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০১. 
 
শুক্রবার সকাল ছ’টা তেররা মিমিরট বড়সড় িারের চকু্ষর াড়া খুলরেই বরাবররর িরো 
লুমস এ্যাঙ্গকযারটল সমূ্পর্ণরূরে মিদ্রা কামটর়ে ত রে উঠরলি এ্বং তচাখ খুলরে যেক্ষর্ 
তেমর, তচাখ তখালার সরঙ্গ সরঙ্গ োর সো বযস্তেৎের িি সিসযা সিাধারি ঝাাঁমের়ে 
েড়ল। আরলাচিার প্রর়ো রিই খুড়েুরো তবাি মিডরে হাডণ কযাসলরক তডরক 
োমঠর়েমছরলি এ্বং তস-ও েেকাল হরলারে এ্রস হাম র হর়ে তেরছ। েৃহকত্রী 
এ্যাঙ্গকযারটল চটেট শযযা েযাে করর, মির র অমিন্দ্যসুন্দ্র কাাঁরধর ওের মশমিল হর়ে 
েড়া তোষাকটা সমরর়ে মির়ে মিডরের তশাবার ঘররর মেরক এ্মের়ে চলরলি। অরহেুক 
মচন্তার  াল ভদ্রিমহলার উবণর িমস্তরে সবণক্ষর্ মবচরর্ করর, োই মেমি চলরে চলরে 
আেি তখ়োরলর বরশ করিােকিরির অবোরর্া করর তেরলি এ্বং োই মিডরের 
 বাবও মির র উবণর িমস্তে তিরকই ত াোরে িারকি। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল মিডরের তশাবার ঘররর ের া খুরল ঘরর ো রাখরলি, 
করিােকিরির ত র েখিও েুররােরি চলরছ। মেমি বলরলি, মপ্র়ে তবািমট আিার, েুমি 
মিশ্চ়েই এ্কিা স্বীকার কররব তয, সপ্তাহারন্ত অরিক সিসযার িুরখািুমখ হরে হরব। 
 
সেয সুমিদ্রা তিরক হঠাৎ ত রে ওঠা মিডরে অস্পষ্ট স্বররই বরল ওরঠ, আাঁ? হযাাঁ! 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল চটেট করর খুব দ্রুে  ািলাগুরলা খুরল মেরেই, ঝঝি শরের তরশ 
েুরল  ািলা মের়ে শরৎপ্রারের োংশু আরলার তরখা ঘরর এ্রস েরড়। মেমি আেিিরিই 
বরল ওরঠি, োমখগুরলা সমেয মক সুন্দ্র। 
 
মিডরে, কী? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বলরে িারকি, তস যাই তহাক, তিারটর ওের এ্কটা মবষ়ে েমরোর 
তবাধেিয হর়ে যারে তয, আবহাও়ো তকারিা সিসযা সৃমষ্ট কররছ িা এ্বং খুব সম্ভব 
ভারলার মেরক যারব। মকন্তু োরে করর কী এ্রস যারব, েরস্পরমবররাধী কেগুরলা বযমিত্ব 
তো ঘররর িরধযই এ্রস মভড়  িারব। আমিও বরল রাখমছ, েেবাররর িরো এ্বাররও 
যমে রাউণ্ড তেি মির়ে তকারিা ঝাট বারধ, আর তকউ িা বলুক, আমি  াোরক তছরড় কিা 
বলব িা। েেবাররর অবশয তোলিারলর ের আমি তহিমররক বরলমছলাি। আবার এ্ও 
তভরব তেখলাি, এ্ কা টা আিার েরক্ষ তিারট তশাভি হরব িা–োরক তো আিরেই 
হরব। োছাড়া  ােণারক বাে তররখ  িরক আসরে বলা এ্কমেরক তযিি হৃে়েহীিো 
হরব, আবার অিযমেরক েৃমষ্টকটুও বরট! সবরচর়ে বড় কিা,  ােণা অেযন্ত ভারলা হর়েও তয 
এ্িি মিরবণাধ হরে োরর এ্ কিা ভাবরেও অবাক লারে। যাকরে মক আর করা যারব। 
 
মিডরে এ্েক্ষরর্ িরড়চরড় বরস বরল ওরঠ, আো েুমি মঠক তকান্ বযাোরর কিা বলরছ 
বল তো, লুমস? 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল  বারব বরলি, আমি সপ্তাহামন্তক ছুমটর কিা ভাবমছ। কাল যাাঁরা 
আসরছি আমি োরের কিাই বলরে চাইমছ। মেিরাে এ্কটা বযাোর আিারক কুরর কুরর 
খারে, যেই ভাবমছ েেই িিটা বড় অমির লােরছ। মিডরে, ভাবিার হাে তিরক তরহাই 
তেরে তোিার সরঙ্গ আরলাচিা়ে বসরে চাইমছ, িিটা অরিক হালকাও লােরব। তোিার 
মবচক্ষর্ো আর বাস্তব বুমির প্রশংসা িা করর োরমছ িা। 
 
মিডরে রূঢ় স্বরর বরল ওরঠ, লুমস,  ারিা এ্খি ক’টা তবর রছ? 
 
–মঠক  ামি িা, তোিার তো অ ািা ি়ে। ঘমড়র কাটা ধরর চলার অভযাস আিার 
কমিিকারলও মছল িা। 
 
মিডরের সরঙ্গ সরঙ্গ  বাব, এ্খি মঠক ছ’টা তবর  েরিররা। 
 
মবনু্দ্িাত্র মবচমলে িা হর়ে সপ্রমেভ তিরকই তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, ো হরব 
হ়েরো তবাি। 
 
মিডরে অেলক ি়েরি োমকর়ে িারক। সমেয মেিরক মেি কী অসম্ভব োেলারট হর়ে 
উরঠরছ আ কাল লুমস। 
 
মিডরে ভাবরে বরস যা়ে, তকি তয ওরক আিরা সহয করর চরলমছ? ওর সরঙ্গ িরির মিল 
তররখ িামির়ে চলমছ-বা তকি? 
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মকন্তু প্রশ্নটা িরি উে়ে হও়োর সরঙ্গ সরঙ্গ উত্তরটাও িরির িমর্রকাঠা়ে এ্রস হাম র হর়ে 
যা়ে, লুমস এ্যাঙ্গকযারটরলর িুরখ িুচমক হামসর তরখা এ্বং মিডরে োর মেরক েৃমষ্ট তযরেই 
লুমসর তিামহিী িা়োর  ারল এ্িিভারব  মড়র়ে েরড় তয, িুহূরেণর মবহ্বলো়ে িরির সব 
তক্রাধ আর রূঢ়ো মিরিরষ উরব তেল। সারা  ীবি ধরর তস তয তিাহ াল মবস্তার করর 
সকলরক ভুমলর়ে তররখরছ, আ  ষাট বছর অমেক্রান্ত হবার েররও োর তসই শমির 
িমহিা মবনু্দ্িাত্র ক্ষর়ে যা়েমি–তসই  িযই তবাধহ়ে েৃমিবী  ুরড় ের্যিািয বযমিবেণ, এ্মড. 
কং এ্বং সরকারী উচ্চেেি কিণচারীবৃন্দ্ সকলরকই অসুমবধা, অসন্তুমষ্ট আর হেবুমিোর 
মশকার হরে হর়েরছ। োর মশশুসুলভ স্বভাব আর চেলোই োরক সিারলাচিার উরবণ 
মির়ে তযে, ডাের তচারখ মবস্ফামরে তিরত্র কিিী়ে ও রির্ী়ে শুভ্র হস্তেুরটা তিরল ধরর 
ভ্রিরগুঞ্জরির িরো মিমষ্ট সুরর বরল উঠরেি, ওঃ, আমি সমেয েুঃমখে…োাঁর প্রমে 
সকরলর সব অসরন্তাষ িুহূরেণর িরধয লুপ্ত হর়ে তযে। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল এ্ই সি়ে বরল ওরঠি, মপ্র়ে তবািমট আিার, সমেয আমি েুঃমখে, 
আিারক আরে িাকরে বরল তেও়ো উমচে মছল। 
 
–আমি এ্খি তোিারক বরল মেমে…অবশয ঘুি তো আিার তভরে তেরছ, আর বরলই বা। 
লাভ মক? 
 
-বড়ই লজ্জার কিা! তকি? অসুমবধাটা মঠক তকািা়ে হরে? 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল মবছািার প্রা়ে প্রারন্ত এ্রস বরস েরড়, মিডরের িুহূরেণর  িয িরি 
হল তকারিা েরী তবাধ হ়ে োর শযযা়ে এ্রস বরসরছ। 
 
চঞ্চল হাে েুরটা অেযন্ত রির্ী়ে এ্বং অসহা়ে ভারব তিরল ধররলি তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-
হাে, তিরড় বরল ওরঠি, সব খারাে তলারকরাই তো এ্কসরঙ্গ হাম র হরে, িারি–আিার 
বিবয হল- যারা আসরছ োরা তলাক মহরসরব খারাে ি়ে, সমেয োরা ভারলা তলাক, শুধু 
ভারলা ি়ে খুব ভারলা। 
 
চেুরোর্ আকৃমের কোল তিরক চুলগুরলা ধীরর ধীরর সরারে সরারে মিডরে ম জ্ঞাসা 
করর, কারা আসরছ? 
 
তকি,  ি এ্বং  ােণা? বযমি মহরসরব  ি খুবই ভারলা এ্বং োর এ্কটা আশ্চযণ 
আকষণর্ী শমিও আরছ। েরব তবচারা  ােণা-োরক আিরা সকরলই ে়োর তচারখ তেখব 
এ্বং আিারের প্রা়ে সকরলরই োর প্রমে অিুকম্পা িাকা এ্কান্তই উমচে। 
 
 ােণার েক্ষ সিিণি করর মিডরে বরল ওরঠ, খারাে যেটা ভাবরছা েে খারাে তস ি়ে। 
 
-িা, িা, তবাি, তস সমেযই করুর্ার োত্রী, োর কারর্ সকরলর বক্ষ  ুরড় ে়োর উরদ্রক 
হ়ে, তলারকর এ্কটা কিারও িারি তবারঝ িা। 
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-হ়েরো তবারঝ িা, তোিার কিার অিণ িা তবাঝার  িয আমি োরক চাে মেরে োমর 
িা। লুমস, তোিার িি এ্ে দ্রুে এ্মের়ে চরল তয, োর সারি োল রাখরে মের়ে তোিার 
করিােকিরির িাত্রারকও মবি়েকর লাে লাোরে হ়ে। সংরযারের সব সূত্রই োই 
িাঝেরি তখই হামরর়ে তেরল। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–মঠক বাাঁেররর িরো? মক বরলা? 
 
মিডরে–মক্ররটাস ছাড়া আর তক আরছ? তহিমরর়েটা মিশ্চ়ে? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর িুখ িুহূরেণ উজ্জ্বল হর়ে ওরঠ। মেমি বরল ওরঠি, হা, েরব আিার 
িি বরল, তহিমরর়েটা এ্কটা শমির োহাড়। তস মচরটাকাল এ্কইরকি রর়ে তেল। 
তোিার মিশ্চ়েই অ ািা ি়ে তহিমরর়েটা ে়োর সাের। তস  াোর বযাোররও যেটা সম্ভব 
সাহারযযর হাে বামড়র়ে তেরব। েেবাররর কিা তভরব তেরখা, তস কে সাহাযয কররমছল। 
তস বারর আিরা মলরিমরক বা শেবাাঁধি বা উিৃমে মির়ে তখলমছলাি এ্বং তখলা প্রা়ে 
তশরষর মেরক েখি তখ়োল হরলা,  ােণা তসই এ্কই  া়েো়ে োাঁমড়র়ে আরছ; শুরুটাই তস 
কররে োররমি। তস বুঝরেই োররমি, তকান্ তখলা়ে আিরা তিরে উরঠমছ! সমেয এ্টা বড় 
মবেজ্জিক। ি়ে মক, মিডরে? 
 
মিডরে-অরিযর কিা আর মক বলব, তোিার উবণর িমস্তরের েল, রাউন্ড তেি, তসই সরঙ্গ 
তোিার কিা বলার ধরি–এ্সব আিার মকছুই তবাধেিয হ়ে িা। সমেয লুমস, তোিার 
কিা বলার ধরিধারর্ মক বরাবরই অদু্ভে? 
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মিডরের কিা়ে কর্ণোে িা করর তলমড এ্যাঙ্গকযারটল োর বিবয তেশ কররই তযি 
এ্মের়ে চরলরছ, হযাাঁ তবাি, আিারের সকরলরই উমচে তচষ্টা করর তেখা, মকন্তু তচষ্টা কররে 
তেরল  ােণার িরি ঘৃর্া  ন্মারব। আিার িরি হ়ে,  ােণার যমে সাহস তিরক িারক েরব 
সাহমসকোর েমরচ়ে িা মের়ে তস তযি েূরর মির রক সমরর়ে রারখ। মকন্তু ো তস করর 
িা, হেবুমি হর়ে েরড় খুব অরেই, মবিরষণর লক্ষর্ তচারখ-িুরখ েুরট ওরঠ।  ি এ্ইসব 
তেরখ ধধযণ হামরর়ে তেরল, আমি মকছুরেই তভরব োই িা, কী কররল অবিাটা স্বাভামবক 
হর়ে উঠরব। আর, মঠক েখিই তহিমরর়েটা বযাোরটারক আররা তঘালা করর তোরল। 
 ােণার মেরক মেরর তস এ্িিভারব েুলওভার সম্বরে িুখররাচক আরলাচিা  ুরড় তে়ে তয, 
 ােণাও মির র তোষারকর েরবণ এ্িি ভাব তেখারে িারক তয েুলওভারটা তযি োর 
মির র হারেই তবািা। ধীরর সুরি েূরবণর মবিষণো কামটর়ে  াোর িুখ খুশীরে উজ্জ্বল 
হর়ে ওরঠ, সিস্ত েমররবশটা েমরেন্নোর আরলা়ে প্রসু্ফমটে হর়ে এ্কটা িেুি মেরক বাাঁক 
তি়ে। মবরশষ এ্ই গুর্টার  িয তহিমরর়েটার কারছ আমি মচরকৃেজ্ঞ–সিস্ত সিসযার এ্িি 
সুন্দ্র সুষু্ঠ সিাধাি, তসইসরঙ্গ তিঘরিেুর িীলাকারশ সূযণারলারকর আরলারক ভামসর়ে মেরে 
তহিমরর়েটার  ুমড় তিই। 
 
মিডরে–হযাাঁ, তস ঝুাঁমকটা ঘারড় তি়ে। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-হা, তস  ারি তকািা়ে কী বলরে হরব, মক কররে হরব। 
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মিডরে-কা  করার শমিও আরছ। তসবারর তস েুলওভারটা তহিমরর়েটা োর়ে 
চামের়েমছল, সমেয কী সুন্দ্রই িা োরক িামির়েমছল। তহিমরর়েটা ওটা মির র হারেই 
ধেমর কররমছল। 
 
-সমেয? 
 
–মিশ্চ়েই। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–এ্ই  িযই তো, তহিমরর়েটার প্রশংসা়ে আমি েঞ্চিুখ। আর তেরখা, 
তহিমরর়েটা যা করর মঠকই করর, সুন্দ্র করর–সকরলই এ্ক বারকয োর কার র 
প্রশংসা়ে সামিল হ়ে। আর মঠক এ্ই এ্কটা  া়েোরেই  ােণা ও তহিমরর়েটার িরধয 
অমিল তচারখ েরড়। েুমি আিার কিা মিমলর়ে মিও, সাপ্তাহামত্তক ছুমটরে তহিমরর়েটা িািা 
ভারব আিারের সাহারযযর হাে বামড়র়ে তেরব। সব কার ই োর চােুরী স্পষ্ট ধরা েরড়। 
 াোরক তস সাহাযয কররব, তহিমরর়েটারক আিন্দ্ তেরব,  িরক োর তি া  বুরঝ 
েমরচালিা কররব, আিার তো িরি হ়ে তস তডমভডরকও সাহাযয কররব। 
 
মিডরে–তকাি তডমভড? তডমভড এ্যাঙ্গকযারটল? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-হযাাঁ, এ্ই তো সরব তস অক্সরোডণ িা তকিমি  তিরক মেরর আসরছ। 
এ্ই ব়েরসর তছরলগুরলার সম্বরে সিারলাচিা করা সমেয বড় কমঠি, মবরশষ করর যমে তস 
প্রখর বুমির অমধকারী হ়ে। তডমভড তো মিঃসরন্দ্রহ েীক্ষ্ণবুমি সম্পন্ন যুবক। এ্ই 
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ধররির যুবকরের তক্ষরত্র তয ধবমশষ্টযটা তচারখ েরড় ো হল, হ়ে োরা েম্ভীর, িা হ়ে 
অেযন্ত োমকণক িরিাভাবােন্ন হ়ে। েরব আিার মির মবশ্বাস, তহিমরর়েটা তযভারবই তহাক 
মির র িরো করর োরক িামির়ে তিরব, কারর্ অেযন্ত তকৌশরলর সরঙ্গ তস কা  করর। 
এ্ছাড়া আরও এ্কটা গুর্, োর ভাস্করযণর  িযও সকরল োরক শ্রিার তচারখ তেরখ। তস 
শুধু োির তকরটই িূমেণ ধেমর করর িা, িািাপ্রকার ধােু ও প্লাটার মের়ে সুন্দ্র সুন্দ্র 
মশশু,  ন্তু বা িািুষ মিিণারর্ও তস মসিহস্ত। েেবারর মিউ আমটণট-এ্ োর হারের ধেমর 
বহু ম মিরসর প্রেশণিী হর়ে তেরছ–তসগুরলা তেখরে রমবিসরির িই তবর়ে ওঠার িরোই 
তযি লােমছল। সুমচন্তার উবণাররাহি োরে খুবই সুন্দ্র ভারব েমরসু্ফট হর়ে উরঠমছল। 
তডমভরডর িরো যুবক এ্ই সব ম মিরসর প্রমে সহর  আকৃষ্ট হরব।…আিার কারছ মকন্তু 
এ্ইসব মিছক বালমখলয বরলই িরি হ়ে। 
 
মিডরে-মপ্র়ে তবাি লুমস। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-তহিমরর়েটার মকছু কা  আিার খুব িরিারি বরলই িরি হ়ে। তযিি 
ধররা; উম়েমেং এ্যাশমি মেোর। মিডরে, এ্কটা কিা িা বরল োরমছ িা তয, তহিমরর়েটার 
িরধয প্রমেভা আরছ। োছাড়া বযমিেে ভারবও তস সকরলর কারছ মপ্র়েোত্র। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ উরঠ েরড়ি,  ািলার কাছমটরে এ্রস োাঁড়াি। অিযিিস্ক 
ভারব তছাঁড়া োরর সুর তোলার তচষ্টা কররি। আেি িরিই তলমড এ্যাঙ্গকযারটল মবড়মবড় 
কররে িারকি, তকিি তযি তবসুররা লােরছ? 
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তবসুররা? 
 
োই তো ভামব তকি এ্িি হরে। সের ের ার েু’ধারর আিারস োরছর িরো তবিািাি, 
তবসুররা তকি িরি হরে? তছাঁড়া োর বরল। এ্কটা-িা-এ্কটা কারর্ মিশ্চ়েই 
িাকরব।শূকরছািার িরো অিুসমেৎসু হরে হরব, েরব যমে কারর্ তিরল। 
 
মিডরে-তেরখা লুমস, এ্কটা মবষ়ে তশষ হরে িা হরেই অিয প্রসরঙ্গ লামের়ে লামের়ে চরল 
তযও িা। সপ্তাহারন্তর আরলাচিার  িযই তোিার এ্খারি আেিি, এ্বং যেেূর তেখমছ। 
তোিার িরি মবনু্দ্িাত্র উরেরের তকারিা লক্ষর্ তচারখ েড়রছ িা। েুমি যমে রাউন্ড তেি 
তিরক েুরর সরর িাক,  াোর সরঙ্গ সহিশীলোর িাত্রা ব া়ে তররখ কিাবােণা বরল চল 
এ্বং তহিমরর়েটারক মের়ে যমে েীক্ষ্ণবুমিসম্পন্ন তডমভডরক তোষ িািারে োর, েরব আর 
অসুমবধাটা রইল তকািা়ে 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–আরছ, আরছ তবািমট, অিও এ্কটা ম মিষ আরছ, এ্ডও়োডণ আসরছ 
তযি! 
 
মিডরে-ওঃ, এ্ডও়োডণ! মিডরে িািটা উচ্চারর্ কররই চুে করর তেল। মকছুক্ষর্ েরর 
ধীরর ধীরর িুখ খুলল, তকান্ তলারভর বশবেণী হর়ে এ্ডও়োডণরক মিিন্ত্রর্ করর আিছ 
শুমি? 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–আমি োরক ডামকমি, তস মির ই উেযা ক হর়ে ম জ্ঞাসা করররছ তস 
“এ্খারি উেমিে হরে োরর মক িা।” যমে োরক িুরখর ওের ‘িা’ বরল মেই, তস আর 
তকারিামেি এ্ েি িাড়ারব মকিা সরন্দ্হ, কারর্ োর যা স্বভাব চমরত্র। 
 
মিডরে ধীরর ধীরর শুধু িািা িারড়। আর ভারব, হযাাঁ, কিাটা মিরিয ি়ে সমেয োর যা 
স্বভাব। িুহূরেণর িরধয োর িরির িমর্রকাঠা়ে মপ্র়ে িুখখামি োর তচারখর সািরি তভরস 
ওরঠ। কেকটা তযি লুমসর অরহেুক তিাহি়ে িুখশ্রীর িযা়ে শান্ত মিভণীক মবদ্রুোত্মক…। 
 
মিডরের িরির সুররর প্রমেবমি েুরল তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল চরলি, মপ্র়ে এ্ডও়োডণ… 
তহিমরর়েটা যমে এ্কবার িিমির করর সমঠক মসিান্ত মেরে োরে, যমে তস োরক মববাহ 
করে…আমি  ামি, এ্ডও়োডণরক তস িরি িরি খুবই েছন্দ্ করর…যমে এ্কবার 
সাপ্তাহারন্তর ছুমটরে মক্ররটা এ্রস হাম র িা হরো েরব সব েূরবণর িরোই চলরো, সব 
মঠক হর়ে তযে…মক এ্ডও়োরডণর ওের  রির খুব খারাে প্রভাব তেরলমছল।  রির 
প্রর়ো ি যে বারড়, এ্ডও়োরডণর উেমিমে েে তবমশ অপ্রর়ো িী়ে আর মিষ্প্রভ হর়ে 
েরড়। 
 
বুঝরে োরছ আমি মঠক কী বলরে চাইমছ? 
 
মিডরে শুধু মিঃশরে িািা িারড়। 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–এ্ই সাপ্তাহামন্তক ছুমট উেরভারের বযবিা অরিক আরে িাকরেই মঠক 
হর়ে আরছ, োই মক্ররটাোররক েূরর সমরর়ে রাখা সম্ভব হ়েমি। এ্কটা কিা তভরবই 
আিার িি বারবার উেলা হর়ে েড়রছ। িরি হরে এ্কমেরক তডমভড তযি োাঁরে তররখ 
িখ কাটরব,  াোও তবসািাল হর়ে েড়রব। অেরমেরক  ি অেযন্ত ধিাত্মক এ্বং 
এ্ডও়োডণ তেিমি ঋর্াত্মক…মক তয েমরমিমে োাঁড়ারব মকছুই তভরব উঠরে োরমছ িা। 
 
মিডরে–েুমডংর়ের উোোিগুরলা তিারটই উৎসাহবযঞ্জক ি়ে। 
 
লুমস, মিডরের মেরক োমকর়ে তহরস তেলরলি। হামসিুরখই বরল ওরঠি, এ্িি অরিক 
সি়েও তেরছ যখি সিসযাগুরলার সিাধাি সহ ভারব হর়ে যা়ে। আোিী রমববার আিরা 
এ্ক ি অেরাধশাখার তলাকরক আিারের সরঙ্গ লাঞ্চ করার মিিন্ত্রর্ কররমছ–োরে করর 
হ়েরো অবিার মকছু তহররেরও হরে োরর। মক বরলা হরে োরর িা? 
 
মিডরে-তশষ েযণন্ত অেরাধশাখার তলাক? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-হযাাঁ, ভদ্ররলাক আরে িাকরেি বােোরে, তহমির েখি হাইকমিশিার 
মছরলি। অিয  িাকর়েক সরকামর কিণচারীর সরঙ্গ োরকও মিিন্ত্রর্ করা হর়েমছল। 
ভদ্ররলাক হাাঁরসর ররের িরো সাো সুযট েরর এ্রসমছরলি, তবাি ঘরর মছল তোলােী 
ররের েুল এ্বং োর়ে কারলা তেরটন্ট চািড়ার  ুরো। োাঁর সম্বরে আর তবমশ মকছু 
আিার  ািা তিই। কারর্, তক কারক িারল এ্ই সব আর বার  েে শুিরে আিার 
তকারিামেিই ভারলা লারে িা। আিার বিবয হল তয, তলাকটা িরর তেরল আর োর বামক 
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কী রইল? িৃেুযর েরর-তক িারল, তকি িারল, কখি িারল–এ্ইসব মির়ে ধহ-হুাঁরলাড় 
তবাকামি ছাড়া আর কী বলা তযরে োরর! 
 
মিডরে-তোিারের এ্খারি মক তকারিা খুি-টুি হর়েরছ িামক, লুমস? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-িা, িা তবাি, আিারের এ্খারি খুি হরে যারব তকি? ঐ ভদ্ররলাক 
িেুি ঐ বামড়র তলাক–ঐ তয িেুি বামড় করররছ। বামড়রে মবশ্রী রকরির এ্কটা বাোিও 
করররছ লন্ডরির তলারকরের যা রুমচ, োরা বরাবরই এ্রকি কুৎমসে ম মিরষর প্রমে 
আসি। ঐ ভদ্ররলারকর বামড়র োর়েরই বামড়টা এ্ক অমভরিত্রীর। োরা আিারের িরো 
বাররািাস বামড়রে কাটা়ে িা…। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল ঘরি়ে ো়েচামর কররে লােরলি 
এ্বং তসই সরঙ্গ এ্ও বলরলি, যাকরে, ও সব বার  বযাোর। এ্সব তভরব আর কী লাভ, 
তোিার সাহাযয তের়ে আমি বড়ই উেকৃে হলাি, মপ্র়ে মিডরে। 
 
মিডরে–আিার তো িরি হ়ে িা, আমি তোিার তকারিা কার  এ্রসমছ বরল। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল মবি়েভরা তচারখ মিডরের মেরক োকাল।–মক? কররামি? আো, 
এ্কটা ভারলা ঘুি মের়ে িাও, প্রােঃরারশও ওঠা চলরব িা। আর যমে ডাক মের়েও িামক, 
ওঠার েমরবরেণ যে খুশী িি চা়ে আিার প্রমে করঠার হরব। 
 
হামসিাখা িুরখ তলমড এ্যাঙ্গকযারটল তবমরর়ে তেরলি। তযরে তযরে তখালা বািরুরির মেরক 
তচাখ েড়ল, তকটমল আর েযাসমরং তেখা িাত্র োর িািা়ে আর এ্ক বুমি তখরল তেল। 
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েৃমিবীরে এ্িি তকারিা তলাক তিই তয চা ভারলাবারস িা। মিডরেরক চা করর তেও়োর 
 িয মেমি তকটমল চাোরলি। তকটমল চামের়েই আর োাঁড়ারলি িা, চরল তেরলি। 
 
এ্বার মেমি এ্রস োাঁড়ারলি স্বািীর ঘররর সািরি, ের ার হােরল হাে রাখরলি তহিমর 
এ্যাঙ্গকযারটল। লুমসরক মেমি ভারলাবাসরেি এ্ মবষর়ে তকারিা সরন্দ্হ তিই, সকরলর ঘুরি 
বযাঘাে সৃমষ্ট হ়ে এ্টা মেমি কখরিাই িরিপ্রারর্ চাইরেি িা। োই সবমেক তভরবই 
ের া়ে োলা মের়ে েরি মিমশ্চরন্ত মিদ্রা মের়েমছরলি। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল মির র ঘরর মেরর এ্রলি। তহিমরর সরঙ্গ োাঁর আরলাচিা়ে বসা 
সমেযই েরকার মছল, মকন্তু মক আর কররি–েরর হরব বরল এ্খিকার িরো েুরল 
রাখরলি। 
 
ঘররর তখালা  ািলার কাছমটরে এ্রস মকছুক্ষর্ োাঁমড়র়ে িাকার ের মবছািা়ে এ্রস 
মির রক এ্মলর়ে মেরলি। বামলরশর ওের িািা তররখ েুমিমিরটর িরধযই মশশুর িরো 
োর তচারখও ঘুি তিরি এ্ল। 
 
বািরুরির তকটমলরে  ল েুটরছ তো েুরটই চরলরছ…োসী সাইিিস বরল ওরঠ, মিঃ 
ো ি, আর এ্কটা তকটমলও অমন্তি যাত্রা মিল, খািসািা িুরখর ভাষা আর ত াোরে িা 
তেরর োর ধূসর িািা িারড়। 
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সাইিিস-এ্র কারছ তস েুরড় যাও়ো তকটমলটা মির়ে আরস এ্বং আলিামর তিরক আর 
এ্কটা িেুি তটরি তবর করর। আলিামররে োর ম ম্মা়ে আধড রির িরো তকটমল  িা 
মছল। তস বলল, তেরখ মিও, মিস সাইিি, েৃহকত্রীর কারি মকছুই তেৌঁছরব িা। 
 
সাইিিস–মেমি মক আ  েযণন্ত কখরিা এ্সব বযাোরর েৃমষ্টোে করররছি? 
 
ো ি েীঘণমিশ্বাস ছারড়, েৃহকত্রীর ে়োর অন্ত তিই, মকন্তু েুভণােয োর মকছুই িরি িারক 
িা। 
 
এ্ই েৃরহ োর উরেে বা অসরন্তাষ যারে তকারিামেি িািা চাড়া িা মের়ে উঠরে োরর 
তস িয আমি যিাসাধয তচষ্টা করর যাই। 
 
. 
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০২. 
 
তহিমরর়েটা সযাভাররি এ্কটা কাোর োলরক চােরড় চযাপ্টা করর, লম্বা করর, তচরে তচরে 
প্রস্তুেকারযণ মির রক বযস্ত তররখরছ। িামট মের়ে এ্কটা বামলকার িািা ধেমর করমছল। 
অভযাস আরছ বরল োর িূমেণ মিিণারর্র কা  দ্রুেই এ্মের়ে যামেল। 
 
িরির তসৌন্দ্যণ িূমেণর িরধয িােি কররে তস সক্ষি হর়েমছল। কার র খুাঁমটিামট সব 
মেক, মবমভন্ন রকরির বযবিােিা, তসইসরঙ্গ এ্কাগ্রো আর ধিেুরর্যর ছাে স্পষ্ট। এ্ই 
সরবর গুরর্ই এ্ক ি মশেী েরড় ওরঠি। মশেী তহিমরর়েটা সযাভাররিক, যেেূর িরি 
হ়ে, মশেীর তচর়ে মশরের ক্ষিোই তবাধ হ়ে তবমশ হ়ে, কারর্ মশেই োরর মশেীরক 
আত্মি কররে, েখি তস আর মির র িরধয িারক িা, ভূরে োও়ো িািুরষর িরো 
যন্ত্রচামলে হর়ে তস িুখ বুর  কা  করর যারে। তহিমরর়েটাও মঠক তেিমি এ্ক িািুষ। 
তস তযিি কা  করর যারে এ্বং এ্র-ওর সরঙ্গ কিাবােণাও চামলর়ে যারে। তবাধ হ়ে 
মির রক তস এ্ইভারব ধেমর করররছ, অরিযর সরঙ্গ মিরশ িিটাও ভারলা িারক। মকন্তু 
কার র  িয তয ভােটা েৃিক করর মির়েরছ তসটাই বড় ভাে–অিণাৎ িরির োাঁচ ভারের 
িরধয চার ভাে তো বরট, বামক এ্ক ভাে েরড় িারক বাইররর ভাে চালারিার  িয। 
 
টুমডওরে বেুবােব বা অিয েশণিািণী যারাই এ্খারি আসুক-িা-তকি তহিমরর়েটা 
কাউরকই মিরাশ করর িা। সকলরকই তস আের করর বসা়ে, েেগু ব করর, চা-োি 
করা়ে অিণাৎ আেযা়েরি তকারিা ত্রুমট রারখ িা। সবমকছুর িরধয োর কা  মকন্তু এ্মের়ে 
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চরলরছ-কা  সিারিই এ্মের়ে চরলরছ িরির তসই বড় অংরশর সাহারযয। কু্ষদ্রেি এ্ক-
েঞ্চিাংশ গুরর্ কি ি়ে, বাইররর সব কা  তস সুশৃঙ্খলভারবই করর যারে। 
 
কাররা তবাঝার তকারিা উো়ে তিই–সকরলই খুশী হ়ে এ্বং প্রর়ো রির োমেরেই যারা 
আরস, োরা মির র প্রর়ো ি মিমটর়ে আবার মেরর যা়ে। 
 
বহুমেরির অভযারসর েরল তহিমরর়েটার িরধয এ্িি এ্ক শমি  রন্মরছ তয, তস োস 
তখলরে তখলরে অরিযর সরঙ্গ কিাবােণা চামলর়ে তযরেও অসুমবধা হ়ে িা বা মিভুণল রচিা 
বা তকারিা ে ণিা ধেমর কররে োরর, এ্িি মক কাউরক তকারিা মবরশষ মিরেণশ বা 
উেরেশও মের়ে তযরে োরর। এ্ই িি-মবভা ি করর মবমভন্ন কা  এ্কই সরঙ্গ করর 
যাও়ো কি-শমি বা েক্ষোর এ্কিাত্র েমরচ়ে ি়ে। 
 
মকন্তু আ  তয কী হর়েরছ তহিমরর়েটার, োর আরব্ধ কা  মকছুরেই সমূ্পর্ণ হরে িা। 
িামট মের়ে তয বামলকার িািা ধেমরর কার  তস তিরিমছল ো মকছুরেই োর িরিািরো 
হরে িা। তচা়োল মঠক হ়ে তো তঠাাঁট মঠক হ়ে িা, িুরখর আেরলর সরঙ্গ তচারখর েরমিল 
তিরকই যারে ইেযামে, ইেযামে। িামটর েুেুরলর সরঙ্গ োর িরির ছমব মিলরছ িা–এ্ই 
বযামধই োরক আ  বড় মবিে কররছ। 
 
সি়ে তকরট যা়ে…েরবেণী আধঘণ্টা়ে োর কা  আরও দ্রুে এ্মের়ে চরল, কোরল চুরল 
কাোর োে লারে, অরধণক হাে আরও েমেশীল হর়ে েরড়, তচারখর েেণা়ে তভরস ওরঠ 
অে অমভবযমির ভীষর্ো…হরে, হরব, তস কররে োররব… 
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এ্খিও যমে তহিমরর়েটা িামটর েুেুরলর িািা মঠকিরো বামির়ে উঠরে িা োরর েরব তস 
তক্ষরে আগুি হরব–েে েশমেি ধরর তস তচষ্টা করর যারে, ধধযণ বরলও তো এ্কটা 
ম মিষ আরছ! 
 
িমসকা–েুেুরলর িাি রাখা হর়েরছ িমসকা–মকন্তু মশেীর িিরক িমসকা মকছুরেই সন্তুষ্ট 
কররে োররছ িা। সোই িমসকার সরঙ্গ িারক, িমসকার সরঙ্গ প্রােঃরাশ তশষ করর, 
িমসকার সরঙ্গ ভ্রিরর্ মের়েও োরক োর িাোরলর িরধয আিরে োররছ িা মশেী 
তহিমরর়েটা। অিয মকছুরেই োর িি আ  উেলা হরে, তস চাইরছ সুন্দ্র িুরখ েৃমষ্টহীি 
তচারখর চাউমি–তযটা তহিমরর়েটার িািস চরক্ষ সবণো ঘুরর তবড়ারে, মকন্তু তযটা তেখরছ 
ো মকছুরেই িূমেণর িরধয প্রমেষ্ঠা কররে োররছ িা। তস কি িরডল তেরখমি, গ্রীক 
িরডল তেরখ চকু্ষ সািণক করররছ, ইেস্তে কররও িিরক শান্ত কররে োররমি, েছন্দ্ 
হ়েমি, অেৃপ্ত িি মির়েই তস… 
 
এ্খি োর েরকার এ্কমট িরডরলর। প্রিি ধাে এ্রোরে োররলই আশা করা যা়ে বামক 
কা টাও তস মির ই উিার কররে োররব–োর িরি তয ছমবটা ঘুরোক তখর়ে চরলরছ 
োরক এ্কবার এ্রি িােি কররলই হরব–মকন্তু প্রািমিক এ্কটা আধার েরকার। 
এ্ই িয তস বহুেূর তহাঁরট তেরছ, বহু তির়ে, স্ত্রীরলাক, বামলকাও তচারখ েরড়রছ–তেরখ 
তেরখ তচারখ ক্লামন্ত তিরি এ্রসরছ–তহাঁরট তহাঁরট শরীর অবসন্ন হর়ে েরড়রছ, েবু িরির 
সাধ তিরটমি, িরির ছমবর মিল খুাঁর  ো়েমি। 
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েি চলরে চলরে তহিমরর়েটার িরি হল, োর মির র তচারখই তবাধহ়ে েৃমষ্টহীিো 
আশ্র়ে মির়েরছ, চামরমেরক তচাখ বুমলর়েও মকছুই োর ি রর আসরছ িা… 
 
..এ্ই সি়ে মির রক বড় ক্লান্ত, েীমড়ে আর অসহা়ে িরি হল… 
 
হঠাৎ করর বারসর িরধয তযি োর েৃমষ্টশমি মেরর এ্ল। রিিাংরসর তচারখ তস তেখরে 
তেল োরই সািরি বরস আরছ োর িমসকা, অিযিিস্ক ভারবই তস বারস উরঠ েরড়মছল 
ো তররখমছল–তকািা়ে যারব োও তস  ািে িা…এ্বারর স্পষ্ট োর ি রর 
এ্ল…মশশুসুলভ তছাট এ্কমট িুখ, আধ-তখালা তঠাাঁট এ্বং তচাখ–সমূ্পর্ণ েৃমষ্টহীি, অে, মঠক 
তযিিমট তহিমরর়েটার বাসিা মছল। 
 
ঘন্টা বাম র়ে বামলকা তিরি তেল, তহিমরর়েটা োরক মিঃশরে অিুসরর্ করর চলল। 
তহিমরর়েটা এ্খি ধীর-শান্ত–এ্েমেরির তেৌড়ঝাাঁে তশষ হর়েরছ। প্রামিণে ম মিষ আ  
মিরল তেরছ। বামলকারক উরেশয করর বরল উঠল, িরি মকছু তকাররা িা। তোিারক এ্কটা 
কিা বলরে চাইমছ। ভাস্কযণ আিার তেশা, তোিার িািাটা আমি আিার িরডল মহরসরব 
বযবহার কররে বড় উেগ্রীব। 
 
বামলকার বযবহার বড়ই িধুর এ্বং গুরুত্বেূর্ণ। মকন্তু তহিমরর়েটার কিা তশািা িাত্র তস 
ভীে-শমিে হর়ে েড়ল। মশেীর কিা়ে আেিা তিরক েবণ আর সরন্দ্হ এ্রস ঠাই করর 
মিল। আিো-আিো করর মেধামিে করে বরল উঠল, তেখুি আেিার যমে সমেয তকারিা 
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িরডল প্রর়ো ি হর়ে িারক, এ্ বযাোরর আিার তকারিা আেমত্ত িাকার কিা উঠরছ 
িা…মকন্তু…আমি তকারিামেি এ্িি কা  কমরমি…। 
 
তডামরস সযান্ডাসণ এ্কটু ইেস্তে করা়ে তহিমরর়েটা োরক বলল, আমি মকন্তু তোিারক, 
তোিার উেযুি োমরশ্রমিক গ্রহরর্ েীড়ােীমড় কররবা। 
 
িমসকা িরঞ্চর ওের বরস মির র তসৌন্দ্রযণর অহংকারর মবরভার হর়ে মির র িরি ভাবরছ 
তয, োর রূে োহরল অির হর়ে তেল। টুমডওরে মকন্তু মবনু্দ্িাত্র ভারলা লারেমি। েবু 
তহিমরর়েটার কা কিণ তেরখ োর এ্কটা কিাই িরি হল তয, এ্ক ি মশেী িিপ্রার্ 
তেরল োর রূরের সুষিা আহরর্ কররছ এ্কটা িামটর েুেুলরক রূে তেবার  িয এ্র 
তচর়ে েরবণর মবষ়ে আর মক হরে োরর! 
 
প্রকারান্তরর এ্টাই তো অিরত্ব লাভ। 
 
তটমবরলর ওের িরডরলর মঠক োশমটরে তডামরস সযান্ডাসণ-এ্র চশিা ত াড়া েরড় আরছ। 
চশিা ছাড়া তস এ্ক-োও চলরে োরর িা, োই তস যেটা সম্ভব কি বযবহার করর। 
হ়েরো এ্টাও োর এ্কটা েযাশি। অরিক সি়ে তস তচষ্টা করর তেরখরছ–চশিা ছাড়া েি 
চলরে োরর মকিা–মকন্তু চশিা ছাড়া তস এ্কে  েূরর তিরকও মকছু ঠাওর কররে োরর 
িা। এ্কিা তস মির র িুরখই তহিমরর়েটার কারছ স্বীকার করররছ। তহিমরর়েটার এ্খি 
বুঝরে অসুমবধা হরে িা তডামরস সযান্ডাসণ-এ্র তচারখর চাহমির িাধুরযণর তেছরি লুমকর়ে 
আরছ োর ধেমহক অেটুো। 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
সি়ে এ্মের়ে চরল, তহিমরর়েটা োর যন্ত্রোমে তররখ মের়ে হঠাৎ বাহু ছমড়র়ে উরঠ েড়ল 
এ্বং এ্ও বলল, মঠক আরছ, আিার কা  হর়ে তেরছ। আশা রামখ, তোিারক খুব তবমশ 
ক্লান্ত কমরমি, ি়ে মক? 
 
-িা, িা, তিারটই িা। ধিযবাে মিঃ সযাভাররিক, আিার তো তবশ ভারলাই লােরলা। মকন্তু 
এ্ে োড়াোমড় কী করর সিাপ্ত করর তেলরলি? সমেয মক আেিার কা  তশষ হর়েরছ? 
 
তহিমরর়েটা শুধু হারস। হামসিাখা িুরখই বরল, িা কা  এ্খিও সমূ্পর্ণ হ়েমি, আিারক 
আরও েমরশ্রি কররে হরব। েরব তোিারক মির়ে যেটা কা  মছল ো হর়ে তেরছ। আমি 
যা তচর়েমছলাি ো তের়ে তেমছ–েরব আসল কাঠারিা বািারিা হর়ে তেরছ। 
 
বামলকা িঞ্চ তিরক তিরি এ্ল, োর চশিা তচারখ েরর মিল। চশিা িুরখ ওঠার সরঙ্গ 
সরঙ্গ তচাখিুরখর সরল তসৌন্দ্যণ িুহূরেণর িরধয উরব তেল এ্বং োর িারি এ্রস মবরা িাি 
হল সহ  সস্তা এ্ক সুষিা। 
 
তডামরস সযান্ডাসণ িামটর িরডরলর মেরক তচাখ েড়রে হোশ করে বরল ওরঠ, ওঃ! এ্টা 
মঠক আিার িরো হ়েমি তো, োই িা? 
 
তহিমরর়েটা তহরস তেরল,-ওঃ, এ্টা তো মঠক ছমব ি়ে! 
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সমেযই মিল তচারখ িা েড়াটাই স্বাভামবক। তহিমরর়েটার কােমিক িমসকার িুখশ্রী সৃমষ্ট 
কররে প্রািমিক কা  মহরসরব তয ম মিষগুরলা প্রর়ো ি মছল, শুধু আবমশযক 
ম মিষগুরলাই তস তডামরস সযান্ডাসণ-এ্র কাছ তিরক গ্রহর্ কররছ। এ্গুরলা হল-তচারখর 
মবিযাস এ্বং তচা়োরলর হারড়র সমঠক অবিাি। িামটর তয েুেুলটা ধেমর হরে–তসটা 
তিারটই তভামরস সযান্ডাসণ ি়ে, –এ্কমট অে বামলকা–যার সম্বরে এ্কটা কমবো রচিা 
করা তযরে োরর। 
 
তডামররসর িরো এ্র তঠাাঁট েুরটাও োাঁক করা–মকন্তু কিা বলার সি়ে অিয ভাষার আশ্র়ে 
তিরব এ্বং তয ভাবিা োরা বযি কররব োও তভামররসর ভাবিা হরব িা 
 
িুখাব়েরবর ধবমশষ্টযগুরলার তকারিাটাই স্পষ্ট ি়ে, এ্ই িমসকারক কেিা করা যা়ে মকন্তু 
োরক তেখা যা়ে িা, সরন্দ্রহর বরশই মিস সযান্ডাসণ বরল ওরঠ, িরডরলর আরও মকছু 
কা  হরল হ়েরো তবশ ভারলাই তেখারব…আিারক আর তকারিা প্রর়ো ি লােরব িা তো? 
 
তহিমরর়েটা সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, িা ধিযবাে। সমেযই েুমি চিৎকার। আমি তোিার 
কারছ মচরকৃেজ্ঞ। 
 
তডামররসর হাে তিরক িুমি তের়ে তহিমরর়েটা কারলা কমে বািারিার  িয ো োড়াল। 
তস সমেযই খুব ক্লান্ত-ক্লামন্তর িরধয োর িরি আ  খুমশর তেউ–েৃমপ্ত ও শামন্তর আিন্দ্, 
োই প্রামপ্তর সুখও আলাো। 
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তহিমরর়েটা আেি িরিই কিা বলরে িারক, আমি আবার রিিাংরসর িািুষ হর়ে উঠব। 
োর মচন্তা এ্বার িাি েমরবেণি করর  িরক আশ্র়ে করল। িরির কিা িরি হরেই 
োর েণ্ডরেরশ এ্ক েুযমে তখরল তেল। হৃের়ের আস্ফালি োর সাহমসকোরক আকাশচুম্বী 
করর েুলল। তস ভাবল, কাল আমি হরলারে যামে–তসখারি তেরলই  রির তেখা োব.. 
 
তেরট মেি-মেিবার েরি কমে েড়রেই তহিমরর়েটার িরধয অরিক শমি মেরর এ্ল। 
মডভারির ওের মচে হর়ে শুর়ে মির র তিরুেণ্ডরক তসা া ও সরে  করর মিল। 
 
রিিাংরসর িািুষ হও়ো তবাধহ়ে সবমেক তিরকই ভারলা। অকাররর্ উোস্তুর িরো েরি 
েরি ছা়ো আর িা়োর তেছরি তছাটাছুমট করা তিারটই ভারলা ি়ে। মিছক অপ্রামপ্তর েুঃরখ 
েগ্ধ হও়োর িরো অশামন্ত তবাধহ়ে আর মকছুরে তিই। আসরল িা োও়োর মবড়ম্বিার 
তচর়ে প্রামিণে বস্তু মক, ো সমঠক িা  ািাই সব তচর়ে বড় েুঃখ এ্বং এ্ই েুঃখই 
িািুষরক আর স্বাভামবক িাকরে তে়ে িা, সব মকছু ভুরল োরক োেল করর োর 
ধধযণচুযমে ঘটা়ে। করঠার েমরশ্রি তক িা কররে োরর, েমরশ্ররির ভর়ে তকউ বা মেছু 
হারট। মকন্তু েমরশ্রি কররও মক সব সি়ে ইমঙ্গে বস্তুর েশণি তিরল? 
 
তহিমরর়েটা কাে খামল করর িমসকার মিকরট এ্রস োাঁড়াল। অেলক ি়েরি োর মেরক 
োমকর়ে রইল। এ্কেৃরষ্ট োমকর়ে িাকাকালীি মির র অ ারন্ত ভ্র-কুাঁচরক তস বরল ওরঠ, 
িা মঠক হ়েমি; তযিিমট বাসিা মছল, এ্খিও মঠক যিাযি হ়েমি। েরব মক মকছু ভূল 
হল? েৃমষ্টহীি তচাখ। এ্টাই তো তচর়েমছলাি। এ্র সুষিার তকারিা বর্ণিাই করা যা়ে িা। 
তয তচারখর েৃমষ্টশমি আরছ ো এ্ে সুন্দ্র ি়ে, িধুরও ি়ে। েৃমষ্টহীি তচাখ িা হরল কী 
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ভারলা মছল? মকন্তু অে তচাখই তো োরর িািুরষর হৃে়ে মবেীর্ণ কররে, মবমভন্ন েন্থা়ে 
কিা বলারে োরর, িািাি ভাষা়ে! তস এ্টাই তচর়েমছল, এ্র  িযই তস অধীর হর়ে েরি 
েরি ঘুরর মেরররছ। এ্খি িাোরলর িরধয তের়েও িরি এ্ে কুো, তকি এ্ই অেৃমপ্ত? িা, 
অেৃমপ্ত ি়ে। োর ভারেয যা  ুরটরছ এ্টাই োর কািয মছল, ভােযরেবী প্রসন্ন িাকা়ে 
হ়েরো োও়োর অমেমরিই তস তের়েরছ। এ্ই অমেমরি োও়োর কিা তস তকারিামেি 
স্বরেও ভারবমি। কাঠারিাটা মকন্তু ভারলাই হর়েরছ, ভারলা শুধু ি়ে, খুব ভারলা…কাঠারিাটা 
তিাটািুমট ভারলাই মকন্তু মিরেণশ তকািা তিরক এ্ল? তক তহিমরর়েটারক িমসকা েড়ার 
তপ্ররর্া  ুমের়েরছ? িা, তকউই িা। েরকণর খামেরর যমে ধরর তিও়ো হ়ে তয কারির 
কারছ তকউ গুিগুি করররছ; েরব তস মিঃসরন্দ্রহ তকারিা ঈষণাপ্রবর্ প্রকৃমের তলাক…মকন্তু 
তহিমরর়েটা তো কাররা কিা তশারিমি, শুরি িাকরলও তসই িরো কা ও তস 
কররমি…মকন্তু তহিমরর়েটা কা  িা কররলও োর আেুলগুরলা হ়েরো িামটর োরল োরল 
কা  করর তবমরর়েরছ… মির র অ ারন্তই আেুলগুরলা তবাধহ়ে িরডল বামির়ে তেরলরছ… 
মকন্তু সমূ্পর্ণ এ্খিও হ়েমি… হ়েরো আর তকারিামেি হরব িা, অসিাপ্তই তিরক 
যারব…তহিমরর়েটার িি বলরছ িমসকা েড়া োর তবাধহ়ে তকারিামেি তশষ হরব 
িা…ভাবল, এ্খি যমে িা কমর েরব আর তকারিামেি তেরর উঠব িা, কাল মেরির আরলা 
তোাঁটার সরঙ্গ সরঙ্গ আিারক হ়েরো অিয মচন্তা মঘরর ধররব…িমসকার ছমব িি তিরক 
হ়েরো মচরেরর িুরছ যারব, ি়েরো অিযরূরে সািরি হাম র হরব… তহিমরর়েটা সি়ে িষ্ট 
িা করর িামট মির়ে কার  তলরে েড়ল-িামটর কা  আর তবমশ বামকও তিই, েরব 
োড়াহুরড়া করার তকারিা প্রর়ো ি তিই…তহিমরর়েটা টুমডওরে োর ো়েচামর শুরু করর 
মেল… 
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হঠাৎ ‘েূ ামরিী’ েুেুলমটর কারছ এ্রস োাঁড়াল..এ্টা িরিািরো হর়েরছ, তকারিা খুাঁে 
তিই…হযাাঁ, এ্টা তেখরল িি ভরর যা়ে। িুরখ তলরে আরছ মবিীে আত্মমিরবেরির ভাব, 
ঘাড় এ্বং িাংসরেশীরে শমি, িুর়ে েড়া কাাঁধ, ঈষৎ উেররর মেরক তোলা িুখ, 
ধবমশষ্টযহীি িুখশ্রী– সব মিমলর়ে সবণগুরর্ গুর্ামিো এ্ই িরডল, এ্ককিা়ে উেযুি 
িরডল। চিৎকার হর়েরছ। তহিমরর়েটা েীঘণমিশ্বাস তেরল,  রির িরি রাে িািক ভীষর্ 
বস্তুমট যমে িা িাকে, তস যমে অরিযর িরো শান্ত তখাশরি া ী হরো! 
 
িমসকার কারছ ধীর েেরক্ষরে এ্মের়ে আরস তহিমরর়েটা। েু’তচারখর অিুসমেৎসু েৃমষ্ট 
তিরল োরক েযণরবক্ষর্ করর। িা, তকািাও মকছু বামক তিই–সবই মঠকঠাক হর়ে তেরছ। 
এ্ইভারব তসািবার মক িঙ্গলবার েযণন্ত তররখ তেও়ো ছাড়া আর তকারিা উো়েও তিই 
কারর্ োর আরে যখি মকছু কা  করা সম্ভব হরব িা। মভর  এ্কটা কােড় মের়ে 
িমসকার সবণাঙ্গ তেরক রাখল। ধধযণ ধরর এ্রোরে হরব–োই মকছুমেি বারে। োর িরধয 
মেিমট িধুর মেিও এ্রস যারব–এ্ মেিরট মেি তস কাটারে চা়ে লুমস, তহিমর এ্বং 
মিডরের সামন্নরধয, আর সরঙ্গ িাকরব  ি। 
 
শরীররর প্ররেযক কটা িাংসরেশী সিুমচে আর প্রসামরে করর এ্ক তিাচরড় শরীরটারক 
তটরি টাি টাি করর উরঠ োাঁড়াল। এ্েক্ষরর্ োর অিুভূমে হল, তস আ  সমেযই বড্ড 
ক্লান্ত। েরি  রল যেটা োড়াোমড় স্নািেবণ তসরর শুরে তেল তস। 
 
শযযা তিরক স্কাইলাইরটর িরধয মের়ে তস িীলাকারশর মেরক োমকর়ে রইল…সুেূর আকাশ 
 ুরড় কে-িা অগুমন্ত োরা…এ্কেৃরষ্ট তসমেরক োমকর়ে িাকরে িাকরে োর িরি হল 
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কেগুরলা োরা মবরশষ েমরমচে, আর কর়েকটা শুধু িেুি আেন্তুক…হ়েরো োরা-কারশ 
সবগুরলাই োরা োর েমরমচে, বা সকরলই হ়েরো অেমরমচরের েল…সকরলই হ়েরো 
অিাহুে আেন্তুক অিবা সকরলই মচরটাকাল ধরর আকাশ  ুরড় োর েমরক্রিা অবযাহে 
তররখরছ, িহাশূরিয এ্কপ্রান্ত তিরক অিযপ্রান্ত েযণন্ত। 
 
তহিমরর়েটা ঘুরিাে চাইরছ, মকন্তু ঘুি ধরা মেল িা…িরির অেণল তবাধহ়ে তভালা আরছ, 
োই মচন্তাগুরলাও এ্রক এ্রক িুি হর়ে চরল এ্রসরছ, বাইরর তিরক আসরছ োমড় চলার 
শে, হিণ, ভাো েলার মবেীর্ণ মচৎকার, উচ্চকরে হামস…এ্ই িুহূরেণ োমড়র শেটা তশািার 
ের োর িরি হরে লােল বাঘ ে ণি কররছ..হলরে কারলা তডারাকাটা বাঘ…রেবাহারী 
োোর িরো ররের…আরলাছা়ো…ঘি  ঙ্গল…িেীর েীর…গ্রীষ্মপ্রধাি তেরশর চওড়া িেী 
এ্রস মিরশরছ িীল মবশাল সিুরদ্র… াহার  িাত্র েুমট প্রার্ী…তহিমরর়েটা আর 
 ি…েু রিই তডরকর ওের োশাোমশ োাঁমড়র়ে আরছ…িীল সিুরদ্রর বুক মচরর  াহা  
এ্মের়ে চরলরছ তকারিা এ্ক অ ািা তেরশর সোরি… াহার র ডাইমিং রুরি িুরখািুমখ 
বরস  ি ও তহিমরর়েটা তভা ি েবণ তশষ কররে বযস্ত..হঠাৎ  ি তযি তররে ওরঠ, 
ডাইমিং সযালুরির মিরচ িীল সিুদ্র, মকন্তু রাে োরক স্পশণ কররে োরর িা–শুধু 
হারস…তহরস তহরস তকািা়ে তকান্ অমিমেণরষ্টর েরি চরল যা়ে তস… ি ও তহিমরর়েটা 
এ্খি  াহার র সুন্দ্র এ্কমট সুমিে করক্ষ..েু রিই আবার এ্কই সরঙ্গ লন্ডি 
শহরর…েু’ রি এ্কমট তছাট্ট োমড়র িরধয…োশাোমশ…তহিমরর়েটার হারে মট়োমরং ধরা, 
 ি োর োশমটরে বরস…লন্ডি ছামড়র়ে তবশ খামিকটা েূরর োরা চরলরছ গ্রািয 
েমররবরশর উরেরশয..সুন্দ্র সুন্দ্র কে ঝর্ণা, োহামড় িেী, লোগুল্ম, োছ, েুল, েরলর 
বাোি…োরা যারে তকািা়ে?…আবার…হরলা…লুমস, তহিমর… ি… ি… ি…তহিমরর়েটার 
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তচারখ ঘুি তিরি এ্রসরছ সুরখর স্বরে তস এ্খি মবরভার…োর অবরচেি িরি ঘুরর মেরর 
এ্কমট িাত্র বযমিত্ব ধরা মেরে–এ্ক ি েুরুষ ি। 
 
হঠাৎ ঘুি তভরে যা়ে–স্বেও তকািাও মবলীি হর়ে যা়ে…অেরাধীর িুরখ তহিমরর়েটা বাস্তব 
 েরে মেরর আরস–মক তযি করা হ়েমি, তকািা়ে তযি এ্কটা অিযা়ে করা হর়েরছ, মক 
তযি করা উমচে মছল, মকন্তু তস কররমি! 
 
িমসকা? 
 
অমিো সরেও তহিমরর়েটা মবছািা েযাে করর, আললাগুরলা তেরল তে়ে, িমসকার 
কাছমটরে এ্রস োাঁড়া়ে, োকা েুরল তেরল–ত ারর ত ারর মিশ্বাস েড়রে িারক। 
 
িমসকা ি়ে–তডামরস সযান্ডাসণ। 
 
তহিমরর়েটা তকািা়ে তযি এ্কটা অ ািা বযিা অিুভব করর, মির র িিরক মির ই 
তবাঝাবার তচষ্টা করর–আমি ভুলটা সংরশাধি করর মিরে োমর, শুধরর মিরে োমর আিার 
করা ভুলটা। আেি িরিই বরল তযরে িারক, িূখণ েুমি কী  াি তোিার কী করর্ী়ে। 
 
আরেই এ্খুমি তসরর তেলরে হরব–কাল আর করার সাহস কুরলারব িা। এ্টা তযি মঠক 
মির র রিিাংস বংস করার েরি। এ্রেই বড় আঘাে লারে-হযাাঁ, এ্টাই িরি বড় 
আঘাে হারি। 
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তহিমরর়েটার িরি হল, তবড়াল ােটাও তবাধহ়ে এ্িিটাই অিুভব করর। োরের 
সরেযা াে তকারিা ছািার িরধয যখি তকারিা খুাঁে ি রর আরস েখি োরা ছািামটরক 
বাাঁমচর়ে রারখ িা এ্বং হেযা করার মঠক েূরবণ োরের িরিও হ়েরো তযি মচন্তাধারার 
উে়ে হ়ে। 
 
ঘি ঘি দ্রুেেমেরে মিশ্বাস েড়রে িারক তহিমরর়েটার। িামটর িরডলটারক তস ধরর 
েুিরড়-িুচরড় তভরে কাঠারিা তিরক িামট েুরল মির়ে বড় িারের এ্কটা োল িামটরে 
েমরর্ে করর। কাোিাখা হারের মেরক তস তবশ মকছুক্ষর্ োমকর়ে রইল, শারীমরক আর 
িািমসক মেক মের়ে উরত্ত িা োর িিরক বড় িাড়া মেরে। 
 
তহিমরর়েটা সরঙ্গ সরঙ্গ হাে ধুর়ে তেরল। এ্কটা অদু্ভে মিঃসঙ্গো সঙ্গী করর তস শুরে 
চলল। মবষণ্ণ িরি তস ভাবরে িারক, িমসকা এ্ই েৃমিবীরে এ্রসমছল অে মকছুমেরির 
 িয, মকন্তু তরারে োর অকালিৃেুয তডরক আরি। অদু্ভে সব ভাবিা-মচন্তা, িািুষ তটরও 
ো়ে িা, োর মির র অজ্ঞারে কখি ত রে ওরঠ আবার মবলীি হর়ে যা়ে। 
 
কারুর কিাই তস কারি তোকা়েমি–েবু মির র অ ারন্তই তডামররসর ঈষণামিে গুঞ্জি বা 
িি–এ্ই েুমট বস্তু তবাধহ়ে তহিমরর়েটার কারির িরধয মের়ে বা িরির িরধয মের়ে 
তহিমরর়েটার আেুলগুরলারক প্রভামবে কররমছল এ্বং োই িমসকা–তডামরস হর়ে উঠরে 
তেররমছল। 
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স্বেমবরষ্টর িা়ো়ে মবরভার হর়ে তহিমরর়েটা ভাবরে িারক, যারক িারর্ িারি সরম্বাধি 
করা হ়ে, েরব মক এ্টা োই? 
 
যারক আিরা বযমিত্ব বরল িামক? ো মক তকারিা বযমি মবরশরষর মচন্তার েঠি। কার 
মচন্তার? ঈশ্বররর। 
 
মে়োর মেরন্টর মচন্তাধারা মক এ্রকই বরল? তবাি প্রস্তুেকারীর হাোর িরধয মেরর যাও়ো। 
আমি তকািা়ে? স্ব়েং আমি? সমূ্পর্ণ িািুষটা? প্রকৃে িািুষটা? আিার তে ঈশ্বররর িাকণা 
তকািা়ে? 
 
 ি মক এ্ভারব অিুভব কররমছল? তসই রারে তস এ্িিই ক্লান্ত হর়ে েরড়মছল–এ্ইরূে 
হোশ হর়ে েরড়মছল। মর ওর়ের বযামধ–তসই বইগুরলার তকারিাটারেই উরলখ কররমি 
মর ওর়ে তক? 
 
িুখণ, তস তভরব মিল, তস  ািরব…মর ওর়ের বযামধ.. ি।.. 
 
. 
 

০৩. 
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 ডািার  ি মক্ররটা োর তরােী তেখার ঘরর বরস সকারলর সবণরশষ তরােীর আরের 
তরােীমটরক তেখা তশষ কররলা। োর তচাখিুখ এ্খি সহািুভূমে ও উৎসাহবযঞ্জিা়ে 
ভরেুর। তরারের খুাঁমটিামট  ািার সি়ে তস বাররবারর িািা িাড়মছল এ্বং িারঝ িারঝ 
মিরেণশ প্রোিও করমছল। 
 
প্ররশ্নাত্তররর েবণ সিাধা হরেই তেখা তেল, তরােীর িুখ খুশীরে উজ্জ্বল হর়ে উরঠরছ। 
ডািার মক্ররটা সমেযই মবি়েকর! তরােীর প্রমেভার প্রকৃে েরে এ্বং যিািণ মিরাি়ে 
করার উরেরশয োর আন্তমরক প্ররচষ্টা অভূেেূবণ। োর সরঙ্গ কিা বরলও অরিক তরােীরা 
মির রের হালকা তবাধ করর এ্বং উেকৃে হ়ে ও শরীরর েুিরা়ে শমিও তের়ে যা়ে। 
 
 ি মক্ররটা এ্কখািা কাে  মির়ে বযবিােত্র তলখার কা  শুরু করর তে়ে। তরচক 
ওষুরধর েরকার, তসই আরিমরকার তসারেি তিাড়রক মেরক তোলােী ররের মচত্তাকষণক 
ওষুধটাই ভারলা েল তেরব। সংগ্রহ কররে হরল ও়োডণার মিরটর তসই তছাট্ট তোকারি 
মের়ে উেমিে হরে হরব। মকন্তু িূলয এ্কটু তবমশ হর়ে যারে, আর সব তোকারি ো 
তিলা ভার। আশা করা যা়ে েু’এ্কিাস এ্রেই ভারলা করর চরল যারব এ্বং উেকারও 
ভারলা হরব, েরর িা হ়ে অিয মকছু তভরব মঠক করা যারব। এ্র চাইরে আর তবমশ মকছু 
োর  িয করা সম্ভবেরও ি়ে, শারীমরক েঠি খারাে হও়োর েরুি মকছু করাও যারব 
িা এ্বং োাঁে ে ারিার  িয তকারিা উেযুি বযবিা করা যারব িা। বুমড়িা কযাবমির 
িরো অসম্ভব অবিা ি়ে।… 
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এ্করঘর়ে সকাল, আমিণক সুমবধা এ্খি উন্নমের মেরক–মকন্তু ঐ েযণন্তই, আর মকছুই ি়ে। 
ডািার মক্ররটা সমেয বড় ক্লান্ত হর়ে েরড়রছ। রুর্ স্ত্রীরলাক এ্বং োরের মিেয িেুি 
বযামধ; োরক শরীর আর িি েুর়ের মেক তিরক অবসন্ন করর তেরলরছ। 
 
মকছু কিা বলা বা উেশি, এ্ছাড়া আর মকছু ি়ে। এ্িি অরিক সি়ে আরস যখি োর 
বড় অবাক লারে, এ্ইটুকুই মক যরিষ্ট। েখিই োর িরি েরড় যা়ে মক্ররটাোর 
হাসোোরলর িােণাররট রারসল ও়োরডণর শযযা তশ্রর্ী এ্বং মিরসস কযাবমির েন্তহীি 
িুরখর মবেমলে হামস। 
 
ডািার মক্ররটা এ্বং তরামের্ী েরস্পর েরস্পররর কারছ েমরমচে। োরশর শযযার 
িলিরল তচহারার তখাসা ছাড়ারিা স্ত্রীরলাকমটর েযণার়ে োরক তেলা যা়ে। তস এ্ক ি 
তযািী। তস োর মেরকই মছল, বাাঁচার  িয তস অধীর মছল–এ্কিাত্র ঈশ্বররর েরক্ষ  ািা 
সম্ভব তকি োর িরধয বাাঁচার প্রবর্ো মছল। আিরা অবশয োর  ঘিয তবাঁরচ িাকার 
েুেণশা তেরখই এ্কিা  ািরে বাধয হমে। তস এ্ক তিাংরা বমস্তরে বাস করে, িাোল 
স্বািী আর এ্ক েঙ্গল অবাধয সন্তাি মির়েই মছল োর সংসার। মেিরাে অক্লান্ত েমরশ্রি 
কররে তস বাধয িাকে। সূরযণাে়ে তিরক সূযণাস্ত েযণন্ত অসংখয েৃহি বামড়রে, অরিক 
তখরট তখরট তবড়া়ে অমেস বামড়রে, মবরমেহীি হাড়ভাো করঠার েমরশ্রি,অিািুমষক কষ্ট, 
আিন্দ্ তলশহীি  ীবিই তস তবরছ মির়েমছল েবু তস বাাঁচরে চা়ে, প্রার্ভরর  ীবি 
উেরভাে কররে চা়ে,  ি মক্ররটা তযিি ভারব  ীবি উেরভাে কররছ।  ীবরির অবিা 
মকন্তু োরা উেরভাে কররে চা়ে িা, শুধু  ীবিটাই উেরভাে করর ক্ষান্ত হ়ে 
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তবাঁরচ িাকার প্রর়ো রি শুধু রঙ্গরকৌেুক, অমস্তত্ব ব া়ে রাখার প্ররচষ্টা। অেযন্ত অদু্ভে 
বযাোর–োর যিাযি বযাখযা তবাধ হ়ে কাররা েরক্ষই করা সম্ভব ি়ে। িরি িরি মক্ররটা 
ভারব, তহিমরর়েটার সরঙ্গ তস এ্ মবষর়ে কিা বলরে চা়ে। 
 
ডািার তরামের্ীরক ের া েযণন্ত তছরড় আসার  িয উরঠ েড়ল। উষ্ণ সহৃে়েোর সরঙ্গ 
োর হাে েুরল মিল মির র হারের িরধয, বেুর িরো উৎসাহ মেরে মেরে এ্মের়ে 
চলল। োর কেস্বর তিরক বমষণে হমেল সহািুভূমে এ্বং উৎসাহ। তরামের্ী তযি োর 
বযামধর যন্ত্রর্া ভুরল তেরছ। োরক তেরখ অমেশ়ে সুখী ও সন্তুষ্ট িরি হমেল। ডািার 
মক্ররটা এ্িিই এ্ক ি যত্নেরা়ের্ মচমকৎসক। 
 
ের া বে হবার যেক্ষর্ তেমর, ের া বে হও়ো িাত্র মক্ররটার িি তিরক োর অমস্তত্ব 
লুপ্ত হর়ে যা়ে। ের ার আড়ারল উেমিে িাকরলও মক্ররটা োর অমস্তত্ব তটর ো়ে িা। 
িুখ বুর  তস োর কেণবয করর যা়ে। সবই তযি েোিুেমেক। োর িরিা েরে এ্ 
মবষর়ে যমেও তকারিা আরলাড়ি সৃমষ্ট কররে োরর িা, েবু োর শমি ক্ষর়ের েরিই 
এ্মের়ে যারে। 
 
আররােযকারীর স্বেঃসূ্ফেণ ডারক তস সাড়া িা মের়ে োরর িা। আবার মিঃরশমষে শমিও 
অিুভব করর। তস িরি িরি এ্ও অিুভব করর তয, তস বড় ক্লান্ত। 
 
আর এ্কমট িাত্র তরােী তেখা তশষ হরলই সপ্তাহারন্তর িাি েমরোর হর়ে যা়ে। কৃেজ্ঞ 
মচরত্ত োর িরি এ্ই মচন্তাই ঘুরোক খামেল। লাল এ্বং কটা রে তিশারিা তসািামল 
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োো, শররের িরি মসি েে-বরির িরধয মের়ে রাস্তাোবািল–সবমকছু মিমলর়ে অেূবণ 
সুন্দ্র ছুমটর আরি  েৃহকত্রী লুমসর কিা িরি েড়রেই এ্ক অ ািা খুশীর মহরলাল োর 
সারা িরি প্রবামহে হর়ে যা়ে। অমেমিেরা়ের্া এ্বং অকেট িরির এ্িি স্ত্রীরলারকর 
সোি সংখযা়ে খুব কিই। তিরল। অরিক সি়ে মেমি এ্িি ইন্দ্র াল রচিা কররি তয, 
োরক আরল়ো বরল ভ্রি হও়ো খুবই স্বাভামবক। তহিমর এ্বং লুমসর িরো তলারকর 
আমেিয গ্রহর্ তবাধহ়ে খুব কি  রির ভারেযই ত ারট, অিণাৎ এ্রকি আমেরি়েো 
োও়ো সবরচর়ে তসৌভারেযর মবষ়ে। ইংলরন্ড োরা ছাড়া আর অিয কাররা আমেিয গ্রহরর্ 
িরির মেক তিরক সাড়া ো়ে িা মক্ররটা। োছাড়া হরলার িরো সুেৃশয বামড়ও োর 
ি রর আরস িা। রমববারর তস বরির িরধয প্ররিােভ্রিরর্ সঙ্গী মহরসরব তহিমরর়েটারক 
কারছ োরব-কখরিা োহারড়র চূড়া়ে, কখরিা েবণরের সািুরেরশ স্বেরন্দ্ মবচররর্র 
সুরযাে োরা তের়ে যারব। 
 
তহিমরর়েটার সরঙ্গ তবড়াবার কিা োর ভুরলও িররর্ আসরব িা,  েে  ুরড় এ্ে বযামধ 
এ্ে যন্ত্রর্া! ডাঃ মক্ররটা িরি িরি ভারব, তহিমরর়েটার সাহচরযণ তবাধহ়ে সব কেযণো 
েূরীভূে হর়ে যা়ে। তস তযি োরক ঘারড় িেুি তকারিা েুঃরখর তবাঝা চাোরে চা়ে িা। 
োর তিাহি়েী আরবষ্টিী তস তয তকাি িমহিা়ে সৃমষ্ট করর। ভাবরেও সমেয অবাক লারে। 
 
োর এ্ক ি িাত্র রুেী তেখা বামক। মকছুক্ষর্ েররই তস তটমবরলর ঘণ্টা বা ারব। যমেও 
োর অরিক তেমর হর়ে তেরছ। উেরর খাবাররর ঘরর লাঞ্চ প্রস্তুে হর়ে েরড় আরছ,  ােণা 
এ্বং োর সন্তারিরা োর  িযই েি তচর়ে বরস আরছ। যে োড়াোমড় সম্ভব োরক 
হাম র হরে হরব। 
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েবু তস এ্কইভারব বরস আরছ। িরড়চরড় বসার শমি তস হামরর়েরছ, আ  তস ক্লান্ত, খুব 
ক্লান্ত। 
 
মকছুমেি ধররই োরক এ্ক ক্লামন্ত মঘরর ধরররছ। যার েলস্বরূে োর তি া টাও মেি 
মেি রুক্ষ হর়ে উরঠরছ। অেযামধক েমরশ্রি বা িরির অশামন্ত বা অবসাে এ্র কারর্ 
হরলও হরে োরর। তবচারী  ােণা, তস তো োর সরঙ্গ িামির়ে তিবার যিাসাধয তচষ্টা 
করররছ। োর স্বভাব যমে মবিীে িষস্বভারবর িা হরো এ্বং মির র তোষ স্বীকার করর 
িা মিে েরব হ়েরো এ্কটা কারর্ মিরল তযে। এ্িি এ্কটা সি়ে মছল, যখি  ােণা যা 
মকছু বলরো মক্ররটা োরেই অমিশিণা হর়ে উঠরো, এ্বং তস িরি কররো তয,  ােণা 
যুমি কররই োরক তক্ষোরিার  িয এ্রকি কিা বলরছ, োর কিা বলার ধরিই 
ঐরকি, তলাকরক তক্ষমের়ে তোলা। োর ধধযণশমি, োর স্বারিণর বযাোরর উোসীি ভাব, 
োর মির র ইোর কারছ আত্মসিেণর্–মক্ররটার রারের িাত্রারক আরও মেগুর্ করর 
তেলে।  ােণা কখরিা প্রমেবাে কররমি, মির র ত ে ধরর তস বরস িাকরো ো ি়ে 
মকন্তু মির র কিার ধরিধারর্ মবনু্দ্িাত্র েমরবেণি করে িা। 
 
মকন্তু অদু্ভে লারে েখিই যখি তেখা যা়ে তয,  ােণার তয গুর্গুরলা মক্ররটারক তক্ষমের়ে 
েুলে, তসই গুর্গুরলা তস তহিমরর়েটার িরধয তেরে চা়ে, তয ম মিরষ মক্ররটার তরাে হ়ে 
ো হরলা তহিমরর়েটার এ্কপ্রসঙ্গ তিরক অিযপ্রসরঙ্গ যাও়োর সাধুো। 
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এ্কমেি মক্ররটা োরক কিােরল বরলমছল, আিার িরি হ়ে, সবরচর়ে বড় মিিযাবােী 
েুমি। তহিমরর়েটা বরলমছরলি, তবাধহ়ে োই হরব। 
 
মক্ররটা–েুমি সোই তলারকর িি বুরঝ কিা বল। 
 
তহিমরর়েটা–তসটাই আিার ইরে তবমশ প্রর়ো িী়ে বরল িরি হ়ে। 
 
 মক্ররটা–সেয বলার তিরকও কী প্রর়ো িী়ে? 
 
তহিমরর়েটা-প্রর়ো িটা সেযই এ্কটু তবমশ। 
 
 মক্ররটা–োহরল েুমি ঈশ্বররর িারি শেি করর আিার কারছ মিরিয বুমল আওড়াও িা 
তকি? 
 
তহিমরর়েটা–েুমি আিারক এ্িিমট কররে বল? 
 
