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অন্ধকাভি কণ্ঠস্বি 
 
আরলাতিহীন একটা অন্ধকাে োি। উত্তে প্রশান্ত মহাসাগরেে িুরক আমারেে জাহাজ 
 াসরে। জাহারজে িিতমান অিস্থা িলা যারচ্ছ না কােণ হালকা কুযাশাে আডারল 
সূযতরেি লুতকরয আরেন। এই কুযাশা কখনও মাস্তুল তিরে, কখনও তনরে ভনরম এরস 
তিসৃ্তি সমুদ্ররক আডাল কেরে। িািাস ভনই, িাই হািলটা তস্থে ভেরখ ভেরকে উপে 
আতম একা তেলাম, আমারেে নাতিক েল তিনজন–েুজন পুরুে, একজন তকরশাে। িাো 
িারেে ভকতিরন িুরমাতচ্ছল। আে উইল–আমাে িনু্ধ এিং এই জলযারনে কযারেন, 
জাহারজে িাাঁ তেরক তপেরনে অংরশ ভোট ভকতিরনে িারে ভস শুরয আরে। 
 
হঠাৎ োতেতেরকে অন্ধকাে ভ ে করে একটা তেৎকাে ভ রস এল–জাহারজ ভকউ আরেন? 
আতম  য ভপলাম। আিাে কথাতট ভ রস এল। ভস িলল ভয, ভস একজন িৃদ্ধা মানুে। ভস 
তন তরযে আশ্বাস তেল। 
 
কথাে মাঝখারনে ভোট্ট তিেতিটা কারন িাজারলা, তকন্তু এে প্রকৃি অথত অরনকতেন পে 
িুঝরি ভপরেতেলাম। আতম জানরি োইলাম ভয িাহরল জাহারজে কারে ভকন আসরেন 
না, ভস িলল ভয,  ারলা হরি। িােপে সি েুপ হরয ভগল। একমুহূিত কান ভপরি শুনরি 
পাওযা ভগল না। আপতন ভকাথায তজজ্ঞাসা কেরি ভকারনা উত্তে না ভপরয সরেহ ভজরগ 
উঠল িাে মরন। একই সরে পা তেরয আিাি করে তনরেে ভকতিরন ভশাওযা উইলরক 
জাগারি ভেষ্টা কেলাম। িােপে ভেরকে তকনাোয তিরে এলাম। হলরে আরলায েতডরয 
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পডরলা তিশালিম তনিঃস্তব্ধিা। হঠাৎ েলাৎ েলাৎ শব্দ আে অসু্ফট তেৎকাে কারন এল, 
ভকউ ভযন অন্ধকাে সমুরদ্র আেমকা বিঠা েুতিরযরে। যখন আরলাে প্রথম ঝলক ঝাাঁতপরয 
পরড িখন জরলে উপে তকেু তেল যা এখন ভনই। আতম িললাম ভয এটা ভকান্ ধেরনে 
ঠাট্টা। োরিে অন্ধকারে ভনৌকাে বিঠা ভিরয এতগরয যািাে অস্পষ্ট শব্দ। শুধু ভেরকে 
পাটািরনে েেজাে তেক ভথরক কারন এরলা উইরলে কণ্ঠস্বে ভয জজত তক হরযরে, আতম 
উইলরক োকলাম। উইলরক আতম পুরো িটনাটা খুরল িললাম, উইল অরনক তকেু 
তজজ্ঞাসা কেল এিং িলরলন ভয ভনৌকায ভক আরেন। েুিাে কথাে পে উত্তে এরলা। 
 
ভস িলল ভয, আরগ আরলাটা সতেরয তনন। উইরলে তনরেতরশ আতম আরলাটা সতেরয 
তনলাম। ভলাকতটরক কারে আসরি িলল, উত্তরে বিঠাে শব্দ হরযই েলল। িােপে 
ভমাটামুতট ারি ে িাাঁও েূরে এরস ভসই শব্দ আিাে ভথরম ভগরলা। উইল িলল ভয 
জাহারজে পারশ আসুন। এখারন  য পাওযাে তকেু ভনই। ভলাকতট শিত তেরলন ভয আরলা 
ভিলরি না পাোে। আতম িারক িললাম ভয এে কােণ তক? উইল আমাে কাাঁরধ হাি 
োখরলা, এক তমতনট ভথরম োপাস্বরে উইল িলল,… িরল ভেতলং-এে উপে ঝুাঁরক পডরলা। 
 
উইল িলল ভয, এটা  ােী অদু্ভি িযাপাে। আপতন হঠাৎ ভকাথা ভথরক এরলন। আপনাে 
মরনে মরধয তক আরে ভসটা ভিাঝা যারি না। আপতন িলরলন আপতন একা, ভসটা না 
ভেখরল। তিশ্বাসরযাগয হরি না। আরলাটায আপনাে আপতত্ত তক? 
 
ওে কথা ভশে হরিই আিাে বিঠাে েপেপ শুনরি ভপলাম িােপে কণ্ঠস্বে ভ রস এরলা 
এখন অরনক েূে ভথরক এিং ভস স্বে অিযন্ত করুণ ও েূডান্ত হিাশায  ো। 
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ভস িলল ভয, ভস  ীেণ কু্ষধািত এিং ভস  ীেণ েুিঃতখি িারেে তিেক্ত কোে জনয। 
 
উইল িারক িলরলন ভয, িারক ভস িাতডরয তেরি োযতন। যখন তিতন োইরেন িা, 
িাহরল আমো আরলা লুতকরয োখতে। 
 
উইল িলল, িযাপােটা অদু্ভি িরি মরন হয  য পাওযাে মরিা ভিমন তকেু ভনই। আতম 
িললাম িা ভনই। মরন হয, এই ভিোো ভলাকটা ভিাধহয জাহাজেুতি হরয আরশপারশ 
ভকাথায উরঠরে এিং পাগল হরয ভগরে। 
 
উইরলে কথামরিা আরলাটা লুতকরয োখলাম। িােপে ভেতলং-এ ঝুাঁরক পরড কান 
পািলাম। আরলাটা ভেরখ আতম তিরে এলাম উইরলে পারশ। িারো গজ েূরে এরস 
বিঠাে শব্দ থামল। 
 
ভলাকতটরক কারে আসাে জনয অনুরোধ কো হরলা। ভস িলল ভয, িারেে কারে ভয ভস 
খািাে োইরে িাে োম ভেিাে ক্ষমিা িাে ভনই। উইল িলল, যি খুতশ খািাে আপতন 
তনরয যান। ভস িলল ভয,  গিান আপনারেে এে পুেস্কাে ভেরিন। উইল িলরলন ভয, 
আপতন যাে কথা িলরলন তিতন ভক? ভস িলল ভয, ভস িাে ভপ্রতমকারক একা দ্বীরপ ভেরখ 
এরসরে। ভস িলল ভয, ভকান দ্বীরপ িাে মরন ভনই। উইল িলল ভয, িাে জনয একটা 
ভনৌকা পাঠারনা যায না। ভস িলল ভয, িাে কমত ভোরখ ভেখা যায না, ভস অিযন্ত োরয 
পরড এরসরে। িাে কােণ ভস ভোরখ ভেখরি পারচ্ছ না। 
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ভেতলং-এে কারে উইল তিরে এরলা। েুহািই খািারে পতেপূণত। ভস জাহারজে পারশ 
ভলাকতটরক আসরি িলল। িাে িলাে সুরে এক সতনিতন্ধ আকুতি খুাঁরজ ভপলাম, িখন 
হঠাৎ তিেুযরিে মরিা ভখযাল হরলা ভিোেী িৃদ্ধ মানুেটা এই িন অন্ধকারে ভয 
তজতনেগুরলাে অ ারি কষ্ট পারচ্ছ ভসগুরলা উইরলে হারি ধো েরযরে। আে িা হরলও 
ভকান  রয আমারেে জাহারজে পারশ ভসগুরলা অেময ইচ্ছারক টুতট তটরপ ভস সংযি 
করেরে। ভসই িযতক্ত পাগল নয িেং ভস অসহয আিরেে মুরখামুতখ হরযরে। 
 
আতম মরন কেলাম উইল আরিরগ  াসরে। উইল িলল ভয, একটা িাক্স তনরয জরল 
 াতসরয তেরি যারি ভস ভলাকটাে কারে ভপৌঁরে যায। আতম খাতনকপে অস্পষ্ট তেৎকাে 
শুনরি ভপলাম এিং িুঝলাম িাক্সটা যথাস্থারন ভপৌঁরেরে, ভলাকতট আমারেে শু কামনা 
জাতনরয তিোয তনল, উইল ও আমাে মরন হরলা ভলাকতট আিাে তিরে আসরিন। উইল 
িলল ভয, যিতেন মাে ধেতে এেকম অদু্ভি িটনা আমাে কারে এই প্রথম। সময িরয 
েলল। আমারেে ভোরখ একরিাাঁটা িুরমে আরমজ ভনই। 
 
