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১. ক্রবজ্ঞার্ন ছার্া িল 
০১. 
  
েীবতিত েিচক পেিাে িত একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হল বেবপিং পেগহনন পগচেচটে 
বিজ্ঞাপন কলচি। 
  
…একবট খুন হচি শুক্রিাে ২৯পে অচটািে, েন্ধ্যা োচ়ে ছটায, বলটল পযাডকে-এ। 
িনু্ধ্ো অনুগ্রহ কচে একিাত্র প াষণাবট লক্ষ্য কেচিন। 
  
বলটল পযাডকে হল বিচটাবেযা যুচগে আেচল িাঝাবে আকাচেে একবট িাব়ে। িাব়েচত 
েিাে আচগ পোচখ পচ়ে েী ন িাোন্দা আে েিুে পাল্লাে োনালা। 
  
বিোট েী ন ড্রইিংরুি। একেিচয এই  েখানায েুচটা েেো বছল।  চেে একবেচক 
োনালা েহ একটা পছাট  ে। অচনক আচগ েুচটা আলাো  ে বহচেচিই এবট িযিহৃত 
হত। িতনিাচন িাঝখাচনে িাধা েবেচয েুচটা  েচক একটা  চেই িেচল পনযা হচযচছ। 
  
 চেে িচধয েুপাচে েুবট েুল্লী। তচি এগুচলা িযিহাে কো হয কি। পকননা িাব়েচত 
পকন্দ্রীয তাপেুল্লী েচযচছ। 
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বলটল পযাডকে-এে িতনিান কতনী বিে ব্ল্যাকলক। তাাঁে িযে ষাট ছুাঁচযচছ। তাাঁে েূে 
েম্পচকনে এক িাইবঝ েুবলযা বেিন্স ও িাইচপা পযাবিক বেিন্স থাচক তাে েচি। 
  
আে আচছন বিে পডাো িানাে-বিে ব্ল্যাকলচকে সু্কল েীিচনে িান্ধ্িী। েুেচনই 
েিিযস্কা। এই অনাথা িান্ধ্িীবটচক পেখাচোনাে পকউ বছল না। িৃদ্ধ িযচেে পপনেচনই 
তাে বেন কাটত। 
  
সু্কল েীিচনে িান্ধ্িী। বনতান্ত আচিগ তাব়েত হচযই বিে ব্ল্যাকলক তাচক বনচেে কাচছ 
বনচয এচেবছচলন। িচলবছচলন, এতি়ে িাব়ে োিলাচনাে েনয তাে বিচেষ োহাচযযে 
েেকাে বছল। 
  
পিোেী পডাো একটু িুচলা িচনে িানুষ। েিেিয েি িযাপাে পখযাল োখচত পাচেন 
না। তাে েনয িাচঝ িাচঝ পিে েিেযায পচ়ে পযচত হয বিে ব্ল্যাককচক। তচি তাচেে 
উিচযে িচধয পেহ প্রীবত আনুগতয অকু্ষ্ণ্ণই বছল। 
  
. 
  
েেকােী িাচি  টনাটাে তেচন্তে িাে পেওযা হচযবছল বডচটকবটি ইনেচপটে ডােিট 
ক্রযাডচকে ওপচে। 
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এই িুহূচতন তাে কাচছই  টনাে বিিেণ শুনবছচলন বিডলোযাচেে বেফ কনচস্টিল েেন 
োইচডেচডল। 
  
ক্রযাডক োনাচলন, কনচস্টিল পলগ পফান কচেবছল েযাে। পে বিক িতই কাে কচে 
েচলচছ। অিস্থাে পযনাচলােনা কেচছ দ্রুত। 
  
বনহত িযবিে পবেেয োনা পগচছ? োনচত োইচলন োইচডেচডল। 
  
-হযাাঁ েযে, রুবড োেন। োবতচত েুইে। পিচডনহযাি ওচযলচে স্পা পহাচটচল 
বেচেপোবনচস্টে কাে কেত। োচেনন্ট পেোে পেখাচন পগচছ। পে িাচেে পলাকেনচক 
বেজ্ঞাোিাে পেষ কচে পেখাচন যাচি। 
  
এিবন েিয েেো খুচল  চেে ঢুকচলন েযাে পহনবে বেোবেিং। েী ন পেহাোে েুপুরুষ 
পেহাোে িযস্ক িানুষ। ইবন স্কটলযান্ড ইযাচডনে প্রািন পুবলে কবিেনাে। 
  
-ক্রযাডক নথন পিনহযাি বনউে আে বেবপিং পেগহন পগচেচট আধ ইবি পবেিাণ 
বিজ্ঞাপনটা পচ়ে পোনাচলন। 
  
-পিে আগ্রহ োগাচনা বিজ্ঞাপন। িলচনল েযাে পহনবে। 
  
–বিজ্ঞাপনটা পক বেচযবছল? োনচত োইচলন োইচডেচডল। 
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িণননা যা পাওযা যায তাচত োনা যায, রুবড োেন বনচেই পেয িুধিাে। 
  
–এে উচেেয বক হচত পাচে? েযে পহনবে প্রশ্ন কেচলন। 
  
–বক আে উচেেয–স্থানীয িানুচষে পকৌতূহল োগাচনাে পেষ্টা আে বক। োইচডেচডল 
িলচলন। 
  
–বেবপিং পেগহনন োযগাটা বক েকি? েযে পহনবে প্রশ্ন কেচলন। 
  
-পিে ি়ে এলাকা। প্রাকৃবতক েৃেযিয গ্রাি। কৃবষ শ্রবিকচেে েনয ওখাচন পযেি কচটে 
িানাচনা হচযবছল িতনিাচন পেখাচন বকছু িযস্কা অবিিাবহতা িবহলা আে বকছু অিেেপ্রাপ্ত 
েম্পবতে িাে। বিচটাবেয যুচগে বকছু িাব়েও আচছ। 
  
পিাঝা যাচে, বিজ্ঞাপনটা পেচখ স্থানীয েকচলই পয েন্ধ্যা ছটায পেখাচন িযাপাে োনচত 
হাবেে হচি তাচত েচন্দহ পনই। পেই িৃদ্ধা িবহলাবট যবে হাবেে থাকচতন তাহচল বতবনও 
বন নাৎ িাথা গলাচতন। িলচলন েযে পহনবে। 
  
-িৃদ্ধা িবহলাবট পক? 
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–বতবন ঈশ্বচেে বিচেষ েৃবষ্ট একেন পগাচযন্দা। অোধােণ প্রবতিািযী। োোক্ষ্ণ এই 
িযস্কা অবিিাবহতাচক শুধু পেলাই কেচতই পেখা যায। বতবন পতািাচক অিলীলায িচল 
পেচিন বক  টচত পােত, আে েবতযই বক  চটবছল। আে এটাও বতবন িলচত পােচিন 
পকন এটা  চটবছল। 
  
–কথাটা িচন োখি েযে। িলচলন ইনেচপটে ক্রযাডক। 
  
এেপে োইচডেচডল তাাঁে িনু্ধ্ েযে পহনবেচক  টনাে েিংবক্ষ্প্ত বিিেণ বেচলন। 
  
–পতািাে অনুিানই বিক। প়েেীো েিাই পেখাচন হাবেে হয ৬-৩০ বিবনচট। বকন্তু ওই 
েুইবডে পছাকো বক োনত পয তাো পেখাচন হাবেে হচিই? তাছা়ো লুি কচে পনিাে 
িত যচথষ্ট বেবনে তাচেে কাচছ পেই েিয থাকা বক েম্ভি? 
  
েযাে পহনবে িলচলন, এটা পকান লুি কোে  টনা নয। বেচনিাে িত িয পেখাচনাে 
িো কোই হযচতা উচেেয বছল। বকন্তু পলাকটা বনচেচক গুবল কেল বক িাচি? 
  
োইচডেচডল একটা কাগে পটচন বনচয একপলচক পেচখ বনচয িলচলন, ডািাচেে 
প্রাথবিক বেচপাটন হল বেিলিাে পছাাঁ়ো হয খুি কাচছ পথচক–এটা আত্মহতযা না খুন 
পিাঝাে উপায পনই। 
  
–বেিলিাে েম্পচকন বেচপাটন বক? 
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–বিচেচে িানাচনা। এে েনয োচেনে পকান অনুিবতপত্র বছল না। 
  
–তাহচল পতা পছাকো পেখবছ েুবিচধে বছল না। িলচলন েযে পহনবে। 
  
োইচডেচডল িলচলন, ক্রযাডক, োেন েম্পচকন আে বকছু োনা যায বকনা একিাে েযযাল 
স্পা পহাচটচল বগচয পখাাঁে নাও। 
  
. 
  
েযযাল স্পা পহাচটচল পপৌঁচছ ক্রযাডক িযাচনোে বিিঃ পোলযাণ্ডেচনে  চে উপবস্থত হচলন। 
  
ইনেচপটচেে প্রচশ্নে েিাচি বতবন োনচলন, োেন অবত োধােণ হাবেখুবে তরুণ িচলই 
িচন হচযচছ। এ ধেচনে ডাকাবত কেিাে িত তাচক িচন হযবন। 
  
–আপনাে এখাচন পে কতবেন বছল? 
  
–বতন িাচেে বকছু পিবে। প্রেিংোপত্র িালই বছল। 
  
–িাচন-ইচয–িলচত 
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–পিাঝা যাচে পকাথাও পগালিাল বছল। বক পেটা? 
  
–অচনকটা তাই িাচন েুই একিাে বিল বনচয একটু ঝাচিলা হয। এিন বকছু বেবনচেে 
োি ধো হচযবছল যা পহাচটচল বছল না। আে বিচলে টাকা বিবটচয পেিাে েিয পে পেই 
িা়েবত টাকা আত্মোৎ কচেবছল। এই েকিই বকছু… 
  
–তাে েীিচন পকান পিচয বছল? 
  
 –হযাাঁ, িাননা হযাবেে-বগ্রচলে একেন ওচযচিে। 
  
তাে েচি একটু কথা িলচত োই। িলচলন ক্রযাডক। 
  
. 
  
পিচযবট এককথায েুন্দেী। েিৎকাে িুচখে গ়েন। েবিি েুল আে তীক্ষ্ণ নাক। 
  
 পুবলে পেচখ পে পিে িীত আে েতকন হচয পচ়েবছল। 
  
–আবি কখনওই িািচত পাবেবন রুবড এই ধেচনে পলাক। বেচেপোচন কাে কেচতা 
িচল িাল িচলই িচন কচেবছলাি। এখন পেখবছ বিচেেীচেে বিশ্বাে কো যায না। তচি 
ও খুি োন্ত আে িদ্র বছল। 
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-আপবন তাচক িাল োনচতন? 
  
-তা িলা যাচি না। তচি আিো িনু্ধ্ বছলাি। ওে পিবে বকছু নয। একটা িযাপাে লক্ষ্য 
কচেবছ রুবড খুি ি়ে ি়ে কথা িলচত োইত। 
  
–বক েকি ি়ে ি়ে কথা? োনচত োইচলন ক্রযাডক। 
  
–পযিন েুইোেলযাচণ্ড ওে আত্মীযো েকচলই ি়েচলাক…অথনকেী পলনচেচনে িাধা-
বনচষচধে েনযই পে পেে পথচক টাকা আনাচত পাচে না। আবি অিেয পকান গুরুত্ব 
বেতাি না এেি কথায। আেও িলত, আল্পে পিনচত ওিাে কথা…বহিিাচহে কাচছ 
িানুচষে প্রাণ িাাঁোচনাে েি গল্প… 
  
–বিে ব্ল্যাকলচকে কথা আপনাচক কখনও িচলবছল? 
  
-না, রুবড তাে নাি আিাে কাচছ কখনও কচেবন। তচি োনতাি বতবন এই পহাচটচল 
িাচঝ িাচঝ িধযাহ্ন পিাে কচেন। একিাে এখাচন পথচকও বছচলন। আবি োনতাি রুবড 
তাচক পেচন। 
  
–বেবপিং পক্রগহচননে কথা বকছু িচলবছল? 
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–িচন কেচত পােবছ না। 
  
 িাননা হযাবেচেে কাছ পথচক আে বকছু োনা পগল না। তাচক ধনযিাে োবনচয 
ইনেচপটে উচি োাঁ়োচলন। 
  
. 
  
০২. 
  
 বলটল পযাডকে-এে েেে েেোয এচে োাঁ়োল ক্রযাডচকে গাব়ে। েচি েচি োচেনন্ট 
পেোে িাব়েে আ়োল পথচক পিবেচয এচলা। 
  
–তুবি েচযচছ পেোে, িলাে িত আচছ বকছু? 
  
-িাব়েচত পখাাঁে বনচযবছ েযে। োচেনে হাচতে বনেেনন পকাথাও পাওযা যায বন। িাব়েে 
েেো োনালা পোে কচে পিচে পঢাকাে পকাথাও পেষ্টা কো হযবন। িচন হচে, পে 
ছটাে েিয পিচডনহযাি পথচক িাচে এখাচন আচে। 
  
শুনলাি িাব়েে পাচেে েেো োচ়ে পাাঁেটায িন্ধ্ কো হয। পে োিচনে েেো বেচযই 
ঢুচকবছল–িাব়েে পবেোবেকা বকন্তু োবনচযচছ োো বিচকল েেো িন্ধ্ বছল। পিচযটা 
একটু পাগলাচট-ইউচোপীয উদ্বাস্তুো পযিন হচয থাচক। 
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-আে বকছু? হােচলন ক্রযাডক। 
  
–আচলাে িযিস্থায পকাথাও পকান পগালিাল পেখা যাযবন। পকিল ড্রইিংরুি আে হল চেে 
োবকনটটাই খাোপ হচয বগচযবছল। আচলাে কােেুবপটা পে বক িাচি কচে িুঝচত পাো 
যাচে না। বফউেিচে বকছু কেচত হচল োন্না চেে োিচন বেচয পযচত হত তাহচল 
পবেোবেকাে পোচখ প়েত। 
  
–পে োচেনে পলাক হচত পাচে। 
  
–খুিই েম্ভি েযে। েুেচনই বিচেেী। তাছা়ো পবেোবেকাবট পিাচটই বিশ্বােচযাগয নয। 
  
পেোে তাে িিিয পেষ কেচল ক্রযাডক েেে েেোয  ন্টা িাোচলন। 
  
 স্বণনচকেী েুন্দেী এক তরুণী েেো খুচল তাচক পিতচে বনচয পগল। 
  
বলটল পযাডকে-এে কত্রী বিে ব্ল্যাকলকচক বনচেে পবেেয বেচলন ক্রযাডক। বতবন লক্ষ্য 
কেচলন, িাবহলাে িযে ষাচটে কাছাকাবছ। পিে িুবদ্ধিতী আে েৃঢ়তািযঞ্জক পেহাো। 
তাাঁে িাাঁ কাচন িযাচণ্ডে লাগাচনা। 
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িবহলাে পাচেই িচেবছচলন পগালাকৃবত িুচখে প্রায একই িযচেে একেন স্ত্রীচলাক। 
ক্রযাডক িুঝচলন ইবনই বিে পডাো িানাে-কনচস্টিল পলগ তাে েম্পচকনই একটা 
বিচেষণ িযিহাে কচেবছল–খযাপাচট। 
  
প্রাথবিক পেৌেনয বিবনিচযে েুচযাচগ ক্রযাডক  েটা েবেপ কচে বনচলন। 
  
বিচটাবেয যুচগে আেচল ততবে পো়ো ড্রইিংরুি। েুচটা ি়ে পেযাে, পোফা। িাঝখাচনে 
পটবিচল ি়ে পাচত্র োখা হচযচছ বক্রোনবথিাি-টাটকা আে েেীি। 
  
–েুিঃখেনক  টনাটা বক এই  চেই  চটবছল বিে ব্ল্যাকলক? 
  
–হযাাঁ। 
  
গতোচত্র এই ে এচকিাচে লণ্ডিণ্ড হচয বগচযবছল। িচল উিচলন বিে িানাে। –
গতোচতে  টনাে কথায আোে আচগ আবি একটা কথা োনচত োই, রুবড োেনচক 
আপবন কখন প্রথি পেচখবছচলন? 
  
-রুবড োেন…পলাকটাে ওই নাি? পিচডনহযাচিে স্পা পহাচটচল তাে েচি আিাে প্রথি 
পেখা হচযবছল? 
  
-কতবেন আচগ? 
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–প্রায বতন েপ্তাহ আচগ। আবি আে আিাে িনু্ধ্ এই পডাো পেখাচন পেবেন িধযাহ্নচিাে 
কেবছলাি। 
  
-পকান কথা হচযবছল। 
  
–আিো যখন েচল আবে তখন এক তরুণ এবগচয এচে িলল, আপবন বিে ব্ল্যাকলক, 
তাই না? তােপে পে িলল, পে হল িবিউে পহাচটল েয আলপচেে িাবলচকে পছচল। 
আবি আে আিাে পিান যুচদ্ধে েিয পেখাচন একিাে বছলাি। 
  
-ওচক আপবন বেনচত পপচেবছচলন? 
  
-না, বেনচত পাবেবন। তচি পহাচটচলে িাবলক অিাবযক িানুষ বছচলন, তাই তাে পছচলে 
প্রবত পেৌেনয পেবখচয িবল, ইিংলচণ্ড তাে পকিন লাগচছ। পে োনায তাে িািা তাচক 
ছিাচেে েনয পহাচটল িযিো বেখচত পাবিচযচছ। 
  
তাে েচি আপনাে বদ্বতীযিাে পকাথায পেখা হয? 
  
–প্রায বেন েচেক আচগ। হিাৎ এখাচন এচে হাবেে হয। বকছু টাকা োয আিাে কাচছ। 
োনায তাে িা অেুস্থ, েুইোেলযাচণ্ড বফচে যািাে েনয তাে িীষণ টাকাে েেকাে। 
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-পলবট ওচক টাকা পেযবন। বিে িানাে িচল উিচলন। 
  
-হযাাঁ; িলচলন বিে ব্ল্যাকলক, তখন আিাে ধােণা হচযবছল, পছচলবট ধাপ্পািাে। পকননা 
তাে িািা স্বেচন্দই এখাচন তাে কচে তাে পফোে িযিস্থা কেচত পােচতন। আিাে 
েচন্দহ হয পহাচটচলে টাকা তছরুপ কচেবছল পে। 
  
একটু পথচি বতবন আিাে িলচলন, টাকা না পপচয বিনা প্রবতিাচেই েচল বগচযবছল পে। 
পযন টাকা পাচি না পে োনত। 
  
–আপনাে বক িচন হয, টাকাে অবছলা বনচয পে এিাব়েে পখাাঁেখিে বনচতই এচেবছল? 
অথনাৎ গুপ্তেেিৃবি 
  
-হযাাঁ, কথাটা আিােও িচন হচযচছ। পকন না েচল যাওযাে িুচখ পে  েগুচলা েম্পচকন 
বকছু িন্তিয কচেবছল–তােপেই হিাৎ োিচন লাবফচয েেে েেো খুচল পেয। েম্ভিতিঃ 
েেোে বখল পেখচত পেচযবছল। 
  
-শুচনবছ িাগাচনে বেচক একটা পাচেে েেো আচছ। 
  
–হযাাঁ। 
  
 –যখন িাইচে যান তখন ওটা িন্ধ্ বছল? 
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–পিতচে পঢাকাে পে িন্ধ্ কবে। 
  
–েিযটা বক ছটাে পচে? 
  
–ওেকিই হচি আন্দাে। 
  
–আে েেে েেো? 
  
–ওটা পচেই িন্ধ্ হয। 
  
-োচেনে পঢাকাে ওটাই বছল েহে পথ। হযাাঁ…পবেষ্কাে লুবকচয থাকাে পকান োযগা পেচখ 
পনযাই তাে উচেেয বছল। 
  
বকন্তু ইনেচপটে, পকউ এ ধেচনে পবেশ্রি পকন কেচি–এ িাব়েচত েুবে িা বছনতাই 
কেিাে পেষ্টা পকনই িা কেচি? 
  
–এটা পকান েুবেে িযাপাে নয, বিে িানাে িচল উিচলন, পতািাচক আচগও িচলবছ; এ 
হল প্রবতচোধ। তুবি টাকা োওবন িচল পে পতািাচক েুিাে গুবল ছুাঁচ়েবছল। 
  
–আো, গতোচত বিক বক  চটবছল বিে ব্ল্যাকলক? 
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একটু িািচলন বিে ব্ল্যাকলক। পচে িলচলন, প়েেীো অচনচকই উপবস্থত হচযবছচলন–
বকছু  টচি িচল েকচলই উেগ্রীি হচয বছল। পটবিচলে  ব়েটা পিচে ওিাে েচি েচিই 
আচলা বনচি পগল। 
  
–পকান্ পকান্ আচলা জ্বলবছল? 
  
পেযাচলে ব্রাচকচট আে  চেে পেচষ। 
  
–তােপে? 
  
–আেিকা েেোটা খুচল পগল। 
  
–পকান্ েেো? এ  চে পতা েেো েুচটা। 
  
-এ  চেে েেো। অনয  চেে েেো পখাচল না। েেো খুচল পগচল নেচে প়েল 
বেিলিাে হাচত একেন পলাক। পে বকছু িচল উচিবছল– 
  
-হাত তুলুন না হচল গুবল কেি–আবি স্পষ্ট শুনচত পপচযবছ। িচল উিচলন বিে িানাে। 
  
–আপনাো েিাই হাত তুলচলন? 
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–হযাাঁ, আিো েিাই তাই কবে। িলচলন বিে িানাে। 
  
–আবি তুবলবন। পেক্ষ্চণই আিাে কাচনে পাে বেচয একটা িুচলট পিবেচয বগচয 
পপছচনে পেযাচল পগাঁচথ পগল। পকউ পকউ আতননাে কচে উচিবছল। আিাে কাচন িীষণ 
জ্বালা পিাধ কেবছলাি। 
  
পচেই কাচন এচলা বদ্বতীয গুবলে েব্দ। অেহয যন্ত্রণায আবি অবস্থে হচযবছলাি। িুচখাে 
পো িূবতনটা কাত হচয পচ়ে যায…পেক্ষ্চণই আে একটা গুবলে েব্দ শুবন। টেন বনচি 
যায।  চে হুলুসু্থলু পচ়ে যায। 
  
–আপবন পকাথায োাঁব়েচযবছচলন বিে ব্ল্যাকলক? 
  
–ওই পটবিলটাে ওপাচে। বখলাচনে বনচে। আিাে হাচত বছল বেগাচেচটে িাে। 
  
ক্রযাডক উচি বগচয পেযালটা পেীক্ষ্া কেচলন। িুচলচটে েুচটা গতন পবেষ্কাে পেখা পগল। 
বেিলিাচেে েচি বিবলচয পেখাে েনয গুবল েুচটা পিে কচে পনযা হচযবছল। 
  
-িোতচোচে আপবন েক্ষ্া পপচয পগচছন। োন্তস্বচে িলচলন ক্রযাডক। 
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–পলাকটা ওচক গুবল কচেবছল, বিিঃ িানাে িলচলন, আবি পেচখবছ, পলাকটা টচেনে 
আচলায েকলচক পেচখ বনচয ওে ওপে আচলাটা ধচে আে গুবল কচে তােপে না পপচে 
বনচেচকই গুবল কচে। 
  
–আিাে িচন হয না পে বনচেচক গুবল কেচত পেচযবছল। িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
আেচল গুবল পছাাঁ়োে আচগ পযনন্ত েি িযাপােটাই আিাে কাচছ তািাো িচল িচন 
হচযবছল। 
  
–আপনাে এেকি িচন হিাে কােণ? এিন অবিনি তািাোটা পক কেচত পাচে িচল 
আপনাে িচন হচযবছল? িলচলন ক্রযাডক। 
  
–পযাবিচকে কথাই প্রথচি তুবি িচন কচেবছচল পলবট। িলচলন বিে িানাে। 
  
–পক পযাবিক? তীব্রস্বচে িচল উিচলন ক্রযাডক। 
  
-আিাে িাইচপা–পযাবিক েীিন্স। বিজ্ঞাপনটা প্রথি পেচখ িচন হচযবছল, পেই িো 
কোে উচেচেয কচেচছ। তচি পে েৃঢ়িাচি অস্বীকাে কচেবছল। 
  
–একটা খুন হচি পচ়ে তুবি খুিই বেবন্তত হচযবছচল পলবট, িলচলন বিে িানাে, তাে 
গলাে স্বে েীবতিত কাাঁপবছল। 
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-আে বকছু োনচত োন ইনেচপটে? 
  
-এিাচে আিাে োনাে েেকাে আপনাে িাব়েচত বিক কতেন আচছন, তাচেে েম্পচকন 
বকছু কথা। 
  
-হযাাঁ, আবি আে পডাো–এই পতা পেখচছন। এ ছা়ো েচযচছ েূে েম্পচকনে েুেন পিানচপা 
পিানবঝ–পযাবিক আে েীিন্স। ওচেে িা বছচলন আিাে িােতুচতা পিান। ওো আিাচক 
পলবট িােী িচল ডাচক। 
  
-ওো িোিে আপনাে কাচছই আচছ? 
  
না, িাত্র েুিাে হল ওো এচেচছ। যুচদ্ধে আচগ ওো েবক্ষ্ণ ফ্রাচন্স থাকত। পযাবিক 
পনৌিাবহনীচত পযাগ বেচযবছল। যুচদ্ধে পে ওচেে িা আিাে কাচছ পাবিচয বেচযবছল। 
পপবযিং পগস্ট বহচেচি আচছ। থাকা-খাওযাে েনয োিানয টাকা পেয। পযাবিক বিলচেস্টাে 
বিশ্ববিেযালচয ইবঞ্জবনযাবেিং প়েচছ আে েুবলযা বিলচেস্টাে পেনাচেল হােপাতাচল 
বডেচপনোচেে কাে বেখচছ। 
  
–শুচনবছ ওো ছা়োও একেন বিচেে পহিে িচল পক আচছন? 
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-হযাাঁ। পে ডাযাে হচল বিচেে লুকাচেে িাব়েচত িাগান পবেেযনাে কাে কচে। আিাে 
এখাচন  ে িা়ো বনচয থাচক। ও খুিই িাল পিচয। ওে স্বািী ইটাবলচত িাো যায। িছে 
আচটচকে একবট পছচল আচছ, সু্কচল পচ়ে। 
  
-িাব়েে কাচেে পলাকেন 
  
–প্রবত িিলিাে শুক্রিাে একেন িালী আচে। েপ্তাচহে পাাঁেবেন গ্রাি পথচক আচে এক 
বিচেে হাবগন্স। এছা়ো একেন বিচেবেনী উদ্বাস্তু, বিৎবে তাে নাি-পে োন্নাে কাে 
পেচখ। পিোেী, আিাে বিশ্বাে েীিচন ি়ে পকান আ াত পপচযচছ, তাই েি েিযই 
পকিন খযাপাচট িচন হয। ওে ধােণা, েিাই ওচক অপিান কেচত োয। তচি োন্নাটা 
পিাটািুবট কচে। 
  
-আিাচক বযবন েেো খুচল বেচযবছচলন বতবনই বিে েুবলযা বেিন্স? 
  
–হযাাঁ। কথা িলচত পাচেন ইচে কেচল। পযাবিক একটু িাইচে পগচছ। বফবলবপযা 
পহিেচক ডাযাে হচল পাচিন। 
  
. 
  
০৩. 
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 বিে ব্ল্যাকলক  ে পছচ়ে েচল পগচলন। েুবলযা  চে ঢুচক তাে খাবল পেযাচে এচে 
িেল। 
  
–গত োচতে কথাটা আপনাে কাচছ োনচত োই বিে বেিন্স। প্রশ্ন কেচলন ক্রযাডক। 
  
–ওহ, গতকাল? একেল িানুষ উপবস্থত হচযবছচলন। কচননল আে বিচেে ইস্টােব্রুক, 
বিে বহনেবেফ আে বিে িােগাটেচযড। বিচেে পোচযচটনহযাি আে এডিণ্ড 
পোচযচটনহযাি এিিং বিচেে হােিন, িাচন বিকাচেে স্ত্রী। এিাচিই পে পে তাো 
এচেবছচলন। 
  
এো েিাই িাি পেখাবেচলন পযন হিাৎ এচে পচ়েচছন। তােপচেই  ব়ে পিচে ওচি 
আে আচলা বনচি যায। 
  
েেো খুচল একেন িুচখােধােী িচল ওচি–েিাই িাথাে ওপে হাত তুলুন। একেি 
বফচেে িযাপাে পযন। তােপচেই পেই িুচখােধােী গুবল ছুাঁ়েল পলবট িােীে বেচক। 
  
– টনাে েিয েকচল পকাথায বছচলন? 
  
–েকচল োাঁব়েচযবছচলন। 
  
–আপনাো েকচল এই  েটাযই বছচলন না েূচেে  েটায? 
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িচন হয পিবেেিাগই এই  চে। পযাবিক অনয  চে পেবে আনচত বগচযবছল। 
  
–আপবন পকাথায বছচলন? 
  
–িচন হয োনালাে কাচছ বছলাি। 
  
 –পলাকটাে হাচত টেন বছল, পে পেটা বেচয বক কেবছল? 
  
–পে আিাচেে েকচলে ওপে আচলা পফচল। আিাচেে েকচলেই পোখ ধাাঁবধচয 
বগচযবছল। 
  
–পলাকটা আচলা এক োযগায পফচলবছল না প াোবেল? 
  
একটু পিচি বনল েুবলযা। পচে িলল, প াোচত োইবছল আচলাটা। আিাে পোচখ এচে 
পচ়েবছল, তােপেই গুবলে েব্দ হয পে পে েুিাে। 
  
-তােপে? 
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-তােপে? পলাকটা  ুচে োাঁ়োল। বিৎবে োইচেচনে িত েব্দ কচে আতননাে শুরু কেল। 
টেনটা বনচি পগল, আিাে গুবলে েব্দ পোনা পগল। তােপেই েেোটা কাে কাে েব্দ কচে 
আচে আচে িন্ধ্ হচত লাগল। 
  
–পলাকটা বক ইচে কচেই বনচেচক গুবল কচেবছল িচল আপনাে িচন হয? 
  
 –আিাে পকানই ধােণা পনই। আবি েিই তািাো িচল িািবছলাি তখনও 
  
–ধনযিাে বিে বেিন্স। এিাচে বিৎবেে েচি পেখা কেচত োই। 
  
োন্না চেই পাওযা পগল বিৎবেচক। পে পযাবি ততবে কেবছল। ক্রযাডকচক পেচখই িচল 
উিল, এখাচন আপনাে বক েেকাে বিিঃ পুবলেিযান? আপবন বক োনচত োন? 
  
–গত েন্ধ্যায এ িাব়েচত যা  চটচছ, পেটাই পতািাে কাচছ শুনচত োই। 
  
–োো েন্ধ্যাই আিাে খুিই খাোপ লাগবছল। একিাে িচন হল েুবপেুবপ পকউ পযন 
হল চে েলাচফো কেচছ। 
  
– টনা বক  চটবছল তাই িল। 
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-তাইচতা িলবছ। আবি পেেী আে গ্লােগুচলা বনচয ড্রইিংরুচি যাই। তখনই পেপে েেো 
খুচল বেচত হবেল–এচক এচক েিাই আেবছল। তােপে আবি োন্না চে েচল যাই। খুিই 
িয কেবছল আিাে। 
  
-হযাাঁ, তােপে? 
  
–আবি গুবলে েব্দ শুনচত পপলাি। অিবন ডাইবনিং রুচিে বেচক ছুটচত থাবক–তখনই 
আিাে গুবলে েব্দ আে ধপ কচে েব্দ কচে হল  চে পযন বকছু প়েল। আবি েেোে 
হাতলটা প াোচত বগচয পেবখ পেটা িাইচে পথচক িন্ধ্। আবি  চেে পিতচে আটচক 
যাই। পচে ওোই আিাচক হাতল  ুবেচয িাইচে আেচত পেয।  ে অন্ধ্কাে–আবি 
পিািিাবত বনচয এচে পেবখ-উচে ব্বাপে-েি-পকিল েি। 
  
–বিক আচছ। আপাতত এই থাক বিৎবে। 
  
. 
  
হল ে পাে হচয েেে েেোে কাচছ আেচতই ক্রযাডক আে পেোচেে েচি পেখা হচয 
পগল এক েুেেনন তরুচণে। 
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যথােীবত বনযি ধচেই ক্রযাডক তাে নাি, িযে, তাে যুচদ্ধে কাচেে খুাঁবটনাবট বেচয কথা 
শুরু কেচলন। তােপে িলচলন, বিিঃ বেিন্স, গত েন্ধ্যাে  টনা যবে েযা কচে একটু 
িচলন 
  
–গত েন্ধ্যাে কথা, পে আে বক িলি েিাই নািনাে হচয পচ়েবছল–িাবন পতা োোবেন 
ধচে িয ধোচনা কথা িচল েচলবছল। 
  
-বিে িানাে বকছু বক আেঙ্কা কেবছচলন? 
  
 –িচন হবেল পিে আনন্দ পাবেচলন। 
  
–বিজ্ঞাপনটা পেচখ বিে ব্ল্যাকক প্রথচি পিাধহয ওটা আপনাে কাে িচলই অনুিান 
কচেবছচলন? 
  
-ওহ, যাই  টুক, েিাই আিাচকই োযী কচে। 
  
বিিঃ বেিন্স, এ  টনায েবতযই বক আপনাে হাত বছল? 
  
–আিাে–কখনই না। 
  
 –ওই রুবড োেনচক আপবন আচগ পেচখবছচলন? 
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–েীিচন পকানবেন না। 
  
–এিাচে েযা কচে িলুন, বিক বক  চটবছল? 
  
-আবি পানীয আনচত পছাট ড্রইিংরুচি ঢুচকবছলাি, তখনই ঝপ কচে আচলা বনচি পগল। 
 ুচে তাকাচতই পোচখ প়েল, একটা পলাক েেোে কাচছ োাঁব়েচয িলচছ–েিাই হাত 
তুলুন। অিবন অন্ধ্কাে  চে পোঁোচিবে শুরু হচয পগল। তখনই পলাকটা বেিলিাে ছুাঁ়েচত 
শুরু কেল, তােপে বনচেই হুিব়ে পখচয পচ়ে পগল, তাে হাচতে টেন বনচি পগল। আে 
েিাই আিো অন্ধ্কাচে ডুচি পগলাি। 
  
–পলাকটা বিে ব্ল্যাকলকচকই তাক কেবছল িচল আপনাে িচন হয? 
  
–ওেি বকছুই না। পলাকটা িো কেচতই পেচযবছল। যখন পেখল িা়োিাব়ে কচে । 
পফচলচছ– 
  
-তখন িলচছন বনচেচকই গুবল কচে? 
  
–অেম্ভি িচন হয না। 
  
–আপবন বনবিত পয রুবড োেনচক কখনও পেচখনবন? 
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–িলবছ পতা পকানবেন না। 
  
ধনযিাে বিিঃ বেিন্স, আপনাচক আে বিেি কেি না। গতোচত যাো উপবস্থত বছচলন, 
তাচেে েচি কথা িলচত োই। বকিাচি শুরু কেচল েুবিধা হচি? 
  
–এচকিাচে নাগাচলে িচধয েচযচছ বফবলবপযা পহিে, তাচক বেচযই শুরু কেচত পাচেন। 
উচটা বেচকে েেোটাই ডাযাে হল। এেপে কাছাকাবছ থাচক পোচযচটনহযািো– 
  
. 
  
০৪. 
  
