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ভলমন্টককর শান্ত গ্রামীণ র্ভরকবশ 
  
০১. 
  
লিমন্টকের শান্ত গ্রামীণ পলরকেকশই ডশষ পর্যন্ত এেটা োল়ি পছন্দ হি আমাকের। 
  
োল়িটার নাম লিটি ফােয। ডর্াযানা খুে খুলশ োল়ি ডেকখ। আলমও লনলিন্ত হিাম। 
  
লিমন্টকের আধ্মাইি োইকর েিা ূলমর লেকে র্াওযা রাস্তার ওপকরই। েুন্দর োো 
রকের োল়ি। োমকন ল কটারীয রু্কের হািো েেুে রে েরা োরান্দা। লমে োটযন নাকম 
এে অলেোলহত মলহিা োল়িটার েতযমান মালিে। 
  
এরেম এেটা অোনা অকেনা পলরকেকশ আোর উৎোহ লেকযলছকিন আমার োক্তার 
মােযাে ডেন্ট। 
  
 লতলন েকিলছকিন, আপনার স্নাযু আর ডপশী েমূ্পণয েুস্থ হকয উঠকে লনলিত, তকে এেটু 
েময িােকে। খুে তা়িাতাল়ি ডেকর ওঠার েনয েযস্ত হকেন না। েীর্যলেন ওষুকধ্র ওপর 
রকযকছন, স্বা ালেে  াকেই স্নাযু েুেযি হকয পক়িকছ। তাই শরীকরর েকে েকে স্নাযুকেও 
ডেকর ওঠার েময লেকত হকে। ডোনকে লনকয গ্রাকমর লেকে েকি র্ান। 
  
এেটা োল়ি  া়িা লনকয গ্রামীণ পলরকেকশর েকে এোত্ম হকয র্াোর ডেষ্টা েরুন। 
আপনাকে লেলেৎেে লহকেকে এটাই আমার পরামশয। 
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লেমান ড কে পক়ি েেরেস্ত েখম হকযলছিাম। নালেযিংকহাকম টানা পাাঁে মাে লেলেৎোধ্ীন 
থােকত হকযকছ। এখন োক্তার ডেকন্টর পরামশয মকতা লিমন্টকের  া়িা োল়িকত নতুন 
আস্তানা হি আমার আর ডর্াযানার। 
  
েযকে আলম ডর্াযানার ডেকয পাাঁে েছকরর ডছাট। 
  
লিটি ফােয  া়িা ডনওযা হি ছমাকের েনয। েুলক্তকত আরও লতন মাকের েিংস্থান রাখা 
হকযকছ। 
  
এলমলি োটযন ডছাটখাট ডেহারার েমৎোর মলহিা। োল়িটা  া়িা ডেোর ইচ্ছা লছি না। 
আমাকের েকে েথা েকি তার  াি ডিকেলছি, তাছা়িা আমার অেস্থার েথাও 
শুকনলছকিন, তাই খুলশ হকযই োল়িটা আমাকের েযেহার েরকত লেকযলছকিন। 
  
এলমলি োটযন োলনকযলছকিন, তার পকনকরা েছকরর পািযারকমইে ডলাকরন্স েম্প্রলত লেকয 
েকরকছ। ওকের হাই স্ট্রীকট এেখানা েমৎোর োল়ি আকছ। ডেখাকন একেোকর ওপকরর 
তিাকতই লতলন থােকেন। 
  
ওখাকন আমাকের নতুন পলরোলরোর েন্ধান েরকত হযলন। এলমলি োটযকনর পলরোলরো 
পারলিে আমাকের োকছই োে েরকত রালে হকয ডেি। 
  
তাকে োহার্য েরোর েনয এেটা ডমকযও রইি-লেলিে নাম তার। ডরাে েোকি একে 
ডে পারলিেকে োহার্য েরকে। 
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পারলিে ডেমন এেটু রুক্ষ প্রেৃলতর তকে তার রান্নার হাত প্রশিংেনীয। আমার শরীর 
ডেকর ওঠার েনয ডর্  াি খাোরোোর েরোর এলেষকযও ডে র্কথষ্ট েকেতন লছি। 
  
আমার ডোন ডর্াযানা খুেই েুন্দরী আর হালেখুলশ ডমকয। নােোন, হহ হুকলা়ি েকরই 
থােকত  ািোকে। ডপ্রম েকর ডে়িাকনা ওর এেটা োলতে। তকে পি নাকম এেটা 
প্রলত াোন ডছকিকে ও েলতযই  ািকেকেলছি। লেন্তু ডে েযাপারটা ডেলশেূর ে়িাকত 
পাকরলন। খুেই আর্াত ডপকযলছি ডর্াযানা। মকনর ডমরামলতর েনয তারও এেটু 
লনেযনতার েরোর লছি। 
  
গ্রাকমর নতুন েীেকন এেলেন এেলেন েকর আমরা অ যস্ত হকয উঠকত িােিাম। আমার 
েুন্দরী ডোকনর োকছও গ্রাকমর েীেন ডেশ উপক ােয হকয উঠলছি। 
  
ডেশ েটেোর ডপাশাে পকরই ডে ডর্ারারু্লর েকর ডে়িায। লিমণ্টকের হাই লস্ট্রকট 
ডিাকেরা ওর লেকে ডেমন হাাঁ েকর তালেকয থাকে ডেশ রলেকয রলেকয ডেই েল্প ডে 
েকর আমাকে। 
  
এেে লনকয আলম অেশয তাকে পলরকেকশর অনুেূি ডপাশাে ও ডমেআকপর েথাই 
োরোর স্মরণ েলরকয ডেই। আমার েথা শুকন ডর্াযানা খুে মো পায, ডহকে িুলটকয 
পক়ি। 
  
লিমন্টকে এে েপ্তাকহর েীেকনই আমরা লমে এলমলি োটযন েহ নতুন লেছু েনু্ধ ডপকয 
ডেিাম। এরা হকিন এখানোর এেেন উলেকির স্ত্রী লমকেে লেলমিংটন, োক্তাকরর ডোন 
লমে লগ্রলফথ,  াইোকরর স্ত্রী লমকেে ড ন েযািথ্রপ আর লপ্রযরে একের লমিঃ পাই। 
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ডমিাকমশার নতুন েেীকের ডপকয ডর্াযানা মন্তেয েরি, এই ডেশ হকিা, ডেশ এেটা 
েুখী পলরোকরর মত। োলনে ডেলর, আমার মকন হকচ্ছ োযোটা েলতযই  াি। এখাকন 
খারাপ লেছু র্কট েকি মকন হয না। 
  
আলমও েথাটা স্বীোর েরিাম। লিমণ্টকের মকতা োযোয খারাপ লেছু র্টকত পাকর 
 াো র্ায না। আমরা শালন্তকতই থােকত পারে। 
  
আমাকের ধ্ারণাটা ডর্ েত হােযের এে েপ্তাহ পকরই হাক়ি হাক়ি েুকে ডেিাম। প্রথম 
লেলঠটা ডপকযই আমাকের ডেই ডোকোেয হি। 
  
. 
  
লিমণ্টে োযোটা এেটু ডখািাকমিা। পলরেয না লেকি আমার এই োলহনী লঠে েুেকত 
পারা র্াকে না। 
  
এই অঞ্চকির ইলতহাে খুেই প্রােীন। নমযান লেেকযর েময প্রধ্ানত লেেযার েনয লিমে 
ডেশ গুরুত্বপূণয োযো লছি। এেটা লেখযাত প্রাযলর এখাকন লছি। েকযেেন ক্ষমতাশািী 
লপ্রযরও ক্রমান্বকয ক্ষমতা ড াে েকরকছন। ঈশ্বর ডেোর উকেকশ ক্ষমতাোন িমোেয ও 
েযারকনরা অকনে েলমও োন েকরন। 
  
এেে োরকণ লিমণ্টে েকযে শতাব্দী ধ্কর ডেশ গুরুত্ব ডপকয একেকছ। 
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অষ্টম ডহনরীর আমকিই েমোমলযে অকনে লেেযার মকতা লিমন্টকের লেেযারও গুরুত্ব 
খেয েরা হকযলছি। 
  
তখন ডথকেই ক্ষমতা অথয অনযানয েুকর্াে েুলেধ্া লনকয এে েুেয এখাকন প্রধ্ান শলক্তর 
ডেন্দ্র হকয ওকঠ। 
  
ক্ষমতার ডেই েুেযও ড কে পক়ি অষ্টােশ শতকের আধু্লনেতার ডছাাঁযায। েূ়িান্ত 
অেকহিার েেকি পক়ি লিমণ্টে। ডরিপথ, ে়িেপথ-অগ্রেলতর ডোন স্পশযই লিমণ্টকের 
 াকেয ডোকটলন। অতীকতর েমস্ত গুরুত্ব হালরকয এে অেকহলিত েনপে রূকপই ডথকে 
র্ায। লেস্তীণয পলতত েলম, েিা ূলম আর লেছু োষোকের ডখত খামার লনকযই ডোঁকে থাকে 
লিমণ্টে। পুরকনা আমকির এেটা েীেযা, েযাক্সন আমকির লেছু ধ্বিংোেকশষ, 
ডর্া়িকেৌক়ির মাঠ আর এেটা হাই লস্ট্রট–এেকের মকধ্যই ডেেি অতীত ডেৌরকের লেছু 
পলরেয এখাকন ধ্রা রকযকছ। 
  
হাই লস্ট্রকটর েুপাকশ েম্ভ্রান্ত লেছু োল়ির্র এখকনা রকযকছ। লেন্তু ডোোন, োের্র, 
োক্তারখানা, েলিলেটর অলফে, আর োপ্তালহে োোর আর এেকের েকে রকযকছ এেটা 
নতুন সু্কি আর পাঠশািা। 
  
আমরা ডতা এখাকন লেরোি থাোর েনয আলেলন, োক্তাকরর উপকেকশ লেছুলেকনর 
অেোশ র্াপনই হি উকেশয। 
  
তেু র্াকের েকে আিাপ পলরেয হি, ডেই পা়িাপ়িশীকের েকে এোত্ম হওযার আগ্রহ 
আমাকের লেছু েম লছি না। 
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লেলঠটা একেলছি প্রাতরাকশর েময। িেন োের্করর ডোন ছাপ লছি না। েুেকত 
পারিাম স্থানীয লেলঠ। টাইপ েকর লঠোনা ডিখা। 
  
খাম লছাঁক়ি লেলঠটা োর েকর আনিাম। আির্য েযাপার, লেছু ছাপা অক্ষর োাঁলে লেকয 
ডেকট আঠা লেকয োেকে ডোঁকট ডেওযা হকযকছ। লেষযেস্তু পক়ি হত ম্ব হকয ডেিাম। 
  
অতযন্ত েের্য  াষায ডেউ লিকখকছ, ডর্াযানা আর আলম  াই ডোন নই। 
  
–োর লেলঠ? ডে লিকখকছ? 
  
আমার মুখ াে ডেকখ অোে হকয োনকত োইি ডর্াযানা। 
  
এই ের্নয লেলঠটা পক়ি ওর নরম মকন আর্াত িােকত পাকর, র্টনার আেলস্মেতায 
ডেই েথাটা এেেম মকন প়িি না। স্বা ালেে  াকেই লেলঠখানা ওর লেকে োল়িকয 
লেিাম। 
  
–ডনািংরা–ের্নয এেটা লেলঠ। ডোন ডেনামী লেলঠ এমন হয েখকনা শুলনলন। েিি। 
ডর্াযানা। 
  
-আলমও এই প্রথম ডেখলছ। েিিাম। 
  
-আমার ডপাশাে লনকয তুই লঠেই েকিলছে ডেলর। ডর্ লিকখকছ লেলঠটা, ডে ড কে লনকযকছ 
আলম োরও োলতি হওযা ডপ্রলমো। 
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–আমরা েু  াইকোন ডেখকতও এেরেম নই, এটাও আর এেটা োরণ হকত পাকর। 
ডেোরকণই  াই ডোন  ােকত পাকরলন। 
  
েথা ডশষ েকর আলম লেলঠটা েুলীর আগুকন ছুাঁক়ি ডফকি লেিাম। 
  
–এেেম লঠে েকরলছে। ডর্াযানা েিি, লেন্তু  ােলছ, লেলঠটা ডে লিখকত পাকর? 
  
–ডে রহেয ডোধ্হয ডোন লেনই োনা র্াকে না। 
  
–ডোন উম্মাে ডোকছর ডিােই হকে। 
  
প্রাতরাশ ডশষ েকর ডর্াযানা োইকর ডেলরকয ডেি। আলম এেটা লেোকরট ধ্লরকয লেশ্রী 
েযাপারটা লনকয  ােকত েেিাম। 
  
ডর্াযানার েিমকি ডপাশাে আর ডেৌন্দর্য ডেউ এেেন লনিয  াি মকন ডমকন লনকত 
পাকরলন ডেই েনযই আমাকের আর্াত লেকত ডেকযকছ। ডেননা এর মকধ্য মো েরার লেছু 
ডনই। 
  
নানান  ােনা মাথায রু্রকছ েকি লেশ্রী লেলঠটার েথা  ুিকত ডেকযও  ুিকত পারলছিাম 
না। 
  
এেটু পকরই োিঃ ওকযন লগ্রলফথ একিন। এখাকন আোর পর প্রলত েপ্তাকহ এেোর 
আমাকে। পরীক্ষা েকর ডেখার েনয তাাঁকেই অনুকরাধ্ েকরলছিাম। 
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মানুষটাকে আমার ডেশ  ািই িাকে। এেটু োাঁেুলন লেকয েথা েকিন, এেটু িােুে 
 েী। 
  
আমাকে রুলটন মালফে পরীক্ষা ডশষ েকর লগ্রলফথ েিকিন,  ািই উন্নলত েরকছন। লেন্তু 
মুখ াে এমন লেরে ডেন? 
  
অশ্লীি ডেনামী লেলঠটার েথা োনািাম তাাঁকে। েিিাম, লেলঠটা পাওযার পর ডথকে খুে 
মুষক়ি পক়িলছ। 
  
-আপলনও এরেম লেলঠ ডপকযকছন? 
  
ডেশ উকেলেত স্বকর েিকিন লগ্রলফথ। 
  
–এখাকন এরেমই েিকছ নালে। আগ্রকহর েকে আলম োনকত োইিাম। 
  
–হযাাঁ, ডেশ লেছুলেন ধ্করই েিকছ। আপনার ডোন ড কে পক়িলন ডতা? 
  
–ডর্াযানা খুেই আধু্লনো আর খুেই মকনর ডোর। ও ডেশ মোই ডপকযকছ। 
  
–ডে রেম  াকে ডনওযাই  াি। খুেই ের্নয োে। 
  
–লেন্তু এেে োে ডে েরকত পাকর, আপনার ডোন ধ্ারণা আকছ? 
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–না, েেই েুকেযাধ্য। তকে এেে ডেনামী লেলঠর েযাপাকর েুরেম োরণ থাকে। োকরা র্লে 
লেকশষ োকরা প্রলত রাে ো লেকেষ থাকে ডে ডক্ষকে উকেশযমূিে াকে এই রৃ্ণয পথ 
ডেকছ লনকত পাকর। 
  
ডোন োের, ঈষযাপরাযণ স্ত্রীকিাে–এরাই এেে েকর থাকে। তকে একের খুাঁকে োর েরা 
খুে েলঠন োে নয। 
  
লেন্তু লেকশষ োউকে না লিকখ র্খন ইকচ্ছমকতা র্াকে তাকে ডেনামী লেলঠ ডিখা হকত 
থাকে, ডেটাই হয মারাত্মে। মানলেে লেোরগ্রস্ত, হতাশ ডিাকেরাই ডতমন ডনািংরা োে 
েকর থাকে। একের খুাঁকে পাওযা েষ্টের হয। তকে েখকনা েন্ধান পাওযা ডেকি ডেখা 
র্ায, র্াকের েথা  াো র্ায না। ডতমলন ডেউ এেেন ডে। 
  
েতেছর গ্রাকমর অনযলেকে এরেম এেটা লেশ্রী োে হকযকছ। খুেই রুলেেম্পন্না এে 
মলহিা, খুেই শান্ত  দ্র, ডেশ েকযে ওখাকন আকছন, এমন লেশ্রী লেলঠ লিকখলছকিন। 
  
গ্রাকমর উের লেকেও এরেম এেটা োে র্কটলছি। অেশয ডেটা লছি েযলক্তেত 
আকক্রাকশর োে। 
  
–এেে তাহকি অকনেলেন ডথকেই েিকছ? োনকত োইিাম আলম। 
  
–ওহ, হযাাঁ। লেকশষ েকর স্ত্রী পুরুকষর েম্পেয লনকর্। োক্তার ডহকে েিকিন, েলিলেটর 
লেলমিংটনকে অল কর্াে েরা হকযলছি তার ডিলে টাইলপস্ট লমে লেনকের েকে অবেধ্ 
েম্পেয আকছ েকি। ডেোলর লমে লেনে ডোো পুলিকের োকছ লেকযলছি। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

11 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

  
আমাকে অল কর্াে েরা হকযকছ, আলম নালে আমার মলহিা ডরােীকের েকে অবনলতে 
েযেহার েকর েকিলছ। 
  
এেমস্ত লেছুই অোস্তে আর পােিাকমা ছা়িা লেছু নয। লেন্তু এটাও লঠে মন ে়ি লেলষকয 
ডতাকি। ে়ি  য পাই আলম এেকে। 
  
–েলতযই তাই। েিিাম আলম। 
  
-র্তই েলি না ডেন ডনািংরা ডছকিমানুলষ, ডোন এে েময ডর্ ডোন এেটা লঠে েলতয 
হকয উঠকত পাকর। 
  
অলশলক্ষত েকন্দহ োলতেগ্রস্ত মানুকষর মন এেকের প্রলতলক্রযা েহকে োলটকয উঠকত 
পারকে না। এরফকি নানা ধ্রকনর লেপে র্কট র্াওযাও অেম্ভে নয। 
  
–আমার লেলঠটা ডর্ লিকখকছ, তাকে অলশলক্ষত েকিই ডতা  ােলছ। 
  
 –তাই হকে হযকতা। 
  
এরপর োিঃ ওকযন লগ্রলফথ লেোয লনকিন। 
  
. 
  
০২. 
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 েযাপারটাকে আলম তা়িাতাল়ি  ুকি র্াোরই ডেষ্টা েরকত িােিাম। ডেন না এরেম 
এেটা োকে েযাপাকরর ডোন গুরুত্ব থােকত পাকর েকি আমার মকন হি না। হযকতা 
ডোন লছটগ্রস্ত স্ত্রীকিাকের লেোরেনে োে। 
  
লেন্তু আমার ডমাহ ে হি পকরর েপ্তাকহই। 
  
ডেলেন পারলিে েম্ভীর মুকখ একে আমাকে োনাি প্রলতলেকনর োকের ডমকযলট, লেলিে 
আে োকে আেকে না। 
  
–ওর হযকতা শরীর খারাপ হকত পাকর। েিিাম আলম। 
  
–শরীর লঠে আকছ েযর, ও খুেই ড কে পক়িকছ। 
  
এরপরই মারাত্মে েথাটা ডশানাি পারলিে, আমাকে েল়িকয খুে খারাপ ইলেত েকর 
এেটা লেলঠ তাকে ডিখা হকযকছ। 
  
শুকন ডর্ন আোশ ডথকে প়িিাম। ডমকযটাকে আলম  াি েকর এখকনা পর্যন্ত িক্ষই 
েলরলন। শহকর হঠাৎ ডেখকি লেনকতই পারে না। তাছা়িা আলম এেেন িালঠকত  র 
লেকয েিা অেুস্থ মানুষ। 
  
–এেে লে আকেোকে েথা। খুেই লেরলক্তর েকে েিিাম আলম। 
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–লেলিকের মাকে আলম েকিলছ েেই েযর। এ োল়িকত আলম র্তক্ষণ আলছ, এরেম লেছু 
র্টকে না। তকে অনয ডোথাও লেছু হকয থােকি আলম েিকত পারে না। 
  
আলম োলন েযর, লেলিকের এে েনু্ধ আকছ, ডে েযারাকে োে েকর। ডেও এই রেম 
খারাপ এেটা লেলঠ ডপকযকছ। 
  
ডেমন ডোিমাি মকন হকচ্ছ আমার েযর, আলম েলি ডমকযটাকে ছাল়িকয ডেওযাই  াি। 
লেছু এেটা আকছ এর মকধ্য, আগুন ছা়িা ডধ্াাঁযা হয না। 
  
. 
  
ডেলেন েোকি ডেশ ডতেী ডরাে লছি। োতাকে ডেমন েেকন্তর আকমে মাখাকনা। রাস্তায 
এেটু হাাঁটকো েকি েুকটা িালঠ হাকত লনকয ডেলরকয প়িিাম। 
  
লেছু োেও অেশয লছি। লেলমিংটনকের অলফকে র্াে, লেছু ডশযার হস্তান্তকরর োেকে 
েই েরকত হকে। রুলটওযািা শক্ত রুলট লেকযলছি, তাকেও েথাটা েিকত হকে। তাছা়িা 
েযাকেও ডর্কত হকে এেোর। 
  
র্াকত ডেলর না হয মধ্যাহ্ন ড াকে ডর্াযানা আমাকে পাহাক়ির োছ ডথকে োল়িকত তুকি 
লনকয আেকে। তার েকে ডেরেম েথা থােি। 
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লিমন্টকের হাই স্ট্রীট এমন োযো ডর্খাকন ডেকি েেকির েকে ডেখা োক্ষাৎ হয। 
খেরাখের আোন-প্রোন হয। আলমও আশা েরিাম পলরলেত োকরা েকে ডেখা হকয 
র্াকে। 
  
শহকরর পকথ লেছুটা এলেকযলছ, এমন েময ডপছন ডথকে োইকেকির র্ন্টা োলেকয 
োমকন হালের হি ডমোন হান্টার। ও হি উলেি লেলমিংটকনর েৎ ডমকয, লমকেে 
লেলমিংটকনর প্রথম লেকযর েন্তান। 
  
এখাকন আোর পকর শুকনলছ, েযাকেন হান্টার লমকেে লেলমিংটকনর প্রলত খুেই খারাপ 
েযেহার েরকতন। লেকযর পর েুেছরও মলহিা তার েকে থােকত পাকরন লন। লেোহ 
লেকচ্ছে র্কট। অকনে পকর লতলন এখানোর এে অলেোলহত  দ্রকিােকে লেকয েকরন। 
লতলনই লরোেয লেলমিংটন। 
  
এই লেকযকত তাকের েুলট ডছকি হয। তারা োপমাকযর খুেই আেকরর। লমকেে 
লেলমিংটনকে েুন্দরী েিা েকি। তকে ডেমন ফযাোকে ডেহারা। ডমোকনর েকে তার 
ডেহারার লমি ডনই এেেম। ও ডেশ িম্বা, মাথায এেরাশ োোমী েুি, পাতিা েুশ্রী 
মুখ। েে েময হালেখুলশ। 
  
ডমোকনর েযে প্রায েুল়ি। লেন্তু ডেখকি মকন হয ডষাি েছকরর সু্ককির ডমকয। 
  
-িযাোকেযর খামাকর লেকযলছিাম হাাঁকের লেম র্লে পাওযা র্ায। োইকেি ডথকে ডনকম 
আমার পাকশ হাাঁটকত হাাঁটকত েিি ডমোন, ডেখিাম আপলন এো েকিকছন 
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এেটু ডথকম মুখ  রা হালে লনকয তালেকয ডমোন ডফর েিি, আপনার ডোন খুে েুন্দর, 
এেেম আপনার মকতা নয। 
  
- াইকোকনরা েে েময এেইরেম ডেখকত হয না। আলম েিিাম। 
  
–লঠেই েকিকছন, আলমও ব্রাযান ো েলিকনর মকতা নই। ডেমন অদু্ভত, তাই না? 
  
আলম লনিঃশকব্দ হােিাম। খালনেটা পাশাপালশ ডহাঁকট র্াোর পর ডমোন েিি, আপলন 
ডেকন ওক়িন, তাই না। 
  
-হযাাঁ। 
  
–তা েরকত লেকযই আহত হন? 
  
–হযাাঁ, ডেন ড কে পক়িলছি। 
  
 –হায  েোন। আমার ডিকন উঠকতই  য েকর। 
  
–োরালেন তুলম লে ের ডমোন? আলম োনকত োইিাম। 
  
-এখন আর লে েরে, এে েছর আকে সু্কি ডছক়িলছ। এখাকন ডতমন ডমকযও ডনই ডর্ 
তাকের েকে লমশে। এমলন ডর্ারারু্লর েকরই ডেকট র্ায লেন। েথা েিকত েিকত আমরা 
হাই লস্ট্রকট একে পক়িলছিাম। হঠাৎ ডমোন তীক্ষ্ণ স্বকর লেৎোর েকর উঠি, েেযনাশ, লমে 
লগ্রলফথ এলেকে আেকছন। 
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-ডেন, ওকে তুলম পছন্দ ের না? 
  
–এেেম না। ডেখা হকিই ওর ডেই লেলচ্ছলর োিয োইকে ডর্াে ডেোর েথা েকিন। ওই 
েযাপারটা আমার এেেম অপছন্দ। 
  
ডমোকনর েথা ডশষ হকত না হকতই োক্তাকরর ডোন লমে এলম লগ্রলফথ একে প়িকিন। 
  
মলহিার ডেহারায লেছুটা পুরুষািী  াে থােকিও ডেৌন্দর্যময। েণ্ঠস্বর লমলষ্ট ও 
ডোরাকিা। 
  
ডমোন তার েকে েু-এেটা মন রাখা েথা েকি োইকেিটা রাস্তার ধ্াকর ডরকখ 
ইন্টারনযাশনাি ডস্টাকেয ঢুকে প়িি। 
  
-অদু্ভত েুাঁক়ি ডমকয, েিকিন লমে লগ্রলফথ, ডেেি রু্কর রু্কর োটাকে। ওর মা লমকেে 
লেলমিংটন, লেছু ডশখাকনার েনয েকি েকি হার ডমকনকছন। ডমকযটা ওর োোর মকতাই 
হকযকছ। 
  
আলম মুকখ মৃেু হালে লনকয েথা ডশানার ফাাঁকে তাকে িক্ষয েরলছিাম। েে েথা োকনও 
র্ালচ্ছি না। 
  
হঠাৎ রাস্তার অনয লেকে োউকে ডেখকত ডপকয লমে লগ্রলফথ ডেলেকে ছুটকিন। আলমও 
হাাঁপ ডছক়ি োাঁেিাম। মলহিার ডোরাকিা েযলক্তত্ব ডেমন অস্বলস্ত ধ্রায। 
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আলম প্রথকম েযাকের োেটা ডমটািাম। তারপর ডেিাম উলেি লেলমিংটকনর অলফকে। 
এেেন গ্রামীণ আইনকের অলফে ডর্মন হওযা উলেত অলফেটা ডতমলন, ডেশ েুন্দর। 
র্করর োরপাকশই েলিকির োক্স োোকনা। োকক্সর োকয নানা নাকমর ডিকেন িাোকনা। 
  
লরোেয লেলমিংটকনর োইকরর ডেহারাটা আপাত রুক্ষ মকন হকিও ডেশ েোশয মানুষ। 
  
আমার আনা োেেপে ডেকখ অল্প েমকযর মকধ্যই োেটা ডেকর লেকিন। আলমও 
র্াওযার েনয উঠিাম। 
  
–আপনার েৎ ডমকয ডমোকনর েকে পকথ আে ডেখা হি। 
  
র্র ডথকে ডেকরাকত ডেকরাকত েথাটা েিিাম। 
  
লমিঃ লেলমিংটন েকযে মুহূতয আমার লেকে তালেকয রইকিন। পকর ডহকে েিকিন, ওহ, 
ডমোকনর েথা েিকছন? েকে সু্কি ডছক়ি একেকছ।  ােলছ ডোন এেটা োকে িালেকয 
ডেে। অেশয েযেও খুে ডেলশ নয। 
  
োইকরর অলফকে এেমাথা ডোে়িাকনা েুি, মােেযেী এে মলহিা দ্রুত টাইপ েকর 
েকিকছন। তাকে ডেকখ োিঃ লগ্রলফকথর েথা আমার মকন প়িি। ইলনই লনিয লমে লেনে। 
  
ওকে ডেকখ েুেকত অেুলেধ্া হয না, লমিঃ লেলমিংটকনর েকে ডোন ডোপন েম্পেয থাো 
একেোকরই অেম্ভে। 
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এরপর রুলটওযািার ডোোন হকয রাস্তার ধ্াকর একে ডর্াযানা আর তার োল়ির ডখাাঁকে 
োরপাকশ তাোিাম। ডর্াযানকে ডোথাও ডোকখ প়িি না। 
  
আেমো োমকন ডোখ প়িকতই েমকে উঠিাম। মকন হি ডোন  ােমান ডেেীমূলতয 
রাস্তার পাশ লেকয আমার লেকে এলেকয আেকছ। আমার লেলস্মত মুগ্ধ েৃলষ্ট ডর্ন আটকে 
ডেি। লনখুাঁত ে়িন। এমন েমৎোর মানানেই ডেহারা, েিার  েী, েুলঞ্চত ডোনািী 
ডেশগুচ্ছ, ডোন ডেেীমূলতয ছা়িা েম্ভে নয। 
  
আির্য মলহমালন্বত তরুণীকে ডেকখ এতটাই লেহ্বি হকয পক়িলছিাম ডর্ আমার হাকতর 
লেেলমকের রুলট রাস্তার ওপকর খকে পক়ি ডেি। ওটা ধ্রকত লেকয,  ারোময হালরকয 
িালঠ েকমত আলমও পক়ি ডেিাম। 
  
ডেই ডেেীমূলতযই এলেকয একে শক্ত েুই হাকত আমাকে ডটকন তুিি। রুলট আর িালঠও 
তুকি আমার হাকত ধ্লরকয লেি। 
  
আলম অসু্ফটস্বকর তাকে ধ্নযোে োনািাম। আমার ডর্ন শ্বােরুদ্ধ হকয লেকযলছি। 
  
-ধ্নযোকের লেছু হযলন, ও লেছু না। লনতান্তই োোমাটা েকণ্ঠর েথা আমার োকন ড কে 
একিা। 
  
আমারও ডমাহ ে হি। ডেশ স্বাস্থযেতী েটপকট এেলট ডমকয ছা়িা ডেলশ লেছু মকন হি 
না তাকে। 
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এমন লেেেৃশ েহােস্থান ডর্ েম্ভে আমার ধ্ারণা লছি না। ওই রূকপর পাশাপালশ 
লনরুোপ অলত োধ্ারণ েণ্ঠস্বর ে়ি ডেলশ ডেমানান। 
  
ডর্াযানা েখন আমাকের ডপছকন একে োাঁল়িকযলছি েুেকত পালরলন। ও োনকত োইি লেছু 
র্কটকছ লেনা। 
  
না লেছু না, ওর লেকে তালেকয েিিাম আলম, এেটা লেলচ্ছলর রেকমর ধ্াক্কা ডখিাম। ও 
ডে েিকত পালরে? 
  
এেটা েলেযত হিংলেনীর মকতা অকনেটা োাঁতার োটার  েীকত এলেকয েিা মূলতযলটর 
লেকে ওর েৃলষ্ট আেষযণ েরিাম। 
  
-ওহ, ও হি লেলমিংটনকের নােযারী ে কনযেয। ওকে ডেকখই ডতার এমন ডেোমাি অেস্থা? 
ডেখকত েুন্দর তকে ে়িই লনরুোপ। 
  
–হযাাঁ, েিিাম আলম। োইকরর ডেৌন্দর্যটা েরুণ াকে অপেলযত হকযকছ। 
  
ডর্াযানা োল়ির েরো খুকি ধ্করলছি। আলম উকঠ েেিাম। 
  
. 
  
০৩. 
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 প্রােীন  াো লেেযার এিাোয লপ্রযরে িকে োে েকরন লমিঃ পাই। ডেলেন লেকেকি 
আমরা তাাঁর ওখাকন ডেিাম ো পান েরকত। 
  
ডছাটখাট ডোিোি ডেহারার মানুষ লমিঃ পাই। লনকে ডর্মন লছমছাম ডতমলন োল়ির প্রলতলট 
লেলনে োোকনা ডোছাকনা আর ডেশ েেেকে। অকনে প্রােীন লেলনে লতলন অলত র্কের 
েকে লমউলেযকমর মকতা োলেকয ডরকখকছন। রু্লরকয রু্লরকয আমাকের েে ডেখাকিন। 
  
এেথা ডেেথার পর এেেময লমিঃ পাই েিকিন, আপনারা ডেশ েুন্দর োল়িই 
ডপকযকছন। এলমলি োটযনকের অকনেলেন ডথকেই আলম োলন। আলম র্খন এখাকন আলে, 
তখন ওকের েৃদ্ধা মা ডোঁকে লছকিন। লেশাি ডেহারা লছি তার। পাাঁেপাাঁেটা ডমকযকে লনকয 
োরুণ োপকট েিকতন। েেকেকয ে়ি ডমকযলটর েযেই লছি তখন ষাকটর োছাোলছ। 
মাকযর ডেো েরার েনয তটস্থ থােকতা েেকি। 
  
অদু্ভত লে োকনন, োল়িকত োইকরর ডিাকের আনাকোনা এেেম পছন্দ েরকতন না 
মলহিা। ডমকযকের েনু্ধকের োউকে আনার উপায লছি না। এই েকর ডমকযরা 
অলেোলহতই ডথকে ডেি। 
  
আমরা লনলেষ্ট াকে লমিঃ পাইকযর েথা শুনলছিাম। ডর্াযানা েিি, এ ডর্ একেোকর ডোন 
উপনযাকের োলহনী েকি মকন হকচ্ছ। 
  
-হযাাঁ, ডেরেমই েিকত পাকরন। ওকের োল়িকত আকছন ডতা, ওই পলরোকরর েথা 
আপনাকের োনা েরোর। প্রায োতানব্বই েছকর মারা র্ান মলহিা। ডমকযকের লেকয 
েরার েযেও পার হকয ডেলছি ততলেকন। তাকের েহযশলক্তও ডেলশ লছি না, একের পর 
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এে মারা ডেকিন। নানা অেুকখ  ুকে। ডেোলর মযাকেি েীর্যলেন শর্যাশাযী লছকিন, 
এলমলি োধ্যমকতা ডেো েকরকছন তার। েমৎোর মলহিা। তকে অথযেরী েমেযায 
পক়িকছন েকি ডোধ্হয। 
  
–শুকনলছিাম,  া়িা ডেোর ইকচ্ছ লছি না–ডর্াযানা েিি। 
  
–তেুও, উলন লনকেই আমাকে েকিকছন  াি  া়িালটযা ডপকয খুলশ হকযকছন। 
  
–োল়িটা খুেই লনলরলেলি। েিিাম আলম। 
  
–আপনার ওরেমই িােকছ? অোে হোর মত েথাই েকট। েিকিন লমিঃ পাই। 
  
–লেছু লে েিকত োইকছন লমিঃ পাই? ডর্াযানা োনকত োইি। 
  
অনয লেছু না। আমার ধ্ারণা মানুকষর লেন্তা আর ধ্ারণা োল়ির আেহাওযার মকধ্য 
উপিলি েরা র্ায। অেশয এটা লনতান্তই আমার েযলক্তেত েযাপার। 
  
আরও লেছু েথাোতযার পর আমরা শু রালে োলনকয উকঠ প়িিাম। 
  
. 
  