প্রায োে িণ্টা পে আিাে বিঠাে শব্দ ভশানা ভগল, ভিাঝা ভগল তিতন তিরে আসরেন। 
বিঠায শব্দ শুনলাম। ভসই ভলাকতট িলল ভয, ভস আমারেে ভেরড েরল যািাে জনয 
েুিঃতখি। িাে ভপ্রতমকাে জনয িাে খুি িাডা তেল। ভস আমারেে কারে কৃিজ্ঞ। ভস িরল 
েলল, আতম আে আমাে তপ্রযিমা আপনারেে উপকারেে কথা তনরয আরলােনা করেতে। 
ভ রিতে– আমারেে হি ারগযে কথা। আমো েুজরন আমারেে জীিরনে কথা কারোরক 
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িলরি োইতন িিু আপনারেে িলতেলাম। এ কাতহনীে শুরু ভসতেন ভযতেন অযালিাট্রস-
এে সমুদ্রসমাতধ হয। ভয জাহাজটা তনউকযাসল ভথরক সান ফ্রাতিসরকা েওনা হরয যায। 
 
ভস িলল ভয, উত্তে তেরক ভথরক করযক তেগ্রী েূরে জাহাজটা এক ঝরডে তশকাে হয 
এিং িাে মাস্তুল ভ রে পরড। যখন ভ াে হরলা, িখন ভেখা ভগল জাহাজ িুরটা হরয 
ভগরে। িুরটা তেরয ভিারড জল ঢুকরে। োতেতেক ক্ৰরম থমথরম হরয এরলা। নাতিকো 
িারেে প্রাণ িাাঁোরনাে জনয ভনৌকা  াসান। ধ্বংসসূ্তরপ আমারক ও আমাে সতেনীরক 
ভিরল ভগল। আমো িখন তজতনেপত্র ভগােগাে কেতেলাম। অন্ধ আিে িারেে তনেতয 
করে ভিারল। আমো ভেরকে উপে ভেখলাম ভয তেগন্ত ভেখা ভযন কারলা িুটতকে মরিা 
লাগরে। আমো অরনক করষ্ট একটা ভ লা বিতে কেলাম। ভ লায প্ররযাজনীয করযকতট 
তজতনে তনলাম এিং জাহারজে  াডাে ভথরক তিসু্কট সরে পানীয জল এিং ভ লায েরড 
তনরুরেরশ েওনা তেলাম। আমারেে জাহাজ অরনকটা িতলরয ভগরে। 
 
ভিশ তকেুক্ষণ িারে আমো ভখযাল কেলাম আমো ভরারিে মুরখ পরডতে। ভসই ভরাি 
আমারেে জাহাজ ভথরক ভকাণাকুতণ করে তনরয েরলরে। প্রায তিনিণ্টা পে (হািিতড 
ভেরখ িুঝলাম) জাহাজ েুরি ভগরলও মাস্তুল সমুরদ্রে উপরে আরে। আরো করযক িণ্টা 
পে িাও েুরি যায এিং সন্ধযা হয, কুযাশা তিরে ধরে। এই ারিই োি কারট। পেতেন 
ভ ারে কুযাশা সরেতন িরি আিহাওযা অরনক ঠান্ডা। অদু্ভি ভধাাঁযাশাে মরধয আমো 
োেতেন ধরে ভিডালাম, অিরশরে েিুথত তেন সধযায েূে ভথরক ভঢউরযে উচ্ছ্বাস কারন 
আরস। ক্ৰরম ভসই শব্দ িীব্র হরি শুরু করে এিং মাঝখারনে েু-পাশ ভথরক ভসই শব্দ 
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আরো কারে আরস। জরলে ওপে ভথরক ভ রস উঠরলা ভ লা িােপে আমো শান্ত জরল 
এরস পডলাম। ভঢউ-এে গুঞ্জন আমারেে ভপেরন এল। 
 
ভ াে যখন হরলা িখন আমো সমুরদ্র  াসতে আতিষ্কাে কেলাম। আমো কুযাশা ভ ে 
করে একটা প্রকাণ্ড জাহারজে ইস্পাি শেীে ভেখরি ভপলাম। আমো ভ রিতেলাম এই 
কারলা তেন ভশে হরলা। তকন্তু িখনও েুেতশাে অরনক িাতক তেল। 
 
ভ লাটা জাহারজে কারে ভপৌঁোরি আমো জাহারজে পারশ একটা েতড ঝুলরি ভেখলাম, 
ওটা ভিরয উঠলাম। ভসই জাহারজ তেল কোরলে সমারোহ। ওপরে ভপৌঁরে ভেতলং তেতঙরয 
জাহারজে ভেরক নামলাম। আতম ভসতেরক তিরশে গুরুত্ব তেইতন, আমাে উরেশয তেল 
জাহারজে ভলারকরেে ভেরক সাহাযয োওযা। অরনক তেৎকারেও ভকারনা সাডা পাওযা 
ভগল না। িখন জাহারজে ভপেরন উাঁেু ভেরকে কারে ভগলাম। তনরেে েেজাটা খুরল উাঁতক 
মােরি একটা িী ৎস পো গরন্ধ গা গুতলরয উঠল। িুঝরি পােলাম ত িরে সকরল মৃি। 
তনরজরক হঠাৎ খুি একা িরল মরন হরলা। 
 
আতম আমাে ভ লাে কারে এলাম ভযখারন আমাে িাগেত্তা েুপ করে িরস আরে। 
আমারক ভেরক ভস িলল ভয, জাহারজ ভকউ আরে তকনা, আতম িললাম ভয আমাে মরন 
হয জাহারজ ভকউ ভনই। যতে ও একটু অরপক্ষা করে িাহরল মই খুাঁজরি পাতে যারি ও 
উপরে উরঠ আসরি পারে। একটু পরে ভেরকে অনয প্রান্ত ভথরক একটা েতডে মই খুাঁরজ 
ভপলাম। ওটা তনরে ঝুতলরয তেলাম। তমতনটখারনরকে মরধয ও আমাে পারশ উরঠ এরলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মিমিমিয়াস ইভেন্টস । আগাথা মিমি। উপন্যাস 

8 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

আমো ভকতিন ও অনযানয িে িন্নিন্ন করে খুাঁজলাম তকন্তু প্রারণে স্পেন পাওযা ভগল 
না। ভকতিরনে সি জাযগায িাংগারসে ঝাড ভেখা ভগল। তকন্তু ও িলল এসি পতেষ্কাে 
কো যারি। 
 
িােপে আমো জাহারজে ভপেরন এলাম। েুজরন তমরল ভকতিন িরস ভমরজ পতেষ্কাে করে 
িুললাম। িােপে জাহারজ আমো খািাে খুাঁজলাম এিং িা ভপলাম। এিং পানীয জরলে 
পাম্পটা সাতেরয িুললাম যারি পানীয জরলে সমসযা তমটল িরি স্বােটা মধুে তেল না। 
ভিশ কতেন আমো ভসখারন তেলাম তকন্তু আমো  ািরি পাতেতন  তিেযরি আমারেে জনয 
তক অত শাপ লুতকরয আরে। আমো ভকতিরনে ভেওযারল ও ভমরঝরি, জাযগায জাযগায 
গতজরয ওঠা িাংগারসে আগাোগুরলা পতেষ্কাে করে ভিরলতেলাম তকন্তু আশ্চযত ভয মাত্র 
েতিশ িণ্টায ভসগুরলা আরগে অিস্থায তিরে আসরে। এটা আমারেে মরধয হিাশা বিতে 
কেরলা। আমো কািততলক অযাতসে তেরয ওগুরলা তনমূতল করে িুললাম। তকন্তু সপ্তাহ 
িুেরি না িুেরি িা আরগে সরে অনয জাযগারিও েতডরয পডরলা। ভযন আমো হাি 
ভেিাে িরলই ওগুরলা ভথরক অসংখয িীজাণু োতেতেরক েতডরয পরডরে। সািতেন পে 
ভেখা ভগল ওে িাতলশ, মুরখে কারে জতডরয আরে িাংগাস। ভস আমাে কারে এটা 
ভেখারল আতম তঠক কেলাম ভয ঐ মুহূরিত জাহাজ ভেরড েরল যাি যারি জরলে ভেরয 
োঙায  ারলা করে িাাঁেরি পাতে। 
 
তনরজরেে সামানয তজতনে গুতেরয তনলাম। আমাে সতেনীে শারলে মরধয থাকা 
িাংগাসগুরলা তনরজে হারি সতেরয তেলাম। 
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ভ লাটা জাহারজে গারয  াসতেল, ওটা োলারি অসুতিরধ হরি পারে িরল জাহারজে 
ভেক ভথরক একটা ভোট ভনৌরকা জরল  াসারনা হরলা। ভনৌকা করে আমো োঙাে তেরক 
েওনা হলাম। োঙাে কাোকাতে আসরি ভেখলাম িাংগাস েূতেি োজত্ব অিারধ তিস্তাে 
করেরে, ভকারনা ভকারনা জাযগায ওগুরলা িী ৎস অকল্পনীয তটতিে মরিা হরয আরে। 
তস্থে গারেে পািা িািারস ভযমন ভকাঁরপ ওরঠ, ভসগুরলা থেথে করে কাাঁপরে। এখারন 
ওখারন ভসগুরলাে ভেহাো ভমাটা আঙুরলে মরিা, ভকাথাও ভকাথাও সমিরল মসৃণ ারি 
তিশ্বাসিািী রূপ তনরয ওো েতডরয পরডরে, েু-এক জাযগায িাংগাসগুরলা ভিরড উরঠরে 
ও জিনয  ারি ভকাঁরপ উঠরে। 
 
