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১. নসন্ট নেরী ক্রেমে 
  
০১. 
  
সেন্ট সেরী মেডে মেে োরপডলর বাম়িডত প্রমতমদি েকাডল দুড া খবডরর কাগজ আডে। 
  
েকাডলর চাড়ে চুেুক মদডত মদডত এক া কাগডজ মতমি সচাখ সবালাি। মিতী়ে কাগজ া 
মিড়ে বডেি মবডকডলর মদডক। 
  
মপডে বাডতর জিয মবডেষ ভাডব বািাডিা সোজা এক া আরাে সকদারা বারান্দা়ে রাখা 
আডে। দুপুডরর আহাডরর পর এখাডি বডেই মতমি মেমি  কুম়ি ঘুমেড়ে সিি। 
  
সেমদিও  াইেে পমিকা হাডত মিড়ে মিমদচষ্ট সচ়োরম ডত বডে পাতা ওল্টামিডলি। 
  
 এডক এডক জম্ম, মববাহ আর েৃতুযর কলে সদডখ মিড়ে মতমি মচমেপিগুডলা প়িডলি। 
  
পডর আবার েৃতুযর কলডে সচাখ সবালাডত মগড়ে এক া িাে পড়ি এক ু থেডক সগডলি। 
  
র যাফাড়েল। জযাকেি র যাফাড়েল। সবলডফােচ পাকচ, সেইেডটাি। 
  
 িাে া সকেি পমরমচত লাগডে। মেে োরপডলর েডি হল সকাথাও আডগ শুডিডেি 
িাে া। 
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আজকাল ব়েে হড়েডে। েবমকেু মেক েেড়ে েডি পড়ি িা। অ্ডিক মকেু েডিও করডত 
পাডরি িা। 
  
মকেুক্ষণ সচষ্টা করডলি। মকন্তু র যাফাড়েল িাে া সকান্ েূডি পমরমচত েডি হড়েডে 
মকেুডতই েডি করডত পারডলি িা। 
  
অ্িযেিস্ক ভাডব জািালা মদড়ে বাগাডির মদডক তাকাডলি মতমি। তার কাডে ব়ি আিডন্দর 
মেল এই বাগাি। একেে়ে এর সপেডি অ্ডিক পমরশ্রে কডরডেি। 
  
োক্তারডদর মিডদচে োিডত হ়ে এখি। সচ়োডর বডেই সকবল তামকড়ে সদডখি। 
  
অ্িযেিস্ক ভাব া কা ডতই হোৎ েডি পড়ি সগল-িীল েেুদ্র-কযামরমব়োি োগর। 
হা…েডি পড়ি সগডে…মেঃ র যাফাড়েল। ভাইডপার কলযাডণ কযামরমব়োডি মতমি ভ্রেডণ 
মগড়েমেডলি। সেন্ট অ্িডর িীপ। 
  
সেখাডিও খুডির ঘ িার েডে জম়িড়ে পড়িমেডলি মতমি। সেই ব়েস্ক সেজর, তার এক া 
সচাখ মেল কাডচর। মবরমক্তকর গল্প সোিাডতি আর সেই েূডিই কযামরমব়োডির মদিগুডলা 
অ্িযরকে হড়ে উডেমেল। 
  
সবচারা সেজর…োরা মগড়েমেডলি। মকন্তু তার িাে া েডি করডত পারডলি িা মেে 
োরপল। মকন্তু মেঃ র যাফাড়েল, তার সেডে ারী মেডেে–মেডেে ও়োল্টােচ…এেথার 
ও়োল্টােচ আর তার অ্েেংবাহক সেই সোকরা…মক িাে সেি..হা জযাকেি…েবই েডি 
প়িডে। 
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4 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
সবচারা মেঃ র যাফাড়েল…হুইল সচ়োডর ো়িা চলাডফরা করডত পারডতি িা। তাহডল মতমি 
োরা সগডেি। অ্বেয মতমি জািডতি সে খুব সবমে মদি তার আ়ুে সিই। কথা া মেঃ 
র যাফাড়েল তাডক জামিড়েও মেডলি। 
  
অ্েম্ভব ধিী মেডলি মেঃ র যাফাড়েল। আর একগুুঁড়ে। ধিী বডল অ্বেয েকডলই োমিড়ে 
মিত। অ্েি বযমক্তত্বেম্পন্ন োিুষডক েহডজ সভালা ো়ে িা। এক বেডরর েডধযই মতমি 
মবদা়ে মিডলি। 
  
 মেে োরপডলর েি এবাডর কযামরমব়োডির সেই িীডপই ঘুডর মফরডত লাগল। সেই 
আথচার জযাকেি…সে মক সেষ পেচন্ত মেল মেঃ র যাফাড়েডলর কাডে? 
  
আর এেথার–এেথার ও়োল্টােচ…তার মক হল? তার সতা মকেু অ্থচ পাও়োর কথা মেল। 
এত মদডি তা তার পাও়ো হড়ে সগডে মিশ্চ়ে। 
  
মেে োরপডলর েডি প়িল, এক আুঁধার সঘরা রাডত েুড  মগড়েমেডলি মেঃ র যাফাড়েডলর 
কাডে। মতমি সেই েুহূডতচ মি়েমত বডল েডবাধি কডরমেডলি তাুঁডক। 
  
মিডজর েডিই স্বগডতামক্ত করডলি মতমি, আো কমর মেঃ রাফাড়েল সবমে েন্ত্রণা সভাগ 
কডরিমি। 
  
সেমদি মবডকডল সচ়োডর বডে বহুক্ষণ মেঃ র যাফাড়েডলর কথা ভাবডলি মেে োরগল। 
ইংলযাডে মফডর তাুঁর েডে সদখা হডব, এেিম  অ্বেয মতমি ভাডবিমি। সদখাও হ়েমি। 
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অ্থচ প্রা়েই েডি হডতা ভদ্রডলাডকর েডে তার সোগাডোগ রড়েডে। সকাথা়ে সেি এক া 
অ্দৃেয সোগেূি অ্িুভব করডতি। 
  
আডরা মকেু পডর ধীর পাড়ে বাগাডি মগড়ে ঢুকডলি মেে োরপল। মিডজর েডিই বকবক 
করডেি। জজচ আজকাল মেকমেক েত্ন সি়ে িা ফুলগােগুডলার। তাডক আবার এক ু 
ধেডক মদডত হডব। 
  
হোৎ সরমলডের বাইডর গমল সথডক সকউ বডল উেল, আপিার বাগাি া খুব েুন্দর। 
  
বক্তাডক সচাডখ সদখডলও মচিডত পারডলি িা মতমি। সেদবহুল সচহারার এক ভদ্রেমহলা। 
েজবুত  ুইডের স্কা চ পরা। েবুজ পুলওভার স্কাফচও আডে। 
  
সেন্ট সেরী মেডের প্রা়ে েকলডকই সচডিি মেে োরপল। এই েমহলাডক কখডিা 
সদডখডেি বডল েডি করডত পারডলি িা। 
  
এখি আর সতেি সিই। জবাব মদডলি মেে োরপল, আজকাল মিডজ আর সদখাডোিা 
করডত পামর িা। 
  
–আমে মিডজও বাগাি ভালবামে। মিশ্চ়ে েবজান্তা ব়েস্ক সকউ আপিার বাগাি সদখাডোিা 
কডর? জািডত চাইডলি বাগাডির বাইডর দাুঁ়িাডিা েমহলা। 
  
আপমি এখাডিই থাডকি? 
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–মেে সহমটংে িাডে একজডির বাম়িডত আমে। েডি হ়ে তার কাডেই আপিার কথা 
শুডিমে। আপমিই সতা মেে োরপল, তাই িা? 
  
-হযাুঁ। 
  
-আমে বাগাি সদখাডোিা কমর। আোর িাে বা চডল , মেে বা চডল । এখাডি মবডেষ মকেু 
করার সিই বডল োডে োডে সকিা কা ার কাজও কমর। আপিার বাগাডির কাডজ 
দরকার হডল দু ঘন্টা কডর েে়ে মদডত পামর। 
  
মেে সহমটংেডক েডি করডত পারডলি িা মেে োরপল। মজব্রাল্টার সরাডের িতুি 
বাম়িগুডলার সকউ হডব হ়েডতা েডি করডলি। 
  
মতমি আর কথা বা়িাডলি িা। আরও খামিকক্ষণ বাগাডি ঘুডর বাম়িডত মফডর এডলি। 
  
 াইেডের খবর া আবার েডি প়িল। মেঃ র যাফাড়েলডক মিড়েই েি বযস্ত হড়ে প়িল। 
  
. 
  
০২. 
  
 মেঃ র যাফাড়েডলর েৃতুযর এক েপ্তাহ পডর মেে োরপল এক া মচমে সপডলি। মচমে া 
এডেডে বু্লেেবারীর েমলমে র সকাম্পামি সেোেচ ব্রেমরব ও েুটাডরর কাে সথডক। 
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অ্তযন্ত মবিড়ের েডে তারা অ্িুডরাধ জামিড়েডে আগােী েপ্তাডহর সে সকাি মদি মেে 
োরপল সেি তাডদর অ্মফডে োক্ষাৎ কডরি। 
  
মবষ়ে া িামক তাুঁরই অ্িুকূডল। অ্বেয মবডেষ ভাডব এক া মদডির কথাও তারা উডেখ 
কডরডে–আগােী বৃহস্পমতবার, ৪ো তামরডখ। 
  
এই মচমের সোগেূি উদ্ধার করডত পারডলি িা মেে োরপল। কপাডল কুঞ্চি সরখা 
জামগড়ে অ্ডিকক্ষণ বডে ভাবডলি। েমলমে ডরর মচমে োডিই োেলা ােলা মকেুর বযাপার 
হডব–এরকে অ্িুোি করডলি। আবার এেিও হডত পাডর, মেঃ র যাফাড়েল তাডক সৃ্মমত 
মহডেডব মকেু দাি কডর সগডেি তার উইডল। বই বা এই জাতী়ে মকেু। তডব সেেব 
োডক পামেড়ে সদও়োই সতা েম্ভব মেল। 
  
মকন্তু আগােী বৃহস্পমতবার তার পডক্ষ লেডি োও়ো েম্ভব হডব িা। এখাডি েমহলা 
েমেমতর এক া েভা়ে সোগ মদডত হডব। মতমি পডরর েপ্তাডহ এক া তামরখ জামিড়ে মচমে 
মলডখ মদডলি এবং তাডদর জবাডব েম্মমতও সপড়ে সগডলি। 
  
জবাবী মচমেডত েই কডরডেি সজ. আর. ব্রেমরব। মেে োরপল অ্িুোি করডলি, েম্ভবত 
মতমিই সকাম্পামির প্রধাি অ্ংেীদার। 
  
. 
  
মিডজডদর অ্মফডে বডেমেডলি মেঃ ব্রেমরব আর মেঃ েুটার। আর মেমি  পডিডরার 
েডধযই তারা মেে োরপলডক আো করডেি। সেরকেই মচমেডত জামিড়েমেডলি মতমি। 
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ভদ্রেমহলা সকেি হডবি, মেঃ র যাফাড়েডলর েডে মতমি সকান্ েূডি পমরমচত এেব সকাি 
কথাই তারা মেঃ র যাফাড়েডলর কাে সথডক সোডিি মি। 
  
মিমদচষ্ট েেড়েই েধযব়েস্ক কৃে সচহারার মেঃ ব্রেমরব অ্ভযথচিা জািাডলি মেে োরপলডক। 
  
-ইমি আোর অ্ংেীদার মেঃ েুটার। 
  
সেদবহুল সচহারার তরুণ ভদ্রডলাডকর েডে ব্রেমরব পমরচ়ে কমরড়ে মদডলি। 
  
মেঃ েুটার এক া সচ়োর এমগড়ে মদডলি। ধিযবাদ জামিড়ে আেি গ্রহণ করডলি মেে 
োরপল। 
  
সেৌজিযেূলক প্রাথমেক মকেু কথাবাতচার পর মেঃ ব্রেমরব আেল প্রেডের অ্বতারণা 
করডলি। 
  
–মেঃ র যাফাড়েডলর েৃতুযেংবাদ েম্ভবত কাগডজ সদডখডেি আপমি? 
  
–হযাুঁ, কাগডজই সদডখমে। 
  
–আোডদর ধারণা মতমি আপিার বনু্ধ। 
  
–ওড়েট ইমেডজ প্রথে সদখা হড়েমেল, প্রা়ে বেরখাডিক আডগ। 
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মিশ্চ়ে ভালভাডবই মচিডতি তাুঁডক। 
  
–সেভাডব বলা োডব িা। দুজডি একই সহাড ডল উডেমেলাে। োডে োডে কথা হডতা। 
আমে থামক গ্রাডের মদডক। কাডজই ইংলডে মফডর এডে সদখাোক্ষাডতর প্রশ্ন মেল িা। 
মতমি খুবই অ্োধারণ োিুষ মেডলি। 
  
-আপিার েম্পডকচ তার খুব উচ্চ ধারণা মেল, বলডলি ব্রেমরব, তার উইডল আপিার 
জিয মকেু  াকা রাখা আডে। একবের পডর তার োমলকািা আপিার হডব। অ্বেয তা 
হডব তার এক া প্রস্তাডব আপিার েম্মমত-অ্েম্মমত েতচোডপডক্ষ। 
  
কথা সেষ কডর মেঃ ব্রেমরব স মবডলর ওপর সথডক েীলডোহর আুঁ া এক া দীঘচ খাে 
মেে োরপডলর মদডক বাম়িড়ে মদডলি। 
  
–এ া প়িডলই আপমি েব জািডত পারডবি। তা়িাহুড়িার মকেু সিই, আপমি েিমির 
করার জিয েে়ে মিডত পাডরি। 
  
েেডত্ন খাে া খুডল  াইপ করা কাগজ া বার করডলি মতমি। 
  
–এ া আপিার হাডত তুডল মদড়ে প্রাপয অ্ডথচর কথা জামিড়ে সদও়োর মিডদচে আোডক 
সদও়ো আডে। অ্ডথচর পমরোণ হল মবে হাজার পাউে । 
  
-মবে হাজার পাউে। এত  াকা। 
  
প্রবল মবস্মড়ে প্রা়ে সচাখ কপাডল উেল মেে.োরপডলর। 
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এবাডর মতমি কাগডজর সলখা়ে সচাখ সবালাডলি। তারপর মেঃ ব্রেমরবডক লক্ষয কডর 
বলডলি, খুবই আশ্চডেচর বযাপার। েডতচর কথা া আপিার মিশ্চ়ে জািা আডে? 
  
-হযাুঁ, মেঃ র যাফাড়েল আোডক বডলমেডলি। 
  
–এর বযাখযা মকেু । 
  
–আমে তাডক জামিড়েমেলাে, মতমি মেক মক বলডত চাইডেি তা বুডে ওো আপিার পডক্ষ 
হ়েডতা কমেি হডব। মকন্তু মতমি সকাি বযাখযা কডরিমি। 
  
–আোডক এ মিড়ে এক ু ভাবডত হডব। বলডলি মেে োরপল। আোর ব়েে হড়েডে, এক 
বের পডর  াকা া সিবার জিয আমে সবুঁডচ িা-ও থাকডত পামর। বুেডত পারমে িা এ 
ধরডির তদডন্তর বযাপাডর আরও সোগয সলাডকর কথা িা সভডব আোর েত একজি 
েৃতুযপথোিী বৃদ্ধার কথা মতমি সকি ভাবডলি? 
  
–মতমি আপিাডকই েডিািীত কডর সগডেি। েমদ মকেু েডি িা কডরি, এক া কথা 
মজডেে কমর, সকাি অ্পরাধ বা অ্পরাডধর তদডন্তর বযাপাডর আপমি মক কখডিা জম়িড়ে 
পড়িমেডলি? 
  
–েমতয কথা বলডত সগডল সে া সপোদারী সকাি বযাপার ি়ে। সকাি সগাড়েন্দা েংিার 
েডে সকাি কাডলই আমে েুক্ত মেলাে িা। 
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ওড়েট ইমেডজ থাকবার েে়ে ওখাডি ঘড  োও়ো এক া বযাপাডরর েডে মেঃ র যাফাড়েল 
ও আোর সোগাডোগ ঘড  মগড়েমেল। 
  
–আপিারা দুজডি সে ার েোধাি কডরমেডলি? 
  
-মেক সেরকে বলা চডলিা। কড়েক া সোগেূি আোর িজডর এডেমেল, মেঃ 
র যাফাড়েডলর বযমক্তডত্বর েহা়েতা়ে আমে এক া খুডির বযাপার রুডখ মদডত সপডরমেলাে। 
ব়েে ও েরীডরর কারডণ কাজ া আোর একার পডক্ষ করা েম্ভব মেল িা। মেঃ 
র যাফাড়েলও মেডলি পেু োিুষ। তার একার পডক্ষও েম্ভব মেল িা। বনু্ধর েত আেরা 
একেডে কাজ া কডরমেলাে। 
  
বক্তবয সেষ কডর উডে দাুঁ়িাডলি মেে োরপল। বলডলি, এেম্পডকচ আর সকাি মিডদচে 
সপডল আোডক জািাবার অ্িুডরাধ করমে সকি িা আোডক মেক মক করবার কথা বডল 
সগডেি তা এখডিা আোর কাডে পমরষ্কার ি়ে। 
  
অ্বেযই। আিা, মেঃ র যাফাড়েডলর পমরবাডরর কাডরা েডে মক আপমি পমরমচত? 
  
–িা, সতেি েুডোগ মেল িা। আকমস্মকভাডবই মবডদডে আেরা এক া রহেযে়ে ঘ িার 
েডে জম়িড়ে পড়িমেলাে। 
  
মেডেে এেথার ও়োল্টােচ িাডে তার একজি সেডে ারী মেডলি, আোর জািা মেল, মেঃ 
র যাফাড়েল তার দমলডল তাডক পঞ্চাে হাজার পাউে মদড়ে সগডেি। 
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-হযাুঁ, তা মতমি সপড়েডেি। তডব মেডেে ও়োল্টােচ আবার মবড়ে কডরডেি। মতমি এখি 
মেডেে অ্যাোরেি। 
  
-শুডি খুব খুমে হলাে। সবচারী এক সেড়ে মিড়ে মবধবা হড়েমেডলি। চেৎকার েমহলা। 
মিডজর বাম়িডত মফডর এডে সেমদি েন্ধযা়ে তাুঁর মিজস্ব সচ়োডর বডে মচমে া খুডল মিড়ে 
বেডলি। 
  
মেে সজি, োরপল, 
সেন্ট সেরী মেে, 
আোর েৃতুযর পর আোর েমলমে র মেঃ সজেে ব্রেমরডবর কাে সথডক এই মচমে আপমি 
পাডবি। মতমি মবশ্বস্ত আইিে। আোর অ্মফে এবং বযমক্তগত আইি েংোন্ত োবতী়ে 
কাডজর দাম়েত্ব তার হাডত। 
  
তডব মবডেষ কারডণ অ্ডিক বযাপাডরই মেঃ ব্রেমরডবর অ্িুেমন্ধৎো সে াইমি। সকাি সকাি 
বযাপাডর সবাোুঁপ়িা সকবল আোর আর আপিার েডধয েীোবদ্ধ থাকডব। মি়েমত, 
আোডদর েডধযর কাজ হডব োডেমতক। 
  
মক অ্বিা়ে েডবাধি া আমে প্রড়োগ কডরমেলাে, মিশ্চ়ে আপিার েডি প়িডে। 
  
সে োিুষ অ্মভে এবং োডি েেৃদ্ধ, কাডজর প্রমত স্বাভামবক প্রবণতা োর রড়েডে, দীঘচ 
কেচে়ে জীবডি আমে সতেি সলাকডক মদড়েই কাজ করডত সচড়েমে। 
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হযাুঁ, েব সোগযতাই আপিার েডধয রড়েডে। আর আডে, িযাড়ের প্রমত স্বভাবজাত 
আকষচণ। সেকারডণ আপিাডক মদড়ে আমে এক া মবডেষ অ্পরাডধর তদন্ত করাডত চাই। 
  
আমে জামিড়ে সরডখমে, েমদ আপমি আোর এই অ্িুডরাধ অ্িুডোদি কডরি আর আপিার 
তদডন্তর ফডল ওই মবডেষ অ্পরাডধর েীোংো হ়ে, তাহডল আপিার জিয মিমদচষ্ট মকেু 
 াকা েমূ্পণচভাডবই আপিার হডব। 
  
আোর এই উডেেয েমূ্পণচ করার জিয একবের েে়ে মিমদচষ্ট সরডখমে। অ্বেযই স্বীকার 
করব সে আপিার ব়েডের কথা া আমে মবসৃ্মত হইমি। 
  
েতদূর সদডখমে, আোর ধারণা, তরুণী িা হডলও আপমি েডথষ্ট েক্ত ধাডতর। আোর 
মবশ্বাে, ভাগয আপিাডক এক বের অ্ন্তত বাুঁমচড়ে রাখডব। 
  
অ্পরাধ তদডন্তর বযাপাডর আপিার স্বাভামবক প্রবণতা ও দক্ষতা রড়েডে। কাজ করবার 
েে়ে প্রড়োজিী়ে অ্থচ আপিাডক পামেড়ে সদবার বযবিাও করা রড়েডে। আো কমর 
আোর প্রস্তাব আপিার রুমচমবরুদ্ধ েডি হডব িা। 
  
সচাখ বুজডল আপিাডক এখডিা সেই উলডবািা অ্বিা়ে অ্মবকল সদখডত পাই। মবডেষ 
কডর সেই মদডির কথা আমে ভুলডত পামর িা, সেমদি আপিার তা়িা়ে োেরাডত ঘুে 
সভডে মগড়েমেল, আপিার োথার মদডক সগালাপী রডের একরাে পেে জ়িাডিা মেল। 
পেে সবািা া আপিার প্রাতযমহক জীবডি অ্মবডিদয অ্ে হড়ে সগডে আমে জামি। েমদ 
এই সবািার কাজ চামলড়ে সেডত চাি, স্বিডন্দ তা করডত পাডরি। 
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আর েমদ িযা়ে ও েডতযর জিয কাজ করডত উৎেুক হি তাহডল আোর প্রস্তামবত কাডজ 
মিশ্চ়ে উৎোহ পাডবি। — 
  
আপিার মপ্র়ে বনু্ধ 
সজ. মব. র যাফাড়েল 
  
. 
  
০৩. 
  
 পর পর মতিবার সবে উচ্চস্বডর মচমে া প়িডলি মেে োরপল। কাডজর প্রড়োজডি মিমদচষ্ট 
সকাি েূি বা তথয সকাথাও সপডলি িা। তার েডি হল, মেঃ ব্রেমরডবর কাে সথডক এর 
পর মকেু খবর আো উমচত। অ্বেয েমদ িা মেঃ র যাফাড়েল ইডি কডর বযাপার াডক 
সগালডেডল কডর রাডখি এ াই তার চামরমিক ববমেষ্টয। 
  
েবমকেুডত েজা উপডভাগ করডতই চাইডতি মতমি। একারডণই মেঃ ব্রেমরডবর স্বাভামবক 
অ্িুেমন্ধৎোও মতমি সে ািমি। 
  
মেঃ র যাফাড়েল সকাি েূডির উডেখ িা করডলও, মেে োরপল ভাবডলি, তাডক েূি 
আমবষ্কার করডতই হডব। তাডক জািডত হডব মক করডত হডব, সকাথা়ে সেডত হডব, বা 
সকাি েেেযার েোধাি করডত হডব। 
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কাডজর খরডচর বযবিা েখি রাখা হড়েডে, অ্িুোি করা ো়ে, মেঃ র যাফাড়েল সচড়েডেি, 
ওড়েট ইমেজ বা দমক্ষণ আডেমরকা বা অ্িয সকাথাও মতমি োডবি। 
  
মেে োরপল মিডজর েডিই বডল উেডলি, মেঃ র যাফাড়েল, আমে মচরন্তি জীবডি মবশ্বােী। 
আমে মবশ্বাে কমর, সকাথাও আপমি মিশ্চ়ে রড়েডেি, আমে জািডত িা পারডলও মিশ্চ়েই 
আপমি আডেি–আমে আপিার ইিাপূরডণর সচষ্টা েথাোধয করব। 
  
মতিমদি পডর মেঃ ব্রেমরব মেে োরপডলর কাে সথডক এক া মচমে সপডলি। মচমের েূল 
বক্তবয মেল– 
  
মপ্র়ে মেঃ ব্রেমরব, 
মেঃ র যাফাড়েডলর সে প্রস্তাব আপমি আোর হাডত তুডল মদড়েডেি, সেেম্পডকচ জািামি, 
তার প্রস্তাব আমে গ্রহণ করমে। জামি িা কত া েফল হব, তার ইিাপূরডণর সচষ্টা 
েথাোধয করব। েমদও জামি িা, েফলতা মকভাডব আেডব। সকাি েূি বা তথযই মতমি 
সরডখ োিমি। আপিার কাডেও সরডখ সগডেি বডল েডি হ়ে িা। বাস্তমবকই েমদ সতেি 
মকেু সথডক থাডক। আোডক পাোডত অ্িুডরাধ করমে। 
  
এক া মবষড়ে আোর সকৌতূহল মিশ্চ়েই অ্েেত েডি হডব িা। জীবডির সেষ মদডক 
বযবো়ে বা বযমক্তগত জীবডি মেঃ র যাফাড়েডলর সকাি অ্পরাধেূলক ঘ িা মক ঘড মেল? 
সকাি অ্িযা়ে মবচার বা এই ধরডির মকেু? তার সকাি আত্মী়ে মক ইদািীংকাডল 
অ্িযা়েভাডব বমঞ্চত বা উৎপীম়িত হড়েমেডলি? 
  
আোর মবশ্বাে, আপমি বুেডত পারডবি, এই েব সকি আমে জািডত চাইমে।.. 
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 মচমে া পড়ি খুমে হডলি মেঃ ব্রেমরব। সে া এমগড়ে মদডলি েুটারডক। 
  
–েডি হ়ে বযাপার া েবডন্ধ মকেু জাডিি ভদ্রেমহলা। সবে উৎোডহর েডেই এ া গ্রহণ 
কডরডেি বডল েডি হডি। 
  
মচমে প়িা সেষ কডর েন্তবয করডলি েুটার। েডি হ়ে িা জািডতি। েবমকেু এেমি 
জম ল কডর সতালাই স্বভাব মেল ভদ্রডলাডকর। 
  
–মকন্তু আোডদর তাহডল করণী়ে মক হডব? 
  
 –অ্ডপক্ষা করব। মকেু এক া ঘ ডব মিমশ্চত। বলডলি ব্রেমরব। 
  
–আিা, েীলআুঁ া সকাি মিডদচে মক সকাথাও আডে? 
  
–সতেি হডল আোর অ্জািা থাকডতা িা। আোর েততা এবং আইিে মহডেডব আোর 
দক্ষতার কথা মেঃ র যাফাড়েল েবচদা েুক্তকডে স্বীকার করডতি। েডথষ্ট আিা মেল তার 
আোর ওপর। মবডেষ অ্বিার পমরডপ্রমক্ষডত েীলআুঁ া মিডদচে খুডল সদখডত আোর বাধা 
সিই। মকন্তু সে অ্বিা এখডিা আডেমি। 
  
. 
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সে সথডক কমফর কাপ তুডল মিডত মিডত মেে োরপল মজডেে করডলি, মেডেে সহমটংে 
িাডে একজি এখাডি সকাি বাম়িডত থাডকি জাডিা? মেে বা চডল  িাডে একজি 
সবাধহ়ে তার েডে থাডক। 
  
–হযাুঁ, গ্রাডের সেডষ িতুি সে বাম়িডত রে হডলা, ওখাডিই িতুি এডেডেি দুই েমহলা। 
ওডদর িাে জামি িা। সকি মক হড়েডে? বলল সচমর। 
  
–ওরা মক আত্মী়ে? 
  
-িা েডি হ়ে। বনু্ধ হডবি 
  
 –ওহ আিা। এক া মচমে মলখব। আোর সেস্ক া পমরষ্কার কডর দাও। 
  
–কাডক মলখডবি? মক বযাপার? 
  
–এক পাদ্রীর সবাি মেে কযািি সপ্রেক ডক। 
  
–অ্, তার েডেই সতা ওড়েট ইমেডজ আপিার পমরচ়ে হড়েমেল তাই িা? েডি হ়ে 
অ্যালবাডে েমব সদডখমে। 
  
-হযাুঁ। এক া কাডজ হাত মদমি। সবাডির োহােয দরকার হডত পাডর। 
  
সচমর আর মকেু জািডত চাইল িা। সে চডল সগডল মেে োরপল মচমে া মলখডত বেডলি। 
মপ্র়ে মেে সপ্রেক , 
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আো কমর আোডক েডি প়িডব। ওড়েট ইমেডজর অ্িডরাডত আপিাডদর দুই 
ভাইডবাডির েডে আোর সদখা হড়েমেল। 
  
মবডেষ প্রড়োজডি আপিাডক মচমে মলখমে। মেডেে ও়োল্টােচ অ্থচাৎ এেথার ও়োল্টাডেচর 
মেকািা া আোর দরকার। মতমি মেঃ র যাফাড়েডলর সেডে ারী মেডলি। কযামরমব়োডিই 
সদডখমেডলি তাডক। 
  
বাগাডির বযাপাডর উৎোহী সজডি মতমি মকেু গােগাে়িার মেকািা আোর কাডে 
সচড়েমেডলি। তখি সে া মদডত পামরমি। 
  
শুডিমে এেথার ও়োল্টােচ আবার মবড়ে কডরডেি। আপমি তার মবষড়ে মিশ্চ়ে খবর 
রাডখি? তার মেকািা জািাডল বামধত হব। 
  
আো কমর মবরমক্তর কারণ ঘ ালাে িা। 
  
প্রীমতেহ 
আপিার একান্ত 
সজি োরপল 
  
মচমে া োডক সদবার পর চ জলমদ উত্তরও সপড়ে সগডলি মেে োরপল। েুন্দর এক া 
মচমের েডে মেকািা াও জািাডলি মতমি। 
  
মেে সপ্রেক  জািাডলি– 
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এেথার ও়োল্টােচ েম্পডকচ মবডেষ মকেু শুমিমি। এক বান্ধবীর কাডে শুডিমেলাে তার িাে 
এখি মেডেে েযাোরেি বা অ্যাোরেি। তার মেকািা এই েডে পাোলাে। অ্যাল্টডির 
কাডে উইিডলা লডজ তার েডে সোগাডোগ করডত পাডরি। 
  
আেরা ইংলডের দুই প্রাডন্তর অ্মধবােী। উত্তর ও দমক্ষণ প্রাডন্তর দূরত্ব এেিই সে 
আোডদর সদখাোক্ষাৎ ভাডগযর দামক্ষণয ো়িা েম্ভব হবার ি়ে। আো কমর ভমবষযডত 
একমদি অ্বেযই সদখা হডব। 
  
অ্যাল্টি খুব সবমে দূডর ি়ে। তডব  যামিডত সগডল সবে খরচ প়িডব। মেে োরপল মেক 
করডলি, মচমে আর মলখডবি িা। হ়েডতা এতমদডি েডিই করডত পারডব িা। ওর েডে 
সোগাডোডগর বযাপার া ভাডগযর হাডত সেড়ি সদও়োই বরং ভাডলা। 
  
অ্বেয এ া মেক সে, কযামরমব়োডি এেথারডক খুি হও়ো সথডক মতমি রক্ষা কডরমেডলি। 
েমদও এেথার তা মবশ্বাে কডরমি। এখি তার কাে সথডক সকাি খবর বার করাও মিশ্চ়ে 
কষ্টকর হডব। অ্িযভাডব সেই সচষ্টা করডত হডব। 
  
. 
  