েুলেন পকর শলনোকরর লেকেকি আমরা লেলমিংটনকের োল়িকত লব্রেকখিার আেকর ডর্াে 
লেিাম। 
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ডেখাকন ডখকযািা়ি লহকেকে ডপকযলছিাম আমরা েুেন, লেলমিংটন েম্পলত, লমে লগ্রলফথ, 
লমিঃ পাই, লমে োটযন আর েকনযি অযাপিটন। 
  
েকনযকির েকে ডেলেনই পলরলেত হিাম। লতলন থাকেন োতমাইি েূকরর েুম্বেোর নাকম 
এে গ্রাকম।  দ্রকিাে লব্রে ডখিকত খুেই  ািোকেন। েযে ষাকটর োছাোলছ। 
ডর্াযানাকে ডেকখ লতলন এতই মুগ্ধ হন ডর্ ডখিার ফাাঁকে ফাাঁকেই ওর লেকে তালেকয 
অনযমনস্ক হকয প়িলছকিন। আমার েুেশযনা ডোন ডর্ তার মন হরণ েকরকছ, তাকত ডোন 
েকন্দহ লছি না। 
  
লেলমিংটনকের নােযারী ে কনযে ডেই এিলে হিযােকে ডেলেন োকছ ডথকে ডেখার েুকর্াে 
ডপিাম। তকে তার রূকপর েকম্মাহন আকের মত প্র ালেত েরকত পাকরলন। তার রূপ 
আর েুেলঠত ডেকহর অপেয খুেই অেহনীয ডঠেলছি। 
  
ডমকযলটর েথাই ডর্ লনরুোপ আর োোমাটা তাই নয, োাঁত প্রায েমালধ্ প্রস্তকরর মকতা 
আর হােকি মাল়ি ডেলরকয পক়ি। এেে েু যােয ছা়িা আর লে। 
  
আমরা র্খন ডখিকত েকেলছ, তার লেছু পকরই োচ্চাকের লনকয িেেযাকরকে ডে়িাকত েকি 
ডেি। লমকেে লেলমিংটনকে েকি ডেি–অযােকনেকে েকি ডেলছ, পাাঁেটায ো লেকত। 
  
আমাকের েম্মাকনই ডখিার আকযােন হকযলছি। তাই আলম আর ডর্াযানা েকেলছিাম, 
লমকেে লেলমিংটন লমিঃ পাইকযর লেপকক্ষ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

লঠে পাাঁেটাকতই োইলনিংরুকম এেটা ে়ি ডটলেকি আমাকের ো পলরকেশন েরা হকযলছি। 
আমাকের ো পাকনর ফাাঁকেই হালেখুলশ েুলট োচ্চা িাফাকত িাফাকত র্কর ঢুেি। লেলমিংটন 
েম্পলত ডেশ আনন্দ ও েকেযর েকে োচ্চাকের পলরেয লেকিন। 
  
এেটু পকরই ডমোন একে র্কর ঢুেি। ও আমাকের েকে লনরুোপ  লেকত েরমেযন 
েরি। তাকে ডেকখ লমকেে লেলমিংটন েকি উঠকিন, এই ডতা ডমোন একে ডেকছ। ডতার 
ো োচ্চারা আর লমে হিযাে লনকয লনকযকছ। 
  
-লঠে আকছ, আলম রান্নার্কর র্ালচ্ছ। 
  
ডমোন র্র ডছক়ি েকি ডেি। আেও ডোকখ প়িি, ডেলেকনর মকতাই অপলরচ্ছন্ন ডপাশাে 
ডমোকনর োকয। 
  
লঠে ডেই মুহূকতয লে োলন ডেন লমকেে লেলমিংটকনর লেকে তালেকয আমার মন লেতৃষ্ণায 
 কর উঠি। মলহিাকে আমার খুেই লনেযয আর স্বাথযপর েকি মকন হি। 
  
োল়ি ডফরার পকথ োল়িকত েকে ডর্াযানা এেেময েিি, ডমকযটার েনয আমার খুেই 
েুিঃখ হয। ে়ি অেকহলিত। 
  
-তুই িক্ষয েকরলছে তাহকি? 
  
-হযাাঁ। ওর মা ওকে পছন্দ েকর না, ডোো ডেি। ওকে ডর্ পলরোর ডথকে আিাো  াো 
হকচ্ছ, এই েযাপারটা ডমোকনর েুেকত না পারার েথা নয। খুেই েকেেনশীি ডমকয। 
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ডমকযটা ড তকর ড তকর খুেই অেুখী–োইকরর হহবে লেকয লনকেকে ডঢকে রাখার ডেষ্টা 
েরকছ। 
  
–লঠেই েকিলছে, আমারও তাই মকন হয। েিিাম আলম। 
  
পাহা়িী পকথ োল়ি ছুকট েকিকছ। ডর্াযানা লেছুক্ষণ েুপ েকর ডথকে আোর েিি, এেটা 
েযাপার আমার খুে  াি িােি ডেকখ। েীেনীশলক্ত লফকর আোর িক্ষণ ডতার মকধ্য ফুকট 
উকঠকছ। 
  
–েুেকত পারলছ না লে েিকত োইলছে। েিিাম আলম। 
  
-নালেযিংকহাকম থাোর েময এে েুন্দরী নােয ডতার ডেো েরত। তুই তার লেকে 
এেোরও তালেকয ডেলখেলন। লেন্তু আে ডেখিাম, র্তোর ে কনযে ডমকযলটর লেকে 
তালেকযলছে, ততোরই তার মুকখ পুরুষেুি  খুলশর  াে ফুকট উঠলছি। ডমকযটা ডেখকত 
 াি, েকন্দহ ডনই। তকে তার মকধ্য ডর্ৌন আকেেন েকি লেছু ডনই। খুেই অদু্ভত। 
  
–তুই লনকের েথা  াে, ডর্াযানা। েিিাম আলম। 
  
–ডেন আলম আোর লে েরিাম? 
  
েলরেলন। তকে র্া ডেখলছ, তাকত মকন হকচ্ছ, পকির েথা  ুকি লেকয ডতাকে োিঃ ওকযন 
লগ্রলফকথর লেকেই হাত ো়িাকত হকে। েকনযি  দ্রকিাকের েযেটা ডনহাই ডেলশ, নইকি 
ডর্ াকে কু্ষধ্াতয ব্লাে হাউকের মকতা ডতার লেকে তাোলচ্ছকিন 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

25 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

তাই েরলছকিন েুলে, ডহকে উঠি ডর্াযানা, এলমও তার লেকে েনু্দে তাে েরকত োইকে 
আমার ধ্ারণা। 
  
 ুকি ডেকি েিকে না ডর্াযানা, আমরা এখাকন একেলছ লনলরলেলিকত অেোশ র্াপন 
েরকত। আমাকের তা েোয রাখকত হকে। 
  
. 
  
লনরেলচ্ছন্ন শালন্ত ড াে েরার  ােয লনকয আমরা ডর্ লিমন্টকে আলেলন লেকন লেকন তা 
স্পষ্ট হকয উঠকত িােি। 
  
েপ্তাহ খাকনে পকর আমাকের ছাল়িকয ডেওযা োকের ডমকযলট, লেলিকের মা লমকেে 
ডেোর একিন আমার েকে ডেখা েরকত। 
  
তাকে আমার ডেনার েথা নয। পারলিেই তাকে লনকয এি আমার োকছ। 
  
 দ্রমলহিা ডেলশ লেনয প্রোশ েরকত লেকয তার েক্তেয এমন গুলিকয ডফিলছকিন ডর্ 
তার োকরাদ্ধার েরা অেম্ভে হকয পক়িলছি আমার পকক্ষ। 
  
ডর্াযানা লে োকে োইকর লেকযলছি। তাই আমাকেই োমাি লেকত হলচ্ছি েযাপারটা। 
  
র্াই ডহাে, ডশষ পর্যন্ত ডমাো েথাটা ডোো ডেি, লমকেে ডেোর আমার পরামশয লনকত 
একেকছন। তার ধ্ারণা, আমরা িেকনর লশলক্ষত  দ্রমানুষ, তার ডমকযর েযাপারটা লে 
েরা উলেত আলমই  াি েিকত পারে। 
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ডেই ডেনামী লেলঠ পাোর পর ডমকযকে লতলনই োেটা ছা়িার েথা েকিলছকিন তাই 
েকরলছি ডে। এখন আর এে মুশলেকি পক়িকছ লব্রলিে। 
  
খামাকর োে েকর, েেয নাকম এেলট ডছকির েকে লেলিকের  াে আকছ। ডেই ডছকিলটও 
ইলতমকধ্য এেলট লেলঠ ডপকযকছ। তাকত ডিখা হকযকছ লেলিে নালে ডোন এে ডেে 
ডিেকেটাকরর ডছকি টকমর েকে ডর্ারারু্লর েকর। 
  
লেলঠ পাোর পর েেয ডক্ষকপ আগুন হকয ডেকছ। ডে েকিকছ লেলিে অনয ডছকির েকে 
রু্কর ডে়িাকচ্ছ এটা ডে েহয েরকে না। 
  
লেলিে োরোর েেযকে ডোোোর ডেষ্টা েকরকছন, লেলঠর েথা একেোকর লমথযা। তাকত 
েেয আরও ডক্ষকপ আগুন হকযকছ। এরপরই লনরুপায হকয লমকেে ডেোর আমার োকছ 
ছুকট একেকছন। 
  
আলম খুেই েুিঃলখত হিাম র্টনাটা শুকন। লমকেে ডেোরকে পরামশয লেিাম পুলিকের 
োকছ। ডর্কত। পুলিে ছা়িা এেে ডনািংরা লেলঠ ডিখা েন্ধ েরা েম্ভে হকে না। 
  
–ও োো। পুলিকের োকছ ডর্কত পারে না েযর। ডোনলেন র্াইলন আমরা ডেউই। 
েিকিন লমকেে ডেোর। 
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পকর লতলন আোর েিকিন, খুেই খারাপ েযাপার হকচ্ছ েযর এেে। ব্ল ডোকরর লমিঃ আর 
লমকেে লেেিও এরেম লেলঠ ডপকযকছন। খুেই েুখী মানুষ লছকিন তারা। লেন্তু ওই লেলঠ 
পাোর পর  দ্রকিাে ডেমন ডর্ন হকয ডেকছন। 
  
আলম এই েুকর্াকে োনকত োইিাম, এেে  যানে ডনািংরা লেলঠ ডে লিখকছ এ লেষকয 
তার ডোন ধ্ারণা আকছ লেনা। 
  
-ধ্ারণা ডেশ  ািরেকমই আকছ েযর। েিকিন, লমকেে ডেোর, লমকেে লিকটর োে, 
আমরা েোই তাই োলন। 
  
েকন্দহ  ােন লমকেে লিকটর পলরেযও তার োছ ডথকে োনা ডেি। মলহিা এেেন 
মািীর স্ত্রী। োরখানায র্াওযার রাস্তাকতই তার োল়ি। 
  
লে োরকণ লমকেে লিটকে েকন্দহ েরা হকচ্ছ ডে েম্পকেয অেশয লেছুই োনা ডেি না 
লমকেে ডেোকরর োছ ডথকে। 
  
লতলন শুধু্ েিকিন, এেে েরার মকতাই ডিাে লতলন। 
  
র্াইকহাে, ডশষ পর্যন্ত আর এেোর পুলিকের োকছ র্াোর পরামশয লেকয লমকেে 
ডেোরকে লেোয েরিাম। লেন্তু েযাপারটা লনকয খুেই  ােনা ডেখা লেি আমার। লিট 
নাকমর স্ত্রীকিােলটর লেষকয খেরাখের লনকত হকে লস্থর েরিাম। গ্রাকমর েোই র্খন 
তাকে োযী  ােকছ, েথাটা েতটা েলঠে এেোর অনুেন্ধান েরা েরোর। 
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োিঃ লগ্রলফথ ওই লমকেে লিটকে অেশযই লেনকত পারকেন। লঠে েরিাম তার োকছই 
োনকত োইে। ডতমন মকন েরকি েযাপারটা পুলিকের ডোেকর আনকত হকে। 
  
আলম র্খন োিঃ লগ্রলফকথর োেযালরকত ঢুেিাম তখন লতলন ডশষ ডরােীলটকে ডেখকছন। 
  
োে ডশষ হকয ডেকি আলম তাকে লমকেে ডেোকরর েকে আমার েথাোতযার লেষয 
েিংকক্ষকপ োনািাম। লমকেে লিট েম্পকেয গ্রাকমর েেকির ধ্ারণার েথাও েিিাম। 
  
-েযাপারটা এত েহে নয লমিঃ োরটন। লিট নাকমর স্ত্রী ডিােলট ওেে লেলঠ োপালটর 
ডপছকন আকছ েকি আমার লেশ্বাে হয না। 
  
আমাকে হতাশ েকর েিকিন লগ্রলফথ। 
  
পকর লতলন োনাকিন, লমকেে লিট হকিন স্থানীয োইনী। আেোিোর রু্কেও ডোন 
লেকশষ ডিাে ো লেকশষ পলরোর েম্পকেয নানা োরকণই মানুকষর মকন এেটা অন্ধ 
েুেিংস্কার ডোঁকথ র্ায। ডিাকেরা এমন লেকশষ মানুষ ো পলরোরকে এল়িকয েিোরই ডেষ্টা 
েকর, তারা  াকে একের ডোন াকে অেন্তুষ্ট েরকি লনকেকের ক্ষলত হকে। 
  
লমকেে লিট এে অদু্ভত প্রেৃলতর স্ত্রীকিাে। গ্রাকম োকরার ডোন অমেি ো ক্ষলত হকি 
লতলন আে োল়িকয োলহর েকরন, েকে তার োছ ডথকে আকপি লছাঁক়িলছি লেিংো তার 
ডে়িাকির ডিে ধ্কর ডটকনলছি, ডেেনযই এমনলট র্টি। এমলন েে োরকণই েেকি 
তাকে খালনেটা লেকেকষর ডোকখ ডেকখ। 
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আর এেে লেলঠর ডপছকনও ডে আকছ, এমনটাও এই োরণ ডথকেই েেকি  ােকছ। 
তকে েযাপারটা আমার ডমাকটও  াি িােকছ না। মকন হকচ্ছ এই লেলঠর র্টনা ডথকে 
লশেলেরই ডোন ক্ষলত হকত েকিকছ। 
  
. 
  
োল়ি লফকর ডেখিাম ডমোন োরান্দায েকে আকছ। আমাকে ডেকখ েিকিা, হযাকলা, আলম 
লে আে মধ্যাহ্নক াকে আেকত পালর? 
  
–লনিযই, লনিযই, আলম েিিাম। 
  
আলম ওকে েেকত েকি ড তকর লেকয পারলিেকে লতন েকনর মকতা খাোর হতলর েরকত 
েকি এিাম। 
  
–েে লঠে আকছ ডতা? র্লে লেছু হতলর েরকত অেুলেধ্া হয, আলমও হাত িাোকত পালর। 
  
–ডোন েরোর হকে না। তুলম শান্ত হকয ডোে, আইলরশ সু্ট োনাকনা হকচ্ছ। 
  
–আপলন খুে  াি। 
  
এেটু ডথকম পরক্ষকণই আোর েিি, আপলনও লে েেকির মকতাই  াকেন আলম অদু্ভত 
রেকমর এেটা ডমকয? 
  
-ডেন তা  ােে ডেন? 
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োরণ আলম ডর্ তাই। তকে আলম ডোো নই। ওরা োকন না আমার ড তরটাও ওকেরই 
মকতা আর আলম ওকের মন ডথকে ডর্ন্না েলর। 
  
–ডর্ন্না ের? লেন্তু ডেন? 
  
 –আমার োযোয থােকি আপলনও তাই েরকতন। আপলন ডর্ন্না না েকর পারকতন না। 
ডমোকনর ড তকরর েলঞ্চত লেষণ্ণ ে া ধ্ীকর ধ্ীকর আমার োকছ প্রোলশত হকয আমার 
আগ্রহ োলেকয তুিকত িােি। 
  
লেষণ্ণ েৃলষ্ট ডমকি আলম ওর লেকে তালেকয রইিাম। 
  
–োকনন, আমাকে ডেউ োয না। আলম তা ডেশ  ািই েুেকত পালর। মা আমাকে 
ডমাকটই পছন্দ েকর না। ডেন তাও আলম োলন। আমাকে ডেকখ মার মকন পক়ি র্ায 
োোর েথা। আলম শুকনলছ োো মার প্রলত খুে লনষু্ঠর েযেহার েরকতন। মুকখ লতলন ওেে 
েিকত পাকরন না, লেন্তু আমাকে এ াকে  ুেকত হয। আলম েুেকত পালর, মা ডেেি োন 
তার োচ্চাকের আর েৎ োোকে লনকয থােকত। 
  
–তুলম ডোথাও লেকয লনকের মকতা থােকিই ডতা পার। েিিাম আলম। 
  
–তাহকি ডতা আমাকে ডরােোকরর েনয ডোন োে েরকত হয। লেন্তু লে েরে? 
  
–ডেন, শটযহযাে, টাইপ এমলন লেছু লশকখ লনকত ডতা পার। 
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 –ওেে আমার  াি িাকে না। লেন্তু— 
  
লেন্তু লে– 
  
েুলট েকি  রা ডোখ তুকি আমার লেকে তাোি ডমোন। ধ্ীকর ধ্ীকর েিি, আলম ডেন 
েকর র্াে? ওরা ডেন আমাকে োইকে না? আলম ওকের েকেই থােে আর ওকের েুিঃখ 
লেকয র্াে। 
  
এেটু পকরই ডর্াযানা লফরি। োকযর স্কাফয খুকি আমার পাকশ েেকত েেকত েিি, 
েরকম একেোকর ডেদ্ধ হকয র্ালচ্ছ। আে ডেশ েকযে মাইি হাাঁটিাম। লে েযাপার, 
ডমোকনর মুখ অমন থমথকম ডেন? 
  
আলম ডমোনকে েিিাম, তুলম ড তকর র্াও, ওপকরর োথরুকম লেকয মুখ হাত ধু্কয নাও। 
  
 ডমোন অলতোধ্য োলিোর মকতা উকঠ ড তকর েকি ডেি। 
  
-ডমোন আে আমাকের েকে মধ্যাহ্ন ড াকে আেকছ। েিিাম আলম। 
  
-তাই নালে, খুে  াি েথা। তাহকি আলমও ড তকর র্াই–হাতমুখ ধু্কয আলে। 
  
আলম এো োরান্দায েকে ডেোরী ডমোকনর েথাই  ােকত িােিাম। 
  
. 
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০৪. 
  
  াইোর ডেন েযািথ্রপ আর লমকেে েযািথুকপর েথা এতক্ষণ লেছু েিা হযলন। অথে 
তারা উ কযই লেলশষ্ট েযলক্ত। 
  
ডেন েযািথ্রপ মানুষ লহকেকে েমৎোর, োরাক্ষণ েইকযর মকধ্যই প্রায েুকে থাকেন। 
লেেযার প্রােীন ইলতহাে েম্পকেয তার অোধ্ োন। 
  
অনযলেকে লমকেে েযািথ্রপও েৃঢ় েলরকের এে অোধ্ারণ মলহিা। লতলন োধ্ারণত 
অকনযর েযাপাকর নাে েিান না। লেন্তু েে েযাপার ডেকন ডনযার অোধ্ারণ ক্ষমতা 
রকযকছ তার। গ্রাকমর েেকিই তাকে ডেমন ডর্ন  য পায। 
  
ডমোন ডর্লেন আমাকের এখাকন মধ্যাহ্নক াকে আকে তার পরলেন লমকেে েযািগ্রুকপর 
েকে হাই লস্ট্রকট আমার ডেখা হয। 
  
–ওহ লমিঃ োরকটন, আপনাকে এেটা েযাপার লেোো েরোর লছি। ডেনামী-লেলঠর লে 
এে েল্প োিু েকরকছন শুনিাম। 
  
আলম োধ্া লেকয েিিাম, আলম োিু েলরলন লেছু, আকে ডথকেই েযাপারটা লছি। 
  
-আকে ডথকেই লছি েিকছন? লেন্তু এখাকন এেে েরোর মকতা ডেউ আকছ েকি ডতা 
োলন না। 
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েথা েিকত েিকত হঠাৎ েুপ েকর ডেকিন লতলন। তারপর আোকশৰ লেকে ডোখ তুকি 
তালেকয লে ডেখকত ডেখকত েিকিন, হােযের েে লেলঠ–একেোকরই অোস্তে। 
  
আলম ইতস্তত েকর েিিাম, আপলনও লে–ইকয–মাকন–এরেম লেলঠ ডপকযলছকিন? 
  
-হযাাঁ, লতনকট লেলঠ ডপকযলছ। হােযের েে েথা ডিখা লছি–েযাকির আর সু্ককির 
লশলক্ষোকে লনকয লেন্তু আলম  াি রেমই োলন েযাকিকর ওরেম োে েরা ডোন 
োকিই েম্ভে নয। তকে ওরা র্া লিখকছ–এেে ডর্ গ্রাকম লেছু হকচ্ছ না তা নয 
  
-তার মাকন আপলন েিকছন ওরা েতয েথাগুকিা োকন? 
  
-হযাাঁ। এখাকন ডর্ েযাল োর ো িজ্জােনে লেছু র্টনা তা ডতা নয। অকনে েযাপারই 
ডোপকন র্কট েকিকছ। আপনার লেলঠকত লে লিকখলছি? 
  
–ডিখা লছি আলম আর ডর্াযানা  াই ডোন নই। 
  
–লেন্তু ও ডতা আপনার ডোন 
  
 –হযাাঁ, ডর্াযানা আমার ডোন। 
  
–তকে অনয লেছু থাো অেম্ভে নয। 
  
 লঠে এই েমকয ডোকখ প়িি এলম লগ্রলফত ইন্টারনযাশনাি ডস্টাকেয ঢুেকছন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

34 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

লমকেে েযািথ্রপও তাকে ডেখকিন, অনুেম্পােূেে মন্তেয েরকিন ডেোলর। পরক্ষকণ 
আমার লেকে লফকর েিকিন, লেন্তু এেে েযাপার ডমাকটই  াি না। একেোকর অন্ধ 
রৃ্ণা…ডেকন রাখকেন এ হকিা োরুণ রৃ্ণার েযাপার। 
  
লমকেে েযািথ্রপ ডেলেন ডর্ ইলেত ডেযার ডেষ্টা েকরলছকিন, তার প্রমাণ ডপকত এেলেনও 
ডেলর হি না আমাকের। 
  
ডেেনাোযে র্টনাটার েথা পারলিেই প্রথকম আমাকের োনাি। 
  
েোকি োকযর ডি ডটলেকি রাখকত রাখকত ও েিি,  যের এেটা র্টনা র্কটকছ। 
েতোি লেকেকি ডেোলর লমকেে লেলমিংটন মারা ডেকছন? 
  
মারা ডেকছন? লে েিছ? ডর্াযানা শলেত েকণ্ঠ োনকত োইি। 
  
–হযাাঁ। মারা ডেকছন। তকে আত্মহতযা েকরকছন। েথাটা েলতযই, লমে। 
  
–ওহ। ডর্াযানা স্তলম্ভত হকয ডেি, লমকেে লেলমিংটন আত্মহতযা েকরকছন, একতা  াোই 
র্ায না। 
  
ডেই লেলচ্ছলর লেলঠ, পারলিে েিি, লেন্তু র্তই ের্নয ডহাে এেে, এর েনয এেেন 
মানুষ ডেন আত্মহতযা েরকে? েলতয লেছু না থােকি এমন হয না লমে। 
  
ডেশ লেছুলেন আকে ওকযন লগ্রলফকথর েিা েথাটা আমার মকন পক়ি র্ালচ্ছি। লতলন 
েকিলছকিন, লশেলেরই এেে লনকয খারাপ লেছু র্টকত পাকর। ডেখলছ তাই েলতয হি। 
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–ডমোন ডমকযটার এখন লে হকে? ওর েনয ে়ি লেন্তা হকচ্ছ–এেমাে অেিম্বন লছি মা। 
ডর্াযানা েিি। 
  
অনয োচ্চাকের তাকের ে কনযেই োমকি রাখকত পারকে। লেন্তু ডমোকনর পকক্ষ মালনকয 
েিা এখন খুেই েষ্টের হকে। েিিাম আলম। 
  
 প্রাতরাকশর পকর আমরা েু  াইকোন লমকি লমিঃ লেলমিংটকনর োল়ি ডেিাম। ডেখাকন োিঃ 
লগ্রলফকথর েকেও ডেখা হি। লমিঃ লেলমিংটন একেোকর ড কে পক়িকছন ডেখিাম। লমে 
হিযাে র্থাোধ্য েকর োচ্চাগুকিাকে োমিাকচ্ছন। 
  
োনা ডেি, েতোি লেকেকির োকে লেলঠটা একেলছি। অল কর্াে লছি, তাকের লেতীয 
ডছকিলট নালে লেলমিংটকনর নয। 
  
এই লেলঠ ডপকযই একেোকর ড কে পক়িন লমকেে লেলমিংটন। লতলন এেটা োেকে লিকখ 
ডরকখ ডেকছন, এ াকে আর োিাকত পারলছ না। 
  
–এেে লেষ মাখাকনা লেলঠ–এোকর লঠে িক্ষক ে েকরকছ। েিি ডর্াযানা। 
  
লগ্রলফথ েিকিন, উলন অেশয লেছুলেন ডথকে  ুেলছকিন। আলমই লেলেৎো েরলছিাম। 
এটা অেম্ভে নয, এমন এেটা লেলঠ পাোর পর মানলেে আর্াতটা োমিাকত পাকরনলন। 
লনকেকে ডশষ েকর ডেোর পথই ডেকছ ডনন। হযকতা ড কেলছকিন, স্বামী তার েথা 
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লেশ্বাে নাও েরকত পাকরন। ডর্ ডোন মলহিার পকক্ষই এই ধ্রকনর অল কর্াে খুেই 
িজ্জার। 
  
োিঃ লগ্রলফথ লেোয লনকি আলম আর ডর্াযানা লমিঃ লেলমিংটকনর েকে েথা েিিাম। লতলন 
েেুথেু হকয এেটা ডেযাকর েকে লছকিন। এিলে হিযাে প্রায ডোর েকর এে োপ ো 
তার হাকত ধ্লরকয লেি। 
  
-েোি ডথকে লেছু মুকখ ডেনলন। এ াকে আপলন অেুস্থ হকয প়িকেন। এই োটুেু ডখকয 
লনন। 
  
–আপলন খুেই েযািু লমে হিযান্ড। আপলন র্া েরকছন তার েনয আলম েৃতে। 
  
েিকিন লমিঃ লেলমিংটন। 
  
ওেে েথা থাে। আলম আমার েতযেয েরলছ মাে। োচ্চাকের েনয  ােকেন না, আলম 
ওকের ডেকখ রাখলছ। োের োেরকের েযাপারটাও ডেখলছ। আপলন লেছু লেন্তা েরকেন 
না। লনকেকে শক্ত েকর তুিুন। 
  
এিলে হিযােকে ডেকখ ডেশ  াি িােি। খুেই োস্তেমুখী আর েযািু। 
  
ডমোনকে পাওযা ডেি ওপকরর েোর র্কর। ডোখমুখ ডেকখ ডোো ডেি, খুে ডোঁকেকছ। 
ওকে েিিাম, আমরা ডতামাকে লনকত একেলছ, আমাকের ওখাকন েকযেলেন ডথকে 
আেকে েি। 
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ডমোন খুলশই হি। ও তার েকযেটা ডপাশাে আর টুলেটালে লেলনে এেটা েুটকেকে 
গুলছকয লনি। 
  
ডর্াযানা লমিঃ লেলমিংটন ও লমে হিযােকে েথাটা োলনকযলছি। তারাও ডেউ ডোন আপলে 
েরকিন না ডমোনকে আমাকের োল়িকত লনকত োইলছ েকি। 
  
এরপর েেকির োছ ডথকে লেোয লনকয ডমোনকে লনকয আমরা োল়িকত উঠিাম। 
  
. 
  
০৫. 
  
েকরানাকরর তেকন্তর অনুষ্ঠান হকিা লতনলেন পকর। 
  
লমকেে লেলমিংটকনর মৃতুযর েময েম্পকেয োনাকনা হকিা লেকেি লতনকট ডথকে োরকটর 
মকধ্য। 
  
র্টনার লেন লতলন োল়িকত এোেী লছকিন। লমিঃ লেলমিংটন অলফকেই লছকিন, পলরোলরো 
তার োপ্তালহে ছুলটর লেন লছি েকি োইকর লেকযলছি। 
  
এিলে হিযাে োচ্চাকের লনকয ডে়িাকত ডেলরকযলছি। 
  
আর ডমোন ডর্মন েকর থাকে, োইকেি লনকয োইকর লেকযলছি। 
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লেলঠটা একেলছি ডেলেন লেকেকির োকেই। লমকেে লেলমিংটনই লনলিত লেলঠটা োক্স 
ডথকে ডের েকরলছকিন। ডেটা প়িার পরই তার মানলেে অেস্থা ড কে পক়িলছি। লতলন 
 ারোময হালরকয ডফকিন। 
  
র্াে আর ডোিতার োকের েনয োোকন োযানাইে রাখা লছি। তাই লতলন েকি লমলশকয 
পান েকর ডফকিন। তার আকে লতলন এেটা োেকে তাাঁর অলন্তম েক্তেয লিকখ ডরকখ 
র্ান-এ াকে আর েিকত পারলছ না। 
  
েকরানার  দ্রকিাে, খুেই  দ্র আর লেকেেে েযলক্ত লছকিন। লতলন োনাকিন, র্ারা এই 
ধ্রকনর ের্নয ডেনামী লেলঠ লিকখ থাকে তাকের হনলতে ডেতনা েকি লেছু থাকে না, 
তাকের েে েথাই েের্য লমথযায পূণয। 
  
হনলতে লেোকর এরা হতযার অপরাকধ্ অপরাধ্ী। েেকিরই তাকের লনন্দা েরা উলেত। 
লতলন আশা প্রোশ েকরন, পুলিশ অলেিকম্বই অপরাধ্ীকে ডগ্রপ্তার েরার ও র্থার্থ 
শালন্তর েযেস্থা েরকে। আইন অনুোকর, এই েে োমালেে অপরাধ্ীকের েরম শালস্ত 
হওযা েরোর। 
  
েলররাও েকরানাকরর েক্তেয েমথযন েকর তাকের রায োনাকিন–োমলযে  াকে মানলেে 
লেভ্রালন্তর পলরণলতকতই আত্মহতযার-র্টনা র্কটকছ। 
  
তেকন্তর পরলেন েোকি এলম লগ্রলফথ একিন আমাকের োল়িকত। আলম এোই লছিাম। 
ডর্াযানা আর ডমোন োইকর লেকযলছি। 
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-েুপ্র াত লমিঃ োটযন। এলম লগ্রলফথ েিকিন, শুনিাম, ডমোন হান্টার আপনাকের এখাকন 
একে আকছ? 
  
েিিাম, হযাাঁ, তাকে আমাকের োকছ লনকয একেলছ। 
  
-খুেই  াি োে েকরকছন। আলম েিকত একেলছিাম, ও ইকচ্ছ েরকি আমাকের োকছও 
একে থােকত পাকর। ওকে আলম োেেকমযর মকধ্য আটকে রাখকত পারে। 
  
–আপনার অকনে েযা। ও আমাকের েকে ডেশ  ািই আকছ। 
  
েথায েথায লমে এিলে তার লনকের লেষয োিয োইকের প্রেকে েকি একিন। ডমোন 
ডমকযটা েূ়িান্ত অিে হকয প়িকছ। এতলেকন ওর পকক্ষ ডোন োে লনকয থাো উলেত 
লছি। োইকের োেও ডমকযকের পকক্ষ অকনে  াি। 
  
আলম হযাাঁ হু েকর ডোন রেকম োযকেকট ডর্কত িােিাম। 
  
এেেময লমে এলম লগ্রলফথ েিকিন, লমকেে লেলমিংটন েম্পকেয  াি ধ্ারণা আমার ডোন 
োকিই লছিনা। আর আেি েতযটা লনকয আমার এেোরও েকন্দহ হযলন। 
  
–আেি েতয মাকন? আলম তীক্ষ্ণেকণ্ঠ েকি উঠিাম। 
  
–তেকন্তর েময ডর্েে েথা োনা ডেি অথযাৎ লমিঃ লেলমিংটন র্া েিকিন। 
  
–লেন্তু লতলন ডতা োরোরই েকিকছন ডেনামী লেলঠর ডোন েথাই েতয নয। 
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–তা অেশয েকিলছকিন। স্ত্রীর হকয েে  দ্রকিােকেই ওরেম েিকত হয। লমিঃ 
লেলমিংটনকে আলম অকনে লেন ধ্করই লেলন। অহোরী আর খুেই োপা মানুষ। তার পকক্ষ 
ঈষযাপরাযণ হওযা অেম্ভে নয। 
  
–তাহকি ডতা পলরষ্কারই ডোো র্াকচ্ছ লমকেে লেলমিংটন ডেন লেলঠর লেষয স্বামীকে 
োনাকত  য ডপকযলছকিন। লতলন ড কেলছকিন, ঈষযাপরাযণ মানুষ হওযায, লমিঃ লেলমিংটন 
তার ডোন েথা ডমকন ডনকে না। 
  
লমে লগ্রলফথ মকন হকিা আমার েথা শুকন েকট ডেকিন। লতলন েিকিন, তাহকি লে 
আপলন মকন েকরন, এেটা লমথযা অল কর্াকের েনয লতলন োযানাইে লেকি মকর ডেকিন? 
  
েকরানারও ডতা তাই েিকিন। েরম মানলেে আর্াকতর ফকিই 
  
-োকে েথা রাখুন। ডোন লনকেযাষ মলহিা এরেম লমথযা  রা ডেনামী লেলঠ ডপকি গ্রাকহযর 
মকধ্যই আনকতা না। আলম হকি ডতা ডহকেই উল়িকয লেতাম। 
  
এোকর আলম ডহকে েিিাম, েুেকত ডপকরলছ, আপলনও তাহকি এেখানা ডেনামী লেলঠ 
ডপকযলছকিন? 
  
এে লমলনট েুপ েকর রইকিন এলম লগ্রলফথ। পকর ইতস্তত েকর েিকিন, ইকয–হযাাঁ, 
ডপকযলছ। ডোন উম্মাকেরই োে হকে। েু-োর িাইন প়িার পকরই োকে োেকের 
েুল়িকত ডফকি লেই। 
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–আপনার পুলিেকে েযাপারটা োনাকনা উলেত লছি। 
  
আমাকের েথাোতযা খুেই এেকর্কয হকয পক়িলছি। তাই ইকচ্ছ েকরই ডমোকনর প্রেে 
তুিিাম। 
  
– ািেথা, ডমোকনর লনকের খরেপে ডমটাকনার েযাপাকর লে েযেস্থা আকছ, আপনার 
ডোন ধ্ারণা আকছ? 
  
-োইকরর োকরা োহার্য ওর না হকিও েিকে। র্তেূর োলন, ওর ঠােুমা, লমিঃ হান্টাকরর 
মা, ডমোনকে লেছু মাকোহারা লেকয ডেকছন। তাছা়িা লমিঃ লেলমিংটনও লনিয হাতখরো 
োেে লেছু েযেস্থা েকর থােকেন। তকে ও ডর্রেম ডেযা়িা, ওর েীেনটা োকে িাোকত 
পারকে েকি েকন্দহ হয। 
  
আরও েু-োর েথা েকি লমে এলম লগ্রলফথ লেোয লনকিন। মলহিার ওই পলেগ্রাহী স্ব াে 
আর ডমোন েম্পকেয হতাশার মকনা াে আমার খুেই খারাপ িােি। 
  
ডেই লেনই এেটু ডেিায লমিঃ লেলমিংটকনর েকে আমার ডেখা হকিা। 
  
আলম লনকেই উপর্ােে হকয ডমোকনর েথাটা পা়িিাম। 
  
-ও আমাকের োকছ েলেন থােুে। লনিযই আপনার অেুলেকধ্ হকে না। ডর্াযানাও 
এেেন েেী ডপকয খুলশ হকযকছ। 
  
-ডমোন, ও হযাাঁ হযাাঁ-আপনারা েলতযই খুে  াি। 
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 মকন হি, ডমোকনর েথা ডর্ন লতলন  ুকিই লেকযলছকিন, আলম েিকত মকন প়িি। 
 দ্রকিাকের প্রলত মনটা আমার লেরূপ হকয প়িি। স্ত্রীর প্রথম স্বামীর েন্তানকে লতলন ডর্ 
 াি ডোকখ ডেকখন না, তা েুেকত লেছুমাে অেুলেধ্া হি না আমার। 
  
েিিাম, ওর েম্পকেয লে েরকেন েকি  ােকছন? ডমোনকে লনকয? 
  
ইকয…ও ডতা োল়িকতই থােকে…এ োল়ি ডতা ওরও। 
  
. 
  
লেকেকি একিন লমে এলমলি োটযন। আলম তখন োোকন লছিাম। ডেখাকনই আমার েকে 
েথা েিকিন। 
  
েু-এে েথার পকরই েিকিন, ডেোরা ডমকযটা, ডমোকনর েথা েিলছ, খুেই অস্বলস্তের 
েযাপাকরর েকে েল়িকয ডেি। 
  
–েযাপারটা েম্পকেয আপনার লে ধ্ারণা? আলম আগ্রহী হকয োনকত োইিাম। েযাপারটা 
েলতয েকি মকন েকরন? 
  
–েখকনাই না। এেেম োকে। লমকেে লেলমিংটন এরেম এেটা োে–না, না, অেম্ভে। 
তকে এটাকে ঈশ্বকরর এেটা লেোরই েিকত পাকরন। 
  
–ঈশ্বকরর লেোর? আলম অোে হিাম। 
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-হযা! এই ডর্ েে ডনািংরা লেলঠ–তার ফকি মানলেে র্ন্ত্রণা,-এ েে লেছুরই ডপছকন এেটা 
উকেশয োে েকরকছ লনিয। 
  
-ডোন হীন উকেশয ডর্ তাকত ডোন েকন্দহ ডনই। েিিাম আলম। 
  
–আপলন আমার েথা লঠে ধ্রকত পাকরনলন লমিঃ োটযন, লেলঠগুকিা ডর্ লিখকছ, ডেই 
নীেমনা ডিাকের েথা আলম েিলছ না, আলম েিলছ, এরেম র্টনা হযকতা ঈশ্বকরর 
অল কপ্রত–আমাকের ডোষত্রুলটর েথা মকন েলরকয ডেোর েনয। 
  
–মানুষ ডনািংরা োে লনকের ইকচ্ছকতই েকর লমে োটযন, লেন্তু আির্য হি, তার এই 
োকের োয াে ঈশ্বকরর ওপকর োলপকয লেকতই অ যন্ত। এ াকে আমরা লনকেরাই 
শালস্তর েযেস্থা েকর রালখ–েুেকত পালর না। এেকের মকধ্য ঈশ্বরকে ডটকন আনার 
প্রকযােন েকর না। 
  
–আলমও স্বীোর েলর লমিঃ োটযন। 
  
 তারপর েিার স্বর খাকটা েকর একন েিকিন, েোই েিকছ, এেে োে েরকছ লমকেে 
লিট। তকে আলম এেে লেশ্বাে েলর না। আকে এখাকন এেে লেছু লছি না। েুন্দর েুখী 
এেটা গ্রামীণ েমাে লছি। এখন এেে ডেকখ খুেই খারাপ িােকছ। 
  
–আপলন–এধ্রকনর লেছু পানলন? 
  