আমো িীে ধরে খাতনকটা যািাে পরে িাংগারসে আক্ৰমণ ভথরক ভয মুক্ত নই ভস  ুল 
 ারঙ। আমো খাতনকটা যািাে পে ভয ভোট জাযগাটা ভেখলাম ভসটা সূক্ষ্ম সাো িাতলরি 
ঢাকা। তকন্তু ভসটা সতঠক িতল তকনা িা ভিাঝা যায না। িরি এখারন িাংগাস তেল না। 
এই িাতল জািীয তজনেটা ভযতেক তেরয েরলরে িাে েুপারশ  যেে িাংগারসে ঝাড। 
ওই ভগাটা দ্বীরপ জিনয িী ৎস, আগাোে জেল, েক্তিীরজে োজরত্বে িুক তেরে সাো 
সাো পথ তেল। এই জাযগারি আমো সি তজতনেপত্র নামালাম। িােপে কিগুরলা 
প্ররযাজনীয তজতনে তনরয পাল খুললাম ও ভোট িাাঁিু বিতে কেলাম। ভসগুরলাে ভেহাো 
 ারলা না হরলও উরেশয তসতদ্ধ হরলা। ভসখারন আমাে োে সপ্তাহ তনতিতরে কাটাই। 
 
প্রথরম আমাে সতেনীে োন হারিে মরধয একটা ধূসে েরঙে মাংসতপণ্ড ভেখা যায। আতম 
আিতেি হরয কািততলক অযাতসে ও জল তেরয ভসটা পতেষ্কাে কেলাম। সকারল হাি 
ভেরখ ভিশ  য ভপলাম কােণ আিাে ভসখারন আাঁতেরলে মরিা ভেখরি ভপলাম। হঠাৎ 
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গারলে মাঝখারন ভসানাে মরিা তেল। কারনে কারে, েুরলে তনরে স্পশত করে ওটা তক 
আতম অনুধািন কেলাম। আমো েুজরন আমারেে গারলে ওই ক্ষিটা ভয তক িুঝরি 
পােতেলাম। আমো ভসখান ভথরক পালাি মরন করেতেলাম।  ািলাম তজতনেপত্র পানীয 
জল তনরয আমো সমুরদ্র পাতড ভেি। তকন্তু আমো িুঝরি পােলাম আমো সংক্ৰতমি হরয 
পরডতে। সুিোং আমো দ্বীরপই থাকি তস্থে কেলাম। 
 
একমাস ভথরক তিন মাস ভকরট ভগল–এই িাংগারসে িাতড আমারেে সাো শেীরে 
েতডরয পরডরে। তকন্তু ভয তনিঃসীম আিরেে সরে আমারেে স্নাযুে লডাই েরলরে িারি 
িাংগারসে অগ্রগতিরক আে যাইরহাক িীে িরল মরন হয না। 
 
কখন কখন প্ররযাজনীয তজতনরেে ভখাাঁরজ ভগতে ভসই জাহারজ। ভসখারন ভেতখ িাংগা 
একরিরয  ারি ভিরড েরলরে। ভেরকে একটা গাে প্রায আমারেে মাথা োতডরয ভগরে। 
ভেরড যািাে আশা আমো ভেরড তেরযতে কােণ আমো জাতন এই অসুখ তনরয সুস্থ 
সমারজ মরধয থাকা সম্ভি নয। 
 
আমো িুঝরি পােলাম খািারেে ভেশন িুতেরয আসরে। িাই খািাে কম করে খেো 
কেরি হরি। িখন যখন আমো খািারেে সঞ্চয শুরু কেলাম িখন ভেখলাম ভয ভয 
রুতটে তটনগুরলা আমো  তিত ভ রিতেলাম ভসগুরলা খাতল। এোডা টুতকটাতক মাংরসে তটন, 
িতেিেকােী  েসা কোে মরিা ভনই। 
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পতেতস্থতি জানাে পে আমো সমুরদ্র মাে ধেলাম। এই িটনায যখন ক্ৰমশিঃ মতেযা হরয 
উরঠতে, িখন মরন হরলা সমুরদ্র মাে ধোে কথা। মাে ভপরলও আমারেে তক্ষরেে কারে 
িা তকেু ভিাধ হরলা না। োে মাস এমতন করে ভকরট ভগল। 
 
িাে পে আমো  যেে একটা আতিষ্কাে কেলাম ভযটা তেল তিসু্কট। তকন্তু ওটা িাংগাস 
তেল। ওটা হারি তনরি ওে মুরখ ভনরম এরলা মৃিমুরখে পাণু্ডে োযা। ওে মুখ ভগালারপে 
মরিা লাল হরলা। ওে কাে ভথরক সমস্ত িটনাটা শুনলাম, ভয গিকাল ও নাতক িাংগাস 
ভখরয তনরযরে এিং ওে  ারলা ভলরগরে। ওরক আতম িােণ কেলাম ভয যি তখরেই পাক 
না ভকন ও ভযন িাংগাস স্পশত না করে। প্রতিজ্ঞাে ভশরে ভস িলরলা ওই িাংগাস 
খাওযাে ইরচ্ছটা ওে মরন েমকা হাওযাে মরিা এরগাতচ্ছল। অথে িাে মরন এে আরগ 
ওগুরলা খািাে ভকারনা ইরচ্ছ জারগতন। আতম িােপে পথ তেরয এরগাতচ্ছলাম। হঠাৎ িাতল 
ভথরক তিতেত্র শব্দ ভপলাম। িাংগারসে একটা ঝাড আমাে কনুই-এে কারে নডােডা 
কেতেল। ভসতেরক িাতকরয মরন হরলা ঝাডটাে আকৃতিে সরে ভকান তিকৃিরেহ মানুরেে 
তমল েরযরে। মাথায এই তেন্তাটা আসাে সরে সরে একটা তিশ্রী শব্দ এরলা। তজতনেটাে 
মাথা আকােহীন একটা ধূসে িল। ভিাকাে মরিা োাঁতডরয েইলাম। িুরে োাঁতডরয একটা 
িাংগারসে িাল আাঁকরড ধেলাম। িােপে তকেুরিই আমাে আে িৃতপ্ত হয না। ভগাগ্রারস 
খাওযাে মাঝখারন সকারলে আতিষ্কারেে কথাটা আমারক  ািল। িােপে তনরজে প্রতি 
িৃণায িাংগারসে টুকরোটা ভিরল তেলাম। আমারক ভেরখ ও সি িুঝরলা এিং ভস 
আমারক নীেি সহানু ূতি জানাল। আতম িারক সমস্ত িটনা িললাম। তকন্তু অদু্ভি 
িাংগাসটাে কথা ভগাপন করে ভগলাম। আতম আিরেে ভিাঝা িাডালাম না। 
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আতম িুঝলাম আতম যা ভেরখতে িা ওই সমুরদ্রে মরধয োাঁডারনা জীণত জাহারজে যাত্রীরেে 
ভকারনা একজরনে  যািহ পতেণতি, আে একই পতেণতি আমারেে জনয অরপক্ষা করে 
আরে। 
 
এেপে আমো ঐ জিণয খােয এতডরয েলরলও তেরনে পে তেন উোম গতিরি 
িাংগারসে পেগাো ভেহটারক েখল কেরলা। আমো িংশিৃতদ্ধরি িাধা তেরি পােলাম 
না। সুিোং ভেহ তেরন তেরন িাংগারস পতেণি হরলা। আমো িুঝরি পােলাম ভয পুরুে-
নােী িুঝরি পােলাম। 
 
আে তেরনে পে তেন আমারেে লডাই একটা  যেে রূপ ভনয। ঐ কালাতন্তক িাংগাস 
মুরখ ভেিাে কামনা আমো রুখরি পােরিা না। 
 
এক সপ্তাহ আরগ আমো তিসু্কট ভখরযতে এিং তিনতট মাে ধরেতে। আজ োরি মাে 
ধেরি এরস আপনারেে ভনৌকা ভেখরি ভপলাম। িখন আপনারেে ভেরক আপনারেে 
ভেওযা খািাে ভখলাম। পতিি েুই আত্মারক সহানু ূতি ও েযা কেিাে জনয  গিান 
আপনারেে িতঞ্চি কেরিন না। 
 
