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ডরমণ্ড ওয়েি 
  
রেমণ্ড ওয়েস্ট একোশ ভির্াযেযেে র াোঁ়ো রেয়ে, ভিযেে রিতে মগ্ন হয়ে কথাো উচ্চাের্ 
কেল। র াযে মুযে একো আত্মতৃভি ফুযে উঠল। অিুদঘাভেত েহিযাবলী কথাভে আবাে 
উচ্চাের্ কযে তৃভি িহকাযে ঘযেে  ােভদকো রদযে ভিল। 
  
ো ীি ঘে। পুোযিা ঐভতযহযে িাক্ষী ভবশাল কভ়েবের্াগুভল। আবিুল কাযঠে কারুকার্ণ 
কো আিবাবপত্রগুযলা ো ীিতাে িযে োপ রেয়ে রর্যে। বাইযে ঝেযে ভঝে ভঝে কযে 
তুষাে, আে রিতযে ভবোে ফা়োে রেযিে উষ্ণ আযমে। রেমণ্ড একেি েভতভিত 
রলেক। এই  েযিে ত্রুভেহীিতাই তাে পেন্দ। ভপভিমা রেি-এে ো ীি ঐভতহযমভণ্ডত 
বাভ়ে, বযভিত্বপূর্ণ  াভেভত্রক দৃঢ়তা, িব ভকেুে ময য মা ুর্ণতা আে রলেকমযিে িন্তুভি। 
  
 ুল্লীে পাযশ ভবশাল আোমযকদাো়ে বযি আযেি ভপভিমা ভমি রেি মােপল। কাযলা 
ররাযকযেে রপাশাক পভেভহতা। উ ণাযে রমকভলি রলম, তুষাে শুভ্র  ুল ঢাকা পযেযে িূক্ষ্ম 
কাযেে রলযমে েুভপযত। িাদা পশযমে রপাশাক বুিভেযলি। আবো িীল র াে, রেহিো 
দৃভি, মুযে মৃদু হাভি। েশাভন্তে দৃভি ভিয়ে তাকাযলা িাইযপা এবং অভতভথযদে ভদযক। 
  
রেমণ্ড একেি সু্ফভতণবাে আত্মিয তি রু্বক। পাযশ েয়েি রলমভেয়েে। েয়েি একেি 
ভ ত্র-ভশল্পী। মোল গ্রীবা, রোে কযে োোঁো রেশম কাযলা  ুল, হালকা িবুে র াে,  াোযলা 
িাযক-মুযে েুব আকষণর্ী়ো। তাে দৃভি প়েল িযাে রহিভে ভলাভেং িাযম বযভিত্বিম্পন্ন 
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িদ্রযলাযকে ভদযক। তাো়ো আযেি রিৌময বৃদ্ধ র্ােক োাঃ রপিোে, আইিেীবী ভমাঃ 
রপযথাভেক। 
  
অিুদঘাভেত েহিয িা রর্ি ভক বলযল রেমণ্ড? ওো ভক বযাপাে? অিযািমযতা রকযশ র্লা 
পভেষ্কাে কযে কথাগুযলা বলযলি। 
  
আমাে মযি হ়ে ওিব ভকেু ি়ে। গুরুর্ম্ভীে োশিােী শব্দ রেমযণ্ডে পেন্দ। হ়েযতা 
রকাযিা মাযিই রিই। বাোঁকা র াযে তাভকয়ে বলল রতমভেয়েে। ভ্রু-কুোঁ যক কপে িেীযত 
তাকাল রেমণ্ড। 
  
েয়েি  াউভি রদযে শব্দ কযে রহযি বলল–আচ্ছা ভপভি, রেমযণ্ডে কথাে ভক মাথামুণ্ড 
আযে? আপভি িব োযিি? 
  
রেি মােপল মৃদু হািযলি। ভকন্তু উত্তে ভদযলি িা। 
  
র্ােক মহাশ়ে শূযিযে ভদযক র্ম্ভীেিাযব তাভকয়ে বলযলি–মািবেীবিোই অোিা 
অিুদঘাভেত েহিয। 
  
রেমণ্ড অধ র্ণয হয়ে ভবেি িহকাযে ভির্াযেেো োইদাভিযত রেযে বলযলি, আভম রর্ো 
বলযত  াই রিো অিয বযাপাে। দাশণভিক কথাবাতণা ি়ে। আমাে বিবয হল ভকেু ঘেিা, 
র্া িতয, েকৃতই ঘযেযে এবং র্াে রকাযিা বযােযা রকউ কেযত পাযেভি। 
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ভমি মােপল বলযলি, তুভম র্া ববাঝাযত  াইে; রিেকম ঘেিাও আভম োভি। ভমযিি 
কযারুদােযিে একো অভিজ্ঞতাে কথা বভল। ভতভি এভলঘযেে রদাকাি রথযক দুযো র্লদা 
ভ ংভ়ে ভকিযলি। দুযো রদাকাি ঘুযে র্েি বাভ়ে ভফেযলি রদেযলি মাে দুযো উ াও। 
রকাথাও েুোঁযে িা রপয়ে আবাে রদাকাযি ভফযে রর্যলি। িা ওোযি রফযল আিযিভি, 
রর্ল রকাথা়ে? আমাে রতা রবশ আশ্চর্ণ মযি হযচ্ছ। 
  
িযাে রহিভে মন্তবয কেযলি, ঘেিাো রোযলা এবং একদম িা াের্। অবশয এ বযাপাযে 
ভবভিন্ন দৃভিিেীযত অযিক বযােযা রদও়ো র্া়ে। ভমি মােপযলে র্াল উযত্তেিা়ে লাল হল। 
রর্মি  ো র্াক, রকউ…। 
  
রেমণ্ড মো পাও়োে িেীযত, ভপভি আভম এইিব গ্রাময ঘেিা়ে র্াভচ্ছ িা। বলভে িভতয 
েুি বা ভিরুযেযশে ভকিাো িা হও়ো ঘেিাগুভল। িযাে রহিভে র্ভদ োযিি এবং হাযত 
িম়ে থাযক তযব অিুদঘাভেত ঘেিাে কয়েকো কথা বলুি। উযল্লেয িযাে রহিভে ভকেুভদি 
আযর্ও স্কেলযান্ড ই়োযেণে কভমশিাে ভেযলি। 
  
িযাে রহিভে ভবিীতিাযব বলযলি, ভিেক র্ালর্ল্প আভম িাযলা বলযত পাভে িা। 
  
েয়েি বলল, আমাে মযি হ়ে অযিক েুি বা েহিয আযে র্া পুভলশ এেিও ভকিাো 
কেযত পাযেভি। 
  
রপশার্ত র্াম্ভীযর্ণ ভমাঃ রপযথাভেক বযলি, এো একভে স্বীকৃত িতয। িাবযত আশ্চর্ণ লাযর্ 
েহযিযে েে ো়োযত রর্  েযিে কল্পিােবর্ বুভদ্ধ বা  াতুর্ণতা দেকাে তাে েুবই অিাব 
পুভলযশে রেমণ্ড মন্তবয কেল। 
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ভতি কযে িযাে রহিভে বযলি–আভম মাভি িা। এগুযলা একান্তিাযব অজ্ঞ মািুযষে 
 াের্া। 
  
হািযত হািযত েয়েি বলল–তাহযল এিব ভব াযেে েিয কভমভে বিাযত হ়ে। দশণক 
কল্পিা এগুযলা রলেকযদে একয ভে়ো িম্পভত্ত। মাথা ঝুোঁভকয়ে রেমযণ্ডে েভত কপে শ্রদ্ধা 
োিাল েয়েি। 
  
রেমন্ড র্ম্ভীে হয়ে ফা়োে রেি রথযক জ্বলন্ত কাঠ তুযল ভির্াযেে  ভেয়ে বলল, রলেকযক 
মািুযষে েকৃভতে রিতেো রেযি ভলেযত হ়ে। ফযল এক  েযিে অন্তদৃভি েন্মা়ে। 
িা াের্ রলাযক র্া লক্ষয কেযত পাযে িা, রর্মি রকাযিা বযভিে অভিিভি 
  
মােপল রেযহে দৃভিযত বলযলি, রিািা োভি রতামাে বইগুযলা ভবদগ্ধ। রতামাে 
 ভেত্রগুভল িভতযই অতো োোপ? 
  
শান্তিাযব রেমণ্ড বযল–ভপভিমভর্ ের্ৎ ও মািুযষে েভত রতামাে ভবশ্বাি আভম িাঙযত 
 াই িা। 
  
ভমি মােপল িুরু দুযো কুোঁ যক পশম রবািাে ঘেগুযলা ভমভশয়ে বলযলি, রলাকগুযলা 
িবাই েুব িাযলা বা েুব োোপ ি়ে, িাযলা-মন্দ ভমভশয়ে। 
  
ভমাঃ রপযথাভেক েুক েুক কযে রকযশ রেমণ্ডযক বযলি, আচ্ছা, রতামাে ভক মযি হ়ে িা–
তুভম কল্পিা বযাপােোযত রবভশ রোে ভদচ্ছ? আমো আইিেীবীো িাযলাই বুভঝ কল্পিা 
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কতো িাংঘাভতক। িভতয বলযত কী, এো োিযত হযল রতামাযক ভিেযপক্ষিাযব িাক্ষয 
েমার্ ভদযত হযব। ভব াে ভবযব িা কযে িতযো রবে কেযত হযব। এোই রতা ভব াযেে 
রু্ভিপূর্ণ পদ্ধভত। দীঘণ অভিজ্ঞতা রথযক বলভে এই পযথই িতয েমাভর্ত হ়ে। 
  
েয়েি রেশম কাযলা  ুল ঝাোঁভকয়ে হাত তুযল বলল-বাাঃ, আভম ভকন্তু আপিাযদে হাোযত 
পাভে। আভম একেি রময়ে। রময়েযদে ঈশ্বে েদত্ত ষযিভি়ে অিুিূভত ভকন্তু রেযলযদে 
থাযক িা। ভশল্পী হয়ে র াযে র্া রদভে িা, কল্পিা়ে রিো রদভে। বহু মািুষ, রদশ এবং 
েীবিযক রর্িাযব রেযিভে, মােপল ভপভিও রবা হ়ে তা োযিি িা। 
  
ভমি মােপল উলযবািাে রথযক মুে তুযল বলযলি–আভম িভতযই োভি িা রিািা। ভকন্তু 
এই ো়োযঘো শান্ত রমভে মীে গ্রাযমও মাযঝ মাযঝ রবদিাদা়েক ঘেিা ঘযে। 
  
মৃদু রহযি রপিোে বলযলি–আভম ভক বলব? আেকাল পাত্রী পুযোভহতযদে অবজ্ঞা কো 
ফযাশি। ভকন্তু আমো এমি অযিক ঘেিা শুভি,  ভেযত্রে িািা ভদক োিযত পাভে র্া 
বাইযেে পৃভথবীযত রকাযিাভদিই রপৌঁোযব িা। 
  
উৎিাহ ভিয়ে েয়েি বলল–ভঠক আযে, এোযি িব  েযিে েভতভিভ ত্বমূলক মািুষ 
হাভেে আযেি, আমো িংঘ ততভে কভে? আে মেলবাে হও়ো়ে িংযঘে িাম মেলবাযেে 
িািয তবঠক। েযতযক মেলবাে িিযা়ে ভমভলত হয়ে, েযতযক িদিয একো কযে 
বযভির্ত অভিজ্ঞতা রথযক অিুদঘাভেত েহযিযে কথা বলযবি। রর্ েহিয িম্পযকণ োযিি 
এবং ভিযে িমা াি কেযত পােযবি, রিই িব ঘেিা বলযবি। আমো কতেি? 
পাোঁ েি! আাঃ ে়ে েি হযল িাযলা হত। 
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ভমি মােপল হািযত হািযত বযলি–তুভম রিািা আমাযক িুযল রর্ে। 
  
েয়েি হক ভকয়ে ভিযেযক িামযল ভিয়ে বলল, বাাঃ। তাহযল রতা েুব িাযলাই হ়ে। আভম 
িাবলাম এ  েযিে রেলা ভঠক আপিাে পেন্দ ি়ে। 
  
ভমি মােপল বযলি–আমাে  াের্া বযাপােো েুব আকষণর্ী়ে হযব। এতেি বুভদ্ধমাি 
বযভিে িমাযবশ। আভম বুভদ্ধমতী িা হযলও এত বেে রিন্ট রমভে মীযে রথযক মািুযষে 
 ভেত্র িম্পযকণ অন্তদৃভি েযন্মযে। 
  
ভবিীত রহিভে বযলি, আপিাে িহযর্াভর্তা েুবই মূলযবাি হযব। 
  
 েয়েি বলল, রক শুরু কেযবি? 
  
োাঃ রপিোে বযলি, আমো িার্যবাি, িযাে রহিভেে মযতা িম্মািী়ে বযভি আমাযদে 
ময য থাকযত রকাযিা ভি াই থাকযত পাযে িা,…কথা রশষ িা কযে িম্মাযিে িেীযত 
তাকাযলি। 
  
 িযাে রহিভে ভমভিে দুয়েক  ুপ কযে দীঘণশ্বাি রফযল, পা তুযল আোম কযে বযি আেম্ভ 
কেযলি তাে কাভহিী – 
  
একভে দুাঃেেিক ঘেিা : 
  
আপিাো রর্  েযিে কাভহিী শুিযত  াি রিো বাোই কো িভতযই অিুভব ােিক। এমি 
ঘেিা র্া অিুিভিৎিা রমোযব। এবং রি ঘেিা বেেোযিক আযর্ েবযেে কার্যে 

http://www.bengaliebook.com/


টুয়েস ডে ক্লাব মােডার । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

8 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

েকাভশত হয়েভেল। েহযিযে ভকিাো হ়েভি।  ামা াপা পয়ে রর্যে। ভকন্তু ভদিকয়েক 
আযর্ আমাে হাযত এযি পয়ে িমা াি হল। 
  
িহে িেল ঘেিা। ভতি েি োযতে োবাে রেযত বযিভেযলি। ভেযি িভতণ োন্না-কো 
র্লদা ভ ংভ়ে রেয়ে, োভত্র রবলা তাো অিুস্থ হয়ে পয়েি। োিােবাবুযক োকা হল, দুেি 
রিযে উঠল। তৃতী়েেি মাো পয়েি, রোযমি োতী়ে ভবষই মৃতুযে কাের্। রিই মযমণ 
রেথ িাভেণভফযকে ভদযলি। তাযক িমাভ  কো হল। ভকন্তু ঘেিাো ওোযি রথযম থাকল 
িা। 
  
ভমি মােপল বুঝদাযেে মযতা মাথা রিয়ে বযলি–ভিশ্চ়েই, অযিক গুেব েভ়েয়ে ভেল 
রর্িাযব ে়ো়ে। 
  
িযাে রহিভে বযল  যলি িােযকে কুশলীযদে একেু পভে ়ে ভদই। ভতিেযিে এক 
দম্পভত  রুি ওযদে িাম ভমাঃ ও ভমযিি রোিি, অপে েি ভমি লাকণ, শ্রীমভত 
রোিযিে িাহ র্ণ িভেিী। 
  
রোিি ওষু  িংস্থাে ভ্রামযমাি েভতভিভ । পঞ্চাশ বেে, িুদশণি, রিৌভেি। রোিযিে স্ত্রীে 
পোঁ়েতাভল্লশ, িাদামাো  েযিে। ভমি লাযকণে ব়েি ষাযেে রকাঠা়ে। শি িামথণয, লালয  
মুযেে মভহলা। এো রকউই আকষণর্ী়ে ি়ে। রর্ালমাযলে িূত্রপাত আশ্চর্ণেকম িাযবই। 
  
রোিি ঘেিাে আযর্ে ভদি োত কাোি বােভমংহাযমে একভে রহাযেযল। ভ ভঠ ভলেযত রর্ 
ব্লভেং রপপাে বযবহাে কযেভেযলি িকাযল রিভে পভে াভেকাে হাযত পয়ে। মো পাবাে 
েিয ব্লভেং রপপােভে আ়েিাে িামযি  েযল কয়েকভে শব্দ তাযত ফুযে উযঠ। কয়েকভদি 
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পে কার্যে র্েি ভ ংভ়ে মাে রেয়ে রোিযিে মৃতুযে িংবাদো েকাভশত হ়ে, 
পভে াভেকাভেে তেি ফুযে ওো শব্দগুভল স্মের্ হ়ে। রহাযেযলে অিযািয কমণীে কাযে 
ব্লভেং রপপাে রথযক উদ্ধাে হও়ো ভ ভঠে কথাগুভল বযল। রিগুভল ভেল..িমূ্পর্ণিাযব আমাে 
স্ত্রীে উপে ভিিণেশীল..র্েি রি মাো র্াযব তেি আভম..শয়ে শয়ে হাোে হাোে…। 
  
আপিাযদে হ়েযতা স্মের্ থাকযত পাযে, ভকেুভদি আযর্ কার্যে েকাভশত স্ত্রীযক ভবষ 
েয়োযর্ হতযা ঘেিাভে। ঘেিাভে পভে াভেকাে মযি পয়ে এবং এই বযাপাযে উেীভপত 
হয়ে ওযঠ। পভে াভেকাে এক আত্মী়ে রোিযিে বাভ়েে কাোকাভেই থাযক, ভ ভঠযত োিা 
র্া়ে। রোিি স্থািী়ে োিাে কিযাে েভত আিি। রতভত্রশ বেে ব়েিী, িুন্দেী। গুেব 
রিাক মুযে ে়োযত লার্ল। 
  
রশযষ স্বোষ্ট্র িভ যবে কাযে দেোস্ত রর্ল। স্ত্রীে মৃতুযে েিয দা়েী কযে অিংেয রবিামী 
ভ ভঠ আিযত লার্ল। বযল োভে, অিয রকাযিা িযন্দহ আমাযদে ময য ভেল িা। রিহাতই 
গ্রাময গুেব মযি কযেভেলাম। আযদশ হল কবে েুোঁয়ে মৃতযদহ রতালাে। গুেযবে িুদৃঢ় 
রকাযিা ভিভত্ত রিই ভকন্তু গুেব আশ্চর্ণেিকিাযব িভতয েমাভর্ত হল। ম়েিা তদযন্ত 
পাকস্থভলযত ে ুে ভবষ পাও়ো র্া়ে। এবং মৃতুযে কাের্ ঠান্ডা মাথা়ে েুি। স্থািী়ে 
েশািি ি়ে স্কেলযান্ড ই়োযেণে উপে িাে প়েল হতযাকােীযদে বা হতযাকেীযক েুোঁযে 
রবে কোে। 
  
উল্লাভিত েয়েি বলল,-বাাঃ, আভম এইেকমোই র য়েভেলাম। িভতয েহিযম়ে ঘেিা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


টুয়েস ডে ক্লাব মােডার । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

10 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

িযাে রহিভে আবাে শুরু কেযলি–িব িযন্দহই ভর্য়ে প়েল স্বামীে উপে। ভতভি আভথণক 
িাযব উপকৃত। েযেভেল হাোে হাোে, লাে লাে ভকন্তু ো়ে আে হাোে পাউযন্ডে 
মাভলক হযলি।  াকুভেে োকা ো়ো িভঞ্চত অথণ ভেলই িা। মভহলা িংিযর্ণ মুি হযস্ত 
েে া কেযতি। আমো িন্তপণযর্ রোোঁে-েবে ভিয়ে রদেলাম। 
  
রোোঁে ভিয়ে োিা রর্ল এক িম়ে উিয়েে ময য িভতযই র্িীে িম্পকণ ভেল। ভকন্তু মাি 
দুয়েক আযর্ ভবযচ্ছদ ঘযে। দুেিযক আে একিযে রদো র্া়েভি। োিােবাবু রিালাযমলা 
িেল মািুষ, রকাযিােকম িযন্দহই কো র্া়ে িা। ম়েিাতদন্ত ভেযপাযেণ হতবাক। ঘেিাে 
ভদি োভত্তযে তাযক র্েি রেযক ভিয়ে র্াও়ো হ়ে, ভতভি রদযেি ভতি েিই অিুস্থ। 
ভমযিি রোিযিে অবস্থা বুঝযত রপযে তৎক্ষর্াৎ একেিযক পাঠাি ভকেু আভফযমে বভ়ে 
আিযত। ভকেুো বযথা উপশযমে েিয। ভকন্তু িবেকম র িা িযেও ভমযিি রোিি মাো 
রর্যলি। ভকন্তু োিােবাবুে একেু োোপ িযন্দহ হ়েভি। োবাযেে ময য ভেল ভেযি িভতণ 
র্লদা ভ ংভ়ে। িযালাে, ঝভে ভবে এবং ে ুে িযে ততভে ভমভি। ভেিোত ভ ংভ়ে মােই 
মৃতুযে কাের্। 
  
দুিণার্যবশত ভ ংভ়ে মাযেে এককর্াও অবভশি ভেল িা। িবোই রেয়ে ভিি রফযল রদও়ো 
হয়েভেল। োিােবাবু ো ুভি গ্ল্যাভেি ভলয িযক ভেজ্ঞািাবাদ কযেি। রি এযকবাযেই 
রিযে পয়েভেল। িবিম়ে কাোঁদভেল আে উযত্তভেতও ভেল। গ্ল্যাভেযিে কাে রথযক রকাযিা 
হভদশ পািভি। ভকন্তু গ্ল্যাভেি বযলভেল, ও মাযে হাতই রদ়েভি আে মােো েুব িাযলাই 
ভেল। 
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র্াে উপে ভিিণে কযে আমো এযর্াভচ্ছলাম এই হযচ্ছ রিই িব তথয। র্ভদ  যে ভিই রর্, 
রোিি স্ত্রীযক ভবষ েয়োর্ কযেভেল এো ভঠক রর্ রোিি োবাযে ভবষ রমশা়েভি। কাের্ 
তাো োবােগুভল রেয়েভেল। তাো়ো আে একো িূত্র রর্, রোিি বােভমংহাম রথযক 
রিাো োবাে রেভবযল আযি িুতোং আযর্ রি ভবষ রমশাযত পাযে। 
  
েয়েি বযল ওযঠ–ওই িভেিী হাভিমুে িদ্রমভহলাভেে ভক বযাপাে? 
  
িম্মভত োভিয়ে রহিভে বযলি, ভমি লাকণযকও অবজ্ঞা কভেভি। ভকন্তু তাে ভক উযেশয, 
ভমযিি রোিি রতা তাে উত্তোভ কাে ি়ে বেং মভহবার্ীে মৃতুযযত  াকভে েুোঁেযত 
হয়েভেল। 
  
েয়েি রিযব বলল,–তাযক বাদ ভদযতই হ়ে। িযাে রহিভি বযল  যলি,এক ইিিযপক্টে 
একো গুরুত্বপূর্ণ তথয আভবষ্কাে কযে। োবাে পে রিই োযত্র রোিি একবাভে 
কিণফ্লাও়োে র য়েভেল, স্ত্রী অিুস্থ রবা  কো়ে। গ্ল্যাভেি কিণফ্লাও়োে ততভে কো পর্ণন্ত 
রোিি োন্নাঘযেই ভেযলি। এেপে ভিযে োবাে ভিয়ে স্ত্রীে ঘযে র্াি। রকিো িতুি 
রমা়ে ভিল। 
  
আইিেীবী রপযথাভেক মাথা িায়েি। কে গুযি বযলি এক িম্বে উযেশয এবং দুই 
িুযর্ার্। ওষু  িংস্থাে কমণী ভহযিযব ভবষ পাও়ো িহে রোিযিে। 
  
র্ােক রপিোে মন্তবয কযেি,–িদ্রযলাক র্েি দুবণল েকৃভতে মািুষ। 
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রেমণ্ড ওয়েস্ট রহিভেে ভদযক দৃভি ভিযক্ষপ কযে বলল,–এোযিই রকাথাও েেো আযে। 
আপিাো রোিিযক রগ্রিাে কেযলি িা রকি? 
  
