
 
  

লাস্ট ফর ডেথ 
ডেমস ডেেলল ডেে 

 



 লাস্ট ফর ডেথ । ডেমস ডেেলল ডেে  

1 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

লাস্ট ফর ডেথ 
  
পাগলাগারদ ক্রিকেট মাকে পপৌঁছলাম তখন ক্রিফ পমক্রিেযাল অক্রফসার েরমদদন েরকত 
এক্রগক়ে একলন। যখন আক্রম তক্রিতি ক্রনক়ে বাক্র়িকত উকেক্রছ। পসখাকন তার সকে আমার 
আকগই পদখা হক়েক্রছল। আক্রম তাকে বললাম, আক্রম লযাম্পটন ক্রটকমর হক়ে পেবল আপ 
রান ক্রলখব। (আকগর সপ্তাকহ আমার এেটা আঙুল পেকঙকছ উঁিু নীিু ক্রপকি উইকেট রক্ষা 
েরকত ক্রগক়ে) ক্রতক্রন বলকলন সবক্রেছু শুকন, ওহহ আপক্রন এেজন মজার সেী পাকবন পতা 
তাহকল। 
  
আক্রম শুক ালুম, অপর পে রান ক্রলখকব। 
  
জবাব ক্রদকলন িাক্তার, সবিাইকত বুক্রিমান মানুষ ক্রছকলন এই িসক্রল পাগলাগারকদর 
মক য, খুব োল দাবা পখকলন, অকনে প়িাশুনা েকরকছন পলােক্রট এবং পলােক্রটর আকরা 
অকনে গুণ রক়েকছ। তাকেই এখাকন পাোকনা হক়েকছ মক্রতচ্ছন্নতার জনয। ক্রতক্রন ক্রনকজকে 
এেজন খুনী বকল মকন েকরন এক্রট তার সব িাইকত গুরুতর মক্রতচ্ছন্নতা। 
  
ক্রতক্রন অকেক্রল়োর ক্রসিনীকত দুক্রট পুরুষ এবং নারীকে খুন েকরকছন এেথা সেলকে 
বকল পব়িান। তার আকরা  ারণা তার আত্মা টুেকরা টুেকরা হক়ে পগকছ। এই মক্রতচ্ছন্নতা 
আকরা হাসযের, এই েথাক্রটর পয েী অথদ তা পেউ জাকন না। আমাকদর মাক্রসে 
পক্রিোক্রটর সম্পাদনা েকরকছন ক্রতক্রন, ব়িক্রদকনর ক্রথক়েটাকর আমাকদর রেমকের 
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তত্ত্বাব ান েকরন, ক্রতক্রন ক্রেছু পমৌক্রলে যাদুর পখলাও পদখাকলন পসক্রদন। তাকে আপনার 
োল লাগকব। 
  
পক্ররি়ে হল তার সকে। িক্রিশ-পোশ ব়েস হল তখন িসক্রলর। আমার ক্রেছুটা 
অস্বক্রিকবা  হকত লাগল রান ক্রলক্রখক়েকদর বকে তার ক্রেে পাকশ বকস। আমার ব়ি পবশী 
োকছ রক়েকছ তার পলামশ হাত দুকটা। আক্রম ে়ে েক্রর না পোকনা দদক্রহে আিমকণর। 
এেটা অসা ারণ অকলৌক্রেে শক্রক্তর অক্র োরী মানুষ পয আমার পাকশ বকস রক়েকছ 
পসটাই শু ু আমার মকন হক়েকছ। 
  
পকাক্ররং বেটা পবশ গরম। ব়ি জানলা থাো সকত্ত্বও িসক্রল বকল উেকলন, মাস্টাক্রর 
গলা়ে, আমাকদর মত পরাগীর আিরণ আরও পবশী অস্বাোক্রবে হক়ে ওকে এ  রকনর 
ঝক়িা আবহাও়ো়ে। 
  
পোকনা পরাগী পখলকছ ক্রেনা পসটা আক্রম জানকত িাইলাম। প্রথম জুক্রটর এই দুজন, দুজন 
পখলকছ। ক্রতন বছর আকগ ঢ্যাঙা  রকনর ক্রব. ক্রস. ব্রাউন হযাঁন্ট দকলর হক়ে পখকলকছ। পবশ 
োকলাই পখকল আর অপরজন ক্লাকবর হক়ে। সা ারণতঃ আমাকদর হক়েই পখকল পযাট 
ক্রলংসক্রব–আপক্রন পিকনন পতা অকেক্রল়োর এই ফাস্ট পবালারকে। ক্রেন্তু তাকেও আমরা 
বক্রসক়ে ক্রদক়েক্রছ আজ। বযাটসমযাকনর মাথা লক্ষয েকরই পস হ়েকতা বল ছুঁক়ি বসকব এ 
 রকনর আবহাও়ো়ে। পস অসম্ভব রেকমর বদকমজাজী, তকব তাকে ক্রেে পাগল বলা িকল 
না। তার ক্রেছুই েরকত পাকরনা িাক্তাররা। 
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িাক্তাকরর েথা তারপরই বলকত শুরু েকর ক্রদল িসক্রল। মনটা খুবই োল িাক্তাকরর, 
িাক্তার ক্রহসাকব পবশ োলই প়িাশুনা েকরকছন এবং েকরন। ক্রতক্রন মানক্রসে 
হাসপাতাকলর িাক্তার। ক্রতক্রন প়িাশুনা েকরন ক্রবষণ্ণ মনিত্ত্ব ক্রনক়ে একেবাকর গত পরশু 
পযদন্ত ক্রতক্রন সব খবরাখবর রাকখন আমার। খুব মজা হ়ে তাঁর সকে। ক্রতক্রন পক়িন না 
জামদান বা ফরাসী, আক্রম সবসম়ে ক্রেছুটা এক্রগক়ে থাক্রে মনিাক্রত্ত্বে বযাপাকর; তাকে পতা 
অকপক্ষা েরকত হ়ে ইংরাক্রজ অনুবাকদর জনয। আক্রম তাকে বযাখযা েরকত বক্রল নতুন 
নতুন স্বপ্ন দতরী েকর। আমার পরাগটা আসকল anti Paternal fination বকল তার 
 ারণা। 
  
িসক্রল তারপরই জানকত িাইল, তার এেটা গকির ক্রদকে আক্রম োন ক্রদকত পারব ক্রেনা 
পকার ক্রলখকত ক্রলখকত। তা পারব, আক্রম বকল উেলাম। পবশ ক্রঢ্কম তাকল িলক্রছল ক্রিকেট 
পখলাটা। 
  
পস বকল উেল, আমার প্রক্রতটা েথাই সতয, খুবই সতয। আক্রম মাকঝ মাকঝ গকির 
িক্ররিগুকলা এমনেী িরম পক্ররণক্রতগুকলাকে পাকে ক্রদই। গিটা নতুন অথবা সতয হক়ে 
ওকে এই পক্ররবতদকনর ফকলই। গিটা অক্রিকরই এেকেক়ে ও ক্রমথযা হক়ে পযত যক্রদ এেই 
ফমম দলাকে বযবহার েরতাম সবসম়ে। গিটাকে আক্রম বাঁক্রিক়ে রাখকত িাই। প্রক্রতক্রট েথাই 
সতয এর এবং এক্রট এেক্রট সতয গি। আক্রম বযক্রক্তগতোকব এই গকির পলােক্রটকে ক্রিক্রন। 
লযাম্পটকনর মানুষ এরা সেকলই। 
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আক্রম শু ু রান ও অক্রতক্ররক্ত রাকনর ক্রহসাব রাখব। এটাই ক্রির হল। িসক্রল পবাক্রলং-এর 
ক্রবকেষণ ছা়িাও পরস্পকরর পলখা পথকে বাক্রেটা টুকে পনকব উইকেট পতকনর পকর। 
গিটা বলা সম্ভব এই বযবিার ফকলই। 
  
. 
  
ক্ররিািদ র যাকিলকে এেক্রদন সোকল েুম পথকে উকেই বলল, এেটা স্বপ্ন, ক্রে অস্বাোক্রবে। 
  
র যাকিল বকল উেল, লক্ষ্মীক্রট তুক্রম তা়িাতাক্র়ি আমাকে বলকব, োরণ পতামাকে আক্রম বলকত 
িাই আমার স্বপ্নটাও। 
  
ক্ররিািদ বকল উেল, এেজন খুব বুক্রিমান, (অকনেজন ক্রে? োরণ মাকঝ মাকঝই বদকল 
যাক্রচ্ছল পিহারাটা তার) পলাকের সকে আকলািনা েরক্রছলাম। পক্ররষ্কার মকন আকছ পয 
যুক্রক্তগুকলা ক্রদক়েক্রছল পসই যুক্রক্তগুক্রল, সবদ প্রথম স্বকপ্ন পশানা পোন যুক্রক্তকে আক্রম স্মরণ 
েরকত পারক্রছ এই। এতই আলাদা আমার স্বপ্নগুক্রল জাগ্রত অবিা পথকে পয এটা বণদনা 
েরকত পগকল আমাকে বলকত হ়ে, আক্রম ক্রিন্তা েরক্রছ এবং পবঁকি আক্রছ এেটা গাকছর মত 
বা এেটা েন্টার মত বা ম যবতদী c এর মত বা পাঁি পাউন্ড পনাকটর মত, আক্রম মানুষ 
পযন ক্রছলাম না পোকনাক্রদনই। 
  
এেই অবিা আকর আমারও পতার যাকিল বকল উেল। আক্রম পতা এেটা পাথর হক়ে যাই, 
এেথা মকন হ়ে েুকমর মক য। আমার মক য তখন পজকগ ওকে পাথকরর মকতা স্বাোক্রবে 
কু্ষ া ও প্রতয়ে। এক্রট এেক্রট প্রবাদবােয পয, যক্রদও এেক্রট পাথর পবা ক্রবহীন হ়ে তবু 
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এেক্রট পাথকরর মক য নরনারীর িাইকতও পবশী পবা , পবশী ইক্রি়োনুেম ক্রত এবং পবশী 
আকবগ থােকত পাকর। 
  
