
 
েযাদটিার েেবো, হযাাঁ, কে কিবেদিে। তারা িুজবন হাাঁটবত োিে। 
 
. 
 
৩.৬ 
 
 কিরী েেবো, আর িাে িুদিন–টিান তার দিবক তাকাে। 
 
কে েেবো, অ্দতদিরা দেিা়ে দনবে োাঁচা যা়ে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


টু ওয়ার্ডস জির া । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

34 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

কিরী েেবো, কে েডই অ্স্বদস্ত কোয কবরবি। অ্িচ কেদভে এবে আিরা েুেী হই। অ্বে 
এবেও আিাবির ভাবো োবি। অ্িচ এোবর ওবিরবক কিবে িবন হবি কোিার ওপর 
েবে আদি আিরা আর কেই কোিাটা কয ককান িুহূবতি ফাটবত পাবর। 
 
টিাে প্রশ্ন করে অ্বে েুযোর এোন কিবক চবে যাবে? 
 
কেদভেরা েৃহস্পদতোর যাবে আর দতদন যাবেন শুিোবর। কিরী েেবো, টিাে আবি 
েবে কে ভরো পাবি। 
 
টিাে েেবো, এরা একই েবঙ্গ িাকার পর একটা অ্স্বদস্তর েৃদষ্ট হব়েবি। ওপরকার 
ভদ্রতাটা যদি এরা েজা়ে রােবত না পাবর তাহবে একটা ঝিডা কেবি যাবে। 
 
কিরী েেবো, তার দঝ চাকর রাযুনী ককউ কাজ করবত চাইবি না। এর দক কারে দতদন 
জাবনন না। তবে কেদভে যদি এিন পািোদি না করত তাহবে এেে দকিুই হবতা না। 
কেদভে কচব়েদিে অ্বের েবঙ্গ ককার েনু্ধে কদরব়ে দিবত। ককা েহয করবত পাবর না 
অ্বেবক। কে িবন কবর কেদভে দনবজর েুেটাবক েড কবর কিবে। অ্বেবক কিবড দিব়ে 
যদি অ্নুতি হ়ে তাহবে অ্বেবক কিবড কিও়ো তার উদচত হ়েদন। 
 
টিাে িবন কবর কেদভে ককা-কক কিবড যদি অ্বের দিবক হাত োডা়ে তাহবে ককা কিবড 
কিবে না। ককা ভীষে কজিী কিব়ে। কিরীও এই আশো করদিে। 
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টিাে চবে কযবত কেদভে কিরীবক েেবো, টিাে িবন হ়ে আিাবক পিে কবর না। 
 
কিরী েেবো, কে চাপা স্বভাবের িানুষ। তবে ওর িন োিা। েবঙ্গ এও েেবো েহয না 
করার যবিষ্ট কারে আবি, অ্বেবক কে দেব়ে করবত কচব়েদিে। কেদভে তাবক তার কাি 
কিবক প্রা়ে দিদনব়েই দনব়েবি। টিাে কভবেদিে কয, কে কেহা়োর িত তার কাবি দেব়ের 
প্রস্তাে তুেবে না, টিাে দেব়ের প্রস্তাে তুেদিে না কিবে অ্বের োরাজীেন দেব়ে হবতা 
না। অ্বে টিােবক দেব়ে করবে দকনা জাদননা। অ্বের আর টিাবের চদরে এবকোবর 
আোিা। অ্বে তা জাবন। আর জাবন েবেই অ্বের পবে টিােবক দেব়ে করা েম্ভে 
ন়ে। অ্বের হ়েত আবিৌ কাউবক দেব়ে করোর কিা এেন ভােবি না। তার কোযহ়ে 
একা িাকবতই ভাবো োিবি। 
 
কেদভে েুঝবো অ্বেবক কিবড কে েুে ভুে কবরবি। 
 
কিরী েুঝে এোবন তার িাকা উদচত ন়ে। 
 
কেদভে োিাবন ঘুরদিে। ঘুরবত ঘুরবত নিীর যাবর অ্বের েবঙ্গ কিো হে। অ্বে োইবর 
কিবক কভতবর কযবত চাইে। কেোবন একটু ঘুবর কেডাবত চাইে। কেদভে অ্বেবক একটা 
কিা েেবত চাইে। অ্বে তা শুনবত চাইে না কারে কে জাবন কেদক েেবে। কেদভে 
েেদকিুবক ভুবে দিব়ে তার আবির জীেনবক দফবর কপবত চা়ে। 
 
অ্বে দজজ্ঞাো করবো ককা-কক ভুবে কযবত চা়ে দকনা। 
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কেদভে েেবো, ককা-ককেেদকিু কোঝাবে দনশ্চ়েই েে েুঝবে। তাবক কে িুদক্ত দিবত 
চা়ে। 
 
অ্বে েেবো, তাবক কতা কে ভাবোবেবেই দেব়ে করবি, তবে ককন কে িুদক্ত কপবত চা়ে? 
 
কেদভে েেবো, কে ভুে কবরবি, কেই ভুেটাবক শুযবর দনবত চা়ে। 
 
োদডর দভতর কিবক হোৎ ককা এবো, তার কচাবে জ্বেন্ত িদে। কে েেবো, তার যা েদত 
করার কে কবর দিব়েবি। পবর তা দনব়ে কে অ্বের েবঙ্গ কোঝাপডা করবে। এেন 
কেদভবের েবঙ্গ কোঝাপডা করবত চা়ে। 
 
তাবির িবযয ককান কোঝাপডা যদি হবতই হ়ে তাহবে তারা দনবজরাই করবে এবত 
অ্বেবক কটবন আনার িরকার দক? 
 
অ্বে চবে কযবত চাইদিে, ককা অ্বনক িাোিাদে করদিে, কে েেবো কয, আিাবক তুদি 
ভাবোবেবেদিবে তার জনয তাবক তার আবির স্ত্রী েহয করবত পাবর না। কেদভবের িুে 
োিা হব়ে কিদিে, কে েেবো, েদতযই ককা আোর অ্নযা়ে কবরবি। তার ভুে যা হোর 
তা হব়েবি। কেই ভুবের কজর কটবন চো তার পবে েম্ভে ন়ে। েদত যা হোর তা 
হব়েবি, কে িুদক্ত চা়ে। 
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কেদভে েেবো কয, তার জনয দতনেির অ্বপো করবত হবে। তারপর তাবক দিবভােি 
করবে। 
 
ককা েেবো, হযাাঁ, তারপবর আোর অ্বের কাবি দফবর যাবে। দকন্তু আিার দক হবে। 
 
 কেদভে েেবো, তার কচব়ে ভাবো কাউবক কে দেব়ে করবে। টাকার জনয দচন্তা করবত 
হবে না। যতটাকা চাইবে, তত কিও়ো হবে। 
 
ককা েেবো, ঘুষ দিব়ে দেিা়ে করবত চাও। কে িুজনবকই েুন করবে। 
 
কেদভে ককা-কক যরবো, চাপা িো়ে তাবক চুপ করবত েেবো, আর েেবো, কে দনবজর 
োদডবত যাই করুক, এোবন কে কযন পািোদি না কবর। 
 
কেই িুহূবতি তাবির চা োোর জনয িাকা হে। 
 
. 
 
৩.৭ 
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 কেদভে ইন্টারবহি কহাবটবে েযাদটিার-এর েবঙ্গ দেদে়োি কেেবত কযবত চাইে। ককা 
উপবর শুবত কিে। েইিংরুবি ফাাঁকা হব়ে কিে। কেদভে েষিাদত পবর কফরীঘাট দিব়ে 
কহাবটবে যাও়ো দেক করে। 
 
কেদি কেদভেবক েেবেন, কারও েযদক্তিত কিাোতিা শুনবত তার ইবি কনই। দকন্তু তুদি 
আর কতািার েউ যদি আিার ঘবরর জানাোর দেক নীবচ িাাঁদডব়ে দচৎকার কবর 
কতািাবির েযদক্তিত জীেবনর কিাোতিা েে, তাহবে তা না শুবনও আিার উপা়ে িাবক 
না। আজ দেকাবে োিাবন িাাঁদডব়ে কযেে কিাোতিা কতািরা েবেবিা এোন কিবকই তা 
আদি শুবনদি, েুঝবতও কপবরদি। তুদি চাও ককা কতািা়ে দিবভােি করুক। তারপর তুদি 
অ্বেবক দেব়ে করবে। 
 
কেদভে েে শুবন শান্ত িো়ে েেবো, কচাঁদচব়ে ঝিডা করা আিাবির উদচত হ়েদন। তার 
জনয দতদন েিা চাইবিন দকন্তু অ্বেবক দেব়ে করা তার েযদক্তিত েযাপার। কেদভে এ 
দেষব়ে অ্বেবক কিাষী করবত চা়ে না। 
 
কেদভ িবন কবরন তারা উভব়ে অ্নযাব়ের েুবযাি দনব়েবি। ককা তার স্ত্রী, তার িােী আবি 
কে কযন তার িােীগুদে কিটাবত পাবর এটা কেদভ িবন কবরন। তার েম্পবকি কয 
কতিেযগুবো আবি কেগুদে অ্েশয পােনী়ে। কেদভ কিদেদে়োন িবন কবরন েযাপারটা যদি 
না তার োদডর িবযয না ঘটবতা তাহবে দতদন িািা িোবতন না। 
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অ্বেবক দতদন তার োদড কিবক চবে কযবত েেবত চান। কেদভে তাবক োযা দিে। দকন্তু 
কেদভ তাবক চবে কযবত েেবেন। 
 
োরাোর ওদিবক ককান ঘবর ককা িরজা েন্ধ করে। 
 
. 
 
৩.৮ 
 
 িােে পব়েবন্ট দঝবির কাবজর গুরুে অ্নুযা়েী িযিািার তারতিয আবি। অ্যাদেে, কয 
েযাবরবটর ঘবর চা কপৌঁবি কি়ে। আজ েযাবরটবক অ্বনক িাকার পবরও কে এবো না। 
 
দিবেে স্পাইোর কির উপর েেদকিু োদজব়ে দিবত কে চা দনব়ে উপবরর ঘবর কিে। 
িরজা কভজাবনা েবে কটাকা দিে অ্যাদনে। িরজা়ে ককান োডা না কপব়ে কেবে ঢুকবো। 
যা কিেবো তাবত কে ভ়ে কপব়ে কিে। কে িুটবত িুটবত োইবর এবো। কে কচাঁদচব়ে উবে 
জানাে োরাঘর রবক্ত কভবে যাবি। কতিািা (বেদভ কিদেদে়োন) েুন হব়েবিন। 
99 
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০৪. 
 
৪.১ 
 
েুপাদরবন্টবন্ট েযাটবের িুদটটা কনহাত োরাপ কাবটদন। আর িাে দতনিদন তারপর িুদট 
ফুবরাবে। োদেদটিংটবনর এই িবনারি পদরবেশ কিবক দতদন আোর েিন-এ দফবর 
যাবেন। 
 
 দতদন তার ভাবগ্ন কজিস্ েীচ-এর কাবি উবেবিন। হোৎ কফান এে, তার ভাবগ্নবক কিবক 
পাোবনা হব়েবি। কিবেদট কেবরাবনার উবিযাি দনে। কারে েযার িযািু কিদেদে়োবনর স্ত্রীর 
িৃতুয ঘবটবি। 
 
দজদি যাোর আবি তার িািাবক েেবেন এই প্রিি দতদন েুবনর তিন্ত করবিন। যদি 
িরকার হ়ে তাহবে কযন তাবক োহাযয কবর। 
 
দতদন েেবেন দতদন তা করবেন। দজদি আর িাাঁডাবেন না। 
 
. 
 