ওহ না! রকক্ষ েরুন। 
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মুখকোখ িাি হকয উঠি তার। আলম দ্রুত ক্ষমা োইিাম। 
  
এরপর োইকর ডথকেই লতলন লেোয লনকিন। তাকে ডেশ লেলন্ততই মকন হি আমার। 
  
োল়ির ড তকর ঢুেিাম। ড্রইিংরুকম েুলীর পাকশ োাঁল়িকয আকছ ডর্াযানা। ডোকখ প়িি 
তার হাকত এেখানা ডখািা লেলঠ। 
  
-ডেলর, একেলছে, রু্কর োাঁল়িকয েিি ডর্াযানা, এই লেলঠটা োকক্স ডপিাম, ডেউ হাকত 
েকর ডফকি লেকযকছ। 
  
-লে আকছ, ওকত? লতক্ত স্বকর েিিাম আলম। 
  
–ডেই এেই ডনািংরা েথা। 
  
েথা ডশষ েকর লেলঠখানা আগুকন ছুাঁক়ি লেি ও। আলম েলেকত োাঁেুলন লেকয নুকয পক়ি 
ডেটা ডটকন লনকয এিাম–আগুকন ধ্কর উঠোর আকেই। 
  
–ডোোর মকতা োে েরলছে ডেন? এটা আমাকের েরোর হকে। পুলিেকে লেকত হকে। 
  
স্থানীয থানার েুপালরকন্টকন্ডন্ট নযাে পরলেন েোকি আমার েকে ডেখা েরকত একিন। 
খুেই ডর্ােয অলফোর। োমলরে অলফোকরর মকতা েীর্য েলিষ্ঠ ডেহারা। লেন্তাশীি ডোখ। 
প্রথম েৃলষ্টকতই তাকে আমার  াি িােি। 
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প্রাথলমে ডেৌেনযমূিে েথাোতযার পর লতলন েিকিন, ডেই ডেনামী লেলঠর েযাপাকর 
একেলছিাম। শুকনলছ, এরেম এেটা লেলঠ আপলনও ডপকযকছন। 
  
-হযাাঁ। এখাকন আোর লেছু লেন পকরই। 
  
 –লে ডিখা লছি ওকত? 
  
আলম েিংকক্ষকপ ডেই লেলঠর লেষযেস্তুর েথা খুকি েিিাম। হধ্র্য ধ্কর েেেথা শুনকিন 
নযাে। 
  
–লেলঠটা লে আপলন 
  
–েুিঃলখত লমিঃ নযাে, লেলঠটা েকে েকেই নষ্ট েকর ডফলি। আেকি এত গুরুত্বপূণয মকন 
হযলন তখন, ড কেলছ, ডোন ঈষযাপরাযণ ডিাে আমাকের এখাকন আো ডমকন লনকত না 
ডপকর লিকখকছ। 
  
-ওরেম লেলঠ আমাকের হাকত ডপৌঁছন েরোর। েিকিন নযাে। 
  
–তকে আমার ডোন েতোিই এেটা লেলঠ ডপকযকছ। ও পুল়িকয ডফিকত ডেকযলছি। আলম 
লেইলন। 
  
-ধ্নযোে, লমিঃ োটযন। খুেই েুলদ্ধর োে হকযকছ এটা। 
  
আলম ড্রযার খুকি লেলঠটা োর েকর নযাকের হাকত লেিাম। 
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লেলঠটা প়িকিন নযাে। মাথা োাঁোকিন। তার েপাকি লেরলক্তর ছাপ প়িি। লেলঠটা  াাঁে 
েকর পকেকট োিান েরকিন। 
  
–এটা লে আকের লেলঠর মকতাই আপনার মকন হকচ্ছ–মাকন খাকমর েকে আেি লেলঠর 
তফাৎ। 
  
-হযাাঁ, এে রেমই ডতা মকন হকচ্ছ আমার। েিিাম আলম, খাকমর ওপকর নাম টাইপ েরা 
আর ছাপা অক্ষর ডেকট আঠা লেকয োেকে ডোঁকট লেলঠটা ডিখা হকযকছ–এেই রেকম। 
  
–আমরা েকযেেনকে লনকয এেটা আকিােনা েরকত োই। ডোন অেুলেধ্া না হকি, 
আপনাকে আমার েকে থানায আেকত অনুকরাধ্ েরে। একত আমাকের হযরালন লেছুটা 
েমকে মকন হয। 
  
–লনিযই আেে, েিিাম আলম, আমার অেুলেধ্ার লেছু ডনই। 
  
এরপর পুলিকের োল়িকতই আমরা থানায রওনা হিাম। 
  
আলম েিিাম, এই ডেনামী লেলঠ-রহকেযর ডো়িায ডপৌঁছকত পারকেন েকি আপলন মকন 
েরকছন? 
  
লনিযই পারে, েিকিন নযাে, লেছু েময লনকয ধ্ারাোলহে াকে োে েকর ডর্কত হকে। 
আেকি েরোর আমাকের োকের ডক্ষকে েেী ডছাট েকর আনা। 
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তার মাকন, লেছু োে ডেোর েথা  ােকছন? 
  
-হযাাঁ। তারপর পদ্ধলত মালফে এেকনা। ডর্মন োেোকক্সর ওপর নের রাখা, হাকতর 
ছাকপর পরীক্ষা, টাইপরাইটাকরর ডখাাঁে ডনওযা–এইেে। 
  
থানায ডপৌঁকছ ডেখিাম লমিঃ লেলমিংটন আর োিঃ লগ্রলফথ আকেই উপলস্থত হকযকছন। 
ডেখাকন আমার েকে পলরেয েলরকয ডেওযা হি োধ্ারণ ডপাশাে পরা ইন্সকপটর 
ডগ্র েকে। 
  
শুনিাম ইলন িেন ডথকে একেকছন আমাকের এেযাপাকর োহার্য েরকত। ডেনামী লেলঠর 
েযাপাকর ইলন এেেন লেকশষে। 
  
ব্লাে হাউকের মকতা েিার স্বর ডগ্র কের। লতলন েিকিন, এইেে লেলঠর  াষা, েক্তেয, 
প্রায এেই ধ্ারা ডমকন েিকত ডেখা র্ায। 
  
নযাে েিকিন, েছর েুকযে আকে এেই ধ্রকনর এেটা ডেে আমাকের হাকত একেলছি। 
ইনেকপটর ডগ্র ে তখন আমাকের োহার্য েকরলছকিন। 
  
লেছু ডেনামী লেলঠ ডগ্র কের োমকন ডটলেকি লেলছকয রাখা লছি। লতলন ডেগুকিা পরীক্ষা 
েরলছকিন েকি মকন হকিা। 
  
নযাে েিকত িােকিন, লেলঠগুকিা হাকত পাওযার েযাপারটাই েমেযা হকয োাঁল়িকযকছ। 
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োধ্ারণত এেে পুল়িকয ডফিা হয। অকনকে আোর স্বীোর েরকতই োয না ডর্ ডোন 
লেলঠ তারা ডপকযকছ। আেকি পুলিকের েযাপাকর েল়িকয প়িার  য। এখানোর ডিাে 
ডেখলছ খুেই লপলছকয আকছ। 
  
-তেু, োে শুরু েরার মকতা লেছু লেলঠ আমাকের হাকত একেকছ ডগ্র ে েিকিন। 
  
আমার লেলঠখানা পকেট ডথকে োর েকর নযাে ডগ্র েকে লেকিন। লতলন ডেটা ডেকখ, অনয 
লেলঠগুকিার পাকশ ডরকখ লেকিন। 
  
–খুেই েমৎোর। তালরফ েরার মকতা েকর লতলন েিকিন,  দ্রমকহােকযরা, এই েুকর্াকে 
আপনাকের অনুকরাধ্ েরলছ, এধ্রকনর লেলঠ ডপকি েকে েকে আমাকের নেকর আনকেন। 
ডেউ ডপকযকছ র্লে ডশাকনন, তাহকি আমাকের েকে ডর্াোকর্াে েরকত তাকের পরামশয 
ডেকেন। 
  
আলম ডর্ লেলঠগুকিা হাকত ডপকযলছ, তার মকধ্য এেখানা রকযকছ–লমিঃ লেলমিংটন েুমাে 
আকে ডপকযলছকিন, এেখানা পান োিঃ লগ্রলফথ, এেখানা লমে লেনে, এেটা ডপকযকছন 
মািংেওযািার স্ত্রী লমকেে মাে, এেটা পান লমকেে লেলমিংটন। ডশষ লেলঠ ডর্টা এই মাে 
হাকত একিা ডেটা ডপকযকছন লমে োটযন। ওহহ, আর এেটা রকযকছ, েযাকের মযাকনোর 
ডপকযলছকিন। 
  
ডগ্র ে লেলঠগুকিা না়িাো়িা েরকত েরকত েিকত িােকিন লেল ন্ন ধ্রকনর লেলঠ হকিও 
এেটার েকে অনযটার তফাৎ ধ্রা েষ্টের। আকেও আলম এধ্রকনর েহু লেলঠ ডেকখলছ। 
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লেন্তু এেকের মকধ্য ডোন নতুনকত্বর েন্ধান পালচ্ছ না। েেই ডেমন এেই ধ্ারায 
েকিকছ। 
  
–এই েে লেলঠর ডিখে েম্পকেয ডোন ধ্ারণা েরকত ডপকরকছন আপনারা? লেলমিংটন 
েিকিন। 
  
ডগ্র ে োমানয ডেকশ েিা পলরষ্কার েকর লনকিন। পকর েিকত িােকিন, েকযেটা লেষয 
আলম আপনাকের োকছ পলরষ্কার েকর লেকত োই। 
  
ডর্মন ধ্রুন, এেে লেলঠ ডিখা হকযকছ ডোন ছাপাকনা েইকযর অক্ষর ডেকট আঠা লেকয 
োেকে ডোঁকট। 
  
ডেশ পুরকনা আমকির েই ডথকেই অক্ষরগুকিা ডনওযা হকযকছ, ১৮৩০ োকির ছাপা েই 
হকিও আির্য হে না। 
  
হাকতর ডিখা আ়িাি েরার উকেকশযই ডর্ এটা েরা হকযকছ, েহকেই ডোো র্ায। তকে 
আেোিোর রু্কে লেকশষেকের পরীক্ষায েেই ধ্রা পক়ি র্ায। 
  
খাকমর ওপকরও লেকশষ ডোন ডিাকের হাকতর ছাপ পাওযা র্াযলন। ডর্েে ছাপ পাওযা 
ডেকছ তা হি, প্রাপে, আর োের্করর েমযী ও োল়ির অনযকিাে েু-এেেকনর। ডোো 
র্ায ডিখে েতেযতামূিে েযেস্থা লনকত  ুি েকরলন–েস্তানা েযেহার েকরলছি। 
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খাকমর ওপকর লঠোনা ডিখা হকযকছ উইেের-৭ টাইপরাইটার ডমলেকন। ডেই ডমলেকনর 
লট আর এ ডছাট অক্ষর েুকটা ক্ষকয র্াওযা। 
  
ডেলশর াে লেলঠই হাকত েকর লেলঠর োকক্স ডফিা হকযকছ। লেছু স্থানীয োকে ডফিা 
হকযকছ। আমার লেশ্বাে, এেে লেলঠর ডিখে এেেন স্ত্রীকিাে–মধ্যেযস্কা, েম্ভেত 
অলেোলহতা। 
  
-লিমন্টকের মকতা োযোয টাইপরাইটার ডমলশনটা খুাঁকে ডের েরা খুে েলঠন হকে না 
েকি মকন হয। েিিাম আলম। 
  
ডগ্র ে েুিঃলখত াকে মাথা ডনক়ি েুপালরকন্টকন্ট নযাকের লেকে তাোিকন। 
  
–টাইপরাইটাকরর েযাপারটা খুেই েহে, েিকিন নযাে, এটা লমিঃ লেলমিংটকনর অলফকের 
এেটা পুরকনা ডমলেন। লতলন এটা উইকমনে ইন্সলটউকট োন েকরলছকিন। ডর্ ডেউই 
ডেটা েযেহার েরকত পাকর। 
  
ডগ্র ে েিকিন, খাকমর ওপকরর নাম লঠোনা ডথকে এটা আন্দাে েরা র্াকচ্ছ, এে 
আেুকি টাইপ েরা হকযকছ। 
  
–তাহকি লে অনল ে ডেউ টাইপ েকরকছ? েিিাম আলম। 
  
–তা হযকতা নয, ডগ্র ে েিকিন, েরিং আলম েিে এমন ডেউ টাইপ েকরকছ, ডর্ 
োনাকত োয না টাইপ েরকত োকন। এ িাইকনর অলন্ধেলন্ধ তার োনা আকছ। 
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আর এেটা েথা, লেলঠগুকিা লিকখকছ এেেন লশলক্ষতা স্ত্রীকিাে। লনলিত াকেই ডোন 
গ্রাময স্ত্রীকিাে নয। এখাকন র্ারা আকছ, তারা ডনহাতই অলশলক্ষত–োনান েরার লেেযাটাও 
অকনকের ডনই। 
  
েথাটা এেটু অনযরেম ডশানাি আমার োকন। আলম তাই নানা েথা েল্পনা েরকত 
িােিাম। 
  
 লেলমিংটন েিকিন, তাহকি ডতা অনুেন্ধাকনর েলে অকনেটাই খাকটা হকয ডেি। ডর্রেম 
স্ত্রীকিাকের েথা েিকিন, েেনখাকনে মানুষই এখাকন পাওযা ডর্কত পাকর। 
  
–েথাটা লঠেই েকিকছন। েিকিন ডগ্র ে। 
  
–েথাটা আলম লেশ্বাে েরকত পারলছ না, লেলমিংটন েিকিন, আমার স্ত্রী ডর্ ধ্রকনর লেলঠ 
ডপকযলছকিন, তা লছি েমূ্পণয উকেশযপ্রকণালেত ও লমথযা। েমূ্পণয লমথযা। র্া তার োকছ 
অতযন্ত মানলেে আর্াকতর োরণ হকয উকঠলছি। 
  
আপলন হযকতা লঠেই েকিকছন েযর। এইেে লেলঠকত ডেখা র্াকচ্ছ ডেেি অন্ধ অল কর্াে–
অন্তরে লেছু োনার প্রলতফিন পাওযা ডেকি ব্লযােকমকির ডেষ্টা েিা ডর্ত। র্া পাওযা 
র্াকচ্ছ তা হকিা অেেলমত োম আর ঈষযার প্রোশ। এ ডথকেই এেে লেলঠর ডিখে 
েম্পকেয আমরা লেছুটা আাঁে েরকত পারলছ। 
  
লেলমিংটন অকনেটা উকেলেত  াকে উকঠ োাঁ়িাকিন, েিকিন, আমার স্ত্রীকে খুন েরা 
হকযকছ, তাকে প্রায ডছারা মারা হকযকছ। লেলঠ লিকখ ডর্ শযতান এই ের্নয োে েকরকছ, 
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আপনারা তাকে ধ্রকত পারকেন আলম তাই আশা েরলছ। ডে হযকতা েযাপারটা 
উপক ােই েরকছ-ওহ। 
  
েথা ডশষ েকর র্র ডছক়ি েকি ডেকিন লেলমিংটন। 
  
–ডে লে  ােকত পাকর লগ্রলফথ? 
  
লেলমিংটকনর েকি র্াওযা ডশষ েথাটাই আলম োনকত োইিাম োক্তাকরর োকছ। ডেন না, 
মনস্তত্ব েযাপারটা ওরই আওতায পক়ি। 
  
অনুতপ্ত হওযা অেম্ভে নয। লনকের ক্ষমতা ডেকখ আনন্দও হকত পাকর। লেেৃত মকনর 
উম্মােনা লেছুটা শান্ত হকত পাকর। েিকিন লগ্রলফথ। 
  
লেন্তু, আমার মকন হয লমকেে লেলমিংটকনর মৃতুয তাকে  ীতই েকর থােকে, ডে আোর 
ডেষ্টা েরকে েকি মকন হয না। 
  
–মানুষ েকির েনয োরোর েুকযার োকছ র্ায, েিকিন, নযাে, আমাকের োকছ ডেটা 
অতযন্ত োকের হকে। মকন রাখকেন ডে আোর ডেষ্টা েরকে। েিকিন নযাে। 
  
তা র্লে হয, তাকে পােিই েিে। েিিাম আলম। 
  
–এোে ডে না েকর পাকর না, ডগ্র ে েিকিন, এেধ্রকনর পাপকোধ্ তাকে লেকয এ 
োে েরাকে। 
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–আমাকের আকিােনার ডশকষ এেটা অনুকরাধ্ আপনাকের েরলছ। েযা েকর ডোখ-োন 
ডখািা রাখকেন। ডেনামী ডোন লেলঠ ডেউ ডপকি তা পুলিেকে োনাোর েথা েুলেকয 
েিকেন। 
  
এরপর লগ্রলফকথর েকে আলম োইকর ডেলরকয এিাম। রাস্তায েিকত েিকত েিিাম, 
লনলরলেলি শান্ত েুন্দর োযো ড কে স্বাস্থয উদ্ধার েরকত এিাম এখাকন, এখন ডেখলছ 
 ুিই েকরলছিাম লেনকত। এমন লেষাক্ত োযো–আপনার লে মকন হয লগ্রলফথ, ওরা লে 
লেছু েুেকত ো োনকত ডপকরকছ? 
  
-পুলিকের োকের পদ্ধলত র্া তাকত লেছু লনলিত  াকে েিা েম্ভে নয। মকন হয ওরা 
েরি াকে েে েিকছ, আেকি ওরা ডোন েথাই োনায না। 
  
–এখাকন এমন মানলেে লেোরগ্রস্ত পােি ডেউ থােকি আপনারই ডতা োনা উলেত। 
আলম েিিাম। 
  
মুকখ ডোন েথা েিকিন না লগ্রলফথ। ডেেি হতাশ  াকে মাথা োাঁোকিন। 
  
আমরা হাইলস্ট্রট ধ্কর হাাঁটলছিাম। েিিাম, ডর্াযানকে লনকয এখান ডথকে েকর প়িকত 
পারকিই হযকতা  াি হত। লেন্তু আলম র্াে না। ডশষ ডেকখ ডর্কত োই। 
  
োমকনই আমার োল়ির একেকন্টর অলফে। লেতীয েফায টাোটা েমা ডেোর েনয 
এেোর র্াওযা েরোর। লগ্রলফথকে েথাটা োলনকয অলফকের পালা ডঠকি ড তকর 
ঢুেিাম। 
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এেেন স্ত্রীকিাে টাইপ েরলছকিন। লতলন উকঠ আমার লেকে এলেকয একিন। মলহিার 
মাথার ডোাঁে়িাকনা েুকির লেকে তালেকয মকন হকিা আকে ডোথায ডর্ন ডেকখলছ। এেটু 
লেন্তা েরকতই মকন পক়ি ডেি আেমো। লমিঃ লেলমিংটকনর মলহিা ডেরানী লছকিন, লমকেে 
লেনে। েথাটা তাকে েিিামও। 
  
–আপনাকে মকন হয েিকব্রথ আর লেলমিংটকনর অলফকে ডেকখলছিাম। 
  
-হযাাঁ। আকে ওখাকন লছিাম, েিকিন মলহিা, টাো লেছু েম হকিও এখাকন েকি আোই 
 াি মকন হি। টাোই ডতা েে নয। 
  
–লনিঃেকন্দকহ। েিিাম আলম। 
  
–লমিঃ লেলমিংটন আর আমাকে েল়িকয ডিখা লেশ্রী এেটা লেলঠ আলম পাই। েী ের্নয 
 াষায ডিখা! আলম অেশয ডেটা পুলিকের হাকত লেকয একেলছ। লনরূপায হকযই োেটা 
আমাকে েরকত হকযকছ। 
  
–আপলন লঠে োেই েকরকছন। েিিাম। 
  
–োলন ডিাকে এটা লনকয আকিােনা েরকছ। লেন্তু এটা েলতয েকিই োনকেন লমিঃ োটযন, 
লেলমিংটন আর আমার মকধ্য খারাপ লেছু লছি না। 
  
অপ্রীলতের হকিও েথাটা আমাকে এ াকে েিকত হকচ্ছ। অোে হকয  ালে মানুকষর মন 
েত েের্যতায  রা। 
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লমকেে লেনকের েথার েুকর অস্বলস্তর  াে থােকিও আমার ডেন ডর্ন মকন হি, লতলন 
েযাপারটা ডেশ উপক ােই েরকছন। তার এই অস্বলস্তর  ােটা উকেশযপ্রকণালেতই ডর্ন 
মকন হি। 
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ভমকসস ডেন কযালথ্রর্ 
০৬. 
  
োল়ি লফকর আেকতই ডর্াযানা েিি, লমকেে ডেন েযািথ্রপ এতক্ষণ েেেে েকর 
ডেকিন। মলহিাকে আমার পােি েকিই মকন হয, োলনে? 
  
–ডেন, লে েকি ডেকিন লতলন? আলম োনকত োইিাম। 
  
–েিকত োইকিন, লমকেে লেলমিংটন স্বাথযপর আর েোকট ধ্রকনর মলহিা লছকিন। লেন্তু 
হঠাৎ  য পাওযার মকতা ডমাকটই লছকিন না। তার ধ্ারণা এখাকন এমন ডেউ এেেন 
রকযকছ, ডর্  যের রেকমর অেুখী। ডেই এেে লেলঠর মাধ্যকম মকনর লেষ ছল়িকয 
েকিকছ। আর ডেই লেকষই র্াকযি হকযকছন লমকেে লেলমিংটন। 
  
ডর্াযানা আমাকের লেকেে েরি, ডতার লে মকন হয ডেলর, েলতযই ডোন অেুখী 
ঈষযাোতর ডিাে এেে লেলঠ লিখকছ? 
  
–আলম ওেে লনকয মাথা র্ামাকত োই না ডর্া। আমার শুধু্ েুিঃখ হয, র্ারা ওই শযতাকনর 
লশোর হকচ্ছ। 
  
. 
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পরলেন েোকি প্রাতরাশ ডশষ েরার পর পরই একিন এলম লগ্রলফথ। ডমোন ড্রইিংরুকম 
েকি লেকযলছি। 
  
ডরেক্রশ ডথকে ডমইন ডরাকে এেটা স্টি হতলর হকযকছ। ডেই খের োলনকয এলম লগ্রলফথ 
েিকিন, লেছু তলরতরোরী তুকি রাখকত, ওকযন লগ্রলফথ ডফরার পকথ লনকয র্াকেন। 
  
ডর্াযানা েিি, েেলের েযাপারটা আলম একেোকরই লেছু েুলে না। লঠে আকছ, র্া পালর 
লেছু তুকি রাখে। 
  
এলম েকি র্াোর েকে েকেই ডটলিকফান ডেকে উঠি। এলেকয লেকয লরলে ার তুকি 
লনিাম। 
  
-হযাকলা, েিুন। 
  
ওপাশ ডথকে ডমকযিীেণ্ঠ ড কে এি–এটা লে লিটি ফােয? 
  
–হযাাঁ, েিুন, োকে োই? 
  
–ওহ, লমে পারলিকের েকে এেটু েথা েিকত োই। 
  
–লনিযই। লে নাম েিে? আলম েিিাম। 
  
েযা েকর েিুন, অযােকনে ওকেি েথা েিকত োয। 
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–ডেশ, ধ্রুন, ডেকে লেলচ্ছ। 
  
 লরলে ার ডরকখ লোঁল়ির োকছ লেকয পারলিেকে ডেকে ডটলিকফাকনর েথা েিিাম। 
  
–অযােকনে ওকেি এেময আোর লে োয? েিকত েিকত পারলিে একে লরলে ার তুকি 
লনি। আলম োইলনিংরুকম েকি এিাম। ডমোন ডটলেকি েকে মািংে খালচ্ছি। 
  
আলম এেটা ডেযাকর েকে পাইকপ তামাে  রকত শুরু েরিাম। এেটু পকরই ডর্াযানা 
ঢুেি র্কর। 
  
–লে ের্নয েে ডেকেকি রীলতনীলত। ডেখাকন মানুকষর োম এত েম লছি  াো র্ায 
না।– 
  
-ডেন লে হি? োনকত োইিাম আলম। 
  
-আকে নালে এোল়িকত লে োরেকের ডটলিকফাকন েথা েিা ো ছুলটর লেকন ডোন েনু্ধকে 
ো ডখকত েিার লনযম লছি না। লেন্তা ের এেোর–ওরা লে মানুষ নয? 
  
েযাপারটা খুকি না েিকি েুলে লে েকর? লেরলক্তর েকে েিিাম? 
  
–পারলিে ক্ষমা োইলছি, অযােকনে েকি ডে এেেন তাকে ডটলিকফান েকরকছ েকি। 
আকে এেে নালে এ োল়িকত েিত না। অযােকনে ডমকযলট আকে এ োল়িকতই নালে 
োে েরত। েযে ডষাি-েকতকরা হকে–একেোকরই োচ্চা। লনকের আত্মীযস্বেন ডেউ 
ডনই েকি েরোর হকি পারলিকের োকছই আেত। আে লেকেকি ডে আেকত ডেকযকছ, 
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ডেেথাই ডটলিকফাকন োলনকযলছি। তাকে আোর েথা েিকে লেনা, ডেেথা োনকত 
োইলছি পারলিে। 
  
–তা তুই লে েকিলছে? 
  
–আলম েিিাম, ডে োউকে ো ডখকত আেকত েিকে একত আমাকের আপলে েরার লে 
আকছ। মানুষ মানুকষর েকে লে অমানলেে েযেহার েরকতা, লেন্তা েকর ডেখ এেোর 
ডেলর। 
  
–ওেে লনকয ড কে িা  ডনই। েিিাম আলম। 
  
ডমোকনর খাওযা ডশষ হকয লেকযলছি। ডে এলেকয একে েিি, আলম আেই োল়ি েকি 
র্াে  ােলছ। 
  
-ডেলে, ডেন? আলম হতাশ স্বকর েকি উঠিাম। 
  
-আপনাকের এখাকন আলম খুে  াি থােিাম। আপনারা েলতযই খুে  াি। লেন্তু আমাকে 
এখন লফকর ডর্কত হকে। ওটাই ডর্ আমার োল়ি। 
  
–তা েকি আেই েকি র্াকে? েিি ডর্াযানা। 
  
ডমোনকে আমরা েুেকনই অকনে ডোোিাম তার মত েেি েরার েনয। লেন্তু ও 
একেোকর ডোাঁ ধ্কর রইি। 
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অেতযা ডোযানা লেছুক্ষকণর মকধ্যই ওকে োল়ি েকর লনকয রওনা হকয ডেি। 
  
ডর্াযানা র্খন লফকর একিা আলম তখন োোকন র্াকে োাঁল়িকয লছিাম। আমার োকছ একে 
প্রশ্ন েরি, েূর্যর্ল়ি হকয োাঁল়িকয আলছে ডেন? 
  
. 
  
মধ্যাহ্নক াকের লেছু আকেই ওকযন লগ্রলফথ তাাঁর োল়ি লনকয একিন। মািী লেছু েেলে 
তুকি ডরকখলছি। োল়িকত তুকি লেি। 
  
আলম ওকযন লগ্রলফথকে ড তকর লনকয একে লেছু পানীয লেকয অ যথযনা েরিাম। 
মধ্যাহ্নক াকের েনয অনুকরাধ্ েরিাম, লেন্তু রালে হকিন না। 
  
ডর্াযানা ডহকে েিি, মন েেকি ডফিুন েিঃ লগ্রলফথ। আমাকের েকে মধ্যাহ্নক াকে ডথকে 
র্ান। 
  
–লেন্তু এলম ডর্ অকপক্ষা েকর থােকে। েথা েিকত লেকয ডেমন িাি হকয উঠকিন 
ওকযন। 
  
-আলম তাকে ডফান েকর োলনকয লেলচ্ছ। েকি ডর্াযানা ডফান েরকত উকঠ ডেি। 
  
 ওকযন লগ্রলফথ এরপর মধ্যাহ্নক াকে ডথকে ডেকিন। ডেশ েলমকযই আড্ডা লেিাম 
আমরা। োলহতয, নাটে, রােনীলত ডোন লেছুই আকিােনা েরকত োলে রাখিাম না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

61 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

লেন্তু লিমণ্টকের ডেনামী লেলঠ ো লমকেে লেলমিংটকনর আত্মহতযার লেষয লনকয এেোরও 
েথা েিিাম না ডেউ। 
  
আমার মকন হকিা আমাকের েে লেকশষ েকর ডর্াযানার, ডেশ উপক াে েরকিন ওকযন। 
উৎফুল মকনই োল়ি লফকর ডেকিন। 
  
. 
  
ওইলেন লেকেকিই এলমলি োটযকনর োল়িকত আমাকের ো পাকনর লনমন্ত্রণ লছি। আমরা 
পাকয ডহাঁকট ডেকিও এেটু আকেই ডপৌঁকছ ডেিাম। 
  
এলমলি োটযকনর লেশ্বস্ত পলরোলরো ডলাকরন্স েরো খুকি আমাকের ড তকর লনকয লেকয 
েোি। 
  
লমে োটযন োইকর লেকযলছকিন। েকযে লমলনট পকরই লতলন েরো খুকি র্কর ঢুেকিন। 
  
–েোকির ডেেগুকিা  াি লছি না, তাই েকযেটা টাটো ডেে আনকত লেকযলছিাম। 
েকি লনকের অনুপলস্থলতর েনয ক্ষমা োইকিন লতলন। 
  
–আমরা আকেই একে পক়িলছ লমে োটযন। েিি ডর্াযানা। 
  
–আপনাকের ডপকয েত ডর্ আনন্দ হকচ্ছ। মকনর মকতা োউকে ডতা এখাকন পাওযা র্ায 
না। 
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েথা েিকত েিকতই প্রায হুকটাপুলট েকরই লতলন ডছাট ডছাট ডটলেকির েযেস্থা েকর 
ডফিকিন আমাকের েনয। 
  
েকযে লমলনট পকর ডলাকরন্স েকযেটা ক্রাউন োলেয োপ আর োকযর পট লনকয হালের 
হি। 
  
েীনা োকযর েকে েযােউইে রুলট, মাখন আর ডছাট আোকরর লেছু ডেকের আকযােন 
লছি। ডেশ েকম ডেি। 
  
আমাকের েথাোতযা স্বা ালেে পথ ধ্কর েিলছি। এলমলি োটযন োিঃ লগ্রলফকথর লেলেৎোর 
প্রশিংো েরকিন। 
  
লেলমিংটন ডর্ এেেন অল ে আইনে তা-ও োরোর োনাকিন। েিকিন, তার ডেষ্টাকতই 
এলমলি তার লেছু টাো আযের েপ্তকরর োছ ডথকে আোয েকর লনকত ডপকরকছন। 
  
েথাপ্রেকে লমকেে লেলমিংটকনর েথা উকঠ প়িি। এলমলি োটযন েুিঃখপ্রোশ েকর 
েিকিন, ডেোলর মারা র্াওযায োচ্চারা অোকি মাতৃহারা হি। েী ডর্ হকয ডেি। 
আেমো লনিয মাথার ডোিমাি হকয লেকযলছি, নইকি োচ্চাকের েথা তার মকন প়িত। 
  
–ওই ডেনামী লেলঠ তাকে প্রেে আর্াত লেকযলছি। েিি ডর্াযানা। 
  
–লেন্তু ওেে লেষয লনকয আমার আকিােনা েরকত  াি িাকে না।  ালর ডনািংরা লেষয। 
এেে অগ্রাহয েরাই উলেত আমার মকন হয। 
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আলমও স্বীোর েরিাম। প্রেে পলরেতযন েকর এলম লগ্রলফকথর েথা তুিিাম। এলমলি 
তার প্রশিংোয পঞ্চমুখ হকিন। েিকিন, উলন খুেই োস্তেকর্াঁষা আধু্লনে মকনর মানুষ। 
 াইকযর েনয র্কথষ্ট স্বাথয তযাে েকরকছন। 
  
ডর্াযানা আমার লেকে তালেকয লনিঃশকব্দ হােলছি। আলম প্রেে েেি েকর লমিঃ পাইকযর 
েথায এিাম। 
  
এলমলি োটযন এোকর অতটা উচ্ছ্বলেত হকত পারকিন না। েিকিন, এমলনকত ডেশ 
েোশয মানুষ। পযো আকছ তকে অহোর ডনই। মাকে মাকে তার োকছ অকনে অকেনা 
ডিাে আকে। োইকর অকনে রু্কর ডেল়িকযকছন লতলন, তাই অকনকের েকেই আিাপ 
পলরেয আকছ। 
  
ডর্াযানা েিি, ভ্রমণ মানুকষর মনকে উোর েকর। অকেনা মানুকষর েকেও আিাপ 
পলরেকযর েুকর্াে পাওযা র্ায। 
  
–ডে়িাকত র্াওযার েথা োেকে পল়ি। লেন্তু ডর্কত  রো হয না। মািপে োমিাকনা–
লেকেকশর েন্দকর মুদ্রা লেলনময–এেে  ােকিই আমার োকয জ্বর আকে। 
  
এরপর এেেময লমকেে ডেন েযািগ্রুকপর প্রেে উঠি। 
  
– দ্রমলহিাকে লঠে েুকে উঠকত পালর না, েিকিন এলমলি, মাকে মাকে এমন েে েথা 
েকিন 
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–েীেে েথা? োনকত োইিাম আলম। 
  
-আশা েরা র্ায না এমন েে েথা। তাছা়িা এমন  াকে তাোন ডর্ ে়ি অস্বলস্ত হয। 
 াইোকরর স্ত্রী লহকেকে অকনে লেষকয তার মানুষকে পরামশয ডেওযা উলেত, লেন্তু উলন 
োকরা ডোন েযাপাকরই মাথা েিাকত োন না। ডিাকে ডেমন ডর্ন  য পায ওকে। 
  
–আির্য েযাপার। ডর্াযানা েকি উঠি। 
  
–অথে উলন  াি েিংকশর ডমকয। খুেই প্রােীন েিংশ।  দ্রমলহিার স্বামী খুেই লেোন, আর 
অনুেতও। 
  
এরপকরই লমে এলমলি আেমো এখানোর সু্ককির লশলক্ষোর প্রেকে েকি একিন। 
  
–খুেই অলপ্রয ধ্রকনর এে তরুণী এই লশলক্ষো। েিকিন লতলন, অদু্ভত রেকমর িাি 
ডে। 
  
 িক্ষয েরিাম িাি েথটার ওপকর ডেশ ডোর লেকিন এলমলি োটযন। 
  
 লফকর আোর পকথ ডর্ায না মন্তেয েরি, মলহিা খুেই  াি। 
  
. 
  
রাকত হনশ ড াকের েময ডর্াযানা পারলিেকে েিি, ডতামাকের োকযর আের ডেমন 
হি? 
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-ধ্নযোে লমে, পারলিে েিি, লেন্তু অযােকনে আকেলন। 
  
–ডে লে! একিা না ডেন? েুিঃখপ্রোশ েরি ডর্াযানা। 
  
–লে োলন লে হি। ও লনকেই োলনকযলছি, লেন্তু েথা লছি, তাই আেকত ডেকযলছি। 
ডেন এি না, লেছু োনাকিাও না। এই ডমকযগুকিা ডর্ন ডেমন 
  
–হযকতা শরীর খারাপ হকযলছি। ডফান েকর খের ডতা লনকত পারকত। ডর্াযানা েিি। 
  
–ওহ, লমে, তা েকরলন। 
  
ডেশ রােতস্বকর েকি পারলিে রান্নার্কর েকি ডেি। 
  
–আেকি লে েযাপার হকযকছ আলম েিকত পালর, আলম েিিাম ডর্াযানাকে, ডছকিেনু্ধর 
েকে লমটমাট হকয ডেকছ অযােকনকের, তাই ডে আেকত ডেযলন। 
  
-তাই হকে হযকতা। ডহকে েিি ডর্াযানা। 
  
এেটু ডথকম হঠাৎ েকি উঠি, আে লঠে এে েপ্তাহ হি, লমকেে লেলমিংটন আত্মহতযা 
েকরকছন। পুলিে এতলেকন লনিয ডোন েূে ডপকয থােকে। 
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অনযমনস্ক াকে ডর্াযানার েথায োয লেিাম। আমার মকন ডেমন এেটা অস্বলস্ত ডোধ্ 
েরলছিাম। ডেমন এেটা েকন্দকহর অনু ূলত ডর্ন। লঠে েুেকত পারলছিাম না অেকেতন 
মকন লে হলচ্ছি। 
  
-লে েযাপার ডেলর, েুপ েকর আলছে ডেন? 
  