মক্ররটা-হা। 
 
তহিমরর়েটা–সমেয আমি অিুেপ্ত,  ি, আমি োমর িা। 
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মক্ররটা-তোিার অরিক সি়ে  ািা উমচে, আমি মক বলরে চাই। িা, তহিমরর়েটার কিা 
আর ি়ে। তস আ  মবরকরলর মেরক তহিমরর়েটার সরঙ্গ তেখা কররে যারব। এ্খািকার 
যা কা  আরছ ো োড়াোমড় সিাপ্ত করর মিরে হরব। েশভারের এ্ক ভাে আসল তরাে, 
অবমশষ্টটা মবষাে বযামধ বা মচরত্তান্মােিা–এ্কপ্রকার স্না়েমবক তরাে। িড়াচড়ার িািেেও 
তিই, চুেচাে িমবররর িরো বরস রইল, তরােী তেখার মবনু্দ্িাত্র প্ররচষ্টাও তস করল িা। 
ডািার  ি মক্ররটা ক্লান্ত অেযন্ত ক্লান্ত। োর িরি হল তস বহুমেি ধররই ক্লান্ত। তকারিা 
এ্কটা ম মিরসর অভাব ঘরটরছ োর শরীরর, খুব অভাব। হঠাৎ তস িরির োমেে অিুভব 
করল, োর বামড় যাও়োর বাসিা ত রেরছ। 
 
োর খুব অবাক লােল, তকািা তিরক উরড় এ্রস  ুরড় বসল এ্ই মচন্তা? এ্র অিণই বা 
মক? বামড়? তকারিা মেি োর বামড় মছল িা। োর িা-বাবা মছরলি অযাংরলা ইমন্ড়োি, তস 
বড় হর়েরছ কখরিা িামসর তস্নরহ কখরিা কাকার কারছ–এ্কটা ছুমট তস এ্ক রির 
কারছই কাটাে। হামলণ মিরটর বামড়টা তবাধহ়ে োর  ীবরির প্রিি িা়েী েৃহরকার্। মকন্তু 
এ্ই েৃহরকার্রক তস তকারিামেি বামড় বরল িরিপ্রারর্ গ্রহর্ কররে তেরররছ মক? তস িািা 
িারড়। িা, তকারিা মেি ভাবরেও োররমি। েরব? এ্ই মচন্তা োর িরি উে়ে হরলা কী 
করর? তকিই বা হল? তকািা তিরক এ্ল? মচমকৎসরকর উৎসুক িরি এ্ই মচন্তা বার বার 
ঘুরোক তখরে লােল 
 
‘আমি বামড় তযরে চাই। 
 
কারর্ খুাঁ রল মকছু এ্কটার সোি মিশ্চ়েই মিলরব–তকারিা প্রেেেট অবশযই িাকরব। 
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খুব স্পষ্ট, তস োর িািস চরক্ষ তেখরে তেল অেভীর িীল ভূিধযসাের, সামরবি োি 
োছ, কন্টকি়ে িাশোমে আর কযাক্টারসর সিাররাহ। কেিার  েৎ তিরক োর িারক 
আসরছ গ্রীরষ্মর েে এ্বং সিুদ্রসসকরে সূরযণর চড়া তরারে শুর়ে শুর়েই অিুভব কররছ 
 রলর শীেলো। সল মিগুর়েল। 
 
হঠাৎ তযি চিরক ওরঠ–এ্কটু তযি মবিেও তবাধ করর। অরিক বছর হর়ে তেল সল 
মিগুর়েরলর কিা োর িররর্ আরসমি। তস আর তসখারি মেরর তযরে চা়ে িা। 
তসখািকার সবমকছুই এ্খি োর  ীবরির অেীে অধযা়ে। 
 
তস আ  বাররা-তচাে কী বছর েরিররা আরের কিা। তস মঠক কা ই করররছ। োর 
কারছ োর মবচার অভ্রান্ত! তস তভররামিকার তপ্ররি োেল হর়ে উরঠমছল। তভররামিকা োর 
তেহিি  ুরড় বরসমছল। মির র স্বািণ ছাড়া মকছু ভাবরে োরে িা এ্বং ো তস 
লুরকারিার তচষ্টাও কররো িা। তভররামিকা এ্কবার যা চাইে ো তস ত ার করর হরলও 
আো়ে করর মিে। তকবল  িরকই তস ত ার করর মির র কররে োররমি। তকারিা 
ভারব তস িুমি তের়ে তেরছ। োর িরি হরে তস োর সারি ভারলা বযবহার কররমি। 
তসা া কিা়ে তপ্ররির বযাোরর তস োর কারছ প্রোরর্ার আশ্র়ে মির়েমছল। মকন্তু সমেয 
কিা, তস মির র িরো করর বাাঁচরে তচর়েমছল। মকন্তু তভররামিকা তস বযাোরর রা ী মছল 
িা। তভররামিকা মির র িরো করর োর  ীবি কাটারে তচর়েমছল এ্বং োর  ীবরি 
 রির িাি মছল অমেমররির োমলকা়ে। তস যখি  িরক োর সরঙ্গ হমলউরড যাবার 
 িয প্রস্তাব মের়েমছল,  ি োর প্রস্তারব রা ী িা হও়ো়ে তস অবাক হর়েমছল। কু্ষণ্ণ 
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িরিই তস বরলমছল, েুমি যমে সমেযকাররর এ্ক ি ডািার হরে চাও, েুমি আরিমরকা 
তিরকও এ্ই মডমগ্র তেরে োর, েরব োর তকারিা প্রর়ো ি আরছ বরল িরি হ়ে িা। 
তবাঁরচ িাকার  িয তযটুকু প্রর়ো ি তোিার কারছ আরছ োই যরিষ্ট এ্বং আমিও প্রচুর 
উো ণি করব। 
 
 ি খুব েৃঢ়োর সরঙ্গ বরল উরঠমছল, আমি তয তেশার সরঙ্গ যুি আমছ তসই তেশার 
মবষর়ে আমি যরিষ্ট উৎসাহী এ্বং িরিারযােী। র যাড়রলর সরঙ্গ কা  করার  িযই আমি 
যামে। 
 
োর কেস্বর-উৎসাহী-উগ্রীব েরুরর্র কেস্বর–অেযন্ত েৃঢ়রচো, গুরুেম্ভীর এ্বং মিভণীক। 
তভররামিকার কে মের়ে মিশ্বাস টািার শে তবমরর়ে আরস। বরল, তসই িসয-টািা বুরড়াটা? 
 ি কু্রি করে বরল ওরঠ, তসই িসয-টািা বুরড়া তলাকটা প্রযাটু োর তরাে মির়েই োর 
িূলযবাি েরবষর্া কররছ। 
 
বাধা প্রোি করর তস বরল ওরঠ, োরটর তরাে মির়ে কারা এ্ে িািা ঘািারে– 
কযামলরোমিণ়োর  লহাও়ো মক সমেয চিৎকার!  েৎটারক তেখা মক তকৌেুরকর। এ্ই 
 িযই তোিারক আিার প্রর়ো ি  ি! 
 
প্রেুযত্তরর  ি বরলমছল, তভররামিকা, েুমি হমলউরডর প্রস্তাব প্রেযাখযাি করর আিারক 
মববাহ কর এ্বং চল, আিরা বরং লন্ডরি মের়ে বসবাস কমর।  রির এ্ই প্রস্তাব শুরি 
তভররামিকা িরি িরি তহরসমছল োই বরলমছল তয, হমলউরড যারবই এ্বং  ি যখি 
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োরক িি মের়ে বরস আরছ, মববাহ োরের তকারিা কাররর্ই আটকারব িা। মির র রূে 
এ্বং শমি সম্বরে োর খুব অহংকার মছল। 
 
 রির কারছ েখি এ্কটা রাস্তা তখালা মছল, বােোি তস তভরে মেল। 
 
 তস যরিষ্ট ভুরেরছ মকন্তু তস, তয কা  করররছ োরে োর েভীর জ্ঞারির েমরচ়েই তিরল। 
তস আবার লন্ডরি মেরর এ্ল এ্বং র যাড়রলর সরঙ্গ কা ও শুরু করর মেল। এ্কবছর 
বারে  াোর সরঙ্গ োর মববাহ ভারলাভারবই সম্পন্ন হর়ে তেল। সব মেক তিরক মবচার 
কররল  ােণা তভররামিকার তিরক এ্রকবারর েৃিক মছল… 
 
ের া খুরল তেল এ্বং তসরক্রটামর তবমরল তভেরর প্ররবশ করল। 
 
মিরসস েররটাররর সরঙ্গ সাক্ষাৎ আেিার এ্খিও বামক। 
 
সংরক্ষরে তছাট্ট উত্তর মেল তস, আমি  ামি। 
 
তসরক্রটামর বরল উঠল, আমি ভাবলাি, আেিার হ়েরো িরি তিই। 
 
ঘর তিরক তস তবমরর়ে তেল। মক্ররটার েৃমষ্টও মিঃশরে মিষ্ক্রির্ অিুসরর্ কররলা। তবমরল 
এ্কটা সাধারর্ তির়ে, মকন্তু খুবই কিণঠ। ছ’বছর ধরর তস এ্খারি কা  করর যারে, এ্র 
িরধয এ্িি এ্কটা মেিও যা়েমি তযখারি এ্কটা ভুলও হর়েরছ। চঞ্চলো, উরেে, বা 
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বযস্তো এ্র তকারিাটাই োরক স্পশণ কররে োররমি। োর কারলা তকশ, তিরট তিরট রে 
এ্বং েৃঢ়রচো মচবুক। 
 
যরিষ্ট শমিসম্পন্ন চশিার সাহারযয তস োরক এ্বং েুররা  েৎটারক সিাি মিরাসি 
ভারব তেখরে ো়ে। 
 
তস খুব সাধারর্, সৎ স্বভারবর তসরক্রটামর তচর়েমছল এ্বং তস োর বরাে ত ারর তের়েও 
তেরছ। মকন্তু  ি মক্ররটা িারঝ িারঝ অকাররর্ই কু্ষব্ধ হর়ে ওরঠ। িঞ্চ এ্বং কামহিীর 
সব মি়েরি তবমর োর িা প্রভুর কারছ মিরাশ িি মির়েই অিুেেশীল, মকন্তু তস  ারি তয 
তস তবমরলরক কখরিাই িূলযহীি ভারব িা। তকারিা ভমি বা আরত্মাৎসেণ ি়ে–তবমরল 
োরক মিশ্চ়েই ভ্রির্শীল এ্ক িািুষ রূরেই ের্য করর। তস োর বযমিরত্ব অমভভূে বা 
িাধুরযণ মবেমলে হবার োত্র ি়ে। অরিক সি়ে োর িরি এ্ই সরন্দ্হ োিা বাাঁরধ তয, 
তবমরল হ়েরো োরক েছন্দ্ করর িা। 
 
 ি এ্কমেি মির র কারি তবমরলরক োর বেুরক তটমলরোরি বলরে শুরিরছ, িা, আমি 
এ্টা ভামব িা তয, মেমি আরের তিরকও আরও তবমশ স্বািণের হর়ে উরঠরছি বরং 
মচন্তারমহে ও অমবরবচক মহরসরবই মেমি জ্ঞাে। 
 
 ি মক্ররটার বুঝরে এ্কটুও অসুমবধা হ়েমি তয, তবমরল ও োর বেুর আরলাচিার িূল 
তকন্দ্রমবনু্দ্ তস মির  এ্বং এ্ই কিা তশািা িাত্র েুররা চমিশ ঘন্টা তস কু্রি মছল। 
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 ােণার অসংলি ভঙ্গীেিা তযিি  িরক স্বাভামবক িাকরে তে়ে িা, তেিমি তবমররলর 
হৃে়েহীি িূলযা়েিও োরক সহর ই রামের়ে তে়ে। তবমররলর ধারর্া তয, প্রা়ে সব 
বযাোররই  ি তক্ষরে যা়ে… 
 
তকারিা এ্কটা তোলিাল মিশ্চ়েই আরছ। অমেমরি েমরশ্রি? হ়েরো োই। িা, তসটা 
তিহাে ঐ অ ুহাে িাত্র। অসধযণ, কার  মবরমি, হঠাৎ তররে ওঠা–সবমকছুর িূরল এ্কটা 
িা-এ্কটা মিশ্চ়েই িাকরব। তস ভারব এ্ভারব চলরে োরর িা, আমি এ্ভারব িাকরে 
োমর িা! আিার কী হর়েরছ? আমি যমে োমলর়ে যাই.. 
 
আবার তসই এ্ক মচন্তা–অে আরবে আর িুমির েরির সোরি ঘুরর মেররছ–োমলর়ে 
যাও়োর কিা িািা়ে আসরছ! 
 
আমি বামড় তযরে চাই… াহান্নারি যা সব। ৪০৪, হামলণ মিরটর বামড় আিার! 
 
ওর়েমটং রুরি চুেচাে বরসমছরলি মিরসস েররটার। মবরমিকর স্ত্রীরলাক। অেযমধক 
অরিণর অমধকামরর্ী এ্বং মির র বযামধ সম্বরে মচন্তা করার অেুরন্ত সি়ে োর হারে। তক 
তযি োরক বরলমছল, ধিী তরােীরাই তোিারক আরও ক্লান্ত করর েুলরব, আিার কিা 
অক্ষরর অক্ষরর মিমলর়ে মিও। োরা সোই মচন্তা কররব এ্বং এ্টাই তেখারে চাইরব তয, 
োরা েীমড়ে, মকন্তু েরীব তলারকরা তোিার কারছ েখিই হাম র হরব যখি োরা সমেয-
সমেযই তকারিা তরারের মশকার হরব। এ্কিাত্র ধিী তলারকরাই মবিা কাররর্ ডািারখািা়ে 
এ্রস মভড়  িা়ে। বৃি মিরসস মে়োরটক োাঁচমট মবমভন্ন মক্লমিরক প্রমেসপ্তারহ উেমিে 
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হ়ে এ্বং মেরঠর, বুরকর, ঘারড়র, সমেণ, কামশর, হ রির, িািা ঠাণ্ডা রাখার, হাে-ো কন্ 
করার সবরকি বযামধর কিা তভরব সব ওষুধ মির়ে িারক। তসবারর ব়েরস েরুর্ এ্ক 
ডািার োরক সাো ররের ওষুধ মের়েমছল, ভদ্রিমহলা ওষুরধর রে তেখািাত্র বরল ওরঠ, 
তচাে বছর হর়ে তেল আমি বাোিী ররের ওষুধ বযবহার করমছ এ্বং োরে এ্কটু 
উেকারও হ়ে, মকন্তু এ্ সাো ওষুরধ আিার তকারিা কা  হরব িা। আিারক বাোিী 
ররের ওষুধ োও। 
 
ওরেই… 
 
অিচ ভদ্রিমহলার তকারিা বযামধ তিই, শরীরস্বািযও তবশ ভারলা। কেস্বর ঘন্টার িরো, 
সারা তেরহ োর তকারিা োলা-যন্ত্রর্া তিই, েবু িুরখ এ্কটাই বুমল তলরে আরছ, তরারের 
োলা আর তস সহয কররে োররছ িা। 
 
হরটিহযারির মিরসস মে়োরটক এ্বং োকণ তলি তকারটণর মিরসস েররটার এ্কই 
প্রকৃমের স্ত্রীরলাক। োরা তযি েরস্পর েরস্পররর সরহােরা। অিণ আর সির়ের তকারিা 
মহরসব োরা রারখ িা, োই োর সেযবহারও তবাধহ়ে এ্কই েিমেরে করর িারক… 
 
 ি মক্ররটার সরল সাোমসরধ স্বভারবর এ্ক তসরক্রটামর আরছ এ্বং তস মববাহও করররছ 
সহ সারলযযুি এ্কমট তির়েরক। এ্টাই তবাধহ়ে োর িরিােে বাসিা মছল।ি়ে মক? তস 
মির র তসৌন্দ্রযণর এ্ক ডামল, অিয তলারকর তক্ষরত্র হরল হ়েরো অরিক মকছুই কররে 
োররো!  ীবরি চলার  িয েৃিক েিই হ়েরো তবরছ মিে, মকন্তু তস তো ো কররলা 
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িা। তস তো তসা া েি ধররই চলরে শুরু কররমছল এ্বং এ্খিও তস োর চলার েরি 
তকারিা েমরবেণি কররমি। িািুষ রূরের ত ারর মক কররে োরর ো তস তভররামিকারক 
িা তেখরল হ়েরো বুঝরে োররো িা। োছাড়া, রূেবাি েুরুষরের েশণিও তস তের়েরছ 
োরা মক কররে চা়ে এ্বং করর িারক। তভররামিকার কাছ তিরক তস  ীবরির মিরােত্তা 
তেরে তচর়েমছল, আর তসইসরঙ্গ শামন্ত ও মিমশ্চন্ত  ীবি সুরখরও কািিা কররমছল। মকন্তু 
োর িরির বাসিা িরিই রর়ে তেরছ–ো তস তকারিামেি ো়েমি!  ােণারক  ীবিসমঙ্গিী 
রূরেই তস হ়েরো তচর়েমছল।  াোর িরধয তস  ীবরির শামন্ত, সহিশীলো আর  ীবরির 
প্রমে োর আিুেেয এ্ইগুরলার সোি তের়ে তেরছ! েরব কী  ােণার িরধয তস সব মকছু 
খুাঁর  তেল?  ােণাই কী োর  ীবরির সাে মিমটর়েরছ?  ি মকন্তু এ্ কিার সমঠক উত্তর 
খুাঁর  ো়ে িা। িরি িরি তস তবাধ হ়ে  ােণারকই তচর়েমছল। মকন্তু োর িরি এ্ে 
অমিরো তকি? 
 
কার িুরখ  ি শুরিমছল, িািুষ যা োবার আশা করর; ো তস তের়ে তেরলই  ীবরি তিরি 
আরস িযার মড! 
 
কু্রিভারব  ি তটমবরলর ঘন্টা়ে ঘা বসা়ে। 
 
. 
 
এ্খি তস মিরসস েররটাররক তেখরব। েশণি তেরে মিমিট েরিররার তবমশ লােল িা। 
আরও এ্কবার সহর ই হারের িুরঠা়ে টাকা এ্রস তেল। এ্বার তস তরামের্ীর কিা িি 
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মের়ে শুিরলা, ম জ্ঞাসাবাে কররলা, সহািুভূমেও তেখাল, সাহস তেখাল, সব তশরষ 
মির রক সামরর়ে তোলার শমিও এ্কই সরঙ্গ তরামের্ীরক োি করল। েমররশরষ িূলযবাি 
এ্কটা ওষুরধর বযবিােত্র তশািারিার েররই োর কেণবয তশষ হল। 
 
এ্েক্ষর্ ধরর ঠা়ে বরস বরস তয তরামের্ী মির র বযামধর মচন্তা়ে আকুল হর়ে অবসন্ন িরি 
বরসমছল, এ্খি তস অিয এ্ক িািুষ, সেরেণ উৎসাহ-উেীেিারক সরঙ্গ করর তস ঘর 
তিরক তবমরর়ে তেল–োরক তেরখ িরি হমেল তস তযি িেুি  ীবরির স্বাে তের়েরছ, 
তচাখিুখ  ুরড় মবরা  কররছ িেুি এ্ক রে। 
 
 ি মক্ররটা তচ়োরর মের়ে আবার মির রক তহমলর়ে মেল। এ্খি োর অবকাশ, উেরর 
মের়ে  ােণা এ্বং তছরলরির়েরের সরঙ্গ মিমলে হবার কিা। সারা সপ্তাহ ধরর তরাে আর 
তরােীর যন্ত্রর্া উেশরির প্ররচষ্টার অেুরন্ত মবশ্রাি। 
 
মকন্তু মকছুরেই আর িরড়চরড় বসরে িি চাইরছ িা। এ্ই মক োর সমেোর অদু্ভে 
অবসাে?, িরির ক্লামন্ত, তস অেযন্ত ক্লান্ত, ক্লান্ত…। 
 
. 
 

০৪. 
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 তরােী তেখার মঠক উেররর ফ্ল্যারট  ােণা মক্ররটা এ্কেৃরষ্ট অেলক ি়েরি োমকর়ে আরছ 
এ্কটা তভড়ার িাংরসর টুকররার মেরক। 
 
কেিার  েরে তিরক তস আবার মচন্তার  াল বুিরে শুরু করর মের়েরছ, রান্নাঘরর েরি 
রাখার  িয িাংসটারক োঠারব মকিা োই ভাবরছ।  ি যমে আসরে এ্কটু তেমর করর 
েরব িাংস এ্কেি ঠান্ডা হর়ে যারব এ্বং বযাোরটা েখি বড়ই খারাে তেখারব। মকন্তু 
িাংসটা যমে রান্নাঘরর েরি কররে োঠারিা হ়ে এ্বং এ্ই সি়ে যমে  ি এ্রস উেমিে 
হর়ে যা়ে োহরল বযাোরটা মবসেৃশ তঠকরব। কারর্  ি তেমর তহাক এ্টা মকছুরেই তিরি 
তিরব িা। তস অসধযণ হর়েই মবরমির সুরর বরল উঠরব, েুমি তো  াি আিার তরােী 
তেখা যখি তশষ হর়ে তেরছ, আমি এ্কু্ষমি চরল আসব।… রির এ্ই ধধযণচুযমে িািা 
অশামন্ত ও ভুল তবাঝাবুমঝর কারর্ হর়ে োাঁড়ারব। োছাড়া তবমশ েরি কররল িাংস তসি 
হর়ে যারব এ্বং  ি েখি আরও চরট যারব, োরর্ তবমশ মসি করা ম মিস  ি 
কখরিাই খুশী িরি িুরখ েুলরব িা। আবার িাংস ঠান্ডা িাকরলও তস তররে যারব, কারর্ 
ঠান্ডা খােয তস এ্রকবাররই েছন্দ্ করর িা। 
 
িাংরসর েেটা মকন্তু খুবই সুস্বােু হর়েমছল। োর িি এ্খি তোেুলযিাি এ্বং েুঃখ ও 
েুমশ্চন্তা এ্কইসরঙ্গ োর িিরক আরও মবচমলে করর েুরলমছল। 
 
সিস্ত  েৎ তযি োর তচারখর সািরি তিরষর োর়ের িাংরসর ওের সিুমচে হর়ে শীেল 
হর়ে তযরে লােল। ডাইমিং তটমবরলর অিয প্রারন্ত বাররা বছররর টররন্স বরল ওরঠ, 
তবারামসক সল্ট সবু  মশখারেই েরল, হলরে ররের মশখা তসামড়োি সরল্টর। 
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 ােণা তটমবরলর অিয প্রান্ত তিরক উদ্ভ্রারন্তর িরো এ্কেৃরষ্ট তচর়ে িারক। তছরল কী বরল 
চরলরছ এ্ বযাোরর োর মবনু্দ্িাত্র অিুিাি েযণন্ত তিই। 
 
িা, েুমিও  াি িা? ] 
 
 ােণা-মক আর  ািরবা, বাবা? 
 
 টররন্স–সল্ট সম্বরে? 
 
 াোর তচাখ মের়ে িািল লবর্ রাখা তকৌটার মেরক। 
 
হযাাঁ, লবর্ এ্বং তোলিমররচর গুাঁরড়া তটমবরলর ওের সযরত্ন রাখা আরছ, ো মঠকই আরছ। 
েে সপ্তারহ লুই ওটা রাখরে ভুল কররমছল এ্বং  ি আরও তররে মের়েমছল। 
সোসবণোই এ্কটা-িা-এ্কটা তোলিাল… 
 
টররন্স স্বোলু তচারখ বরল উঠল, এ্টা এ্কটা রাসা়েমিক েরীক্ষা। 
 
ত িা তবাধহ়ে এ্ই বযাোরর যরিষ্ট উৎসাহ োরব। 
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ি-বছররর ত িা োর সুন্দ্র িুরখর িুখভঙ্গী করর বরল ওরঠ, আমি আিার মডিার চাইমছ। 
িা, আিরা মক শুরু করর মেরে োমর িা? 
 
এ্ক মিমিরটর িরধযই মকন্তু তখরে শুরু কররব, তোিার বাবার  িয মকছুক্ষর্ প্রেীক্ষা 
অন্তে কর। 
 
টররন্স সরঙ্গ সরঙ্গ বরল, আিরা শুরু কররে োমর, বাবা িরি মকছু কররবি িা। তেরখামি, 
মেমি কে চটেট তভা ি সিাপ্ত কররি? 
 
 াো িীররব িািা িারড়। 
 
িাংস কাটরবা? তস মঠক করর উঠরে োরর িা, তকান্ মেক তিরক চাকু বসারিা উমচে। 
লুই অবশয মঠক ভারবই চাকু মের়ে সুন্দ্র করর িাংস কাটমছল। মকন্তু অরিক সি়ে 
হর়েরছ যখি তস ভুল করর তেরলরছ এ্বং  ি োরে তক্ষরে তেরছ। লুই ভুল করর চাকু 
ধররল  ােণা োরক ধিক লাোরে তভারল িা। মকন্তু আ  আর ধিক বষণর্ হরলা িা। 
আ  তস অিয কাররর্ উমেি। 
 
িাংরসর তঝাল এ্র িরধয ঠান্ডাও হর়ে তেরছ এ্বং তঝারলর ওের এ্কটা োেলা সুর 
তভরস উরঠরছ। োরক যেশীঘ্র সম্ভব ওটা রান্নাঘরর োমঠর়ে মেরে হরব–মকন্তু  ি যমে 
এ্র িরধয এ্রস হাম র হর়ে যা়ে–এ্খি োর আসার সি়ে হর়েই তেরছ। োর িরি 
ক্ররিই েুমশ্চন্তা আসরে লােল..মঠক খাাঁচা়েবন্দ্ী প্রার্ীর িযা়ে।… 
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আবার তকোরা়ে বরস ডািার  ি মক্ররটা কেমকছুই িা তভরব চরলরছ। এ্ক হাে 
সািরির তটমবরলর ওের তররখ অেীরে মেরর মের়ে েখিকার িৃমেচারর্ কররে কররে 
হঠাৎ োর িরি হরে  াো এ্বং তছরলরির়েরা ওেরর খাবার তটমবরল োর  িয 
প্রেীক্ষা়ে বরস আরছ। োর সমেয অরিক তেমর হর়ে তেরছ। মকন্তু মকছুরেই তস উরঠ 
োাঁড়াবার শমি সঞ্চ়ে কররে োররছ িা। 
 
তচারখর সািরি এ্রস মভড়  িারে সব মিগুর়েল..িীল সিুদ্র…মসরিিার েে…উজ্জ্বল 
সূযণ…ধূমলকর্া…েুঃসাহমসক তসই ভারলাবাসা এ্বং যন্ত্রর্া… 
 
তস ভাবরে িারক, হা়ে ভেবাি, আবার এ্সব মচন্তা তকি! এ্সব মচন্তার মেরির অবসাি 
ঘরটরছ? 
 
হঠাৎ োর িরি হল, োর সরঙ্গ তভররামিকার যমে তকারিা েমরচ়ে িা িাকরো,  ােণার 
সরঙ্গ মববাহবেরি আবি িা হরো, এ্বং তহিমরর়েটার সরঙ্গ যমে সাক্ষাৎ িা হরো।… 
 
মিরসস কযাবমির কিা োর িরি েরড় যা়ে। োর বেণিাি অবিা যরিষ্ট সরন্তাষ িক। 
প্রমেমক্র়ো তো খুবই উত্তি, তস এ্খি .০০৫ সহয করার ক্ষিো রারখ। টমক্সমসমটর 
অসম্ভব শ্রীবৃমি এ্বং মড.এ্ল, প্রমেমক্র়ো ধিাত্মক িা হর়ে ঋর্াত্মক-এ্ োাঁমড়র়েরছ। োর 
তরাে মির়ে িািারকি েরীক্ষা-মিরীক্ষাও চলরছ। ডািার োর মেরক তচর়ে হামসিুরখ 
বরলমছল, আেিারক আিরা সুি কররই েুলরবা। 
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তস প্রেুযত্তরর বরলমছল, ভেবাি তোিার সহা়ে তহাি, েুমি েরীক্ষা চামলর়ে যাও। 
 
 িাড়ী ধরর ডািার শুধু প্রশ্ন কররমছল, আেমি অসুি তবাধ কররছি মক? 
 
ডািাররর হারের স্পশণ তেরেই তরামের্ীর িরধয তযি সরে  ভাব মেরর আরস। শ্বাস 
মিরে মিরে তরামের্ী শুধু কটা কিা উচ্চারর্ কররমছল, েুমি মকছু তভরবা িা, আমি মঠক 
সহয কররে োরব, তোিার কা  েুমি বে তররখা িা, চামলর়ে যাও। 
 
 ি মক্ররটা উৎসামহে হর়ে বরল উরঠমছল, আেমি বড় িহৎ। আিার সব তরােী যমে 
আেিার িরো িি তেে। 
 
–আমি সুি হরে চাই, োই সবমকছু সহয করার িরো শমি তের়ে যাই। আিার িা আমশ 
বছর েযণন্ত তবাঁরচমছরলি, ঠাকুিা িিই বছররর ওের ইহকাল েযাে কররমছরলি। আিার 
েীঘণ আ়ুের তোষ্ঠী হও়োটাই স্বাভামবক। 
 
ডািার িরি েুমশ্চন্তা আর সংশ়ে মির়ে মেরর এ্রসমছল। যমেও তস োর কার র বযাোরর 
েরি মিশ্চন্ত মছল তয, তস মঠক েরিই এ্রোরে, েবু োর িরি ভ়ে মছল। তকারিা মকছু 
ভুল হর়ে যা়েমি তো? 
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মিমশ্চন্ত তিরকও োর িরির মচন্তা আর েূর হ়ে িা। কেিার  েরে মবচরর্ কররে 
কররে হাসোোরলর মসাঁমড়রে এ্কটা েুরন্ত অবসাে এ্রস মক্ররটাোররক মঘরর ধরল–
বহুমেি ধরর এ্ই েরবষর্ার কা  কররে কররে োর ঘৃর্া  রন্ম তেরছ। হঠাৎ করর 
তহিমরর়েটার কিা িরি েরড় তেল। মঠক োর  িয ি়ে, োর রূে, স ীবো, স্বািয এ্বং 
োর আরলারকাজ্জ্বল  ীবিীশমির  িযই োর কিা বারর বারর িরি েরড় যা়ে, আর িরি 
েরড় োর চুরল আটকারিা তোলারের তিামহে করা েরের  িয। 
 
বামড়রে তটমলরোি করর খবর োমঠর়ে তসা া তহিমরর়েটার কারছ মের়ে উেমিে হরলা, 
তহিমরর়েটার টুমডওরে ো তররখই তস োরক  মড়র়ে ধরল এ্বং সর ারর তটরি আিল 
বুরকর খুব কারছ। 
 
োরের সম্পরকণ এ্িি আমলঙ্গরির বহর এ্ই প্রিি। তহিমরর়েটার তচারখিুরখ অবাক 
মবি়ে।  রির উষ্ণ আমলঙ্গি তিরক মির রক িুি করর কমে ধেমর করর খাও়োল 
 িরক। টুমডওর িরধয চলারেরা কররে কররে তস োরক িািা প্রশ্নও কররে লােল। 
তস  ািরে চাইল,  ি তসা া হাসোোল তিরক আসরছ মকিা।  ি মকন্তু চুে করর 
িারক। তস এ্খারি এ্রস হাম র হর়েমছল খামিকটা তিাহগ্রস্ত হর়ে, আবার মকছুটা 
তহিমরর়েটার তপ্ররি অে হর়ে। 
 
হাসোোরলর কিা উরলখ কররে  রির মঠক িি চাইমছল িা। তহিমরর়েটার সরঙ্গ 
তপ্ররির েে করার বাসিা মির়েই োরক কারছ োবার আশা মির়েই তস হাম র হর়েমছল, 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

53 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হাসোেরলর কিা এ্বং মিরসস কযাবমি এ্বং মর ওর়ের তরাে সংক্রান্ত সব কিাই তস 
তভালার  িয উেমিে হর়েমছল। 
 
প্রিিটা়ে অমিোসরে এ্বং েরর খুব দ্রুে োর প্ররশ্নর  বাব ও মেল। মচমকৎসামবেযার 
কেগুরলা সহ লভয ভাষা োরক তবাঝারে মের়ে  ি েু-এ্কবার চুে করর মের়েমছল, 
তহিমরর়েটা চটেট উত্তর মের়েমছল, হা, হা মড. এ্ল. প্রমেমক্র়ো ধিাত্মক-এ্ রূোন্তমরে 
হরে হরব। আিার ওসব বুঝরে অসুমবরধ হ়ে িা, েুমি বরল যাও। 
 
তস ম জ্ঞাসা করল, েুমি মক করর  ািরল? 
 
তহিমরর়েটা-এ্কখািা বইরে আমি েরড়মছ। 
 
 ি–মক বই? কার বই? 
 
তহিমরর়েটা তছাট্ট এ্কটা বইর়ের তটমবরলর মেরক এ্মের়ে চলরলা। বই তেরখ মির়ে  ি 
বরল উঠরলা, সু্করবরলর বই তিারটই ভারলা িা, োর তোড়া়ে েলে। তোিার যমে বই 
েড়ার ইো িারক আমি তোিারক উচ্চিারির ভারলা বই মেরে োমর। 
 
তস োড়াোমড় বাধা মের়ে বরল ওরঠ, িা িা, আিা়ে বই মের়ে মক হরব? আমি শুধু 
তোিার বিবযগুরলা বুঝরে োরমছ এ্ই েযণন্ত, োর তচর়ে তবমশ  ািরে চাও়োর তকারিা 
প্রবর্ো আিার আরছ মক? েুমি বরল যাও, তিাটািুমট তবাধেিয আিার হরব। 
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আো, িরি তররখা মকন্তু সু্করবরলর বই মঠক ি়ে। 
 
 ি আড়াই ঘন্টা ধরর মচমকৎসামবজ্ঞারির িািা েে েমররবশি করর মিল। তস যখি 
তহিমরর়েটারক এ্ইসব মকছু তবাঝামেল, েখি োর এ্ই তখ়োলও আরসমি তয, তহিমরর়েটা 
উেমিে আরছ মকিা! োর েৃঢ় মবশ্বাস তয তস ভ্রান্ত ি়ে, িািাি েিমেরে োর উেোেয 
প্রিারর্র তচষ্টা়ে তলরে তেল। 
 
হঠাৎ তস িরির মেক তিরক ক্লামন্ত অিুভব করল। আমি অেযন্ত ক্লান্ত’ এ্কিা বলরে 
বলরে মবছািা়ে শুর়ে েরড় িরার িরো মিদ্রারেবীর তকারল তোরল েড়ল। 
 
মশশুর িরো তস ঘুমির়ে েড়ল। েররর মেি সকারল যখি তস তচাখ খুলল, োর তচারখ 
েড়ল তয তহিমরর়েটা োর মেরক োমকর়ে মেরক হামস হাসরছ এ্বং সকারলর চা ধেমর 
কররে বরস তেরছ। 
 
 ি তহরস বইর়ের তটমবরলর মেরক োমকর়ে তহিমরর়েটার উরেরশয বরল ওরঠ, েুমি সমেয 
খুব ভারলা তলাক, েরব তেখ, বই যমে েড়রে চাও েরব আমি তোিার হারে ভারলা বই 
েুরল তেব, সু্করবরলর মিম্নিারির বই েড়া তোিার তবাধহ়ে উমচে হরব িা। 
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তহিমরর়েটা সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, িা-িা ওসব েড়ারশািার বযাোরর আিার মবনু্দ্িাত্র 
উৎসাহ তিই। আমি যা মকছু উেীেিা োই তোিার িরধয এ্বং তোিার কিা তশািার 
েরই। এ্ই বরল তস তহরস তেরল। 
 
 ি মকন্তু বুরঝ উঠরে োরর িা, তহিমরর়েটার হামসর তেছরি আসরল তকারিা কারর্ 
লুমকর়ে আরছ মক িা? েরব মক তহিমরর়েটা সু্করবরলর বইরক উন্নেিারির বরল িরি 
করর? তহিমরর়েটা েরব মক োরক উেহাস কররছ? এ্িি েমরহারস তস বড় এ্কটা 
অভযি ি়ে।  াো োর সরঙ্গ এ্ভারব ঠাট্টা-োিাশা করর িা। তভররামিকা তো মির ই স্বািণ 
ছাড়া মকছু বুঝরে চা়ে িা। তহিমরর়েটা মকন্তু অমভিবেন্থা়ে িািা তেছি মেরক মেমরর়ে 
আধরবা া তচারখ োর মেরক োমকর়ে রহসয করর বলরে োরর, আমি তকৌেুকেূর্ণ তচারখ 
 রির মেরক এ্কেৃরষ্ট োমকর়ে িাকরে িাকরে বহুেূরর চরল তযরে োমর…। 
 
তস তভরব তি়ে তহিমরর়েটা তবাধহ়ে এ্খি এ্কটু োলরট মের়েরছ–তবাধহ়ে মির রক 
অরিক েূর সমরর়ে মির়ে তেরছ। মকন্তু তসটা োর িরিােে বাসিা ি়ে।  ি চা়ে তয, 
তহিমরর়েটা োর কিা ভাবুক, শুধু িাত্র োর কিাই ভাবুক–তকারিা সির়ের  িয তযি 
 রির অমস্তত্ব তছরড় অিয তকািাও তযি চরল িা যা়ে। মকন্তু তয গুর্গুরলা  ােণার িরধয 
তেরখ  ি মির রক ধরর রাখরে িা োরর, তসগুরলাই বা তস তকি তহিমরর়েটার িরধয 
তেরে চা়ে? এ্র এ্কিাত্র অিণ হ়ে তয, িযা়েশাস্ত্র সম্বরে তস এ্রকবারর অজ্ঞ এ্বং োর 
িরির আকাঙ্ক্ষা সম্বরে তস মির ই  ারি িা। 
 
আমি বামড় তযরে চাই–মক সম্ভরবর বাইরর এ্বং মবদ্রুরের কিা! োর িারি কী োাঁড়ারে? 
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েু-এ্কটা ঘন্টার িরধয  ি লন্ডি তিরক তবমরর়ে েড়রব এ্বং শরৎ বিািীর িরধয মের়ে 
েলীর েি ধরর এ্মের়ে যারব…োমড়র েমে োর িরি খুশী তডরক আিরব…েলীপ্রকৃমের 
লো-গুল্ম, েল-েুল, ঝিণা-িেী োর িরি আিরন্দ্র তেউ েুলরব… 
 
মকন্তু এ্সব মকছুই মিভণর কররছ এ্কিাত্র  ােণার ওের, ঈশ্বর  াোর প্রমে সহা়ে তহাি। 
 ােণা খুব ভারলা োমড় চালারে োরর িা। 
 
তস তিরক তিরক মে়োর বেল করর,  ি েখি এ্রকবারর িীরব িারক। কখিও কখিও 
োাঁে-িুখ মখাঁমচর়ে ওরঠ, মকন্তু সাহস করর মকছু বলার িরো ক্ষিো োর তিই। কারর্ 
অেীরের অমভজ্ঞো োরক অরিক মকছু  ামির়েরছ–তস  ারি মকছু বলরলই  াো তক্ষরে 
যারব। আশ্চরযণর কিা এ্টাই তয,  ােণারক তকউ মে়োর বেল করা তশখারে োরল িা, 
এ্িিমক স্ব়েং তহিমরর়েটাও ি়ে। তহিমরর়েটার হারে তস  াোরক সিেণর্ কররমছল কারর্ 
তস তভরবমছল তয, োর উগ্র তি ার র চাইরে তহিমরর়েটার শান্ত, উৎসাহ োরক ভারলা 
করার তেছরি যরিষ্ট লাভ িক। 
 
তহিমরর়েটা োমড় ভারলাবারস। োমড়র িাি উঠরলই সব মকছু ভুরল যা়ে। তকউ এ্ মির়ে 
তকারিা কিা বলরলই োর িরি কাবযররসর সঞ্চার হ়ে এ্বং তস এ্িি প্রাকৃমেক েৃশয 
মির্ণর়ের সরঙ্গ োমড়র শেবমি, েমেরবে প্রভৃমে েুলিা করর তে়ে তয, তশ্রাোরা মবরি 
হর়ে ওরঠ।  ি তো বরলই বসল, তহিমরর়েটা েুমি মক তোিার োমড়র কিা েুরল তররখ 
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আিার  িয েু’এ্ক মিমিট বয়ে কররে োর িা? এ্কমেি তো  রির এ্ই বযাোররক 
তকন্দ্র করর োর সরঙ্গ মবরাট িরিািামলিয হর়ে তেল! 
 
 াো এ্কমেি  িরক বরল উরঠমছল, তহিমরর়েটা আিারক যাবার  িয বরলরছ, আিার 
সরঙ্গ োর মক কা  আরছ। 
 
 ি–মক কা ? তোিারক আবার তকাি কার  লােরব োর? তবাধহ়ে তোিার সরঙ্গ 
ছলচােুমর মকছু কররব। 
 
 ােণা-কাল আমি টুমডওরে যামে। 
 
 াোরক তেরখ িরি হমেল তস খুব খুশী।  রির িরি হল  ােণা তবাধহ়ে িরডল হরে 
চা়ে–িুরখ মকছু বলল িা। 
 
োর মঠক েশমেি েরর  াো মব ম়েিীর িরো প্লাটাররর ধেমর এ্কটা তছাট িূমেণ  িরক 
তেখাল, িূমেণ, িূমেণটা তহিমরর়েটার আর েশটা িূমেণর িরোই তবশ সুন্দ্র। েক্ষ মশেীর 
হারের স্পশণ লােরল তযিি সুন্দ্র এ্বং মিখুাঁে হ়ে; তেিমি ভারব অেুলিী়ে হর়ে উরঠরছ 
িূমেণমট।  ােণারক তেরখই োর অিুকররর্ েড়া হর়েরছ িূমেণমট এ্বং আিরন্দ্ আত্মহারা 
এ্খি  াো, িূমেণর িরধয  াো স্ব়েং তযি অিরত্ব লাভ করররছ–হাবভাব তেরখ তসরকিই 
িরি হরে। 
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 ােণা–আিার িরি হ়ে,  ি িূমেণটা সমেয খুব সুন্দ্র হর়েরছ। 
 
 ি–এ্টা মক তহিমরর়েটার হারের কা । মকন্তু োর কা  তো এ্র চাইরে অরিক ভারলা 
হরে োররো। আিার তো তেরখ িরিই হ়ে িা এ্টা তহিমরর়েটার কা ! 
 
 ােণা–এ্টা যমেও এ্কটু েৃিক ধররির, মকন্তু আিার তো তবশ ভারলাই তলরেরছ। কার র 
প্রশংসা িা করর োরমছ িা, েুমি কী বল  ি? 
 
 ি আর মকন্তু মকছু বরল িা,  ােণার আিরন্দ্ তস তকারিা বযাঘাে সৃমষ্ট কররে চা়ে িা। 
মকন্তু প্রিি সুরযােটাই তস সেযবহার করল, তহিমরর়েটারক আক্রির্ করল। 
 
 ি–েুমি  াোরক এ্িিভারব তবাকা প্রমেেন্ন কররে চাইছ তকি? ওটা কী বািারিা 
হর়েরছ? তোিার িূমেণ েড়ার হাে তো তবশ োকা! 
 
তহিমরর়েটা–আিার েে িরি হ়ে, এ্টা তবশ ভারলাই হর়েরছ।  ােণাও এ্র  িয যরিষ্ট 
খুশী। 
 
 ি– াো তো এ্ বযাোরর খুশী হরবই, কারর্ আরটণর মবষর়ে তস মকছুই তবারঝ িা। 
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তহিমরর়েটা–আরটণর মেক তিরক মবচার কররল তবাধহ়ে খুব খারাে হ়েমি  ি। প্রমেকৃমে 
তিরকই তয িূমেণ বািারিা হর়েরছ সমূ্পর্ণ মিরেণাষ এ্বং সারলযমিমশ্রে। মবনু্দ্িাত্র মিিযার 
আশ্র়ে তিও়ো হ়েমি। 
 
 ি–েুমি এ্িি সব মিম্নিারির কার  সি়ে িষ্ট তকাররা িা… 
 
 ি োাঁচেুট উাঁচু এ্কটা কারঠর িূমেণর মেরক োমকর়ে বরল ওরঠ, ওরহ, এ্টা মক? 
 
এ্টা বািারিা হর়েরছ আন্ত ণামেক গ্রুরের  িয। মে়োরউড। েূ ামরিী। 
 
তহিমরর়েটা োর মেরক েলক ি়েরি তচর়ে আরছ। োরও তচারখর েলক েড়রছ িা–োর 
ঘাড় হঠাৎ েুরল উঠরলা, এ্বং োর েৃমষ্টর েখি রে োরল্ট তেরছ, েৃমষ্ট তিরক ঝরর 
েড়মছল কুি ভাব। 
 
োর িারি তোিার তচারখ  ােণা এ্খি? তোিারক তক এ্ই সাহস প্রোি করল? 
 
–আমি এ্ই তেরখ অবাক হমে তয েুমি তবশ এ্ইসব বরক যাে? েুমি যমে ো এ্কবার 
তচারখর তেখা তেখরে…তস এ্কটা আেুল রাখল োর বমলষ্ঠ চওড়া ঘারড়র িাংসরেশীর 
ওের। 
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তহিমরর়েটা িািা িারড়, হা, এ্টা ঘাড় এ্বং কাাঁধ–আমি এ্টাই কররে তচর়েমছ–তসই ভারী 
সমু্মরখ তঝাাঁক–আত্মমিরবেি-িুর়ে েড়ার এ্ক মচত্র। অেযাশ্চযণ! 
 
–অেযাশ্চাযণ? এ্মেরক এ্কবার োমকর়ে তেখ তহিমরর়েটা,  ােণার মক হাল কররছ েুমি! 
 
 ােণা মিশ্চ়েই  ািরব িা, তকউ  ািরব িা। েুমি  াি তয,  াো িূমেণ তেরখ তকারিামেিই 
মির রক মচিরে োররব িা, তকউ োররব িা। এ্টা  ােণা ি়ে, অিয তকউও ি়ে। 
 
 ি–আমি মকন্তু মঠক মচিরে তেররমছ, োমরমি? 
 
তহিমরর়েটা–েুমি যা ত রিছ ো এ্কটু অিযরকি। েুমি তেখরে  াি। 
 
 ি–চুরলা়ে যাক ঘাড়! মকন্তু তহিমরর়েটা তোিার এ্িি করার তকারিা যুমি আিার তচারখ 
েড়রছ িা। েুমি অিযা়ে কররছ। 
 
তহিমরর়েটা–োই মক? 
 
 ি–েুমি মক এ্খিও বুঝরে োরছ িা? তোিার েীক্ষ্ণ বুমি মক এ্খি কা  করা বে 
করর মের়েরছ? 
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তহিমরর়েটা–তোিার তবাঝার ক্ষিো তিই  ি। আিার িরি হ়ে িা, আমি তোিারক 
তকারিামেি তবাঝারে োরব…েুমি বুঝরে োর িা…মক করা হ়েমি?…মেরির ের মেি 
তেরখ তেরখ তসই ঘারড়র লাইরির েুিরাবৃমত্ত এ্ িাংসরেশী-িস্তরকর সািরির মেককার 
তকার্–েুরু তঠাাঁট। আমি অরিক তেরখশুরি কররমছ এ্বং আমি এ্ই রূেটাই কররে 
তচর়েমছ–প্রমেবার আমি  াোরক প্রেযক্ষ কররমছ এ্বং তেরখ তেরখ ঐ রূরেই োাঁড় করারে 
হর়েরছ…তোরষর িরো মকছু হর়েরছ মক। 
 
 ি-মবরবকশূিয! 
 
তহিমরর়েটা-হা, মঠক োই। তোিার িরির বাসিা িারক যমে এ্রকিটা োও়োর, 
তোিারক োই গ্রহর্ কররে হরব। 
 
 ি–োর িারি এ্ই োাঁড়ারে তয, েুমি মকছু গ্রাহয কররা িা,  াোরকও েুমি গ্রাহয কররা 
িা… 
 
তহিমরর়েটা–তবাকার িরো কিা বলল িা  ি।  ােণারক খুশী করার কিা তভরবই আমি 
িূমেণটা বামির়েমছ, আমি আর যাই হই, অিািুষ িই। 
 
 ি–মিঃসরন্দ্রহ েুমি অিািুষ! 
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তহিমরর়েটা–েুমি সমেয করর বরলা তো  ি,  ােণা মক মির রক োর িরধয খুাঁর  োবার 
আশা রারখ? 
 
অমিোসরেও  ি েূ ামরিীর িূমেণর মেরক োকাল-েূ ামরিী িাি িা তেবোর কারছ 
িািা খুাঁড়রছ–প্রািণিা করর চরলরছ–িুখ উরত্তামলে–অে, তবাবা, ভমিিেী-শমিশামলিী 
ধরিণান্মত্তা। 
 
 ি তহিমরর়েটার উরেরশয বরল ওরঠ, েুমি তয ম মিষটা ধেমর কররছ তহিমরর়েটা, তসটা 
তেখরল িরি এ্ক ভীমে  ারে। 
 
ঈষৎ তকাঁরে ওরঠ তহিমরর়েটা। তস বরল ওরঠ, হযাাঁ, আমি তভরবমছলাি তয… 
 
 ি োড়াোমড় করর োরক বরল ওরঠ, তস কার সোি কররছ? েূ ামরিীর সািরি তক 
আরছ? 
 
তহিমরর়েটা মকছুক্ষর্ ইেস্তে করর, তস বরল ওরঠ, আমি  ামি িা, েরব আিার িরি হ়ে 
তস তোিার সোরিই ঘুরর তবড়ারে। 
 
তহিমরর়েটার কেস্বর তকিি অদু্ভে তশািাল। 
 
. 
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০৫. 
 
 খাবার ঘরর মশশু তটমর আরও এ্কটা ধবজ্ঞামিক আমবোর করল। 
 
সীসা লবর্ েরি  রলর চাইরে ঠান্ডা  রল অরিক তবমশ দ্রবর্শীল। যমে েটামস়োি 
আর়োডাইড তযাে করা হ়ে েরব সীসা–আর়োডাইরডর হলরে েলামি েুমি োরব। 
 
তস োর িার়ের আশামিে তচারখ োকাল, মকন্তু আশার েমরবরেণ োরক মিরাশ হরে হল। 
টরররন্সর িরে মেো-িাো সবণোই মিরাশ কররি। 
 
-িা, েুমি  াি মক? 
 
আমি রসা়েিশাস্ত্র সম্বরে মঠক মকছুই  ামি িা বাবা। টররন্স সরঙ্গ সরঙ্গ  বাব তে়ে, 
তোিার বইরে এ্টা িাকরলও িাকরে োরর। 
 
এ্র কেগুরলা সহ  অমভবযমি, মকন্তু এ্র তেছরিও অরিক আশা। 
 
 াোর তকারিা আশার কিাই তেৌঁছরে িা। তস তয এ্ক উৎকোর োাঁরে ো মের়েরছ। 
বারংবার তস এ্কই েুমশ্চন্তার কবরল আটক হরে। সকারল তচাখ তভালা তিরকই োর িি 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

ভারলা লােরছ িা। এ্বং সবরশরষ োর এ্টা বুঝরে অসুমবরধ হ়েমি তয, এ্যাঙ্গকযারটলরের 
সরঙ্গ সাপ্তাহামন্তক ছুমট কাটারিার সি়ে এ্রস উেমিে। এ্ই অবসররক তস আরে িাকরে 
ভ়ে োমেল।হরলারে বাস করা োর কারছ েুঃস্বরের িরো। সোই োর বুমিভ্রি হরো 
এ্বং এ্কামকত্ব োর এ্কিাত্র সঙ্গী হর়ে োাঁড়াে। লুমস এ্যাঙ্গকযারটল োর অসমূ্পর্ণ 
বারকযর োরা দ্রুে অসঙ্গমে এ্বং মবির়ের বযিণ প্ররচষ্টা়ে এ্িি ভীমের সঞ্চার 
কররেি..যা,  াোর কারছ সমেযই অহসয লােে। অিযরাও তেিি ভারলা ি়ে।  াো এ্ই 
েুরটা মেি তযি শহীরের েুঃখ-যন্ত্রর্া তভাে কররো, শুধু  রির িুখ তচর়েই োরক সহয 
কররে হরো। তসমেি শুর়ে  ি খুশীিরিই বলমছল, ভাবরেও ভারলা লারে তয, সপ্তারহর 
তশরষ আিরা েলীগ্রারি যাব। তোিার েরক্ষও এ্টা ভারলা হরব  াো, কারর্ এ্টা 
এ্কান্তই প্রর়ো ি। 
 
 াো মকন্তু যন্ত্রচামলরের িরোই িুখ মির়ে বরল উরঠমছল, হা, আিন্দ্ ধবমক! োর কারর্ 
সুখহীি তচাখ ঘররর মেরকই োমকর়েমছল। তে়োল-সা ারিা কাে , তডারাকাটা তোষারকর 
আলিামর, তিহমেিী কারঠর সুন্দ্র তেমসং তটমবল, োরে তঝালারিা রর়েরছ িরিাহামর 
সুেৃশয আ়েিা, িীল ররের চাকমচরকয ভরা কারেণট,  লররের হ্ররের ছমবগুরলা–এ্ইসব 
মচর-েমরমচে মপ্র়ে ম মিষগুরলা তস আর তসািবাররর েূরবণ প্রেযক্ষ কররে োররব িা। 
বামড়র চাকরািী এ্কমেি িরির সুরখ রা ত্ব চালারব, োর তশাবার ঘরর এ্রস  ািাকােড় 
সা ারিার িারি ওলটোলট কররব, েেণা তটরি মের়ে হ়েরো েভীর ঘুি তেরব, ি়েরো 
িি যা চাইরব োই কররব–এ্টা ভাবরেই  াোর মবশ্রী লােরছ।  াো এ্কেি েছন্দ্ 
করর িা তস ছাড়া তকউ োর ম মিষ মির়ে িাড়াচাঙ্গা করর। ছুমট কাটারে মের়েও তস 
মিমশ্চন্ত হরে োররব িা, িি েরড় িাকরব এ্খারিই, সোই োর িরি হরব, োর সব 
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মপ্র়ে ম মিষগুরলা এ্ই বুমঝ িষ্ট হর়ে তেল! মির র িিরক তস এ্ইভারব সান্ত্বিা তেরব, 
আর িাত্র তো এ্কটা বা কর়েক ঘণ্টার িকেিা। সু্করলর মশশুরা তযিি হা-মেরেযশ করর 
ের্িা়ে বরস যা়ে করব ছুমটর মেি আসরব,  ােণাও মশশুর িরোই ছুমট কাটারে মের়েও 
মেি-ঘন্টা ের্িা কররে বরস যারব–করব ছুমট তশষ হরব আর কখি আবার বামড়র িুখ 
তেখরব। 
 
সু্কলও তকারিামেি  ােণার কারছ সুরখর মছল িা। বামড় অবশয তসই েুলিা়ে ভারলা মছল, 
মকন্তু তসটাও োর েরক্ষ ভারলা মছল এ্কিা ত ার মের়ে বলা যা়ে িা। বামড়রে  ােণা ছাড়া 
বামক সকরলই তবশ চালাক-চেুর মছল, সকরলই োরক উেরেশ মের়ে চলে।  ােণা, 
চটেট কররা, েুমি এ্ে ধীর  তকি?–এ্ইসব উেরেশ এ্বং মবদ্রূে-বার্ োর মিকট 
শীরের মেরির মশলাবৃমষ্টর িরোই িরি হরো।  ােণা অবশয োর  িয তকারিা আরক্ষে 
করে িা। 
 
মকন্তু এ্ইসব উেরেশ োর উন্নমের তিরক অবিমের কারর্ হর়ে োাঁড়াল। যেমেি তযরে 
লােল তস আরও তবমশ তবাকা এ্বং ধীর  হরে লােল। উেমিে বুমি োর এ্কেি মছল 
িা। অরিক সি়ে তকারিা কিার  বারব তস শুধু উোস ি়েরি তচর়ে িাকরো, িুরখ বাকয 
সরে িা। 
 
অবরশরষ এ্কমেি তস োর আত্মরক্ষার তকৌশল খুাঁর  তেল। হযাাঁ তকৌশলই বরট, অস্ত্র 
মহরসরবও উেযুি। 
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যে মেি তযরে লােল তস তযি আরও ধীর হর়ে তযরে লােল। খামিকটা ইরে কররই তস 
কার  তেমর কররে লােল। অিয তলাকগুরলা ধধযণ হামরর়ে োরক যেই োড়া মেরে িারক 
তস তযি আরও ধীর েমেরে চলরে িারক। অবরশরষ োরা োর ওের আর তছরড় িা 
মের়ে মির রাই তসটা করর তেরল।  ােণা েযালরেরল তচারখ তবাকার িরোই োর িরির 
চামহোর োমেরে োমকর়ে িারক। অেরেক্ষোর এ্ই ভাব তেরখ তভরব তি়ে ওর োরা 
মকছুই হবার ি়ে এ্বং তসই সরঙ্গ েরািশণ তে়ে, ওরক তবমশ কা  িা তেও়োই ভাল–তবশী 
কা  মেও িা।  াোর তবশ সুমবধাই হর়েরছ, কার র হার করি যাও়ো়ে োরক খুব তবমশ 
েমরশ্রিও কররে হ়ে িা। এ্ই তকৌশলই তস মশরখমছল, িরি িরি তস খুব খুশী হরো, 
সকরল এ্কটা কিাই ভাবরো,  ােণার জ্ঞািেমিয আর হরলা িা, তকারিা কা  তস ভারলা 
করর তশষ করর িা। োরা িরি িরি এ্ই ভাবিা তভরবই সুখী িারক তয োরা মির রের 
যরিষ্ট চালাক িরি করর, তসই সরঙ্গ জ্ঞািীও। 
 
 ােণা প্রকৃেেরক্ষ তিারটই মিররট ি়ে, েরব কার র তবলা়ে শুধুিেমে। অরিরক তসটা 
েছন্দ্ও করর িা এ্বং োরে অবশয সুমবধাই হ়ে।  াোর সবরচর়ে বড় অস্ত্র িীরবো। 
কারুর তকারিা কিা়ে তস প্রমেবাে তোরল িা। উেযির িাত্রা যমে এ্কটু তবমশ হ়ে, েরব 
আরও তবাকা তবাকা ভাব এ্রি শূিয েৃমষ্টরে োমকর়ে িাকাই তশ্র়ে। োষরণ্ডর তচারখ েড়রল 
োরও িা়ো িা হর়ে োররব িা। 
 
েবু এ্যাঙ্গকযারটলরের িরি িরি তস ভ়েই তেে। এ্াঁরা এ্ে তবমশ মির রের চেুর ভাবে 
তয, এ্রের িাোল োও়ো  ােণার েরক্ষ সমেয সম্ভব মছল িা।  ােণার তোেি অরস্ত্রর 
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কাযণকরী করার তক্ষত্র এ্টা ি়ে,  ােণা এ্যঙ্গকযারটলরের যেই ঘৃর্া করুক,  ি এ্াঁরের 
ভারলাও বারস। তসই  িযই সাপ্তাহারন্ত ছুমট কাটারিার  িয ভারলাবাসার টারি তযরে হ়ে। 
 
 াো িরি িরি ভারব,  ি সমেয বড় ভারলা,কী অেযাশ্চযণ!  ি সকরলর কারছই 
মপ্র়েোত্র। তিধাবী, যত্নশীল এ্িি ডািার, মযমি তরােীরের প্রমে এ্িি তস্নহপ্রবর্, 
সকরলর সরঙ্গ এ্িি সুন্দ্র বযবহার–সমেযই এ্িি িািুরষর েশণি খুব কিই তিরল।  ি 
তয শুধু মির র তরােীরের তক্ষরত্রই যত্ন তি়ে এ্কিা মঠক ি়ে। হাসোোরলর তরােীরের 
প্রমেও সিাি যত্ন োর,  ি োই সমেযই িহৎ।  ােণা প্রিি তিরকই এ্টা  ািরো তয, 
ছাত্র মহরসরব  ি সমেযই তিধাবী এ্বং ডািামর েরীক্ষারেও সসম্মারি তস উত্তীর্ণ 
হর়েমছল। তস তয বৃরক্ষর শীষণরেরশ আররাহর্ কররব এ্ বযাোরর মবনু্দ্িাত্র সরন্দ্রহর 
অবকাশ মছল িা।  ােণার সবরিরক অবাক লােরো এ্ই তভরব তয,  ি তকি োরক 
েছন্দ্ করর মববাহ কররমছল।  ােণা তেখরে তিারটই সুন্দ্রী ি়ে, ি়ে বুমিিেী, তসই সরঙ্গ 
চােুরী কলাও োর িরধয মবরল। সব কারযণই োর িন্থর েমে! এ্র তিরক অরিক ভারলা 
তির়ে ডািার  ি চাইরল তের়ে তযে। তস যখি োরক েছন্দ্ করল, েখি তস ভারলা 
ভারবই ত রি মের়েমছল তয  ােণা ধীর , তবাকা এ্বং রূরের ডামলও ি়ে।  ি শুধু 
বরলমছল, েুমি এ্ মির়ে মকছু তভরবা িা  ােণা, আমি তোিারক খুব যত্ন করব… 
 
এ্ক ি েুরুষ এ্র তিরক আর তবমশ তেৌরুষ কী বা তেখারে োরর।  াো শুধু ি়ে, 
 ােণার আত্মী়েস্ব ি, বেু-বােব সকরলই এ্কসরঙ্গ অবাক হর়েমছল যখি োরা শুরিমছল 
তয  ি  ােণারক েছন্দ্ করররছ। শুধু  ি িািী-োিী বড় ডািারই ি়ে, রূরেও তস 
অরিযর েৃমষ্ট আকষণর্ করর, কিাবােণা়ে েুরখাড় এ্বং তলারকর সরঙ্গ বযবহারর অিাম়েক। 
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এ্রকি োত্র সকরলর কারছই তলারভর মবষ়ে, আর যমে তসৌন্দ্রযণর কিাই উরলখ করা 
যা়ে, োহরল তস িঞ্চ বা মচত্র েরে িা়েরকর ভূমিকা়ে অিা়োরসই অবেীর্ণ হরে োররব। 
 
সব মেক তিরক মবচার কররল  রির স্ত্রী হও়োর িূযিেি তযােযোও  ােণার িরধয মছল 
িা। 
 
 ি রকাড়া হামস তহরস  ি বরল উরঠমছল, আমি আিার মির র েি ভারলাবামস,  ােণা। 
 
 াো প্রেুযত্তরর বরলমছল, তস তো অমে উত্তি, তসটাই করা উমচে। তসও  রির মেরক 
সহরযামেোর হাে বামড়র়ে মের়েরছ। অরিক সি়ে এ্িিও হর়েরছ তয,  ােণার তকারিা 
কা   রির ভারলাই লারেমি, েবু তস  ােণারক তোষী বরল সাবযস্ত কররমি। কারর্  ি 
সবণোই োর কা  মির়ে বযস্ত এ্বং মির র স্বারিণর বযাোরর তস মছল বরাবরই উোসীি–
এ্ িযই তবাধহ়ে  রির তকারিা কা ই  াোর কারছ তোরষর মছল িা। 
 
হা ঈশ্বর! তভড়ার িাংরসর টুকররাটা বররের িরো ঠান্ডা়ে  রি তেরছ। তসটারক এ্কবার 
রান্নাঘরর োঠারিা োর উমচে মছল, মকন্তু  রির তো েশণি তিলাই ভার!  িও আসরছ 
িা, অিযমেরক  াোও োর কেণবয মির কররে োররছ িা।  ােণা োর ো়ে-োম়েত্ব 
কেণরবযর বযাোরর তকি মির মসিান্ত মিরে োররছ িা? এ্ই মচন্তা িািারে আসরেই োর 
িি েুঃরখ ভারাক্রান্ত হর়ে উরঠরছ, হা়ে তভড়ার িাংস! ভীমেপ্রে এ্ই সাপ্তাহারন্ত–
এ্যাঙ্গকযারটলরের সরঙ্গ ছুমট কাটারিা অখণ্ড অবসর-সমেয বড় খারাে লােরছ! কোরলর 
েু’োরশ হঠাৎ এ্কটা বযিা োরক বড্ড অধীর করর েুলরছ। এ্কু্ষমি িািার যন্ত্রর্া়ে তস 
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কাের হর়ে েড়রব,  রির কারি যমে এ্কবার যা়ে, তস তক্ষরে আগুি হরব, ওষুধ তো 
তেরবই িা বরং েরািশণ তেরব তয, িািা ধরররছ এ্ই কিাটা িরি আিরে তিই, ওটারক 
ভুরল যাও, তেখরব িািাধরাও উধাও। এ্ক কা  কর, চটেট ো চামলর়ে এ্কটু ঘুরর 
এ্রসা, অযিা ওষুধ মেরল শরীররক আর মবষাি করর েুলরে হরব িা। তভড়ার িাংস! 
এ্ই তভড়ার িাংসই হর়েরছ কাল–িািা ধরার এ্কিাত্র কারর্। এ্ই িাংসই হরলা সব 
অশামন্তর িূল.. 
 
 াোর তচাখ  রল ভরর যা়ে। তস িরি িরি ভারব, আিার তবলা়ে তকি তকারিা মকছুই 
ভারলা হ়ে িা। আিার সব কার ই এ্কটা িা এ্কটা তোলিাল তলরে িারক। 
 
টররন্স খাবার তটমবরলর অিযপ্রারন্ত বসা িার়ের মেরক এ্কবার োকাল, োরেরর তচাখ 
মির়ে তেল িাংরসর টুকররার মেরক। মির র িরিই ভাবরে িারক। মডিার শুরু িা করার 
তেছরি আিারের কী কারর্ িাকরে োরর? ব়েস্ক তলাক ি যারা উেমিে হর়েরছ, এ্ক 
কিা়ে সকরলই তবাকার েল। জ্ঞাি বরল তকারিা বস্তু োরের িরধয আরছ বরল িরি হ়ে 
িা। 
 
এ্কটু ত ার মের়েই বরল ওরঠ, িা, আমি আর মিকলসি োরের বামড়র লোগুরল্মর 
উেযারি িাইরিামিসামরি বািারবা। িযািারি োরের বাস। সম্মমের সুরর  ােণা বরল ওরঠ, 
তস তো খুব উত্তি প্রস্তাব, এ্কমেরক খুব ভারলা হল। 
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–এ্খিও সি়ে আরছ, ঘন্টা বাম র়ে লুইরক বলরলও এ্খি বলরে োররা, িাংরসর 
টুকররাটা এ্কবার েরি করর িাও। 
 
টররন্স উরব যাও়ো উেীেিা মির়েই িার়ের মেরক োকামেল। তস অিুভব কররে োরর, 
িাইরিামিসামরি ধেমর এ্িি তকারিা কমঠি কা  ি়ে, যারে করর িাো-মেোর উৎসাহও 
মিরল যা়ে। তস তভরবমছল, সুরযাে বুরঝ িাো-মেোর অিুিমে আো়ে করার োলা, কারর্ 
েুঘণটিা যমে তকারিা ঘরট িারক েরব আহে করে বলরে োররব, িারক আিার বলা তো 
বরলমছলাি। 
 
মকন্তু এ্সব সরেও োর িরি আ  হোশা। 
 
তসভারব, িাইরিামিসামরি ধেমরর বযাোরটা িার কারছ এ্কবার খুরল বলারও প্রর়ো ি 
আরছ। 
 
েীঘণশ্বাস ছারড় টররন্স, অসহা়েো এ্বং এ্কামকত্ব োরক এ্খি মঘরর ধরররছ। এ্কিা 
তশািার িরো ধধযণ এ্খি বাবার তিই, িাও সিাি অিরিাযােী, ত িারক তো ধেণরবযর 
োমলকা়ে তিও়ো যা়ে িা, তিহােই তছাট এ্বং তবাকা। 
 
আর এ্িি সারধর রাসা়েমিক েরীক্ষার কিা কার কারছ বরলই বা আিন্দ্ োরব? ধধযণ 
ধরর বরস তশািার িরো অবকাশ আরছ? 
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তকউ িা! তকউ িা! 
 
 ােণা চিরক ওরঠ, োর কারি আরস  রির তরােী তেখার ঘররর ের ার শে।  ি ছুরট 
উেরর আসরছ। 
 
 ি মক্ররটা ঘরর তোরক, মির র উৎসারহর োমেে োরক ঘরর এ্রি হাম র করররছ 
দ্রুেেমেরে। যমেও তস রঙ্গরকৌেুক ভারলাবারস, মকন্তু এ্খিকার েমরমিমেটা এ্কেি 
আলাো কু্ষধার োলা়ে োর এ্খি ধধরযণর বাাঁধ তভরে তেরছ। 
 
তচ়োরর বসরে বসরে তস বরল ওরঠ, তরােীরের আমি বড় এ্কটা ভারলা তচারখ তেমখ িা–
আিার কারছ োরা ঘৃর্ার োত্র। 
 
-ওঃ  ি, এ্িি বলা তোিার তশাভা ো়ে িা, তোিার তরােীরের িরি তোিার সম্পরকণ 
খারাে িরিাভাব সৃমষ্ট কররব– ােণা সরঙ্গ সরঙ্গ  বাব তে়ে। 
 
তছরলরির়েরের উরেরশয ইমঙ্গে তে়ে, োরা তযি মির রের তভা ি শুরু করর। 
 
 ি মক্ররটা এ্বার িুখ তখারল, আিার বিবয হল, অসুি হও়ো তবাধহ়ে কারও উমচে 
ি়ে। 
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টরররন্সর উরেরশয  ােণাও  বাব মেরে তেমর করর িা, তোিার বাবা আ  রঙ্গররস তিরে 
উরঠরছি। 
 
েভীর িরিারযারের সরঙ্গ টররন্স োর বাবারক েরীক্ষা করর। সব ম মিষই তস েভীর 
িরিারযাে মের়ে সম্পন্ন করর। 
 
টররন্স এ্বার বরল ওরঠ, আিার তো িরি হরে িা বাবা তকৌেুক কররছি। 
 
-েুমি যমে রুের্ তলাকরক ঘৃর্ার তচারখ তেখ, েরব তোিার ডািার হও়ো এ্রকবাররই 
অিুমচে হর়েরছ- াো হামসিাখা িুরখই উত্তর মের়েরছ। 
 
 ি মক্ররটা–তসই  রিযই তবাধহ়ে ডািাররের তচারখ তরােীর বযামধ ধরা েরড় িা, হা 
ঈশ্বর িাংস তয োিররর িরো ঠান্ডা-মহি হর়ে তেরছ! তকি এ্টারক, মিরচ োমঠর়ে 
রান্নাঘরর েরি কররে োররল িা? 
 
 ােণা–তোিার তয আসরে এ্ে তেমর হরব কী করর  ািব? আমি তো তভরব বরসমছলাি 
েুমি এ্রস হাম র হরব বরল। 
 
ত ারর ত ারর  ি মক্ররটা ঘন্টা বা ারে িারক, চটেট চরল আরস লুই। এ্ই িাংসটা 
বরং োাঁচক মের়ে েরি কমরর়ে মির়ে এ্রসা। 
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তস সংরক্ষরে তকারিারকরি বরল, হযাাঁ, িহাশ়ে। এ্ই বরলই লুই োড়াোমড় চরল যা়ে। 
 
 াো–সমেয আমি েুঃমখে  ি, সবাই আিার তোষ, প্রিরি আমি তভরবমছলাি, েুমি 
োড়াোমড় চরল আসরব, োরের যে সি়ে োর হরে লােল েেই এ্কটা মচন্তা আিার 
িািা়ে ঘুরোক কররে শুরু করর মেল, েরি কররে োঠারল অরিক তেমর িা হর়ে যা়ে– 
 
অসধযণ করে বাধা মের়ে  ি বরল ওরঠ, ওঃ োরে মকছু যারব আসরব িা, এ্টা এ্িি 
তকারিা গুরুত্বেূর্ণ মবষ়ে ি়ে তয, এ্র  িয িাচ আর োরির বরন্দ্াবস্ত কররে হরব। 
 
েরর তস ম জ্ঞাসা করর, আো, োমড়টা এ্খারি আরছ তো? 
 
 –আিার তো োই িরি হ়ে; কাল তো অডণার মের়েমছল। 
 
–োহরল লারঞ্চর েরই আিরা তবমরর়ে েড়রে োমর। 
 
 ি শুধু তভরব যা়ে। অযালবাটণ িী  তেমরর়ে ক্লযােহযাি–কিরির মঠক উের মের়ে–
মক্রটাল েযারলরসর োশ মের়ে তসা া েি–ক্র়েে–োরমলওর়ে, েরর প্রধাি রাস্তাটা মঠক 
বাে মের়ে –ডািমেককার তিিযাডণমল মহল-এ্র িধয মের়ে তসারভরলর মিরচ মের়ে তসািামল 
সামর সামর বৃক্ষরশ্রর্ীর িধয মের়ে শরৎ বিািীর তভের মের়ে শররের িৃেু েে মিরে 
মিরে োহারড়র চূড়ার োশ মের়ে এ্মের়ে তযরে হরব। 
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লুমস এ্বং তহিমর…তহিমরর়েটা…। 
 
চারমেি হল  ি তহিমরর়েটার তেখা ো়েমি। োর সরঙ্গ তযমেি তশষ সাক্ষাৎ হর়েমছল 
তসমেি তস তররে মের়েমছল। তহিমরর়েটার তচারখিুরখও তসই প্রভাব েরড়মছল। েুর ণ়ে ি়ে, 
অিযিিস্কোও ি়ে–মঠক বর্ণিা তস মের়ে উঠরে োররছ িা–মকছু–যার িরধয  ি মক্ররটার 
তকারিা অমস্তত্ব খুাঁর  োও়ো যারব িা। 
 
তস মির র িরিই বলরে িারক, আমি  ামি, োর েমরমচমে তস এ্ক ি স্ত্রী-ভাস্কর। 
আিার অ ািা ি়ে, োর হারের কা  উত্তি েযণার়ের। চুরলার-েু়োরর যাক সব! কখিও 
মক তস োর কা  এ্কাাঁোরশ তররখ তস মির রক িুি কররে োরর িা? কখিও মক তস 
এ্ক িরি আিার কিা ভাবার সি়ে ো়ে িা? শুধু আেিার কিা? ঐকামন্তক ভারবই শুধু 
আিার কিা? 
 
তস ভারলা ি়ে। তস খুব ভারলা কররই এ্ই সেয তবারঝ তয, তলাক মহরসরব তস তিারটই 
ভারলা ি়ে–অন্তেেরক্ষ মির র সম্পরকণ োর মচন্তাধারা এ্ইরকি। তহিমরর়েটা মির র 
সম্বরে িুরখ মকছু প্রকাশ করর িা। মির র কিণকাণ্ড সম্পরকণ িুরখ এ্রকবারর কুলুে এ্াঁরট 
িারক। অিযািয মশেীরের িরোই তস মির র কা  সম্বরে মকছু বলা েছন্দ্ করর িা। 
েরব োর মশেরক সিস্ত অন্তর মের়েই তস ভারলাবারস। োই মশেরক োর িরির সরঙ্গ 
কেটা ওেরপ্রােভারব  মড়র়েরছ, এ্ই সংবাে তিও়োর সুরযাে অবশয  রির ভারেয 
ত ারটমি। েরব এ্িি ঘটিা খুবই কি তচারখ েরড়রছ যখি মির র মচন্তার  েরে মবচরর্ 
কররে কররে তহিমরর়েটা  িরক উরেক্ষা করররছ।  রির প্রমে তহিমরর়েটার মবনু্দ্িাত্র 
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উোসীিো তস এ্কেি বরোস্ত কররে োরর িা। োর মবনু্দ্িাত্র অিযিিস্কোও  রির 
িরি খুব সহর ই তক্রারধর সৃমষ্ট করর। 
 
এ্কমেি তস তসা াসুম  তহিমরর়েটার উরেরশয প্রশ্ন ছুাঁরড়মছল, আমি যমে িমর তোিার 
েরক্ষ এ্সব তছরড় তেও়ো কী সম্ভব? 
 
–এ্সবগুরলা কী? োর কে ুরড় মবির়ের বমি। 
 
সরঙ্গ সরঙ্গ োর িরি হল, তবাকা! েুমি তকি ওরক এ্সব বলছ? েরর আবার মচন্তাভাবিা 
করর তেরখরছ, তেখাই যাক িা তস মক বলরে চা়ে! মিরিযর আশ্র়ে মির়েই িা হ়ে মকছু 
বলুক হযাাঁ,  ি আমি মিশ্চ়েই তছরড় মেরে োমর–শুধু তোিার িুখ তচর়ে। 
 
মকন্তু তয কিাটা তশািার  িয  ি উেগ্রীব মছল ো তস এ্কমটবাররর  রিযও উচ্চারর্ 
করল িা। তস এ্রকবারর মিশু্চে রইল। োর তচাখ েুর়ে রহসয সোরি আপু্লে হল। 
বহুক্ষর্ এ্ভারব িীরব িাকার ের তস আবার বরল উঠল, হা, তছরড় মেরলও মেরে োমর; 
যমে তেিি তকারিা প্রর়ো ি সমেয সমু্মরখ এ্রস োাঁড়া়ে। এ্কটু তিরি িাকার ের আবার 
োর বিবয চালু করর, েুমি তবাধহ়ে তররে আছ। মকন্তু মক বলরল তোিার এ্ই রাে েরল 
 ল হরব–এ্িি মকছু যা শুিরল েুমি খুমশ হও? 
 
-েুমি খুব ভারলা ভারবই তসটা  াি। এ্কমটিাত্র শেই তবাধহ়ে যরিষ্ট। 
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–হযাাঁ, েুমি আসল কিা েুরর তররখ, ঝুমড় ঝুমড় বার  কিা বরল তলারকর িি তভালারে 
চাও তকি, ঐসব মিরিয বুমল আিার কারছ আওড়াও িা তকি? 
 
েবু খুব ধীরর ধীরর তস উত্তর তে়ে, আমি  ামি িা…সমেযই, আমি বুমঝ  ি, আমি োমর 
িা–এ্ই েযণন্ত  ামি, আমি োমর িা। মিমিট খারিক এ্মেক-ওমেক ো়েচামর কররে 
কররে  ি বরল ওরঠ, েুমি কী আিারক তশষ েযণন্ত োেল িা করর ছাড়রব িা 
তহিমরর়েটা? আিার কখিও িরি হ়ে িা তয, তোিার ওের আিার তকারিা অমধকার বা 
প্রভাব আরছ বরল। 
 
-েুমি অমধকার মির়ে অযিা িািা ঘািাে তকি–তকিই বা এ্ই প্রভাব তেরে চাইছ? 
তহিমরর়েটা ম রজ্ঞসা করর। 
 
-আমি মির ও  ামি িা, তকি চাই, মকন্তু আমি অন্তে মেরে চাই। কিা বলরে বলরে 
 ি ধে করর তচ়োরর এ্রস বরস। 
 
 ি–আমি আরে িাকরে চাই। 
 
তহিমরর়েটা–আিার অ ািা ি়ে,  ি। 
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 ি–আমি যখি আর এ্ই  েরের বামসন্দ্া িাকব িা, েখি তোিার প্রিি মক করর্ী়ে 
হরব  াি? তোিার েণ্ডরেশ প্লামবে করর অশ্রুবামর ঝরর েড়ার সরঙ্গ সরঙ্গ েুমি তকারিা 
শাকােণ রির্ীর িরডল বা তকারিা তসবরকর প্রমেিূমেণ েড়রব। 
 
তহিমরর়েটাওঃ, সমেযই কী সাংঘামেক কিা! হযাাঁ, যে সাংঘামেক তহাক-িা তকি আমি 
করব–আমি তসই ভীষর্ ভ়েির কা  উিার কররই ছাড়ব। 
 
মবষণ্ণ তচারখ তহিমরর়েটা  রির মেরক োমকর়ে বরস রইল। েুমডং েুরড় তেরছ। তসমেরক 
তচাখ েড়রেই মক্ররটার,  াো তকারিা মকছু বলার অবকাশ িা মের়ে োড়াোমড় িাে 
তচর়ে তি়ে। তস োর স্বীকাররামিরে বরল যা়ে, আমি সমেযই এ্র  িয অিুেপ্ত  ি। 
আমি মকছুরেই বুরঝ উঠরে োমর িা, আিার তবলারেই কী করর এ্গুরলা হ়ে–এ্ই সব 
আিারই তোষ। েুরড় যাও়ো উেররর অংশটা িা হ়ে আিারক েুরল োও এ্বং মিরচর 
অংশটা েুমি িাও। 
 
 রির তোরষই েুমডং-এ্র এ্ই হাল। প্রর়ো রির তচর়ে অমেমরি প্রা়ে েরিররা মিমিট 
ধরর তবমশ তরােী তেখার ঘরর ঠা়ে বরস–তহিমরর়েটা, মিরসস কযাবমি সল মিগুর়েল 
প্রভৃমের কিা মচন্তা করার েরলই োর আ  এ্ই েুেণশার সমু্মখীি হরে হরে। মঠক 
সির়েই যমে  রির আমবভণাব ঘটে েরব আ  েুমডংটা েুরড় তযে িা। মকন্তু মির র সব 
অেরাধ মির র ঘারড় তটরি মির়ে তস তয সিসযার সিাধাি কররে প্রেযাশী হর়েরছ এ্টা 
োর মিবুণমিোর েমরচ়ে। েুমডং-এ্র তোড়া অংশ মির র  িয তিও়ো োর মিছক 
োেলামি ছাড়া আর মক বলা তযরে োরর। সবণোই তস শহীরের যন্ত্রর্া তভাে করর আসরছ 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

78 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

তকি? টরররন্সর তচারখর েৃমষ্ট  রির মেরক অিণেূর্ণ েৃমষ্টরে োমকর়ে আরছ? ত িাই বা 
অিবরে িারকর শে করর শ্বাস তটরি চরলরছ তকি? সকরলর বযবহার এ্িি অপ্রীমেকর 
তঠকরছ তকি? োর সব রাে এ্রস েরড় তবচামর ত িার ওের। 
 
-েুমি সিারি মিরচর মেরক িাক ঝাড়ছ তকি? 
 