িযাে রহিভে হতাশিাযব রহযি বলযলি,–দুিণার্যো এইোযিই। এতক্ষর্ িব ভকেু ভঠক 
ভঠক এযর্াভচ্ছল, রগ্রফতাযেে ো়ের্া়ে রহাোঁ ে রেলাম। ভমি লাকণযক ভেজ্ঞািাবাদ কযে 
োিযত পােলাম বাভেিভতণ কিণফ্লাও়োেভে রেয়েযেি ভতভি, ভমযিি রোিি ি়ে। 
  
ভমি লাকণ র্া বলযলি তা হল, ভতভি রোেকাে মযতা ভমযিি রোিযিে ঘযে রর্যলি। 
ভমযিি রোিি বযলি, ভমভল (ভমি লাযকণে োক িাম) আভম িাযলা রবা  কেভে িা। 
ভ ংভ়েো আমাে রোোঁ়ো উভ ত হ়েভি। আভম অযালবােণযক একবাভে কিণফ্লাও়োে ভদযত 
বযলভে। ভকন্তু এেি রেযত ইযচ্ছ কেযে িা। 
  
লাকণ বযলি- গ্ল্যাভেি এত িুন্দে কিণফ্লাও়োে ততভে কযেযে। আেকাল রময়েো এত 
িাযলা বািাযতই পােযব িা। আমাে রতা রদযেই ভেযদ পাযচ্ছ। আযস্ত আযস্ত রেয়ে ভিি, 
আমাে োও়ো উভ ত ি়ে। 
  
িযাে রহিভে একিম়ে বযলি,-ভমি লাকণ ওেি কমাযিাে েিয োয়েভেং কযেি, ভমযিি 
রোিি তাযক বযলি, রতামাে োয়েভেং কো উভ ত ি়ে। ির্বাি র্ভদ রমাো রদেযত  াি 
তযব তাই হও। তুভম কিণফ্লাও়োেো রেয়েই িাও। 
  
উপা়েন্তে িা রদযে এক  ুমুযক বাভে রশষ কেযলি ভমি লাকণ। রোিযিে ভবরুযদ্ধ িব 
অভিযর্ার্ িি হয়ে রর্ল। রোিিযক ভ ভঠে বযাপাযে ভেযজ্ঞি কো হযল ভতভি বযলি, 
অযেভি়ো তাে এক িাই অথণ িাহাযর্যে েিয ভ ভঠ রলো়ে ভতভি এই উত্তে রদি। 
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ভ ভঠযত রলযেি িমূ্পর্ণিাযব ভতভি স্ত্রীে উপে ভিিণেশীল। স্ত্রীে মৃতুযে পে ভতভি অযথণে 
মাভলক হযল তেি ভকেু িাহার্য কেযবি। আেও রলযেি, পৃভথবীযত হাোে হাোে শয়ে 
শয়ে মািুষ এইেকম দুিণার্া। 
  
োাঃ রপিোে বযলি, তাহযল রকিো একদম িিযাৎ হল। 
  
িযাে রহিভে বযলি, এযকবাযেই িিযাৎ। িাক্ষয েমাযর্ে ভিভত্তযত রোিিযক রগ্রফতাে 
কো রর্ল িা। 
  
িবাই  ুপ াপ ভিথে তিাঃশব্দ। েয়েি বযল উঠল, িব রশষ, িা ভক? 
  
িযাে রহিভে বযলি,–র্ত বেে পর্ণন্ত এে রবভশ োিা র্া়েভি। স্কেলযান্ড ই়োযেণ িমা াযি 
রপৌঁযে রর্যে। দুই ভতি ভদযিে ময য কার্যে প়েযবি িবো। 
  
েয়েি বযল,–আিল েহিযো ভক? ভমভিে পাোঁয ক রিযব ভিদ্ধান্ত রিব। 
  
রেমণ্ড মাথা রিয়ে িম্মভত োভিয়ে ঘভ়ে রদেল। পাোঁ  ভমভিে পাে হযল োাঃ রপিোযেে 
ভদযক তাভকয়ে বলল, আপভি েথযম বলযবি? 
  
বৃদ্ধ রপিোে হতাশিাযব বলল,-আভম স্বীকাে কভে আভম ভবভ্রান্ত। আমাে মযি হ়ে 
পভতভে রকাযিািাযব রদাষী। ভকন্তু ভক উপায়ে কার্ণ িমা া কেযলি তা োভি িা। এেিও 
আভবষৃ্কত হ়েভি ভকিাযব ভবষ েয়োর্ কো হল। এতভদি পযে ভক কযে েহযিযে িমা াি 
হল তাও রবা র্ময হযচ্ছ িা। 
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এবাে েয়েযিে পালা। ভিভশ্চতিাযব বলল-িভেিী িদ্রমভহলাভেই অপো ী। ভক উযেযশয 
রক োযি? বৃদ্ধা রমাোযিাো কুৎভিত হযলও রোিযিে রেযম প়েযত বা া রকাথা়ে? 
রকাযিা কােযর্ ভমযিি রোিিযক আন্তভেকিাযব ঘৃর্া কেযতি। িদা হািযম়েী ভকন্তু 
ভিতযে ভিতযে কি র যপ রেযেযেি। আে একভদি িা রপযে েুি কযে বিযলি। 
িন্তপণযর্ কিণফ্লাও়োযেে বাভেযত আযিণভিক ভমভশয়ে এবং ভমযথয েভেয়ে ভদযলি উভি 
ভিযেই রিো রেয়েযেি বযল। 
  
ভমাঃ রপযথাভেক রকাযেণ িও়োল কোে িেীযত হাতযো়ে কযে বলযলি, র্া তথয রেযিভে 
তাযত এেি ভকেু বলা উভ ত ি়ে। 
  
েয়েি রোযিে িযে বযল উঠযলি আপিাযক বলযতই হযব। িব িম়ে আইি রমযি 
মতামত র যপ োেযত পাযেি িা। এো ভিেক রেলা। আপভি রেলযবিই। 
  
ভমাঃ রপযথাভেক বযলি–বতণমাি তযথয ভকেুই বলাে রিই। আমাে বযভির্ত মত হল এই 
 েযিে রকযি েকৃত রদাষী স্বামী। তথয ভবযেষযর্ একোই মত, রিো হল ভমি লাকণ 
রকাযিা কােযর্ বা ইচ্ছাকৃতিাযব রোিিযক আ়োল কেযেি। 
  
তাযদে হ়েযতা রর্াপি আভথণক  ুভি ভেল। রোিি োিত রিও িযন্দহিােি তাভলকা়ে 
এবং লাযকণে কযিে েীবি ভফযে আিযে বুযঝ দুেযিই ষ়ের্যে ভলি হ়ে। োকাে 
ভবভিময়ে কিণফ্লাও়োে োও়োযত ভিযেযক ে়ো়ে, র্ভদ এোই িভতয হ়ে তযব বুঝযত হযব 
ঘেিাো েুবই রর্ালযমযল। 
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রেমণ্ড বযল উঠল, আভম একমত িই, আপিাো িুযল রর্যেি উযল্লেযর্ার্য তথয রিই। 
রিই ভেযি িভতণ র্লদা ভ ংভ়ে িভতয োোপ ভেল। ভবষভি়োে কােযর্ োিাে োকা হযল 
ভতভি রদযেি ভমযিি রোিি ে ণ্ড বযথা়ে কাতে। অবস্থা বুঝযত রপযে আভফযমে বভ়ে 
আিাযলি।ভকন্তু ভিযে র্ািভি। রময়েভেই ওষু পত্তে ভদয়ে থাযক। ভতভি োিাযেে ের়্েী। 
তেিই আভদম েবৃভত্ত রেযর্ উঠল। মাযহিক্ষযর্ই রি পাযব িভবষযযতে  াভবকাভঠ। 
পাঠাযিা বভ়েগুভল আযিণভিযকে, আভফযমে ি়ে। 
  
েয়েি ত র্ণয  েযত িা রপযে বলল–িযাে রহিভে বযল ভদি িা। 
  
 িযাে রহিভে বযলি–ভমি মােপল ভকেু বলযলি িা রতা। 
  
 ভমি মােপল এভদক ওভদক মাথা রিয়ে র াে তুযল বলযলি–হযা়েযে রর্ািা়ে িুল হল। 
এই দুাঃেেিক ঘেিা আমাযক ভমাঃ হােযগ্রযিে কথা মযি কভেয়ে ভদল। হােযগ্রযিে 
মৃতুযে পে িমস্ত োকা রপল অিয মভহলা। তাযদে পাোঁ ভে িন্তাি ভেল। একিম়ে মভহলা 
হােযগ্রযিে পভে াভেকা ভেল। 
  
রেমণ্ড অধ র্ণয হয়ে বলল, ভপভি, মৃত হােযগ্রযিে িযে এে ভমল রকাথা়ে? 
  
মােপল বযলি–ভমলগুভল েুব আশ্চর্ণেিক। রব ােী িব স্বীকাে কো়ে আপিাো োিযত 
পােযলি। তাই িা, ভমাঃ রহিভে। 
  
রেমণ্ড বলল–ভপভি তুভম রকাি রময়েভেে কথা বলে? 
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মােপল বলযলি-রব ােী গ্ল্যাভেি ভলয ি, ওযক র্েি োিােবাবু ভেজ্ঞািাবাদ কেভেল, 
উযত্তভেত হয়ে রকোঁযদও রফযলভেল। অিহা়ে রময়েভেযক েুি কোযিা়ে রোিযিে ফাোঁভি 
হযব। রময়েভেেও ফাোঁভি হযব। 
  
ভমাঃ রপয়োভেক হতাশ হয়ে বলযলি–আপভি িুল বুঝযলি। 
  
 ভকন্তু ভমি মােপল রোযেে িাযথ মাথা রিয়ে রহিভেে ভদযক আশাভিত র াযে তাভকয়ে 
বলযলি–হাোে হাোে ভমভি োবাে এগুভল ভকিাযব র াে এ়োল। 
  
রেমণ্ড ো়ে র োঁভ য়ে উযঠ বলল–ভক বলে তুভম, হাোে ভমভি োবাে… 
  
ভমি মােপল রেমযণ্ডে ভদযক ঘুযে বলযলি, ো ুিীো ে ুে ভমভি ততভে কযে। এই রোযো 
রোযো ভপযঠে মযতা ভমভিগুভলে িাম শয়ে শয়ে, হাোে হাোে। রর্গুভল ভেল ওযদে 
োদযতাভলকা়ে। দুযো ভেভিিযক একত্র কোযত রবাঝা রর্ল আযিণভিযকে েয়োর্ রকৌশল। 
এবং িাে প়েল োোঁ ুভিে উপে। 
  
েয়েি তা়োতাভ়ে বলল–ভতিেযিই রতা ভমভি রেলল, ভক কযে িম্ভব? 
  
মােপল বলযলি, িা িা। ভমি লাকণ আহাে েস্তুত কেভেযলি। রমদ কমাযত  াইযল ভমভি 
রোোঁ়ো উভ ত ি়ে। আমাে  াের্া েুব িু তুেিাযব রোিি ভমভিগুভল িভেয়ে োযে। 
  
েযতযযক রহিভেে ভদযক তাকাল।  ীযে  ীযে বলযলি–েুব আশ্চর্ণেিকিাযব মােপল 
িতয উদঘােি কেযলি। িন্তািিম্ভবা গ্ল্যাভেিযক রোিি বযলভেল স্ত্রীযক িভেয়ে রতামাযক 
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ভবয়ে কেব। আযিণভিযকে বভ়ে ততভে কযে ভমভিে িযে রমশাযত তাযক ভশভেয়ে ভদয়েভেল। 
গ্ল্যাভেযিে মৃতুযে িযে িযে র্যিণে বাচ্চাভেও মাো র্া়ে। মৃতুয শর্যা়ে গ্ল্যাভেি িব ভকেু 
স্বীকাে কযে। 
  
ভিস্তব্ধতা রিযে েয়েি বলল–িাবাি ভপভি, তুভম এক পয়েন্ট এভর্য়ে েইযল। আমাে রতা 
িাবযতই অবাক লার্যে তুভম ভক কযে েহিযো  েযল। কাের্ োোঁ ুভিোে িাযথ এই 
ঘেিাে ভমল রকাথা়ে? 
  
মােপল বলযলি-রিািা, মািুষযক আভম র্তো োভি তুভম ততো োযিা িা। র্েি শুিলাম 
গ্ল্যাভেি িাযম একভে িুন্দেী রু্বতী আযে, রোিযিে মযতা মািুষ তাযক ো়েযব িা। 
শ়েতাযিে কবযল পয়ে একভে রময়ে অকাযল মৃতুযবের্ কেল। এো রবাঝাবাে ি়ে রর্, 
ভমযিি হােযগ্রযিে দুাঃযে গ্রাযমে মািুযষে বারুদ্ধ হয়েভেল। 
  
রেমণ্ড উযঠ দাোঁভ়েয়ে বলল–আেযকে মযতা তবঠক রশষ। োত হয়েযে। পযেে মেলবাে 
রক বলযবি?  াভেভদযক তাভকয়ে বলল–োঃ রপিোে। 
  
েয়েি তাযক িমথণি কেল। 
  
রপিোে বলযলি–েীবযি েহিযম়ে ঘেিা বলযত ভকেুই রিই তবুও আপিাযদে অিুযোয  
রশািাব। 
  
. 
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অযািোযেণে অভিশাপ–কু়োশা রঘো : 
  
ভিতী়ে মেলবাযেে িিযা়ে এযক এযক িবাই এযলি। রপিোে এযলি রশযষ, িবাই 
আযে ভকিা রদযে কভফে কাযপ  ুমুক ভদয়ে রহিভে বলযলি, বলুি োাঃ ভক রশািাযবি? 
  
বৃদ্ধ র্ােক রহযি বযলি–আমাে েীবি রকযেযে শান্ত পভেযবযশ, ঈশ্বযেে করুর্া়ে। র্েি 
তরুর্ ভেলাম একভে ভবষাদম়ে অভিজ্ঞতা হয়েভেল। 
  
রপিোে বযল  যলি–ওই ঘেিা আমাে েীবযি এমি একো দার্ রফযলভেল রি সৃ্মভত 
রোমন্থি কেযলই এই িময়েে িীভত ও ভবিীভষকা আভম স্পি অিুিব কভে। আপিাো 
এযক অিুদঘাভেত বলযবি ভক িা োভি িা। বাভহযক রকাযিা অস্ত্র ো়োই মািুষ েুি হল। 
ঘেিাস্থযল উপভস্থত রকউ ভ ন্তািাবিা কযে কাের্ েুোঁযে পা়েভি। এমি অযিক ভকেু আযে 
র্াে বুভদ্ধ ভদয়ে বযােযা িম্ভব ি়ে। 
  
অভিযর্াযর্ে িুযে রহিভে বযলি–আপভি রতা আমাযদে ি়ে পাইয়ে ভদযচ্ছি? 
  
োাঃ রপিোে বযলি–আমাে তাই হয়েভেল। পভেযবযশে কথা উঠযল রহযি উভ়েয়ে ভদযত 
পাভে িা। আমাে েীবযি এে েিাব র্যথি। ভকেু ভকেু ো়ের্া়ে অশেীেী তদবশভিে 
ভবস্ম়েকে ক্ষমতা আযে। 
  
ভমি মােপল মন্তবয কেযলি–হযাোঁ, এেকম ো়ের্া বা বাভ়ে আযে। লােযশযদে বাভ়েযত 
ভমাঃ ভস্মােি িবণস্বান্ত হয়ে বাভ়ে োয়েি। ভিোঁভ়ে রথযক পয়ে পা রিযঙ ভমযিি লােযক 
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দভক্ষর্ ফ্রাযে  যল রর্যেি। বাভ়েে মাভলক বািযেোে বাভ়েযত আিাে পযেই শি 
অপােযশি হয়েযে। 
  
ভমাঃ রপযথাভেক বযলি-কুিংস্কাযে েভ়েয়ে থাকাে ঘেিা়ে কত বয়ো বয়ো ক্ষভত হযত 
পাযে। 
  
িযাে রহিভে বযলি–ক়ো  ায ে িূত বা িুতুয়ে বাভ়েে র্ল্প আভমও োভি। বযল রহযি 
উঠযলি। 
  
রেমণ্ড মন্তবয কেযলি-রপিোযেে র্ল্পো বলযত রদও়ো রহাক। 
  
েয়েি উযঠ দাোঁভ়েয়ে আযলা দুযো ভিভিয়ে ভদল। শু ু ভ ভকভ ভক আগুযিে আিা। আযলা 
আোঁ ােী মা়োম়ে ঘে। েয়েি বলল–এোই র্ল্প রশািাে উপরু্ি পভেযবশ। 
  
রপিোে  শমাো েুযল মৃদু রহযি েয়েযিে ভদযক তাভকয়ে শুরু কযেি। 
  
আপিাো োেণমুে ো়ের্াে িাম শুযিযেি? রর্ই অঞ্চলোে কথা বলভে রিো োন্টমুে 
িীমাযন্ত। মিমুগ্ধকে পভেযবশ। িম্পভত্তো অজ্ঞাত কােযর্ অভবভিত ভেল। শীতকাযল 
ভিির্ণ দৃশয মযিােম। িম্প্রভত আমাে বিু রহযিি েভমদাভেো রকযিি। কযলে েীবযিে 
বিু। রদো িাক্ষাৎ বহুভদি িা হযলও অেুে বিুত্ব। তাই িাইযলিে রগ্রাি-এে র্াবাে 
ভিমের্ িাদযে গ্রহর্ কভে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


টুয়েস ডে ক্লাব মােডার । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

20 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

ভিমভেতযদে ময য রহযিযিে েু়েতুযতা িাই এভল়েে, রলভে মযািাভেং, কিযা োয়োযলে। 
রময়েভে িুশ্রী এবং িা াের্ বযভিযত্বে। আে িস্ত্রীক কযাযন্টি েোিণ। রপা়েোও়ো মািুষ 
েোিণ অশ্বাযোহর্ ও ভশকাে েীবযিে পযাশি। তরুর্ হযলও োঃ িাইমন্ড েযাভতবাি 
েভতভিত। অিযেি ভমি ো়েিা অযাযলযল, অিামািয িুন্দেী। িািা ফযািি পভত্রকা়ে েভব 
োপত। আকষণর্ী়ো, দীঘণােী, র্ায়েে েং তামাযে। মিৃর্ রকামল ত্বক। দীঘণ আোঁভে পল্লযবে 
েিয মযি হত রর্ি রকাযিা ো য রদশী়ে েমর্ী। দূোর্ত ঘণ্টাধ্বভিে মযতা ম ুে 
কেস্বে। 
  
ওোযি ভর্য়েই বুঝযত পাভে ভে ােণ ো়েিাে েভত আিি। এবং অিুিাযিে আয়োেি 
রিইেিয। 
  
ো়েিা আত্মিয তি রে়োলী রময়ে। একভদি িাোক্ষর্ ভে াযেণে িযে–রতা অিযভদি িাই 
এভল়েযেে িযে। পযেে ভদি িুবিে়ো হাভিযত িোল তরুর্ োিােযক। 
  
র্াবাে পেভদি পুযো বাভ়েো ঘুযে রদেলাম। অদু্ভত িুন্দে। ঝ়েঝঞ্ঝা উত্থাি পতযিে 
িাক্ষী গ্রািাইে পাথযে ততভে োিাদভে। রপৌোভর্ক কাভহিী অবলম্বযি অলংকৃত 
রিিযকাে আ়েিা, রদও়োলভর্েী, পুোতি অস্ত্রশস্ত্র, পুোতাভেক িামগ্রী। িািা েীবেন্তুে 
মাথা আে ঝা়েলেযি িভিত অভলন্দ। দেো োিলা়ে র্াঢ় েংয়েে িােী পদণা, 
অভতভথযদে েিয ভিভদণি ঘেগুভল িাোযিা, উষ্ণ আোমদা়েক। োিলা ভদয়ে রদো র্া়ে 
ভদর্ন্ত ভবসৃ্তত োন্তে, রঢউ রেলাযিা পাহা়েগুভল। রমঘ পালক রমষ  ়োযচ্ছ। রেৌযদ্রাজ্জ্বল 
আকাযশ ঈর্ল ভ যলে আিাযর্ািা। দূযে ভিভব়ে বিািী। 
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ভে ােণ বলভেল–েত্নতাভেক েিযিে ফযল পাহায়েে ঢালু ো়ের্া়ে মািুযষে বযবহৃত 
ভিদশণি পাও়ো র্া়ে। েিযি ভকেু ররাযেে িামগ্রী ভমযলভেল। অতীত ভদযিে এইিব 
স্মােক বহুমূযলয িংগ্রহ কযে বাভ়েযত িাভেয়ে োেত আগ্রযহে িযে। 
  
বাভ়েে িামকের্ রকি িাইযলন্ট রগ্রািি বা ভিস্তব্ধ অের্য োো হল তাও রবাঝাল। রবভশে 
িার্ অংশ েস্তোকীর্ণ হযলও কয়েকশ র্ে দূযে একো ভিভব়ে অের্য আযে। বহুবেে 
র্ােপালা েন্মাযচ্ছ, মেযে। আবাে েন্মাযচ্ছ। ভকন্তু অেযর্যে আকাে একই েয়েযে। 
ো়ের্াো অোিা কােযর্ শব্দভবহীি। এই েিযই িাম ভিস্তব্ধ অের্য। 
  
এোযি এযি ঘুযে রবভ়েয়ে, গুহা রদযে কাোযিাে পে অেযর্য রব়োযত এলাম। পা ভদয়েই 
অদু্ভত অপাভথণব অিুিূভতযত ভশউযে উঠলাম। থমথযম ভিস্তব্ধতা। পাভেো োকল িা, 
েমেযম পভেযবশ। েমা পাতা স্পযেে মযতা লার্ভেল। অযিক েুযব র্াভচ্ছল। োলপালা 
িভেয়ে পথ কেলাম। 
  
ভে ােণ রকৌতূহলী হয়ে বলল–ো়ের্াোে ভবযশষ অিুিূভত আযে িা? 
  
 শান্তিাযব বললাম–অস্বভস্তকে। ভঠক িাযলা ি়ে। 
  
ভে ােণ বযলি–মযি হযচ্ছ রকউ রর্ি ভিযষ  কেযে এোই বহুশ্রুত রদবী অযািোযেণে 
অের্য। রক ভতভি? োিাে িাইমণ্ডল ভেযজ্ঞি কযেি। ভে ােণ হযলি–অযািোেণ 
ভফভিশী়েযদে রদবী। অযিক শতাব্দী আযর্ ভফভিশী়েো অযিক রদব-রদবীে েভতিা 
কযেি। কাযলে েিাযব অিযগুভল িি হযলও অেযর্যে রদবী অযািোযেণে মভন্দেভে অক্ষত। 
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িাক্ষয েমাভর্ত িা হযলও অের্যভে রদবী অযািোযেণে। ঘিবৃক্ষোেভে ময য হত রদবীে 
পূো ণিা। 
  
ভব়েভব়ে কযে উচ্চাের্ কেল অযাযলযল পভবত্র রলাকাোঁ াে, পূো ণিাে শব্দগুভল। 
রলাকাোঁ াযেে ভি়েমগুভল ভক? অসু্ফে স্বযে বলল ো়েিা। 
  
কযাযেি উচ্চস্বযে রহযি বযলি–হ়েযতা িেবভল হত! 
  
ভে ােণ ঠাট্টাযক অবজ্ঞা কযে আমাযদে ভদযক র য়ে বলযলি–অেযর্যে মাঝোযি মভন্দে 
থাকাো বইযত পয়েভেলাম। মাথাবযথা িা থাকযলও কল্পিা কেযত রদাষ রকাথা়ে? 
  