রক্রববাকরর সোল। পরস্পরকে জক্র়িক়ে  কর তারা ক্রবছানা়ে শুক়ে থােকত পাকর সমক়ের 
পতা়োক্কা না েকর। তাকদর প্রাতঃরাশও অকপক্ষা েরকত পাকর পযকহতু তাকদর পোকনা 
োজ পনই। পসই সম়ে স্বামী বকল উেল স্ত্রীকে, পসই পলােক্রট বা পলােগুক্রলর সকে পস 
স্বকপ্নর মক য পসই বাক্রল়োক্র়িকত হাঁটক্রছল, পসই সম়ে বকল উেল তাকে পলােগুক্রল বা 
পলােক্রট। 
  
এখানোর পয বাক্রল়োক্র়িগুক্রল রক়েকছ তা আমাকদর পোকনা দমরবতদী পাহা়ি পেণীর সকে 
সংযুক্ত ন়ে, বা সমু্মখি সমুকের অংশ বা ক্রপছোর বাক্রল়োক্র়ির অংশও ন়ে। স্ব়েংসম্পমণদ 
তারা ক্রনকজরাই। পয পোকনা মানুষ বাতাকসর ঘ্রাণ পথকেই বুঝকত পাকর পয পস 
বাক্রল়োক্র়ির ওপর ক্রদক়ে হাঁটকছ। পস অনন্তোল  কর অপক্ররবতদনী়ে হক়ে থােকত পাকর 
যক্রদ পস না পখক়ে, না েথা বকল, না পান েকর, না েুক্রমক়ে বা পোকনা োবনাক্রিন্তা না 
েকরই থােকত পাকর। মৃতুয পনই এবং জীবন পনই এই বাক্রল়োক্র়ির মক য। সবক্রেছুই 
েটকত পাকর পসখাকন। 
  
তা়িাতাক্র়ি বাকজ েথা পরকখ যুক্রক্তটা বল র যাকিল বকল উেল। 
  
ক্ররিািদ জানাল, আমার গক্রতক্রবক্র  সম্পকেদ যুক্রক্তটা ক্রছল, পসটা মাথা পথকে হাও়ো হক়ে 
পগকছ তার তা়িা পখক়ে। পলােক্রট প্রথকম ক্রছল জাপানী এবং তারপর ইতালী়ে এবং পশষ 
পযদন্ত এেক্রট েযাঙারু হক়ে পগল পসটা মকন আকছ। 
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স্বপ্ন-োক্রহনী তার স্ত্রীও তাকে পাো পশানাল। অকনে খরকগাশ ক্রছল এরেম এেক্রট 
বাক্রল়োক্র়ির ওপর ক্রদক়ে আক্রম হাঁটক্রছলাম। তার সকে ক্রমলকছ ক্রে জীবন এবং মৃতুয সম্পকেদ 
পলােক্রট যা বলকছ। আক্রম পদখলাম হাকত হাত  কর পহঁকট আসছ তুক্রম এবং পসই পলােক্রট, 
পতামাকদর দুজকনর োছ পথকে পদৌক়ি সকর যাক্রচ্ছ আক্রম, এেক্রট োকলা রুমাল বাঁ া তার 
মাথা়ে। আমার ক্রপছকন পদৌ়িাকত লাগল পসও, জুকতার বক্লস খুকল পগল আমার, আক্রম 
ক্রেন্তু অকপক্ষা েরকত পারলাম না পসটা তুকল পনবার জনয। পস উপু়ি হক়ে বাসটা তুকল 
ক্রনক়ে পকেকট পুরল। 
  
স্বামী বলল, তুক্রম ক্রে েকর বুঝকল পলােক্রট পয এেই স্ত্রী বকল উেল পহকস, তার পরকণ 
ক্রছল এেটা নীল পোট পযক্রট ক্রছল েযাকেন েুকের ছক্রবর মতই এবং োকলা ক্রছল তার 
মুখটা। বাক্রল়োক্র়ির বযাপার পতা ক্রছল এটাও। 
  
স্ত্রীর গলা়ে িুম্বন েকর স্বামী বকল উেল, আমরা এেকি বাস েক্রর। এেকি েুকমাই এবং 
এেকি েথা বক্রল শু ু ন়ে, স্বপ্নও পদক্রখ এেকি। 
  
তারা হাসকত লাগল এই েথা বলার পর। 
  
এরপর স্ত্রীর প্রাতঃরাশ স্বামী উকে ক্রগক়ে একন ক্রদল। স্ত্রী বলল, সাক়ি এগাকরাটা নাগাদ 
এেটু বাইকর পথকে েুকর এস লক্ষ্মীক্রট, ক্রেে এেটা়ে ক্রিনার, সম়েমত বাক্র়ি ক্রফকরা এবং 
এমন ক্রেছু ক্রনক়ে এস ক্রফরবার সম়ে োবনাক্রিন্তা েরকত পাক্রর যা ক্রনক়ে। 
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সোলকবলা পবশ গরম োরণ এক্রট পম মাকসর মাঝামাক্রঝ। স্বামী উপেুকলর পথ  রল 
জেল পার হক়ে। লযাম্পটন পসখান পথকে আ েণ্টা হাঁটকলই। িসক্রল শু াল, োল পিকনন 
ক্রে আপক্রন লযাম্পটন, আক্রম এখাকন শু ু ছুক্রট োটাকত এবং বনু্ধকদর সকে থােকত আক্রস। 
  
পস লযাম্পটন ছাক্র়িক়ে পাহাক়ির নীকি পুরকনা ক্রগজদাটা়ে পপৌঁকছ পগল অকনে পহঁকট এবং 
অকনে পথ েুকর। প্রাথদনা পশষ হক়ে পগকছ সোলকবলাোর। ক্রগজদা পথকে পবক্ররক়ে আসকছ 
নরম োকসর উপর ক্রদক়ে সেকল দুক়ে দুক়ে ক্রেংবা ক্রতকন ক্রতকন। পছকলকমক়ে পখলা েরকছ 
এেদল। পরক্টর বাইকর পবক্ররক়ে এল এবং বলটা পকেকট পুরকত পুরকত বলল, তাকদর 
মকন রাখা উক্রিত পয এটা রক্রববার। এই বকল িকল পগল পরক্টর। তাকে পেংক্রি োটকত 
লাগল পছকলকমক়েরা। 
  
ইক্রতমক য এেক্রট পলাে ক্ররিাকিদর পাকশ একস বসার অনুমক্রত িাইল। এরপর আলাপ শুরু 
হল দুজকনর মক য। একসক্রছল পলােক্রট ক্রগজদার োকছ। তাই ক্রনক়ে েথা বলকত লাগল পস, 
পসখাকন যা শুকন একসকছ। পদহকে আে়ে েকর আত্মা বাস েকর পরপর ক্রেছুকতই পমকন 
ক্রনকত পারকছ না পয প্রিাকরর পসই বাণীকে। আত্মা মক্রিষ্ক, ফুসফুস, পােিলী, হৃদক্রপণ্ড বা 
মন বা েিনা ন়ে, স্বতন্ত্র থাকে পস সবক্রেছুকতই। পদকহর পেতকর পেন থােকব এক্রট 
পদকহর বাইকর না পথকে। পস বলল, আমরা পতা পোকনা সক্রেে মুহমতদ বলকত পাক্ররনা জন্ম 
বা মৃতুযর এবং এক্রট ক্রেে পোন সমক়ে হ়ে। জাপাকন পতা আক্রম ক্রগক়েক্রছ। জন্মমুহম কতদই 
পসখাকন এেবছর গণনা েরা হ়ে নবজাতকের। বাক্রল়োক্র়িকত হাঁটকত হাঁটকত েথা বক্রল 
িলুন োরণ হাঁটকত হাঁটকত েথা বলকত আক্রম অকনে আরাম পাই, সম্প্রক্রত ইতাক্রলকত 
এেক্রট মৃত মানুষ– 
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ে়ে পপক়ে পগল ক্ররিািদ এেথা শুকন। পস আকরা ে়ে পপল োকলা পরশমী রুমাল ক্রদক়ে 
পলােক্রটকে েপাল মুছকত পদকখ। তাকদর পছকলকমক়েগুকলা তাকদর োকনর োকছ ক্রবেট 
িীৎোর েকর উেল হোৎ ক্রেে পসই মুহুকতই এবং পহকস উেল পহা পহা েকর। েীষণ 
পরকগ পগল নবাগত পলােক্রট। মুখ খুলল গালাগাক্রল ক্রদকত, দাঁত পবক্ররক়ে পগল মাক্র়ি পযদন্ত। 
িীৎোর েকর পাক্রলক়ে পগল ক্রতনক্রট পছকল। এলক্রস বকল যাকে তারা িােক্রছল পস ফঁুক্রপক়ে 
পেঁকদ উেল ে়ে পপক়ে পক়ি ক্রগক়ে। পমক়েক্রটকে সান্ত্বনা ক্রদল িাক্তার োরণ পস োকছই 
ক্রছল। পমক়েক্রট বলকছ দুজকনই শুনকত পপল, শ়েতাকনর মত ওর মুখটা লাগকছ। 
  
পহকস উেল আগন্তুে োল মানুকষর মত, আক্রম শ়েতান ক্রছলাম না ক্রেছুক্রদন আকগও। 
উত্তর অকেক্রল়োকত েটনা েকটক্রছল, ক্রবশ বছর োক্রটক়েক্রছ পসখাকন োকলা মানুকষর সকে। 
পয মযদাদা আমা়ে ক্রদক়েক্রছল তারা পসখাকন তজদমা েরকল ইংরাজী োষা়ে পসটা Devil বা 
শ়েতান হ়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীকত বৃক্রটশ পনৌবাক্রহনীর এেটা পপাশােও ইউক্রনফমদ ক্রহসাকব 
তারা আমা়ে ক্রদক়েক্রছল। বাক্রল়োক্র়িকত হাঁটকত হাঁটকত িলুন আপনাকে পুকরা গিটাই 
বলব। আমার হাঁটকত খুব োল লাকগ বাক্রল়োক্র়িকত। আমার নাম িালদস, আক্রম এজনযই 
একসক্রছ এ শহকর। 
  