জরল বিঠা ভোিারনাে শব্দ পাওযা ভগল, ভশেিারেে মরিা কণ্ঠস্বে এরলা। হালকা কুযাশা 
ভ ে করে আসা ভ ৌতিক স্বরে তিেণ্ণিা এরলা–আতম তিোয তনলাম। 
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আতম ভেখলাম ভয ভ াে হরয এরসরে। োপা আরলায ভনৌকা েূরে ভযরি ভেখলাম। মরন 
হরলা একটা পারিে ভ লা  াসরে। বিঠা েুরটা জল ভঠরল েলল। আমাে েৃতষ্ট পডল 
মাথাে উপে। বিঠা জরল েুিরলা। ভনৌকাটা আরলাে িৃরত্তে িাইরে, ঐ তজতনেটা স্পরঞ্জে 
িরলে মরিা কযাশায অেৃশয হরয ভগল। 
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ভেৌমিক প্রমিচ্ছমি 
 
কারোে েুরুট োওযাে পে আতম েতকরি ভলাকটাে তেরক তিরে িাকালাম। পেক্ষরণই 
আতম ওরক তেনরি পােলাম। িেে পাঁযতত্রশ-এে তব্রসরিন। মাথায জিুরটে মরিা, হযরিা 
একটু ভিতশ হরি। ভিশ ভোহাো ভেহাোতট, ভিশ েওডা কাাঁধ। হারিে ভপশী এি শক্ত ভয 
িাোম ভ রঙ ভিলরি পারে। িুকটা ইস্পারিে মরিা কতঠন। ভ িে ভথরক খুিই 
শতক্তশালী। আযি নীল ভোখ, খাডা নাক এিং পািলা ভগাাঁি, পতেষ্কাে তেিুক, সি 
তমতলরয ভেহাোটা পুরুোলী। তব্রসরিন যখন কথা িরল িখন সিাই একমরন িাে কথা 
ভশারন। 
 
ভস িলতেল ভয, ভস সমুদ্র  ীেণ  ারলািারস। ভস একজন  দ্ররলাকরক জানি ভয তিরশে 
একটা িাস ধোে জনয িন্টাে পে িন্টা ব্রেওরযরি অরপক্ষা কেরিা। ভসও িাে মরিা 
আটলাতন্টক পাতড ভেিাে জনয একটা তিরশে জাহারজে জনয অরপক্ষা কেরিা। ভসটাে 
নাম তেল কামশ্চাকা। ভসটা ভিমতন িড এক সুেে। নানা ধেরনে সুরযাগসুতিধা ও 
অসম্ভি দ্রুিগতিে জনয ভসটা িাে তপ্রয তেল। জীিরন একিােই িাে সরে কামশ্চাকা 
তিশ্বাসিািকিা করেতেল। িােপে ভথরক আে িাে োযা মাডাযতন। 
 
গ্রীরেে এক উষ্ণ সকারল ভয ভকান কােরণ ভেেী করে ভিরল। িখন জাহাজ োডরি 
মাত্র করযক তমতনট িাতক। আসন না থাকরলও পূিত পতেেরয ভস একটা তটতকট ভজাগাড 
করে। একজন পতেতেি সু্টযাটত ভেরখ মাঝপরথ ধেরি ভস িলল, ১৩৫ নং িাথত। 
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তিস্মরয এরকিারে স্তব্ধ হরয সু্টযাটত মুরখে তেরক িাতকরয েইল। িােপে আমাে 
ভপাটতমানটা ও লম্বা কারলা ও ােরকাট আে কম্বলটা িুরল তনরলা। িাে মুরখে অত িযতক্ত 
ভস ভকারনাতেন  ুলরি না। িারক ভেরখ িাে মরন হরলা ভয ভস হযরিা ভকাঁরে ভিলরি 
নযরিা আমাে হাি ভথরক ভপাটতমানটা ভিরল ভেরি। ভকাঁরে ভিলরল তকেু হরি না তকন্তু 
ভপাটতমাল্টা ভিরল তেরল খুিই ক্ষতি হরি। ভকননা ওে মরধয িাে িনু্ধ িান তপতকনরসে 
ভেওযা েুরিািল ভশেী আরে। 
 
এতগরয ও তনেু গলায িলল ভয, আসুন আতম ভেতখরয তেতচ্ছ। হােতমস ভযন একটা ভনশাে 
ভঝাাঁরক েরযরে। আতম তনিঃশরব্দ ওরক অনুসেণ কেলাম, ১৩৫ নং িাথতটা জাহারজে 
ভপেরন িাাঁ-পারশ, অনযানয জাহারজে তনজস্ব িা তন ৃি ভকতিনগুরলা ভযমন হয এটা তঠক 
ভসই েকম। এরি উরেখরযাগয ভকারনা বিতশষ্টয ভনই। 
 
এটা তনরেে িাথত িাই েওডা ভিতশ ওপরেে িারথতে ভথরক। এখারন িহুিাে যািাযাি 
করেতে, কখনও তনরেে ভকতিরন থাকরি হযতন। আমাে মনটা প্রথম ভথরকই তখাঁেরড তেল, 
সমুদ্র ঝতঝে ভসাাঁো গরন্ধ আমাে েম িন্ধ হতচ্ছল। 
 
লটিহে নাতমরয হােতমস এমন মুখ করে িাতকরয তেল ভযন িাে খুি েেকােী কাজ 
আরে। আতম িারক  ারলা িকতশস তেরি ভস িলল ভয, ভস  ারলা িারথতে জনয ভেষ্টা 
কেরি। মুদ্রাটা পরকরট পুেরি িাে মুখটা এমন হরলা যারি আতম অিাক হলাম। মরন 
মরন  ািলাম ভয হযরিা ওরেে িকতশরসে হাে ভিরড ভগরে িাই ও সামানয কটা টাকায 
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খুশী হযতন। আমাে মরন হরলা মাল ভপরট পডরল ওে ভমজাজটা তঠক হরি। তকন্তু আমাে 
অনুমান ভয কি  ুল ওে প্রতি ভয অতিোে আতম করেতেলাম। 
 
সাোতেরন উরেখরযাগয ভকারনা িটনা িটরলা না। আমো িেে ভেরড যাত্রা শুরু কতে। 
আিহাওযা  ােী েমৎকাে তেল। যাত্রাে প্রথম তেন সিাই সমুদ্ররক  ারলািারস এিং 
হালকা পারয িুরে ভিডায। ভটতিরল আড্ডা িরসতেল আিাে িাাঁকাও হরলা। িাযাে 
আইলযাণ্ড ভপরোিাে পে  ােী েমৎকাে একটা তঝেতঝরে হাওযা িইতেল। ভোরখ পডতেল 
তিতম ও  াসমান িুোে তশলা। তকন্তু যাো আটলাতন্টক িহুিাে পাে করেরেন িারেে 
কারে এসি ভকারনা নিুন মরন হরি না। িারেে কারে সি োইরি আনেোযক ভেরকে 
কুতসতরি গা এতলরয ধূমপান কো। 
 
ভসতেন  ীেণ ক্লাতন্ত ভিাধ কোরি তনরেে ভকতিরন আসরি আমাে ভকতিরন আে একজন 
সহযাত্রীে ভেখা ভপলাম, যাে আমাে মরিা একটা ভপাটতমানটা েরযরে, ওপরেে িারথত 
সুেে করে ভগাোরনা একটা  াাঁজ কো কম্বল, েতড আে োিা। আমাে স্বাধীন ারি 
যাওযা হরি না ভ রি েুিঃখ ভপলাম। 
 
আতম োকলাম ভলাকটা কখন ঢুকল, এিং ঢুকরলা যখন এি িাডািাতড তক করে িুতমরয 
পডরলা। ভেরখ মরন হরলা ভয ভলাকটা ভিশ লম্বা, ভোগা, িযাকারশ ভেহাো। িাতল েরঙে 
কটা েুল, ধূসে ভোখ। পুোরনা ধাাঁরেে একটু ভিতশ ভপাশাক পো, সি তমতলরয 
 দ্ররলারকে উপতস্থতি ভযন ভকমন সতন্ধগ্ধ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মিমিমিয়াস ইভেন্টস । আগাথা মিমি। উপন্যাস 

17 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

এইধেরনে েতেরত্রে িাস ওোল কীরট, আেলাইরস ভয এরকে পে এক শযারম্পন উতডরয 
েরলরে। এই ধেরনে েতেরত্রে সরে প্রাযই ভেখা হরি ভিাডরেৌরডে মারঠ, এধেরনে 
েুরটা-একটা েতেত্ররক আতম এতডরয েলাই পেে কতে। আতম ওে আরগ ভশারিা, এিং 
ওে পরে উঠরিা িা িাে তিপেীি কাজ কেরিা। কােণ ওে সরে আলাপ কোে আমাে 
প্রিৃতত্ত ভনই। েূে ভথরক ওে কাযততিতধে ওপে নজে োখি। িা কেরি হযতন কােণ 
প্রথম োরিে পে ১০৫ নং, ওরক ভেতখতন। 
 