 ইনেচপটে ক্রযাডক তাে গৃহীত োক্ষ্াৎকাচেে বিিেণ যথােীবত বেফ কনচস্টিলচক 
পপে কেচলন। 
  
োইচডেচডল িলচলন, েুইে পুবলচেে কাছ পথচকও বেচপাটন পাওযা পগল। পছাকো 
অলঙ্কাে েুবে, পেক োল, পবেেয িা়োচনা-নানা অেৎ কাচেে েচিই যুি বছল। েিই 
অিেয পছাটখাট িযাপাে। 
  
কথা পেষ কচে বতবন ক্রযাডচকে বিিেণ দ্রুত পোখ পিালাচত লাগচলন। 
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–খুিই োধােণ িযাপাে েযে পেখবছ। বিবিন্ন িানুচষে িণননা…িড্ড অেিংলগ্ন আে 
পেস্পে-বিচোবধতা। তচি আেল িযাপােটা পবেষ্কােই পাওযা যাচে। 
  
-তচি েযাে, এটা একটা িুল ছবি িচলই িচন হচে। 
  
পিে পতা,  টনাটা আে একিাে পেচখ পনওযা যাক। রুবড োেন পিচডনহযাি পথচক িাচে 
পেচপবছল ৫-২০ বিিঃ। বেবপিং পেগহনন পপৌঁছায ছটাে েিয। িাচেে কণ্ডাটে আে েুেন 
যাত্রীে কাছ পথচক এই োক্ষ্য পাওযা পগচছ। 
  
িােস্টপ পথচক পহাঁচটই পে বলটল পযাডকে-এ পপৌঁছায। েম্ভিত েেে েেো বেচযই 
িাব়েে পিতচে পঢাচক। 
  
পে েকলচক বেিলিাে পেখায, গুবল পছাাঁচ়ে, একটা গুবলচত বিে ব্ল্যাকলক োিানয আহত 
হন। তৃতীয গুবলটাচত পে আত্মহতযা কচে। 
  
এই পেচষে িযাপােটাই যা একটু পগালচিচল, পেটা হিাৎ েু নটনা েবনত না ইোকৃত 
পকানটােই বনবিত প্রিাণ পনই। 
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এতেি কাণ্ড এই পছাকো পকন কেল তাে বিশ্বােচযাগয পকান কােণ অিেয পাওযা 
যাচে না। তচি কচোনাচেে েুবেো েম্ভিত এটাচক আত্মহতযা িা েু নটনােবনত একটা 
বকছু িলচি। যাই িলা পহাক আিাচেে কাচছ তা েিান।…এই পতা িািলা 
  
-তিু আিাে িচন হয েযাে, পুচো বেত্রটাই িুল। 
  
তাে িাচন তুবি িলচত োইছ, বেবপিং পেগহচননে  টনায যাচেে পাওযা যাচে তাচেে 
পকউ পতািাচক বিথযা িচলচছ? 
  
-েযাে, ওই বিচেেী উদ্বাস্তু পিচযটা, িচন হয পে যা োচন েি িচলবন। 
  
–তাচক পলাকটাে েচি েব়েত িচল িচন হচে পতািাে? পে তাচক একাচে োহাযয 
কচেবছল? 
  
-এেকি বকছু হচি িচলই িচন হচে। তচি পেখাচনও পগালিাল পথচক যাচে িাব়েচত 
িূলযিান বকছুই বছল না। বিে ব্ল্যাকক একথা েৃঢ়তাে েচিই িচলচছন। আিাে বিে 
িানাে অতযন্ত েৃঢ়তাে েচিই িচলচছন বিে ব্ল্যাকলকচকই েোেবে হতযাে পেষ্টা 
হচযবছল। বেবন্তত িাচি িলচলন ক্রযাডক। 
  
–বকন্তু রুবড োেন বিে ব্ল্যাকলকচক হতযা কেচত োইচি পকন? 
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–এখাচনই পতা তালচগাল পাবকচয যাচে েযাে। বিে ব্ল্যাকলচকে কাচছও এটাই 
বেজ্ঞােয। অিেয যবে বতবন বিথযা িচল না থাচকন। 
  
–বিক আচছ–আেও একটু পেষ্টা কো যাক। আে পিচডনহযাচিে পহাচটচল তুবি আে েযাে 
পহনবেে েচি িধযাহ্নচিাচে যাচি। 
  
-ধনযিাে েযাে। ক্রযাডক অিাক হচয তাকাচলন বেফ কনচস্টিচলে বেচক। 
  
 – টনা হল আিো একটা বেবি পপচযবছ 
  
বিক এই েিচয েযাে পহনবে  চে ঢুকচলন। 
  
েুপ্রিাত ডােিট। 
  
–পতািাে েনযই একটা বেবনে বনচয অচপক্ষ্া কেবছ। িলচলন োইচডেচডল। 
  
িযাপােটা বক 
  
েযযাল স্পা পহাচটচল আচছন এিন একেন িযস্কা িবহলাে কাছ পথচক একটা বেবি 
পাওযা পগচছ। বেবপিং পক্রগহচনে িযাপাচে গুরুত্বপূণন হচত পাচে এিন বকছু তাচত আচছ। 
িবহলাে নািটা হল…বক পযন..িােপল-হযাাঁ পেন িােপল। 
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–এই পতা আিাে পেই প্রবতিািযী পগাচযন্দাবট–এাঁে কথাই িচলবছলাি, পোল্লাচে িচল 
উিচলন েযে পহনবে, পযিাচিই পহাক বতবন পিচডনহযাি ওচযলচে হাবেে বছচলন আে 
স্বিািিচে এই হতযাকাচণ্ডে েচি েব়েচয পচ়েচছন। 
  
-বিক আচছ, িলচলন োইচডেচডল, েযযাল পহাচটচল িধযাহ্নচিাচেে পে আিো এই 
িবহলাে েচি পেখা কেি। 
  
. 
  
 পগালাপী িুচখ োিানয িবলচেখা পেচগচছ, িাথায পশ্বতশুভ্রা েুল, নীলাি পোচখ পকািলতা 
িাখাচননা। োো পেচহ পেিী পপাোক ে়োন। পিে িৃদ্ধা িচন হবেল তাচক। পকান 
িাচ্চাে েনয বকছু িুচন েচলবছচলন। অবিোি। 
  
েযাে পহনবেচক পেচখই বনিনল হাবে হােচলন বতবন। বেফ কনচস্টিল আে বডচটকবটি 
ইনেচপটচেে পবেেয পপচয উচ্ছ্ববেত হচয উিচলন। 
  
-অচনক বেন পচে আপনাে েচি পেখা হল েযাে পহনবে। আিাে িাইচপা পেিণ্ড তাে 
একটা িইচযে েনয পিে বকছু অথন পপচয পগচছ। তাই পোে কচে পহাচটচল পাবিচয 
বেল। 
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বেফ কনচস্টিল েু-োে কথাে পেই েোেবে কাচেে কথা পা়েচলন। 
  
–আপনাে কথাই শুনচত এলাি বিে িােপল। িলুন এিাচে পোনা যাক। 
  
–ওহ। একটা পেচকে িযাপাে। ওই রুবড োেন পেটাে বকছু িেচল বেচযবছল। 
  
রুবড োেন। েিচক উিচলন োইচডেচডল। আপনাে পেচকে পলখা িেচল বেচযবছল। 
  
–হযাাঁ, আেই েকাচল িযাঙ্ক পথচক এচেচছ। পেকটা বছল োত পাউচণ্ডে, পে পেটাচক 
েচতে পাউণ্ড কচে পেয। োত েিংখযাে আচগ একটা োগ িবেচযচছ আে অক্ষ্ে পলখাে 
পেচষ ইিংোবে বটন কথাটা পযাগ কচেচছ–একই কাবল বেচয পলখা। আিাে েচন্দহ হচে, 
এেকি কাে পে আচগও কচেচছ। 
  
তাে এেকি বকছু েুষ্কচিনে কথা আিোও েুইে পুবলচেে কাছ পথচক োনচত পপচেবছ, 
িলচলন োইচডেচডল, পুবলচেে খাতায তাে নাি আচছ। 
  
পুবলচেে তা়ো পখচযই হযচতা কাগেপত্র েুবটচয বনচয এচেচে েচল এচেচছ, িলচলন 
বিে িােপল। 
  
–বিকই অনুিান কচেচছন। েম্মবত োনাচলন োইচডেচডল। 
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বিে িােপল িলচলন, ডাইবনিংরুচিে স্বণনচকেী পিচযবটে েচি পে পিলাচিো কেচত 
োইত। পিচযবট বিচেষ ো়ো বেচযচছ িচল িচন হয না। পিচযবট েি কথা আপনাচেে 
িচলচছ? 
  
ক্রযাডচকে উচেচেয িলচলন বিে িােপল। তাচক খুিই বেবন্তত লাগবছল। 
  
বডচটকবটি ইনেচপটে িলচলন, তাে কাছ পথচক আেও বকছু োনচত পাো যাচি 
িলচছন? 
  
–পে হযচতা তাচক িচল থাকচত পাচে পলাকবট পক বছল। িলচলন বিে িােপল। 
  
–পলাকবট? 
  
–হযাাঁ, পয পছচলবটচক কাচে লাগাচত পেচযবছ তাে কথাই িলবছ। 
  
–এে পপছচন বদ্বতীয পকউ বছল িলচছন? 
  
-হযাাঁ। একেন েুেেনন যুিক, িলচলন বিে িােপল, পেক ইতযাবে োল কো এিবন 
পছাটখাট েুবেচত ও পিে েক্ষ্। আেিকা পে একটা বেিলিাে বনচয খুচনাখুবনচত পনচি 
প়েচি িযাপােটা পিে অেিংলগ্ন িচলই িচন হয। 
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-আেচল তখন বক  চটবছল, েম্ভিত আপবনই িলচত পােচিন বিে িােপল। ক্রযাডক 
িলচলন। 
  
বিে িােপচলে িুচখ লাল আিা পেখা পগল। বতবন িলচলন, বকন্তু আবি োনি বক কচে? 
খিচেে কাগচে  টনাে বিিেণ যা ছাপা হচযচছ তাে পিবে বকছু পোচখ পচ়েবন। 
  
–বেবপিং পেগহচন ক্রযাডক পয োক্ষ্াৎকাে বনচযচছ, পেটা বিে িােপলচক একিাে পেবখচয 
পনওযা পযচত পাচে। িলচলন েযাে পহনবে। 
  
-হযাাঁ, উবন পেখচত পাচেন। তাাঁে িতািত োনাে েনয আিােও আগ্রহ েচযচছ। িলচলন 
োইচডেচডল। 
  
িচল বতবন টাইপকো বেচপাচ টন এবগচয বেচলন। 
  
–পিবে েিয লাগচি না, আিাচেে পোচখ যা এব়েচয পগচছ, আপবন তা পপচত পাচেন। 
প্রেিত িবল, ক্রযাডচকেও আপনাে িতই িত–বেত্রটা অনয েকি। 
  
 বিে িােপল কাগেগুচলাচত পোখ িুবলচয নাবিচয োখচলন। 
  
–িানুষ কত েকিই বেন্তা কচে, িচলও আচিাল তাচিাল। পিবেে িাগই তুে। 
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ক্রযাডক বকছুটা হতােই হল বিে িােপচলে িন্তচিয। বকছুটা বিেবিও েিল তাে িচন। 
বতবন িলচলন, পয যাই িচল থাকুক, একটা িযাপাে পবেষ্কাে, তাো েকচলই পেচখবছল 
বেিলিাে হাচত একেন পলাক টেন পজ্বচল েেো খুচল  চে ঢুচকবছল। পে হুকুি 
কচেবছল, িাথাে ওপচে হাত তুলিাে েনয। 
  
–বকন্তু প্রকৃত  টনা হল, বিে িােপল িলচলন, তাচেে বকছুই পেখিাে েুচযাগ বছল না। 
হল চে পকান আচলাই বছল না, ওপচেে োতাচলও না। 
  
-হযাাঁ, তা বিক। িলচলন ক্রযাডক। 
  
-একটা পলাক যবে অন্ধ্কাে  চে েেোে োিচন োাঁব়েচয টচেনে পোোচলা আচলা  চেে 
িচধয পফচল তাহচল পকিল আচলা ছা়ো পকান পলাচকে পচক্ষ্ই আে বকছু পেখা েম্ভি 
নয। 
  
হযাাঁ, আবি পেীক্ষ্া কচে পেচখবছ। িলচলন ক্রযাডক। 
  
–এই অিস্থায যবে পকউ িচল িুচখােপো একেন িানুষ পেচখচছ, তাহচল পিাঝা যায; 
এটা হল, তাচেে আচলা বফচে আোে পচেে বেন্তাধাোেই ফল। োিচন রুবড োেন 
েচযচছ এটাই েকচল পচে পেচখবছল। 
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-আপবন িলচত োইচছন, কাচোে বনচেনচেই রুবড োেন  েিবতন িানুষচক বেিলিাে তুচল 
িয পেবখচযবছল? 
  
–আিাে ধােণা তাচক একটু িো কোে কথাই িলা হচযবছল, িলচলন বিে িােপল, 
এেনয তাচক টাকাও পেওযা হচযবছল। খিচেে কাগচে বিজ্ঞাপন পেিাে েনযও টাকা 
পপচযবছল পে। 
  
িলা হচযবছল বনবেনষ্ট োচত িুচখাে আে কাল পপাোক পচে েেো খুচল োাঁ়োচত, আে 
টেন জ্বাবলচয বেৎকাে কচে িলচত–িাথাে ওপচে হাত তুলুন। 
  
-বকন্তু বেিলিাে পছাাঁ়োে িযাপােটা? 
  
-ওহ, না তাে কাচছ পকান বেিলিাে বছল না। 
  
 –বকন্তু প্রচতযচকই িচলচছ 
  
–হযাাঁ, োবন। বকন্তু তাে হাচত বেিলিাে থাকচল পেটা কাচোে পেখাে কথা নয। আিাে 
ধােণা, পে হাত তুলুন িলাে েচি েচিই পকউ তাে পপছচন এচে োাঁব়েচযবছল, আে তাে 
কাাঁচধে ওপে বেচয পে পে েুিাে গুবল ছুাঁচ়েবছল। রুবড োেন আেিকা গুবলে েচব্দ িয 
পপচয দ্রুত  ুচে োাঁ়োচত পেষ্টা কেচতই পপছচনে পলাক তাচক গুবল কচে। পচে 
বেিলিােটা তাে পাচেই পফচল পেয। 
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উপবস্থত বতন েচনই বিস্ফাবেত পোচখ বিে িােপচলে বেচক তাকাচলন। 
  
-বকন্তু ওই অন্ধ্কাচে গা ঢাকা বেচয এচেবছল–পলাকবট পক? োইচডেচডল িলচলন। 
  
–পেটাই আপনাচেে খুাঁচে িাে কেচত হচি–পেই অোনা পলাকবট পক পয বিে 
ব্ল্যাকলকচক খুন কোে উচেেয বনচয এচেবছল। 
  
–তাহচল এটাচক ইোকৃত আক্রিণ িচলই িলচছন আপবন? 
  
–আপাতেৃবষ্টচত তাই িচন হয। তচি এ বিষচয আিাে েচন্দহ পনই পয, পয পলাক এই 
পবেকল্পনা ছচকবছল রুবড োেন তাচক োনত। তাে িুখ িন্ধ্ োখাে িযিস্থাও বনবিত 
কচেবছল। রুবড যবে বকছু িচল থাচক তাহচল ওই িাননা হযাবেেচকই িলা েম্ভি। 
  
–আবি এখনই তাে েচি পেখা কেবছ। উচি োাঁ়োচলন ক্রযাডক। 
  
 –হযাাঁ, তাহচল বকছুটা আচলা অন্তত পাওযা যাচি। 
  
 ক্রযাডক  ে পছচ়ে েচল পগচল োইচডেচডল িলচলন, আপবন আিাচেে বকছু নতুন 
বেন্তাে পখাোক বেচলন বিে িােপল। 
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. 
  
োিানয কচযক কথাচতই ক্রযাডক িানা হযাবেচেে প্রবতচোধ পিচি বেচত েক্ষ্ি হচলন। 
তাাঁে কণ্ঠস্বে েতকন ও েহানুিূবতপূণন বছল। 
  
–আপনাচক েিই আবি িলি। অনুগ্রহ কচে আিাচক পকিল এেচিে িাইচে োখচিন। 
  
একটু পথচি িাননা হযাবেে আিাে িলচত শুরু কেল, ছবি পেখচত যািাে প্রোি ও 
একবেন বনচেই কচেবছল। বিক হচযবছল ওই বেন েন্ধ্যাে েিয যাি। বকন্তু পচে 
আিাচক োনাল ও আেচত পােচছ না। কােণ পেবেন োচত ও একটা িোে পখলায 
পযাগ পেচি, অিেয এচত পচকচটও বকছু আেচি। 
  
একেন বিচেেীে কাছ পথচক এেকি িযিহাে আবি পিচন বনচত পাবেবন। তােপে পথচক 
আবি একেকি তাচক এব়েচয থাকিােই পেষ্টা কচেবছ। 
  
িচন প়েচছ, ও িচলবছল ওই বেন োচত পকান িাব়েচত একটা পাবটন হচি, পেখাচন তাচক 
একটা ডাকাচতে অবিনয কেচত হচি। তােপে কাগচেে একটা বিজ্ঞাপনও আিাচক 
পেখাল। 
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এেপচে, েযে, িুঝচতই পােচছন, কাগে পচ়ে েিই োনচত পােলাি। রুবড একেনচক 
গুবল কচে পচে বনচেই আত্মহতযা কচে। খিেটা পচ়ে আবি খুিই বিব্রত হচয 
পচ়েবছলাি। িযাপােটা আচগই োনতাি িচল বনচেচকও এে েচি েব়েত িচন হবেল। 
  
রুবড আিাচক এিনিাচি কথাটা িচলবছল পয েবতযই একটা পকৌতুচকে িযাপাে িচলই 
িচন হচযবছল আিাে। তচি ওে পয একটা বেিলিাে বছল, পেকথা আবি োনতাি না। 
  
–ওই পাবটন পক বিক কচেবছল পেেি বকছু োবনচযবছল পে? 
  
 প্রশ্নটা কচে তীক্ষ্ণ েৃবষ্টচত িান্নাে িুচখে বেচক তাকাচলন ক্রযাডক। 
  
-না, এেি বকছু িচলবন। 
  
–েিই পকিন অস্বািাবিক পিকচছ। 
  
পিচডন হযাি পফোে পচথ োইচডেচডল িলচলন, একেন অোনা পলাক অন্ধ্কাচে েুইে 
পছাকোে পপছচন হাবেে হল, পকাথায বছল পে, পক পলাকটা? 
  
–পে পাচেে েেো বেচয আেচত পাচে, িলচলন ক্রযাডক। 
  
–োন্না চেে িধয বেচয এচেবছল িলছ? 
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–হযাাঁ েযে। ওই পিচযবটচক আিাে পগা়ো পথচকই েচন্দহেনক িচন হচযচছ। পেই হযচতা 
ওই পলাকবটচক বিক িুহূচতন ঢুকচত োহাযয কচেবছল। পচে েচন্দহিুি থাকিাে েনয 
ডাইবনিং রুচিে েেো িন্ধ্ কচে পবেত্রাবহ বেৎকাে েুচ়েবছল। 
  
বকন্তু ওই পয বক নাি…এডিণ্ড পোচযচটনহযাি, পে পতা পেখলাি িচলচছ েেোয োবি 
পেওযা বছল িাইচে পথচক। পে েেো খুচল পিচযটাচক িাইচে এচনবছল। িাব়েে ওই 
অিংচে আে পকান েেো আচছ? 
  
হযাাঁ। পপছচনে বোঁব়েে বনচে োন্না চেে বেচক একটা েেো আচছ। তচি ওটাে হাতল 
নাবক বতন েপ্তাহ আচগ খুচল যায। পেটা এখনও লাগান হযবন। েেোটা তাই িন্ধ্ই 
বছল। হাতচলে োযগায পিে পুরু ধুচলা েচি বছল। 
  
যাই পহাক, পিচযটাে পেকডন িাল কচে পেচখ বনও। যবেও পুচো িযাপােটাই আিাে কাচছ 
একটা বথওবে িচলই িচন হচে। 
  
একটু পথচি বতবন আিাে িলচলন, ওই বেিলিােটা–যবে এই বথওবে েবিক হয তাহচল 
ধেচত হচি ওটা োচেনে নয। তাে পয পকান বেিলিাে বছল পেকথাও পকউ িচলবন। 
  
-তেচন্তে আে অনয পকান বেক, েযাে 
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যবে বথওবে বিক হয তাহচল পকাথাও একটা পিাবটি পাওযা যাচি। িাণ্ডা িাথায হতযাে 
পবেকল্পনা বিনা কােচণ হয না। বকন্তু িুঝচত পােবছ না বিে ব্ল্যাকলকচক পক খুন কোে 
পেষ্টা কেচত পাচে? একথাে উিে বেচত পাচেন একিাত্র বিে ব্ল্যাকলক বনচে। 
  
–বকন্তু বতবন পতা পোচেে েচি এই েম্ভািনা উব়েচয বেচযচছন। 
  
–হযাাঁ েযাে। রুবড োেন তাচক পকন খুন কেচত োইচি এটা বতবন বিশ্বােই কেচত োনবন। 
তাছা়ো অনয একটা িযাপােও আচছ। 
  
–পেটা বক? 
  
–এই পেষ্টা আিাে হচত পাচে েযাে। 
  
–তাহচল বথওবেে েতযতা প্রিাণ হচি। বিে িােপচলে ওপচেও তুবি নেে পেচখা। 
িলচলন োইচডেচডল। 
  
–বতবন পকন, েযাে? 
  
–আবি শুচনবছ বতবন পক্রগহচননে বিকাচেচে আচছন। বেবকৎোে েনয েপ্তাচহ েুবেন 
পিচডনহযাি ওচযলচে আেচত হয তাাঁচক। বিকাচেে স্ত্রী েম্ভিত তাাঁে িান্ধ্িীে পিচয। 
িুব়ে উচিেনাে পখাোক খুাঁেচত আনন্দ পায। 
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. 
  
০৫. 
  
 –আপনাচক আে একটু বিেি কেচত এলাি বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–শুনলাি ইনচকাচযস্ট োতবেন বপবছচয পগচছ? 
  
–হযাাঁ। পেেনযই নতুন পকান েূচত্রে েন্ধ্ান কেচত হচে, িলচলন ক্রযাডকচক, রুবড োেন 
েম্পচকন োনা পগচছ, িবিে পহাচটল পকি আলপচেে িাবলচকে পছচল নয। পে আেনাবলে 
কাে কেত পিনন-এে হােপাতাচল। পেই েিয অচনক রুগীেই অলঙ্কাে পখাযা পযত। 
এক পেচোোাঁয ওচযটাচেে কােও কচেবছল। পেখাচন ডুবিচকট বিল কচে িা়েবত টাকা 
হাবতচয বনত। 
  
এেপে েুবেচখে এক বডপাটনচিন্টাল পস্টাচে বকছুবেন কাে কচে। পেখাচনও যতবেন বছল 
িালপত্র েুবে হত। 
  
–বছাঁেচক েুবেচত িালই হাত পাবকচযবছল। তাচক আিাে পেনা িচন হযবন। 
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–হযাাঁ, েযযাল স্পা পহাচটচল পে আপনাচক বেনচত পাোে িাাঁওতা বেচযবছল। েুইোেলযাচণ্ড 
পুবলচেে তা়ো পখচয প্রচযােনীয কাগেপত্র োল কচে এচেচে পাব়ে েবিচযবছল। 
  
–বকন্তু বেবপিং পেগহচনন পে এচেবছল পকন? 
  
–িাব়েচত আপনাে েবতযই বক পকান িূলযিান বেবনে পনই িলচছন? 
  
–আবি েপথ কচে িলচত পাবে ইনেচপটে। 
  
 –তাহচল িুঝচত হয, আপনাচক আক্রিণ কোে েনযই এখাচন এচেবছল। 
  
–আবিও পতািাচক একথাই িচলবছলাি, পলবট। বিে িানাে িচল উিচলন। 
  
–ওকথাে পকান অথনই হয না। িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
-এিন হচত পাচে পে এেকি  টনা  টাচত োযবন, িলচলন বিে িানাে, পতািাচক 
িযঙ্কে পকান ইবিত কেচতই পেচযবছল হযচতা। বিজ্ঞাপনটা পেচখই আিাে িয 
ধচেবছল। বিৎবে পেখবন, পকিন িয পপচযবছল। 
  
-হযাাঁ, ওই পিচযবটে েম্পচকনও আেও বকছু আিাচক োনচত হচি। িলচলন ক্রযাডক। 
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 –ওে প্রচযােনীয কাগেপত্র যথাযথই বছল। িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–ওেচি আবি েচন্দহ কেবছ না, রুবড োচেনে কাগেপত্রও ত্রুবট হীন িচলই িচন 
হচযবছল। 
  
–বকন্তু এটা বকছুচতই িুঝচত পােবছ না, রুবড োেন আিাচক খুন কেচত োইচি পকন? 
  
–তাচক বেচয একাে পকউ কোচত পাচে একথা পিচি পেচখচছন? 
  
ধীচে ধীচে িলচলন ক্রযাডক। বকন্তু এ কথায বিে ব্ল্যাকলচকে পকান প্রবতবক্রযা তাে 
পোচখ প়েল না। 
  
–এই উিেও আিাে োনা পনই। পকউ আিাচক খুন কেচত োইচি পকন? 
  
–এে উিে আপনাে কাছ পথচকই আো কেবছ বিে ব্ল্যাকক। 
  
–আবি এটুকুই িলচত পাবে–আিাে পকান েত্রু পনই। আে বিৎবে পিচযবটচকও এে েচি 
েব়েত িািা এচকিাচেই হােযকে। পগচেচট বিজ্ঞাপন পেচখই ও িচয আধিো হচয ছুচট 
এচেবছল-িালপত্র বনচয িাব়ে পছচ়ে েচল যািাে অনুিবত পেচযবছল। 
  
–এটা একটা পকৌেলও হচত পাচে। আপবন তাচক পযচত পেচিন না পে োনত। 
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-ওেি িািনা আপনাে, উিেও আপবন বনচেই পপচয যাচিন। আবি এটুকু িলচত পাবে, 
আিাে প্রবত পকান েকি আচক্রাে থাকচল বিৎবে অচনক েহে উপাচয আিাচক বিষ 
খাওযাচত পােত। েিে িযাপােটাই অিােি। বিচেেী িচলই তাচক িাণ্ডা িাথাে খুনী 
িািা বিক নয। েেকাে হচল তাচক আিাে পেো কেচত পাচেন। 
  
ক্রযাডক এিাচেও েহে উিেই পপচলন বিৎবেে কাচছ। বিজ্ঞাপনটা পচ়ে পে খুিই িয 
পপচয বগচযবছল। তাই োেচটে পচেই েেে েেো িন্ধ্ কচে বেচযবছল। 
  
ক্রযাডক তাচক প্রশ্ন কেচলন, বকন্তু বিচেে পহিে িচলচছন, কাে পেচে ওই েেো 
বেচযই ৫-৩০ বিিঃ িাব়েচত পঢাচকন। তােপে েেো িন্ধ্ কচে পেন। 
  
–িন্ধ্ কচেনবন, িলল বিৎবে, আিাে ধােণা বতবন পখযাল পেচখবছচলন যাচত েেো িন্ধ্ 
হয। 
  
-পতািাে এ কথাে উচেেয? 
  
–ওই পছাকো আাঁট াট আচগ পথচকই পিাঁচধ বনচযবছল। পে োনত পকাথায আেচত হচি, 
আে তাে েনয েেোটা পখালা থাকচি। 
  
–আেও পবেষ্কাে কচে িল বিৎবে। 
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-আবি িলচত পাবে, বকন্তু োবন আিাে কথা বিশ্বাে কেচিন না। তিু িলবছ, এক েপ্তাহ 
আচগ ওই পছাকো টাকা োইচত এচল তাচক বিে ব্ল্যাকলক বফবেচয বেচযবছচলন। আবি 
তাচক পেচখবছ, িাইচে এচে বিচেে পহিচেে েচি কথা িচলবছল। 
  
-বকন্তু োিাে হাউচে ওচেে বক কথা হয তা পতািাে পোনা েম্ভি বছল না বনিযই। 
  
–পকন েম্ভি হচি না। আবি তেকােীে েনয কবে বিছুবট পাতা আনচত িাগাচন 
বগচযবছলাি। তখন আবি ওচেে কথা িলচত শুচনবছ। পছাকো তাচক িলল, আবি পকাথায 
লুচকাি? বিচেে পহিে িচলবছল, আবি পেবখচয পেি। বিক েওযা ছটাে েিয। 
  
আবি পিচিবছলাি িালিাোে িযাপাে–এখন িুঝচত পপচেবছ ওো েুেচন বিচল খুচনে 
আে ডাকাবতে িতলি কচেবছল। 
  
–আে বক পেচখছ তুবি? 
  
–তাচক োিাে হাউে পথচক পিবেচয পযচত পেচখবছলাি। 
  
–এেিকথা পেবেন আিাচক িলবন পকন? েবন্দগ্ধিাচি প্রশ্ন কেচলন ক্রযাডক। 
  
–ওচেে িতলিটা তখনও িুচঝ উিচত পাবেবন। 
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–বকন্তু ধে, পকউ যবে িচল, পতািাচক রুবড োচেনে েচি কথা িলচত পেচখচছ— 
  
বিচথয বিচথয, একেি বিচথয কথা। 
  
বিৎবেে কথাগুচলা ক্রযাডচকে িচন আচলা়েন তুচলবছল। বিচেে পহিে েম্পচকন 
কথাগুচলা পে পিে পোে বেচযই িচলচছ। 
  
বফবলবপযা পহিচেে েচি কথা িলচিন বস্থে কচে োন্না ে পথচক পিবেচয এচলন বতবন। 
  
হল ে পথচক পিবেচয আোে েিয একটা িুল েেোে োিচন এচে োাঁ়োচলন ক্রযাডক। 
  
 বোঁব়ে বেচয নািাে েিয পেখচত পপচয বিে িানাে তাচক বিক েেোটা পেবখচযবছচলন। 
  
–ওই েেোটা পখাচল না। িাাঁবেচক পচেে েেোটা। আিােও প্রাযই িুল হচয যায। 
ওটাচত পিে পেচখ হল চে পটবিল োখা হত। পচে পেটা পেযাচলে বেচক েবেচয পনওযা 
হয। 
  
ক্রযাডক েেবকত হচয উিচলন। বতবন বেচজ্ঞে কেচলন, পটবিলটা েোচনা হচযচছ? 
কতবেন আচগ? 
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–বেন েে-পচনচো হচি 
  
 িলচলন বিে িানাে। 
  
–পটবিলটা েোচনাে েেকাে হল পকন? 
  
–বিক িচন প়েচছ না। িচন হয বফবলবপযা ি়ে একটা ফুলোনী ততবে কচেবছল। 
েেচিেচেে ফুল ডাল পাতা েুন্দেিাচি োোচত পাচে ও। ফুলগুচলা েেোে োিচন না 
পেচখ পেযাচলে বেচক োখচল পিবে িাল পেখাচি এেনযই পটবিলটা েবেচয বনচযবছল। 
  
ক্রযাডক লক্ষ্ কেচলন, পয-েেো বতবন পখালাে পেষ্টা কেবছচলন তাে িাঝািাবঝ েরু 
েেলচেখাে িত একটা োগ। পটবিলটা এখাচন োখা বছল, এটা তােই োগ, বতবন িুঝচত 
পােচলন। 
  
েোোটা বক পপচেক এাঁচট িন্ধ্ কো হচযবছল? প্রশ্ন কেচলন ক্রযাডক। 
  
–খুি েম্ভি তালা লাবগচয, বখলও আাঁটা হচযবছল। িলচলন বিে িানাে। 
  
ক্রযাডক হাত িাব়েচয বখলটা পেখচত োইচলন, বখলটা েহচেই েচে এল। 
  
-েেোটা পেষ কচি পখালা হচযবছল, বিে িানাে? 
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–অচনক িছে হচযচছ, িলচলন বিে িানাে, আবি এখাচন আোে পে ও েেো পখাচ লা 
হযবন। 
  
-তালাে োবি পকাথায থাচক আপবন িলচত পােচিন? 
  
–হল চেে ড্রযাচে অচনক োবি আচছ। তাে িচধযই আচছ বনিয। 
  
ক্রযাডক বিে িানাচেে েচি বগচয ড্রযাচেে অচনক োবি পনচ়েচেচ়ে পেখচলন। একটা 
োবি একটু অনয েকি িচন হল তাে। পেটা তুচল বনচয েেোে কাচছ এচলন। োবিটা 
েহচেই তালায ঢুচক পগল। তােপে একটু পিলচতই েেো খুচল পগল। 
  
ক্রযাডচকে িুখ গম্ভীে হচয উিল। বতবন েেোটা তীক্ষ্ণেৃবষ্টচত খুাঁবটচয পেখচলন। 
  
–বিে িানাে, েেোটা েম্প্রবত পিালা হচযচছ পেখবছ। কোয পতল পেওযাও হচযচছ। 
বিে িানাে বিবিত হচয তাবকচয েইচলন। বতবন পযন িযাপােটা বিশ্বাে কেচত 
পােবছচলন না। 
  
বিিচযে প াে কাটচল িলচলন, বকন্তু এ কাে পক কেচত পাচে? েেোটা পতা পখালা 
যায না োনতাি। 
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ক্রযাডক িুঝচত পােচলন, অোনা পয পলাচকে েন্ধ্ান বতবন কেচছন, পে পলাক–এখাচন 
এই ড্রযিংরুচিই বছল পেই োচত। 
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২. ইক্রিত 
০৬. 
  
 বিে ব্ল্যাকলকচক েিকথা োনাচলন ক্রযাডক। তাে ইবিতও িুঝচত অেুবিধা হল না। 
  
ধীে োন্ত কচণ্ঠ বতবন িলচলন, পগাটা িযাপােটাই িেচল যাচে পেখবছ। বকন্তু আিাচেে 
পোচখে আ়োচল েেোয এিন কােেুবপ পক কেল িুঝচত পতা পােবছ না। 
  
িযাপােটা বনিয পবেষ্কাে হচযচছ আপনাে কাচছ। পেবেন যখন আচলা বনচি বগচযবছল, 
পয পকউ গা ঢাকা বেচয এই েেো বেচয রুবড োচেনে পপছচন বগচয োাঁ়োচত পােত, 
আে আপনাচক গুবল কোও তাে পচক্ষ্ অেম্ভি বছল না। 
  
–হযাাঁ, কাচো পোচখ প়ো েম্ভি বছল না। িলচলন বিে ব্ল্যাকক। 
  
–হযাাঁ। আচলা বনচি পযচতই েকচল এচলাচিচলা িাচি ছব়েচয পচ়ে কথা িলচত শুরু 
কচে। এেপে তাচেে পোচখ এচে পচ়ে টচেনে পোোল আচলা। 
  
–িচন কেচত পােবছ েিই। বকন্তু আপবন বিশ্বাে কচেন পয আিাে প়েেীচেে িচধয পকউ 
েুবপোচে পিবেচয এচে আিাচক খুচনে পেষ্টা কচেবছল? বকন্তু পকন খুন কেচত োইচি 
আিাচক? পেটাই পতা আবি বিশ্বাে কেচত পােবছ না। 
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–এে উিে পতা একিাত্র আপবনই োচনন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
 –বকন্তু, বিশ্বাে করুন, ইনেচপটে, েবতযই আবি োবন না। 
  
–বকন্তু আিাচেে পে কথাটাই োনচত হচি। পিে, একটু আচলােনা কচে পেখা যাক। 
আপবন িাো পগচল আপনাে টাকাকব়ে পক পাচিন? 
  
বিে ব্ল্যাকলক একিুহূতন ইতেত কেচলন। পচে িলচলন, পযাবিক আে েুবলযা। আে 
িাবন পাচি িাব়েে আেিািপত্র আে োিানয িাচোহাো। আেচল আিাে িূলধন খুিই 
োিানয। তাে েনয আিাে খুন হিাে েম্ভািনা েমূ্পণন অিােি। 
  
যাইচহাক, পযটুকুই আচছ, তা আপাে পিানচপা আে পিানবঝ পাচেন। 
  
–আপবন িলচত োইচছন ওো আিাচক খুচনে পবেকল্পনা কেচি? এ আবি কখচনাই 
বিশ্বাে কবে না। তাো এিন বকছু অনটচন পচ়েবন। 
  
–তাচেে আবথনক অিস্থাে কথা আপবন োচনন? 
  
