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প্রথম অধ্যায় 
 

আইদ্বিস মািলে 
 
১.১ 
 
 সৃ্মদ্বত ভীষণ ভয়ঙ্কি, বড়ই ববদনাদায়ক, ফলত আক্রান্ত হন বিাজলমদ্বি। হাদ্বসখুশী সুন্দিী 
বিাজলমদ্বিলক মৃতুয এলস দ্বিদ্বনলয় দ্বনলয় বেে ববান আইদ্বিস মািলেি কাি বথলক, নীে বণণ 
মুখ, আঙুেগুলো মুল াি মলধ্য বন্দী। 
 
তলব দ্বক বিাজলমদ্বি আত্মহতযা কলিদ্বিলেন? ভাবলতও মন চায় না আইদ্বিলশি। 
 
মৃতুযি কািণ জানাি জনয অনুসন্ধান চেলো এবং একদ্বদন তা বশষও হলো। তািপি 
বথলক আইদ্বিস ঐ ভয়ঙ্কি সৃ্মদ্বত আঁকলড় ধ্লি থাকলত চায় না। বকবে দ্বনলজি মনলক 
বুদ্বিলয়লিন, ভুলে যাও। 
 
দ্বকন্তু ভুেলে তালক চেলব না। এটা দ্বতদ্বন বুিলত পািলিন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

3 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

আলেি দ্বদন জলজণি সলে বসই দ্ববস্ময়কি সাক্ষাৎকাি। জলজণি আচিণ, তাি 
অনযমনস্কতা, তাি আচ্ছন্ন ভাব, তাি সলন্দহজনক আচিণ, এসলবি মলধ্য দ্বক বকালনা 
অথণ েুদ্বকলয় বনই? 
 
তাি দ্বপ্রয় ববান বিাজলমদ্বি। তাি মলন পলড় যায় সুদূি অতীলতি কথা। যখন তািা বাচ্চা 
দ্বিলেন তখনকাি কথা সৃ্মদ্বত পলট বভলস ওল , বিাজলমদ্বি তাি বথলক িবিলিি বড় 
দ্বিলেন। 
 
মলন পলড় কত দ্ববদ্বচ্ছন্ন ঘটনা, টুকলিা টুকলিা দৃশয। বিাজলমদ্বিি সখ দ্বিলো, শূকলিি 
বেলজি মলতা ববনী বদাোলনা। 
 
বিাজলমদ্বি ববাদ্ব্ণং-এ বথলক পড়াশুনা কিলতন। িুদ্বটলত বাদ্বড়লত আসলতন। যখন আইদ্বিস 
সু্কলে ঢুকলেন তখন বিাজলমদ্বি সু্কলেি েদ্বি বপদ্বিলয় চলে এলসলিন। তখন তাি 
পদ্বিবতণন এলসলি সবদ্বকিুলতই। আলেি বসই হযাঁবো কযাবো বিাজলমদ্বি বনই। বপাষালক-
আশালক ফুলট উল লি, রুদ্বচি আভাস, বকামে কণ্ঠস্বি, মাধু্যণভিা বচহািা। োঢ় নীে দুদ্বট 
বচালখ অন্তলভণদী চাউদ্বন, বসানাদ্বে চুে মাথায়, বযন এক দ্বনখুঁত বসৌন্দলযণি প্রদ্বতমূদ্বতণ। এক 
পােে কিা রূপ। 
 
তািপি বথলক দুজলনি বদখা খুব কমই হলতা। 
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তখন আইদ্বিলসি চেলি সু্কে জীবন, আি বিাজলমদ্বি এদ্বদলক একা একা জীবনলক 
উপলভাে কিলি। িুদ্বটলত আইদ্বিস বাদ্বড় এলেও তালদি মলধ্য একটা বযবধ্ান বথলক 
বেে। হয়লতা িবিলিি বযবধ্ান। 
 
একদ্বদন জজণ বািটলনি সলে বিাজলমদ্বিি বােদান পবণচুকলো, বকনাকাটা, দ্ববলয়ি 
আলয়াজলন কলয়কটা দ্বদন হুললালড় বকলট বেে। 
 
দ্বকন্তু ঐ অল্প বয়লস আমাি মলন এটা প্রশ্ন বজলেলি–বিাজলমদ্বি বকন তাি বথলক পলনলিা 
বিলিি বড় জজণলক স্বামী দ্বহলসলব স্বীকৃদ্বত দ্বদলেন? এটা দ্বক তাি দয়া বদখান, না দ্বক 
ববাকাদ্বমি পদ্বিচয়? 
 
অবশয বিাজলমদ্বিি দ্বনলজি যলথষ্ট টাকা দ্বিলো, পে কাকাি টাকা। আসলে দ্বতদ্বন ওলদি 
আসে কাকা দ্বিলেন না। আইদ্বিস যতটুকু শুলনলিন, তালদি মালয়ি সলে পে ববলনলটি 
ভালোবাসা দ্বিে। তালদি মা অনয একজন েিীব বোকলক পিন্দ কলিন। পে ববলনট 
তাি বসই পিাজয় বিামাদ্বিক মলনাভাব দ্বনলয় বমলন বনন এবং বসই বথলক তালদি 
পদ্বিবালি পে কাকা দ্বহসালব বথলক যান। বিাজলমদ্বিি কালি দ্বতদ্বন দ্বিলেন ধ্মণ দ্বপতা, তাঁি 
মৃতুযি পি জানা যায়, তাি সমস্ত অথণ সম্পদ্বিি একমাত্র মাদ্বেকানা হলেন তাি বিাট্ট ধ্মণ 
কনযা বিাজলমদ্বি। 
 
আইদ্বিলসি কখনও মলন হয় না, বিাজলমদ্বি জজণলক ভালোলবলসদ্বিলেন। দ্বকন্তু তালক 
বদলখ ববািা বযলতা না বয দ্বতদ্বন দাম্পতয জীবলন অসুখী। বিাজলমদ্বিি দ্ববলয়ি এক বিি 
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পি মািা যান মা ভালয়াো মািলে। মালয়ি মৃতুযি পি আইদ্বিস চলে আলসন দ্বদদ্বদ-
জামাইবাবুি সংসালি। তখন তাি বয়স সলতলিা, তখনই দ্বতদ্বন উপেদ্বি কলিন দ্বদদ্বদ 
এবং তাি স্বামীি প্রকৃত সম্পলকণি কথা। 
 
অবশয ঐ বয়লস আইদ্বিলসি েভীি ভালব দ্বচন্তা কিাি মত ক্ষমতা জন্মায়দ্বন। তালদি মা 
তালদি দ্ব ক মত যত্ন কিলত পািলতন না কািণ দ্বতদ্বন দ্বিলেন রুগ্ন। কালজি বোলকি 
ওপি তালক ভিসা কিলত হলতা, দ্বকন্তু বমলয়িা কালি এলে দ্বতদ্বন তাি ভালোবাসা উজাি 
কলি দ্বদলতন। আইদ্বিলসি যখন পাঁচ বিি বয়স তখন অদ্বতদ্বিক্ত মদযপান কিাি জনয 
অসমলয় মািা যান বহকটি মািলে। আি সলতলিা বিি বয়লস দ্বতদ্বন মালক হািালেন। 
 
দ্বদদ্বদি বাদ্বড়লত তাি মন বসলতা না, দ্বকন্তু এক বিি না হলে অনয বকাথাও চলে বযলত 
পািলবন না। দ্বতদ্বন এইসময় ফিাদ্বস আি জামণান ভাষা দ্বশখলত োেলেন। ব্ালমদ্বিক 
সালয়লেি ক্লাসও শুরু কিলেন। এক এক সময় হালত কাজ থাকলতা না, তখন আপন 
মলন বলস থাকলত হলতা। 
 
তখন বিাজলমদ্বি মালকণদ্বটং ককলটে পাদ্বটণ ইতযাদ্বদ দ্বনলয় বযস্ত। তাি সলে েল্প কিাি সময় 
বকাথায়। একই বাদ্বড়লত দুই ববালনি বাস দ্বিে, অথচ অন্তিেতা দ্বিে না বেলেই চলে। 
এ অবস্থায় দ্বদদ্বদ বিাজলমদ্বিি সম্পলকণ দ্বতদ্বন কতটুকু জানলত পালিন? তবু তালক ঘাঁটলত 
হলব অতীলতি বফলে আসা দ্বদনগুদ্বেলক। 
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ঘটনাটা ঘটাি এক সপ্তাহ আলে আইদ্বিস ভুেলত পািলবন না বসই দ্বদনদ্বটি কথা। বচাখ 
বন্ধ কলি সৃ্মদ্বত বিামন্থন কিলেন আইদ্বিস। 
 
বিাজলমদ্বিি বসাি ঘলি ঢুলক হ াৎ থমলক দাঁদ্বড়লয় পড়া 
 
দ্বতদ্বন দ্বক বদলখলিন। দ্বকংকতণবযদ্ববমূঢ় হলয় দাঁদ্বড়লয় িইলেন ববশ দ্বকিুক্ষণ। বিাজলমদ্বি 
বেখাি বটদ্ববলেি ওপি মাথা বহঁট কলি কাঁদলিন। বকন এই কান্ন? আলে বতা কখলনা 
কাঁদলত বদলখনদ্বন। দারুণ ভলয় বপলয় যান আইদ্বিস। 
 
তলব বিাজলমদ্বিি শিীি ক্লান্ত দ্বিে। কািণ দুদ্বদন আলে ফু্ল বথলক উল লিন দ্বতদ্বন। 
 
আইদ্বিস দ্বনলজলক সামোলত না বপলি বজালি বকঁলদ ওল ন। 
 
বিাজলমদ্বি ধ্াতস্থ হলয় দাঁড়ালেন, এলোমলো চুেগুদ্বে কপালেি ওপি বথলক সদ্বিলয় 
দ্বদলেন, সম্ভব মলতা দ্বনলজলক সহয কলি দ্বনলয় বিাজলমদ্বি বেলেন-ও দ্বকিু না, ঘি বথলক 
বদৌলড় পাদ্বেলয় বেলেন। 
 
দ্বদদ্বদি আচিলণ আইিস হতাশ হলয় পড়লেন। বসাি ঘলি আবাি এলস ঢুকলেন। 
বটদ্ববলেি ওপি দ্বতদ্বন তাি সন্ধানী দৃদ্বষ্ট বমলে ধ্িলেন, পযাল্ি ওপি একটা দ্বচদ্ব ি ওপি 
তাি দৃদ্বষ্ট আটলক বেে। দ্বচদ্ব লত দ্বনলজি নাম বদলখ আইদ্বিস চমলক উ লেন। তলব দ্বক 
বিাজলমদ্বি তালক দ্বচদ্ব  দ্বেখদ্বিলেন। 
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দ্বচদ্ব ি ওপি িঁুদ্বক বচাখ িাখলেন দ্বতদ্বন, 
 
দ্বপ্রয় আইদ্বিস, 
বতামাি জনয আোদা কলি আি উইে কিাি দিকাি বনই। আদ্বম খুব ভালো কলিই 
জাদ্বন, আমাি সব অথণ বতামািই হলব। তলব আমাি একান্ত বয সব দ্বজদ্বনস বসগুলো 
আদ্বম কলয়কজনলক দ্বদলয় বযলত চাই। 
 
দ্বচদ্ব  পলড় আইদ্বিস পাথলিি মলতা দাঁদ্বড়লয় িইলেন। 
 
এি মালন দ্বক? তলব দ্বক বিাজলমদ্বি বুিলত বপলিলিন, তাি মৃতুয আসন্ন? দ্বকন্তু সামানয 
ফুলত বকউ মািা যায় না, অথচ অলনকটা সুস্থ ও। 
 
বািবাি একটা োইন তাি বচালখি সামলন বভলস উ লো–আমাি সব অথণ বতামািই 
হলব। 
 
অবশয পে ববলনলটি উইলেি শতণ দ্বক দ্বিে বসটা সদ্ব ক জালনন না আইদ্বিস। দ্বতদ্বন 
জানলতন কাকা পলেি প্রচুি অলথণি একমাত্র উিিাদ্বধ্কাদ্বিণী হলয়লিন বিাজলমদ্বি। বয 
প্রশ্ন এতদ্বদন তাি মলনি মলধ্য বেঁলথ দ্বিে বস উিি বতা উদ্বন এই দ্বচদ্ব লতই বপলেন। 
বিাজলমদ্বিি মৃতুযি পি সমস্ত সম্পদ্বিি মাদ্বেক হলবন আইদ্বিস, স্ত্রী বা স্বামীি বতা টাকাটা 
পাওয়া আইনসম্মত উদ্বচত। দ্বকন্তু ববালনি দ্বক বস অদ্বধ্কাি আলি? মলন হয় বিাজলমদ্বি 
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দ্বনদ্বিত। তাই দ্বতদ্বন দ্বেলখলত বপলিলিন, আদ্বম ভালো কলিই জাদ্বন বয আমিা সব অথণ 
বতামািই হলব। 
 
তলব মালি মালি আইদ্বিলসি মন বয দ্ববলরাহ কলি ওল দ্বন তা নয়। একই মালয়ি দুই 
বমলয়। অতএব পে বকন তাি সমস্ত অথণ একা বিাজমাদ্বিলক দ্বদলয় যালবন? 
 
বিাজলমদ্বি দ্বনতয নতুন বপাষাক পলি, ববড়ালত যায়, পাদ্বটণলত যায়, বনু্ধলদি ভালোবাসা, 
স্বামী সংসাি, তাি দ্বকিুি অভাব বনই, অথচ আইদ্বিস? 
 
দ্বচদ্ব টা দ্বতদ্বন দুভাজ কলি বটদ্ববলেি ড্রয়ালি বিলখ দ্বদলেন। 
 
বসই অদ্বভশপ্ত জন্মদ্বদলনি উৎসলবি পি দ্বচদ্ব টা আবাি ড্রয়াি বথলক ববি কিা হয়। 
বিাজলমদ্বিি আত্মহতযা কিাি স্বপলক্ষ এটা একটা বাড়দ্বত প্রমাণ। দিকালি এই দ্বচদ্ব  
প্রমাণ কলি বদলব বয দুদ্বদলনি ফুলত ভুলে বসলি ও া শিীি ও মন দ্বনলয় বিাজলমদ্বি খুশী 
দ্বিলেন না, হয়লতা তাই দ্বতদ্বন আত্মহতযাি কথা বভলব থাকলবন। 
 
তদলন্তি সময় ইনফু্ললয়ঞ্জা আি হতাশা প্রকাশ পায়। বিাজলমদ্বিি দ্বচদ্ব টা বসই বমাদ্বটভটা 
বজািদাি কিলত সাহাযয কিলো। 
 
বিাজলমদ্বিি মৃতুযি স্বপলক্ষ তখন অনয বকালনা উলেশয বদখালত পালিনদ্বন আইদ্বিস, বা 
জজণ বািটন বা অনয বকউ। 
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বসদ্বদলনি বসই দ্বচলেলকা ায় দুঘণটনাি কথা ভাবলত দ্বেলয় আইদ্বিস অবাক হলচ্ছন। 
 
. 
 
বিাজলমদ্বিি মৃতুযি িমাস পলি ঘটলো বসই দ্বচলেলকা াি ঘটনা। 
 
আইদ্বিস তখলনা ববালনি সংসালি আলি। দ্বতদ্বন একদ্বদন মািলে পদ্বিবালিি সদ্বেদ্বসটালিি 
সলে বদখা কিলেন। বয়স্ক ভরলোক, ভর অথচ বচালখ শয়তাদ্বনি িাপ। দ্বতদ্বন 
আইদ্বিসলক ববািালেন বয পে ববলনলটি উইলেি শতণ অনুযায়ী প্রথম উিিাদ্বধ্কািী 
হলেন বিাজলমদ্বি। তাি মৃতুযি পি তাি সন্তালনিা হলব অলথণি মাদ্বেক। আি যদ্বদ 
অপুত্রক হন তাহলে তাি ববান আইদ্বিস পালবন বসই অথণ। তলব একটা শলতণ, একুশ 
বিি হলে দ্বকংবা দ্বববাহ হলেই বসই অলথণি অদ্বধ্কাদ্বিণী হলবন, নতুবা নয়। 
 
বিাজলমদ্বিি মৃতুযি পি আইদ্বিলসি থাকা দ্বনলয় একটা সমসযা হলয়দ্বিে। জজণ বািটলনি 
ইচ্ছা দ্বিে, তাি দ্বপদ্বস দ্বমলসস বড্রলকি কালি আইদ্বিস বযন থালকন। দ্বকন্তু আইদ্বিস এই 
প্রস্তাব বমলন বননদ্বন। বশষ পযণন্ত দ্ব ক হলো আইদ্বিস আপাতত জজণ বািটলনি বাদ্বড়লত 
বিাট ববালনি মলতা থাকলবন। সাংসাদ্বিক দ্ববদ্বধ্-বযবস্থাও শাদ্বন্তপূণণ ভালব দ্বমলট বেে। 
 
অলনকদ্বদন ধ্লিই আইদ্বিস তাি অদ্বত দ্বপ্রয় পুলিালনা োে পুেওভািটা খুঁলজ পাদ্বচ্ছলেন 
না। ওটা খুঁজলতই দ্বতদ্বন দ্বেলয় ঢুকলেন দ্বচলেলকা াি ঘলি। ট্রাঙ্ক ভদ্বতণ পুলিালনা বপাশাক 
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ঐ ঘলি িাখা দ্বিে। ট্রাঙ্ক ঘাঁটলত দ্বেলয় একদ্বট দ্বসলেি বড্রদ্বসং োউন আদ্ববস্কাি কিলেন 
বযটা বিাজলমদ্বি বহুদ্বদন বযবহাি কলিলিন। বিাজলমদ্বিি সমস্ত বপাশাক পদ্বিদ্বচত আত্মীয়-
স্বজনলদি দ্বদলয় বদওয়া হলয়দ্বিে। অথচ এই বড্রদ্বসং োউনটা দ্বকভালব এখালন পলড় 
িইলো। 
 
দ্বতদ্বন ট্রালঙ্ক ওটা আবাি িাখলত দ্বেলয় চমলক উ লেন। পলকলটি মলধ্য এটা দ্বক? দ্রুত 
হাত ঢুদ্বকলয় দ্বদলেন। ববদ্বিলয় এলো একটা কােলজি টুকলিা। খুলে ধ্িলেন। বিাজলমদ্বিি 
হালত বেখা একটা দ্বচদ্ব । 
 
 দ্বপ্রয়তম দ্বেওপা্ণ, 
বতামাি হয়লতা জানা বনই, আদ্বম বতামালক ভালোবাদ্বস। তুদ্বম জালনা না,…আমিা 
পিস্পিলক বতা ভলোবাদ্বস। আমিা ওলক অপলিি জনয। একথা বতামািও জানা উদ্বচত। 
বয যাি জীবন দ্বনলয় আমিা বাঁচলত পাদ্বি না। আমালদি হৃদয় অদ্বভন্ন। চলো আমিা 
বকাথাও পাদ্বেলয় যাই। আদ্বম বতামায় কথা দ্বদদ্বচ্ছ, বতামালক আদ্বম সুখী কিলবাই। 
দ্বেওপা্ণ, বতামাি হয়লতা মলন বনই, তুদ্বম বলেদ্বিলে আদ্বম িাড়া বতামাি জীবন অপূণণ। 
অথচ তুদ্বম দ্বেলখলি, যা দ্বকিু আমালদি মলধ্য হলয়লি সব ভুলে বযলত। সবদ্বকিুি এখালনই 
সমাদ্বপ্ত টানলত। বসটা অসম্ভব, আদ্বম বতামালক িাড়া বাঁচলবা না। দ্বেওপা্ণ, সাহসী হও। 
আদ্বম জজণলক জানালবা। তলব জন্মদ্বদলনি উৎসলবি পলি। 
আদ্বম জাদ্বন, আদ্বম যা কিলত যাদ্বচ্ছ, তা ঈশ্বলিি ইচ্ছায়। বতামালক আদ্বম ভালোবাদ্বস। 
বতামালক আদ্বম কখলনাই িাড়লত পািলবা না। ওঃ দ্বপ্রয়তম– 
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পেকহীন বচালখ দ্বচদ্ব ি দ্বদলক আইদ্বিস তাদ্বকলয় িইলেন। তাি দ্বদদ্বদি বয একজন 
বপ্রদ্বমক দ্বিলেন, তা দ্বতদ্বন জানলতন না? অবশয কতটুকুই বা তাি সম্পলকণ দ্বতদ্বন 
জানলতন? 
 
এই দ্বচদ্ব  দ্বতদ্বন পা ানদ্বন। তাহলে বকান্ দ্বচদ্ব  বিাজলমদ্বি পাদ্ব লয়দ্বিলেন? বশষ পযণন্ত ওিা 
দ্বক দ্বসদ্ধান্ত দ্বনলয়দ্বিলেন? 
 
বক এই দ্বেওপা্ণ? দ্বতদ্বনও দ্বনিয়ই বিাজলমদ্বিলক খুব ভালোবাসলতন। হয়লতা দ্বতদ্বন বশষ 
পযণন্ত ক্লান্ত হলয় পলড়দ্বিলেন। এই ভালো োো-ভালোবাসাি বজি টানলত আি চানদ্বন 
তাই দ্বতদ্বন সব সম্পলকণি সমাদ্বপ্ত বচলয়দ্বিলেন। 
 
অথচ বিাজলমদ্বি? দ্বতদ্বন তালদি ভালোবাসাটালক বযথণ হলত দ্বদলত চানদ্বন। তাই দ্বতদ্বন দ্বস্থি 
কলি বফলেদ্বিলেন 
 
আইদ্বিস বকঁলপ উ লো। 
 
তলব তাি ধ্ািণা দ্বিলো অন্ধ। নতুবা তাি দ্বদদ্বদি জীবলন এতবড় পদ্বিবতণন ঘটলত 
যাদ্বচ্ছে, দ্বতদ্বন এক দ্ববনু্দও আন্দাজ কিলত পালিনদ্বন। 
 
দ্বকন্তু বক এই ভরলোক? 
 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

12 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

আইদ্বিস সৃ্মদ্বত বিামন্থন কিলত থালকন। কত পুরুষ বতা বিাজলমদ্বিি কালি আসলতা, েল্প 
কিলতা, বফান কিলতা। তালদি মলধ্য দ্বক এই প্রতািক িদ্মলবলশ েুদ্বকলয় দ্বিে? বক বস? 
 
এলদি মলধ্য দ্বিলফন ফযািাল্লক মলন পলড় আইদ্বিলসি। ওঁি মলধ্য বিাজলমদ্বি দ্বক এমন 
বদখলেন। যুবক বলয়স। উ দ্বত িাজনীদ্বতদ্ববদ। প্রধ্ানমন্ত্রী হওয়াি আশা িালখ। এটালকই 
দ্বক বিাজলমদ্বি ববদ্বশ গুরুত্ব দ্বদলয়দ্বিলো? তলব বোলক বলে দ্বিলফলনি স্ত্রী ওলক ভীষণ 
ভালোবালস। বশানা যায় বাদ্বড়ি প্রবে আপদ্বি সলেও বমলয়দ্বটলক দ্বিলফন দ্ববলয় কলি, 
তাি িাজননদ্বতক জীবন বমলয়দ্বটি একান্ত কাময দ্বিে বলে। একদ্বট বমলয় যদ্বদ দ্বিলফলনি 
মলধ্য ভালোবাসাি েন্ধ বপলয় থালক তাহলে অনয বমলয়ি পলক্ষ তালক ভালোবাসাটা 
অস্বাভাদ্ববক দ্বকিু নয়। হযাঁ বসই বোক দ্বিলফন ফযািাল্ই বলট। 
 
তলব দ্বিলফন যদ্বদ না হয় তলব এযানথদ্বন ব্রাউন বতা হলবই। বস দ্বিে বিাজলমদ্বিি 
অনুেত। দ্ব ক বযন চাকি। হুকুম তাদ্বমে কিলত পািলে দ্বনলজলক ধ্নয মলন কলি। 
বোকটা িদ্বসকদ্বপ্রয়। দ্বকন্তু বিাজলমদ্বিি কালি দ্বনলজলক এলতা বখলো কলি বফলেদ্বিে বয 
মলন হয় না তাি মলধ্য বকালনা েভীিতা আলি। 
 
বিাজলমদ্বিি মৃতুযি পি তালক আি বকউ বদখলত পায়দ্বন। মলন হয় ভরলোক আলমদ্বিকান 
নতুবা কানাদ্ব্য়ান দ্বিলেন। 
 
বস দ্বিে বিাজলমদ্বিি বনু্ধ। তাই তাি মৃতুযি পি ব্রাউলনি আসা বন্ধ হলয় বেলি। 
প্রলয়াজন বতা বনই। 
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তখনও হালতি মধ্য দ্বচদ্ব টা দ্বিলো। আইদ্বিস বসটা আবাি ভাজ কলি দাঁদ্বড়লয় িইলেন 
হালত দ্বনলয়। এটা এবাি দ্বক কিলবন? 
 
পিক্ষলণ মলন হলো, দ্বচদ্ব টা পলি গুরুত্বপূণণ হলয় উ লত পালি। প্রমাণ দ্বহসালব কালজ 
োেলত পালি। তাই দ্বতদ্বন েহনাি বালে বসটা বিলখ দ্বদলেন। 
 
. 
 
তািপি? 
 
আইদ্বিস আবাি তাি সৃ্মদ্বতি অতলে তদ্বেলয় বেলেন। 
 
আলেি দ্বদন িালত বসই দ্ববস্ময়কি সাক্ষাৎকালিি িহসযটা একটু একটু কলি সৃ্মদ্বতি 
পদণায় পদ্বিষ্কাি হলয় ফুলট উল লি। দ্ব ক তখনই এযানথদ্বন ব্রাউলনি আদ্ববভণাব ঘটলো। 
 
নলভম্বলি মািা যান বিাজলমদ্বি, পলিি বম মালস েুদ্বসে বড্রলকি তোবধ্ালন দ্বতদ্বন তাি 
সামাদ্বজক জীবন শুরু কলিন। দ্বদলনি পি দ্বদন পাদ্বট নাচ-োলন দ্বতদ্বন ক্লান্ত হলয় পড়লেন। 
 
জুলনি বশলষ এক অদ্বত নীিস নালচি আসলি আইদ্বিলসি কালন হ াৎ বভলস এলো একটা 
পুরুষ কণ্ঠস্বি। 
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-আপদ্বনই দ্বক আইদ্বিস মািলে? 
 
আইদ্বিস ঘুলি তাকলেন, সামলন দাঁদ্বড়লয় এযানথদ্বন, মুলখ তাি হাদ্বসি দ্বিদ্বেক। 
 
বস আবাি বেলো, আপদ্বন বয আমালক দ্বচনলত পািলবন বসটা অশা কদ্বিদ্বন। 
 
–হযাঁ, আপনালক আমাি মলন আলি। সম্ভবত বিাজলমদ্বিি জন্মদ্বদলনি পি বথলক আি 
 
আইদ্বিস আি বশষ কিলেন না কথাটা। তাি মুলখি িঙ ফযাকালস হলয় উ লো। কাঁপা 
কাঁপা ব াঁলট তাি দ্বদলক তাকালেন। 
 
এযানথদ্বন অপ্রস্তুত হলেন। দ্বতদ্বন ক্ষমা চাইলেন–আদ্বম অতযন্ত দুঃদ্বখত। কথাটা আপনালক 
মলন কদ্বিলয় দ্বদলয়, অতযন্ত দ্বনষু্ঠলিি মলতা বযবহাি কলিদ্বি। 
 
একটু বথলম আবাি বেলো, আসুন আমিা ওসব ভুলে একটু নাচ কদ্বি। 
 
এযানথদ্বনি কথায় আইদ্বিস িাজী হলয় বেলেন। এযানথদ্বনি বাহুপালশ দ্বনলজলক ধ্িা 
দ্বদলেন। 
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এ দ্বক বসই বোক, বয বিাজলমদ্বিি বনু্ধ দ্বিে। বসই দ্বচদ্ব টা এি উলেলশযই দ্বক বিাজলমদ্বি 
দ্বেলখদ্বিলেন? তলব দ্বক এি িদ্মনাম দ্বেওপা্ণ? আইদ্বিস বুলকি মলধ্য একটা যন্ত্রণা 
অনুভব কিলো। 
 
-এতদ্বদন আপদ্বন বকাথায় দ্বিলেন? আইদ্বিস বোকদ্বটি দ্বদলক প্রশ্নটা িুঁলড় দ্বদলেন। 
 
মুহূলতণি মলধ্য নাচ বথলম বেে। আইদ্বিলসি বথলক একটু দুলি সলি বেে বস। তাি মুলখি 
হাদ্বস দ্বনলমলষ উধ্াও হলয় বেে। 
 
-বযাবসা সংক্রান্ত কালজ দ্ববদ্বভন্ন জায়োয় ঘুলি ববড়ালত হলয়দ্বিে। 
 
–তাহলে আবাি দ্বফলি এলেন বকন? আইদ্বিস প্রশ্ন কিলো। 
 
এবাি বস বহলস বেলো–বতামালক বদখাি জনয আদ্বম আবাি দ্বফলি এলসদ্বি, আইদ্বিস 
মািলে। 
 
এযানথদ্বন তালক কালি বটলন দ্বনলো। নালচি তালে তালে আইদ্বিলসি সলে বস িন্দ 
দ্বমদ্বেলয় নালচ। এযানথদ্বনি স্পলশণ তাি বদহ মলন দ্বশহিণ জােলি বকন? 
 
এিপি থলক এযানথদ্বন সপ্তালহ অন্তত একবাি তাি সলে বদখা কিলতাই। যখন বযখালন 
ভালো োেলতা বসখালন ওিা পিস্পলিি সলে দ্বমেলতা, দ্বকন্তু এযানথদ্বন কখলনা এেভািন 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

বস্কায়ালি আসলতা না। কািণ একদ্বদন আইদ্বিস তালক ঐ বাদ্বড়লত আসাি দ্বনমন্ত্রণ 
জানাে। দ্বকন্তু এযানথদ্বন বসটা অগ্রাহয কলি। তখদ্বন তাি মলন হলো, বকন, বকন এই 
প্রতযাখযান? তলব দ্বক বিাজলমদ্বি আি বস 
 
একদ্বদন আইদ্বিসলক চমলক দ্বদলয় জজণ বািটন বেলেন-তুদ্বম দ্বক এযানথদ্বন ব্রাউনলক 
জালনা? বস দ্বক বিাজলমদ্বিি বনু্ধ দ্বিে? জলজণি বচায়াে শক্ত হলয় উ লো। 
 
আইদ্বিস েম্ভীি েোয় বেলেন–দ্বিলো বব দ্বক। দ্বকন্তু বস বতা আজ অতীত। পিক্ষলণই 
দ্বনলজলক সংযত কলি বেলেন, একথা মলন কদ্বিলয় বদওয়ায় আদ্বম দুঃদ্বখত। 
 
-আদ্বম বিাজলমদ্বিলক ভুেলত চাই না। জলজণি কণ্ঠস্বি শান্ত। বস আমাি স্ত্রী দ্বিে। আজ 
আমাি কালি বকবে সৃ্মদ্বত। আলবে জড়ালনা কলণ্ঠ বেলেন, আইদ্বিস, বতামাি দ্বদদ্বদলক 
আদ্বম ভুেলত চাই না। দ্বকন্তু এই এযানথদ্বন ব্রাউনলক বিাজলমদ্বি হয়লতা পিন্দ কিলতা। 
তাি সম্বলন্ধ বিাজলমদ্বি দ্ববলশষ দ্বকিু জানলতা বলে আমাি মলন হয় না। তাই বতামালক 
সতকণ কলি দ্বদদ্বচ্ছ। মলন বিলখা, তুদ্বম একজন ধ্নী মদ্বহো। হলত পালি বস একজন 
সম্মাদ্বনত ও পয়সাওয়াো বোক। দ্বকন্তু তাি বযাপালি খুব কম বোলকিই আগ্রহ আলি। 
 
আইদ্বিস িালে জ্বলে উ লো। 
 
–হয়লতা তাই দ্বকন্তু এ বাদ্বড়লত বস ববদ্বশ একটা আলস না। 
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–বভলবদ্বিোম বতামাি বযাপালি মাথা ঘামালবা না। দ্বকন্তু তুদ্বম আমাি আত্মীয়। তাই 
বতামালক আলে বথলক সাবধ্ান কলি দ্বদদ্বচ্ছ। জজণ বেলত থালকন, নতুবা মালক পদ্বিষ্কাি 
জানালত হলব, বতামাি বয়স কম, বতামাি সুখ-সুদ্ববধ্াি বযবস্থা বতা আমালকই কিলত 
হলব। আদ্বম চাই, তুদ্বম বতামাি জীবন সমূ্পণণ ভালব উপলভাে কলিা। 
 
–জজণ, তুদ্বম বভলবা না। আদ্বম তা কিদ্বি। 
 
পলি দ্বমলসস বড্রলকি সলে এযানথদ্বন ব্রাউলনি বযাপালি তাি কথা হলয়দ্বিে। দ্বকন্তু এমন 
কপাে খািাপ বয তখন েুদ্বসে তাি অকমণণয বিলেি তািবাতণা দ্বনলয় বযস্ত। দ্বভক্টি দ্বিলো 
মালয়ি বচালখি মদ্বণ। দুবণে মালয়ি মলনি ওপি বাি বাি চাপ সৃদ্বষ্ট কলি বস টাকা আদায় 
কলি দ্বনলতা। এবাি দ্বভক্টি দুলশা পাউন্ড পা ালত বলেলি। জীবন তাি দ্ববপন্ন। েুদ্বসে তাই 
কাঁদদ্বিে। 
 
এই টাকা না বপলে বস দ্বনিয়ই দ্বনলজলক গুদ্বে কিলব। 
 
-না, তা বস কিলব না। জজণ অনযমনস্কভালব কথাটা বেলো। 
 
–আমাি দ্বনলজি বিলেি স্বভাব আমাি খুব ভালো ভালব জানা আলি। তাই ভাবদ্বি আমাি 
বশয়ািগুলো দ্ববদ্বক্র কলি বদলবা। 
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 –বদলখা েুদ্বসে, জজণ বেলেন, তুদ্বম দু-একদ্বদন অলপক্ষা কলিা, ওখালন আমাি একজন 
বোক আলি। তাি মাধ্যলম আদ্বম বতামাি বিলেি প্রকৃত অবস্থা বজলন দ্বনদ্বচ্ছ। তলব আদ্বম 
বদ্বে দ্বক, তুদ্বম ওি স্বভাব পাল্টালত সাহাযয কলিা। ও দ্বনলজি অভাব দ্বনলজই বমটাক। 
 
েুদ্বসে একটু  ান্ডা হলো, তলব অন্তত পঞ্চাশ পাউন্ড পা ালত চাইলো বিলেি কালি। 
টাকাটা জজণ দ্বদলত চাইলেন, দ্বকন্তু দ্বভক্টি জানলব বয তাি মা বশয়াি দ্ববদ্বক্র কলি টাকা 
পাদ্ব লয়লি। 
 
-বস ত বতামাি পদ্বিবালিি বকউ নয়, তাহলে বতামাি অত দায় বকন? আইদ্বিস প্রশ্ন 
কিলো। 
 
-বিাজলমদ্বিি পদ্বিবাি মালন আমাি পদ্বিবাি। 
 
–সদ্বতয তুদ্বম কত মহান জজণ। আলবে জড়ালনা েোয় আইদ্বিস বেলেন। 
 
জজণ এখন ভাবলিন দ্বিও-দ্ব্ বজলনদ্বিওি বসই যুবকদ্বটলক দ্বনলয়। বয যুবক দ্ববলবকহীন, 
বকবে বাক চাতুলযণি কোলকৌশে িপ্ত কলিলি। 
 
আইদ্বিলসি কথা বভলব জজণ দ্ব ক কিলেন, েুদ্বসেলক ওি দাদ্বয়ত্ব পুলিাপুদ্বি দ্বনলত 
বেলেন। এযানথদ্বন ব্রাউলনি সলে তাি বনু্ধলত্বি ফোফলেি ওপি সতকণ নজি িাখা 
উদ্বচত। 
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বিাজলমদ্বিি মৃতুযি কলয়কদ্বদলনি মলধ্য জলজণি মলধ্য অলনক পদ্বিবতণন বদখা যায়। অলনক 
বযন বলয়স হলয় বেলি, বচহািায় একটা ভাদ্বিক্কী ভাব। এটাই স্বাভাদ্ববক দ্বকন্তু এই 
পদ্বিবতণন যখন স্বাভাদ্ববক সীমালিখা অদ্বতক্রম কলি তখন অলনযি কালি বসটা দ্বচন্তাি 
বযাপাি হলয় দাঁড়ায়। 
 
জলজণি সলে এযানথদ্বন ব্রাউলনি মতদ্ববলিাধ্ হওয়াি পি দ্বতদ্বন দ্বনলজলক আইদ্বিলসি কাি 
বথলক এদ্বড়লয় চেলত শুরু কিলেন। দ্ববনা প্রলয়াজলন িাদ্ব্রুলম দ্বেলয় বলস থাকলতন। 
তাি দৃদ্বষ্টলত উদাস ভাব, হতবুদ্বদ্ধ হলয় বেলিন এমন বোলিি। প্রশ্ন কলিও বকালনা উিি 
পানদ্বন আইদ্বিস। বকবে তাি দ্বদলক ফযাে ফযাে কলি তাদ্বকলয় থালকন। মলন হয় বকাথায় 
বযন তাি একটা আঘাত বেলেলি। 
 
দ্বদলন দ্বদলন জজণলক দুদ্বিন্তাগ্রস্ত মলন হলো। এ বযাপালি বকউ মাথা ঘামালেণা না। 
 
দ্বকিুদ্বদন পি হ াৎ একদ্বদন জজণ বেলেন, আইদ্বিস। বিাজলমদ্বি দ্বক বতামাি সলে ববদ্বশ 
কথাবাতণা বেলতা। 
 
প্রশ্ন শুলন আইদ্বিস অবাক হলেন, বকন জজণ। বিাট ববালনি সলে কথা বেলবন না বতা 
আি কাি সলে কথা বেলবন? 
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–ও দ্বক দ্বনলজি প্রসলে কথা বেলতা? না দ্বক ওি বনু্ধবান্ধবলদি কথাও বতামাি সলে 
আলোচনা কিলত? 
 
–দ্বতদ্বন ববদ্বশ কথা বেলতন না। তাি কাজ দ্বনলয় ববদ্বশিভাে সময় বযস্ত থাকলতন? 
 
বভলবদ্বিোম, বিাজলমদ্বি হয়লতা বতামালক দ্বকিু বলে থাকলব। 
 
এই ধ্িলনি নানা প্রশ্ন কিলতন জজণ। বযমন বিাজলমদ্বিি বকালনা ঘদ্বনষ্ঠ বনু্ধ দ্বিে দ্বকনা? 
তািা কািা? ওি বকালনা বোপন কথা বলেলি দ্বকনা ইতযাদ্বদ। 
 
–আচ্ছা আইদ্বিস, বিাজলমদ্বিি বকালনা শত্রু দ্বিে? সদ্বতযকালিি শত্রু? যাি কাি বথলক 
তাি ক্ষদ্বতি আশঙ্কা কিা বযলত পালি? হ াৎ একদ্বদন এই দ্ববস্ময়কি প্রশ্নটা কলি 
বসলেন জজণ। 
 
আইদ্বিলসি বচালখি চাউদ্বন বদলখ জজণ ঘাবলড় যান। 
 
আবাি কলয়কদ্বদন পি জজণ জানলত চাইলেন ফযািাল্লদি সলে বিাজলমদ্বিি বদখাসাক্ষাৎ 
হত দ্বকনা। 
 
–আচ্ছা, ফযািাল্লদি সম্বলন্ধ বতামাি দ্বদদ্বদ বতামালক দ্বকিু বলেদ্বিে? 
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না, মলন পলড় না। তলব িাজননদ্বতক আলোচনায় ওি খুব আগ্রহ বদখতাম। 
 
–হযাঁ, িাজননদ্বতলকি িা পযণন্ত জানলতা না। সুইজািেযালন্ড ফযািাল্লদি সলে আোপ 
হওয়াি পলি ও এ বযাপালি আগ্রহী হলয় ওল । 
 
…তলব ও দ্বিলো চাপা স্বভালবি শান্ত বমলয়। দ্বিলফলনি জনয বয বিাজলমদ্বি পােে দ্বিে, 
এ খবি আদ্বম অলনলকি কাি বথলক শুলনদ্বি। 
 
হলত পালি। 
 
–আচ্ছা, এযানথদ্বন ব্রাউনলক বদলখ বতামাি দ্বক মলন হয়? 
 
সুন্দি স্বভালবি বকতাদুিস্ত এক ভরলোক। 
 
–বস দ্বকলসি বযাবসা কলি জালনা? 
 
–না, বসটা জাদ্বন না। এটা বস আমালক বলেদ্বন। 
 
-আদ্বম জাদ্বন। জজণ বলেন। অস্ত্র উৎপাদনকািী বকালনা প্রদ্বতষ্ঠালনি সলে বস যুক্ত। েত 
বহমলন্ত ইউনাইলট্ আমণস দ্বেদ্বমল্লটি বচয়ািমযান দ্ব্উস ববদ্বিেি সলে তাি অলনক 
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টাকাি বযাবসাি একটা চুদ্বক্তপত্র সাক্ষদ্বিত হয়। এই এযানথদ্বন ব্রাউলনি মলধ্য অলনক 
সম্ভাবনা বদলখদ্বিলেন বিাজলমদ্বি। দ্বকন্তু 
 
জজণ বলে চেলেন, ওলদি পদ্বিচয় অল্প কলয়কদ্বদলনি। মালি মালি তািা নালচি আসলি 
বযলতা। বিাজলমদ্বি এই অল্প পদ্বিচলয়ি সূত্র ধ্লি বকন বয জন্মদ্বদলনি আসলি ওলক 
কামনা কলি দ্বিে বসটা আমাি কালি আজও িহসয বলে মলন হয়। 
 
চদ্বকলত বভলস উ লো বসই সন্ধযাি দৃশয আইদ্বিলসি বচালখি পদণায়। 
 
োলেমবালেণি বোে বটদ্ববে। দ্বমদ্বষ্ট নীোভ আলো, বাতালস ফুলেি েন্ধ। নালচি তালে 
তালে বাজনাি দ্বমদ্বষ্ট সুি। বটদ্ববলেি চািধ্ালি বলসদ্বিলেন সাতজন বোক। তাি পালশ 
বলসদ্বিে এযানথদ্বন ব্রাউন, বিাজলমদ্বি, দ্বিলফন ফযািাল্, রুথ বেদ্বসং, জজণ এবং জলজণি 
্ানদ্বদলক দ্বিলফন ফযািাল্ি স্ত্রী বেদ্ব্ আলেকজান্ডাি ফযািাল্। 
 
বসই পাদ্বটণ চোকােীন মািপলথ বিাজলমদ্বিনা না, আইদ্বিস বস কথা ভাবলত চায় না। 
 
-আইদ্বিস, ব্রাউনলক একদ্বদন বনশলভালজ আমন্ত্রণ জাদ্বনও, তাি সলে আবাি আদ্বম আোপ 
কিলত চাই। 
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খুশীলত আইদ্বিস োদ্বফলয় উ লেন। জজণ আবাি আলেি মলতা স্বাভাদ্ববক হলয় উল লিন। 
এযানথদ্বন বস আমন্ত্রণ গ্রহণ কলিদ্বিে দ্ব কই। দ্বকন্তু বযাবসাি কালজ তালক বাইলি চলে 
বযলত হয়। ফলে বস কথা িাখলত পালিদ্বন। 
 
একদ্বদন জুোই মালসি বশলষ জজণ একটা চমকপ্রদ খবি দ্বদলো আইদ্বিস আি েুদ্বসেলক। 
একটা বাদ্বড় দ্বতদ্বন দ্বকলনলিন। বয জায়োটা প্রায়িস নালম পদ্বিদ্বচত বসখালন। দশ একি 
জদ্বমি ওপি বাদ্বড়টা। বিাট-খালটা জদ্বজণয়ান হাউস। 
 
পুলিালনা বাদ্বড় আবাি নতুন কলি সাজালত হলব। দ্বমলসস বড্রক বেলেন। 
 
–ওদ্বদকটা বদখাি দাদ্বয়ত্ব রুলথি। ওি ওপি কাজ দ্বদলয় ভিসা কিা যায়। 
 
জলজণি অদ্বত দ্ববশ্বস্ত বসলক্রটাদ্বি হলো রুথ বেদ্বসং। রূলপ গুলণ চমৎকাি। হাসলত হাসলত 
সব সমসযা সহজ সিে ভালব সমাধ্ান কলি বফলে বস। জলজণি অদ্বফস চাোয় বস। 
অলনলকি ধ্ািণা জজণলকও বস চােনা কলি। তাি দ্বসদ্ধান্ত জজণলক মাথা নত কলি বমলন 
দ্বনলত হয়। আি রুথলক বদলখ মলন হয় বযন ওি বকালনা চাদ্বহদা বনই। 
 
–আচ্ছা জজণ, বসখালন বটদ্বনস বকাটণ আলি? 
 
-হযাঁ, েেফ দ্বেঙ্ক বথলক মাত্র িমাইে দূলি, সমুর মাত্র বচাে মাইলেি মলধ্য। তািাড়া 
বসখালন আমালদি প্রদ্বতলবশী দ্বহসালব যালদি পাদ্বচ্ছ– 
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-প্রদ্বতলবশী? আইদ্বিস কথাি মািখালন প্রশ্ন কিলেন। 
 
আইদ্বিলসি বচালখ বচাখ িাখলত পািলেন না জজণ। অনয দ্বদলক দৃদ্বষ্ট ঘুদ্বিলয় বেলেন–হযাঁ, 
মাত্র মাইে বদলড়ক দূলি, পাকণটা বপদ্বিলয় ফযািাল্লদি বাদ্বড়। 
 
আইদ্বিলসি বুিলত বদদ্বি হলো না বকন হ াৎ বোপলন জজণ সালসলে ঐ বাদ্বড়টা দ্বকভালব 
বপলেন। আসলে দ্বিলফন এবং সান্দ্রা ফযািাল্ি সলে ঘদ্বনষ্ঠ হওয়াি জনযই তালদি 
বাদ্বড়ি কািাকাদ্বি একটা বাদ্বড় দ্বতদ্বন দ্বকলনলিন। 
 
দ্বকন্তু এি কািণ দ্বক? 
 