ভিশ গাঢ় িুরমাতচ্ছলাম। হঠাৎ মাঝখারন এটা প্রেণ্ড শরব্দ িুম ভ রঙ ভগল। শব্দ শুরন মরন 
হরলা ভয আমাে সহযাত্রী ওপরেে িাথত ভথরক ভমরঝরি লাতিরয পরডরে। পেক্ষরণই 
তেটতকতন ভখালাে শব্দ ভশানা ভগল। সরে সরে েেজা ভখালাে আওযাজ। িােপে 
পযারসরজ দ্রুি েুরট যাওযা পারযে শব্দ কারন এরলা। ভকন জাতন না জাহাজটা ভিশ 
ভজারে েুলতেল এিং প্রতি মুহূরিত মরন হরচ্ছ এই মুহূরিত হুমতড ভখরয পডরি। জাহারজে 
কযােরকরে আওযাজ আমারেে উিযক্ত করে িুলরলা। িাডািাতড তিোনা ভথরক উরঠ আতম 
েেজা ভ তজরয শুরয পডলাম। অরনকক্ষণ িুতমরয আতম উঠলাম। যখন উঠলাম িখন 
ভিশ অন্ধকাে। 
 
ভিশ সযাাঁিরসরি আিহাওযা–আমাে শীি কেরি লাগল। আতম  ািলাম ভয কাল 
কযারেরনে কারে প্রতিিাে জানাি ভয সমুদ্র ঝতঝে গরন্ধে জনয। আতম সহযাত্রীে 
আওযাজ শুনরি ভপলাম এিং িাে জনয আতম তকেু কেলাম না কােণ আতম গ ীে িুরম 
আচ্ছন্ন তেলাম। 
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িুম  াঙল পরেে তেন ভ ারে। জাহাজটা  ীেণ েুলতেল। ভিশ ঠান্ডা লাগতেল। তকন্তু জুন 
মারস ভকন ভয এি শীি কেতেল ভক জারন। কম্বরলে ভ িে তেরয ভপাটতরিাতলওে তেরক 
িাকারি অিাক হরয ভগলাম। ওটা ভখালা তেল। আতম িন্ধ করে ওপে তেরক িাতকরয 
ভেখলাম ভসই  দ্ররলাক মুতড তেরয শুরয আরেন। আতম এই সুরযারগ ভকরট পডরি 
োইলাম। িাই আতম িাডািাতড ভপাশাক পারল্ট ভেরক েরল এলাম। িখন সািটা িারজ। 
ভেখলাম, এক োক্তাে ভেতলং-এ  ে তেরয সমুরদ্রে তেরক িাতকরয আরেন। তযতন 
জাতিরি আইতেশ। কারলা েুল এিং টলটরল নীল েুরটা ভোখ। 
 
িাে সরে আমাে কথা হতচ্ছল। আতম যখন িললাম ১০৫ নং িারথতে ওই সযাাঁিরসরি 
িেটা আমাে; িখন তিতন ভয ারি ভেখরলন ভসটা একটা অদু্ভি লাগল। োক্তাে িলরলন 
ভয, তনরেে ওই ভকতিনটা সম্পরকত অরনক অত রযাগ ভশানা যারচ্ছ। আতম িললাম এই 
তনরয আমােও অত রযাগ কম নয। ভয এইখারন আরলা িািাস অিযন্ত কম। অিশয 
োক্তাে আমারক  য পাওযারি োইতেরলন না। সযাাঁিরসরি কুযাশায আমাে খুি একটা 
অসুতিধা হরি না। োক্তাে আমারক সহযাত্রী সম্পরকত প্রশ্ন কেরল আতম িললাম ভয, 
একজন তেরলন, িরি িারক তঠক সুতিধাে মরন হতচ্ছল না। ভস মাঝ-োতত্তরে েেজা খুরল 
ভিতেরয ভগতেল। 
 
োক্তাে িলরলন ভয ভস তক আিাে তিরে এরসতেল। আসরল আতম ভেতখতন ভকননা শীরি 
আতম কম্বরলে তনরে তেলাম। সকারল উরঠ আতম ভপাটতরিাতলওটা ভখালা ভেতখ। 
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োক্তাে িলরলন ভয, সম্প্রতি নানাকােরণ জাহাজতটে েুনতাম িরটরে এিং তিতন আমারক 
িাে ভকতিরন ভযরি অনুরোধ কেরলন। 
 
আতম অিাক হলাম জাহাজ সম্পরকত ও ারি িলারি। আতম োক্তােিািুরক ধনযিাে 
জানালাম। আমাে জানরি ইরচ্ছ কেতেল তিতন ভকন জাহাজ সম্পরকত এটা িলরলন। িরি 
িে ঝাডরপাে করে িাস কেরি আতম আগ্রহী তেলাম। আতম তজজ্ঞাসা কেতেলাম ভয, 
ভকন তিতন একথা িলরলন? 
 
তিতন িলরলন ভয, সমুদ্র মানুেরক সংস্কােিােী হরি সাহাযয করে। এে আরগ তিনজন 
যাত্রী তিনিাে ১০৫ িরে িুতেরয থাকাে পে আত্মহিযা করেরে। 
 
মরন মরন আতম একটু অিাক হলাম। তকন্তু তিতন ঠাট্টা কেতেরলন না, িেং গ ীে তেন্তায 
 ো মুখটা কাাঁপতেল। আতম িাে প্রস্তারি আগ্রহী হলাম না। ভকতিরন ভথরক যাো 
আত্মহিযা করেরেন িারেে ভথরক ভয আতম আলাো এটা প্রমাণ কেরি োইতেলাম। 
োক্তাে প্রতিিাে না– করে প্রস্তািটা একিাে তিরিেনা কেরি োইরলন। 
 
প্রািিঃোরশে সময একটা িই তনরয আমাে জনয তিতন তনরেে ভকতিরন ভগরলন। ভেখলাম 
উপরে িারথতে পেতাটা আরগে মরিা টাঙারনা েরযরে। ভকারনা শব্দ পাতচ্ছলাম না। আতম 
িইটা তনরয আসতেলাম,  দ্ররলাক িুরমারচ্ছন ভ রি! জাহারজে কযারেরন আমায ভেরক 
িলরলন ভয আমাে সহযাত্রীরক খুাঁরজ পাওযা যারচ্ছ না। আমাে মরন হরলা  দ্ররলাক 
সমুরদ্র পরড আত্মহিযা করেরেন। এটা কযারেনরক িলরি তিতনও সহমি হরলন। কােণ 
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এটা তনরয োেজন হরলা। আতম আরগে তেন োতত্রে িটনাটা িারক িললাম। কযারেন 
িলরল ভয, তিনজরনে মরধয ভয েুজন যাত্রী আরে িারেে িক্তরিযে সরে একমি হরলন। 
ওো মাঝ-োতত্তরে েেজাে তেটতকতন খুরল পযারসজ তেরয েুটরি শুরু করেন। জাহাজ 
থাতমরয ভনৌকা থাতমরয হতেশ পাওযা যাযতন। গি োতত্তরেে  দ্ররলাক সম্পরকত ভকউ তকেু 
ভেখরি িা শুনরি পাযতন। েিাটত িা একটু আরগ ভয সু্টযাটততট আমায ভেরক আনল ভস 
অিযন্ত কুসংস্কােিােী। িাে ধােণা জাহারজ অদু্ভি তকেু িরটরে। সকারল তনরেে ভকতিরন 
পতেষ্কাে কেরি তগরয ভস ভসটা িাাঁকা ভেরখ। তকন্তু ওে ধােণা জাহারজ অদু্ভি তকেু 
িরটরে যাে জনয ভলাকতট ভনই। 
 
কযারেন আমারক িলরলন ভয, জাহাজ সম্পরকত একটা গুজি েরটরে ভয এই জাহারজ 
যাত্রীো আত্মহিযা কেরে। তকন্তু আপতন এ িযপােটা কারোরক জানারিন না। এই খিে 
শুনরল যাত্রীো েঞ্চল হরয উঠরি। িাই আপতন জাহারজে কমতোেী ভকতিরন থাকরি 
পারেন, এেজনয আপনারক একটুও কুতণ্ঠি হরি হরি না। 
 
কযারেনরক জানালাম, আপনাে কারে আতম কৃিজ্ঞ। আতম িললাম ভয, সহযাত্রীে 
তজতনেগুরলা সতেরয যতে িেটা পতেষ্কাে কো হয িাহরল আতম স্বচ্ছরে এখারন থাকরি 
পােি। সহযাত্রীে কথা কারোরক িলি না। 
 
অরনক অনুরোধ সরেও আতম কযারেরনে তসদ্ধান্ত ভমরন তনলাম না। 
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সরন্ধরিলায োক্তাে আমাে মি না পাল্টারনাে কথা শুরন খুশী হরলন না। আতম ভকতিরন 
ঢুরক একটা অস্বতস্ত ভিাধ কেরি লাগলাম। আমাে সহযাত্রীে মুখটা ভযন িােিাে মরন 
হতচ্ছল। মরন হতচ্ছল খুাঁজরল িারক জাহারজে ভকাথাও খুাঁরজ পাওযা যারি। আতম ভপাশাক 
পাল্টারনাে সময হঠাৎ ভপাটতরিাতলওটা ভখালা ভেখলাম। ভেরখ ভমজাজ ভযন সপ্তরম েরড 
ভগল। িখন আতম সু্টযাটত েিারটতে ভখাাঁরজ তনরে নামলাম। আতম িারক তধক্কাে জাতনরয 
িললাম ভয, জাহাজ যতে োতত্ররি একপারশ কাি হরয থারক এিং প্রেণ্ড ভঢউরয যতে জল 
ঢুকরি থারক িখন ১০টা ভলাক আপ্রাণ ভেষ্টা করে এটা িন্ধ কেরি পােরি না। আতম 
ভিামাে নারম কযারেরনে কারে নাতলশ কেি। 
 
েিাটত িলল ভয এ জাহারজ ভকউ এ ভপাটতরিাতলওটা োতত্তরে িন্ধ করে োখরি পারে না। 
ভপিরলে  াতে তেটতকতন তেরয আটকারল? 
 