পরমদি েকাডলই  যামিডক খবর মদড়ে রাখা হল। োড়ি এগার া িাগাদ  যামি উপমিত 
হডল মেে োরপল সচমরডক বলডলি, একজডির েডে সদখা করডত োমি। তুমে এই 
িবডর সফাি কডর সদখ মেডেে অ্যাোরেি আডেি মকিা। মতমি মিডজ েমদ সফাি ধডরি 
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বলডব এক মেঃ ব্রেমরব তার েডে কথা বলডত চাি। সতাোডক তার সেডে ারী বডল 
পমরচ়ে সদডব। আর েমদ বাম়িডত িা থাডকি, কখি মফরডবি সজডি মিও। 
  
মিডদচে েডতা সফাি করডলা সচমর। জািা সগল, মেডেে অ্যাোরেি বাম়ি সিই। তডব 
দুপুডর খাও়োর েে়ে মফডর আেডবি। 
  
মেে োরপল বলডলি, বযাপার া তাহডল েহজ হড়ে সগল। োক..আমে ঘুডর আমে। কথা 
সেষ কডর  যামিডত মগড়ে উেডলি মতমি। 
  
. 
  
০৪. 
  
 েুপারবাজার সথডক সবমরড়ে মিডজর গাম়ির মদডক োবার েে়ে এক ভদ্রেমহলার েডে 
আচেকা ধাক্কা সলডগ সগল এেথার অ্যাোরেডির। 
  
–োপ করডবি। ঘুডর দাুঁম়িড়ে ক্ষো চাইডলি মতমি। অ্িয েমহলা েমবস্মড়ে অ্সু্ফ  েব্দ 
কডর উেডলি। 
  
–মেডেে ও়োল্টােচ িা? মক আশ্চেচ। আমে সজি োরপল। কযামরমব়োডি এক সহাড ডল 
আোডদর সদখা হড়েমেল। বের সদড়িক হডব 
  
মেে োরপল, তাই সতা আপিার েডে সদখা হড়ে সগল…আশ্চেচ। 
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খুব আিন্দ হডলা সদডখ। এমদডক এক বান্ধবীর েডে েধযাহ্নডভাজ োরডত এডেমে। 
মবডকডল বাম়িডত থাকডবি সতা কথা বডল আিন্দ করা সেত। 
  
–খুব ভাল কথা–মতিড র পর চডল আেুি িা। 
  
. 
  
এভাডব সদখা হড়ে োবার িা কী়ে বযাপার াডত এেথাডরর েডন্দহ করার মকেু মেল িা। 
এেি আকমস্মক সদখাোক্ষাৎ সতা পমরমচতডদর েডধয সে সকাি েে়ে হডতই পাডর। 
  
কাুঁ া়ে কাুঁ া়ে মবডকল মতিড ়ে মেে োরপল উইিডলা লডজ উপমিত হডলি। 
  
–পুরডিা বনু্ধডদর েডে সদখা হড়ে সগডল কী সে ভাল লাডগ। আপিার েডে লেডি বা 
হারডেও সতা সদখা হডত পারডতা। বলডলি মেে োরপল। 
  
-তাই সতা। এ া সতা আপিার এলাকা ি়ে–এখাডি আপিার েডে সদখা হড়ে োডব 
আোই কমরমি। 
  
–এখাি সথডক সেন্ট সেরী মেে সবে দূর ি়ে অ্বেয, োি পুঁমচে োইল। আপমি এখাডি 
থাডকি আোর ধারণাই মেল িা। 
  
–মবড়ের পর অ্ল্পমদি হল এখাডি এডেমে। 
  
–মবড়ে কডরডেি কডব? জািডত চাইডলি মেে োরপল। 
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 –পাুঁচ োে হল। আোর বতচোি িাে অ্যাোরেি। 
  
মেডেে অ্যাোরেি? আপিার স্বােী? 
  
–একজি ইমিিী়োর…আোর সচড়ে ব়েে এক ু কে। বলডলি এেথার। 
  
–তাই ভাডলা। চেৎকার লাগডে আপিাডক। বাম়ি াও চেৎকার। 
  
 মেে োরপল চারমদডক তামকড়ে প্রাচুডেচর োপ উপলমি করডলি। ঘডর দােী আেবাব, 
পরদা। মেে োরপল উপলমি করডলি, মেঃ র যাফাড়েডলর কাে সথডক পাও়ো অ্থচই 
মিশ্চ়ে এই প্রাচুডেচর কারণ। 
  
এেথার মজডেে করল, মেঃ র যাফাড়েডলর েৃতুযর খবর মিশ্চ়ে কাগডজ সদডখডেি? 
  
–হযাুঁ, োেখাডিক আডগ সদডখমেলাে। খুবই দুঃখ পাই। অ্োধারণ োিুষ মেডলি। 
  
-েমতযই এক অ্দু্ভত োিুষ মেডলি। েডথষ্ট ভাডলা োইডি আোডক মদডতি। তবু সবে 
সো া অ্ডের অ্থচ আোডক মদড়ে োি। 
  
–ওরকে েিুষই মেডলি মতমি, বলডলি মেে োরপল, তাুঁর সেই সলাকম …মক সেি িাে… 
  
–মেঃ জযাকেডির কথা বলডেি। 
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–হযাুঁ, হা,–মেঃ র যাফাড়েল তাডকও মকেু মদড়ে সগডেি িামক? 
  
-িা, জযাকেিডক মকেু মদড়ে োিমি। তডব গতবের তাডক মকেু চেৎকার উপহার 
মদড়েমেডলি। 
  
-জযাকেডির েডে আর সদখাোক্ষাৎ হ়ে? 
  
–িীপ সথডক আোর পর হ়েমি। েডি হ়ে ইংলডে মফডর মেঃ র যাফাড়েডলর কাডে মেল িা। 
শুডিমেলাে জামেচ বা গুড়েিচমের এক লডেচর কাডে কাজ করডেি। 
  
–মেঃ র যাফাড়েডলর েডে একবার সদখা হডল খুব খুমে হতাে। এক া েে়ে আেরা 
ঘমিষ্ঠভাডব কাজ কডরমে অ্থচ মকেুই জামি িা তার েবডন্ধ। মতমি েস্ত ধিী মেডলি, 
েকডলর েত সকবল একথাই আমেও জামি। ওর সেডলডেড়ে স্ত্রী এুঁরা… 
  
হােডলি এেথার অ্যাোরেি। বলডলি, উমি মবপত্নীক মেডলি। েম্ভবত মবড়ের মকেুকাল 
পডরই তাুঁর স্ত্রী মবড়োগ হড়েমেল। 
  
-খুবই দুঃডখর কথা। ওুঁর সেডলডেড়ে মেল? 
  
–হযাুঁ, দুই সেড়ে এক সেডল। এক সেড়ে মববামহত, এখি আডেমরকা়ে আডে। অ্িযম  অ্ল্প 
ব়েডেই োরা ো়ে। সেডলর প্রেে মেঃ র যাফাড়েল কখডিা তুলডতি িা। েডি হ়ে ব়ি 
রকডের সকাি সগালোল মেল। শুডিমে সে বের ক়ে আডগ োরা সগডে। 
  
-ওহ–খুবই দুঃডখর কথা। – 
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-আোর ধারণা সেডলম  মবডদডে সকাথাও চডল মগড়েমেল…সেখাডিই োরা ো়ে। 
  
–সেডলর েবডন্ধ মতমি মকেুই বলডতি িা? আপমি সতা বহুমদি তার সেডে ারী মেডলি 
  
–অ্দু্ভত োিুষ মেডলি মতমি। বযমক্তগত সকাি কথাই প্রা়ে বলডতি িা। েবচক্ষডণর 
ধযািোি মেল সকবল বযবো আর অ্থচ। এেেডের েডে সদখা হও়োর কড়েক োে 
পডরই আমে তার কাজ সেড়ি মদড়েমেলাে। 
  
-আিা, আপিার মক েডি হ়ে অ্পরাধ মবষড়ে মেঃ র যাফাড়েডলর সকাি আগ্রহ মেল? 
  
কযামরমব়োডি ো ঘড মেল, সেজিয আপিার কথা া েডি হড়েডে মিশ্চ়েই? 
  
–মেক তা ি়ে, বলডলি মেে োরপল, আোর ধারণা হড়েমেল িযা়ে-অ্িযা়ে মবষ়ে মিড়ে 
মতমি ভাবডত শুরু কডরমেডলি। 
  
–ওেব মবষড়ে তার োথা ঘাোবার েে়ে সকাথা়ে। সেই অ্িডরর ঘ িা মিড়ে আমে 
আডলাচিা করডত চাই িা। 
  
-আপমি মেকই বডলডেি। আমে েমতযই দুঃমখত। আমে শুধু তার আগ্রডহর মবষ়ে মিড়ে 
ভাবমেলাে। 
  
–অ্থচকরী মবষ়ে ো়িা সকাি মবষড়ে তার আগ্রহ মেল িা। 
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আরও দু-চার কথার পর মেে োরপল তার বযাগ হাডত মিড়ে উডে দাুঁ়িাডলি। 
  
–আবার চাকমরর কথা ভাবডেি িা সতা? বলডলি মতমি। 
  
–তার প্রড়োজি মেঃ র যাফাড়েলই মেম ড়ে মদড়ে সগডেি। মতমি আোডক ো মদড়ে সগডেি 
তা আমে উপডভাগ করডত চাই। 
  
এরপর মবদা়ে মিড়ে মেে োরপল রাস্তা়ে সিডে এডলি। চলডত চলডত েব বযাপার া 
মিড়ে মতমি গভীরভাডব মচন্তা করডত লাগডলি। 
  
মেঃ র যাফাড়েল অ্দু্ভত এক া েডকর েডধয তাডক সগুঁডথ সফডলডেি। তার এই পমরকল্পিা 
েকবার েেড়ে েডির অ্বিা সকেি মেল তা অ্িুধাবি করার সচষ্টা করডত লাগডলি 
মতমি। 
  
ওড়েট ইমেডজ ঘড  োও়ো ঘ িার কথাও তার েডি প়িল। সেখািকার সকউ অ্থবা 
মকেু মক এর েডে জম়িত? মকংবা এখাডিই মক সকাি সোগেূি আডে। িইডল এেথাডরর 
কথাই বা হোৎ তার েডি হডব সকি? মেঃ রাফাড়েল সে তাডক মিড়ে সকাি তাোো 
করডত সচড়েডেি, এেি েডি হল িা তার। 
  
পাে সহাড ডলর েডে সকাি সোগেূডির েম্ভাবিা োচাই করার উডেডেযই এেথার 
ও়োল্টাডেচর কথা েডি হড়েমেল তাুঁর। মকন্তু মকেু পাও়ো সগল িা এখাডি।…কাজ শুরু 
করার েত সকাি েূিই এখিও পেচন্ত পািমি মতমি। 
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বাম়ি মফডর রাডত মবোিা়ে আশ্র়ে সিবার আডগ মতমি স্বগডতামক্ত করডলি–মেঃ রাফাড়েল, 
আোর ক্ষেতার েডধয ো আডে তাই আমে করবার সচষ্টা করমে। অ্বমেষ্ট ো করণী়ে তা 
আপিার। 
  
. 
  
০৫. 
  
 চারমদি পডর মিতী়ে খাে এল মেে োরপডলর িাডে। 
  
খাে খুডল মতমি মচমে া প়িডলি– 
  
মপ্র়ে মেে োরপল, 
আমে মিমশ্চত, এই মচমে েখি আপমি প়িডবি আমে তখি করডব োম়েত। ভস্মীভূত হডল 
সে েম্ভাবিা থাডক িা অ্থচাৎ োইড়ের েধয সথডক উডে এডে কাউডক ভ়ে সদখাডিা েম্ভব 
হ়ে িা। মকন্তু েোমধডক্ষি সথডক উডে এডে ভ়ে সদখাডিা খুবই েম্ভব। তা িা করডত 
চাইডলও, আপিার েডে সোগাডোগ করার ইিা আোর হডত পাডর। 
  
ইমতেডধয আোর েমলমে ডরর োধযডে আপমি মিশ্চ়ে আোর মবডেষ প্রস্তাব সপড়ে 
থাকডবি। আোর মবশ্বাে, আপমি সে া গ্রহণ কডরডেি। অ্বেয এবযাপার া আপিার 
ইিা-অ্মিিার ওপডরই েমূ্পণচ সেড়ি মদড়েমে। 
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আোর েমলমে রডদর সেভাডব মিডদচে সদও়ো আডে েমদ তারা তা েথােথ েম্পাদি কডর 
তাহডল এই মচমে আপিার হাডত সপৌঁেবার কথা এোডের ১১ তামরডখ। আজ সথডক দুমদি 
পডর আপমি লেডির সকাি ভ্রেণেংিার কাে সথডক েংবাদ পাডবি। আোর ধারণা 
ওডদর প্রস্তাব আপিার খারাপ লাগডব িা। এবযাপাডর আপমি মিশ্চ়েই সভালা েি 
রাখডবি। তডব, এ ুকুই সকবল আোর বলার সে, মিডজর েবডন্ধ েতকচ থাকডবি। 
আপমি মবচক্ষণ, আমে জামি আপমি তা পারডবি। 
  
আপিার শুভ সহাক। আর শুভ সদবদূডতরা পাডে সথডক আপিাডক রক্ষা করুি। তা 
আপিার প্রড়োজি হডত পাডর। — 
আপিার মপ্র়ে বনু্ধ 
সজ. মব. র যাফাড়েল 
  
 এই মচমে পাবার মেক দুমদি পডরই োক মবভাগ সগ্র  মব্রড ডির সফোে হাউডেে অ্যাে 
গাডেচিে-এর একম  মচমে তাুঁর কাডে সপৌঁডে মদল। 
  
মচমেম  এরকে : 
  
মপ্র়ে মেে োরপল, 
প্র়োত মেঃ র যাফাড়েডলর কৃত বযবিা অ্িুো়েী আোডদর ৩৭ িং ভ্রেণ েূচীর মববরণ 
আপিাডক পাোলাে। আগােী বৃহস্পমতবার ১৭ই তামরডখ লেি সথডক এই ভ্রেণোিা শুরু 
হডব। 
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আপিার পডক্ষ েমদ আোডদর লেি অ্মফডে আো েম্ভব হ়ে, এই ভ্রেডণর েহডোগী 
মেডেে েযােবািচ েকল মববরণ জািাডত সপডর েুখী হডবি। 
  
আোডদর ভ্রেডণর েে়েকাল দুই বা মতি েপ্তাডহর েডধয িা়েী হ়ে। মেঃ র যাফাড়েডলর 
েডত এই মবডেষ ভ্রেণ আপিার কাডে খুবই গ্রহণী়ে হডব। সকিিা ইংলডের সে এলাকা 
সদখাডিা হডব েম্ভবতঃ তা আপিার অ্ডদখা। চেৎকার দৃেয ও বাগাি সদখবার েুডোগ 
রড়েডে। মতমি আোডদর পডক্ষ আিুষমেক েডবচাত্তে বযবিারই বডন্দাবস্ত কডর সগডেি। 
  
আোডদর বাকচডল মিড র অ্মফডে কডব আপিার পডক্ষ আো েম্ভব জািাডল বামধত হব। 
  
মচমে া েেডত্ন ভাুঁজ কডর সরডখ মেে োরপল েডে েডেই তাুঁর দুই বান্ধবীডক সফাি 
করডলি। মতমি জািডতি তারা আডগ সফোে হাউডেে অ্যাে গাডেচিডের েডে ভ্রেডণ 
সগমেডলি। 
  
বনু্ধডদর দুজডিই জামিড়ে মদডলি এই ভ্রেণেংিার বযবিামদ খুবই ভাল তডব েডথষ্ট 
বয়েবহুল। 
  
এরপর মতমি বাকচডল মিড  সফাি কডর জামিড়ে মদডলি, োেডির েেলবাডর মতমি 
তাডদর সদখা েডে করডবি। 
  
. 
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েেলবাডর মিডজর েু ডকে গুমেড়ে মিড়ে সচমরডক েব বুমেড়ে মদড়ে মেে োরপল লেডি 
সগডলি। সেখাডি এক োধারণ সহাড ডল ঘর মিডলি। তারপর মিমদচষ্ট েেড়ে  যামি ধডর 
বাকচডল মিড র অ্মফডে সপৌঁেডলি। 
  
বের পুঁ়েমিে ব়েডের এক েুদেচিা েমহলা তাডক অ্ভযথচিা জািাডলি। েমহলার িাে 
মেডেে েযােবািচ। মবডেষ ভ্রেণ তারই তত্ত্বাবধাডি েম্পন্ন হডব। 
  
প্রােমেক দুচার কথার পডর মেডেে েযােবািচ জািাডলি, মেঃ র যাফাড়েল এই মবডেষ 
ভ্রেডণর েেস্ত খরচ সে াডিার বযবিা কডর সগডেি। 
  
-আপিারা জাডিি সে মতমি োরা সগডেি? জািডত চাইডলি মেে োরপল। 
  
-হযাুঁ। মকন্তু এ বযবিা মতমি েৃতুযর আডগই কডর সগডেি। মতমি বডলমেডলি, তার েরীডরর 
অ্বিা ভাল ি়ে, তাই বনু্ধর জিয এক ু ভ্রেডণর বযবিা কডর সেডত চাি। 
  
. 
  
বৃহস্পমতবার মদডি মবডেষ ভ্রেণোিা শুরু হল। খুব আরােপ্রদ আর মবলােবহুল এক 
গাম়িডত ভ্রেণাথচীরা উডে বেডলি। লেডির বাইডরর উত্তর-পমশ্চে মদডকর পথ ধডর গাম়ি 
এমগড়ে চলল। 
  
মিডজর মেড  বডে মেে োরপল োিী তামলকা়ে সচাখ বুমলড়ে মিডত লাগডলি। ভ্রেডণর 
দেচিী়ে িাি ও বদিমন্দি খুুঁম িাম ও তাডত সলখা মেল। 
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মেডেে রাইডজল সপা চার 
 মেে সজা়োিা েডফােচ 
কডিচল ও মেডেে ও়োকার 
 মেঃ ও মেডেে এইচ. ম . বা চলার 
 মেে এমলজাডবথ স ম্পল 
প্রডফের ও়োিডটে 
মেঃ মরচােচ সজেেি 
 মেে লুেমল 
 মেে সবন্থাে 
মেঃ কযােপার 
মেে কুক 
মেে বযাডরা 
মেঃ এেমলি প্রাইে 
মেে সজি োরপল 
  
এই হল ভ্রেণাথচী তামলকা। তাডদর েডধয তাডক মিড়ে চারজি ব়েস্ক েমহলা। মেে 
েযােবািচ আর তাডক বাদ মদড়ে সো  পডিডরা জি োিী। 
  
মেে োরপল ভাবডলি, এই পডিডরা জি োিীর সকাি বযাপাডর অ্বেযই গুরুত্ব আডে। 
সেই কারডণই এই সকাডচ তার ভ্রেডণর বযবিা করা হড়েডে। হ়েডতা সকাি খবডরর 
সোগেূি মকংবা অ্পরাডধর েূি এখাডি সপড়ে সেডত পাডরি। 
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সখাদ খুিীডক পাও়োও অ্েম্ভব ি়ে। এই হতযাকারী হ়েডতা ইমতেডধয সকাি হতযাকাে 
ঘম ড়েডে মকংবা েম্ভাবয খুডির জিয মিডজডক প্রস্তুত কডর মিডি। মেঃ র যাফাড়েল হ়েডতা 
এভাডব তার বুমদ্ধবৃমত্তর পরীক্ষা কডর থাকডবি–অ্েম্ভব ি়ে মকেু। 
  
মেে োরপল ভাবডলি, এই সলাকগুডলা েম্পডকচ তার খাতা়ে  ুডক রাখডবি। 
  
অ্িয সে দুজি ভদ্রেমহলা আলাদা ভাডব ভ্রেণ করডেি, তাডদর দুজডিরই ব়েে ষাড র 
কাোকামে। একজি সবে েুডবো। তার েডে রড়েডে আোডরা উমিে বেডরর একম  
সেড়ে। েমহলার ভাইমে। সেড়েম  েমহলাম ডক সেরালোইি মপমে বডল েডবাধি করডে। 
সেড়েম  েুদেচিা আর সবে স্মা চ। 
  
মেে োরপডলর োেডি বডেমেডলি সেদবহুল ব়িে়ি সচহারার একজি োিুষ। েুখখািা 
সগালাকৃমত হডত হডত সকেি সচৌডকা হড়ে সগডে। োথা়ে ধূের ঘি চুল, ঘি সলােে ভ্র। 
  
ভদ্রডলাডকর পাডেই বডেমেডলি একজি দীঘচাকৃমত মবডদেী। অ্দু্ভত ভেীডত হাত েুখ 
সিড়ি অ্িগচল কথা বডল চডলডেি েহোিীর েডে। 
  
কখডিা ইংরামজ, কখডিা ফরােী বা জােচাি ভাষা সবমরড়ে আেে তার েুখ সথডক। 
সেদবহুল ভুরুর োিুষম  একই ভাডব িািা ভাষা়ে েেীর কথার জবাব মদড়ে চডলডেি। 
  
আকার-আকৃমত সদডখ মেে োরপডলর ধারণা হল সেদবহুল ভদ্রডলাক মিশ্চ়ে প্রডফের 
ও়োিডটে হডবি। আর অ্দু্ভত মবডদেীম  মেঃ কযােপার। ওই দুজডির োেডি ষা  বের 
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ব়েেী েমহলাম  সবে দীঘচােী। এ ব়েডেও েডথষ্ট েুন্দরী। সবে লক্ষণী়ে বযমক্তত্ব। মিচু 
কডে কথা বলডেি। 
  
সকাডচ দুডজা়িা দম্পমত রড়েডেি। একজি আডেমরকাি, েধযব়েস্ক, স্ত্রীর অ্িুগত সবাো 
োডি। স্ত্রীম  সবে বাুঁচাল। 
  
অ্িয দম্পমত ইংরাজ। েধযব়েস্ক। ভদ্রডলাকডক একজি সেিাবামহিীর োিুষ বডলই েডি 
হল মেে োরপডলর। মতমি তাুঁর সিা বইডত এই দুজিডক কডণচল আর মেডেে ও়োকার 
বডল দাগ মদডলি। 
  
এডদর সপেডি দীঘচ কৃে আকৃমতর একজি প্রেুমক্তমবদযা মবষড়ে কথা বডল চডলমেডলি। 
ইমি একজি িপমত হও়ো েম্ভব। 
  
সকাডচর সেষপ্রাডন্ত বডেমেডলি দুজি েধযব়েস্কা েমহলা–তারা একেডে ভ্রেণ করডেি। 
একজডির সবে আড াোুঁড া সচহারা। এই েমহলাম ডক মেে োরপডলর সকেি সেি সচিা 
সচিা েডি হল। সকাথা়ে সদডখডেি, েডি করডত পারমেডলি িা। 
  
অ্বমেষ্ট োিীম  একজি তরুণ। ব়েে কুম়ির সবমে হডব িা। সেডলম  সেই ভাইমে 
তরুণীডক আগ্রহ মিড়ে লক্ষয করমেল। ভাইমেম র সচাডখও েোি আগ্রহ লক্ষয করডলি 
মেে োরপল। 
  
েধযাহ্ন সভাজ োরার জিয িদীর কাোকামে এক া েুন্দর সহাড ডল োিার মবরমত ঘ ল। 
মবডকডলর ভ্রেণেূচীডত রড়েডে সব্লিহীে। 
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সহাড ডল সপৌঁেডিার পডর োিীরা পরস্পডরর কাডে পমরমচত হড়ে উেডত লাগডলি। 
  
মেে োরপল ইমতেডধয োিীডদর িাে সজডি মিড়েডেি। সেদবহুল সলােেভুরুর োিুষম  
প্রডফের ও়োিডটে–সেরকে মতমি সভডবমেডলি। মবডদেীম  হডলি মেঃ কযােপার। 
  
কতৃচত্ববযিক সচহারার েমহলাম  মেডেে রাইডজল সপা চার। আর ভাইমেম  সজা়োিা 
েডফােচ। তরুণম র িাে এেমলি প্রাইে। 
  
ইমতেডধয এই দুই তরুণ-তরুণী তাডদর পেন্দ অ্পেন্দ, রাজিীমত, মেল্প ইতযামদ মবষড়ে 
েতােত মবমিে়ে কডর পরস্পডরর কাোকামে হড়ে পড়িডে। 
  
েধযব়েস্কা সে দুই েমহলা একেডে ভ্রেডণ এডেমেডলি তারা হডলি মেে কুক আর মেে 
বযাডরা। ওই মেে কুকডকই মেে োরপডলর পমরমচত েডি হড়েডে। মকন্তু মেক সকাথা়ে 
তাডক সদডখডেি মতমি তা েডি করডত পারমেডলি িা। 
  
মতমি লক্ষয করডলি, মেে কুকও সেি তাডক সকেি এম়িড়ে চলডত চাইডেি। তডব এ া 
তাুঁর কল্পিাও হডত পাডর। 
  
এই পডিডরা জি অ্পমরমচত োিুডষর, মেে োরপল ভাবডলি, অ্ন্তত একজি অ্বেযই 
সকাি বযাপাডর জম়িত। 
  
েুন্দরী েমহলম র পমরচ়ে জািা সগল, মেে এমলজাডবথ স ম্পল বডল। মতমি এক মবখযাত 
সেড়েডদর সু্কডলর অ্বেরপ্রাপ্ত প্রধাি মেমক্ষকা। 
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আর কৃে সচহারার তরুণম  মরচােচ সজিেি, একজি িপমত। 
  
 মেে োরপডলর েডি হডলা একোি মবডদেী ভদ্রডলাক মেঃ কযােপারই এখাডি স্বাভামবক 
হামেখুমে োিুষ। অ্িয েকডলর েুডখই সেি অ্োত মকেুর অ্দৃেয ক্ষীণ ো়ো সলডগ 
রড়েডে। 
  
. 
  
রাডত শুডত োবার আডগ োিীডদর োচাই কডর তার ো ো েডি হড়েডে তা সিা বুডক 
 ুডক মিডলি। 
  
মেে রাইডজল সপা চার–অ্তন্ত আত্মডকমিক। খুডির েডে জম়িত থাকা অ্েম্ভব। তডব 
সকাি েূডির েন্ধাি তার কাডে থাকা েম্ভব। 
  
ভাইমে, সজা়োিা েডফােচ–অ্তযন্ত সচৌখে। 
  
মেে এমলজাডবথ স ম্পল–আগ্রহ জাগাডিা বযমক্তত্ব। অ্তযন্ত েৎ বডলই েডি হ়ে। এেি 
একজডির েডে পমরচড়ের েুডোগ ঘ ুক–হ়েডতা মেঃ র যাফাড়েডলর তাই ইিা মেল। 
  
প্রডফের ও়োিডটে–সকাি মবোিী হও়োই েম্ভব। অ্থবা োক্তার। 
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মেঃ ও মেডেে বা চলার–চেৎকার আডেমরকার োিুষ। এডদর িাে দুম  সকড  মদডলি 
মতমি। ওড়েট ইমেডজর কারও েডে এডদর সকাি সোগেূি থাকা েম্ভব েডি হল িা 
তার। 
  
মরচােচ সজিেি-িপমত। এর েডধয িপমত মবদযার িাি মকভাডব হডত পাডর বুেডত 
পারডলি িা মেে োরপল। সকাি সগাপি েু়িডের অ্বিাডির ইমেত মক পাও়ো েম্ভব 
তার কাে সথডক? হ়েডতা সে া খুুঁডজ সপডত মতমি োহােয করডত পাডরি। 
  
মেে বুক ও মেে বযাডরা–অ্মত োধারণ দুজি োিুষ। মকন্তু মেে কুকডক আডগ সকাথাও 
সদখা সগডে। একেে়ে মেক েডি পড়ি োডব। 
  
কডণচল আর মেডেে ও়োকার–অ্বেরপ্রাপ্ত োেমরক োিুষ। এডদর কাডে মকেু সিই। মেে 
সবন্থাে আর মেে েমল–এই দুই বু়িীডক অ্পরাধী মহডেডব ভাবা ো়ে িা। তডব ব়েে 
এডদর প্রচুর ঘ িার কথা বা মবষ়ে মিশ্চ়ে জামিড়েডে। সকাি দরকারী েূি এডদর কাে 
সথডক পাও়ো অ্েম্ভব ি়ে। 
  
মেঃ কযােপার–অ্তযন্ত উডত্তজিাপ্রবণ এক োিুষ। োরাত্মক চমরি বডলই েডি হ়ে। মেে 
োরপল এই োিুষম ডক মবডেষভাডব মচমহ্নত কডর রাখডলি। 
  
এেমলি প্রাইে–েম্ভবতঃ এখডিা োিজীবি কাড মি। েে়ে মবডেডষ োিরাও মহংস্র হডত 
পাডর। 
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পেচাডলাচিার ফাুঁডক ফাুঁডক সকাি হতযাকারীর কথাই োথা়ে ঘুরমেল মেে োরপডলর। 
েম্ভাবয মিহত বযমক্তম  সক হও়ো েম্ভব বা তার বযাপার মক হডত পাডর–এই সকাডচর 
োিুষডদর েডধয কার পডক্ষ েম্ভাবয মেকার হও়ো েম্ভব? 
  
কাউডকই সেভাডব সবডে মিডত পারডলি িা মেে োরপল। 
  
তডব মেে সপা চার হও়ো অ্েম্ভব িা। মতমি অ্থচবতী, ফডল মকেু া অ্মপ্র়েও। ভাইমেম  
উত্তরামধকার সপডত পাডর। মকন্তু তবু খুডির সকাি েূডির আভাে তাুঁর সচাডখ প়িল িা। 
  
সচাডখ ঘুে এডে মগড়েমেল। আর বডে থাকডত পারডলি িা মেে োরপল। মবোিা়ে েরীর 
এমলড়ে মদড়ে ঘুমেড়ে প়িডলি। 
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২. রাক্রন্ অ্যামন্র জক্রেদারী ভবন্ 
০৬. 
  
