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০১. 
 
অবসরপ্রাপ্ত ববচারপবি ব িঃ ওযারগ্রেভ চগ্রেগ্রেন ট্রেগ্রন। প্রচণ্ডগবিগ্রি েুগ্রে চগ্রেগ্রে ট্রেন। 
বিবন ভাবগ্রেন বচবিবের কথা। একস য পগ্রকে ট্রথগ্রক ট্রসবে বার কগ্রর পড়গ্রেন। 
 
বপ্রয েগ্ররন্স, 
 
অগ্রনকবিন পর ট্রিা ার সগ্রে ট্রিখা হগ্রি পাগ্রর, যবি পান্না দ্বীগ্রপ আস।  গ্রনার  
পবরগ্রবশ। ১২-৪০ ব িঃ পযাব িংেন… ওক বিগ্রে ট্রিখা হগ্রব। 
 
প্রীবি ও শুগ্রভচ্ছাগ্রে 
কনসোন্স কােব িংেন। 
 
অস্পষ্ট ট্রোট্ট বচবি। িার  গ্রন পগ্রড় সাি-আেবের আগ্রগ পত্রগ্রেবখকার সগ্রে আোপ 
হগ্রযবেে ইিাবেগ্রি। এিবিন পগ্রর বক  গ্রন কগ্রর বচবি বেখগ্রেন ট্রক োগ্রন? 
 
 পান্না দ্বীপোর কথা হাগ্রে খবগ্ররর কাগগ্রে ট্রচাগ্রখ পগ্রড়গ্রে। এক ধনী বযবি দ্বীপো প্রথগ্র  
বকগ্রনবেগ্রেন। সুন্দর একো বাবড়ও ট্রসখাগ্রন তিবর কগ্ররগ্রেন। 
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পগ্রর ট্রসো বিবন ট্রবগ্রচ ট্রিন এক বচত্রাবভগ্রনত্রীর কাগ্রে। অবশয অগ্রনগ্রকর ধারণা 
ট্রনৌবাবহনীর কাগ্রে োগাবার উগ্রেগ্রশয সরকার বকগ্রনগ্রে দ্বীপো। 
 
ট্রকউ অবশয বেগ্রেন ব িঃ আওগ্রযন নাগ্র  এক ধনী বযবি বিত াগ্রন দ্বীপোর  াবেক। 
 
ব িঃ ওযারগ্রেভ পেগ্রকর  গ্রধয সববকেু ট্রভগ্রব বনগ্রেন। পগ্রর বচবিো পগ্রকগ্রে ট্ররগ্রখ পা 
েবড়গ্রয আরা  কগ্রর বসগ্রেন। 
 
. 
 
 ট্রভরা ট্রেথনত, ট্রসও চগ্রেগ্রে ট্রেগ্রন, িৃিীয ট্রেণীর একো কা রায। এই ভযাপসা গরগ্র র 
স য স ুদ্রিীগ্ররর  গ্রনার  পবরগ্রবগ্রশ আরাগ্র  থাকা যাগ্রব এই ট্রভগ্রবই ট্রস আনন্দ পাগ্রচ্ছ। 
িার ওপর  নো উল্লবসি নিুন একো কাে ট্রপগ্রয। 
 
অবশয  াত্র এক াগ্রসর েনয, প্রাইগ্রভে ট্রসগ্রেোবরর কাে। সু্কগ্রে বাচ্চাগ্রির সগ্রে  াগ্রে 
 াগ্রে হাাঁপ ধগ্রর যায, একো  াস অেি বনবরবববেগ্রি থাকা যাগ্রব। সু্কে ট্রথগ্রক এক াগ্রসর 
েনয েুবে বনগ্রয বনগ্রযগ্রে। 
 
আগ্রবিন কগ্ররবেে কাগগ্রের ববজ্ঞাপন ট্রিগ্রখ। সগ্রে সগ্রেই ট্রয বনগ্রযাগপত্র ট্রপগ্রয যাগ্রব, 
ভাবগ্রি পাগ্ররবন। 
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এ  াগ্রসর ৮ িাবরখ ট্রথগ্রক কাগ্রে ট্রযাগিাগ্রনর কথা োনাগ্রনা হগ্রযগ্রে। বনগ্রযাগকিতা 
বেগ্রখগ্রেন– 
 
… পযাব িংেন ট্রথগ্রক ১২-৪০ ব িঃ-এ ট্রেন। ওক বিে ট্রেশগ্রন আপনার সগ্রে আ ার ট্রিখা 
হগ্রব। এই সগ্রে পথখরগ্রচর োকা পািাগ্রনা হগ্রো। 
 
ধনযবািাগ্রে– 
উনা নানবস আওগ্রযন 
 
 হিাৎ, বক োবন ট্রকন, হুগ্রগার কথা ট্রভরার  গ্রন পগ্রড় ট্রগে। সগ্রে সগ্রে ট্রস সা গ্রনর 
ট্রোকবের বিগ্রক  গ্রনাগ্রযাগ বিগ্রয িা ভুগ্রে যাবার ট্রচষ্টা করে। 
 
সা গ্রনর বসগ্রেই বগ্রস আগ্রে েম্বা-চওড়া ট্রোকবে। গাগ্রযর রিং িা াগ্রে।  ুগ্রখ একো, 
বনষু্ঠরিার োপ। ট্রিগ্রখই  গ্রন হয েীষ্ম ণ্ডগ্রে ট্র ারা ট্রোক। 
 
ট্রভরার সা গ্রন বগ্রসবেে ট্রয ট্রোকবে িার না  বিবেপ ে বা ত। ট্রভরার বিগ্রক িারও 
ট্রচাখ পগ্রড়বেে, সুন্দরী বগ্রেই িার  গ্রন হগ্রযগ্রে। িগ্রব  ুগ্রখ  াোরবনর োপ স্পষ্ট। 
 
আসগ্রে নিুন কােোর কথাই ট্রস িখন ভাবগ্রে। এগ্রেন্ট িাগ্রক োবনগ্রযগ্রে, ট্র ভগ্রনর 
পান্না দ্বীগ্রপ বগগ্রয বনগ্রযাগকিতার সগ্রে ট্রিখা করগ্রি হগ্রব। 
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স ুগ্রদ্রর ধাগ্রর  গ্রনার  পবরগ্রবগ্রশ কােো িার ভাে োগগ্রব বগ্রেই ট্রস  গ্রন করগ্রে। 
 
প্রচণ্ড গবিগ্রি েুগ্রে চগ্রেগ্রে ট্রেন। আর এক কা রায বগ্রস আগ্রেন ব স এব বে ট্রিনে। 
বযস পাঁযষবট্ট। বচরকু ারী। ট্রসগ্রকগ্রে বচোভাবনার  ানুষ। বাইগ্রবে বনগ্রয বগ্রস থাকগ্রিই 
ভােবাগ্রসন। 
 
একো চ ৎকার আ ন্ত্রণ ট্রপগ্রয, বিবন পান্না দ্বীগ্রপ চগ্রেগ্রেন। িার পুরগ্রনা এক বান্ধবী 
বেগ্রখগ্রে– 
 
…ট্রবেহাগ্রভগ্রনর এক অবিবথ-বনবাগ্রস আোপ হগ্রযবেে, বনশ্চয  গ্রন আগ্রে। আপািি 
োনাবচ্ছ, ট্র ভগ্রনর কাগ্রে আব  বনগ্রেই একো অবিবথ-বনবাস খুেবে। আপনার  ি 
সুরুবচসম্পন্ন ট্রোগ্রকরা ট্রথগ্রক আনন্দ পাগ্রবন। 
 
চগ্রে আসুন না আগে  াগ্রসর ৮ িাবরগ্রখ। খুব আনন্দ হগ্রব। 
 
শুগ্রভচ্ছাগ্রে 
ইবি 
ইউ, এন, ও 
 
বের িুগ্রযক আগ্রগ ব স এব বে ট্রবেহাগ্রভগ্রন বগগ্রযবেগ্রেন।  গ্রন আগ্রে, ট্রসখাগ্রন  ােবযসী 
এক  বহোর সগ্রে িার পবরচয হগ্রযবেে। অবশয না  বা পিবী এখন আর  গ্রন পড়গ্রে 
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না। িাগ্রি বক, আ ন্ত্রণো আেবরক, কবিন শাবেগ্রি থাকা যাগ্রব। চারপাগ্রশ আেকাে 
ট্রেগ্রেগ্রোকরাগ্রির যা চেন-বেন হগ্রযগ্রে, ট্র ন্না ধগ্রর যায। 
 
. 
 
অনয একো ট্রেগ্রন োনাোর কাগ্রে বগ্রস আগ্রেন ট্রেনাগ্ররে  গোস। শাখা োইগ্রনর ট্রেন-
গবি  ন্থর। পান্না দ্বীগ্রপ ট্রপৌঁেগ্রি অগ্রনক স য োবগগ্রয ট্রিগ্রব। 
 
ট্রক এক আওগ্রযগ্রনর বচবি ট্রপগ্রযই বিবন চগ্রেগ্রেন ট্রসখাগ্রন। ট্রোকবেগ্রক বচনগ্রি না 
পারগ্রেও বচবিো অোহয করগ্রি পাগ্ররনবন। 
 
ভদ্রগ্রোক বেগ্রখগ্রেন– 
 
… পুরগ্রনা বনু্ধরাও অগ্রনগ্রকই আসগ্রেন। আপবনও চগ্রে আসুন না, ট্রবশ ভাে োগগ্রব। 
পুরগ্রনা বিগ্রনর সৃ্মবি ট্ররা ন্থন করা যাগ্রব। 
 
হারাগ্রনা বিগ্রনর কথা ট্রেনাগ্ররগ্রের ভােই োগ্রগ, এক বরচ ণ্ড প্রসে বাগ্রি। প্রায বত্রশ 
বের আগ্রগর এক ববষাি অিীি ট্রসো। িা ট্রহাক–ওই প্রসগ্রে না এগ্রেই হে। 
 
ট্রেগ্রনর গবিো যবি বাড়ি। অধীর হগ্রয পড়গ্রেন েগ্র ই ট্রেনাগ্ররে। 
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. 
 
 ািঃ আর স্ট্রিং চগ্রেগ্রেন সেসগ্রববর ট্রথগ্রক।  বরস গাবড়ো বনগ্রেই চাোগ্রচ্ছন। ট্রধাপিুরস্ত 
ট্রপাশাক, সুন্দর ট্রচহারা। সািগ্রেযর ঔজ্জ্বেয  াখাগ্রনা  ুগ্রখ। 
 
বচবকৎসক বহগ্রসগ্রব বিবন বনিঃসগ্রন্দগ্রহ খযাবি ান। েীবগ্রন অবসর বগ্রে বকেু ট্রনই। এোই 
খযাবির ববড়ম্বনা। িাই পান্না দ্বীগ্রপর  াক ট্রপগ্রয খুবশ হগ্রযগ্রেন। 
 
রুগী ট্রিখাও হগ্রব, ট্রসই সগ্রে বনেতন পবরগ্রবগ্রশর সুখও উপগ্রভাগ করা যাগ্রব। 
 
বচবি পাবিগ্রযগ্রেন ব িঃ আওগ্রযন। িাাঁর স্ত্রী নাগ্রভতর অসুগ্রখ ভুগগ্রেন। এ অবশয এ ন বকেু 
ট্ররাগ্রগর পযতাগ্রয পগ্রড় না। 
 
 ািঃ আর স্ট্রিং-এর সািগ্রেযর ইবিহাস অবশয এগ্রকবাগ্রর কেঙ্ক ুি নয। ট্রসই অধযায 
অবশয িাাঁর বচবকৎসক েীবগ্রনর ট্রগাড়ার বিককার। 
 
িারপর ট্রথগ্রক ট্রকান বিন আর পানপাত্র স্পশত কগ্ররনবন। আগ্রগর িুেনায অগ্রনক ট্রববশ 
সিকতও হগ্রয ট্রগগ্রেন। 
 
পান্না দ্বীপ আরও একগ্রশা  াইে। এই পথো দ্রুি অবিে  করবার েনয ট্রবপগ্ররাযা 
গাবড় চাবেগ্রয চগ্রেগ্রেন অযান্টবন  াসেন। 
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সুন্দর স্বাগ্রযযর েনয িরুণী  হগ্রে খুবই েনবপ্রয  াসতেন। এ ববষগ্রয বিবন বনগ্রেও যগ্রথষ্ট 
সগ্রচিন। 
 
. 
 
প্লাই াউথ ট্রথগ্রক ট্রেনো চগ্রেগ্রে  ন্থরগবিগ্রি। ট্রলার এই ট্রেগ্রন চগ্রেগ্রে পান্না দ্বীগ্রপ। 
কা রায বদ্বিীয যাত্রী বেগ্রি এক বৃদ্ধ নাববক। োনাোর ধাগ্রর বগ্রস বেগ্র াগ্রচ্ছ। 
 
ট্রলার পগ্রকে ট্রথগ্রক একো ট্রনােবই বার কগ্রর না গুগ্রোর ওপগ্রর ট্রচাখ বুবেগ্রয বনে– 
 
এব বে ট্রিনে, ট্রভরা ট্রেথনত,  ািঃ আর স্ট্রিং, অযান্টবন  াসতেন, ববচারপবি ব িঃ ওযারগ্রেভ, 
বিবেপ  ে বা ত, ট্রেনাগ্ররে  গোস, আর পবরচারক রোসত ও িার স্ত্রী। 
 
 ট্রলার ভাগ্রব, িাবেকায িার না োও থাকা উবচি বেে। বনগ্রেগ্রক বক বগ্রে পবরচয ট্রিগ্রব 
ট্রস? িগ্রে একেন ট্রিৌবে ট্রেনাগ্ররে রগ্রযগ্রে, নইগ্রে স্বচ্ছগ্রন্দ ট্রস বরোযা ত ট্রিৌবে 
অবিসার হগ্রি পারি। 
 
একো পবরচয অবশয ট্রনওযা যায–িবিণ আবিকার একেন বববশষ্ট নাগবরক। খাাঁবে 
ইিংরাে বযবসাযী। 
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ট্রস আরও ভাবে, ভ্র ণকাবহনী যা পড়া আগ্রে, িাগ্রি িবিণ আবিকা সম্পগ্রকত ট্রস যগ্রথষ্ট 
ওযাবকবহাে বগ্রে বনগ্রেগ্রক োবহর করগ্রি পারগ্রব। 
 
িাবেকায যাগ্রির না  ট্রিখে, এরা বনবশ্চি ট্রকউ িার িাাঁবকবাবে ধরগ্রি পারগ্রব না। 
 
োনাোর ধাগ্ররর বুগ্রড়া নাববক হিাৎ বনগ্রের  গ্রনই ববড়ববড় কগ্রর উিে–স ুগ্রদ্রর গবিক 
বড় সুববধার  গ্রন হগ্রচ্ছ না। 
 
ট্রলার উপযাচক হগ্রযই বুগ্রড়ার কথার স থতন োনাে–িাই বুবে? 
 
বুগ্রড়া খুক খুক কগ্রর কাশে। িারপর সা গ্রে বনগ্রয বেে, েড় আসগ্রে–েড়– 
 
–বকন্তু আবহাওযা ট্রিা ভাগ্রোই ট্রিখবে। 
 
–না, না, গন্ধ পাবচ্ছ। বড়–েড় ভযঙ্কর েড় আসগ্রে। 
 
ট্রলার ট্রকান েবাব করে না এবাগ্রর। 
 
. 
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০২. 
 
ওক বিে ট্রেশগ্রনর বাইগ্রর চারেগ্রনর একো িে েগ্রড়া হগ্রযগ্রে। 
 
িাগ্রির কারুর সগ্রে পবরচয ট্রনই। প্রগ্রিযগ্রকর ট্রপেগ্রনই একো কগ্রর সুেগ্রকস বনগ্রয কুবে 
িাাঁবড়গ্রয আগ্রে। 
 
 িুগ্রো েযাবি িাাঁবড়গ্রয বেে। একেন চােক এবগগ্রয এে। িগ্রের  গ্রধয ব িঃ ওযারগ্রেভ 
বযস্ক এবিং সম্ভ্রাে ট্রচহারার  ানুষ। িাগ্রক উগ্রেশয কগ্ররই েযাবিচােক বেে, আপনারা 
পান্না দ্বীগ্রপ যাগ্রবন ট্রিা, সযার? 
 
–হযাাঁ। 
 
–আপনাগ্রির েনয িুগ্রো েযাবি রগ্রযগ্রে। পাাঁচব বনে পগ্ররই এগ্রিোর ট্রথগ্রক ট্রেগ্রন এক 
ভদ্রগ্রোক আসগ্রেন। িাগ্রকও বনগ্রয ট্রযগ্রি হগ্রব। আপনাগ্রির  গ্রধয একেন িার েনয 
অগ্রপিা কগ্রর বাবক সকগ্রে আ ার সগ্রে চেুন। 
 
 এই বযবযা  ি ট্রভরা ট্রেথনত এবিং বিবেপ ে বা ত রইে। অনযরা সকগ্রে একো েযাবি 
ট্রচগ্রপ। পান্না দ্বীগ্রপর বিগ্রক রওনা হগ্রয ট্রগে। 
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 ট্রভরা এবিং ে বা ত ট্রেশগ্রনর একো ট্রববিগ্রি বগগ্রয বগ্রসগ্রে। পারস্পবরক পবরচয 
বববন গ্রযর পর কথায কথায িারা িুেগ্রনই োনগ্রি পাগ্রর বন ন্ত্রণকিতা ব িঃ আওগ্রযন 
কারুরই পবরবচি নন। 
 
ট্রলার বগ্রে, আব  ব গ্রসস আওগ্রযগ্রনর ট্রসগ্রেোবরর চাকবর বনগ্রয এক াগ্রসর েনয এখাগ্রন 
এগ্রসবে। আওগ্রযনগ্রির সম্পগ্রকত বকেুই োবন না। 
 
. 
 
একো ট্রেন এগ্রস িাাঁড়ায ট্রেশগ্রন। ববরাে ট্রচহারার এক বযস্ক ভদ্রগ্রোক প্লযােি ত ট্রথগ্রক 
ট্রববরগ্রয এগ্রেন। বনখুাঁি ট্রপাশাগ্রকর  ানুষবের চােচেন ট্রিৌবেগ্রির  ি। ইবনই হগ্রচ্ছন 
ট্রেনাগ্ররে  গোস। 
 
ট্রভরা এবিং  ে বা ত এবগগ্রয বগগ্রয সম্ভাষণ বববন য কগ্রর। ট্রভরা বগ্রে, আপনার েনয 
গাবড় অগ্রপিা করগ্রে। চেুন যাওযা যাক। 
 
বিনেগ্রন েযাবিগ্রি উগ্রি বগ্রসন। িীিগবিগ্রি েযাবি ট্রধগ্রয চগ্রে। 
 
. 
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স ুদ্রিীগ্রর ট্রিবর াগ্রে এগ্রস ট্রপৌঁেয েযাবিো। একো চাগ্রযর ট্রিাকাগ্রন  াবে- াল্লারা বগ্রস 
আড্ডা  ারগ্রে। ট্রসখাগ্রনই বগ্রসবেগ্রেন ববচারপবি ওযারগ্রেভ এবিং ট্রয ট্রবাগ্রে কগ্রর িারা 
যাগ্রব িার চােক ট্র বভসও বেে িাগ্রির সগ্রে। 
 
ট্রভরা েযাবি ট্রথগ্রক না গ্রিই ট্র বভস এবগগ্রয বগগ্রয োনাে, আসুন, আ রা আপনাগ্রির 
েনযই প্রিীিা করবে। আ াগ্রির সকগ্রের েনয হযগ্রিা ব িঃ এবিং ব গ্রসস আওগ্রযন অধীর 
আেগ্রহ রগ্রযগ্রেন। 
 
বনেতন োযগাো ট্রিগ্রখ সকগ্রের  গ্রনই ট্রক ন অদু্ভি একো বশহরণ ট্রেগ্রগ ওগ্রি। ট্রকাথায 
যাগ্রচ্ছন, কার কাগ্রে যাগ্রচ্ছন বকেুই িাাঁরা োগ্রনন না, িবু অজ্ঞাি ট্রসই আ ন্ত্রণকারীর 
আকষতণ িারা ট্রকউ অবগ্রহো করগ্রি পারগ্রেন না। 
 
ট্রবােচােক ট্র বভস ট্রবাগ্রে বগগ্রয ওগ্রি। অনযানয সকগ্রেও িাগ্রক অনুসরণ কগ্রর। 
 
ট্র বভস বগ্রে, ব িঃ আওগ্রযন বগ্রেবেগ্রেন, আরও িুেগ্রনর আসার কথা আগ্রে। িগ্রব িাগ্রির 
েনয আ াগ্রির অগ্রপিা করবার প্রগ্রযােন ট্রনই। 
 
বিক ট্রসই স গ্রযই প্রচণ্ডগবিগ্রি ট্রধগ্রয এগ্রস একো সুন্দর েযাবি স ুদ্রিীগ্রর থা ে। ট্রনগ্র  
এগ্রেন অপূবত সুন্দর একেন  ানুষ। েীক ভাস্কগ্রযতই ট্রকবে িার িুেনা ট্র গ্রে। ইবনই 
হগ্রেন অযান্টবন  াসতেন। 
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ট্র বভস সম্ভাষণ োবনগ্রয আহ্বান োনায। ব িঃ  ােতন ট্রবাগ্রে উিগ্রিই ট্রবাে ট্রেগ্রড় বিে। 
 
. 
 
সা গ্রনই পান্না দ্বীপ। বকন্তু একো ট্রোট্ট পাহাড় িাগ্রক আড়াে কগ্রর ট্ররগ্রখগ্রে বগ্রে এখান 
ট্রথগ্রক দ্বীপোগ্রক ট্রিখা যায না। 
 
ট্রবােো বকেুো  ুগ্রর বগগ্রয িুগ্রো পাথগ্ররর  ােখাগ্রন থা ে। 
 
এগ্রক এগ্রক সকগ্রেই অবিরণ করগ্রেন। োযগাো বনেতন ও সুন্দর। চারপাগ্রশ িে, 
িুগ্রের গাে, সুন্দর বাগান, িার  ােখাগ্রন চ ৎকার একো বাবড়। প্রাসাগ্রিাপ । 
সকগ্রেরই পেন্দ হয োযগাো। 
 
একেন বযস্ক পবরচারক এবগগ্রয এগ্রস বগ্রে, িযা কগ্রর আপনারা এবিগ্রক আসুন। 
 
সকগ্রে পাশাপাবশ বাবড়র ট্রভিগ্রর প্রগ্রবশ করে। ববরাে হে র সা গ্রন। উপযুি ট্রেববে 
ট্রচযারও রগ্রযগ্রে। বড় ট্রেববগ্রে অগ্রনক পানীয রগ্রযগ্রে। 
 
পবরচারকবে আবার বগ্রে, আপনারা এখাগ্রন ববো  করুন। আ ার না  রোসত। আব  
এবিং আ ার স্ত্রী আপনাগ্রির ট্রিখাগ্রশানা করব। 
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ব িঃ আওগ্রযন িুিঃগ্রখর সগ্রে োবনগ্রযগ্রেন, বিবন আে আপনাগ্রির সগ্রে ট্রিখা করগ্রি 
পারগ্রেন না। িগ্রব আগা ীকাে িুপুগ্ররর  গ্রধয এগ্রস যাগ্রবন। আপনাগ্রির সকগ্রের েনযই 
আোিা  গ্ররর বযবযা করা আগ্রে। 
 
আপনারা ববো  করুন, আেোয ব নার। 
 
এই বগ্রে ববিায বনগ্রয রোসত িার কাগ্রে চগ্রে ট্রগে। 
 
রোগ্রসতর স্ত্রীর সগ্রে ট্রভরা বসাঁবড় বিগ্রয ওপগ্রর উগ্রি এে। একো  গ্ররর িরো খুগ্রে ট্রস 
বেে,  যা া  এো আপনার  র। 
 
 চ ৎকার সাোগ্রনা ট্রগাোগ্রনা  রো ট্রিগ্রখ ট্রভরার খুব পেন্দ হে। ট্রস খুবশ হগ্রয বেে, 
খুব সুন্দর  র। 
 
–আপনার বকেু প্রগ্রযােন হগ্রে িযা কগ্রর ট্রবে বাোগ্রবন। 
 
ট্রভরা বেে, আচ্ছা ট্রশান, আব  হো  ব গ্রসস আওগ্রযগ্রনর ট্রসগ্রেোবর। আ ার কথা 
ট্রিা াগ্রক বনশ্চযই বকেু বগ্রেগ্রেন বিবন? 
 
–না  যা া ; আব  বকেুই োবন না। আ রা ট্রকবে একো িাবেকা ট্রপগ্রযবে, িাগ্রিই 
োনাগ্রনা বেে ট্রক ট্রকান  গ্রর থাকগ্রবন। 
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ট্রভরা কথাো শুগ্রন ববরি হে। ভদ্র বহো ট্রিা অদু্ভি! িাাঁর বনেস্ব ক তচাবর হগ্রয আসগ্রে। 
ট্রস, অথচ– 
 
ট্রভরা বেগ্রজ্ঞস করে, ট্রিা রা কাগ্রের ট্রোক এখাগ্রন কেন আে? 
 
–আ রা িুেন। রান্নার কােো আব  ট্রিবখ, বাইগ্ররর অনযসব কাে আ ার স্বা ী ট্রিগ্রখন। 
আপনাগ্রির ট্রকাগ্রনা অসুববধাই হগ্রব না। 
 
–আ রা ট্রিা ট্রোক ক  নই, িশেন। িার ওপর ব িঃ ও ব গ্রসস আওগ্রযন আসগ্রবন। 
এিেগ্রনর কাে– 
 
–অসুববগ্রধ হগ্রব না।  যা া , এবার আব  একেু বকগ্রচগ্রনর বিগ্রক যাবচ্ছ। 
 
রোগ্রসতর স্ত্রী চগ্রে ট্রগে।  বহোর ট্রচাখ ুখ িযাকাগ্রস। রিশূনযিা বগ্রেই  গ্রন হে ট্রভরার। 
বকন্তু স স্ত অবযগ্রব ট্রক ন ট্রযন একো ভয-ভয ভাব। বকগ্রসর ভয? 
 
বিন ট্রশষ হবার  ুগ্রখ  ুগ্রখ  ািঃ আর স্ট্রিং ট্রবাে ট্রথগ্রক পান্না দ্বীগ্রপ না গ্রেন। 
ট্রবােচােগ্রকর না  নগ্ররাকে। 
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অন্ধকার না গ্রি শুরু কগ্ররগ্রে। দ্বীগ্রপর চারবিক পবরষ্কার ট্রিখা ট্রগে না।  ািার স ুগ্রদ্রর 
বিগ্রক িাকাগ্রেন।  গ্রন বড় আরা  ট্রপগ্রেন। 
 
ধীর পাগ্রয এবগগ্রয বাবড়র ট্রভিগ্রর প্রগ্রবশ করগ্রেন  ািার। একেন বযস্ক ভদ্রগ্রোগ্রকর 
বিগ্রক ট্রচাখ পড়ে িার। বচনগ্রি পারগ্রেন িাগ্রক–ববচারপবি ওযারগ্রেভ। 
 
একবার িার এেোগ্রস  ািারগ্রক সািয বিগ্রি হগ্রযবেে। িি ববচারপবি। ট্রিাষীগ্রির 
প্রবি বনষ্করুণ। ট্রসই কারগ্রণ অগ্রনগ্রকই আড়াগ্রে িাগ্রক বনষু্ঠর বগ্রে। 
 
এখাগ্রন ট্রয িার ট্রিখা পাগ্রবন  ািার আশা করগ্রি পাগ্ররনবন। 
 
. 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভও  ািারগ্রক ট্রিগ্রখ ভাববেগ্রেন, এই ভদ্রগ্রোকই ট্রিা–হযাাঁ, না ো 
 গ্রন পগ্রড়গ্রে, আর স্ট্রিং–একবার সািয বিগ্রি এগ্রসবেগ্রেন। 
 
ব িঃ ওযারগ্রেভ একবার যাগ্রক ট্রিগ্রখন, সহগ্রে িাগ্রক ট্রভাগ্রেন না। বিবন  ািারগ্রক 
বেগ্রেন, ওই হে গ্রর বগগ্রয বসুন। 
 
 ািার োনান, ভাববে ব িঃ ও ব গ্রসস আওগ্রযগ্রনর সগ্রে একবার ট্রিখা করব। 
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–িা ট্রিা সম্ভব নয! 
 
–নয? 
 
–ওরা ট্রকউ এখাগ্রন ট্রনই। ট্রকাথায ট্রয এগ্রসবে, বকেুই বুেগ্রি পারবে না। 
 
 ািার কগ্রযক  ুহূিত চুপ কগ্রর িাাঁবড়গ্রয থাগ্রকন। িারপর বিবন হে গ্ররর বিগ্রক এবগগ্রয 
যান। 
 
. 
 
অযান্টবন  াসতেন পগ্রথর োবে িূর করে প্রাণভগ্রর স্নান কগ্রর। নিুন ট্রপাশাক পগ্রর ট্রবশ 
ট্রধাপিুরস্ত হগ্রয বনগ্রযগ্রে। 
 
বনেতন োযগাো িার ট্রক ন অদু্ভি োগগ্রে। একো ট্রযন ে েগ্র  ভাব। িগ্রব এ বনগ্রয 
িার  গ্রন ভযেগ্রযর ট্রকাগ্রনা বযাপার ট্রনই। ভয কাগ্রক বগ্রে ট্রস োগ্রন না। 
 
. 
 
ট্রলার আযনার সা গ্রন িাাঁবড়গ্রয  াথায বচরুবন ট্রবাোয, োইগ্রযর নেোও বিকিাক কগ্রর 
বনগ্রি ট্রভাগ্রে না। 
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 গ্রন  গ্রন ভাবগ্রে, এিগুগ্রো  ানুষ এখাগ্রন েগ্রড়া হগ্রযগ্রে, ট্রকউ কাউগ্রক ট্রচগ্রন না। 
আ ন্ত্রণকারীও অনুপবযি। সবই ট্রযন ট্রক ন অদু্ভি। ট্রকউ ববগ্রশষ ট্রকান কথা বেগ্রে না, 
বকন্তু পরস্পগ্ররর বিগ্রক ট্রযন ট্রক ন কগ্রর িাকাগ্রচ্ছ। 
 
ট্রলার-এর  গ্রন পড়ে, ট্রোেগ্রবোয একবার এই দ্বীগ্রপ ট্রবড়াগ্রি এগ্রসবেে। ভাগ্রগযর বক 
বনবতন্ধ, আবার এগ্রসগ্রে এখাগ্রন। 
 
. 
 
কাাঁোয কাাঁোয রাি আেোয ব নাগ্ররর  ন্টা বােে। বিবেপ ে বা ত  র ট্রথগ্রক ট্রববরগ্রয 
ধীগ্রর ধীগ্রর বনগ্রচ ট্রনগ্র  এে। 
 
ব স এব বে বাইগ্রবে খুগ্রে বগ্রসবেগ্রেন। ব নাগ্ররর  ন্টা শুগ্রন বই বন্ধ কগ্রর রাখগ্রেন। 
িারপর ধীগ্রর ধীগ্রর বনগ্রচ না গ্রি োগগ্রেন। 
 
. 
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০৩. 
 
ব নাগ্রর রোগ্রসতর স্ত্রীর রান্নার প্রশিংসা করগ্রেন সকগ্রে। রোসত বনগ্রেও চ ৎকার 
পবরগ্রবশন করে। অবিবথরা সকগ্রেই খুবশ। 
 
এগ্রস অববধ সকগ্রের  গ্রধযই ট্রয একো গুগ্র াে ভাব বেে ট্রসো এখন ট্রনই। এগ্রক অগ্রনযর 
সগ্রে  ন খুগ্রে গল্পগুেব করগ্রেন। 
 
 ািার ও  াসেন গল্প েুগ্রড়গ্রেন ববচারপবি ওযারগ্রেগ্রভর সগ্রে। আিােগ্রির নানা 
কাবহনী বিবন ট্রশানাগ্রচ্ছন। 
 
ওবিগ্রক  গোস ও ব স এব বের  গ্রধযও আোপ ট্রযন ট্রবশ েগ্র  উগ্রিগ্রে। 
 
ট্রভরা ট্রেথনত বরাবরই বড্ড ট্রকৌিূহেী। বিবন িবিণ আবিকার গল্প শুনগ্রেন ট্র বভগ্রসর 
কাে ট্রথগ্রক। পাগ্রশ বগ্রস শুনগ্রেন ে বা তও।  াগ্রে  াগ্রে অনযগ্রির বিগ্রকও িাকাগ্রচ্ছ। 
 
–এগুগ্রো বক? 
 
 াসতেগ্রনর কথায সকগ্রেই িাকাে িার বিগ্রক। সকগ্রেরই ট্রচাগ্রখ পড়ে,  াইবনিং ট্রেববগ্রের 
িবিণ ট্রকাগ্রণ একো ট্রেববগ্রে কাগ্রচর েযাগ্রে সাোন রগ্রযগ্রে রঙীন িশো পুিুে। 
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-বািঃ ভাবর সুন্দর ট্রিা। ট্রভরা উচ্ছ্ববসি হগ্রয ওগ্রি, এ ট্রয অগ্রনকগুগ্রো। এক…িুই… 
বিন…বাব্ািঃ িশো পুিুে। ট্রেগ্রেগ্রবোয আ ারও বেে কিগুগ্রো। 
 
–সবারই থাগ্রক। একেন বেে। 
 
–এসব হে বড়গ্রোগ্রকর বববচত্র ট্রখযাগ্রের ন ুনা। বেগ্রেন ওযারগ্রেভ। 
 
–বিকই বগ্রেগ্রেন। স থতন োনাে ব স এব বে। 
 
বািাগ্রসর সগ্রে স ুগ্রদ্রর গেতন  গ্রর ঢুকগ্রে। কখগ্রনা বাড়গ্রে কখগ্রনা বস্তব ি হগ্রয যাগ্রচ্ছ। 
ট্রভরা বগ্রে,  গ্রন হগ্রযবেে েড় উিগ্রব। িাহগ্রে অবশয ভগ্রযর বকেু ট্রনই। ব গ্রসস 
আওগ্রযনরা আ াগ্রির েনয সব বযবযাই কগ্রর ট্ররগ্রখগ্রেন। 
 
–ট্রক ব স আওগ্রযন? বগ্রে ওগ্রিন ব স এব বে, ওরক  ট্রকাগ্রনা না  আ ার  গ্রনই পড়গ্রে 
না। অথচ– 
 
এ ন স য রোসত কবি বনগ্রয  গ্রর ঢুকে। আপািিিঃ আওগ্রযন প্রসে চাপা পড়ে। 
সকগ্রে কবি বনগ্রয বসগ্রেন। 
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 বড়গ্রি ঢিং ঢিং কগ্রর রাি নো ট্র াষণা হে। সকগ্রেই চুপচাপ। কবি পান করগ্রেন 
বনিঃশগ্রে।  ািঃ আর স্ট্রিং বারবার িাকাগ্রচ্ছ পুিুেগুগ্রোর বিগ্রক। 
 
সহসা বািাগ্রসর িাপািাবপ ট্রথগ্র  যায। ট্রক ন থ থগ্র  হগ্রয ওগ্রি  গ্ররর পবরগ্রবশ। ট্রযন 
এখুবন ভযঙ্কর বকেু  েগ্রব। ট্রযন িারই প্রিীিা করগ্রে সকগ্রে। 
 
িা বকন্তু  েেও। সহসা বনস্তব্ধিা খানখান কগ্রর বিগ্রয একো অোনা গম্ভীর কণ্ঠস্বর 
শূগ্রনয ট্রভগ্রস এে 
 
ভদ্র বহো ও ভদ্রগ্র ািযগণ শুনুন। আপনাগ্রির সকগ্রের ববরুগ্রদ্ধ গুরুির অবভগ্রযাগ 
আগ্রে। এগ্রক এগ্রক বগ্রে যাবচ্ছ– 
 
(১) এ ওযা ত েেত আর স্ট্রিং–আপবন ১৪ই  াচত ১৯… েুইসা ট্র বর ট্রেগ্রসর  ৃিুয 
 বেগ্রযগ্রেন। 
 
(২)। এব বে কযাগ্ররাোইন ট্রিনে–আপবন ৫ই নগ্রভম্বর … ববযাবত্রগ্রচ ট্রেের-এর  ৃিুযর 
েনয িাযী। 
 
(৩) উইবেযা  ট্রহনবর ট্রলার–আপবন ১০ই অগ্রটাবর … ট্রে স বেগ্রিন েযাোর-এর  ৃিুয 
 বেগ্রযগ্রেন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


টেন ডলস । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

(৪) ট্রভরা এবেোগ্রবথ ট্রেথনত–আপবন ১১ই আগে … বসবসে অবগেবভ হযাব ল্টনগ্রক হিযা 
কগ্ররগ্রেন। 
 
(৫) বিবেপ  ে বা ত–আপবন … ট্রিব্রুযাবর, আবিকায একুশেন ট্রোগ্রকর  ৃিুযর েনয 
িাযী। 
 
(৬) েন গ তন  গোস–৪িা োনুযাবর …, আপবন আপনার স্ত্রীর প্রণযী বরচ ণ্ডগ্রক  ৃিুযর 
 ুগ্রখ ট্রিগ্রে বিগ্রযগ্রেন। 
 
(৭) অযান্টবন ট্রে স  াসতেন–আপবন ১৩ই নগ্রভম্বর … েন েুবস ও ট্রকাগ্রম্বর হিযার েনয 
িাযী। 
 
(৮) ও (৯) ে াস রোসত ও এগ্রথে রোসত–ট্রিা রা, ৬ই ট্র  … ট্রেবনিার িযাব র  ৃিুযর 
কারণ। 
 
(১০) েগ্ররন্স েন ওযারগ্রেভ–১০ই েুন, আপবন এ ওযা ত ট্রসেনগ্রক হিযার অপরাগ্রধ 
অপরাধী। 
 
 অবভযুি বযবিগণ, আত্মপি স থতগ্রন আপনাগ্রির ট্রকান বিবয আগ্রে বক? 
 
. 
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ট্রয ন আচ কা কথাগুগ্রো শুরু হগ্রযবেে, ট্রি বন হিাৎ বন্ধ হগ্রয ট্রগে। 
 
সগ্রে সগ্রে রোসত কাাঁপগ্রি কাাঁপগ্রি বগ্রস পড়ে।  গ্ররর বাইগ্রর একো আিতনাি আর বকেু 
পগ্রড় যাবার শে ট্রশানা ট্রগে। 
 
ে বা ত ট্রিৌগ্রড় বাইগ্রর এগ্রস ট্রিখে, রোগ্রসতর স্ত্রী এগ্রথে অগ্রচিন হগ্রয পগ্রড় আগ্রে। 
ে বা ত ও এব বে িুেগ্রন ধরাধবর কগ্রর িাগ্রক ট্রসািায বনগ্রয শুইগ্রয বিে। 
 
 ািঃ আর স্ট্রিং এবগগ্রয এগ্রস পরীিা করগ্রেন। বেগ্রেন, ভয ট্রনই, অজ্ঞান হগ্রয ট্রগগ্রে, 
এখুবন বিক হগ্রয যাগ্রব। 
 
 ে বা ত িযাবে আনগ্রি েুেে। ট্রভরা বচবেিভাগ্রব বেে, এভাগ্রব ট্রক কথা বেে? 
 