তাহলে দ্বক জলজণি দ্ববশ্বাস দ্বিলফন আি বিাজলমদ্বিি মলধ্য বনু্ধত্ব িাড়া অনয বকালনা 
সম্পকণ দ্বিলো? বসই বোপন তথযটা জানাি জনযই বসখালন তাি যাওয়া? 
 
ইদাদ্বনং জজণলক বকমন সলন্দহজনক পুরুষ বলে মলন হলয়লি। 
 
ধ্ীলি ধ্ীলি জজণলক সলন্দহ বিালে ধ্িলো। তাি বদহ ও মলনি অবস্থাি অবনদ্বত ঘটলো। 
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আেলিি ববদ্বশি ভাে সময় তািা কাটালেন দ্বেটে পায়িলস। মস্ত বাদ্বড়টাি অদু্ভত 
দ্বনজণনতা আইদ্বিসলক দ্ববিক্ত কলি বতালে। সাজালনা বোিালনা, সুন্দি পদ্বিলবশ। তবু 
আইদ্বিলসি সহয হয় না। মালি মালি ভলয় বকঁলপ ওল ন দ্বতদ্বন। 
 
সপ্তালহি বশলষ বটদ্বনস বখো, ফযািাল্লদি বাদ্বড়লত বনশলভালজ দ্বনমন্ত্রণ িক্ষা কিলত 
যাওয়া এ বযন একলঘলয় হলয় দ্বেলয়দ্বিলো। বসখানকাি প্রদ্বতলবশীলদি সলে সান্দ্রাই 
পদ্বিচয় কদ্বিলয় বদন। দ্বকন্তু েুদ্বসে দ্ব্নাি পাদ্বটণ বা নাচ-োন পিন্দ কিলতন না। দ্বকন্তু 
তাি ব াঁলট হাদ্বসটুকু বেলে থাকলতা সবসময়। 
 
বক বেলত পালি দ্বতদ্বন তাি হাদ্বসি আড়ালে দ্বক অদ্বভসদ্বন্ধ েুদ্বকলয় বিলখলিন? দ্বতদ্বন বযন 
এক িহসযময় নািী। 
 
দ্বিলফন নাদ্বক িাজননদ্বতক কালজ বযস্ত। তাই তালক ববদ্বশ বদখা বযলতা না। দ্বকন্তু 
আইদ্বিলসি মলন হয়, দ্বতদ্বন ইলচ্ছ কলিই দ্বেটে প্রায়িলসি বাদ্বড়লত আসলিন না। 
 
এইভালব বকলট বেে বসলেম্বি মাস। দ্ব ক হলো নলভম্বলি তািা েন্ডলন দ্বফলি যালবন। 
 
ওখান বথলক চলে আসাি দ্ব ক আলেি দ্বদন, দ্ব ক িাত একটায় আইদ্বিলসি বচালখ সলব 
মাত্র ঘুম এলসলি এমন সময় দিজাি কড়া নাড়াি শব্দ। আইদ্বিস উল  দিজা খুলে 
দ্বদলেন। জজণ দাঁদ্বড়লয় আলিন। দ্বতদ্বন বয এখলনা ঘুলমালত যানদ্বন বসটা তাি বপাশাক 
বদলখই আইদ্বিস বুিলত পািলেন। ঘন ঘন দ্বনঃশ্বাস দ্বনলচ্ছন। মুলখি িঙ পালল্ট বেলি। 
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-আইদ্বিস, তুদ্বম আমাি িাদ্ব্রুলম এলসা। বতামাি সলে কথা আলি। আি একজলনি 
সলেও আমালক কথা বেলত হলব। 
 
তািা দুজলন িাদ্ব্রুলম এলস ঢুকলেন। জজণ দিজা বন্ধ কলি দ্বদলেন। জলজণি দ্বনলদণলশ 
তাি উলল্টাদ্বদলকি একটা বচয়ালি আইদ্বিস বসলেন। 
 
–দ্বক বযাপাি জজণ? আইদ্বিস আচমকা প্রশ্ন কিলো। বতামালক এত উলিদ্বজত বদখালচ্ছ 
বকন? 
 
আদ্বম আি একা একা ভাবলত পািদ্বি না। জজণ অস্পষ্ট কলণ্ঠ বেলত থালকন, বতামালকও 
বেলত হলব, তুদ্বম দ্বক ভাবলি–এটা দ্বক সম্ভব? 
 
–দ্বকন্তু জজণ, তুদ্বম দ্বক বেলত চাইলি, আদ্বম বতা বুিলত পািদ্বি না। 
 
জজণ দুহালত কপাে দ্বটলপ ধ্িলেন। 
 
–তুদ্বম বুিলত পািলিা, তাই না? তুদ্বম ওিকমভালব আমাি দ্বদলক তাদ্বকও না। আমাি 
ভীষণ ভয় কিলি, আইদ্বিস। বতামাি সাহাযয আমাি প্রলয়াজন। তুদ্বম দ্ববশ্বাস কলিা, আি 
একটু বদদ্বি হলে আদ্বম সদ্বতযই পােে হলয় যালবা। 
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বটদ্ববলেি ড্রয়াি খুলে দুদ্বট কােজ ববি কিলেন দ্বতদ্বন। এদ্বেলয় দ্বদলেন আইদ্বিলসি দ্বদলক। 
 
–পলড় বদলখা। 
 
দ্বচদ্ব লত নজি দ্বদলো আইদ্বিস। দ্বচদ্ব ি বক্তবয অদ্বত সহজ ও সিে। 
 
–তুদ্বম ভাবলিা, বতামাি স্ত্রী বিাজলমদ্বি আত্মহতযা কলিলি? না, বস খুন হলয়লি। 
 
দ্বিতীয় দ্বচদ্ব লতও ঐ একই বেখা। 
 
-দ্বচদ্ব গুলো দ্বতনমাস আলে বপলয় প্রথলম বকালনা গুরুত্ব দ্বদইদ্বন। জজণ বেলত থালকন। 
তািপি েভীি ভালব ভাবলত শুরু কদ্বি, বকন বিাজলমদ্বি আত্মহতযা কিলত যালব? 
 
–হয়লতা ইনফু্ললয়ঞ্জায় ভুলে তাি মন বভলঙ দ্বেলয়দ্বিে, নতুবা দ্বতদ্বন দ্বিলেন অসুখী? 
 
আইদ্বিলসি দ্বিতীয় মন্তবয জজণ বমলন দ্বনলেন সহজভালব–তা হলত পালি। তলব আমাি 
মলন হয় না, অসুখী দ্বিলো বলে বস আত্মহতযা কিলব। ও আমালক ভয় বদখালত পািলতা। 
তািপি যদ্বদ বাধ্া বপলতা তাহলে বতা অনয পথ ববলি দ্বনলত পািলতা, বযটা এখলনা 
আলি। 
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..আদ্বম অলনক কথা বভলবদ্বি। এি মলধ্য দ্বনিয়ই একটা িহসয েুদ্বকলয় আলি। তাই বতা 
বতামাি কালি বিাজলমদ্বি সম্পলকণ নানািকম প্রশ্ন কিদ্বি। যাই বহাক, বয-ই ওলক খুন 
করুক না বকন, খুলনি উলেশয দ্বক দ্বিে তাি। 
 
–জজণ, তুদ্বম দ্বক পােে হলে– 
 
-না, না, আইদ্বিস, আমালক এই প্রলশ্নি উিি খুঁলজ ববি কিলত হলব। বতামালকও এ 
বযাপালি ভাবলত হলব, আইদ্বিস। ফলে কাজটা আমাি এদ্বেলয় যালব আলিা। বাি বাি 
বসই অদ্বভশপ্ত িাতটাি কথা স্মিণ কলিা। তুদ্বম ওি কািাকাদ্বি দ্বিলে, বিাজলমদ্বিি খুনী 
দ্বনিয়ই ওি আলশপালশ বকাথাও থাকলবন। তুদ্বম দ্বনিয়ই খুনীলক বদলখ থাকলব? 
 
বসই দৃশযটা আইদ্বিলসি দ্বনিয়ই মলন আলি। স্বল্প নীোভ আলোি স্বপ্নময় পদ্বিলবলশ 
বাজনাি তালে তালে ড্রালমি আওয়াজ। একসময় বিাজলমদ্বি বটদ্ববলেি ওপি িঁুলক 
পড়লেন। মুলখি িঙ পালল্ট নীে হলয় দ্বেলয়দ্বিে। 
 
আইদ্বিস বকঁলপ ওল । 
 
বিাজলমদ্বি এক সৃ্মদ্বত, বড় মমণাদ্বন্তক সৃ্মদ্বত। 
 
. 
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রুথ বেদ্বসং 
 
১.২ 
 
 কালজি অবসলি রুথ বেদ্বসং ভাবদ্বিে তাি বলসি স্ত্রী বিাজলমদ্বি বািটলনি কথা। 
 
বিাজলমদ্বিলক খুব একটা পিন্দ কিলতা না বস। তাি সম্বলন্ধ দ্ববলশষ দ্বকিু বস জানলতা 
না। দ্বভক্টি বড্রক তালক অলনক দ্বকিু জানায় ওি সম্বলন্ধ। 
 
জজণ বািটলনি ওপি তাি আনুেতয কখলনা দ্বশদ্বথে হয়দ্বন। যখন বস জলজণি কালি 
চাকদ্বিলত আলস তখন তাি বয়স মাত্র বতইশ বিি। জলজণি দাদ্বয়ত্ব বনওয়া তাি একান্ত 
প্রলয়াজন। বসই বথলক রুথ বসই ভাি বহন কলি চলেলি। রুলথি উপদ্বস্থদ্বত জলজণি পিন্দ 
হলতা। তাি সব কাজই দ্বনভুণে বলে মলন হলতা জলজণি। জজণ তাি বযদ্বক্তেত বযাপালিও 
িলথি ওপি দ্বনভণিশীে দ্বিলেন। 
 
কখলনা কখলনা জজণ বযদ্বক্তেত সমসযা দ্বনলয় রুলখি সলে আলোচনা কিলতন। রুথ মন 
দ্বদলয় শুলন তাি সমাধ্ান কলি দ্বদলতা। প্রলয়াজলন উপলদশ দ্বদলতা। বিাজলমদ্বিি সলে 
জলজণি দ্ববলয়টা মন বথলক বমলন সায় না দ্বদলেও বমলন বনয় বশষ পযণন্ত। 
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ধ্ীলি ধ্ীলি রুথ বািটন ফযাদ্বমদ্বেলত দ্বনলজি আদ্বধ্পতয দ্ববস্তাি কিলো। সকলেি তালক 
পিন্দ। এখন রুলথি বলয়স ঊনদ্বত্রশ। দ্বকন্তু বস আলেি মলতা পূণণ যুবতী উজ্জ্বে এবং 
ভাস্বি। 
 
দ্ববলয়ি পি আনন্দমুখি দ্বদনগুদ্বেি কথা রুলথি অজানা নয়। বযমন অজানা নয় 
পিবতণীকালে তাি অনযমনস্ক হলয় যাওয়াি কথা। 
 
দ্বকন্তু জলজণি অনযমনস্কতাি কািণ তাি জানা দ্বিে না। 
 
একদ্বদন দ্বভক্টি বড্রলকি কথা জজণ তালক বেলেন। 
 
-রুথ আমাি হলয় বতামালক একটা অদ্বপ্রয় কাজ কিলত হলব। 
 
 রুথ বচাখ তুলে তাদ্বকলয়দ্বিে। 
 
–আমালদি পদ্বিবালি একটা োধ্া আলি। বস হলো আমাি স্ত্রীি দ্বপসতুলতা ভাই। বস 
একটা অকােকুষ্মাি। ইদ্বতমলধ্য বস তাি মালয়ি বশয়াি দ্বকিু ববনালম দ্ববদ্বক্র কলি 
দ্বদলয়লি। এইভালব তাি মালক প্রায় বশষ কলি দ্বদলয়লি। বস এখন ববকাি উলেশযহীন 
ভালব পাদ্বেলয় ববড়ালচ্ছ। 
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…এখন বস েন্ডলন। আমাি স্ত্রীলক টাকাি জনয দ্বচদ্ব  পাদ্ব লয় ভীষণ জ্বাোতন কলি। 
কথাবাতণায় বস বচাস্ত। আদ্বম ওি অনযায় জুেুম আি সহয কিলত পািদ্বি না। তাই আজ 
ববো বালিাটাি সময় ওলক বহালটলে আসলত বলেদ্বি। আদ্বম চাই, তুদ্বম আমাি হলয় ওি 
সলে বমাকাদ্ববো কলিা। 
 
–দ্বকন্তু এখন তাি চাদ্বহদা দ্বক? রুথ এই ধ্িলনি চদ্বিত্র বমালটও পিন্দ কলি না। 
 
-নেদ একলশা পাউন্ড ও বুলয়ে এয়ািলস যাওয়াি জনয একটা দ্বটদ্বকট। জাহালজ ও াি 
সময় তালক টাকাটা দ্বদলত হলব। 
 
তাি মালন আপদ্বন সমূ্পণণ দ্বনদ্বিত হলত চান বয বস জাহালজ উ লো দ্বকনা, তাই বতা? 
 
-হযাঁ, তুদ্বম আমাি উলেশয বুিলত বপলিলি বদখদ্বি। জজণ বেলেন, বিলেটাি নাম দ্বভক্টি 
বড্রক, দ্ব কানা রুপাটণ িালসে বস্কায়াি। তাি নালম দ্বক্রলিাপস জাহালজি দ্বটদ্বকট কাটা 
আলি। আোমী কাে দ্বটেবাদ্বড় বথলক জাহাজ িাড়লি। 
 
জাহালজি দ্বচদ্বকটটা হালত দ্বনলয় রুথ তাি হাত বযালে ঢুদ্বকলয় িাখলো। 
 
–দ্বপ্রয় রুথ, বতামাি ওপি সমূ্পণণ দ্বনভণি কদ্বি আদ্বম। জজণ বেলেন, তুদ্বম জালনা না রুথ, 
তুদ্বম আমাি কত দ্বপ্রয়। 
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রুথ তাি আনন্দ ঢাকলত বহলস উ লো–আপদ্বন এইসব সুন্দি সুন্দি কথা বলে আমালক 
বদখদ্বি নষ্ট কলি বদলবন। 
 
-না না, রুথ আমালক তুদ্বম বেলত দাও। তুদ্বম আমাি বযাবসা প্রদ্বতষ্ঠালনি একজন দ্ববলশষ 
অংশীদাি। বতামালক িাড়া আমাি জীবন অদ্বচন্তযনীয়। 
 
তাি কথাি উষ্ণ আলবশ িদ্বড়লয় পলড় রুলথি সবণালে। 
 
দ্ব ক সমলয় বস রুপাটণ বহালটলে এলস বপৌঁিালো। 
 
দ্বভক্টিলক বদলখ তাি মলন হলো, বমকী বযদ্বক্তত্বসবণস্ব একদ্বট বোক। তলব িীদ্বতমলতা 
আকষণণীয়। রুথ তালক ববদ্বশ প্রশ্রয় বদয় না, পালি বস ভাবালবলে অদ্বভভূত হলয় পলড়। 
 
জলজণি গুপ্তচি? দ্বকন্তু আপনাি বদখা বপলয় আদ্বম দ্বনলজলক বসৌভােযবান মলন কিদ্বি। 
দ্বভক্টি তালক দ্বচি সম্ভাষণ জানায়। 
 
জলজণি শলতণি কথা রুথ তালক জানায়। অতযন্ত দ্ববনলয়ি সলে দ্বভক্টি সব শতণ বমলন 
দ্বনলত িাজী হলয় বেে। 
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সুন্দিী দ্বপসতুলতা ববান আইদ্বিসলক স্পশণ না কিা, সুলযােয দ্বপসতুলতা ভদ্বগ্নপদ্বত জজণলক 
বকালনা বযাপালি দ্ববিক্ত না কলি, আদ্বম সব বমলন দ্বনদ্বচ্ছ। সান দ্বক্রলিাপলে বস আমালক 
দ্ববদায় জানালত আসলি। দ্বপ্রয় দ্বমস বেদ্বসং আপদ্বন? 
 
আলবলে দ্বভক্টলিি কণ্ঠস্বি ধ্ীলি ধ্ীলি োঢ় হলয় আলস, বস ভালো কলিই জালন বমলয়লদি 
কালি বস দারুণ ভালব আকষণণীয়। 
 
–আচ্ছা দ্বমস বেদ্বসং, বািটন আপনালক িাড়া এক পাও এলোলত পালি না, তাই না? 
আদ্বম সব দ্বকিু জাদ্বন। বিাজলমদ্বি আমালক বলেলি। দ্বভক্টি হালস 
 
-বিাজলমদ্বি? 
 
–এই পযণন্ত থাক। বিাজলমদ্বি খুব ভালো বমলয়। অতযন্ত সহানুভূদ্বতশীে দ্বতদ্বন। 
ইদ্বতমলধ্যএকলশা পাউন্ড তাি কাি বথলক বপলয় বেদ্বি আদ্বম। 
 
–আপদ্বন 
 
দ্বভক্টি হাসলত থালক। মলন হয় ওি হাদ্বসটা সংক্রামক। রুথ বেদ্বসংও হাসলত থালক। 
 
–এ আপনাি খুব অনযায়, দ্বমঃ বড্রক। আপনাি েজ্জা হওয়া উদ্বচত। 
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-েজ্জা? আদ্বম আপনাি কথাি প্রদ্বতবাদ কিদ্বি? দ্বমস বেদ্বসং। আপদ্বন জালনন না, আদ্বম 
কলতা খািাপ একজন দুনণীদ্বত পিায়ণ বোক, বকন আদ্বম খািাপ হোম আপনালক বসটা 
বেলত চাই। 
 
-বকন? রুথ বকৌতূহেী হলয় বেলো। 
 
-জীবলন আদ্বম অলনক উপলভাে কলিদ্বি। ভালো দ্বদকটাও আদ্বম বদলখদ্বি। দ্বভক্টি আপন 
মলন বলে চলে। অলনক বদশ আদ্বম ঘুলিদ্বি। একসময় আদ্বম দ্বিোম অদ্বভলনতা, 
বিািকীপাি, বিলস্তািাঁি ওলয়টাি, মােবাহী বপাটণাি, সাকণালস অংশ বনওয়া। আলমদ্বিকাি 
বপ্রদ্বসল্লিি পলদ প্রদ্বতিদ্বিতা কলিদ্বি একসময়। দ্বকিুদ্বদন বজলে কাদ্বটলয়দ্বি। দ্বকন্তু 
একদ্বদলনি জনয সৎ হওয়াি বচষ্টা কদ্বিদ্বন এবং আমাি দ্বনলজি পলথ কখলনা চদ্বেদ্বন। এই 
দুলটালক আমাি জীবন বথলক বাদ দ্বদলয় দ্বদলয়দ্বি। 
 
দ্বভক্টি রুলথি দ্বদলক তাদ্বকলয় হাসলো। তাি সলম্মাহন শদ্বক্তি কালি রুলথি প্রদ্বতবাদ 
কিাি ইচ্ছাশদ্বক্ত বহলি বেে। 
 
দ্বমস বেদ্বসং, আপনাি বচালখ ঐ সিে চাহদ্বন মানায় না। আপদ্বন অদ্বফলসি বসলক দ্ববলয় 
কিা বমলয়লদি পযণালয় আলিন। সাফেয আপনাি অন্ধ প্রতযাশা। বিাজলমদ্বিলক দ্ববলয় না 
কলি জলজণি উদ্বচত দ্বিলো আপনালক দ্ববলয় কিা। 
 
–আপদ্বন আমালক অপমান কিলিন? 
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—না, বমালটও না। বিাজলমদ্বি বযমন স্বলেণি মলতা সুন্দিী বতমদ্বন খিলোলসি মলতা 
ববাকা, ওলক ভালোবাসা যায়, দ্বকন্তু বস ভালোবাসালক জদ্বড়লয় থাকা যায় না। দ্বকন্তু 
আপদ্বন তাি দ্ববপিীত। আপনাি বপ্রলম বয পুরুষ পড়লব বস বকালনাদ্বদন ভালোবাসায় 
ক্লাদ্বন্ত অনুভব কিলব না। 
 
-দ্বকন্তু আমাি বপ্রলম দ্বতদ্বন পড়লবন না। 
 
–জজণ আপনাি বপ্রলম পলড়দ্বন? দ্বনলজলক আপদ্বন ববাকা বানাবাি বচষ্টা কিলবন না, রুথ। 
বিাজলমদ্বিি বকালনা অঘটন ঘটলে জজণ আপনালক দ্ববলয় কিলতন। 
 
রুথ মলন মলন ভালব, তাি সূত্রপাত হলয় বেলি ইদ্বতমলধ্য। 
 
তীক্ষ্ণ দৃদ্বষ্টলত রুলথি দ্বদলক তাকালো দ্বভক্টি–আপদ্বন একথা খুব ভালো ভালবই জালনন। 
শান্ত েোয় বেলত থালক, আদ্বম আপনাি ভালো কামনা কদ্বি। দ্বনলজি ওপি আলিা 
দ্ববশ্বাস িাখুন। জজণলক চাপ দ্বদন। 
 
দ্বভক্টি, আসে কথাই বলেলি। কথ ভালব। মািখালন বিাজলমদ্বি না থাকলে এতদ্বদলন বস 
জজণলক দ্ববলয় কিলতা। তাি আলিা কালি আসলত পািলতা। তাি ভালো মন্দ বদখলত 
পািলতা। 
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এইভালবই শুরু হলো ঘটনা। দ্বভক্টলিি সলে বদখা হওয়াি পি বযাপািটা আলিা দ্রুত 
েদ্বতলত এদ্বেলয় চেলো। রুথ অদ্বফলস দ্বফলি এলো, তাি মলধ্য বয পদ্বিবতণন ঘলটলি বসটা 
বকউ েক্ষয কিলো না। 
 
একটু পলিই বিাজলমদ্বি বফান কিলেন–রুথ, জালনা, কলণণে বিস আমাি পাদ্বটণলত আসলত 
পািলবন না বটদ্বেগ্রাম কলি জাদ্বনলয় দ্বদলয়লিন। ওি পদ্বিবলতণ কালক দ্বনমন্ত্রণ কিা যায় 
বসটা তুদ্বম জলজণি কাি বথলক বজলন নাও। আসলে আমালদি এখালন একজনলক 
দিকাি। আদ্বম বভলব পাদ্বচ্ছ না, বসই একজন বক হলত পালি। 
 
-বকন, ঐ একজন বতা আদ্বম হলত পাদ্বি। আমালক আপদ্বন দয়া কলি ঐ পাদ্বটণলত থাকলত 
বলেলিন। 
 
–ও হযাঁ, ভুলেই দ্বেলয়দ্বিোম। 
 
বিাজলমদ্বি উচ্ছ্বালস বফলট পলড়ন। এদ্বদলক রুলথি বচায়াে শক্ত হলয় ওল । বিাজলমদ্বি যা 
বদখলত বপলেন না। 
 
বিাজলমদ্বিলক বস এলকবালিই পিন্দ কলি না। দ্বতদ্বন ধ্নী, সুন্দিী, অমলনালযােী এবং 
বুদ্বদ্ধহীন। জলজণি স্ত্রী হওয়াি এলকবালি অনুপযুক্ত। 
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বসদ্বদন অপিালে বিাজলমদ্বি বািটনলক বস ঘৃণা কিলত শুরু কলিদ্বিে। আজ এক বিি 
পলিও বসই মলনাভাব অটুট আলি। বসই নলভম্বলিি দ্বদনগুলোি কথা রুথ ইচ্ছা কলি 
ভাবলত োেলো। 
 
পিদ্বদন সকালে সাম দ্বক্রলিািাে জাহাজ িাড়াি খবি বপলয় জজণ হাঁফ বিলড় বাঁচলেন– 
তাহলে বশষ পযণন্ত জাহালজ উল লি বস? 
 
–হযাঁ। 
 
–রুথ, তাি সম্বলন্ধ বতামাি দ্বক ধ্ািণা? 
 
ইলচ্ছ কলি রুথ দ্বনরুিাপ েোয় উিি বদয়, আদ্বম যা বভলবদ্বিোম তাি বচলয় অলনক 
ববদ্বশ। দুবণে মলনি বনাক বস। 
 
দ্বকন্তু তাি বুলকি বভতি তখন অবযক্ত যন্ত্রণায় বফলট পড়দ্বিে। কান্না জড়ালনা েোয় 
দ্বনলজই বলে ওল –আপদ্বন বকন আমালক ওি কালি পা ালেন? েতকাে বথলক আদ্বম বয 
অনয মানুষ হলয় দ্বেলয়দ্বি। আপদ্বন জালনন না, দ্বক দারুণ দ্ববপজ্জনক হলয় উল দ্বি আদ্বম? 
বকউ জালন না, আদ্বম এখন দ্বক কিলত পাদ্বি? 
 
মুলখ বস দ্বকিু প্রকাশ কিলো না। 
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বিাজলমদ্বিি জন্মদ্বদলনি কালজ সবাই বযস্ত। আয়নায় দ্বনলজি মুখ বদলখ রুথ চমলক 
উ লো। অনয এক মুখ। থমথলম দৃঢ়তাি িাপ বসই মুলখ স্পষ্ট। সদ্বতযই তাি দয়ামায়া 
বলে দ্বকিু বনই। বিাজলমদ্বিি কাঁপা কাঁপা ব াঁট, নীে বচালখি দ্বদলক তাদ্বকলয় তাি একটুও 
মায়া হলো না। 
 
এোলিা মাস পলি, বসই কথা ভাবলত বলস বস শদ্বঙ্কত হলো। 
 
. 
 
এযানথদ্বন ব্রাউন 
 
১.৩ 
 
 বিাজলমদ্বি বািটলনি কথা মলন কিলত দ্বেলয় এযানথদ্বন ব্রাউন ভুরু বকাঁচকায়। 
 
বস প্রচি ভালব বিাজলমদ্বিি বপ্রলম পলড় যায়। তাি সলে বয বস দ্বমলশদ্বিে বসজনয বস 
অনুতপ্ত। দ্বকন্তু বসই ঘটনাি বজি বয আজও তালক টানলত হলব বসটা বক জানলতা? 
 
আজ ভাবলত আিযণ োলে, বসই সব দ্বদনগুদ্বেি কথা, স্বপ্নমধু্ি দ্বদন অলনযি ঈষণা 
জাোলনা দ্বদন। তালক দ্বনলয় বযখালন বস বেলি, তাি ভক্তিা তাি দ্বদলক অবাক বচালখ 
তাদ্বকলয় বথলকলি। ওিা পিস্পলিি সে বপলয় ধ্নয হলয়দ্বিে একদ্বদন। সেীলতি প্রলয়াজন 
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হলতা না, বিাজলমদ্বিি পালয়ি িলন্দ একটা অদু্ভত বযঞ্জনা এলন দ্বদলতা, তাি পালয়ি সলে 
তাে বিলখ নাচলতা এযানথদ্বন। 
 
আজ একটা কথা বভলব এযানথদ্বন ঈশ্বিলক ধ্নযবাদ জানায়। বিাজলমদ্বিি সলে তাি দ্ববলয় 
হয়দ্বন, তাি ভােয ভালো। তাহলে দ্বক বয হাে হলতা, বক জালন। তালক বস দ্ববলয় কলিদ্বন 
বলট, দ্বকন্তু তাি বপ্রলম পলড়দ্বিে বস এটা বতা অস্বীকাি কিা যায় না। 
 
তাি নাচ বদখা, তালক বটদ্বেলফান কিা, তাি সলে ববড়ালত যাওয়া, নাচা টযাদ্বেলত তাি 
ফুলেি মলতা নিম ব াঁলট ব াঁট োোলনা, বসই অদ্বভশপ্ত দ্বদনদ্বটি আলে বস দ্বক একটুও 
বটি বপলয়দ্বিে বয তাি বপিলন এভালব িুলট ববড়ালনা দ্বনলজলক মুলখি পযণালয় বফো িাড়া 
আি দ্বকিু ভাবা যায় না। 
 
এযানথদ্বনি আজও স্পষ্ট মলন পলড়, বসদ্বদন দ্বকিকম অদু্ভত বচালখ তাদ্বকলয়দ্বিলেন 
বিাজলমদ্বি। এলোলমলো চুে কালনি দুপালশ িড়ালনা। নীে বচালখি বভতি দ্বদলয় ববাকা 
ববাকা চাউদ্বন। োে নিম ব াঁলটি স্পশণ। 
 
বিাজলমদ্বিি ্ালক ইশ হয় এযানথদ্বনি। 
 
–আমাি প্রদ্বত আপনাি বদখদ্বি দারুণ বমাহ। 
 
–হযাঁ, নামটা বয খুব সুন্দি। 
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 তািপি হ াৎ দ্ববনা বমলঘ বজ্রপালতি মত একটা কথা বশানালো বিাজলমদ্বি। 
 
টদ্বম বমালিদ্বেি বথলকও চমৎকাি। 
 
এযানথদ্বন ববশ দ্বকিুক্ষণ সময় দ্বনলজি কানলক দ্ববশ্বাস কিলত পালি না। এ বযন অদ্ববশ্বাসয 
অসম্ভব। 
 
বিাজলমদ্বিি হাত বচলপ ধ্লি ককণশ েোয় বস বেলো–আপদ্বন ঐ নাম বকাথা বথলক 
শুনলেন? 
 
অদু্ভত কথাদ্বট শুলন বিাজলমদ্বি হাসলত থালকন। ওঁি হাদ্বস বদলখ এযানথদ্বনি ো-দ্বপদ্বি জ্বলে 
যায়। 
 
-বিাজলমদ্বি, বযাপািটা সাধ্ািণ নয়। আদ্বম জানলত চাই, তাি নাম দ্বক? 
 
দ্বভক্টি বড্রক, আমাি দ্বপসতুলতা ভাই বলেলি। 
 
 –ঐ নালম কালিা সলে আমাি আোপ বনই। 
 
–হয়লতা, আসে নাম বস বতামাি কালি বচলপ বিলখলি। 
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–তাই বুদ্বি? ধ্ীলি ধ্ীলি এযানথদ্বনি মলন পলড়, হা, বজেহাজলত। 
 
-আদ্বম একদ্বদন দ্বভক্টিলক বলেদ্বিোম, তুদ্বম একটা অপদাথণ। বসকথা অবশয বস োলয় 
মালখ না। উলল্ট আমালক বেলো, তুদ্বম দ্বক দ্বনলজি সম্বলন্ধ সলচতন? এক প্রাক্তন বজে 
ঘুঘুি সলে বতামালক বসদ্বদন নাচলত বদখোম। বতামাি যত বিলে বনু্ধ আলি তালদি মলধ্য 
বস অনযতম তাই না? শুলনদ্বি, বস দ্বনলজলক এযানথদ্বন ব্রাউন নালম পদ্বিচয় বদয়, দ্বকন্তু তাি 
একটা কুখযাত নাম আলি টদ্বম বমালিদ্বে। 
 
-দ্বভক্টি বড্রক আমাি বিাটলবোি বনু্ধ। আমিা দুজন বজে বফিত বনু্ধ। আমিা দুজলন 
একসলে থাকলত চাই। 
 
েতকােই বস জাহালজি দ্বটদ্বকট বকলট দদ্বক্ষণ আলমদ্বিকায় িওনা হলয়লি। বিাজলমদ্বি 
মাথা বনলড় বলেন। 
 
একটা েভীি দ্বনঃশ্বাস বফলে এযানথদ্বনবলে, তাহলে তুদ্বম একমাত্র আমাি বোপন 
অপিালধ্ি কথা জালনা। 
 
–বস কথা আদ্বম বতামালক বেলত বাধ্য নই। 
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-বদখ বিাজলমদ্বি, তুদ্বম বতামাি জীবন দ্বনলয় দ্বিদ্বনদ্বমদ্বন বখেলি। শাসলনি ভদ্বেলত এযানথদ্বন 
বেলো, তুদ্বম জালনা বয বমলয়লদি জীবলন রূপ হলো আসে সম্পদ। বসই সম্পদ যদ্বদ 
বতামাি নষ্ট হলয় যায়, বীভৎস হলয় যায় বতামাি মুখশ্রী, তাহলে তুদ্বম দ্বক পুরুষলদি 
জেলত  াই পালব? তুদ্বম বভলবা না, দ্বসলনমা েলল্প এিকম ঘটনা বকবে ঘলট থালক। 
বাস্তলবও ঘলট, এটা বখয়াে বিলখা। 
 
তলব দ্বতদ্বন বতা মুখ বন্ধ কলি থাকবাি মলতা মদ্বহো নন। এযানথদ্বন তাই প্রসে পাল্টাবাি 
জনয বলে, টদ্বম বমালিদ্বেি নাম বয তুদ্বম শুলনলিা, বসটা তুদ্বম ভুলে যাও, বুিলে? 
 
তুদ্বম দ্বক জালনা না, আমাি মনটা কত উদাি। একজন আসামীি সলে আদ্বম বয 
বমোলমশা কিদ্বি, এি মলধ্য একটা উলিজনা অনুভব কদ্বি আদ্বম। এলত বতামাি েজ্জা 
পাওয়া উদ্বচত নয়। 
 
দ্বক অপদাথণ। োধ্াি মলতা কথা বলে। তািপি বথলক এযানথদ্বনি বকবে মলন হলয়লি, 
তাি জীবলনি পৃষ্ঠা বথলক বিাজলমদ্বিি নাম বকলট বদলব। এ ধ্িলনি মদ্বহোি ওপি 
ভিসা িাখা যায় না। 
 
দ্বফক দ্বফক কলি হাসদ্বিলেন বিাজলমদ্বি–অত বক্ষলপ বযও না। আোমী সপ্তালহ জযালেি 
নাচ বদখলত দ্বনলয় বযও। কথাটা মলন থালক বযন। 
 
-আদ্বম বাইলি যাদ্বচ্ছ। এখালন থাকদ্বি না। 
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–বযখালন খুশী যাও। দ্বকন্তু আমাি জন্মদ্বদলনি পাদ্বটণলত বতামাি আসা আদ্বম কামনা কদ্বি। 
তুদ্বম ওিকমভালব বলো না। বিাজলমদ্বি বেলত থালকন। তুদ্বম বতা জালনা ইনফু্ললয়ঞ্জা 
আমালক বদলহি ও মলনি দ্বদক বথলক কতখাদ্বন দুবণে কলি দ্বদলয়লি। এ অবস্থায় বতামাি 
কাি বথলক আদ্বম বযথা বপলত চাই না। বতামালক আসলত হলবই। 
 
ঐ মুহূলতণ বিাজলমদ্বিি জীবন বথলক সলি পড়া-উদ্বচত দ্বিলো এযানথদ্বনি। 
 
দ্বকন্তু তাি পদ্বিবলতণ 
 
বখাো দিজা দ্বদলয় তাি বচাখ চলে বেে দ্বসঁদ্বড় ববলয় উ লত থাকা আইদ্বিলসি দ্বদলক। 
বিাজলমদ্বিি মলতা সুন্দিী না হলেও চাদ্বিদ্বত্রক ও মানদ্বসক দৃঢ়তা অলনক ববদ্বশ। 
 
বসই মুহূলতণ দ্বনলজলক দ্বধ্ক্কাি দ্বদলত ইলচ্ছ হলো, ঘৃণা কিলত ইলচ্ছ হলো, বিাজলমদ্বিি 
বপ্রলম পড়াি জনয। 
 
আইদ্বিসলক বদখা মাত্র তাি সমস্ত দ্বকিু বকমন তােলোে পাদ্বকলয় বেে। 
 
 দ্বনলজি মত পদ্বিবতণলনি সলে সলে দ্বনলজলক সমূ্পণণ পালল্ট বফেেে এযানথদ্বন ব্রাউন। 
বস তখন অনয মানুষ অনয মন দ্বনলয় হাদ্বজি হলো বিাজলমদ্বিি সামলন। 
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. 
 
দ্বিলফন ফযািাল্ 
 
১.৪ 
 
 দ্বিলফন ফযািাল্ি বসই অদ্ববশ্বাসী মন আজও দ্ববহ্বে কলি বতালে বিাজলমদ্বিি কথা 
ভাবলত বসলে। বাি বাি বচালখি সামলন বভলস ওল  বসই বিলস্তািাঁি প্রথম দৃশযটা। 
 
এক অদু্ভত আচ্ছন্নতা তালক মলন কদ্বিলয় বদয় তাি জীবলনি অতীতলক। জীবন তাি দুদ্বট 
ভালে দ্ববভক্ত। বড় অংলশ আলি দ্বস্থি মদ্বস্তষ্কসম্পন্ন একজন মানুলষি আশা-আকক্ষা, 
উন্নদ্বতি নাসনা–অনযদ্বট বমরুদিহীন, অনুভূদ্বতশূনয জীবন। 
 
মাত্র সাত বিি বয়লস বস বজলন দ্বেলয়দ্বিে তাি কপালেি বেখা বকউ মুলি বফেলত 
পািলব না। বসই বেখা ফুদ্বটলয় বতাোি জনয প্রলয়াজন সৎ ইচ্ছা ও মলনি বজাি। 
অদ্বভভাবকলদি িািা তাি বকালনা উপকাি হলব না। দ্বনলজি ভদ্ববষযৎ দ্বনলজলকই েলড় 
তুেলত হলব। এটা বস ঐ বয়লসই উপেদ্বি কিলত বপলিদ্বিে। 
 
এই দৃঢ় মলনাভাব দ্বনলয় দ্বিলফন দ্বনলজি জীবন সুচারুরূলপ দ্বচত্রাদ্বয়ত কলিদ্বিে। বস 
একটু বতাতো দ্বিে। তাই প্রথলমই বস আন্তদ্বিক বচষ্টাি ফলে স্বাভাদ্ববকভালব কথা বো 
দ্বশখলো। বেখা পড়ায় ভালো দ্বিে। স্কোিদ্বশপ বপলত তাি খুব ববদ্বশ বদদ্বি হয়দ্বন। 
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মাত্র বাইশ বিি বয়লস অেলফা্ণ বথলক দ্ব্দ্বগ্র দ্বনলয় সসম্মালন ববদ্বিলয় এলো দ্বিলফন। 
হলয় উ লো একজন নামকিা বেখক ও সুবক্তা। স্বাভাদ্ববক জড়তা কাদ্বটলয় উল  
বনু্ধবান্ধবলদি সলে বমোলমশা কিাি প্রবণতা জালে তাি মলধ্য। পিবতণীকালে িাজনীদ্বত 
তালক ভীষণভালব আকষণণ কিলো। বেবাি পাদ্বটণলত বযাে দ্বদে। দ্বকিুদ্বদলনি মলধ্য 
দ্বনলজলক প্রদ্বতভাবান যুবক দ্বহসালব দ্বচদ্বেত কিলো। 
 
কনজািলভদ্বটভ পাদ্বটণ তখন দ্বিলফনলক বেবাি পাদ্বটণি একটা শক্ত ঘাঁদ্বট বথলক তালদি 
প্রাথণী মলনানীত কলি। জয়ী হলয় হাউস অব কমলেি আসলন বসলো। বসই বথলক তাি 
িাজননদ্বতক জীবন শুরু হয়। জনসাধ্ািণলক দ্বনয়ন্ত্রণ কিাি একটা অদু্ভত ক্ষমতা তাি 
মলধ্য দ্বিলো। কখন তালদি বতাষালমাদ কিলত হয়, কখন তালদি দ্ববপলক্ষ বযলত হয় বস 
সম্পলকণ বস দ্বিে সলচতন। কযাদ্ববলনলট তালক প্রলবশ কিলতই হলব এই দ্বিে তাি 
প্রদ্বতজ্ঞা। 
 
দ্ববলয় কিা তাি এখনও হলয় ওল দ্বন। বস বযাপালি খুব কমই দ্বচন্তা কলিলি। তলব এমন 
একজন জীবনসদ্বেনী তাি চাই, বয হলব সুন্দিী। তাি সলে কালজ সহলযাদ্বেতা কিলব। 
তাি সুখ-দুঃলখ সমান অংশীদাি হলব, খুশী মলন তাি সন্তানলদি প্রদ্বতপােন কিলব। 
বসই নািী তাি সাফলেয বযমন েদ্ববণত হলব বতমদ্বন বযথণতায় সমলবদনা জানালত এদ্বেলয় 
আসলব তাি হৃদলয়ি সব অনুভূদ্বত উজাড় কলি দ্বদলয়। 
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বসদ্বদন দ্বক্ািদ্বমনিাি হওয়ালত এক দ্ববিাট অভযথণনা সভাি আলয়াজন হলো। দ্বিলফনও 
ওখালন অদ্বতদ্বথ দ্বহসালব উপদ্বস্থত দ্বিলো। 
 
ইংেলন্ড দ্বক্ািদ্বমনিাি দারুণ প্রভাবশােী। ে্ণ দ্বক্ািদ্বমনিালিি বচহািায় িীদ্বতমলতা 
িাজকীয়, দীঘণলদহী সুপদ্বিদ্বচত। এককথায় সবাই তালক বচলন। বয বকান পাবদ্বেক দ্বমদ্বটং-
এ বা ইংেলন্ডি বয বকালনা কদ্বমদ্বটি সভালনত্রীি স্থান অেঙৃ্কত কিলত বদখা যায় বেদ্ব্ 
দ্বকল্ডািদ্বমনিািলক। তালদি পাঁচ কনযা, একদ্বট পুত্র। কনযালদি মলধ্য দ্বতনজন দ্বিলো খুব 
সুন্দিী, েম্ভীি প্রকৃদ্বতি। 
 
বোলক বোকািণয। জনািণয বথলক দূলি একটা দ্বনজণলন দাঁদ্বড়লয়দ্বিে বস। হ াৎ দ্বিলফলনি 
নজলি পড়লো বটদ্ববলেি সামলন একা দাঁদ্বড়লয় দীঘণােী এক মদ্বহো, পিলন বমলঘ ঢাকা 
বপাশাক, অলোিালো ভাব, বেদ্ব্ আলেকজান্ডাি বহইদ্বে আলনণি, দ্বক্ািদ্বমনিালিি তৃতীয় 
কনযা। 
 
দ্বক্ািদ্বমনিািলদি পাঁচ,লমলয়ি মলধ্য এই আলেকজান্ডাি বমলয়দ্বটই অনয বমলয়লদি বথলক 
আোদা। দ্বিলফন জানলতা বমলয়টা অসুস্থ ও অসুখী। 
 
বমলয়দ্বটি পালশ দ্বেলয় দাঁড়ায় বস। বটদ্ববলেি ওপি বথলক একটুকলিা সযান্ডউইচ তুলে 
বনয়। তািপি ঘুলি দ্বেলয় বেলো, আপনাি সলে কথা বেলে আপদ্বন দ্বক দ্বকিু মলন 
কিলবন? সদ্বতয কথা বেলত দ্বক আদ্বম ভীষণ োজুক। আপদ্বনও মলন হয় োজুক, তাই 
না? 
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বমলয়দ্বট শান্তভালব দ্বিলফলনি অনুমানলক স্বীকাি কলি দ্বনলো। 
 
–এক একসময় আমাি কথা জদ্বড়লয় যায়। এিকম অবস্থায় আি বকউ পলড়লি দ্বকনা 
জাদ্বন না। 
 
-আমািও তাই। 
 
দ্বিলফন তাি সলে চেদ্বত একটা নাটলকি দ্ববষয় দ্বনলয় আলোচনা কিলত থালক। বসই 
নাটকটা সান্দ্রাও বদলখদ্বিে। 
 
বসই সময় বেদ্ব্ দ্বক্ািদ্বমনিাি ঘলি এলস প্রলবশ কিলেন। 
 
 দ্বনলজি পদ্বিচয় বোপন বিলখ বস অসু্ফলট দ্ববদায় সম্ভাষণ জানায়। 
 
-আপনাি সলে কথা বলে আনন্দ বপোম। এখালন সব দ্বকিু একলঘলয়। ওলদি বমলপ 
বমলপ কথা বো, বনাক বদখালনা ভরতা আমাি অসহয োলে।দ্বকন্তু আপনাি সে খুব 
ভালো োেলো। তাি জনয ধ্নযবাদ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

48 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

ববশ কলয়কদ্বদন পি সান্দ্রালক আবাি বস বদখলত বপলো দ্বক্ািদ্বমনিাি হাউলসি বাইলি 
চাি ববানলদি সলে বা কখলনা একা। তািপি বসদ্বদন বসই পাদ্বটণি এক সপ্তাহ পলি এক 
সকালে একদ্বট কালো কুকুি সলে দ্বনলয় অেস পালয় পালয় পালকণি দ্বদলক এদ্বেলয় চেলো। 
 
পাঁচ দ্বমদ্বনট পলি সান্দ্রাি সামলন এলস দাঁড়ায় দ্বিলফন। বচালখ মুলখ হাদ্বস উপলি পড়লি। 
 
–আমাি দ্বক বসৌভােয। আপনাি সলে আবাি বদখা হলব ভাবলত পাদ্বিদ্বন। 
 
বমলয়দ্বটি মুখ েজ্জায় োে হলয় উ লো। 
 
দ্বকিুক্ষণ ওলদি মধ্য কুকুিদ্বটি সম্পলকণ আলোচনা চেলো। 
 
–বসদ্বদন আপনালক আমাি পদ্বিচয় দ্বদইদ্বন। আলবে জড়ালনা েোয় বেলো–আমাি নাম 
দ্বিলফন ফযািাল্। আদ্বম এক অজ্ঞাত এম.দ্বপ.। 
 
বমলয়দ্বটি বচালখ মুলখ েজ্জাি আভা তখলনা বেলে আলি। 
 
–আদ্বম আলেকজান্ডাি বহইদ্বে। 
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বসই বথলক তািা ঐ পালকণ অলনকবাি দ্বমদ্বেত হলয়লি। বস তাি উচ্চাকাঙ্ক্ষাি কথা তালক 
জানায়। কখলনা িাজনীদ্বত দ্বনলয় আলোচনা কলি। ওি কথা শুলন দ্বিলফলনি ধ্ািণা হয়, 
বমলয়দ্বট ভীষণ বুদ্বদ্ধমতী, যলথষ্ট জ্ঞান আলি। বসই সলে সহানুভূদ্বতশীেও বলট। 
 
বেদ্ব্ দ্বক্ািদ্বমনিালিি মনটা পিখ কিাি জনয একদ্বদন শান্তস্বলি সান্দ্রা বলে–আচ্ছা, 
দ্বিলফন ফযািাল্লক বতামাি দ্বক মলন হয়? 
 