পরমদি েকাডল েকডল সগডলি রামি অ্যাডির জমেদারী ভবি সদখডত। ইমতহাে জ়িাডিা 
েুন্দর বাম়িম র েডে একম  অ্পূবচ বাগািও রড়েডে। 
  
বাম়িম র িাপডতযর মিদেচি সদডখ িপমত মরচােচ সজিেি খুবই উচ্ছ্বমেত হড়ে উেডলি। 
আডবডগ মতমি ঘুডর ঘুডর প্রমতম  ঘডরর িািা বণচিা েকলডক সোিাডত শুরু করডলি। 
অ্ডিডকই মভ়ি কডর তার বকৃ্ততা শুিডত লাগডলি। 
  
মেে োরপল মেুঁম়ি সবড়ে মিডচর তলা়ে চডল সগডলি। তার সপেি সপেি এডলি মেে 
কুক আর মেে বযাডরা। 
  
মিডচ সিডে এক া খুডির ঘ িা মিড়ে কথা বলডত লাগডলি তারা। খুি া হড়েমেল এই 
বাম়িডতই। েডতডরাডো োডলর সকাি বের। 
  
কমথত আডে সেই েে়ে সলমে সোফাড র এক সপ্রমেক মেল। সে সগাপি দরজা মদড়ে 
ঘডর প্রডবে করডতা আবার সগাপি দরজা মদড়েই সবমরড়ে সেডতা। 
  
েযার মরচােচ সোফা  োগরপাড়ি সকাথাও মেডলি। মতমি মফডর এডে স্ত্রী আর তার 
সপ্রমেকডক ঘমিষ্ঠ ভাডব আমবষ্কার কডর সফডলমেডলি। তার পডরই সেই তরুণডক 
সোরামবদ্ধ অ্বিা়ে কাডপচড র ওপর পড়ি থাকা অ্বিা়ে পাও়ো মগড়েমেল। 
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কথা বলডত বলডত মেে কুকডক লক্ষয করমেডলি মেে োরপল আর েডি করবার সচষ্টা 
করমেডলি সকাথা়ে তাডক সদডখডেি। 
  
মেক েডি পড়ি সগল। মকন্তু েখি তাডক সদডখডেি তখি মেে কুডকর চুডলর রে মেল 
কাডলা। এখি তা গাঢ় হলুদ। বযাপার া মচন্তা়ে সফডল মদল তাডক। 
  
মিচ তলা সথডক োইমিং হল পার হড়ে েকডল একেে়ে চডল এডলি েংলগ্ন বাগাডি। 
মেে োরপল বাগাডি একম  আেডি আরাে কডর বডে প়িডলি। 
  
ইমতেডধয মেে এমলজাডবথ স ম্পল এবং মেডেে রাইডজল সপা চারও বাগাডি সিডে 
এডেডেি। 
  
মেে এমলজাডবথ স ম্পল মেে োরপডলর পাডে এডে বেডলি। 
  
দুজি মকেুক্ষণ িীরডব বডে থাকার পর এমলজাডবথ এই বাগাি েম্পডকচ কথা বলডত 
আরম্ভ করডলি। 
  
–এই চেৎকার বাগাডির পমরকল্পিা কডরমেডলি সহলেযাি েম্ভবত ১৭৯৮ মকংবা ১৮০০ 
মরঃ। খুব প্রমতভাধর মেডলি মতমি। খুব অ্ল্প ব়েডেই োরা োি। 
  
–অ্ল্প ব়েডে েৃতুয হড়েডে শুিডল ব়ি দুঃখ হ়ে। বলডলি মেে োরপল। সে সকাি জীবিই 
অ্েমূ্পণচ সথডক ো়ে েমদ োেপডথ তার গমত স্তি কডর সদও়ো হ়ে। 
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–আপমি এই ভ্রেডণ এডেডেি মক বাম়ি সদখডত িা বাগাি? এমলজাডবথ স ম্পল বলডলি। 
  
–বাম়ি সদখডতই এডেমে, বলডলি মেে োরপল, এক দ়োলু বনু্ধ আোর জিয এই বযবিা 
কডর মদড়েডেি। সেরকে মবখযাত বাম়ি সদখার েুডোগ জীবডি পাইমি। 
  
এক ু সথডে মতমি আবার বলডলি, আপমি প্রা়ে ভ্রেডণ সবর হি? 
  
প্রা়েই িা। এবাডর অ্বেয শুধু ঘুডর সব়িাব বডলই আো ি়ে। আপমি মিশ্চ়ে ভাবডবি, 
তাহডল মক উডেেয মিড়ে সবমরড়েমে সভডব, তাই িা? 
  
মেে োরপল েডে েডেই জবাব মদডলি িা। মকেুক্ষণ চুপ কডর রইডলি। তীক্ষ্ণ িজডর 
মতমি সেি তার েমেিীডক জরীপ করডত লাগডলি। 
  
পডর মতমি বলডলি, আমে জামি আপমি একজি মবখযাত োিুষ। আপিার সু্কডলরও খুব 
িােোক আডে। আপিাডক সদডখ েডি হ়ে, আপমি তীথচোিা়ে এডেডেি। তীথচোিী 
বডলই েডি হ়ে আপিাডক। 
  
–চেৎকার বডলডেি। হযাুঁ, আমে তীথচোিাডতই সবমরড়েমে। 
  
মেে পারপল দু-এক েুহূতচ িীরব থাকার পডর বলডলি, সে বনু্ধ আোর জিয এই ভ্রেডণর 
বযবিা কডর মদড়েডেি, মতমি োরা সগডেি। তার িাে আপমিও মিশ্চ়ে শুডি থাকডবি মেঃ 
র যাফাড়েল। 
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জযাকেি র যাফাড়েল? হযাুঁ, তার িাে আোর পমরমচত। অ্বেয বযমক্তগতভাডব তাডক মচমি 
িা বা সদমখমি। আোডদর এক মেক্ষা প্রকডল্প মতমি প্রচুর অ্থচ দাি কডরমেডলি। কড়েক 
েপ্তাহ আডগ কাগডজ তার েৃতুয-েংবাদ পড়িমে। মতমি তাহডল আপিার পুরডিা বনু্ধ 
মেডলি। 
  
–িা, বলডলি মেে োরপল, একবের আডগ ওড়েট ইমেডজ তাুঁর েডে সদখা হড়েমেল। 
তার আডগ তার েবডন্ধ মবডেষ মকেু জািতাে িা। আপমি তার পমরবাডরর কাউডক 
মচিডতি? 
  
মকেুক্ষণ চুপ কডর থাকডলি এমলজাডবথ। পডর বলডলি, একম  সেড়ে একেে়ে আোর 
সু্কডল প়িত, সে মেঃ রাফাড়েডলর সেডলর বাগদত্তা মেল। 
  
–সেডলম  ওডক মবড়ে কডরমি? জািডত চাি মেে োরপল। 
  
–িা। 
  
–মকন্তু সকি? 
  
–আমে মেক জামি িা। সেডলম র আগ্রহ জাগাবার েতই সচহারা মেল। সেড়েম  অ্তযন্ত 
েুন্দর মেল সদখডত। তবু সকি সে ওডদর মবড়ে হ়েমি…সেড়েম  োরা ো়ে… 
  
–োরা ো়ে…মকন্তু সকি? 
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এমলজাডবথ অ্িযমদডক অ্িযেিস্কভাডব তামকড়ে রইডলি। মকেুক্ষণ পডর মতমি একম োি 
েব্দ উচ্চারণ করডলি, ভাডলাবাো। 
  
–ভাডলাবাো? মেে োরপল সেি কথা ার প্রমতধ্বমি করডলি। 
  
–হযা…পৃমথবীর েবডচড়ে ভ়ে জাগাডিা কথা–ভাডলাবাো। 
  
. 
  
 ০৭. 
  
 মবডকডল চতুদচে েতাব্দীর এক া প্রাচীি গীজচা সদখডত মগড়েমেল েকডল। মেে োরপল 
ইডি কডরই মবরমত মদড়েমেডলি। মতমি এক ু মবশ্রাে কডর ব়ি রাস্তার ধাডর চা-ঘডর 
হামজর হডলি। 
  
এক া আরােপ্রদ আেডি বডে মতমি ভমবষযৎ কেচপন্থা মিড়ে ভাবডত লাগডলি। 
  
ইমতেডধয অ্িযরাও মফডর এডেডে। মেে োরপডলর পাডের দুম  সচ়োডর এডে বেডলি 
মেে কুক আর মেে বযাডরা। চতুথচ সচ়োরম ডত বেডলি মেঃ কযােপার। 
  
মেে োরপল মেে কুকডক মজডেে করডলি, আোর সকেি েডি হডি, আপিাডক আডগ 
সকাথাও সদডখমে। 
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মেে কুক তার বান্ধবী মেে বযাডরার মদডক তাকাডলি। সেি একথার জবাব া মতমিই 
সদডবি। মেে োরপলও মেে বযাডরার মদডক তাকাডলি। পডর বলডলি, আমে সেন্ট সেরী 
মেডে থামক। োচ সবিহযাে সথডক সবমেদূডর ি়ে। আোর কাোকামে সকাথাও আপমি 
মেডলি মকিা েডি করডত পারমে িা। 
  
–োচ সবিহযাে, লুোউথ আমে ভালই মচমি। েম্ভবত 
  
আচেকা খুমে হও়োর েত েব্দ কডর মেে োরপল বডল উেডলি, েডি পড়িডে হা–সেন্ট 
সেরী মেডে আোর বাগাডি একমদি আমে দাুঁম়িড়ে মেলাে, আপমি ফু পাথ মদড়ে সেডত 
সেডত দাুঁম়িড়ে আোর েডে কথা বডলমেডলি। আোর েডি প়িডে, আপমি বডলমেডলি, 
ওখাডিই সকাি বান্ধবীর েডে…। 
  
–মেক! এবাডর আোরও েডি পড়িডে। আেরা বাগাডির মবষড়ে কথা বডলমেলাে। 
  
–হযাুঁ, আপমি সকাি বান্ধবীর ওখাডি মগড়েমেডলি েম্ভবত। 
  
–হযাুঁ,.. আোর একজি বান্ধবী… 
  
মেে কুক সকেি ইতস্তত করডত লাগডলি সেি বান্ধবীর িাে া েডি করডত পারডেি িা। 
  
–সহমটংে। বলডলি মেে বযাডরা।– 
  
হযাুঁ হযাুঁ…িতুি বাম়িগুডলার সকাি এক া়ে…মেে োরপল বলডলি। 
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–আেরা েকডলই সদখমে বাগাি ভাডলাবামে। 
  
. 
  
রাডতর খাও়ো সেডর মেে োরপল ঘডর মবশ্রাে মিমিডলি। মেে কুডকর বযাপার া তার 
োথা়ে সগুঁডথমেল। মতমি স্বীকার কডরডেি সেন্ট সেরী মেডে মেডলি…তার বাম়ির পাে 
মদড়ে সহুঁড  োমিডলি। 
  
মেে োরপল মচন্তা করডলি তার ওখাডি আোর মবডেষ সকাি উডেেয মেল মক? তাডক 
মক ওখাডি পাোডিা হড়েমেল? মকন্তু তার উডেেয মক মেল? 
  
এক ু পডর মিডজর মচন্তার গমত উপলমি কডর মতমি মিডজর েডিই সহডে উেডলি। এেব 
মক ভাবডেি মতমি। মেে কুক আর মেে বযাডরাডক দুজি স্বাভামবক োিুষ বডলই েডি 
হ়ে। সদডখ সবে হামেখুমে বডলই েডি হ়ে। 
  
মকন্তু…মকন্তু মেে কুক সেি েডি হল প্রথডে সেন্ট সেরী মেডে থাকার কথা অ্স্বীকার 
করডত চাইমেডলি। মতমি তাুঁর বান্ধবী মেে বযাডরার মদডক তামকড়েমেডলি সকি? সকাি 
মিডদচে চাইমেডলি মক? 
  
আচেকা মেে োরপডলর েডি মবপদ কথা া ো়ো সফলল। প্রথে মচমেডত মেঃ র যাফাড়েল 
কথা া উডেখ কডরমেডলি। 
  
এই েূডিই মিতী়ে মচমেডত সদবদূডতর োহাডেয কথা বডলমেডলি। 
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 মতমি এই বযাপাডর মবপডদ প়িডত পাডরি…মকন্তু সকি….সকাি মদক সথডক? 
  
মিশ্চ়ে মেে কুক বা মেে বযাডরার কাে সথডক ি়ে? খুবই োধারণদেচি দুই বান্ধবী। 
  
মকন্তু এ াও সতা মেক সে মেে কুক তার চুল রে কডর, চুডলর মবিযাে বদডল সচহারার 
আদল পাল্টাডত সচড়েডেি। 
  
এডক মিশ্চ়ে েদ্মডবেই বলডত হডব। বযাপার া মিশ্চ়ে অ্দু্ভত। 
  
মেঃ কযােপার–োিুষম ডক েহডজই মবপজ্জিক বডল সেডি সিও়ো ো়ে। মতমিও পাডে 
বডেমেডলি। দু-একবার কথা়ে অ্ংে মিডতও সচষ্টা কডরডেি। 
  
মবডদেীডদর েম্পডকচ মকেুই বলা ো়ে িা। মেে োরপল মবডদেী োিীডদর মবষড়ে িা 
সভডব পারডলি িা। 
  
. 
  
সগাডেি সবাডরা মিডজর কােরা সথডক সবমরড়ে েধযাহ্ন সভাডজর জিয মিডচ িােমেডলি। 
এই েে়ে  ুইডের সকা  পমরমহতা একজি েমহলা বযস্তেেস্ত ভাডব োেডি এডে দাুঁ়িাল। 
  
–োপ করডবি, আপমিই মক মেে সজি োরপল? 
  
 –হযাুঁ, ও াই আোর িাে। এক ু অ্বাক হডলি মেে োরপল। 
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45 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

-আোর িাে মেডেে গ্লাইি-লযামভমি়ো গ্লাইি। আমে আর আোর দুই সবাি কাডেই থামক। 
আেরা শুডিমেলাে আপমি আেডেি– 
  
–আপিারা শুডিডেি আমে আেমে 
  
অ্বাক হড়ে বযাপার া বুেবার সচষ্টা করডলি মেে োরপল। 
  
–হযাুঁ। আোডদর এক পুরডিা বনু্ধ মলডখমেডলি। মতমি মবখযাত হাউডজি অ্যাে গাডেচিডের 
ভ্রেণতামরখ জামিড়ে বডলমেডলি তার এক িােী বনু্ধ এই ভ্রেডণ থাকডবি। আেরা সেি 
তামরখ া েডি রামখ। 
  
মেে োরপল ঘ িার আকমস্মকতা়ে কথা হামরড়ে সফডলমেডলি। 
  
-ওঃ! মেঃ র যাফাড়েল, মেে োরপল বলডত সচষ্টা করডলি, মকন্তু আপিারা জাডিি, মতমি… 
  
–হযাুঁ, মতমি োরা সগডেি। খুবই দুঃডখর কথা। েডি হ়ে, আোডদর কাডে সলখার মকেু 
পডরই তার েৃতুয ঘড । মতমি ো বডলডেি তা হল, আপমি হ়েডতা দু-এক রাত আোডদর 
েডে কাম ড়ে সেডত পেন্দ করডবি। 
  
ভ্রেডণর পরবতচী অ্ংে আপিার পডক্ষ খুবই কষ্টকর হডব। বহু োইল সহুঁড  খা়িাই সবড়ে 
ওপডর ওোর দরকার হডব। 
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আেরা মতিডবাি খুবই খুমে হব েমদ আপমি কড়েক া মদি আোডদর েডে কাম ড়ে োি। 
সহাড ল সথডক আোডদর বাম়ি োি দে মেমিড র পথ। এই কমদি িািী়ে ভাডব অ্ডিক 
েুন্দর মজমিে আপিাডক সদমখড়ে মদডত পারব। 
  
মেে োরপল িীরডব মেডেে গ্লাইিডক পেচডবক্ষণ করডলি। হৃষ্টপুষ্ট সচহারার োিুষম ডক 
সবে বনু্ধভাবাপন্ন বডলই েডি হডলা তার। 
  
দু-এক মেমি  ভাবডলি মতমি। এ া মক মেঃ র যাফাড়েডলরই মিডদচে…তার পরবতচী কতচবয 
েম্পডকচ! মতমি মেডেে গ্লাইডির মদডক তামকড়ে বলডলি, ধিযবাদ, আপিাডদর ওখাডি 
সেডত পারডল েমতযই খুমে হব। 
  
. 
  
০৮. 
  
 প্রাচীি এক জমেদার ভবি। তার একম  ঘডর মবোিা়ে বডে আডেি মেে োরপল। 
পাডেই পড়িমেল তার েু ডকে। 
  
জািলা মদড়ে বাগাডির মদডক তামকড়ে তার েডি হল, খুবই অ্েডত্ন লামলত। েম্ভবত 
কড়েক বের পমরচেচা হ়েমি। বাম়িম ও অ্বডহমলত। ঘডরর আেবাবপিও খুবই েূলযবাি, 
মকন্তু তাডত বহুকাল পামলে পড়িমি। 
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এই ভবডির সলাকজডিরা হ়েডতা অ্িয সকাথাও চডল োও়োর পডর মেডেে গ্লাইিরা 
এখাডি বাে করডত এডেডেি। তার েুডখই মতমি শুডিডেি, বাম়িম  উত্তরামধকার েূডি 
মেডেে গ্লাইি তার সকাি কাকার কাে সথডক সপড়েডেি। স্বােী োরা োবার পডর 
সবাডিডদর মিড়ে এখাডি বাে করডত আডেি। 
  
অ্িয দুই সবাি অ্মববামহতই রড়ে সগডেি। তারা হডলি মেে ব্রযােডবমর ও মেে স্ক ে। 
  
বাম়িডত সকবল মতি সবািই থাডকি। সকাথাও সকাথাও এেি মকেু সিই ো সথডক সকাি 
মেশুর অ্মস্তডত্বর প্রোণ পাও়ো ো়ে। এরা রুেী়ে–সেখভ বা দস্ত়েভমস্ক এরকে মকেু 
হডবি, েডি হল তার। 
  
গ্লাইি তাডক অ্িয দুই সবাডির েডে পমরচ়ে কমরড়ে মদড়েডে। তাডদর হাবভাব সবে 
োমজচত। 
  
বাগাডির মদডক তামকড়ে তার েডি হল, এই ক্ষম়েষু্ণ পমরবারম র েডে মেঃ র যাফাড়েডলর 
েম্পকচ মক রকে? বুেডত পারমেডলি, তার এখাডি আোর েকল বযবিা মতমিই কডর 
সগডেি। েৃতুযর কড়েকোে আডগই েম্ভবত েবমকেু কডরডেি। 
  
মেে োরপডলর েডি হল তার ওপর সে দাম়েত্ব িযস্ত হড়েডে, মতমি সেি ধীডর ধীডর তা 
বুডে মিডত পারডেি। 
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েুন্দর এক পমরকল্পিা সবে অ্ডিকমদি ধডর মচন্তার পর, েডক মেডলি মেঃ র যাফাড়েল। 
মকন্তু কী এেি েেেযা়ে পড়িমেডলি মতমি োর জিয এেি মবসৃ্তত এক পমরকল্পিা মিডত 
হড়েমেল তাডক? 
  
এ েেেযা এেিই সে মেঃ র যাফাড়েল মিডজ েোধাি করডত পাডরিমি। েে়েও মেল িা, 
েেযাো়েী হড়ে মতমি েৃতুযর মদি গুণমেডলি। 
  
মিশ্চ়ে এেি মকেু বযাপার মেল বা সকউ োর সকাি বযবিা মতমি কডর সেডত পাডরি মি। 
মিশ্চ়ে অ্ডথচর মবমিেড়ে এই েেেযার েোধাি হও়ো েম্ভব মেল িা। বযবোম়েক চাল বা 
আইিডের োহাডেযরও বাইডর মেল িা। 
  
তডব, মেে োরপডলর েডি হল, মবষ়ে া মিশ্চ়েই অ্পরাধেূলক মকেু বা অ্পরাডধর েডে 
তার সোগেূি রড়েডে। 
  
ওড়েট ইমেডজ, তার এলাকা়ে ঘড  োও়ো সকাি অ্পরাধ হও়োও মবমচি ি়ে। 
  
োই সহাক, ভাডগযর মকেু আিুকূলয, েডে কমেি শ্রে আর মচন্তা, সেই েডে মকেু পমরোডণ 
মবপদ–এই দুডে়ে মবষড়ের েডে জম়িড়ে থাকার েম্ভাবিা রড়েডে। 
  
মবডেষ সেই কাডজর জিয তাডক সেন্ট সেরী মেডের বাম়ি সথডক বাইডর মিড়ে আো 
হড়েডে। সজাডেমলি সেন্ট সেরীর এই প্রাচীি জমেদার ভবডি বাে করডেি মেডেে গ্লাইি, 
মেে সলাম লো ব্রযােডবমর স্ক  আর মেডেে অ্যািমথ়ো ব্রযােডবমর স্ক । তার এখাডি 
আোর বযবিা মেঃ র যাফাড়েলই কডর সগডেি েৃতুযর আডগ। তার আইিেডদর মিডদচে 
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49 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

মদড়ে মিশ্চ়ে ভ্রেণ েংিার আেি েংরক্ষণ কডরমেডলি। মবডেষ সকাি উডেেয ো়িা–
সকবল দুম  রাডতর জিয, এেি বডন্দাবস্ত করা তার েত সলাক কখডিাই কডরিমি। 
  
মেে োরপডলর ধারণা হল, মেডেে গ্লাইি আর তার দুম  সবাি মিমশ্চত সেই বযাপারম র 
েডে জম়িত। তাডক তা সবর করডত হডব। 
  
খুব েতকচ হড়ে তাডক পদডক্ষপ করডত হডব। সকাি ভাডবই, সকাি েংবাডদই উডত্তজিা বা 
সকৌতূহল প্রকাে করা তার মেক হডব িা। 
  
েডচতি সথডক তাডক সবর করডত হডব সকাি আত্মী়েতা বা ঘ িা বা জীবডির ঘ িার 
কথা ো এই মতি সবাডির েডে জম়িত ি়ে অ্থচ এডদর কাোকামেই ঘড  থাকডব সেই 
ঘ িা। 
  
োই সহাক, দুমদি এখাডি থাকডবি মির করডলি মতমি। তারপডর আবার ভ্রেডণ সোগ 
সদডবি। হ়েডতা মতমি ো চাইডেি, তা ওই সকাডচই রড়েডে। 
  
একজি বা বহুজি, সকাি মিডদচাষ বা মিডদচাষ িি, হ়েডতা দীঘচ অ্তীডতর সকাি কামহিী। 
  
 এই েে়ে দরজা়ে েব্দ কডর মেডেে গ্লাইি ঘডর প্রডবে করডলি। 
  
আো কমর আরাে সবাধ করডেি এখাডি। আপিার মজমিেপি সবর কডর সদব? 
  
–ওঃ ধিযবাদ।  ুমক ামক োোিয মজমিে া আমেই বার কডর মিড়েমে। 
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50 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

এরপর বাম়ির মিচতলা া সদখাডবি বডল মেডেে গ্লাইি মেে োরপলডক মিড়ে মেুঁম়ি সবড়ে 
মিডচ সিডে এডলি। 
  
–বাম়ি া েমতযই চেৎকার, বলডলি মেে োরপল, ১৭০০ োডল বতমর েডি হ়ে। 
  
–১৭৮০ োডল। বলডলি মেডেে গ্লাইি। 
  
 চেৎকার ব়ি একখািা ঘডর এডি বোডিা হডলা মেে োরপলডক। অ্িয দুই সবাি সেই 
েে়ে ঘডরই মেডলি। 
  
মতি সবাি। লযাডভমি়ো গ্লাইি। সলাম লো ব্রযােডবমর স্ক । অ্যািমথ়ো ব্রযােডবমর স্ক । 
  
মেে োরপল মতি সবািডক কথার ফাুঁডক ফাুঁডক লক্ষয করডত লাগডলি। 
  
সলাম লো েুন্দরী। লযাডভমি়ো েরল। অ্যািমথ়ো আকষচণী়ো। তার একম  সচাডখর পাতা 
োডে োডেই সকেি সকুঁডপ ওডে। আচেকা সপেডি মফডর তাকা়ে। এডতই অ্ভযস্ত হড়ে 
উডেডে। সেি সকউ তাডক েব েে়ে লক্ষয করডে। অ্যািমথ়োর এই অ্ভযাে া খুবই অ্দু্ভত 
েডি হল মেে োরপডলর। 
  
. 
  
০৯. 
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 োি মতিমদি হড়েডে। মেে োরপল ভ্রেডণ সবমরড়েডেি। ভ্রেডণর মবষড়ে মববরণ সদবার 
সতেি মকেু মেল িা। 
  
–মেঃ র যাফাড়েল মিশ্চ়ে আপিার পুরডিা বনু্ধ মেডলি? সজযষ্ঠ সবাি ব্রযােডবমর স্ক  প্রশ্ন 
করডলি। 
  
–মেক তা ি়ে, বলডলি মেে োরপল, তাুঁডক প্রথে সদমখ–েখি ওড়েট ইমেডজ োই। 
েম্ভবত মতমিও সেখাডি স্বািয সফরাডত মগড়েমেডলি। 
  
-হযাুঁ। সেষ মদডক মতমি অ্ক্ষে হড়ে মগড়েমেডলি, অ্যািমথ়ো বলডলি, আপমি লেডি 
থাডকি? 
  
-িা, গ্রাডের মদডক থামক। লুোউথ আর োডকচ  সবমেংড়ের োোোমে আোডদর গ্রাে া। 
লেি সথডক পুঁমচে োইল। মেঃ র যাফাড়েল েডি হ়ে লেডিই থাকডতি? 
  
–সকডন্ট তাুঁর এক বাগািবাম়ি মেল সলাম লো বলডলি, কাডলভডদ্র লেডি সগডল তার 
েডে আোডদর োক্ষাৎ হত। 
  
-আপিারা আোডক সে অ্িুগ্রহ কডর মিেন্ত্রণ জািাডলি এ া তার েদাে়েতা। 
  
এর আডগ তাুঁর অ্ডিক বনু্ধডকই ভ্রেডণর ফাুঁডক আেরা মিেন্ত্রণ কডর এডিমেলাে, 
বলডলি সলাম লো, আগােীকাল সেন্ট সবািাডভঞ্চাডর আপিাডদর ভ্রেণ খুবই লামন্তকর 
হডব। 
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-আপমি বাগাি ভালবাডেি? অ্যািমথ়ো বলডলি। 
  
–হযাুঁ। এডদর তামলকা়ে ঐমতহামেক ভবি আর েংলগ্ন চেৎকার বাগাি সদখডত পাব বডল 
উদগ্রীব হ়ে আমে। 
  
এইরকে কডথাপকথি মেল খুবই োধারণ আর িীরে। েবই স্বাভামবক েডি হডলও মেে 
োরপডলর েডি হল এখাডি অ্স্বাভামবক মকেু আডে। 
  
েধযহ্নডভাডজর পডর মেে োরপলডক বাগাডি মিড়ে োও়ো হল। বাগািম  হতশ্রীই বলা 
ো়ে। মকেু গুল্ম আর মকেু লতা গাে। একমদডক মবস্তর সোপ গমজড়ে উডেডে। 
  
অ্যািমথ়ো েেী হড়েমেল তার। ঘাডের ওপর মদড়ে চলডত চলডত সদ়োডলর পাডে এক া 
মঢমবর কাডে এডে দাুঁ়িাডলি। 
  
–এ া আোডদর কাচ-ঘর। বলডলি অ্যািমথ়ো। চারমদক া ভাোডচারা। লতাগুল্ম জম়িড়ে 
আডে। 
  
এক া ফুল সদমখড়ে মেে োরপল মজডেে করডলি, এ তলার িাে মক? 
  
-খুব োধারণ লতাগাে। বলডলি অ্যািমথ়ো, িাে া মপ মদড়ে…মেক েডি প়িডে িা। 
  
–িাে া আোর জািা আডে, বলডলি মেে োরপল, পমলডগািাে বেসৃ্ক়োমিকাে। খুব 
তা়িাতাম়ি সবড়ি ওডে। কাচ-ঘরম  সবে ব়ি মেল সবাো ো়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নন্মেক্রসস । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রেস োপপল ধারাবাক্রিক 
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অ্যািমথ়ো তা়িাতাম়ি সেখাি সথডক েডর এডে সদও়োডলর পাডের রাস্তা ধডর এমগড়ে 
চলডত লাগল। 
  
মেে োরপডলর েডি হল, ইিাকৃত ভাডবই পমলডগািাডের মঢমব সথডক তাডক েমরড়ে 
মিডত চাইডে অ্যািমথ়ো। 
  
হোৎ এক া ভাো শুড়োডরর সখাুঁ়োড়ির ওপর িজর প়িল তার। সে ার চারপাডে 
কড়েক া সগালাপ চারা গমজড়ে উডেডে। 
  
চলডত চলডত আচেকাই অ্যািমথ়ো প্রশ্ন করল,আপমি প্রা়েই এরকে ভ্রেডণ আডেি? 
  
-খুব খরডচর বযাপার সতা। হড়ে ওডে িা। একজডির দ়ো়ে— 
  
ওড়েট ইমেজ বা এরকে জা়েগা়ে োি— 
  
আোর ভাইডপার কলযাডণ োও়ো হড়েমেল। 
  
–ওঃ বুডেমে। 
  
–আপিার সবাি মেডেে গ্লাইডির সকাি সেডলডেড়ে সিই? মজডেে করডলি মেে োরপল। 
  
–িা ওডদর সকাি েন্তাি হ়েমি। একমদডক সে া ভালই হড়েডে। 
  
 কথা া সকেি খ  কডর কাডি সগুঁডথ সগল। এরকে সকি বলল, ভাবডলি মেে োরপল 
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. 
  
 ১০. 
  
 পরমদি েকাডলর চা-খাবার মিড়ে ঘডর ঢুকল একম  স্ত্রীডলাক। 
  
হাডতর সে স মবডল রাখডত রাখডত সে বলল, সবািাডভঞ্চার পাহাড়ি িা মগড়ে ভালই 
কডরডেি। পাড়ে খুব বযথা হডতা। 
  
–এখাডি এডে আমে খুব আিন্দ সপড়েমে, বলডলি মেে োরপল। 
  
–বাম়িডত সকউ এডল আোডদরও খুব ভাল লাডগ। এ বাম়ি া আজকাল খুবই দুঃডখর হড়ে 
উডেডে। 
  
-তুমে এ বাম়িডত অ্ডিকমদি আে? 
  
–খুব সো  ব়েডে এডেমেলাে–পমরচামরকা হড়ে। সেই বুড়িা কডিচডলর আেডল। কডিচডলর 
দুভচাগয মিডজর সচাডখই সদডখমে। অ্ল্পব়েডে স্ত্রীডক হারাডলি, েুডদ্ধ সেডল াও োরা সগল। 
এক সেড়ে মেল সেও মিউমজলযাডের একজিডক মবড়ে কডর মবডদডে চডল ো়ে। একাই 
মতমি এখাডি বাে কডর সগডেি। োরা োবার েে়ে ভাইমে সলাম লোডক আর তার অ্িয 
দুই সবািডক এ বাম়ি মদড়ে োি। মতমি আর মেে অ্যািমথ়ো বাে করডত থাডকি। পডর 
স্বােী োরা সগডল লযামভমি়োও চডল আডে। তারপর সথডক, ওডদর ক্ষেতা মেল িা, মদডি 
মদডি বাম়ি া, বাগাি াও িষ্ট হডত থাডক। 
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-খুবই দুঃডখর কথা। বলডলি মেে োরপল। 
  
–তডব ওরা েবাই খুব ভাল। সকবল অ্যািমথ়ো সেি সকেি সকেি। জাডিি, আোর োডে 
োডে েডি হ়ে, বাম়ি া়ে সকাি সদাষ আডে। 
  
মেে োরপল মির দৃমষ্টডত তাকাডলি পমরচামরকার মদডক। 
  
-এক ার পর এক া দুঘচ িা ঘড  চডলডে। সস্পডি েুদ্ধ লাগল–েবাই োরা সগল। মেে 
সলাম লোর দুই বনু্ধ োরা সগডলি। তারা স্বােী-স্ত্রী মেডলি। এক া সেড়ে সেৌভাগযবেত 
সু্কডল মেল বডল সে সবুঁডচ ো়ে। তডব মেে সলাম লো তাডক এখাডি মিড়ে এডে েবই 
কডরমেডলি তার জিয। খুব হামেখুমে, মেমষ্ট স্বভাব মেল সেড়েম র। কী ভ়োিক বযাপার 
সে ঘ ল, আপমি ভাবডতও পারডবি িা। 
  
–মক হড়েমেল? ভ়োিক মকেু ঘড মেল এখাডি? 
  
–তা এখাডিই ঘড মেল বলডত পাডরি। সে তাডক এখাডিই প্রথে সদডখ। কাোকামেই 
থাকডতা। মতি সবািই তার বাবাডক মচিডতি–দারুণ প়েোও়োলা সলাক। সেডলম  এখাডি 
সব়িাডত এডেমেল–আর তখি সথডকই শুরু হ়ে– 
  
–ওরা সপ্রডে পড়িমেল? 
  
 –হযাুঁ। সেডলম র চেৎকার সচহারা মেল। আপমি ভাবডত পারডবি িা কী োংঘামতক – 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নন্মেক্রসস । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রেস োপপল ধারাবাক্রিক 
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সেড়েম  আত্মহতযা কডরমেল? 
  