–ওো যা িচলচছ, তাই োবন। তচি ওচেে েচন্দহ কো আিাে পচক্ষ্ অেম্ভি। 
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একিুহূতন পথচি বতবন পফে িলচলন, আবি খুন হওযাে পযনাচয আেচত পাবে, হযচতা 
একবেন, তচি এখন নয। 
  
ক্রযাডক তীক্ষ্ণ েৃবষ্টচত তাকাচলন বিে ব্ল্যাকলচকে বেচক। িলচলন, আপনাে একথাে অথন 
বিে ব্ল্যাকলক? 
  
-আবি িলচত োইবছ, হযচতা বেগবগেই আবি অচনক টাকাে িাবলক হচত পাবে। 
  
িযাপােটা খুচল িলচিন? 
  
-িলি অিেযই। আপবন হযত োচনন না পয আবি কুব়ে িছে একেন বিখযাত ধনী 
িযবিে পেচক্রটাবে বছলাি। ে  যাণ্ডাল পগাচযডলাচেে নাি বনিযই আপনাে অোনা নয। 
১৯৩৮ োচল বতবন িাো যান। 
  
ক্রযাডক িলচলন, হযাাঁ একেন, েুিঃোহবেক বিবনচযাগকােী িচল অথনননবতক েগচত খুিই 
গুরুত্বপূণন িযবিত্ব বছচলন। পকাবটপবত িানুষ। 
  
–পকিল পকাবটপবত িলচল োিানযই িলা হচি। পকন না বিবনচযাচগে েচি েচি তাে 
অচথনে পবেিাণ ওিা নািা কেত। নতুন ঝুাঁবকচত অথন বিবনচযাগ কো, িলচত পাচেন তাে 
পনোে িত বছল। 
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যাইচহাক, ধনী অিস্থাচতই বতবন িাো যান। বতবন বছচলন বনিঃেন্তান। তাই িাচস্টে 
িাধযচি তাে েীিেোচতই েি স্ত্রীচক বেচয যান। আে তাাঁে িৃতুযে পে েচিেই িাবলক 
হি আবি। 
  
একটা খিে ক্রযাডচকে িেচণ এচলা–বেচোনাি বছল এেকি, বিশ্বে পেচক্রটাবেে বিপুল 
পেৌিাগযিা এেকি বকছু। 
  
বিে ব্ল্যাকলক িচল েলচলন, এ  টনা িছে িাচো আচগে। পেই েিয বিচেে 
পগাচযডলােচক খুন কোে একটা পিাবটি আিাে থাকচত পােত। 
  
–িাপ কেচিন, বিিঃ পগাচযডলাে তাাঁে েম্পবি এিাচি োন কেচলন, এটা তাে স্ত্রীে পিচন 
বনচযবছচলন? 
  
আপবন অচনকটা পেচখচঢচকই িলচলন, িলচলন বিে ব্ল্যাকলক, আপবন িলচত োইচছন, 
আিাে েচি বিিঃ পগাচযডলাচেে পকান গূঢ় েম্পকন বছল বকনা। না, পতিন েম্পকন বছল 
না। বতবন স্ত্রী পিলচক িৃতুয পযনন্ত গিীেিাচি িালিােচতন। আবি িুঝচত পপচেবছলাি, 
কৃতজ্ঞতা পথচকই বতবন ওই উইল কচেবছচলন। 
  
ইনেচপটে, িানুচষে অিস্থা েিেিয এক েকি থাচক না। বিিঃ পগাচযডলােও প্রথি 
বেচক বিপযনে অিস্থাে িচধয বছচলন। পেই েিয আবি তাচক একটু োহাযয কচেবছলাি। 
খুিই োিানয িাত্র কচযক হাোে টাকা। 
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স্বিািিচে অতযন্ত ঝুাঁবকে কাচেই বতবন আিাে পেই োিানয পুাঁবে লাবগচযবছচলন। আে 
একেপ্তাহ পচেই বতবন অবিশ্বােয ধনী হচয যান। 
  
অতীচতে িৃবতোেণ কেচত কেচত পযন তন্ময হচয বগচযবছচলন বিে ব্ল্যাকলক। পচে 
েী নশ্বাে পফলচলন। 
  
–পেই বেনগুবল কী উচিেনািয আে উপচিাগযই বছল। এেপে আিাে িািা িাো 
পগচলন। আিাে এক পিু পিান বছল। পে খুিই অেহায হচয প়েল। আিাচক তাই েি 
পছচ়ে তাচক পেখাে েনয পযচত হল। এে একিছে পচেই বিিঃ পগাচযডলাে িাো যান। 
  
কাচেে েিয যচথষ্ট টাকা পপতাি আবি। তাই বতবন আিাচক বকছু বেচয যাচিন আো 
কবেবন। যখন শুনলাি তাে স্ত্রী পিন িাো পগচল েি েম্পবি আবিই পাি, খুিই আনন্দ 
হচযবছল। 
  
ে  যাণ্ডাচলে স্ত্রী বছল পোচগচিাগা, পিবেবেন িাাঁোে আো বছল না। পে খুিই েিৎকাে 
িানুষ আিাচক পছন্দ কেত। আিাে ধােণা, েি পেচন পে খুিই খুবে হচযচছ। 
  
পিন এখন থাচক স্কটলযাচণ্ড। যুচদ্ধে আচগ আিাে পিানচক বনচয েুইোেলযাচণ্ড এক 
স্বাস্থযবনিাচে বগচযবছলাি। পেখচনই পে িাো যায। 
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কচযক িুহূতন েুপ কচে থাকচলই বিে ব্ল্যাকলক। পচে িলচলন, িাত্র এক িছে আচগ 
আবি ইিংলচণ্ড এচেবছ। 
  
গিীে িচনাচযাচগে েচি তাে কথা শুনবছচলন ক্রযাডক, এিাচে িলচলন, আপবন িলচলন 
খুি বেগবগেই ধনী হচত পাচেন–কত বেগবগে িচন কচেন আপবন? 
  
–পিানচক পয নােন পেখাচোনা কচে তাে কাছ পথচক শুচনবছ, পিাচনে েেীে খুিই েীণন 
হচয পচ়েচছ। হযচতা কচযক েপ্তাহ আে পিাঁচে থাকচি। বকন্তু ওই বিপুল পবেিাণ অচথনে 
পকান োথনকতা আিাে কাচছ পনই। আিাে েেল েীিনযাত্রাে েনয পযটুকু েেকাে তা 
আিাে আচছ। আিাে িযেও হচযচছ। তিু আিাচক যবে পযাবিক আে েুবলযা খুন 
কেচত োয তাচেে এখনও কচযক েপ্তাহ অচপক্ষ্া কেচত হচি। 
  
-বকন্তু, একটা প্রশ্ন বিে ব্ল্যাকলক, বিচেে পগাচযডলাচেে আচগ যবে আপবন িাো যান 
তাহচল বক হচি? 
  
–এ বনচয কখনও িাবিবন…তচি েম্ভিত বপপ আে এিাই েি পাচি 
  
ক্রযাডক বেজ্ঞােু েৃবষ্ট বনচয তাকাচলন। বিে ব্ল্যাকলক পহচে িলচলন, বপপ আে এিা পক 
িুঝচত পােচছন না, তাই না? 
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আিাে ধােণা, বিচেে পগাচযডলাচেে আচগ আিাে িৃতুয হচল েি অচথনে আইনত 
উিোবধকােী হচি বিিঃ পগাচযডলাচেে একিাত্র পিান পোবনযাে েুই পছচলচিচয। ওো 
যিে িাইচিান। 
  
পগাচযডলাচেে েচি পিাচনে েুেম্পকন বছল না। পোবনযা যাচক বিচয কচেবছল, 
পগাচযডলাে তাচক পছন্দ কেচতন না। পলাকবটচক প্রতােক আে েি িচলই বতবন িচন 
কেচতন। 
  
–পে বক েবতযই তাই বছল? 
  
–পগাচযডলাে পলাকেবেত্র িাল িুঝচতন। বতবন িুল কচেনবন বনিযই। িদ্রচলাক একেন 
গ্রীক িা পোিাবনয বছল, নািটা…হা িচন পচ়েচছ–বডবিবি স্টযািফেবডে। 
  
–ওই পলাকচক বিচয কোে েনযই ে  যাণ্ডাল পগাচযডলাে তাে উইচল পিানচক িবিত 
কচেবছচলন? 
  
 পগাচযডলাে আচগই পিানচক প্রেুে অথন বেচযবছচলন, তচি পেই অচথন তাে স্বািীে হাত 
পেিাে েুচযাগ বছল না। 
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যাই পহাক, আিাে ধােণা পগাচযডলাচেে উবকল তাচক পোিেন বেচযবছল। আিাে আচগ 
িৃতুয হচল উিোবধকােী বহচেচি অনয কােও নাি পেওযা েেকাে। পগাচযডলাে তখন 
হযচতা অবনোে েচিই পোবনযাে েন্তানচেে নাি কচেন। 
  
–বপপ আে এিা পেই পিাচনেই েন্তান? 
  
-হযাাঁ। আিাে িেণ আচছ, পোবনযা পিলচক একিাে বেবিচত োবনচযবছল তাে োোচক 
োনািাে েনয পয তাে যিে েন্তান হচযচছ। তাচেে নাি বপপ আে এিা। এেপে পে 
আে বেবি পেযবন। তচি এেম্পচকন যবে পখাাঁেখিে বনচত োন তাহচল আপনাচক পিচলে 
েচি পযাগাচযাগ কেচত হচি। আিাে ধােণা পে আপনাচক োহাযয কেচত পােচি। 
  
ক্রযাডকচক বেবন্তত পেখাল। বতবন িলচলন, তাহচল এটা পবেষ্কাে হচে পয আপবন খুন 
হচল এিন েুেন েচযচছ যাো বিপুল অচথনে িাবলক হচত পাচে। অথনাৎ আপনাচক খুন 
কোে পিাবটি েচযচছ। পয  টনা  চট পগচছ তাে েচি েুেন িাইচিাচনে েব়েত থাকাে 
েম্ভািনা পাওযা যাচে। তাচেে িযে এখন কত হচত পাচে? 
  
োাঁ়োন, বহচেচি কচে পেখচত হচি…১৯২২ বিক িচন কেচত পােবছ না…যাই পহাক পাঁবেে 
ছাবব্বে ধচে বনচত পাচেন। 
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–আিাে িচন হয, পেবেন গুবল পছাাঁ়ো হচযবছল আপনাচক িাোে েনযই। পেৌিাগযক্রচি 
আপবন পিাঁচে পগচছন। তচি পে িা তাো আিােও একিাে পেষ্টা কেচি। পে কােচণই 
আপনাচক আবি েতকন কচে বেচত োই। 
  
. 
  
বফবলবপযা পহিেচক েতকন েৃবষ্টচত পযনচিক্ষ্ণ কচে েুন্দেী িচলই িচন হল ইনেচপটে 
ক্রযাডচকে। িাথা েুচ়ে হাল্কা ধূেে পোনালী েুল, তীক্ষ্ণ বেিুক ও পিাাঁট। নীলাি পোখ। 
আাঁচটাোাঁচটা পেহাো। 
  
একগুে েুল িুচখে ওপে পথচক েবেচয বফবলবপযা িলল, িলুন, ইনেচপটে? 
  
 োাঁোচছালা আচিগহীন গলা। উচদ্বগ িা িচযে পলেিাত্র পনই। 
  
-আবি েুিঃবখত, কাচেে েিয আপনাচক বিেি কেচতহচে। অিেয, বলটল পযাডকচেে 
িাইচেই আপনাে েচি কথা িলচত পেচযবছলাি। এখন কথা হচে, আে েকাচল এিন 
বকছু কথা শুনলাি যাে েচি আপবন েব়েত। 
  
বফবলবপযা পকৌতূহলী হল। ভ্রূ তুচল তাকাল। 
  
-আপবন িচলবছচলন ওই রুবড োেন আপনাে অপবেবেত? 
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-হযাাঁ, িচলবছলাি। 
  
–তাচক বক আপবন পেবেনই প্রথি পেচখন? 
  
–হযাাঁ, পেইবেনই। আচগ তাচক কখনও পেবখবন। 
  
 –আপবন বক বলটল পযাডকচেে োিাে হাউচে পকান েিয তাে েচি কথা িচলনবন? 
  
–োিােহাউে? 
  
 ক্রযাডচকে িচন হল বফবলবপযাে কণ্ঠস্বে োিানয পকাঁচপ উিল। 
  
-হযাাঁ, বিচেে পহিে। 
  
–একথা আপনাচক পক িচলচছ? 
  
–রুবড োেনচক আপবন িচলবছচলন, পে পকাথায লুবকচয থাকচত পাচে আপবন পেবখচয 
পেচিন–েিযটা িচলবছচলন পোওযা ছযটা–এিন কথাও আবি শুচনবছ। আিো পেচনবছ 
োেনও ওই েিয িাচে কচে এচেবছল। 
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ক্রযাডচকে কথা পেষ হচতই বিচেে বফবলপা পহিে পহচে উিল। 
  
–আপনাচক এেি কথা পক িচলচছ আবি আন্দাে কেচত পােবছ। এেি কথা অতযন্ত 
ঈষনাপীব়েত, েতযতা বিনু্দিাত্র পনই। আবি িুবঝ না বিৎবে পকন আিাচক একেি েহয 
কেচত পাচে না। 
  
-এেি কথা েবতয নয আপবন িলচছন? 
  
–এচকিাচেই না। আবি রুবড োেনচক আচগ কখনও পেবখবন। তাছা়ো পযবেন েকাচল পে 
আচে, আবি িাব়েে কাছাকাবছও বছলাি না। এখাচন কাে কেবছলাি। 
  
ক্রযাডক োন্তস্বচে বেচজ্ঞে কেচলন, পকানবেন েকাচল? 
  
েিাি বেচত বগচয ইনেচপটচেে পোচখে বেচক তাকাল বফবলপা। একটু থিচক পগল। 
পচে িলল, প্রবতবেন েকাচল। এখান পথচক একটাে আচগ পকাথাও যাই না। বিৎবে বক 
িচলচছ তা বনচয িাথা  ািাচিন না। েিাই োচন ও বিথযা কথা িচল। 
  
পফোে পচথ ক্রযাডক োচেনন্ট পেোেচক িলচলন, এই েুই তরুণীে কাে কথা পতািাে 
বিশ্বােচযাগয িচল িচন হয? 
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পেোে িলল, েুেচনে কথাই পেস্পেবিচোধী। তচি ওই বিচেেী পিচযটা পয বিথযা কথা 
িচল একথা এখাচন প্রচতযচকই বিশ্বাে কচে। তাছা়ো এটাও পিাঝা যাচে ও বিচেে 
পহিেচক পয পকান কােচণই পহাক বহিংো কচে। 
  
–তুবি িলচত োইচছ, বিচেে পহিেচকই বিশ্বাে কো উবেত? 
  
–আপনাে হযচতা অনয বকছু িািনা থাকচত পাচে, েযে। 
  
ক্রযাডচকে অিেয পতিন বকছু িািনা বছল না। পেবেন োিাে হাউচে রুবড োচেনে েচি 
বিচেে পহিচেে আচেৌ োক্ষ্াৎ  চটবছল বকনা তা বতবন িুঝচত পােবছচলন না। 
  
তচি এটুকু পবেষ্কাে িুঝচত পপচেচছন, বতবন যখন োিাে হাউে কথাটা িচল উচিবছচলন, 
তাে গলাে স্বে পকাঁচপ বগচযবছল। বতবন তাে বেচক তাবকচয বছচলন পকিন অদু্ভত 
েৃবষ্টচত। 
  
ক্রযাডক বস্থে কেচলন, এই েুই তরুণীে িযাপাচেই বতবন পখালা িন োখচিন। 
  
. 
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 বিে িােপল বিকাচেচেে িাগাচন একটা পডক পেযাচে িচে উল িুনবছচলন। েমূ্পণন 
একা। তাচক ওিাচি পেচখ ক্রযাডক েোগ হচলন। িলচলন, আপনাে এখাচন আো 
উবেত হযবন বিে িােপল। 
  
িুখ তুচল তাকাচলন বতবন। িলচলন, আপবন বক িলচত োইচছন আবি োবন। আপবন 
অতযন্ত বিচিেক। হাচিে িািা আিাচেে পেন্ট পিেী বগেনাে িাইকাে বছচলন। তাে িা 
আিাে িহু বেচনে িনু্ধ্। তাই পিচডনহযাি এচল আিাচক এখাচন কবেন কাবটচয পযচত 
হয। 
  
-পেটা িাল িযাপাে, িলচলন ক্রযাডক, বকন্তু আপবন িাইচেে বেচক পোখ কান না বেচয 
পাচেন না, পেটাই েঙ্কাে কােণ। 
  
প্রতুযিচে োিানয হােচলন বিে িােপল। 
  
 এেপে ক্রযাডক ে  যাণ্ডাল পগাচযডলাে আে বপপ ও এিাে কথা োনাচলন বিে 
িােপলচক। 
  
পাঁবেে িছে আচগে কথা, বিে ব্ল্যাকলক তাচেে পেষ কচি পেচখবছচলন, এখন তাচেে 
পকিন হচযচছ পেখচত বকছুই োনাে উপাে পনই। তাছা়ো পকিল েুচটা ডাক নাি–
ইউচোচপে পকাথায তাচেে পাওযা যাচি? তচি অিেয এিন হওযাও েম্ভি তাো এই 
বেবপিং পেগহচনই েচযচছ। 
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বস্থে হচয েি শুনচলন বিে িােপল। পচে োন্তস্বচে িলচলন, আপনাে হচয আবি বক 
এচেে খুাঁচে িাে কেচত পাবে? 
  
–বকন্তু, বিে িােপল 
  
–আপনাে িাবিত হিাে পকান কােণ পনই। খুিই েহে কাে। আবি পতা আে েেকােী 
পলাক নই, কাচেই আিাে কাে কাচোে নেচেই আেচি না। পকাথাও পকান পগালিাল 
থাকচল, কারুে েতকন হিাে িত কােণও থাকচি না। 
  
-আবি স্কটলযাণ্ড যাে। ওখাচনই আগািী েবব্বে  ণ্টাে িচধয আবি ওচেে েম্পচকন 
োনচত পােি। বিচেে পগাচযডলাে বনিয বপপ আে এিাে েম্পচকন অচনক বকছু িলচত 
পােচিন। 
  
–পেটা আেও িাল কাে, িলচলন বিে িােপল, বিে ব্ল্যাকলকচক আোকবে আপবন 
েতকন কচে বেচযচছন? 
  
-হযাাঁ, তাাঁচক পবেষ্কাে িাচিই েি িুবঝচয বেচযবছ। আে আিাচেে একেন পলাকচকও 
পেচখ যাি েি বেচক নেে োখাে েনয। 
  
একটু পথচি আিাে িলচলন, আে আপনাচকও েতকন কচে বেচয যাবে। 
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–আপবন বনবিত থাকুন ইনেচপটে, িলচলন বিে িােপল, বনচেচক আবি িালই 
োিলাচত পােি। 
  
. 
  
০৭. 
  
 পেবেন বিচেে হােেন বিে িােপলচক বনচয বলটল পযাডকচে এচলন ো পখচত। বিে 
িােপল এই প্রথি বিে পলবটবেযা ব্ল্যাকলকচক পেখচলন। 
  
বিে ব্ল্যাকলক একটু আনিনাই বছচলন। োোক্ষ্ণ পোচেে িযাপােটাই তাে িচন  ুেপাক 
খাবেল। কথা প্রেচি তা প্রকােও কেচলন বতবন। 
  
–পোখ আে হুক এ েুচযে কাচছ পোচেো েব্দ, বিে িােপল িলচলন, েেোে বেকলটা 
বিক িাচি পেচিন পকিল। 
  
–বকন্তু আিাে এখাচন পকন পোে আেচি, েুবে কেিাে িত পতা বকছু পনই। 
  
-হাি আিাচক েিই িচলচছ, এখাচন ডাকাবতে িযাপােটা খুিই িযানক বছল। িলচলন 
বিে িােপল। 
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উিঃ, আিো েকচলই খুি িয পপচযবছলাি। এিন অবিজ্ঞতা আচগ কাচো হযবন। 
  
–ঈশ্বেচক ধনযিাে পয পলাকটা িযথন হয। পে বনচেচকও গুবল কচে। বকন্তু পে ঢুচকবছল 
বক িাচি? 
  
েেোগুচলা বনিযই আিো পে িাচি িন্ধ্ কবেবন। িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–ওচহা, পলবট, িচল উিচলন বিে িানাে, পতািাচক িলা হযবন, ইনেচপটে আে েকাচল 
এক অদু্ভত কাণ্ড কচেচছন। 
  
উবন বদ্বতীয েেোটা পখালাে কথা িলবছচলন। িললাি, ওটা কখচনা পিালা হয না, িন্ধ্ 
আচছ। বতবন োবি খুাঁচে বনচয েেোটা খুচলবছচলন। আে িলচলন, েেোে কিোয পতল 
পেওযা হচযচছ। উবন একথা পকন িলচলন িুঝচত পােবছ না। 
  
বিে ব্ল্যাকলক তাে িান্ধ্িীচক থািচত ইবিত কেবছচলন। পেটা পেবেচত িুঝচত পপচে 
বিে িানাে বিবিত িাচি পথচি পগচলন। 
  
িযাপােটা োিাল পেিাে েনয বিে ব্ল্যাকলক িলচলন, উবন যখন পেীক্ষ্া কেবছচলন, 
তখন তুবি িুবঝ পেখাচন বছচল। ইনেচপটে ক্রযাডক োন না, এটা বনচয আচলােনা হয। 
িুঝচত পােচছন পতা বিচেে হােেন? 
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–বনিযই, না, না, আিো পকান কথা প্রকাে কেি না, বক িল পেন িাবে? 
  
–বেবপিং পেগহচননে িত পছাট োযগায পকান পগাপনীযতা েক্ষ্া কোও কবিন। িলচলন 
বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–বিকই িচলচছন, িলচলন বিে িােপল, িাব়েে োকেিাকেোই িাইচে কথা ছব়েচয 
পি়োয। 
  
–িযাপােটা আবি এিাচে িুঝলাি, হাি িচল উিচলন, ওই েেোটা পখালা েম্ভি হচল 
বনিয পকউ অন্ধ্কাচে েুবপোচে ঢুচক বছনতাই কেচত পােত। িন্ধ্ বছল িচল হযবন। 
েযযাল স্পা পহাচটচলে পেই পলাকটাে কথা আবিও শুচনবছ। 
  
– টনাটা তাহচল এই  চেই  চটবছল, িলচলন বিে িােপল, বক  চটবছল পেবেন? খুিই 
আগ্রহ হচে োনচত। 
  
েচি েচিই বিে িানাে আে হাি একই েচি নানা পগালচিচল িণননা বেচয পগচলন। েু-
এক পক্ষ্চত্র তাচেে িুল েিংচোধনও কচে বেচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
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েকচলে কথািাতনাে িচধয পযাবিক এচেও পযাগ বেল। পে িযাপােটা পবেষ্কােিাচি িুবঝচয 
পেিাে েনয তাে পলবট িােীচক বখলাচনে কাচছ পকাচণে বেচক োাঁ়ে কবেচয বনচে রুবড 
োচেনে অবিনয কচে পেখাল। পেযাচলে গাচয িুচলচটে গতনগুচলাও পেখাচনা হল। 
  
-ওহ, পনহাৎ িাগয আপনাচক িাাঁবেচয বেচযচছ বিে ব্ল্যাকলক। শ্বােরুদ্ধ স্বচে িলচলন বিে 
িােপল। 
  
–অবতবথচেে েনয আবি েচি বেগাচেচটে িােটা বনচত যাবেলাি। 
  
 পটবিচলে ওপচে রুচপাে িােটা পেবখচয িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
-ধূিপাচনে েিয পলাকেন িড্ড পিচখযাবল হচয পচ়ে, পেটাই িাোত্মক িযাপাে। পেখুন, 
এত েুন্দে পটবিলটাচত বক বিশ্রী োগ পচ়েচছ। এ িেোে কো যায না। িলচলন বিে 
িােপল। 
  
আিাে িাল লাগা বেবনে েু-পাাঁেটাই  চে আচছ–এেচিে েচি কত িৃবত েব়েত। 
  
–ওহ, িৃবতে অযালিাি। িৃবত েততই েুচখে।  চেে আেিাচিে িত ফচটাগ্রাচফে 
িযাপােও তাই। আেকাল ওেি আে পেখচত পাই না পলাচকে  চে। আিাে িাইচপা 
িাইবঝচেে পযনন্ত, এচকিাচে িাচ্চা িযচেে ছবি পেচখ বেচযবছ। 
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-ওহ, ছবিে কথায িচন পচ়ে পগল, আিাে বতন িছে িযচেে একটা বিবেবে ছবি 
পতািাে কাচছ আচছ পেন িােী। হাি িলল। 
  
পযাবিকচক উচেেয কচে বিে িােপল িলচলন, আিাে িচন হয আপনাে িােীে কাচছ 
আপনাচেেও অচনক ছবি আচছ। 
  
পযাবিক তাকাল বিে ব্ল্যাকলচকে বেচক। িলল, আিো অচনক েূে েম্পচকনে। 
  
–পতাে িাচ্চা িযচেে একটা ছবি এবলনে িচন হয আিাচক পাবিচযবছল। বিে ব্ল্যাকক 
িলচলন, তচি পেটা আে পনই, এখন খুিই খাোপ লাগচছ। ও বেবি না বলখচল পতা 
পতাচেে কথাও োনচত পােতাি না। 
  
-আেকাল পাবেিাবেক িন্ধ্ন ক্রিেই পকিন বেবথল হচয আেচছ। আচগকাে বেচনে িত 
পাবেিাবেক পিলাচিোও আে পনই। িলচলন বিে িােপল। 
  
–পযাট আে েুবলযাে িাচক পেষ পেচখবছলাি বত্রে িছে আচগ একটা বিচযে েিয। ও 
খুি েুন্দেী বছল। িলচলন বিে ব্ল্যাকক। 
  
–পেবেন, পলবট িােী িচন আচছ, পতািাে একটা পুেচনা অযালিাি পেখবছলাি। পকিল 
টুবপ আে টুবপ। িলল েুবলযা। 
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বিে ব্ল্যাকলক আতুে েৃবষ্টচত তাে বেচক তাবকচয েী নশ্বাে পফলচলন। 
  
. 
  
বফচে আোে িুচখ হাি িলল, পেন িােী, ওটা তুবি ইচে কচেই কচেবছচল, তাই না? 
ওই ফচটাগ্রাচফে কথাটা। 
  
-হযাাঁ। পিাঝা পগল বিে ব্ল্যাকলক তাে েুই তরুণ পিানচপা পিানবঝচক আচগ বেনচতন না, 
পেচখনবন কথাটা ইনেচপটে ক্রযাডকচক োনাচত হচি। 
  
. 
  
বলটল পযাডকচেে িাব়েটা আে োচেনন্ট পেোচেে এবিযাচে েচল এচেবছল। তাে ওপে 
িাব়ে োিলাচনাে োবযত্ব োবপচয েকাচলই বিে ব্ল্যাকলক বিে িানােচক বনচয গ্রাচি েচল 
পগচছন। 
  
বিৎবেে আে োপ্তাবহক ছুবটে বেন। পেও এগাচোটা নাগাে িাচে পেচপ পিচডনহযাি 
ওচযলচে েচল পগল। 
  
পেোে এই েুচযাচগে অচপক্ষ্াচতই বছচলন। দ্রুত কাচে পনচি প়েচলন। 
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পতল লাগাচনা েেোটা আিাে পেখচলন। পযই পতল লাবগচয থাকুক, এই পচথই পে 
আচলা বনচি যািাে পে েুবপেুবপ ড্রইিংরুি পথচক পিবেচয বগচযবছল। বিৎবে ছা়ো এ 
েেো আে কাচো িযিহাে কোে েেকাে হওযাে কথা নয। 
  
প়েেীচেে িচধয কাচো পচক্ষ্ িাব়েে পলাচকে অলচক্ষ্য েেোয পতল পেওযা েম্ভি নয। 
িাব়েচত যাো আচছ–পযাবিক, েুবলযা, বফবলবপযা পহিে আে পডাো িানাে এচেে িচধযই 
কাচোে কাে। 
  
িাব়েটা আাঁবতপাবত কচে খুাঁচে পেখচলন পেোে। বকন্তু পকাথাও পকান পগাপনীযতা তাে 
নেচে প়েল না। 
  
বফবলবপযা পহিচেে  চে পকিল পাওযা পগল পছাট একটা পছচলে ছবি, বকছু োধােণ 
বেবি। েবক্ষ্ণ ফ্রাচন্স পতালা বকছু ছবি বছল েুবলযাে  চে। পযাবিচকে  চেও বছল কচযকটা 
ছবি–তাে পনৌিাবহনীচত কাে কেিাে েিচযে। 
  
বিে পডাো িানাচেে  চে বছল তাে িযবিগত োধােণ বকছু বেবনে। 
  
এিন েিয বনচেে বোঁব়েচত েব্দ হল। পকউ উচি আেচছ েম্ভিত পেোে বোঁব়ে পিচয 
দ্রুত ওপচে উচি বগচয বনচে তাকাচলন। 
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পেখা পগল বিচেে পোচযচটনহযাি হল  চে ঢুচক আিাে পিবেচয এচলন। ড্রইিংরুচিে 
বেচক তাকাচলন। 
  
পেোে এিাচে একটু েব্দ কচে এবগচয এচলন।-ওহ, বিচেে পোচযচটনহযাি 
  
উিঃ। ি়ে েিচক বগচযবছলাি। িলচলন বিচেে পোচযচটনহযাি, িািলাি আিাে পোে এল 
িুবঝ। 
  
পেোে বনচে পনচি এচলন। 
  
-আবি বিে ব্ল্যাকলচকে েনয বকছু নােপাবত এচনবছলাি, ড্রইিংরুচিে পটবিচল পেচখবছ। 
পেোচেে পকৌতূহলী েৃবষ্ট লক্ষ্য কচে বতবন আিাে িলচলন, আবি ওই পাচেে েেো বেচয 
ঢুচকবছ। এখাচন আিো েিাই েকচলে িাব়েচত ঢুবক োচেনন্ট। এই েেো পকউ অন্ধ্কাে 
হিাে আচগ িন্ধ্ কবে না। 
  
বিচেে পোচযচটনহযাি এে পে েচল পগচলন। বকন্তু োচেনন্ট পেোচেে েি বকছু 
তালচগাল পাবকচয পগল। 
  
বতবন পিচিবছচলন, িাব়েে পলাক ছা়ো েেোয অনয কাচো পতল লাগাচনা েম্ভি নয। 
বকন্তু এখন িুঝচত পােচলন, িাব়েচত যখন পকউ থাচক না পে েিয পয পকউই এ 
কােটা কেচত পাচে। 
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কচননল ইস্টােব্রুচকে িাব়েচত হুলুসু্থলু পিাঁচধ পগল। বতবন বেৎকাে কচে ডাকচলন, লো–
বক িলছ ডাবলনিং। বিচেে ইটােব্রুক এবগচয এচলন। 
  
-আিাে বেিলিােটা পতািাচক পেবখচযবছলাি িচন আচছ? 
  
–বিবেবে পেই কাচলা বেবনেটা–হযাাঁ, পেবখচযবছচল, বক হচযচছ? 
  
–ড্রযাচে োখা বছল, পেচখবছচল পতা? 
  
–হযাাঁ তাইচতা। 
  
–বকন্তু পেটা পাওযা যাচে না। তুবি পকাথাও েবেচয োখবন পতা? 
  
–ওহ না–না, ওই োিং াবতক বেবনচে হাত বেচত আিাে িয কচে। 
  
–ওই িুব়ে–বক পযন নাি, পে বকছু কচেবন পতা? 
  
–বিচেে িাট? না, না, ও ধেচি পকন? 
  
–তাহচল,…পতািাচক কচি পেবখচযবছলাি িলচতা? িচন আচছ? 
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আচগে েপ্তাচহই পতা, ড্রযাে খুচলবছচল তখন পেবখচয িচলবছচলন হুনচেে বেবনে।–হযাাঁ 
হযাাঁ–বিক একেপ্তাহ আচগ। তাবেখটা িচন পনই? 
  
-তাবেখ–আিো ছবি পেখচত যাবেলাি–পেচষ যাওযা হল না-হা েবনিাচেই পতা-৩০ 
তাবেচখ। িাল িাচি িচন পচ়েচছ এিাচে, বিে ব্ল্যাকলচকে িাব়েে পেই ডাকাবতে 
 টনাে বিক পচেে বেন। আচগে বেচনে গুবল োলাচনাে কথায বেিলিাচেে কথা িচন 
প়েল। 
  
-আহ, িাাঁো পগল। কচননল ব্রুক িলচলন। 
  
–ওকথা পকন িলছ আবন্ট? 
  
-িুঝচত পােছ না, ওই  টনাে আচগ যবে বেিলিােটা হাোত তাহচল ওই েুইে পছাকো 
হাবতচযচছ িচলই িচন হত। 
  
–বকন্তু পে পতািাে বেিলিাচেে কথা োনল বক কচে? 
  
–ওেি পলাক েি খিে োচখ। আেচল ওটাে েনয পকান লাইচেন্স বনইবন। যুদ্ধ পেষ 
হচল িৃবত বহচেচি পেচখ বেচযবছ। 
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–তাই িচলা। 
  
–বকন্তু বেবনেটা পগল পকাথায িলচতা? 
  
-তাহচল বিচেে িাটচক একিাে বেচজ্ঞে কচে পেখি। ওই ডাকাবতে  টনাে পে হযচতা 
পিচিচছন িাব়েচত একটা বেিলিাে োখা উবেত 
  
–তাচক বেচজ্ঞে কচে কাে পনই, তাে িচন লাগচি। অত ি়ে িাব়েচত থাচকন— 
  
িচল অনয কাচে িন বেচলন কচননল ইস্টােব্রুক। 
  
. 
  
০৮. 
  
 বিকাচেচেে পগট পথচক পিবেচয বিে িােপল গবল ধচে ি়ে োোে বেচক এবগচয 
েলচলন। তাে হাচত পেিাচেণ্ড েুবলযান হােিচনে েি পিচতে ছব়ে। 
  
েীচতে েকাচলে িাণ্ডা পিকাচত অচনচকই বু্ল্িাডন কাচফচত এচে কবফে কাপ বনচয 
িচেচছন বিে িােপলও পেখাচন এচে ঢুকচলন। 
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একটা পটবিচল িেচত পযচতই বিে পডাো িানাচেে কণ্ঠস্বে তাে কাচন এচলা। 
  
েুপ্রিাত বিে িােপল। েচল আেুন এপাচে, একাই আবছ। 
  
–ধনযিাে। 
  
বিে িােপল এবগচয বগচয িুচখািুবখ পেযাচে িেচলন। 
  
েুই িৃদ্ধাে িচধয এে পে বকছুক্ষ্ণ পয েি কথািাতনা হল তাে বিষয বছল পগাঁচট িাত, 
বনউোইবটে ইতযাবে। 
  
কাচফে একটা পিচয তাচেে কবফ আে পকক পবেচিেন কচে পগল। 
  
এখানকাে পকক খুি িাল হয। িলচলন বিে িানাে। 
  
–পেবেন আপনাচেে িাব়ে পথচক পিবেচয আোে েিয িাগাচন কাে কেবছল পয পিচযবট-
িাবে বিবষ্ট পেখচত, বক পযন নাি 
  
-হযাাঁ, বফবলপা পহিে–িাল পিচয, আিাচেে িাব়েচতই থাচক। 
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-এক কচননল পহিেচক আবি োনতাি, িােতীয পেনািাবহনীচত কাে কেচতন, ওেই 
িািা হযচতা। 
  
পিচযবট হল বিচেে পহিে, বিধিা। ওে স্বািী ইতাবলযন, পকাথায িাো যায, আপনাে 
কচননল পহিে তাে িািা হচত পাচেন। 
  
–ওই পিচযবটে িচন হয পোিান্স গচ়ে উচিচছ ওই লম্বা পেহাোে তরুণবটে েচি 
  
–কাে কথা িলচছন! 
  