  াো–ওর তবাধহ়ে সমেণ হর়েরছ! 
 
 ি–িা, িা, সমেণ ওর হ়েমি। তোিারের সবসি়েই এ্ক মচন্তা তয ওর সমেণ হ়ে। ত িা 
তবশ ভারলাই আরছ। 
 
এ্ই সি়ে েীঘণশ্বাস তেরল  ােণা। োর িািারে মকছুরেই এ্কটা বযাোর তোরক িা তয, 
এ্ক ি ডািার তয সবণো অরিযর তরারের মচমকৎসা করর তবড়া়ে, তস মির র ঘররর 
তলারকর অসুরখর বযাোরর কী করর এ্িি উোসীি িাকরে োরর! ঘররর কাররা তরারের 
কিা তশািািাত্রই তস অদু্ভে আচরর্ করর, উেহাস করর েুররা বযাোরটা উমড়র়ে তে়ে। 
 
ত িা বরল ওরঠ, লাঞ্চ তিবার েূরবণ আমি সি়ে করর বার আরষ্টক িাক তঝরড়মছ। 
 
 ি প্রেুযত্তরর সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, েররির হমচ। 
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টররন্স এ্েক্ষর্ বারে এ্ই প্রিি কিা বরল, েরি তো তিই বাবা, আিারের হরলর 
োেিাত্রা ৫৫ মডমগ্র। 
 
 ি উরঠ েরড়। আিারের তভা ি প্রা়ে সিাপ্ত? ভারলা উরঠ েড়! তেরার  িয এ্বার 
প্রস্তুে হর়ে িাও  াো। 
 
-এ্ক মিমিট  ি, আিার মকছু ম মিস মির়ে যাও়োর আরছ। 
 
মিশ্চ়েই মির়ে যারব, মকন্তু আরে তসরর রাখরে োররে! সারা সকারল বরস কী এ্িি 
রা কাযণ কররমছরল? 
 
রারে ে রারে ে রারে খাবার ঘর তিরক তবমরর়ে যা়ে  ি,  ােণা এ্কছুরট মির র 
তশাবার ঘরর আরস। োড়াোমড় করার উরেরে োর তযি আরও তেমর হর়ে যা়ে। মকন্তু 
এ্খিও তস প্রস্তুে হরে োররমি তকি?  রির মির র সুযটরকস ভমেণ হর়ে হলঘররর 
িামটরে েরড় আরছ! 
 
ত িা হারে কর়েকটা কাডণ মির়ে বাবার োশমটরে এ্রস োাঁড়া়ে, তখলা তেখারিার বাসিা 
মির়ে। 
 
–তোিার ভােয আমি বরল মেরে োমর বাবা, বলব? আমি বলরে োমর। িার়ের তটমরর, 
ত রির এ্বং কুরবর ভারেযর কিাও আমি বরল মের়েমছ। 
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-ভারলা বল। 
 
 রির সমেয মবরি লােমছল,  ােণার তয কে তেমর হরব। তস এ্ই বামড় তিরক, ভ়োিক 
এ্ই বামড় তিরক, বামড়র এ্ই ভ়েির রাস্তা তিরক এ্বং তরারে েমরেূর্ণ শহর তিরক 
তবমরর়ে আসরে চা়ে–েরবই হাাঁে তছরড় তস বাাঁচরব। বিািীর স্পশণ চা়ে, তেরে চা়ে তস 
সবু  োোর স্পশণ লুমস এ্যাঙ্গকযারটরলর মিমষ্ক্র়েোর িরধয োর তেহ িি লাবরর্যর 
সামন্নরধয আসরে চা়ে। 
 
ত িা মির র তখ়োরলই োরসর তখলা তেমখর়ে যারে। এ্ই তো বাবা, েুমি িারঝই আছ, 
হরেরির সারহব। যার ভােয ভারলা হরব তস সোই হরেরির সারহব িাকরব। এ্খি 
আমি অিয িুখগুরলা উরল্ট মিরচর মেরক করর রাখব। তোিার বারি েুরটা, ডাইরি েুরটা 
এ্বং িািার উেরর এ্কটা–োর প্রভাব িাকরব তোিার ওের–এ্বং মঠক তোিার োর়ের 
কারছ তযটা িাকরব, োর ওের িাকরব তোিার প্রভাব। এ্টা মকন্তু তোিারক তেরক 
তেরব। ত িা এ্ক মিশ্বারস বরল চরল, আিরা োসগুরলারক এ্খি উরল্ট মেলাি–ডাইরি 
রুইেরির মবমব–খুব কারছই। 
 
 ি তভরব তি়ে, ত িার চােলয ভরা আন্তমরকো়ে তহিমরর়েটা মিশ্চ়েই খুশী হরো। 
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ত িা বরল ওরঠ, েরররটা হল মচমড়েরির তোলাি–মিঃসঙ্গ এ্ক যুবক। তোিার বাি 
মেরক ইস্কাবরির আট–োর েমরমচমে তস হল এ্ক গুপ্ত শত্রু। বাবা, তোিার মক তকারিা 
গুপ্তশত্রু আরছ? 
 
-আমি তো মঠক  ামি িা। 
 
 োরেরর আরছ ইস্কাবরির মবমব–তস এ্ক বৃিা ভদ্রিমহলা। 
 
 ি বরল ওরঠ, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল। 
 
তোিার িািার মঠক ওেরর এ্খি তয অবিাি কররছ োর প্রভাব এ্রস সরাসমর েড়রব 
তোিার ওের–তস হল হরেরির মবমব। 
 
 ি ভাবরে িারক, তভররামিকা হরলও হরে োরর! িা, আমি মক এ্েই মিররট। 
তভররামিকা হরে যারব তকান্ েুঃরখ? তভররামিকার সরঙ্গ আিার তকারিা সম্বে তিই। 
 
তোিার মঠক োর়ের মিরচ আরছ মচমড়েরির মবমব-তোিার প্রভাব আরছ এ্র ওের। 
 
এ্িি সি়ে বযস্ত েেরক্ষরে  ােণা এ্রস েুরক বরল ওরঠ, আমি এ্রকবারর প্রস্তুে  ি। 
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এ্কটু অরেক্ষা কর িা, এ্কটু। বাবার ভােয বলা সরব িাত্র শুরু কররমছ। তশরষর োসমট 
বাবা? এ্টা সবরিরক তবমশ প্রর়ো িী়ে। এ্ইটারক তোিারক তেরক তররখরছ। 
 
ত িার তছাট্ট কামঠর িরো আেুলগুরলা োসগুরলারক উরল্ট তে়ে। তস এ্কবার শাস তটরি 
মির়ে বরল, ওঃ–এ্টা তো ইস্কাবরির তটক্কা। এ্টা তো েরকারলর–মকন্তু। 
 
 ি বরল ওরঠ, লন্ডি তছরড় তবমরর়ে আসার েরি তোিার িা হ়েরো কাউরক চাো মের়ে 
োর িৃেুযর কারর্ হর়ে োাঁড়ারব। চরল এ্রসা  াো, তটমর এ্বং ত িা,-তোিারের উভর়ের 
কারছই মবো়ে! 
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০৬. 
 
মিডরে হাডণকযাসল শমিবার সকাল এ্োররাটার সি়ে মিরচ তিরি আরস। মবছািা়ে বরসই 
তস োর প্রােঃরাশ সিাপ্ত করররছ, বই েরড়রছ, িারঝিরধয মঝিুমিও এ্রসরছ এ্বং 
োরেররই শযযা েযাে করররছ। 
 
অলরক্ষয কাল কাটারিাই সবরিরক তবাধহ়ে উেরভাে করার উত্তি েি। 
 
সািরির ের া মের়ে শররের িিকাড়া প্রভােী সূযণারলাক তিরি এ্ল। সযার তহিমর 
এ্যাঙ্গকযারটল এ্কটা সাধাররর্র আসরি বরস িরিারযাে সহকারর টাইিস েমত্রকা 
েড়মছরলি। মেমি এ্কবার িুখ েুরল োকারলি এ্বং িুচমক তহরস ওরঠি। 
 
মিডরেরক সমেয মেমি ভীষর্ ভারলাবারসি। 
 
হযারলা  ািাইবাবু, আিার মক সমেয খুব তেমর হর়ে তেরছ? 
 
তহিমর তেিমি হামসিাখা িুরখ উত্তর তেি, লাঞ্চ তো আরছ, তসটা হামরর়ে বরসামি তো! 
 
মিডরে োর োশমটরে বরস েরড় এ্বং েীঘণমিশ্বাস তি়ে। এ্খারি আসা তো বড়ই সুরখর। 
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-তোিারক আ  বড় কৃশ তেখারে। 
 
-িা, িা, আমি তবশ ভারলাই আমছ। হৃষ্ট-েুষ্ট িমহলাের্ তযখারি োরের িারের চাইরে 
অরিক তছাট এ্কামধক তোষাক েরার তচষ্টা়ে িা তিরক, তসখারি মক তকারিা ি া 
আসরব। 
 
তহিমর আবার এ্কটু তিরি বরল ওরঠি, সাংঘামেক তো! েরর হােঘমড়র মেরক তচাখ 
েড়রেই বরলি, এ্ডও়োডণ ১২.২৫ িাোে আসরছ। 
 
-োই িামক? মিডরে তিরি যা়ে, মকছুক্ষর্ েরর বরল ওরঠ, এ্ডও়োরডণর আমি অরিকমেি 
েশণি োইমি। 
 
-োর স্বভাবও ঐরকি, আইন্সউইক তিরক কোমচৎ তবররা়ে-সযার তহিমর  বাব তেি। 
 
আইন্সউইক! মিডরে ভাবরে িারক, আইন্সউইক! কিাটা িরি েড়রেই োর অন্তরর 
তকািা়ে তযি এ্কটা বযিা তিাচড় তে়ে। আইন্সউইরকর িরিারি তসই মেিগুরলা। িরি হ়ে 
এ্ই তযি তসমেরির কিা। আইন্সউইরকর িৃমে মিডরের িরির িমর্রকাঠা়ে এ্খি 
েলেল কররছ। আইন্সউইরক চরল যাবার আরে করাে তস েু’তচারখর োো এ্ক কররে 
োররি। শুধু তকবল  েিা-কেিা আর তসখারি যাও়োর ের করর্ী়ে কী হরব এ্টাই 
তবাধহ়ে সকরলর এ্কিাত্র মচন্তাভাবিা। তেখরে তেখরে যাত্রার মেিও এ্রস উেমিে। 
গ্রারির তছাট তটশি। োডণরক আরে িাকরে তিামটশ তেও়ো িাকরল বড় লন্ডি 
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এ্ক্সরপ্রসরকও িািরে হরব। োমড় তিরক তিরি সুেীঘণ বরির েি অমেক্রি করর েরব 
আসরব  িিািবশূিয োাঁকা িাঠ–তসখারি মবরা িাি সাোররের সুন্দ্র বড় বামড়–তস 
সােরর অভযিণিা  ািারব, আর তেখা মিলরব বৃি কাকা ম ওরের। যার েররি িারক রে-
তবররের তকাট। 
 
যুবক-যুবেীরের িরির সুরখ ছুমট উেরভাে করার এ্টা তবাধহ়ে উেযুি িাি। তযিি 
খুশী মবচরর্ কররে োরর। আিন্দ্ উলাস করর মেি কাটারে োরর। তসবারর তহিমরর়েটা 
আ়োরলযান্ড তিরক এ্রস হাম র হল। এ্ডও়োডণ োর বামড় এ্টি তিরক এ্রসমছল এ্বং 
তস মির ই উেমিে মছল উত্তরাঞ্চরলর এ্ক মশে-প্রধাি শহর তিরক। োরা সকরলই 
তভরবমছল োরা এ্কত্র হর়েরছ বুমিস্বরেণর িন্দ্ি কািরি। 
 
োরের সিস্ত আিরন্দ্র তকন্দ্রমবনু্দ্ এ্ক িরক মঘররই মছল, তস এ্ডও়োডণ। এ্ডও়োডণ 
তবশ লম্বা, এ্বং শান্ত ভদ্র স্বভারবর। মিডরের মেরক তস তেিি ভারব ি র রাখরে 
োররমি, কারর্ তহিমরর়েটা স্ব়েং তসখারি উেমিে মছল। 
 
এ্ডও়োডণ অেযন্ত চাো স্বভারবর, মবরশষ করর অমেমিবৃরন্দ্র কারছ, োর এ্ই স্বভারবর 
 িয তকউ োরক মঠকভারব বুরঝ উঠরেও োরর িা। বুরড়া িালীর কাছ তিরক মিডরে 
যখি শুরিমছল তয এ্ই বামড়টা এ্কমেি এ্ডও়োরডণরই হরব, তশািািাত্র তস কি অবাক 
হ়েমি। বুরড়া িালীর িাি মিিরলট, বাোরির তসই প্রধাি িালী। 
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মিডরে  ািরে তচর়েমছল, তকি মিিরলট কাকা ম ওরের মক তছরলেুরল তিই? ম ওরের 
উত্তরামধকারী তস কখরিাই হরে োররব িা এ্বং মিটার তহিমর, মিটার ম ওরের 
ভাইরো, মকন্তু তস যখি মববাহ করররছ োই তস এ্ডও়োরডণর িরো এ্ে কারছর ি়ে োই 
তসও উত্তরামধকারী হরে োররব িা। মিিরলট সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ। 
 
এ্ডও়োডণ আইন্সউইক-এ্ এ্কাই িারক এ্খি কোমচৎ এ্খারি চরল আরস। মিডরে এ্ই 
কিা তভরব অবাক হর়ে যা়ে, লুমস িরি মকছু িা করর িারকই বা তকি! লুমসর হাবভাব 
তেরখও িরি হ়ে োর তকারিা মবষর়েই ভ্রূরক্ষে তিই। 
 
আইন্সউইরক োর বামড় মছল এ্বং োর প্রিি খুড়েুরো ভাই বলরে ঐ এ্ডও়োডণ।–
এ্কবার মবোমড়ে হর়েমছল এ্বং ব়েরস তস লুমসর তচর়ে প্রা়ে কুমড় বছররর তছাট। লুমসর 
বাবা ম ওরে এ্যাঙ্গকযারটল তেরশর এ্ক িহাি চমররত্রর তলাক বরলই খযাে মছরলি। 
প্রভূে সম্পমত্তর তস অমধকারী মছল এ্বং সম্পমত্তর তবমশর ভাে অংশটাই মেমি লুমসরক 
মের়েরছি। োই এ্ডও়োডণরক েরীবই বলা যা়ে এ্বং সম্পমত্ত ব া়ে রাখার উরেরশযই 
োর সব বয়ে হর়ে যা়ে। 
 
বাবুমেমর করর তয এ্ডও়োডণ সব ওড়া়ে, ো ি়ে। কূটসিমেক মবভারে তস চাকমর করে, 
মকন্তু তয সি়ে আইন্সউইরকর সম্পমত্তর তস অমধকারী হল, েখি সম্পমত্ত রক্ষার কিা 
তভরবই চাকমর তছরড় আইন্সউইক-এ্ বসবাস শুরু করর মেল। বরাবরই তস মছল বইর়ের 
তোকা, িেুি বই প্রকামশে হবার সরঙ্গ সরঙ্গ োর প্রিি সংস্করর্ তস মকরি তেলে। 
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িারঝিরধয তছাট েমত্রকা়ে তস বযঙ্গ রচিাও মলখে। তস োর মেেী়ে খুড়েুরো তবাি 
তহিমরর়েটা সযাভাররিকরক মববাহ করার প্রস্তাব বার মেরিক উত্থােি কররমছল। 
 
শররের স্বর্ণমবেমলে তিাহিকামন্ত সূযণারলারক বরস তিরক মিডরে এ্ই সবই এ্রকর ের 
এ্ক তভরব যামেল। এ্ডও়োডণরক তেখার ের োর িরি খুশীর উরদ্রক হরব মকিা তস 
 ারি িা, কারর্ এ্খিও তস মির ই িিমির কররে োররমি। এ্ডও়োরডণর িরো 
তলাকরক এ্মড়র়ে চলা তিাটই সম্ভবের ি়ে, আইন্সউইক-এ্ োরক মির র িরোই বাস্তব 
বরল িরি হর়েরছ। লন্ডরির এ্ক তররস্তারাাঁ়ে খাবার তটমবল তিরক োাঁমড়র়ে তস োরক 
অভযিণিা কররমছল। যেেূর োর িরি আরছ, তসই তিরকই এ্ডও়োডণরক িি তেবার োলা 
চরলরছ োর…সযার তহিমরর কেস্বরর োর তযি সমম্বে মেরর আরস। 
 
-লুমসরক তেরখ তোিার তকিি িরি হ়ে? 
 
–খুবই ভারলা, মচরটাকালই তস এ্কইরকি রর়ে তেল। িৃেুহামস হারস মিডরে। 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ। সযার তহিমর িি মের়ে এ্বার োইে টািরে শুরু করর তেি। 
 
অপ্রেযামশে ভারবই মেমি শুধু বরল ওরঠি, মিডরে আিার অরিক সি়ে লুমসর  িয বড় 
মচন্তা হ়ে। 
 
মিডরে মবির়ের সুরর বরল ওরঠ, উমেিো? তকি? 
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সযার তহিমর তকবল িািা িারড়ি, লুমসর এ্খিও উেলমব্ধ করার িরো তসই বর়েস হ়েমি 
তয,  েরে এ্িি অরিক ম মিষ আরছ, যা োর এ্কার েরক্ষ করা সম্ভব ি়ে। 
 
মিডরে অেলক ি়েরি োমকর়ে িারক। মেমি োর বিবয অকেরট বরল তযরে িারকি। 
ম মিষেত্র মির়ে তস তবমরর়ে যা়ে। সরকারী প্রিারক তস মবদ্রূে করর-মডিার োমটণরে 
িািাধররির কটুমি তছাাঁরড়-মডিার তটমবরল বর্ণসবষিয-র কিা েুরল ঝেড়া বামধর়ে 
শক্রোর সংখযা ধেমর করর তি়ে! এ্িি সব কা  তস করর যারে মিমটশ সরকাররর 
অসম্মারি িািা তহাঁট হ়ে–অিচ আিার িরো এ্ক ি উচ্চেেি কিণচারীর স্ত্রী বরল োরক 
িুরখ তকউ মকছু বরল িা, িরি িরি অসরন্তাষ োিা বাাঁরধ মিশ্চ়েই। সকরলর সরঙ্গ িুচমক 
হামস তহরস কিা বরল এ্বং এ্িি ভাব তেখারিা এ্টা োর স্বভারবর এ্কটা মেক–বড়ই 
মবরমিকর। চাকরগুরলাও হর়েরছ তসইরকি–তস যেই োরের অসুমবধার সৃমষ্ট করুক-িা 
তকি, েবু োরক তেল মের়ে তো়ো  করর চলাই োর স্বভাব। 
 
মিডরের করে মচন্তার ছাে, মচমন্তে সুররই তস বরল ওরঠ, আিার অ ািা ি়ে, আেমি কী 
বলরে চাইরছি, তস কা  অিয তলারকর োরা সম্পন্ন হ়ে আেমি সহয কররে োররি িা, 
লুমস তসই এ্কটাই কা  কররল আেমি শুধু বরলি, মঠক আরছ। এ্র িারি কী? তিামহিী 
শমি? তচৌম্বকত্ব? 
 
মিঃশরে শুধু ঘাড় িারড় সযার তহিমর। 
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মেমি বলরে িারকি, তছরলরবলা তিরকই লুমসর স্বভাব চমরত্র ঐরকি, অরিক সি়ে 
এ্টাই তভরব তেরখমছ তয, ওর এ্ই তোষটা িজ্জােে হর়ে যারে। তস তবারঝ িা তয, সব 
মকছুরই এ্কটা সীিা িাকা ভারলা, আমি িরিপ্রারর্ এ্টাই মবশ্বাস কমর তয, কাউরক প্রারর্ 
তিররও তস তবাধহ়ে িুমি তের়ে তযরে োরর! 
 
মিডরে  ািে তয, লুমসরও অরিক তোষ আরছ, এ্িি অরিক চেলো োর সঙ্গী, তযগুরলা 
োর েেিযণাোর েমরেন্থী। এ্িি সরকারী কিণচারীর স্ত্রী মহরসরব োর তযটুকু োম্ভীযণ 
িাকা প্রর়ো ি, োর িরধয তসটা মবনু্দ্িাত্র মছল িা। তস োর িম ণর িামলক মছল, মির র 
তখ়োলখুশী িামেক তকৌশরলর সরঙ্গ তস োমড় চালাে। লন্ডি তিরক বাইরর যাও়োর সি়ে 
মির র মবচার করা েি মের়েই যারব। এ্িিমক লন্ডরির িরো শহররও তস েমলঘুম  
মের়ে এ্বং শটণকাট রাস্তা ধররই োমড় চালারব। এ্ই শহররর অমলেমল োর তযি 
িখেেণরর্, লুমসর রাস্তা সম্পরকণ তয অমভজ্ঞো, তকারিা টযামক্স চালরকরও তবাধহ়ে এ্িি 
জ্ঞাি তিই। লুমস শহরেলীর িেুি িেুি তিাড় এ্বং রাস্তা সোিী তচারখ আমবোর করর 
তেরলরছ। 
 
তহিমরর়েটা তসারভল ডাইরির কারছ এ্রস যখি োাঁড়া়ে, তবলা েখি সারড় বাররাটা। এ্ই 
িািটা োর খুব মপ্র়ে, এ্খাি তিরক তহিমরর়েটা োহারড়র িরিারি েৃশয তেখরে খুব 
ভারলাবাসে। োই এ্িি  া়েো়ে এ্রস তস িারি, তযখাি তিরক রাস্তা তসা া মিরচর 
মেরক চরল যারে। চেুমেণরক এ্বং োর মিরচ েমররবমষ্টে বৃক্ষরাম র সিাররাহ, তসই সরঙ্গ 
তসািালী তিরক কটা রে ধারর্ কররে শুরু করররছ। শররের উজ্জ্বল তিাহিকামন্ত 
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চেুমেণরক তযি তসািার তহামল তখলা়ে তিরে উরঠরছ। অমবশ্বাসয রকরির সুন্দ্র ধিসমেণক 
েৃশয। 
 
তহিমরর়েটা মির র িরি ভাবরে িারক, শরৎ আিার মপ্র়ে ঋেু। বসরন্তর তচর়েও এ্র 
তসৌন্দ্যণ অরিক তবমশ। এ্রকি এ্কটা সুন্দ্র িুহূরেণর স্পশণ তেরল িািুষ সবমকছু ভুরল 
যা়ে। প্রকৃমের ধিসমেণক তসৌন্দ্যণ মবেুররর্র িধয মের়ে মির রক মবমলর়ে মেরল সরম্ভাে 
কররে প্র়োসী হর়ে ওরঠ অেুরন্ত সুখ। তস ভারব, এ্িি আিরন্দ্র স্বাে তস তবাধহ়ে 
 ীবরি ো়েমি আর োরবও িা… 
 
তসৌন্দ্রযণর এ্ই িেরেুরীরে মিমিট কর়েক প্রেীক্ষা করার ের তহিমরর়েটা মেরর আরস। 
োর িরি হরে লােল, তসািার তিাহি়ে  েৎ তযি মির রক ধেমর করর আবার অিন্ত 
শূরিয মবলীি হর়ে যারে। মির র রূরের চচণা়ে মির ই অমির হর়ে মক কররব তস তভরব 
োরে িা– শুধু েড়রছ আর ভােরছ। 
 
তহিমরর়েটা তসা া এ্খাি তিরক হরলারে এ্রস উেমিে হল। লুমস োরক সহষণ 
অমভিন্দ্ি  ািা়ে। 
 
মিডরের িরি েরড় যা়ে লুমস োরক এ্কবার বরলমছল, আিার োমড় তযি আিার তঘাড়া। 
তস আিার অেযন্ত অিুেে এ্বং মবশ্বারসর ক্রীেোস। 
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মিডরে বরল ওরঠ, আমি  ামি লুমস সবমকছুরই উরেে করর, তস আ  সকারলই আিারক 
বরলরছ তয, এ্খারি িাকাকালীি আমি তযি সবণোই রূঢ় ভাব তেখাই। 
 
সাপ্তাহামন্তক ছুমটরে তহিমরর়েটা এ্রস তেরছ,  ি মক্ররটা এ্বং  ােণা অেক্ষরর্র িরধযই 
এ্খারি এ্রস হাম র হর়ে যারব। এ্ইিাত্র এ্রস উেমিে হর়েরছ এ্ডও়োডণ। 
 
মিডরে োর মির র মচন্তা েরে মবচরর্ কররে কররে এ্টাই ভাবরে িারক, লুমস সমেয 
এ্ক েরী! আমি োর কিািরো সাপ্তাহামন্তক ছুমটরে সকরলর সরঙ্গই রূঢ় বযবহার করব–
তসই রূঢ়ো এ্িি হর়ে উঠরব তেৌররবাজ্জ্বল! োমড় তিরক িািরে তহিমরর়েটা  ািরে 
চা়ে– কার কার েোেণর্ ঘরটরছ? মিডরে সরঙ্গ সরঙ্গ  বাব তে়ে, মক্ররটারা হ়েরো এ্খুমি 
এ্রস হাম র হরব, এ্ইিাত্র এ্রস উেমিে হর়েরছ এ্ডও়োডণ। 
 
–এ্ডও়োডণ? মক ি া কৃেমেি হল এ্ডও়োডণরক তেমখমি! আর তক এ্রসরছ? 
 
-তডমভড এ্যাঙ্গকযারটল, োাঁরে োাঁে মের়ে িখ কাটা–োর এ্ই বেভযাস তোিার মকন্তু বে 
করা চাই! 
 
–আিারক এ্িি এ্কটা অপ্রীমেকর কা  করার কিা বলছই বা তকি? অরিযর বযাোরর 
হস্তরক্ষে করার িরো তকারিা প্রবর্ো আিার তিই, আমি কাররা বযমিেে অভযারস 
েমরবেণি আিরে চাই িা। এ্ মবষর়ে লুমসর কী বিবয? তহিমরর়েটার  ািার তকৌেূহল 
ক্ররিই বারড়। 
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-তোিারক এ্বার আরও অরিক কা  কররে হরব। এ্কটা মিমষি েলও আরছ, তসটার 
বযাোররও েোররকর োম়েত্ব মকন্তু তোিার ওের। 
 
তহিমরর়েটা ভীেকরে বরল ওরঠ, এ্ইসব কা  আিার ঘারড় চাোরিার অিণ কী? 
 
-এ্খারিই তশষ ি়ে, আরও আরছ,  ােণার প্রমে তোিারক ে়ো প্রেশণি কররে হরব! 
 
তহিমরর়েটা–আমি যমে  ােণার  া়েো়ে িাকোি, লুমসরক আমি ঘৃর্ার তচারখই তেখোি। 
 
মিডরে–অেরাধ শাখার এ্ক ি তলাক কাল আিারের সরঙ্গ লাঞ্চ কররব। 
 
তহিমরর়েটা–আিরা মক তকারিা হেযাকারণ্ডর তখলা়ে তিরে উরঠমছ? 
 
মিডরে–আিার মকন্তু িরি হ়ে িা। তিহােই এ্ক প্রমেরবশীর আমেরি়েো ব া়ে 
রাখরেই এ্ডও়োডণ এ্খারি হাম র হর়েরছ। 
 
েভীর তস্নরহর সুর তহিমরর়েটার কে মের়ে উচ্চামরে হ়ে, মপ্র়ে এ্ডও়োডণ! এ্ডও়োডণ 
যরিষ্ট লম্বা, স্বািয তিারটই ভারলা ি়ে-তরাো। যুবেীরের মেরক োর়ে োর়ে এ্মের়ে আসার 
সির়েই োর িুরখ হামস েুরট উরঠমছল। 
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-হযারলা তহিমরর়েটা, কী বযাোর, তোিারক অরিকমেি ের তেখমছ! তহিমরর়েটা তহরস 
ওরঠ, হযারলা এ্ডও়োডণ! 
 
এ্ডও়োডণ সমেয ভীষর্ সুন্দ্র হর়েরছ! িুরখ সোেীপ্ত শান্ত হামস, তচারখিুরখ েীমপ্ত এ্বং 
তেহ  েঠিও তবশ ভারলা–সারা শরীর শি-ি বুে হারড় েমঠে। তহিমরর়েটা ভাবরে 
িারক, এ্রকি তচহারার যুবক োর েৃমষ্টরে আকষণর্ করর, এ্ডও়োরডণর প্রমে েুবণলোর 
এ্ই িূমেণ তেরখ তস মির ই হেবাক। এ্েমেি তস এ্ই তোেি সেযটা ভুরল মছল–
এ্ডও়োরডণর কারছ োর িি বাাঁধা েরড়রছ। 
 
লাঞ্চ তশষ হরেই এ্ডও়োডণ বরল ওরঠ, এ্রসা তহিমরর়েটা, আিরা িা হ়ে তকািাও এ্কটু 
তবমড়র়ে আমস। 
 
এ্ডও়োরডণর তবড়ারিার অিণ খামিকটা  া়েো  ুরড় ো়েচামর শুরু করা। বামড়র তেছরির 
মেককার এ্কটা বরির িরধয আাঁকাবাাঁকা েি ধরর এ্মের়ে চলল। তহিমরর়েটার এ্কবার 
িরি হল, আইন্সউইরকর বি তযি। মপ্র়ে আইন্সউইক! তসখারি কেই িা হাসযরস লুমকর়ে 
আরছ। এ্ডও়োরডণর সরঙ্গ তস আইন্সউইরকর প্রসরঙ্গই কিা বলরে লােল। োরা তযি 
অেীেিৃমে তরািন্থি কররছ–অেীরর প্রসঙ্গ চলাকালীি তস মির র অমস্তত্ব–োরের বেণিাি 
এ্রকবাররই ভুরল মের়েমছল। 
 
এ্ও়োডণ–আিারের কাঠরবড়ামলটার কিা তোিার িরি আরছ? যার এ্কটা িাবা তভরে 
মের়েমছল এ্বং খাাঁচার িরধয তোকারেই তস সমূ্পর্ণভারব সুি হর়ে উরঠমছল? 
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তহিমরর়েটা–অবশযই। োর এ্কটা তকৌেুকভরা বাহামর িাি-কী তযি? 
 
 এ্ডও়োডণ-কলিস্তািী-িা ণারী বযািস! 
 
তহিমরর়েটা-হা, হযাাঁ, মঠক োই। 
 
 োরা েু রিই এ্কসরঙ্গ তহরস ওরঠ। 
 
এ্ডও়োডণ–আিারের বামড়র রান্নাঘররর ঐ েমরচামরকা, বুমড় মিরসস বন্ডী? তস বলে, 
তেরখ মিও মচিিীর ওেরর এ্টা এ্কমেি উরঠ যারব। 
 
তহিমরর়েটা–আিরা মকন্তু িরি িরি মবরি হোি। 
 
এ্ডও়োডণ-এ্টা মকন্তু মঠক মচিিীর ওেরর উরঠ তেল। 
 
তহিমরর়েটা–মিরসস বন্ডী এ্টারক তেিিভারব ধেরী কররমছল। বীই কাঠরবড়ামলর িািা়ে 
ওটা েুমকর়েমছল। তস িা তিরি বরল তযরে িারক। সবই কী এ্কইরকরির আরছ, 
এ্ডও়োডণ? িা, েমরবেণি তিরক িারকমি–অরিক মকছুর েমরবেণি হর়েরছ? আমি মকন্তু 
আিার কেিা মের়ে সব সির়ে এ্ই সমেযই উেলমব্ধ করমছ তয আরের িরোই সব 
মঠকঠাক আরছ। 
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এ্ডও়োডণ–েুমি এ্ক বার চরল এ্রসা িা, তহিমরর়েটা, সবই তেখরে োরব! েুমি তসই 
করব ওখারি মের়েমছরল। 
 
তহিমরর়েটা–আমি  ামি। 
 
এ্ডও়োডণ-েুমি তো খুব ভারলাভারবই তবারঝা তয, তসখারি তেরল তোিারক সাের 
অভযিণিা  ািারব! তোিার যখি িি চা়ে চরল তযরে োর। 
 
তহিমরর়েটা-েুমি সমেয কী মিমষ্ট, এ্ডও়োডণ! তস ভারব, এ্ডও়োরডণর কী ি বুে হাড়! 
 
এ্ডও়োডণ–আইন্সউইকরক েুমি মির র বরল ভারলা তেরখা বরল আমি সমেযই ভীষর্ খুশী 
তহিমরর়েটা। 
 
তহিমরর়েটা স্বেমবরষ্টর িরো বরল চরল, েৃমিবীর িরধয সবরচর়ে সুন্দ্র তশ্রষ্ঠ িাি এ্ই 
আইন্সউইক। 
 
লম্বা োর়ের তির়ে…অমবিযস্ত কটাচুরলর তকশর…সুখী বামলকা… ীবি সম্বরে োর তকারিা 
িূলযরবাধ তিই…তস ভারলাবারস শুধু বি আর বি…বৃরক্ষর ি রকাড়া তশাভা োরক আকৃষ্ট 
করর…োর িি হরর্ করর… 
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তহিমরর়েটা ভারব, তস যমে আবার অেীে িৃমের মেিগুরলারে তযরে োররো োহরল কে 
িা সুখ হরো! তস েৃঢ় করে মচৎকার করর বরল ওরঠ, ই়োেোমসল এ্খিও তসই আরের 
িেিই আরছ? 
 
এ্ডও়োডণ-ওটার ওের তো বা  েরড়মছল। 
 
তহিমরর়েটা–িা, ই়োেোমসল তো ি়ে। 
 
োর িািকরর্ করা হর়েমছল ই়োেোমসল–এ্টা োর মবরশষ িাি। বড় তসই ওক োছটার 
িাি মছল ই়োেোমসল, তসটারকও যমে বিরেবো আঘাে হািরে োরর, েরব  েরে 
তকারিা মকছুরই মিরােত্তা তিই। োহরল তসখারি মেরর যাও়ো তিারটই ভারলা হরব িা। 
 
এ্ডও়োডণ–তোিার কী ই়োেোমসরলর মচহ্ন িরি আরছ? 
 
তহিমরর়েটা-হযাাঁ, টুকররা কাের  তেিমসল মের়ে ঐ োরছর আমি ছমব আাঁকোি। আিারক 
এ্কটা তেিমসল এ্রি োও, আমি এ্কু্ষমি এ্াঁরক তেমখর়ে তেরবা। 
 
এ্ডও়োডণ সরঙ্গ সরঙ্গ োর মেরক এ্কটা তেিমসল এ্বং তিাটবুক এ্মের়ে তে়ে। 
তহিমরর়েটা হামসিাখা িুরখ তকৌেুকেূর্ণ ওক োছটার ছমব আাঁকরে িারক। 
 
তহিমরর়েটা–তচর়ে তেরখা, ই়োেোমসরলর ছমব। 
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রাস্তার তশষ প্রারন্ত বরস োরা িরির সুরখ অেীরের িৃমে তরািন্থি কররে কররে সুখ 
েুঃরখর কিাই বরল চলমছল। েরড় যাও়ো এ্কটা োরছর গুাঁমড়র ওের বরসমছল 
তহিমরর়েটা এ্বং মঠক োর োরশ বরস মছল এ্ডও়োডণ। োরছর োাঁক মের়ে তস তেখমছল। 
 
তহিমরর়েটা বরল ওরঠ, এ্ই  া়েোটা তেখরল আইন্সউইরকর কিা িরি কমরর়ে তে়ে 
এ্কপ্রকার েরকট আইন্সউক। আমি অরিক সির়ের  িয এ্ই মচন্তারেই মবরভার তিরকমছ 
এ্ডও়োডণ এ্বং লুমস বামড় করার  িয এ্ই  া়েোটাই তবরছ মির়েমছল। 
 
এ্ডও়োডণ–ো হ়েরো সম্ভব। 
 
তহিমরর়েটা–তকউ  ািরে োরর িা, লুমস োর মচন্তা েরে কী মির়ে বযস্ত িারক। লুমসর 
িািা়ে কখি কী অদু্ভে তখ়োল ভর করর ো কাররা েরক্ষই বলা সম্ভব ি়ে। তোিার সরঙ্গ 
তশষ হও়োর েরর েুমি কী কররমছরল? 
 
এ্ডও়োডণ–মকছুই িা তহিমরর়েটা। 
 
তহিমরর়েটা-তসটা তবশ শামন্তর কিা। 
 
এ্ডও়োডণ–অমি তকারিা কা ই সুষু্ঠভরব করর উঠরে োমর িা। 
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তচারখর দ্রুে েলক েরড় তহিমরর়েটার, োর স্বরর তযি তলরে আরছ ধকরশাররর তছাাঁ়োচ। 
তস তহিমরর়েটার মেরক োমকর়ে িৃেুিন্দ্ হাসমছল। তহিমরর়েটাও োর প্রমে েভীর এ্ক 
আকষণর্ অিুভব করর। 
 
তহিমরর়েটা–জ্ঞািী িািুষ েুমি। 
 
এ্ডও়োডণ–জ্ঞািী? 
 
তহিমরর়েটা–মকছু িা করা তবাধহ়ে জ্ঞািীর লক্ষর্। 
 
এ্ডও়োডণ–েুমি আবার তসই েুরারিা কিা়ে মেরর আসছ তহিমরর়েটা। েুমি তো সব 
বযাোরর ভীষর্ভারব কেৃকাযণ হর়েছ। 
 
তহিমরর়েটা–েুমি কী িরি কর আমি কৃেকাযণ হরে তেররমছ? এ্টা সমেয বড হাসযকর 
বযাোর! 
 
এ্ডও়োডণ-েুমি বরাবরই আিার খুব মপ্র়ে, মশেী িািুষ েুমি। এ্র  িয তোিার েবণরবাধ 
হও়ো উমচে। 
 
তহিমরর়েটা–আমি  ামি, অরিক িািুষই আরছ যারা আিারক এ্িিটা ভারব এ্বং িুরখর 
ওের বরলও িারক। মকন্তু োরা এ্র তবমশ আর মকছু  ারি িা–এ্র প্রিি বযাোরটাও 
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োরের কারছ সমূ্পর্ণ অজ্ঞাে। এ্ডও়োডণ, েুমিও তবাধহ়ে  ারিা িা। ভাস্কযণ এ্িি ম মিষ 
ি়ে, যা শুরু কররলই কৃেকারযণর মশখরর তেৌঁছি যা়ে। এ্র এ্িি এ্কটা আকষণর্ী ক্ষিো 
আরছ যা তোিারক তের়ে বরস, েুমি এ্টারক অগ্রাহয করর এ্মড়র়ে চলরে োর িা, যা 
তোিার কারছ আশ্র়ে তেরে চা়ে–অিুসরর্ করর তোিার সরঙ্গ চলরে চা়ে–তোিার মেছু 
তি়ে–কারর্ আ  তহাক বা কাল তহাক তোিারক োর সরঙ্গ এ্কটা তবাঝাাঁেড়া়ে আসরে 
হরবই। তসই সির়ে হ়েরো েুমি িরির মেক তিরক মকছুটা শামন্ত োরব–মকন্তু েুমি যমে 
আবার িেুি করর শুরু িা কর, তোিার িি শামন্ত তিরক বমঞ্চে িাকরব। 
 
এ্ডও়োডণ-শামস্তর িুখ তেখার তোিার কী তকারিা বাসিা আরছ তহিমরর়েটা? 
 
তহিমরর়েটা–কখরিা কখরিা তোিার িরি এ্ই ভাবিাই  ারে তয, সবমকছুর েমরবরেণ 
আমি শামন্তরে িাকরে চাই এ্ডও়োডণ। 
 
এ্ডও়োডণ-আইন্সউইক এ্রস শামন্তর িুখ েুমি তেখরে োর। আিার িি বরল তসখারি 
েুমি সুরখ িাকরব, এ্িি কী আিার সরঙ্গ িাকরলও েুমি িরির মেক তিরক েরি েৃমপ্ত 
অিুভব কররব। 
 
এ্ মবষর়ে তোিার কী িরি হ়ে তহিমরর়েটা? তোিার কী িে? আইন্সউইক তো তোিার 
েি তচর়ে প্রেীক্ষা়ে বরস আরছ। 
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ধীরর ধীরর িুখ তঘারা়ে তহিমরর়েটা এ্বং মিচু স্বরর বরল, আিার িরি হ়ে, তোিারক 
এ্কান্তভারব মপ্র়ে িরি িা করর আমি োমরমি এ্ডও়োডণ, োই তোিারক িুরখর ওের 
তবাধহ়ে িা বলরে োমরমি। 
 
এ্ডও়োডণ-োহরল এ্খি কী িা বলরে চাইছ? 
 
তহিমরর়েটা–সমেয আমি েুঃমখে। 
 
এ্ডও়োডণ–েুমি আরে িা বরলছ–এ্খিও তসই এ্কই কিার েুিরাবৃমত্ত-ভারলা। মকন্তু 
আিার িরি হর়েমছল, তোিার িুখ মের়ে হ়েরো অিয শে তবররারব। আ  মবরকরলর 
মেরকও েুমি তবশ খুশী এ্বং প্রেুল মছরল, তহিমরর়েটা–েুমি মিশ্চ়েই এ্কিা অস্বীকার 
কররে োর িা। 
 
তহিমরর়েটা-হা, আমি তবশ সুরখই মছলাি। 
 
এ্ডও়োডণ–তোিার িুখ অিয সবার তিরক এ্কটু আলাো লােরছ; অরিক কমচ এ্বং 
সরল। 
 
তহিমরর়েটা–আিার অ ািা ি়ে। 
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এ্ডও়োডণ-তেরখা আিারের উভর়ের মচন্তার তকন্দ্রমবনু্দ্ ঐ আইন্সউইক–যার সম্বরে কিা 
বলরে, এ্কসরঙ্গ ভাবরেও আিরা ভারলাবামস! েুমি কী বুঝরে োর তহিমরর়েটা, এ্সরবর 
প্রকৃে িারি কী োাঁড়ারে? 
 
তহিমরর়েটা–এ্সরবর িারি কী সমেয েুমি তবাঝ িা এ্ডও়োডণ! সারা মবরকলটা আ  
অেীরের েরভণ আিরা বরস আমছ। 
 
এ্ডও়োডণ-বারসর েরক্ষ অেীে অরিক সি়ে খুব সুরখর। 
 
তহিমরর়েটা–মকন্তু িািুষ অেীরে ইরে কররলই মেরর তযরে োরর িা, এ্ই মেরর 
যাও়োটাই োর েরক্ষ অসম্ভব। 
 
েু-এ্ক মিমিট তস িীরবো োলি করর, েরর শান্ত আরবেবমহভূণে করে বরল ওরঠ, 
তোিার কিার িারি এ্কটা বযাোর েমরোর হর়ে যারে তয, মক্ররটার কিা তভরবই েুমি 
আিারক মববাহ কররে রা ী িও, োই ি়ে কী? 
 
 বাব তেবার িরো তকারিা ভাষা খুাঁর  ো়ে িা তহিমরর়েটা। এ্ডও়োডণ োর বলা িািা়ে 
িা, বরল চরল–মঠক বরলমছ তো তহিমরর়েটা?  েরে যমে  ি মক্ররটার তকারিা অমস্তত্ব 
িা িাকে, োহরল আিারক মববাহ কররে তোিার তকািাও তকারিা মেধা মছল িা। 
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তহিমরর়েটা এ্বার রূঢ় করেই বরল ওরঠ,  ি মক্ররটা তিই, এ্িি  েে আমি আিার 
কেিারেও আিরে োমর িা। এ্ই সেযটাই আমি তোিারক তবাঝারিার  িয আপ্রার্ তচষ্টা 
করর যামে। 
 
এ্ডও়োডণ-েরকণর খামেরর ধরর মিলাি তোিার কিা যমে সমেয বরল তিরিই মিই; োহরল 
তস ভদ্ররলাক োর স্ত্রীরক মডরভাসণ করর তোিারক মববাহ করর িা তকি? 
 
তহিমরর়েটা–স্ত্রীরক মডরভাসণ করার তকারিা বাসিা  রির এ্খিও তিই, যমে তস 
তকারিামেি স্ত্রীরক মডরভাসণও করর েরব আমি োরক মববাহ কররবা মকিা এ্ মবষর়ে যরিষ্ট 
সরন্দ্হ আরছ। েুমি তযভারব বযাোরটারক তেখছ, বা োই মির়ে ভাবছ, আিরা মকন্তু 
ম মিষটারক তোিার িেি করর ভাবরে োরমছ িা। 
 
এ্ডও়োরডণর করে মচন্তার ছাে, তস তকারিারকরি বরল ওরঠ,  ি মক্ররটা! এ্  েরে  ি 
মক্ররটার সংখযা কি তিই। 
 
তহিমরর়েটা বরল ওরঠ, েুমি আবার এ্কই ভুল করছ এ্ডও়োডণ,  েরে  রির িরো 
তলাক কিই তচারখ েরড়। 
 
োই যমে হ়ে–েরব এ্টা তো উত্তি বযাোর! অন্তে আমি ভামব। োর কিা তশষ িা 
কররই এ্ডও়োডণ উরঠ োাঁড়া়ে, বরল ওরঠ, এ্রসা আিরা মেরর যাই। 
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০৭. 
 
 োমড়রে উরঠ বসার সরঙ্গ সরঙ্গ হামলণ মিরটর বামড়র সের ের া বে হবার ের  াোর 
তযি িরি হরে লােল তস তযি বিবাস যাত্রা কররছ। মচরকারলর  িয তবাধহ়ে তস ের া 
বে হর়ে তেল। এ্ই সপ্তাহামন্তক ছুমট োর  িয তযি িেুি তকারিা অমভশাে বহি করর 
আিরছ। অরিক ম মিষ েরড়মছল হযাাঁ, যাত্রা করার েূরবণ োর তযগুরলা করর আসা উমচে 
মছল। বািরুরির কলটা বে করর আসরে তস তভারলমি তো? লন্ড্রীর তসই মহসাবটা তস 
মিমেণষ্ট  া়েো়ে তররখরছ মকিা– রাখরলও তকািা়ে তররখ এ্রসরছ? তছরলরির়েরা মক 
ঘরকন্নার েমরচামরকার কারছ ভারলা িাকরব? েমরচামরকাও তো তসই স্বভারবর–ধরর মিি 
িা উোহরর্স্বরূে বলমছ, টররন্স মক েমরচামরকার কিা িরো চলার োত্র? সমেয বলরে 
কী, েরামস েমরচামরকারের বশ িািারিার শমি েযণন্ত তিই। তস চালরকর  া়েো়ে বরস 
উমেি িি মির়ে মট়োমরং তচরে ধরল, বরাবর তস এ্টারে চাে মেরে লােল,  ি এ্ই 
সি়ে বরল ওরঠ, ইমঞ্জরির তবাোরি হাে েড়রলই োমড় খুব ভারলা চলরব! 
 
ভীেচমকে েৃমষ্ট মির়ে  াো  রির মেরক োমকর়ে বরল উরঠমছল, আমি মক এ্েই তবাকা। 
 ােণা তভরবমছল তয,  ি তবাধহ়ে খুব তক্ষরে যারব। মকন্তু োমকর়ে তেখরলা রারের 
েমরবরেণ োর িুরখ হামস। এ্যাঙ্গকযারটলরের কারছ যারে এ্টা তভরবই  ি খুমশরে 
ডেিে,  াোর তোষত্রুমটও োর ি রর আসরছ িা। 
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তবচারা  ি! তস যরিষ্ট করঠার েমরশ্রি করর, স্বািণশূিয এ্বং েররােকারর ঝাাঁমের়ে েরড়। 
এ্িি স্বভারবর তলাক বড় এ্কটা তচারখ েরড়িা! এ্ে েমরশ্ররির েররও তস তয ছুমট 
কাটারিার  িয লালাম়েে হর়ে উঠরব, োরে আর আশ্চরযণর কী িাকরে োরর!  ােণার 
িি আ  বড়ই মবষণ্ণ। োর তো বামড়, োর ওের তছরলরির়েরের  রিযও মচন্তার তশষ 
তিই, এ্ ছাড়া সবসি়ে  রির িি  ুমের়ে চলার বযিণ প্ররচষ্টা করর তস েমরশ্রান্ত। লাঞ্চ 
তখরে তখরে  ি তযসব উমি করররছ যমেও তসরঙ্গ কররই এ্ইসব বরল উরঠরছ তয, 
তরােীরের তেখার িরো বাসিা োর তিই।  ােণা োর কিার আসল োৎেযণ বুরঝ 
তেরলরছ, মকন্তু যুমিবােী িি তটমরর, বাবার তকারিা কিারক ভ্রান্ত বরল িরি করার 
প্রবর্ো োর িরধয তিই। মবরশষ করর তসা া েমরোর এ্বং অলংকার বম ণে িরির 
অমধকারী এ্ই তটমর।  াো অরিক সির়েই  রির অরিক কিা়ে মবনু্দ্িাত্র কর্ণোে িা 
করর তহরস উমড়র়ে মের়েছ, কারর্ তস তবারঝ  ি োরক মবরি করার  িযই এ্ইসব 
বরল। সবমকছু বুরঝও তস মির র িে তিরক এ্কচুলও এ্মেক-ওমেক িরড় িা। অরিক 
সি়ে  াো  িরক তবাঝারে তচর়েরছ তয, তছরলরির়েরের িরি এ্ই তবাধটাও  াোরে 
চা়ে তয, মিঃস্বািণ, তরােীর তসবা়ে উৎসেণীকৃেপ্রার্ এ্ক মচমকৎসক রূরেই  রির 
েমরমচমে, মকন্তু এ্ইকিার সহ  অিণটুকুই উেলমব্ধ করার িরো তবাধও তিই। কিােরল 
মির র অসেকণো়ে এ্িি সব হালকা ধররির কিা তস বরল তেরল যারে করর 
আেশণবােী এ্ক িািকরা মচমকৎসক মহরসরব োর সুিাি ধুরলা়ে মিরশ তযরে োরর। 
 
েূর তিরক িামেক আরলা তচারখ েড়রেই  াো োমড়র েমে কমির়ে তে়ে, বহুক্ষর্ ধররই 
আরলাটা সবু  মছল, োই  ােণা তভরব মির়েমছল তয, আরলার িাি েযণন্ত তেৌঁছরে-িা-

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

105 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

তেৌঁছরে আরলা েমরবমেণে হরব বরল। মকন্তু আরলাটা সবু  সরিে মের়েই তযি োাঁমড়র়ে 
েরড়রছ। 
 
 ি মক্ররটা োর সব সিরের কিা ভুরল মের়ে বরল ওরঠ, েুমি অকাররর্ তিরি যাে 
তকি িামেক-আরলা যখি সবু   া়েোরেই তিরি আরছ?  ােণা বরল, আমি তভরবমছলাি 
আরলা তবাধহ়ে েমরবমেণে হরব।  াো অযাকরসলাররটররর ওের োর়ের চাে মেল, োমড় 
সািরির মেরক এ্মের়ে চলল, আরলাটা সরবিাত্র তেমরর়ে তেরছ–ইমঞ্জি হঠাৎ করর তিরি 
যা়ে। আরলাও েমরবমেণে হর়ে যা়ে। 
 
ক্রশ িযামেক মধক্কার িক বাাঁমশ বা ারে শুরু করর তে়ে,  ি বরল ওরঠ,  ােণা, তোিার 
িরো খারাে োইভার েৃমিবীরে আর মেেী়েমট তিই। 
 
িামেক আরলা সবসি়ে আিার কারছ অযিা উরেরের কারর্ হর়ে োাঁমড়র়েরছ, কাররা 
েরক্ষই বলা সম্ভব হরব িা তয, করব তস মির র িরধয েমরবেণি আিরব–অসহা়ে 
কােররামি কে তিরক ঝরড় েরড়  ােণার। 
 
 ােণার উমেরি ভরা অখুশী িুরখর মেরক  রির েৃমষ্ট চরল যা়ে।  ি তভরব তি়ে তয,  ােণা 
সব বযাোররই এ্কটু তবমশ উমেি হর়ে েরড়, তস মকন্তু তবাঝার মবনু্দ্িাত্র তচষ্টা করর িা 
তয, এ্ই উরেে মির়ে তবাঁরচ িাকা কে কষ্টকর! োর যমে কেিা শমি বরল তকারিা 
অমস্তত্ব তবাঁরচ িারক েরব োর তচারখ েড়ে  ােণার অন্তররর ছমব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

106 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ােণা প্রা়ে-প্রা়েই বরল উঠে, তেরখা  ি, আমি সবসি়ে তছরলরির়েরের এ্টাই তবাঝাবার 
তচষ্টা কমর তয, এ্ক ি মচমকৎসরকর  ীবি শুধু েযারের এ্বং আরত্মাৎসরেণর–অরিযর 
েুঃখ-যন্ত্রর্া েূর করার  িয মির র স্বািণেযাে–অরিযর উেকার করা এ্কিাত্র লক্ষয। এ্ই 
িহৎ কা  করার  িয আমি িরি িরি েবণরবাধ কমর এ্বং তছরলরির়েরেরও এ্ই সেয 
তবাঝারে চাই তয, োরেরও এ্ই  িয েবণরবাধ হও়ো উমচে। 
 
মকন্তু  ি সরঙ্গ সরঙ্গ োরে বাধা প্রোি করর বরল ওরঠ, তকি, তোিার মক তকারিামেি 
িািা়ে আরস িা তয, মচমকৎসা করার িরধয আমি মির র অন্তরর এ্কটা সুখ অিুভব 
কমর?–ঐ কা  আিার কারছ সুরখর-েযারের ি়ে। 
 
মকন্তু  াো মকছুরেই এ্ই বযাোরটা তবারঝ িা, তবাঝার তকারিা তচষ্টাও তস করর িা, 
 রির কিা উেলমব্ধ করার িরো বুমি তবাধহ়ে  ােণার তিই।  ি যখি মিরসস কযাবমি 
এ্বং হাসোোরলর িােণাররট রারসলও়োরডণর কিা বরল যা়ে তসই সি়ে  ি  ােণার 
কারছ হর়ে ওরঠ িহা েররােকারী েরীরবর বেু এ্বং স্বেণী়ে ত্রার্কেণা,  িরক তস 
েরীরবর েরি বেু বরলই িরিপ্রারর্ গ্রহর্ করর। 
 
 ি যমে  াোরক বলরো তয, কযািসাররর ওষুধ আমবোররর কা  এ্খি োরক ডুমবর়ে 
তররখরছ– াো তসটা বুঝরলও বুঝরে োরে, মকন্তু মর ওর়ের বযামধর  মটলো োর 
িািা়ে তোরকমি। অরিক সি়ে  ােণার িরি হ়ে তয, মর ওর়ের আসল অসুখ সম্পরকণ 
 ি মির ও তবাধহ়ে তটর ো়েমি। িারঝিরধয োর এ্িিও িরি হরে োরে তয টররন্স 
তিহাৎ-ই তছরলিািুষ হর়েও মর ওর়ের অসুরখর বযাোরর োর  ািার প্ররচষ্টা আরছ, বা 
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ঔৎসুকয মির়েও বাবার কিা তশারি,  ি মকন্তু  ােণার িে তোবর্ করর।  ি িিপ্রারর্ 
এ্টাই চা়ে তয, োর তছরল োর মবচার করুক, োর তযােযোর সমঠক িূলযা়ের্ও তস 
করুক। 
 
কমে তিমসিটা তভরে তেলার ের তিরক  ি তছরলর ওের তব া়ে চরট আরছ। 
অযারিামি়ো ধেমর কররে মের়ে টররন্স তিমসিটা তভরেরছ। মক েরকার েরড়মছল 
অযারিামি়ো ধেমরর? যেসব বার  কা ! তছরলটার সব বার  কার র প্রমে ভীষর্ 
উৎসাহ এ্বং তকৌেূহল…। 
 
 ি িীরব আরছ তেরখ  ােণা িরি িরি তবশ খুশী হ়ে।  ি এ্কিাোরড় বরক তেরল তস 
মির র  েরেই অিযিিস্ক হর়ে তযে এ্বং তসই িয োমড় চালারিার তক্ষরত্রও যরিষ্ট 
অসুমবধার সৃমষ্ট হ়ে। োছাড়া, মচন্তার  েরে িি িাকরল ইরেিরো  ােণার মে়োর বেল 
 রির তচারখ ধরা েড়রো িা। ভারলাভারব মে়োর বেরল  ােণা মসিহস্ত। মকন্তু  ি 
োমড়রে স্বিমহিা়ে উেমিে িাকরল তস সুষু্ঠভারব ো করর উঠরে োরর িা। সুষু্ঠভারব 
করার উৎসারহ তস এ্িিই উমেি হর়ে েরড় তয, হ়ে তস তবমশ অযাকরসলাররট করর, ি়ে 
উেযুিভারব তশষ করর িা–েরল সব তোলিাল হর়ে যা়ে। তস েখি মে়োর মলভারর 
মের়ে ধাক্কা িারর এ্বং োরে ঝাাঁকুমিও তবশ ত াররই হ়ে। োমড় চালারিার বযাোরর 
তহিমরর়েটাও  ােণারক কি উেরেশ তে়েমি। তহিমরর়েটা োমড় চালারিার সি়ে  ােণারক 
োরশ বমসর়ে মির়ে বরলরছ, েুমি অিুভব কররে োর িা  ােণা, োমড়টা কী ভারব চলরে 
চা়ে!-ওটা কাে হরে চা়ে–যেক্ষর্ ধরর এ্িি তবাধ হরব, েুমি তোিার হারে চােটা ধরর 
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রাখার তচষ্টা কররব–ভুরলও তকািাও ধাক্কা লাোরব িা-এ্ই অিুভবটা িরি সবণক্ষর্ই ধরর 
রাখার তচষ্টা করর যারব। 
 
কখরিাই মকছু অিুভব করার িরো শমি  ােণার িারক িা। মে়োর-মলভার–এ্র মঠক কী 
কা   ােণা তসটা তকারিামেি অিুধাবি কররে োরল িা! মকন্তু োমড় যারা চালা়ে োমড়র 
সরঙ্গ োরের এ্কটা ঐমেক ভারবর আোি-প্রোি হও়োর তবাধহ়ে প্রর়ো ি িারক। 
 
 াোর িরি মকন্তু তসরকি অিুভূমে তিই, মির র িািমসক অশামন্তরেই তস মবরভার 
িারক, এ্ই িয তকারিামেরক েৃমষ্ট তেবার িরো সি়ে োর কারছ িারক িা।  ারিি িি 
োবার কার ই তস এ্ে বযস্ত িারক তয, োমড়র িি ত াোরিার অবকাশ োর তিরল কী? 
োই  াো তভরব তি়ে তয, িারসাম্ োহাড় েযণন্ত োমড় তস ভারলাভারবই চামলর়ে আিরে 
তেরররছ। কারর্–এ্ই সি়েটা  ি মির র মচন্তার  েরে মবচরর্ করমছল এ্বং  ােণারক 
মবনু্দ্িাত্র মবরি কররমি। োমড়র েমেরবে োই যখি বাড়রে িারক  ােণাও মে়োর বেরল 
হাে লাো়ে, অবরশরষ ধীররসুরি োমড় চলরে শুরু করর এ্বং  ি হঠাৎ-ই োর বাস্তব 
 েরে েুিরা়ে মেরর আরস। তস তররে বরল ওরঠ, েুমি যখি খাড়া োহারড়র মিকটবেণী 
চরলই এ্রসছ েখি মে়োর বেলারিার কী বা প্রর়ো ি িাকরে োরর?  ােণা িুরখ মকছু 
িা বলরলও তভেরর তভেরর অেযন্ত মবচমলে।  ি তররে তেরলই  ােণার কার  সব ভুল 
হর়ে যা়ে।  ােণার কা  যেই সুষু্ঠভারব সম্পন্ন করর  রির িিরক খুশী কররে চা়ে, 
প্রমে েেরক্ষরেই োর ভুরলর সংখযা েে তবমশ হর়ে যা়ে। 
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তসারভলডাউরির কারছ োরা যখি োমড় চরড় এ্রোরে–েলন্ত শরত্বিািী চেুমেণক তিরক 
োরক েমররবমষ্টে করর আরছ। উচ্ছ্বমসে হর়ে  ি মচৎকার কররে িারক, লন্ডরির বাইরর 
চরল আসা কী কি খুশীর। এ্কবার তভরব তেরখা  াো, এ্ই মবরকলরবলা আিারের 
অেকার ঘরর বরস চা োরির কিা আর এ্খারির িরিারি েৃশয তেরখ তচাখ  ুমড়র়ে 
যা়ে। 
 
আবছা আরলা়ে তঘরা বসার ঘররর কিা িরি আসরেই আকুল হর়ে ওরঠ  াোর িিপ্রার্ 
োর িরি হরে লােল-হা়ে, এ্খিই যমে তস তসখারি তেৌঁরছ তযরে োররো। বীরাঙ্গিার 
িরোই িুখ মির়ে তস বরল ওরঠ, েলীর রির্ীর তসৌন্দ্রযণর তকারিা েুলিা করা মক চরল? 
 
খাড়া োহাড় তিরক িীরচর মেরক তিরি এ্রসরছ, তেরার আর তকারিা মেেী়ে েিও তিই। 
 াোর তযি িরি হরে লােল, তস তযি অেকার কারাোরর বন্দ্ী হরে চরলরছ। এ্ বন্দ্ী 
 ীবরির তকারিা তশষ আরছ মক? হামলণ মিরট মেরর যাও়ো োর েরক্ষ এ্রকবাররই 
অসম্ভব, কারর্ তস এ্খি েুঃস্বরের েহ্বরর ক্ররিই েমলর়ে যারে। 
 
োমড় চালারে চালারে  ােণার েৃমষ্ট চরল যা়ে খামিকটা েূরর, তযখারি তহিমরর়েটা এ্বং 
মিডরে এ্কটা লম্বা তলারকর সরঙ্গ বরস কিা বলরে বযস্ত। তহিমরর়েটারক তেরখই তস 
এ্কটু আশ্বস্ত হ়ে, তহিমরর়েটার ওের  ােণার অোধ আিা মছল, তস ভাবরে িারক তয-
তকারিা অবিা তিরক উিার যমে কররে তকউ োরর তস তহিমরর়েটা। তহিমরর়েটারক 
তেরখ  ি িরি িরি খুশী হ়ে। েন্তবযিরল তেৌঁরছ  ি এ্বং  ােণা তহিমরর়েটার 
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অভযিণিা়ে বড়ই প্রীে হ়ে।  ি িুরখ মকছু বলল িা, মকন্তু িরি িরি এ্টাই উেলমব্ধ 
কররল তয, তহিমরর়েটা এ্খারি িা এ্রল ছুমটর সিস্ত আিন্দ্টাই িারঠ িারা তযে। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল তবমরর়ে আরসি, সাের অভযিণিা  ািাি  ি এ্বং  ােণারক।  াোর 
বযাোরর মেমি এ্কটু তবমশ আমেরি়েো কররলি। যা মেমি সচরাচর অমেমিরের সরঙ্গ 
কররি িা। মেমি এ্িি এ্কটা ভাব তেখারে লােরলি তয,  াোরক তের়ে োর খুশীর 
অন্ত তিই।  িরকও োর উেযুি সম্বধণিা  ািারলি। োর আচার-বযবহারর এ্টাই 
প্রসু্ফমটে হমেল তয, প্রধাি অমেমি– াোই, সহযাত্রী মহরসরব োর োরশ িাকরছ  ি। 
 ােণা এ্ বযাোরটার  িয িািমসক মেক তিরক এ্রকবারর প্রস্তুে মছল িা, োই তস িরি 
িরি এ্কটু কু্ষণ্ণই হ়ে। 
 
লুমস বলরলি, এ্ডও়োরডণর সরঙ্গ তোিারের তচিা-েমরমচমে আরছ তো? 
 
এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটল 
 
তক?  ি সরঙ্গ সরঙ্গ িািা তিরড় বরল ওরঠ, িা, কই িরি মকছু কররে োরমছ িা তো। 
 
মবরকরলর েড়ন্ত সূরযণর রমিি আভা়ে োর িীল তচারখর োরাও সুন্দ্র হামসরে উজ্জ্বল 
হর়ে উরঠরছ। যার তচারখ েড়রব তসই বরল উঠরব তকারিা এ্ক মেমি ়েী বীর  াহা  
তিরক ধরর্ীর বুরক তিরি এ্রস সকলরক অভযিণিা  ািারে, এ্বং শুভ সংবারে সকলরক 
প্রসন্ন করর েুরলরছ। োর কেস্বরর তযিি রর়েরছ আন্তমরকোর ছােরেিমি হৃে়েরকও 
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ছুাঁর়ে যারে এ্বং িুহূরেণর িরধয উেমিে সকলরকই চুম্বরকর িরো মির র মেরক আকষণর্ 
কররে িারক। 
 
 রির প্রমেভা তযি সকলরক আড়ারল তররখ স্বিমহিা়ে সিুজ্জ্বল হর়ে েলরে িারক। 
এ্ডও়োডণ তয এ্েক্ষর্ কুশািী িা়েরকর িরো আেি প্রভাব মবস্তার করর বরল উরঠমছল 
তস তযি হঠাৎ কার মিষ্প্রভ হর়ে ওরঠ,  ীবন্ত তিরক ছা়ো়ে েমরর্ে হরে খুব তবমশ সি়ে 
মিল িা। 
 
রান্নাঘর সংলি উেযারি তহিমরর়েটা এ্বং  াো তবড়ামেল। তহিমরর়েটা  াোরক বরল 
ওরঠ, লুমস হ়েরো আিারের রক োরডণি এ্বং অটাি বডণার তেখারিার  িয বযস্ত হর়ে 
উঠরব, আিার িরি হ়ে মকরচিোরডণি মকন্তু অরিক ভারলা এ্বং শামন্তেূর্ণ  া়েো। শশার 
িাচার ওের। বরস এ্খাি তিরক অরিক েৃশয তচারখ েরড় এ্বং িরির সুরখ েেও করা 
যা়ে। এ্মেকটা তকউ বড় এ্কটা িাড়া়ে িা, তসই  িযই তবাধহ়ে তবশ মিঝুি মিমরমবমল। 
 
 াোর সরঙ্গ িরির কিা বলরে বলরে তহিমরর়েটা কাাঁচা িটর েুরল েুরল তখরে িারক 
মকন্তু  াোর এ্সরব তকারিা সুখ তিই। তস-তয লুমস এ্যাঙ্গকযারটরলর কাছ তিরক মির রক 
সমরর়ে আিরে তেরররছ এ্রেই োর আিন্দ্। তলমড এ্যাঙ্গকযারটলরক তেরখ এ্বারও তবশ 
ভীমেপ্রে লােমছল। েশ মিমিট ধরর তহিমরর়েটা োর কারছ এ্িি সব প্রশ্ন উত্থােি 
কররমছল, চার উত্তর  াোর জ্ঞাে। তহিমরর়েটা োরক তবাকা প্রমেেন্ন করার  িয তো 
প্রশ্ন করর িা। তস শুধু িি খুরল তলারকর সরঙ্গ আলাে  িা়ে, োই  ােণাও খুশী হ়ে, তস 
ভারব ছুমটটা তবাধহ়ে খুব খারাে যারব িা। 
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ত িা এ্খি িারচর ক্লারস ভমেণ হর়েরছ, োর  িয তয িেুি েকটা তকিা হর়েরছ  ােণা 
োর সমবস্তারর বর্ণিা মের়ে যা়ে। তস এ্িমি আরও সংসাররর েু-এ্কটা কিা মির়ে 
তহিমরর়েটার সরঙ্গ সুেীঘণ আরলাচিা়ে বরস যা়ে। তহিমরর়েটাও োরক সরস্নরহ উেরেশ 
তে়ে। 
 
 াোরক খুশী করা সমেযই খুব সহ  বযাোর এ্বং  ােণা খুশী হর়ে োর তচহারার আিুল 
েমরবেণি হর়ে যা়ে। 
 
শশার িাচা়ে বরস িাকরে িাকরে োরা এ্কই সরঙ্গ সূযণাস্ত প্রেযক্ষ কররছ, গ্রীষ্মকারলর 
উত্তাে িরি িরি তসও উেরভাে কররছ। 
 
িীরবো তিরি আরস হঠাৎ করর।  াোর িুরখর অমভবযমি তয এ্ক লহিা়ে হামরর়ে যা়ে। 
তস তযি েুঃরখর ছমবর িরোই বরস রইল। তহিমরর়েটার কিা তশািা িাত্রই তস লামের়ে 
ওরঠ। 
 
তহিমরর়েটা–এ্যাঙ্গকযারটলরের েুমি যখি ঘৃর্ার তচারখ তেখ, েখি েুমি এ্খারি আস 
তকান্ উরেরশয? 
 
 াো–আমি মঠক তস কিা বলরে চাইমি। েুমি শুধু শুধু এ্িি ভাবছ তকি তয 
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এ্কটু তিরি তিরি তস আবার বলরে শুরু করর মেল, লন্ডি শহর তিরক তবমরর়ে েড়া 
খুবই সুরখর এ্বং ে়োবেী মহরসরব তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর খুব েমরমচমে। 
 
তহিমরর়েটারক লুমস? োর ে়োর তলশিাত্র তিই। 
 
 ােণা-ো তকি হরে যারব, তস আিার প্রমে যরিষ্ট ে়োবাি, আিার তো তবশ ভারলাই 
লারে। 
 
তহিমরর়েটা–ভদ্রো বলরে তকারিা ম মিষ লুমসর িরধয তিই, িহত্ত িাকরলও িাকরে 
োরর। অেযন্ত মিষু্ঠর প্রকৃমের িমহলা মহরসরব বা ারর োর যরিষ্ট সুিাি। আিার িরি 
হ়ে । মেমি তকারিামেি সমূ্পর্ণ িািুষ হর়ে উঠরে োররিমি। সাধারর্ তলারকর িরো 
মচন্তাভাবিা করার শমি োর তিই। এ্খারি আসরল তোিার তয মবরমির উরদ্রক করর ো 
আিার বুঝরে এ্েটুকু অসুমবধা হ়ে িা  ােণা। লুমসরক েুমি ঘৃর্ার তচারখ তেরখা এ্টা 
আমি  ামি। তসই  িযই আমি তোিারক বরলমছলাি তয, েুমি যখি আহে হও, িরি 
েুঃখ োও েখি তোিার এ্খারি িা আসাই তবাধহ়ে যুমিযুি। 
 
 াো– ি মকন্তু এ্খারি খুশী িি মির়ে আরস এ্বং অবশয িা এ্রস োররও িা 
 
তহিমরর়েটা– রির যখি ভারলা লােরব তস আসরব ধবমক। েুমি োরক এ্কাই আসরে 
তেরব। 
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 ােণা–তস ো েছন্দ্ও করর িা, আিারক িা এ্রি ছুমট উেরভাে করার োর তকারিা 
বাসিা তিই। মির র স্বারিণর বযাোরর তস বরাবরই উোসীি। তস িরি করর িারঝিরধয 
শহররর বাইরর ো রাখরল আিার স্বারিযর উন্নমে হরব। 
 
তহিমরর়েটা-োড়াোাঁর়ে আস তো ভারলাই, মকন্তু এ্যাঙ্গকযারটলরের এ্খারিই তয আসরে 
হরব এ্িি তকারিা কিা আরছ মক? 
 
 ােণা–আমি এ্যাঙ্গকযারটলরের েেটা খারাে ভামব িা। েুমি আবার এ্ই তভরব তবারসা িা 
তয, আমি এ্েই অকৃেজ্ঞ! 
 
তহিমরর়েটা–আমি  ামি এ্যাঙ্গকযারটলরা সমেয মবরমিকর তলাক েবু এ্খারি আমস, আিরা 
এ্কসরঙ্গ মিমলে হর়ে এ্কটু আিন্দ্ উেরভাে কররে চাই–এ্ই যা! যাকরে এ্বারর িা হ়ে 
চলল, খাবাররর সি়েও হর়ে তেরছ। 
 
তযরে তযরে তহিমরর়েটা এ্কেৃরষ্ট  াোর িুরখর ভাব লক্ষয কররই েি চলমছ। তহিমরর়েটা 
এ্কিরি ভাবরে িারক,  েণার এ্কটা অংশ তবাধহ়ে েৃিক হর়ে েরড়রছ। োর িরি হল, 
 াোর তচারখ িুরখ শহীরের মিগ্রহ তযি সোই ভাসিাি। তে়োল েমররবমষ্টে বাোি 
তেমরর়ে আসার সি়ে োরের কারি এ্ল গুমলর আও়ো । তহিমরর়েটা সরঙ্গ সরঙ্গ বরল 
ওরঠ, এ্যাঙ্গকযারটলরের বংস কাযণ শুরু হর়ে মের়েরছ। 
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সযার তহিমর ও এ্ডও়োরডণর আরলাচিার িুখয মবষ়ে মছল আরি়োস্ত্র। গুমলর শে 
আরলাচিার বাস্তব রূো়ের্। তহিমর এ্যাঙ্গকযারটলরের তিশার ম মিষ মছল আরি়োস্ত্র-িরির 
িরো বনু্দ্ক মেস্তরলর ভাণ্ডারও ি ুে মছল। 
 
অরিক গুমলভরা এ্কটা মরভলবার মেমি বার কররমছরলি এ্বং এ্ডও়োডণ িরির সুরখ 
এ্কটার ের এ্কটা গুমলবষণর্ করর চলমছল। তহিমরর়েটারক তেরখ এ্ডও়োডণ বরল 
উরঠমছল, তচষ্টা করর এ্কবার তেরখা িা, এ্কটা মসাঁরধল তচার িাররে োররা মকিা? 
 
তহিমরর়েটা োর হাে তিরক মরভলবার েুরল মিল এ্বং গুমল ছুাঁরড় বসল। 
 
সযার তহিমর বরল উঠরলি,  াো, েুমি িা হ়ে করর তেরখা। 
 
মিরসস মক্ররটা, এ্মের়ে আসুি, এ্টা খুবই তসা া বযাোর। 
 
তচাখ বুর  গুমল তছাাঁরড়  ােণা, গুমল তহিমরর়েটারক ছামড়র়ে অরিক েূরর চরল যা়ে। 
 
মিডরে বরল ওরঠ, আমি এ্কবার তচষ্টা করর তেমখ। 
 
েরের তবশ কর়েকটা গুমল তছাাঁরড়, োরের িুখ তখারল, তোিরা যা ভাবছ গুমল তছাাঁড়া 
তিারটই সহ  কা  ি়ে, েরব তকৌেুক করার অমভপ্রার়ে এ্রকি এ্রলারিরলা গুমলবষণর্ 
চলরে িারক। 
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লুমস ঘর তিরক তবমরর়ে এ্রলি, োর তেছরি তেছরি লম্বা তেরহর এ্ক ি তলাক। লুমস 
বরল ওরঠি, এ্ই তডমভড। 
 
মিডরের হাে তিরক মরভলবার েুরল তিি মেমি, এ্বং গুমল ভমেণ করর লক্ষযিরলর োরশ 
মঠক মেিমট মছদ্র িুহূরেণর িরধয করর তেলরলি। উচ্ছ্বমসে প্রশংসার সুরর মিডরেবরল 
ওরঠ, সমেয খুব ভারলা হর়েরছ লুমস, আমি  ািোি িা তয, গুমল তছাাঁড়ার বযাোরর েুমি 
এ্রকবারর মসিহস্ত। 
 
গুরুেম্ভীর করে সযার তহিমর বরল ওরঠি, লুমস োর মির র তলাকরকই তিরর বরস। 
 
মিডরে ম জ্ঞাসা করর ওরঠ, তকি লুমস কী কররমছল? 
 
ঝারকর িরধয েুরটা গুমল ছুাঁরড় বরসমছল। আিার  ািা মছল িা তয, োর কারছও এ্কটা 
মেস্তল আরছ, খারাে-স্বভারবর এ্কটা তলাক োর়ে আঘাে তের়েমছল এ্বং আর এ্ক ি 
কাাঁরধ, অরের  িয আমি তস-যাত্রা়ে তবাঁরচ মের়েমছলাি। ভাবরেই অবাক লারে আমি কী 
ভারব িুমি তের়ে তেলাি–সযার তহিমর বরল চরলি। 
 
তলমড এ্যঙ্গকযারটল িুচমক হামস তহরস ওরঠি এ্বং বরলি, আিার িরি হ়ে সকলরকই 
এ্কবার করর মবেরের ঝুাঁমক মিরে হ়ে এ্বং যা মকছু করর্ী়ে ভাবিা-মচন্তা িা কররই 
চটেট তসরর তেলাই ভারলা। 
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 সযার তহিমর সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি, সমেযই প্রশংসিী়ে িরিাবৃমত্ত। মকন্তু আিার তক্ষরত্র 
বযাোরই আলাো। কারর্ তক্ষাভ হও়োর যরিষ্ট কারর্ আিার আরছ, তসবারর অিা়োরসই 
গুমলমবি হর়ে তোিার োেলামির মশকার হরে োরোি। 
 
. 
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০৮. 
 