৪.২ 
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 আযঘণ্টার িবযয দজদি আোর দফবর এে। তার েবঙ্গ কিজর রোটি দিবচে এে। দতদন 
েুবনর েযাপাবর দনব়ে েযাটবের েবঙ্গ কিা েেবত চান। েযাটেবক েেবেন এটা োইবরর 
েযাপার ন়ে। তাবক দজজ্ঞাো করবেন তিবন্তর ভার দতদন দনবত রাজী দকনা। 
 
েযাটে েেবেন, তার ককান আপদত্ত কনই দকন্তু ওপরও়োো রাজী হবেন দকনা। 
 
কিজর দিবচে েেবেন আপদন এেন স্কটেযাি ই়োবিি আবিন না। দতদন আরও েেবেন 
কদিশনার তার েনু্ধ এেুদন তাাঁবক দতদন কফান করবেন। যদি তাবক কিবড কিন তাহবে 
আর ককান আপদত্ত কনই। দতদন েম্মদত জানাবে কিজর দিবচে স্কটেযাি ই়োবিি কফান 
করবেন। েুপাদরবন্টবন্ট েযাটে এটা েুবঝদিবেন কয এই েুবনর েযাপাবর পুদেেবক েুে 
হুদশ়োর হব়ে এবিাবত হবে। প্রদতদট পিবেপ েতকি হও়ো চাই। যতেে না পাকাাঁবপাক্ত 
প্রিাে দিেবি ততেে কগ্রিার কতা িূবর িাক কাউবক েবেহ করা চেবে না। কারে 
িানহাদনর আশো এোবন পবি পবি। কিজর দিবচে পাকা কোক দহোবে েুপাদরবন্টবন্ট 
েযাটেবক তিবন্ত দনব়োি করবত চান। িাে পব়েবন্ট ঢুবক কেদি কিদেদে়োবনর ঘবরর 
োিবন দিব়ে দতদন িাাঁডাবেন। কিবঝর উপর একটা িেফ কেেোর িদড আবি–যা 
রক্তিাো, একজন পুদেে অ্দফোর পরীো। করদিবেন িদডর উপর আঙু্গবের িাপ 
পাও়ো যা়ে দক না। িিঃ েযাজনদে দেিানা়ে ঝুাঁবক কেদভ কিদেদে়োবনর িৃতবিহ পরীো 
করদিবেন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


টু ওয়ার্ডস জির া । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

42 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

তার িবন হ়ে, োিবন কিবক কজাবর ককউ তাবক আঘাত কবরদিে। প্রিি আঘাবতই হাড 
কভবে িৃতুয ঘবট। দকন্তু তার পবরও তাবক আঘাত করা হব়েবি। 
 
িৃতুয েম্পবকি েুনী দনদশ্চত হবত কচব়েদিে। দতদন রাত ১০-১২ টার িবযয িারা কিবিন। 
িিঃ েযাজনদে েেবেন, েুনী যদি িেবফর িদডটা এোবন কফবে কযত তাহবে দেক দক 
দিব়ে কয আঘাত করা হব়েবি, তা হ়েত দতদন েুঝবত পারবতন না। যাইবহাক িদডর 
প্রান্তভাি দকন্তু কেভী কিদেদে়েবনর িািা়ে োবিদন। কেবিবি োাঁকাবনা জা়েিাটা। েুনী দক 
কচব়েদিে। আিরা তা জাদন না; আিরা শুযু এটুকু েুঝবত পারদি, োাঁকাবনা জা়েিাবতই 
আঘাত কবরবি। 
 
দতদন েেবেন কয আঘাত কেবিবি কেদভ কিদেদে়োবনর িান কপাবে অ্িচ কযই আঘাত 
করুক, কে কয এই দেিানা়ে িানদিবক, োবটর দশ়েবরর দিবক িুে কবর িাাঁদডব়ে দিে, 
তাবতও েবেহ কনই। োবটর োাঁদিবক কিও়োে। 
 
িিঃ েযাজনদে েেবত চান কোকদট নযাটা, প্রিাে হবত পাবর কিদেদে়োন োাঁ দিবক িুে 
ঘুদরব়ে দিবেন কেই িুহূবতি েুনী আঘাত কহবনবি দকিংো োটটা োাঁদিবক কটবন এবন আোর 
তাবক েদরব়ে করবেবি। এ েযাপারটা অ্স্বাভাদেক। 
 
দিবটকদটভ োবজিন িদড পরীো কবর েেবেন, এটা একদট োযারে িদড। নযাটাবির 
জনয েযেহৃত িদড ন়ে। নযাটা হও়ো িাডাও কে অ্নয কাবরা িদড হাদতব়ে এবনদিে 
েযাজনদে এই েযাপাবর েদেক ন়ে। 
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তবে কোকদট পুরুষ দজদি েেবেন, ককান কিব়ের পবে অ্ত কজাবর আঘাত করা েম্ভে 
ন়ে। 
 
িাক্তার েেবেন, দতদন িে কেোর েি়ে অ্বনক কিব়েবক কজাবর িদড চাোবত কিবেবিন। 
 
দিিঃ েযাটে িাক্তারবক দজজ্ঞাো করবেন িেবফর এই িদডটা দিব়ে আঘাত করা হ়ে এ 
দেষব়ে দক দতদন দনদশ্চত নন। 
 
দতদন েেবেন, দতদন এটা অ্নুিান কবরবিন। িদডর িািা়ে চুে রক্ত কেবি িাকা়ে দতদন 
এটা অ্নুিান কবরবিন। তবে কেগুদে কিদেদে়োবনর দকনা তা প্রিাে করবত হবে। 
েযাটেও এই দেষব়ে তার েবঙ্গ একিত। 
 
দজদি েযাটেবক দজজ্ঞাো করবেন কেদভ কিদেদে়োনবক যেন আঘাত করা হ়ে তেন দক 
দতদন কজবি দিবেন না ঘুদিব়েদিবেন? 
 
েযাটে িবন কবরন দতদন ঘুদিব়েদিবেন। তার দেশ্বাে েুনী তার কচনা দিে। েযাটেবক 
কিবে তার িবন হে ঘুি কিবক তাবক জাদিব়ে কভাো হব়েদিে। তার িুবে আতবের ভাে 
কনই। তার কচাবে একটু দেিব়ের ভাে দিে। 
 
এিন হবত পাবর উদন কজবিই দিবেন। 
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দজদি িদড কিবে আঙু্গবের িাপ কপবেন। দজদি োবজিন্ট কজাে-এর কিবক জানবত 
পারবেন। দতদন েেবেন এ কেশ ভদ্র েুনী। িদড, আঙু্গবের িাপ েেই করবে কিবি, নাি 
দেকানা করবে যা়েদন? 
 
িিঃ েযাজনদে কেদভর চাকর েযাটেবক দচদকৎো করবত কিবেন যাবক ঘুি পাদডব়ে রাো 
হব়েদিে। কেদভ কিদেদে়োবনর ঘবরর কাি শুবন কযন েযাটে িুবট না আেবত পাবর, 
তারজনয তাবক ঘুি পাদডব়ে রাো হব়েদিে। দেপবির িুহূবতি কেদভ ঘদন্ট কটবনদিবেন 
দকনা জানা যা়েদন। কটবন িাকবেও েযাটে দকিু জানবত পাবরদন। 
 
 েযাটে েেবো, জানবত পারার কিা ন়ে। দকন্তু একটা কিা দেক, কয তাবক েুন কবরবি 
কে এই োদডর েের রাবে। িিঃ েযাজনদে েযাটেবক কিবে চবে কিবেন। েযাটে দজদিবক 
েেবেন, িেবফর িদডর ওপরকার ওই আঙু্গবের িাপ েুনীর ন়ে, িাপ হ়েত অ্নয 
কাবরার, েুনী হ়েত িস্তানা পবর ওই িদডটা েযেহার কবরদিে। 
 
ঘাড কনবড দজদি েেবো, তা হবত পাবর না। িদডর ওপর কারও আঙু্গবের িাপ পডোর 
পর যদি ককউ িস্তানা হাবত ও িদড েযেহার করবতা তাহবেও িাপটা অ্স্পষ্ট হব়ে কযত। 
দকন্তু আিরা কয িাপ কপব়েদি কেটা েুেই স্পষ্ট। 
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েযাটে েেবো, তাহবে আিাবির কাজ েহজ হব়ে িাাঁডাবি। এই োদডবত যারা আবি 
তাবির আঙু্গবের িাপ এই িাপদটর েবঙ্গ দিদেব়ে কিেবে যার িাপ দিেবে তাহবে কেই 
েুনী। এই িাপটা একটা পুরুবষর…কিব়ের ন়ে। 
 
কেদভ কিদেদে়োবনর েম্পদত্ত কক কপবত পাবর এটাই েযাটবের প্রশ্ন। নীবচ েোই 
েবেদিে। কিরী কেদভে, ককা অ্বে েবেদিে। েযাটে িবন কবরন কয, যতেে না 
দনবিিাদষতা অ্কাটয প্রিাে হবি ততেে েোই েুনী। েুবনর যর কিবে িবন হবি োইবর 
কিবক ককউ েুন কবরদন। এবির িবযয ককউ েুনী। 
 
দজদি েকেবক েেবেন েুনীবক কের করোর েযাপাবর আপনারা েকবেই আিাবির 
েহবযাদিতা করবেন। দতদন িেবফর িদডটা কিদেব়ে দজজ্ঞাো করবেন এটা েম্পবকি ককউ 
দকিু েেবত পাবরন দকনা। 
 
ককা কিবে েেবেন, দক আশ্চযি এটা কতা িবন হবি, কে কিাটা কশষ পযিন্ত েেবো না। 
 
কেদভে ইনেবপটারবক েেবেন এটা তারই িবন হবি। 
 
 কেদভবের হাবত িদড তুবে দজি েেবেন, আপদন এটা এেন দনশ্চ়েই কিেবত পাবরন। 
 
কেদভে হাবত দনব়ে িদডটা কিেে। কেদভে িদডটা কিবে দজদির হাবত কফরত দিব়ে 
েেবো কয, কে িেফ কেোর জনয কয িদডটা েযেহার কবর এটা কোযহ়ে তার। তবে 
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দতদন দনদশ্চন্ত নন, দনদশ্চত হোর জনয িদডর আবরকটা দিদেব়ে কিেবত হবে। আেুন না 
এেুদন আদি দিদেব়ে কিেদি। কেদভে কিাতোর দোঁদডর নীবচ িাাঁডাে। কেোবন একটা িস্ত 
আেিাদর রব়েবি। কেোবন। কটদনবের পযাবকট োজাবনা রব়েবি। এটা কিবে েযাটবের 
েুে কচনা িবন হে। শান্ত িো়ে দতদন েেবেন কয, তাবক দতদন উইম্বেিন কটদনে 
কেেবত কিবেবিন। 
 