–বৃদ্ধা আশ্চেচ হড়ে তাকাল মেে োরপডলর মদডক। 
  
-ওঃ ওেব ি়ে–খুি–এডকবাডর খুি। গলা ম ডপ সেডর তার োথা া এডকবাডর সখডল 
সদও়ো হড়েমেল। মেে সলাম লোডক মগড়ে েিাক্ত করডত হড়েমেল। তার পর সথডকই 
মতমি সকেি হড়ে সগডলি। 
  
এক ু থােল সে। পডর আবার বলডত শুরু করল, এখাি সথডক মিে োইল দূডর এক া 
পমরতযক্ত খমির পাডে সোডপর েডধয তার সদহ া পাও়ো মগড়েমেল। এরা েবাই বডল, 
এরকে অ্ডিক সেড়েই িামক সে খুি কডরমেল। েোে ধডর সেড়ে া মিরুডেে মেল। 
পুমলেও খুুঁডজ পা়েমি। 
  
ওরা বডল আজকাল োরা এরকে সেড়েডদর োডর, তাডদর িামক োথার মেক সিই। 
তাডদর ফাুঁমেও সদ়ে িা। আমে ওেব মবশ্বাে কমর িা। ওই সেডল া…পাকা ে়েতাি মেল। 
  
-ওরা তাডক মক কডরমেল? 
  
–ওর ব়েে কে মেল। মেক েডি সিই আোর, ফাুঁমে মদড়েমেল িা, সবাটল বা ব্রেেযাে 
এেমি সকাি এক া জা়েগা়ে পামেড়ে মদড়েমেল। 
  
–সেডলম র িাে মক মেল বলডতা। 
  
দে বের আডগর ঘ িা–েব েডিও সিই। মক সেি োইডকল–তারপর েডি হ়ে র যাফল 
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–োইডকল র যাফাড়েল? 
  
–মেক বডলডেি। 
  
মেে োরপল মিঃশ্বাে সফলডলি। তাহডল এখি সবাো োডি এই খুডির কারণ াডকই 
এমলজাডবথ স ম্পল বডলমেডলি ভালবাো। 
  
এক তরুণী সকাি খুিীর সপ্রডে পড়িমেল। সেই সপ্রডেই তাডক েৃতুযর মদডক সেডল 
মদড়েডে। 
  
ঘ িা া ভাবডত মগড়ে মেহমরত হডলি মেে োরপল। 
  
সেমদি েকাডলই মিডচ সিডে গৃহকিচীডক সদখডত সপডলি িা সকাথাও। মতমি বাগাডি এডে 
ঘুডর সব়িাডত লাগডলি। এক া অ্দু্ভত অ্িুভূমত তার োরা েি আিন্ন কডর সরডখমেল। 
তার েডি হডত লাগল, এই বাগাডি এেি মকেু আডে ো তার প্রড়োজি–ো তাুঁর লক্ষয 
করা দরকার। সজডিড র বলা ঘ িা া লক্ষয করডবি মির করডলি। 
  
সদ়োডলর গাড়ে এক া সভালা দরজা মদড়ে মেে োরপল রাস্তা়ে এডে প়িডলি। মকেু 
সদাকািপা  পার হড়ে এক া গীজচার চত্বডর ঢুকডলি। কড়েকম  েোমধর কাডে ঘুডর 
সব়িাডলি। 
  
পুরডিা মদডির েব েোমধ। কড়েকম র গাড়ে কড়েকজি মপ্রডের িাে সচাডখ প়িল। আর 
কড়েকজি ব্রে। 
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মফডর আোর পডথ একজি ব়েস্ক েমহলার েডে তার োক্ষাৎ হল। তাডক েুপ্রভাত 
জামিড়ে কথা শুরু করডলি মতমি। 
  
 কথার োেখাডি সেই েমহলা মজডেে করডলি, আপমি ওই পুরডিা জমেদার বাম়িডত 
আডেি, তাই িা? 
  
–হযাুঁ বলডলি মেে োরপল, আোর এক পুরডিা বনু্ধ মেঃ র যাফাড়েল এখাডি তার কজি 
বনু্ধডক মলডখমেডলি, তারাই কড়েক া রাত কা াবার জিয মিেন্ত্রণ জামিড়েমেডলি। মেডেে 
গ্লাইি আর তার দুই সবাি খুব েত্ন কডরডেি। তারা েম্ভবত অ্ডিককাল এখাডি আডেি? 
  
–সতেি সবমেমদি ি়ে–বের কুম়ি হডব। বাম়ি া মেল কডিচল ব্রযােডবমর স্কড র। 
  
কডিচডলর সকাি সেডলডেড়ে মেল িা? 
  
–এক সেডল মেল, সে েুডদ্ধ োরা মগড়েমেল। সেজিযই সতা বুড়িা ভাইমেডক বাম়ি া মদড়ে 
সগডেি। 
  
কথা সেষ কডর বৃদ্ধাম  কবডরর োমরর মদডক চডল সগল। মেে োরপল মগজচা়ে প্রডবে 
করডলি। 
  
এক া সো  আেডি বডে মেে োরপল িািা কথা মচন্তা করডত লাগডলি। 
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দে-বাডরা বের আডগর ঘ িা। িতুি কডর সকাি েেেযার েোধাি করার মকেু সিই। 
এডত তার মকই বা করার আডে। মেঃ র যাফাড়েল মক আো কডরমেডলি তার কাডে? 
  
এমলজাডবথ স ম্পল মিশ্চ়ে আডরা মকেু বলডত পাডরি। মতমি তার এক োিীর কথা 
জামিড়েমেডলি, সে োইডকল র যাফাড়েডলর বাগদত্তা মেল। মকন্তু েমতযই মক তাই? 
  
তার গ্রাডেও এেমি একম  ঘ িা ঘড মেল। মবড়ের আডগই সে অ্ন্তঃেত্ত্বা হড়েমেল। 
এরপর সেড়েম  সেডলম ডক মবড়ের কথা বডল। সেডলম র ততমদডি সেড়েম ডক মিড়ে লান্ত 
হড়ে পড়িমেল। তার অ্িয েমেিী জুড মেল। মিষু্ঠরভাডব হতযা কডর সে সেড়েম ডক। 
তারপর োডত আত্মী়েস্বজি েিাক্ত করডত িা পাডর তার জিয সেড়েম র েুখ গুুঁম়িড়ে 
মদডত সচষ্টা করল। েব সেি একই কামহিীর পুিরাবৃমত্ত। 
  
ওরা মতি সবাি মক মকেু জাডি? এমলজাডবথ স ম্পল? কালডতা আবার েকডলর েডে 
মতমি ভ্রেডণ সোগ সদডবি। তখি তার কাে সথডক আরও মকেু জািার সচষ্টা করডবি। 
  
মকেুক্ষণ পডর উডে দাুঁ়িাডলি মেে োরপল। ধীডর ধীডর বাম়ির মদডক হাুঁ ডত শুরু 
করডলি। 
  
সগড র কাডে আেডতই সদখডলি দুজি স্ত্রীডলাক দাুঁম়িড়ে আডে। একজি এমগড়ে এডলা–
মেডেে গ্লাইি। 
  
-আপমি এখাডি? আেরা মচন্তা করমেলাে। 
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–প্রাচীি মগজচা া এক ু ঘুডর সদখমেলাে। বলডলি মেে োরপল, এ া েডি হ়ে 
মভডটামর়োর আেডলর। 
  
-হযাুঁ। 
  
 আপিারা এখাডি আগাডগা়িাই আডেি? 
  
–িা। োইল মিডেক দূডর আেরা থাকতাে। মল ল হােচেডিডত। আোর বাবা মেডলি 
অ্শ্বাডরাহী বামহিীর সেজর। কাকাডক সদখডত প্রা়েই আেরা এখাডি আেতাে। তারও 
আডগ আেতাে োকুদচাডক সদখডত। আোর সবাডিরা কাকার েৃতুযর পর এখাডি চডল 
আডে। সেেে়ে আমে স্বােীর েডে মবডদডে মেলাে। বের পাুঁচ আডগ মতমি োরা সগডেি। 
ওরাই আোডক আগ্রহ কডর এখাডি মিড়ে আডে। স্বােীর েৃতুযর আডগ আমে স্বােীর েডে 
কড়েকবের ভারতবডষচও মেলাে। 
  
-ওহ আিা 
  
লেডির কাডে আমে সো  এক া কড জও মকডিমে–হযাম্প ি সকাড চ। োডে োডে 
লেডির দু-এক া দাুঁতবয প্রমতষ্ঠাডির হড়ে কাজ করডত হ়ে, সেজিয সবাডিডদর কাডে 
সবমে থাকা হ়ে িা। ওডদর মিড়ে আজকাল খুব মচন্তা হ়ে। মবডেষ কডর অ্যািমথ়োর জিয 
ভাবিা হ়ে। োডে োডে সেি সকেি হড়ে ো়ে। সদডখডেি সতা 
  
-হযাুঁ। খুব ভাবিামচন্তা করডল োিুডষর এরকে হ়ে। 
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–মকন্তু, ওর মচন্তাভাবিার মক কারণ থাকডত পাডর বুেডত সতা পামর িা। বাগাি া মিড়ে 
খুব মচন্তা কডর অ্বেয। কাচঘর, পীচ, আেুরলতা এেডবর কথা খুব বডল 
  
–সদও়োডলর গাড়ে সচমর পাই-এর কথাও–এো়িাও সেই ফুডলর সব়িা 
  
–আপমি সদখমে েডি সরডখডেি। সেই ফুডলর সব়িা আবার ও লাগাডত চা়ে। অ্ডিক 
মকেুই িতুি কডর লাগাডত চা়ে। সলাম লো অ্বেয ওডক বডল এখি আর অ্ত খরচ 
েম্ভব ি়ে। তবু মক সোডি, কমদি আডগ এক িােী সকাম্পামিডক বাগাি া োমজড়ে 
সতালার জিয বা়েিা মদড়েডে। কাচঘর িামক আবার আডগর েত কডর তুলডব। 
  
আজকাল েডবডতই খুব খরচ। মকেু করা কমেি। বলডলি মেে োরপল। 
  
এক ু চুপ কডর সথডক মতমি বলডলি, কাল েকাডলই সতা আোডক সেডত হডব। 
সগাডেিডবাডর সখাুঁজ মিড়েমেলাে। েকাল ি া়ে ওখাডিই োিীরা মফডর এডে আবার োিা 
করডবি। শুডিমে এবাডর আোডদর সদখাডিা হডব টারমলং সেন্ট সেরী-মগজচা আর সকো 
  
-সবে। আজ মবকাল া মবশ্রাে মিড়ে মিি। কথা বলডত বলডত ওরা দুজি বাম়িডত 
ঢুকডলি। 
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৩. প্রাতঃকালীন্ িা পান্ 
১১. 
  
পরমদি েকাডল মেে োরপল প্রাতঃকালীি চা পাি করডেি। এক ু পডরই তাুঁডক গুমেড়ে 
মিডত হডব। 
  
এেমি েে়ে উমিগ্ন েুডখ সলাম লো ঘডর ঢুকডলি। 
  
–এেমলি প্রাইে বডল একম  সেডল আপিার েডে সদখা করডত চাইডে। ওডদর িামক মক 
এক া দুঘচ িা ঘড  সগডে। 
  
–দুঘচ িা! আোডদর সকাডচ মকেু হড়েডে? অ্বাক হড়ে তাকাডলি মেে োরপল। 
  
–সকাডচ ি়ে। সবািাডভঞ্চাডরর খা়িাই পথ সবড়ে েকডল উেমেডলি। সেই েে়ে পাথর 
গম়িড়ে পড়ি কাউডক গুুঁম়িড়ে মদড়েডে– 
  
-ওঃ! খুব দুঃখ সপলাে। মকন্তু সক আঘাত সপডলি মকেু বডলডে? 
  
–সক একজি মেে স ম্পল বা স োর ি বলল– 
  
-এমলজাডবথ স ম্পল, বলডলি মেে োরপল, সকাডচ ওুঁর েডে অ্ডিকক্ষণ কথা 
বডলমেডলি। একজি অ্বেরপ্রাপ্তা সু্কল মেমক্ষকা–খুবই িােী োিুষ মেডলি। 
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–আমে তাডক মচিতাে, বলডলি, সলাম লো। বযাপার া খুবই দুভচাগযজিক। েবকথা 
এখডিা শুমিমি। 
  
েু ডকডের ঢাকিা আ ডক মেে োরপল উডে দাুঁ়িাডলি। 
  
–োও়ো োক। মিডচ মগড়ে মেঃ প্রাইডের েডে কথা বমল। 
  
সলাম লো েু ডকেম  তুডল মিড়ে মেে োরপডলর েডে মিডচ সিডে এডলি। 
  
এেমলি প্রাইে তার জিযই অ্ডপক্ষা কডর মেল। তাডক খুবই এডলাডেডলা সদখামিল। 
  
–ওরা আপিাডক খবর া মদডত পামেড়ে মদডলি। মেে স ম্পডলর দুঘচ িা ঘড ডে। ওপর 
সথডক পাথডরর চাই গম়িড়ে পড়িমেল। োথা়ে আঘাত সপড়েডেি মেে স ম্পল–গতরাডতই 
তাডক হােপাতাডল পাোডিা হড়েডে। আজডকর ভ্রেণ বন্ধ থাকডে। আগােীকাডলর গ্রযাং-
সেমরং োও়োও হডব িা। 
  
-মেডেে েযােবািচ সকাথা়ে? জািডত চাইডলি মেে োরপল। 
  
–মতমি েকাডলই হােপাতাডল চডল সগডেি। এগাডরা া়ে সগাডেিডবাডর আোডদর েডে 
কমফ পাডি সোগ সদডবি। 
  
সলাম লো আর মেডেে গ্লাইিডক মবদা়ে জামিড়ে এেমলি প্রাইডের েডে সগাডেিডবাডর 
এডে উেডলি। 
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োিীরা েকডলই তখি কমফ ঘডর উপমিত মেল। কমফ আর পযামি সদও়ো চলমেল। 
  
মেে স ম্পডলর দুভচাগযজিক ঘ িার বযাপার মিড়েই েকডল আডলাচিা করমেডলি। 
েমস্তডষ্কর আঘাত খুবই গুরুতর। মবডেষ োক্তার তার সদখাডোিা করডেি। েকডলই 
এখি েংবাদ সোিার আো়ে রড়েডে। 
  
অ্ডিডকই েকাডলর মদডক েে়ে া এক ু ঘুডর আোর কথা ভাবডলি। মকেুক্ষণ পডরই 
েকডলই দল সবুঁডধ সবমরড়ে সগডলি। সকবল রড়ে সগডলি প্রডফের ও়োিডটে আর মেে 
োরপল। 
  
–চলুি, সহাড ডলর বাইডর সকাথাও মগড়ে বো োক। মেে োরপলডক বলডলি প্রডফের 
ও়োিডটে। 
  
দুজডি সহাড ডলর দরজা অ্মতেে কডর সকাডণর মদডকর বাগাডি সপডত রাখা বাডস্ক  
সচ়োডর বেডলি। 
  
–আপমি মিশ্চ়েই মেে সজি োরপল? বলডলি প্রডফের। 
  
–হযাুঁ, আমেই সজি োরপল। অ্বাক হডলি মেে োরপল, মকন্তু 
  
–আপিার কথা শুডিমেলাে মেঃ র যাফাড়েডলর কাডে। বডল একাগ্র দৃমষ্টডত তামকড়ে 
প্রডফের ও়োিডটে সেি পেচডবক্ষণ করডত চাইডলি মেে োরপলডক। 
  
–আোর েম্পডকচ কডব তার েডে আপিার কথা হড়েমেল? 
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তার েৃতুযর কড়েক েপ্তাহ আডগ। 
  
মতমি জািডতি, এই ভ্রেণদডল আপমি থাকডবি? 
  
–হযাুঁ। আপিার জিয এই ভ্রেডণর বযবিা কডরডেি মতমি একথাও জামিড়েমেডলি। 
  
–এ া তাুঁর েদাে়েতা। এেি খরচোডপক্ষ ভ্রেণ আোর পডক্ষ কখডিাই েম্ভব হত িা। 
আর তাডতই এেি কডর বাধা প়িল। 
  
–হযাুঁ, খুবই দুঃডখর কথা। 
  
এক ু সথডে প্রডফের ও়োিডটে পুিরা়ে বলডলি, মেঃ র যাফাড়েল আপিার েম্পডকচ 
আোর েডে দীঘচ আডলাচিা কডরমেডলি। এই ভ্রেডণ আমে আপিার েডে থামক এ াই 
তার ইিা মেল। অ্থচাৎ আপিার ওপর সেি এক ু িজর রামখ। 
  
-একথার অ্থচ? 
  
–আমে সেি লক্ষয রামখ আপিার োডত সকাি মকেু িা ঘড । 
  
–আোর মক ঘ ডব? 
  
–েম্ভবত মেে এমলজাডবথ স ম্পডলর ো ঘড ডে–আপিার মক েডি হ়ে, ও া দুঘচ িা? 
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66 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

–আমে এর মকেুই বলডত সগডল জামি িা। বলডলি মেে োরপল। আপমি মেক মক বলডত 
চাইডেি মেক বুেডত পারমে িা। 
  
–আোর বক্তবয হল, আপমি মিডজর েম্পডকচ োবধাি থাকডবি। বলডলি প্রডফের 
ও়োিডটে। 
  
–আপিার েম্পডকচ আমে এখডিা সকাি েূি পাইমি। আপমি মক েৃত মেঃ র যাফাড়েডলর 
একজি বনু্ধিািী়ে? 
  
-িা, তার েডে আোর দু-একবারই সদখা হড়েডে। আমে মিডজর েম্পডকচ এ ুকু বলডত 
পামর, আোর কাডজর জগডত আমে একজি খযামতোি োিুষ। 
  
–খুব েম্ভব আপমি একজি মচমকৎেক। 
  
-হযাুঁ, আপিার অ্িুোি েথাথচ। আমে একজি েডিামবোিী। মবডেষ মবডেষ অ্পরাধী 
েমস্তষ্ক েম্পডকচ আমে আগ্রহী। এ মিড়েই বহুবের গডবষণা কডর চডলমে। 
  
বুেডত সপডরমে, বলডলি মেে োরপল, মেঃ র যাফাড়েল আোডক এেি এক া কাডজ 
িােডত বডল সগডেি োর েম্পডকচ সকাি বযাখযা সরডখ োিমি। 
  
–আপমি সে কাজ গ্রহণ কডরডেি? 
  
–হযাুঁ, আমে গ্রহণ কডরমে। ওড়েট ইমেডজ আেরা দুজডি ওখাডি এক া কাজ 
কডরমেলাে। 
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-হযাুঁ, আোডক সেকথা বডলমেডলি। আরও বডলমেডলি, অ্পরাধেূলক বযাপাডর েোধাডি 
আপিার েহজাত ক্ষেতা রড়েডে। আমে েডি কমর মেঃ র যাফাড়েল অ্তযন্ত মবচক্ষণ বযমক্ত 
মেডলি। 
  
এক ু সথডে মতমি বলডলি, এখাডি আপিার েডে মবডেষ আডলাচিার জিযই আমে 
মেমলত হড়েমে। এখি আেপাডে আম়ি পাতবার েত সকউ সিই। করডলও আোডদর কথা 
শুিবার েুমবধা সিই। অ্তএব আেরা মিমশ্চডন্ত কথা বলডত পামর। 
  
মেে োরপল বলডলি, মেঃ র যাফাড়েল আোর কাডজর বযাপার া মক সচড়েমেডলি এ 
বযাপাডর আমে এখডিা অ্ন্ধকাডর। 
  
–মতমি সচড়েমেডলি, মিমদচষ্ট ঘ িার মদডক আপমি এমগড়ে োডবি। এেম্পডকচ অ্িয সকাি 
সলাডকর েতােত গ্রাডহয আিডবি িা। 
  
-এ সকাি বযাখযা হডলা বডল েডি হ়ে িা। 
  
-আপিার েডে আমে একেত। তডব আমে কতগুডলা ঘ িার কথা আপিাডক জািাডবা, 
তাডত বযাপার া আপিার কাডে পমরষ্কার হড়ে োডব। আর এেম্পডকচ আপিার জািা 
তথযও আোডক জািাডত পারডবি। 
  
–সবে, মকেু বলুি তাহডল। 
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-েংডক্ষডপই আোর কথা বলবার সচষ্টা করব। স্বরাষ্ট্র দপ্তডরর হড়ে আোডক োডে োডে 
উপডদষ্টার কাজ করডত হ়ে। তাো়িা বাইডরর মকেু প্রমতষ্ঠাডির েডেও আমে জম়িত। 
এেি মকেু প্রমতষ্ঠাি আডে োরা োডদর মবডেষ ধরডির অ্পরাধী বডল েডন্দহ করা হ়ে 
অ্থচ তাডদর ব়েে সকাি মবডেষ ব়েডের কে, তাডদর সবে মকেু েেড়ের জিয মিডজডদর 
তত্ত্বাবধাডি রাডখ। 
  
-হযাুঁ, বুেডত পারমে। বলডলি মেে োরপল। 
  
–োধারণতঃ অ্পরাধ েংঘম ত হবার পর আোর েডে সোগাডোগ করা হ়ে–সরাগ মিণচ়ে 
করা, মিরােড়ের েম্ভাবযতা মবচার করা–এেবই আোডক করডত হ়ে। এই বযাপাডর আোর 
কাডে আহ্বাি আডে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সথডক। 
  
এেমি এক প্রমতষ্ঠাডির কণচধার আোর বনু্ধ। মতমি মবডেষ একজি তরুণ অ্পরাধী 
েম্পডকচ আোডক জামিড়েমেডলি। ঘ িা া সবে কড়েকবের আডগকার। সেডলম  তার 
বকডোরকাল সথডকই েমূ্পণচ অ্ডোগযতার পমরচ়ে মদড়েডে। সে োকাত দডলর েডে সোগ 
মদড়েমেল, োকামত, চুমর, জামল়োমত েবমকেুডতই সে অ্ংে সি়ে। 
  
-বুেডত সপডরমে, আপমি মেঃ র যাফাড়েডলর সেডলর কথাই বলডেি। 
  
–হযাুঁ, তার েম্পডকচ আপমি মক সজডিডেি? 
  
–মবডেষ মকেুই িা। োি গতকালই শুডিমে মেঃ র যাফাড়েডলর এক অ্ডোগয সেডল আডে 
সে অ্পরাধী তামলকাভুক্ত। 
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–সে মেঃ রাফাড়েডলর একোি পুি। তাুঁর আরও দুম  সেড়ে মেল। একজি সচাে বের 
ব়েডে োরা ো়ে, অ্িয সেড়েম  মবড়ে কডর েুডখই আডে। ওুঁর স্ত্রী োরা মগড়েমেডলি অ্ল্প 
ব়েডেই। 
  
সেডলর জিয েবরকে করণী়েই মতমি কডরমেডলি। সু্কডল থাকাকালীিই সেডলম  তার 
েন্ত্রণার কারণ হড়ে উডেমেল। তবু মতমি েবরকে সগালোল সথডক সেডলডক বাুঁমচড়েডেি। 
আদালডতর োডেলাও োেডলডেি। একম  ধষচডণর অ্মভডোডগ সেডলম ডক সজল খা ডতও 
হড়েমেল। পডর সে অ্মভডোগ তার মবরুডদ্ধ আিা হড়েমেল তা খুবই গুরুতর 
  
–সে একম  সেড়েডক খুি কডরমেল শুডিমে। বলডলি মেে োরপল। 
  
–সেড়েম ডক বাম়ি সথডক ফুেডল মিড়ে মগড়েমেল। সবে মকেুমদি পডর সেড়েম র েৃতডদহ 
পাও়ো মগড়েমেল। তাডক গলা ম ডপ সেডর ভামর পাথর বা সলাহা মদড়ে েুখ োথা়ে আঘাত 
কডর ক্ষতমবক্ষত কডর সফলা হ়ে। েম্ভবত সেড়েম র পমরচ়ে সগাপি করার জিযই এরকে 
করা হড়েমেল। 
  
–এরকে অ্পরাধী োিমেকতার কাউডক আমে েহয করডত পামর িা। বলডলি মেে 
োরপল। 
  
-ও াডক বংোিুেে বডলই আমে েডি কমর। জডের েডেই সে চমরি বা বংেধারা মিড়ে 
তারা জো়ে তার ওপর তাডদর সকাি হাত থাডক িা। 
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োইডহাক, ওই প্রমতষ্ঠাডির পমরচালক বনু্ধম —অ্তযন্ত অ্মভে োিুষ মতমি। তার মবশ্বাে 
হড়েমেল–সেডলম  আডদৌ খুিী ি়ে। মতমি মবশ্বাে করডত পারমেডলি িা, সেডলম  সকাি 
সেড়েডক শ্বােডরাধ কডর হতযা কডর তার েুখ ক্ষতমবক্ষত কডর মদড়েমেল। 
  
মতমি দৃঢ় মিমশ্চত হড়েমেডলি সে তার েম্পডকচ সে রা়ে সদও়ো হড়েমেল, তা ভুল মেল। 
মকন্তু সখাুঁজ মিড়ে সদডখমেডলি, সেডলম র েব অ্পরাধই োক্ষযপ্রোণ েহ প্রোমণত। 
  
স্বভাবতঃই আোর বনু্ধম  খুবই অ্েুখী হড়ে পড়িমেডলি। প্রকৃত েতয জািার জিয মতমি 
উদ্গ্গ্রীব হড়ে উডেমেডলি। মতমি আোডক অ্িুডরাধ কডরমেডলি, সেডলম ডক সদডখ, 
সপোদারী পদ্ধমতডত বযাপার া অ্িুধাবি কডর আোর েতােত জািাই। 
  
–আপিার ওই পমরচালক বনু্ধম  েথাথচই অ্মভে বযমক্ত মেডলি। তার িযাড়ের প্রমত আগ্রহ 
প্রেংেিী়ে। বলডলি মেে োরপল। আপমি মিশ্চ়ে তার অ্িুডরাধ রক্ষা কডরমেডলি? 
  
–হযাুঁ। আমে সেডলম র কাডে বনু্ধর েত মগড়েমেলাে এবং আোর োধযেত বাস্তব পরীক্ষাও 
কমর। এক ু সথডে প্রডফের ও়োিডটে আবার বলডলি, োইডকল র যাফাড়েল একজি 
খুিী একথা আমে োিডত পামরমি। 
  
আগ্রহ বডে আমে মিডজও মকেু অ্িুেন্ধাি চালাই। সে একম  সেড়ের ওপর অ্তযাচার 
চামলড়েমেল েতয কথা, মকন্তু সে তাডক শ্বােরুদ্ধ কডর হতযা কডরমি। ঘ িার েডে জম়িত 
সেড়েম র আরও অ্ডিক সেডলবনু্ধ মেল। তাডদর েডে বনু্ধডত্বর বাইডরও তার েম্পকচ গড়ি 
উডেমেল। 
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তডব ওই খুডির ঘ িাম –ধষচণ কডর হতযা–োরীমরক, োিমেক ও েিস্তামত্ত্বক–েবরকে 
পরীক্ষা কডরই সদডখমে, সকািমদক সথডকই খুডির ঘ িাম র েেথচি পাইমি। 
  
-আপমি আপিার বনু্ধডক সেকথা জামিড়েমেডলি? 
  
–হযাুঁ। তার েতােডতর েডে সে আমেও একেত সেকথা জামিড়েমেলাে। আডবদি করার 
েত সকাি প্রোণ আোডদর হাডত মেল িা। অ্থচ আেরা দুজডিই বুেডত সপডরমেলাে 
মবচাডর সকাথাও ব়ি রকডের ফাুঁক সথডক মগড়েমেল। এ াও বুেডত সপডরমেলাে, প্রোণ 
হ়েডতা সকাথাও পাও়ো সেডত পাডর, তডব তা বার কডর আিা খুবই দুরূহ বযাপার। এবং 
খরচোডপক্ষ। 
  
–মেঃ র যাফাড়েল তার সেডলর েবডন্ধ মক সভডবমেডলি? 
  
এ বযাপাডর তার েডে আোর সখালাখুমল আডলাচিা হড়েমেল। মতমি িযা়েপরা়েণ োিুষ 
মেডলি েতয, তডব বলব, মিেচেও মেডলি। মতমি বডলমেডলি, আোর সেডলম  মবকৃত–
েংডোধডির অ্ডোগয। তবু, অ্েুি েৃগী সরাগাোন্ত সভডব তার জিয ো দরকার তাই 
করব। মতমি জািডত সচড়েমেডলি, আমে তাডক মক করডত বলমে। 
  
সেডলম র অ্পরাডধর েথাথচ মদক ারই মবচার সহাক, আন্তমরকভাডবই মতমি তা 
সচড়েমেডলি। বমন্দদো সথডক সবমরড়ে এডে সে তার মিডজর পেন্দেত জীবিোপি 
করুক তা-ও মতমি চাইমেডলি। 
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আোডক স্পষ্টই বডলমেডলি, অ্িয সকউ েমদ সেড়েম ডক হতযা কডর থাডক, তাহডল আমে 
চাই সে ঘ িা প্রকামেত হড়ে েকডল জািুক। আমে একজি অ্েক্ত োিুষ-জীবডির 
সে়োদও ফুমরড়ে এডেডে। এই অ্ল্প েেড়ের েডধয আোর পডক্ষ ো বযবিা করা েম্ভব তা 
কডর োব। এজিয খরডচর সকাি বাধা আমে রাখব িা। 
  
েবডেডষ মতমি আোডক বডলমেডলি, আপিাডকই আোর প্রধাি োহােযকারী বডল আমে 
েডি করমে। আর আপিাডক োহােয করবার জিয একজিডক খুুঁডজ সপডত সচষ্টা করব। 
  
পডর মতমি মেে সজি োরপল িােম  আোডক মলডখ সদি। তডব মেকািা সদিমি। 
বডলমেডলি, আমে চাই আোর পেন্দেত পামরপামশ্বচক অ্বিা়ে আপিার েডে তার 
স্বাভামবকভাডব সদখা সহাক। 
  
এরপর মতমি এই ভ্রেডণর কথা উডেখ কডরি। এই ভ্রেডণ আপিাডক আমে েহোিী 
মহডেডব পাব একথা জামিড়েমেডলি। 
  
আপিার েবডন্ধ মেঃ রাফাড়েল সকবল জামিড়েমেডলি, আপমি ব়েস্ক, আর োিুষ েম্পডকচ 
আপিার ধারণা অ্মত স্বি। আর…আর…অ্শুভ মকেু অ্িুধাবি করার অ্োধারণ ক্ষেতা 
আপিার আডে। মিশ্চ়েই মতমি ভুল বডলিমি? 
  