 নযবাদ, ক্ররিািদ বকল উেল। আমাকে ক্রেন্তু ক্রিনাকর পযাগ ক্রদকত হকব। তাই তা়িাতাক্র়ি 
বাক্র়ি পযকত হকব। 
  
বাকজ েথা রাখুন, িালদস বকল উেল। এেটু পকর পখকলও িলকব ক্রিনার, আক্রমও আপনার 
সকে ক্রিনাকর বসকত পাক্রর যক্রদ আপক্রন বকলন, শুিবার পথকে আক্রম ক্রেছু খাই ক্রন। প়েসা 
ক্রেছু পনই পকেকট। 
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অস্বক্রিকবা  েরকত লাগল ক্ররিািদ, ে়ে পাকচ্ছ পসিালদসকে। ক্রিনাকর পযাগ ক্রদকত বলার 
ইচ্ছাও তার পনই ঐ স্বপ্ন। বাক্রল়োক্র়ি এবং রুমাকলর েথা পেকব, আবার শুিবার পথকে 
ক্রেছু খা়েক্রন বলকছ, পলােক্রট ক্রেন্তু বুক্রিমান এবং শান্তক্রশষ্ট। র যাকিল পতা হাক্রস-োট্টা শুরু 
েকর পদকব যক্রদ পস জানকত পাকর পয তাকে এেকবলা খাও়োকত অস্বীোর েরকছ। োট্টা 
েকর র যাকিল পতা পরকগ পগকলই বকল ফাদার মাদার ও়োন হাউস। পবশ পতা আসুন না 
ক্রিনাকর পস বকল উেল। পছাকটা পমক়েক্রট ফঁুক্রপক়ে োঁদকছ এখন, সান্ত্বনা ক্রদন না এেটু 
ওকে। 
  
ইশারা়ে িালদস পমক়েক্রটকে োকছ িােল। এেক্রট মাি েথা বলল তাকে দু  যা 
অকেক্রল়োর এেক্রট যাদু শব্দ। িালদকসর হাঁটুর ওপর বসল এক্রস এবং তার ওক়েষ্ট পোকটর 
পবাতাম ক্রনক়ে পখলা শুরু েকর ক্রদল। িালদস তাকে নাক্রমক়ে ক্রদল পকর। 
  
আপনার অদু্ভত ক্ষমতা আকছ এেক্রট এেথা ক্ররিািদ বকল উেল। 
  
 িালদস জবাব ক্রদক়ে উেল আক্রম োলবাক্রস পছকলকমক়েকদর। আক্রম িমকে উকেক্রছলাম ওকদর 
িীৎোর শুকন। আক্রম আনক্রিত এজনযই পয পসটা আক্রম েকর পফক্রলক্রন মুহম কতদর জনয যা 
েরার পলাে আমার হক়েক্রছল। 
  
ক্ররিািদ শু াল েটনাটা ক্রে? 
  
 িালদস বকল উেল, ক্ররিািদ বকল উেল মকনর মত পখলা পপত বকল তাকদর োকলাই 
লাগত। 
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িালদস মন্তবয েকর আক্রম যক্রদ িীোোর েকর উেতাম তাহকল তারা সবদদা পাগল হক়ে 
পযকতা। 
  
ড্রাগন জাতী়ে পোন ক্রবকশষ যাদুের ক্রনশ্চ়ে ক্রছল পস িালদস বকল উেল, হা ক্রমকল যাকচ্ছ 
োরণ েযাঙারু জাক্রতর অন্তেুদক্ত আক্রম। 
  
তারা বাক্র়ি ক্রফরল এেটার সম়ে। দরজা়ে দাঁক্র়িক়ে ক্রছল র যাকিল। দতরী েরাই ক্রছল 
ক্রিনার। ক্ররিািদ বলল, ইক্রন ক্রমঃ িালদস র যাকিল। আক্রম একে ক্রিনাকর আমন্ত্রণ েকরক্রছ। 
মক্তব়ি পযদটে ইক্রন। 
  
র যাকিল পিাকখর ওপর হাত রাখল পরাদটাকে আ়িাল েরবার জনয। িুকমা পখল তার হাত 
 কর িালদস, র্ যাকিল অবাে হক়ে পগল এই েটনা়ে। 
  
িসক্রল বলল, আপনার োল লাগকব র যাকিলকে। োরণ পস মাকঝ মাকঝ আকস। ক্রেছু বলা 
হল িালদকসর সম্পকেদ, তার মাঝারী ব়েস, পস লম্বা, তার িুল পাো, পিাখ দুক্রট ব়ি ব়ি 
এবং উজ্জ্বল। যা েখনও হলুদ, বাদামী বা  মসর। ক্রবষ়েবস্তু অনুসাকর গলার স্বর বদকল 
যা়ে েথা বলার সম়ে। নখ সযত্ন রক্রক্ষত, হাত দুক্রট বাদামী এবং নীকির ক্রদে পলামশ। 
ক্ররিািদ এেজন শক্রক্তমান ন়ে ক্রেন্তু োগযবান সেীত ক্রশিী। োগযই তার শক্রক্ত বকল মকন 
হ়ে। 
  
এেসকে বাসনপি  ুক়ে পফলল ক্ররিািদ এবং িালদস তাকদর ক্রিনাকরর পকর। না হকল 
সম্ভবতঃ তারা মারাই পযত। 
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পবাোর মত এেটু হাক্রস হাসল ক্ররিািদ। ক্ররিািদ ক্রেে বুকঝ ওকেক্রন তার হাসা উক্রিত ক্রেনা 
োরণ িালদস এমন গেীরোকব েথাগুকলা বলল। পস বকল উেল, আমাকে এেটু পশান 
পতা, পসটা আবার ক্রেরেম িীৎোর। পশানান তত আমাকে এেটু 
  
পছাটরাই পয আমার িীৎোকর আোত পা়ে তা ক্রেন্তু ন়ে িালদস বকল উেল। পোর পাগল 
হক়ে পযকত পাকর তা শুকন ব়িরাও। মাক্রটকত আছক়ি প়িকত পাকর এ শুকন অক্রতশক্রক্তমান 
মানুষও। যাদু িীৎোর এেটা এটা। আক্রম এটা ক্রশকখক্রছ উত্তর পদকশর প্র ান শ়েতাকনর 
োছ পথকে। এটাকে রপ্ত েকরক্রছ আোকরা বছর  কর। পমাট পাঁিবাকরর পবশী এটা 
বযবহার েক্ররক্রন এই সমক়ের মক য। 
  
বযাপারটা এেটু পদখাকবন, ক্ররিািদ বকল উেল। 
  
আপনার ক্রবশ্বাস হকচ্ছ না আমার েথা়ে এটা আক্রম পদখক্রছিালদস বকল উেল। ে়ে 
পদখাকনা হুংোর ক্রে আপক্রন আকগ েখনও পশাকননক্রন। 
  
ক্ররিািদ ক্রেছুক্ষণ পেকব ক্রনল, তারপর বকল উেল, শত্রুপকক্ষর দসনযরা শুকন ছুকট িকল পযত 
প্রািীন আইক্ররশ পযািারা এমন বীরত্ববযঞ্জে হুংোর ক্রদত। আর ে়েংের হুংোর ছা়িত 
ট্রক়ের মহাবীররা। হোৎ পজার িীৎোর পশানা পযত গ্রীকসর জেকল। মানুষ েক়ে পাগল 
হক়ে পযত বনযকদর পযাকের পসই িীৎোর শুকন ইংরাজী Panic শব্দটা একসকছ এই 
উপেথা পথকেই। এেটা হুংোকরর েথা পক়িক্রছ পমাকবক্রনক্রজ়েনএর লুি ও লাক্রলর 
গকিও। হংোর পশানা পযত প্রক্রত পম ইে এ। েক়ে পুরুষকদর মুখ শুক্রেক়ে পযত। পঢ্াে 

http://www.bengaliebook.com/


 লাস্ট ফর ডেথ । ডেমস ডেেলল ডেে  

12 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ক্রগকল ক্ররিািদ বলল, হুঙ্কারটা ক্রে পজারাকলা না েেদশ  রকনর? পলাে পাগলই বা হ়ে েী 
েকর, বা এটা পেমন োকবই হ়ে। 
  
িুপ েকর রইল িালদস, ক্ররিািদ বলকত লাগল পবাোর মত পহকস, অদু্ভত ক্রজক্রনষ হল এেটা 
শব্দ। আক্রম যখন পেক্রিকজ ক্রছলাম মকন পক়ি, সন্ধযাোলীন পােটা প়িাবার তখন ক্রেকস 
এেবার েকলকজ পালা পক়িক্রছল। এেটা আতদনাদ পশানা পগল যখন পস দশটা শব্দও 
উচ্চারণ েকরক্রন, সকে সকে  ুকলাবাক্রল, োে ঝরকত শুরু েরল এবং েযাি-পোি এেটা 
শব্দ উেল। পস প়িা না থাক্রমক়ে ক্রদকল ছাদটাই হ়েকতা পেকঙ প়িত। পবহালা়ে এেটা সুর 
বাক্রজক়ে আপক্রন মকদর গ্লাসকে পেকঙ পফলকত পাকরন? 
  