েিাটত িলল, আপতন তনরজ ভেখুন তঠক আরে তকনা। েিতাট িলল ভয, োতত্ররি এটা 
আপনা ভথরক খুরল যায। 
 
আতম িললাম, িাই যতে হয িাহরল আতম িারক এক পাউণ্ড িকতশস ভেি। আতম 
েিারটতে কথা তিশ্বাস কেলাম না। িযাপােটা আতম ওে োলাতক িুঝলাম। তমতনরটে মরধয 
ভপাশাক পারল্ট আতম শুরয পডলাম। নানােকম তেন্তা আসতেল মাথায–এরিাড ওরিাাঁড 
হরয  ািতে এিং প্রাযই আমাে ভোখ ভপাটতরিাতলওে তেরক পডরে। 
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িন্টা-ভেড িন্টা নাগাে একটা তঝমুতনে মরিা এরলা এিং একটা ঠান্ডা িািারস ভযন 
উতডরয তেল। আমাে গারয সমুরদ্রে জরলে োট লাগল। েমরক উরঠ িসরি তগরয লাতিরয 
নামরি যাি, হঠাৎ ভজাে আোড ভখরয গতেরমাডা কুতসটায পডলাম, ওটা ভপাটতরিাতলওে 
তনরে তেল। আতম ভেখলাম ভপাটতরিাতলওটা ভখালা। 
 
তকেুটা শ্রাতন্ত জডারনা থাকরলও িুম ভোখ ভথরক উধাও হরযতেল। পরেে তেন ভেখলাম 
িযাপােটা তঠক নয। এটা ভখালা ভেখরি আতম  য ভপলাম না অিাক হলাম। আতম 
িুঝরি পােতেলাম না। আমাে মাথায ঢুকতেল না তক ারি এটা খুলল। িাোডা কাাঁরেে 
মরধয তেরয িাতকরয ভেখলাম ভয সরিে ভঢউগুরলা এমন তকেু উত্তাল নয ভয োরপ খুরল 
যারি। জানালাটা ভখারল তকনা ভেখাে জনয েুপোপ োাঁডালাম। 
 
তকেুক্ষণ পে একটা অসু্ফট োপা ভগাঙাতন শুনরি ভপলাম। েতকরি িুরে ওপারেে তিোনাে 
পেতা সতেরয হাি ভিালারিই িুঝরি পােলাম ভক ভযন শুরয আরে। ভযন তহমিরেে মরিা 
হািটা। সমুদ্র ঝতঝে ভথরক একটা আাঁঝারলা গন্ধ ভ রস এরলা। মানুরেে হারিে মরিা 
তজতনেটা মসৃণ, িেরিে মরিা ঠান্ডা। হািটা ধরে টানরিই পাতথতি শতক্তরি প্রেণ্ড ভজারে 
ভলাকটা ভমরঝরি আেরড ভিলরলা।  য পািাে আরগ অরেনা ভলাকটা েেজা খুরল 
তিেুযৎরিরগ েুটরি শুরু কেল, সরে সরে লাতিরয আতম ওরক অনুসেণ কেলাম। তঠক 
আরগ জাহরজে ভপেন তেরয োযামূতিত েুরট যারচ্ছ। পেক্ষরণ োযাটারক ভকাথাও ভেখরি 
ভপলাম না। শুনরি ভপলাম না জরল ঝাাঁপ ভেওযাে শব্দ, আতম খুি  য ভপরযতেলাম। 
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ভকারনােকরম ভকতিরন তিেলাম। ভেশলাই হািরড হািরড জ্বাতলরয ভেখলাম 
ভপাটতরিাতলওটা ভখালা িুরকে ভ িরেে আিরে শেীরে ভকাঁরপ উঠল। ভযটা আরগ কখনও 
অনু ি কতেতন। িাথতটা খুি  ারলা করে পেীক্ষা কেলাম।  ারলা করে ভেখাে জনয 
পেতাটারক ভটরন সোলাম। তিোনা শুকরনা হারডে মরিা খটখরট তেল। ভপাটতরিাতলওটা 
িন্ধ করে তেটতকতন লাগালাম এিং শক্ত ও কারঠে লাতঠটারক ভপিরলে গরিতে মরধয গুাঁরজ 
তেলাম। সাো োি আরলা জ্বাতলরয পাহাো ভেিাে  তেরি িরস েইলাম। োরত্র ভকারনা 
উরেখরযাগয িটনা িরটতন। 
 
ভ ারেে আরলা িুরট ওঠাে সরে সরে ভপাশাক পারল্ট ভেরক েরল এলাম। সমুরদ্রে উপে 
ঠান্ডা িািাস িুক  রে তনলাম। 
 
োক্তাে আমাে মুরখে অিস্থা ভেরখ িুঝরি পােরলন ভয োরি আমাে  ারলা িুম হযতন। 
িাই তিতন আমায ঔেধ তেরি োন। তিতন আমাে কথা অতিশ্বাস কেরলন না িেং আতম 
ভয িাে কথা তিশ্বাস কতে এটা তিতন িলরলন। িারক আতম আমাে ভকতিরন থাকরি 
িললাম। ভস িলল,  ূরিে সরে লডাে েুিঃসাহস আমাে ভনই। 
 
োক্তােিািু িলরি োন জাহারজ এমন ভকউ ভনই যাে সরে আতম আমাে ভকতিরন থাকরি 
পােি। আতম তকন্তু একতট োি একা কাটারি োই। এেজনয আতম কযারেরনে শেণাপন্ন 
হলাম। িারক িললাম ভয যতে আরলাগুরলা তিতন জ্বাতলরয োরখন িাহরল আতম একাই 
ভেষ্টা কেি। কযারেন িলরলন ভয, তিতন সহরযাতগিা কেরিন। িাে ধােণা ভকারনা 
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িেমাইশ ভলাক তনরেে ভকতিন ভথরক অদু্ভি কাণ্ড িটারচ্ছ এিং যাত্রীরেে মরন আিে 
বিতে কেরে। 
 
এই আন্ততেক সহরযাতগিাে জনয কযারেনরক ধনযিাে জানালাম। তিতন একটা েুরিাে 
তেরয তিোনাপত্তে খুরল কারঠে স্ক্র খুরল  ারলা করে পেীক্ষা কেরলন। ভকান জাযগায 
িক্তা খুরল ভগরে, িাও ভপালাম না। ভপাটতরিাতলওে ভকাথাও ত্রুতট ভনই। 
 
শিতানুযাযী েিাটত টাকা তেল। েুরিােতট আমায িলল ভয, োে-োেরট িাজা প্রাণ নষ্ট হরয 
ভগরে। তমতেতমতে ভেতে না করে ভযন আতম অনয ভকতিরন যাই। আতম গণ্ডা তিরনক ভ্রু 
তেরয েেজা ভসাঁরট তেতচ্ছ। 
 
আতম এটা কেি একটা োি, িললাম। োি েশটায কযারেন আমাে িরে এরলন। তিতন 
সিতেক তনেীক্ষণ কেরলন এিং মউজ করে েুরুট জ্বালারলও, ভ িরে অন্ধকাে থাকাে 
জনয ভেওযারল লণ্ঠন ঝুতলরয োখলাম। এখান ভথরক ভকারনা মানুরেে ভঢাকা িা ভিরুরনা 
সম্ভি নয, যতে িা িরট মরন হরি িা অতিপ্রাকৃতিক তকেু। 
 
কযারেন িলরলন ভয এই ভকতিরনে ওপরেে িারথত ভয  দ্ররলাক তেরলন তিতন পাগল হরয 
যান। সাোতেন তিতন েুপোপ থাকরিন। একতেন হঠাৎ সমুরদ্র ঝাাঁপ তেরয আত্মহিযা 
কেরলন। আমো জাহাজ থাতমরয ভনৌকা নাতমরয িাে ভকারনা ভখাাঁজ ভপলাম না।  দ্ররলাক 
পাগল তেরলন িরল ভকারনা ঝারমলায পডরি হযতন। এে পে তদ্বিীয িটনাটা িটল। 

http://www.bengaliebook.com/


মিমিমিয়াস ইভেন্টস । আগাথা মিমি। উপন্যাস 

25 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

ভশানা যায ভপাটত ভজান ভথরক গলগল করে জল ঢুকরে। অরনক কষ্ট করে িা যতেও িন্ধ 
কো ভগল গন্ধটারক িাডারনা ভগল না। 
 