 গোস বেে, বনশ্চযই  শকরা কগ্ররগ্রে। বকন্তু বড্ড ববশ্রী। স্বর কাাঁপগ্রে িার। 
 
ট্রলার কপাগ্রে  া  েগ্র  উগ্রিবেে। রু াে বিগ্রয িা  ুেে। িগ্রব ট্রস ববচবেি হযবন। 
ওযারগ্রেভ এবিং এব বের  গ্রধযই ট্রকবে ট্রকাগ্রনা ভাবাের ট্রিখা ট্রগে না। 
 
ে বা ত সাহগ্রসর সগ্রে  র ট্রথগ্রক ট্রববরগ্রয ট্রগে। বারান্দাো খুাঁেে, বকন্তু কাউগ্রক ট্রকাথাও 
ট্রিখগ্রি ট্রপে না। 
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একপাগ্রশ একো  গ্ররর িরো বন্ধ বেে। ধাক্কা বিগ্রিই খুগ্রে ট্রগে। আর িখনই রহসযো 
ধরা পগ্রড় ট্রগে। 
 
–এই ট্রিা ট্রিখবে। আনগ্রন্দ োবিগ্রয উগ্রি ে বা ত  গ্রর ঢুগ্রক পড়ে। এব বে োড়া 
সকগ্রেই ট্রসখাগ্রন েুগ্রে ট্রগে। 
 
 গ্রর একো ট্রেববে। িার ওপগ্রর ট্রচাঙাওযাো একো ট্রসগ্রকে ো াগ্রিান। িাগ্রি একো 
ট্ররক ত চাপাগ্রনা রগ্রযগ্রে। ট্রচাঙার  ুখ ট্রিওযাগ্রের বিগ্রক। িাই  গ্ররর ট্রিওযাগ্রের ওপাগ্ররই 
বসার  র, ট্রবশ কগ্রযকো িুগ্রো রগ্রযগ্রে ট্রিওযাগ্রে। 
 
বপনো ট্ররকগ্র তর ওপর ট্ররগ্রখ চাোগ্রিই আবার আগ্রগর কথাগুগ্রো ট্রবগ্রে উিে। 
 
–সবতনাশ, বন্ধ করুন। ট্রভরা ট্রচাঁবচগ্রয ওগ্রি। 
 
ে বা ত সগ্রে সগ্রে বন্ধ কগ্রর ট্রিয।  ািার ট্রহগ্রস বেগ্রেন, িাট্টা বগ্রে িগ্রব খুবই বনকৃষ্ট 
ট্রেণীর। 
 
–বকন্তু চাোগ্রো ট্রক? 
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সকগ্রে আবার বসার  গ্রর বিগ্রর ট্রগে। রোসত ইবি গ্রধয িযাবে বনগ্রয এগ্রসগ্রে। িার স্ত্রীর 
ট্রসবা করগ্রেন এব বে। ট্রস এখন কথা বেগ্রি পারগ্রে। িার সারা  ুগ্রখ ভগ্রযর োপ স্পষ্ট। 
 
রোসত বগ্রে, এগ্রথে, ভয পাবার বকেু ট্রনই। এো খুবই বাগ্রে একো বযাপার। 
 
–বকন্তু কী ভযঙ্কর ট্রসই স্বর। কাাঁপা গোয বগ্রে এব বে। 
 
 ািার খাবনকো িযাবে এগ্রথগ্রের গোয ট্রঢগ্রে ট্রিন। ট্রস চাঙা হগ্রয উিগ্রি থাগ্রক। 
 
–কী সািং াবিক সব ব থযা কথা। আব ও ভয ট্রপগ্রয বগগ্রযবেো । বেে রোসত। 
 
–বকন্তু ট্ররক তো বাোে ট্রক? 
 
 রসােত কাাঁপা কাাঁপা স্বগ্রর োনায, ব িঃ আওগ্রযগ্রনর বনগ্রিতগ্রশই এো করা হগ্রযগ্রে। 
 
–বক বনগ্রিতশ বিগ্রযবেগ্রেন বিবন? 
 
–বগ্রেগ্রেন, আপনারা সকগ্রে যখন কবি পান করগ্রবন, ট্রসই স য ো াগ্রিাগ্রন ট্ররক তো 
চাবপগ্রয চাবেগ্রয বিগ্রি। কাগ্রের ভার বিগ্রযবেগ্রেন আ ার স্ত্রীগ্রক। 
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ব িঃ ওযারগ্রেভ ট্ররক তো িুগ্রে িার গাগ্রযর ট্রেখাো পগ্রড় বেগ্রেন, একো গাগ্রনর ট্ররক ত 
ট্রিখবে। ট্রবো ট্রশগ্রষর গান। 
 
সকগ্রে একই সগ্রে কথাোর পুনরাবৃবি কগ্রর উিে। 
 
. 
 
 গোস বগ্রে উিগ্রেন, ট্রোকো ট্রিখবে ট্র াগ্রেই সুববগ্রধর নয। িাগ্রক একো বশিা ট্রিওযা 
প্রগ্রযােন। 
 
–বকন্তু আওগ্রযন ট্রোকো ট্রক? এব বে বিি স্বগ্রর োনগ্রি চাইগ্রেন। 
 
–বিক বগ্রেগ্রেন, ট্রোকোর খবরাখবর োনা িরকার। রোসত িুব  ট্রিা ার স্ত্রীগ্রক শুইগ্রয 
বিগ্রয এগ্রসা। ট্রিা ার সগ্রে িরকারী কথা আগ্রে। বেগ্রেন ওযারগ্রেভ। 
 
 ািার রোসতগ্রক সাহাযয করগ্রেন। িাগ্রির িুেগ্রনর কাাঁগ্রধ ভর বিগ্রয এব বে  র ট্রথগ্রক 
ট্রববরগ্রয যায। 
 
 ািার একেু পগ্ররই বিগ্রর এগ্রস োনাগ্রেন, এগ্রথে ভাে আগ্রে। িাগ্রক  ুগ্র র ওষুধ বিগ্রয 
এো । 
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রোসতও  গ্রর ঢুকে প্রায িার ট্রপেন ট্রপেন। 
 
বযস এবিং পি যতািায ব িঃ ওযারগ্রেভই বেগ্রেন প্রধান। আগ্রোচনা সভার পবরচােনার 
িাবযত্ব বিবনই বনগ্রেন। 
 
সকেগ্রক সগ্রম্বাধন কগ্রর বেগ্রেন, আওগ্রযন-রহগ্রসযর একো বকনারা হওযা িরকার। 
আচ্ছা, রোসত, এই ট্রোকবে ট্রক? 
 
–পান্না দ্বীগ্রপর  াবেক। 
 
–িুব  বনশ্চই িাগ্রক ট্রিগ্রখে? 
 
–না সযার, ট্র াগ্রে এক সপ্তাহ হে আব  আর আ ার স্ত্রী এগ্রসবে। খবগ্ররর কাগগ্রে বি 
নম্বর ট্রিগ্রখ চাকবরর িরখাস্ত কগ্ররবেো । একো বচবির  াধযগ্র  আ াগ্রির চাকবর ট্রিওযা 
হগ্রযবেে। 
 
ট্রসই বচবি অনুসাগ্রর আ রা এখাগ্রন এগ্রস সব ট্রেগ্রড়েুগ্রড় পবরষ্কার কগ্রর বনগ্রযবেো । 
 
িারপর আর একো বচবি এে, িাগ্রি োনাগ্রনা হে, অবিবথরা আসগ্রেন, িাগ্রির ট্রযন 
ট্রকাগ্রনা অসুববধা না হয। 
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গিকাে ববগ্রকগ্রে আর একো বচবিগ্রি োনাগ্রনা হে, ওাঁরা আপািি আসগ্রি পারগ্রেন না। 
আর ব নার, কবি এবিং ট্ররক ত সম্পগ্রকতও িাগ্রি বনগ্রিতশ বেে। 
 
রোসত পগ্রকে ট্রথগ্রক একো খা  বার কগ্রর ব িঃ ওযারগ্রেগ্রভর বিগ্রক বাবড়গ্রয বিে। 
 
 একো োইপ করা বচবি। িাগ্রি বিকানা ট্রেখা রগ্রযগ্রে–ববৎস ট্রহাগ্রেে। 
 
আরও িু-একেন বচবিো ট্রিখে। ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, এখাগ্রন সকগ্রেই আ রা 
আওগ্রযগ্রনর অবিবথ। বকন্তু বিবন ট্রক িা আ াগ্রির ভােভাগ্রব োনা িরকার। িাাঁর সম্পগ্রকত 
ট্রক কিো োগ্রনন িা োনা প্রগ্রযােন। 
 
এব বে বেগ্রেন, আব ই প্রথগ্র  বেবে। ট্রগাড়া ট্রথগ্রকই বযাপারো আ ার খুব ট্রগােগ্র গ্রে 
ট্রিগ্রকগ্রে। এক বান্ধবীর কাে ট্রথগ্রক এখাগ্রন আসার আ ন্ত্রণপত্র পাই। বকন্তু বচবির িোয 
না ো বেে অস্পষ্ট–ভােভাগ্রব পড়া যাবচ্ছে না। িগ্রব আওগ্রযন বগ্রে কাউগ্রক আব  বচবন 
না। 
 
এরপর ট্রভরা োনাে, ট্রস এখাগ্রন ট্রসগ্রেোবরর বনগ্রযাগপত্র ট্রপগ্রয এগ্রসগ্রে। 
 
 াসতেন োনাে, বাকতগ্রে বগ্রে আ ার এক বনু্ধ থাগ্রক নরওগ্রযগ্রি। বকন্তু আশ্চযত হে, িার 
বচবিগ্রি এখানকার চাকবরর বযাপারো োনগ্রি পাবর। 
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 ািার বেগ্রেন, আওগ্রযন বগ্রে কাউগ্রক আব  বচনিা  না। িগ্রব আ ার ট্রপশার বযাপাগ্রর 
কে ট্রপগ্রযই এখাগ্রন এগ্রসবে। 
 
ট্রেনাগ্ররে  গোস োনাগ্রেন, আওগ্রযগ্রনর একো বচবি আব  পাই। িাগ্রি োনাগ্রনা 
হগ্রযবেে, এখাগ্রন এগ্রে পুরগ্রনা বনু্ধগ্রির সগ্রে ট্রিখা হগ্রব। 
 
ে বা ত বেগ্রেন, এরক  একো বচবি আব ও ট্রপগ্রযবেো । োনাগ্রনা হগ্রযবেে, আ ার 
পুরগ্রনা বনু্ধরা আসগ্রেন, আপবনও এগ্রে আনন্দ হগ্রব। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ চুপ কগ্রর সকগ্রের কথা শুনগ্রেন। পগ্রর ট্রলাগ্ররর বিগ্রক িাবকগ্রয 
বেগ্রেন, একো অজ্ঞাি কণ্ঠস্বর আ াগ্রির ববরুগ্রদ্ধ অবভগ্রযাগ্রগর কথা শুবনগ্রযগ্রে। ট্রসসব 
সবিয বক ব থযা িা অবশয যাচাইগ্রযর প্রশ্ন। 
 
িগ্রব, একো বববচত্র বযাপার হে ট্রয এক াত্র উইবেযা  ট্রহনবর ট্রলাগ্ররর নাগ্র ই ট্রকান 
অবভগ্রযাগ ট্রনই। এই নাগ্র  আ াগ্রির  গ্রধয ট্রকউ ট্রনই–একেন আগ্রেন ব িঃ ট্র বভস বগ্রে। 
িার না ও এই অপরাগ্রধর িাবেকায ট্রনই। 
 
ট্রলার একথার প্রবিবাি োবনগ্রয বেে, আ ার না  ট্র বভস নয— 
 
িাহগ্রে আপবন উইবেযা  ট্রহবনর ট্রলার?— 
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হযাাঁ। 
 
 ে বা ত সগ্রে সগ্রে ট্রলাগ্ররর বিগ্রক িাবকগ্রয িীক্ষ্ম গোয বেে, িুব  বগ্রেবেগ্রে, িবিণ 
আবিকার নযাোে ট্রথগ্রক এগ্রসে। আব  িবিণ আবিকায বগগ্রযবে। আ ার ধারণা, িুব  
নযাোে বা িবিণ আবিকায েীবগ্রন যাওবন। 
 
সকগ্রের িৃবষ্ট ট্রলাগ্ররর বিগ্রক  ুরে। েুদ্ধ ট্রস িৃবষ্ট।  াসতেন ট্রিা  ুবস বাবগগ্রযই এবগগ্রয 
এে। 
 
ট্রলার সকগ্রের বিগ্রক িাবকগ্রয বেে, িাহগ্রে আপনারা শুনুন, আ ার পবরচযপত্র সগ্রেই 
রগ্রযগ্রে। আব  আগ্রগ পুবেগ্রসর ট্রগাগ্রযন্দা ববভাগ্রগ বেো । এখন আব  প্রাইগ্রভে ট্রগাগ্রযন্দা। 
এখাগ্রন ট্রসই কাে বনগ্রযই এগ্রসবে। 
 
–আপনাগ্রক ট্রক আসগ্রি বগ্রেগ্রে? 
 
–ব িঃ আওগ্রযন।  বনঅ তাগ্রর ট্র াো োকার পাবরেব ক পাবিগ্রয অনুগ্ররাধ োবনগ্রযগ্রেন, 
আপনাগ্রির ওপর নের রাখার েনয। 
 
–নের রাখগ্রি? বকন্তু ট্রকন? 
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–যাগ্রি ব গ্রসস আওগ্রযগ্রনর  ূেযবান গযনাগাাঁবে ট্রখাযা না যায। এখন বুেগ্রি পারবে, 
সবই ভাাঁওিা, ও নাগ্র  এখাগ্রন ট্রকউ ট্রনই। 
 
ট্রভরা বেে, যবি থাগ্রকও, বদ্ধ পাগে োড়া বকেু নয। 
 
ব িঃ ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, িগ্রব িাগ্রক ভয করবার যগ্রথষ্ট কারণ আগ্রে বগ্রেই আ ার  গ্রন 
হগ্রচ্ছ। 
 
. 
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০৪. 
 
হিাৎ কগ্রর সকগ্রেই ট্রক ন নীরব হগ্রয যায। ট্রযন হিাশায বব ষত হগ্রয পগ্রড়গ্রে। 
 
বনস্তব্ধিা ভে করগ্রেন ববচারপবি ওযারগ্রেভ। বেগ্রেন, আব  ট্রকন এখাগ্রন এগ্রসবে 
এবাগ্রর ববে। 
 
বগ্রে পগ্রকে ট্রথগ্রক একো খা  বার কগ্রর বিবন ট্রেববগ্রে রাখগ্রেন। িার ট্রভিগ্ররর বচবিো 
বার কগ্রর সকেগ্রক ট্রিবখগ্রয বেগ্রেন, কগ্রযকবিন আগ্রগ এো ট্রপগ্রযবে, বেগ্রখগ্রেন ট্রেব  
কনোন্স কােব িংেন। 
 
বিবন আ ার ববগ্রশষ পবরবচি হগ্রেও ট্রবশ কগ্রযক বের ট্রকান ট্রযাগাগ্রযাগ ট্রনই। এই 
বচবিো ভুগ্রযা বগ্রে প্র াবণি হগ্রযগ্রে। আপনারাও এরক  বচবি একো কগ্রর ট্রপগ্রযগ্রেন। ট্রয 
বা যারা এই বচবি পািাগ্রনার ট্রপেগ্রন রগ্রযগ্রে, ট্রবাো যাগ্রচ্ছ িারা আ াগ্রির বযাপাগ্রর 
অগ্রনক খবরাখবর ট্রোগাড় কগ্ররগ্রে। 
 
িাই অপরাধগুগ্রো এগ্রক এগ্রক আ াগ্রির সবার  াগ্রড় চাবপগ্রযগ্রে। 
 
 ট্রেনাগ্ররে  গোস সগ্রে সগ্রে প্রবিবাি োবনগ্রয বেগ্রেন, এসবই ব থযা কথা। 
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–একো বি াশ ট্রোগ্রকর কারসাবে এসব। ট্রভরা বচৎকার কগ্রর বগ্রে। 
 
পরপর সকগ্রেই প্রবিবাি োনাগ্রি থাগ্রকন। ওযারগ্রেভ হাি িুগ্রে সকেগ্রক থা গ্রি 
অনুগ্ররাধ োনাগ্রেন। পগ্রর বেগ্রেন, আব  আ ার বনগ্রের কথাই প্রথগ্র  ববে শুনুন। 
 
এই অোনা বনু্ধবে আ ার ববরুগ্রদ্ধ অবভগ্রযাগ এগ্রনগ্রেন ট্রয েননক এ ওযা ত ট্রসেগ্রনর 
 ৃিুযর েনয নাবক আব  িাযী। 
 
 েনাো বেগ্রেই আপনারা বুেগ্রি পারগ্রবন আব  ট্রিাষী বক বনগ্রিতাষ। ১৯… েুন  াগ্রস 
আ ার এেোগ্রস ট্রোকবের ববচার হয। বযস্কা এক নারীগ্রক হিযা কগ্ররবেে ট্রস। 
আত্মপি স থতন কগ্রর ট্রস ট্রোরাগ্রো যুবি বিগ্রযবেে, েুরীরাও যগ্রথষ্ট প্রভাববি 
হগ্রযবেগ্রেন। 
 
বকন্তু িার ববরুগ্রদ্ধ ট্রয প্র াণ পাওযা ট্রগগ্রে িার চুেগ্রচরা ববচার কগ্রর আব  িাগ্রক  ৃিুযিণ্ড 
বিই। 
 
ব িঃ ওযারগ্রেভ সকগ্রের  ুগ্রখর বিগ্রক িাবকগ্রয ট্রির বেগ্রেন, আব  ববচারগ্রকর আসগ্রন 
বগ্রস আইন রিার পববত্র কিতবয পােন কগ্ররবে  াত্র। আ ার ববগ্রবগ্রকর কাগ্রেও আব  
পবরষ্কার। আপনারাই বেুন, আ ার অপরাধো ট্রকাথায? 
 
 ািঃ আর স্ট্রিং-এর  গ্রন পগ্রড় যায  া োোর কথা। 
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এক অযা গ্রভাগ্রকে বনু্ধর কাগ্রে বিবন শুগ্রনবেগ্রেন। বিবন  েবয কগ্ররবেগ্রেন, আসা ীর 
ওপর েগ্রের বনশ্চয ট্রকান ট্রপাষা রাগ বেে। িাই খুাঁবেগ্রয খুাঁবেগ্রয আইন ট্র াঁগ্রে িাগ্রক 
িাাঁবসকাগ্রি েুবেগ্রযবেে। 
 
 ািার বেগ্রেন,  া োর আগ্রগ ট্রথগ্রক আপবন বক ট্রসেনগ্রক বচনগ্রিন? 
 
কথাো শুগ্রন ওযারগ্রেগ্রভর  ুখগ্রচাখ োে হগ্রয উিে। বকন্তু আশ্চযতভাগ্রব বনগ্রেগ্রক সিংযি 
করগ্রেন। বেগ্রেন, িার না  পযতে আগ্রগ কখগ্রনা শুবনবন। পবরচগ্রযর প্রশ্নই আগ্রস না। 
 
 ািার আর স্ট্রিং বকন্তু কথাো ববশ্বাস করগ্রি পারগ্রেন না।  গ্রন  গ্রন বেগ্রেন, 
েেসাগ্রহব, িুব  ব থযাবািী। 
 
. 
 
ববচারপবির বিবয ট্রশষ হগ্রে ট্রভরা কাাঁপা কাাঁপা গোয বেে, আ ার কথাো বেবে 
শুনুন। একো বশশু, িার  াকনা  বেে বসবরে। আব  িার গভগ্রনতস বেো । আব  িাগ্রক 
খুব ভােবাসিা । 
 
বেগ্রি বেগ্রি কান্নায বুগ্রে এগ্রো িার গো। পগ্রর সা গ্রে বনগ্রয বেে, একবিন আব  
িাগ্রক সাাঁিার ট্রশখাবচ্ছো । 
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একেু অনয নস্ক হগ্রয পগ্রড়বেো । আ ার েগ্রে না ার আগ্রগই িুষু্টো েগ্রে ট্রনগ্র  
পগ্রড়বেে। ট্রখযাে হগ্রিই েগ্রে োাঁবপগ্রয পড়ো । 
 
িাগ্রক ট্রেগ্রন িুেো  বগ্রে, বকন্তু িিিগ্রণ অগ্রনক ট্রিরী হগ্রয ট্রগগ্রে। এই বশশুবের  ৃিুযর 
েনয আব  ট্রিা িাযী বেো  না। 
 
ট্রভরা রু াে বিগ্রয ট্রচাখ  ুগ্রে বনে। পগ্রর বেে, িিগ্রে আব  বনগ্রিতাষ প্র াবণি হই। 
ওগ্রির পবরবাগ্ররর কাগ্ররারই ট্রকাগ্রনা অবভগ্রযাগ বেে না আ ার ওপগ্রর, সকগ্রেই আ াগ্রক 
ভােবাসগ্রিা। 
 
বকন্তু এখন এিবিন পগ্রর আ াগ্রক এই  ৃিুযর েনয ট্রিাষাগ্ররাপ করা হগ্রচ্ছ। এসব বক? 
কার এই কারসাবে? উগ্রেশয বক? 
 
বেগ্রি বেগ্রি ট্রভরা কান্নায ট্রভগ্রঙ পগ্রড়। 
 
ট্রেনাগ্ররে  গোস ট্রভরাগ্রক সান্ত্বনা বিগ্রয বগ্রেন, িুব  ট্রকাঁগ্রিা না। সবই ব গ্রথয। আ রা 
সকগ্রেই িা বুেগ্রি পারবে। ট্রকান পাগগ্রেরই কাণ্ড এসব। 
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এরপর  গোস ট্রসাো হগ্রয িাাঁবড়গ্রয অকবল্পি িৃঢ় স্বগ্রর বেগ্রেন, আথতার বরচ গ্রণ্ডর সগ্রে 
েবড়গ্রয আ ার স্ত্রীর সম্পগ্রকত ট্রযসব কথা বো হগ্রযগ্রে, িার ট্রকান সিযিা ট্রনই। আ ার 
স্ত্রী বেগ্রেন বন তে চবরগ্রত্রর সাধ্বী  বহো। 
 
বরচ ণ্ড বেে আ ার বাবহনীর এক নিুন অবিসার। যুদ্ধগ্রিগ্রত্রই তসবনগ্রকর  ি  ৃিুযবরণ 
কগ্ররবেে ট্রস। একেন তসবনগ্রকর যুদ্ধগ্রিগ্রত্র  ৃিুয সমূ্পণত স্বাভাববক  েনা। 
 
কথা ট্রশষ কগ্রর ট্রেনাগ্ররে বগ্রস পড়গ্রেন।  ুখ ট্রিগ্রখ  গ্রন হবচ্ছে বিবন প্রচণ্ড  ানবসক 
যন্ত্রণা সহয করগ্রেন। 
 
এবাগ্রর  ে বা ত বেগ্রি শুরু করগ্রেন। িুগ্রচাগ্রখ ট্রকৌিুগ্রকর িৃবষ্ট বনগ্রয বিবন বেগ্রেন, 
অিৃশয অবভগ্রযাগকারী কাো ানুষগুগ্রোর কথা বেে, িা সমূ্পণত সিয। সকগ্রে চ গ্রক উগ্রি 
িাকাে েম্বাগ্র তর বিগ্রক। 
 
–হযাাঁ, সমূ্পণত সবিয, হাসে  ে বা ত, বগ্রনর  গ্রধয আ রা পথ হাবরগ্রয ট্রিগ্রেবেো । 
খাবারও িুবরগ্রয বগগ্রযবেে। 
 
িগ্রে আ রা ইিংরাে বেো  বিনেন। সবাই চায বনগ্রের প্রাণ বাাঁচাগ্রি। আ রাও ওগ্রির 
ট্রিগ্রে ট্ররগ্রখ পাবেগ্রয এগ্রসবেো । 
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–বেিঃ বেিঃ, িগ্রের ট্রোকগ্রির ট্রিগ্রে পাবেগ্রয এগ্রে? এ ট্রিা কাপুরুগ্রষর কাে। বধক্কার 
োনাগ্রেন  গোস। 
 
–হযাাঁ, এখন বুেগ্রি পারবে,  ে বা ত বেে, খাাঁবে ইিংরাগ্রের  ি কােো হযবন। আ াগ্রির 
িখনকার  গ্রনর অবযা আশা কবর আপনারা ববগ্রবচনা করগ্রবন। িাোড়া, কুবড়ো েিংেী 
 ানুগ্রষর ট্রচগ্রয বিনেন ট্রশ্বিাগ্রের প্রাগ্রণর  ূেয অগ্রনক ট্রববশ। 
 
. 
 
–আ ার বনগ্রের কথা এবাগ্রর বেবে, অযান্টবন  ােতন বেগ্রি শুরু করগ্রেন, আ ার ববরুগ্রদ্ধ 
অবভগ্রযাগ ট্রশানাগ্রনা হগ্রযগ্রে, েন এবিং েুবস ট্রকাগ্রম্বর হিযার েনয নাবক আব  িাযী। 
 
বকন্তু  েনাো ট্রয একো িু তেনা বেে, িা আপনারাও বনশ্চযই স্বীকার করগ্রবন। 
ট্রকমু্বব গ্রের কাগ্রে গাবড় চাবেগ্রয আসবেো , কাগ্রের একো বাবড় ট্রথগ্রক িুগ্রো বাচ্চা 
ট্রিৌগ্রড় আ ার গাবড়র িোয এগ্রস পগ্রড়বেে। এভাগ্রবই   তাবেক িু তেনাো  গ্রেবেে। 
 
. 
 
 ব িঃ ওযারগ্রেভ রোগ্রসতর বিগ্রক িাকাগ্রেন। বুেগ্রি ট্রপগ্রর ট্রস বেে, ব স িযাব র  ৃিুযর 
সগ্রে আ াগ্রক ও আ ার স্ত্রীগ্রক েবড়গ্রয যা বো হগ্রযগ্রে িা সমূ্পণত ব থযা। 
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–বগ্রে যাও। 
 
ট্রসই বৃদ্ধা বেগ্রেন বচরকু ারী। িাাঁর শরীর ভাে বেে না। আ রা িুেন ট্রিখাগ্রশানা 
করিা । একবিন রাগ্রি িার শরীগ্ররর অবযা খুবই খারাপ বেে। বাইগ্রর িখন প্রবে 
বৃবষ্ট। িার  গ্রধযই পাগ্রয ট্রহাঁগ্রে  ািাগ্ররর বাবড় ট্রগো । বিবনও এগ্রেন, বকন্তু িখন 
অগ্রনক ট্রিবর হগ্রয ট্রগগ্রে। ব স িযাব  হােতগ্রিে কগ্রর  ারা যায। 
 
 ে বা ত  ুগ্রখ বকেু বেে না বকন্তু বযর িৃবষ্টগ্রি িাবকগ্রয রইে রোগ্রসতর বিগ্রক। 
 
. 
 
 ে বা ত ট্রলাগ্ররর বিগ্রক িাবকগ্রয বেে, এবাগ্রর বনগ্রের কথা আপবন বকেু বেুন। 
 
–আ ার আর বক কথা! 
 
–ট্রকন, অবভযুিগ্রির িাবেকায আপনার না ও ট্রিা বেে। 
 
–েযাোগ্ররর কথা বেগ্রেন, ট্রস-ট্রিা বেে একো বযাঙ্কেুগ্রের আসা ী। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ একেু নগ্রড়চগ্রড় বসগ্রেন। বেগ্রেন, এই  া োো আ ার এেোগ্রস 
ওগ্রিবন। িগ্রব  া োর কথা আ ার  গ্রন আগ্রে। 
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আপনার সািয ববগ্রবচনা কগ্ররই েযাোগ্ররর শাবস্ত হগ্রযবেে। পুবেগ্রসর পগ্রি আপবনই ট্রিা 
 কে াো িিারক কগ্ররবেগ্রেন, িাই না? 
 
–হযাাঁ। ট্রলার বেে, রাগ্রির পাহারািারগ্রক কাবু কগ্রর ট্রস িার কাে হাবসে কগ্ররবেে। িার 
অপরাধ স্পষ্টভাগ্রব প্র াণ হগ্রযবেে। কারাবাগ্রসই অসুযিায  ৃিুয হগ্রযবেে। 
 
–িিিার সগ্রে  া ো পবরচােনা করার েনয আপবন ট্রকান পুরষ্কার পানবন? 
 
–হযাাঁ, আ ার পগ্রিান্নবি হগ্রযবেে। িাগ্রি ট্রকাগ্রনা সগ্রন্দহ ট্রনই ট্রয আব  আ ার কিতবয 
সবিকভাগ্রব পােন কগ্ররবেো । োনায ট্রলার। 
 
. 
 
এরপগ্রর  ািঃ আর স্ট্রিং িাাঁর বিবয ট্রপশ করগ্রেন। 
 
–সকগ্রেই যখন বেগ্রেন, আ াগ্রকও বেগ্রি হে। বকন্তু বক বেব বেুন? ওই ট্ররাগীর 
না ও আ ার  গ্রন ট্রনই আর। অগ্রনকবিন আগ্রগর কথা।  গ্রন হয হাসপািাগ্রের ট্রকান 
অপাগ্ররশন ট্রকস। 
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কগ্রযক  ুহূিত চুপ কগ্রর ট্রথগ্রক ট্রযন বকেু  গ্রন করবার ট্রচষ্টা করগ্রেন  ািার। পগ্রর 
বেগ্রেন, ট্রশষ  ুহূগ্রিত এগ্রসবেে হাসপািাগ্রে। হযাাঁ, আব   িযপান কগ্ররবেো , বকেুো 
ট্রনশাও হগ্রযবেে। ট্রসই অবযাগ্রিই িাগ্রক অপাগ্ররশন কগ্ররবেো । 
 
হযাাঁ, বেগ্রি পাগ্ররন ট্রসই  বহোগ্রক আব ই ট্র গ্রর ট্রিগ্রেবে। সা ানয অপাগ্ররশন হগ্রেও, 
হাি কাাঁপবেে, ট্রগাে াে কগ্রর ট্রিগ্রেবেো । বকন্তু এক বসবনযর বসোর োড়া আর ট্রকউ 
োনি না ট্রসই  েনা। 
 
বকন্তু, এই রহসয আব  বকেুগ্রিই বুেগ্রি পারবে না, এিবিন পগ্রর ট্রক ট্রসই কথা োনে? 
 
-আ ার কাে ট্রথগ্রক বকেু শুনবার েনয বনশ্চয আপনারা অধীর আেগ্রহ অগ্রপিা করগ্রেন? 
বেগ্রেন এব বে ট্রিনে, বকন্তু আ ার বকেুই বোর ট্রনই। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ প্রশ্ন করগ্রেন, বকেুই ট্রনই? 
 
–না, বকেুই ট্রনই। ট্রকন না, বচরকাে আব  আ ার ববগ্রবগ্রকর বনগ্রিতগ্রশই চগ্রে এগ্রসবে, 
আেও ট্রসভাগ্রবই চগ্রেবে। 
 
–ট্রবশ, িাহগ্রে এখাগ্রনই আ ার িিে ট্রশষ হে। 
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এই বগ্রে ববচারপবি ওযারগ্রেভ সা ানয ট্রকগ্রশ গোো পবরষ্কার কগ্রর বনগ্রেন। িারপর 
রোগ্রসতর বিগ্রক িাবকগ্রয বেগ্রেন, আচ্ছা রোসত আ রা কেন, িুব  আর ট্রিা ার স্ত্রী 
োড়া এই দ্বীগ্রপ আর বক ট্রকউ আগ্রে? 
 
–না সযার, আব  ভাে কগ্ররই োবন। 
 
-ট্রিখ, ট্রয ট্রোগ্রকর আ ন্ত্রগ্রণ আ রা এখাগ্রন এগ্রসবে ট্রস ট্র াগ্রেই সুববগ্রধর ট্রোক বগ্রে  গ্রন 
হগ্রচ্ছ না। আ াগ্রির সকগ্রের পগ্রিই িবিকর। িাই যি িাড়ািাবড় সম্ভব এই দ্বীপ 
ট্রথগ্রক আ াগ্রির চগ্রে যাওযা উবচি। সম্ভব হগ্রে আে রাগ্রিই– 
 
–বকন্তু সযার এখন ট্রিা ট্রবাে ট্রনই। 
 
–িাহগ্রে িীগ্ররর সগ্রে ট্রিা রা ট্রযাগাগ্রযাগ রাখ বক কগ্রর? 
 
–নারাগ্রকাে ট্ররাে সকাগ্রে আগ্রস, রুবে, িুধ আর বচবিপত্র থাকগ্রে বিগ্রয যায। বকেু 
ির াস থাকগ্রে পগ্রর িার বযবযা কগ্রর। 
 
–িাহগ্রে, কাে সকাগ্রেই আ রা দ্বীপ ট্রেগ্রড় চগ্রে যাব, আপনারা বক বগ্রেন? 
 
সকগ্রেই ববচারপবির প্রস্তাব একবাগ্রকয স থতন করে। এক াত্র  াসতেন বেে, আব  
বকন্তু যাবচ্ছ না, ববপগ্রি আব  ভয পাই না, এই রহগ্রসযর ট্রশষ ট্রিগ্রখ আব  ট্রযগ্রি চাই। 
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কথা ট্রশষ কগ্রর ট্রেববগ্রের ওপর ট্রথগ্রক একো েগ্রের গ্লাস িুগ্রে বনগ্রেন। বকন্তু  ুগ্রখ 
ট্রিকাবার সগ্রে সগ্রেই িার হাি ট্রথগ্রক গ্লাসো পগ্রড় ট্রগে।  ুখো কুাঁচগ্রক উিে, ট্রচযার 
ট্রথগ্রক েগ্রে পগ্রড় ট্রগগ্রেন। 
 
. 
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০৫. 
 
 এ ন আকবস্মকভাগ্রব  েনাো  েে ট্রয, ববস্মগ্রযর ট্র ার কােগ্রিই সকগ্রের কগ্রযক  ুহূিত 
ট্রকগ্রে ট্রগে। 
 
সবার আগ্রগ েুগ্রে ট্রগগ্রেন  ািার। নাড়ী পরীিা করগ্রেন, গম্ভীর গোয বেগ্রেন, আশ্চযত, 
এর  গ্রধযই  ৃিুয! 
 
েীক ভাস্কগ্রযতর  ি সুন্দর স্বাগ্রযযাজ্জ্বে যুবক  াসতেন। এ নভাগ্রব িার  ৃিুয হগ্রব, ট্রকউ 
ট্রযন ববশ্বাস কগ্রর উিগ্রি পারবেগ্রেন না। এ ন অসম্ভব  েনা বক কগ্রর সম্ভব হয? 
 
ট্রেনাগ্ররে  গোস োনগ্রি চাইগ্রেন, ববষ  ট্রেগ্রগই বক এ নো হে? 
 
–হযাাঁ, শ্বাসগ্ররাগ্রধরই  েনা। িগ্রব পরীিা কগ্রর ট্রিখা িরকার। 
 
এই কথা বগ্রে  ািার গ্লাসো িুগ্রে নাগ্রকর কাগ্রে ধরগ্রেন। আঙুগ্রের  গা বিগ্রয িোবন 
ট্রথগ্রক বক িুগ্রে বনগ্রেন, আেগ্রিা কগ্রর বেগ্রভ ট্রিকাগ্রেন। 
 
এবাগ্রর বিবন িাকাগ্রেন  াসতেগ্রনর  ৃিগ্রিগ্রহর বিগ্রক।  ুখো সা ানয ববকৃি হগ্রয ট্রগগ্রে। 
ট্রিাাঁেিুগ্রো নীে। 
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 ািার উগ্রিবেি স্বগ্রর বগ্রে উিগ্রেন, এ  ৃিুয স্বাভাববক নয। 
 
–িগ্রব? ট্রভরা অসু্ফগ্রে উচ্চারণ করে। 
 
–আ ার ববশ্বাস পোবসযা  সাযানাই , িাই সগ্রে সগ্রে কাে কগ্ররগ্রে। 
 
–িাহগ্রে বক গ্লাগ্রস বেে? ওযারগ্রেভও ববস্ময প্রকাশ করগ্রেন। 
 
–হযাাঁ! 
 
–এ ন ববষ বক বনগ্রেই ব বশগ্রযবেে? ে বা ত োনগ্রি চান। 
 
 ট্রলার প্রবিবাি কগ্ররন, অ ন  ানুগ্রষর আত্মহিযা করা অসম্ভব। অসম্ভব। 
 
– গ্রন হয আত্মহিযাই। বচবেিভাগ্রব বেগ্রেন  ািার। 
 
পবরবযবি ববগ্রবচনা কগ্রর অনয সকগ্রেই  ািাগ্ররর বসদ্ধাে ট্র গ্রন বনগ্রেন। 
 
অনয গ্লাসগুগ্রোও পরীিা করা হে। বকন্তু সগ্রন্দহ করার  ি বকেুই পাওযা ট্রগে না। 
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 ট্রলার বেে, এর  গ্রধয বনশ্চয ট্রকাগ্রনা রহসয েুবকগ্রয আগ্রে। 
 
–আব ও আপনার সগ্রে এক ি। বচবেিভাগ্রব বেগ্রেন  ািার। 
 
. 
 
 ােতগ্রনর  ৃিগ্রিহ ধরাধবর কগ্রর িার  গ্রর ট্ররগ্রখ এগ্রেন  ািার আর  ে বা ত। সািা 
চাির বিগ্রয ট্রঢগ্রক ট্ররগ্রখ আসা হগ্রযগ্রে। 
 
একো অিৃশয েড় ট্রযন বগ্রয ট্রগে সকগ্রের ওপর বিগ্রয। অস্বাভাববক থ থগ্র  হগ্রয ট্রগে 
স স্ত পবরগ্রবশ। 
 
রাি অগ্রনক হগ্রযবেে। বাগ্ররাো। ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, রাি অগ্রনক হে, সবারই একেু  ু  
িরকার। 
 
রোসত বেে, আপনারা শুগ্রি চগ্রে যান। আব  খাবার  রো পবরষ্কার কগ্রর এখুবন যাবচ্ছ। 
 
 ািার বেগ্রজ্ঞস করগ্রেন, ট্রিা ার স্ত্রী এখন ট্রক ন আগ্রে?- 
 
-এখন  ুগ্র াগ্রচ্ছ। 
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–ট্রবশ।  ু ো িরকার। 
 
. 
 