জবাকব িালদস বলল, স্বরকক্ষপণ বা বা়ুের প্রেম্পকনর বযাপার আমার হুংোকর ন়ে, এটা 
ক্রেে পবাঝাকনা যাকবনা এমন এেটা ক্রেছু। এোন্তই ক্ষক্রতের এই হুংোর। ক্রনক্রদদষ্ট পোন 
সরগকমর পককল এটা বা া ন়ে। েক়ের বযাপার এটা এোন্তোকবই। আপনাকে হুংোর 
পশানাকত আক্রম আপক্রত্ত েরতাম আমার ক্রনকজর পোকনা উকেশয না থােকল এটা বলাই 
বাহুলয। 
  
স্বোববশতঃ ক্ররিািদ েীক্রতপ্রবণ। পস আকরা োবক়ি পগল হুংোকরর নতুন ক্রববরণ শুকন। 
ক্রবছানা়ে শুক়ে থােকল োল ক্রছল এটা তার মকন হল, িালদস যক্রদ দুই মহাকদশ জুক়ি 
থােত পতা পসটা তার পকক্ষ আকরা োলা হত। আেষদণ আরও বা়িকছ তার। 
  
ক্ররিািদ ে়ে পপক়ে পগল আকরা র যাকিলকে সাহস েকর পস বলকত পারল না। োকলা 
পরশমী রুমাল বা বাক্রল়োক্র়িকত হাঁটকত যাবার িাে। মাথাটা েুক্ররক়ে পস বকল উেল, 
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অকনে ক্রেছুই জাকন িালদস, ক্রেছু মকন যক্রদ না ের তুক্রম। তাকে ক্রনক়ে এেটু পব়িাকত 
যাব োল পোকর। আমার খুব দরোরী প্রাতঃভ্রমণটা। 
  
র যাকিল বলল, পবশ পতা যাব আক্রম। আপক্রত্ত েরকত পারল না ক্ররিািদ। তার পব়িাকত 
যাবার েথাটা বলা েুল হক়েকছ এটা ক্ররিািদ বুঝল। পস বকল উেল, পোর ছটা়ে ক্রেে। 
একত খুব খুক্রশ হকব, িালদস। 
  
েুম পথকে উেল ক্ররিািদ ক্রেে ছটা়ে। েুকমর পোর থাো়ে র যাকিল তাকদর সকে পযকত 
পারল না োরণ তার মকদর পনশা ক্রছল। িুম্বন েকর ক্রবদা়ে ক্রদল স্বামীকে। িালদসকে ক্রনক়ে 
তার স্বামী পবক্ররক়ে প়িল। 
  
ক্ররিাকিদর োকলা োকটক্রন রাতটা। স্বপ্ন পদকখকছ পস আকজ বাকজ। তার মকন হক়েকছ পস 
পযন অকনে দমকর িকল পগকছ র যাকিকলর োছ পথকে। তাকে পযন েুকর েুকর 
পখক়েকছহুংোকরর আতংে। তার শীত েরকছ খুব এবং খুব ক্রখকদও পপক়েকছ। তীব্র হাও়ো 
এেটা বইকছ সমুে পথকে পাহাক়ির ক্রদকে। বৃক্রষ্ট হক়েকছ েক়েে পশলা। তাই েথা পনই 
িালদকসর মুকখ। পস দ্রুত হাঁটকছ এেটা োস ক্রিকবাত ক্রিকবাকত। 
  
মাথাটা ক্রঝমক্রঝম েরকছ ক্ররিাকিদর। িালদসকে পস এেক্রমক্রনট দাঁ়িাকত বলল। পস বলল, 
আমার বাঁক্রদকে িালদসকে হোৎহুংোরটা এেসম়ে ক্ররিািদ পশানাকত বলল, পসটা না পশানা 
পযদন্ত পস স্বক্রি পাকচ্ছ না। 
  
বাসন পমাছা নযাে়িাটা হাকত ক্রনক়ে িালদস বকল উেল, পযমন ইচ্ছা আপনার। আপনাকে 
পতা আকগই আক্রম সাব ান েকর ক্রদক়েক্রছ এ হুংোর সম্পকেদ। এমন এেটা ক্রনজদন িাকন 
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হুংোর েরার ইচ্ছা হকল েরকত হকব পযখাকন পেউ হুংোর শুনকত পারকব না। ক্রিতী়ে 
ক্রিগ্রীর হুংোকরর ফল ক্রনক্রশ্চত মৃতুয তাই ক্রিতী়ে ক্রিগ্রীর হুংোর েরবনা। প্রথম ক্রিগ্রী 
হুংোর আক্রম প্রথকম পশানাব পসটার ফকল পেবল আতঙ্ক হ়ে। আপনার দুই হাত দুই 
োকন পিকপ  রকবন যখনই আপক্রন থামাকত িাইকবন। 
  
ক্ররিািদ ক্রেে আকছ এই েথা বকল উেল। 
  
ক্রদইক্রন িালদস বকল উেল আক্রম হুংোর ক্রদক্রচ্ছ ক্রনছে পেৌতম হল পমটাবার জনয। আক্রম 
হুংোর ক্রদক়েক্রছোকলাবা সাদা পয পোকনা শত্রুর হাকত জীবন ক্রবপন্ন হকল তকবই। তখন 
হুংোর ছা়িক্রছলাম যখন মরুেম ক্রমকত এেলা ক্রছলাম, তখন পেবলমাি খাদয ও পানীক়ের 
জনয বা য হক়ে হুংোর ছা়ি ক্রছলাম। 
  
ক্ররিািদ মকন মকন োবল, আক্রম োগযবান তাই আমার োগয োল হকব অবশযই এ 
বযাপাকর। 
  
 িালদসকে পস বকল উেল, ে়ে পাক্রচ্ছ না আক্রম। 
  
আক্রম োল পোকর অনয পেউ ওোর আকগ বাক্রল়োক্র়িকত িকল ক্রগক়ে হুংোর ছা়িবে়ে 
পাকবন না আপক্রন পতা বলকছনই। 
  
আসকল ক্রেন্তু ে়ে পপক়ে পগল ক্ররিািদ। পয র যাকিল এই োরকণ বলকত পারল না েথাটা 
তাই পস ে়ে তার আরও পবক়ি পগল। এই েথাটা শুনকল র যাকিল ক্রনক়ে পযকত পদকব না 
অথবা ক্রনকজ সকে যাকব। এই ে়ে ও েীরুতা ক্রিরোল েষ্ট পদকব র যাকিল। হুংোর যক্রদ 
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না পশানা যা়ে তাহকল আবার সকে পগকল োট্টা েরার এেটা অজুহাত খুঁকজ পাকব র যাকিল 
আবার পাগলও হক়ে পযকত পাকর হুংোর পশানা না পগকল। ক্ররিািদ এই োরকণ ক্রেছুই 
বলল না তাকে। 
  
রাতটা েুটীকর থােল িালদস এবং অকনে রাত অবক্র  তারা গি েরল দুজকন। মদ খা়ে 
না। র যাকিল। তকব পসক্রদন দু-গ্লাস পখক়ে বেকত লাগল আকজ বাকজ। বকল উেল, লক্ষ্মীক্রট 
পতামা়ে। পতা েুকলই পগক্রছ বলকত। সোকল যখন জুকতা পজা়িা পরকত পগলাম তখন 
পদখলাম বলস পনই এে পজা়িা জুকতার। ক্রমঃ িালদকসর পকেকটই বলস ক্রছল বকল আমার 
 ারণা। ঐ পলােক্রটকেই আমরা আবার স্বকপ্ন পদকখক্রছ। এটা আমার ক্রনক্রশ্চত  ারণা। 
পমাজার ক্রেতর ক্রদক়ে। পাক়ে ক্রব কছ োকসর িগা। ক্রেকজ উেকছ পমাজা। 
  
নযা়িা বাক্রল়োক্র়ির ওপর পপৌঁকছকছ এবার তারা। উঁিু ক্রঢ্ক্রবটা পথকে িালদস িারক্রদকে 
তাোল। দু-মাইল বা তার পবশী দমর পযদন্ত ক্রবিৃত সমুে দসেত। োউকে পদখা যাকচ্ছ না 
পোথাও। অনযমনক োকব ক্রে পযন না়িািা়িা েরকছ িালদস তার পকেট পথকে বার েকর। 
অনয আঙুকলর িগা়ে ক্রনল এে আঙুকলর িগা পথকে, হাকতর ক্রপছকন ক্রনক়ে পগল এেটা 
আঙুল ও বুক়িা আঙুকল পসটাকে  কর। এটা র যাকিকলর জুকতার বাস। 
  
েন েন ক্রনঃশ্বাস প়িকত লাগল, এবং বুেটা ক্রঢ্প ক্রঢ্প েরকত লাগল ক্ররিাকিদর। বক্রম 
েরার অবিা প্রা়ে তার। োম হকচ্ছ, আবার শীকত োপঁকছ। সমুকের এেটা পখালা 
জা়েগা়ে তারা পপৌঁছল সমুকের  াকর। ক্রেছু পশওলা ও সামানয োস জকমকছ উঁিু তীকরর 
উপর। পাথর ছক্র়িক়ে আকছ িারক্রদকে, সমুকের পঢ্উক়ে অকনে বছর আকগ পাথরগুক্রল 
এখাকন একসকছ বকল মকন হকচ্ছ। 
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িালদস বলল, আপক্রন ক্রে প্রস্তুত? 
  