ভঠক রিই মুহূযতণ েেল োভ়েয়ে রোলাযমলা ো়ের্াে মাঝোযি রদেলাম, রশ্বত পাথযে 
কারুকার্ণ কো  ূ়োরু্ি মভন্দে। স্থাপযতযে অপূবণ ভিদশণি। 
  
অবাক হয়ে আমো রদেভেলাম। অিুিভিৎিু র াযে ো়েিা তাকাল ভে াযেণে ভদযক। 
  
 েশ্নো বুঝযত রপযে বলল–মযি হ়ে এোই রিই মভন্দে। 
  
মভন্দযেে রিতযে রমহর্ভি কাযঠে এবয়ো রেবয়ো থাযমে উপে বিাযিা ররাযেে রোদাই 
কো অদু্ভত মূভতণ র াযে প়েল। ভিংযহে ওপে উপভবিা, অ ণ িাকৃভত শৃেভবভশিা, রোযো 
রদবী মূভতণ, অপূবণ কারুকাে কো। 
  
ভে ােণ বলযলি–ভরভেশ ভমউভে়োযম বইয়েে পাতা়ে রদো রদবীমূভতণ হযলি ভফভিশী়েযদে 
 াোঁযদে রদবী। 
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 াোঁযদে রদবী? লাভফয়ে উঠল ো়েিা। তন্ম়েিাযব বলল–আে োযত পুোযিা আমযল ভফযে 
ভর্য়ে  মণী়ে উৎিযব রমযত পুোযিা ভদযিে রপাশাযক িােব। রকমি হযব?  াোঁদ উঠযল 
িবাই ভমভলত হয়ে রদবীে িামযি  মণী়ে েথা পালি কেব। 
  
ভঠক রিই মুহূযতণ আমাে শেীেো রকোঁযপ ওঠা়ে এভল়েে বযল উঠল–এিব রবা হ়ে 
আপিাে পেন্দ ি়ে? 
  
র্ম্ভীেিাযব বললাম-পুোযিা ভিয়ে এিব কো আবাে ভঠক ি়ে। 
  
রকৌতূহলী দৃভিযত এভল়েে আমাযক রদযে বলল–এো রর্ ো ীি রদবীে পভবত্র অের্য 
রকউ িভঠক োযি? এো ভে াযেণে কল্পিাে ভবলাি মাত্র। 
  
 রুর্ র্ভদ তাই-ই হ়ে? 
  
আমাে েযশ্ন এভল়েে হািল–আপভি অবশযই এিব ভবশ্বাি কেযত পাযেি িা। একেি 
রু্ভিিম্পন্ন মািুষ ভহযিযব এগুভল ভবশ্বাি কো র্া়ে িা। কযব মুযে রর্যে েথাগুভল। ভ ন্তা 
কযে বললাম–পভেযবযশে েিাযব অভিিূত হও়োে মািুষ আভম িই। ভকন্তু েেযল 
রঢাকাে পে রথযক মযি হযচ্ছ আমাে  ােভদযক অমেযলে ো়ো ঘভিয়ে উযঠযে। 
  
 াভেভদযক র াে বুভলয়ে অস্বভস্তকেিাযব এভল়েে বলল–অদু্ভতই বযে। আমাে মযি 
অভতভেি কল্পিাই এে েিয দা়েী। রতামাে ভক মত িাইমণ্ডল? 
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তরুর্ োিাে কয়েক ভমভিে  ুপ কযে রথযক আযস্ত আযস্ত বলল-রবাঝাযত পােব িা, 
আমাে রকি িাযলা লার্যে িা। পভেযবশো অস্বভস্তেিক। 
  
রিই মুহূযতণ োয়োযলে এভর্য়ে এল আতঙ্ক র াযে। ফযাকাযি িাদা মুযে ভ ৎকাে কযে 
বলল–ভবষম র্াযচ্ছতাই ো়ের্া আমাে দমবি হয়ে র্াযচ্ছ।  লুি  যল র্াই। 
  
আযস্ত আযস্ত বাভ়েে ভদযক এযর্ালাম িবাই। ভকন্তু ভফযে রদভে ো়েিা ভিভবভি মযি মূভতণে 
ভদযক তাভকয়ে। পযে আমাে িে ভিযলও আিমযি হাোঁেযত লার্ল। 
  
ভফযে আিাে পযথ মভন্দে, রদবী, ভিভব়ে অেযর্যে ভবশ্রী অিুিূভতে কথা বলযত লার্ল। 
বাভ়ে ভফযে মোে রপাশাক পযে  াোঁদ উঠযল মভন্দযে র্াবাে আগ্রযহ  লল রক কী রপাশাক 
প়েযব। আ়োপাতা, ভফিভফিাভি এইিব। 
  
িবাই র্েি িািা িাযে িভিত হয়ে োবাে রেভবযল এল ভবস্ময়ে আিযন্দে হুযল্লা়ে পয়ে 
রর্ল। কযাপযেি ও স্ত্রী পযেযেি ভিতভথভলক রু্যর্ে গুহামািবযদে রপাশাক। ভে ােণ 
রিযেযেি ভফভিশী়ে িাভবযকে রপাশাযক। এভল়েে দিুযদযলে িদণাে। িাইমণ্ডল পাঠক 
রিযেযে, রলভে মযািাভেং িািণ এবং কিযা োয়োযলে িীতদািীে রবশ, িীশ্চাি িা ুে 
রবশ ভেল আমাে। িবণযশযষ িীল আলোল্লা িবণাযে েভ়েয়ে এল ো়েিা। 
  
 পল িভেযত ো়েিা বযল–হযাোঁ, আভম অপভেভ তা, এেি রেযত  লুি। 
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োও়ো-দাও়ো রিযে গুযমাে র্েযমে পে ভঝে ভঝে হাও়ো়ে রব়োযত রবযোলাম। 
আকাযশে বুযক  াোঁদ উযঠযে। এযলাযমযলািাযব ঘুযে একঘণ্টা কাোবাে পে রদেলাম 
ো়েিা রিই। 
  
ভে ােণ বলল–ো়েিা শুযত র্া়েভি ভিশ্চ়ে। 
  
মাথা ঝাোঁভকয়ে োয়োযলে বলল-পযিযো ভমভিে আযর্ েেযলে ভদযক রর্যে। আবো 
আযলা়ে অের্য কাযলা অিকাযেে রূপ ভিয়েযে। 
  
ভে ােণ বলল–রদভে রতা ভর্য়ে–ভিশ্চ়ে রকাযিা দুিু বুভদ্ধ রেযলযে। 
  
িবাই ভমযল এযর্াযত ভর্য়ে িাবভে–ভক উযেশয েেযল র্াবাে। আমাে অভিচ্ছা ভেল, মযি 
হভচ্ছল শভিশালী রকউ রর্ি আমাযক বা া ভদযচ্ছ। আমাে দৃঢ় ভবশ্বাি এই অিুিূভতো 
েযতযযকে ভকন্তু স্বীকাে কেযত লিা পাভচ্ছ। মহীরুহ এমি োলপালা েভ়েয়ে দাোঁভ়েয়ে 
ভেল রর্, উজ্বল আযলা তা রিদ কেযত পােল িা।  াভেভদযক মৃদু আও়োে ভফিভফিাযিা 
পভেযবশযক িীভতেদ কযে তুলল। 
  
হঠাৎ আমো রিালা ো়ের্া়ে এলাম। আে রর্ দৃশয রদেলাম তাযত বাকরুদ্ধ..মভন্দযেে 
িামযি উজ্জ্বল আযলা়ে দাোঁভ়েয়ে এক অপূবণ িােীমূভতণ। িবণাযে স্বচ্ছ আবেযর্ িুর্ভঠত িােী 
রদহ। একোশ  ুল রিদ কযেযে অ ণ িাকৃভত শৃে দুভে। িুন্দে আে ি়েঙ্কযেে ভমলি। 
  
ভে ােণ বলল–রক এ? কপাযল ভবনু্দ ভবনু্দ ঘাম। 
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 োয়োযলে র োঁভ য়ে উযঠ বলল–এ রর্ ো়েিা। ভিযেযক রকমি িাভেয়েযে। 
  
তাে ভদযক এভর্য়ে রর্যতই রিই মূভতণ হাত উপযে তুলল। রবযে উঠল েলতেযেে মযতা 
কেস্বে–আভম রদবী অযািোযেণে র্াভেকা। অগ্রিে হযল িাব াি। মৃতুয আমাে হাযত। 
  
েভতবাযদ রলভে মযািাভেং বলযলি–ো়েিা তুভম আমাযদে ি়ে পাইয়ে ভদও িা। 
  
 ভে ােণ ো়েিাে ভদযক এভর্য়ে মৃদুস্বযে বলল, ো়েিা িভতযই তুভম অপূবণ। 
  
 াোঁযদে আযলা়ে র াে ভস্থে হল, পভেষ্কাে রদো রর্ল অিয এক ো়েিাযক, ো়েিা রর্ি 
 াোঁযদে রদবী ো়েিা। দুযভতযত ভিিুেতা। অ ে েুয়ে রমাহম়েী হাভি। 
  
হাত উোঁ ু কযে আবাে িতকণবার্ী–অগ্রিে হয়ো িা। আমাে অভিশাযপ অে স্পশণ কেযলই 
মৃতুয ভিভশ্চত। 
  
আযবর্তাভ়েত ভে ােণ বলল–আে ি়ে ো়েিা, আমাে ভঠক িাযলা লার্যে িা। বলযত 
বলযত তাে ভদযক এযর্াল। 
  
ভঠক তেিই কভঠি স্বযে ো়েিা বলল-ভস্থে হও। আে অগ্রিে হযলই অযািোযেণে রমাভহিী 
অযস্ত্র আঘাত হািব। 
  
উচ্চস্বযে রহযি ভে ােণ এভর্য়ে রর্যত ঘেল আশ্চর্ণ ঘেিাো। থমযক ভর্য়ে রহাোঁ ে োবাে 
িভেযত ভে ােণ পয়ে রর্ল। আে উঠল িা। 
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হঠাৎ োর্হীি কো হাভিে শযব্দ রকোঁযপ উঠলাম। ভিেণি বিািীযত েভ়েয়ে প়েল রিই 
ি়েঙ্কে হাভি। 
  
 াপা শপথ বাকয পাঠ কযে এভর্য়ে রর্ল এভল়েে, আে িহয হযচ্ছ িা। ভে ােণ উযঠ 
প়ুেি। ভে ােণ ভিশ্চল হয়ে পয়ে েইল। ভে াযেণে কাযে রপৌঁযে হাোঁেু রর্য়ে বযি ভ ৎ কযে 
শুইয়ে, ঝুোঁযক প়েল, পেমুহূযতণ োিাে িাইমণ্ডল ভ ৎকাে কযে বলল, এভদযক আিুি। 
মযি হযচ্ছ ও মাো রর্যে। িাইমণ্ডল রদৌয়ে রর্ল আে এভল়েে  ীে পায়ে আমাযদে 
ভদযক এল। অদু্ভতিাযব তাকাল হাত দুযোে ভদযক। 
  
রিই মুহূযতণ আতণিাদ কযে উঠল ো়েিা, হা়ে! আভম েুি কযেভে। এ আভম  াইভি। 
পেযক্ষযর্ই মূেণা রর্ল। 
  
ভমযিি েোিণ কান্নাযিো র্লা়ে বলল–অযািোযেণে অভিশাপই ভক মৃতুযে কাের্? এই 
ি়েঙ্কে ো়ের্া রেয়ে  লুি–আেও ি়েঙ্কে ভকেু ঘোে আযর্ই। 
  
এভল়েে কাোঁয  হাত রেযে ভব়ে ভব়ে কযে বলল–এ অিম্ভব। একো েলেযান্ত মািুষ 
এিাযব েুি হযত পাযে? 
  
আভম শান্ত কোে র িাে বললাম–ভে াযেণে হৃদভপণ্ড দুবণল ভেল এবং আকভস্মক 
উযত্তেিা়ে 
  
এভল়েে রশষ কেযত ভদল িা। হাত দুভে রমলল। ভবস্ময়ে রদেলাম দুযো হাযত েযিে 
োপ। 
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রকাযিা আকভস্মক িয়ে মযেভি। েুভেকাঘাযত মৃতুয এবং রিাো হৃদভপযণ্ড। অযস্ত্রে রকাযিা 
ভ হ্ন রিই েযি রিযি র্াযচ্ছ  াভেভদক। এভল়েে কিযবা  কেল। 
  
িাইমণ্ডল ভে ােণযক পেীক্ষা কযে আমাযদে কাযে এল। ফযাকাযি র াে-মুে। কাদস্বযে 
বলল–আমো পার্ল হয়ে রর্লাম। ভবশ্বাি কো র্া়ে রদবীে অভিশাযপে কথা! আেযকে 
রু্যর্–ভকন্তু রর্ো ঘেল। 
  
 অবাক হয়ে ভেজ্ঞািা কেলাম–িভতয ভক ভে ােণমৃত? িম্মভত োভিয়ে িাইমণ্ডল বলল–
তীক্ষ্ণ দীঘণ অযস্ত্রে আঘাত। ভকন্তু অস্ত্র রতা রদভেভি। 
  
এভল়েে ো়ে র োঁভ য়ে বলল-কাোকাভে রকাযিা অস্ত্র ভিশ্চ়েই আযে। েুোঁযে রদভে  লুি–
বৃথাই রোোঁো। 
  
োয়োযলে হঠাৎ বলল–ো়েিা র্েি ি়ে রদোভচ্ছল েভ়ে োতী়ে ভেভিি হাযত জ্বলভেল। 
  
 এভলয়েে মাথা রিয়ে বলল–ভে ােণ ভতি র্যেে ময য র্া়েভি। 
  
রলভে মযািাভেং ঝুোঁযক ো়েিাযক রদযে বলল-হাযত ভকংবা আযশপাযশ ভকেুই রিই। 
োয়োযলে রপয়েে ভকেু? 
  
োিাে িাইমণ্ডল ো়েিাযক পেীক্ষা কযে রদেল; অেেতযে ভশভথল, আযস্ত ভিশ্বাি 
প়েযে। কপাযল ঘাম। িাযিণে র্ভত  ীে। এেভি বাভ়ে ভিয়ে রর্যত হযব। 
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রলভে মযািাভেং, িাইমণ্ডল, েোিণ ভমযল মূভেণতা ো়েিাযক ভিয়ে রর্ল। মৃতযদহ পাহাো 
ভদভচ্ছ আভম, োয়োযলে আে েোিণ। অযস্ত্রে িিাি কেলাম। ভকন্তু  াোঁযদে আযলাযতও 
রকাযিা অস্ত্র পাও়ো রর্ল িা। ভে াযেণে রদহ রতালাে িম়েও রফাোঁো রফাোঁো েি ঝেভেল। 
ভমযিি েোিণ েুকযে রকোঁযদ উঠল। োয়োযলে রর্ি মূেণা র্াযব। 
  
 াভেভদযক র াে বুভলয়ে রপিোে বযলি, রর্ায়েন্দা র্ল্প পয়ে োিা র্া়ে মৃতযদহ িোযত 
রিই। তথযভে আমাযদে অোিা ভেল। তাই ভে াযেণে রদহ বাভ়েযত আিলাম। 
  
মাভলযকে মৃতুযযত পভে ােক-পভে াভেকা িবাই বােভহত। রর্ বৃদ্ধা পভে াভেকা রোযোযবলা 
রথযক মািুষ কযেভেল ভে ােণযক, রি কান্না়ে রিযে প়েল। পুভলশ র ৌভকযত েবে পাঠাল 
এক পভে ােক। 
  
আমাযক রেযক এভল়েে বলল–রিই েেযল আবাে র্াযব। অস্ত্রভে েুোঁযে বাে কেযবই। অস্ত্র 
িা পাও়োে িযন্দযহে কথা োভিয়ে বললাম, ওোযি িা র্াও়োই িাযলা। 
  
ঝাোঁকুভি ভদয়ে এভলয়েে বলল–আপভি মযি কযেি অোকৃত শভিই মৃতুযে কাের্। রর্ 
অস্ত্রভে মৃতুযে কাের্ রিো েুোঁযে রবে কেবই। এেি েেযল ভর্য়ে অস্ত্রো ভিয়ে ভফেব। 
  
িািািাযব এভল়েেযক ভিেস্ত্র কোে র িা কেলাম। অেযর্যে ভিভব়েতা়ে মযি হভচ্ছল 
ি়েঙ্কে ভবপদ ওত রপযত আযে। েহিয রিযদে েিয আযলা ভিয়ে এভলয়েে রবভেয়ে 
প়েল। 
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ি়েঙ্কে োভত্র। রকউ ঘুযমাযত পাভেভি। িাইমণ্ডল এবং রময়েো ো়েিাে পভে র্ণা়ে ভেল। 
িাযেণযন্টে রিতৃযত্ব ভতিেি পুভলশ রঘা়ো়ে  য়ে এল, ঘেিাো শুযি অভবশ্বািয  যে 
ভিয়েভেল। ো়েিাযক ভেযজ্ঞি কোে আগ্রহ রদোযল োাঃ িাইমণ্ডল তীর েভতবাদ কযেি। 
কয়েক ভমভিযেে েিয ো়েিাে জ্ঞাি ভফেযলও ঘুযমে ওষু  ভদয়ে আবাে ঘুম পা়োযলি। 
মৃতযদহ পেীক্ষাে েিয পুভলশ োিাে আিযব এবং অকুস্থযল ভর্য়ে অিুিিাি কেযব। 
  
পেভদি িাতো়ে  ায়েে রেভবযল রোোঁে প়েল এভল়েযেে। িাইমণ্ডলযক র্ত োযতে িব 
কথা োিালাম। র্ম্ভীে হয়ে বলল ভর্য়ে রবাকামী কযেযে। আমো দুেযি অেযর্য েযবশ 
কেলাম। োকযত োকযত রিালা ো়ের্াো়ে এলাম। ভববর্ণ রিৌভতক ো়ের্া। ভবস্ম়েকে 
শযব্দ িাইমণ্ডল হাত োপযে  েল। রদভে রর্োযি ভে াযেণে মৃতযদহ ভেল, রিইোযি 
উপু়ে হয়ে আে একভে রদহ। 
  
রদৌয়ে ভর্য়ে রদভে উপু়ে হয়ে এভল়েে। োমা ভিযে রর্যে েযি, েি মাভেযতও পয়েযে। 
  
োিাে িাইমণ্ডল িা়েী  যে রদযে বলল–মযেভি, িা়েীে র্ভত িাযলাই। 
  
আভম ভি ু হয়ে রদভে ভিাঃশ্বাি প়েযে  ীযে। একভে িরু ররাযেে অস্ত্র কাোঁয  ভবয  
েয়েযে। অেো়ে হাত ভদযত রর্যল োাঃ বলল–অস্ত্রো়ে হাত রদযবি িা। েুলযলই েি 
প়েযত শুরু কেযব। আঘাত রলযর্যে কাোঁয , হৃদভপযণ্ড ি়ে। িব ঘেিা ওে মুযেই শুিব। 
  
 ো ভে কযে আিাে পে িাইমণ্ডযলে ভ ভকৎিাে গুযর্ রাভণ্ডে েিাযব এভল়েে িুস্থ হয়ে 
উঠল। আহত হও়োে বযাপাযে আযলাকপাত কেযত পােল িা। িািা িািা ভববের্। 
অযিক েুোঁযেও রকাযিা অস্ত্র পাইভি। শান্ত হয়ে মভন্দযেে কাযে রর্যতই মযি হল র্াযেে 
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আ়োল রথযক রকউ রর্ি লক্ষ কেযে। হঠাৎ কিকযি হাও়ো বইল, আমাে মি হল 
মভন্দে রথযক হাও়োো আিযে। রিতযে উোঁভক মােযতই কপাযল ে ণ্ড আঘাযত ভেেযক 
পয়ে রেে রপলাম কাোঁয  ে ণ্ড র্ের্া। 
  
রর্ েুভেভে এভল়েযেে কাোঁয  রবোঁ া ভেল রিভে ররাযেে ততভে ো ীি অস্ত্র। েত্নতাভেক 
েিযি পাও়ো র্া়ে। রহযিি বহু োকা ভদয়ে অস্ত্রভে রকযিি, ভকন্তু বাভ়েযত িা মভন্দযে 
রেযেভেযলি িভঠক বলযত পােযলি িা। 
  
পুভলযশে  াের্া হয়েভেল রর্, ো়েিাই ভে ােণযক আঘাত কযে। ভকন্তু আমাযদে রদযে 
তাো বুঝল এত লক্ষর্ী়ে েতযক্ষদশণীে িাযক্ষযে ভবরুযদ্ধ ো়েিাযক অভিরু্ি কো র্াযব 
িা। রশষ পর্ণন্ত ঘেিাভে েহিযেিকই েয়ে রর্ল। 
  
োাঃ রপিোে অল্পক্ষর্ স্তব্ধ হয়ে েইযলি। েয়েি রলমভেয়েে বযল উঠল- মৎকাে ভকন্তু 
বীিৎি রিৌভতক কাভহিী-আভম হতযাকােীযক েুোঁযে রপলাম িা।–আপভি োযিি? 
  
বৃদ্ধ রপিোে মাথা িা়েযলি। কার্ণকাের্ িম্পযকণ তেি একো অদু্ভত  াের্া তাে 
হয়েভেল। ভকন্তু রশষ পর্ণন্ত অজ্ঞাতই েয়ে রর্যে। 
  
রেত  ণাে তবঠযক উপভস্থত রথযক এই ঘেিাযক েি-িযম্মাহি োতী়ে ভকেুযক হতযাে 
কাের্ মযি হয়েযে। রময়েভে অযািোযেণে র্াভেকা়ে রূপান্তভেত হয়ে ভে ােণযক েুভে ভবদ্ধ 
কযে, পযে েুভেভে রফযল রদ়ে এেুকু বযল েয়েি থামল। 
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রেমণ্ড মন্তবয কযে,  াোঁযদে আযলা়ে িব রদো িা রর্যলও মযি হ়ে বশণা োতী়ে অস্ত্র দূে 
রথযক েুোঁয়ে মাোত্মক আঘাত হািা র্া়ে। উপভস্থত িবাই ঘেিাযক িযম্মাহি বযল  যে 
ভিয়েভেল। 
  
রহিভে বযলি, রকাযিা ওস্তাদ রলাক র্াযেে আ়োল রথযক অস্ত্রো েুোঁয়েভেল। এভল়েযেে 
মযি হয়েভেল আ়োযল রকউ িেে োেযে আে ো়েিাে হাযত েুভে ভেল ভকিা এ ভিয়ে 
মতযিদ েয়েযেই। 
  
রপযথাভেক রকযশ র্লা পভেষ্কাে কযে বলযলি–আমো একো েয়োেিী়ে তথয এভ়েয়ে 
র্াভচ্ছ। 
  
অস্ত্রো ো়েিা ভিশ্চ়ে লুযকাযত পাযেভি, আে গুি ঘাতক অস্ত্রো েুোঁ়েযল ভে াযেণে রদযহই 
থাকত। রু্ভিপূর্ণ কাের্ হযচ্ছ ভে ােণ ভিযেযক েুভেভবদ্ধ কযেযে। এবং এভে আত্মহতযাই। 
  
অভবশ্বাযিে িুযে রেমণ্ড বলল, উভি রকি আত্মহতযা কেযবি? 
  