–আমার অনযমনস্কতা ডর্াযানা লঠে িক্ষয েরি। েপ্তাহ হকয ডেি…লমকেে লেলমিংটন 
আত্মহতযা েকরকছন…ওই লেন লেকেকি লতলন োল়িকত এোই লছকিন…োল়ির োকের 
ডিাকেরা ডেলেন তাকের োপ্তালহে ছুলটকত লছি.. 
  
আলম আেমো েকি উঠিাম, আচ্ছা ডর্া, পলরোলরোরা েপ্তাকহ এেলেন ছুলট পায তাই 
না? 
  
–হযাাঁ, এটাই লনযম। েিি ডর্াযানা। 
  
েহো আলম এলেকয লেকয র্ন্টা োোিাম। শব্দ শুকন পারলিে একে োাঁ়িাি। 
  
–এেটা েথা লেকেে েরে ডতামাকে পারলিে। অযােকনে উে লে এখনও োে েকর? 
  
 –হযাাঁ েযর, লেলমিংটনকের োল়িকত োে েকর। 
  
আমার লেন্তাধ্ারা ডোন লেকে েইলছি আলম লনকেই েুেকত পারলছিাম না। লনকের 
অোকতই র্ল়ির লেকে ডোখ ডেি। ডেখকত ডপিাম রাত েশটা োকে। 
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-এখন তাকে মকন হয োল়িকত পাওযা র্াকে। 
  
–েশটার মকধ্য ডতা লফকর আো উলেত। 
  
 –আলম এেোর ডটলিকফান েকর ডেলখ। 
  
 আলম হির্কর এিাম। ডর্াযানা আর পারলিে আমাকে অনুেরণ েরি। 
  
–ডটলিকফান েরার েথা  ােলছে ডেন ডেলর? ডর্াযানা অোে হকয োনকত োইি। 
  
ততক্ষকণ আলম লরলে ার তুকি লনকযলছ। েিিাম, ডমকযটার আে ছুলটর লেন। লঠেমকতা 
োল়ি লফরি লেনা, লনলিত হকত োইলছ। 
  
ডটলিকফাকন ওপ্রান্ত ডথকে ো়িা লেি এিলে হিযাে। পলরেয োলনকয েিিাম, আপনাকের 
লেরক্ত েরলছ েকি েুিঃলখত। আপনাকের োকের ডিাে অযােকনে লফকরকছ? 
  
নােযালর ে কনযেযকে অনুকরাধ্ েরিাম ডমকযটার ডখাাঁে ডনোর েনয। 
  
লমলনট েুই পকর ওপ্রান্ত ডথকে লমিঃ লেলমিংটকনর েিা ডশানা ডেি। 
  
–হযাকলা োটযন, লে েযাপার? 
  
–আপনার পলরোলরো অযােকনে লফকরকছ লেনা োনকত োইলছিাম। 
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–লমে হিযাে এই মাে খের লনকয একিন ও এখকনা ডফকরলন। ডোন েুর্যটনা ো ওরেম 
লেছু  ােকছন নালে? 
  
-না, ডোন েুর্যটনা নয, তকে হকি অোে হে না। 
  
. 
  
০৭. 
  
 েোকি রু্ম  ােি োতটায। রাকত  াি রু্ম হযলন। নানান লেন্তা মাথায রু্রপাে 
ডখকযকছ। ডেনামী লেলঠগুকিা ডে লিকখকছ তা োনার এেটা েূে ডর্ন মকন পক়ি পক়িও 
প়িলছি না। 
  
লোঁল়ি লেকয লনকে নামলছ, হির্কর ডটলিকফান ডেকে উঠি। তা়িাতাল়ি একে লরলে ার 
তুকি লনিাম। 
  
–হযাকলা– 
  
-ওহ্, তুলম উকঠছ, ডমোকনর েণ্ঠস্বর ড কে একিা, ডেমন  য মাখাকনা, েী োিংর্ালতে, 
লশেলের, একো 
  
–আেলছ। এখনই আেলছ। 
  
োিংর্ালতে লেছু এেটা ডর্ র্কটকছ েুেকত অেুলেধ্া হি না। লেন্তু লে র্টকত পাকর? 
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ডর্াযানাকে ডেকে েিিাম, আলম লেলমিংটনকের ওখাকন র্ালচ্ছ। ডমোন ডফান েকরলছি— 
  
ডর্াযানা েিি, লে হকযকছ  ােলছে? 
  
–মকন হয পলরোলরো অযােকনেকে লনকয লেছু হকযকছ। 
  
আধ্র্ণ্টার মকধ্য োল়ি োলমকয, স্নান েকর ডপাশাে পকর োল়ি ডের েকর লেলমিংটকনর 
োল়ির লেকে রওনা হিাম। 
  
ডমোন আমার েনযই হযকতা অধ্ীর হকয পকথর লেকে তালেকযলছি। োল়ি ডথকে 
নামকতই ডেৌক়ি একে আমাকে েল়িকয ধ্রি। 
  
-ওহ, ডেলর তুলম একেকছ। 
  
–শান্ত হও ডমোন, আলম একে ডেলছ। লে হকযকছ আমাকে খুকি েি। 
  
–ডমোন ডেমন ফযাোকশ হকয ডেকছ। থরথর েকর োাঁপকছ। 
  
–আলম ওকে খুাঁকে ডপকযলছ। 
  
 –অযােকনেকে? 
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–লোঁল়ির লনকে। এেটা ডেযাি আিমালর আকছ ওখাকন, তার মকধ্য মাছ ধ্রার লছপ, 
েিকফর েযাপ আর টুলেটালে লেলনে থাকে। 
  
–অযােকনে ডোথায লছি? আলম োনকত োইিাম। 
  
–ওই আিমালরর মকধ্য েিা পালেকয লছি– যের ঠাো–মকর োঠ হকয লেকযলছি। 
  
–তুলম আিমালরকত লে ডেখকত লেকযলছকি? 
  
–লেছু না। তুলম োি রাকত ডটলিকফান েকরলছকি–আমরা েোই  ােলছিাম অযােকনে 
ডোথায ডেি। রাকত ওর েনয আমরা অকনেক্ষণ েকেলছিাম। 
  
রাকত এেেম রু্ম হযলন আমার। খুে েোকি উকঠ পক়িলছিাম। তখন আমাকের রাাঁধু্নী 
ডরাে ডেেি উকঠলছি। রাকত অযােকনে লফকর আকেলন েকি ডরাে খুে ডরকে লেকযলছি। 
আলম রান্নার্কর েকেই এেটু েুধ্ আর রুলট ডখকযলছিাম। ডরাে তখন একে েকি, 
অযােকনকের োইকর র্াওযার োমা েুকতা েেলেছু ওর র্করই রকযকছ। আমার ডেমন মকন 
হি, ও োল়ির ড তকরই ডোথাও আকছ–োইকর র্াযলন। তখন েে োযোয খুাঁেকত শুরু 
েলর। আর–ওই আিমালরটা খুিকতই–তার ড তকর ওকে ডেখকত ডপিাম 
  
–পুলিকে ডেউ খের লেকযকছ? েিিাম আলম। 
  
-হযাাঁ। আমার েৎোো ডফান েকরলছকিন। তারা একে ডেকছ। ওকের ডেকখ আমার ডেমন 
মকন হি। তখনই ডতামাকে ডফান েরিাম। তুলম লেছু মকন েকরালন ডতা? 
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-না, মকন েরে ডেন। তুলম…ওকে খুাঁকে পাওযার পর ডতামাকে ডেউ ব্রালে ো েলফ 
ডেযলন? 
  
ডমোন আমার লেকে তালেকয মাথা োাঁোি। 
  
ওইটুেু ডমকয, অমন এেটা মৃতকেহ আলেষ্কার েরার পর তার স্নাযুর অেস্থা ডেমন হকত 
পাকর, লেলমিংটন পলরোকরর ডেউ এেোর ড কে ডেকখলন। 
  
পুলিকে খের লেকযই তারা েতযেয ডশষ েকরকছ। মকন মকন লেলমিংটনকের মুেুপাত না 
েকর পারিাম না। 
  
ডমোনকে লনকয তখনই রান্নার্কর ডেিাম। ডমাটাকোটা ডোিোি ডেহারার ডরাে আগুকনর 
পাকশ েকে ো পান েরলছি। আমাকে ডেকখই ডে েথা েিকত শুরু েরি। ডরাে খুেই 
র্ােক়ি লেকযলছি। 
  
-ডরাে, ডমোন ওই মৃতকেহটা খুাঁকে ডপকযকছ। ওর মকন োরুণ ডোট ডিকেকছ। ে়িা েকর 
এেোপ ো ওকে োও। 
  
পকটই ো লছি। ডরাে োকপ ডঢকি ডমোনকে লেি। েকযে ডফাাঁটা ব্রালেও োকযর োকপ 
ডঢকি লেি। 
  
এরপর ডমোনকে ডরাকের ডহফােকত ডরকখ আলম োল়ির মকধ্য ঢুেিাম। 
  
লমে এিলে হিযাকের েকেই মুকখামুলখ ডেখা হকয ডেি প্রথকম। 
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–ওহ, লমিঃ োটযন, লে  যানে েযাপার। ডে এরেম োে েরি? 
  
–অযােকনে তাহকি খুন হি? েিিাম আলম। 
  
-ডেউ ওর মাথার ডপছকন আর্াত েকরলছি। ওহ লে  যের। তারপর েিা পালেকয 
আিমালরকত ঢুলেকয ডরকখলছি। ডেোরা অযােকনে-ও ডতা োকরা ক্ষলত েকরলন–এমন 
েী ৎে াকে ডে ওকে মারি? 
  
এিলে হিযাে ডতমন র্াে়িায লন। স্নাযুর ডেশ ডোর আকছ। 
  
–লমিঃ োটযন, আলম োচ্চাকের োকছ র্ালচ্ছ। লমিঃ লেলমিংটন েকিকছন ওকের আ়িাকি 
রাখোর েনয, ওকের মকন র্াকত আর্াত িােকত না পাকর। 
  
-ডমোন শুকনলছ মৃতকেহটা আলেষ্কার েকরকছ। ওরও ডেখাকশানা েরা েরোর। ডরাকের 
োকছ েলেকয ডরকখ একেলছ ওকে–ডেখকেন। 
  
-ওহ্ লনিযই। ওর েথা এেেম  ুকি লেকযলছিাম। ডেোরা ডমকযটার লনিযই োরুণ 
ডিকেকছ। আলম এখনই লেকয ডেখলছ। 
  
আমাকে ধ্নযোে োলনকয এিলে হিযাে দ্রুত ওপকর েকি ডেি। 
  
লঠে তখনই হির্কর ঢুেকিন েুপালরকন্টকেণ্ট নযাে। তার ডপছকন লেলমিংটন। 
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 আমাকে ডেকখ নযাে খুলশ হকিন। েিকিন, এখুলন আপনাকে ডটলিকফান েরকত 
র্ালচ্ছিাম। 
  
 আলম ডেন একেলছ ডেেথা উলন োনকত োইকিন না। 
  
লেলমিংটনকে নযাে েিকিন, োমকনর র্রটা এেটু েযেহার েরকত োই লমিঃ লেলমিংটন। 
  
–লনিযই লনিযই। েিকিন লেলমিংটন। তাকে ডেশ িান্ত ডেখালচ্ছি। 
  
–আপলন লেছু এখকনা মুকখ ডেনলন লমিঃ লেলমিংটন। খালিকপকট খুকনর মকতা লেশ্রী 
েযাপাকরর মুকখামুলখ হওযা লঠে নয। আপলন, লমে হিযাে আর ডমোন োমানয েলফ 
মািংে ডখকয লনন। 
  
নযাে এেেন পালরোলরে লেলেৎেকের মকতাই েথাগুকিা েিকিন। 
  
–ধ্নযোে, েুপালরকন্টকন্ট। আপনার েথাই ডমকন লনলচ্ছ। োমানয হােোর ডেষ্টা েরকিন 
লেলমিংটন। 
  
 নযাে আমাকে লনকয ডছাট র্রটায ঢুকে েরো েন্ধ েকর লেকিন। োল়ির োমকনর লেকে 
এেটা মাে োনািা এর্কর। 
  
-লে াকে আপলন খেরটা ডপকিন লমিঃ োটযন? খুেই তা়িাতাল়ি একে ডেকছন। নযাে 
েিকিন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

74 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

আলম তাকে ডমোকনার ডটলিকফাকনর েথা োনািাম। 
  
–শুনিাম, েতোি রাকত আপলন এখাকন ডফান েকরন? ডমকযটার ডফরার েথা োনকত 
ডেকযলছকিন? 
  
আলম নযােকে োনািাম অযােকনে ডফান েকরও পারলিকের োকছ র্াযলন। 
  
েুেকত ডপকরলছ, লেলন্তত াকে েিকিন নযাে, েরােলর খুন েরা হকযকছ ডমকযলটকে। মকন 
হয এমন লেছু ও ডেকনলছি র্া পারলিেকে োনাকত ডেকযলছি। লেছু লে োলনকযলছি 
মকন। েকরন? 
  
-মকন হয না, তাহকি পারলিে োনাকত। আপলন ওকে প্রশ্ন েকর ডেখকত পাকরন। 
  
–তাই েরে। আকে এখাকনর োে ডশষ েকর লনই। 
  
–েে োনকত ডপকরকছন? 
  
–ডমাটামুলট। ওকের আে ছুলটর লেন লছি। েুই ডোন এোল়িকত োে েরকতা। ওকের 
এেেকে ছুলটর েযেস্থা লমকেে লেলমিংটনই েকরলছকিন। 
  
-তারপর? োনকত োইিাম আলম। 
  
রাাঁধু্নী ডরাে আকে লমটকফােয ডথকে। ছুলটর লেকন আ়িাইর্ণ্টার মকধ্য ডেলরকয পক়ি। 
অযােকনেকেই মধ্যাহ্নক াকের োেনপে গুলছকয রাখকত হকতা। েতোিও রাাঁধু্নী েুকটা 
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পাঁলেকশ ডেলরকয র্ায। লেলমিংটন অলফকে ডেলরকয র্ান েশ লমলনট পকরই। ডপৌকন লতনকট 
নাোে এিলে হিযাে োচ্চাকের লনকয ডেলরকয র্ান। পাাঁে লমলনট পকরই ডমোন হান্টার 
োইকেি লনকয ডেলরকয র্ায। এেমাে অযােকনকেরই োল়িকত থাোর েথা। ডে 
োধ্ারণত লতনকট ডথকে োক়ি লতনকটর মকধ্য ডেলরকয র্ায। 
  
-তাহকি োল়ি লে খালি থাকে? 
  
–ওেে লনকয এখাকন ডতমন ডেউ  াকে না। লতনকট োোর েশ লমলনট আকে পর্যন্ত 
অযােকনে োল়িকত এোই লছি। তার োইকর ডেরুোর ডোন ডতা়িকো়ি লছি না। অযাপ্রন 
আর মাথায টুলপ অেস্থাযই ওকে আলেষ্কার েলর। 
  
-লেছু আন্দাে েরকত ডপকরকছন–লঠে েখন ডে মারা র্ায? 
  
–েরোলর োক্তাকরর েক্তেয হি েুকটা ডথকে োক়ি োরকটর মকধ্য। 
  
–লে াকে মারা হয, আলম োনকত োই। 
  
-প্রথকম অোন েকর ডফিা হয–মাথার ডপছকন  ালর লেছু লেকয আর্াত েকর। পকর 
ছুাঁেকিা ডোন লেলনে লেকয মাথার লনকে ডোঁকথ ডেওযা হয। ফকি েকে েকেই মৃতুয হয। 
  
-একতা রীলতমত ঠাো মাথায খুন। 
  
–আমারও তাই মকন হয। 
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–লেন্তু এমন নৃশিংে াকে খুন েরার উকেশয লে? 
  
 –েলঠে োরণ োনার উপায ডনই। তকে আন্দাে েরকত পালর। 
  
–লেছু এেটা োনকত ডপকরলছি েকি মকন েকরন? 
  
–হযাাঁ, আলমও তাই মকন েলর। 
  
–এখাকন োউকে লেছু আ াে লেকযলছি? 
  
-েেিকেই লেোোোে েকরলছ। োউকে লেছু োনাযলন। রাাঁধু্নী োলনকযকছ লমকেে 
লেলমিংটকনর মৃতুযর পর ডথকেই ও ডেমন ড কে পক়িলছি। ডে নালে োরোরই েিকতা, 
লে েরকে েুেকত পারকছ না। 
  
এেটু ডথকম লেষণ্ণ হােকিন নযাে। পকর আোর েিকিন, ডমকযলট র্লে আমাকের োকছ 
আেত তাহকি হযকতা আে তাকে এ াকে মরকত হত না। 
  
েেেময এরেমই র্কট। মানুষ পুলিেকে এল়িকয েিকত োয। 
  
তকে েযাপারটা আন্দাে েরকত পারলছ লমিঃ োটযন। ডেলেন লেকেকি লমকেে লেলমিংটন 
আত্মহতযা েকরন, ডেলেন েুেন পলরোলরোরই ছুলটকত র্াওযার েথা লছি। েুেকনরই 
োপ্তালহে ছুলটর লেন লছি। লেন্তু অযােকনে োল়ি লফকর একেলছি। 
  
–েথাটা আপলন ডেকনকছন? 
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-হযাাঁ। ডেে ডরকেি নাকম অযােকনকের এেেন ডছকিেনু্ধ লছি। ডে মাকছর ডোোকন োে 
েকর। েুধ্োকর ডোোন েকন্ধর পর ডে অযােকনকের েকে ডেখা েরত। পকর েুেকন 
এেেকে ডে়িাকত ডর্ত। 
  
ওই েুধ্োকর েুেকনর মকধ্য েে়িা হয। ডরোি এেটা ডেনামী লেলঠ ডপকযলছি। তাকত 
োনাকনা হকযলছি অযােকনে অনয োরও েকে ডমিাকমশা েরকছ। এই লনকযই েুেকনর 
মকধ্য প্রেে েে়িা হয। তাই অযােকনে ডরকে লেকয োল়ি লফকর আকে। ও েকিলছি, ডেে 
একে ক্ষমা না োইকি ও আর তার োকছ র্াকে না। 
  
-তারপর? 
  
-এোল়ির রান্নার্রটা োল়ির ডপছন লেকে। োল়িকত ঢুেকত হয োমকনর ডেট লেকয। 
রান্নার্করর পাশ লেকয ডপছকন এেটা েরো আকছ ডঢাোর। 
  
এোকর অনয এেটা লেষয িক্ষয েরুন। ওই লেন লেকেকি লমকেে লেলমিংটকনর োকছ ডর্ 
লেলঠখানা একেলছি, তার খাকমর ওপকর এেটা েযেহার েরা োেলটলেট িাোকনা লছি। 
োের্করর লেকির েেকি ওরেমই ডেখকত এেটা োলির ছাপ লছি। লেলঠটা ডর্ োকে 
আকেলন এটাই তার প্রমাণ। লেলঠটা ডেউ হাকত েকর োকক্স ডফকি লেকযলছি েকিই 
আমার লেশ্বাে। 
  
-হযাাঁ, তাই ডতা প্রমাণ হয। েিিাম আলম। 
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-োধ্ারণত ডপৌকন োরকট নাোে লেকেকির লেলঠ লেলি হয। ডমকযলট রান্নার্করর 
উকটালেকে  া়িার র্কর লছি। ডেখান ডথকেই োনািা লেকয ডে এেেনকে লেলঠ 
োেোকক্স ডফকি ডর্কত ডেকখ থােকে। 
  
–তারপর এই রু্লক্ত র্লে ডমকন ডনওযা হয তাহকি ডেখা র্াকচ্ছ, অযােকনে োনকতা, 
ডেনামী লেলঠর ডিখে ডে? লেন্তু তাহকি ডে োনাি না ডেন? 
  
নযাে েিকিন, হযাাঁ, ডে ডোন আ াে োউকে ডেন লেি না, ডেটাই প্রশ্ন। আমার ধ্ারণা, 
এমন এেেনকে ডে লেলঠটা োকক্স ডফিকত ডেকখলছি, র্াকে ডে ডেনামী লেলঠর ডিখে 
লহকেকে েল্পনাও েরকত পাকরলন। ডেই ডিােলট েে েকন্দকহর োইকর লছি। েুেকতই 
পারকছন, েযাপারটা তার োকছ খুেই অস্বলস্তের হকয উকঠলছি। েথাটা োউকে েিকে 
লেনা েুকে উঠকত পারলছি না। ডশষ পর্যন্ত লঠে েকরলছি পারলিেকেই োনাকে। তার 
পরামশয োইকে। 
  
–আপনার রু্লক্ত আলম স্বীোর েরলছ। েিিাম আলম। এর পর ওই ডেনামী লেলঠর ডিখে 
ডর্ াকেই ডহাে, েযাপারটা ডেকন লেকযলছি। লেন্তু লে াকে এই োনাটা েম্ভে হকযলছি 
েকি আপলন মকন েকরন, েুপালরকন্টকন্ট? 
  
–ডর্মন ধ্রুন ডটলিকফাকনর েথাটা। আপলন র্খন ডফান েকরন, তখন ডে শুকন থােকত 
পাকর েকি মকন েকরন? 
  
আলম এেটু লেন্তা েরিাম। পকর েিিাম, ডটলিকফান আলমই প্রথকম ধ্লর। তারপর লোঁল়ির 
োকছ লেকয পারলিেকে োলে। 
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–লনিয ডমকযলটর নাম েকর ডেকেলছকিন? 
  
–হযাাঁ। নাম ধ্করই ডেকেলছিাম। 
  
 –আপনার েথা ডেউ শুকনলছি? 
  
–হযাাঁ। আমার ডোন আর লমে লগ্রলফথ শুকন থােকত পাকর। 
  
–লমে লগ্রলফথ? উলন ওখাকন তখন লছকিন? 
  
আলম তখন েে খুকি েিিাম–ডরেক্রকশর স্টকির েথা–েেলে তুকি রাখার েথা–
ডর্াযানার েকে তার আকিােনার লেষয েেলেছু। 
  
–এরপর উলন লে গ্রাকমর লেকে র্ালচ্ছকিন? 
  
 –েকিলছকিন লমিঃ পাইকযর োকছ র্াকেন। 
  
–তাহকি, এটা পলরষ্কার এই েুলট পকথই েথাটা গ্রাকম ছল়িকয পক়িলছি। এখাকন গ্রাকম 
এ াকেই েে েথা োনাোলন হকয থাকে। 
  
লেন্তু েথাটা আলম লেশ্বাে েরকত পারলছিাম না। োমানয এেটা অথযহীন ডটলিকফাকনর 
েথা–এটার মকধ্য প্রোর েরোর লে থােকত পাকর ডর্ লমে লগ্রলফথ ো লমিঃ পাই তা 
প্রোর েরকত পাকরন? আমার অলেশ্বাকের েথা োনািাম নযােকে। 
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লতলন মৃেু ডহকে েিকিন, শুনকত আির্য িােকিও এটা েলতযই লমিঃ োটযন ডর্ এখাকন ডর্ 
ডোন লেছুই খের হকয উঠকত পাকর। তারপর ওলেকের েথাটাও  ােুন। লমে হিযাে, 
ডরাে-অযােকনে লে েকিলছি তারাও শুকন থােকত পাকর। 
  
তাছা়িা, অযােকনে ওই লেন লেকেকি োল়ি লফকর লেকযলছি এই েথাটা তার োছ ডথকেও 
প্রোর হওযা েম্ভে। 
  
র্াই ডহাে, এটা আশার েথা ডর্ এ াকে েেীটা ডেশ ডছাট হকয একেকছ। এোর এেটু 
হধ্র্য ধ্কর ো়িাই-োছাই েকর আমরা লঠে অপরাধ্ীকে খুাঁকে ডের েরকত পারে। 
  
-োকের োে ডেোর েথা  ােকছন আপলন? োনকত োইিাম আলম। 
  
–ডর্মন ধ্রুন, সু্ককির লশলক্ষোরা। আর লেকেকি ডর্েেি মলহিা ডেরানী োকে েযস্ত 
লছকিন। তাকের মকধ্য ডেউ হকত পাকর, তা আলম  ালে না। 
  
আর এেটা েযাপার লমিঃ োটযন, েময লনকয েুকটা েূে আমাকের োমকন রকযকছ র্া পরীক্ষা 
েকর ডেখা েরোর। েতোি লেকেি আর এেেপ্তাহ আকে লমকেে লেলমিংটকনর মৃতুযর 
লেন। েতোকির েমযটা ধ্রুন, েওযা লতনকট, র্খন ডরকেকির েকে েে়িা হওযার পর 
অযােকনে োল়ি লফকর আকে। আর এেেপ্তাহ আকে লেলঠটা র্খন আকে তার েময 
োরকটর মকধ্য। 
  
েতোকির েযাপারটা লনকয লে  ােকছন? েিিাম আলম। 
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-লে  ােলছ? নযাে এেটু থামকিন, পকর েিকিন, আমার মকন হয ডোন মলহিা েের। 
েরোয র্ণ্টা োোয। ডেশ স্বা ালেে  েীই লছি মলহিার। ডে লমে হিযাে ো লমে 
ডমোকনর ডখাাঁে েকর। ডে হাকত পাকশযি োতীয লেছুও লনকয আেকত পাকর। ডেই 
েমকযই ডোন এে অেতেয মুহূকতয আেন্তুে  ালর লেছু লেকয অযােকনকের মাথার ডপছকন 
আর্াত েকর। তারপর ওকে র্াক়ির ডপছকন ছুলর লেকয আর্াত েকর েিাকমাো েকর 
ডেযাি আিমালরর মকধ্য ঢুলেকয রাকখ। 
  
-লেন্তু ডোন স্ত্রীকিাকের পকক্ষ এই োেটা ডেশ শক্ত মকন হয না লে? েিিাম আলম। 
  
নযাে তাোকিন আমার লেকে। ধ্ীকর ধ্ীকর মাথা না়িকিন। 
  
–ডেখুন লমিঃ োটযন এেে ডেনামী লেলঠর ডপছকন ডর্ স্ত্রীকিােলট থােকত পাকর, ডে 
মানলেে াকে েুস্থ মানুষ হকত পাকর না। আর মানলেে  ারোময র্াকের থাকে না, 
তাকের ডেকহর শলক্ত অনযরেম হওযাই েম্ভে। তাছা়িা অযােকনেও ডতমন এেটা ে়িে়ি 
ডেহারার লছি না। 
  
-অযােকনকের ডেহটা আিমালরকত ঢুলেকয রাখার উকেশযটা েুেকত পারা র্াকচ্ছ না। 
েিিাম আলম। 
  
-োেটা পাো েুলদ্ধর েিকত হকে। ডেহটা আলেষ্কাকর ডেলর হকি মৃতুযর েমযও েলঠে 
লনণযয েরা েম্ভে হয না। ধ্রুন লমে হিযাে র্লে োল়ি ডফরার পর মৃতকেকহর েকে ধ্াক্কা 
ডখকয পক়ি ডর্কতন লেিংো পক়ি আকছ ডেখকত ডপকতন তাহকি োক্তার পরীক্ষা েকর 
েিকত পারকতন েশ লমলনকটর মকধ্য অযােকনকের মৃতুয হকযকছ লে না। 
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–অযােকনকের মকন ওই মলহিা েম্পকেয ডোন েকন্দহ ডেকেলছি েকি মকন েকরন? 
লেলন্তত াকে োনকত োইিাম আলম। 
  
অযােকনকের মকন লনলেযষ্ট াকে ডোন েকন্দহ ডেকেলছি েকি মকন হয না, েিকিন নযাে, 
তকে অস্পষ্ট াকে ডোন লেোো ডেকে থােকত পাকর। 
  
খালনেটা ডেৌতূহিও হযকতা লছি। ও  ােকতই পাকরলন, ডর্ মলহিার মুকখামুলখ োাঁল়িকয 
েথা েিকছ, ডে তাকে খুন েরকত পাকর। 
  
–আপলন এরেমই েকন্দহ েরকছন? েিিাম আলম। 
  
–এেটা েযাপার আমার েুেকত  ুি হকয লেকযলছি, েিকিন নযাে, এেে ডেনামী লেলঠর 
ডিলখোর মকন  কযর েঞ্চায হকযলছি। 
  
হযাাঁ, আমারও তাই েকন্দহ,  য ডথকেই খুনটা েরকত োধ্য হকযলছি ডে। লেেৃত 
মানলেেতার মানুকষর মকনর  য ে়ি  যােহ। 
  
তকে এটা লনিযই েুেকত পারকছন–এেে র্টনার ডপছকন রকযকছ এমন এেেন ডিাে, 
েমাকে ডর্ েণযমানয েকি স্বীেৃত, ডেশ েম্মাকনর অলধ্োরী। তার লেরুকদ্ধই ি়িাইকত 
নামকত হকযকছ আমাকের। 
  
েকযে লমলনট েুপ েকর থােকিন েুপালরকন্টকন্ট নযাে। মুখ ডেকখ মকন হি, মকনর তিায 
লেছু হাতক়ি েকিকছ। 
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-এেোর ডরাকের েকে েথা েিা েরোর। আপলনও েকে থােকি খুলশ হে। 
  
আলম অোে হিাম। েিিাম, আেে েিকছন? অেশয েিকত োধ্া ডনই, এরেম এেটা 
ইচ্ছা আমার মকন লছি। লেধ্া োলটকয উঠকত পালরলন, নযাে লে াকে ডনকেন ড কে। 
  
এেটু ইতস্তত েকরই েিিাম, েইকত ডেখা র্ায, ডোকযন্দারা র্াকে োহাকর্যর েনয 
োকেন, োধ্ারণত তারাই অপরাধ্ী প্রমালণত হয। 
  
আপনার আহ্বাকনর ডপছকনও লে– 
  
উবচ্চিঃস্বকর ডহকে উঠকিন নযাে। পকর েিকিন, আপনার েথা শুকন না ডহকে পারলছ না। 
লমিঃ োটযন। ডেনামী লেলঠর ডিখে লহকেকে আপনাকে  াো েকি না। আপনার োছ ডথকে 
র্কথষ্ট োহার্যই ডপকত পালর আমরা। 
  
–শুকন খুলশ হিাম। আপলন তা লে াকে আো েরকছন োনকত পালর লে? 
  
-আপলন এখাকন েমূ্পণয নোেত েকিই এখানোর ডিােেন েম্পকেয ড ািা মকন ধ্ারণা 
েরকত পারকেন। েেকির েকে োমালেে  াকে ডমিাকমশারও  াি েুকর্াে আপনার 
রকযকছ, র্া ডথকে অকনে লেছু ডেকন র্াোর েম্ভােনা আপনার রকযকছ। 
  
–অথযাৎ আপলন েিকত োইকছন েমাকের উাঁেু মহকির েম্ভােয খুনীকে েন্ধান েরোর েনয 
আমাকে এেেন গুপ্তেকরর  ূলমো লনকত হকে। েিিাম আলম। 
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–েৃহের স্বাকথযর েথা ড কে, আপলন লনিযই আপলে েরকেন না, লমিঃ োটযন? 
  
এেেম না। এখানোর লনরীহ মলহিাকের ডর্ ডিাে মৃতুযর মুকখ ডঠকি লেকত োইকছ, আর 
হত ােয পলরোলরোকের পলরেলল্পত াকে খুন েরকছ, ডেই  যের েলরকের ডোন 
অপরাধ্ীকে শালস্ত ডেোর োকে োহাকর্য েনয ডর্ ডোন োে েরকতই আলম রালে আলছ। 
  
এেেন োলযত্বশীি োমালেে মানুকষর মকতাই েকিকছন আপলন েযর। আপনাকে ডেেি 
এটুেু মকন েলরকয লেকত োই, আমরা এমন এেেন োঙ্ঘালতে েলরকের স্ত্রীকিাকের 
েন্ধাকন ডনকমলছ, ডর্ োকপর মকতাই  যের আর লেপজ্জনে। 
  
আলম মাথা ডনক়ি োয োনািাম। মকন মকন আতলেত না হকযও পারিাম না। েিিাম, 
তকে নতুন ডোন র্টনা র্টোর আকেই আমাকের োে ডশষ েরকত হকে-র্া েরার 
তা়িাতাল়ি েরকত হকে আমাকের। 
  
–েকিকছন লঠে। তকে এটা োনকেন আমরা পুলিেরা লেল ন্ন লেকে োে েকর েকিলছ। 
  
 রান্নার্করর লেকে ডর্কত ডর্কত নযাে োনাকিন ইলতমকধ্য ডরাে পুলিেকে েুোকর েুরেম 
েথা েকিকছ। আকরা এেোর ডেরা েরার েময ডে র্লে নতুন ডোন েথা েকি তাহকি 
তা ডথকে আেি েতয প্রোশ হকয প়িকত পাকর এই আশাকতই ডরাকের েকে েথা 
েিকত োইকছন। েথাটা অকর্ৌলক্তে মকন হি না আমার। 
  
রান্নার্কর একে ডেখিাম, ডরাে প্রাতরাকশর োেনকোেন পলরষ্কার েরকছ। আমাকের 
ডেকখ লেোেু েৃলষ্ট লনকয তাোকিা। 
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ডতামাকে েকযেটা েথা লেকেে েরকত এিাম ডরাে। আশা েলর লঠে লঠে েোে 
ডেকে। 
  
খালনেটা ে়িা স্বকরই েিকিন নযাে। 
  
-আলম ডতা েকিলছ েযর, অযােকনেকে খুেই  য ডপকযকছ েকি মকন হকযলছি আমার। 
লেছু এেটা লনকয খুে  ােলছি। 
  
-ডেন ও  য ডপকযলছি এ লনকয লেছু ও েকিলন ডতামাকে? োনকত োইকিন নযাে। 
  
 –না। আলম োনকত োইকি  কয ডোঁকপ উকঠ েকিলছি, এেথা েিকি ডে প্রাকণ োাঁেকে 
না। 
  
নযাে মাথা না়িকিন লেলন্তত াকে। 
  
–েতোি লেকেকি তুলম লে েকরলছকি মকন েকর লনিয েিকত পারকে? 
  
-হযাাঁ েযর। এখান ডথকে ডেলরকয আ়িাইটার োে ধ্কর োল়ি লফকর ডেলছ। লেকেিটা 
আত্মীযস্বেকনর েকে োলটকযলছ। তারপর রাত ৮-৪০ লমিঃ োে ধ্কর ডনোর লমেকফােয 
ডথকে লফকর আলে। তকে েযর, এেমুহুকতর েনযও মকন স্বলস্ত লছি না। খুেই খারাপ 
িােলছি।  াি েকর খাওযা-োওযা পর্যন্ত েরকত পালরলন। 
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ডরােকে আর লেছু লেোো েরার লছি না। রান্নার্র ডথকে ডেলরকয আমরা এিলে 
হিযাকের োকছ এিাম। 
  
ডে তখন োচ্চাকের প়িাকনার োকে েযস্ত লছি। আমাকের ডেখকত ডপকয ওকের ডিখার 
োে লেকয উকঠ একিা। 
  
োচ্চাকের প়িাকশানার লেঘ্ন র্াকত না হয ডেেনয আিাো এেটা র্কর েোকিা আমাকের। 
  
তাকে ধ্নযোে োলনকয নযাে েিকিন, লমে হিযাে, এেটা েথা শুধু্ আমাকে েিুন। 
লমকেে লেলমিংটকনর মৃতুযর পর ডথকে অযােকনে ডেন খুে মুষক়ি পক়িলছি, এ েম্পকেয 
ডে লে লেছুই োনাযলন? 
  
-না েযর, ডে লেছুই োনাযলন। ও এমলনকত খুেই েরি প্রেৃলতর ডমকয লছি। েথাও েম 
েিত। 
  
-ডরাকের মকতা লছি না েিকছন। েিকিন নযাে। 
  
 –হযাাঁ। ডরাে ে়ি ডেলশ েকে। 
  
–েতোি লঠে লে র্কটলছি র্লে এোর েযা েকর েকিন 
  
–র্তটা মকন আকছ েিলছ শুনুন। েতোি মধ্যাহ্নক াে অনযানয লেকনর ডেকয এেটু 
আকেই হয। তখন এেটা ডেকেকছ। এরপর লমিঃ লেলমিংটন অলফকে লফকর র্ান। 
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অযােকনে ডটলেি গুলছকয রাখলছি। ডেই েময োচ্চারা োোকন ডখিা েরলছি। এেটু 
পকর ওকের লনকয আলম ডে়িাকত ডেকরাই। 
  
ওকের ডোথায লনকয র্ান? 
  
-মাকঠর মধ্য লেকয েুম্বেোকর। ওরা ওখাকন মাছ ধ্রকত োইলছি। লছপ লনকয ডর্কত  ুকি 
লেকযলছিাম েকি, ওগুকিা লনকয র্াোর েনয আোর লফকর আেকত হকযলছি। 
  
–তখন েটা ডেকেলছি? 
  