চা োরির ের  ি তহিমরর়েটার উরেরশয বরল ওরঠ, এ্রসা, এ্কটু িা হ়ে তকািাও তিরক 
তবমড়র়ে আমস। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি তয,  ােণারক মির়ে মেমি রক-
োরডণি তেখারে যারবি, রক্-োরডণি তেখার উেযুি সি়ে এ্টা ি়ে। 
 
 রির সরঙ্গ েি চলরে চলরে তহিমরর়েটা তভরব তি়ে তয,  রির সরঙ্গ তবড়ারিা আর 
এ্ডও়োরডণর সরঙ্গ তবড়ারিা তিারটই এ্ক কিা ি়ে।  রন্মর সি়ে তিরকই তস কুরিার, 
এ্ডও়োরডণর সরঙ্গ তবড়ারিা কুরিাররর সরঙ্গ তবড়ারিারই সামিল। মকন্তু  রির সরঙ্গ 
তবড়ারিা সমেযই ভীষর্ কষ্টসাধয, তয-তকারিা তলাক খুব সহর ই হাাঁমের়ে উঠরব।  ি তযি 
িারািি তেৌরড় িাি মলমখর়েরছ! 
 
তহিমরর়েটার িুরখ িযারািি তেৌরড়র িাি তশািা িাত্র  ি তহরস তেরল এ্বং হঠাৎ করর 
িিরক োাঁমড়র়ে েরড়।  ি সরঙ্গ সরঙ্গ ম জ্ঞাসা করর ওরঠ, তোিার কী কষ্ট হরে? 
 
তহিমরর়েটা–িা, আিার তকারিা কষ্ট হরে িা বরট, েরব এ্ে দ্রুেরবরে হাাঁটার 
প্রর়ো িটাই বা কী? আিারের তো োমড় ধররে হরে িা। তোিার িরি এ্ে উৎসাহ 
আসরছ তকািা তিরক? েুমি মক তোিার সব শমি ক্ষর়ের প্ররচষ্টা়ে উরঠ েরড় তলরেছ 
িামক? 
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 ি এ্কেি তিরি যা়ে, এ্বং বরল ওরঠ, েুমি এ্রকিভারব কিা বলছ তকি? 
 
 উৎসুক তিরত্র তহিমরর়েটা োর মেরক োমকর়ে িারক। 
 
তহিমরর়েটা বরল ওরঠ, মকছু তভরব আমি এ্ কিা বমলমি। 
 
 ি আবার চলরে শুরু করর তে়ে েরব োর েমেরবে অরিক ধীর।  ি বরল ওরঠ, 
সমেয আমি বড় ক্লান্ত, ভীষর্ই ক্লামন্ত অিুভব করমছ।  রির করে ক্লামন্তর আভাস তের়েই 
তহিমরর়েটা ম জ্ঞাসা করর ওরঠ, কযাবমি এ্খি তকিি আরছ? 
 
এ্ই সরবিাত্র কার  হাে মের়েমছ, এ্খিও অরিকমেি লােরব, শুধু তকবল েরীক্ষা-মিরীক্ষা 
চলরছ, আিারের েি যমে মিমেণষ্ট িারক এ্বং আিরা যমে কৃেকারযণর মশখরর তেৌঁছরে 
োমর েরব মিঃসরন্দ্রহ যুোন্তকারী েমরবেণি সংঘমটে হরব– 
 
তহিমরর়েটা বরল, েরব তো মর ওর়ে বযামধিুি হর়ে উঠরব? োহরল তো  েরে আর 
তলাক িররব িা? 
 
 ি বরল ওরঠ, অরিকটা প্রা়ে তসইরকিই। 
 
তহিমরর়েটা মির র িরি ভাবরে িারক, এ্রা কী বলরে চাইরছ। 
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 মবজ্ঞািসম্মে েি ধররই আিরা এ্মের়ে চরলমছ, কৃেকাযণ যমে হই েরব সুরযারের সকল 
ের াই খুরল যারব। 
 
এ্রসা, আিরা এ্খারি এ্রস এ্কটু বমস, বরস বরস িুি বাোস তসবি করা স্বারিযর েরক্ষ 
খুবই ভাল–তসই সরঙ্গ বরস তিরক–তোিার েশণি তিলা আরও উত্তি–বলা তশষ হরেই 
 ি আবার হাসরে শুরু করর তে়ে, মকছুক্ষর্ বারে আেিিরিই বলরে িারক, এ্িি িুি 
হাও়ো তসবি কররল  ােণার বরং উেকারই হরব, তহারে আসার  ােণার তবশ প্রবর্োও 
আরছ, মকন্তু তবড়ারে োর িি এ্কেি চা়ে িা। 
 
 ি বরল ওরঠ, আসরে আসরে এ্যাঙ্গকযারটরলর মেরক আিার এ্কবার েৃমষ্ট চরল 
মের়েমছল। 
 
তহিমরর়েটা সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, িা, েুমি োরক বার েুই তেরখছ। 
 
  ি–আমি মঠক িরি কররে োরমছ িা। 
 
তহিমরর়েটা–এ্ডও়োডণরক আমি ভীষর্ ভারলাবামস। এ্ডও়োডণ বরাবরই আিার খুব মপ্র়ে। 
 
 ি–যাকরে, এ্ডও়োরডণর েে করর আিারের সি়ে িষ্ট করা এ্রকবাররই উমচে ি়ে। 
এ্রা আিারের ের্িার িরধয েরড় িা। 
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তহিমরর়েটা– ি, অরিক সি়ে তোিার  িয আিার ভ়ে হ়ে। 
 
 ি–আিার  িয ভ়ে? েুমি কী বলরে চাইছ? 
 
 তহিমরর়েটা–েুমি তযি সমেয মবিৃমেেরা়ের্–অেযন্ত–হযাাঁ, অে। 
 
 ি–অে? 
 
তহিমরর়েটা-েুমি  াি িা, তচর়ে তেখরে োও িা–ভাবপ্রবর্োর তলশিাত্র তোিার িরধয 
তিই! েুমি তবাধহ়ে  ারিা িা, অিয তলারক কী অিুভব করর এ্বং ভাবরে োরর। 
 
 ি–আমি মঠক মবেরীে। 
 
তহিমরর়েটা–েুমি যার মেরক মির েৃমষ্টরে তচর়ে িাক শুধু োরকই েুমি েু’তচাখ ভরর 
তেরখা, এ্কটা অিুসোিী আরলা মঠক তেছরির মেরক, এ্োশ-ওোশ সবই অেকারর 
তঘরা তসখারি তোিার তচারখ মকছুই েরড় িা। 
 
 ি–মপ্র়ে বােবী আিার, তহিমরর়েটা, েুমি কী বরল চরলছ? 
 
তহিমরর়েটা–সমেযই এ্টা মবেজ্জিক,  ি! েুমি ভাব সকরল তোিারক ভালবারস। লুমসর 
কিাই িাও, েুমি কী িরি কর লুমস তোিারক ভারলা তচারখ তেরখ? 
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 ি-লুমস আিারক েছন্দ্ করর িা? আমি তো োরক এ্কটু তবমশ তবাধহ়ে েছন্দ্ কমর। 
 
তহিমরর়েটা–েুমি েছন্দ্ করা বরল এ্টাই তভরব মির়েছ তয তসও তোিারক েছন্দ্ করর। 
েরব আমি সমূ্পর্ণ মিমশ্চে িই, েরব ম জ্ঞাসা িা করর োমর িা  ােণারক, এ্ডও়োডণ, 
মিডরে এ্বং তহিমর তোিার সম্পরকণ কী ভারব এ্কবার বলরে োর? 
 
 ি–আর তহিমরর়েটা? তস কী ভারব োই কী আিার অ ািা? কিা বলরে বলরে  ি 
তহিমরর়েটার হাে তচরে ধরর এ্বং বরল ওরঠ, তোিার সম্পরকণ আমি এ্রকবারর মিমশ্চে। 
 
হাে সমরর়ে মির়ে তহিমরর়েটা বরল ওরঠ, েৃমিবীরে কাররা সম্বরেই েুররােুমর ভারব 
মিমশ্চে হও়ো যা়ে কী? 
 
 রির িুখ েম্ভীর হর়ে ওরঠ। েরর বরল ওরঠ, িা ো এ্রকবাররই মবশ্বাস কমর িা, আমি 
তোিার সম্পরকণ মিমশ্চে এ্বং মির র সম্বরেও মিমশ্চে। অন্তে–োর িুরখর তচহারা, রে 
িুহূরেণর িরধয েমরবেণি হর়ে যা়ে। 
 
–মক হল  ি?–তহিমরর়েটা ম জ্ঞাসা করর।  ি বরল, েুমি  াি, আমি মির র সম্পরকণ 
কী বমল? সমেয এ্টা এ্কটা হাসযকর উমি–আমি বামড় তযরে চাই। হযাাঁ, এ্ই কিার 
েুিরাবৃমত্ত আমি আ ও করমছ। মকন্তু আমি মির  হ়েরো  ামি িা, যা বলমছ োর িারি 
কী? 
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তহিমরর়েটা এ্বারর খুব ধীর-শান্ত করে বরল ওরঠ, তোিার িরি হ়েরো তকারিা ছমব 
আরছ? 
 
তস োড়াোমড় বরল ওরঠ, মকছুই িা, এ্কেি সব শূিয। 
 
তসমেি রারে মডিার তটমবরল তহিমরর়েটারক তডমভরডর েররর আসরি বসারিা হর়েমছল, 
তটমবলপ্রান্ত তিরক লুমসর তযি তটমলগ্রাে োঠাল–আরেশ ি়ে–অিুররাধ। তহিমর  ােণার 
সরঙ্গ বরস োর িা-বলা কিা বরলই চরলরছ। লুমসর ছাড়া-ছাড়া িরির সরঙ্গ যেটা সম্ভব 
োলা মের়ে হামসিাখা িুরখ হামস মির়ে  ি এ্মের়ে চরলরছ। মিডরের বলার ভঙ্গী মঠক 
স্বাভামবক ি়ে। এ্ডও়োডণরক অিযমেরির চাইরে আ রক তযি এ্কটু তবমশ অিযিিস্ক 
লােমছল। কমম্পে হারে রুমট মির়ে িুরখ েুরল ধরমছল তডমভড। 
 
তডমভড অমিোসরেও হরলারে এ্রস হাম র হর়েমছল। তহিমর এ্বং লুমসর সরঙ্গ ভারলা 
করর কিা েযণন্ত তস বরলমি। এ্যাঙ্গকযারটল-সাম্রা যরক তযিি অস্বীকার করর তেিমিভারব 
োরের সরঙ্গ আত্মী়েোর সম্বেও তস স্বীকৃমে মেরে িািমসক মেক তিরক এ্কেি প্রস্তুে 
িারক িা। 
 
এ্ডও়োডণ োর কারছ সমূ্পর্ণ অেমরমচে, লমলেকলার অিুরােী বরল তস োরক বরাবর 
অবজ্ঞার তচারখ তেরখ আসরছ। অবমশষ্ট চার ি অমেমিরক তস সিারলাচিার তচাখ মের়েই 
তেরখ। আত্মী়েো োর কারছ ভর়ের কারর্ হর়ে োাঁড়া়ে এ্বং োরের সরঙ্গ েু’েণ্ড কিা 
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বলরেও োর িরি ঘৃর্ার উরদ্রক করর।মিডরে এ্বং তহিমরর়েটারক তস তকারিামেি োত্তা 
তে়ে িা। তস িরি করর ওরের িস্তরক তকারিা বস্তু আরছ বরল িরি হ়ে িা। ডািার 
মক্ররটাও োর কারছ হামলণ মিরটর হােুরড় ডািাররের অিযেি। োর অবশয তকোেুরস্ত 
ভাব আরছ–মকন্তু োর স্ত্রী সব ের্িার বাইরর। 
 
কলাররর িরধয তিরক তডমভড ঘাড় িারড় এ্বং সকলরক তস এ্টাই তবাঝারে চা়ে তয, তস 
। কাউরক গ্রাহয করর িা। োরা সকরলই খুব অমকমঞ্চৎকর। 
 
মেিবার সকরলর উরেরশয মির র িরি োমলোলা  বষণর্ করর িিটা তযি এ্কটু হালকা 
হ়ে। েবু কটাক্ষ তচারখ মির়েই সবার মেরক োমকর়েমছল। এ্ক এ্ক করর সকরলর 
বযাোররই িািা ধররির ইমঙ্গেেূর্ণ সিারলাচিা তস করর যামেল। বহুক্ষর্ হর়ে তেল 
তহিমরর়েটা িীররব শুরি যামেল, মকন্তু তশরষ মির রক আর ধরর রাখরে িা তেরর অসহয 
হর়েই মভন্ন রাস্তা ধরল। 
 
তহিমরর়েটা  ািে তয, সঙ্গীে মশরে যরিষ্ট েক্ষো রারখ তডমভড। োই তডমভডরক 
অকাররর্ উেযি করার তলারভই তস োর সুরকার সম্পরকণ অবান্তর িন্তবয করর বরস। 
রঙ্গ করর তস বলার েরই লক্ষয করল, ওষুধ ধরররছ। তডমভড িরড়চরড় বরস। এ্বং 
খাও়ো অধণ-সিাপ্ত তররখ খুব েীপ্ত করে বরল ওরঠ, তয, তহিমরর়েটা এ্ মবষর়ের অগ্র-
েশ্চাৎ মকছুই তবারঝ িা। মডিার তশষ িা হও়ো েযণন্ত তস োর বিৃো িািাল িা এ্বং 
মিবণাক তশ্রাোর িরোই তহিমরর়েটা োর আসরি িীরব রইল। 
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বক্র েৃমষ্টরে লুমস এ্যাঙ্গকযারটল ডাইমিং তটমবরল উেমিে সকরলর মেরক এ্কবার তচাখ 
বুমলর়ে মিরলি, মিডরে মির রক আর সািলারে িা তেরর ভ্র-কুমঞ্চে করর মবরমি প্রকাশ 
করর তেলল। খাও়ো তশষ হরল বসবার ঘররর মেরক যাবার সি়ে তলমড এ্যাকারটল 
তহিমরর়েটার হাে ধরর বরল ওরঠি, িািা়ে মকছু িা িাকরল এ্ই হারে আর কে তবমশ 
কা  করা যা়ে! েুমি কী িরি কর হরেি অিবা মি  োশমবক ত াররর েল? 
 
তহিমরর়েটা–আিার মকন্তু িরি হ়ে োশমবক ত াররর সরঙ্গ েুলিা কররল অেিািটা 
তডমভডরকই করা হরব। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–েুমি তবাধহ়ে মঠকই বরলছ, োহরল মির র সরঙ্গ েুলিা করা চলরে 
োরর কারর্ তডমভড িরি িরি এ্টাই তভরব বসরব তয, মির র িরধয বার  ম মিষ আর 
তিই, োহরল ওটার োরাই োরক অবজ্ঞা করা চরল। 
 
োরা েুরটা তটমবল অমধকার করর মিল এ্বং তটমবরল বরস োস তখলরে শুরু করর মেল। 
 ােণার সরঙ্গ তখলার সঙ্গী হল তহিমরর়েটা এ্বং োরের প্রমেেক্ষ হি  ি ও এ্ডও়োডণ। 
গ্রুমেংটা যমেও ভারলা হরলা িা েরব তহিমরর়েটা এ্কান্ত িরিই তচর়েমছল  ােণারক লুমসর 
কবল তিরক রক্ষা কররে এ্বং সম্ভব হরল  রির হাে তিরকও।  ি মকন্তু ছাড়ার োত্র 
ি়ে, তসই সরঙ্গ এ্ডও়োডণও এ্রস তযাে তে়ে। তহিমরর়েটার িরো আবহাও়োটা তয তেিি 
সুখপ্রে মছল িা এ্টা তস  ািরে োররমি, তকািমেক তিরক শামন্তভরঙ্গর কারর্ এ্রস 
হাম র হরব। যাইরহাক, এ্ইসব তভরব আর কী লাভ, োস যমে সাহাযয করর েরব  াো 
ম রে তযরে োরর। কারর্  াোরক খুব খারাে মি  তখরলা়োড় বলা যা়ে িা। েরব 
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 াোর তোষ এ্টাই তস অেযন্ত ভর়ে ভর়ে তখরল।  ি তকারিা রকরি তখলাটা চামলর়ে 
তযরে োরর, ভারলা তখরলা়োড় তসও ি়ে, িরি সাহস আরছ এ্বং মির র ওের আিা 
আরছ, েরব ভারলা তখরলা়োড় মহসারব যরিষ্ট সুিারির অমধকারী এ্ডও়োডণ। 
 
তকািা তিরক সি়ে এ্মের়ে চরল, তহিমরর়েটার তটমবরল োরা তসই রাবারই তখরল যারে। 
তস্কার মলরখ মলরখ েুই মেক তবশ ভারী হর়েরছ। ত ার োরল প্রমেরযামেো চলরছ, মকন্তু 
এ্ক ি তলাক এ্ সম্বরে এ্রকবাররই অজ্ঞ। 
 
 াোরা এ্ইিাত্র রাবার করল, এ্ই িয তস িরির মেক তিরক অেযন্ত খুশী এ্বং তভেরর 
এ্কটা উরত্ত িা অিুভব কররছ। 
 
 াোর ডারকর ওের  ােণার ররেরই তহিমরর়েটা ডাক বামড়র়ে তেও়োর  িয সিসযার 
সিাধাি এ্কমিরিরষ হর়ে যা়ে। 
 
 ি তেিি সুমবধা কররে িা তেরর  ােণার িরিাবল তভরে তেও়োর অমভপ্রা়ে মির়েই 
মচৎকার করর। বরল ওরঠ,  াো েুমি হঠাৎ করর ক্লাব মলড মেরে তেরল তকি? 
 
তহিমরর়েটা সরঙ্গ সরঙ্গ  বাব তে়ে, বার  বকা বে কররা  ি। ক্লাব ছাড়া মলড তেও়োর 
িরো  াোর কারছ আর মকছুই তিই, তস মঠকঠাক ভারব োর তখলা তখরল চরলরছ। 
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অবরশরষ তহিমরর়েটা োর মেক করর তস্কার করর এ্বং  ােণারক বরল, তেইি এ্যান্ড রাবার 
হরলা, আিরা তবাধহ়ে খুব তবমশ লাভবাি হলাি িা। 
 
 ি হামসিুরখ বরল ওরঠ, লামক গ্রুে। 
 
তহিমরর়েটা চট করর  রির মেরক োকা়ে, কারর্ এ্কিাত্র তসই োররো  রির ভাষা 
বুঝরে।  ি আর কিা বাড়াল িা। 
 
 তহিমরর়েটা ধীর করে বরল ওরঠ, তেরখা, তখলারে মের়ে লাভ করার তেছরি তেিি 
তকারিা বাহােুমর তিই। 
 
 ি বরল,  ােণারক ত োবার  িয েুমি উরঠ েরড় তলরেছ, তলাকরক আিন্দ্ তেবার 
েমরবরেণ তোক ঠকারিার েিটাই েুমি তবরছ মির়েছ। 
 
তহিমরর়েটা আর চুে িাকরে োরর িা, েুমি তোকরক এ্রকি বার  কিা বরল তক্ষমের়ে 
তোল তকি? েুমি মক এ্রকবারর সাধু? 
 
 ি বরল, তোিারক োটণিার করা তবাধহ়ে সািণক হর়েরছ, োটণিাররর িরোই েুমি বুমল 
আওড়াে। 
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তহিমরর়েটা এ্কটা ম মিষ লক্ষয তররখ চরলরছ তয, এ্ডও়োডণরক হারারিা তিারটই সহ  
বযাোর ি়ে। 
 
ভুল ডাক তেরলও তকিি সুন্দ্রভারব এ্ডও়োডণ তেইি করর তি়ে। অরিক সি়ে মলড 
মেরে মের়ে ভুল মকছু হর়ে তেরলও তখলা মঠক করর তি়ে। এ্ই বযাোরর তহিমরর়েটা 
সমেযই মবিে তবাধ করর। মি়েিিরো তখলা তখরল িা এ্ডও়োডণ। এ্রলারিরলা ভুল েন্থা 
অিুসরর্ করর তহিমরর়েটারক হামরর়ে মেরে। তহিমরর়েটা এ্টা তভরবই মিমশ্চে হ়ে তয, 
 ি মক্ররটার এ্টা আর এ্ক মকমস্ত সােলয তডরক আিল। লুমসর তখলাও োর েছন্দ্ হ়ে 
িা। 
 
হঠাই িাটকী়েভারব  ািলা মের়ে তভররামিকার িরঞ্চ আমবভণাব ঘটল।  ািালা েরামস 
কা়েোরেই তভ ারিা মছল, েরব আটকারিা মছল িা, কারর্ সরেযর মেকটা বড্ড েরি 
েরড়মছল।  ািালা তঠরল তভেরর এ্ল তভররামিকা এ্বং েরারে তঠসাি মের়ে োাঁমড়র়ে 
আেি িরি হাসরে িারক। তকারিা কিা িা বরল িীররব শুধু ঘররর োমরোমশ্বণক 
আবহাও়োটা মিরীক্ষর্ করমছল। 
 
আিারক ক্ষিা কররবি। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–আমি আেিার প্রমেরবশী ডাভরকাট বামড়র 
অমধবাসী–িহা মবেরে েরড়ই আেিার শরর্ােন্ন হরে হর়েরছ!–তভররামিকা বরল চরল। 
 
োর হামস এ্খি তযি আরও ত ারর কারি আসরে লােল, তকৌেুক কররই তস বরল উঠল, 
এ্কটা তেশলাই েযণন্ত তিই–আিার ঘরর এ্খি অভাব েরড়রছ তেশলাইর়ের। আেিার 
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কারছ এ্কটা তেশলাই ধার মিরেই হাম র হর়েমছ। এ্কিাইরলর িরধয আিার প্রমেরবশী 
বলরে এ্ক আেিারাই তো আরছি। 
 
িুহূরেণর  িয হরলও কাররা িুখ মের়ে তকারিা শে তবর হরলা িা, সকরলই তযি অমভভূে, 
বমধর তশ্রাোর েল, তভররামিকা মিঃসরন্দ্রহ সুন্দ্রী, েরব অেরূো ি়ে, োছাড়া তচাখ 
ধাাঁধারিা রূরের ছটাও তভররামিকার মছল িা। েরব সব মিমলর়ে োরক সুন্দ্রী বলা চরল। 
চুরলর তেউ, িুরখর বক্রো, কাাঁরধর েড়ি এ্বং মিেরম্বর তসৌষ্ঠব োরক সুন্দ্রী রির্ীর 
োমলকা়ে এ্রি োাঁড় কমরর়েরছ। সকরলই োরক তেরখ এ্কবারকয বরল উঠরব, হযাাঁ, 
চিৎকার রূে বরট। 
 
এ্কটু চুে িাকার ের তভররামিকা আবার বরল ওরঠ, আমি প্রর়ো রির অমেমরি ধূিোি 
কমর–মচিিীর িরো করর তধাাঁ়ো ছামড়, েরব আিার লাইটারটাও এ্খি অরকর া হর়ে 
েরড় আরছ–কার  আসরছ িা। োছাড়া তটাভ োলার বযাোর আরছ–আিার এ্িি িীররট 
িািা তয, তেশলাইর়ের কিা আরে িরিই হ়েমি, আিার ঘরর বলরে তেরল তয এ্কমট 
তেশলাইও তিই এ্কিা আরে  ািরে েযণন্ত োমরমি। 
 
আমভ ারেযর ভমঙ্গিা়ে লুমস এ্মের়ে এ্রলি, তচারখিুরখ িৃেু হামসর ছাে। 
 
-তকি, অবশয–তেশলাই মের়ে তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরব িুখ খুরলরছ, মকন্তু িাঝেরি 
তভররামিকা বাধা তেও়ো়ে মেমি িীরব িাকরলি। 
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 ি মক্ররটারক তেখা িাত্র তভররামিকা অবাক হর়ে যা়ে এ্বং োর মিকট এ্মের়ে এ্রস 
আলাে  মির়ে তে়ে। িুরখ োর অটুট রর়েরছ অমবশ্বাসয খুশীর ছাে। 
 
করিেণরির  িয এ্মের়ে এ্রস তস হাে বামড়র়ে তে়ে। 
 
 ি মক্ররটা তয! কেমেি হল তোিার তেখা তিরলমি! তোিারক হঠাৎ করর এ্খারি 
তেখরে তের়ে কী তয আিন্দ্ হরে ো বরল তবাঝারে োরমছ িা! 
 
মক্ররটা এ্বং তভররামিকা েভীর আিরন্দ্র সরঙ্গ করিেণি করর তেরল। আর তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটরলর মেরক তচাখ তযরেই বরল ওরঠ, এ্খারি আসার ের  ীবরির সবচাইরে 
বড় আশ্চরযণর ম মিষটা তেখলাি,  ি আিার বহুমেরির েুররারিা বেু অিচ োরক 
কেমেি হরলা তচারখর তেখা েযণন্ত তেমখমি! শুধু েুররারিা বেু বলরল তবাধহ়ে ভুল বলা 
হরব, আিার  ীবরি তসই প্রিি বযমি যারক আমি ভারলারবরসমছলাি, তপ্ররি আমি অে 
হর়ে মের়েমছলাি। আমি  িরক এ্খিও িরি িরি ভারলাবামস। 
 
তভররামিকার িুরখ িৃেুিন্দ্ হামস তলরেই মছল–এ্ক ি স্ত্রীরলাক োর  ীবরির প্রিি 
তপ্রমিকরক তের়ে তযিি সুখী হ়ে তেিি রূরের ছটাও োর তচারখিুরখ। 
 
েরর বরল উঠল, আমি ভাবোি,  ি সমেযই অেযাশ্চযণ! 
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সযার তহিমর তযিি ভদ্র তেিি িাম ণে স্বভারবর। তভররামিকার মেরক মেমি গুমটগুমট 
েেরক্ষরে এ্মের়ে এ্রসমছরলি। িরের িাস বামড়র়ে ধররলি, িারস চুিুক তেবার  িয 
আহ্বাি কররলি। তলমড এ্যাঙ্গকযারটলরক মিডরে বরল ওরঠি, তবািমট, ঘন্টা বা াও। 
 
ো ি আসরেই লুমস বরল উঠরলি, এ্ক বাক্স তেশলাই মির়ে এ্রসা, োাঁচরকর কারছ 
চাইরল অরিকগুরলা তের়ে যারব। 
 
–আ  িেুি এ্কড ি এ্রসরছ িহাশ়ো,-ো ি বরল ওরঠ। 
 
–োহরল বরং িেুিগুরলার িরধয তিরক আধড ি মির়ে এ্রসা। 
 
তভররামিকা িৃেু তহরস প্রমেবাে  ািারে চা়ে, িা িা, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল, আর তো িাত্র 
এ্কটা মেি। তভররামিকা িেযোি কররে কররে হামসিাখা িুখ মির়ে প্ররেযরকর মেরক 
এ্কবার েৃমষ্ট বুমলর়ে তহরস সকলরক সম্ভাষর্  ািামেল। 
 
 ি মক্ররটা  াোরক তেমখর়ে এ্কবার বরল ওরঠ, এ্ই আিার স্ত্রী, তভররামিকা। উচ্ছ্বমসে 
করে তভররামিকা বরল ওরঠ, ও, তোিারক তেরখ কী তয ভারলা লােরছ! হেবুমির িযা়ে 
বমধর হর়ে িীররব রইল  ােণা। ো ি তেশলাইটা এ্রি এ্কটা রুরোর মডরসর ওের 
রাখল। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল তেশলাইর়ের মডসটা এ্রি এ্বার তভররামিকার সািরি তররখ 
মেল। 
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তভররামিকা বরল ওরঠ, মপ্র়ে তলমড এ্যাঙ্গকযারটল, এ্েগুরলা তেশলাই আিার তকাি 
প্রর়ো রি আসরব িা। 
 
রা কী়ে ভমঙ্গরে লুমস  বাব তে়ে, শুধু এ্কটা তকিি অস্বমস্ত হ়ে, আেমি ইরে কররল 
সবগুরলাই মির়ে তযরে োররি, আিারের তকারিা অসুমবরধ হরব িা। ছটা তেশলাই তেও়ো 
আিারের কারছ তকারিা বযাোর ি়ে। 
 
সযার তহিমর অিাম়েকভারব বরল ওরঠি, ডাভরকারট িাকরে আেিার এ্খি তকিি 
লােরছ? 
 
তভররামিকা–আিার তবশ ভারলাই লােরছ। লন্ডি শহর তিরক এ্ে মিকরট এ্িি সুন্দ্র 
মিঝুি মিমরমবমল  া়েো। এ্খািকার প্রাকৃমেক েৃশয তেরখ আিার তচাখ  ুমড়র়ে তেরছ। 
 
তভররামিকা, প্লযামটিাি েরক্সস শরীররর সরঙ্গ আরষ্টেৃরষ্ট শি করর এ্াঁরট তিও়ো হরল 
সবার মেরক এ্কবার তচাখ বুমলর়ে হামসিুরখ মবো়ে মিল। 
 
তভররামিকা বরল ওরঠ, আেিারের অসংখয ধিযবাে, আেিারা আিার অরিক উেকার 
করররছি। সযার তহিমর ও তলমড এ্যঙ্গকযারটরলর িরধয কিাগুরলা তযি হাও়ো়ে তভরস 
তবড়ারে। এ্ডও়োডণ চুেচাে কিাগুরলা শুরি যামেল। তভররামিকা মবো়ে মির়ে যাবার 
সি়ে  িরক এ্কবার লক্ষয করর বরল উঠল,  ি, েুমি মকন্তু আিার সারি অবশযই 
এ্কবার তেখা কররব। আিারের তসই তশষ সাক্ষারের ের েুমি এ্েমেি ধরর কী 
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করমছরল, আিার সব  ািরে ইরে কররছ। যমেও তসগুরলা এ্খি অরিক বামস হর়ে 
তেরছ, েবু আমি শুিরে চাই। 
 
তস  ািালার মেরক এ্মের়ে তেল এ্বং  ি োরক অিুসরর্ করর এ্মের়ে চলল। 
তভররামিকা সকরলর মেরক োমকর়ে এ্বার মবোর়ের হামস তহরস ওরঠ। তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটরলর মেরক োমকর়ে বরল ওরঠ, আেিারক তয কী বরল ধিযবাে  ািাব, এ্িি 
তবাকার িরো অসির়ে আেিারক উত্তযি করার  িয সমেয আমি েুঃমখে। 
 
 রির সরঙ্গ তভররামিকাও তবমরর়ে যা়ে।  ািালা়ে োাঁমড়র়ে এ্ক েৃরষ্ট োরের মেরকই 
োমকর়ে রইরলি সযার। 
 
মেমি বরল ওরঠি, চিৎকার এ্ক উষ্ণরামত্র! 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল হাই তোরলি। মেমি বরলি, ওরো, আিারের এ্খি শুরে যাবার 
সি়ে। তহিমর, আিরা ওর এ্কটা ছমব তেখরে যাব, আিার িরি হ়ে আ  তিরকই ওর 
অমভি়ে শুরু। োরা উেরর চরল আরসি। োরের মবো়ে  ািারে এ্রস মিডরে, লুমসরক 
ম জ্ঞাসা কররলি, খুব ভারলা অমভি়ে করর বুমঝ। 
 
লুমস–েুমি কী ো িরি কররা িা, মপ্র়ে তবাি? 
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মিডরে–তোিার কী িরি হ়ে লুমস, তয, প্রা়েই োর তেশলাইর়ের অভাব তেখা তেরব এ্বং 
মিরুো়ে হর়েই তস এ্খারি উেমিে হরব? 
 
লুমস–ো তকি হরে যারব? েরব আধড ি তেশলাই মকছু কি ি়ে তবািমট। বোিযো িা 
তেমখর়েও তো োমর িা। োছাড়া, শুরি এ্রসমছ চিৎকার অমভি়ে গুর্ও োর আরছ। 
 
মিরচর এ্বং অমলরন্দ্র সবকটা ের া এ্কসারি বে হও়োর শে কারি এ্রলা। সযার 
তহিমর সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি,  ািলাটা আমি মক্ররটার কিা তভরবই খুরল তররখমছলাি। 
বলা তশষ হরল মির র ঘর বে কররলি। তহিমরর়েটা  ােণার উরেরশয বরল ওরঠ, 
অমভরিত্রীরা কে রঙ্গই িা  ারিি। োরের প্ররবশ এ্বং প্রিাি েুরটাই ভীষর্ চিৎকার। 
 
 ােণা হাই েুরল বরল ওরঠ, ঘুরি আিার তচাখ  ুমড়র়ে আসরছ। 
 
বাোিোরছর বরির িরধয মের়ে সরু েি ধরর ধীর েেরক্ষরে চলমছল তভররামিকা তক্র। 
সাাঁোররর  লাশর়ের ধার মের়ে তস তভালা  া়েোটারে এ্রস োাঁড়াল। এ্ই  া়েোটা়ে 
তছাট এ্কটা োবু। মেরি সূরযণর আরলা়ে ঠান্ডা বাোস প্রবামহে হরে িাকরল 
এ্যাঙ্গকযারটলের্ এ্খারি বাস কররেি। 
 
তভররামিকা তক্র মিশ্চল োিররর িূমেণর িরো োাঁমড়র়ে েড়ল। ঘাড় তঘারারেই তচাখ তেল 
 রির ওের, মকছু েররই তস হামসিুরখ ঝরাোো়ে েমরেূর্ণ সুইমিং েুরলর মেরক ইমঙ্গে 
করর বরল, তেরখা, মঠক ভূিধযসােররর িরো ি়ে, মক বল  ি? 
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তস  ািে তয, তকি তস োর প্রেীক্ষা়ে বরস আরছ–তস  ািে তয, এ্কটা েুরটা বছর ি়ে, 
েীঘণ েরিররাটা বছর। তভররামিকার সরঙ্গ ছাড়াছামড় হর়ে তেরলও তস োর সরঙ্গই আরছ–
এ্খিও আরছ। িীল সবু , মিরিাত্মার েে, উত্তপ্ত ধূমলকর্াচরল মের়েরছ, তকান্ েূরর সরর 
তেরছ, েৃমষ্টর অন্তরারল চরল মের়ে ো-োকা মের়েরছ–েবু িি তিরক যা়ে, অন্তররর তকারিা 
এ্ক িারি রর়ে তেরছ। প্রাকৃমেক েৃমষ্ট, েুরলর েে, আবহাও়োর িােকো–সবমকছুর 
িূরলই ঐ তভররামিকা, সবমকছুর লক্ষয মকন্তু এ্কিাত্র তসই।  ি চমিশ বছররর েখি 
এ্ক যুবা, তকারিা এ্ক সি়ে তভররামিকারক তস োর িি মের়েমছল, োর তপ্ররির 
ত া়োরর মির রক ভামসর়ে মের়েমছল, সিস্ত িি-প্রার্ মের়েই োরক ভারলারবরসমছল, মকন্তু 
োরের ভারলাবাসার ঘর তবমশমেি মটকল িা, োই মবরেে হর়ে তেল,  ি োমলর়ে 
তবাঁরচমছল। 
 
মকন্তু আ  আবার এ্েমেি েরর োরক তস মেরর তের়েরছ, োরক তছরড় তযরে িরির 
মেক তিরক মকছুরেই সাড়া োরে িা–আ  আর  ি োমলর়ে যারব িা। 
 
. 
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০৯. 
 
  ি মক্ররটা বাোিোরছর বি তিরক সবু  ঘারসর িুি প্রাঙ্গরর্ ঘররর মঠক োশটারে 
এ্রস উেমিে হল। আকাশ ুরড় েখি চাাঁরের আরলা। ত যাৎস্না-সাে বামড়টারক েখি 
অদু্ভে লােমছল।  ািলা়ে েেণা তঝালারিা তছাট বামড়টার রূেিুগ্ধকর অেূবণ তসৌন্দ্যণ 
সমেযই িরিািুগ্ধকর! হাে ঘমড়র মেরক  ি সি়েটা তেরখ মিল। 
 
ঘমড়রে েখি মঠক মেিরট। েীঘণমিশ্বাস তেরল  ি মক্ররটা। েখি তেরখ িরি হমেল 
তভের তভের তস বড় উমেি। তস এ্খি আর তপ্ররি অে চমিশ বছররর যুবক ি়ে। 
এ্খি তস এ্ক ি মবচক্ষর্ মবষ়েী তলাক, োর ব়েস এ্খি চমলশ ছুাঁই-ছুাঁই। োর িরি 
এ্খি  রলর িরো স্বে এ্বং শান্ত মির। 
 
 রির িরির হলল, তস খুব তবাকা, সমেয খুব তবাকা মছল। এ্ই  িয োর তকারিা 
অিুোে তিই। অেীরে ভারলা-িন্দ্ যা মকছু ঘরট তেরছ োর তকারিা সিাধাি তবাধহ়ে 
হ়েমি,  ি মির র কারছ তহরর মের়ে তসখাি তিরক োমলর়ে এ্রসরছ–োই তভররামিকারক 
িি তিরক সমূ্পর্ণ ভারব িুরছ তেলরে োররমি। তভররামিকা আ  এ্রস উেমিে হর়েমছল 
তযি স্বরের িরোই ি মকন্তু তসই স্বেরক তিরি মির়ে োরক অিুসরর্ কররই েি চলরে 
শুরু করররছ। এ্খি মক রাে মেিরট, তভররামিকার সরঙ্গ তস মেিঘন্টা কামটর়ে এ্রসরছ। 
তস তযি োর েল তিরক োমলর়ে এ্রসরছ, তভররামিকাই তযি োর সমূ্পর্ণ িূলয আো়ে 
করর মিল।  ি সম্বরে সকরলর ধারর্া তকািা়ে তিরি তেল!  ােণা কী ভাবল? আর 
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তহিমরর়েটা? তহিমরর়েটারক তস তকারিামেি গ্রাহয কররমি। এ্কমিমিরষ োরক েুররা 
বযাোরটা বুমঝর়ে মেরে তবাধহ়ে অসুমবধা হরব িা। মকন্তু  াো?  ােণারক তবাঝরিার 
ক্ষিো োর তিই। 
 
 ি মকন্তু মকছুরেই হাররে চা়ে িা।  ীবরির সব সুরযােই তস হাে তেরে মিরে চা়ে 
এ্ই িয তস সব ঝুাঁমক মিরেও প্রস্তুে। তরােীরের মচমকৎসার বযাোরর তস সব ঝুাঁমক মির়ে 
এ্ক, োর়ে খাড়া-েরবষর্া়ে তকারিা ঝুাঁমক তিই, আমবোররর তক্ষরত্রও তবাধহ়ে এ্ই ঝুাঁমকটা 
তিই। েরব তস মকন্তু খুব বড় িারের ঝুাঁমক মিরে চা়ে িা–মিরােত্তা যারে মবমিে িা হ়ে, 
আবার সুমবরধও খুব সহর  মিরল যা়ে–এ্িি ঝুাঁমকরই তস েক্ষোমেত্ব করর আসরছ 
বরাবর।  াো যমে মকছু অিুিাি করর িারক?  ােণার যমে মবনু্দ্িাত্র সরন্দ্রহর অবকাশ 
তিরক িারক েরব তো সবই  ােণারক িুখ েুরট তস মক মকছু বলরব?  ােণারক তস আর 
কেটুকু  ারি? োর সম্বরে তকাি বযাোরর তস মক তকারিামেি আগ্রহ প্রকাশ করররছ? 
সহ  কিাটা  াো ভারলাই তবারঝ।  ি যমে  ােণারক বরলও িারক তয, সাোকারলা হর়ে 
মের়েরছ–তসটা তস িরিপ্রারর্ মবশ্বাস কররব, মকন্তু এ্রকি ম মিষরক তস কী বরল 
তবাঝারব..রস যখি মব ম়েিীর তেছি তেছি েরাম রের িরো অিুসরর্ করর উেমিে। 
এ্খি সকরল কী িরি কররব? 
 
তভররামিকা োর সুরডাল উচ্চ শরীরী েঠি ও সুঠাি তেহরসৌন্দ্যণ মির়ে  িরক তিামহে 
কররমছল, েরাস্ত কররমছল, োরক  ়ে করর চুম্বরকর িযা়ে আকষণর্ী শমির টারি তটরি 
মির়ে বসাল।  ি তভরব তকারিা মকছুরই কুলমকিারা কররে োরল িা। তখলার তটমবরল 
বরস তক কী িরি করল িা করল। োরা কী  রির িরধয েরিররা বছররর তসই েূরবণর 
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তপ্ররি োেল হও়ো যুবকরক প্রেযক্ষ কররে তেরররছ? অিবা এ্িিও হরে োরর োর 
িরধয োরা এ্ক কেণবযেরা়ের্ ভদ্ররলারকর েশণি লাভ করররছ। এ্ মবষর়ে মবনু্দ্িাত্র 
তকারিা ধারর্া তিই। 
 
 ি মকন্তু সমেয সমেয ভ়ে তের়ে মের়েমছল। োর ভীমের কারর্ হরলা োর শৃঙ্খলাভরঙ্গর 
 িয, অসািাম ক আচররর্র  িয, মির র  ীবরির মিরােত্তার কিা তভরব। তস তযি 
সমূ্পর্ণ রূরে এ্ক োেল হর়ে উরঠমছল–সিস্ত শালীিোর তবড়া াল টেরক উন্মারের 
িরো তভররামিকারক অিুসরর্ কররমছল তস, িন্ত্রচামলরের িরো এ্খি োর েশা। তস তয 
এ্েটা োেল হর়ে উঠরে োরর োরক কী মবশ্বাস কররে চাইরব? এ্ই েভীর রারে 
সকরলই এ্খি মিদ্রা়ে আেন্ন, বসার ঘররর েরামস  ািলা োর েি তচর়েই আধরখালা 
অবিা়ে েরড় রর়েরছ– ি মেরর যারব এ্ই  িযই তভালা রাখা হর়েরছ। তস আবার িুখ 
েুরল মিরীহ মিমদ্রে বামড়টার মেরক এ্কবার োকাল। বামড়টারক তেরখ আরও তযি মিরীহ 
এ্বং মিরেণাষ বরল িরি হরে লােল। 
 
তস আবার েি চলরে শুরু করর তে়ে। তস শুিরে তেল অিবা কেিার  েৎ তিরকই তস 
শুিরে তেল বামড়র ের া বে হর়ে যারে-ের া বে হবার স্পষ্টবমিও োর কারি এ্রস 
বা ল। 
 
তস িুখ ঘুমরর়ে সুইমিং েুরলর মেরক এ্কবার তচর়ে তেখল, তকউ যমে োরক অিুসরর্ 
করর তসখারি এ্রস িারক। তকউ হ়েরো োরক অিুসরর্ করর এ্রসমছল এ্বং েরর মের়ে 
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বাোরির ের া মের়ে বামড়রে প্ররবশ করর ের া বে করর মের়েরছ। হ়েরো ের া বে 
হবার শেটাই োর কারি এ্রসরছ। 
 
তস োড়াোমড় করর  ািলার মেরক োকা়ে। েেণার োাঁক মের়ে তকউ মক োরক প্রেযক্ষ 
করমছল, েরর হ়েরো  ািলা বে করর মের়েরছ। ঐ ঘরটা মক তহিমরর়েটার? 
 
 রির এ্কবার ইরে হল, কেকগুরলা োিরকুমচ  ািলা়ে ছুাঁরড় িারর, োরের মচৎকার 
করর তহিমরর়েটারক ডাক তে়ে। 
 
তহিমরর়েটা!  রির প্রার্ হঠাৎ করর তকাঁরে ওরঠ। তকারিা অবিারেই তস তহিমরর়েটারক 
হারারে োররব িা। 
 
োর মচৎকার করর বলরে িি চাইমছল, এ্রসা তহিমরর়েটা, ঘরর িা তিরক তবমরর়ে এ্রসা, 
আিার সরঙ্গই িা হ়ে তবড়ারে চলল! তবড়ারে তবড়ারে তশা তভািডাউি েযণন্ত চরল যাব। 
আিার িরির সব কিা তোিার কারছ উ াড় করর তেব–আিার যে কিা তোিারক আ  
ধধযণ ধরর শুিরে হরব। আিার কিা তোিার তবাধেিয হরব মকিা  ামি িা, আিার 
 ীবরির তকারিা কিা তোিার অ ািা ি়ে–যমে মকছু তোিার অ ািা তিরকও িারক, 
েরব এ্রসা সব খুরল বলরবা। 
 
 ি তহিমরর়েটারক োর িরির িা-বলা তয কিা বলরে তচর়েমছল : আমি আবার প্রিি 
তিরকই শুরু করমছ। আ  তিরক আিার িেুি  ীবি শুরু হল। তস ম মিষটার আকষণর্ 
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আিারক তেছরি তটরি মির়ে চলমছল, েঙু্গ অবিা়ে আিারক তেরল তররখমছল, বেণিারি 
তসটা এ্খি েরড় মের়েরছ। আ  মবরকরল েুমি আিা়ে মঠক কিাই বরলমছরল। মির র 
কাছ তিরকই আমি োমলর়ে বাাঁচরে চাই। বছররর ের বছর ধরর আমি তসটাই করর 
আসমছলাি। আমি এ্খিও উেলমব্ধ কররে োমরমি, তয এ্টা শমি, িা েুবণলো, যা 
আিারক তভররামিকার কাছ তিরক সমরর়ে এ্রিমছল। মির রক তেরখই আমি ভ়ে তের়ে 
তযোি,  ীবিরক ভ়ে তেোি, তোিারের কাছ তিরকও ভ়ে োবার আশিা িরি তিরকই 
তযে। 
 
যমে তস তহিমরর়েটারক এ্কবার  াোরে োররো, োরক সরঙ্গ করর মির়ে আসরে 
োররো বরির িরধয মের়ে োরক মির়ে যমে তকািাও বসরে োররো, তযখারি এ্কত্র হর়ে 
প্রেযক্ষ কররে োররো েৃমিবীর বুরক সূরযণর তিরি আসার েৃশয। 
 
মির রক তস মির ই োেল ভাবরে লােল। িরির করর কাাঁেমছল। তসরপ্টম্বররর তশরষর 
শীে, ভারলা ঠান্ডা, োই তস কাাঁেমছল,  ি মির র উরেরশযই মির রক প্রশ্ন করর, 
তোিারক তকারিা ভূরে তের়েরছ িামক? তিহােই োেল েুমি! এ্কটা রাে েুমি োেরলর 
িরোই বযবহার কররছ। েুমি যমে অক্ষে িাকরে োর,  ািরব েুমি সমেযই ভােযবাি। 
 
সারাটা রাে বামড়র বাইরর কামটর়ে তভাররর আরলা েুটরে োরক বামড়রে প্ররবশ কররে 
তেরখ  ােণা মকছু ভাবরলও ভাবরে োরর? 
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এ্ বযাোরর এ্যাঙ্গকযারটলরের িরির ধারর্া কী হরব বা হরে োরর? এ্যাঙ্গকযারটলরের 
 িয  রির তেিি িািাবযিা তিই, কারর্ গ্রীিউইচ্ টাইি তিরি োরা চরলি। োছাড়া, 
তলমড এ্যঙ্গকযারটরলর কারছ অস্বাভামবক তকারিা বযাোর যুমিযুি বরল িরি হরে োরর। 
মকন্তু  ােণা তো আর তলমড এ্যাঙ্গকযারটল ি়ে।  ােণারক এ্কটু অিযরকি ভারব তবাঝারে 
হরব এ্বং যে শীঘ্র  ােণারক তবাঝারিা যা়ে েেই িঙ্গরলর। 
 
 াো স্ব়েং যমে োরক অিুসরর্ করর িারক? 
 
িা, ভারলা তলারকরা সাধারর্ে এ্িি করর িা। এ্ক ি মচমকৎসক মহরসরব তস শুধু 
এ্টাই  ারি তয, উচ্চিিা, ভাবপ্রবর্ এ্বং সম্মামিে বযমিরা কীভারব চরল। োরা 
ডািাররর কিাও তশারি আবার েররর মচমঠ তখালার বযাোররও অসীি উৎসাহ এ্বং 
িারঝিরধয প্রর়ো ি েড়রল তোর়েন্দ্ামেমরও করর িারক–এ্ই কা  তয োরা মকছুক্ষরর্র 
 িয িরির মেক তিরক সিিণি  ািা়ে ো ি়ে, েীি ধেমহক যােিা বা িিস্তােও োরের 
েুঃসাহসী হর়ে ওঠার বযাোরর সাহাযয করর। 
 
শ়েোি তবচারা!  ি িরি িরি ভারব তয, শ়েোিরূেী িািুষ এ্রা! ডািার মক্ররটা 
িািুষরের বহু ধেমহক যােিা ও িািমসক যন্ত্রর্ার কিা  ারি। েুবণলোর  িয োর 
তিারটও ে়োিা়ো তিই, িািুরষর যন্ত্রর্া়ে তস তিামহে হ়ে। কারর্ তস িরিপ্রারর্ এ্ই সরেয 
মবশ্বাসী তয,  েরে সবলরাই তবমশ যন্ত্রর্া তভাে করর িারক। 
 
 াো যমে ত রি িারক? 
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িূখণ! তস মির রকই মির র িুরখ মেরস্কার করর।  ােণা তকি  ািরে যারব? েভীর ঘুরি 
তস এ্খি আেন্ন। োর তকারিা কেিা তিই, তকারিা কারল অবশয মছলও িা। 
 
েরামস  ািলা মের়ে তস আবার েুরক েড়ল, এ্কটা আরলা তেরল ভারলা করর  ািলা 
বে করর মেল। োরেরর ঘররর আরলা মিমভর়ে চরল তেল। হরল েখি আরলা েলরছ–তস 
োড়াোমড় করর অিচ ধীর েেরক্ষরে উেরর উরঠ এ্ল। মেেী়ে এ্কটা তবাোি মটরে 
হরলর আরলা মিমভর়ে মের়ে তস তশাবার ঘররর ের া়ে হােরলর ওের হাে তররখ 
মকছুক্ষর্ চুেচাে োাঁমড়র়ে রইল। েরর হােল ঘুমরর়ে ঘরর প্ররবশ করর। 
 
সারা ঘর গুরিাট অেকার, ঘুিন্ত  ােণার মিশ্বারসর শে োর কারি এ্রসমছল।  ি ঘরর 
েুরক ের া বে কররেই  ােণা িরড়চরড় ওরঠ। ঘুরির িরধয োর অস্পষ্ট স্বর শুিরে 
তেল।–তক  ি? 
 
হা। 
 
এ্ে তেমর হরলা তকি? এ্খি ক’টা বা ল? 
 
সহ  ভমঙ্গরেই  ি উত্তর তে়ে, ক’টা বা রছ মঠক বলরে োররবা িা, েরব তোিার ঘুরি 
বযাঘাে ঘটালাি বরল আন্তমরক ভারবই আমি েুঃমখে। ঐ স্ত্রীরলাকমটর সরঙ্গ মের়ে 
আিারক িে ছুাঁরে হর়েরছ। 
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তস মির র স্বররক মিদ্রােন্ন এ্বং মবরমিকর কররই তোরল। 
 
 ােণা বরল ওরঠ, শুভরামত্র  ি! 
 
 ি মবছািাটা োোর সরঙ্গ সরঙ্গই মরং-এ্র শেটা কারি বা ল। 
 
সব মঠকঠাক আরছ। বরাবরই োর ভােয োরক সব বযাোরর সহরযামেো করর আসরছ। 
িারঝিরধয তস খুব মবেরে েরড় যা়ে। এ্বং প্রমেবারই োর িরি হ়ে, খারাে যমে মকছু 
ঘরট যা়ে? মকন্তু প্রমেবারই তস তবাঁরচ তেরছ, তকারিাবারই মকছু খারাে হ়েমি। ভােযই 
সবসি়ে োর োরশ তিরক োরক রক্ষা করর এ্রসরছ। 
 
োড়াোমড় করর তোষাক োরল্ট মির রক মবছািা়ে এ্মলর়ে মেল। িরি িরি ভারব, কী 
ভােয! এ্টা োরই করুর্া, মযমি তোিার িািার ওের অবিাি কররছি…আর তভররামিকা! 
আিার ওেরর োর প্রভাব ক্ররিই মবস্তার করর চরলরছ, এ্কিা অস্বীকাররর তকারিা উো়ে 
তিই। 
 
মকন্তু আর ি়ে, বামলকা! এ্কটা অে আরবরে অমভভূে হর়ে তস তযি বরলই চরল, সব 
তশষ হর়ে তেল, আমি তোিারক েযাে করলাি। 
 
. 
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১০. 
 
 েররর মেি সকাল েশটা িাোে  ি মিরচ তিরি আরস। োরশর তটমবরল েখি 
প্রােঃরাশ েবণ চলরছ।  ােণা মবছািারেই তিকোট তসরর মির়েরছ–োরক তসখারিই োর 
খাবার তেৌঁরছ তেও়ো হর়েমছল। তস মিরচ আরসমি, কারর্ োর বযবহার কাউরক যমে 
অপ্রস্তুে করর তোরল এ্ই ভর়েই তস আররা তভেরর তভেরর মবিে তবাধ করমছল। 
 
 ি ভারব, এ্যাঙ্গকযারটলরের িরো তলারকর েল যারা এ্খিও খািসািা, োাঁচক, চাকর 
প্রভৃমে েুরষ চরলরছ োরা ইরে কররলই োরের মকছু কা  মেরে োররি। 
 
আ  সকাল তিরক  ােণার  িয  রির খুব িা়ো হমেল। িরি তয েুবণলো এ্েক্ষর্ ধরর 
োরক েীড়া মেমেল, এ্খি ো িরর মের়ে অেৃশয হর়ে তেরছ। 
 
সযার তহিমর এ্বং এ্ডও়োডণ তকিাকাটা করার উরেরশয বাইরর তেরছি, তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটরলর িুখ তিরকই মেমি প্রিি তশারিি। মেমি মির  বাোরির বারস্কট এ্বং 
োছ মির়ে বযস্ত।  ি োর সরঙ্গ কিা বরল মকছুক্ষর্ কামটর়ে মেল, এ্ই সির়ে ো ি 
এ্কটা তরকারব করর এ্কটা মচমঠ এ্রি হাম র হরলা, তস বরল ওরঠ, সযার তলাক িারেে 
এ্ই মচমঠটা এ্রস তেৌঁরছরছ। 
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 ি োমকর়ে তেরখ, মচমঠটা তখারল, তভররামিকার কাছ তিরকই এ্রসরছ। ে যুেল ঈষৎ 
কুমঞ্চে করর লাইরিমরর িরধয এ্রস মচমঠটা তখারল, তভররামিকা মলরখরছ : আ  সকারলর 
মেরক এ্কবার এ্রসা, তোিার সরঙ্গ মবরশষ প্রর়ো ি। তভররামিকা। 
 
তস ভারব, প্রভুত্ববযাঞ্জক এ্ই মচমঠ। োর যাও়োর এ্কেি ইরে তিই, মকন্তু মচন্তা করর 
তেরখরছ তয এ্ই বযাোররর মিষ্পমত্ত হও়ো েরকার, এ্কু্ষমি োরক তযরে হরব। 
 
লাইরিমরর  ািলার মঠক মবেরীেিুখী রাস্তা ধরর সুইমিং েুরলর োশ মের়ে তস এ্মের়ে 
চলল, সুইমিং েুলটা মঠক তযি এ্কটা শাাঁস, এ্র তিরক অসংখয রাস্তা তবর হর়ে চেুমেণরক 
ছমড়র়ে েরড়রছ, এ্কটা োহারড়র ওের বরির িরধয মের়ে চরল তেরছ, এ্কটা ঘররর 
ওের মেককার েুরলর বাোি তিরক, এ্কটা তোলা তিরক, এ্কটা এ্রস সরাসমর লরির 
সরঙ্গ মিরশরছ–এ্ই রাস্তা ধররই তস এ্মের়ে চরলরছ। এ্ই লি ধরর কর়েক ে  এ্রোরলই 
‘ডাভরকাট’। ‘ডাভরকাট’ িারির বামড়টা। 
 
আধা-কারঠর বামড়র  ািালা তিরক তভররামিকা তসইকিাই ভাবমছল। তস অবশয আরে 
তিরকই  রির প্রেীক্ষা়ে বরসমছল। তভররামিকার বামড়টা তেখরে সমেযই সুন্দ্র, 
মশেীিরির েমরচ়ে েুরট উরঠরছ োর সবণারঙ্গ।  রির িরি হল, মশেরসৌন্দ্রযণর তিরক 
মবরশষভারব োমম্ভকো তযি আত্মপ্রচারর সো বযস্ত। 
 
তভেরর এ্রসা  ি, আ  সকালটা়ে বড্ড শীে েরড়রছ। 
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বসার ঘরর আগুি োলারিা মছল। ঘরটা ঈষৎ সাো ররের, সারা ঘর োংশু বরর্ণর 
তসাো়ে সমজ্জে। োর মেরক োমকর়ে মবচাররর তচাখ মির়ে আ  মেরির আরলারে 
তভার মিকারক ভারলাভারব তেখল। কাল হ়েরো এ্ে ভারলা করর তেখার সুরযাে হ়েমি। 
তয তভররামিকারক তস এ্কমেি  ািরো তস তভররামিকা আর তিই। োর িরধয এ্খি 
আিূল েমরবেণি এ্রস তেরছ। সপ্তেশী বামলকারক আ  বমত্রশ বছররর তভররামিকার িরধয 
তকান্ মিল তচারখ েড়রব। 
 
সমেয বলরে কী,  রির িরি হ়ে তয, তভররামিকার রূরের ছটা আরের তিরক অরিক 
তবমশ সুন্দ্র। তস মির ও তস বযাোরর যরিষ্ট সরচেি এ্বং সবণো তস মির র তসৌন্দ্যণ 
বাড়ারে সরচষ্ট। মির র তেরহর মকরস তেহ  তসৌষ্ঠব বারড় এ্বং কী কী েন্থা়ে োর 
তেরহর যত্ন মিরে হরব ো তস ভারলাভারবই তবারঝ। োর োঢ় তসািামল ররের তকশ এ্বং 
রুরোমল প্লামটিাি ররে রামের়ে উরঠরছ। োর –যুেলও অিযরকি মছল, এ্খি োরে 
প্রকারশর েীিো অরিক তবমশ। তকারিামেিই তস মিরবণাধ তসৌন্দ্রযণর অমধকারী মছল িা। 
েীক্ষ্ণবুমিসম্পন্না অমভরিত্রী মহরসরবই োর সুিাি। মবশ্বমবেযালর়ের এ্কটা মডমগ্রও তস 
অ ণি কররমছল ও মিন্ডবােণ ও তসক্সেী়োররর ওের েরবষর্াও কররমছল। োর বযাোরর 
এ্কটা ম মিষ বড্ড খারাে তলরেমছল তয, তস এ্ক ি স্ত্রীরলাক হর়ে এ্কগুর়ে প্রকৃমের 
মছল– রির কারছ তযটা সমেযই অস্বাভামবক বরল িরি হর়েমছল। 
 
তভররামিকা মির র েরিই চলরে অভযস্ত এ্বং িাংরসর িসৃর্ সুন্দ্র সীিাররখার িরধয 
োর তলৌহসিে  রির কারছ বড়ই কুৎমসে তঠরক। 
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তভররামিকা বরল ওরঠ, আমি তোিারক তডরক োমঠর়েমছ, কারর্ আিারের মকছু কিা 
হও়োর আরছ, বলরে বলরে তস বাক্স-ভরা মসোররট  রির মেরক এ্মের়ে ধরর। তস 
বরল ওরঠ, আিারের ভমবষযৎ সম্বরে েমরকেিা করার কিা তভরবই তোিারক তডরক 
োমঠর়েমছ। 
 
 ি এ্কটা মসোররট েুরল ধরা়ে এ্বং তবশ ভদ্র ভারবই োর বিবয শুরু করর, মকন্তু 
আিারের সমেয তকারিা ভমবষযৎ আরছ মক? 
 
তভররামিকা োর প্রমে কটাক্ষ েৃমষ্টরে োকা়ে, বরল ওরঠ…, েুমি কী বলছ  ি? 
আিারের মিশ্চ়েই এ্কটা ভমবষযৎ আরছ। েরিররাটা বছর আিরা তহলা়ে িষ্ট কররমছ, 
এ্রের সি়ে িষ্ট করা তবাধহ়ে উমচে হরব িা। 
 
 ি িীরব িারক। 
 
এ্কটু েরর আবার বরল ওরঠ, সমেয আমি েুঃমখে, তভররামিকা েুমি আ  যা মকছু বরক 
যাে আিার িরি হ়ে তোিার তকািাও ভুল হরে। তোিারক তেখার ের আমি খুশী আর 
তচরে রাখরে োমরমি। তোিারক তেখার আিরন্দ্ আমি আবার েূরবণর  ীবরি মেরর তেমছ, 
আরের িরো অধীর হর়ে েরড়মছ। মকন্তু তোিার আর আিার  ীবরির চলার েি এ্খি 
এ্কেি োরল্ট তেরছ, তকািাও তকাি মিল তিই, োরা েরস্পর মবররাধী। 
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তভররামিকা সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, েুমি কী আরবাল-োরবাল বরক যারে  ি। আমি 
তোিারক ভারলাবামস এ্বং েুমি আিারক ভারলাবারসা। আিরা েরস্পর েরস্পররর কাছ 
তিরক েুরর সরর তেরলও আিরা উভর়েই এ্খিও তপ্ররির বেরি আবি। অেীরে েুমি 
ভীষর্ এ্কগুাঁর়ে স্বভারবর মছরল, মকন্তু তসকিা তভরব এ্খি আর লাভ তিই! আিারের 
 ীবরি সংঘাে হবার তকারিা আশিা তিই, আমি তোিারক আরিমরকা যাবার  িয 
অিুররাধ করমছ িা, আমি তয ছমবরে কা  কররমছলাি ো এ্খি সিামপ্তর েরি, োই 
তসা া লন্ডরির িরঞ্চ অমভি়ে করার  িয তযরে চাইমছ। আিার আশ্চযণ িক এ্কটা 
িাটক আরছ–এ্ল্ডারটি–আিার কিা তভরবই এ্টা রচিা করররছি। এ্ই িাটরক আমি 
অেুলিী়ে কৃেকাযণো লাভ কররবা–আিার কিা মিমলর়ে মিও। 
 
তস ভদ্রোর সরঙ্গ বরল ওরঠ, েুমি তয তোিার কার  সােলয োরব এ্ বযাোরর আমি 
মিমশ্চে। 
 
তভররামিকা–েুমিও তোিার ডািামর চামলর়ে তযরে োররা, আমি তো শুরিমছ তয িািকরা 
মচমকৎসক মহরসরব তোিার এ্খি যরিষ্ট হাাঁকডাক। 
 
 ি–মকন্তু মপ্র়ে বােবী, আমি মববামহে, তছরলরির়েও আরছ। 
 
তভররামিকা–আমিও মববামহে হর়ে তযরে োমর। এ্সব বযাোর খুব সহর ই হর়ে যা়ে 
এ্বং এ্ক ি ভারলা উমকল সবমকছু বযবিা করর মেরে োররি। বরাবরই েুমি আিার 
মপ্র়ে, তোিারক মববাহ করার  িয আিার িি সবসির়ের  িযই প্রস্তুে মছল। আমি 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

149 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

মকছুরেই বুরঝ উঠরে োমর িা, তোিার প্রমে আিার এ্ই উগ্র আকষণরর্র কারর্টা মক? 
এ্খি সব মেক তভরব এ্ই সেযটাই উেলমব্ধ কররে তেররমছ তয, এ্কিাত্র মববারহই এ্ই 
সিসযার সিাধাি হরে োরর। 
 
 ি–আমি সমেযই েুঃমখে, তভররামিকা, তকারিা ভারলা উমকল এ্রলও তবাধহ়ে মকছু 
কররে োররব িা। আিারের আবার িেুি করর ঘর বসারিা যা়ে িা, কারর্ েু’ রির 
িরধয িরির মিরলর বড়ই অভাব। 
 
তভররামিকা–েে রারের ঘটিার েররও িা? 
 
 ি–েুমি মশশু িও তভররামিকা। তোিার কিেরক্ষ এ্কর াড়া েমেরেবো এ্বং কি 
করর এ্কামধক তপ্রমিক আরছ। েেরারের ঘটিা়ে এ্িি মক আর ঘরটরছ? তকারিা অঘটি 
তয ঘরটমি ো তোিার তিরক আর ভারলা তক  ািরব। 
 
তভররামিকা–তহ আিার মপ্র়ে  ি, তসই গুরিাট ঘরর েুমি যমে মির র িুখটা স্বচরক্ষ 
এ্কবার তেখরে তেরে। েরব তোিার বুঝরে অসুমবরধ হরো িা তয, েুমি েুিরা়ে সাি 
মিগুর়েরল মেরর তেছ মকিা! 
 
 ি (েীঘণশ্বাস তেরল)–সাি মিগুর়েরল আমি মেরর মের়েমছলাি মঠকই, মকন্তু েুমি এ্কটু 
তবাঝার তচষ্টা কররা তভররামিকা, আিার  ীবরি তোিার সরঙ্গ এ্ভারব তেখা হও়ো সুেূর 
অেীরে তটরি মির়ে মের়েমছল, েুমিও তযি তসই অেীরের এ্ক বামসন্দ্া। মকন্তু আ  

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

150 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আ  এ্রকবাররই অিযরকি। আ  আমি তস সির়ের তচর়ে েরিররা বছররর বড়। 
আ রক আিার সমূ্পর্ণ েমরচ়ে তেরল তোিার তবাধহ়ে ভারলা লােরব িা, েমরচ়ে িা 
তেরল েুমি হ়েরো আিারক িািুষ বরলই জ্ঞাি কররে। 
 
তভররামিকা–আিার তিরক েুমি তোিার স্ত্রী এ্বং সন্তাি সন্তমেরের বযাোরর তবমশ 
উৎসাহী এ্বং োরেরই েুমি প্রাধািয মেে। 
 
 ি–তোিার অসুমবরধ হরে িা তো? 
 
 তভররামিকা–মকন্তু  ি, েুমি তো আিারক ভারলারবরসছ? 
 
 ি–সমেয আমি েুঃমখে তভররামিকা। 
 
তভররামিকা–েুমি আিারক আরের িরো আর ভারলাবারসা িা? 
 
 ি–এ্ই মবষর়ের এ্কটা মিষ্পমত্ত হও়ো প্রর়ো ি। েুমি মিঃসরন্দ্রহ অেরূো, 
অমিন্দ্যসুন্দ্রী রির্ী েুমি, মকন্তু আমি তোিা়ে ভারলাবামস িা। 
 
তভররামিকা মিশ্চল োিররর িূমেণর িরো এ্িিভারব বরস রইল তয, তেখরল হঠাৎ করর 
তিাির েুেুল তভরব ভ্রি হরলও হরে োরর। োর এ্ই ধধযণ  িরকও মবচমলে করর 
েুলল। 
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তভররামিকা যখি োর িুখ খুলল, োর িুখ মের়ে এ্িি মবষ ঝররে লােল তয,  ি ভর়ে 
েু-ো মেমছর়ে তেল। 
 
তভররামিকা-তক তস? 
 
 ি–তস? েুমি কার কিা বলরে চাইছ? 
 
তভররামিকা–েেরারে অমিকুরণ্ডর ওেররর োরকর োরশ তয স্ত্রীরলাকমট বরসমছল? 
 
 ি ভাবরে িারক, তহিমরর়েটা হরব হ়েরো? মকন্তু তস তভররামিকার মক ক্ষমে কররে 
চাইরব? 
 
উচ্চকরে বরল ওরঠ, েুমি কার কিা বলছ? মিডরে হাডণকযাসল? তভররামিকা-মিডরে? 
তচৌরকা তেরহর তসই িমহলামটর কিা বলছ? 
 
-িা, আমি োর কিা বমলমি, তোিার স্ত্রীর প্রসরঙ্গও মকছু বলমছ িা। আমি তসই উিে 
শ়েোমিটার কিা বলমছ, শুধু োর িুখ তচর়েই েুমি আিারক আ  খামল হারে মেমরর়ে 
মেে। তোিার স্ত্রী-েুরত্রর সরঙ্গ অন্তে ধিমেকোর তকারিা ভাি তকাররা িা। েুমি ঐ 
স্ত্রীরলাকটার  িযই আিার প্রমে মবিুখ হে। 
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তভররামিকা উরঠ এ্রস  রির খুব কারছ োর ো তঘাঁরষ বরস েড়ল। আঠাররা িাস আরে 
ইংলযারন্ড আসার সি়ে তিরকই তোিার কিা তভরব চরলমছ, েুমি এ্ সরবর মকছুই  াি 
িা। আমি বামড় করার  িয এ্ই মবশ্রী িািটা তবরছ মিলাি েুমি তকারিামেি কেিা 
কররে োররব? আমি ত রিমছলাি তয, েুমি িারঝিরধযই এ্যাঙ্গকযারটলরের সরঙ্গ ছুমট 
কাটারে এ্খারি উেমিে হও। এ্খারি িাকরল তোিার সামন্নধয োব এ্ই আশা মির়েই 
এ্ই  া়েো়ে আিার বামড় করা। 
 
 ি–েেরারে োহরল েমরকেিা কররই এ্খারি হাম র হর়েমছল? 
 
তভররামিকা– ি, েুমি আিার! েুমি মচরকালই আিার মছরল! 
 
তভররামিকার সুন্দ্র িুখিণ্ডরল ছমড়র়ে েরড়মছল অেূবণ রূরের এ্ক েুযমে, অেুরন্ত খুমশ 
 িরক তস আমলঙ্গি করর বরস। বুরকর িরধয সর ারর তটরি এ্রি চুম্বি করর। 
 
 ি–আমি কারুর িই তভররামিকা।  ীবরি মক এ্খিও তস মশক্ষা েুমি োওমি তয, 
িািুরষর তেহ ও িরির অমধকারী তকউ হরে োরর িা? আমি যখি ব়েরস যুবা মছলাি, 
তসই সি়ে োরক ভারলারবরসমছলাি। আিার  ীবরির সরঙ্গ তোিারকও কারছ তেরে 
তচর়েমছলাি, মকন্তু েুমি েখি মেমরর়ে মের়েমছরল! 
 
তভররামিকা–আিার  ীবি এ্বং  ীমবকা তোিার তিরক অরিক তবমশ িূলযবাি মছল। তয 
তকউ ইরে কররলই ডািার হরে োরর! 
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 ি এ্কিা তশািার ের কু্রি হ়ে। েুমি মির রক যেটা অেযাশ্চযণ িরি কররা 
তভররামিকা, েুমি আসরল মক োই? 
 
তভররামিকা–েুমি বলরে চাইছ তয, আমি এ্খিও বৃরক্ষর চূড়া়ে আররাহর্ কররে োমরমি। 
হ়েরো এ্খিও োমরমি। মকন্তু এ্বার করব! মিশ্চ়েই করব! 
 
 ি মবেৃষ্ণার েৃমষ্ট মির়ে তভররামিকার মেরক োকাল।আমি িরিপ্রারর্ এ্কিা মবশ্বাস 
কররে োমর িা তয, েুমি বৃক্ষচূড়া়ে আররাহর্ কররব। তোিার িরধয এ্কটা ম মিরষর বড় 
অভাব তভররামিকা। আিার িরি কী হ়ে  ািরোিার োশমবক এ্বং মছমির়ে তিও়োর 
শমি হ়েরো আরছ–তিই শুধু প্রকৃে উোরো। 
 
তভররামিকা আর বরস িাকরে োরর িা, উরঠ েরড়। শান্তকরে তস বরল ওরঠ–আিারক 
েুমি েরিররা বছর আরের ‘আমিরে’ মেমরর়ে মের়েমছরল। আ রক আবার েুমি আিারক 
মেমরর়ে মেে। তোিার এ্ই করিণর  িয েুমি এ্কমেি আেরসাস কররব–েুঃখও তেরে 
োর, েরব তোিারক আমি েুঃখ মের়েই ছাড়ব,  ি। 
 
 ি উরঠ ের ার মেরক এ্মের়ে চরল। তস বরল, আমি যমে তোিার অন্তরর বযিা মের়ে 
িামক োর  িয আমি সমেযই েুঃমখে তভররামিকা। েুমি সমেযই সুন্দ্র, েুমি আিার 
যরিষ্ট মপ্র়ে, তোিারক আমি আরও এ্কবার ভারলাবাসোি! োর বলা তশষ হরল  ি 
তভররামিকারক চুম্বি করর। তভররামিকার হাে ধরর মিিমের সুরর বরল ওরঠ, িরি মকছু 
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তকাররা িা লক্ষ্মীমট, আিরা মক আিারের ভারলাবাসারক এ্ই সীিা েযণন্ত তররখ মেরে োমর 
িা? 
 
তভররামিকা–মবো়ে  ি, আিরা আিারের ভারলাবাসারক মঠক এ্ই  া়েোরেই তছরড় 
মেমে িা। এ্কমেি ওটারক তোিা়ে গ্রহর্ কররে হরব। আিার িরি হ়ে, এ্ই  েরে 
আমি যমে সব তিরক কাউরক তবমশ ঘৃর্া কমর তস েুমি–িািুষ তবাধহ়ে তকারিা িািুষরক 
এ্িি ঘৃর্া কররে োরর িা। 
 
 ি মিঃশরে ঘাড় িারড়। তস বরল, আমি েুঃমখে, মবো়ে তভররামিকা। 
 
বরির িরধয মের়ে  ি আবার মেরর তেল। সুইমিং েুরলর কারছ এ্রস তস এ্কটা তবরঞ্চর 
ওের বরস েড়ল। তভররামিকার সরঙ্গ তয বযবহার করররছ োর  িয তস তিারটই অিুেপ্ত 
ি়ে। তস আেি িরিই ভাবরে িারক, েক্ষোেশূিয ভারব বলরে তেরল তভররামিকা 
তিারটই ভারলা স্বভারবর ি়ে। বরাবরই োর হাবভাবটা এ্ইরকি। এ্খি োর িি েৃপ্ত 
এ্ই তভরব তয, তভররামিকার সরঙ্গ সিস্ত সম্পকণ তশষ করর এ্রসরছ, োর  ীবরি এ্টাই 
তবাধহ়ে সব তিরক ভারলা কা  যা তস কররে তেরররছ। সি়ে িাকরে িাকরে তস যমে 
সম্পকণ তছে িা করর তো, ভেবাি  ারিি অেৃরষ্ট মক ঘটরো! েরব এ্কটাই সুখ, 
অেীরের িােোশ তিরক এ্খি তস েুররােুমর িুি। োই িেুি ভারব।  ীবি শুরু করার 
বযাোরর োর আর তকারিা বাধা িাকরে োরর িা। এ্খি তস িুি মবহঙ্গ। কর়েকটা বছর 
োরক কেই িা েুঃখ-কষ্ট তভাে কররে হর়েরছ। িরি কখরিা শামন্ত ো়েমি। মকন্তু  াো 
মিঃস্বািণভারব োরক খুশী কররে, োর িরিারঞ্জি করার আশা়ে, কে িা আপ্রার্ তচষ্টাই 
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তস মেরির ের মেি করর চরলরছ।  ােণার বযাোরর তস োহরল আরের তিরক অরিক 
তবমশ সে়ে হরব। 
 
তহিমরর়েটারক তস আর মিযণােি কররব িা। শাসি করা যা়ে বরলই মক োরক শাসি 
করা উমচে?-তহিমরর়েটা তো তসরকি স্বভারবর তির়ে ি়ে। োর ওের মের়ে ঝড় বর়ে 
তেরলও মিশ্চল-মিির হর়েই তস োাঁমড়র়ে িারক, মবস্ফামরে তিরত্র তস এ্কিাই ভাবরে 
িারক। 
 
 ি ভারব, আমি মের়ে তহিমরর়েটার কারছ সব কিা খুরল বলব। হেচমকে হর়ে তস 
োকাল, অপ্রেযামশে তকারিা তছাট্ট শরে তস মবিে তবাধ করল। বরির িরধয তিরক 
গুমলর শে কারি আসমছল, তসই সরঙ্গ মছল বরির স্বাভামবক শে, োমখর কাকমল, োো-
ঝরার িৃেু ঝঝর শে, বাোরসর শ-শন্ আও়ো । মকন্তু এ্ই শরের আও়ো টা মছল 
অিয ধররির–ক্ষীর্ প্রর্ালীবি এ্কমট মটকমটক বমি। 
 
হঠাৎ করর মবেরের আশিা়ে  ি সচমকে হর়ে ওরঠ। কেক্ষর্ তস এ্ভারব বরসমছল? 
আধঘণ্টা? তকউ হ়েরো োরক লক্ষয করররছ। তকউ হ়েরো 
 
আবার তসই প্রর্ালীমবি মটকমটক্ আও়ো হা, তসই শে–মকন্তু তস কী কররব মকছুরেই 
তভরব োমেল িা, োই তস দ্রুেোর সরঙ্গ তকারিা ভূমিকা মিরে োরল িা। 
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মবির়ে োর তচাখ বড় হর়ে তেল, মকন্তু িুখ মের়ে তকারিা শে তবর করার িরো শমি 
োর মছল িা। 
 
গুমলর শরের সরঙ্গ সরঙ্গ  ি িামটরে লুমটর়ে েড়ল। হাে-ো এ্মলর়ে সুইমিং েুরলর 
মকিারর এ্রস োর তেহ অমবিযস্ত ভারব েরড় রইল। 
 
োর বুরকর মঠক বাি মেরকর এ্কটা কারলা োে তিরক ধীরর ধীরর রি মিঃসৃে হর়ে 
সুইমিং েুরলর কংমক্ররটর মকিারা তিরক মবনু্দ্ মবনু্দ্ করর িীল  রল এ্রস মিশরে লােল। 
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১১. 
 