কেদভে আেিাদরর একবকাবে কিবক একটা েযাি োর করবেন। েেবেন কয িদডটা 
পাও়ো কিবি ওটা তারই িদড, অ্তএে এটা একটা পুরুবষর িদড। 
 
েযাটে তাবক কেদভ কিদেদে়োবনর েদেদেটাবরর কিা দজজ্ঞাো করবেন। দতদন েেবেন 
কয অ্যােকুইি অ্যাি কিনদন তারা পুরাবনা ফাবিি। তাবির অ্দফে হবি কেন্ট েুবত। দকন্তু 
তাবির েের ককন কনও়ো হবি এটা জানবত চাইবেন কেদভে। 
 
কেদভ কিদেদে়োবনর উইে েম্পবকি েের কনও়োর জনয। কেদভ কিদেদে়োবনর িৃতুযর পর 
তার েম্পদত্ত েম্পবকি কেদভে জানাবেন তার টাকাকদড দেবশষ দকিু দিে না। দতদন 
যতদিন কোঁবচ িাকবেন তার টাকা প়েো দতদন পাবেন। তার অ্েতিিাবন কেদভবের স্ত্রী তা 
পাবেন। েম্পদত্তর পদরিাে প্রা়ে েে পাউি। 
 
কেদভে েেবেন, তার অ্েস্থা অ্েিে ন়ে। েযার িযািুর টাকা না কপবেও চেবে। 
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দজদি েেবেন দতদন তা েেবত চানদন। এোবর এর হাবতর িাপ কনও়ো হবো। প্রিবি 
হাটিেবক কজরা করা হে। 
 
রাদেবেো িােস্ পব়েবন্টর িরজা দকভাবে েন্ধ করা হ়ে তার েেিনা দিব়ে হাটিে েেবো, 
োইবর কিবক ককউ ঢুবকদিে েবে তার িবন হ়ে না। েির িরজা েন্ধ দিে দকনা কেটা 
দজজ্ঞাো করবত েেবো কে কেটার েযাজটানা টানদিে, কারে কেদভে োইবর তাে 
কেেবত কিদিবো। রাদেবত দফরবে তার যদি অ্েুদেবয হ়ে তাই দভতর কিবক কে হুডবকা 
কি়েদন। দিিঃ কেদভে রাত আডাইবট নািাি োইবর কিবক কফবরন। দতদন িটর কিবক 
কনবি কাবরা েবঙ্গ কিা েেদিবেন। দিিঃ কিি িরজা েুবে উপবর উবে কিবেন। দিিঃ 
কিিবক িাদড কিবক নাদিব়ে কেই ভদ্রবোক িাদড হাাঁদকব়ে চবে কিবেন। 
 
হাটিবের পবর অ্নযানয দঝ চাকবরর পাো। তাবির কাি কিবক দেবশষ দকিু জানা কিে 
না। েযাটে দজদিবক েেবেন আিা ওই কিব়েদটর নাি এো ওব়েেে না। কে েুে ভ়ে 
কপব়েদিে। েযাটে তাবক যিবক তার কিবক কিা োর করবত চাইবেন। 
 
কে েেবো, কে রাত িশটা়ে কাজকিি চুদকব়ে শুবত যাদিে, কযবত কযবত শুনবো কয 
ঘবরর িবযয কতিািা আর দিিঃ কিি-এর িবযয ঝিডা হদিে। শুযু কে শুবনবি কতিািা 
েেবি এেে অ্নাচার আর েহয করবে না। েবন কিে…কােই কযন কে এোন কিবক চবে 
যা়ে। িো শুবন িবন হে দিিঃ কিিও ভীষে করবি আবিন। তািাডা কে একা ন়ে হাটিেও 
ঝিডা শুনদিে। 
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উইদে়োি কে েে ঘর তোদশ করদিে। কে এবে েেবো কয, কেদভবের ঘর কিবক 
একটা িাঢ় নীে রবের ককাটি, িাউজােি, আর ওব়েস্টবকাট কিবঝর উপর পবড িাকবত 
কিবেবিন। 
 
দজদি েেবেন কয, এগুদে দতদন ককািা কিবক কপবেন। 
 
 েযাটবের দিবক এদিব়ে এবে কে েেবো, হাবতর উপর রবক্তর িাি কিবেবিন। 
 
েযাটে িবন করবেন কেদভে কিাকরা িারা পডবে। ঘবর একটা িাইরবের েুযট পাও়ো 
কিবি। কচ়োবরর উপবর কেটা ঝুেদিে। দকন্তু কেদেবনর যাবর কিবঝর উপর, এত জে 
এে ককাবেবক? িবন হবি কেদেবনর কে েুবে ককউ তাডাহুডা কবর হাত যুব়েদিে। 
 
 েুপারবন্টবন্ট েযাটে েেবেন েৃদষ্টর জে হবত পাবর। জানাো কোোই দিে। 
 
উইদে়োি েেবেন কয, েৃদষ্টর িাাঁট হবে কিবঝ কভবে কযত না। িনশ্চবে েযাটে কিেবেন 
আততা়েী এই ঘবরর িবযয এবে ঢুকে, কেদেবনর কে েুবে দিব়ে হাবতর রক্ত যুব়ে 
কফেে, রক্তাক্ত জািাকাপড েুবে িো পাদকব়ে ও়োিিবিাবের িবযয িুাঁবড দিে। 
 
দিবেে কিিও পাবশর ঘবর িাবকন। এঘর ওঘর িাবঝর িরজাটা েন্ধ। দতদন হাটিেবক 
কিবক পাোবত েেবেন। েযাটে হাটিেবক কিা কাটাকাদটর কিা দজজ্ঞাো করবেন। হাটিে 
আেবে এটা েুঝবত পাবরদন। 
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েযাটে তাবক দজজ্ঞাো করবেন দিিঃ কিি রাদেবত দক রিংব়ের েুযট পবরদিবেন? 
 
হাটিে েেবেন নীে রব়েিংর। োবজিন্ট কজানে িবর িাবপর েবঙ্গ অ্নয িাপ দিদেব়ে 
কিবেবিন। দিিঃ কিবির েবঙ্গ িাপ দিবেবি। 
 
েযাটে েেবেন তাহবে দতদন িারা পডবেন। 
 
. 
 
৪.৩ 
 
 চীফ কনবস্টেে দিবচবের অ্দফবে তারা েবেদিবেন। কিজর দিবচে েুপাদরবন্টবন্ট আর 
দজদি। দিবচে েেবো, কেদভেবক কগ্রিার না কবর উপা়ে কনই। েুপাদরন্টবিন্ট েযাটবের 
েযাপারটা কিাবটই ভাবো কেকবি না। দকন্তু কযোবন এত প্রিাে কেোবন কগ্রিার না কবর 
উপা়ে দক? 
 
দজদি েেবেন কয কগ্রিার না করবেও কিা উেবে। 
 
কিজর দিবচে েেবেন, প্রিবি স্বাবিির কিাই যরা যাক। কেদভ কিদেদে়োবনর িৃতুযর জনয 
কার োভ হবি? েোোহুেয কেদভবের। 
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কেদভে কেদভবক কশষ কিবেদিে এেিং কে কয েুযট পবডদিে, তাবতও িাি আবি। 
এিনদক িেবফর িদডবত কয আঙু্গবের িাপ দিে, কেদভবের আঙু্গবের িাবপর েবঙ্গ তা 
দিবে কিবি। 
 
কিজর দিবচে একটু অ্স্বদস্ত কোয করবিন। ককননা েুনী দক এইভাবে দনবজর প্রিাে 
িদডব়ে রাবে? দজদিরও তাই। তার অ্স্বদস্তর কারে হে কয দতদন একজন োাঁদট 
কস্পাটিেিযান। দতদন কেোর িাবে ো তার োইবর কাউবক িােিে কবরন না। দতদন 
কযিন দেন়েী কতিদন হাদে েুশী িানুষ। তার অ্স্বদস্ত হবি িেবফর িদডর জনয, দকিংো 
কেদভ কিদেদে়োবনর ঘদণ্টর জনয, তার িাবন েুে েহজ িুবটার িবযয একটাবক োি দিবত 
হবে। িদড আর ঘণ্টাবক দতদন কিোবত পারবিন না। 
 
েযাপারটা কেশ ভাবো কবর একোর কভবে কিো িরকার। কাে রাদেবর কেদভে কেদভ 
কিদেদে়োবনর ঘবর কিদিে। তার োবি ঝিডা কবরদিে। কেবেবে যবর দনবত হবে 
হতযার েযাপারটা কিাবটই পূেি পদরদচত ন়ে। যদি পূেিপদরকদল্পত না হ়ে তাহবে িেবফর 
িদড এবো ককািা কিবক? রাত িশটার েি়ে এিদনবত ককউ িেবফর িদড দনব়ে ঘুরবত 
কেডা়ে? আর কেদভে কয যরবনর িানুষ তাবত কে করবি যাোর পাে ন়ে। 
 
কিজর দিবচে েেবেন, কে কয হোৎ দিব়ে েুন কবরবিন এেে কিাই ো ভােবিন 
ককন,–এিন কতা হবত পাবর কিাটা েযাপারটাই পূেি পদরকদল্পত। 
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েযাটে েেবেন, হবত পাবর এটা একটা প্ল্যান করা েযাপার। যদি তাই হ়ে তাহবে কে 
েযারটবক ঘুবির ওষুয দিব়ে ঘুি পাদডব়েবি, যাবত কেদভ তাবক িাকবত না পাবরন। যদি 
তাই হ়ে তাহবে কে তার েুবনর হাদত়োর ওোবন কফবে আেবে ককন? আোর যদি এটা 
প্ল্যাি েযাপার হত কে আোর েি়ে িদডটাবক েবঙ্গ কবর দনব়ে আেত। িদডটাবক যুব়ে 
িুবি আোর যিাস্থাবন করবে দিত। তাহবে কে কেদভর োবি ঝিডা করত না। 
 
েযাটে িবন করবি এটা আকদিক েুন ন়ে। পূেিপদরকদল্পত হতযাকাি। অ্িিাৎ িুরকি 
দচন্তার অ্েকাশ আবি এর িবযয। 
 
দকন্তু কেদভবক হতযা করা হব়েবি এটা দেক। দকন্তু কেটা িদড দিব়ে ন়ে। এটা হতযার 
হাদত়োর হবতও পাবর আোর নাও হবত পাবর। 
 
যদি িদডটাবক োি কিও়ো হ়ে তাহবে কেদভেবক েবেহ করার দক স্বািি িাবক? 
কেদভবের স্বািি আবি। কেদভ িারা কিবে কে দেস্তর টাকাকদড পাবে। টাকাকদড তার 
দনবজর েদতযই আবি দকনা তা জানবত হবে। 
 
কিজর দিবচে েেবেন, তার েবেহ ইদতিবযযই দশদিে হব়ে এবেবি। তার যারো ককউ 
কেদভ কিদেদে়োনবক হতযা কবরবি। তারপর এিনভাবে েে প্রিাে িদডব়ে করবেবি 
আিাবির েবেহ যাবত কেদভবের উপর দিব়ে পবড। 
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েযাটে েেবেন, দতদন েোইবক েবেহ করবিন। দতদন কেদভেবক কগ্রিার করবেন না। 
আিাবির িবন কয প্রশ্ন কজবিবি, তার একটা েিুত্তর না পাও়ো পযিন্ত কেদভেবক তারা 
কগ্রিার করবে না। 
 