দ্বিলফন ফযািাল্? 
 
–হযাঁ, বসদ্বদন বস ত বতামাি পাদ্বটণলত এলসদ্বিে। পলি কলয়কবাি তাি সলে আদ্বম বদখা 
কলিদ্বি। 
 
–দারুণ বমধ্াবী যুবক। প্রখি বুদ্বদ্ধ। জনসাধ্ািলণি সলে তাি খুব ববদ্বশ পদ্বিচয় বনই। 
তলব একদ্বদন বস নাম কিলবই। 
 
বসই বথলক দ্বিলফন দ্বনলজলক দ্বক্ািদ্বমনিাি পদ্বিবালিি মলধ্য খুব সহলজই মাদ্বনলয় 
দ্বনলো। সবাই তাি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলয় উ লো। 
 
মাস দুই পলি দ্বিলফন দ্বনলজি ভােয পিীক্ষা কিাি জনয সািলপনটাইলন সান্দ্রাি সলে 
বদখা কিলো। 
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সান্দ্রা, বতামালক আদ্বম ভালোবাদ্বস। দ্বিলফন বেলত থালক। বতামালক আদ্বম দ্ববলয় কিলত 
চাই। আমালক তুদ্বম বতামাি জীবনসদ্বেনী কলি েজ্জা পালব না। 
 
-না না, েজ্জা পালবা বকন? আদ্বমও বতা বতামাি কথা ভাদ্বব। তুদ্বম বুিলত পালিা না? 
 
-পাদ্বি, দ্বকন্তু আদ্বম দ্বনদ্বিত হলত পাদ্বি না। বতামালক প্রথম বযদ্বদন বদদ্বখ বসদ্বদনই 
বতামালক আদ্বম ভালোলবলস বফলেদ্বি। 
 
–আদ্বমও বতামালক ঐ দ্বদন ভালোলবলস বফদ্বে। 
 
 সান্দ্রাি পদ্বিবালিি সকলে যখন জানলত পািলো বয বস দ্বিলফন ফযািাল্লক দ্ববলয় 
কিলত চলেলি। তখন সবাই প্রদ্বতবাদ কলি উ লো। দ্বক তাি পদ্বিচয়? ওি সম্বলন্ধ সান্দ্রা 
কতটুকুই বা জালন? 
 
ে্ণ দ্বক্ািদ্বমনিাি জানলতন তাি বমলয়ি স্বভালবি কথা। তাি বমলয় যলথষ্ট বুদ্বদ্ধ িালখ, 
অনমনীয় মলনাভাব তাি। যদ্বদ বস মলন কলি দ্বিলফনলক দ্ববলয় কিলব তাহলে তালক 
বকউ বসই ইলচ্ছ বথলক দ্ববিত কিালত পািলব না। 
 
-সদ্বতয, বিলেটাি মলধ্য প্রদ্বতভা আলি। সুলযাে বপলে উন্নদ্বত কিলত পািলব। আমিা 
হয়লতা এই যুবকদ্বটলক আমালদি কালজ োোলত পাদ্বি। 
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বেদ্ব্ দ্বক্ািদ্বমনিালিি মত দ্বকন্তু অনয। তাি বমলয়ি সলে দ্বিলফন বয এলকবালিই খাপ 
খাওয়ালত পািলব, বস বযাপালি দ্বতদ্বন দ্বনদ্বিত। তাি অনয বমলয়লদি বচলয় সান্দ্রাি আকষণণ 
দ্বনিয়ই কম, তািাড়া োজুক বমলয়। দ্বকন্তু যুবকদ্বটি মলধ্য ভদ্ববষযত অলি, বসকথা সকলে 
বভলবই– 
 
বেদ্ব্ দ্বক্ািদ্বমনিাি একদ্বট শলতণ িাজী হলেন এই দ্ববলয়লত, বয তাি হলয় কাউলক 
প্রভাব খাটালত হলব। 
 
অতএব আড়ম্বলিি সলে দ্ববলয় হলয় বেে আলোকজান্ডাি কযালথদ্বেন বহইদ্বেি সলে 
দ্বিলফন দ্বেওনা্ণ ফযািাল্ি। ইটাদ্বেলত তািা মধু্চদ্বন্দ্রমা কাদ্বটলয় এলো। ওলয়ি-
দ্বমদ্বনিালি বিালটাখালটা একটা সুন্দি বাদ্বড়লত দ্বফলি এলো। তালদি দ্বববাদ্বহত জীবন 
সুলখই কাটলত োেলো। দ্বিলফন পােণালমলিি জীবলন দ্বনলজলক সমূ্পণণভালব দ্বনলয়াদ্বজত 
কিলো আি সান্দ্রা তাি আশা-আকাঙ্ক্ষাি সলে দ্বনলজলক জদ্বড়লয় বফেলো তাি মলনি 
সলে একাত্ম হলয় দ্বেলয়। তাি ভােয এত সুপ্রসন্ন বভলব দ্বিলফন দ্বনলজই এক একসময় 
অবাক হলয় বযলতা। 
 
প্রকৃত জীবনসদ্বেনী দ্বহসালব সান্দ্রা যথাথণ। প্রদ্বতদ্বট কালজ ওি বুদ্বদ্ধদীপ্ত িাপ স্পষ্ট। 
দ্বিলফলনি সে সান্দ্রাি আদশণ বলে মলন হয়। তালদি দুজলনি ভালোবাসা বযন একই 
খালত প্রবাদ্বহত। মাত্র বদ্বত্রশ বিি বয়লস সাফেযলক হালতি মুল াি মলধ্য দ্বনলয় দ্বনলয়লি। 
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সাফলেযি আদ্বতশলযয দ্বিলফন তখন আত্মহািা। স্ত্রীলক সলে দ্বনলয় বস পলনলিা দ্বদলনি 
জনয যায় মিদ্বটলজ। বহালটে োউঞ্জ অদ্বতক্রম কিলত দ্বেলয়ই বিাজলমদ্বি বািটনলক 
বদখলত পায়। 
 
বসই মুহূতণটুকু তাি বয দ্বক হলয়দ্বিে বসই অনুভূদ্বত বকানদ্বদন বস উপেদ্বি কিলত 
পালিদ্বন। কাবয কলি বো যায়, বসই মুহূতণদ্বট বযন এক দ্ববদুযলতি িেকাদ্বন। স্পলশণ 
আঁকুদ্বন দ্বকন্তু তাি বিশ বহুদূি দ্ববসৃ্তত। বস অনুভব কলি বিাজলমদ্বিি বপ্রলম পলড় বেলি 
বস, বস বপ্রলম আলি এক ববপলিায়া উন্মাদনা। তলব একথা দ্ব ক দ্বিলফন কখলনাই 
ভাবপ্রবণ নয়। ভালোবাসা হলো তাি কালি সীমাহীন, বেোহীন, অনন্ত তেহীন বপ্রম। 
 
তলব দ্বক বস সান্দ্রালক ভালোবালস না। দ্বনিয়ই ভালোবালস। দ্বকন্তু সান্দ্রাি বাবা যদ্বদ ধ্নী 
না হলতন তাহলে তালক দ্ববলয় কিাি কথা ভাবত না। আজও সান্দ্রালক বস ভালোবালস, 
তাি প্রদ্বত আলি তাি মমত্বলবাধ্, আি কৃতজ্ঞতালবাধ্। তাি সে সাহচলযণ বস আজ 
সাফলেযি দ্বশখলি বপৌঁিলত বপলিলি। 
 
দ্বকন্তু বিাজলমদ্বিি বপ্রলম বস তখন হাবু্ুবু খালচ্ছ, পােে কলি বদওয়া রূপ, বসানাদ্বে চুে, 
নীে িলঙি বচালখি দৃদ্বষ্ট তালক কলি দ্বদলো দ্বদলশহািা। ঘুম-খাওয়া দ্ববদায় দ্বনলো তাি 
কাি বথলক। বসদ্বদন সন্ধযায় সান্দ্রাি সলে বস নাচলো বলট, দ্বকন্তু বসই নালচ দ্বিে না 
উন্মাদনা, বকমন দ্ববমষণ ভাব। দ্বকন্তু বিাজলমদ্বি জালন না দ্বিলফলনি আদ্ববভণাবটা তাি মলন 
দ্ব ক দ্বক িকম আলোড়ন সৃদ্বষ্ট কলিলি। 
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বািটনিা এক সপ্তাহ আলে বসি মিদ্বটজ বিলড় চলে বেলি। তালদি আলিা সাতদ্বদন 
বসখালন থাকাি কথা। দ্বকন্তু দ্বিলফলনি মন বসলো না। দ্বিলফন েন্ডন দ্বফলি এলো। 
সান্দ্রা বকালনা আপদ্বি কিলো না। 
 
েন্ডলন বফিাি পলনলিা দ্বদলনি মলধ্য বিাজলমদ্বিি সলে তাি বপ্রম হলো। মাত্র িমাস 
তালদি ভালোবাসা স্থায়ী হলয়দ্বিে। বসই িমাস দ্বিলফন দ্বকন্তু কালজ একটুও োদ্বফেদ্বত 
বদয়দ্বন। বস তাি রুদ্বটনমাদ্বফক কাজ কলি বেলি। দ্বনবণাচন এোকা পদ্বিদশণন কলিলি, 
পােণালমলি িাজনীদ্বত দ্ববষয়ক প্রশ্ন দ্বনলয় িড় তুলেলি। দ্ববদ্বভন্ন জনসভায় উপদ্বস্থত 
বথলকলি, সান্দ্রাি সলে িাজনীদ্বত দ্বনলয় আলোচনা কলিলি, এিই ফাঁলক বিাজলমদ্বিি সলে 
বদখা কলিলি। 
 
একটা বোপন ফ্লযালট তালদি বদখা হলতা। বিাজলমদ্বিি রূলপি মাধু্যণ, তাি প্রদ্বত 
দ্বিলফলনি দুবণাি আকষণণ, তাি আলবেভিা আদ্বেেন-সব বযন স্বপ্ন। সাড়া জাোলনা মন 
মাতালনা স্বপ্ন। 
 
দ্বকন্তু বপ্রদ্বমকাি দ্ববহ্বেতা কাদ্বটলয় উল  দ্বিলফন ভাবলতা, বস আি বিাজলমদ্বিি সলে বদখা 
কিলব না। বস হলচ্ছ সান্দ্রাি স্বামী। যদ্বদ সান্দ্রা তালক সলন্দহ কলি বলস। এতখাদ্বন িঁুদ্বক 
বনওয়া দ্ব ক নয়। দ্বকন্তু সান্দ্রা স্বামীি প্রদ্বত কখলনা সলন্দহ প্রকাশ কলি না। বিাজলমদ্বিি 
স্বামী বড় অদু্ভত ধ্িলনি ভরলোক। স্ত্রীি নযায়-অনযালয়ি দ্বদলক দ্বক তাি নজি পলড় না? 
না দ্বক বয়লস অলনক বড় বলে বস তাি যুবতী স্ত্রীলক হািাবাি ভলয় বকালনা খবিদাদ্বি 
কিলত চায় না। 
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-বফয়ািলহভলন বেলে বকমন হয়? দ্বিলফন স্ত্রীলক কালি বটলন দ্বনলয় বলে, েেফ বখলে 
একলঘলয়দ্বমটা কাটালত চাই। 
 
-ববশ বতা কােই চলে। তলব বতামাি কলয়কটা দ্বমদ্বটং বাদ্বতে কিলত হলব। 
 
 –ওলত দ্বকিু অসুদ্ববধ্া হলব না। পলি উলদযাক্তালদি কালি ক্ষমা বচলয় দ্বনলেই হলব। 
 
দ্বিলফন মলন মলন ভালব েেফ বখোি নাম কলি বিাজলমদ্বিি সলে তাি বদখা হওয়াটাই 
বড় কথা। 
 
বিাজলমদ্বি তালক দ্বচদ্ব  বেলখ। দ্বনলষধ্ কলিলি দ্বিলফন। এ মািাত্মক বখো। এ অনযায়। 
সান্দ্রা অবশয বকালনাদ্বদন তালক প্রশ্ন কলিদ্বন এ বযাপালি। দ্বকন্তু এটা বয অনযায় তা বতা 
স্বীকাি কিলতই হলব। তািাড়া চাকি-বাকিলদি ওপি সবসময় দ্ববশ্বাস কিা যায় না। 
 
খাম খুলে দ্বিলফন তাজ্জব। পাতাি পি পাতা বপ্রমপত্র। বিাজলমদ্বি দ্বেলখলি, দ্বিলফনলক 
বিাজ না বদখলত বপলয় বস থাকলত পালি না। দ্বিলফলনিও দ্বক একই অবস্থা হয়? আদি 
কলি বিাজলমদ্বি তালক দ্বেওপা্ণ বলে ্াকলতা এবং দ্বিলফন তাি নাম বিলখদ্বিে ব্ল্যাক 
দ্বচউদ্বট। 
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এই দ্বচদ্ব  বেখালেদ্বখ তালদি জীবলন চিম দ্ববপযণয় ব্লক আনলব, বিাজলমদ্বিলক বসটা 
ববািালনা যালচ্ছ না। 
 
বব্রকফালিি বটদ্ববলে আি একটা দ্বচদ্ব  এলো। খালমি ওপলি সান্দ্রা বচাখ বুদ্বেলয় দ্বনলো। 
দ্বিলফন ভলয় সচদ্বকত হলয় িইলো। তলব অলহতুক প্রশ্ন কিাি স্বভাব বনই সান্দ্রাি, বসটা 
দ্বিলফন জালন। হলোও তাই। দ্বচদ্ব টা বদখলো। দ্বকন্তু দ্বকিুই জানলত চাইলো না। 
 
দ্বিলফন োদ্বড় দ্বনলয় ববলিালো! শহি বথলক আট মাইে দূলি একটা বাজাি বথলক বস 
বিাজলমদ্বিলক বফান কিলো। 
 
-হযালো বিাজলমদ্বি, তুদ্বম আি দ্বচদ্ব  দ্বেলখা না। 
 
দ্বপ্রয়তম দ্বিলফন, আমাি দ্বচদ্ব  দ্বক বতামাি পিন্দ হয়দ্বন? আমাি দ্বচদ্ব  পড়লত পড়লত 
বতামাি দ্বক মলন হয়দ্বন বয আদ্বম বতামািই পালশ আদ্বি। বতামালক আদ্বম প্রদ্বত মুহূলতণ 
কালি বপলত চাই দ্বিলফন। বতামালিা দ্বক তাই মলন হয়? 
 
দ্বনিয়ই মলন হয় বিাজলমদ্বি। দ্বকন্তু বতামাি জনয আমাি দ্বচন্তা হয়। আমাি জনয তুদ্বম 
কষ্ট পাও তা আদ্বম চাই না। 
 
-ও সব আদ্বম বতায়াক্কা কদ্বি না। িালড়া ওসব কথা। তুদ্বম কলব আসলিা? 
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মেেবাি। 
 
–অলতাদ্বদন অলপক্ষা কিা আমাি পলক্ষ সম্ভব নয় দ্বপ্রয়তম। দ্বকন্তু দ্বক আমালক.. 
 
দ্বিলফলনি বকালনা কালজ বিাজলমদ্বিি আগ্রহ বনই। বস বকবে শুনলত চায় বয দ্বিলফন 
তালক ভালোবালস দ্বক না। এই একদ্বট কথাই বস বাি বাি দ্বজলজ্ঞস কলি। 
 
ভালোবালস দ্ব কই। দ্বকন্তু দ্বববাদ্বহতলদি পলক্ষ ঘন ঘন বফান কিা, দ্বচদ্ব  বদওয়া, বদখা 
কিলত বো, এটা দ্বক সম্ভব। 
 
দ্বকন্তু দ্বিলফন যদ্বদ তাি কথাি সায় না বদয় তাহলেই বিলে যালব। তখনই ঐ একই সুলি 
বেলত হলব বতামালক আলেি মলতাই ভালোবাদ্বস দ্বপ্রয়তমা। তলবই তাি মন ভাঙলব। 
 
তািপি হ াৎ একদ্বদন বিাজলমদ্বি এক অস্বাভাদ্ববক দাবী দ্বনলয় হাদ্বজি হলো তাি কালি। 
দ্বিলফনলক দ্বনলয় দদ্বক্ষণ ফ্রালে বযলত চায়, নতুবা দ্বসদ্বসদ্বে অথবা বকািদ্বসকায় বযখালন 
তালদি বকউ দ্বচনলব না, বসখালন তািা একসলে দ্বমদ্বেত হলব। 
 
দ্বকন্তু এই দাবী বমলন দ্বনলত পালিদ্বন দ্বিলফন। 
 
এিপি বিাজলমদ্বি হাসলত হাসলত আি একদ্বট প্রস্তাব দ্বদলো। বসটা বয কত ভয়ঙ্কি তা 
তাি মাথায় এলো না। 
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–দ্বপ্রয়তম দ্বেওপা্ণ, এিকম ভালব েুলকাচুদ্বি বখো আি ভালো োেলি না। আদ্বম জজণলক 
দ্ব্লভাসণ কদ্বি, তুদ্বমও সান্দ্রালক দ্ব্লভাসণ বনাদ্বটস দাও। তািপি আমিা পাদ্বেলয় দ্বেলয় দ্ববলয় 
কদ্বি। 
 
দ্বিলফন প্রবেভালব ঘাড় বনলড় জানালো, এ সম্ভব নয়। দ্বনলজি কবি দ্বনলজ বখাঁড়াি 
মলতা অবস্থা। 
 
দ্বকন্তু বিাজলমদ্বি ববপলিায়া। 
 
-বপ্রম মানুলষি জীবলন এক অদ্বত প্রলয়াজনীয় বস্তু। বোলকি কথায় দ্বকিু যায় আলস না। 
 
-না না, তা কখলনা হয় না। আমাি এতদ্বদলনি েলড় বতাো প্রদ্বতষ্ঠা দ্বনলমলষি মলধ্য ধ্বংস 
হলয় যালব। আমাি িাজননদ্বতক জীবন এলকবালি ধু্লোি সলে দ্বমলশ যালব। 
 
–বতামালক আি কাজ কিলত হলব না। আমাি অলনক অথণ আলি। আমিা পৃদ্বথবীি এ 
প্রান্ত বথলক ও প্রান্ত ঘুলি ববড়ালবা। নতুবা বকালনা িীলপ আমিা দুজলন বাস কিলবা। 
বসখালন বকবে তুদ্বম আি আদ্বম থাকলবা।  
 
এসবও বভলবলি দ্বিলফন। দ্বকন্তু এসবই দ্বনবুণদ্বদ্ধতাি পদ্বিচয়। বস উপেদ্বি কিলো, 
এখলনা সময় আলি বিাজলমদ্বিি হাত বথলক বিহাই পাওয়াি। নতুবা তাি জীবন দুদ্ববণষহ 
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হলয় উ লত পালি। বিাজলমদ্বি বকালনািকম তাি আপদ্বি শুনলব না। অতএব তালকই ওি 
কাি বথলক সলি আসলত হলব। 
 
তালক ভালো কলি ববািালত হলব, তালদি বোপন সম্পলকণি সমাদ্বপ্ত এখালনই। 
 
বিাজলমদ্বিি বপ্রম যতই তালক আকৃষ্ট করুক না বকন, সান্দ্রালক হািালনা তাি চেলব না। 
সান্দ্রাি ওপি অনযায় কিা হলব। তাহলে মস্ত অদ্ববচাি কিা হলব। না বস বকালনামলতই 
সান্দ্রালক হািালত পািলব না। এি জনয যদ্বদ বিাজলমদ্বিি সে তযাে কিলত হয় 
 
দ্বকন্তু বিাজলমদ্বিি বন্ধন দ্বিন্ন কলি বস দ্বক কলি ববদ্বিলয় আসলব? ওি বকালনা যুদ্বক্তি ধ্াি 
ধ্ালি না। ওলক দ্বনলজি পথ বথলক সিালত একটা মাত্র উপায় আলি, খুন কিা। দ্ববষ 
দ্বদলয় তালক দ্বচিদ্বদলনি মলতা চুপ কদ্বিলয় বদলব। অবশয এি জনয তালক সুলযালেি 
অলপক্ষায় থাকলত হলব। এিাড়া অনয বকালনা উপায় বনই। 
 
এি মলধ্য বিাজলমদ্বি ইনফু্ললয়ঞ্জায় আক্রান্ত হলো। ফুলেি বতাড়া উপহাি দ্বদলয় 
বিাজলমদ্বিলক বসৌজনযতা জাদ্বনলয় এলো। 
 
পলিি সপ্তালহ বিাজলমদ্বিি জন্মদ্বদলনি পাদ্বটণলত সস্ত্রীক আমদ্বন্ত্রত হলো। দ্বিলফন একালন্ত 
ব্লক তালক তাি মলনি কথা জানালত চাইলো বয ওলদি বোপন সম্পকণ এখালনই বশষ। 
সম্ভবত বিাজলমদ্বি বসটা বুলি থাকলব। তাই আলে ভালে বলে দ্বদলো–আজ ওসব 
আলোচনা নয়। জজণলক দুদ্বদন পি জানালবা। বস বতা আমাি স্বামী। তালক আদ্বম 
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ভালোলবলসই দ্ববলয় কলিদ্বিোম। তাই ভাবদ্বি দুদ্বদন পি তালক আমালদি পদ্বিকল্পনাি 
কথা জাদ্বনলয় বদলবা। তািপলিই আদ্বম বতামাি হলবা, তুদ্বম আমাি হলব। 
 
সবণনাশ! এ অবস্থায় যদ্বদ দ্বিলফন তালক পদ্বিষ্কাি জাদ্বনলয় বদয় বয সান্দ্রা জলজণি মুখ 
বচলয় বস সব সম্পকণ দ্বিন্ন কিলত চায় তাহলে বতা এক দ্ববশ্রী পদ্বিদ্বস্থদ্বত সৃদ্বষ্ট কিলব 
বিাজলমদ্বি। কান্নাকাদ্বট কলি জজণলক বস সব কথা জানালব। স্ত্রীি কথায় সায় দ্বদলয় বস 
দ্ব্লভালসণ িাজী হলয় যালব। তািপি বিাজলমদ্বি যালব সান্দ্রাি কালি। একজন নািীি মলন 
তাি স্বামী সম্পলকণ একবাি সলন্দহ ঢুকলে তাি অবসান কিা মুশদ্বকে। বস চাইলব না, 
তাি স্বামীলক দ্বমলথয ধ্লি িাখাি। অতএব বিাজলমদ্বিি অনুলিালধ্ সান্দ্রা দ্বিলফনলক মুদ্বক্ত 
দ্বদলয় বদলব। 
 
তাহলে উপায়? 
 
দ্ববষ বমশালনা এক গ্লাস শযালম্পন দ্বদলয় বিাজলমদ্বিি জীবন বশষ কলি দ্বদলত হলব। 
বিাজলমদ্বিি শযালম্পলনি গ্লালস পটাদ্বশয়াম সায়ানাই্। বটদ্ববলেি কাি দ্বদলয় যাওয়াি সময় 
দ্বিলফন বদখলো, সান্দ্রা তাি দ্বদলক অদু্ভত দৃদ্বষ্টলত তাদ্বকলয় আলি। আজ এক বিি 
পলিও বস দৃদ্বষ্ট তাি কালি স্মিণীয় হলয় আলি। 
 
. 
 
আলেকজান্ডাি ফযািাল্ 
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১.৫ 
 
 বিাজলমদ্বি বািটনলক আজও মলন পলড় সান্দ্রা ফযািাল্ি। বসদ্বদলনি কথা মলন কিলত 
দ্বেলয় বচালখি সামলন বভলস ওল  বিিুলিলি ্াইদ্বনং বটদ্ববে অদ্বতক্রম কিলত দ্বেলয় 
অদু্ভত দৃশযটা। তাি হ াৎ মলন হলয়দ্বিে, দ্বিলফন তালক েক্ষয কিলি। 
 
বস দ্বক েক্ষয কলিদ্বিলো, তাি বচালখ দ্বক পদ্বিমালণ ঘৃণা, আতঙ্ক িদ্বড়লয় পলড়দ্বিে? 
 
ওি সৃ্মদ্বতি মদ্বণলকা ায় আজও বিাজলমদ্বি উজ্জ্বে হলয় ববঁলচ আলি। সান্দ্রাি মলন এমন 
দ্বক দ্বিলফলনি মলনও বিাজলমদ্বি আজও জাগ্রত। 
 
সান্দ্রা ভুলে বযলত বচলয়দ্বিে। দ্বকন্তু সবই বযন চক্রান্ত। এমন দ্বক বফয়ািলহলভনও আজ 
আি প্রশ্নাতীত নয়, দ্ববলশষ কলি কালিই দ্বেটে প্রায়িলস জজণ বািটলনি বাদ্বড় দ্বকলন 
বসবালসি পি বথলক। 
 
জজণ বািটন এক দ্ববদ্বচত্র মানুষ, বো চলে ববাকা। এিকম প্রদ্বতলবশী সান্দ্রাি পিন্দ নয়। 
 
দ্বিলফন আি সান্দ্রা খুব সুলখই দ্বিলো। দ্বচিজীবন তািা এইভালব কাটালত পািলতা। দ্বকন্তু 
বিাজলমদ্বিি আদ্ববভণালব সব এলোলমলো হলয় বেে। দ্বিলফন পালল্ট বেে। বস বযন 
সান্দ্রাি মলধ্য আলেি মলতা আি আকষণণ অনুভব কলি না। 
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দ্ববলয়ি পলিই সান্দ্রা েক্ষয কলিদ্বিলো, দ্বিলফলনি মলনাভাব। ও বযমন দ্বিলফনলক 
ভালোবালস, দ্বিলভন দ্বকন্তু বতমন কলি তালক ভালোবালস না। হয়লতা সান্দ্রা ভালোবাসাি 
পলক্ষ অলযােয। বসদ্বদন হ াৎ এ কথাটা তাি মলন উদয় হলয়দ্বিে। অথচ ওি একসময় 
মলন হলয়দ্বিলো, দ্বিলফলনি ভালোবাসা ওি কালি এতই তীব্র এবং আকাদ্বঙ্ক্ষত দ্বিে বয 
তাি জনয ও বস্বচ্ছায় প্রাণ দ্ববসজণন দ্বদলত পালি, দ্বমলথয কথা বেলত পালি, এমনদ্বক 
প্রলয়াজলন কষ্ট স্বীকাি কিলত পালি। দ্ববদ্বনমলয় সান্দ্রা বচলয়দ্বিলো, ওি সাহচযণ, ওি 
সহানুভূদ্বত, ওি বুদ্বদ্ধদীপ্ত সাহাযয। এই সমস্ত সুলযাে এবং সুদ্ববধ্া পাওয়াি জনযই দ্বিলফন 
ববাধ্ হয় ওলক বচলয়দ্বিলো, ওি হৃদলয়ি েভীলি প্রলবশ কিাি জনয নয়। 
 
এই বসদ্বদনও সান্দ্রাি দ্ববশ্বাস দ্বিলো, দ্বিলফন তালক ভালোবালস। 
 
তািপি একদ্বদন ধূ্মলকতুি মলতা আদ্ববভণাব হলেন বিাজলমদ্বি। বসই বথলক শুরু হলো 
তাি ববদনাদায়ক জীবন। 
 
দ্বকন্তু দ্বিলফন দ্বক বুিলত পালিদ্বন, বিাজলমদ্বিি আদ্ববভণালব সান্দ্রাি মলধ্য পদ্বিবতণন 
এলসলি? বস প্রথম দ্বদনই বসি মািদ্বটলজ বিাজলমদ্বিি সলে দ্বিলফলনি প্রথম আোলপি 
সময় বয ভালব তাকায়, দ্ব ক বসই িকম বযন, বসইদ্বদনই সান্দ্রাি বুিলত বদদ্বি হয় না, 
ভরমদ্বহো দ্বিলফলনি সলে অন্তিে হলত চায়। 
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তািপি বথলকই তাি বুলকি মলধ্য জ্বাো যন্ত্রণা অনুভব কলি। তাি মন দ্ববদ্বষলয় উল লি 
তাি পলিি দ্বদন বথলক। দ্বকন্তু সমস্ত মুখ বুলজ সহয কলি বেলি। দ্বনলজি বংশমযণাদা 
আদ্বভজাতয এবং মলনি প্রসন্নতা দ্বদলয়ও উপেদ্বি কলিলি এবং সলে সলে দ্বস্থি কলিলি, 
এইসব মানদ্বসক যন্ত্রণাি কথা দ্বিলফনলক একটুও বুিলত বদলব না। মলনি সলে সমালন 
েড়াই কিলত কিলত তাি স্বাস্থয বভলঙ পলড়লি, িালতি ঘুমও উধ্াও হলয়লি। বস বকন 
িালতি পি িাত বজলে কাটালচ্ছ, বস সব বখাঁজ কখলনা দ্বিলফন বনয়দ্বন। তাি অত সময় 
বকাথায়? তখন বস বিাজলমদ্বিলক দ্বনলয় বযস্ত। বসই জ্বাো-যন্ত্রণা ভুলে থাকাি জনয 
উলিজক টযাবলেট বখলয়লি, তবু দ্বিলফলনি দ্ববরুলদ্ধ বকালনা অদ্বভলযাে কখলনা কলিদ্বন। 
 
তলব বস একটা সদ্বতয উপেদ্বি কলিলি দ্বিলফনলক তযাে কিাি ইলচ্ছ তাি বনই। 
অপিদ্বদলক দ্বিলফন দ্বনলজি ভদ্ববষযৎ েলড় বতাোি জনয তালক বিলড় বকালনাদ্বদন যালব 
না। ওি আশা বিাজলমদ্বিি ওপি বমাহ একদ্বদন বোপ পালব, তাি শুভবুদ্বদ্ধ বজলে উ লব। 
 
দ্বকন্তু আিলযণি বযাপাি বয বিাজলমদ্বিি মলধ্য এমন দ্বক আলি, যাি জনয দ্বিলফন পােলেি 
মলতা তালক দ্বনলয় বমলত উল লি। 
 
সান্দ্রাি মলত, বিাজলমদ্বি একটা দ্বনলিট ববাকা। স্বীকাি কিলত হলব পুরুষলদি বভাোলনাি 
মলতা রূপ আলি তাি। বশ কিাি যাদুমন্ত্রও তাি জানা আলি। দ্বকন্তু একদ্বদন না একদ্বদন 
তাি বসই রূপ ধ্লস যালব। তখন তাি সলেি মলধ্য ক্লাদ্বন্ত খুঁলজ পালব। তখন বস 
বিাজলমদ্বিি প্রভাব বথলক ববদ্বিলয় আসলব, এটা সান্দ্রাি দ্ববশ্বাস। 
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দ্বিলফলনি উচ্চাশাই সান্দ্রালক দ্ববশ্বাস কিলত সাহাযয কলিলি। দ্বিলফন কখলনা দ্বনলজি 
উজ্জ্বে ভদ্ববষযত দ্ববসজণন দ্বদলয় দ্বচিদ্বদন একজন দ্বববাদ্বহত মদ্বহোলক দ্বনলয় পলড় থাকলব 
না। তাই বস হাজাি দুঃখ-যন্ত্রণা নীিলব সহয কলিলি। 
 
তাই অন্তি বথলক দ্বনলজলক বুদ্বিলয়লি, বস বকবে দ্বিলফলনি, দ্বিলফন তাি একাি। বস 
তাি বদহমন সব দ্বিলফনলক সমপণণ কলিলি, এটা কখলনা দ্বমথযা হলত পালি না। 
 
বসই আশালত বুক ববঁলধ্ একদ্বদন দ্বিলফনলক দ্বনলয় বস চলে আলস বফয়ািলহলভলন। 
দ্বিলফন আলেি মলতা তাি সলে বমোলমশা শুরু কলি। আবাি আলেি মানুলষ বস দ্বফলি 
এলো। সব জ্বাো যন্ত্রণা ভুলে দ্বেলয় দ্বিলফলনি ভালোবাসায় সাড়া দ্বদলো বস। ববাধ্হয় 
এখালনই সান্দ্রাি ভালোবাসাি সাথণকতা োভ কিলো। ও দ্ব ক কিলো, এই ভালবই 
বিাজলমদ্বি আি দ্বিলফলনি মলধ্য বযবধ্ান বতদ্বি কিলব। 
 
একদ্বদন তািা েন্ডলন দ্বফলি এলো। দ্বিলফন তখন আি বসই মানুষ িইে না। বকবে 
চঞ্চে মন। কালজ মন বসালত পালি না। আলেি মলতা উন্মনা ভাব। 
 
বিাজলমদ্বি তালক দ্বনলয় বকাথায় পাদ্বেলয় বযলত চায়, তাই দ্বিলফলনি মন উতো, এটা 
সান্দ্রাি কালি অজানা িইলো না। 
 
একদ্বদন এক ককলটে পাদ্বটণলত দুজলনি বোপন কথাবাতণা সান্দ্রা আড়াে বথলক শুনদ্বিে। 
তলব টুকলিা টুকলিা। 
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–আমালদি ইলচ্ছি কথা জজণলক জানাদ্বচ্ছ। 
 
এি কলয়কদ্বদন পি বিাজলমদ্বি ফ্রলত পলড়। দ্বনউলমাদ্বনয়া তালক শযযাশায়ী কলি দ্বদলো। 
অলনলক এই অসুলখ মািা যায়। বসদ্বদন সান্দ্রাও তাি মৃতুয কামনা কলিদ্বিে ঈশ্বলিি 
কালি। 
 
দ্বকন্তু তাি ইচ্ছা পূিণ হলো না। 
 
েুলেমবালেণি বসই বক্লাক রুলম বসদ্বদন বিাজলমদ্বিলক অপরূপ োেদ্বিে। পিলন শৃোলেি 
চামড়াি োে বিাে এলোমো ভালব িলয়লি, ধ্বধ্লব সাদা কাধ্ বদখা যালচ্ছ। মুখটা 
দ্ববষণ্ণ। দ্বকন্তু তাি বসৌন্দলযণ এতুকু ভাটা পলড়দ্বন। হালত তাি শূনয গ্লাস, মলন হয় স্বেণ 
বথলক বকালনা বদবী পৃদ্বথবীলত বনলম এলসলি। 
 
সান্দ্রা দ্ব ক তাি বপিলনই দ্বিে। তাি বচাখ পড়লো আয়নায়। এ কাি মুখ বদখলি সান্দ্রা। 
দ্বনলজি মুখলক দ্বচনলত কষ্ট হলো তাি। বচালখ একিাশ ঘৃণা, পাথলিি মলতা শক্ত 
বচায়াে। 
 
ও সান্দ্রা, বিাজলমদ্বিি ্ালক সান্দ্রা সলচতন হয়। আদ্বম দ্বক আজ খুব দ্বড্রঙ্ক কলিদ্বি? 
আমাি গ্লাস বয খাদ্বে হলয় বেে। আমাি একটু মাথা ধ্লিলি জালনা। ইনফু্ললয়ঞ্জাি পি 
বথলক শিীিটা ভালো যালচ্ছ না। বতামাি কালি অযাসদ্বপদ্বিন আলি? 
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-না, অযাসদ্বপদ্বিন বনই। তলব কযালচট বফভি আলি। 
 
-তাই দাও। তািপি বিাজলমদ্বি বসটা সান্দ্রাি কাি বথলক দ্বনলয় হাত বযালে বিলখ বেলো, 
এখন থাক, প্রলয়াজলন খালবা। 
 
ওিা বক্লাক রুম বথলক ববদ্বিলয় এলো। সান্দ্রাি ব াঁলট রূঢ় হাদ্বস এবাি আি দ্বিলফন তাি 
দ্বদক বথলক মুখ দ্বফদ্বিলয় থাকলব না। 
 
হেঘলি ঢুলক সান্দ্রা দ্বিলফলনি দুদণান্ত বচালখি দৃদ্বষ্ট বদলখ অবাক হলয় বেে। 
 
. 
 
 জজণ বািটন 
 
১.৬ 
 
 বিাজলমদ্বি… 
 
একটু দ্বড্রঙ্ক কলি জজণ বািটন আজ বকমন দ্ববচদ্বেত হলয় পলড়লিন। 
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বিাজলমদ্বি জানলতা, বয তাি জনয জজণ পােে দ্বিে। বিাজলমদ্বি সম্পলকণ বকালনা দ্বচন্তা 
ভাবনা, এমনদ্বক দ্ববলয়ি প্রস্তালবি সমলয়ও তালক বকন জাদ্বন না তাি হাসযকি বলে মলন 
হলয়দ্বিে। 
 
-বিাজলমদ্বি, আদ্বম জাদ্বন এই বয়লস তুদ্বম আমাি দ্বদলক তাকালব না। বসটাই স্বাভাদ্ববক। 
আদ্বম ববাকা ববাকা ভাব দ্বনলয় সবসময় ভলয় তটস্থ হলয় থাকলবা। তবু বতামালক আদ্বম 
দ্ববলয় কিলত চাই। 
 
বিাজলমদ্বি বসদ্বদন বহলস উল দ্বিলেন। জলজণি কপালে একটা চুমু দ্বদলয় বলেদ্বিলেন, তুদ্বম 
অলনক সুন্দি জজণ। বতামাি প্রস্তাব আদ্বম মলন িাখলবা। দ্বকন্তু এই মুহূলতণ আদ্বম দ্ববলয়ি 
কথা ভাবদ্বি না। 
 
–ববশ বতা, ভালো কলি বভলব দ্বনলয় দ্বসদ্ধান্ত জাদ্বনও। 
 
জজণ খুব ভালো কলিই জানলতন বয বিাজলমদ্বি তালক বকালনাদ্বদনই ভালোবাসলত 
পালিদ্বন। সদ্বতয কথা বেলত দ্বক বিাজলমদ্বি বলেদ্বিলেন–তুদ্বম দ্বক আমাি মলনি কথা 
বুিলত পালিা না। এতটুকু ভালোবাসাি জনয আদ্বম পােে হলয় আদ্বি। বতামালক দ্ববলয় 
কলি সংসািী হলত চাই। আদ্বম জাদ্বন, সব ভালোবাসািই পদ্বিণদ্বত সুলখি হয় না। তুদ্বম 
আমালক ভালোবালসা, এটাই আমাি কালি যলথষ্ট। 
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দ্ববলয়ি পি প্রথম দ্বদলক তালদি সুখ দ্বিে কানায় কানায় পূণণ। জজণ জানলতন, এই সুখ 
নালম পাদ্বখটা একদ্বদন আকালশ উড়লত চাইলব। একদ্বদন না একদ্বদন অপ্রতযাদ্বশত বাধ্া 
আসলবই। ওদ্বদলক তাঁি মলতা দ্বনরুিাপ পুরুলষি সে বপলয় বিাজলমদ্বি তৃপ্ত হলত 
পািলেন না। 
 
তাই দ্বতদ্বন দ্বনলজি মনলক বতদ্বি কিদ্বিলেন বসই অদ্বপ্রয় ঘটনালক গ্রহণ কলি বনওয়াি 
জনয। বিাজলমদ্বিি একটা দুবণেতা দ্বিলো স্বামীি প্রদ্বত। জলজণি ভালোবাসা স্থায়ী এবং 
অপদ্বিবদ্বতণত। 
 
বিাজলমদ্বিি অসাধ্ািণ রূপ, তাি সলন্দহজনক আচিলণি ফলে একটা দ্বকিু বয ঘটলব তা 
আি দ্ববদ্বচত্র দ্বক। দ্বকন্তু কখলনা দ্বতদ্বন তাি মলন প্রদ্বতদ্বক্রয়া দ্বনলয় দ্বচন্তা কলিনদ্বন। 
 
প্রথমদ্বদলক জজণ দ্ববলশষ গুরুত্ব বদনদ্বন। একদ্বট যুবলকি সলে বিাজলমদ্বিি বপ্রলমি ভাব 
হলত পালি। দ্বকন্তু একদ্বদন দ্বতদ্বন জানলত পািলন তাি সলন্দলহ বকালনা বভজাে বনই। 
বসটা বয কত বনাংিা, জঘনয বলে মলন হলয়দ্বিে বসদ্বদন জলজণি, তা বোি মলতা নয়। 
 
অতীলতি পৃষ্ঠা ওেটালত োেলেন জজণ বািটন। বচালখি পিদায় ফুলট উ লো বসই িদ্বব। 
বিাজলমদ্বিি বসাি ঘলি একদ্বদন হ াৎ জজণ ঢুলক পড়লেন। ভূত বদখাি মলতা দ্বতদ্বন 
চমলক উ লেন। দ্রুত হালত বটদ্ববলেি ওপি বকাি পযা্ আড়াে কিলেন। জজণ বুিলত 
পািলেন, বিাজলমদ্বি তাি বপ্রদ্বমকালক দ্বচদ্ব  দ্বেখলিন। 
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খাদ্বনক বালদ বিাজলমদ্বি দ্বচদ্ব ি পযা্ সলে দ্বনলয় ঘি বথলক ববদ্বিলয় বেে। জজণ বটদ্ববলেি 
কালি এদ্বেলয় এলেন। ব্ল্টািটা হালত তুলে দ্বনলেন। সদয পড়া কাদ্বেি দাে স্পষ্ট। দ্বতদ্বন 
দ্বনলজি ঘলি বসদ্বট দ্বনলয় এলেন। চশমা বচালখ পলড় ব্ল্টালিি ওপি নজি দ্বদলেন–আমাি 
দ্বপ্রয়তম…বিাজলমদ্বিি হালতি বেখা স্পষ্ট বভলস উ লো। 
 
তাি বচাখ োে হলয় উ লো। বক্রালধ্ কান দ্বদলয় আগুন ববলিালত োেলো। দ্বতদ্বম মলন 
মলন। দ্বস্থি কিলেন, ঐ যুবকদ্বটলক দ্বচিদ্বদলনি মলতা পৃদ্বথবী বথলক দ্ববদায় বদলবন। দ্বকন্তু 
বক বসই যুবক? বক বিাজলমদ্বিি বপ্রদ্বমক? ব্রাউন? না দ্বক নালিাড়বান্দা দ্বিলফন ফযািাল্। 
এই দুদ্বট নাম জলজণি মলন পড়লো কািণ ওিা বিাজলমদ্বিি দ্বদলক অস্বাভাদ্ববক দৃদ্বষ্টলত 
তাকালতা। বিাজলমদ্বিি সলে কথা বেলত দ্বেলয় ওিা বকমন হাবা হলয় যায়। 
 
জলজণি সব মলন পলড়। উলিজনাি বচালট তাি হাত বথলক চশমা দ্বনলচ পলড় যায়। এমন 
দ্বক এখলনা 
 
দ্বতদ্বন আজ বসই সব ববদনাদায়ক সৃ্মদ্বত বিামন্থন কিলত চান না। বকান োভ বনই ওসব 
বভলব। বকবে মন ক্ষত-দ্ববক্ষত হয়। বিং বিাজলমদ্বিি মৃতুয তাি জীবলন এলনলি শাদ্বন্ত। 
পিম শাদ্বন্ত। 
 
আিযণ, রুথলক বতা একথা বো হয়দ্বন বয বিাজলমদ্বি মলি দ্বেলয় তালক শাদ্বন্ত দ্বদলয় 
বেলি। রুথলক দ্ববশ্বাস কলি সব বো যায়। ঐ মুহূলতণ দ্বতদ্বন একটা দ্বজদ্বনস উপেদ্বি 
কলিন, রুথ না থাকলে তাি দারুণ কষ্ট হলব। তাি প্রদ্বতদ্বট কালজ বস সহলযাদ্বেতা কলি 
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প্রলয়াজলন উপলদশ বদয়, এমন দ্বক দুঃখজনক বযাপালি বস সহানুভূদ্বত জানায়। রুলথি 
অবতণমালন তাি কালি সব দ্বকিু ফাঁকা োেলব। শূনয হলয় যালব সব। বিাজলমদ্বি বকবে 
দ্বদলয় বেলি, কখলনা দ্বকিু বনয়দ্বন। এমনদ্বক কখলনা কামনা বাসনাি বকালনা আভাস 
বদয়দ্বন বস। 
 
আবাি সৃ্মদ্বত উঁদ্বক দ্বদলো জলজণি মলনি বকালণ। 
 
ইনফু্ললয়ঞ্জা বথলক ও াি পি বিাজলমদ্বিলক বযন আলিা ববদ্বশ সুন্দি োেদ্বিে। একদ্বট 
বিলস্তািাঁি বোে বটদ্ববলেি সামলন বস বলসদ্বিে, তাি এক ঘণ্টা পলি 
 
না, আি দ্বতদ্বন অতীতলক মলন কিলবন না। অলে দ্বতদ্বন তাি পদ্বিকল্পনা বভলব বদখলবন। 
 
 দ্বচদ্ব গুদ্বে বিসলক বদখালবন দ্বতদ্বন। ঐ দ্বচদ্ব ি বযাপালি আইদ্বিলসি বয দ্ববনু্দমাত্র ধ্িাণা 
বনই বসটা তাি ববাবা মুখ বদলখ ববািা বেলি। 
 
যা কিাি দ্বতদ্বন দ্বনলজই কিলবন। 
 
বদাসিা নলভম্বি, দ্বিিানলদি পিলবি দ্বদন েুলেমবালেণ বসই বটদ্ববেটা দখে কিলবন 
দ্বতদ্বন। 
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এযানথদ্বন ব্রাউন, দ্বিলফন ফযািাল্, সান্দ্রা ফযািাল্ আমদ্বন্ত্রত হলবন এিাড়া থাকলবন রুথ, 
আইদ্বিস এবং দ্বতদ্বন দ্বনলজ। সপ্তম অদ্বতদ্বথ হলবন বিস। তািপলিও একদ্বট বচয়াি খাদ্বে 
বথলক যায়। বযাপািটা অতযন্ত নাটকীয় হলব। নতুন কলি দ্বফলি আসলব বসই সব দৃশয। 
 
বিাজলমদ্বিি জন্মদ্বদন, জজণ বািটন উদাস হলয় ভালবন। 
 
বোে বটদ্ববলে ফুলেি সূ্তপ। হাত-পা িড়ালনা টানটান কলি বটদ্ববলেি ওপি পলড় আলি 
বিাজলমদ্বিি-মৃত… 
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লিতীয় অধ্যায় 
 

দ্বিিানলদি পিলবি দ্বদন 
 
২.১ 
 
 আজ সকাে বথলকই েুদ্বসো বড্রকলক একটু বমজাদ্বজ মলন হদ্বচ্ছে। এই দ্ববলশষ দ্বদনদ্বটলত 
তাি অলনক কাজ। বকান বযাপালি আলে মাথা েোলবন বসটাই দ্বতদ্বন বভলব পাদ্বচ্ছলেন 
না। তলব সবলচলয় জরুিী বয কাজ তাি কালি দ্ববলশষ মলন হলো বসটা হলচ্ছ আইদ্বিলসি 
ভােমলন্দি প্রদ্বত নজি িাখা। 
 
দ্বপ্রয় আইদ্বিস, বতামায় বদলখ আমাি ভীষণ কষ্ট হলচ্ছ। বদলখ মলন হলচ্ছ বতামাি কতদ্বদন 
বযন ঘুম হয়দ্বন। বতামাি এখন দিকাি ইটলনি দ্বসিাপ। বিাটলবোয় আমালকও ঐ টদ্বনক 
বখলত বদওয়া হলতা। আি শাক খাওয়া জরুিী। িাঁধু্দ্বনলক বলে বদলবা, আজ দুপুলি 
খাওয়াি সময় বযন শাক ভাজা পদ্বিলবশন কলি। 
 
দ্বমলসস বড্রলকি যলত্নি ব োয় আইদ্বিস বযদ্বতবযস্ত হলয় উল লি। তাি দ্বকিু ভালো োেদ্বিে 
না। দ্বকন্তু দ্ববিদ্বক্ত প্রকাশ না কলি দৃঢ় কলণ্ঠ বেলো–েুদ্বসো দ্বপদ্বস, আদ্বম এখন সমূ্পণণ 
সুস্থ। 
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–দ্বকন্তু মা, বতামাি বচালখি বকালে কাদ্বে পলড়লি। বেহারণ কলণ্ঠ দ্বমলসস বড্রক বেলেন, 
বতামাি বয়লসি বমলয়ি পলক্ষ অদ্বতদ্বিক্ত বটদ্বনস বখো সহয হলব বকন? মলন হয়, 
এখানকাি জে হাওয়া বতামাি পলক্ষ উপযুক্ত নয়। জজণ যদ্বদ ঐ বমলয়টাি সলে পিামশণ 
না কলি– 
 
–বকান বমলয়টা? 
 