হারমকউল ধেরট  ুরো তিরক সবণরশষ ধুরলাকর্ামট তঝরড় তেরল মেল। তস খুব 
যত্নসহকারর লািচি-োমটণর  িয তোষাক চমড়র়েরছ, োর তবশভূষা ভারলা হও়ো়ে িরির 
মেক তিরক তসও খুশী। তস  ািে, ইংলযারন্ডর গ্রারি রমববারর তকিি তোষাক বযবহার 
করা হ়ে, মকন্তু ইংররম  ধারর্ার বশবেণী তস ি়ে। োর কারছ শহরেলীর চেুরো অরিক 
তবশী েছরন্দ্র। ইংলযারন্ডর েলীর ভদ্ররলাক তস ি়ে। তস হারমকউল ধেরট! তস অবশয 
এ্টাই স্বীকার করর তয, েলীগ্রাি োর তকারিামেি েছরন্দ্র মছল িা। মকন্তু বেুরের 
অিুররাধ তস উরেক্ষা কররে োররমি বরলই মবশ্রািাোর মকিরে তস মেধা তবাধ কররমি। 
এ্ই মবশ্রাি আশ্রর়ের আকারটাই োর খুব েছন্দ্, আর তকারিা মবষর়ে োর আসমি তিই। 
তচৌরকা বারক্সর িরোই এ্ই বামড়টা, োমরোমশ্বণরকর েৃশযও খুব িরিারি, হারমকউল 
 ািরো তয, প্রাকৃমেক েৃশয যখি ভারলা তো হরবই–োরেও োর িি ওরঠ িা, কারর্ 
োছোলার মবিযারস োর রুমচ তকারিামেিই মছল িা–তকিি তযি বুরিা-বুরিা। োরছর 
োো ঝরারিারক তস ভারব তিাংরা স্বভাব–এ্ই  িযই তস োছ তেিি তকারিামেিই েছন্দ্ 
করর িা, েেলার োছরক তস বরোস্ত কররে োরর। এ্ই অবসর মবরিােরির 
তোোশ্রর়ের িরধয োর কারছ সব তিরক আকষণর্ী়ে হরলা–তছাট সবম র বাোিমট–
তবলম ়োরির িালী মভক্টররর মিেুর্ হরস্তর েমরেন্ন কা । ইমেিরধয োির়েস, িালীর 
স্ত্রী, সযরত্ন িামলরকর োকিমলর তসবা়ে মির রের আত্মমির়োে করররছ। 
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হারমকউল ধেরট সের ের া তেমরর়ে যা়ে, েীঘণশ্বাস তেরল আর এ্কবার মির র 
চকচরক  ুরোর াড়ার মেরক োকাল, োংশু-ধূসর হিবরেণর হযাাঁরটর সরঙ্গ তকারিা মিল 
হরে মকিা েুিরা়ে আরও এ্কবার েৃমষ্ট বুমলর়ে মিল, এ্বং রাস্তার এ্মেরক-ওমেরক 
োকারে িাকল। 
 
ডাভরকাট তেখার ের তস চিরক ওরঠ। ডাভরকাট এ্বং তরটরহভি প্রমেেন্দ্বী েুই 
মিিণাোর ধেমর। এ্কটা বারক্স ছাে মের়ে িািাধররির আধুমিক কলারকৌশরল বািারিা 
হর়েরছ তরটরহভি। অরধণক কাঠ বযবহার করর প্রাচীি যুরের সব কারুকাযণ তযি এ্কত্র 
করর েুমকর়ে তেও়ো হর়েরছ তছাট ডাভরকাট বামড়টারে। িযাশিাল িাট আর োর তবমশ 
মকছু কররে তে়েমি, োর কারর্, োরের িরি ভ়ে মছল, েলীর শ্রী এ্রে মবমিে হরে 
োরর। েুমট বামড় তযি মচন্তাশীল েুই বযমিমবরশরষর সৃমষ্টর েল। 
 
হারমকউল ধেরট আেি িরিই িহড়া মেরে শুরু করর তে়ে, তস কীভারব ‘হরলারে মের়ে 
উেমিে হরব। োর অ ািা মছল িারি, এ্কটু উেররর মেরক এ্কটা তেট এ্বং এ্কটা 
েিও আরছ। এ্ই েি সের রাস্তার চাইরে অন্তে আধিাইল েূরত্ব কমির়ে মেরে োরর। 
আেবকা়েো়ে েটু হারমকউল ধেরট েীঘণেিটা ধররই এ্মের়ে চলল এ্বং সের ের া 
মের়েই অন্দ্রিহরল প্ররবশ করল। 
 
সযার তহিমর এ্বং তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর বামড় ধেররটর এ্টাই তবাধহ়ে প্রিি আেিি। 
তযভারব মিিমন্ত্রে মবমশষ্ট অমেমিরের সের ের া মের়ে আসাটাই আধুমিক কারলর 
েযাশি। 
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মিিমন্ত্রে হর়ে ধেরট িরি িরি তবশ খুশীই হর়েমছল। োছাড়া, বােোে তিরক 
এ্যাঙ্গকযারটলরের ওেরই বরাবরই োর ধারর্া খুব ভারলা মছল, মবরশষ করর তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটরলর ওের। 
 
ঘমড়র কাাঁটা়ে কাাঁটা়ে সি়ে মিমলর়ে ধেরট এ্রস হাম র হল। তস যখি সের ের ার 
ঘন্টা়ে। হাে রাখল, ঘমড়রে েখি এ্কটা বা রে এ্খিও এ্ক মিমিট বামক। িরি িরি 
তস খুবই খুশী কারর্ সি়ে বুরঝই তস উেমিে হরে তেরররছ। এ্েটা েি তহাঁরট আসার 
 িয শরীরটা এ্কটু ক্লান্ত লােমছল, হাাঁটার বযাোরর তকারিামেিই অভযাস তিই। 
 
সুসমজ্জে তোষারক ো ি এ্রস ের া খুরল মেল, ধেরট িরি িরি তবশ খুশীই হ়ে। 
মকন্তু তযিি অভযিণিা তস িরি িরি আশা কররমছল, অভযিণিাটা তেিি ভারব িা তের়ে তস 
এ্কটু িুষরড় তেল। 
 
েৃহকত্রী সুইমিং েুরলর কারছ এ্কটা োবুরে আরছি, আেমি কী সযার কষ্ট করর এ্মেরক 
এ্কবার আসরবি? ো ি বরল ওরঠ! 
 
ইংরর রের বামড়র বাইরর বরস িাকার প্রবৃমত্ত তেরখ হারমকউল ধেরট বরং কু্ষব্ধই হ়ে। 
গ্রীিামধরকযর সি়ে এ্ই তখ়োল সহয করা তেরলও এ্ই তসরপ্টম্বররর তশরষ তস সুরযাে 
তকািা়ে! মেিটা়ে ঠান্ডার আরি  িাকরলও হাও়ো়ে তযি এ্কটা আদ্রণো–শররে প্রা়েই 
এ্িিটা তেখা যা়ে। এ্ই সি়েটা অমিকুণ্ড িুি বসবার ঘরটাই যরিষ্ট আরািো়েক। মকন্তু 
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েরামস  ািলা মের়ে এ্কটা িুি  া়েোর তভের মের়ে রকামর তেমরর়ে এ্কটা তছাট 
ের ার িরধয মের়ে বাোি োরছর তভের মের়ে তয রাস্তাটা মের়েরছ োরক তসই েরিই 
মির়ে যাও়ো হল। 
 
এ্যাঙ্গকযারটলরের বরাবরই অভযাস এ্ক ি অমেমিরকই মিিন্ত্রর্ করা এ্বং আবহাও়ো 
ভারলা িাকরল ককরটল োমটণও সুইমিং েুরলর োরশর োবুরেই অিুমষ্ঠে হ়ে। লাঞ্চ 
টাইরির সি়ে অবশয এ্কটা মেমরশ মিমিরট, োই এ্ সির়ের িরধয অমি়েিািুবেণী 
অমেমিও এ্রস উেমিে হরব। 
 
হারমকউল ধেররটর কারছ বযবিা তবশ ভারলা বরলই িরি হ়ে। মিরিরষর িরধয োর িরি 
হল তয, তযখাি তিরক তস শুরু করররছ তসখারি আবার মেরর যারব। 
 
মির র  ুরোর প্রমে অেযন্ত সেকণোর সরঙ্গ তস ো িরক মিঃশে অিুসরর্ করল। 
 
মঠক এ্ই সির়ে সািরির মেক তিরক এ্কটা মচৎকার তশািা তেল। এ্র িয ধেররটর 
মবরমি তবাধহ়ে আরও বহুগুর্ তবরড় তেল। এ্ই বযাোরটা োর কারছ খুবই অরযৌমিক 
অিুমচে িরি হরে িাকল। েরর যখি তস এ্ই অবিার কিা ভাবল, তসই সির়ে ভ়ে, 
হাোশা আর মবির়ে োরক আরষ্টেৃরষ্ঠ েমররবমষ্টে করর তররখমছল। তস শুধু এ্ইটুকু 
বলরে োরর তয, এ্ই বযাোরটা সমেযই অপ্রেযামশে। 
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হারমকউল ধেরট সুইমিং েুরলর চেুমেণরকর িুি িারি ো রাখরেই চিরক ওরঠ। তক্রারধ 
তস েখি শি কাঠ হর়ে তেরছ। ধেররটর িরি হ়ে, বাড়াবামড়র িাত্রাটা তবাধহ়ে এ্কটু 
তবমশ সীিা ছামড়র়ে যারে–হযাাঁ, খুব তবমশই িরি হরে। এ্যাঙ্গকযারটলরের তস এ্ে সস্তা 
িরির ভারব িা। অরিকেূর তহাঁরট আসা-বামড়রে মবিুখ হও়ো–এ্খি আবার তসই 
এ্কইরূরের বাহার। ইংরর রের সমেযই কী অরশাভি তকৌেুক। 
 
তস এ্ে ভীষর্ভারব তররে মের়েমছল এ্বং এ্িিভারব এ্কটা েমরমিমের সৃমষ্ট করা হর়েরছ 
এ্ই তকৌেুরকর িাধযরিই। 
 
তস তযি এ্কটা কৃমত্রি হেযাকারণ্ডর ধেশামচক েৃশয প্রেযক্ষ কররছ। েুরলর োরশ 
কৃমত্রিভারব সমজ্জে হর়ে েরড় আরছ এ্কমট প্রার্হীি তেহ, বাইরর তিরক হােটা এ্মলর়ে 
েরড়রছ এ্বং লাল প্রসাধি তযি কংমক্রট তিরক েুরলর িীল  রল েমড়র়ে েরড়রছ। 
িৃেরেহটা এ্ক সুেশণি েুরুরষর যার িস্তরক সুন্দ্র চুরলর তকশরাম । োর োরশই 
োাঁমড়র়ে আরছ িধযব়েসী তবাঁরট সুরডাল এ্ক স্ত্রীরলাক যার হারে ধরা মরভলবার। োর িুখ 
 ুরড় মবরা িাি অদু্ভে উোস এ্ক অমভবযমি। 
 
আরও মেি ি অমভরিো মছরলি। েূরর েুরলর মঠক ধারর োাঁমড়র়েমছল এ্ক যুবেী, যার 
িািার তকশ োঢ় বাোিী রো শররের োোর সােৃশয তটরি আিমছল, োর হারে ধরা 
মছল ঝুমড় ভরা ডামল়ো েুল। এ্কটু েূররত্ব লম্বা তেরহর এ্ক ি ভদ্ররলাকরক তচারখ 
েরড়মছল, েররি মছল মশকারীর তকাট। বনু্দ্ক হারে তস োাঁমড়র়েমছল। োর মঠক বািমেরক 
োাঁমড়র়ে আরছ এ্ক বারস্কট মডি হারে েৃহকত্রী, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল। হারমকউল ধেররটর 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

162 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

কারছ এ্কটা বযাোর েমরোর হর়ে মের়েমছল তয, সুইমিং েুরলর চেুমেণক তিরক অরিক 
রাস্তা এ্রস তসখারি মিরশমছল। বযাোরটা মছল মকছুটা োমর্মেক এ্বং মকছুটা কৃমত্রি। তস 
েীঘণশ্বাস তেরল। তস এ্খি কী কররব? োরা োর কাছ তিরক মক আশা মির়ে এ্রসমছল? 
তস মক এ্ই অেরাধ িরিপ্রারর্ মবশ্বাস কররব িা মবশ্বারসর ভাি কররব? তস মক হোশা 
িা ভ়ে প্রকাশ কররব? তস মক োর েৃহকেণারক বলরব, আঃ, ইহা খুব রির্ী়ে, আিার 
 িয আেিারা কী বযবিা মির়েরছি? 
 
আসরল, সিস্ত বযাোরটা ঘরটরছ অরিকটা মিরবণারধর িরোই। রািী মভরক্টামর়ো িামক 
বরলমছরলি, আিরা হামস-োিাসা-আিন্দ্টুকু েযণন্ত কররে োরলাি িা। ধেররটর িুরখ 
মঠক ঐ ভাষাই এ্রস উেমিে হর়েমছল, আমি ধেরট, তকৌেুক বা আিন্দ্ তবাধ অিুভব 
হ়ে িা। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল িৃেরেরহর মেরকই এ্মের়ে তেরলি। োরক অিুসরর্ কররে কররে 
ো ি ত ারর ত ারর মিশ্বাস তেলরে তেলরে এ্মের়ে যামেল। েুরলর অিযমেক তিরক 
েু ি তলাক এ্মের়ে আসমছল, োরা এ্খি মিকরট এ্রস োাঁড়া়ে। 
 
ধেররটর এ্কবার িরি হরলা, তস তযি ছা়োমচরত্রর ছমব তেখারিার উরেরশয এ্খারি হাম র 
হর়েরছ। মকন্তু েবু তস উেলমব্ধ করল, কৃমত্রিোর িরধযও এ্কটা সেয লুমকর়ে আরছ। 
 
মিরচ েরড় িাকা তলাকমটর মেরক োর তচাখ তেল, তস ভারলাভারব োরক প্রেযক্ষ করল 
িৃে, িা হরলও িৃরের সিাি। 
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মরভলবার হারে তয তলাকমট িৃেরেরহর োশমটরে এ্রস োাঁমড়র়েমছল, ধেরট এ্কবার োর 
মেরক োকাল। োর িুরখ অিুভূমের তলশিাত্র তিই–সমূ্পর্ণ উোস েৃমষ্ট। তিহােই এ্ক 
মিরবণারধর িেি িুখ করর তস োাঁমড়র়েমছল। 
 
তস ভারব, সমেয কী অদু্ভে! 
 
গুমল ছুাঁরড় তস মক সবমকছু হামরর়ে বরসরছ? সিস্ত আরবে এ্বং অিুভূমে মক মিঃরশষ হর়ে 
তেল? বেণিারি োর অবিা মক এ্কটা গুমলর িরোই িূলযহীি ও অসাড়? এ্খি হ়েরো 
োর হাবভাব ঐরকিটাই হর়ে মের়েরছ। 
 
েরর তস গুমলমবি তলাকটার মেরক এ্কবার েৃমষ্ট মেল। িৃেুযেিযাত্রীর হা-হা করমছল 
তচাখগুরলা। োর সুেভীর িীল তচারখ অমভবযমির এ্িি মবমচত্র রূে েুরট উরঠমছল তযটা 
েড়রে ধেররটর িরো তলারকরও অসুমবরধ হমেল, মকন্তু োরক তস েভীর সেকণো বা 
অবেমে বরলই বর্ণিা কররমছল। 
 
মকন্তু হঠাৎ করর ধেররটর িরি হরলা তয, এ্খারি উেমিে সব তলারকর িরধয এ্ক িরক 
তেরখই  ীবন্ত বরল িরি হমেল–তয তলাকমট িৃেপ্রা়ে োরক এ্ই িুহূরেণ প্রকৃে  ীবন্ত 
বরলই িরি হমেল ধেররটর।  ীবরির এ্িি সুন্দ্র অমভবযমি, এ্িি মিখুাঁে প্রকাশ এ্র 
আরে আর তকারিা তলারকর িরধয ধেরট প্রেযক্ষ কররমি। অিযসব অমভরিো তযি মববর্ণ, 
শ্রীহীি এ্বং ছা়োর িরো। মকন্তু প্রকৃে তলাক বলরে মছল এ্ই বযমিই। 
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 ি মক্ররটা িুখ খুলল এ্বং কিা বলল। োর স্বর মছল সবল, মবি়েহীি এ্বং েরকারী। 
তস বরল ওরঠ-তহিমরর়েটা 
 
এ্ই কিা বলার েরর োর তচারখর োো বুর  তেল, োর িািা োরশ ঝুরল েড়ল। 
 
হারমকউল ধেরট হাাঁটু তেরড় বসল, মিমশ্চে হও়োর েররই উরঠ োাঁড়াল। যন্ত্রচামলরের 
িরো মির র তোযারকর ধুরলা তঝরড় তস বরল ওরঠ, হা, তস আর তবাঁরচ তিই। 
 
ছমব তভরে তেল, তকাঁরে উঠল এ্বং িেুি রমিসম্পারে েুিেণমঠে হল। এ্খি োর িরধয 
প্রসু্ফমটে হল বযমিেে প্রমেমক্র়ো–খুব সাধারর্ েুে ঘটিাসিূহ। ধেরট মির র সম্বরে 
যরিষ্ট স াে মছল। কাি আর তচাখ তখালা তররখরছ–এ্ই েুরটার সাহারযযই তস সবমকছু 
মলমেবি কররছ। 
 
এ্কটা বযাোর তস লক্ষয করমছল তয, তলমড এ্যাকযারটরলর হাে তিরক মডরির ঝুমড়টা েরড় 
যামেল–োড়াোমড় করর এ্মের়ে এ্রস ো ি ধরর তি়ে। যন্ত্রচামলরের িরো ো িরক 
ধিযবাে  ামির়ে ইেস্তে হর়ে বরল ওরঠি,  ােণা 
 
মরভলবার হারে স্ত্রীরলাকমট িরড় চরড় বসল। তস োর চারোরশ সকরলর মেরক এ্কবার 
োমকর়ে মিল। তস কিা বলমছল–মকন্তু ভাষা মকছুই তবাধেিয হল িা–অমবিযস্ত কেগুরলা 
মবমক্ষপ্ত আও়ো  শুধু তশািা তেল। 
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তস বরল ওরঠ,  ি িারা তেরছ,  ি আর তবাঁরচ তিই। 
 
েমড়ৎেমেরে কটা চুরলর লম্বা যুবেীমট আমভ ারেযর ভমঙ্গরে এ্মের়ে এ্রস বরল ওরঠ, 
 ােণা, ওটা আিার কারছ োও। 
 
ধেরট তকারিারকি বাধা তেবার আরেই  ােণা মক্ররটার হাে তিরক মরভলবারটা মির়ে 
মিল। 
 
ধেরট োড়াোমড় বযবিা তিবার আশা়ে অগ্রসর হল। তস বরল ওরঠ, আেিার এ্িি করা 
তিাটই উমচে ি়ে িহাশ়ো। 
 
যুবেীমট োর কেস্বরর হঠাৎ চিরক যা়ে, োর হাে তিরক মরভলবারটা তসা া এ্রস 
েুরলর  রল েরড়। 
 
অেযন্ত অপ্রস্তুরের সরঙ্গই তস ওঃ!’ বরল ধেররটর মেরক ক্ষিাপ্রািণীর িরোই োমকর়ে 
রইল। েরর শুধু বলল, আমি মক এ্েই তবাকা! আন্তমরকভারব অমি েুঃমখে! 
 
মকছুক্ষরর্র  িয তকারিা কিা বলার ভাষা খুাঁর  তেল িা ধেরট। তস এ্কর াড়া  লভরা 
তচারখর মেরক এ্কেৃরষ্ট োমকর়ে রইল এ্বং তভরবও মিল, োর সািম়েক সরন্দ্হ অিূলক 
মকিা। তস আরস্ত আরস্ত ধীরর সুরি তকারিারকরি উচ্চারর্ করর, তকারিা ম মিস স্পশণ 
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করা তবাধহ়ে উমচে হরব িা। সবমকছু তযিি আরছ, মঠক তেিমি ভারব তররখ মেরে হরব–
েুমলস এ্রস স্বচরক্ষ তেখরব। 
 
সবার িরধয েখি চাো উরত্ত িা তেখা মেল–এ্কটা অস্বমস্ত তযি চামরমেরক ঘুরর তবড়ারে 
লােল। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল িৃেুস্বরর বরল ওরঠি, অবশয–আিার িরি হ়ে, হা, েুমলসই 
 
মশকারীর তকাট েররি তলাকটা বরল ওরঠ, আিার ভ়ে হরে, লুমস, এ্ই ঘটিাটা হ়েরো 
ঘটেই। 
 
তসই িীরবোর িরধযও েেশে এ্বং তোলিাল কারি এ্ল। তসই েি ধরর সার তহিমর 
এ্যাঙ্গকযারটল এ্বং মিডরে হাডণকযাসল হাসরে হাসরে এ্মেরকই এ্মের়ে আসমছরলি। 
 
েুরলর ধারর তলাকরের তেখািাত্র মেমি মবির়ে হেবাক হর়ে ম জ্ঞাসা কররলি বযাোর 
মক? কী হর়েরছ? 
 
োর স্ত্রী বলরলি,  ােণা–েরর োড়াোমড় করর বরল তেলরলি, আমি বলমছ– ি— 
 
হেবুমির িরো িুখ করর বরল ওরঠ, গুমল করর  িরক িারা হর়েরছ। তস আর তবাঁরচ 
তিই। 
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সকরল মবিে হর়ে োর মেক তিরক েৃমষ্ট মেমরর়ে মিল। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল োড়াোমড় করর বরল ওরঠি, আিার িরি হ়ে–এ্ই সির়ে  ােণার 
মের়ে শুর়ে েড়া উমচে। এ্খারি োাঁমড়র়ে িা তিরক আিারের সকরলরই উমচে বামড়র 
উরেরশয রওিা হও়ো। তহিমর েুমি আর ধেরট এ্খারি হাম র তিরক েুমলরসর  িয 
অরেক্ষা কররে োর। 
 
তসটাই বরং এ্কেরক্ষ ভারলা হরব। ো ি, েুমি বরং েুমলসরক এ্কটা তোি করর োও, 
যা যা ঘরটরছ ো বরল মেও, েুমলসরক এ্খারিই মির়ে আসরব। 
 
লম্বা তেরহর তলাকমট সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, এ্রসা  াো, এ্ই বরলই তস অিয স্ত্রীরলাকরের 
সরঙ্গ মির়ে চরল তেল।  ােণা তযি স্বরের তঘারর োরের অিুসরর্ করর এ্মের়ে চরলরছ। 
ো ি মকছুক্ষর্ োাঁমড়র়ে সকলরক যাবার মিরেণশ মের়ে মডরির ঝুমড় হারে মিঃশরে োরের 
অিুসরর্ করল। 
 
সযার তহিমর স্ত্রীর মেরক োমকর়ে ম জ্ঞাসা করর ওরঠি, এ্সব কী বযাোর? আসরল কী 
ঘরটরছ? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল মিমছমিমছ হাে-ো তিরড় অসহার়ের ভমঙ্গ কররলি। হারমকউল ধেরট 
িাধুযণ এ্বং আরবেি উেরভাে করমছল। 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি, মঠক কী ঘরটরছ আিার েরক্ষ বলা সম্ভব ি়ে, 
কারর্ িুরেী মির়ে আমি কার  বযস্ত মছলাি। তবমশ েূরর, ি়ে খুব কাছ তিরকই এ্কটা 
গুমলর আও়ো  কারি এ্রসমছল, েখি আমি এ্ই বযাোরটা সম্বরে মকছুই ভাবরে 
োমরমি, েরর েুরলর কারছ আসরে তচারখ েড়ল  রির মিির তেহ এ্বং  ােণা মরভলবার 
হারে োরশই োাঁমড়র়ে আরছ। এ্ইসি়ে তহিমরর়েটা এ্বং এ্ডও়োডণ তসখারি এ্রস 
উেমিে হল। 
 
েুরলর অিয প্রারন্ত তযখারি বরির রাস্তা েুরটা এ্রস এ্ক হর়েরছ, তসই িািটা মেমি আেুল 
মের়ে তেমখর়ে মেরলি। 
 
হারমকউল ধেরট এ্বার িুখ তখারল। তস  ািরে চা়ে, এ্রা কারা?  ি এ্বং  ােণা? আমি 
. মক  ািরে োমর? 
 
-হা, হা মিশ্চ়েই। এ্ই েুঘণটিার  িয কাররা সরঙ্গই আর েমরচ়ে হর়ে ওরঠমি।  ি হল 
মক্ররটা, ডািার মক্ররটা।  াো মক্ররটা োর স্ত্রী,  বারব বরল ওরঠি তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটল। 
 
তয স্ত্রীলরকামট মিরসস মক্ররটার বামড় তেরলি, েরব উমি তক? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, আিার খুড়েুরো তবাি, তহিমরর়েটা সযাভাররিক। 
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ধেররটর বাাঁ-মেক তিরক এ্কটা তোলিাল কারি আসরে লােল। ধেরট তভরব তি়ে, 
তহিমরর়েটার এ্টা বলা তবাধহ়ে উমচে ি়ে, তস অবশয ভমবেবয রূরেই ত রি তেরলরছ। 
 
িুিুিুণ তলাকটা ‘তহিমরর়েটা’ কিাটা তকারিাক্ররি উচ্চারর্ কররমছল। োর বলার কা়েোটা 
মছল সমেযই অদু্ভে…বলার ভমঙ্গটা এ্িি মছল তয েুররারিা অরিক কিা ধেরটরক িরর্ 
কমরর়ে তে়ে…এ্ই সির়ে এ্কটা ঘটিার কিা োর িরি েরড় যা়ে…এ্কিার অিণ কী? 
িৃেুযেিযাত্রী কী বলরে তচর়েমছল?..রহিমরর়েটারক  ি মক মকছু বলরে তচর়েমছল?…তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, ইমি আিারের এ্ক খুড়েুরো ভাই এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটল 
এ্বং মিস হাডণকযারসল। 
 
ধেরট িািা িে করর োরের সরঙ্গ েমরচ়ে েবণ সাররলি। মবকাররর িরো হামস হাসমছল 
মিডরের িুরখ, তস তকারিারকরি অমেকরষ্ট হামস েিি করর। সযার তহিমর বরল ওরঠি, 
আিার িরি হ়ে, আিার েরািশণ অিুযা়েী তোিারের এ্খি বামড় যাও়োই উমচে। আিার 
মিটার ধেররটর সরঙ্গ েু-এ্কটা মবষর়ে আরলাচিা়ে বসা প্রর়ো ি। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল মচমন্তেিুখ মির়ে োরের মেরক োমকর়ে রইরলি। মেমি বরল ওরঠি, 
 ােণা তবাধহ়ে শুর়ে েরড়রছ। এ্র তিরক তবমশ আর কী বলা তযরে োরর োরক? আিার 
মকছুরেই িািা়ে আসরছ িা। এ্রকি এ্কটা ঘটিা সমেয বড় এ্কটা ঘরট িা। তয স্ত্রী 
তলাক ঠান্ডা িািা়ে এ্ইিাত্র োর স্বািীরক খুি করররছ, োরক আর কী বলা যা়ে? 
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প্ররশ্নর  বারবর আশা়ে মেমি োর মেরক উেগ্রীব ি়েরি োমকর়ে রইরলি। েরর অবশয 
বামড় মেরর তেরছি। মিডরে োরক অিুসরর্ করররছ। 
 
ধেরট সযার তহিমরর সরঙ্গই তিরক তেল। 
 
তহিমর সবণপ্রিি কিা বলরলি, মেমি মকছুরেই তভরব উঠরে োররলি িা, কী বলা োর 
উমচে। মেমি সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি, মক্ররটা মিঃসরন্দ্রহ উেযুি বযমি–খুবই ভারলা 
এ্বং অেযন্ত উেযুি…। 
 
ধেরট আরও এ্কবার িামটরে েরড় িাকা প্রার্হীি তেহটার মেরক োকাল। োর এ্খি 
িরি হরে তয, িৃেরলাকমট এ্খিও  ীবন্ত তলাকরের তিরক অরিক তবমশ  ীবন্ত। তস 
এ্ই তভরব অবাক হ়ে তয, োর িারি তকি এ্িি ধারর্া হল! ভদ্রিুরখই তস তহিমররক 
বরল, এ্িি এ্কটা ঘটিা সমেযই বড় িিণামন্তক। 
 
সযার তহিমর বরল ওরঠি, এ্সব বযাোর সমূ্পর্ণ আেিার লাইরি েরড়, আিার লাইরির 
ি়ে। আিার তো তকবলই িরি হরে এ্রকি এ্কটা হেযাকারণ্ডর এ্ে কারছ এ্রস এ্র 
আরে তকারিামেি তবাধহ়ে আমসমি। আশা কমর, এ্েক্ষর্ ধরর আমি তয েরি তহাঁরট 
চরলমছ, তসটা মঠক েিই মছল। মক বরলি? 
 
ধেরট বরল ওরঠ, হা, মি়েিািুসারর মঠক বযবিাই তিও়ো হর়েরছ। েুমলসরক খবর তেও়ো 
হর়েরছ, যেক্ষর্ িা েুমলস এ্রস তেৌঁছরে, আিারের মকছুই করর্ী়ে তিই–শুধু এ্কটা 
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মবষর়ে লক্ষয রাখরে হরব তয, তকউ তযি িৃেরেহটার মিকরট িা তযরে োরর বা সাক্ষয 
প্রিারর্র অবলুমপ্তর তকারিা কারর্ িা ঘরট। 
 
তশষ শেটা উচ্চারর্ করার সি়েই ধেরট এ্কবার িৃেরেহটার মেরক েৃমষ্ট বুমলর়ে মিল, 
মরভলবারটা মঠক  রলর মিরচ কংমক্ররটর ওের েরড় আরছ, িীল  রল মকছুটা হ়েরো 
মবকৃে হর়েরছ। 
 
তস ভারব, তস বাধা তেবার আরেই েূরবণর প্রিার্ামে সব ক্ষমেগ্রস্ত হর়েরছ। মকন্তু িা–তসটা 
এ্কটা মিছক েুঘণটিা। 
 
সযার তহিমর মবরমির সুরর িৃেুকরে বরল ওরঠি, োহরল এ্কবার তভরব তেখুি, আিারক 
কী বযাোর িা সািলারে হরে? ঠান্ডা তবাধহ়ে এ্কটু তবমশ েরড়রছ, আসুি এ্খারি 
োাঁমড়র়ে িা তিরক োাঁবুর িরধয মের়ে বরং বমস। হাাঁড় কাাঁোরিা ঠান্ডা বহুক্ষর্ ধরর োর়ে 
এ্রস তঠকা়ে অেযমধক শীরে তস কাাঁেমছল, এ্ই প্রস্তারব োই তস সািরন্দ্ই রা ী হর়ে 
যা়ে। 
 
 োবুটা েুরলর মঠক োরশই মছল এ্বং োবু তিরক েুল, িৃেরেহটা এ্বং বামড় যাও়োর 
রাস্তা–তয েি মের়ে েুমলস আসরব, সবই তচারখ ধরা েড়মছল। 
 
োবুটা সুন্দ্রভারব তচ়োর-তটমবল মের়ে সমজ্জে এ্বং িেযোরির সুবরন্দ্াবস্তও এ্খারি 
ি ুে মছল। সুমচমত্রে তটমবরল তিরে িাস রাখা এ্বং োর োরশই মছল তশমর ইেযামে 
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িরের তবােল। ককরটল হও়োর এ্টাই মছল উেযুি িাি, এ্খারি ককরটল হও়োর কিা 
মছল। 
 
সযার তহিমর বরল ওরঠি, এ্কটু োি কররল তকিি হ়ে? িা িাক, েুমলস িা আসা েযণন্ত 
আিারের এ্খািকার তকারিা ম মিষই স্পশণ করা উমচে ি়ে। অবশয এ্ই কিকরি ঠান্ডা়ে 
এ্কটু মকছু োি িা কররল েুমলরসর খুব অসুমবধার কারর্ মকছু ঘটরব িা, েবু মকছু িা 
করাই সবমেক তিরক মিরােে। ো রির অবিা তেরখ িরি হরে তয এ্খিও ককরটরলর 
বযবিা করর উঠরে োররমি। তস তবাধহ়ে আেিারের প্রেীক্ষারেই বরস মছল। 
 
েু’ রি েুরটা কমঞ্চর তচ়োর অমধকার করর ের ার কারছ এ্রস বসরলি, েুমলরসর 
আমবভণারবর েৃশযটা যারে োরের তচারখ ধরা িা েরড়। 
 
োরা িীররব বরস রইরলি। এ্িিও অরিক সি়ে আরস, তকারিা মকছু বলার িরো 
ক্ষিো যখি িািুরষর িারক িা। 
 
ধেরট োবুর সবণত্র খুাঁর  খুাঁর  তবড়ারে, োর কারছ অস্বাভামবক ধররির মকছু ি রর 
েরড় মকিা। হঠাৎ োর েৃমষ্ট মের়ে েরড়, এ্কটা তচ়োররর তেছি মেককার তোষারকর 
েলরেরশর অংরশ–এ্কটা প্লযামটিাি েক্স। তস এ্ই তভরব অবাক হর়ে যা়ে তয, এ্টা কার 
হরে োরর। বাহযাড়ম্বরমপ্র়ে, আত্মপ্রচারকামর,  াাঁক িকমপ্র়ে তলাকরেরই এ্ই ম মিস 
িাকাটা স্বাভামবক। মকন্তু এ্েক্ষর্ েযণন্ত তস যারের েশণি করররছ এ্ ম মিষ োরের 
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িাকার কিা ি়ে। তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর কাাঁরধ এ্িি েোিণ তস কেিারেও আিরে োরর 
িা। 
 
এ্ই ম মিষটা হারে লাোর ের তিরক ধের তভেরর তভেরর মবিে তবাধ করর। 
আত্মপ্রচারর তিরি যারের সুখ এ্কিাত্র োরের কারছই এ্ই ম মিষটা িাকা স্বাভামবক। 
মকন্তু যারের তস তেখরছ, োরের কাররারই এ্িি স্বভারবর িাকা সম্ভব ি়ে। 
 
তহিমর বরল ওরঠি, আিরা মিশ্চ়েই ধুিোি কররে োমর। মেমি োর মসোরররটর তকসটা 
ধেররটর মেরক এ্মের়ে ধররলি। 
 
মসোররট তিও়োর আরে ধেরট এ্কবার মিঃশ্বাস তটরি তেখল–েরামস সুেে–োিী িূরলযর 
েরামস তসৌরভ। তস যারের এ্েক্ষর্ ধরর েীক্ষ্ণেৃমষ্টরে প্রেযক্ষ করররছ োরের কাররা 
তোষাক তিরকই এ্িি সুেে আসমছল িা। 
 
ধেরট তচ়োরর তহলাি মের়ে মসোরররট অমিসংরযাে করার সির়েই োর েৃমষ্ট চরল যা়ে 
তচ়োররর মঠক োরশই এ্কটা তছাটিারের তটমবরলর ওের। কেগুরলা তেশলাই–তিাট ছটা 
তেশলাই। 
 
ধেরট খুব অবাক হ়ে–োর ধারর্া এ্গুরলা তিরকই তস হ়েরো তকারিা অ ািা বযাোর 
ত রি যারব। 
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১২. 
 
 তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, ঘমড়রে এ্খি আড়াইরট। বসার ঘরর মিডরে এ্বং 
এ্ডও়োডণরক সরঙ্গ মির়েই বরসমছরলি। তেছি তিরক যার তহিমরর েড়ার ঘর তিরক 
কিাবােণার আও়ো  কারি আসমছল। হারমকউল ধেরট, সযার তহিমর এ্বং ইিসরেক্টর 
গ্রযাঞ্জ তসখারি উেমিে মছরলি। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ এ্ক েীঘণ মিশ্বাস তেরল বরল ওরঠি, আমি এ্খিও এ্টাই 
তভরব চরলমছ লারঞ্চর  িয এ্ বযাোরর কাররা উরেযাে তিও়ো উমচে। মকছুই ঘরটমি, এ্ই 
িরি করর ডাইমিং তটমবরল লাঞ্চ তখরে বরস তেরল বড় মিষু্ঠরো হরব এ্ মবষর়ে তকারিা 
সরন্দ্রহর অবকাশ তিই। 
 
মকন্তু অিয মেকটা তেখারও প্রর়ো ি আরছ। ধেরটরক তো লারঞ্চর  িয এ্খিই মিিন্ত্রর্ 
করা হর়েমছল–তস হ়েরো কু্ষধােণ তেরটই বরস িাকরব। োছাড়া,  রির মিহে হও়োর 
ঘটিা আিারের মিকট যেটা হৃে়েমবোরক োর কারছ েেটা িাও হরে োরর। আমি 
অবশয মির র আহার মির়ে ভাবমছ িা, মকন্তু সারাটা মবকাল মশকার করর তহিমর এ্বং 
এ্ডও়োরডণর কু্ষধােণ হও়োটাই স্বাভামবক। 
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এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, লুমস আিার  িয অযিা মচন্তা তকাররা িা। 
 
 েুমি তো বরাবরই মবচার-মবরবচিা করর কা  কররা, এ্ডও়োডণ, তোিার কিা িা হ়ে 
তছরড় মেলাি–মকন্তু তডমভড–আমি েেরারে মডিাররর সি়ে লক্ষয কররমছ তয, তস ভারলাই 
তখরে োরর। যারের িমস্তরের কা  তবমশ হ়ে োরের তবমশ েমরিার্ খারেযরও প্রর়ো ি 
হ়ে। হা। হযাাঁ, ভারলা কিা, তডমভড তকািা়ে? তেখমছ িা তো। 
 
মিডরে বরল ওরঠ, তস এ্ই ঘটিা তশািার ের তসা া মির র ঘরর চরল তেরছ। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, হযাাঁ, োর মচরকালই হাভভাবটা এ্ইরকি, এ্সব বযাোরর 
তস বড্ড মবরি হ়ে। অবশয হেযাকাণ্ড মবরমিকর বযাোরও বরট–এ্ই বযাোরর সন্ত্রস্ত হর়ে 
েরড় চাকররর েল, সব কার  অরোছারলা ভাব! আিারের লারঞ্চ হাাঁরসর িাংরসর বযবিা 
করা হর়েমছল –তসৌভারেযর মবষ়ে এ্টাই তয, ওটা ঠান্ডা তখরেও সুস্বােু লােরব।  ােণার 
 িয কী বযবিা কররছ? এ্কটা মকছুর িং সুযে? 
 
সমেযই, লুমস বড়ই অিািুষ।–মিডরে িরি িরি ভাবরে িারক। মকছুক্ষর্ ের তস 
আেিিরিই িুমির অিুসোরি তিরি েরড় ি়েরো লুমস সবই ভারব সব ম মিষ গ্রহরর্ 
বযমিে হর়েও সকরলর কিাই তভরব চরলরছ। চাকররের কার  ত্রুমট-মবচুযমে, খাও়োর 
 িয মচন্তা, কু্ষধার উরদ্রক ইেযামে সকল মবষর়ে উেমিে সবাই িরি িরি ভাবরছ–মকন্তু 
লুমস সবার িরির ভাবরক ভাষা়ে রূোন্তমরে কররছ। এ্ই িুহূরেণ তস মির র কু্ষধােণ এ্বং 
তভেরর তভেরর অসুি তবাধ কররছ। 
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আসরল তয সিসযাটা এ্খি স্ত্রীরলাকরের মিকট সমু্মখীি হর়েরছ যারা োরক তবচারী  ােণা 
বরল ভাবে, আ  তস খুরি-আসািী! সমেযই মবেজ্জিক-মবভ্রামন্তকর েমরমিমে। এ্কবারকয 
সকরলই মবিে। 
 
মিডরে ভারব, অিয তলারকর তক্ষরত্র যমে এ্িিটা ঘটরে োরর, েরব আিারের িরো 
িািুরষর  ীবরি এ্ই ঘটিা ঘটরে োরর িা? 
 
তস এ্ডও়োরডণর ঘররর মেরক এ্কবার োকাল। তস ভারব, এ্ডও়োরডণর িরো িািুরষর 
এ্িিটা কখরিাই হরে োরর িা। এ্ডও়োডণরক োর িা়ো হ়ে। তস কে শান্ত, মবচার-
বুমিশীল, ে়োলু এ্বং ভদ্র। 
 
ো ি ঘরর প্ররবশ করর েৃহকত্রীর উরেরশয বরল ওরঠ, িহাশ়ো খাবার তটমবরল আমি 
সযান্ডউইচ এ্বং কমে তররখ মের়েমছ। 
 
ওঃ, তোিারক ধিযবাে ো ি! 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, ো ি সমেযই অবাক করর তে়ে। আমি ওরক ছাড়া এ্ক 
িুহূেণ চলরে োমর িা, তস িা িাকরল আিার তয কী উো়ে হরব। ো ি মঠক সি়ে িরো 
োর কা  করর যা়ে। সযান্ডউইচ-লারঞ্চর-ইেযিুরূে এ্বং এ্রে হৃে়েহীিোরও তকারিা 
কারর্ ঘটরে োরর িা। আিার বিবয মক তোিারের তবাধেিয হর়েরছ? 
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মিডরে হঠাৎ করর তকাঁরে ওরঠ, োর োল তবর়ে েমড়র়ে েড়রে িারক মবনু্দ্ মবনু্দ্ অশ্রু। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল অবাক হর়ে আেি িরিই মবড়মবড় কররে িারকি, মেমি বরলি, মপ্র়ে 
তবািমট, েুমি তবাধহ়ে এ্কটু বাড়াবামড় করর তেলছ। 
 
এ্ডও়োডণ তসাো়ে এ্রস মিডরের োরশ বরস োর কাাঁরধ হাে রারখ। তস সান্ত্বিার সুরর 
বরল ওরঠ, ধধযণ হামরও িা, মিডরে। এ্ডও়োরডণর কাাঁরধ িুখ লুমকর়ে হােুস ি়েরি 
অমবরাি ধারা়ে তচারখর  ল তেলরে িারক মিডরে। োর িরি েরড় যা়ে এ্কবার 
আইন্সউইক-এ্ বড়মেরির ছুমটরে োর শশক িারা তেরল এ্ডও়োডণ োরক কেই িা 
প্ররবাধ মের়েরছ। 
 
এ্ডও়োডণ ধীরর ধীরর বরল ওরঠ, এ্কটা বড় আঘাে তস তের়েরছ। োরক এ্কটু িযামন্ড 
তেও়ো যা়ে মক, লুমস? 
 
তবাধহ়ে খাবার তটমবরল োও়ো যারব। আমি মঠক কররে…তহিমরর়েটা ঘরর ো রাখরেই 
কান্না়ে তস তভরে েরড়। মিডরে চুেচাে বরসমছল। োর িরি হল, এ্ডও়োডণ কাঠ হর়ে 
শান্ত িরি িীররব বরস আরছ। মিডরে ভারব, তহিমরর়েটার িরির কী অিুভব? তস 
তভরবমছল তয, তস োর মেমের িুরখর মেরক তচাখ েুরল োকারে োররব িা–মকন্তু তসরকি 
তকারিা মকছুই েৃমষ্টরে েড়ল িা। তহিমরর়েটার িুরখ মবনু্দ্িাত্র েমরবেণি তেখা তেল িা। 
তস েীপ্তকরে িািা উাঁচু করর এ্রস প্ররবশ করল, োর িুরখ মববর্ণোর মচহ্ন িাত্র তিই, 
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বরং চােুরযণর ছােটাই েমরসু্ফট। োরক তেরখ তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, ওঃ েুমি 
এ্রসছ, তহিমরর়েটা? তোিার কিাই বরস আমি ভাবমছলাি। েুমলস, তহিমর আর ধেররটর 
সরঙ্গ বরস কিা বলরছ।  ােণারক েুমি মক মেরে তেররছ? িযামন্ডং অিবা চা এ্বং 
অযাসমেমরি? 
 
আমি োরক এ্কটু িযামন্ড এ্বং েরি  রলর এ্কটা তবােল মের়ে এ্রসমছ। 
 
সম্মমের সুরর তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, ভারলা কা  কররছ–এ্ই  িযই তোিারক 
োট-এ্ইড ক্লারসর বলা তযরে োরর। আঘারের  িয েরি  রলর তবােল–িযামন্ড ি়ে 
কারর্ এ্রে এ্কটা প্রমেমক্র়ো হ়ে–েরব  াোর কারছ ওটা তকারিা আঘাে ি়ে–আমি 
মঠক বলরে োমর, িা, স্বািীরক হেযা করার ের স্ত্রী-িরির তয কী অিুভূমে হ়ে–এ্টা 
এ্িিই এ্কটা িরির বযাোর যা তকউ ভাষা মের়েও বযি কররে োরর িা–েরব আর যাই 
তহাক–এ্টা তেিি তকারিা আঘাে ি়ে, এ্রে অবাক হবার মকছু তিই। 
 
তহিমরর়েটার স্বর বররের িরোই শান্ত মহি শীেল, ঘররর গুরিাট ভাব তযি এ্ক লহিা়ে 
েূর করর তে়ে। 
 
তস বরল ওরঠ, তোিরা সকরল এ্েটা ত ার মের়ে কী করর বলছ তয  ােণাই  িরক হেযা 
করররছ? 
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ক্ষর্কারলর  িয সবাই চুেচাে। েমরমিমের েমরবেণিটাও তযি মিডরের েৃমষ্টরে এ্ড়া়ে 
িা। হেবুমি–অস্পষ্টো–সরন্দ্হ এ্বং অিুসমেৎসা সবগুরলাই তযি সমম্মমলে হর়ে ঘরি়ে 
মবরা  করররছ। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি, আিারের তো তেরখশুরি োই িরি হরে। 
তোিার িরি কী হরে? 
 
তহিমরর়েটা সিরবেিার সুরর এ্টাই তবাঝারে চাইরছ তয, এ্িিটা মক অসম্ভব ি়ে তয, 
 াো েুরলর কারছ এ্রস তেরখ  ি িুখ িুবরড় েরড় আরছ, মরভলবারটা তসই সির়েই 
হ়েরো তস িামট তিরক েুরল হারে মির়েরছ। অিবা েখিই হ়েরো তসখারি এ্রস 
োাঁমড়র়েরছ? 
 
েূিরা়ে মেরর আরস তসই িীরবো। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি,  াোর মক ঐ এ্কই 
বিবয? 
 
তহিমরর়েটা শুধু বরল, হযাাঁ। 
 
ওটা সরল স্বীকৃমে কখরিাই ি়ে। োর তেছরি মিশ্চ়েই তকারিা শমি লুমকর়ে আরছ। মঠক 
মরভলবাররর গুমলর িরো। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল উেরর তোরলি, েরর স্পষ্ট অসঙ্গমের 
সরঙ্গই অবশয বরল ওরঠি, খাবার ঘরর সযান্ডউইচ এ্বং কমে েুই আরছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

180 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

তখালা ের া মের়ে প্ররবশ করর  াো অিুির়ের স্বরর বরল ওরঠ, আমি আর ঘরর শুর়ে 
িাকরে োরমছ িা–আিার তভের এ্কটা অমিরো–আমি ভ়োিক… 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি, তবচারা মপ্র়ে  ােণা। মেমি ত ার মের়ে 
েীপ্তকরে কিাগুরলা বলমছরলি বরট, েরব কিাগুরলা অিণহীি িরি হল। 
 
এ্ডও়োডণ কোরলর উেররর অমবিযস্ত চুলগুরলা সমরর়ে মের়ে উেভ্রারন্তর িরো মবড়মবড় 
কররে লােল। 
 
–আমি–আমি এ্কটু এ্কটু হ়েরো উেলমব্ধ কররে োরমছ। আমি স্বরেও ভাবরে োমর 
িা–এ্খিও ভারলাভারব বুরঝ উঠরে োমরমি তয বযাোরটা মক সমেয?– ি িৃে? তস এ্কটু 
তকাঁরে ওরঠ, তক োরক তিরররছ? তক োরক এ্িি মিষু্ঠরভারব িাররে োরর? 
 
সযার তহিমরর ঘররর ের া খুরল যা়ে। ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জরক সরঙ্গ মির়ে মেমি ঘরর 
েুকরলি। লম্বা-বমলষ্ঠ সুেমঠে ি বুে তেরহর অমধকারী গ্রযাঞ্জ। োর তোাঁে ত াড়া মিরচর 
মেরক বাাঁকারিা– অিণাৎ মঠক তযি েুঃখবােী তোাঁে। 
 
তহিমর লুমসরক তেমখর়ে বরল ওরঠি, এ্ই আিার স্ত্রী ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ। ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ 
িে িুরখ িিস্কার  ামির়ে বরল ওরঠ, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল, আমি মিরসস মক্ররটার সরঙ্গ 
েুরটা কিা বলরে োমর কী-তলমড এ্যাঙ্গকযারটল তসাো়ে উেমবষ্ট  াোরক তেমখর়ে মেরলি। 
মিরসস মক্ররটা? 
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 ােণা উৎসারহর সরঙ্গ বরল ওরঠ, হযাাঁ, মিরসস মক্ররটা আমি। 
 
–আেিারক বযিা তেবার তকারিা বাসিা আিার তিই, েরব চাকমর-টাই এ্িি, আমি 
আেিারক এ্ই বযাোরর মকছু প্রশ্ন কররে চাই। আেমি চাইরল সমলমসটাররক উেমিে 
রাখরে োররি– 
 
সযার তহিমর সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি, তসটা তবাধহ়ে এ্কেরক্ষ ভারলা হ়ে  ােণা— 
 
–তস োড়াোমড় বাধা মের়ে বরল ওরঠ, সমলমসটার? সমলমসটার আবার তকি। সমলমসটার 
তকিিভারব  ািরব তয  রির িৃেুয কীভারব হর়েরছ? 
 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ এ্কটু কাশরলি। সযার তহিমর মকছু বলরে চাইমছরলি। তহিমরর়েটা এ্ই 
সির়ে বরল ওরঠ, আ  সকারল কী ঘরটরছ, ইন্সরেক্টর তসটা  ািরে চাইরছি। 
 
 াো োর মেরক মেরর মবির়ের সুরর বরল ওরঠ, আোরোড়াই এ্টা এ্কটা মিছক 
েুঃস্বে–বাস্তব ি়ে! আমি–আমি–আমি এ্কমবনু্দ্ তচারখর  ল তেলরে োরমছলাি িা বা 
অিয মকছু করার িরো ক্ষিো েখি মছল িা। কাররা েরক্ষই তবাধহ়ে এ্ই অবিা়ে মকছু 
করা সম্ভব ি়ে.. 
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গ্রযাঞ্জ সান্ত্বিার সুরর বরল ওরঠ, আঘাে তেবার  িযই তবাধহ়ে এ্টা ঘরটরছ মিরসস 
মক্ররটা। 
 
 াো-হযাাঁ, হযাাঁ, তবাধহ়ে োই। এ্টা সমেযই খুব আকমিক, আমি ঘর তছরড় তবমরর়ে েি 
ধরর সুইমিং েুরলর মেরক…। 
 
গ্রযাঞ্জ–কটার সি়ে, মিরসস মক্ররটা? 
 
 াো–এ্কটার আরে হরব হ়েরো–এ্কটা বা ার মিমিট েুই আরে, ঘমড়টা েখি আমি 
তেরখমছলাি। তসখারি তেৌঁরছ সমেযই তচারখ েরড়  রির মিপ্রার্ তেহ, কংমক্ররটর ধারর 
ররি তভরস যারে… 
 
গ্রযাঞ্জ–গুমলর শে মক আেিার কারি এ্রসমছল? 
 
 ােণা-িা-িা–আমি  ামি িা। আমি শুরিমছলাি, সযার তহিমর এ্বং মিটার এ্যাঙ্গকযারটল 
মশকাররর উরেরশয তবমরর়েরছি…আমি…আমি শুধুিাত্র  িরক তেরখমছ 
 
গ্রযাঞ্জ–হযাাঁ, মিরসস মক্ররটা? 
 
 ােণা– ি, রি এ্বং োরশ েরড় িাকা এ্কটা মরভলবার। মরভলবারটা আমি িামট তিরক 
েুরল মির র হারে মির়েমছলাি। 
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গ্রযাঞ্জ-তকি? 
 
 াো–আিারক িাে কররবি। 
 
 গ্রযাঞ্জ–মিরসস মক্ররটা, আেমি মরভলবারটা েুলরে তেরলি তকি? 
 
 াো–আমি মির ও মঠক বলরে োরব িা। 
 
 গ্রযাঞ্জ–ওটারে হাে তঠকারিা আেিার তবাধহ়ে উমচে হ়েমি। 
 
 ােণা–আিার উমচে হ়েমি? উোস তচারখর েৃমষ্ট িুরখর মবিূঢ় ভাব  ােণার। মকন্তু আমি 
ধররমছলাি। ওটা আমি আিার মিরােে আশ্রর়ে হারের িরধয তররখমছলাি।  ােণা মির র 
হারের মেরক এ্কবার োকাল, এ্খিও তযি-মরভলবারটা োর হারের িরধযই ধরা আরছ। 
 
তস োড়াোমড় ইন্সরেক্টররর মেরক োকাল, োর কেস্বর হঠাৎ করর তকিি তযি েীি হর়ে 
উরঠরছ–েরব মিোরুর্ িিস্তােেূর্ণ।  িরক তকই বা িাররে োরর? তকউ োরক িাররে 
চাইরব িা। তস মছল–মিোন্তই সাধামসরধ ভারলা িািুষ। এ্ে ে়োলু–এ্ে–এ্ে স্বািণশূিয 
অরিযর  িয তস মির রক উ াড় করর মেরে োরে। সকরল োরক ভীষর্ ভারলাবাসে 
ইন্সরেক্টর। তস এ্ক ি অদু্ভে প্রকৃমের মচমকৎসক মছল। সকল স্বািীরের িরধয সরবণাত্তি 
এ্বং ে়োর অবোর। এ্টা এ্কটা মিছক েুঘণটিা–মিশ্চ়েই মিশ্চ়েই! 
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তস এ্কটা হাে তছাড়। তয-তকারিা তলাকরক এ্কবার ম জ্ঞাসা করর তেখুি ইন্সরেক্টর। 
 িরক তকউ িাররে চা়েমি। তচর়েরছ মক? সকরলর কারছ তস আরবেি  ািা়ে। 
 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ োর তিাটবই বে করল। শুধু বরল, সহরযামেো করার  িয সমেয 
ধিযবাে, মিরসস মক্ররটা। গ্রযাঞ্জ আরবেহীি করে বরল ওরঠ, আোেে এ্রেই কা  চরল 
যারব। 
 
হারমকউল ধেরট এ্বং গ্রযাঞ্জ বাোি বরির িরধয মের়ে সুইমিং েুরলর মেরক ধীর েেির  
অগ্রসর হল।  ি মক্ররটার প্রার্হীি-মিঃসাড় তেরহর তোরটা তোলা হল, িাে-ত াক করা 
হল, েরক্ষা-মিরীক্ষা করর মবস্তামরে সবমকছু মলমেবি করা হল। এ্ই সবমকছুই েুমলস 
সার ণি করর তেরছ, েরর িৃেরেহ িরেণর উরেরশয োঠারিা হল। ধেররটর সুইমিং 
েুলটারক তেরখ সমেয কী মিরেণাষ িরি হমেল! োর িরি হল, এ্খািকার সবমকছুই আ  
েরল, এ্কিাত্র  িরকই েরল-এ্ তেলা যা়ে িা। তয িৃেুযর িধয মের়েও উরেশয-মিষ্ঠ 
এ্বং বাস্তুোমন্ত্রক। সুইমিং েুল আ  আর তিহােই এ্ক েুল ি়ে–তসটা আ  এ্িি 
এ্কটা িারি মবখযাে হর়ে উরঠরছ তয এ্ইিারি  ি মক্ররটার তেহ শাম়েে আরছ, োর 
তেহ তিরক রি মিেণে হর়ে েুরলর ধারর কংমক্রটরক মভম র়ে মের়েরছ এ্বং সবরশরষ 
েুরলর িীল  রল এ্রস মিরশরছ। েুরলর কৃমত্রি িীল  ল। কৃমত্রিো সবণত্রই েমরবযাপ্ত। 
 
কৃমত্রিো শেটারক ধেরট তযি আাঁকরড় ধরর। স্নারির েরর সুযট েরা এ্ক ি তলাক এ্রস 
মরভলবারটা েুল তিরক েুরল ইন্সরেক্টররর হারে  িা করর। 
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তস বরল ওরঠ, আেুরলর ছাে েরীক্ষার আর তকারিা সুরযাে তিই, অবশয এ্খারি োর 
প্রর়ো িও তিই বলরলই চরল। মিরসস মক্ররটা মির র হারে এ্টা ধররমছরলি, োই িা 
মিটার ধেরট? 
 
ধেরট-হযাাঁ। 
 
গ্রযাঞ্জ–মরভলবারটা সিািকরর্ করা হরলা মেেী়ে কা । আিার িরি হ়ে তহিমর, 
আিারের  িয ইরে কররল োই কররে োররি, োর কাছ তিরকই ওটা সংগ্রহ করররছ। 
ম মিষটা এ্খি েমরোর হও়ো প্রর়ো ি। েুরলর িীচ তিরক তয েিটা এ্রসরছ তসটা 
তসা াসুম  োিণ তিরক। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল ঐ েি ধররই এ্রসমছরলি। অিয েু’ ি 
মিটার এ্ডও়োডণ এ্বং মিস সযাভাররিক–বি তিরক এ্রসমছরলি মঠকই মকন্তু এ্করত্র 
আরসিমি। এ্ডও়োডণ এ্রস উেমিে হর়েমছরলি বাাঁ-মেরকর েি ধরর এ্বং এ্ই েিটাই 
উেররর মেরক েরলর বাোরির িরধয মের়ে চরল তেরছ। মকন্তু আেমি যখি এ্খারি 
এ্রলি েখি োরা েুরলর ধার তঘাঁরষ এ্কটু েূরর উভর়েই োাঁমড়র়ে মছরলি, োই িা 
মিটার ধেরট? 
 
ধেরট-হযাাঁ। 
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গ্রযাঞ্জ–এ্ই েিটা োবুর োরশ তোোর তলি বরাবর চরল মের়েরছ। মঠক আরছ–আসুি, 
আিরাও িা হ়ে ঐ েরিই যাই। েি চলরে চলরে গ্রযাঞ্জ মিমলণপ্ত ভারব মির র অমভজ্ঞো 
এ্বং েুঃখবাে মির়ে িন্তবয কররমছরলি। 
 
মঠক এ্রকিটা িা হরলও প্রা়ে ঐ ধররির এ্কটা ঘটিা েে বছর ঘরট মের়েমছল 
আশামরর র কারছ। ভদ্ররলাক অবসরপ্রাপ্ত সািমরক মবভারের এ্ক ি–উরলখরযােয 
চাকমর  ীবরির কৃমেত্ব স্ত্রী খুব ভারলা, শান্ত, সুন্দ্রী, েুররারিা ভাবধারার িািুষব়েস প্রা়ে 
োঁ়েষমট্টর িরো। এ্কমেি স্ত্রী ভদ্ররলারকর চাকমর করার সি়েকার মরভলবারটা মির়ে 
এ্রস বাোরি ভদ্ররলাকরক গুমল করর তিরররছি মঠক এ্িিমট ভারব। অবশয এ্ই ঘটিার 
তেছরি অরিক মকছু রহসয লুমকর়ে মছল, এ্টা অবশয আিারের খুাঁর  বার কররে হর়েরছ। 
প্রিরি অবশয ভাওো তেবার উরেরশয িািা েে তশািারিা হর়েমছল–আিরাও তসটা বাহযে 
মবশ্বাস করর তভেরর তভেরর অিুসোি চামলর়ে আসল বযাোররর সোি তের়ে তেলাি। 
 
ধেরট–আেিারা মক োহরল এ্টাই তিরি মির়েরছি তয, মিরসস মক্ররটাই োর স্বািীরক 
হেযা করররছি? 
 
গ্রযাঞ্জ—(অবাক মবির়ে োমকর়ে) আেমি মক োহরল এ্টা িি তিরক িািরে োররছি িা? 
 
ধেরট–অবশয অসম্ভব মকছুই ি়ে! আবার মিরসস মক্ররটা মির র িুরখ যা বলরছি ো 
সেয হরলও হরে োরর। 
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গ্রযাঞ্জ মিঃশরে ঘাড় িারড়ি। হযাাঁ, ো হরে োরর। মকন্তু েরে তস-রকি তকারিা ত ার 
তিই–বড়ই ক্ষীর্। োছাড়া তসখারি উেমিে এ্কবারকয সকরলই স্বীকার করররছি তয, 
মেমি হেযা করররছি। আিারের তিরক োরের েরক্ষই তবমশ  ািা সম্ভব। 
 
গ্রযাঞ্জ সািীর িুরখর মেরক অদু্ভে েৃমষ্টরে োকারলা। ম জ্ঞাসা করল, আেমি যখি এ্রলি, 
মিরসস মক্ররটারক তেরখ আেিার কী িরি হ়ে িা তয, মির র কা  মেমি ভারলাভারবই 
সিাপ্ত কররে তেরররছি? 
 
ধেরট আেি িরিই  াল বুিরে িারক…েি ধরর এ্রস…োরশ োরশ এ্মের়ে চরলরছ 
ো ি.. ােণা মক্ররটা স্বািীর িৃেরেরহর োরশ চুেচাে োাঁমড়র়ে…হারে মরভলবার, তচারখ 
উোস করা েৃমষ্ট..হা হরে োরর…মিটার গ্রযাঞ্জ যা ভাবরছি ো ঘটরলও ঘরট িাকরে 
োরর..প্রািমিক ধারর্া অবশয োই…হযাাঁ, মকন্তু েুররাটা ি়ে…আবার আসল বযাোর 
োকবার তচষ্টাও হরে োরর… সবই হ়েরো সম্ভব…। 
 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ এ্টাই  ািরে চাি তয,  ােণা মক্ররটার িুরখর তচহারা তস সি়ে মঠক 
তকিি হর়েমছল। 
 
ধেররটর এ্বারর সমেযই অবাক হবার োলা। োর এ্েমেিকার অেরাধ শাখার কার র 
অমভজ্ঞো়ে তস তকারিামেি এ্িি অদু্ভে স্ত্রীরলারকর িুরখািুমখ হ়েমি তয, সরব িাত্র োর 
স্বািীর প্রার্ মির়ে এ্রস োাঁমড়র়ে আরছ। এ্িি অবিা়ে এ্ক ি স্ত্রীরলারকর িুরখর ভাব 
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তকিি হও়ো উমচে? মব ম়েিী, ভীো, আত্মেৃপ্তা, হেবুমি, শূিয েৃমষ্ট? হ়েরো এ্গুরলার 
তয-তকারিা এ্কটা হরব। 
 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ কিা বরল যামেল, ধেরট কিার তশষাংরশ মির র বিবয  ুরড় তে়ে। 
 
ধেরট–ঘটিার তেছরির সব কিা  ািরে হরব এ্বং চাকররের কাছ তিরকও সব  ািা 
তযরে োরর। 
 
গ্রযাঞ্জ–মিরসস মক্ররটা মক তশষ েযণন্ত োহরল লন্ডরিই মেরর যারবি? 
 
ধেরট–হযাাঁ, োর েুরটা সন্তাি, োই োরক তযরে মেরেই হরব। আিরা অবশয োর প্রমে 
েৃমষ্ট তররখমছ, োরক এ্ মবষর়ে মকছু  ািরে তেও়ো যারব িা। তস ভারব, তস ভারলাভারবই 
িুমি তের়ে যারব..আিার মকন্তু োরক খুব তবাকা স্বভারবর স্ত্রীরলাক বরলই িরি হ়ে…। 
 
 ােণা মক্ররটা মক বুঝরে োরর তয োর সম্বরে েুমলরসর িোিেটা মক? েুমলস কী 
ভাবরছ? এ্যাঙ্গকযারটলরা িরি িরি কী ভাবরছ? 
 
তস এ্িি এ্কটা ভাব তেখারে, তস তযি মকছুই বুরঝ উঠরে োররছ িা। তস এ্িি এ্ক 
স্বভারবর স্ত্রীরলাক যারের প্রমেমক্র়ো হ়ে অরিক তেমররে, এ্খি সব গুমলর়ে তেরলরছ, 
স্বািীর িৃেুযরে োর হৃে়ে এ্খি তভরে তেরছ। 
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োরা তলরির িরধয েুরক েরড়মছল। ধেরট োর ের ার কারছ এ্রস তিরি যা়ে। গ্রযাঞ্জ 
বরল ওরঠ, এ্ই তছাট্ট বামড়টা আেিার? সুন্দ্র এ্বং মিমরমবমল! আো, এ্খিকার িরো 
মবো়ে! আেিার সহরযামেোর  িয অরিক ধিযবাে মিটার ধেরট। আবার তয-তকারিা 
সির়ে এ্রস হাম র হর়ে যাব এ্বং আিরা কীভারব অগ্রসর হমে, আেিারকও তস কিা 
 ািাব। োর তচাখ তলরির িরধয ঘুরর তবড়ারে লােল। আেিার প্রমেরবশী তক? 
 
ধেরট–মিস তভররামিকা তক্র, অমভরিত্রী, সপ্তাহামন্তক ছুমটরে তবাধহ়ে এ্রস উেমিে 
হর়েরছ। 
 
সযার তহিমরর সমু্মরখ তডরস্কর ওের মরভলবারটা তররখ মের়ে ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ মিঃশরে 
িািা িারড়। 
 
গ্রযাঞ্জ–এ্টা েুরলর িরধযই মছল। আেুরলর ছাে যা মকছু মছল সবই তবাধহ়ে িষ্ট হর়ে 
তেরছ। এ্টা বড়ই েুঃরখর তয, মিস সযাভাররিরকর হাে তিরক  রল েরড় মের়েমছল। 
 
তহিমর-হা, হা-মকন্তু তস-সি়েটা আিারের সবার কারছই এ্কটা উরত্ত ক িুহূেণ মছল, 
মবরশষ করর স্ত্রীরলারকরা েুবণল মচরত্তর হি বরলই এ্কটু অরেই ঘাবরড় যাি এ্ই অবিা়ে 
োরের হাে তিরকই তসই িযই হ়েরো েরড় যাও়ো সম্ভব। 
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গ্রযাঞ্জ–(িািা তিরড়) মকন্তু মিস সযাভাররিক েে তবশ শান্ত ধীর এ্বং যরিষ্ট ধধযণশালী 
চেুর এ্ক িমহলা। কিাগুরলার িরধয তেিি ত ার িা িাকরলও এ্িি এ্কটা প্রেন্ন 
ইমঙ্গে মছল যার  িয সযার তহিমর িুখ িা েুরল োররলি িা। 
 
-এ্টা কী মচিরে োররলি সযার? 
 
সযার তহিমর মরভলবারটা েরীক্ষা করর িম্বরটা টুরক মির়ে মির র চািড়া়ে বাাঁধারিা 
এ্কটা তিাটবইর়ে তলখা িম্বররর সরঙ্গ তিলারে লােরলি। মকছুক্ষর্ েরর বই বে করর 
েীঘণশ্বাস তেরল বরল ওরঠি, হযাাঁ ইন্সরেক্টর, এ্টা আিার সংগ্ররহরই অিযেি। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেমি তশষ এ্টারক কখি তেরখমছরলি? 
 
তহিমর–েেকাল মবরকরল, আিরা এ্কটা মিমেণষ্ট লক্ষয বুরঝ বাোরির িরধয গুমল 
ছুাঁরড়মছলাি এ্বং আিরা যেগুরলা মরভলবার বযবহার কররমছলাি এ্টাও োরের িরধয 
এ্কটা। 
 
গ্রযাঞ্জ–আসরল এ্টা োহরল তক বযবহার কররমছল? 
 
তহিমর–আিার িরি হ়ে প্ররেযরকই এ্কটা করর গুমল ছুাঁরড়মছল। 
 
 গ্রযাঞ্জ–মিরসস মক্ররটাও মক তসখারি উেমিে মছরলি? 
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তহিমর-হযাাঁ। 
 
গ্রযাঞ্জ–গুমল তছাাঁড়ার ের কী কররমছরলি? 
 
তহিমর–যিািারির ম মিষ যিািারিই তররখ মেলাি। 
 
সযার তহিমর এ্কটা তডরস্কর তেরা  খুরল তেখারলি। তেরার র অরধণক িাি  ুরড় রাখা 
আরছ বনু্দ্ক। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেিার আরি়োরস্ত্রর তবশ বড় সংগ্রহ তেখমছ সযার তহিমর। 
 
তহিমর–এ্টা আিার বহুমেরির শখ। 
 
ইন্সরেক্টর গ্রারঞ্জর েু’তচারখর েৃমষ্ট হরলার়েি েীরের ভূেেূবণ েভিণররর মেরকই মিমবষ্ট হল! 
সুেশণি, িাি াো মবখযাে েুরুষ, এ্িি তলারকর অধীরি কা  কররে োর বড়ই ভারলা 
লারে–মির র মচে কিরটবরলর িারি তহিমর িাকরল োর বরং ভারলাই লােে। এ্ইসব 
তছরড় চমকরে তস মির র উেমিে কার ই িি মেল। 
 
গ্রযাঞ্জ–সযার তহিমর, আেমি যখি েুরল রাখরলি, গুমলভমেণ তো মছল িা? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

192 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

তহিমর–মিশ্চ়ে িা। 
 
 গ্রযাঞ্জ–আেমি গুমল মঠক তকািা়ে রারখি? 
 
তহিমর–এ্খারি (সযার তহিমর চামব মের়ে তছাট এ্কটা কুঠমর খুরল গ্রযাঞ্জরক তেখারলি)। 
 
গ্রযাঞ্জ তভরব তি়ে, তকািাও তকারিা  মটলো তিই, খুব সহ  বযাোর। মক্ররটা স্ত্রীরলাকমট 
মিশ্চ়েই তেরখ িাকরব তকািা়ে গুমল রাখা হ়ে। তস শুধু এ্রস েুরল মির়েরছ। তস ভারব 
ঈষণা শ়েোমিবুমির স্ত্রীরলাকরের সরঙ্গই তখলা়ে তিরে ওরঠ। েশটার িরধয এ্কটা তকস 
ঈষণার  িয। সব ম মিষটা এ্রকবারর  রলর িরো েমরোর হর়ে যারব। এ্খািকার 
েোিুেমেক কা  সারা হরল হামলণ মিরট মের়ে িা হ়ে অিুসোরি িািরব। মকন্তু সব 
বযাোরটাই মি়েিোমন্ত্রক ভারবই সাররে হরব। 
 
তস উরঠ েরড় আর বরল ওরঠ, আেিারক অসংখয ধিযবাে, সযার তহিমর। অিুসোরির 
খবর আেিারক  ািারে ভুলব িা। 
 
. 
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১৩. 
 
 ধিশরভা রির  িয হাাঁরসর িাংরসর বযবিা করা হর়েমছল, ঠান্ডা িাংস। তসই সরঙ্গ মছল 
কযারারিল কাটাডণ। তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর িরে মিরসস তিডওর়ের িরিাভারবর 
প্রমেেলি প্রসু্ফমটে হর়েমছল োরের বযবিােিা়ে। োর িরে রাাঁধুিীর সমেোর 
প্রমেেলি িারক রেরি। 
 
কযারারিল কাটাডণ সাধারর্ভারব তবশ উেরভার েয, মকন্তু তেিি িরির িরো মপ্র়ে খােয 
ি়ে। 
 
তকারিা বেুবােব িারা তেরল মপ্র়ে আহারগুরলা খাও়ো যা়ে িা, োই এ্গুরলা বযবহৃে 
হ়ে। 
 
েীঘণমিশ্বাস তেরল মেমি বরল ওরঠি,  াোরক বামড়রে বামড়রে োমঠর়ে এ্কমেরক ভারলা। 
কা ই করা হর়েরছ। 
 
তহিমরর সরঙ্গ ওর যাও়ো তবাধহ়ে মঠক কা ই হরব। 
 
 সযার তহিমর মির  োমড় চামলর়ে  ােণারক হামলণ মিরট তেৌঁরছ তেবার  িয অযিা ম ে 
ধররি। 
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কযারারিল কাডণ তখরে তখরে মেমি বরল ওরঠি, োরক অিুসোরির  িয এ্খারি এ্কবার 
আসরেই হরব। তস োর সন্তাি-সন্তমেরের কারছ েুররা বযাোরটা খুরল বলরে চা়ে–কারর্ 
কাে  তেখািাত্র োরা তভের তভের অমির হর়ে েড়রব–োরের সান্ত্বিা  ািাবার িরো 
তকউ তিই। েরামস এ্ক িমহলা এ্বং ঘরকন্নার েমরচামরকা ছাড়া। তহিমর মঠকঠাকভারবই 
বযবিা তিরব এ্বং আিার িরি হ়ে  ােণা োর িরির বযামধ কামটর়ে সমূ্পর্ণভারব ভারলা 
হর়ে উঠরব। তস তবাধহ়ে োর আত্মী়েরের–তবাধহ়ে মেমেরের সংবাে োঠারব।  াোর 
মিশ্চ়েই মেি-চার তবাি তিরক িাকরব–খুব সম্ভব োরা টুিমিি ওর়েলস্-এ্ িারক। 
 
মিডরে–েুমি অেযন্ত েরকারী কিাগুরলা বরলছ, লুমস। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-হা মপ্র়ে তবাি, টকণওর়েও হরল হরে োররি, িা টকওর়ে ি়ে। 
 
টকণওর়েরে উেমিে িাকরল োরের ব়েস অন্তেেরক্ষ বছর োঁ়েষমট্ট তো হরবই। 
ইটরবািণ বা তসন্টমলওিাডণসও হরে োরর। তডমভড শুধু সুস্বােু আহার খাবাররই তবমশ 
ভি, মবষণ্ণ িি মির়ে তস োর খামল তপ্লরটর মেরক এ্কেৃরষ্ট োমকর়ে িারক। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল উরঠ েরড়ি। মেমি আবার বলরে শুরু কররি, আিার িরি হ়ে আ  
সকাল সকাল শুরে যাও়ো উমচে। 
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অরিক মকছুই ঘরট তেরছ, োই িা? কাে  তেরখ এ্ই খবর তচারখ েড়রল সমেয বড় 
খারাে লারে-খবররর কাে গুরলা সমেয বড় এ্করঘর়ে। আিার িি বরল মকছু িা করর 
িাইল েরিররা হাাঁটাও তবাধহ়ে এ্কেরক্ষ ভারলােরব বরস িাকা তিারটই ভারলা কিা ি়ে–
অবশয এ্টাও মবরমিকর, মকন্তু খবররর কাে  েড়া বা বইেড়া–অরিরকর কারছই সুরখর 
ি়ে–এ্টা বড়ই মিেণ়ে। আমি যমেও িরি কমর তয, অব াভণার-এ্র প্রবে মঠকই, মকন্তু 
‘মিউ  অব মে ও়োলণড’-এ্ মঠক ি়ে। আিার সরঙ্গ তোিার িরির মিল িাও হরে োরর, 
তডমভড? আিার  ািরে বড় ইো হ়ে েরুরর্রা এ্ সম্বরে কীভারব এ্র সম্পকণ ব া়ে 
তররখ চরলরছ। 
 
রুক্ষকরে তডমভড বরল ওরঠ তয, ‘মিউ  অব মে ও়োডণ’ তস েরড় িা। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, আমি সবণোই োর করর যাই, ভাি করর বরল িামক, 
চাকররের  িযই ঐ কাে  রাখা হ়ে। ো ি অবশয এ্টা তবারঝ, চার়ের ের ছাড়া 
এ্টারে হাে লাো়ে িা। এ্ই কাে টা তির়েরের কারছ বড় ি ার–োরের কিারেই 
ওটারে িারক েযাসচুলীরে যারা িািা তঠমকর়ে বরস আরছ–োরের সংখযা অমবশ্বাসয হরলও 
সংখযাও এ্কটু তবমশ। 
 
এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটল িুচমক হামস তহরস রহরসযর করে বরল উরঠ, েযাস উরঠ মের়ে 
সবণত্রই যমে মবেুযরের প্রসার হর়ে িারক েরব ঐ স্ত্রীরলাকরা ঘররর অিয কী কার  
লােরব? 
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তডমভড-আমি এ্ মবষর়ে মকছুরেই এ্কিে হরে োরমছলাি িা, মবেুযরের প্রসার সবণত্র 
হরবই বা তকি? তকরন্দ্রর সরবরাহ তিরক সবণত্র সবণসাধাররর্র বযবহাররর  িয উত্তারের 
বযবিা হরে োরর। প্ররেযক শ্রি ীবীর েৃহ বাাঁচারিার প্ররচষ্টাও হরে োরর। 
 
এ্ডও়োডণ–আমি এ্ই মবষর়ে এ্কটু কাাঁচা। 
 
তডমভরডর তঠাাঁট বযারঙ্গর ভমঙ্গরে তবাঁরক যা়ে। 
 
ো ি তিরে কমে এ্রি ধীরর ধীরর েমররবশি করর যারে শাকপ্রকারশর আশা়ে। 
 
তলমড এ্যঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, ওরহ ো ি, তসই মডিগুরলার কী বযবিা কররল, আমি 
বমল মক মডরির োর়ে তেিমসল মের়ে োমরখটা মলরখ রাখরে বলরব মিরসস তিডওর়েরক। 
 
ো ি বরল ওরঠ, িহাশ়ো, আেমি এ্ মির়ে মকছু ভাবরবি িা, সরন্তাষ িকভারবই 
সবমকছু করা হরে, েুররা বযাোরটা আমি মির  লক্ষয তররখ চরলমছ। 
 
–তোিারক অসংখয ধিযবাে ো ি। 
 
ো ি তযরে তযরে এ্যাঙ্গকযারটল আেিিরিই মবড়মবড় করর বকরে শুরু করর তেি, 
ো ি অেযাশ্চযণ। সব চাকররাই তবশ ভারলা, েুমলস এ্রস যাও়ো়ে এ্রক অেররর মেরক 
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সাহারযযর হাে বামড়র়ে মের়েরছ োরের কারছ আেরির মবষ়ে হল েুমলস। ভারলা কিা, 
তকউ তিরক তেল িামক? 
 
মিডরে ম জ্ঞাসা করর, েুমি েুমলরসর কিা বলছ? 
 
–হযাাঁ, োাঁরা সবণোই এ্ক ি-িা-এ্ক িরক হরল োাঁড় কমরর়ে তররখ যা়ে। অিবা তঝাাঁরের 
আড়াল তিরক তকউ হ়েরো সািরির ের া়ে োহারা়ে বরস যা়ে–তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ 
সরঙ্গ বরল ওরঠি। 
 
মিডরে–সািরির ের া়ে োহারা মেরে তকি? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–আমি মির ও  ামি িা। েরব রারে যমে আর কাররা প্রার্হামি ঘরট 
এ্ই আশিা়ে। 
 
মিডরে–লুমস, এ্িি কিা িুরখও এ্রিা িা। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল অদু্ভেভারব োর মেরক োকারলি। বরল উঠরলি, আমি সমেযই 
অিুেপ্ত তবাি, তবাকার িরোই বরল চরলমছ আমি। েরব আর কাররা মিহে হবার সম্ভাবিা 
তিই। আমি বলমছ  ােণা বামড় চরল তেরছ–ওঃ তহিমরর়েটা, আমি সমেযই েুঃমখে, তসকিা 
বলার তকারিা ভাষা আিার মছল িা। 
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তহিমরর়েটা তকারিা  বাব তে়ে িা। তস তোলরটমবরলর মেরক োমকর়ে ঠা়ে োাঁমড়র়ে িারক, 
েে রারে তস ঐ তটমবলটারেই মি  তখলা়ে তস্কার কররমছল। 
 
তস তযি োর িরধয হঠাৎকরর সমম্বে মেরর আরস এ্বং বরল ওরঠ, কী তযি বলমছরলি, 
লুমস? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–আমি এ্টাই  ািরে তচর়েমছলাি তয েুমলস এ্খিও আরছ কী? 
 