–েটা ডেকেকছ–মকন হয–লতনকট োেকত খুে ডেলশ োলে লছি না। হযাাঁ, মকন পক়িকছ, 
লেশ লমলনট োলে লছি। ডমোন তার োইকেি লনকয রু্রকত ডেলরকযলছি। 
  
–আপলন লছকপর েনয েখন োল়ি লফকর আকেন তাই োনকত োইলছিাম। 
  
–আপলন োল়ি লফকর একে ডমোন ো অযােকনেকে ডেকখলছকিন? 
  
–ডমোন লছি না। অযােকনেও োল়ি েকি লেকযলছি। 
  
–তারপর আোর মাছ ধ্রকত েকি র্ান? 
  
–হযাাঁ। নেীর পা়ি লেকযই লেকযলছিাম আমরা। তকে লেছুই ধ্রকত পালরলন। শূনযহাকতই 
লফকর একেলছিাম আমরা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

88 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

েুধ্োকর আপলন োকযর আেকর থাকেন? 
  
-হযাাঁ। লমিঃ লেলমিংটন লফকর আোর পর আলম তাকে ো হতলর েকর লেকযলছিাম। পকর 
োচ্চাকের লনকয আলম প়িার র্কর র্াই। ডমোনও আমাকের েকে লছি। 
  
–আপনারা েটায োল়ি লফকর একেলছকিন? 
  
-পাাঁেটা োেকত েশ লমলনট োলে লছি। লমিঃ লেলমিংটন লফকর একেলছকিন পাাঁেটার েময। 
লতলন েেকির েকে েকে প়িার র্করই ো পান েকরন। োচ্চারা তাকত খুে খুলশ 
হকযলছি। ো পকেযর পর োচ্চাকের লনকয খালনেক্ষণ ডখিাধূ্িা েলর। ডেোলর ডমকযটার 
েথা  ােকি ে়ি েষ্ট হয–োরাটা েময ও ডেযাি আিমালরকতই পক়িলছি। 
  
–ওই আিমালরর োকছ োধ্ারণত ডেউ র্ায? 
  
-না, ওলেকে ডেউ র্ায না। েরোরী ডোন লেলনে ডতা ওটার মকধ্য থাকে না। ক্কলেৎ 
েখকনা র্াওযা প়িত ওলেকে। 
  
–তা, োল়ি লফকর আোর পকর অস্বা ালেে লেছু লে আপনার ডোকখ পক়িলছি? 
  
–ওহ না, েযর, লেছুই ডতমন ডোকখ পক়িলন। 
  
–আচ্ছা, আকের েপ্তাকহ 
  
–ডর্ই েপ্তাকহ লমকেে লেলমিংটন 
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–হযাাঁ। 
  
 –ওহ, ডেেে েথা মকন প়িকি এখনও শরীর অেশ হকয আেকত োয। 
  
–হযাাঁ, েলতযই  যের। ডেলেন আপনারা েোই লেকেকি োইকর লছকিন? 
  
-হযাাঁ। এ েমযটায ডছকিকমকযকের লনকয আলম োধ্ারণত োইকরই থালে। মকন আকছ, 
ডেলেন আমরা অকনে েূর–েিার লেকে লেকযলছিাম। 
  
আমরা লফকর আোর েময ডেখকত পাই, রাস্তার অনয ধ্ার লেকয লমিঃ লেলমিংটন অলফে 
ডথকে লফকর আেকছন। লফকর একে োকযর েি েোই। 
  
–আপলন লমকেে লেলমিংটকনর োকছ র্ানলন? 
  
-না, র্াইলন। োিঃ লগ্রলফথ তাকে লেছু ওষুধ্ লেকযলছকিন। ডেটা খাওযার পকরই তার 
লেমুলন ডেখা লেত। তাই ওই েমযটা লতলন লেছানাকতই থােকতন। 
  
লেকেকির োকে আো লেলঠ তাাঁর োকছ ডেউ লনকয ডর্ত না? 
  
–লেকেকির োে োধ্ারণত আলমই ডফরার পকথ োক্স ডথকে ডের েকর ডটলেকির ওপর 
রাখতাম। অকনে েময লমকেে লেলমিংটন োক্স ডথকে লেলঠ ডের েকর লনকতন। 
  
–ডেলেন লেকেকি লেছানা ডথকে না ওঠায অস্বা ালেে লেছু মকন হযলন? 
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-লেছুই না। এরেম লেছু ডতা েল্পনা েরাও র্ায না। আলম রান্নার্কর ডেতলিকত েি 
ফুটকছ ডেকখ আোর পর ডোকখ প়িি লমিঃ লেলমিংটন হির্কর ডোট খুিকছন। 
  
শুনকত ডপিাম লতলন ডমানা ডমানা েকি োেকিন। ো়িা না ডপকয লতলন ডোতিায উকঠ 
লমকেে লেলমিংটকনর ডশাোর র্কর র্ান। তারপরই লতলন অস্বা ালেে েকণ্ঠ আমাকে 
োেকত থাকেন। আলম হন্তেন্ত হকয ছুকট র্াই। 
  
লতলন েকিন, োচ্চাকের ডর্ন আলম েলরকয রালখ র্াকত এ র্কর না আকে। তারপকরই লতলন 
োিঃ লগ্রলফথকে ডটলিকফান েকরন। 
  
এরপর আর োকযর েথা আমাকের োরু মকন লছি না। ডেই োিংর্ালতে র্টনা, োল়ির 
েমস্ত প্রাণোঞ্চিয ডর্ন স্তি েকর ডফকিলছি। উিঃ, েী  যিংের–েুপুকর খাওযার েমযও 
লমকেে লেলমিংটন এত হালেখুলশ লছকিন। 
  
নযাে এরপর প্রকশ্নর ডমা়ি রু্লরকয লেকিন। েিকিন, লমকেে লেলমিংটন ডর্ লেলঠটা 
ডপকযলছকিন, ডে েম্পকেয আপনার ধ্ারণা লেরেম লমে হিযাে? 
  
েলেকত মুখ তুকি তাোকিন লমে এিলে হিযাে, েৃঢ়স্বকর েিকিন, অতযন্ত ের্নয। আলম 
ওেে এেেম লেশ্বাে েলর না। লমকেে লেলমিংটন, েখনও এমন নীলতহীন োে েরকত 
পাকরন না। এেনযই লতলন প্রেে মানলেে আর্াত ডপকযলছকিন। 
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নযাে লনিঃশকব্দ মাথা োাঁোকিন। পকর েিকিন, এেটা েথা, লমে হিযাে, আপলন লে 
এরেম লেলঠ েখকনা ডপকযকছন? 
  
ডর্ন েমকে উঠকিন এিলে। তার মুখ িাি হকয উঠকিা। 
  
-না-না, এরেম লেলঠ আলম েখনও পাইলন। 
  
–আপলন এেটু ড কে েিুন, লমে হিযাে, েিকিন নযাে, অেশয এটা লঠে এরেম লেলঠ 
পাওযা খুেই মমযালন্তে। ডিাকে তাই এরেম লেলঠ পাওযার েথা ডেকপ ডর্কতই োয। 
এেে লেলঠকত র্া থাকে, আমরা োলন, ডেেে লমথযা ছা়িা লেছু নয। তাই েিলছ, আপনার 
লেব্রত হওযার লেছু ডনই। েযাপারটা োনা আমাকের খুেই েরোর। 
  
–লেন্তু েুপালরকন্টকন্ডন্ট, আলম েলতযই পাইলন। আপলন লেশ্বাে েরুন। 
  
এিলে হিযাকের মুখ াে োাঁকোোাঁকো হকয একিা। লতলন ডর্ লমথযা েিকছন না, তা 
লেশ্বােকর্ােযই মকন হকিা। 
  
এিলে হিযােকে লেোয োনাকনা হকিা। লতলন োচ্চাকের োকছ েকি ডেকিন। 
েুপালরকন্টকন্ট লেছুক্ষণ োনািা লেকয োইকর তালেকয রইকিন। 
  
েকযে লমলনট পকর রু্কর োাঁল়িকয েিকিন, মকন হয লতলন েতয েথাই েিকছন, ডোন 
লেলঠ পানলন। 
  
-আমারও তাই মকন হয। েিিাম আলম। 
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–লেন্তু, আির্য র্া, তা হি, লতলন ডোন লেলঠ ডপকিন না ডেন? অথে…অথে মলহিা 
েুন্দরী। 
  
-এেটু ডেলশ রেম েুন্দরীই েিা েকি। আলম োয লেিাম। 
  
-েুন্দরী এেিং তরুণী। ডেনামী লেলঠর ডিখেকের ডোখ এমন এেেনকে এল়িকয ডেি 
ডেন? প্রশ্নটা ড কে ডেখার মকতা, লে েকিন? 
  
আলম মাথা ডনক়ি োয লেিাম। 
  
–ডগ্র ে েকিলছকিন, র্ারা লেলঠ পাযলন তাকের েথাও তাকে োনাকত। 
  
–আরও এেেন এমন আকছন। লমে এলমলি োটযনও ডোন লেলঠ পানলন। 
  
–এেথাটা আমার লেশ্বাে হয না, েিকিন নযাে; আমার ধ্ারণা লতলন অেশযই লেলঠ 
ডপকযলছকিন। এেটা নয, ডেশ েকযেটাও হকত পাকর। 
  
–আপনার এমন ধ্ারণার োরণ লে? 
  
-তার আকেোর পািযারকমে ডলাকরন্স এিকফােযই আমাকে েথাটা েকিকছ। ওই ডিখকের 
ওপর খুেই ডরকে আকছ ডলাকরন্স। 
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–তাহকি এলমলি একেোকরই অস্বীোর েকর ডেকিন ডেন েথাটা, লেকশষ েকর পুলিে 
র্খন তেকন্ত ডনকমকছ? 
  
-লমে োটযন েরােরই এেটু অনয ধ্রকনর মলহিা। ডনািংরা অরুলেের লেলনে এল়িকয 
েিকতই অ যস্ত লতলন। তাই ওরেম ের্নয  াষার লেলঠর েথা েিকত স্ব ােতই েকোে 
ডোধ্ েরকছন লতলন। 
  
–ওর লেলঠকত লে ডিখা লছি, তা লে োনকত ডপকরকছন? 
  
–এেে মারাত্মে েথা ডর্ লিখকত পাকর ডে েদ্ধ উম্মাে ছা়িা আর লে। আির্য হলচ্ছ এই 
ডিােলটকে আপনারা খুাঁকে ডের েরকত পারকছন না? 
  
এোকর আমরা লঠে খুাঁকে োর েরে অকে, আত্মলেশ্বাকের েকে েিকিন নযাে, এখাকনই 
ডে থামকে না, আরও লেলঠ তাকে লিখকত হকে। 
  
আলম নযাকের েথাটা ডমকন লনকত পারিাম না। েিিাম, র্া পলরলস্থলত োাঁল়িকযকছ, মকন 
হয এইমুহূকতয ডে আর লেলঠ লিখকছ না। 
  
লিখকে, না লিকখ উপায ডনই তার। এ এেধ্রকনর ডরাে। ডেউ না ডেউ লেলঠ লঠে ডপকত 
থােকে। 
  
োোকন ডমোকনর ডেখা ডপকয ডেিাম। আকের মকতাই আমাকে ডেকখ হালেমুকখ উচ্ছ্বলেত 
হকয উঠি। 
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-হাই, োটযন 
  
আলম ডমোনকে েিিাম, আমাকের ওখাকন লেকয ডতা েলেন ডথকে আেকত পার। 
  
-তুলম েিকি েকি আমার খুে  াি িােকছ। লেন্তু এখন এখাকনই থােে  ােলছ। 
োচ্চাগুকিাকেও এেটু ডেখাকশানা েরকত পারলছ। 
  
- াি েথা, ডর্ াকে  াি থােকে মকন েকরা তাই েরকে। 
  
–লেন্তু লেন্তু এরেম োিংর্ালতে লেছু র্টকি ডতামাকে ডফান েরকত পারে ডতা? 
  
–অেশযই। লেন্তু এরেম  ােছ ডেন তুলম? 
  
–র্া েে র্কট েকিকছ, েখন লে হয 
  
–র্াই ডহাে, ওরেম  যােহ লেছু আর আলেষ্কার েরকত ডর্ও না। 
  
উিঃ! ে়ি  যানে েলতয। আমার খুেই খারাপ ডিকেলছি। 
  
ডমোকনর েকে েথা ডশষ েকর নযােকে লনকয োল়ি লফকর এিাম। ডর্াযানাকে েে েথা 
ডশানাকত েেিাম। ডেই ফাাঁকে নযাে ডেকিন পারলিকের েকে েথা েিকত। 
  
েকযে লমলনট পকরই লফকর একিন নযাে। োনাকিন, নতুন লেছু তার োছ ডথকে পাওযা 
ডেি না। 
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–অযােকনকের েথাটা ও লে োউকে োলনকযলছি? োনকত োইি ডর্াযানা। 
  
–হযাাঁ, েকিলছি, েম্ভীর াকে েিকিন নযাে, আপনাকের োকের ডিাে লমকেে একমালরকে। 
ডোন েমেযায পক়ি তার পরামশয লনকত োয–এই  াকেই ডে েথাটা োলনকযলছি। 
  
-তাহকি লমকেে একমালরর মুখ ডথকেই েথাটা োইকর ছল়িকয থােকত পাকর। েিি 
ডর্াযানা। 
  
–আমারও তাই ধ্ারণা লমে োটযন। েিকিন নযাে। 
  
–এেটা েযাপার লেছুকতই েুেকত পারলছ না, েিিাম আলম, আমাকে আর আমার ডোনকে 
লনকয ওই ডেনামী লেলঠ ডেন ডিখা হি? আমরা এখাকন েমূ্পণয নতুন মানুষ। আমাকের 
ওপর োকরার ডতা রাে থাোর েথা নয। 
  
-নোেত ডতা লে, েিকিন নযাে, ডেনামী লেলঠকিখকের লেকেষ ডর্ ডোন েুখী মানলেে 
মানুকষর ওপকরই 
  
-হযাাঁ, লমকেে ডেন েযািQপও এরেমই েিকত ডেকযলছকিন। েিি ডর্াযানা। 
  
নযাে েিকিন, লমে োটযন, আমার এেটা েকন্দহ, আপনার লেলঠটা আেকি লমে 
োটযনকেই ডিখা হকযলছি। র্লে লেলঠর খামখানা  াি েকর িক্ষয েরকতন, তাহকি লঠে 
েুেকত পারকতন। 
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–লমে োটযনকে ডিখা? এরেম ডেন হকত র্াকে? আির্য হি ডর্াযানা। 
  
–নাকমর ডছাট্ট এ অক্ষরটা ডেৌশকি ইউ েকর ডেওযা হকযলছি, আমার েকন্দহ। 
  
 েথাটা শুকন আলমও  ালেত হিাম। আকে এ াকে েখকনা ড কে ডেলখলন। 
  
নযাে েকি র্াোর পকর ডর্াযানাকে আলম লেকেে েরিাম, হাকর, েলতযই ডতার মকন হয, 
লেলঠটা লমে োটযনকে ডিখা হকযলছি? 
  
-না, না, েখকনাই না। েুপালরকন্টকন্ট েিকিই ডতা হকে না। তাহকি ওরেম েথা ডিখা 
থােত না। 
  
পকর ডর্াযানা েিি, তুই এেোর শহর ডথকে রু্কর আয। েেকি লে েিােলি েরকছ তা 
ডশানা েরোর। 
  
–পুলিকের ধ্ারণা ডেনামী লেলঠর ডিখে ডোন স্ত্রীকিাে। ডিাকেরাও হযকতা ডেরেমই 
ধ্ারণা েকর লনকয থােকত পাকর। েিিাম আলম। 
  
–পুরুষ হওযাও লেলেে নয। তকে লেকশষ ধ্রকনর পুরুষকেরই এরেম মানলেেতা 
থাকে…অেেলমত োকমান্মােনা। আমার এেেনকে েকন্দহ হয। েিি ডর্াযানা। 
  
–োর েথা েিলছে? োনকত োইিাম আলম। 
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–লমিঃ পাইকেই আমার েকন্দহ হয। এোেীকত্বর লেষণ্ণতায ডমা়িা এেেন অেুখী মানুষ। 
মানুকষর লেরুকদ্ধ ডক্ষা ও প্রোশ েকরন। লনিয িক্ষয েকর থােলে, এখানোর েে েুখী 
মানুকষর প্রলতই তার রৃ্ণা আর অেো রকযকছ। আর েকরন ডেমন ডেযারা ধ্রকনর েে 
োে-ডিাকে এ লনকয আ়িাকি হালেঠাট্টা েকর। 
  
-লেন্তু ডেনামী লেলঠ লেকশষে ডগ্র ে েকিকছন, ডোন মধ্যেযস্কা অলেোলহতা স্ত্রীকিাে 
এেে ডেনামী লেলঠ লিখকছ। 
  
–লমিঃ পাইও তাই, অলেোলহত মধ্যেযস্ক পুরুষ। 
  
–লেন্তু ডর্া, র্তেূর ডেকখলছ, ওকে লঠে মানাকচ্ছ না। 
  
–োইকর ডথকে এরেম মকন হওযা স্বা ালেে। পযোওযািা ধ্নী মানুষ। লেন্তু টাোই ডতা 
মানুকষর পলরপূণযতার পকক্ষ র্কথষ্ট নয। 
  
-উলন লনকেও লেন্তু ওরেম লেলঠ ডপকযকছন। 
  
প্রলতোে োলনকয ডর্াযানা েিি, এেে েথা আমরা ডেউই েলঠে োলন না। তার োকছ। 
ডশানা, তার পকক্ষ োলনকয েিা অেম্ভে লেছু না। 
  
–আমাকের েুলেকধ্ েকর ডেোর েনয, েিলছে? 
  
-হযাাঁ। ডোন রেম ো়িাোল়ি েকরন লন। ডেশ েুলদ্ধর েকেই োেটা েকরকছন, েিকত 
হকে। 
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–তাহকি ডতা েিকত হয, উলন এেেন পাো অল কনতা। 
  
তাছা়িা আর লে। অল কনতা না হকি এরেম োে েকর েিা েম্ভে হয েখকনা? 
  
ডর্াযানার অল নে আলেষ্কার আমার লেরলক্তরই েৃলষ্ট েরি। েিিাম, এমন  াে 
ডেখালচ্ছে, ডর্ন তুই েে ডেকন ডফকিলছে। ডেনামী লেলঠর ডিখকের মানলেেতা ডোো 
অত েহে োে নয, এটা মকন রালখে। 
  
তুই েিকত পালরে। লেন্তু, ডেলর, আলম লঠে েুেকত ডপকরলছ। আমার েথাই ধ্র না, র্লে 
আলম তরুণী আর ডমাটামুলট েুন্দরী হালেখুলশ েুখী মানুষ না হকয ডেকি থােতাম আর 
েেিকে েীেন উপক াে েরকত ডেখতাম, তাহকি আমার মকন এমন এে শযতানীর 
েম্ম হত, ডর্ েেি েুখী মানুষকে আর্াত েরকত োইত, েষ্ট লেকয আনন্দ উপক াে 
েরকত োইত। 
  
এেটু থামি ডর্াযানা। আমার লেকে তালেকয পকর েিি, পুলিে র্লে এমলন েৃলষ্টকোণ 
ডথকে েযাপারটাকে ডেখার ডেষ্টা েরত, তাহকি মকন হয, রহেয ড ে েরা তাকের পকক্ষ 
েহে হত, ওই ডিােটা, তুই র্লে তার মানলেেতা অনু ে েরোর ডেষ্টা েলরে, তাহকি 
েহকেই েুেকত পারলে। এরপর এেে ডিাে লে েরকত োইকে তা অনু ে েরাও ডতার 
পকক্ষ অেম্ভে হকে না। 
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অত েে ছাইপাাঁশ  ােোর েনয আলম এখাকন একেলছিাম, নালে, লেরলক্তর েকে েিিাম 
আলম। ওেে অশ্লীি লেলঠ আর খুকনর েকে েল়িকয থােকি ডোনলেনই স্বাস্থয উদ্ধার হকে 
না। 
  
. 
  
ডর্াযানার েথামকতা হাইস্ক্রীকট একে ডেখিাম, এখাকন ওখাকন ডিাকের েটিা। লে লনকয 
তারা আকিােনা েরকছ অনুমান েরকত েষ্ট হি না। 
  
প্রথকমই ডোখ প়িি লগ্রলফকথর ওপর। ডেমন রুগ্ন আর িান্ত ডেখাকচ্ছ তাকে। 
  
–ডেকখ মকন হকচ্ছ খুেই ড কে পক়িকছন। েিিাম আলম। 
  
হকত পাকর। ডেশ োকমিার লেছু ডেে লনকয পক়িলছ। েিকিন লগ্রলফথ। 
  
–ডেনামী লেলঠর ডিখেও এরমকধ্য রকযকছ? 
  
 –অস্বীোর েলর লে েকর? এধ্রকনর মানলেে অতযাোর 
  
–ডিােটা ডে হকত পাকর, আপনার ডোন ধ্ারণা আকছ? 
  
–এেেম না। তকে ধ্ারণা েরকত পারকি ডোধ্হয ডোঁকে ডর্তাম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

100 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

 েথা েিার ফাাঁকেই ডেখকত ডপিাম োক্তাকরর ডোন এলম আেকছ। তার েকে েথা েিার 
উকেকশয লগ্রলফথকে লেোয লেিাম। 
  
-শুনিাম, আপলন ডেশ তা়িাতাল়িই ওখাকন হালের হকযলছকিন? 
  
 প্রায লেৎোর েকর েিকত েিকত এলেকয একিা এলম। 
  
-আেকি েতোি রাকত ডমকযটার আমাকের োল়িকত ো ডখকত আোর েথা লছি। আকেলন 
েকি অস্বলস্ত ডোধ্ েকরলছিাম। 
  
েিিাম আলম, ডমোন ডর্ আমাকে ডফান েকরলছি ডে েথাটা ইকচ্ছ েকরই ডেকপ ডেিাম। 
  
–একিা না েকি, আির্য েিকত হকে, আপলন েেকেকয খারাপটাই ড কে লনকত ডপকরকছন। 
আর আপনার  ােনাটাই েলতয হি ডশষ পর্যন্ত। 
  
আলম অথযহীন  েীকত হােিাম। ডোন েোে লেিাম না। 
  
–লিমণ্টকে খুকনর র্টনা এই প্রথম র্টি। তাই উকেেনা েেকির মকধ্যই ছল়িকয 
পক়িকছ। পুলিে এেে লে েকর োমাি ডেয ডেখা র্াে। 
  
-পুলিে েম্পকেয আলম আশাোেী, েিিাম আলম, তাকের মকধ্য অকনে িক্ষয ডিাে 
রকযকছ। 
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-ওকযকির োকছ শুনিাম, প্রথকম মাথায ডমকর ওকে অোন েকর ডফিা হয, পকর মাথার 
ডপছকন ডছারা লেলধ্কয মাকর। ডমকযটার ডছকিেনু্ধই এোে েকরকছ েকি আমার ধ্ারণা। 
আপনার লে মকন হয? 
  
–এরেমই েম্ভে েিকছন? আলম প্রশ্ন েরিাম। 
  
–অেম্ভে ডেন? ওকের নালে খুে েে়িা হকযলছি। শুনিাম ডমোন হান্টার নালে প্রথকম 
মৃতকেহটা ডেখকত ডপকযলছি। ডেোলর লনিয খুে শে ডপকযকছ। 
  
েলতযই ডমকযটা মকন ে়ি ডোট ডপকযকছ। েিিাম আলম। 
  
ডেই মুহূকতয এেটা েথা মকন পক়ি ডেি আমার। েযাপারটা র্াোই েকর লনকত োইিাম 
এই েুকর্াকে। 
  
–এেটা েথা, লমে লগ্রলফথ, ডমোনকে োল়ি লফকর র্াোর েথা েতোি আপলনই লে 
েকিলছকিন? 
  
–ডতমন ডোর লেকয লেছু েলিলন অেশয। 
  
–তাই েিুন, আলম েিিাম, আলমও তাই অনুমান েকরলছিাম। 
  
এলম লগ্রলফথ আমার ডোকখর লেকে তাোকিন। পকর েতেযতার েকে েিকিন, ডমকযটার 
ডতা েযে অল্প, েে েযাপারটা েুেকত পাকর না। তাই ওকে এেটু েতেয েকরই লেকত 
ডেকযলছিাম। েখন লে েথা ছা়িাকে–এখাকন ডেউ েিকত পাকর না। 
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–লে েথা ছ়িাকে? 
  
আলম স্পষ্ট লেরলক্ত প্রোশ না েকর পারিাম না। 
  
–ডিাকে লে েকি ডে েম্পকেয মকন হয আপনার ডোন ধ্ারণা ডনই। আমার োকন অকনে 
েথাই আকে, তাই আলম োলন। 
  
ডিাকেরা খারাপটাই েকি–আর ডর্ ডমকযকে োে েকর তার েীলেো অেযন েরকত হয, 
েহকেই ডে অকনযর আকিােয লেষয হকয ওকঠ। 
  
–আপলন লে েিকত োইকছন, লঠে ধ্রকত পারলছ না। 
  
আলম েলতযই ধ্াাঁধ্ায পক়ি লেকযলছিাম। এর মকধ্য আোর েীলেোর প্রশ্ন আেকছ লে 
েকর? 
  
-আলম এিলে হিযাকের েথা েিলছ, েুেকত পারকছন না, েিকিন এলম, ডিাকে র্াই 
েিুে, আমার ধ্ারণা ও েলতযোর  াি ডমকয। ডিাকের েথায োন লেকয োচ্চাগুকিার 
োলযত্ব ডছক়ি লেকয োেলরকত েোে না লেকয ও র্থাথয েতযেযই েকরকছ। 
  
–ডিাকে লে েিকছ? 
  
এলমর মুকখ হালে মাো ছাল়িকয ডেি। খারাপ ইলেতপূণয েকিই আমার মকন হি। 
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 ডিাকে েিােলি েরকছ, ও েুই নম্বর লমকেে লেলমিংটন হওযার ডেষ্টা েরকছ। ডর্  াকে 
েেয স্ত্রীহারা মানুকষর ডেোর্ে েকর েকিকছ 
  
আলম ডেশ ধ্াক্কা ডখিাম। েিিাম, এেে েী? লমকেে লেলমিংটন মারা ডেকছন েকে এে 
েপ্তাহ হি– 
  
-আলমও তাই অেম্ভে েকিই  ােলছ, োাঁধ্ োাঁলেকয হােকিন লমে লগ্রলফথ, মানুকষর মন 
ডর্ লে েস্তু তা ডতা োকনন। ডমকযটা তরুণী, তার ওপর ডেশ েুন্দরী–ডিাকেরা র্া োয 
তার েেই রকযকছ। তকে র্লে েলতয েলতয এমন লেছু র্টনা ডথকে থাকে, ডমকযটাকে 
আলম ডোষ লেকত পারে না। েেকমকযই র্র আর ের োইকে–একত লেলেে লে? 
  
আমার মুখ লেকয েথা েরলছি না। হাাঁ েকর তালেকয লমে লগ্রলফকথর েথা শুকন ডর্কত 
িােিাম। 
  
তকে এটা লঠে, লমিঃ লেলমিংটন ডমকযটার মকনর েথা লেছুই োকনন না। স্ত্রীর এমন মৃতুযর 
পকর তার এখন লেশাহারা অেস্থা। ডমকযটা ডর্ াকে  দ্রকিাকের ডেখাকশানার  ার লনকের 
হাকত তুকি লনকযকছ, তাকত তার লন যরশীি না হকয উপায লে? 
  
–তাহকি েিকছন, এিলে হিযাে ডমকযটার অেস্থা েুকেই েুকর্ােটা লনকযকছ? 
  
–লঠে ডেেথা েিলছ না, ইতস্তত েকর েিকিন লমে লগ্রলফথ, ডমকযটার েনয আমার েুিঃখ 
হয। আেকি ডিাকের এেে েুৎলেত েথা ড কেই ডমোনকে আলম েকিলছিাম, ওর 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

104 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

োল়িকত র্াওযা উলেত। লমিঃ লেলমিংটন আর ওই ডমকযটা শুধু্ এই েুেন োল়িকত থাো 
 াি ডেখায না। 
  
আেি রহেযটা এতক্ষকণ েরেকর হি আমার োকছ। আলম লনলেযোর েৃলষ্ট ডফিিাম 
মুখরা স্ত্রীকিােলটর মুকখর ওপর। 
  
–আমাকের এই ডছাট্ট শহকরর মানুষেন খুে েুলেধ্ার নয লমিঃ োটযন। এরা েেলেছুর 
মকধ্যই েু খুাঁকে ডে়িায। 
  
েথা ডশষ েকর ডহকে লেোয লনকিন লমে লগ্রলফথ। 
  
. 
  
েীেযার োকছ একে লমিঃ পাইকযর েকে ডেখা হি। লতলন লমে এলমলি োটযকনর েকে েথা 
েিলছকিন। 
  
-েুপ্র াত লমিঃ োটযন, উচ্ছ্বলেত েকণ্ঠ েিকিন লমিঃ পাই, এমন এেটা খের ডর্ আমাকের 
এই গ্রাকম েৃলষ্ট হকে, েল্পনা েরকত পালরলন। এেে খের রলেোকরর খেকরর োেকে 
ডপকয একেলছ এতোি। 
  
-েলতযই ে়ি ডশােনীয। লমে োটযন প্রলতধ্বলন তুিকিন। 
  
-আপলন এর মকধ্য লনিয উকেেনার ডখারােও ডপকযকছন লমে োটযন, েিুন লঠে েিলছ 
লেনা। ডেশ উপক াে েরকছন ডর্ আপনার েথা শুকনই েুেকত পারলছ। 
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–ডমকযটা আমার োকছ োে েরকত একেলছি েরােলর এেটা অনাথ আশ্রম ডথকে। 
েরি গ্রাময ডমকয। তকে েমৎোর োকের লছি। পারলিে ওকে খুে পছন্দ েরত। 
েিকিন লমে োটযন। 
  
েতোি লেকেকি পারলিকের োকছ ো ডখকত আেকে েকিও োলনকযলছি, আলম েিিাম। 
পরক্ষকণ লমিঃ পাইকযর লেকে তালেকয লেকেে েরিাম, েম্ভেত েথাটা লমে লগ্রলফথ 
আপনাকে োলনকয থােকে। 
  
লমিঃ পাইকযর মকন র্াকত েকন্দহ না হয ডেই উকেকশযই আলম প্রেেক্রকম েথাটা উত্থাপন 
েরিাম। 
  
-হযাাঁ, েকিলছকিন, েিকিন লমিঃ পাই, তার েথায অেশয ডশ্লষ লছি। েকিলছকিন, আেোি 
োকের ডিাকেরাও োল়িকত ডফান েকর েথা েকি। 
  
–েথাটা আমারও আির্য িােকছ, আমার োল়িকত োে েরা অযােকনে এোে ডেন 
েরি? পারলিে লনিযই অোে হকযলছি। 
  
–আপনার ডেকেকি মকনা াে এখকনা পাটাযলন লমে োটযন, েিকিন লমিঃ পাই, েমকযর 
েকে তাি লমলিকযই েমাকে পলরেতযনগুকিা হয। আেোি োল়ির োকের ডিাকেরা 
এেটু ডেলশ স্বাধ্ীনতা ডপকয থাকে, এ লনকয েোেো েরা েকি না।   
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আকিােনার ডমা়ি ডর্ারাোর উকেকশয আলম েিিাম, খুকনর েথাটা খুে তা়িাতাল়িই 
ডেখলছ ছল়িকয পক়িকছ। 
  
-ডেেি লে তাই–েকে গুেেও রকযকছ। েিকিন লমিঃ পাই, প্রথকম লছি ডেনামী লেলঠ, 
তার েকে ডর্াে হকযকছ খুন, লিমন্টকের মানুষ এরপর েনমকন না হকয পাকর? 
  
–এই েুকটা র্টনার মকধ্য ডোন ডর্ােেূে আকছ ডিাকেরা লনিয এরেম লেছু  াকে না। 
েিকিন এলমলি োটযন। 
  
–আপলন একেোকর খাকপ খাকপ লমলিকয লেকযকছন, োরুণ, েকি উঠকিন লমিঃ পাই, লনিয 
ডমকযটা লেছু োনত, তাই তাকে খুন েরা হকযকছ। আপনার েুলদ্ধর তালরফ েরকত হয। 
  
–োরাক্ষণই এেে শুকন েকিলছ। আর  াি িােকছ না। 
  
েকি লমে এলমলি তা়িাতাল়ি আমাকের ডছক়ি হাাঁটকত শুরু েরকিন। 
  
আলম লমিঃ পাইকযর লেকে তালেকয োনকত োইিাম, এেমস্ত র্টনা মাকন ডেনামী 
লেলঠ..খুন..এেে ডেকখশুকন আপনার লে মকন হকচ্ছ? 
  
মাথা লনেু েকর এেলমলনট লে  ােকিন লমিঃ পাই। পকর েম্ভীর াকে েিকিন, ডেখুন, 
পুলিে র্া োধ্ারণত েকর থাকে–হাকতর ছাপ, হাকতর ডিখা এেে লেকশষে লেকয পরীক্ষা 
েকর ডেখা–আমার ধ্ারণা এ াকে ডেলশেূর তারা এগুকত পারকে না। েলরে অনুধ্ােন 
েরার পদ্ধলত অনুেরণ েরাই একক্ষকে েলঠে পথ। মানুকষর োে, তাকের  াে েী, 
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 ােনালেন্তার ধ্ারা–এেে ডথকেই প্রেৃত রহকেযর েন্ধান পাওযা েম্ভে েকি আলম মকন 
েলর। 
  
এ াকে েম্ভে েিকছন? েিিাম আলম। 
  
–এ না হকি পুলিে ডোনলেনই তার েন্ধান পাকে না। 
  
–আপলন োর েথা েিকত োইকছন? আলম অনুেলন্ধৎেু হিাম। 
  
–ওেে েথা লেকেে েরকেন না লমিঃ োটযন, আলম েুনযাম রটনার অপোে লনকত পালর 
না। েথাটা েকি তা়িাতাল়ি েকর প়িকিন লমিঃ পাই। 
  
. 
  
আরও লেছুক্ষণ এপাশ ওপাশ ডর্ারারু্লর েকর োল়ির পথ ধ্রিাম আলম। 
  
 েতোিকের খুন েম্পকেয অকনেকেই মন্তেয েরকত ডশানা ডেি, ডোন ের্নয  েরু্করর 
োে েকি। 
  
লিটিফাকেয ডপৌঁকছ ডেখিাম ড্রইিংরুকম োনািার ধ্কর েকে ডর্াযানা এেটা ছলে ডেখকছ। 
  
–লে ডেখলছে অমন মকনাকর্াে লেকয ডোন নতুন েনু্ধর ছলে মকন হকচ্ছ। 
  
ওর পাকশ েেকত েেকত েিিাম। 
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-োছাোলছ ডপৌঁকছলছে, ডহকে ছলেটা আমার লেকে োল়িকয লেি, ডেখকতা লেনকত পালরে 
লেনা? 
  
ছলেটা হাকত লনকয রু্লরকয লফলরকয ডেখিাম। লেন্তু লেছু ডোধ্েময হি না। 
  
–লে এটা? োনকত োইিাম আলম। 
  
–মকন হয েীহা ো ওই োতীয লেছুর ছলে। োিঃ লগ্রলফকথর মকন হকযকছ এটা ডেখকি, 
আলম খুলশ হে, তাই লেকয ডেকছন। 
  
আলম আগ্রকহর েকে ফকটাটার লেকে তাোিাম। লেন্তু ডমাকটই  াি িােি না। 
ডর্াযানাকে ডে েথা েিিাম। 
  
–লেলনেটা খুে খারাপ ডেখকত। আমার েকেও লগ্রলফকথর ডেখা হকযলছি হাইলস্ক্রকট। ডতার 
লেরেম মকন হি ওকে? 
  