আতম িললাম সকারল গন্ধটা তেল না তকন্তু হঠাৎ আিাে পাওযা যারচ্ছ। হঠাৎ লণ্ঠনটা 
তনর  ভগল। িখন জাহাজটা েুলরে। হঠাৎ তক হরলা আমো ভেখরি যাি। হঠাৎ আিতনাে 
করে ভপাটতরজারনে তেরক েুরট ভগলাম। কযারেনরক সাহাযয কোে জনয আমো প্রাণপণ 
শতক্তরি ভপাটতরহালরক ভঠরল োখাে ভেষ্টা কেলাম। প্রেণ্ড ধাক্কায আতম কুতসতটাে উপে 
তেটরক পতড এিং কযারেনরক েেজাে গারয আেরড ভিলল ভযন ভকউ। 
 
আমো ভেখলাম ভপাটতরহালটা ভখালা। উপরেে িারথত ভযন তকেু ভেখা যাতচ্ছল। 
 
উপরেে িারথত ভেখা ভগল ভযন েীিততেন জল ঢুরক থাকা ঠাণ্ডা ও মসৃণ। েুমতে শতক্তরি 
তপরোল হািটারক আতম আাঁকরড োখলাম। পলরকে জনয  যেে েুরটা ভোখ অন্ধকারে 
জ্বরল উঠল, অসহয যন্ত্রণায আতম ঝাাঁতকরয উঠলাম, একটা োযামূতিত েেজাে তেরক ভগল। 
কযারেনরক সতেরয তেরয, কযারেন আরগ ভথরক বিতে ভথরক িারক একটা িুতস মােরিই 
তিতন শক্ত ভমরঝরি পরড ভগরলন। 
 
আতম আাঁৎরক উঠলাম, তনিঃশব্দ, মরন হরলা োযামূতিতটা েেজাে সামরন োাঁডারনা এিং 
ভপাটতরহাল তেরয ভিতেরয ভগল। 
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হািটারি যন্ত্রণা হতচ্ছল। ভকারনােকরম আরলা জ্বারলাম। কযারেন আিারি খুি  য 
ভপরযতেরলন। িারক জরলে ঝাাঁপটা তেরয সুস্থ কো হরলা। 
 
এে পরে িটনা সংতক্ষপ্ত। সমুদ্রযাত্রায িাতক পথটা োক্তারেে ভকতিরন পাতড তেরি হরলা। 
োক্তাে ওেুধ তেরয সাোরলন এেপে জাহরজে ১০৫ নং িাথত সিতকারলে জনয িুক কো 
হরলা এই িরল ভয আমো েুিঃতখি ওটা আরগ ভথরক  তিত হরয ভগরে। িাথতটা জরল েুরি 
আত্মহিযা কো ওই তিরেহী আত্মাে জনয সুসংেতক্ষি। িরি আতম আে কখনও 
কামশ্চাকায উতঠতন। 
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িৃি িানু্ভেি আঙুল 
 
প্রািিঃোশ সাজারনা হরিই তমরসস তহতগনসরনে হাি ভথরক ভট্র-টা তনরয কযরোশাে 
হলিরে েরল এরলা। 
 
তমরসস তহতগনসন িারক সে ভিলরি তনরেধ কেরলা। তকন্তু কযরোশাে হাি েলরক েুধ 
পরড ভগল িাে লজ্জািেণীে উপে। তকন্তু িখন িাে িা পতেষ্কাে কোে সময ভনই, 
িােপে ভোিলায তগরয ভেখরি তমস্ আমানো ভেরগ আরেন। 
 
তমস আমানোে িরেে সামরন এরস কযরোশা োাঁতডরয পডল। িাে তনরজরক ভকমন ভযন 
েুিতল লাগরে। ভস ক্লান্ত ভিাধ কেরলও তনরজে সাজরপাশাক তঠক কেল টুতপটারক মাথাে 
ভপেরন ভঠরল তেল। ভপযালাটারক একটু সতেরয তেরলা। এখারন আজ ওে প্রথম তেন। 
 
কযরোশা এেপে ভট্র িুরল তনরয অনয েেজায সংরকি তেরলা। ওতেক ভথরকও সাগ্ররহ 
সাডা আসল ভযন িাে জনয অরপক্ষা করেতেরলন। কযরোশাে আজ কারজে প্রথম তেন 
তেল। ভস িরেে ভ িরে এরস তিোনাে পারশ ভোট ভটতিরল োখরলা। 
 
তমরসস আমানো িৃদ্ধা। ভমাটা, অসম্ভি িযাকারস। ওই মতহলা গি ৪০ িেরেে মরধয 
হাাঁটােলা কো ভিা েূরেে কথা তিোনাে ভথরক ওরঠনতন। মুখটা েক্তশূনয, পে পে িাতলশ 
ভেরখ তিতন এমন  ারি শুরয আরেন ভেখরল মরন হয মাথাে তনরে কারোতট িলরি তকেু 
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ভনই। গলা পযতন্ত সুতিে োেে তেরয ঢাকা। সাো ভেরহ িুোরেে পাহারডে মরিা 
খাাঁজরখাাঁজ। সমস্ত অিযরিে মরধয ভকিল ভকাটরে ভঢাকা কুকুরি ভোখ েুরটা সজীি। 
 
উতন কযরোশারক তজজ্ঞাসা কেরলন ভয ভস নিুন তকনা। উত্তে এরলা ভয হযাাঁ, ভস অিযন্ত 
কমিযসী। মাত্র ১৬ িেে িযস িাে! যখন িারক িাে তগতন্নমা িযরসে কথা িলল ভস 
ভিশ অিাকই হরলা। 
 
তমস আমানো তিন-তিনরট িতড একসারথ ভিরজ ওঠায ভস খুি  য ভপল। তকন্তু কযরোশা 
েমরক উরঠতেল। মরন হতচ্ছল িরে ভথরক ভস পালায, তকন্তু পা-েুরটা তঝমতঝম কেল। 
িাই ভস নডরি সাহস পযতন্ত পাযতন। িাোডা িযাপােটা খুি অরশা ন। 
 
তমস আমানোে হাতসমুখ ভযন োতগরয তেল িারক। আমানো িলরলন ভয, িারক ভেখরি 
 ারলা নয িরি িযসটা কম হরল সিাই পেে কেরে, িারক খুি সুেে ভেখরি তেল। 
কারলা েুল, িুরলে মরিা মসৃণ গা। িাে তিরযে প্রস্তাি একরশাটা এরসতেল। তকন্তু তিতন 
পেু হরয েরযরেন। কযরোশা তক কেরি িুঝরি পােতেল না। তকন্তু িুতডে জনয িাে 
ভকারনা অনুকম্পা জাগতেল না। ভসই মুহূরিত তমরসস তহতগনসরনে কারে পাতলরয ভযরি 
ইরচ্ছ কেরে, তকন্তু আমানোে অনুমতি োডা যাওযা অসম্ভি। 
 
আমানো তজজ্ঞাসা কেরলা িাে ভকারনা ভপ্রতমক িনু্ধ আরে তকনা। কযরোশা সম্মতি 
জানাল। তমস আমানো কযরোশাে মুরখে তেরক িাকারি ভস অস্বতস্ত ভিাধ কেল। ওে 
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োন হারিে করড আঙুলটা আলাো আে  ীেণ ভোট! কযরোশাে মরন হরলা অতস্থতিহীন 
একটা ভসাহাগী সাপ িাে হািরক ভপাঁতেরয উঠরে। 
 
কযরোশারক িলরলন ভয, িুতম যা  ারিা, আে পাাঁেজন িুতডে মরিা ভস িিটা খাোপ 
নয। খাওযা পো োডা মানুরেে জীিরন আেও অরনক তকেু আরে, যাে কথা আতম 
 াতি। কযরোশা শুধু যুিিী হরয  ািরে–এিটা স্বাথতপে ভযন ভস না হয। 
 
কযরোশা িাে কথায েমরক উঠল। িাে ভপ্রতমরকে নাম ভোনাল্ড, ভস িলল। ভোনাল্ড 
লম্বা,  ারলা স্বাস্থয। কযরোশাে কাে ভথরক তমস আমানো তজজ্ঞাসা কেরলন ভকমন করে 
িাে ভপ্রতমক িারক  ারলািারস। 
 
এইসি করোশারেে ভমারটই  ারলা লাগতেল না। ভস পাতলরয ভযরি োইতেল, োযা িে, 
ভোগশযযা িতড ও োন হারিে িাাঁকা আঙুল সি তকেুই িারক ক্লান্ত করে িুলল। 
 
হঠাৎ মরন হরলা তমস আমানোে উৎসাহ ভযন এক েুাঁরয তনত রয তেরযরে। কযরোশাে 
মুখটা িযাকারস হরয ভগরে। কযরোশারক তনরে ভযরি িলা হরলা। 
 