তহিমরর়েটা-িীলারির ঝড়মে-েড়মের িরোই। আিার তো িরি হ়ে োরা সব িািা়ে 
চরল তেরছ। আিরা সারামেি ধরর তয সব কিা বরলমছ ো েুমলসী ভাষা়ে রূোন্তররর 
 িয োরা চরল তেরছ। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–তোিার তচারখ কী েরড়রছ তহিমরর়েটা? 
 
তহিমরর়েটা–িা, মকছুই ি়ে। তহিমরর়েটা অমিকুরণ্ডর উেররর কারুকাযণ করা োরকর 
কাছাকামছ চরল তেল। তস ম জ্ঞাসা করর ওরঠ, আ  রারে তভররামিকা তক্র কী কররছ 
বরল তোিার অিুিাি? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর িুরখর ওের মবষারের করুর্ ছা়ো তিরি আরস। মেমি বরলি, 
তোিার কী িরি হ়ে তবাি, তস মক এ্খারি িাকরে চাইরব? এ্েক্ষরর্ হ়েরো োর কারি 
সব তেৌঁরছ মের়ে িাকরব। 
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তহিমরর়েটা–আিারও োই িরি হ়ে। তস মিশ্চ়েই সব শুরি িাকরব। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–আো, আমি যমে তক্রর কারছ তটমলরোরি আোিীকাল লারঞ্চর  িয 
মিিন্ত্রর্ কমর, মকছুই তযি হ়েমি এ্ই তভরব, েরব তকিি হ়ে? 
 
ঘর তছরড় মেমি চরল যাি। 
 
আত্মী়েরা তডমভরডর তচারখ ঘৃর্ার োত্র। বরল, তস মের়ে হ়েরো এ্িসাইরক্লামেমড়ো 
মিটামিকা তেখরব। তস তভরব তি়ে লাইরিমরটা সমেযই শামন্তেূর্ণ িাি। 
 
তহিমরর়েটা েরামস  ািলার কাছটা়ে এ্মের়ে যা়ে এ্বং  ািলা খুরল চরল যা়ে। মিমিট 
কর়েক ইেস্তে করর এ্ডও়োডণ োরক অিুসরর্ করল। তস তেখল, তহিমরর়েটার েৃমষ্ট 
এ্খি বাইররর আকাশোরি। তস বরল, েেরারের িরো েররির প্ররকাে তিই, োই িা? 
 
সান্তিার সুরর এ্ডও়োডণ বরল ওরঠ, িা তবশ ঠান্ডা! 
 
তহিমরর়েটা এ্কেৃরষ্ট বামড়র মেরক োমকর়ে িারক, োর েুরচারখর েৃমষ্ট এ্ক ছুরট  ািলার 
মেরক এ্মের়ে যামেল, েরর তস েৃমষ্ট রারখ বরির োরি। োর িি মক ভারব, তস মকছুই 
বুরঝ উঠরে োরর িা। তস তখালা  ািলার মেরক এ্কবার চলরে শুরু করর তে়ে। 
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এ্ডও়োডণ বরল ওরঠ, তভেরর চরলা, বাইরর তবশ শীে। 
 
তহিমরর়েটা মিঃশরে িািা িারড়। তস বরল, আমি সুইমিং েুরলর ধার তিরক এ্কবার িা 
হ়ে ঘুরর আমস। এ্ডও়োডণ এ্ক ো এ্মের়ে মের়ে বরল ওরঠ, আমি সরঙ্গ আসব িামক? 
 
তহিমরর়েটা সরঙ্গ সরঙ্গ  বাব তে়ে, িা তকারিা েরকার তিই, তোিারক অ স্র ধিযবাে 
এ্ডও়োডণ। আমি িৃরের সরঙ্গ এ্কাকী িাকরে চাই। 
 
-তহিমরর়েটা! আমি মকছু বমলমি। েুমি তো  াি আিার কারছ এ্টা কে বড় এ্কটা 
আঘাে হর়ে এ্রসরছ। 
 
তহিমরর়েটা–েুঃমখে!  ি মক্ররটা ইহ েৎ েযাে করররছ বরল? োর স্বরর তসই েুররারিা 
কিা তবশ। 
 
এ্ডও়োডণ-আমি বলমছ, তোিার  িয আমি আন্তমরকভারবই েুঃমখে তহিমরর়েটা–আমি 
বুমঝ এ্টা তোিার কারছ কে বড় এ্কটা আঘারের মবষ়ে। 
 
তহিমরর়েটা–আঘাে? আমি িরির মেক তিরক যরিষ্ট শি এ্ডও়োডণ। আঘাে সহয করার 
িরো ক্ষিো আিার আরছ। তোিার কারছ এ্টা তকাি আঘাে? েুমি যখি  িরক 
ঐভারব েরড় িাকরে তেখরল তোিার িরি েখি কী হর়েমছল? আিার তকি  ামি িা, 
িরি হরে েুমি খুমশ হর়েমছরল, কারর্ েুমি োরক এ্কেি সহয কররে োররে িা। 
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এ্ডও়োডণ আেি িরি মবড়মবড় কররে িারক, আিারের িরধয অরিক ম মিরষরই তবশ 
মিল। 
 
তহিমরর়েটা–েুমি কী সুন্দ্র সুন্দ্র করর কিা বলরে োর। েরব এ্কটা ম মিষ মকন্তু 
তোিারের েু রির িরধযই বেণিাি মছল, তসটা আমি। তোিরা েু রিই আিারক 
ভারলাবাসরে, োই িা? মকন্তু তোিারের িরধয তকারিা বেিই হ়েমি োরে, বরং োর 
মবেরীেটাই ঘরট তেরছ। 
 
চাাঁে তিরঘর োাঁক মের়ে উাঁমক িারমছল। এ্ডও়োডণ চিরক ওরঠ, তস যখি লক্ষয করল তয, 
তহিমরর়েটা এ্কেৃরষ্ট োর িুরখর মেরক োমকর়ে আরছ। আইন্সউইরক তয তহিমরর়েটারক 
তস েশণি লাভ করররছ োর অমভরক্ষের্ মহসারব তস অজ্ঞােসারর তহিমরর়েটারক তেরখরছ। 
তস মচরমেিই োর কারছ হাসযি়েী এ্ক বামলকা মছল যার িৃেযচঞ্চল তচারখ তযি অেুরন্ত 
প্রেযাশা! তয স্ত্রীরলাকমটরক এ্খি তস তেখরে োরে তস তযি োর কারছ সমূ্পর্ণ 
অেমরমচো। োর তসই উজ্জ্বল তচাখ এ্খিও বেণিাি মকন্তু োর প্রীমেহীি েৃমষ্ট এ্বং োর 
প্রমে তযি শত্রুভাবােন্ন। 
 
এ্ডও়োডণ আগ্রহ সহকারর বরল ওরঠ, তহিমরর়েটা, মপ্র়েেরি, আিার ওের মবশ্বাস রারখা, 
আমি তোিার প্রমে যরিষ্ট সহািুভূমেশীলরোিার েুঃরখ, তোিার তশারক এ্বং তোিার 
ক্ষমেরে আমি বরাবরই সংরবেিশীল। 
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–এ্টারক মক েুঃখ বলা যা়ে? 
 
প্রশ্নটা োরক সচমকে করর তোরল। তহিমরর়েটা তবাধহ়ে প্রশ্নটা োরক ি়ে, মির র 
কারছই মির ই  বাবমেমহ কররছ। 
 
তহিমরর়েটা ধীররসুরি বরল ওরঠ, এ্ে োড়াোমড়–এ্ে োড়াোমড় ওটা ঘরট তযরে োরর। 
এ্খি  ীবন্ত, মিশ্বাস তেলরছ এ্বং েরিুহূরেণ-িৃে–েে–খামল। ও শূিযো। এ্ইটুকুই যা 
োিণকয! 
 
আিরা সকরলই এ্খি কযারারিল কযাটাডণ তখরেই বযস্ত এ্বং আিামেেরক প্রার্বন্ত 
বলমছ–আর  ি, তয আিারের তিরক তবমশ  ীবন্ত মছল, তস আ  িৃে। কিাটা বার বার 
আমি মির রকই তবাঝারে চাইমছ। িৃে-িৃে-িৃে োর তকারিা অিণ তিই–এ্কটা োরছর 
েচা ডাল ডাোর িরোই তকৌেুকভরা মবষ়ে–এ্ তযি মঠক  ঙ্গরল তোল বা ারিা, োই 
িা? িৃে-িৃে-িৃে-িৃে। 
 
-তহিমরর়েটা, িারিা! ঈশ্বররর তোহাই, িারিা! এ্ডও়োরডণর মেরক তস অদু্ভে েৃমষ্টরে 
োকা়ে। 
 
তহিমরর়েটা–েুমি মক  ািরে িা তয, আিার মচন্তাধারাটাও এ্কইরকি? েুমি মক 
তভরবমছরল? েুমি তভরবমছরল, এ্কখািা রুিাল চাো মের়ে আমি তচারখর  ল িুছব এ্বং 
েুমি আিার হাে ধরর িাকরব? তসটা হ়েরো খুব সুরখর হরব এ্বং োরক খুব সহর  
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ভুরলও যাও়ো যা়ে–অিণাৎ েুঃরখর ভাবটা কামটর়ে ওঠা যা়ে এ্বং োরে হ়েরো সান্ত্বিাও 
মিরল যা়ে। েুমি খুব ভারলা এ্ডও়োডণ। েুমি খুব ভারলা, এ্কটু তবমশ–অেযন্ত অপ্রেুল। 
 
এ্ডও়োডণ মেছু হটরে শুরু করর, োর িুখও কমঠি হর়ে যা়ে। শুে করে তস শুধু বরল 
ওরঠ, হা, আমি ো  ািোি। 
 
তহিমরর়েটা মেি করে বরল ওরঠ, তোিরা এ্ে কী ভাবছ? অিযািয সেযার িরো 
আ রকর সেযারেই সবাই এ্কত্র হর়েরছ,  রির িৃেুযরে তকউ োরের মহরসরবর িরধয 
আিরে চাইরছ িা, বযমেক্রি শুধু আমি আর  ােণা। েুমি খুশী, তডমভড মবিে, বযমিে 
মিডরে, আর লুমস ‘মিউ  অব মে ও়োডণ’-এ্র সংবাে উেরভাে কররছ! তোিার স্বরে 
আসরে শুরু করর মের়েরছ িামক আ গুমব-ভ়েির েুঃস্বে? 
 
এ্ডও়োডণ িুরখ মকছু িা বরল এ্ক ো এ্মের়ে ছা়োর িরধয মিমলর়ে তেল। োর মেরক 
োমকর়ে তহিমরর়েটা বরল ওরঠ, আ  রারে আিার কারছ তকারিা মকছুই বাস্তব ি়ে–
তকউই বাস্তব ি়ে, শুধু এ্ক ি ছাড়া। 
 
এ্ডও়োডণ শান্ত করে বরল ওরঠ, আমি  ামি..বাস্তরবর সরঙ্গ আিার তকারিা মিল তিই। 
 
তহিমরর়েটা–আমি কী োহরল োষণ্ড, এ্ডও়োডণ। মকন্তু আমি িা বরল োরমছ িা তয,  ি 
এ্ে তবমশ  ীবন্ত মছল–আ  তস িৃে? 
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এ্ডও়োডণ–আমি তস অধণিৃে, তস  ীবন্ত। 
 
তহিমরর়েটা–আমি মঠক তসভারব বলরে চাইমছ িা এ্ডও়োডণ। 
 
এ্ডও়োডণ–েুমি তসই কিা বলরে তচর়েছ তহিমরর়েটা এ্বং তসটাই তবাধহ়ে মঠক। 
 
 মকন্তু তহিমরর়েটা েুররারিা তরশ তটরি বলরে িারক, এ্টা তিারটই েুঃরখর ি়ে, আমি 
তবাধহ়ে এ্কটু তবেিা অিুভব করমছ িা, তকারিামেি হ়েরো োরবও িা– রির কিা 
আলাো, োর  িয তশাকপ্রকাশ কররে আিার িি চাইরছ। 
 
তহিমরর়েটার কিা এ্ডও়োরডণর কারছ অবাস্তবই িরি হ়ে, তস আরও তবমশ অবাক হ়ে, 
তহিমরর়েটা যখি বরল ওরঠ, সুইমিং েুরলর কারছ মিশ্চ়েই যাব। 
 
তহিমরর়েটা োরছর িরধয মিমলর়ে যা়ে এ্বং তভালা  ািালার িরধয মের়ে স্বিমহিা়ে মেরর 
আরস এ্ডও়োডণ। 
 
মিডরে এ্ডও়োরডণর মেরক োকা়ে। োর িুখ েযাকারস, এ্বং েম্ভীর ও মিডরের েীঘণশ্বাস 
োর কারি তেৌঁছ়ে িা। এ্ডও়োডণ যন্ত্রচামলরের িরো এ্কটা তচ়োর েখল করর বরস 
েরড় এ্বং বরল ওরঠ, আ  বড্ড ঠান্ডা। 
 
–তোিার মক খুব শীে কররছ, এ্ডও়োডণ? আিরা মক–আিরা মক োহরল আগুি োলাব? 
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 এ্ডও়োডণ–মক? 
 
মিডরে এ্কটা তেশলাইর়ের বাক্স মির়ে অমিকুণ্ড ধমরর়ে তে়ে। তস আররা বরল, আগুি 
তবশ আরািো়েক, শরীরও েরি হ়ে। োরক তেরখ িরি হ়ে তযি তস শীোেণ। মিডরে 
ভারব, োরক এ্িি তেখারে, তহিমরর়েটা মক োরক এ্ মবষর়ে মকছু বলরছ? তোিার 
তচ়োরটা বরং আরও কারছ এ্মের়ে আরিা, আগুরির এ্কেি কারছ মির়ে এ্রসা 
এ্ডও়োডণ। 
 
এ্ডও়োডণ–মক? 
 
মিডরে–তোিার তচ়োরটা আগুরির কারছ মির়ে এ্রসা, তস এ্ে ত ারর ত ারর কিা 
বলমছল শুরি িরি হরব তস হ়েরো তকারিা বমধর তলারকর সরঙ্গ আলাে কররছ। 
 
তস তযি হঠাৎ করর মির র িরধয মেরর আরস। এ্ডও়োডণ, বাস্তরবর এ্ডও়োডণ তযি 
েুিরা়ে মেরর এ্ল। িৃেু তহরস বরল ওরঠ, েুমি আিার সরঙ্গ কিা বলমছরল মিডরে? আমি 
সমেযই েুঃমখে, আমি হ়েরো অিয তকারিা মচন্তা়ে িি মছলাি, োই হ়েরো তোিার কিা 
আিার কারি প্ররবশ কররমি। 
 
মিডরে–মকছু ি়ে, আগুি। 
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এ্ডও়োডণ-খুব ভারলা আগুি। 
 
 মিডরে–আিারের আইন্সউইরক সবণো আগুরির বযবিা িাকে। মিডরে অধণমিিীমলে 
তচারখ এ্ই িারি এ্ডও়োরডণর কিা কেিা কররছ। বামড়র েমশ্চি োরশর লাইরিমর ঘরর 
এ্ডও়োডণ বসে। এ্কটা িযােরিমল়ো এ্কটা  ািলা প্রা়ে তেরক মের়েমছল, সারাটা 
তসািামল সবু  ররে ঘরটারক ভমরর়ে মেে। অিয  ািলাটা মের়ে তয-তকউ বাইরর িুি 
প্রাঙ্গরর্র মেরক োকারে োরে ওর়েমলঙ্গটমি়ো প্রহরীর িরো তসখারি োাঁমড়র়েমছল, োর 
ডাি মেক করর মছল বড় এ্কটা কোর বী। ওঃ আইন্সউইক–আইন্সউইক! 
 
মিডরে তযি োর কেিা  েৎ তিরক আইন্সউইরকর সুেমে ঘ্রার্ মিরে, এ্ই তসরপ্টম্বররও 
তিারির িরো তশ্বে-শুভ্র িযােরিামল়ো েুল তোরট। আগুরি োইরির কামঠগুরলা েলমছল, 
োর েরের সরঙ্গ মিরশ মের়েমছল এ্ডও়োরডণর েুাঁমের েে। তেছরির েমে আাঁটা তচ়োরর 
তস বরসমছল। িারঝ িরধয বই তিরক িুখ েুরল তস আগুরির মেরক োকামেল এ্বং 
এ্কিরি তভরব যামেল তহিমরর়েটার প্রসঙ্গ। মিডরে ম জ্ঞাসা করর, তহিমরর়েটা এ্খি 
তকািা়ে? 
 
এ্ডও়োডণ-সুইমিং েুরলর ধাররই তস তেরছ। 
 
মিডরে-তকি? 
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এ্ডও়োডণ–মপ্র়ে মিডরে, তোিার মিশ্চ়েই অ ািা ি়ে তয, মক্ররটা কেখামি োর িি 
 ুরড় মছল। 
 
মিডরে–এ্কটা বযাোর আমি মকছুরেই বুরঝ উঠরে োরমছ িা তয, তযখারি গুমল করা 
হর়েরছ তসখারি বরস িাকার কী কারর্ িাকরে োরর? তহিমরর়েটার তক্ষরত্র এ্টা তশাভা 
ো়ে িা। রঙ্গ-িাটকী়েো তো তকারিাকারলই োর িরধয মছল িা। 
 
এ্ডও়োডণ-কী করর  ািরব কার িরধয কী আরছ? তহিমরর়েটারক তেরখ বুঝরে োরছ িা? 
 
ভ্রূ কুমঞ্চে করর মিডরে বরল ওরঠ, এ্ডও়োডণ, েুমি আর আমি তো সারাটা  ীবি ধররই 
তহিমরর়েটারক ত রি আসমছ। 
 
এ্ডও়োডণ–োরও েমরবেণি হর়েরছ। 
 
 মিডরে–আিার মকন্তু তসটা এ্কবাররর  রিযও িরি হ়ে িা। সমেয মক আশ্চযণভারবই িা 
িািুরষর েমরবেণি ঘরট যা়ে? 
 
এ্ডও়োডণ-তহিমরর়েটাও আর আরের তহিমরর়েটা তিই, োর িরধযই েমরবেণি এ্রসরছ। 
 
মিডরে অবাক তচারখ োর মেরক োমকর়ে িারক। 
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 এ্ডও়োডণ-তোিার আর আিার েুলিা়ে োরের িরধয তবাধহ়ে এ্কটু তবমশ েমরবেণি 
এ্রসরছ। 
 
মিডরে–আমি মকন্তু এ্কেি বেলাইমি, আরের িরোই আমছ, আর েুমি? 
 
এ্ডও়োডণ-মিডরে, তোিার েশণি যমে প্রা়েই মিলে। 
 
 মিডরে–(সহারসয) আমি  ামি, আমি বুমঝ, আত্মী়েস্ব রির সরঙ্গ তযাে তররখ চলা 
আ কাল সমেযই বড় িুমস্কল হর়ে েরড়। 
 
এ্ডও়োডণ-লুমসর কিাই মঠক, মেিটা কী খারাে ভারবই িা শুরু হর়েরছ, হেযার িরধয 
মের়েই যমে মেি শুরু হ়ে, েরব আর ভারলা মকছু হও়োর সম্ভাবিা আরছ মক! আিার 
এ্খি শুরে যাবার সি়ে, আো, শুভরামত্র। 
 
এ্ডও়োডণ তবমরর়ে যাবার েররই তহিমরর়েটা  ািলা মের়ে এ্রস প্ররবশ করর। মিডরে 
োর মেরক এ্কবার োকাল। 
 
মিডরে–এ্ডও়োরডণর সরঙ্গ েুমি কী কররছ? 
 
 কোরল ভাাঁ  েরড় তহিমরর়েটার, তস তযি এ্কটু তবমশ তভরব তেরলি। 
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মিডরে–হযাাঁ, এ্ডও়োডণ যখি ঘরর প্ররবশ কররমছল োরক তেরখ িরি হর়েমছল তস তযি 
মিরস্ত  হর়ে েরড়রছ এ্বং তচাখিুখও তকিি তযি েযাকারস। 
 
তহিমরর়েটা–এ্ডও়োরডণর  িয তোিার িরি যখি এ্েই সহািুভূমে, েরব োর  িয 
তকারিা বযবিা মিে িা তকি েুমি? 
 
মিডরে–মকছু করব? েুমি বলরে কী চাইছ? 
 
তহিমরর়েটা–আমি মকছুই  ামি িা। এ্কটা তচ়োররর ওের োাঁমড়র়ে মচৎকার করর তোিার 
বিবয বলরে োর। মির র মেরক এ্কটু েৃমষ্ট োও। তোিরা মক তবারঝা িা তয, তসটাই 
এ্ডও়োরডণর িরো তলারকর এ্কিাত্র আশা? 
 
মিডরে–েুমি ছাড়া আর কাউরক তস মবনু্দ্িাত্র গ্রাহয কররে োরর িা তহিমরর়েটা। 
 
তহিমরর়েটা–োহরল তো এ্টা োর েরক্ষ বড় মিরবণারধর িরোই কা  হল। 
 
মিডরের মেরক চমকে েৃমষ্টরে তহিমরর়েটা এ্কবার তেরখ মির়ে বরল উঠল, আমি সমেযই 
খুব েুঃমখে, মির র অ ারন্ত যমে তোিার িরি েুঃখ মের়ে িামক োর  িয আিারক ক্ষিা 
কররা। আ  রারে আমি এ্ডও়োডণরক এ্ই বযাোরটা খুব ভারলা বুমঝর়ে মের়েমছ তয, িরি 
িরি আমি োরক কেটা ঘৃর্া কমর। 
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মিডরে–ঘৃর্া? এ্ডও়োডণরক? তোিার েরক্ষ এ্টা কখরিাই সম্ভব ি়ে। 
 
তহিমরর়েটাওঃ হযাাঁ, আমি সব োমর। েুমি  াি িা— 
 
 মিডরে–মক? 
 
তহিমরর়েটা–এ্িি মকছু ম মিষ আরছ তযগুরলা আিার িিরক বড় িাড়া তে়ে, তস আিারক 
বারংবার তসই ম মিষগুরলা িরর্ কমরর়ে তে়ে, যা আমি িরি রাখরে চাই িা, ভুরল তযরে 
চাই। 
 
মিডরে–মক ম মিষ? 
 
তহিমরর়েটা–ধরর িাও িা–আইন্সউইরকর কিা। 
 
 মিডরে–আইন্সউইক? েুমি আইন্সউইকরক ভুরল তযরে চাও? 
 
তহিমরর়েটা–হযাাঁ, হা, হা! আমি তসখারি তবশ সুখী মছলাি, এ্ই িুহূরেণ তস আিরন্দ্র কিা 
সহয েযণন্ত করার ক্ষিো আিার তিই। 
 
েুমি মক মকছুই বুঝরে োর িা? এ্িি অরিক সি়ে এ্রস োাঁড়া়ে যখি তস  ািরেও 
োরর িা ভমবষযরে মক হরব? আবার এ্িিও অরিক সি়ে আরস যখি সবমকছুই তবশ 
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ভারলা লারে, সবমকছুই েখি ভীষর্ অেরূে, রির্ী়ে রূরেই তচারখর সমু্মরখ ধরা তে়ে। 
এ্  েরে জ্ঞািী তলারকর সংখযাও খুব কি ি়ে, যারা কখিও সুরখর স্বে তেরখ িা, আশা 
করর িা োরের  ীবরি সুরখর। 
 
মকন্তু আমি কররমছলাি। 
 
তহিমরর়েটা োড়াোমড় করর বরল ওরঠ, আইন্সউইরক মেরর যাবার বাসিা আিার তিই, 
আশা কমর ভমবষযরেও হরব িা। 
 
মিডরে ধীরর ধীরর শান্ত করে শুধু বরল, আিার সমেয বড় অবাক লােরছ। 
 
. 
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১৪. 
 
 তসািবার সকারল মিডুরের এ্কটু োড়াোমড় ঘুি তভরে যা়ে। মকন্তু মবছািা েযাে করার 
আরে মকছুক্ষর্ আেরন্নর িরো শুর়ে িাকল, তচারখ েখিও ঘুরির তরশ। মকন্তু োর েৃমষ্ট 
বার বার চরল তযরে লােল ের ার মেরক। কারর্ তস তভরব তররখমছল তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটল হ়েরো এ্রস োাঁড়ারব। প্রিি মেি সকারল লুমস এ্রস কী বরল মের়েমছল? 
 
েুঃসহ সাপ্তাহামন্তক এ্কমট ছুমট? তস তভের তভের যরিষ্ট উমেি মছল–োর তযি তকবলই 
িরি হমেল অপ্রীমেকর মকছু ঘটরব। হযাাঁ োর আশিা মিরিয মছল িা–অপ্রীমেকর মকছু 
তো ঘরটই মছল–এ্িি মকছু ঘটল, যা এ্খিও মিডরের অন্তর মবি কররছ এ্বং োর 
িরির সব আশা-আকাঙ্ক্ষারক কারলা তিরঘর িরো আেন্ন করর তররখরছ। তস এ্ইসব 
ভাবরে চা়ে িা, এ্ইসব মচন্তা তিরক তস েূরর িাকরে চা়ে, িরর্ কররেও োর িরির 
প্রবৃমত্ত হ়ে িা। যা ঘরটমছল তস সমেযই ভীষর্ ভ়ে তের়ে মের়েমছল। শুধু তসই ি়ে, 
এ্ডও়োরডণর িরো িািুষরকও ঘরট যাও়ো সব মকছু স্পশণ কররে তেররমছল। 
 
িৃমে খুব দ্রুে িরির েেণা়ে এ্রস তভরস ওরঠ। কুৎমসে-ভ়েির এ্কটা শে–হেযা। 
 
 মিডরে ভারব, ওঃ িা, ওটা তবাধহ়ে সেয ি়ে। ওটা কখরিাই সেয হরে োরর িা। আমি 
তযি স্বেরার য মবচরর্ করমছ!  ি মক্ররটা মিহে–গুমলমবি োর প্রার্হীি তেহটা েুরলর 
ধারর িুখ িুবরড় েরড় আরছ, রি এ্বং িীল  ল তযি হর়ে উরঠরছ তোর়েন্দ্া কামহিীর 
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 যারকট। কােমিক, অসহয। এ্রকি ঘটিা তবাধহ়ে সচরাচর খুব কিই ঘরট। এ্ই সির়ে 
যমে আিরা আইন্সউইরক উেমিে িাকোি, োহরল এ্রকি অঘটি আইন্সউইরক িাও 
ঘটরে োরে। 
 
ওটা স্বে-বাস্তব-সেয ঘটিা–’মিউ  অব মে ও়োল্ডণ’-এ্ এ্কটা ঘটিা বরট। তস, 
এ্ডও়োডণ, লুমস, তহিমর এ্বং তহিমরর়েটা সকরলই এ্ই ঘটিার সরঙ্গ ওেরপ্রাে ভারব 
 মড়ে। 
 
অিযা়ে-মিঃসরন্দ্রহ অিযা়ে-কারর্ কাররা সরঙ্গ ওর তেিি তকারিা সম্পকণ মছল িা,  ােণা 
যমে সমেয সমেযই ওর স্বািীরক হেযা করর িারক। 
 
মিডরে অমিরভারবই িরড়-চরড় বরস। 
 
শান্ত, িূখণ, আংমশক করুর্  ােণা– াোরক এ্রকি এ্কটা হাসযকর িাটরকর সরঙ্গ  ড়ারে 
োর িা-উৎেীড়রির সরঙ্গ োরক  ড়ারলও  ড়ারিা তযরে োরর। 
 
সমেয সমেয কাউরক গুমল করর িারা  ােণার েরক্ষ সম্ভব ি়ে। 
 
আবার তসই অন্তঃি অমিরোর োমেে। িা, িা, এ্ভারব ভাবাটা তবাধহ়ে কাররা উমচে 
ি়ে। আর তকই বা  িরক গুমল করর িাররে োরর?  রির িৃেরেরহর োরশই 
োাঁমড়র়েমছল  ােণা োর হারেই ধরা মছল মরভলবার। 
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মরভলবারটা তস তহিমরর েড়ার ঘর তিরকই সংগ্রহ কররমছল।  ােণা মির র িুরখই এ্ই 
মববৃমে মের়েমছল তয িরক তসই প্রিি িৃেরূরে আমবোর করর, মরভলবারটা তস োর 
োশ তিরক িামট তিরক কুমড়র়ে মির়েমছল। ভারলা, এ্র তিরক আর কী বা তস বলরে 
োরর? মিরুো়ে হর়েই িুখ খুলরে হর়েরছ-তিহােই অিুবণর েুবণল কিা। তহিমরর়েটাই 
 ােণারক এ্কিাত্র সিিণি কররে তেরররছ। তসই শুধু প্রিি তিরক বরল যারে  ােণার 
কিা উমড়র়ে তেও়ো যা়ে িা, োর বিবয সেয হরেও োরর। অিয তকারিা মবকে বা 
তকারিা েন্থা তহিমরর়েটা এ্খিও েযণন্ত খুাঁর  ো়েমি। েেরারে তহিমরর়েটা খুব িুষরড় 
েরড়মছল, িুষরড় েড়ার এ্কিাত্র কারর্  রির অস্বাভামবক িৃেুয। 
 
তবচারা তহিমরর়েটা– রির  িয আ  তস কে মকছুই িা ভাবরছ। 
 
সি়ে কাররা  িযই তিরি িারক িা, সি়োন্তরর তস হ়েরো সািরল উঠরে োররব–
সকরলই সব সািলারে োরর, সব তশাকই িািুরষর সর়ে যা়ে। সবাই োর অেীে ভুরলও 
যা়ে। তহিমরর়েটা এ্ডও়োডণরক মববাহ কররব এ্বং আইন্সউইরক মের়ে বসবাস কররব। 
এ্ডও়োরডণর িি খুশীরে ভরর উঠরব। 
 
তহিমরর়েটা বরাবর এ্ডও়োডণরক ভারলাবাসে।  ি মক্ররটার বযমিত্বই িাঝখারি েরড় 
বাধ সাধল। এ্ডও়োডণরক বরং মিষ্প্রভ এ্বং অেোিণ করর েুলল। 
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তসমেি সকারল প্রােঃরারশর সি়ে মিডরের িরি হরে লােল তয,  ি মক্ররটার 
আমধেরেযর তরশ মছন্ন করর এ্ডও়োডণ মির র বযমিত্ব মবস্তাররর যরিষ্ট সুরযাে তের়েরছ। 
তস মির র সম্বরে বরাবরই এ্কটু তবমশ সরচেি। তকারিা বযাোররই তস আর মবনু্দ্িাত্র 
ইেস্তে করর িা, বা তিরিও িারক িা। অেভাষী তডমভরডর সরঙ্গ তস খুশী িরিই কিা 
বরল যামেল। 
 
–তডমভড, েুমি িারঝ িরধয আইন্সউইরক আসরব। তসখারি আমি তোিার  িয বামড়র 
িরোই েমররবশ সৃমষ্ট করব এ্বং তসখাি তিরক েুমি ঐ িাি সম্পরকণ অরিক অমভজ্ঞো 
সঞ্চ়ে কররে োররব। 
 
কিলারলবুর আচার তখরে তখরে তডমভড মিরাসি করে বরল ওরঠ, এ্ই বড় এ্রটটগুরলা 
সমেয বড় হাসযকর। এ্গুরলারক তছাট-তছাট করর ভাে করাও উমচে। 
 
এ্ডও়োডণ সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, আমি আশা করমছ আিার  ীবরি আর েুিরাবৃমত্ত ঘটরব 
িা, আিার প্র ারা সন্তুষ্ট। 
 
তডমভড বরল, োরের সন্তুষ্ট িাকা উমচে ি়ে, কাররারই সন্তুষ্ট িরি িাকা তবাধহ়ে উমচে 
ি়ে। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, এ্ে যমে োর তল  মির়ে খুশী িাকরে োরে। 
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মকডমির এ্কটা মডরির মেরক োমকর়ে এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, িাসণামররে িাকাকালীি 
এ্ই সম্পরকণ এ্কটা কমবোও আমি োঠ কররমছলাি, মকন্তু কমবোটা মঠক তকিি মছল, 
িরি কররে োরমছ িা। আমি তোিার সরঙ্গ এ্ মবষর়ে কিা বলরে প্রস্তুে তডমভড এ্বং 
তসইসরঙ্গ তবাধহ়ে মশরখ তিব িেুি মচন্তাধারা। যেেূর আিার তচাখ যারে, এ্রকর 
অেররক ঘৃর্ার তচারখই তেখা উমচে–মবিািূরলয মচমকৎসা এ্বং মশকার বযবিাও করা 
উমচে। 
 
 মিডরের িরি হ়ে লুমসর আচার-বযবহারর স্বাভামবকোর ছােই স্পষ্ট।  াো চরল যাবার 
েরর হরলর িরধয তসই েূরবণকার স্বাভামবক েমররবশটা স্বিমহিা়ে মেরর এ্রসরছ।  ােণা 
মক্ররটার বযাোরটা তযি মিছক স্বে। বাইরর তিরক োমড়র শে এ্ল এ্বং োমড় তিরক 
তিরি এ্রলি সযার তহিমর। লুমস বরল ওরঠি, মপ্র়ে তহিমর, সব মঠকঠাক আরছ তো? 
 
তহিমর সরঙ্গ সরঙ্গ  বারব বরল, হযাাঁ, তসরক্রটামর তসখারিই উেমিে মছল–তবশ বুমিিেী 
উেযুি তির়ে। তস মির র োমেরে সিস্ত ম মিরষর ভার মির়ে মিল। িরি হল, এ্কটা 
তবািও আরছ। তসরক্রটামর োরক তটমলগ্রাি করর মের়েরছ। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, আমি তো  ািোি, টুিমি ওর়েবস-এ্ িারক। 
 
সযার তহিমর বরলি–তবমক্সল হরব তবাধহ়ে? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরলি–হযাাঁ, খুব সম্ভব তবমক্সলই হরব। 
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ো ি এ্রস বরল ওরঠি তয, ইন্সরেক্টর গ্রারঞ্জর তটমলরোি এ্রসমছল, বুধবার তবলা 
এ্োররাটা িাোে মবচাররর িাধযরি অিুসোি শুরু হরব। 
 
সযার তহিমর িীররব িািা িারড়ি। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বরলি, মিডরে, েুমি তোিার 
তোকারি এ্কটা তোি করর োও। বাধয সন্তারির িরো মিডরে ধীর েেরক্ষরে 
তটমলরোরির কারছ এ্মের়ে যা়ে। 
 
োর  ীবি এ্খি এ্িমি এ্কটা অবিার িরধয মের়ে চরলরছ তয, তস মঠক বুরঝ উঠরে 
োররছ িা, মকভারব োর িামলকরক তস বুমঝর়ে বলরব তয, চারমেি ছুমট তিবার ের 
আ ও তস কার  তযরে োররব িা কারর্ তস এ্কটা হেযাকারণ্ডর সরঙ্গ মির র অ ারন্ত 
 মড়র়ে েরড়রছ। সবমকছু তশািার েররও এ্টারক মঠক মবশ্বাসরযােয রূরে িািা যামেল 
িা, িরি হমেল িা। বিরবযর িরধয সমেযকাররর তকাি আসল সেয লুমকর়ে আরছ মকিা। 
 
িযাডাি আলরে  এ্িিই এ্ক িমহলা তকারিা মকছু তবাঝারিা যারক সমেয খুব কষ্টকর। 
মিডরে েৃঢ়মচরত্ত তটমলরোরির মরমসভার েুলল। 
 
ইহুেী িমহলামটরক মিডরে বুমঝর়ে বলল তয, তস মকছুরেই মকছু তবাধেিয করর উঠরে 
োররছ িা। তস তকবলই এ্কটা বুমল আওরড় চরলরছ, েুমি কী  াি িা আিার তলাকবল 
কি? তোিার এ্িি মক হর়েরছ তয, আরও েুরটা মেি তোিার মটমক মিলরব িা, সব 
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ঝারিলা এ্রস েড়রব আিার ঘারড়? িৃেুয? কবর তেও়ো? েুমি কী মবশ্বাস কর তয, আমি 
তোিার সা ারিা এ্ইসব বার  অ ুহাে তিরি তিব? 
 
মিডরের কেস্বরর এ্েটুকু  ড়ো তিই, তস িুি করেই এ্ই কিা বরল ওরঠ। 
 
আলরে –মক? েুমলস? েুমি েুমলরসর হারে েরড়ছ িামক? 
 
মিডরে েুিরা়ে তবাঝরে শুরু করর তে়ে। তস ধধরযণর সীিা হামরর়েরছ, আর তস মচৎকার 
করর উরঠরছ। ভারব, মিডরে এ্কটা খারাে বযাোরর েুমলরসর হারে ধরা েরড়রছ। এ্কটা 
খারাে েুমলস তকস! 
 
এ্ডও়োডণ ের া তঠরল তভেরর প্ররবশ করর মকন্তু মিডরের  িযই োরক তিরি তযরে 
হ়ে। 
 
এ্ডও়োরডণর উেমিমে োর িরি অরিক সাহস এ্রি তে়ে। অিুি়ে মবি়ে করর ইহুেী 
রির্ীর উরেরশয তস বরল ওরঠ, আমি সমেযই খুব েুঃমখে িহাশ়ো, মকন্তু তেখুি এ্ 
বযাোরর আিার তকারিা তোষ তিই। 
 
ইহুেী রির্ীর কু্রি আেণমচৎকার তযি মকছুরেই িারি িা। তস বরল, ওরা তোিার বেু? 
ওরা তকিি অদু্ভে চমররত্রর তলাকরর বাবা, এ্কটা তলাকরক গুমল করর মির রাই েুমলরস 
খবর তে়ে? আমি বহুক্ষর্ মচন্তা করার ের এ্কটা মসিারন্তই তেৌঁছরে তেররমছ তয, 
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তোিারক আর তকারিাভারবই তিও়ো যা়ে িা, আমি মকছুরেই আিার মির র সংিার িাি 
তডাবারে োমর িা। 
 
মিডরে এ্বারও োরক অিুররারধর সুরর কাকুমে-মিিমে করর আসরল বযাোরটা কী 
ঘরটমছল তসটাই তবাঝারে সক্ষি হল, মরমসভারটা যিািারি তররখ তেবার ের তস তযি 
স্বমস্তর মিশ্বাস তেরল বাাঁচল। 
 
তেরখা, এ্িি িারি আমি কা  কমর। আিারক বলরে হল তয, বৃহস্পমেবাররর আরে 
আিার েরক্ষ যাও়ো মকছুরেই সম্ভব হরে িা-েুমলস এ্বং মবচাররর িাধযরি অিুসোরির 
 িয–মিডরে বরল ওরঠ। 
 
এ্ডও়োডণ–আিার িরি হ়ে এ্রা তলাক মহরসরব প্ররেযকই তবশ ভারলা। এ্ই তোষারকর 
তোকািটা তোিার তকিি লারে? তয িমহলার তোকাি, মেমি তোিার প্রমে 
সহািুভূমেশীল? 
 
মিডরে–এ্ই িুহূরেণ তসভারব মকছু বলা যারে িা। তস এ্ক ি তহা়োইট চযারেল ইহুেী 
স্ত্রীরলাক, কলে করা তকশ, কেস্বরও তবশ ককণশ। 
 
এ্ডও়োডণ–মকন্তু মপ্র়ে মিডরে–এ্ডও়োরডণর বলার ভমঙ্গিা এ্িি মছল তয, মিডরে তহরস 
তেরল। 
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এ্ডও়োডণ আবার বরল–মকন্তু মপ্র়ে তবাি–খুব ভারলাভারব এ্ইটুকু সেয উেলমব্ধ কররে 
তেররমছ তয এ্িি আচার-আচরর্ েুমি তিারটই সহয কররে োর িা। তোিারক যমে 
তকারিামেি অরিযর অধীরি চাকমর কররেই হ়ে, েরব এ্িি  া়েো়ে চাকমর তিরব 
তযখািকার োমরোমশ্বণক অবিার সরঙ্গ মির রক খাে খাইর়ে সািঞ্জসয তররখ চলরে 
োররব, যারের সরঙ্গ তোিারক এ্কসরঙ্গ বরস চাকমর কররে হরব োরা তোিার 
েছন্দ্িরোই হরব। 
 
মিডরে োর িুরখর মেরক অেলক ি়েরি োমকর়ে িারক, মকন্তু তকারিা  বাব তে়ে িা। 
এ্কটা মচন্তাই োরক বড় উেলা কররে িারক, এ্ডও়োরডণর িরো তলাকরক কী কররল 
তবাঝারিা সম্ভব? শ্ররির বা ার, চাকমর প্রভৃমে সম্বরে তস কেটুকুই বা  ারি? 
 
োর িরধয হঠাৎ করর এ্কটা মবরমির ত া়োর তেখা তে়ে। তস অিুভব কররে োরর, 
লুমস, তহিমর, এ্ডও়োডণ এ্বং এ্িিমক তহিমরর়েটাও োর তিরক েৃিক। োর িরধয এ্বং 
ওরের িরধয সৃমষ্ট হর়েরছ তযি এ্ক েুস্তর বযবধাি। তয উেসােররর বযবধাি–তয উেসাের 
োর হও়ো তকািিািরেই সম্ভব ি়ে–তয উেসাের চাকুমর ীবী িািুষ আর আরারি-বরস-
িাকা িািুরষর িরধয সৃমষ্ট কররে তেরররছ এ্ক বযবধাি। এ্কটা চাকমর োবার এ্বং ো 
ব া়ে রাখা তয কে করষ্টর, তস সম্বরে োরের মবনু্দ্িাত্র ধারর্া তিই। তকউ হ়েরো 
বলরব তয,  ীবিধাররর্র  িয োর চাকুরী করার তকারিা প্রর়ো ি তিই। লুমস এ্বং 
তহিমর খুমশিরিই োরক এ্কটা বামড় তেরবি তসই সরঙ্গ মকছু ভাোও। এ্ডও়োডণ হ়েরো 
তস্বোর সরঙ্গই মকছু ভাো মেরে রা ী হরব। 
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মকন্তু মিডরের িরধয এ্কটা শমি মবরদ্রাহ তঘাষর্া করর ধিী আত্মী়েরের এ্ই োরির 
মবরুরি। কারলভরদ্র লুমসর এ্ই শৃঙ্খলারবাধ প্রাচুরযণর িরধয মেি কর়েক কাটারে তবশ 
ভারলাই লারে িরির সুরখ আিন্দ্ও করা যা়ে। মকন্তু অেররর ে়ো-োমক্ষরর্যর ওের 
মিভণর করর মচরটাকাল এ্ইভারব তবাঁরচ িাকা োর আত্মসম্মারি আঘাে করর। তসই এ্কই 
অিুভূমে োরক ধিী আত্মী়েরের কাছ তিরক টাকা ধার করর স্বাধীিভারব তকারিা বযবসা়ে 
িািরে বাধা মের়েরছ। এ্িিমট োর  ীবরি বহুবার ঘরটরছ। মিডরে টাকা ধারও করর 
িা–তকািিা প্রভাব মবস্তার করার িরো প্রবৃমত্তও োর তিই। তস মির র কিা তভরব 
সপ্তারহ চার োউন্ড তবেরির এ্কটা চাকমরও ত াোড় করররছ। 
 
িযাডাি আলরে  োরক এ্কটা চাকমরর বযবিা করর মেরলি এ্ই িরি করর তয, মিডরে 
োর চেুর বেুরের সরঙ্গ মির়ে উেমিে হরব োর তোকারি এ্বং যারে করর হ়েরো োর 
বযবসারেও উন্নমে হরব, মকন্তু মিডরে োরক সমূ্পর্ণভারব মিরাশ করররছ। তস কখিও 
োর বেুরের তোকারি হাম র হবার  িয উৎসাহ প্রোি করে িা। চাকমর করার 
বযাোরর োর তেিি তকারিা আগ্রহ তিই। তোকাি তস তকারিামেিই েছন্দ্ করে িা, 
িযাডাি আলরে ও োর েছরন্দ্র োমলকা়ে েরড় িা, বেরি া ী এ্বং অভদ্র-খমরোররর 
েল বরাবরই োর তচারখর মবষ, মকন্তু োর িরি এ্কটাই সরন্দ্হ উাঁমক মেরে িাকল তয 
এ্ই চাকমর তস তছরড় মেরল আরও এ্কটা িেুি চাকমর তস আরেৌ তযাোড় কররে োররব 
মক িা সরন্দ্হ। কারর্ অিয চাকমরর উেযুি তযােযো োর তকারিামেিই মছল িা। 
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এ্ডও়োডণ অিুিাি করর তয, েছন্দ্ অেছরন্দ্র যরিষ্ট সুরযাে োর আরছ–সকাল তবলা 
এ্ই কিাটাই োরক অেযন্ত উত্তপ্ত করর তক্ষমের়ে েুরলরছ। বাস্তবোর স্পশণবম ণে এ্ই 
 েরে বসবাস করার তকারিা অমধকার এ্ডও়োরডণর আরছ মক? 
 
োরা সকরলই এ্যাঙ্গকযারটল! তকবল তসই অধণ এ্যাঙ্গকযারটল! 
 
কখরিা কখরিা, তযিি আ  সকারলই, োর িরি হর়েমছল তয তস তিারটই এ্যাঙ্গকযারটল 
ি়ে। তস েমরেূর্ণরূরেই োর মেোর কিযা। োর মেোর কিা িরি হরেই িরির অ ািা 
এ্ক ক্ষেই তবেিামিমশ্রে তস্নহ ত রে ওরঠ। মেোর তসই ধূসর ররের তকশ এ্বং 
িধযব়েসী তচহারার শান্ত িুখশ্রী সমেয বড় করুর্! 
 
এ্ক ি তলাক বছররর ের বছর ধরর তছাটখারটা এ্কটা োমরবামরক বযবসা চালারে োর 
তেরহর সবণশমি, প্ররচষ্টা এ্বং মির র িরো করর তেখা এ্ই সব ম মিষগুরলা এ্কত্র 
হরলও তযটা মেরিোরল চলার তসটা তসভারবই চলে। এ্টা োর অক্ষিো ি়ে–এ্টা মছল 
োর উন্নমের অগ্রেমে। 
 
বড়ই আশ্চরযণর মবষ়ে তয, মিডরের শ্রিাভমি মযমি এ্েটাকাল ধরর তের়ে এ্রসরছি মেমি 
মকন্তু োর েীমপ্তিেী এ্যাঙ্গকযারটল িাো িি, বরং োর েমরচ়ে হল শান্ত এ্বং ক্লান্ত োর 
মেোরূরে। মিডরে প্রমেবারই আইন্সউইরক তযেই-তসখারি মের়ে তস  ীবরির উোি 
আিন্দ্ অিুভব করে। 
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 প্রমেবার তস বাবার েলা  মড়র়ে আের করর বরল উঠে, বামড় মেরর আসার আিন্দ্ই 
আলাো–এ্খারি আসরে তেরর আিার সমেয কী ভারলা তয লােরছ। 
 
মিডরে যখি তেররা বছর ব়েরসর েখি োর িা িারা যাি। অরিক সি়ে োর িরি 
হর়েরছ তয, তস োর িার়ের সম্বরে প্রা়ে মকছুই  ারি িা। মেমি মছরলি অস্পষ্ট, 
লাবর্যি়েী এ্বং প্রেুল স্বভারবর। োর মববাহ হর়েমছল এ্যাঙ্গকযারটল আমভ ারেযর 
েমরমধর এ্রকবারর বাইরর। মেমি এ্ই মববারহ িরির মেক তিরক অসুখী মছরলি মকিা, 
মিডরের তস সম্বরে মবনু্দ্িাত্র তকারিা ধারর্া তিই। স্ত্রীর িৃেুযরে োর বাবা তযি আরও 
চুেচাে এ্বং ধূসর হর়ে তেরলি। বযবসা বে হর়ে যাবার উেক্ররির মবরুরি োর 
অমবরাি সংগ্রাি তযি তকারিা কার ই এ্ল িা। মিডরের যখি িাত্র আঠাররা েখি োর 
বাবা মিঃশরে িীররব এ্ই ইহরলারকর িা়ো েযাে করর চরল যাি। 
 
মিডরে মবমভন্ন এ্যাঙ্গকযারটল আত্মী়েরের কারছই িাকে, োরের হাে তিরক তস উেহার 
গ্রহর্ করে, োরের সরঙ্গ িরির সুরখ আিন্দ্ করে, েরব োরের সমেোর ওের 
মিভণরশীল হরে তস বরাবরই অস্বীকার করে। তস োরের খুবই ভারলাবাসে, মকন্তু 
এ্িিও অরিক সি়ে এ্রস উেমিে যখি তস মির রক োরের তিরক েৃিক বরলই িরি 
করে। 
 
তস েীি ঘৃর্ার সরঙ্গ ভাবে, োরা তবাধহ়ে মকছুই  ারি িা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

224 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আমভিািী এ্ডও়োডণ োর মেরক হেবুমির িরো অেলক তিরত্র োমকর়ে িারক, ম জ্ঞাসা 
করর, আমি মক তোিারক তকারিাভারব মবেযণস্ত করর েুরলমছ? তকি? 
 
কিার িারঝ লুমসর প্ররবশ ঘরট। 
 
মিডরে উোস ভরা তিরত্র এ্কবার োর মেরক আর এ্কবার এ্ডও়োরডণর মেরক োকারে 
িারক। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি,এ্ডও়োরডণর মেরক োমকর়ে আর কী হরব 
মিডরে, বাস্তরবর সরঙ্গ োল মিমলর়ে েুমি চল োই বাস্তব েৃমষ্টভঙ্গী তোিার আরছ, 
তসই রিযই হ়েরো তোিার কিা তস বুঝরব িা। 
 
বাধা মের়ে এ্ও়োডণ োড়াোমড় বরল ওরঠ, লুমস েুমি তয কী বল তোিার কিাও আিার 
তবাধেিয হ়ে িা। 
 
লুমসর তচারখ িুরখ অবাক মবি়ে। 
 
লুমস বলল-মবচাররর িাধযরি অিুসোরির কিা আমি বলরে চাইমছ। এ্ই িয  ােণারক 
এ্খারি এ্কবার হাম রা মেরে হরব। আমি  ািরে চাইমছ, তস মক এ্খারি িাকরব, িা 
‘তহা়োইট হাটণ’-এ্ চরল যারব? এ্খািকার সংসেণ োর িি আরও ভারাক্রান্ত করর েুলরব। 
তহা়োইট হাটণ’-এ্র তলারকরাও োরক ভারলা তচারখ তেখরব িা বরং কুমট কররই োকারব। 
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তসইসরঙ্গ িাকরব সাংবামেক বেুরের মভড়। বুধবার এ্োররাটা মক এ্োররাটা মেমররশ 
তবাধহ়ে হরব (এ্কটা িৃেু হামসর তরখা তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর তঠাাঁরট তভরস ওরঠ)। 
 
– ুমরর মবচাররর অিুসোি আ  েযণন্ত তেখার তসৌভােয োর  ীবরি ঘরটমি। আিার 
োর়ে অবশয ধূসর ররের তোষাক, মে ণার উেরযােী টুমেও আরছ–তিই শুধু েস্তািা। 
 
ঘর তিরক তবমরর়ে োরশর ঘরর মের়ে তটমলরোরির মরমসভারটা েুলরে েুলরে তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটল বরল ওরঠি, বাোি করার েস্তািা ছাড়া আিার কারছ আর তকারিা েস্তািা 
তিই। আরে অবশয মছল, েখি েভরিণন্ট হাউরস িাকোি। মকন্তু যাই বলা, েস্তািা েরা 
সমেযই তবাকামির লক্ষর্, মক বরলা োই িা? 
 
এ্ডও়োডণ িৃেু হামস তহরস বরল ওরঠ, অেরাধ করার তেছরি এ্কটা সুমবধা মকন্তু তিরক 
যা়ে, কারর্ েস্তািা েরর তকারিা অেরাধ কররল আেুরলর ছারের ভ়ে িারক িা। 
 
লুমস বরল ওরঠ–তবশ ি ার কিা বরলছ মকন্তু এ্ডও়োডণ। তটমলরোরির মরমসভারটা তকি 
েুরলমছলাি বলরে োররব? 
 
এ্ডও়োডণ-তবাধহ়ে কাউরক তোি করার উরেরশয! তোরির মেরক এ্মের়েমছরল! 
 
লুমস–িা, তেিি ভারব তো মকছু িরি েড়রছ িা (মরমসভারটা তররখমছরলি)। 
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এ্ডও়োডণ-মপ্র়ে লুমস, মিডরের কার র  া়েোর কিা মচন্তা-ভাবিা করমছলাি। তসখািকার 
সব মকছুই আিার খারাে লারে। 
 
মিডরে–এ্ডও়োডণ িরি িরি আশা করর তয, আিার এ্ক ি সহািুভূমেসম্পন্ন িামলক 
োও়ো উমচে, তয আিার সমঠক িূলয বুঝরে োররব, আিার প্রমে ে়ো-েরবশ! 
 
লুমস–মপ্র়ে এ্ডও়োডণ। আমি তোিার অমভিরের সরঙ্গ এ্কিে। 
 
এ্ডও়োডণ–আমি তভেরর তভেরর সমেয বড় উমেি–েভীর ভারব বযাোরটা মির়ে এ্কটু 
মচন্তাভাবিা করমছ। 
 
মিডরে-অভদ্র িমহলার কাছ তিরক তবেি রূরে িাত্র চার োউন্ড আিার হারে এ্রস 
তঠরক–সিস্ত অসুমবধার িুখয কারর্ মকন্তু এ্টাই। 
 
বলা িা িামির়ে বাোরির িরধয মের়ে প্ররবশ করর মিডরে। 
 
সযার তহিমর মিচু তে়োরলর ওের োর তসই মিমেণষ্ট িািমটরে বরস। তসমেরক েৃমষ্টোে িা 
করর মিডরে েুরলর বাোরির িরধয মের়ে চরল তেল। োর আত্মী়েরের িরধয এ্কটা 
আকষণর্ করার ক্ষিো আরছ, মকন্তু আ  সকারল োরের তস আকষণরর্র তকারিা িূলযই 
োর তিই। 
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তডমভড এ্যঙ্গকযারটল েরির তশষ প্রারন্ত এ্কটা আসরির ওের বরসমছল। মবরশষ ভারব 
আকমষণে হবার িরো তকারিা ম মিষ োর িরধয মছল িা, মিডরে এ্রস োর োরশ বরস 
েরড়। হোশা ভরা িুরখর মেরক ঈষণা-েরা়ের্ েৃমষ্ট মির়েই তস োমকর়ে রইল। 
 
তডমভড িরি িরি ভারব, তলারকর কাছ তিরক োমলর়ে তবড়ারিা সমেয খুব কমঠি! তশাবার 
ঘর তিরক মঝ োরক তঠরল োমঠর়ে মের়েরছ িযাো, বুরুশ এ্বং ঝাড়ি মের়ে ঘর িুছরে 
এ্বং ঘর েমরোর করার বাসিা মির়ে। লাইরিমর ঘরমটও তিারটই মিমরমবমল ি়ে, তযিিমট 
তস কেিা করর তররখমছল। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল তসখারি েু’বার প্ররবশ করর ে়ো-েরবশ 
হর়ে এ্িি উেরেশ মেরলি তয প্রকৃেঅরিণ যার তকারিা সেুত্তর হ়ে িা। এ্খারি তস 
উেমিে হর়েমছল মির র বযাোরর এ্কটু ঠান্ডা িািা়ে মচন্তা ভাবিা করার আশা়ে। ইোর 
মবরুরিই তস সাপ্তাহামন্তক ছুমট কাটারে এ্রসমছল, মকন্তু হেযাকারণ্ডর রহসয ারল  মড়র়ে 
েড়ার  িয ছুমট আরও েীঘণরি়োেী হরে। 
 
মশক্ষােে অেীে এ্বং তলেটউম়েং-এ্র ভমবষযৎ মির়ে আরলাচিা়ে বসরে এ্বং ভাবিা-
মচন্তা কররে বরাবরই তডমভড ভারলাবারস। বাস্তব এ্বং অমির চঞ্চল এ্ই বেণিািরক তস 
মকছুরেই সহয কররে োরর িা। তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর উরেরশয তস বরলরছ তয, মিউ  
অব মে ও়োডণ’ তস খুরলও তেরখ িা, মকন্তু এ্ই িুহূরেণ োর িরি হরে তয মিউ  অক্ মে 
ও়োলণড ‘হরলা’তে এ্রস তস হাম র হর়েরছ। 
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হেযা! তডমভড তযি অ ািা এ্ক ঘৃর্া়ে মশউরর ওরঠ। োর বেুবােবরাই বা কী ভাবরব? 
‘হেযা’ কিাটারক তলারকরাই বা কী িরি গ্রহর্ কররব? এ্ সম্বরে অমভিে কী োাঁড়ারব? 
এ্করঘর়ে, মবরমি? হালকা খুমশর তছাাঁ়ো? 
 
এ্ইসব সিসযা িরি িরি সিাধারির প্ররচষ্টা়ে তস উরঠ েরড় তলরেমছল। মিডরের 
উেমিমে এ্ই িুহূরেণ োর কারছ বড় মবরমিকর লােল। মিডরে োর োরশর আসরি 
বসরে যামেল েখি তস োর মেরক বক্রেৃমষ্টরে এ্কবার োকাল। 
 
মিডরে তডমভরডর বক্রেৃমষ্টরে মিভণীক চাহমির সাহারযয প্রেুযত্তর মের়ে মেল–তডমভড সরঙ্গ 
সরঙ্গ আররা সচমকে হর়ে ওরঠ। োর িরি হরে লােল মিডরের িরো বামলকা সমেয বড় 
মবরমিকর আর বুমির তলশিাত্র তিই। 
 
মিডরে–তোিার আত্মী়েরের মঠক তকিি িরি হ়ে? 
 
তডমভড-তকউ োর আত্মী়ে-বেুরের বযাোরর মক তকারিা মচন্তা-ভাবিা করর? 
 
মিডরে–প্রকৃেেরক্ষ তকারিা ম মিষ সম্পরকণ কাররা িািা-বযিা আরছ মক? 
 
তডমভড-েুমি তবাধহ়ে কাররা িা! আমি হেযাকাণ্ডরক মবরেষর্ করমছলাি। 
 
মিডরে–এ্টা সমেয বড় মবরমিকর! 
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তডমভড–শুধু মবরমিকর ি়ে তসই সরঙ্গ ক্লামন্তকরও বরট! তোর়েন্দ্া কামহিীর িরো সকল 
রহরসযর  ট োমকর়ে আরছ! 
 
মিডরে–েুমি মক এ্খারি এ্রস েুঃখ তের়েছ? 
 
তডমভড-হযাাঁ, আমি লন্ডরি আিার এ্ক বেুর সরঙ্গই িাকোি। োর তলেটউইং’-বইর়ের 
তোকাি আরছ। 
 
মিডরে–আিার মকন্তু িরি হ়ে এ্খারি এ্কা িাকার আিন্দ্ই আলাো তসই  িয কিাটাও 
তবশ আরািো়েক। 
 
তডমভড–(অবজ্ঞার সুরর) আরারির  িয তকউ তয এ্েটা লালাম়েে হ়ে ো আরে শুমিমি। 
 
মিডরে–আিার  ীবরি এ্িিও অরিক সি়ে এ্রসরছ যখি মকছুই আমি গ্রাহয কমর িা। 
 
তডমভড–েুমি যমে শ্ররির িাধযরি  ীমবকা উো ণি করর িারকা েরব তোিার  ীবরির 
প্রমে এ্টা হর়ে উঠরব প্রশ্রর়ের এ্ক অিিযভঙ্গী। 
 
মিডরে–চাকমর করর েুিুরঠা অরন্নর সংিাি আিারকই কররে হ়ে, োই তভােমবলারসর 
ওের আিার এ্ে তলাভ। বাক্সমবছািা, মিচু বামলশ, মেরির আরলা তোাঁটার সরঙ্গ সরঙ্গ 
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মবছািার োরশ চা–চীিািামটর স্নািাোরর েরি  রলর সুবরন্দ্াবস্ত–েৃমপ্তকর বািটব। তস 
আরািরকোরা়ে বসরে তোিার িি তিরচ উঠরব… 
 
মিডরে োর োমলকা আর েীঘণ করর িা। 
 
তডমভড-শ্রি ীবী িািুরষর  ীবরি এ্সব িাকার যরিষ্ট প্রর়ো ি আরছ। মকন্তু খুব তভারর 
মবছািার োরশ চা-রাখা সমেয অসম্ভব বরলই আিার িরি হ়ে। এ্টা মিছকই 
তভােসুখেরা়ের্ো। োই বেণিাি মবরশ্ব এ্র তকারিা িাি িাকরেই োরর িা। 
 
মিডরে–আন্তমরকভারব আমি তোিার িেরক সিিণি কররে োরলাি িা তডমভড। 
 
. 
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১৫. 
 
 সকাল তবলা হারমকউল ধেরট যখি চরকারলট োরি বযস্ত তসই সির়ে তটমলরোরির ঘণ্টা 
তবর  ওরঠ। 
 
ধেরট োড়াোমড় মের়ে মরমসভারটা েুরল বরলি, হযারলা। সরঙ্গ সরঙ্গ প্রেুযত্তরও এ্ল-
ধেরট? 
 
–তক? তলমড এ্যাঙ্গকযারটল বলরছি? আেিার কেস্বর আমি মঠক মচিরে তেররমছ, োই 
িা? 
 
 উত্তর এ্ল–আেিারক তবাধহ়ে এ্কসির়ে মবরি করলাি। 
 
ধেরট–এ্কটুও ি়ে। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল–আমি আেিার কারছ  ািরে চাইমছ তয, আেমি যমে ে়ো করর 
এ্খারি এ্কবার আসরে োররি েরব বড়ই ভারলা হ়ে। আেিার তকারিা অসুমবধা হরব 
িা তো? 
 
ধেরট–আেমি মক এ্কু্ষমি যাবার  িয বলরছি? 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-হা, আমি এ্কু্ষমি এ্কবার আেিারক আসার  িয অিুররাধ 
করমছলাি। আেিার েরক্ষ যে োড়াোমড় আসা সম্ভব। 
 
ধেরট–োহরল আমি বরির েিটাই ধরব? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল-মিশ্চ়েই, ওটাই তো সবরচর়ে তসা া েি। 
 
ধেরট তকারট তলরে িাকা ধুরলা আলরো করর বুরুশ মের়ে েুরল োেলা ওভার তকাট 
োর়ে চামের়ে তলি োর হর়ে বাোি বরির িরধয মের়ে েি চলরে শুরু করর মেল। 
সুইমিং েুলটা তবশ েমরেযি, োাঁকা মি ণি–েুমলশ োর কা  গুমছর়ে চরল মের়েরছ। 
এ্টারক তেরখ তবশ শান্ত এ্বং শামন্তেূর্ণ বরলই িরি হ়ে কু়োশােন্ন শররের আবছা 
আরলা এ্রস েরড়রছ োর  রল। 
 
ধেরট োবুর মেরক এ্কটা েমড়ৎ-েৃমষ্ট তেরল তেখল তয, প্লযামটিাি েক্স িুি েলাবেমট 
তিই মকন্তু তেশলাই ছ’টা এ্খিও তসই আরের িরোই েরড় আরছ। এ্টা তো তেশলাই 
রাখার উেযুি  া়েো ি়ে, এ্ই সযাাঁেরসরে িারি মক তেশলাই রাখা যা়ে। হ়েরো 
এ্কবাক্স িাকরলও িাকরে োরর, মকন্তু ছ’বাক্স! মচমত্রে তলাহার তটমবরলর মেরক এ্কবার 
তস োকাল। 
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িারসর তি-টা মির়ে তেরছ। তক তযি তটমবরলর ওের তেিমসল মের়ে েুঃস্বরের িরো 
এ্কটা োরছর ছমব এ্াঁরকরছ–ধেরট সমেয খারাে লােল–োর েমরোর িরি এ্ই বযাোরর 
আঘাে ো়ে তস। ঘাড় তিরড়, ম রভর শে করর, তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর হঠাৎ করর তডরক 
োঠারিার কারর্ িরি িরি মচন্তা-ভাবিা কররে কররে দ্রুে েি চলরে শুরু করর মেল। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল েরামস  ািলা়ে চুেচাে িীররব বরসমছরলি এ্বং ধেরটরক 
তেখািাত্রই মিঝুি-মি ণি বসার ঘরর মির়ে তেরলি। মেমি বলরলি, আেিারক কারছ তের়ে 
সমেয বড় ভারলা লােরছ। কিা বলরে বলরে মেমি ধেররটর সরঙ্গ করিেণি কররলি। 
 
ধেরট এ্যাঙ্গকযারটল বরলি, তেখুি, মক িুমস্করল িা েড়া তেল, েুমলস ইন্সরেক্টর প্রশ্ন 
কররছি–মববৃমেও মিরেি–মকসব েুমলসী-ভাষা বষণর্ কররছি, সবরশরষ এ্খি ো িরক 
মির়ে েরড়রছি। ো িরক িা হরল এ্কিুহূেণ আিারের চরল িা। েুমলরসর প্রশ্ন শুরি তস 
িরি িরি তবশ ঘাবরড়ই তেরছ। ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ অবশয ভারলা, আিার িরি হ়ে, মেমি 
তবশ সংসারী -তছরলেুরল-স্ত্রী মির়েই োর বাস, স্ত্রীর সব কা ই তবশ মটহীি 
 
ইন্সরেক্টর গ্রারঞ্জর োমরবামরক  ীবরিরকমেে মচত্র তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর িুরখ িীররব 
শুরি যামেল ধেরট মবিাপ্রমেবারে এ্বং মবিািন্তরবয। আেিার ে়োর শরীর, আেমি 
আিারের েরি মহোকাঙ্ক্ষী। আমি অবশয েুমলসরক গ্রাহয কমর িা। আিার কারছ েুররা 
বযাোরটাই খুব হাসযকর। মিটার গ্রযাঞ্জরক বরল তররখমছ–আেিার েরক্ষ যেটা সম্ভব 
সাধযিরো সাহাযয করর যাব। 
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গ্রযাঞ্জ তযি এ্রকবাররই মবিূঢ় হর়ে তেরছি। েবু মেমি মি়েিিামেক োর কা  করর 
যারেি। অরিকমেি আরে এ্কটা বযাোর কারি এ্রসমছল তয  ি মক্ররটা এ্বং 
হাসোোরলর এ্ক িারসণর িরধয এ্কটা সম্পকণ আরছ, বযাোরটা বহু েুররারিা বরল এ্ 
মবষর়ে েুমলরসর তেিি তকাি আগ্রহ তিই বলরলই চরল। তকউ অবশয এ্র মবনু্দ্মবসেণ 
 ারি িা।  ােণারক োহরল কে িা ঝারিলার সমু্মখীি হরে হরো। স্ত্রী মহরসরব তস যরিষ্ট 
মবশ্বাসী, োই িা? আবার অরিরকর িুখ তিরক এ্ও বলরে তশািা তেরছ তয,  ােণার 
িািা়ে তকারিা বুমি তিই বরলই োর আ  এ্ই হাল। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল েড়ার ঘররর ের া খুরল ধেরটরক মির়ে হঠাৎ করর েুরক েড়রলি। 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ এ্বং ো ি েু রিই তসখারি উেমিে মছল। ঘররর এ্করকারর্ এ্ক 
েরুর্ এ্কটা তিাটবই হারে মির়ে মক সব মলরখ যারে। লুমস ও ধেরটরক তেরখ ো ি 
সরঙ্গ সরঙ্গ উরঠ োাঁড়া়ে। ধেরট োড়াোমড় করর ক্ষিা তচর়ে তি়ে। তস বরল ওরঠ, আমি 
এ্কু্ষমি চরল যামে, আিার  ািা মছল িা তয, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল… 
 
গ্রারঞ্জর তোাঁে তযি আররা মবকট এ্বং েুঃখবােী রূরেই তচারখর সািরি েুরট উঠল। 
ধেরট, তলমড এ্যাঙ্গকযারটরলর গ্রযাঞ্জ সম্বরে কমেে েরে তস খুব কু্রি হ়ে। গ্রযাঞ্জ বরলি, 
বসুি, ধেরট, আিার এ্খািকার কা  প্রা়ে তশষ বলরলই চরল। আিার আেিারক মকছু 
ম জ্ঞাসয আরছ। 
 
ো রির মেরক োমকর়ে গ্রযাঞ্জ বরল ওরঠি, োহরল এ্ই েযণন্তই তোিার িররর্ আরছ? 
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ো ি–হযাাঁ সযার, সবমকছুই তবশ স্বাভামবক মছল। অপ্রীমেকর তকারিা ঘটিাই ঘরটমি। 
 
গ্রযাঞ্জ–তলারির ধেমর এ্কটা ম মিস আিারের হারে এ্রসরছ। তসটা হ়েরো এ্খারি 
উেমিে তকারিা িমহলার হরব। 
 
ো ি–আেমি সযার প্লযামটিাি েরক্সর কিা বলরছি? ওটা আমি েেকাল োাঁবু তিরক 
িাসগুরলা মির়ে আসার সি়ে োই। মকন্তু সযার, ওটা এ্খািকার তকারিা িমহলার হরব িা। 
 
গ্রযাঞ্জ–োহরল এ্টা কার হরে োরর? 
 
ো ি–ওটা খুব সম্ভব মিস তক্রর হরব। মিস তভররামিকা তক্র, এ্ক মসরিিা অমভরিত্রী, 
ওিার হরলও হরে োরর সযার। আিার যেেূর িরি আরছ ওরকি এ্কটা ম মিষ োর 
োর়ে চাোরিা মছল। 
 
গ্রযাঞ্জ–কখি? 
 
ো ি–েেরারের আরের রারে মেমি হঠাৎ এ্খারি এ্রস উেমিে হর়েমছরলি সযার। 
 
গ্রযাঞ্জ–মেমি এ্খািকার অমেমি মছরলি িা। মিস তক্র ‘ডাভরকাট’-এ্ বাস কররেি, ঐ 
মেরক তলরির িরধয। তস রারে মডিাররর ের মেমি এ্খারি এ্রসমছরলি এ্কটা তেশলাই 
মিরে। 
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ধেরট বরল ওরঠ–মেমি মক ছটা তেশলাই মির়েমছরলি? 
 
ো ি–ধেররটর মেরক এ্কবার োমকর়ে) আেিার অিুিািই মঠক সযার। আিারের 
েৃহকত্রী অরিক অিুসোি করার ের  ািারলি তয, আিারের কারছ অরিক তেশলাই 
আরছ, েখি মেমি তক্র’তক ছ’টা তেশলাই বাক্স মির়ে যাবার  িয অযিা ম ে ধরর 
বসরলি। 
 
ধেরট–োবুরে মেমি তসগুরলা তেরল চরল তেরলি। 
 
ো ি-হযাাঁ সযার, েেকাল সকারলর মেরকই তসগুরলা আমি োবুরে স্বচরক্ষ তেরখ আসমছ। 
 
ো ি চরল যাবার ের ের া বে কররে কররে ধেরট বরল ওরঠ, এ্িি মকছু আরছ 
বরল তো িরি হ়ে িা তয, ঐ তলাকটার েৃমষ্টরে মকছু এ্মড়র়েরছ বরল। 
 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ শুধু বরলি, চাকরররাই সব শ়েোমির িূরল। প্রেুল িরিই গ্রযাঞ্জ বরল 
ওরঠ, রান্নাঘররর মঝও-তো আরছ, োর কিাবােণার ধরি-ধারর্ এ্িি উাঁচুেররর চাকররের 
িরো ি়ে। 
 
গ্রযাঞ্জ আবার োর বিবয শুরু করর, হামলণ মিরট অিুসোরির  িয অমি তসখারি এ্ক ি 
তলাক মিযুি কররমছ, আমি েরর এ্কমেি সি়ে করর চরল যাব। আিারের তসখারি 
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অবশয মকছু িা মকছু োও়ো খুবই প্রর়ো ি। আমি বলরে বাধয হমে তয, মক্ররটার স্ত্রীরক 
িামক অরিক অসুমবধার সমু্মখীি হরে হর়েরছ। িুখ বুর  তসগুরলা োরক সহয কররে 
হর়েরছ.. 
 
এ্িি সব কা়েো-েুরস্ত ডািাররের োরের তরামের্ীবৃরন্দ্র সম্পরকণ এ্িি সব িুখররাচক 
ঘটিা শুিরল আেমি আশ্চযণ িা হর়ে োররবি িা। তলমড এ্যাঙ্গকযারটল অবশয বরলমছরলি 
তয, হাসোোরলর এ্ক িারসণর সরঙ্গ ডািার মক্ররটার মক সব তোলিাল িামক হর়েমছল। 
যমেও মেমি সমঠক তকারিা প্রিার্ মেরে োররিমি, বা িাি, ধাি ইেযামের মববরর্ও োাঁর 
কারছ অজ্ঞাে। গু রবর িরো এ্ই কিাটা োর কারি তভরস এ্রসমছল। 
 
ঈষণাপ্ররর্ামেে হর়ে বা অিয তকারিা সুচারুরূরে েমঠে এ্ক সুন্দ্র মচত্র…ডািার এ্বং 
হাসোোরলর িাসণ…ডািাররর  ীবরির সুরযাে… ােণা মক্ররটার ঈষণার যরিষ্ট কারর্…োর 
তশষ েমরর্মে…হেযা…হযাাঁ, এ্ই হেযাকারণ্ডর েটভূমি…হামলণ মিট হরে োরর…হরলা তিরক 
েূরর…মকছু িুহূেণ েূরর বা অিযত্র তহিমরর়েটা সযাভাররিরকর  ােণার কমেে হস্ত তিরক 
মরভলবার তিবার অমভি়ে…মরভলবার সুইমিং েুরলর  রল তেরল তেও়ো বা েরড় যাও়ো 
তিরকও এ্কটু েৃিক ধররির হরে োরর… ি মক্ররটার তশষ কিা…তহিমরর়েটা…অরিক 
মকছু হরে োরর… তকািা়ে…তকি..বা তক হেযাকারী?…আধরবা া চকু্ষর াড়া হঠাৎ খুরল 
ধেরট ম জ্ঞাসা করর ওরঠ, আেিার তছরলরা মক তিারিা বা া়ে? 
 
–এ্যা, মক? ভ্রুকুমট করর গ্রারঞ্জর তচাখ চরল যা়ে ধেররটর মেরক। এ্কিা তকি ম জ্ঞাসা 
কররছি? গ্রারঞ্জর করে েূরবণর িরোই মবির়ের সুর। আসরল বযাোরটা কী হর়েরছ 
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 ারিি, ওরা সবাই তবশ তছাট। মকন্তু আিার ইো আরছ বড়মেরির ছুমটরে তটমডরক এ্ক 
তসট তিারিা উেহার তেবার। এ্বারর বলুি তো আেিার ম জ্ঞাসা করার তেছরি কী 
কারর্ িাকরে োরর? গ্রযাঞ্জ সহ  করেই বরল যা়ে। 
 
ধেরট মিঃশরে িািা িারড়,  বারব মকছু বরল িা। সমেয কী সাংঘামেক চমররত্রর স্ত্রীরলাক 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল। আেি িরি কী সুন্দ্রই িা েে তোঁরেরছি। এ্ই সবণিাশা কামহিীর 
যমে এ্ক অংশ সেয হ়ে েরব অের অংশটাও সেয হরে বাধয…আেমি অিা়োরসই সেয 
বরল তিরি তিরবি।… 
 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ বরল ওরঠ, এ্কটা কিা আেিারক আিার ম জ্ঞাসয আরছ, ধেরট, এ্ই 
মিস তক্র–তেশা়ে অমভরিত্রী, োর তেশলাইর়ের প্রর়ো ি েড়রল মেমি আেিার কারছ 
তেরলি িা তকি? কর়েক ো তেরলই যখি আেিার বামড়। মকন্তু আেিার বামড় িা মের়ে 
আধিাইল েূরর যাবার মক প্রর়ো ি মছল? 
 
হারমকউল ধেরট শুধু িািা িারড়ি। 
 
কারর্ অবশযই এ্কটা আরছ। আিার বামড় আকারর তবশ তছাট, োই তচারখ িা েড়াটাই 
স্বাভামবক, আমি হপ্তাহারন্তর আেন্তুক িাত্র–মকন্তু, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল এ্বং সযার তহিমর 
িাি াো বযমি, এ্খারিই োরের বাস, োরা েলীর অমধবাসী। এ্ই মিস তভররামিকার 
হ়েরো বাসিা মছল তয, োরের সরঙ্গ েমরমচে হবার এ্টাই আসল েন্থা। 
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ইিসরেক্টর গ্রযাঞ্জ এ্বার উরঠ েরড়। 
 
তস বরল, ো হ়েরো হরে োরর, মকন্তু তকারিা বযাোররক এ্মড়র়ে যাও়ো চরল িা এ্বং 
উমচেও ি়ে। আিার িরি মবনু্দ্িাত্র সরন্দ্রহর অবকাশ তিই তয, সবমকছুই তবশ সহ  
ভারব ঘরট তেরছ। সযার তহিমর োাঁর বনু্দ্ক সিাি কররে তেরররছি। যেেূর িরি হ়ে, 
আরের মেি মঠক মবরকরল োরা এ্ই মির়ে অিুশীলিও কররমছরলি।  াো মক্ররটার 
তচারখ সবমকছুই ধরা েরড়রছ এ্বং শুধু বনু্দ্ক আর তটাটা োরক েুরল আিরে হর়েরছ, 
খুবই সহ  সাোমসরধ কা । হা ধেরট, সমেযই সহ  কা । 
 
এ্টাও কী সম্ভব? এ্ক স্ত্রীরলাক, আবার  াো মক্ররটার িরো সরল স্বভারবর এ্ক ি 
স্ত্রীরলারকর েরক্ষ এ্িি অেরাধ করা মক সম্ভব? হঠাৎ করর ঈষণামিে হর়ে 
েমেরেবোরক, যারক তস সিস্ত অন্তর মের়ে ভারলাবারস, যার প্রশংসা়ে েঞ্চিুখ, যারক 
মির়ে তস িরি িরি েবণ অিুভব করর, োরক তস মির র হারে শামস্ত মেরে োরর? 
 