—ঐ বয দ্বমস বেদ্বসং, যালক দ্বনলয় জলজণি ভীষণ দ্বচন্তা। বমলয়দ্বটলক আমাি বমালটও পিন্দ 
নয়। অদ্বফলস তুদ্বম যা খুশী কলিা তাই বলে বাইলি। এ ভাবা যায় না। আমালদি 
পদ্বিবালিি একজন ভাবলত বদওয়াটা মস্ত বড় ভুে। 
 
-তুদ্বম ববাধ্ হয় জালনা না, ও সদ্বতয আমালদি পদ্বিবালিি একজন হলয় বেলি। 
 
–বস তাই ভালব নাদ্বক? দ্বমলসস বড্রক বজালি দ্বনঃশ্বাস দ্বনলেন। এি বথলকই তাি মলনাভাব 
স্পষ্ট ববািা যায়। জলজণি জনয দুঃখ হয়। আইদ্বিস, জজণলক বযভালবই বহাক িক্ষা কিলত 
হলব। দ্বমস বেদ্বসং সুন্দিী হলত পালি, তাই বলে জজণ ওলক দ্ববলয় কিাি কথা ভাবলত 
পালি না। 
 
আইদ্বিস দ্বমলসস বড্রলকি কথা শুলন থ হলয় বেে। 
 
–রুথলক জজণ দ্ববলয় কিলব এ বতা আমাি কল্পনাি বাইলি। 
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-তুদ্বম দ্বক দ্বকিু বদখলত পাও না বািা। বতামাি বচালখি সামলন সব দ্বকিু ঘলট যালচ্ছ। 
অবশয বতামাি বতা আমাি মলতা অদ্বভজ্ঞতা বনই। তুদ্বম জালনা না, আইদ্বিস, বমলয়টা 
জজণলক দ্ববলয় কিাি জনয উল  পলড় বেলেলি। 
 
আইদ্বিস বহলস বলে–তাহলে বতা ভালোই হলব। রুলথি বযাপালি তুদ্বম যা বেলে আমাি 
মলন হয় বসটা দ্ব কই। জজণ ওি খুব দ্বপ্রয়। তািাড়া রুথ হলব ওি আদশণ স্ত্রী। 
 
-ভালো খাবাি এবং এবং তাি ভালো মলন্দি বদখাি ভাি দ্বনলত পালি এমন একদ্বট 
বমলয়ি কথা তুদ্বম বেলিা বতা? বসলক্ষলত্র বতামাি মলতা আকষণণীয় এক যুবতীই তাি 
পলক্ষ উপযুক্ত। তুদ্বম বাদ্বড়ি বাইলি বভতলি দুদ্বদক বদখলত পািলব। তাি জনয জজণলক 
বতা ঐ বমলয়টালক প্রলয়াজন বনই। 
 
আইদ্বিস মৃদু বহলস মাথা নাড়লো। তকণ কিলো না। রুলথি কথা বস তখন ভাবদ্বিে। 
রুথ বদখলত শুনলত ভালো। অদ্বফলসি কালজ উপযুক্ত। েৃহস্থদ্বে কালজও বস বয দ্বনলজলক 
খাপ খাওয়ালত পািলব না এটা দ্ববশ্বাস হয় না আইদ্বিলসি। েুদ্বসমা দ্বপদ্বস বকবে ঘি 
েৃহস্থদ্বেি কথাই ভাবলত পালিন। স্বামী-স্ত্রীি মলধ্য বয একটা ভালোবাসা, বিামাে আলি 
বসটা বযন দ্বতদ্বন বুিলত চান না। 
 
বক জালন তাি দ্বপলসমশাই েুদ্বসো দ্বপদ্বসলক দ্ববলয় কিাি সময় এই দ্বদকটা বভলবদ্বিলেন 
দ্বক না। 
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েুদ্বসোি বয়স যখন চদ্বললশি কািাকাদ্বি, তখন তাি স্বামী বিভালিন্ড কযালেব বড্রলকি 
বয়স পঞ্চাশ অদ্বতক্রম কলিলি। মাত্র দুবিি দ্বপদ্বস তাি স্বামীি সলে সংসাি কলিদ্বিলেন। 
একদ্বট পুত্রসন্তান বকালে দ্বনলয় দ্বতদ্বন দ্ববধ্বা হন। পিবতণীকালে ঐ পুত্র দ্বভক্টি বড্রক হলয় 
ওল  তাি প্রধ্ান দ্বচন্তা এবং দুঃলখি কািণ। ক্রমােত চাপ দ্বদলয় তাি বিলে তাি কাি 
বথলক টাকা আদায় কিলতা। দ্বকন্তু মদ্বহো কখলনা দ্ববিদ্বক্ত প্রকাশ কিলতন না। বিঞ্চ 
তাি বিলেি নালম বকউ অদ্বভলযাে কিলে বা অপবাদ দ্বদলে দ্বতদ্বন ভীষণ বিলে বযলতন। 
দ্বকিুলতই বমলন দ্বনলতন না। এ দ্বিলো তাি অন্ধ বেলহি দুবণেতা। দ্বভক্টি দ্বিলো অদ্বত 
দ্ববশ্বাসী। বসই সুলযাে দ্বনলয় অলনলক তালক  দ্বকলয়লি, তালক প্রতাদ্বিত কলিলি। তাি 
বনু্ধিা তাি প্রদ্বত তাি মালয়ি অন্ধদ্ববশ্বালসি সুলযাে দ্বনলয় তালক দ্বদলয় অলনক অদ্বপ্রয় কাজ 
কদ্বিলয় দ্বনলতা। 
 
দ্ব ক এমদ্বন সমলয় আইদ্বিসলক বদখালশানাি জনয জজণ তালক ব্লক পা ালেন। দ্বতদ্বন বযন 
হালত স্বেণ বপলেন। কািণ তখন েুদ্বসো দ্বপদ্বস আদ্বথণক দ্বদক বথলক খুব খািাপ হলয় 
পলড়দ্বিে। তাি পি বথলক একদ্বট বিি এখালন তাি সুলখই বকলটলি। বয়স্কা নািী 
দ্বহসালব সংসালি সমস্ত কতৃণত্ব তাঁি হালত দ্বিলো। যদ্বদ বসই কতৃণত্ব তাি বথলক কম 
বয়লসি বমলয় এ বাদ্বড়লত এলস বকলড় বনয় তাি হাত বথলক তাহলে বতা রুষ্ট হওয়া 
স্বাভাদ্ববক। 
 
দ্বকন্তু েুদ্বসো দ্বপদ্বস ববালিন না, রুথ বকন জজণলক দ্ববলয় কিলত চায়। রুথ হলো 
অথণলোভী। তাি ওপি জলজণি মলতা অনুেত স্বামী পালব। আসলে রুথ বেদ্বসং বুদ্বদ্ধমতী। 
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বস আলে বথলক ঘিলদাি সাদ্বজলয় গুদ্বিলয় জজণলক ববািালত বচলয়দ্বিে বয জলজণি 
পদ্বিবালি বস কত অপদ্বিহাযণ। দ্বকন্তু এ সংসালি একজলনি কালি রুলথি চাওয়াটা ধ্িা 
পলড় বেলি। 
 
একদ্বদন একটা কম্বে হালত দ্বনলয় েুদ্বসো দ্বপদ্বস আইদ্বিলসি সামলন এলস দাঁড়লেন–আমাি 
হলয়লি এক জ্বাো। আোমী বসলন্তি আলে আবাি এখালন দ্বফলি আসলব দ্বকনা বসটা 
স্পষ্ট ভালব জানালো না। বসই মলতা নযাপথদ্বেন দ্বদলয় িাখলত হলব। নতুবা বপাকায় বকলট 
বদলব। 
 
–আমাি মলন হয় দ্বতদ্বন দ্বনলজই জালনন না। আইদ্বিস বেলো, ভালোই হলো, আমিা যদ্বদ 
কখলনা সখলনা এখালন অদ্বস! আমিা আসলত চাইলে বা না চাইলেও তবু এ বাদ্বড়টা 
এখালন থাকলবই। 
 
-হযাঁ, বািা, সদ্ব ক খবিটা জানলত হলব। বসই মলতা নযাপথাদ্বেন দ্বদলয় িাখলত হলব। 
নযাপথদ্বেলনি েন্ধটা বাপু আদ্বম এলকবালিই সহয কিলত পাদ্বি না। 
 
ববশ বতা নযাপথদ্বেন দ্বদলয়া না। 
 
 –যা েিম পলড়লি বপাকামাকলড়ি উৎপাত হলবই। আি আলি ভীমরুে। েতকাে 
হদ্বকনস বেদ্বিে। 
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হদ্বকনস? 
 
আইদ্বিলসি মন িুলট চলে বেে অতীলত। অন্ধকালি সেলবণ পা বফেলত বফেলত, হালতি 
মুল াি মলধ্যই সায়ানাই্, বিাজলমদ্বি–সায়ানাই্, বকন এইসব ভাবনা ঘুলি দ্বফলি একই 
জায়োয় এলস জলড়া হয়? 
 
েুদ্বসো দ্বপদ্বস তখলনা বলে চলেিন, েয়নাগুলো কাউলক দ্বদলয় বযালঙ্ক পা ালব? বেদ্ব্ 
আলেকজান্ডাি বসদ্বদন বলেদ্বিলেন আজকাে নাদ্বক চুদ্বি দ্বিনতাই খুব ববলড় বেলি। তাি 
মুখ দ্বক কদ্ব ন মলন হলো! হয়লতা অতযন্ত আত্মদ্ববশ্বাসী। আমিা সবাই এখন আত্মদ্ববশ্বাসী 
হলয় পলড়দ্বি। জলজণি দ্বদলক বচাখ বমলে তাকালত পাদ্বি না। মলন হয় ইনফু্ললয়ঞ্জায় 
আক্রান্ত হলব। আবাি বযাবসাি বযাপালি উদ্বিগ্ন থাকলত হলব। মালি মালি আমাি দ্বদলক 
যখন তাকায়, মলন হয় ওি মলন দ্বকিু আলি। 
 
আইদ্বিলসি শিীিটা বকঁলপ উ লত বদলখ দ্বমলসস বড্রক বসালালস বজালি বলে উল ন– 
দ্বনিয়ই বতামাি  ান্ডা বেলেলি, আইদ্বিস। 
 
. 
 
২.২ 
 
 –তািা এখালন বযন না আলস একথা আদ্বম দ্বক কলি ভাবলত পাদ্বি। 
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কথাগুলো অস্বাভাদ্ববক দ্বতক্ততাি সলে উচ্চাদ্বিত হলো সান্দ্রা ফযািাল্ি মুখ বথলক। তাি 
স্বামী চদ্বকলত তাি দ্বদলক দ্বফলি তাকালো। সান্দ্রা বতা তাি মলনি কথাগুলোই উচ্চািণ 
কিলো। তাহলে দ্বক সান্দ্রাি ভাবনাি সলে তাি ভাবনাি দ্বমে আলি? তাহলে ও-ও দ্বক 
অনুভব কিলি, পালকণি ওধ্ালি মাইনখালনক দূলি নবােত প্রদ্বতলবশীলদি আেমলন তালদি 
বফয়ািলহলভলনি সুখ শাদ্বন্ত নষ্ট হলয় বেলি। 
 
আলবেপূণণ কলণ্ঠ দ্বিলফন ফযািাল্ বলে–ওলদি সম্বলন্ধ বতামািও বয ঐ ধ্ািণা আদ্বম 
জানতাম না। 
 
–এখালন েন্ডলনি মলতা প্রদ্বতলবশীিা দ্বনলজলদি মলধ্য বসৌহাদণযপূণণ বযবহাি কিলত পালি 
না। এখালন বকউ রুক্ষ স্বভালবি বকউবা বনু্ধভাবাপন্ন। 
 
-না, েন্ডলনি মলতা বকউ আজকাে কিলত পালি না। দ্বিলফন বলে। 
 
 এই দ্ববদ্বশষ্ট অদ্বতদ্বথলদি কালি আমিা এখন প্রদ্বতশ্রুদ্বতবদ্ধ। 
 
তািা দুজলন নীিলব বসই বনশলভালজি দৃশযটা বচালখি আয়নায় বদখদ্বিে। জজণ বািটন 
দ্বিলেন উচ্ছ্বালস ভিপুি, কথা-বযবহাি বনু্ধত্বসুেভ আচিণ দ্বিে তাি মলধ্য। দ্বকন্তু ফযািাল্ 
পদ্বিবাি তাি মলধ্য সবসময় একটা চাপা উলিজনা বদখলত পায়। বযটা তালদি সবণদাই 
ভীত কলি বিলখলি। বিাজলমদ্বিি মৃতুযি পি বথলক জজণলক বকমন অস্বাভাদ্ববক মলন হয়। 
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আলে জজণ দ্বিলেন ববাকা বোলবচািা বোলিি সুন্দিী যুবতী স্ত্রীি বয়স্ক স্বামীি বযিকম 
অবস্থা হয় দ্ব ক বসইিকম। দ্বিলফলনি বসইসময় একবািও সলন্দহ হয়দ্বন, জজণ বািটন 
তাি স্ত্রী বিাজলমদ্বিি প্রদ্বত দ্ববশ্বাসঘাতকতা কিলত পালিন এবং বো বযলত পালি জলজণি 
মলতা স্বামীিলদি জন্ম হয় বািবাি প্রতাদ্বিত হওয়াি জনয। স্ত্রীি বথলক তাি বয়লসি 
ফািাক দ্বিে যলথষ্ট, ঐ কািলণ বা অনয বকালনা কািলণ বহাক বখয়ােী সুন্দিী যুবতীি 
মলনািঞ্জন কিাি মলতা শদ্বক্ত তাি দ্বিলো না। তাহলে দ্বক জজণ বািটন প্রতাদ্বিত? 
দ্বিলফলনি তা মলন হলো না। জজণ বিাজলমদ্বিলক ভালোবাসলতন, দ্বতদ্বন তাি ক্ষমতা 
সম্পলকণ সমূ্পণণ ওয়াদ্বকবহাে দ্বিলেন, স্ত্রীি স্বাথণই দ্বতদ্বন ববদ্বশ কলি বদখলতন। 
 
বিাজলমদ্বিি মৃতুযলত জলজণি মলন দ্বক ধ্িলনি প্রদ্বতদ্বক্রয়া হলয়দ্বিে? বসটা আন্দাজ কিাি 
বচষ্টা কলি দ্বিলফন। 
 
বিাজলমদ্বিি মৃতুযি পি তালদি সলে জলজণি খুব একটা বদখা হয়দ্বন। তািপি হ াৎ 
একদ্বদন দ্বেটে প্রায়িলস তালদি প্রদ্বতলবশী হলয় এলেন জজণ। 
 
আজ বযন জজণলক ববশ দ্ববদ্বচত্র মলন হলো। হ াৎ তালদি আমন্ত্রণ জাদ্বনলয় বসলেন। 
অষ্টাদশী আইদ্বিলসি জন্মদ্বদলনি পাদ্বটণ। বসই পাদ্বটণলত জজণ তালদি কামনা কলিন। 
 
অলনক কাজ থাকা সলেও সান্দ্রা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ কলিদ্বিলো। 
 
 দ্বনিয়ই যালবা, খুব আনন্দ হলব। 
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–তাহলে দ্বদনটা দ্ব ক কলি বনওয়া যাক। 
 
 উজ্জ্বে হাদ্বসলত জলজণি মুখ ভলি বেে। 
 
–ভাবদ্বিোম, আোমী সপ্তালহি বৃহস্পদ্বতবাি অথণাৎ বদাসিা নলভম্বি আপনালদি ঐদ্বদন 
বকালনা কাজ বনই বতা? তা না হলে অনয বকালনাদ্বদন বযবস্থা কিা বযলত পালি। 
 
দ্বিলফন আইদ্বিস মািলেি দ্বদলক তাকালো। ওি মুখ বকমন োে হলয় উল লি। একটা 
অস্বদ্বস্তলবাধ্ ধ্িা পড়লো দ্বিলফলনি বচালখ। 
 
দ্বকন্তু সান্দ্রাি মলধ্য বকালনা পদ্বিবতণন বদখা বেে না। ঐ দ্বদনই উপযুক্ত বলে তাি 
দ্ববলবচনা কলি জানালো। 
 
দ্বকন্তু দ্বিলফন তীক্ষ্ণস্বলি বলে উ লো–আমালদি যাওয়াি দিকাি বনই। 
 
সান্দ্রা তাি দ্বদলক ঘুলি তাকালো। সান্দ্রাি বচালখ প্রশ্ন েক্ষয কলি দ্বিলফন বলেনা যাওয়াি 
অজুহাত বদখালনাটা দ্বক খুব সহজ হলব? 
 
-খুব হলব, বড় বজাি অনয আি একদ্বদন যাওয়াি জনয দ্বতদ্বন অনুলিাধ্ কিলবন। মলন হয় 
আমালদি যাওয়াি বযাপালি দ্বতদ্বন অতযন্ত আগ্রহী। 
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–এটা আমাি মাথায় ঢুকলি না বয ওঁি অত আগ্রহ বকন? তািাড়া আইদ্বিলসি জন্মদ্বদলনি 
পাদ্বটণ। অথচ আমালদি সে পাওয়াি জনয আইদ্বিস বয খুব ববদ্বশ আগ্রহী তা তত মলন 
হয় না। 
 
-না, তা মলন হয় না। আচ্ছা তুদ্বম দ্বক জালনা, পাদ্বটণটা ওঁিা বকাথায় দ্বদলচ্ছন? 
 
–েুলেমবালেণ। 
 
কথাটা বশানামাত্রই দ্বিলফলনি মুখটা ফযাকালস হলয় বেে। তাি মুখ দ্বদলয় আি কথা 
ববলিালো না। দ্বনলজলক বস গুদ্বটলয় বনওয়াি বচষ্টা কিলো। বসই মুহূলতণ সান্দ্রাি বচালখ 
তাি বচাখ পড়লো। 
 
–ভরলোক দ্বনিয়ই পােে হলয় বেলিন। মলনি অদ্বভবযদ্বক্ত চাপা বিলখই দ্বিলফন বজালি 
কথা বলে উ লো। েুলেমবােণ। বসই পুলিালনা সৃ্মদ্বত বঘঁলট আি দ্বক হলব? 
 
সান্দ্রা স্বামীি কথায় সায় দ্বদলো। 
 
–তাহলে আমিা দ্বনিয়ই এই আমন্ত্রণ গ্রহণ কিলত অস্বীকাি কিলবা। সমস্ত বযাপািটা 
অতযন্ত অপ্রীদ্বতকি। এলক্ষলত্র আমালদি িাজী হওয়া সম্ভব নয়। 
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-দ্বিলফন, এ বযাপালি দ্বতদ্বন আমালক একটা কািণ অবশয বদদ্বখলয়লিন। সান্দ্রা বলে। 
বনশলভালজি পি দ্বতদ্বন আমালক আড়ালে দ্বনলয় দ্বেলয় এই আমন্ত্রলণি বযাখযা কলি বলেন, 
আইদ্বিস তাি দ্বদদ্বদি মৃতুযি পি বথলক এখনও পযণন্ত স্বাভাদ্ববক হলত পালিদ্বন। 
 
-হযাঁ, বনশলভালজি পি আইদ্বিসলক অসুস্থ বদখাদ্বচ্ছে বলট। 
 
–জজণ বািটন আলিা বলেদ্বিলেন বয তাি দ্বদদ্বদি মৃতুযি পি বথলক আইদ্বিস েুলেমবালেণ 
যাওয়াি কথা হলে এদ্বড়লয় যায়। 
 
তাি কথা শুলন আমাি মলন হয়, উদ্বন বকালনা নাভণ বস্পশাদ্বেলিি সলে আইদ্বিলসি 
বযাপালি আলোচনা কলিলিন। আজকালেি আধু্দ্বনক দ্বচদ্বকৎসকলদি দ্বচদ্বকৎসাি ওষুধ্ 
হলো যদ্বদ বকালনা বোক অপ্রীদ্বতকি বযাপালি মানদ্বসক আঘাত পায় তাহলে তালক সুস্থ 
কলি বতাোি জনয দ্ব ক বসইিকম অপ্রীদ্বতকি ঘটনাি মুলখামুদ্বখ হলত বদওয়া উদ্বচত। 
এদ্বড়লয় যাওয়া নয়। 
 
–বসই বস্পশাদ্বেি দ্বক আি একদ্বট আত্মহতযাি পিামশণ দ্বদলয়লিন? 
 
-না, তলব দ্বমঃ বািটলনি মলত, েুলেমবালেণ আবাি বসই জমালয়লতি বযবস্থা কিলে 
আইদ্বিস হয়লতা দ্বকিুটা স্বাভাদ্ববকত্ব োভ কিলব। জজণ চান, এক বিি আলে ঐ আসলি 
যািা এলসদ্বিলেন তািা প্রলতযলক বযন বদাসিা নলভম্বি আলসন। 
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–আমাি মলন হয়, এটা একটা জঘনয চক্রান্ত। দ্বিলফন বেলো, অবশয বযদ্বক্তেত ভালব 
আদ্বম দ্বকিু বেলত চাই না। সদ্বতয কথা বেলত দ্বক আদ্বম বতামাি কথাই ভাবদ্বিোম। তুদ্বম 
যদ্বদ দ্বকিু না মলন কলিা 
 
কথাি মািখালন সান্দ্রা বলে উ লো–আদ্বম মলন কদ্বি এবং খুব ভালোভালব মলন কদ্বি। 
দ্বকন্তু দ্বমঃ বািটলনি অনুলিাধ্ অগ্রাহয কিা দুঃসাধ্য বযাপাি। বসদ্বদলনি বসই ঘটনাি পি 
আমিা েুলেমবালেণ অলনকবাি দ্বেলয়দ্বি। 
 
–দ্ব কই বলেলিা, প্রতযাখযান কিা দুঃসাধ্য বযাপাি। তািাড়া এখন অস্বীকাি কিলে পলি 
আবাি এই আমন্ত্রণ পুনিাবৃদ্বি হলত পালি। ববশ দ্ব ক আলি, বতামালক বযলত হলব না। 
তুদ্বম বকন এটা সহয কিলত যালব। আদ্বম একাই যালবা। দ্বেলয় বেলবা 
 
–না দ্বিলফন, তুদ্বম বেলে আদ্বমও যালবা। সান্দ্রা তাি নিম হাতদ্বট স্বামীি হালতি ওপি 
িাখলো। আইনত আমিা স্বামী-স্ত্রী। পিস্পি পিস্পলিি সুদ্ববধ্া-অসুদ্ববধ্া ভাে কলি 
বনওয়া হলো স্বামী-স্ত্রীি কতণবয। 
 
সান্দ্রাি দ্বদলক অবাক বচালখ তাদ্বকলয় িইলো দ্বিলফন। দ্বকন্তু সান্দ্রাি কথাি মলধ্য বকাথায় 
বযন একটা প্রচ্ছন্ন অদ্বভলযাে আলি। তাই বস বেলো-তুদ্বম ওকথা বেলিা বকন, তুদ্বম 
জালনা না, বতামায় বপলে আদ্বম বযন পৃদ্বথবীটা হালতি মলধ্য বপলয় যাই। 
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দ্বিলফলনি দুহালতি মলধ্য আবদ্ধ সান্দ্রাি কাঁপা কাঁপা বদহ। বুলকি আলিা কালি বটলন 
বনয় দ্বিলফন। চুমুলত চুমুলত ভদ্বিলয় বদয় তাি োে ব াঁট। 
 
সান্দ্রা, বতামালক আদ্বম ভীষণ ভালোবাদ্বস দ্বপ্রয়তমা। দ্বকন্তু বতামালক হািাবাি ভয় আমাি 
ভীষণ! 
 
-বকন, বিাজলমদ্বিি জনয। 
 
দ্বিলফন দ্বববণণ মুলখ বলে-হা, তুদ্বম বিাজলমদ্বিি বযাপািটা জালনা? 
 
–সবটাই জাদ্বন। প্রথম বথলক। 
 
–দ্বক মলন হলয়লি? 
 
–আমাি দ্বকিুই মলন হয়দ্বন। দ্বকিু বুদ্বিওদ্বন। জাদ্বন না কখলনা বুিলত পািলবা দ্বকনা। তুদ্বম 
তালক ভালোবাসলব। 
 
-না, আদ্বম বতামালকই শুধু্ ভালোবাদ্বস। 
 
অদু্ভত দ্বতক্ততায় ভলি বেে সান্দ্রাি অন্তি। তুদ্বম দ্বমলথয বেে না। বসই প্রথম বদখাি দ্বদন 
বথলক তুদ্বম আমায় এ বযাপালি দ্বমলথয বলে এলসলি। 
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দ্বিলফন দ্বকন্তু একটুও না ঘাবলড় সান্দ্রাি কথাগুলো ববািাি বচষ্টা কিলো। তািপি 
অকপলট স্বীকাি কিলো এমন সলন্দহজনক পদ্বিদ্বস্থদ্বতলতও আদ্বম বেলবা, ওটা দ্বমলথয 
নয়। সান্দ্রা দয়া কলি তুদ্বম ববািাি বচষ্টা কলিা। ক্ষমতাি বোলভ সব মানুষই একসময় 
অন্ধ হলয় যায়, বসটা আদ্বম স্বীকাি কিদ্বি। ক্ষমতাি দ্বশখলি উল  তখন আি মানুলষি 
দ্বনলচি দ্বদলক তাকালনাি অবসি থালক না। এসব বক্ষলত্র মানুষলক সময় সময় কদ্ব ন হলত 
হয়, হয়লতা কদ্ব নতাি মুলখালসি আড়ালে দ্বনলজলক বস বঢলক িাখলত চায়। দ্বকন্তু আমাি 
দ্বদক বথলক আদ্বম এটুকু বেলত পাদ্বি, বতামাি মলতা বমলয়লকই আদ্বম বসই বিাটলবো 
বথলক খুঁলজদ্বি। আদ্বম আন্তদ্বিক ভালব দ্ববশ্বাস কদ্বি, অতীলতি দ্বদলক দ্বফলি তাকালে আমাি 
মলন হয়, যদ্বদ বসটা সদ্বতয না হলতা তাহলে বসই পথ দ্বদলয় আদ্বম এতটা পথ উল  
আসলত পািতাম না, দ্বকিুলতই না। 
 
–আমালক তুদ্বম ভালোবালসাদ্বন। 
 
সান্দ্রাি মলন তখনও দ্বতক্ততা। 
 
-না, প্রথলম আদ্বম বতামাি বপ্রলম পদ্বড়দ্বন। আদ্বম তখন বসই পুরুষ বয দ্বনলজি েলবণই েবণ 
অনুভব কলি। তািপি একদ্বদন ঘলিি েদ্বি বপলিালতই আমাি দিশীে যুবলকি েজ্জাকি 
বসই বপ্রম আমায় দ্বঘলি ধ্লি। এ বযন দ্ববনা বমলঘ বজ্রপালতি মলতা দ্বনলমলষি বপ্রম। 
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তািপি এই বফয়ািলহলভলন আমাি সদ্বতযকালিি জােিণ হলো। উপেদ্বি কিোম আমাি 
জীবলনি যা দ্বকিু সদ্বতয তা হলো তুদ্বম, বতামাি ভালোবাসাি মযণাদা বদওয়া, আি সব 
দ্বমলথয। 
 
-তুদ্বম তালক দ্বনলয় পাোবাি কথা বভলবদ্বিলে না? 
 
–বিাজলমদ্বিি সলে, তাহলে বসটা অবশযই আমাি জীবলন সান্দ্রাি কািাদলিি সাদ্বমে 
হলতা। 
 
–বকন দ্বতদ্বন চানদ্বন, বতামালক দ্বনলয় পাদ্বেলয় বযলত? 
 
বচলয়দ্বিলেন। 
 
 –তাহলে দ্বক হলো। 
 
 দ্বিলফন বলে, তািপি েুলেমবালেণি বসই ববদানায়ক ঘটনা সব এলোলমলো কলি বদয়। 
 
তািপলিি কথা না বেলেও চেলব। সায়ানাই্ দ্ববলষ নীে হলয় বেলি বিাজলমদ্বিি সুন্দি 
মুখ। তাি বচাখ দুদ্বট তখলনা জ্বেজ্বে কিদ্বিে। বস বচালখ অলনক দ্বজজ্ঞাসা অলনক 
প্রতযাশা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

86 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

একটু বথলম দ্বিলফন প্রশ্ন কিলো, তাহলে আমালদি দ্বক কিা উদ্বচত? 
 
চলো, বসই পাদ্বটণলত অংশ বনওয়া যাক, তাি অন্তিালে বয কািণই থাক না বকন। 
 
–জজণ বািটন আইদ্বিস সম্বলন্ধ যা বলে বেলেন তা দ্বক দ্ব ক? বতামাি দ্বক ধ্ািণা? 
 
 –জাদ্বন না দ্বিলকন, তলব আমাি মলন হয় দ্বতদ্বন জালনন। 
 
–দ্বক জালনন? প্রশ্ন কলি দ্বিলফন। 
 
দ্বফসদ্বফস কলি উ লো সান্দ্রা। 
 
–আমালদি ভয় পাওয়া উদ্বচত নয়। সাহস সঞ্চয় কিা দিকাি। তুদ্বম একজন দ্ববিাট 
প্রদ্বতভাবান পুরুষ হলত চলেলি। মানুষ বযমন চায়। তাি জনয বকালনা দ্বকিু বাধ্া হলত 
পালি না। দ্বিলফন, আদ্বম বতামাি স্ত্রী, বতামায় আদ্বম ভালোবাদ্বস। 
 
-ঐ পাদ্বটণি বযাপালি বতামাি দ্বক ধ্ািণা, সান্দ্রা? 
 
-ওটা একটা ফাঁদ দ্বহলসলব বযবহাি কিলিন জজণ বািটন। তলব আমিা বয ঐ ফাঁলদি 
কথা বজলন বেদ্বি–বসটা আমিা বুিলত বদলবা না। 
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-না, তা অবশয দ্ব ক। 
 
সহসা সান্দ্রা বহলস ওল । 
 
–তুদ্বম দ্বজতলত পালিা না, দ্বিলফন। বতামাি বিাজলমদ্বিই হলব বতামাি সবণনালশি মূে 
কািণ। দ্বিলফন দুহাত দ্বদলয় সান্দ্রাি কাধ্ আঁকলড় ধ্লি। 
 
সান্দ্রা দয়া কলি থালমা। তািাড়া বিাজলমদ্বি মৃত। 
 
–দ্বতদ্বন দ্বক সদ্বতযই মািা বেলিন? সান্দ্রাি কখলনা কখলনা মলন হয়, বিাজলমদ্বি ববঁলচ 
আলিন। 
 
. 
 
২.৩ 
 
 পালকণ বহঁলট ববড়াদ্বচ্ছলেন জজণ বািটন, সলে আইদ্বিস। দ্বকিুটা হাঁটাি পি আইদ্বিস 
বেলো–জজণ, দ্বকিু মলন কলিা না। আদ্বম একটু একা ঘুিলত চাই। মাথাটা ভীষণ ধ্লিলি। 
 
-ববশ, আদ্বম দ্বফলি যাদ্বচ্ছ। 
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 জজণলক দ্ববদায় জাদ্বনলয় আইদ্বিস বযন হাঁফ বিলড় বাঁচেে। অলক্টাবলিি বশলষি দ্বদক দ্বকন্তু 
শীত ভালো পলড়দ্বন। 
 
একটা িলড় পলড় যাওয়া োলিি ওপি বলস আইদ্বিস দ্বনলচ উপতযকাি দ্বদলক তাকালো। 
োলে হাত দ্বদলয় দ্ববষণ্ণ বনলত্র প্রাকৃদ্বতক দৃশয উপলভাে কিলো। হ াৎ পাতাি খসখস 
শব্দ। বস বপিন দ্বফলি তাকালো। োলিি ্ােপাো সদ্বিলয় এযানথদ্বন ব্রাউন তাি দ্বদলক 
উল  আসলি। 
 
প্রায় বিলে দ্বেলয় আইদ্বিস দ্বচৎকাি কলি বেলো–তুদ্বম সবসময় বচালিি মলতা চুদ্বপ চুদ্বপ 
আলসা বকন টদ্বম? 
 
এযানথদ্বন ওি পালশ মাদ্বটি ওপি বলস একটা দ্বসোলিট ধ্িালো। একমুখ বধ্াঁয়া বিলড় 
বেলো আমাি স্বভাব বযখালন বসখালন আদ্ববভণাব হওয়া। কােজগুলো আমালক িহসযজনক 
মানুষ বলে ্ালক। 
 
–ববশ বুিোম, দ্বকন্তু তুদ্বম দ্বক কলি জানলে, আদ্বম এখালন আদ্বি? 
 
-বতামালক পাহালড়ি ধ্ালি আসলত বদলখ আদ্বম চুদ্বপ চুদ্বপ বতামাি বপিন ধ্দ্বি। বকন, 
এখালন এলস বকালনা অনযায় কলিদ্বি? 
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-অবশযই নয়। আইদ্বিস একটা দীঘণ দ্বনঃশ্বাস বিলড় বেলো, টদ্বম, আদ্বম এখালন বথলক 
ভীষণ ক্লান্ত হলয় পলড়দ্বি। এ জায়োটা আমাি একদম পিন্দ হয় না। আদ্বম েন্ডলন দ্বফলি 
বযলত চাই। 
 
–বতামিা কলয়কদ্বদলনি মলধ্য দ্বফলি যালচ্ছা, তাই না? 
 
–হযাঁ, আোমী সপ্তালহ। 
 
–তাহলে ফযািাল্লদি সলে এখালন এটাই বশষ দ্ববদালয়ি পাদ্বটণ। 
 
–হযাঁ। 
 
–আচ্ছা, ফযািাল্লদি তুদ্বম পিন্দ কি? 
 
-আমাি মলন হয় না খুব একটা পিন্দ হয়। দ্বকন্তু মুলখ বসটা প্রকাশ কিা যায় না। কািণ 
তািা আমালদি সলে চমৎকাি বযবহাি কলিন। 
 
–আচ্ছা আইদ্বিস, বতামাি দ্বক মলন হয় ওঁিা বতামায় পিন্দ কলি? 
 
-মলন হয় পাশাপাদ্বশ প্রদ্বতলবশী দ্বহলসলব তািা আমালক পিন্দ কলিন। আসলে তািা 
দ্বিলেন বিাজলমদ্বিি বনু্ধ। বনু্ধ বেলত যা ববািায় আমিা বতমন দ্বিোম না। 
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-দ্ব ক বলেলিা তুদ্বম। তলব আি একটা কথা, সান্দ্রা ফযািাল্ আি বিাজলমদ্বিি মলধ্য 
বনু্ধভাবাপন্ন অন্তিেতা দ্ব ক দ্বিে না। 
 
একবাি দ্বসোলিট টান দ্বদলয় এযানথদ্বন বেলো–জালনা, ফযািাল্লদি সম্পলকণ আমাি দ্বক 
ধ্ািণা? 
 
দ্বক? 
 
–তািা বযন বতামালদি কালি একদ্বট অদ্বভন্ন ফযািাল্ পদ্বিবাি। তািা একই উলেশয, 
একই মলনাভাব, একই েক্ষয দ্বনলয় জীবলনি পলথ এদ্বেলয় চলেলি। এগুলো হলো তালদি 
বাইলিি বখােস। আসলে তালদি দুজলনি মলনি দ্বদক বথলক চদ্বিলত্রি দ্বদক বথলক অলনক 
তফাৎ িলয়লি, এটা খুবই অদু্ভত বযাপাি। আমাি মলত দ্বিলফন ফযািাল্ হলো অতযন্ত 
বুদ্বদ্ধমান, অলনযি মতামলতি ওপি সহানুভূদ্বতশীে। ওি চদ্বিলত্রি বদাষ হলো, ভীষণ 
আত্মদ্ববশ্বাসী এবং বনদ্বতদ্বক সাহলসি অভাব। অপি দ্বদলক সান্দ্রা ফযািাল্ি মন ভীষণ 
সংকীণণ, ধ্মণভীরু, মধ্যযুেীয় ববপলিায়া মলনাভাব। 
 
–তলব আমাি মলন হয় দ্বিলফন ববাকা এবং ভীষণ অহঙ্কািী–আইদ্বিস বলে। 
 
–ববাকা দ্ব ক নয়। তলব সাফলেযি বদাড়লোড়ায় এলসও দ্বতদ্বন অসুখী। 
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–এি কািণ? 
 
-তািা অবশয এ দ্বদক বথলক সাথণক। দ্বকন্তু তািা পিস্পলিি মলধ্য প্রদ্বতশ্রুদ্বতবদ্ধ। তাই 
তাঁিা এমন একটা দ্বকিু বদখালত চান, যা বদখাি জনয সািা পৃদ্বথবী উদ্বিগ্ন। 
 
..আইদ্বিস, তুদ্বম একটু দ্বচন্তা কিলেই বদখলব, কথাগুলো সদ্বতয এবং খাঁদ্বট। তুদ্বম েক্ষয 
কলি বদখলব, সুখী মানুষলদি জীবলন বযথণতা বনলম আলস। কািণ তালদি দ্বনলজলদি মলধ্য 
এমন ববািাঁপড়া থালক বয বকউ কালিাি দ্বনলন্দ কিলত পালি না। বযমন আদ্বম। 
 
–বতামাি দ্বনলজি প্রশংসা তুদ্বম দ্বনলজই কিলিা? 
 
 হ াৎ দ্বক বখয়াে হলত আইদ্বিস হালতি ঘদ্বড়ি দ্বদলক তাকালো। 
 
–এলসা, আমালদি বাদ্বড়লত বতামাি চালয়ি বনমন্তন্ন িইলো। 
 
 –আজ নয়। এযানথদ্বন মাথা নাড়লো। কাজ আলি, দ্বফলি বযলত হলব। 
 
 –দ্বক বযাপাি বলো বতা? 
 
আইদ্বিস তাি দ্বদলক সিাসদ্বি তাদ্বকলয় বেলো–আমালদি বাদ্বড়লত তুদ্বম আলমা না বকন? 
দ্বনিয়ই বকালনা কািণ আলি? 
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বতামাি জামাইবাবু আমালক দ্ব ক পিন্দ কলিন না, বসটা তাি হাবভালব পদ্বিষ্কাি বুলিদ্বি 
আদ্বম। 
 
-জামাইবাবুি কথা বাদ দাও। েুদ্বসো দ্বপদ্বস আি আদ্বম যদ্বদ বদ্বে তাহলে বতামাি আপদ্বি 
কিাি দ্বকিু বনই বলো। 
 
-বতামাি ভালো োেলেও আমাি আপদ্বি বথলকই যালচ্ছ। 
 
–দ্বকন্তু বিাজলমদ্বিি সময় বতা আসলত। 
 
–বসটা আোদা বযাপাি। 
 
এযানথদ্বনি এ ধ্িলনি কথা শুলন আইদ্বিস আহত স্বলি বলে–তুদ্বম এখালন এলসলিা বকন? 
এখালন দ্বক বতামাি অনয কাজ দ্বিলো? 
 
-হযাঁ বতামাি সলে অতযন্ত জরুিী প্রলয়াজন আলি। বতামালক একটা প্রশ্ন কিলত এলসদ্বি। 
আইদ্বিস বকৌতূহেী হলয় ওল । 
 
–দ্বক কথা বলো? 
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–আমালক তুদ্বম দ্ববশ্বাস কলিা, আইদ্বিস? সদ্বতয কলি বেলব? 
 
এ ধ্িলনি প্রশ্ন শুলন আইদ্বিস চমলক উ লো। 
 
–এ প্রশ্ন বতামাি ধ্ািণাি বাইলি তাই না? এযানথদ্বন বেলত থালক। এই একটা মাত্র 
জরুিী প্রলশ্নি উিি বতামাি কাি বথলক শুনলত চাই আইদ্বিস। বেে, আমালক তুদ্বম 
দ্ববশ্বাস কলিা? 
 
ক্ষদ্বণলকি জনয আইদ্বিস ইতস্ততঃ ববাধ্ কলি। তািপি ধ্ীলি ধ্ীলি বলে-হযাঁ। 
 
–তাহলে েন্ডলন এলস কাউলক না জাদ্বনলয় তুদ্বম আমালক দ্ববলয় কিলব? 
 
দ্ববস্ময়ভিা দৃদ্বষ্টলত আইদ্বিস তাকালো–আমাি পলক্ষ সম্ভব নয়। কাউলক না জাদ্বনলয় দ্ববলয় 
কিলত আদ্বম পাদ্বি না। 
 
-তুদ্বম বতা আমালক ভালোবালসা, দ্বক ভালোবালসা না? 
 
–হযাঁ, বতামায় আদ্বম ভালোবাদ্বস। 
 
–তাহলে তুদ্বম বু্ল্মসলবদ্বিেি বসি এেদ্বফ্র্া চালচণ দ্বেলয় আমালক দ্ববলয় কিলত পালিা। 
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-দ্বক কলি সম্ভব হলব? এভালব দ্ববলয় কিলে জজণ মলন কষ্ট পালব, েুদ্বসো দ্বপদ্বসও আমালক 
বকালনাদ্বদন ক্ষমা কিলব না। তািাড়া আমাি বয়স মাত্র আ ালিা। বসটাও একটা সমসযা। 
 
-বয়লসি বযাপালি বতামালক একটু দ্বমথযা বেলত হলব। এি জনয কত কা খড় বপাড়ালত 
হলব আমালক জাদ্বন না। বতামাি অদ্বভভাবক বক? 
 
–জজণ। উদ্বন আমাি ট্রাদ্বিও বলট। 
 
তলব দ্ববলয়লত যত িকম িালমো বপাহালত বহাক না বকন, আমাি আশা, আমালক তুদ্বম 
দ্বফদ্বিলয় বদলব না। 
 
-আচ্ছা, তুদ্বম এ বযাপালি আমালক এলতা চাপ দ্বদলচ্ছা বকন? বতামাি মতেবটা দ্বক? 
 
-আদ্বম বেলত চাই বয, আমাি কালজি ওপি বতামালক অবশযই আস্থা িাখলত হলব। তাই 
বতা বতামালক আলেই দ্বজলজ্ঞস কলিদ্বিোম, আমালক তুদ্বম দ্ববশ্বাস কলিা দ্বকনা। 
 
-বতামাি সম্পলকণ জলজণি দ্বকিু জানাি দিকাি। তুদ্বম আমাি সলে চলো। জজণ এখন 
বাদ্বড়লত আলিন। 
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-মলন হয় না উদ্বন এখন বাদ্বড়লত আলিন। কািণ এখালন আসাি সময় বদখোম একজন 
বোক দাঁদ্বড়লয় আলি। দ্বমঃ জজণ তাি দ্বদলক এদ্বেলয় বেলেন। মলন হয় বোকদ্বট কলনণে 
বিস। 
 
-হযাঁ, ভুলে দ্বেলয়দ্বিোম আদ্বম, কলনণে বিস জলজণি পদ্বিদ্বচত। বসদ্বদন িালতি পাদ্বটণলত তাি 
আসাি কথা দ্বিলো, বিাজলমদ্বি যখন– 
 
একটা অবযক্ত যন্ত্রণা আইদ্বিলসি কণ্ঠ বিাধ্ কলি আলস। 
 
–এযানথদ্বন, তুদ্বম কখলনা এিকম নৃশংস পদ্বিদ্বস্থদ্বতি সামলন পলড়লি। দ্বকন্তু বিাজলমদ্বি 
আত্মহতযা কলিনদ্বন। দ্বতদ্বন হয়লতা খুন হলয় থাকলবন। বতামাি দ্বক একবািও মলন হয়দ্বন? 
 