রপযথাভেক বযলি, আভম অিুমাযি িা ভর্য়ে তথযাভদ ভবযেষর্ কযে এই ভিদ্ধাযন্তই আিযত 
পাভে রর্ ভিযেযক েুভেভবদ্ধ কোে পে মাভেযত প়োে িম়ে েুভেভে ভেেযক পয়ে। 
  
মােপল বযলি–আভম আপিাে িযে একমতিই। ঘেিাো ভবভ্রাভন্তেিক। রিভদি 
 ়ুেইিাভতযত র্লফ িম্বে রেে িাোযত ভর্য়ে রহাোঁ ে রেয়ে পয়ে রলাকো পাোঁ  ভমভিে 
অজ্ঞাি ভেল। 
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রেমণ্ড ভপভিযক বলল-রলাকো রতা েুভেভবদ্ধ হ়েভি। 
  
ভপভি বযলি–একেযিইে িুযর্ার্ ভেল েুভে মাোে। িুযর্ার্ উপভস্থত হযতই মািভিক ইচ্ছা 
পূের্ কেযত ভে ােণযক েুি কযে। তাে দৃভি ভেল ো়েিাে ভদযকই, তাই র্াযেে ভশকয়ে 
বা পাথযে রহাোঁ ে োি। 
  
রপিেিাে ভবভস্মত হয়ে মােপযলে ভদযক তাভকয়ে বযলি, আপভি বলযলি িা একেযিেই 
িুযর্ার্ ভেল। 
  
মােপল বযলি–হযাোঁ-এভল়েে েিোভত মািুষ ভেযলি রতা? আভম ভিভশ্চত; ভিযেই ভিযেে 
কাোঁয  েুভে রমযেভেল। রর্মি আবাি-এে রু্যদ্ধে পে েযাক রবযিি ভিযেে পায়ে ভিযেই 
গুভল কযেভেল। রু্যদ্ধে ি়োবহতা রদযে আে রর্ালাগুভল রদযে র্াযত ওযক রু্যদ্ধ রর্যত িা 
হ়ে। হািপাতাযল িব েুযল বযল লভিত হয়েভেল। এভল়েে ভক েঘিয অপো ভে কযে 
েুব লািবাি হয়েযে। 
  
এভল়েে রহযিি?–ভ ৎকাে কযে ওযঠ রেমণ্ড। 
  
অবাক হও়োে িভেযত মােপল বযলি–অিয রকউ েুি কেযত পাযে িা। ভমাঃ রপযথাভেক 
বাস্তব দৃভিিম্পন্ন মািুষ। তাই েকৃত তথয হল মাভেযত প়োে িম়ে েথম এভলয়েেই 
কাযে র্া়ে। ভ ৎ কযে রশা়োযিাে িম়ে ঘেিাভে ঘো়ে। 
  
মােপযলে কথা রশষ হযল রপিোে  ীযে  ীযে বযলি, িতযো পাোঁ  বেে পে োিযত 
পাভে। এভল়েযেে মযি হয়েভেল েথম রথযকই ও িযন্দযহে তাভলকা়ে ভেল। তাৎক্ষভর্ক 
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েযো িা়ে ঘযে বযাপােভে, কাের্ রি ো়েিাযক তীর িাযলাবািত। ভকন্তু বযভির্ত েীবযি 
বযথণ বযাভেস্টাে। ভে ােণ র্ভদ মাো র্া়ে উত্তোভ কােী হযব এভল়েে। পযথে কাোঁো িযে 
র্াযব। ো়েিা তােই হযব। 
  
ভে াযেণে কাযে উপু়ে হয়ে বিযতই েযলািযি ভবভ্রান্ত হয়ে ভে ােণযক আ মকা েুভেভবদ্ধ 
কযে। স্বভস্ত ভফযে আিযতই রকামে বিিীযত েুভে রেযে রদ়ে। িযন্দহমুি হযত ভিযেযক 
আহত কোে মতলব আোঁযে। ভিযেযক েুভেভবদ্ধ কযে, র্াযত িবাে  াের্া হ়ে অশেীেী 
রকউ ভফভিশী়ে অস্ত্র ভদয়ে হতযা কেযত এযিভেল অেযর্য েযবশ কোে অপোয । ঘেিাে 
পে ো়েিা অেকৃভতস্থ থাকযলও তাে মযি হয়েভেল ভে ােণযক রিই েুি কযেযে। 
  
দভক্ষর্ রমরু অভির্াযিে িম়ে এভল়েে ভ ভঠো আমাযক রদ়ে। আশংকা ভেল অভির্াি 
রথযক উভি ভফেযব িা। রি ভফযে আিযত  ািভি। মােপল ভঠকই বযলযেি, লাি রতা 
হ়েভি বেং দুাঃিহ িেকর্ের্া রিার্ কযেযে। ভ ভঠে রশষ কথাভে ভেল িম্মাযিে িযে 
মৃতুযবের্ িভঠক ে়োভশ্চত্ত। ভিাঃশযব্দ কয়েক মুহূতণ কােল। 
  
র ়োযে রহলাি ভদয়ে আবাে শুরু কেযলি রপিোে-ঈশ্বযেে কৃপা়ে রকাযিা অপো ী 
ো়ো পা়ে িা। অপো  েমাভর্ত িা হযলও ভকংবা আইযিে র াযে রদাষী িা হযলও 
ঈশ্বযেে আদালযত শাভস্ত পাযবই। আমাে দৃঢ় ভবশ্বাি অশুি পভেযবশই ঘৃর্য কাযেে েিয 
দা়েী। ভমি মােপলযক  িযবাদ ভদয়ে বলযলি–আপভি আবাে েহিযযমা ি কেযলি। 
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ঘেিাে আশ্চর্ণ পভেিমাভিযত িবাই  ুপ।  ুভল্লে লালয  আিা িবাে মুযে। েয়েি উযঠ 
আযলা জ্বাভলয়ে ভদয়ে রপিোেযক বযল–অদু্ভত ঘেিা রশািাযিাে েিয আপিাযক  িযবাদ। 
পযেে মেলবাে র্ল্পকাে রেমণ্ড অিুদঘাভেত েহিয র্ল্প রশািাযব। 
  
রপযথাভেক বলযলি, আভম িমথণি োিাভচ্ছ। 
  
রেমণ্ড বলল-েয়েযিে  াের্া আমাে েীবি রপশা িবই কল্পিাভিভত্তক। পযেে মেলবাে 
বাস্তব ঘেিা রশািাব। 
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স্বর্ড তৃষা 
স্বর্ণ তৃষা : 
  
মােপযলে বিাে ঘযে িবাই উপভস্থত। ভমাঃ রপিোে, ভমাঃ রপযথাভেক এেি আযিভি। 
রহিভে, ভমি মােপল ভি ু স্বযে র্ল্প কেযেি। েয়েি ও রেমণ্ড  ুল্লীে পাযশ দাোঁভ়েয়ে কথা 
বলযে। বাভক দুেি একিাযথ ঢুকযলি। 
  
 া পবণ  ুযক রর্যল রেমণ্ড তাে কাভহিী শুরু কেল। 
  
আভম রর্ র্ল্পো রশািাব এই পভেযবযশ উপরু্ি হযব ভকিা োভি িা। রশষ োভি িা এবং 
পুযোোই েহিযম়ে েয়ে রর্যে, আমাে কাযে। 
  
আমাে কাযে কাভহিীো আশ্চর্ণেিক। পুযো কাভহিী রশািাে পে আপিাো রকউ হ়েযতা 
েহিয রিদ কেযত পােযবি। িমস্বযে িবাই তাযক র্ল্পভে বলাে অিুযো  কেযলা। 
  
ো়ে েবেে আযর্ে ঘেিা। আভম তেি ভিউমযাযিে অভতভথ। 
  
 েয়েি বলল–কিণও়োযল? 
  
রেমণ্ড বলল, রকি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


টুয়েস ডে ক্লাব মােডার । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

37 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

িা, রতমি ভকেু ি়ে। আমাে র্যল্পে পেিূভমও কিণও়োল। িমুদ্রতীযে রেযলযদে একো 
রোযো গ্রাম োযদাল। রতামাে র্ল্পো ভিশ্চ়ে ওোিকাে ি়ে। 
  
আশ্বস্ত কযে বলল েয়েিযক, গ্রামভেে িাম পলযপোিী। োকৃভতক ভদক রথযক রুক্ষ; 
পাথুযে, বিয। র্াে অভতভথ ভেলাম, তাে িযে আলাপ রবভশ ভদযিে ি়ে। অল্প ভদযিে 
বিুত্ব। েথমভদিই ওে জ্ঞাি এবং তীক্ষ্ণ বুভদ্ধমত্তাে রোোঁ়ো পাই। রবভশেকম কল্পিােবর্ 
থাকা়ে মাথা়ে ঘুেত আেগুভব কল্পিা। 
  
ম যরু্র্ী়ে ইভতহাযি ভেল তাে ে ুে জ্ঞাি। রস্পি রথযক রর্ োহাে ইংলযান্ড আিত, 
ভবযশষতাঃ রস্পিী়ে আমণাোে র্াত্রাপথ িম্পযকণ বহু র্যবষর্া কযেযেি। পুঙ্খািুপুঙ্খিাযব 
র্েি ভতভি র্াত্রাপযথে ভববের্ ভদযতি তেি মযি হত ভতভি রর্ি রিই োহাযেে িাভবক 
ভেযলি। উযত্তভেত কযে হাত-পা রিয়ে র্ল্প কোে িম়ে মযি হত িভতযই উভি োভতস্মে 
হয়ে এযিযেি এবং র্তেযন্ম দু ণষণ রস্পিী়ে িাভবক ভেযলি। 
  
মােপল িযেযহ তাভকয়ে বযলি, রোোঁ়োয  কল্পিাে ো়ো রতামাে িাযলাই রলযর্যে। 
  
ভবেি হয়ে েভতবাদ কযে রেমণ্ড বলল-িা ভপভি, আভম িই, তাে কল্পিা ের্যত ভতভি 
ভিমভিত থাযকি। 
  
ভিউমযাযিে রমাো কথা হল, ওই ভবেযাত আমণাোে একভে োহাে ে ুে রিািা ও  িেত্ন 
ভিয়ে ইংলযাযন্ড আিাে পযথ ধ্বংিোি হ়ে। িভপণল েুযবা পাহায়ে  াক্কা রেয়ে ধ্বংিোি 
হ়ে। ভিউমযাযিে ভস্থে ভবশ্বাি কিণও়োযলে উপকূযল রকাথা়ে োহােেুভব হ়ে। 
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একো রকাম্পাভিও ততভে হ়ে ধ্বংিোি োহাযেে স্বর্ণ উদ্ধাযেে েিয। অিুিিাি বযথণ 
হ়ে। ভিউমযাযিে কল্পিা ভেল র্র্ি ুম্বী।  িেত্ন উদ্ধাযেে েিয িাযো়েবান্দা হয়ে েযলে 
দযে রকাম্পাভিো ভকযি রি়ে। ওে  াের্া স্পযাভিি োহাযেে স্বর্ণিম্পদ িার্যেে তলা়ে 
আযে। আ ুভিক র্েপাভত বযবহৃত হযব স্বর্ণ তুযল আিযত। 
  
রে়োল রমোযত রিইোযি পল হাউি িাযম একভে বাভ়েে ভলে রিযবি। অবাক হয়ে 
রর্লাম ভিউমযাযিে মযতা  িী বযভি োকা উভ়েয়ে হ়েযতা কয়েকযশা োকা দাযমে রেযলা 
ভেভিি পা়ে। তাে অদু্ভত রে়োল আমাযকও েিাভবত কেল। আভমও মিশ্চযক্ষ রদেতাম 
ঝ়েঝঞ্ঝা উযপক্ষা কযে তাযদে এভর্য়ে র্াও়ো। তােপে পাহায়ে  াক্কা রলযর্ ঘযে িভলল 
িমাভ । 
  
ভিউমযাযিে আমের্ রর্া়েশ শতাব্দীে পেিূভমকা়ে উপিযাি রলোে উপরু্ি েিদ। 
  
শুিবাে রিাযে পযাভেংেি রথযক েওিা ভদলাম কিণও়োযলে উযেযশয। িেী লম্বা র হাোে 
মািুষভেযক েথযমই র িা লার্ভেল। মযি প়েল ইভি হযলি পুভলশ ইিিযপক্টে বযােও়োথণ 
এোিণি, ভিরুযেশ মামলা়ে ওে িযে আলাপ। মামলা িম্পযকণ  াোবাভহক রলোে িম়ে 
বযােও়োযথণে শের্াপন্ন হযত হত। 
  
পভে ়ে ভদযতই ভ িযত রপযে িাো পথ র্ল্প কযে কাোলাম। পলযপোিী র্াভচ্ছ শুযি 
বযলি–আভমও রতা ওোযিই র্াভচ্ছ। 
  
আভম ও অঞ্চযল র্াবাে উযেশয োভিয়ে েুযব র্াও়ো স্পযাভিি োহাে িম্পযকণ বিুে 
আগ্রযহে কথাও বললাম। 
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োহাযেে কথা আভমও োভি, িাম েু়োি ফােিািযেি। অযিক মািুষ বযথণ হয়েযে েুবন্ত 
োহাযেে িিাি কেযত ভর্য়ে। 
  
আভম বললাম–িবই কল্পিা মাত্র। োহাে েুবযলও রকাযিা  িেত্ন তাযত ভেল িা। 
  
অবাক কযেই ইিিযপক্টে বযলি–একো ি়ে অযিক োহােেুভব হয়েভেল। আে ওইেকম 
ধ্বংিগ্রাি োহাে ওোেিাযো িাযম একো োহাযে  াক্কা রলযর্ েুযব র্া়ে। 
  
আভম বভল, ঘেিাো পভত্রকা়ে েকাভশত হয়েভেল। 
  
বযােও়োথণ বযলি, োর্হাভি িা ঘেযলও ে ুে রিািাে বাে ভেল োহাযে। বযাক অন্ 
ইংলযাযন্ডে িযে র্াভচ্ছল। 
  
েুবুভে িাভময়েও রিািা উদ্ধাে কো র্া়েভি। 
  
অবাক হয়ে বললাম–রিািা রতা উযব রর্যত পাযে িা। 
  
 বযােও়োথণ বলযলি– াক্কা োবাে িম়ে েংরুযম ফােল  যে, রর্োযি রিািা মেুত ভেল। 
েুবুভেো ফােযলে ময য েংরুযম ঢুযক রিািা পা়েভি। আিল েশ্ন হল রিািা অপহৃত হ়ে 
রোবাে আযর্ িা পযে। িাভক রিািা োহাযে আযদৌ রতালা হয়েভেল। 
  
অদু্ভত বযাপাে রতা। 
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বযােও়োথণ বযলি, রকউ পযকযে িযে ভিযত পাযে িা, কাের্ ে ুে রিািাে বাে। হ়েযতা, 
োহাে র্াত্রা কোে আযর্ রকাযিা েতােক রিািা িভেয়ে রফযলভেল বা রকউ বােগুভল 
অপহের্ কযে। এই েহিয উযন্মা ি কেযতই পলযপোিী র্াত্রা। 
  
ভিউমযাি একযকাযর্ দাোঁভ়েয়েভেল। রদযেই তহ তহ কযে এযর্াল। বলল, রমোমভতে েিয 
র্াভ়েো আিযত িা পাো়ে লভে ভিয়ে এযিভে। থাকা োও়োে অিুভব াে েিয ক্ষমাোথণিা 
কেল। 
  
আোঁকাবাোঁকা পথ ভদয়ে লভে  লল। গ্রাযমে ভিতে ভদয়ে র্াও়োে পে র্াভ়ে উপযে উঠল। 
উোঁ ুযত ওঠাে পে িমতল ো়ের্া, রিোযিই পাথযেে োিাদ পল হাউি। 
  
পল হাউি আপিাযক িাদে আমের্ োিাযচ্ছ। আে রিই িযে রোভদত রস্পিী়ে 
োহােও িুউচ্চ  ূ়ো়ে বাভ়েভে। ভতি  ােযশা বেযেে। িামযি েিাভেত মহািমুদ্র। 
ভপেযি ভবসৃ্তত কৃভষযক্ষত্র। পাহা়ে, ভিভব়ে েেল। েকৃভতে রূযপ েশান্ত ভ ত্ত উপিযাি 
রশষ কোে আদশণ ো়ের্া। 
  
িিযা়ে ভিউমযাি র্াবতী়ে কার্েপত্র ভিয়ে েু়োি ফােিািযেি োহাে িম্পযকণ অযিক 
িভথপত্র রদোল। মািভ ত্র েুযল রবাঝাল রকাি অঞ্চল ভদয়ে ভর্য়ে রকাথা়ে  াক্কা ো়ে। 
রকাি র্েপাভত ভদয়ে রিািা উদ্ধাে কেযব তাও রবাঝাল। ভবযমাভহত হয়ে প়েলাম। 
  
বযােও়োযথণে িযে আলাযপে কথা বললাম, এবং তাে আিাে কাের্ো। আগ্রহ িহকাযে 
িব শুযি বলল-উপকূলিাযর্ে রলাযকযদে েযিে ময য দিুতা এবং ধ্বংযিে েবৃভত্ত 
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আযে। এই অঞ্চযল োহাে  াক্কা রেয়ে েুযব রর্যল, েুবন্ত োহাযেে িম্পভত্ত তাযদে 
মযি কযে, হস্তর্ত কেযত কালযক্ষপ কযে িা। 
  
এইেকম রলাযকে িযে আপিাে আলাপ কভেয়ে রদব, রর্ি রকাযিা েলদিুয। 
  
পেভদি েথম িূযর্ণে আযলা়ে আভম আে ভিউমযাি গ্রাযম এলাম। একেু ভফযে রর্লাম 
িমুদ্রতীযে রকাম্পাভিে োহােঘাো়ে, পভে ়ে হল েুবুভে ভহর্ভিযিে িযে, ভবোে র হাোে 
িেী,  ূিে পলকহীি িাবযলশহীি মুে। হযাোঁ বা িা ো়ো ভকেুই বলল িা। 
  
স্থািী়ে রেস্তোোঁ়ে ভি অযািযকাযেে ভব়োে রেযত রর্লাম। ভব়োে রেযত রেযত আলাপ হল 
ভহর্ভিযিে িযে। িািা ভবষয়ে কথা বলল। 
  
োিযত  াইলাম রকমি রদেযত িমুযদ্রে তলা। ভক েকম মাে ও র্ােপালা আযে। 
েুবুভেে রপাশাযক রকমি অিুিূভত। 
  
শান্ত রমোযেই উত্তে ভদভচ্ছল। হঠাৎ উযত্তভেত হয়ে বলল-লন্ডি রথযক রর্ায়েন্দা এযি 
োিযব িযিম্বযে েুযব র্াও়ো োহাযে কত রিািা ভেল। বহু োহােও েুভব হয়েযে। 
িেকােী রিািাও লুে হয়েযে। 
  
হঠাৎ কাে র্লা শুযি রপেি ভফযে তাভকয়ে রদেল, ভমাঃ রকলভেি। 
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আগ্রযহে িযে রকলভেিযক রদযে বুঝলাম র হাো়ে ভবযশষ োপ আযে। রপশীবহুল 
তামাযে েং। েিবর্ণ র াে ঘুযে রব়োযচ্ছ। রদযেই মযি হল ভিউমযাি বভর্ণত েলদিুয 
িদণাে। 
  
হঠাৎ তাভকয়ে বলল, ভবযদশীযদে িাক র্লাযিা তাো িহয কেযব িা, শু ু পুভলশ ি়ে 
অিযযদেও। এই বযল তীর দৃভি রফযল  যল রর্ল ভি-অযািযকাযেে মাভলক রকলভেি। 
  
বাভ়ে রফোে পযথ ভিউমযাি কথাবাতণা়ে ি়ে রদোযিাে হুমভক ভদল। তাে কােকমণ রি 
পেন্দ কেযে িা। ভিউমযাি ওে কথা়ে র্া কেল িা। 
  
মি রথযক িযন্দহ রর্ল িা। মযি হল এই  েযিে রলাক রর্ রকাযিা ঘৃর্য অপো  কেযত 
পাযে। মযি হল রকাথাও র্ণ্ডযর্াল হযত পাযে। এই আশঙ্কা়ে ঘুম এল িা। 
  
রমঘলা আকাশ। ঝ়েবৃভি িামযত পাযে। িযে অোিা আশঙ্কা়ে মি ভেল িাোিান্ত। 
োতাঃোযশে রেভবযল ভিউমযাি োিযত  াইল মুে র্ম্ভীে হও়োে কাের্। 
  
মযিে কথা োিাযতই ভিউমযাি গুরুত্ব িা ভদয়ে বলল–অবস্থাে েিয রমঘলা আকাশ 
দা়েী। 
  
একেু রব়োযত রবভেয়েও ভফযে আিযত হল। উপিযাি রলোে র িা বযথণ, র্ল্প রশািাে 
আশা়ে ভহর্ভিযিে রোোঁে কো হল ভকন্তু পাও়ো রর্ল িা। 
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িযিযবলা ভিউমযাযিে রমােে রবাযে রবভেয়ে প়েলাম।ঝ়েবৃভিে মুযে ভফযে 
আভি।ভকেুক্ষযর্ে ময য শুরু হ়ে ে ণ্ড ঝ়ে। ঝয়েে দাপাদাভপযত বি ঘযে থাকলাম। 
  
ঘযে ভফযে অোিা আশংকা়ে মি িাে হয়ে রর্ল। বুকো িাে। কাোঁো ভবোঁ ভেল মযি। 
রর্ি ভকেু ঘেযব। অবস্থাি রবাঝাবাে ি়ে। দশো িার্াদ ঝ়ে কমল। 
  
োিালা েুযল বাইযে তাভকয়ে ভিউমযাি বলল-ভকেুক্ষযর্ে ময য আকাশ পভেষ্কাে হয়ে 
র্াযব। লান্ত হয়ে োিালাম–র্ত োযত্র ঘুম িা হও়ো়ে ে ণ্ড ঘুম পাযচ্ছ আমাে। তাযক 
একাই রর্যত বললাম। 
  
ঘুযমে ময য অদু্ভত স্বপ্ন রদেলাম। মযি হল র্িীে র্হ্বযেে পাশ ভদয়ে রি হাোঁেযে। পা 
ফিকাযলই মৃতুয। বাইযে র াে প়েযতই রদেলাম, একো মািুষ বার্াযিে ভপেযি কবে 
েুোঁ়েযে। র াে মুযে রদভে বার্াযিে মালী লম্বা র্তণভে েুোঁ়েযে। পাযশ েয়েযে কয়েকো 
রর্ালাযপে  াো। 
  
মালী িুেিাত োভিয়ে বলল–আেযকে ভদিো িাযলাই র্াযব। েতুযত্তযে আভমও িম্মভত 
োিালাম। 
  
রমঘ রকযে ঝঝযক িীল আকাশ। িমুযদ্র রব়োযত র্াবাে ইচ্ছা োর্ল। গ্রাম রথযক আিা 
স্ত্রীযলাক োতাঃোযশে রেভবল িাোল। 
  
িকাযল ভিউমযাযিে রোোঁে কযে োিা রর্ল, রি িকাযলই রবভ়েয়েযে। 
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কথাো শুযিই েুেলাম রশাবাে ঘযেে ভদযক। ভর্য়ে রদেলাম র্তকাযলে ভিউমযাযিে 
রপাশাক রিই। িম্ভবত কাল োযত্র উভি রবভেয়েযেি। 
  
আশংকা়ে মি দৃঢ় হল। বযলভেযলি ঝ়ে থামযল রবযোযবি। িা রফোে কাের্ ভহযিযব 
মযি হল পাহা়ে রথযক প়ো বা রকাযিা দুঘণেিা। 
  
কয়েক ঘণ্টাে ময য ভকেু রলাক রোর্া়ে কযে রবভেয়ে ভিউমযাযিে রোোঁযে  ূ়ো রথযক 
রিযম িমুদ্রতীযে তন্নতন্ন কযে রোোঁো হল। ভকন্তু রকাথাও তাযক িা রপয়ে বযােও়োযথণে 
শের্াপন্ন হলাম। 
  
িব শুযি বলযলি–ভিশ্চ়ে দুঘণেিা ঘযেযে। কাের্ িযন্দহেিক অপো ী রলাক ে ুে 
েয়েযে। ভি-অযািযকাযেে মাভলযকে িযে আলাযপে কথা োিালাম। বযােও়োথণ বলল-
গুণ্ডামী এবং মােদাোে অভিযর্াযর্ রি রেল রেযেযে। 
  
রকলভেিযদে  াের্া ভবযদশী হয়েও ওযদে বযাপাযে রি িাক র্লাযচ্ছ। বযােও়োথণ রর্ার্ 
ভদল তল্লাশীযত। িতুি উযদযাযর্ রোোঁো শুরু হল। ভবযকযল িিাি পাও়ো রর্ল। বার্াযি 
র্িীে োযদ পয়েভেল। মুে, হাত-পা শি কযে বাোঁ া, র্াযত আও়োে িা কেযত পাযে। 
  
দীঘণক্ষর্ বন্দী থাকা়ে ে ণ্ড কি রপয়েযে। ভকেুক্ষর্ পযে িুস্থ হয়ে আমাযক এবং 
বযােও়োথণযক িব বলল। 
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বলল–ঝ়েেল থামযল রব়োযত রবভেয়ে িাযলাই লার্ভেল। হাোঁেযত হাোঁেযত রি িমুদ্রতীযে 
পাহায়েে র্ায়ে রর্ গুহা আযে র্া র াো ালািকােীযদে গুহা বযল পভেভ ত রিোযি  যল 
আযি। 
  
হঠাৎ জ্বলা-রিিা আযলা রদযে এভর্য়ে রদেযত রপল ভকেু রলাক রমােে রবাে রথযক িােী 
ভেভিি তুযল গুহাে ভদযক ভিয়ে র্াযচ্ছ। রকৌতূহলী হয়ে একেু রবভশ এযর্াযতই রকউ 
একেি তাযক রদযে রফযল। িযে িযে িেীযদে িতকণ কযে রদ়ে। ওো আিযে বুঝযত 
রপযে ভিউমযাি পালাযত রর্যল শি দুযো হাত ওযক  যে রফযল। ে ণ্ড আঘাযত রি জ্ঞাি 
হাো়ে। জ্ঞাি ভফেযল রদেল রি লভেে ভিতে বন্দী। লভেে র্ভতভবভ  রদযে বুঝল লভেো 
ওে বাভ়েে রর্যে ঢুকযে। ভকেু দূে ভর্য়ে ওো একো র্িীে োযদ তাযক রফযল ভদল। 
  
িভঠক তথয ভদযত িা পােযলও মযি হল তাো কভিণল েযদশী়ে িাভবক। তাো ভকন্তু তাযক 
িাযলাই র যি। 
  
ভববের্ শুযি বযােও়োথণ বযলি–রিািাগুভল র াোই। ভকন্তু রিািাে িিাযি রবযোযল বুঝযত 
পাভে রিািা স্থািান্তভেত হযচ্ছ। এবং িম্ভবত এই ো়ের্া রথযক রিািা িভেয়ে রফলা 
হয়েযে। 
  
রলাকেি ভিয়ে ইিিযপক্টে রিই গুহা়ে রর্ল। েমার্ও রপল রিািা োোে, ভকন্তু িিাি 
রপল িা কাের্ রবাঝা রর্ল দূেতম িীযপ বা গুহা়ে তা িভেয়ে রফযলযে। 
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বযােও়োযথণে একো ক্ষীর্ িূত্র ভমলল। গুহাে পাযশ  াকাে দার্ এবং দার্ো ভিউমযাযিে 
বাভ়ে পর্ণন্ত রর্যে। এবং লভেো রপেযিে রর্ে ভদয়ে রবভেয়েযে। ভিউমযাি ো়ো 
রকলভেযিে একভে লভে আযে। 
  
তরুর্ ব়েযি রকলভেি েুবুভে ভেল োিযত রপযে অিুমাি কেল রিই র াো ালাযিে িযে 
েভ়েত। রিািা তুলযত রকলভেযিে মযতা েুবুভেই দেকাে। 
  
 াের্া বদ্ধমূল কেযত তাো হাভেে হল র্যাোযে। তন্নতন্ন কযে েুোঁযে হঠাৎ উল্লভিত হয়ে 
প়েল। বলল–রর্ িাো ো়োযেে দার্ ভমযলযে, এভে রিই ো়োে। ওযক ভেজ্ঞািাবাদ 
কেযলই রিািাে হভদশ ভমলযব। 
  
রেমণ্ড িবাইযক ভেযজ্ঞি কেল তাো ভক ভকেু অিুমাি কেযত রপযেযে? কাো 
পা ােকােী? 
  