–েম্ভবতঃ তাই। চারপাডের গমের েডধয কাোকামে অ্শুভ মকেু বা সকউ থাকডল আমে 
অ্িুভব করডত সপডরমে–এেি ঘ িা িািা েেড়ে ঘড ডে বড । 
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–এ া হডলা অ্শুভ জািার েমক্ত। েমদ সতেি মকেুর আভাে পাি তাহডল আোডক 
জািাডবি। আোর বক্তবয এখাডিই সেষ। এবার আপিার কথা আমে শুিডত চাই। 
  
মেে োরপল বলডলি, মকভাডব এবযাপাডরর েডে জম়িড়ে প়িলাে আপিাডক েংডক্ষডপ 
জািামি। 
  
এরপর, মেঃ র যাফাড়েডলর েৃতুযর েংবাদ জািা, তার আইিেডদর মচমে–োক্ষাৎকার, 
তাডদর সদও়ো প্রস্তাব…মেঃ র যাফাড়েডলর মচমে…ভ্রেণেংিার মচমে প্রভৃমত েব ঘ িা খুডল 
জািাডলি। 
  
পডর বলডলি, ভ্রেডণর আেি েংরক্ষডণর েংবাদ জািবার পডরই আমে বুেডত পামর 
আোডক সে কাজ করার প্রস্তাব মেঃ র যাফাড়েল কডরডেি, ভ্রেডণর বযাপার া তার প্রথে 
পদডক্ষপ। এই ভ্রেডণর েডধযই মিশ্চ়ে সকাি েূি আোর দৃমষ্টডগাচর হডব। আোর ধারণা 
তা হড়েডে। 
  
একেুহূতচ সথডে পুিরা়ে মতমি বলডলি, গতকাডলর আডগর মদি, এখাডি সপৌঁেবার পডরই 
মতিজি েমহলা এডেমেডলি আোডক অ্ভযথচিা করডত। কাডেই পুরডিা জমেদার ভবডি 
তারা থাডকি। তারা তাডদর গৃডহ আোডক আেন্ত্রণ জািাডলি। 
  
–তারা মক মেঃ র যাফাড়েডলর পমরমচত? জািডত চাইডলি প্রডফের ও়োিডটে। 
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-হযাুঁ। তারা জািাডলি, মেঃ র যাফাড়েডলর কাডে শুডিমেডলি তার এক পুরডিা বনু্ধ ভ্রেডণ 
আেডবি, তারা সেি তাডক দুই বা মতিমদি বাম়িডত আশ্র়ে সদি। কারণ তার পডক্ষ 
পাহাড়ি চ়িা েম্ভব হডব িা। আোডদর গতকাডলর ভ্রেণ সেখাডিই মেল। 
  
–এ াডক আপমি মকভাডব গ্রহণ করডেি? 
  
–এই সোগাডোগ আোর করণী়ে কাডজর েডেই েুক্ত বডল আমে েডি কমর। মেঃ 
র যাফাড়েল সচড়েমেডলি আমে ওখাডি োই। 
  
-আপমি সেখাডি মগড়েমেডলি? 
  
–হযাুঁ, তডব মতি সবািডক সদডখ খুবই োধারণ বডলই েডি হডলা। তারা সে বাম়িডত 
বেবাে করডে তার োমলক মেডলি তাডদর এক কাকা। তার েৃতুযর পর বের কড়েক 
আডগ সেখাডি এডেডে। তাডদর অ্বিা খুব ভাল ি়ে, তডব খুবই অ্োম়েক। 
  
ওডদর সদডখ মেঃ রাফাড়েডলর েডে ঘমিষ্ঠভাডব পমরমচত মেল বডল েডি হল িা। মতি 
সবাডির েডধয তফাতও েডথষ্ট। 
  
-ওখাডি থাকার েেড়ে মকেু জািডত সপডরডেি? 
  
–আপমি সে ঘ িা সোিাডলি মকেুক্ষণ আডগ সেই ঘ িাই শুডিমে। ওডদর এক ব়েস্ক 
পমরচামরকার কাে সথডক। সে তাডদর কাকার আেল সথডক ওই বাম়িডত আডে। মেঃ 
র্ োফাড়েডলর িাে াই শুধু সে শুডিডে। 
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মেঃ র যাফাড়েডলর সেডল োইডকল এখাডি সব়িাডত আোর েে়ে সথডক বযাপার ার 
েূিপাত হ়ে। খুবই খারাপ সেডল মেল সে। সেড়েম  তার সপ্রডে পড়িমেল, সে তাডক গলা 
ম ডপ সেডরমেল। 
  
আরও মক েব ও বডলমেল। জামিড়েমেল, পুমলডের ধারণা সেডলম  এরকে খুি আডগ 
আরও কডরডে। 
  
-এই ঘ িার েডে ওই মতি সবাডির সকাি সোগ আডে বডল েডি হ়েমি আপিার? 
  
–িা। সোগাডোগ এ ুকুই সকবল, সেড়েম  ওডদর কাডেই প্রমতপামলত হড়েমেল। তারা 
সেড়েম ডক ভালবােডতা। 
  
–অ্িয সকাি োিুডষর কথা ওডদর জািা অ্েম্ভব েডি হ়ে িা। বলডলি প্রডফের 
ও়োিডটে। 
  
-হযাুঁ, এ াই জািডত হডব আোডদর। এেি একজি োিুষ সে ঈষচা়ে উোদ হড়ে 
সেড়েম ডক হতযা কডর েুখ ক্ষতমবক্ষত কডরডে। 
  
-পুরডিা ওই েযাির হাউডে আর সকাি ঘ িা 
  
–সতেি মকেু িা। িজডর প়িার েত সকবল সো  সবািম -বারবার বাগাি েবডন্ধ কথা 
বলডত চা়ে। মকন্তু আমে বুেডত সপডরমে, বাগাি বা গােলতা েম্পডকচ ও মকেুই জাডি িা। 
  
-ওই বাগাডির বযাপার াই আপিার কাডে আকষচণী়ে বডল েডি হড়েডে? 
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-হযাুঁ। মেক তাই। আিা, এই ভ্রেডণ দুজি োেব়েেী েমহলাডক আপিার িজডর পড়িডে। 
মেে বযাডরা আর মেে কুক? 
  
–হযাুঁ, দুজি একেডেই ভ্রেণ করডেি। 
  
–ওই মেে কুক–ভ্রেডণর তামলকা়ে সদখলাে ওই িােই রড়েডে। মকন্তু আোর েডন্দহ এই 
েমহলাই-সেন্ট সেরী মেডে আমে সে গ্রাডে থামক সেখাডি তার েডে আোর কথা হড়েমেল। 
মতমি আোর বাগাি সদডখ খুমে হড়ে কথা বডলমেডলি। িাে বডলমেডলি বা চডল -
বডলমেডলি ওই গ্রাডেই িতুি এক বাম়িডত বাগাডির কাজ করডত এডেডেি। আোর 
েডি হ়ে, েমূ্পণচ মেথযা বডলমেডলি। 
  
সকি িা, তখি তার চুল অ্িযভাডব আুঁচ়িাডিা মেল, রেও আলাদা মেল। সপাোডকর 
ধরিও অ্িযরকে মেল। ভ্রেডণর প্রথে মদডিই সদডখ মচিডত সপডরমেলাে। সকাথা়ে 
সদডখমে বলাডত, িা সচিার ভাি কডরমেডলি। 
  
এখি বুেডত পারমে, এই মেে কুক সেন্ট সেরী মেডে মগড়েমেডলি আোডক সদডখ মিডত 
োডত পডর আোডক মচিডত পাডরি, 
  
–আপিার এরকে েডি হল সকি? 
  
-তা মেক বলডত পারব িা। তডব বযাপার া আোর ভাল লাগডে িা। 
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77 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

আোরও েডন্দহজিক েডি হডি। এমলজাডবথ স ম্পডলর ো ঘড ডে তা-ও ভাল সেকডে 
িা। ওুঁর েডে আপমি কথা বডলমেডলি? 
  
-হযাুঁ। ওই মিহত সেড়েম  েম্পডকচ মতমি আোডক মকেু বডলমেডলি। সেড়েম  ওরই সু্কডলর 
োিী মেল। 
  
োইডকল র যাফাড়েল সেড়েম ডক মবড়ে করডব মেক হড়েমেল মকন্তু মবড়ে কডরমি। সেড়েম  
োরা মগড়েমেল। 
  
সেড়েম র োরা োবার কারণ আমে জািডত সচড়েমেলাে। জবাডব মতমি বডলমেডলি 
ভালবাো। সস্রফ একম  েব্দ প্রড়োগ কডরমেল। প্রথডে আোর ধারণা হড়েমেল আত্মহতযা। 
মকন্তু এ া মেল হতযা। 
  
ঈষচা বডে হতযা–এবং মিতী়ে একজডির উপমিমতও স্পষ্ট। আোডদর এখি সেই 
োিুষম ডকই খুুঁডজ বার করডত হডব। মেে স ম্পল ভাল হড়ে উেডলই তার েডে এমিড়ে 
আবার কথা বলব, মতমি েম্ভবত সেই অ্জািা সলাকম  েম্পডকচ মকেু বলডত পারডবি। 
  
–আর সকাি েম্ভাবিা সকাথাও আডে বডল আপিার েডি হ়ে? 
  
–েম্ভাবিা সকাডচর োিীডদর েডধযও থাকা অ্েম্ভব ি়ে। আবার পুরডিা েযাির বাম়িডত 
কাডরারও থাকা েম্ভব। ওই মতি সবাডির সকউ ওই সেড়েম  বা োইডকডলর বলা কথা 
হ়েডতা েডি রাখডত পাডর। 
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সলাম লো সেড়েম ডক মিড়ে মবডদডেও সগডেি। মবডদডে সকাথাও মকেু ঘড  থাকডল, সে া 
তার পডক্ষ জািা েম্ভব। 
  
ওডদর মিতী়ে সবাি মেডেে গ্লাইি, মবড়ের পডর স্বােীর েডে বহুমদি ভারতবষচ ও 
আমিকা়ে মেডলি। মতমিও তার স্বােী বা আত্মী়েস্বজডণর কাডরা কাে সথডক মিহত 
সেড়েম র মবষড়ে মকেু শুডি থাকডত পাডরি। 
  
তৃতী়ে সবািম , োর বাগাি েম্পডকচ খুব আগ্রহ, সে এক ু সবমেোিা়ে চঞ্চল। তবু আো 
করা সেডত পাডর মিহত সেড়েম র েম্ভাবয সপ্রমেক বা সেডলবনু্ধর কথা সজডি থাকডত 
পাডর। 
  
কথা বলডত বলডত োেডির মদডক তামকড়ে মতমি বডল উেডলি, ওই সে সেই সেড়েম  
সহাড ডলর পাে মদড়ে চডলডে। এক া ব়ি পাডেচল সদখমে হাডত-েডি হ়ে সোড়ির োথা়ে 
োকঘডর োডি। 
  
প্রডফের ও়োিডটে সেড়েম ডক সদখডলি। 
  
–সকেি এক ু ক্ষযাপা ধরডির েডি হডি। 
  
–আোরও তাই েডি হড়েমেল প্রথে েখি সদমখ। আোর কথা এই পেচন্তই। এখি আমে 
এক েেেযা়ে পড়িমে–দুমদি এই সহাড ডলই থাকডবা িা সকাডচ সচডপ ভ্রেডণ োব–বুেডত 
পারমে িা। 
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. 
  
১২. 
  
 েধযাহ্নডভাডজর আডগ মেডেে েযােবািচ হােপাতাল সথডক মফডর এডল জািা সগল, মেে 
স ম্পডলর এখডিা োি সফডরমি। তার েুি হড়ে উেডত কড়েকমদি লাগডব। 
  
এই পমরমিমতডত মতমি ভ্রেণাথচীডদর জামিড়ে মদডলি, দু-এক মদি পডর কাোকামে দ্রষ্টবয 
ভা়িা গাম়িডত সদখাডিা হডব। ইমতেডধয েমদ সকউ লেডি মফরডত চাি মতমি উপেুক্ত 
বযবিা কডর সদডবি। 
  
োইমিং হল সথডক সবরুবার েুডখ প্রডফের ও়োিডটে মেে োরপলডক একপাডে সেডক 
এডি বলডলি, কাোকামে এক া মগজচা আডে, েমদ মবডকডল সেডত চাি আোর েডে 
আেডত পাডরি। 
  
–ভালই সতা হ়ে। বলডলি মেে োরপল। 
  
. 
  
মবডকডলর আডগই ভা়িাগাম়িডত কডর দুজডি সবমরড়ে প়িডলি। গ্রাে সেড়ি গাম়ি অ্িয 
রাস্তা়ে ঢুকডল প্রডফের ও়োিডটে বলডলি, আেরা মকন্তু সকাি মগজচা সদখডত োমি িা 
মেে োরপল। 
  
–হযাুঁ, আমে তা অ্িুোি কডরমেলাে। বলডলি মেে োরপল। মকন্তু সকাথা়ে োমি আেরা? 
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–কযামরে াউডির এক হােপাতাডল। মেে স ম্পল ওখাডিই আডেি। মেডেে েযােবাডিচর 
হাডত হােপাতাল কতৃচপক্ষ আোর িাডে এক া মচমে মদড়েমেডলি। মকেুক্ষণ আডগই আমে 
তাডদর েডে সোগাডোগ কডরমেলাে। 
  
–তাুঁর অ্বিা এখি সকেি? 
  
-খুব ভাল ি়ে। োডে োডে োি মফডর আেডে–সেই েে়ে মতমি আপিার সখাুঁজ 
করডেি। 
  
-বুেডত পারমে িা, মতমি সকি আোডক ভাবডেি। মতমি সেড়েডদর মবখযাত সু্কল 
সফডলামফডের প্রধাি মেমক্ষকা-খুবই িােী েমহলা। মতমি েমদ োরা োি সে া খুবই 
দুঃডখর হডব। মকন্তু ওই দুঘচ িার মবষড়ে আোডদর মকেু আডলাচিা করা দরকার। 
  
–হযাুঁ, আোরও তাই ইডি। দুঘচ িার কথা া আোডক প্রথে জামিড়েমেল দুজি তরুণ-
তরুণী। সো়োি েডফােচ আর এেমলি প্রাইে। 
  
তারা মক বডলমেল? 
  
–সো়োি জািাল সে আর এেমলি মিডচর পথ ধডর পাহাড়ি উেমেল। সেই েে়ে তারা 
কাউডক সদডখমেল। তডব োিুষ া পুরুষ বা স্ত্রীডলাক বুেডত পাডরমি। সে মবরা  একখে 
পাথর সেডল মদডত সচষ্টা করমেল। সেই পাথডরই আহত হড়েমেডলি মেে স ম্পল। 
  
-সলাক ার েম্পডকচ সো়োি আর মক জামিড়েমেল? 
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–মজিে বা োউজার পরা মেল সলাক ার। আর মেল গলাবন্ধ লালকাডলা িিাআুঁকা 
পুলওভার। েূমতচম  েডে েডেই েডর ো়ে। 
  
–তাহডল মক ইিাকৃতভাডবই মেে স ম্পডলর ওপর আেেণ হড়েমেল? 
  
-বুেডত পারা োডি িা। আোডদর সকাি েহোিী অ্থবা অ্জািা সকউ েুডোগ বুডে 
জা়েগা া সবডে মিড়ে থাকডত পাডর। 
  
–প্রিন্ন েত্রুর কথা বলডেি? 
  
-হযাুঁ। মকন্তু এেি একজি প্রখযাত মেক্ষম়েিীডক সক হতযা করডত চাইডব? মেে স ম্পল 
েূমতচম ডক মচিডত সপডরমেডলি মকিা তার কাে সথডক জািা সেডত পাডর। 
  
–আপমি মক সকাি মবডেষ ঘ িার কথা ভাবডেি? 
  
–িা, শুধু েম্ভাবিার কথাই ভাবমে। সকাি বযমক্তগত েত্রুর কথা আমে বাদ মদমি। এেি 
হডত পাডর মেে স ম্পল এেি সকাি মকেু হ়েডতা জািডতি, ো প্রকাে হড়ে প়িডল 
কারও পমরণমত োরাত্মক হডত পাডর। 
  
-হযাুঁ। আোর মবশ্বাে বযাপার া তাই। আোডদর সকাডচও এেি সকউ থাকা েম্ভব সে মেে 
স ম্পলডক মচিডত সপডরমেল, অ্থচ মতমি তাডক মচিডত পাডরিমি। 
  
–মকন্তু ওই পুলওভার, সো়োি ো উডেখ কডরমেল– 
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 ক ডক লাল-কাডলা রে-ো েহডজই সচাডখ প়িবার কথা…সে া ইিাকৃতভাডবই সদখাডিা 
হড়েমেল বডল আোর ধারণা। সেই বযমক্ত, পুরুষই সহাক আর স্ত্রীডলাকই সহাক, ওই 
সপাোক খুডল েমদ োক োরফত পাডেচল কডর সকাি মেকািা়ে পামেড়ে সদ়ে, মকংবা সফডল 
সদ়ে বা পুম়িড়ে সফডল িষ্ট কডর সফডল আর োধারণ সপাোডক থাডক তাহডল কাডরার 
েডন্দডহর দৃমষ্টই তার মদডক প়িডব িা। 
  
–হযাুঁ। অ্োধারণ চাতুমর বলডত হডব। 
  
–এেি হডত পাডর মেে স ম্পডলর সকাি প্রাক্তি োিী বা তার অ্মভভাবক সশ্রণীর সকউ, 
মেে স ম্পল তার েম্পডকচ োরাত্মক মকেু জািডতি, তা প্রকাে হবার েম্ভাবিা সে স্তি 
করডত সচড়েডে। বলডলি মেে োরপল। 
  
-হযাুঁ, আপমি আোর সচাখ খুডল মদড়েডেি, বলডলি প্রডফের ও়োিডটে, এখি সদখা 
োডি মেঃ র যাফাড়েল ইিাকৃতভাডবই আপিার ভ্রেডণর মবরমত ঘম ড়েমেডলি োডত 
এখাডিই আোডদর োক্ষাৎ ঘড । আর– 
  
আর আোডদর অ্জািা এেি সকাি তথয জািডত পামর। 
  
–অ্ডিককাল আডগ কড়েক া খুডির ঘ িা পর পর ঘড  মগড়েমেল। সজেমলি সেন্ট সেরী 
সথডক দুম  সেড়ে অ্দৃেয হ়ে জািাডিা হড়েমেল। েোে পডর সবে কড়েক োইল দূডর 
একজডির সদহ পাও়ো ো়ে। তাডক েবচডেষ সদখা মগড়েমেল োইডকল র যাফাড়েডলর 
েডে। 
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–মিতী়েজি? 
  
 –সেড়েম র িাে সিারা ব্রে। তার অ্ডিক সেডলবনু্ধ মেল সোিা ো়ে। তার সদহ পাও়ো 
ো়েমি। কথা বলডত বলডত কযামরে াউডির হােপাতাডলর োেডি গাম়ি সপৌঁডে সগল। 
গাম়ি সথডক সিডে প্রডফেডরর েডে সভতডর ঢুকডলি মেে োরপল। একজি তাডক 
মেটার বাকচাডরর ঘডর মিড়ে সগল। তাুঁর েডেই প্রডফের সফাডি কথা বডলমেডলি। 
  
লবা কৃেকা়ে েমহলা মেটার বাকচার। মেে োরপডলর েডে পমরমচত হবার পডর বলডলি, 
হযাুঁ, আপিার কথাই আমে জামিড়েমেলাে। মক বযবিা করা হড়েডে আপিাডক জািামি। 
  
এরপডর মতমি জািাডলি, মেে স ম্পল প্রা়ে সকাোর অ্বিা়ে রড়েডেি। োডে োডে োি 
মফরডল মতমি আপিার িাে করডেি–প্রডফের ও়োিডটে মিশ্চ়ে আপিাডক বডলডেি। 
এবাডর এক ু বধেচ ধডর তার ঘডর এক ু অ্ডপক্ষা করডত হডব। োি মফডর উমি মকেু 
বলডল আপমি তা মলডখ সিডবি। অ্বেয এেিও হডত পাডর োি িা মফডর মতমি োরাও 
সেডত পাডরি। একজি িােচ কাোকামেই পদচার আ়িাডল থাকডব। মেে স ম্পডলর কথা 
মলডখ সিবার জিয একজি পুমলে অ্মফোরও ওখাডি আডেি। তাডকও োডত মেে 
স ম্পল সদখডত িা পাি োক্তার সেভাডবই বযবিা কডরডেি। মেে স ম্পল আপিাডক ো 
বলডত চাি মিশ্চ়েই তা বলডবি। আো কমর আপিার এডত অ্েুমবধা হডব িা। 
  
মেে োরপলডক মিড়ে মেটার বাকচার এক া সো  কােরা়ে এডলি। ঘডর েৃদু আডলা, 
জািালার পদচা  ািা। খাড  মেে স ম্পল োম়েতা। 
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মেটার বাকচার সরামগিীডক পরীক্ষা কডর মেে োরপলডক পাডে এক া সচ়োডর বেডত 
ইমেত করডলি। 
  
পদচার আ়িাল সথডক সিা বুক হাডত এক তরুণ এমগড়ে এল। মেটার বাকচার বলডলি, 
োক্তার এরকেই বডলডেি মেঃ সকমক । 
  
একজি িােচও এমগড়ে এল। মেটার বাতচার বলডলি, দরকার হডল আোডক সেডকা। 
আর মেে োরপডলর মদডকও সখ়োল সরডখা। 
  
মেটার বাকচার চডল সগডলি। মেে োরপল সচ়োডরই বডে রইডলি। তার সচাখ মেে 
স ম্পডলর মদডক। েডি েডি বলডলি, েথাথচ েুন্দরী েমহলা। 
  
দে, কুম়ি, মিে কডর মেমি  এমগড়ে চলল। প্রা়ে একঘণ্টা পর আচেকা এক া েব্দ 
সোিা সগল–মেে পারপল। 
  
সচাখ খুডল এমলজাডবথ স ম্পল মেে োরপডলর মদডক তামকড়ে আডেি। েমূ্পণচ েুি সে 
দৃমষ্ট। 
  
মেে োরপল। আপমি সজি োরপল? 
  
 আবার সোিা সগল সেই কেস্বর। 
  
–হযাুঁ, আমেই সজি োরপল? 
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 –সহিমর আপিার কথা প্রা়েই বলত। 
  
–সহিমর? 
  
–সহিমর মলদামরং, আোর পুরডিা বনু্ধ। 
  
 –সহিমর মলদামরং আোরও পুরডিা বনু্ধ। বলডলি মেে োরপল। 
  
-সহিমর থাকডলও একই কথা বলডতা–আপমি অ্িুেন্ধাি করডত পাডরি। খুব জরুরী 
অ্ডিক মদি আডগর 
  
মেে স ম্পডলর কেস্বর সকুঁডপ উেল। িােচ উডে এডে তাুঁডক এক চুেুক জল খাইড়ে মদড়ে 
চডল সগল। 
  
–েম্ভব হডল আমে োহােয করব। বলডলি মেে োরপল। 
  
–এক মেমি  সচাখ বুডজ রইডলি মেে স ম্পল। তারপর আবার বলডলি, দুজি–দুজডির 
েডধয সক তাই খুুঁডজ সদখডত হডব। 
  
–একজি সিারা ব্রে–সে োরা সগডে? 
  
-িা িা, অ্িয সেড়েম –সভমরম  হান্ট। চুপ করডলি মেে স ম্পল। খামিক পডর আবার 
বলডলি, মেে োরপল, আপমি…আপিার ব়েে হড়েডে, তবুও আপমি পারডবি খুুঁডজ পার 
করডত। 
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আবার এক ু থােডলি মতমি। এক মেমি  িীরবতা। 
  
-বলুি, আপমি পাডরি, তাই িা? আোর আর সবমে েে়ে সিই…বুেডত পারমে। ওডদর 
দুজডির েডধয একজি তাডকই খুুঁডজ বার করডত হডব। আপিার পডক্ষ মবপজ্জিক হডত 
পাডর– 
  
–আমে করডবা…অ্বেযই করডবা…ঈশ্বর আোর েহা়ে হডবি। 
  
–আঃ। 
  
োমন্তডত দুডচাখ বুজডলি মেে স ম্পল। েমলি সোুঁড  সেি এক ু হামের সরখা ফু ল। 
  
–ওপর সথডক এডলা মবরা  পাথডরর চাের। 
  
–সক সেডল সদ়ে পাথর া? 
  
–বলডত পারব িা। ওেব োক–সকবল সভমরম –েডতযর আডরক িাে সভমরম । মেে 
স ম্পডলর েরীর সকেি শ্লথ হড়ে এডলা। অ্স্পষ্ট স্বর সোিা সগল–মবদা়ে…েত ুকু পাডরি 
করডবি… 
  
িােচ উডে এডলা। িাম়ি সদখডলা। মেে োরপলডক ইমেত করডলা। মতমি উডে বাইডর চডল 
এডলি। 
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প্রডফের ও়োিডটে এমগড়ে এডলি। দুজডি পাড়ে পাড়ে গাম়ির মদডক অ্গ্রের হডলি। 
  
-মকেু সপডলি? 
  
 –সপলাে এক া িাে, বলডলি মেে োরপল, সভমরম –সেড়েম র মক ওই িাে মেল? 
  
–হযাুঁ, সভমরম  হান্ট। 
  
এমলজাডবথ স ম্পল োি হামরড়েমেডলি। তাুঁর োি আর সফডরমি। সদ়ি ঘণ্টা পডরই 
মতমি োরা সগডলি। 
  
. 
  
১৩. 
  
 ভ্রেডণ সবরুবার আডগ তাডদর বাম়িডত দুমদি থাকার জিয মেে োরপলডক অ্িুডরাধ 
কডর মিড়ে এডেমেডলি মেডেে গ্লাইি। 
  
সকাচ ভ্রেণ শুরু হডব মেে স ম্পডলর সৃ্মমত অ্িুষ্ঠাডির পডর। পরমদি হডব ইিডকাড়েট। 
সকাডচর োিীরা তাডত অ্ংে মিডত রামজ হড়েডেি। 
  
মেে োরপল সেই প্রাচীি েযাির হাউডের বেবাে ঘডর বডে এক া স্কাফচ বুিমেডলি। 
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সবািার কাুঁ া িা়িাচা়িা করডত করডত একেে়ে মিডজর েডিই মতমি বডল উেডলি–
সভমরম  
  
িাে া শুডি তার গৃহকিচীডদর কার মক প্রমতমে়ো হ়ে, তা লক্ষয করার উডেডেযই মতমি 
ওই িােম  অ্সু্ফড  উচ্চারণ করডলি। 
  
এমলজাডবথ স ম্পডলর েবচডেষ কথা মেল এ াই–সভমরম । 
  
-এরপর েখি মতমি সকাডচর োিীডদর েডে োন্ধযডভাডজ মেমলত হডবি, তখি তাডদর 
প্রমতমে়ো একবার সদখডবি মেক কডরডেি। 
  
োেডিই বডেমেডলি মতি সবাি। চেোর আ়িাল সথডক তার তীক্ষ্ণ দৃমষ্ট মতি সবািডক 
লক্ষয করমেল। 
  
মেডেে গ্লাইডির হাডত এক া বই মেল। বই া েহো তার হাত সথডক পড়ি সগল। মতমি 
অ্বাক হড়ে মেে োরপডলর মদডক তাকাডলি। 
  
সলাম লো মকন্তু মেে োরপডলর মদডক িা তামকড়ে োথা উুঁমচড়ে জািালার মদডক তাকাল। 
তার দুহাত েুমষ্ঠবদ্ধ হল। 
  
সচাডখর সকাডণ মেে োরপল সদখডলি, সলাম লোর সচাখ জডল ভডর উডেডে। গাল সবড়ে 
অ্শ্রুর সফাুঁ া গম়িড়ে িােডে। 
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অ্যািমথ়োর প্রমতমে়ো হল েমূ্পণচ অ্িয রকে। সে খুমেভরা গলা়ে বডল উেল, সভমরম ? 
আপমি তাডক জািডতি? সভমরম  হান্টডক? 
  
মেে োরপল বলডলি, এ িাডে আমে কাউডক জািতাে িা। আমে দুঃমখত…আপিারা 
দুঃখ পাডবি জািডল আমে বলতাে িা। 
  
-িা তা ি়ে, মেডেে গ্লাইি বলডলি, িাে া আোডদর জািা, ওর েডে আোডদর 
সোগাডোগ মেল। 
  
হোৎ েডি এডে সগল, বলডলি মেে োরপল, গতকাল মবকাডল সদখা করডত সগডল মেে 
স ম্পল িাে া বডলমেডলি। িাে া আোর েডি সগুঁডথ মগড়েমেল। হ়েডতা ওই িাডের কথা 
মতমি সভডবমেডলি। আবার হ়েডতা মতমি সবাোডত সচড়েমেডলি েতয–সভমরম র অ্থচও সতা 
েডি হ়ে তাই, তাই িা? 
  
মেে োরপডলর েতকচ দৃমষ্ট পর পর মতি সবাডির েুখভাব েুুঁড়ে সগল। 
  
-িাে া আোডদর পমরমচত এক সেড়ের, তাই চেডক মগড়েমেলাে। বলডলি মেডেে 
গ্লাইি। 
  
 –ওর েৃতুয া মেল খুবই ভ়েের। অ্যািমথ়ো বলডলি। 
  
–অ্যািমথ়ো, অ্ত বণচিা সদবার মক আডে? ধরা গলা়ে বলডলি সলাম লো। 
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–েকডলই সতা জাডি, বলডলি অ্যািমথ়ো, মেঃ র যাফাড়েল মিশ্চ়েই আপিাডক তার েবডন্ধ 
বডলডেি, তাই িা? 
  
–সকাি বযাপার া বলডেি, আমে মেক বুেডত পারমে িা। বলডলি মেে োরপল। 
  
–ওর সদহ া ওরা এক া িালা়ে পড়ি থাকডত সদডখমেল। বলডলি অ্যািমথ়ো। 
  
 সলাম লো রুোল সবর কডর সচাডখর জল েুেডলি। তার দুডচাডখ গভীর মবষাদ োখাডিা। 
  
–সভমরম ডক আেরা খুবই ভালডবডেমেলাে, বলডলি সলাম লো, সে এখাডিই মকেুমদি 
মেল। 
  
–সেও সতাোডক খুব ভালবােডতা। বলডলি লযামভমি়ো। 
  
–ওর বাবা-ো আোর বনু্ধ মেডলি। তারা এক সেি দুঘচ িা়ে োরা সগডল আমে তাডক 
মিডজর কাডে এডি সরডখমেলাে। 
  
–সভমরম  সফডলামফডের সু্কডল প়িত। সেই জডিযই হ়েডতা মেে োরপল তাডক েডি 
সরডখমেডলি। বলডলি লযামভমি়ো। 
  
মেে স ম্পল শুডিমে সেখাডি প্রধাি মেমক্ষকা মেডলি। বলডলি মেে োরপল। 
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হযাুঁ আোর কাডেই োিুষ হড়েমেল। বলডলি সলাম লো, খুব ভাল সেড়ে মেল। 
প়িাশুিা়েও চেৎকার োথা মেল। মেে স ম্পল ওডক মবশ্বমবদযালড়ে প়িার কথা 
বডলমেডলি। ওর কথা বলডত আোর ব়ি কষ্ট হডি। 
  
-িা িা, থাক, বলডলি মেে োরপল, আমে দুঃমখত, িা সজডি দুঃখ জামগড়ে তুডলমে, আমে 
অ্ত েব শুমিমি… 
  
. 
  