রাগ্রির ট্রপাশাক পগ্রর ওযারগ্রেভ শুগ্রি যাবার েনয প্রস্তুি হগ্রেন। সহসা এ ওযা ত 
ট্রসেগ্রনর কথা িার  গ্রন পড়ে। 
 
িুাঁগ্রি উবকে  যাথুস ওর হগ্রয খুব ট্রোরাগ্রো সওযাে কগ্ররবেে। বকন্তু সরকার পগ্রির 
উবকে বেে এগ্রকবাগ্রর অপিাথত। 
 
ট্রেরার উিগ্রর ট্রসেনও শাে সিংযিভাগ্রব সুন্দর েবাব বিগ্রযবেে। েুবররাও প্রভাববি 
হগ্রযবেে। সকগ্রেই ধগ্রর বনগ্রযবেে ট্রস ট্রবকসুর খাোস ট্রপগ্রয যাগ্রব। 
 
ওযারগ্রেভ  বড় খুগ্রে ট্রেববগ্রে রাখগ্রেন। বাাঁধাগ্রনা িুপাবে িাাঁি খুগ্রে একো গ্লাগ্রস েগ্রে 
 ুববগ্রয রাখগ্রেন। 
 
বকন্তু এি বকেুর পগ্ররও ট্রসেন  ুবি পাযবন। িার রাগ্রযই  ৃিুযিণ্ড হগ্রযবেে ট্রোকোর। 
 
ওযারগ্রেভ ট্রযন আগ্রো সহয করগ্রি পারবেগ্রেন না। দ্রুি হাগ্রি আগ্রোো বনবভগ্রয বিগ্রেন। 
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 রোসত িার কাে ট্রশষ কগ্রর এগ্রনগ্রে। এ বন স গ্রয হিাৎ  েনাো িার নেগ্রর পগ্রড় 
ট্রগে। 
 
এ কী কগ্রর সম্ভব? হিভম্ব হগ্রয িাবকগ্রয থাগ্রক ট্রস। একেু আগ্রগও িশো পুিুে ট্রস 
ট্রিগ্রখগ্রে, বকন্তু এখন রগ্রযগ্রে একো ক –নো পুিুে। 
 
আথতার বরচ গ্রণ্ডর  ুখো বারবার ট্রচাগ্রখর সা গ্রন ট্রভগ্রস উগ্রিবেে। িাই ববোনায শুগ্রযও 
ট্রকবেই এপাশ-ওপাশ করগ্রেন ট্রেনাগ্ররে  গোস। 
 
িরুণ অবিসারবেগ্রক বিবন পেন্দ করগ্রিন। িাাঁর স্ত্রী ট্রেসবেও খুবশ হগ্রযবেে িাগ্রক 
ট্রিগ্রখ। িগ্রে যািাযাি বাড়ে। 
 
গল্পগুেব, একসগ্রে ট্রখো ট্র ারা সবই হগ্রি োগে। এখন বুেগ্রি পারগ্রেন, ট্রস্নগ্রহর 
ভাবোগ্রক প্রেয বিগ্রয ট্রসবিন কী ভুেোই কগ্ররবেগ্রেন। 
 
ট্রেসবের বযস বেে উনবত্রশ আর বরচ গ্রণ্ডর আিাশ। বযগ্রসর পাথতকযো বচো না কগ্ররই 
িুগ্রেনর ট্র োগ্র শার সুগ্রযাগ কগ্রর বিগ্রযবেগ্রেন। 
 
ট্রেসবে বেে সুন্দরী। বিবন ভােবাসগ্রিন িাাঁগ্রক। ববশ্বাস করগ্রিন। বকন্তু এ নভাগ্রব ট্রয 
আ াি পাগ্রবন বুেগ্রি পাগ্ররনবন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


টেন ডলস । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

49 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

বিবন বেগ্রেন িাগ্রন্স–বাবহনীর সগ্রে। বরচ ণ্ডও ট্রসখাগ্রন।  াগ্রে  াগ্রে ট্রস ট্রিগ্রশ–ইিংেগ্রণ্ড 
ট্রযি। ট্রেসবে বেে ট্রসখাগ্রনই। অবাগ্রধ ট্র োগ্র শার সুগ্রযাগ িারা ট্রপগ্রযগ্রে। 
 
বববচত্র উন্মািনায  ুগ্রববেে িারা। হিাৎ ট্রেসবের একো বচবি িার হাগ্রি পগ্রড় যায–
বরচ ণ্ডগ্রক ট্রেখা। বকেু আর োনগ্রি বাবক থাগ্রক না। 
 
বরচ গ্রণ্ডর  ন  ন ট্রিগ্রশ যাবার রহসযো পবরষ্কার হগ্রয ট্রগে। উিঃ কী বনিারুণ  ানবসক 
যন্ত্রণায ভুগ্রগগ্রেন বিবন। 
 
ট্রসই স য েড়াই ট্রশষ হবার  ুগ্রখ। িাগ্রন্স শত্রুপগ্রির কগ্রযকো সুরবিি  াাঁবে িখগ্রনা 
ট্রথগ্রক বগগ্রযবেে। িারই একোয আে গ্রণর ট্রনিৃত্ব বিগ্রয সগ্রে সগ্রে পাবিগ্রয বিগ্রেন 
বর ণ্ডগ্রক। ট্রসই যাওযাই িার ট্রশষ যাওযা হয। 
 
ট্রেসবেগ্রক বিবন বরচ গ্রণ্ডর  ৃিুয সিংবাি োবনগ্রযবেগ্রেন। যুদ্ধ ট্রশষ হগ্রে ট্রিগ্রশ বিগ্ররগ্রেন 
বিবন। বকন্তু ট্রেসবেগ্রক বকেুই োনগ্রি ট্রিনবন। 
 
চ ৎকার অবভনয কগ্রর ট্রগগ্রেন চার বের। ট্রেসবে িারপর  ারা ট্রগে বনউগ্র াবনযা জ্বগ্রর। 
ট্রস ট্রিা আে ট্রষাে বের আগ্রগর  েনা। 
 
বকন্তু এই  েনা ট্রিা ট্রকউ োনগ্রিা না। অথচ এিবিন পগ্রর োনা ট্রগে ট্রকউ একেন। 
বরচ গ্রণ্ডর কথা ট্রেগ্রন ট্রগগ্রে। বকন্তু ট্রক ট্রস? 
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স ুগ্রদ্রর গেতন স্পষ্ট ট্রশানা যাবচ্ছে। ট্রেনাগ্ররে  গোগ্রসর  গ্রন হে শেো ট্রযন েগ্র ই 
িীিির হগ্রচ্ছ। 
 
. 
 
 গ্ররর ট্রোট্ট আগ্রোো জ্বেগ্রে, ট্রভরা শুগ্রয আগ্রে ববোনায।  ু  আসগ্রে না িার ট্রচাগ্রখ। 
 
হুগ্রগার কথা  গ্রন পড়গ্রে িার।  াসতেগ্রনর  ৃিুয কী এক অজ্ঞাি কারগ্রণ আগ্রোড়ন 
িুগ্রেগ্রে।  গ্রন। 
 
ব বষ্ট ট্রচহারার চিে ট্রোট্ট বসবরে। শ্রী বি হযাাঁব েেন িার  া। 
 
ট্রসবিন সন্ধযায বসবরেগ্রক  ু  পাবড়গ্রয বিগ্রযবেে ট্রভরা। বনগ্রের  গ্রর ট্রযগ্রি বগগ্রয ট্রপেন 
ট্রথগ্রক হুগ্রগার  াক শুনগ্রি ট্রপে। বেে, চগ্রো, িুেগ্রন একেু ট্রববড়গ্রয আবস। 
 
করনওযাে … পাহাড়গ্র রা অিে … নীে আকাশ … সা গ্রন স ুদ্র … নর  হেুি বাবের 
বাবেযাবড়– 
 
ট্রভরা সম্মি হয। বনেতন স ুদ্রিীগ্রর এগ্রস পাশাপাবশ বগ্রস িুেন। 
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 হুগ্রগা োনায, ট্রভরা আব  ট্রিা ায ভােবাবস। 
 
–আব  োবন। 
 
–বকন্তু িুব  োন না, আব  খুব গরীব। ট্রিা ার আ ার  াগ্রের বযবধান ট্রকাগ্রনাবিনই 
 ুচবার নয। 
 
–গরীব ট্রিা বক এগ্রস যায–গরীব ট্রিা আব ও। 
 
–স স্ত সম্পবির অবধকার িািার। আব ই সম্পবির  াবেক হগ্রি পারিা —বকন্তু 
 
বকন্তু বক? 
 
–না, িািার ট্রিা বযস অগ্রনক হগ্রযগ্রে, সকগ্রেই ধগ্রর বনগ্রযবেে ট্রেগ্রেপুগ্রে বকেু আর হগ্রব 
না। বকন্তু … িার পগ্ররই এগ্রো বসবরে। ট্রস যবি ট্র গ্রয হগ্রিা িাহগ্রে … যাক …. 
বসবরেগ্রক আব  ভােবাবস, ও ট্রবাঁগ্রচ থাকুক। 
 
ট্রভরার বুেগ্রি বকেুই বাবক থাকে না। বকন্তু  ুগ্রখ বকেু বেে না। ট্রস োনগ্রিা, হুগ্রগা, 
িার ভাইগ্রপাগ্রক অসম্ভব ভাগ্রোবাগ্রস। 
 
িারপগ্ররর বিনই ট্রিা িু তেনা  গ্রে ট্রগে। িুষু্টব  কগ্রর েগ্রে ট্রনগ্র  আর ওগ্রিবন বসবরে। 
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ট্রভরা োগ্রন, ট্রসবিন ট্রস িাগ্রক স্বচ্ছগ্রন্দ বাাঁচাগ্রি পারগ্রিা। বকন্তু িার ট্রয ট্রকাথায বাধা 
বেে–ট্রস বসবরেগ্রক ইগ্রচ্ছ কগ্ররই বাাঁচাবার ট্রচষ্টা কগ্ররবন। 
 
হা ঈশ্বর! ি া কগ্ররা। 
 
ট্রভরা োগ্রন না ঈশ্বর িাগ্রক ি া কগ্ররগ্রেন বক না। বকন্তু হুগ্রগা ি া কগ্ররবন। ওই 
 েনার পর ট্রস আর িার  ুখিশতন কগ্ররবন। 
 
ট্রভরার বুগ্রকর ট্রভিগ্রর ট্রিােপাড় শুরু হগ্রো। ট্রস উগ্রি  ুগ্র র ওষুধ ট্রখগ্রো। িারপর 
িুহাগ্রি  ুখ গুাঁগ্রে বগ্রস থাগ্রক। 
 
রাি এবগগ্রয চগ্রে ট্রভাগ্ররর বিগ্রক। 
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০৬. 
 
িরোয ধাক্কার শগ্রে িন্দ্রার ভাবো ট্রকগ্রে যায, ধড় ড় কগ্রর ববোনায উগ্রি বসগ্রেন  ািঃ 
আর স্ট্রিং। 
 
িরো খুেগ্রিই ট্রিগ্রখন রোসত িাাঁবড়গ্রয, িার ট্রচাগ্রখ েে,  ুখ শুকগ্রনা। 
 
–ট্রিা ার বক হগ্রযগ্রে রোসত? 
 
–আ ার স্ত্রী, গো ধগ্রর আগ্রস রোগ্রসতর, ট্রস ট্রকাগ্রনা সাড়া বিগ্রচ্ছ না। 
 
–চগ্রো, ট্রিবখ বযাপারো। 
 
ট্রেবসিং গাউন েবড়গ্রয রোগ্রসতর  গ্রর উপবযি হন  ািার। ববোনায বগ্রস আগ্রস্ত কগ্রর 
রোগ্রসতর স্ত্রীর হািো িুগ্রে বনগ্রেন। 
 
বরগ্রির  ি শীিে হাি। ট্রচাগ্রখর পািা িবু ট্রেগ্রন ট্রিখগ্রেন। িারপর গম্ভীর  ুগ্রখ । 
অনযবিগ্রক িাকান। 
 
রোসত এবগগ্রয আগ্রস, ট্রকান কথা বেগ্রি পাগ্রর না, িুগ্রচাগ্রখ েে। 
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 ািার  ৃিগ্রিহ আর একবার পরীিা করগ্রেন। িারপর ববোনা, পাগ্রশর ট্রেববে, 
ওযাশেযাে সববকেু খুাঁবেগ্রয ট্রিখগ্রেন। 
 
–সযার, রোসত ধীগ্রর ধীগ্রর  াগ্রক। 
 
–বগ্রো। 
 
–ও বক হােতগ্রিে কগ্ররগ্রে? 
 
–ট্রিা ার স্ত্রীর বক ট্রকান অসুখ বেে? 
 
–বাগ্রি ভুগি  াগ্রে  াগ্রে। 
 
–িার েনয বক ট্রকান ওষুধ ট্রখগ্রিা? 
 
–ট্রি ন না। অগ্রনক বিন বকেু খাযবন, ট্রকবে 
 
–ট্রকবে বক? 
 
–ট্রকবে গিকাে রাগ্রি আপবন ট্রয  ুগ্র র ওষুধ বিগ্রযবেগ্রেন, ট্রসো ট্রখগ্রযবেে। 
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প্রািিঃরাগ্রশর  ন্টা িখগ্রনা বাগ্রেবন।  গোস এবিং ওযারগ্রেভ বারান্দায পাযচাবর 
করগ্রেন। ট্রিগ্রশর রােনীবির পবরবযবি বনগ্রয িারা গভীর আগ্রোচনা করগ্রেন। 
 
এই বাবড়র ট্রপেগ্রনই একো উাঁচু বেো। দ্বীগ্রপর  গ্রধয ট্রসোই সবগ্রচগ্রয উাঁচু োযগা। 
সকাগ্রে  ু  ট্রথগ্রক উগ্রি ট্রসখাগ্রন ট্রবড়াগ্রি বগগ্রযবেে ট্রভরা আর  ে বা ত। ট্রসখাগ্রন িারা 
ট্রিখগ্রি পায ট্রলার স ুগ্রদ্রর বিগ্রক িাবকগ্রয িাাঁবড়গ্রয আগ্রে। 
 
ওগ্রির ট্রিখগ্রি ট্রপগ্রয ট্রলার বগ্রে, ট্র ােরগ্রবাগ্রের ট্রকাগ্রনা বচহ্ন ট্রিখগ্রি পাবচ্ছ না। 
 
ট্রভরা বগ্রে, একেু ট্রবো হগ্রে হযগ্রিা আসগ্রব। 
 
এ ন স য প্রািিঃরাগ্রশর  ন্টা ট্রবগ্রে ওগ্রি। এরা সকগ্রে ট্রিরার পথ ধরে। 
 
চেগ্রি চেগ্রি ট্রলার বেে, কাে  াসতেন ট্রকন আত্মহিযা করে, বকেু ট্রবাো ট্রগে না। 
 
 ট্রভরা বেে, আত্মহিযা বগ্রেই  গ্রন হগ্রচ্ছ আপনার? 
 
–এোড়া আর বক? খুন হগ্রে িার প্র াণ ট্রকাথায? ট্র াবেভো বক? 
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ওরা বাবড়র কাগ্রে ট্রপৌঁেগ্রে ট্রিখগ্রি ট্রপে, এব বে োনাো বিগ্রয িাবকগ্রয আগ্রেন। ওগ্রির 
ট্রিখগ্রি ট্রপগ্রয োনগ্রি চাইগ্রেন, ট্রবাে আসগ্রে? 
 
ট্রভরা বগ্রে, বকেুই ট্রিখগ্রি পাবচ্ছ না। 
 
সকগ্রে িখন খাওযার  গ্রর উপবযি। রোসত খাবার আনগ্রি ট্রগগ্রে। ট্রভরা বেে, 
রোসতগ্রক ট্রযন ট্রক ন ববষণ্ণ ট্রিখাগ্রচ্ছ। কাে ট্রিা ট্রবশ হাবসখুবশ বেে। 
 
 ািার োনাোর কাগ্রে িাাঁবড়গ্রয বেগ্রেন। এবগগ্রয এগ্রস সকেগ্রক উগ্রেশয কগ্রর বেগ্রেন, 
আে রোগ্রসতর ত্রুবে  ােতনা করগ্রবন। ওগ্রক বনগ্রের হাগ্রিই সব করগ্রি হগ্রচ্ছ আে। 
 
এব বে োনগ্রি চায, ট্রকন, বক হগ্রযগ্রে িার? 
 
 ািার বেগ্রেন, আসুন, আগ্রগ খাওযাো ট্রসগ্রর ট্রনওযা যাক। িারপর সকগ্রে ব গ্রে একেু 
আগ্রোচনায বসব। 
 
. 
 
প্রািিঃরাগ্রশর পাে চুকগ্রে  ািার রোগ্রসতর স্ত্রীর  ৃিুযর সিংবািো সকেগ্রক োনাগ্রেন। 
 
–আিতনাি ট্রশানা ট্রগে অগ্রনগ্রকর কগ্রণ্ঠই। 
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–চে কগ্রর বো যাগ্রচ্ছ না। 
 
–গিকাে সন্ধযাগ্রবো খুব  ানবসক আ াি ট্রপগ্রযবেে। িাোড়া শরীরও বেে িুবতে। 
হযগ্রিা সহয করগ্রি পাগ্ররবন। ট্রভরা বেে। 
 
 ািার বেগ্রেন, হােতগ্রিে বকনা, িা-ও ট্রোর বিগ্রয বো যাগ্রচ্ছ না। ওর স্বাযয সম্পগ্রকত 
ট্রকাগ্রনা কথাই আ ার োনা ট্রনই। 
 
এব বে ককতশ কগ্রে বগ্রে উিগ্রেন, িাহগ্রে ববগ্রবগ্রকর আ ািই হগ্রব। গিকাে সন্ধযায ওর 
স্বা ীর ববরুগ্রদ্ধ আনা অবভগ্রযাগ ট্রিা সকগ্রেই শুগ্রনগ্রেন। 
 
 ািার িার বিগ্রক িৃবষ্ট বিবরগ্রয বেগ্রেন, ট্রসই অবভগ্রযাগ শুগ্রন বক– 
 
–হযাাঁ, পাগ্রপর ভয ঢুগ্রকবেে  গ্রন। ট্রিগ্রখনবন ট্রক ন কগ্রর কাাঁিবেে। ভয না ট্রপগ্রে অজ্ঞান 
হগ্রব ট্রকন? 
 
–ভয ট্রপগ্রযবেে, এো সবিয। িগ্রব ট্রসবিক ট্রথগ্রক বচোো একেু বাড়াবাবড়  গ্রন হগ্রচ্ছ না 
বক? 
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–ট্র াগ্রেই না। ভগবাগ্রনর অবভশাপ ট্রিকাগ্রনার সাধয কারুর ট্রনই। আব  অেি ববশ্বাস 
কবর। 
 
পাপীগ্রক ঈশ্বর শাবস্ত ট্রিন না। পাপগ্রক বিবন  ৃণা কগ্ররন, বযগ্রের সুগ্রর বগ্রেন ওযারগ্রেভ, 
পাপীগ্রক শাবস্ত ট্রিয সাধারণ  ানুষ। িগ্রব খুব সহগ্রে িা সম্ভব হয না। 
 
ট্রলার প্রশ্ন কগ্রর, আচ্ছা, গিকাে রাগ্রি শুগ্রি যাবার আগ্রগ রোগ্রসতর স্ত্রী বক বকেু 
ট্রখগ্রযবেে?  ািার বেগ্রেন, বকেু না।–ট্রয ন ধরুন চা, েে বা ওই ধরগ্রণর বকেু? 
 
–রোসত আ াগ্রক বগ্রেগ্রে, ওসব বকেুই িার স্ত্রী খাযবন। 
 
–ওকথা বো রোগ্রসতর পগ্রি অসম্ভব নয। 
 
ঈবেিো বুেগ্রি ট্রপগ্রর  ািার ট্রোগ্ররর ট্রচাগ্রখর বিগ্রক িাকান। ট্রলার পুনরায বগ্রে, কাে 
রাগ্রির অবভগ্রযাগো পাগোগ্র া বক না এখগ্রনা প্র াণ হযবন। যবি সবিয বগ্রে ধগ্রর ট্রনওযা 
যায, িাহগ্রে ট্রসই বৃদ্ধা  বহোবেগ্রক স্বগ্রগত পািাবার বযবযা কগ্রর এিবিন ট্রবশ বনবশ্চগ্রেই 
বেে। বকন্তু হিাৎ কাে– 
 
ট্রভরা ট্রবশ ট্রোর বিগ্রয বগ্রে, ওসব ট্রশানার পর রোগ্রসতর বউ বকন্তু ট্র াগ্রেও অস্ববস্ত ট্রবাধ 
কগ্ররবন, আব  েিয কগ্ররবে। 
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ট্রলার ট্রভরার বিগ্রক িাবকগ্রয বেে, গিকাে রাগ্রি ওসব কথা ট্রশানার পর রোগ্রসতর স্ত্রী 
অজ্ঞান হগ্রয যায। রোসতও িারুণ অস্ববস্তর  গ্রধয পগ্রড় বগগ্রযবেে। িার আশঙ্কা বেে পাগ্রে 
না অজ্ঞান অবযায িার স্ত্রী সবিয কথাো বগ্রে বগ্রস। 
 
ট্রলার এক পেক সকগ্রের  ুগ্রখর বিগ্রক িাকায।–পগ্রর এই পবরবযবিগ্রি এগ্রকবাগ্রর 
বনষ্কন্টক হওযার েনয স্ত্রীগ্রক সবরগ্রয ট্রিওযাই বুবদ্ধ াগ্রনর কাে। ট্রসই কােোই ট্রসগ্রর 
বনগ্রযগ্রে রোসত। 
 
 ািার বেগ্রেন, বকন্তু ওর ববোনার পাগ্রশ ট্রিা কাপ-োপ বকেু ট্রচাগ্রখ পড়ে না। িাোড়া 
স্ত্রীগ্রক বক এভাগ্রব ট্র গ্রর ট্রিো সম্ভব? 
 
–আপবন বক এর আগ্রগ ট্রশাগ্রননবন স্বা ী স্ত্রীগ্রক গো বেগ্রপ হিযা কগ্ররগ্রে, অথবা অনয 
উপাগ্রয বচরবিগ্রনর  গ্রিা সবরগ্রয বিগ্রযগ্রে? 
 
সকগ্রেই চুপ কগ্রর এগ্রির িুেগ্রনর কথা শুনগ্রে। সকগ্রের  গ্রনই বববচত্র একো ভাব ট্রখো 
করগ্রে। 
 
এই স গ্রয িরো ট্রিগ্রে রোসত  গ্রর ঢুকে।  ািার িাগ্রক ট্রিগ্রখ বেগ্রজ্ঞস করগ্রেন, 
ট্র ােরগ্রবাে এগ্রসগ্রে? 
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 গ্ররর ট্রিযাগ্রের  বড়গ্রি ঢিং ঢিং শগ্রে িশো বােে। রোসত বেে, না সযার। এি ট্রিবর 
ট্রিা িার হয না। অনযবিন আেোর  গ্রধযই চগ্রে আগ্রস। 
 
ট্রলার আর  ে বা ত বারান্দায িাাঁবড়গ্রয বনগ্রেগ্রির  গ্রধয কথা বেগ্রে। 
 
ে বা ত বেে, সকগ্রেই আ রা ট্র াের ট্রবাগ্রের েনয অগ্রপিা কগ্রর রগ্রযবে। অথচ– 
 
–রোগ্রসতর কথা  ি ট্রসো আসবার স য িু ন্টা পার হগ্রয ট্রগগ্রে।  গ্রন হগ্রচ্ছ বযাপারো 
পূবতপবরকবল্পি। ট্র ােরগ্রবাে আসগ্রব না। 
 
 ে বা ত বক বেগ্রি যাবচ্ছে, এ ন স য ট্রপেন ট্রথগ্রক ট্রক হিাৎ বগ্রে উিে, ট্রকাগ্রনাবিনই 
আর আসগ্রব না। 
 
ওগ্রির চ গ্রক বিগ্রয  গোস এগ্রস পাগ্রশ িাাঁড়াে।– োো ওখাগ্রনই। আ রা অধীর হগ্রয 
অগ্রপিা করগ্রি থাকব, দ্বীপ ট্রেগ্রড় ট্রকউ ট্রযগ্রি পারব না। বুেগ্রি পারে না এখগ্রনা–এই 
দ্বীপই আ াগ্রির বচরশাবেোগ্রভর যান। 
 
কথা ট্রশষ কগ্ররই  গোস বারান্দা ট্রেগ্রড় িরোর বিগ্রক এবগগ্রয ট্রগগ্রেন, িারপর স ুগ্রদ্রর 
বিগ্রক। 
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ওগ্রির িুেগ্রনর  গ্রন হে ট্রেনাগ্ররে ট্রযন উদ্ভ্রাে হগ্রয পগ্রড়গ্রেন। আগ্রগর ট্রসই ট্রিৌবে 
ট্র োেো আর ট্রনই। 
 
 িঃ আর স্ট্রিং বারান্দায ট্রববরগ্রয এগ্রেন। িার ট্রচাগ্রখ পড়ে বাাঁ বিগ্রক বনচু গোয কথা 
বেগ্রে ট্রলার আর  ে বা ত। আর  ানবিগ্রক অবযরভাগ্রর পাযচাবর করগ্রে ওযারগ্রেভ। 
িাগ্রক খুবই বচবেি ট্রিখাগ্রচ্ছ। 
 
 ািার এক ুহূিত বদ্বধা কগ্রর ববচারপবির বিগ্রক এবগগ্রয ট্রগগ্রেন। 
 
এ বন স য রোসত েুগ্রে এে  ািাগ্ররর কাগ্রে। বেে, সযার, একো কথা বোর বেে। 
 
রোগ্রসতর  ুখ িযাকাগ্রশ। হাি িুগ্রো কাাঁপগ্রে থরথর কগ্রর।  ািার বেগ্রজ্ঞস করগ্রেন, বক 
হে রোসত, এি ভয পাচ্ছ ট্রকন? 
 
রোসত  ািারগ্রক বসার  গ্রর বনগ্রয এে। িার ট্রচাগ্রখ উদ্ভ্রাে িৃবষ্ট।  ন  ন ট্রসাঁক বগেগ্রে। 
ট্রকানরকগ্র  হাি িুগ্রে ইবেি কগ্রর বেে, সযার, ওই পুিুেগুগ্রো। 
 
 ািার িাকাগ্রেন ট্রসবিগ্রক,–হা, বক হগ্রযগ্রে পুিুেগুগ্রো? 
 
–ওখাগ্রন িশো পুিুে বেে 
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–হযাাঁ, ট্রস ট্রিা আ রা সকগ্রেই ট্রিগ্রখবে। 
 
–কাে রাগ্রি খাওযার পগ্রর  র পবরষ্কার করগ্রি এগ্রস হিাৎ ট্রচাখ পড়গ্রি ট্রিবখ–িশো 
নয–নযো পুিুে রগ্রযগ্রে। 
 
–িারপর, বকেু হগ্রযগ্রে? 
 
–হযাাঁ, ট্রস িা আ রা সকগ্রেই ট্রিগ্রখবে? 
 
–হযাাঁ, সযার। এখন কো আগ্রে ট্রিখুন–আেো– 
 
 ািার পুিুেগুগ্রোর বিগ্রক িাবকগ্রয ববড়ববড় কগ্রর বেগ্রেন, আেো–িুেন  ারা ট্রগগ্রে, 
সগ্রে সগ্রে িুগ্রো পুিুে কগ্র  ট্রগে–বকন্তু ট্রক সরাগ্রো? আ াগ্রির  গ্রধয বক ট্রকউ? নাবক 
ট্রসই অিৃশয ট্রোকো? 
 
. 
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০৭. 
 
 প্রািরাগ্রশর পর এব বে আর ট্রভরা ট্রবড়াগ্রি ট্রবরুগ্রো। িারা ট্রসই বেোোর ওপগ্রর বগগ্রয 
উিে। 
 
 ৃিু বািাগ্রস স ুগ্রদ্র ট্রঢউগুগ্রো চিে হগ্রয উগ্রিগ্রে। ট্রকানবিগ্রক একোও ট্রেগ্রেব বঙ ট্রিখা 
যাগ্রচ্ছ না। ট্র ােরগ্রবাগ্রের ট্রিা ট্রকাগ্রনা বচহ্নই ট্রনই। 
 
এব বে বেে, ট্রবাে বনগ্রয যবি ট্রোকো না আগ্রস িাহগ্রে বক হগ্রব বেগ্রিা? 
 
ট্রভরা ট্রখোধূো করা ট্র গ্রয। অি সহগ্রে ট্রস ভয পায না। িবু এখন ট্রস বেে, এখাগ্রন 
একি  ভাগ্রো োগগ্রে না। 
 
–এখাগ্রন কারুরই ভাে োগবার কথা নয, ট্রভরা। 
 
 বেোর ওপগ্রর পাশাপাবশ বগ্রস আগ্রে ওরা। িৃবষ্ট সা গ্রনর স ুগ্রদ্রর বিগ্রক। যবি 
ট্র ােরগ্রবােো ট্রচাগ্রখ পগ্রড়। 
 
ট্রভরা হিাৎ বেে, প্রািিঃরাগ্রশর স য ট্রয আপবন বেগ্রেন, রোসত আর িার স্ত্রী ট্রসই বৃদ্ধা 
ভদ্র বহোগ্রক ট্র গ্রর ট্রিগ্রেগ্রে, একথা বক আপবন ববশ্বাস কগ্ররন? 
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স ুগ্রদ্রর বিগ্রক ট্রচাখ ট্ররগ্রখই এব বে ধীগ্রর ধীগ্রর েবাব ট্রিয, হযাাঁ, আব  ববশ্বাস কবর। িা 
না হগ্রে, কথাো শুগ্রনই রোসত নাভতাস হগ্রয পড়গ্রব ট্রকন? িার স্ত্রীও অজ্ঞান হগ্রয ট্রগে। 
এ ট্রথগ্রকই বযাপারো পবরষ্কার ট্রবাো যায–ওরা এই  হাপাপ কগ্ররগ্রে। 
 
ট্রভরা বেে, হযাাঁ, বিকই বগ্রেগ্রেন, রোগ্রসতর স্ত্রীর  ুগ্রখ আিগ্রঙ্কর বচহ্ন স্পষ্ট হগ্রয উগ্রিবেে। 
 
বকন্তু অনযগ্রির সম্পগ্রকত বক বেগ্রবন আপবন? 
 
–ট্রিা ার বক  িা ি? 
 
–অবভগ্রযাগ ট্রিা সকগ্রের নাগ্র ই একো কগ্রর ট্রশানা ট্রগে। সকগ্রেই ট্রসোগ্রক উবড়গ্রয : 
বিগ্রচ্ছ। বকন্তু আপবন ট্রকবে রোসতগ্রির ট্রবোয বেগ্রেন ওরা  হাপাপ কগ্ররগ্রে। 
 
এব বে বেগ্রেন, িুব  বক বেগ্রি চাইে বুেগ্রি ট্রপগ্ররবে। কিগুগ্রো অবভগ্রযাগ বভবিহীন 
হগ্রেও কগ্রযকবে আবার বনভুতে। 
 
ট্রয ন ধগ্ররা, ে বাগ্র তর বযাপারো। ববপগ্রিই  ানুষ  ানুগ্রষর বনু্ধ হয। িার গাগ্রযর রিং বক, 
ট্রকান ট্রিগ্রশর ট্রোক, এসব ববগ্রবচনায আগ্রস না। অথচ কুবড়ো ট্রোকগ্রক ববপন্ন অবযায 
ট্রিগ্রে ট্ররগ্রখ ট্রস পাবেগ্রয এগ্রসবেে। 
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আবার ট্রিখ, ব িঃ ওযারগ্রেভ, বিবন িাাঁর পববত্র কিতবয পােন কগ্ররগ্রেন। ট্রসো অপরাধ 
হগ্রি যাগ্রব ট্রকন? 
 
ট্রলাগ্ররর সম্পগ্রকতও একই কথা খাগ্রে। বিবন এককাগ্রে পুবেগ্রসর অবিসার বেগ্রেন। আ ার 
বনগ্রের বযাপারও িাই। 
 
কগ্রযক  ুহূিত চুপ কগ্রর ট্রথগ্রক বিবন সিংযিকগ্রণ্ঠ বেগ্রেন, সব কথা পুরুষগ্রির সা গ্রন 
বো যায না। িাই কাে আব  বকেু বেগ্রি চাইবন। ট্রিা াগ্রক আে বেবে ট্রশান। 
 
ট্রভরা বববস্মি হগ্রয এব বের বিগ্রক িাকায। বগ্রে, বেুন। 
 
–আ ার বাবড়গ্রি একবে ট্র গ্রয কাে করি। িার না  বেে ববযাবত্রগ্রচ ট্রেোর। কােক ত 
ট্রবশ ভাগ্রোই করি, পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন। বকন্তু সােগ্রপাশাক পরগ্রি খুব ভােবাসগ্রিা। 
 
পগ্রর োনগ্রি ট্রপগ্ররবেো , ট্র গ্রযবের স্বভাবচবরত্র ভাগ্রো নয। ববগ্রযর আগ্রগই ট্রস 
একেনগ্রক সব বববেগ্রয বিগ্রযবেে। ট্রেগ্রেবে নাবক ট্রকান বড়  গ্ররর। 
 
ওই কাণ্ড  োর পর ট্রেগ্রেবে ট্র গ্রযবেগ্রক এবড়গ্রয ট্রযগ্রি চাইগ্রো। পগ্রর বড়  গ্রররই অপর 
একবে ট্র গ্রযর সগ্রে িার ববগ্রয হগ্রয যায। 
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ববযাবত্রগ্রচ িিবিগ্রন  া হগ্রি বগ্রসগ্রে। োনগ্রি ট্রপগ্রর ট্রসই পাবপষ্ঠাগ্রক আর বাবড়গ্রি ঢুকগ্রি 
বিইবন–িূর িূর কগ্রর িাবড়গ্রয বিগ্রযবেো । 
 
পাপ কখগ্রনা কাউগ্রক ট্ররহাই ট্রিয না ট্রভরা। িাগ্রকও ট্রিযবন। কবিন পগ্ররই ট্রস নিীগ্রি 
োাঁপ বিগ্রয আত্মহিযা কগ্রর। 
 
হিভাগী, বনগ্রের বুগ্রড়া বাবা াগ্রযর কথাও একবার ভাবে না। 
 
ট্রভরা বেে, ট্র গ্রযবেগ্রক বাবড় ট্রথগ্রক িাবড়গ্রয বিগ্রেন বকিংবা িার ট্রয অ ন ট্রশাচনীয 
পবরণবি হে, এসগ্রবর েনয আপনার ট্রকান িুিঃখ বা অনুগ্রশাচনা হযবন? কখগ্রনা আপনার 
 গ্রন হযবন ট্রয ট্র গ্রযবের  ৃিুযর েনয আপবনই িাযী? 
 
-ওসব কী বেে? এব বে স্পষ্ট েবাব ট্রিন, আ ার ট্রকন অনুগ্রশাচনা বা িুিঃখ হগ্রি যাগ্রব? 
আব  ট্রিা ট্রকান অনযায কবরবন। পাপগ্রক বক  গ্রর ট্ররগ্রখ পুষগ্রবা? 
 
একেু ট্রথগ্র  এব বে ট্রির বেগ্রি োগগ্রেন, ট্রস িার পাগ্রপর িে ট্রভাগ করগ্রে। আব  
পাপগ্রক প্রেয বিগ্রি যাব ট্রকন? এ ন বশিা কখগ্রনা পাইবন। 
 
ট্রভরা অদু্ভি িৃবষ্টগ্রি এব বের  ুগ্রখর বিগ্রক িাকায। িার  গ্রন হয ট্রসই  ুখ বড় বনষু্ঠর 
ভযঙ্কর। 
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বারান্দায বগ্রস আগ্রেন ববচারপবি ওযারগ্রেভ। খাবনকো িূগ্রর বনচু গোয কথা বেগ্রেন 
ে বা ত আর ট্রলার।  ািার বারান্দায এগ্রস িাাঁড়াগ্রেন। 
 
একবার বৃদ্ধ ববচারপবির বিগ্রক িাকাগ্রেন।  গ্রন  গ্রন বিবন বক যাচাই করগ্রেন। 
ভদ্রগ্রোক অবভজ্ঞ ববচিণ সগ্রন্দহ ট্রনই বকন্তু অশি। িার চাই ববেষ্ঠ ক তপেু ট্রোক।  গ্রন 
 গ্রন আগ্ররা একবার বহগ্রসব করগ্রেন  ািার। ে বা তগ্রির বিগ্রকই বিবন এবগগ্রয ট্রগগ্রেন। 
বেগ্রেন, ে বা ত, ট্রিা ার সগ্রে একেু পরা শত বেে। 
 
–আ ার সগ্রে? অবাক হগ্রয িাকায  ে বা ত। 
 
–হযাাঁ, একেু অনয বযাপার 
 
–বেুন বক বেগ্রবন। 
 
পবরবযবিো ট্রিা ার েবেে  গ্রন হগ্রচ্ছ বক না বেগ্রিা? 
 
–খুবই েবেে এবিং রহসয য। 
 
–রোসতগ্রির সম্পগ্রকত ট্রলার ট্রয কথাো বেে, ট্রিা ার সবিয বগ্রে  গ্রন হয? 
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ে বা ত বগ্রে, আ ার ট্রিা  গ্রন হয, বিকই বগ্রেগ্রে। ভদ্র বহোগ্রক ববষপ্রগ্রযাগ করা হগ্রয 
থাকগ্রি পাগ্রর। 
 
 ািার অেরে সুগ্রর বেগ্রেন, িার চাইগ্রিও সহগ্রে বযাপার  েগ্রি পাগ্রর। আ ার 
অবভজ্ঞিা ট্রথগ্রক যা বুেগ্রি পারবে িাই বগ্রেবে ট্রিা াগ্রক– 
 
বকভাগ্রব বেগ্রি চাইগ্রেন আপবন? 
 
–ওই ভদ্র বহোর হাগ্রেতর অসুখ বেে। অসুয ট্রবাধ করগ্রেই এক ধরগ্রণর কযাপসুে 
ট্রখগ্রিন। িাই সব স য ওো হাগ্রির কাগ্রে রাখগ্রি হি। 
 
ে বা ত উগ্রিবেিভাগ্রব বেে, আপবন বক বেগ্রি চাইগ্রেন বুেগ্রি পারবে। ভদ্র বহো যখন 
অসুয হগ্রয পগ্রড়ন ট্রসই স য ট্রসই কযাপসুে না বিগ্রয  ািার আনগ্রি েুগ্রেবেে রোসত, 
িাই ট্রিা? 
 
বেগ্রি বেগ্রি ে বা ত চুপ কগ্রর ট্রগে। একব বনে বক বচো করে। পগ্রর বেে, এবাগ্রর 
আ ার কাগ্রে একো বযাপার পবরষ্কার হগ্রয ট্রগে। 
 
–বক বযাপার? 
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–অগ্রনক  েনাই আগ্রে যার ববচার আইগ্রনর ট্রচাখ এবড়গ্রয যায। অপরাধী সাো পায না। 
রোগ্রসতর অপরাধবে ট্রয ন। অবশয এ িাবেকায স্বযিং ববচারপবিও বাি যাগ্রবন না। 
 
–িুব  ববশ্বাস কগ্ররা ওকথা? 
 