েয়েি অবাক হয়েই ভেযজ্ঞি কেল, রিািা ভক পাও়ো রর্যে? 
  
রেমণ্ড বলল, রিািা রমযলভি এবং রকলভেিযকও রগ্রফতাে কো র্া়েভি। ভিযদণাভষতা 
েমাযর্ে পযক্ষ দুভে িাক্ষযই র্যথি। 
  
েথম েমার্ একেি িািণ। ভর্ভি োযতে ভেউভেযত িাোোত বযিভেযলি োিালাে  াযে। 
ভতভি রকাযিা র্াভ়েযক রবে হযত রদযেিভি। 
  
ভিতী়ে হল, মভহলা ভশল্পী স্ব়েং রকামযেে বযথা বা়ো়ে রি োযত্র র্ের্া়ে ঘুযমাযত পাযেভি। 
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রেমণ্ড বলল, ো়োযেে বযাপাে ো়ো আে রকাযিা েমার্ রকলভেযিে ভবরুযদ্ধ ভেল িা। 
  
রহিভে বযলি–ঘেিাো রি আর্াযর্া়ো োযি কাের্ রিই িম়ে ভতভি স্কেলযান্ড ই়োযেণ 
ভেযলি। েহিয েকাশ এেি ি়ে। 
  
রেমণ্ড মােপলযক ভেযজ্ঞি কেযল ভতভি বযলি, বিু ভিবণা যি তাে িতকণ হও়ো উভ ত; 
রর্ িবভকেু িহযেই ভবশ্বাি কযে তাই ঠযক র্া়ে। 
  
ভমাঃ রহিভে মােপলযক বযলি–ভতভি ভিউমযাযিে আিল রূপো  যে রফযলযেি। ভক কযে 
িম্ভব হল। 
  
ভিউমযাযিে অতীত েীবি অিকােম়ে। েুযব র্াও়ো ওোেিাযো োহাযেে রিািা  ুভেে 
পাণ্ডা রি। কাের্ রিািাগুভলে রবভশে িার্ রমযল পল হাউযিে বার্াযি। 
  
 োহাে উদ্ধাযেে িাযম পুোযিা রকাম্পাভিো ভকযি রলাকেি লঞ্চ েুবুভে এযিভেল ভিেণি 
ো়ের্া়ে। পল হাউি ভকযি ঘাভে রর্য়ে বযি। রর্ি, েত্নতাভেক অিুিিাি  ালাযিাে 
কা়েদা়ে। শু ু ভেল িাক্ষীে েয়োেি। 
  
র্েি োিযত পােল রেমণ্ড রর্া়েশ শতাব্দীে পেিূভমকা়ে উপিযাি ভলেযত বইয়েে িিাি 
কেভেল, তেি মতলবো তাে মাথা়ে আযি। োহাে রোবা ভিয়ে রোমাঞ্চকে র্ল্প বাভিয়ে 
পল হাউযি, তাযক ভিমের্ কেল। র্যল্পে আিল উযেশয ভেল ওোেিাযো রথযক রিািা 
অপহের্। 
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েযাতিামা িাভহভতযক হও়ো়ে রেমযণ্ডে িাক্ষয অতযন্ত দামী ভেল, এবং পুভলশ র্াযত তাযক 
িযন্দহ িা কেযত পাযে রিইেিয রকলভেিযক িামযি োযে। 
  
েয়েি, লভেে  াকাে েিে তুলযতই মােপল বযলি–ভিউমযাযিে রলাযকোই রকলভেযিে 
লভেে  াকা েুযল তাে লভেযত লাভর্য়েভেল। েুবুভে ভদয়ে রিািা তুযল দুর্ণম গুহা়ে 
োেভেল। 
  
ইিিযপক্টে বযােও়োযথণে আিাে কথা রেযি ঝ়েবৃভিযত িুবর্ণ িুযর্ার্ বুযঝ গুহা রথযক 
লযঞ্চ রিািা এযি লভে কযে ভবভিন্ন ো়ের্া়ে পাঠা়ে। ো়োযেে দার্ স্পি কেযতই 
লভেযক রপেি রর্ে ভদয়ে রবে কযে তােপে  াকা র্থাস্থাি লাভর্য়ে রদ়ে–রর্ি, িযন্দহ 
কযে রকলভেিযকই। 
  
মালী িাো রলাকোযক র্াযত িযন্দহ িা হ়ে তাই রোোঁ়োে িম়ে িামযি ভেল রর্ালাপ 
 াো। র্যতণ রিািা রেযে  াোগুভল রপাোঁতা হ়ে। িুযর্ার্ বুযঝ পযে তুলযব। তাে রলাযকোই 
হাত-পা রবোঁয  তাযক র্যতণ রফযল রদ়ে। 
  
রেমযণ্ডে েশ্ন–রলাকো আিল মালী ি়ে? 
  
 উত্তযে মােপল বলল–িািাভহক েুভে থাকা়ে মালীো রিামবাে কাে কযে িা। 
  
েয়েি হািযত হািযত বলল-েমার্ হল, ঘেিাো বাস্তব বযল বর্ণিা কেযলও রেমণ্ড 
কল্পিা োর্যতে মািুষ। 
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রহিভে বযলি–রেমণ্ড তাযদে  মকেদ েহিযেিক র্ল্প শুিাযল, ভিতী়ে ভ ত্রভশল্পীে র্ল্প 
রশািাে েস্তাব ভদয়ে িিা রশষ কেল। 
  
. 
  
ফুেপাযথ েযিে দার্াঃ– 
  
মােপল  ুল্লীে পাযশ র ়োযে রবািাে িেোম ভিয়ে রহিভেে িযে র্ল্প কেযেি। রপা়ো 
পাইযিে মৃদু রিৌেি। েয়েযিে উচ্চভকত স্বে, এবং হাভি রশািা র্া়ে। পভে াভেকা  া 
ভিয়ে েযবশ কেল। েয়েি পভেযবশি কেল। রদভেযত আিাে েিয ভমাঃ রপযথাভেক 
ক্ষমতা  াইযলি উষ্ণ অিযথণিা োিাল।  ায়েে কাপ হাযত রপিোে রলভমভেয়েেযক 
অিুযো  কযেি র্ল্প শুরু কেযত। 
  
ঘেিাো রর্ গ্রাযম ঘযে তাে িাম োযদাল।  ীবে ে াি গ্রাম। শান্ত, রর্ি ভশল্পীে তুভলে 
েলেযঙে লযান্ডযস্কপ। 
  
োকৃভতক দৃশয আোঁকযত পযিযো ভদযিে েিয রর্ভেলাম ঐ গ্রাযম। উযঠভেলাম পলবারুইথ 
আেমি পান্থশালা়ে। রর্ভে আশ্চর্ণেিকিাযব েক্ষা পা়ে আমণাোে রু্দ্ধ োহাযেে কামাি 
দার্া রথযক। শু ু ভদক ভিযদণভশকা িি হ়ে। 
  
রেমযণ্ডে মন্তবয, ইভতহাি ভক তাই বযল? 
  
োস্তা পর্ণন্ত ে়োযিা ঝুলবাোন্দা়ে দাোঁভ়েয়ে োকৃভতক দৃশযগুভল েয়েি আোঁকত। 
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একভদি রেৌদ্রকযোজ্জ্বল িকাযল একো র্াভ়ে পান্থশালা়ে এযি দাোঁ়োল। র্াভ়ে রথযক 
িামল একেি পুরুষ এবং উজ্জ্বল রপাশাক পভেভহতা মভহলা। পান্থশালা পাে হয়ে 
এযর্াযলি িমুযদ্রে ভদযক। 
  
ভকেুক্ষর্ পযে অিয র্াভ়ে রথযক িামযলি কমলা েংয়েে রপাষাযক িভিত এক মভহলা 
ভর্ভি র্াভ়েভেে  ালক। মাথা়ে েয়েে েুভপ তাযত বাোঁ া ভেল হলুদ লাল ভফযত। 
  
আযর্ে র্াভ়েযত আিা িদ্রযলাক শব্দ শুযি তাভকয়ে আিযন্দ ভ ৎকাে কযে বযলি–তুভম 
কযােল িা? আেও বলযলি, তাে স্ত্রী তাযক রদযে েুব অবাক হযব। এই বযল উপযে 
উযঠ এল। 
  
িুপুরুষ রলাকভে রেভিি। তাো রব়োযিা, িমুদ্র োি ভিয়ে কথা বলভেল। পান্থশালাে 
রথযক ভকেুো দূেযত্ব একো পাহায়েে গুহা আযে রর্োি রথযক পুযো অঞ্চল রদো র্া়ে। 
পযে ভস্থে হ়ে কযােল পদরযে এবং রেভিি মােণাভে রবাযে কযে ভর্য়ে রিোযি ভমভলত 
হযব। 
  
োযিে রপাশাক ভিয়ে তাো রবভেয়ে প়েল। ভকেুক্ষর্ পযে েয়েিও োযিে রপাশাক এবং 
োবাে-দাবাে ভিয়ে রবযোল। 
  
োি রিযে ভেযিে োবাে ও কভফ ভদয়ে দুপুযেে োবাে রশষ হল। অলি মহযাযহ্ন গ্রামভে 
ঘুভময়ে পয়েযে। িূর্ণ পভশ্চম র্র্যি; আোঁকাে উপরু্ি পভেযবশ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


টুয়েস ডে ক্লাব মােডার । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

ভকেুক্ষর্ পে মুে তুলযতই রদো রর্ল একভে রলাক ভপলাযে রহলাি ভদয়ে দাোঁভ়েয়ে আযে। 
রোযদ রপা়ো তামাযে র হাো ও রপাশাক রদযে মযি হল তাে রপশা মাে ো। লম্বা 
কাযলা দাভ়ে,  ও়ো কাোঁ ওলা েুভপযত রর্ি েভবে েলদিুয। 
  
ভস্থে কেলাম তাে েভব আোঁকাে। তযব হাবিাব রদযে মযি হভচ্ছল রি িাোভদি দাোঁভ়েয়ে 
থাকযব। আোঁকা র্েি ো়ে রশষ তেি রদো রর্ল রি েয়েযিে ভদযক এভর্য়ে আিযে। 
এবং বলল এই েযদাল আকষণর্ী়ে িুন্দে। েভব আোঁকাে েিয উপরু্ি। তাে িািা ঘেিা 
বলযত লার্ল। 
  
রলাকভেে বর্ণিা শুযি েয়েযিে মযি হল তাে  াউভি এবং বলাে িভেযত রকাথাও রর্ি 
ভিিুেতাে মাযি লুভকয়ে আযে। 
  
তাে কথা শুিযত শুিযত আোঁকযত লার্লাম। হঠাৎ আভবষ্কাে কেলাম িূর্ণ েভিে বদযল 
এযকভে েযিে োপ। হঠাৎ োস্তাে ভদযক তাভকয়ে রদেলাম ফুেপাযথ লাল আিাে 
পভেবযতণ েি পয়ে েয়েযে। র াে েুলযলই রদো র্াযচ্ছ েযিে রোপ। রলাকভেযক 
ভেযজ্ঞি কো়ে রি বলল, আেকাল েি রদো র্া়ে িা। কাের্ ঘেিাো কয়েকযশা 
বেযেে পুোযিা। 
  
রিই িম়ে োস্তা়ে রবভেয়ে এযলি রেভিি। ভবমূঢ় র াযে তাভকয়ে শুকযিা োমাকাপ়ে 
তুলযত লার্যলি। 
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রেভিি ভকেুো এভর্য়ে এযি দাভ়েওলা িদ্রযলাকযক ভেযজ্ঞি কেল তাে িেী মভহলাভে 
ভফযেযেি ভকিা? ভকন্তু োিা রর্ল বহুক্ষর্ আযর্ই ভতভি ভফযে রর্যেি। বহুক্ষর্ হয়ে রর্ল 
তবুও রি ভফেল িা। মযি হ়ে পাহায়েে োস্তা ভেল ভপেল। 
  
রেভিি তাে স্ত্রীযক োিাল এেিও কযােল ভফেল িা, তাে ভক কো উভ ত। তােপে 
রেভিি বলল, তাো তাে েিয রবভশক্ষর্ অযপক্ষা কেযত পােযব িা। রপভেিদাে-এ 
আেযকে ময য রর্যত হযব। 
  
ভকেুক্ষর্ পযে কাযলা দাভ়েও়োলা রলাকভেে র্লা তাে কাযি এল। ভেযজ্ঞি কেল 
েয়েিযক রর্, ভতভি িভতযই োস্তা়ে েযিে দার্ রদযেযেি ভকিা? র্ভদ িভতযই রদযেি 
তযব  ভিশ ঘন্টাে ময যই রকাযিা ো়ের্া়ে েিপাত বা েুযিে ঘেিা ঘেযত পাযে। 
রলাকভে আেও বলল, এোিকাে র্ীেণা়ে একেি বযভিে মৃতুযে বর্ণিা আযে। 
  
ভকেুক্ষর্ পযে েয়েি রদেযত রপল কযােল িাযম িদ্রমভহলাভে ভফযে আিযে ভকন্তু মযি 
হল রর্ি উভি েি রমযে আিযেি। 
  
েয়েযিে েি শুযি রেমণ্ড বলল–র্ভদ এোই র্যল্পে রশষ হ়ে তযব বলযত হযব, রিো 
তাে মযিে কল্পিা। 
  
িযে িযে েয়েি বলল-ঘেিাে কয়েকভদি পে িতুি একো েবে, আিাথণীে মমণাভন্তক 
মৃতুয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


টুয়েস ডে ক্লাব মােডার । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রমস মার্ডল ধারাবাক্রিক 

53 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রির্ত্র 
 

 

গ্রাম রথযক ভকেু দূযে িমুযদ্রে তীযেে কাযে একো ো়ের্া়ে কযাযেি রেভিি েযাযিে 
স্ত্রী োি কেযত ভর্য়ে েুযব র্াি। েথযম তাো ভঠক কযেভেযলি িমুযদ্র োি কেযবি। 
ভকন্তু োোপ আবহাও়োে েিয িা ভর্য়ে র্লফ রেলযত রর্যলি। ভকন্তু আকাশ পভেষ্কাে 
হযল রি তাে স্ত্রীযক ভিয়ে িমুযদ্র রর্ল। অযিকক্ষর্  যে ভফেযে িা রদযে কয়েকেি 
িেী ভিয়ে স্ত্রীে রোোঁযে রবযোল। ভকন্তু রকাি ভ হ্ন েুোঁযে রপল িা। ভতি  ােভদি পে 
রপযলি মাযে রঠাকোযিা স্ত্রীে মৃতযদহ। মাথা়ে ভেল র্িীে ক্ষত। েথযম স্ত্রীযক ভ িযত 
পােল িা ভকন্তু ভবয়েে আংভে রদযে িিাি কেল। অিুমাি কো হল ঝাোঁপ রদবাে িম়ে 
মাথা়ে আঘাত রলযর্ জ্ঞাি হাভেয়ে রিযি র্াি। 
  
রহিভে হািযত হািযত বযলি–এভে ভিেক আভদ রিৌভতক বযাপাে। ভকন্তু স্বিাবভেগ্ধ িাযব 
রকযশ বযলি, মাথাে ক্ষতভ হ্নভে মামুভল ি়ে। 
  
রেমণ্ড মন্তবয কেল, বদহেযমে ফল এবং কাকতালী়ে। 
  
 োঃ রপিোে বযলি–ভবযশষ রকাযিা িূত্র রিই র্াযত েহিয রিদ কো র্া়ে। 
  
এেপে েয়েি আগ্রহ িহকাযে মােপযলে ভদযক তাকাল। ভতভি বলযলি–এমি ভকেু। 
রপাশাক আযে তাযত ভকেু েহিয লুভকয়ে আযে তা পুরুযষে রবাঝা অিম্ভব। 
  
মােপযলে মন্তবয শুযি েয়েি বুঝযত পােল রর্ ভপভি েহিয  েযত রপযেযে। কাের্ 
ঘেিা রশািাে পে আিল েহিয রবাঝা কভঠি হ়েভি। কাের্ ঝুল বাোন্দা রথযক শুযকাযত 
রদও়ো কাপ়ে রথযক েলযমশাযিা েি ভবনু্দ। েুিীে অোযন্তই রপাশাযক েযিে দার্ 
রলযর্ভেল। 
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রহিভে মােপলযক বযল-পুযো বযাপােো তাে অিকাে লার্যে। তাে মযি হল েয়েি 
এবং মােপল বযাপােো বুযঝযে। 
  
এেপে েয়েি রশষ পবণো বলা শুরু কেল। আিল ঘেিা হল, রেভিি িব িম়ে 
িাদামাো িেল র হাোে মভহলাযক ভবয়ে কযে স্ত্রীে িাযম ে ুে লাইফ-ইিিুযযেে কেত। 
স্ত্রীযক রব়োযত ভিয়ে আিত িমুযদ্রে কাোকাভে রকাযিা ো়ের্া়ে। ঘেিাস্থযল হাভেে 
থাকত আিল স্ত্রী। তােপে োযিে অেুহাযত েযলে ভিতে েুি কযে িাভিয়ে ভদত েযল 
আে রহাযেযল ভফেত। িবব ূে িযে কযােযলে রপাশাযকে ভমল থাকা়ে রকউ িযন্দহ 
কেত িা। তােপে রেভিি রপয়ে রর্ত ইিিুযযেযেে িব োকা। এইিাযব তাো  ালাত 
হতযাকাণ্ড। 
  
রেমযন্ডে েযশ্নে উত্তযে মােপল বযলি, মার্ণাভেক র্েি েুি হ়ে ওযদে অোযন্তই েি 
ভেেযক এযি রপাষাযকে লাল েংয়েে িযে ভমযশ র্া়ে। ওো বুঝযত পাযেি। তাই 
ফুেপাযতে উপে েযিে দার্ রদো র্া়ে। 
  
মােপযলে েহিয রিযদে েেে বুভদ্ধ রদযে েশংিা়ে পঞ্চমুে হযলি িকযল। 
  
পভেযশযষ িাযলা র্ল্প রশািাবাে েিয েয়েিযক  িযবাদ ভদল িা শু ু, বলল-িম়েমযতা 
পুভলশযক েবে ভদয়ে অযিক ভিেীহ রময়েে েীবিও েক্ষা কযেযে। 
  
পযেে মেলবাে ভমাঃ রপযথাভেকযক েহিয র্ল্প রশািাবাে অিুযো  োভিয়ে িিা রশষ 
কেল। 
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. 
  