সেইমদিই েন্ধযা়ে মেে োরপল সহাড ডলর েকডলর েডে মেমলত হবার জিয সপাোক 
পমরবতচি করমেডলি। এেি েে়ে মেডেে গ্লাইি ঘডর ঢুকডলি। 
  
দু-এক া অ্িয কথার পর বলডলি, সভমরম  হান্টডক আোর সবাি সলাম লো দারুণ 
ভালবােডতা। তার েৃতুযডত প্রচে আঘাত সপড়েডে। 
  
মেে োরপল মজোেু দৃমষ্টডত তার মদডক তাকাডলি। 
  
–আেডল বের সষাল ব়েডে সভমরম  এক া বদ সেডলর পাো়ে পড়িমেল। সেডল া মেল 
অ্পরাধী। আপিাডক েব কথাই বলমে…আেডল মেঃ র যাফাড়েডলর সেডল… 
  
-ওঃ হযাুঁ, েডি প়িডে একবার শুডিমেলাে তার একম  মেল মেল…সতেি ভাল ি়ে… 
  
–খুবই বদ সেডল-খুব অ্ল্প ব়েডেই এক া সেড়েডক অ্তযাচাডরর জিয সজল সখড মেল…। 
সচক জাল করা, চুমর সকাি মকেুই বাদ মেল িা তার। ওর োড়ের বনু্ধ মেলাে আেরা। 
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মেঃ র যাফাড়েল সেডলর জিয েবই কডরমেডলি। সেষ পেচন্ত সেডলম  তার কাডে এক া 
ব়ি আঘাত হড়ে উডেমেল। 
  
এখাি মদড়ে োবার েে়ে একবার সে এখাডি আডে। সেই েে়ে এই সজলা়ে পর পর 
অ্ডিকগুডলা খুডির ঘ িা ঘড মেল। 
  
সভমরম  একমদি এক বনু্ধর েডে সদখা করডত ো়ে। মকন্তু আর মফডর আডেমি। আেরা 
পুমলেডক জামিড়েমেলাে। কাগডজ মবোপিও মদড়েমেলাে। পুমলে জািডত সপডরমেল 
তাডক োইডকল র যাফাড়েডলর েডে ঘুরডত সদখা মগড়েমেল। 
  
আডগ সথডকই মকেু অ্পরাডধর জিয োইডকডলর ওপর পুমলডের িজর মেল। অ্বেয 
সেেডবর সতেি প্রোণ মেল িা। 
  
দুোে পডর এক া জেডলর কাডে িালা়ে সভমরম র সদহ পাও়ো মগড়েমেল। 
সলাম লোডকই েিাক্ত করডত সেডত হড়েমেল। সবচারী সভমরম । তাডক শ্বােডরাধ কডর 
সেডর োথা গুুঁম়িড়ে সদও়ো হড়েমেল। ওর কাপ়িজাো, হাতবযাগ েবই মেল। মেে স ম্পল 
সভমরম ডক খুবই সেহ করডতি, তাই েৃতুযর আডগ তার কথাই সভডবমেডলি। 
  
গভীর মিঃশ্বাে সফলডলি মেে োরপল। 
  
–আমে েতযই দুঃমখত। আপিার সবািডক বলডবি, আমে মকেুই জািতাে িা। 
  
. 
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93 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
১৪. 
  
 ইিডকাড়েট বেডব োডকচ  সেডের কাডে এক া পুরডিা জমজচ়োি আেডলর বাম়িডত। 
কারমফউ আেচে বাম়ি ার িাে। 
  
মেে োরপল গ্রাডের রাস্তা ধডর সেমদডক চডলমেডলি। এখডিা কুম়ি মেমি  বামক…তাই 
ধীডর ধীডর হাুঁ মেডলি মতমি। 
  
পডথর পাডে সদাকাডির োমর। এক া পেডের সদাকাি সদখডত সপড়ে দাুঁ়িাডলি। 
কাউন্টাডরর োেডি একজি ব়েস্কা েমহলা দাুঁম়িড়েমেডলি। 
  
মেে োরপল বযাগ সথডক এক ুকডরা পেে বার কডর পেডের রে সেলাডত সেলাডত 
ব়েস্ক েমহলার েডে কথা শুরু করডলি। 
  
জািা সগল েমহলার িাে মেডেে সেরীমপ । মেে স ম্পডলর দুঘচ িার খবরও জাডিি। 
জািাডলি একবেডর ওরকে মতিড  পাথর গম়িড়ে পড়ি দুঘচ িা ঘড মেল। 
  
-খুবই দুঃডখর কথা। বলডলি মেে োরপল। 
  
-আজ কডরািার হ়েডতা এেব মবষড়ে মকেু বলডবি। রাস্তা োরাবার বযাপাডর কডরািাডরর 
সকাি দাম়েত্বডবাধই সিই। 
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মেে োরপল পুলওভার মিড়ে কথা বলডলি। খুব উজ্জ্বল রডের। মেথযা কডর জািাডলি, 
তাুঁর এক িামতর জিয। 
  
মবদা়ে সিবার আডগ মেে োরপল এ অ্ঞ্চডলর আডগর খুডির ঘ িাগুডলার প্রেে 
তুলডলি। 
  
–পুমলে সেই খুডি সলাকম ডক সগ্রপ্তার কডরডে, বলডলি মেডেে সেরীমপ , চেৎকার েুন্দর 
সেডল, ওর বাবা িামক েস্ত ধিী। দুম  সেড়েডক িামক খুি কডরমেল। আোর েডি হ়ে ও 
োিমেক সরাগগ্রস্ত। চুমরোকামত, সচক জালকরা এেমি অ্ডিক অ্মভডোগই মেল তার 
িাডে। 
  
-এক া সেড়ের সদহ সতা শুডিমে পাও়ো মগড়েমেল। 
  
–হযাুঁ। প্রথডে আেরা সভডবমেলাে ও া সিারা ব্রে। সে হল মেডেে ব্রডের ভাইমে। সেডল 
পাগল সেড়ে। একইরকে ভাডব বাম়ি সথডক অ্দৃেয হড়ে মগড়েমেল। তাই েোে পডর 
েখি সদহ া পাও়ো সগল েকডল সিারা ব্রে বডলই েডি কডরমেল। 
  
–তডব মক অ্িয সকউ 
  
-হযাুঁ, অ্িয একজি। ওর সকাি েন্ধাি আর পাও়ো ো়েমি। ওরা বডল ওর েৃতডদহ 
িদীডত সফডল সদও়ো হড়েডে, ি়েডতা োম ডত পুুঁডত সদও়ো হড়েডে। সক বলডব মক 
হড়েডে। 
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–সে সেড়েম  খুি হড়েডে সে সতা এই অ্ঞ্চডলই থাকডতা শুডিমে। বলডলি মেে োরপল। 
  
-ও হযাুঁ, োর সদহ প্রথডে সিারা ব্রডের েডি কডরমেল পুমলে? সেড়ে ার িাে া ভুডল 
সগমে…সহাডপ িা সভমরম …এেমি মকেু হডব। েযাির হাউডে থাকডতা। 
  
–ওর বাবা-ো দুঘচ িা়ে োরা মগড়েমেল? 
  
-হযাুঁ। সেড়েম  ওখাডিই থাকডতা। েম্ভবত মেডেে গ্লাইি সেড়েম র োড়ের বনু্ধ মেডলি। 
েবডচড়ে ব়ি সবাি সলাম লো সেড়েম ডক খুব ভালবােডতি। সে উধাও হডল মতমিই খুব 
সভডে পড়িি। 
  
–মতি সবাডির সো  েম্ভবত অ্যািমথ়ো তাই িা। 
  
-হযাুঁ, উমি এক ু অ্িযরকে। সলাডক বডল সকেি িামক একা একা ঘুডর সব়িাি…কথা 
বলডত বলডত োথা ঘুমরড়ে সপেডি তাকাি হোৎ হোৎ। আমে অ্বেয জামি িা। গ্রাডের 
সলাডকর েুডখই সোিা ো়ে। ওই সেড়েম র েেচামন্তক েৃতুযর পডর িামক ওর েডধয খুমের 
ভাব সজডগমেল। অ্দু্ভত কাে। 
  
মবদা়ে জামিড়ে মেে োরপল পডথ িােডলি। এখডিা দে মেমি  হাডত আডে। মতমি 
োকঘডরর মদডক চলডলি। সে া োডকচ  সস্কা়োডরর পাডেই। 
  
েধযব়েস্কা এক েমহলা কাউন্টাডরর সপেডি মেডলি তাুঁর কাে সথডক মকেু োকম মক  
মকিডলি মেে োরপল। 
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দু-একজি আডরা সলাক মেল। তারা কাজ সেডর চডল সগল। মেে োরপল তামকড়ে 
সদখডলি, চারমদক খামল। মতমি েন্তপচডণ জািালার মদডক এমগড়ে সগডলি। 
  
–োপ করডবি, এক ু মবরক্ত করব আপিাডক। আমে েস্ত এক া ভুল কডর সফডলমে। 
আেডল েত ব়েে বা়িডে ততই েব সকেি ভুলভাল হড়ে োডি সদখমে। দাডির জিয 
মকেু কাপ়ি পাডেচল কডর পামেড়েমেলাে…মেকািাও মলডখমেলাে…আজ েকাডলই সদখলাে 
ভুল মেকািা সলখা হড়ে মগড়েমেল। 
  
আপিারা পাোডিা পাডশ্বচডলর তামলকা রাডখি মকিা জামি িা…তডব মেকািা া েমদ েডি 
সথডক থাডক। আেডল আমে মলখডত সচড়েমেলাে মদ েকই়োেচ অ্যাে স েেোইে 
ওড়েলডফ়োর অ্যাডোমেড়েেি। 
  
সপাট মেডিে মেডেে মভমিগার েহািুভূমতর দৃমষ্টডত তাকাডলি মেে োরপডলর মদডক। 
ব়েস্ক োিুডষর ভুলভ্রামন্তর বযাপার া তার অ্জািা ি়ে। 
  
–আপমি মিডজ এডেমেডলি। মতমি জািডত চাইডলি। 
  
-িা, ওডদর একজি সকউ এডেমেল। আমে েযাির হাউডে আমে। মেডেে গ্লাইি 
বডলমেডলি, তার এক সবািডক মদড়ে পামেড়ে সদডবি। 
  
-ও, হযাুঁ, আিা…েেলবাডর, তাই িা? েডি পড়িডে…ওডদর েবডচড়ে সো  সবািম  মেে 
অ্যািমথ়ো মিড়ে এডেমেল পাডেচলম । 
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-হযাুঁ, হযাুঁ, ওই মদিই হডব। 
  
–আোর েডি প়িডে। সবে ভামরই মেল…মকন্তু সেরকে বলডলি মেকািা সতা তা মেল িা। 
ওডত সলখা মেল সরভাডরে েযাথুজ-মদ ইটহযাে উইডেি অ্যাে মচলডেি উডলি সলাদীং 
অ্যাপীল। 
  
–হযাুঁ, হা, দু হাত জড়িা কডর সেি স্বমস্তর মিঃশ্বাে সফলডলি মেে োরপল এেমি ভমেডত 
বডল উেডলি, মেক েডি সরডখডেি সদখমে, ব়িমদডির েে়ে মকেু জাোকাপ়ি আমে ওডদর 
পামেড়েমেলাে। ওডদর মেকািা াই ভুল কডর মলডখ সফডলমেলাে। দ়ো কডর মেকািা া আর 
একবার বলুি। 
  
মেে োরপল তাুঁর সিা বই বার কডর মেকািা া  ুডক মিডলি। 
  
 মেডেে মভমিগার বলডলি, মকন্তু পাডেচল া সতা পাোডিা হড়ে সগডে। 
  
-আমে ওডদর ভুডলর কথা মলডখ পাডেচল া েকই়োেচ অ্যাডোমেড়েেডির মেকািা়ে পামেড়ে 
মদডত বলডত পারব। ওঃ অ্ডিক উপকার করডলি…অ্জস্র ধিযবাদ। 
  
মেে োরপল োকঘর সথডক সবমরড়ে পডথ িােডলি। 
  
. 
  
ইিডকাড়েডট েঃ সটাকে এডক এডক েকডলর োক্ষয মিডলি। েমস্তডষ্কর আঘাডতর 
ফডলই মেডেে স ডম্পডলর েৃতুয হড়েমেল পুমলডের ও োক্তামর োডক্ষয একথা জািাডিা 
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হডলা। মেডেে েযােবািচ সকাচ ভ্রেডণর েব বযবিা, আর মবডকডল মকভাডব দুঘচ িা ঘড ডে 
সেকথা জািাডলি। 
  
এরপর সো়োি েডফাডেচর আহ্বাি এডলা। তার িাে ব়েে সজডি সিবার পর োঃ 
সটাকে তাডক মজডেে করডলি, আপমি দডলর েকডলর েডে হাুঁ মেডলি। 
  
-িা, আেরা রাস্তা সেড়ি অ্িয মদডক ঘুডর ওপডর উেমেলাে। 
  
–আপিার একজি েেী মেল? 
  
 –হযাুঁ, মেে এেমলি প্রাইে। 
  
–আপিারা মেে স ম্পলডক সদখডত সপড়েমেডলি? 
  
-বাুঁক সঘারার েে়ে েডি হ়ে তাডক সদডখমেলাে। এরপর পাহাড়ির আ়িাডল চডল 
োও়ো়ে আর সদখডত পাইমি। 
  
–আপিাডদর োেডি পাহাড়ির উুঁচুডত কাউডক সদডখমেডলি? 
  
–হযাুঁ, পাহাড়ির ওমদডক অ্ডিক পাথডরর চাুঁই মেল। 
  
–আপমি ওখাডি কাউডক সদডখমেডলি? 
  
–হযাুঁ, সকউ পাথডরর চাুঁই সেলমেল। 
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–োডক আপমি সদডখমেডলি সেমক পুরুষ মেল? 
  
–অ্ত উুঁচুডত মেক বুেডত পারা ো়েমি। তডব পুরুষ বা স্ত্রীডলাক সেই সেডল থাকুক, 
পাথর া আলগা হড়েমেল। 
  
–আেডল ওখাডি সক মেল ভাবডেি, সকাি পুরুষ িা স্ত্রীডলাক? 
  
–সেই সহাক, তার গাড়ে োউজার আর পুলওভার মেল। সপাোক া পুরুডষরই সোগয। 
  
–পুলওভাডরর রে মক রকে মেল? 
  
–গাঢ় লাল আর কাডলা িকো। লবা মকেু দাগও মেল–ওরকে পুলওভার পুরুডষরই 
হও়ো েম্ভব। 
  
-এরপর মক হডলা? 
  
-এরপর পাথর া গ়িাডত শুরু করল। আমে আর এেমলি এক া আতচিাদ শুিডত 
সপলাে। 
  
-তারপর? 
  
–আেরা বাুঁক া ঘুডর েুড  সগলাে মক হল সদখডত। 
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–মক সদখডলি? 
  
–পাথডরর মিডচ এক া সদহ–আর অ্িয েকডল েুড  আেডে। 
  
–আতচিাদ মক মেে স ম্পলই কডরমেডলি? 
  
–আোর ধারণা তাই। তডব বাুঁক ঘুডর োরা এডেমেডলি তাডদর সকউও হডত পাডরি। ওঃ 
কী েেচামন্তক। 
  
–সেই লাল আর কাডলা পুলওভার পরা ওপডরর েূমতচর মক হল? সে মক তখিও ওই 
পাথডরর চাুঁইগুডলার কাডেই মেল? 
  
–তা বলডত পামরমি। সেমদডক আর তাকাইমি েডি হ়ে। 
  
–ওই েূমতচ আপিাডদর োিীদডলর সকউ হডত পাডর বডল আপমি েডি কডরি? 
  
–ওঃ িা, আমে মিমশ্চত। আোডদর েডধয ওরকে লাল-কাডলা পুলওভার পরা সকউ মেডলি 
িা। 
  
-ধিযবাদ মেে েডফােচ। 
  
এরপর োক্ষয মদডত উেল এেমলি প্রাইে। তার কামহিী সো়োিারই েত। 
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েবার োক্ষয সিও়ো সেষ হডল কডরািার সঘাষণা করডলি মেে স ম্পডলর েৃতুযর মবষড়ে 
মিমশ্চত হবার েত েডথষ্ট প্রোণ সিই। তাই ইিডকাড়েট েুলতবী রইল। 
  
. 
  
১৫. 
  
 ইিডকাড়েট সথডক েকডল সগাডেিডবার সহাড ডল সফরার পডথ চলডত চলডত মেে 
োরপল প্রডফের ও়োিডটেডক মজডেে করডলি, এরপর মক হডব? 
  
পুমলডের তদন্ত হডব আডরা। ওই দুজডির োক্ষযই গুরুত্বপূণচ। বলডলি প্রডফের 
ও়োিডটে। 
  
-হযাুঁ। 
  
কডরািার মিমশ্চত িা হও়ো পেচন্ত তদন্ত চলডব। দুঘচ িা়ে েৃতুয হড়েডে এেি রা়ে 
কডরািার মদডত পারডবি িা আো কমর। 
  
–সে া সকউই আো কডর িা। ওডদর দুজডির োক্ষয েবডন্ধ আপিার মক েডি হল? 
  
প্রডফোর ও়োিডটে পূণচ দৃমষ্ট সেডল তাকাডলি মেে োরপডলর মদডক। বলডলি, 
এবযাপাডর আপিার মক সকাি ধারণা আডে? ওরা মক বলডব তা অ্বেয আডগই আেরা 
জািতাে। 
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–ওডদর বলা ওই লাল-কাডলা পুলওভার বযাপার া খুবই গুরুত্বপূণচ েডি হ়ে। বলডলি 
মেে োরপল। 
  
–আোরও তাই ধারণা। 
  
–আমে েডি করমে, এক া েূলযবাি েূডির েন্ধাি এ সথডক আেরা সপডত পামর। 
  
কথা বলডত বলডত ওুঁরা সহাড ডল সপৌঁডে সগডলি। ততক্ষডণ অ্িযািযরাও সপৌঁডে 
মগড়েমেডলি। েধযাহ্নডভাডজর আডগ েকলডকই  েযাড ার রে, সেরী ও অ্িযািয েুরা 
পমরডবেি করা হড়েমেল। 
  
মেডেে েযােবািচ েকলডক উডেেয কডর বলডলি, আমে কডরািার এবং পুমলে 
ইিডপটডরর পরােেচ মিড়েমে, আপিাডদর সেকথা জািামি। সেমেকযাল োক্ষয গ্রহণ করা 
হড়েডে। সেইকারডণ আগােীকাল েকাল এগাডরা া়ে মগজচা়ে সৃ্মমতবাের অ্িুমষ্ঠত হডব। 
  
এক ু পডরই আমে িািী়ে মভকার মেঃ সকা চমির েডে কথা বলডত োমি। সৃ্মমতবােডরর 
পরমদিই আোডদর ভ্রেণ শুরু করডত চাই। 
  
ইমতেডধয দু একজি লেি মফডর োবার আগ্রহ প্রকাে কডরডেি। েডন্দহ সিই এই েৃতুয 
অ্তযন্ত দুঃখজিক। আমে মবশ্বাে কমর, মেে স ম্পডলর েৃতুয দুঘচ িার ফডলই ঘড ডে। 
অ্বেয এবযাপাডর এখডিা পুমলমে তদন্ত হডব। 
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সকাি ভ্রেণকারী সখলািডলও ওই পাথর া সেডল থাকডত পাডরি। সেকথা তার এমগড়ে 
এডে বলা উমচত। এ া আেরা েকডলই মবশ্বাে কমর সে মেে স ম্পডলর েত েমহলার 
সকাি েত্রু মেল িা। োইডহাক, এই দুঃখজিক ঘ িা মিড়ে আেরা আর সকাি আডলাচিা 
করব িা…আোডদর েি ভাল রাখার জিযই। 
  
মকেুক্ষণ পডরই েধযাহ্নডভাজ সেষ হল। মেে স ম্পডলর েৃতুয মিড়ে সকউই আর সকাি 
কথা বলডলি িা। 
  
–আপমি মক ভ্রেডণ োডবি? 
  
প্রডফোর ও়োিডটে মেে োরপলডক মজডেে করডলি। 
  
-িা। এখাডিই আরও কড়েকমদি থাকা দরকার বডল আমে েডি করমে। বলডলি মেে 
োরপল। 
  
–থাকডবি সকাথা়ে? সগাডেিডবাডর িা ওই জমেদার বাম়িডত? 
  
-সেই মেদ্ধান্ত সিবার আডগ আমে অ্ডপক্ষা করমে েযাির হাউে সথডক আর সকাি আেন্ত্রণ 
পাই মকিা। আডগ আোডক দুমদডির জিয মিেন্ত্রণ জািাডিা হড়েমেল। অ্বিা বুডে 
দরকার েত সগাডেিডবাডরই সথডক োব িা হ়ে। 
  
–সেন্ট সেরী মেডে আপাতত মফরডত চাইডেি িা? 
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–এখাডি সথডক দু-এক া কাজ আোডক করডত হডব। এক া অ্বেয ইমতেডধয কডরও 
সফডলমে। আপমি মক েকডলর েডেই োডিি? 
  
–আপিার সকাি প্রড়োজডি লাগডত পামর বডল েডি করডেি আপমি? 
  
–েমদ োি তাহডল আপিাডক এক া তদডন্তর কথা বলব। তাডত আোর খুবই উপকার 
হডব। এখাডি আোর থাকার মবডেষ কারণ হল িািী়েভাডব মকেু সখাুঁজখবর মিডত চাই। 
ফলাফল মক হডব তা অ্মিমশ্চত বডলই এখি মকেু বলডত চাইমে িা আপিাডক। 
  
-লেডি মকেু জরুরী কাডজর জিয আোর মফডর োও়ো দরকার। তডব এখাডি আপিার 
সকাি কাডজ লাগডল সথডক োডবা। 
  
–এখিই সকাি োহাডেযর দরকার প়িডব েডি করমে িা। এমদডক আপিারও মিজস্ব 
সকাি কাজ আডে আোর েডি হ়ে। 
  
–আমে সকবল আপিার েডে সদখা করবার জিযই এই ভ্রেডণ এডেমেলাে। 
  
-আোর েডে সতা সদখা হল আপিার। আমে ো জামি তা-ও এখি আপিার আর অ্জািা 
সিই। আপিার মিডজর সক্ষডিও সে মকেু সখাুঁজ করার রড়েডে তা আমে বুেডত পামর। 
তডব এখাি সথডক োও়োর আডগ েডি হ়ে আপিাডক মদড়ে মকেু োহােয হডত পাডর। 
  
–আপিার মক মকেু ধারণা হড়েডে? সেই অ্শুভ মকেুর গন্ধ সপড়েডেি? 
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–এখিও স্পষ্ট কডর মকেু বলা োডি িা। তডব পামরপামশ্বচক অ্বিা খুব েুমবধার েডি 
হডি িা। 
  
–আর মেে স ম্পডলর েৃতুযও সে দুঘচ িা ি়ে তাও বুেডত পারডেি? 
  
–এ া দুঘচ িা ি়ে। এক া কথা আপিাডক বলা হ়েমি। মতমি আোডক বডলমেডলি, 
তীথচোিা়ে সবমরড়েডেি। 
  
–খুবই আশ্চডেচর বযাপার। তীথচোিা সকাথা়ে বা কার কাডে, আপিাডক মক তা 
জামিড়েমেডলি? 
  
-িা, মেে োরপল বলডলি, আোর মবশ্বাে দুঘচ িা়ে তার েৃতুয িা হডল মতমি আোডক 
বলডতি। 
  
–মকেু মক অ্িুোি করডত সপডরডেি? 
  
–িা। তডব বুেডত পারমে তার এই তীথচোিা োেপডথ থামেড়ে সদও়ো হড়েডে। মতমি 
সেখাডি সেডত সচড়েমেডলি বা োর েডে সদখা করডত চডলমেডলি, তা তাুঁডক করডত 
সদও়ো হ়েমি। বদবািুগ্রহ িা হডল তা আর জািার উপা়ে সিই। 
  
এজডিযই মক এখাডি সথডক োডিি? 
  
–আরও একম  মবষ়ে আডে। সিারা ব্রে িাডে একম  সেড়ের েম্পডকচও সখাুঁজখবর মিডত 
হডব। 
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–সিারা ব্রে! মচমন্তত হডলি প্রডফের ও়োিডটে। 
  
-হযাুঁ, এই সেড়েম  সভমরম  হাডন্টর েডে প্রা়ে একই েেড়ে অ্দৃেয হ়ে। কথা া আপমিই 
আোডক বডলমেডলি, মিশ্চ়ে আপিার েডি আডে। সেড়েম র অ্ডিক সেডলবনু্ধ মেল। ওর 
েম্পডকচ আরও মকেু জািডত পারডল আোর তদডন্তর েুমবধা হডত পাডর। 
  
–সবে, তাহডল মিডজর পডথই চলুি। বলডলি প্রডফের ও়োিডটে। 
  
. 
  
পরমদি েথােোগয েেচাদা েহকাডর মেে স ম্পডলর সৃ্মমতবাের অ্িুমষ্ঠত হল। ভ্রেণ দডলর 
েকডলই উপমিত মেডলি। এো়িা অ্ডিডকর েডে মেডেে গ্লাইি ও তার সবাি মেে 
সলাম লোও মেডলি। অ্িুষ্ঠাি পমরচালিা কডরমেডলি একজি শুভ্রডকে ব়েস্ক পাদ্রী। 
  
মগজচা সেড়ি সবমরড়ে আোর পডথ মেে োরপল জািডত পারডলি অ্ডিডক মফডর োও়ো 
েিি করডলও সেকজি থাকডবি তাডদর মিড়েই ভ্রেণ-কেচেূচী চলডব। 
  
মেে োরপল মিডজর েডিই গ্রাডের পথ ধডর এমগড়ে চলডলি। মতমি হাতবযাগ সথডক 
এক ুকডরা কাগজ বার কডর সদডখ মিডলি। তাডত দুড া মেকািা সলখা মেল। 
  
প্রথে মেকািা হল এক মেডেে ব্লযাডকড র রাস্তার সেডষ সো  বাগািবাম়িডত মতমি 
থাডকি। 
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তাডক বাম়িডত পাও়ো সগল। মেে োরপলডক োদডর বোর ঘডর মিড়ে বেডলি মেডেে 
ব্লযাডক । 
  
মেডেে োরপল একগ্লাে জল সচড়েমেডলি। সৃ্মমতবাের সথডক সফরার পডথ অ্েুি সবাধ 
করডেি বডল মতমি জািাি। 
  
একগ্লাে জল অ্মতমথর মদডক এমগড়ে মদড়ে মেডেে ব্লযাডক  বলডলি, েমহলাম  তাহডল 
দুঘচ িা়ে োরা সগডলি? আোরও তাই ধারণা অ্বেয। কডরািার েবমকেুর েডধযই 
অ্পরাডধর গন্ধ পা়ে। 
  
–হযাুঁ, বরাবরই এরকে হ়ে। আমে এক া সেড়ের কথা শুডিমেলাে, সিারা ব্রে 
  
-হযাুঁ, সিারা! সে আোর মপেতুডতা সবাডির সেড়ে। ব়ি উেুঙ্খল–আমে বারবার বডলমে। 
আোর সবাি িযািমে ব্রেডক। অ্েি কডর সেডলডদর সপেডি সলডগ থাকডল গেডগাল িা 
হড়ে পাডর? সেডষ হলও তাই। 
  
–আপমি বলডত চাইডেি 
  
–হযাুঁ, সেডলম  এখাডিই বাে করমেল। সিারা চডল সগডল সবচামর খুবই সভডে পড়িমেল। 
  
–সিারা চডল মগড়েমেল? 
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–একজি অ্ডচিা সলাডকর গাম়িডত তাডক সদখা মগড়েমেল। সলাডক বডল ওই গাম়িডত 
চ়িার পডরই সে খুি হ়ে। আোর েডি হ়ে িা এরকে মকেু ঘড ডে, তাহডল এতমদডি 
তার সদহ পাও়ো সেত। 
  
–তাই েডি হ়ে। বলডলি মেে োরপল। 
  
–অ্ডিকমদি হড়ে সগল, োত আ  বের প্রা়ে, আোর ধারণা ও মফডর আেডব। 
  
–আপিার সবাি ো়িা সে মক আর সকাথাও সেত? 
  
-হযাুঁ, ওই পুরডিা জমেদার বাম়ির সবাডিডদর কাডে সেত। মেে সলাম লো তাডক খুব 
ভালবােডতি। প়িাশুিা়ে েডিাডোগী হবার জিয অ্ডিক সবাোডতি। সে সকাি কথাই 
কাডি সতাডলমি। তবু ভাল বলব, েযাির বাম়ির সেই…িাে া ভুডল সগমে, সেড়েম র েডতা 
তাডক খুি হডত হ়েমি। 
  
এেমি আর দু-চার কথা বলার পর োরপল েরীর মেক হড়ে সগডে বুেডত সপডর মেডেে 
ব্লযাডক ডক ধিযবাদ জামিড়ে মবদা়ে মিডলি। 
  
মেে োরপডলর প্রডশ্নর জবাডব সে বলল, ওঃ সিারা ব্রে, সে সতা অ্ডিক মদি গ্রাডে 
সিই। কারও েডে চডল মগড়েডে–সেডলডদর েডেই সতা রাতমদি ঘুডর সব়িাডতা। আপমি 
মক সকাি দরকাডর ওর েডে সদখা করডত চাইমেডলি? 
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-হযাুঁ, আোর এক বনু্ধর মচমে সপড়ে ওর েডে সদখা করডত এডেমেলাে। তুমে ওর েডেই 
সু্কডল প়িডত, তাই িা? 
  
-হযাুঁ, আেরা এক লাডেই প়িতাে। মকন্তু বরাবর সেডলপাগল মেল। সে-ই ওডক োকডতা, 
তার েডেই গাম়িডত উেত। ওরকে এক া গাম়িডত ওোর পডরই তাডক আর সদখা 
ো়েমি। তডব রক্ষা এ াই সে ওডকও খুি হডত হ়েমি। 
  
োইডহাক, তাহডল আর সদখা হল িা। 
  
মিডজর েডি বলডত বলডত মবদা়ে মিডলি মেে োরপল। 
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৪. আিপক্রেকন্ ব্রাবাজন্ 
১৬. 
  
আচচমেকি ব্রাবাজি। সগাডেিডবাডরর লাউডি বডে অ্ডপক্ষা করমেডলি মেে োরপডলর 
েডে সদখা করডবি বডল। 
  
মেে োরপল সদডখই মচিডত পারডলি। এই পাদ্রীডকই সৃ্মমতবােডর সদডখমেডলি। 
  
 প্রাথমেক আলাপ পমরচ়ে সেৌজিযেূলক কথাবাতচার পর দুজি পাোপামে সচ়োডর 
বেডলি। 
  
–আপিার কাডে আমে েমূ্পণচ অ্ডচিা োিুষ, বলডলি ব্রাবাজি, কযামরে াউডির 
হােপাতাল হড়ে এডেমে আমে। এমলজাডবথ স ম্পল আোর এক পুরডিা বনু্ধ মেডলি। 
সেেি জািাডলি, েৃতুযর আডগ এমলজাডবথ আপিার েডেই সেষবাডরর েত কথা 
বডলডেি। 
  
–হযাুঁ। আোডক সেডক পাোডিাডত সবে অ্বাকই হড়েমেলাে। বলডলি মেে োরপল। 
ভ্রেডণর েেড়েই তার েডে সদখা হ়ে। 
  
–মতমি আোর েডেই সদখা করডত আেমেডলি। আমে মফলমেিটাডর বাে কমর–
আপিাডদর সকাচ আগােী পরশুমদি সেখাডি সপৌঁেডব। মতমি আোর েডে মকেু জরুরী 
কথা বলডত সচড়েমেডলি। 
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বুেডত সপডরমে। বলডলি মেে োরপল, আোর সভমরম  িাডে একম  সেড়ের েম্পডকচ 
কথা বলমেলাে। 
  
-হযাুঁ, সভমরম  হান্ট। সবে কড়েক বের আডগই সে োরা সগডে। আপমি জািডতি? 
বলডলি আচচমেকি। 
  
-হযাুঁ। সভমরম  মেঃ র যাফাড়েডলর সেডলর েডে মবড়ের জিয বাগদত্তা মেল। আপমি মক তার 
েম্পডকচ সকাি খবর মদডত পাডরি? 
  