-হযাাঁ, কবর। ওযারগ্রেভ খুন কগ্ররগ্রেন এ ওযা ত ট্রসেনগ্রক। অথচ িা কগ্ররগ্রেন 
সমূ্পণতভাগ্রব আইগ্রনর আেয বনগ্রয ববচারগ্রকর আসগ্রন বগ্রস। 
 
সগ্রে সগ্রে  ািাগ্ররর বনগ্রের কথাও  গ্রন পগ্রড় যায। অপাগ্ররশন ট্রেববগ্রে হিযার কথা 
কারুর োনবার কথা নয। 
 
ে বা ত বগ্রে চগ্রে, ট্রসই কারগ্রণই এই পান্না দ্বীপ, আওগ্রযন এসব বকেু আ াগ্রির 
ট্র াকাগ্রবো করগ্রি হগ্রচ্ছ। আ রা এ ন এক ট্রেেখানায ববন্দ, ট্রযখান ট্রথগ্রক পাোবার 
পথ বন্ধ। 
 
 ািার সগ্রে সগ্রে কথাো  ুবরগ্রয ট্রিবার উগ্রেগ্রশয বগ্রেন, রোগ্রসতর  ৃিুযর বযাপারো বনগ্রয 
আ াগ্রির একেু িবেগ্রয বচো করা িরকার। আ ার ধারণা, িার  ৃিুযর ট্রপেগ্রন িুগ্রো 
কারণ রগ্রযগ্রে। এক হে, ট্রস ট্রগাপন কথা িাাঁস কগ্রর বিগ্রি পাগ্রর এই আশঙ্কা, বদ্বিীয, 
ট্রস নাভতাস হগ্রয আত্মহিযা কগ্ররগ্রে। 
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–আত্মহিযা? িা  গ্রন করা ট্রযগ্রি পাগ্রর অবশয। আবার ওবিগ্রক  াসতেগ্রনর  েনাও–বকন্তু 
 াত্র বাগ্ররা  ন্টার বযবধাগ্রন িু-িুগ্রো আত্মহিযার  েনা, ট্রক ন অস্বাভাববক  গ্রন হগ্রচ্ছ না? 
আব – 
 
-হযাাঁ, বে, চুপ করগ্রে ট্রকন?  ািার উৎসুক হগ্রেন। 
 
–আ ার  গ্রন হয  াসতেগ্রনর  ৃিুয আত্মহিযা নয।  ািার বচবেিভাগ্রব  াথা ট্রনগ্রড় সায 
ট্রিন, কথাো অগ্রযৌবিকও নয। ওর গ্লাগ্রসই ট্রকবে সাযানাই  ট্রগে বক কগ্রর? আরও ট্রিা 
গ্লাস বেে– 
 
ে বা ত ট্রহগ্রস বেে, হয ট্রস সাযানাই  বনগ্রে এগ্রনবেে, নযগ্রিা 
 
নযগ্রিা বক?  ািার িাকান ে বাগ্র তর বিগ্রক। 
 
–বুেগ্রিই ট্রিা পারগ্রেন ভাে কগ্রর। িবু আ ার  ুগ্রখ যখন শুনগ্রি চাইগ্রেন বেবে–
 াসতেনগ্রক হিযা করা হগ্রযগ্রে। 
 
–িাহগ্রে রোগ্রসতর স্ত্রীর বযাপারো বক বেগ্রব, িুব ?  ািার োনগ্রি চান। 
 
কগ্রযক  ুহূিত বচো কগ্রর  ে বা ত বগ্রে, আসগ্রে িুগ্রো  ৃিুযর  গ্রধয সূক্ষ্ম ট্রযাগসূত্র আগ্রে 
বগ্রে আ ার ধারণা। 
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 ািার বেগ্রেন, ট্রিা ার কথায, একো বযাপার আ ার  গ্রন পগ্রড় ট্রগে। 
 
এরপগ্রর বিবন খাওযার  গ্ররর ট্রেববে ট্রথগ্রক িুগ্রো পুিুে বনগ্রখাাঁে হওযার কথাো 
োনাগ্রেন। 
 
শুগ্রন ে বাগ্র তর  ুখ গম্ভীর হগ্রয ট্রগে। বকেু স য বক বচো করে। িারপর বেে, 
আওগ্রযন ট্রোকো ববপজ্জনক। সবই িার কীবিত। িুগ্রো ট্রোক  ারা ট্রগে আর অ বন 
িুগ্রো পুিুে অিৃশয–ওই ট্রোক োড়া এ কাণ্ড ট্রক করগ্রব। 
 
 ািার বেগ্রেন, বকন্তু রোসত ট্রিা বেে এই দ্বীগ্রপ আ রা োড়া অনয ট্রকান ট্রোক ট্রনই। 
 
ে বা ত বেে, রোসত হয ব গ্রথয বেগ্রে, নয ট্রস ভুে করগ্রে। 
 
  ািার বেগ্রেন, ভয ট্রপগ্রয ব থযা বো অসম্ভব নয। 
 
–এবিগ্রক ট্রিখুন, অনযবিন ট্র ােরগ্রবাে সকাগ্রেই আগ্রস, আর আে িার ট্রকান পািা ট্রনই। 
সবই আওগ্রযগ্রনর ষড়যন্ত্র। িগ্রব– 
 
 ািাগ্ররর  ুখ বববণত হগ্রয ট্রগে এই কথা শুগ্রন। ট্রকানরকগ্র  বেগ্রেন, িগ্রব বক? 
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–দ্বীপো ট্রোে আর েন ানবহীন। আওগ্রযনগ্রক খুাঁগ্রে বার করা কষ্টকর বযাপার নয। িাই 
করগ্রি হগ্রব আ াগ্রির। 
 
–বকন্তু ট্রোকো ট্রিা একো খুগ্রন। যবি– 
 
–ট্রকাগ্রনা যবি ট্রনই। ওো একো ট্রশযাে। একবার আ ার সা গ্রন পড়গ্রেই ট্রস বুেগ্রি 
পারগ্রব। 
 
এরপর ট্রস বগ্রে, চেুন  ািার, একো কাে করা যাক। ট্রলার ট্রোকবে ভাগ্রো, িাগ্রক 
সগ্রে বনগ্রয দ্বীপো খুাঁগ্রে ট্রিখা যাক। 
 
ট্র গ্রযগ্রির এসব বযাপাগ্রর িরকার ট্রনই। ট্রেনাগ্ররে আর ওযারগ্রেভ ট্রিা ভগ্রযই 
েগ্রড়াসগ্রড়া হগ্রয পগ্রড়গ্রে। কােো আ রা বিনেগ্রনই করগ্রি পারব। 
 
. 
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০৮. 
 
 দ্বীপো িন্নিন্ন কগ্রর খুাঁেগ্রি হগ্রব। ট্রলার সহগ্রেই রাবে হগ্রয ট্রগে। ট্রকবে বেে, এই 
স য একো বরভেভার সগ্রে থাকগ্রে ভাে হগ্রিা। 
 
ে বা ত পযাগ্রন্টর পগ্রকগ্রের ওপর চাপ বিগ্রয ট্রিবখগ্রয বেে, আ ার কাগ্রে একো আগ্রে। 
 
 ািার ও ট্রলার চ গ্রক উগ্রি েম্বাগ্র তর বিগ্রক িাকায। একো অশুভ ইবেি ট্রযন ওরা 
ট্রিখগ্রি পায। 
 
ট্রলার বেে, সবস গ্রযই ওো সগ্রে থাগ্রক নাবক? 
 
–হযাাঁ, অগ্রনক ট্রগােগ্র গ্রে োযগাগ্রিই ট্রিা ট্রযগ্রি হয। 
 
 ািার বেগ্রেন, ভােই হে। আওগ্রযগ্রনর কাগ্রে ট্রকান অস্ত্র থাকা অসম্ভব নয। ট্র াকাববো 
করা যাগ্রব। 
 
. 
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দ্বীপো ট্রোট্ট । গােপাো ট্রোপোড় ট্রনই বগ্রে এখাগ্রন আড়াে-আব াগ্রের ট্রকান বযাপার 
ট্রনই। একবিগ্রক ট্রকবে ট্রসই ট্রোট্ট বেো। িাগ্রিও গুহােুহা বকেু ট্রনই। ওপরো ট্রবশ 
চওড়া আর স িে। 
 
ওগ্রির বিনেগ্রনর িেো দ্বীপো খুাঁেগ্রি ট্রেগ্রগ ট্রগে।  ুরগ্রি  ুরগ্রি একোযগায এগ্রস 
ট্রিখে, েগ্রের ধাগ্রর ট্রেনাগ্ররে  গোস চুপচাপ বগ্রস আগ্রেন। িার িৃবষ্ট িূর আকাগ্রশর 
শূনযিায। 
 
সাড়া ট্রপগ্রযও  গোস ওগ্রির বিগ্রক বিগ্রর িাকাগ্রেন না। বনগ্রের বচোগ্রিই িন্ময হগ্রয 
আগ্রেন। 
 
ট্রলার গোো একেু ট্রেগ্রড় আোগ্রপর ভবেগ্রি বেে, োযগাো সবিয চ ৎকার। 
 
 গোস ভুরু কুাঁচগ্রক িাকায এবাগ্রর। বগ্রে, আব  একেু একো থাকগ্রি চাই–স য 
িুবরগ্রয এগ্রসগ্রে– 
 
ট্রলার েবজ্জিভাগ্রব বেে, আব  আপনাগ্রক ববরি করগ্রি চাই না। একো ট্রোকগ্রক আ রা 
বিনেন খুাঁগ্রে ট্রবড়াবচ্ছ। আপনার সগ্রে ট্রিখা হে বগ্রে োনো । 
 
–স য ট্রনই ট্রহ, ট্রিা রা বকেুই বুেগ্রি পারে না। ট্রলার আর িাগ্রক  াাঁোে না। িগ্রে 
বিগ্রর ট্রগে। 

http://www.bengaliebook.com/


টেন ডলস । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

75 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
বেে, ট্রোকোর কথাবািতা ট্রক ন ট্রগােগ্র গ্রে হগ্রয ট্রগগ্রে। আ াগ্রক বেে, স য িুবরগ্রয 
আসগ্রে, একা থাকগ্রি চায। 
 
 ািার ববড়ববড় কগ্রর বেগ্রেন, িাই ট্রিা। ওরক  কথা বেগ্রে, একেু ট্রভগ্রব ট্রিখা 
িরকার। 
 
. 
 
সারা দ্বীপ  ুগ্রর  ুগ্রর কাউগ্রক ট্রকাথাও পাওযা ট্রগে না। ট্রকান ট্রোক েুবকগ্রয থাকগ্রি 
পাগ্রর, এ ন োযগাও ট্রকাথাও নেগ্রর পড়ে না। 
 
োে হগ্রয ট্র ভগ্রনর বিগ্রক িাবকগ্রযবেে ে বা ত। বেে, েড় আসগ্রে। 
 
ট্রলার েগ্রের বিগ্রক িাবকগ্রয ট্রথগ্রক বেে, এই পাড়ো অগ্রনকো উাঁচু। আচ্ছা, এখাগ্রন 
আড়াগ্রে ট্রকউ েুবকগ্রয ট্রনই ট্রিা? 
 
 ািার  াথা ট্রনগ্রড় বগ্রেন, খাড়া পাড় বনগ্রচ ট্রনগ্র  ট্রগগ্রে। এখাগ্রন কাগ্ররার েুবকগ্রয থাকা 
সম্ভব নয। 
 
ট্রলার বেে, বকন্তু ট্রকাগ্রনা গিত ট্রিা থাকগ্রি পাগ্রর। 
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 ে বা ত বগ্রে, িগ্রব বকনাগ্ররর বিগ্রক একো ট্রনাক েুবকগ্রয থাকগ্রি পাগ্রর এ ন োযগা 
আগ্রে। একো িবড় ট্রপগ্রে আব  বনগ্রচ ট্রনগ্র  ট্রযগ্রি পারিা । 
 
ট্রলার বেে, সগ্রন্দহো ব বেগ্রয ট্রনওযা ভাে। আব  ট্রিখবে, িবড় ট্রোগাড় করগ্রি পাবর 
বকনা। 
 
ট্রলার চগ্রে ট্রগে।  ে বা ত বেে, আকাগ্রশ ট্র   ে গ্রি শুরু কগ্ররগ্রে, অন্ধকার হগ্রয 
আসগ্রে। 
 
 ািার বচবেিভাগ্রব বেগ্রেন, ভাববে,  গোগ্রসর  াথাো ট্রবাধহয খারাপই হগ্রয ট্রগে। 
 ানবসক চাপ সইগ্রি না ট্রপগ্ররই এ নো হগ্রযগ্রে। 
 
. 
 
ট্রসই কথাবািতার পর ট্রথগ্রক ট্রভরা এব বেগ্রক এবড়গ্রয চেবার ট্রচষ্টা করগ্রে। িাই সকােো 
খুব অস্ববস্তর  গ্রধয ট্রকগ্রেগ্রে িার। 
 
খাবনকো কগ্রর িুরগ্রত্ব বারান্দায বিনগ্রে ট্রচযাগ্রর বগ্রস আগ্রে ওযারগ্রেভ, এব বে আর 
ট্রভরা। 
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ওযারগ্রেগ্রভর  াথাো সা গ্রনর বিগ্রক েুাঁগ্রক আগ্রে। বনগ্রের ট্রচযাগ্রর বগ্রস এক গ্রন উে 
বুগ্রন চগ্রেগ্রেন এব বে। 
 
িার  ুখো করুণাহীন, বনষু্ঠর  গ্রন হওযায ট্রচাখ বিবরগ্রয বনে ট্রভরা। ট্রস আর বগ্রস 
থাকগ্রি পারে না। ট্রচযার ট্রেগ্রড় উগ্রি ধীগ্রর ধীগ্রর স ুগ্রদ্রর বিগ্রক ট্রহাঁগ্রে চেে। 
 
. 
 
হিাৎ চ গ্রক ওগ্রি ট্রভরা। ট্রেনাগ্ররে  গোগ্রসর গো। এব বে এব বে বগ্রে বক ট্রযন 
বেগ্রেন। ট্রস এবগগ্রয যায। 
 
ট্রিগ্রখ  গোস স ুগ্রদ্রর ধাগ্রর বগ্রস আগ্রেন। িাগ্রক ট্রিখগ্রি ট্রপগ্রয বেগ্রেন, ওিঃ িুব  
এগ্রসগ্রে। আব  ভাবো  ট্রেসবে। 
 
–ট্রেসবে আপনার ট্রক হয? 
 
–আ ার? একবিন ওই আ ার সব বেে। 
 
–আপনার স্ত্রী বনশ্চযই? 
 
–হযাাঁ। আ াগ্রক ভােবাসগ্রিা প্রাণ বিগ্রয। িাগ্রক বনগ্রয আব  শাবেগ্রি বেো । 
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–িারপর? 
 
-িারপর–বদ্বধাহীন কগ্রণ্ঠ  গোস বেগ্রেন, আে আর ট্রিা াগ্রক েুবকগ্রয োভ ট্রনই ট্রভরা, 
সবই স্বীকার করবে, বরচ ণ্ডগ্রক আব ই পাবিগ্রযবেো   ৃিুযর  ুগ্রখ। িাগ্রক আব  যুগ্রদ্ধ 
পাবিগ্রযবেো , কাগ্রেই ট্রসবিক ট্রথগ্রক ববচার করগ্রে িার  ৃিুযর কারণ আব ই। বকন্তু–.. 
 
বকন্তু বক? 
 
–ট্রেসবে এসব বকেুই োনি না।  গ্রন যন্ত্রণা থাকগ্রেও একবিগ্রনর েনযও িার সগ্রে 
খারাপ বযবহার কবরবন। বকন্তু িবু ট্রেসবে বিন বিন ট্রক ন শুবকগ্রয ট্রযগ্রি োগে। আ ার 
কাে ট্রথগ্রক ট্রযন বনগ্রেগ্রক গুবেগ্রয বনগ্রি োগে। িারপর একবিন ট্রসই অবযাগ্রিই 
আ াগ্রক বনিঃসে কগ্রর চগ্রে ট্রগে। 
 
িুেন অগ্রনকিণ ট্রকান কথা বেগ্রি পারে না। পগ্রর  গোসই প্রথ  কথা বেগ্রেন, বগ্রস 
আবে এখন িার অগ্রপিায– 
 
–বকগ্রসর? 
 
–েীবগ্রনর ট্রশষ  াক, ট্রভরা! 
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ট্রভরা অবযরভাগ্রব বগ্রে ওগ্রি, না, না, ওসব কথা আপবন ভাবগ্রবন না। 
 
–আব  বিকই ভাববে ট্রভরা। আব  ভাে কগ্ররই বুেগ্রি পারবে, এই দ্বীপ ট্রথগ্রক ট্রকউই 
ট্রকানবিন বাইগ্রর ট্রযগ্রি পারব না। এখাগ্রনই বচরববিায বনগ্রি হগ্রব। ওগ্রহা, ভারাোে 
হৃিগ্রযর ট্রবাো বড় ভযঙ্কর। এর ট্রথগ্রক বনষৃ্কবি চাই। ট্রেসবে-ট্রেসবে 
 
বেগ্রি বেগ্রি  গোস আবার অনয নস্ক হগ্রয পড়গ্রেন। ট্রভরার ট্রক ন ভয করগ্রি 
োগে। ট্রস ট্রকান কথা না বগ্রে পা বেগ্রপ বেগ্রপ ট্রসখান ট্রথগ্রক সগ্রর এগ্রো। 
 
. 
 
বকেুিগ্রণর  গ্রধযই ট্রলার িবড় বনগ্রয বিগ্রর এগ্রো। এগ্রস ট্রিগ্রখ  ািার পাহাগ্রড়র বনগ্রচর 
বিগ্রক িাবকগ্রয বক ভাবগ্রেন। ট্রস বেগ্রজ্ঞস করে, ে বা ত ট্রকাথায? 
 
–অযাাঁ, ে বা ত? আগ্রে এবিগ্রক ট্রকাথাও বনশ্চই। আব  অনয একো কথা ভাববেো  ট্রলার। 
 
–বক কথা? 
 
–আ রা ট্রিা আওগ্রযনগ্রক খুাঁেবে, িাই না? বকন্তু  গোস ট্রোকবেগ্রক ট্রিা ার ট্রক ন  গ্রন 
হয? 
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এ বনগ্রি ট্রিা সগ্রন্দহেনক বকেু  গ্রন হযবন। িগ্রব বিবন ট্রযন বক একো আন্দাে 
করগ্রেন, ট্রসো োনা িরকার। 
 
এ বন স য  ে বা ত এগ্রস ট্রগে। ট্রস িবড়ো পরীিা কগ্রর ট্রিগ্রখ বনে। িারপর একো 
প্রাে বনগ্রের ট্রকা গ্ররর সগ্রে ট্রবাঁগ্রধ বনে। 
 
অনয প্রাে  ািার ও ট্রলারগ্রক বিগ্রয বেে, শি কগ্রর ধরগ্রি হগ্রব। আব  যাবচ্ছ। বগ্রেই 
ট্রস উাঁচু পাড় ট্রবগ্রয বনগ্রচর বিগ্রক না গ্রি োগে। 
 
ট্রলার বনচু গোয  ািারগ্রক বেে, বকেু  গ্রন করগ্রবন না, আ ার ট্রকবেই একো কথা 
 গ্রন হগ্রচ্ছ– 
 
–আব  ে বা তগ্রক একি  ববশ্বাস করগ্রি পারবে না। 
 
–বুেগ্রি পারবে। বকন্তু  ানুষো একেু অনযরক  িাই অ ন  গ্রন হগ্রচ্ছ। খুবই 
অযা গ্রভিারবপ্রয  ানুষ। 
 
-হযাাঁ, অযা গ্রভিারবপ্রয, ট্রসই কারগ্রণই সবস য সগ্রে বরভেভার বনগ্রয  ুগ্রর ট্রবড়ায। 
 
–ওো একরকগ্র র বাবিক। 
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–না, না,  ািার। আপবন বা আব  ট্রিা এরক  কবর না। বাবিক ট্রিা কিরকগ্র রই 
 ানুগ্রষর হগ্রি পাগ্রর। সব ট্রেগ্রড়েুাঁগ্রড় এরক  বাবিক হগ্রব ট্রকন? িাোড়া– 
 
–বক িাোড়া? 
 
–িাোড়া, ট্রিখুন, এখাগ্রন ট্রিা আ রা সকগ্রেই ট্রবড়াগ্রি এগ্রসবে। বকন্তু ট্রকউ ট্রিা বিবপিং, 
বযাগ, োরগ্রপাকা  ারার পাউ ার, েগ্রের ট্রবািে, িাে-এ  বি এসব সগ্রে কগ্রর বনগ্রয 
আবসবন। অথচ আব  ট্রিগ্রখবে এই স স্ত বকেুই ওর বযাগ্রগ রগ্রযগ্রে। 
 
 ািার ট্রকান কথা বগ্রেন না, ট্রলাগ্ররর  ুগ্রখর বিগ্রক িাবকগ্রয থাগ্রকন। 
 
ট্রলার ট্রির বগ্রে, না, না,  ািার, আ রা োযার ট্রপেগ্রন  ুগ্রর ট্রবড়াবচ্ছ, ট্রকউ ট্রকাথাও 
ট্রনই। যবি ট্রথগ্রক থাগ্রক, আ াগ্রির  গ্রধযই রগ্রযগ্রে। 
 
. 
 
প্রাসাগ্রির  ি বাবড়োও িন্নিন্ন কগ্রর খুাঁগ্রে ট্রিখা হে। বকন্তু কাউগ্রক ট্রকাথাও পাওযা 
ট্রগে না। একিো ট্রিখা হগ্রে ট্রিািো ট্রিখা হে। 
 
োগ্রির িবিণ বিগ্রক ট্রিিোর োগ্রি ওিার বসাঁবড়। ট্রলার বেে, একবার ওপরো ট্রিখা 
িরকার। 
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বিক ট্রসই স গ্রযই ওপাগ্রশর  গ্রর ট্রথগ্রক একো শে পাওযা ট্রগে। রোগ্রসতর স্ত্রীর  ৃিগ্রিহ 
ওখাগ্রন রগ্রযগ্রে। 
 
শেো েিয কগ্রর ট্রলার পা বেগ্রপ বেগ্রপ  রোর বিগ্রক এবগগ্রয চেে। অনযরা িাগ্রক 
অনুসরণ কগ্রর চেে। 
 
িরোর কাগ্রে বগগ্রয হিাৎ কগ্রর োন ট্র গ্রর কপাে িুগ্রো হাে কগ্রর খুগ্রে ট্রিেে। সকগ্রে 
অবাক হগ্রয ট্রিখে, কিগুগ্রো ো াকাপড় হাগ্রি কগ্রর রোসত িাাঁবড়গ্রয আগ্রে। 
 
. 
 
ট্রলার বেে, ওগ্রহ রোসত, বকেু  গ্রন কগ্ররা না। বক রক  একো শে হে িাই– 
 
রোসত বেে,  গ্রন করবার বকেু ট্রনই। আব  আর এ গ্রর থাকগ্রি পারবে না। িাই িু-
চারগ্রে বেবনস গুবেগ্রয বনবচ্ছ, ভাববে ওপাগ্রশর ট্রোে  রোয থাকব। 
 
– ািার বেগ্রেন, হযাাঁ, িাই ভাগ্রো। 
 
 গ্ররর ট্রভিগ্রর খাগ্রের ওপগ্রর রোগ্রসতর স্ত্রীর  ৃিগ্রিহ সািা চাির বিগ্রয ঢাকা। ট্রসবিগ্রক 
ট্রকউই িাবকগ্রয ট্রিখে না। 

http://www.bengaliebook.com/


টেন ডলস । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

83 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
ওখান ট্রথগ্রক সগ্রর এগ্রস বিনিোর োিো ট্রিখা হে। েগ্রের েযাগ্রঙ্কর বনগ্রচ, ট্রভিগ্রর 
বকেুই বাি ট্রগে না। 
 
ট্রখাাঁোর পাো ট্রশষ হগ্রে োগ্রির ওপর িাাঁবড়গ্রয সকগ্রে একো সিয নিুন কগ্রর উপেবব্ধ 
করে। িশেগ্রনর  গ্রধয িারা আেেন েীববি, িুেন  ৃি। 
 
এই কেন োড়া আর ট্রকাগ্রনা ট্রোক বাবড়গ্রি বা দ্বীগ্রপর ট্রকাথাও ট্রনই। 
 
. 
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০৯. 
 
 এগ্রক অপগ্ররর  ুগ্রখর বিগ্রক িাকাবচ্ছে িারা। নীরবিা ভে করে  ে বা ত। বেে,  গ্রন 
হগ্রচ্ছ, আ রা সবাই ভুেই কগ্ররবে। 
 
আ রা োড়া অনয ট্রোক এখাগ্রন ট্রনই। ট্রয িুগ্রো  ৃিুয এখাগ্রন পর পর  েে, এগুগ্রোর 
 গ্রধয ট্রকান রহসয ট্রনই। 
 
 ািার প্রবিবাি োবনগ্রয বেগ্রেন, না, একথা আব  ট্র গ্রন বনগ্রি পাবর না। একেন 
 ািার বহসাগ্রব আত্মহিযার ট্রকস আব  বকেু ক  ট্রিবখবন। আ ার িৃঢ় ববশ্বাস,  াসতেন 
আত্মহিযা করার  ি  ানুষ বেে না–অসম্ভব। 
 
ট্রলার বেে, ওো বনশ্চযই একো িু তেনা। বকন্তু রোগ্রসতর স্ত্রীর  েনাোগ্রক বকেুগ্রিই 
িু তেনা। বো চগ্রে না। 
 
একেুিণ ট্রথগ্র  পগ্রর পুনরায বেে, একো কথা বেব  ািঃ আর স্ট্রিং? 
 
স্বচ্ছগ্রন্দ। 
 
–গিকাে রাগ্রি রোগ্রসতর স্ত্রীগ্রক আপবন বকেু ট্রখগ্রি বিগ্রযবেগ্রেন? 
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–হযাাঁ, একো  ুগ্র র ওষুধ। 
 
– াত্রাো একেু ট্রববশ হগ্রয যাওযা বকন্তু অসম্ভব নয। 
 
 ািার প্রবিবাি কগ্রর বেগ্রেন, একথার ট্রকান অথত হয না।  ািারগ্রির এরক  ভুে হয 
না, হগ্রে চগ্রে না। 
 
ট্রলার বেে, বকন্তু ো াগ্রিাগ্রনর কথাো আ রা অববশ্বাস করগ্রি পারবে না। ট্রসখাগ্রন 
আপনার ববরুগ্রদ্ধও অবভগ্রযাগ করা হগ্রযবেে। 
 
ট্রশষ বিগ্রক ট্রলাগ্ররর কথার সুর এবিং ট্রচাগ্রখর িৃবষ্টর ট্রকান পবরবিতন  গ্রেবেে বক? 
 
ে বা ত সগ্রে সগ্রে বগ্রে উিে, এভাগ্রব বনগ্রেগ্রির  গ্রধয েগড়া করবার ট্রকান  াগ্রন হয 
না। ববপি ট্রথগ্রক বক কগ্রর উদ্ধার পাওযা যায এখন আ াগ্রির ট্রসকথাই ভাবা উবচি। িা 
না কগ্রর িুব  এখন ো াগ্রিাগ্রনর কথা িুেে। িাবেকায ট্রিা িুব ও বাি বেগ্রে না। 
 
–ওসব  াহা ব গ্রথয। আব  োহয করবে না। বকন্তু ওসব বগ্রে িুব  আ াগ্রক চুপ কবরগ্রয 
বিগ্রি পারগ্রব না। ট্রিা ার সম্পগ্রকতও আব  োনগ্রি চাই। ট্রলার বেে িৃঢ় স্বগ্রর। 
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ে বা ত বেে, আ ার কথা ববশ্বাস করা না করা ট্রিা ার বযাপার। িবু বেবে, এখাগ্রন 
ট্রকানরক  ববপি হগ্রি পাগ্রর এই কথা ট্রভগ্রবই ওো সগ্রে এগ্রনবে। িগ্রব, সকেগ্রক 
োনাবার েনয আগ্ররা একেু বো িরকার ট্রয আ ার এখাগ্রন আসাো একেু অনযরক । 
অনয সকগ্রেই এগ্রসগ্রেন বন ন্ত্রগ্রণর বচবি ট্রপগ্রয। 
 
 বরস নাগ্র  একো ট্রোক আ াগ্রক বগ্রেবেে, এখাগ্রন এগ্রে আব  একো কাে ট্রপগ্রি 
পাবর। কােো সাহগ্রসর। আব  রাবে হগ্রয ট্রযগ্রি, ট্রস আ াগ্রক বকেু োকাও ট্রিয। 
 
ে বা ত ট্রলাগ্ররর বিগ্রক িাবকগ্রয বগ্রে, ট্রিা ার সম্পগ্রকত বকেু বোর আগ্রে? 
 
ট্রলার ট্রহগ্রস বগ্রে, না, ট্রনই। 
 
 ািার োনগ্রি চাইগ্রেন,  বরস ট্রিা ায আর বকেু বগ্রেবেে? 
 
–না, আর বকেু বগ্রেবন। আব ও পীড়াপীবড় কবরবন। আ ার োকার িরকার বেে, িাই 
কথা না বাবড়গ্রয রাবে হগ্রয বগগ্রযবেো । 
 
ট্রলার বেে, গিকাে রাগ্রি িাহগ্রে একথাো িুব  ট্রচগ্রপ ট্রগগ্রে ট্রকন? 
 
–ট্রচগ্রপ ট্রযগ্রি চাইবন। এরক  একো পবরবযবির ট্রয উদ্ভব হগ্রব আব  িা ভাবগ্রিই 
পাবরবন। 
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 ািার োনগ্রি চাইগ্রেন, বকন্তু এখন িুব  বনশ্চযই অনযরক  ভাবে? 
 
ে বাগ্র তর  ুখভাব কবিন হগ্রয ওগ্রি। ট্রস বগ্রে, এখন আ ার অবযা আর সকগ্রেরই  ি–
কুচেী আওগ্রযগ্রনর িাাঁগ্রি পগ্রড়বে। 
 
একেু ট্রথগ্র  ট্রস আবার বগ্রে, িুেন ট্রোক  ারা ট্রগে, অ বন িুগ্রো পুিুেও উধাও হে, 
ট্রকউ ট্রিখগ্রিই ট্রপে না কখন এসব হে। সবই ট্রসই শযিান আওগ্রযগ্রনর কাে। 
 
কথা ট্রশষ হবার পরিগ্রণই োগ্রির  ন্টা ট্রবগ্রে উিে। খাওযার  গ্রর প্রথ  ঢুকে  
ে বা ত। রোসত অগ্রপিা কগ্রর বেে। 
 
ে বা ত বেগ্রজ্ঞস করে, রোসত রান্নাবান্না করগ্রি খুব অসুববধা হগ্রযগ্রে? 
 
–না সযর। ট্রি ন বকেু হযবন। বেগ্রনর খাবার ট্রিা প্রচুর বেে। িাই বিগ্রযই কাে চাবেগ্রয 
বনগ্রযবে। নারাগ্রকাে ট্রিা আর এে না–বযাপারো আ ার ভাে ট্রিকগ্রে না। 
 
-হযাাঁ, বিকই বগ্রেে। 
 
িারপর এগ্রক এগ্রক সকগ্রেই এগ্রস ট্রপৌঁেগ্রেন। আবার ট্রেববগ্রে বসার পর ট্রিখা ট্রগে 
ট্রেনাগ্ররে িখগ্রনা অনুপবযি। 
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রোসত োনগ্রি চাইে, আপনারা শুরু করগ্রবন না ট্রেনাগ্ররগ্রের েনয অগ্রপিা করগ্রবন? 
 
ট্রভরা োনাে, িাাঁগ্রক ট্রিা স ুদ্রিীগ্রর বগ্রস থাকগ্রি ট্রিগ্রখ এো । ট্রক ন অনয নস্ক।  গ্রন 
হয  ন্টার শে শুনগ্রি পানবন। 
 
রোসত বেে, আব  িাহগ্রে িাগ্রক বগগ্রয োগ্রির কথাো োবনগ্রয আবস। 
 
  ািার বেগ্রেন, িুব  সকেগ্রক পবরগ্রবশন কর, আব  িাগ্রক বনগ্রয আসবে। 
 
স ুগ্রদ্রর গেতন ে শই ট্রবগ্রড় উিবেে। বািাসও প্রবে হগ্রচ্ছ ট্রসই সগ্রে। আসন্ন েগ্রড়র 
ইবেি। 
 
রোসত সকেগ্রক পবরগ্রবশন করগ্রি োগে।  ািংস বিগ্রি বিগ্রি ট্রস বেে, ট্রকউ ট্রযন ট্রিৌগ্রড় 
আসগ্রেন? 
 
স ুগ্রদ্রর গেতগ্রনর ট্রভিগ্ররই পাগ্রযর আওযাে স্পষ্ট শুনগ্রি পাওযা ট্রগে। 
 
 ািার হাাঁপাগ্রি হাাঁপাগ্রি  গ্রর এগ্রস ঢুকগ্রেন, ট্রেনাগ্ররে— 
 
ট্রেনাগ্ররে বক?  ারা ট্রগগ্রেন? ট্রভরা বযে হগ্রয ওগ্রি। 
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–হযাাঁ। 
 
 চ গ্রক ওগ্রি সকগ্রে। এগ্রক অপগ্ররর বিগ্রক িাকাে। বকন্তু কাগ্ররা  ুগ্রখ কথা ট্রনই। 
 
স ুগ্রদ্রর িাপািাবপ আর বািাগ্রসর হাহাকাগ্ররর শগ্রে  র ভগ্রর ওগ্রি। 
 
. 
 
ট্রশষ পযতে েড় শুরু হগ্রয ট্রগে। 
 
সবাই ব গ্রে ধরাধবর কগ্রর ট্রেনাগ্ররগ্রের ট্রিহো ট্রিািোয িুগ্রে বনগ্রয ট্রগে। 
 
খাবাগ্ররর ট্রপ্লে ট্রকউ স্পশতও কগ্ররবন। ট্রভরা িরোয এগ্রস িাাঁড়ায। 
 
রোসত সবার আগ্রগ ট্রনগ্র  আগ্রস বনগ্রচ। ট্রভরাগ্রক বগ্রে, ট্রিখগ্রি এো  কো পুিুে 
রগ্রযগ্রে। 
 
 ট্রভরা িাবকগ্রয ট্রিখে। বেে, ওই ট্রিখ সািো পুিুে। 
 
–সািো! 
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. 
 
ট্রেনাগ্ররগ্রের  গ্ররই খাগ্রের ওপগ্রর শুইগ্রয ট্রিওযা হে  ৃিগ্রিহ। সািা চাির বিগ্রয ট্রঢগ্রক 
ট্রিওযা হে।  ািার ট্রশষবাগ্ররর  গ্রিা িাগ্রক পরীিা করগ্রেন। িারপর বনগ্রচ ট্রনগ্র  
এগ্রেন। 
 
ট্রভরা োনাোর কাগ্রে িাাঁবড়গ্রয বাইগ্ররর বিগ্রক িাবকগ্রয আগ্রে। ট্রকাগ্রের ওপর উে আর 
কাো পগ্রড় রগ্রযগ্রে, এব বে আর বুনগ্রেন না। 
 
ট্রলার হাাঁেুর ওপগ্রর কনুই আর  াথায হাি ট্ররগ্রখ বগ্রস আগ্রে। 
 
অবযরভাগ্রব পাযচাবর করগ্রেন ে বা ত।  গ্ররর এক ট্রকাগ্রণ বড় আরা  ট্রকিারায ট্রচাখ 
বুগ্রে বগ্রস রগ্রযগ্রেন ওযারগ্রেভ। 
 
 ািার  গ্রর প্রগ্রবশ করগ্রি ওযারগ্রেভ িাগ্রক বেগ্রজ্ঞস করগ্রেন, বক বুেগ্রেন  ািার? 
 
গম্ভীর স্বগ্রর  ািার েবাব বিগ্রেন, ভাবর বকেু বিগ্রয ট্রপেন ট্রথগ্রক  াথায আ াি করা 
হগ্রযগ্রে। িাগ্রিই  ৃিুয  গ্রেগ্রে। 
 
একো চাপা বিসবিসাবন  র য েবড়গ্রয পড়ে। 
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–ট্রয বেবনসো বিগ্রয আ াি করা হগ্রযগ্রে ট্রসো বক আপবন ট্রিগ্রখগ্রেন? 
 
–না। িগ্রব আব  বনিঃসগ্রন্দহ। 
 
ওযারগ্রেভ এবাগ্রর সকেগ্রক উগ্রেশয কগ্রর বেগ্রেন, এক কবিন েবেে পবরবযবির  গ্রধয 
আ রা পগ্রড় ট্রগবে। আপনারা আে যখন বযস্ত বেগ্রেন, আব  বারান্দায চুপচাপ বগ্রস 
বেো । আপনারা ট্রয ট্রসই গুপ্ত ািকগ্রক খুাঁগ্রে ট্রবড়াবচ্ছগ্রেন, িা আব  বুেগ্রি 
ট্রপগ্ররবেো । 
 
ে বা ত বেে, বকন্তু ট্রকাথাও বকেু পাওযা ট্রগে না। 
 
ওযারগ্রেভ ট্রযন সভাপবিত্ব করগ্রেন, ট্রযন সকগ্রের ট্রনিৃগ্রত্বর ভার বনগ্রের হাগ্রি 
বনগ্রযগ্রেন, এ বন ভবে ও স্বগ্রর বেগ্রেন, এখন বনশ্চযই আর কাগ্ররা সগ্রন্দহ ট্রনই ট্রয 
রোগ্রসতর স্ত্রী এবিং  াসেগ্রনর  ৃিুয স্বাভাববক বেে না। এখাগ্রন আ াগ্রির বন ন্ত্রণ োনাগ্রনা 
ট্রয আওগ্রযগ্রনর ষড়যন্ত্র িাও এখন আর অপবরষ্কার ট্রনই। 
 
ট্রলার বেে, ওো একো পাগে বকন্তু ববপজ্জনক। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, পাগে ট্রহাক যাই ট্রহাক, িাগ্রক বনগ্রয আগ্রোচনা কগ্রর আর োভ 
ট্রনই। এখন আ াগ্রির উদ্ধাগ্ররর পথ ভাবা িরকার। 
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 ািার বেগ্রেন, বকন্তু এই দ্বীগ্রপ আ রা োড়া আর ট্রকউ ট্রনই। আে িন্নিন্ন কগ্রর 
খুাঁগ্রেবে আ রা। …. 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, ট্রনই ট্রয আে সকাগ্রে আব ও বুেগ্রি ট্রপগ্ররবে। যাই ট্রহাক, আব  
বচো কগ্রর ট্রিখো , আওগ্রযন কিগুগ্রো ট্রোকগ্রক শাবস্ত ট্রিবার েনয আাঁগ্রোসাাঁগ্রো 
পবরকল্পনা এাঁগ্রেগ্রে। এই ট্রোকগুগ্রোর অপরাধ আইগ্রনর ট্রচাখগ্রক িাাঁবক বিগ্রযগ্রে। িার 
এই পবরকল্পনা  িই  াসেন, রোগ্রসতর স্ত্রী এবিং  গোস প্রাণ হাবরগ্রযগ্রে। সগ্রে সগ্রে 
িশো পুিুগ্রের বিনগ্রে পুিুে উধাও হগ্রযগ্রে। 
 
এখন কথা হে, পবরকল্পনা কাযতকরী করবার েনয আওগ্রযনগ্রক এখাগ্রন থাকা প্রগ্রযােন–
এবিং ট্রস ট্রয আগ্রে িার প্র াণও পাওযা যাগ্রচ্ছ। 
 
একেু ট্রথগ্র  বিবন আবার বেগ্রেন, একবে উপাগ্রযই িার এখাগ্রন থাকা সম্ভব। আ ার 
ববশ্বাস ট্রস আ াগ্রির  গ্রধযই একেন। 
 
–না, না-িা হগ্রি পাগ্রর না। ট্রভরার গো কান্নায বভগ্রে এগ্রো। 
 
ওযারগ্রেভ ট্রভরার বিগ্রক িাবকগ্রয বেগ্রেন, ট্রভরা, এখন এ ন একো স য, এবড়গ্রয চো 
ববপজ্জনক। অিৃশয আওগ্রযন ট্রয আ াগ্রির  গ্রধযই একেন িাগ্রি ট্রকান সগ্রন্দহ ট্রনই। 
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আ রা িশেন বেো , িার  গ্রধয এখন রগ্রযবে সািেন। এই সািেগ্রনর  গ্রধয ট্রয ট্রকউ 
হগ্রি পাগ্রর। 
 
একেু ট্রনগ্র  বিবন ট্রির বেগ্রেন, আশা কবর সকগ্রেই এক ি হগ্রবন। 
 
 ািার  ৃিুস্বগ্রর বেগ্রেন, আপনার কথা সবিয ভাবগ্রি বড় খারাপ োগগ্রে। িবু  গ্রন 
হগ্রচ্ছ, আপনার ধারণাই বিক। 
 
ট্রলার বেে, আ ার বদ্ব ি ট্রনই। এগ্রকবাগ্রর খাাঁবে কথা বগ্রেগ্রেন ববচারপবি। 
 
ট্রিখা ট্রগে এক াত্র ট্রভরা োড়া সকগ্রেই সহ ি ট্রপাষণ করগ্রে। ট্রভরা িৃঢ়স্বগ্রর বেে, 
আব  ওকথা ববশ্বাস কবর না। 
 
ট্রলার বেে, আ ার একো কথা, িাগ্রক ট্রবশ উগ্রিবেি ট্রিখাগ্রচ্ছ, ে বাগ্র তর কাগ্রে একো 
বরভেভার আগ্রে, গিকাে বকন্তু একথা ট্রস স্বীকার কগ্ররবন। আে বনগ্রেই বগ্রেগ্রে। 
 
ে বা ত  ৃিু ট্রহগ্রস বেে, আব  আগ্রগই বযাপারো  ািার ও ট্রলারগ্রক বুবেগ্রয বগ্রেবে। িবু 
 গ্রন হগ্রচ্ছ এখন সকগ্রের কাগ্রেই বুবেগ্রয বো িরকার। বনু্ধবর ট্রলার, বযাপারো বনগ্রয 
খুবই সগ্রন্দহপ্রবণ হগ্রয উগ্রিগ্রেন–এো িূর হওযা িরকার। 
 
এরপর  ে বা ত িার বিবয সকেগ্রক ট্রশানাগ্রো। 
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ট্রলার িবু বেে, এো ট্রয একো বানাগ্রনা গল্প নয, িার বক প্র াণ? 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, প্র াণ আ াগ্রির কাগ্ররা কাগ্রেই ট্রনই। এগ্রিগ্রত্র 
পরস্পরগ্রক ট্র গ্রন ট্রনওযাই বুবদ্ধ াগ্রনর কাে। 
 
আ রা এখন চর  সিংকগ্রের  ুগ্রখ। এই অবযা আ াগ্রির ট্র াকাগ্রবো করগ্রি হগ্রব। িগ্রব 
একো কথা সকগ্রের  গ্রন রাখগ্রি হগ্রব ট্রয পুগ্ররাপুবর ববশ্বাস করা যায, এ ন একেনও 
আ াগ্রির  গ্রধয ট্রনই। 
 
এব বে ট্র গ্রের বিগ্রক িাবকগ্রয বগ্রসবেগ্রেন। বিবন এবাগ্রর বেগ্রেন, কথাো ব থযা নয ট্রয, 
আ রা প্রগ্রিযগ্রক প্রগ্রিযকগ্রক সগ্রন্দহ করবে। আ াগ্রির  গ্রধযই এ ন একেন বনশ্চয 
আগ্রে, যার কাাঁগ্রধ শযিান ভর কগ্ররগ্রে। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, িাহগ্রে ট্রিখা ট্রগে এ ববষগ্রয আ রা সকগ্রেই এক ি ট্রয আ রা 
সবাই পরস্পরগ্রক সগ্রন্দগ্রহর ট্রচাগ্রখ ট্রিখবে। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ এবাগ্রর বেগ্রেন, এবাগ্রর একথা ভাবগ্রি হগ্রব, আ াগ্রির পগ্রি কার 
পগ্রি বিন বিনগ্রে  ানুষগ্রক হিযা করা সম্ভব হগ্রি পাগ্রর। 
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ট্রলার সগ্রে সগ্রে বগ্রে উিে, িাহগ্রে  েনাগুগ্রো একেু িবেগ্রয ট্রিখা যাক।  াসতেগ্রনর 
বযাপারো এখগ্রনা সগ্রন্দগ্রহর  গ্রধয রগ্রযগ্রে। বক হগ্রযবেে িা স্পষ্ট নয। 
 
িগ্রব রোগ্রসতর স্ত্রীর বযাপাগ্রর িুেনগ্রক সগ্রন্দহ করা যায। এর  গ্রধয একেন স্বযিং রোসত 
অপরেন  ািার আর স্ট্রিং। 
 
 ািার সগ্রে সগ্রে িীি প্রবিবাি োনাগ্রেন, আব  একথার আপবি োনাবচ্ছ। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন,  ািার আর স্ট্রিং, আপনার আপবি থাকা খুবই স্বাভাববক। বকন্তু 
িগ্রথযর  ুগ্রখা ুবখ আপনাগ্রক হগ্রিই হগ্রব। এো অস্বীকার করার উপায ট্রনই ট্রয রোগ্রসতর 
স্ত্রীগ্রক বকেু খাইগ্রয ট্রিওযার সুগ্রযাগ আপনার এবিং রোগ্রসতরই সবগ্রচগ্রয ট্রববশ বেে। 
 
অবশয এ বযাপাগ্রর অনযগ্রির ভূব কাও ববচাযত। আ রা ট্রকউই,  ান, সম্মান, যশ, 
প্রবিপবি, বনববতগ্রশগ্রষ, সগ্রন্দগ্রহর বাইগ্রর নই। 
 
ট্রভরা বেে, রোগ্রসতর স্ত্রীর বত্রসী ানার  গ্রধয আব  বেো  না। 
 
এব বে  ািারগ্রক বেগ্রেন,  ািার, আপনার ট্রিওযা  ুগ্র র ওষুধ ট্রখগ্রয রোগ্রসতর স্ত্রী 
বনশ্চই  ুব গ্রয পগ্রড়বেে। ট্রসই স য ট্রকউ  গ্রর ঢুগ্রক থাকগ্রে িাগ্রক  ু ে অবযাগ্রিই 
ট্রিগ্রখগ্রে, িাই না  ািার? 
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 ািার বেগ্রেন, িা ট্রোর বিগ্রয বো যায না। কারণ এক ওষুধ সবার ট্রিগ্রত্র একই 
রক  কাে ট্রিয না। পরীিা োড়া সবিক বো সম্ভব হয না। অগ্রনক ট্রিগ্রত্রই ট্রিখা 
ট্রগগ্রে,  ুগ্র র ওষুধ কাে কগ্ররগ্রে অগ্রনকো স য বনগ্রয। 
 
 ে বা ত চড়াসুগ্রর বেে, আপবন ট্রিা এখন আপনার সুববধা ি কথাই বেগ্রবন। 
 
 ািার বক েবাব বিগ্রি যাবচ্ছগ্রেন, ওযারগ্রেভ িাগ্রক বাধা বিগ্রয বেগ্রেন, এভাগ্রব 
পরস্পরগ্রক ট্রহনস্তা কগ্রর ট্রকান োভ ট্রনই। আ াগ্রির অনয পথ ধরগ্রি হগ্রব। 
 
. 
 