িীল োম : 
  
ঘেিাে রকিী়ে  ভেত্র একেি বৃদ্ধ মািুষ। িাম িাইমি লে। লন্ডযিে অদূেবতণী 
শহেতলীযত একভে েিাযদাপম বাভ়েযত বাি কযেি। 
  
রোট্ট ভেলাে উপযে োিাদ। ব়ে ব়ে র্াযেে বার্াি ো ীে ভদয়ে রঘো,  ােপাযশে দৃশয 
েভবে মতি। 
  
ভবত্তশালী রলাক। িন্তাি েন্মাবাে িময়ে স্ত্রী মাো র্া়ে। একমাত্র িন্তাি েথম মহারু্যদ্ধ 
ভিহত হ়ে। পুত্রব ূও িন্তাি েন্ম রদবাে িম়ে মাো র্া়ে িুতোং িাতভিই একমাত্র বৃযদ্ধে 
অযিে ষভি। 
  
ভকন্তু দুাঃযেে কথা ভিউযমাভি়ো়ে আিান্ত হয়ে, োিাযেে িব র িাযক ভবফল কযে ভদয়ে 
ভিি  যল রর্ল। ভিযিে রশাযক ভতভি পার্লপাো। স্বাস্থয রিযঙ প়েল। 
  
দুাঃে রবা হ়ে একা আযি িা। কয়েক মাযিে ময য লযেে একমাত্র িাই দুঘণেিা়ে োর্ 
হাোি। স্ত্রী আযর্ই মাো রর্যে। রগ্রি, রমেী এবং িাইযপা েেণযক ভিয়ে এযলি তাে শূিয 
ঘযে। 
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তকযশাে অভতিম কযে তাো রর্ৌবযি পা ভদল। কযলযেে প়োশুিা রশষ কযে েেণ 
বযাযঙ্ক  াকভে ভিল। রকভমভেে অ যাপক ভফভলযপে িযে রগ্রযিে ভবয়ে হল। রম াবী োত্র, 
দুেযি লন্ডযি তাযদে বাভ়েযত থাকত। 
  
িাইমযিে স্ত্রী হল রমেী। শান্ত েকৃভতে রময়ে। রর্েস্থাভলযত মযিাযর্ার্ী। রময়েভেে 
পভে র্ণা়ে ভিযিে রশাক িযম িুলযত বিল। 
  
উইল িংিান্ত বযাপাযে একভদি তাযক রেযক পাঠাল িাইমি। তাে অর্া  িম্পভত্ত েেণ 
রমেী ও রগ্রযিে ময য িার্ কযে ভদযলি। এেপে দীঘণভদি রকাযিা রর্ার্াযর্ার্ ভেল িা। 
  
হঠাৎ একভদি িাইমযিে িাইযপা েযেণে িাযথ তাে রদো হল। এবং েযেণে মুে রথযক 
োিযত পােলাম তাে কাকা বতণমাযি রেত  ণাে ভবষয়ে েুব আগ্রহী হয়ে উযঠভেল। এবং 
ইউভেভেি িাযম এক মভহলা ভেভে়োিযকও িেী ভহযিযব রপয়েযেি। 
  
েযেণে মুে রথযক িব রশািাে পে হাভেে হলাম িাইমযিে বাভ়েযত। ইউভেভেিযক 
রদযেই  াের্া হল রর্, ভতভি একেি  তুে েতােক মভহলা। ভতভি এবং তাে স্বামীভেও 
পাকাোঁযপািিাযব ঘাোঁভে রর্য়েযেি এই বাভ়েযত। পভতেবেভেে িাম অযাবিাযলাম োর্, 
পাতলা দুাঃেী দুাঃেী র হাো। ভকন্তু োই েযঙে র াযে েচ্ছন্ন রলাি। 
  
ইউভেভেযিে েিে তুলযতই রি বলল–তাে মযতা মভহলা পৃভথবীযত েন্মগ্রহর্ কোই 
অিম্ভব। এত মহাি রর্ ভতভি-ভিিযকই রদেযত পাই িা ভকন্তু রোে োযত রিই িুযেলা 
র্লা রশাযিি। রোে োযত ভিিযক োযক ইউভেভেি। ভিি তাযক বযলযে রি 
রেতযলাযক বাবা-মাে িযে থাযক আে েুব আিযন্দই ভদি কাোযচ্ছ। ভকন্তু একো কথা়ে 
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কাো ে ে  কেযত লার্ল। র্েি োিালাম ভিি বযলযে তাে বাবা-মাও ইউভেভেি 
মাভিযক িাযলাবাযি। 
  
বুঝলাম ইউভেভেযিে উপে রথযক ভবশ্বাি িাঙাযিা েুব শি। এবং রি িভতযই েতােক 
মভহলাে পাল্লা়ে পয়েযে িুতোং িাইমিযক বাোঁ াযত রগ্রযিে স্বামীে শের্াপন্ন হলাম। 
এবং বুভঝয়ে বললাম, রবভশভদল  লযল রগ্রি ও তাে িাইযবািযদে পযক্ষ মেলেিক হযব 
িা। আেও বললাম র্ভদ আ যাভত্মক ভবষ়েক রকাযিা পভণ্ডযতে িযে পভেভ ত হ়ে তযব 
এই রিশা কােযব। 
  
তভ়েঘভ়ে ভফভলপ, েযফিে লঙমযাযিে িযে রর্ার্াযর্ার্ কযেি। পােযলৌভকক ও 
আ যাভত্মক ভবষয়ে ইভি একেি পভণ্ডত। বযভির্ত েীবযি িৎ, স্পিবিা এবং 
তথযািুিিািী। েযফিে িাইমযিে বাভ়েযত দুভে রেত  ণাে তবঠক অিুভিত হ়ে। িাইমি, 
ইউভেভেি, লঙমযাি এই তবঠযক হাভেে ভেযলি। 
  
েযফিে ভফযে ভর্য়ে একভে ভ ভঠে মা যযম োিাল ইউভেভেি েতােক িা হযলও ওে 
আত্মা আিবাে পদ্ধভত িভঠক ি়ে। িাইমযিে মত থাকযল ভতভি একেি িুেযাত, িৎ 
ভমভে়োম পাঠাযবি। 
  
িাইমিযক োিাযত রি রতযলযবগুযি জ্বযল উঠল। তাে ভবরুযদ্ধ  িান্ত হযচ্ছ বযল 
অভিযর্ার্ কেল এবং অতযন্ত অেীল কথাবাতণা ভফভলপযক বলল। হতাশা়ে ভফভলপ বাভ়ে 
ভফযে আযি, বুঝযত পাযে িব র িা বৃথা। 
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ঘেিাে ভকেুভদি পে িাইমি রপযথাভেকযক রেযক পাঠাল। ভর্য়ে রদেল িাইমি মৃতুয 
শর্যা়ে। তাযক রেযক িতুি উইযলে কথা োিাল। িতুি উইল অিুিাযে েেণ রমেী এবং 
রগ্রি েযতযযক পাযব পাোঁ  হাোে পাউন্ড। বাভক অর্া  িম্পভত্ত রলো হয়েযে ইউভেভেি 
পযাযর্ে িাযম। শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাে িযে। বুঝযত পােলাম মভহলাে উযেশয ভিদ্ধ হল। 
তাো়ো িাক্ষী ভহিাযব োেল পভে াভেকা এমা র্িন্ট এবং অিয রু্বতী োোঁ ুভি। 
  
িই-িাবুযদে পূযবণ উইলো িীল োযম োোে পে হঠাৎ অদু্ভত শব্দ কযে ভবোিা়ে শুয়ে 
প়েল। অিুস্থ লার্ভেল। এিমাে পভে র্ণা়ে িুস্থ হল। 
  
ভকেুক্ষর্ রথযম ঘেিাে পযেে অংশ বলযত শুরু কেল রপযথাভেক। িাইমযিে কাে 
ভমভেয়ে রবযোযত রর্যল রমেীে িাযথ রদো হল। রমেী  ায়েে আমের্ োিাল। উত্তি 
আোমদা়েক ঘযে  া োবাে িম়ে েেণ এযি প়েল। েেণ তাযক বলল–একো িম্পভত্তে 
বযাপাযে তাে পোমশণ েুব েরুেী। কতগুভল রশ়োযেে বযাপাযে রকাম্পাভিে কার্েপত্র রি 
রবশ রদযে রদ়ে। েয়োেিী়ে পোমশণ ভদয়ে ঘে রথযক রবযোবাে িম়ে মযি প়েল 
ওিােযকােোে কথা। রর্ো রফযল এযিযে ড্রভ়েংরুযম। রমেী এবং রি ঘুযে ঢুকযতই 
রদেল ওিােযকাযেে কাযে ইউভেভেি ভক রর্ি কেযে। 
  
কথা িা বাভ়েয়ে ওিােযকাোো পযে র্াবাে েস্তুভত ভিযতই রদো রর্ল উইলিো িীল 
োমো মাভেযত পয়ে আযে। রিতযে কার্েো আযে ভকিা রদযে অভফযি ভফযে এল। 
  
অভফযি ভফযে োমো হাযত রিবাে উযদযার্ কেযতই তাে িহকােী োিাল তাে একভে 
েরুেী রফাি এযিযে। রফাযি কথাবাতণা রশষ কযে ঘযেে ভদযক এযর্াযতই রব়োো 
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োিাল একেি বযভি তাে িাক্ষাৎ োথণী। ভর্য়ে রদযেি বযি আযেি স্ব়েং ইউভেভেযিে 
স্বামী অযাবিাযলাম োর্। 
  
তাে িযে বহু অোিভেক কথাবাতণা বলাে পে হঠাৎ রে়োল হল উইলিুদ্ধ োমো 
রেভবযল রেযে ভদয়েভেল। রিভে তুযল ভিনু্দক তালা বি কযে ভদযলি। 
  
ভকেুভদি পে িাইমি মাো রর্যলি। ভকেুক্ষর্ পে র্েি ভিল রিযঙ োমো েুলল রদেল 
োযম রকাযিা উইল রিই, আযে একো িাদা কার্ে। 
  
কাের্ো ভমি মােযপল বযােযা কেযলি। িািা ঘেিাে ভিয়ে ভমাঃ রপযথাভেক আিল 
েহিযো লুভকয়ে রেযেযেি। উভকল মািুষ ভতভি; মােপযাোঁ  িাযলাই োযিি। এই বযল 
রশষ কেযলি। 
  
িবাই র্েি ঘেিাো িম্পযকণ ভবভিন্ন মত রপাষর্ কেযেি তেি ভমাঃ রপযথাভেক একভে 
র্যল্পে অবতাের্া কেযলি। রিভে হল–ভফভলপ একভে কাভহিী রশািাল তাযক। 
  
তাে এক বিু বৃদ্ধ আত্মীয়েে রথযক ভবপুল িম্পভত্ত পাযব বযল আশা কযে। পযে োিযত 
পাযে বৃদ্ধ তাযক বভঞ্চত কযে একেি অযর্ার্য রলাকযক িম্পভত্ত ভদয়ে র্াযচ্ছ। 
  
তেি রি পভে াভেকাযক ভকেু ভিযদণশ রদ়ে এবং কাভল িভতণ কলম রদ়ে। আেও বযলি 
র্েিই বৃদ্ধ কলম  াইযব রি রর্ি তেি এই কলমভে রদ়ে। কাের্ বৃযদ্ধে পযক্ষ িতুি 
কলম  ো িম্ভব হযব িা। কাের্ দুভে রদেযত একইেকম। 
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পভে াভেকাভে ভিপুর্ ভবশ্বাযিে িযে কােভে িমা া কেল। ভফভলপ তাযক েশ্ন কেল রি 
তাে বিুযক র যি ভকিা, ভমাঃ রপযথাভেক উত্তযে বযলভেল এইেকম রকাযিা ইযচ্ছই তাে 
রিই, িবযশযষ অিয কথা বযল রি ভবদা়ে ভিল। 
  
েযশ্নে উত্তযে ভফভলপ বযলভেল বিুভে স্ব়েং রি এবং পভে াভেকাভে এমা। 
  
েয়েি অদৃশয কাভলে েহিয োিযত  াইযল ভমাঃ রপযথাভেক বর্ণিা কযেি রর্, একেকাে 
র্াযেে েি েযল গুভলয়ে তাযত আয়োভেি রমশাযল এক েকাে কাভল ততভে হ়ে রিই 
কাভলযত ভলেযল, রলো পাোঁ  ভদযিে ময যই অদৃশয। 
  
মােপযলে দূেদভশণতা়ে িকযল মুগ্ধ! িকযলই তাে েহিয উদ্ধাযেে আশ্চর্ণ ক্ষমতা়ে 
ভবভস্মত কাের্ আযর্ই একভে কার্যে ভতভি ভলযেযেি অদৃশয কাভলে বুভদ্ধো রবভেয়েযে 
রকভমভে োত্র ভফভলপ র্যাযোযেে মাথা রথযক। 
  
আর্ামী মেলবাে িকযল আবাে ভমভলত হযব এবং রিই ভদি ভমি মােপযলে কাে রথযক 
েভেল রোমহষণক র্ল্প বলাে িম্মভত ভিয়ে িিা রশষ কেল। 
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অন্তগডত ডেয়মর ক্রিতর 
অন্তর্ণত রেযমে ভিতে : 
  
ভমি মােপযলে েীবযি রকাযিা রোমহষণক ঘেিা রিই। তবু ভতভি র্া রশাযিি রদযেি তাে 
উপে ভিভত্ত কযেই ভতভি েহিয মযি কযেি। 
  
িযাে রহিভে ভকন্তু ভমি মােপযলে অিা াের্ এক কীভতণে কথা োযিি। তাই বলযলি, 
তাে িূভমকা়ে একেি ভিেপো ী ফাোঁভিে হাত রথযক রবোঁয  র্া়ে। রিই র্ল্পো র্ভদ 
অিুমভত কযেি তযব ভতভি িকলযক বলযবি। 
  
ভমি মােপল ভিযেে কীভতণে কথা বলযত িংযকা  কেযেি। ভমাঃ রপিযোে ভমাঃ 
রপযথাভেযকে উৎিাযহ রশষ পর্ণন্ত িযাে রহিভে র্ল্প শুরু কযেি। 
  
ঘেিাো ঘযেভেল তাে ভেো়োে কোে কয়েক মাযিে ময যই, স্কেলযান্ড ই়োযেণে 
কভমশিাে পদ রথযক অবিে গ্রহর্ কোে পে এই গ্রাযম পুোযিা বিু কযিণল বযািভিে 
বাভ়েযত অভতভথ হয়ে র্াি। ভমযিি বযািভিও হাভিেুভশযত িো োর্বন্ত মভহলা। রেলা, 
রব়োযিা এবং ভমযিি বযািভিে ভিতয িতুি োন্না রেয়ে িুযেই ভদি কােভেল। শহযেে 
বযস্ত ভি়ে কমণ াঞ্চলয আে অপো  ের্ত রথযক মুভি রপয়ে হাোঁফ ো়েযলি। 
  
একভদি িকাযল োতাঃোযশে রেভবযল রদযেি রৃ্হকতণা এবং ভর্ন্নী দুেযিই র্ম্ভীে। 
ভমযিি বযািভি োবাে গুভেয়ে ভদয়ে  যল রর্যলি ভকন্তু এযলি িা। অিযভদি আমো 
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রেভবযল অন্তত ঘণ্টাোযিক র্ল্প কেতাম। কভফ রেযত রেযত বযািভি বযলি, ভতভি রর্ি 
ভকেু মযি িা কযেি, তাে স্ত্রী েভলে মি রিাে রথযক েুবই োোপ। 
  
রহিভে ভেজ্ঞািা কযেি, তাে মি োোযপে কাের্ ভতভি ভক রকাযিা দুাঃিংবাদ রপয়েযেি? 
  
তেি কযিণল বযলি, তাযদে গ্রাযম একভে রময়ে েযল েুযব মাো রর্যে। তাে স্ত্রী েভল 
এই িংবাযদ েুব রিযে পয়েযে। রময়েভেযক তাে স্ত্রী েুব রেহ কেযতি। 
  
রহিভে েশ্ন কযেি, রময়েভে ভকিাযব েযল েুযবযে। উত্তযে কযিণল বযলি, রময়েভে হল সু্ট 
রবাে িোইোিাে মাভলক এমেযকে রময়ে। রশািা র্া়ে রময়েভে েযল রোযবভি ঝাোঁপ ভদয়ে 
আত্মহতযা কযেযে। 
  
রহিভে তাযক ভেযজ্ঞি কযে, রকি রি আত্মহতযা কেল? রকাথা়ে কেল, কাের্ রিোযি 
ঝাোঁপ ভদয়ে আত্মহতযা কোে মযতা রকাযিা ব়ে েলাশ়ে ভেল িা। 
  
দুাঃভেত স্বযে কযিণল বলল, িদীযত ঝাোঁপ ভদয়ে আত্মহতযা কযেযে। রোে িন্তািিম্ভবা 
ভেল। পভের্ভতে কথা িা রিযব ভিযেযক িোঁযপ ভদয়েভেল রেযলভেে কাযে। এোই রবা হ়ে 
রর্ৌবযিে  মণ। তাে স্ত্রী েভলে িযে এই বযাপাযে বহু মতাধিকয হ়ে। স্ত্রীে বিবয এই 
অবস্থাে েিয শু ু পুরুষোই দা়েী। কযিণল স্ত্রীযক রবাঝাযলি উি়ে পক্ষই দা়েী রময়েভেে 
লিাকে পভেভস্থভতে েিয। 
  
রেযলভেে পভে ়ে োিযত পাও়ো়ে কযিণল বযলি, রি এই গ্রাযমে রেযল ি়ে তযব 
রিোযি থাযক। িাম িযান্ডযফােণ। ভকন্তু রেযলভে অিৎ  ভেযত্রে ি়ে। কযিণলযক রহিভে 
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েশ্ন কযেি, তাো ভক ভিভশ্চত রর্, রময়েভেে পভের্ভতে েিয দা়েী রেযলভে? কযিণল বযলি 
ভতভি ভিভশ্চত িি। কাের্ দুেযিে ঘভিিতা ভেল, রমলাযমশা ভেল। তাই পুযোোই 
রেযলভেযক অপো ী িাবা র্া়ে িা। 
  
মাযি ঘেিাো গ্রাময গুেব। কাের্ গ্রাযম ঘেিা ঘেযল উযত্তেিাে িৃভি হ়ে। গ্রাযমে রলাক 
িযান্ডযফােণযকই রদাষী কেযে। রেযলভে রময়েভেে িবণিাযশে কাের্, ম়েিাতদযন্ত িবই 
রবাঝা র্াযব। 
  
রহিভে েশ্ন কযেি, ম়েিাতদন্ত রকি? ভতভি, বযলি রময়েভে িদীযত ঝাোঁপ ভদয়ে আত্মহতযা 
কযেযে। তদন্ত হযবই। এবং তা দেকােই। 
  
রহিভে বযলি, এই  েযিে ঘেিা আেকাল েভতভদি ঘেযে কাের্ এেি রেযলযময়েো 
বা াবিিহীি রমলাযমশা কযেি। শহযেে রেযলযময়েযদে কাযে এগুভল মামুভল বযাপাে। 
ভকন্তু রময়েভে আত্মহতযা িা কযে অিযিাযবও বযাপােো রমোযত পােত। 
  
কথাে উত্তযে বযািভি বযল, রময়েভেে বাবা অতযন্ত ক়ো। এই  েযিে গুরুতে অিযা়ে 
তাে বাবা িহয কেযবি িা। তাই বাবাে ক্ষমা িা পাও়োে আশংকা়ে ভিযেে েীবিযক 
ভবিেণি রদও়োই রশ্র়ে মযি কেল। 
  
রময়েভে রকাথা়ে েুযবযে োিযত  াও়ো়ে কযিণল বলযলি, গ্রাযমে কাযে রর্ কােোিাভে 
আযে তাে কাযে িদীযত। িদীযত একো কাযঠে িাোঁযকা আযে। ভিেণি ঘি েেলম়ে 
স্থাি। েযতযযকে অিুমাি িাোঁযকাে উপে রথযক ঝাোঁপ ভদয়েযে। 
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রময়েভেযক রহিভে র াযেই রদযেিভি, রকাযিা দুাঃে িা হযলও, রর্ রকাযিা অপভের্ত মৃতুযই 
রশাকাবহ। বুঝলাম দম্পভতযদে দুেযিই েুব আঘাত রপয়েযেি। তাযদে ভবেি কো ভঠক 
হযব িা রিযব রহিভে েবযেে কার্েভে ভিয়ে বাইযেে লযি র ়োে ভিয়ে বিযলি। এমি 
িম়ে রব়োো বলল, ভমি মােপল রদো কোে উযেযশয বিাে ঘযে অযপক্ষা কেযেি। 
  
ভমি মােপযলে কথা রহিভে আযর্ই শুযিভেযলি।  ীে ভস্থে শান্ত েকৃভতে, িাহি 
অিা াের্, বুভদ্ধমতী। বযািভি দম্পভত এবং রিোিকাে পুভলশ মহলও োভিয়েযে রর্ 
অযিক েহিযম়ে অপোয ে েে এই শান্ত ভিেীহ মভহলা অদু্ভত অিা়োযিই েুযল 
রফযলযেি। ভকন্তু তাে আিাে কাের্ বুঝযত পােযলি িা। 
  
িুন্দে েশান্ত মুে। বুভদ্ধদীি র াযে রকৌতুযকে হাভি, হাযত ব়ে িভেে বযার্। তাযক রদযে 
উযঠ দাোঁভ়েয়ে অিময়ে এযি ভবেি কোে েিয ক্ষমা  াইযলি। আিি গ্রহর্ কোে 
অিুযো  োভিয়ে বলযলি, ভতভি তাে েিয ভক কেযত পাযেি। 
  
শান্ত র্লা়ে মােপল বযলি, তাে রদো রপয়ে েুব উপকাে হয়েযে। ভতভি শুযিযেি ভতভি 
বযািভিযদে বাভ়েযত অভতভথ হয়ে এযিযেি। এবং হঠাৎ আর্মযিে েিয ক্ষমা র য়ে 
ভিযলি। ভকন্তু িা এযলও উপা়ে ভেল িা। বা া ভদয়ে রহিভে বযলি, তাে ভবরত হও়োে 
কাের্ অবান্তে। তাে িাক্ষাৎ রপয়ে ভতভি েুব আিভন্দত। আেও োিাযলি ভমযিি বযািভি 
এিম়ে ঘযে উপভস্থত রিই। মােপল বযলি, েয়োেিো ভমযিি বযািভিে িযে ি়ে তাে 
িযেই। তাে িযে েয়োেযিে কথা বলযতই রি একেু অবাক হল। েকৃত কাের্ রহিভে 
োিযত  াইল। 
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মােপল বযলি, ভতভি এযিযেি রোে এমেযকে বযাপাযে। ঘেিাভে ভতভি ভিশ্চ়ে 
শুযিযেি। রহিভে বলযলি, কযিণল বযািভিে মুযে আে ভতভি শুযিযেি। রহিভে ভ ন্তা 
কেযত লার্যলি এমেযকে আত্মহতযাে িযে মােপযলে আিাে রকাযিা কার্ণকাের্ আযে 
ভকিা। এই পর্ণন্ত বযল রহিভে  ুপ কেযলি। এবং উৎিাহ ভিয়ে েযতযযকে ভদযক 
তাকাযলি। 
  
রহিভে আবাে শুরু কেযলি, র্ম্ভীে মুযে মােপল তাযক বযলি, ভতভি তাে মূলযবাি িম়ে 
িি কেযলও ভতভি রকাযিা ঘেিা ঘেযলই তাে কার্ণকাের্ রোোঁোে র িা কযেি এবং রি 
বযাপাযে ভতভি রমাোমুভে িফল। ভতভি মােপলযক অিুি়ে কযে বযলি তাে আিাে েকৃত 
কাের্ বর্ণিা কেযত। 
  
ভতভি তেি বযলি–ভতভি র্ভদ িা াের্িাযব থািা়ে োিাি তযব ওো উভ়েয়ে রদযবি। 
এবং ভবশ্বাি তাে বিবয ভতভি গুরুত্ব িহকাযে শুিযবি এবং েয়োেিী়ে বযবস্থা রিযবি। 
  
রহিভে মােপলযক আশ্বস্ত কযে বযলি, ভতভি তাে েযতযকভে কথা গুরুত্ব ভদয়ে শুিযবি 
এবং িা যমযতা তাযক িাহার্য কোে র িা কেযবি। 
  
োিলা ভদয়ে তাভকয়ে মােপল বযলি, রোে এমেক আত্মহতযা কযেভি। ওযক েুি কো 
হয়েযে এবং রক বা কাো েুি কযেযে তাও ভতভি োযিি। এই অদু্ভত িংবাযদ রহিভে 
ভবমূঢ় হয়ে মােপযলে ভদযক তাভকয়ে েইযলি। মযি হল কাল রময়েভে আত্মহতযা কযেযে 
বযল িবাই বযলযে আে আে ভতভি বলযেি রর্ রময়েভেযক হতযা কো হয়েযে। ভবস্ময়েে 
রঘাে কােযত অযিক িম়ে লার্ল তাে। 
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হঠাৎ স্বভস্ত রপয়ে রহিভে বযলি, ভতভি একভে গুরুতে অভিযর্ার্ কেযলি ভকন্তু। 
  
উত্তযে মােপল বযলি, অভিযর্ার্ভে গুরুতে বযলই ভতভি তাে কাযে এযিযেি। 
  
তেি রহিভে বলযলি, এই বযাপাযে তাে আে ভকেু কের্ী়ে রিই। রিো এেি পুভলভশ 
তদযন্তে পর্ণায়ে  যল রর্যে। ভতভি বতণমাযি অবিেোি। স্থািী়ে পুভলশ এ বযাপাযে 
তাযক িাহার্য কেযত পাযেি। 
  
তেি মােপল বযলি, তাে পযক্ষ এেিই পুভলযশে কাযে র্াও়ো িম্ভব ি়ে। তাে কাযে 
অভিযর্ার্ েমার্ কোে র্যথি েমার্ রিই। 
  
তেি রহিভে বযলি, ভতভি ভক অিুমাযিে উপে ভিিণে কযে অভিযর্ার্ কেযলি। 
  
মােপল তেি বযলি, অভিযর্ার্ো শু ু অিুমাি ভিভত্তক ি়ে। ভতভি পুযো বযাপােো ভ ন্তা 
কযে বযলি র্েি রকাযিা অংযকে উত্তেো এবং একভে িংেযা ভমযল র্া়ে তেি অিয 
িংেযাো বুঝযত অিুভব া হ়ে িা। ভতভি র্ভদ ইিিযপক্টে রড্রউইেযক বযলি তাে  াের্া 
অমুক বযভি এমেকযক হতযা কযেযে তাযক রগ্রফতাে করুি তযব বযাপােো হািযকে 
হয়ে উঠযব। তাযক রদাষ রদও়ো র্াযব িা কাের্ এই মুহূযতণ ভতভি রকাযিা িাক্ষয েমার্ 
দাভেল কেযত পােযবি িা। অিুিূভত এবং অপো ীে  ভেত্র ভবযেষর্ কযে রর্ ভিদ্ধাযন্ত 
উপিীত হয়েযেি তাও বুভঝয়ে বলা অিম্ভব। হতযাকাযণ্ডে অভিযর্ার্ িম্পযকণ শু ুমাত্র 
একো  াের্াই ভক র্যথি? 
  