আত্মরক্ষার প্রস্তুমেও েে িাকরব–অিবা তস মক অরের িরোই এ্ই কা  করর 
তেরলরছ? ভারলা-িন্দ্, মহোমহে মকছুই তস এ্কবাররর  রিযও মচন্তা করর তেরখমি? 
 
ধেররটর িৃমের েেণা়ে এ্বার তভরস ওরঠ,  ােণার তচারখর তসই উোস েৃমষ্ট এ্বং হেভম্ব 
বমধর অবিা। তস  ািে িা–সহ ভারব কিা বলরে তেরল বলরে হ়ে–তস মকছুই  ািে 
িা। মকন্তু এ্বারর োর িরি হরলা তয োর  ািা হ়েরো উমচে মছল। তকি তস  ািরে 
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োরল িা? বহুমেি ধররই তস অেরাধ মবভারের কার র বযাোরর যুি মছল, মকন্তু 
 াোরক তেরখও োর িরি এ্ মবষর়ে তকারিা প্রশ্ন  ারেমি তকি? 
 
 ােণা মক োহরল সমেয-সমেয খুিী? অিবা  ােণা মক  িরক হেযা কররমি? েরব? আসরল 
হেযাকারী তক? প্রকৃে খুিীর সোি করাই মক োর এ্কিাত্র কা  ি়ে? 
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১৬. 
 
 াো মক্ররটা তোষারকর তেছি মেকটা েুরল িািার ওের মের়ে এ্কটা তচ়োর এ্রস 
েখল করল। অমিশ্চ়েো়ে ভরা োর করুর্ তচারখর েৃমষ্ট। তস বরল, আমি মঠক  ামি িা, 
আমি  ামি িা, সমেয আিার কারছ সবই অ ািা। মকছুই তযি ঘরটমি। 
 
মিরসস েযাটারসি ে়োলু িরির, েরব স্বভাব তবশ েৃঢ়রচো। মেমি বরলি, আমি  ামি, 
আমি সব  ামি তবাি। মেমি  ািরেি তশারকর িুহূরেণ কীভারব সান্ত্বিা মেরে হ়ে। 
মবেরে-আেরে এ্লমস সহরযােীরের কিা েুলিা করর োর বামড়র তলাক িরের এ্ই 
অমভিে। 
 
হামলণ মিরট  ােণার তশাবার ঘরর মেমি এ্খি বরস আরছি। তসখারি বরসই মেমি 
চিৎকার সান্ত্বিা মেরে োররি। লম্বা েড়রির এ্লমস েযাটারসি তবশ হামসখুমশ স্বভারবর 
এ্বং উেযিশীল।  াোর এ্ই বযাোরটারক মেমি মবরমি এ্বং সহরযামেোর েৃমষ্ট মের়েই 
তেখমছরলি। 
 
তবচারা  ােণা–স্বািী এ্ইভারব হারারিা়ে োর েরক্ষ কেটা ভ়োিক তশাকাবহ। আসরল 
এ্খি মেমি বযাোরটারক সমূ্পর্ণভারব মঠকঠাক ভারব বুরঝ উঠরে োররিমি! মিরসস 
েযাটারসি অবশয  ািরেি তয,  াোর সবকা ই তবশ ধীরমির। োই এ্ই তশারকর 
সির়েও োর সবরক্ষরত্রই সি়ে এ্কটু তবমশ লাোটাই স্বাভামবক। 
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বযস্তকরে মেমি বরল ওরঠি, আিার িরি হ়ে তয, কারলা ররের তোষাকটা আমি বাররা 
মেমিরেই মকরি মিরে োরব।  াো িীরব এ্বং মিমবণকার মচরত্তই োাঁমড়র়ে রইল, শুধু োর 
যুেল আরন্দ্ামলে হল িাত্র। তস বরল ওরঠ, আমি সমেয এ্ই সেয  ামি িা তয, তশাক এ্ই 
বযাোরটা  রির েছরন্দ্র োমলকা়ে েড়ে মকিা, আিার যেেূর িরি আরছ, মেমি 
এ্কবার মির র িুরখ বরলমছরলি তয, তশারকর সি়ে কারলা তোষাক বযবহার করা 
তিারটই মেমি েছন্দ্ কররেি িা।  ি তবাঁরচ িাকরল এ্কিাত্র তসই আিারক বরল মেরে 
োরে আিার এ্খি কী করর্ী়ে। 
 
মকন্তু  ি আর তকারিামেরির  িযই এ্খারি আসরে োররব িা…কখিও িা-তকারিামেি 
িা …তভড়ার িাংস তটমবরলর ওের ঠান্ডা হর়ে যারে–তরােী তেখার ঘররর ের ার 
শে… ি ছুরট ছুরট উেরর আসরছ…সবণোই বযস্ত েেরক্ষে…এ্ে  ীবন্ত, এ্ে স্বাভামবক… 
 
 ীবন্ত…মচৎ হর়ে সুইমিং েুরলর োরশ শাম়েে বুরকর তিরক ঝরা রি েুরলর মকিারা 
তিরক  রল এ্রস েড়রছ…হারে মরভলবাররর স্পশণ.. 
 
এ্কটা েুঃস্বে এ্কটা খারাে স্বে তেরখ োর ঘুি তভরে তেরছ। মকন্তু তকউ োর স্বরের 
কিা মবশ্বাস কররে প্রস্তুে ি়ে। োর মেমের ককণশ কেস্বর কারি আসরেই  াোর 
মচন্তা াল িাঝেরিই মছন্ন হর়ে যা়ে…। 
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মেমি বরল ওরঠি, মকন্তু মবচাররর িাধযরি অিুসোি কররে তেরল কারলা তোষারকর 
প্রর়ো ি হরে োরর, েুমি যমে উজ্জ্বল তোষাক োর়ে চমড়র়ে তসখারি হাম র হও েরব 
খুব েৃমষ্টকটু তেখারব। 
 
 াো সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, ভীমেপ্রে তোরছর এ্ই মবচার!  ােণা তচাখ বে করর। এ্লমস 
েযাটারসি োড়াোমড় বরল ওরঠি, তোিার েরক্ষ এ্ককিা়ে সাংঘামেক বরট! েরব 
আিার িরি হ়ে, েুমি স্বিমহিা়ে আবার আিারের কারছ মেরর আসরব এ্বং আবার 
আিরা তোিারক আরের িরো আমেরি়েো কররে োরব। 
 
 ােণা মক্ররটার িীহামরকার িরো মচন্তার তরখা ক্ররিই কমঠি হরে িারক। তস শুধু বলরে 
োরর, োর স্বর সমেয খুব ভ়োেণ এ্বং শুরি িরি হ়ে প্রা়ে ভীেসন্ত্রস্তও বরট–আমি কী 
করার  িয তক্ষরে উরঠমছ,  িরক ছাড়া আিার েরক্ষ কী বা করা সম্ভব? 
 
এ্লমস েযাটারসরির কারছ এ্ কিার  বাব ধেমরই মছল। মেমি বরল ওরঠি, তোিার 
সন্তাি আরছ, োরের িুখ তচর়েই তোিারক  ীবরির বামক ক’টা মেি তবাঁরচ িাকরে হরব। 
 
মবছািা়ে িুখ গুাঁর  ত িা মচৎকার করর তচারখর  ল তেলরছ, আিার বাবা িারা তেরছি, 
আিার বাবা আর তবাঁরচ তিই। 
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োণু্ডর িুরখ ম জ্ঞাসু তিরত্র বমধররর িরো বরস আরছ তটমর। মরভলবার মির়ে এ্কটা 
েুঘণটিা ঘরট তেরছ। এ্ই কিা বরলই োরের শুধু সান্ত্বিা তেও়ো হর়েরছ, োরা এ্ইটুকু 
সেযই  ািরে তেরররছ তয, এ্ক েুঘণটিা়ে োর বাবা িারা তেরছ। 
 
তবমরল কমলন্স সকারলর কাে টা লুমকর়ে তেরলমছল, োই তছরলরির়েরের েৃমষ্ট েরড়মি। 
চাকররের তস বারংবার সাবধাি করর মের়েরছ, তবমরল তযিি ে়োবেী তেিমি মচন্তা 
কররই কা  কররি। 
 
টররন্স আবছা অেকারর বসার ঘরর িার়ের কারছ এ্মের়ে এ্রস োংশু িুরখই ম জ্ঞাসা 
করল, বাবারক তকি গুমল করা হল? 
 
এ্টা মিছক এ্কটা েুঘণটিা বাবা, এ্ বযাোরর মকছুই আমি বলরে োমর িা। 
 
এ্টা শুধুই এ্ক েুঘণটিা ি়ে িা, যা সমেয ি়ে ো বলছ তকি? বাবারক হেযা করা 
হর়েরছ। এ্টা খুি। খবররর কাের  বড় বড় হররে অবশয োই উরলখ করররছ। 
 
তস শুধু িািা িারড়, বুরড়া িািুরষর িরো অদু্ভেভারব িািা িাড়রে িারক। আমি বাইরর 
তিরক এ্কটা কাে  মকরি এ্রিমছলাি। আিার িরি সরন্দ্হ োিা তবাঁরধ মছল তয, এ্িি 
মকছু আরছ যা তোিরা আিারের কাছ তিরক লুরকারে চাইছ, োই যমে িা হ়ে েরব মিস 
কমলন্স খবররর কাে  লুমকর়ে রাখরে তেল তকি? 
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টরররন্সর কারছ তকারিা ম মিষ লুমকর়ে তবাধহ়ে তরহাই তিই। তসই অদু্ভে ধবজ্ঞামিক 
েৃমষ্টভঙ্গীর তছরলমট যেক্ষর্ িা সন্তুষ্ট হরব প্ররশ্নর ের প্রশ্ন করর আসল কিা মঠক তেট 
তিরক বার করর তেলরব। 
 
বাবারক তকি হেযা করা হল িা? 
 
 াো এ্খি মবকারগ্রস্ত রুেীর িরো কান্না়ে তভরে েরড়। আিারক এ্ মবষর়ে মকছু 
ম জ্ঞাসা কররা িা বাবা–এ্ মবষর়ে তকারিা কিা েুরলা িা–এ্ মবষর়ে তকারিা কিা বলার 
ক্ষিো আিার তিই…সমেয এ্ই ঘটিাটা খুব ভীমেপ্রে। 
 
মকন্তু আিার িরি হ়ে আসরল ঘটিাটা কী ঘরটমছল তসটা মক সািরি তবমরর়ে আসরব, 
ঘটিাটা ঘটার তেছরি তয কারর্ কা  করররছ, তসটা  ািারও প্রর়ো ি আরছ। 
 
 াো িরির মেক তিরক এ্েটাই যুমিবােী মিসৃ্পহ স্বভারবর তয মচৎকার করর কাাঁেরে 
এ্বং হাসরেও োর িরি সাধ ত রেমছল।  াো িরি িরি ভারব, তছরল কাউরক গ্রাহয 
কররে োরর িা–তস মকছুই গ্রাহয করর িা–প্ররশ্নর ের প্রশ্ন করর তস তলাকরক বযমেবযস্ত 
করর তোরল। তস এ্কমট বাররর  রিযও তচারখর  ল তেরলমি, তচাখ মের়ে মির র 
অ ারন্ত এ্ক তোাঁটা  লও েমড়র়ে েরড়মি। মেোর এ্ইভারব িৃেুযটা তস তিরি মিরে 
োররমি, তস মঠক তযি এ্ক প্রস্তর িূমেণ। 
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টররন্স োর িাসী এ্লমসর প্ররবাধবার্ীরক বযঙ্গ করর উমড়র়ে তে়ে, এ্কটা তছাট্ট বালরকর 
িিও তয এ্িি করঠার িরিাভারবর হরে োরর, তকউ তবাধহ়ে তসটা স্বরেও ভাবরে োরর 
িা। টরররন্সর িরি সবণো এ্কটা মচন্তাই ঘুরোক তখে তয, তস বড় এ্কা। োর িরির 
সরঙ্গ কাররা মিল মছল িা। মকন্তু তসটা মছল োর মিছক এ্ক কেিা। আ  বাবারক 
হামরর়ে োর িরি সমেযই এ্ই ধারর্া বিিূল হর়ে তেল তয, এ্ই  েরে তস বড়ই এ্কা। 
 
মকন্তু আ  তস এ্কটু অিযরকি ভারব মচন্তা করার তচষ্টা কররছ। তকারিা প্ররশ্নর সেুত্তর 
তেবার িরো োর কারছ আর তকউ রইল িা, বুমিিত্তার সরঙ্গ োর প্ররশ্নর  বাবও তকউ 
মেরে োররব িা–োই প্ররশ্নর  বাবও অসমূ্পর্ণ তিরক যারব। 
 
আোিীকাল, িঙ্গলবার তস এ্বং মিরকালাস িাইরিামিসামরি ধেমরর  িয প্রস্তুমে মির়ে 
তররখরছ। অেযন্ত আগ্রহ এ্বং উৎসারহর সরঙ্গ তস কার  অগ্রসর হর়েমছল এ্বং আ  
োর িরধয তসই েূরবণর উৎসাহ আর তিই। তস িাইরিামিসামরি ধেমর করল মক করল িা, 
োরে মকছু যা়ে আরস িা। 
 
টররন্স মির  এ্ই মবষর়ে যরিষ্ট তশাকাহে। এ্ই ধবজ্ঞামিক েরীক্ষা-মিরীক্ষা়ে তস আর ভ়ে 
ো়ে িা, এ্কমট তছরলর বাবারক যখি মিষু্ঠরভারব হেযা করা হ়ে…তস ভারব, আিার 
বাবারক হেযা করা হর়েরছ.. 
 
মকছু এ্কটা তযি োর িিরক িাড়া মের়ে উঠল–তশকড় ে াল-ধীরর ধীরর তক্রারধ িািা 
েুরল োাঁড়াল। 
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তবমরল কমলন্স তশাবার ঘররর ের া তঠরল তভেরর প্ররবশ করল, োর তচাখিুখ েযাকারস 
রিশূিয হর়ে মের়েমছল, মির রক গুমছর়ে মির়ে বরল উঠল, ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ এ্রসরছি। 
 ােণা তযি হাাঁোরে হাাঁোরেই করুর্ েৃমষ্টরে কমলরন্সর িুরখর মেরক এ্কবার োকাল। 
তবমরল সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ, মেমি বরলরছি তয, মেমি আেিারক খুব তবমশ মবরি 
কররবি িা, এ্ই অকাররর্ ভ়ে োবার িরো মকছু হ়েমি। োর েোিুেমেক প্ররশ্নর বার্ 
মেমি এ্বার ছুাঁড়রে শুরু করর তেরবি, ডক্টর মক্ররটার মচমকৎসার েসার সম্বরে এ্বং 
আর যমে বামক তিরকও িারক সবই আমি  বাব মেরে োরব। শুধুিাত্র যাবার আরে 
আেিার সরঙ্গ হ়েরো এ্কবার তেখা কররে োররি। 
 
তোিারক অসংখয ধিযবাে, আো চমল। 
 
 মিরসস োড়াোমড় প্রিাি করর।  ােণা েীঘণমিশ্বাস তেরল শুধু বরল ওরঠ, কমলন্স বরাবরই 
সাহাযয করর আসরছ, তস যরিষ্ট বাস্তব! 
 
মিরসস েযাটারসি সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠি, মিশ্চ়ে, চিৎকার তসরক্রটারী সাোমসরধ েরীব 
ঘররর তির়ে, ি়ে কী?  রির িরো আকষণর্ী়ে েুরুরষর কারছ এ্ই রূেটাই আকষণর্ী়ে। 
 
 ােণা োর মেরক োমকর়ে িুহূরেণর িরধয তযি েে করর েরল ওরঠ। 
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েুমি মক বরল চরলছ এ্লমস? েুমি ভাবছ সুন্দ্রী তসরক্রটামর হরল  ি োরকই িি মের়ে 
বসে, তপ্রি করে োর সরঙ্গ? িা কখিও িা, কখিও িা– ি তকািমেি তসই চমররত্রর 
তলাক মছল িা। 
 
এ্কিা তো মিঃসরন্দ্রহ বলা যা়ে তবাি,  ি তস ধররির তলাক তকারিামেিই মছল িা, 
মকন্তু এ্ই কিাটা অেযন্ত সাধাররর্র ভাষা়ে বলা হর়ে তেল–সাধারর্ তলাক তো ঐরকি 
স্বভারবরই হর়ে িারক। মিরসস েযাটারসি বরল যাি। 
 
তরােী তেখার ঘরর ইন্সরেক্টররর েৃমষ্ট চরল তেল তবমরল কমলন্স-এ্র যুিং তেহী’ ভারবর 
মেরক। এ্টাই তো স্বাভামবক। তস ভারব, ডািার এ্বং কমলন্স-এ্র িরধয তয তকারিা ভুল 
তবাঝাবুমঝ তিই–এ্ই বযাোরটা স্পষ্ট। ডািাররর কারছ কমলন্স মিমষ্ট স্বভারবর হরলও হরে 
োরর, মকন্তু োরে করর খুব তবমশ  ল তঘালা হরব িা এ্টাও মঠক। 
 
তবমরল কমলন্স গ্রারঞ্জর প্ররশ্নর সরাসমর  বাব মের়ে তে়ে এ্বং ডািাররর তেশার খুাঁমটিামট 
সবমকছুই োর িখেেণরর্। গ্রযাঞ্জ মবষ়োন্তররর মেরক েিি করল। োর বাসিা এ্খি  ি 
এ্বং  াোর সম্পরকণর িরধয িাক েলারিা। 
 
তবমরল বলল, োরের িরধয সম্পকণ মছল এ্ককিা়ে ভীষর্ ভারলা। 
 
ইন্সরেক্টর খুব তোেি এ্কটা কিা ম জ্ঞাসা করর ওরঠ, আো, োরা স্বািী-স্ত্রী উভর়েই 
িামক আর েশটা মববামহে যুেরলর িরো সবণো মকছু-িা-মকছু মির়ে ঝেড়া করর তযে? 
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এ্িি ঝেড়ার কিা আমি কেিারেও আিরে োমর িা।–মিরসস মক্ররটা মিঃসরন্দ্রহ 
স্বািীর প্রমে অিুরিা মছরলি, অরিকটা মঠক ক্রীেোসীর িরোই মবশ্বস্তা এ্বং অিুেো। 
 
গ্রযাঞ্জ–মির র  িয মকছু কররেি িা? 
 
তবমরল–িা, সবমকছুরেই ডািার মক্ররটারক তকন্দ্র করর ঘুরর তবড়াে। 
 
গ্রযাঞ্জ–অেযাচারী, এ্যা? 
 
 তবমরল ভাবরে িারক। 
 
-িা, ো বলা তবাধহ়ে উমচে হরব িা আিার, েরব মেমি মির র স্বািণ ছাড়া মকছু ভাবরে 
োররেি িা। মেমি িরি িরি সবসির়ে এ্টাই প্রেযাশা কররেি তয, মিরসস মক্ররটা–
মক্ররটার ইোিরোই চলরবি। 
 
গ্রযাঞ্জ–তরােীরের মির়ে তকারিা অসুমবধা মছল িা? আমি বলরে চাইমছ, তরামের্ীরের সরঙ্গ 
তকারিারকি…আেমি সহ  কররই বলরে োররি, মিস কমলন্স। তলারকরা অবশয ভারব, 
ডািাররর তসইমেক তিরকও অসুমবধার কারর্ ঘটরে োরর… 
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ঘৃর্া়ে তবমররলর িামসকা সিুমচে হর়ে যা়ে, তস বরল ওরঠ, ওঃ, তসইরকি ম মিষ! ডািার 
মক্ররটা এ্িি এ্ক ি মচমকৎসক মছরলি তয তস লাইরির তয-তকারিা অসুমবধা েূর করার 
ক্ষিো োর মছল। তরােী বা তরামের্ীরের সরঙ্গ োাঁর বযবহার মছল অেযন্ত িধুর। আসরল 
মেমি তয এ্ক ি অেযাশ্চযণ মচমকৎসক মছরলি এ্ মবষর়ে তকারিা সরন্দ্রহর অবকাশ তিই। 
 
গ্রযাঞ্জ–তকারিা স্ত্রীরলারকর সরঙ্গ তকারিা বযাোরর মক মেমি কখরিা  মড়র়ে েরড়মছরলি? 
আিুেেযর িরধয তিরক তবমরর়ে এ্রস  বাব তেরবি, এ্গুরলা  ািার সমেয খুব প্রর়ো ি 
আরছ মিস কমলন্স। 
 
তবমরল–হযাাঁ, আমি তসটা ভারলাভারবই উেলমব্ধ কররে োমর। িা, এ্িি তকারিা ঘটিা 
সমেয আমি  ামি িা। 
 
গ্রযাঞ্জ–তহিমরর়েটা সযাভাররিরকর বযাোর মক? তবমররলর িুখ বে হর়ে যা়ে। 
 
তবমরল–এ্ই েমরবাররর মেমি ঘমিষ্ঠ বেু মছরলি। 
 
গ্রযাঞ্জ–ডািার মক্ররটা এ্বং মিরসস মক্ররটার িরধয মিস তহিমরর়েটারক মির়ে োর িরি 
কী অশামন্ত মছল? 
 
তবমরল– কখিও িা 
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গ্রযাঞ্জ–মিস তভররামিকা তক্র-র মক খবর? 
 
তবমরল–তভররামিকা তক্র! তবমররলর কেস্বরর মিরভণ াল মবির়ের সুর। 
 
গ্রযাঞ্জ–ডািার মক্ররটার বােবীরের িরধয মেমি মছরলি অিযেি। 
 
তবমরল–আমি োর সম্বরে তকারিামেি মকছু শুমিমি। েরব িািটা খুব তশািা তশািা 
লােরছ। 
 
 গ্রযাঞ্জ-মসরিিার অমভরিত্রী। 
 
তবমরল–হযাাঁ, হা, িরি েরড়রছ। এ্ই িযই িািটা শুরি িরি হমেল খুব তচিা তচিা। েরব 
আমি  ািোি িা তয, ডািার মক্ররটার সরঙ্গ োর তকারিা েমরচ়ে মছল মকিা! 
 
তবমররলর বলার ভমঙ্গ তেরখ িরি হমেল োর প্রেুযত্তরর তেও়ো  বাবও খুব স্পষ্ট, োই 
এ্যারঞ্জর েরক্ষ তকারিা প্রশ্ন তোলা সমেয সম্ভবের মছল িা। 
 
েে শমিবারর ডািার মক্ররটার আচার-বযবহারর তকারিা বযমেক্রি তচারখ েরড়মছল মক? 
শুধু এ্ই প্রসরঙ্গ এ্রসই োর তোেিী়েো তভরে তেল এ্বং  বাবও এ্কটু আলাো 
ধররির তশািাল। 
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তবমরল–োর হাবভাব তিারটই প্রমেমেরির িরো মছল িা। 
 
 গ্রযাঞ্জ–তকারিা েমরবেণি ি রর েরড়মছল মক? 
 
তবমরল–সাধারর্ তকািাও যাবার িাকরল এ্কটু োড়াোমড় তরােী তেখার বযাোরটা তসরর 
রাখরেি। মকন্তু এ্বার ঘটিাটা হল এ্কটু আলাো, তশষ তরােীর্ীরক তেখার আরে বহুক্ষর্ 
এ্ভারব তকরট তেল, তরােী তেখার ঘন্টা বা ারিার কিা োর িরিও এ্ল িা। আিার িরি 
হ়ে মেমি হ়েরো তকারিা েভীর মচন্তা়ে ডুরব তেরলি। এ্র তবমশ মকছু বলা আিার েরক্ষ 
সমেয সম্ভব ি়ে। 
 
ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ মির র অিুসোরি িরির মেক তিরক তিারটই খুশী হরে োরমছল িা। 
এ্িি মকছু তস উিার কররে োরল িা। যার মভমত্তরে তস এ্কটা িািলা োাঁড় করারে 
োরর। সরকারী উমকরলর কারছ তকারিা তকরসর  িয োরি হরলই তকরসর উরেশয 
সম্পরকণ আইরির যুমিরে তসগুরলা আরে প্রিার্ কররে হরব। তস িরি িরি এ্ই সেযটা 
ভারলাভারবই বুরঝ মের়েমছল তয  রির হেযাকারী স্ব়েং  ােণা মক্ররটা। োর িরি সরন্দ্হ 
ত রেমছল এ্ই হেযাকারণ্ডর তেছরি তকারিা উরেশয মিশ্চ়েই আরছ–ঈষণাই হ়েরো এ্ই 
হেযার তসই তিামটভ, তস িরির মেক তিরক এ্ই যুমি গ্রহর্ কররলও এ্ই েরি অগ্রসর 
হও়োর িরো সাহাযযকারী তকারিা প্রিার্ োর হারে এ্রস তঠকল িা। সারর ন্ট কুম্বরসর 
োম়েত্ব মছল চাকরািীরের ত রা করার, মকন্তু োরাও তসই এ্কই কামহিীর েুিরাবৃমত্ত 
করল। োরা সবাই এ্কই কিা বরল তেল। মিরসস মক্ররটা তসই িামটরক োর তেবোর 
আসরি বরস েুর া করর, তয িামটর ওের মের়ে োর স্বািী তহাঁরট যা়ে। 
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গ্রারঞ্জর িরি হল, যা মকছু ঘটার সব হরলারেই ঘরট তেরছ। মকন্তু তসখািকার েমরমিমেও 
হোশাবযঞ্জক। তসখাি তিরকও তকারিা সূরত্রর সোি করা যা়েমি! 
 
তডরস্কর ওের রাখা তটমলরোিটা শে করর তবর  ওরঠ, মিস কমলন্স এ্মের়ে এ্রস 
মরমসভার তোরল। 
 
তস বরল ওরঠ, তটমলরোরি আেিারক ডাকরছ, ইন্সরেক্টর। 
 
–হযারলা, গ্রযাঞ্জ বলমছ। মক?–তবমরল তকৌেূহরলর সরঙ্গ গ্রারঞ্জর িুরখর মেরক এ্কেৃরষ্ট 
অেলক ি়েরি োমকর়ে উভর়ের করিােকিি িীররব শুরি যামেল। কারঠর ধেমর িুরখর 
িরো এ্যারঞ্জর িুখও েূরবণর িরোই আরবে-বমহভূণে। 
 
হযাাঁ, হা..আমি ো তের়েমছ। ো তো মঠকই! িা, ভুরলর তকারিা অবকাশ িাকার কিা ি়ে। 
হা…হা…আমি, এ্কু্ষমি যামে। আমি প্রা়ে সব তশষ করর এ্রিমছ। হা.. 
 
মরমসভারটা তররখ মের়ে তস মিবণাক তশ্রাোর িরোই মিশ্চল হর়ে বরস িাকল। তবমররলর 
েৃমষ্ট  ুরড় উৎসুকোর ছটেটামি। মির রক মবিযস্ত করর সমূ্পর্ণ িেুি এ্ক স্বরর তস 
 ািরে চাইল, এ্ মবষর়ে আেিার তকারিা বযমিেে িোিে আরছ মক, মিস কমলন্স? 
 
তবমরল বলল–আেমি মঠক কী বলরে চাইরছি? 
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গ্রযাঞ্জ–আিার বলার উরেশয হল তয ডাঃ মক্ররটার হেযাকারীর সম্পরকণ আেিার মি স্ব 
তকারিা বযমিেে ধারর্া আরছ মক? 
 
তবমরল–এ্ মবষর়ে আিার তকারিা ধারর্া তিই, ইিসরেক্টর। 
 
গ্রযাঞ্জ–ডাঃ মক্ররটার িৃেরেরহর োরশ মরভলবার হারে মিরসস মক্ররটা োাঁমড়র়েমছরলি.. 
 
তবমরল–আেমি যমে তভরব িারকি তয, মিরসস মক্ররটা ডাঃ মক্ররটার হেযাকারী, েরব 
আমি বলব আেিার তকািাও ভুল হরে। মিরসস মক্ররটা তেিি চমররত্রর স্ত্রীরলাক িি। 
মেমি অেযন্ত ধীর-মির-মবিীে-িম্র স্বভারবর এ্বং ডাঃ মক্ররটা তয োরক েমরচালিা 
কররেি মেমি িীররবই চামলে হরেি। তকউ যমে তভরব িারক তয, োর স্বািীরক মেমি 
মির র হারেই শামস্ত মের়েরছি, আিার কারছ সমেয এ্টা মবদ্রুরের িরোই তশািারব, 
বেণিাি েমরমিমে যেই োর মবেরক্ষ িাক-িা-তকি? 
 
গ্রযাঞ্জ–মেমি যমে খুি িা করর িারকি েরব কার েরক্ষই বা সম্ভব, বলুি? 
 
তবমরল–আিার এ্ বযাোরর তকাি ধারর্া তিই। 
 
গ্রযাঞ্জ যাবার  িয প্রস্তুে হর়েই ের ার মেরক এ্মের়ে যা়ে। 
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তবমরল–যাবার আরে আেমি মক এ্কবার মিরসস মক্ররটার সরঙ্গ তেখা কররবি? 
 
গ্রযাঞ্জ–হযাাঁ, হা, িুরখািুমখ কিা হও়ো তবাধহ়ে এ্কবার েরকার! তবমররলর এ্বার অবাক 
হও়োর োলা, তটমলরোি বা ার আরে তয তলাক োরক প্রশ্ন কররমছল তস কখরিাই এ্ই 
তলাক হরে োরর িা! এ্িি মক খবর তস তের়েরছ তয এ্ই অেসির়ের িরধযই োর এ্ে 
েমরবেণি? 
 
ভীেসন্ত্রস্ত েেরক্ষরে  াো ঘরর এ্রস উেমিে হ়ে। োর তচাখিুখ তেরখ িরি হমেল 
িরির মেক তিরক তস কেটা অসুখী এ্বং হেবমিসম্পন্ন হর়ে েরড়রছ। তস অেযন্ত মিচু 
এ্বং কাাঁো কাাঁো-করে তকারিারকরি বরল উঠল,  রির হেযাকারী মহরসরব আর কাররা 
আেিারা সোি কররে তেরররছি মক? 
 
গ্রযাঞ্জ–িা, এ্খিও োমরমি, মিরসস মক্ররটা। 
 
 াো মিঃশরে িািা িারড় এ্বং মিরচর মেরক োমকর়ে এ্কখািা তছাট রুিালরক োমকর়ে 
বরলর িরো বািারে। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেিার স্বািীর তকাি শত্রু মছল মকিা,  ারিি মিরসস মক্ররটা? 
 
 ােণা— রির শত্রু? িা, িা, সমেয তস অেযাশ্চযণ ভারবর এ্ক েুরুষ। সকরল োরক েুর া 
করে। 
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গ্রযাঞ্জ–োর মবরুরি তকারিা আরক্রাশ মছল এ্িি কাররা কিা আেিার িররর্ আরস মক? 
–অিবা আেিার মবরুরি তকারিা আরক্রাশ েুরষ রারখ এ্িি তকারিা তলাক? 
 
 াো–আিার মবরুরি আরক্রাশ? িা, িা, ইিসরেক্টর। 
 
 গ্রযাঞ্জ–মিস তভররামিকা তক্র’র মক খবর? 
 
 াো–তভররামিকা তক্র? ওঃ, তয তেশলাই ধার কররে তসই রারে এ্খারি উেমিে 
হর়েমছল, আেমি োর কিা বলরছি তো? 
 
গ্রযাঞ্জ–হযাাঁ, হা আেমি তচরিি িামক োরক? 
 
 াো–আমি োরক তসইমেরির আরে কখিও তেমখমি। েবু বহু বছর আরে  রির সরঙ্গ 
োর েমরচ়ে মছল–এ্কিা শুরিমছলাি। 
 
গ্রযাঞ্জ–আিার িরি হ়ে আেিার স্বািীর ওের োর িরি সুপ্ত তকারিা আরক্রাশ মছল–যা 
আেমি  ািরে োররিমি। 
 
 াো–আমি মকছুরেই তিরি মিরে োমর িা তয  রির মবরুরি কাররা িরি তকারিা 
আরক্রাশ িাকরে োরর! 
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োাঁর মছল ে়োর শরীর এ্বং মির র স্বািণ সম্পরকণ সমূ্পর্ণ উোসীি–িািুষ হর়েও এ্িি 
বযমি তবাধ হ়ে কিই  ন্মা়ে। 
 
গ্রযাঞ্জ–হুি, হযাাঁ হরে োরর। আো, মবো়ে, মিরসস মক্ররটা। মবচাররর িাধযি মের়ে 
অিুসোরির কিা  ারিি তো? বুধবার মঠক এ্োররাটা িাোে, িারকণট মডমিস-এ্। খুব 
িািুমল বযাোর, ঘাবড়ারিার িরো কারর্ আেিার তেখমছ িা–হ়েরো আিারের ঘারড় 
আরও অিুসোরির তবাঝা চামের়ে যিাযি সুরযাে তেও়োর  িয এ্ক সপ্তারহর  িয 
িুলেুমব হরে োরর। 
 
 াো–ওঃ আো, আেিারক অ স্র ধিযবাে। তস োাঁমড়র়ে োাঁমড়র়ে গ্রারঞ্জর চরল যাও়োর 
েৃশযটাই লক্ষয করমছল। তস এ্খিও েুররােুমর ভারব সব বযাোরটা অিুধাবি কররে 
তেরররছ মকিা সরন্দ্হ–অিচ েুররা ঘটিাটার তসই এ্কিাত্র সাক্ষী। 
 
গ্রযাঞ্জ এ্কটা টযামক্স তডরক এ্রি োরে উরঠ েরড় তটমলরোরি তয খবরটা তস তের়েরছ 
োর  িয খরচটাও তবাধহ়ে যুমিযুি হর়ে উঠরব। তস অবশয  ািে িা তয, খবরটা 
োরক তকািা়ে মির়ে এ্মের়ে চরলরছ। বাইরর তিরক তেরখ ওটা অেযন্ত অবাস্তব, োেলামি 
বরলই িরি হরব। 
 
এ্র তকারিা িারিই খুাঁর  োও়ো যা়ে িা, ো সরেও িরি কররে হরব এ্র হ়েরো সমঠক 
এ্কটা অিণ আরছ, যেক্ষর্ েযণন্ত ম মিষটা তচারখর সািরি তভরস উঠরছ। 
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বযাখযার শুরু বা তশরষ এ্কটা কিাই বলা যা়ে তয তকসটা তেরখ যেটা তসা া এ্বং সরল 
সাধা-মসরধ িরি হ়ে আসরল মকন্তু তকসটা তিারটই ো ি়ে। 
 
. 
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১৭. 
 
 সযার তহিমর ইিসরেক্টর গ্রারঞ্জর মেরক অেলক ি়েরি োমকর়ে রইরলি। মেমি ধীর  
করে শুধু বরল ওরঠি, আমি িরির মেক তিরক েুররােুমর ভারব এ্খিও মিমশ্চে হরে 
োমরমি তয ইিসরেক্টর, আমি আেিার কিা সব বুরঝ উঠরে তেররমছ মকিা সরন্দ্হ। 
 
গ্রযাঞ্জ–এ্টা খুবই সহ  বযাোর, সযার তহিমর। আমি আেিারক আরি়োরস্ত্রর ি ুে 
েরীক্ষা করর তেখরে বলমছ। আিার িরি হ়ে, সবগুরলা কযাটলে করা এ্বং ইিরডক্স 
করা আরছ। 
 
তহিমর–ো তবাধহ়ে আরছ, আমি তো মরভলবারটা আিার সংগ্ররহর অংশ বরলই সিাি 
কররমছ। 
 
গ্রযাঞ্জ–তয মরভলবারটা আেমি আ  সকারল সিাি করর এ্রসরছি, মরভলবাররর এ্ই 
গুমলরে ডাঃ মক্ররটার িৃেুয হ়েমি। 
 
তহিমর–আশ্চযণ! 
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গ্রযাঞ্জ আশ্চযণরকিভারব ঘাবরড় যা়ে। সযার তহিমর তবমশ কিা িা বরল মির র 
আরি়োরস্ত্রর টক েরীক্ষা কররে রা ী হও়ো়ে তস তহিমরর কারছ আন্তমরকভারবই 
কৃেজ্ঞ। বযাোরটা সমেয খুব আশ্চরযণর–কারর্ েরীক্ষা করার তকারিা অিণই হ়ে িা। 
 
তহিমর–আেিার এ্কিা বলার তেছরি তকারিা কারর্ আরছ মক, তয গুমলরে  রির িৃেুয 
হর়েরছ তসটা আিার টক তিরকই প্রাপ্ত? 
 
গ্রযাঞ্জ–কারর্ অবশযই মকছু তিই, েরব আমি েুররােুমর ভারব মির মসিারন্ত আসরে চাই-
গুমলটা আেিার টরকর, িা অিয তকারিা িাি তিরক সংেৃহীে করা হর়েরছ। 
 
তহিমর-হযাাঁ, আেিার যুমি অবশযই মঠক, তসকিা আমি তিরিও মিমে। আো, তেখাই 
যাক, েরব এ্কটু সি়েসারেক্ষ। 
 
মেমি তডস্ক খুরল চািড়ার বাাঁধাই এ্কটা খাো বার করর আিরলি এ্বং খাোর িরধয 
তেখরেও লােরলি। তহিমররক তেরখ বড় ক্লান্ত লােমছল। গ্রযাঞ্জ এ্বার ঘমড়র মেরক েৃমষ্ট 
মেল মেমরশ মিমিট। তহিমর বলরলি, িরি হ়ে আরও এ্কটু সি়ে লােরব। 
 
গ্রযাঞ্জ–হযাাঁ, সযার। 
 
তহিমর–এ্কটা ৩৮ মিি এ্বং ওর়েসি োও়ো যারে িা। ওটা এ্কটা বাোিী ররের 
আবররর্র িরধয মছল এ্বং র যারকর তশষ প্রারন্ত। 
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গ্রযাঞ্জ–এ্টারক আেমি তশষ কখি তেরখমছরলি? 
 
তহিমর–এ্ই িুহূরেণ তসটা বলা সম্ভব হরে িা ইন্সরেক্টর। এ্ক সপ্তাহ আরে আমি এ্কবার 
ে়োরটা খুরলমছলাি, তসই সির়ে চুমর মের়ে িাকরল শূিয  া়েোটা আিার ি রর েড়ার 
কিা মছল। েরব আমি ত ার মের়ে বলরে োমর িা তয, ওটা আিার ি রর এ্রসমছল। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেিারক অরিক ধিযবাে সযার, তেমখ আমি কেটা কী কররে োমর। 
 
বহুক্ষর্ মিশ্চল িূমেণর িরো োাঁমড়র়ে িাকার ের তহিমর  ািলা মের়ে বাোরির মেরক চরল 
তেরলি। তসখারি োর স্ত্রী েস্তািা ইেযামে মির়ে বাোরির কার  বযস্ত। মেমি িরি িরি 
এ্টা ভাবরে িারকি, ইিসরেক্টর কী চাি? মেমি আবার চাকররের মির়ে েড়রবি িামক? 
তহরস শুধু বরল ওরঠি, তোিারক তেরখ িরি হরে েুমি বড় ক্লান্ত তহিমর। 
 
তহিমর–হেযাকাণ্ড এ্ই মবষ়েটাই খুব মচন্তার, লুমস! 
 
লুমস–ো তো বরট! মকন্তু সব িৃেুযর রূেই তো এ্ক। কযািসার বা অিয তকারিা তরারে 
িারা তেরলও িৃেুযর মচত্রটা এ্কইরকি হরব। যেমেি তরারে তভারে েেমেি 
আত্মী়েস্ব রিরা উমেি হর়ে ডািার-বমেযর  িয তছাটাছুমট করর, টাকা বার করর এ্বং 
সবরশরষ িারা তেরল আবার তসই ইেযামে… 
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তহিমর–মকন্তু আিারের কারছ এ্ই বযাোরটা ক্ররিই তঘালা হর়ে যারে। যেটা সহ  ভারব 
মবষ়েটারক মির়েমছলাি, এ্খি সবমকছু তেরখ িরি হরে েেটা সহ  তবাধহ়ে ি়ে। 
 
লুমস–এ্ছাড়া আর উো়েই বা কী, আিারের সহয করা ছাড়া তো মকছু করার তিই! 
বেণিাি মির়ে ভাবা তবাধহ়ে উমচে হরব িা, অসুমবধাটা তকারিাভারব েূর হরলই আিরা িা 
হ়ে বাইরর চরল যাব। খৃটিারস বা ইটাররর ছুমটরে চরলা িা আিরা তবমড়র়ে আমস 
আইন্সউইক বা অিয তকারিা  া়েো তিরক, মক বরলা, ভারলা হরব িা? 
 
তহিমর–খৃটিাস আসরে এ্খিও অরিক তেমর োর  িয িা হ়ে েররও বযবিা তিও়োর 
সি়ে োও়ো যারব। 
 
লুমস–ো অবশয আরছ, আমি আরে িাকরে তভরবও তররখমছ…োছাড়া, তস তবাধহ়ে এ্র 
িরধয িিমির করার সি়েও তের়ে যারব… 
 
তহিমর–তক? 
 
লুমস তহিমরর়েটার কিা বলমছ। আিার িরি হ়ে, োরা অরক্টাবরর–আোিী বছররর 
অরক্টাবরর মববাহটা তসরর তেলরে োরর…েখি আিরা তসখারি মের়ে হাম র হরে োমর… 
 
তহিমর–েুমি সবসি়ে এ্কটু তবমশ তভরব িাও, লুমস। 
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লুমস–েুমি বািণরবস? তসখারি এ্কটা ভারলা তেরখ টুমডও হরে োরর এ্বং তহিমরর়েটার 
এ্কটা টুমডওর খুব প্রর়ো ি। হা ার তহাক োর প্রমেভা আরছ এ্কিা তো অস্বীকার 
করা যা়ে িা। োর  িয এ্ডও়োরডণর েবণরবাধ হরব। েুরটা তছরল এ্কমট তির়ে–অিবা 
েুরটা তছরল েু’তটা তির়ে–চিৎকার হরব। 
 
তহিমর–েুমি কেেুর কেিা করর মির়েছ লুমস? আরে মববাহ তো হরে োও, েরব তো 
তছরলরির়ের কিা উঠরছ। 
 
তহিমর-তবচারা শ়েোিী। 
 
লুমস–তকি, শুধু শুধু শ়েোিী তকি বলছ? সকরলই তো এ্কমেি-িা-এ্কমেি িারা যারব। 
িৃেুযর যখি তকারিা অবধামরে কাল তিই। িৃে বযমির  িয তশাক করর তচারখর  ল 
তেলা আিার কুমষ্টরে তিই, ভারলা লারে িা… 
 
তহিমর লুমসর মেরক তকিি অবাক তচারখ োমকর়ে িারকি। তকবল বরল ওরঠি, আমি 
সবণোই ভাবোি তয, েুমি তবাধহ়ে  ি মক্ররটারক িরি িরি েছন্দ্ কর। মঠক বমলমি 
মক? 
 
লুমস-হা, োরক আিার সমেয ভারলা লােে। োর আকষণর্ও এ্মড়র়ে যাও়ো তযে িা 
মঠকই, েরব বযমি মবরশরষর ওের মবরশষ গুরুত্ব প্রোি করা আিার তকারিামেিই ধারে 
স়ে িা। 
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১৮. 
 
 হারমকউল ধেরট  ািালা মের়ে বাইরর োকারেই তচারখ েড়ল তহিমরর়েটা সযাভাররিক 
রাস্তা মের়ে োর বামড়র তোররোড়ার মেরক এ্মের়ে আসরছ।  ি মক্ররটা তযমেি মিহে 
হ়ে তসমেি োর োর়ে সবু  টুইরডর তয তোষাকটা মছল আ ও োর োর়ে উরঠরছ তসই 
তোষাক। োর সরঙ্গ রর়েরছ এ্কটা স্পযামি়োল কুকুর। ধেরট োড়াোমড় মের়ে সের 
ের া খুরল োাঁমড়র়ে েরড়। তহিমরর়েটা োর মেরক োমকর়ে িৃেুিন্দ্ হাসরে িারক। 
 
তহিমরর়েটা–আমি তভেরর মের়ে আেিার বামড়টা এ্কবার ঘুরর তেখরে োমর মক? বামড় 
তেখরে আিার বরাবরই খুব ভারলা লারে। আমি সবণোই কুকুর মির়ে তবড়াই। 
 
ধেরট–ইংরর রের তবাধহ়ে এ্ই স্বভাব। 
 
তহিমরর়েটা–আমি  ামি, তসকিা আমি তভরবও মছলাি। তসই  েৎমবখযাে কমবোটা 
 ারিি আেমি? মেিগুরলা এ্রক এ্রক তকািা মের়ে তযি োর হর়ে যারে, হাাঁসরক 
খাও়োই, স্ত্রীরকও ভৎণসিা কমর, বাাঁশীরে হযাাঁরন্ডরলর লা়েরো বা াই এ্বং ইরে হরল 
কুকুররর সরঙ্গও এ্ক ছুট লাোই আমি। 
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তহিমরর়েটার িুরখ আবার হামস েুরট ওরঠ, অেুযজ্জ্বল অরহেুক হামস। ধেরট োরক মির়ে 
বসবার ঘরর মের়ে বসা়ে। তহিমরর়েটা ঘররর চামরমেরক এ্কবার েৃমষ্ট বুমলর়ে তি়ে–ঘররর 
েমরেন্নো তেরখ তস মবির়ে িূক হর়ে যা়ে। 
 
চিৎকার! সব ম মিষই েুরটা করর। আিার টুমডও ঘুরর তেখার ের আেমি আিা়ে 
ভারলা তচারখ তেখার েমরবরেণ ঘৃর্াই কররবি। 
 
ধেরট-ঘৃর্া কররে যাব তকি? 
 
তহিমরর়েটা–ওঃ তসখািকার সব ম মিরষ কাোর ছাে।ওখারি এ্কমট করর ম মিষও ি ুে 
আরছ–সংখযা়ে যমে েুরটা িাকে েরব তবাধহ়ে িষ্ট হর়ে তযে। 
 
ধেরট–আমি ো ভারলাভারবই বুঝরে োমর। আেমি মির  এ্ক ি মশেী। 
 
 তহিমরর়েটা-আেমি মক এ্ক ি মশেী িি ধেরট? 
 
ধেরট–এ্ই প্রশ্নটা তিরকই যারে, মকন্তু আমি বলব, িা। অেরাধ কী ম মিস তসটা আমি 
বুমঝ–তসগুরলা কেিাশমির সরবণাচ্চ চচণা। োই সিাধাি করার  রিযও তকারিা সৃ িী 
শমির কারছ োরি হরে হ়ে িা। প্রর়ো ি হ়ে শুধু সেয উেঘাটরির ঐকামন্তক প্ররচষ্টা। 
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তহিমরর়েটা–সরেযর  িয প্রবল ইো–এ্ই প্র়োস আেিারক হ়েরো মবেজ্জিক েরি 
চামলে কররে োরর। এ্ই সেয মক আেিারক সন্তুষ্ট কররে োররব? 
 
ধেরট–আেমি কী বলরে চাইরছি, মিস সযাভাররিক? 
 
তহিমরর়েটা–আিার বলার উরেশয হল এ্ই তয, আেমি সেয  ািার  িয উেগ্রীব। মকন্তু 
 ািাই মক সব? আেমি যমে সেয  ািরেই চাি েরব আেিার সুপ্ত জ্ঞািরক কার  
লাোরে হরব? 
 
ধেরট-আেমি বলরছি তয, মক্ররটার িৃেুযর সব রহসয আিার কারছ তিারটই অ ািা ি়ে–
তয জ্ঞাি আিার িরধয সমঞ্চে আরছ তসটা মির র িরধয রাখাই ভারলা–োই িা? আো 
আমি আেিারক োল্টা প্রশ্ন কমর তয,  রির িৃেুযর বযাোরর আেমি কেটুকু  ারিি? 
 
তহিমরর়েটা–সম্ভাবয উত্তর– াো, সরন্দ্রহর প্রিি োত্র বা োত্রী, স্বািী বা স্ত্রী তয তকারিা 
এ্ক ি–সমেয কী ঘৃর্য বযাোর। 
 
ধেরট–মকন্তু আেমি তো ো তিরি মিরে এ্রকবাররই িরির মেক তিরক প্রস্তুে িি? কী 
উরেরশয আেিার এ্খারি আেিি তসটা বলরলি িা তো? 
 
 তহিমরর়েটা–আমি এ্ বযাোরর মির মিমশ্চে তয, আেিার িরো সেয উেঘাটরির প্রবল 
বাসিা আিার তিই। কুকুর মির়ে তবড়ারে আসা ইংরর েলীর তরও়ো , ওটা মিোন্তই 
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বার  অ ুহাে। োছাড়া এ্যাঙ্গযারটলরের কুকুরও তিই, এ্মেকটা আেমি হ়েরো লক্ষয 
করর িাকরবি। 
 
ধেরট-হযাাঁ, আিার েৃমষ্ট তেরছ তসমেরক। 
 
তহিমরর়েটা–িালীর কাছ তিরক োই আমি কুকুরটা বার করর এ্রিমছ। আমি সবণোই 
সরেযর আশ্র়ে মিই িা, ধেরট। 
 
আবার তসই উজ্জ্বল, উচ্চকরে খাি-খাি হর়ে তভরে েড়া তসই অট্টহামস। 
 
ধেরট-িা, আেিার সাধুো সম্পরকণ আমি তকারিা কিা েুলরে চাই িা। 
 
তহিমরর়েটা– কী করর বুঝরলি? 
 
ধেরট-কারর্ এ্টারক সেয বরল আিার িি তিরি মির়েরছ। 
 
তহিমরর়েটা-সাধুো, আিার এ্খিও মঠক ভারলাভারব তবাধেিয হ়ে িা তয কিাটার প্রকৃে 
অিণ কী? 
 
কারেণরটর মেরক োমকর়ে মিশ্চল হর়েই বরস রইল তস, ধীরর ধীরর িািা েুরল ধেররটর 
মেরক োকাল। 
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তহিমরর়েটা–আেমি মক  ািরে চাি িা তয, তকাি উরেরশয আমি এ্খারি হাম র 
হর়েমছলাি? 
 
ধেরট-আেমি হ়েরো তকারিা অসুমবধার সমু্মখীি হর়েরছি, মকন্তু িুখ েুরট বলা সাহরস 
কুরলারে িা। 
 
তহিমরর়েটা-হা, মঠকই বরলরছি, মবচাররর িাধযরি অিুসোি এ্বং ধেরট, আোিীকাল, 
োর  িয িিমির করার বযাোররও সি়ে লােরব 
 
তহিমরর়েটা আর মির রক ধরর রাখরে োরর িা, এ্রকবারর তভরে েরড়। তস উরঠ ঘরি়ে 
ো়েচামর কররে শুরু করর মেল। ঘররর ম মিষগুরলা এ্ক  া়েো তিরক অিয  া়েো়ে, 
এ্কটা েুলোমির িাি েমরবেণি করর ধপ্রটরক ম জ্ঞাসা করর ওরঠ, বযবিাটা আেিার 
েছন্দ্ হ়ে? 
 
ধেরট–তিারটই িা মিস। 
 
তহিমরর়েটা–আমি আরে িাকরেই  ািোি তয, আেমি এ্ বযাোরটা কখিও তিরি 
তিরবি িা।(রস োড়াোমড় করর ম মিষগুরলারে আবার যিািারি তররখ মেরল) আো 
তলারকর যমে বলার িরো মকছু তিরকই িারক এ্বং তস যমে মির র িুরখ মকছু বলরে 
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চা়ে েরব আেিার িরো তলারকর কারছ বলরেই োরর, মকন্তু েুমলরসর এ্টা  ািার 
তকারিা প্রর়ো ি আরছ মক, আমি  ি মক্ররটার মিসরিস মছলাি। 
 
ধেরট–োই িামক? আেিারা তপ্রমিক-তপ্রমিকা মছরলি? 
 
তহিমরর়েটা–এ্কিা বরল যমে আেিার িরি সুখ হ়ে, োহরল বলরে তকারিা বাধা তিই। 
 
ধেরট–আেমি তযভারব কিাটা বলরছি, আসরল বযাোরটা মক োই মছল? 
 
তহিমরর়েটা–িা। 
 
 ধেরট–তকি ি়ে? 
 
তহিমরর়েটা মিঃশরে ঘাড় িারড়। তস উরঠ মের়ে ধেররটর োরশ এ্রস বরস েরড় এ্বং 
ধীর করে শুধু বরল ওরঠ-েুঙ্খািুেুঙ্খ রূরে মিভুণল ভারব সব ম মিষ বযি করার সবার 
িরধযই এ্কটা প্র়োস িারক। 
 
তহিমরর়েটার বযাোরর  ািার আগ্রহ ধেররটর উৎসাহ তযি মেগুর্ হর়ে যা়ে। তস বরল 
ওরঠ, আেমি  ি মক্ররটার মিসরিস মছরলি? আেিারের এ্ই সম্পকণ কেমেরির? 
 
তহিমরর়েটা–প্রা়ে ছ’িারসর িরো হরব। 
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ধেরট–এ্ই বযাোরটা আমবোর কররে েুমলরসর খুব অসুমবধা হবার কিা ি়ে। 
 
তহিমরর়েটা–আিার িরি হ়ে োরা এ্মেক মের়ে যারে িা। অিণাৎ োরা যমে মকছুর সোি 
কররেই চা়ে, েরব হ়েরো এ্কমেি আমবোর কররলও করর উঠরে োরর। 
 
ধেরট-হযাাঁ, োরা এ্মেরক তখাাঁ  তিরব। 
 
তহিমরর়েটা–আমি মকন্তু তভরবমছলাি োরা এ্মেরকর বযাোররও খবর সংগ্রহ কররব। 
আো, ধেরট তলারকরা কী করর? এ্যারঞ্জর কারছ মের়ে কী বা বরল? এ্িি অদু্ভে 
তোাঁরের কারছ মের়ে োরের কী বা বলার িাকরে োরর। ওটা তিহােই এ্কটা 
োমরবামরক তোাঁে। 
 
ধেরট–তযিি আিার? 
 
তহিমরর়েটা–আেিার তোাঁে এ্বং ধেরট? আেিার তোাঁরের সরঙ্গ কাররা েুলিাই চরল িা, 
এ্ককিা়ে এ্টা অেুলিী়ে। 
 
ধেরট–সমেযই। 
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তহিমরর়েটা–এ্ই  িযই আমি আেিার সরঙ্গ এ্িি ধারা়ে বলমছ। আিার তকি  ামি িা 
িরি হরে েুমলরসর আিার এ্বং  রির িরধয সম্পকণটা  ািা েরকার। মকন্তু তোক 
 ািা ামি হও়োর এ্টার মক তকারিা প্রর়ো ি আরছ। 
 
ধেরট–তসটা সমূ্পর্ণ অিয ম মিরষর ওের মিভণরশীল। েুমলস যমে িরি করর িারক তয, 
এ্ই ঘটিার সরঙ্গ িািলার তকারিা সম্পকণ তিই েরব তচরে তযরে োরর। মকন্তু এ্ই 
বযাোরটা প্রকারশ আেমি মক খুব উেগ্রীব? 
 
তহিমরর়েটা–আেমি হ়েরো এ্টারক কেটো ভাবরছি। আেমি িরি িরি ভাবরছি তয, 
 াোর িািমসক শমির কিা ভাবমছ বরলই হ়েরো  রির মিসরিস হবার তকারিা 
সম্ভাবিাই আিার িরধয তিই। োর মববামহে  ীবরির যা ক্ষমে হবার মছল ো হর়ে 
তেরছ। এ্র চাইরে আরও অমেমরি তবাঝা োরক সারা ীবি তটরি মির়ে তযরে হরব 
তকি? 
 
ধেরট–আেমি মিরসস  ােণার  িযই এ্িিমট তবাধহ়ে ভাবরছি? 
 
তহিমরর়েটা–আেমি হ়েরো এ্টারক কেটো ভাবরছি। আেমি িরি িরি ভাবরছি তয 
 াোর িািমসক শমির কিা ভাবমছ বরলই হ়েরো  রির মিসরিস হবার তকারিা 
সম্ভাবিাই আিার িরধয তিই। োর মববামহে  ীবি আমি তভরে মেইমি, আমি মছলাি 
মিমছরলর অিযেি যাত্রী। 
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ধেরট-আঃ, এ্টাও মঠক এ্ইরকি? 
 
তহিমরর়েটা–িা, িা, িা, আিার আেমত্ত মঠক এ্ই  া়েোরেই–আেমি আিার িরো করর 
বযাোরটা ভাবরছি িা।  ি সম্পরকণ তলারক তয ভ্রান্ত ধারর্া তোষর্ করর, আমি োরেই 
িরি বড় বযিা োই। এ্ই রিযই আমি আেিার কারছ ছুরট এ্রসমছ। আমি হ়েরো 
আেিারক ভারলাভারব বুমঝর়ে উঠরে োরমছ িা। আিার কারছ এ্ই বযাোরটা  রলর 
িরো েমরোর হর়ে তেরছ তয, কাের  মশররািাি ছাো হরব, এ্ক মচমকৎসরকর, 
ভারলাবাসার  ীবিকামহিী,  ােণা, আমি তভররামিকা তক্র।  ি মকন্তু তকারিামেিই তেিি 
স্বভারবর মছল িা, তস মকন্তু স্ত্রীরলারকর বযাোরর তকারিামেিই তবমশ িািা ঘািাে িা, োর 
কারছ স্ত্রীরলাকই সবমকছু মছল িা, োর কার র  েৎ মির়েই তস বযস্ত িাকে। হযাাঁ, 
কার র িরধয োর উৎসাহ, উেীেিা, উরত্ত িা এ্বং েুঃসাহস িুখ লুমকর়ে আরছ। 
অসেকণ তকারিা িুহূরেণ  িরক যমে ম জ্ঞাসা করা হরো, োর িরি তকারিা স্ত্রীরলারকর 
বযাোরর মচন্তা ভাবিা সবসির়ের  িয ঘুরোক তখে, তস কার িাি উরলখ কররব  ারিি 
মক? মিরসস কযাবমি ছাড়া আর কার িািই বা তস বলে। 
 
ধেরট–(মবির়ের সরঙ্গ) এ্ই মিরসস কযাবমির আসল েমরচ়ে মক? তক তস? 
 
তহিমরর়েটা–মেমি এ্ক বৃিা। কুৎমসে-তিাংরা স্বভারবর এ্ই বৃিার সিস্ত শরীরর এ্খি 
বাধণকয তিরি এ্রসরছ, তেরহর িাংস সব কুাঁচরক তেরছ, মক্ররটাোর হাসোোরলর তসও 
এ্ক তরামের্ী, োর মর ওর়ের তরাে কারলভরদ্র তেখা মেে। আেমি যমে এ্ই তরারের 
মশকার হি, আেমি অবশযই িারা েড়রবি, কারর্ এ্ই রারের তকারিা ওষুধ তিই, োই 
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আররােয লারভরও তিই তকারিা উো়ে। কযাবমির শরীররও তরাে আরছ েবু তস বাাঁচরে 
চা়ে।  ি তসই ওষুধ বার কররব, হররিাি ক্ষররর্র প্রশ্ন তিরকই যারে।  ি বহু 
েরীক্ষা-মিরীক্ষা করর চরলরছ, মিরসস কযাবমি  রির খুব ভি,  ি এ্বং তস তরারের 
মবরুরি তযি সংগ্রাি করর যারে, িারসর ের িাস ধরর মর ওর়ের বযামধ এ্বং মিরসস 
কযাবমি, সবণোই  রির িরধয উেমিে এ্বং োরের আরবেি  রির িরি তয অগ্রামধকার 
তের়ে িারক, এ্িি আর মকছু তিই যা োর িরি মির র এ্কটা িাি েখল করর 
তররখরছ।  ি এ্িিই এ্ক মচমকৎসক মছল, েুররা হামলণ মিরটর িরধয এ্বং সকল ধিী 
িািুরষর কারছর িািুষ মছল োরের মপ্র়ে ডািার  ি, আমি মকছুরেই বুরঝ উঠরে োমে 
িা তয, আেিারক এ্ই সেয তকিি ভারব তবাঝাব তয, িেুি ওষুধ এ্কমেি  ি মক্ররটার 
হাে মের়েই আমবেৃে হরব, এ্ই মছল োর এ্কিাত্র সাধিা। 
 
ধেরট–আেমি তবাধহ়ে মঠকিরো মচিরে তেররমছরলি। 
 
তহিমরর়েটা-ওঃ, হযাাঁ,  ি আসে এ্বং এ্কিাই তস বলে। আিার কারছ অবশয সংমক্ষপ্ত 
কররই বলে, কারর্ তস মির র িরিই সব কিা বরল তযরে োরে। অিয তরােীর তরাে 
সম্পরকণ তয আেিিরিই আরলাচিা করে, মবমভন্ন ধররির মচমকৎসার কিাও বলে, 
প্রমেমট তরারের মবরুরি তকি তস ঝাাঁমের়ে েড়ে, কী ভীষর্ এ্কাগ্রো, অরিক সি়েই 
খুশী, অরিক সি়ে আরক্রাশ, কখিও িাকে ক্লামন্তর অবসাে… 
 
ধেরট-আেিার মিশ্চ়েই প্রার়োমেক জ্ঞাি আরছ? 
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তহিমরর়েটা-হা,  ি যা বলে, আমি ো িরিারযাে মের়ে শুিোি এ্বং মশখোি, বই 
েরড়ও  ািা তযে। 
 
ধেরট–মকন্তু আেমি তো তেখরছি? 
 
তহিমরর়েটা– িা তেরখ িাকরল হ়েরো ভুল বলা হরব। তলারকরা শুিরল হ়েরো তভরব 
বসরে োরর তয, আিার  রির ওের এ্কটা প্রভাব মছল এ্বং  রির কাছ তিরক আমি 
অরিক মকছুই মশখরে তেররমছ। গ্রযাঞ্জরক তবাঝারিারবাধহ়ে েেটা সহ  হরব িা। 
 
ধেরট–মকন্তু আেমি তো তেরখরছি? 
 
তহিমরর়েটা–ো তবাধহ়ে হরব িা। তস োর বযমিেে েৃমষ্টরকার্ তিরক প্রেযক্ষ কররব 
োরেরর মবচার কররব। 
 
তহিমরর়েটা–তকউ যমে  রির তকারিা ক্ষমে করর িারক তস অিয তকউ ি়ে স্ব়েং আমি। 
 ি এ্বং োর মচন্তার িাঝখারি আমি এ্রস েরড়মছলাি। আিার  িযই তস োর সাধিা়ে 
েুররােুমরভারব িিঃসংরযাে কররে োরমছল িা। তস ভীে িি মির়েই ভাবরে িাকল তয, 
তস আিারক োর মির র িরি করর ভাবরে শুরু করররছ োই তস অিয কাউরক আর 
ভারলাবাসার কিা িরিও আিরে োরমছল িা। আিার কারছ তস তপ্রি মিরবেি করল, 
কারর্ তস আিার বযাোরর তকারিামেিই তবমশ মচন্তা কররে এ্রকবাররই চাইে িা। 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

275 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

বযাোরটারক তস এ্কটু হালকা কররে চাইল, সহ  কররে চাইল, োর আর মঠক েশটা 
বযাোররর িরোই। 
 
ধেরট–আর আেমি? আেমি তসটা খুশী িরিই তিরি মিরলি? 
 
তহিমরর়েটা–িা, আমি সন্তুষ্ট হরে োমরমি–হা ার তহাক–িািুষ তো… 
 
ধেরট–তকি? 
 
তহিমরর়েটারকি আবার, আিার িরিােে বাসিা মছল  িরক খুশী তেখার। আমি 
তচর়েমছলাি  ি যা চা়ে োই মির়েই তস তযি েি চলরে োরর। োর ধযািজ্ঞাি বলরে 
তস এ্কটা ম মিষই  ািে, তসটা োর কা । এ্বং এ্ই কার র িরধযই তস মির রক িি 
রাখরে তচর়েমছল–আমি তসইমেক তিরকই োর মেরক সহরযামেোর হাে বামড়র়ে 
মের়েমছলাি। 
 
ধেরট–এ্ইিাত্র আেমি তভররামিকা তক্ররও িাি উরলখ কররমছরলি; তসও মক ডাঃ 
মক্ররটার বেু মছল? 
 
তহিমরর়েটা–শমিবাররর আরে োরের িরধয তশষ সাক্ষাৎ হর়েমছল আ  তিরক েরিররা 
বছর আরে। 
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ধেরট–তসও োরক েরিররা বছর আরে তেরখমছল? 
 
তহিমরর়েটা–োরের মববারহর সব প্রা়ে োকা হর়ে মের়েমছল।  ি তভররামিকার তপ্ররি 
অে মছল–মকন্তু তভররামিকারক এ্ক িম্বররর কুকুরী বরল সরম্বাধি কররলও তবাধহ়ে ভুল 
বলা হরব িা, তস মির র স্বািণ এ্বং আত্মঅহমিকা ছাড়া আর মকছুই বুঝে িা। োর 
িরির বাসিা মছল  িরক তস মির র কিািরো ওঠারব-বসারব। এ্ককিা়ে োরক তোষা-
স্বািী হর়ে স্ত্রীর আাঁচরলর েলা়ে িাকরে হরব। মকন্তু  ি এ্রকবারর তবাঁরক বসল, োই 
মবর়েটাও তভরে তেল,  রির অবশয এ্ই মববাহ িা হও়ো়ে িরি তকারিা েুঃখ মছল িা। 
তস  াোরক মববাহ করল,  ােণা অবশয এ্ই ঘটিার মকছুই  ািে িা। তেখরে তেখরে 
েরিররাটা বছর তকরট তেল–এ্র িরধয োরের আর তেখাসাক্ষাৎহ়েমি, মকন্তু  ি 
তভররামিকার িৃমে িি তিরক েুররােুমর ভারব িুরছ তেলরে োররমি। 
 
ধেরট–এ্ে বছর বারে েু’ ি েু’ রির িুরখািুমখ হল এ্বং  ি োর সরঙ্গই তবমরর়ে 
তেল।  ি হরলারে মেরর এ্ল রাে প্রা়ে মেিরট িাোে। 
 
তহিমরর়েটা–আেমি এ্কিা কী করর  ািরলি? 
 
ধেরট–বামড়র এ্ক মঝ’র োাঁরে বযিা হর়েমছল, োই তস িা ঘুমির়ে ত রেই মছল।  রির 
মেরর আসা োর তচারখ েরড়মছল। 
 
তহিমরর়েটা-হযাাঁ। 
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ধেরট-আেমি কী করর  ািরে োররলি? 
 
তহিমরর়েটা–(মকছুক্ষর্ িীরব তিরক) আমি  ািলার মেরক োমকর়ে বরসমছলাি, োই োর 
মেরর আসাটা তচারখ েড়া খুব স্বাভামবক মছল। 
 
ধেরট–আেিারও কী োাঁরে বযিা হর়েমছল মিস? 
 
তহিমরর়েটা এ্বার তহরস তেরল, তস হামসিুরখ শুধু বরল, বযিা হর়েমছল মঠকই েরব এ্ই 
বযিা তসই বযিার িরো ি়ে ধেরট। 
 
োরা রাস্তা োর হর়ে এ্বার বরির িরধয প্ররবশ করল। 
 
তহিমরর়েটা–আিারের েুরলর োশ মের়ে যাও়োটা তবাধহ়ে উমচে হরে িা। বাি মেরক 
মের়ে, উেররর েি বরাবর েুরলর বাোরি বরং আিরা তযরে োমর। 
 
এ্কটা েি খাড়াভারব োহারড়র মেরক বরির িরধয চরল তেরছ। মকছুক্ষর্ ের োরা এ্রস 
িািল সীিান্তবেণী এ্কটা সিরকারর্র িরো রাস্তা়ে। তহিমরর়েটা এ্কটা তবরঞ্চ এ্রস বরস 
এ্বং ধেরট এ্রস োর োরশই বরস েরড়। োরের ওেরর ও তেছরি শুধু বি আর মিরচ 
ঘি বাোিোরছর তঝাাঁে। সািরির মেককার এ্কটা বাাঁকা েি মিরচর মেরক চরল তেরছ, 
তযখাি তিরক ি রর আসমছল িেীর  রলর মঝমকমিমক। 
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ধেরট িীররব তহিমরর়েটার মেরক োমকর়েমছল। োর িুরখর ভারব এ্খি এ্কটু েমরবেণি 
এ্রসরছ, েরব উরত্ত িা তিই বলরলই চরল। োর িুরখর তচহারা তেরখ োর আসল ব়েস 
তবাঝা ো়ে। 
 
ধেরট–আেমি কী এ্ে ভাবরছি মিস? 
 
তহিমরর়েটা–আইন্সউইরকর কিা। 
 
ধেরট–আইন্সউইক মক? 
 
তহিমরর়েটা–আইন্সউইক এ্কটা  া়েোর িাি। ওটা এ্কটা স্বরের  েৎ, সাো মছিছাি 
বামড়, িযােরিামল়োর বড় সিাররাহ, োহাড়ী বিভূমি 
 
ধেরট-ওটা মক আেিার বামড়? 
 
তহিমরর়েটা–িা, আিার বরল মকছু ি়ে। আমি আ়োরলযারন্ডর বামসন্দ্া। ছুমটরে আিরা 
সকরলই এ্খারি হাম র হর়েমছলাি–এ্ডও়োডণ, মিডরে এ্বং আমি। আসরল বামড়টা 
লুমসর, বামড়টার কেণা মছল লুমসর বাবা মকন্তু োর িৃেুযর েরর এ্ই বামড়র উত্তরামধকারী 
এ্খি এ্ডও়োডণ। 
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ধেরট–ঐ েি ধররই তো আেমি কাল সুইমিং েুরল মের়েমছরলি? 
 
তহিমরর়েটা–িা, এ্ েি িাড়াইমি, এ্র কাছাকামছ তকারিা েি মের়ে। সুইমিং েুল আিার 
তচারখ ঘৃর্ার বস্তু, তসই সরঙ্গ হরলারকও তচারখ েড়ার ের আিার তচারখ ঘৃর্াই েুরট ওরঠ। 
 
ধেরট গুি গুি করর বরল ওরঠ–”ঘৃর্া কমর আমি েশ্চাৎেরট ভর়ের েহুর, ঊবণ িারঠ 
অধর োহার ররি রাো উষর প্রান্তর, তলামহে ধশরলর স্তর িীরব ভীমের িরো িারি, 
মবনু্দ্ মবনু্দ্ করর ররির ক্ষরর্, মিস্তব্ধ িারঝ  ারে যে প্রশ্ন, প্রমেবমির  বারব োহারর 
কমররছ িরর্।”–তহিমরর়েটা অবাক হর়ে োর মেরক োকা়ে, ধেরট কমবোর অংশমবরশষ 
আবৃমত্ত করর চরল। 
 
ধেরট–তটমিসি, আেিারের সবার মপ্র়ে লডণ তটমিসরির কমবো বলমছ। 
 
তহিমরর়েটা কমবোর তশষ লাইি আওড়ারে িারক। আেি িরি বরল ওরঠ হযাাঁ, এ্টা 
প্রমেবমিই বরট! 
 
ধেরট–প্রমেবমির িারি কী তবাঝারে চাইরছি? 
 
তহিমরর়েটা–এ্ই িািটা হল মির ই মির র প্রমেবমি! েে শমিবার আমি এ্ডও়োরডণর 
সরঙ্গ োহারড়র স্তর েযণন্ত চরল মের়েমছলাি। এ্ই িািটা আইন্সউইরকর প্রমেবমিরই 
সিেুলয। আসরল আিরা তো আর এ্যাঙ্গকযারটল িই, এ্যাঙ্গকযারটরলর প্রমেবমি। 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

280 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
আিরা আসল িই, তযিি  ি আসল মছল। আেমি যমে  িরক এ্কবারও  ািরে 
োররেি ধেরট। তস মছল  ীবন্ত আসল।  রির িরো আিরা তকউ  ীবন্ত িই, োর 
েুলিা়ে আিরা সব ছা়ো।  ি সমেযকাররর  ীবন্ত িূমেণ মছল। 
 
ধেরট–আমি  ািোি। োর িৃেুযর সি়ে আমি োর েশণি লাভ কররমছ। 
 
তহিমরর়েটা–আিরা সব প্রমেবমিরা শুধু তবাঁরচ আমছ, আর তয আসল; তস আ  িৃে। 
 
তহিমরর়েটার িুখিণ্ডল তিরক োরুর্য তযি অেসৃে হরে, হঠাৎ তবেিা়ে োর তঠাাঁট 
এ্রকবারর মেি এ্বং মবকৃে। 
 
ধেরট–আেিার কাকীিা তলমড এ্যাঙ্গকযারটল, ডাঃ মক্ররটারক মক েছন্দ্ কররেি? 
 
তহিমরর়েটা–লুমস? তস মছল আিার খুড়েুরো তবাি, কাকীিা ি়ে। হযাাঁ, তস োরক ভীষর্ 
েছন্দ্ করে। 
 
ধেরট–মিটার এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটলও আেিার খুড়েুরো ভাই? তসও মক ডাঃ 
মক্ররটারক েছন্দ্ করে? 
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তহিমরর়েটা–মবরশষভারব করে তসটা তবাধহ়ে বলা যা়ে িা, েখি তস োরক ভারলাভারব 
ত রি উঠরে োররমি। 
 
ধেরট–আেিার এ্ক খুড়েুরো ভাই তডমভডও মক  ি মক্ররটারক েছন্দ্ করে? 
 
তহিমরর়েটা–তডমভড আিারের সকলরকই ঘৃর্ার তচারখ তেরখ। লাইরিমর ঘরর 
এ্িসাইরক্লামেমড়ো মিটামিকা েরড় তস সি়ে কাটা়ে। তডমভরডর কিা মচন্তা কররল আিার 
বড় েুঃখ হ়ে। োর বামড়র আবহাও়ো মছল এ্কেি সিটেূর্ণ। োর িার়ের অমিরমচত্তই 
মছল এ্ই সিরটর িূরল–োছাড়া এ্ককিা়ে মেমি মছরলি অিবণ। মির  রক্ষা করার 
বযাোরর তডমভড সকরলর তিরক মির রকই সব তিরক তবমশ প্রাধািয মেে, এ্ই ভারব 
যেমেি সম্ভব চামলর়ে যারে। 
 
ধেরট-তস মক মির রক মক্ররটার তিরক উৎকৃষ্টের িরি করে? 
 
তহিমরর়েটা–তসই প্ররচষ্টাও তস কররমছল, মকন্তু সেলোর িুখ তেরখমি। আিার সরন্দ্হ 
হ়ে, তডমভড  রির িরো এ্ক ি হর়ে উঠরে তচর়েমছল। োই তস িরি িরি োরক 
অেছন্দ্ করে। 
 
বাোিবরির িরধয মের়ে ধেররটর েৃমষ্ট চরল যা়ে এ্রকবারর সুইমিং েুরলর ধারর, তসখারি 
এ্ক ি তোক কী তযি খুাঁ রছ–িুর়ে িুর়ে েভীর িরিারযারে মকরসর তযি সোরি ঘুরর 
মেররছ। ধেরট বরল ওরঠ, এ্রা সকরলই ইন্সরেক্টর এ্যারঞ্জর তলাক। 
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তহিমরর়েটা–সূত্র। আিার িরি হ়ে তকারিা সূত্র োরা হারে তেরে চাইরছ। মসোরররটর 
ছাই, োর়ের োে, তোড়া তেশলাই খুাঁ রছ, োই িা? 
 
ধেরট–হযাাঁ, েুমলস এ্ইসরবর তকারিা এ্কটা তবাধহ়ে তেরে চাইরছ। এ্ইসব ম মিরষর 
সুত্র বযমিেে সম্পরকণর িরধয মির রক আড়াল করর িারক। 
 
তহিমরর়েটা–আিার িরি হ়ে, আমি তবাধহ়ে আেিার কিা মঠক বুরঝ উঠরে োরমছ িা। 
 
ধেরট–খুবই তছাট কিা। অিণাৎ এ্ইসব তক্ষরত্র মসোরররটর ছাই প্রভৃমের প্রর়ো ি তিই 
বরল, এ্খারি প্রর়ো ি এ্কটা ম মিরষর অপ্রেযামশে কা .. 
 
তহিমরর়েটা–আেমি মক মবরশষ তকারিা মবষর়ের বযাোরর মচন্তা-ভাবিা কররছি? 
 
ধেরট–আমি শুধু এ্কটা কিাই ভাবমছ, আেমি কীভারব এ্মের়ে মের়ে  ােণার হাে তিরক 
মরভলবারটা মিরলি এ্বং  রল ভামসর়ে মেরলি। 
 
তহিমরর়েটা–ধেরট,  ােণা মিঃসরন্দ্রহ তকৌশলহীিা রির্ী, তশারকর িুহূরেণ মরভলবারর গুমল 
তিরক িাকরল তস হ়েরো অিয কাউরক তিরর বসরব, এ্ই ভর়েই োর হাে তিরক 
মরভলবারটা আিরে ছুরট মের়েমছলাি। 
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ধেরট–মকন্তু আিার তো ধারর্া, মরভলবারটা সবার অলরক্ষয  রল মের়ে তকৌশলহীিার 
িরো কা  করররছি স্ব়েং আেমি! 
 
তহিমরর়েটা–যা আঘাে োবার মছল তসটা তো বুরকই মির়েমছলাি আমি। আো, ধেরট, 
এ্বার আেমি মক উেরেশ মেরে শুরু কররলি? 
 
ধেরট-হারে যমে িাকে েরব  ািা তযে, মিরসস মক্ররটার আরে তক এ্ই বনু্দ্কটা 
বযবহার কররমছল। মকন্তু এ্খি আর তসটা  ািার তকারিা উো়েই রইল িা! 
 
তহিমরর়েটা–আেিার িরি হ়ে এ্ই সরন্দ্হই  ােরছ তয, তস ছাে আিার আেুরলর? 
 
আেিারা হ়েরো ভাবরছি  িরক গুমল করর মরভলবারটা আমি োর োরশ তেরল তররখমছ 
এ্বং  াো এ্রস তসটা মির র হারে েুরল মির়েরছ। োই িা? মকন্তু আমি যমে তসই কা  
কররই িাকব, েরব আেুরলর ছাে মরভলবারর তররখ মেোি এ্িি তবাকা আমি িই। 
এ্ইটুকু বুমি আিার আরছ এ্কিা মিশ্চ়েই আেিারা িরি কররি? 
 