েেিাপো তরুণবটে কথা িলবছ। 
  
-ওহ িুচঝবছ, এডিণ্ড পোচযচটনহযাি। আচে, ওপাচে পকাচণে বেচক ওে িা েচযচছ–
বিচেে পোচযচটনহযাি। বফবলপাচক ও িালিাচে িলচছন? 
  
কবফে কাচপ েুিুক বেচত বেচত িাথা না়েচলন বিে িােপল। 
  
–আপবন বিে ব্ল্যাকলচকে সু্কলেীিচনে িনু্ধ্ শুচন আিাে খুি িাল পলচগবছল। এিন পকউ 
কাচছ থাকচল পফচল আো েীিচনে িধুে পছাওযা পাওযা যায। 
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–ওে তুলনা হয না, েী নশ্বাে পফলচলন বিে িানাে, বিে ব্ল্যাকলচকে িত এিন 
িনু্ধ্িৎেল খুি কি পলাকই হয। এিন েুন্দে পিচয েীিনচক এত িালচিচেচছ, বকন্তু 
েিই পকিন েুিঃখিয 
  
–েবতযই েীিন ি়ে েুিঃচখে। েহানুিূবতে েুচে িলচল বিে িােপল। 
  
–েুিঃচখে আ াত েহয কোে েবি ওে অপবেেীি। তাে েীিচন িাল বকছু এচল পে 
তােই পযাগয। 
  
বিে ব্ল্যাকলচকে িবিষযচতে প্রােুচযনে কথা পিচিই পয বিে িানাে কথাটা িলচছন িুঝচত 
পােচলন বিে িােপল। 
  
-হযাাঁ অথন িানুচষে েীিনচক েহে কচে পতাচল। িলচলন বিে িােপল। 
  
বিে িানাে পকিন অনযিনস্ক হচয পচ়েবছচলন। অতীচতে পফচল আো বেনগুবলচত িুবঝ 
বফচে বগচযবছল তাে িন। 
  
পকিন গিীে স্বচে িলচলন, বিনচেস্টাে হােপাতাচলে োহাচযযে একটা খিে পিবেচযবছল 
কাগচে। তাচত পলবটে নাি পেচখবছলাি। ও বছল বিোট ধনী পগাচযডলাচেে পেচক্রটাবে। 
পেখচত পতিন বকছু বছল না। বকন্তু োনতাি খুি েৃঢ় েবেচত্রে পিচয বছল িািলাি, 
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আিাে কথা হযচতা িচন আচছ তাহচল ওে কাচছ োহাযয োওযা পযচত পাচে। েিাে 
কাচছ পতা তা োওযা যায না। তাছা়ো সু্কচলে িনু্ধ্চেে পক আে অত িচন োচখ 
  
বিে পডাো িানাচেে কণ্ঠস্বে িােী হচয এচেবছল। পোচখ অশ্রু টলিল কেচছ। 
  
–বেবি বলখলাি। আিযন, পলবট এচে আিাচক বনচয পগল। িলল িাব়ে ে বনচয িযবতিযে, 
োহাযয কোে েনয ওে একেন েেকাে। কী েযাদ্রন িন, আে েহানুিূবত। পুেচনা 
বেচনে কথা বকছুই িুচল যাযবন। 
  
এই পয এখন…িাচঝ িাচঝ পকিন েি পগালিাল কচে পফবল…েিবকছু আচগে িত িচন 
োখচত পাবে না। বকন্তু তধযন েক্ষ্া কচে ও েি েহয কচে। িাি কচে পযন েবতযই আবি 
ওচক োহাযয কেবছ। এছা়ো েবতযকাে েযা আে বক হচত পাচে। 
  
-হযাাঁ, তাই পতা। োন্ত স্বচে িলচলন বিে িােপল। 
  
বলটল পযাডকে আোে পে খুি বেন্তা হত, ব্ল্যাকলচকে বকছু হচল আিাে বক হচি। এক 
অদু্ভত িািনা। 
  
পলবট পিাধ হয িুঝচত পপচেবছল, তাই একবেন আিাচক পডচক িলল, আিাে েনয বকছু 
িাচোহাোে িযিস্থা কচে পেচখচছ। পেই েচি িাব়েে আেিািপত্রগুচলাও আিােই 
থাকচি। 
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হিাৎ েুপ কচে যান বিে পডাো িানাে। পচে িচলন, পলবটে েনয ি়ে কষ্ট হয আিাে। 
েুবনযাটাচক একেি োচন না ও। ি়ে পিবেেকি বিশ্বাে কচে পফচল েিাইচক। এই 
েুচযাগ বনচয পকউ পকউ ওে ওপে োপ েৃবষ্ট কচে। স্বেল হওযায, ও িানুচষে পিতেটা 
বনচয, অত পিবে িাথা  ািায না। 
  
একটু পথচি আিাে বতবন িলচলন, ওই পযাবিক, পযোে টানাটাবন িচল অন্তত েুিাে এে 
কাছ পথচক টাকা বনচযচছ। 
  
কথা পেষ কচেই বিে িানাে োিচন ঝুাঁচক িেচলন। িলচলন, কাউচক িলচিন না, 
একটা কথা আপনাচক িলবছ, পেবেচনে ওই েহেযিয  টনাটাে েচি আিাে িচন হয 
পযাবিক েব়েত। ও বকিংিা েুবলযা েুইে পলাকটাচক বেনত। এেি কথা পলবটচক িলচত 
োহে পাইবন আবি। 
  
পিবে অদু্ভত লাচগ বক োচনন, ওো তােই পিানচপা-পিানবঝ। পলাকটা পয বনচেচক গুবল 
কচেচছ, আিাে িচন হয পযাবিকই িতলিটা তাচক বেচযবছল। 
  
েি িযাপােটা যখন িাবি, আিাে পকিন তালচগাল পাবকচয যায। েেোটা বনচযই এখন 
পচ়েচছ েিাই। আবিও পিচিবছ। ইনেচপটে পতা িলচলন েেোয নাবক পতল পেওযা 
হচযচছ। আবি পেচখবছলাি–পেবেন পযাবিকচক পঝাচপে িচধয পেচখবছলাি। হাচত একটা 
কাপ আে পালক বছল, কাপটা পতল িাখাে। োাঁব়েচয বকছু কেবছল। আিাচক পেখচত 
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পপচযই অপোধীে িত িুখ কচে েিচক উচি িচল উচিবছল, ওটা বক পেখবছল। আবি 
ওে বিথযাকথা ধেচত পপচেবছলাি পঝাচপে িচধয কাপটা যাচি বক কচে? 
  
আে একবেন েুবলযাে েচি ওচক ঝগ়ো কেচত শুচনবছলাি। বক েি কাচলািাোবেচত 
না বকচেে েচি েব়েত না থাকাে েনয েুবলযাচক োোবেল। োচনন, আিাে ধােণা, 
পযাবিকই ড্রইিংরুচিে লযাম্পটা বনচয বকছু কেবছল যাে েনয আচলা বনচি যায। 
  
বিক এিবন েিচযই েেো খুচল বু্ল্িাচডন ঢুকচলন হাি হােিন। পটবিচল ওচেে পেখচত 
পপচযই পোল্লাচে এবগচয এচলন। 
  
-হযাচল্লা, কবফ বক েিই পেষ কচে পফচলছ? 
  
–এচো, এককাপ নাও। খুবে হচয িলচলন বিে িােপল। 
  
-আপনাো িেুন। আিাচক একিাে পকবিচস্টে পোকাচন পযচত হচি কটা অযােবপবেচনে 
েনয। 
  
বিোয োবনচয েচল পগচলন বিে পডাো িানাে। 
  
-পতািাচেে বক বনচয আচলােনা হবেল? বেচজ্ঞে কেচলন হাি। 
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–পেবেচনে পেই  টনাে কথাই হবেল–অচনচকই পতা েচযচছ েচন্দহ কোে িতন 
িলচলন বিে িােপল। 
  
–েচন্দহ কোে িত? হাচত গুচণ িলা যায, পোন, এই পিাে িানাে, পযাবিক বেিন্স, 
বিচেে পোচযচটনহযাি আে এডিণ্ড আে বফবলবপযা পহিে, কচননল আে ইস্টােব্রুক। 
এছা়ো আিাচকও ইচে কেচল এচেে িচধয পফলচত পাে। 
  
একটু পথচি হাি পফে িলচলন, তচি তুবি বিকই িচলবছচল, বিচেে ইস্টােব্রুচকে বিে 
ব্ল্যাকলকচক খুন কোে কােণ আচছ িচন হয না। 
  
-তা হচত পাচে না। পকান কােণ পনই। 
  
–খুনটা পক কচেচছ, তুবি িুঝচত পপচেছ, পেন িাবে? 
  
অনযিনস্কিাচি বিে িােপল িলচলন, বকছুই োবন না…েিয ি়ে কি…খুিই কি… । 
  
কি িাচন? 
  
 –পেই িৃদ্ধা িবহলা, বযবন স্কটলযাচণ্ড আচছন পয পকান েিয িাো পযচত পাচেন। 
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-তুবি তাহচল, অিাক হচয িলল হাি, বিশ্বাে কে বপপ আে এিা িচল েবতযই পকউ 
আচছ? ওোই তাহচল িলছ কােটা কচেবছল? 
  
কচেবছল, আিােও পেষ্টা কেচত পাচে। কাউচক খুন কোে পেষ্টা কচে পকউ িযথন হচল 
পে িচে থাচক না আিােও পেষ্টা কচে। বিচেষ কচে যবে িুঝচত পাচে, পকউ েচন্দহ 
কচেবন। িলচলন বিে িােপল। 
  
একটু বক বেন্তা কেল হাি। পচে বিে িােপচলে িুচখে বেচক তাবকচয িলচলন, যবে 
বপপ আে এিােই এই কাে হয, তাহচল েুেন আচছ যাচেে েচন্দহ কো পযচত পাচে। 
ওচেে কথা পিচিছ–পযাবিক আে েুবলযা। এোও েুই িাইচিান, িযেটাও প্রায একই। 
  
-না হাি, হােচলন বিে িােপল, বহচেি অত েহচে বিলচি না। নানান ফযাকো েচযচছ। 
তাছা়ো েোেবে টাকা পািাে িাবলক না হচলও তাচেে িাও আচছন। বত্রে িছে আচগ 
বিে ব্ল্যাকলক তাচক পেচখচছন, এখন পেখচলও তাচক বেনচিন বকনা েচন্দহ। আে পেই 
খাোপ পলাকবট বপপ-এিাে িািাও েচযচছন।উবন পতা বিচেেী। 
  
-তাচত বক, পেই অযািংচলা ইবণ্ডযান কচননচলে িূবিকায তাে অবিনয কেচত অেুবিধা 
পকাথায? 
  
-তুবি তাহচল এবেক পথচকই এখন িািছ? 
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–পযখাচন অচনক টাকাে প্রশ্ন েব়েত পেখাচন অচনক অিাবিত কাণ্ডই  টচত পাচে। 
টাকাে েনয িানুষ বক না কেচত পাচে। 
  
-হযাাঁ, বিকই িচলছ। আবিও তাই িাবি। বকন্তু এো পেষ পযনন্ত আচেৌ লািিান হয বকনা 
েচন্দহ। 
  
-পেটা িুঝিাে িত অিস্থা তাচেে থাচক না। হাি িলচলন, বকন্তু টাকাওযালা িানুচষে 
কত বক কাে কোে েুচযাগ থাচক। আিাে পতা নানা পবেকল্পনা িাথায আচে–অেহায 
স্ত্রীচলাকচেে েনয িৃদ্ধািাে, অনাথ বেশুচেে েনয আশ্রি… 
  
বিে িােপল হাচিে বেচক তাবকচয হােচলন। পকান িন্তিয কেচলন না। 
  
–তচি এটা বিক পেন িােী, এেনয আবি কাউচক খুন কেচত পােি না। পকননা ত 
োবন, েিাই পিাঁচেিচতন থাকচত োয–েি প্রাণীই িাাঁেচত োয। আবি পকানও বকছুে েনয 
কাউচক খুন কেি না। 
  
. 
  
০৯. 
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 বিচেে পগাচযডলাে-লণ্ডচনে অবিোত এলাকায তাে েিৎকাে িাব়ে েচযচছ, েবিোেী 
হযাাঁন্সোযাচে, েবক্ষ্ণ ফ্রাচন্সও েচযচছ একটা বিলা। এই িৃদ্ধা, এখন স্কটলযাচণ্ড েযযাোযী 
হচয িৃতুযে বেন গুনচছন। আত্মীয-স্বেচনে েচিও বনিয তাে পযাগাচযাগ পনই। 
  
এেি কথা িািচত িািচতই োতটা পিচন কাবটচয বেচযচছন বডচকটবটি ইনেচপটে 
ক্রযাডক। 
  
হাইলযাণ্ডচেে একটা পছাট পস্টেচন তাে েনয গাব়ে অচপক্ষ্া কেবছল। পেই গাব়েচত 
পেচপ বতবন এচে পপৌঁছচলন ধূেে েচেে পুেচনা আিচলে একটা িাব়েে োিচন। 
  
পেখচল িচন হয বিগত অতীত পযন এখাচন েেীি হচয আচছ। 
  
একেন িযস্ক িাটলাে তাচক অিযথননা োবনচয পিতচে বনচয পগল। এেপে বকছুক্ষ্চণে 
িচধযই োন পেচে পপাোক পাচট বতবন বনচেচক োো কচে বনচলন। বিোট একটা  চে 
তাচক প্রাতোচেে েনয বনচয আো হল। 
  
প্রাতোচেে পে তাে েচি পেখা কেচত এল নাচেনে পপাোক পো েপ্রবতি এক িবহলা। 
বতবন তাে নাি িলচলন বিে িযাকলচযড িচল। 
  
বতবন োনাচলন, পোবগণী ইনেচপটে ক্রযাডচকে েচি োক্ষ্াচতে েনয উৎেুক হচয 
আচছন। 
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ক্রযাডক িলচলন, আপবন বনবিন্ত থাকুন বেস্টাে পকান িাচিই আবি তাে উচিেনাে 
কােণ  টাি না। 
  
-তিুও আপনাচক আিাে োবনচয পেওযা উবেত, বিচেে পগাচযডলােচক পেচখ আপনাে 
েমূ্পণন স্বািাবিক িচলই িচন হচি। বতবন কথাও িলচিন স্বািাবিকিাচিই। কথা িলচত 
িালও িাচেন। তচি হিাৎ কচেই েবি ফুবেচয যাচি; বনেনীি হচয প়েচিন। আপবন পেই 
িুহূচতনই  ে পথচক পিবেচয এচে আিাচক োনাচিন। 
  
এখন োোক্ষ্ণই তাচক িেবফযা বেচয োখা হয। আপনাে আোে েিংিাে পপচযই 
আেচকে বেচনে েনয তাচক পোোচলা উচিেক ওষুধ খাওযাচনা হচযচছ। ওষুচধে বক্রযা 
যতক্ষ্ণ আচছ ততক্ষ্ণ বতবন েেীিই থাকচিন। ওষুচধে বক্রযা পেষ হচয এচলই বনেনীি 
হচয প়েচিন। 
  
–হযাাঁ, আপনাে কথা আবি িুঝচত পােবছ, বেস্টাে। িতনিাচন বিচেে পগাচযডলাচেে স্বাস্থয 
পকিন েলচছ েযা কচে যবে োনান । 
  
-এককথায িলচত পাচেন, বতবন িৃতুযপথযাত্রী। ি়েচোে েপ্তাহ কচযক পিাঁচে থাকচত 
পাচেন। পিাঁচে থাকাে অেিয ইোে িচলই এখচনা বটচক েচযচছন, নইচল অচনক আচগই 
তাে েীিচনে পিযাে পেষ হচয যািাে কথা। অেীি েীিনীেবি। 
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বেস্টাে ক্রযাডকচক একটা  চে বনচয পগচলন। পেখাচন এক েযযায এক িৃদ্ধা িবহলা 
োবযত। ক্রযাডকচক পেচখ িচন হল বিে ব্ল্যাকলচকে পেচয িযে পিে কচযক িছে 
পিবেই হচি। অেুস্থতাে েনয িযে আেও পিবে িচল িচন হয। িুচখ যন্ত্রণাে বেহ্ন 
থাকচলও বিষ্ট িািবট অিবলন েচযচছ। ক্রযাডকচক পেচখ পোচখে তাো উজ্জ্বল হচয উিল 
তাে। 
  
-পকিন আচছ পলবটবেযা ব্ল্যাকলক, শুনলাি, ওই আক্রিচণ খুি পিবে আহত হযবন। 
িযাপােটা খুিই পকৌতূহলেনক। িলচলন বিচেে পগাচযডলাে। 
  
–পেৌিাগযিেত ি়ে আ াত পথচক পিাঁচে পগচছন। এখন িালই আচছন। বতবন আপনাচক 
তাে িালিাো োবনচযচছন। িলচলন ক্রযাডক। 
  
–পেষিাে পেচখবছ, িহুকাল হচয পগল। ি়েবেচন একটা কচে কাচডনে িাধযচিই পকিল 
পযাগাচযাগটা েচযচছ। োলনচটে িৃতুযে পে যখন ইিংলচণ্ড আচে, আবি তাচক এখাচন 
আোে কথা িচলবছলাি। বেেকালই ব্ল্াবকে বিোেিুবদ্ধ প্রখে…আিাচক োবনচযচছ, 
এতিছে পচে িযাপােটা খুি পিেনাোযক হচি। খুি েতযকথা িচলবছল ও। 
  
বনচেে কথা িলাে আচগ ক্রযাডক িৃদ্ধাচক তাে কথা িচল পযচত বেচলন। যবে এে িধয 
বেচয বিিঃ পগাচযডলাে ও বিে ব্ল্যাকলচকে েম্পকনটা উদ্ধাে কো যায। 
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বিচেে পগাচযডলাে িলচত লাগচলন, পুবলচেে পকউ এখাচন ি়ে একটা আচে না। 
টাকাে িযাপােটাই িচন হয আপনাে কাচছ প্রশ্ন হচয পেখা বেচযচছ? আিাে িৃতুযে পচে 
ব্ল্যাবকই েি পাচি, ে  যাণ্ডাল এেকিই িযিস্থা কচে বগচযবছল। আবি পতা বেেকালই 
পোগচিাগা িানুষ। ডািাে পলচগই বছল। তাই আবি ওে পচে পিাঁচে থাকি ে  যাণ্ডাল 
কখনই িাচিবন। ব্ল্যাক পিে েিচপাি পেহাোে বছল, অেুখবিেুচখ কখনও পিাচগবন। 
  
একটু পথচি বতবন আিাে িলচত লাগচলন, বনচেে েনয আবি পকান েুিঃখচিাধ কবেবন। 
আবি ধচেই বনচযবছলাি, পয পকান েিয আিাে আযুে পিযাে ফুবেচয যাচি–স্বািীে 
আচগই আবি বিোয পনি। বকন্তু, পেখচতই পতা পাচেন… 
  
ক্রযাডক এই েুচযাচগ বনচেে কথায এচলন।–আপনাে স্বািী এই েি টাকা বিে 
ব্ল্যাকলকচক 
  
-হযাাঁ, পকন বেচয পগচলন? আপবন পুবলচেে পলাক, বনিযই পিচিচছন, এে িচধয পকান 
পগাপন িালিাোে িযাপাে বছল? আেচল বকন্তু তা নয। ব্ল্যাবক অনয ধাচতে পিচয। 
নােীেুলি েুিনলতা িা অনুিূবত ওে বছল না। এেকি নােীে েচি পকান পুরুচষে 
িালিাোে েম্পকন হওযা অেম্ভি। তাছা়ো পেখচতও েুরূপা বছল না। নােীেীিচনে 
অচনক বকছু পথচকই ও িবিত বছল। 
  
িো বক োচনন, ে  যাণ্ডাল েিেিযই ব্ল্যাবকচক তাে পছাটিাই িচলই িািত। তাে বিোে 
িুবদ্ধে ওপে খুি বনিনে কেত। িহুিাে ব্ল্যাবক তাচক বিপে পথচক িাাঁবেচযচছ। 
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–শুচনবছ একিাে অথন বেচযও োহাযয কচেবছচলন। 
  
–হযাাঁ, তচি পেটা খুিই োধােণ িযাপাে। আেও পিবে বকছু তাে কাছ পথচক ে  যাণ্ডাল 
পপচযচছ। ে  যাণ্ডালচক েিেিয ব্ল্যাবক েবিক পচথ োখত। বনচেও পে কখনও অেৎ 
পচথ হাাঁচটবন। তাে েবেত্র অোধােণ। প্রেিংো না কচে থাকা যায না। 
  
ব্ল্যাবকে েীিচনে শুরুটা বছল খুিই েুিঃখিহ। িািা বছচলন গ্রাচিে োধােণ এক ডািাে। 
ও লণ্ডচন েচল এচেবছল। প়োচোনা কচে োটনােড অযাকাউন্টযান্ট হয। তাে পিান োলনট 
বছল পিু। িৃতুযে পে পিানবট অেহায হচয প়েচল তাচক পেখাচোনা কোে েনযও েচল 
যায। 
  
–পেটা আপনাে স্বািীে িৃতুযে কতবেন আচগ? 
  
–তা িছে কচযক আচগ। ব্ল্যাবক আিাচেে প্রবতষ্ঠাচন থাকাে েিচযই ে  যাণ্ডাল উইল 
কচেবছল। পে উইল আে পাটাযবন। পকাথাও োনধযান কোে কথা িচন কচেবন। 
িচলবছল, আিাচেে আপনাে েন িলচত পতা পকউ পনই। ব্ল্যাবকই এেি পাক, পে 
িুবদ্ধিতী, তাহচল অচনকটাই িা়োচত পােচি। 
  
েি পনিাে েনয একটু থািচলন বিচেে পগাচযডলাে। তােপে িলচলন, ঝুাঁবক পনযাে 
িযাপােটা ে  যাণ্ডাচলে কাচছ বছল পনোে িত। ব্ল্যাবকে িনটাও বছল তােই িত। আে 
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এই পুরুষেুলি িযাপােগুচলা কেচত বগচয িালিাো েিংোে েন্তান েীিচনে এই 
িাধুচযনে স্বাে পথচক িবিত হচযচছ। 
  
কথা পেষ কচে আচিেিাখা েৃবষ্টচত বতবন ক্রযাডচকে বেচক তাকাচলন। আত্মিগ্নিাচি 
িলচলন, আে আবি আেি পিু, বকন্তু একবেন েীিচনে েিবকছুই পপচযবছলাি। যাচক 
িালিােতাি তাচকই বিচয কচেবছলাি। েন্তানও পকাচল পপচযবছলাি েুচটা িছচেে েনয। 
আবি েকচলে িালিাোও পপচযবছ–আবি িাগযিতী। 
  
ক্রযাডক তাে প্রশ্নবট আিাে বিচেে পগাচযডলােচক ধবেচয পেিাে পেষ্টা কেচলন। 
  
–আপনাে স্বািী তাে েি অথন বিে ব্ল্যাকলকচক বেচয পগচছন। বকন্তু, তাে পতা বনচেে 
এক পিান বছল? 
  
–হযাাঁ। আপবন পোবনযাে কথা িলচছন, বকন্তু িহু িছে আচগই েুই িাই পিাচন ঝগ়ো 
হচয আলাো হচয বগচযবছল। 
  
–পিাধহয বতবন পিাচনে বিচযটা পিচন পননবন? 
  
-বিক িচলচছন। পোবনযাে স্বািীে নাি বেবিবি স্টযািচফােবডে। বকন্তু ে  যাণ্ডাল তাচক 
একেি েহয কেত না। িলত পে েি, প্রতােক। বকন্তু পোবনযা তাচকই িালচিচেবছল 
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আে বিচয কেচি িচল িনবস্থে কচে পফচলবছল। পোবনযাে তখন পাঁবেে িছে িযে। 
বনচেে িাল িন্দ পিাধ তাে িালই েচন্মবছল। 
  
আবিও বিশ্বাে কেতাি পলাকটা িাল বছল না। শুচনবছ তাে পুবলচেে খাতায নািও বছল। 
ে  যাণ্ডাল িািত তাে নািও আেল বছল না। বকন্তু পে পিচযচেে কাচছ বছল োরুণ 
আকষনণীয। আে পোবনযাচকও খুি িালিােত। তাই আবি িলতাি, পে যাচক 
িালচিচেচছ পকন তাচক বিচয কেচি না। পে খুি েুন্দেী বছল। তাে প্রেুে অথনও বছল। 
তাচেে েুখী না হিাে পকান কােণ বছল না। 
  
-িাইচিাচনে ঝগ়ো পকানবেনই পিচটবন? 
  
–না। তাচেে আে পকানবেন িবনিনা হযবন। বিচযে পেই িাইচযে েচি েি েম্পকন 
বিবটচয বেচয পোবনযা েচল বগচযবছল। 
  
আিাচো িাে পচে িুোচপস্ট পথচক তাে একটা বেবি পাই। ও বলচখবছল, ে  যাণ্ডালচক 
োনাচত পয পে খুি েুখী আে েচিিাত্র তাে যিে েন্তান হচযচছ। তাে বেবিচত পকান 
বিকানা বছল না। 
  
–পোবনযা আপনাচক তাে েন্তানচেে নাি োবনচযবছচলন? 
  
–হযাাঁ, বপপ আে এিা। 
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–তােপে? 
  
 –ও বেবিচত োবনচযবছল স্বািীে েচি আচিবেকায েচল যাচে। ে  যাণ্ডালচক 
োবনচযবছলাি। ও িচলবছল ওই পলাকটাচক বিচয কোে েনয পোবনযাচক একবেন 
অনুতাপ কেচত হচি। িযে। তােপে ওই পচিনে ওখাচনই ইবত পচ়েবছল। ওচেে আে 
পকান খিে পাইবন। 
  
পচে একেিয উইচলে প্রেি তুচল আবিই ে  যাণ্ডালচক িচলবছলাি, িানুচষে েীিচনে 
কথা বকছুই িলা যায না। েু নটনাচতও অকাল িৃতুয হয িানুচষে। ব্ল্যাবক তখন টগিচগ 
প া়োে িত; বকন্তু তেিাৎ যবে আিাে আচগ িাো যায? কথাটা এিাচি ও িাচিবন, তাই 
অিাক হচয বগচযবছল। িচলবছ, তাহচল আে বক হচি, আে পকউ পনই। আবি িচলবছলাি, 
পোবনযাচক তুবি না হয িবিত কেচত পাে, বকন্তু বপপ আে এিা পতা পকান পোষ 
কচেবন। তুবি েিবকছু ওে েন্তানচেে োও। হযচতা পচে আেও পকউ হচত পাচে। ও 
প্রথচি অিত কেচলও পচে আিাে। কথািতই কাে কচেবছল। বকন্তু ওো পয পকাথায 
পকান পেচে আচছ বকছুই োবন না। 
  
আচেৌ পিাঁচে আচছ বকনা তাই িা পক িলচি। যবে–ক্রযাডচকে পোচখে ওপে েৃবষ্ট 
পফলচলন বিচেে পগাচযডলাে। োন্ত স্বচে িলচলন, ব্ল্যাবক ি়ে িাল…ওে পকান ক্ষ্বত না 
হয পেখচিন। 
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কথা পথচি পগল তাে। পকিন বঝবিচয প়েচলন। পোচখ িুচখ োবন্তে ছাযা প়েল। 
  
 ক্রযাডক িুঝচত পপচে িলচলন, আপবন োন্ত, আবি এখন যাবে- 
  
-বেবথল িাচি িাথা পনাযাচলন বিচেে পগাচযডলাে। বফেবফে স্বচে িলচলন, িযাকচক 
পাবিচয বেন। িড্ড োবন্ত লাগচছ…পেখচিন…ওো পযন…ব্ল্যাবকে ক্ষ্বত কেচত না 
পাচে।…আিাে িৃতুয হওযাে আচগ পযনন্ত ওে ি়ে বিপে…ওচক পেখচিন 
  
–আবি যথাোধয পেষ্টা কেি বিচেে পগাচযডলাে। 
  
 ক্রযাডক েেোে কাচছ এচেই বেস্টাে িযাকচললযাণ্ডচক পেখচত পপচলন। বিেবলত স্বচে 
িলচলন, আো কবে ওাঁে পকান ক্ষ্বত হযবন। 
  
–িচন হয না। এিনই হয। 
  
-একটা কথা বকন্তু োনা হল না, িলচলন ক্রযাডক, পুেচনা পকান ফচটা ওাঁে কাচছ আচছ। 
বকনা– 
  
বেস্টাে িাধা বেচয িলচলন, েুিঃবখত ইনেচপটে, েিই নষ্ট হচয পগচছ। যুচদ্ধে েিয 
লণ্ডচনে িাব়েচত পিািাে আগুচন েিই পুচ়ে নষ্ট হচয যায। অচনক িযবিগত িৃবতবেহ্ন 
নষ্ট হচয যায িচল বিচেে পগাচযডলাে অতযন্ত বিেবলত হচয পচ়েবছচলন। 
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. 
  
তাে এই ভ্রিণ পেষ কচে ক্রযাডক অচনকটাই আোবিত হচলন। একটা ছক তাে 
পোচখে োিচন পবেষ্কাে ফুচট উিল। 
  
বিচেে পগাচযডলাে যাই অনুিান কচে থাকুন, এক িাই আে এক পিান ইউচোচপে 
পকাথাও হযত ি়ে হচযচছ। তাচেে িা পোবনযা অথনিতী বছচলন। বকন্তু তাে স্বািী েু-
িাইচিাচনে েন্মোতা বপতাে অপোধী বহচেচি পুবলচেে খাতায নাি বছল। একবেন 
হযচতা কপেনকেূনয অিস্থায তাো ইিংলচণ্ড এচেবছল। িাইচিান েিাে আচগ এখাচন যা 
কেচত োইচি তা হল, ধনী পকান আত্মীয আচছ বকনা তাে পখাাঁে কো। 
  
োিােচেট হাউচে বগচয বিচেে ব্ল্যাকলচকে কথা োনচত পাো তাচেে পচক্ষ্ অেম্ভি 
নয। পেই েূচত্র ে  যাণ্ডাল পগাচযডলাচেে বিধিা স্ত্রীে পখাাঁে পপচয পযচত পাচে তাো। 
যখন ওো িুঝচত পােচি পলাচটবেযা ব্ল্যাকলক তাে আচগ িাো পগচল তাচেে অচথনে 
অিাি বেেবেচনে িত বিচট পযচত পাচে…তােপে…তােপে…তাো একা অথিা 
একেচি…বেবপিং পেগহচনন তাচেে থাকা বক এচকিাচেই অেম্ভি?.. 
  
. 
  
১০. 
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 বলটল পযাডকচেে োন্না  চে বিৎবে কাে কেবছল। বিে ব্ল্যাকলক  চে ঢুচক িলচলন, 
বিৎবে, আে বিচেে িানাচেে েন্মবেন, কচযকেন পলাক আেচিন। 
  
-তাই িুবঝ! বিৎবেে ভ্রূ উাঁেু হল। 
  
–পতািাে পেই পছাট বিচেষ পকক িানাচি; পযেকি েুন্দে কচে িানাও। 
  
–বকন্তু পেই পকক িানাচত হচল আিাে পয েচকাচলট, পিবে িাখন আে বেবন োই। 
  
-আচিবেকা পথচক িাখচনে পয বটন এচেচছ পেখান পথচক বনচত পাে। আে বকেবিে 
ি়েবেচনে েনয োখা আচছ, েচকাচলট আে বেবনও েেকাে িত বনচয বনও। 
  
-তাহচল োরুণ পকক িাবনচয পেি। ওপচে েচকাচলট লাবগচয পেখচিন শুি কািনা বলচখ 
পেি। 
  
বিৎবেে িুখ উজ্জ্বল হচত হচত আিাে অন্ধ্কাে হচয পগল। 
  
–বকন্তু আিায ওই পককচক বিিঃ পযাবিক িচলন িধুে িেণ। আিাে পকচকে ওেকি নাি 
একেি েহয হয না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ মার্ডার ইজ অ্যানাউনসর্ । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

96 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

বিৎবেচক োন্ত্বনা বেচয বিে ব্ল্যাক িলচলন, এটা িচল ও পতািাে পকচকে প্রেিংোই কচে 
বিৎবে। পতািাে ওই পকক পযাবিচকে খুি বপ্রয। 
  
–বকন্তু ওই িো কথাটা িাল লাচগ না। 
  
োন্না  ে পথচক িাইচে এচে বিচেে পডাো িানাচেে েচি পেখা হচলা তাে। বতবন পহচে 
িলচলন। োন পলবট, পেিণ্ড পোচযচটনহযাি পফান কচেবছল। ও বিচকচল উপহাে বহচেচি 
আিাে েনয একচিাতল িধু বনচয আেচি। আে বিে বহিবেফ? িচলচছন আিাে েনয 
বডি বনচয আেচিন। 
  
–পতািাে েন্মবেন উপলচক্ষ্ েিৎকাে েি হচে পডাো। িধু, বডি, তােপে েুবলযা বেচে 
  
–পতািাে এই েুন্দে ব্রুেটাও পতা েচযচছ। 
  
 গবিনত আনচন্দ িুচক পঝালাচনা হীচেে হােটা হাত বেচয পেখাচলন বিচেে পডাো িানাে। 
  
–গহনাটা পতািাে পছন্দ হচযচছ িচল আিাে িাল লাগল। 
  
 বিচকচল েকচল ডাইবনিং রুচিে পটবিচল োোচনা িাল বেবনেগুচলা োনচন্দ েকচল 
েদ্বযিহাে কেচলন। েকচলই কািনা োনাচলন এিন েন্মবেন িােিাে আেুক। 
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পযাবিক একিাে অিেয বিৎবেে ততবে েন্মবেচনে পককটাচক পোল্লাচে িধুে িেণ িলিাে 
পেষ্টা কচেবছল। বিে ব্ল্যাকলক তাচক পোচখে োেচন েুপ কবেচয বেচযচছন। 
  
েকচল ড্রইিংরুচি বফচে আোে পে বিচেে বহিবেফ বিে ব্ল্যাকলকচক িলচলন, পেন 
িােী এল না? 
  
–না, পকন? িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–একেন পলাকচক পেখলাি িুেগীে খাাঁোে কাচছ  ুে ুে কেচছ, তেবনচকে িত েুন্দে 
পেহাো। 
  
েুবলযা িলল, উবন আিাচেে বডচটকবটি।  ুচে  ুচে িাব়েে ওপে নেে োখচছন। পলবট 
বপবেে েনযই। 
  
–পুবলে বক এখচনা েন্তুষ্ট হচত পাচেবন? িলচলন বিচেে ইস্টােব্রুক। 
  
–পুবলে েন্তুষ্ট নয, পেই কােচণই ইনচকাচযস্ট বপবছচয পেওযা হচযচছ। স্ত্রীে বেচক 
তাবকচয িলচলন কচননল ইস্টােব্রুক। 
  
-আেচল আিাচেে েিাে ওপেই পুবলচেে নেে েচযচছ। িলল এডিণ্ড পোচযচটনহযাি। 
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–ওেি খাোপ কথা বিিঃ পোচযচটনহযাি, িলচলন বিচেে পডাো িানাে, এখানকাে পকউ 
আিাে বপ্রয পলবটে ক্ষ্বত োয না আবি োবন। 
  
েুবলযা পযাবিকচক বফেবফে কচে বকছু িলল। 
  
–বক িযাপাে, তুবি বক পকান িািনায পচ়েছ বফবলপা? িলচলন বিচেে ব্ল্যাকল। 
  
–িািনা? পকন? বিবিত হল বফবলপা পহিে। 
  
–বকছু হচযচছ নাবক? ইোনীিং পেখবছ পকিন আনিনা। 
  
–ওহ, না, বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–যাক…িািবছলাি তুবি আে পযাবিক িুবঝ–পতািাচেে েুেনচক খুি পিলাচিো কেচত 
পেখবছ পতা 
  
–পযাবিক? 
  