এযাটনিী দিিঃ কিনাদন জানাবেন যতদিন দতদন কোঁবচ িাকবেন, তার েম্পদত্তর আ়ে তার স্ত্রী 
কভাি করবেন। আর তার অ্েতিিাবন তার টাকা কেদভে েস্ত্রীক কভাি করবে। তার টাকা 
কিবক েযাবরট হাটিে ও কিরী পাবে। 
 
দিিঃ কিনানীবক দতদন েেবেন, উইে িুবটার নকে কবর দতদন কযন পাদেব়ে কিন। 
 
দজদিবক েবঙ্গ কবর েযাট িােে পব়েন্ট দফবর এবেন। োবজিন্ট কজান একটা কিাট 
পযাবকট এদিব়ে দিে। এবত কিব়েবির িািার কব়েক িাদি চুেদিে। োেরিংব়ের চুে 
পাও়ো কিবি দিিঃ কিবির ককাবটির হাতা়ে আর কাবো রিং-এর চুে দিে তার ককাবটির 
কোবর। 
 
দঝ চাকরবির িবযয ককউ তাবক েুন করবি েবে িবন হ়ে না। কিরী অ্দিে চাকর-
োকরবির দন়েন্ত্রে কবর। তাবক েোই েিীহ কবর চবে। েযাবরটবক কশাোর আবি োোর 
িুবয ওষুয দিদশব়ে তাবক ঘুি পাডাবনা হব়েবি। এটা কজাে েেবেন। 
 
একাজ দভতবরর ককান কোবকর কারে েযাবরট কয ঘুবির ওষুয ো়ে কেটা েোর জানার 
কিা ন়ে এেিং িুযটা কয েবন্ধযবেো কিবক ঢাকা কিও়ো িাবক এটা কাবরা পবে েো 
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েম্ভে ন়ে। েন্ধযার পর ককউ দিব়ে ওষুয কিশা়ে। তারপর িাঝরাদেবর কে কেদভ 
কিদেদে়োনবক েুন কবরবি। 
 
োরাোদডর কোকজনবির ঘর কিবক দকিু কোাঁজার জনয েে ঘবর কঢাকা হে। িবি 
অ্বের ঘবর কিো হে। কেোবন তার জািাকাপড িাডা আর দেবশষ দকিু পাও়ো কিে 
না। 
 
অ্বের ঘর কিবক কেদরব়ে েোই টিাে েব়েবির ঘবর দিব়ে ঢুকে। এোবন জািাকাপড 
পবড আবি, কযোবন িাই পবড আবি। তারপর তারা কিরীর র েুাঁজে। দকন্তু কেোবন 
দকিুই কপে না। এরপর কেদভ কিদেদে়োবনর ঘর তারপর কজাডা িুদট ঘর। কেোবন 
কেদভে আর ককা িাবক। এই ঘবরর িাবঝ একদট িরজা। ককার ঘবর প্রোযন আর 
জািাকাপড কিবে িবন হ়ে কেগুবো েস্তা ন়ে। 
 
দিিঃ কিিবক আোর কিবক পাোন হবো। এেিং তাবক েো হে কয তাবক দকিু প্রশ্ন করা 
হবে অ্েশয তার যদি তাবত আপদত্ত িাবক তাহবে দতদন তার প্রবশ্নর উত্তর নাও দিবত 
পাবরন। েযাটে তাবক েেবেন, দতদন যা উত্তর দিবেন কেটা দেবে রাো হবে। আিােবত 
কেগুদে প্রিাে দহবেবে েযেহার করা হবে। তাবক দজজ্ঞাো করা হে কাে রাবে দিনাবরর 
পবর দতদন ককািা়ে দিবেন? 
 
দতদন েেবেন দতদন তার েনু্ধ এযািও়োিি েযাদটবের েবঙ্গ কিো করবত ইটারবহি কহাটবে 
দিব়েদিবেন। কেই কহাবটবের িরজা োরারাত কোো িাবক। দতদন নীেরিংব়ের েুযট পবরও 
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পবর আোর িাইরিংব়ের েুযটটা পাবরন। তারপর কেদির েবঙ্গ তার কিাোতিা হ়ে। দতদন 
দিদনট কুদড তার ঘবর দিবেন। তারপর োবড িশটার েি়ে তার েনু্ধর েবঙ্গ কেেবত 
কেবরান। রাত কিডটার েি়ে দতদন কফরীঘাট কিবক, যেন দতদন কনৌকা না পান তেন 
তার েনু্ধর িাদডবত রাত আডাইবট নািাি এোবন দফদরব়ে দিব়ে যান। 
 
কেদভ কিদেদে়োবনর েবঙ্গ কয তার োিানুোি হ়ে কেটা দতদন েেবেন। দতদন েযদক্তিত 
েযাপার দনব়ে দকিু কিা েবেদিবেন। দকন্তু তারজনয করবি দিব়ে তার িািা ফাটানদন। 
তার িদডবত কয তার আঙু্গবের িাপ আবি এটা শুবন দতদন েেবেন কয এটাই স্বাভাদেক 
িদডর উপর আঙু্গবের িাপ িাকা়ে প্রিাদেত হ়ে ওটা দতদন েযেহার কবরদিবেন কশবষ। 
 
কেদভে েেবো কয, ককউ িস্তানা পবর ওটা েযেহার কবরবি। 
 
েযাটে েেবেন, তাহবে আঙু্গবের িাপও িুবি কযত ো অ্স্পষ্ট হব়ে কযত। কেদভে 
েেবেন কয, দতদন েুন কবরনদন। তার েুযট কিবক রক্ত পাও়ো কিবি এটা শুবন েেবেন, 
এটা হবতই পাবর না। 
 
দতদন েেবেন কয, কেদভ কিদেদে়োনবক দতদন েুন কবরবিন এটা হবতই পাবর না। কারে 
দতদন তাবক িাব়ের িত ভাবোোেবতন। তার টাকার িরকার কনই। েযাে কিবক কফান 
কবর দিিঃ করানািেন জানাবেন কয তাবির েযাবে তার দেস্তর টাকা আবি। 
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েযাটে েেবেন, দতদন েুনী না হবেও প্রিাে তার দেপবে যা়েদন। তাই তাবক কগ্রিার 
করা যা়ে না, যদি ককান কিাদটভ পাও়ো যা়ে তাহবে তাবক কগ্রিার করা হবে। 
 
. 
 
৪.৪ 
 
 ককা কস্টি োেয দিবত এবেন। দতদন জানাবেন রাত নটা নািাি তার ঘুি এবে যাও়ো়ে 
দতদন শুবত যান। েইিংরুবি কিবক কেদরব়ে আোর পর তার োবি আর কিো হ়েদন, কাে 
দেকাবে তার স্বািীর েবঙ্গ তার ঝিডা হ়ে। তাই দতদন দেে তুবে দিব়ে শুব়ে পবডন। 
ঝিডার কারে হে ওই কিব়েদট। কেদভেবক,বয ভুদেব়ে ভাদেব়ে এোবন এবনবি। কে 
কেদভেবক কিদেব়ে টিাবের েবঙ্গ কিোবিশা করবি এটা কিিবক কষ্ট পাও়োবনার জনয, 
যাবত কে ঈষিা়ে জ্ববে। এটা হবে দতদন জানবতন। দকন্তু কেদভে ভাবে দতদন অ্বেবক 
দহিংো কবরন। অ্বেবক তযাি কবর তার অ্নযা়ে হব়েবি। ভাবোবেবে তাবক দেব়ে কবর 
কেদভে দকন্তু তার িন পবড রব়েবি অ্বের কাবি। 
 
েযাটেবক দতদন েেবেন কয, দতদন জাবনন কয, কেদভ কিদেদে়োবনর িৃতুযর পর টাকাটা 
যাবে কেদভে ও তার স্ত্রীর হাবত। দতদন জাবনন কয, কেদভ তাবক দেবশষ ভাবোোেবতন 
না। তার িাবন এই ন়ে কয, তার িৃতুয এইভাবে কতাক দতদন তা কচব়েদিবেন। দতদন 
অ্তটা স্বািিপর নন। 
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এরপর কিদর অ্দল্ডন েেবেন, দতদন রাদে ১০টা নািাি শুবত যান, দতদন দিিঃ কস্টিবক 
কিরীর েবঙ্গ ঝিডা করবত শুবনদিবেন। তার িবন হ়ে হতযাকারী োইবরর কোক। 
 
েযাটে েেবেন, এরকি ভােবত না পারার কারে আবি। প্রিিতিঃ ককান দকিু কো়ো 
যা়েদন, তািাডা িরজা কভবে োইবরর কোক ককউ কয কভতবর ঢুবকদিে, এিন ককান 
প্রিাে কনই, োইবর কিবক কাউবক যদি এ োদডবত ঢুকবত হ়ে তাহবে িরজা জানাো 
কভবঙ্গ ঢুকবে দক কবর? এ োদডর পদশ্চি দিবক িভীর োি, কেদিক কিবক কারও আোর 
উপা়ে কনই। অ্েশয পাাঁদচে টপবক দকিংো িুদপ্ল্বকট চাদে দিব়ে েির িরজা েুবে কাবরা 
দভতবর কঢাকা েম্ভে ন়ে। এিন কিা দতদন েেদিবেন। তাবক কয েুন কবরবি কে 
রাদেবত েযারবটর িুবযর িবযয দেষ কিশাবত কচব়েবিন, িুবযর িবযয ঘুবির ওষুয দিদশব়ে 
েযাবরটবক অ্জ্ঞান করা োদডর কোবকর পবেই েম্ভে। 
 
এই কাজ কেদভবের ন়ে দতদন িবন কবরন। এিাডা টাকার কোবভ কে িানুষ েুন করবত 
পাবর না। তার েউ েরবচ হবেও ইিানীিং কে টাকাপ়েোর কিা ভােদিে না। ককা আর 
অ্বেবক দনব়ে কে িারুে িুভিােনা়ে পবড কিবি, তার িুই েউবক দনব়ে। এই দনব়ে 
োদডবত একটা িারুে অ্স্বদস্তর েৃদষ্ট হব়েবি, েোই ভব়ে ভব়ে আবি। এিনদক দিিঃ 
েযাদটিার। 
 
দিিঃ েযাদটিার হবেন ককার েনু্ধ। কেদভবের েবঙ্গ দেব়ে হোর আবি দতদন ককা-কক 
দচনবতন, দিিঃ কিি তাবক পিে করবতন দকন্তু কেদি তাবক পিে করবতন না। েযারট 
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অ্তযন্ত দেশ্বােী। কে দপেীিাবক ভাবোোেত। কে েুন করবত পাবর না। কে টাকা পাবে 
উইে কিবক। কে কিরীও পাবেন। 
 
কিরী চবে কিে। এরপর অ্বে এে, কে িানুষ ন়ে কযন কশ্বতপািবরর িূদতি। দতদন 
িতকাে রাবত িশটা নািাি শুবত কিদিবেন। দতদন রাদত্তবর ককান শব্দ শুনবত পানদন। 
প্রদতেিবরর িবতা এোবন দতদন কেডাবত আবেন। দিিঃ কস্টবের এটা আইদি়ো দিে। 
আপদত্ত করবে োরাপ কিোত েবে দতদন তা কবরনদন। তাাঁর প্রদত এেন তার ককান 
আবিাশ কনই। দিবেে ককা তাবক দেবশষ পিে কবর না। তাবক কে পিে কবর। কে 
েেবো কয, কেদভে েুন কবরদন ককননা টাকার কোভ তার কনই। 
 
. 
 