–এসব তুদ্বম দ্বক বেলিা? তুদ্বম এমন উদ্ভট দ্বচন্তা দ্বক কলি কিলে? আমাি বতা দ্ববশ্বাস, 
বিাজলমদ্বি দ্বনিয়ই আত্মহতযা কলিদ্বিে। 
 
আইদ্বিস চুপ কলি িইলো। 
 
-ওসব বালজ দ্বচন্তা বাদ দাও দ্বপ্রয়তমা। আইদ্বিসলক কালি বটলন দ্বনলো এযানথদ্বন। ওি 
োলে চুমু দ্বদলো। বিাজলমদ্বিি কথা সমূ্পণণ ভুলে যাও। তুদ্বম বকবে আমাি কথা ভালবা, 
আইদ্বিস। 
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২.৪ 
 
 পাইপ বথলক একিাশ বধ্াঁয়া িাড়লো কলনণে বিস। তািপি দ্বক বযন অনুমান কিাি জনয 
জজণ বািটলনি দ্বদলক তাকালো। 
 
বািটলনি কাকা দ্বিলেন বিসলদি প্রদ্বতলবশী। বসই সূলত্র কলনণলেি সলে জলজণি পদ্বিচয় 
হয়। তালদি মলধ্য বলয়লসি ফািাক যলথষ্ট। কলনণলেি বয়স এখন ষালটি ওপি। বিালদ 
বপাড়া তামালট োলয়ি িঙ, কালো বচালখ বুদ্বদ্ধদীপ্ত চাহদ্বন। 
 
জীবলনি ববদ্বশি ভাে সময় কলনণলেি বকলটলি দ্ববলদলশ। জজণ মূেতঃ বকতাদুিস্ত শহুলি 
মানুষ। কখলনা সখলনা তালদি মলধ্য বদখা হলয়লি। ভরতাি খাদ্বতলি পিস্পলিি মলধ্য 
মত দ্ববদ্বনময় কলিলি, বিলেলবোি কথা মলন কলিলি। তািপি নীিব বথলকলি। 
 
কলনণে এই মুহূলতণ জলজণি দ্বদলক তাদ্বকলয় ভাবলত থালক, বকন যুবক জজণ আজলকি এই 
সাক্ষালতি ওপি ববদ্বশ গুরুত্ব দ্বদলত চাইলি। জজণলক সব সময় মলন হলয়লি অতযন্ত 
সাবধ্ানী, বাস্তববাদী, যাি মলধ্য কল্পনাি বকালনা স্থান বনই। তাি কথাবাতণাি মলধ্য 
বকালনা সেদ্বত বনই। হাবভালব একটা অদু্ভত অদ্বস্থিতা প্রকাশ পালচ্ছ। বয বািটন 
দ্বসোলিট পিন্দ কিলতা না বস আজ অল্প সমলয়ি মলধ্য দ্বতনলট দ্বসোলিট বযবহাি 
কলিলি। 
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-বলো, যুবক জজণ, বতামাি দ্বক সমসযা? 
 
–আদ্বম বতামাি পিামশণ ও সাহাযয চাই কলনণে। বতামাি দ্বনিয়ই বখয়াে আলি, আজ 
বথলক এক বিি আলে আমালদি সলে এক বনশলভালজ বতামাি বযাে বদওয়াি কথা 
দ্বিে। দ্বকন্তু বশষ মুহূলতণ বতামালক দ্ববলদলশ চলে বযলত হয়। ঐ বনশলভালজি আসলি 
আমাি স্ত্রীি মৃতুয হয়। 
 
-খবিটা আদ্বম কােলজ পলড়দ্বিোম। ঐ অপ্রীদ্বতকি প্রসলেি পুনিাবৃদ্বি কিাি ইচ্ছা দ্বিে 
না বলেই বতামালক এ বযাপালি দ্বকিু বদ্বেদ্বন। আদ্বম তাি জনয দুঃদ্বখত। 
 
-ধ্লি বনওয়া বযলত পালি, আমাি স্ত্রী আত্মহতযা কলিদ্বিলো? 
 
–বকন একথা বেলিা? 
 
 –এটা পলড় বদলখা, তাহলেই বুিলত পািলব আদ্বম একথা বেদ্বি বকন? 
 
দুদ্বট দ্বচদ্ব  কলনণলেি হালত তুলে দ্বদলত ভ্রু কঁুচলক বদলখ বেলো–ববনামা দ্বচদ্ব  বদখদ্বি। 
 
-হযাঁ, ববনামা দ্বচদ্ব । দ্বকন্তু দ্বচদ্ব ি বেখাগুদ্বে আদ্বম অক্ষলি অক্ষলি দ্ববশ্বাস কদ্বি। 
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–বসটাই বতা আলিা ববদ্বশ দ্ববপজ্জনক। ধ্ীলি ধ্ীলি বিস মাথা নাড়লো। শুনলে তুদ্বম 
অবাক হলব, খবলিি কােজ প্রচালিি জনয এিকম বকালনা ঘটনা ঘলট যাবাি পি এ 
ধ্িলনি অলনক দ্বচদ্ব  পাওয়া যায়। 
 
-জাদ্বন। দ্বকন্তু দ্বচদ্ব গুলো বসই সময়কাি বেখা নয়। আদ্বম এ বযাপালি দ্বনদ্বিত বয অন্তত 
িমাস অদ্বতবাদ্বহত না হওয়া পযণন্ত বেখা হয়দ্বন। 
 
-হযাঁ, এটা একটা দ্বদক বেলত পালিা, কািা এই দ্বচদ্ব  দ্বেখলত পালি বলে বতামাি ধ্ািণা 
হয়। 
 
–জাদ্বন না, তলব আদ্বম আন্তদ্বিকভালব দ্ববশ্বাস কদ্বি, আমাি স্ত্রী বসদ্বদন খুন হলয়দ্বিে। 
 
–বতামাি দ্বক বকালনা সলন্দহ হলয়দ্বিে? 
 
—আমাি দ্বপ্রয়তমা স্ত্রীি আচমকা মৃতুয আমালক স্তি কলি দ্বদলয়দ্বিে। তাই তদলন্তি 
ফোফে আদ্বম যলন্ত্রি মলতা বমলন দ্বনলয়দ্বিোম। সদয ফঁু বথলক উল  আমাি স্ত্রীি শািীদ্বিক 
ও মানদ্বসক ভািসাময বেলত যা ববািায় তা দ্বিলো না। তাই আমাি মলন হয় বসই মুহূলতণ 
বকালনা সলন্দহ জালেদ্বন। তািাড়া তদন্ত কিাি সময় তাি হালতি মুল াি মলধ্য গুঁলড়া 
জাতীয় দ্বকিু পদাথণ পাওয়া যায়, বসই গুলঁড়া হলো সায়ানাই্। 
 
-শযালম্পলনি সলে সায়ানাইল্ি গুঁলড়া দ্বমদ্বশলয় বদওয়া হলয়দ্বিে। 
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–আমািও তাই মলন হয়। তািাড়া বিাজলমদ্বি কখলনা আত্মহতযা কিলব বলে হুমদ্বক পযণন্ত 
বদয়দ্বন। ওি বাঁচাি ইলচ্ছ দ্বিলো ভীষণ, জীবনলক উপেদ্বি কিলত বচলয়দ্বিে বস। 
 
বিাজলমদ্বিি সলে বিলসি একবাি সাক্ষাৎ হলয়দ্বিে। তালক বদলখ তাি মলন হলয়দ্বিে, 
বপ্রদ্বমকা দ্বহসালব এই নািী হলেন অদ্বিতীয়া। 
 
–বমদ্ব্কযাে দ্বিলপালটণ দ্বক বলেদ্বিে। 
 
–মািলে পদ্বিবালিি বয়স্ক ্াক্তাি তখন সমুলর পাদ্বড় দ্বদলয়দ্বিে। বিলেলবো বথলক বস-ই 
বিাজলমদ্বিলক দ্বচদ্বকৎসা কলি আসদ্বিে। তাি অবতণমালন তািই সহলযােী ্াক্তাি 
বিাজলমদ্বিি ফ্র হওয়াি সময় দ্বচদ্বকৎসা কলিদ্বিে। আমাি যতদূি মলন আলি বস 
বলেদ্বিে, ওই ধ্িলনি ফু্ল বথলক সুস্থ হলয় ও াি পি প্রায় প্রদ্বতদ্বট রুেী মানদ্বসক 
ভািসাময হাদ্বিলয় বফলে বিােলভালেি যন্ত্রণায়। 
 
জজণ একটু বথলম আবাি বেলত শুরু কিলেন–ঐ দ্বচদ্ব গুলো পাওয়াি পি আদ্বম 
বিাজলমদ্বিি বয়স্ক ্াক্তালিি সলে বদখা কদ্বি। সবদ্বকিু শুলন বস দ্ববদ্বস্মত হলো। তাি 
কালি এদ্বট অদ্ববশ্বাসয ঘটনা। তাি বযদ্বক্তেত ধ্ািণা, বিাজলমদ্বি আত্মহতযা কিাি মলতা 
বমলয় দ্বিলো না। আমািও মন সায় দ্বদলো, জীবন বথলক মুদ্বক্ত পাওয়াি বমলয় বতা বস 
দ্বিে না। হয়লতা কখলনা িালে বচঁচালমদ্বচ কলিলি, বাদ্বড়ি সবাইলক বযদ্বতবযস্ত কলি 
তুলেলি, বযস, এই পযণন্ত। 
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বিস দ্বফসদ্বফদ্বসলয় বলে এমন বকালনা ঘটনাি কথা তুদ্বম জালনা, যা ওি মনলক বভলঙ 
দ্বদলত সাহাযয কলিলি। মালন আদ্বম বেলত চাইদ্বি বকালনা দ্বকিুি বযাপালি ও দ্বনিয়ই 
অসুখী দ্বিলো। 
 
–আদ্বম জাদ্বন না, মলন হয় একটু দাদ্বম্ভক প্রকৃদ্বতি দ্বিলো। তলব আদ্বম বেলবা, সায়ানাই্ 
বযবহাি কিাি সম্ভাবনাটা এলকবালি বনই বেলেই চলে। এটা এমন বকালনা দ্বজদ্বনস নয়, 
বযটা সহলজ বযবহাি কিা যায়। এটা সবাই জালন। 
 
–এটা আি একটা দ্বদক। তলব ধ্লি বনওয়া যাক, বিাজলমদ্বি দ্বনলজি জীবন বশষ কলি 
বদওয়াি পদ্বিকল্পনা কলিদ্বিে। দ্বকন্তু বস চাইলব না দ্বনিয়ই এমন যন্ত্রণাদায়ক কুৎদ্বসত 
মৃতুয। 
 
-বুিোম, দ্বকন্তু বিাজলমদ্বি বয সায়ানাই্ দ্বকলনদ্বিে বা বপলয়দ্বিে তাি বকালনা প্রমাণ 
আলি। 
 
–না। তলব দ্বকিুদ্বদন ও বনু্ধলদি সলে দ্বিলো। তািা তখন ববােতাি বাসা দ্বনলয় আলস। 
তখন হয়লতা পটাদ্বসয়াম সায়ানাই্ দ্বক্রিাে একটু বযবহাি কলি থাকলব। 
 
এ বযাপালি বখাঁজ দ্বনলত অসুদ্ববধ্া হলব না। একটু বথলম বিস বেলত থালক–এবাি সমূ্পণণ 
বযাপািটা একবাি খদ্বতলয় বদখা যাক। এক নম্বি হলো, আত্মহতযা কিা দ্বকংবা তাি 
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প্রস্তুদ্বতি বকালনা প্রমাণ আপাততঃ পাওয়া যালচ্ছ না। আবাি এদ্বদলক বদখা যালচ্ছ, খুন 
কিাি বকালনা প্রমাণ বনই আমালদি হালত বা পুদ্বেশও খুন দ্বহসালব সলন্দহ কলিদ্বন। 
 
-আমাি ধ্ািণা, আমাি অবলচতন মনটা এ বযাপালি ধ্ীলি ধ্ীলি বতদ্বি কলি দ্বনদ্বচ্ছে 
দ্বনলজলক। তািপলি এই দ্বচদ্ব  পাওয়াি পি সলন্দহ আলিা োঢ় হলয় ওল । 
 
–ববশ, বতামাি কথাই বমলন দ্বনোম। বিস বেলো, কালক বতামাি খুদ্বন বলে মলন হয়, 
জজণ। 
 
জলজণি মুলখ কুঞ্চলনি বিখা ফুলট উ লো–আদ্বমও দ্বনলজি কালি ঐ একই প্রশ্ন কদ্বি। যদ্বদ 
বিাজলমদ্বি সদ্বতযই খুন হলয় থালক তাহলে বসদ্বদন িালত আমালদি দ্বনমদ্বন্ত্রত বনু্ধলদি মলধ্য 
বকউ একজন খুনী হলব। যািা বটদ্ববলেি সামলন বলসদ্বিে তালদি মলধ্য বকউ 
 
-বকন ওলয়টািলদি মলধ্যও বকউ একাজ কিলত পালি। 
 
–েুলেমবালেণি প্রধ্ান ওলয়টাি চােণসলক তুদ্বম বচলনা নাদ্বক? 
 
–চােণসলক সবাই বচলন। বস ইচ্ছা কিলে বয বকালনা বযদ্বক্তি গ্লালস মলদি সলে দ্ববষ 
দ্বমদ্বশলয় দ্বদলত পালি। এটা তাি পলক্ষ বকালনা অসম্ভব কাজ নয়। এিাড়া আলি 
দ্বেউলসজ। 
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-বসদ্বদন পাদ্বটণলত বক বক দ্বিে? 
 
–এম.দ্বপ.দ্বিলফন ফযািাল্, তাি স্ত্রী বেদ্ব্ আলেকজান্ডাি ফযািাল্, আমাি বসলক্রটাদ্বি, 
রুথ বেদ্বসং, এযানথদ্বন ব্রাউন, বিাজলমদ্বিি বিাট ববান আইদ্বিস আি আদ্বম। সব দ্বমদ্বেলয় 
সাতজন দ্বিোম। তুদ্বম এলে আটজন হতাম। 
 
-এবাি বে, তুদ্বম বসদ্বদন দ্বক ভালব বলসদ্বিলে? 
 
-সান্দ্রা ফযািাল্ বলসদ্বিে আমাি ্ানদ্বদলক, সান্দ্রাি পালশ এযানথদ্বন ব্রাউন, তাি পালশ 
বিাজলমদ্বি, তািপি দ্বিলফন ফযািাল্। আমাি বাঁ পালশ দ্বিে আইদ্বিস আি রুথ বেদ্বসং। 
 
-বতামাি স্ত্রী আলে সন্ধযাি সময় শযালম্পন পান কলিদ্বিে? 
 
-কযাবালি বশা যখন চেদ্বিে, তখন কলয়ক গ্লাস পান কলিদ্বিলো। আলো বনভাি আলে 
বিাজলমদ্বি বটদ্ববলেি সামলন িঁুলক পলড়। হয়লতা অসু্ফলট দ্বকিু বলে থাকলব। দ্বকন্তু আমিা 
বসটা শুনলত পাইদ্বন। ্াক্তাি জানায়, ওি মৃতুযটা নাদ্বক আকদ্বস্মক। 
 
-তাহলে সব দ্বদক বথলক দ্ববচাি কলি বো যায়, বিাজলমদ্বিি গ্লালস সায়ানাই্ দ্বমদ্বশলয় 
বদওয়াি সবলচলয় ববদ্বশ সুদ্ববধ্া দ্বিলো দ্বিলফন ফযািাল্ি। যদ্বদ তাই হয়, তাহলে খুলনি 
কািণ দ্বক বসটা জানলত হলব। বকন খুন কিলব? 
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-ওিা দুজলন ঘদ্বনষ্ঠ বনু্ধ দ্বিলো। জজণ শ্বাসরুদ্ধ কলণ্ঠ বেলত থালকন, হয়লতা এমন হলত 
পালি বিাজলমদ্বি তালক দ্বফদ্বিলয় দ্বদলয়দ্বিে, বসই অপমালনি প্রদ্বতলশাধ্ দ্বিলফন এমন 
নৃশংস হতযাি মাধ্যলম দ্বনলয়লি। 
 
–এবাি দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, বকালনা মদ্বহো আসামী। বতামালদি সাতজলনি মলধ্য 
চািজন দ্বিলো মদ্বহো। বতামিা যখন বজাড়ায় বজাড়ায় কযাবালিি সালথ নাচদ্বিলে তখন 
একজন মদ্বহো দ্বক কিদ্বিলো এবাি মলন কলি বদলখা, বকালনা মদ্বহো একা বটদ্ববলেি 
ধ্ালি বলসদ্বিে। 
 
একটু সময় বভলব জজণ বেলেন, প্রথলম আইদ্বিস, তলব দুঘণটনাি আলে রুথলক বদলখদ্বি। 
 
-বতামাি স্ত্রী শযালম্পলনি গ্লালস বশষ চুমুক কখন দ্বদলয়দ্বিলো? 
 
ব্রাউলনি সলে বিাজলমদ্বি তখন নাচদ্বিে। তখন ওলক খুব ক্লান্ত বদখাদ্বচ্ছে। তািপি ও 
ওি গ্লালস চুমুক বদয়। এিপলি বিাজলমদ্বি আি আদ্বম নাচলত থাদ্বক। রুলথি সলে 
ফযািাল্ এবং বেদ্ব্ আলেকজান্ডালিি সলে ব্রাউন নাচলত থালক। তখন বটদ্ববলেি ধ্ালি 
আইদ্বিস একা একা বলসদ্বিে। 
 
-তাহলে বতামাি স্ত্রীি ববানলকই সলন্দহ কিা যায়। বিস ববশ েম্ভীি েোয় বেলো, এই 
মৃতুযি সলে আইদ্বিলসি বকালনা স্বাথণ জদ্বড়লয় আলি বলে বতামাি মলন হয়? 
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কথাটা শুলন জজণ বিলে বেলেন। দ্বকন্তু বসটা প্রকাশ না কলি বেলেন–বিস, আইদ্বিস 
বিলেমানুষ। তািাড়া বিাজলমদ্বিলক ও ভালোবাসলতা। ও ওি ববালনি দারুণ অনুেত 
দ্বিলো। 
 
–আদ্বম জাদ্বন, বতামাি স্ত্রী ধ্নী দ্বিলো। ওি টাকা দ্বক তুদ্বম পালব? 
 
-না, ওি সব টাকা আইদ্বিস পালব। তাি নালম একটা ট্রাি আলি। তািপি জজণ 
সদ্ববস্তালি সমস্ত দ্বকিু বিসলক বেলো। 
 
আিযণ বযাপাি। বয বকালনা বমলয় এি ফলে কু্ষি হলত পালি। দ্বকন্তু তুদ্বম বেলিা ত 
হয়দ্বন। তবুও তাি বমাদ্বটভটা দ্ব ক বথলক যালচ্ছ। বসটা যাচাই কলি বদখলত হলব। এিাড়া 
আি কাি বমাদ্বটভ থাকলত পালি? 
 
-বিাজলমদ্বিি বকালনা শত্রু দ্বিে না, আদ্বম দ্বনদ্বিত কলি জাদ্বন। ফযািাল্লদি বাদ্বড়ি কালি 
আমাি বাদ্বড় বনওয়াি একটাই উলেশয হলো, প্রলতযকলক প্রশ্ন কলি কাউলক সলন্দলহি 
তাদ্বেকায় বফো যায় দ্বকনা বসটা যাচাই কলি বদখলত। 
 
পাইলপ অদ্বগ্নসংলযাে কিলত মন দ্বদলো বিস। 
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খাদ্বনক বালদ বেলো-জজণ, তুদ্বম দ্বকন্তু আমাি কালি দ্বকিু েুদ্বকলয় যালচ্ছ। বতামাি স্ত্রীি 
সুনাম িাখলত দ্বকংবা বস খুন হলো দ্বক না হলো, বসটা বচলপ বযলত তুদ্বম বচষ্টা কিলত 
পালিা। দ্বকন্তু বতামালক সব পদ্বিষ্কাি কলি বেলত হলব। 
 
জজণ চুপ কলি থালক। 
 
-বতামাি মুখ বদলখ ববািা যালচ্ছ বিাজলমদ্বিি একজন বপ্রদ্বমক দ্বিলো। বস দ্বক দ্বিলফন 
ফযািাল্। 
 
–আদ্বম দ্ব ক জাদ্বন না এ বযাপালি। ও িাড়া এযানথদ্বন ব্রাউনও হলত পালি। 
 
–ব্রাউন নামটা বকমন বশানা মলন হলচ্ছ। তুদ্বম দ্বক ওি সম্বলন্ধ দ্বকিু জালনা? 
 
-জাদ্বন না, ওি বযাপালি বকউ দ্ববলশষ দ্বকিু জালন না। তলব আমুলদ। আলমদ্বিকান হলত 
পালি। দ্বকন্তু তাি কথাবাতণায় বসটা প্রকাশ পায় না। 
 
ববশ, এবাি ধ্িা যাক, দ্বিলফন ফযািাল্ বতামাি স্ত্রীি বপ্রদ্বমক দ্বিলো। বসলক্ষলত্র 
স্বাভাদ্ববক ভালব আলেকজান্ডাি ফযািাল্ি নাম জদ্বড়লয় পলড়। কািণ স্বামীলক অনয নািীি 
প্রদ্বত আসক্ত হলত বদলখ বকালনা নািীি পলক্ষ মাথা দ্ব ক িাখা সম্ভব নয়। পদ্বিণালম 
বিাজলমদ্বিলক বসই নািী খুন কলিলি। তাহলে আপাততঃ এই িহসযময় খুলনি সলে 
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ফযািাল্ দম্পদ্বত এবং আইদ্বিলসি নাম সলন্দলহি মলধ্য আনলত পাদ্বি। আচ্ছা, রুথ বেদ্বসং 
সম্পলকণ এবাি দ্বক বেে। 
 
-রুথলক এই খুলনি সলন্দলহি বাইলি িাখা যায় অনায়ালস। জজণ বলেন, রুথ আমাি সব 
কাজ বদখালশানা কলি। বেলত বেলে ও আমালদি পদ্বিবালিি একজন। ওি সবদ্বকিুলতই 
আদ্বম দ্বনভণিশীে। জালনা বিস, ওি মলধ্য বযিকম সততা, আন্তদ্বিকতা এবং কতণবয দ্বনষ্ঠাি 
ভাব আলি, পৃদ্বথবীি বকালনা বমলয়ি মলধ্য তুদ্বম একসলে এতগুলো গুণ বদখলত পালব না। 
 
–জজণ, আমাি ধ্ািণা, বিস বেলত থালক, বতামাি বমাদ্বটভও এখালন কাজ কলিলি। 
 
–আদ্বম? জজণ হতবাক। 
 
–হযাঁ, ওলথো আি ব্সল্লমানালক বতামাি মলন পলড়? 
 
–বতামাি বক্তবয আদ্বম বুলিদ্বি। দ্বকন্তু বিাজলমদ্বি এবং আমাি মলধ্য বসিকম সম্পকণ 
দ্বিলো না। ও একটু ববপলিায়া দ্বিে দ্ব কই, দ্বকন্তু আমাি বয অনুেত দ্বিলো না, বসটা 
ভাবা ভুে, ও আমাি দ্বপ্রয় দ্বিলো। তলব বিামাদ্বিক দ্বিলো না। তবু বস অঘটন ঘলট 
যাওয়াি পি আদ্বম ভীষণ বভলঙ পদ্বড়। 
 
তািাড়া যদ্বদ ধ্িা যায় আইদ্বিস ওলক খুন কলিলি, তাহলে আদ্বম বকন বকঁলচা খুঁড়লত 
দ্বেলয় সাপ ববি কিলবা। 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

107 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

 
আদ্বম জাদ্বন। তুদ্বম যদ্বদ সদ্বতযই ওলক খুন কিলব, তাহলে ঐ দ্বচদ্ব গুলো পুদ্বড়লয় না বফলে 
দ্বনলজি কালি বিলখ বদলব বকন? দ্বনিয়ই তুদ্বম এ দ্বনলয় আি জে বঘাো কিলত না। যাই 
বহাক, এখন ভাবনা হলচ্ছ, দ্বচদ্ব গুলো দ্বেখলো বক? 
 
তলব খুনী বয স্বয়ং বেলখদ্বন, বসটা দ্বনিয় দ্বনদ্বিত। কািণ তুদ্বম যখন বেলে বিাজলমদ্বিি 
আত্মহতযা কিাি পি সবদ্বকিু শাদ্বন্তপূণণ ভালব দ্বমলট বেলি আি যখন সলন্দহাতীত ভালব 
প্রমাণ হলয়লি বিাজলমদ্বি আত্মহতযা কলিলি, তখন মলন হয় না, দ্বচদ্ব গুলো খুনী দ্বেলখলি? 
সমস্ত বযাপািটা নতুন কলি, খুঁদ্বচলয় বতাল োি বপিলন কাি স্বাথণ থাকলত পালি। 
 
দুজলনই দ্বকিুক্ষণ চুপ কলি থালক। 
 
একসময় বিস বলে ওল –সব দ্বকিু শুলন যা বুিোম, তা হলো তলকণি খাদ্বতলি আমিা 
ধ্লি দ্বনোম, বিাজলমদ্বি খুন হলয়দ্বিে। তলব বসটা আবাি পুঙ্খানুপুঙ্খভালব খদ্বতলয় 
বদখলত বেলে অলনক অপ্রীদ্বতকি ঘটনা ঘটলত পালি। এিাড়া বতামাি স্ত্রী বোপলন যালদি 
সলে বপ্রম কিলতন বসইসব বকচ্ছা প্রকাশ হলয় পড়লব। 
 
-তাই বলে, বতামাি দ্বক ইচ্ছা, একজন খুনী িাড় বপলয় যালব? না, আদ্বম তা হলত বদলবা 
না। আসে সদ্বতয দ্বক, আমালক জানলতই হলব। 
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–ববশ, এই দ্বচদ্ব গুদ্বে আদ্বম পুদ্বেলশি হালত দ্বদদ্বচ্ছ। তািাই দ্বচদ্ব ি বেখক বা বেদ্বখকালক 
খুঁলজ ববি কিলব। তলব পুদ্বেশ একবাি তদন্ত শুরু কিলে বশষ না হওয়া পযণন্ত িাড়লব 
না। 
 
-আদ্বম দ্বকন্তু পুদ্বেলশি িািস্থ হলত চাই না। তাই বতা, বতামাি সলে বদখা কিলত এলসদ্বি। 
একটা পদ্বিকল্পনা কলিদ্বি খুনীি জনয। 
 
–দ্বক িকম? বিস বকৌতূহেী হলয় প্রশ্ন কলি। 
 
-ঐিকম একটা পাদ্বটণি বযবস্থা কলিদ্বি েুলেমবালেণ। বসদ্বদনকাি সব অদ্বতদ্বথিাই বসখান 
আসলব। আমাি ইচ্ছা, তুদ্বমও আমালদি সলে অংশগ্রহণ কিলব। 
 
-দ্বকন্তু বতামাি উলেশয? 
 
-বসটা একান্ত বোপনীয় বযাপাি। বতামালক আদ্বম বভাো মলন আসাি অনুলিাধ্ কলিদ্বি। 
এলে বদখলত পালব। 
 
দ্বকন্তু বনু্ধ, তুদ্বম আমালক এই সব ঘটনাি মলধ্য জড়ালচ্ছ দ্ব কই। তলব আমালক এখলনা 
তুদ্বম অন্ধকালি বিলখ দ্বদলয়লি। 
 
-বসটাি প্রলয়াজন আলি। 
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-বতামাি পদ্বিকল্পনা আদ্বম বনলন দ্বনলত পািদ্বি না জজণ, দুঃদ্বখত। বতামাি পাদ্বটণলত আদ্বম 
বযলত পািলবা না। তুদ্বম এই অবাস্তব পদ্বিকল্পনা বথলক দ্ববিত হও। 
 
–দ্বকন্তু এখন দ্বপদ্বিলয় আসা সম্ভব নয়। অতএব 
 
-বদলখা আমাি অদ্বভজ্ঞতা দ্বদলয় বেদ্বি, এ কালজি পদ্বিণদ্বত ভালো হলব না। দারুণ 
দ্ববপজ্জনকও হলত পালি। বতামালক আদ্বম বািবাি সাবধ্ান কলি দ্বদদ্বচ্ছ, এই পদ্বিকল্পনা 
তযাে কলিা। 
 
জজণ বািটন নীিলব মাথা নাড়লেন। 
 
. 
 
২.৫ 
 
 বদাসিা নলভম্বলিি সকাে। 
 
বাতালস বকমন সযাঁতলসঁলত ভাব। থমথলম হলয় আলি চািদ্বদলক, মলন হয় বয বকালনা 
সময় িড় উ লত পালি। 
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আত্মদ্ববশ্বালসি সলে জজণ বাি বাি ঘদ্বড় বদখদ্বিে, খাবাি বখলত বখলত বেট ব লে সদ্বিলয় 
দ্বদলয় মুখ ভাি কলি বলস িইলো আইদ্বিস। েুদ্বসো দ্বপদ্বস ফঁুদ্বপলয় ফঁুদ্বপলয় কাঁদদ্বিলেন 
আি ঘন ঘন রুমালে বচাখ মুিদ্বিলেন। 
 
–দ্বপ্রয় জজণ, আদ্বম জাদ্বন, এটা একটা জীবন-মিলণি সমসযা হলয় দাঁদ্বড়লয়লি, দ্বকন্তু বস বতা 
দ্বকিুলতই বুিলত চাইলি না। দ্বমলসস বড্রক বেলত োেলো, তুদ্বম বয তদলন্তি কথা বেলে 
বসটা সময় োেলব যলথষ্ট, তাি মলধ্য যদ্বদ বকালনা অঘটন ঘলট যায় তাহলে আদ্বম দ্বনলজি 
কালি বদাষী হলয় থাকলবা আজীবন। 
 
-আপনালক বতা আদ্বম কথা দ্বদলয়দ্বি। জজণ বলে উ লেন। আপদ্বন ভাবলবন না। আদ্বম 
যখন দাদ্বয়ত্ব দ্বনলয়দ্বি, তখন আপদ্বন দ্বনদ্বিলন্ত থাকলত পালিন। 
 
জজণ উল  দাঁড়ালেন। দ্বমলসস বড্রলকি দ্বপল  সান্ত্বনাি হাত বুলোলত দ্বেলয় বেলেন, আনন্দ 
করুন। আদ্বম রুথলক একু্ষদ্বন বটদ্বেগ্রাম কলি দ্বদদ্বচ্ছ। 
 
জজণ ঘি বথলক ববদ্বিলয় বেে, ওি বপিন বপিন আইদ্বিস এলো। 
 
–জজণ, আজ িালতি পাদ্বটণটা বাদ্বতে কলি বদওয়া বতামাি উদ্বচত বলে মলন হয় না। 
েুদ্বসো দ্বপদ্বস বযমন বভলঙ পলড়লিন, আমাি মলন হয়, আমালদি তাি বাদ্বড়লত তাি সলে 
থাকা উদ্বচত। 
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–কখলনাই নয়। িালে জলজণি মুখ োে হলয় উ লো। ঐ ধ্াপ্পাবাজটা আমাি জীবনই বকন 
দ্বতক্ততায় ভদ্বিলয় বদলব? ও আমালক এলকি পি এক ব্ল্যাকলমে কলি যালব, আি আদ্বম 
মুখ বুলজ তা বমলন বনব? আমাি মলত, আি একটা বপদ্বনও ওলক বদওয়া উদ্বচত নয়। 
 
-দ্বকন্তু েুদ্বসো দ্বপদ্বস দ্বক িাজী হলব? 
 
-এটা ওঁিই বিাকাদ্বমি ফে। প্রথলমই যদ্বদ দ্বভক্টিলক বেলতন, দ্বনলজি পথ দ্বনলজ বদলখ 
দ্বনলত তাহলে আজ এই পযণালয় ও এলস বপৌঁিালতা না। যাক, তুদ্বম ওলক উৎসাহ দাও। 
আদ্বম এমন একটা বযবস্থা কিলবা যালত িালত বতামিা ভালো কলি ঘুলমালত পালিা। 
 
জজণ চলে বেলেন, আইদ্বিস ্াইদ্বনং রুলমি দ্বদলক পা বাড়ালত দ্বেলয় থমলক দাঁড়ালো, 
বটদ্বেলফান বাজলচ্ছ। 
 
-হযালো বক? আইদ্বিলসি হাতাশা ভাবটা একটু একটু কলি বকলট দ্বেলয় মুখ হলয় উ লো 
দ্বনলমণঘ আকালশি মলতা। এযানথদ্বন কথা বেলি। 
 
-হযাঁ, বতামাি দ্বপ্রয়তম এযানথদ্বন। আজ িালত পাদ্বটণলত যাওয়াি জনয জজণ খুব পীড়াপীদ্বড় 
কিলিন। দ্বক বযাপাি দ্বপ্রয়তমা, বতামাি দ্বক হলয়লি বলো বতা? দূিভালষ বতামাি দীঘণশ্বাস 
আমাি কালন ভালস, একটা চাপা ববদনা বতামাি দ্বনঃশালস। বতামাি দ্বক দ্বকিু হলয়লি? 
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-না না, দ্বকিু হয়দ্বন এযানথদ্বন, আচ্ছা, তুদ্বম একটা সদ্বতয কথা বেলব আমায়? আইদ্বিলসি 
কলণ্ঠ কাতি অনুলিাধ্। 
 
-শুলন তািপি বতা উিি বদলবা। 
 
–তুদ্বম কখলনা বিাজলমদ্বিি বপ্রলম পলড়দ্বিলে? 
 
অপিপ্রান্ত দ্বকিুক্ষলণি জনয নীিব থালক। তািপলিই আইদ্বিলসি কালন বভলস আলস 
এযানথদ্বনি হাদ্বসি ধ্বদ্বন। 
 
-এই জনয দ্বক বতামাি মন দ্ববষণ্ণ। বতামাি কালি স্বীকাি কিদ্বি, বিাজলমদ্বিি সলে আমাি 
একটু-আধ্টু বপ্রম হলয়দ্বিে দ্ব কই। দ্বকন্তু বযদ্বদন বতামালক দ্বসঁদ্বড় দ্বদলয় নামলত বদখোম, 
তখন বতামালক বদলখ আমাি একটা কথাই মলন হলয়লি বয পৃদ্বথবীলত একমাত্র তুদ্বম-ই 
আলিা আমাি জনয। এি বথলক দ্বনলভণজাে সদ্বতয কথা আি দ্বকিু হলত পালি না। 
 
–শুলন সুখী হোম, এযানথদ্বন, ধ্নযবাদ। 
 
–দ্ব ক আলি, আজ িালত বতামাি জন্মদ্বদলনি পাদ্বটণলত আদ্বম আসদ্বি। তলব ঐ একই 
জায়োয় বতামাি জন্মদ্বদলনি পাদ্বটণ বসলি এটা মাথায় দ্ব ক আমাি ঢুকলি না। জজণ দ্বক 
কিলত চলেলি, একমাত্র ঈশ্বি জালনন। যাই বহাক, একটা সুন্দি উপহাি দ্বনলয় আদ্বম 
যাদ্বচ্ছ। 
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ওদ্বদলক অদ্বফলস এলস জজণ রুথলক ব্লক পা ালেন। ওি শান্ত হাদ্বস ভিা মুখ জলজণি 
দ্বচন্তা দ্বকিুটা প্রশদ্বমত কলি। 
 
জজণ তাি হালত বটদ্বেগ্রামটা দ্বদলয় বদখলত বেলেন। রুথ বটদ্বেগ্রামটা হালত দ্বনলয় একটু 
চুপ কলি থালক। 
 
–আচ্ছা, বিিখালনক আলে ওলক জাহালজ কলি বসখালন পাদ্ব লয় দ্বদলয়দ্বিোম না? 
 
 রুথ মলন কিাি বচষ্টা কলি। 
 
-হযাঁ, মলন পলড়লি। বসদ্বদন দ্বিে ২৭বশ অলক্টাবি। 
 
–আিযণ বতামাি স্মিণশদ্বক্ত। 
 
 রুলথি স্মিণশদ্বক্ত বয প্রখি বসটা দ্বনলজ বস ভালো কলি জালন। তাি মলন আলি 
একদ্বদন বফালন বিাজলমদ্বিলক দ্বভক্টি বড্রলকি সলে অসতকণভালব কথা বেলত শুলনদ্বিে। 
তািপি বথলক বিাজলমদ্বিি ওপি তাি একটা ঘৃণা জলন্মলি। 
 
-দ্বকন্তু দ্বতনলশা পাউন্ড। বড্ড ববদ্বশ মলন হলচ্ছ। রুথ বেলো, তাি বচলয় বিং দ্বমঃ 
অদ্বেঁেদ্বভি সলে আদ্বম বযাোলযাে কিলবা ভাবদ্বি। 
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তালদি বুলয়ে আয়ালসণি এলজি হলেন আলেকজান্ডাি অদ্বেণেদ্বভ। 
 
-ববশ, তলব বদদ্বি কলিা না। ওি মা এখন দ্বহদ্বিদ্বিয়া রুেীি মলতা কিলি। আি িাত 
কাটালনা মুশদ্বকে। 
 
–আদ্বম দ্বক ওঁি সলে থাকলবা? 
 
-না, কদ্ব ন কলণ্ঠ জজণ বেলেন। এখনই তাি প্রলয়াজন হলব না। তলব রুথ, বতামালক 
আমাি একান্ত প্রলয়াজন। রুলথি একটা হাত দ্বনলজি হালতি মুল াি মলধ্য দ্বনলয় 
আলবেভিা কলণ্ঠ বেলেন, তুদ্বম এলকবালি স্বাথণপি নও। 
 
অদ্বেণেদ্বভি সলে বফালন বযাোলযাে কিাি জনয অদ্বনচ্ছা সলেও রুথ হাত িাদ্বড়লয় ঘি 
বথলক ববদ্বিলয় বেে। 
 
অদ্বফলসি কাজ বশষ কলি জজণ এলেন েুলেমবালেণ। তালক বদলখ প্রধ্ান ওলয়টাি চােণস 
দ্বমদ্বষ্ট বহলস এদ্বেলয় এলো। চােণলসি কালি বজলন দ্বনলেন, আজ িালতি বযবস্থা সব দ্ব ক 
আলি দ্বকনা। চােণস জানালো, বমনু পযণন্ত বতদ্বি। তািপি দিজা দ্বদলয় ববদ্বিলয় আসাি 
জনয পা বাড়ালেন। 
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তাঁলক দিজা পযণন্ত এদ্বেলয় দ্বদলত এলস চােসণ বেলো, দ্বমঃ বািটন, আপদ্বন বয আবাি 
আমালদি কালি দ্বফলি আসলিন, তালত আমিা ভীষণ খুশী। 
 
বসই ভয়ঙ্কি হাদ্বসটা জলজণি ব াঁলটি বকালণ ফুলট উ লো–আমিা অতীতলক ভুেলত চাই, 
চােণস। 
 
দ্বতদ্বন ওখান বথলক অদ্বফলস দ্বফলি এলেন। রুথ তালক বদখলত বপলয় এদ্বেলয় এলো। 
 
-সকালে দ্বমঃ অদ্বেঁেদ্বভি সলে বফালন বযাোলযাে কলিদ্বিোম। প্রায় দশ দ্বমদ্বনট আলে দ্বতদ্বন 
বফালন জানান বয, দ্বভক্টি যদ্বদ টাকাটা বফিত দ্বদলয় বদয় তাহলে তাি নালম আদােলত 
বকালনা অদ্বভলযাে কিা হলব না। আি আমালদি পাওনা একলশা পঁয়দ্বত্রশ পাউন্ড। 
 
তাি মালন টাকাটা দ্বভক্টি আত্মসাৎ কিলত চাইলি। 
 
–আমািও তাই ধ্ািণা। দ্বভক্টলিি দ্ববরুলদ্ধ বযবস্থা বনওয়াি কথা দ্বমঃ অদ্বেণেদ্বভলক বলেদ্বি। 
দ্ব ক কলিদ্বি দ্বক? 
 
–আদ্বম দ্বনলজও তাই চাই। দ্বকন্তু তাি মালয়ি কথা বভলব অদ্বস্থি হদ্বচ্ছ। দুষু্ট বিলে হলেও 
বস বতা মালয়িই বিলে। েুদ্বসো দ্বপদ্বস দ্বকভালব তাি বিলেি বজলে যাওয়াি বযাপািটা 
বনলবন তাই ভাবদ্বি। 
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-বতামাি মলতা এলতা ভালো বোক আি ববাধ্হয় পৃদ্বথবীলত বনই। 
 
রুলথি কথায় জজণ খুশী হলেন। রুলথি একটা হাত তুলে দ্বনলয় চুমু বখলেন। 
 
 রুথ ভাবলো, জজণলক বপলে তািা দুজলনই সুখী হলব। 
 
এদ্বদলক তখন জজণ ভাবদ্বিলেন, বিলসি পিামশণ বমলন বনলব দ্বক না? সব ভাবনা দ্বচন্তা 
বিলড় বফলে বদলব দ্বক না? পিক্ষলণই মলনি সব দ্বিধ্া কাদ্বটলয় ওল ন। 
পদ্বিকল্পনামাদ্বফকই কাজ হলব। 
 
েুলেমবােণ। 
 
অদ্বতদ্বথলদি সবাইলক উপদ্বস্থত বদলখ জজণ স্বদ্বস্তি দ্বনঃশ্বাস বফেলেন। মলন একটু খটকা 
দ্বিলো, বশষ পযণন্ত সবাই আসলব দ্বক না। অবলশলষ সবাই তাি জালে ধ্িা পলড়লি। 
এখন বকবে নাটক শুরু হওয়াি অলপক্ষায়। 
 
হলেি এলকবালি বশষ প্রালন্ত একটা দ্বনিাো জায়োয় দ্বতনদ্বট বটদ্ববে পাতা দ্বিলো। মালিি 
বটদ্ববেটা বড়। দুপালশ দুদ্বট বিাট বটদ্ববে। একদ্বট বটদ্ববলে বলসদ্বিে মািবয়সী একজন 
দ্ববলদশী এবং এক সুন্দিী যুবতী। অপি বটদ্ববলে বলসদ্বিে দুদ্বট যুবক-যুবতী। মালিি 
বটদ্ববেদ্বট বািটন পদ্বিবালিি জনয সংিদ্বক্ষত দ্বিে। 
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জজণ অদ্বতদ্বথলদি বসাি দ্বনদ্বদণষ্ট আসনগুদ্বে অমাদ্বয়ক ভদ্বেলত বদদ্বখলয় দ্বদদ্বচ্ছলেন। 
 
জলজণি ্ানদ্বদলক বসলো সান্দ্রা, তাি পালশ ব্রাউন। তাি বাঁদ্বদলক বসলো আইদ্বিস, 
তািপি দ্বিলফন, তাি পালশ রুথ। 
 
রুথ আি এযানথদ্বনি মািখালন একজলনি বসাি জায়ো ফাঁকা িইলো। সাতজন বসাি 
উপলযােী বটদ্ববে। 
 
–আমাি বনু্ধ বিলসি আসলত একটু বদদ্বি হলত পালি। তাি জনয অলপক্ষা কিলত বািণ 
কলিলি। পৃদ্বথবীি অলনক জায়ো বস ঘুলিলি। আোপ হলে অলনক চমকপ্রদ েল্প বতামিা 
শুনলত পালব। 
 
আইদ্বিস দ্বকন্তু মলন মলন কু্ষি হলো ব্রাউলনি পালশ না বসলত বপলি। জজণ ইলচ্ছ কলিই, 
এই বযবস্থা দ্বনলয়লি। তাি মালন জজণ তালক দ্ববশ্বাস কলিন না এবং পিন্দ কলিন না। 
 
আইদ্বিস বদখলো, এযানথদ্বন দ্ববস্ফাদ্বিত বচালখ তাদ্বকলয় আলি। 
 
একটু পলিই তািা নালচি আসলি যায়। 
 
এযানথদ্বনি সলে আইদ্বিস যখন নাচ শুরু কিলো, তখন আইদ্বিস দ্বফস দ্বফস কলি তাি 
কালন কালন বেলো, এি বথলক ববািা যায়, জজণ চায় না, আমিা দুজলন পাশাপাদ্বশ বদ্বস। 
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-তাই বতা আদ্বম বতামালক আড় বচালখ েক্ষয কিদ্বিোম। 
 
-দ্বকন্তু তুদ্বম বয তাড়াতাদ্বড় চলে বযলত চাইলি, বসটা হলব না। তুদ্বম জালনা, কলনণে বিলসি 
এখালন আসাি কথা আলি। 
 
–আমাি ধ্ািণাি বাইলি। দ্বকন্তু আমালক বযলতই হলব। 
 
–উদ্বন দ্বক ধ্িলনি বোক তুদ্বম জালনা? 
 