এরপর ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, আসুন, ট্রেনাগ্ররে  গোগ্রসর  ৃিুয বনগ্রয এবাগ্রর আগ্রোচনা 
করা যাক। আব  অবশয এবযাপাগ্রর বকেুই োবন না। 
 
সকাে ট্রথগ্রক বারান্দাযই বগ্রসবেো । আব  ট্রসই স য স ুদ্রিীগ্ররই বগগ্রয থাকগ্রি পাবর, 
আ ার ওপগ্রর নের রাখার  ি ট্রকউ বেে না। িগ্রব আ ার এোহার বহসাগ্রব সকেগ্রক 
োনাগ্রি চাই, আব  সারািণ বারান্দাযই বেো । 
 
ট্রলার বেে, আব  সকােো  ািার এবিং েম্বাগ্র তর সগ্রে কাবেগ্রযবে। িারাই এ বযাপাগ্রর 
সািয ট্রিগ্রবন বগ্রে আব  আশা করবে। 
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 ািার বেগ্রেন, একথা বিকই। িগ্রব একবার িুব  িবড় আনগ্রি বাবড় বগগ্রযবেগ্রে। 
 
–সগ্রে সগ্রেই ট্রিা িবড় বনগ্রয বিগ্রর এো । খুাঁগ্রে বনগ্রি ট্রযেুকু স য ট্রেগ্রগবেে। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, ট্রলার যখন িবড় আনগ্রি ট্রগে িখন আপবন আর  ে বা ত বক 
একসগ্রেই বেগ্রেন? 
 
 ািার বেগ্রেন, হযাাঁ, িগ্রব  ে বা ত সা ানযিগ্রণর েনয ট্রযন ট্রকাথায ট্রগবেে, আব  
ওখাগ্রনই বেো । 
 
 ে বা ত োনাে, হযাাঁ বগগ্রযবেো  ট্রিখগ্রি ট্রয দ্বীপো ট্রথগ্রক বাইগ্রর খবর পািাবার ট্রকান 
উপায করা যায বকনা ট্রিখগ্রি। িগ্রব ট্রস ট্রিা িু-এক ব বনগ্রের েনয। 
 
 ািার বেগ্রেন, িা বিক, ওইেুকু স গ্রযর  গ্রধয একো  ানুষগ্রক খুন করা যায না। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন,  ািার বনশ্চযই ট্রসই স য  বড় ট্রিগ্রখনবন? 
 
–না। 
 
এব বে োনাগ্রেন, সবোই আন্দাে। এগ্রি সবিকভাগ্রব বকেু বো যায না। এবাগ্রর 
আপনার কথা বেুন। 
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ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, সকাগ্রে ট্রভরাগ্রক বনগ্রয একেু ট্রববড়গ্রযবে, িারপর বারান্দাগ্রিই 
বেো । 
 
বারান্দায? বকন্তু আব  ট্রিা আপনাগ্রক ট্রিখগ্রি পাইবন। 
 
–আব  পুববিকোয বেো , ট্রবশ বািাস আসবেে। 
 
–োি পযতে আপবন ওখাগ্রনই বেগ্রেন? 
 
-হযাাঁ। 
 
 –ট্রভরা, ট্রিা ার কথা বে এবাগ্রর। 
 
–আব  ব স এব বেগ্রক বনগ্রয এবিক ট্রসবিক খাবনিণ  ুগ্রর ট্রববড়গ্রযবে। ট্রস স য 
ট্রেনাগ্ররেগ্রক ট্রিগ্রখবেো । িাগ্রক ট্রক ন অস্বাভাববক  গ্রন হগ্রযবেে। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রজ্ঞস করগ্রেন, অস্বাভাববক বকরক ? 
 
–বিবন বগ্রেবেগ্রেন, ট্রশষ  াগ্রকর অগ্রপিা করগ্রেন। এই দ্বীপই আ াগ্রির সকগ্রের ট্রশষ 
শাবের োযগা। শুগ্রন আ ার ট্রক ন ভয করবেে। 
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–এরপর িুব  বক করগ্রে? 
 
বাবড় বিগ্রর এগ্রসবেো । োগ্রির স য হযবন বগ্রে ট্রপেগ্রনর বাগাগ্রন একেু  ুগ্ররবেো । 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, রোগ্রসতর সািযই বাবক রইে। িগ্রব িা শুগ্রন খুব একো োভ হগ্রব 
বগ্রে  গ্রন হয না। 
 
যথারীবি রোগ্রসতরও সািয ট্রনওযা হে। ট্রস োনাে, ট্রস সকাে ট্রথগ্রক রান্নার কাগ্রেই 
বযস্ত বেে। ট্রেনাগ্ররগ্রের বযাপাগ্রর বকেু োগ্রন না। সবার ট্রশগ্রষ বেে, িগ্রব িখন আব  
পুিুে আেোই ট্রিগ্রখবেো । 
 
 ে বা ত বোে, ব িঃ ওযারগ্রেভ এবাগ্রর আপনার শুনাবন বেুন। 
 
ওযারগ্রেভ এেোগ্রস রায ট্র াষণার  ি কগ্রর বেগ্রেন, এিিণ বিনেন  ানুগ্রষর  ৃিুযর 
 েনা বনগ্রয আ রা আগ্রোচনা করো । 
 
বকন্তু কাগ্ররার ওপর সগ্রন্দহ করা হযবন। যবিও আ রা ট্রকউই সগ্রন্দহ ুি নই। শযিান 
আ াগ্রির  গ্রধযই রগ্রযগ্রে। 
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আ ার এোই পরা শত, ট্রযভাগ্রবই ট্রহাক উপকূগ্রের সগ্রে ট্রযাগাগ্রযাগ করার ট্রচষ্টা করগ্রি 
হগ্রব। িগ্রব অপরাধী এখন ট্রথগ্রক যগ্রথষ্ট সাবধান হগ্রয যাগ্রব। ট্রকান রক  েুাঁবক ট্রনওযা 
কাগ্ররারই উবচি হগ্রব না। 
 
 ে বা ত বেে, িাহগ্রে আগ্রোচনা আেগ্রকর  ি এখাগ্রনই ট্রশষ হে। 
 
. 
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১০. 
 
 বনেতন  গ্রর ে বা ত আর ট্রভরা কথা বেগ্রে। বাইগ্রর প্রবে বৃবষ্ট হগ্রচ্ছ। শাবসত বন্ধ কগ্রর 
ট্রিওযা হগ্রযগ্রে। 
 
ট্রভরা এক স য বেগ্রজ্ঞস করে, ববচারপবি যা বেগ্রেন, িা আপবন ববশ্বাস কগ্ররন? 
 
–বিক বুগ্রে উিগ্রি পারবে না। 
 
–আব  ববশ্বাস কবর না ওসব কথা। 
 
–স স্ত বযাপারোই ট্রক ন অববশ্বাসয ট্রিকগ্রে। একো ভযঙ্কর িুিঃস্বগ্রের  ি োগগ্রে। এর 
ট্রশষ হগ্রে বাাঁবচ। 
 
-আব ও ট্রসকথাই ভাববে। 
 
–িগ্রব সিকত আ াগ্রির সকেগ্রকই থাকগ্রি হগ্রব; নইগ্রেই ববপি। 
 
–ওকথা বেগ্রে ট্রিা আ াগ্রকও ওগ্রির িগ্রে ট্রিো হয। বকন্তু আব  হিযাকারী নই। 
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 ে বা ত  ুগ্ধ িৃবষ্টগ্রি ট্রভরার বিগ্রক িাবকগ্রয বগ্রে, আপনাগ্রক আব  েদ্ধা কবর ব স। 
আপনার সিিা সম্পগ্রকত আ ার ট্রকান প্রশ্ন ট্রনই। 
 
–ধনযবাি। ট্রভরা নি ুগ্রখ বেে, িগ্রব ো াগ্রিাগ্রন আপনার ববরুগ্রদ্ধ ট্রয অবভগ্রযাগ 
োনাগ্রনা হগ্রযগ্রে, আ ার ধারণা, আপবন িা ট্রথগ্রক  ুি নন। 
 
ে বা ত বস্মি ট্রহগ্রস বেে, আপনার অনু ান যথাথত। ট্রিখুন, আব  বাস্তব ট্র গ্রন চো 
পেন্দ কবর। প্রগ্রযােন হগ্রে কাউগ্রক হিযা করগ্রিও অরাবে হব না। িগ্রব এরক  হিযা 
আ ার পগ্রি কখনই সম্ভব নয। 
 
একেু ট্রথগ্র  ে বা ত আবার বেে, আ াগ্রির বাবক পাাঁচেগ্রনর  গ্রধয কাগ্রক আপনার 
সগ্রন্দহ হয? আব  বকন্তু ওযারগ্রেভগ্রক সগ্রন্দহ কবর। 
 
–ট্রস কী, ট্রকন? 
 
-বৃদ্ধ েীবগ্রন অগ্রনক বকেু ট্রিগ্রখগ্রে। একবিন ববচারগ্রকর আসগ্রন বগ্রস ববচারও কগ্ররগ্রে। 
ট্রসই অভযাস এখগ্রনা হযগ্রিা োড়গ্রি পাগ্ররবন। এখন চাইগ্রে স্বযিং ভগবাগ্রনর ভূব কা 
বনগ্রি। 
 
ট্রভরা বেে, আশ্চযত বকেু নয। িগ্রব আ ার িৃবষ্ট বকন্তু  ািাগ্ররর ওপর। 
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–ট্রকন? ওাঁগ্রক আ ার কখগ্রনাই সগ্রন্দহেনক  গ্রন হযবন। 
 
-ট্রিখুন, প্রথ  িুগ্রো  ৃিুযর কারণ বেে ববষ।  ািাগ্ররর পগ্রিই ট্রসই ববষ সিংেহ করা 
সবগ্রচগ্রয সহে। রোগ্রসতর বউগ্রক অবশয  ুগ্র র ওষুধ বিগ্রযবেে। 
 
-হযাাঁ, ব গ্রথয বগ্রেনবন। িগ্রব ট্রেনাগ্ররগ্রের  ৃিুযর বযাপাগ্রর িাগ্রক আপবন েড়াগ্রি পারগ্রবন 
না। ট্রকন না উবন সারািণ আ াগ্রির সগ্রেই বেগ্রেন। আব  অবশয একেু স গ্রযর েনয 
অনযত্র বগগ্রযবেো । ওই স গ্রয িার পগ্রি বকেু করা সম্ভব নয। 
 
িখন আপনাগ্রির সগ্রে থাকগ্রেও পগ্রর ট্রিা সুগ্রযাগ বেে। 
 
–বক রক ? 
 
োগ্রির স য অনুপবযি থাকায  ািারই িাগ্রক  াকগ্রি ট্রগবেগ্রেন। আপনার  গ্রন আগ্রে 
বনশ্চযই। 
 
–হযাাঁ। 
 
–িারপর ট্রিখুন,  ৃিগ্রিহ পরীিা কগ্রর বিবন বেগ্রেন এক  ন্টা আগ্রগ  ারা ট্রগগ্রে। 
 ািারই এই কাে কগ্ররগ্রে িাগ্রি ট্রকান সগ্রন্দহ ট্রনই। বকন্তু প্রবিবাি করগ্রব ট্রক? 
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–আপনার কথায যুবি আগ্রে স্বীকার করবে, িগ্রব … 
 
. 
 
–আ াগ্রির  গ্রধয একেন অপরাধী, ববচারপবি বগ্রেগ্রেন, িাহগ্রে ট্রসই ট্রোকবে ট্রক? 
ট্রলারগ্রক বেগ্রজ্ঞস করে রোসত। 
 
-ওো অনু াগ্রনর কথা। 
 
–হযাাঁ। বনবশ্চি হবার ট্রিা ট্রকান উপায ট্রনই িগ্রব অপরাধী ট্রযই ট্রহাক, ট্রয ন বুবদ্ধ ান 
ট্রি বন বনষু্ঠর। পর পর খুনগুগ্রো িাো  াথায কগ্রর চগ্রেগ্রে। 
 
-আ ার  াথায বকেুই ঢুকগ্রে না। বড্ড ভগ্রয ভগ্রয থাকগ্রি হগ্রচ্ছ। 
 
. 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ োনাোর ধাগ্রর িাাঁবড়গ্রয আগ্রেন। িার িৃবষ্ট িূগ্রর। চশ াো বাাঁ হাগ্রি 
ধরা, নাড়াচাড়া করগ্রেন। 
 
 ািার আর স্ট্রিং ট্রসবিগ্রক িাবকগ্রয বেগ্রেন, ট্রয ভাগ্রবই ট্রহাক আ াগ্রির এখান ট্রথগ্রক 
চগ্রে যাবার বযবযা করগ্রি হগ্রব। 

http://www.bengaliebook.com/


টেন ডলস । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

105 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
ববচারপবি বেগ্রেন, আবহাওযার যা অবযা ট্রিখবে, িাগ্রি আগা ী চবব্শ ন্টার  গ্রধয 
েেেড় থা গ্রব বগ্রে  গ্রন হগ্রচ্ছ না। 
 
আকাশ পবরষ্কার না হগ্রে, ট্রবাগ্রের আসারও সম্ভাবনা ট্রনই। 
 
িার  গ্রধয হযগ্রিা আ রাও ট্রশষ হগ্রয যাব। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ োনাোর কাে ট্রথগ্রক সগ্রর এগ্রস বেগ্রেন, িা যাগ্রি হগ্রি না হয, 
িার েনয উপযুি বযবযা অবেম্বন করগ্রি হগ্রব। 
 
 ািার এবাগ্রর অেরে সুগ্রর বেগ্রেন, আচ্ছা, কার দ্বারা এসব কাে সম্ভব হগ্রি পাগ্রর 
বগ্রে আপবন  গ্রন কগ্ররন? 
 
–আিােগ্রি ট্রয ন বকেু প্র াণ করবার েনয িগ্রথযর প্রগ্রযােন হয, এগ্রিগ্রত্রও িাই। 
এখগ্রনা ট্রি ন বকেু সিংেহ করগ্রি পাবরবন। িগ্রব এো বুেগ্রি পারবে সব  েনার  ূগ্রে 
একেন রগ্রযগ্রে। 
 
 ািার খাবনকো অনয নস্ক ভাগ্রব বেগ্রেন, আব  বকন্তু বকেুই বুেগ্রি পারবে না। 
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এব বের  ন অশাে হগ্রয আগ্রে। বিবন একো বাইগ্রবে পড়বার ট্রচষ্টা করবেগ্রেন, বকন্তু 
 ন বসাগ্রি পারবেগ্রেন না। 
 
ট্রশগ্রষ বাইগ্রবে ট্ররগ্রখ েযার খুগ্রে  াগ্রযবরো বার কগ্রর আনগ্রেন। 
 
 কে  িুগ্রে বনগ্রয  াগ্রযরীর পািায বেখগ্রি শুরু করগ্রেন– 
 
ট্রেনাগ্ররে  গোস  ারা ট্রগগ্রেন। িাগ্রকও হিযা করা হগ্রযগ্রে। এ বনগ্রয আে োগ্রির 
পগ্রর ববচারপবি চ ৎকার বিৃিা ট্রিন। িার ধারণা আ াগ্রির  গ্রধযই ট্রকউ আত্মগ্রগাপন 
কগ্রর রগ্রযগ্রে, ট্রয এগ্রকর পর এক এ ন কাণ্ড কগ্রর চগ্রেগ্রে। আব  আগ্রগই বগ্রেবেো , 
ট্রকান একেগ্রনর কাাঁগ্রধ শযিান ভর কগ্ররগ্রে… 
 
 ুগ্র  ট্রচাখ বুগ্রে আসবেে। এই পযতে বেগ্রখ এব বে ট্রেববগ্রে  াথা ট্ররগ্রখই  ুব গ্রয 
পড়গ্রেন। 
 
 একেু পগ্ররই িন্দ্রা ট্রকগ্রে যায। হাগ্রি ধরা কে  িুগ্রে আবার বিবন বেখগ্রি শুরু 
কগ্ররন– 
 
প্রগ্রিযগ্রকই োনগ্রি চাইগ্রেন, কার পগ্রি এসব কাে করা সম্ভবপর। বকন্তু সবিক উির 
কাগ্ররারই োনা ট্রনই। বকন্তু আব  োবন, একেগ্রনর ওপগ্রর ভর কগ্ররগ্রে ববযাবত্রগ্রচ 
ট্রেোর। 
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হিাৎ িার ট্রখযাে হে। ট্রেখার ট্রশষ অিংশেুকু পগ্রড় বিবন ভাগ্রবন, এসব বক বেগ্রখবে? ও 
না  ট্রকন বেখো ? সগ্রে সগ্রে ট্রশগ্রষর োইন িুগ্রো ট্রকগ্রে বিগ্রেন ভােভাগ্রব যাগ্রি পড়গ্রি 
পারা না যায। 
 
. 
 
ট্রোরাগ্রো হাওযার গেতন ে শ ট্রবগ্রড় উিগ্রে। সগ্রে স ুগ্রদ্রর ট্রিাসাবন। সকগ্রেই  গ্ররর 
 গ্রধয রগ্রযগ্রে। শাবসতগুগ্রো বন্ধ।  র েুগ্রড় ট্র  ো বিগ্রনর আবো অন্ধকার। 
 
ট্রকউ ট্রকান কথা বেগ্রেন না।  ন সকগ্রেরই বববিপ্ত ট্রযন প্রগ্রিযগ্রকই এক একেন 
আসা ী। 
 
রোসত চাগ্রযর ট্রে বনগ্রয  গ্রর ঢুকে। ট্রভরা এব বের বিগ্রক িাবকগ্রয বেে, চা ো আপবনই 
তিবর করগ্রবন। 
 
এব বে বেগ্রেন, আ ার  ন ট্র োে ভাে ট্রনই, িুব ই কর। 
 
ট্রভরা চা তিবর কগ্রর পবরগ্রবশন করে।  গ্ররর গুগ্র াে ভাবো খাবনক হাল্কা হে। 
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একেু পগ্ররই রোসত ট্রির  গ্রর ট্রঢাগ্রক। ট্রস োনাে, ওপগ্ররর একো স্নাগ্রনর  গ্ররর পিতা 
ট্রক। খুগ্রে বনগ্রযগ্রে। 
 
–বক রক  পিতা বেে? ট্রলার োনগ্রি চায। 
 
 –োে বসগ্রল্কর। 
 
–ও বনগ্রয ট্রকউ আর  ানুষ খুন করগ্রি পারগ্রব না। ট্রযগ্রি িাও। 
 
এব বে বেগ্রেন, আ ারও িুগ্রো উগ্রের ট্রগাো খুাঁগ্রে পাবচ্ছ না। 
 
ট্রভরা বেে, ট্রকাথাও পগ্রড় ট্রগগ্রে হযগ্রিা। 
 
–িাই হগ্রব। 
 
রোসত চগ্রে ট্রগে। সকগ্রেই যার যার  ি চা পান করগ্রি োগগ্রেন। সকগ্রের  গ্রনই 
সগ্রন্দগ্রহর ট্র   ে াে বাাঁধগ্রি শুরু কগ্ররগ্রে। 
 
. 
 
সগ্রব ব নার ট্রশষ হগ্রযগ্রে। রাি িখন নো। সকেগ্রকই শুগ্রি ট্রযগ্রি হগ্রব। 
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 প্রথগ্র  উগ্রি িাাঁড়াে এব বে এবিং ট্রভরা। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, শুভরাবত্র োনাবার আগ্রগ সকেগ্রকই আর একবার  গ্রন 
কবরগ্রয বিবচ্ছ, শুগ্রি যাবার আগ্রগ িরো ভাে কগ্রর বন্ধ কগ্রর ট্রিগ্রবন। সাবধানিা 
অবেম্বন করগ্রি ভুেগ্রবন না। কাে আবার সকগ্রে এখাগ্রন ব বেি হব। 
 
চারেন পরপর বসাঁবড় ট্রবগ্রয ওপগ্রর উগ্রি ট্রগে। িরো বন্ধ করবার শেও পাওযা ট্রগে। 
 
রোসতগ্রক একাই সব কাে করগ্রি হগ্রচ্ছ িখন। ট্রস খাওযার  র পবরষ্কার কগ্রর। িারপর 
আগ্রো বনববগ্রয  গ্রর চাবব বিগ্রয ট্রিয। 
 
রোসত িার নিুন  গ্রর চগ্রে আগ্রস। িরো বন্ধ কগ্রর  রো একবার ভাে কগ্রর ট্রিগ্রখ 
ট্রনয। আে াবর, খাগ্রের িো, ট্রকান বকেু ট্রিখগ্রি বাবক রাগ্রখ না। 
 
রোসত শুগ্রয পড়বার আগ্রগ ভাবে, আে রাগ্রি বনশ্চয পুিুে ক  হগ্রব না। সিংখযাো একই 
থাকগ্রব। 
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১১. 
 
 ে বা ত  বড়ো ট্রিখে, সাগ্রড় নো। ভাবে, নািঃ আর পগ্রড় থাকগ্রবা না। এবাগ্রর ওিা 
িরকার। 
 
সকাগ্রে  ু  ট্রথগ্রক ট্রিবর কগ্রর ওিা িার বরাবরকার অভযাস।  ু  ভাঙগ্রেও বাবেগ্রশ  ুখ 
এাঁগ্রে পগ্রড় থাগ্রক। 
 
িরো খুগ্রে বাইগ্রর আগ্রস ট্রস। ট্রিগ্রখ ট্রলাগ্ররর  র বন্ধ। এবগগ্রয এগ্রস ট্রোকা ট্রিয। 
 
একেু পগ্ররই িরো খুগ্রে ট্রববরগ্রয আগ্রস ট্রলার। িাগ্রক ট্রিগ্রখ ে বাগ্র তর  গ্রন হয, একেু 
আগ্রগই  ু  ট্রথগ্রক উগ্রিগ্রে। 
 
 ু  ু  ট্রচাগ্রখ ট্রলার বগ্রে, বক বযাপার? 
 
–কো বাগ্রে ট্রখযাে আগ্রে? 
 
ট্রলার  বড় ট্রিগ্রখ। েবজ্জি ভাগ্রব বগ্রে, সবতনাশ ট্রপৌগ্রন িশো। আসগ্রে  নো বড্ড অবসন্ন 
ট্রিা। 
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ে বা ত বগ্রে, ট্রিা াগ্রক ট্রকউ ট্র গ্রকবেে? রোসত চা বিগ্রয ট্রগগ্রে? 
 
-কই না ট্রিা? রোসত ট্রকাথায? ট্রযন চ গ্রক ওগ্রি ট্রলার।  ে বা ত বগ্রে,  ু  ভাোর পর 
ট্রথগ্রক আ ারও এই কথাই  গ্রন হগ্রচ্ছ। 
 
ট্রিখা ট্রগে রোসত বনরুগ্রেশ। ট্রস িার ট্রোট্ট  গ্রর বা রান্না  গ্রর ট্রনই। উনুগ্রন আগুনও 
ট্রিযবন। 
 
খবরো অনযগ্রিরও ট্রিওযা হে। এব বে ও ওযারগ্রেভ োড়া সকগ্রেই রোগ্রসতর সন্ধাগ্রন 
ট্রববরগ্রয পড়ে। 
 
রোগ্রসতর  গ্রর ট্রিখা ট্রগে, ববোনা এগ্রোগ্র গ্রো। ট্রশাবার ট্রপাশাকো  গ্ররর বাাঁ পাগ্রশ পগ্রড় 
রগ্রযগ্রে। িাবড়কাোর সরঞ্জা  ট্রেববগ্রের একপাগ্রশ রগ্রযগ্রে। 
 
িাশো ট্রভো, ট্রবাো ট্রগে, িাবড় কাব গ্রয ট্রস বনগ্রচ ট্রনগ্র গ্রে। সকগ্রেই এগ্রক এগ্রক 
খাওযার  গ্রর পা বিগ্রেন। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, বািঃ রোসত ট্রিখবে ট্রবশ পবরবাবে কগ্রর ট্রিকিাে ট্রেববে 
সাবেগ্রযগ্রে। 
 
ট্রভরা হিাৎ ববচারপবির হাি ট্রচগ্রপ ধগ্রর বচৎকার কগ্রর ওগ্রি, ট্রিখুন, পুিুে েো– 
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সকগ্রেই ট্রসবিগ্রক িাবকগ্রয হিভম্ব হগ্রয রইে। 
 
. 
 
রোগ্রসতর  ৃিগ্রিগ্রহর সন্ধান পাওযা ট্রগে খাবনক পগ্ররই। রান্নার কাি কােগ্রি বগগ্রযবেে 
রান্না গ্ররর ট্রপেগ্রন। একো কাোবর হাগ্রিই ধরা বেে। পাগ্রশই বকেু ট্রকগ্রে রাখা কাি। 
হাি কগ্রযক িূগ্রর ট্রিযাগ্রে ট্রহোন ট্রিওযা রগ্রযগ্রে একো রি াখা কুিার। 
 
রোগ্রসতর  াগ্রড় গভীর িিবচহ্ন। 
 
. 
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১২. 
 
 এব বে আর ট্রভরা ব গ্রে সকাগ্রের খাওযার পাে ট্রকান রকগ্র  স াধা করে। বেগ্রনর 
খাবার বেে প্রচুর। িাই ববগ্রশষ অসুববধা হযবন। 
 
রোগ্রসতর  েনাো বনগ্রয আগ্রোচনার পগ্রর সকগ্রে বসার  গ্রর হাবের হগ্রযগ্রেন। ট্রকবে 
বাি বেগ্রেন এব বে। 
 
িার শরীর ট্রগাোবচ্ছে বগ্রে খাবার  গ্ররর ট্রচযাগ্ররই বগ্রসবেগ্রেন। 
 
  ািার ওষুধ বিগ্রি ট্রচগ্রযবেগ্রেন। বকন্তু এব বে ট্রখগ্রি চানবন। 
 
এব বের খুব  ু  পাবচ্ছে।  ৃিু গুঞ্জগ্রনর শে িার কাগ্রন ট্রগে। িাবকগ্রয ট্রিগ্রখন োনাোর 
কাগ্রে একো ট্র ৌ াবে উড়গ্রে। 
 
হিাৎ এব বের  গ্রন হে, ট্রকউ ট্রযন  গ্রর প্রগ্রবশ করে।  াথা  ুবরগ্রয ট্রিখগ্রি ইগ্রচ্ছ 
হগ্রেও পারগ্রেন না। 
 
বকন্তু ট্রক এগ্রো? িার  গ্রন হে, ববযাবত্রগ্রচ ট্রযন। িার সবতাে েগ্রে ট্রভো। ট্রিাাঁো ট্রিাাঁো 
েে েরগ্রে িা ট্রথগ্রক। 
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ট্র ৌ াবের গুঞ্জন শেো ট্রযন কাগ্রে এবগগ্রয আসগ্রে। হুে িুবেগ্রয ট্রিগ্রব না ট্রিা? 
 
. 
 
বসার  গ্রর সকগ্রে এব বের েনযই অগ্রপিা করবেে। ট্রভরা িাগ্রক  াকগ্রি যাগ্রব বগ্রে 
উগ্রি িাাঁড়াে। ট্রলার িাগ্রক বাধা বিগ্রয বেে, এই হিযাকাগ্রণ্ডর ট্রপেগ্রন বযবন রগ্রযগ্রেন 
বিবনই খাবার  গ্রর বগ্রস আগ্রেন। 
 
 ািার বেগ্রেন, হিাৎ একথা ট্রকন বেগ্রেন– 
 
ট্রলার বেে, ওাঁর ট্রববশ ট্রববশ ধগ্র তর ভাবো আ ার ভাগ্রো োগ্রগ না। আপনাগ্রির বনশ্চযই 
 গ্রন আগ্রে, ো াগ্রিাগ্রনর অবভগ্রযাগ ট্রশানার পর আ রা সবাই আ াগ্রির বনেস্ব কথা 
খুগ্রে োবনগ্রযবেো । বকন্তু উবন বকেু বগ্রেন বন। 
 
ট্রভরা বগ্রে, পগ্রর উবন আ াগ্রক সব কথা খুগ্রে বগ্রেগ্রেন। 
 
িাই বগ্রে ট্রস সকেগ্রক ববযাবত্রগ্রচ ট্রেেগ্ররর কথা োনায। 
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ববচারপবি ওযারগ্রেভ বগ্রেন, সব ট্রশানার পর আর ওাঁগ্রক ট্রিাষাগ্ররাপ করা যায না। 
আচ্ছা ট্রভরা, ট্রিা ার বক  গ্রন হগ্রযবেে, ববযাবত্রগ্রচর  ৃিুযর েনয ব স এব বের  গ্রন িুিঃখ 
বা অনুিাপ বেে? 
 
-না। 
 
ট্রলার ওযারগ্রেভগ্রক বগ্রে, ওই  বহো সম্পগ্রকত ট্রকান বযবযা ট্রনগ্রবন না? অসুয 
ট্রিখাবচ্ছে– 
 
- ািারই যা ভাে বুেগ্রবন করগ্রবন। চেুন, বরিং খাওযার  গ্ররই যাওযা যাক। 
 
 সকগ্রে খাওযার  গ্রর আগ্রস। 
 
এব বে এখগ্রনা ট্রচযাগ্রর বগ্রস আগ্রেন। কাগ্ররার পাগ্রযর শে বিবন শুনগ্রি পানবন। 
 
ট্রলার এব বের বিগ্রক কগ্রযক পা এবগগ্রয বগগ্রযই থ গ্রক িাাঁড়ায। এ কী ট্রিখগ্রে ট্রস? 
 
এব বের  ুখ রগ্রি ট্রভগ্রস যাগ্রচ্ছ। ট্রিাাঁে নীে হগ্রয ট্রগগ্রে। ট্রিহ প্রাণহীন। 
 
সবার আগ্রগ কথা বেগ্রেন ওযারগ্রেভ, ধরা গোয বেগ্রেন, আ াগ্রির সকে সগ্রন্দগ্রহর 
অবসান  বেগ্রয ব স এব বে চগ্রে ট্রগগ্রেন। 
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 ািার এব বের ট্রিহ ভাে কগ্রর পরীিা কগ্রর ট্রিখগ্রেন। বেগ্রেন,  াগ্রড়র কাগ্রে বকগ্রসর 
একো িাগ ট্রিখা যাগ্রচ্ছ। 
 
ট্রভরা েুাঁগ্রক পগ্রড় ট্রিগ্রখ বগ্রে,  গ্রন হগ্রচ্ছ ট্রকান ট্রপাকার কা গ্রড়র িাগ। 
 
 ািার বেগ্রেন, না, না, ট্রপাকার কা ড় নয। ওো হাইগ্রপা ারব ক বসবরগ্রঞ্জর িাগ। 
 
ওযারগ্রেভ অবাক হগ্রয বেগ্রজ্ঞস কগ্ররন, বক বেগ্রেন আপবন? ইগ্রঞ্জকশগ্রনর বসবরগ্রঞ্জ কগ্রর 
ওগ্রক ববষপ্রগ্রযাগ করা হগ্রযগ্রে? 
 
 ািার বেগ্রেন, হযাাঁ, িাই। ট্রকানরকগ্র র সাযানাই ই হওযা সম্ভব। একই পোবসযা  
 াসতেনগ্রক ট্রিওযা হগ্রযবেে। িগ্রে শ্বাসগ্ররাধ হগ্রয  ৃিুয  গ্রেগ্রে। আ াগ্রির  ািাবর না  
অযাসবিকবসগ্রযশন। 
 
হিাৎ োনোর কাগ্রে একো গুঞ্জন শে। 
 
োনাোর কাগ্রে একো ট্র ৌ াবে ট্রিখা ট্রগে। 
 
 ট্রভরা ট্রসবিগ্রক িাবকগ্রয বগ্রে, ট্র ৌ াবে এই কাণ্ড  োযবনগ্রিা? 
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 ািার গম্ভীর স্বগ্রর বেগ্রেন,  গ্রন হগ্রচ্ছ ওোগ্রক হিযাকারী কাগ্রে োবগগ্রযগ্রে। সুচারু 
কাে সগ্রন্দহ ট্রনই। 
 
ট্রভরা হিাৎ  ািারগ্রক প্রশ্ন কগ্রর, আচ্ছা আপবন আসার স য হাইগ্রপা ারব গ্রকর বসবরঞ্জ 
সগ্রে এগ্রনবেগ্রেন? 
 
–হযাাঁ। সব  ািাগ্ররর বযাগ্রগই ওই বসবরঞ্জ থাগ্রক। 
 
সগ্রে চারগ্রোড়া ট্রচাখ  ািাগ্ররর বিগ্রক ট্রিগ্রর। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, বকেু যবি  গ্রন কগ্ররন, িযা কগ্রর আপনার বসবরঞ্জো বার কগ্রর 
ট্রিখাগ্রবন? বনশ্চযই ট্রসো আপনার বযাগ্রগই রগ্রযগ্রে এখগ্রনা? 
 
-আ ার হািবযাগ্রগই রগ্রযগ্রে। ট্রসো আগ্রে আ ার  গ্রর সুেগ্রকগ্রসর ট্রভিগ্রর। 
 
–আপনার কথার সিযিা আ রা যাচাই করগ্রি চাইগ্রে বনশ্চয আপনার আপবি হগ্রব না? 
 
 –ট্রকান আপবি ট্রনই। িাহগ্রে চেুন— 
 
 ািাগ্ররর ট্রপেন ট্রপেন ব বেে কগ্রর সকগ্রে ওপর িোয িার  গ্রর বগগ্রয ট্রঢাগ্রক। িন্ন 
িন্ন কগ্রর ট্রখাাঁো হে, বকন্তু বসবরঞ্জ ট্রকাথাও পাওযা ট্রগে না। 
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–বনশ্চই চুবর কগ্ররগ্রে ট্রকউ। আব  হেপ কগ্রর বেগ্রি পাবর।  ািার ককতশ গোয বগ্রেন। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, আ রা পাাঁচেন এই  গ্ররই রগ্রযবে। িাহগ্রে ট্রবাো যাগ্রচ্ছ, এর 
 গ্রধযই একেন হিযাকারী। বনরপরাধ চারেন এবাগ্রর িার েিয। 
 
একেু ট্রথগ্র  বিবন আবার বেগ্রেন, আচ্ছা  ািার, আপনার কাগ্রে একো ওষুগ্রধর বাি 
আগ্রে? 
 