৪.৫ 
 
 েেিবশবষ টিাে রব়েি, েযাটবের প্রবশ্নর উত্তবর কে জানাে, কয িাে়ে কিবক তা প্রা়ে 
োত েির োবি কে কিবশ দফবরবি। দিবেে কস্টে তার িূর েম্পবকির কোন, একই 
োদডবত তারা িানুষ হব়েবিন। কে আবির রাবতর ১১টার আবি ঘুবিাবত কিদিে। েির 
িরজা েন্ধ করার শব্দ কে েুঝবত কপবরদিে। কে েচবে তাবক কেবরাবত কিবেনদন। দতদি 
দিিঃ কস্টে িুই স্ত্রীর েম্পকি দনব়ে দকিু জাবনন না। তার আদিিক অ্েস্থা েম্পবকিও দকিু 
জাবনন না। দতদন অ্তযন্ত চাপা স্বভাবের তা কোঝা কিে। 
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েযাটে েেবিন কয কেদির ঘবর দিিঃ কস্টবের কয আঙু্গবের িাপ কপব়েদি কেটা কয তার, 
কেটা টিাে শুবনবিন। 
 
টিাে েেবো কয, কক েুন কবরবি কেটা তার দেচার ন়ে। দতদন িবন কবরন না দিিঃ 
কস্টও এটা করবত পাবরন। টিাে েবেন কয তাবক একজনবকই েবেহ হ়ে দকন্তু কে 
তার নাি েেবত চাইে না। ককননা এটা তার েযদক্তিত যারো। 
 
ককাবটির হাবতর রক্ত কয দেদিবিদে তা প্রিাদেত হে। কেদভবের দিবক েিস্ত প্রিাে 
যাবি। েযাদটিার রাবে কহাবটবে দিে েবে কে েবেবহর তাদেকা কিবক োি। 
 
এরপর আোর কেদভেবক কিবক আনা হে। তাবক দজবজ্ঞো করা হে এিন কাউবক কে 
ঘৃো কবর দকনা। কে এিন কাউবক জাবন না। কয অ্বের উপর অ্দেচার কবরবি েবট 
তারজনয কে তাবক েিা কবর দিব়েবি। 
 
েযাটে েবেন কয, তার দেরুবদ্ধ এিনেে প্রিাে পাও়ো কিবি কয তাবক দতদন োাঁচাবত 
পারবতন না। দকন্তু তার কেবে এিন একদট প্রিাে পাও়ো কিবি তা তার ভািয েবে 
েো যা়ে। আবির দিন রাবে কিদেদে়োবনর ঘর কিবক কেদরব়ে আোর পর দতদন ঘদন্ট 
োদজব়ে দিবেন। এর কিবক প্রিাদেত হ়ে কয, দতদন চবে আোর পরও দতদন জীদেত 
দিবেন। জ্ঞান হোর পর েযারট তা জাদনব়েবি। কেদভে এটা শুবন অ্দভভূত হব়ে কিে। 
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এরবিবক দেদ্ধান্ত কনও়ো যা়ে তার কয আঙু্গবের িাপ আবি এেিং কেটা কয ওই িদড 
দিব়েই েুন করা হব়েবি এিন ককান প্রিাে কনই। ককান আততা়েী পবর দিব়ে েুন কবর। 
অ্নয ককান হাদত়োর দিব়ে েুন কবর এেিং েবেবহর জনয িেবফর িদডবত কিদেদে়োবনর 
রক্ত ও চুে োদিব়ে িদডটা ঘবর কফবে রাবে। 
 
. 
 
৪.৬ 
 
 েযারট হােপাতাবে জানান কয িুয কেব়ে শুব়ে পডার পর কেদভ কিদেদে়োবনর ঘদন্ট 
োবজ। ঘদডবত তেন িশটা োবজ। কে দনবচ কনবি েির িরজা দিব়ে দিস্টার কস্টেবক 
কযবত কিবে। দতদন িাই রিংব়ের েুযট পবরদিবেন। উপবর দিব়ে কেরকি ককান কিা দতদন 
েবেন না। দতদন তার োদেশ দেক কবর উপবর চবে এবেন। তার িুে কিবে একটু ক্লান্ত 
িবন হদিে। 
 
িাক্তার েযাজনদে জানান রাত এিাবরাটা নািাি দতদন িারা কিবিন। কেদভে চবে কিদিে 
অ্বনক আবি তাই তাবক েবেহ করা যা়ে না। 
 
কেদভে রাবত ককািা়ে কিদিে, ককািা়ে দিে কেদিবক কেশ ভাবো নজর রাো িরকার। 
আরও কিো িরকার কেদভবের উপর কাবরা ককান আবিাশ আবি দকনা। 
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িাক্তাবরর োদড কিবক েযাটে চবে এবেন দেে আ জজি নািক িাদঝর কাবি। যারা 
কে়োপারাপার কবর েকাে কিবক রাদে কিডটা পযিন্ত। তারা জানান রাত োবড িশটার 
েি়ে দিিঃ কস্টে নিী পার হব়ে ওপাবর কিদিবেন দকন্তু রাত কিডটা়েও দতদন কফবরনদন। 
 
দিিঃ েযাদটিারবক তারা িুজবন কচবনন। 
 
কহাবটবে কযবতই তার েবঙ্গ কিো হে। দতদন েেবেন কয, কেদভে কাে রাবত কেোবন 
এবেদিে। দকন্তু তার িাম্পতয জীেন েম্পবকি কে দকিু জাবন না। তার োবি কেদভর েুে 
ঝিডা চেদিে এটা কে জানাে। কহাবটবে ঢুবক কেদভে তার কিো পা়েদন। দতদন তেন 
োউবে েবেদিবেন। কেদভে যেন আবে তেন দতদন কহাবটবের োিাবন ঘুবর কেডাবেন, 
যেন অ্বনক রাত হে তেন তারা দেদে়োিি কেো়ে িত্ত দিে। যেন কফবরন দস্টিার 
পাও়ো যা়েদন। তেন দতদন তাবক িােে পব়েবন্ট কপৌঁবি কিন। 
 
েযাদটিার, কে কহাবটবে িশটা কিবক োবড িশটা পযিন্ত দিে। তারপর োবড িশটা পযিন্ত 
েযাদটিার োউবে েবে িল্প করদিবেন। এেিং এিাবরাটা কিবক োবড এিাবরাটা তাবক 
দতদন কহাবটবের োিাবন পা়েচারী করবত কিবেবিন। এরবিবক প্রিাদেত হ়ে কয কে 
িশটা কিবক ১১টা পযিন্ত কহাবটবে দিে তা প্রিাদেত হ়ে। েযাদটিার তাহবে েুনী ন়ে। 
তাহবে োকী রইে ককা, অ্বে, কিরী, টিাে ও দঝ-চাকবররা। 
 
. 
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৪.৭ 
 
 টিাে েেবো কয, তাবির িবযয একজন ককউ েুন কবরবি এটা ভােবতই োরাপ 
োিবি। টিাে েেবো, েযাবরবটার োবেয কিো যা়ে কেদভে েুন কবরদন। 
 
কিদর েেবো, দিিঃ দিভে একদট দশশুর কিা েবেদিবেন কয অ্পর একজনবক েুন 
কবরদিে। এিন যারো হবো ককননা, কেই দশশু এেন েড হব়েবি দকন্তু তার হতযার 
কনশা এেনও কাবটদন। দিিঃ দিভে আেবে কেই দশশুদটবক দচনবত কপবরদিবেন। কয 
এেন েবডা হব়ে আিাবির িবযয একজন হব়েবি। তাবক কিাট কেো়ে হ়েত দতদন েুনী 
েবে েুঝবত কপবরদিবেন। এেন েবডা হব়ে যদি কে কাউবক েুন কবর তাহবে দতদন 
তাবক েিা করবেন না। কারে নাি কচহারা েিোবেও তার শারীদরক েেে কিবে 
তাবক দতদন েুঝবত কপবরদিবেন। 
 
টিাে েেবো কয, কেদভবক কয েুন করা হবে এটা দিিঃ দিভে েুঝবত কপবরদিবেন। কিরী 
েেবো, এেন তার িবন হবি কয দিভেবকও একপ্রকার েুন করা হব়েবি। ককননা েুনী 
তার হাবটির কষ্টটাবক েুবনর কেবে একদট উপেিি েবে যবরদিে। তাই দেফবটর কাবি 
কনাদটশ ঝুদেব়ে করবেদিে। 
 
. 
 
৪.৮ 
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 কেদভ কিদেদে়োবনর ঘবর েযাটে, দজদি, কজানে উইদে়োি দিবেন। েযাটে েেবো কয, 
িরজার ওপর একটা পাো়ে েম্বা িুবটা কপতবের হাতে। একটার িবযয োাঁদিবকর 
হাতেটা ঝকঝক করবি অ্িচ িানদিবকরটা ি়েো হব়ে আবি। েযাটে কজানেবক েেবত 
কে িানদিবকর ওই ি়েো হাতবে আঙু্গবের িাপ কপে। োাঁদিবকর হাতবে কপে না। 
েযাটে েেবো, োাঁদিবকর ওই ঝকিবক হাতে হে হতযার হাদত়োর। ⇒িাইভার দিব়ে 
হাতে েুবে ওর আঘাবত কেদভ কিদেদে়োনবক েুন করা হব়েবি। 
 
েযাপারদট েযাটে কোঝাবেন কয েুনী িস্তানা পবর েুন কবর। কে দভবজ কনকডা দিব়ে 
রক্তিাো হাতেটাবক িুবি কফবেবি। আর িুবিবি েবেই হাতেটা ঝকিক করবি। 
 
দজদি েুে অ্োক হে। েযাটে েেবো, কয েুন কবর হাতেটা আোর োদিব়ে কি়ে কে 
কোকা না হবেও চাোক ন়ে। চাোক হবে কে িুবটা হাতেই িুবি রােত। োাঁদিবক 
ঝকিবক হাতে কিবক েুে েম্ভে রবক্তর িাি কেবিদিে। ওটাবক েযােবরটরীবত পাোবত 
েো হে। 
 
. 
 