 ো়ি না়িল ক্ররিািদ। 
  
এেটা সাগর বাক্রল়োক্র়ির ঈগল উ়িকত লাগল িােকত িােকত। 
  
ক্ররিািদ শুেকনা গলা়ে বকল উেল, সবুজ পশওলার উপর আপক্রন দাঁ়িান। এেটু দমকর 
পাথরগুকলার উপর আক্রম দাঁ়িাক্রচ্ছ। আপক্রন হাত তুলকবন আক্রম হুংোর ছা়িকল আর সকে 
সকে পথকম যাকবন োকন আঙুল ক্রদকলই। 
  
িালদস পশওলার ক্রদকে এক্রগক়ে এল ক্রবশ পা পহঁকটই। ক্ররিািদ তার িও়িা ক্রপে ও পকেট 
পথকে পদখকত পপল োকলা পরশমী রুমাল তার মকন প়িল এক্রসর ে়ে পাও়োর েথা 
স্বকপ্নর েথা এবং জুকতার বলকসর েথা। মানক্রসে দৃঢ়তা পেকঙ প়িল তার, োঙা 
পমামবাক্রতর দুকটা টুেকরা ক্রনল এবং তারপর পস দুক্রট োকন গুঁকজ ক্রদল। িালদস পদখকত 
পপল না পসটা। 
  
পস েুকর দাঁ়িাল এবং ক্ররিািদ হাত তুকল সংকেত জানাল তাকে। িালদকসর দাঁতগুকলা 
পবক্ররক়ে প়িল এবং সামকন পস ঝঁুেল অদু্ভত োকব। ক্ররিািদ আকগ েখনও পদকখক্রন 
মানুকষর মুকখর এমন ে়োতদ দৃক্রষ্ট। প্রস্তুত ক্রছল না এর জনয পস। িালদকসর পমাকমর মত 
অক্রনক্রশ্চত নরম ও পক্ররবতদনশীল মুখটা পাথকরর মত েক্রেন হক়ে পগল। মুখ প্রথকম সাদা, 
লাল হকত শুরু েরল তারপর সবকশকষ োকলা হক়ে দমবন্ধ হবার উপিম হল। সম্পমণদ 
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মুখটা  ীকর  ীকর খুকল ক্রগক়ে অবকশকষ উপু়ি হক়ে পক়ি পগল ক্ররিািদ দুই হাকত োন 
পিকপ  কর। 
  
তখন পস পাথরগুকলার ওপর এেলা পক়ি আকছ যখন তার জ্ঞান ক্রফকর এল। উকে বকস 
োবকত লাগল পস পয েতক্ষণ পক়ি আকছ। শরীকরর পিক়ে ব়ি  রকনর োঁপুক্রন  করকছ 
বুকের মক য, দুবদল এবং অসুি লাগকছ খুব তার। োবকত পস ক্রেছুই পারকছ না। পস 
উেকত পগল হাকতর উপর ের েকর। এেটা অনয পাথকরর িাইকত ব়ি পাথকরর ওপর 
হাত প়িল। অনযমনকোকব পস হাত বুকলাকত লাগল পাথকরর উপর। ক্রিন্তা এল 
অকনেরেম মকন। জুকতা দতরী েরার েথা মকন একলও পস পসই োকজর ক্রেছুই জাকন 
না। তার পক্ররক্রিত বকল মকন হল এখন সবরেম মুক্রির োজই। আক্রম এেজন মুক্রি 
এেথা পস গলা খুকল বলকত পারত। 
  
সংকশা নী েকর পস বলল–আক্রম এেজন সেীত ক্রশিী। পাগল হক়ে যাক্রচ্ছ ক্রে আক্রম। ছুঁক়ি 
মারল পস পাথরটাকে। পাথকর পলকগ পসটা ক্রছটকে প়িকলা। 
  
প্রশ্ন েরল ক্রনকজকেই, আক্রম এেজন মুক্রি, আচ্ছা এেথা পেন বললাম। এখন পদখক্রছ 
ক্রেছুই জাক্রন না অথি এেটু আকগ মকন হক়েক্রছল জুকতা দতরীর সবরেমই আক্রম জাক্রন। 
পেন এোকবই পবক্ররক়ে এলাম, র যাকিকলর োকছ ক্রফকর যাব এখনই। 
  
 পিাকখ প়িল তারপরই। বাক্রলর ক্রঢ্ক্রবর ওপর দাঁক্র়িক়ে শখাকনে গজ দুকর িালসদ সমুকের 
ক্রদকে তাক্রেক়ে আকছ। পস োকন হাত ক্রদক়ে পদখল পমাকমর টুেকরা দুকটা োকনর মক য 
পক়ি আকছ। এটাই প্রমাণ পয পস ে়ে পপক়েক্রছল। এেটা খরকগাশ পক়ি োতরাকচ্ছ 
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বাক্রলর উপর এবং এেটা েমক্রণদ উেকছ। ক্ররিািদ পযকতই েমক্রণদটা পলকগ পগল আর মকর পগল 
খরকগাসটা ক্রবশ পা যাবার আকগই। 
  
বাক্রলর উপর দাঁক্র়িক়ে আকছ পাক্রখটা পবাোর মত। তাকে পদকখ উক়ি না ক্রগক়ে  প েকর 
পক়ি মারা পগল। 
  
ক্ররিািদ জাকন না পেমন েকর বাক্র়ি পপৌঁছল। ক্রখ়িেীর দরজা খুকল হাকত পা়ে হামাগুক্র়ি 
ক্রদক়ে পোতলার উকে পগল ক্রববণদ মুখ এবং েক়ে োঁপকত োঁপকত র যাকিল ক্রবছানা়ে বকস 
আকছ। 
  
পস বকল উেল, তুক্রম পয ক্রফকর একসছ এটাই ঈশ্বরকে  নযবাদ। যক্রদও তুক্রম ক্রফকর একসছ 
ক্রেন্তু আক্রম এেটা স্বপ্ন পদকখক্রছ এবং পসটা এেটা দুঃস্বপ্ন। এত খারাপ ও ে়েঙ্কর স্বপ্ন 
জীবকন পদকখক্রন। পাথর হক়ে পগক্রছ আক্রম ক্রেন্তু সহজ ও স্বাোক্রবে অবিা়ে তুক্রম বকস 
রক়েছ। আক্রম পতামাকে সাহাযয েরকত পারক্রছ না ক্রেন্তু খুব ে়ে পপক়ে পগছ তুক্রম। ে়েঙ্কর 
ক্রেছু পতামার পবলা়ে না েকট আমার পবলা়ে েটল। ক্রেছুর জনয পযন অকপক্ষা েকর আছ 
তুক্রম। পতামাকে বলকত পারব না পসটা পয ক্রে। আমার সবগুক্রল স্না়ুে এেসকে যন্ত্রণা়ে 
িীৎোর েকর উেল। 
  
আমাকে খান খান েকর পেকট পফলল এেটা তীব্র অশুে আকলার পরখা। তালকগাল 
পাক্রেক়ে পবক্ররক়ে এল শরীকরর ক্রেতরটা, েুমটা পেকঙ ক্রগক়ে  ়িফ়ি েরকত লাগল এমন 
বুেটা পয শ্বাস ক্রনকত েষ্ট হকত লাগল। আক্রম হৃদকরাকগ আিান্ত হক়েক্রছলাম বকল ক্রে মকন 
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হ়ে পতামার? তাকতও ঐরেম হ়ে এেথা পলাকে বকল। লক্ষ্মীক্রট তুক্রম ক্রছকল পোথা়ে এবং 
পোথা়ে ক্রমঃ িালদস? 
  
ক্ররিািদ হাত বাক্র়িক়ে ক্রদল ক্রবছানা়ে বকস। পস বকল উেল খুব এেটা খারাপ অক্রেজ্ঞতা 
হক়েকছ আমারও। সমুকের  াকর ক্রগক়েক্রছলাম িালদকসর সকে। আক্রম মমক্রছদত হক়ে 
েতেগুকলা পাথকরর ওপর পক়ি পগলাম এক্রগক়ে ক্রগক়ে সবিাইকত উঁিু বাক্রলর ক্রঢ্ক্রবর উপর 
উেকত। েক়ে োকম আমার সবদাে ক্রেকজ পগকছ যখন আমার জ্ঞান ক্রফকর এল তখন 
পদখলাম। েটনাটা েকটকছ সম্ভবতঃ আ েণ্টা আকগ। তাই বাক্র়ি ক্রফকর এলাম ছুটকত 
ছুটকত। এর পবশী পস ক্রেছু বলল না র যাকিলকে। 
  
আক্রম অসুি পতামার মতই র যাকিল বকল উেল। তাকদর দুজকনর মক য সমকঝাতা আকছ 
এেটা পয ক্ররিািদকে সুি থােকতই হকব র যাকিল অসুি হকল। 
  
তুক্রম অসুি নও এেথা বকলই ক্ররিািদ মুখদা পগল। 
  
 র যাকিল  ীকর  ীকর ক্রসঁক্র়ি ক্রদক়ে পনকম পগল তাকে পোনরেকম ক্রবছানা়ে শুইক়ে ক্রদক়ে। 
  
গন্ধ নাকে এল েক্রফ ও শমেকরর মাংকসর। র যাকিল োরী খুশী হল প্রাতঃরাকশর ঝাট 
এ়িাকত পপকর। 
  
তার ফকল ক্রবিক্রলত হক়ে পস িালদসকে  নযবাদ ক্রদল এবং তাকে, লক্ষ্মী বকল সকম্বা ন 
েরল। গম্ভীর োকব িালদস িুম্বন েকর তার হাতটা পিকপ  রল। িালদস পট্রকত েকর 
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প্রাতঃরাশ ক্রনক়ে হাক্রজর হল। র যাকিকলর পছি মকতাই পট্রম্পক্রন লাস্ট ফর পিথ পফর 
হক়েকছ িমটাকে পেকজকছ দুক্রদকেই এবং েক্রফটাও ে়িা হক়েকছ। 
  
র যাকিল িালদকসর পপ্রকম পক়ি পগল। পস অকনেবার পপ্রকম পক়িকছ, পসটা ক্রেন্তু ক্রবক়ের 
পর। র যাকিল এবং ক্ররিািদ এ  রকনর েটনা েটকল পরস্পরকে বকল পদ়ে। তাকত পোকনা 
ইষদার সৃক্রষ্ট হ়ে না যক্রদও মকনর অবরুি আকবগ প্রোক্রশত হকত পাকর। োরণ র যাকিল 
বকল (পমণদ স্বা ীনতা আকছ ক্ররিাকিদর এ বযাপাকর) অমুকের পপ্রকম প়িকলও আক্রম পেবল 
পতামাকেই োলবাক্রস। যক্রদও অতীকত এরেম েটনা অকনে েকটকছ ক্রেন্তু এবাকরর 
বযাপারটা সম্পমণদ অনযরেম। পস ক্ররিািদকে আর োলবাকস না তাই িালদকসর পপ্রকম পয পস 
পক়িকছ তা ক্ররিািদকে বলকত পারল না। ক্ররিািদকে মুকখ বকল অলস অেমদনয এবং পস 
েৃণা েকর ক্ররিািদকে অসুি হক়ে পক়ি থাোর জনয। ক্ররিািদ উকে বসল দুপুর নাগাদ, 
পশাবার েকরই েুরকত লাগল। র যাকিল একস তাকে ক্রবছানা়ে পাক্রেক়ে ক্রদক়ে পগল পশষ 
পযদন্ত। 
  