ধেরট-হযাাঁ, আমি মবশ্বাস কমর, বুমি আেিার আরছ। 
 
তহিমরর়েটা–োই হ়েরো আেিারা তভরব বরস আরছি,  িরক আর তকউ ি়ে, আমি 
হেযা কররমছ? 
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ধেরট–ডাঃ মক্ররটা িৃেুযর ের শুধু ‘তহিমরর়েটা’ উচ্চারর্ কররে তেররমছরলি? 
 
তহিমরর়েটা–আেিারা তভরব মিরেি,  ি আিার ওের তোষ চামের়ে চরল তেরছ? োই 
ি়ে মক? 
 
ধেরট-ো হরল কী? 
 
তহিমরর়েটা–তকি, আেমি মক এ্র িরধয ভুরল তেরলি? এ্ই মকছুক্ষর্ আরে আেিারক 
আমি বরলমছলাি, আিার আর  রির িরধয কী সম্পকণ মছল। 
 
ধেরট–আঃ, হযাাঁ, মেমি আেিার তপ্রমিক মছরলি, োই িৃেুযর সির়ে তহিমরর়েটা’ বলা 
বড়ই হৃে়েমবোরক। 
 
তহিমরর়েটা– ি তহিমরর়েটা’ বরল আিারক োর িৃেুযর  িয ো়েী করর যা়েমি। 
আেিারের তবাঝা উমচে মছল তয, আিার িরো তলারকর কাউরক তিরর তেলা তিারটই 
সম্ভবের ি়ে। আিার িািটা  রির িুরখ শুরি আিারক আেিারা ো়েী কররে উরঠ েরড় 
তলরেরছি। 
 
ধেরট–আেমি আরে িাকরে প্রস্তুমে মির়েই ছক করষ  ি মক্ররটারক এ্ই েৃিীবী তিরক 
সমরর়ে তেরলরছি এ্কিা আিারের িরিও আরসমি। েরব তঝাাঁরকর িািা়ে বা আরক্রারশ 
অে হর়ে এ্িিটা যমে কররও তেলরেি, েরব মির রক বাাঁমচর়ে কররেি। 

http://www.bengaliebook.com/


দি হল ো । আগোথো দিদি। উপন্যোস 

285 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
তহিমরর়েটা এ্বার উরঠ েরড়। তস মকছুক্ষর্ োাঁমড়র়ে রইল, মববর্ণ এ্বং মচন্তামক্লষ্ট িুরখ। 
শুে হামস তহরস শুধু বরল ওরঠ, আমি এ্ই তভরব এ্খারি এ্রসমছলাি আেিার িরির 
তকারিা এ্ক  া়েো়ে আিার িাি আরছ। 
 
হারমকউল ধেরট প্রেুযত্তরর বরল, তসটা তবাধহ়ে আিার েুভণােয। 
 
. 
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১৯. 
 
 তহিমরর়েটা চরল যাবার েররও ধেরট চুেচাে বরস িারক। োর তচারখ েরড় মিরচর রাস্তা 
মের়ে ইন্সরেক্টর গ্রযাঞ্জ েৃঢ় েেরক্ষরে েুরলর োশ মের়ে োরশর রাস্তাটা এ্খি ধরররছ। 
ইন্সরেক্টর উরেশয ছাড়া এ্কটা োও চরল িা। তস হ়ে তরটহযারভি-এ্ িা হ়ে ডাভরকাট 
যারব। ধেরট শুধু ভাবরছ তকািা়ে তস যারব? 
 
তস উরঠ েরড় তয রাস্তা ধরর এ্রসমছল তসই েি ধররই চলরে শুরু করর তে়ে। গ্রযারঞ্জর 
সারি িুরখািুমখ হবার েররই  ািরে োররব বযাোরটা কেেূর এ্মের়েরছ। 
 
তরটহযারভি-এ্ তেৌঁরছ তকারিা আেন্তুক োর ি রর এ্ল িা। তযমেরক ‘ডাভরকাট’ তসই 
মেরকই ধেরট োকা়ে। তস  ািরো তয লন্ডরি এ্খিও তভররামিকা তক্র মেরর যা়েমি। তস 
লক্ষয করর তয তভররামিকা তক্র সম্পরকণ োর উৎসাহ ক্ররিই তবরড় চরলরছ। তসই তলািশ 
তশ়োল, তেশলাইর়ের বাক্সগুরলা, হঠাৎ করর শমিবার রারে অেমকণরে আক্রির্ এ্বং 
েমররশরষ তহিমরর়েটা সযাভাররিরকর  ি ও তভররামিকার সম্পরকণর রহসয উেঘাটরির 
সাবলীল স্বীকাররামি োর উৎসাহ আরও বামড়র়ে তে়ে। োর কারছ এ্টা এ্কটা চিৎকার 
েযাটািণ বরলই িরি হ়ে। 
 
 ােণা মক্ররটা মক োর স্বািীরক গুমল করররছ? তেরখশুরি িরি হ়ে বযাোরটা তিারটই 
তেিি সহ  ি়ে? হ়েরো খুবই  মটল? তহিমরর়েটার সরঙ্গ কিা বরল োর িরি এ্ই 
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উেলমব্ধ হরে তয, বযাোরটা  মটল িা হরলও খুব সহ ও ি়ে। তহিমরর়েটার প্রমে োর 
সরন্দ্হ  াো়ে তস মির র ওেররই মক্ষপ্ত হর়ে উরঠমছল। েরব তহিমরর়েটারক তস কখরিাই 
 রির হেযাকামরর্ী বরল তিরি তি়েমি। তস শুধু এ্ই তভরবমছল তয, তহিমরর়েটা হ়েরো 
মকছু  ারি বা তস হ়েরো তকারিা মকছু তোেি কররছ বা আড়াল কররে চাইরছ? মকন্তু 
লুরকারিার িরো কী িাকরে োরর? 
 
সুইমিং েুরলর েৃশযটা আবার তচারখর সািরি তভরস ওরঠ। সমেয সা ারিা তোছারিা এ্ক 
েৃশয। মঠক তযি এ্কটা িঞ্চ! মকন্তু িঞ্চি তক কররছ? কার  িযই বা এ্ই িঞ্চি করা 
হরে? মেেী়ে প্ররশ্নর উত্তর োর কারিই তযি খট করর লারে। তস ভারব, এ্টা ধৃষ্টো–
মিছক এ্কটা তকৌেুক। এ্টা এ্খিও ধৃষ্টো মঠকই–েরব তকৌেুক ি়ে। আর প্রিি প্ররশ্নর 
উত্তর? তস িীররব িািা িারড়। তস  ারি িা, মবনু্দ্িাত্র অিুিাি করার িরোও োর জ্ঞাি 
তিই। 
 
আধরবা া তচারখ ধেরট োর কেিার  েরে চরল যা়ে, িািসচরক্ষ সকরলই োর কারছ 
স্পষ্ট। সযার তহিমর–েক্ষোেশূিয, োম়েত্বজ্ঞািসম্পন্ন, মবশ্বাসী, সাম্রার যর শাসক। তলমড 
এ্যাঙ্গকযারটল–অস্পষ্ট ছা়োর িরো-প্রেভা-তিাহি়েী অসম্ভব কামহিী ধেমরর ক্ষিো মবমশষ্ট 
এ্ককিা়ে িূলযহীি এ্বং োম়েত্বজ্ঞািহীিা। তহিমরর়েটা–তয মির র তিরকও  ি 
মক্ররটারক তবমশ ভারলারবরসমছল। শান্ত, ধীর এ্বং ঋর্াত্মক এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটল। 
ঋর্াত্মক কারলা তির়েটা মিডরে হাডণকযাসল, অধণরচেি উোস িরিাভাবােন্ন  ােণা মক্ররটা 
মরভলবার হারে েণ্ডা়েিাি। োরুরর্যর বযমিত্ব মবমশষ্ট তডমভড এ্যাঙ্গকযারটল। এ্ই 
হেযাকারণ্ড সকরলই তয ভীষর্ভারব মবিে। প্ররেযক িািুরষরই বযমিেে েুঃখ, োর অিণ 
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এ্বং েে আরছ। এ্ই েরস্পর সম্পকণশূিয চমরত্রগুরলার িরধয তকািা়ে তযি আসল সেয 
িুখ লুমকর়ে আরছ। ধেররটর কারছ এ্কটা ম মিষ ভীষর্ িূলয রারখ–সেয, সরেযর সোি। 
 ি মক্ররটার িৃেুযর রহসয োরক  ািারেই হরব। তস আমবোর করর  িসিরক্ষ আিরে 
চা়ে হেযাকারী তক? কার অেৃশয হস্ত এ্ই হেযাকারণ্ডর তেছরি কলকামঠ তিরড় চরলরছ? 
এ্ই হেযাকারণ্ডর তেছরিও তকারিা উরেশয মিশ্চ়েই কা  করররছ। এ্টা তকারিা 
স্বািণারিষীরই কার র িিুিা। 
 
. 
 
তভররামিকা বরল ওরঠ–অবশযই ইন্সরেক্টর, আমি আেিারক সাহাযয করার বযাোরর 
সবসির়ে উগ্রীব। 
 
গ্রযাঞ্জ বলল–ধিযবাে, ত রি খুশী হলাি মিস তভররামিকা। শমিবার সেযার েরর আেমি 
হরলারে এ্রসমছরলি? 
 
তভররামিকা–হযাাঁ, আিার তেশলাই েুমরর়ে মের়েমছল। আমি ভুরল মের়েমছলাি গ্রারি ওটার 
কী িূলয োাঁড়া়ে। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেমি এ্েটা েি তহাঁরট হরলারে এ্রলি তকি? ধেরট যখি আিারের োরশই 
িারকি, োর কারছ তেরলই তো োররেি? 
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তভররামিকা–আমি মঠক  ািোি িা, আিার োরশর ঘরর তক িারকি। আমি তভরবমছলাি 
মেমি হ়েরো তকারিা মবরেশী হরবি। োাঁর কারছ তেশলাই ধার কররে তেরল মেমি হ়েে 
িরি িরি এ্কটু মবরিই হরবি। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেমি তেশলাইও তের়ে তেরলি এ্বং েুররিা বেু মহরসরব মক্ররটার তেখাও তের়ে 
তেরলি? 
 
তভররামিকা–হা, তবচারী  ি, েরিররা বছর আমি োরক তচারখর তেখাও তেমখমি। 
 
গ্রযাঞ্জ-সমেয? োরক তেখার ের আেিার িি খুশীরে তিরচ উঠল? 
 
তভররামিকা-সমেয, অস্বীকার করব িা, োরক তেরখ ভীষর্ আিন্দ্ তের়েমছলাি। এ্ক ি 
েুররারিা বেুর তেখা তেরল তকান্ তলাক খুশী হর়ে িারক ইন্সরেক্টর? 
 
গ্রযাঞ্জ–তকাি তকাি সি়ে হ়ে? 
 
তভররামিকা–আিার সরঙ্গ তেখা করার  িয  ি আিার বামড় ছুরট এ্রসমছল, মকন্তু তেখা 
হও়োর সরঙ্গ োর মিহে হও়োর তকারিা সম্পকণ তো তেখমছ িা। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেমি কী বলরছি মিস তক্র? 
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তভররামিকা–বহুমেি ধররই আিারের িরধয েমরচ়ে মছল–আিারের বেুত্ব েরড় ওরঠ েমক্ষর্ 
োরন্স।  রির ব়েস হর়েরছ, োছাড়া আর তকারিা েমরবেণি হ়েমি। আমি শুরিমছ তয, 
োরের মববামহে  ীবি খুব সুরখর ি়ে,  ােণা  রির তরামের্ীরের সম্বরে িরি ভ্রান্ত 
ধারর্া তোষর্ করে এ্বং ঈষণা়ে েরল মের়ে িািারকি অশামন্তরও সৃমষ্ট করে। 
 
গ্রযাঞ্জ–িা, িা, মেমি তেিি ধররির তকারিা কা  কররি িা। আেিার মক িরি হ়ে মিস 
তক্র, মিরসস মক্ররটা োর স্বািীরক হেযা করররছি? 
 
তভররামিকা–আমি মঠক বলরে োমর িা। মবচাররর আরে কাররা সম্বরে এ্ ধররির িন্তবয 
করা কখরিাই উমচে হরব িা। আমি খুব েুঃমখে ইন্সরেক্টর। আিার মঝ-র িুখ তিরক 
তশািা কিা তয,  ােণা  রির িৃেরেরহর োরশ মরভলবার হারে োাঁমড়র়ে মছল। আেমি তো 
 ারিি ইন্সরেক্টর, এ্ই গ্রািয তেরশ কে তছাট বযাোরও অমেরমঞ্জে হর়ে মির র রে 
বেল করর। 
 
গ্রযাঞ্জ–মিস তক্র, চাকরররা অরিক সি়ে উেকারও করর িারক। 
 
তভররামিকা–বযাোরটা সমেয ভীষর্ তবেিাো়েক তয, স্বািীর হেযাকারী রূরে সরন্দ্রহর 
োমলকা়ে স্ত্রীর িাি প্রিি আসরছ। মকন্তু এ্ই ঘটিা়ে অিয স্ত্রীরলাকও তো হাম র িাকরে 
োরর! আেিার কী িরি হ়ে, িাকাটা অস্বাভামবক ি়ে। 
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তভররামিকা–এ্ক ি স্ত্রী ভাস্কর আরছ, মক্ররটার সরঙ্গ োর মবরশষ বেুত্ব মছল। োর 
সম্পরকণ আেমি তো সবমকছুই ত রি তেরলরছি। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেমি বলরে চাইরছি তয, ডাঃ মক্ররটা আেিার সরঙ্গ বামড়রে এ্রসই তেখা করর 
তেরছি। সাক্ষাৎ হবার সি়েটা আেিার িররর্ িারক? 
 
তভররামিকা–মকছুক্ষর্ আিরা কিাবােণা বরলমছ মঠকই। মকন্তু সি়ে কে হরব তসটা বলরে 
োরমছ িা, েরব রাে েখি অরিক। 
 
গ্রযাঞ্জ–মেমি মক বামড়র তভেররও এ্রসমছরলি? 
 
তভররামিকা–আমি োরক মকছু োি কররে মের়েমছলাি। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেিারা তো সুইমিং েুরলর ধারর োবুরে বরসও কিা বরলমছরলি? 
 
তভররামিকা–আেমি তো িশাই তোর়েন্দ্া, োই িা? হযাাঁ, আিরা তসখারিও মকছুক্ষর্ 
বরসমছলাি এ্বং মসোররটও তখর়েমছলাি। আেমি এ্ে খবর তেরলি তকািা তিরক? 
 
গ্রযাঞ্জ-আেমি তো তসখারি ভুল করর আেিার তিািশ েলাবে তেরল এ্রসমছরলি? 
 
 তভররামিকা–হযাাঁ, ো তেরল এ্রসমছলাি। 
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 গ্রযাঞ্জ–রাে মেিরট িাোে ডাঃ মক্ররটা হরলারে মেরর এ্রসমছরলি। 
 
তভররামিকা–হযাাঁ, ো হরব হ়েরো। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেমি এ্কটা মচমঠ িারেৎ মক্ররটারক তডরক এ্রিমছরলি এ্বং আেিারের িরধয 
ঝেড়াও হর়েমছল। তকান্ মবষ়েরক তকন্দ্র করর আেিারের িরধয ঝেড়া হর়েমছল, কষ্ট 
করর তসটা এ্কবার বলরবি কী মিস তক্র? 
 
ইন্সরেক্টর বযাটামর খুরল তভররামিকার তক্রারধর আগুরি েরল ওঠার মচত্রটা োর কযারিরা়ে 
বন্দ্ী করর তেরলি, তচাখিুখ  ুরড় তক্রারধর তরশ, তঠাাঁটও তকাঁরে তকাঁরে উঠরছ ইেযামে… 
 
তভররামিকা–আিারের িরধয ঝেড়া হ়েমি। 
 
গ্রযাঞ্জ–মিশ্চ়েই কররমছরলি। আেিার কিার তশষ উমি মছল, “আিারের িরি হ়ে তয, 
আমি তোিারক িরি িরি এ্েটাই ঘৃর্া কমর তয, েুমি়ো়ে আর কাউরক তেিিভারব ঘৃর্ার 
তচারখ তেমখ বরল মবশ্বাস হ়ে িা।” 
 
তভররামিকা–েুররা বযাোরটা মঝ-চাকররের বািারিা েরের িরো! আেমি  ারিি এ্কটা 
কিা ঘুমরর়ে মেমরর়ে কেভারব বলা যা়ে। তযভারব আেমি বযাোরটারক সা ারে চাইরছি, 
তসভারব কিাটা আমি বমলমি। 
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গ্রযাঞ্জ–আেিার কিার িরধয োহরল তকারিা গুরুত্ব মছল িা? 
 
তভররামিকা–মিশ্চ়ে িা। োছাড়া, েরিররা বছর েরর  রির িুরখািুমখ হলাি আমি, আেমি 
এ্ই মবষ়েটা অিুসোি কররলই ত রি যারবি। 
 
 গ্রযাঞ্জ এ্বার উরঠ েরড়, তস বরল ওরঠ, আো, আ  িা হ়ে এ্ই েযণন্ত িাক মিস তক্র। 
তস ডাভরকাট তছরড় রাস্তা়ে তবমরর়ে তরটরহরভি-এ্র মেরক এ্মের়ে তযরে িারক। 
 
গ্রযাঞ্জরক তেরখ ধের সরঙ্গ সরঙ্গ বরল ওরঠ,  ােণা মক্ররটার হারে তয মরভলবার মছল োর 
গুমলরে িামক  রির িৃেুয হ়েমি? 
 
গ্রযাঞ্জ–মঠক োই, ধেরট। 
 
ধেরট–মকন্তু োরে কররও সুমবধা মকছু হরলা িা ইন্সরেক্টর? 
 
 গ্রযাঞ্জ–সুমবধা হ়ে এ্িি মকছু বার কররলই তো হরো! মকন্তু যেক্ষর্ িা আসল বনু্দ্রকর 
সোি মিলরছ েেক্ষর্ েযণন্ত সুমবধা মকছু হরব বরল তো িরি হ়ে িা। সযার তহিমরর 
টক তিরকই বনু্দ্কটা চুমর তেরছ, মকন্তু এ্র তবমশ তো আর মকছু করা যারে িা! 
 
ধেরট-বযাোরটা খুব সহ  বরল তো িরি হরে িা! 
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গ্রযাঞ্জ–িা, সমেয খুব  মটল বযাোর, আরে অবশয তভরবমছলাি, তসা া বযাোর। এ্কটা 
বযাোর েমরোর হর়ে যারে তয,  ােণারক এ্ই বযাোরর  ড়ারিার প্ররচষ্টা চলরছ। মকন্তু 
োই যমে হ়ে েরব আসল বনু্দ্কটা ডাঃ মক্ররটার োরশ তেরল রাখা হরলা িাই বা তকি? 
 ােণা তো তসটা অবশযই কুমড়র়ে রাখরে োররেি? 
 
ধেরট- ােণা তো বনু্দ্কটা িাও কুরড়ারে োররেি? 
 
গ্রযাঞ্জ–িা কুরড়ারলও, আরের আেুরলর ছাে যমে িষ্ট করা অবিারেই িা মিলে, েরব 
তো সরন্দ্রহর োমলকা়ে  ােণার িাি উঠে। এ্টাই তো হেযাকারীর িরিােে বাসিা মছল, 
োই ি়ে কী? 
 
আো আেমি যমে কাউরক খুি কররি েরব আেমি এ্টাই চাইরবি যে োড়াোমড় সম্ভব 
তোষটা অিয কাররা ঘারড় চাোরে।ি়ে মক?হেযাকারীর কাছ তিরক এ্রকি প্রমেমক্র়োই 
স্বাভামবক মছল। 
 
ধেরট–এ্টা যমে অস্বাভামবক হেযাকাণ্ড হর়ে িারক, েবুও মক আিরা এ্কই েিমেরে 
সিাধারির প্ররচষ্টা়ে তলরে িাকব? 
 
গ্রযাঞ্জ–সিাধাি মক? 
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ধেরট–অস্বাভামবক তোরছর হেযাকাণ্ড। 
 
 গ্রযাঞ্জ– মকন্তু হেযাকারীর উরেশয তো এ্কটা িাকরব? 
 
ধেরট–আিার এ্ই বযাোরর তকারিা ধারর্াই তিই। েরব িরি হরে,  িরক িারার বাসিা 
োর িাকরলও তস এ্টা কখরিাই চা়েমি  ােণা এ্ই হেযাকারণ্ডর সরঙ্গ  মড়র়ে েডু়ক। 
 
গ্রযাঞ্জ–আমি েুরটা কার র  িযই আেিার োরি হর়েমছ। প্রিিে আেমি অিুসোরির 
কার  যরিষ্ট অমভজ্ঞ, আেমি এ্কিাত্র বলরে োররি রহসয উেঘাটরির  িয তকাি েরি 
এ্রোরে হরব। মেেী়েে আেমি মির  তসখারি উেমিে মছরলি। আেমি এ্ ঘটিার 
এ্ক ি প্রেযক্ষেশণী সাক্ষী। 
 
ধেরট–হযাাঁ, আিার তচারখর সািরিই ঘটিাটা ঘরটরছ। 
 
 ইন্সরেক্টর–এ্ই তচাখ কখিও মিরিয কিা বরল িা। আেমি  ারিি আেিার এ্কিা 
বলার অিণ কী োাঁড়া়ে ধেরট। আেিার কী িরি হ়ে, আরে িাকরে েমরকেিা কররই 
এ্ইসব করা হর়েরছ? 
 
ধেরট–তচাখ যা তেরখ, োরক তেখরে তেও়ো যা়ে েরি মিমশ্চরন্ত। আিার িরি এ্ই 
সরন্দ্হ োিা বাাঁরধ তয, িরঞ্চর েৃশয তযি আিার তচারখর সািরি অমভিীে হর়ে চরলরছ। 
এ্ক ি িরর েরড় আরছ আর হেযাকারী বনু্দ্ক হারে োর োরশ োাঁমড়র়ে আরছি। 
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ভুরলর িরধয এ্ইটুকুই হর়েমছল তয, তয বনু্দ্কটার িাধযরি হেযা করা হর়েমছল তসটা 
এ্খারি মছল িা। 
 
গ্রযাঞ্জ–হুি। 
 
ধেরট–আরও মেি ি তলাক তসখারি উেমিে মছরলি োরাও প্রা়ে এ্কই সির়ে তসখারি 
হাম র হর়েমছরলি। মকন্তু  ােণা তসখারি হাম র হবার আরে ঐ মেি রির এ্ক ি 
তসখারি এ্রসমছরলি এ্বং মক্ররটারক গুমলমবি করর আবার সবার সরঙ্গ স্বিমহিা়ে মেরর 
এ্রসমছরলি। 
 
গ্রাঞ্জা–হযাাঁ, ো সম্ভব। 
 
ধেরট–আবার এ্িিও হরে োরর তয, অিয এ্ক ি এ্রস সবার অলরক্ষয মক্ররটারক গুমল 
করর মির র আড়াল করর চরল তেরছ। 
 
গ্রযাঞ্জ–আেমি তবাধহ়ে মঠকই বরলরছি।  ােণা মক্ররটা ছাড়া আরও েু’ ি স্ত্রীরলারকর এ্ই 
ঘটিা়ে হাে িাকা খুবই সম্ভব। মক্ররটা ও তভররামিকার িরধয ঝেড়া হর়েমছল, 
তভররামিকা কী বরলমছল তসকিা আিরা  ামি। এ্িিও হরে োরর মেমি োর তলািশ 
তশ়োলটা মিরে এ্রস  িরক গুমল করর সকরলর অজ্ঞােসারর ো োকা মের়ে 
োমলর়েরছি। মির র বনু্দ্রকর সাহারযয গুমল করর সযার তহিমরর মরভলবারটা তেরল 
তররখরছি, উরেশয হরলা হরলা়ে উেমিে অমেমিরের ঘারড় তোষ চাোরিা। মকন্তু এ্ই 
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বযাোরটা োর িািা়ে আরসমি, মরভলবারটা আিরা তশষ েযণন্ত সিাি কররে 
োরব।…আরও এ্ক রির কিা এ্ই প্রসরঙ্গ এ্রস যারে, ‘তহিমরর়েটা’–মক্ররটার িরার 
সির়ে শুধু িুখ মের়ে এ্ই শেটাই মিেণে হর়েমছল। এ্র প্রকৃে অিণ এ্কটাই হ়ে তয, 
োরক অিয তকউ ি়ে, তহিমরর়েটা গুমল করর তিরররছি? 
 
ধেরট–আমি তস সি়ে এ্িিটা তভরব তেমখমি। মকন্তু আিার িরি হ়ে–ো হরলও হরে 
োরর। মেমি মবরমির স্বরবণই বরল ওরঠি, এ্ই বযাোরর মকছুই সরন্তাষ িক বরল িরি 
হরে িা। আোরোড়া এ্টা হেযাকারণ্ডর অমভি়ে করর োরক তযি তভালারিা হর়েরছ, োই 
তস মির র প্রমে সবরিরক তবমশ রুষ্ট। 
 
এ্ইসব কিাবােণার িরধয ছুরট আরসি সার ণন্ট ক্লাকণ। এ্কটা খবর তেও়োর মছল। তস 
রান্নাঘররর এ্ক মঝর কাছ তিরক শুরিরছ তয, রমববার মবরকরল খািসািা ো িরক এ্কটা 
মরভলবার মির়ে হলঘররর িরধয তহাঁরট তযরে তেরখরছ। ক্লাকণ ধেরটরক তেরখ কিাটা বলার 
বযাোরর এ্কটু মেধারবাধ করমছল, এ্যারঞ্জর কাছ তিরক অভর়ের আশ্বাস তের়ে বযাোরটা 
খুরল বরল। 
 
এ্ই খবরর ইিসরেক্টর খুব খুশী হরলও, েবু এ্কটা খবর তো বরট, এ্ই বযাোরটা তস 
ভারলাভারব তভরব তেখরব, যমে তকারিা সূরত্রর সোি মিরল যা়ে। গ্রযাঞ্জ ক্লাকণরক এ্ইটুকুই 
সান্ত্বিা মের়ে বরল তয, এ্ই বযাোরর তস যিাশীঘ্র সম্ভব অিুসোরি তলরে যারব। 
 
. 
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২০. 
 
 ইিসরেক্টর গ্রযাঞ্জ এ্বার সযার তহিমরর েড়ার ঘরর এ্রস বসরলি, োর সািরি মবির়ের 
ভমঙ্গরে োাঁমড়র়ে ো ি। ো ি শুধু বরল তয, আমি সমেয খুব েুঃমখে সযার, কিাটা 
আেিারক বলা আিার উমচে মছল, মকন্তু এ্রকবারর ভুরল মের়েমছলাি। ৫-৩০ িাোে 
হলঘররর িরধয মের়ে যাবার সির়ে তটমবরলর ওের তচাখ তেল, মরভলবারটা তটমবরলই 
েরড়মছল। তসটা েুরল আমি যিািারি মির র ম ম্মা়ে তররখ মেলাি। োরকর তয খামল 
 া়েো়ে বনু্দ্কটা তস তররখমছল, ো ি গ্রযাঞ্জরক তসই  া়েোটা তেমখর়ে তে়ে। 
 
এ্ইটা, সযার ো ি আেুল মের়ে তছাটিারের ি ার এ্কমট মেস্তল তেমখর়ে মেল এ্বং 
তসটা রাখা মছল টরকর এ্রকবারর তশষ সামররে। ওটা ২৫ অস্ত্র মহরসরব খুবই তছাট। তয 
অরস্ত্রর সাহারযয  ি মক্ররটারক হেযা করা হর়েরছ-এ্টা তবাধহ়ে তসটা ি়ে। 
 
এ্যারঞ্জর েৃমষ্ট ো রির িুরখর মেরক অেলক ি়েরি োমকর়ে মছল, এ্টা এ্কটা স্ব়েংমক্র়ে 
মেস্তল, মরভলবার ি়ে। ো ি এ্কটু তকরশ বরল ওরঠ, সযার িুখয িািুষ আরি়োস্ত্র সম্বরে 
তেিি তকারিা জ্ঞাি তিই, আমি হ়েরো ভুল কররই মরভলবার কিাটা উচ্চারর্ করর 
তেরলমছ। 
 
গ্রযাঞ্জ–েুমি মক মির মিমশ্চে তয, এ্টা েুমি তটমবল তিরক কুমড়র়ে তের়েছ? 
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ো ি–এ্ মবষর়ে সরন্দ্রহর তকারিা অবকাশ তিই। ো ি মেস্তলটা হাে লাোরে 
মের়েমছল, গ্রযাঞ্জ োরক বাধা মের়ে বরল ওরঠ, তস এ্কবার স্পশণ করর তেখরে চা়ে গুমল 
ভরা আরছ মকিা, মেস্তরলর ওের আেুরলর ছােও েরীক্ষা কমরর়ে তিরব। 
 
ো ি এ্ই সির়ে বরল ওরঠ, তহিমরর তকারিা বনু্দ্ক-ই গুমল ভরা ি়ে। োছাড়া আমি 
রুিাল মের়ে মেস্তলটা ভারলা করর িুরছ তররখমছ, োই আেুরলর ছােও ওটার িরধয 
িাকাটাই স্বাভামবক। আমি তভরবমছলাি অস্ত্রটার ওের ি়েলা েরড় িাকরে োরর। 
 
এ্ই সির়ে ের া তঠরল ঘরর প্ররবশ করর তলমড এ্যাঙ্গকযারটল, ইিসরেক্টররর মেরক 
োমকর়ে তস হাসরে িারক। 
 
তস বরল ওরঠ, আেিারক তেরখ তবশ ভারলাই লােরছ। মকন্তু মরভলবার, ো ি, এ্সব কী 
হরে? 
 
ো ি রান্নাঘরর বরস মিঃশরে তচারখর  ল তেরল যামেল, মিরসস মিডওর়ে োরক 
সান্ত্বিা মেমেল। 
 
ো ি মবিীে করে ইিসরেক্টররক মকছুক্ষর্ আরে োর বলা-কও়ো কিাগুরলা েুিরা়ে 
বরল চরল। 
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তলমড এ্যাঙ্গকযারটল িািা তিরড় বরল ওরঠি, তোিার তবাধহ়ে এ্ইসব কিা বলা তিারটই 
উমচে হ়েমি, ো ি, ইিসরেক্টররর সরঙ্গ আমি এ্কবার কিা বলব। 
 
গ্রযাঞ্জ শুধু এ্ইটুকুই  ািরে চা়ে–োহরল আমি মক এ্টাই বুঝব তয, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল 
আেমি ো রির তিরকও তবাধহ়ে এ্কটু তবমশ ত রি তেরছি। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল প্রেুযত্তরর  বাব তে়ে তয, ো ি  রলর িরধয তিরক এ্টা ো়েমি, 
মডি বার কররে মের়ে তস এ্ই মেস্তলটা উিার করররছ। 
 
গ্রযাঞ্জ– মডি? 
 
তহিমরও োরক বুমঝর়ে বলার  িয তলমড এ্যাঙ্গকযারটলরক অিুররাধ  ািা়ে। 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল োর বলা শুরু কররমডরির তয বাক্সটা োরিণ মির়ে যাও়ো হর়েমছল, 
োর িরধয মেস্তলটা রাখা মছল এ্বং োর ওেররই সযরত্ন মডি তররখমছলাি, মেস্তলটা োই 
োকা েরড় মের়েমছল।  িরক েুরলর ধারর িৃে অবিা়ে েরড় িাকরে তেরখ আমি মির র 
ভারসািয হামরর়ে তেরলমছলাি। মির র অ ারন্তই হাে তিরক ঝুমড়টা েরড় যামেল, ো ি 
তসটা িা ধররল কুমড়টা  রলই েরড় তযে। ো ি ঝুমড়টা বামড় মির়ে আরস, মডরির ওের 
আিার আরেরশ োমরখ মলখরে যাবার সির়েই ঝুমড়র িরধয োর মেস্তলটা তচারখ েরড়, 
মকন্তু েুমলসরক তেখরে োরা এ্ে ঘাবরড় যা়ে তয, সব কিা গুমছর়ে বলার িরো ক্ষিো 
োরা হামরর়ে তেরল। আিার কারছ েুররা বযাোরটাই তকিি তোলরিরল লােরছ। আিার 
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তো িরি হ়ে িা তয  ােণা  িরক গুমল করর তিরররছ,  ােণা বড়ই ভারলা স্বভারবর তির়ে। 
আেিারা যমে োরক কারাোরর ভররি েরব তছরল তির়েগুরলার কী হাল হরব এ্কবারও 
তভরব তেরখরছি। 
 
গ্রযাঞ্জ শুধু বরল, এ্ই িুহূরেণ আিরা কাউরক তগ্রপ্তার করমছ িা তলমড, কারর্ সরেযর 
অিুসোি করাই আিার এ্কিাত্র উরেশয, তকান্ মেস্তলটা আেমি তেরখমছরলি? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল ি ার ২৫ মেস্তলটা োরক তেমখর়ে মেরলি। 
 
গ্রযাঞ্জ এ্বার তলমডর উরেরশয এ্টাই ম জ্ঞাসা কররি তয, মেস্তলটা এ্খাি তিরক মির়ে 
মডরির বারক্স রাখার কী প্রর়ো ি মছল? 
 
তলমড এ্যাঙ্গকযারটল শুধু বরলি, আমি  ামি আেিার এ্কিা ম জ্ঞাসা করার তেছরি 
মিশ্চ়েই তকারিা কারর্ আরছ। মকন্তু এ্ই িুহূরেণ আিার মকছুই িররর্ আসরছ িা। 
 
এ্যারঞ্জর িরি হ়ে তহিমর ভুল মকছু বরলমি, োর স্ত্রী বড্ড ভুরলা িি, কখি তয কী করর 
মকছুই িরি রাখরে োরর িা। তলমড োর কারছই  ািরে চাইরছ মেস্তলটা তস তকািা়ে 
তররখরছ। োর অবান্তর কিার  বাব মেরে িা োরা়ে গ্রারঞ্জর কোরল  ুরট যা়ে কড়া 
িারের বকুমি, োর আর এ্খারি বরস িাকার প্রবৃমত্ত হল িা। 
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তহিমর এ্ই সির়ে বরল ওরঠি, লুমস, বার  কিা বরল সি়ে িষ্ট িা করর ইিসরেক্টররর 
প্ররশ্নর  বাব মের়ে োরক তছরড় োও। লুমস হামস িুরখ সবই তযি উমড়র়ে মেরে চাি। 
োর িুরখ তসই এ্ক বুমল তকি তয মডরির বারক্স মেস্তলটা তররখমছল। মবনু্দ্িাত্র লমজ্জে 
িা হর়ে শুধু বরলি, আিার মকছুরেই িািা়ে তোরক িা, িালীর স্ত্রী মশশুরক তকারল মির়ে 
তকাি সাহরস তটমলরোরির মরমসভার তোরল? 
 
গ্রযাঞ্জ তসই সির়ে বরল ওরঠ, আেমি োহরল তটমলরোি কররমছরলি? 
 
তলমড এ্ই প্ররশ্নর তকারিা  বাব তে়ে িা, সব ম মিসটা গ্রারঞ্জর কারছ বামির়ে বলার 
তেছরিও োর তবশ সাহস মছল। িীরব িাকাটা এ্ই েমরমিমের েরক্ষ ভারলা, তস এ্ই 
েন্থাই কার  লাোল। 
 
গ্রযাঞ্জ মবরি হর়ে উরঠ েরড়। িরি িরি ভারব এ্ই তোলকধাাঁধা তিরক তবমরর়ে তস এ্কটু 
স্বমস্তর মিঃশ্বাস তেলরব। 
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২১. 
 
সযার তহিমরর েড়ার সব ম মিষগুমলরক তলমড এ্যাঙ্গকযারটল আেুল মের়ে ছুাঁর়ে ছুাঁর়ে 
তেরখমছল তহিমর তচ়োরর বরসমছরলি। মেমি ম রজ্ঞস কররলি, লুমস মেস্তলটা তকি 
মির়েমছরল? 
 
লুমস–আিার মঠক িরি তিই, েরব আমি েুঘণটিার কিা মচন্তা করমছলাি। 
 
 তহিমর–েুঘণটিা? তক েুঘণটিা ঘটারে যারে? 
 
লুমস– ি মক্ররটা তবাধহ়ে। আমি আইন্সউইরকর কিা তভরব উমেি মছলাি। 
 
তহিমর–ওঃ! আইন্সউইক! এ্টা মক এ্িি মকছু বড় মচন্তার মবষ়ে? 
 
লুমস–মিশ্চ়েই। আমি এ্ডও়োরডণর  িযই ভাবমছ। এ্ডও়োডণ তহিমরর়েটারক ছাড়া কাউরক 
মবর়ে কররব িা। আমি তভরবমছলাি  ি যমে সরর যা়ে েরব তহিমরর়েটা এ্ডও়োডণরক 
মবর়ে কররে োরর। তহিমরর়েটা িৃমে মির়ে তবাঁরচ িাকার তির়ে ি়ে। কার ই তশষেযণন্ত 
 িরক সমরর়ে তেবার েমরকেিাই হর়েমছল। েুমি তভরবা িা তয, আমি  ি মক্ররটারক 
গুমল কররমছ, েরব আিার িরি েুঘণটিার ভাবটা এ্রসমছল।  ি আিারের অমেমি 
কার ই ইরে িাকরলও োরক িাররে োমর িা। 
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তহিমর–আমি সবণো উমেি। 
 
 লুমস–উরেরের কারর্ তিই। আিারের মকছু করার আরেই  ি রাস্তা তিরক সরর তেরছ। 
 
রান্নাঘরর তডামরস ইিট কাাঁেমছল কারর্ ো ি োরক খুব মেরস্কার করররছ ঘররর কিা 
েুমলরসর কারছ োাঁস করর তেও়োর  িয। 
 
. 
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২২. 
 
 ের া়ে শে হও়োরে ধেরট  ািালা মের়ে তেরখ মবমিে হল তয, তভররামিকা তক্র োর 
সরঙ্গ তেখা কররে এ্রসরছ। তস তহিমরর়েটার িরো টুইরডর তোশাক েরর এ্রসমছল। 
 
তভররামিকা বলল–আিার প্রমেরবশীর সরঙ্গ আমি েমরমচে হরে খুবই উেগ্রীব। আমি 
আেিার সরঙ্গ এ্কটা মবষর়ে আরলাচিা কররে এ্রসমছ।  রির িৃেুয সম্পরকণ 
আোিীকাল মবচাররর িাধযরি অিুসোি, আেমি ো  ারিি? 
 
ধেরট–আমি  ামি। 
 
তভররামিকা-ইিসরেক্টর গ্রযারঞ্জর িািা়ে তক েুমকর়েরছ তয আমি  রির সরঙ্গ ঝেড়া 
কররমছলাি। আমি োরক বরলমছলাি আমি  িরক েরিররা বছর তেমখমি। মেমি মবশ্বাসই 
কররলি িা। মকন্তু ওটা সেয। 
 
ধেরট-সেয হরল প্রিামর্ে হরব। আেিার উরেরের কারর্ তিই। 
 
তভররামিকা–মকন্তু আসল কিা আমি ইিসরেক্টররক বলরে সাহস োইমি। আেিারক 
বলরে চাই। েরিররা বছর আরে  রির সরঙ্গ আিার মবর়ে হও়োর কিা মছল। তস 
আিারক অমভি়ে ছাড়রে বরল, মকন্তু আমি ছামড়মি। োরে তস তররে মের়ে সব তভরে 
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মের়ে চরল তেল। োরেরর োর সরঙ্গ আিার তেখা হ়ে তসই শমিবার রারত্র। তস োর 
স্ত্রীরক এ্বং সন্তািরের েমরেযাে করর আিারক মবর়ে কররে চাইল এ্বং আিার স্বািীরক 
েমরেযাে কররে বলল। মকন্তু আমি োরক প্রমেবাে করলাি। তসই িয োরক েররর মেি 
মচমঠ মের়ে তডরক োমঠর়েমছলাি। বযাোরটা বুমঝর়ে বলার  িয।.রস এ্ক তোাঁ ধরর বসল। 
তস আিার তকারিা কিাই শুিল িা। আমি বললাি আমি োরক অেযন্ত ঘৃর্া কমর। েখি 
তস তররে চরল তেল। এ্খি তস িৃে। 
 
তভররামিক কামহিীর এ্কবর্ণও ধেররটর মবশ্বাসরযােয িরি হল িা। েবু োর িরধয এ্কটা 
সরলো মছল। ঘটিা এ্কটা ঘরটমছল মঠকই মকন্তু তযভারব, মঠক তসভারব ি়ে, 
তভররামিকাই  িরক ভুলরে োররমি। তস-ই বযিণ তপ্রমিকা, তস-ই  রির কারছ অিযা়ে 
প্রস্তাব কররমছল এ্বং  ি োরে রা ী হ়েমি। এ্টাই মবশ্বাসরযােয ঘটিা। 
 
ধেরট-যমে  রির িৃেুযর সরঙ্গ এ্র তকারিা সম্পকণ িারক েরব প্রকাশ কররে োররি, 
আর ো িা হরল মির র িরিই তররখ তেও়ো ভারলা। 
 
তভররামিকা োড়াোমড় উরঠ েড়ল এ্ব ধেররটর কারছ মবো়ে মির়ে চরল তেল। 
 
. 
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২৩. 
 
 মবচাররর িাধযরি অিুসোি অেক্ষরর্র িরধযই তশষ হল। েুমলরসর অিুররারধ 
এ্কেক্ষকারলর  িয িুলেুমব হর়ে তেল।  ােণা ভাড়ার োমড়রে চরড় তশারকর কারলা 
তোশাক এ্বং এ্কটা অদু্ভে কারলা টুমে েরর এ্রসমছল। 
 
অসমহষু্ণভারব এ্ডও়োডণ বলল, মক্ররটার িরধয সকরল মক তেরখ? তসই ভােযহীিা 
স্ত্রীরলাকটা এ্কেি তভরে েরড়রছ। তস অেযন্ত স্বািণের মছল কী, েুমি োর সম্বরে মক 
ভাব? 
 
মিডরে–আমি? আমি োরক সম্মাি করোি। 
 
এ্ডও়োডণ–োরক সম্মাি কররে? তকি? 
 
মিডরে–তস মির র কা   ািে। 
 
এ্ডও়োডণ–েুমি ডািার মহসারব োরক ভারলা ভাবরে? 
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আর তবমশ সি়ে মছল িা। তহিমরর়েটা োমড় করর মিডরেরক লন্ডরি মেমরর়ে মির়ে 
যামেল। এ্ডও়োডণ হরলারে চরল তেল। েরর তস তহিমরর়েটার মেরক এ্মের়ে তেল, আমি 
তোিারক তোি করব, তহিমরর়েটা। 
 
তহিমরর়েটা–ো তকাররা, মকন্তু আমি অরিকমেি বাইরর িাকরে োমর। 
 
এ্ডও়োডণ-বাইরর? 
 
তহিমরর়েটা–হযাাঁ, আিার েুঃখ তভালার  িয। েুমি এ্টা আশা তকাররা িা তয, আমি ঘরর 
বরস বরস কােব, কররা মক? 
 
এ্ডও়োডণ-আমি আ কাল তোিারক বুঝরে োরমছ িা। েুমি অিয প্রকার হর়ে মের়েছ। 
 
তস এ্কটু িরি হর়ে এ্ডও়োরডণর মেরক হাে বামড়র়ে মের়ে বলল, আমি ইো কররল 
মেরর আসরে োমর, োমর িা লুমস। তযখারি তহিমরর়েটা োমড় তররখরছ তসই িারকণট 
তস্কা়োরর তস চরল তেল, োর এ্বং মিডরের সুযটরকস আরেই োমড়রে তোলা হর়েমছল। 
োরা োমড়রে উরঠ চরল তেল। 
 
তহিমরর়েটা–মিডরে, তোিার কাাঁরধর উের মের়ে োকাও। তেরখা োমড় তেছরি যারে। 
 
মিডরে–হযাাঁ? 
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তহিমরর়েটা–ইহা এ্কমট তভন্টর ১০। 
 
 মিডরে–োই মক, োরা মক এ্খিও আিারের মেরক ি র রাখরছ? 
 
তহিমরর়েটা–োই তো িরি হ়ে। এ্ই মেেী়ে বনু্দ্রকর বযাোর তবাঝ মক? 
 
মিডরে-িা। এ্টাও মক তহমরর বনু্দ্ক? 
 
তহিমরর়েটা– ামি িা, এ্খিও তো খুাঁর  োও়ো যা়েমি। 
 
 মিডরে–িা, ো সমেয। হ়েরো তকারিা বাইররর তলাকও হরে োরর তহিমরর়েটা, আমি 
কারক  রির হেযাকারী বরল সরন্দ্হ করমছ  াি? তসই স্ত্রীরলাকমট। 
 
তহিমরর়েটা-তভররামিকা তক? 
 
মিডরে–হযাাঁ। এ্টা সম্ভব ি়ে তহিমরর়েটা, েুমি ভাব িা? 
 
তহিমরর়েটা–তভরব লাভ মক? আিারের সকরলর কিাই ভাবরে োমর। 
 
 মিডরে–আিারের সকরলর কিা? 
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তহিমরর়েটা–আিরা সকরলই এ্র িরধয আমছ। েরব  িরক গুমল করার তেছরি এ্কটা 
িেলব আমবোর কররে হরব। আিার মকন্তু লুমসর িরোই তভররামিকার অমভি়ে তেখরে 
ভারলা লােরব। 
 
মিডরে বলল–েুমি এ্ে প্রমেমহংসােরা়ের্ তকি, তহিমরর়েটা? 
 
তহিমরর়েটা তযরহেু আমি  িরক ভারলাবাসোি। 
 
োরা েখি অযালবাটণ মির র উের মের়ে যামেল। লন্ডরি তশষ মবরকরলর আরলা মিমলর়ে 
যারে। োরা েু রি টুমডওর ের া়ে এ্রস োাঁড়াল। মিডরেএ্কা এ্কা টুমডওর িরধয 
ঘুরর ঘুরর তহিমরর়েটার কা  তেখমছল। মি ণি টুমডওরে কাঠ ও তিারঞ্জর িূমেণগুমলর 
িরধয োর তকিি তযি ভ়ে ভ়ে করমছল। 
 
এ্রসা এ্খি চা খাও়ো যাক–তহিমরর়েটার িুরখ তসই সহৃে়ে অমভবযমি মকন্তু মিডরে 
তেশলাই তেরখ সব ভুরল তেরল। তস বলল, এ্ই তেশলাই তভররামিকা তক মির়েমছল এ্বং 
লুমস োরক ছটা মিরে ত ে করল। তকউ মক তেরখরছ, োর ঘরর তেশলাই মছল মকিা? 
 
তহিমরর়েটা–আিার িরি হ়ে েুমলস তখাাঁ  মির়েরছ। এ্ডও়োডণরক প্রেযাখযাি করা 
তহিমরর়েটার েরক্ষ মিেণ়েো। মিডরে চা়ে এ্ডও়োডণ সুখী তহাক। এ্ডও়োরডণর কারছ 
মিডরে মচরমেিই ‘তছাট মিডরে’-এ্র তবমশ মকছু ি়ে। ভারলাবাসরে োরা যা়ে এ্িি 
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স্ত্রীরলাক তস তকারিামেিই এ্ডও়োরডণর কারছ হরে োরল িা। শররের মহরিল সেযা়ে 
োরা তবমরর়ে েড়ল। মিউস তেমরর়ে তযরেই, এ্কটা োমড় োশাোমশ তযরে লােল। 
 
তহিমরর়েটা বলল–এ্কটা তভন্টর ১০, আিারের ছা়ো। তেরখা, তস আিারের অিুসরর্ 
কররব। কী োশমবক সব বযাোর। 
 
-তোিার মক োই িরি হরে, আমি তো মকছু বুঝরে োরমছ িা–মিডরে বলল। 
 
তহিমরর়েটা মিডরেরক বামড় তেৌঁরছ মের়ে মিউস-এ্ মেরর এ্রস েযাররর  োমড় তররখ 
মেল। আর এ্কবার তস টুমডওরে ঘুরর তবড়াল, োরের তস িরি িরি বলল–কা  
করাই ভারলা। সি়ে িষ্ট করা উমচে ি়ে। 
 
তহিমরর়েটা ওভারঅল েরর মিল, প্রা়ে তেড়ঘণ্টা কা  করার ের তস লক্ষয করল, তয-
িরডলটা তস ধেমর কররমছল ো োর েছন্দ্িরো হর়েরছ। এ্টা এ্কটা তঘাড়ার আকৃমের 
িরো। এ্রলারিরলা কাো লাোরিা হর়েরছ। অশ্বাররাহী বামহিীর তঘাড়ার িরো রিিাংরসর 
তঘাড়া ি়ে তযি। 
 
. 
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২৪. 
 
 শযােরটসবযামর এ্মভমিউর তঘারারিা েুটোরির উের োাঁমড়র়ে এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটল 
ইেস্তে করমছল। বাইরর তসািামল অক্ষরর তলখা রর়েরছ ‘িযাডাি অযালরে । 
 
এ্ডও়োডণ অেীে যুরে বাস কররে চা়ে এ্বং বেণিািরক তস অিাস্বামেে রূরে গ্রহর্ 
করর। মিডরে োর কারছ তখরট খাও়ো সাবামলকা। োর কারছ সব তযি ওরলাটোলট 
হর়ে তেল–োর িরি হল আইন্সউইরকর বহুিূলয অংশমটই িষ্ট হর়ে মের়েরছ। তস তযি 
হঠাৎ তিাহােরন্নর িরো বরল তেরলমছল, তোিারক আরও তবমশ তেখরে ইরে হ়ে, তছাট 
মিডরে… 
 
তসই তিরক তস এ্ই তভরব কষ্ট োরে তয, তস তকারিামেি মিডরের সুখেুঃরখর কিা 
ভারবিমি। িযাডাি আলরের র তোকারি অেযন্ত করষ্টর চাকমরর কিা তশািা তিরক তস 
আকাশ োোল তভরব তভরব অবরশরষ মঠক করররছ মির  মের়ে এ্কবার তেরখ আসরব। 
 
তকারিারূরে এ্ডও়োডণ এ্কটু মিচু হর়ে তসা া তভেরর েুরক তেল এ্বং তেখরে তেল েুমট 
ককণশ স্বররর স্ত্রীরলাক তশা-রুরি োরের তোষাক েরীক্ষা করমছল এ্বং এ্কমট কারলা 
তির়ে োরের তোষাক তেখমছল। তোকারির তেছরি তিাটা িারকর এ্কটা তবাঁরট স্ত্রীরলাক 
োর খরেররর সরঙ্গ েকণ করমছল। তক্রো অেযন্ত তিাটা মছল; এ্কটা ইভমিং োউি মছল 
োরের েরকণর মবষ়ে। 
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োশ তিরক এ্কটা ভীমেপ্রে স্ত্রীরলারকর কেস্বর তভরস এ্ল। আেমি ভারলা মকছু এ্কটা 
তেখারে োররি িা, যা েছন্দ্ হও়োর িরো? উত্তরর তস মিডরের শান্ত স্বররর অিুি়ে 
মবি়ে ও তোষাক েছন্দ্ করারিার  িয েু-এ্কটা আরবেরির কিা শুিরে তেল। 
 
ইমেিরধয িযাডাি আলরে  তিাটা তক্রোর কাছ তিরক চরল এ্রস এ্ডও়োরডণর মেরক 
ম জ্ঞাসু তিরত্র োকাল। এ্ডও়োডণ ম জ্ঞাসা করল, আমি মিস হাডণকযাসরলর সরঙ্গ কিা 
বলরে োমর মক? 
 
এ্কটা বেরি ার র স্ত্রীরলাক কেগুমল োরশণল মির়ে তবমরর়ে তেল, মিডরে োর  িয 
ের া খুরল মেল। ইমেিরধয মিডরে তকাট েরর প্রস্তুে হর়ে এ্রস হাম র হল, এ্ডও়োডণ 
োর সরঙ্গ তবমরর়ে তেল। তযরে তযরে এ্ডও়োডণ বলল, এ্ইসব ম মিরষর সরঙ্গ েুমি 
িামির়ে চল? সহয কর মক করর, েকগুমল তক্রোর িুরখর উের ছুাঁরড় িাররে োর িা? 
মকন্তু তোিার এ্খারি িাকা উমচে ি়ে। আমি মির  সব তেখরে তের়েমছ, অেযন্ত উমেি। 
এ্ই সব ছামড়র়ে টযামক্স করর তোিারক আইন্সউইরক মির়ে যাই। 
 
মিডরে–েুমি  াি েুরটা েরিররার তিরি আইন্সউইরক যাও়োর অিণ কী? বলরে হ়ে োই 
বরল যারো; মকন্তু মচন্তা করর মকছু বলছ িা। 
 
মঠক এ্ই সি়ে এ্কটা টযামক্স তডরক েু ি োরে উরঠ েড়ল। টযামক্সরে চুেচাে 
বরসমছল। োরা বাকণমল তহারটরল েুকল।কমে োি কররে কররে এ্ডও়োডণ ম রজ্ঞস 
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করল, েুমি আইন্সউইক ভারলাবারসা িা? আমি বলমছ েুমি মচরকারলর  িয আইন্সউইরক 
এ্রসা, আ রকই তযরে হরব ো বলমছ িা। আমি বলমছ েুমি আিা়ে মবর়ে কররা মিডরে। 
আিরা েরস্পররক অরিকমেি ধরর  ামি। েুমি আসরব মক? 
 
মিডরে–আিার তো িযাডাি আলরের র কারছ তযরে হরব, োর ভরসা তো আমি। 
 
এ্ডও়োডণ–মকন্তু োর আরে আিারের বন্ড মিরট তযরে হরব। 
 
মিডরে–আংমট? 
 
এ্ডও়োডণ–এ্টাই তো সচারাচর বযবহৃে হ়ে। 
 
অরিকক্ষর্ বাছাবামছর েরর এ্ডও়োডণ মির র আংমট েছন্দ্ করল। েরর মিডরের 
অিুররারধ োর আংমটটাও েছন্দ্ করর মেল। 
 
. 
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২৫. 
 
 তলমড এ্যাঙ্গকযারটল সব শুরি অেযন্ত আিমন্দ্ে। মেমি বলরলি–এ্খি তিরক তসন্ট  র ণর 
মে ণা়ে তোিারের মববাহ হরব। 
 
মিডরে বলল–আমি শামন্তেূর্ণ মববারহর েক্ষোেী। এ্কখািা তকাট এ্বং স্কাটণ হরলই 
আিার মবর়ে হর়ে যারব। 
 
লুমস বরল-িা, মিডরে, সাো বারে সামটণরির তোশাক চাই। িযাডাি আলরের র 
তোকারির ি়ে, ভারলা তোকারির। মিমরলীরে চরলা মিডরে। তহিমর তোিারক তেরব। 
তোিার বা এ্ডও়োরডণর মকছু খরচ কররে হরব িা। 
 
মিডরে–হেযাকারণ্ডর বযাোর তো মিরট তেরছ। 
 
লুমস-িা, এ্খারি িূলেুবী আরছ। ইিসরেক্টর গ্রারঞ্জর তলাক সবণত্র ছড়ারিা রর়েরছ। তয 
মরভলবার মের়ে মক্ররটারক গুমল করা হর়েরছ তসটাই োরা খুাঁ রছ। 
 
হারমকউল ধেরট সুইমিং েুরলর উেরর বরসমছল। তহিমরর়েটা তসইমেরক আসরে মের়ে 
ধেরটরক তেরখ তিরি তেল। সুপ্রভাে ধেরট। আমি আেিার কারছ যামেলাি। 
ইিসরেক্টর কী খুাঁ রছি? মরভলবার? আেিার মক িরি হ়ে ওাঁরা খুাঁর  োরব? 
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ধেরট–িরি হ়ে োরব। 
 
তহিমরর়েটা–আেিার মক ধারর্া তয, এ্টা এ্খারিই তকািাও আরছ? 
 
 ধেররটর ধারর্া তয শীঘ্রই এ্টা োও়োর সি়ে হর়ে তেরছ এ্বং তহিমরর়েটাই  রির 
হেযাকারী। ধেররটর অিুিাি হেযাকারীর সৃ িীশমি আরছ। 
 
তহিমরর়েটা চুে করর রইল, তস এ্কটা তেমন্সল মের়ে তবমঞ্চরে এ্কটা োরছর ছমব 
আাঁকরে লােল। োছটার িাি ই়োেোমসল। তহিমরর়েটা ধেরটরক ই়োেোমসরলর আসল 
ইমেহাসটা বলল। এ্ ছমব তস আরেও োাঁবুরে তোল তলাহার তটমবরল এ্াঁরকমছল এ্বং 
ধেররটর ধারর্া সি়েটা মছল রমববার তবলা বাররাটা। 
 
ধেরট বলল–এ্যারঞ্জর তলারকরা রমববাররর মবরকরল িৃেরেরহর ছমব েুলরে েুলরে 
োবুরে কারা আরস লক্ষয করমছল। 
 
তহিমরর়েটা বরল-সেযার অরিক েরর মডিাররর তশরষ মের়েমছলাি। 
 
ধেরট–আেমি মক বলরে চাি রামত্রর অেকারর আেমি োাঁবুরে মের়ে োছটা এ্াঁরক 
এ্রসরছি? 
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তহিমরর়েটা–আেিার ধারর্াটা মক? 
 
ধেরট-রমববার সকারল হ়েরো আেিার জ্ঞােসারর তেমন্সল মের়ে ই়োেোমসরলর ছমব 
এ্াঁরকমছরলি। 
 
তহিমরর়েটা–রমববার সকারল োাঁবুরে আমসমি।  ি গুমলমবি হও়োর েরর আমি এ্কটার 
আরে েুরলর ধারর যাইমি। 
 
ধেরট–আেমি োবুরে মছরলি এ্বং ডাঃ মক্ররটারক গুমল করররছি অিবা আেমি 
তেরখরছি তক ডাঃ মক্ররটারক গুমল করররছ। অিবা এ্িি তকউ ওখারি মছল তয, 
ই়োেোমসল সম্বরে  ারি এ্বং ত রি শুরি তটমবরলর উের এ্াঁরকরছ আেিার উের 
সরন্দ্হটা  াোরিার  িয। 
 
তহিমরর়েটা–আেিারা তকারিামেি প্রিার্ কররে োররবি িা। 
 
. 
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২৬. 
 
 গ্রযাঞ্জ ধেররটর সরঙ্গ এ্ক কাে চা খাও়োর  িয তরটহযারভি-এ্ এ্ল। তস বলল, 
আোিীকারলর েররর মেি মবচাররর িাধযরি অিুসোরির োমরখ। মকন্তু কী হরব? 
বনু্দ্কটা তো োও়ো তেল িা। ভারলা করর খুাঁ রলও বনু্দ্কটা োও়ো যারব িা বরল িরি 
হরে। 
 
ধেরট–আেমি বনু্দ্কটা োরবি। 
 
গ্রযাঞ্জ– ি মক্ররটা গুমলমবি হও়োর প্রা়ে েুমিমিট েরর আেমি মের়ে তেৌঁরছমছরলি। 
েখি তলমড কযারটল এ্ককুমড় মডি, মিস সযাভাররি এ্কটা েুরলর বারস্কট মির়ে 
এ্রসমছরলি এ্বং এ্ডও়োডণ এ্যাঙ্গকযারটল এ্কটা মশকাররর মেরল তকাট েররমছরলি। 
োরের তয-তকউ বনু্দ্কটা মির়ে তযরে োররি। মকন্তু সবরচর়ে তবমশ সরন্দ্হ িক বযমি 
তভররামিকা তক্র। তস মক্ররটার সরঙ্গ ঝেড়া করররছ। তস োরক ঘৃর্া করর। 
 
ধেরট–আর তহিমরর়েটা সযাভাররিক? 
 
গ্রযাঞ্জ–মকন্তু তসখারিও মকছু োও়ো যা়েমি। োর উের সবণো ি র রাখা হরে। খািা 
েলাসীরে তস তকৌেুক তবাধ করল। োর টুমডওর সুন্দ্র ম মিসগুমল আিারের 
তলারকরের িািা ঘুমরর়ে মের়েমছল। কাোিামটর িূমেণ, হ্রারসর এ্যালুমিমি়োরির সুন্দ্র িূমেণ-
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তঘাড়ার েুেুল তেরখও িরি হরব িা তঘাড়া বরল। এ্খািকার আবহাও়ো়ে এ্িি মকছু 
আরছ, যা সবাইরক  মড়র়ে তেরলরছ। তলমড এ্যাঙ্গকযারটলরক তেরখ িরি হ়ে মেমি 
উন্মত্তা। তলমড এ্যাঙ্গযারটল বরলমছরলি তয এ্ডও়োডণ মিস সযাভাররিরকর তপ্ররি েরড়রছি। 
মকন্তু শুিমছ মেমি মিস হাডণকযারসরলর সারি চুমিবি। 
 
োরা েু রি বাোরির েি চলরে চলরে এ্কটা মরভলবার আমবোর করল। 
 
ধেরট–আমি বমলমি তয, আিারের ভাো মেরর তেরছ, আেুরলর ছাে েরীক্ষা কমরর়ে 
আিারক  ািারবি। 
 
গ্রযাঞ্জ তটমলরোি করর  ািারবি বরল চরল তেল। 
 
ধেরট েুমট তটমলরোি তেল। প্রিিমট তসমেি সেযা়েই, এ্টাই তসই তহিমরর টক তিরক 
হামরর়ে যাও়ো বনু্দ্ক এ্বং এ্টা মের়েই ডাঃ মক্ররটারক হেযা করা হর়েরছ। 
 
ধেরট মেেী়ে তোি তেল েররর মেি। বনু্দ্রকর উেররর ছাে হরলার কারুর হারের 
ছারের সরঙ্গ তিরলমি, এ্ডও়োডণ তহিমর, তডমভড, তলমড এ্যাঙ্গকযারটল, তহিমরর়েটা, মিডরে 
কারুর ি়ে। এ্টা বাইররর তকারিা তলারকর হারের ছাে, যারক আিরা তকউ মচমি িা। 
আিরা  ােণা মক্ররটারক হেযাকামরর্ী বরল তভরবমছলাি, মকন্তু োর হারের ছারের সরঙ্গও 
মিল হ়েমি। 
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২৭. 
 
  ুমরর তোরিযাি সযরত্ন েরড় তেরলি, আিরা তেখরে োমে তয, িৃে বযমি তকারিা 
অ ািা হেযাকারী বা হেযাকারীের্ োরা মিহে হর়েরছি। 
 
ধেরট তে়োরলর ধার তিরক িািা িাড়রলি। আর তকারিা সম্ভাবয রা়ে হরে োরর িা 
উেমিে সকরলই এ্কবারকয স্বীকার কররলি। 
 
 াো তসই কারলা তোষাক েররই এ্রসমছল। োর িুরখ তসই উোসী অসুখী অমভবযমি। 
 
লুমস বলল–আমি তভরবমছ তয, আিরা এ্কটা উৎসব করব, সব যখি ভারলাভারবই তকরট 
তেল। মবচাররর িাধযরি অিুসোি তশষ হও়ো়ে তহার আবহাও়ো তযি োরল্ট তেরছ। 
এ্কটা ভার তযি িািা তিরক তিরি তেরছ। কার ই হামসখুশীর ত া়োর এ্রসরছ। 
 
মিডরে বলল–তকি  ি মক্ররটারক তিরররছ এ্ডও়োডণ? আিরা তভরবমছলাি,  াো 
তিরররছ। মকন্তু  ােণা োরক িাররমি। তোিার মক িরি হ়ে আিারক বলল। 
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এ্ডও়োডণ–এ্খি এ্সরবর মচন্তাভাবিা করা লাভ িক ি়ে। েুমলস যখি মকছু খুাঁর  বার 
কররে োরল িা, েখি বযাোরটা তছরড় তেও়োই ভারলা। 
 
মিডরে–মকন্তু  ািা তো হরলা িা। 
 
এ্ডও়োডণ-ত রি লাভ মক?  ি মক্ররটা আিারের কী মছল? 
 
 মিডরে–মকছু িা িাকরলও োর  িয সকরলই তশাক করররছ, োরক সিামধি করররছ। 
 ি মক্ররটা িরর মের়েই তশষ হর়ে যা়েমি।  ি মক্ররটা এ্খিও এ্ই হরলারে রর়েরছ। 
মিডরে ভাবল এ্ডও়োডণ তবাধহ়ে তহিমরর়েটা এ্বং  ি মক্ররটার কিা ভাবরছ। 
তহিমরর়েটা িা  ািরে োরর তস কী চা়ে, মকন্তু এ্ডও়োডণ মচরমেিই তহিমরর়েটার 
িাকরব… 
 
মিডরের িরি হরলা তস হ়েরো এ্ডও়োডণরক মির়ে সুখী হরব িা। কারর্, সবণোই 
তহিমরর়েটার কিা ভাবরব, এ্টা োর কারছ বড়ই তবেিাো়েক। আমি অেযন্ত েুঃমখে 
এ্ডও়োডণ। মকন্তু েবু আিারক বলরে হরে, আমি তোিারক মবর়ে কররে োমর িা। 
 
এ্ডও়োডণ–মকন্তু আইন্সউইকরক েুমি ভারলাবারসা। 
 
মিডরে–মকন্তু শুধু আইন্সউইরকর  িয আমি তোিারক মবর়ে কররে োমর িা। তসটা 
তোিার  ািা উমচে। 
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এ্ডও়োডণ-অবশয েুমি যা বলরে চাইছ ো আংমশক সেয। 
 
মিডরের ক্ষীর্ আশা মছল তয, এ্ডও়োডণ োর সরঙ্গ েকণ কররব এ্বং োরক তবাঝাবার 
তচষ্টা কররব, মকন্তু ো তস মকছুই করল িা। 
 
মিডরে হারের আংমটটা খুরল এ্ডও়োডণরক তেরে মেল। 
 
এ্ডও়োডণ–মিডরে, আিার ইরে তয ওটা েুমি তররখ োও। 
 
মিডরে–আমি ো োমর িা। 
 
এ্টা সমূ্পর্ণ বেুত্বেূর্ণ ভারবই হর়েমছল, তস  ািে িা এ্বং তকারিামেিই  ািরব িা 
মিডরে কী অিুভব কররছ। তপ্লরটর উের স্বেণ তিরি এ্রসমছল। তপ্লটটা তভরে মের়েরছ 
এ্বং স্বেণ োর আেুরলর োাঁক মের়ে চরল তেরছ। 
 
. 
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২৮. 
 
 বামলরশর উের এ্োশ-ওোশ কররও মিডরের ঘুি আসরছ িা। তস ের ার মখল তখালার 
শে তেল। োর ের ার েরর বারান্দ্া়ে কার োর়ের শে োও়ো যারে। এ্ডও়োডণ এ্ে 
রারত্র োর ের ার োশ মের়ে মিরচ তিরি যারে। তস তকািা়ে যারে? তস মক বাইরর 
চরল যারে? তস উরঠ তেমসং োউিটা েরর হারে এ্কটা টচণ মির়ে ের া খুরল েরি 
তিরি এ্ল। তস মসাঁমড় মের়ে তিরি মের়ে আরলাটা তেরল মেল। সািরির ও োরশর ের া 
োলাবে। রান্নাঘররর ের া তভ ারিা। এ্কটা ক্ষীর্ আরলা এ্রস েড়মছল। এ্ডও়োডণ 
তিরঝরে শুর়ে আরছ, োর িািা েযাসচুলীর িরধয। 
 
মিডরে সামসণ খুলরে িা োরা়ে কাাঁচ তভরে মেল, এ্ডও়োডণরক েযাসচুলী তিরক বার করর 
েযাস বে করর মেল। এ্ডও়োডণ অজ্ঞাি হর়ে মের়েমছল এ্বং অদু্ভেভারব শ্বাস মিমেল। 
মিডরে এ্ডও়োডণরক  ািালার কারছ তটরি মিল। মকন্তু এ্ডও়োডণ তকি, তকি? মিডরে 
শুিরে তেল অরিক েূর তিরক এ্ডও়োডণ তযি বলরছ, কী ঠান্ডা! মিডরে বাহুবেরি 
এ্ডও়োডণরক আবি করল। 
 
–তোিার স্পশণ এ্ে েরি মিডরে। 
 
হঠাৎ আিন্দ্ এ্বং আত্মমবশ্বারসর েবণ তযি োরক েূর্ণ করল। তস িুর়ে েরড় োর তঠাাঁরটর 
উষ্ণো অিুভব করমছল। এ্ডও়োরডণর িরি হল মিডরের ভারলাবাসা তযি োরক মঘরর 
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ধরররছ, োরক সবমকছু তিরক আড়াল করর এ্বং তসই ঠান্ডা িরুভূমিরে সুরখর ত া়োর 
বইরে লােল, তযখারি এ্েমেি তস এ্কলা মছল। 
 
এ্মেরক হঠাৎ লুমসর িািা়ে িেলব এ্ল। মেমি তহিমরর়েটার ঘরর তেরলি, এ্টা তসই 
তহালটার, েুমি মক এ্টা সম্বরে মকছু তভরবছ? 
 
–তহালটার? তহালটার সম্বরে মক ভাবরবা? 
 
–তহিমরর তসই মরভলবারটা তহালটাররর িরধয মছল েুমি  াি, তসই তহালটারটা োও়ো 
যারে িা। তকউ তসটার কিা ভাবরছও িা। 
 
. 
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২৯. 
 
  াোর িািা বযিা করার  িয চার়ের  ল েুটরে মেল। এ্িি সি়ে সের ের া়ে ঘন্টা, 
 ােণাই ের া খুরল মেল। তস তহিমরর়েটার োমড় তেরখ মবমিে হল। 
 
তহিমরর়েটা বলল, তশারিা  ােণা, তহালটার ছাড়া সবই মঠক আরছ। তোিারক আর 
মকছুরেই হেযাকারণ্ডর সারি  ড়ারে োররব িা, েুমি েুরলর ধারর তঝাাঁরের িরধয তয 
মরভলবারটা তেরলমছরল, তসটা আমি এ্িি  া়েো়ে লুমকর়েমছ যা েুমি মকছুরেই োররে 
িা এ্বং োর উেরর তয আেুরলর ছাে আরছ ো েুমলস তকারিামেি সিাি কররে 
োররব িা। এ্খি শুধু  ািরে চাই তহালটাররর কী করছ? তহালটারটা মের়ে মেরে 
অিুররাধ করর তহিমরর়েটা। 
 
 ােণা-েুমলস যখি হামলণ মিরট এ্রসমছল, আমি েখি এ্টারক টুকররা করর তকরট বযারে 
করর আিার চািড়ার কার র সরঙ্গ তররখ মের়েমছ। 
 
 াো  িরক িহৎ ভাবে। োর মবশ্বাস ভঙ্গ হও়োরেই তস  িরক হেযা কররে বাধয 
হ়ে। তস তোর়েন্দ্া কামহিীরে েরড়মছল তয, তকাি বনু্দ্রকর গুমলরে তক মিহে হর়েরছ 
েুমলস ো বলরে োরর। োই েুরটা মরভলবার মির়ে োাঁমড়র়েমছল, এ্কটারে গুমল ছুাঁরড় 
তঝারে তেরল মের়ে অিযটা ধরর োাঁমড়র়েমছল। তস রিয প্রিরি োরক খুিী সরন্দ্হ হরলও 
েরর ো প্রিামর্ে হ়েমি।  ােণা উরঠ চা ধেমর কররে তেল। এ্িি সি়ে ধেরট এ্রস 
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হাম র। তহিমরর়েটা োমড় মির়ে হরলা তছরড় তবমরর়েরছ বরল ধেরট োর মেছু মির়েরছ। 
তছরলরির়েরা  ােণারক প্রশ্ন করর বাবারক তকি হেযা করা হর়েরছ? এ্ই কিা বলরে 
বলরে  ােণার তঠাাঁট িীল হর়ে এ্ল এ্বং ঝুাঁরক েড়ল। ধেরট ধরর তচ়োরর বমসর়ে মেল, 
এ্বং বলল, সহ  এ্বং অরেক্ষাকৃে তবেিাহীি িৃেুয। 
 
তহিমরর়েটা বলল-হাটণরেল করল, িা চার়ের িরধয মকছু মছল? তস মির ই মকছু 
মিমশর়েমছল। তস চরল যাও়োর এ্ই রাস্তাই েছন্দ্ করল। 
 
ধেরট বলরলি-িা িা, এ্টা আেিার চার়ের কাে। তস তেরখমছল তয আেমি োর তোেি 
কিা  ারিি, কার ই আেিারও িরা উমচে। আেমি খুব ক্লান্ত তহিমরর়েটা। 
 
তহিমরর়েটা–আেমি কখি অিুিাি কররলি? 
 
ধেরট–আমি শীঘ্রই বুরঝমছলাি তয, আেিারা যা করররছি োর তেছরি আত্মী়েরের 
সিিণি মছল। মকন্তু তকি আেমি এ্টা কররে তচর়েমছরলি। 
 
তহিমরর়েটা–কারর্,  ি আিারক কররে বরলমছল। তস  ািে  াো যা করররছ োর 
েমরর্াি তিরক তকউ যমে রক্ষা কররে োরর তস আমি এ্বং তস  ািে আমি সবমকছুই 
করব, তকিিা  িরক ভারলাবামস। কার ই প্রিরিই আমি মরভলবারটা েুরলর  রল 
তেরল মেলাি, োরে আেুরলর ছাে িষ্ট হর়ে যারব। েরর যখি  ািলাি তয, অিয বনু্দ্ক 
মের়ে  িরক গুমল করা হর়েরছ েখি আমি তসই বনু্দ্কটা খুাঁ রে লােলাি এ্বং খুাঁর  
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তেলািও এ্বং আিার টুমডওরে লুমকর়ে তররখমছলাি, েরর এ্রি তযখারি রাখলাি েুমলস 
তসখাি তিরক উিার করররছ? 
 
ধেরট–কাোিামটর িরধয? 
 
তহিমরর়েটা মক করর  ািরলি ম মিসটা তকািা়ে মছল? 
 
ধেরট–আেিার তঘাড়ার িরডল তেরখই বুরঝমছলাি আেিার িরি মছল, ি়ে-এ্র কারঠর 
তঘাড়া, মকন্তু আেুরলর ছাে মক করর িযারি  কররলি? 
 
তহিমরর়েটা–এ্ক ি বুরড়া অে তেশলাই মবমক্র করর, তস  ািে িা ওটা মক? আমি 
োরক ওটা ধরর িাকরে বললাি, আমি টাকা বার করমছ বরল। 
 
ধেরট–আমি  ামি, বুঝরে তেররমছলাি,  ােণা মক্ররটা ছাড়া সকলরকই  ড়ারিা হরে। 
 
তহিমরর়েটা– াোর কী করা হরব? 
 
ধেরট- ােণার বযাে উরল্ট মেল, ো তিরক তসার়েড এ্বং অরিক রমেি চািড়ার টুকররা 
োও়ো তেল। ধেরট চািড়াগুরলা সাম র়ে তহালটার ধেমর করল। আমি এ্টা মির়ে 
যামে। 
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তহিমরর়েটা–তকউ তকারিামেি  ািরব িা, প্রকৃে মক ঘরটমছল। েরব আিার িরি হ়ে 
এ্ক ি মঠকই  ািরব, তস ডািার মক্ররটার তছরল। এ্কমেি তস অবশযই আিার কারছ 
এ্রস সেয ঘটিা  ািরে চাইরব। মকন্তু আেমি োরক বলরবি িা। 
 
ধেরট-হযাাঁ, আমি োরক বলব, তটমর তকবল  ািরে চা়ে। মবজ্ঞািীর কারছ সেযটাই বড় 
কিা। ো তস গ্রহর্ কররব এ্বং তবাঁরচ িাকবার িরো মিভণরশীল অবলম্বি করর েুলরব। 
আর আেমি চরল যাি, আেিার িাি  ীমবেরের িরধয। 
 
. 
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৩০. 
 
 লন্ডরির েরি োমড় চালারে চালারে েুরটা মচন্তা তহিমরর়েটার িরি ত রে উঠল–আমি কী 
করব, আমি তকািা়ে যাব? এ্খি তস প্রমে মিশ্বারস বলরছ,  ি… ি। তস ভাবল, আমি 
যমে তসই চা োি করোি! 
 
হঠাৎ োর িরির উেররর কারলা েেণা সমরর়ে তস ভাবল, হযাাঁ আমি অবশযই তসখারি 
যাব–আমি তসন্ট মক্ররটাোর হাসোোরল যাব। হাসোোরল মিরসস কযাবমি ডািার 
মক্ররটার  িয েুঃখ করমছল। 
 
বৃিা বলল-েুঃরখ তভরে েরড়া িা, যা যাবার তো চরল তেরছ, ো তো মেরর আসরব িা। 
এ্কাকী খামল করমছল। 
 
 ি েুমি বরলমছরল, আমি যমে িরর যাই, প্রিি তয কা  েুমি কররব, ো হরে তোিার 
তচাখ মের়ে অশ্রু োল মের়ে েমড়র়ে েড়রছ–আর েুমি এ্কমট তশাকাকুল রািীর িূমেণ বা 
অিয তকারিা তশারকর িূমেণ েড়রে শুরু কররব। 
 
তস ভাবল, আমি যা, উহা োহাই। মিডরে এ্বং এ্ডও়োডণ আইন্সউইক চরল মের়েরছ। 
োর িরধয সেযো মছল–শমি মছল। উষ্ণো মছল। মকন্তু আমি এ্কটা েূর্ণবযমি িই–আমি 
আিার মির র িই, মকন্তু আিার বাইররর তকারিা এ্ক সোর। আমি আিার িৃরের  িয 
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তশাক কররে োমর িা। োর েমরবরেণ আমি আিার েুঃখ মের়ে এ্কমট স্ফমটরকর িূমেণ 
ধেমর করব। 
 
এ্েম মবট িং ৫৮ ‘তশাক’ স্ফমটক– মিস তহিমরর়েটা সযাভাররিক…। 
 
এ্ক মিশ্বারস তস বলল,  ি আমি যা-িা করর োরলাি িা, োর  িয আিারক ক্ষিা 
কররা, আিারক ক্ষিা কররা। 
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