–ওকে ডেমন িান্ত িােলছি। মকন হি ডোন লেষয লনকয খুেই লেলন্তত হকয আকছ। 
  
-ডতার েথাই হযকতা তার মন েুক়ি েকেকছ। তাই অমন লেেরু্াঁকট এেটা েীহার ছলে 
ডতাকে লেকয ডেকছ। 
  
োকে েলেে না ডতা। 
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–েকি লেরলক্তর েকে উকঠ োাঁ়িাি ডর্াযানা। তারপর র্র ডছক়ি ড তকর েকি ডেি। 
  
েীহার ফকটাটা ডরাকের তাকত পালেকয র্ালচ্ছি। আলম ডেটা তুকি লনিাম। ডর্াযানা ো 
আমার লেলনেটা পছন্দ না হকিও লগ্রলফকথর োকে িােকত পাকর। ওটাকে এ াকে নষ্ট 
হকত ডেওযা লঠে হকে না। 
  
েইকযর ডেিফ ডথকে এেটা ডমাটা েই ডটকন োর েরিাম। ওর মকধ্য োকপ ডরকখ 
পালেকয র্াওযা ছলেটা লঠে েরা র্াকে। 
  
লেন্তু েইটা হাকত লনকতই অদু্ভত াকে ডেটা খুকি ডেি। আির্য হকয িক্ষয েরিাম, 
েইকযর মােখান ডথকে ডেশ লেছু পৃষ্ঠা লনখুাঁত াকে ডেকট ডনওযা হকযকছ। 
  
হত ম্ব হকয লেছুক্ষণ তালেকয রইিাম েইটার লেকে। পকর ডো়িার পৃষ্ঠাটা খুকি ডেকখ 
লনিাম–েইটার ছাপা হওযার তালরখ ডিখা হকযকছ ১৮৪০ লরিঃ। 
  
েলেকত মাথায ডখকি ডেি এেটা েথা। এই েইকযর োটা পৃষ্ঠাগুকিা ডথকে অক্ষর 
ডেকটই ডেনামী লেলঠগুকিা ডিখা হকযলছি। 
  
লেন্তু ডে এমন োে েরকত পাকর? োর পকক্ষ এটা েম্ভে? 
  
লমে এলমলি োটযকনর েথাই প্রথকম মকন প়িি। পারলিকের হওযাও অেম্ভে নয। 
োইকরর ডোন ডিােও হকত পাকর। হযকতা ডে এলমলির েনয অকপক্ষা েকর লেছু েময 
এর্কর লছি। 
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ডোন অলতলথ র্লে হকয থাকে, তকে ডে ডে? েমাকের অলত েম্মালনত এেেন েকিকছন 
ডগ্র ে। তাহকি লে লমিঃ পাই? এলম লগ্রলফথ? না লমকেে ডেন েযািথ্রপ? 
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মধযাহ্নক াকের র্কর 
মধ্যাহ্নক াকের পকর ডর্াযানাকে লনকয ড্রইিংরুকম এিাম। আমার অ ালেত আলেষ্কারটা 
ওকে ডেখািাম। েুেকন লমকি েযাপারটা লনকয লেছুক্ষণ আকিােনা েরিাম। পকর েইখানা 
লনকয থানায রওনা হিাম। 
  
ডগ্র ে থানায লছকিন না। নযাে ও অনযানযরা েেকিই আমার আলেষ্কার ডেকখ আনন্দ 
প্রোশ েরকিন। 
  
নযাে েিকিন, র্লেও োলন এখন আর লেছু পাওযা েম্ভে নয, তেুও এেোর েইখানা 
পরীক্ষা েকর আমাকের ডেখকত হকে র্লে ডোন হাকতর ছাপ পাওযা র্ায। 
  
আলম েিিাম, পারলিে ডরােই েইগুকিা ো়িকপাাঁছ েরত। ওকত আমার হাকতর ছাপ 
পাওযাই েম্ভে। 
  
এেটু পকর থানা ডথকে ডেলরকয এিাম। নযাে আমার েকে একিন। 
  
 পাহাল়ি পকথ হাাঁটকত হাাঁটকত আলম োনকত োইিাম, আপনাকের োে লেরেম একোকচ্ছ? 
  
োকের েুলেধ্ার েনয অকনে ো়িাইোছাই েকর আমরা েেীটা ডছাট েকর একনলছ। 
  
–খুে  াি োে। তাহকি আপনাকের লহোকে োরা রইি? 
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–প্রথম নামলট লমে লেনে। েতোি লেকেকি েুম্বেোর এেটা োল়িকত তার এেেন 
ডিাকের েকে ডেখা েরোর েথা লছি। ডে-োল়ির রাস্তা লেলমিংটকনর োল়ি ছাল়িকয ডেকছ। 
র্াওযা আোর েময েুোরই ওই পকথ  ার র্াোর েথা। 
  
এেেপ্তাহ আকে ডর্লেন লমকেে লেলমিংটন আত্মহতযা েকরন, ডেইলেন লতলন লেকেকি 
ডেনামী লেলঠটা ডপকযলছকিন। লমে লেনে ডেই লেনই লেলমিংটকনর অলফকের োে ডছক়ি 
লেকযলছকিন। আলম খের লনকয ডেকনলছ ডেলেন লমে লেনে লতনকট ডথকে োরকটর মকধ্য 
অলফে। ডথকে ডেলরকয োের্কর লেকযলছকিন লেছু োেলটলেট লেনোর েনয। োধ্ারণত 
অলফকের েযই এেে োে েকর ডেয। তকে ডেলেন লমে লেনে লনকেই লেকযলছকিন। 
লতলন েকিলছকিন, মাথা  ালর হকয আকছ, লেছুক্ষণ ডখািা হাওযায হাাঁটকি মাথাটা ছা়িকত 
পাকর। তকে ডেলশক্ষণ োইকর লছকিন না লতলন। 
  
তকে ওই েমযটুেুই র্কথষ্ট। েিিাম আলম। 
  
–হযাাঁ। গ্রাকমর অনয লেকে লেকয এেটা লেলঠ লেলঠর োকক্স ডফকি লেকয লফকর আোর পকথ 
েমযটা র্কথষ্ট। তকে প্রশ্নটা হি, লমে লেনেকে লেলমিংটনকের োল়ির আশপাকশ ডেকখকছ 
এমন এেেনকেও ডখাাঁে েকর পাইলন। 
  
তারপর আর োর োর নাম আপনার তালিোয আকছ? োনকত োইিাম আলম। 
  
–আপলন লনিয েুেকত পারকছন, ডোন এেেনকেও আমরা োে লেকত োইলন–র্ার 
ডক্ষকে োমানয েম্ভােনার আ ােও রকযকছ। েতোি োিয োইকের এেটা ে ায ডর্াে 
লেকত ডব্রনটকন লেকযলছকিন লমে লগ্রলফথ। লতলন ডেখাকন ডেশ ডেলর েকরই ডপৌঁকছলছকিন। 
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–আপলন লে  ােকছন ডর্ 
  
-না, তার েযাপাকর লেছুই  ােলছ না। ডেন না লেছুই োলন ন। লমে লগ্রলফথকে  াি 
স্ব াকের লেলশষ্ট মলহিা েকিই েরাের ডেকন একেলছ। 
  
লেন্তু েত েপ্তাকহর েযাপারটা তার ডক্ষকে লে খলতকয ডেকখকছন? ওর পকক্ষ লে লেলঠ 
োকক্স ডফিা েম্ভে লছি? 
  
–হযাাঁ, তা েম্ভে লছি। েিকিন নযাে, ওই লেন লেকেকি লতলন শহকর ডেনাোটা 
েরলছকিন। লমে এলমলি োটযকনর েম্পকেযও এেই লরকপাটয। েতোি প্রায এেই েমকয 
তাাঁকে োোকর ডেনাোটা েরকত ডেখা ডেকছ। 
  
আকের েপ্তাকহ লতলন েকযেেন েনু্ধর েকে ডেখা েরার েনয ওই রাস্তা ধ্কর 
লেলমিংটনকের োল়ি ছাল়িকয লেকযলছকিন। 
  
েুেকত পারলছ। খুে লেশ্রী এেটা েযাপার লনকয প়িকত হকযকছ আপনাকে। অদু্ভত েে 
লেন্তা মাথায লনকয মানুষগুকিার েকে েথা েিকত হকচ্ছ। 
  
–লঠেই েকিকছন, েিকিন নযাে, র্াকের েকে প্রায েমযই ডমিাকমশা েরকত হকচ্ছ। 
তাকের মকধ্যই এেেন অধ্ম্মাে অপরাধ্ী এই  ােনাটা খুেই পী়িাোযে। র্াইকহাে, এর 
পর রকযকছন লমিঃ পাই– 
  
–তার েথাও আপলন ড কেকছন? েিিাম আলম। 
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-হযাাঁ। আপাতেৃলষ্টকত অদু্ভত েলরকের মকন হকিও খুে  াকিা ডিাে লতলন নন। তার ডোন 
অযালিোই ডনই। েুকটা র্টনার েমকযই লতলন োোকন লছকিন–এো। 
  
-তাহকি ডেখা র্াকচ্ছ ডেেি ডমকযকেরই আপলন েকন্দকহর তালিোয রাকখনলন? 
  
–আলম ো ডগ্র ে মকন েলর লেলঠগুকিার ডপছকন ডোন পুরুকষর হাত ডনই। েরােরই ডেই 
োরকণ আমরা লমিঃ পাইকে োে লেকযই ড কেলছ। 
  
েতোকির েযাপাকর আমরা প্রায প্রকতযকের েকেই েথা েকিলছ। আপনার এেিং আপনার 
ডোকনর েযাপারটা লঠে আকছ। লমিঃ লেলমিংটন অলফকে ডঢাোর পর আর ডেকরানলন। োিঃ 
লগ্রলফথ ডরােী ডেখকত অনযলেকে লেকযলছকিন। আলম ডেেে োযোকতও ডখাাঁে লনকয 
ডেকখলছ। আমাকের োকে ডর্ ডোন খুাঁত লছি না লনিযই স্বীোর েরকেন। 
  
–আলম ধ্ীকর ধ্ীকর েিিাম, আপনাকের েকন্দহ ােন মানুষকের মকধ্য োরেনকে পাওযা 
র্াকচ্ছ–লমে লেনে, লমিঃ পাই, লমে লগ্রলফথ আর লমে এলমলি োটযন– 
  
– াইোকরর স্ত্রীও রকযকছন–এছা়িা আরও েকযেেকনর নাম েিা হযলন 
  
লমকেে ডেন েযািথ্রপ েম্পকেয আপনাকের মতামত লে? 
  
– াইোকরর স্ত্রী খালনেটা খযাপাকট ধ্রকনর। তার পকক্ষ এেে োে েরা অেম্ভে নয। 
েতোি লেকেকি লতলন োোকন লছকিন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

115 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

নযাে আরও লেছু েিকত র্ালচ্ছকিন, লঠে এমলন েমকয োধ্া প়িি। থানার র্কর ঢুেকিন 
োিঃ ওকযন লগ্রলফথ। 
  
-হযাকলা নযাে, শুনিাম আমার ডখাাঁে েকরলছকিন? 
  
-ইনকোকযকস্টর লেন লঠে হকযকছ শুক্রোর। আশা েলর তার মকধ্যই আপনার োে হকয 
র্াকে? 
  
–হযাাঁ। ডমাকরেলে আর আলম আে রাকতই শেেযেকচ্ছকের োেটা েরে। 
  
–আর এেটা েযাপার োিঃ লগ্রলফথ, নযাে েিকিন, লমকেে লেলমিংটন আপনার ডেওযা লেছু 
ওষুধ্ খালচ্ছকিন, পাউোর োতীয লেছু 
  
-হযাাঁ, তাকত লে? 
  
–আপলন তাকে লিকখ লেকযলছকিন ওগুকিা ডেলশমাোয ডখকি মারাত্মে প্রলতলক্রযা হকত 
পাকর। 
  
-হযাাঁ, লঠে। ওই ওষুকধ্র মাো র্াকত লতলন তা়িাতাল়ি েুস্থ হওযার তালেকে োল়িকয না 
ডফকিন তার েনযই ওই হুাঁলশযালর োনাকনা হকযলছি। আপলন লনকেও েুেকত পারকছন 
ডফনলটন ো অযােলপলরন ডেলশমাোয প়িকি হাকটযর পকক্ষ েতটা ক্ষলতোরে হকত পাকর। 
র্াই ডহাে, লমকেে লেলমিংটকনর মৃতুয ডর্ োযানাইকে হকযলছি এলেষকয ডোন েকন্দহ 
ডনই। 
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-ওহ হযাাঁ, ডেেথা আলম োলন–েযাপারটা ডর্ ডোন রু্কমর ওষুধ্ হকত পাকর তা আলম 
 ােলছিাম। আর েন্ধ ডনই। ধ্নযোে োিঃ লগ্রলফথ। 
  
লগ্রলফথ লেোয লনকিন। আলমও প্রায এেই েমকয থানা ডথকে ডেলরকয পাহাল়ি পথ ধ্কর 
োল়ির লেকে েিিাম। 
  
োল়িকত ডপৌঁকছ ডর্াযানাকে ডোথাও ডেখকত ডপিাম না। ডেেি ডটলিকফাকনর পাকশ 
এেটা োেকে ডিখা লছি, োিঃ লগ্রলফথ ডটলিকফান েরকি তাকে োনাকত হকে মেিোর 
র্াওযার অেুলেধ্া আকছ–েুধ্োর ো েৃহস্পলতোর হকত পাকর। 
  
ড্রইিংরুকম লেকয েেিাম। আর তখনই খুে লেরলক্তর েকে মকন প়িি, লগ্রলফথ একে 
প়িায আমার আর নযাকের আকিােনায োধ্া পক়িলছি। 
  
োলে েুেন েকন্দহ ােকনর নাম ডশানা হকয ওকঠলন। এো র্কর েকে  ােোর ডেষ্টা 
েরকত িােিাম োলে েুেন োরা হকত পাকর। 
  
েুেকনর এেেন ডর্ পারলিেই হকে তাকত ডোন েকন্দহ ডনই। ডেননা পৃষ্ঠা লছাঁক়ি ডনওযা 
েইটা এই োল়িকতই পাওযা ডেকছ। তাছা়িা, পরামশযোেী লহকেকে অযােকনেকে মাথায 
আর্াত েরা তার পকক্ষই েম্ভে লছি। তাকে ডোন াকেই ডে েকন্দহ েরত না। 
  
পারলিে োকে অনযেন ডে হকত পাকর? তাকে হযকতা আলম লেলন না। এমন এেেন হি 
লমকেে লিট। গ্রাকমর ডিাকেরা তাকেই ডো়িায েকন্দহ েরত। 
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ধ্ীকর ধ্ীকর েযাপারটা লনকয ে ীর লেন্তায েুকে ডর্কত িােিাম। ডর্ োরেন 
েকন্দহ ােকনর নাম শুনিাম, একের োকরার পকক্ষই এোে েরা েম্ভে না। 
  
এলমলি োটযন অলতশয শান্ত আর েুেযি। তাকে েকন্দকহর আওতায আনার এেটাই মাে 
োরণ তার এোেীত্ব। ডছাটকেিা ডথকেই োধ্ালনকষকধ্র মকধ্য ডথকে, খারাপ েেলেছুকতই 
এেটা  ীলত রকযকছ। এটাই লে তার অেুখী মকনর  াে েৃলষ্টর োরণ? অেেলমত লেছু? 
  
এলম লগ্রলফকথর মকধ্য হালেখুলশ  াে থােকিও লেছুটা পুরুষািীও রকযকছ। তকে তার 
েফি েীেন-েমযেযস্ততার মকধ্য লেন োকট। 
  
লেন্তু তেু োলন না ডেন, আমার অেকেতন মকন এেটা অস্বলস্ত ডর্ারাকফরা েরকত 
িােি। লেছু এেটা ডর্ন মকন পক়ি পক়িও প়িকছ না…োিঃ লগ্রলফথ েকিলছকিন লেছু 
এেটা…হযাাঁ…মকন পক়িকছ, লতলন েকিলছকিন, উেকর এেোযোয প্রযােলটে েরার েমকয 
ডেখাকন ডিাকেরা খুে ডেনামী লেলঠ ডপকযকছ। 
  
এলম লগ্রলফথ এখাকনও আকছ, এখাকনও ডেই ডেনামী লেলঠ ডিাকেরা ডপকয েকিকছ। এটা 
লে লনছেই েমাপতন? 
  
লগ্রলফথ অেশয েকিলছকিন, পুলিে ডশষ পর্যন্ত এেটা সু্ককির ডমকযকে ধ্করলছি। ডেই 
ডেনামী লেলঠ লিখত। 
  
তকে েযাপারটা লে এমন হকত পাকর না, পুলিে  ুি ডিােকে ধ্করলছি? আেকি োেটা 
লছি এলম লগ্রলফকথর। এখাকন আোর পর ডে আোর তার পুরকনা ডখিা শুরু েকরকছ। 
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েযাপারটা ওকযন লগ্রলফথ োকনন েকিই তাকে এমন লেন্তাগ্রস্ত আর ড কে প়িার মকতা 
িােকছ। লেিংো লতলন হযকতা েকন্দহ েরকছন ডোনকে। 
  
আর লমিঃ পাই–ডিােলটর েলরে েল্পনা েরকি তার পকক্ষ এোে অেম্ভে েকি মকন হয 
না। লেন্তু…ডেই েথাটা আোর মাথায ডেকে উঠি–আগুন ছা়িা ডধ্াাঁযা হয না…লঠে 
তাই…আগুন ছা়িা ডধ্াাঁযা হয না… 
  
হঠাৎ ডেমন শীত েরকত িােি…অদু্ভত এেটা অনু ূলত…হঠাৎ ডেখকত ডপিাম আলম 
আর ডমোন হাত ধ্রাধ্লর েকর েকিলছ…আমাকের পাশ লেকয েকি ডেি েুন্দরী এিলে 
হিযাে…তার োকয লেকযর ডপাশাে..পকথ েিকত েিকত শুনকত ডপিাম ডিাকেরা েিােলি 
েরকছ, ও োিঃ লগ্রলফথকে লেকয েরকত েকিকছ…ওরা ডোপকন অকনে লেন ডথকে োেেে 
লছি। 
  
আমরা লেেযায ডপৌঁছিাম…ডেখকত ডপিাম ডেখাকন ডেন েযািথ্রপ িালতন  াষায মন্ত্রপাঠ 
েরকছন। 
  
আমেো লমকেে ডেন েযািথ্রপ িালফকয উকঠ েিকত িােকিন, এটা েন্ধ েরকতই 
হকে…এটা েন্ধ েরকতই হকে। 
  
ডেমন এেটা ধ্াক্কা ডখিাম ডর্ন। পরক্ষকণ েুেকত পারিাম, আলম লিটি ফাকেযর 
ড্রইিংরুকম েকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হকয পক়িলছিাম। 
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ডোখ ডমকি ডেখকত ডপিাম লমকেে ডেন েযািথ্রপ েরো লেকয ঢুেকছন। আলম লেহ্বি 
ডোকখ তার লেকে তালেকয রইিাম। 
  
োমকন একে লতলন েিকিন, লমিঃ োটযন, ডেকন রাখুন এটা েন্ধ েরকতই হকে। এইেে 
ডনািংরা লেলঠ ডেওযা আর খুন। েহয েরকত পারলছ না–অযােকনে উকের মকতা োচ্চা 
ডমকযটা ডোকখর োমকন খুন হকচ্ছ। 
  
ততক্ষকণ আলম েোে হকয েকেলছ। েিিাম, আপনার েথা লঠে। লেন্তু োেটা লে াকে 
েরকেন েকি  ােকছন? আমরা এেযাপাকর লে েরকত পালর? 
  
–আমাকের এোযোটা েড্ড েূলষত হকয পক়িকছ েুেকত পারলছ। আকে এমন লছি না। 
অলেিকম্ব েে রহকেযর েমাধ্াকনর েযেস্থা েরকত হকে। 
  
–পুলিে ডতা র্থাোধ্য েকর েকিকছ। েিিাম আলম। 
  
-তাই র্লে তারা েরকতা তাহকি েতোি অযােকনে খুন হয লে েকর? এেে োে 
পুলিেকে লেকয হকে না, আলম  াি রেম েুেকত পারলছ। 
  
–লেন্তু র্া েরার তারাই ডতা েরকে। 
  
–না, এেেন অল ে েক্ষ োউকে োই। ডেকন রাখুন আলমই েযেস্থা েরকত েকিলছ। 
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–আপলন লে েকর েরকেন? লেরলক্তর েকে েিিাম আলম, এেে োকের োলযত্ব স্কটিযাে 
ইযােয লনকত পাকর না র্তক্ষণ না োউলন্টর লেফ েনকস্টেি অনুকরাধ্ েরকছন। 
ইলতমকধ্যই তারা ডগ্র েকে পালঠকযকছ। 
  
–আলম পুলিকের োকরার েথা েিলছ না। ডেেি ডেনামী লেলঠ আর খুকনর লেষকয অল ে 
হকিই েিকে না, এমন এেেন েরোর লর্লন মানুষকে োকনন, েুেকত পাকরন। 
আমাকের এখন এমন এেেনকে েরোর লর্লন মানুকষর মকনর খারাপ লেেটার পলরেয 
োকনন। 
  
আলম লেছু েিার আকেই লমকেে ডেন েযািথ্রপ েিকিন, আলম লনকেই এেযাপাকর লেছু 
েরকত েকিলছ োনকেন। 
  
 েথা ডশষ েকরই লতলন দ্রুতপাকয র্র ডছক়ি ডেলরকয ডেকিন। 
  
. 
  
র্থােমকযই অযােকনে উেিকফর ইনকোকযস্ট তেন্ত অনুলষ্ঠত হি। েকরানার তার রাকয 
োনাকিন, অোতপলরেয এে ো এোলধ্ে েযলক্তর োরা খুন। 
  
েলেন ডর্মন োরলেকেই উকেেনা ডেখা লেকযলছি, ইনকোকযকস্টর পর আোর 
লেনেতকের মকধ্যই েে ডেমন শান্ত হকয প়িি। 
  
লিমন্টকের েীেনধ্ারা এেই খাকত েকয েিকত আরম্ভ েরি। 
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তকে অযােকনকের খুকনর র্টনা, এই েীেনকরাকত এেটা পলরেতযকনর েূেনা েরি। 
েোর মকনই এেটা  য আর ডোকখ েকন্দকহর আ াে ডেকে উঠি। 
  
ইনকোকযকস্টর রায র্াই ডহাে না ডেন, েেকিই ডেকন লেকযলছি, অোনা অকেনা ডেউ 
অযােকনেকে খুন েরকত আকেলন। খুনী িুলেকয রকযকছ লিমন্টকের েনকরাকতই। ডে 
হযকতা অনয েেকির েকেই হাইলস্ক্রকট, ডেনাোটা েকর, লন যােনায হাাঁটােিা েকর। 
তাকে ডেকখ ডোোর উপায ডনই ডে এেটা লনরীহ লেকশারীকে মাথায আর্াত েকর তার 
র্াক়ি লেলধ্কয লেকযলছি ছুাঁেকিা লেছু। 
  
েেকিই োকন, তার পলরেয ডেউ োকন না, অথে ডে লমকশ আকছ েেকির েকেই। 
  
স্বীোর না েকর পারলছ না, এ লনকয অস্বলস্ত আমার মকনও লছি। েযাপারটাকে নতুন 
েৃলষ্টকোণ ডথকে ডেখার তালেে ডোধ্ েরলছিাম। 
  
ডর্াযানা আর আমার মকধ্য আকিােনা েিলছিই। তার মকত ডোষী হি লমিঃ পাই। আমার 
েৃলষ্ট প়িলছি লমে লেনকের লেকে। 
  
র্াই ডহাে, লেছুলেন ডেশ লনরুপদ্রকে োটি। আমাকের ডেনাোনা ডেউ ডেনামী লেলঠ 
পাযলন। নযাে ো পুলিে নতুন েকর ডোন ফাাঁে পাতার েযেস্থা েকরকছ লেনা, ডেরেম 
ডোন খেরই আলম পাইলন। 
  
শুকনলছ ডগ্র ে লফকর ডেকছন। তেকন্তর হযকতা ইলতই পক়ি থােকে। 
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এলমলি োটযন এেলেন ো ডখকত একেলছকিন। ডমোন মধ্যাহ্নক াকে একেলছি। আমরা 
এেলেন লমিঃ পাইকযর োল়ি ডথকে রু্কর একেলছ। লগ্রলফথ তার লেলেৎোর োে লনকযই 
েযস্ত হকয পক়িকছ। 
  
এেলেন আমরা ডেিাম ল োকরকে ো ডখকত। ডেলেন লিটিফােয ডথকে ডর্ মারমুখী 
 ােটা লনকয লফকরলছকিন, তারপর আর তার েকে েথা েিার েুকর্াে হযলন। 
  
লেন্তু ডেকখ  াি িােি, তার মকধ্য আকের ডেই তীব্র  ােটা আর ডনই। ডেটা হযকতা 
লছি তার ক্ষলণে অলত উকেেনার েযাপার। আপাতত লতলন তাাঁর োোন পলরের্যার োকে 
মকনাকর্াে লেকযকছন। 
  
ল োকরকের শান্ত েুখের পলরকেকশ একে মনটা ডর্ন অকনে হািো হকয ডেি। 
  
এেেন অলতলথকে ডেখিাম ডেন েযািথুকপর ড্রইিংরুকম। েযস্কা মলহিা, ডেশ আিাপী 
আর অমালযে। োরাক্ষণ পশম লনকয েুকন েকিকছন। 
  
আমাকের ডেে েহকর্াকে ো পাকনর অেেকর ল োর একে লমলিত হকিন। লতলন খুলশ 
হকয হালেমুকখ আমাকের স্বােত োনাকিন। 
  
এোল়ির অলতলথর নাম লমে মারপি। লতলন আমাকের আকিােনার লেষযেস্তু শুকন 
ডেখিাম ডেশ লশহলরত হকিন। 
  
খুকনর র্টনাটাই প্রােলেে াকে আমাকের একে পক়িলছি। 
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লমে মারপি লমকেে ডেন েযািথ্রপকে েিকিন, এই খুকনর েযাপারটা লনকয এই শহকরর 
মানুষেন লে  ােকছ? তারা লে েিকছ? 
  
ডর্াযানা েকি উঠি, লমকেে লিকটর েথাই আমার মকন হয– 
  
লমকেে লিট ডে? োনকত োইকিন লমে মারপি। 
  
–ডর্াযানা োনাি, তাকে গ্রাকমর েেকি োইলন েকিই োকন। 
  
-োইলন না ছাই, েকি উঠকিন লমকেে ডেন েযািথ্রপ, মানুকষর েুেযিতার েুকর্াে লনকয 
লনকেকে োলহর েরার ডেষ্টা েকরন। 
  
ডিাকে তাহকি তাকে খুকনর েযাপার েকন্দহ েরকছ না ডেন? েিিাম আলম, েোই ডতা 
ধ্কর লনকযলছি লেলঠগুকিা তারই ডিখা লছি। 
  
ডমকযটাকে, শুকনলছ খুন েরা হয, েিকিন লমে মারপি, একতই লমকেে লিকটর ওপর 
ডথকে েে েকন্দহ ডেকট র্াকচ্ছ। 
  
োরণ লতলন র্লে ডমকযলটর ক্ষলত েরকতন তাহকি ডে লেকন লেকন শুলেকয লেকয এেলেন 
স্বা ালেে াকেই মারা ডর্ত। োইলনকের ডক্ষকে এরেম হকতই ডশানা র্ায। 
  
–এই েে পুরকনা লেশ্বাে মানুকষর মন ডথকে ডহাঁকট ডফিার েনয লরস্টীয মতোে র্কথষ্ট 
লনষ্ঠার েকে োে েকর ডেকছ। েিকিন ল োর। 
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–লেন্তু একক্ষকে ডোন েুেিংস্কার নয অলত ের্নয োস্তে র্টনার মুকখামুলখ োাঁ়িাকত হকযকছ 
আমাকের। 
  
েিকিন লমকেে ডেন েযািথ্রপ। 
  
-র্থাথযই অপ্রীলতের র্টনা এেে। েিিাম আলম। 
  
-খুেই লঠে েথা েকিকছন আপলন লমিঃ োটযন, আমার লেকে তালেকয েিকিন লমে 
মারপি, লেছু র্লে মকন েকরন, এেটা েথা আপনাকে লেকেে েরকত পালর? 
  
-স্বচ্ছকন্দ। 
  
–েথাটা হি, আপলন এখাকন েমূ্পণয অকেনা, লেন্তু েুেকত পারলছ, েীেন েম্পকেয অকনে 
লেছুই োকনন। এই অপ্রীলতের র্টনার রহেয আপলনই েমাধ্ান েরকত পারকতন েকি 
আমার ধ্ারণা। 
  
আলম লস্মত ডহকে তাোিাম লমে মারপকির লেকে। আমার মকন হি, েীেন েম্পকেয 
খুেই অল ে এই মলহিা। 
  
–আপলন অতযন্ত েুলদ্ধমান তরুণ; লতলন েিকত িােকিন, তকে আত্মলেশ্বাে তুিনায র্তটা 
থাো েরোর লছি তা ডনই। 
  
েমূ্প অপলরলেত এেেন মলহিার মুখ ডথকে আমার প্রশিংো শুকন ডর্াযানা আমার লেকে 
অথযপূণয ডোকখ তাোি। 
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লমে মারপকির লেকে লফকর েিি, েযা েকর ওকে আর আোকশ তুিকেন না লমে 
মারপি, এমলনকতই মালটকত পা প়িকত োয না। 
  
লমে মারপি তার হাকতর পশকমর োটা েন্ধ ডরকখ েিকিন, আেকি খুন েরার েযাপারটা 
অকনেটা র্ােুলেেযার ডেৌশকির মকতা। োেটা এমন াকে েরা হয, ডর্ ডনাে  ুি 
োযোয  ুি লেছু ডেখকত থাকে। খুনীরা এ াকেই ডিােকে  ুি পকথ োলিত েকর। 
  
এেেম লঠে েথা। আমাকের খুনীকেও প্রকতযকেই এখকনা পর্যন্ত  ুি োযোকতই খুাঁকে 
ডেল়িকযকছ। েিিাম আলম। 
  
–োরণ হি, েিকিন, লমে মারপি, েেকি তাকে এেেন উম্মাে েকিই মকন েকরকছ। 
লেন্তু আমার ধ্ারণা এেেন অতযন্ত েুস্থ মলস্তকষ্কর োউকেই ডখাাঁে েরার েথা লছি। 
  
-নযােও তাই েকিলছকিন। েমাকের অলতমানয োরুর েথাই লতলন েকিলছকিন। েিিাম 
আলম। 
  
-হযাাঁ। র্থাথযই েকিকছন লতলন। েিকিন লমে মারপি। 
  
-নযাে আরও ড কেকছন, ডেনামী লেলঠ আরও আেকে। আপলন লে এখনও ডেনামী লেলঠর 
ডিখকের েনয েুিঃলখত লমকেে েযািথ্রপ? 
  
-ডেনই-ো নয? েিকিন লতলন। 
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অন্তত এই র্টনায আলম ডতামার েকে এেমত নই। েিকিন লমে মারপি। 
  
–আপলন ডোন লেলঠ ডপকযলছকিন লমে োটযন? প্রশ্ন েরকিন লমে মারপি। 
  
–ডপকযলছ েইলে–ের্নয েে েথা ডিখা লছি। েিি ডর্াযানা। 
  
েযকে র্ারা তরুণ আর েুন্দর, আমার মকন হয ডেনামী লেলঠর ডিখেরা তাকেরই ডেকছ 
ডনয। 
  
-এই োরকণই, আলম েিিাম, এিলে হিযাে ডোন লেলঠ না পাওযায আলম আির্য না 
হকয পালরলন। 
  
লমে এিলে হিযাে, মাকন, েিকিন লমে মারপি, লমিঃ লেলমিংটকনর ডেই নােযারী 
ে কনযকের েথা েিকছন? 
  
-হযাাঁ। 
  
–ও েলতযেথা েকিকছ আমার মকন হয না। ডর্াযানা েিি। 
  
 –ওর েথা আলম লেশ্বাে েলর–লমথযা েকিলন। নযােও তাই েকরকছন। েিিাম আলম। 
  
–এ ডতা খুেই অদু্ভত োে ডেখলছ। খুেই আির্য েযাপার েিকিন লমে মারপি। 
  
. 
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োল়ি ডফরার পকথ ডর্াযানা েিি, ডতার ওেথাটা ওখাকন না েিাই লঠে লছি। 
  
–ডোন েথাটা? োনকত োইিাম আলম। 
  
–নযাে েকিলছকিন, আকরা লেলঠ আেকত পাকর 
  
––ডেন উলেত হযলন েিলছে? 
  
–োরণ লমকেে ডেন েযািথ্রপই অপরাধ্ী লেনা ডেউ এখকনা োকন না। 
  
–এেথাটা তুই লেশ্বাে েলরে? 
  
লনলিত নই, তকে এটাও লঠে, খুে অদু্ভত ধ্রকনর মলহিা লতলন। 
  
েুলেন পকরর েথা। এে লেকেকি হযাাঁম্পটকন এেটা হনশ ড াকে লেকযলছিাম। লিমণ্টকে 
লফরকত ডেশ রাত হকয লেকযলছি। 
  
ডফরার পকথ োল়ির আকিাকে ডোিমাি ডেখা লেি। োল়ি ডথকে ডনকম এেোযোয 
অকনে েকষ্ট ডশষ পর্যন্ত লঠে েরিাম আকিা। 
  
পথ এেেম েনশূনয। এখাকন েন্ধযার পকর ে়ি এেটা ডেউ পকথ ডের হয না। 
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েিকত েিকত পকথর ধ্াকর ডোকখ প়িি উইকমনে ইনেলটলটউকটর োল়িটা। তারার 
আকিায ছাযার মকতা ডেখকত ডপিাম োল়িটাকে। 
  
হঠাৎ োলন না ডেন, োল়িটা এেোর রু্কর ডেখকত ইকচ্ছ হি আমার। োল়ি ডথকে 
নামকতই মকন হি ডর্ন ডেকটর োছ ডথকে ছাযামূলতয েযাৎ েকর েকর ডেি। 
  
অস্পষ্ট  াকে হকিও এেটা ডেউ ডর্ েকর ডেি আ়িাকি এ লেষকয আলম লনলিত। 
  
 আধ্কখািা ডেটটা ডঠকি ড তকর ঢুকে র্থােম্ভে লনিঃশকব্দ আলম ড তকর ঢুেিাম। 
  
ডছাট এেটা পথ ধ্কর েকযে পা এলেকয এেটা েরোর োমকন ডপৌঁছিাম। 
  
েকযে মুহূতয েুপোপ োাঁল়িকয রইিাম। হঠাৎ মকন হি, োকছই ডোথায এেটা খেখে 
শব্দ হকচ্ছ। ডমকযকের ডপাশাকে ডর্রেম শব্দ হয শব্দটা অকনেটা ডেরেম। 
  
োল়ির ডোকণর লেে ডথকে শব্দটা ডপকযলছিাম। আলম দ্রুত ডেলেকে পা ো়িািাম। 
  
লেন্তু ডেখাকন োউকেই ডেখকত পাওযা ডেি ন। শব্দটাও আর ডনই। ডোকণর লেকে 
এেটা ডখািা োনািা ডোকখ প়িি। 
  
োনািা েকি ডেউ ড তকর ঢুকেকছ লেনা ডেখোর েনয আলম গুলটগুলট পাকয োনািার 
োকছ লেকয োাঁ়িািাম। উৎেণয হকয োাঁল়িকয রইিাম লেছুক্ষণ। 
  
আমার পকেকট এেটা টেয লছি। এোর ডেটা োর েকর একন োমকন আকিা ডফিিাম। 
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েকে েকে অন্ধোর ডথকে তীব্র স্বকর ডেউ েকি উঠি, আকিা লনল কয লেন। 
  
লেনকত  ুি হি না, েুপালরকন্টকন্ট নযাকের েিা। আকিা লনল কয লেকত লেকতই ডটর 
ডপিাম লতলন হাতধ্কর ডটকন আমাকে োল়ির এেটা র্কর লনকয ডেকিন। 
  
এই র্কর ডোন োনািা লছি না। োইকর ডথকে আমাকের উপলস্থলত োকরা ডটর পাওযার 
েম্ভােনা লছি না। নযাে এেটা েুইে লটকপ আকিা জ্বািকিন। 
  
–লঠে এই েমকযই আপলন এখাকন উপলস্থত হকিন লমিঃ োটযন! 
  
 ডেমন হতাশার স্বকর েিকিন নযাে। 
  
-খুেই েুিঃলখত, আলম ক্ষমা ডেকয েিিাম, ডেকটর োকছ লেছু এেটা ডেকখলছ েকি েকন্দহ 
হি আমার, 
  
–আপলন লনলিত, োউকে ডেখকত ডপকযলছকিন? 
  
–অস্পষ্ট াকে ডেখা–ডেউ মকন হি ডেট লেকয ঢুেি। তার পকরই োল়ির ডোকণর লেকে 
এেটা মৃেু খেখে শব্দ মকন হি। 
  
–আপলন লঠেই ডেকখকছন। 
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োল়িটা রু্কর একেলছি ডেউ এেেন। োনািার োমকন একে োাঁল়িকযলছি, তারপর 
আপনার আোর শব্দ ডপকয দ্রুত এলেকয র্ায। 
  
-ওিঃ, খুেই েুিঃলখত। লেন্তু েুপালরকন্টকন্ট, েযাপারটা লে হকত পাকর? 
  