র যাকিলকে সাহাযয েকর িালদস, সব রান্না অবক্র  েকর পদ়ে। ক্ররিািদকে পযকহতু ওপকর 
উেকত বলা হ়েক্রন তাই পস ওপকর ওকে না। ক্ররিািদ িালদসকে পফকল পাক্রলক়ে একসকছ বকল 
র যাকিল লজ্জা পপক়ে তার োকছ ক্ষমা পিক়েকছ। িালদস বকলকছ পস এটাকে অপমান বকল 
মকন েকরক্রন। তার পেমন পযন অদু্ভত পলকগকছ এই সোলটা। বাতাকস ক্রে এে অদু্ভত 
শক্রক্তর আক্রবেদাব েকটক্রছল যখন তারা বাক্রল়োক্র়িকত ক্রগক়ে পপৌঁছল। এেই  রকনর অনুেম ক্রত 
তার হক়েক্রছল এেথা র যাকিলও বকলক্রছল। 
  
এেথা পকর পস শুনল লযাম্পটনও পসই এেই েথা বকল পব়িাকচ্ছ। 
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পকর পস শুনল পয এেটা মৃদু েম েম্প হক়েকছ এেথা িাক্তার বকলকছ ক্রেন্তু শ়েতান এই 
পকথ িকল পব়িাকচ্ছ এেথা গ্রাকমর পলাকেরা বলকছ। শ়েতান একসক্রছল ক্রশোররক্ষে 
সলমন পমান্স এর োকলা আত্মাকেই ক্রনক়ে পযকত, তার ক্রনকজর েকরই এই সোকলই 
তাকে মৃত অবিা়ে পাও়ো ক্রগক়েক্রছল তার বাক্রল়োক্র়ির পাকশ। 
  
র যাকিল ক্ররিািদকে মুক্রির োকছ পাোল জুকতার বলস আনকত যখন ক্ররিাকিদর এেটু হাঁটার 
ক্ষমতা হক়েক্রছল। পস বাগাকনর নীকি পযদন্ত পগল স্বামীর সকে। রািাটা িকল পগকছ তার 
খা়িা তীর বরাবর। ক্ররিািদ অসুি পবা  েরল এবং পস হাঁটকত হাঁটকত পগাঙাকত লাগল। 
র যাকিল ক্রেছুটা পরকগ এবং ক্রেছুটা তামাশা েকর তার স্বামীকে পেকল ক্রদল। পস উপু়ি হক়ে 
পক়ি পগল োঁটা পঝাঁপ, এবং পুরকনা পলাহার মক য। পহাকহাহা েকর পহকস পদৌক়ি র যাকিল 
আবার বাক্র়িকত ক্রফকর পগল। 
  
ক্ররিািদ দীেদশ্বাস পফকল োটা পঝাঁকপর পেতর পথকে জুকতা পবর েকর উকে দাঁ়িাল। 
তারপর প্রথকম ফটেটা পপকরাল এবং তারপর তীর পবক়ে প্রিণ্ড পরােুকরর মক য হাঁটকত 
লাগল। 
  
 পাস্ েকর বকস প়িল মুক্রির বাক্র়িকত পপৌঁকছ ক্রগক়ে। মুক্রি খুক্রশ হল তাকে পদকখ এবং 
এও বলল পয খুব খারাপ লাগকছ পতামাকে। 
  
ক্ররিািদ বলল : ক্রেে েথাই। শুিবার সোকল এেটু মাথা েুকর পগকছ, এেটু োল আক্রছ 
এখন। 
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গলা পছক়ি বকল উেল মুক্রি, পতামার মাথা েুকরক্রছল, আর আমার পেউ পযন ছাল িাম়িা 
ছাক্র়িক়ে ক্রনকচ্ছ বকল মকন হক়েক্রছল। পয রেম পলাকে এেটা পাথর ক্রনক়ে েকর পসরেম 
আমার আত্মাকে ক্রনক়ে পেউ পযন পলাফালাক্রফ েরক্রছল। ছুঁক়ি পফকল ক্রদল তারপরই 
আমাকে। আক্রম পোকনাক্রদন েুলব না গত শুিবাকরর সোলটার েথা। 
  
মুক্রির েথা শুকন ক্ররিাকিদর মাথা়ে অদু্ভত এেটা  ারণা ঢু্েল। পাথকরর মত তকব ক্রে 
মুক্রির আত্মাকেই পস না়িািা়িা েকরক্রছল? পস োবল লযাম্পটকনর প্রক্রতক্রট পুরুষ, নারী 
এবং ক্রশশুর আত্মাই পসখাকন হ়েকতা পাথর হক়ে ক্রগক়েক্রছল। পস এেটা বে ক্রনক়ে বাক্র়ি 
িকল পগল মুক্রিকে ক্রেছু না বকলই। 
  
বাক্র়িকত পোকনা সুখ পনই োরণ পাোপাক্রে োকব বকস পগকছ িালদস। তাই একত ক্রেছুই 
বলার পনই। 
  
র যাকিল যখন স্বামীকে গালাগাক্রল পদ়ে তখন িালদস বযাকিকলর পক্ষই পন়ে োরণ েকোর 
পক্ররেমী এবং মৃদুোষী িালদস। র যাকিল তার পোন প্রক্রতবাদ েকর না এবং পসটাই 
সবকিক়ে দুঃখজনে। 
  
িসক্রল বলল, হাক্রসর পখারাে হকব গকির বাক্রে অংশটুেু। ক্ররিািদ বাক্রল়োক্র়ির পাথকরর 
িুকপর মক য িাক্তার ও পরক্টকরর আত্মা দুক্রটকে ক্রিক্রিত েরল। হুইক্রকর পবাতকলর মত 
গ়িন অকনেটা িাক্তাকরর আত্মা আর আক্রদম পাকপর মতই োকলা র যাকিকলর আত্মা। তার 
 ারণা েিনামািন়ে, এইোকবই পস প্রমাণ েকর ক্রদল। এইসব ক্রববরকণর মক য আর 
পগলাম না। ক্ররিািদকে র যাকিল আবার োলবাসকত শুরু েকর ক্রদল আকগর মতই। 
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িালদস বাক্র়ি পগকছ, পস পয পোথা়ে পগকছ, তা ক্রেন্তু পেউ জাকন না। 
  
ক্ররিািদ সুি হল দু-এেক্রদকনর মক যই, আবার আকগর মত িলকত লাগল সবক্রেছু। 
এেক্রদন ক্রবোকল হোৎ দরজা়ে িালসদকে দাঁক্র়িক়ে থােকত পদখা পগল। 
  
পস েকর ঢু্েল, পোকনা েথা না বকল টুক্রপটাকে ঝুক্রলক়ে রাখল পস পপকরকের সকে। 
  
রাকতর খাবার েখন দতরী হকব? র যাকিকলর ক্রদকে ক্ররিািদ তাক্রেক়ে বুঝল পয র যাকিল মকজ 
পগকছ এই পলােটাকে পদকখই। 
  
পস বকল উেল : ক্রেে আটটা়ে রাকতর খাবার দতরী হকব। ক্ররিাকিদর এেকজা়িা িক্রট 
র যাকিল এক্রগক়ে ক্রদল ক্ররিাকিদর োদামাখা জুকতা পজা়িা খুকল ক্রদক়ে। 
  
িালদস বকল উেলঃএখন সাতটা বাকজ ক্রেে আকছ আর এেেণ্টা বাকদই রাকতর খাবার 
প্রস্তুত হকব। অক্রিেুকণ্ডর পলােক্রট নটার সম়ে সান্ধয পক্রিো ক্রদক়ে পগল। দশটার সম়ে 
আক্রম আর তুক্রম এে সকে েুমাব র যাকিল। 
  
িালদকসর মকন হল ক্ররিািদ পযন হোৎ পাগল হক়ে পগকছ। র যাকিল শান্ত গলা়ে জবাব ক্রদল। 
ক্রনশ্চ়ে ক্রনশ্চ়ে র যাকিল ক্ররিাকিদর গাকল সকজাকর এেটা ি়ি বক্রসক়ে ক্রদল এবং তারপর বকল 
উেল, দমর হক়ে যাও তুক্রম এখান পথকে পবঁকট মানুষ। 
  
ক্ররিািদ হতেকম্বর মত দাঁক্র়িক়ে রইল এবং গাকল হাত বুকলাকত লাগল। পস ক্রনকজ ক্রনশ্চ়ে 
পাগল হক়ে পগকছ এেথা ক্রবশ্বাস হল ক্রেন্তু িালদস পাগল হক়ে পগকছ এেথা তার ক্রেছুকতই 
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ক্রবশ্বাস হল না। ক্ররিািদ এবং র যাকিকলর মক য এেটা অক্রলক্রখত িুক্রক্ত আকছ পয পোকনা 
এেজন যক্রদ ক্রববাহ ক্রবকচ্ছদ েটাকত িা়ে তকব অপরজন তাকত বা া পদকব না। তারা 
জীবকন স্বীেৃক্রত ক্রদকত পিক়েকছ। অনুষ্ঠাকনর িাইকত োলবাসার বন্ধনকেই যথাসা য পবঁক  
রাখা শান্ত গলা়ে ক্ররিািদ বকল উেল। আক্রম পতামাকদর দুজনকে এেকি পরকখ িকল যাব 
র যাকিল। 
  
ক্ররিাকিদর ক্রদকে এে পাক্রট বুট ছুকঁ়ি িালদস বকল উেল এে হুংোকর পতামা়ে োন দুকটাকত 
ক্রছঁক়ি পফলব। তুক্রম প্রাতঃরাকশর সম়ে পযদন্ত এ বযাপাকর নাে গলাকব না। 
  