-হযাাঁ। পেখ পযাবিক আিাে আত্মীয িচট, বকন্তু তিু িলবছ িাল স্বািী হিাে উপযুিতা 
তাে পনই। 
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–আবি বিচয কেি না। কবিন স্বচে িলল বফবলবপযা। 
  
-পতািাে িযে কি, বিচযটা পেচখ িুচঝ কোে েুচযাগ পাচি। ও প্রেি এখন থাক। আে 
পকান পযিন টাকাকব়ে–পকান অেুবিধা পনই পতা? 
  
-না, বিে ব্ল্যাকলক। আবি িাল আবছ। 
  
পছচলচেে পলখাপ়োে িযাপাচে পতািাে িািনা থাকা স্বািাবিক, আবি িুঝচত পাবে। তাই 
একটা কথা িলবছ পোন, কবেন আচগ বিলচেষ্টাচে আিাে উবকল পিবডিংচফচণ্ডে কাচছ 
বগচযবছলাি। একটা নতুন উইল কেিাে কথা কবেন পথচক িচন হবেল–নানান কথা 
বেন্তা কচেই। আবি িযিস্থা কচেবছ বফবলপা, িবনে িাচোহাো ছা়ো িাবক েিবকছুই তুবি 
পাচি। 
  
বফবলপা পযন িযাতন স্বচে িচল উিল, আবি তা োই না…পকন…আবি পকন পনি… 
তাছা়ো…পযাবিক আে েুবলযা েচযচছ…ওো আপনাে আত্মীয। 
  
েূে েম্পচকনে। আিাে টাকায ওচেে পকান োিী পনই। অদু্ভত স্বচে িলচলন বিে 
ব্ল্যাকলক। 
  
–তিু আবি োই না। 
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-পতািাচক আিাে িাল পলচগচছ বফবলপা, িবন ছা়ো আিাে আে পকউ পনই। পতািাে 
পছচল েচযচছ। অিেয আবি িাো পগচল খুি পিবে বকছু পাচি না…আিাে কচযক েপ্তাচহে 
িচধয অনয েকিও হচয পযচত পাচে। বিচেে হােিন আে বিে িােপল এখাচন আেচত 
পাচেনবন, িালই হচযচছ। েুেচনেই পছাাঁক পছাাঁক কো স্বিাি। েচিচতই িাাঁকা পোখ। 
  
একেিয গৃহকত্রনীচক ধনযিাে োবনচয েন্মবেচনে পাবটন পেষ হল। 
  
পেষ অবতবথ বিোয পনিাে বকছুক্ষ্ণ পচে বিচেে পডাো িানাে িলচলন তাে িযানক 
িাথা ধচেচছ। পযাবিক িলল, ও বকছু না, পকচকে েনয অিন হচযচছ, আিােও পপট 
পকিন কেচছ। 
  
–োোবেন উচিেনাে িচধয কাটল–এিাে একটু শুচয পব়েচগ। কটা অযােবপবেন পখচয 
 ুিুিাে পেষ্টা কেি। 
  
-হযাাঁ, পেটাই িাল। িলচলন বিে ব্ল্যাককক। 
  
 বিে িানাে ওপচে উচি পগচলন। বকন্তু একটু পচেই আিাে বনচে পনচি এচলন। 
  
-বক হল িবন। বেচজ্ঞে কেচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
 –আিাে অযােবপবেনগুচলা পকাথায পেচখবছ, খুাঁচে পাবে না। 

http://www.bengaliebook.com/


এ মার্ডার ইজ অ্যানাউনসর্ । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

101 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

  
-তাহচল আিাে পিাতল পথচক বনচয নাও, বিছানাে কাচছ আচছ। িলচলন বিে ব্ল্যাকল। 
  
–আিাে পড্রবেিংচটবিচলে ওপচেও আচছ। বফবলবপযা পহিে িলল। 
  
–ধনযিাে। পেবখ আিােটা পাই বকনা। একটা নতুন পিাতল। 
  
–কথাটা িলচত িলচত বিচেে পডাো িানাে আিাে ওপচে েচল পগচলন। 
  
-োো বেনটা ধকচল পগচছ। পিোেী কাল না আিাে অেুস্থ হচয পচ়ে। িলচলন বিচেে 
ব্ল্যাকক। বফবলপাে বিবিত িীত েৃবষ্ট বস্থে হচয েইল বিে ব্ল্যাকলচকে িুচখে ওপচে। 
  
–বকন্তু…বকন্তু আপবন িাো যাচেন না। িলল পে। 
  
–হযাাঁ, পিকাচত পােি যবে উপযুি োিধানতা বনচত পাবে। িািচলই িুঝচত পােচি। কথা 
পেষ কচেই বিে ব্ল্যাকলক  ে পছচ়ে হিাৎ েচল পগচলন। 
  
বকছুক্ষ্ণ পচেই ড্রইিংরুচি ঢুকল েুবলযা। ওে পোখ ঝকঝক কেবছল। 
  
-পতািাচক পযিন পিচিবছলাি, পেখবছ তুবি তা নও বফবলবপযা। পখলা পিে িালই পখচলছ, 
বক িল? 
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-তুবি তাহচল শুচনছ? 
  
 –আিাচক পোনাচত োওযা হচযবছল িচলই শুচনবছ। 
 –এ কথাে িাচন? 
–িালই িুঝচত পােছ তুবি। পলবট িােী পিাকা নয, তুবিও োল িালই বিবছচযছ। 
  
–ওহ েুবলযা…আবি এেি কখচনা িাবিবন। 
  
-পকন িািচি না। টাকা কাে না েেকাে। তচি িুচল পযও না, পলবট িােীে বকছু হচল 
েিাে েচন্দহ পতািাে ওপচেই প়েচি। 
  
–তা কখচনাই হচি না। তাচক এখন িােচল খুিই পিাকাবি হচি– 
  
-তুবি পেখবছ বিচেে পগাচযডলাে স্কটলযাচণ্ড িেচত িচেচছন পে খিে বিকই োখ। 
অিাক কেচল বফবলবপযা। 
  
–পতািাচক আে পযাবিকচক আবি িবিত কেচত োই না। আতনস্বচে িচল উিল 
বফবলবপযা। 
  
–বকন্তু আবি পতািাচক বিশ্বাে কবে না।  
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৩. ক্রমলচিিাচর পর্ ৌঁচছ 
১১. 
  
বিলচেস্টাচে পপৌঁচছ ক্রযাডক বেফ কনচস্টিল োইচডেচডচলে কাচছ তাে ভ্রিচণে বেচপাটন 
পপে কেচলন। 
  
-তাহচল বিে ব্ল্যাকলক যা িচলচছন তা প্রিাবণত হল। বপপ আে–এিা! িলচলন বতবন। 
  
-পযাবিক আে েুবলযা বেিন্স প্রায ওচেেই িযেী। যবে প্রিাণ কো যায বিে ব্ল্যাকলক 
িাচ্চা িযচে ওচেে পেচখনবন 
  
তাচক িাধা বেচয োইচডেচডল িলচলন, আিাচেে হচয পেই কাে ইবতিচধয বিে 
িােপলই কচেচছন। বিে ব্ল্যাকলক েুিাে আচগই তাচেে প্রথি পেচখন। 
  
–তাহচল পতা েযাে। 
  
–না, ক্রযাডক, তা হিাে নয। অচনক যাোই িাছাইচযে িযাপাে েচযচছ। যতেূে োনা 
যাচে, পযাবিক আে েুবলযা এেচিে িচধয পনই। পযাবিক পনৌিাবহনীচত বছল, তাে 
পেকচডনও ত্রুবট পনই। কযাচনচত বিচেে বেিচন্সে েচিও আিো পযাগাচযাগ কচেবছ। বতবন 
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পবেষ্কাে োবনচযচছন, তাে েুই পছচল পিচয বেবপিং পেগহনন তাে আত্মীযা বিে ব্ল্যাকলচকে 
কাচছ আচছ। 
  
-বকন্তু আিাে ধােণা 
  
োইচডেচডল একটা কাগে িাব়েচয বেচয িলচলন, পচ়ে পেখ বিচেে ইস্টােব্রুক 
েম্পচকন এটা োনা পগচছ। 
  
কাগচেে ওপে পোখ িুবলচয ক্রযাডচকে ভ্রূ উচি পগল। 
  
বকন্তু এ  টনাে েচি এে েম্বন্ধ্ পতা পাবে না। 
  
–আপাতেৃবষ্টচত িচন হচে পনই–বিচেে পহিে েম্পচকনও এেকি আচছ। 
  
-তাহচল িদ্রিবহলাে েচি আে একিাে কথা িলচত হচি েযাে। এ খিে প্রােবিক িচন 
হচে। েযে, পেোে বক েকি কচেচছ– 
  
–পে পতা কাে কচে েচলচছ। বিে ব্ল্কব্ল্চকে অনুিবত বনচয েিে িাব়ে োেন কচে 
পেচখচছ। এটাও পেীক্ষ্া কচে পেচখচছ, িাব়েচত পকউ না থাকাে েিয পয পকউ িাব়েচত 
ঢুচক েেোয পতল লাগাচত পাচে। 
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–পেোে বক িলচছ, েকচলই বক খািাে েিচযই িাব়েচত ঢুচকবছল। োনচত োইচলন 
ক্রযাডক। 
  
–প্রায েিাই। এেপে বতবন পয বিিেণ পোনাচলন তা এেকি–একটা িুেগী বনচয বিে 
িােগাটেচযড ঢুচকবছচলন বডচি তা পেওযাচনাে েনয। 
  
এেপে আচেন বিচেে পোচযচটনহযাি। বিে ব্ল্যাকলক িোিে তাে েনয প া়োে িািংে 
এচন পেন। পেটা থাচক োন্না চেে পটবিচল, বিৎবেে অনুপবস্থবতচত বিচেে 
পোচযচটনহযাি বনচয যান। বিৎবেচক বতবন েহয কেচত পাচেন না িচল এেকিই িোিে 
েলচছ। 
  
বিে িচলচছন ইোনীিং ওবেচক যানবন, বকিংিা পগচলও িচন কেচত পােচছ না। বকন্তু 
বিৎবে তাচক পাচেে েেো বেচয পিবেচয আেচত পেচখবছল। বিচেে িাট িচল স্থানীয 
একেনও পেচখচছন পেটা। 
  
বিচেে ইস্টােব্রুক কুকুে বনচয পি়োবেচলন, পেই েিয একিাে ঢুচকবছচলন বিে 
ব্ল্যাকলচকে কাচছ পেলাইচযে নো োনচত। তচি বতবন িাব়ে বছচলন না। 
  
-আে কচননল? 
  
–বিিেণ শুনচত শুনচত বেচজ্ঞে কেচলন ক্রযাডক। 
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–িােচতে ওপচে পলখা একটা িই বিে ব্ল্যাকলক পেচযবছচলন, বতবন পেটা বনচয 
বগচযবছচলন। 
  
-আিাচেে েহচযাবগনী বিে িােপলও কাে কচেচছন িচল পেোে োবনচযচছ। উবন 
বু্ল্িাডন কাচফচত েকাচল কবফ পান কেচত পগচছন, আে বলটল পযাডকচে ো পান 
কেচত। 
  
বিচেে পোচযচটনহযাচিে িাগান পেচখ প্রেিংো কচেচছন, কচননল ইস্টােব্রুচকে িােতীয 
বকউবেও েিংগ্রহও পেচখচছন। 
  
-কচননল ইস্টােব্রুক প্রকৃতই কচননল বকনা বতবন পেচনচছন? 
  
-না পেচন থাকচলও োনচিন বনিযই। তাছা়ো প্রাচেযে কতৃনপচক্ষ্ে কাছ পথচকই যাোই 
কচে পনওযা যাচি। 
  
–ইবতিচধয বিে ব্ল্যাকলচকে পেগহনন পথচক েচে থাকাই িিল। উবন বক োবে হচিন 
িচল িচন হয, েযাে? বিে িানােচক েচি বনচয বতবন স্কটলযাচণ্ড বিচেে পগাচযডলাচেে 
কাচছই বগচয বকছুবেন থাকচত পাচেন। 
  
বিচেে পগাচযডলাচেে িৃতুযে অচপক্ষ্ায থাকা? এ িযাপাচে িচন হয োবে হচিন না। 
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-বকন্তু িযাপােটা খুিই গুরুতে, তাাঁে েীিন েক্ষ্াে প্রশ্ন। েিচযে িযাপােটাও পতা িাথায 
োখা েেকাে। 
  
–কথাটা অিেয বিকই িচলচছ ক্রযাডক। 
  
-বিচেে পগাচযডলাচেে অিস্থা এখন তখন। খুনীে পচক্ষ্ েিয ি়েই কি। পে োচন, 
আিোও পকউ িচে পনই। েিবকছুই পেীক্ষ্া কচে পেখবছ। 
  
োইচডেচডলচক বেন্তাগ্রে পেখাল।-হযাাঁ, যাোইচযে িযাপােটা িােচত কেচত হচি-
েিযোচপক্ষ্ িযাপাে। 
  
-একােচণই িলবছ েযাে বিপে আিাচেে  াচ়েে ওপে। িহু টাকা পযখাচন েব়েত 
  
–এই েিয, একেন কনচস্টিল  চে ঢুচক োনাল, বেবপিং পক্রগহন পথচক কনচস্টিল 
পফাচন কথা িলচত োইচছন। 
  
বেফ কনচস্টিল লাইনটা ধচে কথা িলচলন। তাাঁে িুখ িাি কবিন হচয উচিচছ। 
  
–একটা েুিঃেিংিাে পাওযা পগল ক্রযাডক। বিে িানাে–বনচেে অযােবপবেচনে পিাতল খুাঁচে 
না পপচয বিে ব্ল্যাকলচকে পিাতল পথচকই েুচটা বনচয পখচযবছচলন। পিাতচল পিাট 
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বতনচট বছল। পেটা পেীক্ষ্াে েনয ডািাচেে কাচছ পািাচনা হচযবছল, বতবন োবনচযচছন 
বকছুচতই অযােবপবেন না। 
  
বিে িানাে বক িাো পগচছন েযাে? 
  
-হযাাঁ আে েকাচল িৃত অিস্থায তাচক বিছানায পাওযা পগচছ। ডািাে োবনচযচছন, 
 ুচিে িচধযই িৃতুয হচযচছ। স্বািাবিক িৃতুয বকনা তাে েচন্দহ েচযচছ। অিেয আে োচত 
িযনা তেচন্তে বেচপাটন পাওযা যাচি। 
  
–আবি পেচখবছ বিে ব্ল্যাকলচকে বিছানাে কাচছই অযােবপবেন টযািচলট োখা থাকত। েু-
একবেচনে িচধয ওই িাব়েচত পকউ বক এচেবছল? োনচত োইচলন ক্রযাডক। 
  
–আিাচেে ছচকে িচধয যাো েচযচছ তাো েকচলই গতকাল পেখাচন উপবস্থত 
হচযবছচলন। বিে িানাচেে েন্মবেচনে পাবটন বছল। ওচেে পয কাচোে পচক্ষ্ ওপচে উচি 
বগচয টযািচলট িেচল োখা অেম্ভি নয। তাছা়ো িাব়েে পলাচকচেে পচক্ষ্ও তা েম্ভি। 
  
. 
  
১২. 
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 িাইচে পিরুিাে আচগ বিকাচেচেে েেোে োিচন িাি বিে িােপচলে হাচত একটা 
পলখা বেচলন। 
  
িলচলন, বিে ব্ল্যাকলকচক িলচি পলখাটা বনচয েুবলযান পযচত পােল না িচল েুিঃবখত। 
একেন িেণাপন্ন িানুষচক এখনই তাচক পেখচত পযচত হচি। পলখাটা অচন্তযবষ্টে েনয। 
ইনচকাচযস্ট িুধিাে হচত পাচে। অচনযে েচনয োখা বিষাি অযােবপবেন পখচয পিোো 
িাবন িাো পগল। পতািাে কষ্ট হচি পযচত, পেন িাবে, বকন্তু িাচ্চাটাচক বনচয এখুবন 
আিাে হােপাতাচল না পগচলই নয। 
  
ঝচ়েে িত কথাগুচলা িচল িাি েচল পগল। বিে িােপল ধীচে ধীচে পহাঁচট বিে 
ব্ল্যাকলচকে ড্রইিংরুচি এচে উপবস্থত হচলন। 
  
ওপচে খিে পাবিচয বতবন ড্রইিংরুিটা খুাঁবটচয পেখচত লাগচলন। 
  
পডাো িানাে একবেন বু্ল্িাচডন পেখা হচল িলচত পেচযবছচলন, পযাবিক লযাম্প বনচয বক 
কােোবে কচেবছল, যাচত আচলা বনচি যায। 
  
লযাম্প বনচয পযাবিক বক কােোবে কচেবছল বিে িােপল িুঝচত পােবছচলন না। 
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বখলাচনে কাচছ পটবিচল পছাট একটা লযাম্প েচযচছ। পডানা িানাে িচলবছচলন 
পড্রেচডচনে েীনািাবটে ততবে লযাম্পটা। আচগ পেটা িাবতোন বছল। পচে বিেুযচতে লযাম্প 
িাবনচয পনযা হয। 
  
বিে িােপচলে িচন প়েল, এক োষী িউচযে িূবতনে আকাচেে লযাম্প, পডানা 
িচলবছচলন, িাথায ি়ে পেড। লযাম্পটা পো়োে একটা। তাহচল োষী আে োষী িউ। 
 টনাে বেন পটবিচল বছল োষীিউ, তাে পেবেন পযটা পেখা পগল, পেটা োষীে িূবতন। 
োচতে িচধযই লযাম্পটা িেচল পেওযা হচযবছল। পডাো িানাে েচন্দহ কচেবছচলন, 
কােটা কচেচছ পযাবিক। 
  
বকন্তু কােটা পযাবিক কেল বক িাচি? োিচন থাকা লযাম্পটা পেখচত পেখচত বেন্তা 
কেচত লাগচলন বিে িােপল। 
  
লযাচম্পে তাে িাচগ লাগাচনা। তাে পটবিচলে ওপে বেচয পগচছ। তাচেে িাচঝ িোিে 
একটা েুইে। বিেুযচতে িযাপাচে পকান ধােণা পনই বিে িােপচলে তাই এে বকছুই 
িুঝচত পােচলন না বতবন। 
  
বকন্তু এটা পতা পেখা যাচে োষীে িূবতন। োষী িউ লযাম্পটা তাহচল পকাথায? গুোি  চে 
বক থাকা েম্ভি? না অনয পকাথাও। বতবন িািচলন িযাপােটা ইনেচপটে ক্রযাডকচক 
োনাচনা েেকাে। 
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পযাবিচকে ওপচে েচন্দহ বিে িােপচলেও বছল। বিজ্ঞাপনটা পেচখ পেই ওটা বেচযচছ 
িচল বতবন পিচিচছন। পযাবিচকে এেকি িো কোে স্বিাচিে িযাপােটা োনচতন িচলই 
বতবন এেকি পিচিবছচলন। 
  
েুেেনন তরুণ যুিক পযাবিক। তরুণীচেে কাচছ বিচেষ আকষনণীয েচন্দহ পনই। 
পযাবিকই বক তচি বপপ? যুচদ্ধে েিয পে পনৌিাবহনীচত বছল। একিাে যাোই কো 
েেকাে। ছদ্মচিে হচল ধো প়েচি। 
  
এই েিয বিে ব্ল্যাকলক  চে ঢুকচলন। এই কবেচন তাে িযে পযন আেও পিচ়ে পগচছ। 
  
বিে িােপল  ুচে োাঁ়োচলন। িলচলন, অেিচয আপনাচক বিেি কেচত হল িচল 
েুিঃবখত বিে ব্ল্যাকক। 
  
িচল িাচিে পেওযা পলখা কাগেটা িাব়েচয বেচলন। 
  
–এক িেণাপন্ন পলাকচক পেখচত পগচছন িচল বিকাে আেচত পােচলন না। িািও 
একটা িাচ্চাচক বনচয হােপাতাচল পগচছ। বিকাে বকছু বলচখ পাবিচযচছন আপনাচক। 
  
ধনযিাে োবনচয হাতিাব়েচয কাগেটা বনচয প়েচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
-িাইকাে খুিই েহৃেয। িলচলন বতবন, তাাঁচক োনাচিন, তাে ইো িতই েি হচি। 
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িলচত িলচত তাে পোখ অশ্রুেেল হচয এল। গলা িুচে এল। 
  
অচনক কচষ্ট বতবন বনচেচক েিংযত কেচলন। িুখ তুচল িলচলন, পডাোই বছল অতীচতে 
েচি আিাে পযাগেূত্র। 
  
ও েচল পগচছ–আবি একা হচয পগলাি। 
  
 বিে িােপল তাচক েহৃেয েহানুিূবত োনাচলন–পয িচন োচখ পে েচল পগচল িানুষ 
ি়েই একা হচয যায। 
  
এই েিয িাইচে পাচযে েব্দ পোনা পগল। ইনেচপটে ক্রযাডক  চে প্রচিে কেচলন। 
বিে িােপলচক এেিচয বতবন পেখাচন আো কচেনবন। বিেবিে স্পচষ্ট ছাপ প়েল তাে 
িুচখ। 
  
বিে িােপল িুঝচত পােচলন তাে উপবস্থবত ক্রযাডচকে পছন্দ নয। বতবন বিোয োবনচয 
 চেে িাইচে েচল পগচলন। 
  
ক্রযাডক  ুচে োাঁব়েচয িলচলন, আপনাচক েহানুিূবত োবনচয েিয নষ্ট কেি না বিে 
ব্ল্যাকলক। বিে িানাচেে িৃতুযচত বনচেচক অপোধী পিাধ কেবছ। আিাচেে এটা 
পিকাচনা উবেত বছল। 
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–আপনাো আে বক কেচত পােচতন। 
  
-হযাাঁ, খুি েহে হত না কােটা। এখন আিাচেে দ্রুত কাে কেচত হচি। আপনাে ওপে 
েুিাে আক্রিণ হল–পয আ়োল পথচক এেি কেচছ, পে েম্ভিত আিােও পেষ্টা কেচি। 
  
বিে ব্ল্যাকক নীেি েৃবষ্টচত অেহায িাচি তাকাচলন ক্রযাডচকে বেচক। 
  
–বিচেে পগাচযডলাচেে েচি আবি কথা িচলবছ। বকছু োহাযয পাওযা পগচছ। বপপ ও 
এিা–এিন েুেন যাো আপনাে িৃতুযচত লািিান হচি। একিযেী পযাবিক আে েুবলযা 
বেিচন্সে কথা স্বিািতই িচন আচে, বকন্তু তাচেে অতীত েীিন পবেষ্কাে। তিু পকিল 
এই েুেচনে ওপে নেে োখচলই আিাচেে েলচি না। বিে ব্ল্যাকক, আপবন এখন 
পেখচল পোবনযা পগাচযডলােচক বক বেনচত পােচিন? 
  
–পোবনযাচক, বেবন্ততিাচি িলচলন বিে ব্ল্যাকলক, অচনক বেচনে কথা; প্রায বত্রে 
িছে…তােও যচথষ্ট িযে হচযচছ…িচন হচে বেনচত পােি না। 
  
-পয েিয তাচক পেচখবছচলন, এখনকাে তাে পেহাোটা বক িচন আচছ? 
  
-পোবনযা, একটু িািচলন বিে ব্ল্যাকলক, গাঢ় েে..পছাটখাট পেহাো… 
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পকান বিচেষত্ব িচন কেচত পাচেন…পকান িুদ্রাচোষ 
  
–না, পতিন বকছু বছল িচল িচন হয না…তচি পিে হাবেখুবে বছল। 
  
–তাে পকান ফচটাগ্রাফ আচছ? 
  
ফচটাগ্রাফ..োাঁ়োন িচন কচে পেবখ…পকাথাও একটা অযালিাচিে িচধয অন্তত একটা 
ছবিও থাকা উবেত। হযাাঁ, আচছ 
  
-আচছ, পেটা একিাে পেখচত পাবে? 
  
বনিযই। বকন্তু অযালিািটা…পকাথায পেচখবছ পেখচত হচি। 
  
–আো বিে ব্ল্যাকলক, বিচেে পোচযচটনহযাি বক আপনাে িচন হয পোবনযা পগাচযডলাে 
হচত পাচেন? 
  
–বিচেে পোচযচটনহযাি? অিাক হচয িািচত লাগচলন বিে ব্ল্যাকলক, বকন্তু ওে স্বািী 
পতা েেকােী োকবে কেচতন…প্রথচি বছচলন িােচত তােপচে হিংকিং-এ। 
  
–পেটা পতা পোবনযাে িলা কথা–বনচে বক পেচনচছন? 
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–না, তা অিেয নয…বকন্তু না…বিচে পোচযচটনহযাি…অিােি— 
  
পোবনযা পগাচযডলাে কখনও অবিনয কেচতন? িাচন অচপোোে পকান অবিনয? 
  
 –ওহ হযাাঁ–হযাাঁ ও িালই কেত। 
  
–বিচেে হােিচনে িুচখ শুচনবছ বিচেে পোচযচটনহযাি পেেুলা পচেন। 
  
–হযাাঁ…ওেকি পথাকা…পেেুলা হচত পাচে–তিু ও খুি িাল…পোবনযা হওযা অেম্ভি। 
  
 –আে একটা কথা। আেও েুেন েচযচছন এেকি 
  
বিে বহিবেফ আে বিে িােগাটেচযড। ওচেে পকউ 
  
–তাহচল বিে িােগাটেচযড? 
  
–ওহ না…পকাচনািাচি না 
  
–আপবন পতা পোচখ িাল পেচখন না, তাই না? 
  
কাচছে বেবনে পেখচত অেুবিধা হয। 
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যাই পহাক, পোবনযা পগাচযডলাচেে ছবিখানা একিাে পেখচত োই। অচনকবেন আচগে 
হচলও একটা আেল পাওযা েম্ভি হচি। 
  
–এখনই পেখচিন? 
  
–হচল িাল হয। 
  
পেবেন আলিাবে োফ কোে েিয েুবলযা েচি বছল। েুবলযা পিাধহয 
  
 –বিক আচছ আবি তাচক পডচক আনবছ। 
  
ক্রযাডক বোঁব়েে িুচখ োাঁব়েচয েুবলযাে নাি ধচে িাে কচযক হাাঁক পা়েচলন। 
  
েুবলযাে ো়ো পাওযা পগল। পে একটা প া াোচনা বোঁব়ে পিচয পনচি এল। 
  
–আবি বেচল কুবিচত বছলাি, বক হচযচছ? 
  
ক্রযাডক তাচক অযালিাি পখাাঁোে কথাটা োনাচলন। 
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ও হযাাঁ িচন পচ়েচছ,  চে ঢুচক পে িলল, স্টাবড রুচি েি োখা আচে–এচন বেবে। 
কচযকখানা পুেচনা অযালিাি পাওযা পগল। 
  
ড্রইিংরুচি বফচে এচে ক্রযাডক িলচলন, এগুচলা বক? 
  
-হযাাঁ। িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। এে িচধয বছল এচকিাচেই পখযাল বছল না। ক্রযাডক পাতা 
উচট অযালিািগুচলা পেখচত লাগচলন। টুবপ িাথায বটলা পপাোচকে পিচযচেে নানা 
আকাচেে ছবি। কাবল বেচয তলায িণননা পলখা। অচনক পলখাই অস্পষ্ট হচয পগচছ। 
  
একটা অযালিাচিে তৃতীয পাতা খুচল বিে ব্ল্যাকক িলচলন, এখাচন পোবনযাে বিচযে 
আচগকাে ছবি থাকা উবেত। 
  
বকন্তু ছবি খুাঁেচত বগচয থিচক পগচলন বতবন। পাতায কচযকটা ফাাঁকা োযগা। অচনক 
কচষ্ট ক্রযাডক তলাে অস্পষ্ট পলখাে পাচিাদ্ধাে কেচলন। 
  
পোবনযা আে পিন েিুচদ্রে তীচে, পোবনযা ও আবি। োটন, আবি আে পোবনযা। 
  
পলখাগুচলা পচ়ে গম্ভীে হচয পগল ক্রযাডচকে িুখ। িলচলন, ছবিগুচলা এখাচন বছল, বকন্তু 
পকউ েবেচযচছ। 
  
–পেবেন আিো যখন পেবখ তখন এত ফাাঁকা োযগা বছল না তাই না পলবট িােী। 
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েম্ভিত খুি বেগবগেই েোচনা হচযচছ পোবনযা পগাচযডলাচেে েিে ছবি। বেবন্তত স্বচে 
িলচলন ক্রযাডক। 
  
. 
  
১৩. 
  
 স্টাবডরুচি আগুচনে পাচে িচে ইনেচপটে ক্রযাডক কথা িলবছচলন বিচেে পহিচেে 
েচি। 
  
-আপনাচক কচযকটা কথা বেচজ্ঞে কেচত এলাি বিচেে পহিে। 
  
-িলুন। 
  
-িচলবছচলন আপনাে স্বািী ইতাবলচত যুচদ্ধ িাো বগচযবছচলন। বকন্তু আেল েতযটা 
পেবেন আিাচেে োনাচলই িাল কেচতন পয বতবন পেনািাবহনী পথচক একেন পলাতক। 
  
িুহূচতন বিচেে পহিচেে িুখ েিেূনয হচয পগল। বতবন িােিাে হাত িুচিা কেচত 
লাগচলন। 
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–অতীতচক বক খুাঁচ়ে িাে না কেচলই নয ইনেচপটে। বতিস্বচে িলচলন বফবলপা 
পহিে। 
  
–বনচেচেে েম্পচকন েকচলেই উবেত েতয কথা িলা। িলচলন ক্রযাডক। 
  
–বকন্তু এেি কথা েকচল োনুক আবি োই না। 
  
 –না, পকউ োনচি না। 
  
 –আিাে পছচল, হযাবে, এেি োচন না। আবি োই না পে োনুক। 
  
–বকন্তু পেটা বক খুি ঝুাঁবকে িযাপাে হচয যাচি না বিচেে পহিে। ি়ে হচয পে যবে পকান 
বেন বনচে োনচত পাচে তাে িািাে কথা, পেটা তাে পচক্ষ্ িাল হচি িচন হয না। 
  
–তা কো আিাে ইচে নয। ওে িািা যুচদ্ধ িাো পগচছ একথাই পে োনচি। 
  
 –বকন্তু আপনাে স্বািী বক এখচনা েীবিত? িলচলন ক্রযাডক। 
  
–হযচতা। আবি বকছুই োবন না। 
  
 –তাচক পেষ কচি পেচখচছন? 
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িহু িেে তাচক পেবখবন। 
  
–বেন পচনচো আচগ তাে েচি বক আপনাে পেখা হচযচছ? 
  
 –আপনাে একথাে উচেেয? 
  
–োিাে হাউচে রুবড োচেনে েচি পেখা কচেচছন, একথা আপবন অস্বীকাে কেচলও 
বিৎবে পোে বেচযই কথাটা িােিাে িচলচছ। আবি িলচত োইবছ, বিচেে পহিে, পেবেন 
োিাে হাউচে আপনাে স্বািীে েচিই কথা িচলবছচলন। 
  
–না, োিাে হাউচে কাচো েচি আিাে পেখা হযবন। 
  
–টাকাে েেকাচে হযচতা পেখা কেচত এচেবছল। 
  
–আবিচতা িলবছ আিাে েচি কাচো পেখা হযবন। 
  
–পেখুন পলাতকো ি়ে েুিঃোহবেক হচয পচ়ে। বছনতাই ডাকাবত অনাযাচে তাো কচে 
পফচল। বিচেেী বেিলিােও তাচেে কাচছ থাকচত পাচে। 
  
–আিাে বকছু িলাে পনই ইনেচপটে, িহু িছে আিাে স্বািীচক আবি পেবখবন। 
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–এই তাহচল আপনাে পেষ কথা, বিচেে পহিে। 
  
–আবি েুিঃবখত। 
  
. 
  
োগ হচলও বনচেচক েিংযত োখচলন ক্রযাডক। তচি বকছুটা িাাঁধা প়েচলন বতবন। 
বফবলপা বিথযা িলচছন বতবন িুঝচত পােবছচলন। বকন্তু প্রািন কযাচেন পহিে েম্পচকন 
আেও খিে বক কচে িাে কো যায তা িুঝচত পােবছচলন না। 
  
নানা কথা যখন িািবছচলন ক্রযাডক অকিাৎ তাে িচন পচ়ে পগল েুবলযা বেচলকুবিচত 
বছল িচলচছ, পে ওখাচন বক কেবছল? 
  