–ডেই ডেনামী লেলঠর ডিখে ডর্ ডথকম থােকে না তা আলম োনতাম। আমার িক্ষযও লছি 
ডেটা–ডে আোর আকের মকতা লেলঠ লিখুে। 
  
েইকযর ডছাঁ়িা পৃষ্ঠাগুকিার অক্ষর ডেকট লেলঠ ডিখার োেটা েহকেই হকয র্াকে। লেন্তু 
খাকমর েযাপারটা ও াকে েরা ডে পছন্দ েরকে না। ডে োইকে েেলেছুই আকের মকতা 
থােকে। তাই এেই ডমলশকন লঠোনা টাইপ েরকত ডে োইকে। 
  
আলম োনতাম ডোন এে েমকয ডেই অোত ডিােলট এই ইনেলটলটউকট লঠোনা টাইপ 
েরকত লঠে আেকে। 
  
–লমে লেনে েকি মকন েকরন? 
  
–অেম্ভে নয। েিকিন নযাে। 
  
–তার মাকন এখকনা আপলন লনলিত হকত পাকরনলন। 
  
–হযাাঁ। তকে ডর্ই ডহাে, এই ডনািংরা ডখিার ডেৌশকি রীলতমত অল ে েিকত পালর। 
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নযাকের েথা ডথকে আলম স্পষ্ট েুেকত পারিাম, নানা  াকেই লতলন তার োে েকর 
েকিকছন। েকন্দহ ােন েযলক্তকের প্রলতলট পেকক্ষপ, এমনলে তারা ডর্ লেলট লিখকছ ো 
োকে লেকচ্ছ তা েেই েতেযতার েকে পরীক্ষা েকর ডেখা হকচ্ছ। 
  
ডোন না ডোন েমকয অপরাধ্ী এেোর লনলিত  ুি েরকেই–র্তই ডে লনকের োে 
েম্পকেয আত্মলেশ্বােী ডহাে না ডেন। 
  
নযাে অকনেটাই এলেকয েকিলছকিন। আেমো উপলস্থত হকয আলম োধ্ার েৃলষ্ট েরিাম। 
  
আকরা এেোর আলম ক্ষমা প্রাথযনা েরিাম। েযাপারটা ডর্ এরেম হকয উঠকত পাকর 
আমার োনা লছি না। 
  
-লঠে আকছ ডর্কত লেন, হাল্কা েিায েিকিন নযাে, আোর পকর ডেখা র্াকে। 
  
আলম লেোয লনকয োল়িকত লেকয উঠিাম। 
  
. 
  
পরলেন েুপালরকন্টকন্ট নযাকের ডটলিকফান ডপকয েমকে উঠিাম। 
  
–ডশষ পর্যন্ত তাকে আমরা ধ্করলছ লমিঃ োটযন। 
  
 লরলে ারটা হাত ডথকে প্রায পক়ি র্ালচ্ছি। ডোন রেকম লনকয েিিাম, ধ্রকত ডপকরকছন 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

132 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

নযাে েিকিন, ডটলিকফাকন েেেথা েিা লঠে হকে না। আপনার আশপাকশ লনিয ডেউ 
র্াপলট ডমকর আকছ। েযা েকর এেোর থানায েকি আেুন। 
  
এখনই আেলছ– 
  
খুে তা়িাতাল়ি থানায লেকয ডপৌঁছিাম। ড তকরর র্কর েকেলছকিন নযাে আর েকেযন্ট 
পালেযনে। 
  
নযাে হালেমুকখ েিকিন, এতলেকন আমাকের েুক যাকের ডশষ হি। অকনে হযরালন হকত 
হকযকছ। লনন ডেখুন 
  
এেটা লেলঠ ডটলেকির ওপর ছুাঁক়ি লেকিন। তুকি লনকয ডেখিাম, লেলঠটা পুকরাপুলর টাইপ 
েকর ডিখা।  াষাও অকনেটা ডমািাকযম। 
  
লেলঠটা লছি এরেম 
  
মরা েউকযর োযো ডনোর ডেষ্টা েকর লেকশষ িা  হকে না। ডতামার অেস্থা ডেকখ 
শহকরর েেকি হাোহালে েরকছ। ডেলর হোর আকেই ডোথাও পািাও-েূকর ডোথাও, র্ত 
তা়িাতাল়ি পাকরা। নইকি ডতামার অেস্থাও অনয ডমকযলটর মকতা হকে। 
  
লেলঠ প়িা ডশষ েকর লেোেু েৃলষ্ট লনকয নযাকের লেকে তাোিাম। 
  
–লমে হিযাে ডপকযকছন লেলঠটা, আে েোকি। 
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উলন এত লেন ডোন লেলঠ পানলন ডেন ডেেথা ড কে অোে িােকছ। পালেযনে েিকিন। 
  
-এটা ডে লিকখকছ? 
  
োনকত োইিাম আলম। 
  
নযােকে খুেই হতাশাগ্রস্ত আর িান্ত িােলছি। লতলন ধ্ীকর ধ্ীকর েিকিন, খুেই েুিঃকখর 
েযাপার ডর্ এেেন লেলশষ্ট  দ্রকিাে েযাপারটাকত প্রেে আর্াত পাকেন। লেন্তু েুেকতই 
ডতা পারকছন, আমরা লনরূপায। 
  
–ডে লিকখকছ লেলঠঠা? আোর োনকত োইিাম আলম। 
  
 –লমে এলম লগ্রলফথ। 
  
. 
  
ডেলেন লেকেকিই পকরাযানা লনকয নযাে আর পালেযনে লগ্রলফকথর োল়ি ডেকিন। নযাকের 
অনুকরাকধ্ আমাকেও েকে ডর্কত হি। 
  
তার ধ্ারণা, োক্তার প্রেে আর্াত পাকেন। আর্াত োমকি ডনওযার েযাপাকর আলম তাকে 
োহার্য েরকত পারে। 
  
আলমও অেশয আশালন্বত লছিাম। ডেননা ওকযন আমাকে পছন্দ েকরন। 
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েেকর র্ণ্টা োলেকয আমরা লমে লগ্রলফকথর ডখাাঁে েরিাম। আমাকের ড্রইিংরুকম লনকয 
র্াওযা হি। ডেখাকন তখন লমে এিলে হিযাে, ডমোন আর লমিঃ লেলমিংটন ো পান 
েরলছকিন। 
  
আপনার েকে এেটু আিাো াকে েথা েিকত োই লমে লগ্রলফথ। এলমর লেকে তালেকয 
েিকিন নযাে। 
  
এলম োকযর আের ডথকে উকঠ আমাকের োকছ একিন। মকন হি তার ডোকখ েলেকত 
 কযর ছাযা পক়িই লমলিকয ডেি। লতলন স্বা ালেে উচ্ছি  েীকতই েথা েিকত 
িােকিন। 
  
এলম ড্রইিংরুম পার হকয এেটা ডছাট র্কর আমাকের লনকয একিন। 
  
আলম েরো েন্ধ েরকত লেকয ডেখিাম, লেলমিংটন র্া়ি রু্লরকয এেোর তাোকিন। 
নযাকের হাে াকে লতলন লনিয েুেকত ডপকরলছকিন লেছু এেটা র্কটকছ। আইন েিংক্রান্ত 
েযাপাকর পুলিকের েিংস্পকশয আোর অল েতা এেেন েলিলেটর লহকেকে তার না 
থােোর েথা নয। মকন হি লতলন ডেযার ডছক়ি উঠোর উকেযাে েরকছন। 
  
নযাে ততক্ষকণ তার েতযেয শুরু েকর লেকযকছন। অতযন্ত শান্ত ধ্ীর  লেকত মালেযত স্বকর 
লতলন এলমকে উকেশয েকর েিকিন, লমে লগ্রলফথ, আপনাকে আমাকের েকে থানায ডর্কত 
হকে। অেশয আপনার নাকম ডগ্রপ্তালর পকরাযানাও আমার োকছ রকযকছ। 
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আপনার লেরুকদ্ধ ডর্ অল কর্াে আনা হকযকছ তা হি, না, না, লমে খুকনর নয, তকে 
ডেনামী লেলঠর। এখাকন ডেেে লেলঠ ডিাকেরা ডপকয েকিকছ, ডেগুকিা লিখকছন আপলনই। 
  
নযাকের েথা শুকন এলম উচ্চেকণ্ঠ ডহকে উঠকিন। 
  
-ওেে ের্নয লেলঠ আলম লিখে, আপলন  ােকিন লে েকর? আপনার মাথা লঠে আকছ 
ডতা? 
  
তারপর তীব্র ডশ্লকষর েৃলষ্ট ডহকন েিকিন, না, না, ওেে লেলঠ আলম লিলখলন। 
  
নযাে এোকর এিলে হিযােকে ডিখা লেলঠটা পকেট ডথকে ডের েকর েিকিন, এই লেলঠটা 
আপলন ডিকখনলন েিকছন? 
  
েলেকতর েনয ইতস্তত েরকিও এিলের েণ্ঠস্বকরর েেি হি না। েিকিন, না, এ লেলঠ 
আলম ডোনলেন লিলখলন। 
  
-তাহকি এেটু খুকিই েিা র্াে লমে লগ্রলফথ, আপনার হযকতা মকন প়িকত পাকর। েত 
পরশু রাত এোকরাটার ডথকে োক়ি এোকরাটার মকধ্য উইকমনে ইনেলটলটউকট 
ডেখানোর টাইপ ডমলশকন আপনাকে এই লেলঠ টাইপ েরকত ডেখা ডেকছ। 
  
েতোি এই লেলঠ েহ অকনেগুকিা লেলট লনকয আপলন োের্কর ঢুকেকছন– 
  
লেলঠগুলি োকে ডেোর েনযই লেকযলছিাম। লেন্তু এ লেলঠ আলম োকে লেই লন। 
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–তা লঠে, আপলন োকে ডেনলন। লেন্তু লেলঠটা র্াকত োেোকক্স ডফিা হয তার েনয 
অতযন্ত েতুর ডেৌশি অেিম্বন েকরলছকিন। 
  
োে লটলেকটর েনয অকপক্ষা েরার েময আপলন এই লেলঠ েেকির অিকক্ষয মালটকত 
ডফকি লেকযলছকিন, র্াকত অনয োকরা ডোকখ প়িকি োেোকক্স ডফকি ডেয। েস্তুত 
হকযলছিও তাই। 
  
এিলে লে েিকত র্ালচ্ছকিন, লঠে এমলন েমকয েরো ডঠকি র্কর ঢুেকিন লমিঃ 
লেলমিংটন। 
  
–এেে লে হকচ্ছ? এলম, এলম, ডতামার আইকনর োহার্য েরোর মকন েরকি, আলম হতলর 
আলছ– 
  
এেথা শুকনই এলম েুহাকত মুখ ডঢকে এেটা ডেযাকর েকে প়িকিন। েৃশযতই লতলন ড কে 
প়িকিন। 
  
–লেে, তুলম েকি র্াও েযা েকর েকি র্াও 
  
–লপ্রয এলম, আমার মকন হকচ্ছ ডতামার এেেন েলিলেটর েরোর 
  
–লেন্তু তুলম নয। আলম েহয েরকত পারে না–না–আলম োই না 
  
লেলমিংটন তার আইনী েুলদ্ধকত মকন হয েযাপারটা অনুমান েরকত পারকিন। লতলন শান্ত 
স্বকর েিকিন, তকে আলম এক্সহযাম্পটকনর মাইল্ডকম-ডে োেলছ– 
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এলম ফুাঁলপকয োাঁেলছকিন। ডেই অেস্থাকতই মাথা ডনক়ি োয লেকিন। 
  
লেলমিংটন র্র ডছক়ি ডেলরকয ডেকিন। ডেই মুহূকতযই ওকযন লগ্রলফথ েরোর োমকন 
ডপৌঁছি, েুেকনর প্রায ধ্াক্কা িাোর মকতা অেস্থা। 
  
–এেে লে েযাপার নযাে, আমার ডোন— 
  
হযাাঁ, োিঃ লগ্রলফথ, আলম অতযন্ত েুিঃলখত। লেন্তু এছা়িা ডোন উপায লছি না 
  
–লেষণ্ণ েকণ্ঠ েিকিন নযাে। 
  
–আমার ডোন এেে লেলঠর েনয োযী–আপলন তাই মকন েকরন? 
  
 –ডে লেষকয ডোন েকন্দহ ডনই োক্তার, েিকিন নযাে, আলম খুেই েুিঃলখত। 
  
পকর এলমর লেকে তালেকয েিকিন, লমে লগ্রলফথ, প্রকযােকন আপলন এেেন 
েলিলেটকরর পরামশয লনকত পারকেন–এোকর েযা েকর আমাকের েকে আেকত হকে 
  
–এলম 
  
ওকযন লগ্রলফথ ডোকনর লেকে তালেকয লেৎোর েকর উঠকিন। 
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এলম এেোরও ওকযকনর লেকে তাোকিন না। তাকে পাশ োলটকয র্করর োইকর েকি 
ডেকিন। 
  
েেকি েকি ডেকি র্কর েজ্রাহকতর মকতা োাঁল়িকয রইকিন ওকযন। আলম ধ্ীকর ধ্ীকর তার 
লেকে এলেকয ডেিাম। 
  
-এলম এ েে েকরকছ, এ েথা আলম লেশ্বাে েরকত পারলছ না 
  
–ডোথাও  ুিও হকয থােকত পাকর। আলম েিার ডেষ্টা েরিাম। 
  
 –তাহকি ও েথাটা এ াকে েিি ডেন? আলম লেছুই েুেকত পারলছ না। 
  
থপ েকর এেটা ডেযাকর েকে প়িকিন ওকযন। আলম তা়িাতাল়ি ডেলরকয লেকয এেগ্লাে 
ে়িা পানীয ডোো়ি েকর আনািাম। এেেুমুকে গ্লাকের পানীযটুেু ডশষ েকর খালনেটা 
ডর্ন োো হকিন। 
  
পকর েিকিন, েযাপারটার েনয আকেৌ প্রস্তুত লছিাম না লমিঃ োটযন। এখন অকনেটা 
োমকি উঠকত ডপকরলছ। 
  
আমার লেছু েরণীয থােকি েিুন, লগ্রলফথ। 
  
োকরারই আর লেছু েরার ডনই–লেছুই না— 
  
এই েময েরো ডঠকি র্কর ঢুেি ডর্াযানা। ওকে অলতশয লেমষয ডেখালচ্ছি। 
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ওকযকনর লেকে এলেকয লেকয আমাকে েিি, তুই এোকর ডর্কত পালরে ডেলর, এটা 
আমার োে। 
  
আলম উকঠ োাঁ়িািাম নীরকে। েরোর মুকখ লেকয লফকর তাোিাম এেোর। ডেখিাম, 
ডেলর ওকযকনর োমকন হাাঁটু মুক়ি েকেকছ। 
  
. 
  
ডেলেন ডর্াযানা র্খন োল়ি লফরি, তাকে ডেকখ আলম খুলশ হকত পালরলন। ডেমন 
ফযাোকশ আর িান্ত িােলছি ওকে। 
  
ওর মকনা ােটা েুেোর েনয হাল্কা স্বকর েিিাম, তাহকি ডতার ডেেেূতকে খুাঁকে 
ডপকযলছে? 
  
-না, ডেলর, ডেেনা ারাক্রান্ত েণ্ঠ ওকযকনর, ও োলনকযকছ আমাকে গ্রহণ েরকত পারকে 
না। ও খুেই আত্মমর্যাো েকেতন 
  
আমার েীর্যশ্বাে প়িি। েিিাম, আমার ডমকযেনু্ধলটও আমাকে োয না… 
  
েিাোহুিয, ইলতমকধ্য র্টনা লেপর্যকযর মধ্য লেকযই আমার আর ডমোকনর েম্পেয 
লনেটতর হকযলছি। তাকে আলম লেকযর প্রস্তাে েকরলছিাম। ডে প্রতুযেকর েম্ভীরস্বকর 
আমাকে োলনকযলছি, ডতামার স্ত্রী হওযার ডর্ােয আলম নই। তুলম আমাকে  ািোে োলন, 
লেন্তু আলম  ািোোর ডেকয ডর্ন্না েরকতই লশকখলছ। 
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এ াকেই ডে আমাকে প্রতযাখযান েকরলছি। লেন্তু আলম লনরাশ না হকয তাকে োলনকযলছ 
আলম তার মুখ ডেকয আশা েকরই থােে। 
  
ডর্াযানাকে আমাকের েুেকনর েম্পকেযর পলরণলত েম্পকেয র্থােমকযই োলনকযলছিাম। 
  
এই মুহূকতয েুেন েমেযথী মানুকষর নীরে হকয থাো ছা়িা আর লেছু েরার লছি না। 
  
েকযে লমলনট পকর ডর্াযানা েকি উঠি, ডেলর, এই মুহূকতয োটযন পলরোকরর েিকত পারা 
র্ায ডোনই োলহো ডনই। 
  
আলম েেীে েকণ্ঠ েিার ডেষ্টা েরিাম, তাকত লেছু র্ায আকে না র্া, এখকনা আমরা 
েুেকন েুেকনর েনয রকযলছ। 
  
-হযাাঁ, আপাতত এটাই আমাকের োন্ত্বনা। েিি ডর্াযানা। 
  
. 
  
পরলেন োিঃ লগ্রলফথ একিন। ডর্াযানা েম্পকেয আকেেময েকণ্ঠ অকনে েথা েিকত 
িােকিন। 
  
–অলত েমৎোর ডমকয ডর্াযানা। ও ডর্ াকে লনকেকে আমার োকছ তুকি ধ্করকছ, তার 
তুিনা হয না। লেন্তু, আমার েু যােয, আলম তাকে গ্রহণ েরকত পারলছ না। 
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ওকযন আমাকে ডোোকত োইকিন, ডর্ র্টনা র্কটকছ, এলমকে লনকয, এখের োনাোলন 
হোর পর ডর্রেম ডনািংরা আকিােনা শুরু হকে, ডর্াযানাকে তা স্পশয েকর লতলন তা োন 
না। 
  
ডর্াযানা ডর্ েুেযি মকনর ডমকয নয, লেপকের লেকন পাকশ োাঁ়িাোর মকতা েৃঢ়তা তার 
আকছ, আলম  াি েকরই োলন। তাই লগ্রলফকথর েথাগুকিাকে আমার োি রা েুলি েকিই 
মকন হি। আলম লেরলক্তর েকেই েকিলছিাম ডর্, লতলন অনল কপ্রত াকেই ে়ি ডেলশ মহত্ত্ব 
ডেলখকয ডফিকছন। 
  
লগ্রলফথ েকি ডেকি হাাঁটকত হাাঁটকত হাইলস্ক্রকটর লেকে ডেিাম। ডেখিাম ওখাকন েেকিই 
মুখকরােে আকিােনার ডখারাে ডপকয ডেশ েলমকয তুকিকছ। 
  
নযাকের েকে ডেখা হি। লতলন োনাকিন এলমলি োটযকনর ডর্ েইটা আলম আলেষ্কার 
েকরলছিাম তার ডছাঁ়িা পাতাগুকিা লগ্রলফকথর োল়ির লোঁল়ির লনকে ডেযাি আিমালরকত 
পাওযা ডেকছ। ডেযাি-োেকে ডেগুকিা মুক়ি রাখা লছি। এটা পাওযাকত তাকের মামিা 
োোকনার োে অকনে েহে হকয ডেকছ। 
  
আলম লেলন্তত হকয েিিাম, ওরেম এেটা োযোকত মািপে গুাঁকে রাখার ডোাঁে মলহিার 
ডেলশই ডেখা র্াকচ্ছ। 
  
–হযাাঁ, লঠেই েকিকছন। অপরাধ্ী মনস্তত্ত্ব ওরেমই ডেখা র্ায। আর এেটা েথা, মৃত 
অযােকনে উকের খুকনর এেটা েূেও পাওযা ডেকছ। 
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আলম আগ্রকহর েৃলষ্টকত তাোিাম নযাকের লেকে। 
  
-োক্তাকরর লেেকপনোরী ডথকে এেটা  ারী ডনা়িা ডোকছর পাথকরর টুেকরা পাওযা 
র্াকচ্ছ না। আলম লনলিত ওটা লেকযই ওই ডমকযটার মাথায আর্াত েরা হকযলছি, 
েিকিন নযাে, তার মুকখ োফকিযর হালে। 
  
–ওরেম এেটা অদু্ভত লেলনে েকয লনকয র্াওযা ডতা এে েলক্কর োে। েিিাম আলম। 
  
–লমে লগ্রলফকথর পকক্ষ অেুলেধ্ােনে লছি না। র্টনার লেন লেকেকি লতলন োিয োইকের 
অনুষ্ঠাকন লেকযলছকিন। 
  
ডেলেন ডরেক্রকশর অলফকে লেছু েেী ডেোর েনয লনকয লেকযলছকিন লতলন। ডেশ ে়ি 
এেটা েুল়ি তার হাকত লছি। 
  
-েুেিাম। লেন্তু ডেই লশেটা ডোধ্হয খুাঁকে পাওযা র্াযলন? 
  
-না। ডোনলেনই পাওযা র্াকে না। উম্মাে হকিও ডেই খুকন হাকতর োকছ প্রমাণ ডরকখ 
র্াওযার মকতা মলতচ্ছন্ন নয। 
  
. 
  
ল োকরকে খেরটা র্খন ডপৌঁছাি, শুকন লমে মারপি খুেই লেমষয হকয পক়িলছকিন। লতলন 
আগ্রহ লনকযই েযাপারটা লনকয আমার েকে আকিােনা েকরলছকিন। 
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লমে মারপি ডেশ ডোকরর েকেই তার অলেশ্বাকের েথা আমাকে োলনকযলছকিন। 
  
-না, লমিঃ োটযন, আলম লনলিত, েথাটা েলতয নয, এ হকত পাকর না। 
  
-তা েিোর ডোন উপায ডনই লমে মারপি, আলম েিিাম, পুলিে ফাাঁে ডপকত অকপক্ষায 
লছি। এলমকে তারা লেলঠটা টাইপ েরকত ডেকখকছ। 
  
–তা হকত পাকর। লেন্তু 
  
-ওখাকনই ডশষ নয। পুরকনা লছাঁক়ি ডনযা ডর্ পৃষ্ঠাগুকিা ডথকে অক্ষর ডেকট ডেনামী 
লেলঠগুকিা ডিখা হয, ডেগুকিাও তাাঁর োল়ি ডথকে পুলিে উদ্ধার েকরকছ। 
  
ডর্ন আমার েথাগুকিা েুেকত পারকিন না, এমলন হত কম্বর মকতা আমার মুকখর লেকে 
তালেকয রইকিন লমে মারপি। তারপর ধ্ীকর ধ্ীকর েিকিন, এ খুেই খারাপ েযাপার লমিঃ 
োটযন–খুেই োিংর্ালতে েযাপার 
  
এই েময হন্তেন্ত হকয র্কর ঢুেকিন লমে ডেন েযািথ্রপ। 
  
-লে হকযকছ ডেন? ডতামার মুখ অমন ফযাোকশ হকয ডেকছ ডেন? েযস্ত হকয েিকিন 
ল োকরর স্ত্রী। 
  
–ওহ, এখন তাহকি লে হকে? লেহ্বি স্বকর েিকিন লমে মারপি। 
  
–লে লনকয এত  ােনায প়িকি ডেন? 
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 –ওহ না…েে লঠেমকতা মকন আকে না…ডোথাও লেছু এেটা আকছ… 
  
 লমে মারপি হঠাৎ এমন ড কে প়িকিন ডর্ আলম লেছুই েুেকত পারিাম না। লমকেে 
ডেন েযািথ্রপ তখনই তার েনু্ধকে ডেখান ডথকে েলরকয লনকয ডেকিন। 
  
ডেলেন লেকেকি োল়ি ডফরার পকথ লমে মারপকির েকে আোর ডেখা হি আমার। তাকে 
এমন াকে ডেখকত পাে আশাই েরকত পালরলন। 
  
গ্রাকমর ডশকষ লমকেে লিকটর োল়ির োকছ এেটা ডছাট লব্রকের োকছ োাঁল়িকয ডমোকনর 
েকে েথা েিলছকিন। 
  
ডমোকনর েকে োরালেকন এেোরও আে ডেখা হযলন। তার েকে েথা েিার েনয খুেই 
উদ্গ্গ্রীে হকয লছিাম। 
  
এখন ডমোনকে ডেখকত ডপকয আলম দ্রুতপাকয এলেকয েিিাম। 
  
লেন্তু োছাোলছ হোর আকেই ডমোন অনযলেকে হাাঁটকত শুরু েরি, আর লমে মারপি 
এলেকয একে আোর পথ আেকি োাঁ়িাকিন। 
  
–আপনার েকে লেছু েথা েিার লছি লমিঃ োটযন। েিকিন লতলন। 
  
–ডমোকনর েকে েথা েিার ইকচ্ছ লছি, ও েকি র্াকচ্ছ ডেন? েিিাম আলম। 
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–না, এখন ডমোনকে লেরক্ত েরা লঠে হকে না। ডমকযটার োহে নষ্ট েরা েুলদ্ধমাকনর 
োে হকে না। আপলন শান্ত হকয োাঁ়িান। 
  
লমে মারপকির েিার স্বকর এমন লেছু লছি ডর্ আমার ডেমন  য ডেকে উঠি। লেছুই 
েুেকত পারিাম না আলম। মাথা লনেু েকর ডমোনকে অনুেরণ েরা ডথকে লনরস্ত হিাম। 
  
. 
  
োল়িকত লেছুকতই লস্থর হকয েেকত পারলছিাম না। ডমোকনর েকে ডেখা হকিা অথে 
ডোন েথা েিকত পারিাম না। লমে মারপিই ো তার েকে অমন এেটা োযোয 
োাঁল়িকয লে েথা। েিলছকিন? 
  
লতলন আমার পথ আেকি লে ডোোকত ডেকযলছকিন? 
  
ডশষ পর্যন্ত আর লনকেকে ধ্কর রাখা েম্ভে হি না। রাত োক়ি নটা নাোে োল়ি ডছক়ি 
ডেলরকয প়িিাম। 
  
শহকরর পথ ডপলরকয লেলমিংটকনর োল়ির োমকন একে োাঁ়িািাম। ডেট খুকি ড তকর 
ঢুেিাম। 
  
লেকেি ডথকেই আোকশ ডমর্ েকমলছি। এখন অল্প অল্প েৃলষ্ট প়িকছ। োপো অন্ধোকর 
ডেলশেূর েৃলষ্ট েকি না। ডোটা োল়িটা অন্ধোকরর সূ্তকপর মকতা মকন হলচ্ছি। 
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এেলেকে োল়ির োনািায োমানয আকিার ডরখা ডোকখ প়িি। মকন হকিা ওটা েোর 
র্কররই আকিা। 
  
েের েরোর লেকে ডর্কত লেকযও পা ডটকন লনিাম। আলম লনেু হকয প্রায হামাগুল়ি 
ডেোর  লেকত এলেকয এেটা ডছাট ডোপ পার হকয োনািাটার োকছ একে োাঁ়িািাম। 
োনািার পেযাটা  াি েকর ডটকন ডেযা লছি না। ডেই ফাাঁে লেকয আকিা আেলছি। ডেই 
ফাাঁকে ডোখ ডরকখ ড তকরর েে লেছুই পলরষ্কার ডেখকত ডপিাম। 
  
লেলমিংটন এেটা ে়ি আরাম ডেোরায েকেলছকিন। পাকশই এিলে হিযাে লেছু ডেিাই 
েকর েকিকছ। মকন হয োচ্চাকের লেছু। 
  
মাথা লনেু েকর ডেিাই েরকত েরকত এিলে হিযাে েিলছকিন, আপলন লঠেই েকিকছন 
লমিঃ লেলমিংটন, োচ্চাকের সু্কি ডোলেযিং-এ র্াওযার েময হকযকছ। লেন্তু ওকের ডছক়ি ডর্কত 
আমার খুেই খারাপ িােকে। 
  
লমিঃ লেলমিংটন েিকিন, ব্রাযাকনর েযাপাকর আপনার েথাই লঠে। উনকহ ডত পকরর টাময 
ডথকেই ও শুরু েরকে। আর েলিকনর েনয আরও এেেছর অকপক্ষা েরাই  াি–ওর 
েযে এখনও েম। 
  
-হযাাঁ, েলিন একেোকরই ডছাট্ট। 
  
োধ্ারণ এেটা পালরোলরে লেে। ডোন হেলেেয লছি না এর ডোথাও। োনািার পেযার 
ফাাঁকে ডোখ ডরকখ আলম  ােকত িােিাম, এখাকন ডেন এিাম? 
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েহো োমকনর েৃকশযর পট পলরেতযন হি। েমকে উঠিাম ডমোনকে েরো ডঠকি র্কর 
ঢুেকত ডেকখ। 
  
ডেশ এেটা উকেেনার  াে তার ডোকখ মুকখ। লেলমিংটকনর লেকে তাোি। অোে হকয 
ডেখিাম তার ডোখ জ্বিকছ, মুকখর ডোথাও লশশুেুি   াে ডনই। লেিংো  য ো েিংশকযর 
ডিশ। 
  
লেলমিংটনকে ডমোন ডোন েকম্বাধ্ন েরকত েখকনা শুলনলন। এখকনা ডোন েকম্বাধ্ন না 
েকরই ডে েকি উঠি, আলম ডতামার েকে এেটু েথা েিকত োই। 
  
লেলমিংটন ভ্রু েুাঁেকে তাোকিন। মকন হকিা লতলন খুেই অেন্তুষ্ট হকযকছন। 
  
ডমোন লনলেযোর মুকখ তালেকয রইি লেলমিংটকনর লেকে। তার ডোযাকি েৃঢ়তােযঞ্জে  াে 
ফুকট উকঠকছ স্পষ্ট। 
  
ওই অেস্থাকতই ডে এিলে হিযাকের লেকে তালেকয েিি, ডতামার আপলে ডনই ডতা 
এিলে? 
  
–আপলে ডেন থােকে? 
  
েকি ডে উকঠ োাঁল়িকয েরোর লেকে এেকিা। ডমোন েকর লেকয ওকে র্াোর পথ েকর 
লেি। েরোর ওপাকশ লেকয ডঠাাঁট ডেকপ এিলে এেমুহূকতযর েনয তাোি ড তকর। 
পরক্ষকণ েরো েন্ধ েকর লেকয েকি ডেি। 
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–এোকর েি ডমোন, লে েিকত োইছ। লেরলক্তর েকে েিকিন লেলমিংটন। 
  
এেপা েু পা েকর ডটলেকির োকছ এলেকয একিা ডমোন। েটান লেলমিংটকনর মুকখর 
লেকে তালেকয েিি, আমার লেছু টাোর েরোর। 
  
–টাো। ডেশ ে়িা স্বর ডেরকিা লেলমিংটকনর েিা ডথকে, এেথা ডতা োি েোকিই েিা 
ডর্ত। ডতামার হাতখরে েম প়িকছ মকন হয? 
  
–আলম ডেশ লেছু টাো োই। েৃঢ় স্বকর েিি ডমোন। 
  
লেলমিংটন এোকর নক়িকেক়ি েেকিন। তীক্ষ্ণস্বকর েিকিন, তুলম ডতা আর েকযে মাকের 
মকধ্যই োোলিো হকে। তখন ডতামার লেলেমার ডরকখ র্াওযা েে টাোই তুলম হাকত 
ডপকয র্াকে। 
  
-োলন, আলম ডতামার োছ ডথকেই টাো োই। মকন েরকত পার এটা এেটা ব্লযােকমি। 
আলম র্তেূর শুকনলছ, আমার োোও এই ব্লযােকমি েরার েনযহ ডেকি লেকযলছি। আলম 
তারই ডমকয। 
  
আলম ডতামাকে টাো লেকত েকিলছ, োরণ, ওলেন আমার মার র্কর তার ওষুকধ্র পুলরযায 
ডতামাকে লেছু এেটা ডমশাকত ডেকখলছিাম। টাো না ডপকি এেথাটা েেিকে 
  
েথাটা অেমূ্পণয ডরকখই ডথকম ডেি ডমোন। 
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 েেযশ শুষ্কেকণ্ঠ েকি উঠকিন লেলমিংটন, এেে তুলম লে েিছ, লেছুই েুকে উঠকত পারলছ 
না। 
  
-আলম োলন, েে েথাই তুলম েুেকত ডপকরছ। 
  
শযতাকনর হালে হােকিন লেলমিংটন। হােকত হােকতই ডিখার ডটলেকির োকছ এলেকয 
ডেকিন। 
  
ড্রযার ডথকে এেটা ডেে েই োর েকর এেটা ডেে লিকখ লনকয লফকর একে ডমোকনর 
লেকে এলেকয ধ্রকিন। 
  
েিকিন, তুলম এখন ে়ি হকযকছ, ডতামার লেকশষ পছকন্দর লেছু ডেনার ইকচ্ছ হকতই 
পাকর, আলম েুেকত পালর। লেন্তু তার েনয ওেে আকোিতাকোি লে েিকত শুরু েরকি–
লেছুই েুেকত পারিাম না। র্াে ডে, এই নাও 
  
ডেেটায ডোখ েুলিকয লনকয ডমোন েিি, ধ্নযোে। একতই আপাতত েিকে। 
  
ডমোন র্র ডছক়ি ডেলরকয ডেকি লেলমিংটন েরোর লেকে তালেকয েকযে মুহূতয লে 
 ােকিন। পকর ডেযাকর েকে প়িকিন। 
  
লেলমিংটকনর মুকখর  াে ডেকখ আমার েুকের ড তর পর্যন্ত ডোঁকপ উঠি। মকন হি 
ডমোকনর েমূহ লেপে। আলম তা়িাতাল়ি ওখান ডথকে েকর একে এলেকয ডর্কত িােিাম। 
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েহো োমকনর ডেযাকির ধ্াকরর ডোপটা ডর্ন অন্ধোকর েেি হকয উঠি। োমকন পা 
ো়িাোর আকেই েুেকত পারিাম ডোকপর আ়িাি ডথকে েুপালরকন্টকন্ট নযাকের েুকটা হাত 
আমাকে োপকট ধ্রি। োকনর োকছ তার লফেলফে েথা শুনকত ডপিাম, উকেলেত 
হকেন না লমিঃ োটযন। েকে আেুন। 
  
আলম স্তলম্ভত হোরও অেোশ ডপিাম না। হামাগুল়ি লেকয নযােকে অনুেরণ েরকত োধ্য 
হিাম। 
  
ওই  াকেই োল়ির ডশষপ্রান্ত পর্যন্ত েকি একে ডোো হকয োাঁ়িাকিন নযাে। পকেট ডথকে 
রুমাি োর েকর েপাকির র্াম মুছকিন। 
  
–ডমাক্ষম েমকযই একে হালের হকযকছন। লনেু স্বকর েিকিন নযাে। 
  
ডমোকনর েথা ড কে আলম খুেই অলস্থর হকয পক়িলছিাম। মকন হলচ্ছি, ডমকযটা 
একেোকর োকর্র মুকখ পক়িকছ–ডেলর হকিই মরকে। 
  
নযােকে রুদ্ধ লনিঃশ্বাকে েিিাম, ডমকযটার মুখ িক্ষ েকরলছকিন? ডমোন লনর্যাৎ লেপকে 
প়িকে। ওকে এখুলন এখান ডথকে েলরকয লনকয ডর্কত হকে। 
  
–শান্ত ডহান, লমিঃ োটযন, নযাে আমার হাত ডেকপ ধ্কর েিকিন, এই েময এমন অধ্ীর 
হকি েিকে না। আলম র্া েিে, তার োইকর লেছু েরকত র্াকেন না, ঈশ্বকরর ডোহাই। 
  
নযাে লে েিকত োইলছকিন লেছুই েুেকত পারলছিাম না। 
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 লেন্তু এটা আর ডোপন লছি না ডর্ লেছু এেটা অনুমান েকর লতলন এখাকন ফাাঁে ডপকত 
েকেলছকিন। হেোৎ একে প়িায আলম েৃশযপকট েকি এিাম। 
  
ডমোন ডর্ লনরাপে নয ডেেথা আমার মকতা লতলন লেিক্ষণ েুেকত ডপকরকছন। 
ডেকনশুকন লনিয তাকে লতলন লেপকের মুকখ ডফকি রাখকেন না। এই লেশ্বাে ডথকেই 
ডশষ পর্যন্ত আমাকে তাাঁর েথা ডমকন লনকয হধ্র্য ধ্রকত হি। 
  
-ডেশ, আপনার েথাই ডমকন েিে, েথা লেিাম, েিিাম আলম, তকে ডশষ না ডেকখ 
এখান ডথকে ন়িে না। 
  
–ডেশ এোকর শুনুন। েিকিন নযাে। 
  
লতলন োনাকিন, পালেযনে ইলতমকধ্যই োল়িকত ডঢাোর ডপছকনর েরো খুকি ডরকখকছ, 
আমাকের লোঁল়ি ডেকয ওপকর উঠকত হকে। 
  
রীলতমত েুিঃোহলেে এেটা অল র্াকনর ইলেত। লেন্তু এটাও লঠে ডর্ ওপকর ডর্কত না 
পারকি ডমোকনর লে হি তা োনার উপায থােকে না। 
  
নযােকে অনুেরণ েকর এরপর ডপছন লেকে এিাম। েরো ডখািাই পাওযা ডেি। 
পালেযনে লনখুাঁত াকে োে ডেকর ডরকখকছ। 
  
েুেকন লমকি মন্থর পাকয ওপকর উকঠ ডেিাম। ওখাকন ড িক কটর পেযায ঢাো োনািার 
আ়িাকি আত্মকোপন েরিাম। 
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রাত েুকটা পর্যন্ত ওখাকনই োন ডপকত েকে থােকত হকি আমাকের। 
  
এেেময এেটা েরো ডখািার শব্দ পাওযা ডেি। পেযার আ়িাি ডথকে ডোকখ প়িি 
লেলমিংটন র্র ডথকে ডেলরকয োতাি পার হকয ডমোকনর র্করর োমকন লেকয োাঁ়িাকিন। 
  
এে লমলনট লনিঃশকব্দ োাঁল়িকয রইকিন। তারপর লনিঃশকব্দ েরো ডঠকি ড তকর ঢুেকিন। 
  
আমার অধ্ীর হওযার োরণ লছি না। নযাে আমাকে লনলিন্ত েরোর েনয ইলতমকধ্যই 
োলনকয লেকযলছকিন, ডমোন েমূ্পণয লনরাপে। োকেযন্ট পালেযনে ডমোকনর র্কর েরোর 
আ়িাকি ডথকে ডমোকনর ওপর নের রাখকছন। 
  
পালেযনকের তৎপরতা ও েমযেুশিতায েকন্দহ লছি না আমার। তাই লনলিন্ত লছিাম, 
লেলমিংটন র্কর ঢুেকিও ডমোন অরলক্ষত অেস্থায ডনই। 
  
তেুও, েলতযেথা েিকত, এেটা লেষম উকেেনা আমাকে ডর্ন ক্রমােত োমকন ছুকট 
র্াওযার তালেে লেকয েকিলছি। 
  
ও াকে ডেলশক্ষণ েুপোপ থােকত পারতাম লেনা েকন্দহ। র্লেও েোেতেয নযাে 
শক্তহাকত আমার েলি ডেকপ ধ্কর ডরকখলছি। 
  
েুকের ড তকর ডতািপা়ি েকিলছি। এেলট মুহূতযকে এের্ণ্টা েময েকি মকন হলচ্ছি। 
লেলমিংটন এতক্ষণ র্করর ড তকর লে েরকছন? 
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নযােকে লেছু লেকেে েরোর উপায লছি না। তার অেঞ্চি ডোখেুলট ডমোকনর েরোর 
লেকে তালেকয লস্থর হকযলছি। 
  
েহো ডোকখ প়িি, লেলমিংটন লনলদ্রত ডমোনকে েুহাকতর ওপর তুকি ধ্কর ধ্ীকর ধ্ীকর 
লনকে ডনকম েকিকছন। 
  
নযাে আমার হাত ডছক়ি লেি। লেছুটা েূকর ডথকে লেলমিংটনকে অনুেরণ েকর েিি। 
আলমও েিিাম তার ডপছকন। 
  
লনকে ডনকম লেলমিংটন ডমোনকে লনকয রান্নার্কর ঢুেকিন। ধ্ীকর ধ্ীকর তাকে নালমকয একন 
মাথাটা েযাকের উনুকনর ওপকর রাখকিন। ধ্ীর হাকত েযাে োিু েকর লেকিন। 
  
লঠে ডেই মুহূকতযই আলম নযাে র্করর ড তকর িালফকয ঢুেিাম। েুইে লটকপ আকিা 
জ্বালিকয লেকিন নযাে। 
  
েলেকত ডপছকন রু্কর তীব্র েৃলষ্টকত তাোকিন লেলমিংটন। পরক্ষকণই একেোকর লেলমকয 
প়িকিন। 
  
–আপনার ডখিা ডশষ, লেলমিংটন। মূলতযমান শমকনর মকতা নযাে মুকখামুলখ লেকয োাঁ়িাকিন। 
  
 আলম ছুকট লেকয ডমোনকে ডোকি তুকি েি রু্লরকয েযাে েন্ধ েকর লেিাম। 
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লেলমিংটন েুেকত ডপকরলছকিন, োধ্া ডেোর ডেষ্টা েকর ডোন িা  হকে না। ডখিাটা 
লনখুাঁত  াকে শুরু েরকিও ডশষ েরোর আর ডোন েুকর্াে ডনই। একেোকর ড কে 
প়িকিন লতলন। এ াকে ডর্ ডহকর ডর্কত হকে লনিয েল্পনা েরকত পাকরন লন। 
  
. 
  