পক্ররষ্কার মাথা়ে, শান্ত ক্রিকত্ত, ে়ে পনই এরেম োব পদক্রখক়ে ক্ররিািদ পবক্ররক়ে পগল। গক্রলপথ 
 কর পস মাকে পনকম এল ফটে পার হক়ে। এখনও ক্রতন েণ্টা বােী রক়ে পগকছ সমযদাকির। 
পছকলরা ক্রিকেট পখলকছ কুকলর মাকে। হাক্রস োট্টা েরল প্রথকম তাকদর সকে এবং 
এরপর র যাকিকলর েথা মকন প়িকতই পিাকখ জল একস পগল তার। তারপর পস ক্রনকজকে 
এই বকল সান্ত্বনা ক্রদল পয আমার মি োগয, আক্রম পাগল হক়ে পগক্রছ। 
  
পাথরগুক্রলর োকছ পশষ পযদন্ত পস এল। পস পাথরগুক্রলকে উকেশয েকর বকল উেল, 
আমার আত্মাকে আক্রম এই পাথকরর টুেকরার মক য পথকে খুঁকজ পবর েরব এবং তারপর 
হাতুক্র়ি ক্রদক়ে পসটাকে এেকশাটা টুেকরা েকর পদব। োরণ তার সকে তার হাতুক্র়িটা 
ক্রছল। এটাকে পস ক্রনক়ে একসক্রছল বাক্র়ি পথকে পবকরাবার সম়ে। 
  
ক্রনকজর আত্মাকে পস খুঁজকত লাগল এবার। ক্রনকজর আত্মাকে পেউ ক্রিনকত পাকর না যক্রদও 
অনয স্ত্রী এবং পুরুকষর আত্মাকে পিনা যা়ে। ক্ররিািদ ক্রনকজর আত্মাকে ক্রিনকত পারল না 
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ক্রেন্তু র যাকিকলর আত্মাকে পদকখই ক্রিনকত পারল (সবুজ পাথর পযক্রট স্ফক্রটে খক্রিত)। গাক়ে 
তার পলকগ রক়েকছ আরও এেক্রট পাথর যার রঙ বাদামী এবং েুৎক্রসত গ়িকনর ও গাক়ে 
ফুটক্রে ফুটক্রে রক়েকছ। ক্ররিািদ প্রক্রতজ্ঞা েরল, এটা ক্রনশ্চ়ে িালদকসর আত্মা এবং এটাকে 
আক্রম ধ্বংস েরব। 
  
পস তার দুক্রট পোঁকটই িুকমা পখল র যাকিকলর আত্মাকে। হাতুক্র়িটা তুকল পস িালদকসর 
আত্মাকে বলল, এটাকে আক্রম পেকঙ পোশটা টুেকরা েকর পফলব। 
  
তার মকন খটো লাগল তাই পস পথকম পগল। র যাকিকলর োলবাসাকে পস স্বীেৃক্রত ক্রদকত 
বা য োরণ র যাকিল তার িাইকতও পবশী োলবাকস িালদসকে। িালদকসর পাথকরর পাকশই 
পক়িক্রছল এেক্রট তৃতী়ে পাথর। (তার ক্রনকজর আত্মা ক্রনশ্চ়েই এক্রট)। এেটা ক্রিকেট 
বকলর মত ব়ি মসৃণ  মসর গ্রানাইট পাথর। পস ক্রনকজর মকনই বকল উেল, টুেকরা টুেকরা 
েকর পেকঙ পফলব আক্রম আমার ক্রনকজর আত্মাকে, আমার অবসান তাহকলই হকব। 
পিাকখর দৃক্রষ্ট ঝাপসা হক়ে পগল এবং পৃক্রথবী অন্ধোর হক়ে পগল তার পিাকখর সামকন। 
তার মমক্রছদত হবার মত অবিা হল, পস সামকল ক্রনক়ে তীব্র িীৎোর েরল প্রথম এবং তার 
পর ে়েলা োঙা হাতুক্র়ি ক্রদক়ে  মসর পাথরটার ওপকর আোকতর পর আোত েরকত 
লাগল। 
  
পাথরটা িার টুেকরা হক়ে তা পথকে বারুকদর মত গন্ধ পবকরাকত লাগল, ক্ররিািদ পহা পহা 
েকর পহকস উেল যখন পদখল পয পস বহাল তক্রব়েকত পবঁকি আকছ। পস পাগল হক়ে পগল 
একেবাকর পাগল, হাক্রসর পর হাক্রস হাসকত লাগল, পস ক্লান্ত পদকহ বকস প়িল এেসম়ে 
হাতুক্র়িটা ছুঁক়ি পফকল ক্রদক়ে এবং তারপর পস েুক্রমক়ে প়িল। 
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পস যখন জাগল সমযদ অি যাকচ্ছ। পস োবকত লাগল বাক্র়ি পযকত পযকত র যাকিল ক্রনশ্চ়ে 
আমাকে এই খারাপ স্বপ্ন পথকে উিার েরকত পারকব। 
  
লযাম্পকপাকস্টর নীকি দাঁক্র়িক়ে এেদল পলাে েথা বলকছ উকত্তক্রজতোকব। পস শহকরর 
প্রাকন্ত যখন পপৌঁছল তখন পদখল, এেজন একদর মক য বলকছ, আটটা নাগাদ এই 
েটনাটা েকটকছ। হযাঁ তাই-তাই আর এেজন বলকছ। বি পাগল ওতৃতী়েজন বকল 
উেল। পস বকল, আমাকে ছুঁকলই আক্রম হুংোর ক্রদক়ে উেব এবং আক্রম যক্রদ আকরেবার 
হুংোর ক্রদই তাহকল পগাটা পুক্রলশ বাক্রহনীই অজ্ঞান হক়ে যাকব। পতামরা পাগল হক়ে যাকব 
আমার হংোর শুকন। ইন্সকপক্টর বকল উেল, পতামাকে এতক্রদকন বাকগ পপক়েক্রছ িক্রল, তুক্রম 
এবার পতামার হাত দুক্রট পতাল। তখন পস বলল, এই এেটা পশষ সুকযাগ, আমাকে 
এখাকন পরকখ িকল যাও, নইকল আক্রম পতামাকদর পমকর োে বাক্রনক়ে পদব এে হুংোকর। 
  
ক্ররিািদ দাঁক্র়িক়ে পক়িক্রছল তাকদর েথাবাতদা শুকন। পস বকল উেল, পসই নারী ক্রে বলল 
এবং িসক্রলরই বা ক্রে হল। ইন্সকপক্টরকে বলল, পসই নারী, আপক্রন িকল যান খ্রীকষ্টর 
পদাহাই, আপনাকেও পমকর পফলকব নইকল। 
  
 ক্রে হুংোর আর ক্রদল পলােক্রট। 
  
পোকনা হুংোর পস পদ়েক্রন। পস পেবল মুখটা েঁুিকে শাস পটকনকছ মুহম কতদর জনয। জীবকন 
এরেম মুখ আক্রম পদক্রখক্রন পহ পরকমশ্বর। ক্রতন িার পপগ ব্রাক্রন্ড পখকত হক়েক্রছল পকর 
আমাকে। গুক্রল েরল ইন্সকপক্টর ক্ররেলবার বাক্র়িক়ে ক্রেন্তু গুক্রল োকবার গাক়েই ক্রব ল না। 
হোৎ এেটা পক্ররবতদন পদখা ক্রদল িক্রল নামে পলােক্রটর মক য। পস বুকের উপর সশকব্দ 
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হাত রাখল। িেিে েরকত লাগল মুখক্রট। পস হাসকত শুরু েরল প্রথকম এবং তারপর 
নািকত শুরু েরল পস। এবং নানারেম অেেেী েরকত লাগল পস। হাঁ েকর তাক্রেক়ে 
রইল স্ত্রীকলােক্রট ক্রবশ্বাস েরকত পারক্রছল না পস ক্রনকজর পিাখকেই। তাকে ক্রনক়ে িকল পগল 
পুক্রলশক্রট। যক্রদ পলােক্রট একেবাকর শান্তক্রশষ্ট এবং ক্রনরীহ ক্রছল পাগলও পস হক়ে থাকে। 
পুক্রলশকে পোকনারেম ঝাকমলাই পপাহাকত হ়েক্রন তাকে ক্রনক়ে। তাকে রাজেী়ে 
পক্রশ্চমােকল উন্মাদ আমদ ক্রনক়ে যাও়ো হকচ্ছ। 
  
বাক্র়ি ক্রফকর পগল ক্ররিািদ। যক্রদও পবশী ক্রেছু বলার ক্রছল না তবুও ব্ল্যাকিল এবং পস েল 
বলকত শুরু েরল। 
  
স্ত্রী বলল, পস ক্ররিািদকে ক্রবরক্ত েরার জনযই েকরক্রছল, পস আসকল িালদকসর পপ্রকম 
পক়িক্রন। পস িালদসকে ক্রেছু বলকত পশাকনক্রন এবং ক্রনকজও ক্রেছু বকলক্রনদ। স্বপ্ন তার 
সবটাই। স্বামীকে পস ক্রিরক্রদনই োলকবকসকছ যক্রদও তার স্বামীর ক্রেছু পদাষ ত্রুক্রট রক়েকছ। 
তার অনয পোকনা পদাষ পনই, তকব তার েৃপণতা, বািালতাআর অপক্ররচ্ছন্নতা আকছ। 
িুপিাপরাকতর খাবারও পখক়েক্রছল িালদস। 
  