–ওঁি সম্বলন্ধ সদ্ব ক খবি বকউ জালন না। 
 
প্রলতযলক আবাি বটদ্ববলে দ্বফলি এলো। বাইলি তখন সন্ধযা উিীণণ হলয় ধ্ীলি ধ্ীলি 
অন্ধকাি নামলত শুরু কলিলি। উলিজনা ধ্ীলি ধ্ীলি বাড়লত থালক। বটদ্ববলেি চািধ্ালি 
আতঙ্ক দানা ববঁলধ্ ওল । দ্বকন্তু জজণ দ্বনরুলিে, দ্বনরুিাপ, তাি মলধ্য বকালনা পদ্বিবতণন 
েক্ষয কিা বেে না। 
 
হ াৎ ড্রাম বাজাি শব্দ। ঘলিি আলো দ্বস্তদ্বমত হলো, সলে সলে দ্বতনলজাড়া নািী-পুরুষ 
নালচ বমলত উ লো। নালচি সলে সলে একজন বহুরূপী মুলখ নানািকম আওয়াজ কলি 
তালদি মলনািঞ্জন কিাি বচষ্টা কলি। দ্বকিুক্ষণ বালদ ঘলিি আলো জ্বেজ্বে কলি জ্বলে 
উ লো। 
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বসই সমলয় উপদ্বস্থত সকলেি মলধ্য অবলচতন মন কথা বলে উ লো–একটা অঘটন দ্বকিু 
আবাি ববাধ্হয় ঘলট যালচ্ছ। যখন আলোগুলো ম্লান কলি বদওয়া হলয়দ্বিে বসই দৃশয 
তালদি কালি জীবন্ত হলয় ধ্িা দ্বদলো। বকন বসই দ্ববপদ ভিা অতীত তালদি মলন 
আসলি? তলব দ্বক এি আড়ালে বকালনা ইদ্বেত আলি? বীভৎস িায়াটা একসময় দ্বমদ্বেলয় 
বেে। 
 
বকবে জজণ তাি দৃদ্বষ্ট দ্বস্থি কলি বলস আলিন তাি উলল্টাদ্বদলকি খাদ্বে বচয়ািটায়। বয 
বকালনা মুহূলতণ বসই খাদ্বে বচয়ালি বকউ একজন এলস বসলত পালি। সামলন শযালম্পলনি 
গ্লাস। 
 
–ওল া জজণ। আইদ্বিলসি ্ালক চমক ভাঙলো জলজণি। আজ এখলনা পযণন্ত তুদ্বম আমাি 
সলে নালচাদ্বন। এলসা, আমিা নাচ কদ্বি। 
 
জজণ উল  দাঁদ্বড়লয় মৃদু বহলস শযালম্পলনি গ্লাস হালত তুলে দ্বনলেন। 
 
–আজ আমিা আইদ্বিস মািলেি জন্মদ্বদলনি উৎসলব এখালন দ্বমদ্বেত হলয়দ্বি। আমিা 
সকলে তাি জীবলনি শুভ কামনা কদ্বি। আসুন, আমিা এবাি একটু পান কদ্বি। 
 
প্রলতযলক হাসলত হাসলত শযালম্পলনি গ্লালস চুমুক বদয়। তািপি তািা নাচলত শুরু 
কিলো –জজণ-আইদ্বিস, দ্বিলফন-রুথ এবং এযানথদ্বন-সান্দ্রা। 
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দ্বকিুক্ষণ বালদ সকলে যাি যাি আসলন এলস বসলো। 
 
জজণ হ াৎ সামলনি দ্বদলক িঁুলক পড়লেন। 
 
–বতামিা সকলে জালনা, একবিি আলে এখালন এক দ্ববলয়াোন্ত ঘটনা ঘলট। আমিা বসই 
দ্ববষাদভিা অতীতলক স্মিণ কিলত চাই না। দ্বকন্তু বিাজলমদ্বিলক আমিা সকলে ভুলে 
বেদ্বি, একথা আমিা ভাবলত পাদ্বি না। তাই বনু্ধ, বতামালদি কালি আমাি অনুলিাধ্, 
বিাজলমদ্বিি আত্মাি উলেলশয স্মিণ কলি এলসা আমিা শযালম্পলনি গ্লালস ব াঁট বিাঁয়াই। 
 
জজণ গ্লাস তুলে দ্বনে হালত। প্রলতযলক তালক অনুসিণ কিলো। গ্লাস ব াঁলট স্পশণ কিে। 
সবাই। 
 
কলয়ক মুহূতণ পলি বদখা বেে জলজণি বদহটা বকঁলপ উ লো। ওঁি ভািী বদহটা বচয়ালিি 
ওপি এদ্বেলয় পড়লো। দ্বতদ্বন তাি উলিদ্বজত দুদ্বট হাত কলণ্ঠি ওপি বচলপ ধ্িলেন। ধ্ীলি 
ধ্ীলি তাি মুলখি িঙ পালল্ট বেে। দ্বনঃশ্বাস বনবাি জনয আকুদ্বেদ্ববকুদ্বে কিলেন। 
 
দ্বকন্তু মাত্র বদড় দ্বমদ্বনলটি মলধ্য জলজণি জীবন্ত বদহটা পদ্বিণত হলো একদ্বট দ্বনথি দ্বনস্পন্দ 
মৃতলদহ। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
 
৩.১ 
 
 দ্বনউ িকেযান্ড ইয়াল্ণ আবাি দ্বমদ্বেত হলো দুই পুলিালনা বনু্ধ, কলনণে বিস এবং চীফ 
ইনসলপক্টি বকম্প। 
 
-মলন হয় এই তদন্ত আমালদি খযাদ্বতি উচ্চদ্বশখলি বপৌঁিলত সাহাযয কিলব, বিস বলে 
ওল । 
 
েম্ভীি হলয় বকম্প বলে, মলন বিলখা এই বকলসি সলে দ্বফ্ািদ্বমদ্বনিালিি সম্পকণ 
জদ্বড়ত। অতএব সাবধ্ালন পা বফেলত হলব। 
 
বিস মাথা নালড়। বেদ্ব্ ফযািাল্ি সলে বস বহুবাি কথা বলেলি। ভরমদ্বহোি বকৃ্ততা 
বদওয়াি ভদ্বেটা দারুণ। জনসাধ্ািলণি মলন আঁচড় বকলট যায়। জনসাধ্ািলণি কালি 
তাি একটা আোদা পদ্বিদ্বচদ্বত আলি। বদশবাসীি জনয তািা তালদি জীবন উৎসেণ 
কলিলি এমন ভাব। দ্বকন্তু তালদি মলনও বয প্রদ্বতদ্বহংসাি সৃ্পহা জালে, বসটা বকউ 
ভাবলতও পালি, না। 
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-বকম্প, মলন কলিা বেদ্ব্ আলেকজান্ডাি যদ্বদ খুনী হয়? বিস বকৌতূহেী হলয় প্রশ্ন কলি। 
অবশয এ বযাপালি আমাি বকালনা ধ্ািণা বনই। অথবা তাি স্বামীও হলত পালি যাি 
িাজননদ্বতক জীবলনি সূত্রপাত দ্বফ্ািদ্বমদ্বনিাি পদ্বিবালিি সংস্পলশণ এলস। 
 
ওলদি মলধ্য বয বকউ অপিাধ্ী বহাক না বকন, তালক চিম শাদ্বস্ত বপলতই হলব। তাি 
আলে আমালদি বখয়াে িাখলত হলব পাবদ্বেক প্রদ্বসদ্বকউটি যালত আসামীি দ্ববপলক্ষ 
দ্ব কমত সওয়াে কিলত পালি। একবিি আলে সায়ানাই্ দ্ববষদ্বক্রয়ায় জজণ বািটলনি স্ত্রী 
মািা দ্বেলয়দ্বিলেন, ঐ একইভালব জজণ বািটন মািা যান। সদ্বতয সদ্বতয তুদ্বম ঐ সন্ধযায় 
েুলেমবালেণ দ্বিলে? 
 
-হযাঁ, বািটন আমালক ঐ পাদ্বটণলত বযাে বদওয়াি জনয অনুলিাধ্ কলিদ্বিলেন। দ্বকন্তু আদ্বম 
ওি মলতা সময় দ্বদলত পাদ্বি না। কািণ ও এমন একটা পদ্বিকল্পনা কলিদ্বিে খুনীলক 
ধ্িাি জনয বযটা দ্বতদ্বন আমালক পদ্বিষ্কাি কলি জানানদ্বন। সমস্ত বযাপািটা বকমন 
অস্বদ্বস্তকি মলন হলয়দ্বিে। তাঁলক বতামাি কালি যাওয়াি পিামশণ দ্বদলয়দ্বিোম। দ্বকন্তু দ্বতদ্বন 
বযলত িাদ্বজ হনদ্বন। 
 
বিস বলে চলে, এসব সলেও আদ্বম েতকাে ঐ বিস্তিাঁয় হাদ্বজি হলয়দ্বিোম। ওলদি 
বথলক একটু দূলি আমাি বটদ্ববে দ্বিে। বকউ বযন আমালক বদখলত না পায়, তাই এই 
বযবস্থা। বটদ্ববলেি ধ্ালি ওলয়টালিি দে আি বািটলনি অদ্বতদ্বথলদি বদলখদ্বিোম। বকালনা 
সলন্দহজনক দৃশয বা ঘটনা আমাি নজলি পলড়দ্বন। 
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যাই বহাক, তলব ওলদি মলধ্য বকউ একজন বা ওলয়টাি দ্বেউলসজ ববােমালনা হলত 
পালি। বকম্প বলে, ওি সলে সকালে বদখা কলিদ্বিোম। ও েুলেমবালেণ বালিা বিি ধ্লি 
চাকদ্বি কিলি। স্ত্রী, দ্বতনদ্বট সন্তান দ্বনলয় তাি সংসাি। সুনাম আলি যলথষ্ট। তালক দ্ব ক 
সলন্দহ হয় না আমাি। 
 
তাহলে বদখা যালচ্ছ, এখলনা পযণন্ত আমিা আশাবযঞ্জক বকালনা ফে হালত পাইদ্বন। হলত 
পালি জজণ বািটন তাঁি স্ত্রীি খুনীলক অনুমান কিলত বপলিদ্বিলেন এবং বসই খুনীলক 
ধ্িাি জনয জাে বফলেদ্বিলেন। দ্বকন্তু খুনী বসটা আলেই বটি বপলয় যায় ফলে আি একটা 
খুন কলি বলস। 
 
বতামাি অনুমানদ্বট দ্বকিুটা সদ্বতয, বিস বলে। তলব আদ্বম েক্ষয কলিদ্বিোম, বটদ্ববলেি 
সামলন একটা বচয়াি খাদ্বে। মলন হয় আসনদ্বট এমন বকালনা একজলনি জনয দ্বনদ্বদণষ্ট কিা 
দ্বিলো যালক আশা কিা যায় না। 
 
–তাহলে আমালদি সলন্দলহি তাদ্বেকায় িলয়লি পাঁচজলনি নাম। প্রথলম আমালদি দ্বমলসস 
বািটলনি খুনীলক খুঁলজ ববি কিলত হলব। পিবতণী খুলনি বজি ধ্লি বো যায় 
বিাজলমদ্বিও খুন হলয়দ্বিলেন, আত্মহতযা কলিনদ্বন। অবশয পুদ্বেশমহে অথণাৎ আমিা 
এটালক আত্মহতযা বলে বঘাষণা কলিদ্বিোম। তলব এসব বক্ষলত্র বদখা যায় দশজলনি 
মলধ্য নয়দ্বট বমলয়ই বপ্রমঘদ্বটত বযাপালি তালদি জীবলন সমাদ্বপ্ত বটলনলি। আি পুরুষিা 
ববদ্বশিভাে আদ্বথণক কািলণ আত্মহতযা কলি থালক। 
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–তাহলে তুদ্বম বদখদ্বি দ্বমলসস বািটলনি বপ্রমঘদ্বটত বযাপালি দ্বকিু জালনা। তাি বসই 
বপ্রদ্বমকাদ্বট বক? দ্বিলফন ফযািাল্? 
 
–হযাঁ, আেণস বকালটণি একদ্বট ফ্লযালট তালদি দুজনলক বোপলন বমোলমশা কিলত বদখা 
বেলি। প্রায় িমাস ধ্লি এই বোপন বপ্রম চলে। মলন হয় তািপলিই তালদি মলধ্য 
দ্ববলিাধ্ বাঁলধ্, সম্ভবতঃ ফযািাল্ দ্বমলসস বািটলনি সাদ্বন্নলধ্য এলস একসময় ক্লাদ্বন্ত ববাধ্ 
কলি। যাি পদ্বিণদ্বত 
 
-সান্দ্রা ফযািাল্ দ্বক এসব দ্বকিুই জানলতা না? বিস বেলো, আমাি মলন হয় বস বজলনও 
বচলপ দ্বিে। কািণ তাহলে তালদি পদ্বিবালিি কেঙ্ক বাইলি প্রকাশ হলয় যালব। 
 
–তাহলে দুজনলকই এলক্ষলত্র সলন্দহ কিা বযলত পালি। বকম্প বলে। আচ্ছা, জলজণি 
বসলক্রটাদ্বি দ্বমস রুথ বেদ্বসং সম্পলকণ বতামাি দ্বক ধ্ািণা? 
 
-বস-ও হলত পালি। তলব জলজণি সলে বমলয়দ্বটি খুব ঘদ্বনষ্ঠতা দ্বিলো বো বযলত পালি। 
রুথ প্রায় বািটলনি পদ্বিবালিি একজন। এবং জজণ তাি ওপি সমূ্পণণ দ্বনভণিশীে। 
অবশয দ্বমলসস বািটলনি অনয আলিা বিলে বনু্ধ দ্বিে। 
 
-তুদ্বম দ্বক তাি সম্বলন্ধ দ্বকিু জালনা? বকম্প বলে। 
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–দ্ববলশষ দ্বকিু নয়। আলমদ্বিকান নােদ্বিক, তাই খুবই ববদ্বশ খবি জানা মুশদ্বকে। প্রথলম 
এখালন বস ক্লাদ্বিলজ থাকলতা। পলি ে্ণ দ্ব্উসবাদ্বিি বাদ্বড়লত থালক। আকষণণীয় বচহািা। 
বমলয়িা ওি সংস্পলশণ আলস সম্ভবতঃ ওি ঐ সুন্দি বচহািাি জনয। 
 
একটুক্ষণ দুজলনই চুপ। 
 
একসময় বক দ্বজলজ্ঞস কলি, জজণ বািটলনি পাওয়া দ্বচদ্ব গুলো তুদ্বম পলড় বদলখলিা? 
 
-হযাঁ বদলখদ্বি, েতকাে িালত ওঁি বাদ্বড়লত তদন্ত কিলত দ্বেলয় দ্বচদ্ব গুলো বটদ্ববলেি ড্রয়াি 
বথলক পাই। সস্তাি কােলজ, সাধ্ািণ কাদ্বেলত বেখা, দ্বচদ্ব গুলো টাইপ কিা, মলন হয় 
দ্ববলশষজ্ঞলদি মলত বকালনা দ্বশদ্বক্ষত স্বাস্থযবান বোলকি বেখা। দ্বচদ্ব গুলোি ওপি জজণ 
বািটন, এবং আইদ্বিস মািলেি হালতি িাপ পাওয়া বেলি। এিাড়া আলিা কলয়কদ্বট 
হালতি িাপ পাওয়া বেলি, বসগুলো সম্ভবত ্াক দ্ববভালেি বোলকলদি হলব। 
 
–তাহলে বযাপািটা ববশ জদ্বটে হলয় দাডঁ়ালো। দ্বকন্তু দ্বচদ্ব গুলো বয দ্বেলখলি বস দ্বক দ্বনলজি 
হালত দ্বেখলত পািলতা না? 
 
-হযাঁ, পািলতা। দ্বকন্তু এ প্রশ্ন বকন? 
 
–তাি উলেশয দ্বিলো আত্মহতযালক প্রাথদ্বমক পযণালয় খুলনি বকস দ্বহসালব চাদ্বেলয় বদওয়া। 
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–তাহলে দ্বিলফন ফযািাল্লক ফাঁদ্বস কাল  বিাোলনা যায়? এটা প্রথম দ্বদলক ধ্ািণা 
হলয়দ্বিে। দ্বকন্তু পলি বভলব বদখোম, তালক অদ্বভযুক্ত কিাি পলক্ষ বতমন বজািালো 
বকালনা প্রমাণ আমালদি হালত বনই। 
 
তা না হয় হলো। সায়ানাইল্ি বকালনা পযালকট বা দ্বশদ্বশ দ্বক পাওয়া বেলি। 
 
-হযাঁ, বটদ্ববলেি দ্বনচ বথলক একটা সাদা পযালকট পাওয়া বেলি। তাি মলধ্য সায়ানাইল্ি 
দ্বক্রিাে দ্বিলো। 
 
–েতকাে িালত বকউ দ্বকিু েক্ষয কলিদ্বন। 
 
–আদ্বম েতকাে িালত প্রলতযলকি সংদ্বক্ষপ্ত জবানবন্দী দ্বনলয়দ্বিোম। আজ আবাি তালদি 
দ্বজজ্ঞাসা কিা হলব। তলব ঐ বিস্তিাঁয় ওলদি দুপালশ বয বটদ্ববে দুদ্বট দ্বিলো তালদি 
বথলকও বখাঁজখবি বনওয়াি বচষ্টা কলিদ্বি। তািা হলো বজিাল্ড টদ্বেংটন, বগ্রনা্ায়াি 
ো্ণস এবং অনালিবে পযাদ্বট্রদ্বসয়া দ্বব্র-উ্ওয়াথণ। এিাড়া বমদ্বেলকাি দ্বমঃ বপলড্রা বমালিেম 
এবং দ্বমস দ্বক্রদ্বিন সযামলনি দ্ব াকানাও দ্বনলয়দ্বি। অবশয এ বযাপালি তািা বকানা 
আলোকপাত কিলত পািলব না তবু যদ্বদ দ্বকিু পাওয়া যায় এই আশায়। 
 
. 
 
৩.২ 
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 দ্বেউলসজ ববােমালনা বষালো বিি ধ্লি শহলি আলি। মধ্য বয়স্ক বোক, বানলিি মলতা 
মুখ। তলব বচালখ বুদ্বদ্ধি িাপ। ভালো ইংিাদ্বজ বলে। 
 
বকম্প তাি কালি েতকালেি িালতি ঘটনাি বযাপালি জানলত চাইলে বস বলে, ঐ 
বটদ্ববলেি বোলকলদি বদখালশানা কিাি দাদ্বয়ত্ব দ্বিে আমাি। তাই ঘটনাি কথা বভলব 
মলন ভীষণ দুঃখ হয়। বোলক বেলব, এই বোকটাই জজণ বািটলনি মলদি গ্লালস দ্ববষ 
বঢলে দ্বদলয়লি। জাদ্বন, এি বপিলন বকালনা সতযতা বনই, তবু বোলক বেলব। দ্বমঃ 
বোল্ডলিন খুব ভালো বোক। আমালক বলেলিন কলয়কদ্বদলনি জনয বোলকি দৃদ্বষ্টি 
অন্তিালে থাকলত। আদ্বম বয এমন পদ্বিদ্বস্থদ্বতি মুলখামুদ্বখ হলব বসটা আমাি কল্পনাি 
অতীত। সদ্বতয, এটা আমাি দুভণােয। 
 
বকম্প তালক প্রশ্ন কলি জানলত পািলো বয চােণলসি সলে দ্বমঃ বািটন আলে বথলক সব 
বলন্দাবস্ত কলি বিলখদ্বিলেন ফিমালসি বযাপালি। 
 
–বটদ্ববলেি বসই খাদ্বে বচয়ািটাি সম্বলন্ধ বতামাি দ্বক ধ্ািণা? 
 
–দ্বমঃ জজণ বািটন আজ আমালক বলেদ্বিলেন সন্ধযাি সময় ঐ আসলন একজন যুবতী 
বমলয়ি আসাি কথা আলি। 
 
-যুবতী বমলয়? বকম্প এবং বিস দুজলন বচাখ চাওয়া-চাওদ্বয় কিলো। 
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-আচ্ছা, তুদ্বম বশষ কখন দ্বমঃ জজণলক শযালম্পলনি গ্লালস চুমুক দ্বদলত বদলখদ্বিলে বেলত 
পালিা? 
 
বেদ্বি, দ্বেউলসজ একটু বভলব দ্বনলয় বেলো, দ্বমস আইদ্বিস মািলেি জন্মদ্বদলনি পাদ্বটণ 
উপেলক্ষয তািা শযালম্পন পান কলি নালচ বযাে বদন। তািপি দ্বফলি এলস শযালম্পলন 
পদ্বিপূণণ গ্লাসদ্বট হালত তুলে বনন। প্রলতযলকি গ্লাস শযালম্পলন ভদ্বতণ দ্বিে। দ্বমঃ বািটন 
গ্লালস চুমুক বদওয়াি এক দ্বমদ্বনলটি মলধ্য ঘলট যায় বসই মমণাদ্বন্তক ঘটনা। 
 
-ওিা যখন নাচ কিদ্বিে তখন অনয বকউ বটদ্ববলেি সামলন এলসদ্বিলো? 
 
–না। এ বযাপালি আদ্বম দ্বনদ্বিত। দ্বেউলসজ বেলত থালকন, আমালদি নজি এদ্বড়লয় তাি 
গ্লালস দ্ববষ বমশালনা অনয কালিা পলক্ষ সম্ভব নয়, সযাি, আমাি ধ্ািণা, দ্বমঃ বািটন 
দ্বনলজই দ্ববষ দ্বনলয় থাকলবন গ্লালস। েতবিলি তাি স্ত্রীি মৃতুযি আঘাত ভুেলত দ্বতদ্বন এই 
বযবস্থা দ্বনলয়দ্বিলেন হয়লতা। 
 
দ্বেউলসজলক দ্ববদায় জাদ্বনলয় বকম্প ঘদ্বড়ি দ্বদলক তাকালো। সালড় বালিাটায় সময় দ্বফ্াি 
দ্বমনিাি যাওয়াি কথা। তাি আলে বটদ্ববলেি বোলকলদি মলধ্য কলয়কজনলক 
দ্বজজ্ঞাসাবাদ কিা বযলত পালি। 
 
. 
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৩.৩ 
 
 আলমদ্বিকান ভরলোক দ্বমঃ বমালিেসলক পাওয়া বেে দ্বিলজ। তাঁি স্মিণশদ্বক্ত প্রখি। 
দ্বকন্তু েতকাে সন্ধযায় এমন দ্বকিু তাি নজলি পলড়দ্বন, বযটা সলন্দহ কিাি মলতা। 
 
বসখান বথলক দ্ববদায় দ্বনলয় বিসলক সলে দ্বনলয় বকম্প এলো ব্রুক দ্বিলট। 
 
বজনালিে ে্ণ উ্ওয়াথণ স্বনামধ্নযা পযাদ্বট্রদ্বসয়া দ্বব্রস উ্ওয়ালথণি দ্বপতা। দ্বখটদ্বখলট 
বমজালজি ভরলোক এবং স্পষ্টভাষী। এইিকম একটা দ্ববশ্রী বযাপালি তাি বমলয়ি জদ্বড়লয় 
পড়াি জনয দ্বতদ্বন দ্ববিদ্বক্ত প্রকাশ কিলেন। আজকােকাি বিলেলমলয়িা বযন সব জালন 
এমন তালদি ভাব। দ্বতদ্বন পদ্বিষ্কাি জাদ্বনলয় দ্বদলেন, দ্বতদ্বন তাি সদ্বেদ্বসটালিি দ্ববনা 
পিামলশণ বমলয়লক তালদি প্রলশ্নি মুলখ বিলড় দ্বদলত নািাজ। 
 
এমন সময় দিজা খুলে বভতলি এলস ঢুকলো দ্বমস পযাদ্বট্রদ্বসয়া দ্বব্রস উ্ওয়াথণ। 
 
-হযালো, আপনািা বতা স্কটেযান্ড ইয়া্ণ বথলক আসলিন তাই না? আদ্বম আপনালদি জনয 
অলপক্ষা কিদ্বিোম। েতকালেি িালতি বযাপালি কথা বেলত এলসলিন তাই বতা? বাবা, 
তুদ্বম দ্বনিয়ই এই বযাপাি দ্বনলয় দ্বচদ্বন্তত? দ্বকন্তু ্াক্তালিি কথা দ্বক বতামাি মলন বনই? 
আদ্বম বিং ওঁলদি দ্বনলয় আমাি ঘলি যাদ্বচ্ছ। 
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পযাদ্বট্রদ্বসয়াি ঘলি দ্বেলয় ঢুকলো সকলে। আলোচনা ববশ বসৌহাদণযপূণণভালব চেলো। দ্বকন্তু 
কথা বলে দ্ববলশষ দ্বকিু পাওয়া বেে না। 
 
-সদ্বতয বযাপািটা ভাবলে অবাক হলত হয়। পযাদ্বট্রদ্বসয়া বেলো। এটা একটা খুন তাই না? 
দ্বক আিযণ বদখুন, বচালখি সামলন খুন হলো, অথচ দ্বকিু বটি বপোম না। বফান কলি 
বমদ্বিলক জাদ্বনলয় দ্বদলয়দ্বি বয এটা খুলনি বকস। 
 
–আপনাি দ্বকিু নজলি পলড়দ্বন? 
 
–না, বতমন দ্বকিু মলন হয় না। 
 
এিপি ওিা এলো দ্বক্রদ্বিন সযামলনি কালি। িীদ্বতমলতা সুন্দিী মদ্বহো। বসানাদ্বে চুে 
এলোলমলো হওয়ায় কপালে উলড় আসলি। োেলচ আঙুে দ্বদলয় বালি বালি বসগুলো 
সদ্বিলয় দ্বদদ্বচ্ছে। ইনসলপক্টি বকম্প বলেদ্বিে, ওি নাদ্বক একটা দারুণ গুণ আলি, বসটা 
হলো ববাবাি অদ্বভনয় কিলত বস ওস্তাদ। 
 
চীফ ইনসলপক্টি, আপনাি বযমন খুশী প্রশ্ন কিলত পালিন। আপনালক সাহাযয কিলত 
পািলে আদ্বম খুশী হলবা। 
 
মালিি বটদ্ববলেি পাদ্বটণি বোলকলদি েদ্বতদ্ববদ্বধ্ এবং আচিণ দ্বক িকম দ্বিলো জানলত 
চাইলে দ্বক্রদ্বিন অস্বাভাদ্ববক ভালব আগ্রহ প্রকাশ কিলো। 
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–ওলদি বচাখ-মুখ বদলখ আমাি মলন হলয়দ্বিে, ওিা বযন বকালনা কদ্ব ন বযাপালি মুলখামুদ্বখ 
হলত চলেলি। জজণ বািটলনি বচহািায় দ্বিে সংশয়, িি এবং ভলয়ি িাপ। তাি ্ান 
পালশ বয েম্বা বচহািাি মদ্বহোদ্বট বলসদ্বিে তাি মুখটা পাথলিি মলতা কদ্ব ন োেদ্বিে। 
তাি বাঁ পালশি বমলয়দ্বট বযন িালে ফঁুসদ্বিে, মলন হয় েভীি কালো বচালখি যুবকদ্বটি 
পালশ বসলত না পািাি জনয। তাি পালশ বয েম্বা বচহািাি যুবকদ্বট বলসদ্বিে, তালক মলন 
হদ্বচ্ছে, বপলট ভীষণ যন্ত্রণা সলেও তালক বজাি কলি বখলত আনা হলয়লি। 
 
…সদ্বতয কথা বেলত দ্বক তখন আমাি মনটা ভালো দ্বিে না। আমাি বয়লফ্রলন্ডি সলে 
দ্বতনিাদ্বত্র সমালন বাইলি কাদ্বটলয় দ্বিোম। একলঘঁলয় ক্লাদ্বন্তকি োেদ্বিে। তািাড়া আমাি 
পুরুষ বনু্ধ বপলড্রা এমন একজন বোক যাি সে পাওয়াি জনয বমদ্বেলকাি অলনক 
বমলয়ই পােে। বািবাি যদ্বদ ওি মুখ বথলক অনয বমলয়ি নাম উচ্চাদ্বিত হয় তাহলে 
বকান বমলয়ি বমজাজ দ্ব ক থালক না। তাই আদ্বম ওি কথায় কান না দ্বদলয় বখলত থাদ্বক 
এবং খাওয়াি ফাঁলক ফাঁলক ঘলিি চািদ্বদলক তাদ্বকলয় বদখদ্বিোম। 
 
তাহলে ঘুদ্বিলয় দ্বফদ্বিলয় নানািকম প্রশ্ন কিা হলো দ্বকন্তু দ্ববলশষ ফে পাওয়া বেে না। 
 
–তালক আপদ্বন বেলিন, ওিা যখন নাচলত দ্বেলয়দ্বিে তখন ঐ বটদ্ববলেি সামলন বকউ 
আলসদ্বন, দ্বমঃ বািটলনি গ্লাস বকউ স্পশণ কলিদ্বন? 
 
-না, বকউ নয়, অবশয একজন ওলয়টাি িাড়া। 
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–একজন ওলয়টাি? দ্বক নাম তাি? 
 
–এযাপ্রন, বয়স মলন হয় বষালো-সলতলিা হলব। বস হলচ্ছ ওলয়টালিি মতন, মলন হয় বস 
ইটাদ্বেয়ান, অদ্বতদ্বিক্ত দ্ববনয়ীভাব তাি ঐ বানিাকৃদ্বত মুলখ। 
 
দ্বেউলসজ ববােমালনা তাহলে এই বোকদ্বটি কথা বলেদ্বিে। দুজলনি বণণনা প্রায় দ্বমলে 
যালচ্ছ। 
 
–ঐ বিলেদ্বট দ্বক কলিদ্বিে? 
 
–বটদ্ববলেি দ্বনলচ বকালনা মদ্বহোি সান্ধযভ্রমলণি একদ্বট বযাে পলড়দ্বিে। বসটা বস তুলে 
বটদ্ববলে বিলখ দ্বদলয় চলে যায়। 
 
দ্বমস সযামন, বযােদ্বট কাি বলে আপনাি মলন হয়? 
 
একটু বথলম তািপি বেলো–বসই কম বলয়লসি বমলয়দ্বটি হলব। সবুজ জদ্বমি ওপি 
বসানাদ্বে কাজ কিা দ্বিলো। আমাি পদ্বিষ্কাি মলন আলি অনয দুজন মদ্বহোি বযালেি িঙ 
দ্বিলো কালো। 
 
–বটদ্ববলেি সামলন বক প্রথম দ্বফলি এলসদ্বিে? ভালো কলি বভলব বেুন। 
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-সবুজ বপাশাক পিা ঐ দ্বকলশািী এবং বসই বপ্রৌঢ় ভরলোক। তািপি এলক এলক 
বটদ্ববলেি সামলন এলস বয যাি বচয়ালি বলস। তািপি ঐ বপাঢ় ভরলোকদ্বট সকলেি 
উলেলশয দ্বক বযন বকৃ্ততা দ্বদলো। এবং সকলে হালত গ্লাস তুলে দ্বনলো। তাি কলয়ক মুহতণ 
পলিই বসই দুঘণটনা ঘটলো। 
 
দ্বমস সযামলনি কাি বথলক দ্ববদায় দ্বনলয় বকম্প ও কলনণে দ্বফলি এলো। 
 
প্রলতযলকি কালি একই জবাব পাওয়া বেে ঘুদ্বিলয় দ্বফদ্বিলয়। বসখালন বদখাি দ্বকিু দ্বিে 
না, তাই তালদি নজলি পলড়দ্বন। দ্বকন্তু জজণ বািটলনি গ্লাস ভদ্বতণ সায়ানাই্ দ্ববষ। দ্ববলষি 
বতা হাত পা েজালব না বয দ্বনলজ বহঁলট দ্বেলয় পড়লব। অতএব বয বকালনা একজন এই 
অপ্রীদ্বতকি ঘটনাদ্বট ঘদ্বটলয়লি। এবাি তাহলে বসই ওলয়টালিি মতন বিলেদ্বটলক খুঁলজ 
ববি কিলত হয়। মলন হয়, এি মলধ্য বকালনা িহসয েুদ্বকলয় আলি। বসই বিদ্বেদ্বটই দ্বমঃ 
বািটলনি গ্লালস সায়ানাই্ দ্ববষ বঢলে দ্বদলয় থাকলব। 
 
–বসইিকম একটা দ্বকিু ঘলট থাকলব বসটা আমািও দ্ববশ্বাস। তলব তাই যদ্বদ হলয় থালক 
তাহলে বজাি েোয় বেলত পাদ্বি বকম্প, ওটা বয সায়ানাইল্ি গুঁলড়া দ্বিে বসটা বস 
জানলতা না। 
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–অতএব ধ্লি বনওয়া বযলত পালি বকউ ওি হালত ওটা ধ্দ্বিলয় দ্বদলয়দ্বিে হজলমি ওষুধ্ 
বা ব্ল্া্লপ্রসালিি ওষুধ্ বলে। তাহলে প্রশ্ন হলো বক বা কািা তাি হালত দ্বদলয়দ্বিে? 
ফযািাল্ দম্পদ্বতিা হয়লতা নয়। 
 
-না, ওলদি কথা ভাবা অবান্তি। 
 
-এযানথদ্বন ব্রাউনলকও সলন্দহ কিা যায় না। তাহলে বাদ্বক িইলো দ্বমঃ বািটলনি শযাদ্বেকা 
এবং ওি বসলক্রটাদ্বি। 
 
যাই বহাক, আদ্বম এখন দ্বফ্ািদ্বমনিাি হাউলস যাদ্বচ্ছ। তুদ্বম দ্বনিয় দ্বমস মািলেি সলে 
বদখা কিলত যালব? বকম্প জানলত চায়। 
 
-হযাঁ, বসখালনই যালবা। তলব দ্বমস মািলেি অনুপদ্বস্থদ্বতলত বসখালন যালবা। বসখালন এমন 
একজন আলি বয তাি অনুপদ্বস্থদ্বতলত অলনক দ্বকিু বেলত পািলব। বো যায় না, কালজ 
োোলত পালি। 
 
. 
 
৩.৪ 
 
 জজণ বািটলনি অদ্বফলসি উলেলশয টযাদ্বে কলি কলনণে বিস িুটলো। 
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ওদ্বদলক দ্বফ্ািদ্বমনিাি হাউলস এলস ববে দ্বটপলত দ্বেলয় চীফ ইনসলপক্টি বকলম্পি মুখ 
কদ্ব ন হলয় উ লো। দ্বব্রদ্বটশ আইলনি দ্বনিলপক্ষতা সম্বলন্ধ বস সমূ্পণণ ওয়াদ্বকবহাে আলি। 
যদ্বদ বদখা যায় দ্বিলফন এবং আলেকজান্ডাি জজণ বািটলনি মৃতুযি সলে জদ্বড়ত তাহলে 
মলন হয় না দ্বফ্ািদ্বমনিাি পুদ্বেশ এবং দ্ববচািকলদি ওপি তাি প্রভাব খাটালত 
পািলবন। আি তািা যদ্বদ দ্বনলদণাষ প্রমাদ্বণত হয় তাহলে তালদি তদলন্তি কাজ খুব 
সাবধ্ালন কিলত হলব নতুবা ওপিওয়াোি কালি জবাবদ্বদদ্বহ কিলত হলব। এইসব দ্বচন্তা 
মলন আসলতই বকম্প আপাততঃ দ্বক কিণীয় বসটা দ্ব ক কলি দ্বনলো। পুদ্বেলশি বোকলদি 
কথাি জালে বফলে দ্বকভালব ববাকা বানালত হয় বসটা অদ্বভজ্ঞ িাজনীদ্বতদ্ববদ ে্ণ 
দ্বফ্ািদ্বমনিাি খুব ভালো কলিই জালনন। 
 
একজন বাটোি তালক বাদ্বড়ি বপিলন একটা ঘলি দ্বনলয় এলো। ে্ণ দ্বফ্ািদ্বমনিাি 
এবং তাি বমলয়-জামাইলক বসখালন বদখলত বপলো। 
 
সান্দ্রাি পিলন োঢ় োে িলঙি বপাশাক। শান্ত মুলখি ওপি এলস পলড়লি এক টুকলিা 
বিাদ। দূি বথলক বদলখ মলন হলচ্ছ, পদ্ববত্র বদবকনযা বযন। 
 
ভাবলেশহীন মুলখ দ্বিলফন ফযািাল্ তাি পালশ বলস আলি। দৃদ্বষ্ট স্বাভাদ্ববক তাি। 
 
–চীফ ইনসলপক্টি, আপনাি কালি আদ্বম বকালনা দ্বকিুই বোপন কিলত চাই না। ে্ণ 
দ্বফ্ািদ্বমনিাি বলেন। একই বিস্তিাঁয়, একই পদ্বিবালিি দুজন বোক খুন হলো। এি 
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সলে আমাি বমলয়-জামাই দুবািই জদ্বড়লয় পলড়। এই বকস যালত দ্রুত দ্বনষ্পদ্বি হয় তাি 
জনয ওিা আপনালক সহলযাদ্বেতা কিাি জনয প্রস্তুত। 
 
-ধ্নযবাদ ে্ণ দ্বফ্ািদ্বমনিাি। 
 
-আি একটা কথা চীফ ইনসলপক্টি। আমাি বনু্ধ কদ্বমশনালিি কাি বথলক জানলত পাদ্বি, 
বসই বপ্রৌঢ় বোকদ্বটি আকদ্বস্মক মৃতুয হতযাকািজদ্বনত, আত্মহতযা নয়। তলব সান্দ্রা, তুদ্বমও 
বতা প্রথলম এটালক আত্মহতযা বলেই মলন কলিদ্বিলে, তাই না? 
 
েভীি দ্বচন্তায় আচ্ছন্ন দ্বিলো সান্দ্রা, দ্বচদ্বন্তত কলণ্ঠ বেলত থালক–হযাঁ, েত গ্রীষ্মকালেি পি 
বথলক দ্বমঃ বািটলনি মলধ্য একটা স্বাভাদ্ববক অদ্বস্থিতা েক্ষয কলিদ্বিোম। আমিা তখন 
ধ্লি দ্বনই বয দ্বতদ্বন স্ত্রীি মমণাদ্বন্তক মৃতুযটা ভুেলত পািলিন না। স্ত্রীলক ভীষণ 
ভালোবাসলতন দ্বতদ্বন। তাই মলন হয় স্ত্রী দ্ববলয়ালেি বযথা বভাোি জনয দ্বতদ্বন আত্মহতযা 
কলিলিন। দ্বকন্তু একথা মলনই আলস না বয বকউ ওঁলক খুন কলিলি। 
 
দ্বিলফন ফযািাল্ও স্ত্রীি কথায় সায় দ্বদলো। 
 
–আপনািা আপনালদি ধ্ািণা দ্বনলয় থাকুন, মলন মলন উচ্চািণ কিলো চীফ ইনসলপক্টি 
বকম্প। দ্বকন্তু মুলখ বেলো, বেদ্ব্ আলেকজান্ডাি আমাি মলন হয় কলয়কটা বযাপাি 
আপদ্বন এখলনা জালনন না। মৃতুযি আলে জজণ বািটন তাি দুই দ্ববশ্বাসী বোলকি কালি 
দুদ্বট বোপন তথয প্রকাশ কলি যান। তাি স্ত্রী বসদ্বদন িালত আত্মহতযা কলিনদ্বন, তাক 
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বকউ দ্ববষ খাইলয় খুন কলিলি, এটা দ্বতদ্বন মলনপ্রালণ দ্ববশ্বাস কলিন, এদ্বট হলো প্রথম 
তথয। আি দ্বিতীয়দ্বট হলো, েতকাে েুলেমবালেণ দ্বমস আইদ্বিস মািলেি জন্মদ্বদন 
উপেলক্ষ জজণ বািটন বয বনশলভালজি বযবস্থা কলিদ্বিলেন বসটাি অন্তিালে দ্বিলো একদ্বট 
উলেশয বসদ্বট হলো আড়াে বথলক তাি স্ত্রীি খুনীলক সনাক্ত কিা। 
 
মুহূলতণি মলধ্য ঘলিি মলধ্য একা নীিবতা বনলম এলো। তলব একটা দ্বকিু বোপন কিাি 
প্রবণতা তালদি মলনি মলধ্য অদু্ভত ভালব সদ্বক্রয় হলয় উল দ্বিে, বস বযাপালি বকম্প 
দ্বনদ্বিত। 
 
-দ্বকন্তু দ্বমঃ বািটলনি মাথায় এমন একটা উদ্ভট দ্বচন্তা নতুন কলি উদয় হলো। দ্বিলফন 
ফযািাল্ বলে। দ্ববলশষ কলি দ্বমলসস বািটন যখন আত্মহতযা কলিদ্বিলেন। 
 
–দ্বকন্তু দ্বমঃ বািটন বসটা মালনন না। 
 
-বকন? ে্ণ দ্বফ্ািদ্বমনিাি প্রশ্ন কলিন। পুদ্বেশ বতা এটালক আত্মহতযা িাড়া দ্বকিু 
বলেদ্বন। এিকম বকালনা সলন্দলহি কথা তািা প্রকাশ কলিদ্বন। 
 
–কািণ পুদ্বেলশি হালত বকালনা প্রমাণ আলসদ্বন, তাই তািা ঐিকম ধ্ািণা কলিদ্বিে। 
 
বকম্প দৃদ্বষ্ট ঘুদ্বিলয় এবাি সিাসদ্বি প্রশ্ন কলি সান্দ্রালক। 
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–দ্বমলসস ফযািাল্, এক বিলি আপদ্বন বকালনা উলড়া দ্বচদ্ব  বপলয়লিন দ্বকনা বেুন বতা। 
 
-উলড়া দ্বচদ্ব ? মুহূলতণি মলধ্য সান্দ্রাি সুন্দি মুখ পাঁশুলট হলয় ওল । মালন ববনামা দ্বচদ্ব । না, 
বসিকম বকালনা দ্বচদ্ব  আদ্বম পাইদ্বন। 
 
–ববশ, এবাি পিবতণী প্রলশ্নি উিি খুব বভলব দ্বদন। জজণ বািটলনি স্ত্রী মািা যাওয়াি 
পি দ্বতদ্বন আপনালদি সলে বকমন বযবহাি কিলতন? 
 
–তাি মলনাভালব দ্বিলো বনু্ধসুেভ, দ্বতদ্বন দ্বনলজ আমালদি বাদ্বড়ি কালি বাদ্বড় বকলনন। তাঁি 
অনুলিালধ্ই আমিা বাদ্বড় বকনাি সব বযবস্থা কলি দ্বদলয়দ্বিোম। 
 
-এবাি বেুন, দ্বমলসস বািটলনি সলে আপনাি দ্বক সম্পকণ দ্বিলো? 
 
–আমাি সলে বতমন দ্বকিু দ্বিে না। একটু ইতস্ততঃ কলি দ্বমলসস ফযািাল্ বলে, বনু্ধত্বটা 
দ্বিে আমাি স্বামীি সলে। অবশয আমাি স্বামী বযলহতু একজন ভালো িাজনীদ্বতদ্ববদ, এবং 
িাজনীদ্বতি বযাপালি দ্বমলসস বািটলনি আগ্রহ দ্বিলো। ঐ একটা জায়োয় ওলদি দ্বমে 
দ্বিলো। 
 
-আপদ্বন ভীষণ চতুি মদ্বহো, মলন মলন বকম্প প্রশংসা না কলি পািলো না। মুলখ বেলো, 
ওঁলদি দুজলনি সম্পকণ সম্বলন্ধ আপদ্বন কতটা ওয়াদ্বকবহাে দ্বিলেন জাদ্বন না, তলব একটা 
প্রশ্ন কদ্বি, দ্বমঃ বািটন দ্বক আপনালক কখলনা বলেনদ্বন, তাঁি স্ত্রী আত্মহতযা কলিনদ্বন। 
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-না, বসই কািলণই আদ্বম ববশ অবাক হদ্বচ্ছ। 
 
–আচ্ছা, বেদ্ব্ আলেকজান্ডাি, দ্বমঃ এযানথদ্বন ব্রাউন সম্বলন্ধ আপনাি দ্বক ধ্ািণা? 
 
–বতমন দ্বকিু নয়। ওি সলে দ্ববলশষ আমাি বদখা হয় না। 
 
–দ্বমলসস বািটলনি সলে ওঁি দ্ববলশষ বকালনা ঘদ্বনষ্ঠতা দ্বিলো বলে আপনাি মলন হয়? 
 
 –আদ্বম ওঁলদি সলে বনু্ধি মলতাই দ্বমশলত বদলখদ্বি। এি ববদ্বশ দ্বকিু আদ্বম বেলত পাদ্বি 
না। 
 
দ্বিলফন ফযািাল্ি কাি বথলকও প্রশ্ন কলি দ্ববলশষ বকালনা সুফে পাওয়া বেে না। 
 
আলিা দুএকটা প্রশ্ন কলি বকম্প চলে এলো আসে প্রসলে। 
 
এবাি আমিা েতিালতি প্রসলে দ্বফলি আসদ্বি। কথাটা বলে বকম্প দ্বতনজলনি মুলখি 
ওপি দ্বদলয় একবাি বচাখ বুদ্বেলয় দ্বনলো। 
 
বো বাহুেয েতিালত্রি দ্ববলয়াোন্তক ঘটনালক বকন্দ্র কলিই বকম্প প্রশ্ন িাখলো পিপি। 
তালদি মলধ্য বকউই বেলত পািলো না, বসই খাদ্বে বচয়ািটা আসলে কাি জনয দ্বনদ্বদণষ্ট 
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কিা দ্বিলো। তলব ফযািাল্ দম্পদ্বতি কথা বথলক জানা যায়, কযাবালিি পি ঘলিি 
আলনাগুলো বনভা মাত্র জজণ নাদ্বক বসই খাদ্বে বচয়ালিি দ্বদলক অদু্ভত দৃদ্বষ্টলত 
তাদ্বকলয়দ্বিলেন দ্বকিুক্ষলণি জনয। 
 
তলব দ্ববদ্বভন্নিকম প্রলশ্নি মাধ্যলম বকম্প জানলত বপলিলি বয বফয়ািলহলভলন আইদ্বিলসি 
জন্মদ্বদলনি দ্ব্নাি পাদ্বটণ সফে কিাি বযাপালি আলোচনা কিাি জনয সান্দ্রালক জজণ 
অনুলিাধ্ কলি, বস এবং তাি স্বামী বযন তালদি সহলযাদ্বেতাি হাত বাদ্বড়লয় বদয়। 
 
বকম্প এবাি বফিাি জনয উল  দাঁড়ালো–দ্বমঃ ফযািাল্, একসময় আপদ্বন স্কটেযান্ড 
ইয়াল্ণ বফান কিলবন। আপনালক জাদ্বনলয় বদলবা কখন আদ্বম আবাি আপনাি সলে 
আলোচনায় বসলত পািলবা। 
 
বকম্প দ্ববদায় দ্বনলয় ববদ্বিলয় এলো, দ্বিলফনও জরুিী কাজ আলি বলে বসখান বথলক চলে 
বেে। 
 
ে্ণ দ্বফ্ািদ্বমনিাি বকালনা দ্বিধ্া না কলি বমলয়লক প্রশ্ন কিলেন, দ্বমলসস বািটলনি সলে 
দ্বিলফলনি দ্বক বকালনা বোপন সম্পকণ দ্বিলো বলে বতামাি মলন হয় সান্দ্রা? 
 
সান্দ্রা একই উিি দ্বদলো–এ বযাপালি বস দ্বকিু জালন না। বসিকম দ্বকিু হলে বস দ্বনিয়ই 
বটি বপলতা। 
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ে্ণ দ্বফ্ািদ্বমনিাি দ্বকন্তু কথাটা দ্ববশ্বাস কিলত পািলেন না। দ্বতদ্বন এবাি স্ত্রীি ঘলি 
এলস ঢুকলেন। তাি সলে পিামশণ কিা প্রলয়াজন। 
 
-বতামাি মুলখ সব শুলন যা বুিলত পািদ্বি বয একজন খুনীলক আমিা আমালদি পদ্বিবালি 
গ্রহণ কলিদ্বি। তাই বতা? বেদ্ব্ দ্বফ্ািদ্বমনিাি বেলেন। 
 
-জাদ্বন না। এই মুহূলতণ এককথায় তাি দ্ববরুলদ্ধ এ মন্তবয কিলত পািদ্বি না। পুদ্বেলশি 
ধ্ািণা দ্বমলসস বািটলনি সলে দ্বিলফলনি দ্বনিয়ই বকালনা অলভদ সম্পকণ দ্বিলো। এি 
বথলক সহলজই অনুমান কিা যায় বয, তাি জনযই দ্বমলসস বািটন আত্মহতযা কলিলি 
নয়লতা বস। বস যাই বহাক, দ্বমঃ বািটন দারুণ কল াি প্রকৃদ্বতি বোক। দ্বতদ্বন তাি স্ত্রীি 
বকচ্ছা জনসমলক্ষ তুলে ধ্িাি জনয আলয়াজন কলিদ্বিলেন। আমাি ধ্ািণা, দ্বিলফন 
স্বাভাদ্ববক কািলণই বসই বযবস্থাটা মলন দ্বনলত না বপলি– যাই বহাক, অনযায় যদ্বদ বস 
কলিই থালক, তাহলেও তালদি িক্ষা কিাি দাদ্বয়ত্ব আমালদি। 
 
দাদ্বয়ত্ব। তুদ্বম এসব দ্বক বেলিা? 
 