আচচমেকি গভীর দৃমষ্টডত লক্ষয করডলি মেে োরপলডক। পডর বলডলি, আপমি েডি 
হডি সকাি ভাডব এর েডে জম়িত। 
  
-হযাুঁ জম়িত। মেঃ র যাফাড়েডলর েৃতুযকালীি ইিা অ্িুো়েীই আমে োইডকডলর েবডন্ধ 
সখাুঁজখবর মিডত সবমরড়েমে। 
  
এক মেমি  িীরব হড়ে রইডলি বৃদ্ধ আচচমেকি। 
  
–এমলজাডবথ আোর কাডে ো জািবার জিয আেমেডলি, আপিাডক তা জািাডত সকাি 
বাধা সিই। ধীডর ধীডর বলডলি আচচমেকি, ওই দুই তরুণ-তরুণী পরস্পরডক মববাহ 
করডব মির কডরমেল। আমে ওডদর দুজিডকই মচিতাে। ওরা আোর কাডেই এডেমেল। 
  
–আপমি তাডদর মবড়ে মদডত রামজ হড়েমেডলি? জািডত চাইডলি মেে োরপল। 
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-হযাুঁ। ওরা সগাপডি আোর কাডে এডেমেল। সকিিা সলাম লো-ব্রযােডবমর স্ক  ওডদর 
সেলাডেো বন্ধ করডত সচড়েমেল। োইডকল র যাফাড়েল অ্ডিক অ্বামিত ঘ িার েডে 
জম়িত মেল। সে মেল পথভ্রষ্ট। সেড়েডদর েডে তার বযবহার খুবই খারাপ মেল। 
  
এতেব েডত্ত্বও আমে তাডদর মবড়ে মদডত রামজ হই। সভমরম  আোডক বডলমেল, সে 
োইডকডলর স্বভাব ভালই জাডি। তার মবশ্বাে মেল তাডক সে ভাল হডত োহােয করডত 
পারডব। 
  
োইডহাক, তাডদর মবড়ের মদিক্ষণ েবই মির হড়ে মগড়েমেল। সভমরম  তার মবড়ের কথা 
কাউডক জািাডত চাইমি। েম্ভবত সে সেডলম র হাত ধডর পালাডত সচড়েমেল। সে জািডত 
সলাম লো মকেুডতই োইডকডলর েডে তার মবড়ে া সেডি মিডত চাইডবি িা। অ্বেয 
এ াও েমতয, োইডকল সকাি মদক মদড়েই সভমরম র সোগয মেল িা। সলাম লো সেকথা 
অ্ডিকবার সভমরম ডক বডলও মেডলি। 
  
-তারপর মক হল বলুি। বলডলি মেে োরপল। 
  
–মিমদচষ্ট মদডি আমে প্রস্তুত হড়ে তাডদর জিয অ্ডপক্ষা করমে–মকন্তু তারা এডলা িা। সকাি 
েংবাদও আোডক পাোডলা িা। েবমকেু মির কডর সকি এল িা, আমে তার মকেুই 
জািডত পারলাে িা। 
  
এমলজাডবডথর দুঃেংবাদ া পাবার পর এখাডি এডে সেেডির কাডে আপিার কথা শুডি 
আোর েডি হল, মতমি েৃতুযর আডগ আপিাডক মকেু বডল সগডেি। 
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-তাহডল এেব কথাবাতচার জিযই েডি হ়ে মতমি আপিার েডে সদখা করডত 
আেমেডলি–সে া মেল তাুঁর কাডে তীথচোিার েত। বলডলি মেে োরপল। 
  
–আোরও তাই মবশ্বাে। সভমরম র মবড়েডত বাধা সদবার েত মেডলি সলাম লো আর 
অ্যািমথ়ো ব্রযােডবমর স্ক । সভমরম  তার সু্কডলর মেমক্ষকা এমলজাডবডথর প্রমতও খুবই 
অ্িুরক্ত মেল। ব্রযােডবমর স্ক  সবাডিডদর মকেু জািাডত িা পারডলও আোর েডি হ়ে 
সভমরম  এমলজাডবথডক মকেু খবর মদডত পাডর বা মলডখ থাকডত পাডর। 
  
-আোরও তাই ধারণা। বলডলি মেে োরপল। মেে স ম্পল মিডজই আোডক বডলডেি সে 
মতমি জািডতি সভমরম  োইডকলডক মবড়ে করডত চডলডে। মকন্তু সকি মবড়ে কডরমি, 
আোর এই প্রডশ্নর উত্তডর মতমি জবাব মদড়েমেডলি সে োরা মগড়েমেল। 
  
মকন্তু, আচচমেকি বলডলি, আমে মবশ্বাে কমর িা সভমরম  বা োইডকল মিডজ সথডক মবড়ে 
সভডে মদড়ে আলাদা হড়ে ো়ে। োইডকডলর চমরি েম্পডকচ েমদ সভমরম র েডি সকাি মিধা 
উপমিত হত তাহডল সে মিশ্চ়ে আোডক জামিড়ে মদত। সে মেল চেৎকার সেড়ে। 
  
এক ু সথডে মতমি আবার বলডলি, আোর ভ়ে হ়ে, এক া োি বযাপারই ঘড  থাকডত 
পাডর। 
  
–েৃতুয? বলডলি মেে োরপল। 
  
–হযাুঁ। েৃতুয। সথডে সথডে উচ্চারণ করডলি আচচমেকি। 
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–ভালবাো! 
  
আচচমেকি সচাখ তুডল তাকাডলি মেে োরপডলর েুডখর মদডক। 
  
–আপমি মক সবাোডত চাইডেি? বলডলি মতমি। 
  
–এই কথা া মেে স ম্পল আোডক বডলমেডলি। বলডলি মেে োরপল। বডলমেডলি, 
ভালবাোই পৃমথবীর েবডচড়ে ভীমতকর েব্দ। 
  
-েডি হডি বুেডত সপডরমে। বুেডত সপডরমে। োথা দুমলড়ে বলডলি আচচমেকি। সেই 
মচরাচমরত সজমকল আর হাইে। মবেুক্ত বযমক্তত্ব। োইডকল র যাফাড়েল–োিমেক বযামধগ্রস্ত 
োিুষ–ওর েডধয দুম  েত্ত্বা মেল। সে সভমরম ডক খুি কডরমেল।…একমদি হ়েডতা েব 
জািা োডব। 
  
দীঘচমিশ্বাে সফলডলি আচচমেকি। ব্রাবাজি। 
  
–তাহডল এই আপিার মবশ্বাে? আমেও অ্বেয তাই েডি কমর। বলডলি মেে োরপল। 
  
–মকন্তু তারপর? 
  
–এখিও তা জামি িা। আোর ধারণা আেডল মক ঘড মেল মেে স ম্পল তা জািডত শুরু 
কডরমেডলি বা জািডতি। 
  
এরপর আত্মগতভাডবই মতমি বডল ওডেি–ভাডলাবাো–ভাডলাবাো–ব়ি ভ়েের এক 
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. 
  
১৭. 
  
 পরমদি েকাডল ভ্রেণ দডলর সকাচ সগাডেিডবাডরর োেডি এডে সথডেডে। মেে োরপল 
মিডচ সিডে এডক এডক ভ্রেণেেীডদর মবদা়ে জািাডলি। 
  
েকডলই চডল সগডলি। ওই দডলর সকবল এেমলি প্রাইে আর সো়োিা। ইমতেডধয তারা 
দুজি খুবই ঘমিষ্ঠ হড়ে উডেডে। সো়োিা তাই অ্জুহাত খা়িা কডর তার মপমে মেডেে 
রাইডজল সপা চাডরর কাে সথডক ো়িাি মিড়েডে। 
  
েকডল সকাডচ উডে সগডলি, মেে োরপল প্রডফের ও়োিডটডের মদডক তাকাডলি। 
  
–আপিার েডে দুড া কথা বলডত চাই। বলডলি মেে োরপল। 
  
তারা সহাড ডলর সকাডণর মদডক চডল এডলি। 
  
–বামক েকডলর েডে সকাডচ চডল সগডলই েডি হ়ে ভাল করডতি আপমি। অ্বেয আমে 
আপিার ওপর িজর রাখডত পারব। বলডলি প্রডফের ও়োিডটে। 
  
-িা। তার দরকার হডব িা। 
  
–সকাি ধারণা মক সপড়েডেি? 
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েডি হ়ে সপড়েমে। আর এেি মকেু বযাপার আডে তাডত আপিার োহােয দরকার। কারণ 
স্ক লযাে ই়োেচ ও কতৃচপডক্ষর েডে আপিার সোগাডোগ আডে। 
  
-হযাুঁ। মকন্তু আোডক মক করডত হডব? 
  
মেে োরপল এক া মেকািা সলখা কাগজ বযাগ সথডক বার কডর প্রডফেডরর মদডক 
এমগড়ে মদডলি। 
  
–এক া িােকরা দাুঁতবয প্রমতষ্ঠাি। েকডল এখাডি মেশুডদর আর সেড়েডদর সপাোক, 
সকা , পুলওভার ইতযামদ পামেড়ে থাডক। দুমদি আডগ এখািকার োকঘর সথডক পাোডিা 
এক া পাডেচল েবডন্ধ সখাুঁজখবর মিডত হডব আপিাডক। 
  
–সক পামেড়েমেল সে া? 
  
–পাডেচল া মগড়েমেল অ্যািমথ়ো ব্রােডবমর স্কড র কাে সথডক। 
  
–আপমি তাডক সে া মিড়ে সেডত বডলমেডলি? 
  
–িা। সগাডেিবাডরর বাগাডি সেমদি আমে আর আপমি বডে কথা বলার েে়ে তাডক 
পাডেচল া মিড়ে সেডত সদডখমেলাে। 
  
-হযাুঁ, েডি পড়িডে। মকন্তু ওই পাডেচডলর েডে 
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–ধীডর বনু্ধ ধীডর। আমে পডর োকঘডর মগড়ে মেডথয কডর গল্প সফুঁডদ েদাে়ো সপাট 
মেেডেডের কাে সথডক মেকািা া েংগ্রহ কডর এডিমেলাে। অ্বেয জামি পাডেচডল 
সপ্ররডকর ভুড়ো িােমেকািাই সদও়ো থাকডব। 
  
প্রডফের ও়োিডটে মেকািা সলখা কাগজ া মিডলি। 
  
–মেক আডে। স্বিডন্দই এ া করা োডব। আপমি আো করডেি এই পাডেচল আপিাডক 
োহােয করডত পাডর? 
  
–হযাুঁ। এর সভতডরর মজমিেগুডলা গুরুত্বপূণচ হডত পাডর। এবযাপাডর েমূ্পণচ মিমশ্চত িা 
হড়ে আপিাডক মকেু এখিই বলডত চাইমে িা। 
  
–সবে, আর মকেু? 
  
হযাুঁ। এবযাপাডর মেমি ভারপ্রাপ্ত তাুঁডক আডগ সথডক এক ু েতকচ কডর রাখা দরকার–
এক া েৃতডদহ হ়েডতা আমবষ্কার হডত পাডর 
  
আেরা সেই মবষ়ে মিড়ে আডলাচিা কডরমে তার েডে জম়িত? সেই দে বের আডগকার 
ঘ িা– 
  
-হযাুঁ, বলডলি মেে োরপল, এবযাপাডর আমে মিমশ্চত। আমে জামি সে া সকাথা়ে আডে। 
  
–আশ্চেচ! কার সদহ 
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–সে সেড়েম  একই েডে উধাও হড়ে আর মফডর আডেমি–সিারা ব্রে। সকাি মবডেষ 
জা়েগা়ে তার সদহ া রড়েডে বডল আোর ধারণা। 
  
–মকন্তু তাহডল সতা সদখমে আপমি খুবই মবপজ্জিক পডথর েুডখ এডে দাুঁম়িড়েডেি। 
আোর এখাডি সথডক োও়োই উমচত–আোর ওপর িজর রাখার জিয। 
  
-িা, তার দরকার হডব িা। আপিাডক লেডি মগড়ে দে বের পুরডিা হড়ে োও়ো মকেু 
মজমিে আবার চালু কডর তুলডত হডব। 
  
–মকন্তু…এই পমরমিমতডত সে সকাি েুহূডতচ আপিার মবপদ ঘ ডত পাডর–সকাি এক 
মবডেষ বযমক্ত মক আপিার েডন্দডহর আওতা়ে রড়েডে? 
  
-েডি হ়ে একজি েম্পডকচ মকেু মকেু জামি। সেকারডণই আোডক এখাডি থাকডত হডব। 
তডব আোর েডতা বৃদ্ধার মবডেষ সকাি মবপডদর আেো তার কাে সথডক সিই। 
  
–তাহডল এখি আপমি মক করডত চাইডেি? উডিডগর েডে জািডত চাইডলি প্রডফের 
ও়োিডটে। 
  
–সভমরম  হাডন্টর েৃতুয ও এমলজাডবথ স ম্পডলর েৃতুযর েডধয এক া সোগেূি আমে খুুঁডজ 
সপড়েমে। মেঃ র যাফাড়েল এই উডেডেযই সে আোডক েযাির হাউডে পামেড়েমেডলি তা 
আোর কাডে এখি স্পষ্ট। এখি আমে অ্ডপক্ষা করমে একজি োিুডষর কাে সথডক মকেু 
সোিার জিয। সেজিযই আোর এখাডি থাকা। আপমি আর সদমর করডবি িা–তাহডল 
এই সেি া ধরডত পারডবি িা। 
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–সবে আর মক বলব–মিডজর েম্পডকচ োবধাি থাকডবি। 
  
এইেে়ে লাউডির দরজা খুডল সবমরড়ে এডলি মেে কুক ও মেে বযাডরা। 
  
প্রডফের ও়োিডটে ও মেে োরপল অ্বাক হডলি তাুঁডদর সদডখ। 
  
সকাডচর েডে তাুঁডদরও োবার কথা মেল। মকন্তু সেষ েুহূডতচ েত বদল কডরডেি 
জািাডলি তারা। দু-একমদি সথডক িািী়ে মকেু দেচিী়ে সদডখ োবার ইিা তাডদর। 
আপাতত সগাডেিডবাডরই থাকডবি। 
  
প্রডফের ও়োিডটে েকলডক ধিযবাদ জামিড়ে মবদা়ে মিড়ে সেি ধরডত চডল সগডলি। 
তার গেিপডথর মদডক তামকড়ে মেে োরপল বলডলি, ব়ি দ়োলু োিুষ। আমে ওুঁর সকাি 
আত্মী়ে িই…তবু আোর জিয এত ভাডবি– 
  
-হযাুঁ এেি হ়ে, মেে কুক বলডলি, কাল আেরা সগ্রাডভ সেন্ট োম চি মগজচা সদখডত োব-
আোকমর আপমি আোডদর েেী হডবি? 
  
–আপিাডদর েদাে়েতার জিয ধিযবাদ। েরীর সকািরকে বাধা িা মদডল সেডত পামর। 
  
. 
  
১৮. 
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 েধযাহ্নডভাডজর পর মেে োরপল বারান্দা়ে বডে কমফ পাি করমেডলি। 
  
এেি েে়ে মতমি সদখডত সপডলি অ্যািমথ়ো ব্রযােডবমর স্কড র দীঘচ কৃে েূমতচ মেুঁম়ি সবড়ে 
উডে তার মদডক এমগড়ে আেডে। খুব বাস্তবতার েডেই হাুঁপাডত হাুঁপাডত আেমেল 
সেড়েম । 
  
–ওঃ মেে োরপল, আপমি এখাডি। আপমি সকাডচ েকডলর েডে োিমি জািডত সপডর 
সলাম লো আর লযামভমি়ো আপিাডক মিড়ে োবার জিয আোডক পামেড়ে মদল। সে কমদি 
এখাডি আডেি, আোডদর বাম়িডতই থাকডবি। আেরা েবাই খুমে হব। 
  
-ওঃ আপিারা ব়িই েদাে়ে। আপিাডদর েবমকেুই েুন্দর। 
  
–আমে আপিার মজমিেপি গুমেড়ে মিমি–এখুমি চলুি আোর েডে। 
  
মেে োরপল আর আপমত্ত করডলি িা। মতমি সতা এরকেই এক া আেন্ত্রডণর প্রতীক্ষা 
করডবি বডল এখাডি সথডক মগড়েমেডলি। 
  
কুমলর োথা়ে েু ডকে চামপড়ে মদড়ে মতমি অ্যািমথ়োর েডে আবার েযাির হাউডে এডে 
উেডলি। 
  
অ্িয দুই সবাি বোর ঘডরই মেল। মেে োরপল তাডদর েডে সোগ মদডলি। 
  
তার োথা়ে িািাি মচন্তা জ  পাকামিল। সলাম লো সেড়েম ডক অ্তযন্ত ভালবােডতি। 
সভমরম র িাে উচ্চামরত হডলই তাুঁর সচাডখ জডলর ধারা সিডে আডে। 
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োডক মতমি এডতা ভালবােডতি তাডক তার পডক্ষ মক োরা েম্ভব? 
  
অ্যািমথ়োর চালচলি গমতমবমধও েডন্দহজিক। সে পাডেচল া মিড়ে োকঘডর মগড়েমেল। 
তার সচাডখর দৃমষ্ট-বারবার সপেডি মফডর তাকাডিা–এেবই অ্দু্ভত। ও মক ভ়ে সপড়েডে, 
সকাি মকেু েম্পডকচ ভ়ে? িামক সবাডিডদর েম্পডকচ ভীত? 
  
তারাও মক তাই? অ্যািমথ়ো মক বডল বা কডর বডে এই সভডব তারাও মক ভীত? 
  
ইমতেডধয মেডেে গ্লাইি চা মিড়ে এডেমেডলি! চাড়ের সপ়োলা়ে চুেুক মদডত মদডত মেে 
োরপডলর েডি প়িল মেে কুক আর মেে বযাডরার কথা। তারা এখি মক করডে? মেে 
কুক সেন্ট সেরী মেডে মগড়ে তাডক সদডখ এডেমেল…অ্থচ পডর তা অ্স্বীকার কডর। 
  
চা পাি সেষ হডল মেডেে গ্লাইি চাড়ের সে মিড়ে উডে সগল। অ্যািমথ়োও বাগাডি চডল 
সগল। ঘডর রইডলি সকবল মেডেে োরপল আর মেে সলাম লো। 
  
কথা শুরু করডলি মেে োরপল–আপমি আচচমেকি ব্রাবাজিডক সচডিি েডি হ়ে? 
  
–ও হযাুঁ। গতকাল মতমি মগজচা়ে এডেমেডলি। 
  
–মতমি পডর আোর েডে কথা বলার জিয সহাড ডল এডেমেডলি। মেে স ম্পডলর সখাুঁডজ 
হােপাতাডলও মতমি মগড়েমেডলি। বলডলি মেে োরুপল। 
  
–মক ঘড মেল এ েম্পডকচ মতমি সকাি বযাখযা মদড়েমেডলি? 
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–সতেি মকেু িা। মেডেে সপা চাডরর ভাইমে কাউডক পাথর সেলডত সদডখমেল এ া প্রশ্ন 
হড়ে সদখা মদড়েডে। আোর ধারণা ওরা অ্দু্ভত এক কামহিী বডলডে। 
  
এই েে়ে মেডেে গ্লাইি ঘডর ঢুকডলি।–মক অ্দু্ভত কামহিী 
  
–আেরা পাহাড়ির দুঘচ িার কথা বলমেলাে। বলডলি সলাম লো। সভমরম র েৃতুযর পর 
সথডকই জা়েগা ার আবহাও়ো সকেি েেেডে হড়ে উডেডে। এক া ো়ো…আপমি অ্িুভব 
করডেি মেে োরপল? 
  
এই েে়ে একগুি মলমলফুল হাডত মিড়ে অ্যািমথ়ো বাগাি সথডক ঘডর ঢুকল। 
  
–অ্ডন্তযমষ্টর ফুল…এগুডলা জডল মভমজড়ে রাখব। বলল অ্যািমথ়ো। 
  
–ওেব কডরা িা অ্যািামথ়ো-ও া মেক ি়ে। বলডলি সলাম লো। 
  
মেডেে গ্লাইি অ্যািমথ়োডক অ্িুেরণ কডর ঘডরর বাইডর চডল সগডলি। 
  
–ও োডে োডে সকেি হড়ে ো়ে…মহমটমর়োগ্রডস্তর েত। বলডলি সলাম লো, আোরও 
সেি সকেি সবাধ হ়ে োডে োডে, সভডবমে বাম়ি মবমে কডর চডল োব। 
  
–হযাুঁ, দুঃডখর সৃ্মমত মিড়ে বাে করা— 
  
ও আোর সেড়ের েতই মেল…আোর সশ্রষ্ঠ বনু্ধও…ওই োিমেক সরাগগ্রস্ত সেডলম ই— 
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মেঃ র যাফাড়েডলর সেডল োইডকল? 
  
-হযাুঁ। ভাবডত পামরমি অ্েি ফুডলর েত মিষ্পাপ সভমরম  ওই বদ সেডলর সপ্রডে প়িডব। 
অ্ডিক বারণ কডরমেলাে, মকেুডতই শুিডত চা়েমি। 
  
-সভমরম  তাডক মবড়ে করডত সচড়েমেল? বলডলি মেে োরপল। 
  
–িা, অ্তদূর গ়িা়েমি েডি হ়ে। সেডল া সতা এেব ভাবডতই পাডর িা। 
  
–ওহ ব়িই েেচামন্তক। 
  
–আোর পডক্ষ েবডচড়ে োরাত্মক হড়েমেল েৃতডদহ েিাক্ত করা। েডগচ মগড়ে…উঃ কী 
ভ়েের 
  
মেে সলাম লো আতডে ভড়ে সচাখ বুজডলি। 
  
এক ু পডর সচাখ খুডল বলডলি, অ্যািমথ়োও আোর ভড়ের কারণ হড়ে উডেমেল সেই 
েে়ে। 
  
–অ্যািমথ়ো-সকি? বলডলি মেে োরপল। 
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–ও সকেি ঈষচাকাতর হড়ে উডেমেল। হোৎ সভমরম ডক ঘৃণা করডত শুরু কডর। মিডজর 
সবাি…তবু োডে োডে েডি হ়ে…আোডদর এক া কথাবলা ম ়োডকও একবার গলা 
মেুঁড়ি সেডর সফডলমেল। উঃ…উঃ…ভাবডত পামর িা। 
  
-ওেব কথা থাক মেে সলাম লো। সবদিাতচ স্বডর বলডলি মেে োরপল। 
  
-সভমরম  এভাডব োরা সগডলা বডল অ্িয সেড়েরা অ্বেয সেডলম র হাত সথডক সবুঁডচ 
সগল…োবজ্জীবি কারাবাে হড়েডে তার। অ্বেয োিমেক সরাগগ্রস্ত মহোডবই তাডক সদখা 
উমচত মেল। 
  
কথা সেষ কডর সচাখ েুেডত েুেডত সলাম লো ঘর সথডক সবমরড়ে সগল। 
  
লযামভমি়ো গ্লাইি ঘডর ঢুকল। বলডলি, সলাম লো সেই সেড়েম র েৃতুযর পর সথডক 
এখডিা স্বাভামবক হডত পাডরমি। সভমরম ডক দারুণ ভালবােত ও। 
  
-উমি আপিাডদর সো  সবািম র জডিযও মচমন্তত েডি হ়ে। 
  
–অ্যািমথ়ো? সক…জািালার কাডে সক সগল? সচ়োর সেড়ি উডে দাুঁ়িাডলি লযামভমি়ো। 
  
-ওঃ আোডদর ক্ষো করডবি, ঘডর ঢুকডলি দুই েূমতচ, মেে কুক আর মেে বযাডরা, মেে 
োরপল, আেরা আপিাডকই বলডত এডেমেলাে মগজচা সদখডত োও়ো হ়েমি 
আোডদর।…ঘণ্টা বাজডলও কাউডক সবরডত িা সদডখ ঢুডক পড়িমেলাে আেরা। 
  
ক্ষোপ্রাথচিার ভমেডত কথা সেষ কডর মেডেে গ্লাইডির মদডক তাকাডলি মেে বযাডরা। 
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-বেুি, এক ু সেরী আিমে বডল মেডেে গ্লাইি উডে সগডলি। 
  
এক ু পডরই মতমি মফডর এডলি সেরী মিড়ে। েডে এল অ্যািমথ়ো। বলডলি, মেে 
স ম্পডলর বযাপার া মক হডব বুেডত পারমে িা। 
  
মেে বযাডরা বলডলি, পুমলে ওই পাথর ার বযাপার মিড়ে উডে পড়ি সলডগডে। ও া সকউ 
সেডল মদড়েমেল িা, আপিা সথডকই পড়িমেল। 
  
-পাথর সক সেলডত োডব, বলডলি মেে কুক, তডব সকাি গুো বা মবডদেী সকউ হডলও 
হডত পাডর। 
  
–সকাডচর েহোিীডদর সকউ বলডত চাইডেি? বলডলি মেে োরপল। 
  
-িা, িা, তা মেক বমলমি, সলাম লো বলডলি, মেে োরপল, েম্ভাবিার কথাই আমে 
ভাবমেলাে। 
  
–অ্ডিক েম্ভাবিার কথাই ভাবা ো়ে। অ্যািমথ়ো বডল উেল, এেিও হডত পাডর মেে 
স ম্পল একজি অ্পরাধী। সকউ তাডক অ্িুেরণ কডর এডেমেল হ়েডতা। 
  
–অ্েম্ভব, সলাম লো বলডলি, মতমি একজি মবখযাত মেক্ষম়েিী। তাডক সক অ্িুেরণ 
করডব? 
  
েডি হ়ে মেে োরপল মকেু ধারণা মদডত পারডবি, বলডলি মেডেে গ্লাইি। 
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–আোর ধারণা, বলডলি মেে োরপল, েমতয কথা বলত মক, আেডল ওরা কাউডকই 
সদডখমি। 
  
–োডি বলডেি, ওরা ো বলডে, তা মেক ি়ে? বলল অ্যািমথ়ো। 
  
–হযাুঁ। আেডল অ্ল্প ব়েে সতা, ওই ব়েডে েজা করার এক া প্রবণতা থাডক। তাই 
করডত সচড়ে থাকডব— 
  
-হযাুঁ, মেকই বডলডেি। সলাম লো বলডলি, হডত পাডর, মবমচি ি়ে। 
  
 –দুজডি মেডলই বযাপার া কডর থাকডব। মেে কুক বলডলি। 
  
-হযাুঁ, ওরা দুজডি একই কামহিী বডলডে, বলডলি মেে োরপল, মেে স ম্পলডক হতযা 
করার উডেেয হ়েডতা তাডদর মেল িা, পাথর া গম়িড়ে মদড়ে েজা সদখডত সচড়েমেল 
হ়েডতা। আোর এরকেই েডি হ়ে। 
  
–এরকে হও়ো অ্েম্ভব িা। তডব আডগ বযাপার া োথা়ে আডেমি। সলাম লো বলল। 
  
মেে কুক উডে দাুঁ়িাডলি। মেে োরপডলর উডেডেয বলডলি, এবাডর ওো োক, 
সগাডেিডবাডর মফরডত হডব। মেে োরপল 
  
-ওডহা, আপিারা জাডিি িা, বলডলি মেে োরপল, মেে ব্রযােডবমর স্ক  এক া রাত 
তাডদর েডে কাম ড়ে োবার অ্িুডরাধ কডরডেি আোডক। 
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-খুব ভাল কথা। আপিার পডক্ষ ভালই হডব। 
  
সলাম লো বলডলি, আপিারাও আেুি িা, বিে সভাডজর পডর কমফ পাি করডবি 
আোডদর েডে। 
  
মেে কুক েহাডেয তার আেন্ত্রণ গ্রহণ করডলি এবং েথােেড়ে আমতথয গ্রহণ করবার 
প্রমতশ্রুমত মদড়ে েকলডক মবদা়ে জািাডলি। 
  
. 
  
–মেে কুক আর মেে বযাডপার কথা বলমে, ওরা সথডক সগডলি সকি বুেলাে িা। বিে 
সভাডজর স মবডল মেে োরপলডক বলডলি অ্যািমথ়ো। 
  
-ওডদর মিমদচষ্ট সকাি পমরকল্পিা সথডক থাকডব। বলডলি মেে োরপল। 
  
পমরকল্পিা সকি? জািডত চাইডলি মেডেে গ্লাইি। 
  
–খুডির বযাপার াডত ওরা আগ্রহী হড়ে পড়িডেি বলডেি? মেডেে গ্লাইি। 
  
–সকি ি়ে, অ্যািমথ়ো বলল, খুি অ্বেযই। সকউ মিশ্চ়েই ঘৃণা করত, েুডোগ সপড়ে 
  
-ঘৃণার সজর মক এতবের থাডক? বলডলি মেে োরপল। এ া ঘৃণা ি়ে–ঘৃণার সচড়েও ো 
সজারাডলা তা হল ভালবাো। 
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অ্যািমথ়ো বলল, মেে কুক বা মেে বযাডরা এডদর দুজিডক আপিার েডন্দহ হ়ে? 
  
–িা, িা, ওরা এেি হডত পাডরি িা। বলডলি মেডেে গ্লাইি। 
  
মকন্তু ওডদর সকেি রহেযে়ে েডি হ়ে। অ্যািমথ়ো বলল। 
  
সলাম লো তাডক েেথচি জামিড়ে বলল, আোরও সেি সকেি েডি হ়ে ওডদর। 
  
মেক সেই েেড়েই, রাত তখি ৮:৪৫, অ্মতমথরা উপমিত হডলি। তারা আেি গ্রহণ 
করডল সলাম লো কাডপ কমফ সঢডল ওডদর পমরডবেি করডলি। পডর এককাপ মেে 
োরপলডক মদডলি। 
  
মেে োরপডলর মদডক েুুঁডক মেে কুক মিচুস্বডর বলডলি, এত রাডত, োপ করডবি মেে 
োরপল, মেক েডতা ঘুে হডব িা। এ কমফ আপিার পাি করা উমচত িা। 
  
–তাই বলডেি, বলডলি মেে োরপল, মকন্তু আমে সতা এেে়ে কমফ পাি কমর। 
  
-মকন্তু এ খুব ক়িা কমফ। বডল মেে কুক, মেে োরপডলর মদডক তাকাডলি। দুজডির 
সচাখাডচামখ হল। 
  
–আপিার কথা বুেডত সপডরমে, বলডলি মেে োরপল, তারপর কাপ া োোিয েমরড়ে 
মদডলি, বলডলি আচচমেকি সেড়েম ডক, খুবই সেহ করডতি। তার সকাি েমব সিই? 
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-হযাুঁ, আডে। 
  
সলাম লো উডে মগড়ে ওপডরর সেস্ক খুডল এক া সফাড াগ্রাফ এডি মেে োরপডলর হাডত 
মদডলি। 
  
এই সভমরম । 
  
-সবচামর সেড়ে া; মক েুন্দর সদখডত। বলডলি মেে োরপল। সদখা হডল মতমি হাত 
বাম়িড়ে েমব া সলাম লোর হাডত মদডত সগডলি। সেই েে়ে সলাম লোর হাডতর ধাক্কা 
সলডগ কমফর কাপ া সেডে়ে মে ডক প়িল। 
  
–ওহ্, কুুঁকড়ি সগডলি মেে োরপল, কাপ া সফডল মদলাে। 
  
-িা, আোর হাত সলডগই প়িল, সলাম লো বলল, ক়িা কমফ বরং থাক, আপিাডক 
এককাপ দুধ মদমি। 
  
-দুধ পাি করা সেডত পাডর। ঘুে াও ভাল হডব তাহডল। বলডলি মেে োরপল। 
  
িািাি প্রেডের আডলাচিা়ে েকডল আডরা মকেুক্ষণ েে়ে কা ডলি। একেে়ে মেে কুক 
আর মেে বযাডরা বযস্তভাডব মবদা়ে মিডলি। মকন্তু মকেু এক া সফডল মগড়েমেডলি। আবার 
মফডর এডে সে া মিড়ে সগডলি। 
  
সলাম লো মেে োরপলডক তার ঘডর মিড়ে সগডলি। পডর তার জিয এক গ্লাে দুধ মিড়ে 
এডে স মবডল রাখডলি। 
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-ওহ, আপিাডদর আমতডথ়েতার কথা কখডিা ভুলব িা। বলডলি মেে োরপল। 
  
–মেঃ র যাফাড়েল সে মচমেডত আোডদর সেভাডবই মিডদচে মদড়েমেডলি। েব মদডকই তার 
েতকচ িজর মেল। বলডলি সলাম লো। 
  
–হযাুঁ, মতমি খুবই মবচক্ষণ োিুষ মেডলি। বলডলি মেে োরপল। 
  
তাডক শুভরামি জািাবার আডগ সলাম লো মজডেে করডলি, েকাডল মক এখাডিই 
আপিার প্রাতঃরাে পামেড়ে সদব? 
  