যখন পস তাকে নািকত িােক্রছল এবং তার সকে খুনসুক্রট েরক্রছল ক্রেে তখনই দরজা়ে 
এেক্রট পটাো প়িল। িীৎোর েকর বলল ইন্সকপক্টর, ও়োোর িালদস িসক্রল, আক্রম 
পতামাকে পগ্রফতার। েরক্রছ। জজদ গ্রান্ট, হযাক্রর গ্রান্ট ও আো পোলমযানকে খুন েরার 
প্রক্রতবাকদ। বি পাগল হক়ে পগকছ িালদস। জুকতারস পকেট পথকে পবর েকর বকল উেল, 
এই নারীকে পবঁক  রাখ আমার হক়ে। পুক্রলশকে পযকত বলল তারপর। যক্রদ পুক্রলশ না যা়ে 
তকব পস তাকদর হুংোর ক্রদক়ে পমকর পফলকব। তারপর টুেকরা টুেকরা হক়ে পেকঙ প়িল 
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ে়েঙ্করোকব মুখ পেংকি উকে। খুব োল ক্রছল ক্রেন্তু পলােক্রট, আমার ব়ি োল পলকগক্রছল। 
আমার ওর জনয ব়ি দুঃখ হ়ে। 
  
িসক্রল শুক াকলা, আপনার ক্রে োল পলকগকছ গিটা। 
  
 রান ক্রলখকত তখন বযি আক্রম, ক্রলখকত ক্রলখকতই জবাব ক্রদলাম আক্রম, এেক্রট পসরা 
মাইকলসী়ে গি এক্রট, আপনাকে অক্রেনিন জানাই লুক্রস়োস এপুক্রল়োস। আমার ক্রদকে 
কু্ষব্ধ মুকখ েুকর বসকলন ঐক্রল। োঁপকছ তার মুক্রষ্টবি হাত দুক্রট। ক্রতক্রন বলকলন, প্রক্রত 
শব্দটাই এর সক্রতয। আক্রম পাগল হক়ে পগলাম আর িসক্রলর আত্মা িারটুেকরা হক়ে পগল। 
এেটা হুংোকরর ক্ষমতাই শু ু এখন, আমার আকছ। 
  
োকলা পমে েখন পয সমযদকে পঢ্কে অন্ধোর েকর পফকলকছ তা আক্রম জানকতই পাক্ররক্রন 
োরণ রান ক্রলখকত তখন আক্রম এতই বযি ক্রছলাম। এেটা ক্রবদুযৎিম ঝলকস ক্রদল এবং 
োকন এল বকের হুংোর। 
  
সব পগালমাল হক়ে পগল মুহম কতদর মক য। বৃক্রষ্ট নামল মুষল াকর, আেক়ের জনয ছুকটাছুক্রট 
েরকত লাগল পখকলা়ো়িরা। িীৎোর পিঁিাকমক্রি েরকত েরকত পাগলরা শুরু েকর ক্রদল 
ল়িাই। পসই ক্রব. ক্রস. ব্রাউন পয ক্রছল ঢ্যাঙা যুবে পস তার সমি পপাশাে খুকল পফকল ক্রদল 
এবং উলে হক়ে পগল। দাক্র়িও়োলা এেক্রট যুবে বকের মত প্রাথদনা আরম্ভ েরল, পস 
ক্রছল পকাক্ররং বে-এর বাইকর। 
  
পস শুরু েকর ক্রদল তৎক্ষণাৎ বযা বযা। 
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পিাখ দুক্রট সগকবদ েুরকত লাগল িসক্রলর। আঙুল বাক্র়িক়ে বলকলন, আোকশর ক্রদকে, 
হুংোরটা ক্রেে এই রেম। হোৎ মুখটা নাক্রমক়ে ক্রনকলন ক্রতক্রন এবং তার মুকখ এেটা 
ক্রশশুসুলে দুঃখ এবং ক্রবরক্রক্ত পদখা ক্রদল। ক্রতক্রন ঈশ্বরকে উকেশয েকর বকল উেকলন, 
িসক্রল আবার হুংোর পদকব আমাকে লক্ষয, েকর জক্রমক়ে ছা়িকব আমার মজ্জা পযদন্ত। 
  
তার েথা আক্রম ক্রেছুই শুনকত পপলাম না। োরণ ক্রটকনর ছাকদর উপর বৃক্রষ্ট এত পজাকর 
প়িক্রছল আকরা পজাকর, আবার এেক্রট ক্রবদুযকতর ক্রঝক্রলে ক্রদল। বকের হুংোর এেক্রট। 
োকন োকন বলকলন ক্রতক্রন আমার, ক্রিতী়ে ক্রিগ্রীর হুংোর পতা এক্রট। প্রথম ক্রিগ্রী 
হুংোকরই আক্রম পেবলমাি মানুষ খুন েরকত পাক্রর। 
  
আরও বলকলন ক্রতক্রন, আপক্রন বুঝকত পারকছন না। পবাোর মত হাসকলন ক্রতক্রন। আক্রমই 
ক্ররিািদ এখন আর ঐক্রল আমাকে খুন েরকব। 
  
দুই হাকত ক্রিকেট স্টাম্প পোরাকত পোরাকত ছুটকছ আর পিঁিাকচ্ছ পলােক্রট, এে েুৎক্রসত 
দৃশয পসক্রট, পস পেবলই িীৎোর েরকছ বা বাবা এবং তার ক্রপকে জল গক্র়িক়ে প়িকছ 
বুক়িার উকোকনা টুক্রপ পথকে। 
  
সব বাকজ েথা আক্রম বললাম। িক্রল আপক্রন মকন রাখকবন, মকন সাহস আনুন আপক্রন, 
সমাকন ল়িকত পাকরন এেিজন ক্ররিাকিদর সকে। ক্ররিাকিদর োগয োল ক্রছল বকল আপক্রন 
এেবার পহকরকছন, এখন আপনার আ়েকত্ত হুংোর আকছ। 
  
পেমন পযন পাগল পাগল বকল আমার মকন হক্রচ্ছল ক্রনকজকে। পকাক্ররং বকে ছুকট একস 
ঢু্েকলন পাগলা গারকদর িাক্তার। জল ঝরকছ তার ফ্লাকনকলর পপাশাে পথকে। পযাি আর 
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বযাক্রটং গ্লােস রক়েকছ তার পরকন। পোথা়ে ক্রছটকে পক়ি পগকছ তার িশমা। োকন 
ক্রগক়েক্রছল ক্রতক্রন হুেুম ক্রদকলন, িসক্রলর হাত দুকটা পজার েকর ছাক্র়িক়ে ক্রনক়ে, এখুক্রন 
পতামার িক্রমটাক্ররকত িকল যাও ক্রল। 
  
সগকবদ বলকলন িসক্রল, যাব না আক্রম, সাপ ও আকপলও়োলা মানুষ তকব পর। 
  
তাকে পেকল পবর েকর ক্রদকত পিষ্টা েরল িাক্তার তার পোটটা পিকপ  কর। 
  
এে  াক্কা়ে তাকে পফকল ক্রদকলন িসক্রল। পিাখ দুক্রট জ্বলকছ তার। যাও পবক্ররক়ে যাও, 
এো থােকত দাও আমাকে, আক্রম হুংোর ক্রদক়ে উেব নইকল। শুনকত পাচ্ছ হুংোর পদব 
আক্রম। সবাইকে পমকর পফলব পতামাকদর। পাগলা গারদটাই পেকঙ প়িকব আমার 
হুংোকর। আক্রম হুংোর পদব, সব োম শুক্রেক়ে যাকব। তার মুখটা পবঁকে পযকত লাগল 
তীব্র িাকস। এেটা লাল দাগ ফুকট উেল পিা়োকলর উপর এবং িমশঃ তা সারা মুকখ 
ছক্র়িক়ে প়িকত লাগল। 
  
পকাক্ররং বে পথকে ছুকট পবক্ররক়ে পগলাম দুই োকন আঙুল ঢু্ক্রেক়ে। পযই আক্রম ক্রবশ গজ 
ছুকটক্রছ এেটা আগুকনর অবণদনী়ে যন্ত্রণা আমাকে তালকগাল পাক্রেক়ে ক্রদল। 
  
অবশ পদকহ দাঁক্র়িক়ে রইলাম ক্রবস্মক়ে ক্রবমমঢ় হক়ে। মৃতুযর হাত পথকে পরহাই পপক়ে পগলাম 
পোকনা মকত। আমার োগযটা গকির ক্ররিাকিদর মতই োল। িক্রল এবং িাক্তার দুজকনই 
মারা পগকলন পসই ক্রবদুযকতর স্পকশদ। 
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িাক্তাকরর শরীরটা এেকোকণ গুঁক্র়ি পমকর পক়িক্রছল। তার োন ঢ্াো ক্রছল দুই হাকত। 
পেউ বুঝকত পারল না বযাপারটা। তাকদর মৃতুয হক়েকছ বেপাকতর সকেই। োকন আঙুল 
পদবার মত পলাে িাক্তার নন বকের হুংোর শুকন। 
  
পমাকটই সকন্তাষজনে ন়ে এই গকির উপসংহারটুেু। র যাকিল ও ক্ররিািদ এই দুই বনু্ধর 
বাক্র়িকত আক্রম উকেক্রছলাম। এবং খুবই সক্রেে ক্রববরণ ক্রল তাকদর ক্রদক়েক্রছল। তাকদর 
বললাম পকর, যখন বোহত হন তাকদর বনু্ধ পসই িাক্তারক্রট, এেইোকব বোহত হক়ে 
মারা পগকছ তখন িালদস িসক্রল। তারা পবশ স্বাোক্রবে োকবই গ্রহণ েকরক্রছল িসক্রলর 
মৃতুযক্রটকে। উদাস দৃক্রষ্ট ক্ররিাকিদর। র যাকিল বকল উেল, আমার  ারণা িসক্রল এেজন 
অকেলী়ে যাদুের বকল পক্ররি়ে ক্রদক়ে ক্রেছু যাদুর পখলা পদক্রখক়েক্রছল, পবশী যন্ত্রপাক্রত ক্রছল 
না এেখানা োকলা পরশমী রুমাল ছা়িা। আমার খুব োল পলকগক্রছল তার মুখটা, ক্রেন্তু 
আহাকর তাকে পমাকটই োকলা লাকগক্রন ক্ররিাকিদর। 
  
আক্রম পমাকটই বরদাি েক্ররক্রন পলােটা সারাক্ষণ পযোকব পতামার ক্রদকে তাক্রেক়েক্রছল, 
ক্ররিািদ বকল উেল। 
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