-হযাাঁ। এই ট্রিা।  ািার বািো এবগগ্রয ধরগ্রেন। 
 
-আ ার হাগ্রি বকেু  ুগ্র র ওষুধ আগ্রে।  ু  না এগ্রে ট্রখগ্রি হয। িগ্রব ট্রববশ ট্রখগ্রে 
অবনবাযত  ৃিুয। ে বা ত, ট্রিা ার কাগ্রে ট্রিা একো বরভেভার রগ্রযগ্রে– 
 
ে বা ত োনায, হযাাঁ, আগ্রে, িাগ্রি বক? 
 
-আব  বেগ্রি চাইবে,  ািাগ্ররর ওষুগ্রধর বাি, আ ার  ুগ্র র ববড় এবিং বরভেভার–এই 
ধরগ্রণর বেবনস যার কাগ্রে যা আগ্রে, সব একো বনরাপি োযগায ট্ররগ্রখ ট্রিওযা উবচি। 
 
ে বা ত বগ্রে, বকন্তু বরভেভার হািোড়া করগ্রেই ট্রিা ববপগ্রি পগ্রড় যাব। 
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-ে বা ত, িুব  শবি ান যুবক। বকন্তু ট্রলারও যুবক, গাগ্রযও িার যগ্রথষ্ট শবি। আব  
 ািার ও ট্রভরা ওগ্রক সাহাযয করগ্রে িুব  বাধা বিগ্রয পারগ্রব না, বুেগ্রিই পারে। 
 
 ে বা ত অগিযা বগ্রে, ট্রবশ, কী করগ্রি হগ্রব বেুন? 
 
–এই ট্রিা  াথায বুবদ্ধ বিগ্ররগ্রে। ট্রিা ার বরভেভারো ট্রকাথায? 
 
আ ার  গ্রর, খাগ্রের পাগ্রশর ট্রেববগ্রের েযাগ্রর। 
 
–ট্রবশ। চে আ রা সকগ্রে যাবচ্ছ। 
 
ে বা ত বদ্ব ি করে না। সকগ্রে ব গ্রে িার  গ্রর হাবের হে। বকন্তু ববস্ময ট্রসখাগ্রনও 
অগ্রপিা করবেে। ট্রিখা ট্রগে যথাযাগ্রন বরভেভার ট্রনই। 
 
. 
 
–এ ট্রিা ট্রিখবে ট্রভবল্ক। ে বা ত হিবাক হগ্রয যায। 
 
ওযারগ্রেভ বগ্রেন, ট্রভরা িুব  একেু বাইগ্রর বগগ্রয িাাঁড়াও। 
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ট্রভরা বাইগ্রর চগ্রে ট্রগগ্রে ে বাগ্র তর শরীর িল্লাবশ করা হগ্রো। িারপর বাবক বিনেনও 
বাি ট্রগে না। বকন্তু সগ্রন্দহেনক বকেুই কাগ্ররার কাগ্রে পাওযা ট্রগে না। 
 
এরপর ওযারগ্রেভ ট্রভরাগ্রক  াকগ্রেন। ট্রস এগ্রে বেগ্রেন, িুব  বকেু  গ্রন কগ্ররা না। এই 
স গ্রয আব  বনরুপায। ট্রিা ার কাগ্রে সাাঁিাগ্ররর ট্রপাশাক আগ্রে? 
 
-হযাাঁ। – 
 
-িাহগ্রে, এই ট্রপাশাক বিগ্রে িা পগ্রর এগ্রসা। 
 
ট্রভরা চগ্রে যায। একেু পগ্ররই সাাঁিাগ্ররর ট্রপাশাক পগ্রর বিগ্রর আগ্রস। 
 
ওযারগ্রেভ িাগ্রক বেগ্রেন, িুব  এখাগ্রন একেু িাাঁড়াও, আ রা ট্রিা ার একেু পরীিা 
করব। 
 
ট্রভরার  গ্রর বকেু পাওযা ট্রগে না। সকগ্রে  র ট্রথগ্রক ট্রববরগ্রয এে। ট্রভরাও ট্রপাশাক 
পাগ্রল্ট সকগ্রের সগ্রে এগ্রস ট্রযাগ বিে। 
 
আবার সকগ্রে বসার  গ্রর। 
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ওযারগ্রেভ সকেগ্রক উগ্রেশয কগ্রর বেগ্রেন, একো বযাপাগ্রর বনবশ্চে হওযা ট্রগে ট্রয 
আ াগ্রির কাগ্ররার কাগ্রেই েীবন হাবনকর বকেু ট্রনই। এখন এই ওষুধগুগ্রো বনগ্রচর খাবার 
 গ্রর বাসন রাখার বসনু্দগ্রক ট্ররগ্রখ বিগ্রি হগ্রব। 
 
ে বা ত বযগ্রের সুগ্রর বগ্রে, বসনু্দগ্রকর চাববো বক এরপর আপনার কাগ্রে থাকগ্রব? 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ িীক্ষ্ম িৃবষ্টগ্রি ে বাগ্র তর বিগ্রক িাকাগ্রেন। িারপর শােভাগ্রব 
বেগ্রেন, িাহগ্রে, চেুন বনগ্রচ যাওযা যাক। 
 
বনগ্রচ ট্রগরযাবের চাবব একো হুগ্রক সাোগ্রনা আগ্রে। ওযারগ্রেভ একো বরিং িুগ্রে 
আনগ্রেন। িাগ্রি িুগ্রো চাবব। ওো বসনু্দগ্রকর চাবব। 
 
খুেবার েনয িুগ্রোই বযবহার করগ্রি হয। ওযারগ্রেভ বসনু্দক খুগ্রে ওষুধগুগ্রো ট্ররগ্রখ চাবব 
 ুবরগ্রয আবার বন্ধ কগ্রর বিগ্রেন। 
 
িারপর একো কগ্রর চাবব ে বা ত ও ট্রলারগ্রক বিগ্রয বিবন বেগ্রেন, ট্রিা রা এগ্রক 
অপগ্ররর কাে ট্রথগ্রক চাবব ট্রকগ্রড় বনগ্রি পারগ্রব না, িুেগ্রনই শবি ান। 
 
বসনু্দক ভাঙা সহে কাে হগ্রব না, িাগ্রি শেও হগ্রব প্রচণ্ড। কাগ্রেই ওষুধগুগ্রো বনগ্রয 
আর ভগ্রযর ট্রকান কারণ ট্রনই। 
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একেু ট্রথগ্র  ওযারগ্রেভ আবার বেগ্রেন, বকন্তু েম্বাগ্র তর বরভেভারো ট্রকাথায ট্রগে ট্রসোই 
ভাববে। আচ্ছা, ওো িুব  ট্রশষ কখন ট্রিগ্রখবেগ্রে ে বা ত? 
 
ে বা ত বেে, কাে রাগ্রি ট্রশাবার স য। 
 
ট্রলার বেে, বরভেভারো পাওযা না ট্রগগ্রেও অনয একো বেবনস ট্রকাথায আগ্রে আব  
বেগ্রি পাবর। আপনারা আ ার সগ্রে আসুন। 
 
ট্রলারগ্রক অনুসরণ কগ্রর সকগ্রে খাওযার  গ্ররর ট্রপেগ্রন এগ্রো। ট্রলার আঙুে িুগ্রে ট্রিবখগ্রয 
বিে, োনোর বনগ্রচ  াগ্রসর ওপগ্রর পগ্রড় রগ্রযগ্রে বসবরঞ্জ ও একো ভাো পুিুে। 
 
ট্রলার বেে, ব স এব বেগ্রক হিযা কগ্রর হিযাকারী ওগুগ্রো ট্রিগ্রে বিগ্রযগ্রে। 
 
ট্রভরা বেে, িাহগ্রে খুাঁেগ্রে বরভেভারোও পাওযা ট্রযগ্রি পাগ্রর বগ্রে  গ্রন হগ্রচ্ছ। চেুন। 
ট্রিখা যাক। 
 
ববচারপবি ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, চে িাহগ্রে। িগ্রব সবাই আ রা একসগ্রে থাকব। এখন 
আোিা ভাগ্রব থাকা  াগ্রনই হিযাকারীগ্রক সুগ্রযাগ কগ্রর ট্রিওযা। 
 
এরপর সকগ্রে ব গ্রে আাঁবিপাবি কগ্রর খুাঁেগ্রেন, বকন্তু বরভেভার ট্রকাথাও পাওযা ট্রগে 
না। 
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. 
 

১৩. 
 
 অববশষ্ট পাাঁচো  ানুষ। বকন্তু  ানবসকভাগ্রব ট্রকউই স্ববস্তগ্রি ট্রনই। প্রগ্রিযগ্রকই প্রগ্রিযকগ্রক 
সগ্রন্দহ করগ্রে, ট্রকন না, ওযারগ্রেভ বুবেগ্রয বিগ্রযগ্রেন, খুনী িাগ্রির  গ্রধযই একেন। িবু 
বাাঁচার ট্রচষ্টায িারা পরস্পগ্ররর সগ্রে সিংযুি না ট্রথগ্রক পারগ্রে না। 
 
প্রকৃবিও আে বড় অশাে। বৃবষ্ট েরগ্রে অগ্রোগ্রর। পাল্লা বিগ্রয চগ্রেগ্রে ট্রোগ্রড়া হাওযা। 
 
ট্রথগ্রক ট্রথগ্রক ি কা হাওযা বাবড়োর ওপর আেগ্রড় পড়গ্রে প্রচণ্ড আগ্রোগ্রশ। ট্রযন 
প্রাসাগ্রিাপ  বাবড়ো গুাঁবড়গ্রয ট্রিগ্রব। 
 
ওরা পাাঁচেন, ববচারপবি ওযারগ্রেভ,  ািঃ আর স্ট্রিং, ট্রলার, ে বা ত ও ট্রভরা  গ্রর বগ্রস 
আগ্রে খাবনক িূগ্রর িূগ্রর। 
 
এই  ুহূগ্রিত  গ্রন হগ্রচ্ছ, প্রগ্রিযগ্রক ট্রযন একো আোিা দ্বীপ। 
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 সকগ্রেরই  গ্রনর  গ্রধয একো কথা ট্রকবেই  ুগ্রর বিরগ্রে–খুনী আ াগ্রির  গ্রধযই 
একেন। 
 
 িূগ্ররিূগ্রর বগ্রস আগ্রে, বকন্তু িাগ্রির ট্রচারা িৃবষ্ট পরস্পরগ্রক িীক্ষ্মভাগ্রব েিয করগ্রে। 
হাবভাব কিো সগ্রন্দহেনক িা েরীপ করবার ট্রচষ্টা কগ্রর চগ্রেগ্রে। 
 
স য বগ্রয চগ্রে। হাওযার গেরাবন আর শাবসতর গাগ্রয বৃবষ্ট আেগ্রড় পড়ার শে োড়া 
এ গ্রর অনয ট্রকান শে ট্রনই। 
 
ট্রভরা বেে, চা কগ্রর বনগ্রয আসা যাক। 
 
ওযারগ্রেভ বেগ্রেন,  ন্দ হয না। বকন্তু িুব  একা ট্রযগ্রযা না, আ রাও সগ্রে যাব। চা ো 
আ াগ্রির সা গ্রনই কগ্ররা। 
 
পারস্পবরক এই সগ্রন্দগ্রহর ট্রখাোগ্র ো প্রকাশগ্রক এখন আর ট্রকউ অপ ানেনক বগ্রে 
 গ্রন করগ্রে না। িাই ট্রভরা বেে, ট্রবশ চেুন। 
 
. 
 
সন্ধযাগ্রবো আগ্রো জ্বােগ্রি বগগ্রয ট্রিখা ট্রগে, আগ্রো জ্বেগ্রে না। রোসত  ারা যাবার পর 
আর ইবঞ্জনো চাোগ্রনা হযবন। 
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ে বা ত ইবঞ্জনো চাোবার কথা বেগ্রে, ওযারগ্রেভ বেগ্রেন, এখন আর োগ্র ো কগ্রর 
কাে ট্রনই। রান্না গ্রর অগ্রনক ট্র া বাবি আগ্রে, িাই জ্বাোগ্রনা ট্রহাক। 
 
িাই করা হগ্রো। 
 
. 
 
 গ্রনর সগ্রে শরীগ্ররর সম্পকত অগ্রচ্ছিয। ট্রভরার  াথাো ভাবর ভাবর ট্রবাধ হবচ্ছে। শরীরও 
ট্রক ন  যাে যাে করগ্রে। স্নান করগ্রে একেু স্ববস্তগ্রবাধ করগ্রব ট্রভরার  গ্রন হে। 
 
ট্রস একো ট্র া বাবি জ্বাবেগ্রয ট্রপ্লগ্রের ওপর ববসগ্রয ট্রিািোর  গ্রর ট্রগে। চারপাগ্রশ 
অন্ধকার। ট্র া বাবির সা ানয আগ্রোয অগ্রনক কষ্ট কগ্রর চেগ্রি হগ্রচ্ছ। 
 
 গ্রর ট্রঢাকার সগ্রে সগ্রেই ট্রভরার  গ্রন পগ্রড় ট্রগে হুগ্রগার কথা। িার হাি ট্রকাঁগ্রপ উিগ্রো। 
ট্রপ্লেো পগ্রড় ট্রগে, বাবি বনগ্রভ ট্রগে। 
 
বকেু বুেগ্রি না ট্রপগ্রর িীি আিগ্রঙ্ক ট্রভরা আিতনাি কগ্রর উিে। িার  গ্রন হে একো 
িাো হাি িার কপাগ্রে, গোয গাগ্রে …. 
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ট্রভরার বচৎকার শুগ্রন সকগ্রে ওপগ্রর েুগ্রে আগ্রস। একো কগ্রর জ্বেে ট্র া বাবি সবার 
হাগ্রি। 
 
 ািার এবগগ্রয বগগ্রয পরীিা করগ্রেন ট্রভরাগ্রক। স্ববস্তর বনিঃশ্বাস ট্রিগ্রে োনাগ্রেন, ট্রভরা 
ট্রবাঁগ্রচ আগ্রে। ঈশ্বরগ্রক ধনযবাি। 
 
ট্রলার বনগ্রচ বগগ্রয একেু িযাবে বনগ্রয আগ্রস। ট্রভরাগ্রক খাওযাগ্রনার ট্রচষ্টা করগ্রিই বাধা 
বিগ্রয ট্রচাঁবচগ্রয উিে–না, না, আব  বকেু খাগ্রবা না। 
 
ট্রসই সগ্রন্দহ। যবি পানীগ্রযর সগ্রে বকেু ট্র শাগ্রনা থাগ্রক। ট্রলার অপ ান ট্রবাধ করগ্রেও 
হাি সবরগ্রয আনে। 
 
 ে বা ত বেে, একো না-ট্রখাো ট্রবািে পাওযা ট্রগগ্রে ভাে হগ্রিা, ট্রিখবে– 
 
বগ্রে ট্রস বনগ্রচ ট্রনগ্র  ট্রগে। এি কাগ্রণ্ডর পগ্ররও ট্রভরা ট্রয ববচার শবি হাবরগ্রয ট্রিগ্রেবন 
এগ্রি ট্রস খুবশ। 
 
 ািার ট্রভরাগ্রক সাবধাগ্রন িুগ্রে ধগ্রর কগ্রের কাগ্রে বনগ্রয ট্রগগ্রেন। ট্রচাগ্রখ  ুগ্রখ েে 
ট্রেোে ট্রভরা। ওর সা গ্রনই গ্লাস ধুগ্রয েে বিগ্রেন  ািার। েেেুকু ট্রখে ট্রস। িারপর 
 ািাগ্ররর হাি ধগ্রর বিগ্রর এগ্রস খাগ্রের ওপগ্রর বসে। 
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ট্রভরা ট্রকন ভয ট্রপগ্রযবেে িা োনা ট্রগে।  গ্ররর বসবেিং ট্রথগ্রক েুেগ্রে একো সা ুবদ্রক 
েিা। বকন্তু ওো আগ্রগ ওখাগ্রন বেে না, সিয ট্রকউ েুবেগ্রয ট্ররগ্রখ ট্রগগ্রে। 
 
 ে বা ত একো আনগ্রকারা িযাবের ট্রবািে বনগ্রয এে। 
 
িা ট্রথগ্রক খাবনকো পান কগ্রর ট্রভরা সুয ট্রবাধ করগ্রি োগে। 
 
ে বা ত বেে, খুনীর একো ট্রচষ্টা বযথত হে। ট্রভগ্রববেে এই িিায ভয পাইগ্রয কাে 
হাবসে করগ্রব। আপনার  গ্রনর ট্রোর আগ্রে বেগ্রি হগ্রব। 
 
ট্রলার ট্রয গ্লাগ্রস কগ্রর িযাবে এগ্রনবেে,  ািার  গ্রনাগ্রযাগ বিগ্রয ট্রসো পরীিা করবেগ্রেন। 
ট্রলার বেে, আপবন আ ায সগ্রন্দহ করগ্রেন– 
 
আবার অবপ্রয প্রসে উগ্রি পগ্রড়গ্রে। ট্রভরা ট্রসো চাপা ট্রিবার েনয বেে, আ াগ্রির 
ববচারপবিগ্রক ট্রিা ট্রিখগ্রি পাবচ্ছ না। বিবন ট্রকাথায? 
 
িখন সকগ্রের ট্রখযাে হে। সবিযই ট্রিা, বিবন ট্রনই।  ািার বচৎকার কগ্রর  াকগ্রেন–
ব িঃ ওযারগ্রেভ 
 
বকন্তু ট্রকান সাড়া পাওযা ট্রগে না। আবার শুরু হে ট্রখাাঁোর পাো। খাওযার  র, বসার 
 র, বসাঁবড়, বারান্দা সব ট্রখাাঁো হে। 
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ট্রশগ্রষ িার  গ্রর এগ্রস সকগ্রেই থ গ্রক িাাঁবড়গ্রয পড়ে। 
 
ওযারগ্রেভ বনগ্রের  গ্রর একো ট্রচযাগ্রর বগ্রস আগ্রেন। িার  াথায একো পরচুো, পরগ্রণ 
োে বসগ্রল্কর গাউন। 
 
 ািার এবগগ্রয বগগ্রয িাগ্রক পরীিা করগ্রেন। ওযারগ্রেভ ট্রবাঁগ্রচ ট্রনই োনাগ্রেন। 
 
 াথার পরচুোো িুগ্রে ট্রিেগ্রিই ট্রিখা ট্রগে চকচগ্রক োগ্রকর  ােখাগ্রন একো োে িাগ। 
 ািার োনাগ্রেন, গুবের আ াগ্রিই  ৃিুয হগ্রযগ্রে। 
 
ট্রভরা পরচুোো কুবড়গ্রয বনে। ট্রস বচনগ্রি পারে। বেগ্রো, এো ট্রিখবে এব বের হাবরগ্রয 
যাওযা উগ্রের ট্রগাো বিগ্রয তিবর। আর গাউনোও স্নাগ্রনর  গ্ররর হাবরগ্রয যাওযা পিতার 
োে বসগ্রল্কর কাপড়। 
 
ট্রলার বেে, বরভেভারো ট্রকন সরাগ্রনা হগ্রযগ্রে, এবাগ্রর পবরষ্কার হে। 
 
. 
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১৪. 
 
 ওরা এবাগ্রর চারেন– ািার, ট্রভরা, ট্রলার এবিং ে বা ত। সকগ্রে বনগ্রচর বসার  গ্রর 
ট্রনগ্র  এগ্রো। 
 
রাগ্রি  ুগ্রখ ট্রিা বকেু বিগ্রি হগ্রব। িার বযবযা বক হগ্রব। বেগ্রনর খাবার বেে প্রচুর। িাই 
বিগ্রয ট্রকান রকগ্র  চাবেগ্রয ট্রিওযা হে। ট্রকউই ববগ্রশষ  ুগ্রখ িুেগ্রি পারে না। 
 
ট্রলার বেে, এবাগ্রর কার পাো ট্রক োগ্রন? 
 
  ািার বেগ্রেন, আ াগ্রির খুব সাবধাগ্রন থাকগ্রি হগ্রব। 
 
 ে বা ত বেে, োডু়ন ট্রিা ওসব কথা। ববচারপবিও ট্রিা ও-কথা বারবার বগ্রেগ্রেন, বিবন 
বনগ্রেই বক ট্ররহাই ট্রপগ্রেন? যা হবার হগ্রব–ও বনগ্রয আর ভাববার িরকার ট্রনই। 
 
 ািার বেগ্রেন, সবিয,  েনাো এখনও অববশ্বাসয ট্রিকগ্রে। 
 
 ে বা ত বেে, খুনীর ট্রকৌশেগুগ্রো অবি চ ৎকার। ব স ট্রভরার বচৎকার শুগ্রন আ রা 
ওপগ্রর বগগ্রয বযস্ত হগ্রয পড়ো , আর ট্রসই সুগ্রযাগ্রগ ট্রস কাে হাবসে কগ্রর বনগ্রযগ্রে। 
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ট্রলার বেে, বকন্তু গুবের শে ট্রিা পাওযা ট্রগে না। 
 
 ে বা ত বেে, পাব বক কগ্রর? একবিগ্রক বচৎকার, ট্রিৌগ্রড়াগ্রিৌবড়, িার  গ্রধয স ুগ্রদ্রর 
গেতন ব গ্রেব গ্রশ সব একাকার হগ্রয ট্রগগ্রে। 
 
িাোড়া আ াগ্রির  নগ্রযাগও বেে অনয বিগ্রক। 
 
িারপর আর ট্রববশ রাি করে না িারা। ট্রিািোয ট্রয যার  গ্রর শুগ্রি চগ্রে ট্রগে একো 
কগ্রর ট্র া বাবি বনগ্রয। 
 
বসাঁবড় বিগ্রয িাগ্রির ওপগ্রর ওিার িৃশযো বেে বড়ই করুণ। চারেনই পাশাপাবশ উিগ্রে। 
পরস্পগ্ররর প্রবি সগ্রন্দহ এ নই প্রবে ট্রয ট্রকউ কাগ্ররা ট্রপেগ্রন ট্রযগ্রি রাবে নয। 
 
এভাগ্রব ওপগ্রর উগ্রি বগগ্রয প্রায একই সগ্রে চার  গ্ররর চারগ্রে িরো বন্ধ কগ্রর িারা স্ববস্ত 
ট্রবাধ করে। 
 
. 
 
ে বা ত িার  গ্রর এগ্রস আযনার সা গ্রন িাাঁড়াগ্রো। খুাঁবেগ্রয ট্রিখে বনগ্রেগ্রক। না,  ুগ্রখ 
ভগ্রযর বচহ্ন ট্রনই। বনগ্রের  গ্রন হাসে ট্রস। এরপর ট্রশাবার ট্রপাশাক পগ্রর ববোনা বনে। 
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হাি  বড়ো ট্রেববগ্রে রাখে খুগ্রে। বক  গ্রন হগ্রি েযারো োন বিগ্রয ট্রখাগ্রে। সগ্রে সগ্রে 
হিভম্ব হগ্রয ট্রগে ট্রস। েযাগ্ররর  গ্রধয হাবরগ্রয যাওযা বরভেভারো রগ্রযগ্রে। 
 
. 
 
 বড়গ্রি ঢিং ঢিং শগ্রে রাি বাগ্ররাো বােে। 
 
পুবেস অবিসার ট্রলার ববোনায েেিে করগ্রে।  ু  আসগ্রে না। অন্ধকাগ্ররর  গ্রধয িার 
 গ্রন পগ্রড়–যারা িাগ্রির  ধয ট্রথগ্রক হাবরগ্রয ট্রগগ্রে িাগ্রির কথা। 
 
হিাৎ ট্রলাগ্ররর  গ্রন পগ্রড় যায িার স্ত্রীর কথা–েযাণ্ডগ্ররর। ো াগ্রিান ট্ররকগ্র ত িার কথা 
বগ্রেগ্রে। ওগ্রির একো িশবেগ্ররর ট্র গ্রয বেে। কী হে িাগ্রির? 
 
হিাৎ ট্রলার চ গ্রক ওগ্রি।  বড়গ্রি একোর  ন্টা পড়ে। পরিগ্রণই কার পাগ্রযর শে। 
বারান্দায ট্রযন ট্রকউ হাাঁেগ্রে। 
 
কান ট্রপগ্রি শুনে ট্রলার। হযাাঁ, ট্রকান ভুে ট্রনই–ট্রক হাাঁোচো করগ্রে। 
 
ট্রলাগ্ররর কপাগ্রে  া  ে গ্রি থাগ্রক। ট্রস ববোনা ট্রেগ্রড় এগ্রস িরোয কান পাগ্রি। না, 
এখন আর শে ট্রশানা যাগ্রচ্ছ না। 
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িরো খুগ্রে বাইগ্রর ট্রবরুগ্রব বকনা ভাবগ্রে ট্রলার। হিাৎ িার  গ্রন হে কারা ট্রযন বিসবিস 
কগ্রর কথা বেগ্রে। 
 
শেো িার িরোর সা গ্রন এগ্রস িাাঁড়ায। িারপর আবার চেগ্রি থাগ্রক–বসাঁবড়গ্রি না ার 
শে পায। আর ট্রকান আওযাে হয না। 
 
ট্রলার িার বসদ্ধাে বযর কগ্রর ট্রনয। ট্রস চবেগ্রোড়া খুগ্রে ট্রনয। পাগ্রয ট্রকবে ট্র াো। 
 
ট্রোহার েযাম্প োেো হাবিযার বহসাগ্রব  ুবি ট্রচগ্রপ িুগ্রে ট্রনয। িারপর বনিঃশগ্রে 
বারান্দায ট্রববরগ্রয আগ্রস। 
 
এখন বািাস ধীর। ট্র  ও ট্রকগ্রে ট্রগগ্রে। আকাগ্রশ চাাঁগ্রির হাল্কা আগ্রো। ট্রসই আগ্রোগ্রি 
ট্রলার ট্রিখগ্রি পায একো োযা ূবিত ট্রযন বাবড় ট্রথগ্রক ট্রববরগ্রয যাগ্রচ্ছ। 
 
ট্রলার ট্রিৌগ্রড়াগ্রি বগগ্রযও সা গ্রে ট্রনয। না, হিযাকারীর িাাঁগ্রি ধরা ট্রিগ্রব না। 
 
এবাগ্রর ট্রস  ািাগ্ররর  গ্ররর িরোয বগগ্রয ট্রোকা ট্রিয। বকন্তু ট্রকান সাড়া পাওযা যায 
না। 
 
এরপর েম্বাগ্র তর িরোয আ াি কগ্রর। ট্রভির ট্রথগ্রক সাড়া আগ্রস, ট্রক— 
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আব  ট্রলার। 
 
–বক বযাপার বগ্রো। 
 
– ািার ট্রিখবে িার  গ্রর ট্রনই। 
 
–আসবে, অগ্রপিা কগ্ররা। 
 
এরপর ট্রলার ট্রভরার িরোয  ৃিু আ াি কগ্রর। সাড়া পাওযা ট্রগে। পবরচয োবনগ্রয 
বেে, একব বনে পগ্রর আসবে। 
 
ে বা ত িরো খুগ্রে বারান্দায ট্রবগ্ররায। গাগ্রয রাগ্রির ট্রপাশাক। হাগ্রি জ্বেে ট্র া বাবি। 
একো হাি েযাগ্রকগ্রের পগ্রকগ্রে। 
 
ট্রলার িাগ্রক  ািাগ্ররর কথা বগ্রে। িুেগ্রন ব গ্রে  ািাগ্ররর িরোয আগ্রস। ট্রোকা ট্রিয, 
 াগ্রক। ট্রকান সাড়া আগ্রস না। এবাগ্রর িরোয ধাক্কা ট্রিয। িরো খুগ্রে যায।  গ্রর ট্রকউ 
ট্রনই,  র িাাঁকা। 
 
এবাগ্রর ওরা িুেন ট্রভরার িরোর সা গ্রন আগ্রস। ট্রভরা সাড়া ট্রিয বকন্তু িরো ট্রখাগ্রে 
না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


টেন ডলস । আগাথা ক্রিক্রি। উপনযাস 

134 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 ে বা ত বগ্রে, আব ও  ািারগ্রক খুাঁেগ্রি যাবচ্ছ। যবি  ািার এগ্রস  াগ্রক আপবন িরো 
খুেগ্রবন না। যবি আব  ও ট্রলার একসগ্রে এগ্রস  াবক িাহগ্রেই ট্রকবে িরো খুেগ্রবন। 
 
এরপগ্রর ট্রস ট্রলারগ্রক বগ্রে, চগ্রো  ািাগ্ররর সন্ধান করা যাক। 
 
ট্রলার বগ্রে, বকন্তু একো কথা ভাববে– 
 
–বক কথা? 
 
–বরভেভারো  ািাগ্ররর কাগ্রে থাকা অসম্ভব নয। 
 
ে বা ত বগ্রে, না, ওো আ ার কাগ্রে আগ্রে। রাগ্রি শুগ্রি যাবার আগ্রগ েযাগ্ররই ট্রপগ্রযবে। 
অস্ত্রো ট্রস ট্রলারগ্রক ট্রিখায। 
 
ট্রলার ট্রক ন থ গ্রক যায। বকন্তু  গ্রন  গ্রন বগ্রে, না, ওই অস্ত্রগ্রক আব  ভয কবর না। ভয 
রহসয আর গুপ্ত ািকগ্রক। 
 
. 
 
ট্রভরার আর  ু  আগ্রস না। ট্রস বকেুিণ ববোনায বগ্রস থাগ্রক। ট্রস ভাগ্রব িগ্রব বক 
 ািারই হিযাকারী?  ে বা ত আর ট্রলার িাগ্রক খুাঁেগ্রি ট্রগগ্রে। এই অবযায বিবন ট্রকান 
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েেনা কগ্রর িরো ট্রখাোবার ট্রচষ্টা করগ্রি পাগ্ররন। হযগ্রিা বেগ্রবন, ওরা িুেগ্রনই  ারা 
ট্রগগ্রে। বকিংবা বাবড়গ্রি আগুন ট্রেগ্রগগ্রে? 
 
ট্রভরা ববোনা ট্রথগ্রক ট্রনগ্র  িরোো একবার পরীিা করে। িারপর োনাোর কাগ্রে এগ্রস 
িাাঁড়ায। ট্রচাগ্রখ  ুগ্রখ িাো হাওযার ট্রোাঁযা োগ্রগ। 
 
বুেগ্রি পাগ্রর, ট্রভার হগ্রি ট্রববশ ট্রিবর ট্রনই। 
 
ট্রভরার িরোয ট্রোকা পগ্রড়। সগ্রে সগ্রে বাইগ্রর ট্রথগ্রক কথা ট্রভগ্রস আগ্রস আব  ট্রলার–
আব  ে বা ত। 
 
িরো খুগ্রে ট্রভরা ওগ্রির িুেনগ্রক ট্রিখগ্রি পায। পাো া হাাঁেু পযতে েগ্রে ট্রভো। 
িুেনগ্রকই ট্রবশ োে ট্রিখাগ্রচ্ছ। 
 
ওরা হিাশভাগ্রব োনায ট্রোট্ট দ্বীপো িন্নিন্ন কগ্রর ট্রখাাঁো হগ্রযগ্রে, বকন্তু  ািারগ্রক 
ট্রকাথাও খুাঁগ্রে পাওযা ট্রগে না। 
 
ট্রভরা বেে, বিবন হযগ্রিা বাবড়র ট্রভিগ্ররই ট্রকাথাও গা-ঢাকা বিগ্রয রগ্রযগ্রেন। 
 
ট্রলার বেে, ট্রকাথাও ট্রিখগ্রি বাি ট্রিইবন আ রা।  
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ে বা ত বগ্রে, আরও একো খবর আগ্রে— 
 
বক? 
 
–পুিুে  াত্র বিনো আগ্রে– াগ্রন আ রা বিনেনই  াত্র ট্রবাঁগ্রচ আবে। 
 
ট্রভরার  ুখ বববণত হগ্রয যায। অসু্ফে আিতনাগ্রির শে কগ্রর ট্রস। 
 
. 
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১৫. 
 
 আে আকাশ বনগ্র ত  নীে। েকেগ্রক ট্ররাি। গি কবিগ্রনর আবহাওযার সগ্রে আে ট্রকান 
ব েই ট্রনই। 
 
ওরা বিনেন–ট্রভরা,  ে বা ত আর ট্রলার, স ুগ্রদ্রর ধাগ্রর বগ্রস আগ্রে। আে, ওরা ট্রযন 
খাবনকো হাল্কা, ভার  ুি ট্রবাধ করগ্রে। 
 
 ািাগ্ররর কথাই ভাববেে িারা বিনেন। 
 
 ে বা ত বগ্রে, প্রবি ুহূগ্রিতর  ৃিুয যন্ত্রণা ট্রথগ্রক  ুবি ট্রপগ্রয ট্রগগ্রেন  ািার। এভাগ্রব ট্রবাঁগ্রচ 
থাকা  ৃিুযরও বাড়া। 
 
ট্রভরা বগ্রে, বকন্তু বিবন ট্রয  ারা ট্রগগ্রেন, এ ন ট্রকান প্র াণ ট্রিা হাগ্রি ট্রনই। 
 
–প্র াণ ট্রসই পুিুে। একো উধাও। 
 
–হযাাঁ, অনযগ্রির ট্রিগ্রত্রও এরক ই হগ্রযগ্রে। বকন্তু  ৃিগ্রিহো উধাও হগ্রয যাগ্রব ট্রকন? 
 
–হযগ্রিা হিযা কগ্রর স ুগ্রদ্র ট্রিগ্রে বিগ্রযবেে, ভাসগ্রি ভাসগ্রি িূগ্রর চগ্রে ট্রগগ্রে। 
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 ে বা ত ককতশ গোয বেে, বকন্তু িাগ্রক হিযা করে ট্রক? িুব  না আব ? িুব  ট্রিা 
আ াগ্রক  াকগ্রে–আব  ট্রিা ার সগ্রে ট্রববরগ্রয পড়ো । এর  গ্রধয  ািারগ্রক হিযা করার, 
স য কখন ট্রপো । 
 
িাোড়া স ুগ্রদ্র ট্রিগ্রে বিগ্রি হগ্রে ট্রিা কাাঁগ্রধ কগ্রর বগ্রয বনগ্রয ট্রযগ্রি হগ্রব। িার েনয 
অগ্রনক স গ্রযর িরকার। 
 
ট্রলার বগ্রে, ওসব বহগ্রসব ব েগ্রব না। আব  ভাববে বরভেভাগ্ররর কথা, ওো সব স য 
ট্রিা ার কাগ্রেই বেে। 
 
–একি  বাগ্রে কথা। আ াগ্রক ট্রিা ট্রিা রা িল্লাবশ কগ্ররবেগ্রে। 
 
–িা কগ্ররবেো । িখন ট্রকাথাও হযগ্রিা েুবকগ্রয ট্ররগ্রখবেগ্রে। 
 
ে বা ত উগ্রিবেিভাগ্রব বগ্রে উিে, না, না–আব  বেবে কাে রাগ্রি ওো েযাগ্ররর  গ্রধযই 
আবার ট্রপগ্রযবে। 
 
–ট্রিা ার কথাই যবি ট্র গ্রন বনই িাহগ্রে ওো ট্রক ট্রিরি বিে, কখন, বকভাগ্রব ট্রিরি 
বিে, িা বনশ্চয িুব  োন না। 
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–না। 
 
–এখন ওো ট্রিা ার কাগ্রেই আগ্রে ট্রিা? 
 
–হযাাঁ। 
 
–িাহগ্রে বক িাাঁড়াে? আ ার আর ব স ট্রভরার েীবন  রণ ট্রিা ার িযার ওপর বনভতর 
করগ্রে। িগ্রব– 
 
–বগ্রো, িগ্রব বক? 
 
–ওষুধগুগ্রো ট্রযখাগ্রন আগ্রে বরভেভারোও যবি ট্রসখাগ্রন ট্ররগ্রখ িাও আর িুগ্রো চাবব একো 
কগ্রর আ াগ্রির িুেগ্রনর কাগ্রে থাগ্রক–িগ্রব ট্রিা ার কথা ববশ্বাস হগ্রি পাগ্রর। 
 
–অসম্ভব। 
 
–অসম্ভব ট্রকন? ট্রলার িীক্ষ্ম ট্রচাগ্রখ িাকায ে বাগ্র তর বিগ্রক। 
 
–ট্রিা ার কথার অথত িাাঁড়াগ্রচ্ছ আব ই িাহগ্রে আওগ্রযন। যবি িাই হিা  িাহগ্রে ট্রিা 
কাে রাগ্রিই ট্রিা াগ্রক খি  কগ্রর ট্রিবার সুগ্রযাগ বেে। 
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এবাগ্রর ট্রভরা কথা বগ্রে,  াথায েুেগ্রে  রগ্রণর খাাঁড়া, আর আপনারা এখন েগড়া 
করগ্রেন। ভাবুন বক কগ্রর আ রা বাাঁচগ্রি পাবর। 
 
ট্রলার আর  ে বা ত কথা বন্ধ কগ্রর ট্রভরার বিগ্রক িাকায। 
 
ট্রভরা আবার বগ্রে, আ ার বক  গ্রন হগ্রচ্ছ োগ্রনন,  ািার  ারা যানবন, ট্রকাথাও গা-ঢাকা 
বিগ্রয রগ্রযগ্রেন। 
 
. 
 
ট্রলার হাি  বড় ট্রিগ্রখ বেে, ট্রবো িুগ্রো বাগ্রে, োগ্রির বক হগ্রব? 
 
ট্রভরা বগ্রে, আব  আর ওই বাবড়গ্রি যাবচ্ছ না। 
 
–বকন্তু বকেু খাওযা ট্রিা িরকার। 
 
 ে বা ত বগ্রে, আ ার এখন খাবার ইচ্ছা ট্রনই। আব  এখাগ্রনই থাকব আপািি। 
 
ট্রলার ট্রভরার বিগ্রক িাবকগ্রয বেে বকন্তু– 
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ট্রভরা বুেগ্রি পারে ট্রলার বক বেগ্রি চাইগ্রে। ট্রস বেে, আপনার অনুপবযবিগ্রি ে বা ত 
আ াগ্রক গুবে কগ্রর  ারগ্রবন না বগ্রেই আ ার ববশ্বাস। 
 
ট্রলার বেে, আব  িা বেগ্রি চাইবন। কথা হগ্রযবেে, আ রা সব স য একসগ্রে থাকগ্রবা। 
আব  ট্রসই কথাোই বেগ্রি ট্রচগ্রযবেো । 
 
 ে বা ত বেে, ট্রবশ চে আব  ট্রিা ার সগ্রে যাবচ্ছ। 
 
-না, িুব  থাগ্রকা, আব  যাবচ্ছ। এই বগ্রে ট্রলার বাবড়র বিগ্রক পা বাড়ায। 
 
ট্রভরা ভগ্রয ভগ্রয বেে, উবন একো েুাঁবক বনগ্রেন। 
 
েুাঁবকর বকেু ট্রনই।  ািার ওর গাগ্রযর ট্রোগ্ররর সগ্রে এাঁগ্রে উিগ্রি পারগ্রব না। 
 
–বকন্তু এই স সযার স াধান ট্রকাথায? 
 
–একেু িবেগ্রয ভাবুন। কাে রাগ্রির কথা ভাবুন। 
 
বগ্রে  ে বা ত একেু চুপ কগ্রর। িারপগ্রর বগ্রে, ট্রলার িার  গ্ররর সা গ্রন প্রথ  পাগ্রযর 
শে শুগ্রনগ্রে; িার পগ্রর আ াগ্রক ট্র গ্রকগ্রে। আ ার ববশ্বাস  ািারগ্রক হিযা করার পগ্ররই 
আ াগ্রক, এগ্রস ট্র গ্রকগ্রে। 
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-িা বক কগ্রর সম্ভব? 
 
–অিসব বেগ্রি পারব না, আ ার যা ববশ্বাস, ট্রসই কথাই আব  বেো । এেুকু োবন, 
ওর সম্পগ্রকত আ াগ্রির সিকত থাকা উবচি। 
 
ট্রভরা এবাগ্রর ভয ট্রপগ্রয যায।–যবি িাই হয, আ াগ্রির বক হগ্রব? 
 