কথাটা িচন হচতই বতবন উচি োাঁ়োচলন। কাচছ ধাচে পকউ বছল না। পয প াোচনা বোঁব়ে 
পিচয েুবলযা পনচি এচেবছল পেই বোঁব়ে ধচেই ওপচে উচি পগচলন বতবন। 
  
পছাট্ট বেচলকুবিচত িাবতল আেিাি, িািা িাঙ্ক, েুটচকে িাঁই হচয আচছ। তাে িচধয 
অচনক টুবকটাবক বেবনে, িািা পেযাচেে হাতল, পছাঁ়ো পাচপাে, কাপ বডে, একটা 
েীনািাবটে লযাম্প। কচযকটা িাঙ্ক খুচল বকছু পুেচনা পিচযচেে কাপ়ে, পেোে কাপ়ে 
ছা়ো বকছু পপচলন না। 
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এটা পেটা হাটচক পচে একটা েুযটচকে খুচল কাগেপত্র আে অচনক বেবিপত্র পাওযা 
পগল। 
  
 বেবিগুচলা পলবটবেযা ব্ল্যাকলচকে পিান োলনচটে। কচযকটা বেবিচত দ্রুত পোখ পিালাচলন 
ক্রযাডক। 
  
বিে ব্ল্যাকলকও পিু পিানবটচক বকছু বেবি বলচখচছন। পিাচনে েনয তাে িানবেক 
েুবিন্তা। আে িািনাে ছাপ স্পষ্ট হচয উচিচছ। 
  
ক্রযাডক আোবিত হচলন, এখাচনই পকান েূত্র পপচয যাচিন বতবন। অোনা অচনক বকছু। 
কচযকটা ফচটাও েচযচছ। পয অযালিাচিে ছবি েবেচযচছ, এখাচন পোবনযাে ছবি পথচক 
থাকচল বনিয তাে েন্ধ্ান পে পাযবন। 
  
বকন্তু পেষ পযনন্ত পকান ছবি পাওযা পগল না। কচযকটা বেবি পচকটস্থ কচে ক্রযাডক বনচে 
পনচি এচলন। 
  
বোঁব়েে পগা়োচতই বিে ব্ল্যাকলচকে েচি তাে পেখা হচয পগল। 
  
-ওহ, আপবন বেচল পকািায বছচলন? েব্দ পপচয আবি পেখচত যাবেলাি পক– 
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বিে ব্ল্যাকলক, িহুিছে আচগ অেুস্থ পিান োলনটচক পলখা আপনাে কচযকটা বেবি খুাঁচে 
পপচযবছ। এগুচলা বনচয বগচয আিাচক প়েচত হচি। 
  
প্রেণ্ড পক্রাধ অচনক কচষ্ট েিংিেণ কেচলন বিে ব্ল্যাকলক। বতবন পকানক্রচি িলচত 
পােচলন, এগুচলা েি িযবিগত বেবি ইনেচপটে। আপবন যা খুাঁেচছন, এচত বকছুই 
পাচিন না। এগুচলা বনচয যািাে ক্ষ্িতা হযচতা আচছ, বকন্তু এ ধেচনে কাে 
  
–আপনাে বনোপিাে কথা পিচিই আিাে েি বকছু প াঁচট পেখা েেকাে বিে ব্ল্যাকলক। 
বিপেটাচক আপবন অস্বীকাে কেচত পাচেন না, এগুচলাচত হযচতা বকছু পাওযা পযচত 
পাচে পোবনযাে বিষচয। 
  
একিুহূতন েুপ কচে েইচলন বিে ব্ল্যাকলক। তাে পোখ ছলছল কেচত লাগল। বনচেচক 
েিংিেণ কচে িলচলন, বিপচেে কথা আবি োবন ইনেচপটে। িবন আিাে েনয োখা 
অযােবপবেচনে িব়ে পখচয িাো পগচছ। এেপে হযচতা আিাে েনয োখা েচকাচলট িা 
পানীয পখচয িাো যাচি আে পকউ। পযাবিক িা েুবলযা বকিংিা বিৎবে িা বফবলপা। তিু 
আবি িলবছ পোবনযাে পকান বিষয বেবিগুচলা পথচক আপবন পাচিন না। বনচয যান আপবন 
বেবি। োলনট আে আিাে কাচছ ছা়ো এগুচলাে পকান োি পনই। প়ো হচয পগচল পুব়েচয 
পফলচিন। পেষ হচয যাক অতীচতে েি িৃবত। 
  
গলায পঝালাচনা েিৎকাে কৃবত্রি িুচিাগুচলা না়োো়ো কেচত কেচত িলচলন বিে 
ব্ল্যাকলক। 
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পেবেন বিচকচল বিকাচেচে বিে িােপচলে েচি পেখা কেচলন ক্রযাডক। িাি পাচেই 
বছচলন। 
  
ক্রযাডক একটা বেবি বিে িােপচলে বেচক িাব়েচয বেচয পেটা বকিাচি পপচলন পেই 
বিিেণ পোনাচলন। 
  
–এই বেবিটা আপবন পচ়ে পেখুন বিে িােপল। েীণন হচয আো কাগচেে বেবিটা বিে 
িােপল পোচখে োিচন তুচল ধেচলন। বপ্রয োলনট, 
  
এখাচন প্রেণ্ড এক পাবেিাবেক েবটলতায েব়েচয যাওযাে েনয েুবেন পতািাচক বেবি 
বলখচত পাবেবন। পতািাে বনিয িচন আচছ ে  যাণ্ডাচলে পিান পোবনযা একিাে পতািাচক 
গাব়েচত পি়োচত বনচয বগচযবছল। বডবিবি স্টযািচফােবডে নাচি একেনচক পোবনযা বিচয 
কেচি িনস্থ কচেচছ। বকন্তু ে  যাণ্ডাল পেই পলাকবটচক এচকিাচে েহয কেচত পাচেন 
না। এই বনচয েুেচন প্রেণ্ড োগাোবগ হচয পগচছ। 
  
আিাচকও এ বনচয ওচেে েুেচনে েচি কথা িলচত হচযচছ। বকন্তু ে  যাণ্ডাল পলাকবটে 
েম্পচকন পখাাঁে বনচযচছ। যত েূে োনা পগচছ পে গ্রহণচযাগয নয। 
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ে  যাণ্ডাল আিাে কাচে খুিই েন্তুষ্ট। বনিনে কচেন। কথায কথায পে কথা োনাচতও 
িুল কচেন না। িাচঝ িাচঝ িচলন, তুবি আিাচক েিেিচযই পোো পচথ েলচত োহাযয 
কে ব্ল্যাবক। আইচনে িাইচে পকান কাে ে  যাণ্ডাল কচেন না। 
  
পিলও পোবনযাে িযাপাে বনচয বেন্তা কচেচছ। পে িচলচছ, তাে টাকা আচছ, যাচক পে 
িালিাচে তাচক পকন বিচয কেচত পােচি না? এে িচধয পকান িুল পনই–পচে 
অনুচোেনা কেচত হচলও। ে  যাণ্ডাল আে পোবনযাে িচধয হযচতা আে িবনিনা হচি 
না। 
  
িািা পকিন আচছন? তাচক আিাে িালিাো োবনও। তুবি িনিো হচয পথচকা না। 
পলাকেচনে েচি কথা িচলা। 
  
পোবনযা িচলচছ পতািাচক োনাচত, তাচক িচন পেচখা। ওচক একটা োগী বি়োচলে িত 
িচন হচে। ে  যাণ্ডাচলে ওপে পে খুিই পেচগ পগচছ। আিাে িয হয পে না 
ে  যাণ্ডালচক খুন কচে িচে। 
  
অচনক িালিাো েইল। আবি পখাাঁে বনচযবছ, আচযাবডন বেবকৎোয পিে িাল ফল 
পাওযা যাচি। –পতািাে বপ্রয পিান 
পলবটবেযা 
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বিে িােপল অনযিনস্ক িাচি বেবিটা বফবেচয বেচল ক্রযাডক িলচলন, পোবনযা েম্পচকন 
আপনাে বক ধােণা হল িলুন, বিে িােপল। 
  
–পেখুন ইনেচপটে, অনয একেচনে িচনে কথা পথচক কাচো েম্পচকন পকান ধােণা গচ়ে 
পনযা েহে নয। 
  
-তাচক োগী পি়োচলে িত লাগচছ, প্রেণ্ড পেচগ পগচছ। তাচক না খুন কচে িচে…এেি 
িন্তিয পথচকও… 
  
বিে িােপল পকান উিে কেচলন না। পকিল অনযিনস্কিাচি তাবকচয েইচলন 
ক্রযাডচকে বেচক। 
  
–ওই বেিলিােটা…ওটা রুবড োচেনে নয োনা পগচছ। ওটা পকাথা পথচক আচে তা 
এখনও োনা েম্ভি হযবন। বেবপিং পেগহচন কাে বেিলিাে আচছ োনা েেকাে। িলচলন 
ক্রযাডক। 
  
-কচননল ইস্টােব্রুচকে একটা আচছ। িলচলন িাি। পেটা তাে কলাে োখাে ড্রযাচে 
োখা থাচক।–আপবন তা বক কচে োনচলন বিচেে হােেন? 
  
–বিচেে িাট িচলচছন বতবন েপ্তাচহ েুবেন আিাে কাে কচে বেচয যান। বতবনই 
িচলচছন, পোেডাকাচতে িচয কচননল অস্ত্রটা হাচতে কাচছ োচখন। 
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–একথা কচি িচলবছচলন বতবন? 
  
–অচনক বেন আচগ, কচযক িাে হচি। 
  
-কচননল ইস্টােব্রুক, িদ্রচলাক একটা িই বেচত একবেন বলটল, পযাডকচে বগচযবছচলন। 
তাাঁে পচক্ষ্ েেোয পতল লাগান অেম্ভি নয। 
  
বিে িােপল িািচক লক্ষ্য কচে িলচলন, তুবি বিে ব্ল্যাকলচকে পলখা কাগেটা 
ইনেচপটেচক পেখাও। 
  
িাি কাগেটা ক্রযাডচকে হাচত তুচল বেচলন। 
  
আবি পখাাঁে বনচযবছ প্রবত িৃহস্পবতিাে বতনচটে পে পয পকান েিয। আিাে েনয যবে 
বকছু থাচক পযখাচন োধােণত থাচক, পেখাচনই পেচখ যাচিন। 
  
পলখাটা পচ়ে বকছুই িুঝচত পােচলন না ক্রযাডক। তাে িুখিাি লক্ষ্য কচে িাি হােেন 
হােচলন। 
  
িযাখযা কচে িলচলন, একটা খািাচে প্রবত িৃহস্পবতিাে িাখন ততবে হয। যাে েেকাে 
বনচয আচে। বিে বহনেবেফই েিাে হচয িাখন বনচয আচেন। এে িচধয একটা 
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িেলািেবলে িযাপােও েচযচছ। পকউ িাখন পপচয পাবিচয পেয। পকউ শুচযাে িাো হচল 
িািংে। এিবন আে বক। এক বেবনচেে িেচল অনয বেবনে বকছুটা িচন হয পিআইনী 
কাে। 
  
–আিাচক এেি কথা না পোনাচনাই িাল, এেকি িেলািেবলে কাে েিটাই পিআইনী। 
  
একটু পথচি বতবন হতাে স্বচে িলচলন, আবি আপাতত বপপ আে এিাচক বনচয িাথা 
 ািাবে। পে পে েুচটা খুন হল, একেন পুরুষ একেন িবহলা, আেও একেন িবহলা 
েম্ভিত খুন হচত েচলচছন। বনবেনষ্ট কচে বকছুই োনা েম্ভি হচে না। পোবনযাচক োিচন 
পেচখ আপাতত এগুিাে পেষ্টা কেবছ। বতবন পেখচত পকিন বছচলন োনচত পােচল িাল 
হত। বেবিচত এেম্পচকন বকছুই োনা পগল না। 
  
–বেবিচত পয তাে ছবি পনই বকিাচি োনচলন? 
  
–বিে ব্ল্যাকলক িচলচছন, বতবন বছচলন পিে গাঢ় িচণনে পছাটখাট পেহাোে। 
  
–তাই িচলচছন? বিে িােপল আগ্রহ প্রকাে কেচলন। 
  
–অযালিাচিও এিন ছবি পাওযা যাযবন যাচক পেচখ ওেকি িচন হচত পাচে। বিচেে 
পোচযচটনহযাি অল্প িযচে গাঢ় েচেে বছচলন, আপনাে িচন হয? 
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িাি িলচলন, খুি গাঢ় েে বছল না। পোচখে তাো নীল বছল। 
  
–বডবিবি স্টযািচফােবডচেে একটা ছবি পপচলও বকছুটা োহাযয হত। যাই পহাক, বেবিটা 
পচকচট ঢুবকচয িলচলন ক্রযাডক, বেবিটা পথচক িলচছন আপনাে িচন পকান ধােণা 
েন্মাযবন? 
  
–হচযচছ তিবক, বিে িােপল িলচলন, পেই োযগাটা আিাে পচ়ে পেখুন–ে  যাণ্ডাল 
পগাচযডলাে বডবিবি স্টযািচফােবডচেে েম্পচকন পখাাঁেখিে বনচযবছচলন। 
  
ক্রযাডক অিাক হচয তাকাচলন। বিক এই েিযই পটবলচফান পিচে উিল। 
  
িাি উচি বগচয পটবলচফান ধেচলন। বতবন বফচে এচে ক্রযাডকচক োনাচলন, আপনাে 
পফান। 
  
ক্রযাডক উচি বগচয বেবেিাে তুচল বনচলন। ওপাচে কথা িলবছচলন বেফ কন্সচটিল 
োইচডেচডল। 
  
–বফবলপ পহিচেে েচি পতািাে কথািাতনাে বেচপাটন পেখলাি। পে পোে বেচয োবনচযচছ 
েী নবেন স্বািীে েচি তাে পেখা হযবন। পতািাচক িচন কবেচয বেবে, বেন েচেক আচগ 
একটা েু নটনা  চটবছল–একটা পলাক লবেোপা পচ়েবছল। িবেচষ্ক েিক্ষ্েণ আে 
পিরুেণ্ড িাো অিস্থায তাচক পিলচেস্টাে হােপাতাচল িবতন কো হচযবছল। 
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িচন পচ়েচছ েযাে, একটা িাচ্চাচক লবেে প্রায বনে পথচক উদ্ধাে কচেবছল পলাকবট। 
বকন্তু বনচেই পেচষ োপা পচ়েবছল। 
  
–হযাাঁ, পেই  টনাটাে কথাই িলবছ। পলাকবট গতোচত িাো বগচযচছ, তাচক েনাি কেচত 
পকউ আচেবন। তচি তাচক েনাি কো হচযচছ–পে পেনািাবহনী পথচক পলাতক, 
পলাকবটে নাি পোলাণ্ড পহিে, েবক্ষ্ণ পলািোযাচেে প্রািন কযাচেন। 
  
–বফবলপা পহিচেে স্বািী? 
  
-হযাাঁ, তাে পচকচট বেবপিং পেগহচনে িাচেে বটবকট আে পিে বকছু টাকা বছল। েম্ভিত 
স্ত্রীে কাছ পথচকই টাকা পপচযবছল। 
  
পলাকবটচক হােপাতাচল বনচয যাওযা হচযবছল ২৮ তাবেখ। বলটল পযাডকচেে ডাকাবতে 
 টনা  চট ২৯পে। এচত পেখা যাচে ডাকাবতে  টনাে েচি তাে পযাগ থাকা েম্ভি নয। 
তাে স্ত্রী েু নটনাে বিষচয বকছু োনত না। তাে হযত ধােণা হচযবছল, ওই  টনাে েচি 
তাে স্বািী েব়েত, তাই ওেকি িুখ িন্ধ্ কচেবছল। 
  
–বকন্তু েযে, তাে কােবট বকন্তু িীেচত্বে। 
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–হযাাঁ, লবে েু নটনা পথচক বেশুবটচক িাাঁোচনা িীেচত্বে কাে তিবক। পেকােচণই িচন হয 
না কাপুরুষতাে েনয পহিে পলাতক বছল। পোন, এই পকেটা পগা়ো পথচক পতািােই 
তেচন্ত েচযচছ। খিেটা তুবিই তাচক োবনও। 
  
–তাই কেি েযে। বতবন বলটল পযাডকচে বফচে এচলই িলি। তচি তাে আচগ 
একেচনে েচি কথা িচল পনি িািবছ। 
  
. 
  
১৪. 
  
 পটবিচলে লযাম্পটা েবেচয বিে িােপচলে োিচন এচন োখচলন। িাি বিে িােপল 
পেলাই কেবছচলন। 
  
–িচন হচে ঝ়ে উিচি পেন িােী। আচলাটা পতািাে কাচছ এচন বেলাি। 
  
বটগলথ বপচলোে নাচিে িাব়েে পপাষা পি়োলটা পাচয পাচয  ুেবছল। হিাৎ ত়োক কচে 
লাবফচয পটবিচলে ওপচে উচি িেল। লযাচম্পে তােগুচলা পোচখ প়োয পে আাঁে়োচত 
শুরু কেল। 
  
–এেকি কচে না বপচলোে। বছাঁচ়ে পগচছ–েক পলচগ যাচি- 
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-িচল বিে িােপল হাত িাব়েচয লযাচম্পে েুইে বটপচত পগচলন। 
  
োাঁ়োও, ফুলগুচলা েবেচয বে। েুইেটা তাচেে পেচষ আচছ। একটা ফুল োবন পথচক িাি 
ি়েবেচনে বকছু লাল পগালাপ ফুল েবেচয পনিাে েনয হাত িা়োল, অিবন বপচলোে ওে 
হাত আাঁেচ়ে বেল। 
  
িাচিে হাত পকাঁচপ পগল। আে ফুলোবন পথচক পিেবকছুটা েল বছটচক প়েল তিেুযবতক 
তাচেে পছাঁ়ো অিংচে। 
  
বিে িােপল এিাচে লম্বাকৃবত েুইেটা বটপচলন। েচি েচি ফাাঁে কচে একটা েব্দ আে 
আচলাে বঝবলক পেচগ উিল। আচলা বনচি পগল। 
  
-যািঃ বফউে হচয পগল। িাি িচল উিল, েি অন্ধ্কাে হচয পগচছ, পটবিচলে এ োযগাটা 
পুচ়েও পগচছ–েুষু্ট বটগলাচথে েনয–বক হল পেন িােী? 
  
বিে িােপল হিাৎ বস্থে হচয বগচযবছচলন। িলচলন, না বকছু না। িযাপােটা পবেষ্কাে হচয 
পগল, আচগই এটা পিাঝা উবেত বছল। 
  
িাি বফউেটা বিক কোে কথা িলচল, বিে িােপল িলচলন, িযে হচযা না। আিাচক 
একটু েুপোপ িািচত োও। 
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িাি তাে কাচে েচল পগল। বিে িােপল একবট কাগে পটচন বনচলন। তােপে প্রথচি 
বলখচলন, লযাম্প…তােপে একবিবনট বেন্তা কেচলন, আে একটা কথা বলখচলন…তােপে 
বলচখ েলচলন… 
  
. 
  
িুলডাচেনে পোিাে  চে বিে বহনবক্রফ বিে িােগাটেচযচডে কাছ পথচক বকছু কথা 
উদ্ধাে কেিাে পেষ্টা কেবছচলন। 
  
–আিাে বকছুই িচন প়েচছ না। িলচলন িােগাটেচযড। 
  
–তুবি িচন কেিাে পেষ্টা কচো। পোন আবি েৃেযপটটা িচল যাবে। পছাট চেে েেোয 
আচগই পকউ পতল লাবগচয পেচখবছল যাচত খুলচত পকান েব্দ না হয। ওই েেোটা 
িোিে িন্ধ্ থাকত। 
  
যাক পোন, আচলা বনচি পগল। অিবন বনযবিত েেো খুচল পগল, পলাকটা টেন বনচয  চে 
ঢুকল।  চেে পিতচে আিো হুচল্লা়ে শুরু কেলাি। পেই েিয আিাচেে অোনা 
একেন পছাট  চেে েেো বেচয ঢুচক বনিঃেচব্দ েুইে পছাকোে পপছচন এচে োাঁ়োল। 
তাচক গুবল কেল। তােপে হাচতে বেিলিােটা পছাকোে পাচে পফচল বেল যাচত প্রিাণ 
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হয ওই েুইে পছাকোই গুবল ছুাঁচ়েচছ আে আচলা জ্বচল ওিাে আচগই পেই অজ্ঞাত 
পলাকবট আিাে পছাট  চে ঢুচক প়েল। িযাপােটা এিাচে িুঝচত পপচেছ? 
  
–পবেষ্কাে িুঝচত পপচেবছ….বকন্তু ওই পলাকবট পক? 
  
–পকিল তুবিই পে কথা িলচত পাে িােগাটেচযড। পকন না তুবি বনযবিত েেোে 
পাল্লাে পপছন বেচক বছচল। 
  
-হযাাঁ, পেটা িচন আচছ। 
  
–আে পে েিয েূচে ড্রইিংরুচি বছল পযাবিক বেিন্স, বফবলবপ পহিে আে কচননল 
ইস্টােিুক। তুবি বছচল েেোে পপছচন। টচেনে আচলা পযবেচক পচ়েবছল, তুবি বছচল তাে 
বিপেীত বেচক। আিাচেে েকচলে পোখ ধাাঁবধচয বগচযবছল, পতািাে তা হযবন। 
  
–বকন্তু…হযাাঁ…টচেনে আচলা  ুেবছল–েিাে িুচখে ওপে প়েবছল। 
  
তাচত বক পেখা যাবেল— 
  
-হযাাঁ, িচন প়েচছ, বিে িানাে বিহ্বল হচয তাবকচযবছল, আে বিচেে হােেন একটা 
পেযাচেে হাতচলে ওপচে িচেবছচলন। পোখ িন্ধ্ কচে পেচখবছচলন 
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–হযাাঁ, এই পতা এতক্ষ্চণ পচথ এচে পগছ। কাচেে তুবি পেচখছ, এটা িচন কেচত 
পােচলই পিবেচয প়েচি পে েিয কাচক তুবি পেখচত পাওবন। অচনচকই বছল পযিন 
েুবলযা বেিন্স, বিচেে পোচযচটনহযাি, বিে ইস্টােব্রুক…এোই আচো। বকন্তু এচেে িচধয 
এিন পকউ বছল পয ওখাচন বছল না…িচন কোে পেষ্টা কে িােগাটেচযড 
  
বিে িােগাটেচযড পোখ িুচে িািচত লাগচলন। আে বি়েবি়ে কচে িলচত লাগচলন, 
টচেনে আচলা প়েল হযাাঁ…বিচেে হােিান…পডাো িানাে…পটবিল…পটবিললযাম্প… বখলান… 
আেিকা বেিলিাচেে গুবল তােপে…তােপে…হা, ওই িবহলা ওখাচন বছচলন না…হা 
পোন… 
  
এই েিয আেিকা পটবলচফান পিচে উিল। বিে বহনেবেফ এবগচয বগচয পটবলচফান 
ধেচলন। 
  
-হযাচল্লা–পক–পুবলে পস্টেন–িলুন–বিে বহনেবেফ োনচত পােচলন েকাল পথচক তাে 
কুকুেটা থানায েচযচছ। একচফাাঁটা েলও িুচখ পতাচলবন। পুবলে তাচক িুল কচে বনচয 
বগচযবছল। েুিঃখ প্রকাে কচে পুবলে অনুচোধ কচেচছ কুকুেটাচক বনচয আোে েনয। 
  
বিে বহনেবেফ যখন বিে িােগাটেচযচডে বেচক বফেচলন তখন বতবন িচল 
েচলচছন…ওই িবহলা…ওখাচন বছচলন না… 
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বফচে আোে পে শুনি িােগাটেচয়ে আবি পুবলে পস্টেচন কুকুেটাচক আনচত যাবে, 
েকাল পথচক নাবক থানায েচযচছ, একচফাাঁটা… 
  
িলচত িলচত বতবন দ্রুত গবতচত গযাচেচেে কাচছ পপৌঁচছ পগচছন। 
  
গাব়েচত স্টাটন বেচত বেচত বিে িােগাটেচযডও ওখাচন পপৌঁচছ পগচলন–কথাটা শুচন যাও 
বহনে..ওই িবহলা ওখাচন বছচলন না… 
  
গাব়ে েলচত শুরু কচেচছ ততক্ষ্চণ। 
  
বিে িােগাটেচযড গাব়েে বেচক তাবকচয োাঁব়েচয বছচলন। হিাৎ িৃবষ্টে পফাাঁটা প়েচত 
শুরু কেল। বকছু পেিী পপাোক পোেুচে ছ়োন বছল। পেগুচলা তুলচত ছুটচলন বতবন। 
  
বিে িােগাটেচযড যখন বেপ খুচল পোচযটােগুচলা তুলচছন এিন েিয…এিন েিয 
পপছচন কাে পেেব্দ োগল। 
  
পে িুহূচতনই একটা স্কাফন তাে গলায েব়েচয বেল পকউ, তােপে আেিকা টাচন পেটা 
গলাে ওপচে পেচপ িেল…বিে িােগাটেচযচডে িুখ হাাঁ হচয পগল..েি আটচক পগল 
স্কাফন আেও েি হচয পেচপ িেল… . থানা পথচক পফোে পচথ বিে বহনেবেফ োো 
পথচক বিে িােপলচক গাব়েচত তুচল বনচলন। কুকুেটা পেচখ বিে িােপল প্রেিংো 
কেচলন, িাবে েুন্দে কুকুে। 
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গাব়েচত আেচত আেচত বিে বহনেবেফ িলচলন, আবি আে িােগাটেচযড পেবেচনে 
ওই খুচনে িযাপােটা বিচেষণ কেবছলাি…পেই েিয থানা পথচক পফান পপলাি… 
  
গাব়ে এচে িাব়েে োিচন োাঁ়োল। কুকুেটা লাবফচয পনচি পেৌচ়ে পিতচে ঢুচক পগল। 
পেক্ষ্চণই তাে বেৎকাে পোনা পগল। 
  
বিে বহনেবেফ পিতচে এচে পেখচত পপচলন ঝুলচত থাকা বকছু পপাোচকে বনচে বকছু 
শুাঁকচত পেষ্টা কেচছ তাে কুকুে বিউবট। 
  
-বক হল ওখাচন— 
  
বতবন দ্রুত এবগচয পগচলন পেবেচক। বিে িােপলও তাে পপছচন পগচলন। 
  
িৃবষ্ট েিাচন প়েচছ। তাে িচধয এবগচয বগচয েুেচন বস্থে হচয োাঁব়েচয প়েচলন। োিচন 
পচ়ে থাকা প্রাণহীন পেহটা নীলাি হচয উচিচছ। 
  
–পিচযিানুষটাচক একিাে পপচল আবি খুন কেি। োপা কু্রদ্ধ কাতে স্বচে িচল উিচলন 
বিে বহনেবেফ। 
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–পিচয িানুষ। প্রশ্ন কেচলন বিে িােপল। অেহায িিীচত তাে বেচক তাকাচলন বিে 
বহনেবেফ। 
  
-হযাাঁ, পিচযিানুষ..আবি প্রায পেচন…পফচলবছলাি। 
  
 বকছুক্ষ্ণ িৃতা িান্ধ্িীে বেচক তাবকচয পথচক বতবন িাব়েে বেচক পা িা়োচলন। 
  
–পুবলেচক এখুবন োনাচত হচি। ও খুন হল আিােই েনয। িযাপােটা আবি পখলাে 
ছচলই বনচযবছলাি… 
  
পিতচে এচে পফান তুচল বতবন েিকথা পুবলেচক োনাচলন। 
  
এেপে বিে িােপচলে বেচক  ুচে িলচলন, কুকুেটাচক আনাে েনয থানায যািাে আচগ 
আবি আে িােগাটেচযড পেই  টনা বনচয কথা িলবছলাি। ও বকছু িলচল আবি িুঝচত 
পপচেবছলাি–ওই িবহলা এখাচন বছল না। িযাপােটা িুঝচত পােচছন, বিে িােপল, 
বতনেন িবহলা, বিচেে পোচযচটনহযাি, বিচেে ইস্টােব্রুক, েুবলযা বেিন্স। ওচেে িাে 
বেচত পাবেবন। এচেেই একেন ড্রইিংরুচি বছল না…তাে িাচন পয বছল না পে বনিযই 
অনয েেো বেচয পিবেচয হল  চে েচল যায। 
  
-হযাাঁ, িযাপােটা িুঝচত পােবছ। 
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–ওই বতনেচনে িচধয একেন…তচি পক বিক োনা হল না। 
  
 বিে িােপল বেবন্তত িাচি িলচলন, এটা েচন্দহেনক ইবিত িচলই িচন হচে…হযাাঁ, 
এচত িযাপােটা অচনকখাবনই িেচল পযচত পাচে। 
  
. 
  
১৫. 
  
 িাইচে গাব়েে েব্দ হল। বিৎবে পিতচে খিেটা পপৌঁচছ বেল, আিাে পুবলে এচেচছ। 
  
ক্রযাডক অেম্ভি গম্ভীে িুচখ  চে ঢুকচলন। বতবন বিে ব্ল্যাকলকচক িলচলন, বিে 
িােগাটেচযড খুন হচযচছ। িাত্র এক ন্টা আচগ শ্বােরুদ্ধ কচে তাচক িাো হচযচছ। 
  
েুবলযা আে পযাবিক বেিন্স েচি িাত্র িাইচে পথচক বফচেবছল। তাোও পেখাচন উপবস্থত 
বছল। 
  
–বিে বেিন্স, আপবন আে োোবেন পকাথায বছচলন? বেচজ্ঞে কেচলন ক্রযাডক। 
  
 –পিলচেস্টাচে, এইিাত্র বফেলাি। 
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–আে পযাবিক আপবন? 
  
–আবি আচগে িাচেই এখাচন বফচেবছ। 
  
–তােপে বক কচেন? 
  
–িাচিে বেচক একটু হাাঁটচত যাই। 
  
এিবন েিচয পটবলচফান পিচে উিল। বিে ব্ল্যাকলক বেবেিাে তুলচলন। 
  
-হযাাঁ-পক, িাি? বক িলছ…না উবন আচেনবন। আিাে োনা পনই…হযাাঁ, এখাচন আচছন। 
  
বিে ব্ল্যাকলক ক্রযাডচকে বেচক বেবেিাে এবগচয বেচয িলচলন, বিে হােেন আপনাে 
েচি কথা িলচত োন। বিে িােপল বিকাচেচে পফচেনবন, তাই বেন্তায পচ়েচছন। 
  
ক্রযাডক বেবেিাে তুচল িলচলন ক্রযাডক িলবছ 
  
–খুিই েুবিন্তায পচ়েবছ ইনেচপটে, পেন িােী পকাথায পগচছন োবন না। শুনলাি বিে 
িােগাটেচযড িাো পগচছন 
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-হযাাঁ, বিে হােেন। বিে িােপল পতা  টনাস্থচলই বছচলন। আধ ণ্টা আচগ পিবেচয যান। 
এখনও বফচে না থাকচল হযচতা প়েেীচেে কােও িাব়েচত পগচছন। 
  
-না, আবি েিাইচকই পফান কচেবছ। বক হচি ইনেচপটে, আিাে িয লাগচছ। 
  
–আবি আেবছ আপনাে ওখাচন। 
  
–আেুন। একটা কাগে পপচযবছ, পেন িাবে পিরুিাে আচগ বলচখবছচলন। বকছু িুঝচত 
পােবছ না অিেয 
  
ক্রযাডক বেবেিাে নাবিচয োখচলন বেবন্তত িুচখ। 
  
বিে িােপচলে বকছু হযবন পতা? উবদ্বগ্ন স্বচে বেচজ্ঞে কেচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–আবিও তাই আো কেবছ। িলচলন ক্রযাডক। 
  
 বিে ব্ল্যাকলক তাে গলায পঝালাচনা িুচিাে িালা না়োো়ো কেবছচলন। োপা গলায 
িলচলন, ক্রিেই অিস্থা খাোচপে বেচক যাচে ইনেচপটে। পকান উন্মােই এেি কচে 
েচলচছ 
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বেন্তােন্ন পোচখ তাে বেচক তাকাচলন ক্রযাডক। বিে ব্ল্যাকলকচক খুিই উচিবেত িচন 
হবেল। তাে অেতকন টাচন হিাৎ গলাে িালা বছাঁচ়ে পগালাকাে িুচিাগুচলা পিচঝয 
ছব়েচয প়েল। 
  
-আিাে িুচিা, বিে ব্ল্যাকলক কাতচে উিচলন, পেক্ষ্চণ একটা যন্ত্রণািয েব্দ কচে 
োাঁ়োচলন। গলায হাত পেচপ  ে পথচক বছটচক পিবেচয পগচলন। 
  
বফবলপা িুচিাগুচলা কুব়েচয বনবেল। িলল, েি েিয এটা প়েচতন। পকউ বেচযবছল 
হযচতা। তাই এিন পিচি প়েচলন। 
  
–হচত পাচে। ক্রযাডক িলচলন। 
  
–এগুচলা বক আেল িুচিা? একটা িুচিাোনা হাচত তুচল বনচয পেীক্ষ্া কেচলন। তাে 
িচন হল এতি়ে িুচিা আেল হওযা েি। বকন্তু যবে পকানিাচি আেল হয তাহচল, 
অিেযই অিূলয। ে  যাণ্ডাল পগাচযডলাচেে পেওযা যবে হয তাহচল পতা এে োি 
  
ক্রযাডচকে িাথায  ুেচত থাচক–বিে ব্ল্যাকলক িচলবছচলন, এ িাব়েচত পকান িূলযিান 
বেবনে পনই। যবে িুচিাগুচলা আেল হয…আে এে েন্ধ্ান পয োচন পে অনাযাচে খুচনে 
ঝুাঁবক বনচত পাচে। 
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বিে িােপচলে কথা িচন হল, িােচি বফচে এচলন ক্রযাডক। বতবন বনচখাাঁে। এখনই 
তাচক বিকাচেচে পযচত হচি। 
  
. 
  
িাি আে তাে স্বািী েুবলযান বেবন্তত িুচখ িচেবছচলন। ক্রযাডক িলচলন, উবন এখনও 
পফচেন বন? পকান কাগচেে পলখাে কথা িলবছচলন। 
  
িাি কাগেটা এবগচয বেচলন। ক্রযাডক পেটা পটবিচল বিবছচয প়েচত পেষ্টা কেচলন। 
  
 প্রথি েব্দ লযাম্প 
  
তােপে, পিগুনী ফুল, অযা 
  
েবপবেচনে পিাতল পকাথায পগল? 
  
 েিনীে িৃতুয? 
  
 বিৎবে…পেক…উবন পখাাঁেখিে কেবছচলন…োরুণ েুিঃখ েহয কচেচছন…আচযাবডন… 
িুচিা …পলবট…পিন। 
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েি েচব্দে অথন ক্রযাডচকে কাচছ পিাধগিয হল না। বতবন িাচিে বেচক তাবকচয িলচলন, 
উবন িুচিাে উচল্লখ কেচলন পকন? আো, বিে ব্ল্যাকলক বক ওই বতন োবে িুচিাে 
িালা েিেিয িযিহাে কচেন? 
  
-হযাাঁ। েিেিয গলায থাচক। ওাঁে ধােণা তাচক িাল পেখায। তচি নকল 
  
–অনয পকান কােণ… 
  
–আপবন িলচত োইচছন ওগুচলা আেল? 
  
-ওই আকাচেে িুচিা পতা েুলিিাডন বিচেে হােেন। যাক এখন আেল কাে হল বিে 
িােপল–তাচক খুাঁচে পপচত হচি। 
  
ক্রযাডক বিে িােপচলে পপবন্সচলে পলখা পেচখ িুঝচত পপচেবছচলন, বতবন পচেে পে েূত্র 
অনুেেণ কেবছচলন। পেটাই তাে বিপে পডচক আচনবন পতা? তাে িচন হল, একিাে 
পেোচেে েচি পযাগাচযাগ কো েেকাে। 
  
ক্রযাডক বিকাচেে পথচক পিবেচয তাে গাব়েে বেচক এচগাচলন। এিবন েিয লচেল 
পঝাচপে আ়োল পথচক োচেনন্ট পেোে পিবেচয এল। 
  
–েযাে… 
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৪. ক্রলটল র্যার্কচস রাচতর খাওযা 
১৬. 
  
বলটল পযাডকচে োচতে খাওযা পেষ হল বনতান্ত বনোনন্দিয পবেচিচে, বনিঃেচব্দ। 
  
বিে ব্ল্যাকলক। পযাবিক আে েুবলযা বেিন্স, বফবলপা পহিে, বিৎবে কাচোে িুচখই হাবে 
বছল না। পকউ পকউ েু-একিাে কথা িলাে পেষ্টা কেচলও েচিবন। 
  
ইনেচপটে ক্রযাডক োবনচযবছচলন বতবন েকলচক বনচয আধ ন্টাে িচধযই উপবস্থত 
হচেন। বিে িােপচলে বনচখাাঁে হওযা বিে িােগাটেচযচডে িৃতুয-েিেযাগুচলা 
আচলােনাে েেকাে। 
  
েকচল ড্রইিংরুচি অচপক্ষ্ায েচযচছন। িাব়েে েি আচলা জ্বাবলচয পেওযা হচযচছ। 
  
একটা গাব়েে েব্দ পাওযা পগল িাইচে। পেক্ষ্চণই  চে ঢুকচলন ক্রযাডক। তাে েচি 
কচননল আে বিচেে ইস্টােব্রুক, বিচেে পোচযচটনহযাি আে তাে পছচল এডিণ্ড েিাে 
পেচষ বিে বহনেবেফ ঢুকচলন  চে। প্রচতযচকই বিযিান। 
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েকচল আেন গ্রহণ কেচল ক্রযাডক েেোে পাচে োাঁ়োচলন। তাে প্রায িুচখািুবখ 
েচযচছন বতন িবহলা–েুবলযা আে বিচেে পোচযচটনহযাি পোফায িচে, বিচেে 
ইস্টােব্রুক স্বািীে পেযাচেে হাতচল। 
  
বিে ব্ল্যাকক আে বিে বহনে িচেবছচলন আগুচনে োিচন। এডিণ্ড বছল তাচেে পাচে। 
একটু েূচে িচেবছল েুবলযা। 
  
পকানেকি িূবিকা না কচেই ক্রযাডক িলচত শুরু কেচলন, বিে িােগাটেচযড খুন 
হচযচছ, আপনাো েকচলই োচনন। তাচক পয খুন কচেচছ, আিাচেে ধােণা পে একেন 
স্ত্রীচলাক। বিচেষ কােচণই তাই আিাচেে তেচন্তে গবণ্ডও পছাট হচয পগচছ। ওখাচন 
উপবস্থত িবহলাচেে কাছ পথচক আবি োনচত োই তাো বিচকল োেচট পথচক োেচট 
কুব়ে বিবনট পযনন্ত পকাথায বছচলন, বক কচেচছন। 
  
বিে বেিন্স অিেয আিাচক আচগই তাে িিিয শুবনচযচছন। তিু তাচক আে একিাে তা 
পোনাচত িলবছ। কনচস্টিল এডওযাডন েটনহযাচণ্ড আপনাচেে িিিয বলচখ পনচি। 
  
েুবলযা িলল, িলচত যখন হচে, আবি আিােও িলবছ, োেচট পথচক োচ়ে োেচট পযনন্ত 
আবি নেীে ধাচে পথ ধচে হাাঁটবছলাি। অিেয পচথ কােও েচি আিাে পেখা হযবন। 
  
–এিাচে িলুন বিচেে পোচযচটনহযাি। িলচলন ক্রযাডক। 
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-িলবছ, একটু পিচি বনচত বেন। িলচলন বিচেে পোচযচটনহযাি, যতেূে িচন প়েচছ, 
িৃবষ্ট আোে আচগ আবি শুকচনা বক্রচেন বথিাি ফুচলে গন্ধ্ শুাঁচক পেখবছলাি। 
  
–বিক োেচট েে বিবনচট িৃবষ্ট পনচিবছল। িলচলন ক্রযাডক। 
  
–পিাধহয তাই, আবি পে েিয ওপচে িাোন্দায একটা হাত পধাযাে পিবেন পেচখবছলাি। 
িাোন্দায েল আেবছল িচল িষনাবত আে েুচতা বনচয বনচে পনচি যাই। এডিণ্ডচক 
পডচকবছলাি, ও পকান ো়ো পেযবন, পিাধহয িই বলখবছল বকিংিা  ুচিাবেল। এেপে 
আাঁটা বেচয নেনিা োফ কেচত থাবক। পাতা পিাঝাই হচয িন্ধ্ হচয বগচযবছল। 
  
–আপনাচক নেনিা োফ কেচত পকউ পেচখচছ? 
  