-িা, তার দরকার সিই, বলডলি মেে োরপল, আমে মিডচই িােব-বাগাি া চেৎকার, 
ওই ফুডল ঢাকা মঢমব া ঘুডর ঘুডর সদখডত ভাল লাগডব। মেক আডে, শুভরামি মেে 
ব্রযােডবমর স্ক । 
  
প্রাচীি জমেদার বাম়ির সদ়োল ঘম়িডত রাত দুড ার সঘাষণা শুিডত সপডলি মেে োরপল। 
মেে ধরা অ্ন্ধকাডর েব েুডব আডে। 
  
ঢং ঢং েডব্দ রাত মতিড র সঘাষণা হল। বাইডর হালকা পাড়ের েব্দ পাও়ো সগল। 
দরজা াও সেি ধীডর ধীডর খুডল োমিল। মেে োরপল মবোিা়ে উডে বেডলি। েুইচ 
ম ডপ ঘডরর আডলা জ্বালাডলি। 
  
সদখা সগল ঘডরর সভতডর দাুঁম়িড়ে আডেি সলাম লো। 
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-ওহ, মেে ব্রযােডবমর স্ক , বডল উেডলি মেে োরপল, মকেু বলডবি? 
  
–আপিার মকেু দরকার মকিা জািডত এডেমেলাে। 
  
সলাম লোর েুখ থেথডে, মবষণ্ণ, সগালামপ দীঘচ সপাোডক েরীর আবৃত। তার মদডক 
তামকড়ে মেে োরপডলর েডি হল, সেি মবষাডদর প্রমতেূমতচ। 
  
-ওহ, ধিযবাদ, আোর মকেু চাই িা। দুধ া আমে পাি কমরমি। 
  
–মক আশ্চেচ, সকি? অ্বাক হল সলাম লো। সে মবোিার পাডে এমগড়ে সগল। 
  
 –ও া পাি করা মেক হডব িা, েডি হল। বলডলি মেে োরপল। 
  
–মেক হডব িা–আপিার একথার অ্থচ? 
  
সলাম লোর কেস্বর, সচাডখর দৃমষ্ট পাডল্ট সগল। মেে োরপল ধীডর ধীডর বলডলি, আমে 
মক বলমে, আপিার বুেডত িা পারার কথা ি়ে মেে ব্রযােডবমর স্ক । 
  
–ওডহা, দুধ া োো হড়ে মগড়েমেল মিশ্চ়েই, আমে এখুমি গরে দুধ মিড়ে আেমে। 
সলাম লো দুডধর গ্লাে া তুডল মিডলি। 
  
–মেডে আর সকি কষ্ট করডব। আমে ওই দুধ পাি করডত পামর িা, বুেডতই পারডেি। 
  
–অ্দু্ভত েব কথা বলডেি। এভাডব কথা বলডেি সকি? সক আপমি? 
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–আমে, েৃদু হােডলি মেে োরপল, আমে হমি মি়েমত। 
  
–মি়েমত? একথার োডি? 
  
–আোর ধারণা, োডি া আপিার অ্জািা ি়ে। আপমি মেমক্ষত েমহলা। সদমর হডলও সেষ 
পেচন্ত মকন্তু মি়েমত সিডে আডে। 
  
–আপমি 
  
-হযাুঁ, আমে বলমে একম  েুন্দরী ফু ফুড  সেড়ের কথা, োডক আপমি মিডজর হাডত 
সেডরমেডলি। 
  
-কী বলডেি? কাডক আমে সেডরমেলাে? 
  
–আপিার মপ্র়ে সভমরম র কথা বলমে আমে। 
  
–তাডক আমে োরব সকি? 
  
কারণ আপমি সভমরম ডক ভালবােডতি। ব়ি ভ়োিক সে ভালবাো। ওই চার অ্ক্ষডরর 
েব্দম  েম্পডকচ এরকে কথাই কমদি আডগ আপমি আোডক বডলমেডলি, মিশ্চ়েই ভুডল 
োিমি। অ্িয এক ভালবাো সেড়েম র জীবডিও এডেমেল, একম  তরুণডক ভালডবডেমেল 
সে, সচড়েমেল িারীর স্বাভামবক জীবি। অ্বেয োডক মবড়ে কডর ঘরেংোর পাতবার স্বপ্ন 
সে সদডখমেল, সেই সেডলম  ভাল মেল িা। 
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সলাম লো েন্ত্রচামলডতর েত এমগড়ে এডে এক া সচ়োডর বেডলি। অ্পলক সচাডখ মেে 
োরপডলর মদডক তামকড়ে বলডলি, আপমি তাহডল েবই সজডিডেি– 
  
-হযাুঁ, আমে বুেডত সপডরমে। 
  
–অ্স্বীকার করব িা, আপিার কথা েবই েমতয। মকন্তু েমতয-মেডথয়ে, আজ আর মক এডে 
ো়ে? 
  
–মেকই বডলডেি, এডত মকেু োডব আেডব িা। 
  
–মকন্তু আপমি েমদ বুেডতি, কী মিদারুণ েন্ত্রণা আমে েড়েমে। বুডকর েব ুকু ভালবাো 
সেহ উজা়ি কডর মদড়েমেলাে োডক, এক অ্ডোগয অ্পদাথচ োিুডষর কাডে হারাডত 
বডেমেলাে তাডক–এ সে কী অ্েহয েন্ত্রণা 
  
–আমে অ্িুভব করডত পারমে 
  
–আমে তা হডত মদডত চাইমি–আমে পামর িা– 
  
-হযাুঁ, আমে জামি, তারা মবড়ে করডত সচড়েমেল। মকন্তু তার আডগই আপমি তাডক খুি 
কডরি। ভালবােডতি বডলই আপমি তা কডরমেডলি। 
  
-আপমি মবশ্বাে কডরি একথা? োডক অ্ন্তর উজা়ি কডর ভালডবডেমে তার োথা এভাডব 
চূণচ কডর খুি করা েম্ভব? 
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–আমে জামি, আপিাডক তা করডত হ়েমি। 
  
–তাহডল বলডেি সকি আমে খুি কডরমে? 
  
–আপমি সভমরম র োথা চূণচ কডরিমি। সে া হড়েডে অ্িয সেড়ের। সভমরম  এখডিা 
এখাডি বাগাডিই আডে। আোর ধারণা তাডক কমফ বা দুডধর েডে সবমেোিা়ে ঘুডের 
ওষুধ খাইড়ে মদড়েমেডলি। সে োরা সগডল, বাগাডির কাচঘডরর মিডচই ই  পাথডরর 
তলা়ে চাপা মদড়েমেডলি। তারপর সেখাডি লাগাডিা হ়ে পমলডগািাে। বের বের সেই 
গাডের ফুডলই সঢডক থাডক কাচঘর। এভাডবই সভমরম ডক আপমি আপিার কাডে সরডখ 
মদড়েডেি। 
  
–েূখচ! বাইডর মগড়ে এ কামহিী বলার েুডোগ আপিাডক আমে সদব িা। 
  
–তা জামি, আপিার অ্ডিক কে ব়েে, আোর সচড়ে েমক্তও অ্ডিক সবমে। আর 
  
–আর মক? 
  
-আপিার এখি মহতামহত োি থাকার কথা ি়ে। আপমি সথডে থাকডত পাডরি িা। 
দুদুড া সেড়েডক খুি কডরডেি। োডক ভালবােডতি তাডক আর অ্িয একজিডক। 
  
সে এক া বাডজ সিাংরা সেড়ে। মকন্তু সিারা ব্রেডক আমে খুি কডরমে আপমি জািডলি 
মক কডর? 
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ওডক সেভাডব সেডরডেি, সভমরম ডক সেভাডব োথা গুুঁম়িড়ে মদড়ে োরা আপিার পডক্ষ 
েম্ভব হত িা। ঘ িােডে, ওই েেড়েই সেড়েম  হামরড়ে মগড়েমেল। তাডক েখি পাও়ো 
সগল, তার সদডহ মেল সভমরম র সপাোক। আপমি তাডক সভমরম  বডল েিাক্ত করডলি। 
সলাডক তাই জািল। মকন্তু আপমি জািডতি েৃতডদহ া মেল সিারা ব্রডেরই, সভমরম র 
ি়ে। হযাুঁ, আপমি জািডতি। 
  
–এেব আমে করডত চাইব সকি? 
  
–কারণ, সে সেডলম  সভমরম ডক আপিার কাে সথডক মেমিড়ে মিডত সচড়েমেল, আপমি 
সচড়েমেডলি, খুডির অ্পরাডধ তাডক োজা মদডত। সিারার েৃতডদহ আপমি লুমকড়ে 
সরডখমেডলি। তার েুখ মবকৃত কডরমেডলি োডত সকউ তাডক মচিডত িা পাডর। তার 
গাড়ে চামপড়ে মদড়েমেডলি সভমরম র সপাোক, পাডে সরডখমেডলি তার বযাগ, বালা। 
তারপর আপমি তাডক েিাক্ত কডরি সভমরম  বডল। 
  
এক ু থােডলি মেে োরপল। পডর বলডলি, তৃতী়ে খুি া আপমি কডরডেি একেপ্তাহ 
আডগ। সবচারা মেে এমলজাডবথ স ম্পল। মতমি এ অ্ঞ্চডল আো়ে আপমি ভ়ে 
সপড়েমেডলি। আপিার ভ়ে মেল, সভমরম  তাডক মকেু জামিড়ে থাকডত পাডর। তাই 
আচচমেকি ব্রাবাজডির েডে োডত মেে স ম্পডলর োক্ষাৎ হ়ে আপমি তা চািমি। পাডে 
েতয উদঘাম ত হড়ে পড়ি। এই েম্ভাবিা বন্ধ করার জিয আপিাডক সকবল এক া পাথর 
সেডল মদডত হড়েমেল। সেই েমক্ত আপিার েডথষ্ট আডে। 
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-আপিার উপেুক্ত বযবিা করার েত েমক্তও আোর আডে। ককচে কডে বলডলি 
সলাম লো। 
  
-তা েডি হ়ে আপমি পারডবি িা। মিরােক্ত গলা়ে বলডলি মেে োরপল। 
  
 –পারব িা…এক া দুবচল বুম়ি..আপিাডক সকউ বাুঁচাডত আেডব িা এখাডি। 
  
–আমে েতয পডথর পমথক-আোডক রক্ষা করবার জিয বতমর রড়েডে সদবদূত। 
  
 –সদবদূত। মহংস্র হামে হােডলি সলাম লো, দাুঁম়িড়ে উডে মবোিার মদডক এডগাডলি। 
  
–আোর রক্ষাকারী েম্ভবতঃ দুজি সদবদূত। বলডলি মেে োরপল, মেঃ র যাফাড়েল তার 
কাডজ সকাি ত্রুম  রাখডতি িা। 
  
কথা সেষ কডর মতমি বামলডের মিডচ সথডক সবর কডর আিডলি এক া সোট্ট বাুঁমে। 
সোুঁড র োেখাডি সরডখ ফুুঁ মদডলি। সেই তীব্র সজারাডলা েডব্দর েডে েডে দরজা খুডল 
ঘডর ঢুকডলি মেে বযাডরা। মবদুযৎসৃ্পডষ্ঠর েত ঘুডর দাুঁ়িাডলি সলাম লো। সেই েুহূডতচ 
সদ়োডলর পাডে ব়ি আলোমরর সভতর সথডক সবমরড়ে এডলি মেে কুক। তাডদর অ্িয 
োিুষ েডি হমিল। সেই েন্ধযার োোমজক বযবহাডরর মেড ডফাুঁ াও তাডদর হাবভাডব মেল 
িা। 
  
–দুজি সদবদূত, বলডলি মেে োরপল, মেঃ র যাফাড়েল তার সোগয কাজই কডর সগডেি। 
  
. 
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লেডির এক া েরকারী ভবি। সেই ঘডর উপমিত রড়েডেি প্রডফোর ও়োিডটে ও 
মেে োরপল ো়িাও একজি েরকারী উমকল, স্ক লযাে ই়োডেচর েহকারী কমেেিার 
েযার সজেে লড়েে, সেেড াি সজডলর অ্ধযক্ষ েযার আনু্ড েযাকিীল এবং স্বরাষ্ট্র েমচব 
স্ব়েং। 
  
প্রডফের ও়োিডটে মেে োরপডলর উডেডেয বলডলি, ওই দুজি সবেরকারী েমহলা 
সগাড়েন্দা সে আপিাডক রক্ষা করার জিয মিেুক্ত হড়েডেি, আপমি কখি বুেডত 
পারডলি? 
  
–গতকাল েন্ধযার আডগ আোর সকাি ধারণা মেল িা, বলডলি মেে োরপল, মেে কুক 
সেন্টডেরী মেডে এডেমেডলি। সকাডচ তাডক অ্িয সবডে সদডখই েডি হড়েমেল, আোডক 
সদডখ েডি রাখার উডেডেযই মতমি সেখাডি মগড়েমেডলি। মকন্তু মতমি আোর রক্ষক মক 
েত্রুপডক্ষর সকউ তা মিড়ে ধাুঁধা়ে মেলাে। গতকাল েন্ধযাডতই আমে মিমশ্চত হলাে, েখি 
মতমি সলাম লোর আিা কমফ পাি িা করার ইমেত করডলি আোডক। তার সকৌেল মেল 
অ্িবদয। তারপর মবদা়ে সিও়োর েে়ে করেদচি করার ফাুঁডক আোর হাডত গুুঁডজ মদড়ে 
োি এক া বাুঁমে। ও া সগাপডি বামলডের তলা়ে সরডখ মদই। মেে ব্রযােডবমর স্ক  োডত 
মকেু েডন্দহ করডত িা পাডর তার জিয েথাডোগয সেৌজিয বজা়ে রামখ। তার সদও়ো 
দুডধর গ্লাে গ্রহণ কমর। মকন্তু ওই দুধ পাি করা সে মবপজ্জিক তা জািতাে। তাই স্পেচ 
কমরমি। 
  
–মকন্তু দরজা সখালা সরডখমেডলি সকি? জািডত চাইডলি প্রডফের ও়োিডটে। 
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–আমে জািতাে দুধ া পাি করার পর আমে মক অ্বিা়ে আমে তা জািার জিয মেে 
ব্রযােডবমর স্ক  এক ু পডরই আেডবি। তাই দরজা বন্ধ কমরমি। আমে তার কথা শুিডত 
চাইমেলাে। 
  
–মেে কুক সে আলোমরর সভতডর লুমকড়ে আডেি, আপমি তা জািডতি? 
  
–একদে িা। তাডক সদডখ আমে খুবই আশ্চেচ হই। 
  
–ওই দুজি বাম়িডত আডেি, আপমি জািডতি? 
  
–বাুঁমে া পাবার পর বুেডত সপডরমেলাে তারা কাোকামে থাকডবি। বাম়ির েবাই েখি 
শুডত োি সেই েে়ে েম্ভবত তারা সভতডর সঢাডকি। 
  
-ওহ, এই অ্বিা়ে োরাত্মক েুুঁমক আপমি মিড়েমেডলি, মেে োরপল। 
  
 –আমে বাধয মেলাে। কারণ আমে েতয উদঘা ডি বদ্ধপমরকর মেলাে। 
  
-োকঘডরর ওই পাডেচল ার বযাপাডর সখাুঁজ সিও়ো হড়েডে। ওর সভতডর পুরুষডদর 
উপডোগী লালকাডলা সোরাকা া এক া গলাবন্ধ জাম্পার মেল। মকন্তু পাডেচল ার কথা 
আপমি সভডবমেডলি সকি? 
  
–ওরকে এক া জাম্পাডরর কথা সো়োিা আর এেমলি বডলমেল। ওডদর িজডর 
পড়িমেল। ওরকে রেচডে মজমিে েহডজ সফলা ো়ে। আমে বুেডত সপডরমেলাে, তাই 
জািতাে সপাোক া কাোকামে সকাথাও পাও়ো োডব িা। ও া িাগাডলর বাইডর েমরড়ে 
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সদবার েহজ পথ মেল োক োরফত সকাি দাুঁতবয প্রমতষ্ঠাডি পামেড়ে সদও়ো। সকাথা়ে 
পাোডিা হড়েডে সেই মেকািা া আমে জািতাে িা। 
  
–মেকািা া সপডলি মক ভাডব? 
  
–োকঘর সথডক। তডব এক ু সকৌেল করডত হড়েমেল। সপাটমেডিে ভালোিুষ 
মেডলি। তাডক জািালাে মেকািা া ভুল মলডখ সফডলমে। ব়েে হড়েডে, েডি রাখডত পামর 
িা েব। মতমি আোডক মেকািা া জািাল। 
  
-এডকবাডর পাকা অ্মভডিিীর েত কাজ, বলডলি প্রডফের ও়োিডটে, মকন্তু এক া 
কথা, দে বের আডগ সে ঘ িা ঘ ল, তার হমদে আপমি সপডলি মক ভাডব? 
  
এরকে এক া তথয ো়িা কাডজ জম়িত হও়ো়ে প্রথডে খুবই মবরক্ত হড়েমেলাে। মকন্তু 
মেঃ র্ োফাড়েল মবচক্ষণ বযমক্ত, েুষু্ঠ পমরকল্পিা মেল তার প্রমতম  কাডজ। মতমি এেি 
বযবিা কডরমেডলি। তার েরবরাহ করা তথয পযাডকড র োধযডে োডেোডেই আমে সপড়ে 
সগমে। তাডত আোর পথ েহজ হড়েডে। 
  
–সকাথাও বাধার েুডখ প়িডত হ়েমি? 
  
-িা, সতেি মকেু ঘড মি। তডব মেে এমলজাডবথ স ম্পডলর েডে সদখা হও়োর আডগ 
পেচন্ত েূল ঘ িার সকাি আভােই পাইমি। তার েডে আলাপ হবার পডরই বুেডত পামর 
আোডক এক া গ্রমন্থ সোচি করডত হডব। সেই গ্রমন্থডত রড়েডে একজি হতযাকারী আর 
একজি মেথযার মেকার। 
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ওড়েট ইমেডজ মেঃ র যাফাড়েডলর েডে আোর সোগাডোডগর েূি মেল এক া খুি। সেই 
খুি আর খুিীডক সকি কডরই আেরা একেডে মেমলত হই। সেই েুবাডদই, আমে বুেডত 
পামর এখাডিও মিশ্চ়েই সকউ খুি হড়েডে আর অ্িযা়ে ভাডব োজা পাডি সকউ। 
  
মেে স ম্পল আোডক জামিড়েমেডলি, একম  সেড়েডক মতমি মচিডতি, সে মেঃ 
র যাফাড়েডলর সেডলডক মবড়ে করডত বাগদত্তা মেল। মকন্তু তারা মবড়ে করবার আডগই 
সেড়েম  োরা ো়ে। 
  
আমে জািডত চাইলাে, মকভাডব োরা ো়ে সেড়েম । মতমি উত্তডর সকবল বডলমেডলি, 
ভালবাো। তার কথার েমেক অ্থচ তখি আমে ধরডত পামরমি। আমে সভডবমেলাে মবড়ে 
করডত সচড়ে বযথচ হড়ে সেড়েম  আত্মহতযা কডরডে। মতমি আরও এক া ইমেতপূণচ কথা 
আোডক বডলমেডলি। বডলমেডলি তীথচোিা়ে সবমরড়েডেি। পডর জািডত সপডরমেলাে 
আেডল মতমি সকাি জা়েগা়ে কার কাডে োমিডলি। আচচমেকি ব্রাবাজি েম্পডকচ সকাি 
ধারণাই আোর মেল িা। 
  
োইডহাক, সকাডচর োিীডদর েডধয খুিী মহডেডব েডন্দহভাজি কাউডক েডি হ়েমি। তডব 
িজর সরডখমেলাে দুই তরুণ-তরুণীর ওপর। তারা হল সো়োিা আর এেমলি প্রাইে। 
  
–মেে এমলজাডবথ স ম্পডলর েৃতুযর আডগ আর সকাি ঘ িা ঘড মি? 
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–হযাুঁ, ঘড ডে। আোর েযাির হাউডে অ্মতমথ হও়ো। সে বযবিাও কডর সরডখমেডলি মেঃ 
র যাফাড়েল। ওখাডিই তার পরবতচী মিডদচে পাও়ো োডব, এেি ধারণা হড়েমেল আোর। 
মকন্তু জািতাে িা সে সখাদ অ্কুিডলই আোডক সপৌঁডে মদড়েডেি মেঃ র যাফাড়েল। 
  
েযাির হাউডে মগড়ে োক্ষাৎ সপলাে মতি সবাডির। প্রাচীি আেডলর জমেদার ভবি, তার 
পমরডবে, বাগাি েব মেমলড়ে সকেি এক া গা মেরমেরাডিা অ্বিা হল আোর। েডি হল 
বাম়ির আিাডচ-কািাডচ সেি ভ়ে জো  সবুঁডধ আডে। 
  
মতি সবাডির েডধয সলাম লোর ওপডরই আোর প্রথডে িজর প়িল। েথাথচ বযমক্তত্বে়েী 
চমরি। সবািডদর েডধয ববমেষ্টপূণচ। েডি হল খুি করার েডতা োিমেক সজার েমদ 
কাডরার থাডক, মতি জডির েডধয এরই থাকা েম্ভব। েমদও, খুি বা খুিীর মবষড়ে স্পষ্ট 
সকাি ধারণাই এখডিা পেচন্ত আোর মেল িা। 
  
অ্যািমথ়োডক সদডখ েডি হল, োরাক্ষণ সে সকেি ভীত হড়ে রড়েডে। সথডক সথডক সপেি 
মফডর তাকা়ে–সেি সপেডি কাডরা পদেব্দ শুডি চেডক উেডে। 
  
মিতী়ে মদডি তাডক মিড়ে বাগাডি সগলাে। কাচঘডরর ধ্বংেসূ্তডপর ওপডর পমলডগািাডের 
লতা আোর দৃমষ্ট আকষচণ করল। এই লতা এেিই অ্দু্ভত সে দ্রুত সবড়ি উডে েবমকেু 
গ্রাে কডর সফডল। 
  
সূ্তডপর কাডে মগড়ে আিমথ়ো সকেি েন্ত্রস্ত হড়ে প়িল। তার সচাডখেুডখর ভীত ভাব 
আোর সচাখ এ়িাল িা। েবই সকেি রহেযে়ে হড়ে উেডত লাগল–আমেও আগ্রহী হড়ে 
উেডত লাগলাে। 
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ইমতেডধয ঘ ল সেই দুভচাগযজিক ঘ িা। এমলজাডবথ স ম্পল োরা সগডলি। তার পডরই 
আোর সচাডখর ওপর সথডক সেি প্রডহমলকার েবমিকা েডর সগল। আমে বুেডত পারলাে 
মতিড  খুি হড়েডে। 
  
মেঃ র যাফাড়েডলর সেডলর কথা শুিলাে। সভমরম  হান্ট িাডের সেড়ে াডক সে খুি কডরডে, 
সেকথা েকডলই জাডি। একোি আচচমেকি ব্রাবাজি জািডতি ওরা দুজি পরস্পরডক 
ভালবােত। সেই ভালবাোর পমরণমত খুি হডত পাডর িা। মকন্তু খুডির কারণ মতমিও 
সভডব পািমি। 
  
এমলজাডবথ স ম্পডলর সেই আশ্চেচ কথাম -সভমরম র েৃতুযর কারণ ভালবাো আোডক পথ 
সদমখড়ে মদল এবাডর। ভালবাো–সেড়েম র প্রমত সলাম লোর েবচগ্রােী ভালবাোই খুডির 
ঘ িার েূল কারণ, বুেডত পারলাে। 
  
সভমরম  এই উেত্ত ভালবাোর বন্ধি সথডক েুমক্ত সপডত চাইমেল। পুরুডষর ভালবাো, 
েংোর েন্তাি তার কােয মেল। োইডকলডক মবড়ে করার েংকডল্পর কথা েম্ভবত সে তার 
প্রাক্তি মেক্ষম়েিীডক মচমে মলডখ জামিড়েমেল। 
  
আচচমেকি ব্রাবাজি ওডদর মিমদচষ্ট করা েেড়ে প্রস্তুত হড়ে অ্ডপক্ষা করমেডলি। মকন্তু 
সভমরম  এডলা িা। োইডকলও জািডত পারল িা মকেু। অ্িুোি করডত পামর, সভমরম র 
হাডতর সলখা িকল কডর তাডক হ়েডতা জািাডিা হড়েমেল, সে সেষ েুহূডতচ েি পমরবতচি 
কডরডে। 
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সলাম লো সেড়েম ডক সেডলম র কাে সথডক েমরড়ে রাখডত বদ্ধপমরকর মেডলি। তার 
উেত্ত ভালবাো তাডক বুমেড়েমেল, ওরকে একম  বদ স্বভাডবর সেডলর কাে সথডক 
সেড়েম ডক বাুঁচাডত হডল তাডক খুি কডরই তা করডত হডব। মতমি তাডক তার অ্জাডন্ত 
পািীড়ের েডে মবষপাি করাি। তারপর তার েৃতডদহ া কাচঘডরর ই  পাথডরর তলা়ে 
কবর মদড়ে সদি। 
  
–অ্িয সবাডিরা মক মকেুই েডন্দহ কডরমি? 
  
–সবাডিডদর েডধয মেডেে গ্লাইি তখি ওখাডি মেডলি িা। অ্যািমথ়ো মেল, সে স্পষ্ট 
বুেডত িা পারডলও এডকবাডর মকেু আন্দাজ করডত পাডরমি তা ি়ে। সলাম লোর 
ধ্বংসূ্তপ েম্পডকচ হোৎ আগ্রহ বৃমদ্ধ, পমলডগািাে লতা লাগাডিা, তারপর অ্যািমথ়ো কাচঘর 
বতমর করার কথা বলডল অ্েডন্তাষ প্রকাে করা–এেব তাডক েমন্দহাি কডর তুডলমেল। 
  
এরপর সলাম লো সিারা ব্রে িাডের সেড়েম র মদডক হাত বা়িাল। মপকমিডকর িাে কডর 
তাডক একমদি গাম়িডত তুডল মিড়ে মগড়ে শ্বােডরাধ কডর খুি কডরি। তারপর েুখ 
ক্ষতমবক্ষত কডর সদহ া প্রা়ে চমেে োইল দূডর িালা়ে সফডল আডে। আর গুজব ে়িাডত 
থাডক সভমরম ডক েবচডেষ সদখা সগডে, োইডকডলর গাম়ি কডর সেডত। 
  
অ্যািমথ়ো বুেডত সপডরমেল, সে সে মকেু মকেু আন্দাজ করডত সপডরডে সলাম লো তা 
সজডিডে। তাই সে োরাক্ষণ ভড়ে কাুঁ া হড়ে থাকত, সলাম লো আবার মক কডর বডে। 
হাও়োর েডব্দ সথডক সথডক সপেি মফডর তাকাডিার অ্দু্ভত এক োিমেকতার সরাগী হড়ে 
উডেমেল সে। আোর ধারণা.ডে-ও সরহাই সপত িা। তাডকও একমদি েরডত হডতা। 
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হ়েডতা মবষপ্রড়োডগই। একইভাডব সলাম লো আবার সকাি এক া অ্জুহাত র িা কডর 
মদত। 
  
প্রডফের ও়োিডটে বলডলি, সেই পুরডিা মথওমর, অ্পরাধ অ্পরাধডক স ডি আডি। 
আিা, সে রাডত আর মক হড়েমেল জাডিি? 
  
সলাম লোর কথা বলডেি? দুডধর গ্লাে হাডত মিড়েই সতা মতমি দাুঁম়িড়েমেডলি। দুধ া মক 
উমি পাি কডরমেডলি? 
  
-হযাুঁ। ওডত সে মবষ সেোডিা থাকডত পাডর সকউ ভাডবমি। তাই বাধাও সদ়েমি। 
  
মবষ সেোডিা দুধ পাি কডরই সেষ পেচন্ত তাডকও পালাডত হল। তার পডক্ষ এই 
পমরণমতই স্বাভামবক মেল। দেবের ধডর অ্েহয োিমেক েন্ত্রণা সভাগ কডরডেি মতমি। 
ভালবাোর দাহ–সেষ পেচন্ত মিডজই মিডজর ওপর প্রমতডোধ মিডলি। সবচামর সভমরম  
িারীর স্বাভামবক ও োধারণ চাও়ো স্বােী েংোর সে সচড়েমেল, মকন্তু সপল িা। তার েব 
চাও়ো-পাও়ো েোমহত হড়ে রইল কাচঘডরর ধ্বংেসূ্তডপর মিডচ–এ দুঃখ েও়ো ো়ে িা। 
  
বমিে বেডরর েুবক োইডকল র যাফাড়েডলর েডে মেে োরপডলর পমরচ়ে কমরড়ে 
মদমিডলি প্রডফের ও়োিডটে। 
  
-োইডকল, ইমি মেে োরপল, সতাোর বযাপাডর ইমিই েবমকেু কডরডেি। 
  
–েুদেচি তরুণ েুখ তুডল তাকাল। মস্মত হােল। 
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–ওঃ, হযাুঁ, িাে া শুডিমে। অ্ডিক োডেলা েড়েডেি আপমি, অ্ডিক ধিযবাদ আপিাডক। 
  
 প্রডফের ও়োিডেডক উডেেয কডর বলল সে, শুডিমে, ওরা িামক আোডক সেড়ি সদবার 
কথা ভাবডে? 
  
–হযাুঁ, বলডলি ও়োিডটে, তুমে মেগমগরই েুমক্ত পাডব। 
  
–এবার তুমে স্বাধীিভাডব মিডজর জীবি বতমর করার েুডোগ পাডব, সেহাদচ কডে বলডলি 
মেে োরপল, েবমকেুই কডরডেি সতাোর বাবা। 
  
–আোর বাবা? মতমি মক আোর েম্পডকচ সভডবমেডলি? 
  
–হযাুঁ। বলডলি মেে োরপল, েৃতুযেেযা়ে সথডকও মতমি সচড়েমেডলি তুমে োডত অ্িযাড়ের 
মেকার িা হও। মতমি মিডজও িযা়েবাি োিুষ মেডলি। আোডক মচমেডত সেকথাই 
মলডখমেডলি। 
  
োইডকল অ্দু্ভত সচাডখ তামকড়ে থাকল শুভ্রডকে বৃদ্ধার েুডখর মদডক। 
  
–মবদা়ে, সতাোর জিয অ্ন্তডরর শুভকােিা রইল। 
  
. 
  
অ্দু্ভত েমহলা। সেেি বডলমেডলি, কাচঘডরর সেডের মিডচ েৃতডদহ া পাও়ো সগডে। মেঃ 
েুটার বলডলি। 
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–উমি আেডবি এখিই। বলডলি মেঃ ব্রেমরব। 
  
–েবই সকেি অ্মবশ্বােয েডি হডি। বলডলি মেঃ েুটার। 
  
এই েে়ে ঘডর ঢুকডলি মেে োরপল। ওরা দুজি তাডক অ্ভযথচিা জািাডলি। 
  
–আোডদর অ্মভিন্দি জািামি। 
  
–আমে আোর েতচ পালি করডত সপডরমে, এ াই আোর আিন্দ, বলডলি মেে োরপল। 
  
–মেঃ র যাফাড়েডলর মিডদচে অ্িুো়েী এবাডর মবে হাজার পাউে আপিার–ও া মক আপিার 
বযাডে জো মদড়ে সদব? বলডলি মেঃ ব্রেমরব। 
  
–তাই করুি। আপিাডদর অ্েংখয ধিযবাদ। 
  
 মবদা়ে মিড়ে ঘর সেড়ি সবমরড়ে এডলি মেে োরপল। 
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