–হযাঁ, ওলদি িক্ষা কিা আমালদি দাদ্বয়ত্ব। বযভালবই বহাক আইলনি ববড়াজাে দ্বিঁলড় 
ওলদি উদ্ধাি কিলত হলব। আি বস দাদ্বয়ত্ব বতামাি। 
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তাি মালন তুদ্বম বেলত চাইলিা আমাি বমলয় খুনী হলেও আমাি ক্ষমতাি অপপ্রলয়াে 
কলি তালক িক্ষা কিলত হলব। এটা আমাি পলক্ষ সম্ভব নয়। তািাড়া আমাি মান-সম্মান 
সব মাদ্বটলত দ্বমলশ যালব। 
 
–আি সান্দ্রা বগ্রপ্তাি হলে, তাি দ্ববচাি হলে, তুদ্বম দ্বনিয়ই একজন দাদ্বম বযাদ্বিিাি হলব। 
 
দ্বনিয়ই, বসটা আোদা বযাপাি। বতামাি বমলয় বকন বয বসটা বুিলত চায় না। 
 
নীিব হলেন বেদ্ব্ দ্বফ্ািদ্বমনিাি। দ্বক কলি ববািালবন দ্বতদ্বন, বিলেলমলয়লদি স্বালথণ বয 
বকালনা অদ্বপ্রয় কাজ কিলত দ্বিধ্া হওয়া উদ্বচত নয় বকালনা বাবা-মাি। 
 
ে্ণ দ্বফ্ািদ্বমনিাি বেলেন, আদ্বম দ্ববশ্বাস কদ্বি না, সান্দ্রা খুন কলিলি। স্ত্রীলক আশ্বস্ত 
কিাি জনয বেলত থালকন, যাই বহাক দ্বনদ্বদণষ্ট বকালনা প্রমাণ না থাকলে সান্দ্রাি দ্ববরুলদ্ধ 
যালত বকালনা অদ্বভলযাে দালয়ি না হয় বসদ্বদকটা আদ্বম অবশযই বদখলবা। 
 
. 
 
৩.৫ 
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 কলনণে বিস যখন অদ্বফলস এলস ঢুকলো তখন রুথ বেদ্বসং একটা বড় ব্লস্কি ওপি 
সূ্তপাকালি কােলজি মলধ্য ্ুলব দ্বিলো। পিলন কালো বকাট, বচালখি বকালণ কালো কাদ্বে। 
হাজাি বচষ্টালতও বসটা ঢাকা পলড়দ্বন। 
 
–আপদ্বন এলস ভালো কলিলিন, রুথ বলে। আপনাি পদ্বিচয় আদ্বম জাদ্বন। েতকাে 
সন্ধযায় দ্ব্নাি পাদ্বটণলত বচয়ালি বসাি পি দ্বমঃ বািটন আপনাি কথা বেলত একটু অবাক 
হলয়দ্বিোম। 
 
বশষ পযণন্ত আসলবন বতা? কািণ েত বিি বিাজলমদ্বিি জন্মদ্বদলনি পাদ্বটণলতও আপনাি 
আসাি কথা দ্বিলো, দ্বকন্তু আপদ্বন আলসনদ্বন। 
 
-দ্বকন্তু আপদ্বন বতা এলসদ্বিলেন? 
 
–দ্বনিয়ই। রুথ মলন হয় একটু আঘাত বপলো। তািাড়া ওটা আমাি দ্ব্উদ্বটি মলধ্য 
পলড়। 
 
–আপনাি ওপি জজণ বয দ্বনভণিশীে বসটা তাি কাি বথলক আদ্বম শুলনদ্বি। 
 
বমলয়দ্বটি ভাবভেী বদলখ বিলসি মলন হয়, ও দ্বনলদণাষ। অতযন্ত  ান্ডা প্রকৃদ্বতি বমলয়। 
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রুথ ওি দ্বদলক তাদ্বকলয় বেলোহা, আট বিি ধ্লি ওঁি কালি কাজ কিদ্বি। আপনাি 
সলে কলয়কদ্বট জরুিী কথা দ্বিলো। চেুন বাইলি বকাথায় মধ্যাে বভাজন কিা যাক। 
বসসময় কথা বো যালব। 
 
বিস্তিাঁি বয়লক খাবাি অ্ণাি দ্বদলয় দুজলন বসলো। 
 
–চীফ ইনসলপক্টি বকলম্পি সলে আপনাি বদখা হলয়লি দ্বনিয়ই। 
 
 কলনণে বিস প্রশ্ন কিলো। 
 
-হযাঁ, েতিালত বদখা হলয়লি। চতুি এবং অদ্বভজ্ঞ ভরলোক। একটু চুপ কলি বথলক রুথ 
বলে, আপনাি দ্বক মলন হয় সদ্বতযই দ্বতদ্বন খুন হলয়লিন? 
 
–আপনাি কথা শুলন মলন হলচ্ছ, আপদ্বন ববাধ্হয় একটু সংশলয়ি মলধ্য আলিন বয এদ্বট 
খুন না আত্মহতযা, বিস তালক পাল্টা প্রশ্ন কিলো, আপদ্বন েতকাে দ্বমঃ বািটলনি সলে 
সািাক্ষণ দ্বিলেন। ওঁলক দ্বক স্বাভাদ্ববক বা উলিদ্বজত দ্বকংবা দ্বচদ্বন্তত মলন হলয়দ্বিে 
আপনাি? 
 
-বো মুশদ্বকে। তলব একটু দ্বনদ্বিন্ত বদলখদ্বিোম। 
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রুথ দ্বভক্টি বড্রলকি বযাপািটা সদ্ববস্তালি জানালো। তািপি বেলো, বসদ্বদন দ্বমলসস 
বড্রলকি বচালখও জে বদলখদ্বিোম। দ্বকন্তু দ্বমঃ বািটনলক ওভালব বভলঙ পড়লত কখলনা 
বদদ্বখদ্বন, তাই আমাি মলন হলয়দ্বিে– 
 
-বেুন, দ্বক মলন হলয়দ্বিে– 
 
–েত বিি দ্বভক্টি বড্রকলক দদ্বক্ষণ-আলমদ্বিকায় পা াবাি বযবস্থা কলিদ্বিলেন দ্বমঃ বািটন। 
এি আলেও অলনক অপ্রীদ্বতকি ঘটনা ঘলটলি, দ্বমঃ বািটন বিলে বেলিন, দ্ববিক্ত 
হলয়লিন, দ্বকন্তু বসদ্বদলনি িাে দ্বিে অনযিকম। েত জুন মালস একটা বটদ্বেগ্রাম আলস, 
দ্বভক্টি দ্বতনলশা পাউন্ড দাদ্বব কলি। অথচ পলিি দ্বদনই দ্ব্নালিি পাদ্বটণি বযবস্থা 
কলিদ্বিলেন দ্বতদ্বন। ফলে দ্বতদ্বন দ্ববিক্ত হলয় ওল ন। এিাড়া বটদ্বেগ্রালমি দ্ববষয়বস্তু এমন 
দ্ববশ্রী ধ্িলনি দ্বিলো বয তালক অতযন্ত খািাপ বদখাদ্বচ্ছে। 
 
এবাি রুথ প্রশ্ন কিলো–আপদ্বন দ্বক মলন কলিন েতবিি বয পাদ্বটণি দ্বদলন দ্বমলসস বািটন 
আত্মহতযা কলিদ্বিলেন এটা তািই পুনিাবৃদ্বি। 
 
-হযাঁ, আপনাি অনুমান দ্ব ক, তলব জজণ এ বযাপালি আপনালক সবদ্বকিু খুলে জানায়দ্বন বা 
বয বকালনা কািলণই বহাক বযাপািটা আপনাি কালি বোপন বিলখদ্বিলেন। কািণ তাি 
দ্ববশ্বাস দ্বিলো, তাি স্ত্রী খুন হলয়লিন। 
 
–বকন, আপদ্বন জালনন না, জজণ কতগুদ্বে ববনাদ্বম দ্বচদ্ব  বপলয়দ্বিলেন? 
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–না, এ সলবি দ্বকিুই জাদ্বন না। 
 
বিস ওি দ্বদলক সিাসদ্বি তাদ্বকলয় বেলো, আপদ্বন দ্বক এখনও বেলবন এটা খুন নয়, 
আত্মহতযা? ওঁিা দুজলনই আত্মহতযা কলিলিন? 
 
রুথ ভুরু কঁুচলক বলে, এিাড়া দ্বক আি ভাবলত পাদ্বি? স্বাভাদ্ববক ভালব এটাই বতা মলন 
আলস। 
 
একটু চুপ কলি বথলক রুথ বেলত থালক, তলব দ্বমলসস বািটন ইনফু্ললয়ঞ্জা বথলক ও াি 
পি মানদ্বসক ভািসাময হাদ্বিলয় বফলেদ্বিলেন। দুঘণটনাি দ্বদন তাি মাথাি যন্ত্রণায় দ্বতদ্বন 
খুব কষ্ট পাদ্বচ্ছলেন, আদ্বম তখন বক্লাক রুলমি বাইলি দ্বিোম। বেদ্ব্ আলেকজান্ডািলক 
দ্বতদ্বন মাথাি যন্ত্রণাি কথা বেদ্বিলেন। দ্বমলসস ফযািাল্ হাত বযাে বথলক একটা টযাবলেট 
ববি কলি দ্বমলসস বািটনলক বদন। 
 
কলনণে বিস দ্বনবণাক হলয় শুনলত থালক–দ্বতদ্বন বসটা দ্বদলেন? 
 
–হযাঁ দ্বদলেন ববদ্বক। 
 
তাহলে এ কাজ সান্দ্রাি। বটদ্ববলেি দ্বনলচ হাত ঢুদ্বকলয় দ্বমলসস বািটলনি গ্লালসি নাোে 
পাওয়া তাি পলক্ষ কষ্টকি দ্বিলো না। তাই বস দ্ববলশষ টযাবলেট বযবহাি কলি, পলি বযটা 
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দ্বমলসস বািটন তাি শযালম্পলনি গ্লালস বফলে দ্বদলয়দ্বিলেন। অবশয এ সবই অনুমান হলত 
পালি। 
 
-ও হযাঁ, রুথ বলে ওল , মলন পলড়লি, বকন দ্বতদ্বন দ্বচদ্ব গুলোি কথা আমালদি বলেনদ্বন বা 
ফযািাল্লদি বাদ্বড়ি কালি বাদ্বড় দ্বকলনদ্বিলেন বকন? আসলে দ্বতদ্বন কাউলক দ্ববশ্বাস 
কিলতন না। তাি ধ্ািণা দ্বিে আমালদি মলধ্য বকউ একজন তাি স্ত্রীি হতযাকািী। 
 
-বকন, আপনাি দ্বদক বথলক বকালনা কািণ আলি বিাজলমদ্বিলক খুন কিাি বযাপালি? 
 
এিকম কদ্ব ন একটা প্রলশ্নি সামলন পলড় রুথ একটু ঘাবলড় বেে। পিক্ষলণ দ্বনলজলক 
সামলে দ্বনলয় বেলো, বস বতা আপদ্বনই ভালো জালনন। জজণলক আদ্বম ভালোবাসতাম। 
দ্বতদ্বনও আমালক ভালোবাসলতন তলব আমাি মলতা নয়। বিাজলমদ্বিি আলে আদ্বম ওঁলক 
ভালোবাদ্বস। আমাি মলন হলতা, আদ্বম ওঁি আদশণ স্ত্রী হওয়াি পলক্ষ উপযুক্ত। দ্বকন্তু দ্বতদ্বন 
বিাজলমদ্বিলক ভীষণ ভালোবাসলতন, তবু দ্বতদ্বন অসুখী দ্বিলেন। 
 
..সবাই বেলতা, বিাজলমদ্বি আকষণণীয়, সুন্দিী। দ্বকন্তু আদ্বম তালক পিন্দ কিতাম না। 
তাি মৃতুযি খবিটা আমালক দুঃখ দ্বদলয়দ্বিলো বলট তলব আমাি মন দুঃলখ ভলি যায়দ্বন। 
তাই মলন হয় ওঁি আকদ্বস্মক মৃতুযলত আদ্বম খুশী হলয়দ্বিোম। 
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–আচ্ছা দ্বমস বেদ্বসং, এমন বতা হলত পালি, বাইলিি বকউ বোপলন জলজণি গ্লালস 
সায়ানাই্ দ্বমদ্বশলয় সলি পলড়দ্বিে। েতকাে িালতি ঘটনা মলন কিাি বচষ্টা করুন, দ্বমস 
বেদ্বসং। 
 
হ াৎ রুলথি মুলখি িঙ পালল্ট বেে। বকমন কাঁপা কাঁপা েোয় বেলোনা, দ্বকিুই মলন 
পড়লি না। 
 
জজণ দ্বক তলব জানলত বপলিদ্বিলেন বক ঐ দ্বচদ্ব  পাদ্ব লয়দ্বিে? তাি উলেশয দ্বক দ্বিে? তাই 
দ্বক জজণ খুনীলক ধ্িাি জনয েতকাে ফাঁদ বপলতদ্বিলেন? আি বস জনযই দ্বক রুথ তাি 
মুখ দ্বচিজীবলনি মলতা বন্ধ কলি দ্বদলো? 
 
সলে সলে বিস একথাও ভালব, না রুথ ভয় পাওয়াি মলতা বমলয় নয়। জলজণি বথলক বস 
অলনক ববদ্বশ বুদ্বদ্ধ ধ্লি। প্রলয়াজন হলে বস অনায়ালস বসই ফাঁদ এদ্বড়লয় বযলত পািলতা? 
 
অতএব রুলথি নাম সলন্দলহি তাদ্বেকা বথলক আপাততঃ বাদ বদওয়া বযলত পালি। 
 
. 
 
৩.৬ 
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 কলনণে বিসলক বদলখ েুদ্বসো বড্রক বচালখি জলে রুমাে দ্বভদ্বজলয় দ্বদলেন। জজণ বািটন 
দ্বিলেন বাদ্বড়ি কতণা। তাি মৃতুযি পি বাদ্বড়লত দাদ্বয়ত্বশীে বযদ্বক্ত বেলত আি বকউ বনই। 
দুঃখ হওয়াই স্বাভাদ্ববক? 
 
দ্বমলসস বড্রক বচলয়দ্বিলেন এই গ্রীলষ্ম আইদ্বিস বযন জলজণি বদখাশুনা কিাি ভাি বনয়। 
দ্বকন্তু বস দ্বনলজই বযন অসুস্থ হলয় পলড়দ্বিে এ বাদ্বড়লত, তাি িক্তহীন সাদা মুখ বদলখ 
মলন হয় সব সময় বযন বস ভলয় দ্বসদ্বটলয় আলি। 
 
এিপলি প্রায় পলনলিা দ্বমদ্বনট ধ্লি দ্বতদ্বন তাঁি একমাত্র পুত্র দ্বভক্টি বড্রলকি গুণকীতণন 
বশানালেন। 
 
তািপ দ্বতদ্বন দ্বফলি এলেন অনয প্রসলে। বিাজলমদ্বিি মৃতুয এবং তাি উইলে বশষ ইচ্ছা 
প্রকাশ কলি যাওয়াটা ববদ্বশ দ্বচন্তাি কািণ হলয় দাঁদ্বড়লয়লি তাি কালি। অবশয টাকাটাই 
সব নয়। ববচাদ্বি বিাজলমদ্বিি বসই মমণাদ্বন্তক মৃতুযি সৃ্মদ্বত আজও বকউ ভুেলত পালিদ্বন। 
এমন দ্বক আইদ্বিলসি বযাপালিও দ্বতদ্বন দ্বচদ্বন্তত। 
 
বিস তাি দ্বদলক বকৌতূহেী দৃদ্বটলত তাকায়। 
 
-বিাজলমদ্বিি দ্ববিাট সম্পদ্বিি উিিাদ্বধ্কাদ্বিণী বয আইদ্বিস, এটা এখন সবাই জালন। তাই 
আদ্বম আইদ্বিলসি যুবক বনু্ধলদি প্রদ্বত কড়া নজি িাদ্বখ ভলয় ভলয়। অথচ তালদি বাদ্বড়লত 
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আসলত বেলে আসলব না, জজণও আইদ্বিলসি বযাপালি দ্বচদ্বন্তত দ্বিলো। তাই বতা 
আইদ্বিলসি ঘদ্বনষ্ঠ বনু্ধ এযানথদ্বন ব্রাউনলক দ্ব ক পিন্দ কিলতন না। 
 
এমন সময় দিজায় মদু আওয়াজ হলো। 
 
কলনণে বিস বসদ্বদলক তাকালো। দ্বমস আইদ্বিস মািলে দাঁদ্বড়লয়। বচালখ মুলখ একটা 
উলিজনাি িাপ স্পষ্ট। তাি শান্তদ্বশষ্ট বচহািাটা। বসই উলিজনালক দ্বকিুলতই আড়াে 
কিলত পািলি না। 
 
-দ্বপ্রয় আইদ্বিস, তুদ্বম এলস বেলিা? েুদ্বসো বেলেন, তুদ্বম কলনণে বিসলক বচলনা। ভািী 
চমৎকাি বোক। 
 
আইদ্বিস এদ্বেলয় এলস বিলসি সলে কিমদণন কলি। 
 
–আপনালদি বকালনা সাহালযয যদ্বদ োেলত পাদ্বি, বসইজনযই আমাি আসা। 
 
–আপনাি মহানুভবতাি জনয ধ্নযবাদ। আইদ্বিস বেলো, আপনািা দ্বক দ্বনলয় বযন 
আলোচনা কিদ্বিলেন? 
 
েুদ্বসো করুণ বচালখ তাকালেন। দ্বতদ্বন বয আইদ্বিলসি কালি ব্রাউলনি প্রসে চাপা দ্বদলত 
চাইলিন বসটা বুিলত বিলসি বদদ্বি হলো না। 
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আইদ্বিস ব াঁলট সূক্ষ্ম হাদ্বস বটলন বেলো, আমাি ধ্ািণা, আপনািা ববাধ্হয় এযানথদ্বন 
ব্রাউনলক দ্বনলয় আলোচনা কিদ্বিলেন। 
 
–হযাঁ, েুদ্বসো এবাি জবাব দ্বদলেন, তাি সম্বলন্ধ আমিা দ্বকিুই জাদ্বন না এই কথাই আদ্বম 
বেদ্বিোম। 
 
আদ্বম তালক খুব শীেদ্বেি দ্ববলয় কিলত যদ্বচ্ছ, অতএব পলি অলনক দ্বকিু জানাি সুলযাে 
পালবা। 
 
-ওঃ আইদ্বিস, বতামাি দ্বক হলয়লি বলো বতা? এখনও জলজণি অলন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়া বশষ হয়দ্বন। 
তুদ্বম বািবাি এ কদ্ব ন কথা বেলিা বকন? 
 
আদ্বম দুঃদ্বখত। ক্লান্ত স্বলি আইদ্বিস বলে। 
 
এ প্রসে চাপা বদওয়াি জনয কলনণে বিস বলে উ লো–দ্বমস মািলে, আপনাি সলে দ্বকিু 
কথা দ্বিলো আমাি। 
 
আইদ্বিস অবাক বচালখ তাকালো তাি দ্বদলক। তািপি বেলো–আসুন। 
 
একটা বিাট ঘলি তািা এলস বসলো। 
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 কলয়ক মুহূতণ বিলসি দ্বদলক তাদ্বকলয় বথলক আইদ্বিস বেলোেতকাে আমালদি পাদ্বটণলত 
আপদ্বন এলেন না বকন। জজণ আপনালক আশা কলিদ্বিে। 
 
-না, আদ্বম জাদ্বন, জজণ আমালক আশা কিলত পালি না। কািণ দ্বতদ্বন ববশ ভালো ভালবই 
জানলতন, আদ্বম আসদ্বি না। 
 
-তাহলে ঐ খাদ্বে বচয়ািটা? ওটা কাি জনয দ্বনদ্বদণষ্ট কিা দ্বিে কলনণে বিস? 
 
–আমাি জনয নয় এটা বেলত পাদ্বি। 
 
–তাহলে দ্বক ঐ খাদ্বে বচয়ািটা বিাজলমদ্বিি জনয দ্বনদ্বদণষ্ট দ্বিে? হযাঁ, বিাজলমদ্বি। 
 
আইদ্বিস কথা বেলত বেলত বজালি বজালি শ্বাস বনয়–বযাপািটা পদ্বিষ্কাি হওয়া দিকাি। 
ঐ দ্বচদ্ব গুলোই জলজণি মলন দ্ববশ্বাস এলন দ্বদলয়দ্বিে বয বিাজলমদ্বি আত্মহতযা কলিদ্বন। 
বসইজনয বস েতকাে িালত পাদ্বটণি বযবস্থা কলিদ্বিে। 
 
…আমাি দ্বক মলন হয় জালনন? আমাি মলন হয় বিাজলমদ্বি আমালক দ্বকিু বেলত চায়। 
আমাি যতদূি মলন হয়, কতকাে জজণ বিাজলমদ্বিি স্বাস্থয পান কলিদ্বিে। তািপি বস 
মািা যায়। খুব সম্ভব বিাজলমদ্বি এলস তালক দ্বনলয় যায়। 
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দ্বকন্তু মৃত বযদ্বক্তি আত্মা শযালম্পলনি গ্লালস সায়ানাই্ দ্ববষ বমশালত পালি না দ্বমস 
মািলে। 
 
–জজণ খুন হলয়লি। পুদ্বেলশি ধ্ািণা এইিকম। কািণ অনয দ্বকিু ভাবা যায় না। দ্বকন্তু 
বিাজলমদ্বি খুন হয়দ্বন। বসই কািলণই এটা অবান্তি। বিাজলমদ্বি বয আত্মহতযা 
কলিদ্বিলেন, তাি স্বপলক্ষ প্রমাণ আলি যলথষ্ট। আদ্বম আসদ্বি। 
 
আইদ্বিস ঘি বথলক দ্রুত ববদ্বিলয় বেে। একটু পলিই দ্বফলি এলস কলনণলেি হালত একটা 
ভাঁজ কিা দ্বচদ্ব  দ্বদলো। 
 
-এটা পড়লেই সব বুিলত পািলবন। 
 
দুবাি দ্বচদ্ব টা পড়লো কলনণে, দ্বপ্রয়তম দ্বেওপা্ণ। 
 
দ্বচদ্ব টা বফিত দ্বদলয় বিস বেলো-কাি উলেলশয দ্বচদ্ব টা দ্বেলখদ্বিলেন আপদ্বন জালনন? 
 
দ্বিলফন ফযািাল্লক। বিাজলমদ্বি তালক ভালোবাসলতা। দ্বকন্তু দ্বিলফন তাি সলে দ্বনষু্ঠলিি 
মলতা দ্ববশ্বাসঘাতকতা কলি। তাই মলন হয় বসদ্বদন সবাি সামলন বস তাি দ্বনলজি 
জীবনলক নষ্ট কলি বদয়। তাি একটা পুলিালনা বড্রদ্বসং োউলনি পলকট বথলক প্রায় িমাস 
আলেি দ্বচদ্ব টা বপলয়দ্বিোম। জজণলক জানালত সাহস হয়দ্বন। কািণ জলজণি দ্ববশ্বাস দ্বিলো, 
বিাজলমদ্বি জীবলনি বশষমুহূতণ পযণন্ত তালক ভালোলবলস দ্বেলয়দ্বিে। তাই বতা আদ্বম তাি 
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দ্ববশ্বালস ফাটে ধ্িালত চাইদ্বন। তলব আপদ্বন জলজণি বনু্ধ, চীফ ইনসলপক্টি বকম্প 
আপনাি বনু্ধ। আপনালদি বযাপািটা জানালনাি জনযই দ্বচদ্ব টা বদখাোম। 
 
–এটা একটা প্রমাণপত্র বুিলেন? দ্বচদ্ব টা আমালক দ্বদলে ভালো হয়। 
 
 দ্বচদ্ব টা কলনণলেি হালত তুলে দ্বদলো আইদ্বিস। 
 
. 
 
৩.৭ 
 
 কলনণে বিসলক সাদি অভযথণনা জানালো বমদ্বি দ্বব্রজ টযােবট। 
 
দ্বপ্রয় বনু্ধ, দ্বক খবি বতামাি? বসই বয এোহাবাদ বথলক পাোলে আি বদখা বপোম না। 
দ্বনিয়ই বকালনা কািলণ আবাি আদ্ববভূণত হলয়লি। 
 
বিস হাসলো, বেলো-বয পদ্বিচাদ্বিকাদ্বট আমালক বতামাি কালি দ্বদলয় বেে বস-ই ববদ্বট 
আকণল্ে? 
 
-হযাঁ, তলব বলো না বযন ও একজন গুপ্তচি দ্বকংবা িাজননদ্বতক— 
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না না, বসিকম দ্বকিু নয়। 
 
এমন সময় হুইদ্বস্কি বট্র হালত ববদ্বট আকণল্ে ঘলি এলস ঢুকলো, দ্বমলসস দ্বব্রজ টযােবট 
তালক বেলো, বতামালক কলনণে বিস দ্বকিু দ্বজজ্ঞাসা কিলত চায়। দ্ব ক দ্ব ক উিি দ্বদও। 
 
বস ঘি বথলক ববদ্বিলয় বেে। 
 
–তুদ্বম বতা দ্বমঃ জজণ বািটলনি বাদ্বড়লত কাজ কিলত। আজলকি কােজটা পলড়লিা? 
 
-হযাঁ, পলড়দ্বি। দ্বক িকম আিযণ বযাপাি বদখুন স্বামী-স্ত্রী দুজলনই একই জায়োয় মািা 
যান। আদ্বম দ্বমলসস বািটলনি মৃতুযি পি বসখান বথলক চলে আদ্বস। তলব সদ্বতয বেদ্বি 
সযাি, দ্বমলসস বািটলনি আত্মহতযাি কথা আদ্বম ভাবলত পাদ্বি না। 
 
-বকন, একথা বেলিা? তুদ্বম এমন বকালনা খবি জালনা দ্বনিয়ই বযটা আমালদি কালজ 
হয়লতা খুব জরুিী হলত পালি। 
 
ববদ্বট একটু ইতস্ততঃ কলি বেলো–এিকম ধ্ািণা হওয়াি বপিলন একটা কািণ আলি। 
বসদ্বদন দ্বমলসস বািটলনি ঘলিি দিজা বখাোই দ্বিে। আদ্বম তাি ঘলিি পাশ দ্বদলয় বযলত 
দ্বেলয় থমলক দাঁড়াোম। এযানথদ্বন ব্রাউন, বযটা তাি আসে নাম নয়, তাি সলে দ্বতদ্বন 
তখন কথা বেদ্বিলেন। বোকদ্বটি বযমন ভর বচহািা বতমদ্বন নম্র কথাবাতণা। বস দ্বনচু 
েোয় দ্বমলসস বািটনলক দ্বক বযন বেলো। তািপি হ াৎ উলিদ্বজত হলয় একটা দ্ববশ্রী 
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কথা বেলো বযটা তাি মুখ বথলক আশা কিা যায় না। তাি কথামলতা কাজ না কিলে 
দ্বমলসস বািটনলক খতম কলি বদলব। পিক্ষলণই দ্বসঁদ্বড় দ্বদলয় দ্বমস আইদ্বিসলক আসলত 
বদলখ আদ্বম বসখান বথলক চলে যাই। এই প্রথম আপনালক আদ্বম কথাটা বেোম। 
 
তুদ্বম দ্বক বোকদ্বটি আসে নাম বেলত শুলনদ্বিলে? 
 
–ব্রাউনলক বেলত শুলনদ্বিোম, টদ্বনি কথাও ভুলে যাও। টদ্বন দ্বকন্তু সমূ্পণণ নামটা বেলত 
পািলব না। বচিী জযাম প্রস্তুতকািকিা বেলত পািলব। 
 
-দ্ব ক আলি। মলন পড়লে আমালক খবি দ্বদলয়া। একটা দ্ব কানা বেখা কা্ণ এবং এক 
পাউলন্ডি একটা বনাট বিস তাি হালত তুলে দ্বদলো। 
 
ববদ্বট ঘি বথলক ববদ্বিলয় বযলতই বমদ্বি দ্বব্রজ টযােবট ঘলি এলস ঢুকলো। বচিী জযাম বতদ্বি 
কিলত দ্বক দ্বক উপকিণ োেলব বিস তাি কালি জানলত চাইলো। উিলি জানলত 
পািলো বয বচিী জযাম দ্বমদ্বহ কিলত হলে বমালিলো বচিীজ অবশযই োেলব। 
 
দ্ব ক নামটা তাহলে খুঁলজ বপলয়লি কলনণে। বস ওখান বথলক দ্ববদায় দ্বনলয় দ্বনলচ বনলম 
এলো। বদখলো ববদ্বট তাি জনয অলপক্ষা কিলি। 
 
–আচ্ছা তাি নাম দ্বক টদ্বন বমালিলো দ্বিে? 
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-হা হা, ব্রাউনলক বেলত শুলনদ্বি, দ্বমলসস বািটন বযন ঐ নামটা ভুলে যান। ব্রাউন 
একথাও বলেদ্বিে বয বস বজেও বখলটলি। 
 
একটু বহলস কলনণে ওখান বথলক চলে এলো, কািাকাদ্বি পাবদ্বেক বটদ্বেলফান বুলথ ঢুলক 
বকলম্পি সলে বযাোলযাে কিলো। 
 
. 
 
৩.৮ 
 
 প্রায় আধ্ঘণ্টা পলি ভীত সন্ত্রস্ত বষালো বিলিি এক ওলয়টালিি সলে সাক্ষাৎকাি দ্বনলত 
দ্বেলয় চীফ ইনসলপক্টি বকম্প দ্ববিক্ত হলয় ওল ন। েুলেমবােণ বিস্তিাঁি বিলেদ্বট তাি 
কাকা চােণলসি বসৌজলনয চাকদ্বিটা পায়। তাি কালজ দ্বিলো না ক্লাদ্বন্ত, দ্বিে না বকালনা 
অভাব অদ্বভলযাে। খুব শীেদ্বেি তাি পলদান্নদ্বত হওয়াি কথা দ্বিলো। দ্বকন্তু দ্বমঃ জজণ 
বািটলনি খুলনি বযাপালি পুদ্বেশ তালক সলন্দহ কলি। 
 
-দ্ববশ্বাস করুন আপদ্বন, বিলেদ্বট বলে। পালশি বটদ্ববলে মঁদ্বসলয় িবাটণ সলসি জনয তাোদা 
দ্বদদ্বচ্ছলেন। সলসি দ্বশদ্বশ দ্বনলয় ওলদি দ্বদলক এদ্বেলয় বযলত বচালখ পড়লো একটা বেদ্ব্জ 
বযাে বমলিি ওপি দ্বমঃ বািটলনি বটদ্ববলেি সামলন পলড় আলি। আদ্বম ঐ বটদ্ববলে খাবাি 
দ্বদলত দ্বেলয় বদলখদ্বিোম বযােটা দ্বমস মািলেি হালত। তাই তাড়াহুলড়ালত দ্বমস মািলেি 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

158 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

বচয়াি বভলব বযােটা হয়লতা ভুে কলি অনয বকাথাও বিলখ থাকলবা। অনয বকালনা মতেব 
আমাি দ্বিলো না। 
 
বকম্প তালক সাবধ্ান কলি দ্বদলো–ভদ্ববষযলত বযন এিকম ভুে হয়। 
 
সালজণি বপােক তালক জানালো, েুলেমবালেণি দ্বমঃ বািটলনি িহসযজনক মৃতুযি বযাপালি 
দ্বকিু বোি জনয দ্বমস বকো ওলয়ি বদখা কিলত চায়। 
 
দূি বথলক দ্বমস বকো ওলয়িলক বদলখ বকলম্পি মলন হলো, বকাথায় বযন বদলখলি। 
পদ্বিদ্বচত মলন হলচ্ছ? ভরমদ্বহো সামলন আসলত তাি ভুে ভাঙলো। 
 
েতকাে িালত েুলেমবালেণ একজন বোক মািা বেলিন, কােলজ পড়োম দ্বমঃ জজণ 
বািটন। অবশয ভরলোকলক আদ্বম আলদৌ দ্বচদ্বন না। 
 
-তাহলে? 
 
-শুনুন ইনসলপক্টি বকম্প, স্পটোইলট আমাি িদ্ববসহ নাম দ্ব কানা িাপালনা হয়। ঐ 
িদ্ববটা দ্বমঃ ববািটনলক ভীষণভালব আকৃষ্ট কলি। দ্বতদ্বন আমালক বযাোলযাে কলি 
বলেদ্বিলেন বয েুলেমবালেণ একটা দ্ব্নাি পাদ্বটণি বযবস্থা কলিলিন। ঐ পাদ্বটণলত একটা 
দারুণ চমক দ্বদলত চান। তািপি একটা িদ্বব আমালক বদদ্বখলয় বলেন, এই িদ্ববি সলে 
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আপনাি অদু্ভত দ্বমে আলি, একটু আধ্টু অদ্বমে বযটা আলি বসটা বমক-আপ কলি 
পাদ্বটণলত বযলত বলেন। 
 
হযাঁ দ্ব কই বিাজলমদ্বিি ফলটাি সলে এই তরুণীি অদু্ভত একটা দ্বমে আলি। বকম্প মলন 
মলন ভাবলো। 
 
-দ্বকন্তু আপদ্বন েতকাে িালত ঐ পাদ্বটণলত এলেন না বকন? 
 
–েতকাে িাত আটটাি সময় দ্বমঃ বািটন বা অনয বকউ আমালক বফান কলি 
জাদ্বনলয়দ্বিে, পাদ্বটণ বাদ্বতে কিা হলয়লি। পলিি দ্বদন আমালক খবি বদওয়া হলব। অথচ 
আজ সকালেই কােজ বদলখ চমলক উ োম। 
 
দ্বমস ওলয়ি দ্ববদায় দ্বনলো। 
 
এবাি সালজণি প্রশ্ন কিলো–বক ওঁলক পাদ্বটণলত আসলত বািণ কলিদ্বিলো বলে আপনাি 
মলন হয়? 
 
–বসটা বকালনা পুরুলষি কণ্ঠস্বি? 
 
 তা মলন হয় না। তলব বফালন দ্রুত কথা বেলে েোি স্বি বচনা দুষ্কি হলয় ওল । 
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. 
 
৩.৯ 
 
 দ্বিধ্া, িি ও সলন্দহ ভািাক্রান্ত মন দ্বনলয় দ্বিলফন ফযািাল্ চীফ ইনসলপক্টি বকলম্পি 
ঘলি এলস ঢুকলো। তাি পালশ বলস আলি একজন ইউদ্বনফমণ পিা বোক, যাি হালত 
পযা্ আি বপনদ্বসে। 
 
দ্বমঃ ফযািাল্, আজ আপনালক ব্লকদ্বি আপনাি জবানবন্দী বনওয়াি জনয, তািপি ওটা 
আপদ্বন সই কলি বদলবন। আপদ্বন মলন কিলে আপনাি সদ্বেদ্বসটালিি সামলনও দ্বদলত 
পালিন। 
 
–আদ্বম বুিলত পািদ্বি না, আমাি নতুন কলি জবানবন্দী বনওয়াি দ্বক আলি। 
 
-হযাঁ, এি আলে বযটা দ্বনলয়দ্বিোম বসটা একটা প্রাথদ্বমক মামুদ্বে আলোচনা মাত্র। তািাড়া 
দ্বমঃ ফযািাল্, এ বকলসি বযাপালি আপনািও দ্বকিু জানাি থাকলত পালি। 
 
এবাি টাইপ কিা একদ্বট দ্বচদ্ব ি নকে বকম্প তাি হালত দ্বদলয় বলে-পলড় বদখুন। দ্বমলসস 
বািটলনি বপাশালকি মলধ্য বথলক এই দ্বচদ্ব  পাওয়া যায়। দ্বমস আইদ্বিস মািলেি কাি 
বথলক দ্বচদ্ব টা আমিা পাই। আপদ্বন দ্বনিয়ই এবাি অস্বীকাি কিলবন না, দ্বমলসস 
বিাজলমদ্বিি সলে আপনাি বকালনা ঘদ্বনষ্ঠতা দ্বিলো না। 

http://www.bengaliebook.com/


স্পার্কল িং সায়ানাইড । আগাথা লিলি । উপনযাস 

161 

www.bengaliebook.com                                  সূলিপত্র 
 

 

 
দ্বচদ্ব টাি ওপি বচাখ িালখ দ্বিলফন। 
 
-এটা বয আমালক বেখা হলয়লি তাি বকালনা উললখ বনই। প্রদ্বতবাদ কলি ওল  দ্বিলফন। 
 
–আেণস বকালটণি ২১, মযাো্ মযানসলনি জনয আপদ্বন একসময় ভাড়া গুলণ বযলতন তাই 
নয় দ্বক? 
 
তাি মালন আপদ্বন বেলত চাইলিন, প্রথলম দ্বমলসস বািটলনি সলে বপ্রম কদ্বি এবং পলি 
তালক খুন কদ্বি। দ্বকন্তু পুদ্বেলশি দ্বিলপালটণ, এদ্বট আত্মহতযা দ্বহসালব অদ্বভযুক্ত হলয়লি। 
 
–দ্বকন্তু দ্বমঃ বািটন বসটা বমলন বননদ্বন। তাই দ্বতদ্বন দ্বনলজই তদন্ত শুরু কলি দ্বদলয়দ্বিলেন। 
 
এবাি বকম্প অনয প্রশ্ন কিলো–আচ্ছা দ্বমঃ ফযািাল্, আপনাি স্ত্রী দ্বক এসব বযাপাি 
জানলতন? 
 
-না, দ্বনিয়ই না। 
 
–আপদ্বন দ্বক কখলনা সায়ানাই্ বযবহাি কিলতন? মালন ফলটাগ্রাদ্বফি কালজ োোলনাি 
জনয? 
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-না, এলকবালিই নয়। কািণ ফলটাগ্রাদ্বফ সম্পলকণ আমাি বমালটই ধ্ািণা বনই। 
 
 তখনকাি মলতা দ্বিলফন ফযািাল্লক দ্ববদায় দ্বদলো বকম্প। 
 
বকম্প এবাি তাি সহকািীি উলেলশয বলে-কলনণে বিস বযভালব এ বকলসি বযাপালি 
এলোলচ্ছন, তাি অনুমান যদ্বদ দ্ব ক হয় তাহলে ফযািাল্ দম্পদ্বতলক সলন্দলহি তাদ্বেকা 
বথলক বাদ বদওয়া বযলত পালি। 
 
. 
 
৩.১০ 
 
 এযানথদ্বন ব্রাউলনি ঘলি এলস ঢুকলো কলনণে বিস। অস্বাভাদ্ববক েম্বা বচহািা, ধূ্সি বোহা 
িলঙি চুে, মুখটা বযন বব্রালঞ্জ বখাদাই কিা। 
 
-কলনণে বিস েতকাে িালত আপদ্বন এক দ্ববলশষ অদ্বতদ্বথ দ্বিলেন, দ্বকন্তু আপদ্বন এলেন 
না। বািটন বলেদ্বিে— 
 
না, ঐ খাদ্বে বচয়ািটা আমাি জনয দ্বিলো না। বিস বেলত থালক। জলজণি পদ্বিকল্পনা 
দ্বিলো অনযিকম। বক্লা ওলয়ি নালমি এক অদ্বভলনত্রীি জনয ঐ বচয়ািটা দ্বিলো। 
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এযানথদ্বন ব্রাউন দ্ববদ্বস্মত হলো। 
 
–একজন নবােতা অদ্বভলনত্রী যাি বচহািাি এবং মুলখি সলে দ্বমলসস বািটলনি দারুণ 
দ্বমে আলি। তালক বিাজলমদ্বিি একটা ফলটা বদওয়া হয়। এমন দ্বক মৃতুযি দ্বদন দ্বতদ্বন বয 
বপাশাক পলিদ্বিলেন বসই বপাশাক তালক েতকাে িালত পিাি জনয বদওয়া হয়। তাি 
মালন জলজণি পদ্বিকল্পনা দ্বিলো, দ্বমলসস বিাজলমদ্বিি বপ্রতাত্মাি অদ্বভনয় কদ্বিলয় বসদ্বদলনি 
প্রকৃত ঘটনাি আলোকপাত কিা। 
 
-কলনণে বিস না বহলস পািদ্বি না। আদ্বম অনুভব কদ্বি, ববচািা বিাজলমদ্বিি আত্মা অমন 
যত্রতত্র ঘুলি ববড়াবাি নয়। 
 
-বকন, একথা বেলিন? 
 
–দ্বতদ্বন খুন হলয়দ্বিলেন, আত্মহতযা নয়। 
 
তালক মৃতুয ভয় বদখালনা হলয়দ্বিে, এটাও বো বযলত পালি? দ্বমঃ ব্রাউন আপদ্বন দ্বক টদ্বন 
বমালিলোি খবি জালনন? 
 
এযানথদ্বনি মুখ শুদ্বকলয় যায়। বস বচয়ালি বলস পলড়। বস আলস্ত আলস্ত বলে, আপদ্বন 
জানলেন দ্বক কলি? আমাি এই বোপন পদ্বিচয় আপদ্বন আলমদ্বিকা বথলক সংগ্রহ 
কলিলিন দ্বনিয়ই? 
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বস যাই বহাক, আপনাি আসে নাম টদ্বন বমালিলো দ্বকনা বেুন? আি দ্বমলসস বািটন 
আপনাি বোপন পদ্বিচয় বজলন বফলেদ্বিলেন বলে তালক হতযা কিাি হুমদ্বক বদন। দ্বক, 
আদ্বম দ্ব ক বেদ্বি বতা? 
 
–আদ্বম তাঁি মুখ বন্ধ কিাি জনয একথা বলেদ্বিোম। টদ্বন বখােখুদ্বে স্বীকাি কিলো। 
 
এত সহলজ বয কাজ হাদ্বসে হলব বসটা ভাবলত পালিদ্বন বিস। তবু তালক বাদ্বজলয় বদখাি 
জনয বেলো, আপনাি সম্বলন্ধ সব দ্বকিু জাদ্বন আদ্বম, দ্বমঃ বমালিলো। 
 
বড়ই দুভণােয তাহলে আমাি। এযানথদ্বন বযে কলি বলে, তাি মালন আপদ্বন বেলত 
চাইলিন বয এদ্বিকসন এলিালেলন অন্তঘণাতমূেক কাজ কিাি জনয আমাি বয শাদ্বস্ত 
দ্বহসালব বজে হলয়দ্বিে বসটা দ্বমলসস বািটন জানলতন বলে তালক আদ্বম খুন কদ্বি। 
তািপি জজণ বািটন আমালক সলন্দহ কিলতন বলে তালকও আদ্বম খুন কদ্বি? তািপি 
দ্ববিাট ধ্ন সম্পদ্বিি বোলভ এবাি খুন কিাি বচষ্টায় আদ্বি দ্বমস আইদ্বিস মািলেলক, তাই 
বতা? দ্বকন্তু এসলবি বকালনা প্রমাণ আপনাি হালত বনই। 
 
–আপনাি সলে পদ্বিচয় হওয়াি আলে আপনালকই বদাষী দ্বহসালব সলন্দহ কলিদ্বিোম। 
দ্বকন্তু আপনাি সলে এখন কথা বলে আমাি বস ধ্ািণা পালল্ট বেলি। আপদ্বন আমালদি 
বনু্ধ। খুন আপদ্বন কিলত পালিন না। 
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এক বুক স্বদ্বস্তি দ্বনঃশ্বাস দ্বনলো দ্বমঃ ব্রাউন। মুলখ হাদ্বস ফুটলো। 
 
-এবাি বেুন দ্বমঃ ব্রাউন, দ্বমঃ এবং দ্বমলসস বািটনলক কািা খুন কলিলি বলে আপনাি 
মলন হয়? 
 
-বক বা কািা তালদি খুন কিলত পালি এিকম বকালনা ধ্ািণা আমাি বনই। যদ্বদ সলন্দহ 
কিলত হয় তাহলে েতকাে পাদ্বটণি সকেলক বদাষী মলন কিলত হয়। তলব দ্বমস রুথ 
বেদ্বসংলক আমাি সবলচলয় ববদ্বশ সলন্দহ হয়। 
 
–এিকম সলন্দহি মূলে বকালনা কািণ আলি? 
 
-না, তলব তালকই আমাি সম্ভাবয খুনী বলে মলন হয়। অবশয দুদ্বট বযাপালিি বক্ষলত্র বস 
এমন একটা জায়োয় বলসদ্বিে বয বসখান বথলক ওঁলদি শযালম্পলনি গ্লালস সায়ানাই্ 
বমশালনা অসম্ভব। এদ্বদক বথলক দ্ববচাি কিলে ধ্লি বনওয়া বযলত পালি, ওঁিা আত্মহতযা 
কলিদ্বিলেন। তলব যখন ওলদি কথা মলন ভাদ্বব, একালন্ত বলস দ্বনলজি মলন আলোচনা 
কদ্বি, ঐ ববনামী দ্বচদ্ব গুলো বক দ্বেলখদ্বিে? আি তাি দ্বচদ্ব  বেখাি উলেশয-ই বা দ্বক? 
 
. 
 
৩.১১ 
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 েুদ্বসো বড্রক তাি এক দ্বপ্রয় বনু্ধি সলে অনয জায়োয় চা খাওয়াি জনয ববদ্বিলয়লিন। 
বসই অবসলি এযানথদ্বন ব্রাউন এেভািিন বস্কায়ালি এলস হাদ্বজি হলো। উলেশয 
আইদ্বিলসি সলে দ্বনভৃলত দ্বকিু কথা বো। 
 
-এযানথদ্বন, তুদ্বম এতদ্বদন বকাথায় দ্বিলে? আইদ্বিলসি কলণ্ঠ অনুলযালেি বিাঁয়া। বতামাি 
সলে বয অলনক কথা দ্বিে এযানথদ্বন। 
 
আইদ্বিলসি কালি বলস এযানথদ্বন বলে–দ্বক হলয়লি দ্বপ্রয়তমা? বতামালক খুব উদ্বিগ্ন 
বদখালচ্ছ? 
 