–না, পকউ পেচখবন। 
  
 –বিিঃ পোচযচটনহযাি, আপবন আপনাে িাচযে ডাক শুনচত পপচযবছচলন? 
  
–না, এডিণ্ড উিে বেল, আবি  ুিুবেলাি। 
  
–এিাচে বিচেে ইস্টােব্রুক িলুন। 
  
 বিচেে ইস্টােব্রুক িলচলন, আবেনে েচি স্টাবডচত িচে পেবডও শুনবছলাি। 
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কচননল ইস্টােব্রুক স্ত্রীে বেচক তাবকচয িলচলন, তুবি বিক িলছ না, এ ধেচনে তেচন্ত 
পেটা েরুেী। আবি িলবছ ইনেচপটে, আিাে স্ত্রীে োযুে ওপচে এ টনায প্রেণ্ড োপ 
পচ়েচছ, পে বিকিাচি িলচত পােচছ না। আবি লযাবম্পযচনে েচি িুেগীে খািাে বিষচয 
কথা িলবছলাি। তখন প্রায পোযা োেচট। িৃবষ্ট থািাে আচগ পফো হযবন। 
  
–আপবনও বক িাইচে বগচযবছচলন বিচেে ইস্টােব্রুক? প্রশ্ন কেচলন ক্রযাডক। 
  
ফাাঁচে প়ো ইাঁেুচেে িত িুখ হচয বগচযবছল বিচেে ইস্টােব্রুচকে। বতবন িলচলন, না 
আবি িাইচে যাইবন পেবডও শুনবছলাি। 
  
-বিক আচছ আপাতত এচতই েলচি। আপনাচেে িিিয টাইপ কচে েকলচক পেখাচনা 
হচি, আপনাো পচ়ে বিক আচছ বকনা পেচখ েই কচে পেচিন। 
  
বিচেে ইস্টােব্রুক িলচলন, অনযচেে কাচছ পতা বকছু োনচত োইচলন না ইনেচপটে, 
ওই এডিণ্ড পোচযচটনহযাি আে েুবলযা বেিন্স পিচযটা? 
  
ইনেচপটে ক্রযাডক িলচলন, বিে িােগাটেচযড িাো যািাে আচগ িচলবছচলন এিন 
একেচনে কথা বযবন ডাকাবতে  টনাে েিচয  চে অনুপবস্থত বছচলন, বকন্তু তাে  চে 
থাকােই কথা বছল। বতবন তাে িনু্ধ্চক োবনচযবছচলন পে োচত একেন স্ত্রীচলাক  চে 
বছচলন না। 
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বকন্তু অন্ধ্কাচে টচেনে আচলায েকচলে পোখ ধাাঁবধচয বগচযবছল। কােও বকছু পেখাে 
েম্ভািনা বছল না। েুবলযা িচল উিল। 
  
-িােগাটেচযচডে বছল; িচল উিচলন বিে বহনেবেফ, পে বছল েেোে পপছচন, এখন 
ইনেচপটে পযখাচন োাঁব়েচয আচছন। পেবেন  চে বক  টচছ একিাত্র িােগাটেচযচডে 
পচক্ষ্ই পেখা েম্ভি বছল। 
  
এই েিয বিৎবে এচে  চে ঢুকল। 
  
–এই পয িীেপুরুষ পুবলে, আবি োন্না চে কাে কবে িচল ডাকাে েেকাে িচন কচেন 
বন, তাই না? বকন্তু আবি বিৎবে, অনযচেে পেচয অচনক পিবে পেখচত পায, অচনক পিবে 
োচন। ডাকাবতে বেন আবি অচনক বকছু পেচখবছলাি। বিশ্বাে কেচত পাবেবন তাই 
কাউচক িলচত োইবন। 
  
তুবি পিচিবছচল েি োন্ত হচয পগচল বিচেষ একেচনে কাচছ টাকা োইচি, তাই পতা? 
িলচলন ক্রযাডক। 
  
–পকন োই না? পফাাঁে কচে উিল বিৎবে, একবেন যখন অচনক টাকা আেচি োবন, আে 
োবন যখন বক েি েলচছ, তখন টাকা আোয কেচত ছা়েি পকন? এখন আিাে িয 
কেচছ, তাই আে েুপ কচে না পথচক যা োবন েি িলি। 
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পিে, তাহচল তাই িল। িলচলন ক্রযাডক। 
  
-িলি, েি িলি পেই োচতে  টনা। আবি পাবটনচত বছলাি না। োন্না চে িােনপত্র 
গুচছাবেলাি। ডাইবনিং  চে এচল গুবলে েব্দ হল। তখন হল ে একেি অন্ধ্কাে। 
আিাে গুবলে েব্দ হল আে টেনটা পচ়ে পগল। তখনই আবি স্ত্রীচলাকটাচক পেখলাি। 
পেই পলাকটাে পাচে িনু্দক হাচত োাঁ়োন। আবি পেখলাি বিে ব্ল্যাকলক োাঁব়েচয 
আচছন। 
  
-বক িলছ বিৎবে, তুবি পাগল হচযছ? হতিাক বিে ব্ল্যাকলক িচল উিচলন। 
  
–েম্ভি, এডিণ্ড িচল উিল, বিৎবে কখনই বিে ব্ল্যাকলকচক পেখচত পাচে না। 
  
-তাই িুবঝ বিিঃ পোচযচটনহযাি, তীব্র পেচষে স্বচে িচল উিচলন ক্রযাডক, আবিও োবন 
বিৎবে বিে ব্ল্যাকলকচক পেচখনবন, পকননা পেখাচন তখন বতবন বছচলন না, বছচলন 
আপবন। তাই না? 
  
-আবি?…বক িলচছন আপবন, কখনও না– 
  
–আপবনই কচননল ইস্টােব্রুচকে বেিলিাে তাাঁে ড্রযাে পথচক েবেচয বছচলন, িো কোে 
েনয রুবড োচেনে েচি েফা কচেবছচলন। পযাবিক বেিন্সচক অনুেেণ কচে আপবন অনয 
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 চে বগচযবছচলন। তােপে আচলা বনচি পযচতই পতল লাগাচনা েেো বেচয পিবেচয যান। 
বিে ব্ল্যাকলকচক গুবল কচে আপবন রুবড োেনচক গুবল কচে হতযা কচেন। কচযক িুহূতন 
পচেই বকছু না োনাে িান কচে ড্রইিংরুচি ঢুচক লাইটাে জ্বালািাে পেষ্টা কচেন। 
  
এডিণ্ড এচকিাচে নীেি হচয পগল। পেক্ষ্চণই বেৎকাে কচে উিল, আিাে একাে 
কোে বক উচেেয থাকচত পাচে? পকন আবি কেি? েিই আিাে বিরুচদ্ধ ষ়েযন্ত্র। 
  
ক্রযাডক িলচলন, বিচেে পগাচযডলাচেে আচগ যবে বিে ব্ল্যাকলক িাো যান তাহচল 
েুেচনেই লািিান হিাে কথা। তাো হল বপপ আে এিা। আিো পেচনবছ েুবলযা 
বেিন্সই এিা 
  
-আপবন িলচত োইচছন, আবি বপপ? বেৎকাে কচে িলল এডিণ্ড, এচকিাচে গাাঁোখুব়ে 
গল্প। হযচতা আবি কাছাকাবছ িযচেে। বকন্তু বিিঃ পুবলে, আিাে েচন্মে োবটনবফচকট, 
সু্কল, কচলচেে োবটনবফচকটই িলচি আবি এডিণ্ড পোচযচটনহযাি। 
  
এিন েিয অন্ধ্কাচেে পিতে পথচক একটা গলা পোনা পগল, ও বপপ নয, আবিই বপপ 
ইনেচপটে। 
  
ফযাকাচে িুচখ োিচন এবগচয এল বফবলপা পহিে। 
  
-আপবন, বিচেে পহিে? 
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-হযাাঁ। বপপ পছচল একথাই েকচল ধচে বনচযবছল, পকিল েুবলযা োনত তাে যিে এক 
পিচয। পে একথা পকন িচলবন আবি োবন না। 
  
-আবি হিাই োনচত পপচেবছলাি তুবি পক, িলল েুবলযা। 
  
–প্রথচি আিােও তাই িচন হচযবছল, বফবলপা িলল, আিাে স্বািী িাো পগচল আবি বক 
কেি িুঝচত পােবছলাি না। িা আচগই িাো বগচযবছচলন? পগাচযডলাচেে েচি আিাে 
েম্পচকনে কথা োনচত পাবে আবি। পেচনবছলাি, বিচেে পগাচযডলাে িাো পগচল েি 
টাকাকব়ে পাচিন বিে ব্ল্যাকক নাচি একেন। তাে পখাাঁে কচে এখাচন এচে বিচেে 
লুকাচেে কাচছ কাে বনই। পিচিবছলাি, বিে ব্ল্যাকলক বনিয আিাে িত একেনচক 
োহাযয কেচিন। আিাে হযাবেে বেক্ষ্াে েনয টাকাে েেকাে বছল। 
  
বকন্তু…েি পনিাে েনয কচযক িুহূতন থািল বফবলপা, ডাকাবতে  টনাটাচত আবি িয 
পপচয পগলাি। পকননা, আবি োনতাি, েকচল আিাচকই েচন্দহ কেচি। পকন না। বিে 
ব্ল্যাকলকচক খুন কোে পিাবটি একিাত্র আিােই থাকাে কথা। েুবলযা পক আিাে পকান 
ধােণাই বছল না। আিো যিচেে িত পেখচতও একেকি বছলাি না। 
  
বিে ব্ল্যাকলক আিাে েচি েেয িযিহােই কচেবছচলন। আবি তাচক কখচনাই িাোে 
পেষ্টা কবেবন। তাহচলও আবিই বপপ। এডিণ্ডচক েচন্দহ কোে পকানই কােণ পনই। 
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কথা পেষ কচে হাাঁপাচত লাগল বফবলপা। তাে হাত িােিাে িুবি পাকাচত লাগল। 
  
পনই নয, আচছ। ঝাাঁচঝে েচি িলচলন ক্রযাডক, বিিঃ পোচযচটনহযাি তরুণ, তাে টাকাে 
প্রচযােন। পয পকান ধনিতাাঁচকই পে বিচয কেচত োইচি। অথে বিচেে পগাচযডলাচেে 
আচগ বিে ব্ল্যাকলক িাো না পগচল এেকি অথনিতাাঁচক বিচয কথা েম্ভি নয। পেই 
কােচণই এডিণ্ড িুঝচত পপচেবছচলন, বকছু একটা কো প্রচযােন। বিক িলবছ পতা বিিঃ 
পোচযচটনহযাি? 
  
-েি িানাচনা গল্প। বেৎকাে কচে উিল এডিণ্ড। 
  
বিক এই েিচযই োন্না ে পথচক একটা েী ন কাতে িযাতন আতননাে পিচে এল। 
  
-একাে গলা–বিৎবে পতা নয। েুবলযা িচল উিল। 
  
-না। িলচলন ক্রযাডক, বতনেন িানুষচক খুন কচেচছ, এিন একেচনেই কণ্ঠস্বে শুনচত 
পাবে আিো… 
  
. 
  
১৭. 
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 ইনেচপটে ক্রযাডক যখন এডিণ্ডচক ধচে পচ়েচছন, পেই েিয বনিঃেচব্দ বিৎবে 
োন্না চে েচল বগচযবছল। পে যখন বেচঙ্ক েল ছা়েবছল, পেই েিয বিে ব্ল্যাকক 
ঢুচকবছচলন। 
  
-তুবি এিন বিথযা কথা িলচল বিৎবে, হাবেিুচখ পকািল স্বচে িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
 বিৎবে লবিত িাচি পাচে তাবকচয তাচক পেখল। 
  
–রুচপাে িােনগুচলা আচগ পধাচি। বেচঙ্ক পিবে কচে েল পঢচল নাও। 
  
 বিৎবে িাধযচিচযে িত পেিাচিই বেঙ্ক েল িবতন কেল। 
  
–আিাে ওেি কথাে েনয আপবন োগ কেচিন না বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–োগ কেচল বক আে পিোে বিক থাকত? িলচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
–আবি তাহচল ইনেচপটেচক িলি পয েি বিচথয কচে িচলবছ। 
  
 –বতবন পতািাে কথা শুচনই িুঝচত পপচেচছন। 
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বিৎবে কল িন্ধ্ কেিাে েনয বনেু হল। েচি েচি পপছন পথচক েুচটা েবিোলী হাত 
তাে িাথা পেচপ ধচে বেচঙ্কে েচল পেচপ ধেল। 
  
-এিােই তুবি প্রথি েবতয কথাটা িচলবছচল। বহেবহে কচে িচল উিচলন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
বিৎবে উন্মচিে িত েুহাত ছুাঁচ়ে বনচেচক ছা়েিাে পেষ্টা কেবছল। বকন্তু বিে ব্ল্যাকলক 
বছচলন পঢে পিবে েবিোলী। বতবন তাে িাথাটা েচল পেচপ ধচেবছচলন। 
  
েহো িাতাচে পডািা িানাচেে কাতে কণ্ঠ পিচে এল। 
  
–এবক পলাবট–পলাবট–এিন কাে কচো না 
  
 া়ে বফবেচয আতননাে কচে উিচলন বিে ব্ল্যাকলক। েুহাত েূচনয েুবলচয অেৃেয িযানক 
বকছুচক পযন পিকািাে পেষ্টা কেচলন। 
  
বিৎবে ছা়ো পপচয হাাঁপাচত হাাঁপাচত উচি োাঁ়োল। েি টানচত কষ্ট হবেল তাে।  ে 
পথচক পকানিচত ছুচট পিবেচয পগল। 
  
আতননাে কচে েচলচছন েিাচন বিে ব্ল্যাকলক। োন্না চে একা হচয বগচয তাে িয বদ্বগুণ 
পিচ়ে বগচযবছল। 
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–আিায িাপ কে পডাো, পডাো আবি বনরুপায হচযই একাে কচেবছ 
  
বেো হাবেচয পফচলবছচলন বতবন। পকানবেচক যাচেন িুঝচত না পপচে িােন িাোে 
 চেে বেচক ছুচট পগচলন। 
  
বকন্তু পিবে েূে পযচত পােচলন না। োচেনন্ট পেোে তাে বিোল িপু বনচয পথ আগচল 
োাঁ়োচলন। 
  
বিক পেই েিয বিে িােপল িুখিয হাবে বনচয ঝটা িুরুে োখাে আলিাবে পথচক 
পিবেচয এচলন। 
  
–িানুচষে গলা আবি িালই নকল কেচত পাবে। িলচলন বিে িােপল। 
  
 বিে ব্ল্যাকলক িযাতন অপ্রস্তুত েৃবষ্টচত তাে বেচক তাবকচযবছচলন। 
  
–আপনাচক আিাে েচি আেচত হচি, এই পিচযবটচক আপবন েচল ডুবিচয িােচত পেষ্টা 
কচেবছচলন। আবি তাে োক্ষ্ী। েলুন বিে ব্ল্যাকলক। 
  
উাঁহু, োলনট ব্ল্যাকলক, িলচলন বিে িােপল, িুচিাে িালা েবেচয বনচলই অপাচেেচনে 
োগ পেখা যাচি। 
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–অপাচেেন। বিবিত হচলন পেোে। 
  
–হযাাঁ, গলগণ্ড অপাচেেন। 
  
ততক্ষ্চণ অচনকটা োিচল উচিচছন বিে ব্ল্যাকলক। বিে িােপচলে বেচক তাবকচয 
িলচলন, আপবন েিই পেচনচছন? 
  
-হযাাঁ, েিই আবি পেচনবছ। 
  
োলনট ব্ল্যাকক ডুকচে উিচলন। অিেন্ন েেীেটাচক পটচন বনচয ধপ কচে পটবিচলে 
োিচন িচে প়েচলন। 
  
–পডাোে গলা নকল কচে আপবন আিাচক িযথা বেচযচছন। পডাোচডাোচক আবি 
িালিােতাি। 
  
ইবতিচধয  চে প্রচিে কেচলা ইনেচপটে ক্রযাডক। তাে পপছচন অনয েকচল। 
  
বিৎবে অচনকটা োিচল উচিবছল। তাে শ্বাে-প্রশ্বাে স্বািাবিক হচয এচেচছ। বনচেে 
কাচেে প্রেিংো পে বনচেই কেচত শুরু কেল। 
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–কী োরুণ অবিনয আবি কেলাি, কবেবন? িেচত িচেবছলাি, তিু োহে বছল িচল না 
এতি়ে ঝুাঁবকটা বনচযবছলাি। 
  
িযাপােটা িুচঝ উিচত কচযক িুহূতন পেবে কচেবছচলন বিে বহনেবেফ। তােপচেই 
েকলচক ধাক্কা পিচে েবেচয ঝাাঁবপচয প়েচলন বিে ব্ল্যাকলচকে ওপচে। 
  
-ওচক আবি খুন কেি–আিাচক আটকাচিন না 
  
বিে ব্ল্যাকলক েিে েবি বেচয তাচক পিকািাে পেষ্টা কেচত লাগচলন। তাে হাাঁপ ধচে 
বগচযবছল। 
  
-বিে বহনেবেফ–অিন কেচিন না–আিাে কথা শুনুন। 
  
বকন্তু পক পোচন কাে কথা। বিে বহনেবেফ পক্রাচধ উন্মি হচয বিে ব্ল্যাকলচকে গলা 
পেচপ ধেিাে পেষ্টা কেচত লাগচলন। 
  
–আবি খুন কেি–আিাে িনু্ধ্ িােগাটেচযডচক ও খুন কচেচছ– 
  
েকচল বিচল োিলাচলন বিে বহনেবেফচক। রুদ্ধ আচক্রাচে বতবন োাঁত ক়েিত কেচত 
লাগচলন। পোখ বেচয পযন আগুন বিকচে প়েচত োইচছ। 
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বিে ব্ল্যাকলক ফুাঁবপচয পকাঁচে উিচলন। কাতে স্বচে িচল উিচলন, আবি ওচক িােচত 
োইবন। কাউচকই আবি িােচত োইবন। তিু আবি না পিচে পােলাি না। পডাোচক আবি 
বকছুচতই িুলচত পােবছ না-ওহ পডাো–আবি এচকিাচে একা হচয পগলাি–একা। 
  
েু-হাচত িুখ পঢচক কান্নায পিচি প়েচলন বিে ব্ল্যাকলক ওেচফ োলনট ব্ল্যাকলক। 
  
. 
  
১৮. 
  
 পেিাচেণ্ড েুবলযান হােেন, ইনচপটে ক্রযাডক, েুবলযা পাবিক বেিন্স, এডিণ্ড আে 
বফবলপা এো েকচলই আে পশ্রাতা। বিে িােপচলে িুখ পথচক আেযপান্ত পোনাে েনয 
উৎেুক হচয পয যাে েুবিধা িত ছব়েচয বছবটচয িচেচছন। 
  
বিে িােপল েকচলে িাঝখাচন িচেবছচলন একটা আোি পকোোয। তাে িুচখািুবখ 
েুল্লীে োিচন িচে আচছন িাি। 
  
–এ কাবহনী আপনােই বিে িােপল। পাইপ টানচত টানচত িলচলন ক্রযাডক। 
  
–ওহ, না, আবি পতা একটু োহাযয কচেবছ পকিল। তেচন্তে েি ঝাচিলা পতা তুবিই 
োিচলছ িাছা। তুবি আিাে পেচয অচনক পিবে োন। িলচলন বিে িােপল। 
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অনধযন হচয উচিবছচলন েকচলই। িাি তা়োতাব়ে িচল উিচলন, বিক আচছ আপনাো 
েুেন বিচলই িলচিন। শুরু কে তুবি, পেন িােী। পগাটা িটটাই পয বিে ব্ল্যাকলচকে 
তুবি কখন িুঝচত পােচল? 
  
–বপ্রয িাি, িলচলন বিে িােপল, কতগুচলা িযাপাচে পগা়ো পথচকই আিাে েচন্দহ 
হচযবছল তাে পচক্ষ্ই এেি কো েম্ভি। অিন বনপুণ ডাকাবতে েৃেয বনচেে িাব়েচত 
তাে পচক্ষ্ই োোচনা েম্ভি বছল। 
  
রুবড োচেনে েচি একিাত্র তােই পবেেয বছল। তাছা়ো িাব়েচত পকন্দ্রীয তাপ িযিস্থা 
থাকা েচেও পকান েুল্লী না োখা বনচেে িাব়েচত আে কাে পচক্ষ্ েম্ভি বছল?  চে 
আগুন না োখাে পবেকল্পনাটা তােই বছল। 
  
পগা়োচত অিেয িযাপােটা অত েেল বছল না। েিাে িত আিাচকও ধাাঁধায প়েচত 
হচযবছল। পিচিবছ, পকউ ওই পলবটবেযা ব্ল্যাকলকচকই খুন কেচত পেচযচছ। 
  
-ওই েুইে পছাকো রুবড োেন পথচক শুরু কে তুবি। যা  চটবছল পগা়ো পথচকই িল 
পেন িােী। রুবড োেন বক ওচক বেনচত পপচেবছল? 
  
-হযাাঁ। ক্রযাডকই তাে পবেেয খুাঁচে িাে কচেবছল। িচল ইনেচপটচেে বেচক তাকাচলন 
বিে ব্ল্যাকল্লক। 
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–ও কাে কেত পিচননে ডািঃ অযাডলফ কচথে বেবনচক। িলচলন ক্রযাডক। োলনট 
ব্ল্যাকলক পেখাচন বগচযবছচলন গলগণ্ড অপাচেোন কোচত। 
  
বকছু পগালচিচল কাে কচে ওই বেবনক ছা়েচত হচযবছল পছাকোচক। পে ইিংলচণ্ড এচে 
পহাচটচল কাে বনচযবছল। পেখাচন পে বিে ব্ল্যাকলকচক পেচখ বেনচত পাচে। বেবনচক 
উবন একেিচয রুগী বহচেচি বছচলন। 
  
বকছু বেন্তািািনা না কচেই পঝাাঁচকে িাথায রুবড োেন এবগচয এচে তাে েচি কথা 
িচলবছল। পচে বনিযই বেবনচকে পগালচিচল কােগুচলাে কথা িচন কচে পে েঙু্কবেত 
হচযবছল। 
  
-তাহচল, পে পহাচটল িাবলচকে পছচল, িযিো বেখচত এচেচছ, এেি কথা িচলবন? িাি 
িলচলন। 
  
–ওেি বকছুই িচলবন। রুবড োচেনে কথা িলাে অেুহাত বহচেচি বিে ব্ল্যাকলক যা 
িচলবছচলন েিই বছল তাে বনচেে িানাচনা কথা। 
  
-পছাকোে েচি পেখা হিাে পেই প্রথি ধাক্কা পখচলন বিে ব্ল্যাকলক। িলচলন বিে 
িােপল, িযাপােটা তাে কাচছ খুিই েুিনাগযেনক। পকন না, তাে আচগ পযনন্ত বতবন 
বনচেচক েমূ্পণন বনোপে িচলই ধচে বনচযবছচলন। বিে োলনট ব্ল্যাকলক, বযবন গলগণ্ড 
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অপাচেেচন কচেবছচলন, বনবেনষ্ট িাচি একেন তাচক বেচন পফলচি, এ বতবন িািচত 
পাচেনবন। 
  
 টনাে েূত্রপাত হচযবছল ওখান পথচকই–ওই গলগণ্ড পোগ। এক উজ্জ্বল হাবেখুবে তরুণী 
োটন ব্ল্যাকলচকে গলায ওই পোগ পেখা পেয। তাে েীিন িযথন হচত িচেবছল। বনচেে 
রূপ েম্পচকন খুিই েচেতন বছল পে। তাে িা েীবিত বছচলন না, িািাও পতিন 
েহানুিূবতেম্পন্ন বছচলন না। তাই পে এচকিাচে পিচি পচ়েবছল। স্বািাবিক েীিন পথচক 
বনচেচক গুবটচয বনচযবছল পে। 
  
গলগণ্ড অপাচেেন কোে উপায বছল না। পকন না ডিঃ ব্ল্যাকলক বছচলন, আিাে ধােণা, 
অতযন্ত প্রােীনপন্থী। তাে েচি বকছুটা পগাাঁযােতুবিও বছল। অপাচেেচনে ওপে তাই তাে 
পকান আস্থা বছল না। বতবন পোগগ্রে পিচযচক আচযাবডন ইতযাবে ওষুচধে িচধযই 
পেচখবছচলন। আে কোে বকছু বছল না পিচি োলনচটে পিানও তাই পিচন বনচযবছল। 
  
োলনট তাে িািাে িযিস্থাই পিচন বনচয বনবিন্ত বছল। বকন্তু গলগণ্ড ক্রিে স্ফীত হচয 
উিচত লাগল। ফচল িাইচে পলাকেচনে োিচন পিেচনা পে িন্ধ্ কচে বেচযবছল। 
  
ইনেচপটে ক্রযাডক আিাচক িচলচছন, পিল পগাচযডলাে তাচক িচলবছচলন, পলবটবেযা 
ব্ল্যাকলক বছচলন িযবিত্বিযী। তাে েচতাে প্রেিংো বতবন িােিাে কচেচছন। িানুষ 
বকিাচি অেৎ কাে কচে তা বতবন িুঝচত পােচতন না। বতবন বনচে পযিন পকান অেৎ 
কাে কচেনবন পতিবন পেণ্ডাল পগাচযডলােচকও পোো পচথ ধচে পেচখবছচলন। 
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পলবটবেযা পিাচনে প্রবত খুিই েহানুিূবতেম্পন্ন বছচলন। তাে েনয অনুিি কেচতন। 
পিাচনে িানবেক বিপযনয হাল্কা কেিাে েনয বতবন যা বকছু  টত পিানচক বিোবেত বলচখ 
োনাচতন এিাচিই েূে পথচকও বতবন হতিাগয পিানচক েি পেিাে পেষ্টা কেচতন। 
  
ডািঃ ব্ল্যাকলক িাো পগচল োলনট অেহায হচয প়েল। তাচক পেখাচোনা কেিাে েনয 
পলবটবেযা ে  যাণ্ডাল পগাচযডলাচেে কাে পছচ়ে বেচলন। 
  
অপাচেোচনে িযাপাচে ডািাচেে পোিেন পনিাে েনয বতবন পিানচক েুইোেলযাচণ্ড বনচয 
পগচলন। পেখাচন অপাচেোচনে োহাচযয োফচলযে েচিই গলাে খুাঁতটা োবেচয পফলা 
হল। গলাে োগ ঢাকা পচ়ে পগল একছ়ো িুচিাে িালায। 
  
ইবতিচধয যুদ্ধ লাগল। েোেবে ইিংলচণ্ড পফো েম্ভি না হওযায েুই পিান েুইোেলযাচণ্ড 
পেডক্রচে নাি পলখাচলন। তাইচতা, ইনেচপটে? 
  
-হযাাঁ, বিে িােপল। আপবন িলচত থাকুন িলচলন ক্রযাডক। 
  
 ইিংলচণ্ড পিল পগাচযডলাচেে স্বাচস্থযে খিে ওচেে কাচছ পপৌঁচছবছল। ওো পেচনবছচলন 
বতবন পিবে বেন িাাঁেচিন না। আিাে ধােণা িবিষযচত বিোট েম্পে লাচিে স্বপ্ন েুই 
পিাচনে িচধযই বছল। তচি েম্পচেে পলাি পলবটবেযাে পেচয োলনচটেই পিবে বছল। পকন 
না, েীিচন পিাঁচে থাকাে আনন্দ পে উপলবি কেচত পপচেবছল। িবিষযচতে েুখস্বপ্ন 
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তাচক বিচিাে কচে তুচলবছল। পেে-বিচেচে ভ্রিণ, পছাট্ট একটা বনেস্ব িাব়ে, োেোেী, 
প্রােুযন এিবন এক পিাগ েুচখে েীিচনে স্বপ্ন পেখত পে। 
  
এে িচধযই এিন এক অ টন  টল পয োলনচটে িবিষযচতে েি েেীন স্বপ্ন বনচিচষ 
েুেিাে হচয পগল। 
  
স্বাস্থযিতী পলবটবেযা অকিাৎ েুচত আক্রান্ত হচযবছচলন। বকছুবেচনে িচধযই পোগটা 
বনউচিাবনযাে বেচক পিা়ে বনল। একেপ্তাহ িুচগই বতবন িাো পগচলন। 
  
োলনচটে িাথায পযন আকাে পিচি প়েল। পিল পগাচযডলাচেে আচগ িাো না পগচল-
অন্তত আেও িাে কচযক পিাঁচে থাকচলই অচঢল অচথনে িাবলক হত তাো েুই পিান। 
আে পলবটবেযাে পে পেই অথন আেত োলনচটেই হাচত। েি েম্ভািনাই বিথযা হচয পগল 
পলবটবেযাে আকবিক িৃতুযে েচি েচি। 
  
েুই পিাচনে েবেচত্রে বিবিন্নতা পেই েিচযই পবেষ্কাে হচয ওচি। োলনট তাে িাগয 
বফবেচয আনাে পেষ্টায পনচি প়েল। আিাে িচন হয, পে যা কেচত েচলবছল তাচক 
অনযায। িচল তাে িচন হযবন। কচযক িাে পচে, পিল পগাচযডলাচেে িৃতুযে পে েি 
টাকা পতা পলবটবেযােই হত, তাই পে পলবটবেযা আে বনচেচক পিান পিচি বনচযবছল। 
  
েুই পিাচনে িচধয যচথষ্ট বিল বছল। পলাচকে পোচখ েট কচে পাথনকয নেচে প়েত না। 
এ িযাপাচে যচথষ্ট েচেতন বছল োলনট। তাই েুই পিাচনে এই আকােগত বিলটাচকই পে 
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তাে কাচযনাদ্ধাচেে কাচে িযিহাে কেচত োইল। োলটন িাো পগচছ, পলবটবেযা পিাঁচে 
আচছ–এিনটা পলাকচক িলাে িচধয পোচষে বক থাকচত পাচে? 
  