৪.৯ 
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 কিদর োিাবন দিে, কে েযাটেবক েেবো কয েদতযই দক দতদন দেশ্বাে কবরন কয োইবরর 
কোক েুন কবরবি। েযাটে এ দেষব়ে দনিঃেবেহ। দতদন েেবেন কয, দপেীিা কাবরা 
অ্পকার কবরনদন। দতদন োদডর েকেবক ভাবোোেবতন। কয েুন কবরবি কে উন্মাি। 
 
েযাটেবক কিরী তার েবেবহর কিা কশানাবেন। এেিং দিিঃ দিভবের িল্প ও কে দেষব়ে 
কিা েেবত েযাটেও কেই েবেহ েম্পবকি একিত হবেন। দতদন েেবেন কয, একই েুনী 
দিভেবকও েুন কবরবি। 
 
কিদরর একটা শারীদরক েেে আবি। তার িািার েিস্ত চুে োিা শুযু একগুি কাবো। 
 
েযাটে কিেবেন ঘবর এযাটনী েবে আবিন। ঘবর কেদভে এবেন। কেদভে জানাবেন 
েম্পদত্তর অ্িংশ পাবেন তার প্রিি স্ত্রী অ্বে। এ দনব়ে তার স্ত্রীর েবঙ্গ ককান আবোচনা 
হ়েদন। 
 
েযাটে েেবেন কয, এদেষব়ে তার দিতী়ে স্ত্রী জাবনন না, তার িবত দতদন টাকা পাবেন 
এেিং েম্পদত্তর অ্িংশ পাবেন। তার কিা শুবন এইরকি িবন হে। 
 
কেদভে েেবো, ককার এেন টাকার িরকার কনই। েরিং অ্বের এেন টাকার প্রব়োজন। 
অ্বের েতিিান অ্েস্থা প্রবশ্ন এযাটনী জানাবেন দেবিবির িরুে দতদন ককান টাকা 
কেদভবের কাি কিবক কননদন। 
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েযাটেবক দজদি েেবেন, টাকার চাদহিাটা প্রা়ে েকবের কেবেই আবি। কেদভ 
কিদেদে়োবনর িৃতুযর পর েযার িযািুর েম্পদত্তর অ্বযিক পাবেন কেদভে আর অ্বযিক 
পাবেন অ্বে। েুতরািং স্বাবিির দেচাবর তাবির উপবর আিার েবেহ হও়ো স্বাভাদেক। 
এদিবক ককা যদিও দকিুও পাবে না, তেু তার যারো অ্বে ন়ে োকী অ্বযিক ও পাবে। 
কে যদি কেদভ কিদেদে়োনবক েুন কবর িাবক তাহবে অ্োক হোর দকিু কনই। টিাবের 
টাকার স্বািি কনই। কিরী, েযারট এবিরবকও তাহবে েবেহ করবত হ়ে। তবে তার িবত 
কহতুটা টাকা ন়ে, ঘৃো ো অ্নযদকিু। 
 
অ্যঙ্গাযি িাকিবহা়োটার কয আত্মহতযা করবত কিদিে তার েতযোদিতার জনয েিি কবনিে 
তাবক িদেে আবিদরকার ফাবিি চাকরী করবত পাোন। দিন কব়েক োবি কে কেোবন 
যাবে। তার আবি কে এোবন কেডাবত এবেবি। জীেনযুবদ্ধ পরাদজত হব়ে কে একদিন 
আত্মহতযা করবত এবেদিে। োোর আবি কে জা়েিাটাবক আোর কিেবত চা়ে। 
 
িাকি কহা়োটার ইটারবহি কহাবটবে উবেবি। কহাবটবের োরাো়ে েবে কে ওপাবর 
পাহাবডর দিবক তাদকব়েদিে। আজ তার কাবরা প্রদত ককান অ্দভবযাি কনই। কে কিশ 
কিবড চবে যাবে। 
 
তার ভােনা়ে কিি পডবো। তার পাবশর ঘবর িাবক কিাট্ট একটা কিব়ে িা়েনা নাবি। কে 
তার কুকুরবক দনব়ে েবন ঘুরবি, কেই কিব়েদট তাবক িাকবি। 
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হোৎ িাকি কহা়োটাবরর িবন পডে তাবক একোর োেদটিংটবন কযবত হবে। কেোনকার 
োইদক্লদনবক একটা আবজিন্ট েুযট কাাঁচাবত দিব়েবি। কেটা আনবত হবে। কহাবটে কিবক 
কেদরব়ে কে োবে উেে। 
 
কিাকাবন েেবো, তার েুযট এেনও কাাঁচা হ়েদন। কে ভ়োনক করবি কিে এেিং তার েুযট 
কফরত দিবত েেবো। 
 
কহাবটবে দফবর কে কািজ েুবে কিেে। কে কতা একটা িাঢ় নীে রবের েুযট কাাঁচবত 
দিব়েদিে। েুযবটর িবযয কেবভবের নাি কেো িাকবেও এটা তার েুযট ন়ে। কেই েুযট 
কিবক একটা পচা িন্ধ কের হদিে। ওটা দকবের িাি কে েুঝবত পারে না। কে ওই 
েুযট দনব়ে োই দক্লদনবক কিবে দেক করে। 
 
. 
 
৪.১০ 
 
 রাদত্তবরর োও়ো চুদকব়ে ইটারবহি কহাবটবে কেদরব়ে এে িাকিাবহা়োটার। েযােবিারাট 
ককাবটির োিবন োদনকটা কযবতই তার কচাবে পডে িােস্ পব়েন্ট কেোবন একজন েৃদ্ধা 
েুন হব়েবি। 
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কে পাহাবডর কেইোবন এবে িাাঁডাে, কযোবন কে িরবত কচব়েদিে দকন্তু িরবত পাবরদন। 
তার জীেবন েঙ্গীর অ্ভাে আজ তার তীব্রভাবে োিবি। তার পত্নী কিানার কিা তার 
িবন হে কে যার জনয িরবত কচব়েদিে। হোৎ কে কিেে একটা পরীর িত কিব়ে োবির 
দিবক িুবট আেবি। তাবক োাঁচাে কে। েেবে তাবক কে িরবত কিবে না। কিব়েদট তার 
হাবত পাদের িত িটফট করদিে। তাবক কে েেবো, আত্মহতযা করা িহাপাপ। তার 
িুিঃবের কাদহনী শুনবত চাইে। কে কয অ্বে, দিিঃ কস্টের প্রিি স্ত্রী এটা কে েুঝবত 
পারে। তার স্বািীবক েোই েুনী েেবি এটা কে কিবন দনবত পারবি না। তার িবত 
আেে েুনী তার স্বািীবক েুনী দহবেবে োেযস্ত করবত চা়ে। আেবে কে তার পূেিতন 
স্বািীবক ভাবোোবে। এেনও কে তার স্বািীবক ফাাঁদেকাবে ঝুেবত দিবত চা়ে না। তাবক 
ফাাঁদেকাবষ্ঠ যাবত ঝুেবত না হ়ে তার েযেস্থা কে করবে েেবো। 
 
. 
 
৪.১১ 
 
 োদডবত কিরী একা দিে। দকন্তু তার িন অ্েেন্ন। আজ কজরা ককউ করবি এই দেষব়ে 
কে কেশ আগ্রহী। 
 
তার চাকর জানাে দিিঃ িাকি কহা়োটার নাবি একজন ভদ্রবোক, কয অ্বের েনু্ধ কে তার 
েবঙ্গ কিো করবত এবেবি। তাবক কিরী জানাবেন কয অ্বে এোবন কনই। দতদন 
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একবিািা েম্বা িদডর কোাঁবজ এোবন এবেবিন। কিরী দকিু না প্রশ্ন কবর েেবো কয, 
িােীর ঘবর হ়েবতা িদড পাও়ো যাবে। 
 
িাকিবহা়োটার িাদের ঘবর িদড কপবেন না। তেন কিরী েেবো কয, দোঁদডর নীবচ কুেুরী 
আবি। কযোবন নানারকি দজদনবের িবযয (দনতয প্রব়োজনী দজদনে ন়ে) িদডও হ়েবতা 
কপবত পাবরন। 
 
িাকিবহা়োটার কুেুরী কিবক েম্বািদড কের কবর দনবেন এেিং কিরীবক েেবো কয, কুেুরীর 
দভতবর েেদকিুর উপর যুবো জবি আবি। দকন্তু িদডটাবত ককান যুবো কেবি কনই, একটু 
েযাাঁতবোঁবত িবন হবি। 
 
দতদন কিরীবক েেবেন দতদন িদড দনবত আবেনদন। তার িবন হব়েদিে োদডবত একটা 
িদড িাকবত পাবর েদতযই আবি দকনা কেটা কিেবত এবেদিে। যাইবহাক িদডটাবক ওই 
কুেুরীর িবযয আোর করবে দিে। তারপর কুেুরীর িরজা়ে তাোদিব়ে চাদেটা কিরীবক 
দিব়ে েেবো, এটা এেন আপনার কাবি রােুন পবর েুপাদরবন্টবন্ট েযাটে ো 
ইনেবপটরবক দিব়ে কিবেন। 
 
কিরী দকিুই েুঝবত পারদিে না। িাকি কহা়োটার েেবো, কোঝার দকিু িরকার কনই েবে 
কেদরব়ে কিে। 
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োদডর েকবে এবেদিে এক জা়েিা়ে। েযাটে েেবো কয, তাবির েকেবক োযয হব়ে 
দেরক্ত করবত হে। েযাটে তার পবকট কিবক নরিচািডার হেুি রিংব়ের কিাট্ট িস্তানা 
োর করবো। 
 
অ্বেবক দজবজ্ঞে করবো এটা কার। 
 
অ্বে কিরী িুজবনই েেবো, তাবির ন়ে। ককার হাবত িস্তানাটা ঢুকে না। পবর অ্বের 
হাবত কেদট ঢুকে। কেদভে েেবো কয, অ্বে জাদনব়েবি ওটা ওর িস্তানা ন়ে। 
 
েযাটে েেবেন, এর কজাড িস্তানাটা দতদন তার ঘবরর পাবশ আইদভেতার ঝাড কিবক 
কপব়েবিন। অ্বে েেবেন কয, কে হ়েত ভুে েবেদিে। তার িাবন একইরকি িস্তানা 
পাও়ো ভুে ন়ে। 
 
কেদভেবক েযাটে অ্নযঘবর িাকবেন। তাবক েযাটে েেবেন কয, িেবফর িদড দিব়ে ন়ে, 
কেদভ কিদেদে়োনবক তার ঘবরর িরজা়ে েম্বা একটা হাতে দিব়ে েুন করা হব়েবি। 
হাতবের ওজন কি ন়ে। তবে হযাাঁ হাতেটা কয েুবনর হাদত়োর তা তারা েুঝবতন না 
যদি না পাশাপাদশ হাতবের িবযয একদট ি়েো আর অ্নযটা পদরষ্কার না িাকবতা। 
পদরষ্কার হাতবে কেদভর রক্ত পাও়ো যা়ে। 
 
কেদভে েেবো, এরজনয ককন অ্বেবক েবেহ করা হবি? 
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েযাটে েেবেন, হাতবের িাপ িাকা অ্েম্ভে কারে েুনী দনশ্চ়েই িস্তানা পবর ওই 
হাতেটা েযেহার কবরদিে। এইরকি কিাোতিা চোকােীন অ্বে এবে কেই ঘবর 
ঢুকবো। 
 