েতকাে িালতি কথা, তুদ্বম দ্ববশ্বাস কিলব দ্বকনা জাদ্বন না। চীফ ইনসলপক্টি বকলম্পি 
অদ্বভলযাে, েুলেমবালেণি বসই অদ্বভশপ্ত বটদ্ববলেি দ্বনলচ বিাট্ট একটা কােলজি পযালকট 
পাওয়া বেলি, তালত সায়ানাইল্ি গুঁলড়া বেলে দ্বিে। 
 
-এি জনয এত ভয় পাওয়াি দ্বক আলি? এযানথদ্বন হাো ভালব কথাটা বলে। খুনী দ্বনিয়ই 
জলজণি সামলনি গ্লালস সায়ানাইল্ি গুলঁড়া বঢলে বদবাি পি পযালকটটা সবাি অলেক্ষয 
বটদ্ববলেি ওপি বিলখ দ্বদলয় থাকলব। 
 
–আসলে তা নয়। আইদ্বিলসি বচালখ ভয়। ঐ পযালকটটা আদ্বমই বটদ্ববলেি দ্বনলচ বফলে 
দ্বদলয়দ্বিোম। 
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এযানথদ্বন চমলক ওল । 
 
–বশান এযানথদ্বন, মৃত জজণলক দ্বনলয় যখন সকলে বযস্ত তখন বচালখি জে মুিলত দ্বেলয় 
হাত-বযাে খুলে রুমাে ববি কিলত যাই। দ্বকন্তু বযাে খুলে আদ্বম হতবাক হলয় পদ্বড়। 
কােলজি খাদ্বে পযালকট। তখদ্বন আমাি মলন পলড় বিাজলমদ্বিি মৃতুযি পি হাত-বযাে 
বথলক পাওয়া সায়ানাইল্ি খাদ্বে পযালকটটাি কথা। দ্বকন্তু দ্বক কলি এটা এলো? দ্বকন্তু 
বাদ্বড় বথলক ববলিাবাি সময় আমাি বসই হাত-বযালে বকবে প্রসাধ্লনি দ্বকিু দ্বজদ্বনস 
দ্বিে। এিাড়া অনয দ্বকিু দ্বিে না, আমাি ভালো কলি মলন দ্বিে। রুমাে ববি কিলত 
দ্বেলয় কােলজি পযালকটটা বটদ্ববলেি দ্বনলচ পলড় যায় বযাে বথলক। ওটা বতাোি ইচ্ছা 
হলো না। বকবে মলনি মলধ্য একটা দ্বচন্তা ঘুিপাক খাদ্বচ্ছলো, এটা যদ্বদ প্রকাশ হলয় 
পলড় তাহলে আমালকই সকলে খুনী বলে ধ্িলব। দ্বকন্তু এযানথদ্বন, আদ্বম বতা তালক খুন 
কদ্বিদ্বন? 
 
–এটা বকউ েক্ষয কলিদ্বন। 
 
–হযাঁ, রুথ বেদ্বসং এমনভালব তাদ্বকলয়দ্বিে বযন বকালনা উলেশয বনই তাি। 
 
পযালকলটি ওপি বতামাি হালতি িাপ থাকলত পালি? 
 
–না, রুমাে দ্বদলয় বসটা ধ্লিদ্বিোম। 
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–তাহলে তুদ্বম যখন কযাবালি নালচি জনয বটদ্ববলে হাত-বযােটা বিলখদ্বিলে তখনই বতামাি 
অনুপদ্বস্থদ্বতলত বকউ এই কাজটা কলি থাকলব। তুদ্বম একবাি বক্লাকরুলমও বতা 
দ্বেলয়দ্বিলে। বসখালন বতামাি সলে বক দ্বিলো? 
 
সান্দ্রা ফযািাল্ আি রুথ বেদ্বসং দ্বিলো। হাত বধ্ায়াি জনয বযােটা কাঁলচি বটদ্ববলে বিলখ 
ববদ্বসলনি সামলন একবাি দ্বেলয়দ্বিোম। 
 
তাহলে ও দুজলনি মলধ্য বয বকালনা একজন এই কাজ কলিলি। তলব দুজলনি মলধ্য 
রুলথি সম্ভাবনা ববদ্বশ। দ্বকন্তু রুলথি যদ্বদ বতামাি প্রদ্বত সায়ানাই্ প্রলয়ালেি বকালনা ইচ্ছা 
থাকলতা, বস বতামাি অজালন্ত অবশযই কিলত পািলতা। দ্বকন্তু বসটা বস কলিদ্বন। তাি 
মালন রুথ একাজ কলিদ্বন। তাহলে দ্বক বকালনা ওলয়টাি? রুথ উলেশয দ্বসদ্বদ্ধি জনয 
বকালনা ওলয়টাি ভাড়া কলিদ্বিে? 
 
এযানথদ্বনি মন তখন দ্বিধ্া সংলকালচ ভলি বেলি। বস বেলো–আমালদি এখুদ্বন চীফ 
ইনসলপক্টি বকলম্পি কালি বযলত হলব। দ্বনলজলদি ঘালড় চাদ্বপলয় িাখা যায় না। তািাড়া 
আইন বেলতও দ্বকিু আলি। 
 
-এযানথদ্বন, তুদ্বম এটা কিলত পালিা না। আইদ্বিস ভলয় আঁৎলক ওল । তাহলে ওিা 
আমালকই খুনী বলে ধ্লি বনলব। 
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-না, তুদ্বম ভুে ভাবলি। সদ্বতয কথা বেলে ওিা দ্ববশ্বাস কিলব। তািাড়া পলি যদ্বদ 
জানাজাদ্বন হয় তাহলে হাজাি যুদ্বক্ত বদখালেও তুদ্বম বিহাই পালব না। ওিা ববলিালনাি 
জনয পা বাড়ালতই কদ্বেংলবে ববলজ উ লো। 
 
-এযানথদ্বন আমাি যাওয়া হলব না, জলজণি অলন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়াি বযাপালি রুলথি সলে আলোচনা 
আলি। এটা বতামালক বো হয়দ্বন। 
 
-আইদ্বিস কাজটা অতযন্ত জরুদ্বি। দ্বমলসস বড্রলকি সলে রুথ এ বযাপালি আলোচনা 
কিলত পালি। তুদ্বম যদ্বদ এখন না যাও তাহলে দুঃলখি সীমা থাকলব না বতামাি। রুথলক 
অতকথা বোি পি বস বলে–দ্ব ক আলি দ্বমঃ ব্রাউন, আপনািা যান। আদ্বম দ্বমলসস 
বড্রলকি সলে আলোচনা কলি বনলবা। 
 
. 
 
৩.১২ 
 
 বোে মালবণে পাথলিি বটদ্ববলেি সামলন বলসদ্বিে তািা দ্বতনজন। 
 
কলনণে বিস, চীফ ইনসলপক্টি বকম্প এবং এযানথদ্বন ব্রাউন। 
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এযানথদ্বন ওলদিলক বযাপািটা ববািাবাি বচষ্টা কিদ্বিে। বকম্প তাি যুদ্বক্তগুদ্বে খুঁদ্বটলয় 
বদখাি বচষ্টা কিদ্বিলো। 
 
-এটা এমন একটা বকস, তুদ্বম জালনা, অপিাধ্ী বক, দ্বকন্তু প্রমাণ কিলত পালিা না। চীফ 
ইনসলপক্টি বলে ওল । 
 
তাি মালন আপদ্বন জালনন, খুনী বক? এযানথদ্বন বকৌতূহেী হলয় প্রশ্ন কলি। 
 
 –হযাঁ, বেদ্ব্ আলেকজান্ডাি ফযািাল্লক আমাি ধ্ািণা। 
 
কািণ? বিস জানলত চায়। 
 
-ভরমদ্বহো অতযন্ত পিশ্রীকাতি ও অতযন্ত বস্বচ্ছাচািী। বকম্প বেলত থালক। মলন হয় 
দ্বমঃ বািটনলক বকউ ইদ্বেত কলি থাকলব। ফলে তাি মলন সলন্দহ জালে। অবশয 
সলন্দহটা হওয়া স্বাভাদ্ববক। ফযািাল্ পদ্বিবালিি ওপি নজি িাখাি প্রলয়াজন না হলে 
বকউ তালদি পাড়ায় বাদ্বড় দ্বকনলত আলস? বধ্যণ ধ্িাি মলতা মদ্বহো দ্বতদ্বন নন। আমাি 
যতদূি ধ্ািণা, একমাত্র তাি পলক্ষই দ্বমঃ বািটলনি গ্লালস সায়ানাই্ দ্ববষ বমশালনা 
সম্ভব। অতযন্ত দক্ষতাি সলে কাজটা কলিলি বলে কালিা নজলি পলড়দ্বন। 
 
এবাি বকম্প এযানথদ্বনি দ্বদলক তাকালো। দ্বমঃ ব্রাউন, দ্বমস মািলেলক তাি কাদ্বহনী 
বশানাবাি জনয এখালন দ্বনলয় আসালত আদ্বম খুব খুশী হলয়দ্বি। 
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–আদ্বম কাজটা দ্রুত কিলত বচলয়দ্বিোম। ব্রাউন জবাব বদয়। তলব একটা কথা আপদ্বন 
দ্ব কই বলেলিন চীফ ইনসলপক্টি, এ বকলসি দ্ববচাি কখলনা হলত পালি না। ববনামী 
দ্বচদ্ব গুলো বক দ্বেখলো, বকান উলেলশয দ্বেলখদ্বিলো, জজণ বািটন বকন খুন হলো ইতযাদ্বদ 
প্রলশ্নি উিি আমিা জানলত পািোম না। তলব এ বযাপালি আমালদি দ্ববনু্দমাত্র ধ্ািণা 
বনই বলে আমাি মলন হয়। 
 
–এ সলন্দহ দ্বক আপনাি এখলনা আলি দ্বমঃ ব্রাউন? বিস প্রশ্ন কলি। 
 
–রুথ বেদ্বসংলক আমাি সলন্দহ হয়। এযানথদ্বন জবাব বদয়। 
 
-হযাঁ, আপনাি সলন্দহ অমূেক নয়। দ্বমলসস বািটনলক খুন কলি জজণ বািটনলক দ্ববলয় 
কিাি পথ পদ্বিষ্কাি কলিদ্বিে বস। দ্বকন্তু দ্বিতীয় খুলনি ববোয় তালক বতা দায়ী কিা যায় 
না। বস বকন তাি বপ্রদ্বমকলক খুন কিলব। তািাড়া দ্বমস মািলেি হাত বথলক পযালকটটা 
পলড় বযলত বদলখ বস বকনই বা মুলখ হাত চাপা দ্বদলয় অবাক বচালখ তাদ্বকলয়দ্বিে? তলব 
আমাি ধ্ািণা যদ্বদ সদ্বতয হয় তাহলে বক জজণ এবং বিাজলমদ্বি বািটনলক খুন কলিলি 
বসটা বেলত পাদ্বি। 
 
–আপদ্বন জালনন? বক বস? 
 
এযানথদ্বন বড় বড় বচালখ তাকায়। 
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–আমাি মলন হয় দ্বমস মািলেই অপিাধ্ী। শান্তস্বলি বিস বলে। 
 
এযানথদ্বন উলিদ্বজত হলয় ওল । দ্বকন্তু পিক্ষলণই দ্বনলজলক বস সংযত কলি। যুদ্বক্ত দ্বদলয় 
ওলদি কাি বথলক সব জানলত হলব। বস বলে–বকন তালক আপনাি সলন্দহ হলো কলণণে 
বিস? 
 
–ভােযগুলণ দ্বমলসস বািটন দ্ববিাট সম্পদ্বিি একমাত্র অংশীদাি দ্বিলেন। দ্বমস মািলেি ঐ 
সম্পদ্বিি ওপি বকালনা দাবী দ্বিলো না। দ্বমস মািলে ভালো কলিই জানলতন বয দ্বমলসস 
বািটন বকবে দ্বনঃসন্তান অবস্থায় মািা বেলে সব সম্পদ্বি আইদ্বিস পালব। ইনফু্ললয়ঞ্জায় 
যখন দ্বমলসস বািটলনি মানদ্বসক অবস্থা দারুণ দ্ববপন্ন তখন সুলযাে বুলি দ্বমস মািলে 
কাজদ্বট হাদ্বসে কলিন। 
 
..এিাড়া আি একটা কািণ আলি। আচ্ছা দ্বমঃ ব্রাউন, এই বকলসি সলে দ্বভক্টি বড্রকলক 
জদ্বড়লয় দ্বদলত পালিন না? 
 
–দ্বভক্টি বড্রক? অবাক হয় এযানথদ্বন। 
 
–হযাঁ, এটা মািলে পদ্বিবালিি দুবণেতা বলে আদ্বম জাদ্বন। 
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 –যাই বহাক, এখন বযাপাি হলো জলজণি গ্লালস বস দ্বক কলি সায়ানাইল্ি গুঁলড়া 
বমশালো? 
 
এযানথদ্বনি বচাখ দুলটা উলিজনায় জ্বেদ্বিে। বস বচয়াি বিলড় উল  দাঁড়ায়। কাঁপা কাঁপা 
হালত দ্বসোলিট ধ্িায়। 
 
এতক্ষণ চীফ ইনসলপক্টি বকম্প ওলদি দ্বদলক সতকণ দৃদ্বষ্ট বিলখ সব শুনদ্বিলেন। 
 
এযানথদ্বন িালে েজিালত থালক–এখন বদখদ্বি সমস্ত বযাপািটা উলল্ট বেে। নতুন কলি 
প্রথম বথলক বযাপািটা তদ্বেলয় বদখলত হলব। জজণ বািটন আমাি বচালখি সামলন 
বলসদ্বিে। তািই মািখালন অঘটন ঘলট বেে। দ্বকন্তু দ্বক কলি হলো, আমালক জানালতই 
হলব। হলত পালি যখন সবাই নালচ বযস্ত দ্বিে তখন অপিাধ্ী কাজটা সম্পন্ন কলি। দ্বকন্তু 
জজণ তাি গ্লালস চুমুক দ্বদলয়দ্বিলেন এবং স্বাভাদ্ববক দ্বিলেন। অতএব তালক দ্ববষ প্রলয়াে 
কিা হয়দ্বন অথচ দ্ববষদ্বক্রয়াি ফলেই তাি মৃতুয হয়। 
 
ঘলিি অনয দুজন এযানথদ্বনলক নীিলব েক্ষয কিদ্বিে। বস ঘলিি মলধ্য পায়চাদ্বি কিলি 
মাথাি ওপি হাত দুলটা বিলখ আি দ্ববড়দ্ববড় কিলি 
 
-হা, হযাঁ, দ্ব ক তাই…বসই বযাে..লসই ওলয়টাি… 
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ওলয়টাি? বকম্প সতকণ হলয়ই দ্বিলো। হযাঁ, ওলয়টাি। তলব বস দ্ব ক ওলয়টাি নয়। যাদু 
দ্বকংবা বকালনা সলম্মাহন শদ্বক্তি িািা আমালদি মলধ্য বকউ বসই মুহূলতণ ওলয়টালিি 
িদ্মলবলশ কাজ হাদ্বসে কলি থাকলব। একটু বথলম বকলম্পি হাত ধ্লি বলে-দ্ববশ্বাস হলো 
না, না? আসুন আমাি সলে। বদখুন বাইলিি জেৎটা দ্বক ভয়ঙ্কি। 
 
ওলদি দুজনলক দ্বনলয় এযানথদ্বন ব্রাউন ঘি বথলক ববদ্বিেয় কদ্বিল্ালিি সামলন 
বটদ্বেলফালনি সামলন এদ্বেলয় বেে। 
 
. 
 
৩.১৩ 
 
 চীফ ইনসলপক্টি বকম্প এবং কলনণে বিস বকৌতূহেী বচালখ তাদ্বকলয় দ্বিলো এযানথদ্বনি 
দ্বদলক। বস দ্বক কিলত চায় বসটাই রষ্টবয। এযানথদ্বন দ্বকিুটা খুশী হলয়লি এই বভলব বয 
ওলদি দুজনলক বস ববািালত বপলিলি। তাই তািা শ্রদ্ধা ও যলথষ্ট আগ্রহ দ্বনলয় তাি কথা 
শুনলি। হ াৎ অশুভ একটা আশঙ্কায় বস চমলক উ লো। আইদ্বিসলক একা বিলড় বদওয়া 
দ্ব ক হয়দ্বন। আইদ্বিস একটু আলে ভলয় ভলয় তালক জাদ্বনলয়দ্বিে। আি একটু হলে বস 
োদ্বড় চাপা পড়লতা। ওলক চাপা বদওয়াি জনযই ড্রাইভাি ইলচ্ছ কলি অসতকণ ভাব 
বদদ্বখলয় ওলক চাপা দ্বদলয় খতম কিলত বচলয়দ্বিে। তাি মালন ওি মুখ দ্বচিকালেি জনয 
বকউ বন্ধ কিলত চাইলি। 
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আমালদি একু্ষদ্বন একবাি এেভািিন বস্কায়ালি বযলত হলব। 
 
এযানথদ্বন িাস্তায় বনলম সংলক্ষলপ আইদ্বিলসি দ্বনষু্ঠি অদ্বভজ্ঞতাি কথা ওলদি জানায়। 
একটা টযাদ্বেলত তািা উল  বসলো। 
 
–ঈশ্বি আপনালক সময় মলতা মলন কদ্বিলয় দ্বদলয়লিন বলে তালক ধ্নযবাদ জানাই। এলতা 
তাড়াতাদ্বড় তৃতীয়বাি আক্রমণ কিাটা দ্বকন্তু বাঞ্ছনীয় নয় বকম্প মন্তবয কলি। 
 
বস যাই বহাক, বিস বলে, তৃতীয় বাি আক্রমলণি ফলে আসে অপিাধ্ীলক ধ্িাি সুলযাে 
আমালদি এলস বেলি। 
 
জজণ বািটলনি বাদ্বড়ি সামলন োদ্বড় এলস দাঁড়ালো। 
 
 পািোি বম্ সলে সলে দিজা খুলে দ্বদলো। 
 
দ্বমস আইদ্বিস বাদ্বড় দ্বফলিলি? 
 
এযানথদ্বন তাড়াতাদ্বড় োদ্বড় বথলক বনলম প্রশ্ন কিলো। 
 
–হযাঁ, সযাি। দ্বতদ্বন আধ্ঘণ্টা হলো বাদ্বড় দ্বফলিলিন। ইভাে েভীি দ্ববস্মলয় কথাটা বেলো। 
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 এযানথদ্বন িুলট বাদ্বড়ি মলধ্য বঢালক। বপিলন বকম্প এবং বিস। 
 
ড্রদ্বয়ংরুলম তখন েুদ্বসো বড্রক ড্রয়ালি দ্বক বযন খুঁজদ্বিলেন আি আপন মলন বেদ্বিলেন– 
বকাথায় বয বেে দ্বমলসস মািকালসি দ্বচদ্ব টা? 
 
–আইদ্বিস বকাথায়? 
 
এযানথদ্বনি আচমকা প্রশ্ন শুলন দ্বতদ্বন দ্বফলি তাকালেন। অবাক দৃদ্বষ্ট তাি। বসাজা হলয় 
দাঁদ্বড়লয় সহজভালব বেলেন, মাফ কিলবন, আপনাি পদ্বিচয়? 
 
বিস এবাি সামলন এলস দাঁড়ায়। 
 
তালক বদলখ েুদ্বসো বড্রক খুশীলত প্রায় োদ্বফলয় উ লেন। 
 
-ওঃ আমাি দ্বপ্রয় কলনণে। আদ্বম আপনালক আলিা একটু আলে আশা কলিদ্বিোম। 
আপনাি সলে জলজণি অলন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়াি আলোচনা কিাি ইচ্ছা দ্বিে। 
 
দ্বমলসস বড্রক একবাি কথা বেলত শুরু কিলে থামলত চান না। তাি কথাি মািখালনই 
বিস জানালত চাইলো-দ্বমস মািলে বকাথায়? 
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-আইদ্বিস? ববচাদ্বি। এত িালমো সহয কিাি মলতা তাি দ্বক বলয়স হলয়লি? মাথা ধ্লিলি 
বলে ওি ঘলি চলে বেলি। ববাধ্হয় দ্ববশ্রাম দ্বনলচ্ছ। আদ্বম ওলক বেোম, যাও তুদ্বম দ্ববশ্রাম 
নাও দ্বেলয়। আদ্বম আি রুথ সব সামলে বনলবা। রুলথি একটুও ক্লাদ্বন্ত বনই। মুখ বুলি 
সব হুকুম বমলন কাজ কিলি। 
 
–দ্বমস বেদ্বসং এখন বকাথায়? 
 
 বকম্প জানলত চায়। 
 
দ্বমদ্বনট দলশক আলে চলে বেলি বস ববচািী। ওি হালত এখন… 
 
ইদ্বতমলধ্য এযানথদ্বন কখন বয ঘি বিলড় ববদ্বিলয় বেলি বকউ বটি পায়দ্বন। বস দ্ববিক্ত হলয় 
দ্বফলি দাঁদ্বড়লয় বলে, আপনািা দ্বক েল্প কিলবন, না দ্বক আমালক একটু সাহাযয কিলবন। 
 
অতএব ওিা দুজন ঘি বথলক দ্রুত ববদ্বিলয় আলস। 
 
দ্বতনজলন পা দ্বটলপ দ্বটলপ দ্বসঁদ্বড় ববলয় দ্বতনতোয় উল  আলস। চিাতোয় উ লত দ্বেলয় 
এযানথদ্বন থমলক দাঁড়ায়, মৃদু পালয়ি শব্দ দ্বসঁদ্বড়ি ধ্ালপ ধ্ালপ দ্বনলচ বনলম আলস। বস বদদ্বি 
না কলি িট কলি বকম্পলক দ্বনলয় পালসি বাথরুলম ঢুলক যায়। 
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পালয়ি শব্দটা দ্বমদ্বেলয় যাওয়া পযণন্ত ওিা অলপক্ষা কিলো। তািপি চািতোয় উল  
আইদ্বিলসি ঘলিি দিজায় এলস ধ্াক্কা বদয়। 
 
বকালনা সাড়া না বপলয় এযানথদ্বনি সলন্দহটা আলিা ঘদ্বনলয় ওল । চাদ্ববি েলতণ বচাখ 
িাখলো বস। সািা ঘি বধ্ায়ায় ভদ্বতণ। 
 
ততক্ষলণ কলনণে বিস হন্তদন্ত হলয় চািতোয় উল  এলো। 
 
দিজা ভাঙা িাড়া উপায় বনই। ববশ দ্বকিুক্ষণ বচষ্টা কিাি পি দিজা খুলে বেে। ঘলিি 
মলধ্য ঢুলক দ্রুত বচালখ বুদ্বেলয় দ্বনলয় বিস দ্বচৎকাি কলি ওল –ঐ বতা দ্বমস মািলে 
ফায়ািলেলসি কালি পলড় আলিন। আপদ্বন ওঁলক বদখুন। আদ্বম ততক্ষণ ঘলিি 
জানোগুলো খুলে দ্বদই। 
 
 েযালসি আগুলনি সামলন অজ্ঞান অবস্থায় পলড় আলি আইদ্বিস। মলন হয় ইদ্বতমলধ্য 
অলনক েযাস তাি বপলটি মলধ্য চলে বেলি। মুখ এবং নাক বকমন দ্ববশ্রী বদখাদ্বচ্ছে। 
এযানথদ্বন আি বিস তালক ধ্িাধ্দ্বি কলি দ্বনলয় এলো ঘলিি মািখালন। 
 
ততক্ষলণ জানোগুদ্বে খুলে বদওয়ায় ঘলিি েযাস ববদ্বিলয় বেলি ববশ দ্বকিুটা। 
 
–দ্বমঃ এযানথদ্বন, ঘাবড়াবাি দ্বকিু বনই। বিস তাঁলক পিীক্ষা কলি বলে, আপদ্বন বিং 
্াক্তািলক খবি দ্বদন। 
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হেঘলি চলে এলো এযানথদ্বন। দ্বিদ্বসভাি তুলে দ্বনলয় ্ায়াে কিলত দ্বেলয় বাধ্া পায়। 
বপিলন েুদ্বসো বড্রক। এযানথদ্বন একদ্বট দীঘণ দ্বনঃশ্বাস বফলে। 
 
-দ্বক হলয়লি? আদ্বম জানলত চাই? েুদ্বসো বড্রক অদ্বস্থি হলয় ওল ন। আইদ্বিস দ্বক অসুস্থ? 
 
বন্ধ এবং েযাসপূণণ ঘলি েযালসি আগুলনি সামলন অজ্ঞান হলয় পলড়দ্বিে আইদ্বিস। 
 
–আইদ্বিস? দ্বমলসস বড্রলকি েো বথলক আতণ দ্বচৎকাি ববদ্বিলয় আলস। বশষ পযণন্ত ও দ্বক 
আত্মহতযা কিলত বচলয়দ্বিলো? এটা দ্ববশ্বাসলযােয বযাপাি নয়। আদ্বম মানলত িাজী নই। 
 
–আপনালক জানলতও হলব না। এযানথদ্বনি ব াঁলট বযলেি হাদ্বস। বেলষি সুলি বেলো, 
বকন, এটা দ্বক দ্বমলথয? 
 
. 
 
৩.১৪ 
 
 আইদ্বিস ক্লান্ত বচালখ এযানথদ্বনি দ্বদলক তাকায়। 
 
–এত সব কািকািখানা দ্বক কলি হলো দয়া কলি আমায় বেলব দ্বক, দ্বটম? 
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আইদ্বিস বসাফাি ওপি শুলয়দ্বিে। নলভম্বি মাস। সূলযণি প্রখি আলোয় হ াৎ বযন দ্বেটে 
প্রায়িস সাহসী হলয় উ লো। 
 
কলনণে বিস বলস আলি উইনল্া সীলেি ওপি। এযানথদ্বন তালক একবাি েক্ষয কিলো। 
তািপি বেলত শুরু কিলো। 
 
–আদ্বম এই ক্ষণদ্বটি জনয অলপক্ষা কিদ্বিোম, বসটা বেলত আমাি দ্বিধ্া হলচ্ছ না। 
দ্বনলজি বুদ্বদ্ধি জাদ্বহি যদ্বদ না কদ্বি তাহলে বসটা দ্বনলজি ওপি ভীষণ অদ্ববচাি কিা হলব। 
 
..লিাজলমদ্বিি মৃতুয আত্মহতযা বলে স্বীকৃদ্বত বপলয়দ্বিে। দ্বকন্তু আসলে ওটা আত্মহতযা নয়। 
তাই জজণ ওঁি স্ত্রীি মৃতুযলক স্বীকাি কলি দ্বনলত পালিনদ্বন বলে দ্বনলজই বোপলন তদন্ত 
শুরু কলিদ্বিলেন। বিাজলমদ্বিি খুনীও তালক খুন কিলো। তলব এি পাশাপাদ্বশ কলয়কদ্বট 
প্রশ্ন দ্ববতলকণি সৃদ্বষ্ট কলি। বযমন, (ক) দ্ববষপ্রলয়ালে জলজণি মৃতুয হলত পালি না, (খ) 
জজণলক দ্ববষপ্রলয়াে কলিই খুন কিা হলয়লি, (ে) জলজণি গ্লাস বকউ স্পশণ কলিদ্বন, (ঘ) 
জলজণি গ্লাস দ্বনিয়ই কালিা হালতি মলধ্য এলস থাকলব। 
 
..বযাপািটা খুব ভালো কলি খদ্বতলয় বদখলে বদখা যালব–বসই িালতি পাদ্বটণি সমস্ত গ্লাস 
এবং কদ্বফি কাপগুলো দ্বিলো একই মালপি এবং একই দ্ব্জাইলনি। একটা উদাহিণ 
দ্বদলে বযাপািটা আলিা পদ্বিষ্কাি হলব। 
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বযমন, আদ্বম, বকম্প আি বিস দ্বতনজলন একটা বোে মালবণে বটদ্ববলেি সামলন বলস চা 
খাদ্বচ্ছোম। ঘলি ঐ ধ্িলনি আলিা বটদ্ববে আলি। বিস চা খাদ্বচ্ছলেন দ্ববনা দ্বচদ্বনলত, বকম্প 
দ্বচদ্বন বমশালনা চা খাদ্বচ্ছলেন আি আদ্বম কদ্বফ পান কিদ্বিোম। বকালনা একটা অজুহালত 
আদ্বম ওলদিলক বটদ্ববে বিলড় বাইলি দ্বনলয় যাওয়াি বযবস্থা কিোম। বকম্প তাি হালতি 
পাইপটা তাি চালয়ি বেলটি পালশ বিলখ বাইলি বেলেন। আদ্বম তালদি অেলক্ষয পাইপটা 
দ্বনলয় আমাি বেলটি পালশ িাখোম। পলি সবাই ঘলি দ্বফলি এলো। বকম্প তাি বফলে 
যাওয়া পাইপ েক্ষয কলি বসই বচয়ািটায় বসলেন। চালয়ি কালপ ব াঁট োোলেন। বকমন 
দ্ববস্বাদ ব কলো। বসইিকমই বিস তাি কালপ ব াঁট োদ্বেলয় মুখ দ্ববকৃত কিলবন। 
এলক্ষলত্র পিস্পি দ্ববলিাধ্ী দ্ববকৃদ্বতি আদান-প্রদান বদখা যালব। এবাি দ্ববতকণ হলো, 
চালয়ি কালপ দ্বচদ্বন দ্বিলো না, আবাি বো বযলত পালি, হযা,ঁ দ্বচদ্বন দ্বিলো। এই দ্ববতলকণি 
মূলে কাজ কিলি বকলম্পি কাপটা। কািণ ঘি বিলড় দ্বতদ্বন যখন চলে যান তখন দ্বিলো 
এক কাপ, পলি দ্বতদ্বন এলস বলসন অনয কালপি সামলন। তাি মালন এখালন কালপি 
প্রলভদ বদখা যালচ্ছ। 
 
…বসদ্বদন িালত েুলেমবালেণ এই ধ্িলনি ঘটনা ঘলটদ্বিে। আইদ্বিস, বতামাি দ্বনিয়ই মলন 
আলি, কযাবালি নালচ বযাে দ্বদলত যাওয়াি সময় তুদ্বম ভুে কলি বতামাি বযােদ্বট বটদ্ববলেি 
দ্বনলি বফলে বিলখ যাও। বসটা তুলে দ্বদলয়দ্বিলো বিলস্তিাঁি একদ্বট অনদ্বভজ্ঞ বিলে। 
পদ্বিদ্বচত ওলয়টাি হলে দ্ব ক বখয়াে কলি বতামাি দ্বজদ্বনস বতামাি বচয়ালিি সামলন 
বটদ্ববলে িাখলতা। দ্বকন্তু এলক্ষলত্র বিলেদ্বট না বজলন বযােদ্বট বমলি বথলক কুদ্বড়লয় দ্বনলয় ভুে 
কলি বতামাি বাঁ পালশ বিলখ বদয়। ফলে কযাবালি বথলক দ্বফলি তুদ্বম যথািীদ্বত বতামাি 
বযাে েক্ষয কলি বয বচয়ািটায় বসলে আসলে ওটা দ্বনদ্বদণষ্ট বচয়াি নয়। তুদ্বম বলসদ্বিলে 
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জলজণি বচয়ালি। আি জজণ বসলেন বতামাি বচয়ালি। এবাি জজণ গ্লালস চুমুক দ্বদলেন, 
বযদ্বট বতামাি জনয দ্বনদ্বদণষ্ট দ্বিলো। ঐ গ্লালস অনায়ালস দ্ববষ দ্বমদ্বশলয় বদওয়া বযলত পালি। 
 
…এবাি সমস্ত বযাপািটা ভালো কলি পুঙ্খানুপুঙ্খভালব বদলখা। আসলে তুদ্বম দ্বিলে 
আততায়ীি দ্বিতীয় েক্ষয। দ্বকন্তু জলজণি দুভণােয। একটু ভুলেি জনয তাি প্রাণটা বেে। 
এই ভুে শব্দটা পালল্ট দ্বদলো সব দ্বকিু। নতুবা সৃদ্বষ্ট হলতা একই িকম, েতবিি পাদ্বটণি 
পুনিাবৃদ্বি ঘটা এবং বতামাি দ্বদদ্বদি মলতা বতামাি খুন হওয়াটালক আত্মহতযা বলে 
চাদ্বেলয় বদওয়া হলতা। বযাপািটা আলিা সদ্বতয বলে প্রমাদ্বণত হলতা, এই কািলণ, বয 
বতামাি বযালে সায়ানাইল্ি পযালকট পাওয়া দ্বেলয়দ্বিে। তুদ্বম বয আত্মহতযা কলিলি 
বসটাই জলেি মলতা পদ্বিষ্কাি হলয় বযলতা। 
 
…এ সলবি মূলে দ্বক জালনা, অথণ। অথণই অনলথণি মূে। বিাজলমদ্বিি মৃতুযি পি তুদ্বম 
বপলয়লি তাি দ্ববশাে সম্পদ্বি। তািপি তুদ্বম যদ্বদ অদ্বববাদ্বহত অবস্থায় মািা বযলত তাহলে 
এই সম্পদ্বিি মাদ্বেক হলতা বতামাি দ্বনকট আত্মীয়া েুদ্বসো দ্বপদ্বস। তাই সব দ্বদক বথলক 
দ্ববচাি কলি আদ্বম বেদ্বি, এই খুলনি জনয দায়ী েুদ্বসো বড্রক। দ্বমলসস বড্রলকি মৃতুযি পি 
এই সম্পদ্বি আইনেতভালব পালব দ্বভক্টি বড্রক। অতএব স্পষ্ট ভালব বো যায়, প্রথম 
খুলনি জনয দায়ী হলো দ্বভক্টি বড্রক। 
 
-দ্বকন্তু আদ্বম জাদ্বন, প্রায় এক বিলিি কািাকাদ্বি বস দদ্বক্ষণ আলমদ্বিকায় বাস কিলি। 
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-বসটা দ্বক সদ্বতয? ঘুলি দ্বফলি বসই দ্বচিন্তন বপ্রম কাদ্বহনী এলস যালচ্ছ স্বাভাদ্ববক ভালব। 
রুথ বেদ্বসং এবং দ্বভক্টি বমোলমশা কিলত দ্বেলয় স্বাভাদ্ববক ভালব বপ্রলম পড়লব। তালদি 
মলধ্য ভালোবাসা দ্ববদ্বনময় হলব। 
 
রুথ বলেলি, বিাজলমদ্বিি মৃতুযি আলেই দ্বভক্টিলক দদ্বক্ষণ আলমদ্বিকাোমী এস.এস. 
দ্বক্রলিাবে জাহালজ তুলে দ্বদলয় এলসলি বস। এবং এই বযাপািটা একমাত্র রুথ জানলতা। 
ভালো কলি বখাঁজ দ্বনলে বদখা যালব বিাজলমদ্বিি মৃতুযি আলে বস ইংেলন্ড দ্বিলো। তািাড়া 
জলজণি মৃতুযি এক সপ্তাহ আলে বুলয়ে এয়াি বিলড় দ্বভক্টি দ্বনউইয়কণ চলে যায়। 
বটদ্বেগ্রাম পা ালনা বকালনা দুষ্কি বযাপাি নয়। বয বটদ্বেগ্রাম েুদ্বসো দ্বপদ্বস বপলয়দ্বিলেন, 
যালত টাকা দাবী দ্বিলো, বসটা দ্বভক্টি বকালনা বনু্ধলক দ্বদলয় পা াবাি বযবস্থা কলি থাকলত 
পালি। এি বথলক বস প্রমাণ কিলত বচলয়দ্বিে বস আলি অলনক অলনক দূলি। অথচ 
 
…অথচ বসদ্বদন িালত েুলেমবালেণ বস আমাি বটদ্ববলেি পালশ বলসদ্বিে। দ্ব ক আমাি 
বটদ্ববলেি বপিলন। বজলে থাকাি সময় ওি সলে আমাি আোপ হলয়দ্বিে অল্প। আদ্বম 
তালক মাংদ্বক কলেমন দ্বহসালব জানতাম। দ্বকন্তু বস বয দ্বভক্টি বড্রক বসটা আমাি অজানা 
দ্বিলো। বহুদ্বদন বদখা না হওয়াি ফলে বস আমালক দ্বচনলত পািলো না। 
 
..একসময় বস উল  পাবদ্বেক বটদ্বেলফালনি বুলথি দ্বদলক এদ্বেলয় বেে। আপনালদি এক 
প্রস্থ ওলয়টালিি বপাশাক বদদ্বখলয়দ্বিোম, মলন আলি দ্বনিয়ই। ওলয়টালিি বপাশাক পলি 
বস সহলজই একটা গ্লালস শযালম্পন ঢাোি অজুহালত সায়ানাই্ দ্ববষ দ্বমদ্বশলয় বদয়। 
বযলহতু বস ওলয়টাি তাই বকউ তালক সলন্দহ কিলো না। 
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–আি রুথ? আইদ্বিলসি কলণ্ঠ দ্বিধ্া। 
 
-হযাঁ, রুথও এই ষড়যলন্ত্র অংশগ্রহণ কলিলি। তুদ্বম যখন বক্লাকরুলম দ্বেলয়দ্বিলে তখন রুথ 
বতামাি বযালে পালকটটা ঢুদ্বকলয় বদয়, দ্ব ক বিাজলমদ্বিি বক্ষলত্র এটা হলয়দ্বিলো। ববনালম 
দ্বচদ্ব গুলো দ্বেলখদ্বিলো জজণ। বস বচলয়দ্বিলো জলজণি মলন সলন্দলহি দানা বাঁধ্লত, বয তুদ্বম 
বিাজলমদ্বিলক খুন কলিলি। ফলে রুলথি পিামলশণ জজণ দ্বিতীয়বাি েুলেমবালেণ পাদ্বটণি 
বযবস্থা কলিদ্বিে। ওলয়টালিি ভুে হলয়দ্বিে বলে তুদ্বম এ যাত্রা িক্ষা বপলে আইদ্বিস। 
নতুবা জলজণি পদ্বিবলতণ বতামাি দ্বচিতলি ঘুলমালনাি কথা দ্বিে। এি বথলক রুথ প্রমাণ 
কিলতা বয বিাজলমদ্বিলক তুদ্বম খুন কলিদ্বিলে বলে অনুলশাচনায় ভুেলিা। বশলষ সহয 
কিলত না বপলি দ্বনলজ আত্মহতযাি পথ ববলি দ্বনলয়লি। 
 
–দ্বকন্তু বমলয়দ্বটলক আদ্বম এখনও পিন্দ কদ্বি। ও জজণলক দ্ববলয় কিলব বলেদ্বিলো। 
 
আইদ্বিস বেলো। 
 
-হযাঁ, ওি ঐ ভালো স্বভাব হয়লতা দ্বচিদ্বদন অটুট থাকলতা, জজণ বািটলনি আদশণ স্ত্রী হলত 
পািলতা, যদ্বদ না বস দ্বভক্টলিি সলে বমোলমশা কিলতা। আসলে দ্বক জালনা, বমলয়িা প্রথম 
দ্বদলক ফুলেি মলতা সুন্দি পদ্ববত্র থালক। 
 
-তাহলে এতসব বযাপাি ঘটালনা হলো টাকাি জনয? 
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আইদ্বিস আঁৎলক ওল । 
 
–তুদ্বম টাকাি মমণ বুিলব না, আইদ্বিস। বতামাি মলন বতা বকালনা পযাঁচ বনই। তুদ্বম দ্বক 
কলি বুিলব। দ্বকন্তু এ দুদ্বনয়ায় টাকাই সবাি মূলে। টাকা থাকলে বয বকানা বোক 
দুদ্বনয়ালক হালতি মুল ায় আনলত পালি। ঐ টাকাি জনয দ্বভক্টি হলয় উল দ্বিলো জঘনয 
নিলকি কীট। দ্বকিুটা টাকাি বমালহ এবং বিাজলমদ্বিলক ঘৃণা কিলত বলে রুথও 
আংদ্বশকভালব এই ষড়যলন্ত্র দ্বেপ্ত হলয়লি। বতামালক োদ্বড় চাপা দ্বদলয় মািলত বচলয়দ্বিে 
এই রুথ বেদ্বসং। 
 
এযানথদ্বন একটুক্ষণ বথলম আবাি বেলত থালক–জলজণি অলন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়া সম্পলকণ আলোচনা 
বসলি বস েুদ্বসো দ্বপদ্বসি কাি বথলক দ্ববদায় বনয়। বস দ্বকন্তু দ্বনলজি বাদ্বড়লত বফলি না। 
বসাজা চলে আলস বতামাি ঘলি। বতামালক একা পাওয়াি সুলযােটা বস খুজঁদ্বিলো। 
বপলয়ও বেে বস। বস বতামালক জলজণি অলন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়াি সব আলয়াজলনি কথা বশানালত 
থালক। 
 
-হযাঁ, আইদ্বিস বেলত থালক। রুথ তািপি একটা িবালি জড়ালনা টচণ হালত দ্বনলয় 
বেলো, বাঃ, দ্বজদ্বনসটা ভািী সুন্দি বদখলত বতা! তািপলিি কথা আমাি মলন বনই। 
 
জাদ্বন, তুদ্বম দ্বকিু বেলত পািলব না। এযানথদ্বন বলে–পলিিটুকু আদ্বম বেদ্বি। বতামাি 
হালতি টচণ দ্বনলয় বতামালক বস আঘাত কলি। তুদ্বম জ্ঞান হািাও। বতামাি সংজ্ঞাহীন 
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বদহটা বস তখন বটলন দ্বহঁচলড় দ্বনলয় যায় েযাস ফায়ালিি কালি। বতামাি মুখটা ঘুদ্বিলয় 
বদয় েযাস ফায়ালিি দ্বদলক, তািপি সুইচ অন কলি বদয়। মলন হয়, এসব কালিি কথা 
েুদ্বসো দ্বপদ্বস বটি পানদ্বন। তাহলে দ্বনিয়ই দ্বতদ্বন িুলট এলস বাধ্া দ্বদলতন। 
 
-পুদ্বেশ দ্বক দ্বভক্টি বড্রকলক ধ্িলত বপলিলি? 
 
-হযাঁ, আজ সকালে বস দ্বনউইয়কণ বথলক দ্বফিদ্বিে। তখন পুদ্বেশ তালক বগ্রপ্তাি কলি। 
জবাব দ্বদলো কলনণে বিস। 
 
–এযানথদ্বন এক কাজ কিলে হয় না, আইদ্বিস বলে। বিাজলমদ্বিি সম্পদ্বি দ্বনলয় কম বতা 
অঘটন ঘটলো না। এতই যখন িালমো ঐ অথণ দ্বনলয়, তখন আমাি ইলচ্ছ, ওি বথলক 
একটা বপেও বনলবা না। 
 
-খুব ভালো কথা বলেলিা, বিং ঐ অথণ আমিা বকালনা সৎ কালজ বযয় কিলবা। তািাড়া 
আমাি দ্বনলজি আয় বনহাত মন্দ নয়। বতামালক স্ত্রী দ্বহসালব যলথষ্ট সুলখ িাখলত পািলবা 
বলে আমাি দ্ববশ্বাস। 
 
কলনণে বিলসি ব াঁলট হাদ্বসি দ্বিদ্বেক বদখা দ্বদলো। 
 
চীফ ইনসলপক্টি বকম্প তখন যাওয়াি জনয এদ্বেলয় দ্বিলেন। মুখ ঘুদ্বিলয় বেলেন–আমাি 
যতদূি মলন হয়, আপনািা দ্বনিয়ই ফযািাল্লদি চালয়ি দ্বনমন্ত্রলণ বযাে দ্বদলচ্ছন না। 
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এযানথদ্বন মাথা নাড়লো, অথণাৎ তাি যাওয়াি ইলচ্ছ বনই। এতদ্বদন পি মন বথলক তাি 
দুদ্বিন্তা দূি হলয়লি। খুশীলত ভলি আলি তাি হৃদয় মন। বহুদ্বদন পি আইদ্বিসলক একান্ত 
আপন কলি কালি বপলয়লি। বস এই মুহূতণদ্বটলক নষ্ট হলত দ্বদলত চায় না। 
 
বিস ওলদি কাি বথলক দ্ববদায় দ্বনলো। 
 
-আচ্ছা এযানথদ্বন, আইদ্বিস সিাসদ্বি তাকালো এযানথদ্বনি বচালখি দ্বদলক, তুদ্বম দ্বক কলি 
বুিলে, আদ্বম খুন কদ্বিদ্বন, অথচ ওঁিা বতা ধ্লি দ্বনলয়দ্বিলো, আদ্বম খুনী। 
 
বশান দ্বপ্রয়তমা, আমাি ভালোবাসাই আমাি মলন এ দ্ববশ্বাস এলনলি। এযানথদ্বন বলে, 
আমাি অন্ততঃ অনুমান তাই। 
 
এযানথদ্বন একদৃলষ্ট তাদ্বকলয় থালক আইদ্বিলসি নীে বচাখ আি িক্ত োে কম্পমান ব াঁলটি 
দ্বদলক। আইদ্বিস েজ্জা পায় বচাখ নাদ্বমলয় বনয়। 
 
অলনকক্ষণ নীিলব বকলট যায়। একসময় স্বপ্ন ভে হয় এযানথদ্বনি। 
 
–আশা কদ্বি দ্বতদ্বন আি আমালদি কািাকাদ্বি বনই, তাই না? 
 
–দ্বতদ্বন মালন বক? কাি কথা বেলিা এযানথদ্বন? 
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-এই প্রলশ্নি উিি বতা বতামাি কালি আলি আইদ্বিস। বিাজলমদ্বি…আমাি ধ্ািণা, দ্বতদ্বন 
জানলতন বয, তখন তুদ্বম ভীষণ দ্ববপলদি মলধ্য পলড় আলি। 
 
বিাজলমদ্বি, বতামালক জানাই অজস্র ধ্নযবাদ, দ্ববদায়। –এলকই বলে সৃ্মদ্বতদ্বচে। কান্না 
বভজা কলে আইদ্বিস বলে, তাি ভালোবাসা বযন আমিা কখলনা দ্ববসৃ্মত না হই। ঈশ্বলিি 
কালি এই প্রাথণনা কদ্বি। 
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