-বক আবার হগ্রব। 
 
ে বা ত বরভেভারো বার কগ্রর ট্রভরাগ্রক ট্রিখায। বগ্রে, এো বিগ্রযই ট্র াকাববো করব। 
 
বরভেভার ট্রিগ্রখ ট্রভরা আরও ভয ট্রপগ্রয যায। ট্রস বুেগ্রি পাগ্রর, েম্বাগ্র তর কাগ্রে িযার 
পাত্র। ট্রয ট্রকান  ুহূগ্রিত িাগ্রক ট্রশষ কগ্রর বিগ্রি পাগ্রর। 
 
ট্রস সোগ হয, ে বাগ্র তর  গ্রনর কথা ট্রস োগ্রন না। বক উগ্রেগ্রশয ট্রস িার কাগ্রে বগ্রস 
আগ্রে িা-ও ট্রস বুেগ্রি পারগ্রে না। ট্রভরা ট্রিা িাগ্রক থাকবার েনয অনুগ্ররাধ কগ্ররবন। 
 
ট্রভরাগ্রক চুপ কগ্রর থাকগ্রি ট্রিগ্রখ  ে বা ত িার  গ্রনর কথা অনু ান করগ্রি পাগ্রর। বগ্রে, 
আ ার দ্বারা আপনার ট্রকান িবি হগ্রব না, এেুকু ববশ্বাস রাখগ্রি পাগ্ররন। 
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ট্রভরা করুণ ট্রহগ্রস বগ্রে, ববশ্বাস না কগ্রর উপায বক। িগ্রব ট্রলারগ্রক আপবন ভুে 
বুগ্রেগ্রেন। আ ার ধারণা ও  ািারগ্রক খুন কগ্ররবন। 
 
িারপর সমূ্পণত পাগ্রল্ট যায ট্রভরার গোর স্বর। বনচুস্বগ্রর বগ্রে, আচ্ছা, আপনার এ ন  গ্রন 
হয, সবস য ট্রকউ আ াগ্রির েিয করগ্রে? 
 
-না, না, ওো িুবতে  গ্রনর বচো। 
 
ট্রভরা এবার চারপাগ্রশ িৃবষ্ট বুবেগ্রয ট্রনয। ে বাগ্র তর বিগ্রক একেু এবগগ্রয বগ্রস। িারপর 
বিসবিস কগ্রর বগ্রে, এ ন ট্রিা হগ্রি পাগ্রর, এসব বকেুর ট্রপেগ্রন রগ্রযগ্রে ট্রকান  ানুগ্রষর 
আত্মা। ট্রস কারণই সববকেু এ ন বনখুাঁি– 
 
 ে বা ত বগ্রে, ওসব আত্মা বা অগ্রেৌবকক বযাপাগ্রর আ ার ববশ্বাস ট্রনই। 
 
–ববশ্বাস কগ্ররন না? 
 
–না। ট্রকন না, আব  ভাে কগ্ররই োবন, যা বকেু এখাগ্রন  েগ্রে, সগ্রবর ট্রপেগ্রনই রগ্রযগ্রে 
ট্রকান  ানুষ। আচ্ছা, এসব আত্মার বযাপার আপবন পুগ্ররাপুবর ববশ্বাস কগ্ররন? 
 
–কবর বইবক। 
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 ে বা ত এবাগ্রর  ৃিু হাসে। বেে, সবই ববগ্রবগ্রকর কাে। 
 
- াগ্রন? ট্রযন চ গ্রক ওগ্রি ট্রভরা। 
 
–না, বেবে ববগ্রবগ্রকর কথা। আপবন িাহগ্রে ট্রসই বশশুর  ৃিুযর েনয িাযী বেগ্রেন? 
 
 ট্রভরা অকস্মাৎ বচৎকার কগ্রর ওগ্রি, না-না–ও ববষগ্রয আপবন কী োগ্রনন? 
 
–িা বিক বকেুই োবন না। িবু অনু ান করগ্রি পারবে আপনার  ি একবে ট্র গ্রয, 
হৃিয বেগ্রি ট্রকান বযাপার না থাকগ্রে ট্রিা এ ন কাণ্ড করা সম্ভব নয? 
 
ট্রভরা হাাঁপাগ্রি োগে। হিাৎ িার  ুখ িসগ্রক ট্রববরগ্রয এে, হযাাঁ বেে। 
 
 ে বাগ্র তর  গ্রন বক ঈষতার োযা পড়ে? িার  ুখ বববণত ট্রিখাগ্রো ট্রকন? 
 
 বিক ট্রসই স য বাবড়র বিক ট্রথগ্রক একো ভাবর বকেু পড়ার শে ট্রভগ্রস এগ্রো। ট্রসই 
সগ্রে একো আিতনাগ্রির শে। 
 
চবকগ্রি িুেগ্রন উগ্রি িাাঁড়াগ্রো, পরস্পগ্ররর  ুগ্রখর বিগ্রক িাকাগ্রো। ে বা ত বেে, চেুন 
ট্রিখা যাক– 
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ওগ্রির েনয এক   তাবেক িৃশয অগ্রপিা করবেে। িগ্রব এ ন  েনা অপ্রিযাবশি বেে 
না। িাই আকবস্মকিার ধাক্কা ওরা নীরগ্রবই সা গ্রে বনগ্রি পারে। 
 
ট্রচাগ্রখর সা গ্রন ট্রিগ্রখও ববশ্বাস করবার  ি নয এই িৃশয। 
 
বারান্দার পূববিগ্রক ট্রলার  াবেগ্রি উপুড় হগ্রয পগ্রড় আগ্রে। িু হাি িুবিগ্রক েড়াগ্রনা। 
 াথাো এগ্রকবাগ্রর ট্রগাঁৎগ্রে ট্রগগ্রে। 
 
কাগ্রেই পগ্রড় আগ্রে একখণ্ড ভাবর পাথর। পবরষ্কারই ট্রবাো ট্রগে, ওই পাথর বিগ্রযই 
আ াি করা হগ্রযগ্রে। 
 
বকন্তু এই কাে ট্রক করে? ট্রভরা আর ে বা ত ট্রিা বেে স ুদ্রিীগ্রর। 
 
ট্রকান সগ্রন্দহ ট্রনই এ কাে  ািাগ্ররর। এখগ্রনা েীববি ট্রথগ্রক ট্রোকবে বনষু্ঠরভাগ্রব িার 
কাে চাবেগ্রয যাগ্রচ্ছন। 
 
ে বা ত িাাঁি িাাঁি ট্রচগ্রপ বেে, ট্রয কগ্ররই ট্রহাক  ািারগ্রক এবার খুাঁগ্রে বার করব। আব  
চেো । 
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কাাঁগ্রিা কাাঁগ্রিা ট্রভরা এবাগ্রর অদু্ভি সগ্রম্বাধন কগ্রর বসে, পাগোগ্র া কগ্ররা না, ে বা ত। 
খুনীর েিয এবার আ রা িুেন। আ রা িাগ্রক খুাঁেগ্রি ট্রবরব এোই িার িাাঁি–না না–
িুব  ট্রযগ্রি পারগ্রব না। 
 
ে বা ত থ গ্রক িাাঁড়াে। বেে, িুব  ট্রবাধহয বিকই বেে। ট্রবশ, চগ্রো বাইগ্রর যাই। 
 
ওরা িুেন হাি ধরাধবর কগ্রর স ুগ্রদ্রর ধাগ্রর বগগ্রয বসে। এখন আর ওগ্রির  গ্রধয ট্রকান 
বযবধান ট্রনই। ভাগযই ওগ্রির িুেনগ্রক কাোকাবে এগ্রন বিগ্রযগ্রে। 
 
ে বা ত বেে, কাে আ রা এ ন কগ্রর খুাঁেো ,  ািার ট্রকাথায েুবকগ্রয থাকগ্রি পাগ্রর 
বগ্রো ট্রিা? 
 
–ট্রকাথাও বনশ্চয আগ্রে। আর খুাঁেগ্রি বগগ্রয কাে ট্রনই।  ৃিুয চারপাগ্রশই ওি ট্রপগ্রি 
আগ্রে। 
 
ে বা ত বরভেভারো বার কগ্রর ট্রিখাে। বেে, এো এখগ্রনা আ ার কাগ্রে রগ্রযগ্রে। 
 
–অি বড়াই কগ্ররা না  ে বা ত। ট্রলারও ক  হুাঁবশযার বেে না। িাই বেবে, আর 
ট্রখাাঁোখুাঁবেগ্রি বগগ্রয কাে ট্রনই। 
 
ে বা ত ট্রভরার কথা অোহয কগ্রর না। ট্রস িার পাগ্রশই বগ্রস থাগ্রক। 
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ট্রভরা একস য বগ্রে, আেগ্রকর আবহাওযা বড় চ ৎকার। চাাঁগ্রির আগ্রোয সারারাি 
এখাগ্রনই কাবেগ্রয ট্রিব। ট্রিা ার ভাে োগগ্রব না? 
 
ে বা ত বগ্রে, আপবি বক। চে, এখন একেু  ুগ্রর ট্রবড়াগ্রনা যাক। অগ্রনকিণ একভাগ্রব 
বগ্রস আবে। 
 
এরপর িুেগ্রন একসগ্রে হাি ধগ্রর অগ্রনকিণ এবিক ট্রসবিক ট্রবড়াে। 
 
ববগ্রকগ্রের ট্রসানােী ট্ররাি েবড়গ্রয পগ্রড়গ্রে চরাচগ্রর। আর বকেু স য পগ্ররই সূযত অস্ত 
যাগ্রব। 
 
বেোর বনগ্রচর বিগ্রক স ুগ্রদ্রর বিকোয বক ট্রচাগ্রখ পড়ে েম্বাগ্র তর। ট্রস ট্রসবিগ্রক বযরিৃবষ্টগ্রি 
িাবকগ্রয বেে। 
 
ট্রভরা বেগ্রজ্ঞস করে, কথা বেগ্রো না ট্রকন? বক ট্রিখে ওবিগ্রক অ ন কগ্রর? 
 
 ে বা ত বগ্রে, ওো বক বে ট্রিা? 
 
আঙুে িুগ্রে ট্রিখায ট্রস। ট্রভরা কগ্রযক  ুহূিত ট্রসবিগ্রক িাবকগ্রয থাগ্রক। পগ্রর বগ্রে,  গ্রন 
হগ্রচ্ছ সা ুবদ্রক েিাোিীয বকেু েগ্রে ভাসগ্রে। 
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–চগ্রো, কাগ্রে বগগ্রয ট্রিখা যাক। আ ার ট্রক ন সগ্রন্দহ হগ্রচ্ছ। 
 
ট্রভরা ে বা তগ্রক হাি আাঁকগ্রড় ধগ্রর ট্ররগ্রখগ্রে। ট্রসভাগ্রবই বেে, যাগ্রব ট্রিা চগ্রো। আ ার 
বকন্তু অস্বাভাববক বকেু  গ্রন হগ্রচ্ছ না। 
 
–িবু, ট্রিখগ্রি িবি বক? 
 
কাগ্রে বগগ্রয ট্রিখা ট্রগে, ভাস ান বস্তুো েিা বা শযাওো োিীয বকেু নয। একো ো া 
েগ্রে ভাসগ্রে। 
 
আরও একেু কাগ্রে বগগ্রয ভাে কগ্রর েিয করে ওরা। িখন বুেগ্রি পারে, শুধু ট্রপাশাক 
নয, একো  ানুগ্রষর  ৃিগ্রিহ–েগ্রে ভাসগ্রে। 
 
ে বা ত বেে, ট্রোযাগ্ররর োগ্রন এপাগ্রড় এগ্রস বভগ্রড়গ্রে। বচনগ্রি অসুববধা হে না।  ািার 
আর স্ট্রিং-এর  ৃিগ্রিহ। 
 
. 
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১৬. 
 
 ে বা ত ট্রহগ্রস বেে, বযাপারো  ন্দ হে না, বক বগ্রো ট্রভরা? 
 
–বক বযাপার? 
 
–এই ট্রয িুব  আর আব –এই িুেন োড়া দ্বীগ্রপ আর ট্রকউ ট্রনই। 
 
ট্রভরার  ুখ হিাৎ ট্রক ন কবিন হগ্রয উিে। ট্রচাগ্রখর ট্রকা ে িৃবষ্ট  ুহূগ্রিত আগুন-েরা হগ্রয 
উিে। ও ট্রযন আর  ানবী ট্রনই। এক কােনাবগনী। 
 
ে বা ত আবার বগ্রে, ট্রকবে িুব  আর আব । 
 
ট্রভরা অপাগ্রে েম্বাগ্র তর বিগ্রক িাকায। বনগ্রেগ্রক বধক্কার ট্রিয  গ্রন  গ্রন। এই ট্রোকোগ্রক 
এি ববশ্বাস করবে বক কগ্রর? ওর  ুগ্রখ ে শই একো বহিংস্র ভাব িুগ্রে উিগ্রে। হাসগ্রে, 
বকন্তু হাবসো স্বাভাববক নয। ট্রক ন তপশাবচক োপ। িা না হগ্রে ওই হাবস শুগ্রন বুক 
ট্রকাঁগ্রপ উিগ্রে ট্রযন? 
 
ট্রভরার অেরাত্মা ট্রযন বগ্রে ওগ্রি, পাোও। পাোও— 
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 ুহূগ্রিতর  গ্রধযই বনগ্রেগ্রক পাগ্রল্ট ট্রনয ট্রভরা। 
 
ট্রচাগ্রখর চাউবন স্বাভাববক হে। 
 
 ুগ্রখ িুগ্রে উিে অপূবত োবণয। 
 
বুগ্রক েগ্র  উিে ট্রযন একরাশ  ধু। 
 
ট্রকা ে  ধুর স্বগ্রর ট্রভরা এবগগ্রয যায েম্বাগ্র তর বিগ্রক। ট্র াবহনী িৃবষ্টগ্রি িার ট্রচাগ্রখর 
বিগ্রক িাকায। 
 
–ট্রশান। ট্রস্বচ্ছায  বনষ্ঠ হগ্রয িাাঁড়ায ট্রভরা। বনগ্রেগ্রক ধরা ট্রিয। 
 
ট্রয নারী আপনা ট্রথগ্রক বনগ্রেগ্রক এবগগ্রয ট্রিয, িাগ্রক বিবরগ্রয বিগ্রি পাগ্রর ট্রকান পুরুষ? 
ে বা ত িুহাি প্রসাবরি কগ্রর েবড়গ্রয ধগ্রর বুগ্রক ট্রেগ্রন ট্রনয ট্রভরাগ্রক। বগ্রে,  ািাগ্ররর 
েনয ট্রিা ার িুিঃখ হগ্রচ্ছ না? 
 
ট্রভরা প্রণবযনীর স্বগ্রর েবাব ট্রিয, হগ্রেই বা বক করা যাগ্রব। 
 
–চগ্রো িুেগ্রন ব গ্রে ওর ট্রিহো বাবড়র ট্রভিগ্রর বনগ্রয যাই। 
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–ওই  ৃিুযপুরীগ্রি? 
 
–হযাাঁ,  ৃিুযপুরীগ্রি। 
 
–না, ওখাগ্রন না। 
 
–িাহগ্রে চগ্রো, েে ট্রথগ্রক একো পাথগ্ররর ওপগ্রর িুগ্রে রাখা যাক। 
 
–িা করা ট্রযগ্রি পাগ্রর। 
 
ওরা এবগগ্রয যায েগ্রে ভাস ান  ৃিগ্রিহোর বিগ্রক। বকন্তু েগ্রে বভগ্রে ট্রয  ৃিগ্রিহ এ ন 
ভারী হগ্রয যায িা ওগ্রির োনা বেে না। 
 
ে বা তই ট্রেগ্রন পাগ্রড়র বিগ্রক আনে। ট্রভরা প্রাণপগ্রণ িাগ্রক সাহাযয করে। 
 
ট্রশষ পযতে অগ্রনক কগ্রষ্ট একো চড়াই ট্রবগ্রয  ািাগ্ররর  ৃিগ্রিহ ে বা ত বেোর পাথগ্ররর 
কাগ্রে বগ্রয বনগ্রয এে। 
 
ট্রভরা, পা বপেগ্রে যাবার ভগ্রয সারািণ ে বা তগ্রক েবড়গ্রয ধগ্রর রইে। 
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পাথরোর িাাঁগ্রক িাাঁগ্রক ট্রোে গাে। বকেু িুেও িুগ্রেগ্রে। ট্রসখাগ্রনই  ািাগ্ররর ট্রিহ শুইগ্রয 
ট্রিওযা হে। 
 
প্রকৃবির ট্রপগ্রি রাখা ববোনাগ্রিই বচরবনদ্রায শুগ্রয রইগ্রেন  ািার। 
 
 ে বা ত ট্রবশ োে হগ্রয পগ্রড়বেে। িার চওড়া বুক ট্রোগ্রর ট্রোগ্রর ওিানা া করগ্রে। 
কপাগ্রে গোর িোয  া  েগ্র গ্রে। 
 
ট্রশষ ট্রবোর ট্ররাি পগ্রড়  াগ্র র ববনু্দ বচকবচক করগ্রে। 
 
 রু াে বিগ্রয  ুখো ট্র াো িরকার। ে বা ত পগ্রকগ্রে হাি বিগ্রি বগগ্রয চ গ্রক ওগ্রি। 
 
বরভেভার ট্রিা পগ্রকগ্রে ট্রনই। সবতনাশ, পগ্রড় ট্রগে নাবক েগ্রে? 
 
ে বা ত  ুগ্রর িাাঁড়ায। অ বন ট্রচাখ পগ্রড় যায অিূগ্রর িাাঁড়াগ্রনা ট্রভরার বিগ্রক। িার হাগ্রি 
উিযি বরভেভার। 
 
এিিগ্রণর ট্র াবহনী আবার কােনাবগনীগ্রি রূপ পাগ্রল্ট ট্রিগ্রেগ্রে। িার বুক ওিানা া 
করগ্রে, বনিঃশ্বাগ্রস ট্রযন ববষ েড়াগ্রচ্ছ। 
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ট্রচাযাে িৃঢ় হে ে বাগ্র তর। বচববগ্রয বচববগ্রয বগ্রে, ট্রিা ার েোকোর অথত এিিগ্রণ 
ট্রবাো ট্রগে। সবিযই িুব  অদু্ভি। 
 
ট্রভরা ট্রকান েবাব ট্রিয না। বনশানা অনড়। িৃবষ্ট বযর–ে বাগ্র তর  ুগ্রখ।  
 
ে বা ত গোর স্বর নর  করবার ট্রচষ্টা কগ্রর, ট্রভরা বরভেভারো বিবরগ্রয িাও। 
 
–বিবরগ্রয ট্রিব। বনষু্ঠর হাবসর উচ্ছ্বাস োগ্রগ িার কগ্রণ্ঠ। কী ভযিংকর ট্রস হাবস।  
 
ে বা ত ট্রির বগ্রে, পাগোব  কগ্ররা না, ট্রভরা। আ াগ্রক িুব  ববশ্বাস করগ্রি পার। 
 
 ট্রভরা ট্রসই বনষু্ঠর হাবস ট্রহগ্রস উিে ট্রির। িগ্রব উচ্ছ্বাস বকেুো বস্তব ি। 
 
 গেগে কগ্রর  া  েরগ্রে েম্বাগ্র তর শরীর ট্রবগ্রয। ট্রিাাঁেও শুবকগ্রয উগ্রিগ্রে। 
 
ে বা ত ট্রভগ্রব পায না, বক কগ্রর এই উন্মাি ট্র গ্রযোগ্রক ট্রবাোগ্রব ট্রস বনরপরাধ? এক াত্র 
ট্রসই পাগ্রর িাগ্রক বাাঁবচগ্রয রাখগ্রি। 
 
িগ্রব বুেগ্রি পাগ্রর, ব নবি কগ্রর আর কাে হগ্রব না। এই ট্র গ্রয িার ট্রকান কথা ববশ্বাস 
করগ্রব না। ট্রস ভাবে, যবি শবি প্রগ্রযাগ কগ্রর বকেু করা যায। ট্রস সুগ্রযাগ্রগর অগ্রপিা 
করগ্রি থাগ্রক। 
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পেগ্রকর েনয বুবে অনয নস্ক হগ্রযবেে ট্রভরা। সগ্রে সগ্রে ে বা ত ওর ওপগ্রর োাঁবপগ্রয 
পগ্রড়। 
 
–িাও বরভেবারো। 
 
–না 
 
–দ্রুি িুপা বপবেগ্রয যায ট্রভরা; বেগার বেগ্রপ ট্রিয। একেুও কাাঁগ্রপ না িার হাি। 
 
অসু্ফে একো আিতনাি।  ে বা ত  ুখ থুবগ্রড় পগ্রড়  াবেগ্রি। 
 
. 
 
ট্রভরা িখন বনবশ্চে, বনরুবদ্বগ্ন। আর ভগ্রযর কারণ ট্রনই। বুক ভগ্রর বনিঃশ্বাস বনে ট্রস। 
পৃবথবীো ট্রযন নিুন কগ্রর ভাে োগগ্রে। 
 
ট্রভরা এখন একা। সারা দ্বীগ্রপ বদ্বিীয ট্রকান  ানুষ ট্রনই। আগ্রে ট্রকবে কো  ৃিগ্রিহ। 
 
বকন্তু, না ট্রস আর বিগ্রর যাগ্রব না। ট্রভরা এক পা িু পা কগ্রর এগ্রস স ুগ্রদ্রর ধাগ্রর বগ্রস 
পড়ে। আিঃ। কী স্ববস্ত। 
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. 
 
বকেুিণ পগ্ররই সূযত অস্ত ট্রগে। অন্ধকার ে শ  ন হগ্রচ্ছ। উগ্রি িাাঁড়ায ট্রভরা। 
 
একবার িাকায বাবড়োর বিগ্রক বিগ্রর। ট্রস  ন বিক কগ্রর ট্রনয। আর ট্রিা ট্রকান ভয 
ট্রনই ওখাগ্রন। ট্রোট্ট  রোয বগগ্রয ট্রস পর  স্ববস্তগ্রি গা হাি পা এবেগ্রয বিগ্রি পাগ্রর। 
 
িরো এাঁগ্রে বিগ্রে, ট্রস সমূ্পণত একা। ভযো বকগ্রসর। বরিং এই ট্রখাোগ্র ো োযগাগ্রি 
থাকগ্রিই গা ে ে  করগ্রব। 
 
এিিণ পগ্রর বখগ্রি অনুভব হয িার। বুেগ্রি পাগ্রর ট্রস োে। অবসন্ন। খািয না হগ্রেও 
ববো  িার িরকার। 
 
ট্রভরা িূর স ুগ্রদ্রর বিগ্রক একবার বিগ্রর িাকায। আবহাওযার পবরবিতন হগ্রযগ্রে। কাে না 
ট্রহাক পরশু ট্রবাে বনশ্চয আসগ্রব। 
 
ট্রযবিনই ট্রবাে আসুক, ট্রস এখন একা, িার ট্রকান ভয ট্রনই। 
 
ধীর পাগ্রয স ুগ্রদ্রর কাে ট্রথগ্রক সগ্রর এগ্রস ট্রভরা একিোর বারান্দায উগ্রি আগ্রস। খাবার 
 গ্রর ট্রঢাগ্রক। িাবকগ্রয ট্রিগ্রখ বিনগ্রে পুিুে রগ্রযগ্রে। 
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ট্রভরা এবগগ্রয যায ট্রসবিগ্রক। বিনগ্রে ট্রকন থাকগ্রব–থাকবার ট্রিা কথা একো। সবাই ট্রিা 
 ৃি, ট্রবাঁগ্রচ আগ্রে ট্রকবে ট্রস একা। 
 
ট্রভরা আপন  গ্রন বগ্রে উিে, ট্রিারা ট্রশগ্রষর বহগ্রসব ট্র োগ্রি পাবরসবন। থাকগ্রব ওখাগ্রন 
একো। 
 
হাি বাবড়গ্রয িুগ্রো পুিুে িুগ্রে ট্রনয ট্রস। েুাঁগ্রড় ট্রিগ্রে ট্রিয োনাো বিগ্রয। 
 
ট্রশষ পুিুেোগ্রকও িুগ্রে ট্রনয ট্রস। 
 
অদু্ভি এক কাণ্ড কগ্রর বসে ট্রভরা। পুিুেোগ্রক আির কগ্রর গাগ্রে ট্রোাঁযাে, চু ু ট্রখগ্রো। 
িারপর বুগ্রক ট্রচগ্রপ ধগ্রর গভীর বনিঃশ্বাস বনে। 
 
–চে আ ার সগ্রে। 
 
ট্রভরা পুিুেোগ্রক বনগ্রয বসাঁবড় ট্রবগ্রয ট্রিািোয উগ্রি যায।  র ট্রখাগ্রে, আবো আগ্রো। 
ট্রকাগ্রণ ট্রকাগ্রণ অন্ধকার। কাগ্রক ট্রিখগ্রি পাগ্রচ্ছ ট্রভরা? ট্রক? হুগ্রগা? ে বা ত? 
 
ট্রভরা ট্রচাঁবচগ্রয ওগ্রি, ট্রক–ট্রক 
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সা গ্রনই একো িবড় েুেগ্রে। িোয িাস। িার বনগ্রচ একো ট্রচযার। 
 
বক  গ্রন কগ্রর ট্রভরা এবগগ্রয যায ট্রচযারোর বিগ্রক। উগ্রি িাাঁড়ায। হাি বাবড়গ্রয িাাঁসো 
গোয পগ্রর ট্রনয। 
 
অকস্মাৎ বখে বখে কগ্রর ট্রহগ্রস ওগ্রি ট্রস। উন্মাি হগ্রয হাসগ্রি থাগ্রক। ট্রচযারো হিাৎ 
পাগ্রযর কাে ট্রথগ্রক সগ্রর যায। 
 
পুিুেো হাগ্রিই ধরা বেে। ট্রসো বেেগ্রক ট্র গ্রেয পগ্রড় ট্রভগ্রে যায। ট্রশষ পুিুে বেে 
ওো। 
 
. 
 
স্কেেযাে ইযাগ্র তর প্রধান কাযতােয। কথা বেগ্রেন িুেন। সযার ে াস ট্রেগ এবিং 
ইনসগ্রপটর ট্র ন। ে াস হগ্রেন সহকারী কব শনার। 
 
ে াস বেগ্রেন, একো অবাস্তব  েনা বগ্রেই  গ্রন হগ্রচ্ছ। পরপর িশেন ট্রোক  ারা 
ট্রগে একো দ্বীগ্রপ, অথচ  ৃিগ্রিহ োড়া ট্রকান েীববি ট্রোক ট্রসখাগ্রন বেে না। েবরিস্ত 
 াথাওযাো ট্রকান  ানুগ্রষর হাি বেে এই কাগ্রণ্ডর ট্রপেগ্রন, িাগ্রি সগ্রন্দহ ট্রনই। 
 
ট্র ন  াথা ট্রনগ্রড় সায োবনগ্রয বেে, সযার আব ও আপনার সগ্রে এক ি। 
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ে াস োনগ্রি চান,  ািাগ্ররর বরগ্রপােত ট্রথগ্রক ট্রকান সূত্র পাওযা ট্রগগ্রে? 
 
–না সযার। 
 
এরপর ট্র ন ট্রকন বকভাগ্রব কাগ্রক হিযা করা হগ্রযগ্রে িার বববরণ ট্রিন। 
 
ওযারগ্রেভ এবিং  ে বা তগ্রক গুবে কগ্রর হিযা করা হগ্রযগ্রে। গুবে ট্রেগ্রগগ্রে একেগ্রনর 
 াথায, অপরেগ্রনর বুগ্রক। 
 
ববগ্রষর সাহাগ্রযয হিযা করা হগ্রযগ্রে িুেনগ্রক। িারা হগ্রেন ব স ট্রিনে এব বে এবিং 
 াসতেন। 
 
রু াে বিগ্রয  ুখ  ুগ্রে বনগ্রেন ট্র ন। পগ্রর বেগ্রেন, ট্রববশ  াত্রায  ুগ্র র ওষুধ খাওযার 
িগ্রে  ারা ট্রগগ্রে রোগ্রসতর স্ত্রী। িার স্বা ীর  ৃিুয  গ্রে কুিাগ্ররর আ াগ্রি। 
 
বববরণ শুনগ্রি শুনগ্রি সযার ে াস নগ্রড়চগ্রড় বগ্রসন। ববস্মগ্রয ট্রচাখ বড় হগ্রয ওগ্রি িার। 
 
ট্র ন বগ্রে চগ্রেন,  গোগ্রসর  াথার খুবে ট্রভগ্রে ট্রগগ্রে। ট্রকান ধারাগ্রো বেবনস বিগ্রয িাগ্রক 
ট্রপেন ট্রথগ্রক আ াি করা হগ্রযবেে। ট্রভরা ট্রেথনতগ্রক  ৃি অবযায কাঁবসর রজু্জগ্রি েুেে 
অবযায পাওযা ট্রগগ্রে। 
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–আচ্ছা, ট্র ভগ্রনর স ুদ্রিীগ্ররর ট্রোগ্রকরা বক বেগ্রে? ে াগ্রসর কপাগ্রে বচোর ট্ররখা পগ্রড়। 
 
–সযার, ওরা বকেু োগ্রন না। িাগ্রির কাে ট্রথগ্রক ট্রকবে োনা ট্রগগ্রে, আওগ্রযন বগ্রে এক 
ভদ্রগ্রোক দ্বীপোর  াবেক। 
 
–িা, ট্রবশ। দ্বীপো ট্রকনার পর সােগ্রগাগ্রের কাে ট্রিা করগ্রি হগ্রযগ্রে? ট্রসসব ট্রক 
কগ্ররবেে? 
 
–আকোগ  বরস নাগ্র  একেন ট্রোক। 
 
এ সম্পগ্রকত িার কাে ট্রথগ্রক বকেু োনা ট্রগগ্রে? 
 
–উপায বেে না। 
 
– াগ্রন? 
 
–ট্রস  ারা ট্রগগ্রে। 
 
 –িার সম্বগ্রন্ধ ট্রখাাঁেখবর ট্রনওযা হগ্রযবেে? 
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–হযাাঁ সযার। ট্রোকো ট্রচারাই কারবাগ্ররর সগ্রে যুি বেে। বকন্তু প্র াগ্রণর অভাগ্রব িাগ্রক 
কখগ্রনা ধরা যাযবন। 
 
-এই  বরস ট্রোকো ট্রকবে বক ওসবই করি? 
 
–না সযার। এ বনগ্রি বিকািাবর কাে করি। িগ্রব ওো বেে িার বাইগ্ররকার ট্রখােস। 
 
– বরস ট্রশষ কগ্রব ট্র ভান বগগ্রযবেে? 
 
–এই হিযাকাগ্রণ্ডর আগ্রগই বগগ্রযবেে। যানীয ট্রোকেনগ্রির ট্রস বুবেগ্রয এগ্রসবেে, ব িঃ 
আওগ্রযগ্রনর বকেু বনু্ধ এখাগ্রন এগ্রস বকেুবিন থাকগ্রবন। ব িঃ আওগ্রযগ্রনর সগ্রে িারা বাবে 
ধগ্ররগ্রেন, পৃবথবী ট্রথগ্রক বববচ্ছন্ন হগ্রযও বকেুবিন বাস করা চগ্রে। কাগ্রেই িু-চারবিগ্রনর 
 গ্রধয ওই দ্বীপ ট্রথগ্রক ট্রকান সিংগ্রকি এগ্রেও বকেু করার িরকার ট্রনই। িারপর ওগ্রির 
বযবযা ব িঃ আওগ্রযনই করগ্রবন। 
 
–এসব কথা ওরা ববশ্বাস কগ্ররবেে? 
 
–ট্রকউ বকেু সগ্রন্দহ কগ্ররবন সযার। ট্রভগ্রবগ্রে এসব বড়গ্রোকগ্রির ট্রখযাে। আওগ্রযগ্রনর 
আগ্রগ বযবন ওই দ্বীপোর  াবেক বেগ্রেন বিবনও প্রাযই ওখাগ্রন পাবেত বিগ্রিন। এগ্রিগ্রত্রও 
িাই িারা সগ্রন্দহ করার  ি বকেু পাযবন। 
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একেু ট্রথগ্র  ট্র ন ট্রির বেগ্রেন, ট্রয ট্রোকো ওগ্রির ট্রবাগ্রে কগ্রর ট্রপৌঁগ্রে বিগ্রযবেে িার 
বকেুো সগ্রন্দহ হগ্রযবেে। 
 
ট্রস বগ্রেগ্রে, আগ্রগ যারা পাবেতগ্রি আসি িারা বেে পরস্পগ্ররর পবরবচি। বকন্তু এবাগ্রর 
যারা বগগ্রযবেে িারা এগ্রক অপরগ্রক বচনি না। আর সকগ্রেই অগ্রনকো শাে প্রকৃবির। 
 
–ও বকেু কগ্ররবেে? 
 
–বিন কগ্রযক পগ্রর ওই দ্বীপ ট্রথগ্রক সাহাযয সিংগ্রকি পাওযা যায। িখন ট্রস ট্রোকেন 
েগ্রড়া কগ্রর ওখাগ্রন উপবযি হয। আর িার িগ্রেই আ রা এই ট্রো হষতক  েনাবে 
োনগ্রি পাবর। 
 
–সাহাযয-সিংগ্রকি কগ্রব পাওযা বগগ্রযবেে? 
 
–১৩ িাবরগ্রখই ট্রপগ্রয বেে। বকন্তু স ুদ্র অশাে থাকায ট্রসবিন ট্রযগ্রি পাগ্ররবন। পরবিন 
সকাগ্রে আবার সিংগ্রকি পাওযা যায। সাহাযযকারীরা ববগ্রকগ্রে ট্রসখাগ্রন বগগ্রযবেে। 
 
-এই িেো এখাগ্রন ট্রপৌঁেগ্রনার আগ্রগই হিযাকারী সাাঁিগ্রর ট্র ভগ্রন ট্রপৌঁগ্রে পাবেগ্রয ট্রগগ্রে 
বকনা খবর ট্রনওযা হগ্রযবেে? 
 
-সাাঁিগ্রর পাোগ্রনা অসম্ভব বেে সযার। ট্রকননা স ুদ্র বেে অশাে। 
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 ে াগ্রসর  ুখ ে শই গম্ভীর হগ্রয পড়বেে। খাবনকিণ বিবন চুপ কগ্রর ট্রথগ্রক বক 
ভাবগ্রেন। পগ্রর বেগ্রেন, ওই ো াগ্রিাগ্রনর বযাপাগ্রর বকেু োনা সম্ভব হগ্রযগ্রে? 
 
-হযাাঁ সযার। 
 
–ওো বকভাগ্রব করা হগ্রযবেে? 
 
কবরগ্রযবেে  বরস। বসগ্রন া-বথগ্রযোগ্ররর কাে কগ্রর এ ন একো প্রবিষ্ঠানগ্রক বিগ্রয। 
 
-ওই ট্ররকগ্র ত ট্রয অপরাধগুগ্রোর কথা বো হগ্রযগ্রে, ট্রসগুগ্রোর ববষগ্রয ট্রখাাঁে ট্রনওযা 
হগ্রযবেে? 
 
–হযাাঁ সযার। রোসত িম্পবি ব গ্রসস িযাব  নাগ্র  এক ভদ্র বহোর বাবড় কাে করগ্রিা। 
ওগ্রির অবগ্রহোগ্রিই নাবক বিবন  ারা যান। 
 
–এরপর আগ্রে ববচারপবি ওযারগ্রেগ্রভর না । 
 
-হযাাঁ ওই না ো আব  ট্রসেন  া োয শুগ্রনবে। ট্রস ট্রোকো ট্রিাষ কগ্ররবেে বিকই, িগ্রব … 
যাক িারপর? 
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–ট্রভরা নাগ্র  একবে ট্র গ্রয একবাবড়গ্রি গভগ্রনতগ্রসর কাে করগ্রিা। ট্রসই বাবড়র ট্রোট্ট 
ট্রেগ্রেবে স ুগ্রদ্র সাাঁিার কােগ্রি বগগ্রয েগ্রে  ুগ্রব  ারা যায। িাগ্রি ট্রভরার ট্রকান হাি বেে 
না। ট্র গ্রযবে বনগ্রের েীবন ববপন্ন কগ্রর িাগ্রক উদ্ধার করার ট্রচষ্টা কগ্ররবেে। ট্র গ্রযবেগ্রক 
ওই বাবড়র সকগ্রেই ভােবাসগ্রিা। 
 
-িারপর? 
 
 ািঃ আর স্ট্রিং-এর কথা বেবে। িার ট্রচম্বার বেে হাগ্রেত স্ট্রীগ্রে।  াোবর বগ্রযস। িগ্রব 
পসার েগ্র বেে ভাে। 
 
িারই ট্রচম্বাগ্রর অপাগ্ররশন ট্রেববগ্রে একবে ট্র গ্রয  ারা যায। িাগ্রি অবশয  ািাগ্ররর ট্রকান 
হাি বেে না। সাগ্রেতনগ্রির হাগ্রি এ ন িু-চারগ্রে ট্রকসগ্রিা  গ্রেই। 
 
এরপর সযার ব স এব বে ট্রিনগ্রের কথা বেবে। িার বাবড়গ্রি কাে করি অবববাবহিা 
একবে ট্র গ্রয। ববযাবত্রগ্রচ ট্রেের িার না । 
 
ববগ্রযর আগ্রগই ট্র গ্রযবে সোনসম্ভবা হগ্রযবেে। একথা োনগ্রি ট্রপগ্রর গৃহকত্রতী িাগ্রক বাবড় 
ট্রথগ্রক িাবড়গ্রয ট্রিন। পগ্রর ট্র গ্রযবে আত্মহিযা কগ্রর। 
 
ট্র গ্রযবেগ্রক এই অবযায িাবড়গ্রয ট্রিওযাো অ ানববক কাে হগ্রযবেে, িাগ্রি ট্রকান সগ্রন্দহ 
ট্রনই। বকন্তু আইগ্রনর ট্রচাগ্রখ ব স এব বে ট্রকান অপরাধ ওখাগ্রনই। 
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–যা ট্রিখবে, ট্রিা ার ওই আওগ্রযন খুাঁগ্রে খুাঁগ্রে এ ন কগ্রযকবে ট্রকস বার কগ্ররবেে যারা 
আইগ্রনর ট্রচাগ্রখ অপরাধী হযবন।  গ্রন হগ্রচ্ছ, রহগ্রসযর  ূে সূত্রো কগ্ররনবন। 
 
ট্র ন আবার িার িাবেকা ট্রথগ্রক বেগ্রি শুরু করগ্রেন,  াোন বগ্রে ট্রয ভদ্রগ্রোক, বিবন 
ট্রোগ্রর গাবড় চাোগ্রি বগগ্রয িুগ্রো বাচ্চাগ্রক চাপা বিগ্রযবেগ্রেন। ট্রসেনয অবশয িাগ্রক 
অথতিে বিগ্রি হগ্রযবেে। 
 
এরপর হে ট্রেনাগ্ররে  গোস। িার সাবভতস ট্ররকত  খুব ভাে। িার অধীগ্রন কাে করগ্রি 
বরচ ে–ট্রস একেন অবিসার। িাগ্রন্সর যুগ্রদ্ধ ট্রস  ারা যায। ট্রেনাগ্ররগ্রের সগ্রে িার 
সম্পকত বেে খুব ভাে। যুদ্ধগ্রিগ্রত্র ট্রিা ক াবেিং অবিসারগ্রির ভুগ্রে অগ্রনক প্রাণহানী  গ্রে 
থাগ্রক। বরচ গ্রের  ৃিুযও বেে এ ন একো  েনা। 
 
-হযাাঁ, খুবই সম্ভব। 
 
–এরপগ্রর হে ট্রলার, ট্রস এককাগ্রে পুবেগ্রস কাে করি। 
 
–হযাাঁ ওগ্রক আব  বচনিা , ে াস বগ্রেন, খুব একো কাগ্রের বেে না। িগ্রব কাযিাকানুন 
কগ্রর কগ্রযকো প্রগ্র াশন বাবগগ্রযবেে। একো বরগ্রপাগ্রেত খুব ট্রগাে াে কগ্রর ট্রিগ্রেবেে–
েযােুর ট্রকস। িার ওপগ্ররই িিারবকর িাবযত্ব বেে। 
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অগ্রনগ্রকর ধারণা িিগ্রে িাাঁক ট্ররগ্রখবেে ইগ্রচ্ছ কগ্ররই। ট্রযাগযিাও ট্রিা ট্রি ন বেে না। 
ট্রবশ, িারপর বগ্রে িাও। 
 
ট্র ন বেগ্রি শুরু করে, পগ্ররর না বে হে, বিবেপ ে বা ত।  াকাবুগ্রকা ধরগ্রনর ট্রোক 
বেে। অগ্রনক ট্রিশ  ুগ্ররও বেে। িগ্রব ট্রকান ট্রবআইনী কাগ্রের বরগ্রপাগ্র েত ট্রনই। 
 
-আচ্ছা, ট্রসই  বরস ট্রোকো ট্রিা  ারা ট্রগগ্রে বেগ্রে, িাই না? 
 