েযাটে এবত অ্েুদেযা কোয করে না। কেদভে জানাে কয তার ককাবটির হাতা়ে অ্বের 
চুে আটবক যা়ে। তাই তার নীেরবের েুযবট কাবো েম্বা কিব়েবির চুে দিে। েযাটে এই 
কিা়ে কিাবটও েুশী হবেন না। দতদন েেবেন কয, তার ককাবটর হাতা়ে কয চুে কপব়েদি 
তার রিং োে। কাবো চুে কপব়েদি কোবর আর কাাঁবয। 
 
েযাটে েেবেন, ওই ককাবট প্রাইবিাবভরা নযচু়োে পাউিাবরর িন্ধ পাও়ো কিবি, কয 
পাউিার দিবেে অ্বের। দিবেে অ্বের ো হাবতর িস্তানা কযটা়ে রক্ত কেবি আবি 
দিস্টার েযাটে কেটা কিোবেন। দতদন েেবেন কয, অ্বে নযাটা কেটা দতদন কিবেবিন। 
ককননা কে োাঁহাবত দেিাবরট যবর। েুনী কয নযাটা তাবত েবেহ কনই। আঘাত করা 
হব়েবি োিবন কিবক এেিং আঘাত করা হব়েবি তার িান কপাবে এেিং কযদিবক 
িািাবির আঘাত কেবিদিে একজন নযাটার পবেই কেোবন আঘাত করা েম্ভে। 
 
কেদভে এটা েযাটেবক কোঝাবত চান কয, অ্বে টাকার কোবভ কেদিবক েুন কবরদন। 
 
েযাটে েেবেন কয, অ্বে তার উপর িবন িবন অ্েুশী। তাই তাবক শাদস্ত কিোর জনয 
দতদন দনবজ তাবক েুন না কবর কে েুবনর িা়েটা কেদভবের উপর চাদপব়ে দিব়েবি। দতদন 
এিন ভাবেই দনেিাচন কবর েুনটা কবরন। কেদভ কিদেদে়োবনর েবঙ্গ কয রাবে তার 
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ঝিডা হ়ে দতদন কেদরব়ে যাোর পর োদনকোবি তার পদরতযক্ত নীেবকাট পবর হাতে 
দিব়ে েুন কবর। হাতে যুব়ে িুবি, িেবফর িদডবত কিদেদে়োবনর ঘবর তার চুে, রক্ত 
োদিব়ে রাবেন তারপর ও়োিিবিাবে তার ককাটিটা রাবেন। এর একিাে উবদ্দশয তাবক 
ফাোবনা। দকন্তু কেদভে কেদরব়ে যাোর পর কয কেদভ ঘণ্টা োজান এটা কে েুঝবত 
পাবরনদন। তাই দতদন ভাবিযর কজাবর কোঁবচ কিবিন। 
 
কেদভে তা িানবত চাইে না। আেবে অ্বে কয েুনী ন়ে এটা কেদভে েেবত চা়ে োর 
োর দকন্তু পুদেে তাবক েুবনর অ্দভবযাবি কগ্রিার করবে েবে দেক কবরবি। 
 
টিাে েেবো কয, অ্বে কেদভেবক তযাি কবর তার িািা অ্দে়োবনর েবঙ্গ চবে যা়ে। 
দযদন কব়েকদিন পর িারা যা়ে। অ্বে দনবজ দেোহদেবিি িািো দনব়ে আবে যাবত 
কেে কেদভবের উপর পবড। এেে ঘটনা অ্দে়োবনর দচদের কিবক টিাে জানবত পাবর। 
 
কেদভেবক অ্বে ঘৃো কবর না েরিং তার িবন যাবত িুিঃে না হ়ে এইজনয কে কব়েকদিন 
তার োবি কাটাবত কচব়েদিে। তার েুন করার ককাবনা উবদ্দশয কনই। 
 
েযাটে তিয প্রিাবের জনয তাবকই েুনী িবন করবিন। দতদন যদি তাবক েুনী না িাবনন 
তাহবে এিন ককউ েুন কবরবি, কে কয এিনভাবে প্রিাে োদজব়েবি, যাবত দতদন েুনী 
েবে প্রদতপন্ন হন। 
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েযাটে তাই প্রিাবের দভদত্তবত তাবক যরবত চা়ে। েযাটে েেবেন কয, উপদস্থত প্রিাবের 
দভদত্তবত দতদন তাবক কগ্রিার করবেন। পবর যদি তা জাে িবন হ়ে তাহবে যা করোর 
করবেন, েযাটে ঘবর ঢুকবত অ্বে উবে িাাঁদডব়ে েেবো কয, তাবক কগ্রিার করার জনয 
এবেবিন। 
 
অ্বে উৎকণ্ঠা কিবক োাঁচে যেন তাবক কগ্রিার করা হবো না। 
 
দিিঃ িাকি কহা়োটাবরর উি়ে হবো। দতদন েযাটেবক েেবেন কয, কোিোর রাবে দতদন যা 
কিবেবিন তার গুরুে কতোদন দতদন েুঝবত পাবরনদন, দকন্তু দতদন কোিোর রাবত কয 
দজদনেটা এ োদডর দিবক তাদকব়ে এ োদডটার িবযয যা কিবেদিবেন, েুবনর েবঙ্গ তার 
েম্পকি আবি। 
 
কক হোৎ অ্বেবক েেবো কয, কে কজবনবি অ্বে েুন কবরবি। কেদভে তাবক চুপ 
করাে। ইনেবপটর কজবন যাোর জনয অ্বেবক জািাকাপড গুদিব়ে দনবত েেবেন। 
েযাটে েেবেন কয, ভদ্রবোক েড অ্দু্ভত কিা েেবেন। 
 
কেদভে অ্বের জনয এযাটনিী িাাঁড করাবত চান। েযাটে েেবেন কয, িাকিবহা়োটার যা 
েেবেন, তাবত িবন হ়ে তাবক একটা কিাট্ট এক্সবপদরবিন্ট করবত হবে। 
 
অ্বে চবে কিে, দিিঃ িাকি কহা়োটাবরর েবঙ্গ েযাটে একটা এক্সবপদরবিবন্টর জনয 
কফরীঘাবট যাও়ো হে। 
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৫.১ 
 
 রহেয উপনযাবে এবকোবর কিাডাবত ককউ না ককউ েুন হব়ে যা়ে, েযাটে েেবেন। দতদন 
িবন কবরন ক্লাইিযাক্স েুবনর জনয প্ল্যান করবত হবে। আর কেই প্ল্যান অ্নুযা়েী একটু 
একটু কবর এবিাবত হ়ে। একটু একটু কবর চিাবন্তর জাে দেদিব়ে কযবত হ়ে। েুন 
হবি চিাবন্তর কশষ পদরেদত। 
 
েযাটে েেবেন, এই ঘটনা়ে দেদভন্ন িানুষ দেদভন্ন জা়েিা কিবক এবেবি। এোবন 
নাটবকর পঞ্চি অ্বের কশষ িৃশয ঘবটবি। 
 
েযাটে িবন কবরন কেদভর েুন পদরেদতর পবি এটা একটা কোপান িাে। েুনী আেবে 
কেদভবক েুন কবর িুবেট প্রিাে োদজব়ে করবেদিে। প্রিি কেটটা কেদভে কস্টবের 
দেরুবদ্ধ এেিং দিতী়েদট অ্বের দেরুবদ্ধ। েুনী জানত প্রিিদট ভুব়ো হবে তার নজর দিব়ে 
পডবে দিতী়েদটর উপর। দকন্তু দিতী়ে কেবটর প্রিােগুদেবক আিরা োজাবনা েবে েবেহ 
করবত পাদর। এটা োজাবনা প্রিাে েবে েবেহ হব়েবি। অ্বের দচরুনী কিবক োদনকটা 
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চুে আর োদনকটা পাউিার কেদভবের ককাবট েোবনা হব়েবি। েুনী িস্তানাটা আবি চুদর 
কবর কেোবন কেদভর রক্ত োদিব়ে কেটাবক আইদভেতার ঝাবডর িবযয কফবে কি়ে। 
অ্বের দেরুবদ্ধ কযেে প্রিাে কপব়েদি কেগুদে অ্কাটয প্রিাে। 
 
অ্বে কয দনবিিাষ তা তার িবন হব়েবি। দকন্তু তার প্রিাে যতেে না জাে েবে প্রিাদেত 
হ়ে ততেে তাবক দতদন কিাষী ভােবিন। 
 
দিিঃ িাকিবহা়োটার েবেন কোিোর রাদত্তবর দতদন ইটারবহি কহাবটবের োরাো়ে 
েবেদিবেন। তার হাবত িূরেীনও দিে। কেই িূরেীন রাত ১১টা নািাি কে চাাঁবির 
আবো়ে স্পষ্ট কিবে িােে পব়েবন্টর জানাো কিবক িদড ঝুেবি। পাাঁদচবের উপর দিব়ে 
কেই িদডর প্রান্ত নিীর উপর এবে পবডবি। নিীর িবযয কিবক আেিা়ো একটা িূদতিবক 
দতদন িাে পব়েবন্টর কিাতো়ে উবে কযবত কিবেবিন। 
 
কিরী েেবো, তাহবে েুনী োইবরর কোক। েযাটে েেবেন, কে োইবর কিবক িােে 
পব়েবন্ট ঢুবকদিে েবট তবে কে োইবরর কোক ন়ে। নিীর ওপার কিবক োাঁতবর কে 
এপাবর এবেদিে। দকন্তু ওপাবর দিব়ে িােস্ পব়েবন্টর দভতবর ককান েনু্ধ তার জনয িদড 
ঝুদেব়ে করবেদিে। েযাটে েেবেন, রাত এিাবরাটার েি়ে ককউ এোবন এবেদিে। 
দেদভন্ন কোক ইটারবহি কহাবটবে আো যাও়ো কবরন। 
 
এেন েোই যদি েবেন তারা কহাবটবেই আবিন, তাহবে েোই েদতয েেবিন এটা 
দনভিরবযািয ন়ে। েযাদটিাবরর দিবক তাকাবত দতদন েেবেন দতদন োাঁতার কাটবত জাবনন 
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না। দতদন দিিঃ েযাদটিারবক জবে কফবে দিবেন। দিিঃ কজানস্ তাবক োাঁদচব়ে আনবেন এর 
কিবক প্রিাে হে কয দতদন েদতয োাঁতার জাবনন না। দকন্তু কেই েযদক্ত? 
 