ভমি মােপল বযলি, ভতভি একো বযাপাযে েুব আগ্রহী তা হল মািুষযক রবাঝাে র িা। 
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এত বেে এই গ্রাযম রথযক েযতযযকে স্বিাব আ াে-আ ের্ েুোঁভেয়ে পর্ণযবক্ষর্ কেযেি। 
রকাযিা ঘেিাই তাে দৃভি এ়োযত পাযে িা। ভতভি রহিভেযক েশ্ন কযেি, তাে উপে 
আস্থা োেযত পােযবি ভক িা? মােপযলে কযে েতযয়েে িুে। 
  
মােপলযক আশ্বস্ত কযে রহিভে বযলি, তাে মতামযতে উপে রহিভেে র্যথি আস্থা আযে 
ভকন্তু ভতভি ভক  েযিে িাহার্য আশা কেযেি, ভতভি বুঝযত পােযেি িা। 
  
ভমি মােপল  ুপ কযে রথযক বযলি, রর্যহতু তাে িাক্ষয েমার্ রিই তাই এই বযাপাে 
ভিয়ে ভতভি অযিক রিযবযেি। পুভলযশে পযক্ষ অিুিিাি িম্ভব ি়ে। র্ভদ ভতভি অিুিিাি 
 ালাি তযব পুভলশ তাে বযাপাযে রর্ি রকাযিা অিুভব া িা কযে বেঞ্চ ইিিযপক্টে 
রড্রউইে বা রমলয যেে পূর্ণ িহযর্াভর্তা পাযবি। 
  
ভকেুক্ষর্ রিযব রহিভে মােপলযক বলযলি, রময়েভেযক েুি কো হয়েযে এবং রক েুি 
কযেযে তাও ভতভি োযিি। এবং ভতভি িাক্ষয েমার্ িাো েুযিে ভবরুযদ্ধ অভিযর্ার্ 
েমার্ কেযবি। ভকন্তু তদন্ত শুরু কোে আযর্ ভকেু তযথযে দেকাে, রিই বযাপাযে 
মােপল ভক তাযক রকাযিা িাহার্য কেযত পােযবি? 
  
ভমি মােপল তাে ভদযক তাভকয়ে বলযলি, ভতভি রকাযিা তথয ভদযত পােযবি িা। তযব 
একো কার্যে েুভিে িাম ভলযে রদযবি। র্াযক ভতভি েুভি বযল রিযবযেি। র্ভদ 
অিুিিাি কযে রদো র্া়ে ভতভি েকৃত অপো ী িি তযব পুযো বযাপােো ভতভি রর্ি 
িুযল র্াি। 
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ভতভি মযি কেযবি তাে অিুমাি ভ্রান্ত। ভকেুক্ষর্ ো়ে অিযমিস্ক রথযক বযলি, র্ভদ 
একেি ভিেপো  রলাযকে শাভস্ত হ়ে এো িাবযতও তাে শেীে ভশউযে উঠযে। 
বযাপােো েুবই মমণাভন্তক ঘেিা হযব। 
  
রহিভে বযলি, ভতভি বুঝযত পােযেি িা, ভতভি ভঠক ভক বলযত  াইযেি। ভমি মােপল 
তাে কথা শুযি র্েি মুে রফোযলি তেি তাে মুে রদযেই রবাঝা রর্ল ভতভি েুব 
ভব ভলত এই েিযে। 
  
ভতভি পুিো়ে বযলি, র্ভদও তাে িুল হযত পাযে ভকন্তু ভমাঃ রড্রউইে একেি বুভদ্ধমাি 
বযভি ভিাঃিযন্দযহ। তবুও রকাযিা িুল িূত্র তাযক িুল পযথ  াভলত কেযত পাযে। এবং 
তাে আেও িযন্দহ রর্, বুভদ্ধ বা পভেশ্রম েে  কো উভ ত আিল তথয রবে কেযত, ভতভি 
ততো পভেশ্রম কেযবি ভকিা িযন্দহ। কাের্ িম়ে িম়ে এইিব বযাপাে েুব ভবপদেিক 
হয়ে ওযঠ। 
  
কয়েক ভমভিে িম়ে লার্ল তাে কথাে মমণ বুঝযত। রহিভে বুঝযলি ভমাঃ রড্রউইযেে 
তদযন্তে উপে ভতভি আস্থা োেযত পােযেি িা। আেও ি়ে পাযচ্ছি ইিিযপক্টে র্ভদ িুল 
পযথ  াভলত হ়ে তযব রি রক্ষযত্র রকাযিা ভিেপো  বযভি রদাষী িাবযস্ত হযত পাযেি। 
  
ইভতময য মােপল বযার্ রথযক একভে রিােবই রথযক পাতা ভেোঁয়ে রপিভিল ভদয়ে একভে 
িাম ভলেযলি এবং রিভেযক িাে কযে তাে হাযত ভদযলি। 
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রহিভে কার্ে েুযল িাম প়েযলি র্াে িাম রলো আযে তাযক ভতভি র যিিও িা 
োযিিও িা। িুতোং আবাে িাে কযে রিভে পযকযে োেযলি। পুযো বযাপােো তাে 
কাযে েহিযম়ে লার্যে। 
  
রহিভে মােপলযক বযলি, মযাোম, এই  েযিে তদন্ত ভতভি পুভলশ-েীবযি কযেিভি। 
রর্যহতু তাে অিুমািযক, তাে ভব াে-ভবযব িাযক উভ়েয়ে ভদযত পােযেি িা, তাই ভতভি 
এই তদযন্তে দাভ়েত্ব ভিযলি। 
  
পেভদি িকাযল ভতভি স্থািী়ে থািা়ে রর্যলি এবং রদেযলি রিোযি উপভস্থত ইিিযপক্টে 
ভমাঃ রড্রউইে এবং থািাে িােোি অভফিাে ভমাঃ রমলয ে, দুেযি তাযক রদযে উষ্ণ 
অিযথণিা োিাল। ভমাঃ রমলয ে েুবই রর্ার্য অভফিাে।  াল লি পুযোোই রফৌভে 
অভফিাযেে মতি। ইিিযপক্টে রড্রউইেযক আযর্ রথযক ভ িযতি ভতভি। েুোঁভেিাভে িমস্ত 
বযাপাযে তাে ভেল িতকণ। দৃভি। ভতভি তাযদে তাে আিাে কাের্ োিাযলি। কাের্ শুযি 
তাো অতযন্ত হক ভকয়ে রর্ল। ভতভি তেি বলযলি, তাযদে স্থািী়ে বযাপাযে িাক 
র্লাযিাো েুব অিযা়ে ভকন্তু ঘেিাো এমি ো়ের্া়ে এযি দাোঁভ়েয়েযে রর্ ভতভি েভ়েয়ে 
পয়েযেি ভিযেে অোযন্তই। 
  
রড্রউইে তেি বযলি, তাে মযতা একেি গুর্ী মািুযষে িাহার্য পাযব রেযি তাো েুব 
আিভন্দত। ভমাঃ রমলয েযক একেু ভ ন্তাভিত রদো রর্ল। রর্ি ভতভি রকাযিা কূলভকিাো 
েুোঁযে পাযচ্ছি িা। তাযক িংশ়েমুি কেযত রহিভে বযলি, বযািভিযদে বাভ়েযত ভর্য়ে বযি 
তাে িম়ে কােভেল িা তাই িম়ে কাোবাে েিয তাযদে িযে ভতভি ঘুেযবি এবং িম়েও 
িাযলাই রকযে র্াযব। 
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রড্রউইে বযলি, ভকন্তু একো েযলে মযতা পভেষ্কাে বযাপাে ইংলযাযন্ডে িবয য়ে দামী 
মভস্তষ্ক, িা াের্ অিুিিাযি েে  হযব। 
  
রমলয ে রড্রউইযেে কথাে মাঝোযি বা া ভদয়ে বলল, িযাে ঘেিাভে েযলে মযতা 
পভেষ্কাে। রময়েভে িন্তািিম্ভবা হয়ে প়ো়ে েুবই ভবপযদ পয়েভেল। পুভলশ িাযেণি রহেক 
ভর্ভি মৃতযদহ পেীক্ষা কযেভেযলি ভতভি রময়েভেে দুই বাহুযত রোয়ে  াপ রদবাে ভ হ্ন 
রদেযত রপয়েযেি। তাে  াের্া রকউ রময়েভেযক রোযে র যপ  যে িদীযত েুোঁয়ে রফযল 
ভদয়েভেল। 
  
রহিভে েশ্ন কেযলি, রময়েভেে র হাো রকমি ভেল এবং তাযক েুোঁয়ে রফলযত কতো 
রোে োোযত হয়েভেল। 
  
ভমাঃ রমলয ে বলযলি, তাে ভকন্তু তা মযি হ়েভি। রময়েভেযক হঠাৎই আিমর্ কো 
হয়েভেল। এবং িাোঁযকাভে কাযঠে ততভে। কাঠগুভল েুব ভপেল। এবং িাোঁযকাে দুপাযশ 
রকাযিা রেভলং ভেল িা। তাই রময়েভেযক  াক্কা ভদয়ে রফলযত েুব একো শভিে েয়োেি 
পয়েভি। 
  
রহিভে েশ্ন কযেি রময়েভেযক ভক িভতযই িাোঁযকা রথযক রফযল রদও়ো হয়েভেল এোই ভক 
তাে ভবশ্বাি? 
  
ভমাঃ রমলয ে বযলি, এোই তাে ভস্থে ভবশ্বাি। কাের্ ভেভম রাউি িাযম গ্রাযমে একভে 
রেযল তেি িদীে অপে পাযে উপভস্থত ভেল। িাোঁযকাে উপে রথযক রি আতণিাদ শুিযত 
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পা়ে এবং ঝপ কযে ভকেু প়োে শব্দ শুিযত রপল। তাভকয়ে রদযে িাদা মযতা একভে 
ভেভিি িদীযত রিযি র্াযচ্ছ। রেযলভে গ্রামবািীযক েয়ো কযে রময়েভেযক েল রথযক 
তুলল। ভকন্তু র্েি তাযক রিালা হল তেি িব রশষ। 
  
রহিভে রমলয েযক েশ্ন কযে, রেযলভে ভক তেি িাোঁযকাে উপে কাউযক রদযেভেল? 
  
রমলয ে িযে িযে বলল, িা রি কাউযক রদেযত পাইভি। কাের্ ো়ের্াো ভিেণি এবং 
িিযাে অিকাযে কু়োশা থাকা়ে িব ভকেু রদো র্াভচ্ছল িা। ভকন্তু রেযলভেে  াের্া 
রময়েভে ঝাোঁপ ভদয়েভেল এবং গ্রাযমে রলাযকোও তাই ভবশ্বাি কযেভেল। 
  
এই িম়ে রড্রউইে বযল উঠল, আমো ভকন্তু রময়েভেে রপাশাযকে পযকে রথযক এক 
েুকযো কার্ে উদ্ধাে কযেভে। রহিভে রমলয যেে ভদযক তাকাযতই রি বলল, রর্ 
কার্েভে পাও়ো রর্যে তাযত ভশল্পীো রর্  েযিে রস্ক  রপি বযবহাে কযে তা ভদয়ে রলো 
ভেল, ভঠক িায়ে আেো়ে িাোঁযকাযত রতামাে িযে রদো কেব। ভিয  িাম ভেল 
(আে.এি.)। আে.এি. িযািযফাযেণে িাযমে আদযক্ষে। আে ঘেিাভে ঘযে ভঠক িায়ে 
আেো়ে। 
  
রহিভে িযািযফাযেণে িম্পযকণ োিযত  াইযল রমলয ে বযলি, কয়েক মাি হল রি এই 
গ্রাযম এযিযে এবং ভিযেযক একেি স্থপভত বযলই পভে ়ে রদ়ে। এই গ্রাযম অভলণেিযদে 
বাভ়ে রি ততভে কযেযে। স্বিাযবও রেযলভে িাযলা ি়ে। আেকালকাে আ ুভিক রেযলযদে 
মযতা। রময়েভেযক িযািযফােণই িি কযেযে। 
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ভমাঃ রহিভে মৃদু রহযি বযলি রমলয েযক, িুভলয়ে ভিয়ে ভর্য়ে িি কোো অপো  ভিশ্চ়েই 
ভকন্তু েুযিে অভিযর্ার্ বা  ষণযর্ে অভিযর্াযর্ে ময য ভবোে তফাৎ। 
  
রমলয ে বলল, রিো অবশয িভতয। 
  
রড্রউইে এতক্ষর্ তাযদে কথা শুিভেল। হঠাৎ বযল উঠল, ভতভি র্া তদন্ত কযে রেযিযেি 
তাযক তা বযলযেি। েথমভদযক রেযলভে রোযেে িযে রেযমে অভিি়ে কযে। পযে ওে 
দুবণলতাে িুযর্ার্ রি়ে। এবং রশযষ িন্তািিম্ভবা হয়ে পয়ে। অিযভদযক লন্ডযি আবাে 
একভে রময়েযক িযািযফােণ ভবয়ে কেযব বযল কথা ভদয়েযে। ওযদে বার্দািও হয়ে 
ভর্য়েভেল। এভদযক রোে িন্তািিম্ভবা হয়ে প়ো়ে িযািযফােণ ভব ভলত হয়ে পয়ে। রোে 
তাযক ভবয়ে কোে েিয কাকুভত-ভমিভত কেত। ওে হাত রথযক রেহাই পাবাে েিয ভ ভঠ 
পাভঠয়ে তাযক িাোঁযকাে উপে রেযক পাঠা়ে। এবং িুযর্ার্ বুযঝ িদীযত রঠযল রফযল রদ়ে। 
এবং অতযন্ত দৃঢ়তাে িযে বযল তাে  াের্াই িভতয। 
  
রহিভে  ুপ াপ িব শুিল এবং বুঝল িযািযফােণযকই তাো ভিভশ্চত েুভি বযল  যে 
ভিয়েযে। তাে মযি হল িবয শহুযে রু্বক গ্রাযম েুব েিভে়ে ি়ে এবং তাে রক্ষযত্র গ্রাময 
িিাতি ভবশ্বািই কাে কযেযে। রহিভে ভেযজ্ঞি কেল, রোযেে িন্তািিম্ভবাে কাের্ 
রেযলভেই? 
  
রড্রে তেিই েবাব ভদল, রোে িযািযফাযেণে িন্তাযিে মা হযত  যলযে, এই কথা তাে 
বাবাে কাযে স্বীকাে কযেযে। এবং আেও বযলযে িযািযফােণ তাযক ভবয়ে কেযব বযল 
আশ্বাি ভদয়েযে। 
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গ্রাযমে অবুঝ তরুর্ী, শহুযে িবয ের়্েী, দৃঢ়  ভেযত্রে ভপতা, িবই িােযকে মযত, এই 
িােযক দেকাে শু ু গ্রাময রেভমক। রহিভে রড্রউইেযক ভেজ্ঞািা কেল–এই গ্রাযমে 
রময়েভেে রকাযিা ের়্েী আযে িাভক? 
  
রড্রউইে তাযক বলল, ভতভি রো এভলযমে কথা বলযেি ভকিা। এভলম রেযলভে েুবই 
িাযলা রেযল, েুযতাে ভমস্ত্রী। রোে র্ভদ রোযক িাযলাবািত তযব েুব িাযলা হত। কাের্ 
রো রোেযক েুবই িাযলাবািত। ভকন্তু রময়েো একো বাযে রেযলে পাল্লা়ে প়েল। 
রমলয েও রড্রউইযেে কথা়ে িা়ে ভদল। 
  
রহিভে রমলয েযক ভেজ্ঞািা কেল, রো রমেীে আত্মহতযাযক ভকিাযব গ্রহর্ কযেযে? 
  
রিো বলা তাে েুব দুাঃিা য। রো  ীে-ভস্থে েকৃভতে। র্ভদও রমেী রোযক রেয়ে  যল 
রর্যে তবুও তাে মযি ভবশ্বাি ভেল একভদি ভঠক রমেী তাে কাযে আবাে ভফযে আিযব। 
এত অেুে ভেল তাে িাযলাবািা। ওে র াযে রোে রকাযিা রদাষী ভেল িা। 
  
রহিভে রো’রক ভেজ্ঞািাবাদ কোে কথা বলযল রমলয ে উত্তযে বযলি–তা তাো তাযকও 
এই বযাপাযে ভেজ্ঞািাবাদ কেযব। আেও বযলি েথযম এমেক, তােপে িযািযফােণ এবং 
িবযশযষ রো-এে পালা। এইিাযব এযর্াযল তাে আপভত্তে কাের্ িা থাকাে কথা। 
  
রহিভে, রড্রউইে এবং রমলয ে এই ভতিেি েি বু্ল-রবাে িোইোিাে উযেযশয েওিা 
হযলি। িোইোিাযতই েম এমেযকে রদো পাও়ো রর্ল। ম যব়েস্ক ভবশাল র হাোে 
মািুষ। িযন্দহেবর্ ও কভঠি র া়োযল রবশ োর্ী েকৃভতে মযি হল। তাযদে রদযে 
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িাদযে অিযথণিা োভিয়ে রিতযে ভিয়ে বিাল। এবং তাযদে োদয বা পািী়ে গ্রহযর্ে 
অিুযো  োিাল। 
  
ভিতযে রর্যতই েম এন্টক বযলি, তাো তাে রময়েে বযাপাযে ভিশ্চ়ে এযিযেি। দীঘণশ্বাি 
রফযল বযলি, তাে কিযা রোে েুব শান্ত েকৃভতে রময়ে ভেল। িযািযফােণই তাে রময়েযক 
ভবয়ে কোে আশ্বাি ভদয়ে তাে েীবযিে  েম িবণিাশ রেযক আিল। রেযলভেে েিযই 
রোে আত্মহতযা কেল রশষ পর্ণন্ত। রি তাযক ো়েযব িা। কাের্ তাে পভেবাযে কাভল 
মাভেয়ে ভদয়েযে রি। 
  
েম এমেকযক রমলয ে েশ্ন কযে, তাে রময়েে এই পভের্ভতে েিয রি িযািযফােণযকই 
দা়েী কযে ভকিা। 
  
েম উযত্তভেত হয়ে বলল, এই ঘযে বযিই তাে রময়ে বাবাযক িব েুযল বযলযে। রহিভে 
ভেযজ্ঞি কযেি, িব কথা রশািাে পে ভতভি কিযাযক ভক বযলভেযলি? আপভি ভক তাযক 
বাভ়ে রেয়ে  যল রর্যত বযলভেযলি? রহিভে েশ্ন কযেি। 
  
এই  েযিে েযশ্নে েিয েম রবা হ়ে েস্তুত ভেল িা। ভিযেযক  াতস্ত কযে বলল, 
ঘেিাো তাে কাযে এতই আকভস্মক রর্ েথযম তাে ভবশ্বাি কেযতই মি  াইভেল িা। 
েুব বকাবভক কোে পে োযর্ে মাথা়ে বযলভেল রর্ তাে মযতা রময়েে মুে দশণি কোও 
উভ ত ি়ে। তাে মের্ই রশ্র়ে। মা হাোযিা রময়েযক িভতয িভতয রর্যত বভলভি। 
  
তােপে র্ম্ভীে হয়ে রোযেে িযে বলল, এই  েযিে অপো ীে কযঠাে শাভস্ত হও়ো 
উভ ত। রমলয ে েশ্ন কযেি, রময়েযক কেি ভতভি রশষ রদযেভেযলি? 
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েযমে উত্তে, র্ত পেশুভদি  া োবাে িম়ে। 
  
 রমলয ে েশ্ন কযেি, রি িম়ে ভতভি তাে ময য অস্বািাভবক ভকেু রদেযত পাি? 
  
উত্তযে েম বযলি, রতমি অস্বািাভবকতা ভতভি রদযেিভি। র্ভদ ভতভি োিযতি রর্, তাে 
রময়ে এই পথ রবযে রিযবি বযল রকোঁযদ রফযলি। 
  
রিোি রথযক রবভেয়ে রর্যত রর্যত রমলয ে বযলি,েম ে ণ্ড রেযর্ েয়েযেি। 
িযািযফােণযক বাযর্ রপযলই ভশক্ষা ভদয়ে ো়েযব। রহিভে বযলি, েযমে ময য রশাযকে 
ভবযশষ লক্ষর্ রদো রর্ল িা। বযাপােো অতযন্ত আশ্চর্ণেিক। 
  
েযমে বাভ়ে রথযক রবভেয়ে, তাো হাভেে হল িযািযফাযেণে বাভ়েযত। রড্রউইে এবং 
রমলয যেে মুযে রর্ বর্ণিা রশািা ভর্য়েভেল, ভর্য়ে রদেযলি রকাযিা ভমল রিই বর্ণিাে 
িযে। লম্বাযে র়্েি,  ভিশ-পোঁভ যশে কাোকাভে ব়েি। স্বপ্নালু িীল র াে, ঝাক়ো ঝাক়ো 
 ুল, এবং কেস্বেভে েুব রমালায়েম। এই  েযিে পুরুযষে েভত রর্ রকাযিা রময়েে 
আকষণর্ আিাো েকৃভতর্ত বযাপাে। 
  
তাযদে পভে ়ে োভিয়ে তাযদে আিাে কাের্ বর্ণিা কেল। র্ত পেশু ভদযিে ঘেিাে 
ভববের্ ভদযত বলল, পুভলভশ িাবিভেযত এও োিাল এই  েযিে ভববৃভত ভদযত রি 
অস্বীকাে কেযতও পাযে। ভকন্তু রি র্া বলযব তাে ভবপযক্ষ িাহার্য রিবাে অভ কাে 
পুভলযশে আযে। 
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রমলয যেে কথা শুযি িযািযফােণ হক ভকয়ে ভর্য়ে ভেযজ্ঞি কেল, ভতভি ভক বলযেি তা 
রি বুঝযত পােযে িা। 
  
রমলয ে তাযক েশ্ন কেল, রি ভক োযি রর্ রোে এমেক িাযম একভে রময়ে র্ত পেশু 
োযত েযল েুযব মাো রর্যে? 
  
এতক্ষযর্ িযািযফােণ বযাপােো বুঝযত পােল। রি স্বীকাে কেল ঘেিাো রশািাে পে 
রথযক োযত ঘুযমাত পাযে িা। রকাযিা কাযে মি বিাযত পােযে িা। রোে-এে 
রশা িী়ে মৃতুযে েিয রি ভিযেযক দা়েী কেল। েুকযে রকোঁযদ উযঠ বলল, রি স্বযপ্নও 
িাবযত পাযেভি রর্, রোে ভিযেযক এইিাযব রশষ কযে রদযব। ভকন্তু ভকেু পযে রি 
দুয াে রমযল তাকাল। 
  
রমলয ে  ীে কযে বলল, তাহযল ভক তাো  যে রিযব রর্ রি র্ত পেশু ভদযিে ঘেিা 
িম্পযকণ ভববৃভত রদযব িা? 
  
িযািযফােণ বলল, রি পেশু োযত রব়োযত রবভেয়েভেল। 
  
 রমলয ে তাযক পাো েশ্ন কেল, রি রোে-এে িযে রদো কোে উযেযশয রবভেয়েভেল? 
  