–হযাাঁ, সযার। গি ৮ই আগে। ট্রববশ  াত্রায ওষুধ ট্রখগ্রযবেে। 
 
–ট্রসো বক আত্মহিযা? 
 
–ট্রসো সবিকভাগ্রব বো যাগ্রচ্ছ না। 
 
ে াস গভীর স্বগ্রর বেগ্রেন,বযাপারো ট্রিা খুব েবেে ট্রিখগ্রি পাবচ্ছ। একেন িুেন নয, 
িশ-িশো ট্রোক খুন হে, অথচ ট্রক িাগ্রির খুন করে, ট্রকন করে, ট্রসসব বকেুই োনা 
যাগ্রচ্ছ না-ভারী আশ্চযত বযাপার। 
 
–সযার, একো কথা বেগ্রি চাই 
 
–স্বচ্ছগ্রন্দ, 
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–ট্রক এই হিযাকাগ্রের নাযক িা োনা না ট্রগগ্রেও হিযার কারণো অনু ান করা যায। 
ো াগ্রিান ট্ররকগ্র তর কথা, বনহি বযবিগ্রির না ধা  ইিযাবি পযতাগ্রোচনা কগ্রর ট্রবাো 
যাগ্রচ্ছ, ট্রকান এক বযবির  াথায নযায ববচার সম্পগ্রকত বাবিক ট্রচগ্রপবেে। িার সগ্রে 
ব গ্রশবেে বে ািংসা বৃবি। বকেু বকেু ট্রোগ্রকর অপরাগ্রির কথা ট্রস োনি অথচ আইগ্রনর 
ট্রচাগ্রখ িারা অপরাধী প্রবিপন্ন হযবন। ট্রসই ট্রথগ্রকই ট্রস বিক কগ্রর বনগ্রযবেে বনগ্রেই ঈশ্বর 
সােগ্রব। এ একধরগ্রনর পাগোগ্র াও বো চগ্রে। 
 
খুাঁগ্রে খুাঁগ্রে এ বন িশেগ্রনর না  ট্রস সিংেহ কগ্ররবেে, আইন যাগ্রির শাবস্ত বিগ্রি 
পাগ্ররনবন িগ্রব এই িশেন সবিযকাগ্ররর অপরাধী বকনা, িা ববচার সাগ্রপি। 
 
-এবার  গ্রন হয রহগ্রসযর সূত্রো পাওযা যাগ্রচ্ছ । হুাঁ, িারপর? 
 
–আওগ্রযন বযর কগ্ররবেে, এই িশেন ট্রোকগ্রক প্রাণিে ট্রিগ্রব। িারপর 
সুপবরকবল্পিভাগ্রব ওগ্রির পান্না দ্বীগ্রপ এগ্রন এগ্রক এগ্রক হিযা কগ্রর উধাও হগ্রয যায। 
 
–বকন্তু আওগ্রযন পাোগ্রো বকভাগ্রব? 
 
–এই ট্রিগ্রত্র আ রা িুগ্রো বসদ্ধাগ্রে আসগ্রি পাবর। 
 
–ট্রয ন– 
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–হয আওগ্রযন আগ্রিৌ দ্বীগ্রপ অনুপবযি বেে, নযগ্রিা বনহি িশেগ্রনর  গ্রধয ট্রস বনগ্রেও 
একেন। 
 
ওই দ্বীগ্রপ বক হগ্রযবেে, িা আ াগ্রির পগ্রি োনা সম্ভব নয। িগ্রব অগ্রনগ্রকরই েুকোক 
ট্রেখা বা  াগ্রযবর পাওযা ট্রগগ্রে। ট্রভরা, এব বে ওযারগ্রেভ এবিং ট্রলার এর বববভন্ন ট্রেখার 
 গ্রধয বকেু ব ে খুাঁগ্রে পাওযা যায। 
 
ট্রসই অনুযাযী  ৃিুযগুগ্রো পরপর এভাগ্রব  গ্রে– াসতেন, রোগ্রসতর স্ত্রী, ট্রেনাগ্ররে  গোস 
রোসত, এব বে ট্রিনে এবিং ওযারগ্রেভ। 
 
ট্র ন একেু থা ে।  াথা নি কগ্রর বক ভাবে। পরিগ্রণ বেে ট্রভরা িার  াগ্রযবরগ্রি 
বেগ্রখগ্রে,  ািারগ্রক খুাঁগ্রে পাওযা যাগ্রচ্ছ না। ে বা ত আর ট্রবার ট্রসই রাগ্রি িাগ্রক খুাঁেগ্রি 
ট্রবর হয। 
 
ট্রলারও িার ট্রনােবইগ্রি বেগ্রখগ্রে,  ািার বনরুগ্রেশ। এরপর এসম্পগ্রকত ট্রকউ আর ট্রকান 
কথা ট্রেগ্রখনবন। 
 
এখন সযার,  ািার ট্রয এই বিনেনগ্রক হিযা কগ্রর বনগ্রে েগ্রে  ুগ্রব আত্মহিযা কগ্ররগ্রে 
িা বো যাগ্রব না। ট্রকন না,  ািারগ্রক েে ট্রথগ্রক িুগ্রে আনা হগ্রযগ্রে এবিং বেোর ওপগ্রর 
রাখা হগ্রযগ্রে। িাহগ্রে ট্রিখা যাগ্রচ্ছ ট্রকউ িখগ্রনা ট্রবাঁগ্রচবেে। 
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ট্রলার আর ট্রভরাগ্রক হিযা করার পর ে বা ত আত্মহিযা কগ্ররগ্রে–এরক  ভাবাও সম্ভব 
হগ্রচ্ছ না কারণ িাহগ্রে বরভেভারো িার কাগ্রে পাওযা ট্রযি। ট্রসো পাওযা ট্রগগ্রে 
ওযারগ্রেগ্রভর  গ্রর। 
 
-আচ্ছা, ট্রসোগ্রি ট্রকান োপ পাওযা ট্রগগ্রে? 
 
হা সযার, ট্রভরার হাগ্রির োপ পাওযা ট্রগগ্রে। 
 
–গেগ্রগাে ট্রিা ব েগ্রে না ট্রিখবে। 
 
–গেগ্রগাে আরও একগ্রিগ্রত্রও পাওযা যাগ্রচ্ছ। যবি ধরা যায ট্রভরা ে বা তগ্রক গুবে কগ্রর 
হিযা করার পর ট্রলারগ্রক পাথর েুাঁগ্রড় বনহি কগ্ররগ্রে। বকন্তু িার পরই সূত্র বোঁগ্রড় যাগ্রচ্ছ। 
 
ট্রভরার পাগ্রযর োপ পাওযা ট্রগগ্রে একো ট্রচযাগ্রর অথচ ট্রস ট্রচযারো িার পাগ্রযর বনগ্রচ 
বেে না। ট্রচযারো পাওযা ট্রগগ্রে  গ্ররর এক ট্রকাগ্রণ। 
 
–এ কী কগ্রর সম্ভব? 
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–আ ারও বেজ্ঞাসা ট্রসোই। যাই ট্রহাক, সবগ্রশগ্রষ ট্রলাগ্ররর কথা বেবে। যবি ধগ্রর বনই 
ট্রস  ে বা তগ্রক গুবে কগ্রর হিযা কগ্রর এবিং পগ্রর ট্রভরাগ্রক আত্মহিযায প্রগ্ররাবচি কগ্রর 
বনগ্রে আত্মহিযা কগ্ররগ্রে, িাহগ্রে ট্রগাে াে থাকগ্রে। 
 
–বক রক ? 
 
–ট্রস  ারা ট্রগগ্রে একো পাথগ্ররর আ াগ্রি, ট্রসো েুাঁগ্রড়  ারা হগ্রযবেে ট্রপেন বিক ট্রথগ্রক। 
িাহগ্রে পাথরো ট্রক েুাঁগ্রড়  ারে? 
 
-হযাাঁ, বিক কথা। 
 
–সব ব বেগ্রয বযাপারো িাহগ্রে িাাঁড়াগ্রচ্ছ এরক , আওগ্রযন িশেনগ্রক হিযা কগ্রর বনগ্রে 
ওই দ্বীগ্রপ বেে। িারপর িার আর ট্রকান হবিশ পাওযা যাযবন। ট্র ভগ্রনর ট্রোকগ্রির িৃঢ় 
ববশ্বাস, প্রথ , সাহাযয-সগ্রঙ্কি পাবার পর ট্রথগ্রক উদ্ধারকারী িে ট্রপৌঁেবার আগ্রগ পযতে 
ওখান ট্রথগ্রক পাোযবন। 
 
এই পবরবযবিগ্রি পান্না দ্বীগ্রপর  ৃিুয-রহগ্রসযর স াধান আগ্রিৌ সম্ভব নয। এই  েনা 
রহসযাবৃিই ট্রথগ্রক যাগ্রব। 
 
-আব ও ট্রভগ্রব পাবচ্ছ না, ট্রক এই রহগ্রসযর নাযক? 
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. 
 
েবন্থগ্র াচন 
 
 একো  ােধরার োগ্রে  াগ্রের সগ্রে একো কাগ্রচর ট্রবািে পাওযা বগগ্রযবেে। ট্রবািগ্রের 
বেবপ খুগ্রে িার  গ্রধয একো ট্রেখা পাওযা বগগ্রযবেে। োহাগ্রের  াবেক ট্রসই ট্রেখা 
কাগে স্কেেযাণ্ড ইযাগ্র ত পাবিগ্রয ট্রিয। বনগ্রচ ট্রসই ট্রেখাো ট্রিওযা হে। 
 
. 
 
আ ার এই স্বীকাগ্ররাবি স ুগ্রদ্র ভাবসগ্রয বিবচ্ছ। যবি এো কাগ্ররার হাগ্রি পগ্রড় ভাে নইগ্রে 
হযগ্রিা ট্রঢউগ্রযর ধাক্কায পাথগ্রর ট্রেগ্রগ ট্রভগ্রে স ুগ্রদ্র ট্রভগ্রস যাগ্রব। 
 
অবশয িাহগ্রে  ন্দ হয না। 
 
ট্রেগ্রেগ্রবো ট্রথগ্রকই একো বনষু্ঠরিা আ ার  গ্রধয আত্মপ্রকাশ কগ্ররবেে। অকারগ্রণ 
ট্রপাকা াকড়গ্রির কষ্ট বিগ্রি আ ার ভাে োগি। 
 
বড় হগ্রয এই ভাবোর প্রকাশভেী পাগ্রল্ট বেে। িখন আ ার  গ্রধয সোগ হগ্রযগ্রে। 
নযাযগ্রবাধ। ভাে এবিং  ন্দগ্রক ববচার করগ্রি বশগ্রখবে। 
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বনরপরাধ ট্রপি সহানুভূবি। আর অপরাধীর প্রবি হিা  বনিতয। ট্রেগ্রেগ্রবোর বনষু্ঠরিা বা 
বে ািংসা ব গ্রশ থাকি এই বনিতযিার  গ্রধয। 
 
ভাগযেগ্র , নযাযনীবি এবিং িণ্ডনীবি িুই স ানভাগ্রব প্রগ্রযাগ করবার অবধকার আব  ট্রপগ্রয 
বগগ্রযবেো , অথতাৎ আ ার হাগ্রি বেে ববচাগ্ররর িণ্ড! আ ার যাবিীয কাযতকোপ বেে 
আইগ্রনর আবঙনাগ্রক ব গ্রর। 
 
আইনশাস্ত্র সম্পগ্রকত আ ার গভীর জ্ঞাগ্রনর প্রশিংসা সকগ্রে করগ্রেও, অগ্রনগ্রক বনষু্ঠর েে 
বগ্রেও কোি করি আ াগ্রক। কথাোর  গ্রধয অবশযই সভযিা বেে। ট্রকান বনরপরাধী 
আ ার কাগ্রে কখগ্রনা সাো পাযবন। 
 
িার ববরুগ্রদ্ধ যি প্র াণই িাাঁড় করাগ্রনা ট্রহাক না ট্রকন, আইগ্রনর সূক্ষ্মববচাগ্রর িাগ্রক আব  
 ুি কগ্রর এগ্রনবে। 
 
আবার প্রকৃি অপরাধী, আ ার হাগ্রি কখগ্রনা ট্ররহাই পাযবন। আব  িার উপযুি 
িণ্ডববধান কগ্ররবেগ্রনর  া োরভাগ্রব ট্রবকসুর খাে 
 
ট্রসেগ্রনর  া োোর কথাই ধরা যাক। ট্রস বনগ্রে িার বিবয সুন্দরভাগ্রব ট্রপশ কগ্ররবেে। 
িার ট্রকৌসুেীও সুন্দরভাগ্রব ট্রকস সাবেগ্রয িাগ্রক বনগ্রিতাষ প্র াণ করবার ট্রচষ্টা কগ্ররগ্রে। 
সকগ্রেরই ধারণা বেে ট্রসেন ট্রবকসুর খাোস ট্রপগ্রয যাগ্রব। 
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বকন্তু আইগ্রনর চুেগ্রচরা ববচাগ্রর আব  িাগ্রক চর  সাো বিগ্রযবে। প্রথগ্র  এই  া ো বনগ্রয 
বকেু স াগ্রোচনা হগ্রেও পগ্রর এই  া ো োত্রগ্রির পািযপুস্তগ্রক যান ট্রপগ্রযগ্রে উৎকৃষ্ট 
ববচাগ্ররর বনিশতন বহগ্রসগ্রব। 
 
একস য এেোস ট্রথগ্রক অবসর বনো । এবিগ্রক স্বাযযও ভাে যাবচ্ছে না। বুেগ্রি 
পারবেো  আ ার স য িুবরগ্রয আসগ্রে। 
 
একবিন এক  ািাগ্ররর সগ্রে কথা হবচ্ছে। বিবন কথা প্রসগ্রে োনাগ্রেন, অগ্রনক  ানুষই 
এ ন বকেু অপরাধ কগ্রর, আইন িাগ্রক ট্রসেনয সাো বিগ্রি পাগ্রর না, িখনই বিবন 
রোসত িম্পবির  েনাো বেগ্রেন। 
 
এক ভদ্র বহোর বাবড়গ্রি িারা কাে করগ্রিা। ওরা িার ট্রসবা-যত্ন করি। ট্রসই  বহো। 
কৃিজ্ঞিার বগ্রশ ওগ্রির নাগ্র  উইে কগ্রর ট্রগগ্রেন, রোসত িম্পবি িা োনগ্রি ট্রপগ্ররবেে। 
 
স্বাভাববক  ৃিুযর বযাপারো অবনবশ্চি। এিবিন িারা অগ্রপিা করগ্রি রাবে বেে না। 
সুগ্রযাগ্রগর অগ্রপিায রইে। 
 
ভদ্র বহো অসুয হগ্রে িাগ্রক ববগ্রশষ ধরগ্রনর একো ওষুধ খাওযাগ্রি হগ্রিা। একবার 
অসুযিার স গ্রয িারা িাগ্রক িা খাওযাগ্রো না। িগ্রে বিবন  ারা যান। 
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রোসত িম্পবির অপরাধ বকন্তু ট্রোগ্রক বুেগ্রি পারে না। ওরা বযস্তভাগ্রব  ািাগ্ররর কাগ্রে 
েুগ্রোেুবে কগ্ররগ্রে, িাগ্রির বযাকুেিা, কান্না ইিযাবি ট্রিগ্রখ ট্রকউই িাগ্রির সগ্রন্দহ করগ্রি 
পারে না। 
 
এই  েনা ট্রশানার পর আ ার ট্রভিগ্ররর নীবিগ্রবাধ এবিং বে ািংসা প্রবৃবি একই সগ্রে 
ট্রযন  াথাচাড়া বিগ্রয উিে। 
 
বিক করো , আইন যাগ্রির সাো বিগ্রি পাগ্ররবন, আব  এ ন ট্রোকগ্রির খুাঁগ্রে বার 
করগ্রবা। বনগ্রের হাগ্রিই িাগ্রির শাবস্তববধান করব। 
 
পি যতািায এবিং সা াবেক প্রবিষ্ঠায গণয ানয এ ন বহুগ্রোগ্রকর সগ্রেই আ ার আোপ-
পবরচয বেে। িাগ্রির কাে ট্রথগ্রক ট্রগাো িগ্রশক  েনা আব  বার কগ্রর বনো । 
 
বক কগ্রর এই  েনাগুগ্রো সিংেহ করো  িা ট্রবাোবার েনয িু-একবে  েনা উগ্রল্লখ 
করবে। 
 
একবিন এক ট্রপ্রৌঢ়া নাগ্রসতর সগ্রে  িযপাগ্রনর অপকাবরিা ববষগ্রয কথা হবচ্ছে। কথা 
প্রসগ্রে বিবন এক  ািাগ্ররর কথা োনাগ্রেন। 
 
এই ভদ্রগ্রোক একবিন  িযপ অবযায এক ট্ররাগীগ্রক অপাগ্ররশন কগ্ররন। অপাগ্ররশগ্রনর 
ত্রুবের েনয রুগীবে  ারা যায। 
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ভদ্র বহো অসিকত  ুহূগ্রিত ট্রসই  ািাগ্ররর পবরচয প্রকাশ কগ্রর ট্রিগ্রেন। ট্রসই  ািারই 
হগ্রেন আর স্ট্রিং। িার ট্রচম্বার হাগ্রেত বস্ট্রগ্রে। 
 
একবিন এক োগ্রব িুই ট্রিৌবে অবিসাগ্ররর সগ্রে আোপ হয। িাগ্রির কাে ট্রথগ্রক 
ট্রেনাগ্ররে  গোগ্রসর কাবহনী োনগ্রি পাবর। 
 
এক প্রািন সহক তী োবনগ্রযবেগ্রেন বিবেপ ে বাগ্র তর কাবহনী। 
 
ট্রিনে এব বে বেগ্রেন নীবিবাবগশ  বহো। ট্রসই েনয অেিঃসত্ত্বা ববযাবত্রগ্রচ ট্রেোরগ্রক বাবড় 
ট্রথগ্রক িাবড়গ্রয বিগ্রি বদ্বধা কগ্ররনবন। 
 
আ াগ্রির স াগ্রে এ ন বহু ধনী বযবি রগ্রযগ্রেন যারা অগ্রথতর ট্রোগ্রর যা বকেু কগ্রর 
ট্রবড়ান। আইন বা নীবির ট্রিাযাক্কা কগ্ররন না। 
 
এ বন একেন হগ্রেন অযান্টবন  াসতেন। এগ্রির কাগ্রে সাধারণ  ানুগ্রষর  ূেয কানাকবড়ও 
নয। 
 
কাগ্রে বা িাবযগ্রত্ব অবগ্রহোগ্রক আব  গুরুির অপরাধ  গ্রন না কগ্রর পাবর না। আব  
িাগ্রির ি া করগ্রি পাবর না। েযাণ্ডর  া ো প্রসগ্রে এ ন একেগ্রনর না  শুগ্রনবেো , 
বিবন হগ্রেন পুবেস ইনসগ্রপটর ট্রলার। 
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একবার আগ্র বরকা যাবার পগ্রথ োহাগ্রে আোপ হগ্রযবেে ট্রভরার ট্রপ্রব ক হুগ্রগার সগ্রে। 
ট্রস একেু ট্রববশ  ি ট্রখগ্রয ট্রিগ্রেবেে, ট্রসই অবযায ট্রভরার সবকথা আ াগ্রক োনায। 
ট্রভরাগ্রক। ট্রস আগ্রো ভােবাগ্রস। বকন্তু িার অপরাধগ্রক ট্রকানবিনই ি া করগ্রি পারগ্রব 
না। 
 
আ ার িাবেকার িশ  অপরাধী হে  বরস। ট্রস নানাপ্রকার বনবষদ্ধ কাে করি। 
ট্রচারাই াগ্রের কােোই প্রধান। 
 
ট্রোগ্রকর ট্রচাগ্রখ িাাঁবক ট্রিবার েনয বিকািাবরর আড়াে বনগ্রযবেে। পুবেস সবিক প্র াগ্রণর 
অভাগ্রব িাগ্রক ট্রকানবিন ধরগ্রি পাগ্ররবন। 
 
না গুগ্রো সিংেহ হবার পর, একো পবরচ্ছন্ন পবরকল্পনা েগ্রক ট্রিেো । ট্রসই  ি পান্না 
দ্বীপো বকগ্রন ট্রিেো । িারপর  বরসগ্রক বিগ্রয সাোগ্রনা-ট্রগাোগ্রনার কােোও কবরগ্রয 
বনো । এরপর হাি বিো  আসে কাগ্রে। অগ্রনক ট্রভগ্রববচগ্রে সুগ্রকৌশগ্রে ওগ্রির 
িশেনগ্রক আ ন্ত্রগ্রণর বযবযা কগ্রর ট্রিেো । ওরা সকগ্রে রাবে হগ্রব বকনা, এবযাপাগ্রর 
আশঙ্কা বেে। িা িূর হে ওগ্রির সায ট্রপগ্রয। 
 
প্রথ  ধাগ্রপ সিে হওযায ট্রবশ স্ববস্তগ্রবাধ করো । 
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পান্না দ্বীগ্রপ একই বিগ্রন অথতাৎ ৮ই আগে হাবের হবার অনুগ্ররাধ োনাগ্রনা হগ্রযবেে। 
বোবাহুেয, এই িগ্রে আব ও বেো । 
 
হাগ্রির কাগ্রেই বেে  বরস, আইগ্রনর ট্রচাগ্রখ িাাঁবক-ট্রিওযা অপরাধী। পান্না দ্বীগ্রপ যাবার 
আগ্রগ িার বযবযাো করগ্রি হে। 
 
পান্না দ্বীগ্রপ যাবার আগ্রগর বিন  বরস আ ার কাগ্রে এগ্রসবেে। আব  োনিা  ট্রস প্রাযই 
বিহেগ্র  ট্রভাগ্রগ। 
 
িার অবিশয কুশেকা ী আব , এ ন ভান করগ্রি হে আ াগ্রক। োনাো , আব  ট্রয 
ওষুধ ট্রখগ্রয বিহেগ্র র ট্ররাগ ুি হগ্রযবে, ট্রসো ট্রখগ্রে ট্রস-ও উপকার ট্রপগ্রি পাগ্রর। 
 
আ াগ্রক ধনযবাি োবনগ্রয ট্রস ওষুগ্রধর না ো বেগ্রখ ট্রিবার েনয অনুগ্ররাধ োনাে। 
 
আব  আগ্রগই িার েনয একো কড়া  ুগ্র র কযাপসুে বকগ্রন এগ্রন ট্ররগ্রখবেো । েযার 
হািগ্রড় ট্রসো বার কগ্রর িার হাগ্রি বিগ্রয ভাে  ানুগ্রষর  ি োনাো , একো আ ার 
কাগ্রে বেে, এো ট্রস ট্রখগ্রি পাগ্রর। 
 
রাগ্রি শুগ্রি যাবার আগ্রগ কযাপসুেো ট্রখগ্রি হগ্রব ট্রস-কথাও  বরসগ্রক োবনগ্রয বিো । 
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আব  োবন ট্রস আ ার বনগ্রিতশ গ্রিাই কযাপসুেো ট্রখগ্রযবেে এবিং ট্রস-রাগ্রির  ু ই িার 
ট্রশষ  ু  হগ্রযবেে। 
 
পান্না দ্বীগ্রপ যাবার পর বিক করো  যাগ্রির অপরাধ গুরুির, িাগ্রিরই আগ্রগ সবরগ্রয 
বিগ্রি হগ্রব। আর  ৃিুযর আগ্রগ যাগ্রি ভয ও  ানবসক যন্ত্রণায ববধ্বস্ত হয, ট্রস বযবযাও 
করগ্রি হগ্রব। 
 
 াসতেন োকার গরগ্র  িার অপরাগ্রধর কথা ভুগ্রে থাকবার ট্রচষ্টা করি। িাই প্রথগ্র ই 
ট্রগে ট্রস। 
 
এরপর ট্রগে রোগ্রসতর স্ত্রী। যবিও স্বা ীর বনগ্রিতগ্রশই ট্রস সববকেু করগ্রি বাধয হগ্রযবেে। 
 
রোগ্রসতর স্ত্রী ও  াসতেগ্রনর  ৃিুযযন্ত্রণা ক  বেে। 
 
োগ্র াগ্রিান ট্ররক ত চেবার স য সকগ্রে যখন অনয নস্ক ববভ্রাে অবযায বেে, ট্রসই 
স য  াসতেগ্রনর পানপাগ্রত্র সাযানাই  ব বশগ্রয বিো । চু ুক ট্রিবার সগ্রে সগ্রেই িার 
 ৃিুয হে। 
 
োগ্র াগ্রিাগ্রনর অবভগ্রযাগ শুগ্রন রোগ্রসতর স্ত্রী অসুয হগ্রয পড়গ্রে িার েনয িযাবণ্ড বনগ্রয 
আগ্রস রোসত। সকগ্রের অেগ্রিয িাগ্রি ট্রববশ  াত্রায  ুগ্র র ওষুধ ব বশগ্রয বিো । 
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িখগ্রনা পযতে  ৃিুযর বযাপাগ্রর কাগ্ররা  গ্রন ট্রি ন ববভীবষকা োগ্রগবন। কাগ্রেই ট্রকউই বকেু 
সগ্রন্দহ করগ্রি পারে না। 
 
ট্রেনাগ্ররে  গোগ্রসর  ৃিুযোও আকবস্মকভাগ্রব  বেগ্রযবেো , বিবন ববগ্রশষ কষ্ট পানবন। 
স ুদ্রিীগ্রর আব  িার ট্রপেগ্রন বগগ্রয িাাঁবড়গ্রযবেো , বকেুই ট্রের পানবন। বারান্দা ট্রথগ্রক 
সিকতভাগ্রবই ট্রববরগ্রয বগগ্রযবেো , অনযরা ট্রকউ বুেগ্রিই পাগ্ররবন। 
 
দ্রুিহাগ্রি কােো ট্রশষ কগ্ররই আবার বারান্দায বিগ্রর এগ্রসবেো । 
 
১০ই আগে সকাগ্রে অভযাস ি িাবড় কাব গ্রয রোসত বনগ্রচ বগগ্রয রান্না গ্ররর কাগ্রে হাি 
োগায। কাি িরকার হওযায কাোরী বিগ্রয বকেু কাি কােে। ট্রসই স য বনিঃশগ্রে ট্রপেন 
ট্রথগ্রক বগগ্রয কুিাগ্ররর এক আ াগ্রি িাগ্রক বচরিগ্রর  ু  পাবড়গ্রয বিো । 
 
সকগ্রে যখন রোগ্রসতর ট্রখাাঁগ্রে েুগ্রোেুবে করগ্রে, আব  কাঁক বুগ্রে েম্বাগ্র তর  গ্রর বগগ্রয িার 
বরভেবারো বনগ্রয এো । ট্রসো ট্রকাথায রাখগ্রিা আব  োনিা । 
 
প্রািরাগ্রশর ট্রেববগ্রে এব বের কবিগ্রি  ুগ্র র ওষুধ ব বশগ্রয বিগ্রযবেো । খুব সাবধানিার 
সগ্রে একােো আ াগ্রক করগ্রি হগ্রযবেে। 
 
কবি পান কগ্ররই বিবন আধা অনচিনয হগ্রয পগ্রড়ন। ট্রসই অবযায িাগ্রক একো ট্রপগ্রয 
ইনগ্রেকশন বিগ্রয িার শরীগ্রর কড়া সাযানাই  সবেউশন ঢুবকগ্রয বিো । 
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এই  েনাগ্রক অনযরূপ ট্রিবার উগ্রেগ্রশয আ াগ্রক িুগ্রো ট্র ৌ াবের সাহাযয বনগ্রি হগ্রযবেে। 
এবযবযা আব  আগ্রগই কগ্রর ট্ররগ্রখবেো । 
 
এিগুগ্রো  ৃিুযর পর পরা গ্রশতর েগ্রে সকগ্রের  গ্রন সগ্রন্দহ ঢুবকগ্রয বিো । আ ার 
আ বন্ত্রি অবিবথরা পরস্পরগ্রক সগ্রন্দহ করগ্রি শুরু করে। 
 
এই সূগ্রত্রই  র িল্লাশী হে। রোগ্রসতর বরভেভার পাওযা ট্রগে না। ট্রসো যাগ্রি খুাঁগ্রে 
পাওযা না যায ট্রসেনয আব  েুবকগ্রয ট্ররগ্রখবেো  নিুন ববসু্কগ্রের বেগ্রনর  গ্রধয। ট্রেগ্রবে 
োগাগ্রনা বেে বগ্রে ট্রকউ ট্রসবিগ্রক বিগ্ররও িাকাযবন। 
 
এরপর এই হিযা-নােগ্রকর এক বববচত্র িৃগ্রশযর অবিারণা করো । 
 
 ািাগ্ররর  গ্রনাভাব আব  োনিা । পরপর কগ্রযকো  েনায িার ভূব কা অগ্রনগ্রকরই 
সগ্রন্দহ উগ্রদ্রক কগ্ররবেে। 
 
ট্রসই অবযায িাগ্রক োনাো  হিযাকারীগ্রক ধরার েনয একো পবরকল্পনা কগ্ররবে, িার 
সাহাযয আ ার িরকার। 
 
 ািার এক কথায রাবে হগ্রয ট্রগগ্রেন। িখন িাগ্রক োনাো , পর পর  ৃিুযর  েনাগ্রিা 
 গ্রেই চগ্রেগ্রে। এরপর আব   ারা ট্রগবে এ ন ভাগ্রব পগ্রড় থাকব। ট্রকউ সগ্রন্দহ করগ্রব 
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না। আপবন আ াগ্রক পরীিা কগ্রর  ৃি বগ্রে ট্র াষণা করগ্রবন। আপবন বেগ্রে আর ট্রকউ 
সগ্রন্দহ করগ্রব না। 
 
বিবন বকেু াত্র সগ্রন্দহ করগ্রেন না। িাগ্রক িখন পবরকল্পনাো খুগ্রে োনাো । 
 
পবরকল্পনা  ি ট্রসবিন সন্ধযায আগ্রো জ্বেে না। ট্র া বাবি জ্বাোগ্রনা হে। ট্রভরাগ্রক 
ওপরিোয ভয ট্রিখাবার বযবযা কগ্রর রাখা বেে। ট্রস ট্রচাঁচাগ্র বচ েুড়গ্রিই সকগ্রে িাগ্রক 
বনগ্রয বযস্ত হগ্রয পড়ে। 
 
আব  ট্রসই স য আ ার  গ্রর বগগ্রয  রার ভান কগ্রর পগ্রড় রইো । যথারীবি  ািার 
আ াগ্রক পরীিা কগ্রর  ৃি বগ্রে ট্র াষণা করগ্রেন। 
 
ট্রসই রাগ্রিই িুগ্রোর স য চুবপচুবপ ট্র গ্রক  ািারগ্রক  র ট্রথগ্রক বার কগ্রর বনগ্রয ট্রগো । 
েরুরী পরা শত আগ্রে বগ্রে িাগ্রক স ুগ্রদ্রর ধাগ্রর বেোর আড়াগ্রে বনগ্রয ট্রগো । 
 
ট্রসখাগ্রন আগ্রোচনার িাাঁগ্রক সগ্রোগ্রর ধাক্কা ট্র গ্রর  ািারগ্রক বেোর ওপর ট্রথগ্রক বনগ্রচ 
ট্রিগ্রে বিো । 
 
বাবড়গ্রি বিগ্রর এগ্রস ট্রির  ািাগ্ররর  গ্রর ট্রগো । ট্রবরুবার স য একেু শে করো  
ইগ্রচ্ছ কগ্ররই। 
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ট্রলার ভাবে,  ািার বাইগ্রর ট্রগগ্রেন। আব  বসাঁবড়র িোয েুবকগ্রয পগ্রড়বেো । ট্রলার 
আর  ে বা ত যখন  ািারগ্রক খুাঁেগ্রি বাইগ্রর ট্রগে, আব  ট্রির আ ার  গ্রর বগগ্রয  ৃগ্রির 
ভূব কা েহণ কবর। 
 
িার আগ্রগ অবশয েম্বাগ্র তর  গ্ররর েযাগ্রর িার বরভেভারো ট্ররগ্রখ আবস। 
 
এরপর বাবক রইে বিনেন। ট্রভরা,  ে বা ত এবিং ট্রলার। এগ্রির বিনেগ্রনর  গ্রনই ভয 
আিঙ্ক, অববশ্বাস। 
 
ট্রভরা আর  ে বা ত বাবড়গ্রি ট্রযগ্রি চাইে না। ট্রলার একাই বিগ্রর ট্রগে। 
 
আব  পাথর বনগ্রয প্রস্তুি হগ্রযই বেো । কাোকাবে আসগ্রিই েুাঁগ্রড়  ারো । বুগ্রড়া 
বযগ্রসও বনশানা এিেুকু িসকাযবন, আশ্চযত। ট্রলার ট্রশষ হগ্রয ট্রগে। 
 
এরপর আ ার ট্রচাগ্রখর সা গ্রনই বুবদ্ধ িী ট্রভরা ে বা তগ্রক গুবে কগ্রর  ারে। স্বাভাববক 
ভাগ্রবই িাগ্রির িুেগ্রনর  গ্রধয ভুে ট্রবাোবুবে িীি হগ্রয উগ্রিবেে। 
 
এবাগ্রর ট্রভরা একা হগ্রয ট্রগে। স স্ত দ্বীগ্রপ ট্রস একা েীববি  ানুষ। 
 
িার এক াত্র প্রবিগ্রবশী কিগুগ্রো  ৃিগ্রিহ। এই পবরবযবি এবিং িার বনগ্রের  গ্রনর 
পাপ-হুাঁগ্রগার প্রবি প্রিারণা, হুগ্রগার ভাইগ্রপার হিযা এবিং সবতগ্রশষ ে বা তগ্রক হিযা–সব 
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ব গ্রেব গ্রশ িার  গ্রনর ওপর প্রচণ্ড প্রবিবেযার সৃবষ্ট করে। ট্রস  ানবসক ভারসা য 
হাবরগ্রয ট্রিেে। 
 
ট্রশষ িৃশযো পবরকল্পনা  ি সাবেগ্রয ট্ররগ্রখবেো । ট্রভরা প্রিযাবশিভাগ্রবই আত্মহিযায 
প্রবৃি হে। আব  িার পাগ্রযর বনচ ট্রথগ্রক ট্রচযারো বনগ্রয ট্রিযাগ্রের কাগ্রে সবরগ্রয 
রাখো । 
 
. 
 
আ ার এই স্বীকাগ্ররাবি কাগ্রচর ট্রবািগ্রে ভগ্রর স ুগ্রদ্রর েগ্রে ভাবসগ্রয ট্রিওযা হগ্রব। 
ট্রবািগ্রের  ুখ বেবপ আেগ্রক সীে কগ্রর ট্রিব। 
 
গিকােই ওরা বিনেন, ে বা ত, ট্রভরা আর ট্রলার দ্বীপ ট্রথগ্রক সাহাযয সগ্রঙ্কি 
পাবিগ্রযবেে। উপকূে ট্রথগ্রক সাহাযযকারী িে চগ্রে আসার আগ্রগই আ াগ্রক বাবক কােেুকু 
ট্রশষ করগ্রি হগ্রব। 
 
আ ার পাঁবসগ্রন চশ ার ক তো সাধারণ সুগ্রিা নয। ইোবেক। এই ক তো যাগ্রি বাইগ্রর 
থাগ্রক ট্রসভাগ্রব চশ াো শি খাগ্রপ ভগ্রর রাখগ্রি হগ্রব। 
 
আ ার ববোনা ট্রথগ্রক িরোর িূরত্ব খুবই সা ানয। িরোর হািগ্রের সগ্রে কা তো 
অেগ্রিাভাগ্রব োগাগ্রনা থাকগ্রব। 
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আব  ববোনায বগগ্রয ট্রশাব। চশ ার খাপো রাখব আ ার পাগ্রযর িোয। আর ইোবেক 
ক তোর সগ্রে বরভেবারো ট্রবাঁগ্রধ ট্রনগ্রবা। 
 
বরভেভাগ্রর রগ্রযগ্রে ট্রভরার হাগ্রির োপ। রু াে েবড়গ্রয ওো ধরব। িারপর  াথা েিয 
কগ্রর বেগার বেগ্রপ ট্রিব। 
 
ট্রয  েনাো  েগ্রব িা িাাঁড়াগ্রব এরক –আ ার হাি এবেগ্রয পড়গ্রব। ট্রসই োাঁকুবনগ্রি 
িরোর হািে ট্রথগ্রক ক তো খগ্রস পড়গ্রব, আর কগ্র তর োগ্রন বরভেভার বেেগ্রক িরোর 
কাগ্রে বগগ্রয পড়গ্রব, রু ােো খাগ্রের কাোকাবে পগ্রড় থাকব। 
 
বনখুাঁি বশল্পসম্মি একো  ৃিুয। এো ট্রয একো আত্মহিযার  েনা িা ট্রকউই বুেগ্রি 
পারগ্রব না। 
 
আ ার  ৃিুযর ট্রয বববরণ ট্রভরা এবিং আগ্ররা কেগ্রনর  াগ্রযরীগ্রি ট্রেখা আগ্রে, িার সগ্রে 
এই  ৃিুযর ট্রকান অব ে থাকগ্রব না। 
 
পুবেস যগ্রথষ্ট ববেগ্রম্বই সোগ হবার সুগ্রযাগ পাগ্রব। বকন্তু িারা বক পান্না দ্বীগ্রপর হিযা 
রহগ্রসযর ট্রকান বকনারা করগ্রি পারগ্রব? 
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িগ্রব একো সূত্র িাগ্রির েনয রগ্রযগ্রে। ট্রয িশেন ট্রোক এই দ্বীগ্রপ এগ্রসবেে, িাগ্রির 
 গ্রধয, একেন বেে সমূ্পণত বনরপরাধ। আর ট্রসই হে বাবক নেগ্রনর হিযার নাযক। 
 
এই কথায ট্রকান ব থযা ট্রনই। অিগ্রর অিগ্রর সবিয। 
 
উদ্ধারকারী িে এবিং পুবেস সহ বকেু ট্রকৌিূহেী  ানুষেন যখন এই দ্বীগ্রপ আসগ্রব িখন 
িারা পাগ্রব িশো  ৃিগ্রিহ আর িশো ভাো পুিুে। 
 
আ ার ববশ্বাস পুবেস এই রহগ্রসযর বকনারা করগ্রি বযথত হগ্রব। পান্না দ্বীগ্রপর হিযারহসয 
রহসয য হগ্রযই ট্রথগ্রক যাগ্রব। 
 
–েগ্ররন্স ওযারগ্রেভ 
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