দিিঃ েযাটে তেন কস্টেবক েেবেন কয, দতদনই োাঁতবর এদিবক এবেদিবেন িশটা 
পাঁ়েদেবশ। এিাবরাটার েি়ে তার েনু্ধর েবঙ্গ তার কিো হ়ে তাহবে িাবঝর েি়েটা দতদন 
দক করদিবেন? দতদন েেবত চাইবেন দতদন তার েনু্ধবক েুাঁজদিবেন। দকন্তু েযাটে 
েেবেন এটা ভুে ককন না অ্তেে যবর কাবরাবক কোাঁজা েম্ভে ন়ে। দতদন স্টীিার কিবক 
কনবি আোর ওপবর চবে যান। তারপর কিাতো়ে উবে আদি কেদভবক েুন কদর এটা 
েেবো কেদভে। 
 
েযাটে েেবেন, হযাাঁ, দতদন িদডবেব়ে তার ঘবর ওবেন, কয িদডটা আবিই দতদন উপবর 
ঝুদেব়ে করবেদিবেন। তার ঘবর জে ঝরবত কিবেদিবেন। দতদন দনবজর ঘর কিবক 
কেদভর ঘবর দিব়ে তাবক েুন কবরন। তারপর হাতেটা যুব়েিুবি রাবেন এেিং তার আবি 
দতদন অ্বের িস্তানা চুদর কবর রক্ত োদিব়ে আইদভোতার ঝবড কফবে আবেন এেিং 
িদডটা অ্বকবজা দজদনেপবের ঘবর কফবে আবেন। এইেে দতদন অ্বের কস্টেবক ঘৃো 
কবরন ককননা কে তাবক তযাি কবর অ্দে়োবনর কাবি চবে কিদিে েবে কেইজনযই 
কবরবিন। 
 
আেবে দতদন োেযকাে কিবক অ্প্রকৃদতস্থ, কিাটবেো়ে দতদন একদট দশশুবক েুন কবরন। 
অ্বেবক দতদন ফাাঁদেকাবষ্ঠ কঝাোবেন েবে এইদট কবরন, দতদন িুবেট প্রিাে োজান, 
যাবত পুদেে দেোন্ত হ়ে। দনষৃ্কদত অ্বে কপবতন না যদি না টিাে েবে েেবতন কয 
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তাবকই তযাি কবরবিন অ্বে। আেে েুনীবক কের করার জনয িাকিবহা়োটার এবেন। 
আেবে দতদন চাোক িবন করবেও দতদন িূেি উন্মাি। 
 
হোৎ েবে উেে কেদভে কয কে পািে ন়ে। যদি িাকিবহা়োটার কিেবত না কপত দতদন 
ককানদিন যরা পডবতন না। 
 
. 
 
৫.২ 
 
 অ্বে েেবেন কয, তার োরাটা েি়ে ভব়ে কাটত। কেদভেবক দতদন ভ়ে করবতন। এক 
এক েি়ে িবন হত তার কয দতদন িবন হ়ে পািে হব়ে যাবিন। আেবে কেদভে 
দনবজও পািে হব়ে যাদিবেন। 
 
দতদন দনবজর উপর রাি পুবষ রােবতন এেিং তারজনয দতদন ককিন হব়ে যাদিবেন। 
অ্দে়োন তার েনু্ধবক দতদন দেশ্বাে কবরন। তার োবি দতদন পাদেব়ে দিবেন। কে কিাটর 
অ্যাদক্সবিবন্ট িারা যান। অ্বের িবন হ়ে এটা ঘটাবনা হব়েবি। এিনেি়ে একদিন কে 
কেদভবের দেকানা কজািাড কবর তার োবি কিো করবত আবে তারপর তাবক কে 
দিবভােি দিবত চা়ে। 
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অ্বে দিবভােি কন়ে এর জনয কে ককান টাকা কন়েদন। তারপর কে আোর দেব়ে করে। 
িােে। পব়েবন্ট যেন কে েউবক দনব়ে এে তেন অ্বেবক কিবক আোপ কদরব়ে কিোর 
জনয তাবক িাকা হে। অ্বে েহৃি়ে ভাবেই তার িাবক োডা দিে। এই ভাবেই কে তার 
ফাাঁবি পডে। দকন্তু অ্বে ভােবত পাবরদন এরকি দকিু ভ়েের ঘটনা ঘটবে। 
 
েযাটে েেবেন, প্রবতযবকর একটা না একটা দকিু শারীদরক েেে িাবক। কেদভবেরও 
আবি। তার োাঁহাবতর কবড আঙু্গে িান হাবতর কবড আঙু্গে কিবক কিাট। দিিঃ দিভে 
েবেদিবেন েুনীর একটা শারীদরক েেে আবি। 
 
অ্বে জানাে দিিঃ দিভে এেিং েযাদটিার যেন িবল্প কিবত দিবেন তেন কেদভে দেফবটর 
োিবন কনাদটশ োিান। 
 
দিিঃ িাকিবহা়োটাবরর োেয এবেবে তাবক োহাযয করবি। দতদন কিবেদিবেন কক 
একজন িদড কেব়ে িােে পব়েবন্টর কিাতো়ে উবেবি। তার আবি োইদক্লদনবকর 
েযাপাবর তার েবেহ হ়ে। দতদন কে েুযটদট পান তাবত পচা িাবির িন্ধ দিে। ওদট দিিঃ 
কস্টবের েুযট দিে। কোিোর রাবত িােস্ পব়েন্ট কিবক কেবরাোর পর তার পরবন দিে 
িাইরবের েুযট। দস্টিাবর পার হব়েই অ্ন্ধকাবর দতদন েুযটদট েুবে নিীর দটোবরর 
কফাাঁকবর রাবেন কযোবন িাি দিে। তারপর েুন কবর ওপাবর যাোর পর িাইরো েুযটটা 
পবরন। তার ককাবটির কিবক একটা পচা িাবির িন্ধ পাও়ো যা়ে। যা ইটারবহি 
কহাবটবের কিিচারীরাও কপব়ে িাবক। িাকিবহা়োটার দতদন োেদটিংটবন একটা োই দক্লদনক 
কিবক তার েুযটটা আনবত দিব়ে কিবেন তার েুযটটা েিবে যা়ে। কেই েুযট কিবে দতদন 
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েুঝবত পাবরন কয এটা পবড ককউ নিীবত োাঁতার ককবটদিে যা করবে দিে পচা িাবির 
কাবি। িুব়ে িুব়ে চার হও়োবত তার অ্েুদেবয হ়েদন। দতদন তাই তা পুদেেবক জানান। 
 
েযাটে েেবেন কয, কেদভে ঘর কিবক োর হব়ে যাোর পর একটা ঘণ্টা কেবজদিে। 
আেবে ঘন্টা কেদভ োজানদন, আেবে দিিঃ কেদভে দনবজর অ্যােোই পদরষ্কার রাোর জনয 
ঘন্টাটা োজা়ে। ঘন্টা োজার পর েযারট ওপবর যাোর পর কেদভ েেবত পাবরনদন দক 
কারবে ঘণ্টা োজাবনা হব়েবি। 
 
দতদন েযারটবক ঘুবির ওষুয োইব়ে রােবেন। এর কারে যাবত পুদেে োইবরর কাউবক 
েবেহ না কবর। ককা যাবত তার প্রদত নজর না কি়ে এরজনয অ্বের প্রদত দতদন কেশ 
অ্ন্তরঙ্গ েযেহার কবরন, যার জনয ককা করবি যান এেিং ঘবরর িরজা েন্ধ কবর কিন। 
তাই তার পবে ককান োেী িাকবে না। দতদন নযাটা নন দকন্তু এিনভাবে কিবরবিন 
যাবত িবন হ়ে নযাটা ককউ েুন কবরবিন। দতদন কটদনে কেবেন। এইজনয েযাকহযাি কিবর 
নযাটা কোবকর কাজ েবে েুনটা প্রদতপন্ন করবত চান। 
 
েযাটে েেবেন, অ্বেবক কিবে তার দনবজর কিব়ের কিা িবন পবড দিব়েদিে। তাই 
তাবক দতদন োাঁচাবত কচব়েদিবেন। তাবক েযাটে আোর নতুনভাবে োাঁচার পরািশি 
দিবেন। 
 
. 
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৫.৩ 
 
 ইটারবহি কহাবটবের কািরা়ে িাকিবহা়োটার তার েুযটবকেটা কিািাদিে। অ্বেবক 
জানাে কে িদেে আবিদরকা়ে যাবি। 
 
অ্বে তাবক জানাবেন দতদন তার প্রাে োাঁদচব়েবিন েবে অ্তযন্ত আনদেত হব়েবিন। 
তাবক কিবে িাবকির িবন হব়েদিে দতদন দনবিিাষ। দকন্তু দতদন দনবিিাষ না হবেও তাবক 
োাঁচাবনার কচষ্টা করবতন। আেবে দতদন পুদেবের কাবি দিবিয েবেদিবেন। কেদিন েৃদষ্ট 
হদিে দতদন তাই চাাঁবির আবো়ে িদড কিেবত পাবরনদন। তার কিোর কিাটা দিবিয 
হবেও ঘটনাটা দিবিয ন়ে। ককাবটির কাাঁবয িাি কিবেই দতদন েুঝবত কপবরদিবেন কেই 
রাবত ককউ োাঁতার দিব়ে নিী পার হব়ে িদড দিব়ে উপবর উবেদিে। কে িােে পব়েবন্টর 
কুেুরীবত দিব়ে দভবজ িদডটা আদেষ্কার কবরন। যদি দতদন েেবতন এটা তার অ্নুিান 
তাহবে পুদেে তাবক পাত্তা দিত না। তাই কে েেবো কয, কে এটা েচবে কিবেবি। 
আেবে কে দিবিয না েেবেও কে িবন কবর দনবিিাষবক োাঁচাবনার জনয দিবিয েো 
উদচত। কে ভাবোোবে অ্বেবক তা েবে তার জীেবনর েবঙ্গ তাবক জডাবত চা়ে না, 
দতদন এবিশ কিবক চবেই যাবিন। দতদন তার জীেন কিবক ি়ো কবর িুবি কফেবেন। 
 
আেবে কেদভে তা স্বীকার কবরদিে। তবে ঘটনাটা েদতয দিে েবে ইনেবপটর েুঝবত 
পারবেও দতদন েবেহ কচবপ রাবেন। কেইজনয দতদন েবেন কেদভ কযদিন েুন হন কেদিন 
রাবত েৃদষ্ট হদিে। 
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িাকি েেবেন কয, কেদভবের স্বীকাবরাদক্তর পর তাবির কাজ অ্বনক েহজ হব়ে কিবি। 
তাই তাবক আর োেয দিবত হবে না। দতদন জাহাবজ ওোর জনয হতরী হবিন। 
 
অ্বে েেবো, কে তার েবঙ্গ কযবত চা়ে, ককননা তার িত আর কাউবক কে পাবে না। 
 
টিাে অ্বেবক ভাবোোবে, অ্বে িবন কবর কিরীবক কে দেব়ে করবে কে অ্বনক েুেী 
হবে। 
 
 দকন্তু আিার েবঙ্গ কয কতািাবক দনব়ে যাে তার আবি কতা আিাবির দেব়ে হও়ো 
িরকার। কস্পশাে োইবেে দনব়ে কয দেব়ে করে তারজনয কতা কেশদকিু টাকা োিবে। 
আিার পবকটটা শূনয। কাে েকাবেই তাহবেই একোর েযাবে কযবত হ়ে। 
 
েযাবে যাোর িরকার কনই। ও টাকা কতািাবক আদিই দিদি। 
 
না। িাকিবহা়োটার েেবো, দেব়ে যদি করবত পাদর তাহবে োইবেবের টাকাও আদি 
দিবত পারে। অ্বের কাাঁবয হাত রােে িাকিবহা়োটার। েেবো, প্রিি যেন আদি 
কতািাবক কিদে, িবন হব়েদিে আদি িানুষ না পাদে। িবন হদিে ভ়ে কপব়ে পাোবত 
চাইি। অ্বে িাকিবহা়োটাবরর দিবক তাদকব়ে েেবো, আর পাোবত চাইে না। 
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