 িযািযফােণ উত্তে রদ়ে িা, রি একাই রবভেয়েভেল। িদীে  াে ভদয়ে বযিে অযিক 
ভিতে। 
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এমি িম়ে রড্রইে তাে রকাযেে পযকে রথযক একো আ  রিো কার্ে রবে কযে 
তাযক বলল, এই ভ ভঠো িম্পযকণ তাে বিবয ভক? ভ ভঠো পাও়ো রর্যে মৃতা রোে-এে 
পযকে রথযক। ভ ভঠো তাযক আযস্ত আযস্ত পয়ে রশািা়ে এবং েশ্ন কযে রি ভক অস্বীকাে 
কেযত পাযে রর্ ভ ভঠো রি রলযেভি? 
  
িযািযফােণ ভিযেযক  াতস্থ কযে বলল, ভ ভঠো রিই ভলযেযে। কাের্ রোে তাে িযে 
রদো কোে েিয পী়োপীভ়ে কেভেল। 
  
িযািযফাযেণে স্বীকাযোভিযত িন্তুি হয়ে রড্রউইে তাযক বলল র্ত পেশু োযত িাোঁযকাে 
উপে আিযত রিই অিুযো  কযেভেল। 
  
িযািযফােণ বুঝল ভ ভঠো ভলযে রি ভবপযদ পয়েযে তাই উত্তযে বলল, রি িদীে পায়ে 
র্া়েভি। িা র্াও়োোই তাে পযক্ষ মেল ভেল কাের্ আর্ামীকাল তাে লন্ডযি ভফযে র্াবাে 
কথা। তাই র্াবাে আযর্ রদো কযে তাযক কি রদযব িা। লন্ডযি ভফযে ভর্য়ে তাে েিয 
ভক বযবস্থা কো র্া়ে তাও োিাযব। 
  
রমলয ে র্ম্ভীেিাযব বযলি, তযব ভক রি োিত তাে পভের্ভতে েিয রিই দা়েী? 
  
অশ্রুরুদ্ধ কযে িযািযফােণ বলল, রিই দা়েী। 
  
রড্রউইভে হাল্কা স্বযে েশ্ন কেল, র্েি ভতভি রব়োযত রবযোভচ্ছযলি রকউ ভক তাযক 
রদযেভেল বা ভতভি কাউযক রদযেভেযলি ভকিা? 
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িযািযফােণ উত্তে রদ়ে, রকউ তাযক রদযেভেল ভকিা রি োযি িা ভকন্তু রি কাউযক 
রদযেভি। িযািযফােণ তাযক েশ্ন কযে, তাে রব়োযিাে িযে রোে-এে মৃতুযে িম্বি 
রকাথা়ে, কাের্ রি রতা আত্মহতযা কযেযে। 
  
ইিিযপক্টে র্ম্ভীেিাযব বলল, রোে েযল েুযব মাো র্া়েভি। রকউ রোে কযে রঠযল 
রফযল ভদয়েভেল। ঘেিাো ভিমণম হতযা। 
  
িযািযফােণ কথাো শুযি আতণিাদ কযে উঠল। 
  
এইিাযব কয়েক ভমভিে কাো়ে র্েি তাো রবভেয়ে আিযেি তেি রমলয ে বযলি, এই 
অবস্থা়ে কালযক লন্ডযি র্াও়ো তাে পযক্ষ ভিোপদ ি়ে। তাযদে ভবিা অিুমভতযত রি 
এোি রথযক রর্যত পােযব িা। 
  
োস্তা়ে পা ভদয়ে রড্রউইে বলল, তাে তদযন্তে েয়োেি রিই। িাক্ষয েমার্ তাযদে 
হাযতে মুযঠা়ে। এবাে িযািযফাযেণে িাযম রগ্রফতােী পযো়োিা োেী কযে ওযক 
রগ্রফতাে কেযত হযব। 
  
ভকন্তু রহিভে ভঠক িন্তুি হযলি িা, কতগুযলা ভবষয়ে তাে মযি িযন্দহ ভেল। তাই 
রমলয ে এবং রড্রউইেযক এভর্য়ে র্াবাে পোমশণ ভদয়ে িযািযফাযেণে কাযে ভফযে এযি 
বলল, ভতভি তাযক িাহার্য কেযত  াি ভকন্তু রোে-এে িযে তাে িম্পকণ এবং ভক ভক 
ঘযেভেল িব কথা তাযক েুযল বলযত হযব। 
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িযািযফােণ তাে কাভহিী শুরু কেল। এোযি আিাে ভকেু ভদযিে ময য তাে িযে 
রময়েভেে আলাপ হ়ে। রোে ভেল িুন্দেী এবং অতযন্ত িাযলা রময়ে। েথমভদিই বুঝযত 
পাভে রময়েভে আমাে েভত আকৃি। তাো়ো অোিা অয িা ো়ের্া়ে ওে িাহ র্ণ তাযক 
িব িুভলয়ে ভদয়েযে। অিযভদযক লন্ডযি তাে বার্দত্তা আযে রেযিও রি ভকেুই মািযত 
 াইল িা। তাে মযতা োর্বন্ত রময়ে তাযক দুবণল কযে ভদয়েভেল। ভকন্তু রকাযিা এক 
অিতকণ মুহূযতণ তাযদে ভমলযিে ফযল রি িন্তািিম্ভবা হয়ে পয়ে। তাই রি রিযবভেল 
বযাপােো র্েি এমি গুরুতে রমা়ে ভিয়েযে তেি উভকযলে িযে পোমশণ কযে রশযষ 
একো বযবস্থা রিযব। ভকন্তু তাে আযর্ই িব রশষ। 
  
িযািযফােণ রহিভেযক বযল পুভলশ তাযক অকাের্ িযন্দহ কেযে। তাে  াের্া রোে 
আত্মহতযাই কযেযে। 
  
রহিভে েশ্ন কযে, রোে ভক তাযক এই আত্মহতযাে কথা ভকেু বযলভেল? মাথা রিয়ে 
িযািযফােণ বযল এই  েযিে মািভিকতা তাে ভেল িা। 
  
এেপে রহিভে রো-এে পভে ়ে োিযত  াইল। উত্তে রি বলল, রি রোযক র যি, 
রেযলভে একেু রবাকা  েযিে। রোযেে েিয রি পার্ল ভেল। কথা বলাে েিয েেফে 
কেত ভকন্তু রোে তাযক পাত্তা ভদত িা। 
  
রহিভে বযলি, তাহযল ঈষণাভিত হয়ে রো রোে-এে ক্ষভত কেযত পাযে, তেি িযািযফােণ 
বযল র্ভদও এো হও়ো স্বািাভবক তবুও ক্ষভত কোে রেযল রো ি়ে। রহিভে িব শুযি 
ভবদা়ে ভিযলি। 
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রমলয ে রহিভেযক িযািযফাযেণে রগ্রফতাযেে বযাপাযে দ্রুত ভিদ্ধান্ত রিবাে কথা বলযতই 
ভতভি বযলি, তা়োতাভ়ে ভিদ্ধাযন্ত আিা উভ ত ি়ে। রো এভলম িম্পযকণ একেু রোোঁেেবে 
ভিযত হযব। র্ভদ িযািযফােণযক রগ্রফতাে কোে পে রদো র্া়ে রি ভিযদণাষ তযব বযাপােো 
েুব অপমািেিক হয়ে দাোঁ়োযব। রহিভেে বােবাে মযি হভচ্ছল িযািযফােণ িম্পযকণ 
তাযদে  াের্া েুব ম ুে ি়ে। এবং এই একো িুযর্ার্; র্াযত তাযদে দৃভি অিয ভদযক 
ভফযে র্া়ে। তাই ভতভি বযলি, রো এভলমযক িযন্দযহে বাইযে োো উভ ত ি়ে কাের্ 
রোেযক রি িাযলাবািত। ভবয়ে কেযত র য়েভেল ভকন্তু রোে তাযক পাত্তা ভদত িা। 
তাযক েতযােযাি কযে িযািযফােণযক িাযলাবািত। িুতোং েুযিে রপেযি ঈষণাই অিযতম 
কাের্ হযত পাযে। 
  
এেপে রো-এে পালা এল। রো রকাথা়ে থাযক রহিভে ভেযজ্ঞি কেযলি। ভমাঃ রড্রউইে 
োিাযলি রি থাযক ভমযিি বােযলযেে বাভ়েযত। েুব িৎ মভহলা, র াবীোিাে মাভলক। 
রো তাে কাযে রপভ়েং রর্স্ট ভহিাযব থাযক। 
  
পেভদি িকাযল ভতিেযি ভমযল হাভেে হল ভমযিি বােযলযেে বাভ়েযত। রোযোোযো 
ঝকঝযক উযঠাি ভিোঁভ়ে। িবণত্র পভেচ্ছন্নতাে োপ, ক়ো িা়েযতই একভে িুশ্রী মভহলা 
দেো েুযল িামযি দাোঁ়োযলি। দুভে ঘি িীল র াে, মুযে লাবযর্যে রোোঁ়ো। ভমাঃ রড্রউইে 
িুেিাত োভিয়ে তাযক ভেযজ্ঞি কেল রো এভলম বাভ়েযত আযে ভকিা। 
  
ভমযিি বােযলে োিাযলি দশভমভিে আযর্ রি ভফযেযে। তাযদে আিি গ্রহর্ কোে 
অিযথণিা োভিয়ে হাোঁক ভদযলি, রো রতামাে িযে রদো কোে েিয একেি িদ্রযলাক 
এযিযেি, তা়োতাভ়ে এযিা। উত্তযে রো োিাল, হাতমুে  ুয়েই রি আিযে। 
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র্থা িময়ে রো এভলম ঘযে েযবশ কেল। লম্বা, বভলি র হাো, িীল র াযে মাোযিা 
লােুক হাভি। রমলয ে রো-এে ভদযক তাভকয়ে েশ্ন কেল, রোে এমেক িাযম রর্ 
রময়েভে েযল েুযব মাো রর্যে তাে তদযন্তে বযাপাযে তাযদে এোযি আিা। রি রতা 
রময়েভেযক িাযলাই ভ িত। 
  
ইতস্তত কযে রো বলল, রি তাযক িাযলাবািত, ওযক ভবয়ে কেযব বযল ভঠকই 
কযেভেল। মৃতুযে িম়ে রি র্িণবতী ভেল কথাো শুযি হঠাৎ রতযলযবগুযি জ্বযল উযঠ 
বযলভেল িযািযফােণ তাযক েতযােযাি কেযলও রি তাযক গ্রহর্ কেত। 
  
রমলয ে তাযক আবাে েশ্ন কযে, এই অবস্থাযতও ভক রি তাযক গ্রহর্ কেত? উত্তযে 
রো োিাল, তাে এই অবস্থাে েিয দা়েী িযািযফােণ। রিই রোেযক িুভলয়ে তাে 
িবণিাশ কযেযে, রময়েভেে রকাযিা রদাষ রিই। 
  
রহিভেে েশ্ন র্ত পেশু োযত িায়ে আেো়ে রি রকাথা়ে ভেল। উত্তযে রো বলল, রি 
বাভ়েযতই ভেল। োন্নাঘযেে তাক বািাভচ্ছল। তাে উত্তযে রহিভে িন্তুি হযত পােযলি িা; 
মযি হল উত্তে আযর্-িাযর্ িাোযিা। 
  
তােপে রহিভেে বাচ্চা রেযলভেে কথা মযি প়েল, রর্ িাোঁযকাে উপে আতণিাদ শুযিভেল। 
তাে িযে কথা বলাে অিুযো  োিাল। ভমাঃ রড্রউইভে রেযলভেে িিাযি রলাক পাঠাল। 
রোযোোযো বুভদ্ধদীি র হাো। রহভিে তাযক েশ্ন কযে রি তেি িদীে ওপাযে ভেল। 
ভকন্তু িাোঁযকা রপভেয়ে বযিে ভদযক র্াবাে িম়ে রি ভক কাউযক রদযেভেল–উত্তযে রি 
োিাল রর্ িযািযফােণ স্থপভত তাযক রদযেভেল এবং রি েেযলে ময য ভদয়ে হাোঁেভেল। 
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রহিভে েশ্ন কযে, রি ভক রোেযক িাোঁযকাে উপে রদযেভেল? রি ভফেবাে িম়ে রোে-
এে আতণিাদ শুযিভেল তাে কত আযর্ িযািযফােণযক বযিে ময য রদযেভেল? 
  
রি উত্তে ভদল, দশ ভমভিে আযর্। আবাে েশ্ন, রি ভক িদীে পায়ে কাউযক রদযেভেল? 
ভেভম উত্তযে বলল, আবো অিকাযে একেি রহোঁযে র্াভচ্ছল। তাে মযি হয়েভেল। রর্ 
রলাকভে ভশষ ভদযত ভদযত র্াভচ্ছল রি রো এভলমই। 
  
রড্রউইে ভেভমযক তীক্ষ্ণ েশ্ন কযে, রি অিকাে কু়োশা়ে ভক কযে বুঝল রর্, রলাকভে রো 
এভলম? 
  
ভেভমে উত্তে–রর্ র্ািো ভশষ ভদয়ে র্াইভেল রিো িা াের্ত রো র্া়ে। 
  
রমলয ে আবাে েশ্ন কযে, রি ভফযে আিাে িম়ে আতণিাদ শুযি রদৌয়ে ভর্য়ে রদেল 
িদীযত িাদা মযতা ভক রিযি র্াযচ্ছ। তেি িাহাযর্যে েিয গ্রামবািীযদে কাযে েুযে 
র্া়ে। রদৌ়েবাে িম়ে িাোঁযকাে আযশপাযশ কাউযক রদযেভেল ভকিা? 
  
একেু রিযব ভেভম বলল, রি রদেল দুেি রলাক রোযো রঠলা র্াভ়েে মযতা ভক রর্ি 
রঠযল ভিয়ে র্াযচ্ছ। ওো দূযে থাকা়ে রি ভমাঃ রেযলে বাভ়েযত েবেো রদ়ে। 
  
ভেভমে িাযক্ষয িযািযফােণই অপো ী ভকন্তু রো এভলযমে িম্পযকণ তাে রর্  াের্া তা 
আইিভিদ্ধ ি়ে। শু ু ভশষ শুযি কাউযক িিাি কো র্া়ে িা। 
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রহিভে পযকে রথযক ভমি মােপযলে রলো িাম ােীযক অভিরু্ি কেযত িা রপযে আবাে 
ভমি মােপযলে কাযে র্াবাে ভিদ্ধান্ত ভিযলি। 
  
র্ল্প শুযি রহিভেে মুযেে ভদযক িবাই তাকাল, ভমি মােপযলে মুযে মৃদু হাভিে রেো। 
  
আবাে শুরু কযেি রহিভে, ভমি মােপযলে মুে রদযে বুঝযলি ভতভি অ ীে হয়ে আযেি 
এই তদযন্ত ভতভি কতো অগ্রিে হয়েযেি োিাে েিয। 
  
রহিভে দুাঃযেে িযে োিাল তাে উভল্লভেত অপো ীে ভবরুযদ্ধ রকাযিা িাক্ষয েমার্ 
রোর্া়ে কো র্া়েভি। িাক্ষয েমার্ েয়েযে িযািযফাযেণে পযক্ষ। তাই িযািযফােণযক েক্ষা 
কো অিম্ভব। 
  
মােপল আশাহত র্লা়ে বযলি, তােই িুযল হয়েযে। িতুবা তাে মযতা দক্ষ অভিজ্ঞ 
পুভলশ অভফিাযেে র াযে ভিশ্চ়েই রকাযিা িূত্র ভমলত। 
  
রহিভে বযলি, রো রিভদি োযত্র তাক বািাভচ্ছল এবং ভমযিি বােযলে রিোযি িাোক্ষর্ 
উপভস্থত ভেযলি। 
  
কথাো শুযিই ভমি মােপল  মযক ওযঠি। বযলি, রিভদি শুিবাে ভেল। রহিভে েশ্ন 
কেল, শুিবাযেে িযে ঘেিাে ভক িম্পকণ? 
  
মােপল বযলি, ভমযিি বােযলে বাভ়েযত থাকযতই পাযেি িা। কাের্ েভত শুিবাে 
ভতভি কাপ়ে ভবভল কেযত রবযোি। 
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পুযো বযাপােো েযলে মযতা পভেষ্কাে হয়ে রর্ল। ভমযিি বােযলে র াযে  ুযলা ভদযত 
এই র্যল্পে অবতাের্া কযেযেি। এবং দুেযিে িম্পকণ িম্বযি তাে একো স্পি  াের্া 
হয়ে রর্ল। 
  
ভিদ্ধান্ত ভস্থে কযে পাোঁ  ভমভিযেে ময য রপৌঁোযলি এবং িোিভে রোযক েশ্ন কযেি, রো 
রিভদি োন্না ঘযে তাক বািাভচ্ছল িা রিভদি ঐিম়ে িদীে পা়ে  যে ভশষ ভদযত ভদযত 
র্াভচ্ছল। 
  
কথাো শুযি বজ্রাঘাযতে মযতা  ুপ কযে রথযক তােপে িাো র্লা়ে বলল, রোেযক রি 
েুি কযেভি। রি োিতই িা রোে িাোঁযকাে উপে আযে। রি রোেযক িাযলাবািত এবং 
তাে ক্ষভত রি ভবনু্দমাত্র  া়েভি। 
  
রি রকি ভমযথয বযলযে োিযত  াও়ো়ে, রো বলল-ভমযিি বােযলে িদীে পায়ে 
রব়োযিাে িম়ে তাযক রদযেযে এবং পুভলশ তাযক িযন্দহ কেযত পাযে। পুভলযশে কাযি 
েবেো রপৌঁোযল পুভলশ তাযক রেহাই রদযব িা এবং োন্নাঘযেে তাক বািাযিাে ফভন্দো 
তাে মাথা রথযকই এযিযে। পুভলশ ভেজ্ঞািাবাদ কেযল তাো বলযব তাক বািাযিাে 
র্ল্পো। ভমযিি বােযলে তাযক ভবযশষ রেহ কযেি বযল এত ব়ে ঝুোঁভক ভিয়েযে। ভমযিি 
বােযলে রকাথা়ে আযে রেযি তাে মুযোমুভে হযলি। 
  
এবাে আিল পেীক্ষাে শুরু। তাে কাযে রো এবং ভমযিি বােযলযেে িম্পকণ েযলে 
মযতা পভেষ্কাে হয়ে উঠল। 
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রহিভেযক রদযে অযাযি হাত মুযে ভেজ্ঞািা কযেি, ভতভি ভক তাযক ভকেু বলযবি? রহিভে 
কভঠি মুযে বযলি ভতভি িব োিযত রপযেযেি। 
  
ভতভি িা রবাঝাে িাি কযে ভেজ্ঞািা কেযলি ভতভি ভক রেযিযেি। 
  
এবাে রহিভে রমাক্ষম অস্ত্রভে হািযলি। র াযেে উপে র াে রেযে বযলি, ভতভি েুব 
িাযলাই োযিি রো এভলম রকাযিা অপো  কযেভি। ভতভি ভক  াি তাে ফাোঁভি রহাক? 
  
ভমযিি বােযলে ভি ু স্বযে বযলি তাযক–ভতভি ভক োিযত রপযেযেি। 
  
রহিভে ঘেিাো িভবস্তাযে বলযত শুরু কেল–ভতভি কাপ়ে ভবভল কযে রফোে িম়ে 
রদযেি রোে িযািযফাযেণে েিয িাোঁযকাে উপে দাোঁভ়েয়ে আযে। ভতভি বুঝযত রপযেভেযলি 
িযািযফােণ রোেযক ভবয়ে কেযবি িা। অল্পভদযিই লন্ডযি ভফযে র্াযবি। তেি রোে 
আবাে রো-ে কাযেই ভফযে আিযব। ভকন্তু রো-রক ভতভি ভিযেে অোযন্তই িাযলাযবযি 
রফযলি এবং  াে বেযে রো-রক আপিাে িাবযত শুরু কযেযেি। রোে রো-রক রকয়ে 
রিযব এই কথা ভ ন্তা কযে অ ীে হয়ে উঠযলি। োভত্রে অিকাযে ভিেণি িাোঁযকাে উপে 
রোেযক রদযে ভতভি তাযক িভেয়ে রদবাে ভস্থে কেযলি। রো ভ েভদযিে েিয তােই 
থাকযব এই রিযব ভতভি  ুভপিাযে িাোঁযকাে উপে উযঠ, রোে-এে কা দুযো  যে রঠযল 
িদীযত রফযল রদি। তীর ররাযত িাোঁতাে িা-োিা রময়েভে রিযি রর্ল। রফোে পযথ রো 
এভলযমে িযে তাে রদো হ়ে। তােপে তাো দুেযি রপোমবুযলযেে রঠযল গ্রাযমে ভদযক 
আিভেল। ভেভম দূে রথযক িব রদযেভেল ভকন্তু ঘি কু়োশাে অিকাযে আপিাযদে 
ভ িযত পাযেভি। 
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িদীযত রফযল রদবাে পে রকউ র্ভদ রো-রক িযন্দহ কযে, এই আশঙ্কা়ে তাক বািাযিাে 
র্ল্পো ততভে কযেি এবং রো-রক োভে কোি। আিযল রো-রক বাোঁ াযিাে উযেযশয ি়ে 
ভিযেে ভিযদণাভষতা েমার্ কেযতই এই র্ল্প ো়ো কযেভেযলি। 
  
এেপে রহিভে েশ্ন কযেি, ভতভি িভঠক বযলযেি রতা? 
  
রুদ্ধ কযে ভমযিি বােযলে িব স্বীকাে কযে বযলি, এতকাযলে ভিাঃিে একাকীত্ব েীবি 
রেহ িাযলাবািা়ে রো িভেয়ে ভদয়েভেল। ভবয়েে পে স্বামী পেু হয়ে অল্প ভদযিই মাো 
র্া়ে। তাে  ুল রপযক রর্যলও ব়েি ভতভেযশে রকাো়ে। রেম িাযলাবািা পাবাে আশা়ে 
র্েি ভতভি হাোঁভপয়ে ওযঠি তেি রো এল তাে েীবযি। রো রক রপয়ে তাে শূিয মি 
িযে উঠল। ভকন্তু রো-রক ভতভি রকাযিাভদি োিযত রদিভি। ভমযিি বােযলে বযলি, র্ভদ 
তাে ব়েি পোঁভ শ তবুও রি বাচ্চা রেযলে মযতা। িব ভকেুই তাযক হাযত  যে ভদযত হ়ে, 
তাে উপে রো-এে অর্া  আস্থা। রো শু ুই তাে–এই কথা বলযত বলযত র্াল রবয়ে 
িামল অশ্রু বিযা। 
  
ভকেুক্ষর্ পে েকৃভতস্থ হযতইভমযিি বােযলে তাযক েশ্ন কযেি এইিব ভতভি ভক কযে 
োিযলি? 
  
রহিভে পযকে রথযক ভমি মােপযলে রলোো তাে হাযত ভদযলি, র্াযত রলো ভেল রোে-
রক িদীযত রফযল েুি কযেযে বােযলে। 
  
বােযলে হতিম্ব হয়ে র য়ে েইল কার্েোে ভদযক। 
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একিার্ায়ে র্ল্পো বযল লান্ত হয়ে রহিভে র ়োযে রহলাি ভদয়ে বিযলি। িবাই মুগ্ধ এই 
অদু্ভত রেযমে পভের্ভত ও তাে েহিয উদঘােযিে  াতুযর্ণ। 
  
োাঃ রপিোে মৃদুস্বযে বযলি–আশ্চর্ণ র্ল্প রশািাযলি ভমাঃ রহিভে। মািুযষে অতযল ভক রর্ 
লুভকয়ে থাযক রকউ োযিি িা। আে ঈশ্বযেে এক আশ্চর্ণ িৃভি মািুষ। আে ভতভি 
বুঝযতই পােযেি িা; ভক কযে ভমি মােপল বুঝযত পােযলি ভমযিি বােযলেই েুভি। 
রেমণ্ড উযঠ দাোঁভ়েয়ে িমযবত অভতভথযদে ভদযক তাভকয়ে বলল, আে আমাযদে িািয 
তবঠযকে েথম পযবণে পভেিমাভি। 
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