একটা আচিগ পথচকই িতলিটা িাথায এচে পগল োলনচটে। েকচল তাই োনল োলনট 
িাো পগচছ, পলবটবেযা ইিংলচণ্ড বফচে এল। 
  
বকন্তু, পিাচনে িৃতুযে পে পলবটবেযা তাে কিনচক্ষ্চত্র নতুন িানুষ হচয বফেল। তাে 
কিনকুেলতা আচগে িত আে েেীি েইল না। পকিন বনষ্প্রি। বকন্তু োপট েইল 
আচগেই িত। িানবেক িাি পযিনই পহাক োলনট তাে বেবেে হািিাচি এিাচি বনচেচক 
অিযে কচে তুলচত লাগল। 
  
তচি কচযকটা িযাপাচে োলনটচক োিধানতা অিলম্বন কেচত হচযবছল। পবেবেতচেে 
পোচখে আ়োচল বনচেচক েবেচয পনিাে েনয তাচক ইিংলচণ্ডে অখযাত অপবেবেত অিচল 
একটা িাব়ে বকনচত হল। পে বিচেষিাচি এব়েচয েলচত োইবছল তাে পেে 
কযাম্বােলযাচণ্ডে পলােন আে পিল পগাচযডলাে। ওো তাচক বেচন পফলচত পােত। হাচতে 
পলখাে অবিলচক ঢাকিাে েনয োটনচক হাচত পগাঁচট িাচতে আক্রিণ আিোবন কেচত 
হচযবছল। খুি কি পলাকই োলনটচক িালিাচি বেনত, তাই েহচেই পে বনচেচক 
বনোপে ধােণা কচে বনচযবছল। 
  
–বকন্তু, পেন িােী, িাি প্রশ্ন কেল, তাে েচি যবে পলবটবেযাে পবেবেত কারু পেখা হত, 
এেকিচতা অচনচকই বছল? 
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–পেটা এিন বকছু েিেযা েৃবষ্ট কেত না। তাো এটাই পিচি বনত পয পলবটবেযা অচনক 
িেচল পগচছ। েে িছচে িানুষ অচনক িেচল পযচত পাচে। পে পয পলবটবেযা নয, এিন 
েচন্দহ কাচো িচনই আেত না। পকননা পলবটবেযাে হািিাি, োলেলন পে িালিাচিই 
োনত, কাে েচি তাে পবেেয, কাে েচি পকিন িযিহাে েি খুাঁবটনাবটই তাে োনা 
বছল। কাচেই েহচেই বনচেচক েপ্ত কচে বনচযবছল। 
  
 টনাে বদ্বতীয পযনাযই িলা েচল এটাচক–বলটল পযাডকচে পলবটবেযা পিবে োলনচটে 
িেিাে। এখাচন অল্পবেচনই পে প়েেীচেে পেচন বনল। পে এখন পুচোেস্তুে পলবটবেযা 
ব্ল্যাকক। 
  
এে িচধয একবেন এল েূে েম্পচকনে এক পিাচনে বেবি। েুই পিানচপা পিানবঝচক 
পপইিংচগস্ট োখাে অনুচোধ বনচয। তাচেে কখচনা আচগ পেচখবন পেচনও পে েযা 
পেবখচয বনচেে আশ্রচয বনচয এল। 
  
পকাথাও পকান উপদ্রচিে েম্ভািনা বছল না। েিবকছু পিে িালই েলবছল। এে িচধয 
পলবটবেযাে সু্কচলে এক েহপাবিনীচক েযা পেখাচত বগচয বনচেই বনচেে বিপে পডচক 
বনচয এল। নতুন িূবিকায োলনচটে এটাই বছল েিচেচয ি়ে িুল। 
  
অিেয বনচেে েুিঃেহ একাকীত্ব পিােচনে েনযও তাচক এটা কেচত হচযবছল, পিচনও 
বনচত হচযবছল। সু্কলেীিচন পডাো িানাে বছল পলবটবেযাে বপ্রয িনু্ধ্। পেই বহচেচি েুিঃস্থ 
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অিস্থায োহাচযযে আোয পে বেবি বলচখবছল পলবটবেযাচক। আচিচগে তা়েনায পে বেবি 
বলখল পডাো িানােচক। পে পিোেী বেবি পপচয আিযন হচয যায। পকন না, বতবন বেবি 
বলচখবছচলন পলবটবেযাচক, আে উিে পপচযবছচলন োলনচটে কাছ পথচক। 
  
এখাচন আে বনচেচক পগাপন োখচত োযবন োলনট। পে োনত তাচত লাি হত না। 
পডাো তাে োহাযয পপচল পগাটা িযাপােটা তাে িত েৃবষ্টচকাণ পথচকই পেখচি, এিন 
একটা বিশ্বােও তাে বছল। তাই পে েিকথা তাচক বনষ্পাপ িিীচত খুচল োনায। 
পডাোও েিশুচন তাচক িন পথচক েিথনন কচেন। পলবটবেযাে আকবিক িৃতুযচত োলনট 
িবিত হচি–অোনা অচেনা কারুে হাচত েি অথন েচল যাচি, তাে িচন হচযবছল, 
এেকি হওযা উবেত নয। 
  
এচলাচিচলা িানবেক অিস্থা হচলও পডাো িানাে এটা িালই িুচঝবছচলন পয পকান কথা 
প্রকাে হচত পেযা যাচি না। বকন্তু েিেিয তাল বিক োখা তাে পচক্ষ্ েম্ভি হত না। 
  
পডাো িানাে বলটল পযাডকচে েচল আোে বকছুবেচনে িচধযই োলনট িুচঝ পগল, বক 
িাোত্মক িুল পে কচে পফচলচছ। 
  
অদু্ভত িানবেক বিপযনচযে েনয পডাো প্রাযই কােকচিন পগালিাল পাবকচয পফলচতন, 
পতিবন পিবে কথা িলাে েনয পিে কথাও িুখ ফেচক পিবেচয প়েত। তাে িত 
িানুষচক বনচয িাে কোই বছল এক বি়েম্বনা। োলনচটে পচক্ষ্ বছল প্রাণান্তকে। 
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তিু িযাপােটা পে পিচন বনচত পেষ্টা কচেবছল বনচেে একেন একান্ত েিীে অিাি পিাধ 
পথচক। বদ্বতীযত ডািাে োবনচযবছল, পে পিবেবেন িাাঁেচি না। 
  
পডাো িানাে েুই পিানচক নাি ধচেই ডাকচতন। পছাট্ট কচে েচম্বাধন কেচতন পলবট আে 
পলাবট। োলনট বছল পলাবট। 
  
পডাো োিধান পথচকই োলনটচক েচম্বাধন কেচতন। তিু িাচঝ িাচঝ পলাবট ডাকচত 
বগচয আেল নাি পলবট িচল পফলচতন। সু্কল েীিচনে অিযাচেে িচেই এই িুলটা হচয 
পযত। ফচল োলনটচক এিযাপাচে অবতবেি েতকন থাকচত হত। তচি িযাপােটা ক্রিেই 
তাে কাচছ অেহয হচয উিচত শুরু কচেবছল। তাে োযুে ওপে খুিই োপ প়েচত 
থাচক। 
  
তচি, পডাোে িুচখে উচ্চােচণ এই োিানয িুল কাচোেই নেচে আচেবন। পেটা 
স্বািাবিক বিকৃবত িচলই পিচন বনচযবছল েকচল। 
  
পলবটবেযাে বনোপিাে বেক পথচক আেল িচযে িযাপাে  টল েযযাল স্পা পহাচটচল, 
যখন রুবড োেন তাচক বেনচত পপচে এবগচয এচে কথা িলল।তচি এই েুইে পছাকো 
পয োলনটচক ব্ল্যাকচিল কোে উচেেয বনচয তাে কাচছ টাকা পেচযবছল, একথা আবি 
বিশ্বাে কবে না। ইনেচপটে ক্রযাডকও বিশ্বাে কচেন না। পকন না, পিতচেে লুচকােুবেে 
িযাপাে-েযাপাে তাে োনা বছল না। 
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-হযাাঁ, ব্ল্যাকচিচলে পকান ধােণাই রুবড োচেনে িাথায বছল না। একেন িযস্কা িবহলাে 
কাচছ বনচেে েুেিস্থাে কথা িচল োহাযয আোয কো পযচত পাচে এে পিবে পে ধােণা 
কচেবন। িলচলন ক্রযাডক। 
  
তচি রুবড োচেনে েচি পেখা হিাে পে পথচকই বনচেচক বনোপে কোে স্বাচথন ছক 
কষচত শুরু কচেবছল োলনট। আিাে ধােণা পহাচটচলে তছরুপ কো টাকা বিবটচয পেিাে 
টাকাটা োলনচটে কাছ পথচকই পপচযবছল পে। 
  
োলনট ব্ল্যাকলচকে অপোধী িন। পে এই পেখাোক্ষ্াচতে িা টাকা োওযাে িযাপােটাচক 
অনযিাচিই পেচখবছল। তাে ধােণা হয, রুবড োেন বকছু েচন্দহ কচেচছ, তাই 
ব্ল্যাকচিচলে উচেচেয তাে বেচক হাত িাব়েচযচছ। 
  
োলনট আচো পিচি পনয, বকছুবেন পচে পিল পগাচযডলাচেে িৃতুয েিংিাে খিচেে কাগচে 
প্রকাবেত হিাে পে স্বািাবিক িাচিই তাচক তাে স্থাযী পোেগাচেে উৎে কচে বনচত 
পাচে। 
  
বনচেচক পে ইবতিচধযই োবলযাবতচত িাল েকচিই েব়েচয পফচলবছল। পে বনচেচক 
পলবটবেযা ব্ল্যাকলক িচলই পবেবেত কচে তুচলবছল। বিচেষ কচে িযাচঙ্ক ও পিল 
পগাচযডলাচেে কাচছ। কাচেই আেল পবেেয প্রকাে হচয প়েচি আেিংকা তাে েতগুণ 
পিচ়ে পগল পহাচটচলে পকোনী েচন্দহেনক েবেচত্রে রুবড োচেনে েচি োক্ষ্াচতে পে 
পথচকই। পথ বনষ্কণ্টক কচে বনবিন্ত হিাে েনয দ্রুত িযিস্থা গ্রহণ কেচত হল তাচক। 
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োলনট রুবড োেনচক িো কোে উচেচেয একটা ডাকাবতে িহ়োে কথা োনাল। এেনয 
অচেনা কাউচক প্রেুে অথন পেিাে ইোও প্রকাে কেল। 
  
রুবড োেন বনচেও বছল একেন অপোধী। পে অচথনে পলাচি েহচেই পটাপ বগলল। পে 
খিচেে কাগচে বিজ্ঞাপন পেিাে টাকা পপল। বলটল পযাডকচে  ুবেচয পেবখচয আাঁট াটও 
তাচক িুবঝচয পেওযা হল। পকাথায তাে েচি পেখা কেচি রুবড োেন পেই োযগাও 
োলনট তাচক পেবখচয বেল। 
  
এই েি বকছুই বকন্তু কো হচযবছল পডাো িানাচেে অজ্ঞাচত। বতবন বিনু্দবিেগন োনচত 
পাচেনবন। 
  
একনাগাচ়ে কথা িচল হাাঁপ ধচে বগচযবছল। তাই েি পনিাে েনয কচযক িুহূতন েুপ 
পথচক িলচলন, এিাচে এচে পগল আেল বেন। 
  
–হযাাঁ। িলচলন বিে িােপল, িতলি পুচোপুবে েফল হচি বকনা এ বনচয একটা িয 
অিেযই বছল, তাই ডাকাবতে  টনাে বেন পগা়ো পথচক পে বিিষন হচয বছল। 
  
পডাো িানাে আিাচেে িচলবছল, পলাবট পেবেন পিে িীত বছল। 
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এখচনা  টনাে েূত্রপাত হযবন, োলনচটে বপবছচয আোে েুচযাগ বছল। বপবছচয আোে 
পকান িয বছল না। 
  
উপযুি েিচয কাচে িযিহাচেে েনয ইবতিচধয কচননল ইস্টােব্রুচকে বেিলিাে 
অলবক্ষ্চত েবেচয বনচযবছল োটন। েম্ভিত ফাাঁকা িাব়েচত বডি, েযাি িা এিবন বকছু বনচয 
ঢুচকবছল। েুচযাগ িত িন্ধ্ েেোয পতল ঢালাে কােও পেচে পেচখবছল যাচত পখালাে 
েিয েব্দ না হয। েেোে গাচয পিে বেচয পয পটবিলটা োখা বছল বফবলবপযাে ফুল 
োোিাে িযিস্থাে অেুহাচত পেটাও েবেচয োখা হচযবছল। েিটাই বছল একটা িোে 
পখলাে িত। বকন্তু পেষটা আে পখলাে িত থাকিাে কথা নয। োলনচটে িচন তাই িয 
িাো পিাঁচধবছল-িতলি পিচে যািাে িয। 
  
–পবেকল্পনা বছল বনখুাঁত, িলচলন ক্রযাডক, বিক েন্ধ্যা ছটাে পে োলনট িাব়েে হাাঁেচেে 
 ে িন্ধ্ কেচত পিেচলা। তখনই রুবড োেনচক পগাপচন পিতচে ঢুবকচয বনচয টেন, 
িুচখাে, েোনা বেচয পেয। 
  
পটবিচলে  ব়েচত োচ়ে ছটাে  ণ্টা িােচতই বেগাচেট হাচত বনচয পটবিচলে কাচছ 
োাঁ়োল। েিই হচত লাগল পবেকল্পনা িাবফক। অবতবথচেে েনয বেগাচেট পনওযাে 
িযাপােটা বছল খুিই স্বািাবিক। পেই েিয পযাবিকও পগল পানীয আনচত। 
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োলনট োনত, েকচলেই নেে থাকচি  ব়েে বেচক। বছলও তাই। তচি একেন বছচলন 
িযবতক্রি। পডাো িানাে–তাে পোখ পলবটে পপছচন পলচগ বছল। বতবন আিাচেে িচলন, 
েকচলই যখন  ব়েে বেচক পোখ পেচখচছন, তখন োলনট ফুলোনীটা তুচল পনয। 
  
লযাচম্পে তাচেে ওপচেে অিংে আচগই এিন িাচি বছাঁচ়ে পেচখবছল যাচত পিতচেে তাে 
পিবেচয থাচক। এেপে পকিল োিানয েল পঢচল বেচলই হল তাচেে পেই পখালা অিংচে। 
পোচখে বনচিচষ তাই কেল োলনট আে েুইট বটচপ বেল। েল বিেুযচতে েুপবেিাহকেচি 
েচি লাইন বফউে হচয পগল। 
  
পেবেন বিকাচেচে পযিন হচযবছল, িলচলন িাি, এেচনযই পেবেন তুবি েিচক উচিবছচল 
পেন িােী? 
  
-হযাাঁ, বপ্রয িাি। আচলাে ওই িযাপােটা আিাচক ধাাঁধায পফচল বেচযবছল। বিেুযচতে 
িযাপাে েযাপাে আিাে িাল োনা বছল না। আবি তাই খুাঁেবছলাি েুচটা লযাম্প, যাে 
একটা ড্রইিংরুচিে লযাম্প িেচল োখা হচযবছল োবত্রচিলা। 
  
-পেকােচণই পেবেন পেোে লযাম্পটা পেীক্ষ্া কচে পকান ত্রুবট পেখচত পাযবন। লাইচন 
পকান বফউেও বছল না। 
  
–তাে পচেই আিাে কাচছ পডাো িানাচেে িলা োষীিউ-লযাচম্পে কথাটা পবেষ্কাে হচয 
বগচযবছল, িলচলন বিে িােপল, তচি তাে কথা শুচন পযাবিচকে ওপচেই আিাে েচন্দহ 
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পচ়েবছল পগা়োয। তচি তাে কথায পােম্পযন বছল না িচল পুচোপুবে বনিনে কোও 
কষ্টকে বছল। 
  
তচি োলনট ফুলোনী তুচল বনচযবছল এই কথাটা পডাচ ো বিক িচলবছচলন। আবি এই 
েূচত্রই পেচন বগচযবছলাি, তাচেে ওপে ফুলোনীে েল পঢচক োলনটই বফউে কচে 
থাকচত পাচে। 
  
পটবিচল পপা়ো োগটা আবি ধেচত পাবেবন, ক্রযাডক িলচলন, পডাো িানাে িচলবছচলন, 
বতবন একটা বঝবলক আে ে়েে়ে েব্দ শুচনবছচলন। তাচত পটবিচলে ওপে পয পপা়ো োগ 
পচ়েবছল আবি পিচিবছলাি পকউ বেগাচেট োখচতই োগটা হচযবছল। অথে আিােই 
পিাঝাে িুল বছল, পেই েন্ধ্যায পকউই বেগাচেট ধোনবন…আে ফুলোনীে ফুলগুচলাও 
শুবকচয বগচযবছল ফুলোনীচত েল বছল না িচল। েোেতকন োলনট এখাচন িে িুল কচে 
পফচলবছল, ফুলোনীচত েল বেচল এিনটা হত না। ড্ডাো িানাে পিচিবছচলন, বতবনই 
ফুলোনীচত েল বেচত িুচল পগচছন। 
  
–পডাো িানচেে কথা এচলাচিচলা হচলও তাচত অচনক েতয বছল, িলচলন বিে িােপল, 
পেই কথাগুচলা োলনট অনযিাচি কাচে লাবগচযবছল। পে তাে িচন পযাবিক েম্পচকন 
েচন্দহ োবগচয বেচত পপচেবছল। 
  
–এিাচি আিাচক পিচছ বনচযবছল পকন? িযবথত িাচি িলল পযাবিক। 
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–িযাপােটা পয পিচিবেচন্ত কো হচযবছল তা আিাে িচন হয না, িলচলন ক্রযাডক। 
  
যাই পহাক, এেপচে ছকিতই কাে এবগচয েলল। আচলা বনচি পযচত বনযবিত েেো 
খুচল রুবড োেন টেন হাচত  চে ঢুকল। আে োলনট বনিঃেচব্দ পছাট  চেে পতল লাগান 
েেো বেচয। ঢুচক রুবড োচেনে পপছচন বগচয োাঁ়োল। পে িুঝচতই পাচেবন বেিলিাে 
হাচত তাে পপছচন একেন এচে োাঁব়েচযচছ। 
  
টচেনে আচলা  চে  ুেচছ, এিবন েিচয োলনট গুবল কেল, পেপে েুিাে। পচে  ুচে 
কাচছ পথচক রুবডচক গুবল কচে অস্ত্রটা তাে পাচে পফচল পেয। তােপে হল চেে 
পটবিচল েোনা পেচখ বনচেে োযগায বফচে যায। এই েিয বকছু একটা বেচয বনচেে 
কাচন ক্ষ্তও কচে পনযা– 
  
–বনচেে নখ কাটাে যন্ত্র বেচয, িলচলন বিে িােপল, কাচনে লবতচত োিানয আ াচতই 
অচনক েি ঝেচত থাচক। েি পেচখ েকচলই তাচক গুবলে আ াচত আহত পিচি পনয। 
  
–বনখুাঁতিাচি পবেকল্পনা েফল হচযবছল, িলচলন ক্রযাডক, পডাো িানাে িােিাে িচলচছ, 
রুবড োেন বিে ব্ল্যাকলকচকই গুবল কচেবছল। োলটনচক পয আহত হচত বতবন 
পেচখবছচলন, পেকথা পিাঝাচত পেচযবছচলন। পেষ পযনন্ত রুবড োচেনে িৃতুয আত্মহতযা িা 
েু নটনা িচলই ধচে পনযা হত, বিে িােপচলে েনযই এতি়ে িুলটা এ়োচনা েম্ভি 
হচযবছল। 
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-ওহ, না, না, আিাে িযাপােটা বছল বনছকই আকবিক। বিিঃ ক্রযাডক, তেচন্ত আপবন 
েন্তুষ্ট হচত পাচেন বন–পেেনযই িুলটা ধো পচ়েবছল। 
  
–পকাথাও একটা গেবিল েচযচছ িুঝচত পােবছলাি, ক্রযাডক িলচলন, বকন্তু ধেচত 
পােলাি আপবন পেবখচয পেিাে পে। এেপে আবিষ্কাে কেলাি েেোে েহেযটা। 
তেন্তও নতুন বেচক পিা়ে বনল। পলবটবেযা ব্ল্যাকলচকে খুনীচক খুাঁচে পিে কোে েনয 
আিো উচি পচ়ে লাগলাি। 
  
–তাচক খুন কেিাে িত আেও একেন পয কাছাকাবছ বছল তা োলনচটে আোনা বছল 
না। িলচলন বিে পােপল, আিাে ধােণা বতবন বফবলপাচক পেচখই বেনচত পপচেবছচলন। 
বফবলপা পহিে অচনকটাই তাচেে িাচযে িত পেখচত। 
  
বকন্তু আিযন িযাপাে হল, বফবলপাচক পেচখ বতবন আতবঙ্কত িা অখুবে হনবন। িেিং খুবেই 
হচযবছচলন। েম্ভিত বতবন বিক কচেবছচলন, টাকা বেচয ওচক িে কেচিন অথিা পিচযে 
িতই কাচছ পটচন পনচিন। 
  
ইনেচপটে যখন বপপ আে এিাে েম্পচকন পখাাঁেখিে কেচত শুরু কেচলন, তখন পেখা 
পগল োলনট বফবলপাচক আ়োল কেিােই িযিস্থা কেল। পে তাে পুেচনা বেচনে অযালিাি 
পথচক বফবলপাে িাচযে অথনাৎ পোবনযাে ছবি, পলবটবেযাে ছবি–েি পিিালুি েবেচয 
পফলল। 
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–এবেচক আিাে িাথায পঢাচকবিচেে পোচযচটনহযািই হচলন পোবনযা পগাচযডলাে। 
বিেবিে েচি িলচলন ক্রযাডক।  
  
-োলনট আেচল িযবতিযে হচয উচিবছল পডাো িানােচক বনচয। তাাঁে িকিক কো স্বিাি, 
তাে আিাে অনিেত িুল কো–কখন বক বিপে  বটচয িচে পেটাই হচযবছল উচদ্বচগে 
বিষয। 
  
ওচেে ওখাচন যত কযবেনই ো পখচত পগবছ, লক্ষ্য কচেবছ, পডাো িানােচক োলনট েতকন 
নেচে পেচখচছ। 
  
একবেন পডাো িানাে তাচক পলবট েচম্বাধন কেল কথায কথায, োলনচটে পোচখ স্পষ্ট 
পেখচত পপলাি িচযে ছাযা। েব্দটা পয বনছকই কথাে ভ্রি নয, তখনই আিাে িাথায 
আচে। 
  
এে আচগ বু্ল্ িাডন কাচফচত পযবেন পডাোে েচি িচে কবফ পখলাি, পেবেনও তাে কথায 
পেস্পেবিচোধী িাি বছল। িচন হচযবছল বতবন েুেচনে কথা িলচছন। 
  
িনু্ধ্ে েম্পচকন িলচত বগচয একিাে বতবন পলবট খুি েৃঢ় েবেচত্রে পিচয িচল িলচলন। 
পেক্ষ্চণই িন্তিয কেচলন খুিই হাল্কা েবেচত্রে পিচয পে। একিাে িলচলন পে বছল 
িুবদ্ধিতী, আে েফল। বকন্তু পেক্ষ্চণই এিন কথা িলচলন, পলবটবেযা ব্ল্যাকলচকে 
েীিচনে েচি যাে পকান বিলই বছল না। 
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পডাো িানাে পেবেন যখন পো়ো লযাচম্পে কথা িলবছল আে েচন্দহ প্রকাে কচেবছল, 
কৃষক িউচযে লযাম্পটা পকউ োতাোবত িেচল বগচযচছ, তখন োলনট কাচফচত বগচযবছল। 
আিাে িচন হয আিাচেে েিকথাই পে শুনচত পায আে িুঝচত পাচে পডাো িানাে 
তাে বিপে পডচক আনচছ। 
  
পেবেন আিাচেে পেই কথািাতনাে পবেণাচিই োলনট তাে পচক্ষ্ েেি বিপিনক হচয 
ওিা িনু্ধ্বটে েম্পচকন বেদ্ধান্ত বনচয বনচযবছল। পডাো িানােচক েীবিত োখা পকান বেক 
পথচকই আে তাে কাচছ বনোপে িচন হবেল না। 
  
তচি অেহায িনু্ধ্বটে প্রবত েযা পেখাচতও কাপনণয কচেবন পে। যন্ত্রণাহীন িৃতুযে িযিস্থা 
কচেবছল পে। আে েীিচনে পেষিাচেে িত েন্মবেচনে আনচন্দে িযিস্থা–তাচত পডাোে 
েনয বিচেষ পকচকে িযিস্থা। 
  
েন্মবেচনে পাবটনে েনয বিৎবেচক বেচয ততবে কোচনা হচযবছল পডাো িানাচেে এই 
পকক–পযাবিক যাে নাি বেচযবছল িধুে িেণ। 
  
আেচল তাে েনয িধুে িৃতুযেই িযিস্থা কচেবছল পেবেন োলনট। পাবটনে পচে পডাো 
বনচেে অযােবপবেচনে পিাতলটা খুাঁচে না পপচয োলনচটে পিাতল পথচক অযােবপবেন পনচি 
এিন িযিস্থাই কচে োখা বছল। 
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িযাপােটা এিন িাচি োোচনা হচযবছল পয অযােবপবেচনে িেচল বিষিব়েগুচলা পয 
পলবটবেযাে েনযই োখা হচযবছল, তা িচন না হচয উপায পনই। 
  
েুখকে বনদ্রাে িচধযই যন্ত্রণাহীন িৃতুয হল পডাো িানাচেে। িুবদ্ধিতী োটন েইল 
ধোচছাাঁযাে িাইচে। বনোপিা েইল অকু্ষ্ণ্ণ। 
  
বকন্তু পডাোিানাে বছল োলনচটে একাকীচত্বে একিাত্র েিী। বনচেে েীিচনে কথা িলাে 
িত িনু্ধ্ তাে বদ্বতীয পকউ বছল না। তাই এই িনু্ধ্ে অিাি তীব্র হচযই িােল। তাে এই 
েুিঃখ বছল েবতযকাচেে। 
  
-বনচেে হাচত িনু্ধ্চক হতযা কী িযানক। িলচলন িাি। 
  
–োলনট ব্ল্যাকলক আেচল বছল েুিনলবেি খুনী। খুনীচেে পচক্ষ্ এই েুিনলতা অতযন্ত 
বিপিনক। কােণ এেকি েুিনচলো যখন িয পায, তখন তাো বনচেে ওপে বনযন্ত্রণ 
হাবেচয পফচল। ফচল তাো হচয ওচি িযঙ্কে বনিনি। োলনচটে িচযে িবল হচলন 
িােগাটেচযড। 
  
–িােগাটেচযড? েুবলযা িলল। 
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-হযাাঁ। বিে বহনেবেফ আে িােগােটেচযড–েুেচন বিচল পেবেচনে  টনাে পযনাচলােনা 
কচেবছচলন। োটন ওচেে কচটচে এচে োনালাে পাচে োাঁব়েচয েিই পোচন। আে 
এখনই তাে িচনে িয বদ্বগুণ হচয ওচি। 
  
রুবড োেন আে পডাো িানাে, যাচেে কাছ পথচক বিপে আোে েম্ভািনা বছল তাচেে 
েবেচয বেচয বনবিন্ত বছল োটন। আে কােও কাছ পথচক বিপে আেচত পাচে, এিন 
পকান ধােণাই তাে বছল না। পে বনবিত োনত তাে অপকিন আে কাচো পোচখ পচ়েবন। 
  
বিে বহনেবেফ থানায যাওযাে েনয যখন গাব়েচত উচিচছন পেই েিয েম্ভিত 
িােগাটেচযড আেিকা আেল িযাপােটা আবিষ্কাে কেচত পােচলন। িানুষ যখন িাণ্ডা 
িাথায পুেচনা কথা িচন কেিাে পেষ্টা কচে তখন অচনক পছাট পছাট বিষয তাে িচন 
পচ়ে যায। তাই হচযবছল িােগাটেচযচডে। বতবন পোঁবেচয িচলবছচলন…পেই িবহলা 
ওখাচন বছচলন না।… 
  
আিাে ধােণা, িােগাটেচযড িযান্টলবপে পথচকই েৃেযপট পোচখে োিচন তুচল আনিাে 
পেষ্টা কচেবছচলন। তাে পচে েুচটা োনালা। পকউ পকউ ওবেচক োাঁব়েচযবছল। 
  
পডাো িানাে তাবকচযবছচলন লযাম্প আে বেগাচেট িাে হাচত োলনচটে বেচক। 
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এেপেই পোনা পগল গুবলে েব্দ। তােপে পথচকই পে পে েি তাে িচন পচ়ে পযচত 
থাচক। পেযাচল পযখাচন গুবল পলচগ োগ হচযবছল বতবন পেটা পেচখবছচলন। ওই পেযাচলে 
োিচনই োাঁব়েচযবছল োলনট। তাে বেচকই গুবল পছাাঁ়ো হচযবছল। 
  
িােগাটেচযচডে িচন পচ়ে যায পেখাচন, পেযাচলে োিচন োলনট বছল না… 
  
বিে বহনেবেফ তাচক বতনেন িবহলাে কথা িািচত িচলবছচলন। তাে িচধয একেচনে 
কথা বতবন বনিয বিচেষ িাচি িচন কেচত িচলবছচলন। পেইিাচি িািচত বগচযই 
িােগাটেচযচডে িচন পচ়ে যায তাে কথা। আে বতবন িচল ওচিন, বহনে…উবন ওখাচন 
বছচলন না… 
  
িাি িচল উিচলন, তুবি পিাধহয আচগই িুঝচত পপচেবছচল, তাই না পেন িােী? 
কাগচে পতা বলচখবছচলন, যখন লযাম্পটা বফউে হচয যায আিাচেে। 
  
-হযাাঁ বপ্রয িাি। তখনই এচক এচক  টনাগুচলা িচন পচ়ে পযচত থাচক। খাপছা়ো আে 
েইল না বকছু। িলচলন বিে িােপল। 
  
-তুবি বলচখবছচললযাম্প…িাচযাচলট…অযােবপবেচনে পিাতল…। পডাো িানাে পতা তাে 
পিাতলটা খুাঁচে পানবন। িাি িলচলন। 
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-হযাাঁ, তাে পিাতল পকউ লুবকচয পেচখবছল। নযচতা বনচেই িুচল বগচযবছচলন পকাথায 
পেচখবছচলন, তাই তাে িনু্ধ্ে অযােবপবেন পনিাে েেকাে হচযবছল। এচত পিাঝাচনা 
হচযবছল োলনটচক িাোে েনযই পকউ পিাতচল বিষিব়ে পেচখবছল। 
  
োলনট পডাো িানাচেে েনয পাবটনে িযিস্থা কচে েযাে পবেেযই বেচযবছল। পে েবতয 
কথাটাই িচলবছল োন্না চে–আবি কাউচকই িােচত োইবন। 
  
আেচল পে যা একান্তিাচি পেচযবছল তা হল অপযনাপ্ত অথন। োলনচটে েীিচনে েি 
আনন্দই হাবেচয বগচযবছল। তাই পে েীিচন যা পাযবন পেই অচথনে বিবনিচয েীিচনে 
পবেপূণন আনন্দ উপচিাগ কেচত পেচযবছল। অচথনে েনয িবেযা হচয উচিবছল পে। 
  
-আচযাবডচনে কথা শুচন গলগচণ্ডে কথা পতািাে িচন হচযবছল পকন িােী? িলচলন 
িাি। 
  
গলগচণ্ড িুগবছল োলনট। পলবটবেযাে িূবিকায পথচক পে আিাচক পিাঝাচত পেচযবছল 
তাে পিান যক্ষ্মাচোচগ িাো যায। বেবকৎোে েনয তাচক েুইোেলযাচণ্ড বনচয যাওযা 
হচযবছল। 
  
বকন্তু আবি োনতাি গলগচণ্ডে ি়ে বেবকৎেকো েুইোেলযাচণ্ডই আচছন, পেখাচনই এই 
পোচগে বেবকৎো হচয থাচক। আচযাবডচনে কথা শুচনই তাই আিাে েুইোেলযাচণ্ডে কথা 
িচন পচ়ে বগচযবছল। 
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আচগই নেচে পচ়েবছল তাে গলাে অদু্ভত আকাচেে িুচিাে িালাটা, এটা পয স্টাইল 
নয। িুঝচত আে পেবে হযবন-েচন্দহ হয অপাচেোচনে বেহ্ন ঢাকাে েনযই ওই িালা। 
  
-পে-োচত িালাটা যখন আেিকা বছাঁচ়ে যায, োলনচটে িযিহােও েচি েচি পকিন অদু্ভত 
পিখাপ্পা হচয পচ়ে। বকছু িুঝচত না পােচলও িযাপােটা আিাচক েবন্দহান কচে 
তুচলবছল। িলচলন ক্রযাডক। 
  
পেকােচণই তুবি বলচখবছচল পলাবট? িলল িাি। 
  
–হযাাঁ, আবি োনতাি, পলবটবেযাে পিাচনে নাি বছল োলনট যাচক পডাো িানাে ডাকচতন 
পলাবট িচল। কচযকিাে বতবন আিাে োিচনই বিে ব্ল্যাকলকচক পলাবট িচল পডচক 
পফচলবছচলন। আে প্রবতিাচেই বতবন পলাবট িলাে পচেই পকিন অপ্রস্তুত হচয ওচিন। 
  
–পিচননে কথা বলচখবছচল পকন? িলচলন িাি। 
  
–ওখাচন হােপাতাচলই রুবড োেন িচযে কাে কেত। বনেু স্বচে িলচলন বিে িােপল। 
যাই পহাক িােগাটেচযচডে আকবিক িৃতুয  টচল িুঝচত পােলাি, আচে পেবে কো বিক 
হচি না। যা কেিাে দ্রুত তা কচে পফলচত হচি। অথে হাচত েুৎেই প্রিাণও বছল না। 
তাই কাচেে একটা ছক কচে বনচয োচেনন্ট পেোচেে েচি কথা িললাি। 
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ইনেচপটচেে েচি আচগ কথা না িচল পেোে বকছু কেচত োবে হবেল না। অচনক 
িচল কচয আবি তাচক োবে কবেচযবছলাি। তােপে েুেচন বিচল বলটল পযাডকচে বগচয 
বিৎবেচক ধচে তাবলি বেলাি। 
  
আচগ ওচক িুবঝচয বেলাি বক কেচত হচি। িােিাে িহ়ো বেচয ও বনচেচক ততবে কচে 
বনল। যা যা কেচত হচি আিাচেে কচে পেখাল। তােপে ইনেচপটে ক্রযাডক এচল 
ওচক ওপচে পাবিচয বেলাি। 
  
–বিৎবে যা কচেচছ এক কথায অপূিন। িলল েুবলযা। 
  
–বকন্তু এতেি কোে বক েেকাে বছল তা পতা িুঝলাি না। িাি িলল। 
  
–একটু বেন্তা কেচলই পিাঝা যাচি, িলচলন বিে িােপল, িযাপােটা েবটল অিেয। 
আিাে পবেকল্পনা বছল, বিৎবে স্বীকাে কেচি পয তাে ব্ল্যাকচিল কোেই ইচে বছল। পে 
স্বীকাে কেচি পয ডাইবনিং  চেে োবিে গতন বেচয পেচখচছ, বিে ব্ল্যাকলক একটা 
বেিলিাে হাচত বনচয রুবড োচেনে পপছচন বগচয োাঁব়েচযচছ। যা যা  চটবছল ও েিই 
পবেষ্কাে পেচখচছ। 
  
একটা িয বছল োলনট না িুচঝ যায োবিে ফুচটা বেচয বকছু পেখা বিৎবেে পচক্ষ্ েম্ভি 
না। বকন্তু আেিকা েিচক পগচল িানুষ যুবিিুবদ্ধ হাবেচয পফচল। তাই এই িেোচতই 
আিো ঝুাঁবক বনচযবছলাি। 
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িযাপােটা খুিই ফলপ্রেূ হয, িলচলন ক্রযাডক, আবিও এচকিাচে অনয বেক পথচকই 
আক্রিণ কবে এডিণ্ডচক, যবেও িাল কচে োনতাি পে কখনওই একাে কেচত পাচে 
না। েোেবে তাচক অবিচযাগ কবে। 
  
–আিাে অিংচেে অবিনযও বনিয যথাযথ হচযবছল, িলল উল্লবেত ক্রযাডক, আবি 
েৃঢ়িাচিই অবিচযাগ অস্বীকাে কেলাি। এচকিাচে পবেকল্পনাে ছক ধচে। তচি 
আিাচেে পবেকল্পনাে িচধয যা বছল না তা হল, েুবলযা আেিকা বনচে পথচকই িচল 
ওচি পেই হল বপপ। পিচিবছলাি বপপ আবিই হি। 
  
েুবলযাে কথা শুচন আিাে িত ইনেচপটে ক্রযাডকও হতিাক হচয বগচযবছচলন। তচি 
েচি েচিই বতবন এই িযাপােটা েুন্দেিাচি োিচল পনন। বতবন িচলন, পকান অথনিতী 
িবহলাচক বিচয কোই আিাে অবিপ্রায। 
  
–এতেচিে বক েেকাে বছল? িলল েুবলযা। 
  
েেকাে বছল এেনয যাচত োলনট বিশ্বাে কচে বিৎবে েবতয েবতয বকছু পেচখ থাকচি। 
আে বিৎবেও একই কথা িােিাে িলচত থাচক যাচত তাে কথা েকচল শুনচত িাধয 
হয। এেকি না হচল তাচক েুপ কোিাে েেকাে হচি না। ক্রযাডক িলচলন। 
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এেপে িলচলন পযিন তাচক তাবলি পেওযা হচযবছল, পেিাচিই বিৎবে  ে পছচ়ে োন্না 
 চে েচল যায। প্রায েচি েচিই োলনটও পিবেচয পগল। 
  
োন্না চে বিৎবে একা হচলও আেচল একা বছল না। োচেনন্ট পেোে বছচলন োন্না চেে 
পাচে িােনিাোে  চেে েেোে পপছচন। আে আবি বছলাি োন্না চে ঝটা িুরুে 
োখাে আলিাবেে িচধয। 
  
– টনা বক  টচি তা তুবি িািচত পপচেবছচল পেন িােী? িলচলন িাি। 
  
েুচটা িযাপাে আবি পিচিবছলাি। হয বিৎবেে িুখ িন্ধ্ োখাে েনয োলনট তাচক টাকা 
বেচত োইচি। তা হচল োচেনন্ট পেোেই এই  টনাে োক্ষ্ী থাকচিন। 
  
তা না কেচল, আবি ধচে বনচযবছলাি, োলনট বিৎবেচক খুন কেচত োইচি। 
  
োলনচটে িানবেক অিস্থা বিপযনে হচয পচ়েবছল। বনচেচক ধচে োখাে েবি আে তাে 
বছল না। 
  
বিে বহনেবেফ আে িােগাটেচযচডে  টনাটাে পে পথচক পে পিোিাল হচয পচ়েবছল। 
  
বিে বহনেবেফ পুবলে পস্টেচন েচল পগচলন। বতবন বফচে এচলই িােগাটেচযড তাচক 
িচল পেচিন পে-োচত োলনট পয  েটায পযখাচন থাকাে কথা বছল পেখাচন বছচলন না। 
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োনালাে আ়োচল পথচক, এই পবেবস্থবতচত, োলনট িুচঝ বগচযবছল, িােগাটেচযচডে িুখ 
তখনই িন্ধ্ কোে িযিস্থা কো েেকাে যাচত বিে িাি বকছু োনচত না পাচেন। 
  
িাত্র কচযক বিবনট েিয বছল হাচত। পকান পবেকল্পনা পনিাে িত েিয বছল ন। 
েোেবে খুন ছা়ো বকছু কোে বছল না। এক বিবনট েিয নষ্ট না কচে োলনট গলায 
ফাাঁে এাঁচট পিোেী িােগাটেচযডচক হতযা কচে। 
  
তােপে দ্রুত িাব়েচত বফচে এচে পপাোক পাচট পনয। 
  
োলনচটে িাগয খাোপ হল, এে পচেই  টল িুচিাে িালা পছাঁ়োে  টনা। অপাচেেচনে 
োগটা পাচছ পকউ পেচখ পফচল এই পিচি বনোরুণ িয পপচয পগল। 
  
পচে পচেই ইনেচপটে পফাচন োনাচলন, বতবন েকলচক বনচয আেচছন–
িােগাটেচযচডে িৃতুযে  টনাটা তেচন্তে েনয। 
  
পে পে ধাক্কা আেচত লাগল। বেন্তা কেিােও েিয বছল না। বিৎবে এিাচে  টাচলা 
নতুন বিপে। িচয বেোহাো অিস্থায একটা বহিংস্র পশুচত পবেণত হল োলনট। 
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আবি তাে িচনে অিস্থাটা িুঝচত পােবছলাি। পে কােচণই িাঁটা োখাে আলিাবেচত 
পথচক পডাো িানাচেে গলা নকল কচে আবি তাচক এচকিাচে গুাঁব়েচয বেচত 
পেচযবছলাি। 
  
–হচযবছলও বিক তাই…এচকিাচে পিচি পচ়েবছল। 
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