তসাঁতড তেরয নামরি নামরি কযরোশা ভোরখে জল আটরক োখরলা। ভোনাল্ডরক িাে 
োকরি ইরচ্ছ কেল। যারক ভস  ারলািারস। োন্নািরে ঢুরক কযরোশা দ্রুি তহতগনসনরক 
পাশ কাতটরয ভগরলা। ভস ভেৌিাচ্চায তগরয জল তেরয মুখ ধুরি লাগল,িাে ভখরি ইরচ্ছ 
কেতেল না। 
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তহতগনসন িুঝরি পােল িুতড িারক তকেু িরলরে। ভস িলল ভয িুতডে কারে কাজ কো 
খুি মুশতকল। এটা খুি অদু্ভি। এখারন প্রতিটা পেরক্ষপ ভমরপ েলরি হয, ভকউ এখারন 
ভিতশতেন থারক না। তিরশেি কমিযসী ভমরযো। িাো তকেুতেন পে নকল কেরি থারক 
মযাোমরক। একিাে একতট ভমরয তমস আমানোে গলাে স্বে নকল কেি। হঠাৎ েুতেন 
ভযরি না ভযরি ভস আত্মহিযা করে গলায েতড তেরয। ভকাথাও ভকারনা কােণ ভনই। অনয 
ভলাক ভিা েূরেে কথা, পুতলশ তকেু িুঝরি পােল না, কযরোশাে েুরোখ  রে জল 
আসতেল। তমরসস তহতগনসন িারক িুতডে কথায কান না তেরি িলরলন। 
 
যিটা সময ভগল কযরোশাে মাথাে যন্ত্রণা িাডরি লাগল। ভস অনযমনস্ক হরলা। ভস 
িাসনরকাসন ধুরলা, কুটরনা কুটল িােপে িাে কাজ সােল। েু-একটা মামুতল কথা োডা 
তমস আমানো মুখ ভখারলনতন। ও ভযন একটা তেন্তাে মরধয তেল। িাে শুধু মরন হতচ্ছল 
ভয আটটায ভোনাল্ড িাে গাতড তনরয অরপক্ষা কেরি। 
 
োাঁি ভেরপ ভস খািাে তনরয ওপরে উঠরি ভগরলা িাে পা ভথরক মাথা এমন জ্বরল ভগল 
ভয হাি ভথরক ভট্র-টা ভকাঁরপ ভগল। তমস আমানো িারক িকরিন িা আেে কেরিন এটা 
মরন হতচ্ছল, কযরোশা িখন মরন মরন খুশী হরযই  ািতেল। োইতনিুতডে উপে ভোটপাট 
কেরি কেরি ও িে ভেরড ভিরুরি, তকন্তু িা তকেুই িটল না। ও মরন সাহস তনরয ভট্র-
টা নামাল। ও তকেু িলরি পােতেল না। ওে ভয তক হরযরে ও তনরজই জারন না। জীিরন 
কখনও এেকম কষ্ট পাযতন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মিমিমিয়াস ইভেন্টস । আগাথা মিমি। উপন্যাস 

31 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

োতত্তরে সি কাজ ভশে করে ভস ভোনারল্ডে জনয অরপক্ষা কেল, সরি ভকারটে ভিািাম 
লাগারি শুরু করেরে, হঠাৎ জানালা তেরয ভিাডাে গাতডটা ভেখরি ভপরলা–ভোনাল্ড োলক 
হরয োিুক হাাঁকারচ্ছ, কযরোশা  ািল ভয ভোনাল্ডরক যতে সি িরল ভেয এখুতন ভস 
িাতডরি আগুন ধোরি। কযরোশা িাডািাতড টুতপ পেল, তমস আমানোে িে ভথরক িতন্ট 
ভিরজ উঠল। 
 
তহতগনসন িলরলন ভয, কযরোশারক োকা হরযরে। িারক িলরিন উপরে উরঠ ভেখা 
কেরি। তিতন িাে িনু্ধে সরে কথা িলরিন। কযরোশা ভ রিতেরলা আে ওই িুতডটাে 
সরে ভেখা কেরি হরি না। িিুও িারক কেরি হরি। 
 
িারক মযাোম িলরলন ভয, ভস িাে িনু্ধে সরে ভেখা কেরি যারচ্ছ, এ সময িাে সরে 
কথা িলরি োওযাে জনয তিতন েুিঃতখি। এ তিেযটা কযরোশাে ভমারটই পেে হতচ্ছল 
না। ভোনারল্ডে কথা তজরজ্ঞসা কেরলন মযাোম। 
 
তগতন্নমা তকেু োন তকনা তজজ্ঞাসা কেরি তিতন িাতলশ কমারি িলরলন। এটা করে েরল 
যািাে মুহূরিত তমস আমানো শক্ত করে ওে কাাঁধ টানরলন ও তিোনায ভটরন আনরলন। 
ওে হারি এি শতক্ত থাকরি পারে কযরোশা স্বরেও  ারিতন। কযরোশা মুতক্ত োইতেল। 
িাে মাথা যন্ত্রণায কাাঁপরে। মযাোম িলরলন ভয িারক োডা হরি না। িুতম কখনও িনু্ধে 
কারে তিেরি পােরি না। ও জানরি পােরি না িুতম কযরোশা নও। 
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কযরোশাে  াযানক অস্বতস্ত লাগল। েীনা িতডে িাজনা, অন্ধকাে হওযাে পে মনরক 
আরো অদু্ভি করে িুলল। করযক মুহূিত পরেই ভোরখে ভকাটে োডা ও তমস আমানোে 
মুখটা ভেখরি ভপরলা না। িােপে ভোরখে ভকাটে অন্ধকাে ভকাথায তমতলরয ভগল। 
 
িরেে পতেরিশ তনস্তব্ধ হরয ভগল। িাে পারয পািা পযতন্ত েতডরয পডল যন্ত্রণা। ভস স্তব্ধ 
তিস্মরয ভেখরলা ভলপরিােরকে মরধয ও শুরয আরে। ওে সামরন তমস আমানো েেজা 
খুরল ভিরোরচ্ছন। ভস পারযে শব্দ শুনরলও িারক অনুসেণ কেরি পােল না। এমন তক 
তিোনা ভথরক উরঠ ভস আযনায মুখ ভেখরি িােও ভকারনা উপায ভনই। িাে োন হারিে 
করড আঙুল ভোট হরয ভকন িাাঁকল ভস িুঝল না। িরি ভস ভয আে মুতক্ত পারি না িা 
িুঝরি পােল। 
 
ভোনারল্ডে কথা মরন হরি ভস জানালা তেরয ভেখল ভয ভোনাল্ড গাতডে উপে িরস 
েরযরে েেজা তেরয ভিতেরয আসা ভমরযতটে তেরক িাতকরয ও হাসরে। 
 
কযরোশা স্পষ্ট শুনল ভোনারল্ডে  োট কণ্ঠস্বরে। ভস িলরে ভয ভিামাে জনয িরস আতে। 
কযরোশা িারক ভেরখ তেৎকাে করে িলল ভোে ভোে। তহতগনসন ঝরডে মরিা েুরট 
এরলন। তিতন শুনরলন ভয ভমরযতট আংতট তনরয পালারচ্ছ। 
 
তহতগনসন িাইরে তগরয ভটরন তহাঁেরড ভমরযতটরক িরেে মরধয তনরয এরলন। ভোনাল্ড 
মুহূরিতে মরধয িুদ্ধ িরন ভগল। তহতগনসন ভমরযটারক িরেে মরধয এরন ভিলল। 
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ভোনাল্ড িন িন েেজা ধাক্কা তেতচ্ছল। ভস তকেুই কেরি পােতেল না। একটু পরে 
তসাঁতডরি পারযে আওযাজ ভশানা ভগল। একসমরয েেজা ভঠরল তহতগনসন ভমরযটারক 
ঢুতকরয তেল। 
 
কযরোশা িারক ভেখরি তমরসস তহতগনসন িলল, ভস িাে ভথরক আংতটটা আোয কেরি 
পারে। িরি পুতলরশ খিে তেরি পারেন। কযরোশারক িলরলন তমস আমানো ভয এ ারি 
িারক ভিতশক্ষণ আটরক োখা যারি না। িাে মরি সিই িারক্স আরে যা পুতলশ জানরি 
পােরল িারকই তনরয টানাটাতন কেরি। ভস ভোনারল্ডে কারে যারি। 
 
কযরোশা তনরজরক তঠক োখরি পােল না। কযরো-ে গলাটা ধরে ভিলল। ওে মাংসল 
হািেুরটা ভয এি তক্ষপ্ত গতিরি েুরট ভযরি পারে ভস সম্পরকত কযরোশাে ধােণা তেল না। 
িকু্ষতন আমানোে গলায ভস তটরপ তেল। 
 
হিযাকারণ্ডে পে পুতলশ এল।  ােী িুরটে শব্দ যখন িাোো ভপতেরয ভখালা েেজায 
োাঁডাল িখন কযরোশা অমানুতেক ভমরযতটে গলা তটরপ আরে। োন হারিে করড আঙুলটা 
অদু্ভি ারি উাঁতেরয আরে। 
 
তহতগনসন িলরল ভয,  দ্রমতহলা প্রায ৪০ িেে ধরে তিোনায পরড আরেন িারক যতে 
সাহাযয কেরি না পােরলন িাহরল ভেরশ আইনশৃঙ্খলা থাকাে তক প্ররযাজন। 
 

http://www.bengaliebook.com/