ওপকর অধ্যকেতন ডমোকনর লেছানায েকে তাকে েুস্থ েকর তুিোর ডেষ্টা েরলছিাম। 
  
নযাে ডর্ এতে়ি এেটা েুাঁলে ডনকে স্বকেও  ালেলন। তার এই েুিঃোহে লেছুকতই ডমকন 
লনকত পারলছিাম ন। রাকে লেরলক্তকত মন লেলষকয উকঠলছি। 
  
–এটা আপনারা খুেই অনযায োে হকয ডেকছ। এতে়ি েুাঁলে ডনওযা আপনার উলেত 
হযলন। 
  
–শান্ত ডহান লমিঃ োটযন। লমে ডমোন এখুলন লঠে হকয র্াকেন। েিকিন নযাে। 
  
-ও আকেৌ েুস্থ হকে েকি আলম লেশ্বাে েরকত পারলছ না। অবধ্কর্যর েকে েকি উঠিাম 
আলম। 
  
 লমে ডমোকনর লেছানার পাকশ ডর্ েুকধ্র গ্লাে লছি তাকত লেষ রাখার মত ডোো 
লেলমিংটন লছকিন না। আমাকে োন্ত্বনা লেকয েিকিন নযাে, রু্কমর ওষুধ্ই ডমশাকনা লছি 
েুকধ্। ডমোনকে লেষ খাওযাকনাটা ওর পকক্ষ ে়ি ডেলশ েুাঁলের হকয ডর্ত। 
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লমে লগ্রলফকথর ডগ্রপ্তাকরর পর লেলমিংটন তার েযাপাকর েমূ্পণয লনলিন্ত হকয লেকযলছকিন। 
এর পর এখাকন লেষপ্রকযাে ো আর্াতেলনত ডোন রহেযেনে মৃতুযর র্টনা র্টাকনা তার 
পকক্ষ খুেই লেপজ্জনে হকয প়িত। 
  
ডমোকনর মৃতুযটাকে লতলন আত্মহতযার র্টনা েকিই ডেখাোর মতিে েকরলছকিন। 
  
মাকযর আত্মহতযার ডশাে েইকত না ডপকর এেলট অেুখী ডমকয েযাকের উনুকন মাথা ডরকখ 
লনকেকে ডশষ েকর লেকযকছ–ডিাকে এটা স্বা ালেে েকিই ডমকন লনত। লেকশষ েকর 
ডমোনকে অস্বা ালেে ডমকয েকিই র্খন অকনকে মকন েরত। 
  
নযাকের েথায রু্লক্ত থােকিও ডমোকনর েযাপারটা আলম ডমকন লনকত পারলছিাম না। 
  
–লেন্তু ওর োন লফরকত অকনে ডেলর হকচ্ছ। 
  
ডমোকনর লেকে তালেকয লেলন্তত াকে েিিাম আলম। 
  
–োিঃ লগ্রলফথ ডতা  াি েকরই পরীক্ষা েকর ডেকিন। তেু লেন্তা েরকছন ডেন? হাটয, 
না়িী েেই স্বা ালেে। লেছুক্ষণ রু্লমকয ডথকে লনকে ডথকেই ডেকে উঠকে। 
  
এেটু পকরই ডমোন এেটু ন়িাে়িা েরি। লে়িলে়ি েকর লে েিি ডোো ডেি না। 
েুপালরকন্টকন্ট লমলনটখাকনে অকপক্ষা েকর র্র ডছক়ি েকি ডেকিন। ডমোন ডোখ ডমকি 
তাোি। 
  
-ডেলর– 
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-এই ডতা আলম, ডমোন। 
  
–আমার অল নয লঠে লঠে হকযকছ ডতা? 
  
–লনখুাঁত লছি। নেি ব্লযােকমি েকি মকনই হযলন। র্া়ি োত েকর আমার লেকে তাোি 
ডমোন। 
  
েতটা লে হকে েুেকত পারলছিাম না। তাই েত রাকত ডতামাকে এেটা লেলঠ লিখকত 
েকেলছিাম। লেন্তু রু্ম পালচ্ছি েকি ডশষ েরকত পালরলন। ডটলেকিই আকছ লেলঠটা 
  
আলম উকঠ ডিখার ডটলেকির োকছ লেকয অেমূ্পণয লেলঠটা ডপিাম। 
  
ও লিকখকছ লপ্রয ডেলর, 
ডতামার েথা মন ডথকে েরাকত পারলছ না। আমার মন-প্রাণ েুক়ি ডেেিই তুলম। েুেকত 
পারলছ, েলতযই ডতামাকে  ািোলে। তুলম ছা়িা আলম োাঁোর েথা  ােকত পারলছ না…। 
  
. 
  
োইকর অকোকর েৃলষ্ট েরকছ। হাওযায েনেকন  াে। জ্বিন্ত েুলীর তাকপ র্করর 
আেহাওযা ডেশ আরামপ্রে হকয উকঠকছ। 
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ল োকরকে আমরা েেকি উপলস্থত হকযলছ। লমকেে ডেন েযািথ্রপ ডোফার েুশনগুকিা 
না়িাো়িা েরকত েরকত েিকিন, এই োরকণই এেেন লেকশষেকে ডেকে আনার েনয 
উকঠপক়ি ডিকেলছিাম আলম। 
  
মকন প়িি, হযাাঁ, লতলন েকিলছকিন েকট–এেে এখনই েন্ধ েরা েরোর…আলম এখনই 
তার েযেস্থা েরকত েকিলছ।…ডেলেন খুেই ডেপকরাযা আর উকেলেত ডেখালচ্ছি তাকে। 
আলম অোে হকয ড কেলছিাম… দ্রমলহিা লে েযেস্থা ডনন ডেখা র্াে। 
  
এখন েথা শুকন েুেকত পারিাম, েলতযই লনকিষ্ট লছকিন না লমকেে ডেন েযািপ। 
  
লেন্তু োকে ডেকেলছকিন লতলন, লেকশষে এমন ডেউ? আর লতলন েতটা লেই ো 
েকরকছন? 
  
-েলতযই ডেকেলছকিন োউকে আপলন? োনকত োইিাম আলম। 
  
-হযাাঁ। েিকিন লতলন, লমে মারপকির লেকে আেুি তুকি ডেলখকয েিকিন, ওই ডতা েকে 
রকযকছন আমার ডেই লেকশষে। ডেন মারপি। ওই েৃদ্ধ মলহিাকে ডেখকত লেকশষত্বহীন 
মকন হকিও এটা েলতয োনকেন, মানুকষর নানা েুরল েলন্ধর েথা লতলন োকনন। 
  
লমে মারপি তার েুরুকশর োাঁটা েুকন েকিলছকিন। ডেন েযািথ্রকপর েথা শুকন লতলন 
েুকতার গুলি েলরকয রাখকিন। 
  
–অতটা েিা ডোধ্হয লঠে হকে না মে, েিকিন লমে মারপি। 
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–েথাটা লেছু লমকথয েলিলন। তুলম তাই। 
  
োরা েছর গ্রাকম পক়ি থালে–মানুকষর অকনে োেোরখানাই ডোকখ পক়ি–এই র্া। 
  
–েলতযেথা েিকত, প্রথম লেন আিাপ হোর পকরই েুেকত ডপকরলছিাম, লতলন এেেন 
অোধ্ারণ মলহিা। 
  
তার তীক্ষ্ণ েুলদ্ধমোর পলরেয ডপকয মুগ্ধ হকযলছিাম র্খন এখানোর খুকনর তত্ত্ব লনকয 
আকিােনায ডর্াে লেকযলছকিন। 
  
আমার প্রশিংোয উচ্ছ্বলেত লছকিন, এটাও েলতযেথা। লতলন আমাকে আমার লনকের লেকে 
তালেকয লেোর েরার েুকর্াে েকর লেকযলছকিন। 
  
ডেন েযািথ্রকপর েথায স্বা ালেে  াকেই আমাকের েেকির আগ্রহ েৃলষ্ট লমে মারপকির 
লেকে প়িি। েেকির প্রতযাশা অনুধ্ােন েরকত ডপকর লতলন েিকিন,অপরাধ্গুকিা 
োধ্ারণত খুে এেটা েলটি থাকে না। এেটু ডখািা মন লনকয ডেখকিই তা ডোো র্ায। 
  
এখাকনর খুকনর েযাপারটাও লছি খুেই েরি। খুেই েুস্থ মলস্তকষ্কর োে–র্লেও খুেই 
 যােহ। 
  
 যােহ ডতা েকটই। আর খুেই রহেযময। েিিাম আলম। 
  
তকে ততটা অস্পষ্ট লেছু লছি না। আপলন তা ডেখকতও ডপকযলছকিন লমিঃ োটযন। 
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–মকন হয না লেকশষ লেছু ডেখকত ডপকযলছ েকি। 
  
–আপলন লঠেই ডেখকত ডপকযলছকিন। েমস্ত েযাপারটাই আপলন আমাকে ইলেতও 
েকরলছকিন। র্টনাগুকিার পারস্পলরে ডর্ােেূে আপনার ডোখ এ়িাকত পাকরলন। লেন্তু 
আত্মলেশ্বাকের অ াে থাোর েনয আপনার অনু ূলতর েলঠে তাৎপর্য ধ্রকত পাকরনলন। 
  
আপলনই শুলনকযলছকিন, আগুন ছা়িা ডধ্াাঁযা হয না–লেন্তু  ুি েকর ডধ্াযার োি লনকয 
ডমকত ওঠার েনয েেলেছুই  ুি মকন হকযলছি। এই  ুিটা েেকিই েকরলছি। ডেনামী 
লেলঠর েযাপার লনকযই ডমকত উকঠলছি। অথে মোর েযাপার হি, েলতযই ডোন ডেনামী 
লেলঠ লছি না। 
  
–লেন্তু, লমে, মারপি, ওরেম এেটা লেলঠ েলতযই আলম ডপকযলছিাম। েিিাম আলম। 
  
–তা ডপকযলছকিন। লেন্তু ডে লেলঠগুকিা ডধ্াাঁযা ছা়িা লেছুই লছি না–আেি আগুনকে 
আ়িাি েরার ডেষ্টা ছা়িা। 
  
লপ্রয মে েযাপারটা অকনেটা আন্দাে েরকত ডপকরলছি। র্াই ডহাে, র্লে ওই ডেনামী 
লেলঠর েযাপারটা োে ডেওযা র্ায তাহকিই আেি র্টনাটা আমাকের ডোকখ পক়ি র্ায। 
  
ডেনামী লেলঠর প্রেে েলরকয রাখকিই আমরা এেটা মারাত্মে র্টনার মুকখামুলখ একে 
পল়ি-লমকেে লেলমিংটকনর আেলস্মে মৃতুয–ডর্টাকে েুকেৌশকি আত্মহতযার র্টনা েকি 
োিাকনার ডেষ্টা েরা হকযকছ। 
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এই মৃতুযর র্টনায স্বা ালেে  াকেই মকন প্রশ্ন োকে, এর ফকি োর লে স্বাথয েলরতাথয 
হকত পাকর? োর পকক্ষ লমকেে লেলমিংটকনর মৃতুযোমনা েরা েম্ভে লছি? 
  
েোর আকে েৃলষ্ট পক়ি তার স্বামীর ওপকরই। তার লেে ডথকে লে ধ্রকনর উকেশয থাো 
েম্ভে? লেতীয ডোন নারীর আলে যাে? র্ার প্র াে োলটকয ওঠা লমিঃ লেলমিংটকনর েযেী 
মানুষকের পকক্ষ অেম্ভে হকয পক়ি। 
  
এখাকন একেই শুকনলছিাম, ওই োল়িকত রূপেতী এে নােযারী ে কনযে আকছন। েরি 
ডোো েযাপারটা এখাকনই ডর্ন হাতছালন লেকয রহকেযর ইলেত েকর। 
  
লমিঃ লেলমিংটন ছা়িাছা়িা মানলেেতার এে আকেেেলেযত মানুষ। এে স্নাযলেে লেোগ্রস্ত 
স্ত্রীর েকে েল়িত লছি তার েীেন। ডেই অেস্থাকতই ওই েুন্দরী তরুণীর আলে যাে 
র্টি। 
  
ডধ্াাঁযার েযাপারটা–ওইেে ডেনামী লেলঠ–র্লে েেিকে  ুি পকথ োলিত না েরত তাহকি 
অলনোর্য াকে র্টনার এই লেকে আকিােপাত র্টত। 
  
লেন্তু েুকেৌশকি ওই ডেনামী লেলঠর েযাপারটাকেই এখাকন োকে িালেকয েেিকে আকরা 
ডেলশ লেভ্রান্ত েকর লেকযলছি। 
  
ওইরেম েযকের ডোন  দ্রকিাে র্খন ডপ্রকম পক়িন, তখন তারা খুে ডেপকরাযা হকয 
পক়িন। প্রায েমকযই তাকের উম্মকের মকতা েযেহার েরকত ডেখা র্ায। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য মুভ িং ভ িংগার । আগাথা ভিভি । ভমস মার্পল ধারাবাভিক 

161 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

এলেকে লমিঃ লেলমিংটন, র্তেূর োনকত ডপকরলছ, এমন েলরকের মানুষ লছকিন ডর্ মানলেে 
গুণােিী েিকত তার লেছুই লছি না। ফকি উম্মােনা ডোধ্ েরোর মকতা মকনােি 
একেোকরই লছি না। 
  
লে েকর ডমকযলটকে লেকয েরা র্ায এই লেন্তাকতই একেোকর পােি হকয উকঠলছকিন। 
একক্ষকে স্ত্রীর মৃতুয ছা়িা তার ইচ্ছাপূরকণর ডোন উপায লছি না। 
  
 দ্রকিাে েন্তানকের ডস্নহ েকরন। তাকের তাই ছা়িকত োনলন। োমালেে েম্মান েোয 
রাখার লেন্তাও মাথায লছি। এই েেলেছু েোয ডরকখ েুন্দরী ে কনযেযকে লেকয েরকত 
হকি এেটা খুকনর র্টনা র্টাকনা ছা়িা উপায লছি না তার। 
  
েযাপারটা র্খন তাাঁর োকছ পলরষ্কার হকয ডেি, র্খন লতলন অতযন্ত ডেৌশিী এেটা ছে 
েষকিন। 
  
তার অোনা লছি না ডর্ োকরা স্ত্রী হঠাৎ মারা ডেকি স্বামীর ওপকরই প্রথকম েেকির 
েকন্দহ পক়ি। ডে মৃতুয র্লে লেষলক্রযায হয তাহকি নানারেম পরীক্ষার প্রশ্ন একে পক়ি। 
ডেকক্ষকে লনকেকে আ়িাকি রাখা েেেময েম্ভে হকয ওকঠ না। তাই লতলন োইকিন 
মৃতুযর র্টনাকে অনযলেছুর েকে েল়িকয লেকয েেিকে  ুিপকথ োলিত েরকত। 
  
এই লেন্তা ডথকেই এেেন  ুকযা ডেনামী লেলঠ ডিখকের েৃলষ্ট হি। 
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োধ্ারণত ডেনামী লেলঠর েযাপাকর স্ত্রীকিােকেরই েকন্দহ েরা হকয থাকে। ডেনামী লেলঠর 
ডিখে স্ত্রীকিােই ডেলশ হয। স্বা ালেে াকেই একক্ষকেও তাই হি। তারা ধ্কর লনি এেে 
লেলঠ ডোন স্ত্রীকিােই লিখকছ। 
  
েম্ভেত োিঃ লগ্রলফকথর োকছ ডেনামী লেলঠর েল্প লমিঃ লেলমিংটন শুকন থােকেন। লগ্রলফথ 
উেকর থাোর েমকয ওখাকন েেকিই ওরেম লেলঠ ডপকত শুরু েকরলছি। ডেই েল্প 
ডশানার পরই লতলন এমন ডেৌশকি লেলঠগুকিা লিখকিন র্াকত েেকিই ধ্কর লনকত োধ্য 
হয–ডেগুকিা ডোন উম্মাে স্ত্রীকিােই লিকখকছ। 
  
উক়িা লেলঠর েযাপাকর এেেমকয ডর্ পুলিে তৎপর হকয উঠকে, এও লতলন োনকতন। 
হাকতর ডিখা, োের্করর ছাপ, টাইপ ডমলেন ইতযালে পরীক্ষার ডেৌশি তারা অেিম্বন 
েরকে। তাই তাকের ডোকখ ধু্কিা ডেোর েযাপাকর লনখুাঁত োতুলরর আশ্রয লনকিন। 
  
খুকনর িকক্ষয তার প্রস্তুলত েিলছি অকনে লেন ডথকেই। উইকমন ইনেলটলটউকট টাইপ 
ডমলশনটা লেকয ডেোর আকেই েম্ভেত েমস্ত খাকম লঠোনা টাইপ েকর ডরকখলছকিন। আর 
োেটা লনলেযকঘ্ন েমূ্পণয েরার েনয েহু আকেই ডোন এেেময লমে এলমলির র্কর 
অকপক্ষা েরার ফাাঁকে ডেকছ ডেকছ এেটা ধ্কমযাপকেকশর েই ডথকে েতগুকিা পাতা লছাঁক়ি 
ডরকখলছকিন। এখাকনও লতলন োতুর্য অদু্ভত াকে োকে িালেকযকছন। লতলন োনকতন 
ধ্কমযাপকেকশর েই ডেউ ে়ি এেটা পক়ি না–ডেকট ডনওযা পাতার ডখাাঁেও তাই েহকে 
ডেউ োনকত পারকে না। 
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ডেনামী লেলঠর েযাপারটা র্খন ডেশ  াি রেকম েকম উঠি, েেকি তাই লনকযই ডমকত 
উঠি, ডেই েুকর্াকে লতলন আেি র্টনার লেকে হাত ো়িাকিন। 
  
খুে েুলেধ্ােনে এেটা েময এেনয ডেকছ লনকিন লতলন। ডেলেন োেরোেরকের 
োপ্তালহে ছুলট, লেকেকি ে কনযেয োচ্চাকের লনকয োইকর ডেকছ, ডমোনও তার োইকেি 
লনকয োল়ির োইকর ডেকছ। 
  
লন ৃকত এেটা খুকনর পলরেল্পনা েমূ্পণয েরার একেোকর প্রশস্ত েময। 
  
লেন্তু  াকেযরই প্রহেন েিকত হকে তার ডক্ষকে, র্টনােকক্র ডছকিেনু্ধর েকে েে়িা 
হওযায অযােকনে ডেলেন লেকেকি োল়ি লফকর একেলছি। এরেম েযাপার ডর্ র্টকত 
পাকর লমিঃ লেলমিংটন  ােকত পাকরনলন। 
  
–অযােকনে তাহকি লেছু ডেকখলছি, েিকছন? ডর্াযানা োনকত োইি। 
  
–েলঠে েিকত পারে না। তকে আমার ধ্ারণা ও লেছু ডেকখলন। 
  
–হযকতা লেছু ধ্ারণা হকয থােকত পাকর। 
  
-না, তা নয। আমার মকন হয ডে ডছকিেনু্ধ আেকত পাকর এই আশায োরা লেকেি 
রান্নার্করর োনািার ধ্াকর েকেলছি। েলতযেথা েিকত ডেলেন লেকেকি োল়িকত 
োেলপওন ো অনয ডেউই আকেলন। 
  
–তাহকি লমকেে লেলমিংটন লে ডোন লেলঠ পানলন? 
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-েখনই না। র্াই ডহাে, রাকতর েনয লেছু পুলরযা ওষুধ্ লগ্রলফথ লমকেে লেলমিংটনকে 
লেকযলছকিন। মধ্যাহ্নক াকের পর লতলন ডেটা ডখকতন। 
  
লমিঃ লেলমিংটন ওইলেন েেকেকয ওপকরর পুলরযার মকধ্য োযানাইে ডরকখ লেকযলছকিন। 
  
 লতলন োনকতন মধ্যাহ্নক াকের পকরই তার স্ত্রী ডেটা খাকেন। 
  
এরপর লেলমিংটন অলফে ডথকে লঠে ডেই েমকয োল়ি লফকর একিন, র্খন এিলে হিযাে 
োচ্চাকের লনকয লফকর একিা। 
  
োল়ি লফকর লতলন স্ত্রীকে োেকিন, এিলে তা শুনকত ডপি, স্ত্রীর ো়িা না ডপকয তার র্কর 
ছুকট লেকয েকির গ্লাকে এেকফাাঁটা োযানাইে ডফকি ডেওযা, ডেনামী লেলঠটা েিা পালেকয 
েুলীকত ডফকি ডেওযা আর এ াকে আর পারলছ না ডিখা োেকের টুেকরাটা স্ত্রী হাকতর 
োকছ। ডরকখ ডেওযা–এই েে োে খুে দ্রুততার েকেই ডশষ েরকিন লতলন। 
  
–এে টুেকরা োেে, আমার লেকে লফকর েিকিন লমে মারপি, এই েথাটাও আপলনই 
আমাকে ধ্লরকয লেকযলছকিন লমিঃ োটযন। োধ্ারণত আত্মহতযার েথা মানুষ এে টুেকরা 
োেকে লিকখ রাকখ না। তার েনয তারা এেখে োেে েযেহার েকর। অকনে েময 
খামও। তাই টুেকরা োেকের েযাপারটা আপনার খটো ডিকে লছি। 
  
–লেন্তু আপনার মকতা েকর তলিকয ডেখকত পালরলন আলম। 
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–আেকি েযাপারটা এেেম অনযরেম লছি। লেলমিংটন হযকতা এই ধ্রকনর লেছু ডোথাও 
লিকখ থােকেন। ডেটা ডোকখ প়িায ডিখা েহ োেকের টুেকরা লছাঁক়ি লনকযলছকিন লমিঃ 
লেলমিংটন। োর্যকক্ষকে ডেই টুেকরাটাই লনখুাঁত াকে েযেহার েকরলছকিন। 
  
এেটু ডথকম লমে মারপি আমার লেকে তাোকিন। পকর েিকিন, আর এেটা অতযন্ত 
গুরুত্বপূণয েযাপার আপলন আমাকে োলনকযলছকিন। তা হি–এিলে হিযাে ডোন ডেনামী 
লেলঠ পানলন। 
  
–েতোি রাকতই আলম  ােলছিাম, ও লনকেই ডেনামী লেলঠগুকিা লিকখলছি, তাই লনকে 
ডোন লেলঠ পাযলন। আলম েিিাম। 
  
–ওহ্ না, েিকিন লমে মারপি, ডেনামী লেলঠ র্ারা ডিকখ তারা লনকেকের নাকমও লিকখ 
থাকে। এটাই তাকের অপরাকধ্র প্রেৃলত। 
  
েযাপারটা আলম অনয েৃলষ্টকোণ ডথকে ডেলখ। ওটা লছি লমিঃ লেলমিংটকনর েুেযিতা। েিকত 
পাকরন মনুষয েলরকের এে লেকশষ েুেযিতা।  ািোোর ডমকযকে লতলন ওরেম লেলঠ 
লেকত োনলন। 
  
এই এেটা েযাপারই তার লেকে আমাকে লেকশষ াকে আগ্রহী েকর তুকিলছি। আর লতলন 
ধ্রাও প়িকিন। 
  
-লেন্তু অযােকনেকে খুন েরার ডতা ডোন প্রকযােন লছি না। ডর্াযানা েিি। 
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–প্রকযােন লছি না লঠেই। লেন্তু তার অপরাধ্ী মন তাকে েলন্দগ্ধ েকর তুকিলছি, 
অযােকনকের েযাপাকর। তাই তাকে খুন েকর েম্ভােয পকথর োাঁটা েরাকত ডেকযলছকিন। 
খুনীর অপরাধ্ী মকনা াে এরেম লেেৃত হওযা অেম্ভে নয। 
  
অযােকনে পারলিেকে ডফান েরকছ এই েযাপারটা লমিঃ লেলমিংটন ডেখকত ডপকযলছকিন 
আলম লনলিত, লতলন শুনকত ডপকযলছকিন, অযােকনে েিকছ, লমকেে লেলমিংটকনর মৃতুযর 
পর ডথকে তার খুে লেন্তা হকচ্ছ, ডে লেছু েুেকত পারকছ না লে েরকে। 
  
লমিঃ লেলমিংটন ওই শুকনই ধ্কর লনকযলছকিন অযােকনে লেছু ডেকখকছ ো শুকনকছ। এর পর 
লতলন আর েুাঁলে লনকত োনলন। 
  
–েোই োকন ওই লেন োরা লেকেি লতলন অলফকেই লছকিন। েিিাম আলম। 
  
 েযাপারটা আেকি অনযরেম। আমার লেশ্বাে, অলফকে র্াওযার আকেই লতলন ডমকযলটকে 
খুন েকরন। 
  
 লমে হিযাে েম্ভেত রান্নার্কর ো োইলনিংরুকম লছকিন। লমিঃ লেলমিংটন োল়ি ডথকে ডেলরকয 
র্াওযার আ াে লেকত েের েরো খুকি আোর শব্দ েকর েন্ধ েকর ডেন। তারপর ডছাট্ট 
ডপাশাকের র্কর লেকয আত্মকোপন েকর থাকেন। 
  
এরপর অযােকনে র্খন োল়িকত লছি লতলন ডেলরকয একে েের েরোয র্ন্টা োোন, 
আোর ডপাশাকের র্কর িুলেকয পক়িন। 
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অযােকনে ডেউ একেকছ েুকে েের েরো খুিকত একিা। েকে েকে লতলন ডপাশাকের র্র 
ডথকে ডেলরকয একে ডপছন ডথকে ওর মাথায আর্াত েকরন। তারপর অকেতন ডেহটা 
েকয লনকয লোঁল়ির তিায ডেযাি আিমালরকত ঢুলেকয রাকখন। 
  
ডেলেন োমানয ডেলরকত অলফকে ডপৌঁছকিও তাকে েকন্দহ েরার ডোন েুকর্াে লছি না। 
ডেননা ডেউই এেযাপাকর ডোন পুরুষকে েকন্দহ েকরলন। 
  
–ের্নয এে  দ্রকেলশ শযতান। েিকিন লমকেে ডেন েযািথ্রপ। 
  
–তাহকি এলম লগ্রলফথকে লনকয টানা-হাে়িা ডেন? েুপালরকন্টকন্ট নযাকের োকছ শুনিাম, 
পুলিে োিঃ লগ্রলফকথর লেেকপনোলর ডথকে হারাকনা ডনা়িা আর ডেই লশেটাও ডপকযকছ। 
ওগুকিা নালে রাখা লছি লেলমিংটকনর অলফকের েলিকির এেটা োকক্সর মকধ্য। েিি 
ডর্াযানা। 
  
–পােি না হকি ওেে লেলনে এ াকে ডেউ ডরকখ ডেয? েিিাম আলম। 
  
–লেন্তু ওই ডনা়িা লেকয লেলমিংটন অযােকনেকে মাকরলন। েিি ডর্াযানা, ওখাকন এেটা 
োলেযর্ল়ি লছি, তাকত েুি আর রক্ত ডিকেলছি। এলম ডর্লেন ডগ্রপ্তার হয, ডেই লেনই 
লতলন ডেটা েুলর েকরন। আর ওই ডছাঁ়িা েইকযর পাতাগুকিাও, ডেলেনই তার োল়িকত 
িুলেকয ডরকখলছকিন। লেন্তু েথা হি, পুলিে ডর্ এলমকে ডগ্রপ্তার েরি, তারা লে েলতযই 
তাকে ওই লেলঠটা লিখকত ডেকখলছি? 
  
-এলম ওই লেলঠ েলতযই লিকখলছকিন। েিকিন লমে মারপি। 
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 হঠাৎ ওরেম লেলঠ লিখকত ডেকিন ডেন? 
  
-হঠাৎ ডেন হকে, এলম েহুলেন ডথকেই লেলমিংটকনর ডপ্রকম েুকে লছকিন। 
  
–হায েপাি। েিকিন লমকেে ডেন েযািথ্রপ। 
  
-েুেকনর মকধ্য েম্পেয খুেই লনলে়ি লছি। েিকিন লমে মারপি, লমকেে লেলমিংটন মারা 
র্াোর পর তাই এলম খুেই আশালন্বত হকযলছকিন। লেন্তু র্খন ডিােমুকখ এিলে হিযােকে 
লনকয েম্ভােনাটার েথা ছল়িকয প়িি, স্বা ালেে  াকেই এলমর মন ড কে প়িি। ডেই 
হতাশা ডথকেই লতলন এিলেকে েরাের েনয এেটা ডেনামী লেলঠ ডিখার পলরেল্পনা 
ডনন। র্াকত  য ডপকয এিলে এখান ডথকে েকর পক়ি। নতুন আর এেটা লেলঠকেও 
আকেোর ডেনামী লেলঠ ডিখকের েীলতয েকিই ডিাকে ধ্কর ডনকে-লনিয এরেম ড কে 
লনকযলছকিন লতলন। তেুও র্কথষ্ট েতেয হকযই োেটা েকরলছকিন লতলন। 
  
-তারপর? ডর্াযানা োনকত োইি। 
  
-আলম লনলিত ডর্, েিকিন লমে মারপি, এিলে লেলঠটা র্খন লমিঃ লেলমিংটনকে 
ডেলখকযলছকিন, লতলন লঠেই েুেকত ডপকরলছকিন লেলঠটা ডে লিখকত পাকর। লনকেকে 
লনরাপে েরার এেটা প্রশস্ত েুকর্ােও লতলন এই েকে ডপকয ডেকিন। 
  
লেলমিংটন োনকতন, পুলিে ডেনামী লেলঠর ডিখেকে ধ্রোর েনয উকঠ পক়ি ডিকেকছ। 
তাই লতলন েকে েকে ডেটা পুলিকের োকছ লনকয র্ান। তারা তাকে োনাকিন, এলমকে 
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ওই লেলঠ লিখকত তারা ডেকখকছন। এ াকেই েুকয েুকয োর হকয ডেি। লেলমিংটন তার 
র্টনার এে েমৎোর পলরেমালপ্ত টানার েুকর্াে লনকিন। 
  
এলম ডর্লেন ডগ্রপ্তার হন, ডেলেন লতলন পলরোকরর েেিকে লনকয লগ্রলফকথর ওখাকন ো 
ডখকত ডেকিন। ওই েমকযই লনিয লতলন েকে েকর ডছাঁ়িা পৃষ্ঠাগুকিা লনকয একেলছকিন 
আর েুকর্াে েুকে লোঁল়ির তিার ডেযাি-আমিালরকত গুাঁকে রাখকিন। 
  
তার এই আেরণই অযােকনকের মৃতকেহ রাখার র্টনাটা মকন েলরকয ডেয। এই োেটা 
তার পকক্ষ এমন লেছু েলঠনও লছি না। 
  
েমূ্পণয র্টনাটা পলরষ্কার হকয লেকযলছি আমার োকছ। লেন্তু এেটা েযাপাকর লমে 
মারপকির প্রলত আমার লেছু ডক্ষা  েকম লছি। ডেেথাটা এোর উত্থাপন না েকর 
পারিাম না। 
  
-েেই েুেিাম, লমে মারপি, আপনার এেটা েযাপার আমার োকছ েুকেযাধ্য হকয আকছ। 
ডেোরী ডমোনকে আপলন এেকের মকধ্য ডটকন একনকছন ডেকখ আলম েলতযই কু্ষি 
হকযলছিাম। 
  
লমে মারপি আমার লেকে মুখ তুকি তাোকিন। েশমার আ়িাকি তার ডোকখর েলঠন 
েৃলষ্ট আমার ডোখ এ়িাি না। 
  
–র্টনার দ্রুত লনষ্পলের েনয আমাকে লেছু এেটা েরকতই হত, লমিঃ োটযন। লেলমিংটন 
ডিােটা এমনই ধূ্তয ডর্ তার লেরুকদ্ধ ডোন প্রমাণই লছি না। তাই েরােলর তার 
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ডমাোকেিা েরার প্রকযােন হকয পক়িলছি। আর এ োকের েনয এমন এেেকনর 
োহাকর্যর েরোর লছি, র্ার োহে ও েুলদ্ধ েুইই আকছ। তাই ডমোনকেই এ োকের 
েনয উপরু্ক্ত মকন হকযলছি আমার। 
  
লেন্তু, োেটা খুেই েুাঁলের হকয লেকযলছি না লে? েিিাম আলম। 
  
–েথাটা লঠেই েকিকছন। োেটা লনিঃেকন্দহ লেপজ্জনে লছি। লেন্তু এেেন লনরপরাধ্ 
মানুষকে োাঁোোর েনয এই েুাঁলেটুেু না লনকয পালরলন আলম। তকে ডমোকনর উপরু্ক্ত 
লনরাপোর েযেস্থাও লছি লমিঃ োটযন। 
  
-হযাাঁ, তা অেশয লছি। েিিাম, আলম, আপলন েলতযই অোধ্ারণ লমে, মারপি, লমে ডেন 
েযািথ্রপকেও তাই অেিংখয ধ্নযোে োনালচ্ছ। 
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